
ESM सम्बन्धी जानकारधी पत्र

सुरक्ाका अत्ावश्क 
उपा्हरू (ESM) 
भनेका के हुन् र तधी ककन 
महत्वपूर्ण छन्?

थप जानकारधी
थप जानकारधीका लागि VBA को वे्बसाइट  

vba.vic.gov.au/cladding हनेु्णहोस् वा हामधीलाई  
1300 815 127 मा कल िनु्णहोस् 



More information
For more information check out the VBA website 

at vba.vic.gov.au/cladding
or call us on 1300 815 127

सुरक्ाका अत्ावश्क 
उपा्हरू
सुरक्ाका अत्ावश्क उपा्हरू (ESM) भनेका कुनै भवनमा आिलािधी भएको अवसथामा त्हाँ रहकेा व्यगतिहरूलाई सुरगक्त 
राख्न आवश्क पनने सुरक्ासम्बन्धी गवशेषताहरू हुन्।

ESM अनति्णत आिलािधी पगहचान र अलाम्ण प्ररालधी, अगनिप्रगतरो्धी ढोका, आपत् कालधीन ्बत्धी र अगनि गन्नत्रक वसतुहरू पछ्णन्।

भवनको ESM को व्यवसथापन िनने गजममेवारधी उति भवनको सवागमतव भएका संसथानहरू (Owners Corporations) 
को हुनछ। कुनै आिलािधीको घटना भएका खण्डमा राम्ररधी व्यवसथापन िररएका ESM ले भवनमा रहकेा व्यगतिहरूलाई 
्बागहर गनसकन थप सम् किनुका साथै आिलािधी फैलने समभावना कम पाछ्ण। ESM लाई गन्गमत रूपमा व्यवसथापन तथा 
मम्णतसमभार िररराख्नु पनने हुनछ।

ESM को मम्णतसमभार
भवन्बाट ्बागहररने ढोका र हहडँने ्बाटो पहुचँ्ोग् र त्ार 
अवसथामा राख्नुका साथै त्हाँ कुनै पगन ककगसमको अवरो् 
नभएको कुरा सुगनगचित िनने गजममेवारधी भवनमा रहकेा स्बै 
व्यगतिहरूको हुनछ।

ESM को गन्गमत जाँच र मम्णतसमभार िरेको सुगनगचित 
िनने िाग्तव तपाईंको भवनको सवागमतव भएका 
संसथानहरूका मागलकहरूको तफ्ण ्बाट उति संसथानका 
व्यवसथापक (Owners Corporation Manager) को 
हुनछ। मम्णतसमभार िनने का््ण भवनको ESM सम्बन्धी राम्रो 
ज्ान भएको व्यावसाग्क टोलधीले िनु्ण पछ्ण। 

तपाईंले थाहा पाउनु पनने कुराहरू:
•  वारुर ्नत्र गवभािका प्रमुख अग्कारधी वा तपाईंको 

निरपागलकाका भवनसम्बन्धी सवनेक्क (Municipal 
Building Surveyor (MBS) ले २४ घनटे सूचना 
किएपगछ गनरधीक्रका लागि ESM को वारष्णक प्रगतवेिन 
उपलब् िराइनु पछ्ण।

•  कुनै गवद्यमान भवन पररमाज्णन िनने प्रसताव िररँिा त्सले 
ESM मा प्रभाव पान्ण सकछ, त्सैले भवन ऐन 1993 
(Building Act 1993) र भवनसम्बन्धी गवगन्म 2018 
(Building Regulations 2018) अनुकूल हुनका लागि 
के िन्ण आवश्क छ भन्े ्बारेमा MBS वा भवनसम्बन्धी 
गनजधी सवनेक्कसँि ्बुझनु राम्रो हुनछ।

भवन मागलकले गन्मको पालना निरेमा  
के हुनछ?
गन्मको पालना निरेमा भवनमा रहकेा व्यगतिहरूको 
जधीवन जोगखममा पानने मात्र होइन वरपर हहडँने व्यगति र 
जोग्डएका भवनलाई पगन जोगखममा पाछ्ण भन्े कुरा ्ाि 
राख्नु महत्वपूर्ण छ।

लि्बुक भररएको हुनु पछ्ण र ्सो निररएका खण्डमा 
जररवाना लागछ।

गन्मको पालना निरेमा तपाईंको काउगनसल वा वारुर 
्नत्र गवभािले उललङघनसम्बन्धी सूचना जारधी िनने छ। 
जररवाना रकम व्यगतिका हकमा $290 िगेख $17,000 
भनिामागथ र कमपनधीका हकमा $88,000 भनिामागथ हुन 
सकछ।

थप जानकारधी
तपाईंसँि ESM को व्यवसथापनका सम्बन्मा कुनै प्रश्न 
भएका खण्डमा कृप्ा आफनो सथानधी् वारुर ्नत्र 
का्ा्णल्को अगनि सुरक्ा गवभाि वा सथानधी् MBS मा 
समपक्ण  राख्नुहोला।



$

ESM ले आिलािधी जसता आपत् कालधीन अवसथामा सुरक्ा कवचको काम िछ्ण।

ESM अनति्णत भवनमा रहकेा 
व्यगतिको सुरक्ाका लागि सथापना 
िररएको अगनि सुरक्ा प्ररालधी पछ्ण

्सअनति्णत ्बागहररने ढोका, 
आपत् कालधीन प्रकाश प्ररालधी, ्बागहर 
गनसकने ठाउँ जनाउने गचनह र अगनि 

गन्नत्रक वसतुहरू पगन पछ्णन्

प्ा्णप्त मम्णतसमभार िरेका खण्डमा 
कुनै आपत् कालधीन गसथगत आइपिा्ण 
ESM ले गवश्वसनधी् रूपमा काम 

िनने कुरा सुगनगचित िछ्ण

भवनको सवागमतव भएका संसथानहरूका 
मागलकहरूको तफ्ण ्बाट उति संसथानका 
व्यवसथापक ल ेESM अद्यावग्क राख्ने 
र त्सको गन्गमत जाँच िरेको कुरा 

सुगनगचित िनु्ण पछ्ण

गन्मको पालना निरेमा भवनमा 
रहकेा व्यगतिहरू, वरपर हहडँने 
व्यगति र जोग्डएका भवनलाई 

जोगखममा पाछ्ण

गन्मको पालना निरेमा 
जररवाना लानि सकछ

भवन्बाट ्बागहररने ढोका र हहडँने ्बाटो 
पहुचँ्ोग् र त्ार अवसथामा राख्नुका 
साथै त्हाँ कुनै पगन ककगसमको अवरो् 
नभएको कुरा सुगनगचित िनने गजममेवारधी 
भवनमा रहकेा स्बै व्यगतिहरूको हुनछ।

थप जानकारधीका लागि
हनेु्णहोस्: vba.vic.gov.au/cladding 

कल िनु्णहोस्: 1300 815 127

सुरक्ाका अत्ावश्क 
उपा्हरू



vba.vic.gov.au/cladding

प्रजवलनशधील आवरर (combustible 
cladding) को वरपर सुरगक्त रहनुहोस्

तपाईं ्बसो्बास िनने व्यगति, मागलक वा भवनको व्यवसथापन जोसुकै हुनुभए तापगन अगनिसम्बन्धी सुरक्ाको सवालमा स्बैजनाको उगत्कै 
भूगमका हुनछ।

भवनको ्बागहरधी भािमा प्रजवलनशधील आवरर छ भनिमैा तपाईंको भवन असुरगक्त छ भन्े हुिँनै। ्द्यगप, आिलािधी सुरु भएपगछ भने 
प्रजवलनशधील आवररले आिो फैगलन ्ोििान िन्ण सकछ। ्सले भवनमा रहकेा मानछेहरू मात्र होइन वरपर हहगँ्डरहकेा व्यगति र सँिै 
जोग्डएको भवनमा पगन प्रभाव पान्ण सकछ। 

आिलािधीको जोगखम न्ूनधीकरर िन्ण र तपाईं, तपाईंका गछमेकी र तपाईंको पररवारलाई सुरगक्त राख्न तपाईंले पालना िनु्ण पनने केहधी सरल 
किमहरू ्स प्रकार छन्।

पूव्ण्ोजना ्बनाउनुहोस्

आफनो ्बरन्डा सुरगक्त ्बनाएर आिो फैलने जोगखम कम िनु्णहोस्

्ुँवाका अलाम्णहरूको जाँच िनु्णहोस्
गतनधीहरू छोगपएका वा गवचछेि भएका 

छैनन् भन्े कुरा सुगनगचित िनु्णहोस्

अगनिप्रगतरो्धी ढोकाहरूको जाँच िनु्णहोस्
गतनधीहरू स्ैँ  अवरो्रगहत, ्बनि र ताला 

नलिाइएको अवसथामा भएको कुरा 
सुगनगचित िनु्णहोस्

असतव्यसत कुराहरू खालधी िनु्णहोस्
्बरन्डा, हलवे र ्बागहररने ्बाटोहरू खालधी 

भएको र त्हाँ असतव्यसत सामानहरू 
नभएको कुरा सुगनगचित िनु्णहोस्

आिलािधी्बाट ्बचने ्ोजना  
थाहा पाउनुहोस् 

आफू ्बस्े भवनको आपत् कालधीन 
अवसथामा ्बागहररने ्ोजनाका ्बारेमा 

जानकार रहनुहोस्

आफनो ग्बग्बक्ू टाढा राख्नुहोस् 
आफनो ग्बग्बक्ू गभत्ा, कप्डा र अन् 
सामग्धीभनिा कमतधीमा 50 से.गम. टाढा 

भएको सुगनगचित िनु्णहोस्

आफनो चुरोट पूर्ण रूपमा गनभाउनुहोस् 
िह्ुङिो र अगलो ककनारा भएको  

(काँच, सेरागमक वा ्ातुले ्बनेको)  
एसटे् प्र्ोि िनु्णहोस्

ए्र कगन्डसन (AC)  
्ुगनट टाढा राख्नुहोस् 

कप्डा र अन् सामग्धीभनिा कमतधीमा 1 
गमटर टाढा भएको सुगनगचित िनु्णहोस्

ग्ाँसका ्बोतलहरू टाढा राख्नुहोस् 
ग्ाँसका ्बोतलहरू ्बागहर, मागथललो भाि 

मागथ पनने िरधी र तापका स्ोतहरूभनिा 
टाढा भण्डारर िररएको कुरा भएको 

सुगनगचित िनु्णहोस्

्धीमध्े ्ेरैजसो किमहरू सरल अगन सपष्ट छन्, व्यावहाररक छन् र ्धी किमले स्बैलाई सुरगक्त राख्न 
मद्दत िछ्णन्।

तपाईंको अपाट्णमेनटमा आिलािधी भएका खण्डमा तपाईंले उति भवनमा ्बस्े स्बैलाई सूगचत िनु्णका साथै सुरक्ाका 
गनम्न उपा्हरूको पालना िनु्ण पछ्ण।
•  भवन्बाट सुरगक्त रूपमा ्बागहररनुहोस् र तधीनवटा शून् (000) 

नम्बरमा फोन िनु्णहोस्। अपरेटरलाई आपत् कालधीन अवसथाका ्बारेमा 
जानकारधी दििँ ैआफू रहकेो सथान र आफूलाई मद्दत चागहएको कुरा 
्बताउनुहोस्।

•  भवन्बाट ्बागहररएपगछ उद्दार ग्बनिमुा ्बस्ुहोस् र ्बारुर ्नत्र टोलधी 
आउनजेल प्रतधीक्ा िनु्णहोस्।

•  तपाईंलाई आिलािधीको अवसथा आफू अगनि गन्नत्रक वसतु प्र्ोि िन्ण 
समथ्ण भएको जसतो लागछ भने उति वसतु रागखएको ठाउँ र त्सको 
प्र्ोि िनने तररका जान्ुहोस्।


