ontario.ca/standardlease

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼
(ਸਟੈਂਡਰਡ ਲੀਜ਼) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਗਾਈਡ
ਿਾਰਚ 2021

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਸੰ ਬਧੀ
ਗਾਈਡ

ਓਨਟੈਰੀਓ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਨੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਿਟ, 2006 (Residential Tenancies
Act, 2006) (ਅਕਧਕਨਯਿ) ਿੱ ਲੋਂ ਕਨਯੰ ਤਕਰਤ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਆਰੀ ਫਾਰਿ (ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼) ਨੰ ਸਿਝਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰ ਪਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਿਿਾਨ

ਿਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਲਈ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ । ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਨੰ ਸਰਿਾਰੀ ਅਤੇ
ਖ਼ਪਤਿਾਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਿੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਿਜ਼ ਕਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਲਿੱਕਭਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ (Ministry of
Government and Consumer Services Central Forms Repository)।
ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਸਰਫ਼ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਕਧਕਨਯਿ ਬਾਰੇ

ਿਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਕਧਕਨਯਿ ਬਾਰੇ ਿਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਕਿਸੇ ਿੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ 30 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਨੰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਨ ੇਂ ਇਿਰਾਰਨਾਕਿਆਂ ਾਸਤੇ

ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ
ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ੀ ਲਾਭਿਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਿੇਅਰ ਹੋਿਸ, ਿੋਬਾਈਲ ਹੋਿ ਪਾਰਿ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂ ਡ ਲੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿਾਕਜਿ
ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗੀ ਕਰਹਾਇਸ਼, ਿੁਝ ਹੋਰ ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਹਿਾਰੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰ ਨਹੀਂ ਕਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨ-ਿਾਲਿ ਿੋਲੋਂ ਉਸਦੀ
ਿਾਪੀ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਿੰ ਗੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਿੰ ਗ ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 21 ਿੈਲੰਡਰ ਕਦਨਾਂ
ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਿ ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੋਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ੀ ਤੁਹਾਨੰ 30 ਿੈਲੰਡਰ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਲੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸ਼ਚਤ-ਕਿਆਦ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ
ਕਨਯਿ ਤੁਹਾਨੰ ਆਪਣੀ ਕਨਸ਼ਚਤ-ਕਿਆਦ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਨੰ ਪਕਹਲਾਂ ਖਤਿ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਹਊਿੈਨ ਰਾਈਟਸ ਿੋਡ (Ontario Human Rights Code) ਦੇ ਅਧੀਨ, ਹਰੇਿ ਨੰ ਕਬਨਾਂ ਪਿੱ ਖਪਾਤ
ਜਾਂ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ਕ

ਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਹੈ । ਲੀਜ਼ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹਿੱ ਿ ਜਾਂ

ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਨੰ ਖ਼ਤਿ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ।

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਸੰ ਬਧੀ ਗਾਈਡ
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ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ:

1. ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਗ
ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਫਾਰਿ ਭਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਦ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਾਸਤੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ । ਇਹ ਪੰ ਨਾ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਰੇਿ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਿੀ ਹੈ

ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਿਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਪਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕਿਆਰੀ
ਲੀਜ਼ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱ ਿ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

2. ਿੇਰੇ ਹਿੱ ਿ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ
ਇਹ ਭਾਗ ਪੰ ਨਾ 10 ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ

ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਉਹੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ
ਅੰ ਤਿਾ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਈ ਹਨ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ (Landlord and Tenant Board) ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਿਾਂ
ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ (ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਧ)। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਿਦੇ
ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਕਦਿੱ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਲ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੈਂ ਡਲੋ ਰਡ ਐਡ
ਹੋ।
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ (Landlord and Tenant Board):
ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਟੋਲ ਫਰੀ: 1-888-332-3234
ਟੋਰੋਂਟੋ ਏਰੀਆ: 416-645-8080
TTY: 1-800-855-0511

ੈਬਸਾਈਟ: www.tribunalsontario.ca/ltb
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ਭਾਗ 1: ਮਿਆਰੀ ਲੀਜ਼
ਪਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ [ਕਜਸ ਨੰ ਉਸ ਦੇ ਿਾਨੰ ਨੀ ਨਾਂ ਿੁਤਾਬਿ ਰੈਜ਼ੀਡੇਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਗਰੀਿੈਂਟ
(Residential Tenancy Agreement) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (Standard Form of Lease) /

Convention de location à usage d’habitation,ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਲਈ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕ ਚਿਾਰ ਇਿੱ ਿ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਰੇਿ ਸੈਿਸ਼ਨ ਪਰਾ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ।

1. ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਾਸਤੇ ਕਧਰਾਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ(ਿਾਂ) ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਿ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ
ਰਹੇ ਹਨ

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਪੰ ਨਾ 10 ‘ਤੇ ਭਾਗ B ਦੇਖੋ।

2. ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯਕਨਟ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਰਣਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ।
ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਸੰ ਕਖਆ– ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਹਨ – ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਣਨ ੀ ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤਾ
ਕਗਆ ਹੈ।
•
•

ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਿੋਨਡੋਕਿਕਨਅਿ ਹੈ:
ਇਹ ਇਸ ਭਾਗ ਕ ਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਨਡੋਕਿਕਨਅਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ, ਉਪ ਕਨਯਿਾਂ ਅਤੇ ਕਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ੀ
ਸਕਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਿੱ ਲੋਂ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

3. ਸੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਿੋਈ ਰਸਿੀ ਨੋਕਟਸ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਟੈਨੈਂਸੀ ਨੰ ਖਤਿ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ) ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਕਡਲੀ ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਈ-ਿੇਲ ਦੁਆਰਾ ੀ ਰਸਿੀ ਨੋਕਟਸ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤ
ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕ ਿੱ ਚ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ਾਂ ਦੇ ਈ-ਿੇਲ ਪਕਤਆਂ ਲਈ ਜਗਹਾ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ
ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਰਸਿੀ ਨੋਕਟਸ ਕਸਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਈ-ਿੇਲ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
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ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ
ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੋਕਟਸ ਇਲੈ ਿਟਰੋਕਨਿਲੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਸੰ ਿਟਿਾਲੀ ਸਕਥਤੀਆਂ (ਐਿਰਜੈਂਸੀ) ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਾਸਤੇ ਾਧ ਸੰ ਪਰਿ ਜਾਣਿਾਰੀ ਿੁਹਿੱਈਆ
ਿਰਨ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਥਾਂ ੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 10 ‘ਤੇ ਭਾਗ B ਅਤੇ ਪੰ ਨਾ 13 ‘ਤੇ ਭਾਗ E ਦੇਖੋ।

4. ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਕਿਆਦ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ, ਅਤੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿੇਂ (ਕਿਆਦ) ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ।

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 10 ‘ਤੇ ਭਾਗ C ਅਤੇ ਪੰ ਨਾ 11 ‘ਤੇ ਭਾਗ D ਦੇਖੋ।

5. ਕਿਰਾਇਆ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੰ ੈਧ ਕਿਰਾਇਆ ੀ ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਨ)।

ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਰਾਇਆ ( ੈਧ ਕਿਰਾਇਆ) [ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰ “ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਰਾਇਆ ( ਧ
ੈ ਕਿਰਾਇਆ)/ Loyer
total (loyer légal)” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਿਸ਼ਨ 5(b) ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਰਿਿਾਂ ਦਾ
ਜੋੜ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਲਈ ਬੇਸ ਕਿਰਾਇਆ,
ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਾਂ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਲਾਿਰ ਜਾਂ ਏਅਰ ਿੰ ਡੀਸ਼ਕਨੰਗ ਲਈ
ਿੋਈ ਿੱ ਖਰੀ ਫੀਸ, ਜੋ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਦਾ ਹੈ।
ਿੋਈ ੀ ਭਕ ਿੱ ਖੀ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ੇਗਾ।
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ੀ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਦੋਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ , ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਨੰ
ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕ ਿੱ ਤੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਾਪਸ
ਿੀਤੇ ਜਾਣ ਾਲੇ ਚੈਿੱਿਾਂ ਲਈ ਿੋਈ ੀ ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਫੀਸ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 13 ‘ਤੇ ਭਾਗ F ਅਤੇ ਪੰ ਨਾ 15 ‘ਤੇ ਭਾਗ I ਦੇਖੋ।

6. ਸੇ ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਾਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਿੱ ਲ ਕਿਰਾਏ ( ੈਧ ਕਿਰਾਇਆ) (ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰ ਿੁਿੱ ਲ
ਕਿਰਾਇਆ [“Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légal)” ਿਕਹੰ ਦੇ ਹਨ] ਕ ਿੱ ਚ –
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ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ – ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ

ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਾਂ ਦੋ ੇਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ
ਉਪ-ਸੈਿਸ਼ਨ 5(b) ਕ ਿੱ ਚ ਿੱ ਖਰੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਿੀਤੀ ਹੈ।

ਿੁਝ ਿਾਿਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਾਅਦ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ
ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਲ ਜੋਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਚਾਲੇ ਏਅਰ
ਿੰ ਡੀਸ਼ਕਨੰਗ ਦੀ ਾਧ ਸੇ ਾ ਲਈ ਿੌਸਿੀ ਕਿਰਾਏ ਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਿਰਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ੀ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ
ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗਤਾ ਾਂ (ਕਬਜਲੀ, ਤਾਪ, ਪਾਣੀ) ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 17 ‘ਤੇ ਭਾਗ K ਦੇਖੋ।

7. ਕਿਰਾਇਆ ਛੋਟਾਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਣਨ ਿਰਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਾਇਆ ਛੋਟ ਖ਼ਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 5 ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿੁਿੱ ਲ
ਕਿਰਾਏ ( ੈਧ ਕਿਰਾਇਆ) [ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੰ “Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total
(loyer légal)” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ] ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ੀ ੈਧ ਾਕਧਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 13 ‘ਤੇ ਭਾਗ G ਦੇਖੋ।

8. ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਅਤੇ
ਰਿਿ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿਨੰ ਨ, ਰਿਿ ਨੰ , ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕ

ਹਾਰ ਕਿ ੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੰ ਸੀਕਿਤ ਿਰਦਾ

ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਨੰ ਹਾਨੀ ਕਡਪੋਕਜਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 14 ‘ਤੇ ਭਾਗ H ਦੇਖੋ।

9. ਚਾਬੀ ਕਡਪੋਕਜਟ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਬੀ ਕਡਪੋਕਜਟ ਅਤੇ
ਰਿਿ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿਨੰ ਨ, ਰਿਿ ਨੰ , ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕ

ਹਾਰ ਕਿ ੇਂ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੰ ਸੀਕਿਤ ਿਰਦਾ

ਹੈ।

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 14 ‘ਤੇ ਭਾਗ H ਦੇਖੋ।
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10. ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ
ਸਬਾਈ ਿਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ੀ ਅੰ ਦਰਲੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਲਈ
ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 17 ‘ਤੇ ਭਾਗ M ਅਤੇ ਪੰ ਨਾ 20 ‘ਤੇ ਭਾਗ S ਦੇਖੋ।

11. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਬੀਿਾ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਗਿੱ ਲ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ
ਿਰਜ਼ ਬੀਿਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਿ ਰੇਜ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਿੰ ਗ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਿਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਾਨ ਦਾ ਬੀਿਾ ਿਰ ਾਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

12. ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਜਾ ਟੀ ਸਤਾਂ ਲਗਾ (ਇੰ ਸਟਾਲ ਿਰ) ਸਿਦਾ
ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਤਸ ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਖੜਿੀਆਂ ਦੇ ਆ ਰਨ, ਪਰੰ ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਰਨ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਕਲਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣੀ ਪ ੇਗੀ।
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਨੰ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਾਧ ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 15 ਕ ਿੱ ਚ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ
ਹੈ।

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 16 ‘ਤੇ ਭਾਗ J ਦੇਖੋ।

13. ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤਾਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯਕਨਟ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ
ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ, ਪਰੰ ਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਿਕਹਿਾਨਾਂ ਿਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ
ੀ ਅਨੁਕਚਤ ਹਾਨੀ ਲਈ ਿੁਰੰਿਤ ਿਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ।
ਯਕਨਟ ਨੰ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤ ਨਾ
ਹੋ ੇ।
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ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਨੰ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਾਧ ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੈਿਸ਼ਨ 15 ਕ ਿੱ ਚ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 16 ‘ਤੇ ਭਾਗ J ਦੇਖੋ।

14. ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਪ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ (ਅਿੱ ਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏ
‘ਤੇ ਦੇਣਾ)
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਯਕਨਟ ਨੰ ਕਿਸੇ ਨੰ ਸਪੁਰਦ ਿਰਨ ਜਾਂ ਉਪ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣੀ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਜਾਂ
ਅਨੁਕਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਸਕਹਿਤੀ ਨੰ ਰੋਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ।
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਨੰ ਬਦਕਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦਾ। ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਾਧ ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ
ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੈਿਸ਼ਨ 15 ਕ ਿੱ ਚ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 19 ‘ਤੇ ਭਾਗ P ਦੇਖੋ।

15. ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਖ਼ਾਸ
ਹਨ। ਜੇਿਰ ਸਕਹਿਤੀ ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਾਧ ਕਨਯਿਾਂ ਜਾਂ “ਸ਼ਰਤਾਂ” ਨੰ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਿੋਈ ੀ ਅਕਜਹੀ ਾਧ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਾਲੇ ਹਿੱ ਿ ਜਾਂ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਨੰ ਸਿਾਪਤ ਿਰਨ ਦੀ
ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦੀ ਹੋ ੇ, ਉਹ ਅ ੈਧ ( ੈਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਿਨੰ ਨੀ ਰਪ ਨਾਲ ਬਿੱ ਧ ਨਹੀਂ) ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ
ਸਿਦਾ। ਅ ੈਧ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨਾ ਿਰਨ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ:
▪

ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦੀਆਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿੋਨਡੋਕਿਕਨਅਿ
ਕਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿੁਝ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾ ਸਿਦੇ
ਹਨ)

▪

ਿਕਹਿਾਨਾਂ, ਰਿਿੇਟਸ, ਕਿਸੇ ੀ ਾਧ ਕਨ ਾਸੀ ਦੀ ਅਨੁਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦੀਆਂ

▪

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਡਪੋਕਜਟਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਿਾਕਨਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ
ਹਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ
ਸਬੰ ਧੀ ਕਡਪੋਕਜਟ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਿਾਇਆ ਰਿਿ ‘ਤੇ ਕ ਆਜ)
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▪

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਿੁਰੰਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰੇ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਿ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿੀ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜਾਂ ਿੀ

ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਿਰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 10 ਪੋਇੰਟ ਦੇ ਫੌਂਟ
ਅਿਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਕਨਯਿ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯਕਨਟ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ

ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਹਲਤਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਨਯਿ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ੀ ਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ
ਸਿਦੇ ਹਨ।

16. ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕਲਖਤ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਕਹਿਤੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਾਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਪੰ ਨਾ 15 ‘ਤੇ ਭਾਗ I ਦੇਖੋ।

17. ਹਸਤਾਖਰ
ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਇਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬੰ ਧੀ
ਫਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਰੀ ਰਿਿ ਸਿੇਤ।
ਸੈਿਸ਼ਨ ਇਿੱ ਿ (ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਲਈ ਕਧਰਾਂ) ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਹਲੇ ਪੰ ਨੇ ‘ਤੇ ਸਚੀਬਿੱ ਧ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ

ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਲੈ ਿਟਰੋਕਨਿ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਈਨ
ੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਦੋ ਾਂ ਸਕਹਿਤ ਹੋਣ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਇਸਤੇ

ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਦੇ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਇਿੱ ਿ ਿਾਪੀ ਦੇ ੇ।
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ਭਾਗ 2: ਿੇਰੇ ਹਿੱ ਿ ਅਤੇ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ
A. ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਦੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇ
ਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਆਰੀ ਫਾਰਿ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਕਿਆਂ (ਲੀਜ) ਲਈ ਰਕਤਆ ਜਾਣਾ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਕਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ:
▪
▪
▪

ਿੇਅਰ ਹੋਿਸ

ਿੋਬਾਈਲ ਹੋਿ ਪਾਰਿ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂ ਡ ਲੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਕਰਆਂ ਲਈ

ਸਿਾਕਜਿ ਅਤੇ ਸਕਹਯੋਗਾਤਿਿ ਕਰਹਾਇਸ਼, ਕਜਸਨੰ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ
(ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ)

▪
▪

ਸਕਹਿਾਰੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕ ਿੱ ਚ ਿੈਂਬਰ ਯਕਨਟਾਂ, ਅਤੇ

ਿੋਈ ੀ ਹੋਰ ਕਨ ਾਸ ਸਥਾਨ, ਕਜਸਨੰ ਅਕਧਕਨਯਿ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪਰਾਪਤ ਹੈ (ਅਕਧਕਨਯਿ ਦਾ ਸੈਿਸ਼ਨ ਪੰ ਜ ਦੇਖੋ) ।

B. ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਬਦਲ ਜਾਣਾ
ਇਿੱ ਿ ਨ ੇਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਾਂਗ ਹੀ ਹਿੱ ਿ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਨ ੇਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ
ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਨ ਾਂ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਨਾ ਦੇਣ । ਨ ੇਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਆਪਣਾ ੈਧ ਨਾਿ ਅਤੇ
ਪਤਾ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

C. ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰ ਨਕ ਆਉਣਾ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ V)
ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਿੇਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਿਆਦ ਤਿੱ ਿ ਖ਼ਤਿ

ਹੋ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੰ ਕਨਯਤ (ਕਫਿਸਡ) ਕਿਆਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਜਹਾ ਇਸਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰ ਿਰਨ
ਅਤੇ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ, ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਿਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਜਾਂ ਰਕਹਣ

ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨ ੇਂ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਕਨਯਿ ਤਦ ੀ ਲਾਗ
ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਤਦ ੀ ਰਕਹਣ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ:
▪

ਇਿੱ ਿ ਿਾਕਸਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ, ਜੇਿਰ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਜਾਂ ਿਾਕਸਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਲਈ ਸੀ

▪

ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ, ਜੇਿਰ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਾਂ
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▪

ਪਰਤੀਕਦਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ, ਜੇਿਰ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਪਰਤੀਕਦਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ ਸੀ।

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਜੀ ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਲਈ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਨੰ ਨਕ ਆਉਣ ਜਾਂ ਇਿ ਨ ਾਂ
ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ੀ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਿਰਦੇ
ਸਿੇਂ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ (ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਭਾਗ I ਦੇਖੋ)।

D. ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨਾ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ V)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰ ਖ਼ਤਿ ਿਰਦੇ ਸਿੇਂ ਅਕਧਕਨਯਿ ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ
ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਚਤ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਿੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਸਹੀ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਇਸਨੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋ ੇਗਾ:
▪

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 60 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ, ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਕਸਿ ਜਾਂ ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ , ਜਾਂ

▪

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 28 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ, ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਕਦਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ।

ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ, ਨੋਕਟਸ ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਭਾ ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਸਿਦਾ। ਿਾਕਸਿ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲਈ, ਨੋਕਟਸ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਆਦ (ਕਜ ੇਂ ਿਹੀਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ) ਦੇ
ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਨ ਹੀ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋ ੇਗਾ।
ਿੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਜਸਨੇ ਕਜਨਸੀ (ਸੈਿਸੁਅਲ) ਜਾਂ ਘਰੇਲ ਕਹੰ ਸਾ ਸਕਹਣ ਿੀਤੀ ਹੈ , ਉਹ ਕਿਸੇ ੀ
ਸਿੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ 28 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਨਯਤ ਕਿਆਦ ਦਾ
ਂ
ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਿੱ ਿ ਸਾਲ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ)। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਨਜ਼ਰ ਿੀਤੇ ਨੋਕਟਸ ਫਾਰਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਸਰਫ਼ ਖਾਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ ਨੰ ਨੋਕਟਸ ਦੇ
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਥਤੀਆਂ ਿਨੰ ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿਿੱ ਢ ਨਹੀਂ ਸਿਦਾ,
ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਉਕਚਤ ਕਨਯਿਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ। ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਿਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ
ਲਈ ਸਹੀ ਫਾਰਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਦਾ ਉਕਚਤ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਫਾਰਿ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ

ਜੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਿ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਘਰ ਛਿੱ ਡਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਿੁਝ ਖਾਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਿ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕਥਤੀਆਂ ਅਕਧਕਨਯਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:

▪
▪
▪

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਨਯਤ ਸਿੇਂ ‘ਤੇ ਪਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਜਾਂ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਨੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਉਕਚਤ ਰਤੋਂ ਕ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਦਖਲ ਕਦੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਿਲਾਿ ਿਾਲਿ ਅਕਜਹੀਆਂ ਿੁਝ ਖਾਸ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਿ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇ
ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਰਫ਼ ਕਿਆਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ
‘ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿਿਾਨ-ਿਾਲਿ ਨੰ ਫੇਰ ੀ ਢੁਿੱ ਿ ਾਂ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ
ਿੁਆ ਜ਼ੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹਿੱ ਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
▪

ਿਿਾਨ-ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰ ਖੁਦ ਲਈ, ਨੇੜਲੇ ਪਕਰ ਾਕਰਿ ਿੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਾਲੇ ਲਈ
ਯਕਨਟ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕ ਆਪਿ ਿੁਰੰਿਤ ਜਾਂ ਨ ੀਨੀਿਰਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਪਰਕਿਟ ਅਤੇ

ਯਕਨਟ ਦੇ ਖਾਲੀ ਿਬਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ, ਤਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ
ਖਾਲੀ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਸੁਣ ਾਈ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਨਿੁਖ ਆਪਣਾ ਪਿੱ ਖ ਰਿੱ ਖ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ੇਂ ਸੁਣ ਾਈ ਕ ਿੱ ਚ ਆ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਹੁਿਿ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਹੁਿਿ
ਸਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਿਰ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕਸਰਫ਼ ਸ਼ੈਕਰਫ (ਿੋਰਟ ਐਨਫੋਰਸਿੈਂਟ ਅਫ਼ਸਰ) ਿੱ ਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ।

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਇਸ ਪਰਕਿਕਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿਿੱ ਢਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ । ਜੇਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਸਿੱ ਧ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ $50,000 (ਕਿਸੇ ਕ ਅਿਤੀ ਲਈ) ਜਾਂ $250,000 (ਕਿਸੇ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ) ਤਿੱ ਿ
ਦਾ ਜੁਰਿਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰਿ ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰਿੇ ਕਿਸੇ ੀ ਸਿੇਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਉਕਚਤ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਿੁਝ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ
(ਲੀਜ਼) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਉਸ ਫਾਰਿ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹਨ।
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ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਾਿਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਿੀਤਾ
ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਿ ੇਂ ਖ਼ਤਿ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੇ ਕਨਯਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਧਕਨਯਿ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ

E. ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ਜ਼
ੇ ਦੇਣਾ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ XII)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਲਖਤ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਝ ਅਕਧਿਾਰਤ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਕਡਲੀ ਰ
ਿਰਨੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਇੰ ਜ ਕਡਲੀ ਰ ਿੀਤੇ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ:
▪

ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱ ਥ ਭੇਜਣਾ

▪

ਕਿਸੇ ਡਾਿ ਬੌਿਸ ਜਾਂ ਅਕਜਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੱ ਡਣਾ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਡਾਿ ਸਧਾਰਨ ਰਪ ਨਾਲ ਕਡਲੀ ਰ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ

▪

ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣਾ (ਇਸਨੰ ਡਾਿ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੰ ਜ ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਿੰ ਕਨਆ ਜਾਏਗਾ)।

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ
ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪੇਸ ਿਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿੇ ੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰੋ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਰੈਿਕਟਸ ਦੇ ਕਨਯਿ ਦੇਖੋ।

F. ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ VII)
ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਰਿਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇ ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਸਹਲਤਾਂ
ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਜਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦਿੱ ਤੀ
ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੇਂ ਕਸਰ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਿਰ ਉਹ ਅਕਜਹਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ ਉਸਨੰ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ।
ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕਡਪੋਕਜਟ ਲਈ ਰਸੀਦ ਦੀ ਿੰ ਗ ਿਰਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਨੰ ਉਸਨੰ ਉਹ ਿੁਫ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋ ਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ੀ ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ‘ਤੇ ੀ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸਿਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਿਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰਸੀਦ ਦੀ ਿੰ ਗ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

G. ਕਿਰਾਇਆ ਛੋਟਾਂ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ VII)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਨਯਤ ਤਾਰੀਖ ਨੰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਿਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ੈਧ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤਿੱ ਿ ਦੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ।
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ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਇਹਨਾਂ ਕਤੰ ਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਿੱ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਇਆ-ਰਕਹਤ ਕਿਆਦ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੀ ੀ ਪੇਸ਼ਿਸ਼
ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ:
▪
▪
▪

ਕਿਸੇ ੀ 12-ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਤੰ ਨ ਿਹੀਨੇ ਤਿੱ ਿ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ-ਰਕਹਤ ਕਿਆਦ
ਅਿੱ ਠ ਿਹੀਨੇ ਤਿੱ ਿ ਬਰਾਬਰ ੰ ਡੇ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਛੋਟ , ਜਾਂ

ਪਕਹਲੇ ਸਿੱ ਤ ਿਹੀਕਨਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਬਰਾਬਰ ੰ ਡ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਿਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ
ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰ ਜ ਿਹੀਨੇ ਕ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਛੋਟ ਾਲਾ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕਲਖਤ ਕ ਿੱ ਚ ਸਕਹਿਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

H. ਕਡਪੋਕਜਟ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ VII)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਸਰਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕਡਪੋਕਜਟ ਅਤੇ ਇਿੱ ਿ ਾਪਸੀਯੋਗ ਚਾਬੀ ਕਡਪੋਕਜਟ ਲੈ ਸਿਦਾ
ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਸੇ ੀ ਹੋਰ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪੋਕਜਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ ਜਾਂ ਹਾਨੀ

ਕਡਪੋਕਜਟ। ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਈ ੀ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੈਸੇ ਾਪਸ ਲੈ ਣ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਐਡ

ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ): ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਿਰਨ ੇਲੇ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਨੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਆਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਲਾਗ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਕਿਰਾਇਆ
ਕਡਪੋਕਜਟ ਇਿੱ ਿ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਇਿੱ ਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਆਦ (ਕਜ ੇਂ ਹਫ਼ਤਾ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਿ ਹਫ਼ਤਾ)
ਲਈ ਕਿਰਾਏ, ਜੋ ੀ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ੇ, ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਿਰ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਕ ਿੱ ਚ ਟੌਪ-ਅਪ (ਹੋਰ ਰਿਿ ਜੋੜਨਾ) ਦੀ ਿੰ ਗ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨ ੇਂ ਕਿਰਾਏ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾ ੇ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ਟੌਪ-ਅਪ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਕਡਪੋਕਜਟ ‘ਤੇ ਕ ਆਜ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਦੇਣ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਿਰਿੱ ਥ ਹੋ ੇ , ਤਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ
ਨੰ ਕਡਪੋਕਜਟ ਾਪਸ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਕਨਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਨਾ
ਦੇ ੇ।

ਂ ਰੀ ਕਡ ਾਈਸਾਂ ਜਾਂ ਿਾਰਡਾਂ ਲਈ ਕਡਪੋਕਜਟ
ਚਾਬੀ ਕਡਪੋਕਜਟ: ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਚਾਬੀ(ਚਾਬੀਆਂ), ਕਰਿੋਟ ਐਟ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰ ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ(ਚਾਬੀਆਂ) ਾਪਸ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਲਈ ਕਡਪੋਕਜਟ ਾਪਸ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।
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ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਾਧ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਈ ਾਧ ਚਾਬੀ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ), ਪਰੰ ਤ ਫੀਸ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਿੁਿੱ ਲ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਿੱ ਿ ਚਾਬੀ ਕਡਪੋਕਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

I. ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨਾ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ VII)
ਆਿ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਹਰ 12 ਿਹੀਕਨਆਂ ਬਾਦ ਿੇ ਲ ਇਿੱ ਿ ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਧਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਿਾਨ-

ਂ ਟੈਨੇਂਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰਿ ਰਤਨਾ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਿਾਲਿ ਲਈ ਨੰ ਢੁਿੱ ਿ ਾਂ ਲੈਂ ਡਲਾਰਡ ਐਡ
ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 90 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਾਧੇ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ
ਆਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿੇਸਾਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧਾਇਆ ਜਾ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ ਨੰ ਿਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ
ਸਿਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਿੁਝ
ਿਰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਨ ੇਂ ਯਕਨਟਾਂ ਕਿਰਾਏ ਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:
▪

ਇਿੱ ਿ ਨ ੀਂ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਕ ਿੱ ਚ ਯਕਨਟ , ਜੇ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਦਾ ਿੋਈ ੀ ਕਹਿੱ ਸਾ 15 ਨ ੰ ਬਰ 2018 ਨੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ;

▪

ਇਿੱ ਿ ਿੌਜਦਾ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਦੇ ਨ ੇਂ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕ ਿੱ ਚ ਯਕਨਟ, ਜੇ ਨ ੇਂ ਕਹਿੱ ਸੇ ਦਾ ਿੋਈ ੀ ਕਹਿੱ ਸਾ 15 ਨ ੰ ਬਰ 2018 ਨੰ
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਅਤੇ

▪

ਇਿੱ ਿ ਿੌਜਦਾ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਨ ਾਂ ਦਜਾ ਯਕਨਟ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਇਿੱ ਿ ਬੇਸਿੈਂਟ ਅਪਾਰਟਿੈਂਟ, ਕਜਸ ਨੰ 15 ਨ ੰ ਬਰ
2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਿਨੰ ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ।

ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ

ਂ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ ਤਿੱ ਿ ਕਿਰਾਇਆ ਧਾਉਣ ਦੀ ਿਨਜ਼ਰੀ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ
ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰਭਾਕ ਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕ ਰੋਧ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਂ ਟੈਨੈਂਟ
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ ਨੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਬੋਰਡ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ , ਜੇਿਰ:
▪

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੇ ਕਿਊਕਨਕਸਪਲ ਟੈਿਸ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਧ ਗਏ ਹੋਣ

▪

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੇ ਿੁਰੰਿਤ ਜਾਂ ਨ ੀਨੀਿਰਨ ਦੇ ਿਾਫ਼ੀ ਿੱ ਡੇ ਿੰ ਿ ਿਰ ਾਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ

▪

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਜੋ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੇ ਿਰਿਚਾਰੀਆਂ ਿੱ ਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ) ਦੀ

ਫੀਸ ਧ ਗਈ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਕਹਲੀ ਾਰ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ।
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ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ,
ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਨ ੀਨੀਿਰਨ ਜਾਂ ਿੋਈ ਨ ੀਂ ਸੇ ਾ ਸ਼ਾਿਲ ਿਰਦਾ ਹੈ । ਿੁਝ ਕਨਯਿ ਲਾਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਾਇਆ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨਾ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘਿੱ ਟ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ, ਜੇਿਰ:
▪
▪

ਕਿਊਕਨਕਸਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਿਸ 2.49 ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ੀ ਿੱ ਧ ਤਿੱ ਿ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਕਗਆ ਹੋ ੇ, ਜਾਂ

ਕਿਰਾਇਆ ਿੁਰੰਿਤ ਜਾਂ ਨ ੀਨੀਿਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਧਾਇਆ ਕਗਆ
ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ (ਇਹ ਕਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਿੇਂ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ)।

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੇਿਰ:
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
▪
▪
▪

ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਊਕਨਕਸਪਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਟੈਿਸ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਇਆ ਘਿੱ ਟ ਿੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇ ਾ ਨੰ ਘਿੱ ਟ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਿ ਿਰਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੇ ਉਹ ਾਅਦਾ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਿਰਾਇਆ ਾਧੇ ਦੇ
ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਿੀਤਾ ਸੀ।

J. ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤਾਂ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ III, IV, V ਅਤੇ XIV)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸਹਤ,
ਸੁਰਿੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੇ ਕਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਯਕਨਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਜ ੇਂ ਉਪਿਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ,
ਕਜ ੇਂ ਪਾਰਕਿੰ ਗ ਲੌ ਟਸ, ਐਲੀ ਟ
ੇ ਰਸ ਅਤੇ ਗਕਲਆਰੇ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਭਾ ੇਂ ਉਸਨੰ ਆਪਣੀ ਯਕਨਟ ਜਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਈ ਸਿਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿੁਰੰਿਤ

ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਈ ਸਿਿੱ ਕਸਆ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਿਰ ਲੋ ੜ ਹੋ ,ੇ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਕਹਿਾਨ ਜਾਂ ਦਜੇ ਕ ਅਿਤੀ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ
ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਿਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ੀ ਹਾਨੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਜਾਂ ਪਰੀ

ਸਾ ਧਾਨੀ ਨਾ ਰਿੱ ਖਣ ਿਾਰਨ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ੀ ਹਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਹਾਨੀ ਦੀ ਿੁਰੰਿਤ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਨੀ
ਨਹੀਂ ਿਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਸ਼ਾਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਾਂ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੋ ੇ (ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ)।
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ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਰਪ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹੈ , ਕਿਸੇ ੀ ਉਸ ਸਫ਼ਾਈ ਨੰ
ਛਿੱ ਡ ਿੇ, ਕਜਸਨੰ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੇ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।

K. ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ I ਅਤੇ III)
“ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ ਾਂ” ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਿ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਲਣ, ਕਬਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਤਾਪ ਹਨ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ 1 ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ 15 ਜਨ ਤਿੱ ਿ 20°
ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਕਨਊਨਤਿ ਤਾਪਿਾਨ ਨੰ ਿਾਇਿ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਸਿਰਿੱ ਥਾ ਾਲਾ ਤਾਪ ਉਪਿਰਨ ਹੋ ੇ । ਿੁਝ ਕਿਊਕਨਕਸਪਲ
ਉਪ-ਕਨਯਿਾਂ ਦੀਆਂ ਿੱ ਧ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ, ਕਜਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ
ਿਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਦੀ ਉਕਚਤ ਸਪਲਾਈ ਨੰ ਰੋਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ। ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਜ਼ਰਰੀ
ਸੇ ਾ ਇਸਲਈ ਿਿੱ ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿਰ ਸਕਿਆ ਹੋ ੇ , ਤਾਂ ਿਿਾਨ
ਿਾਲਿ ਨੰ ਉਸ ਸੇ ਾ ਨੰ ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱ ਕਖਆ ਿੰ ਕਨਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਿਰ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ ਇਸਲਈ ਿਿੱ ਟੀ ਜਾਂ
ਕਡਸਿਨੈਿਟ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਯਟੀਕਲਟੀ (ਉਪਯੋਕਗਤਾ) ਕਬਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਦਾਅ ਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੇ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ ਰੋਿ ਿੇ ਰਿੱ ਖੀ
ਹੈ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਕਿਸੇ ੀ ਜ਼ਰਰੀ ਸੇ ਾ, ਦੇਖਭਾਲ ਸੇ ਾ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸਪਲਾਈ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਘਨ ਨਹੀਂ
ਪਾ ਸਿਦਾ, ਭਾ ੇਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਿੱ ਧ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

L. ਉਤਪੀੜਨ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ I ਅਤੇ IV)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ (ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਿੰ ਿ ਿਰਨ ਾਲੇ ਕਿਸੇ ੀ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਲਈ, ਕਜ ੇਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ
ਪਰਾਪਰਟੀ ਿੈਨੇਜਰ) ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਿਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ
ਿਰਨਾ ਗੈਰਿਨੰ ਨੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਿਰਨਾ ਪ ੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ

M. ਪਿੱ ਖਪਾਤ
ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ (ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਿੰ ਿ ਿਰਨ ਾਲਾ ਿੋਈ ੀ ਕ ਅਿਤੀ) ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਹਊਿਨ
ਰਾਈਟਸ ਿੋਡ (ਿੋਡ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਦੇ ਪਰਕਤਬੰ ਕਧਤ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ

ਂ
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਿਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਸ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ‘ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਿਟ, 2006 ਦੇ
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ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋ ੇ। ਹੋਰਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲੇ ਨੰ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ
ਕਹਊਿਨ ਰਾਈਟਸ ਕਟਰਕਬਊਨਲ (Human Rights Tribunal of Ontario) ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਜਾਣਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।

N. ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦਾ ਪਰ ਸ਼
ੇ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ
ਭਾਗ III)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਉਕਚਤ ਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱ ਿਦਾਰ ਹੈ (ਕਜ ੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਿਹੌਲ, ਉਕਚਤ ਗੁਪਤਤਾ,
ਅਨੁਕਚਤ ਕ ਘਨ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਤੋਂ)।

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਿਾਰਨਾਂ ਿਰਿੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਦੇ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ
ਪਰ ੇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ:
▪

ਿੁਰੰਿਤ ਿਰ ਾਉਣਾ

▪

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਕਨਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ ਕਿ ਿੁਰੰਿਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਜਾਂਚ ਉਕਚਤ ਹੋ ੇ

▪

ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਨੰ ਕਿਸੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਬੀਿਾਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕਗਰ ੀਨਾਿਾ ਕਰਣਦਾਤਾ ਨੰ ਕਦਖਾਉਣ
ਲਈ

▪

ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਏਜੰ ਟ ਨੰ ਕਿਸੇ ਸੰ ਭਾ ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੰ ਯਕਨਟ ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਿੇ ਆਉਣਾ

▪

ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਨੰ ਿਨਡੋਿੀਕਨਅਿ ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰ ਾਉਣਾ

▪

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਧ ਕਿਸੇ ੀ ਉਕਚਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ।

ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ਸ਼
ੇ ਲਈ ਿਾਰਨ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਿਾਂ (ਸ ੇਰੇ 8
ਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ 8 ਜੇ ਦੇ ਕ ਚਿਾਰ) ੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਿਰੇਗਾ। ਉਕਚਤ

ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਉਦੋਂ ੀ ਪਰ ੇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਹੋ ੇ।
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ਸ਼
ੇ ਿਰਨ ਲਈ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ:
▪
▪
▪

ਐਿਰਜੈਂਸੀ (ਸੰ ਿਟਿਾਲੀ) ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ
ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪਰ ਸ਼
ੇ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਿੁਤਾਬਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੇ ਯਕਨਟ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਿਰਨੀ
ਹੋ ੇ, ਜਾਂ

▪

ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਹੋਣ ਾਲੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਿਿਾਨ ਸ ਰ
ੇ ੇ 8 ਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿ 8 ਜੇ ਦੇ ਕ ਚਿਾਰ ਹੀ
ਯਕਨਟ ਕਦਖਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਭ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ ਕਿ
ਅਕਜਹਾ ਿਦੋਂ ਹੋ ੇਗਾ।
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O. ਤਾਲੇ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ III ਅਤੇ IV)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ
ਨ ੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਦੰ ਦਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਸਕਹਿਤੀ ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੇ ਤਾਲੇ
ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਿਦਾ।

P. ਸਪਰੁਦ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ VI)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਸਰਫ਼ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਸਕਹਿਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਜੇ ਕ ਅਿਤੀ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਯਕਨਟ ਸਪੁਰਦ ਿਰ

ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਨੰ ਸੰ ਭਾ ੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰ ਜਾਂ
ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਿੇ ਜਾਂ ਅਨੁਕਚਤ ਰਪ ਨਾਲ ਸਕਹਿਤੀ ਰੋਿ ਿੇ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ।
1. ਸਪੁਰਦਗੀ: ਸਪੁਰਦਗੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰ

ਸਥਾਨਾਂਤਕਰਤ ਿਰ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਨ ਾਂ ਕ ਅਿਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਪਕਹਲਾਂ ਾਂਗ ਹੀ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ।

2. ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ: ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਦਜੇ ਕ ਅਿਤੀ (‘ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ’) ਨੰ ਉੱਥੇ ਇਿੱ ਿ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਤਾਰੀਖ ਤਿੱ ਿ ਰਕਹਣ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਾਪਸ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ । ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਅਤੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬੰ ਧ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਨੰ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ:
▪
▪

ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਲਈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਿੱ ਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦਾ
ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਨੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿੋਈ ੀ ਾਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦਾ, ਜਾਂ

▪

ਾਧ ਸਿਾਨ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦਾ।

Q. ਿਕਹਿਾਨ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ III)
ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਹਿਣੇ ਿਕਹਿਾਨਾਂ ਨੰ ਰਿੱ ਖਣ, ਿਕਹਿਾਨਾਂ ਨੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ
ਸਕਚਤ ਿਰਨ ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਿਦਾ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ
ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਿਕਹਿਾਨਾਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਾਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਿਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧਾ ਸਿਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ
ਿਕਹਿਾਨ ਦੇ ਕ

ਹਾਰ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਰਿਿੇਟ ਰਿੱ ਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਿ ਸਿਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਕਿ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਕਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ
ਕਿਊਕਨਕਸਪਲ ਦੇ ਉਪ-ਕਨਯਿਾਂ ਦਾ ਸਨਿਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਯਕਨਟ ਕਿਸੋ ਹੋਰ ਨੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ , (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸਿੇਂ ਦੀ ਛੋਟੀ
ਕਿਆਦ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ), ਤਾਂ ਇਹ ਕ ਅਿਤੀ “ਿਕਹਿਾਨ” ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

R. ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ III)
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਿਾ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਨ ਰਾਂ ‘ਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਿਦਾ।

ਂ
ਿੁਝ ਅਕਜਹੀਆਂ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਿਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਿੋਲ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਝ ਆਿ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ:
▪

ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਯਕਨਟ ਨੰ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ
ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਤੀਕਿਕਰਆ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

▪

ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਕਹਜ ਰਪ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਿ ਹੈ।

▪

ਿੋਂਡੋਕਿਕਨਅਿ ਿਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਯਿ ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੰ ਦੇ ।

S. ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ (ਿਨੰ ਨ ਦਾ ਭਾਗ V)
ਅਕਧਕਨਯਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਯਕਨਟ ਕ ਿੱ ਚ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਪਰਾਪਰਟੀ ਕ ਿੱ ਚ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇ
ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕਹਿਤੀ ਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਆਰੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 10 ਦੀ ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਭਾ ੇਂ ਲੀਜ਼ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਕਫਰ ੀ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਿ ਿਰਨ ਲਈ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੇਿਰ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ:
ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
▪

ਿਾਫ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਰਤੋਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ

▪

ਅਨੁਕਚਤ ਹਾਨੀ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

▪

ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਨੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ

▪

ਿਾਫ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਿ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੇ ਦਜੇ ਿਨੰ ਨੀ ਹਿੱ ਿ, ਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਧਿਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿੱ ਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਿਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਬਲਕਡੰ ਗ ਕ ਿੱ ਚ ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ਿਰਨ ਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋ ਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਜਾਂ
ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਨੰ ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਦੇ ਕਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਿਾਫ਼ੀ ਹਿੱ ਦ ਤਿੱ ਿ ਕਿਰਾਏ
ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ
ਦੀ ਯਕਨਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਰਤੋਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਸੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕ ਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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T. ਤੰ ਿਾਿਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਅਲਾਰਿ

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਲਈ ਚਾਲ ਧੰ ਏ ਂ ਦੇ ਅਲਾਰਿਾਂ ਅਤੇ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਲਾਗ ਹੋ ੇ, ਿਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਅਲਾਰਿਾਂ ਾਲੀ
ਕਿਰਾਏ ਾਲੀ ਯਕਨਟ ਿੁਹਿੱਈਆ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਧੰ ਏ ਂ ਦੇ ਅਤੇ ਿਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਅਲਾਰਿਾਂ ਨੰ ਚਾਲ

ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਦੀ ਹੈ , ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ

ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ੀ ਧੰ ਏ ਂ ਦੇ ਜਾਂ ਿਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਅਲਾਰਿ ਨੰ ਕਡਸਿਨੈਿਟ ਨਾ ਿਰੇ ਜਾਂ ਉਸ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਿਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਿਰ ਿੋਈ ੀ ਅਲਾਰਿ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਿੰ ਿ ਨਾ ਿਰ ਕਰਹਾ
ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਨੰ ਸਕਚਤ ਿਰੇ।

U. ਕ

ਾਦਾਂ ਨੰ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨਾ

ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਿਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕ ਚਿਾਰ ਿੋਈ
ਸਿਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਜਾਂ ਅਸਕਹਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਪਕਹਲਾਂ ਸਿਿੱ ਕਸਆ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ-

ਟਾਂਦਰਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸਨੰ ਹਿੱ ਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਿਰ ਿਿਾਨ ਿਾਲਿ

ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੰ ਲਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾ ਿਨੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਸੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ
ਕਜ਼ੰ ਿੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
ਕਿ ਉਹ ਕ

ਂ ਟੈਨੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਾਦ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਲੈਂ ਡਲੌ ਰਡ ਐਡ
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