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வீட்டு வாடகை ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்து இடுவ்தற்கு 

முன்பாை இந்தத் ்தைவல் கூற்்றிகை நீஙைள் முற்்றிலும் வாசறிப்பக்த 

உறு்திப்படுத்்திகயைாள்ளுஙைள். உஙைளுககு விளஙைா்த எதுவும் 

இந்த ஒப்பந்தத்்தில் இருககுமாெின அக்தப ்பற்்றிக கைளுஙைள். 

மீளப ய்பறுவ்தற்ைாை ைால அவைாசம் இல்லா்த, சட்டப்படி 

உஙைகளக ைட்டுப்படுத்தும் ஒப்பந்தம் ஒன்றிற்கு நீஙைள் 

சம்ம்திகைிறீரைள் என்பக்த நிகைவில் யைாள்ளுஙைள். நீஙைள் 

கையெழுத்்திடும் ஆவணத்்தில் உள்ள விடெஙைகள நீஙைள் 

விளஙைிகயைாண்டீரைள் மற்றும் ஏற்றுகயைாள்ைிறீரைள் என்பக்த 

நீஙைள் உறு்திப்படுத்்திகயைாள்ள கவண்டும். 

வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது முகவர் கட்்ாயைாக: 

• வாடகைக ைாலம் துவஙகும்க்பாது வீடு ைாலிொைவும், 

நிொெமாை அளவிற்கு சுத்்தமாைவும், வாழவ்தற்கு ஏற்்்தாைவும் 

இருப்பக்த உறு்திப்படுத்்த கவண்டும் 

• வீட்கட நல்ல நிகலெில் கவத்்திருநது அக்தப ்பராமரித்துவர 

கவண்டும்

• சுைா்தாரம் மற்றும் ்பாதுைாபபு சட்டஙைகளப பூரத்்தி 

யசயெகவண்டும் (உ்தாரணமாை: நீசசல் குள கவலி, 

மினைகமபபுைள், புகை எசசரிககை மணிைள், சனைல், கமல் 

முற்்ம் ஆைிெவ்றின ்பாதுைாபபு) 

• வீடு நிொெமாை அளவிற்குப ்பாதுைாப்பாை இருப்பக்த உறு்தி 

யசயெகவண்டும்

• உஙைளுகடெ அந்தரஙைத் ்தனகமககு ம்திப்பளித்து, வீட்டிற்கு 

வருவ்தற்குத் க்தகவொை முனை்றிவிபக்ப வழஙை கவண்டும். 

வ்மகக்குக் குடியிருக்கும் கா்லத்தில, நீஙகள் 

கட்்ாயைாக: 

• வாடகைகெ உரிெ ைாலத்்தில் யசலுத்்தகவண்டும்

• நிொெமாை அளவிற்கு வீட்டிகை சுத்்தமாைவும், 

கச்தப்படுத்்தப்படாமலும்  கவத்்திருகைகவண்டும், மற்றும் நீஙைள் 

வீட்கடக ைாலி யசயயும்க்பாது குடி நுகழயும்க்பாது இருந்த 

அக்த நிகலெில் வீடு இருகைகவண்டும் (ஏற்றுயைாள்ளத்்தகை 

க்தயமாைஙைளுககு வி்திவிலககு உண்டு)

• சட்டபபு்ம்்பாை ைாரிெம் எ்தற்கும் வீட்கடப ்பாவிகைககூடாது

• வாடகை ஒப்பந்தத்்திலுள்ள நி்பந்தகைைகளப 

்பின்பற்்கவண்டும்

• அகம்திொை சூழலில் இருப்ப்தற்ைாை உஙைளுகடெ 

அெலவரைளது உரிகம, அவரைளது வச்தி மற்றும் 

அந்தரஙைத்்தனகம ஆைிெவற்்றிற்கு ம்திப்பளிகை கவண்டும்.

ஒப்பந்ம் ஒன்றில நீஙகள் மகயயழுதது இடுவ்ற்கு 

முன்பாக உஙகளுக்குச் ய�ால்லப்ப் வவண்டிய 

வி்யஙகள் 

சறில கவகளைளில், நீஙைள் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையொப்பம் 

இடுவ்தற்கு முன்பாை, வாடகை வீட்கடப ்பற்்றி நீஙைள் 

ய்தரிநதுயைாள்ள கவண்டிெ விடெஙைள் அ்தன வரலாற்்றில் 

இருகைககூடும்.   

்பின வரும் விடெஙைகளப ்பற்்றி வீட்டு உரிகமொளர அல்லது 

முைவர உஙைளுககுக ைட்டாெம் யசால்லகவண்டும்: 

• வீடு விற்ைப்பட இருந்தால்

• வீட்டு அடமாைக ைடன யைாடுத்்தவர வீட்கடக 

கைப்பற்றுவ்தற்ைாை நீ்திமன்த்்தில் வழககுத் ய்தாடரந்திருத்்தல்

• வீடாைது குடிெிருபபுத் ய்தாகு்தி ஒன்றில் ஒரு அஙைமாை 

இருந்தால், மற்றும் இ்தற்ைாை புதுப்பிபபுக குழு ஒனறு 

ஏற்்படுத்்தப்பட்டிருந்தால்.

்பின வரும் விடெஙைகளப ்பற்்றி வீட்டு உரிகமொளருககைா, 

முைவருககைா ய்தரிந்திருந்தால் அக்த அவர உஙைளுககுக ைட்டாெம் 

ய்தரிவிகைகவண்டும். வீடாைது:

• ைடந்த 5 ஆண்டுைளில் இெற்கைப க்பரழிவால் கநரந்த 

யவள்ளபய்பருககுககு அல்லது ைாட்டுத்தீககு ஆளாைிெிருந்தால்

• கு்றிப்பிடத்்தகை சுைா்தாரம் அல்லது ்பாதுைாபபு சம்்பந்தமாை 

ஆ்பத்துகைள் ஏதுமிருந்தால் (வீடு ்பாரகவெிடப்படும்க்பாது, 

சா்தாரணமாை ந்பர ஒருவரது ்பாரகவககுப ்படா்த விடெஙைள்)

• ைடந்த 5 ஆண்டுைளில் ்பாரதூரமாை வனமுக்க குற்்ச யசெல் 

ஒனறு நிைழந்த இடமாை இருந்தால் (உ்தாரணமாை, யைாகல 

அல்லது ்பாரதூரத் ்தாககு்தல்)  

• loose-fill asbestos insulation register என் ்ப்திகவட்டில் 

அட்டவகணெிடப்பட்டிருந்தால்

• ைடந்த 2 ஆண்டுைளில் ்தகடயசயெப்பட்ட ஒரு க்பாக்த 

மருநக்தத் ்தொரிகை, அல்லது ்தகடயசயெப்பட்ட ்தாவரத்க்த 

வளரகைப ்பாவிகைப்பட்டிருந்தால் 

• வீடு அகமத்்திருககும் ைட்டடம்  தீப்பற்்ககூடிெ ைட்டுமாைப 

ய்பாருகள யவளிசசுற்்ாைக யைாண்டிருநது, அக்தத் 

நிறுத்துவ்தற்ைாை உத்்தரகவா அல்லது தீப்பற்றுவ்திலிருநது 

்பாதுைாப்ப்தற்ைாை உத்்தரகவா ்பி்ப்பிகைப்பட்டிருந்தால் 

(அல்லது அப்படி ஒரு உத்்தரவு ்பி்ப்பிப்ப்தற்ைாை உத்க்தச 

அ்றிவிபபுக  யைாடுகைப்பட்டிருந்தால்)

• வீடு அகமத்்திருககும் ைட்டடம்  தீப்பற்்ககூடிெ ைட்டுமாைப 

ய்பாருகள யவளிசசுற்்ாைக யைாண்டிருநது, அக்தத் 

்திருத்துவ்தற்ைாை  கமம்்பாட்டுச சான்றி்தழ (development 

certificate) அல்லது இணகை கமம்்பாட்டுச சான்றி்தழுகைாை 

(complying development certificate) விண்ணப்பம் 

சமரப்பிகைப்பட்டிருந்தால்

• கு்றிப்பிடப்பட்ட வாடகைக  ைாலத்்திற்குள் வீடு அகமத்்திருககும் 

குடிெிருபபுத் ய்தாகு்திெின ய்பாதுவாை ்பகு்திைளில் 

ஏற்ைைகவ நாள் கு்றிகைப்பட்ட  ்திருத்்த கவகலைள் 

அல்லது  ய்பருமளவிலாை ்பழுது்பாரககும் கவகலைள்  

நகடய்பறுமாெிருந்தால்  

• வாைைத் ்தரிபபு வி்திமுக் மாற்்ஙைளால் அல்லது சட்ட 

மாற்்ஙைளால் வாைைத் ்தரிப்பிட அனும்தி ்பாத்்திரம் ய்ப் 

முடிொமல், ைட்டணத் ்தரிப்பிடம் மட்டுகம ைிகடககுமாெிருந்தால்

மாரச 2020

வாடகை ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆவ்தற்கு முன்பாை இந்த 

‘Tenant information statement’ (‘வா்மக்ாரர்களுக்கான 

்கவல கூற்று’) -ஐ அகைத்து வீட்டு உரிகமொளரைள் அல்லது 

முைவரைளும் அகைத்து வாடகை்தாரரைளுககும் ைட்டாெம் 

யைாடுத்்தாை கவண்டும். 

வா்மகக் குடியிருபபு ஒனம்த 
ய்ா்ஙகு்ல

வா்மக்ாரர்களுக்கான  
்கவல கூற்று

வா்மகக்கு வீடு எடுப்ப்ற்கு முன்பாக நீஙகள் 
ய்ரிநதுயகாள்ளவவண்டிய வி்யஙகள்

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/loose-fill-asbestos-insulation/public-register-of-affected-properties
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• நைரகவப ்பகு்திெில் உள்ள மற்் வீடுைளிலிருநது மாறு்பட்ட 

ைழிவுபய்பாருள் கசகவைள் ஏதும் இருந்தால்

• மற்்வரைள் ்பாவிகைககூடிெ வாைைப்பாக்த அல்லது நகட்பாக்த 

இருந்தால்

கமகல யசால்லப்பட்டுள்ளவற்்றில் எக்தொவது வீட்டு உரிகமொளகரா 

முைவகரா யசயொ்தவிடத்து  அவரைளுககு அ்பரா்தம் வி்திகைப்படும்.

ஒப்பந்ம் ஒன்றில நீஙகள் மகயயழுதது இடுவ்ற்கு 

முன்பாக உஙகளுக்குக் யகாடுக்கப்ப் வவண்டியமவ

ஒப்பந்தம் ஒன்றில் நீஙைள் கையெழுத்து இடுவ்தற்கு அல்லது 

வீட்டிற்குக குடிகெறுவ்தற்கு முன்பாை, வீட்டு உரிகமொளர அல்லது 

முைவர கீழ வருவைவற்க்க கட்்ாயம் உஙைளுககுக யகாடுத்ாக 

கவண்டும்: 

• இந்த வாடகை்தாரருகைாை ்தைவல் கூற்்றின ்பிர்தி ஒனறு

• ைாலி இடஙைள் நிரப்பப்பட்ட  முனயமாழிவிலுள்ள வாடகை 

ஒப்பந்தத்்தின ்பிர்தி ஒனறு

• வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவரால் நிரப்பப்பட்ட ‘வீட்டு நிகல 

அ்றிககை’ெின 2 ைாைி்த வன ்பிர்திைள் அல்லது 1 மின ்பிர்தி

• வீடாைது குடிெிருபபுத் ய்தாகு்தி ஒன்றின ஒரு ்பகு்திொை 

இருந்தால், துகணச சட்டஙைளின  ்பிர்தி ஒனறு. 

ஒப்பந்ம் ஒன்றில நீஙகள் மகயயழுதது இடும்வ்பாது 

உஙகளுக்குக் கட்்ாயைாகக் யகாடுக்கப்ப்வவண்டியமவ

ஒப்பந்தத்்தில் நீஙைள் கையெழுத்து இடும்க்பாது உஙைளுகடெ 

வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவராைவர ்பின வருவைவற்க்க 

ைட்டாெமாை உஙைளுககுக யைாடுத்்தாை கவண்டும்:

• வீட்டில் இருககும் நீசசல்குளஙைள் அல்லது நீராடல் குளஙைள் (spa 

pools) எ்தற்கும் யசல்லு்படிொகும் ‘இணகைச சானறு’ (certificate of 

compliance) அல்லது ‘்பென்பாட்டுச சானறு’ (occupation certificate) 

(ைடந்த 3 ஆண்டு ைாலத்்திற்குள்ளாைக யைாடுகைப்பட்டது). 2 

‘மகை’ை( lots)ளுககும் கமலாை உள்ள குடிெிருபபுத் ய்தாகு்தி 

அல்லது சமூைத் ்திட்டத்்தில் இருககும் வீடு ஒன்றில் நீஙைள் 

வாடகைககு இருந்தால் இது ய்பாருந்தாது. 

வா்மகக் கா்லம் துவஙகுவ்ற்கு முனபு அல்லது 

துவஙகும்வ்பாது

வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர உஙைளுககுக ைட்டெமாைக 

யைாடுகைகவண்டிெது:

• உஙைளுககும், ஒப்பந்தத்்தில் ய்பெர யசால்லப்பட்டுள்ள 

வாடகை்தாரர எவருககும் வீடு மற்றும்  ய்பாது இடத்்திற்ைாை பூட்டு 

அல்லது ்பாதுைாபபு சா்தைம் எக்தயும் ்தி்ப்ப்தற்ைாை சாவிெின 

்பிர்தி (அல்லது மற்் ்தி்பபு சா்தைம் அல்லது ்தைவல்ைள்) யசலவு 

ஏதும் இல்லாமல்  யைாடுகைப்படகவண்டும்.

வீ்ானது குடியிருப்ப்ற்கு ஏற்்்ாக இருக்க வவண்டும் 

வீடாைது நிொெமாை அளவிற்கு சுத்்தமாைவும், வாழவ்தற்கு 

ஏற்்்தாைவும், நிொெமாை அளவிற்கு நல்ல நிகலெிலும் இருகை 

கவண்டும். 

குடிெிருப்ப்தற்கு ஏற்்்தாை்தாை இருகை, வீடாைது (குக்ந்த்பட்சம்):

1. வலுவாை ைட்டுமாைம் உள்ள்தாை இருகை கவண்டும்

2.  கவபபு அக்ைள் (storage rooms) அல்லது வாைை ்தரிப்பிடம் 

ஆைிெை நீஙைலாை, அகைத்து அக்ைளிலும் க்பாதுமாை அளவு 

இெற்கைொை அல்லது யசெற்கைொை யவளிசசம் உள்ள்தாை 

இருகை கவண்டும்

3. க்பாதுமாை அளவிற்கு ைாற்க்ாட்டம் உள்ள்தாை இருகை கவண்டும்

4.  மினசாரம் அல்லது எரிவாயு வச்தி உள்ள்தாைவும், விளககுைள், 

யவப்பகமற்்றிைள் மற்றும் இ்தர சா்தைஙைளுகைாை மினசார 

அல்லது எரிவாயு இகணபபுப ய்பாருத்்திைள் உள்ள்தாைவும் இருகை 

கவண்டும்

5.  க்பாதுமாை நீரககுழாயைள் மற்றும் வடிைால் வச்திைள் உள்ள்தாை 

இருகை கவண்டும்

6.  குடிப்ப்தற்கும், குளிப்ப்தற்கும், சுத்்திைரிப்பிற்குமாை யவனனீர 

மற்றும் ்தண்ணீர வழஙகும் வச்தியுள்ள நீர இகணபபு ஒனக்க 

யைாண்ட்தாை இருகை கவண்டும்

7.  அந்தரஙைமாைப ்பென்படுத்தும் வி்தத்்திலாை ைழிவக்ைள், 

குளிெல் வச்திைள் ஆைிெை உள்ள குளிெலக் வச்திைள் 

யைாண்ட்தாை இருகைகவண்டும். 

கமகல யசால்லப்பட்டுள்ள 7 குக்ந்த்பட்சத் ்தர நிரணெஙைகள வீடு 

பூரத்்தி யசய்தாலும், நீஙைள் வசறிகை இெலா்த அளவிற்கு வீட்டில் மற்் 

சறில ்பிரசசறிகைைள் இருகைககூடும். வாடகைககு வீட்டிகை எடுககும் 

முன்பாை, வீடாைது வசறிப்ப்தற்கு ஏற்்்தாை இருப்பக்த உறு்திப்படுத்்தத் 

க்தகவப்படும் நடவடிககைைகள எடுககுமாறு நீஙைள் வீட்டு 

உரிகமொளருககு அல்லது முைவருககுக கூ்  கவண்டும். 

வீட்டு வா்மகக் குடியிருபபு ஒப்பந்ம்

வீட்டு வாடகைக குடிெிருபபு ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு சட்டபூரவ ஆவணம். 

மாற்் இெலா்த அல்லது நீகை இெலா்த சறில ்தரப்படுத்்தப்பட்ட 

நி்பந்தகைைகள அது ைட்டாெமாை உள்ளாடகைிெிருகை கவண்டும். 

கூடு்தல் நி்பந்தகைைகளயும் அது உள்ளடகைிெிருகைலாம். 

வாய வாரத்க்த மூலமாை நி்பந்தகைைளும் உஙைகளயும் வீட்டு 

உரிகமொளகரயும் ைட்டுப்படுத்தும். 

வீட்டு நதிம்ல அ்றிக்மக

ஒப்பந்தத்்தில் நீஙைள் கையெழுத்து இடுவ்தற்கு முன்பாைகவ 

வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவரால் நிரப்பப்பட்ட வீட்டு நிகல 

அ்றிககைெின ்பிர்தி ஒன்றிகை நீஙைள் ய்பற்்றிருபபீரைள். இது 

ஒரு முகைிெமாை சான்ாகும், ஆைகவ வாடகைக குடிெிருபக்ப 

ஆரம்்பிககும்க்பாது வீடு இருககும் நிகலகெச கசா்திப்ப்தற்கு நீஙைள் 

கநரம் ஒதுகைகவண்டும். இந்த அ்றிககைகெ நீஙைள் துல்லிெமாைப 

பூரத்்தி யசயெவில்கலயெைில், நீஙைள் குடிபுகும் க்பாது இருந்த 

கச்தாரஙைளுகைாை  உஙைளுகடெ ்பிகணத் ய்தாகைெிலிருநது 

(நீஙைள் வீட்கடக ைாலி யசய்த ்பி்கு) ்பணம் ைழிகைப்படககூடும். 

நீஙைள் வீட்டிற்குக குடிபுகுந்த ்பி்கு 7 நாட்களுக்குள்ளாக வீட்டு 

நிகல அ்றிககைகெப பூரத்்தி யசயது அ்தன ்பிர்தி ஒனக் வீட்டு 

உரிகமொளர அல்லது முைவருககு நீஙைள் ைட்டாெம் யைாடுகை 

கவண்டும். பூரத்்தி யசயெப்பட்ட அ்றிககைெின ்பிர்தி ஒனக் நீஙைளும் 

கவத்துகயைாள்ள கவண்டும். 

வா்மகப ்பணம், ரசீதுகள் ைற்றும் ்ப்திவவடுகள் 

வீட்டில் வசறிப்ப்தற்ைாை நீஙைள் வீட்டு உரிகமொளருககு கநரம் 

்தவ்ாமல் யசலுத்தும் ்பணம் ‘வாடகை’ ஆகும். 2 வார வாடகைககு 

கமற்்பட்ட ய்தாகைகெ முன்பணமாைச யசலுத்துமாறு உஙைகளக 

கைட்ை இெலாது. வாடகை யசலுத்துவ்தற்ைாை கநரம் வரும் வகர 

உஙைள் வீட்டு உரிகமொளகரா, முைவகரா கமல்திை வாடகை ்தருமாறு 

உஙைகளக கைட்ை இெலாது. 

14 நாட்ைளுககு கமற்்பட்ட ைாலத்்திற்கு நீஙைள் வாடகை யசலுத்துவ்தில் 

்பின்தஙைிைால், 14 நாட்ைள் அவைாசத்துடன ஒப்பந்த இறு்தி 

அ்றிவிப்பிகை உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர 

உஙைளுககு அனுப்பலாம்.

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவராைவர ைட்டாெமாை: 

• வாடகைகைாை ரசீதுைகளக யைாடுகை கவண்டும் (ய்பெர 

யமாழிெப்பட்ட வஙைிக ைணகைில் ்பணம் யசலுத்்தப்பட்டாயலாழிெ)

• நீஙைள் யசலுத்தும் வாடகைப ்பணத்்திற்ைாை ்ப்திவுைகள 

கவத்்திருகை கவண்டும்

• வாடகைப ்ப்திவுைள் கவண்டுயமை நீஙைள் கைட்ட 7 

நாட்ைளுககுள்ளாை வாடகைப ்ப்திவுைளின ்பிர்தி ஒனக் 

உஙைளுககுக யைாடுகை கவண்டும். 

வா்மகப ்பிமணகள் 

வாடகைக ைாலத்்தின ஆரம்்பத்்தில் ைாபபுத் ய்தாகைொை நீஙைள் 

யசலுத்்தககூடிெ ்பணம் ‘்பிகணத்ய்தாகை’ எைப்படும். (bond) இது 

்பணமாை இருகை கவண்டுகமென்றி, ஒரு உறு்தியமாழிொை அல்ல. 

ஒரு வாடகை ஒப்பந்தத்்திற்கு 1 ்பிகணத்ய்தாகைகெ மட்டுகம 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர கைட்ைலாம். 

யசலுத்்தப்படகவண்டிெ ்பிகணத்ய்தாகைொைது 4 வார ைாலத்்திற்ைாை 

வாடகைகெ விட அ்திைமாை இருகை முடிொது. வீட்டு உரிகமொளர 

சம்ம்தித்்தால், நீஙைள் ்பிகணத்ய்தாகைகெத் ்தவகணைளில் 

யசலுத்்தலாம். 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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வாடகை ஒப்பந்தம் கையெழுத்து ஆவ்தற்கு முன்பாை உஙைளுகடெ வீட்டு 

உரிகமொளர அல்லது முைவர உஙைகளப ்பிகணத்ய்தாகைகெச 

யசலுத்்தகவகை  இெலாது. ்பிகணத்ய்தாகைகெ நீஙைள் கநரடிொை 

Rental Bonds Online (‘இகணெப ்பிகணத்ய்தாகை யசலுத்து வச்தி’  

(RBO))-கெப ்பாவித்து Fair Trading -இற்குச யசலுத்்திைால், 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவராைவர வாடகை 

ஒப்பந்தத்க்தச யசயது முடிப்ப்தற்கு முன்பாை அவரைளுககு இக்தப 

்பற்்றிெ உறு்தி அ்றிவிபபு அனுப்பப்படும். 

உஙைளுகடெ ்பிகணத்ய்தாகைகெச யசலுத்துவ்தற்ைாை RBO 

-ஐப ்பாவிககும் ய்தரிவிகை உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர 

அல்லது முைவராைவர உஙைளுககு ைட்டாெமாை அளிகைகவண்டும். 

்பிகணத்ய்தாகைத் ்தாகைல் ்படிவம் ஒனக்ப பூரத்்தி யசயது அ்தில் 

கையொப்பமிட கவண்டிெ க்தகவ இல்லாமல் நீஙைள் கநரடிொை 

ைடன அட்கட அல்லது BPAY மூலமாை  RBO -ஐப ்பாவித்து NSW Fair 

Trading -இற்கு ்பாதுைாப்பாை உஙைளுகடெ ்பிகணத்ய்தாகைெிகைச 

யசலுத்்தலாம். ஒரு முக் ்ப்திவு யசயதுவிட்டால், எ்திரைால வாடகை 

ஒப்பந்தஙைளுகைாை நீஙைள் ய்தாடரநது RBO -ஐப ்பாவிகைலாம். 

RBO -ஐ நீஙைள் ்பாவிகை விரும்்பாவிடில், ்பிகணத்ய்தாகைத் 

்தாகைலுகைாை ைாைி்தப ்பிர்தி ஒனக்த் ்தருமாறு நீஙைள் 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவகரக கைட்ைலாம், 

மற்றும் அக்த நிரப்பி Fair Trading -இடம் ்தாகைல் யசயெலாம். 

உஙைள் வீட்டு உரிகமொளரிடம் நீஙைள் யசலுத்தும் எவயவாரு 

்பிகணத்ய்தாகையும் Fair Trading -இடம் 10 கவகல நாட்ைளுககுள்ளாை 

யசலுத்்தப்படகவண்டும். ்பிகணத்ய்தாகைொைது முைவரிடம் 

யசலுத்்தப்பட்டால், ்பிகணத்ய்தாகை யசலுத்்தப்பட்ட மா்தம் முடிந்த 

்பி்கு 10 நாட்ைளுககுள்ளாை Fair Trading -இடம் ்பிகணத்ய்தாகை 

யசலுத்்தப்பட்டாை கவண்டும். 

வா்மக வீட்டிற்காக விண்ணப்பிக்கும்வ்பாது 

காட்்ப்படும் ்பாகு்பாடு

உஙைளுகடெ இைம், வெது, உடலிெலாகம, ்பாலிைம், ்பாலிெல் 

நாட்டம், மண நிகல அல்லது ைரப்ப நிகல ஆைிெவற்்றின 

அடிப்பகடெில் வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர ்பாகு்பாடு 

ைாண்்பிப்பது சட்ட விகரா்தமாகும். 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர ஒருவர கமகல 

யசால்லப்பட்டுள்ள ைாரணஙைகள முனைிட்டு உஙைகளப ்பாகு்படுத்்தி 

நடத்துைி்ார எை நீஙைள் நிகைத்்தால், 1800 670 812-இல் நீஙைள் NSW 

Anti-Discrimination Board (NSW ்பாகு்பாடு ஒழிபபு குழு) -உடன, அல்லது 

1300 656 419-இல் Australian Human Rights Commission (ஆஸ்திகரலிெ 

மைி்த உரிகம ஆகணெம்)-உடன ய்தாடரபுயைாள்ளலாம். 

புகைப ்பழகைம் உள்ள, சரிெற்் வாடகை வரலாறு உள்ள அல்லது 

வாடகை யசலுத்துவ்தில் ்பிரசசறிகைைகளக யைாண்டிருந்த ஒருவகர 

வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர ஒருவர வாடகை்தாரராை ஏற்ை 

மறுப்பது சட்ட விகரா்தமல்ல. 

உஙகளும்ய வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது முகவரு்ன 

ய்ா்ர்புயகாள்ளல 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளருககு முைவர ஒருவர இருந்தாலும், 

வீட்டு உரிகமொளருடன நீஙைள் கநரடிொைத் ய்தாடரபுயைாள்வ்தற்கு 

ஏதுவாை அவர ்தனனுகடெ ய்பெகரயும் ்தனனுடன  

ய்தாடரபுயைாள்வ்தற்ைாை ஒரு வழிகெயும் உஙைளுககு அளிகை 

கவண்டும். 

வாடகை ஒப்பந்தத்்தில் நீஙைள் கையெழுத்து இடுவ்தற்கு முன்பாை 

அல்லது கையெழுத்து இடும்க்பாது இந்தத் ்தைவல்ைள் உஙைளுககுக 

யைாடுகைப்படகவண்டும், அல்லது நீஙைள் கையெழுத்து இடும் 

ஒப்பந்தத்்தில் இந்தத் ்தைவல்ைள் உள்ளடகைப்படலாம். உஙைளுகடெ 

வீட்டு உரிகமொளகரப ்பற்்றிெ வி்பரஙைளில் மாற்்ம் எதுவும் 

ஏற்்பட்டால், 14 நாட்ைளுககுள்ளாை அவர அக்த உஙைளுககுக 

ைட்டாெமாைத் ய்தரிவிகைவும் கவண்டும். 

உஙைளுககும் உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவருககும் 

இகடகெொை சறில சம்்பிர்தாெமாை ய்தாடர்பாடல்ைள், உ்தாரணத்்திற்கு, 

ஒப்பந்த இறு்தி அ்றிவிபபுைள், ைட்டாெமாை எழுத்து மூலமாை்தாை 

இருகைகவண்டும். அ்றிவிபபுைள் மற்றும் இ்தர ஆவணஙைள் 

அைிெவற்க்ச கசரப்பிப்ப்தற்கு நீஙைள் மினைஞசகலப ்பாவிகைலாம், 

ஆைால், உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவர கு்றிப்பிட்ட 

மினைஞசல் முைவரிகெ நீஙைள் இகைாரணஙைளுககுப ்பாவிகை 

அனும்தி அளித்்திருந்தால் மட்டுகம நீஙைள் இப்படிச யசயெலாம்.

வா்மகக்குக் குடியிருக்கும் 
கா்லத்தில 

வா்மகக் கா்லத்தின வ்பாது வா்மகத ய்ாமகமய 

அ்திகப்படுத் இயலுைா? 

2 ஆண்டுைளுககும் குக்வாை ‘கு்றிப்பிட்ட ைால’(fixed-term)

ப ்பகு்திெில், அ்திைரிகைப்படும் ய்தாகை எவவளவு மற்றும் இந்த 

அ்திைரிபபு ைணகைிடப்படும் வி்தம் ஆைிெை ஒப்பந்தத்்தில் 

யசால்லப்பட்டிருந்தால் மட்டுகம வாடகைத் ய்தாகைகெ 

அ்திைரிகைலாம். அ்திைரிப்பிகைத் ய்தரிவிககும் எழுத்து மூலமாை 

அ்றிவிபபு எதுவும் க்தகவெில்ல.  

2 ஆண்டுைள் அல்லது அ்தற்கும் அ்திைமாை ‘கு்றிப்பிட்ட ைால’ப 

்பகு்திெில், (‘கு்றிப்பட்ட ைாலம்’ முடிவுற்் ்பி்கு அல்லது ‘கு்றிப்பிட்ட 

ைாலம்’ எதுவும் யசால்லப்படா்தக்பாது) 12 மா்த ைாலப ்பகு்திெில் ஒரு 

முக் மட்டுகம வாடகை அ்திைரிகைப்படலாம். எழுத்து மூலமாை 

முனை்றிவிபபு குக்த்்த்பட்சம் 60 நாட்ைளுககு முன  உஙைளுககுக 

ைட்டாெமாைக யைாடுகைப்படகவண்டும். 

ைின�ாரம், எரிவாயு ைற்றும் ்ண்ணீர் ்பயன்பாட்டிற்கான 

கட்்ணஙகமளச் ய�லுதது்ல

ஒப்பந்தத்்தில் யசால்லப்பட்டுள்ளது க்பால கு்றிப்பிட்ட சறில 

வச்திைளுகைாை யசலவுைகள நீஙைள் யசலுத்்தகவண்டிெிருகைககூடும். 

உ்தாரணத்்திற்கு, ்பின வரும் அகைத்்திற்கும் நீஙைள் ைட்டணம் 

யசலுத்துவீரைள்:  

• வீட்டிற்குத் ்தைி மீட்டர இருந்தால், மினசாரம், ைலனைளில் 

அகடகைப்படா்த எரிவாயு அல்லது எண்கண. மினசாரம் அல்லது 

எரிவாயு ஆைிெவற்்றிற்கு சறில விலககுைள் உள்ளை 

• வாடகைக ைாலப ்பகு்திெில் உஙைளுககு வழஙைப்படும் ைலனைளில் 

அகடகைப்பட்ட எரிவாயுவிற்ைாை ைட்டணஙைள்.

்தண்ணீரப ்பென்பாட்டுக ைட்டணஙைகள நீஙைள் எபக்பாது 

யசலுத்்தகவண்டும் என்பக்தப ்பற்்றிெ வரம்புைள் உள்ளை. வீட்டிற்குத் 

்தைி மீட்டர இருந்தால் (அல்லது வாைைத்்தின மூலம் ்தண்ணீர 

வழஙைப்பட்டால்) மற்றும் ்பின வரும் ்தண்ணீர கசமிபபு நடவடிககைைள் 

கமற்யைாள்ளப்பட்டிருந்தால் மட்டுகம ்தண்ணீரப ்பென்பாட்டிற்ைாை 

ைட்டணம் யசலுத்துமாறு உஙைகளக கைட்ை இெலும்: 

• அகைத்துக குளிெல் ய்தளிப்பானை  ( showerheads)ளும் 

அ்திை்பட்சமாை நிமிடத்்திற்கு 9 லிட்டர நீரபக்பாககு உள்ள்தாை 

இருகைகவண்டும்

• வீட்டிற்குள் இருககும் அகைத்துக குளிர நீரக குழாயைளும், 

சகமெலக் மற்றும் குளிெலக்க கைத் ய்தாட்டிைளில் உள்ள 

ைலகவ நீரக குழாயைளும்  அ்திை்பட்சமாை நிமிடத்்திற்கு 9 லிட்டர 

நீரபக்பாககு என் வீ்தத்்தில் இருகைகவண்டும். 

• ஒப்பந்தக ைாலம் ய்தாடஙகும்க்பாதும், மற்றும் ்தண்ணீர 

கசமிபபு நடவடிககைைள் கமற்யைாள்ளப்படும்க்பாதும், சரி 

யசயெப்படும்க்பாதும், ்தர உெரவு யசயெப்படும்க்பாதும், ைசறியும் 

குழாயைள் அல்லது ைழிவக்க ைசறிவுைள்  ஏதும் இருந்தால் அகவ 

்திருத்்தப்பட கவண்டும்.

• மாரச 2025-இல் இருநது டாயயலட்டுைள் ‘இரட்கட சுத்்திைரிபபு’ (dual 

flush) மற்றும் 3 நட்சத்்திர WELS ்தரநிகல யைாண்ட்தாை இருககும். 

�ரி்பார்பபு வவம்லகள் ைற்றும் ்பராைரிபபு 

வீடாைது எபக்பாதும் நீஙைள் வசறிப்ப்தற்கு ஏற்்்தாை இருகைகவண்டும். 

வீடு நிொெமாை அளவிற்கு நல்ல நிகலெில் இருப்ப்தற்குத் 

க்தகவொை எல்லா ்திருத்்த மற்றும் ்பராமரிபபுப ்பணிைளும் வீட்டு 

உரிகமொளரின ய்பாறுப்பாகும். சுைா்தாரம் மற்றும் ்பாதுைாபபு 

சட்டஙைளுககு ஏற்்ப வீடு இருப்பக்தயும் அவர ைட்டாெம் உறு்தி யசயெ 

கவண்டும்.

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/rental-bonds-online
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வீட்கடப ்பராமரித்து சுத்்தமாைவும், கச்தம் அகடொமலும் 

கவத்்திருப்பது உஙைளுகடெ ய்பாறுபபு. யைால்கலபபு்ம், புல்்தகரைள் 

மற்றும் க்தாட்டஙைள் ஆைிெை வீட்டில் இருந்தால் இந்தப ்பகு்திைகளயும் 

நீஙைள் அவசறிெம் சுத்்தமாை கவத்்திருகைகவண்டும். 

வீட்டிற்கு ஏற்்படும் கச்தஙைகளப்பற்்றியும் சரியசயெப்படகவண்டிெ 

்பழுதுைகளப ்பற்்றியும் நீஙைள் ைட்டாெமாைக கூடிெ விகரவில் 

உஙைள் வீட்டு உரிகமொளருககைா அல்லது முைவருககைா அ்றிவிகை 

கவண்டும். நீஙைள் கச்தத்க்த ஏற்்படுத்்திெிருந்தாகலா அல்லது கச்தம் 

ஏற்்படுவக்த அனும்தித்்திருந்தாகலா ஒழிெ, சரி்பாரபபு கவகலைகள 

ஒழுஙகு யசயவதும் அவற்்றிற்ைாை யசலவுைகளச யசலுத்துவதும் 

அவரைளுகடெ ய்பாறுபபு. குடும்்ப வனமுக்க குற்்சயசெல் ஒனறு 

நிைழும்க்பாது குடும்்ப வனமுக்ச யசெகலப புரியும் ந்பரால் ஏற்்படும் 

கச்தாரம் எ்தற்கும் நீஙைள் ய்பாறுப்பல்ல. 

உஙைள் வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவருககு உகடந்த 

்தண்ணீரகுழாயைள், அகட்பட்ட அல்லது உகடந்த ைழிப்பக், 

எரிவாயுகை ைசறிவு அல்லது ஆ்பத்்தாை மின கைாளாறு க்பான் அவ�ரத 

்திருத் வவம்லகமளப ்பற்்றித் ய்தரிவிகைப்பட்டதும் நிொெமாை 

அளவு  விகரவாை அவர ்திருத்்தகவகலகைாை ஏற்்பாடுைகளச 

யசயெ கவண்டும். அவசரத் ்திருத்்த கவகலைளுககு அவரைள் ்ப்தில் 

அளிகைவில்கலயெைில் அவற்க் நீஙைகள உஙைள் ஏற்்பாட்டில் 

்திருத்்திக யைாள்வதுடன, அ்தற்ைாை யசலவுத்ய்தாகைொை அ்திை்பட்சம் 

$1000 வகர எழுத்து மூலம் விண்ணப்பித்து, விண்ணப்பித்்த 

நாளிலிருநது 14 நாட்ைளுககுள்  ்திரும்்பப ய்பற்றுகயைாள்ளலாம். 

Fair Trading வகலத்்தளத்்தில் அவ�ர �ரி்பார்பபு வவம்லகளின 

அட்டவகண ஒனக்க ைாணலாம். 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர வீட்கட நிொெமாை அளவிற்கு 

நல்ல நிகலெில் கவத்துப ்பராமரித்துவர மறுத்்தாகலா, 

்பராமரிகைவில்கல என்ாகலா ்திருத்்தல் உத்்தரவு ஒன்றிற்ைாை  

நீஙைள் Fair Trading -இற்கு விண்ணப்பிகைலாம். அக்த க்பால, நீஙைள் 

ஏற்்படுத்்திெ அல்லது அனும்தித்்த கச்தாரத்்திற்ைாை ்திருத்்தல் உத்்தரவு 

ஒன்றிற்ைாை உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர Fair Trading -இற்கு 

விண்ணப்பிகைலாம். உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர ்திருத்்த 

கவகலைகள கமற்யைாள்ளவில்கல என்ால் நீஙைள் NSW Civil and 

Administrative Tribunal -( NSW குடிகம மற்றும் நிரவாை முக் மன்ம்)-

இற்கும் விண்ணப்பிகைலாம். 

புமக எச்�ரிக்மக ைணிகள் இயஙகும் நதிம்லயில 

இருக்கவவண்டும்

வீட்டின அகைத்து மாடிைளிலும் புகை எசசரிககை மணிைள் 

ய்பாருத்்தப்பட்டிருப்பக்த வீட்டு உரிகமொளரைள் ைட்டாெம் 

உறு்திப்படுத்்தகவண்டும். வீடு உரிகமொளர இப புகை எசசரிககை 

மணிைகள முக்ொைப ்பராமரித்து அகவ சரிொை இெஙகுைின்ை 

என்பக்தக ைட்டாெம் உறு்தியசயெ கவண்டும்.

புகை எசசரிககை மணி ஒனறு கவகல யசயெவில்கலயெைில், 

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவருககு நீஙைள் அக்தத் 

ய்தரிவிகைகவண்டும். புகை எசசரிககை மணி கவகல யசயொமல் 

இருகைி்து என்பது அவரைளுககுத் ய்தரிந்த 2 கவகல நாட்ைளுககுள் 

அக்த மாற்றுவ்தற்ைாை ய்பாறுபபு அவரைளுகடெ்தாகும். 

அைற்்ப்படககூடிெ மினைலன (க்பட்டரி) ஒனக் மாற்்கவண்டிெ 

க்தகவ ஏற்்பட்டால், அக்த மாற்றும் ய்பாறுபக்ப நீஙைள் ஏற்ைலாம், 

ஆைால் நீஙைள் மாற்்றிெக்தயும் எபக்பாது மாற்்றினீரைள் என்பக்தயும் 

வீட்டு உரிகமொளருககு ைட்டாெமாை அ்றிவிகை கவண்டும். 

புகை எசசரிககை மணி ஒனக்ப ்பராமரிப்பது, சரியசயவது 

அல்லது மாற்றுவது உஙைளுகடெ ய்பாறுப்பல்ல. இருந்தாலும், 

புகை எசசரிககை மணி ஒனக் சரியசயவ்தற்ைாை அல்லது 

மாற்றுவ்தற்ைாை ஏற்்பாடுைகள நீஙைகள யசயெகவண்டிெ சறில 

சூழநிகலைள் உள்ளை. 

அந்ரஙகத்னமை ைற்றும் அணுகல வ�்தி

வாடகைககு இருககும் ைாலத்்தில், நிொெமாை அளவிற்கு 

அகம்திொைவும், வச்திொைவும், அந்தரஙைத்்தனகம 

்பா்திகைப்படாமலும் இருப்ப்தற்ைாை உரிகம உஙைளுககுள்ளது. 

வாடகைக ைாலத்்தில் உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளர, முைவர 

அல்லது அ்திைாரமளிகைப்பட்டுள்ள ந்பர எபக்பாது மற்றும் எவவளவு 

முக் வீட்டிற்குள் நுகழெலாம் என்பக்த வாடகை சட்டஙைள் 

வகரெறுகைின்ை. ்தகுந்த முனை்றிவிபபு (ய்பாருநதுயமைில்) 

யசயெப்பட்டால், சறில சூழநிகலைளில் உஙைளுகடெ வீட்டு 

உரிகமொளர, முைவர அல்லது அ்திைாரமளிகைப்பட்டுள்ள ந்பரால் 

உஙைளுகடெ சம்ம்தம் இல்லாமல் வீட்டிற்குள் நுகழெ இெலும். 

உ்தாரணமாை: 

• அவ�ரநதிம்ல ஒன்றில். முனை்றிவிபபு எதுவும் க்தகவெில்கல

• அணுைல் வச்தி அளிகைப்படகவண்டுயமை மும்ைன்ம் 

உத்ரவிட்்ால

• குக்ந்த்பட்சமாை 2 நாட்ைளுககு முனபு உஙைளுககு 

அ்றிவிகைப்பட்டிருந்தால், வ்மவப்படும் ்திருத்ஙகள் 

அல்லது ்பராைரிபபு கவகலைகள கமற்யைாள்ள அல்லது அந்தத் 

க்தகவைகள ம்திபபீடு யசயெ

• அவ�ர ்திருத் கவகலைகள கமற்யைாள்ள, முனை்றிவிபபு 

எதுவும் க்தகவெில்கல

• குக்ந்த்பட்சமாை 1 மணி கநரத்்திற்கு முனபு உஙைளுககு 

அ்றிவிகைப்பட்டிருந்தால், புமக எச்�ரிக்மக ைணிமய ஒனம்ச் 

�ரி்பார்க்க அல்லது ைாற்்

• குக்ந்த்பட்சமாை 2 கவகல நாட்ைளுககு முனபு உஙைளுககு 

அ்றிவிகைப்பட்டிருந்தால், புமக எச்�ரிக்மக ைணி ஒனம் 

ஆய்வு ய�ய்ய அல்லது அம்ச் �ரி்பார்ப்ப்ற்கான அல்லது 

ைாற்றுவ்ற்கான வ்மவமய ை்திபபீடு ய�ய்ய

• குக்ந்த்பட்சமாை7 நாட்ைளுககு முனபு உஙைளுககு எழுத்து 

மூலமாை அ்றிவிகைப்பட்டிருந்தால், வீட்டிகைப ய்பாதுப 

்பார்மவயி் (12 மா்த ைாலத்்தில் 4  ்தடகவைளுககு கமல் 

்பாரகவெிட இெலாது). 

வீட்டில ‘�றிறு’ ைாற்்ஙகமளச் ய�ய்யும் வி்ம்

உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளரின அனும்தியுடன, அல்லது 

ஒப்பந்தத்்திைால் அனும்திகைப்பட்டால் மட்டுகம வீட்டில் சறிறு 

மாற்்ஙைகள உஙைளால் ஏற்்படுத்்த இெலும் மட்டுகம. நிொெமாை 

ைாரணம் இருந்தால், உஙைளுகடெ கவண்டுகைாகள உஙைளது வீட்டு 

உரிகமொளர மறுகைலாம், உ்தாரணமாை - இந்த கவகல வீட்டின 

ைட்டுமாை அகமபபுடன சம்்பந்தப்பட்டிருந்தால் அல்லது வீட்டின 

்தனகமககு ஒத்துவராவிட்டால். 

கு்றிப்பிட்ட சறில வகை ‘சறிறு’ மாற்்ஙைகள ஏற்்படுத்்த உஙைளுகடெ 

வீட்டு உரிகமொளரால் நிொெமாை முக்ெில் மறுகை இெலாமல் 

இருககும். உ்தாரணமாை: 

• ்பாதுைாபபுக ைாரணஙைகள முனைிட்டு ்தளவாடப ய்பாருட்ை( 

furniture)கள ைற்ைள் ்ப்திகைப்படா்த (non-tiled) சுவற்்றில் 

ய்பாருத்து்தல்

• ஒற்க்க குடிெிருப்பில் யவளிபபு்க ை்தவு ஒன்றில் 

குழநக்தைளால் ்தி்கை இெலா்த ்தாழப்பாள் ஒனக்ப 

ய்பாருத்து்தல்

• சனைல்ைளில் பூசசறித் ்தடுபபு வகலை( fly screens)களப 

ய்பாருத்து்தல்

• சனைல்ைளில் உட்பு் மக்பபுைகள மாற்று்தல் (உ்தாரணமாை: 

்திகரைள்)

• மக்பபு அல்லது ்திகரைகள இறுககுவ்தற்குக ைெிறு 

நைரத்்திைகளப ய்பாருத்து்தல்

• வீட்டிற்குள்ளாைக குழநக்தைள் ்பாதுைாப்பிற்ைாை ்தடுபபுக 

ை்தவுைகளப ய்பாருத்து்தல்

• குழநக்தைள் ்பாதுைாப்பிற்ைாை சனைல்ைளில் ்பாதுைாபபு 

சா்தைஙைகளப ய்பாருத்து்தல்

• வீட்டில் வசறிககும் வெ்தாைவரைள் மற்றும் உடலிெலாகம 

உள்ளவரைள் கைெில் கவத்துப ்பாவிகைககூடிெ குளிெல் 

ய்தளிப்பானைள் மற்றும் குழாயத் ்தி்ப்பானைகளப ய்பாருத்து்தல்

• ்படஙைள் ய்தாஙைவிடுவ்தற்ைாைக யைாகைிைள், ஆணிைள் மற்றும் 

்திருைாணிைள் க்பான்வற்க்ப ய்பாருத்து்தல் அல்லது மாற்று்தல் 

• ய்தாகலக்பசறி இகணபபு அல்லது இண்ட்டரயைட் இகணப்பிகை 

நிறுவல்

• ைாயை்றிைள், பூகைள், மூலிகைச யசடிைள் அல்லது குறுஞயசடிைகள 

க்தாட்டத்்தில் நடல்

• அைற்்ப்படவல்ல யவளிபபு்க ைம்்பிெில்லா ்பாதுைாபபுக கைமரா-

கவ நிறுவல்

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
https://www.fairtrading.nsw.gov.au/housing-and-property/renting/during-a-tenancy/getting-repairs-done
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• சனைல் அல்லது ைண்ணாடிக ை்தவுைள் உகடவக்தத் ்தடுககும் 

யமன்படல( shatter-resistant film)த்க்த ஒட்டல்

• வீட்டில் துகளெிடா்த, மற்றும் வீட்டின ைட்டுமாைம் மற்றும் வீட்டில் 

ய்பாருத்்தப்பட்டுள்ள ய்பாருட்ைகள நிரந்தரமாை மாற்்றிெகமகைா்த 

மாற்்ஙைகள ஏற்்படுத்்தல். 

சறில விலககுைள் ய்பாருநதும். கு்றிப்பிட்ட சறில சறிறு மாற்்ஙைள் 

்தகைகம ய்பற்் ந்பர ஒருவரால் யசயெப்படகவண்டுயமைவும் வீட்டு 

உரிகமொளர கவண்டலாம்.  

ஏற்்படுத்்தப்படும் மாற்்ஙைளுககும், வீட்டிற்கு நீஙைள் 

ஏற்்படுத்தும் கச்தாரத்்திற்குமாை யசலவுைளுககு நீஙைகள 

ய்பாறுப்பாவீரைள். வாடகைக ைாலத்்தின இறு்திெில் எவயவாரு 

மாற்்ஙைகளயும் அைற்றுவ்தற்குக கு்றிப்பிட்ட சறில வி்திமுக்ைள் 

ைகடப்பிடிகைப்படகவண்டும்.  

குடும்்ப வனமும்ச் சூழலகளில உஙகளுக்குள்ள 

உரிமைகள்

்பாதுைாப்பாைவும், குடும்்ப வனமுக்ககு ஆளாைாமல் இருப்ப்தற்குமாை 

உரிகம ஒவயவாருவருககும் இருகைி்து. வாடகை வீட்டில் 

வசறிககும்க்பாது நீஙைகளா, உஙைகளச சாரந்திருககும் குழநக்தகொ 

குடும்்ப வனமுக்ககு ஆளாைிகயைாண்டிருந்தால், உஙைளுகடெ 

்பாதுைாப்பிகை அ்திைரித்துக யைாள்வ்தற்ைாை ய்தரிவுைள் 

உஙைளுககுக உள்ளை. 

நீஙைகளா, உஙைகளச சாரந்திருககும் குழநக்தகொ 

வனமுக்ெிலிருநது ்தப்பிகைகவண்டிெ க்தகவ ஏற்்பட்டால், 

அ்பரா்தம் ஏதும் இல்லாமல் வாடகை ஒப்பந்தத்்திகை நீஙைள் உடகை 

முடித்துகயைாள்ளலாம். இப்படிச யசயெ, ்தகை சானறுடன ஒப்பந்த 

நிறுத்்தல் அ்றிவிபபு ஒனக் உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளருககும், 

உடன வசறிப்பவரைள் ொரும் இருந்தால் அவரைளுககும் நீஙைள் 

ைட்டாெமாைக யைாடுகைகவண்டும். 

அல்லது, நீஙைள் வீட்டில் ்தஙைிெிருகை விரும்்பிைால், வனமுக்கெப 

புரி்பவருகடெ வாடகைக ைாலத்க்த முடிககும் உத்்தரவு ஒனறு 

கவண்டுயமைக கைட்டு ‘முக்மன்’(Tribunal)த்்திற்கு நீஙைள் 

விண்ணப்பிகைலாம் (வனமுக்கெப புரி்பவர உஙைளுடன வசறிககும் 

மற்ய்ாரு வாடகை்தாரராை இருந்தால்).

வீட்டு வனமுக்க குற்் நிைழவு ஒனறு நடந்தக்பாது குற்்ம் 

புரிந்தவரால் ஏற்்படுத்்தப்பட்ட கச்தாரத்்திற்கு வாடகை்தாரகரா, 

நிர்பரா்திொை உடன வசறிககும் மற்ய்ாரு வாடகை்தாரகரா 

ய்பாறுப்பல்ல. 

வா்மக ஒப்பந்தம் 
முடிததுக்யகாள்ளல 

இறு்திய�ய்வ்ற்கான அ்றிபபு யகாடுக்கப்ப் வவண்டும்

வாடகை ஒப்பந்தம் என்பது, கு்றிப்பிட்ட சறில வழிைளில் மட்டுகம 

முடித்துகயைாள்ள இெலுமாை சட்டப்படிொை ஆவணமாகும். 

ய்பாதுவாை  நீஙைகளா, உஙைளுகடெ வீட்டு உரிகமொளகரா 

மற்்வருககு அ்றிவிபபு ஒனக்க யைாடுத்து, வீட்கடக ைாலி 

யசயயும்க்பாது, அல்லது அந்த அ்றிவிப்பில் யசால்லப்பட்டுள்ள 

நாளனறு வாடகை ஒப்பந்தம் முடிவிற்கு வரும். 

வாடகை ஒப்பந்தம் ஒன்றிகை முடித்துகயைாள்வ்தற்கு, அ்றிவிபபு 

யசயவ்தற்ைாை ைாலத்்திற்குள் நீஙைள் வீட்டு உரிகமொளருககு 

அல்லது முைவருககு எழுத்து மூலமாை அ்றிவிபபு ஒனக்க யைாடுகை 

கவண்டிெிருககும்.  

ஒப்பந்த இறு்தி அ்றிவிப்பில் கு்றிப்பிடப்பட்டுள்ள நாளனறு நீஙைள் 

வீட்கடக ைாலி யசயெவில்கலகெல், வீட்டு உரிகமொளர அல்லது 

முைவர ஒப்பந்தத்க்த முடித்து வீட்கடக கைப்பற்றுவ்தற்ைாை உத்்தரவு 

கைட்டு ‘முக்மன்’த்்திற்கு விண்ணப்பிகைலாம். ‘முக்மன்’ 

உத்்தரவிற்கு நீஙைள் ைட்டுப்படவில்கலயெைில், ஒரு Sheriff’s Officer 

(ைாவல்துக் அ்திைாரி)-ஆல் மட்டுகம வீட்கடக கைப்பற்றுவ்தற்ைாை 

உத்்தரவு ஒன்றின கீழ உஙைகள சட்டப்படி அைற்் இெலும்.  

‘முக்மன்ம்’ அல்லது ஒரு நீ்திமன்த்்திைால் ஏற்்படுத்்தப்பட்ட 

கைப்பற்று உத்்தரவு ஒனக் ஒரு ைாவல்துக் அ்திைாரி 

யசெல்ப்படுத்தும் சமெத்க்தத் ்தவிர கவய்ந்த சூழலிலும் உஙைகள 

யவளிகெ விட்டு வீட்கடப பூட்ட இெலாது. 

கு்றிப்பிட்் கா்ல ஒப்பந்ம் ஒனம்த துரி்ைாக 

முடிததுக்யகாள்வ்ற்கான மு்றிபபுக் கட்்ணம்

3 ஆண்டு ைாலத்்திற்ைாை ஒப்பந்தம் ஒனக் நீஙைள் முனை்தாைகவ 

முடித்துகயைாண்டால், ஒப்பந்த ைாலத்்தின எந்த ்பகு்திெில் நீஙைள் 

இருகைிறீரைள் என்பக்தப ய்பாறுத்து ைட்டாெ மு்றிபபுக ைட்டணஙைள் 

யசலுத்்தகவண்டி வரலாம். இநநிகல ஏற்்பட்டால், வி்திகைப்படும் 

ைட்டணம் ்பின வருமாறு நிரணெிகைப்படும்:

• வாடகை ஒப்பந்தத்்தின 25 ச்தவீ்தத்்திற்கு குக்வாை ைாலம் 

முடிந்திருந்தால் 4 வார ைாலத்்திற்ைாை வாடகை

• வாடகை ஒப்பந்தத்்தின 25 ச்தவீ்தத்்திற்கு கமல், ஆைால் 50 

ச்தவீ்தத்்திற்குக குக்வாை ைாலம் முடிந்திருந்தால் 3 வார 

ைாலத்்திற்ைாை வாடகை

• வாடகை ஒப்பந்தத்்தின 50 ச்தவீ்தத்்திற்கு கமல், ஆைால் 75 

ச்தவீ்தத்்திற்குக குக்வாை ைாலம் முடிந்திருந்தால் 2 வார 

ைாலத்்திற்ைாை வாடகை

• வாடகை ஒப்பந்தத்்தின 75 ச்தவீ்தம் அல்லது அ்தற்கு கமற்்பட்ட 

ைாலம் முடிந்திருந்தால் 1 வாரத்்திற்ைாை வாடகை

‘சட்டத்்தின கீழ அனும்திகைப்பட்ட ைாரணம் ஒனக் முனைிட்டு 

நீஙைள் ஒப்பந்தத்்திகை முடித்துகயைாண்டால், மு்றிபபுக ைட்டணம்  

யசலுத்்தகவண்டிெ அவசறிெம் இல்கல. 

வா்மகப ்பிமணதய்ாமகமயத ்திரும்்பப ய்ப்ல 

்பிகணத்ய்தாகைகெ நீஙைள் ய்பறுவ்தற்கு எ்திராை கைாரிககை 

ஒனக் வீட்டு உரிகமொளர சமரப்பித்்தாலன்றி, உஙைள் 

்பிகணத்ய்தாகை முழுவக்தயும் நீஙைள் ய்பற்றுகயைாள்ளககூடிெ்தாை 

இருகைகவண்டும். ்பிகணத்ய்தாகைெில் ்பிடித்்தம் 

யசயெகவண்டுயமைப ்பின வரும் ்தருணஙைளில் வீட்டு உரிகமொளர 

கைட்ைலாம்:    

• ்பாகைியுள்ள வாடகைப ்பணம் அல்லது கவறு ைட்டணஙைள் 

(உ்தாரணமாை: யசலுத்்தப்படா்த ்தண்ணீர ைட்டணஙைள், மு்றிபபுக 

ைட்டணம்)

• சாவிைளின ்பிர்திைள் ்திருப்பிக யைாடுகைப்படா்த்தால் பூட்டுைகள 

மாற்்கவண்டிெிருந்தால்

• ஆரம்்ப ‘வீட்டு நிகல அ்றிககை’யுடன ஒப்பிட்டுப ்பாரககும்க்பாது, 

‘நிொெமாை க்தயமாை’த்்திற்கும் கமலாை கச்தாரத்்திகை நீஙைள் 

வீட்டிற்கு ஏற்்படுத்்திெிருந்தால் அல்லது வீட்டிகை சுத்்தமாை 

நிகலெில் கவத்துக ைாலி யசயொமல் இருந்தால். 

நிொெமாை அளவிற்கு வீடு ்பராமரிகைப்பட்டிருந்தாலும், ைாலப 

க்பாகைின ைாரணமாை வீட்டிற்கு ஏற்்படும் நிொெமாை க்தயமாைத்்திற்கு 

நீஙைள் ய்பாறுப்பல்ல. 

�ரி்பார்பபு அட்்வமண 
்பின வரும் கைள்விைளுககு உஙைளால் ‘ஆம்’ எனறு ்ப்திலளிகை 

இெலும்க்பாது மட்டுகம ஒப்பந்தத்்தில் நீஙைள் கையெழுத்து 

இடகவண்டும். 

வா்மக ஒப்பந்ம் 

  ஒப்பந்தத்்திகை நான வாசறித்துவிட்கடன, மற்றும் எைககு 

விளஙைா்த விடெஙைகளப ்பற்்றிக கைட்டுவிட்கடன. 

  ஒப்பந்தத்்தில் கு்றிப்பிடப்பட்டுள்ள ைாலம் எவவளவு என்பக்தப 

்பற்்றி நான கையொப்பம் கவப்ப்தற்கு முன்பாைகவ க்பசசு-வாரக்த 

மூலம் முடிவு யசயெப்பட்டுவிட்டது, அ்தாவது ஒப்பந்த ைாலமாைது 

6 மா்த ைாலமாைகவா, 12 மா்த ைாலமாைகவா அல்லது கவய்ாரு 

ைாலப்பகு்திொைகவா இருகைலாம். 

  மூன்ாம் ்தரப்பிைர ஒருவருககுக ைட்டணம் ஏதும் 

யசலுத்்தகவண்டிெ க்தகவ இல்லாமல் வாடகைப ்பணத்க்தச 

யசலுத்துவ்தற்ைாக குக்ந்த்பட்சம் ஒரு வழிொவது எைககுக 

யைாடுகைப்பட்டாைகவண்டும் என்பக்த நாை்றிகவன. 

  ஒப்பந்தத்்திற்ைாைக கூடு்தல் நி்பந்தகைைள் எதுவும் நான 

கையெழுத்து இடுவ்தற்கு முன்பாைகவ க்பசசு-வாரத்க்த மூலம் 

முடிவுயசயெப்படலாம் என்பக்த நாை்றிகவன. 

http://www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Loose_fill_asbestos_insulation.page
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  ஒப்பந்தித்்திற்ைாை கூடு்தல் நி்பந்தகைைள் அகைத்தும் 

ஆகமா்திகைப்பட்டுளை என்பக்த நான கசா்தித்துப ்பாரத்துவிட்கடன. 

உ்தாரணத்்திற்கு, வீட்டு உரிகமொளர யசல்லப ்பிராணி ஒனக் 

வீட்டில் கவத்துகயைாள்ள எனகை அனும்தித்்திருநது அ்தன 

ைாரணமாைத் ்தகர விரிபபுைகள நான நீராவிச சுத்்தம் யசயெ 

கவண்டிெிருந்தாகலென்றி, வீட்கடக ைாலி யசயயும்க்பாது நான 

்தகர விரிபபுைகள நீராவிச சுத்்தம் யசயெத் க்தகவெில்கல. 

ய�ய்து ்ருவ்ாக உறு்தியைாழி யகாடுக்கப்பட்் ்திருத் 

வவம்லகள்

வீட்டு உரிகமொளகரா, முைவகரா எக்தொவது சரி யசயது ்தருவ்தாை  

(உ்தாரணமாை, ஓவன அடுப்பிகை மாற்று்தல்) அல்லது கவறு கவகல 

எக்தயும் யசயது ்தருவ்தாை (உ்தாரணமாை, அக் ஒன்றிற்கு வரணம் 

அடிப்பது, யைால்கலபபு்த்க்தத் சுத்்தம் யசயவது க்பான் கவகலைள்) 

உறு்தியமாழி யைாடுத்்திருந்தால்:

  இகவ அகைத்தும் ஏற்ைைகவ யசயெப்பட்டுவிட்டை என்பக்த 

உறு்திப்படுத்்திகயைாண்கடன

 அல்லது 

  இகவ யசயது ்தரப்படும் என் எழுத்துமூலமாை உறு்தியமாழிகெ 

வாஙைி கவத்்திருகைிக்ன. 

துவக்க நதிம்லச் ய�்லவுகள்

  ்பினவரும் வி்தத்்தில் நான ்பணம் யசலுத்்தத் க்தகவெில்கல:

 - முன்பணமாை 2 வார வாடகைககு கமலாை ய்தாகை

 -  வாடகைப ்பிகணத்ய்தாகைொை 4 வார வாடகைககு கமலாை 

ய்தாகை

  ்பின வருவைவற்்றிற்ைாை எனைிடமிருநது ்பணம் வசூலிகைப்படாது:

 - வாடகை ஒப்பந்தத்்திகை ஆெத்்தப்படுத்துவ்தற்ைாை யசலவு

 -  ஒப்பந்தத்்தில் யசால்லப்பட்டுள்ள ஒவயவாரு வாடகை்தாரருககும் 

துவகைத்்தில் ்தரப்படும் சாவிைள் மற்றும் இ்தர ்தி்பபு 

சா்தைஙைளுகைாகும் யசலவு

 -  யசல்லப்பிராணி ஒனக் வீட்டில் கவத்துகயைாள்வ்தற்ைாை 

அனும்தி. 

்பிரச்�றிமனகள் இல்லாைல வா்மகக்கு இருப்ப்ற்கான 

வயா�மனக் கு்றிபபுகள்

வாடகைககு இருககும் ைாலத்்தில் ்பிரசசறிகைைகளத் ்தவிரப்ப்தற்ைாை 

சறில உ்பகொைமுள்ள கொசகைக கு்றிபபுைள்: 

• உஙைளுகடெ வாடகை ஒப்பந்தம், வீட்டு நிகல அ்றிககை, வாடகை 

ரசீதுைள், ‘வாடகைப ்பிகண இலகைம்’ மற்றும் நீஙைள் அனுபபும் 

மற்றும் ய்பறும் மினைஞசல்ைளின ்பிர்திைள் ஆைிெவற்க்ப ்பி்கு 

நீஙைள் எளி்தாைக ைண்டு்பிடிகைவல்லப ்பாதுைாப்பாை  இடம் 

ஒன்றில் கவத்்திருஙைள். 

• நீஙைள் வீட்டிற்குள் மு்தலில் குடிபுகும்க்பாது வீடு இருககும் 

நிகலகெ, கு்றிப்பாை கச்தமகடந்த அல்லது சுத்்தமில்லா்த 

்பகு்திைகள, ்ப்திவு யசயயும் முைமாைப ்படஙைள் எடுத்து கவப்பது 

மிைச சறி்ந்த வழிொகும். உஙைள் வாடகைக ைாலம் முடியும்க்பாது 

வீட்டு உரிகமொளர உஙைளுகடெ ்பிகணத் ய்தாகைகெத் 

்திருப்பித் ்தர ஆட்கச்பிகைககூடும், ஆைகவ இந்தப ்படஙைகள 

இருப்பில் கவத்்திருஙைள். 

• ஒப்பந்தத்்திலுள்ள உஙைளுகைாை நி்பந்தகைைளின்படி 

நடநதுயைாள்ளுஙைள். வீட்டு உரிகமொளர ஒப்பந்தப ்பிரைாரம் 

நடநதுயைாள்ளவில்ல என்ாலும் (உ்தாரணத்்திற்கு, ்திருத்்த 

கவகலைகளச யசயெத் ்தவறுவது) வாடகைப ்பணம் ைட்டுவக்த 

ஒருக்பாதும் நிறுத்்தாதீரைள். அப்படிச யசய்தால் நீஙைள் வீட்கட 

விட்டு யவளிகெற்்ப்படககூடும். 

• வீட்டு உரிகமொளரின அல்லது முைவரின அனும்திகெப 

ய்பறுவ்தற்கு முன்பாை, வீட்டில் ஒருக்பாதும் மாற்்ஙைகள 

ஏற்்படுத்்தகவா, கவய்ாருவகரக குடிெமரத்்தகவா கூடாது.  
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(உங்கள் ம�ொழியில் ம�ொழிமெயர்த்துரைபெொளர் ஒருவர் வவண்டும�னக் வ்களுங்கள்)

• வீட்டு உரிகமொளர அல்லது முைவருடன நீஙைள் யைாள்ளும் 

ய்தாடர்பாடல்ைள் அகைத்க்தயும் எழுத்து மூலமாைப ்ப்திவுயசயது 

கவத்்திருஙைள் (உ்தாரணமாை, மினைஞசல்ைளின ்பிர்திைகள 

கவத்்திருத்்தல் நீஙைள் ொருடன க்பசறினீரைள், அவரைள் எனை 

யசயது ்தருவ்தாைக கூ்றிைாரைள் க்பான் வி்பரஙைள் ்பற்்றி,  ்திை்தி 

கநரம் ஆைிெ வி்பரஙைள் அடஙைலாை  நாள்கு்றிபக்பட்டுப ்ப்திகவ 

கவத்்திருத்்தல்). இது உ்பகொைமாைய்தாரு ்ப்திவாை அகமவதுடன  

சசசரவு ஒனறு ஏற்்பட்டால் உ்தவிொைவும் இருகைககூடும். 

• ைளவு, தீ வி்பத்துைள், இெற்கை அழிவுைள் ஆைிெவற்்றிலிருநது 

்பாதுைாபபுப ய்பறுவ்தற்கு ‘வீட்டு அடகைப ய்பாருட்ைள் ைாபபீடு’ 

(home contents insurance) ஒனக் எடுத்துகயைாள்வக்தக ைருத்்தில் 

யைாள்ளுஙைள். வீட்டு உரிகமொளர ைட்டடக ைாபபீடு ஒனக் 

கவத்்திருந்தாலும் அது உஙைள் உடகமைளுககுப ்பாதுைாபபு 

அளிகைாது.  

• வீட்டில் நீசசல் குளம் அல்லது க்தாட்டம் ஒனறு இருந்தால், 

அக்தப ்பராமரிகை நீஙைள் எனை யசயெ கவண்டுயமை வீட்டு 

உரிகமொளர அல்லது முைவர எ்திர்பாரகைி்ார என்பக்தத் 

ய்தளிவாைத் ய்தரிநதுயைாள்ளுஙைள்.  

• உஙைள் வாடகை ஒப்பந்தம் சம்்பந்தமாை நீஙைள் எ்தில் கையொப்பம் 

இடுைிறீரைள் என்ப்தில் ைவைமாை இருஙைள். ொகரயும் உஙைகள 

அவசரப்படுத்்த அனும்திகைாதீரைள். ‘்பிகணத்ய்தாகை மீளபய்ப்ல் 

்படிவம்’ க்பான்  எந்தயவாரு யவற்றுப ்படிவத்்திலும் கையெழுத்து 

இடாதீரைள். 

• வீட்டில் வாழவது உஙைளுககுப ்பிடித்்திருநது, உஙைளுகடெ 

ஒப்பந்தம் முடியும் ்தறுவாெில் இருந்தால், இனயைாரு கு்றிப்பிட்ட 

ைாலத்்திற்கு ஒப்பந்தத்்திகைப புதுப்பிப்பக்தக ைருத்்தில் 

யைாள்ளுஙைள். எ்திர்பாராவி்தமாைக ைாலி யசயயுமாறு 

கைட்்பாரைகளா என் ைவகலகெ இது ்தவிரககும், மற்றும் 

அடுத்்த ைாலப்பகு்திகைாை வாடகைத் ய்தாகைகெ நிரணெம் 

யசயதுயைாள்ள உ்தவும். 

வை்ல்திகத ்கவலகள் 
வாடகைககுக குடிெிருககும்க்பாது உஙைளுககுள்ள உரிகமைள் மற்றும் 

ய்பாறுபபுைள் எனை என்பக்தப ்பற்்றி நீஙைள் கமலும் ய்தரிநதுயைாள்ள 

விரும்்பிைால் Fair Trading website-இற்குச யசல்லுஙைள் அல்லது 

13 32 20 -ஐ அகழயுஙைள். வாடகை்தாரரைளுககு அ்றிவுகர மற்றும் 

்பரிநதுகரைகள அளிப்ப்தற்ைாை சமூை அடிப்பகடெிலாைப ்பலவி்த 

‘வாடகை்தாரருகைாை அ்றிவுகர மற்றும் வகைாலத்து கசகவை’ளுககு 

மாநிலம்  முழுதும் அரசு நி்தியு்தவி அளிகைி்து. tenants.org.au எனும் 

வாடகை்தாரரைளுகைாை வகலத்்தளத்்திகைப ்பாருஙைள். 
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