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

बहालमा बसर्नेको र्ािालने, भाडा समयम ैििर्््न महत्वपरू्न 
ह्नछ। िपाईलने भाडाको करारमा हसिाक्षर गरा्न यो मञ््रढी 
गर्््नभएको हो।
यदर भाडा द्लो भएमा िपाईलने भाडाको करारको शि्न भंग 
गरनेको ठहर ह्र्नेछ र आफर्ै भाडामा पिछ पर्््न ह्र्नेछ।
खासगरर यदर िपाईको आमरार्ीमा परर्वि्नर् आएमा ्वा 
बबरामी पर्््न भएमा, िपाईलाई भाडा ििर््न कदठर्ाई ह्र् पिर् 
सकरछ।
एककासी िपाई भाडा छ्टाउर्् ह्र्नेछ र िछटटै ठूलो समसया 
ह्र् आउर् सकरछ।
यदर िपाई आफर्ो भाडामा पिछ पर्््न भएमा र पिछ परनेको 
रकम ििर््न र्सकर्् भएमा, हनेलचक्याई र्गर्््न होला।
िपाईको अिभकिा्न ्वा घर धर्ी संग िर्नि ैक्रा गर्््नहोला।
थप रकम ििर््नकोलािग ििर्ने दकसिाको बारनेमा क्रा 
गर्््नहोला।
यो िपाईलने ििर्््न पर्ने पसैा ििर्ने यो्र्ा हो – दकसिा, 
समयाबधीमा।
िपाईलने िपाईको िर्यिमि भाडा माथी यो दकसिा ििर्््न 
पर्नेछ।
िपाई र घर धर्ी रब् ैपक्ष यो यो्र्ामा मञ्र् ह्र्् पर्नछ 
– किि पसैा र कदहलने िर्ने भर्नेर।
यदर िपाईहरु रब्लैने मञ््र गर्््न भएमा तयसलाई िलखखि 
रुपमा रब् ैपक्षहरुलने हसिाक्षर गर्््न पर्नछ।

क मलेै छाड्नको लागि भन्न सक्दछु?
यदर िपाईको भाडा १४ दरर् भनरा बद् पिछ पर्््न भएको छ 
भर्ने, घर धर्ीलने िपाईको घर भाडाको करार Termination 
Notice (अनतयको सूचर्ा) दरर् सकरछ। 
यस सचूर्ालने िपाई संग १४ दरर् िभत्रमा िर्सकर्ने उललनेख 
गररएको ह्नछ।

यद्द तपाई घरबाट ्नग्नकल्ुन भएमा के हुनछ?
घर धर्ीलने यदर िपाई १४ दरर् िभत्रमा र्िर्कलर्् भएमा 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (कन््मर, ट्नेडर 
एणड दटर्नेनसी ट्ाईबयर््ल) मा भाडाको करार अनतयको लािग 
िर््वनेरर् गर््न सकरछ।
उिर्हरुलने Tribunal को अरनेश बबर्ा घरबाट िर्कलर्कोलािग 
बाधय गराउर् सकरैर्र्।्
बहालमा बासर्नेको र्ािालने, िपाईलने िपाईको भाडा समयम ै
ििर्््न पर्नछ। िपाईलने समझरारढी रुपमा भाडा ििर्ने वय्वसथा 
गर््न सकर्ह््र्नेछ िा की िपाई भाडामा पिछ पर्््नह्र्नेछैर्।
उरारहरको लािग, भाडाको पैसा िपाईको बङैक खािाबाट 
िोदकएको दरर्मा िसधै ्ार्ने वय्वसथा गर््न सकर््ह्र्नेछ।

िपाईलने िपाईको बैङक खािामा प्रया्नप्त पसैा भएको िर्श्चय 
गर्््नहोला र्त्र भर्ने िपाईलने बकै चा््न ििर्््न पर्नेछ।
अिभकिा्नलने िपाईलाई १ िर्शल्क: प्रकारको पसैा ििर्ने 
वय्वसथा गर्््न पर्नछ ्सिै Centrepay, ्वा उिर्हरुकै 
काया्नलयमा EFTPOS को वय्वसथा।

Tribunal को स्ुनवुाईको बारेमा
प्रथमि:, िपाईलने Tribunal बाट सर््््वाईमा उपखसथि 
ह्र्कोलािग िचठठी पाउर््ह्र्नेछ।
िपाईलने सर््््वाईमा उपखसथि भई आफर्ो कथा भनर्ने र 
प्रमारहरु पनेश गर्ने महत्वपरू्न ह्र् आउँरछ।
यदर िपाईलाई रोभाषनेको खाँचो परनेमा Tribunal लाई 
भनर््होला।
सर््््वाईको बनेला, Tribunal लने िपाईलाई मद्दि गर््न प्रयास 
गर्नेछ र घरधर्ीलाई ििर्ने दकसिामा मर्ाउर् मद्दि गर्नेछ। 
यदर िपाई र घरधर्ी एकआपसमा मञ््र र्ह्र्् भएमा, 
Tribunal लने िर्र्नय गर्नेछ र आरनेश ्ारढी गर्नेछ।
आरनेश भर्नेको क्र्पैर्ी वयक्ीलाऐ कने दह गर््नको लािग दरईर्ने 
कार्ूर्ी िर्रदैशर् हो।
Tribunal’s को भिूमकाको बारनेमा पत्ालगाउर्कोलािग 
उिर्हरुको YouTube मा DVD हनेर्््नहोला ्वा ्वनेभसाईटमा 
हनेर्््नहोला।
यदर भाडा ििर््न बाँकी हँ्रैमा िपाई िर्सकर्् भएमा कने  ह्र्नेछ?
यदर िपाईिपाईको धरौटढी भनरा ब्ढी रकम बाँकी राखनेर 
िर्सकर् ्भएमा, अिभकिा्न ्वा घरधिर्लने िपाईको र्ाम 
Tenancy Database(बहालमा बसर्नेहरुको आकंडा)मा राखखदरर् 
सकरछ। 
यदर िपाईको र्ाम यो आंकडामा परनेमा िपाईलने भब्वषयमा 
अकको भाडाको घर पाउर् गाह्ो पर्नेछ।

भाडामा पगछ प्न्नमा कसरी बच्ेन?
यदर िपाईलाई भाडा ििर््नमा समसया भएमा िपाईको सथािर्य 
Housing NSW(हाउख्ङ एर् यस डबल्)मा समपक्न  गर्््नहोला। 
उिर्हरुलने िपाईलाई मद्दि गर््न सकरछ।
िपाईलने आिथ्नक परामश्नरािा संग िपाईको ब न्ेट र आिथ्नक 
अबसथाको वय्वसथा गर््नकोलािग मद्दि मागर् सकर््ह्र्नेछ।
बहालमा बसर्नेहरुको अिधकार र ख्मबने्वारढीहरुको बारनेमा थप 
्ार्कारढीलािग Fair Trading को ्वनेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हनेर्््नहोला ्वा फोर् १३ ३२ २० मा फोर् 
गर्््नहोला।
यदर िपाईलाई भाबषक सहायिाको आ्वशयक परनेमा १३ १४५० 
मा फोर् गर्््नहोला।


