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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਦੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਕਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੰੂ ਬਦਲੈਾਅ ਲੈਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅਿਾਰ ਲੈਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

•  ਕਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਅਤੇ ਕਨਿਾਸੀਆ ਂਿਾਸਤੇ ਘਰੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪਕਰਿਾਰਕ ਕਹੰਸਾ ਕਿਲੈਾਫ ਸੁਰੱਕਿਆਿਾ,ਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆ ਂਹਨ।

•  ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾ ਂਕਿੱਚ ਬਦਲੈਾਅ, ਪਾਲੈਤੂ ਜਾਨਿਰਾ ਂਦੇ ਨਾਲੈ ਕਕਰਾਏ ’ਤੇ ਰਕਹਣ ਲੈਈ ਗੱਲੈਬਾਤ ਕਰਨ ਲੈਈ ਨਿਾ ਂਢਾਚਂਾ ਅਤੇ 

ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਂਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

•  ਨਿੀਆ ਂਕਕਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਲੈਈ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆ ਂਲੈਈ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਆਰ ਲੈਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾ ਂਬਦਲੈਾਿਾ ਂਬਾਰੇ rta.qld.gov.au ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਜਾ ਂਸਾਨੰੂ 1300 366 311 ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

17a ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਫਾਰਮ (Information Statement Form 17a) 

ਕਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਲੈਈ ਪਾਕੇਟ ਗਾਈਡ – ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਨਟ

ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਅਥਾਿਟੀ (Residential Tenancies Authority (RTA)) ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਅਤੇ 
ਕਮਿੇ ਨਕਿਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲੈਈ ਕਾਨੰੂਨ 2008 (Residential Tenancies and Rooming Accommodation Act 2008) ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਦੀ ਹੈ। RTA 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੌਂਡ ਪ੍੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਿਾਦਾ ਂਦਾ ਹੱਲੈ, ਨਸੱਨਿਆਦਾਇਕ ਸੇਿਾਿਾ ਂਅਤੇ ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲੈਾਗੂ ਕਿਨਾ ਪ੍੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਲੈੈਣ ਿਕਤ…
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ

•  ਸਮੇਂ ਨਸਿ ਨਕਿਾਇਆ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
•   ਮਕਾਨ ਨੰੂ ਸਾਫ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਗੈਿ ਿੱਿੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲੈਤ ਨਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ (ਜਾਇਜ਼ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਛੱੁਟ)
•  ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੇ ਨਨਯਮਾ ਂਦੀ ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਕਿੋ
•  ਆਪ੍ਣੇ ਗੁਆਢਂੀਆ ਂਦੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿੋ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਲੈਾਜ਼ਮੀ
•  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਸਮੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਿਾਲੈੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮੁਿੰਮਤ ਿਾਲੈੀ ਹੋਿੇ
•  ਤੁਹਾਡੀ ਨਨੱਜਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਿਲੇੈ ਦੀਆ ਂਮੰਗਾ ਂਦੀ ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•  ਮੁਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
•  ਸਾਿੇ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਿਆ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਨੰੂ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
•  RTA ਨਾਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡਂ ਦਿਜ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਿਿੇਿੇ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਦੇ ਸੰਪ੍ਿਕ ਿਿੇਿੇ

ਬਾਡਂ ਨੰਬਿ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਸੰਪ੍ਿਕ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਸਿਫ ਆਮ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਿਦੇਸ਼ ਲੈਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲੈਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। RTA ਨਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ੂਿਨਤਾ ਦੀ ਗਿੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।  
ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਈ, ਦੇਿੋ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਅਤੇ ਕਮਿੇ ਨਕਿਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲੈਈ ਕਾਨੰੂਨ (Residential Tenancies and Rooming Accommodation Act 2008)।

Punjabi
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦਾ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦਾ ਆਮ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ (ਫਾਿਮ 18a) (General tenancy 
agreement - Form 18a), ਨਜਸਨੰੂ ਲੈੀਜ਼ ਿੀ ਨਕਹਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ 
ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਦੇ ਨਿਚਾਿੇ ਇੱਕ ਨਲੈਿਤੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬੰਧਨ ਿਾਲੈਾ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨਿੱਚ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਤੌਿ ’ਤੇ ਨਮਆਿੀ ਮੱਦਾ ਂਸ਼ਾਮਲੈ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਕੁਝ ਿਾਸ ਮੱਦਾ ਂਿੀ ਸ਼ਾਮਲੈ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। (ਨਜਿੇਂ ਨਕ, ਤਲੈਾਬ ਦੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ)।

ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਦ ੇਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ ਨੰੂ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਤਿੌ ’ਤ ੇਇਕਿਾਿਨਾਮ ੇ’ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਕੱ ਨਕਲੈ ਤਹੁਾਨੰੂ ਨਦਤੱੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਨਮਆਦ

•   ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਿਾਲੇੈ ਇਕਿਾਿਨਾਮ ੇ- ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿੁਆੂਤੀ ਨਮਤੀ ਅਤ ੇਇਕੱ 
ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨਮਤੀ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਅਤ ੇਤਸੁੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕੱ ਨਨਸ਼ਨਚਤ 
ਨਮਆਦ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ 12 ਮਹੀਨੇ) ਲੈਈ ਨਕਿਾਏ ’ਤ ੇਲੈੈਣ ਲੈਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁਦੰ ੇਹੋ

•   ਬੇਨਮਆਦੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ - ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਨਸ਼ਨਚਤ 
ਨਮਆਦ ਲੈਈ ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਲੈੈਣ ਲੈਈ ਸਨਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਭਾਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਿੂਆਤੀ 
ਨਮਤੀ ਹੋਿਗੇੀ ਪ੍ਿ ਕੋਈ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨਮਤੀ ਨਹੀਂ) 

ਬੌਂਡ
ਿੈਂਟਲੈ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਸੁਿੱਨਿਆ ਪ੍ੇਸ਼ਗੀ (ਨਡਪ੍ੌਜ਼ਟ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ 
ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਨਿੱਚ ਭਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ RTA ਕੋਲੈ ਦਿਜ ਕਿਿਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ RTA 
ਿੈੱਬ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(RTA Web Services) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਨਸੱਧਾ RTA ਨਾਲੈ 
ਆਪ੍ਣਾ ਬੌਂਡ ਦਿਜ ਕਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਿੇ ਤਿੀਕੇ ਨਾਲੈ, ਇੱਕ ਿਾਿ ਜਦ ਬੌਂਡ ਭਿ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਿਸੀਦ ਦੇਣੀ 
ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਲੈਾਈਨ ਬੌਂਡ ਦਿਜ ਕਿਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ ਬੌਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਿਨਾ (ਫਾਿਮ 2) (Bond lodgement - Form 2) 
ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੈੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦ 
ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ RTA ਕੋਲੈ 10 ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਬੌਂਡ ਦਿਜ ਕਿਿਾਉਣਾ 
ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਕੋਲੈੋਂ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਚਂ ਕਿੋ। ਇੱਕ ਿਾਿ 
ਜਦ RTA ਕੋਲੈ ਬੌਂਡ ਦਿਜ ਹੋ ਜਾਿਗੇਾ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਿਗੇੀ।

ਬੌਂਡ ਨਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਿਾਇਆ ਿਧਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੈਾ,ਂ ਨਪ੍ਛਲੈਾ ਿਾਧੇ ਹੋਏ ਨੰੂ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੰੈਘੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਿੀ ਿਾਧੂ ਬੌਂਡ ਿਕਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੈੋਂ ਭਿੀ ਗਈ ਹੋਿ,ੇਬਾਿੇ RTA ਕੋਲੈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿੱਲੈੋਂ ਜਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਿੱਲੈੋਂ ਦਿਜ ਕਿਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੰੂ ਨਸੱਧਾ RTA ਦੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਿਾਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਕਿਾਇਆ
ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਿਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਜਾ ਂਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਿਲੈ 
ਹੋਿੋਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਡਿਾਸਂ ਨਿੱਚ ਨਕਿਾਇਆ ਦੇਣ ਲੈਈ ਨਕਹਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

•   ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਲੈਈ: ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 
ਨਕਿਾਇਆ ਅਡਿਾਸਂ ਨਿੱਚ

•   ਬੇਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਲੈਈ: ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 2 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਦਾ ਨਕਿਾਇਆ 
ਅਡਿਾਸਂ ਨਿੱਚ

ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੋਿ ਨਕਿਾਇਆ ਅਦਾ ਕਿਨ ਲੈਈ ਓਨਾ ਨਚਿ ਨਹੀਂ ਨਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਜਨਾ 
ਨਚਿ ਅਡਿਾਸਂ ਨਿੱਚ ਨਦੱਤੇ ਨਕਿਾਏ ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਦਂੀ।

ਜਦੋਂ ਨਕਿਾਇਆ ਬੈਂਕ ਿਾਹੀਂ (ਇਲੈੈੱਕਟ੍ਰੌਨਨਕਲੈੀ) ਨਦੱਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਗੱਲੈ ਦਾ 
ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਕ ਿਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਤੇ ਨਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਿਾਸ ਨਦਨ ਨੰੂ ਹੀ 
ਕੱਟੀ ਜਾਿ ੇਅਤੇ ਨਕਿਾਏ ਨੰੂ ਉਸ ਨਦਨ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨਨਆ ਜਾਿ।ੇ

ਨਕਿਾਏ ਨਿੱਚ ਿਾਧਾ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਸ਼ੁਿੂ ਹੋਣ ਜਾ ਂਨਪ੍ਛਲੈੀ ਿਾਿ ਨਕਿਾਏ ਦੀ ਿਕਮ ਬਦਲੈਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 
6 ਮਹੀਨੇ ਲੰੈਘ ਗਏ ਹੋਣੇ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿੱਚ ਨਾ ਨਕਹਾ ਨਗਆ ਹੋਿ,ੇ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚ 
ਨਕਿਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤਦ ਿੀ, 2 ਮਹੀਨਨਆ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ 
(ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਨਿੱਚ) ਨਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਬੇਨਮਆਦੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਕਿਾਇਆ 2 ਮਹੀਨਨਆ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ (ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ 
ਨਿੱਚ) ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਨਕਿਾਏ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ
ਨਕਿਾਏ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਮਆਿ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ 
ਆਈ ਹੋਿ,ੇ ਨਦੱਤੀਆ ਂਜਾਣ ਿਾਲੈੀਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ(ਨਜਿੇਂ ਨਕ, ਕਾਿ ਪ੍ਾਿਨਕੰਗ ਦੀ 
ਉਪ੍ਲੈਬਧਤਾ) ਨਿੱਚ ਘਾਟ, ਜਾ ਂਜੇਕਿ ਨਕਸੇ ਕੁਦਿਤੀ ਆਫ਼ਤ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ, ਹੜ੍੍ਹ, ਅੱਗ 
ਲੈੱਗਣ) ਕਾਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅੰਸ਼ਕ ਿੂਪ੍ ਨਿੱਚ ਿਨਹਣਯੋਗ ਨਾ ਿਨਹ ਗਈ ਹੋਿ।ੇ ਨਕਿਾਏ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਿੇ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਕੋਈ ਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ, ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਨਿੱਚ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਅਤੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਿੱਲੈੋਂ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਿਪ੍ਤ ਦੇ ਪ੍ੂਿੇ ਿਿਚੇ ਤਾ ਂਹੀ ਲੈਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਿ ਜਾਇਦਾਦ 
ਦਾ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਕੁਝ ਿਾਸ ਸ਼ਿਤਾ ਂ’ਤੇ ਿਿਾ ਉੱਤਿਦਾ ਹੋਿ।ੇ ਿਧੇਿੇ ਿਿੇਿ ੇਲੈਈ 
ਆਪ੍ਣਾ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦਾ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਿੋ।

ਪ੍ਾਣੀ ਦਾ ਨਬੱਲੈ ਨਤਮਾਹੀ ਜਾ ਂਨਛਮਾਹੀ ਜਾਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ 
ਨੰੂ ਪ੍ੁੱਛੋ ਨਕ ਨਬੱਲੈ ਨਕੰਨੀ ਿਾਿ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਬੱਲੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ 
ਢੁਕਿੀਂ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਨਿੱਚ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਬੱਲੈ ਨਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਿ ਨਬੱਲੈ ਅਦਾ ਕਿਨਾ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨਬਜਲੈੀ/ਗੈਸ/ਫ਼ੋਨ/ਇਟੰਿਨੈੱਟ
ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਿੋ – ਨਜ਼ਆਦਾਤਿ ਮਾਮਨਲੈਆ ਂ
ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ 
ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਹੋਿਗੇੀ। ਇਟੰਿਨੈੱਟ ਜਾ ਂਟੀ.ਿੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਟੇਲੈਾਇਟ ਨਡਸ਼ ਲੈਗਿਾਉਣ ਜਾ ਂ
ਸੋਲੈਿ ਨਬਜਲੈੀ ਛੋਟ (ਜੇਕਿ ਲੈਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਿ)ੇ ਦੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਬਾਿੇ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਿਨ ਲੈਈ 
ਆਪ੍ਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨਾਲੈ ਗੱਲੈਬਾਤ ਕਿੋ।

ਦਾਿਲੇੈ ਮੌਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦੀ ਨਿਪ੍ੋਿਟ
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਿੱਲੈੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਾਿਲੇੈ ਮੌਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦੀ 
ਨਿਪ੍ੋਿਟ (ਫਾਿਮ 1a) (Entry condition report - Form 1a) ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਸ਼ੁਿੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦਾ 
ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈੈਣ ਲੈਈ ਸਮਾ ਂਕੱਢੋ। 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੈੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਿਲੇੇੈ, ਇਸਦੀ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ) ਹਾਲੈਤ 
ਬਾਿੇ ਨਕਸੇ ਤਿ੍ਹਾ ਂਦੇ ਨਿਿਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲੈਈ ਸਹਾਈ ਹੋਿਗੇਾ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਪ੍ੂਿੀ 
ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਇਸਦੀ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਨਕਲੈ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ, 
ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਦੀ ਸਾਨਿਆ ਂਦੁਆਿਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਕਲੈ 14 ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਨਿੱਚ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

RTA ਿੱਲੈੋਂ ਸੁਝਾਅ ਨਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆ ਂਫੋਟੋਆ ਂਨਿੱਚ ਲੈਈਆ ਂ 
ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਨਾਲੈ ਨੱਥੀ  
ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ

https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/general-tenancy-agreement-form-18a
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/general-tenancy-agreement-form-18a
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/bond-lodgement-form-2
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/entry-condition-report-general-tenancies-form-1a
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਬਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ
ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਿ-ਿੇਿ ਕਿੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲੈ ਨਕਸੇ ਿੀ ਚੀਜ਼ (ਨਜਿੇਂ ਓਿਨ) ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿੱਿੋ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 
ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੈਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ 
ਿਨਹਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਿੰਮਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਨਥਤੀ ਨਿੱਚ ਹੈ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੌਿਾਨ ਆਮ ਮੁਿੰਮਤਾ ਂਕਿਿਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ ਕਿਨਾ ਸ਼ਾਮਲੈ 
ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂਦੁਆਿਾ ਇਹ ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਿਆ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦੀ ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਕਿਦੀ ਹੋਿ।ੇ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਮਆਿ, ਜੋ ਮੁਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ ਪ੍੍ਰਤੀ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨਮਆਿਾ ਂਨੰੂ ਲੈਾਗੂ ਕਿਨ ਲੈਈ, ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਦੀਆ ਂ
ਨਿਧੀਆ ਂਨੰੂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਿਦੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਨਲੈਿੇ ਅਨੁਸਾਿ ਲੈਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:

• ਨਿੀਆ ਂਨਕਿਾਏਦਾਿੀਆ ਂਲੈਈ 1 ਸਤੰਬਿ, 2023 ਤੋਂ ਅਤੇ 
• ਬਾਕੀ ਸਾਿੀਆ ਂਨਕਿਾਏਦਾਿੀਆ ਂਲੈਈ 1 ਸਤੰਬਿ, 2024 ਤੋਂ।

ਨਨਯਮਤ (ਿੁਟੀਨ) ਮੁਿੰਮਤ
ਨਕਸੇ ਿੀ ਲੋੈੜ੍ੀਂਦੀ ਮੁਿੰਮਤ ਬਾਿੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਸੂਨਚਤ 
ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਿ ’ਤੇ ਉਹ ਮੁਿੰਮਤ ਕਿਿਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਂਨਕਸੇ ਨੰੂ ਅਨਜਹਾ 
ਕਿਨ ਲੈਈ ਕਨਹ ਦੇਣਗੇ। ਨਬਨ੍ਹਾ ਂਨਲੈਿਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ਼ੁਦ ਮੁਿੰਮਤ ਨਹੀਂ 
ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਮੁਿੰਮਤ ਬਾਿੇ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, 
ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਿ ਇਸ ਮੁਿੰਮਤ ਨੰੂ ਪ੍ੂਿਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
RTA ਕੋਲੈ ਨਿਿਾਦ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੱਲੈ ਲੈਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਲੈਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈ ਮੁਿੰਮਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਕਲੈਪ੍ ਿੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਦਾਿਲੈ ਹੋਣ ਿਕਤ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ 
ਿੱਲੈੋਂ ਯੋਗ ਦਾਿਲੈਾ ਨੋਨਟਸ ਨਮਆਦ ਨਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਮਨਹਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਿਨਾ ਪ੍ਿਗੇਾ।

ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਿਾਲੈੀ ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਕੀ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ 
(ਜਾ ਂਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਮੂਹਿਲੇੈ ਪ੍ੰਨੇ) ’ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਿੰਮਤਕਿਤਾ ਨਾਲੈ 
ਸੰਪ੍ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪ੍ਾ ਿਹੇ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ:

1.  ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 4 ਹਫ਼ਨਤਆ ਂਦੇ ਨਕਿਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲੈ ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੁਿੰਮਤ 
ਕਿਿਾਉਣ ਲੈਈ ਯੋਗ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ 
ਕਿਨ ਲੈਈ ਨਕ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੁਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ੍ਣਾ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦਾ 
ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਦੇਿੋ)। 

  ਜੇਕਿ ਮੁਿੰਮਤਕਿਤਾ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ 
ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਿਸੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਹੋਿਗੇੀ ਨਜਸਨੰੂ ਲੈਾਜ਼ਮੀ, 
7 ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪ੍ੈਸੇ ਿਾਪ੍ਸ ਦੇਣੇ ਪ੍ੈਣਗੇ। ਸਾਿੀਆ ਂਿਸੀਦਾ ਂਦੀ 
ਇੱਕ ਨਕਲੈ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲੈ ਿੱਿੋ। ਨਿਕਲੈਨਪ੍ਕ ਤੌਿ ’ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 
ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ, ਨਸੱਧਾ ਮੁਿੰਮਤਕਿਤਾ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਨ ਲੈਈ ਕਨਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 

2.  ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ, ਮੁਿੰਮਤ ਆਦੇਸ਼ ਿਾਸਤੇ ਨਟ੍ਰਨਬਊਨਲੈ ਨੰੂ ਜ਼ਿੂਿੀ 
ਬੇਨਤੀਪ੍ੱਤਿ ਨਦਓ।

ਸਮੋਕ (ਧੂੰਏ ਲੈਈ) ਅਲੈਾਿਮ 
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕਾ/ਂਮੈਨੇਜਿਾ ਂਨੰੂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਮੁਤਾਨਬਕ, ਨਕਿਾਏ 
ਿਾਲੈੀਆ ਂਜਾਇਦਾਦਾ ਂਨਿੱਚ ਸਮੋਕ ਅਲੈਾਿਮ ਲੈਗਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 
ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਈ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਅੱਗਜ਼ਨੀ 
ਅਤੇ ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(Queensland Fire and Emergency 
Services) (qfes.qld.gov.au) ’ਤੇ ਜਾਓ। ਨਕਿਾਏਦਾਿਾ ਂਦੀ ਿੀ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀ ਹੈ 
ਨਕ ਉਗ ਸਮੋਕ ਅਲੈਾਿਮਾ ਂਦੀ ਜਾਚਂ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਿੱਿਣ ਅਤੇ ਬੈਟਿੀਆ ਂਨੰੂ 
ਬਦਲੈਣ। ਿਧੇਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਈ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਿੋ। 

ਉਪ੍ਕਿਣ ਜਾ ਂਸਮਾਨ (ਨਫਕਸਚਿ)
ਨਫਕਸਚਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕਾ/ਂਮੈਨੇਜਿਾ ਂਦੀ ਨਲੈਿਤੀ ਸਨਹਮਤੀ ਨਾਲੈ ਹੀ ਲੈਗਿਾਏ 
ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲੈ ਸਨਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਜੇਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਿਧੀਆ ਕਾਿਨ ਨਦੰਦੇ ਹਨ।

ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ ਨਿਹਾ ਕੋਈ ਨਕਿਾਏਦਾਿ, ਆਪ੍ਣੀ ਨਨੱਜੀ 
ਸੁਿੱਨਿਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੈਈ, ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਲੈਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਾਲੇੈ 
ਬਦਲੈਣ ਲੈਈ ਨਕਸੇ ਯੋਗ ਕਾਿੀਗਿ ਦਾ ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਨੰੂ, 
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਕੁੰਜੀਆ ਂਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੈ ਲੈਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਕੁੰਜੀਆ ਂਨਾ ਲੈੈਣ ਲੈਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ।

ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਭਾਈਚਾਿਕ ਟਾਈਟਲੈ ਸਕੀਮਾ ਂਨਿੱਚ ਸਾਝਂੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਾਲੇੈ ਨਹੀਂ 
ਬਦਲੈ ਸਕਦਾ। 

ਪ੍ਾਲੈਤੂ ਜਾਨਿਿ ਨਾਲੈ ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਿਨਹਣ ਲੈਈ  
ਬੇਨਤੀ ਕਿਨਾ 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਪ੍ਾਲੈਤੂ ਜਾਨਿਿ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ 
ਮਾਲੈਕ ਤੋਂ (Request for approval to keep a pet in rental 
property - Form 21) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਕੇ ਨਲੈਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਲੈੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲੈਕ ਨੰੂ 14 ਨਦਨਾ ਂਨਿੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਨਲੈਿਤੀ ਜਿਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

•  ਜੇਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹ ਪ੍ਾਲੈਤੂ ਜਾਨਿਿ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਲੈਈ 
ਹੋਿ ਯੋਗ ਸ਼ਿਤਾ ਂਿੀ ਿੱਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਿੱਲੈੋਂ ਿੱਿੀਆ ਂਸ਼ਿਤਾ ਂ’ਤੇ 
ਸਨਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂਬਾਿੇ ਹੋਿ ਗੱਲੈਬਾਤ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  ਜੇਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਅਸਿੀਕਾਿ 
ਕਿਨ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ, ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਾਲੈਤੂ ਜਾਨਿਿ ਿੱਿਣ ਲੈਈ ਸੋਚਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਨਯਮਾ,ਂ ਸਥਾਨਕ 
ਕੌਂਨਸਲੈ ਦੇ ਨਨਯਮਾ,ਂ ਜਾ ਂਬਾਡੀ ਕਾਿਪ੍ੋਿੇਟ ਦੇ ਉਪ੍-ਨਨਯਮਾ ਂਨਜਹੇ ਹੋਿ ਲੈਾਗੂ ਨਨਯਮਾ ਂ
ਦੀ ਿੀ ਪ੍ਾਲੈਣਾ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਨਿੀਿਣ ਅਤੇ ਜਾਚਂਾਂ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲੈਈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਲੈ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿੱਨਿਆ ਮਸਲੇੈ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਿੇਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 
ਨਨਯਮਤ ਨਨਿੀਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਕੇਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਬੁਾਿਾ ਨਕਿਾਏ ’ਤ ੇਨਦਤੱੀ ਜਾ ਿਹੀ ਹਿੋ ੇਜਾ ਂਿਚੇਣ ਲੈਈ ਲੈਗਾਈ ਜਾ 
ਿਹੀ ਹੈ ਤਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ ਨੰੂ ਿੀ ਇਸਦੀ ਮਿੁਮੰਤ ਲੈਈ ਜਾ ਂਇਸਨੰੂ ਦਿੇਣ 
ਲੈਈ ਦਾਿਲੇੈ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਪ੍ ੈਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਨਜ਼ਆਦਾਤਿ ਮਾਮਨਲੈਆ ਂਨਿਚੱ ਦਾਿਲੈ ਹਣੋ ਤੋਂ 
ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ, ਤਹੁਾਨੰੂ ਇੱਕ ਦਾਿਲੈਾ ਨੋਨਟਸ (ਫਾਿਮ 9) (Entry notice - 
Form 9) ਨਦਤੱਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਹਾਲੈਾਨਂਕ, ਐਮਿਜੈਂਸੀ ਨਿੱਚ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਿਲੱੈੋਂ 
ਜ਼ਬੁਾਨੀ ਤਿੌ ’ਤ ੇਮੰਨੇ ਜਾਣ ’ਤ ੇਉਹ ਦਾਿਲੈ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਦਾਿਲੈਾ ਯਗੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹਣੋਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਘਿਾ ਂਦੀਆ ਂਿੁਲੱੈ੍ਹੀਆ ਂਜਾਚਂਾ ਂ(ਓਪ੍ਨ ਹੋਮ ਇਸੰਪ੍ਕੈਸ਼ਨਾ)ਂ (ਜਦੋਂ ਕਈ ਜਾਚਂਾ ਂ
ਇਕੋੱ ਸਮੇਂ ’ਤ ੇਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ) ਲੈਈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡੀ ਨਲੈਿਤੀ 
ਸਨਹਮਤੀ ਲੈੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਿਧਿੇ ੇਿਿੇਿ ੇਜਾਨਣ ਲੈਈ ਸਾਡੀ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤ ੇਆਓ।

https://www.qfes.qld.gov.au/
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/request-for-approval-to-keep-a-pet-in-a-rental-property-form-21
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/request-for-approval-to-keep-a-pet-in-a-rental-property-form-21
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/entry-notice-form-9
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/entry-notice-form-9
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਸਬ-ਲੈੈਨਟੰਗ (ਅਗਾਹਂ ਨਕਿਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ)  
ਅਤੇ ਸਨਹ-ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਾ ਜਾ ਂਨਹੱਸਾ ਅਗਾਹਂ ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਨੇਜਿ/ਮਾਲੈਕ ਦੀ ਨਲੈਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਿੀ ਲੈੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਨਾਹਂ ਕਨਹਣ ਲੈਈ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲੈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਆਪ੍ਣਾ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦਾ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਦੇਿੋ, ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/
ਮੈਨੇਜਿ ਨਾਲੈ ਗੱਲੈਬਾਤ ਕਿੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਸਨਹਮਤੀ ਮਤੇ ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਨਿੱਚ ਲੈਿ।ੋ 
ਆਪ੍ਣੇ ਸਨਹ-ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਨੰੂ ਬੌਂਡ ਿਕਮ ਦੀ ਿਸੀਦ ਦੇਣ ਅਤੇ RTA ਕੋਲੈ ਬੌਂਡ ਦਿਜ 
ਕਿਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਮੁੱਿ-ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਦੀਆ,ਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨਜਹੀਆ ਂਹੀ 
ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਹਨ।

ਸਮੱਨਸਆਿਾਂ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲੈਤ ਕਰਦੇ ਹੋ 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰੈਘਣਾ ਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ 
ਇੱਕ ਉਲੰੈਘਣਾ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਲੈਈ ਨੋਨਟਸ (ਫਾਿਮ 11) (Notice to remedy 
breach - Form 11) ਜਾਿੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਤੁਸੀਂ ਨਕਿਾਇਆ ਦੇਣ ਲੈਈ 7 ਨਦਨਾ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਦੇਿੀ ਕਿ ਨਦੱਤੀ  ਜਾ ਂ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ (ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਿੱਲੈੋਂ) ਸਨਹਮਤ ਹੋਈ 
ਹਾਲੈਤ ਨਿੱਚ ਨਹੀਂ ਿੱਨਿਆ ਹੈ। 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਨਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲੈ ਨਹੀਂ ਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਿੱਲੈੋਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਲੈਈ ਨੋਨਟਸ (ਫਾਿਮ 12) (Notice to leave - Form 
12) ਨਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਝ ਗਲੈਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਜੇਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰੈਘਣਾ ਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ 
ਇੱਕ, ਉਲੰੈਘਣਾ ਦੇ ਉਪ੍ਾਅ ਲੈਈ ਨੋਨਟਸ (ਫਾਿਮ 11) (Notice to remedy 
breach - Form 11) ਜਾਿੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਭਂ-ਸੰਭਾਲੈ 
ਕਿਨ ਨਿੱਚ ਅਸਫਲੈ ਹੈ, ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਕੀਤੀਆ ਂਬੇਨਤੀਆ ਂਦਾ ਕੋਈ ਜਿਾਬ ਨਹੀਂ 
ਨਦੰਦਾ ਜਾ ਂਸਹੀ ਨੋਨਟਸ ਨਦੱਤੇ ਬਗੈਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਦਾਿਲੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਨਕਸੇ ਮੁਿੰਮਤ ਲੈਈ ਸੂਨਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਨੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਅੰਦਿ ਕੋਈ ਕਾਿਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈ 
ਇੱਕ ਮੁਿੰਮਤ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਈ, ਨਟ੍ਰਨਬਊਨਲੈ ਕੋਲੈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਕਲੈਪ੍ ਿੀ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੱਨਸਆਿਾ ਂਦਾ ਹੱਲੈ ਕੱਢਣਾ
ਚੰਗਾ ਸੰਚਾਿ, ਨਜ਼ਆਦਾਤਿ ਸਮੱਨਸਆਿਾ ਨੰੂ ਹੱਲੈ ਕਿਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਕਾ ਂ
ਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਿੋ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨਾਲੈ ਨਸੱਧੀ 
ਗੱਲੈਬਾਤ ਕਿੋ। ਜੇਕਿ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾ ਂਗੱਲੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, RTA’s ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਨਿਪ੍ੱਿ 
ਨਿਿਾਦ ਹੱਲੈ ਸੇਿਾ ਮਦਦਗਾਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ ਇਸਦਾ ਹਲੇੈ ਿੀ ਕੋਈ ਹੱਲੈ ਨਹੀਂ 
ਨਨਕਲੈਦਾ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇੈ ਨੰੂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਨਸਿਲੈ ਅਤੇ ਪ੍੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਨਬਊਨਲੈ 
(Queensland Civil and Administrative Tribunal (QCAT)) ਕੋਲੈ 
ਨਲੈਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪ੍ਣੀ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਨਿੱਚ  
ਿਾਧਾ ਕਿਨਾ 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੇਂ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ 
ਿਨਹਣਾ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਨਬਨ੍ਹਾ ਂਹੋਿ ਕੋਈ ਬਦਲੈਾਅ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਚੱਠੀ ਜਾ ਂਨਬਆਨ 
’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਨਿੀਂ ਨਮਤੀ ਨਲੈਿੀ ਗਈ ਹੋਿ।ੇ 

ਜੇਕਿ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੇ ਨਕਸੇ ਿੀ ਨਨਯਮ ਨਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲੈਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾ ਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿਾ ਂਨਲੈਿਤੀ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ 
ਨਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਹੋਿਗੇੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੋਨਾ ਂਨੰੂ, ਪ੍ੁਿਾਣੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਦੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ 
ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਹੋਿਗੇੀ। ਜੇਕਿ ਇਸ ਨਿੱਚ ਕੋਈ 
ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਿਨ ਬਦਲੈਾਅ ਹੈ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ, ਨਕਿਾਏ ਨਿੱਚ ਿਾਧਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ 
ਲੈੱਗਦਾ ਹੋਿ)ੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਾਲੈ ਉਠਾਅ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾ ਂਿੱਲੈੋਂ ਨਿੇਂ 
ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਨਧਆਨ ਨਿੱਚ ਿੱਿੋ ਨਕ 
ਨਪ੍ਛਲੈਾ ਨਕਿਾਇਆ ਿਧਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਨਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਨਕਿਾਏ ਨਿੱਚ ਿਾਧਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਦਿਨਮਆਨ ਕੋਈ ਿੀ ਸੰਪ੍ਿਕ ਹੋਏ 
ਨਬਨਾ,ਂ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਨਮਤੀ ਲੰੈਘ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ 
ਬੇਨਮਆਦੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਿਜੋਂ ਜਾਿੀ ਿਨਹੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

rta.qld.gov.au 1300 366 311 RTA ਵੈੱਿ ਸਵੇਾਵਾ ਂ
RTA Web Services

ਸਾਡ ੇਨਾਲ ਜੁੜੋ

ਲਲੰਕਡਇਨ
LinkedIn

ਯੂ-ਲਿਊਬ
YouTube 

ਈ-ਲਨਊਜ਼
eNews

ਪੌਡਕਾਸਿ
Podcast

https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-remedy-breach-form-11
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-remedy-breach-form-11
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-leave-form-12
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-leave-form-12
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-remedy-breach-form-11
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/notice-to-remedy-breach-form-11
https://www.rta.qld.gov.au/
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGgHZt2pErXdAAAAYRftW_I6V83toDt9JFnCsbCuVA1W0dryPjg3ZO3ByVaoEicNW-zDtM0UGNXhchBz-OOraFtyYTE9lBt4UqkmH0Y4fCxTeBlb1xede7q0vP-NaYjFrA0tk8=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fresidentialtenanciesauthority
https://www.youtube.com/c/RTAQueensland
https://www.rta.qld.gov.au/news
https://www.rta.qld.gov.au/podcast
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਜਾ ਂਬੇਨਮਆਦੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ 
ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ
ਨਨਸ਼ਨਚਤ ਨਮਆਦ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬਨਾ ਂਨਕਸੇ ਨੋਨਟਸ ਨਦੱਤੇ 
ਛੱਡ ਕੇ (ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ 14 ਨਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ 
ਨਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪ੍ਿਗੇਾ। ਜੇਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ 
ਕੇ ਜਾਿ ੋਤਾ ਂਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ 2 ਮਹੀਨਨਆ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਿਗੇਾ। 

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦਂੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੈਗਾਤਾਿ ਨਕਿਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪ੍ਿਗੇਾ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲੈਤ ਨਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 
ਆਏ ਸੀ, ਜਾਇਜ਼ ਘਸਾਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਛੱੁਟ  

ਆਪ੍ਣੀ ਨਬਜਲੈੀ, ਗੈਸ, ਟੈਲੈੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇਟੰਿਨੈੱਟ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 
ਨਡਸਕਨੈਕਟ ਕਿਨਾ ਯਾਦ ਿੱਿੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਿੋਂ ਤਾ ਂਡਾਕ ਪ੍ਤੇ ਨੰੂ ਿੀ 
ਦੂਸਿੀ ਥਾ ਂ‘ਤੇ ਬਦਲੈ (ਿੀ-ਡਾਇਿੈਕਟ ਕਿ) ਲੈਿ।ੋ 

ਆਪ੍ਣੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨੰੂ ਤੋੜ੍ਨਾ 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨੰੂ ਤੋੜ੍ਦੇ ਹੋ (ਨਜਿੇਂ ਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ 
ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲੈਾ ਕਿਦੇ ਹੋ) ਤਾ ਂਨਕਿਾਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ 
ਨੰੂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੈਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿ ਹੋਿੋਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਸਿਾ ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਨਹੀਂ 
ਨਮਲੈ ਜਾਦਂਾ ਜਾ ਂਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਦਂੀ।

ਤੁਸੀਂ ਹੋਿ ਿਿਨਚਆ ਂਲੈਈ ਿੀ ਦੇਣਦਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ 
ਮੁੜ੍-ਨਕਿਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੈਾਗਤ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਈ ਮਸ਼ਹੂਿੀ ਕਿਨੀ।

ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਿਿਚਾ ਘੱਟ ਕਿਨ ਲੈਈ 
ਕੋਨਸ਼ਸ਼ਾ ਂਕਿਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿੱਤੀ ਔਿ 
ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿੱਤੀ ਔਿ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ 
ਨੰੂ ਜਾਿੀ ਿੱਿਣ ਦੇ ਅਮਿੱਥ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ QCAT ਨੰੂ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਿਨ 
ਲੈਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੂਿੀ ਬੇਨਤੀਪ੍ੱਤਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਆਦਾ ਨਿੱਤੀ ਔਿ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਿਣਾ ਂਨਿੱਚ ਗੰਭੀਿ ਨਬਮਾਿੀ ਅਤੇ ਿੁਜ਼ਗਾਿ 
ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

QCAT ਨੰੂ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਿਹੇ ਨਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀਆ ਂਸਨਥਤੀਆ ਂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਦਿਾਉਣ 
ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਪ੍ਿਗੇੀ। QCAT ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੈਈ ਅਤੇ 
ਸਾਝਂ ੇਤੌਿ ’ਤੇ ਸਨਹਮਤ ਹੋਈ ਤਿੀਕ ਲੈਈ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਲੈਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਿ ਨਨਕਲੈਣ ਿਲੇੇੈ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਿਪ੍ੋਿਟ
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਬਾਹਿ ਨਨਕਲੈਣ ਿਲੇੇੈ ਦੀ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਿਪ੍ੋਿਟ (ਫਾਿਮ 14a) (Exit 
condition report - Form 14a) ਪ੍ੂਿੀ ਕਿਨੀ ਪ੍ਿਗੇੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੈੋਂ 
ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦੀ ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਨਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਸ ਿਲੇੇੈ 
ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਨਾਲੈ ਤੁਲੈਨਾ ਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਜੇਕਿ ਸੰਭਿ ਹੋਿ ੇ
ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨਾਲੈ ਇੱਕ ਆਿਿੀ ਜਾਚਂ ਕਿਨ ਦਾ 
ਪ੍੍ਰਬੰਧ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਿੱਲੈੋਂ ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਪ੍ੂਿੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ 
ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਦੇ ਨਤੰਨ ਕਾਿੋਬਾਿੀ 
ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੈ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

RTA ਸੁਝਾਅ ਨਦੰਦਾ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆ ਂਤਸਿੀਿਾ ਂਨਿੱਚ ਲੈਈਆ ਂਜਾਣ ਅਤੇ 
ਇਸਨੰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਾਲੈਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਿਜੋਂ ਨਿਪ੍ੋਿਟ ਨਾਲੈ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।ੇ

ਆਪ੍ਣਾ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈੈਣਾ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਹਣੋ ’ਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸ ਨਮਲੈ ਜਾਦਂਾ ਹ ੈਬਸ਼ਿਤ ੇਨਕ ਤਸੁੀਂ 
ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ ਦਾ ਨਕਿਾਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਂਹਿੋ ਿਿਨਚਆ ਂਲੈਈ ਕੋਈ ਹੋਿ ਪ੍ਸੈਾ 
ਨਾ ਦਣੇਾ ਹਿੋ।ੇ ਤਸੁੀਂ ਿਾਪ੍ਸ ਕਿਨ ਿਾਲੇੈ ਨਦਨ ਨੰੂ ਜਾ ਂਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ੍ਣੀ ਬੌਂਡ ਦੀ 
ਿਕਮ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲੈਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹੋ। ਆਪ੍ਣਾ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲੈਈ 
ਤਹੁਾਨੰੂ RTA ਨੰੂ ਆਪ੍ਣ ੇਸਪੰ੍ਿਕ ਿਿੇਿ,ੇ ਨਿਾ ਂਪ੍ਤਾ ਅਤ ੇਬੈਂਕ ਿਾਤ ੇਦ ੇਿਿੇਿ ੇਦਣੇ ੇਪ੍ਣੈਗ।ੇ 
ਤਸੁੀਂ RTA ਿੈੱਬ ਸਿੇਾਿਾ ਂ(RTA Web Services) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹਏੋ ਤਜ਼ੇ ਅਤ ੇਸਿੌੇ 
ਤਿੀਕੇ ਨਾਲੈ ਆਪ੍ਣੇ ਿਿੇਿ ੇਆਨਲੈਾਇਨ ਅਪੱ੍ਡੇਟ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ

ਬੌਂਡ ਨਸਿਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੈੀਆ ਦੇ ਬੈਂਕ ਿਾਨਤਆ ਂਨਿੱਚ ਹੀ ਿਾਪ੍ਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਦਿਨਮਆਨ ਸਨਹਮਤ ਹੋਈ ਿਾਪ੍ਸੀ ਿਾਸ਼ੀ, 
ਆਪ੍ਣਾ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸ ਪ੍ਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਿਾ ਤਿੀਕਾ ਹੈ।

ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ ਅਤ ੇਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਰ ਿਾਪਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁਦੰ ੇਹੋ
ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਆਨਲੈਾਇਨ RTA ਿੈੱਬ ਸੇਿਾਿਾ ਂ(RTA 
Web Services) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਲੈਈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਕਲੈਨਪ੍ਕ ਤੌਿ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਨਕਿਾਏ ਦੇ 
ਬੌਂਡ ਦਾ ਨਿਫੰਡ (ਫਾਿਮ 4) (Refund of rental bond - Form 4) ਕਾਗਜ਼ 
ਅਧਾਨਿਤ ਦਸਤਾਿਜ਼ੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨਾ ਪ੍ਿਗੇਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ RTA ਕੋਲੈ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਿਾਉਣਾ 
ਪ੍ਿਗੇਾ। RTA ਨਨਿਦੇਸ਼ ਨਦੱਤੇ ਮੁਤਾਨਬਕ ਕੁਝ ਨਦਨਾ ਂਹੀ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸ ਕਿ ਦੇਿਗੇਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਰ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂRTA ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ ਨੰੂ ਨਕਸ ੇਿੀ ਤਿ੍ਹਾ ਂਦ ੇਮਸਲੇੈ 
ਸਲੁੈਝਾਉਣ ਲੈਈ ਉਤਾਨਸ਼ਹਤ ਕਿੇਗਾ। ਜਾ ਂਤਸੁੀਂ ਜਾ ਂਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮਨੇੈਜਿ RTA 
ਿੈੱਬ ਸਿੇਾਿਾ ਂ(RTA Web Service) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇਹਏੋ ਆਨਲੈਾਈਨ ਜਾ ਂਕਾਗਜ਼ 
ਅਧਾਨਿਤ ਨਕਿਾਏ ਦ ੇਬੌਂਡ ਦਾ ਨਿਫੰਡ (ਫਾਿਮ 4) (Refund of rental bond - 
Form 4) ਦੀ ਿਿਤੋਂ ਕਿਦ ੇਹਏੋ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸੀ ਦਾ ਫਾਿਮ ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਿਿਾ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ 

RTA ਿਾਪ੍ਸੀ ਲੈਈ ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ (ਪ੍ਾਿਟੀ A) ਨੰੂ ਪ੍੍ਰਨਕਨਿਆ ਨਿਚੱ 
ਪ੍ਾਿਗੇਾ। ਜਕੇਿ ਦਸੂਿਾ ਨਿਅਕਤੀ (ਪ੍ਾਿਟੀ B), ਨਜਸਦ ੇਦਸਤਖ਼ਤ/ਇਕਿਾਿਨਾਮਾ ਮਜੌਦੂ 
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਾਿਟੀ A ਦੀ ਿਾਪ੍ਸੀ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਨਾਲੈ ਸਨਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ, ਤਾ ਂਉਹ 
ਦਿਸਾਈ ਗਈ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਂਦ ੇਅਦੰਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨੰੂ ਿਕੋਣ ਲੈਈ ਸਿਾਲੈ ਚੁਕੱ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

RTA ਪ੍ਾਿਟੀ B ਨੰੂ ਦਾਅਿ ੇਦਾ ਇੱਕ ਨੋਨਟਸ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਿਟੀ B ਿੈੱਬ ਸੇਿਾਿਾ ਂ
ਿਾਹੀਂ ਨਡਜੀਟਲੈ ਤੌਿ ‘ਤੇ ਜਾ ਂRTA ਨੰੂ ਨਮੱਥੀ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਨਿਿਾਦ ਹੱਲੈ ਕਿਨ 
ਲੈਈ ਬੇਨਤੀ (ਫਾਿਮ 16) (Dispute resolution request - Form 16) 
ਜਮ੍ਹਾ ਂਕਿਿਾਕੇ ਅਸਨਹਮਤੀ ਦਿਜ ਕਿਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਿ RTA ਨੋਨਟਸ ’ਤੇ 
ਦਿਸਾਏ ਮੁਤਾਨਬਕ 14 ਨਦਨਾ ਂਅੰਦਿ, ਪ੍ਾਿਟੀ B ਿੱਲੈੋਂ ਿੈੱਬ ਸੇਿਾਿਾ ਂਿਾਹੀਂ ਨਡਜੀਟਲੈ 
ਹੁੰਗਾਿਾ ਜਾ ਂਇੱਕ ਪ੍ੂਿਾ ਕੀਤਾ ਫਾਿਮ 16 ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ ਤਾ ਂਪ੍ਾਿਟੀ A ਦੇ ਬੌਂਡ 
ਿਾਪ੍ਸੀ ਫਾਿਮ ’ਤੇ ਦਿਸਾਏ ਮੁਤਾਨਬਕ ਉਸਨੰੂ ਬੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ ਨਦੱਤਾ ਜਾਿਗੇਾ।

ਜੇਕਿ ਉਪ੍ਿੋਕਤ ਦਿਸਾਈ ਪ੍੍ਰਨਕਨਿਆ ਿਾਹੀਂ ਪ੍ਾਿਟੀ B ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸੀ ਿਾਸ਼ੀ ਨਾਲੈ 
ਅਸਨਹਮਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਇਹ RTA ਦੀ ਨਿਿਾਦ ਹੱਲੈ ਸੇਿਾ ਨਾਲੈ ਨਿਿਾਦ 
ਪ੍੍ਰਨਕਨਿਆ ਸ਼ੁਿੂ ਕਿੇਗੀ, ਨਜਸ ਨਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲੈਾਹਕਿਤਾ ਅਸਨਹਮਤੀ ਨੰੂ ਸੁਲੈਝਾਉਣ 
ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਿੇਗਾ। ਜੇਕਿ ਦੋਿੇਂ ਪ੍ਾਿਟੀਆ ਂਸਨਹਮਤ ਹੋ ਜਾਦਂੀਆ ਂਹਨ, ਤਾ ਂਦੋਨਾ ਂ
ਪ੍ਾਿਟੀਆ ਂਨੰੂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸੀ ਫਾਿਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋੈੜ੍ ਹੋਿਗੇੀ ਅਤੇ 
ਬੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍੍ਰਨਕਨਿਆ ਨਿੱਚ ਸਨਹਮਤੀ ਅਨੁਸਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗੇਾ। 

ਜੇਕਿ ਸਨਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤਾ ਂਪ੍ਾਿਟੀ B (ਨਿਅਕਤੀ ਨਜਸ ਨੇ ਨਿਫੰਡ ਫਾਿਮ ’ਤੇ 
ਅਸਨਹਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ) ਫੈਸਲੇੈ ਲੈਈ QCAT ਕੋਲੈ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਂ
ਨੰੂ ਇਹ 7 ਨਦਨਾ ਂਦੇ ਨਿੱਚ ਕਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ RTA ਨੰੂ QCAT ਬੇਨਤੀਪ੍ੱਤਿ 
ਬਾਿੇ ਸਹੀ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਂਦੇ ਅੰਦਿ ਨਲੈਿਤੀ ਿੂਪ੍ ਨਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਕੇਿ ਪ੍ਾਿਟੀ B ਿਲੱੈੋਂ 7 ਨਦਨਾ ਂਦੀ ਸਮਾ-ਂਸੀਮਾ ਂਦ ੇਅੰਦਿ QCAT ਕੋਲੈ ਬਨੇਤੀਪ੍ਤੱਿ ਦਾਿਲੈ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ, ਤਾ ਂRTA ਪ੍ਾਿਟੀ A ਦ ੇਬੌਂਡ ਿਾਪ੍ਸੀ ਫਾਿਮ ’ਤੇ ਦਿਸਾਏ ਮਤੁਾਨਬਕ ਬੌਂਡ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ ਦਿੇਗੇੀ। ਨਿਿਾਦ ਹਲੱੈ ਬਾਿੇ ਿਧਿੇੇ ਜਾਣਕਾਿੀ rta.qld.gov.au ’ਤ ੇਉਪ੍ਲੈਬਧ 
ਹ ੈਅਤੇ QCAT ਬਾਿ ੇਜਾਣਕਾਿੀ qcat.qld.gov.au ’ਤੇ ਨਮਲੈ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/exit-condition-report-general-tenancies-form-14a
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/exit-condition-report-general-tenancies-form-14a
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/refund-of-rental-bond-form-4
https://www.rta.qld.gov.au/rta-web-services
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/refund-of-rental-bond-form-4
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/refund-of-rental-bond-form-4
https://www.rta.qld.gov.au/forms-resources/forms/forms-for-general-tenancies/dispute-resolution-request-form-16
https://www.rta.qld.gov.au/
http://qcat.qld.gov.au/
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ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿੰਮ ਿਰਦੀ ਹੈ

ਸੂਕਚਤ ਰਹੋ
ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਨਿੱਚ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਬਾਿੇ ਿਬਿਾ ਂਅਤੇ ਮਹੱਤਿਪ੍ੂਿਨ ਜਾਣਕਾਿੀ 

ਪ੍ਾਉਣ ਲੈਈ rta.qld.gov.au ’ਤੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ੍ ਕਿੋ।

ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਬਹੰਸਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਕਿਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਚੱ ਘਿਲੂੇੈ ਅਤ ੇਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹਸੰਾ
ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਕੋਈ ਅਨਜਹੀ ਨਹੰਸਾ ਜਾ ਂਦੁਿਨਿਿਹਾਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜੱਥੇ 
ਦੁਿਨਿਿਹਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੈਾ ਨਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਜੀਿਨ ਸਾਥੀ (ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਸਮੇਤ), ਕੋਈ 
ਨੇੜ੍ਲੈਾ ਜਾ ਂਡੇਨਟੰਗ ਕਿਨ ਿਾਲੈਾ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਨਿਿਾਿ ਦਾ ਜੀਅ ਜਾ ਂਕੋਈ 
ਗੈਿ-ਿਸਮੀ ਦੇਿਭਾਲੈ ਕਿਨ ਿਾਲੈਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਕਿਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦਾ 
ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ ਨਿਹਾ ਹੋਿ,ੇ ਉਸ ਕੋਲੈ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ 
ਉਹ ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਨਾ ਦਿਸਾਏ ਗਏ ਹੋਣ।

ਜੇਕਿ ਨਕਿਾਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਿਨਹਣ ਿਾਲੈਾ ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ ਨਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿੱਚ ਿਨਹਣਾ 
ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ ਜਾ ਂਮੈਨੇਜਿ ਨੰੂ ਸਬੰਨਧਤ 
ਸਬੂਤ ਨਦਿਾ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਿਾਲੈੀ ਕਿਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੰੂ ਸੱਤ ਨਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਕੇ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਨਹਤ ਨੰੂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 7 
ਨਦਨਾ ਂਤੋਂ ਪ੍ਨਹਲੈਾ ਂਿਾਲੈੀ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਿ ਉਹਨਾ ਂ7 ਨਦਨਾ ਂਦਾ ਨੋਨਟਸ ਿਾਲੈੀ 
ਨਮਆਦ ਦਾ ਨਕਿਾਇਆ ਦੇਣ ਲੈਈ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿ ਹੋਣਗੇ।

ਨਕਿਾਏਦਾਿ, ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਨਹਤ ਨੰੂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲੈਈ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਨਹਤ ਨੰੂ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲੈਈ ਨੋਨਟਸ (ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ) 
(ਫਾਿਮ 20) (Notice ending tenancy interest (domestic and 
family violence - Form 20)) ਪ੍ੂਿਾ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ ਆਪ੍ਣੇ ਬੌਂਡ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਈ ਨਕਿਾਏ ਦੇ 
ਬੌਂਡ ਨੰੂ ਿਾਪ੍ਸ ਲੈੈਣ ਲੈਈ ਜਾ ਂਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦੇ ਅਧਾਿ ’ਤੇ 
ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਨਹਤ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਦੇ ਕਾਿਨ ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਦਾ ਬੌਂਡ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਾਉਣ 
ਲੈਈ ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ ਿਹੇ ਲੋੈਕਾ ਂਲੈਈ ਬੌਂਡ ਨਿਫੰਡ 
(ਫਾਿਮ 4a) (Bond refund for persons experiencing domestic 
and family violence - Form 4a) ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ੂਿਾ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੂਿੀ ਹੈ ਨਕ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲੈਕ/ਮੈਨੇਜਿ, ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ 
ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ ਿਹੇ ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਦੀ ਨਨੱਜਤਾ ਨੰੂ, ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸੁਿੱਨਿਆ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲੈਈ, ਬਿਕਿਾਿ ਿੱਿਣ। ਕਾਨੰੂਨ ਮੁਤਾਨਬਕ ਲੋੈੜ੍ਾ ਂਪ੍ੂਿੀਆ ਂਨਾ ਕਿਨ 
ਿਾਨਲੈਆ ਂ’ਤੇ ਜ਼ੁਿਮਾਨੇ ਲੈਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਕਾ ਂਅਤੇ ਨਜ਼ੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਬਾਿੇ ਹੋਿ 
ਜਾਨਣ ਲੈਈ rta.qld.gov.au ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਕੋਈ ਨਿਅਕਤੀ QCAT ਨੰੂ ਹੇਠ ਨਲੈਿੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਲੈਈ ਿੀ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

•   ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪ੍ਤੀ ਲੈਈ 

•   ਇੱਕ ਨਕਿਾਏਦਾਿ ਿਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲੈਈ

•   ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਨਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲੈਈ 
ਨਜਸਨੇ ਘਿੇਲੂੈ ਨਹੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਿਿਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ

•   ਨਕਿਾਏਦਾਿੀ ਦੇ ਉਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਿੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਨਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ 
ਹੋਣ ਤੋ ਿੋਕਣ ਲੈਈ, ਨਜੱਥੇ ਇਕਿਾਿਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰੈਘਣਾ ਉਸ ਨਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਕਾਿਿਾਈਆ ਂਦਾ ਨਸੱਟਾ ਸੀ ਨਜਸਨੇ ਘਿੇਲੂੈ ਜਾ ਂਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ 
ਕਾਿਿਾਈ ਕੀਤੀ

ਹਿੇਕ ਨਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਸੁਿੱਨਿਅਤ ਮਨਹਸੂਸ ਕਿੇ ਅਤੇ ਨਹੰਸਾ ਤੋਂ 
ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਿ।ੇ ਜੇਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਿ ਨਿੱਚ ਨਹੰਸਾ ਹੋ ਿਹੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਿੇਲੂੈ 
ਨਹੰਸਾ ਆਦੇਸ਼ (DVO) ਲੈਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਘਿੇਲੂੈ ਨਹੰਸਾ ਆਦੇਸ਼ਾ ਂ’ਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪ੍੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਲੈਈ, ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ ਕੋਿਟਸ 
ਿੈੱਬਸਾਈਟ courts.qld.gov.au ’ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਨਹੰਸਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਜਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਸ਼ਕਾਿ ਹੋ 
ਿਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਨਲੈਿੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾ ਂਨਿੱਚੋਂ ਨਕਸੇ ਨੰੂ ਿੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪ੍ਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਿਥਨ ਲੈਈ ਸੰਪ੍ਿਕ ਕਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਕਿਾਏਦਾਿਾ ਂਲੈਈ ਪ੍ਾਕੇਟ ਗਾਈਡ - ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨਨਟ (ਫਾਿਮ 17a) ਜਾਣਕਾਿੀ ਨਬਆਨ  
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ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ  
(The Residential Tenancies Authority) 
ਸਾਈਟ	 rta.qld.gov.au
ਫੋਨ	 1300 366 311 (ਸੋਮਿਾਿ – ਸ਼ੁੱਕਿਿਾਿ: 8:30 ਸਿਿੇ – 5 ਸ਼ਾਮ)

ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਪ੍ੁਨਲੈਸ, ਫਾਇਿ ਫਾਈਟਿ ਜਾ ਂਐਂਬੂਲੈੈਂਸ
ਫੋਨ	 000 (ਨਤੰਨ ਨਸਫ਼ਿਾ)ਂ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈੈਂਡ (Tenants Queensland) 
ਸਾਈਟ	 tenantsqld.org.au
ਫੋਨ	 1300 744 263

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਲੇੈਅ ਸੇਿਾ (National Relay Service)
ਉਹਨਾ ਂਨਿਅਕਤੀ ਲੈਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਦੰਦਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਨਜਨ੍ਹਾ ਂਨੰੂ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੈ ਪ੍ਾਉਂਦੇ ਹਨ 
ਫੋਨ	 133 677

Translationz
ਨਜਨ੍ਹਾ ਂਗਾਹਕਾ ਂਨੰੂ ਅਨੁਿਾਦ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – Translationz 
ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਈ, ਨਬਨਾ ਂਨਕਸੇ ਿਾਧੂ ਿਿਚੇ ਦੇ RTA ਨੰੂ ਟੈਲੈੀਫੋਨ ਕਿੇਗੀ। 
ਫੋਨ	 07 2000 4600 

ਲੈਾਈਫ਼ਲੈਾਈਨ (Lifeline)
ਸੰਕਟ ਿਲੇੇੈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਿੁਦਕੁਸ਼ੀ ਿੋਕਥਾਮ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਫੋਨ	 13 11 14

ਡੀ.ਿੀ ਕਨੈਕਟ (DV Connect)
ਘਿੇਲੂੈ, ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਅਤੇ ਨਜਨਸੀ ਨਹੰਸਾ ਲੈਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ
ਸਾਈਟ	 dvconnect.org
ਫੋਨ	 1800 811 811 – ਔਿਤਾ ਂਲੈਈ
ਫੋਨ	 1800 600 636 – ਮਿਦਾ ਂਲੈਈ
ਫੋਨ	 1800 010 210 – ਨਜਨਸੀ ਹਮਲੇੈ ਲੈਈ ਹਾਟਲੈਾਈਨ

1800 RESPECT
ਨਜਨਸੀ ਹਮਲੇੈ, ਘਿੇਲੂੈ ਅਤੇ ਪ੍ਨਿਿਾਿਕ ਹਮਲੇੈ ਲੈਈ ਸਲੈਾਹ ਲੈਈ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੇਿਾ
ਸਾਈਟ	 1800respect.org.au
ਫੋਨ	 1800 737 732 

ਮੂਲੈ ਕਨਿਾਸੀ ਪਕਰਿਰਾਕ ਘਰੇਲੂੈ ਕਹੰਸਾ
ਪ੍ੀੜ੍ਤਾ ਂਦੇ ਹੱਕ, ਸਲੈਾਹ ਅਤੇ ਨਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਫੋਨ	 1800 019 123

ਸੰਪ੍ਿਕ ਜਾਣਕਾਿੀ 

https://www.rta.qld.gov.au/news
https://www.rta.qld.gov.au/notice-ending-tenancy-interest-domestic-and-family-violence-form-20
https://www.rta.qld.gov.au/notice-ending-tenancy-interest-domestic-and-family-violence-form-20
https://www.rta.qld.gov.au/bond-refund-for-persons-experiencing-domestic-and-family-violence-form-4a
https://www.rta.qld.gov.au/bond-refund-for-persons-experiencing-domestic-and-family-violence-form-4a
https://www.rta.qld.gov.au/
http://courts.qld.gov.au
https://www.rta.qld.gov.au/
http://tenantsqld.org.au
http://dvconnect.org
https://1800respect.org.au/

