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

New South Wales मा तपाईले आवासको घर भाडाको 
करारमा हसताक्षर गर्््ट अगाडढी त्यहाँ जानर्नै पर्ने क्राहरु 
छर्।्
करारलाई भाडा (lease) पर्ी भिर्नछ र ्यो एउरा कारू्र्ी 
कागज हो।
्यसमा घर धर्ीले वा बहालमा बसरे्हरुले के गर््ट सक्दछर् ्
र के गर््ट सक्दनैर्र् ्भनरे् जार्कारढीहरु उललेख गररएको 
ह्नछ।
्यसमा तपाईले ितर्््ट पर्ने भाडाको रकम, र कती र कहहले 
ितर्््ट प्द्टछ उललेख गररएको ह्नछ।
तपाईले भाडाका करार हसताक्षर गर्््ट अगाडढी राम्ो संग 
प्र््होला।
तपाईले बझ्र् ्भएको र के मा सहह ग्ददै ह्र््ह्नछ पकका 
गर्््टहोला।
्यह्द त्यहाँ क्र्नैपिर् क्राहरु तपाईले र्ब्झर्भ्एको छ भरे् 
अिभकता्ट वा घरधर्ी संग सोधर््होला।
अ्वा तपाईले ववश्ास गर्ने कसनैसंग सोधर््होला।
साधारणत्या भाडाको अवधी बहालमा बसरे् व्यक्तीले 
हसताक्षर गर्््ट अगाडढी लफल गररनछ।
एउरा भाडाको अवधी लामो वा पक्षहरुले बसर् चाहार््नजेल 
सममकोलािग ह्नछ तर साधारणत्या बहालको करार ६ 
महहर्ा, वा १२ महहर्ाको लािग ह्नछर्।्
भाडाको करार त्यार गरे बापत त्यहाँ क्र्नै पिर् शल्क:हरु 
ह््दनैर्।
भाडाको करारमा हसताक्षर गर्््ट अगाडढी बहालमा बसरे् 
व्याक्तीलाई अिभकता्टले र््याँ भाडा बसरे्हरुको चेकिलसर 
(New Tenant Checklist) ह्दर् ्अिर्वा्य्ट छ।
चेकिलसरले तपाईलाई भाडाको करारमा हसतक्षर गर्््ट अगाडढी 
क्राहरु सोचरे् सम्य ह्दनछ। 
अिभकता्ट वा घरधर्ीले ्यह्द घरमा क्र्नै पिर् प्रकारका 
गममभर समस्याहरु भएमा जसतनै भलबाडढी वा 
ब्सफा्यर(आगलागी) क्राहरु वबगत ५ बर्टको बारेमा वा 
सवास्थ्य र स्रक्षा खतरा उललेख गर्््ट प्द्टछ।
जब तपाईले तपाईको अिधकार र मजमबेवारढीको बारेमा 
ब्झर्ह््रे्छ, तब तपाई अब भाडाको करारमा घरधर्ी वा 

अिभकता्ट संग हसताक्षर गर््ट त्यार ह्र््ह्रे्छ।
्या्दगर्््टहोस हक, अिभकता्टले तपाईलाई अिर्वा्य्ट रुपमा 
भाडाको करारको प्रितिलपी ह्दर्् पर्नेछ।
उिर्हरुले तपाईलाई भर््टकोलािग अवस्ाको ररपोर्टको बारेमा ३ 
प्रितिलपी पिर् ह्दर्् अिर्वा्य्ट छ।
्यस ररपोर्ट सम्य लगाएर भर्््टहोला, घरको वररपरढी ध्यार् 
ह्दएर हेर्््टहोला। समपणू्ट वबगे्को क्राहरु, ्दागहरु वा काम 
र्गर्ने क्राहरुको बारेमा हरपपणी लेख््होला।
ररपोर्टमा जित सक्दो प्रा ववबरणहरु ख्लाउर्ह्ोला। 
तपाई घरमा सर्््ट अगाडढी फोरो वा िभहड्यो मखचर्् एउरा राम्ो 
क्रा हो।
ररपोर्ट भर््ट सहकएपछी, तपाईले ७ ह्दर् िभत्रमा अिभकता्टलाई 
एउरा प्रितिलपी पठाउर्् अिर्वा्य्ट छ।
बहालमा बसरे् र अिभकता्ट ्दब्नै पक्षले ररपोर्टमा हसताक्षर गर्््ट 
अिर्वा्य्ट छ र ्दब्नैले प्रितिलपी राख््होला
्यह्द तपाईले अत्यावश्यक सामार्हरु जसतनै च्लहा काम 
र्गरेको खणडमा, तपाईले अिभकता्टलाई मम्टत गररह्दर् भनर् 
सकर्ह््रे्छ।
्यह्द तपाईलाई स्दा्ट एउरा सामर्ले काम गछ्ट भिर्एको ि््यो 
तर सरेपछी काम र्गरेमा, तपाईले अिभकता्टलाई मम्टतको 
लािग भनर् सकर््ह्रे्छ।
जब तपाई सर्््टह्रे्छ, साधारणत्या अिभकता्टले  क्र्नै पिर् 
र्ोकसार्ी र सफा छ छनैर् भिर् घरको िर्ररक्षण गर्नेछ।
बहालको करार सहकएपछी र्ोकसार्ी वा सरसफाईको बारेमा 
कित क्षती पत्ती गर्ने भनरे् बारेमा ्यह्द त्यहाँ क्र्नै पिर् 
क्राहरुको मतभे्द भएमा अबस्ाको ररपोर्ट र्नै तपाईको प्रमाण 
ह्रे्छ।
तपाईको स्ािर््य साम््दाि्यक संस्ाहरु जसतनै आप्रबासी श्ोत 
केनद्र (Migrant Resource Centre) ले भाडा संग समबनधी 
समस्याहरुको बारेमा मद्दत गर््ट सक्दछ। वा तपाईले बहालमा 
बसरे्हरुको स्झाब सेवा (tenant advice service) लाई समपक्ट  
गर््ट सकर्ह््रे्छ।


