
अन्तर्राष्ट्रिय ष्टिद््र्थीहरुको घरभ्ड् लिँद् अष्टिक्र हुन्छ

घरभ्ड् (ष्टिज) शुरुआ्त र सम्प्त गद्रा 

• जब ्तप्ईिे घरभ्ड् (ष्टिज) म् हस्त्क्षर गरुराहुन्छ, ्तप्ई 
यसको शुरुआ्तदषे्टि अन्तयसमम घरभ्ड् ष्ट्तररा र ष्टिजको सबै 
ष्टरयमको प्िर् गररा मञजुर हुरुहुन्छ।

• यदद ्तप्ईिे बुझेको ्छ भरे म्त्र ष्टिजम् हस्त्क्षर गरुराहोस्। यदद 
्तप्ईिे बुझेकप ्ैछर भरे ्तप्ईि्ई ष्टिश््स ि्ग्े म्ष्टरससँग 
यसब्रे ्तप्ईि्ई व््खय् गररददर आग्रह गरुराहोस्।

• यदद ्तप्ई ष्टिज सदकरु अष्टघ घर ्छोडर च्हरुहुन्छ भरे आफरो 
घरिरी/एजेन्टसँग ्छिफि गरुराहोस् - उरीहरु ष्टिजि्ई अग्ष्टड 
रै अन्तय गररा सहम्त रभए ्तप्ईिे अष्ट्तररक्त शुलक ष्ट्तरुरापरने हुर 
सक्छ। यदद ्तप्ई ष्टिज सम्प्त भएपष्ट्छ घर ्छोडद ैहुरुहुन्छ भरे, 
्तप्ईिे आफरो घरिरी/एजेन्टि्ई आफूिे ्छोडर ि्ष्टगरहकेो 
ज्रक्री एक मष्टहर्अष्टघ ष्टिष्टि्त सूचर् ददरुप्छरा।

• ्तप्ईिे आफर् सबै ष्टबिहरु ्तर्् अष्टन्तम भ्ड् ष्ट्तरुराप्छरा, 
घरको सरसफ्इ गरुराप्छरा र जब ्तप्ई ्छोडरुहुन्छ आफर् 
चीजहरु आफूसँगै ि्रुहोस्। यदद ष्टिजम् भष्टरएको ्छ भरे म्त्र 
क्पने्टि्ई ि्फद््र् सफ्ई अर््रा्त ष्टस्टम ष्टकिर गरुराहोस्।

ष्टि्तो (Bonds)

• ्तप्ईको घरिरीिे ्तप्ईि्ई ष्टि्तो अर््रा्त बणड ष्ट्तरराक् ि्ष्टग 
भन्न सक्छ – यो ष्टिजक् ि्ष्टग सुरक्ष् िरौ्टी हो। 

• आि्सीय घरभ्ड् बणड प््ष्टिकरण (Residential 
Tenancies Bond Authority, ्छो्टकरीम् RTBA) िे 
्तप्ईको ष्टिजको सम्ष्टप्त रभएसमम बणडि्ई र्ख्े्छ।

• यदद ्तप्ईको घरभ्ड् हप्त्को $३५० भनद् कम ्छ भरे, 
्तप्ईको बणड एक मष्टहर्को भ्ड्भनद् बढी हुर सकदरै।

• ्तप्ईको घरिरी/एजेन्टिे ्तप्ईि्ई बणड जमम् गरने फ्र्म 
भरराक् ि्ष्टग अरुरोि गरने्छर्। यदद यो रिक ्छ भरे म्त्र 
हस्त्क्षर गरुराहोस्। ि्िी फ्र्मम् हस्त्क्षर रगरुराहोस्।

• ्तप्ईको ष्टिजम् िेष्टिएको सबै चीज ्तप्ईिे गरेम्, र घर 
र्म्ो अिसर््म् ्छोडमे् ्तप्ईिे आफरो ष्टि्तो दफ्त्रा प्उरु 
हुरे्छ।

अिसर्् प्ष्ट्तिेदर (Condition report)

• यदद ्तप्ईिे बणड ष्ट्तरुराहुन्छ भरे, ्तप्ईिे अिसर्् प्ष्ट्तिेदरि्ई 
घर सरेको ्तीर ददरष्टभत्रम् भरुरा जरुर्त हुरे्छ। यो ्तप्ईिे 
ष्टिजम् हस्त्क्षर गरने समयम् ्तयस घरको अिसर््को रेकडरा हो। 

• अिसर्् प्ष्ट्तिेदरि्ई धय्रपूिराक पढरुहोस् र यो सही ्छ ्ैछर 
ज्ँच गरुराहोस्। यदद यसम् कुरै चीज गि्त ्छ भरे, ्तप्ईिे 
्तयसि्ई सचय्उर सकु्हुन्छ। उद्हरणक् ि्ष्टग, यदद कुरै चीज 
फोहोर, ्ुट्ेटको ि् क्म रगरने भएम् िेख्ुहोस्।

• ्तप्ईको घरिरी/एजेन्टि्ई हस्त्क्षर गररएको एक प्ष्ट्तिेदर 
ददरुहोस् र एक प्ष्ट्त आफरो ि्ष्टग र्ख्ुहोस्। हरेक कोि्को 
्तसिीर ष्टिरुहोस्।

• जब ्तप्ई घर ्छोडरुहुन्छ यो प्ष्ट्तिेदरि्ई प्म्णको रुपम् 
प्योग गररा सदकन्छ यदद सरसफ्इ ि् कुरै क्षष्ट्तक् ि्ष्टग ्तप्ई 
ष्टजममेि्र रहकेो भन्ने ष्टिि्द भएम्।

ममरा्त

• घरिरी/एजेन्टिे सबै ममरा्तहरुक् ि्ष्टग भुक्त्री गरुराप्छरा, यदद 
्तयो ्तप्ई, ि् ्तप्ईिे घरम् आमनत्रण गरेको प्हुर्िे गरेको 
क्षष्ट्त होइर भरे।

• ममरा्त अष्टििमब गरररुपरने ि् स्म्नयरुपम् गरररुपरने हुन्छ। 
स्म्नय ममरा्तक् ब्रेम् घरिरी/एजेन्टि्ई ष्टिष्टि्त सूचर् 
ददरुहोस् - उरीहरुिे ्तयो समसय्ि्ई १४ ददरष्टभत्र सम्ि्र 
गरुराप्छरा। गय्स ि् ्छ्र् चुष्टहएको जस्त् अष्टििमब गरररुपरने 
ममरा्तहरुक् ि्ष्टग घरिरी/एजेन्टि्ई फोर गरुराहोस् - उरीहरुिे 
ष्ट्तरि्ई ्तुरुन्तै ष्टमि्उरुप्छरा। यदद उरीहरुिे गददैरर् भरे, 
समसय् सम्ि्रक् ि्ष्टग ्तप्ईिे $१८०० समम िचरा गररा 
सकु्हुन्छ र ्तयसको रष्टसदि्ई उरीहरुकह्ँ पि्उर सकु्हुन्छ। 
उरीहरुिे ्तप्ईि्ई १४ ददरष्टभत्रम् रकम दफ्त्रा गरुरापरने हुन्छ।

यस ्तथयपत्रम् अन्तर्राष्ट्रिय ष्टिद््र्थीहरुक् ि्ष्टग घरभ्ड्को ज्रक्री ्तर्् युष्टक्तहरू प्ईन्छ। ष्टिस्ततृ्त 
ज्रक्रीक् ि्ष्टग, हरेुराहोस्ः consumer.vic.gov.au/internationalstudents
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ि्ष्टग



अधययरम् बढी समय ष्टब्त्उरुहोस् र ष्टचन्त्म् र्ोरै।
र्प ज्रक्रीक् ि्ष्टग ि् जब केही चीज गि्त 
हुन्छ, ह्म्ो घरभ्ड्समबनिी ज्रक्री पढरुहोसः 
consumer.vic.gov.au/renting ि् ह्मीि्ई 
फोर गरुराहोसः 1300 55 81 81

्ेटष्टिफोर दोभ्षे सेि्

यदद ्तप्ईि्ई ह्मीसँग दोभ्षेको म्धयमब््ट बोलरुपरने हुन्छ भरे 
131 450 म् फोर गरुराहोस्, ्तप्ईको भ्ष्को अंग्रेजी र्म भन्नुहोस्, 
्तयसपष्ट्छ दोभ्षेि्ई 1300 55 81 81 म् फोर गरराक् ि्ष्टग अरुरोि 
गरुराहोस्।

अन्तर्राष्ट्रिय ष्टिद््र्थीहरुि्ई सहयोग गररासके् 
संगिरहरु

स्टडी मेिबररा स्ुटडणे्ट सेन्टर  
(Study Melbourne Student Centre)

599 Little Bourke Street, Melbourne

www.studymelbourne.vic.gov.au

studymelbourne@ecodev.vic.gov.au

फेयर िकरा  अ्रिषे्टिय् (Fair Work Australia)

www.fairwork.gov.au

मेिबररा ष्टस्टी िेिकम डसेक 
(City of Melbourne Welcome Desk)

bit.ly/Student-Welcome-Desk

्ेटरेन्टस् ष्टभक्टोररय् (Tenants Victoria)

https://www.tuv.org.au

ररफयुष्टज अफ होप (Refuge of Hope)  
(शरण्र्थी ्तर्् लय्र्टर अमेररक्क् अन्तर्राष्ट्रिय 
ष्टिद््र्थीहरुक् ि्ष्टग)

www.refugeofhope.org.au

र्प मद्द्त च्ष्टहन्छ?
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