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Renting a home: 
A tenant’s guide to rights and responsibilities

यदि अिभरराका वा घरधनीले भाडा ब्ाउन चाहेमा उिनहरुले 
िनश्चिर प्ररृयाहरु पालना गन्का पिकाछ।
जब रपाईले बहालरो ररारमा हसराक्षर गन्काह्नेछ – 
साधारणरया यो ६ वा १२ मदहनारो लािग ह्नेछ।
यस अबिधमा घरधनीले ररारमा उिनहरुले भाडा बधृिढी गनका 
पाउँिछ भिन िलश्िर रुपमा उललेि नभए समम बधृिढी गनका 
पाउँिैनन।् 
भाडारो ररारमा बधृिढीरो ररम वा दहसाब गनने श्त्र उललेि 
गररएरो ह्न् पिकाछ। 
यदि बहालमा बसनेरो २ बरकारो वा तयो भनिा ब्ढीरो 
समयरो ररार भएमा घरधनीले भाडा ब्ाउन सकिछ।
यदि रपाईले अरको थप समयरोलािग नद्वररण गिदै 
ह्न्ह्नछ भने, भाडा आफसेआफ बढिैन
अिभरराका वा घरधनीले भाड बधृिढी लागू गन्का अगाडढी ६० 
दिनरो िलश्िर सचूना दिन् पिकाछ।
उिारहणरो लािग, यदि रपाईरो भाडा ६ वा १२ मदहनारो 
भएमा र रपाईले नयाँ ररार हसराक्षर नगरररनै िनयिमररा 
दिन चाहान् भएमा, यदि ६० दिनरो सचूना पदहला पाएमा 
भाडा बधृिढी ह्न सकिछ।
यदि रपाईले ब्ेरो भाडा िरनका सकन ्भएमा रपाईरो 
अिभरराका वा घरधनी संग िसध ैर्रा गन्काहोला। यदि 
रपाईहरु राम्ो बहालमा बसने ह्न्भएमा उिनहरुले थोरै मात्र 
ब्ाउन पिन मञज्र ह्न सकिछ।
यदि उिनहरुले मञजर् गरेमा – उक्त मञजर्ढी िलश्िरमा 
राख्ह्ोला। 
यदि रपाईलाई भाडा अिरनै धेरै ब्ाएरो लागेमा – रपाईले 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (रनजम्र, टे्डर 
एणड दिनेनसी ट्ाईबयन्ल) मा उक्त बधृिढी उिचर हो होईन 
भिन िनणकाय गनका िनवेिन गनका सकनह््नेछ।
रे मलेै अरको बहालमा बसनेलाई फेरढी भाडामा दिन सकिछ्?
रोहढी रोहढी बहालमा बसनेहरुले अरु थप मािनसहरु संग 
िमलेर बिस पैसा बचाउन चाहानछन।्

यदि बहालमा बसने ले िाली भएरो रोठा, गयारेज वा ग्रयानी 
फलयाि प्न: बहालमा दिएमा – यसलाई पन्: बहालमा दिने 
(subletting) भिननछ।
तयो अरको पन्: बहालमा बसने वयक्तती उप बहाल रराका बनन 
जानछ।
बहालमा बसनेले उप-बहालमा बसने संग बहाल संरलन गिकाछ 
र उप-बहालमा बसनेहरुले र्न ैपिन दरिसमरो क्षरी गरेरो 
िणडमा बहालमा बसनेरो श्जममा ह्नेछ।
बहालमा बसनेले उप-बहालमा दिन ्अगाडढी अिभरराका वा 
घरधनी संग सोधन् पिकाछ।
र्न ैपिन उिचर रारण द्बना घरधनीले उप बहाल 
दिनरोलािग नदिनरोलागी भनन पाउँिैनन।्
रर यििर रपाईले प्रै घरन ैउप-बहालमा दिन चाहान् भएमा 
र तयस घरबाि पूणका रुपमा सनने भएमा घरधनीले सवीरार 
नगनका पिन सकिछ। उिनहरुले घरमा धेरै मािनस ह्ने जसरो 
लागेमा पिन सवीरार नगनका सकिछ। 
उिारहणरो लािग, यदि २ बेडरुमरो यिूनि वा घरमा ८ जना 
बसेमा, सानो रोठामा धेरै मािनस बसन् पनने ह्नछ। यसलाईन ै
अतयािधर जनघनतवरो रुपमा िलईनछ।
यदि रपाईलाई रपाईरो घरधनी सहज नलागेमा, रपाईले 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (रनजम्र, टे्डर एणड 
दिनेनसी ट्ाईबय्नल) मा समसयारो समाधानरोलािग िनवेिन 
गनका सकनह््नेछ। ट्ाईबयन्लले िनशपक्ष िनणकाय गननेछ।
बहालमा बसनेहरुरो अिधरार र श्जमबेवारढीहरुरो बारेमा थप 
जानरारढीलािग Fair Trading रो वेभसाईि www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हेन्काहोला वा फोन १३ ३२ २० मा फोन 
गन्काहोला।
यदि रपाईलाई भाद्रर सहायरारो आवशयर परेमा  
१३ १४ ५० मा फोन गन्काहोला।


