
 
 
 
 
 
 
 

ACT இல் வாடைககக்க் ��யில்ைத�்மவன்
ெபவ�ப்ைகக ெைவண்�கை�கி. 
 உஙைக் உவ�டமைடகைள் ெபவ�ப்ைடகைள் ெிவ� ி்
ெைவக ித் ் ள் உஙைஉடா ் ை தைடகப்
பவிைவபபடி்உ�ி�்ெ்சி்ெைவகஉஙைக. 
ை� செ்வ ிகைவ்க/க் ��பப க் உக �ல் ்ம் பஙைவக�்
ஆகஙைக                         
  

்டாள்்தன்்�ை�கி? 

ACTஇல்ின� வக, ெபவி்மற�ள ்்ை் வாடைகக்
இ�யில்ஆை�  றடக்உககாகை� ்
க் ��ப்ககவ� ் வாடை்கறபவ்ைடக்
க் ��ப்க்கயிடைச ்டாள்்  9(RTA) 
ஒ�ஙப்யிை�கி. 

இ ிச்்டாள் வாடைககக்க் ��பப கைஉகக,  
்்யிக்ெைவகக �் வி்அ்பபடாப்பவிைவப்க 
ைடாடமபடப  ழஙகை�கி. 

 RTA ்ல வ்ிகி�ை�ட க்கயிடை்
ஒபப ிஙைஉககப (STTs) ப தப்யிபப்ள்
ிகி�ை�ட   வாடை்ை�ப ிடனைடகைள்
ிீகமவன�கை�தகி்மற�ள்அ�ைைமவை்கயிடை்
்னககக�பப�ாபப்ள.  ழகைமவன் வாடைககக்
க் ��யில்ஒபப ியி�ல் �ி��டகைக்
�்ககைபபட்ககன அ�ைைமவை்்ல வ்
கயிடைைஉள்ிகி�ை�ட   வாடை்்
ை�ப ிடனைடகக்ெைவண்ககன ்ன��ள்்ல வ்
 வாடைககக்க் ��யில்ஒபப ிஙைஉள STTs ஐ 
உடெைவண்ககன ்னகை�ிபப்ள். 
உஙைஉடா ்ஒபப ியி�ல்�்ககைபபடாவ�ள்
அல ி்இல வ �டாவ�ள,அ ி் �ி��டகைக்
உஙைஉககப்ப தப்யிபப்ள. 

இ ிப் பவிைவப்ைடகைள்உவ�டமைடகைள் ்வ� ி்
ெைவகஉில் உஙைஉகக் ை த் அக�ககள்
உஙைஉடா ் இல யடி் அ�ப �கைக் ்் ிவை்
இ�ககளம் ைீஙைக் ெைவ்ககள்  வாடைகக் ிக ி்
ப டனப்ெபக வள . 

 வாடைகக்க் ��பப க்்ளப ிமவன்
ிை்வ�ைடக ACTஇத்மகைக்்�ிவ யிககவ� ்
மற�ள்ை�� வைய ிீகபபவ யி�ல(ACAT) �்�்

ெ்ச  வள் வாடைககக்க் ��யில்்வக ி்
ஒபப ியி�த்ி்பப�ன்வை� ் வாடைககக்
க் ��பப க்அல ி்்ை� செ்வ ிகைவ்க்ிமி்
ிை்வ�ைடகய்ிீகபபிறகl (ACAT)கக்
 �ணதபப�கை வள. 

 வாடைககக்க் ��பப க் வக? 
 வாடைககக்க் ��பப க, க் ��ப்ககவ� ்
கயிடை்ஒபப ியி�த ைீழ்க் ��பபிறக்
உவ�டமட ்உடாடம வைக்ெைவண்�பப க்ஆகள 
(s 6, RTA). �கை� மவை  வாடைககக்க் ��பப க்
க் ��பபிறைவை் வாடைப்பதயடிக்
ெைவ்பப ்வகள.   

ப�் வத�ைக்ிமி்ப தயி�த்�பவி்
ப தப்யிள்இாள (caravan parks) மவத க்
 ்�பப�ா�ள,்உத ைள,்மற�ள்உடக �ாள்
�ி� ்ை�ட டமைடக்உககாககள்்� ் வாடை்
கறபவ்ைக் �யி� வ்மவைக்டை வகப்ப்ை�கிம்
 வாடைகக்க் ��பப கைஉகக்உவ� ்ப ்
 �ி�ைக��� ி் �ி� � கக்அக�கைபபட்ககிம்
ைீஙைக்�ம� ்கக�பப�ாபபட்கக்ை�ட ைக்
ஒதக�ல்இ� ிவல RTA ்டாயி�றக்இதஙை்
க் ��பப ்வையிவத்ை�ிபப்பகைகமஇட ்
கக�யிபவிைவப்ச்்ளப ிமவன் � ்ஙைஉகக் 
க் ��கடைய்ிை ல்இிழைடக  பவ�ஙைகஅல ி 
 வாடைககக்க் ��பப க்ஆ� வ்டன்்
�்ட ைாத்ெிவாக்்ெைவகஉஙைக.   

கக�ப்: இ ிய ிண்்அக�கடை்கயிடை 
்ளப ிமவனி்மட்�ம. 

கயிடை்ஒபப ிள்்தகவல்்தன? 

ஒ� கயிடை்ஒபப ிள்்தபி்்டாபப் 
ைட்பப்யிை�க்ஆ தளம இி்

ை� செ்வ ிகைவ்�ககள (அல ி்அ �டா ்
�ை க)  வாடைகக்க் ��பப �ககள இடா �ல்
கறப்யிபப்ள்கயிடை ஒபப ிள.  
ஒ�  வாடை்ஒபப ிள்��டம வை்்�யி�ல்
இ�கை வளம்��டம வை �பச�்் மவை�ள்
இ�கை வள்அல ி்இ்ண்ள்
ஒ�ஙை�டத ிிவை�ள்இ�கை வள.  ்�யி�ல்
ஒத�ள்இலட ்ெ தகவ�ள STTs இத்ைீழ  

ACT இல �த்தை: ஒ� 

ெபா�வான வழிைாட் 



இதன�ள்ைீஙைக்பவிைவகைபப்ை�கீகைக்்
இ�பப��ள்ிை்வ�்கறப்ள்்டம யி�ல்உஙைடக்
பவிைவயிக்ெைவக ிறைவை்ஒபப ியடி்�யி்
 ் யி�ல்ட யி��யில  ��ளபயிக ி்ெ் ல்
 வாடைகக்க் ��பப கைக்்ஙையி�த்
 ட யிகமவன் (www.tenantsact.org.au), இ� ி 
அி�ைவ்ப்க மவச்கற�்ெைவககபபடா் வாடை்
ஒபப ியடி்இ  ்மவைப்ெபற�க்ெைவகக வள்
அல ி் வாடைககக்க் ��பப கைக்
்ஙையி��� ி்இ  ்மவன்ைைல்அ�பப� 
ட கை வள.  ழகைமவை்இ ி்ஒபப ி்ஆத யடி்
ை� செ்வ ிகைவ்க்அல ி்அ �டா ்�ை க்
 ழஙக வக்இ�பப��ள்ி்பப்யிபபட்கக 
ஒபப ியி�ல்்தன்இ�கை�தகி்்தபடி அக�ில்
 ��ளபயிகைி்கெனன�ல்உஙைஉகக் ழஙைபபடா்
ஒபப ிள்்வ� வனி ிவனவ்்தபடிச்்வ�பவகபபி்
்யி�்வ யினமவனி. 

கயிடை்ஒபப ியி�ல்இ�பபி்்தன? 
உஙைஉடா ்கயிடை்ஒபப ியடிக்ை னமவைப்
ப்ைஙைக்அி�ல்உகக்கயிடை �த்ிீகமவன�கைப 
படா ைவ யி�த்அக�,ெைவ்கைபபா்� ண் ்
 வாடைய்ெிவடை்மற�ள்�ை்ள்ெைவ்ககள்�டக்
மற�ள்கிவ ி்்�கப் ை�ப ிடனைக்
ஆை�  றடகக ை ன�ைஙைக 

  வாடை்ஒபப ியி�த ை�ப ிடன  RTA கக்
�்ணபவாவை்அடமகைப்ெபறகவல்RTA ்�்  இத்
ப்்அி்ெ்ல�ப் வைவி  

ஒ�்ை�ப ிடன STTs,கக்�்ணபவாவை்இ�ககள 
பட்யி�ல,்அி் ACAT  �னவல்ஒப்ில்
அக�கைபபடாவல்மட்ள ்டாபப்்
ெ்ல�ப் வகளமஉஙைக்கயிடை்ஒபப ிள் STTs 
கக்்ி�கமடக வன்ை�ப ிடனட ்
உடெைவண்� ிவல(்மைவ்ிட்் �வ�படப கயிடை்
�்ைள்�பவி்ிபப் வககில்்ன்ை�ப ிடன்
�்ககைபபடாவல), அ ி்ை�ப ிடனட ச்
ெ் லப்யி�் விம்இ ி்ை�ப ிடனட ச்
ெ் லப்யிளப்்ை� செ்வ ிகைவ்�ள்
க் ��பப �ள்இடத ி்ACAT கக 
 �ணதபப�யிவல்அி்ெ்ல�ப் வகள. கறப�ட்�்
�ிட பபாவி் �ி� � கைவன “கக�கைபபடா 
ை�ப ிடனைக”,  RTA இத்்�் ல்
டை வகபபட்�கை�கி. 

 வாடை்ஒபப ியி�ல்டைெ வபபம�்ள்்ம யி�ல்
ை� செ்வ ிகைவ்க்ப�ி்பவகபபிறகச்்ளமி�யிவல்
அல ி்அிறைவன் ்ி�ைடக் ழஙைச்்ளமி�யிவல 
அிடன்்�யி் ் யி�ல்அடமயிக்ெைவகக்
� ண்ள. இ ி்கறபவ்்உான் வைச்
ெ்ச  �லட ்்தகவல,ை� செ்வ ிகைவ்�கக்

அல ி்அ �டா ்�ை �கக்கறப்யி� ்உாத்
ப்கடைஉ�ி� ெ்சி்(� ட  �த 
 � ்ஙைடகைள,்ி�ைி�ட ைள்உககாகை�ள்
மற�ள்ஒ�்ைைட ்ட யி��கை�ள) ்�ி�ள்
உஙைஉகக்ஒ�்ஆ தயி�த்அகயிள கக�யி 
ை�ச் ம�லட  மற�ள / அல ி்உஙைகவல்அிடன்
கற�கெைவகக்�் வி்்தகவல்ஒ�்�பவிள்் ி்
ஆ தயி��ள்ஒபபம�ாவிீகைக .உஙைஉகக்உி �்
�ிட பபடாவல் TAS உாத்ெிவாக்்
ெைவகஉஙைக.  

கயிடை்ஒபப ியி�த்ைவ ்அக�்்தன? 

ஒ�்கயிடை ஒபப ிள்ஆ்ளபயி�ல்�்� 
ெ்ச பெபறக்ைவ ்அகட க்
ெைவண்ககிவை ��ககள்்அல ி்ைவ ்�டக்
அ்பபடா ���ககள . 
ஒ�்ைவ ்அக� ெ்ச பெபறக் வாடை்ஒபப ிள,்
அ ி்ஒபப ிள ெிவாஙகள்�ிி�்அி்அ�ல்
ப்யிபப்ள்ைவ ள் ழகைமவை்க்அல ி்்ல்
மவிஙைஉகக்மற�ள்�் டாைள்�ிி�்
ஆை�  றடக்்�ள் வாடைககக்க் ��பப க்
இ ி்ிீகமவன�கைபபடா்ஒபப ிள �்ைள்
ி�தயி�ல்ைா ்கடை்்ி�ள்
்்கைபபாவ �டாவல்அி்ிவனவை� ்ைவ ்�டக 
ஒபப ிமவை்மவக� �்ள்ெபவி க் ��ப்ப்�பவதக்
ஒபப ிஙைக�ல்இ� பகி� வக�ள்ஒ�் வாடை்
ஒபப ியடிச்்ெ்சி்ெைவக வகைக்ஆனவல்
அ கைக்ஒபப ியி�த ைவ ்்லட ட க்
கக�பப�் ி�லட  இபப் வன்் ிகபபஙைக�ல்
ைவ �டக்ஒபப ிள்அ��ல்இ�ககள 

ிீகமவன�கைபபடா  வாடை்ஒபப ிள்�் டாைள்
்ம யி�ல்இ�்பகி� �ன�ள்ஒ�்்ி� ்�்�்
ெ்ச பெபறக்ஒபப ியடிய்ி வக ெ்ச ்
்ளமி�கை வளம்ன��ள,்உஙைக்ை� செ்வ ிகைவ்க்
ஒ�் வாடை்ஒபப ியடிப்்ி�பப�ககளப்,்
உஙைடகக�ைடை�் வி,்அல ி்
ிீகமவன�கைபபடா் ஒபப ிள்�்ைள்்ம யி�ல்ஒ�்
்ி� ்ஒபப ிள்ஒதடகச்ெ்வசைளப்்
�ைடை�் விமைீஙைக் ��ளபவி்ஒதக�றக,்
ைடாவ யி�னவல்அல ி்ம�்ட்னவல்்ளமி�யிக்
டைெ வபபள்இாவிீகைகமை� செ்வ ிகைவ்க 
 ��ள் டிச்ைீஙைக்ெ்ச  �லட ்்தக்
ைவ்தயி�றைவை,்அ க்ிவனை� ்
ெ க�� றக�் விம  

ஒ�்ை� செ்வ ிகைவ்க,் வாடை்ஒபப ியி�த 
ிீகமவன�கைபபடா ைவ ள்�்ைள்�பவி்அ ி்
ஒபப ியடி்�்�ககக்ெைவண் ்்�் விம்
இிடனக்க் ��பப ்வல்மட்�ம்ெ்ச ்�்ைளம  

http://www.tenantsact.org.au/


ிீகமவன�கைபபடா்ஒபப ியடி்�்�ககக்
ெைவண் ்,்ை� செ்வ ிகைவ்க் ��ளப�னவல STT 
இல கக�பப�ாபபட்கக்ைவ்தஙைஉகைவை்
மட்�ம்�் டா செ்ச  வளம   வாடைக்
க் ��படப்�்�ககக்ெைவண்் �ில மற�ள்
ஒ�்கயிடைட ்இடாை��யிில்்த�ள்்மி்
ிை ல்இிடழப்ப்ைஙைக 

 வாடைக க் ��ப்்ஒபப ியி�ல்
உகக கைக் வக? 
 வாடைக்க் ��ப்்ஒபப ியி�ல்உகக கைக்
 வக ்தபடி்ம�ை�ள்ெிக� வை்�்�்ெ்சைஙைகம்
ஒ�் வாடைக்க் ��ப்ககவ� ்ை�ி�்்வக ி்
ெபவ�ப்ைக,் ழகைமவை்ஒபப யயி�ல்
கக�கைபபட்்உகக கைடக� ்
்வக ி��ககளமைீஙைக்படடா் �ட்்
ெ க�� க�னவ�ள,்ை�ி�்்வக ி்ெபவ�ப்ைக்
ெிவா�ளம  ைீஙைக்ஒ�்ிீகமவன�கைபபடா்
ஒபப ியடி்�மறெைவணாவல,்ிீகமவன�கைபபடா்
ைவ ள்�் ்�த்்ெ க�� க�னவல,்இ ி்
ைா ்கடை்ெப�ள்ெ் ட ்கறப்யி வளம 
 வாடைக்க் ��படப்�்�ககக்ெைவண்் �ில்
மற�ள்ஒ�்கயிடைட ்இடாை��யிில்்த�ள்
்மி்ிை ல்இிடழப்ப்ைஙைக. 

 ைீஙைக,்பை�க ி்ெைவகஉள் வாடைககக்
க் ��ககள்ஒபப ிள்ஒதடகச்ெ்சி்
ெைவகை�கீைக்்ன�ல,்்மி்பை�க்க் ��யில்
்�ற�க்: ்த�ள ெ க��டடாப்ப்ைஙைக. 
ெைவ�் வன்ப் – ACTஇல்க் ��யிட ப்பை�க ி்
ெைவகஉில்பறக� ்்டாச்வக ி் ழ�ைவட் 

்�கபபவன்ை�ப ிடனைக்இ�பப�த்அ றடகக்
ை னமவைச்்வ�பவ�ஙைக ழகைமவன்
ை�ப ிடனைஉகக்இதகைமவை்இ�கை�தகிவ்
்தபடி்உ�ி�பப்யிஙைக. 

ைடாதஙைக்�த்பதமவைக்ெைவ்கை்
� ண்மவ? 
 ACTஇல்்டாபப்் வாடைகக்க் ��ககள்
ஒபப ியடி்ெ்சைள்�பவி்ட ப்்ஒபப ிப்
பதள்மற�ள் வாடை்�றபதள்ஆை� ன்மட்ள்
ெைவ்ககளப் �ைடை வள (RTA s 15, and STT cl 
24).  

ட ப்்ஒபப ிப்பதள்ப வ்ள்ெைவ்கை்� ண்  
 வாடைப்பதயி�றக்�ம� ்இ�கை�் வி்
மறகி் வாடை்�ற்பதள்்மவி் வாடைகக்�மல்
இ�கை�் வி. 

ம�ப த்இல வி்ெைவ்பபன�, பவ��்விடனக்
ைடாதள,் வாடைகக க் ��பபிறைவன்

ஒபப ியடிய்ி வவ�பபிறைவன்ெ் �ைக்மற�ள்
இட ்�பவதக்ைடாதஙைக்ிடா்
ெ்ச பபட்ககி  (RTA s 15 (1) and STT cl 24). 

ட ப்்ஒபப ிபபதள்்தபி்்தன? 
ட ப்்ஒபப ிப்பதள ்தபி் வாடைகக்
இ�பப க்பவிைவப்்ட ப்ப்பதமவை்ை� ச்
ெ்வ ிகைவ்�கக்அல ி்ப்,்ைவத�்
�ை �கககக ெைவ்ககள்பதளம்இ ிப்பதள்
ப�த்் வாடை்ஒபப ிபபத்அ�  ையி�ல்
பவிைவபபவை்ட யி��கைபப்ள. 

ஒ�்ை� செ்வ ிகைவ்க,் வாடைகக்
 ்�பப வ�ாம�� ி்ட ப்்ஒபப ிப்பதயடி்
ெபக்� ண் ்அ ்� ம�லட ்அபப் �� ிவ�ள்
அ ிய்ெிவடை்ப வ்் வாடைபபதயி�றக்
ம�டை வை் ��கைக்ாவிம்இ ிப்பதள்ஒ�்�டக்
ெைவ்கைபப்ள்பதள்அிடனக்்டா� வ்
அல ி்ை�டக�்ெ்ச ்�் விம்்ன��ள்அ�ி்
இ�்்வகப�ன�ள்ப�த்்்ி� ்ஒபப ிள்ஒதடகச்
ெ்சிவல,்மற�ள்�த்்ெ்�யி� ்ட ப்்
ஒபப ிபபதள்ி��பப�க்ெைவ்கைப்படாவல,்
ை� செ்வ ிகைவ்க்ஒ�்்ி� ்ட ப்்ஒபப ிபபதள்
ி�ளப்்�ைடை வள.  

ைீஙைக்ட ப்்ஒபப ிபபதள்ெைவ்யிவல,்
்டாயி�த்ப்்ை� ச்ெ்வ ிகைவ்க்உஙைஉகக்
பற�ச்்ீட்ைடக்ெைவ்கை்� ண்ள.  ட ப்்
ஒபப ிப்பதயி�றகப பதள்ெ்�யிள்்ல வ்
 வாடைககக க் ��பப கைஉள ட ப்்ஒபப ிய 
ிவகைல்ப் யடிப்்கயி�்ெ்ச � ண்ளம்இ ிப்
ப் யடி்ை� செ்வ ிகைவ்க்ட ப்்ஒபப ிப்
பதயிாத்ைட்ப்யிள்�்ட ைக்
அ�  ையி�றக்அ�பப� ண்ள் வாடை்ட ப்்
ஒபப ிபபத அ�  ைள்ஒ�்ை� செ்வ ிகைவ்க்
இிடனச்ெ்ச ிறக ல வ்்அ ைவ்ள்
ெைவ்கைபப்ை�கி,்ப்ைவத�்�ை க இிடனச்
ெ்ச ிறக்ப வ்ஙைக்ெைவ்கைபபட்ககி்
ட ப்்ஒபப ிப்பதள்கக�கைபபடா்ைவடைஉககக்
ெைவ்கைவ �டாவல்ை� செ்வ ிகைவ்�ககள்
அ கைஉடா ்�ை கைஉககள்அப்விள்
 �ி�கைபப்ளம் வாடை்ட ப்்ஒபப ிபபதள 
அ�  ையி��� ி்உஙைஉகக்உ�ி�பப்யிள்
ை்ிள்ை�டாகைவ �டாவல்உஙைஉடா ்ட ப்்
ஒபப ிப்பதள்ிவகைல்ெ்சபபட்ககடி்
உ�ி�பப்யி ிறக்அ கைடக்ெிவட �ப்� �ல்
அடழகை வள. 

 கவையி�த்(Premises) ி்வி்்அக�கடை்
்தபி்்தன? 
ை� செ்வ ிகைவ்க (அல ி்�ை க) ்கயி� 



ெ்ச பபடா்  கவையி�த்ி்வி்்அக�கடை �த்
இ்ண்்ைைலைடக ( � ்பபட் ல்்த�ள்
கக�பப�ாபப்ை�கி) ைீஙைக்ெ்வயிககக்்க ி்
ஒ�்ைவக�ல்உஙைக�ாள்ெைவ்கை� ண்ளமஇ ி்
அக�கடை �த்அல ி்அித்ஒ�்பகி�ைாத்
உாதப்ை�கீகைகவ்அல ி்உாத்பா �லட  வ 
்தபடிய்்ெிவ� �கை்� ண்ள (STT 22). இ ி்
அக�கடை்ெ்வயி�ல்�மறெைவககபபா� ண் ்
ப�ிபவகயில்மற�ள்அடகைக�த்ிடத்
ெபவ�கைக�னிள் �ப்ஙைடக் ழஙகள.  

இ ி்அக�கடைட ்ம�ைக்ை னமவைச 
்வ�பவ�ஙைகம� கைக�ல கிள்அடா வகஙைக்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்்
ிட்் �வ�பப�ல்உகக்ைடகைக,்ெ் லபாவி்
ிடதகை� �ைக்�்ிஙைக்�ி�  றடக்்�ி�க்
ெைவகஉஙைக்உஙைக் வாடை்உாத்ப்கடை்
�்ைள்்ம யி�ல்ிை்வ�ைக்கிள்இ� ிவல்
இட ைக்்வட்� வை்அடமைளம்இ ி் �ா யி�ல்
��்ை�டக வை்்ல வ றடகைள்அ ்�்ஆ்வச ி்
்�க ிி ைீஙைக்ெ்வயிககக்�ி�ல்்கள�பவி்
ெ்வயி��டா ் ி்வி்யி�டனகைவட்ள பாஙைக்
(ைவெதவக�ைள)  ்்பபி ைல ிம்ைீஙைக்இ ிச்
ெ்வயி�ல்இ்ண்் வ்ஙைஉகக் ்�யி்ெ்வயி�த்
ை�ட டம்்பப்்இ�கை�தகி்்தபடி்�்�்
ெ்ச  வளம. 

ை� செ்வ ிகைவ்க (அல ி்�ை க) ்கயி�்
ெ்ச பபடா்் கவையி�த்ி்வி்்அக�கடைட ்
உஙைஉககக்ெைவ்கைவ �டாவல,ைீஙைக்
ெ்வயிககக்்க ிிள்்வ க�்
 �ட் �ல�்ை�மவஅவ க�் �ட் �ல்உஙைக்
ெ்வ ி்அக�கடைட ய ி வக்ெ்சைஙைகம்
அக�கடைட ப்்கயி�்ெ்ச ிறைவை்்ஙைஉடா ்
 ட யிகயி��� ி ெ ற� ி்வி்்அக�கடைட  
்்யிகெைவகக வளம  

ி்வி்்அக�கடை �ல்்க�  றடக்ைீஙைக்
கற�கெைவகக �லட ்்தகவல்அக�கடை �ல 
உஙைக கக�ப்ைடகய்ெிக� வை்்�ிஙைகம்
அக�கடைட ்அ கைக�ாள்ி��பப�க்ெைவ்கை்
�தனக்உஙைஉகக்ஒ�்ைைட ய்ி வக்ெ்சி்
ட யி��ஙைக.  

ம�ை்�கை� மவனி – உஙைஉடா  ெ்வ ி்
பி��ச்வதகவை்்ல வ்ஆ தஙைஉடா ்
ஒவெ வ�்ைைட ைள்ட யி��ஙைக! 

 வாடைககக்க் ��பப க்்தக்
�டக �ல்்த�டா  உவ�டமைக ்தன? 
 வாடைககக்க் ��பப க்்தக்�டக �ல்
உஙைஉடா ்ப ்உவ�டமைக, இ ிய்ிண்்
ெ க��்்�றக��ள்்மற�ள்� �்கயிடைய்ிை ல்
இிழைக��ள  � வி�ைபபட்ககிமைீ�ழ்

கக�கைபபடா உவ�டமைக்உஙைஉகக்இ�கை�தகி: 

• ை� செ்வ ிகைவ்க அல ி்�ை க 
ஆை�� வவ�ாம�� ி்ிட  �்ில்இல வமல்
ெ்வயடி்அ�ப �யில; 

•  ழகைமவன்ை�ப ிடனைஉகக்இதஙை்
அ�கில்மற�ள்உஙைஉடா ்பட்ல்
அ ி்மவை் வழில; 

•  கவைள் வழ ிறக்ிக ிிவை்இ�யில;  

• உவ� ்ைவ யி�ல்ெ்வயிப்ப�ிபவககைபப்ில; 

• ை� செ்வ ிகைவ்க அல ி்அ �ா ்
�ை கைகககக்ெைவ்ககள்்ல வப்
பதஙைஉககப்பற�ச்ீட்ைக்ெப�ில ;  

•  வாடைப்பதள அி�ைவ�பபெிதகவல்்ட்்
 வ்ஙைஉகக்�த்்அக� �யில,்மற�ள்
ஒவெ வ�்்ல்மவிஙைஉககள்ஒ�்�டக்ிவத்
அி�ைவ�கை்�்ைள; 

•  வாடைப்பதள்ம�கி� வனிவ்்தபடிய்
ிீகமவன�பபிறைவை்ம�்ீ்வச�்ெ்சில; 

•  வாடைக்க் ��ப்ச்்ளப ிமவன்
ிை்வ�ைடக்�ி ி�்மவன்்தகவ ்ி்பப�ன்வல்
ிீகமவன�யில -  ACAT; 

• கறையிகை ்டாச்வக ி்ைவ்தஙைஉகைவை 
ACAT இத்ஆடதகக்இதஙை்ெ்வயடி் �ட்்
ெ க�� � டிய்ி �்ச்ெ்வயடி் �ட்க்
ைடாவ மவை்ெ க�� றக்�் வி,்மற�ள்
(ெ க�� ற�ிட ்்ி�கெைவகக்
� ண் �� ிவல) ெ க�� றகள உஙைஉகக்
அல ி்� �் வ�கைவ ி்ிதபயடி்
கறப்யிள்்தபடி பவ�்ீ டன்ெ்சைள்ப்்
ை� வ ்்டபட க்�ைடை வள. 

 வாடைககக்க் ��பப க்்தக்
�டக �ல்்த�டா ்ெபவ�ப்ைக்
்தன?  
 வாடைககக்க் ��பப க்்தக �டக �ல 
்டாச்வக ி மற�ள் வாடை்ஒபப ியி�ல் 
டைெ வபபள்இடாிவ�ள,்ெபவ�ப்ைக்
உஙைஉகக்இ�கை�தகனமஉஙைக்ெபவ�ப்ைக்
ைீ�ழ்கக�கைபபடா றடக்உககாககள: 

• ஒப்ில அக�யிிறக்இதஙை் வாடைப்
பதயடிெைவ்யில; 

• ெ்வயடி்ைதகவைப்�ப�ில மற�ள்உஙைக்
அ   �கக்ெிவ ி்ட ைள்்வ�ச்ட க 
ெைவ்கைவமல்இ�யில; 

• ெ்வயடி்்டா  ��்விமவன்



�ைவகைஙைஉகைவைப்பவ �கைவமல்இ�யில்
மற�ள் வாடைகக்க் ��யில்
உாதப்கடை �ல்உகக்ை�ப ிடனைடகப்
ைடாபப�்யில; 

• RTA மற�ள் ழகைமவன்ை�ப ிடனைஉகக்
இதஙை்ெ்வயடி்அ�ை ிறக 
ை� செ்வ ிகைவ்க அல ி்அ �ா ்
�ை கைககக உவ�டம்அக�யில; 

• உஙைகவல,்உஙைஉடா ் �� ி�னகைகவல,்
ெ்ல பப�்வத�ைகவலஅல ி்உஙைக்
ைட்பபவட்ல்உகக கைகவல(்மைவ்
கழ டிைக ிடதக் ��பப கைக) 
ை னககடக வை்அல ி்� ண்ெமத�க்
ெ்வயிகக கறப்யி�  �்ியடிப 
ப�ிபவகில்அல ி்கறபடா்ைடாயடி்
ஈ்ெ்சில;  

• ை� ச்ெ்வ ிகைவ்�கக்ப�ிபவககை்அல ி்
�ப� ிறக்� ண் �ிட ட ்ெிவ� �பபி  

• ைீஙைக ெ்வயடி ி��பப�க்ெைவ்ககள்�பவி 
ை� வ மவன்�ிசமவனள ை�ழ�ில்ஆை�  றடகக்
ை�யி�ல்்்யி,்ைீஙைக்்க ி்�பவி்இ� ி்
ை�ட டம �ல்ி��பப�க்ெைவ்யில. 

ட ப்்ஒபப ிப்பதயடி்ி��ளப�ள்
ெபற�க்ெைவக ி்பப்? 
உஙைக்கயிடை ஒபப ிள்�்ைள�பவி்உஙைக்
ை� செ்வ ிகைவ்�ாதஅல ி்அ �டா ்
�ை �ாத்இத�ெமவ�்ி்வி்்அக�கடை்ி வக்
ெ்ச ிறைவை்ெ்வயடி்மீண்ள்பவ��்விடன்
ெ்ச ிறக்கறபவ்்ெ்ச � ண்ள. இ ி்
�ை்யி�ல்ெ்வயி�ல்மவறகள்கறபட்ககிவ்
்தபடிப்பவககை்� ண்ளம  இி�ல்ிை்வ�்
கறபடாவல்�ி�ல்ி வக்ெ்சி்ி்வி்்
அக�கடைட ைள இ ி்அக�கடைட ைள ஒபப�ட்்
�ைவகை�னவல்்வத�ைக்ை�டாககள. 

ட ப்்ஒபப ிபபதள்கக�யி்�ம ி�ை்
 � ்ஙைஉகக் வாடைக்க் ��ப்்்த�ள்
ிை ல்இிடழப்ப்ைஙைக Bond. 

�த�ப் �்ில்அல ி்ெ க�� றகள 
பறக� ்ிை ல்்தன? 
 வாடைககக்க் ��யில்ிை ல்இிடழப்
ப்ைஙைக:  வாடைக்க் ��படப்�்�ககக்
ெைவண்் �ில்மற�ள்ஒ�்கயிடைட ்
இடாை��யிில.மற�ள்ACT இல்ெ க�� றகல. 
இட ்உஙைககக�பப�டா  �னவ�கக் �டா்
அக�கைவ �டாவல,்உி �கக்TAS உாதெிவாக்்

ெைவகஉஙைக 

� �ப்யில 
� �ப்யில ்டாள்்  ்இத்ைீழ்
க் ��பப�றைவை்ெ்வயி்ெைவ்ககள்�பவி்
� �பவ் ைவட் ி்்டாயி�த ப்்்டா்
 ��்விமவனி் (பவல,்பவ�கப், இாள்ை�ட மவக� ்
பவ�னள,்மதச்வக்ிகி�ை�ட ,்ெபற�கவக்அல ி்
�ப�ைக,  ை�யிவ�ப்,்இகடம,்  ி,்்ம ள்
அல ி அ்்� ல்ி�ாைளப�கடை,்உால்அஙைபனள,்
�ைவச்அல ி்்யி�்இ  வடம்ஆை� ்
ைவ்தஙைடக்இ ிச்்டாள்உககாககை�தகி). 

 வாடைக்க் ��ப்கக் �ணதபப�ககள்
்ம யி�ல்அல ி்க் ��பப�த்ைவ யி�ல்ைீஙைக 
� �ப்யி�கக்உடப்யிட்ககீகைக்்ன்
ைளப�னவல,ைீஙைக்கக�பப�டா்ஆ� வ்ட ட க்
�ைவ்்� ண்ளம்ைீஙைக ACT மன�ி்உவ�டம்
ஆடத யடி 6205 2222 ்த�ள்ெிவட �ப்� �ல்
அல ி (http://www.hrc.act.gov.au/)்த�ள0 
இடத ள் வ � வைய்ெிவாக்்ெைவகக வள்
அல ி்இ  வடம பவ்பட்ள்்டா்�்ட ட ் 
6247 2018இல்ெ்வ வசை�ழடம்ைவட  9.30 �ில்
மவட  ்மத�் ட்்மற�ள் � வழகை�ழடம்மவட  

2.30மத�்�ில 4.30மத� ட்்ெிவாக்்
ெைவகக வள. 

  
இி்உஙைக்உவ�டமைக்மற�ள்ெபவ�ப்ைஉடா ்
ெிவகப். 

  
உஙைஉகக்கக�பப�டா்ப�்ச்�டனைக்இ� ிவல்
ைீஙைக் � ்மவன்அக��ட்ட க்�ைவ்்� ண்ள  
 � ்ஙைஉகக்இ ிய ிணாக�கடை �த 
ப�றபகி�ட ப்பவ�ஙைக 
  

http://www.tenantsact.org.au/_literature_45692/Tenancy_Factsheet_-_Bond
http://www.hrc.act.gov.au/)என்னும்


 வாடைகக்க் ��பப கைக்்ஙைச்்டாள (TUACT) 

TUACT, ின� வக் வாடை்க் ��ப்்ப்ைக��ள்்்ைக்க் ��ப்ைக��ள் ்�பப கைக,்ப்ைக�ல்
 ்�பப கைக,்்க ை வ்வட  �ல் ்�பப கைக்மற�ள்ை் த்பவகை�ல்ிஙகப கைக்�பவதக கைஉடா ்

்ல வ ACT  வாடைககக்க் ��பப கைக்ஆை�  கைஉடா  ை தைடகப்�ப�ள்ப�்ி�்
ை�ி� வ ��கை�தகிம்ைவஙைக்்்ை்்டாள்்வக ி்ை�ட  ஙைக�த �ி்� க்்டாடமபப�னவல்

்வதகக�கைபபடா,்க் ��ப்் வாடைச்்டாயி�ல்ின�யி�கத்ெபறக,்்்டாள்்வக ி்ை�ட  ள 

 வாடைககக்க் ��பப கைஉகக அக��ட்் ழஙகள்�்ட  

 வாடைககக்க் ��பப கைஉகக்அக��ட்் ழஙகள்�்ட  (TAS) வாடைகக்க் ��பப கைக்்ஙைச்
்டாயி�னவல்இ கைப்ப்ை�கி்மற�ள ACT  வாடைககக்க் ��பப கைஉககள்ிஙகப கைக�ககள்
்டாள்்வக ி்அக��ட்ைடக்இ  ்மவை் ழஙகை�கி்ட ப்்ஒபப ிப்பதள்அ�  ையி�ல்ிவகைல்
ெ்ச பபட்கக் வாடை்ட ப்்ஒபப ிப்பதயி��� ி் �ள் ட்ப்பதயி�த்உி � வல்இ ிச்

�்ட ்ைாயிபப்ை�கி. 
 வாடைகக்க் ��பப கைக்அக��ட்் ழஙகள்�்ட ்ஒ�்ி��ளப்அடழககள �்ட . 

ஒ�்்டாள்்வக ி்அக��ட்ட ்�ைவ� ிறக 6247 2011. ்த�ள்ெிவட �ப்�ட ்அடழயி்உஙைக்
ெப க்மற�ள்ெிவட �ப்�்்ண்ஆை�  றடக் �ா� ண்ளம்உஙைஉகக்ஒ�்உட்்ெப கபவகக்�ிட ்

்தகவல் �்ள்ெ்சி�ககக�பப�ல்�்ககை்� ண்ள . 

ைீஙைக்அடழபபிறக்�த்,்ி �்ெ்சி்உஙைஉககய்�ிட  வன்ிை ல 

www.tenantsact.org.au ்த�ள் ட ய்ிகயி�ல்உககிவ்்தபடி்உ�ி�ப்ப்யி�க்
ெைவகஉஙைக 

 
அி�ைமவன்�ிட  �னவல,உஙைக்அடழப்ககப்பி� டழப்க்ெைவ்கை்்� ்ைவடைக்ெ்ல  வளம்்மி்
 ட யிகயி�ல்்ஙைக்ிை ல்இிழைக்உககன்அயிாத்அ்கை்்�ைடகைபப்ள்�ைக �ைடகைள்

மவி�வ�க்ை்ிஙைடகைள்�ிாக்் ்ி்�யிகள்உககி. 
 

்மி் ட யிகயி��கக்அ�பபவடதப்ப் யடிப்ப தப்யி�்்ஙைக்
ெ க��்ைக�த்ப�்ி�ைடகப்ெபற�க்ெைவகக வள்அல ி 6247 1026்த�ள்்மி்

ை�� வை்இ கையடி்அடழகை வள 
  
� �்கயிடைய ிை ல்இிழைக்ைீ�ழ்கக�பப�ாபபடா றடக்உககாககள:   
● அ�ை�ள்அ ி்ஙை�ள ● ட ப்்ஒபப ிப்பதள ●ப�ி்பவகப் ●  வாடை்ை��ட பபதள ● வாடை்: 
அி�ைபப்யி�ள்கடகயி�ள  
● வாடை்அி�ைவ�யிலைக: ்னி் வாடை்அி�ைவ�ப்்ம�டை வனிவ ●  வாடைகக்க் ��யிட ்�்�கக்
ெைவண்் �ி�ள்கயடிட ்�க�யி�ள  
● ACTஇல ெ க�� றகள ● ெ்வயடி் �றகல ●ஒ�்ெ க�� றகயி�றக ் வல் �்ில ●ை� வ ்டப (ACAT) 
ெபவியிை ல 
● ACTA கைவன்்வத� ்வ�்பவகப்ப்பட் ல ●உஙைஉடா ்ப்்ைவத�்பறக� ்�ை �கக்்ி�்வைப்ைவக்
ெ்சில ?  

  
 வாடைககக்க் ��பப கைக்அல வி் ்�பப கைஉகைவன்க் ��கடைய ிை ல்இிழைக: 
●க் ��கடை உாத்ப்கடை ● க் ��கடைக் �ைவடபவ்ைக ● வாடை/ஆட்�கக� ● அ ி்ஙை�ள்
அ�ை�ள  
●ப்வமவ�ப் ,ப�ிபவகப்்மற�ள்இதக� டம வி்�்ட ைக ●  ிை்வ�்உககன வ?   ● க் ��கடைட ்
�்�ககக்ெைவண்் �ில்மற�ள்ெ க�� றகள 

   
 TUACT  ��டா  � �்� ட ைக: 
•கயிடைச ்டாயி�ல்ப �ற்�் ழஙைல ஆிவ�யில மற�ள்்்ைகைல � 
• வாடைககக்க் ��பப கைஉடா ்உவ�டமைஉள்ைாடமப்ெபவ�ப்ைஉள ( ட யிகள்உடபபா) 

ெ க�ச�்ைடகைள் கஙைடகைள்உ� வககில 
•  வாடைககக்க் ��பப கைஉடா ்ை தைடக்பவி�ககள்்டாஙைடகைள்ி�டாஙைடகைள்்ீகி��யி்

ஆிவ�யி் விவ்ில 
• வாடைக க் ��பபவககைஉடா ்ை தைடக்�த�னறக்உயி�்க மவை் ழகைவால. 

  
 

http://www.tenantsact.org.au/


ெ்ாடர்ைக: 
 வாடைககக்க் ��பப கைஉகக்அக��ட்் ழஙகள்�்ட  6247 2011  ACT  ��கக  வாடை்
ெைவ்பப கைஉகக (க் ��பப கைஉள் ்�பப கைஉள) இ  ் ்டாள்்வக ி்அக��ட் 

  

 வாடைகக்க் ��பப கைக்்ஙைள (ACT) 6247 1026 ெ க��்கைக, ிை ல, பத�மடனைக, ்டா்்ீகி��யிஙைக 
        www.tenantsact.org.au        மற�ள் வாடைப்ப�்ச்�டனைக்பறக� ்ெ்சி�ைக 

ை ்உவ�டமைஉள்்டாள்்வக ி்ை�ட  ள 6218 7977  �மவனள்கடக ி க் ��பபவககைஉகக்இ  ்்்டாள்்வக ி்
அக��ட்ைள்உி �ைள    

        www.welfarerightsact.org 
ஒ�ஙகப்யிள்�்ட ைக்அ�  ைள (Bonds) 6207 1178 ட ப்்பப ிப்பதள்ிவகைல,ி��ளப�ப்ெப�ில்மற�ள்
 �்வ்டதைக 

�ப க்ட�்்ங           (Fair Trading).  6207 0400  ப்்ைவத�்�ை கைஉகக்்ி�்வன்்ைவக 
 www.ors.act.gov.au 
ACTஇத்்�ிவ யிககவ� ்மற�ள்ை�� வைய ிீகபபவ ள…6207 1740 ிை்வ�்ிீகமவ�ள்கயிடைச்்டாள்ெ்  வகைள 
 www.acat.act.gov.au 
 ACT பட்  ்ி�்ிை ல்இடதப் ………… 6207 1150  ACT ெபவி பட்  ்ி�் �்வ்டதைக் 

 www.dhcs.act.gov.au/hcs 
 

 Tenancy Factsheets © April 2013 Tenants’ Union ACT Inc. 
ைீி�்மற�ள்்்ைப்பவிைவப்ய்ிடக்் ள் ழஙைபப்ள்ACT அ்்�த்்ஆி்�்ைதக�� வ்்்கற�கெைவககபப்ை�கி. 
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