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ਿਰਪੋਰਟ ਸਾਰ  

ਅਸੀ ਂਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਕਉ ਂਕੀਤੀ? 

1. ਲੰਘ ੇਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ, ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾ,ਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾ ਂਦੀਆ ਂਕੁਛ ਿਚੰਤਾਵਾ ਂਸੁਣੀਆ,ਂ 
ਜੋ ਲੋਕਲ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਕ�ਸਲ ਰੇਟ ਨਾ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਿਵੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾ ਂਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਿਵਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ। ਕੋਿਵਡ 19 
ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖਿਦਆ,ਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 
ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕ�ਦਰ ਸੀ ਕ�ਸਲ ਵੱਲ�  ਿਦੱਤੀ ਿਵਤੱੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਘਰ-ਮਾਲਕਾ ਂਨੰੂ ਰਾਹਤ  (ਰੇਟਪੇਅਰ ਿਜਹੜੇ 
ਆਪਣੇ ਮੱੁਖ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀ ਂਸਨ)।     

 

ਅਸੀ ਂਕੀ ਪਾਇਆ  
2. ਿਵਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆ ਂ79 ਕ�ਸਲਾਂ ਦੀਆ ਂਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਰੇਟਪਅੇਰਾਂ ਸੰਬਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। 
ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ "ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਲਾਟਰੀ" ਵਾਂਗ ਹੈ, ਵੱਖ ਵਖੱ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਦਦ, ਜੋ ਿਨਰਭਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਕ�ਸਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ।  

 

3. ਸਾਰੀਆਂ ਕ�ਸਲਾਂ ਨੇ ਕੋਿਵਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕ�ਸਲ 
ਦੀਆ ਂਮਹਾਮਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚਕੁੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਹਨ।  

 

4. ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਛ ਕ�ਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠੇ। ਪਰ ਕੁਛ ਆਮ ਿਦੱਕਤਾਂ 
ਵੀ ਹਨ: 

 

* ਕ�ਸਲ ਿਵੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਬਿਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀ,ਂ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀ।ਂ  

* ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ�ਸਲਾਂ ਿਵੱਤੀ ਸੰਕਟ ਿਵੱਚ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਨੰੂ ਿਕਸ਼ਤਾਂ ਿਵਚ ਰੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾ ਂਲਈ ਹੱਲ ਹ,ੈ ਪਰ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਨਹੀ।ਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੰੂਨ (ਲੋਕਲ ਗੌਰਿਮੰਟ ਐਕਟ 1989 vic) 
ਕ�ਸਲ ਨੰੂ ਰੇਟ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕ�ਸਲਾਂ ਇਨਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ ਨਹੀ ਂ
ਦਸ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਿਵਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹੀਆ ਂਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਮੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

* ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤ� ਹਟਕੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਕ�ਸਲਾਂ ਅਵੇਤਨਕ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਚੱਾ ਿਵਆਜ਼ (ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲਗਾ 
ਰਹੀਆ ਂਹਨ। ਲੋਕਲ ਕਨੰੂਨ ਭਾਵ� ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਮੁਸ਼ਕਲ ਿਵਚ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਨੰੂ 
ਸ�ਕੜੇ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਂਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

*ਕ�ਸਲਾਂ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਨੰੂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਫੀਸਾ ਂਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ 
ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਕ�ਸਲਾਂ ਅਕਸਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਕੱ ਵਾਰ ਰੇਟਪੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 
ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ� ਰੇਟਪੇਅਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ 
ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਹੰਸਾ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਵੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 



Punjabi  www.ombudsman.vic.gov.au      2 

 

5. ਕੁਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਕ�ਸਲ ਦੀਆ ਂਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆ ਂਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀਆਂ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕ�ਸਲਾਂ ਉਤੱਮ ਨੀਤੀਆਂ ਤ� ਥੱਲੇ ਜਾ ਚਕੁੀਆਂ ਹਨ।  

 

ਅਸੀ ਂਕੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ  
 

6. 2020 ਿਵਚ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਿਵਚ ਸਮਾਨੰਤਰਤਾ ਲਈ ਕਾਇਦਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ "ਿਸਹਯੋਗ 
ਬਦਲ ਮੈਨਜਮ�ਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ" ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਿਵਖਾਈ ਸੀ  

 

7. ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਵੇਿਖਆ ਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ  

 

* ਰੇਟ ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕ�ਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਨਮਨਤਮ ਸਤਰ  

* ਸੰਕਟ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਛਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕ�ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਨੰੂਨੀ ਆਵੱਸਕਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟਪੇਅਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 
ਅਤੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ੂਹੋ ਸਕਣ।  

* ਕ�ਸਲ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਆਜ਼ ਲਾਉਣ ਉਤੱੇ ਸੀਮਾ ਤਿਹ ਕਰਨਾ   

* ਕ�ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾ,ਂ ਿਜਵ� ਿਵੱਤੀ ਕ�ਸਲਰ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ, ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ�ਸਲਾਂ ਨੰੂ 
ਵਧੀਆ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲ ਅਪ ਟ ੂਡੇਟ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

 

 

 

 

 


