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

भाडामा घर खोजनकोिािग समय िाग्दछ। खासगरर यद्द 
तपाई पदहिो पटक भडामा बसनेवािा हुनहुुनछ भने तयहाँ 
धेरै कुराहरु सोचन ुर िसकनपुनने हुनछ। 
जब NSW मा घरभाडामा ििनहुुनछ भने तपाई बहािकताता 
भिननेछ।
अषे्टिियामा बहािमा बसनेहरुको अिधकार र जजमबेवारढी 
हुनेछ।
तपाईको आफनो अिधकार र जजमबेवारढीहरुको बारेमा बहािमा 
बसनु अगाडढी जाननािे तपाईिाई घरधनी, भडाका अिभकताता, 
साथमा बसने कोठाका िछमेकीहरु वा िछमेकीहरु संगको 
कुनपैनी मतभे्दहरु परेको बेिा सुिझाउन सहयोग पगुनेछ।
जब तपाईिे बसनकोिािग ठाउँ खोज्ैद हुनहुुनछ भने पदहिो 
सोचनुपनने कुरामा तपाईिे कित समम ितनता सकनहुुनछ 
भननेकुरा खयाि गनुता पननेछ। 
तयहाँ धेरै प्रकारका घरहरु छनौटका ििग उपिबध छन।्
तपाईिे केबि तपाई र तपाईको पररवारकोिािग कुनचाँहढी 
सहुाउँ्दो छ तयो िनरताय गनुताप्दताछ।
एउटा बगैंचा भएको घर, एउटा टाउनहाउस(जोदडएका घर) 
वा यिूनट बिक जनुचाँहढी यातयातबाट नजजक हुन सक्दछ।
काममा जाने, सरसामान दकनमेि गनने सथान, ववद्ाियहरु 
र मेदडकि केनद्रहरुको बारेमा सोचनुहोिा।
तपाईिे तपाई कुन के्त्रमा बसन चाहानहुुनछ तयो पिन 
सोचनु प्दताछ। कुन ैके्त्रहरुमा ससतो भाडाका घरहरु पिन 
हुनछन।्

भाडा तपाईिे भाडामा ििन मनिागेको घरको प्रकार,  
र तपाई बसन चाहानु भएको ईिाकामा भर प्दताछ।
तपाईिे भाडा साप्ादहक वा पजक्क रुपमा ितनुता प्दताछ।
तसथता, कृपया तपाईको आम्दानीको हेनुताहोस ्र तपाईिे – 
खानेकुरा र अनय खाधयाननहरु दकनने र अनय आवासका 
खचताहरु गरेपछी कित ितनता सकनहुुनछ तयसको बजेट  
गनुताहोस ्।  
अषे्टिियाको फरक फरक प्र्ेदशहरुमा भाडा समबजनध फरक 
फरक काननूहरु छन।्
फेयर टे्दडङग (Fair Trading) िे NSW मा बहािका जानकारढीहरु 
र बहािमा बसनेहरुिाई, घरधनीहरुिाई र अिभकताताहरुिाई 
सहयोग ग्दताछ। यो बहािका धरौटढी जममा गरेर राखे् सरकारढी 
िनकाय पिन हो र NSW मा घरजगगाका अिभकताताहरु (Real 
Estate Agents) िाई ्दायरा िनधाताररत ग्दताछ।
बहािमा बसनेहरुको अिधकार र जजमबेवारढीहरुको बारेमा थप 
जानकारढीिािग Fair Trading को वेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हेनुताहोिा वा फोन १३ ३२ २० मा फोन 
गनुताहोिा।
यद्द तपाईिाई भाविक सहायताको आवशयक परेमा १३ १४५० 
मा फोन गनुताहोिा।
के अब तपाई घर भाडामा ििनको िािग तयार हुन ुभयो त?


