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यदि तपाईंले घर भाडा ततर्न ुहनन्छ भर्े तपाईंले हाउजिङ्ग बेर्ेफिट अथवा 
घर-भाडा भत्ता ललर् सक्र्न हनन्छ। 
तपाईंले हाउजिङ्ग बेर्ेफिट कस्तो खण्डमा पाउर् सक्र्न हनन्छ? 
 

➢ यदि तपाईं पेन्सन के्रडिट पाउने उमेर पुग्न ुभएको छ भने 
(श्रीमान श्रीमती हुन ुहुन्छ भने िवुै जना पेन्सन के्रडिट पाउने 
उमेर पुगेको हुनु पिदछ अन्यथा हाउजजङ्ग बेनेफिट्को साटो 
युननभसदल के्रडिट ललनु पिछद।)  

➢ यदि तपाईं बेघर हुनुहुन्छ वा काउजन्सलले राखेको अस्थायी 
ननवासमा हुनुहुन्छ भने 

➢ तपाईंको इन्कम सपोटद, इन्कम सम्बजन्ित जब सीकसद अलावेंस, 
इन्कम सम्बजन्ित इम््लोयमेन्ट सपोटद अलावेंस जसमा लसववएर 
िीसबबललटी प्रीलमयम पाउिै हुनुहुन्छ भने 

➢ यदि तपाईंले एउटा कोठा, फ्ल्याट या घरको लागग भािा नतनुद 
हुन्छ भने 

➢ पेन्सन के्रडिट पाउने उमेर पुग्नु भएको छ भने तपाईको बचत 
£१६,००० भन्िा कम छ भने र काम गने उमेर को हुनुहुन्छ भेन 
£६००० भन्िा कम छ भने  

 
तपाईंले कतत पाउर् सक्र्न हनन्छ भन्र्े तर्म्र् कन राहरुमा तर्भरु हनन्छ:  

➢ तपाईंको आम्िानन  
➢ तपाईं को संग बस्नु हुन्छ 
➢ अरु कुन भत्ताहरु ललिै हुनुहुन्छ 
➢ तपाईंको बचतहरु 
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हाउजजङ्ग बेनेफिट िमद भनदको लागग ननम्न कुराहरु ्याउनु होला: 
 

• टेनेजन्स एग्रीमेंट 
• पासपोटद  
• एन आइ नम्बर 
• बैंक खाता 
• पेन्सनको वववरण (नेपाल र यु के िबुैको) 
• वचत खाता र सम्पनतको वववरण (नेपाल र यु के िबुैको) 
• अरु कुन ैआम्िानी भए सो को वववरण 
• काम गनुद हुन्छ भने गएको २ मदहनाको पेजस्लप/आम्िानीको 

वववरण  
• गएको २ मदहनाको बैंक स्टेटमेन्ट 

एर् आइ र्म्बर र बैंक खाता छैर् भर्े पतर् आउर्न होला, पतछ आए पतछ 
ल्याई दिर्न भए पतर् हनन्छ ।  
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लोकल हाउजिङ्ग अलावेंस रेट्स २०२०/२१ 
 
 

 

 
 
 
 

Number of Bedrooms 

(कति ओटा सुत्ने कोठा)  

Weekly amount 

(हफ्ताको पौिर) 

२०२०/२१ 
 अप्रिल िेखख 

Monthly amount 

(महिनाको पौदर) 

२०२०/२१  
अप्रिल िेखख 

Shared room rate 

कोठा को रेट 
 
1 Bedroom 

१ सुत्ने कोठा 
  
2 Bedrooms 

२ सुत्ने कोठा 
 
3 Bedrooms 

३ सुत्ने कोठा 
 
4 Bedrooms 

४ सुत्ने कोठा 

£81.28 

£८१.२८ 

 
£147.95 

£ १४७.९५ 

 
£179.56 

£१७९.५६ 

 
£214.28 

£२१४.२८ 

 
£317.30 

£३१७.३० 

£352.21 

£३५२.२१ 

 
£641.12 

£६४१.१२ 

 
£778.09 

£७७८.०९ 

 
£928.55 

£९२८.५५ 

 
£1374.97 

£१३७४.९७ 
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Change in Circumstances 
पररजस्थततमा बिलाव 

िपाईंको पररस्थितिमा आएको सबै पररबितनको बारेमा िामीलाई िुरुन्ि 
खबर गनुत पदतछ ।  
खबर गनुतपने पररबितनको उदािरणिरु: 
➢ तपाईंको इन्कम सपोटट, जब सीकसट अलावेंस, इम्प्लोयमेन्ट 

सपोटट अलावेंस, पेन्सन के्रडिट वा अरु कुन ैपनन सरकारी भत्ता 
रोककएमा वा पाउन था्नु भएमा।  

➢ तपाईंले अटेंिेंस अलावेंस/ डिसअबबलीदट ललववगं अलावेंस (अपाङ्ग 
भत्ता)/पसदनल इन्िीपेनिेंस पेमेन्ट वा अरु कुनै पनन भत्ता पाउन 
शुरु भएमा वा रोफकएमा 

➢ तपाईंको ठेगाना बद्ललएमा (एउटै घरको अको कोठा वा फ्ल्याटमा 
सर्ाट पनन ठेगाना सानुटपन ेहुन्छ)।  

➢ तपाईंको वा तपाईंसंग बस्नुहुने अरु कसैको आम्पर्ानी घटेमा या 
बढेमा।  

➢ तपाईंले वा तपाईंसंग बस्नुहुन ेकसैले काम शुरुगनुट भएमा, काम 
बर््न ुभएमा, काम छोड्नु भएमा।  

➢ तपाईंले वा तपाईंसंग बस्नुहुन ेकसैले र्ोस्रो काम शुरु गनुट भएमा।  
➢ तपाईं वा तपाईंको श्रीमान/श्रीमती अथवा तपाईंको पररवारको कुन ै

सर्स्य ४ ह्ता वा ४ ह्ता भन्र्ा बढीको लागग यु के बाहहर 
जााँरै् हुनुहुन्छ भने जानु भन्र्ा अगािी नै खबर गनुटहोस।  

➢ अरु कसैलाई कोठामा भािामा राख्नु भएमा/ अरु कसैलाई सब्लेट 
गनुद भएमा 

➢ यदि तपाईं कामको लागग वा लामो छुदिको लागग घरिेखख बादहर 
जानुहुन्छ भने खबर गनुदहोस।  
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➢ यदि तपाईंको पररवारको कुन ैसिस्य अस्पतालमा वा कैिख़ानामा 
गयो वा त्यहाबाट घर िफकद यो भने 

 
❖ श्री ए ले हाउजजङ्ग बेनेकिट ललरैं् हुनुहुन्छ। वहााँ हफ्लतामा १६ 

घण्टाको लागग काम गनुटहुन्छ। वहााँले हफ्लताको १५ घण्टाको लागग 
र्ोस्रो काम पाउनु भएको छ। वहााँले ज्यानवरीबाट यो काम शुरु गनुट 
भयो र वहााँको आम्पर्ानी बढ्छ भन्ने ज्ञान वहााँलाई छ। यसले वहााँको 
हाउजजङ्ग बेनेकिटमा असर पुयाटउंछ तर वहााँले हामीलाई काम शुरु 
गरेको  नतन महहना पनछ मात्र खबर गनुट भयो। यसले वहााँको 
हाउजजङ्ग बेनेकिट घटेर आउाँछ, साथै वहााँको पाउंर्र भन्र्ा बढी 
पाउनु भएको भत्ता पनन किताट गनुट पने हुन्छ त्यसैले वहााँले आफ्लनो 
घर भािाको लागग बढी नतनुट पने हुन्छ। 

 
कृपया याि राख्र्नहोला यो पूर् ुसनची होइर् र यदि तपाईंको पररजस्थतत 
बिलेकोले तपाईंको भत्तामा असर पर्ेको बारे अतर्जचचत हनर्नहनन्छ भर्े 
हामीलाई ०१२५२ ३९८९१४ / ०१२५२ ३९८६४३ मा थप सल्लाहको लागग 
सम्पकु राख्र्नहोला। 
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Close Relative 
र्जिकको र्ातेिार 

यहर् तपाईं घरधनीसंग एकै घरमा बस्नु हुन्छ र घरधनी तपाईंको 
नजजकको नातेर्ार भए हाउजजङ्ग बेनेकिट पाउनु हुने छैन। 
 
नजजकको नातेर्ार भन्नाले तलका जस्ता नाताहरुलाइ माननन्छ  

• आमा/बाबा 
• छोरा/बुहारी 
• छोरर/ज्वाई 
• नाती/नानतनी 
• र्ाजु/भाइ  
• हर्हर्/बहहनन  

• सौतेनन छोरा/छोरर 
• सौतेनन आमा/बाबा  
• सौतेनन सासु/ससुरा 
• पहहलो श्रीमान/श्रीमती 
• सासु/ससुरा 
• बाजे/बज ै
 

तपाईंले हाउजजङ्ग बेनेकिट क्ल्येम गर्ाट तपाईं र घरधनी बबचको नाताको 
बारेमा पनन प्रश्नहरु सोगधने छ । 
 
सो प्रश्निरुको सााँचो जवाफ हदनु अत्यनिै जरुरर छ अन्यिा  
जालसास्जको केस पतन लाग्न सक्छ । 
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Council Tax Support 
काउजन्सल ट्याक्स सपोटु 

 
यनतर्भसलु के्रडडट ललर्न हनन्छ वा थोरै आम्िार्ी छ भर्े र काउजन्सल 
ट्याक्स ततर्े जिम्मेवारी तपाईंको हो भर्े तपाईंले काउजन्सल ट्याक्स 
सपोटु पाउर् पतर् सक्र्न हनन्छ । 
पेन्सन के्रडिट पाउने उमेर नपुगेको मान्छेले हाउजजङ्ग बेनेफिट्को साटो 
युननभसदल के्रडिट ललनु पिछद। यदि तपाईं युननभसदल के्रडिट ललिैं हुनुहुन्छ 
र पुरै/लसगंै फ्ल्याट वा घर भािामा ललनुहुन्छ भने काउजन्सलमा 
काउजन्सल ट्याक्स सपोटदको िमद पनन भनुद होला। फकन भने युननभसदल 
के्रडिट जब सेन्टरबाट ललनुपरे पनन काउजन्सल ट्याक्स सपोटद भने 
काउजन्सलबाटै दिईनेछ । तर यदि तपाईंको £६००० भन्िा िेरै बचत छ 
भने काउजन्सल ट्याक्स सपोटद पाउनु हुन्न ।  
काउजन्सल ट्याक्स सपोटदको िमद भनदको लागग ननम्न कुराहरु ्याउनु 
होला: 

• पासपोटद  
• काम गनुद हुन्छ भने गएको २ मदहनाको पेजस्लप/आम्िानीको 

प्रमाण  
• अरु कुन ैआम्िानी भए सो को प्रमाण 
• वचत खाता र सम्पनतको वववरण  
• पेन्सनको वववरण 
• गएको २ मदहनाको बैंक स्टेटमेन्ट 

हामीले हजुरको काउजन्सल ट्याक्स सपोटद दहसाब गिाद तपाईंले ्याउनु 
भएको प्रमाण/ जानकारीमा आिाररत हुनेछ तर यो पनछ तपाईंको 
युननभसदल के्रडिट कनत पाउनु हुन्छ त्यो अनुसार बद्ललन पनन सक्नेछ । 
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काउजन्सल ट्याक्स सपोटदको िमद भनद युननभसदल के्रडिटको ननणदय पखदन ु
पिैन।  
 

Temporary Absence 
यन के बादहर िााँिै हनर्नहनन्छ? 

 
यदि तपाईं ४ हफ्लता भन्िा बढी समयको लागग वविेश जााँिै हुनुहुन्छ भने 
तपाईंको घर-भािा भत्ता रद्द गररनेछ र यु के िकद नु भएपनछ नयााँ 
आवेिन बुझाउन ुपने हुन्छ । तपाईं वविेश जानु भन्िा अनघ हामीले 
तपाईंको यात्राको कागजात (हवाई दटकट) हेनुद पन ेहुन्छ। 
यदि कुनै कारणले हजुर समयमा िफकद न सक्नु भएन भने हामीलाई 
तुरुन्तै सम्पकद  गनुद होला । हामीलाई सम्पकद  गने तररका: - 
 
इमेल एड्रेस:  benefits@rushmoor.gov.uk   
टेललिोर् र्म्बर: ०१२५२ ३९८६४३ /०१२५२ ३९८९१४ (01252 398643 / 
01252 398914) 
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Non-Dependents 

र्र् डडपेण्डेन्ट 

नेपालबाट छोरा/छोरर तपाईंको घरमा वा कोठामा बस्न आयो भने हामीलाई 
खबर गनुद पिदछ । यदि तपाईं ६५ वर्द भन्िा बढी उमेरको हुनु हुन्छ भन े
६ मदहना सम्म तपाईंको हाउजजङ्ग बेनेफिटबाट केदह कादटने छैन त्यस्पनछ 
उनीहरुको कमाइ अनुसार काट्न थाललने छ ।  

• उनीहरुको पासपोटद मात्र भए पनन हुन्छ। एन आइ नम्बर आएपनछ 
हामीलाई भन्न आउनु होला अनन काम गनद थाले पनछ पेजस्लप 
ललएर आउनु पछद ताकी उनीहरुको कमाइ अनुसार हामीले सदह 
िरमा कटौती गनद लमलोस। 

• यदि घरिनीले तपाईंको छोरा/छोरी आयो भनेर घर भािा बढायो 
भने हामीलाई भन्नु पिदछ ।  

• उनीहरुले एकै घरमा अको कोठा भािामा ललयो भने वा अको ठाउाँमा 
सयो भने पनन हामीलाई भन्नु पिदछ ।  

तपाईंको छोरा/छोरर आएपनछ तपाईंलाई कनत ओटा सुत्ने कोठाको 
आवश्यकता हुन्छ, हाउजजङ्ग बेनेफिटको पौिंर पनन सोदह अनुसार हुनेछ। 

तपाईंको छोरा/छोरर संगै एउटै घरमा बस्र् सक्र्न हनन्छ तर तपाईंको 
हाउजिङ्ग बेर्ेफिटमा उर्ीहरुको कमाइ अर्नसार कटौती गररर्ेछ । 
हाउजिङ्ग बेर्ेफिट काट्छ भर्ेर उर्ीहरु र्सिाु पतर् सयो भन्र्े वा काम 
गिाु पतर् काम गिैर् भन्र्न भयो भर्े िालसािीको केस लाग्र् सक्छ। 
उर्ीहरुले कदहलेकाही मात्र वा पाटुटाइम मात्र काम गछु भर्े पतर् हामीलाई 
भन्र्न पिुछ। 
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र्र् डडपेण्डेन्ट भन्र्ाले कन र्ै पतर् १८ वर्ु पनगेको मान्छेलाइ बनखिन्छ । र्र् 
डडपेण्डेन्टले घर भाडामा योगिार् गरेको सजम्िन्छ/ठातर्न्छ । नन 
डिपेण्िेन्टको पररस्थितिमा आएको सबै पररबितनको बारेमा िामीलाई िुरुन्ि 
खबर गनुत पदतछ। 

पररस्थितिमा बदलाव आएको उदािरणिरु: 
➢ यहर्  तपाईंको छोरा वा छोरी १८ वर्ट पुग्यो भने  वा १८ वर्ट 

पुगेको अरु कुनै मान्छे, आिन्त वा नातेर्ार तपाईंको घरमा 
बस्न आयो भने हामीलाइ खबर गनुट पर्टछ । 

➢ यहर् उसले िुल टाइम पढाई शुरु गयो वा पढाई छोड्यो भने। 
➢ यहर् उसले काम सुरु गयो भने ( पाटट टाइम वा िुल टाइम) 
➢ यहर् उसको आम्पर्ानीमा कुनै घटबढ भयो भने । 
➢ यहर् कुनै नन डिपेण्िेन्ट तपाईंसंग बस्न आयो वा तपाईंको घर 

छोिेर अको ठाउाँमा सयो भने हामीलाई खबर गनुट पर्टछ । 
➢ यहर् उसले बबहे गयो वा उसको पाटटनर उसंग बस्न तपाईंको 

घरमा आयो भने। 
➢ यदि उ बबरामी छ र उसले बबरामी भत्ता वा थोरै तलब 

पाईराखेको छ भने। 
➢ यदि उसले युननभसदल के्रडिट वा अरु कुन ैसरकारी भत्ता पाउाँछ 

भने। 
कृपया याि राख्र्नहोला यो पूर् ुसनची होइर् र यदि कन र्ै पररजस्थतत बिलेकोले 
तपाईंको भत्तामा असर पर्ेको बारे अतर्जचचत हनर्नहनन्छ भर्े हामीलाई 
०१२५२ ३९८९१४ / ०१२५२ ३९८६४३ मा थप सल्लाहको लागग सम्पकु 
राख्र्नहोला। 
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कुनै पररबितनको बारेमा खबर नगनुत अपराध िो। खबर नगरेर ओबरपेमेन्ट 
भएमा त्यो रकम फफिात तिनुतपदतछ र जालसास्जको केस पतन लाग्न सक्छ। 
आम्पर्ानीमा घट बध भएमा यो इमेलमा पेजस्लप इमले गहर्टनुहोला। Email: 
benefits@rushmoor.gov.uk  

तपाईंसंग कन र् ैर्र् डडपणे्डेन्ट बस्छ भर्े काउजन्सललाइ िार्कारी दिर्े 
जिम्मेवारी तपाईंको हो। सो नगरेमा ओवर पेमने्ट पनन हुन सक्छ र 
तपाईंलाई कानुनी कारबाही समेत हुन सक्छ । तपाईंको छोरा छोरीको 
कमाई अनुसार तपाईंको हाउजजङ्ग बेनेफिटमा कटौती हुन्छ र त्यसै गरर 
तपाईंको काउजन्सल ट्याक्स सपोटद पनन घट्िछ । 

१८ वर्द मागथको काम गने मान्छेले घर भािा नतनदमा, काउजन्सल ट्याक्स 
नतनदमा र साथै घर खचदमा पनन मद्धत गनुदपिदछ । उसले घर खचदमा 
पुराएको मद्धतको लागग हाउजजङ्ग बेनेफिट पाउिैन। उननहरुले कुन ैमद्धत 
गरेपनन नगरेपनन कादटनेछ । 

यदि तपाईंको छोरा/छोरी तपाईंसंग नबसेर छुिै बसकेो भए उननहरुले त्यही 
अनुसार आफ्लनो घर भािा र काउजन्सल ट्याक्स नतनुद पने गथयो । त्येसैले 
तपाईंसंग बस्िा पनन उननहरुले तपाईंलाई घर भािा र काउजन्सल ट्याक्समा 
मद्धत गनुद पिदछ ।  

यदि उसले घर भािा र काउजन्सल ट्याक्स नतनदमा मद्धत गिैन भन े
तपाईंलाई आगथदक समस्या पनद सक्छ त्येसैले उनीहरुसंग स्लाह गनुद 
होला ।  

उनीहरुको कमाइबाट काटेको ट्याक्स र एन आइ छुिै हो त्यसको तपाईंको 
हाउजजङ्ग बेनेफिट र काउजन्सल ट्याक्समा कुनै सम्बन्ि हुाँिैन। 

mailto:benefits@rushmoor.gov.uk
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Housing benefit deductions for non-dependants from April 2019 

र्र् डडपेण्डेन्टको पररजस्थतत र कमाइ अर्नसार हाउजिङ्ग बेरे्फिटबाट कतत 
काट्छ भन्रे् ताललका २०२०/२१ 

Council tax support deductions for non-dependants from 

April 2019 

र्र् डडपेण्डेन्टको पररजस्थतत  हाउजिङ्ग 
बेरे्फिटबाट कादटर् े

पैसाको िर 

२५ वर्द मुननको जसल ेइन्कम सपोटद, इन्कम बेस्ि जब 

सीकसद अलावेंस, इन्कम सम्बजन्ित इम््लोयमेन्ट सपोटद 
अलावेंस जसमा काम र सपोटद सम्बजन्ित पैसा छैन भने  

£0 

पेन्सन के्रडिट पाउाँछ भने £0  
२५ बर्द मागथको जसल ेइन्कम सपोटद वा इन्कम बेस्ि 
जब सीकसद अलावेंस पाउाँ िै छ भने, १८ बर्द मागथको 
तर काम गरेको छैन भने  

£१५.८५ 

मेन िेज इम््लोयमने्ट सपोटद अलावेंस पाउाँ िै छ भने £१५.८५ 
१८ वर् ुमागथको अतर् ट्याक्स र एर् आइ काट्र्न 

अगाडडको कमाइ: 
 

हफ्लताको कमाइ £१४९ भन्िा थोरै भए   £१५.८५ 

कमाइ £१४९ िेखख £२१६.९९ लभत्र भए £३६.४५ 
कमाइ £२१७ िेखख £२८२.९९ लभत्र   भए £५०.०५ 

कमाइ £२८३ िेखख £३७६.९९ लभत्र भए £८१.९० 

कमाइ £३७७ िेखख £४६८.९९ लभत्र भए £९३.२५ 
कमाइ £४६९ वा त्यो भन्िा िेरै भए £१०२.३५ 
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र्र् डडपेण्डेन्टको पररजस्थतत र कमाइ अर्नसार काउजन्सल ट्याक्स 
सपोटुबाट कतत काट्छ भन्र्े ताललका २०१९/२० 

 

 

 

 

र्र् डडपेण्डेन्टको पररजस्थतत र कमाइ काउजन्सल ट्याक्स सपोटुबाट 
कादटर्े पैसाको िर 

इन्कम सपोटद, इन्कम सम्बजन्ित 

जब सीकसद अलावेंस, इम््लोयमेन्ट 

सपोटद अलावेंस, पेन्सन के्रडिट पाउाँछ 
भने  

£0 

१८ वर्द मागथको र काम गिैन 
भने 

£४.०५ 

१८ वर् ुमागथको अतर् ट्याक्स र 
एर् आइ काट्र्न अगाडडको कमाइ: 

 

कमाइ £२१७ भन्िा थोरै भए  £४.०५ 

कमाइ £२१७ िेखख £३१६.९९ लभत्र   

भए 

£ ८.२५ 

कमाइ £३१७ िेखख £४६९ लभत्र 
भए 

£१०.३५ 

कमाइ £४६९ भन्िा िेरै भए £१२.४० 
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Overcrowding 

ओवर–क्राउडडगं/भीडभाड 

यु के को ननयम अनुसार छोरा/छोररको लागग छुिै सुत्न ेकोठा हुन ुपिदछ 
त्यसैले भखदर आउाँिा संगै बसे पनन नछिै नै अको घर वा कोठा खोज्न ु
पिदछ फकन भने ओवर–क्राउडिगं/भीिभाि ननयम अनुसार न्यूनतम 
अन्तराटजरिय मापिण्िहरू/तलको सुवविा पुग्ने घर हुन ुपिदछ: 

चार िर्ाको लागग आवचयक:  
- १ बाथरुम, १ टोइलेट र १ हात 
िुने बेलसन  
- चार ओटा ररङ्ग भएको चुलो 
(ओबन संग)  
- १ भािा िुन ेबेलसन  
 

पांच िर्ाको लागग आवचयक:  
- १ बाथरुम, २ टोइलेटहरु, २ हात 
िुने बेलसन  
- चार ओटा ररङ्ग भएको चुलो 
(ओबन संग)  
- १ भािा िुने बेलसन  
 

• एउटा वयस्क सुत्ने कोठा ६.५१ वगद मी  भन्र्ा सानो हुनु हुाँरै्न  
• र्ईु वयस्कहरु सुत्ने कोठा १०.२२ वगद मी  भन्र्ा सानो हुनु हुाँरै्न  
• १० वा सो भन्र्ा कम उमेरको बच्चाहरु द्वारा सुत्ने कोठा ४.६४ 

वगद मी भन्र्ा सानो हुनु हुाँरै्न 

 
 

यदि मागथको मापिण्डहरू पनग्िैर् भर्े उर्ीहरु आउर्न अगाडी र्ै अको कोठा 
वा ठनलो घरको बन्िोबस्त लमलाउर्न भयो भर्े राम्रो हनन्छ । 
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Tenancy Agreement 
टेरे्जन्स एग्रीमेंट 

टेनेजन्स एग्रीमेंट भनेको एकिमै जरुरर कानुनी कागजात हो, त्येसैले यो 
बनाउनु अनघ एकिमै राम्ररी सबै वववरणहरु सदह छ फक छैन भन्ने पक्का 
गरेर मात्र सदह गनुद होला। टेर्ेजन्स एग्रीमेंट उपलब्ध गराउर्े जिम्मेवारी 
घरधतर्को हो। यस्मा सबै वववरणहरु घर िननले लेख्नु पछद  अनन भािामा 
बस्ने मान्छेले राम्ररी सबै वववरणहरु सदह छ फक छैन भन्ने पक्का गरेर 
मात्र सदह गरेको हुनु पिदछ। यदि वववरणहरु बारम्बार बिलाव गरर बारम्बार 
नया टेनेजन्स एग्रीमेंट बनाएमा क्न्त्राइभ्ि टेनेजन्स पनन माननन सक्छ र 

यसो माननएमा हाउजजङ्ग बेनेफिट नपाउन पनन सक्छ । यदि वववरण 
सच्चाएको छ भने सच्चाएको ठाउाँमा घरिनीले सदह गरेको हुन ुपिदछ । 

➢ यदि घरिनी एकै घरमा बस्छ भने वा छुिा छुिै कोठाको छुिा छुिै 
टेनेजन्स एग्रीमेंट छ भने टेनेजन्स एग्रीमेंटमा छुिा छुिै कोठाको छुिा 
छुिै रूम नम्बर तोफकएको हुन ुपिदछ । 

➢ तर जोइन्ट टेनेजन्स हो भने घर भािामा ललएको मान्छेहरु 
सबैजनाको नाम एउटै टेनेजन्स एग्रीमेंटमा लेखेको हुनुपछद । 

 
Council Tax Liability 

काउजन्सल ट्याक्स ततरे् जिम्मेवारी कसको? 

➢ काउजन्सल ट्याक्लस नतने जजम्पमेवारी घरधनीको हुन्छ 

o यहर् घरधनी एकै घरमा बस्छ भने 
o यहर् छुट्टा छुटै्ट कोठाको छुिा छुिै रूम नम्बर तोफकएको 

टेनेजन्स एग्रीमेंट छ भने 
➢ भािामा बस्ने मान्छेको (टेनेंटको) जजम्पमेवारी हुन्छ 
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o यदि टेनेजन्स एग्रीमेंट पुरै/लसगंै घरको छ भने 
o यदि जोइन्ट टेनेजन्स छ भने (छुिा छुिै कोठाको छुिा छुिै रूम 

नम्बर तोफकएको टेनेजन्स एग्रीमेंटको साटो घर भािामा ललएको 
सबै जनाको नाम एउटै टेनेजन्स एग्रीमेंटमा छ भने) 

 
Discretionary Housing Payment 

डीसके्रशर्री हाउजिङ्ग पेमेन्ट  
• हामीले तपाईंको घर-भािाको लागग थप मद्धत दिन सक्ने 

सम्भावना हुन्छ।   
• िीसके्रशनरी हाउजजङ्ग पेमेन्ट छोटो समयको लागग दिइने मद्धत 

हो जसको लागग लसलमत कोर् हुन्छ। यो असािारण आगथदक 
कदठनाई सामना गिै हुनुहुन ेव्यजक्तहरुलाई उपलब्ि छ।  

• यसको लागग तपाईंले एज्लकेशन िारम भरर ननवेिन दिन पने 
हुन्छ। गएको २ मदहनाको सबै बैंक खाताको स्टेटमेन्ट ्याउनु 
होला ।  

 
अस्वीकरर्/ Disclaimer 
यो पनजस्तकामा लेखखएको िार्कारीहरु रशमूर ्बोरो काउजन्सलको 
वेबसाइटमा भएको सम्पनर् ुिार्कारीको अर्नवाि र्भई हाम्रो बेर्ेफिट 
बबभागमा र्ेपली समनिाय लभत्र आएका पनरार्ा अतर् र्ंया 
समस्याहरुलाइ मध्य र्िर राख्िै सो समस्याहरु समाधार् गर्कुो 
लागग मद्धत पनराउर्को लागग बर्ाइएको हो । 
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