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

के तपाईलाई थाहा छ New South Wales घर भाडामा िलंदा 
धेरैकुराहरु ितरु्च पद्चछ? 

प्ा्यजसो बहालको करार वा भाडामा बहालमा बसरेहरुले 
धरौटढी र अग्रीम रुपमा भाडा ितरु्च पद्चछ।

त्यसलेै, ल त अब धरौटढी बाट सरुु गरौं।

एउटा धरौटढीको पैसा बहालमा बसरेले अिभकता्च वा 
घरधररीलाई ितरने पसैा हो जुर सरुक्ाको रुपमा रहरेछ – 
कथमकथािरत बहालमा बसरेले भाडाको करार भंग गरेको 
बेलाको लािग हो।

्यदद त्यहाँ एक जरा भनदा ब्ढी बहालमा बसरे भएतापररी 
धरौटढी भरे एउटा करारको एउटै मात्र हुरेछ।

धरौटढीको रकम सरसामार भएको वा रभएको घर भए पिर 
अिधकतम ४ हप्ाको भाडा हुरेछ।

प्ा्यजसो अिभकता्च वा घरधररीहरुले बहालमा बसरेले 
करारमा हसतक्ार गरेको बेला परुा धरौटढीको माग गद्चछर।्

भाडाको करारमा िलखखत रुपमा उललेख भएको भएमा मात्र, 
रत्र भरे अिभकता्च वा घरधररीले तपाईलाई धरौटढी रमक 
ितरेको रिसद ददर ुअिरवा्य्च छ।

उिरहरुले ितरेको रकम संग भाडाका धरौटढी पेश फारम 
(Rental Bond Lodgement form) पिर भरु्च अिरवा्य्च छ।

्यो फारम दबु ैबहालमा बसरे र घरधररीले हसताक्र गरर Fair 
Trading मा पेश गरु्च पद्चछ जसले धरौटढीको रकम जममा 
गरेर राखखददरेछ।

बहालमा बसरेले Fair Trading बाट Rental  Number 
सदहतको पकका गररएको सुररा प्ाप् गरनेछ।

्यो सुररा बहालको करार संगै राखु् अिरवा्य्च छ।

साधारणत्या ्यरी धरौटढीको पैसा करार सदकएपछी दफता्च 
हुरेछ।

कदहलेकाँहढी, अिभकता्च वा घरधररीले धरौटढीबाट पैसाको दाबरी 
गरने िरण्च्य पिर गर्च सकदछ।

उदारहणको लािग, ्यदद बहालमा बसरेले कापनेट मलैा वा 
फोहोर वा ्यदद भाडा रितरेमा घरधररीले पसैाको दाबरी गर्च 
सकदछ।

अकको सुरुका खर्चहरुमा पदहलो २ हप्ाको अग्रीम भाडा हो। ्यो 
बहाल सरुु हँुदा ितरु्च पद्चछ।

२ हप्ाको भाडा अग्रीम ितरेपछी, तपाईको अकको भाडा २ हप्ा 
सदकए पछी मात्र ितरु्च पद्चछ। 

बहालमा बासरेको राताले, तपाईले तपाईको भाडा सम्यम ै
ितरु्च पद्चछ। तपाईले समझदारढी रुपमा भाडा ितरने व्यवसथा 
गर्च सकरहुुरेछ ता की तपाई भाडामा पिछ परु्चहुरेछैर।

उदारहणको लािग, भाडाको पैसा तपाईको बैङक खाताबाट 
तोदकएको ददरमा िसधै जारे व्यवसथा गर्च सकरहुुरेछ।

तपाईले तपाईको बैङक खातामा प््या्चप् पसैा भएको िरश्च्य 
गरु्चहोला रत्र भरे तपाईले बैक राज्च ितरु्च परनेछ।

अिभकता्चले तपाईलाई १ िरशलुक: प्कारको पसैा ितरने 
व्यवसथा गरु्च पद्चछ जसतै Centrepay, वा उिरहरुकै 
का्या्चल्यमा EFTPOS को व्यवसथा।

त्यसलेै, ि्य सब ैखर्चहरु भाडाका करारमा हसताक्र गरु्च 
अगाडढीर ैपत्ालगाउर ुराम्ो ववरार हुरेछ।

्यदद तपाई Rentstart सह्योगको लािग ्योग्य हुरहुुछ भरे 
Housing NSW संग जाँर गरु्चहोला।

धरौटढी दाबरी समबनधरी मरमटुाबकोलािग Fair Trading मा 
समपरक गरु्चहोला।


