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

जब घर भाडामा ििरु्हुरे्छ, बहािमा बसरे् व्यक्तिहरुिे ६ वा 
१२ मफहर्ाको िािग करारमा हसरक्षर गरताछर्।्
्यफर रपाईिे करारको अन्त्यमा छाडरे् िर्रता्य गर्ुता भएमा 
– रपाईिे अिभकराता वा घरधर्ीिाई १४ फरर्को सूचर्ा फरर् ु
अिर्वा्यता छ। 
घर सर्ता फरएको सचूर्ामा रपाईिे सर्ने िमरी उलिेख भएको 
िर्श्च्य गर्ुताहोिा।
िचठ्ठीको प्रिरििपी राखु्होिा, र कफहिे प्ाउर्भुएको वा 
फरर् ुभएको हो ्त्यसको फटपपरी राखु्होिा।

यदि तपाईले घर भाडामा बस्न लगातार बस्न चाहा्ुन भएमा 
के हुन्छ?
रपाईको भाडाको करार अन्त्य भएपछठी ्यफर रपाईिे 
बिसरहर् चाहारु् भएमा रपाईिे र््याँ भाडाको करारमा 
हसरक्षर गर्ता सकर्हुुरे्छ – रर गर्नै पछता भनरे् छैर्।
्यफर रपाईिे र््याँ करारमा हसराक्षर र्गर्ुता भएमा र सर्ता 
चाहार् ुभएमा – रपाईिे अिभकराता वा घर धर्ीिाई २१ 
फरर्को सचूर्ा फरर् ुपरताछ।
रपाईिे रपाईको सचूर्ाको अननरम फरर् समम भाडा 
िररढीरहरु् परताछ।

यदि तपाई करार अन्तय हु्न ुअगाडी्न ैस्नने न्नर्णय ग्नु्ण 
भएमा के हुन्छ? 
रपाईिे रपाईको बहािको करारको उिंङघर् गरु्ता भ्यो।
अिभकराता वा घरधर्ीिाई जिर सकरो िछटो जार्कारढी 
फरिाउर्हुोिा।
रपाईिे अिभकराता वा घरधर्ीिे अकको भाडामा बसरे् मािर्स 
र्पाउञजेिको िािग भाडा िररढीरहरु् परताछ।
उिर्हरुिे रपाईिे र््याँ बहािमा बसरे् मािर्स पाउर् िागरे् 
थप खचता पिर् िरराउर् सकरे्छ – जसरै भाडा, क्वज्ापर् र 
भाडामा राखरा िागरे् खचताहरु।
रर ्यफर रपाईको करारमा ‘करार भंग शुलक:’(‘break fee’)
भएमा ्त्यो िररे हुनछ।
घर धर्ीिे र््याँ बहािमा बसरे् मािर्सहरु खोजर् ररुनरै 
करम चालर्ु परताछ।
कफहिेकाँहढी रपाईिे कुर् ैपिर् थप पैसा र्िररढीकरै् पिर् 
करारको अन्त्य गर्ता सकर्हुुरे्छ।
उरारहरको िािग:
•	 ्यफर रपाईिे सामरुाि्यक गहृको प्रसराव सवीकार गर्ुता भएमा
•	 ्यफर रपाई बदृ्ध आश्रमा सर्ुता भएमा
•	 	्यफर रपाई को ्त्यस घरमा बसरे् जो कोहढी संग Apprehended 

Violence Order (AVO)(अप्र्त्यािस झैझगडाको आरेश) 
भएमा

•	 	्यफर घर धर्ीिे घर बेचर् चाहेमा र भाडाको करारमा हसराक्षर 
गराता सो उलिेख र्गररएको भएमा।

्यफर घरधर्ी र बहािमा बसरे् रबु ैमञजुर भएमा भाडाको 
करार जफहल्ैय पिर् अन्त्य हुर् सकरछ।

तपाईको धरौटीको पैसा कसरी दिता्ण नल्ेन?
रपाईिे भाडाको करार हसराक्षर गराता ४ हप्ा बराबरको रकम 
धरौटढी सवरुप राखु् भएको छ। 
्यफर रपाईिे घर रपाईिे पफहिा ििएकै अबसथामा छाडर् ु
भएमा –र रपाईिे घरधर्ीिाई िरर्ता बाँकी केफह छैर् भरे् 
रपाईिे परैु धरौटढी फिराता पाउर् सकर्हुुरे्छ।
अिभकराता वा घरधर्ीिे रपाई िर्किरु् भएपछठी घरको अननरम 
िर्ररक्षर गर्नेछ।
अबसथा(कणडढीसर्) ररपोटता अर्सुार कुर् ैकुरा क्बगे्को वा सिा 
गर्ुता पर्ने छ छैर् हेरताछर्।् 
हरेक फरर्को प्र्योग गरेको काररिे गराता भएको हार्ी 
र्ोकसार्ीकोिािग बहािमा बसरे्हरु नजमबेवार हँुरैर्र्,् जसर ै
खईुििएको बेनचटप वा कपनेटहरु।
्यफर रपाईिे घर िहरढी वा खराब अवसथामा छाडरु् भएमा 
– रपाईिे रपाईको धरौटढीको रकम पुरै र्पाउर् ुपिर् सकरु् 
हुरे्छ।
अिभकराता वा घरधर्ीिाई Claim for refund of bond money 
िारम भर्ता फरर्हुोिा र आिैिे Fair	 Trading	 मा पेश गर्ुताहोिा।
्यफर रपाई रपाईको अिभकराता वा घरधर्ी संग मञजरु र्हुर् ु
भएमा Advice and Advocacy Services (TAAS) (बहािमा 
बसरे्हरुको सझुाव र परामशता सेवा) बाट सलिाह हािसि गर्ता 
सकर्हुुरे्छ।
अथवा रपाईिे िर्रता्यको िािग Tribunal	 मा  िर्वेरर् गर्ता 
सकर्हुुरे्छ। 
बहािमा बसरे्हरुको अिधकार र नजमबेवारढीहरुको बारेमा थप 
जार्कारढीिािग Fair Trading को वेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au  मा हेर्ुताहोिा वा िोर् १३ ३२ २० मा िोर् 
गर्ुताहोिा।
्यफर रपाईिाई भाक्िक सहा्यराको आवश्यक परेमा १३ १४५० 
मा िोर् गर्ुताहोिा।


