
तपा� र तपाइकँो घरमा�लक बीच स�झौतामा आउन म�त गद�छ;
तपा�लाई म�य�ताकोमा �रफर ग�र�द�छ  ; वा
तपा�लाइ आवासीय टेने�सीह�को ला�ग �ववाद समाधान अ�धकारीलाई (Chief
Dispute रेसोलुशन officer)  कोमा �रफर ग�र�द�छ जसले भाडा राहतको बारेमा
बा�यकारी �नण�य �लन स�दछ।

मैले घर भाँडा �तन� स�कन भने म के गन� स�छु?

य�द तपा�ले को�वद -१९ को कारणले आय गुमाउनु भएको छ भने, तपाइसँँग तपाइकँो
घरमा�लक वा घर ज�गा एजे�टसँग भाँडामा राहत �लने अ�धकार छ, जसमा तपाइकँो भाडामा
के�ह छुट �ने प�न समावेश गन� स�क�छ।

य�द तपा� स�झौतामा आउनु��छ भने, तपा�ले �ल�खत �पमा स�झौता �ा�त गनु�पन� ��छ र
यसलाई उपभो�ा मा�मला (Consumer affairs) मा दता� गनु� पन� ��छ ।

य�द तपा� आ�नो घर मा�लकसँग स�झौता गन� असमथ� �नु��छ भने, उपभो�ा मा�मलामाले
यी म�त गन� स�दछ:

यस ���याको बारेमा जानकारी यहाँ उपल� छ।

�तने�ट्स �भ�टो�रयासँग जानकारी र संसाधनह� छन् जुन तपा�लाई तपा�को घरमा�लकसँग
कुराकानीमा म�त गन� स�दछ, यहाँ उपल� छ।

य�द तपा�ले यस ���या माफ� त भाडा घटाउनु भयो भने, तपा� सरकारबाट �ा�त �ने भाडा
राहत भु�ानको ला�ग प�न यो�य �न स�नु��छ। यी भु�ानीह�को बारेमा जानकारी यहाँ
उपल� छ।

के मैले घर भाँडा भु�ान गन� नसकेको ख�डमा मलाई घरबाट �नका�नु स�क�छ?

य�द तपा�लाई को�भद १९ को कारणले आ�थ�क �पमा असर परेको छ भने, तपा�लाई  ३१ �डसे�बर
२०२०  स�म तपा�ले भाँडामा पछा�ड �नुको कारण को�भड १९ हो भ�न �मा�णत गनु� स�नु भयो भने
तपा�लाई  घरबाट  �न�का�सत गन� स�क�। 

जब �न�का�सत गन� ��तब� समा�त ��छ र य�द तपा� अझै भाँडामा पछा�ड �नु��छ भने �येसबेला 
 घर मा�लकले तपा�लाई बा�हर �नका�न स�म ��छन । तसथ� य�द तपा�ले आ�नो भाडा �तन� स�नु��
भने, भाडामा धेरै पछा�ड नपनु�को ला�ग �करायामा राहतका ला�ग आवेदन �दन धेरै मह�वपूण� छ ।

तपाइकँो घरमा�लकले तपाइलँाई घरबाट �नका�नुको ला�ग  गन� अझै VCAT मा आवेदन �दन स�छ,
तर अ�ायी कानूनह� हाल ३१ �डसे�बर २०२० स�ममा रहेका छन् र यस �बचमा तपा�लाई  घरबाट
�नकाला गन� घरमा�लकलाई अझ गा�ो पद�छ। यसको बारेमा जानकारी यहाँ उपल� छ

 �यामले को�भड—१९ को
कारण वेटरको काम
गुमाएको छ, र अब यो
अव�ामा उसले मा�सक
घरभाडा $८०० बहन गन�/
�तन� स�दैन । 

उसले आ�नो घरमा�लकलाई
आ�नो आ�थ�क क�ठनाइ
��तीको बारेमा जानकारी
गराउँछ र उनीह� �बै प�
उसको मा�सक घर भाडामा
$१०० दरले ६ म�हना स�म
कम गन� सहमत ��छन् । 

यस स�झौतामा �बै प�
�याम र घरमा�लकले
ह�ता�र गरेका छन् ।
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घर भाडा: को�भड-१९ र घरमा तपा�को अ�धकार

य�द तपा�को घरमा�लकले तपा�लाई घर �नकाला गन� ध�क� �द�छ वा, य�द तपा�ले घर �नकाला संग  स�ब�मा कुनै कानुनी
कागजात �ा�त गनु�भयो, भन े  तपा� VCAT मा जानु पछ� र तपा�ले तु��त कानुनी स�लाह �लनुपन�छ।



नद�न क�यू�नट� से�टरः
northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info

�तने�ट्स  �भ�टो�रया
 tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19

क��युमर  अ�फेस�:
consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-
your-rights
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के मेरो घरमा�लकले मलाई सु�पर एनुएसनको रकमबाट भाडा �तन�का ला�ग आ�ह गन� स�छ ?

स�दैन, घरमा�लक र घर ज�गा एजे�ट संग लाइसे�स�वना आ�थ�क स�लाह �दान गन�  अनुम�त छैन। य�द �तनीह�ल े�यसो गरे
भने �तनीह� आपरा�धक द�डमा पन� स�छन्।
य�द तपा�को घरमा�लकले तपा�लाई सु�पर एनुएसनको रकमबाट भाडा �तन�का ला�ग अनुरोध ग�ररहेको छ भने, तपा�
�तनीह�लाई ASIC (१३००  ९३५ ०७५) मा �रपोट� गन� स�नु��छ।

म �न: शु�क कानुनी स�लाह कहाँ पाउन स�छु?

यो कागजात कानूनी स�लाह होईन।
यो कागजात कानूनी स�लाह होइन । यो सूचना/जानकारी २४ अग�ट २०२० मुता�बक स�ह छ, य�पी यो सुचनाको

आधारमा काम गनु� भ�दा प�हले तपाईले कानूनी परामश�को खोजी गनु�पद�छ ।

नद�न क�यू�नट� से�टरः
 फ : (०३) ९३१० ४३७६   ईमेल: admin@northernclc.org.au

�तने�ट्स  �भ�टो�रया
Email: tenantsvic.org.au/contact/ 

�भ�ो�रया �लगल  एड 
फ: १३०० ७९२ ३८७ 
म थप जानकारी कहाँ पाउन स�छु? 

य�द म मेरो भाँडा �तन� स��दन भने के मेरो घरमा�लकले मलाई
कालोसूचीमा रा�न स�छ?

स�दैन, य�द तपा� को�भद १९  को कारणले आ�नो भाँडामा पछा�ड
पनु�भएको छ  भने घर मा�लकले तपा�लाई कालोसूचीमा रा�न पाउदैनन्।
य�द �तनीह�ले यसो गरे, तपा� आफुलाई सूची हटाउन स�नु��छ। थप
जानकारीको  यहाँ here हेनु�होस्।

के मेरो भाडा बढाउन स�क�छ?

पाउदैन , घरमा�लकसंग तपा�को भाँडा ६ म�हना अथा�त, ३१ �डसे�बर
२०२० स�म बढाउने अनुम�त छैन। य�द तपा�ले यस अव�धमा भाँडा
बढ्ने सूचना पाउनुभयो भने, यो मा�य �ँदैन। 

३१ �डसे�बर २०२० प�छ, तपा� अझै प�न भाडा वृ��लाई चुनौती �दन
स�म �नु�नेछ य�द यो अनु�चत हो भने। �ववरणको ला�ग यहाँ हेनु�होस्

http://northernclc.org.au/covid-19-facts-and-info
http://tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19
http://tenantsvic.org.au/advice/coronavirus-covid-19
http://consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.tenantsvic.org.au/advice/tenant-databases-blacklists/

