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

अब तपाईको यस नयाँ घरमा पहहलो हिन हो, र.... ओहो, बत्ती नै 
छैन?
... र फोन पिन काम गिदैन?
अष्ट्रेिलयामा, प्ायरसो घरहरुमा उराजाका तार र पाईपहरु पहहल्रे न ै
रहिएको हुनछ।
यसमा पनने कुराहरु:
•	 गयाँस
•	 बबरलुती
•	 फोन लाईन 
•	 र पानती।
तयस मधय्रे क्रे हढी क्रे हढीहरु भन्रे तपाईल्रे खाता नखोलनुर्रेल काम गिदैन।
तपाई भािाका घरहरुमा सनुजा अगािढी तपाईल्रे स्रेवा प्िान गननेहरु लाई 
समपकजा  गनुजा पिजाछ र तपाईको नाममा पूनरजािान गनजाकोलािग वयवस्ा 
गनुजा पिजाछ।
उिारहणकोलािग, तपाईल्रे बत्ती र गयाँस रहिएको वा ट्रेिलफोनको खाता 
सनने हिन भनिा अिघलला हिनम ैगनुजा पिजाछ।
तपाईल्रे अिभकताजा संग स्रेवा प्बन्धकहरुको नाम र समपकजा  मागन 
सकनहुुन्रेछ।
उपभोगय स्रेवाहरुको खरजा कसल्रे ब्रेहोिजाछ?
यहि घरको िमटर छुटटै भएमा, सा्धारणतया बहालमा बसन्रेहरुल्रे 
उपभोगय स्रेवाहरुको खरजा ब्रेहोिजाछ। प्ायरसो उपभोगय स्रेवाहरुको खरजा 
भािामा संलगन गररएको हँुिैन।
अिभकताजा वा घर्धनती संग तपाईल्रे हसताक्षर गनुजाभएको भािाका 
करारमा उपभोगय स्रेवाहरुको खरजा कसल्रे ब्रेहोनने उलल्रेख गररएको हुनछ।
सा्धारणतया उराजाहरु पनु: रिान वा खोलनकोलािग िनशुलक: न ैहुनछ 
र बबक््रे ताहरुल्रे करारमा हसताक्षर गनजाकोलािग भनन सकिछ।
तपाईको हालको उराजाका प्बन्धक संगको करार नसहकउञर्रेल समम 
नयाँ प्बन्धक संग करार नगनुजाहोला।
उिनहरुल्रे तपाईलाई राँिो करार अनतय गर्रेको कारण पसैा ितनुजा पनने 
पिन हुन सकिछ।

ग्याँस र बिजलुीको ियरेमय नि?
कुन ैकुन ैघरहरुमा पकाउन्रे रलुहा, ओभन र नयानो बनाउन गयाँसको 
प्योग गिजाछ। अनयहरुल्रे बबरलुतीको प्योग गिजाछ।
यहि घरमा ब्रेगल ैिमटर भएमा, बहालमा बसन्रेहरुल्रे गयाँस र बबरुलतीको 
पसैा ितनुजा पिजाछ।
यहि नभएमा तपाईलाई तयसको पैसा लगाउन सकिैनन।् 
यहि तपाईको गयाँस र बबरुलतीको बबलमा वा उराजा प्बन्धक संग 
मतभ्रेि भएमा Energy	 & Water	 Ombudsman	 Office	 (ईनरजी एणि वाटर 
अमवडरमन अहफस)मा समपकजा  गनुजाहोला। 

टेनलफोिको ियरेमय नि?
प्ायरसो घरहरुमा ट्रेिलफोनको लाईन अगािढीनै रहिएको हुनछ। कुन ै
कुन ैघरहरुमा बहालमा बसन्रेहरुलाई प्योग गनजाको लािग ईनटरन्रेट पिन 
छन।्
बहालमा बसन्रेहरुको ट्रेिलफोन आपिूतजा र तयसको प्योग र ईनटरन्रेटको 
लागन्रे खरजाहरुको जरमब्रेवारढी हुन्रेछ।
यसमा सा्धनहरु, भािाका रकम र तपाईको नाममा सािाजा लागन्रे 
खरजाहरु पिजाछन।् 

टट भी नि?
प्ायरसो घरहरुको हट भती का एनट्रेनाहरु पहहलयै रहिएको हुनछ तर 
बहालमा बसन्रेहरुको आफन ैहट भती हुन ुपिजाछ।
यहि तपाईलाई नयाँ स्रेवाहरु ्पन मनलाग्रेमा, रसत ैहट भती को लािग 
तपाईको अिभकताजा वा घर्धनती संग रिान गनुजा अगािढी सोधनुहोला। 

पयिी नि?
पानती अनय उराजाहरुको तलुनामा फरक छ, यो स्धनैै रोहिएको हुनछ। 
यहि ्धारामा पानती नआएमा िमटरको ्धारा खोलन्रे ठाउँमा खोलनुहोला। 
यहि बहालमा बसन्रे घरको ्धाराको िमटर ब्रेगल ैभएमा मात्र प्ोग गर्रेको 
पानतीको पैसा ितनुजा पिजाछ। प्ायरसो घरहरुको पानतीको िमटर अलगगै 
हुनछन।्
तर यूिनटहरु भन्रे अलगगै हुनछन।् प्ायरसो यूिनटहरुको साझा िमटर 
हुनछन।् पानतीको िमटर अलगगै नभएमा घर्धनतील्रे पानतीको पैसा ितिजाछ।
यहि तपाईको छुटटै िमटर भएमा, अिभकताजाल्रे तपाईलाई पानती खपत 
भएको बबलको प्ितिलपती पठाउनु अिनवायजा छ।
अिभकताजा वा घर्धनतील्रे तपाईलाई ितन महहना िभत्रमा बबल हिनु पिजाछ र 
२१ हिनको तनने समय हिन ुपिजाछ।
उिनहरुल्रे ‘पानतीको हकफायत’ हुन्रे सामानहरु रसतै पानती कम लागन्रे 
नहुाउन्रे ्धारा र कुनै पिन पानती रुहहन्रे ्धारा भए पैसा र पानती बराउन 
ममजात गररहिनु पिजाछ।
यहि कुन ैपिन उराजा सा्धन बबिरिएको खणिमा अिभकताजा वा घर्धनतीलाई 
ममजातको लािग तरुनत समपकजा  गनुजा पिजाछ।
उिारहणको लािग, यहि पानतीको पाईप फुट्रेमा, तपाईल्रे अिभकताजा वा 
घर्धनतीलाई तुरनत समपकजा  गनुजा पिजाछ।
बहालका काननू बमोजरम यसता प्कारकका ममजातहरु ‘आकजसमक ममजात’ 
हुन ्र तरुनतै ममजात गररन ुपिजाछ।
यहि तपाईल्रे अिभकताजा वा घर्धनतीलाई समपकजा  गनजा नसकनु भएमा वा 
उिनहरुल्रे सहुाउँिो समय िभत्र समसया समा्धान नगर्रेमा, तपाईल्रे िक्ष 
ममजात गनने वयक्ती द्ारा ममजात गराउन सकनु हुन्रेछ र आफैल्रे ितनजा 
सकनहुुन्रेछ। 
तपाईल्रे घर्धनतीबाट १४ हिन िभत्रमा पैसा हफताजा पाउन सकनहुुन्रेछ 
•	 यि काम $१,००० भनिा कमको भएमा
•	 तपाईल्रे नबबगनुजा भएमा
•	 	तपाईल्रे अिभकताजा वा घर्धनतीलाई ममजातको लािग सहुाउँिो अवसर हिन ु

भएमा
•	 	तपाई संग पसैा ितर्रेको रिसि र िक्ष वयक्तीद्ारा समसयाको बार्रेमा हिएको 

िलजखत ररपोटजा भएमा।
यहि तपाईल्रे ममजात गनने वयक्तीलाई आफैल्रे ितनजा नसकनु भएमा, तपाईल्रे 
Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (कनरुमर, ट््रेिर एणि हटन्रेनसती 
ट्ाईबयुनल) मा घर्धनतीलाई ममजात गराउनकोलािग आि्रेश रारढी 
गनजाकोलािग िनव्रेिन गनजा सकनहुुन्रेछ। 
बहालमा बसन्रेहरुको अि्धकार र जरमब्रेवारढीहरुको बार्रेमा ्प 
रानकारढीलािग Fair Trading को व्रेभसाईट www.fairtrading.nsw.gov.au 
मा ह्रेनुजाहोला वा फोन १३ ३२ २० मा फोन गनुजाहोला।
यहि तपाईलाई भाबिक सहायताको आवशयक पर्रेमा १३ १४५० मा फोन 
गनुजाहोला।


