Renting a home:
A tenant’s guide to rights and responsibilities
िहन्ढी - भाग २ – भाडाको घर पत्तालगाउने

Nepali - Topic 2 – Finding a place to rent

त अब तपाई कहाँ बस्ने बिचार गर्दै हुनह
ु ु न्छ? तपाईले
यूनिट वा घर के खोज्दै हुनह
ु ु न्छ?

पहिलाको अभिकर्ता र साथिहरुको एउटा सिफारिस पनि ज्यादै
महत्वपूर्ण हुनेछ।

पहिला, तपाई आफूले कति तिर्न सक्नुहुनेछ बजेट पक्का
गर्नुहोला।

•

बहालकालागि घर पत्ता लगाउनकोलागि समय पनि लाग्न
सक्दछ।

घर भाडाका पैसा धेरै कुराहरुमा निर्भर गर्दछ। उदारहणको
लागि:
•
•
•
•

के यो एउटा बगैंचा भएको घर हो?
एउटा यूनिट ब्लकको यूनिट हो?
यसमा कति बेडरुम छन ्?

बस र रे लबाट कत्तिको नजिक छ?

Centrelink संग यदि तपाई बहाल सहयताकोलागि योग्य
हुनह
ु ु न्छ वा हुन्न जाँच गर्नुहोला।
पत्रपत्रिका, ईन्टनेट वा सामुदायिक सेवा बोर्डमा भाडाको
घरहरु हे र्न थाल्नुहोला

घरजग्गा बहाल अभिकर्ता (Real Estate Agents) संग पनि
सोध्नुहोला।
धेरै घरधनिहरुले उनिरुहको घरहरुको व्यबस्थापन
गर्नकोलागि यी अभिकर्ताहरुको प्रयोग गर्दछन ्।

जब तपाई आफुले धान्न सक्ने घर पाउनुहुनेछ, यदि
हे रक
्न ोलागि सक्नुहुनेछ कि भनेर अभिकर्तालाई फोन
गर्नुहोला।

जब तपाईले आफुलाई सुहाउँ दो घर पाउनुहुनेछ, अभिकर्तासंग
भाडाका घरको निवेदन माग्नुहोला, भर्नुहोला, र उनिहरुलाई
फिर्ता दिनुहोला।
निवेदन पेश गर्दै मा तपाईले घर पाउने कुनै पनि पक्का
हुनेछै न। कहिले काँही एउटा भन्दा बढि घरको लागि निवेद
पेश गर्नाले पनि मद्दत गर्दछ।
यदि ठाऊँ मन पर्यो भन्दै मा बढि पैसा तिर्नको लगि हतार
नगर्नुहोला। तपाईको बजेट भन्दा बढि तिर्नाले तपाईलाई
सरिसके पछी आर्थिक कठिनाईमा पर्न पनि सक्नुहुनेछ।

अभिकर्ताले परिचयकोलागि थप कागजातहरु पनि सोध्न
सक्दछ जस्तै
•
•
•
•

सवारी चालक अनुमती पत्र
तलब पे सिल्प

बैङ्क र centrelink को स्टेटमेन्ट
ग्यास, बिजुली र टे लिफोन बिल
बैंङ्क कार्ड र क्रेडिट कार्डहरु।

अभिकर्ताले बलियो निवेदनलाई छनौट गर्नेछ र उनिहरुलाई
घरधनिलाई सिफारिस गर्नेछ।
घरधनिले तपाईको निवेदन र सिफारिसका कागजातहरुको
आधारमा बहालमा बस्ने व्याक्तीहरुको छनौट गर्नेछ।
अभिकर्ताहरु घरधनिकोलागि काम गर्दछन ्:
•
•

राम्रो बहालमा बस्ने ग्रहाक पत्ता लगाईदिने
भाडा संकलन गर्ने

• जब धारा वा बत्तीहरु काम नगरे मा बिग्रेमा त्यसका कामदाहरु को
व्यबस्था गरिदिने

अभिकर्तालाई उनिहरुको बहालमा बस्नेहरुको बारे मा जान्ने
महत्वपूर्ण कुराहरुमा समयमै भाडा तिर्ने, घरको राम्रो हिफाजत
गर्ने जस्ता पर्दछन ्।
यादगर्नुहोला, तपाईले भविष्या धेरै घरहरु लिनु पर्न सक्दछ।
यदि तपाईले राम्रो हे रबिचार गरे मा र समयमै भाडा तिरे मा,
अभिकर्ताले तपाई सर्नुहुँदा राम्रो सिफारिस दिनेछ।

यदि तपाईले पहिलो पटक भाडाम लिंदै हुनह
ु ु न्छ भने तपाईले
सामुदायिक संस्थाहरु जस्तै Migrant Resource Centres
हरुबाट सहयोग लिनुहोला।
बहालमा बस्नेहरुको अधिकार र जिम्बेवारीहरुको बारे मा थप
जानकारीलागि Fair Trading को वेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हे र्नुहोला वा फोन १३ ३२ २० मा फोन
गर्नुहोला।

यदि तपाईलाई भाषिक सहायताको आवश्यक परे मा १३ १४५०
मा फोन गर्नुहोला।
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