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भाडास��धी दतार्
रा�को कानुनले आवासीय भाडाको स�ि�लाई काउ�टी अिडटरमा दतार् गराउन अ�नवायर् 
गराएको छ । आवासीय भाडाको स�ि�लाई पैसा, व� ु वा सेवाह�को सट्टामा �लजमा 
िदइएको वा अ�य त�रकामा आवासीय प्रयोगह�का ला�ग भाडामा लगाइएको स�ि�को 
�पमा प�रभा�षत ग�र�छ ।

य�द आवासीय भाडाको स�ि�को �ा�म�व �यावसा�यक एकाइमा छ भने �न� म�े कुनै 
एकले अ�नवायर् �पमा दतार् गराउनपुछर् :

• �यावसा�यक ट��को हकमा ट��ी;
• इ�ेटको हकमा कायर्स�ादक वा प्रशासक;
• साझदेारी वा सी�मत साझदेारीको हकमा सामा�य साझदेार;
• सी�मत दा�य�व �ने क�नीको हकमा सद�, �ानेजर वा पदा�धकारी;
• कप�रेसनको हकमा पदा�धकारी; वा
• अ�य कुनै प�न �यावसा�यक एकाइको हकमा सद�, �ानेजर वा पदा�धकारी

आव�क पन� जानकारी:

• मा�लक वा स�कर्  एजे�टको नाम, ठेगाना तथा फोन न�र;
• आवासीय भाडाको स�ि�को ि��ट ठेगाना र पासर्ल न�र;
• ओहायो रा�भ�दा बािहर बसोबास गन� आवासीय भाडाको स�ि�क मा�लकह�ले  
   मा�लकको एजे�टको �पमा काम गनर्का ला�ग रा�मा बसोबास गन� कुनै �यि�लाई 
   �नय�ु गन�छन्;
• एजे�ट �नय�ु गन� मा�लकह�ले एजे�टको नाम, ठेगाना तथा फोन न�र दतार् गराउनेछन्; 
   र
• करको �बल, स�ि�को �ाना�तरण प्रा�त गरेर मा�लकह�लाई सू�चत ग�रएप�छ वा 
   जानकारीमा कुनै प�न प�रवतर्नह� भएप�छ मा�लकह�ले 60 िदन�भत्र जानकारी 
   अद्याव�धक गन�छन ्।

यिद आवासीय स�ि� तपा�को मु�य आवास वा आवासीय भाडाको स�ि� म� ेकुनै 
प�न होउन भने तपा�ले अ�नवायर् �पमा रे�टल र�ज��ेसन ए�े�सन फाराम (भाडा 
दतार् छुट फाराम) भरेर �यसलाई हाम्रो कायार्लयमा बझुाउनुपछर्  ।

�यसो नग�रएको ख�मा �यसलाई उ�ंघन मा�ननेछ र प्र�त कर वषर्मा हरेक 
स�ि�का ला�ग $150 ज�रवाना ला�ेछ ।

य�द तपा�का कुनै प�न प्र�ह� भएमा हाम्रो कायार्लयलाई 
(614) 525-HOME, मा स�कर्  गनुर्होस ्वा 

AuditorStinziano@franklincountyohio.gov मा 
इमेल गनुर्होस ्।
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