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

तपाईले भाडामा िलने घरहरुमा मम्मत संहारको बारेमा 
तपाईले के जानननु पर्मछ?
पहहला कनु रा, बहालमा बसनेहरुले घर सफा राखेर राम्ो 
रेखरेख गननु्म पर्मछ र कनु न ैपिन कनु रा बबगाननु्म हनुँरैन।
बहालमा बसनेहरु आधारभूत स्ाहर संहारको लािग 
जजमबेवार हनुनछन ्जसत ै– 
•	 बत्तीको बलब फनने
•	 आगलागतीको घण्ढीको ब्ाट्ढी फनने
•	 घाँस काटने।
घरमा मम्मत गननु्मपनने खालका बबगे्का कनु राहरु अिभकता्म वा 
घरधनतीलाई भनननु पर्मछ।
कत्तीको पनुरानो घर हो र कतती भाडा तननु्म हनुनछ त्सको 
आधारमा -घरधनतीहरुले सनुहाऊँरो रुपम मम्मत संहार गरेको 
हनुननु पर्मछ।
प्ा्जसो रनुई प्कारका मम्मत संहारहरु हनुनेछन-् तनुरनत ैगननु्म 
पनने र त्तती हतार नभएको।

तरुनततै गरुनुपरने ममनुत
तनुरनत ैमम्मत गननु्मपनने कामहरु तनुरनत ैगननु्म पर्मछ।
उरारहणको लािग:
•	 चनुलहा वा ओभन बबगे्मा
•	 तातो पानती बबगे्मा
•	 पानतीको पाईप फनु ्ेमा
•	 चपपी बलक भएमा
•	 ग्ाँसको चनुहाव् वा बबजनुलती बबगे्मा
तपाईले अिभकता्म वा घरधनतीलाई तनुरनत ैजानकारढी गराउननु 
पर्मछ। समस्ा समाधान गननु्मपनने उिनहरुको जजमबेवारढी हनुन 
आउँरछ।
्हर तपाईले अिभकता्म वा घरधनतीलाई समपक्म  गन्म नसकननु 
भएमा वा उिनहरुले सनुहाउँरो सम् िभत्र समस्ा समाधान 
नगरेमा, तपाईले रक्ष मम्मत गनने व्क्ती द्ारा मम्मत गराउन 
सकननु हनुनेछ र आफैले ितन्म सकननुहनुनेछ।
तपाईले घरधनतीबा् १४ हरन िभत्रमा पैसा हफता्म पाउन 
सकननुहनुनेछ –
•	 ्र काम $१,००० भनरा कमको भएमा
•	 तपाईले नबबगननु्म भएमा
•	 तपाईले अिभकता्म वा घरधनतीलाई मम्मतको लािग सनुहाउँरो 
अवसर हरननु भएमा
तपाई संग पसैा ितरेको रिसर र रक्ष व्क्तीद्ारा समस्ाको 
बारेमा हरएको िलजखत ररपो ््म भएमा।

त्याती हतयार रभएको ममनुत री?
त्तती हतार नभएको मम्मत भननाले तनुरनतै मम्मत गन्म नपनने 
खालका मम्मत हनुन।् उरारहणको लािग, राराज बबगे्मा वा 
झ्ालका ििसा चकने मा।

तपाईले अिभकता्म वा घरधनतीलाई के भएको हो र तपाई 
कहहले मम्मत गराउननु चहाननुहनुनछ उललेख गरर िचठ्ठी लेख्नु 
पर्मछ। 
्ारगननु्महोस,् हतार नभएका मम्मतहरु अत्ावस्क मम्मत 
जसतो गरर तनुरनत ैमम्मत नहनुन पिन सकरछ। ्हर तपाई 
चाहाननुहनुनछ भने तपाईले अिभकता्म वा घरधनतीलाई सम्ाउन 
सकननुहनुनेछ।
तपाईले हतार नभएका मम्मतको लािग अिभकता्म वा घरधनतीले 
पसैा तनने पकका नहनुञजेल आफैले पसैा ितनने व्वस्ा 
नगननु्महोला। 
असहमतती नहनुनहरनको लािग, तपाईले अिभकता्म वा 
घरधनतीलाई कनु न ैपनती समस्ाहरु लेखेर हरननु होला र प्ितिलपती 
राख्नुहोला।
्हर अिभकता्म वा घरधनतीले मम्मत नगररहरएमा पिन भाडा 
िन्िमत रुपमा ितरढीनै रहननु पर्मछ।
्हर तपाईले भाडा ितन्म रोकननु भएमा, तपाईले भाडाको करार 
भंग गरेको ्हर हनुनेछ। तपाईको घरधनतीले घर छाडनको लािग 
पिन भनन सकरछ। 
तपाईले Consumer, Trader and Tenancy Tribunal (कनजनुमर, 
टे्डर एणड ह्नेनसती ट्ाईब्नुनल) मा ्हर घरधनतीले मम्मत 
नगरेको खणडमा िनवेरन गन्म सकननुहनुनेछ। 

घरमया कुरतै पनर परवतनुर को बयारेमया नर?
तपाईले घरमा कनु न ैपिन फेरबरल गन्म परेमा संधै घरधिनको 
िलजखत सवतीकृतती िलननु अिनवा््म छ।
घरधनतीले कनु न ैपिन कारण रिा्मउन सकेमा मात्र, नत्र 
सानाितना पररवत्मनको लािग मञजनुर गननु्म पर्मछ।
सानाितना पररवत्मनमा पनने कनु राहरु:
•	 तजसवरका लािग िभत्ामा हकला राखे्
•	 झ्ालहरुमा बालबािलकालाई बचाव् गनने खालका मम्मत
•	 सनान गहृ(बा्रुम)मा समाते् डणडढी राखे्।
्हर तपाईले घरमा मनुख् मनुख् प्कृततीका पररवत्मन गन्म भनननु 
भएमा घरधनतीले असवतीकार गन्म पिन सकरछ। उरारहणको 
लािग – घरको िभत्र बाहहर रंग लगाउने।
्हर तपाईले कनु न ैपिन िलजखत सवतीकृतती बबना परवत्मन गननु्म 
भएमा सोधभना्मका सा् ैतपाईले घरबा् िनकलननु पनने पिन 
हनुन सकरछ।
बहालमा बसनेहरुको अिधकार र जजमबेवारढीहरुको बारेमा ्प 
जानकारढीलािग Fair Trading को वेभसाई् www.fairtrading.
nsw.gov.au मा हेननु्महोला वा फोन १३ ३२ २० मा फोन 
गननु्महोला।
्हर तपाईलाई भाबिक सहा्ताको आवश्क परेमा  
१३ १४ ५० मा फोन गननु्महोला।


