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

त अब तपाई कहाँ बसने बबचार गर्दै हुनहुुन्छ? तपाईले 
यूिनट वा घर के खोजर्दै हुनहुुन्छ?
बहालकालािग घर पत्ा लगाउनकोलािग समय पिन लागन 
सकर््छ।
पहहला, तपाई आफूले कित ितन्न सकनुहुने्छ बजेट पकका 
गनु्नहोला। 
घर भाडाका पदैसा धेरदै कुराहरुमा िनभ्नर गर््न्छ। उर्ारहणको 
लािग:
•	 के यो एउटा बगैंचा भएको घर हो?
•	 एउटा यूिनट बलकको यूिनट हो?
•	 यसमा कित बेडरुम ्छन?्
•	 बस र रेलबाट कबत्को नजजक ्छ?
Centrelink संग यहर् तपाई बहाल सहयताकोलािग योगय 
हुनहुुन्छ वा हुनन जाँच गनु्नहोला।
पत्रपबत्रका, ईनटनेट वा सामरु्ाियक सेवा बोड्नमा भाडाको 
घरहरु हेन्न थालनुहोला
घरजगगा बहाल अिभकता्न (Real Estate Agents) संग पिन 
सोधनुहोला।
धेरदै घरधिनहरुले उिनरुहको घरहरुको वयबसथापन 
गन्नकोलािग यी अिभकता्नहरुको प्रयोग गर््न्छन।् 
जब तपाई आफुले धानन सकने घर पाउनुहुने्छ, यहर् 
हेन्नकोलािग सकनहुुने्छ हक भनेर अिभकता्नलाई फोन 
गनु्नहोला।
जब तपाईले आफुलाई सहुाउँर्ो घर पाउनुहुने्छ, अिभकता्नसंग 
भाडाका घरको िनवेर्न मागनुहोला, भनु्नहोला, र उिनहरुलाई 
हफता्न हर्नहुोला। 
िनवेर्न पेश गर्दैमा तपाईले घर पाउने कुनदै पिन पकका 
हुने्छदैन। कहहले काँहढी एउटा भनर्ा बह् घरको लािग िनवेर् 
पेश गना्नले पिन मद्दत गर््न्छ।
यहर् ठाऊँ मन पययो भनर्दैमा बह् पदैसा ितन्नको लिग हतार 
नगनु्नहोला। तपाईको बजेट भनर्ा बह् ितना्नले तपाईलाई 
सररसके प्छी आिथ्नक कहठनाईमा पन्न पिन सकनुहुने्छ।

पहहलाको अिभकता्न र सािथहरुको एउटा िसफाररस पिन जयार्दै 
महतवपणू्न हुने्छ।
अिभकता्नले पररचयकोलािग थप कागजातहरु पिन सोधन 
सकर््छ जसतदै
•	 सवारढी चालक अनमुती पत्र
•	 तलब पे िसलप
•	 बदैङक र centrelink को सटेटमेनट
•	 गयास, बबजलुी र टेिलफोन बबल
•	 बैंङक काड्न र के्हडट काड्नहरु।
अिभकता्नले बिलयो िनवेर्नलाई ्छनौट गनने्छ र उिनहरुलाई 
घरधिनलाई िसफाररस गनने्छ।
घरधिनले तपाईको िनवेर्न र िसफाररसका कागजातहरुको 
आधारमा बहालमा बसने वयाक्तीहरुको ्छनौट गनने्छ।
अिभकता्नहरु घरधिनकोलािग काम गर््न्छन:्
•	 राम्ो बहालमा बसने ग्रहाक पत्ा लगाईहर्ने
•	 भाडा संकलन गनने
•	 जब धारा वा बत्ीहरु काम नगरेमा बबगे्रमा तयसका कामर्ाहरु को 
वयबसथा गररहर्ने
अिभकता्नलाई उिनहरुको बहालमा बसनेहरुको बारेमा जानने 
महतवपणू्न कुराहरुमा समयमदै भाडा ितनने, घरको राम्ो हहफाजत 
गनने जसता पर््न्छन।् 
यार्गनु्नहोला, तपाईले भबवषया धेरदै घरहरु िलनु पन्न सकर््छ। 
यहर् तपाईले राम्ो हेरबबचार गरेमा र समयमदै भाडा ितरेमा, 
अिभकता्नले तपाई सनु्नहँुर्ा राम्ो िसफाररस हर्ने्छ। 
यहर् तपाईले पहहलो पटक भाडाम िलंर्दै हुनहुुन्छ भने तपाईले 
सामुर्ाियक संसथाहरु जसतदै Migrant Resource Centres 
हरुबाट सहयोग िलनहुोला।
बहालमा बसनेहरुको अिधकार र जजमबेवारढीहरुको बारेमा थप 
जानकारढीलािग Fair Trading को वेभसाईट www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हेनु्नहोला वा फोन १३ ३२ २० मा फोन 
गनु्नहोला।
यहर् तपाईलाई भाबिक सहायताको आवशयक परेमा १३ १४५० 
मा फोन गनु्नहोला।


