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

जब घर भाडामा बस न्े व्ाक्तीलने भाडाको करारमा हस्ाक्षर 
गर्दछ त्सको म्लब उसलने करारको श््द र अवस्ाहरु 
मा न्ेको ठहरर न्े छ।
्दर घर भाडामा बस न्े व्क्तीलने भाडाको करारको श््दहरुको 
पाल्ा ्गरनेमा उि्हरुलाई वरा्दस् गरर न्ेछ।
वरा्दस् भ न्ेको ्पाई भाडाको घरबाट ि्कल्ु प्नेछ।
अिभक्ा्द वा घरध्ी संग का्ू् बमोजजम वरा्दस् वा 
्पाईको करार अनत् ग्ु्द प्ने राम्ो कारण हु् ुप्नेछ।
अिभक्ा्द वा घरध्ीलने ्पाईलाई दक् र कदहलने ि्कल् ु
प्ने हो िलजर् रुपमा दर्ु प्नेछ।
उरारहणको लािग, ्पाई भाडा ि्््द १४ दर् पछाडढी परनेमा 
त्स्ो ििठठठी द्ारा सूि्ा पाउ्ु हु न्ेछ।

यदि तपाईले तयसता वराखासीको सचूना पाउनु भएमा के गनुखा 
पननेछ?
्दर ्पाईलने करार अनत्को सिू्ा पाउ्ु भएमा, ्पाईलने 
त्सलाई हनेलिक््ाई ्ग्ु्द होला, ्रुन्तै मद्द् िल् ुहोला।
Advice and Advocacy Services (TAAS)(बहालमा बस न्ेहरुको 
सझुाव र परामश्द सनेवा) लाई परामश्दकोलािग समपक्द  
ग्ु्दहोला।

यदि तपाई घरबाट नननकलनु भएमा के हुनछ?
घर ध्ीलने ्दर ्पाई १४ दर् िभत्रमा ्ि्कल्ु भएमा 
Tribunal ि्वनेर् ग््द सकरछ।
्दर त्स्ो भएमा Tribunal लने ्पाईलाई सु्वुाईको िम्ी 
र ठनेगा्ा सदह् पत्र पाउ्ुहु न्ेछ।
्पाईलने Tribunal को सु् वुाईमा उपजस्् भई ्पाईको 
अफ्ो क्ा भन्ु अि्वा््द छ।
्दर ्पाईलाई रोभाषनेको राँिो परनेमा Tribunal लाई 
भन्ुहोला। रोभाषनेहरु ि्शलुक: पाईनछ।
Tribunal लने ्पाईको भाडाको करार अनत् हुनछ हँुरतै् 
ि्ण््द  ग्नेछ।
कने  ्पाईलाई सूि्ा बब्ा त्ै वरा्दस् गररदर् सक न्ेछ?
ि्म् अवस्ाहरुमा ि्सकािस् गरर् सक न्ेछ:
•	 घर गतैर का्ू्ी प्र्ोज्को लािग प्र्ोग गरनेमा
•	 ्दर घरमा वा िछमनेकको घरमा गजमभर ् ोकसा्ी गरनेमा
•	 	वा ् दर ् पाईलने घरध्ी, अिभक्ा्द, कामरार वा 

िछमनेकतीहरुलाई धमकती वा घाई न्े ब्ाउ् ुभएमा

्दर ्पाईलाई वरा्दस्ी हु् ुभएमा ्पाईको ्ाम बहालका 
डाटाबनेस(आकँडा)मा राजर न्ेछ।
त्सलने ्पाईलाई भबवष्मा घर भाडामा िल् ज्ारतै कदठ् 
गररदर न्ेछ।

बहालका डाटाबेस(आकँडा) के हो?
बहालका डाटाबनेस(आकँडा) भ न्ेको त्स्ो ्ािलका हो जसमा 
बहालमा बस न्ेहरुको बहालमा बसरा भएका समस्ाहरुको 
बारनेको जा्कारढीहरु उललनेर गररएको हुनछ।
्सलाई बल्ाक िलसट(blacklists) वा रराब बहालमा बस न्े(bad	
tenant)हरुको आकँडा पि् भि्नछ।
्पाई ्पाईको घर भाडाको करार सदकए पछठी मात्र त्समा 
िलसटनेड हु् ुहु न्ेछ र ्दर ्पाईको धरौटढी भनरा ब्ढी पतैसा 
ि््ु्दप्ने भएमा।
्दर ्पाई उक् आँकडामा प्ु्द भएको छ छतै् पत्ा लगाउ्कुो 
लािग ्ी बहालका आँकडाको भाडामा बस न्े(tenant	 section) 
रणडमा हने्ु्दहोला।
Tenancy Information Centre Australasia (TICA)  
www.tica.com.au

National Database (NTD) 
www.ntd.net.au

Trading Reference Australia (TRA) 
www.tradingreference.com

्ी जा्कारढीहरु हनेर्कोलािग पतैसा लाग् सक न्ेछ।
Tribunal	लने वरा्दस्ी सूि्ाको, करारको अनत् र बहालका 
आकँडाको बनेम्हरुमा  छलफल गर्दछ।
Tribunal’s को भिूमकाको बारनेमा पत्ालगाउ्कोलािग 
उि्हरुको YouTube मा DVD हने्ु्दहोला वा वनेभसाईटमा 
हने्ु्दहोला।
बहालमा बस न्ेहरुको अिधकार र जजमबनेवारढीहरुको बारनेमा ्प 
जा्कारढीलािग Fair Trading को वनेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au 

मा हने्ु्दहोला वा फो् १३ ३२ २० मा फो् ग्ु्दहोला।
्दर ्पाईलाई भाबषक सहा््ाको आवश्क परनेमा १३ १४५० 
मा फो् ग्ु्दहोला।


