ACT இல �த்தை: ஒ�
ெபா�வான வழிகாட்
ACT இல் வாடைகக்�க் ��யி�த்தல்மான
ெபா�ப்�கள ெகாண்��க்கி.

உங்கள் உாிைமகைள�ம் ெபா�ப்�கைள�ம் ெத
ெகாள்வதன
் �லம் உங்க�
ைடய ைளப்
பா�காப்பைத உ�தி ெசய்� ெகாள்�.

நிலச்ெசாந்தக்க/��யி�ப்பவர் உறவில் சம பங்க
ஆ�ங்க

சட்டம் என்ன ��க?
ACTஇல் தனியர, ெபா� மற்� ச�க வாடைகக்�
இ�த்தல் ஆகியவற்ைற உள்ளடக
��யி�ப்�க்�ாிய வாடைக ஏற்பா�க
��யி�ப்�க�த்தைக சட்டம் 19(RTA)
ஒ�ஙப�த்�கிற.
இந்தச் சட்வாடைகக்�க��யி�ப்பவர்க�,
எ�த்�க் ெகா ��யாத அ�ப்பைடப் பா�காப
கட்டைமப் வழங்�கிற.
RTA எல்லாத�திநிைலக்�த்ைக 
ஒப்பந்தங்க� (STTs) பயன்ப�த்தப்ப
த�திநிைல வாடைக நிபந்தைகைள�ம்
தீர்மானிக்கின்ற� மற்�ம் அேநகமாக �
எனக்�றிப்பிடப். வழக்கமான வாடைகக்�
��யி�த்தல் ஒப்பந்தத்தில் விதி
ேசர்க்கப்பட் அேநகமாக எல்லா
�த்தைகக�மத�திநிைல வாடைக  
நிபந்தைகைளக் ெகாண்�ள எனி�ம் எல்ல
வாடைகக�க் �யி�த்தல் ஒப்பந்த STTs ஐ
உட்ெகாண்�ள எனக்க�தப்ப�.
உங்க�ைடய ஒப்பந்தத்தில் ேசரடா�ம்
அல்ல� இல்லாவிட்ட,அந்த விதி�ைறகள
உங்க�கப் பயன்ப�த்தப.
இந்தப் பா�காப்�கைள�ம் உாிைமகைள�ம் �
ெகாள்�தல் உங்க�க்� 
அளிக்ம்
உங்க�ைடய இல்லத் ைத அ�பவக்  ��யதாக
இ�க்�ம் . ங்கள் ெகா�க் �ம் வாடைகக்� 
பயைனப் ெபறலா .

ெசய்யலாமவாடைகக்�க் ���த்தல் சார்
ஒப்பந்தத்தின் தரப்பினராகிய வாடை
��யி�ப்பவர் அல்ல�  நெசாந்தக்கர் தம�
தகரா�கைளத் தீர்ப்பl (ACAT)க்�
விண்ணப்பிக்க.

வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்?
வாடைகக்�க் ��யி�ப், ��யி�ப்�க்�ாி
�த்ைக ஒப்பநத்தி கீழ் ��யி�ப்பதற
உாிைமைய உைடைமயாகக் ெகாண்��ப்பஆ�ம
(s 6, RTA). �க்கியமா வாடைகக்�க் ��யி�ப்ப
��யி�ப்பதற்காக வாடைகப் பணத்
ெகா�ப்பவரா�.
பிரயாணிகள் தம� பயணத்தின் ேப
பயன்ப�த்�ம்  (caravan parks) மாணவர்
வசிப்பிட�ம், உணவகம், மற்�ம் உைற
�த�ய நிைலைமகைள உள்ளடக்�ம்ல வாடைக 
ஏற்பா�கள் வித்தியாசக் ைகயாளப் ப�கிற�
வாடைகக்� ��யி�ப்பவ�க்� உாிய பல
விதிகளி��ந்� விதிவிலக்� அளிக்கப்பட்�
நீங்கள் ேமேல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள ந
ஒன்றில் இ�ந் RTA சட்டத்த� இணங்க
��யி�ப்பவராகத்தான் க�தப்ப��ர்கள
�றித்தபா�காப்�ச் சம்பந்தமான விவரங
��யி�க்ைத் தகவல் இதழ் பா�ங்கஅல்�
வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர் ஆேலாச
ேசைவ�டன் ெதாடர்� ெகாள்�.
�றிப்: இந்த �ண்� அறிக்ை�த்தை
சம்பந்தமான� மட்.

�த்ைக ஒப்பந்தம் என்றால?
ஒ� �த்ைக ஒப்பந்தம் என்ப� சட
கட்�ப்ப�த்�கிற ஆவ இ� 
நிலச்ெசாந்தக்கார� (அல்ல� அவ�ைடய
�கவர) வாடைகக்� ��யி�ப்பக்� இைடயில்
ஏற்ப�த்தப்ப�த்தை ஒப்பந்.

வாடைகக்� ��யி�ப்பவர் சம்பந்
தகரா�கைள ACTஇன்மக்களச�தாயத்�காிய 

ஒ� வாடைக ஒபபந்தம் ��ைமயாக எ�த்த
இ�க்கலாம். ��ைமய ேபச� �லமாக�ம்
இ�க்கலாம் அல்ல� இரண
ஒ�ங்கிைணந்ததாக�ம் இ�க். எ�த்தில

மற்�ம் நி�வா தீர்ப்பத்தி(ACAT) ���

ஒன்�ம் இல்ைல ெயன் STTs இன் கீ

இன்ன�ம் நீங்கள் பா�காக்கப்ப�கிற
இ�ப்பி�ம் தகரா� ஏற்ப�ம் சைமயத்தில் 
பா�காத்�க் ெகாள்வதற்காக ஒப்பந்தத்
வ�வத்தில் ைவத்தி� வி�ம்பத்த�ந்த ெச
வாடைகக்� ��யி�ப்பவர்கள் சங்க
வைலத்தளமான (www.tenantsact.org.au), இ�ந்
அதிகாரப்�ர்வமாய் ஏற்� ெகாள்ளப்பட்ட
ஒப்பந்தத்ைத இலவசமாகப் ெபற்�க் ெகா
அல்ல� வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவ
சங்கத்தி��ந்� இலவசமான நகல் அ
ைவக்கலம. வழக்கமாக இந்த ஒப்பந்த ஆணவ
நிலச்ெசாந்தக்காரர் அஅவ�ைடய �கவர்
வழங்�வார் இ�ப்பிதரப்ப�த்தப்பட
ஒப்பந்தத்தில் என்ன இ�க்கின்ற அறிதல்
வி�ம்பத்தக்க� ஏெனனில் உங்க�க்� வழங
ஒப்பந்தம் சாிய தானா என்பைச் சாிபார்ப்
�த்திசாலத்தனமா.

�த்ைக ஒப்பந்தத்தில் இ�ப்ப?
உங்க�ைடய�த்ைக ஒப்பந்தத்ைதக் கவனம
ப��ங்களஅதில் உள்�த்ைகயின் தீர்மானிக
பட் காலத்தின் அ,ெகா�க்கப்பட ேவண்
வாடைகத் ெதாைக மற்�ம் ேநரம் ெகா�க்�ம
மற்�ம் ஏதாவ� சிற நிபந்தைனகள
ஆகியவற்ைற கவனி�ங்க
வாடைக ஒப்பந்தத் நிபந்தை RTA க்�
�ரண்பாடாக அைமக்கப் ெபற்RTA �� 9 இன்
ப� அ� ெசல்�ப�யாகா
ஒ� நிபந்தை STTs,க்� �ரண்பாடாக இ�க
பட்சத்தில்,  ACAT யினால் ஒப்�த
அளிக்கப்பட்டமட்� சட்டப்ப
ெசல்�ப�யா�மஉங்கள�த்ைக ஒப்பந்த STTs
க்�எதிர்மைறயான நிபந்தைனை
உட்ெகாண்��ந்(எ.கா தைர விாிப்ை �த்தைக
���ம் ேபா� �ப்பரவாக்�தல்நிபந்தைன
ேசர்க்கப்பட), அந்த நிபந்தைனைய
ெசயல்ப�த்த��யா�. இந்த நிபந்தைன
ெசயல்ப�த்�ம்ப� நிலச்ெசாந்தக்
��யி�ப்பவ�ம் இைணநACAT க்
விண்ணப்பித்தால் அ� ெசல்�ப. ஏற்பிைச�
ேதைவப்படாத விதிவிலக்க “�றிக்கப்ப
நிபந்ைனகள”, RTA இன் �� 8ல
ைகயாளப்பட்��க்க.
வாடைக ஒப்பந்தத்தில் ைகெயாப்பமி�ம் சம
நிலச்ெசாந்தக்காரர் ப�� பார்ப்பதற்�ச் சம
அல்ல� அதற்காவசதிகைள வழங்கச் சம்மதித
அதைன எ�த்� வ�வத்தில் அைமத்�க் ெ
ேவண்�. இந்த ஏபா� உடன�யாகச்
ெசய்யவில்ைல என்றால்,நிலச்ெசாந்தக்

அல்ல� அவ�ைடய �கவ�க்� ஏற்ப�த்திய 
ப�க்ைகஉதி ெசய்�(ேவைலயின
விவரங்கைள�, திகதிைய�ம்உள்ளடக்க�
மற்�ம் ஒ� நகைல ைவத்தி�க) எ�த�ம்
உங்க�க்ஒ� ஆவணத்தின் அர் �றித்
நிச்சயமில் மற்� / அல்ல� உங்களால் அத
ஏற்�க்ெகாள்ள ��யா� என்றால் ஒ� ேபா�ம
ஆவணத்தி�ம் ஒப்பமிடாதீ .உஙக�க்�உதவி 
ேதைவப்பட்டா TAS உடன் ெதாடர்
ெகாள்�ங்.

�த்ைக ஒப்பந்தத்தின் கால அள�?
ஒ� �த்தை ஒப்பந்தம் ஆரம்பத்தி
ெசய்யப்ெபற்ற கால அளை
ெகாண்�ள்ளதாகயி�க்�ம்  அல்ல� கால
அ�ப்பைடயி��க் .
ஒ� கால அள� ெசய்யப்ெபற்ற வாடைக ஒப்பந
அந்த ஒப்பந ெதாடங்�ம் ேததி அ� அ�
ப�த்தப்ப�ம் காலம் வழக்கமாக 6 அல்
மாதங்க�க்� மற்�ம் ��வைட�ம் 
ஆகியவற்ைற ��ம் வாடைகக்�க் ��யி�ப
இந்ததீர்மானக்கப்பட்ட ஒப் ���ம்
த�ணத்தில் நடவ�க்ைக எ�
எ�ககப்படவிட்டால் அ� தானாகேகால �ைற
ஒப்பந்தமாக மாறிவி�ெபா� ��யி�ப்�ப் ேபான
ஒப்பந்தங்களில ப�தியாள�ம் ஒ� வாடைக
ஒப்பநதைதச்  ெசய்� ெகாள்வார்கள் 
அவர்கள் ஒப்பந்த கால எல்ைையக்
�றிப்பி�வதில் இப்ப�யான சந்தர்ப்பங்
கால�ைற ஒப்பந்தம் அ��ல் இ
தீர்மானிக்கப் வாடைக ஒப்பந்தம் ��வைட
சமயத்தில் இ� ப�தியின�ம் ஒ� �திய �
ெசய்யப்ெபற்ற ஒப்பந்தத்ைத ெசய்ய
சம்மதிக்கலாம்.எனி�ம், உங்கள் நிலச்ெசாந
ஒ� வாடைக ஒப்பந்ததப் �திப்பிக்�ம்
உங்கைளக்ேகட்க��, அல்ல�
தீர்மனிக்கப்பட ஒப்பந்தம் ���ம் சமயத்தி
�திய ஒப்பந்தம் ஒச் ெசாய்�ம்
ேகட்க��யா�.நீங்கள் வி�ம்பாத ஒன்ற
கட்டாயத்தினால் அல்ல� மிரட்�னால் சம்
ைகெயாப்ம் டாதீர்கள்.நிலச்ெசாந்தக
வி�ம்�வைதச் நீங்கள் ெசய்யவில்ை
காரணததிற்காக, அவர் தானகே
ெவளிேயற்ற��யா�
ஒ� நிலச்ெசாந்தக்காரர், வாடைக ஒப்பந
தீர்மானிக்கப் காலம் ���ம் ேபா� அந
ஒப்பந்தத்ைத ���க்�க் ெகாண்�வர �
இதைனக் ��யி�ப்பவரால் மட்�ேம ெசய்ய 

தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒப்பந���க்�க
ெகாண்�வர, நிலச்ெசாந்தக்காரர் வி�ம STT
இல �றிப்பிடப்பட்�ள்ள காரணங்க�
மட்�ேம ��வைடயச்ெசய்யல வாடைகக்
��யி�ப்ைப ���க்�க் ெகாண்�  மற்�ம
ஒ� �த்தைகைய இைடநி�த்�தல் என்�ம்
தகவல் இதைழப் ப��ங

வாடைகக ��யி�ப்� ஒப்பந்தத்
உள்ளவர்கள் ?
வாடைகக் ��யி�ப்� ஒப்பந்தத்தில் உள
யார என்பைத மிக�ம் ெதளிவாக ��� ெசய்�ங்
ஒ� வாடைகக் ��யி�ப்�க்�ாிய நிதி சார
ெபா�ப்�கள்வழக்கமாகஒப்பந்த்த்
�றிக்கப்பட்� உள்ளவர்க
சார்ந்�க்�ம்.நீங்கள் �ட்ைட 
ெவளிேயறினா�ம், நிதி சார்ந்த ெபா�ப்
ெதாட�ம் நீங்கள் ஒ� தீர்மானிக்கப
ஒப்பந்தத்ைத ேமற்ெகாண்டால், தீர்மானி
காலம் ��ய �ன்� ெவளிேயறினாலஇந்த
நடவ�க்ைக ெப�ம் ெசலைவ ஏற்ப�த்த
வாடைகக் ��யி�ப்ைப��க்�க் ெகாண்� வ�
மற்�ம் ஒ� �த்தைகைய இைடநி�த்�தல் 
எம� தகவல் இதைழப் ப��ங.
நீங்கள்பகிர்ந்� ெகாள்�ம் வாடைக
��யி�க்�ம் ஒப்பந்தம் ஒெசய்�
ெகாள்கிறகள் எனில், எமபகிர் ��யி�த்த
சிற்ேற: என்� ெவளி�ட்ைடப் ப��ங.
ெநாிசலான �� – ACTஇல் ��யி�த்தைலப் பகிர
ெகாள்�தல் பற்றிய சட்டஞ்சார்ந்த 
சிறப்பான நிபந்தைனகள் இ�ப்பின் அவ
கவனமாகச் சாிபா�ங்கள்வழக்க
நிபந்தைன�க்� இணக்கமாக இ�க்கின்
என்பைத உ�திப்ப�த்�.

கட்டணங்கள் �ன் பணமாகக் ெக
ேவண்�ம?
ACTஇல் சட்டப்ப�டைகக்� ��யி�க்�
ஒப்பநத்ைத ெசய்�ம் ேபா� ைவப்� ஒப்
பணம் மற்�ம் வாடைக �ற்பணம் ஆகியன 
ெகா�க்�ம் ேகட்கலா (RTA s 15, and STT cl
24).
ைவப்� ஒப்பந்தப் பணம் 4ெகா�க்க ேவ�ய
வாடைகப் பணத்திற்� ேமேல இ��யா� 
மற்ற� வாடைக �ற் பணம் 1மாத வாடைகக்� 
இ�க்க��யா.
ம�பயன் இல்லாத ெகா�ப், பாிேசாதைனக்
கட்டணம், வாடைக ��யி�ப்பதற்கா

ஒப்பந்தத்ைதத் தயாாிப்பதற்கான ெசல�கள
இைவ ேபான்ற கட்டணங்தைட 
ெசய்யப்பட்� (RTA s 15 (1) and STT cl 24).

ைவப்� ஒப்பந்தப்பணப� என்?
ைவப்� ஒப்பந்தப் என்ப� வாடைகக்
இ�ப்பவர் பா�காபைவப்�ப் பணமாக நில
ெசாந்தக்க�க்� அல்ல� ��, காண
�கவ�க்�� ெகா�க்�ம் பணம். இந்தப்
பின்� வாடைக ஒப்பந்தப்பண அ�வலகத
பா�காப்பாக ைவத்தி�க்கப.
ஒ� நிலச்ெசாந்தகரர், வாடைகக்
வசிப்பவாிடமி�ந்� ைவப்� ஒப்பந்தப் 
ெபற ேவண்�ய அவசயமில்ைல அப்ப�யி�ந்தா
அந்தத் ெதாைக 4வார வைகப்பணத்திற
மிைகயாக யி�க்க்�டா. இந்தப் பணம் ஒ� �
ெகா�க்கப்ப�ம் பணம் அதைனக் �ட
அல்ல� நிைற� ெசய்ய ��யா�. எனி�ம் அ
இ� சார்பின�ம் ன்� �தியஒப்பந்தம் ஒன்
ெசய்தால், மற்�ம் �ன்� ெச�த்திய
ஒப்பந்தப்பணம் தி�ப்பிக் ெகா�க்கப்
நிலச்ெசாந்தக்காரர் ஒ� �திய ைவப்� ஒப்பந
த�ம்ப� ேகட்கல.
நீங்கள் ைவப்� ஒப்பந்தப்பணம் ெகா
சட்டத்தின் ப� நிலச் ெசாந்தக்காரர் 
பற்�ச் சீட்�கைள ெகா�க்க ே. ைவப்�
ஒப்பந்தப் பணற்� பணம் ெச�த்�ம் எல
வாடைகக்� ��யி�ப்பவர்க ைவப்� ஒப்பந
தாக்கல் ப�வத்ைதப் �ர்த்தி ெசய்யேவண்�
ப�வத்ைத நிலச்ெசாந்தகர் ைவப்� ஒப்பந
பணத்�டன் கட்�ப�த்�ம் ேச
அ�வலகத்திற்� அ�ப்பேவண்�ம் வாடைக 
ஒப்பந்தப அ�வலகம் ஒ� நிலச்ெசதக்கார்
இதைனச் ெசய்வத 2வார அவகாசம்
ெகா�க்கப்ப�கிற�, ��காணி �க இதைனச்
ெசய்வதற்� 4வாரங்கள் ெகா�க்கப்ப
ைவப்� ஒப்பந்தப் பணம் �றிக்கப்பட்ட ந
ெகா�க்காவிட்டால் நிலச்ெசாந்�க்�ம
அவர்க�ைடய �கவர்க�க்�ம் அபர
விதிக்கப்ப�மவாடைக ைவப்� ஒப்பந்தப
அ�வலகத்தி��ந்� உங்க�க்� உ�திப்ப
க�தம் கிைடக்காவிட்டால் உங்க�ைடய 
ஒப்பந்தப் பணம் தாக்கல் ெசய்ப்
உ�திப்ப�த்�வதற்� அவர்கைள ெதாைலேபசி
அைழக்கலா.

வளாகத்தின(Premises) தராதர அறிக்ைக
என்ப� என?
நிலச்ெசாந்தக்க (அல்ல� �கவ) �ர்த்

ெசய்யப்பட வளாகத்தின் தராதர அறிக்ைகய
இரண்� நகல்க (விவரப்பட்�யல் என
�றிப்பிடப்ப�கி) நீங்கள் ெசாத்�க்�ள் 
ஒ� நாளில் உங்களிடம் ெகா�க்கேவண்�ம
அறிக்ைகயின் அல்ல� அதன் ஒ� ப�தி
உடன்ப�கிறீர்களா அல்உடன் படவில்ைல
என்பைதத்  ெதாிவிக்க ேவ (STT 22). இந்த
அறிக்ைக ெசாத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட
ப��பார்த்தல் மற்�ம் அைறகளின
ெபா�ள்களின�ம் விபரங்கைள வழ.

�றிக்கப்ப உாிைமகள் உங்க�க்� இ�க்க:
• நிலச்ெசாந்தக்க அல்ல� �கவ
ஆகிேயாாிடமி�ந்� தைலயி�தல் இல்லா
ெசாத்ைத அ�பவித்;
• வழக்கமான நிபந்தைனக�க்� இண
அ��தல் மற்�உங்க�ைடய �ட்�
அந்தரமாகவாழ்த;
• வளாகம் வாழ்வதற்� த�ந்ததாக இ;
• உாிய காலத்தில் ெசாத்�ப் ப��பார்க்;

இந்த அறிக்ைகைய மக் வனமாகச
• நிலச்ெசாந்தக்க அல்ல� அவ�டய
சாிபா�ங்கள�வர்களல ஏ�ம் அைடயாளங்கள்                        

தைர விாிப்பில் உள்ள கை, ெசயல்படாத
�ைணக்க�விகள் ேசதங்கள் �த�யவற்ைற எ
ெகாள்�ங்கள் உங்கள் வாடைக உடன் 
���ம் சமயத்தில் தகரா�கள் ஏ�ம் இ�
இைவகள் சாட்சியாக அைம�ம். இந்த விடயத
�� நிைறவாக எல்லாவற்ைற�ம் அலசி ஆராய
சிறந்த நீங்கள் ெசாத�ள் ��ல் ��ம்ேபா
ெசாத்த�ைடய  தராதரத்திைனக்காம படங்கள
(காெணாளி�ம) எ�ப்ப நல்ல�. நீங்கள் இந
ெசாத்தில் இரண்� வாரங்க�க்� வசித்� ெச
நிைலைம எப்ப� இ�க்கின்ற� என்பைத 
ெசய்யலாம.

�கவர்களக்�க் ெகா�க்�ம் எ
பணங்க�க்�ப் பற்�ச்சீட்�கள ;

• வாடைகப்பணம அதிகாிப்பெதன்றால் எ
வாரங்க�க்� �ன்� அறிவித்தல், 
ஒவ்ெவா�12 மாதங்க�க்�ம் ஒ� �ைற த
அதிகாிக்க ���;
• வாடைகப் பணமமி�தியானதா என்பைதத
தீர்மானிப்பதற்காக ம�சீராய்� ெ;
• வாடைகக் �யி�ப்ச் சம்பந்தம
தகரா�கைள �தந்திரமன �ன்றாந் தரப்பினர
தீர்மானித் - ACAT;

நிலச்ெசாந்தக்க (அல்ல� �கவ) �ர்த்த
ெசய்யப்பட்ட  வளாகத்தின் தராதர அறிக
உங்க�க்�க் ெகா�க்காவல்,நீங்க
ெசாத்�க்�ள் ��ம்எவ்வள�
விைரவில்���ேமாஅவ்வள� விைரவில் உங
ெசாந்த அறிக்ைகை தயார் ெசய்�ங்க
அறிக்ைகையப் �ர்த்தி ெசய்வதற்காக எங
வைலத்தளத்தி�� ெவற் தராதர அறிக்ைகை
எ�த்�க்ெகாள்ளல

• ஏற்கத்த சடடஞசார்ந்த கணங்க�க்க
ACAT இன்ஆைணக்� இணங்க ெசாத்ைத வி
ெவளிேய�வைதத் தவிரச் ெசாத்ைத விட
கட்டாயமாக ெவளிேயற்ற ��யா�, மற்
(ெவளிேயற்�தைல எதிர்ெகாள
ேவண்�யி�ந்த) ெவளிேயறறம உங்க�க்
அல்ல� ேவ� யா�க்காவ� �ன்பத
ஏற்ப�த்�ம் என பாிசீலைன ெசய்�ம் ப
நியாய சைபையக் ேகட்கல.

தராதர அறிக்ைகயில் �றியவற்ைற நீங
ஏற்�க்ெகாள்ளவில்ைல என்றால் அறி
உங்க �றிப்�கைளத் ெதளிவாக எ��ங்க
அறிக்ைகைய அவர்களிடம் தி�ப்பிக் ெக
�ன்னர் உங்க�க்� ஒ� நகைலத் தயார்
ைவத்தி�ங்.

வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர் 
�ைறயில் என்�ைடய ெபா�ப்�

மிக �க்கியமான – உங்க�ைட ெசாந்த
பதி�ச்சான்றாக எல்லா ஆவணங்க�
ஒவ்ெவா� நகைல�ம் ைவத்தி�!

வாடைகக்�க் ��யி�பர் என்
�ைறயில் என்�ை உாிைமகள என்?
வாடைகக்�க் ��யி�பர் எற �ைறயில்
உங்க�ைடய பல உாிைமக, இந்தத் �ண
ெவளி�� �ற்றி�ம்  மற்�ம் �த்ைகத் தகவல
இதழ்களி� விவாதிகப்பட்�ள்ள�.கீ

என்?
வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர் �ைறயில
சடடஞசார்ந மற்�ம் வாடைக ஒப்பந்தத
ைகெயாப்ம் இட்டதா�மெபா�ப்�கள
உங்க�க்� இ�கனறன.உங்கள் ெபா�ப்�
கீேழ �றிக்கப்பட்டவற்ைற உள்:
•

ஒப்�த அளித்ததற்� இணங்க வாடை
பணத்ைதெகா�த்;

•

ெசாத்ைத நன்றாகேப�தல மற்�ம் உங்
அயலவ�க்� ெதாந்தரைவ�ம் எாிச்
ெகா�க்காமல் இ�த;

•

ெசாத்ைதசட் விேராதமான

ேநாக்கங்க�க்காகப் பாவிக்காமல் 
மற்�ம் வாடைகக்�யி�த்தல
உடன்ப�க்ைகயில்ள நிபந்தைனகைளப
கைடப்பி�த்;
•

RTA மற்�ம் வழக்கமான நிபந்தைனக
இணங்கெசாத்ைத அ�கவதற
நிலச்ெசாந்தக்க அல்ல� அவ�டய
�கவர்களக உாிைம அளித்த;

•

உங்களால், உங்க�ைடய வி�ந்தினர்க
ெசல்லப்பிராணிகளால்அலஉங்கள
கட்ப்பாட்�ல் உள்ளவர(எ.கா 
�ழந்ைதக �ைண��யி�ப்பவர்)
கவனக்�ைறவாக அல்ல� ேவண்�ெமன
ெசாத்�க ஏற்ப�த்த ேசதத்ைத
ப��பார்தல் அல்ல� ஏற்பட்ட நட
ஈ�ெசய்த;

•

நிலச் ெசாந்தக்கார�க்� ப��பார்க்க
ேப�வதற்� ேவண்�யேதைவைய ெதாிவிப

•

நீங்க ெசாத்ை தி�ப்பிக் ெகா�க்�ம் 
நியாயமான ேதய்மான கிழிதல் ஆகியவற்க்
க�த்தில் எ�த்�, நீங்கள் ��ந்த ேபா�
நிைலைமயில் தி�ப்பிக் ெகா�.

ைவப்� ஒப்பந்தப் பணத்ைத தி�
ெபற்�க் ெகாள்வ�எ?
உங்கள�த்தை ஒப்பந்த���மேபா� உங்கள
நிலச்ெசாந்தக்�டன்அல்லஅவ�ைடய 
�கவ�டன்இன்�ெமா� தராதர அறிக்ைக தயா
ெசய்வதற்காக ெசாத்ைத மீண்�ம் பாிேச
ெசய்வதற்� ஏற்பா� ெசய்யே. இந்த
ேநரத்தில் ெசாத்தில் மாற்றம் ஏற்ப
என்பைதப் பார்க்க ேவ இதில் தகரா�
ஏற்பட்ல் �த�ல் தயார் ெசய்த தர
அறிக்ைகைய� இந்தஅறிக்ைகை�ம ஒபபிட்�
ேநாக்கினால் சான்�கள் க்�.
ைவப்� ஒப்பந்தப்பணம் �றித்� ே
விவரங்க�க்� வாடைகக் ��யி�ப்� எ
தகவல் இதைழப் ப��ங Bond.

�ன்ேபவி�தல் அல்ல� ெவளிேயம
பற்றிய தகவல் எ?
வாடைகக்�க் ��யி�த்தகவல் இதைழப
ப��ங்க: வாடைகக் ��யி�ப்ைப ���க்
ெகாண்� வ�தல் மற்�ம் ஒ� �த்த
இைடநி�த்�த.மற்�மACT இல்ெவளிேயற்ற.
இைவ உங்கள்�றிப்ப வினா�க்� விைட
அளிக்காவிட்டால், உதவிTAS உடனெதாடர்�

ெகாள்�ங்

ேவ�ப�த்த
ேவ�ப�த்த சட்டம் 19இன் கீழ
��யி�ப்பிற்காக ெசாத்� ெகா�க்�ம் 
ேவ�பா� காட்�வ� சட்டத் ப� சட்ட
விேராதமான�  (பால, பா�ர்ப, இடம் நிைலமாறிய
பா�னம், மணஞ்சார் த�திநிைல, ெபற்ேறார் 
ேப�நர, க�த்தாிப, இளைம, வய�, சமயம்
அல்ல அரசியல்திடநம்பிக், உடல் அங்க�னம
ேநாய் அல்ல� �த்தி இயலாைம ஆக
காரணங்கைள இதச் சட்டம் உள்ளடக்�).
வாடைகக் ��யி�ப்�கவிண்ணப்பிக்
சமயத்தில் அல்ல� ��யி�ப்பின் காலத்தில
ேவ�ப�த்த�� உட்ப�த்�ட்�ள்ளீர்க
நம்பனால்,நீங்கள் �றிப்பிட்ட ஆேலாசை
ேகார ேவண்�ம். நீங ACT மனித உாிைம
ஆைணயத்ை 6205 2222 என்�ம் ெதாைலேபசியி
அல்ல (http://www.hrc.act.gov.au/)என்�
இைணயம் வாயிலாத் ெதாடர்� ெகாள்ளல
அல்ல� இயலாை பாரபட்சம் சட்ட ேசைவ
0

6247 2018இல் ெசவ்வாய்கிழைம க 9.30 �தல்
மாைல 1மணி வைர மற்�ம் வியாழக்கிழைம ம
2.30மணி �தல 4.30மணிவைர ெதாடர்�
ெகாள்ளலா.
இ� உங்கள் உாிைமகள் மற்�ம் ெபா�ப்�
ெதா�ப்.
உங்க�க்� �றிப்பிட்ட பிைனகள் இ�ந்தா
நீங்கள் விவரமான அறி�ைரையக் ேகார ேவ
விவரங்க�க்� இத �ணடறிக்ைகயி
பிற்ப�திையப் பா�ங

வாடைகக்���யி�ப்பவர்கள் சங்கச் (TUACT)
TUACT, தனியார் வாடைக ��யி�ப்� ��களி�ம் ச�கக் ��யி�ப்�கவசிப்பவர்கள், ��கள
வசிப்பவர்கள், சர்வகலாசாைலயில் வசிப்பவர்கள் மற்�மகில் தங்�பவர்கள் ேபான்றவர்
எல்ல ACT வாடைகக்�க��யி�ப்பவரள் ஆகியவர்க�ை நலன்கைளப் ேப�ம் பிர
நிதியாயி�க்கின். நாங்கள் ச�க சட்டம் சார்ந்த நிைல ேதசியக் �ட்டைமப்பின
சான்றளிக்கப், ��யி�ப்� வாடைகச் சட்டத்தில் தனித்திறன் ெபற்ற,  சட்டம் சா

வாடைகக்�க��யி�ப்பவர்க் அறி�ைர வழங்�ம் ேச
வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்க�க்� அறி�ைர வழங்� (TAS)வாடைகக்� ��யி�ப்பவர்கள் ச
சட்டத்தினால் இயக்கப் ப�கிற� ACT வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்க�க்�ம் தங்�பவர
சட்டம் சார்ந்த ைரகைள இலவசமாக வழங்�கிற� ைவப்� ஒப்பந்தப் பணம் அ�வலகத்தில
ெசய்யப்பட்�ள்ள வாடைப்� ஒப்பந்தப் பணத்தி��ந்� வ�ம் வட்�ப் பணத்தின் உத
ேசைவ நடத்தப்ப�கி.
வாடைகக்� ��யி�ப்பவர்கள் அறி�ைர வழங்�ம் ேசைவ ஒ� தி�ம்ப ேசைவ.
ஒ� சட்டம் சார்ந்த அறி�ைரைய ேகா� 6247 2011. என்�ம் ெதாைலேபசிைய அைழத்� உங
ெபயர் மற்�ம் ெதாைலேபசி எண் ஆகியவற்ைற விடேவண்�ம். உங்க�க்� ஒ� உைர ெபயர்
என்றால் வி�ம் ெசய்திக்�றிப்பில் ேசர் .
நீங்கள் அைழப்பதற்�, தய� ெசய்� உங்க�க்�த் ேதைவயான 

www.tenantsact.org.au என்�ம் வைலத் தளத்தில் உள்ளதா என்பைத உ�திப்
ெகாள்�ங்

அதிகமான ேதைவயினால்,உங்கள் அைழப்�க்�ப் பதிலைழப்�க் ெகா�க்க சில நாடம. எம� 
வைலத்தளத்தில் எங்கள் தகவல் இதழ்கள் உள்ளன அத்�டன் அ�க்க� ேகட்க்கப்
மாதிாிக் க�தங்கைள�ம் ேதடக்��ய தர�த்தளம.

எம� வைலத்தளத்தி�ள்�ப்பாைணப் ப�வத்ைதப் பயன்ப�த்தி
ெவளி��களின் பிரதிகைளப் ெபற்ெகாள்ளலாம் அல 6247 1026என்�ம் எம
நி�வாக இலக்கத்ைத அைழக்க
ேவ� �த்தைக தகவல் இதழ்கள் கீேழ �றிப்பிடப்பட்டவற்ைற :
● அ�க�ம் அந்தரங் ● ைவப்� ஒப்பந்தப் ●ப�� பார்ப ● வாடைக நி�ைவப்பண ●வாடைக :
அதிகப்ப�த்த�ம் தத�ம
●வாடைக அதிகாித்தல்: என� வாடைக அதிகாிப்� மிைகயானத ● வாடைகக்� ��யி�த்தைல ���க
ெகாண்� வ�த�ம் �த்ைதைய �றித
● ACTஇல ெவளிேயறறம ● ெசாத்ைத விற் ●ஒ� ெவளிேயறறத்திற சவால் விதல ●நியாயசைப (ACAT)
ெபா�த்தகவ
● ACTA க்கான சான சாி பார்ப்�ப் பட ●உங்க�ைடய �� காணி பற்றிய �கவ�க்� எதிராகப்�
ெசய்த ?

வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்கள் அவசிப்பவர்க�க்க��யி�க்ைக தகவல் இதழ்:

●��யி�க்ை உடன் ப�க் ● ��யி�க்ைகக ேகாட்பா�க ●வாடைக/ஆட்சிக் ● அந்தரங்க�
அ�க�ம
●பராமாிப் ,ப��பார்ப்� மற்�ம் இன்றியைமயாத ே ● தகரா� உள்ளனவ? ● ��யி�க்ைகைய
���க்�க் ெகாண்� வ�தல் மற்�ம் ெவம

TUACT யி�ைடய ேவ� ேவைலகள:

•�த்தைக சட்டத்தில் பயிற்சி வ ஆதாித்த மற்�ம் சக்கல்

•வாடைகக்�க் ��யப்பவர்க�ைடய உாிைமக�ம் கடைமப் ெபா�ப (வைலத்தளம் உட்)
ெவளிய்��கைள�ம் வளங்கைள�ம் உ�வா

• வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்க�ைடய நலனபாதிக்�ம் சட்டங்கைள�ம் திட்டங்கைள�ம் ச
ஆதாித்�வாதா�தல
•வாடைகக ��யி�ப்பாளர்க�ைடய நலன்கைள �ன்ேனற்ற உத்தி�ர்வகாடல.

ெதாடர்�க:
வாடைகக்�க் ��யி�ப்பவர்க�க்� அறி�ைர வழங்� 6247 2011 ACT யி�ள் வாடைக 
ெகா�ப்பவர்க� (��யி�ப்பவர்க�ம் வசிப்பவ) இலவச சட்டம் சார்ந்த அற
வாடைகக்� ��யி�ப்பவர்கள்  (ACT) 6247 1026 ெவளி��க்க, தகவல, பணிமைனகள, சடட சீர்தி�த்தங
மற்�மவாடைகப் பிரச்சிைனகள பற்றெசய்திக
www.tenantsact.org.au
நல உாிைமக�ம் சட்டம் சார்ந்த ந 6218 7977 வ�மானம் �ைறந ��யி�ப்பாளர்க�கஇலவச சட்டம் சார்
அறி�ைர�ம் உதவி�
www.welfarerightsact.org
ஒ�ங்ப�த்�ம் ேசைவகள் அ�ம (Bonds) 6207 1178 ைவப்� ப்பந்தப் பணம் தாக்கல்,தி�ம்பிப் ெப
விசாரைணகள
ேபயர் ட்ேர
(Fair Trading). 6207 0400 �� காணி �கவர்க�க்� எதிரான �க
www.ors.act.gov.au
ACTஇன்ச�தாயத்�க்�ாிய மற்�ம் நி� தீர்ப்பம…6207 1740 தகரா� தீர்மா�ம் �த்தைகச் சட்டம் ெச
www.acat.act.gov.au
ACT �ட் வசதி தகவல் இைணப …………
6207 1150 ACT ெபா� �ட் வசதி விசாரைணகள்
www.dhcs.act.gov.au/hcs
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