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 متعلق رہنماسے لیز یاریمع ےیرہائش کے ل یک ےیکرا

 کتابچہ 
 )ایکٹ( کا اطالق ہوتا ہے۔  2006اونٹاریو میں کرایے کے رہائشی گھروں پر ریزیڈینشیئل ٹینینسیز ایکٹ، 

یہ دستاویز لینڈ الرڈز اور کرایے داروں کو لیز کا اسٹینڈرڈ فارم )معیاری لیز( کو سمجھنے اور مکمل کرنے میں مدد 

  رےیوزارت کے فارموں کے ذخ یو صارف خدمات ک یسرکار لیز یاریمعہے۔ دینے کے لیے کئی زبانوں میں دستیاب 

(Ministry of Government and Consumer Services Central Forms Repository) ہے۔ یپر مل سکت 

مشورہ فراہم  یقانون ںیکے بارے م کٹیا ای زیل یاریہے اور اس کا مقصد مع ےیمقاصد کے ل یصرف معلومات ڈیئگاہی

سے رابطہ کرنا  لیوک یتو آپ کو کس ے،یمشورہ چاہ یقانون ںیکے بارے م کٹیا ای زیل یاریہے۔ اگر آپ کو مع ںیکرنا نہ

 ۔ےیچاہ

کو یا اس کے بعد دستخط شدہ زیادہ تر نجی رہائشی کرایہ داروں کے لیے نئے معاہدوں کے لیے معیاری  2018اپریل  30

 ہے۔ اس میں ایکٹ کے تحت حقوق اور فرائض کے متعلق بھی مفید معلومات موجود ہے۔  یالزملیز

جگہوں، زیادہ تر سماجی اور معیاری لیز کا کیئر ہومز، موبائل ہوم پارکس اور لیز پر جگہ دینے والی کمیونٹیوں کی 

 معاونتی رہائشوں، دیگر کرائے کی مخصوص جگہوں اور کوآپریٹو رہائشوں پر اطالق نہیں ہوتا۔

۔ آپ ںینقل اپنے مالک مکان سے طلب کر یہے تو اس ک ںیآپ کو مال نہ کنیل ںیکا استحقاق رکھتے ہ لیز یاریاگر آپ مع

تو  یں،نہ کر سای۔ اگر وہ اےیچاہ ینیکے اندر الزماً د تقویمی ایام 21ل نق یکے درخواست کرنے پر مالک مکان کو اس ک

کے بعد آپ کو نقل موصول نہ  تقویمی ایام 30روکنے سے  ہیکرا کاماہ  کیاگر ا ں،یروک سکتے ہ ہیماہ کا کرا کیآپ ا

 ۔ںیاپنے پاس رکھ سکتے ہ ہیہو تو آپ روکا ہوا کرا

اجازت  یختم کرنے ک لیزکا  عادیہے اور آپ کو قبل از وقت مقررہ م ںیشامل نہ ںیشرائط م لیز یاریکہ اگر مع ہی دیمز

 ۔ںیہ تےید

اں کیے جانے کے بغیر ہراساونٹاریو ہیومن رائٹس کوڈ کے تحت، ہر کسی کے پاس رہائش کے حصول میں تعصب یا 

 ۔ا ہےذمہ داری کو ختم نہیں کر سکتبرابری کے سلوک کا حق موجود ہے۔ کوئی لیز ایکٹ کے تحت کسی حق یا 

 اس دستاویز کے دو حصے ہیں:

 کشن یکے سمعیاری لیز  .1
یہ حصہ آپ کو معیاری لیز کے فارم کو بھرنے میں مدد دینے کے مقصد کے لیے ہے۔ یہ اس بارے میں معلومات فراہم 

 سے شروع ہوتا ہے۔ 4کرتا ہے کہ معیاری لیز کے ہر حصے میں کیا ہے، جو صفحہ 

ری لیز کے تمام حصے الزمی ہیں اور تبدیل نہیں ہو سکتے۔ مکمل کیے جانے پر، معیاری لیز مالک مکان اور کرایہ معیا

 دار کے درمیان ایک معاہدہ قائم کر دیتی ہے۔ 

 میرے حقوق اور ذمہ داریاں   .2
یہ حصہ ایکٹ کے تحت کرایہ داروں اور مالک مکانوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا 

 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ معلومات وہی ہے جو معیاری لیز کے ضمیمہ میں فراہم کی گئی ہے۔ 9ہے، جو صفحہ 

 سواالت ہوں  آپ کےاگر 
( اس ایکٹ کے تحت مالک مکانوں اور کرایہ داروں کے  Landlord and Tenant Boardلینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 دیمز ۔حقوق اور ذمہ داریوں کے متعلق بھی معلومات فراہم کرتا ہے )انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں دستیاب ہے(

http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/FormDetail?OpenForm&ACT=RDR&TAB=PROFILE&SRCH=&ENV=WWE&TIT=standard+form+of+lease&NO=047-2229E
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سائٹ پر  بیو یبورڈ ک ننٹیٹ نڈیا الرڈ نڈیل ای ںیسکتے ہگئے نمبروں پر فون کر  ےید ںیم لیذدرج آپ  ےیمعلومات کے ل

 ۔ںیجا سکتے ہ

 3234-332-888-1ٹول فری: 

 8080-645-416ٹورانٹو ایریا: 

 0511-855-800-1ٹی ٹی وائی: 

 www.tribunalsontario.ca/ltbویب سائیٹ: 



 

 4  حصہ 1: معیاری لیز کے سیکشن

  کشنیکے سمعیاری لیز  :1حصہ 
 / (Standard Form of Lease) منٹیگریا لیڈنشیزینام ر یجسے اس کے قانون لیز یاریمکمل ہو جانے پر مع

Convention de location à usage d’habitationہیکرا یرہائش شتریب ںیکا فارم( سے جانتے ہ لیز یاری[ )مع 

 کرتا ہے۔ اریاخت تیثیح یمعاہدے ک انیدار کے درم ےیمالک مکان اور کرا ےیکے ل وںیدار

 ہیے۔آپ کو الزمی طور پر معیاری لیز کا ہر حصہ مکمل کرنا چا

 ے کے فریقینمعاہد. 1
 ، جو مذکورہ کرایہ پر اتفاق کر رہے ہیں۔ہےیہ حصہ مالک )مالکان( مکان اور کرایہ دار ) کرایہ داروں( کے نام

 دیکھیں۔ Bپر حصہ  9اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 یونٹ اک ے . کرای2
 ۔کرتا ہے انیبکرایے کے  اوریہ حصہ کرایہ پر دی جانے والی کرایے کے یونٹ 

 کی تعداد اور ان کا مقام بھی اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے۔  –اگر کوئی ہو تو  –پارکنگ کی جگہ 

 :اگر کرایے کے یونٹ کسی کنڈومنیم میں ہے

 ےیچاہ یجان یک ینشاندہ ںیم حصے اس ںیتو اس کے بارے م •

 مالک جو ہے، رہا ہو متفق پر کرنے عمل پر قواعد  ان اور نیقوان یضمن ضابطہ، کا میکنڈومن دار ےیکراتو  •

 ۔ںیہ ےیک طے نے مکان

 . رابطے کی معلومات3
دار کو مکان مالک  ہیکرا یہے۔ اگر کس یضرور جنایبھ (مالک مکان کا پتہ ہے جہاں نوٹس )اطالع نامہ ںیم کشنیاس س

ضرورت ہو تو ، اسے اس پتے پر  یک نےینوٹس( د ےیختم کرنے کے ل یدار ہیامثال کے طور پر کو باضابطہ نوٹس )

 ۔ےیچاہ جنایبھ

مالک مکان  یاجازت بھ یمعاہدہ کرنے ک ےیکے ل یابیوصول  یناموں ک یآگاہ ۂباضابط عےیکے ذر لیم یا کشنیس ہی

 یہوت یگئ یجگہ د ےیپٹوں کے ل لیم یدار دونوں کے ا ےیمالک مکان اور کرا ںیہے اور اس م تایدار کو د ےیاور کرا

باضابطہ نوٹس صرف ان جگہوں پر ہی بذریعہ ای میل دیے جا سکتے ہیں، جہاں لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ  ہے۔

(Landlord and Tenant Boardکے قوانین اجازت دیتے ہوں۔ اس بارے م ) یں جاننے کے لیے کہ کون سے نوٹس

( سے رابطہ Landlord and Tenant Boardالیکٹرانی طور پر بھیجے جا سکتے ہیں، آپ لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 کر سکتے ہیں۔ 

اس حصہ میں مالک مکان کو ہنگامی حاالت یا روزمرہ کی ابالغ کے لیے رابطے کی اضافی معلومات فراہم کرنے کی 

 امل ہے۔ جگہ بھی ش

 دیکھیں۔ Eپر حصہ   11اور صفحہ  Bپر حصہ  9اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 کی مدت. کرایہ کے معاہدے 4
یہ حصہ اس تاریخ، جب کرایہ دار کے پاس کرایے کے یونٹ میں منتقل ہونے کا حق حاصل ہو گا اور کرایے کے 

 عرصہ )مدت( کو واضح کرتا ہے۔ 

 دیکھیں۔ D پر حصہ 9صفحہ  اور Cپر حصہ  9اضافی معلومات کے لیے صفحہ 
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 . کرایہ 5
 جاتا ہے۔ ایک نیکہا جاتا ہے( کا تع یبھ ہیکرا ی)جسے قانون  ےیکرا یمجموع ںیم کشنیاس س

 “ Total Rent (Lawful(  ہیکرا ی"ٹوٹل رنٹ کہالتا ہے )قانون  ںیم لیز یاری( ]جو معہیکرا ی)قانون ہیکرا یمجموع

Rent) / Loyer total (loyer legal)”5  کشنیس یلیکے ذ لیز یاری[ مع(bم  )ہے جس  زانیدرج رقوم کے کل م ںی

 :ںیشامل ہ نیم

 ہ،یکرا یکا اساس یاکائ یرہائش یک یدار ہیکرا •

جو  شنگ،یرکنڈیا ایعالحدہ خرچ مثال اسٹور کے الکر  یکوئ ےیخدمات اور سہولتوں کے ل گرید ایپارکنگ  •

 ہو۔ ایدار کو فراہم ک ہیمالک مکان نے کرا

 پر ہوگا۔ ادیبن یک ہیاضافہ کل کرا یبھ یکوئ ںیم ہیکرا ںیمستقبل م

چیز کو بھی واضح کرتا ہے، کہ کرایہ کب تک ادا کر دیا جانا چاہیے، کسے ادا کیا جانا چاہیے، ادائیگی کے یہ حصہ اس 

کون سے طریقے استعمال کیے جائیں گے اور کسی مالیاتی ادارے کی جانب سے واپس کیے گئے چیکس پر انتظامی 

 چارجز کیا ہوں گے۔

 دیکھیں۔ Iکی ابتداء میں حصہ  12اور صفحہ  Fپر حصہ 11 اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . سروسز اور یوٹیلیٹیز6
اور  - ںیہ یگئ یشامل ک ںی]م ہیکرا ی)قانون ہیکرا یخدمات مجموع یہے کہ کون س ایگ ایک نیاس کا تع ںیم کشنیاس س

وہ  ںیان م [ ”Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légal ) “[ںیہ یگئ یک ںیشامل نہ یکون س

 کشنیس یلیکے ذ لیز یاریاور عالحدہ اخراجات مع ںیکا حصہ ہ ےیکرا یجو اساس ںیدونوں شامل ہ ںیخدمات اور سہولت

5(bم )۔ںیہ ںی 

بعض صورتوں میں، مالک مکان اور کرایہ دار بعد میں کرایے میں اضافے کے بدلے دیگر سروسز شامل کرنے پر 

 ںیم ےیخدمت کے کرا یکے اضاف شننگیکنڈ ریدار ا ہیمالک مکان اور کرا کیطور پر امثال کے  اتفاق کر سکتے ہیں۔

 ۔ںیاضافے پر متفق ہو سکتے ہ یموسم

اس حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار اس بارے میں بھی اتفاق کرتے ہیں کہ کرایے کے یونٹ میں یوٹیلیٹیز )بجلی، 

 حرارت، پانی( کا ذمہ دار کون ہو گا۔

 کو دیکھیں۔ Kپر شروع ہونے والے حصہ  14اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . کرایے میں کمی 7
 ہے۔ تایاجازت د یوضاحت ک یاور اس ک شکشیپ یک تیرعا ںیم ےیمالک مکان کو کرا یکس کشنیس ہی

 Total Rent (Lawful“])قانونی کرایہ(  ہیکرا یدار کو الزماً مجموع ہیختم ہو جانے کے بعد کرا ںیتیرعا یک ےیکرا

Rent) / Loyer total (loyer légal)”] ،گئے معاہدے کے  ےیک ںیم 5 کشنیس یلیکے ذ لیز یاریہے مع ایکہا گ

 ۔۔ےیچاہ یادا کرن یرقم بھ یجائز اضافے ک یاور اس کے عالوہ کس ےیمطابق ادا کرنا چاہ

 دیکھیں۔ Gپر حصہ  11اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . کرایہ کا ڈیپازٹ8
اس حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار اس بارے میں متفق ہوتے ہیں کہ آیا کرایے کے ڈیپازٹ کی ضرورت ہے اور 

کرتا ہے۔ کرایہ کے یہ کہ رقم کتنی ہو گی۔ قانون اس کی رقم اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے پر حدود الگو 

 ڈیپازٹ کو نقصان کے ڈیپازٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔

 کو دیکھیں۔ Hپر شروع ہونے والے حصہ  12اضافی معلومات کے لیے صفحہ 



 

 6  حصہ 1: معیاری لیز کے سیکشن

 . چابی کا ڈیپازٹ9
ے اور اس حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار اس بارے میں متفق ہوتے ہیں کہ آیا چابی کے ڈیپازٹ کی ضرورت ہ

 یہ کہ رقم کتنی ہو گی۔ قانون اس کی رقم اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے پر حدود الگو کرتا ہے۔

 کو دیکھیں۔ Hپر شروع ہونے والے حصہ  12اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . تمباکو نوشی 10
صوبائی قانون کے تحت، عمارت کے کسی بھی اندرونی مشترکہ حصے میں تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہے۔ اس 

اتفاق باہمی رضامندی کے ساتھ حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار کرایے کے یونٹ میں تمباکو نوشی کے قواعد پر 

 کر سکتے ہیں۔

 دیکھیں۔  Sکی ابتداء میں حصہ  16 اور صفحہ Mپر حصہ  14اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . کرایہ دار کا بیمہ11
اس حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار اس بارے میں اتفاق کر سکتے ہیں کہ آیا کرایہ دار کو ذمہ داری کا بیمہ ادا 

 م کرنا ہو گا۔کرنا ہو گا یا نہیں۔ اگر مالک مکان کوریج کا ثبوت مانگتا ہے، تو کرایہ دار کو یہ الزمی طور پر فراہ

 اشیاء کا بیمہ چاہتے ہیں، تو یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے۔کسی قسم کی اگر کرایہ دار 

 . کرایے کے یونٹ میں تبدیلیاں12
یہ حصہ اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ کرایہ دار آرائشی چیزیں لگا سکتے ہیں، جیسا کہ تصویریں یا پردے مگر 

 دیگر تبدیلیاں کرنے سے پہلے الزمی طور پر مالک مکان کی اجازت حاصل کرنی چاہیے۔انہیں کرایے کے یونٹ میں 

اس حصے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مالک مکان اور کرایہ دار اضافی تفصیالت پر متفق ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں 

 میں اضافی شرائط کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ 15حصہ کے  زیل یاریمع

 دیکھیں۔ Jپر حصہ  13 اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . دیکھ بھال اور مرمت13
یہ حصہ اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ مالک مکان کو الزمی طور پر کرایے کے یونٹ اور جائیداد کی دیکھ بھال 

مہمانوں کی وجہ سے ہونے والے کسی ناجائز نقصان کی الزمی طور پر کرنی چاہیے مگر کرایہ دار کو اپنی یا اپنے 

 مرمت یا ادائیگی کرنی ہو گی۔

 کرایہ دار یونٹ کو صاف رکھنے کا ذمہ دار ہے، ماسوائے یہ کہ مالک مکان ایسا کرنے پر متفق ہو۔

متفق ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں  اس حصے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مالک مکان اور کرایہ دار اضافی تفصیالت پر

 میں اضافی شرائط کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ 15حصہ کے  زیل یاریمع

 دیکھیں۔ Jپر حصہ  13اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . سپردگی اور کسی کو آگے کرایہ پر دینا14
سپرد کرنے یا کرایہ پر دینے یہ حصہ اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ کرایہ دار کو اپنی یونٹ کسی اور شخص کے 

کے لیے مالکی مکان کی اجازت کی ضرورت ہے اور یہ کہ مالک مکان اپنی مرضی سے یا غیر معقول طور پر 

 رضامندی روک نہیں سکتا۔
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اس حصے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مالک مکان اور کرایہ دار اضافی تفصیالت پر متفق ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں 

 میں اضافی شرائط کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔  15حصہ 

 دیکھیں۔ Pپر حصہ  15اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . اضافی شرائط15
مالک مکان اور کرایہ دار ایسی اضافی شرائط پر متفق ہو سکتے ہیں، جو کرایے کے حوالے سے مخصوص ہوں۔ اگر 

 کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے۔  زیل یاریمعان پر اتفاق کر لیا جائے، تو ان اضافی قواعد یا "شرائط" کو 

ان اضافی شرائط کو سادہ زبان میں لکھا جانا چاہیے اور واضح طور پر بیان کرنا چاہیے کہ مالک مکان یا کرایہ دار کو 

ان شرائط پر پورا اترنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انہیں ٹائپ کیا جائے، تو ان اضافی شرائط کو 

 پوائنٹ کے فونٹ سائز میں ہونا چاہیے۔ 10کم از کم 

اضافی شرائط ایسے قوانین وضع کر سکتی ہیں، جو صرف کرایے کے یونٹ یا جائیداد کے لیے مخصوص ہوں، جیسا 

 کہ مشترکہ جگہوں یا سہولیات کے استعمال کے بارے میں قوانین۔

رتی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں )قابل کسی قسم کی ایسی شرائط، جو ایکٹ کے تحت کسی حق یا ذمہ داری کو ختم ک

اطالق یا قانونی طور پر پابند کرنے والی نہیں( اور اس کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ بے اثر اور ناقابل اطالق شرائط کی 

 مثالوں میں وہ شامل ہیں جو:

ن پر پورا اترنے کا نیم کے قوانییپالتو جانوروں کی اجازت نہیں دیتیں )تاہم، مالک مکان کرایہ دار سے کنڈوم ▪

 کر سکتا ہے، جو مخصوص پالتو جانوروں کو روک سکتے ہیں( اتقاض

 مہمانوں، کمرہ شریک کرنے والوں، اضافی رہائشیوں کی اجازت نہیں دیتیں ▪

کرتی ہیں، جن کی ایکٹ کے تحت اجازت  اتقاضکرایہ دار سے ایسے ڈیپازٹس، فیسیں یا جرمانے ادا کرنے کا  ▪

 ان یا پالتو جانوروں کے ڈیپازٹ، کرایہ کے بقایہ جات پر سود(نہیں ہے )مثالً نقص

کرتی ہیں، جو مالک  تقاضاکرایہ دار سے ایسی مرمتوں کی پوری قیمت یا قیمت کا کچھ حصہ ادا کرنے کا  ▪

 مکان کی ذمہ داری ہیں۔

 ۔مالک مکان کسی قسم کی اضافی شرائط پر متفق ہونے سے پہلے قانونی مشورہ حاصل کر سکتے ہیں

 ےیکے ل لیتعم یکہ شرائط ک ےیہونا چاہ نیکا واضح طور پر تعامر اور اس  ںیجائ یلکھ ںیزبان م ہشرائط ساد یاضاف

 10تو وہ کم از کم  ںیشرائط ٹائپ شدہ ہ ی۔ اگر اضافےیکرنا چاہ ںینہ ایکرنا اور ک ایدارکو ک ےیمالک مکان اور کرا

 ہوں۔ ںیپوائنٹ کے فونٹ سائز م

 جائیداد ای یاکائ یرہائش یک یدار ےیطور پر کرا یجا سکتا ہے جو قطع ایک نیضابطوں کا تع سےیا ںیشرائط م یاضاف

 جگہوں اور سہولتوں کا استعمال۔ استعمال کی سے مخصوص ہوں مثالً مشترک

 

 . اس معاہدے میں تبدیلیاں16
 اس بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ معاہدے میں کسی قسم کی تبدیلیوں پر تحریری طور پر اتفاق کیا جانا چاہیے۔یہ حصہ 

 کو دیکھیں۔ Iپر شروع ہونے والے حصہ  12اضافی معلومات کے لیے صفحہ 

 . دستخط 17
شرائط پر پورا اترنے پر اس حصے میں، مالک مکان اور کرایہ دار اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ معاہدے کی 

اتفاق کرتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ کرایہ دار موجود ہے، تو تمام کرایہ دار کرایے داروں کی تمام ذمہ داریوں کے لیے 

 ذمہ دار ہوں گے، بشمول کل کرایہ۔ 
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زمی طور پر حصہ ایک کے پہلے صفحے میں بیان کردہ تمام مالک مکانوں اور کرایہ داروں )معاہدے کے فریقین( کو ال

پر دستخط کر  لیزطور پر  یدار دونوں متفق ہوں تو وہ برق ہیاگر مالک مکان اور کرا اس حصے پر دستخط کرنے چاہیں۔

دن کے اندر کرایہ دار کو معاہدے  21مالک مکان کو کرایہ دار کی جانب سے دستخط کیے جانے کے بعد  ۔ںیسکتے ہ

 کی نقل فراہم کرنی چاہیے۔
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 میرے حقوق اور ذمہ داریاں :2حصہ 

A.  چاہیے اکب استعمال کرنمعیاری لیز کو 
 اس لیز کا معیاری فارم کو زیادہ تر رہائشی کرایہ کے معاہدوں )لیزز( کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ 

 کیا جانا چاہیے:نہیں اس فارم کو درج ذیل چیزوں کے لیے استعمال 

 کیئر ہومز ▪

 موبائل ہوم پارکس یا لیز پر جگہ دینے والی کمیونٹیوں کی جگہ  ▪

سماجی اور معاونتی رہائشیں، جو کرایہ میں اضافے کی ہدایات سے مستثنی ہیں )مخصوص استثنأوں کے لیے  ▪

 ایکٹ کے تحت ضابطے کو دیکھیں(

 یونٹس، اور موجودکوآپریٹو رہائش میں  ▪

 دیگر کوئی ایسی رہائش جو ایکٹ سے مستثنٰی ہے )ایکٹ کا حصہ پانچ دیکھیں(۔  ▪

Bمالک مکان کی تبدیلی . 
ایک نئے مالک مکان کے پاس بھی پچھلے مالک مکان والے حقوق اور ذمہ داریاں ہوں گی۔ نئے مالک مکان کو اس 

ہ کہ کرایہ دار اور نیا مالک مکان مختلف شرائط معاہدے کی تمام شرائط پر الزمی طور پر پورا اترنا چاہیے، ماسوائے ی

 پر متفق ہو جائیں۔ ایک نئے مالک مکان کو کرایہ دار کو اپنا قانونی نام اور پتہ فراہم کرنا چاہیے۔

C ا. کرایے کے معاہدے کی تجدید کرنا(کا حصہ   کٹیV ) 
عرصے کے لیے رہے گی، تو اسے  اگر مالک مکان اور کرایہ دار اس بات پر اتفاق کریں کہ کرایہ داری مخصوص

مخصوص مدت کی کرایہ داری کہا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ آغاز اور اختتام، دونوں کی تاریخ کرایہ کے معاہدے 

 میں واضح کر دی جاتی ہیں۔

ے معاہدے پر معاہدے کے اختتام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرایہ دار کو باہر نکلنا ہو گا یا رہنے کے لیے ایک تجدید یا نئ

دستخط کرنے ہوں گے۔ اس معاہدے کے قوانین کا پھر بھی اطالق ہو گا اور کرایہ دار کو پھر بھی رہنے کا حق حاصل ہو 

 گا:

 بطور ماہانہ کرایہ دار، اگر معاہدہ مخصوص مدت یا ماہانہ کرایہ کا تھا ▪

 بطور ہفتہ وار کرایہ دار، اگر معاہدہ ہفتہ وار کرایہ کا تھا، یا ▪

 روزانہ کا کرایہ دار، اگر معاہدہ روزانہ کے کرایے کا تھابطور  ▪

مالک مکان اور کرایہ دار مزید ایک مخصوص مدت کے لیے معاہدے کی تجدید کرنے یا نیا معاہدہ کرنے پر بھی متفق 

ومات ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں، کرایے میں تبدیلیوں کو ایکٹ کے تحت قوانین پر عمل کرنا چاہیے )مزید معل

 دیکھیں(۔ Iکے لیے ذیل میں حصہ 

D ا. کرایہ داری کو ختم کرنا(کا حصہ   کٹیV ) 
 مالک مکان اور کرایہ دار کو کرایہ داری ختم کرتے ہوئے ایکٹ کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔
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 ختم کر سکتا ہے معاہدہ کو کرایہ دار کب کرایہ داری

( کو استعمال کرتے ہوئے مالک Landlord and Tenant Board formبورڈ فارم )کرایہ دار درست لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ 

 مکان کو موزوں نوٹس دے کر کرایہ داری ختم کر سکتا ہے۔ انہیں الزمی دینا ہو گا:

 دن کا نوٹس، اگر ان کے پاس ماہانہ یا مخصوص مدت کی کرایہ داری ہے، یا 60کم از کم  ▪

 دن کا نوٹس، اگر ان کے پاس روزانہ یا ہفتہ وار کرایہ داری ہے، یا 28کم از کم  ▪

مدت کی کرایہ داری کے لیے، نوٹس مخصوص مدت کے آخری دن تک مٔوثر نہیں ہو سکتا۔ ماہانہ یا ہفتہ وار  تصمخ

 لیے، نوٹس کو کرایہ کے عرصے )مثالً مہینہ یا ہفتہ( کے آخری دن پر مٔوثر ہونا چاہیے۔کرایہ داری کے 

مخصوص صورتوں میں، ایسا کرایہ دار، جسے جنسی یا گھریلو تشدد کا سامنا ہوا ہے، وہ کسی بھی وقت کرایہ داری کو 

مدت کا معاہدہ بھی ہو )مثالً ایک شک اگر کرایہ دار کا مخصوص  دن کا نوٹس دے سکتا ہے، بے 28ختم کرنے کے لیے 

( کی جانب سے منظور شدہ نوٹس فارم Landlord and Tenant Boardسال کا معاہدہ( انہیں لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 استعمال کرنا چاہیے۔

 مالک مکان کب کرایہ داری ختم کر سکتا ہے

ایک مکان  کرنے کا نوٹس دے سکتا ہے۔مالک مکان صرف مخصوص صورتوں میں کرایہ دار کو کرایہ داری ختم 

درست قوانین پر عمل کیے بغیر کرایہ دار کو نکال نہیں سکتا۔ زیادہ تر صورتوں میں، مالک مکان کو درست فارم 

استعمال کرتے ہوئے کرایہ داری کو ختم کرنے کے لیے الزمی طو پر باقاعدہ نوٹس دینا چاہیے۔ فارمز لینڈ الرڈ اینڈ 

 ( کی ویب سائیٹ پر دستیاب ہیں۔Landlord and Tenant Boardٹیننٹ بورڈ )

ہے۔  ںیدار کو مکان چھوڑنا نہ ےیہے تو کرا تایختم کرنے کا نوٹس د یدار ہیدار کو کرا ہیاگر مالک مالک مکان کرا

پر   یدار غلط ہیختم کرنے کا نوٹس دے سکتا ہے جہاں کرا یدار ہیکرا ںیحاالت م سےیدار کو بعض ا ہیمالک مکان کرا

 چند مثالوں میں شامل ہیں: ہو۔

 کرایہ دار درست وقت پر مکمل کرایہ ادا نہیں کرتا۔ ▪

 کرایہ دار کرایے کے یونٹ یا عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے۔  ▪

 داخلت کرتا ہے۔کرایہ دار بڑی حد تک دیگر کرایہ داروں یا مالک مکان کے آرام اور سکون میں م ▪

وجہ   یک یغلط یدار ک ہیختم  کرنے کا نوٹس دے سکتا ہے جو کرا یدار ہیکرا یبھ ںیبعض حاالت م سےیمالک مکان ا

 نایمعقول نوٹس د یمالکان مکان کو پھر بھ ںیمدت کے خاتمے پر۔ ان حاالت م یک یدار ہیکرا ای عادیسے نہ ہوں بلکہ م

 :ںیشامل ہ ںی۔ مثالوں مےیکا حق حاصل ہونا چاہ یواپس ںیم یاکائ یرہائش ایداروں معاوضہ اور/ ہیاور کرا ےیچاہ

نگہداشت کے فراہم کار کے  ایفرد  نیتر بیگھر کے قر ے،یخود اپنے ل یاکائ یکو رہائش داریخر ایمالک مکان  ▪

 ضرورت ہو،اور ےیل

کا اجازت نامہ اور  ریتعم ےیضرورت ہے جس کے  ل یکا کام کرانے ک یمرمت اور آرائش یسیمالک مکان کو ا ▪

 ہو۔ یقبضہ ضرور یکا خال یاکائ یرہائش

 Landlord andاگر کرایہ دار باہر نہیں نکلتا، تو مالک مکان کو کرایہ دار کو نکالنے کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

Tenant Boardکو درخواست کرنی چاہیے۔ لینڈ الر )( ڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈLandlord and Tenant Board ایک )

سماعت کا انعقاد کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ آیا کرایہ داری کو ختم ہونا چاہیے یا نہیں۔ مالک مکان اور کرایہ دار، 

کی روداد  ( کو اپنی جانبLandlord and Tenant Boardدونوں سماعت پر آ سکتے ہیں اور لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

( نکالے جانے کا حکم دیتا ہے، تو Landlord and Tenant Boardسنا سکتے ہیں۔ اگر لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 نکالنے کے آرڈر کا نفاذ صرف شیرف )کورٹ انفورسمنٹ آفیسر( کر سکتا ہے۔

جرم ہے۔ اگر اس کا مرتکب ک اینکالنا باہر کے بغیر کرایہ دار کو پر عمل درآمد کرنے مالک مکان کے لیے اس عمل 

)کارپوریشن کے لیے( تک جرمانے کا سامنا  250,000)فرد واحد کے لیے( یا $ 50,000پایا جائے، تو مالک مکان کو $

 کرنا پڑ سکتا ہے۔ 



 

 11  حصہ 2: میرے حقوق اور ذمہ داریاں 

 کو ختم کرنے پر متفق ہوں  معاہدہ یدار ہیکرا دار ہیاگر مالک مکان اور کرا

( Landlord and Tenant Board formلینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ فارم )کرایہ دار اور مالک مکان کسی بھی وقت 

پر دستخط  (زی)لزیل یدار ہیکرااستعمال کر کے کرایہ داری کو ختم کرنے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ کچھ مالک مکان اس 

کے معاہدے کے  ےیکرا ں،یتر صورتوں م ادہی۔ زںیدار کو اس فارم پر دستخط کرنے کا کہہ سکتے ہ ہیکرتے ہوئے کرا

 یدار کو باہر نکلنے ک ہیدستخط شدہ معاہدہ ناقابل نفاذ ہوتا ہے اور کرا ےیکے ل یدار کو ختم کرن ہیکرا ںیشروع م

 ہے۔ ںیضرورت نہ

 

( کی ویب سائیٹ پر ایک Landlord and Tenant Boardورڈ )اس بارے میں ایکٹ میں اور لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ ب

 بروشر میں مزید معلومات دستیاب ہیں کہ کرایہ داری کو کیسے ختم کرنا اور نکالنے کی وجوہات کی ہو سکتی ہیں۔

E ا. نوٹس اور دستاویزات دینا(کا حصہ   کٹیXII ) 
 شامل ہو ںیممالک مکان اور کرایہ دار کو کچھ سرکاری نوٹس اور دیگر دستاویزات تحریری طور پر۔ ان دستاویزات 

 :ںیہ یسکت

 ذاتی طور پر پہنچایا جا سکتا ہے ▪

 میل باکس یا کسی ایسی جگہ چھوڑا جا سکتا ہے، جہاں عام طور پر ڈاک پہنچائی جاتی ہو، یا ▪

 )بھیجے کے پانچ دن بعد موصول شدہ تصور کیا جائے گا(۔بذریعہ ڈاک بھیجا جا سکتا ہے  ▪

نوٹسز اور دستاویزات پہنچانے کے دیگر طریقے بھی موجود ہیں۔ مزید معلومات کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ 

(Landlord and Tenant Board سے رابطہ کریں یا اس کی ویب سائیٹ پر عمل درآمد کے قوانین دیکھیں۔ ) 

F ااور کرایے کی رسیدیں . کرایہ( کا حصہ  کٹیVII ) 
کرایہ وہ رقم ہوتی ہے، جو کرایہ دار کرایے کے یونٹ میں رہائش اختیار کرنے اور اس معاہدے میں متفقہ سروسز یا 

 سہولیات وصول کرنے کے لیے مالک مکان کو ادا کرتا ہے۔

وہ ایسا نہیں کرتا، تو مالک مکان انہیں کرایہ داری  کرایہ دار کو الزمی طور پر اپنا کرایہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر

 ختم کرنے کا نوٹس دے سکتا ہے

اگر کرایہ دار کرایے یا کسی ادائیگی یا ڈیپازٹ کی رسید مانگتا ہے، تو مالک مکان کو انہیں یہ مفت دینی چاہیے۔ اس کا 

ماہ کے اندر رسید  12ے ختم ہونے کے بعد اطالق کسی ایسے سابقہ کرایہ دار پر بھی ہوتا ہے، جو اپنی کرایہ داری ک

 مانگے۔

G  اھوٹیں . کرایہ میں چ(کا حصہ  کٹیVII ) 
مالک مکان کرایہ دار کو ادائیگی کی تاریخ پر یا پہلے کرایہ کی ادائیگی میں رعایت دے سکتا ہے۔ یہ ریاعت قانونی 

 کرایہ کے دو فیصد تک ہو سکتی ہے۔

 ایک طریقے سے کرایہ کے بغیر کچھ عرصہ کی پیشکش بھی کر سکتا ہے:مالک مکان درج ذیل میں سے کسی 

 ماہ کے کسی بھی عرصے کے اندر تین مہینے تک کے لیے کرایہ کے بغیر عرصہ 12 ▪

 آٹھ ماہ کے عرصے میں برابر پھیال کر ایک مہینے کے کرایے کی رعایت، یا ▪

ے سات ماہ کے دوران برابر پھیال ہوا ہو دو مہینوں کے کرایے کی رعایت، جس میں ایک مہینے کا کرایہ پہل ▪

 اور آخری پانچ ماہ کے دوران ایک ماہ کے کرایے کے برابر رعایت۔

 پر تحریری طور پر اتفاق کیا جانا چاہیے۔ رعایتاس قسم کی 
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H ا. ڈیپازٹس(کا حصہ   کٹیVII ) 
دار کو  ہڈیپازٹ وصول کر سکتا ہے۔ کرایدی کلی یمالک مکان صرف آخری مہینے کے لیے ڈیپازٹ اور ایک قابل واپس

کسی قسم کا دوسرا ڈیپازٹ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ پالتو جانور یا نقصان کا ڈیپازٹ۔ اگر کرایہ دار مزید 

کسی چیز کے لیے ادائیگی کرتا ہے، تو کرایہ دار پیسے واپس حاصل کرنے کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ 

(Landlord and Tenant Boardکو درخواست دے سکتا ہے۔ ) 

مالک مکان کرایہ دار کی جانب سے کرایہ کے معاہدے میں داخل ہونے  کرایہ کا ڈیپازٹ )یعنی آخری مہینے کا کرایہ(:

کر سکتا ہے۔ مالک مکان کو ان پیسوں کو کرایہ داری کے آخری   تقاضاپر یا سے پہلے کرایہ کے ایک ڈیپازٹ کا 

مخصوص کے ایک  ہیا کرای ہکا ڈیپازٹ ایک مہینے کے کرای ہکرایعرصے کے کرایے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ 

 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہرایہ داری میں ایک ہفتہ( کے کرایعرصے )مثال ہفتہ وار ک

رایہ دار کو کرایہ کے ڈیپازٹس پر الزمی طور پر سود ادا کرنا ہو گا۔ کرایہ دار کی جانب سے مالک مکان کو ہر سال ک

کے ڈیپازٹ کی باقی  ہتو مالک مکان کرایہ دار سے کرای کرایہ کا ڈیپازٹ ادا کر دیے جانے کے بعد اگر کرایہ بڑھتا ہے،

ابر ہو جائے۔ مالک مکان کرایہ کے ڈیپازٹ پر سود کے بر ہکر سکتا ہے، تاکہ یہ نئے کرای تقاضاکی رقم پوری کرنے کا 

 کو کرایہ کا ڈیپازٹ پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔

اگر مالک مکان کرایہ دار کو کرایے کے یونٹ میں منتقل ہونے کی اجازت دینے سے قاصر ہے، تو مالک مکان کو 

 دار کسی مختلف یونٹ کو کرایہ پر لینے پر اتفاق کرتا ہے۔ الزمی طور پر ڈیپازٹ واپس کرنا ہو گا، ماسوائے یہ کہ کرایہ

اگر مالک مکان چابی )چابیوں(، داخلے کے لیے فاصلے سے استعمال ہونی والی ڈیوائیسوں یا کارڈز  چابی کا ڈیپازٹ:

کرایہ  کے لیے ڈیپازٹ وصول کرتا ہے، تو مالک مکان کو اس وقت ڈیپازٹ الزمی طور پر واپس کرنا ہو، جب کرایہ دار

 داری کے اختتام پر اپنی چابی )چابیاں( واپس کرتا ہے۔

مالک مکان کرایہ دار سے کسی قسم کی اضافی چابیوں کے لیے قیمت وصول کر سکتا ہے، جن کی کرایہ دار درخواست  

ں کی اصل کرے )مثال کرایہ دار اضافی چابی چاہتا ہے یا اگر کرایہ دار سے اپنی چابی گم گئی ہے( مگر یہ قیمت چابیو

 قیمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہ چابیوں کا ڈیپازٹ نہیں ہے

I ااور کمی   ہ. کرایہ میں اضاف(کا حصہ    کٹیVII ) 
ماہ بعد ہی کرایہ بڑھا سکتا ہے۔ مالک مکان کو الزمی طور پر درست لینڈ الرڈ  12عام طور پر، مالک مکان صرف ہر 

( استعمال کرنا چاہیے اور کرایہ میں اضافہ کے مٔوثر Landlord and Tenant Board formاینڈ ٹیننٹ بورڈ فارم )

 دن پہلے نوٹس دینا چاہیے۔ 90ہونے سے کم از کم 

 کرایہ میں اضافہ کی رہنما ہدایات

کرایہ کو اضافہ کی متعلقہ ہدایات سے زیادہ نہیں بڑھایا جا سکتا، ماسوائے یہ کہ لینڈ الرڈ اینڈ  ں،یتر معامالت م ہادیز

( کرایہ میں ہدایات سے زیادہ اضافے کی منظوری دے دے۔ ہر سال کے Landlord and Tenant Boardٹیننٹ بورڈ )

 ( کی ویب سائیٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔Landlord and Tenant Boardلیے ہدایات لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 :ںیشامل ہ ںیجس م ںیآئ ںیاضافے کے رہنما اصول کے تحت نہ ںیم ےیکرا اںیاکائ یرہائش ینئ ادہیبعض نسبتاً ز

اس سے پہلے  ایکو  2018نومبر  15حصے کو  یاگر عمارت کے کس ،یاکائ یرہائش یسیا ںیعمارت م ینئ یکس ▪

 ہو؛  ایگ ایمقاصد سے استعمال نہ ک یرہائش

  2018نومبر  15حصہ  یاگر اضافے کا کوئ یاکائ یرہائش یکوئ ںیموجودہ عمارت کے اضافہ شدہ حصے م یکس ▪

 ہو؛ اور ، ایگ ایمقاصد سے استعمال نہ ک یاس سے پہلے رہائش ایکو 

کے بعد   2018نومبر  15مثالً تہہ خانے واال اپارٹمنٹ جو  یاکائ یرہائش یدوسر ینئ یکوئ ںیموجودہ مکان  م یکس ▪

 کرتا ہو۔ لیتکم یکردہ شرائط ک انیب ںیم کٹیہو اور جو ا ایآ ںیوجود م
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 ہدایات سے اوپر کرایہ میں اضافہ

بڑھانے کے لیے منظوری کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ مالک مکان کرایہ میں اضافہ کی ہدایات سے زیادہ کرایہ 

(Landlord and Tenant Board کو درخواست دے سکتا ہے۔ متاثرہ کرایہ داران لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

(Landlord and Tenant Boardکے سامنے اس درخواست کے خالف مزاحمت کر سکتے ہیں۔ ) 

 Landlordکرایہ میں ہدایات سے زیادہ اضافہ کہا جاتا ہے۔ لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )کرایہ میں اس قسم کے اضافے کو، 

and Tenant Board:اس قسم کے اضافے کی اجازت دے سکتا ہے، اگر ) 

 مالک مکان کے میونسپل ٹیکسز اور چارجز بڑی حد تک بڑھ گئے ہوں ▪

 مالک مکان نے بڑی مرمتیں یا تجدیدیں کی ہوں، یا ▪

بیرونی سروسز )یعنی جو مالک مکان کے مالزمین کی جانب سے نہیں کی جاتیں( کی قیمتیں بڑھ  سیکورٹی کی ▪

 گئی ہوں یا سیکورٹی کی بیرونی سروسز پہلی مرتبہ فراہم کی جا رہی ہوں۔

اگر مالک مکان کرایہ دار کے لیے جگہ کی تجدید کرنے یا کوئی نئی سروس شامل کرنے پر اتفاق کرتا ہے، تو مالک 

 ن اور کرایہ دار ہدایات سے اوپر کرایہ میں اضافے پر متفق ہو سکتے ہیں۔ مخصوص قوانین کا اطالق ہوتا ہے۔مکا

 

 

 

 کرایہ میں کمی 

 مالک مکان کو اس صورت میں کرایہ الزمی کم کرنا چاہیے، اگر:

 فیصد سے زیادہ کمی ہوتی ہے، یا 2.49میونسپل پراپرٹی ٹیکس میں  ▪

ی ادائیگی کے لے ہدایات سے اوپر بڑھایا گیا تھا اور اخرجات کی پوری طرح ادائیگی کرایہ مرمتوں یا تجدید ک ▪

ہو چکی ہے )اس کا اطالق صرف ان کرایہ داروں پر ہوتا ہے، جو اس وقت یونٹ میں رہ رہے تھے، جب 

 مذکورہ ہدایات سے اوپر کرایہ میں اضافہ ہوا تھا(۔

( کو درخواست دے Landlord and Tenant Boardرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )کرایہ دار اپنے کرایہ میں کمی کے لیے لینڈ ال

 سکتے ہیں، اگر:

 کرایے کی جائیداد پر میونسپلٹی پراپرٹی ٹیکسز یا چارجز کم ہو جائیں ▪

 مالک مکان نے کرایہ کم کیے بغیر کسی سروس کو کم یا ختم کر دیا ہو، یا ▪

لیے کسی معاہدے میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا مالک مکان نے ہدایات سے اوپر کرایہ میں اضافہ کے  ▪

 نہ کیا ہو۔

J ا. دیکھ بھال اور مرمت(حصہ کا کٹی III ،IV ،V  ،اور XIV ) 
مالک مکان کو کرایہ کی یونٹ اور جائیداد کو اچھی طرح بحال  رکھنا چاہیے اور صحت، حفاظت اور دیکھ بھال کے 

میں ایس چیزوں کی دیکھ بھال اور مرمت شامل ہے، جو یونٹ کے ساتھ آئیں، مثال تمام معیارات پر پورا اترنا چاہیے۔ اس 

 اپالئنسز اور مشترکہ جگہیں، جیسا کہ پارکنگ الٹس، ایلیویٹرز اور ہال ویز۔

شک اگر انہیں دیکھ بھال اور اپنی یونٹ یا جائیداد کی مرمت  کرایہ دار کو الزمی طور پر اپنا کرایہ ادا کرنا چاہیے، بے

ے حوالے سے مسائل بھی ہوں۔ اگر کرایہ دار کو دیکھ بھال یا مرمت کا کوئی مسئلہ ہو، تو کرایہ دار کو اس بارے میں ک

 Landlord and Tenantمالک مکان کو اطالع دینی چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے، تو کرایہ دار لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

Boardکو درخواست دے سکتا ہے۔ ) 

یے کی جگہ کو اپنی، اپنے کسی مہمان یا کرایے کے یونٹ میں رہنے والے کسی دوسرے شخص کی وجہ کرایہ دار کرا

سے کرایے کی جگہ کو ہونے والے کسی بھی نقصان کے لیے ذمہ دار ہے۔ اس کا اطالق جان بوجھ کر یا الپرواہی کی 

ی مرمت نہ کرے، تو مالک مکان لینڈ اگر کرایہ دار ایسے نقصان ک وجہ سے ہونے والے کسی بھی نقصان پر ہوتا ہے۔



 

 14  حصہ 2: میرے حقوق اور ذمہ داریاں 

اس میں ایسا نقصان شامل نہیں  ( کو درخواست دے سکتا ہے۔Landlord and Tenant Boardالرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 ۔ہے، جو کرایے کے یونٹ کے عام استعمال سے وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے )"ٹوٹ پھوٹ"(

کرایہ دار کرایے کے یونٹ کی عمومی صفائی کا خود ذمہ دار ہے، ماسوائے کوئی ایسی صفائی، جس پر مالک مکان 

 متفق ہوا ہو۔

K ا. بنیادی سروسز(کا حصہ  کٹیI   اورIII ) 
 " میں گرم یا ٹھنڈا پانی، ایندھن، بجلی، گیس اور حرارت شامل ہے۔اہم خدمات"

سلسیئس تک درجہ  °20جون تک کم از کم  15ستمبر سے  1مالک مکان کو یقینی بنانا چاہیے کہ کرایے کے یونٹ میں 

ی قوانین، اس سے زیادہ حرارت برقرار رکھنے کے قابل حرارت کے آالت موجود ہونے چاہیں۔ میونسپیلٹی کے کچھ ضمن

 سخت بھی ہو سکتے ہیں۔

مالک مکان کسی بھی ایسی بنیادی سروس، نگہداشتی سروس یا کھانے کی معقول فراہمی کو روک یا بند نہیں کر سکتا، 

جو مالک مکان کو کرایہ کے معاہدے کے تحت الزمی طور پر فراہم کرنی چاہیں۔ اگر مالک مکان کی جانب سے بل کی 

ہ کرنے کی وجہ سے کوئی بنیادی سروس منقطع کر دی گئی ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ مالک مکان نے یہ ادائیگی ن

سروس معطل کر دی ہے۔ تاہم، اگر کوئی بنیادی سروس اس وجہ سے منقطع یا بند کر دی گئی ہو کہ کرایہ دار نے بل ادا 

 ہ سروس کو مالک مکان نے منقطع کر دیا ہے۔نہیں کیا تھا، تو کرایہ دار یہ دعوٰی نہیں کر سکتا کہ مذکور

 

مالک مکان کسی بھی ایسی بنیادی سروس، نگہداشتی سروس یا کھانے کی معقول فراہمی میں جان بوجھ کر مداخلت نہیں 

 کر سکتا، جو مالک مکان کو کرایہ کے معاہدے کے تحت الزمی طور پر فراہم کرنی چاہیے تھیں۔

L .ااں کیا جانا ہراس(کا حصہ  کٹیIII  اورIV ) 
کسی بھی مالک مکان )یا مالک مکان کے لیے کام کرنے واال دیگر کوئی شخص مثاًل سپرنٹنڈینٹ یا پراپرٹی منیجر( کے 

اں نہیں کر سکتا۔ ہراساں کرنا غیر قانونی ہے اور اسی طرح کوئی کرایہ دار بھی مالک مکان کو ہراسلیے کرایہ دار کو 

( کو Landlord and Tenant Boardاں کیا جائے، تو وہ لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )ہراسایہ دار یا مالک مکان کو اگر کر

 درخواست دے سکتے ہیں۔

Mی سلوک. امتیاز 
ریو ہیومن رائٹس ااگر مالک مکان )یا مالک مکان کے لیے کام کرنے واال دیگر کوئی شخص( کرایہ دار کے ساتھ اونٹ

)کوڈ( میں مذکور شدہ امتیازی سلوک کی ممنوعات کے برعکس امتیازی سلوک کرتا ہے، تو وہ اس قانون کے تحت کوڈ 

سیز ایکٹ، نکرایہ داروں کے حقوق کی خالف ورزی کرتا ہے۔ اگر امتیازی سلوک کی کوئی صورت ریزیڈینشل ٹینی

( ایسے امتیازی سلوک کو زیر Landlord and Tenant Boardکے تحت ہوئی، تو  لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ ) 2006

 Human Rightsونل آف اونٹیریو )یغور ال سکتا ہے۔ دیگر صورتوں میں، کرایہ دار کو اپنی شکایت ہیومن رائیٹس ٹرائب

Tribunal of Ontarioکے پاس لے کر جانی ہو گی۔ ) 

N ا. کرایے کے یونٹ میں مالک مکان کا داخلہ(کا حصہ  کٹ یIII ) 
ار کو حق حاصل ہے کہ وہ کرایے کے یونٹ سے معقول طور پر لطف اندوز ہو )مثاًل خاموشی سے رہنا، معقول کرایہ د

 رازداری، غیر معقول مداخلت سے آزادی اور کرایے کے یونٹ کا استثنائی استعمال(۔

اخل نہیں ہو گھنٹے کے تحریری نوٹس کے بغیر کرایے کے یونٹ میں د 24مالک مکان درج ذیل وجوہات کے عالوہ، 

 سکتا۔

 مرمتیں کروانا ▪

 اگر معائنے کی معقول وجہ موجود ہو، تو مرمت کے کام دیکھنے کے معائنہ کرنا ▪
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 کسی ممکنہ خریدار، بیمہ کمپنی یا مورگیج دہندہ کو کرایے کے یونٹ دکھانا ▪

 ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو کسسی ممکنہ خریدار کو یونٹ دکھانے کی اجازت دینا ▪

 کنڈومنیم میں تبدیل کرنے سے پہلے، پراپرٹی کا معائنہ کروانا، یارہائشی عمارت کو  ▪

 کرایہ داری کے معاہدہ میں مذکور شدہ دیگر کسی معقول مقصد کے لیے۔ ▪

تک( الزمی طور پر  8تا رات  8تحریری نوٹس میں مالک مکان کے یونٹ میں داخلے کی وجہ اور تاریخ و وقت )صبح 

ھر پر موجود نہ بھی ہو، تو مالک مکان موزوں نوٹس کے ساتھ گھر میں داخل ہو سکتا درج کیا گیا ہو۔ اگر کرایہ دار گ

 ہے۔

 درج ذیل صورتوں میں مالک مکان کو پراپرٹی میں داخل ہونے کے لیے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے:

 کسی ہنگامی حالت کی صورت میں ▪

 اگر کرایہ دار داخلے کی اجازت دیتا ہو ▪

 کے تحت، مالک مکان کو یونٹ کی صفائی کرانی ہوتی ہو، یااگر کرایہ داری معاہدہ  ▪

اگر کرایہ داری کا معاہدہ ختم ہونے واال ہو اور مالک مکان ممکنہ طور پر کسی نئے کرایہ دار کو یونٹ دکھانا  ▪

بجے تک یونٹ دکھا سکتا ہے اور اس کو ہر معقول کوشش  8تا رات  8تو مالک مکان صرف صبح  –چاہتا ہو 

 ے کہ وہ اس بارے میں کرایہ دار کو الزًما پیشگی طور پر آگاہ کرے۔کرنی چاہی

 

O ا. تالے(کا حصہ  کٹیIII  اورIV) 
کرایہ دار کو نئے تالوں کی چابیاں دیے بغیر، مالک مکان کرایے کے یونٹ کے تالے تبدیل نہیں کروا سکتا۔ کرایہ دار 

 تالے تبدیل نہیں کروا سکتا۔بھی مالک مکان کی مرضی کے بغیر کرایے کے یونٹ کے 

P ا. سپردگی یا آگے کرایہ پر دینا(کا حصہ   کٹیVI ) 
کرایہ دار صرف مالک کی مرضی سے کرایے کے یونٹ کو دیگر کسی شخص کے سپرد کر سکتا ہے یا اسے آگے 

ے یا اسے کرایہ پر دے سکتا ہے۔ مالک مکان بال وجہ یا غیر معقول طور پر کرایے کے یونٹ کو کسی کے سپرد کرن

 آگے کرایہ پر دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔

کی صورت میں، کرایہ دار دیگر کسی شخص کو کرایے کے یونٹ میں جانے کے حقوق  سپردگی سپردگی: .1

 منتقل کرتا ہے۔ نیا شخص کرایہ دار بن جاتا ہے اور کرایہ داری کا معاہدہ وہی رہتا ہے۔

 

کی صورت میں، کرایہ دار کرایے کے یونٹ سے نکل جاتا ہے اور  دینےآگے کرایہ پر  آگے کرایہ پر دینا: .2

ایک مخصوص تاریخ تک دیگر کسی شخص )ذیلی کرایہ دار( کو وہاں پر رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کرایہ 

داری کے معاہدہ کے اختتام سے پہلے یونٹ میں دوبارہ رہنے کے لیے واپس آ سکتا ہے۔ کرایہ داری کے 

 الک مکان و کرایہ دار کی شرائط میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔معاہدے اور م

 

 آگے کرایہ پر دینے واال کرایہ دار درج ذیل کام نہیں کر سکتا:

 کرایے کے یونٹ کا کرایہ مالک مکان کے ساتھ طے کردہ کرایہ سے زیادہ وصول کرنا ▪

 کرایے کے یونٹ کو آگے کرایہ پر دینے کی کوئی اضافی فیس وصول کرنا، یا  ▪

 ذیلی کرایہ دار سے اضافی اشیاء یا خدمات کی کوئی رقم وصول کرنا۔ ▪

Q ا. مہمان(کا حصہ  کٹیIII ) 
مالک مکان کرایہ دار کو مہمان رکھنے سے منع نہیں کر سکتا اور مہمان رکھنے کے لیے انہیں پیشگی اطالع یا اجازت 

موجودگی کی وجہ سے مالک مکان کوئی فالتو فیس لینے کا پابند نہیں کر سکتا۔ کرایے کے یونٹ میں مہمانوں کی 

 وصول نہیں کر سکتا یا کرایہ نہیں بڑھا سکتا۔ تاہم، کرایہ دار اپنے مہمانوں کے روّیوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔
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مالک مکان کرایہ دار کو ُروم میٹ رکھنے سے منع نہیں کر سکتا، تاوقتیکہ رہائشی میعارات کے متعلق میونسپیلٹی کے 

 وانین کا احترام کیا جاتا ہو۔ق

 ہیکرا یمدت لیہے )مثالً قل تایپر اٹھا د ےیدوسرے شخص کو کرا یکوکس یاکائ یرہائش یپور یدار اپن ےیکرا یاگر کوئ

 ہے۔ یپڑ سکت یاجازت حاصل کرن یدار کو مالک مکان ک ہیہے۔ کرا ںی( تو وہ شخص "مہمان" نہیدار

R ا. پالتو جانور(کا حصہ  کٹیIII ) 
کرایہ داری کے معاہدہ میں کرایے کے یونٹ میں یا عمارت میں یا اس کے ارد گرد پالتو جانور رکھنے کی ممانعت نہیں 

 ہو سکتی۔

( کو یہ Landlord and Tenant Boardکچھ ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں مالک مکان لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 پالتو جانور رکھنے والے کرایہ دار کو نکال دیا جائے۔ کچھ عام مثالیں یہ ہو سکتی ہیں:درخواست کر سکتا ہے کہ 

پالتو جانور بہت زیادہ شور کرتا ہو، عمارت کو نقصان پہنچاتا ہو یا اس سے دیگر رہائشیوں کو الرجی کی کوئی  ▪

 بیماری ہوتی ہو۔

 ایسے پالتو جانور جو موروثی طور پر خطرناک ہوتے ہوں۔ ▪

 یم کارپوریشن کے ضوابط کے مطابق پالتو جانور رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔کنڈومن ▪

S  ا . تمباکو نوشی(کا حصہ  کٹیV ) 
 کرایے کے یونٹ میں سگریٹ نوشی کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ کرایہ دار اور مالک مکان متفقہ طور پر اس

کو استعمال کرتے ہوئے یونٹ اور/یا مالک مکان کی پراپرٹی میں تمباکو نوشی کرنے یا نہ  10لیز کے حصہ  یاریمع

 کرنے کے بارے میں طے کر سکتے ہیں۔

 Landlordاگر لیز کی ُرو سے تمباکو نوشی کی ممانعت نہ بھی ہو، تو مالک مکان پھر بھی لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

and Tenant Boardتم کرنے کی درخواست کر سکتا ہے، اگر تمباکو نوشی سے:( سے کرایہ داری خ 

 مالک مکان یا دیگر کرایہ داروں کے سکون میں معقول حد تک مداخلت کرتی ہو ▪

 کوئی نامناسب نقصان ہوتا ہو ▪

 سیفٹی کا خدشہ ہو، یا ▪

 پہنچتا ہو۔مالک مکان کے دیگر کسی قانونی حق، استحقاق یا دیگر کسی مفاد کو قابل ذکر حد تک نقصان  ▪

اگر کرایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ عمارت میں موجود دیگر لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی صحت 

اور حفاظت متاثر ہوتی ہے، رہائشی معیارات کی خالف ورزی ہوتی ہے یا اس کی وجہ سے کرایے کی یونٹ میں ان کے 

( سے رابطہ کرنے سے Landlord and Tenant Boardٹیننٹ بورڈ )سکون میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو لینڈ الرڈ اینڈ 

 پہلے انہیں اپنے مالک مکان سے بات کرنی چاہیے۔

T  دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم . 
مالک مکان کو کرایے کے یونٹ میں دھوئیں کے کارآمد االرم اور جہاں ضروری ہو کاربن مونو آکسائیڈ کے االرم 

فراہم کرنے چاہیں۔ دھوئیں اور کاربن مونو آکسائیڈ کے االرموں کو چالو حالت میں رکھنا مالک مکان کی  الزمی طور پر

ذمہ داری، بشمول ان کی بیٹریاں تبدیل کرنا۔ کرایہ دار کو دھوئیں یا کاربن مونو آکسائیڈ کے االرموں کو بند نہیں کرنا 

ور اگر اسے کسی االرم میں کوئی مسئلہ نظر آئے تو اسے مالک چاہیے اور نہ ہی دیگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے ا

 مکان کو فوری اطالع کرنی چاہیے

Uتنازعات کا حل . 
مالک مکان اور کرایہ دار کو قانون پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ یا تنازعہ پیدا ہو جائے، تو پہلے 

ر کوئی موزوں حل تالش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مالک مکان یا انہیں ِمل بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے او

کرایہ دار یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا فریق قانون پر عمل نہیں کر رہا، تو وہ اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں معلومات 
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ا ہے، اس کے ( سے رابطہ کر سکتLandlord and Tenant Boardحاصل کرنے کے لیے لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

( سے تنازعہ حل کرنے کی درخواست بھی کی جا Landlord and Tenant Boardعالوہ لینڈ الرڈ اینڈ ٹیننٹ بورڈ )

 سکتی ہے
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