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तपाईले घर बहालको आवासको सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु अगाडी यो 
जारकारी वववरण राम्ो संग पढ्र्होला। यदि सम्झौतामा क्रैपरी क्रा 
रबझर् भएमा प्रश्नहरु सोधर्होला।

समरण गर्नुहोस् की, तपाईले कारूरद्ारा बन्धित भएको करारमा छ्ट 
रपाउरे समयको साथ आबद्ध हुँिै हर्हनछ। तपाई आफ् आफैमा ब््ेको 
वरश्चित हर्होला की तपाईले के मा हसताक्षर गिदै हर्हनछ भरेर।

घरधनी वा अभिकराताले अननवारता रुपमाः

• घर खाली, सामानय रुपमा सफा, बसर योगय र बहाल दिर् अगाडी 
राम्ो संग ममनुत गरेको हर् पिनुछ

• घरको सामानय ममनुत संहार उपलब्ध गराउरे

• सवास्य स्रक्षा कारूरको पालरा गरेको(उिारहणको लावग, प्लको 
बार, वबद््तीय जडार, ध्वाुँ हुँिा घणटटी बजरे, झयाल र बालकोरीको 
स्रक्षा)

• घर सामानय रुपमा स्रश्क्षत भएको वरचिय गर्नुहोला

• गोपवरयताको सममारमा जार् अगाडी सूचरा दिरे प्रकृयाको पालरा।

िडामा बस्ा, रपाईले अननवारता रुपमाः

• समयमै भाडा वतर्नुपिनुछ

• घर सामानय रुपमा सफास्गघर राखर् पिनुछ र रवबगरने र तपाई 
सर्नुहुँिाको ज्र अवस्ामा हर्हन्थयो तयवह अवस्ामा छाड्र् 
पिनुछ(सामानय ट्ट फ्ट बाहेक)

• घर क्रैपवर गैरकारूरी प्रयोजरकोलावग प्रयोग रगरने

• बहाल सम्झौताको शतनुहरुको पालरा गरने

• तपाईको छरछछमेको शानत, आराम र गोपवरयताको सममार गरने

रपाईले सम्झौरामा हसराक्षर गन्ता अगाडी के िन्न अननवारता छ

कवहलेकाुँही बहालमा राखेका घरहरुको आफरै क्रै ईवतहासहरु हनछर् 
ज्र तपाईले सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु अगाडी जान्् अवरवायनु छ।

घरधरी वा अश्भकतानुले यदि घर वरमरार्सार भएका अननवारता रुपमा 
िन्न ्परनेछः

• बेचरे योजरा छ भरे

• अिालती प्रकृया भैरहेको जहाुँ करिाताले घर जफत गरनु लावगरहेको 

• ष्टाटा भएको र ष्टाटा रववकरण सममतीद्ारा हालसालै ष्टाटा योजरा 
स्ावपत गरेको

घरधरी वा अश्भकतानु यदि उवरहरु वरमर मधये क्रैपरी त्थयहरुको 
जारकार भएमा अननवारता रुपमा उललेख गर्नुपरनेछ। यदि घरः

• वबगत ५ बरनुमा प्राकृवतक मझौसमका कारण बाढटी वा आगलागीको 
प्रकोपमा परेको भए

• गम्भिर सवास्य वा स्रक्षाको खतरा (घर अवलोकर गिानु क्रैपवर 
व्यक्ीले सामानय उललेख गरनु सकरे भएमा)

• वबगत ५ बरनुमा गम्भिर अपरामधक घटराको घटरास्ल(जसतै हतया 
वा आक्ामक घटरा)

• loose-fill asbestos insulation register (लज-वफर 
एबसेटोस रजजष्टर) मा स्छचकृत भएको

• ववगत २ बरनुमा घर वररेमधत लाग्औरध बराउर वा उतपािर गरनु वा 
लाग्औरध बोटब्रुवा उमारनु प्रयोग गररएको 

• भवरको वहससा जहाुँ आगलागी स्रक्षा वा बाह्य कमबदटबल 
कलयावडङ्ग सामाग्ीहरुको संहारको लावग आिेश जारी गररएको (यी 
मधये क्रैपवर आिेश जारीको आशंकाको सूचरा जारी गररएको)

• भवरको बावहरी कमब्मष्टबल कलयाडडंङ को बारेमा क्रै अंश 
थप्े(बराउरे) वा सचयाउर सहजताको ववकास सरटंवफकेट वरवेिर 
पेश गरेको

• ष्टाटा योजरामा छ जहाुँ सावनुजरीक ईलाकामा योजराबद्ध ममनुत 
कायनु वा म्खय ममनुत कायनु एउटा वरश्चित तोवकएको अवधीको 
सम्झौतामा गररएको भएमा

• पारकंङ्ग अर्मती छलरकोलावग ईलाकाको क्षेत्र पररवतनुर असर वा 
कारूरले रदिरे भएमा वा  ईलाकामा केवल पैसा लागरे मात्र पारकंङ्ग 
भएमा

• परररि ईलाकाको अनय घरहरुको भनिा फरक फोहोरमैला सेवा 
उपलब्ध गराईएको भएमा 

• गाडीको बाटो वा डहंड्रे बाटो ज्र जोकोवहले पवर कारूरी रुपमै 
प्रयोग गरनु सकरेछर्।

यदि माथीका क्रैपवर क्राहरु पालरा रगरेको खणडमा घरधरी वा 
अश्भकतानुलाई जररवारा लगाईरेछ।

माचनु २०२०

घरधरी वा अश्भकतानुहरुले बहालमा बसरेहरुको लावग बसरको 
लावग बहालको सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु अगाडी Tenant 
information statement  को प्रवतछलपी अवरवायनु रुपमा 
दिर् आवशयक छ। 

बहालमा बसन श्रु गनने

बहालमा बसनेहरुको लानग  
जानकारी नववरण

बहालमा बसन श्रु गन्ता अगाडी रपाईले अननवारता रुपमा के जान्न् आवशरक छ

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/loose-fill-asbestos-insulation/public-register-of-affected-properties
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रपाईले सम्झौरामा हसराक्षर गन्ता अगाडी रपाईलाई के द्न ्
अननवारता छ

तपाईले सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु वा घरमा सर्नु अगाडी, घरधरी वा 
अश्भकतानुले वरमर क्राहरु द्न ्अननवारता छः

• यो बहालकतानुहरुको जारकारी प्रवतछलपी

• प्रसताववत बहाल सम्झौताको प्रवतछलपी, दिईएको खालीठाऊुँ हरु 
भररएको

• घरधरी वा अश्भकतानु द्ारा प्रा गररएको २ म्खय सककलहरु, वा १ 
ववद््तीय प्रवतछलपीको घरको अवस्ाको ररपोटनु

• यदि भवर ष्टाटा पररयोजरा भएको भए, भवरको-कारूरको प्रवतछलपी

सम्झौरामा हसराक्षर ग्ाताको समरमा रलाईलाई के द्न् 
अननवारता छ

सम्झौतामा हसताक्षर गरेको बेला घरधरी वा अश्भकतानुले तपाईलाई 
अननवारता रुपमा द्न्पनने क्राहरुः

• घरमा भएको क्रै पवर सवीममङ्ग वा स्ा प्लको, मयाि श्भत्रको सवीकृती 
वा आवास प्रमाणपत्र(ववगत वतर बरनुमा जारी गररएको)।  यदि तपाईले 
२ लट भनिा बढटी भएको ष्टाटा  वा साम्िामयक योजराका घरहरु 
भाडामा छलर् भएको छ भरे यो लाग् हुँिैर।

घर बहाल ललन् अगाडी वा श्रु ग्ाताको समरमा

घरधरी वा अश्भकतानुले तपाईलाई अननवारता रुपमा द्न्पनने क्राहरुः

• बहालको घरको वा साम्िामयक घरको क्रै पवर साुँचो वा स्रक्षा 
उपकरण एउटा थप साुँचो( वा अनय खोलरे उपकरण वा जारकारी)  
तपाईलाई क्रै पवर थप पैसा रवतराईकर सम्झौतामा राम बएका 
व्यक्ीहरुलाई दिर् पिनुछ।

घर बसनकोलानग लाएक हुन्प त्ाछ

घर सामानय रुपमा सफा, बसर लाएक र सामानय रुपमा ममनुत गररएको 
हर्पिनुछ।

बसरकोलावग लाएक, घर अवरवायनु रुपमा(कन्मतमा पवर)

1. भवरको प्रम्ख संरचरा राम्ो

2.  भणडार कोठा र गयारेज बाहेक अनय हरेक कोठाहरुमा प्रयानुपत प्राकृवतक 
वा कृवतम उजयालो भएको

3. प्रयानुपत भेनटटीलेसर भएको

4.  वबज्ली वा गयाुँस उपलब्ध गराईएको र बत्ी, वहटर वा अनय 
उपकरणहरुको लावग प्रयानुपत वबज्ली र गयाुँसमा सकेटहरु भएको

5.  प्रयानुपत धाराको पाईप र वरकाशाहरु भएको

6.  वपउर, धोईपखाली गरनु र सफा गरनु प्रयानुपत तातो र छचसो पारीको 
जडार भएको

7.  शझौचालय र र्हाउरे व्यवस्ा का साथ बाथरुमको व्यवस्ा जहाुँ 
प्रयोगकतानुको गोपवरयता कायम हनछ।

यद्धपी माथीका ७ मापिणडहरु प्गेको भएपरी घरमा अनय समसयाहरु 
हर सकिछर् जसले गिानु तपाईलाई बसरको लागी योगय रहर सकिछर्। 
तपाईले घर भाडामा छलर् अगाडी, तपाईले घरधरी वा अश्भकतानुलाई घर 
बसरकोलावग योगय भएको वरचिय गरर आवशयक किमहरु(जसतै आवशयक 
ममनुतहरु) चालरकोलागी भन्् अवरवायनु छ। 

आवालसर िाडाका सम्झौरा

भाडाका करार कारूरी सम्झौता हो। तयसमा वरश्चित शतनुहरु संलगर हर् 
अवरवायनु छ ज्र मेट्र वा पररवतनुर गरनु सवकरेछैर। तयसमा थप शतनुहरु पवर 
संलगर हर सकिछ। मझौखखक सम्झौता तपाई र घरधरीले पालरा गरनु बाधय 
हनछर्।

अवस्ा ररपोरता

तपाईले सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु अघी घरधरी वा अश्भकतानु द्ारा भररएको 
अवस्ा ररपोटनु प्रापत गररसकेको हर्पिनुछ। यो एउटा प्रमाणको महतवपूणनु 
ट्क्ा हो र तपाईले अवरवायनु रुपमा भाडाको श्रुवातमा गर्नु अगाडी घरको 
अवस्ाको वरररक्षण गर्नु पिनुछ। यदि तपाईले ररपोटनु सवहरुपमा रभर्नु 
भएमा, तपाई सर्नु अगाडीको ट्टफ्टहरु पवर तपाईको धरझौटटीबाट तयहाुँको 
वबग्े भतकेका ममनुत गरनु पैसा कटाईरेछ(तपाई सर्नु भएपछटी)।

तपाईले अवस्ा ररपोटनु भरेर घरधरी वा अश्भकतानुलाई घरमा सरेको ७ 
द्न भित्रमा प्रवतछलपी दिर् पिनुछ। तपाई आफ्लेपवर अवस्ा ररपोटनुको 
प्रतीछलपी राखर् अवरवायनु छ।

िाडा, रलस् र रेकडता

घरमा बसरको लावग घरधरीलाई वरयममत रुपमा दिरे रकम भाडा हो। 
तपाई संग २ हपता भनिा बढटीको भाडा मागर पाऊुँ िैर। तपाईको घरधरी वा 
अश्भकतानुले भाडा वतरनेबेला र्हञ्ेल समम माग गरनु पाऊुँ िैरर्।

यदि तपाईले १४ दिर भनिा बढटी भाडा रवतर्नु भएमा तपाईको घरधरी वा 
अश्भकतानुले १४ दिरको अनतयको सूचरा दिर सकिछर्।

तपाईको घरधरी वा अश्भकतानुले अवरवायनु रुपमा वरमर क्राहरु गर्नु पिनुछः

• तपाईले भाडाको रछसि दिरे(तोवकएको बैंङ्क खातामा पैसा राखेको 
भएमात्र)

• तपाईले वतरेको भाडाको रेकडनु राखर्होला

• तपाईले अर्रोध गर्नुभएको ७ दिर श्भत्रमा भाडाको रेकडनु उपलब्ध 
गराउरे।

िाडाको धरझौरी

स्रक्षाको रुपमा तपाईले अवरवायनु रुपमा वतर्नुपरने पैसालाई धरझौटटी भवरनछ। 
यो पैसाको रुपमा हर्पिनुछ गयारेनटटीको रुपमा हैर। तपाईको घरधरी वा 
अश्भकतानुले एउटा बहालको सम्झौताको लावग १ मात्र धरझौटटीको माग गरनु 
सकिछ। वतर्नुपरने धरझौटटी ४ हपता बराबरको भाडा भनिा बढटी हर्हुँिैर। यदि 
घरधरीले मञ््र गरेमा तपाईले धरझौटटी वकसताबनिटी रुपमा पवर वतरनु सकर्हरेछ।

तपाईको घरधरी वा अश्भकतानुले घरभाडाको सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु 
अगाडी धरझौटटीको लावग माग गरनु पाऊुँ िैरर्। यदि तपाईले Fair Trading 
लाई Rental Bonds Online प्रयोग गरेर (रेनटल बणड अरलाईर 
(RBO)) धरझौटटी वतर्नुभएमा घरधरी वा अश्भकतानुले बहालको करार समापर 
गर्नु अगाडी तयसको प्ष्टीकरण हाछसल गरनेछर्।

तपाईको घरधरी वा अश्भकतानुले धरझौटटी वतरनुको लावग RBO को ववकलप 
दिर् अवरवायनु छ। तपाईले RBO को प्रयोग गरेर  NSW Fair Trading 
लाई छसधै के्वडटकाडनु वा BPAY द्ारा धरझौटटी पेश फारम रभररकर र 
हसताक्षर रगररकरै वतरनु सकिछर्। एकपटक ितानु भएपछटी, तपाईले उक् 
RBO खाता भववषयका बहालहरुको लावग पवर प्रयोग गरनु सकर्हरेछ।

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/rental-bonds-online
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यदि तपाईले RBO प्रयोग रगरने वरणनुय गर्नुभएमा, तपाईले घरधरी 
वा अश्भकतानु संग कागजी धरझौटटी फारममा हसताक्षर गरनुको लावग भन् 
सकर्हरेछ, ज्र Fair Trading मा पेश गरनु सवकनछ। घरधरीले तपाईले 
वतर्नुभएको धरझौटटी Fair Trading मा १० कायानुलय दिर श्भत्रमा जममा 
गररसकेको हर्पिनुछ। यदि धरझौटटी अश्भकतानुलाई वतरेको भए, अश्भकतानुले 
Fair Trading मा धरझौटटी वतरेको मवहराको अननतम दिर िेखी १० 
कायानुलय दिर श्भत्रमा जममा गररसकेको हर्पिनुछ।

घर िाडाको लानग आवे्न ग्ाताखेरीको िे्िाव

घरधरी वा अश्भकतानुले जाती, उमेर, अशक्ता, ललंङ्ग, लैवङ्गक भाव, 
वैवावहक स्स्ती वा गभनुवती भएको आधारमा भेिभाव गर्नु गैर-कारूरी हो।

यदि माछथका कारणले तपाइ घरधरी वा अश्भकतानुले भाडाको वरवेिर 
असवीकार वा कम महतवका साथ व्यवहार गररएमा, तपाईले NSW Anti-
Discrimination Board (NSW एणटटी वडसक्ीमेसर वोडनु) लाई  
1800 670 812 मा वा Australian Human Rights 
Commission (अष्टेछलयर मारव अमधकार आयोग) लाई   
1300 656 419 मा सम्पकनु  गरनु सकर्हरेछ।

यदि घरधरी वा अश्भकतानुले बहालकतानु जो ध्म्पार गिनुछ, वा नयूर 
बहालका ईवतहास छर् वा भाडा वतरने समसया भएकाहरुलाई को रुपमा 
छरझौट रगर्नु गैर कारूरी हो।

घरधनी वा अभिकराता संगको संवा्

तपाईको घरधरीले उवरहरुको राम र उवरहरुलाई छसधै सम्पकनु  गरने वतरका, 
यदि तपाईको घरधरीको अश्भकतानु भएपवर उपलब्ध गराउर् अवरवायनु छ।

यी जारकारीहरु तपाईलाई बहालको सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु अगाडी वा 
गरेको बखत छलखखत रुपमा दिर् अवरवायनु छ, वा तपाईले हसताक्षर गरने 
सम्झौतामा संलगर भएको हर्पिनुछ। तपाईको घरधरीले उवरहरुको वववरण 
पररवतनुर भएको १४ दिर श्भत्रमा छलखखत रुपमा जारकारी गराउर्  
अवरवायनु छ।

मानय हरकोलागी तपाई र तपाईको घरधरी वा अश्भकतानु वबचको केही 
औपचारीक संवािहरु छलखखत हर् अवरवायनु छ, उिारहणको लावग, 
अवकासको सूचरा। तपाईले सूचरा वा अनय कागजात दिरकोलावग 
ई-मेलको प्रयोग गरनु सकर्हरेछ तर यदि घरधरी वा अश्भकतानुले उवरहरुको 
तोकेका ई-मेल यस प्रयोजरका लवग प्रयोग गरनु अर्मती दिएको भएमात्र।

बहालमा रहँ्ाको समर
के बहालमा रहँ्ा िाडा बृद्ी हुन सक्छ?

२ बरनु भनिा कमतीको तोवकएको अबधीको लावग, यदि सम्झौतामा बृद्धटीको 
रकम वा बृद्धटी कसरी वहसाब गरने भन्े उललेख भएमा मात्र भाडा हर 
सकिछ। भाडा बृद्धटीको छलखखत सूचराको आवशयकता पिदैर।

२ बरनु वा सो भनिा बढटीको तोवकएको समयको लावग, वा समय तोवकएको 
सम्झौता (जसतै जहाुँ समयको मयाि सवकएको छ वा मयािको समय 
तोवकएको रभएमा), भाडा १२-मवहराको समयमा मात्र बढ्र सकिछ। 
तपाईले कमतीमा पवर ६० दिरको छलखखत सूचरा हाछसल गर्नु अवरवायनु छ।

नबज्ली, गराँस र पानी प्ररोग गरेबापर नरनने

सम्झौतामा उललेख भए बमोजजम तपाईले वरश्चित उजानुका खचनुहरु वतर्नुपरने 
हनछ। उिारहणको लावग, तपाईले वरमरक्राहरु सबै वतर्नु पिनुछः

• वबज्ली, बोतलमा रभएको गयाुँस वा तेल ढ्वारीको खचनुहरु यदि घरको 
ममटरहरु छ्ट्ाछ्टै् भएमा। वबज्ली र गयाुँसको लावग केही अपवािहरु 
लाग् हर सकिछर्

• बहालको बखत बोतल गयाुँसको आपूततीका खचनुहरु।

तपाईको पारीको प्रयोगको रकम कवत भएमा वतरने भन्े मात्रा छ। यदि 
घरको ममटर छ्टै् भएमा मात्र र िक्षतापूणनु मापिणड प्गेमागेमा मात्र 
वरमरपारीको प्रयोगको पैसा वतरनुकोलागी भन् सकर्हरेछः

• सम्पूणनु सरार धाराको अमधकतम ९ छलटर प्रती ममरेट

• सम्पूणनु छचसो पारीको धारा र एकल ममसाउर ममलरे भानछाको लसंङ्को 
धाराहरु वा बाथरुमको हातध्रे बेसीरको क्षमता अमधकतम ९ छलटर 
प्रती ममरेट

• घरका क्रैपवर च्वहरे धाराहरु वा शझौचालय हरु  सम्झौताको श्रुमा 
ममनुत गररसकेको र जब अनय पारी बचावटको मापिणड जडार 
गररएको, ममनुत र पररमाजनुर गररएको खणडमा

• २३ माचनु २०२५ िेखी, ट्वाईलेटहरु िोहोर फलस र कन्मतमा परी ३-तारे 
WELS रेदटङग हर्पिनुछ।

ममतार संमहार

घर संधै तपाईकोलावग बसरकोलावग योगय हर्पिनुछ। क्रैपवर ममनुत 
संहारकोलावग घरधरी जजमबेवार हनछर्, तसथनु घर सामानय ममनुत गररएको 
अवस्ामा हर्पिनुछ। उवरहरुले घर सवास्य र स्रक्षा कारूर प्रकृया पवर 
प्गेको हर्पिनुछ।

तपाई घरको रेखिेख गरनुकोलागी र सफा राखरे र रवबगाररकर राखरको 
लावग जजमबेवार हर्हनछ । यदि घरको आुँगर, घाुँस र बगैंचा छ भरे, वत 
ईलाकाहरु पवर तपाईले अवरवायनु रुपमा सफा र स्गघर राखर् अवरवायनु छ।

तपाईले आफरो घरधरी वा अश्भकतानुलाई सकिो छछटो क्रैपवर आवशयक 
ममनुत वा ट्टफ्टको लावग भन्् परनेछ। तपाईले गिानु वबग्ेको वा भतकेको 
बाहेक ममनुतको लावग लागरे खचनु वतरने र व्यवस्ा गरनुकोलावग उवरहरु 
जजमबेवार हनछर्। घरायसी ्ै्गडाको बखत ्ै्गाको छशकारका कारण 
भएका ट्टफ्टको वरमती तपाई जजमबेवार हर्हन्।

यदि ममनुत अतरनरतै जरुरी छ भरे उिारहणको लावग जहाुँ पारी फ्टेको छ, 
शझौचालय थ्वरएको वा फ्टेको छ, गयाुँस च्वहएको छ वा खतरराक ववद््तीय 
खराबी छ भरे तपाईको घरधरी वा अश्भकतानुले सूचरा दिएपछटी भएसमम 
जवतसकिो छछटो गर्नुपिनुछ। यदि उवरहरुले अतयनतै जरुरी मरनुमतको जवाफ 
रदिएमा, तपाई आफैले व्यवस्ा गरनु सकर्हरेछ र अमधकतम $१,००० 
सममको सोधभरानु १४ दिर श्भत्रमा भ्क्ारी छलखखत रुपमा गर्नु पिनुछ। 
अतरनर जरुरी ममतार गरनुहरुको  ताछलका Fair Trading को वेभसाईटमा 
उपलब्ध छ।

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/during-a-tenancy/getting-repairs-done
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यदि तपाईको घरधरीले अश्ीकार वा उपलब्ध रगराएमा वा घर सामानय 
ममनुत गररएको अवस्ामा रराखेमा तपाईले Fair Trading संग 
रेस्कटवफकेसर अडरको लावग वरवेिर गरनु सकर्हरेछ। तयसतै गरेर, यदि 
तपाईको कारण बग्ेको वा वबगारनु दिएमा आवशयक ममनुत गर्नुपरने रगर्नु 
भएमा तपाईको घरधरीले पवर Fair Trading संग रेस्कटवफकेसर 
अडरको लावग वरवेिर गरनु सकर्हरेछ। यदि तपाईको घरधरीले ममनुत संहार 
रगर्नु भएमा तपाईले NSW Civil and Administrative Tribunal 
(एरएसडबलयू रागररक र प्रशासवरक नयायामधकरण (अमधकरण)) मा पवर 
वरवेिर गरनु सकर्हरेछ।

ध्वाँको कारण बजने घणरी काम गरेको हुन् प त्ाछ

घरधवरहरूले यो वरश्चित गर्नुपिनुछ वक घरको सबै तहहरूमा ध्म्पारको 
घणटटी जडार भएको छ भरेर। तपाइुँको घरधवरले काम गरररहेको छ भरेर 
स्वरश्चित गरने र तपाइुँको घरमा ध्वाुँ घणटटीहरू राखर् पिनुछ।

यदि तपाईंले ध्ुँवा घणटटीले काम गरररहेको छैर भरे तपाईंले आफरो घरधरी 
वा अश्भकतानुलाई सूछचत गर्नुपिनुछ। उवरहरू ममनुतको लावग जजममेवार छर् 
(बयाट्टी फेरनु समेत) वा ध्म्पारको घणटटीले काम गरररहेको छैर भरेर थाहा 
भए पछछ२ व्यावशामयक दिर श्भत्र फेर्नु पिनुछ।

यदि यसलाई बिलर आवशयक छ भरे तपाईंले फेरनु सवकरे बयाट्टीलाई 
प्रवतस्ापर गरनु सकर्हरेछ, तर यदि कवहले र जब तपाईं यो गर्नुहनछ 
तपाईंले घरधरीलाई सूछचत गर्नुपिनुछ। तपाईं आफ् ध्वाुँको घणटटी राखरे, 
ममनुत गरने वा प्रवतस्ापरको लावग जजममेवार हर्हन्। यद्धपी, तयहाुँ केवह 
पररस्स्वतहरू छर् जहाुँ तपाईं ध्म्पारको घणटटी ममनुत वा बिलरको लावग 
व्यवस्ा गरनु सकर्हनछ।

गोपननररा र पहुँच

भाुँडामा बसिा तपाईको सामानय शाननत, स्ववधा र गोपरीयता हरे अमधकार 
छ। बहालको कारूरले कवहले र कसरीतपाइुँको घरधरी, अश्भकतानु वा अनय 
आमधकाररक व्यछक्ले भाडामा बसेको स्ार श्भत्र प्रवेश गरनु सकिछ भन्े 
तोकेको छ। ववछशष्ट पररस्स्वतहरुमा यदि उछचत सूचरा (यदि लागू भएमा) 
प्रिार गररएको छ भरे तपाइुँको घरधरी, अश्भकतानु वा अमधकृत व्यछक्ले 
तपाइुँको सहमवत वबरा घरमा प्रवेश गरनु सकिछ। 

उिारहणकोलावग

• आकससमक परेको बेला, सूचराको आवशयकता पिदैर

• यदि प्रवेशको लावग अलधकरणले आ्ेश दिएमा

• यदि तपाईंलाई कन्मतमा २ दिरको सूचरा दिइएको छ भरे, घरमा ममनुत 
सभिार वा ममतार सम्ारको आवशरकरा पूरा गरनु वा आवशरक 
मूलराङकन गरनु सकरेछर्

• रतकाल ममतार गरनु परेको बेला, सूचराको आवशयकता पिदैर

• यदि तपाईंलाई कन्मतमा १ घणटा सूचरा दिइयो भरे ममतार वा ध्म्रपान 
संकेर घणरीको प्रनरस्ापन गरने कामको लावग

• यदि तपाईंलाई कन्मतमा २ व्यावशामयक दिरको सूचरा दिइयो भरे 
ननरीक्षण गनता वा ध्म्रपानको सङ्केर घणरीको प्रनरस्ापनको 
लानग आवशरक मूलराङ्कन गनता सवकनछ

• घरको साधारण ननरीक्षण गरनुका लावग यदि तपाईंलाई कन्मतमा ७ 
दिरको छलखखत सूचरा दिइएको छ भरे (१२ मवहराको अवमधमा ४ 
पटक भनिा बढटी वररीक्षणहरू गरनु रपाउरे)।

घरमा ‘सानानरना’ पररवरतान कसरी गनने

तपाइुँ केवल तपाइुँको घरधरीको सम्झौता छलखखत सहमवत पछटी मात्र 
घरमा सारोवतरो पररवतनुर गरनु सकर्हनछ । यदि अश्ीकार गरनु उछचत छ 
भरे तपाईको घरधरीले तपाईको अर्रोधलाई मात्र अश्ीकार गरनु सकिछ 
उिाहरणका लावग, यदि काममा संरचरातमक पररवतनुरहरू समावेश छ वा 
घरको प्रकृती अर्क्ल ववसंगत छ भरे।

तयहाुँ केही प्रकारका ‘समानय’ पररवतनुरहरू हनछर् जहाुँ तपाईंको घरधरीले 
असहमती गरनु अर्छचत हरसकिछ। उिाहरणको लागी:

• स्रक्षाको कारण फररंचरहरु रढलकेको श्भत्ातफनु  स्रश्क्षत रुपमा राखरे

• एकल घरमा बावहरको ढोकामा बालबाछलकाले खोलर रसकरे स्रश्क्षत 
ढोला जडार गरने

• झयालहरुमा ज्ङ्गाहरु रछछरने जाछलहरु राखरे

• आनतररक झयाललाई ढाकर जडार वा प्रवतस्ापर गरने(जसतै पिानुहरु)

• बलाईंणड वा पिानुका धागोहरु स्रश्क्षत गरनुकोलावग कलीट वा डोरीहरु 
जडार गरने

• घरश्भत्र स्रक्षा ढोका जडार गरने

• बालबाछलकाहरुको स्रक्षाको लावग झयालहरुमा स्रक्षाका साधरहरु 
जडार गरने

• बृद्ध वा अशक् आवासकतानुहरुकोलावग सहयोग गरनु हातले चलाउर 
ममलरे धाराको जडार वा लेभर-खालका धाराहरु जडार गरने

• तसवीरहरु ईतयािटी ््णडाउरको लावग हकहरु, वकलाहरु वा सक््हरु 
जडार गरने वा बिलरे।

• फोरलाईर वा ईनटररेट जडार गरने

• बगैंचामा तरकारी, फ्लहरु, सागसबजी चा हररला तरकारीजरु रोप्े 

• ज्करममलरे तारवबराको स्रक्षा कयामराहरु जडार गरने

• झयाल वा छशशाको ढोकाहरुमा सयाटर-रेछससटेनस वफलम लगाउरे

• घरको म्खय सवारुप वा िेखावट, सतहलाई स्ायी रुपमा वा बिलरे गरर 
पररवतनुर रगरने।

केवह अपवािहरु लागू हरेछर्। केवह सारावतरा पररवतनुरहरु घरधरीले 
योगयता प्रापत व्यक्ीद्ारा गर्नुपरनेछ।

घरमा क्रैपवर पररवतनुर र ट्टफ्ट भएको खणडमा तपाईले वतर्नुपरनेछ। 
बहालको अनतयमा क्रैपवर फेरबिल गरर हटाएको खणडमा वरश्चित 
वरयमहरु लागूहरेछ।

घरेल् हहंसा िएको पररस्स्रीमा रपाईको अलधकारहरु

प्रतयेक व्यछक्लाई स्रश्क्षत महस्स गरनु र घरेल् डहंसाबाट सवतनत्र रहरे 
अमधकार छ। यदि तपाईं वा तपाईंको आश्रित बालबालकले भाडाको घरमा 
घरेल् डहंसाको अर्भव गरररहर्भएको छ भरे, तयहाुँ तपाईंको स्रक्षा स्धार 
गरनुका लावग ववकलपहरू उपलब्ध छर्।

यदि तपाईं वा तपाईंको आश्रित बालबाछलका डहंसाबाट जोवगर आवशयक 
छ भरे, तपाईं आफरो भाडाको करार क्रैपवर जररवारा वबरा ततकाल 
समापत गरनु सकर्हनछ। यो गरनुको लावग तपाईले आफरो घरधरीलाई 
प्रासंवगक प्रमाणको साथ समापतीको सूचरा पवर दिर् पिनुछ र क्रै पवर 
सह-भाडावालालाई समापतीको सूचरा पवर दिर्पिनुछ।
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अथवा, यदि तपाइुँ तपाइुँको घरमा बसर चाहार्हनछ भरे, तपाइुँ अपराधीको 
भाुँडा समापत गरने आिेशको लावग नयायामधकरणमा वरवेिर दिर सकर्हनछ 
(यदि वतरीहरू अकको सह-भाडािार हर् भरे)।

घरेल् डहंसा अपराधको बखत डहंसाको अपराधीले गरेको घरको क्षवतको 
लावग भाडामा छलरे वा क्रै वरिकोर सह-बहालकतानु उत्रिायी हुँिैर।

बहालको समापरी
समापरीको सूचना द्न अननवारता छ

एक भाडा सम्झौता एउटा कारूरी रूपमा बाधयकारी सम्झौता हो ज्र केवल 
केही खास तररकाले मात्र अनतय हर सकछ। भाडा सामानयतया तपाईं वा 
तपाइुँको घरधरीले अकको पक्षलाई सूचरा दिएर समापत हरेछ र तपाइुँले 
सूचरामा उललेख गररएको ममवत वा तयस श्भत्र खाली गरनु सकर्हनछ।

एउटा भाडाको समापत गरनुका लावग तपाईले घरधरी वा अश्भकतानुलाई 
आवशयक अवमधको साथ छलखखत समापतीको सूचरा दिर् पछनु। केवह  
अवस्ाहरूमा, तपाईं समापतीको लावग क्रैपवर समापतीको सूचरा जारी  
रगरीकर ट्ईबय्रलमा छसधा आवेिर दिर सकर्हनछ उिाहरणका 
(उिाहरणका लावग यदि तपाइले कदठराइ अर्भव गिदै हर्हनछ।) 

यदि तपाईं समापतीको सूचरामा तोवकएको ममवतमा छोड्र्हन् भरे, घरधरी 
वा अश्भकतानुले ट्ाईबय्रलमा समापती र समापती आिेशहरूको लावग 
आवेिर दिर सकर्हनछ। यदि तपाईंले ट्ाईबयूरलको आिेश पालरा गर्नुभएर 
भरे, केवल एक Sheriff’s Officer (शेररफ अवफसर) ले तपाईंलाई 
कार्री रूपमा सवाममतवको लावग वारनट जारी गरेर घरबाट हटाउर सकछ।

जबसमम शेररफ अवफसरले ट्ाईबयूरल वा अिालतले जारी गरेको कबजाको 
लावग वारेनट लागू गरररहेको छैर भरे, तपाईंलाई क्रै पवर पररस्स्वतमा 
तपाईंको घरबाट बावहर राखर सकिैरर् ।

ननभचिर अवधीको सम्झौरा चाँडो अनर गनता प्ाताको उलङ्घन 
श्लकः

यदि तपाइुँ एक वरश्चित अवमधको सम्झौता समापत गर्नुहनछ ज्र ३ बरनु वा 
सो भनिा कमको लावग छ भरे, सम्झौताको चरणको आधारमा अवरवायनु 
उलङ्घर श्लकः लागू हर सकछ। यदि यो लागू हनछ भरे, तोवकएको श्लकः 
िेहाय अर्सार हरेछ:

• ४ हपताको भाडा यदि २५% भनिा कम बहालको करार सवकएको भए

• ३ हपताको भाडा यदि २५% भनिा बढटी तर ५०% भनिा कम बहालको 
करार सवकएको भए

• २ हपताको भाडा यदि ५०% भनिा बढटी तर ७५% भनिा कम बहालको 
करार सवकएको भए

• १ हपताको भाडा यदि ७५% भनिा बढटी बहालको करार सवकएको भए

यदि तपाईंले ऐर अनतगनुत अर्मवत प्रापत कारणको लावग सम्झौता प्रारभिमा 
समापत गर्नुभयो भरे उलङ्घर श्लकः लागू हुँिैर।

िाडाको धरझौरी निराताललने

जहाुँसमम घरधरीले भाडा धरझौटटीको लावग कारण जराएर िाबी रगरेसमम 
भाडाको करार सवकएपछटी तपाईले धरझौटटी प्रै वफतानु पाउर् पिनुछ। 
उिारहणको लावग यदिः

• भाडा वा अनय श्लकःहरु(जसतै, पारी प्रयोग गरेको वबल रवतरेको, करार 
भंग गरेको श्लकः) वतर्नु परने भएमा

• साुँचोको प्रती वफतानु रदिएको र साुँचो फर्नु परेमा

• तपाईले घरमा ट्टफ्ट गरेको वा पवहलाको अवस्ा ररपोटनुको ‘साधारण 
ट्टफ्ट’ बाहेक त्लरामा राम्ो संग सफा स्गघर रराखेमा। 

तपाईंले घर प्रयोग गिानुको समय वबतिै गएपछटीको साधारण ट्टफ्ट लगाएत 
घरको साधारण रुपमा ममनुत सयाहार संहार रगरेको कारण ट्टफ्ट भएमा  
वतरनु बाधय हर्हन्।

जाँचराललका
तपाईले वरमर प्रश्नहरुको जवाफ हो रभरे समम सम्झौतामा हसताक्षर गर्नु 
हुँिैर।

बहालको सम्झौरा

  मैले करार पढें  र यदि मैले रब््ेको क्राहरुको प्रश्न सोधें।

  मैले सम्झौताको तोवकएको वरश्चित अवधीको बारेमा क्राकारी 
हसताक्षार गर्नु अगाडी गरें, ज्रचाुँही ६ मवहरा, १२ मवहरा वा अरु क्रै 
अवधीको लावग।

  मैले भ््ेको छ्की मलाई क्रैएकप्रकारको भ्क्ारीको तररका उपलब्ध 
गराउर् पिनुछ जहाुँ तेरिो पक्षलाई वतिानु श्लकः लागरे छैर।

  मैले ब््ेको छ् की हसताक्षार गर्नु अगाडी क्रैपवर सम्झौताको थप 
शतनुहरुको बारेमा क्राकारी गरनु सकिछ्।

  मैले यो जाुँच गरेको छ् वक सम्झौताको सबै अवतररक् सतनुहरूकोलागी 
ख्लला छर्। उिाहरणको लागी, सम्झौतामा एक शतनु समावेश गररएको 
छैर की जब मैले छोड्िा मलाई कापनेट सफा गर्नु पछनु भरेर, घरधरीले 
मलाई घरमा घरपाल्वा जरावर राखर अर्मवत दिएको छ जहाुँसमम 
आवशयक पिनुछभरे।

कब्ल गररएको ममतार

घररधरी वा अश्भकतानुले क्रै पवर क्रा ममनुतकोलागी क्रै पवर कब्ल 
गरेका भरे(जसतै, ओभर फेरने) वा अनय कामहरु(जसतै कोठामा रंग लगाउरे, 
पछाडीको जगगा सफा गरने। ईतयािटी)

  मैले वरचिय गररसकेको छ् की मैले यी सबै गररसकेकोछ्

 वा

  मैले छलखखत रुपमा गिनुछ् भरेर छलखखत रुपमा कब्ल(सम्झौतामा 
हसताक्षर गर्नु अगाडी) गरेको छ्

अगाडी नरन्तापनने पतैसा

  मैले वतर्नु प द्ैनः

 - २ हपता भनिा बढटीको अग्ीम भाडा

 - ४ हपता भनिा बढटीको भाडा धरझौटटी 
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  मैले ननरन्ता परनेक्राहरुः

 - बहालको सम्झौता तयार गिानुको खचनु

 -  सम्झौतामा उललेख भएको सबैलाई श्रुको साुँचो र अनय खोलरे 
उपकरणहरु

 - घरमा घरपाल्वा जरावर राखरे अर्मती

समसरा रनहर िाडाका स््ावहरु

भाुँडामा ललंिा समसयाहरूबाट जोवगरका लावग केवह उपयोगी सललाहः

• तपाईंको सम्झौताको प्रवतछलवप राखर्होस्, अवस्ा ररपोटनु, भाडाका 
रछसिहरू, भाडा धरझौटटी रमबर र तपाईंले पठाउर् र पाउर् भएको 
पत्रहरू / ई-मेलहरूको प्रवतछलवपहरू स्रश्क्षत ठाउुँमा राखर्होला जहाुँ 
तपाईं यसलाई पछछ सजजलै भेट्ाउर सकर्हरेछ।

• जब तपाईं पवहला सर्नुहनछ  फोटोहरू घरको अवसता रेकडनु गरने एक 
उत्म तररका हो। घरको ममवत-छाप लागेका फोटोहरू छलर्होस्, ववशेर 
गरी क्षवतग्सत वा फोहोर भएका क्षेत्रहरूमा। यी तम्सवरहरू राखर्होस् 
यदि घरमाछलकले तपाईंको भाडामा छलईएको धरझौटटी वफतानु गरनु रमानिा 
काम लागिछ।

• यदि तपाईंलाई घरधरीले उरीहरूको पक्षको सम्झौता पालरा गरररहेको 
छ जसतो लागिैर भरे (उिाहरणका लावग ममनुत गरनु असफल भएर) 
पवर तपाईंको सम्झौताको शतनुहरूको पालरा गर्नुहोस् र तपाईंको भाडा 
वतरने काम कवहलयै ररोकर्होस्। यदि तपाईं तयसो रगर्नु भयोभरे तपाईं  
वरकलर् परने हरसकछ।

• घरमा कवहलयै पवर क्रै पवर प्रकारका पररवतनुर रगर्नुहोस्, वा अनय 
व्यछक्लाई पवहले घरधरी वा अश्भकतानुको अर्मवत रमागीकर आउर 
रदिर्होला।

• घरधरी वा अश्भकतानुसुँग तपाईंको सम्झौताको छलखखत रेकडनु राखर्होस् 
(उिाहरणका लावग ई-मेलको प्रवतछलवपहरू राखेर वा तपाईंको 
क्राकारीको डायरी रेकडनु राखेर, जसमा समय र ममवतहरू, तपाईंले 
कोसुँग क्रा गर्नुभयो र वतरीहरू के गरनु राजी भए)। छलखखत सम्झौता 
हराले धेरै मद्दत प्यानुउुँछ, उिाहरणका लावग ममनुतका अर्रोधहरू। 
यो एक रेकडनु उपयोगी हनछ र यदि वववाि परेको खणडमा सहयोग गरनु 
सकिछ।

• चोरी, आगलागी र प्राकृवतक प्रकोपहरूमा तपाईंको आफ्ररो सामारहरू 
स्रश्क्षत गरनुको लावग घर सामग्ी बीमा छलरे ववचार गर्नुहोस्। घर 
माछलकको वरमानुण बीमा, यदि वतरीहरूसुँग तयो छ भरे, तपाईंको 
सामारहरूलाई कभर गिदैर।
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यस ववरयमा थप जारकारीकोलावग, उछचत कारूरी ववधार हेर्नुहोला।

fairtrading.nsw.gov.au   13 32 20 

 भावरक सहयोगको लावग  13 14 50 

(तपाईको भाषाको दोभाषेकोलागि अनुरोध िनुनुहोला)

• यदि घरमा प्ल(पझौडी खेलरे) वा बगैंचा छ भरे, घरधरी वा अश्भकतानुले 
तपाइुँको मद्दतको लावग उरीहरूले अपेक्षा गरेको क्राको बारेमा स्ष्ट 
हर्होस्।

• तपाईको भाडामा छलरे क्रामा तपाईले हसताक्षर गरने क्रामा सावधार 
हर्होस् र कसैले तपाईलाई हतरपतर गरनु रदिर्होस्। खाली फाराममा 
कवहलयै पवर हसताक्षर रगर्नुहोस्, जसतै ‘धरझौटटी वफतानुको लावग िावी’ 
फाराम।

• यदि तपाईं तयस ठाउुँमा ख्शी हर्हनछ र तपाईंको सम्झौताको अनतय 
हर गइरहेको छ भरे सम्झौताको अकको वरश्चित-अवमधको लावग 
रवीकरण गरनु आग्ह गर्नुहोस्। यसले अप्रतयाछशत रूपमा छोड्र 
भवरएको छचनतालाई हटाउरेछ र अकको अवमधको लावग भाडाको रकम 
यवकर गरनु मद्दत गिनुछ।

थप जानकारी
तपाईको भाडामा रहुँिाको अमधकार र जजमबेवारीको बारेमा थप 
जारकारीको लावग Fair Trading website मा हेर्नुहोला वा  
13 32 20 मा फोर गर्नुहोला। NSW भर NSW सरकारले साम्िामयक-
आधारका बहाल स््ाव र परामशनु सेवाहरुले परामशनु, जारकारी र स््ाव 
उपलब्ध गराऊुँ िछ। बहालकतानुको यूवरयरको वेभसाईट  
tenants.org.au मा हेर्नुहोला।

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/copyright
https://www.fairtrading.nsw.gov.au
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/
https://www.tenants.org.au/

