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पररचय 

यस पषु्सतकामा रहकेो जानकारीले अष्टे्ष्लयामा दीघ्थकालीन आवास खोजने तथा बसोबास िनने र यस समबष्नधत केही थाहा पाउन ुपनने प्रष्रियाका बारेमा पररचय ष्दन्छ । 
यो ष्वसततृ ष्नदनेष्शका होइन, तर यसले नयाँ भाडाघरमा बसोबास िनु्थअष्घ तपाईलाई आवशयक पनने आधारभतू जानकारी प्रदान िनने्छ, जसततैः 

– अष्टे्ष्लयाको घरभाडा प्रणाली

– अग्ीम घरभाडा तथा बनड (घरझौटी)

– भाडाका घरको मम्थतसमभार

– घरभाडा तथा अनय शलुक ष्तननै

– भाडामा बसने डेरावालको हक तथा उत्तरदाष्यतव

AMES आवास ्टोली
हालत शरण खोजदत आएका तथा शरणाथथीहरुलाई AMES आवास टोलीले समबष्नधत सेवाहरुसिँ समपक्थ  जोष्डष्दएर तथा तपाईलाई आफनत घर खोजन सहायता िरेर 
अष्टे्ष्लयामा नयाँ जीवन शरुु िन्थ मद्दत ि्छ्थ। 

तपाईलाई आफनत घरमा बसाई सदा्थ रमाईलो अनभुषू्त हुन्छ। AMES बसोबास टोली यस यात्ाभरर तपाईलाई सघाउनका लाष्ि तयार ्छ। 

ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीसँि सञचार काय्थ िन्थका लाष्ि आवास काय्थकता्थ तथा आवास सहायता काय्थकता्थहरुले तपाईसँित काम िनने्छन।् उनीहरुले तपाईको 
आवशयकता परूा िनने उष्चत तथा सलुभ मलूयको घरको खोजी िदा्थका बखत तपाईले तथयपरक ष्नण्थय िन्थ तथा समबष्नधत सेवा प्रदायकसँि सञचार िन्थ सकोस भनेर 
उनीहरुले भाडासमबनधी काननु तथा प्रष्रिया बमोष्जम तपाईलाई पथप्रदश्थन िनने्छन।् 

योगय ग्ाहकहरुलाई आवशयकतानसुार बसोबासको सेवा उपलबध िररन्छ।
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तिासलका A: तिपाईको घरको खोजी तिथा सरुक्ा

1. यथाथ्घपरक दृसटिकोर
जब तपाई पष्हलोपटक अष्टे्ष्लया आइपगुनहुुन्छ, तपाईसिँ दीघ्थकालीन आवास तथा भाडाका घरबारे आफनत ष्वचार तथा आशाहरु हुन सक्छन ्जसले
कष्हलेकाही ँपररष्सथष्तको वासतष्वकतासँि मले नखान सक्छन।् 

उदाहरणका लाष्ि, तपाईलाई  कुनत ष्नष्चित क्ेत् वा उपनिर असाधयत मन परेता पष्न, र तयहाँ बसने इच्छा भए पष्न, तपाईको बजेटले तयो क्ेत्को भाडाघरका ष्नष्मत 
खच्थ िन्थ नसकने अवसथा हुन सक्छ।

जब तपाई आफना लाष्ि नयाँ भाडाका भाडाघरको खोजीमा हुनहुुन्छ भने कुन कुरा वयावहाररक हुन्छ, कष्त समम खच्थ िन्थ सष्कन्छ र आरामदायी ्छ्छतन भनने
जसता कुराहरू यथाथ्थपरक दृष्टिकोणले हनेु्थ महतवपणू्थ ्छ। आफू बसोबास िनने सथल खोष्जरहकेा बेला तपाईलाई पायक पनने साव्थजष्नक यातायात, ष्वद्ालय,
पसल, पजूासथल तथा अरु सेवाहरुमा पहुचँजसता ष्वषयमा पष्न तपाईले ष्वचार िनु्थ प्छ्थ।

2. बजे्ट तिथा उपयोसग सेवाहरू
तपाई घरभाडा तथा अनय उपयोष्ि सेवाहरू (यषु्तष्लष्तज) को शलुक समयमत ष्तरेर आरामदायी जीवन ष्जउन सक्म हुनहुुन्छ भनने ष्नष्चित िन्थका ष्नष्मत तपाईले
बजेट वयवसथापन िनु्थ महतवपणू्थ हुन्छ।

याद िनु्थस ्ष्क खच्थहरु ष्वष्भनन समयमा आइपनने्छन,् र तपाईको बजेटमा ती सबत खच्थहरु समावेश ्छ्छतन पकका िनु्थपनने्छ । उपयोष्ि सेवाका ष्बलहरु प्राय:
हरेक दईुदषे्ख तीन मष्हनामा एकपटक आउँ्छन।् तपाईको घरभाडा, फोन तथा इनटरनेटको ष्बल प्राय: हरेक मष्हना ष्तररन्छ। खाद्ानन, यात्ा आष्द जसता अनय
खच्थहरुलाई पष्न नष्बस्थनसु।्

2.1 उपयोसग सेवाहरु (सबजुली, गयास, पानी) को सबल सतिदा्घ
यष्द तपाईको आवासमा यसका लाष्ि ्ुछट्त ष्मटर जष्डत उपयोष्ि सेवाहरु (ष्बजलुी, गयास, पानी) ्छन ्भने ष्तनको ष्बल अथा्थत महसलु तपाई सवयंले 
ष्तनु्थप्छ्थ। 

उपयोष्ि सेवाहरू जडान िररसकेपष््छ, तपाईले आफनो ष्बल हुलाक माफ्थ त प्राप्त िनु्थहुने्छ। तपाईले उपयोष्ि सेवाहरूको ष्बल ष्तनने केही तररकाहरु ्छन।् 
ष्तनु्थ पनने रकम, ष्तनु्थ पनने ष्मष्त तथा भकु्ानीका तररकाबारे ष्बलमत उललेष्खत हुन्छ। 

यष्द आवासको उपयोष्ि सेवाहरुमा ्ुछट्त ष्मटर जष्डत ्छतन भने (उदाहरणका लाष्ि, फलयाटका सबत बलकहरुमा पानीका लाष्ि एउटा ष्मटर), यसतोमा 
उपयोष्ि सेवाहरूको ष्बल ष्तनने ष्जममबेारी घरधनी कत  हुन्छ। घरधनीहरुले ती ष्बलको आषं्शक रकम ष्तराउनका लाष्ि तपाईसँि सम्झौता िन्थ सकने्छन।् 

सा्ा आवासमा, भाडामा उपयोष्ि सेवाहरूको शलुक पष्न पष्हलयत समावेश हुनसक्छ। कृपया ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीसँि घरभाडा सम्झौतामा 
हसताक्र िनु्थपवू्थ नत सबत सपटि भएको सषु्नष्चित िनु्थहोला।  

यष्द तपाई आवासलाई अरुसँि बाँड्नहुुन्छ र भाडामा उपयोष्ि सेवाहरूको शलुक समावेश ्छतन भने तपाईले उपयोष्ि सेवाहरूको ष्बललाई तयो घरमा 
भाडामा बसने अरु सबतसँि बराबर िरी भाि लिाउन ुप्छ्थ। तपाईले उपयोष्ि सेवाहरूको ष्बलको आफनो भािको शलुक भकु्ानी सषु्नष्चित िनु्थप्छ्थ।
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3. आवास घर भाडामा पाउने गनने प्रकृया
अष्टे्ष्लयामा प्राय: तल दहेाइएका चरणहरुलाई पछयाउँदत ष्नजी घरहरु भाडामा पाउन सष्कन्छ:

1. तपाईलाई बसन मन पनने क्ेत्/हरुको पष्हचान िनु्थस ्जनु यथाथ्थपरक दृष्टिकोण तथा तपाईको बजेटले पष्न मले खाओस।्

2. उपलबध भाडाका घरहरूलाई अनलाइन खोजी िनु्थस,् जसतत: realestate.com.au मा, वा सामानयतया तपाईलाई बसोबास िन्थ मनपनने क्ेत्हरुमा
रहकेा सथानीय ररयल ईसटेट एजेनटको काया्थलयमा सोधप्ुछ िनु्थस ्।

3. तपाईलाई मन पनने घरहरुको ष्नरीक्ण िन्थ समय ष्मलाउनसु,् वा ‘ष्नरीक्णका लाष्ि खलुा’ (ओपन फर ईनसपेकसन) काय्थरिममा भाि ष्लनसु।्

4. घरका लाष्ि आवेदन ष्दन घरभाडासमबनधी फाराम भरेर बु् ाउनसु।् सामानयतया आवेदन फारामहरु ष्नरीक्णका बेला ष्वतरण िररन्छ, वा घरभाडामा
ष्दनेको ररयल ईसटेट एजेनटको वेबसाइटमा पाउन सष्कन्छ। ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीले आवेदन सवीकार िन्थ वा निन्थ सक्छन।् तपाईले थपु्रत 
घरहरुमा धरेतपटक आवेदन ष्दनपुनने हुनसक्छ।

5. ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीबाट तपाईको आवेदन अनमुोष्दत भइसकेपष््छ, घरभाडा सम्झौता हसताक्र िनने समयको चाँजोपाँजो ष्मलाइन्छ। घरभाडा
सम्झौता अवष्धभर लाि ुहुने हक तथा उत्तरदाष्यतवका ष्वषयमा ्छलफल िरेर सषु्नष्चित हुनहुोस,् साथत कुनत ष्वशषे शत्थ लाि ूहुने भए ररयल ईसटेट
एजेनट /घरधनीसिँ ्छलफल िनु्थहोस।्

6. घरभाडा सम्झौतामा हसताक्र िनने समयमा, तपाईले भाडाको अग्ीम भकु्ानी िनु्थपनने्छ र घर सरुक्ाथ्थ बनड रकम (घरझौटी) पष्न उपलबध िराउन ुपनने्छ।

7. तपाईले उपयोष्ि सेवाहरू प्राप्त िन्थ फाराम भनु्थ पनने्छ वा तपाईको दीघ्थकालीन आवासमा ष्बजलुी, पानी र गयास आपषू्त्थ भएको सषु्नष्चित िन्थ 
समबष्नधत उपयोष्ि सेवाहरू प्रदायकहरुलाई फोन िनु्थस।्

आवास टोलीले माष्थ भष्नएजसतो प्रकृया पालना िन्थ तपाईलाई सघाउने्छ।  

4. भाडादारी (घरभाडा) सम्झौतिा के हो?
भाडादारी सम्झौता (यसलाई ष्लज सम्झौता, करार, आवासीय भाडादारी सम्झौता वा बहाली सम्झौता पष्न भष्नन्छ) तपाई र तपाईको घरधनीबीचको काननुी
सम्झौता हो। यसमा सबत साधारण तथा सबतभनदा महतवपणू्थ ष्नमन शत्थहरु संलगन हुन्छन:्

• तपाईले ष्तनु्थपनने घरभाडा तथा बनडको रकम र ष्तनलाई ष्तनने तररका

• घर भाडादारीको ष्कष्सम तथा समय अवष्ध (उदाहरणका लाष्ि, यो ६ वा १२ मष्हनाको हुन सक्छ, कुनत तोष्कएको ष्नष्चित अवष्धका लाष्ि वा
समाष्प्त ष्मष्तष्वनाको अवष्धको लाष्ि)

• घरभाडा सम्झौतामा भाडामा बसने डेरावालको नाम

भाडा अवष्धको शरुुआतमा तपाईले भाडादारी सम्झौता िनु्थहुने्छ र तयो भाडा घरमा सनु्थअिावत िररन्छ। भाडादारी सम्झौतामा हसताक्र िनु्थअष्घ तपाईले यसलाई 
पढ्न ुतथा बझुनपुनने हुन्छ। 

भाडादारी सम्झौतामा प्रवेश िदा्थ, तपाई डेरावाल हुनहुुन्छ, र तपाई आफनत प्रष्तष्नष्धतव िनु्थहुन्छ, जबष्क घरधनीले तपाईलाई वयष्क्ित रुपमा सम्झौता िन्थ सक्छ, 
वा घरधनीको प्रष्तष्नष्धतव िदनै ररयल ईसटेट एजेनटलाई वयवसथापन िन्थ ष्दन्छन।्
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5. घर्नी तिथा डेरावालका हक तिथा सजममेवारीहरू
भाडादारी सम्झौतामा प्रवेश िनु्थपवू्थ, तपाईले राम्ोसँि सषू्चत हुनपुनने केही हक तथा उत्तरदाष्यतवहरु ्छन।् ती हुन:्

5.1  बनड (धरझौटी रकम)

5.2  अग्ीम घरभाडा ष्तनने

5.3  घरभाडा ष्तनने

5.4  घरभाडा समयमत ष्तनने

5.1 बनड (्रझौ्टी रकम)
घरभाडाको शरुुआतमा ष्तररने रकमलाई बनड अथा्थत धरझौटी रकम भष्नन्छ। भाडाघरमा हुनसकने हाष्ननोकसानी पषू्त्थ िन्थका लाष्ि यसतो िररन्छ। 

भाडामा बसनेले बनड रकम प्राप्त िरी आवासीय भाडादारी बनड प्राष्धकरण (Residential Tenancies Bond Authority अथा्थत RTBA) नामको 
तेस्ोपक्ीय एजेनसीको रोहवरमा ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीलाई भकु्ानी िनु्थपनने्छ।

बनड ऋण तेस्ोपक्ीय स्ोतबाट प्राप्त िन्थ सष्कन्छ, मखुयतया मानव सेवा ष्वभाि (Department of Human Services (DHS)) बाट। बनड ऋण प्राप्त िनने 
योगयतालाई प्रभाव पानने ततवहरुमा मखुयतया बनड ऋण प्राप्त िरेको ष्बितको इष्तहास र तयो रकम तपाईको घरधरुीको आमदानीभनदा ५५% ले बढी हुने 
अवसथा पद्थ्छन।्

तपाईको भाडादारीको अनतयष्तर ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीले बनड रकम जहाँबाट आएको हो सो स्ोतलाई ष्फता्थ भकु्ानी िररष्दनका लाष्ि ष्नवेदन 
ष्दने्छ। भाडाघरमा कुनत क्ष्त भएको ्छ भने तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीले बनड भकु्ानीमा रोक लिाउन सक्छ (पषृ्ठ 7 को 1.3 मा हनेु्थहोस)। 

5.2 अग्ीम घरभाडा
अष्टे्ष्लयामा, तपाईले आफूले भाडामा ष्लएको भाडाघरको भाडा एक मष्हनापष्हले नत अग्ीम बु् ाउन ुप्छ्थ। यो तयष्तबेला नत शरुु हुन्छ जब तपाईले शरुुमा 
बनडका साथसाथत पष्हलो मष्हनाको घरभाडा ष्तनु्थहुन्छ। तपाई र तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीबीचमा सम्झौता भएर तोष्कएको ष्दनमा तपाईले 
भाडा ष्तनु्थ हुने्छ। उदाहरणका लाष्ि, यष्द तपाईको भाडा सम्झौता १ नोभमेबरमा शरुु हुन्छ भने तपाईले नोभमेबर मष्हनाको परूत भाडा रकम अिाष्ड नत 
भकु्ान िनु्थप्छ्थ (तयही ष्दनमा वा तयसअष्घ)। 

5.3 घरभाडा सतिनने
तपाईको घरभाडा ष्तनने थपु्रत तररकाहरु ्छन,् तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीले तपाईलाई तयसतअनरुुप सषू्चत िनने्छन।् तपाईले हरेक मष्हना आफनो 
बैंक खाताबाट ष्सधत रकमको ष्नकासा हुनेिरी डाईरेकट डेष्बट सेष्टङ् ष्मलाएर, हुलाबाट चके पठाएर वा सवयं आफत  िएर, वा मनी अड्थर बाट घरभाडा ष्तन्थ
सकनहुुन्छ।

उक् भाडाघर ररयल ईसटेट एजेनटले वयवसथापन िरेको खणडमा, र तपाईले  आफनो भाडा उनीहरुलाई ष्तनु्थहुन्छ भने एजेनटहरुले निद भकु्ानी सवीकानु्थ 
भनेको असामानय हो। यसतो अवसथामा, तपाईको नष्जकत को हुलाक काया्थलयमा िएर निदलाई मनी अड्थरमा साटेर पठाउन सष्कन्छ, जसलाई प्राय: सबत 
एजेनटले सवीकार िनु्थप्छ्थ। 

माससक घरभाडा भुक्ानीको सहसाब:

भाडा सामानतया हरेक मष्हना ष्तररन्छ। भाडाको घर खोजी िरररहनभुएको बेलामा तपाईले खयाल िनु्थभएकत  होला घरको भाडालाई साप्ताष्हक भाडा दरका 
रुपमा ष्वज्ापन िररएको हुन्छ । साप्ताष्हक दरमा ष्दइएको भाडा रकमलाई तपाईले तलको तररका अपनाएर माष्सक रकममा िणना िनु्थ पद्थ्छ:

उदाहरण १:
$(साप्ताष्हक भाडा) x ५२ (हप्ता) ÷ १२ (मष्हना) = माष्सक भाडा दर

       जसतत:   $२८० (साप्ताष्हक भाडा दर) x ५२ ÷ १२ = $१२१३.३३

उदाहरण २:
$(साप्ताष्हक भाडा) ÷ ७ (ष्दन) x ३६५ (ष्दन) ÷ १२ (मष्हना) = माष्सक भाडा दर

       जसतत:   $२८० (साप्ताष्हक भाडा) ÷ ७ x ३६५ ÷ १२ = $१२१६.६६

नोट: हरेक एजेनसीले भाडाको ष्हसाब िन्थ माष्थ उललेष्खतमधये कुनत एक तररका अपनाउँ्छन।् 
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5.4 समयमै घरभाडा सतिनने
समयमत आफनो भाडा ष्तनु्थ अतयनतत महतवपणू्थ हुन्छ। यसतकारण आफनो बजेट र तपाईले भाडा ष्तन्थ सकने क्मताको यथाथ्थपरक आशा राखन ुपष्न महतवपणू्थ 
हुन्छ ।

यष्द तपाईले भाडा समयमा ष्तनु्थभएन भने, एजेनट वा घरधनीले तपाईलाई खराब डेरावालको रुपमा ष्लन्छ वा तयसतो सचूीमा राखन सक्छ। यसले तपाईलाई 
खराब डेरावालको इष्तहास ष्दन सक्छ, र भष्वष्यमा घरभाडामा ष्लन सकने क्मतालाई असर िन्थ सक्छ। 

यष्द भाडा ष्तनु्थपनने ष्मष्तसमम तपाईले भकु्ानी िन्थ सकन ुभएन भने, सकदो चाँडो तपाईको एजेनट/घरधनीलाई समपक्थ  िनु्थस ्अष्न कष्हले रकम भकु्ानी िन्थ 
सकनहुुन्छ उनीहरुलाई भननसु।्

यष्द भाडा ष्तनु्थपनने ष्मष्तको १४ ष्दनष्भत् ष्तन्थ सकनहुुनन भने, घरधनीले ष्नष्काशनको काय्थवाही शरुु िन्थ सक्छ। यष्द तपाईको भाडा ष्तन्थ १४ ष्दन वा सो 
भनदा बढी ष्ढला हुन्छ भने, तपाईको घरधनी वा एजेनटले १४ ष्दने “घर खाली िनने सचूना’ (Notice to Vacate) ष्दन सक्छ। 

महतवपणू्थ: घरभाडाको अवष्धपवू्थ तथा अवष्धभर तपाईले आफूलाई सम्ाउनपुनने कुरा के हो भने समयमत घरभाडाको भकु्ानी िन्थका तपाई ष्जममवेार 
हुनहुुन्छ। 

जब तपाई भाडाको घरमा सनु्थहुन्छ, तपाईको बसाइको अवष्धभर र ्छोड्ने बेलासमम, तपाई तयसको सामानय मम्थत तथा हरेचाहका लाष्ि पष्न ष्जममवेार 
हुनहुुने्छ। यसमा तपाईले भाडाघरको क्ष्त निरी हरेचाह िनने, तयसलाई सफा राखने, फोहोर फालने तथा बितचँाको हरेचाह िनने जसता कुराहरु समावेश ्छन।्
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तिासलका B : तिपाईको भाडाघरमा सनने तिथा भाडादारी कायम गनने

1. भाडाघर प्राप्त गनने र सनने
एकपटक तपाईलाई भाडाघरको सवीकृष्त प्रदान िररसकेपष््छ, तपाईले ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीसँि भाडा सम्झौतामा हसताक्र िनने समय तथा ष्मष्तको तय
िनु्थपनने हुन्छ। उक् भाडा सम्झौता (समपणू्थ शत्थ मानय हुनेिरी) हसताक्रको ष्दनमा, तपाईले घरभाडा तथा बनड अग्ीम रुपमा उपलबध िराउनपुनने हुन्छ। तब, तपाईले
उक् भाडाघरको साँचो प्राप्त िनु्थहुने्छ र आफनो नयाँ घरमा सन्थका लाष्ि तयार हुनहुुन्छ।

भाडाघर पाउने र तयसमा सनने कामलाई अष्नतम रुप ष्दन, भाडा शरुु हुने ष्मष्तबाट ३ काय्थष्दनष्भत् तपाईले अवसथा प्रष्तवेदन (condition report) पष्न परूा िनु्थ
प्छ्थ।

1.1 बनड
तपाईले ताष्लका A मा पढ्नभुएको हुनपु्छ्थ, जब तपाईले AMES आवास टोलीलाई शरुुमा भट्ेनहुुन्छ, भाडाघर पाउने सषु्नष्चित िन्थ बनड रकमको 
आवशयकता पद्थ्छ। यष्द तयस भाडाघरमा बसेको अवष्धमा साधारण टूटफूट भनदा बढी तपाईले कुनत क्ष्त िनु्थभएको ्छ भने यो बनडले भाडाघरको सरुक्ा 
धरझौटीको रुपमा काम ि्छ्थ (यस ष्वषयमा पष््छ ष्नदनेष्शकामा सपटि िररने्छ) । प्राय: जसो बनड रकम एक मष्हनाको भाडा रकम बराबर हुन्छ। 

तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले आवासीय भाडादारी बनड प्राष्धकरण (Residential Tenancy Bond Authority अथा्थत RTBA) को नाममा 
रकम जममा हुनेिरी बैंक चके मागने्छन,् जनु रकम भाडादारी भए समम तयही ँ जममा रष्हरहने्छ।  

1.2 अव्था प्रसतिवेदन
अवसथा प्रष्तवेदन (Condition Report) ले भाडाघरको सामानय ष्सथष्तको रेकड्थ राख्छ, र ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीले तपाई बसोबासका लाष्ि 
सनु्थअष्घ भाडाघरको अवसथाको क्ष्त, दाि वा तपाई तयहाँ सनु्थअष्घका घरका समसयासष्हत- अष्भलेख राखद्छ।  

ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले समीक्ा िन्थका लाष्ि तपाईलाई अवसथा प्रष्तवेदनको प्रष्तष्लष्प ष्दन्छ। तपाई ष्नष्चितरुपमा ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीद्ारा 
उललेख नभएका कुनत पष्न भाडाघरको अवसथाको लित राखनहुोस । अवसथा प्रष्तवेदनको समाष्प्तमा भाडाघरको अवसथाको प्रमाणसवरुप तष्सवरहरु 
ष्खचनका लाष्ि ष्सफाररश तथा प्रोतसाष्हत िररन्छ।

घर सरेको तीन ष्दनष्भत् तपाईले भाडाघरको अवसथाको समीक्ा िरी हसताक्र सष्हत ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीलाई अवसथा प्रष्तवेदन ष्फता्थ िनु्थपनने्छ, 
अनयथा तपाईको प्रष्तकृया तथा समीक्ा काननुीरुपमा मानय हुने ्छतन। 

1.3 बनड सवतिरर तिथा अव्था प्रसतिवेदन 
तपाईको भाडादारीको अनतयमा, ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीले  ‘भाडाघरको अष्नतम ष्नरीक्ण’ िनने्छ जहाँ अवसथा प्रष्तवेदन (भाडा सम्झौता/ भाडाघरमा 
प्रवेश िनने बेलामा परूा िरेको)  ष्वरुद्ध हालको भाडाघरको अवसथालाई मलूयांकन िररने्छ। 

यष्द भाडाघरको अवसथा प्रवेश िदा्थ बखतका जसतत उही रह्ेछ भने, बनडलाई पणू्थरुपमा ष्फता्थ िररने्छ। 
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2. उपयोसग सेवाहरूको जडान
जब तपाई आफनो भाडादारी शरुु िनु्थहुन्छ, गयास तथा ष्बजलुी सेवाको जडान िन्थका लाष्ि तपाईले आफनो रोजाइ अनसुारको उपयोष्ि सेवाहरू प्रदायकलाई
समपक्थ  िनु्थप्छ्थ। तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट /घरधनीले  तपाईलाई अ सहायता िन्थ अनय कमपनीबाट ष्दने जडान सेवाको प्रसताव राखन सक्छ, अथवा सबत
ष्चजको बयवसथा तपाई आफत ँले िनु्थपनने्छ।

2.1 उजा्घ तिथा पानीको बचति
अष्टे्ष्लयामा उजा्थ तथा पानी धरेत महिँो हुन सक्छ। 

तपाईले आफनो उपयोष्ि सेवाहरूको ष्बलमा पतसा बचाउन, आफनो उजा्थ तथा पानी प्रयोिमा नयनूीकरण िन्थ सम्नहुोस।् 

तपाईले यसरी बचत िन्थ सकन ुहुन्छ:

– प्रयोिमा नभएमा उपकरणहरुलाई बनद िनु्थहोस ्(टेष्लष्भजन तथा कम्पयटुर)

– तपाई कोठाबाट बाष्हर ष्नसकनहुुदँा बत्ती ष्नभाउनसु्

– ष्हटर तथा एयर कष्नडसनर को प्रयोिलाई घटाउनसु्

– ्छोटो सनान िनु्थहोस।्

उजा्थ तथा पानीको बचावट िनने अरु सु् ावहरु इनटरनेटमा पाउन सष्कन्छ। 

2.2 घरदैलोमा आउने सबरेितिाहरु 
ष्बरेिताहरुले तपाईको उपयोष्ि सेवाहरू, केबल टेष्लष्भजन सेवा, जसतत फकसटेल (Foxtel) वा अनय सेवाहरु, बारे कुरा िन्थ घरमा ढकढकाउन सक्छन,् । 
कष्हलेकाही ँउनीहरुले उपयोष्ि सेवा प्रदायक (ष्बजलुी र गयास) लाई पररवत्थन िनने समबनधमा कुरा िनने ्छन।्

आफूले पणू्थरुपमा नबु् केा कुरामा कष्हले पष्न हसताक्र निनु्थस।् ष्बरेिताहरुले तपाईको उपयोष्ि सेवा प्रदायकलाई पररवत्थन िराउने कोष्शश िन्थ ष्वष्भनन 
तररका अपनाउन सक्छन।् यष्द तपाईलाई  असष्जलो लािेमा वा उनीहरुलाई नबु् मेा आफूलाई रुष्च नभएको बताउन सकनहुुन्छ।

ष्बरेिताहरुले सामानयतया तपाईको घरको फोनमा फोन िरेर तपाईलाई समपक्थ  िनने तररका पष्न प्रयोि ि्छ्थन।् जब तपाईलाई यसता कुराकानीको ष्वषयमा 
शकंा लाग्छ भने “हुन्छ” (Yes) नभननहुोला ष्कष्नक Yes भननाले तपाईले उनीहरुको सम्झौता सवीकारेको अथ्थ लाग्छ। बरु, दोभाषकेो लाष्ि अनरुोध िन्थ
सम्नहुोस।्

2.3 गयास, पानी तिथा सबजुली सेवाको असवलमब सहयोग मागन 
यष्द तपाईलाई गयास, पानी वा ष्बजलुी सेवाका समबनधमा अष्वलमब सहयोि चाष्हएमा (उदाहरणका लाष्ि, ष्संकको मषु्न पानीको नली फुट्यो, यष्द 
गयास चहुावट भएको िनध आयो वा ष्बजलुी आएन) तपाईले ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई तरुुनत समपक्थ  िनु्थप्छ्थ। उनीहरुले आकष्समक मम्थतका लाष्ि 
वयवसथा िनने्छन।् 

यष्द तपाई ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीसँि समपक्थ  िन्थ सकनहुुनन भने ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीद्ारा ष्नयकु् िरेका मम्थत िन्थ आउन सकने कुनत आकष्समक 
मम्थतकता्थलाई समपक्थ  िन्थ सकन ुहुन्छ। 

तपाईले ष्भकटोररयाको डेरावाल संघ (Tenants Union of Victoria) वा ष्भकटोररयाकत  उपभोक्ा मामला (Consumer Affairs Victoria ्छोटकरीमा 
CAV) लाई समपक्थ  िन्थ सकनहुुन्छ जसले घरधनीले मम्थत िररष्दने ष्नष्चित िररष्दन्छ। याद राखनसु,् गयास, पानी र ष्बजलुीलाई मम्थत िराउन ररयल ईसटेट 
एजेनट/घरधनीलाई ष्नरनतर समपक्थ  िनने कोष्शश िनु्थस,् उनीहरुले मम्थतको वयवसथा िनने्छ र यो काननुी आवशयकता हो। 

अष्वलमब िनु्थ पनने मम्थतका लाष्ि घरधनी/एजेनटहरु ष्जममवेार हुन्छ, जसलाई ‘भाडाघरको मम्थत तथा हरेचाह’ खणडमा ्छलफल िररएको ्छ (पषृ्ठ 9 
हनेु्थहोस)। तथाष्प तपाईबाट क्ष्त पगुन ियो भने घरधनीले तपाईलाई मम्थत खच्थ वयहोन्थ  लिाउन सक्छ।
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3. ररयल ई््ेट्ट एजेन्ट / घर्नीको भाडाघरमा प्रवेि तिथा गोपनीयतिा
ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनी वा उनीहरूका प्रष्तष्नष्धहरुलाई (जसतत ष्मश्ी वा मम्थतकता्थ) तलका कुनत पष्न कारण तपाईको भाडाघरमा प्रवेश िनने अष्धकार रहन्छ,
तर उनीहरुले तपाईलाई कमतीमा २४ घनटा अिाष्ड सचूना ष्दनपु्छ्थ:

– भाडादारी सम्झौता वा सानदष्भ्थक काननुमा सचूीकृत कत्थवयहरु परूा िन्थ

– भाडाघरको मलूयांकन िन्थ

– पररसरमा समभाष्वत रेिता वा ष्वत्तीय ऋणदातालाई पठाउन

– पररसरमा समभाष्वत डेरावाललाई पठाउन, यष्द भाडाघर खाली िनने सचूना वा तयो आशयको सचूना ष्दइएको ्छ भने। सचूनामा उललेख भएअनसुार
सम्झौता अनतय हुनभुनदा १४ ष्दन अष्घ मात् समभाष्वत डेरावाललाई भाडाघर दखेाउन  सष्कन्छ।

– डेरावालको रुपमा आफनो कत्थवय परूा निरेको प्रमाष्णत िन्थ, उदाहरणका लाष्ि, पररसर तथा सा्ा के्त्मा क्ष्त, वा पररसरलाई बाधा उतपनन हुने
ष्कष्समले प्रयोि िदा्थ

– कुनत ६ मष्हनाको अवष्धमा एउटा सामानय ष्नरीक्ण ताष्लका बनाउन, तर यो पष्हलो घरभाडा सम्झौताको पष्हलो तीन मष्हनाष्भत् पाईदतन।

तपाईको भाडाघरमा प्रवेश िनने वयष्क्हरुको पररचय जाँच िनु्थस।् 

4. भाडाघरको मम्घति तिथा हेरचाह
डेरावालका हतष्सयतले भाडाघरको सामानय मम्थत तथा हरेचाह िनने ष्जममवेारी तपाईको हुन्छ। यस अनति्थत चझौरको घाँस काट्ने तथा बितचँा हरेचाह (्ार सफा
िनने) पष्न प्छ्थ।

तपाईले घरको ष्भत्ी भाि सफा तथा सवुयवष्सथत भएको, र तपाई सनु्थभनदा अष्घको जसतत असल वा दरुुसत अवसथा  राखन ुप्छ्थ।

यष्द तपाईको अष्वलमव वा सामानय मम्थत िनु्थ पनने ्छ भने, समयमत ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई सजि बनाउनसु।्

4.1 फोहोर वयव्थापन प्रराली
भाडाघरमा फोहोरलाई उपयकु् फोहोर फालने ठाउँ वा पनुप्र्थशोधन भाँडोमा राखनपु्छ्थ। फोहोर फालने भाँडो (िारबेज ष्बन) सामानय फोहोरको लाष्ि हो जब 
ष्क पनुप्र्थशोधन भाँडो (ररसाईष्कलंि ष्बन) पनु:प्रशोधन िन्थ सष्कने बोतल, कयान, ित्ता तथा कािजहरुका लाष्ि हो । 

ती भाँडोहरुलाई हरेक हप्ता-हप्तामा सडकको ष्कनारहरुमा राखनपु्छ्थ।  

फोहोर संकलन िनने ष्दन कुन हो भनेर तपाईले सथानीय पररषद ्वा ष््छमकेीहरुलाई सोधन सकनहुुन्छ।

भाँडाहरु ररत्तो बनाइएपष््छ कृपया ष्तनलाई उपयकु् सथलमा राखनसु।् 

4.2 मम्घति सु् ार 
तपाईको भाडादारी अवष्धमा घरधनीले भाडाघर ठीक अवसथामा भएको सषु्नष्चित िनु्थप्छ्थ।
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4.2.1 असवलमब मम्घति सु् ार: 

यष्द अष्वलमब मम्थत िनु्थ्छ भने, तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई तरुुनतत बताउनहुोस।् यष्द तयो काया्थलय समयभनदा बाष्हर ्छ भने उनीहरुले 
तपाईलाई काया्थलय समयभनदा बाष्हर फोन िन्थष्मलने आकष्समक नमबर उपलबध िराउन ुपनने हुन्छ (सामानयता यो भाडादारी समबनधी ्पयाकमा उपलबध 
हुन्छ)।  ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले तपाईले उनीहरुलाई जानकारी ष्दएको वा जानकारी ष्दने कोष्शश िरेको २४ घनटाष्भत् शीघ्र मम्थत परूा िररष्दन ु
प्छ्थ। अष्वलमब मम्थतमा तलका कुराहरु समावेश हुन्छन ्तर यष्त्तमत सीष्मत चाष्ह ँहोइन: 

– पानी सेवा ष्बग्ेको

– थषु्नएको वा फुटेको ट्वाइलेट प्रणाली

– िमभीररुपमा ्छाना चहुावट

– गयास चहुावट

– खतरनाक ष्वद्तुीय खराबी

– बाढी वा बाढीबाट िमभीर क्ष्त

– िमभीर आधँी वा आिलािीबाट क्ष्त

– ष्लफट/ष्सँढीमा िमभीर त्षु्ट

– घरधनी/माष्लकले उपलबध िराएको, पानी, पकाउने, तातो बनाउने वा कपडा धनेु प्रणालीको कुनत महतवपणू्थ सेवा वा उपकरणमा ष्वफलता

– गयास, ष्बजलुी वा पानी आपषू्त्थमा ष्वफलता

– कुनत त्षु्ट वा क्ष्त जसले पररसरलाई असरुष्क्त बनाउँ्छ

– कुनत उपकरण जसले मनगिे मात्ामा पानीलाई खरे पठाउँ्छ

ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीसँि िररएको समपक्थ को रेकड्थ राखनहुोस।् 

अष्वलमब मम्थतका लाष्ि, ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले तपाईलाई मम्थतको काम तरुुनत िन्थ लािेको थाहा ष्दनपु्छ्थ।

यष्द ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले तरुुनतत कदम चालेन भने (जसतत, एकष्दनष्भत्), तपाईले ष्नमन कुरा िन्थ सकनहुुन्छ: 

1. घरधनीलाई अष्वलमब मम्थत िराउने आदशेका लाष्ि ष्भकटोररया नािररक तथा प्रशासष्नक नयायाष्धकरण (Victoria Civil and
Administrative Tribunal -VCAT) मा आवेदन ष्दनहुोस।् नयायाष्धकरणले तपाईको अष्वलमब मम्थतको ष्नवेदनलाई कामकाजीको २
ष्दनष्भत् सनुवुाइ िनु्थप्छ्थ।

2. $१८०० रकमसममको त्षु्टलाई आफत ँ मम्थत िनु्थहोस।् तयसपष््छ तपाई भकु्ानीको ष्बलसँित ‘भाडाघरको घरधनीलाई सचूना’ (‘Notice
to Landlord of rented Premises) ष्दनहुोस।् यष्द ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले तपाईलाई १४ ष्दनष्भत् खचनेको रकम भकु्ान निरे,
ष्भकटोररयाको डेरावाल संघ (Tenants Union of Victoria) लाई सु् ावका लाष्ि समपक्थ  िन्थ सकनहुुन्छ र नयायाष्धकरण (VCAT) मा
ष्नवेदन ष्दन।

4.2.2 सामानय मम्घति सु् ार

अष्वलमब मम्थतअनति्थत माष्थ सचूीमा नभएका मम्थतहरुलाई ितर- शीघ्र मम्थतका रुपमा ष्लइन्छ। तपाईको भाडाघरलाई ितर-शीघ्र मम्थतको आवशयकता 
प्छ्थ भने तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई मम्थत िनु्थपनने सचूीसष्हत अनरुोध पठाउनसु ्र उनीहरुले १४ ष्दनष्भत् ष्मलाइष्दन ुपनने्छ। कुनत ितर-शीघ्र 
मम्थतका लाष्ि अपेष्क्त मम्थतको समयभनदा अिावत ष्लष्खतरुपमा तपाईले ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई जानकारी ष्दनपु्छ्थ। 

यष्द तपाई वा तपाईको कोही आिनतकुले घरपररसरको क्ष्त िरेमा मम्थतका लाष्ि तपाईले ष्तनु्थप्छ्थ। यष्द तपाईलाई मम्थतकता्थहरुसँि कुरा िन्थका ष्नष्मत 
आतमष्वश्ास ्छ भने तपाई आफत ँ वयवष्सथत िन्थ सकनहुुन्छ वा ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई सषू्चत िन्थ सकनहुुन्छ जसले तयो मम्थतसमभारलाई 
समबोधन िन्थ सक्छ र तपाईलाई ष्बल पठाउ्छ।

मम्थत िराउनका लाष्ि घरभाडा नरोकनसु।् भाडा ष्तन्थ १४ ष्दन ष्ढला हुनभुयो भने, ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीले तपाईलाई घर खाली िनने १४ ष्दने 
सचूना ष्दन सक्छन ्र ष्नष्काशनको प्रकृया थाल्छन।्
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4.3 ्ूवाँ (्मोक) अलाम्घ मम्घति तिथा परीक्र
काननु बमोष्जम घरधनीले हरेक भाडाघरमा धवुाँ (समोक) अलाम्थ राम्री जडान िनु्थ प्छ्थ। 

धवूाँ अलाम्थमा बयाट्ी फेनने ष्जममवेारी तपाईको हो। जालीको धलूो सफा िरी परीक्ण िनने ष्जममवेारी पष्न तपाईको हो। तपाईले हरेक १२ मष्हनामा बयाट्ी 
फेनु्थप्छ्थ।

यष्द बयाट्ी कम भएको खणडमा धवूाँ अलाम्थले तीखो आवाज (बीप) ष्नकालने्छ। 

याद िनु्थस:् तपाईले लाइन ्ुछटाउने, सानने वा धवूाँ अलाम्थलाई कुनत पष्न तररकाले हसतक्ेप िनु्थहुनन। 

यष्द खाना पकाउनेजसता ितर-आकष्समक घटनामा अलाम्थ ष्नरनतररुपमा बजन थाल्छ भने भने, तयहाँ राम्ो वायसुंचार प्रणाली राखने कोष्शस िनु्थस ्ताष्क
धवूाँ/वाफले अकसमात नभएको अवसथामा अलाम्थलाई बजाउँदतन। 
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5. भाडाघर खाली गनने - बासहररने
जब तपाईले भाडा सम्झौता हसताक्र िनु्थहुन्छ, तपाई ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीसँि ष्नष्चित समयावष्धसममका लाष्ि घरभाडामा ष्लन प्रष्तबद्ध हुनहुुन्छ। भाडाघर
खाली िनने अवसथा साधारणतया ष्नमनमधये कुनत एक कारणको नष्तजा हो:

1. तपाईले सचूना ष्दनभुयो

2. तपाई भाडा सम्झौता अनसुारको अवष्धको अनतयमा पगुनभुयो र तयहाँबाट बाष्हररन चाहनहुुन्छ;

3. तपाईको घरधनीले भाडाघर खाली िनने सचूना ष्दएको ्छ;

4. भाडाको अवष्ध सष्कनअुष्घ तपाई भाडा सम्झौता रद्द िन्थ चाहनहुुन्छ;

5. ष्नष्काशन

बनड रकम परूत ष्फता्थ पाउने सषु्नष्चित िन्थ तपाईले तयो भाडाघरमा सदा्थ तयसको जनु अवसथा ष्थयो, तयसतत राम्ो अवसथामा ्छोड्ने, तपाईको समपणू्थ सामान र फोहोर 
हटाउने, र सबत भाडाका रकमहरु भकु्ानी िनु्थ जरूरी हुन्छ।

5.1 डेरावालले खाली गनने सचूना सदने
यष्द तपाई भाडा सम्झौता अवष्धको अनतयमा आइपगुदत हुनहुुन्छ, र सम्झौताको समाष्प्तपष््छ तयहाँबाट बाष्हररन चाहनहुुन्छ भने तपाईले अ्त आफनो ररयल 
ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई ष्लष्खतरुपमा २८ ष्दने सचूना ष्दन ुप्छ्थ।

याद िनु्थस ्यष्द तपाईको घरभाडा सम्झौता समाप्त भयो वा हुदँत्छ र तपाई तयो भाडाघरमा ष्नरनतररुपमा मष्हना-मष्हनाको भाडामा बसदत हुनहुुन्छ (यसलाई 
‘आवष्धक’ घरभाडा सम्झौता पष्न भष्नन्छ), उक् भाडाघर ्छोड्नअुष्घ तपाईले अ्त ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीलाई २८ ष्दने सचूना ष्लष्खतरुपमा 
ष्दनपुनने हुन्छ।

5.2 ररयल ई््ेट्ट एजेन्ट / घर्नीले भाडाघर खाली गन्घ/बासहररन सचूना सदने 
यष्द तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट/ घरधनीले घरभाडा सम्झौता अवष्धको समाष्प्तपष््छ सम्झौताको अनतय िन्थ चाहमेा, उनीहरुले ष्लष्खतरुपमा ‘भाडाघर 
खाली िनने सचूना’ (‘Notice to Vacate’) तपाईको घरमा दता्थवाल हुलाकमाफ्थ त पठाउँ्छन।् 

घरधनीले पठाउनत पनने सचूनाको अवष्ध भाडाघर खाली िनने सचूना पठाउनकुो कारणमा भर प्छ्थ, थप जानकारी Consumer Affairs Victoria (CAV)
को वेबसाइटमा पाउन सष्कन्छ। 

यष्द तपाई ष्नष्काशन िररदत्छ भने, CAV तथा Tenants Union of Victoria ले तपाईलाई सहायता तथा सललाह प्रदान िन्थ सक्छन।् 

5.3 सम्झौतिा तिोड्ने (सहमसतिमा समापन)
घरभाडा सम्झौता भिं िनु्थको मतलब तपाई तयसको अवष्ध सष्कनअुष्घ नत तपाईले आफनो भाडाको घरबाट बाष्हररने इच्छा िनु्थ भनने हो। ष्नष्चित 
समयावष्ध सष्कनअुिावत बाष्हररनसुिँ समबष्नधत खच्थ यसप्रकार ्छन:्

– नयाँ डेरावाल तयहाँ नसरेसमम वा तोष्कएको सम्झौता अवष्ध समाप्त नभएसमम, जनुसकुत  पष्हला हुन्छ, तयष्तबेलासमम तपाईले घरभाडा ष्तनु्थ पनने
हुन्छ; र

– तपाईले एजेनटको ष्वज्ापनको खच्थ तथा बहाली शलुक (सामानतया अकको १ वा २ हप्ताको घरभाडा रकम) ष्तनु्थ पनने्छ।

सम्झौता भिं िरेमा तपाईको भाडादारी इष्तहासलाई प्रभाव पानने्छ। 

तपाईको घरभाडा सम्झौता अनतय नहुञजेल तपाईले भाडा ष्तननै प्छ्थ। तयसो िन्थ ष्वफल भएमा भाडा सम्झौताको उललंघन ठहनने्छ। पररणामसवरुप, VCAT 
ले घरधनीलाई क्ष्तपषू्त्थ ष्दलाइष्दन्छ।
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5.4 भाडाघरबा्ट बासहररँदा याद गनु्घपनने महतवपूर्घ कुराहरु
भाडाघरबाट बाष्हररँदा िनु्थपनने चीजहरुको सानो ष्चह्नसचूी (चकेष्लसट) तल ष्दइएको ्छ: 

तपाईको ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई आफू बाष्हररनभुनदा २८ ष्दनबअिावत भाडाघर खाली िनने तपाईको इच्छा ष्लष्खत रुपमा जाहरे िनु्थस।्

गयास, फोन, इनटरनेटजसता सबत उपयोष्ि सेवाहरूहरुलाई ्ुछटाउनसु ्वा सथानाननतर िनु्थस।्

भाडाघरबाट फोहोर समेत सबत ष्चजहरु हटाउनसु ्।

भाडाघरको ष्भत् तथा बाष्हर सफा िनु्थस ्(यष्द तपाईले वयावसाष्यक ष्कलनर लिाउनभुएको ्छ भने रष्सद ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई उपलबध 
िराउनसु)् 

कापनेटलाई वाफले सफा िराउनसु ्(ष्सटम ष्कलन) र रष्सद ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई उपलबध िराउनसु ्

भाडाघर खाली िरेको ष्मष्तमा ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीलाई साँचो ष्फता्थ िनु्थस।् 

अष्नतम ष्नरीक्ण िररष्दनका लाष्ि ररयल ईसटेट एजेनट/घरधनीसँि वाता्थ िनु्थस ्र बनड दावी फाराममा हसताक्र िरेर बनड ष्फता्थ प्राप्त िनु्थहोस।्

तपाईको अष्नतम ष्मष्तको भाडा भकु्ानी िननेष्बष्त्तकत  कुनत पष्न डाईरेकट डेष्बट वा घरभाडा भकु्ानी प्रणालीहरुलाई रद्द िनु्थस ्र कुनत पष्न रकम ष्तन्थ बाँकी 
नरहकेो सषु्नष्चित िनु्थस।्

समबष्नधत सेवाहरुलाई तपाईलको नयाँ ठेिाना बारेमा सषू्चत िरेको सषु्नष्चित िनु्थस ्(जसतत: ष्भकटोररया सडक ष्निम (VicRoads), मषे्डकेयर, ष्वद्ालय 
तथा उपयोष्ि सेवाहरू प्रदायकहरु)
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आकस्मक सेवा तिथा प्रसतिसरिया 

यष्द जीवन-मरनको आकष्समकता ्छ भने तपाईले 000 मा फोन िनु्थप्छ्थ। आकष्समक फोन सेवाले ‘ईमरजेनसी - पषु्लस, आिलािी वा एमबलेुनस?’ भनेर सोध्छ, अष्न 
तपाईले आफूलाई आवशयक परेको सेवा भननसु तथा सो को आवशयकता भएको ठेिाना ष्दनहुोस। 

आपतकालीन समय (ईमरजेनसी) मा 000 मा मात् फोन िनु्थहोस।् यो यसतो घटनाको समय हो जनु ततकाल भएको वा भईरहकेो हुने्छ (जसतत आिलाष्ि, अपराध वा 
िष्मभर सवासथ समसया), यष्द चोटपटक वा जयानलाई खतरा ्छ वा कुनत घटनारिम जसबाट माष्नस वा घनसमपष्तलाई जोष्खम हुन्छ।

यष्द तयो अवसथा आपतकालीन अवसथा होइन भने तपाईले 000 नमबरमा फोन िनु्थ हुदँतन। बरु, सामानय सोधप्ुछका लाष्ि सथानीय प्रहरी काया्थलय वा असपतालको 
नमबर खोजेर तयहाँ समपक्थ  िन्थ सकन ुहुन्छ।

यष्द आपतकालीन अवसथा तयो भाडाघरमा िनु्थ पनने अष्वलमब मम्थत तथा सधुार सँि समबष्नधत ्छ भने, कृपया माष्थ उललेष्खत खणड 4.2.1 अष्वलमब मम्थतमा 
हनेु्थहोस।् 

महतवपूर्घ समपक्घ

आकस्मकतिामा, पुसलस, आगलागी, एमबुलेनस ‘000’

Consumer Affairs Victoria www.consumer.vic.gov.au  
(उपभोक्ा मासमला सभक्टोररया ) हलेपलाइन: 1300 55 81 81

         अनय ससंा्न Metropolitan Fire Brigade (महानिरपाष्लका बारुणयनत्) – 
आिलािीको लाष्ि तयारी तथा धवूाँ अलाम्थ 
http://www.mfb.vic.gov.au/ 

Money Smart (मनी समाट्थ) – बजेट बनाउन तथा बचतका लाष्ि साधनहरु 
www.moneysmart.gov.au
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भाडादारी प्रसिक्र सचह्नसचूी (चेकसल््ट)
ग्ाहकको नाम मामला पररचय सखंया ह्तिाक्र

पूरा भएको बहाली (भाडादारी) जानकारी पुस्तिकामा वर्घन गररएको तिथा सु् ाइएका सववररहरु 

आकस्मक सेवाहरु: 
– 000 मा फोन िनने (पषु्लस, अष्गन, एमबलेुनस) (आकष्समक सेवा तथा प्रष्तष्रिया पटृि 14)
– धवूाँ (समोक) अलाम्थ (ताष्लका B: 4.3, पटृि 11)

भाडा तिथा भाडाको भुक्ानी बुझने 
– हरेक कयालेनडर मष्हनाको कष्त मलूय प्छ्थ जानने (ताष्लका A: 5.2, पटृि 5)
– समयमत भाडा ष्तनने (ताष्लका A: 5.3, पटृि 6)

बनड बारे बुझने
– बनड प्रसततु िनने (ताष्लका A: 5.1, पटृि 5)
– बनड ष्फता्थ पाउने (ताष्लका B: 1.1 तथा 1.3, पटृि 7)
– ्छोष्डएका सामानहरु। भाडा सम्झौताको अवष्धभर तथा अनतयसमम भाडाघरमा क्ष्त नपरुय्ा्थउनसु।् (ताष्लका B: 5, पटृि 12)

भाडादारी सम्झौतिा 
– भाडाको अवष्ध (६ वा १२ मष्हने सम्झौता) (ताष्लका A: 4, पटृि 4)
– सम्झौता भिं हुने पररष्सथष्तबाट जोष्िनसु ्(ताष्लका B: 5.3, page 12)

डेरावालको उत्तरदासयतव
– जसतत: एजेनटले कष्हले र कसरी भाडामा ष्लइएको भाडाघरको ष्नरीक्ण िद्थ्छ
– भाडाघरको सरसफाइ तथा मम्थत (ताष्लका B: 4, पटृि 9)
– फोहोर वयवसथापन प्रणाली (ताष्लका B: 4.1, पटृि 9)

बजे्ट तिथा उपयोसग सेवाहरू सेवाहरु 
– ष्बल कसरी ष्तनने; डाईरेकट डेष्बट, चके, वयष्क्माफ्थ त (ताष्लका A: 2, पटृि 3)
– उजा्थ तथा पानी कसरी जोिाउने (ताष्लका B: 2.1, पटृि 8)
– घर-घरमा सामान बेचने ष्बरेिताहरुसिँ लेनदने (ताष्लका B: 2.2 पटृि 8)
– उपयोष्ि सेवाहरू प्रदायकलाई समपक्थ  िनने (गयास, पानी, ष्बजलुी) (ताष्लका B: 2.3, पटृि 8)

मम्घतिसमभार
– अष्वलमब तथा ितर-अष्वलमब मम्थत प्रकृया बझुनसु ्(ताष्लका B: 4, पटृि 10)
– धवूाँ (समोक) अलाम्थ – मम्थत तथा बयाट्ी पररवत्थन (ताष्लका B: 4.3, पटृि 11)

भाडाघर खाली गदा्घ 
– खाली िनने सचूना (ताष्लका B: 5, पटृि 12)
– भाडा सम्झौताको समाप्त िदा्थ (ताष्लका B: 5, पटृि 12)
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