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ਸਕਾਟਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਨਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ 

ਭੂਟਮਕਾ 

ਇਹ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿੋਈ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਹੁਾਡੇ ਅਕਿਿਾਰਾਂ ਬਾਰ ੇਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣਨ ਕ ਿੱ ਚ  ੀ ਮਦਦ ਿਰਨਗ ੇਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਇਹ  ੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਿੀ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਡ ੇਅਕਿਿਾਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਦਖਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡ ੇਅਤ ੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਿਨ ੂੰ ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਕਨਯਮ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਇਿੱਿ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਿਰਨ ਲਈ  ਰਤ ਸਿਦ ੇਹਨ। 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ‘ਮਾਡਲ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ’ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਿਾਪੀ  ੀ ਦਣੇਗੇ। 

ਇਹ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਸਤਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਨ। ਤਹੁਾਡੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਰੇਿ 

ਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਨੂੰ ਬਰ ਕਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਿ ਭਾਗ ਬਾਰ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਲਿੱ ਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ੋਨੂੰ ਬਰ ਲਿੱ ਭਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋ ੋਗੇ। 

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਮੋਟ ੇਅੱਖਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿਨ ੂੰ ਨ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਜਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਉਹ ਿਨ ੂੰ ਨ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦੇ ਹਨ 

ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਚੀਬਿੱ ਿ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਇਨਹ ਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨਗ।ੇ 

ਜੇ ਜੋ ਕਲਕਖਆ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਇਨਹ ਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ 
ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸੁਝਾਏ ਗਏ 

ਸ਼ਬਦ ਕਦਿੱ ਤ ੇਹਨ, ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ  ਰਤ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤੇ 
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨਗ।ੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਕਿਸ ੇ

ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਬਲਿੁਲ  ੀ ਨਾ  ਰਤਣ ਨ ੂੰ  ਚੁਕਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਉਸ 

ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਿੋਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਣੇਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇ ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਚਰਚਾ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਚੁੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ 
ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਿਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕਦਨ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਦ ੇੇਗਾ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡ ੇਿੋਲ ਇਿ  ਿੱ ਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਿ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ 28 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿ ਨ ੀਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  
ਆਪਣਾ ਨ ਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਨਯਮ ਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਇਿ ਿਾਪੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ। 
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ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਕਲਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਦੇਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਐਡਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ("ਕਟਰਕਬਊਨਲ") ਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇ

ਸਿਦ ੇਹੋ। ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਤਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਿੱਿ ਕਲਖਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਹੁਿਮ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ 

ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤਿ ਦ ੇਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਿਾਰਨ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  28 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਹੈ, ਅਤ ੇਤੁਹਾਨ ੂੰ  'ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਫਸਟ-

ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਨੋਟੀਫੀਿੇਸ਼ਨ ਦ ੇਰੈਫਰਲ’ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।' 
ਜੇ ਲੋੜ ਪ  ੇਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਨੋਟਸ ਉਪਲਬਿ ਹਨ। 

ਇਨਹ ਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਟਵੱਚ: 

• ਸ਼ਬਦ “ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ; 

ਅਤੇ 

• “ਟਟਿਟਬਊਨਲ” ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਐਡਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ਦ ੇਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦ ੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਲਈ ਝਗਕੜਆ ਂਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਿਕਰਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦਾ ਿਈੋ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਥ ੇਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਐਿਸੈਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ: 

Https://www.housingandpropertychamber.scot/apply-tribunal  ਫਾਰਮ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ 

ਿਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਚੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ 
ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਤੋਂ  ੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਿਦ ੇਹੋ। 

• ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਿਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਇਿੱਿ ਏਜੰਟ ਨ ੂੰ  ਕਨਯੁਿਤ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੇ 

ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ  ਲੋਂ ਿੂੰਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋ ੇਗਾ। 

1 ਟਕਰਾਏਦਾਰ 

ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ  ਜੋਂ ਇਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਕ ਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ 
ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ - 

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਿੀ ਸਾਕਰਆ ਂਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਜ਼ੂੰ ਮ ੇਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਾਇਆ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ਜੇ ਨਾਕਮਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦਣੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਣੇ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ਅਤ ੇਫੇਰ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 

ਦੀ ਿੋਕਸਸ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਕਹਿੱ ਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ  ੀ ਹਨ । 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੇ ਪਤ ੇਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਪਤ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿ 

ਕਿਰਾਏ `ਤ ੇਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਤਕਹਤ ਮ   ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

https://www.housingandpropertychamber.scot/apply-tribunal
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ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ 

ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 4 – ਸੂੰਚਾਰ), ਤਾਂ ਈਮਲੇ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹੂੰਦਾ ਕਿ ਿਈੋ  ੀ ਉਪਚਾਕਰਿ ਨੋਕਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰਚਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਇਸ 

ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇਣ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ 

ਸੂੰਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

2 ਲੈਟਟੰਗ ਏਜੰਟ (ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ) 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ੇਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ 

ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਿ ਏਜੂੰ ਟ ਨਾਲ ਕਿ ੇਂ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੈ। 

2 ਅਿਤ ਬਰ 2018 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਿਾਰੋਬਾਰ ਜੋ “ਲੈਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦਾ ਿੂੰਮ” ਿਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਾਊਕਸੂੰਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 

2014 ਦ ੇਸੈਿਸ਼ਨ 61 ਰਾਹੀਂ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦ ੇਰਕਜਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਕਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰ ਨ ੂੰ  ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਏਜੂੰ ਟ ਇਸ ਐਿਟ 

ਰਾਹੀਂ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿਰਨਗ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਿਲੋ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿੀਮ ਤਕਹਤ ਉਨਹ ਾਂ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦਾ ਅਜੇ  ੀ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮੁਲਾਂਿਣ 

ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਿੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿੱਜੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਏਜੂੰ ਟ 

ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ “ਕਫਿੱ ਟ ਅਤ ੇਸਹੀ ਆਦਮੀ” ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਿੱਥੇ ਦੇਖ ਿੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰ 

ਸਿਦ ੇਹਨ ਕਿ ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਏਜੂੰਟ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹਨ  

https://register.lettingagentregistration.gov.scot/searchਅਤ/ੇਜਾਂ 
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੂੰਟ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ ੇਾ ਾਂ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 

ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮ ਕਹਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਕਮਲੇ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਿੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿ ਿਰ ਜਾਂ ਫਕਰਿੱਜ ਜਾਂ ਬਾਇਲਰ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਜਿੱ ਥੇ ਏਜੂੰ ਟ ਿੋਈ ਿੂੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਕਹਲਾ ਕ ਅਿਤੀ ਿੌਣ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

3 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ(ਿਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਤਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਕਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਟਲੈੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰ  ੀ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ 

https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search
https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
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ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 4 – ਸੂੰਚਾਰ), ਤਾਂ ਈਮਲੇ ਪਤੇ ਨ ੂੰ  ਇਿੱਥ ੇਕਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

• ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਕਹੂੰਦਾ ਕਿ ਿਈੋ  ੀ ਉਪਚਾਕਰਿ ਨੋਕਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰਚਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਇਸ 

ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ ਦੇਣ ੇਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ 

ਸੂੰਚਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫਨੋ ਨੂੰ ਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿੀਮ ਤਕਹਤ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਨੂੰ ਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਿ ੇਕਨਿੱਜੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ “ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਦਮੀ” ਹੈ। 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦਾ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ 

https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/ ਦੇਖਿ ੇਜਾਂਚ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ ਕਿ ਿੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ 

4 ਸੰਚਾਰ 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਿਰਿ ੇ“ਇਲੈਿਟਰੋਕਨਿ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ” ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹੋ – ਿਾਗਜ਼ੀ 
ਿਾਪੀ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ  ੀ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਿਨ ੂੰ ਨ 

ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਸਰਫ ਿਾਗਜ਼ੀ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਭੇਜਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅਿੀਨ ਈਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਲੈਣ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਈਮੇਲ 

ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਦਿੱ ਸਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ 
ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਹੀ ਤਰੀਿਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇ

ਈਮੇਲ ਪਕਤਆਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱਿ ਦ ਜ ੇਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰ ੇਸ ਕਚਤ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ  ਰਗੀ 
ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਈਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣ ੇਈਮਲੇ ਪਤ ੇਤ ੇਭੇਜੇ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦਆੁਰਾ ਅਜੇ  ੀ ਸ ੀਿਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਨੋਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਾਂ  ੀ ਖਾਲੀ ਿਰਨਾ ਪੈ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਨੋਕਟਸ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਰਿਾਰਡ ਿੀਤੀ ਕਡਲੀ ਰੀ ਪੋਸਟ ਦਆੁਰਾ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਡਲੀ ਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਕਗਆ 

ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕ ਿੱ ਚ  ਾਿ  2 ਕਦਨ ਸਾਮਲ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ 
ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੋਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਆਪਣ ੇਮਾਲਿ ਮਿਾਨ ਨ ੂੰ  ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਕਰਹਾ ਹੋ  ੇਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਆਪਣ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਕਰਹਾ ਹੋ ੇ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇਿੱਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  31 ਦਸੂੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨੋਕਟਸ ਡਾਿ ਜਾਂ 
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  28 ਨ ੂੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਡਾਿ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਣਾ 

https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/


6 

 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  ਦਸਤੀ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  30 ਨ ੂੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

5 ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਰੇਵੇ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤ ੇਇਸ ਬਾਰ ੇਹੋਰ  ੇਰ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਜਾਂ 
ਬੂੰਗਲਾ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਹੜ ੇਖੇਤਰ ਅਤ ੇਸਹ ਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਿੁਝ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਿਰਨਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜੇ ਿੋਈ ਹਨ)। 

ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਿਸ ੇਕ ਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥ ੇਇਹ ਪਰਤਿੱ ਖ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤ ੇਦਣੇ 

 ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਕਿਹੜ ੇਕਹਿੱ ਸ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਬਗੀਚਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਦਾਖਲਾ ਖੇਤਰ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਬਗੀਚੇ 
ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੂੰ ਗ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਕਜਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿ ੇਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਹੀ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥ ੇਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਡ ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਹੋ ੇਗਾ। 
ਇਹ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਿਣ ਕਿ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਿੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਿੀ ਸੀ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਹਰ ਸਾਲ ਿ ੇਲ ਿੁਝ ਖਾਸ ਰਿਮ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਨ ੂੰ   ਿਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰ ੇ ਿੇਰੇ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਸਿਾਕਟਸ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ਿੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ: https://www.gov.scot/publications/private-

residential- tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਬਹ ੁਆਿ ਪੇਸ਼ਨ ਘਰ (HMO) ਹੈ। ਇਿੱਿ ਘਰ HMO ਹੈ: 

• ਜੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਾਲਗ (16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ) ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ 

• ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕਰ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ 

• ਘਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕਨ ਾਸ ਹੈ 

• ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦ ੇਸਮ ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ (ਪਖਾਨਾ, ਕਨਿੱਜੀ ਨਹਾਉਣ-ਿੋਣ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ, ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਸਹ ਲਤਾਂ) (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2006 ਦ ੇ

ਸੈਿਸ਼ਨ 125 ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿੋ ਕ ਅਿਤੀ ਿਲੋ ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ 24 ਘੂੰਟ ੇਦਾ ਸੂੰ ਪਰਿ ਨੂੰ ਬਰ ਅਤ ੇਤਾਰੀਖ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 

https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/
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HMO ਲਈ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਖਤਮ ਹੋ ੇਗਾ। 

HMO ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਿੋਲ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ 
ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰ ਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸ ੇਜੇ 

 ਾਿ  ਲੋਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ (ਨੋਟ 13 – ਹੋਰ  ਸਨੀਿਾਂ ਬਾਰ ੇਨੋਟੀਕਫਿੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ)। 

6 ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਰ ਰ ਦਿੱ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹੋ ੇਗੀ ਜਦੋਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਿਗੇਾ। 

7 ਕਬਜ਼ਾ ਅਤ ੇਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਘਰ  ਜੋਂ ਰਹੇਗਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ , ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪ ੇਗੀ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, 
ਕਿਸ ੇਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ 

ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

• ਉਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤੀ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਿਰਦ ੇਹਨ ਉਸ  ਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦ;ੇ ਜਾਂ 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਦੀ ਪਲਾਕਨੂੰ ਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਤੋਂ) ਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੀ; 
ਜਾਂ 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ 

ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤੂੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੋ ੇਗੀ; ਜਾਂ 

• ਕਿਸ ੇਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਾਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮਕਹੂੰਗਾ ਹੋ 

ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅ ੈਿ ਤਿ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੰ ਮ ਜਾਂ ਿਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਕਦੂੰ ਦੀ। 

8 ਟਕਰਾਇਆ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਮ, ਅਤੇ ਅਿਸਰ ਿਦੋਂ ਰਿਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸਪਤਾਕਹਿ, ਹਰ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਤੇ, ਹਰ 4 ਹਫਕਤਆਂ ਤੇ, ਮਾਕਸਿ, ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ 4  ਾਰ ਜਾਂ ਹਰ 6 

ਮਹੀਕਨਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ  ਾਰ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। 
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ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਡ ਾਂਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤ ੇਜਾ ਸਿਦੇ ਹਨ (ਹਰੇਿ ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰ ਆਤ ਕ ਿੱ ਚ) ਜਾਂ ਬਿਾਇਆ ਕ ਿੱ ਚ (ਸਮਾਂ 
ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ)। ਕਿਰਾਏ ਦ ੇ ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਮਾਤਰਾ ਕਜਹੜੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਆਪਣ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ 

ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ 'ਤ ੇਪਕਹਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਿ ਦੇ ਪੈਸ ੇਦੀ ਰਿਮ ਸਾਮਲ ਹੋ ੇਗੀ; ਅਤ ੇ

• ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੀ  ਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਚਾਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਚੈਿੱਿ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ।ੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਿ ੇਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਸੂੰਭ  ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਇਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸ ੇਢੂੰਗ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, 

ਕਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੈਂਿ ਖਰਚ ੇਪੈਣ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿੁਝ ਿਰੈਕਡਟ ਿਾਰਡਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇਿੀਤਾ 
ਕਗਆ ਭੁਗਤਾਨ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਇਹ  ੀ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ 

ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸ ੇਾ ਾਂ ਲਈ  ਾਿ  ਪੈਸ ੇਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ 

ਸਾਂਝੇ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਿਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਈੋ  ੀ ਸ ੇਾ ਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ  ਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਪੌੜੀਆ ਂਅਤ ੇਕਖੜਿੀਆ ਂਸਾਫ ਿਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਾਕਸਿ ਤੌਰ 

ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਹਰ ਸ ੇਾ ਲਈ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸ ੇਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱਿ  ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਿੱਿ ਫੀਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 

ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ ੇਾ ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਲਾਗਤ, ‘ਮ ਲ ਿਨ’, ਪਰਸ਼ਾਸਿੀ ਖਰਚੇ, ਜਾਂ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਦ ੇਖਰਚ ੇਆਕਦ। ਇਨਹ ਾਂ ਖਰਕਚਆ ਨ ੂੰ  ‘ਪਰੀਮੀਅਮ’ 

ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਈੋ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੀਫੂੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲਖਣਾ ਅਤੇ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰੀਫੂੰਡ ਦਣੇ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਿ ਦਾਅ ਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨਾਲ  ੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਿਲੋ HMO ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਟੀਮ ਨਾਲ 

ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ  ਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਿਾਕਟਸ਼ 

ਮੂੰ ਤਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ ਤੈਅ ਿੀਤੀ ਰਿਮ ਨਾਲ ਹੀ  ਿੱ ਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਕਲੂੰ ਿ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਿਾਸਟ 

ਆਫ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਕ ਿੱ ਚ  ਾਿਾ)। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕ ਸਕਤਰਤ ਜਾਣਿਾਰੀ https://www.gov.scot/publications/private-

residential- tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/ ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹੈ 

https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/rent-and-other-charges/
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ਕਿਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ  ਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ  ਾਿਾ 
ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਮਦੁਰਾਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ  ਾਿੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

9 ਟਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਿਦੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਦੇ ੇਗਾ। 

ਉਸ ਰਸੀਦ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਕਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ: 

• ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, 

• ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ; ਅਤ ੇ

• ਿੀ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਿੱਪ-ਟ -ਡੇਟ ਹੈ – ਅਤ ੇਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਿੀ ਹੈ। 

10 ਟਕਰਾਏ ਟਵੱਚ ਵਾਧਾ 

ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਿ ੇਲ ਇਿੱਿ  ਾਰ  ਿੱ ਿ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਇਿੱਿ ਅਕਿਿਾਰਿ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  ਈਮਲੇ 

ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ 

 ਾਿੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਨ ੂੰ   ਿਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਸੂੰ ਪਤੀਆ ਂਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦ ੇਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨ ਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ੇਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ  ਾਿਾ ਮਨੁਾਸਬ ਹੈ। 

“ਮੁਨਾਸਬ” ਦਾ ਇਿੱਥ ੇਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸ ੇ ਰਗੀਆ ਂਸੂੰ ਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਨ ੇਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਸਤੇ 
ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰ ੇਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਝ ਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 

ਿਰਨ ਲਈ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਇਨਹ ਾਂ ਿਦਮਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਨ ੂੰ  ਚਣੁੌਤੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਪਣ ੇਅਕਿਿਾਰ ਨ ੂੰ  ਗੁਆ ਦ ੇੇਗਾ – 

ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਇਹ ਿਦਮ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦ ੇਭਾਗ 3 ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ  ਾਪਸ ਿਰੇਗਾ – ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਮੂੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ 
 ਿਾਇਆ ਕਗਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ; 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱਿ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਨਿੱਜੀ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) 
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ਐਿਟ 2016 ਦ ੇਸੈਿਸ਼ਨ 24(1) ਅਿੀਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ 
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਿਾਪੀ ਨ ੂੰ  ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸ ੇਾ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ 
ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ – ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂੰਪਰਿ ਅਤੇ ਕਲੂੰ ਿ ਦੇਖ;ੋ ਅਤ ੇ

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਫੇਰ ਪ ਰੇ ਿੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਿੋਲ ਭਜੇਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਿੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਤੋਂ 21 ਕਦਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰਦਰ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ 

 ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦ ੇਭਾਗ 3 ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ  ੀ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦ ੇਭਾਗ 3 ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦਾ ਉਕਚਤ ਨੋਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ – ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ 
ਘਿੱਟ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 3 ਮਹੀਕਨਆ ਂਤੋਂ ਘਿੱਟ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਿ 

 ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ ਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਸਾਲ  ਜੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਇਿੱਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਉਣ ਬਾਰ ੇਕਿਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਿਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਿਮ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ 

ਕਿਰਾਇਆ  ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 8 – ਕਿਰਾਇਆ)। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ  ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿੋਈ  ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਿਈ ਕ ਿਲਪ ਹਨ: 

• ਿੇ ਲ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਿ ਕਿਰਾਇਆ ਦ ੇੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਜੋਕਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

• ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਕਿਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੇ; ਜਾਂ 
• ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ  ਿਣ ਿਾਰਨ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆ ਂਹਨ)। 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਿੀ ਿਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  28 ਕਦਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

11 ਟਡਪਾਟਜ਼ਟ 

ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ੇਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਲਈ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸ ੇ

ਦੀ ਉਹ ਰਿਮ ਹੈ ਜੋ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਗਰੂੰਟੀ  ਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿਈੋ ਨੁਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਰ 

ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ੇਸਫਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਕਬਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਬਜਲੀ) ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੇ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਈੋ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਿੀਤੇ ਕਿਰਾਏ। 

ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲ ਰਿਮ 2 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਕਿਰਾਇਆ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਇਸ ਕਬਊਰੋ ਨ ੂੰ   ਾਿ  ਰਿਮ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ 
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ਲੈਣ  ਾਸਤ ੇਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ, ਨਕ ਆ ਂਿਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ  ਜੋਂ ਕਿਸ ੇਪਰੀਮੀਅਮ 

(ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦ ੇਮੁੜ  ਾਪਸ ਿਰਨਯੋਗ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਮੂੰਗ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰੁਮ ਹੈ। 

ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਿ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਣਾ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਿੂੰ ਪਨੀਆ ਂ

ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ 

ਤੋਂ 30 ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਕਿਸ ੇਇਿੱਿ ਸਿੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਪ ੇਗਾ (ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਰ ਾਰ – 30 ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ6 ਹਫਤ ੇਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ)। ਕਿਸ ੇਇਿੱਿ ਸਿੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ੇਇਿੱਿ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ, ਜਾਂ ਅੂੰਸ਼ਿ 

ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ (ਜਦੋਂ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੇ ਆਪਣ ੇਕਹਿੱਸ ੇਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਦੇਣਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ 

ਲਈ ਚੂੰਗਾ ਅਕਭਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਿੋਲ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ 
ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ/ਅੂੰਸ਼ਿ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਖਣ ਦਾ ਇਖਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇ ੀ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਚਾਰਜ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਪਤ ਿੀਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ 
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਤੁਰੂੰ ਤ ਜਮਹਾਂ ਿਰ ਾਿੇ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ/ਕਿਰਾਏ  ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ੇ

 ੀ ਪਰਾਪਤ ਿੀਤੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ  ਜੋਂ ਕ ਹਾਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰੀਮੀਅਮ  ਜੋਂ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਆੁਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਖਣਾ ਇਿੱਿ ਗੂੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟਾਂ 
ਤੋਂ ਿਟਤੋੀਆਂ ਕਸਰਫ ਮਨਜ਼ ਰਸ਼ਦੁਾ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਰ ਸਿਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਫਰਸਟ ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਅਤ ੇਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ) ਉਨਹ ਾਂ ਮਾਮਕਲਆ ਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰਸ਼ੂੰ ਸਾਤਮਿ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ 
ਦੇਖਣਗ ੇਕਜਿੱ ਥੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਏਜੂੰ ਟ ਨੇ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈਸ ੇਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਹੈ। 
ਜਦੋਂ ਕਿਸ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿੀਤ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਦ ੋਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ 
ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਟੌਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਰੀਮੀਅਮ 

ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਿਈ  ਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ 
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਇਖਕਤਆਰੀ (ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ) ਿਾਰਾ ਪਾ ੇਗਾ ਕਿ ਖਰਕਚਆ ਂਦਾ ਿੋਈ  ੀ ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕਲੜ 

ਹੋ ੇਗੀ ਜੇ ਿੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪਰਤੀ  ਚਨਬਿੱ ਿ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲ ੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਆੁ ਜ਼ੇ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਿਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ 

ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲਾ ਏਜੂੰਟ ਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਿਰੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਦ ੇ ੀ ਇਸ 

ਬਾਰ ੇਸ਼ਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰਟ ਨੇ 

ਉਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆ ਂਕਜ਼ੂੰ ਮ ੇਾਰੀਆ ਂਪਾਈਆ ਂਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਿਈੋ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜਮਹਾਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ  ਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਪਿੱਤਰ ਜਾਂ ਈਮਲੇ ਕਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਿੱਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਰਿਮ ਤਅੈ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤ ੇਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿ ੇਂ 



12 

 

ਹੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ ਕ  ਾਦਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿ ੇਂ ਨਕਜਿੱ ਕਠਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਮਨਜ਼ ਰਸ਼ੁਦਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਕਨਆ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ ਿੋਈ ਪਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਜਮਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਾਇਆ, 

ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿਲੋ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਕਿਸ ੇਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ  ਰਕਤਆ 

ਹੈ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤਿ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਅੂੰਦਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਦੇ ੇਗਾ: 

• ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ; 

• ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਮਕਲਆ ਸੀ ਅਤ ੇਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  
ਕਿਸ ੇਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ; 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਤ ੇਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ;ੇ 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਕਬਆਨ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ 

ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ; 

• ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇ ੇਰ ੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ; 

• ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਤ ੇਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ – ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (1) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਿਦੋਂ  ਾਪਸ 

ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ (2) ਉਹ ਪਕਰਸਕਥਤੀਆਂ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਿੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ 
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ  ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। 

ਪੈਸ ੇਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੀਮ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
 ਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣਾ) 

• ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ 

• ਿੋਈ  ੀ ਰਿਮਾਂ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਾਰਨ 

ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਬਲਾਂ ਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ ਕਗਆ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਿਈੋ ਮੁਿੱ ਦ ੇਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ 

ਦੀ ਪ ਰੀ ਰਿਮ ਦਣੇ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤ ੇਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਰਲੀਜ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ 
ਅੂੰਿਕੜਆ ਂਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੈ। 
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 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ  ਾਪਰਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਿੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਅੂੰਿਕੜਆ ਂਨਾਲ 

ਸਕਹਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ: 

• ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ੇਅੂੰਿਕੜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੀਮ ਉਨਹ ਾਂ ਰਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ੇੇਗੀ। 

• ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ੇਅੂੰਿਕੜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ 

ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਰਿਮ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕ ਚੋਂ ਿਟੌਤੀ ਿਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਰਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਿੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਲਿੇ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕ  ਾਦ ਨ ੂੰ  ਫੇਰ ਇਿੱਿ 

ਸੁਤੂੰ ਤਰ ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਿੋਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਜਸ ਦੀ ਕ  ਾਦ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭ ਕਮਿਾ 
ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ ਸਬ ਤ (ਕਮਸਾਲ  ਜੋਂ ਫੋਟਆੋ ਂਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ) ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱਿ ਰਿਮ 

ਬਾਰ ੇਫੈਸਲਾ ਿਰੇਗਾ (ਜੇ ਿਈੋ ਹੈ) ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਸਿੀਮ ਨੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਣੇਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਮ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਨ ੂੰ  ਮੁੜ  ਾਪਸ ਿਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਰਿਮ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 

ਕਿਰਾਏ, ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਅਤ ੇਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਿੀਤੀ ਸੀ (ਜੇ ਬਾਿੀ ਿੁਝ ਬਿੱਚ ਜਾ ੇ) ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਸਿੀਮ ਨ ੂੰ  ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਰਲੀਜ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਿੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰੇਗੀ ਿੀ ਿੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਕਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ੇਕਦਿੱ ਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਰਿਮ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਅੂੰਿਕੜਆਂ ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਅੂੰਿਕੜਆ ਂਤ ੇਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦ,ੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਿੱਿ ਸਤੁੂੰ ਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਿਲੋ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

12 ਉਪ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤ ੇਟਨਰਧਾਰਨ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤਰੌ ਤੇ ਿੇ ਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੋ ੇਗੀ ਕਜਨਹ ਾਂ 
ਦਾ ਨਾਮ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਕਹਿੱ ਸ)ੇ ਨ ੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਿਈੋ ਹੋਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ 
ਿਰਨਾ, ਜਾਂ 

• ਲਾਜਰ ਕ ਿੱ ਚ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸ)ੇ ਨ ੂੰ  ਤਬਦੀਲ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਿਈੋ ਹੋਰ 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਿਰਨਾ, ਜਾਂ 
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• ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇਕਹਿੱ ਸ)ੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਹਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਣੇਾ ਜਾਂ ਿੁਝ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  
 ਰਤਣਾ। 

ਇਿੱਿ ਆਮ ਕਨਯਮ  ਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ 
 ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪ ੇਗੀ। ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ 

13 ਦੂਜੇ ਟਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਟਿਕਸ਼ੇਨ 

ਜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਡਾ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਣਾ ਪ ੇਗਾ (ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਈਮਲੇ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਜੇ ਈਮੇਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਦਾ 
ਸਕਹਮਤੀ ਭਕਰਆ ਤਰੀਿਾ ਹੈ)। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਪਿੱਤਰ (ਜਾਂ ਈਮਲੇ) ਦਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱ ਸਣਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਿੀ ਹੈ। 
ਫੇਰ, ਜੇ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ   ੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਿਈੋ ਜੋੜਾ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣ ੇ14 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦ ੇਬਿੱ ਕਚਆ ਂਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, 

ਜਦੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਹਰੇਿ ਬਿੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਜਿੱ ਥੇ 
ਿੋਈ ਪਤੀ ਇਿਿੱਲੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਇਿਿੱਲਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਿੋਈ ਸਾਥੀ, ਪਕਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਲਿਰਤਾ ਿੁਝ ਸਕਥਤੀਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਲੈ ਸਿਦਾ 
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲੀ ਜਗਹਾ ਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ। 

ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ : 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਰਕਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤ ੇ

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸ ੇਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਸਿਦ ੇਹਨ: 

1. ਜੇ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਕ  ਾਕਹਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਸ ਲ ਕਰਸ਼ਤੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ 

ਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਿ: 

• ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸੂੰਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤ ੇ

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

2. ਜੇ ਿੋਈ ਕ ਅਿਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ (ਪਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕ ਆਕਹਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਕਸ ਲ 

ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ) ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ: 

• ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਿ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਬਿਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਟਨਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤ ੇ

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ 
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12 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਗਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ 
ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿਈੋ  ੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ 
ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। 

3. ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਿੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਈੋ ਯੋਗ 

ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਜਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ 
ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਲ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜੇ: 

• ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮਤੌ ਤਿ ਟਬਨਾਂ ਟਕਸੇ ਬਿਕੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਟਨਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ  

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ ਕਚਤ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ 
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਿੋਈ  ੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ 

ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਇਸ ਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੀ  ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਿਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣ  ਾਲਾ ਿਈੋ  ੀ ਕ ਅਿਤੀ ਿਈੋ 

ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ ਜੋ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦ ੇਕਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣ  ਾਲਾ 
ਿੋਈ  ੀ ਕ ਅਿਤੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦੇ ਕਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੜੋਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮ ੇਾਰ ਹੋ ੇਗਾ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਸੀ ਕਜਸ ਨੇ ਕਨਯਮ ਤੋਕੜਆ ਸੀ), ਅਤ,ੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦਆੁਰਾ ਤੋੜੀ ਗਈ 

ਕਿਸ ੇ ੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰਪਤੀ ਬਹ ੁਆਿ ਪੇਸ਼ਨ ਘਰ ਜਾਂ HMO ਨਹੀਂ ਹੈ (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 5 – ਸੂੰਪਤੀ ਦ ੇ ੇਰ ੇ), ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ, ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਿੇ (ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ 
ਨਹੀਂ ਹਨ) ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਨਾਲ, ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇ ੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੈਸ ੇਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਕਜਸ ਦੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ 

ਅਦਾਇਗੀ ਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸ ੇ ੀ 
ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਹਰਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ ਰਕਜਸਟਰ ਿੀਤ ੇHMO ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ  ਰਕਤਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

14 ਜਮਘਟ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਿ ੇਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰ ਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸ ੇ ੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਭੀੜ ਲਈ ਿੀ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਮਕਰਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤ ੇਆਿਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ, 

ਕਲੂੰ ਗ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਕਰਸ਼ਕਤਆ ਂਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਿੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥ ੇਕਮਰ ੇਦੇ ਟਮਆਰ ਅਤ ੇਜਗਹਾ ਦੇ ਟਮਆਰ ਹਨ। ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀਆ ਂ

ਨ ੂੰ  ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦ ੇਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅੂੰ ਕਤਿਾ ਏ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਆਰਾਂ ਦ ੇ ੇਰ ੇ ਕਦੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਿੱਥ ੇ

ਅਿਸੈਸ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: 
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https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing- .statutory-guidance-

for-scottish-local-authorities/ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿ 

ਅਥਾਕਰਟੀ ਿੁਝ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਿੱਿ ਘਰ HMO ਹੈ: 

• ਜੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਾਲਗ (16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ) ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ 

• ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕਰ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ 

• ਘਰ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਇਿਿੱਲਾ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕਨ ਾਸ ਹੈ 

• ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦ ੇਸਮ ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆ ਂਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ (ਪਖਾਨਾ, ਕਨਿੱਜੀ ਨਹਾਉਣ-ਿੋਣ ਦੀ 
ਸਹ ਲਤ, ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਸਹ ਲਤਾਂ) (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2006 ਦ ੇ

ਸੈਿਸ਼ਨ 125 ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦ ੇਨਾਲ ਇਿੱਿੋ ਕ ਅਿਤੀ ਿਲੋ ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ। 

ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ HMO ਸੂੰਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿੂੰ ਨੇ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਕਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਦ ਿੌਂ ਕਸਲ ਤ ੇਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

15 ਬੀਮਾ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਉੱਤੇ ਿੋਈ ਫਰਨੀਚਰ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰ ਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

ਕਲਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਿਰ ਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸ ੇਨੁਿਸਾਨ ਲਈ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਮਲੁਾਿਾਤੀ) 
ਿਾਰਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਫਿਸਚਰਾਂ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਸਈੋ ਦੇ ਿਿੱ ਪਬੋਰਡ, ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਈਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆ ਂ

ਅਤੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦ ੇਉਪਿਰਨ। 

ਆਮ ਟੁਿੱ ਟ-ਫੁਿੱ ਟ ਿਾਰਨ ਕਿਸ ੇਨੁਿਸ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੁਿੱ ਟ-ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ੇਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ  ਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਕਘਸ ੇਕਪਟੇਗੀ। 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ  ਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਰਨ 

ਟੁਿੱ ਟੇ-ਫੁਿੱ ਟ ੇਗਨ। 

16 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀਆਂ 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲੂੰ ਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀਆ ਂਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਿ ੋ ਾਰ 2 

ਹਫਕਤਆ ਂਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ੇਗਾ ਅਤ ੇਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ; 

• ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੋਈ  ੀ ਮੁਨਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਿਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing-statutory-guidance-for-scottish-local-authorities/
https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing-statutory-guidance-for-scottish-local-authorities/
https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing-statutory-guidance-for-scottish-local-authorities/
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ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ; ਅਤ ੇ
 

• ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਜੇ  ੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਕਿਆਨ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇਗਾ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਨੋਟ 17 ਮੁਨਾਸਬ 

ਦੇਖਭਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਸਰਦੀਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ  ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ (1) ਹੀਕਟੂੰਗ ਟਾਈਮਰ ਤ ੇਹੈ, ਸੂੰ ਪਤੀ ਅੂੰਦਰ ਭਾਫ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਤ ੇ(2) ਪਾਣੀ ਬੂੰਦ ਿੀਤਾ ਹੈ, ਨੁਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਫਿੱ ਟ ਜਾਣ ਿਾਰਨ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

17 ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤ ੇਉਸ ਕਿਸੇ  ੀ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
 ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

“ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ” ਇਿੱਿ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱਿ ਮੁਨਾਸਬ ਰਕਹਣ  ਾਲਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ   ਿੀਆ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣ 

ਲਈ, ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਸਸਟਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰਮਿਾਜ਼ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸੂੰ ਪਤੀਆ ਂਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ  ਾਲੇ ਕਿਸ ੇ

ਨੁਿਸਾਨ ਦ ੇਜੋਕਖਮ ਨ ੂੰ  ਸੀਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਤਕਹਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ “ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ” ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 

ਮੁਨਾਸਬ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿਦਾ ਹੈ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਕਚਤ ਤੌਰ ਤ ੇਹ ਾਦਾਰ (ਹ ਾ ਬਾਹਰ ਕਨਿਨਲਣਾ) ਅਤੇ ਗਰਮ ਰਿੱਖਣਾ; 

• ਕਿਸ ੇ ੀ ਹਾਨੀਿਾਰਿ (ਖਤਰਨਾਿ) ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ (ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ਫੜਣ  ਾਲੀਆ)ਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਕਲਆਉਣਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਬਗੀਚ ੇਦ ੇਸ਼ੈਿੱਡ) ਕ ਿੱ ਚ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਉਪਿਰਨਾਂ (ਮੋ ਰਸ, 

ਆਕਦ), ਬਾਰਬਕਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰਲੇ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਪਿਰਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿੱਖ ਸਿਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ 
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਕਚਤ ਡਿੱ ਕਬਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਸਰੁਿੱ ਕਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋ ੇ; 

• ਕਿਸ ੇਤਲੇ, ਗਰੀਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਨੀਿਾਰਿ ਜਾਂ ਖੋਰਨ  ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਪਖਾਨੇ, ਕਸੂੰ ਿ, ਬਾਥ, ਸ਼ਾ ਰ,  ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ 

ਮਸ਼ੀਨ, ਕਡਸ਼ ਾਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਰਨੇ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ; 

• ਠੂੰ ਢੇ ਮੌਸਮ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੂੰ  ਜੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਰੋਿ ੋ– ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਉਕਚਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਰਿੱਖਿੇ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ

ਲੇਕਗੂੰਗ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਹਟਾਿ।ੇ 

• ਅਿੱਗ ਜਾਂ ਜਲਪਰ ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖਤਰ ੇਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਲੀਆਂ 
ਹੋਈਆ ਂਮੋਮਬਿੱਤੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਇਿਿੱ ਲੇ ਨਾ ਛਿੱਡਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜਲੀ ਦ ੇਸਾਿੇਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਪਲਿੱ ਗਾਂ ਨਾਲ ਓ ਰਲੋਡ ਿਰਨਾ ਜਾਂ 
ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਟ ਟੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਖੁਲਹਾ ਛਿੱਡਣਾ; 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਫਿੱ ਟ ਿੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰਿੱਖਣਾ; 

• ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਸ ਚਿਾਂ, ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ ਚਿਾਂ ਜਾਂ ਅਿੱਗ ਦ ੇਅਲਾਰਮ ਕਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ 

ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜ ੇਂ ਉਹ ਿਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 

• ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਦੀ ਕ  ਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿੁਝ ਨਹੀਂ 
ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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18 ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਟਮਆਰ ਆਟਦ ਅਤ ੇਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

18.1 ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦ ੇਕਮਆਰ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਅਤ ੇ

ਉਹ ਸਹ ਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਰੰੁਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤੀਆ ਂਹਨ। 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਿੋਈ ਸਹ ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਹ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦਾ ਕਮਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਹ ਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਾਈਟ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਕਹਲ ਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਕਚਤ ਤੌਰ 

ਤੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋ ੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੂੰ ਿਾਂ ਅਤ ੇਕਖੜਿੀ ਜਾਂ ਦਰ ਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ ਿੋਈ ਕ ਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿੱਤ ਦੀਆ ਂਸਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਗੁੂੰ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ, ਕਜਸ ਦ ੇਨਕਤਜੇ 
 ਜੋਂ ਹ ਾ ਜਾਂ ਬਾਕਰਸ਼ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਏ। 

• ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ (ਡਰੇਨ, ਗਟਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲੀਆ ਂਪਾਈਪਾਂ ਸਮੇਤ) ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ 
ਕ ਿੱ ਚ ਅਤ ੇਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿੂੰ ਿਾਂ ਮਨੁਾਸਬ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ 

ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਛਿੱਤਾਂ  ੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਤ ਤੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ 

ਜਾ ੇ। 

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਗੈਸ ਅਤ ੇਕਬਜਲੀ ਲਈ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਸਨੈੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ 

ਿਰਨ ਲਈ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤ ੇਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

• ਪਾਈਪਾਂ, ਟੈਂਿ, ਬਾਇਲਰ, ਮੀਟਰ ਅਤ ੇਤਾਰਾਂ, ਪਖਾਨੇ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀਟਰ – ਸਾਰੇ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ 
ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

• ਿੋਈ  ੀ ਕਫਿਸਚਰ, ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਨ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ। ਉਪਿਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਸਈੋ ਅਤ ੇਲਾਂਡਰੀ ਦ ੇਉਪਿਰਨ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿੁਿੱ ਿਰ, 

ਮਾਈਿਰੋ  ੇ ਓ ਨ, ਫਕਰਿੱਜ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ,  ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੂੰਬਲ ਡਰਾਇਰ, ਿੇਤਲੀਆਂ, ਟੋਸਟਰ ਅਤੇ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ। 

• ਿੋਈ  ੀ ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿੁਰਸੀਆਂ, ਸੈਿੱਟੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਕਬਸਤਰੇ) ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ 

ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਉਦਸ਼ੇ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਢੂੰਗ ਨਾਲ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦ ੇਸਮਰਿੱਥ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ 

ਕਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਤਆਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਿੱਗ ਨ ੂੰ  
ਰੋਿਣ ਦੇ ਕਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦ ੇਹੋਣ (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 18.8 – ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ)। 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਮੁਿੱ ਖ ਕਬਜਲੀ 
ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ – ਨਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਰਡ ਹਨ) ਅਤ ੇਅਿੱਗ ਲਿੱ ਗਣ ਤ ੇਜਾਂ ਅਿੱਗ ਦੀ 
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ਸ਼ੂੰ ਿਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਚੇਤਾ ਨੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਤ ੇਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  
https://www.gov.scot/publications/fire-safety-guidance-private- rented-

properties/) ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦਣੇ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ ਸਘਨਤਾ ਕ ਿੱ ਚ 

ਮੌਜ ਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋਿਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਿ ਹੈ। (ਇਸ ਤ ੇਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in- private-rented-

properties-guidance/) ਤ ੇਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ 

ਦੇ ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸ ੇ ੀ ਿੂੰ ਮ 

ਬਾਰ ੇਸ ਕਚਤ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – 

ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਫੇਰ ਇਿੱਿ ਮਨੁਾਸਬ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ (ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਖਰਚ ੇਤੇ) ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾਿ ੇਦ ੇਗੇਾ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਇਹ  ੀ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਪ ਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇ

ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰੇ – ਇਸ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਿੇ ਜਦੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸ ੇ

ਨੁਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੋ ਆਮ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਹੈ)। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਨੁਿਸ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨ ੂੰ  ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ 

ਠੀਿ ਿਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਾਰਨ ਿਈੋ ਨੁਿਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ  ੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ 
ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦ ੇਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਨਹ ਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

• ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨ ੂੰ  ਅਸ ੀਿਾਰ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਿਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਦੇ 
ਸਿਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੋੇਂ ਕ ਚੋਲਗੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 

ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਨਿਾਲ ਸਿਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਿਈੋ ਤੀਜਾ ਕ ਅਿਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ੇ

ਤਰੀਿ ੇਨ ੂੰ  ਲਿੱ ਭਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਕਮਲਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣ 

ਲਈ ਮਨੁਾਸਬ ਸਮਾਂ ਦ ੇੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦ,ੇ ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ) 

ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ) ਆਰਡਰ ਇਿੱਿ ਆਰਡਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਿ ਤੋਂ 
 ਿੱ ਿ 90% ਤਿ ਕਿਰਾਇਆ ਘਿੱਟ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ) ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੋਿਣਾ 

https://www.gov.scot/publications/fire-safety-guidance-private-rented-properties/
https://www.gov.scot/publications/fire-safety-guidance-private-rented-properties/
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in-private-rented-properties-guidance/
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in-private-rented-properties-guidance/
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

18.2 ਢਾਂਚਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗਾ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: 

• ਡਰੇਨ, ਗਟਰ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲੀਆ ਂਪਾਈਪਾਂ; 

• ਛਿੱਤ; 

• ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਿੂੰ ਿਾਂ, ਦਰ ਾਜ਼,ੇ ਕਖੜਿੀ ਦੀਆ ਂਕਸਲਾਂ, ਕ ੂੰ ਡੋ ਿਚੈਾਂ, ਸਸ਼ੈ ਿੋਰਡਸ ਅਤ ੇਕਖੜਿੀ ਦ ੇਫਰੇਮ; 

• ਅੂੰਦਰਲੀਆਂ ਿੂੰ ਿਾਂ, ਫਰਸ਼, ਸੀਕਲੂੰ ਗਾਂ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਦਰ ਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਫਰਮੇ, ਅੂੰਦਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆ ਂਅਤ ੇਲੈਂਕਡੂੰ ਗਸ; 

• ਕਚਮਨੀਆ,ਂ ਕਚਮਨੀ ਸਟੈਿ ਅਤ ੇਿ ਮਨਾਲਾਂ; 

• ਰਾਸਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੂੰਚ ਦ ੇਹੋਰ ਸਾਿਨ; 

• ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਿੂੰ ਮ; 

• ਬਾਉਂਡਰੀ ਿੂੰ ਿਾਂ ਅਤ ੇ ਾੜਾਂ। 

ਿਈ  ਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਘਰਾਂ ਦ ੇਮਾਲਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ, ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆ ਂਜਾਂ ਦੋ ਸੂੰ ਪਤੀਆ ਂ

ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ ਿੂੰ ਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮ ੇਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ 

ਕਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਰਕਹਣ  ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਛਿੱਤ, ਸਾਂਝੇ ਦਰ ਾਜ਼,ੇ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਤਿ ਪਹੁੂੰਚਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਪਛਲੇ ਿਟੋ ਖੇਤਰ  ਰਗੀਆ ਂਆਈਟਮਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ – ਪਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰਕਹਣ 

 ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਿਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

18.3 ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ 
ਉਪਿਰਨਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਿੱਗ, ਹੋਬ, ਓ ਨ ਅਤ ੇਬਾਇਲਰ) ਤੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਰਕਜਸਟਰਡ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ 

ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਾਉਣ ਦੀ ਕ  ਸਥਾ ਿਰਿ ੇਦੇਣੀ ਪ ੇਗੀ ਕਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਿਰ ਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ੇਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਰਿਾਰਡ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿਰਦਾ ਹੈ, 

ਜੋ ਜਾਂਚ ਦ ੇਨਤੀਕਜਆ ਂਨ ੂੰ  ਨੋਟ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਹਰੇਿ ਗੈਸ ਉਪਿਰਨ ਉਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ 

ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਲੋੜ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਸਰੁਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

ਕਿਸ ੇ ੀ ਗੈਸ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਬਾਰੇ ਿਈੋ ਕਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਗੈਸ ਉਪਿਰਨ ਜਾਂ 
ਪਾਈਪ ਰਿ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿੂੰਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੈਸ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਲਰ 
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ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਰਕਜਸਟਰਡ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀ ਹਰੇਿ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਦੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਰਿਾਰਡ ਦੀ ਿਾਪੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
www.gassaferegister.co.uk ਤ ੇਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਰਿਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਲੋੜੀਂਦਾ 
ਬਣਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ  ਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱਦ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਗੈਸ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿਈੋ ਗੈਸ ਉਪਿਰਨ ਅਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ – ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ “ਨਿਾਰਾ” 
ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਾਂ – ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਉਪਿਰਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿ ਚਿੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਲਾਰਮ  ਜਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੌਜ ਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ ਇਿੱਿ ਖਤਰਨਾਿ ਗੈਸ ਹੈ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਥੋਂ 
ਤਿ ਕਿ ਮੌਤ  ੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਲਿੱ ਗ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਿਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਰਜਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ 

ਬਾਇਲਰ ਅਤ ੇਹੋਬ), ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ ਦੀ ਿੋਈ ਬ ੋਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ – ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਿੋ ਤਰੀਿਾ 
ਕਿ ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ ਸੂੰਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਿਾਰਬਨ ਮਨੋੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਾਰਨ, ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿ ਜ਼ਰ ਰ ਲਗ ਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਿਈੋ ਉਪਿਰਨ 

ਹਨ ਜੋ ਿਾਰਬਨ ਅਿਾਕਰਤ ਈਿਂਨ  ਰਤਦ ੇਹਨ – ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ, ਲਿੱ ਿੜ, ਿੋਇਲਾ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਓਂਿਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਹੋ 

ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿ ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ: 

• ਹਰੇਿ ਿਮਰੇ ਜਾਂ ਇੂੰਟਰ-ਿਨੈਿਟਡ ਜਗਹਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਗੈਰੇਜ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਸਕਥਰ ਿਾਰਬਨ-ਈਿਂਨ  ਾਲੇ 

ਉਪਿਰਨ ਹਨ (ਉਨਹ ਾਂ ਉਪਿਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਿ ੇਜੋ ਕਸਰਫ ਿੁਕਿੂੰ ਗ ਲਈ  ਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ) – ਇਸ ਲਈ, 

ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, ਹਰੇਿ ਿਮਰੇ ਜਾਂ ਇੂੰਟਰ-ਿਨੈਿਟਡ ਜਗਹਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ, ਹੀਟਰ ਜਾਂ ਬਾਇਲਰ ਹੈ; 

ਅਤੇ 

• ਜੇ ਕਿਸ ੇਿਾਰਬਨ-ਈਿਂਨ  ਾਲੇ ਉਪਿਰਨ ਤੋਂ ਿ ਮਨਾਲ ਕਿਸ ੇਬਡੈਰ ਮ ਜਾਂ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਰ ਮ ਕ ਚੋਂ ਕਨਿਲਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਹਰੇਿ ਿਮਰੇ ਕ ਿੱ ਚ  ੀ। 

ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤ ੇਕਦਿੱ ਤੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 

https://www.gov.scot/publications/carbon- monoxide-alarms-in-private-rented-

properties-guidance/ ਹੈ 

18.4 ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤ ੇ

ਆਈਟਮਾਂ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤ ੇਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਮਨੁਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇ ਜੋਂ, 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਰਬੂੰ ਿ ਿਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

http://www.gassaferegister.co.uk/
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in-private-rented-properties-guidance/
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in-private-rented-properties-guidance/
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ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਿਸ ੇਯੋਗ ਕ ਅਿਤੀ ਦਆੁਰਾ ਿਰ ਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਰ ਦ ੋਕਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਿਰਦਾ ਹੈ: 

• ਕਿਸ ੇ ੀ ਕਫਿਸਡ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਲਈ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਕਰਪੋਰਟ (EICR); ਅਤ ੇ

• ਮ   ਹੋਣ ਯੋਗ ਉਪਿਰਨਾਂ ਤ ੇਇਿੱਿ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਿਰਨ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਕਰਪੋਰਟ (PAT) – ਅਤੇ ਇੂੰਸਪੈਿਟਰ ਨ ੂੰ  
ਹਰੇਿ ਜਾਂਚ ਿੀਤੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਇਿੱਿ ਲੇਬਲ ਕਚਪਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 

ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਰੇਿ ਲੇਬਲ ਤੇ ਇੂੰਸਪੈਿਟਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ੋੇਂ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। 

ਜੇ ਜਾਂਚਿਰਤਾ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਰ ਪੂੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਰ 

3 ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ  ਾਰ), ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

EICR ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ: 

• ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ, 

• ਕਬਜਲਈ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਕ ਿੱ ਚ, ਸਾਿੇਟ ਅਤ ੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 

• ਸਕਥਰ ਕਬਜਲਈ ਉਪਿਰਨ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਕਬਜਲੀ  ਾਲਾ ਸ਼ਾ ਰ, ਹਾਰਡ- ਾਇਰਡ ਿ ੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਦ ੇਸ ਚਿ, 

ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤ ੇਪੈਨਲ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕ ਜ਼ ਅਲ ਜਾਂਚ। 

PAT ਕ ਿੱ ਚ ਮ   ਹੋਣ  ਾਲੇ ਉਪਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਿੋਈ  ੀ 
ਕਬਜਲਈ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਕਫਿੱ ਟ ਜਾਂ ਕਫਿਸ ਿੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮ   ਿੀਤੀਆਂ 
ਜਾ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿਤੇਲੀਆਂ, ਲੈਂਪ,  ੈਿ ਯਮ ਿਲੀਨਰ ਅਤ ੇ ਹਾਇਟ ਗੁਿੱ ਡਸ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਫਕਰਿੱਜ ਜਾਂ 
 ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ  ਰਗੇ ਉਪਿਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਬਜਲਈ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ੇਉਪਿਰਨਾਂ ਤ ੇਸਿਾਕਟਸ਼ ਸਰਿਾਰ ਦੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨ ੂੰ  https://www.gov.scot/publications/electrical-installations-and- 

appliances-private-rented-properties/ ਤ ੇਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

18.5 ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਸ ਚਿ ਅਤ ੇਹੀਟ ਅਲਾਰਮ 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਅਤੇ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਕਬਜਲਈ ਮੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਉਹ ਬੈਟਰੀ 
ਪਾ ਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਿ ੂੰ ਏ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰ ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਉਹ ਿਮਰਾ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਨ ਦ ੇਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੈਠਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਰ ਮ ਜਾਂ ਡਾਈਕਨੂੰ ਗਰ ਮ ਦੀ 
ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ 

• ਹਰੇਿ ਪਕਰ ਹਨ ਜਗਹਾ ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਗਲੀਆਰੇ ਜਾਂ ਲੈਂਕਡੂੰ ਗਾਂ 

• ਰਸੋਈ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ  ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

https://www.gov.scot/publications/electrical-installations-and-appliances-private-rented-properties/
https://www.gov.scot/publications/electrical-installations-and-appliances-private-rented-properties/
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• ਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਕਲੂੰ ਿ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ (ਰੇਡੀਓ-ਕਲੂੰ ਿਡ ਅਲਾਰਮ ਸ ੀਿਾਰਯੋਗ ਹਨ)। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲੋਿਾਂ ਦੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਅਿੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, 

ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਖੁਲਹੀਆ ਂਤਾਰਾਂ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱਗ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ 

ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਜਾਂ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਕਫਿੱ ਟ ਿਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਕਿਸ ੇ ੀ ਅਿੱਗ ਦੇ ਜੋਕਖਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ 

ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦ ੇ ਾਤਾ ਰਨ ਕਸਹਤ ਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

18.6 ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ 

ਿੋਈ  ੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ (ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸੀ), ਉਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ 
ਪਰਦਾਨ ਿੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱਖਣਾ ਪ ੇਗਾ 
– ਅਤ ੇਲੋੜ ਪੈਣ ਤ ੇਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ। 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਲਆਉਂਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਤ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਇਹ ਕਜ਼ੂੰ ਮ ੇਾਰੀ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਇੂੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

• ਬੇਕਸਨ, ਕਸੂੰ ਿ, ਬਾਥ, ਪਖਾਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਰ; 

• ਗੈਸ ਜਾਂ ਕਬਜਲਈ ਅਿੱਗਾਂ ਅਤ ੇਿੇਂਦਰੀ ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਕਸਸਟਮ; 

• ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ  ਾਇਕਰੂੰਗ; 

• ਦਰ ਾਜ਼ ੇਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਸਸਟਮ; 

• ਿੁਿੱ ਿਰ; 

• ਐਿਸਟਰੈਿਟਰ ਪਿੱ ਖੇ; 

• ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿਸਾਈਡ ਸ ਚਿ; 

• ਿ ੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ; 

• ਹੀਟ ਸ ਚਿ; 

• ਅਿੱਗ ਬੁਝਾਉਣ  ਾਲੇ ਯੂੰਤਰ ਅਤ ੇਿੂੰਬਲ (ਪਰ ਿ ੇਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ 

ਬਹ ੁਆਿ ਪੇਸ਼ਨ ਘਰ ਹੈ)। 

18.7 ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 
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ਸਰਟੀਕਫਿਟੇ (EPC) ਦੀ ਿਾਪੀ ਦੇ ੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਰਸੋਈ, ਬਾਥਰ ਮ ਅਤੇ ਕਲਕ ੂੰ ਗ 

ਰ ਮ  ਰਗੇ ਦ ਜ ੇਿਮਕਰਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੂੰਚ  ਾਲੇ ਿਮਰੇ ਦ ੇਕਿਰਾਏ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ EPC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਿਨ ੂੰ ਨ ਅੂੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਕਿ EPC ਨ ੂੰ  ਇਮਾਰਤ ਤ ੇ‘ਕਚਪਿਾਇਆ’ ਜਾ  ੇ– ਇਹ ਅਿਸਰ ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ 
ਮੀਟਰ ਦ ੇਿਿੱ ਪਬੋਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ। 

EPC 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  EPC ਮੁਫਤ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਿਰ ਾਉਣਾ 
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

EPC ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥਾ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ 

ਰਕਹਣ  ਾਲੇ ਕ ਅਿਤੀ ਦੇ ਈਿਂਨ ਕਬਲ (ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਅਤ ੇਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ) ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਊਰਜਾ 
ਸਮਰਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

EPC ਰੇਕਟੂੰ ਗਾਂ A, B, C, D, E, F ਜਾਂ G ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

EPC ਤੇ “ਏ” ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਸਰੇਸ਼ਠ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਹੈ – ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥ ਸੀ ਅਤ ੇ

ਈਿਂਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ ਘਿੱਟ ਕਬਿੱ ਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

EPC ਤੇ “ਜੀ” ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਹੈ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ, ਕਜਸ ਦ ੇਈਿਂਨ ਅਤੇ 
ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਬਿੱ ਲ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

18.8 ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ: 

• ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੀਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸੈਕਟੂੰ ਗਾਂ, ਬਾਂਹ ਿੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਕਨੂੰ ਗ ਿੁਰਸੀਆਂ ਨਰਮ ਸੀਟ 

ਿ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤ ੇ

• ਸਾਰੇ ਗਿੱਦ ੇ

ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹਨ ਸੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਿੀਤ ੇਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤ ੇਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ (ਅਿੱਗ ਤੋਂ 
ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ) ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ 1988 ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕਿਤ ੇਕਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਲੇਬਲ ਲਿੱ ਗੇ 

ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ਜੋ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਫਟੀਆ ਂਜਾਂ ਟੁਿੱ ਟੀਆ ਂਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ ਅਤ ੇਿ ਕਰੂੰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਨ ੂੰ  ਅਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਬਣਾ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਅਿੱਗ ਦਾ ਜੋਕਖਮ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

18.9 ਖਰਾਬ ਕਫਿਸਚਰ ਅਤ ੇਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਫਿਸਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਦਰਸੁਤ ਰਿੱਖਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਯ ਕਨਟਾਂ ਅਤ ੇਕਫਿੱ ਟ ਹੋਈਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆ,ਂ 

ਪਖਾਨੇ, ਕਸੂੰ ਿ, ਬਾਥ, ਸ਼ਾ ਰ ਅਤ ੇਹੋਬ ਅਤੇ ਓ ਨ  ਰਗੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਿਰਨਾਂ ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸ ੇਕਫਿਸਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਮਨੁਾਸਬ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ। 
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18.10 ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ 

ਅਿਸਰ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਿ ੇਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਿੂੰਮ ਨਹੀਂ 
ਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਸਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ੇਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ 
ਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਫੇਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ੇ ੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਾਏਗਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਮਰੁੂੰ ਮਤ ਦਾ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ। 

ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਅ ਿੀ ਿੀ ਹੈ, ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦ ੇਹੋਏ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਆਈਟਮ ਨ ੂੰ  ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿੀਤ ੇਕਬਨਾਂ ਛਿੱਡਣਾ ਕਿੂੰ ਨਾ ਖਤਰਨਾਿ ਜਾਂ 
ਅਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਮੁਨਾਸਬ ਅ ਿੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ 

ਮਲਾਿ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਿੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ 
ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿਾਰਨ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਮੁਿੱ ਦੇ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦ ੇੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ 

ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਕਸਲ ਿੋਲ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ 

 ੀ ਹੈ। 

 

18.11 ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ 

• ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਮੁਲਾਿਾਤੀ 

• ਿਾਰਨ ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 

ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਜੂੰ ਮ ੇਾਰ ਹੈ। 

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੁਿਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਇਸ ਤ ੇਚਰਚਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ। ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੁਿਸਾਨ ਨ ੂੰ  ਠੀਿ ਿਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰਕਚਆ ਂ

ਲਈ ਕਬਿੱ ਲ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਭੇਜੇਗਾ। 

ਨੁਿਸਾਨ ਗਲਤੀ ਿਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। 

ਨੁਿਸਾਨ ਅਣਗਕਹਲੀ ਿਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਕਜਸ ਿਾਰਨ 

ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਨੁਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਿਈੋ ਕ ਅਿਤੀ 
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ਲਾਪਰ ਾਹ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀ ਕਖੜਿੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਖੁਲਹਾ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ 
ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ  ਜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਿਮਰੇ ਕ ਿੱ ਚਲਾ ਗਲੀਚਾ ਅਤੇ ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਖਰਾਬ 

ਹੋ ਗਏ। ਇਿੱਿ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਰਸਈੋ ਦ ੇਮੇਜ਼ ਤ ੇਜਲੇ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰਮ ਬਰਨਰ ਤੇ ਿੁਿੱ ਿਰ ਹੋਬ ਤੋਂ ਬਰਤਨ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਿਾ ਮੇਜ਼ ਦ ੇਉੱਪਰ ਰਿੱਖ ਕਦਿੱ ਤਾ। 

18.12 ਜਾਣਿਾਰੀ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਦਣੇੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਦਣੇੀਆ ਂਪੈਣਗੀਆ:ਂ 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕਰਿਾਰਡ (ਨੋਟ 18.3 - ਗੈਸ ਸਰੁਿੱ ਕਖਆ); 

• ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਂਚ ਕਰਪੋਰਟ ਅਤ ੇਪੋਰਟਬੇਲ ਉਪਿਰਨ ਟਸੇਕਟੂੰ ਗ ਕਰਪੋਰਟ (ਨੋਟ 18.4 - ਕਬਜਲਈ 

ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ); ਅਤ ੇ

•  ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਿੇਟ (EPC) (ਨੋਟ 18.7 - ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 

ਸਰਟੀਕਫਿਟੇ)। 

ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ   ਾਲੇ ਕਦਨ ਜਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦਣੇਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

19 ਲੀਜ਼ਨੇਲ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬਿੈਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜ ਦਗੀ ਦ ੇਜੋਕਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿਣ ੇਪੈਣਗੇ। 

ਲੀਜ਼ਨੇਅਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬਿੈਟੀਰੀਆ ਿਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਮ ਨੀਆ (ਫਫੇਕੜਆ ਂਦੀ 
ਇਨਫੈਿਸ਼ਨ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਈ  ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਠੂੰ ਢੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ 

ਮੌਜ ਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱਤ ਪ ਰਨ ਹੈ ਕਿ ਿੁਝ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿਿ ੇਕਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭ  ਹੋ ਸਿੇ ਜੋਕਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ 

ਿਰੋ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਜੋਕਖਮ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। 

ਸਰਲ ਿੂੰ ਟਰਲੋ ਉਪਾਅ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਦ ੇਉਘਾੜ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਫਲਿੱ ਸ਼ ਆਉਟ ਿਰਨਾ – ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਖਾਕਨਆਂ 
ਅਤੇ ਚਾਲ  ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀਆਂ ਠੂੰ ਢ ੇਅਤ ੇਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਟ ਟੀਆ ਂਅਤ ੇਸ਼ਾ ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱਿ ਸਮਾਂ ਅ ਿੀ ਲਈ 

ਬਾਹਰ ਕਨਿਾਲਣਾ; 

• ਿਚਰੇ ਨ ੂੰ  ਕਸਸਟਮ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਿ ੇਕਿ ਠੂੰ ਢ ੇਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਿਾਂ ਦਾ 
ਟਾਈਟ ਕਫਕਟੂੰ ਗ  ਾਲਾ ਢਿੱ ਿਣ ਹੋ ;ੇ ਅਤ ੇ
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• ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਿਈੋ  ੀ ਪਾਈਪ ਰਿ ਜੋ ਹੁਣ  ਰਤੋਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ।ੇ 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਠੂੰ ਢਾ ਪਾਣੀ ਕਸਿੱ ਿਾ ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੂੰ ਢ ੇਪਾਣੀ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬਿੈਟੀਰੀਆ ਦਾ ਿ ੇਲ ਥੋੜਹਾ ਜੋਕਖਮ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਲ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਿੀਤ ੇਪਾਣੀ ਤੋਂ। 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: 

• ਉਸ ਟੈਂਿ ਤੋਂ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਨਯਕਮਤ ਤਰੌ ਤੇ 60 ਕਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰਡੇ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਇੂੰਸਟੈਂਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਤੋਂ – ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ  ਲੇੇ ਗਰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਇਸ ਨ ੂੰ   ਰਤਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਫੇਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਦਾ ਿ ੇਲ ਥੜੋਹਾ ਜੋਕਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਿਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜ ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ : 

• ਉਸ ਕਿਸ ੇਤਰੀਿ ੇਨਾਲ  ੀ ਕਿਸ ੇਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦ ੇਕਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਦਾ 
ਜੋਕਖਮ  ਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਗਰਮੀ ਦ ੇਤਾਪਮਾਨ ਨ ੂੰ  60 ਕਡਗਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ); ਅਤ ੇ

• ਸ਼ਾ ਰ ਹੈਿੱਡਸ ਨ ੂੰ  ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇ ਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਂਛਟੋੀਆ-ਂ

ਛੋਟੀਆਂ ਬ ੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲ ਫਫੇਕੜਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

20 ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤ ੇਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਨ ੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ (ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਿਾਕਮਆ ਂਜਾਂ ਸਲਾਹਿਾਰਾਂ) ਨ ੂੰ  “ਅਕਿਿਾਕਰਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ 
ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰਚ ਦ ੇੇਗਾ। 

ਅਕਿਕਿਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿੂੰ ਮ ਪ ਰਾ ਿਰਨਾ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਪ ਰਾ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਦੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਿਨ ੂੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਿੱ ਚਿਾਰ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ; 

• ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ ਕਿ ਿੀ ਿੋਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ; ਅਤ ੇ

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਕਨਰਿਾਰਨ ਿਰਨਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜੇ ਿਈੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਜੇ 

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੂੰ ਤ ਪਹੁੂੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ 

(ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਿਈੋ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਬਨਾਂ)। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਿਈੋ ਖਤਰਨਾਿ ਕਬਜਲਈ ਨੁਿਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਈਪ 

ਦਾ ਫਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸ ੇਫਲੈਟ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਚ ਹੜਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਿਾਰਨ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ,ੇ ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਿੀ 
ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 

ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰਚ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਿਰ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਮਿਾਜ਼ੀ ਕਦਨ (ਸ ੇਰੇ 
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8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6  ਜੇ ਤਿ) ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੂੰਚ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੋੇਂ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰਚ ਬਣਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਿੂੰ ਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਲੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਚਾਬੀਆ ਂਦਾ ਇਿੱਿ ਸਟੈ ਹੋ ੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 

ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸੂੰਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਿੁੂੰ ਜੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਪਹੁੂੰਚ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਹੁਿਮ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 
ਸਿਦ ੇਹਨ। ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗੀ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਐਿਸੈਸ ਿਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤ ੇਸਕਹਮਤੀ ਲ ੇਗਾ। ਜੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੁਰੂੰ ਮਤਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਪਰ ੇਸ਼ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

21 ਦੂਟਜਆਂ ਲਈ ਸਟਤਕਾਰ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਿਈੋ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ 
ਹੋ ੇਗਾ। 

“ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿਰਨਾ: 

• ਕਜਸ ਿਾਰਨ ਬਚੇੈਨੀ, ਿਕਠਨਾਈ, ਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 

‘ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੇ’ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋਿ, ਿੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਿੋਈ ਮੁਲਾਿਾਤੀ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੋਈ ਿਾਰੀਗਰ। 

ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ: 

• ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਿਰਨਾ - ਟੀ ੀ, CD ਪਲੇਅਰਾਂ, ਕਡਕਜਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਅਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤ ੇਕਮਊਕਜ਼ਿਲ ਯੂੰਤਰ 

ਅਤੇ DIY ਜਾਂ ਪਾ ਰ ਟ ਲਸ ਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੈ; 

• ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਟਰਲੋ ਨਹੀਂ ਿਰ ਰਹੇ (ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਹਤੁ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭੌਂਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬਗੀਚ ੇ ਰਗੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆ ਂਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਿਰਨ ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਦਣੇਾ; 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਰੋ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇਾ; 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿੱ ਕਸਆ ਂਦ ੇਕਿਸ ੇਭਾਗ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਕ ਿੱ ਚ ਤੜੋ-ਫੜੋ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣਾ; 

• ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿ ੜਦੇਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਿ ੜਾ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਿ ੜੇ ਨ ੂੰ  ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਛਿੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਕਲਜਾਉਣਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; 

• (ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਸਮੇਤ) ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ  ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਿਕਠਨਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ; 
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• ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਕਹਣ  ਾਲੇ, ਮੁਲਾਿਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰਟ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਗੁਆਢਂ ਨ ੂੰ  
ਤੂੰਗ ਿਰਨਾ, ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿ।ੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੂੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮ ਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, 
ਕਲੂੰ ਗ, ਕਲੂੰ ਗਿਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਥਤੀ ਿਾਰਨ ਕ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

• ਹਕਥਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਆਉਣਾ ਜਾਂ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ; 

• ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਡਰਿੱਗਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ,  ਚੇਣਾ, ਪੈਦਾ ਿਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ  ੇਚਣਾ; 

• ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਪਰਕਤਰ ਪ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀ ਲਿੱ ਗੇ ਹਕਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸ ੇਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰਲਾਇਸੂੰ ਸੀ ਹਕਥਆਰ ਜਾਂ 
ਹਕਥਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਟੋਰ ਿਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲਆਉਣਾ। 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਅਨੈਕਤਿ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਰਤੋਂ ਿਰਨਾ ਜਾਂ  ਰਤੋਂ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ – ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ 
ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਿਈੋ ਿਾਰੋਬਾਰ ਿਰਨਾ ਕਜਸ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀਆ ਂਸਕਹਮਤੀਆ ਂਨਹੀਂ 
ਲਈਆਂ ਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਕਹਣ  ਾਲੇ, ਮੁਲਾਿਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰਟ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਿਤੀਆ,ਂ ਜਾਂ ਗੁਆਢਂ ਨ ੂੰ  
ਿਮਿਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਿਰਨਾ, ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਾਰਨ ਿਰਿ।ੇ 

ਉੱਪਰ ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਈ ਹੋਰ ਹਰਿਤਾਂ,  ਰਤਾਅ ਿਰਨ 

ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ (ਜਾਂ ਚੀਿਣਾ) ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ ਜੋ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦੀ ਿਾਰਾ ਦੀ 
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮ ੇਾਰੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਿੁਝ ਜ਼ਰ ਰ 

ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਕ ਹਾਰ ਬਾਰ ੇਕਸ਼ਿਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨਾ; 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਲਖਣਾ ਕਿ ਕ ਹਾਰ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕ ਹਾਰ 

ਬੂੰਦ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣਾ; 

• ਇਸ ਤ ੇਸਲਾਹ ਦਣੇਾ ਕਿ ਕਿ ੇਂ ਸ਼ਰੋ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਿਾਰਯੋਗ ਪਿੱਿਰ ਤਿ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ; 

• ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ASBO ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਲਈ 

ਿਕਹਣਾ; 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਖਾਸ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਿੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ 

ਜਾਣਾ (“ਇੂੰਟਰਕਡਿਟ” ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ); ਅਤ ੇ
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• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਚੇਤਾ ਨੀ ਦਣੇਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਬੂੰਦ 

ਨਹੀਂ ਿਰਦ।ੇ (ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਖਾਲੀ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਖਕਤਆਰੀ ਆਿਾਰ ਹੈ – ਦੇਖ ੋਨੋਟ 24 – 

ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਿਰਨਾ)। 

ਜੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਨ ੂੰ  ਕ ਿੱ ਚ ਪੈ ਿੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਿਕਰਆ ਸ਼ੁਰ  ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰ ਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਚਤੇਾ ਨੀ ਦੇ  ੇਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਹਰ ਿਿੱ ਢ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਉਹ ਇਸ ੇਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦਾ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਿਕਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਿਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਿੂੰ ਟਰਲੋ ਦਣੇ ਲਈ ਿਕਹ 

ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਦ ੇਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਕਰਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਕਰਿਾਰਡ 

ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ  ਾਪਕਰਆ ਹੈ, ਹਰ  ਾਰ ਇਸ ਦੇ  ਾਪਰਣ ਤ,ੇ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਤਾਰੀਖਾਂ ਦ ੇਨਾਲ। ਇਸ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਿਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੂੰ ਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

• ਨਜ਼ਦੀਿੀ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਈਸ ਕਬਊਰੋ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਕ ਖੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਟੀਮ – ਦੋ ੇਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਅਕਿਿਾਰਾਂ ਤ ੇਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ  ਿੀਆ ਿਾਰ ਾਈ ਿੀ ਹੋ 

ਸਿਦੀ ਹੈ ਤ ੇਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਿ ਪੁਕਲਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ 

• ਸਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਟੀਮ; ਜਾਂ 

• ਪੁਕਲਸ – ਜੋ ਿੁਝ ਖਾਸ ਕ ਹਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੋਿਣ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

22 ਇਕੁਐਟਲਟੀ ਲੋੜ੍ਾਂ 

ਇਿੁਐਕਲਟੀ ਐਿਟ 2010 ਦ ੇਤਕਹਤ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਆਿਾਰ ਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ 
ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਪਿੱਖਪਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ: 

• ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਕਲੂੰ ਗ ਜਾਂ ਕਲੂੰ ਗ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ; ਜਾਂ 

• ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦੀ ਗਰਭਅ ਸਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੱਥ ਕਿ ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਿੋਲ ਛੋਟਾ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ ਛੋਟ ੇਬਿੱਚ ੇਬਿੱਚੇ ਜਾਂ ਬਿੱਚਾ ਜਾਂ 
ਬਿੱਚ ੇਹਨ; ਜਾਂ 

• ਉਸ ਕ ਅਿਤੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਜਾਂ ਕਲੂੰ ਗਿ ਰੁਝਾਨ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਗੁਣਾਂ ਿਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿੀਤਾ 
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ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ: 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਸਿੱ ਿੇ ਕਸ਼ਿਾਇਤ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅ ਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ 

ਇਖਕਤਆਰੀ ਿਾਰਾ ਹੈ ਕਜਸਨ ੂੰ  ਕਿ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਹਟਾ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪਿੱਖਪਾਤ ਿਾਰਨ ਅਣਉਕਚਤ ਕਿਰਾਇਆ 

ਜਾਂ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਕਨਿਾਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਿੁਐਕਲਟੀ ਅਡ ਾਇਜ਼ਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕ ਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
https://www.gov.uk/equality-advisory-support-service 

23 ਡੇਟਾ ਪਿੋਟਕੈਸ਼ਨ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ 
ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਿ ੇਲ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨ ਲਈ ਕਨਆਂਸੂੰ ਗਤ 

ਆਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

“ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਿਨ ੂੰ ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿੋਈ  ੀ ਿਨ ੂੰ ਨ, ਕ ਿਾਨ, ਅਿੀਨ ਿਨ ੂੰ ਨ, ਅਕਿਕਨਯਮ, ਆਰਡਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਜਾਂ ਅਕਭਆਸ ਦ ੇਿੋਡ, ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੀ ਸਬੂੰ ਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਕ ਅਿਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਟੇਾ ਪਰਟੋੈਿਸਨ 

ਐਿਟ 2018 ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਸੋਿ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੜੁ ਪਰਕਿਕਰਆ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਸਾਮਲ ਹੈ। 

“GDPR” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਪਰੋਸੈਸ ਿਰਨ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਡਟੇਾ ਦੀ ਮੁਿਤ ਗਤੀਕ ਿੀ ਤ ੇ

ਪਰਕਿਰਤਿ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਤੇ ਯ ਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨ (EU) 

2016/679 ਅਤੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੀ ਿੌਂ ਕਸਲ, ਅਤੇ ਮਨਸ ਖ ਆਦੇਸ਼ 95/46/EC 

ਡੇਟਾ ਪਰਟੋੈਿਸ਼ਨ ਿਨ ੂੰ ਨ ਤਕਹਤ “ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ” ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦ ੇਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: 

ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤ:ੇ 

(a) ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਦ ੇਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ  ੈਿੱਿ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਨਆਂਪ ਰ ਿ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (‘ਕ ਕਿਸੂੰਗਤ, ਕਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਕਸ਼ਤਾ’); 

(b) ਕਿਸ ੇਕ ਸ਼ੇਸ਼, ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਅਤ ੇਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਸ ਕਿਸ ੇਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ 

ਹੋਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਨਹੀਂ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਲਈ ਅਣਉਕਚਤ ਹੈ; ਜਨਤਿ ਕਹਿੱਤ, ਕ ਕਗਆਕਨਿ ਜਾਂ 
ਇਕਤਹਾਕਸਿ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰਿੜਾ ਕ ਕਗਆਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪੁਰਾਲੇਖਨ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਰ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ 
ਉਦੇਸ਼ਾਂ (‘ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ’) ਨਾਲ ਅਣਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 

(c) ਉਕਚਤ, ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (‘ਡੇਟਾ ਘਟਾਉਣਾ’) ; 

(d) ਸਹੀ ਅਤ,ੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ੇ, ਆਿੁਕਨਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦ ੇਹੋਣ; ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਿ ਮੁਨਾਸਬ ਿਦਮ ਚੁਿੱ ਿਣਾ 

https://www.gov.uk/equality-advisory-support-service
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜਨਹ ਾਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ 
ਦੇਰੀ ਦ ੇਕਮਟਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਸੁਿਾਰੋ (‘ਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ’); 

(e) ਉਸ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਕ ਕਸ਼ਆ ਂਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਿਰੇ ਕਜਨਹ ਾਂ ਲਈ 

ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਹੈ; ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਿ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿ ਡਟੇਾ ਨ ੂੰ  ਿ ੇਲ 

ਜਨਤਿ ਕਹਿੱ ਤ, ਕ ਕਗਆਕਨਿ ਜਾਂ ਇਕਤਹਾਕਸਿ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰਿੜਾ ਕ ਕਗਆਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ 

ਲਈ ਪਰੋਸੈਸ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੇ ਕ ਅਿਤੀਆ ਂਦ ੇਅਕਿਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਸਤੁੂੰ ਤਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਲਈ GDPR ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦ ੇ

ਉਕਚਤ ਤਿਨੀਿੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਉਪਾਆ ਂਨ ੂੰ  ਲਾਗ  ਿਰਨਾ ਹੈ ('ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸੀਮਾ’); 

(f) ਉਸ ਤਰੀਿ ੇਕ ਿੱ ਚ ਪਰਕਿਕਰਆ ਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਣਅਕਿਕਿਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰਕਿਕਰਆ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਅਤ ੇਸੂੰਯੋਗ ਸ਼ ਨੁਿਸਾਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਕ ਰੁਿੱ ਿ, ਉਕਚਤ 

ਤਿਨੀਿੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਉਪਾਅ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰਿ ੇ(‘ਅਖੂੰਡਤਾ ਅਤ ੇਗੋਪਨੀਅਤਾ’) 

ਮਿਾਨ ਮਲਾਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਨਿੱਜਤਾ ਨੋਕਟਸ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਿੀ ਿੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਿੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ੇਂ  ਰਤੋਂ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ। 

ਿਈ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹਨ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਾਰ ੇਡਟੇਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇ ੇਰਕ ਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂਕਸਲ ਜਾਂ ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਿੂੰ ਪਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜਾਰੀ ਿੀਤੇ ਕਨਿੱਜਤਾ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਟਵੱਚ ਡੇਟਾ ਪਿੋਟਕੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਨਿਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਟਮਸ਼ਨਰਸ ਆਟਿਸ ਦੀ 
ਵੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਟਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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24 ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 

ਇਹ ਸੈਿਸ਼ਨ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨ ਦੇ  ੇਰ  ੇਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਮੇਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਿੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ 

ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

• ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

(ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਿੁਝ ਦਾ। 
ਹੋਰ  ੇਰਕ ਆ ਂਨ ੂੰ  ਇਸ ਸੈਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ  ਾਲੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇਕ ਿੱ ਚ ਦੇਖੋ।) 
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ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਟਦਨ (ਜਾਂ 4 ਹਿਤ)ੇ ਪਟਹਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਦਸਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਕਟਸ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 28 ਕਦਨ (4 ਹਫਤੇ) 
ਪਕਹਲਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ: 

• ਨੋਕਟਸ ਪੋਸਟ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 

• ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ – ਦੇਖ ੋਨੋਟ 4 – ਸੂੰਚਾਰ), 

ਤਾਂ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱਟੋ ਘਿੱਟ 30 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਪੋਸਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਈਮਲੇ ਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤ ੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਨੋਕਟਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ 

ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 4) 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 28 ਟਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਇਸ 

ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਜੇ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 28 ਟਦਨਾਂ ਦੀ ਟਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾ ੇਂ ਜੇ ਉਹ 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਨਿਲ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਸੰਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ 
ਪ ੇਗਾ। ਇਿੱਿ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ  ਲੋਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  
ਖਤਮ ਿਰਨ ਦ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ  ਲੋਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਨੋਕਟਸ ਤ ੇਸਾਰੇ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। 

ਜੇ ਿੋਈ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਿ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ: 

• ਹਰੇਿ ਕ ਅਿਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸੂੰਯਿੁਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ ਈਮਲੇ ਭੇਜਦ ੇਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਿਕਹ 

ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸ ੇਤਾਰੀਖ਼ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਿਰਨੀ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਹਰੇਿ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਿ ੇਅਤ ੇਫੇਰ 

ਉਨਹ ਾਂ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱਿ ਉਸ 

ਦਸਤਖਤ ਿੀਤ ੇਨੋਕਟਸ ਦੀ ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪੀ ਦੀ ਸਿਕੈਨੂੰ ਗ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਟ ੋਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ 
ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰਯਿੁਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ  ਲੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਈਮੇਲ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਿਈ  ਾਰ ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਘਰੇਲ  ਕਹੂੰ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥ ੇਿੋਈ ਅਦਾਲਤ ਬਦੇਖਲੀ ਦ ੇਆਦਸੇ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਸਾਥੀ ਦ ੇਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ਜ ੇਦ ੇਨਾਮ ਤ ੇ

ਤਬਦੀਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰੀਮਨੋੀਅਲ ਹੋਮਸ (ਫੈਕਮਲੀ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 1981 ਅਿੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਕ ਚੋਂ 
ਇਿੱਿ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਾਕਟਸ਼ ਕ ਮੇਨ’ਸ ਏਡ (http://womensaid.scot/) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। 
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ   ੀ ਖ਼ਤਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਨ ੂੰ  
ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟਟਸ ਟਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟਸਰਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ 

ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਦੇ ਕੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਹੇਠਾਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਟਨਊਨਤਮ ਅਵਧੀ ਜ ੋਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਟਦਨ (4 ਹਿਤੇ) 
ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰ 84 ਟਦਨਾਂ (12 ਹਿਟਤਆਂ) ਦੇ ਨੋਟਟਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਕਿ 

ਉਹ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਕਿਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਿਾਕਲਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ – ਹੋਰ 

 ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖ।ੋ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨ ਦ,ੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ: 

• 18 ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਿਰ  
ਕਰਹਾ ਹੈ; 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਿਾਰ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ੇ ੀ ਸਹਾਇਿ ਸਬ ਤ ਦੀ ਿਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਦ ੇਹਨ। 

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਦ ੇਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂੰਭਾਕ ਤ 

ਕ ਿਲਪ ਹਨ: 

1. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਛਿੱਡਣ ਦ ੇਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਨ ੂੰ  ਚਣੁ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

2. ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦ ੇਬਾ ਜ਼ ਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ 

ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋ ੇਗੀ 
– ਇਹ ਿੇ ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

3. ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਕਦਿੱ ਤ ੇਆਿਾਰ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, 
ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਨਹ ਾਂ ਨੋਟਸ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ 

ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਿੀਤ ੇਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨਾਲ  ੀ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕ ਿਲਪ ਹੋ ੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ 

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਿ ਿਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਟਸੱਧ ਿਰਨ 

ਲਈ ਿਹੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਿਾਰ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਿ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਦੀ ਸ ੀਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ। 
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ਟਜੱਥੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ 
ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇਸਿਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਕ ਿੱ ਚ 

ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਿੀਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਸਿੱ ਿ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੇਗਾ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਆਿਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟਟਸ ਦੀ ਰਕਮ 

ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 28 ਟਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਿੁਝ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 84 ਕਦਨਾਂ ਦਾ 
ਨੋਕਟਸ ਲੈਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਰਿਮ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦ ੇੇਗਾ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਿਰਦੀ ਹੈ: 

• ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 18 ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਹੈ; ਅਤ ੇ

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਿ ਕਰਹਾ ਹੈ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਟਦਨਾਂ (4 ਹਿਟਤਆਂ) ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੇਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜੇ: 

• ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਟਨਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਈ 

ਚਿੱਲੀ ਹੈ; 

ਜਾਂ 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਛਿੱਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ: 

o ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

o ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਉਲੂੰ ਘਨਾ ਿੀਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ 

o ਲਗਾਤਾਰ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿਾਇਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

o ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱ ਚ, ਿੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਰੁਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ 

o ਅਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ 

o ਉਸ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ੇਖਾਸ ਜ਼ਰੁਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਾਕਜਿ 

ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕ ਿੱ ਚ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 84 ਟਦਨਾਂ (12 ਹਿਟਤਆਂ) ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 84 ਟਦਨਾਂ (12 ਹਿਟਤਆਂ) ਦਾ ਨੋਟਟਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦਣੇਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜੇ: 
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• ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਟਨਆਂ ਤੋਂ 
ਟਜ਼ਆਦਾ ਲਈ ਚਿੱਲੀ ਹੈ; 

ਅਤ ੇ

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਿੋਈ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸ ੇਗਏ। 

18 ਆਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੰੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਟਦੰਦੇ ਹਨ 

• ਉਨਹ ਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ 8 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ – ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ 

ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਿੋਈ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਮੌਜ ਦ ਕਮਲਦੇ ਹਨ; 

• ਉਨਹ ਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ 8 ਇਖਕਤਆਰੀ ਹਨ – ਮਤਲਬ ਕਿ, ਭਾ ੇਂ ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਿਾਰ 

ਮੌਜ ਦ ਹਨ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਲ ੇਗਾ ਕਿ ਿੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

• ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ 2 ਆਿਾਰ ਅੂੰਸ਼ਿ ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰਸ਼ਿ ਇਖਕਤਆਰੀ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ 

ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰ ਰ ਦੇ ੇਗੀ ਅਤ ੇਦ ਕਜਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  
ਇਨਹ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਆਿਾਰ ਤ ੇਖਤਮ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ 18 ਆਿਾਰਾਂ ਤ ੇਹੋਰ  ੇਰ ੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। 

8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 

1. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਮਹੀਕਨਆ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਮਾਰਕਿਟ ਮੁਿੱ ਲ ਤ ੇ

 ੇਚਣ ਦੀ ਮੂੰਸ਼ਾ ਹੈ। 

2. ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਿਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦਆੁਰਾ  ੇਕਚਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

3. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਨ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ (ਸੁਿਾਰ ਿਰਨਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ , ਜਾਂ ਇਸ ਦ ੇ

ਸੂੰਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਾਫੀ ਕ ਘਨਿਾਰੀ ਿੂੰ ਮ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 

4. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। 

5. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ 
ਹੈ। 

6. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਿਲੋ ਉਸ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਰਕਹਣ ਦੇਣ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰਕਮਿ 

ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ ਅਿਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਿਾਰਕਮਿ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਰਕਹਣਾ ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਿਸ ੇਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ  ਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ 
ਕਰਹਾ ਹੈ। 

7. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦ ੇਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ 
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(ਅਸਥਾਈ ਅ ਿੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ)। 

8. ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ (i) ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਅਨੈਕਤਿ 

ਜਾਂ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਰਤ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ  ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ (ii) ਜ਼ਰੁਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ 

ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਜੇਲਹ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੁਮ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ਤ,ੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆ ਂਦ ੇ

ਅੂੰਦਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇੀ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸ ੀਿਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਹ ਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇ8 ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਿਈੋ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 

8 ਇਖਟਤਆਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 

1. ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਿਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ  ਜੋਂ ਰਕਹਣ ਦਾ ਇਿੱਛੁਿ ਹੈ। 

2. ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਕਮਉਕਨਟੀ ਸੂੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਸੀ) ਅਤ ੇਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

3. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆ ਂਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਨਾ ਿੀਤੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਹ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਿ 

 ਿੱ ਖਰਾ ਆਿਾਰ ਹੈ। 

4. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ੇਦ ਜ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਸ 

ਨਾਲ ਸੂੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਲਈ ਮਨੁਾਸਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ਲਈ, ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇ

ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ੇਗਾ। 

5. ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਿ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ (1) ਕਿਸ ੇ

ਜ਼ਰੁਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ (2) ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਕਿਸ ੇ ੀ 
ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਿ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋ ੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀ, 
ਜੋ ਉਸ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ 

ਆਿਾਰ ਲਈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ 
ਅੂੰਦਰ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦ ੇੇਗਾ। 

6. ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦਆੁਰਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਮਨਹ ਾਂ ਜਾਂ ਰਿੱਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ – ਕਜ ੇਂ, ਉਸ 

ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਿਨ ੂੰ ਨ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਤ ੇਦਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ 
ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ। 

7. ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਬਹ ੁਆਿ ਪੇਸ਼ਨ ਘਰ (HMO) ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਰਿੱਦ ਿਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਿਨ ੂੰ ਨ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦ ੇੇਗਾ ਜੋ ਇਿ ੋ
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ਪਕਰ ਾਰ ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿਈ  ਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਬਨਾਂ HMO ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਦੇ ਥੜੋਹੇ ਸਮੇਂ 
ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

8. ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਉੱਤ ੇਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜਿੱਿਾ ਬਾਰ ੇਇਿੱਿ ਨੋਕਟਸ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਹੈ। 

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਸ ਤ ੇਕ ਚਾਰ ਿਰੇਗੀ ਕਿ ਿੀ ਛਿੱਡਣ ਦ ੇਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਇਨਹ ਾਂ 8 ਇਖਕਤਆਰੀ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਆਿਾਰਾਂ 
ਕ ਚੋਂ ਿਈੋ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਇਨਹ ਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 2 ਆਧਾਰ ਜ ੋਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਾਂ ਇਖਟਤਆਰੀ ਵੀ। 

ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦ ੇਦ ੋਆਿਾਰ ਿੁਝ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿੁਝ ਕ ਿੱ ਚ ਇਖਕਤਆਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ 

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਿਾਰ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ: 

• ਿੁਝ ਸਕਥਤੀਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦਾ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਪਰ 

• ਦ ਜ ੇਮਾਮਕਲਆ ਂਕ ਿੱ ਚ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਚੁਣ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 
ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਇਖਟਤਆਰੀ ਆਧਾਰ 1 – ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਆਿਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਜੇ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ (ਜਾਂ ਿੁਝ ਕਿਰਾਇਆ) ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤ ੇਹਨ ਜੋ ਬਿਾਇਆ ਹੈ, ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 3 ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ; ਅਤ ੇ

• ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਮੁਿੱ ਦਾ ਆਉਣ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਕਦਨ, ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਹੀਂ ਿੀਤਾ; ਅਤ ੇ

• ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਿੁਝ 

ਫਾਇਕਦਆ ਂ ਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਯ ਨੀ ਰਸਲ ਿਰੈਕਡਟ ਸਮੇਤ। 

ਇਹ ਆਿਾਰ ਇਖਟਤਆਰੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਸਿਦੀ 
ਹੈ ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਿਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।) ਜੇ: 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਿੁਝ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤ ੇਹਨ ਜੋ ਬਿਾਇਆ ਹੈ, ਘਿੱਟ-ੋਘਿੱਟ 3 ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ 

ਲਗਾਤਾਰ; ਅਤ ੇ

• ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਮੁਿੱ ਦਾ ਆਉਣ ਦ ੇਪਕਹਲੇ ਕਦਨ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦ ੇਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਿਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ; ਅਤ ੇ

• ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਖਾਲੀ ਿਰ ਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਤ ਕਿ 

ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਣੇ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਿੁਝ ਫਾਇਕਦਆਂ  ਲ ਭੁਗਤਾਨ 
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ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਯ ਨੀ ਰਸਲ ਿਰੈਕਡਟ ਸਮੇਤ। 

ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਇਖਟਤਆਰੀ ਆਧਾਰ 2 – ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ 

ਉਸ ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਟਖਆ ਸੀ (ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ) ਅਤ ੇਟਕਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਟਣਆ। 

ਇਹ ਆਿਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇ

ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ – ਜਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਕ ਿੱ ਚ ਫਲੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਅੂੰਦਰ 

ਕਨਿਾਲਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਇਹ ਆਿਾਰ ਇਖਟਤਆਰੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਿਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਿਰਨ ਨ ੂੰ  ਚੁਣ ਸਿਦੀ 
ਹੈ) ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ – ਜਾਂ ਿਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਕ ਿੱ ਚ ਫਲੇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 
12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਬਾਅਦ ਕਨਿਾਲਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੈਰਕਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਨਕਾਲਨਾ 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 
ਕਨਿਾਲਨ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜ਼ਰੁਮ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਿ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨ ਦੀ ਿਮਿੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤਾਲਾ ਬਦਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੁਕਲਸ ਿੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਪੁਕਲਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਿ ਿਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ 
ਨੂੰ ਬਰ 101 ਹੈ।) 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਤੋਂ ਬਦੇਖ਼ਲ ਿਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਦ ੇਬਾਅਦ, ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤ ੇਖਾਲੀ ਿਰਨ 

ਲਈ (ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਦਆੁਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ), ਸ਼ੈਕਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਖਾਲੀ ਿਰ ਾਇਆ ਜਾਣਾ (ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਿਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟਾਂ 
ਦੁਆਰਾ। 

ਿਨ ੂੰ ਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆ ਂਨਾਲ ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਿਰਦਾ ਹੈ: 

• ਪਰੇਸਾਨੀ ਅਤ ੇਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਅਪਰਾਿ ਬਣਾਿ;ੇ ਅਤ ੇ

• ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਿਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦ ੇਿੇ (ਪੈਸ ੇਮੂੰਗਿ)ੇ। 

ਪਰੇਸਾਨੀ ਦ ੇਕਖਲਾਫ ਿਨ ੂੰ ਨ ਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ 

ਪਰੇਸਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਗੈਰ-ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਨਿਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਿਈੋ ਹੋਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲਈ ਇਹ 

ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਣਅਟਧਟਕਿਤ ਟਨਸ਼ਕਾਸਨ ਆਰਡਰ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱਡ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਸਚੋਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱਡਣ ਕ ਿੱ ਚ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ 
ਉਹ 'ਅਣਅਕਿਕਿਰਤ ਕਨਸ਼ਿਾਸਨ ਆਰਡਰ' ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਅਣਅਕਿਕਿਰਤ 

ਕਨਸ਼ਿਾਸਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ: 
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• ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨ ੂੰ  ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦਣੇ ਲਈ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱਡਣ ਕ ਿੱ ਚ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। 

ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਅਕਿਕਿਰਤ ਕਨਸ਼ਿਾਸਨ ਦੀ ਇਿੱਿ ਕਮਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ੇਗੀ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਆਿਾਰ 

ਤੇ ਛਿੱਡਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨ ੂੰ   ੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱਖਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਫਰ ਅਕਜਹਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਈੋ 

ਿਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਿਰਦ,ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਫ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਦੇ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਅਣਅਕਿਕਿਰਤ ਕਨਸ਼ਿਾਸਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਛ ੇਮਹੀਕਨਆ ਂਤਿ ਦਾ 
ਕਿਰਾਇਆ ਦਣੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗੇਾ। ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨ ੂੰ   ੀ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਆਨ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ  ੇਕਿ ਿੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ 

“ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ” ਕ ਅਿਤੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ)। 

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ੇਹਟਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਹਰੇਿ ਚੀਜ਼ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਆਇਆ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਪਿੱਛੇ ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਫੇਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਿਰਨ ਲਈ ਪੈਸ ੇ

ਖਰਚਣ ੇਪੈਂਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਿਰਨ ਦੀਆ ਂਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

25 ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤ ੇਅਵਸਥਾ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਨ ਨੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਡ ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ (“ਇਨਵੈਨਟਰੀ”) ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹਣ ਦੀ 
ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਿੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਾਪੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੋਾਂ ਿੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤ ੇਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆ ਂਸਮਿੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅ ਸਥਾ ਦਾ ਪ ਰਾ ਅਤੇ ਕ ਸਕਤਰਤ 

ਕਰਿਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸੂੰਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹਰੇਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ ਚੀ ਇਨ ੈਨਟਰੀ  ਾਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਫਰਨੀਚਰ, ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ (ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 
ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਅ ਸਥਾ – ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ  ਜੋਂ, ਿੀ ਉਨਹ ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿੋਈ ਨੁਿਸ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤ ੇਿੋਈ ਕਨਸ਼ਾਨ 

ਹਨ)। 

• ਕਰਿਾਰਡ ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੱ ਸਾ ਆਪਣ ੇਆਪ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਤੈਅ ਿਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਅਤ ੇਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੀ ਕਿਸ ੇਭਾਗ ਕ ਿੱ ਚ ਕਚਪਸ ਜਾਂ ਕਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦਾਗ ਹਨ ਜਾਂ 
ਟੁਿੱ ਕਟਆ ਹੈ। ਇਨ ਨੈਟਰੀ ਦ ੇਕਹਿੱ ਸ ੇਕ ਿੱ ਚ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਦਖਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਤਸ ੀਰਾਂ 
ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰ ਤੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਤ ੇਕ  ਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ 
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ਅ ਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਦਿੱ ਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ : 

• ਇਸ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਨ ਨੈਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਸ ੇ ੀ ਖਰਾਬ, ਟੁਿੱ ਟੀਆ ਂਜਾਂ 
ਕਘਸੀਆ-ਂਕਪਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀ ਹਰੇਿ ਚੀਜ਼ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸ ਚੀਬਿੱ ਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਿਈੋ ਆਈਟਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਕਭਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

• ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤ ੇਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਨ ਨੈਟਰੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨ ਇਿੱਿ  ਾਰ ਜਦੋਂ ਦ ੋੇਂ 
ਸਕਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਚੂੰ ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਕਿਸ ੇਕਨਸ਼ਾਨਾਂ, ਦਾਗਾਂ, ਕਚਪਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਿਸਾਂ ਨ ੂੰ  
ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਕਦਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟਆੋ ਂ ੀ ਲੈ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਾਪੀਆ ਂਕਸਿੱ ਿੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਟਆੋ ਂਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਮ   ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਤੁਰੂੰ ਤ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਬ ਤ  ਜੋਂ  ਰਤਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ  ੀ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ (ਜੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਿੈਮਰਾ ਹਰੇਿ ਫਟੋੋ ਤ,ੇ ਫੋਟ ੋਲੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਕਦਖਾਉਂਦਾ)। 

• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਿੀਤੀ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਦੀ ਿਾਪੀ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੇ 
ਕਖਿੱ ਚੀਆਂ ਫੋਟਆੋਂ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਿਰੋ ਕਜਿੱ ਥੋਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਕ ਿੱ ਚ ਲਿੱ ਕਭਆ ਜਾ ਸਿੇ। ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਬ ਤ  ਜੋਂ ਲੋੜ 

ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਉਸ ਰਿਮ ਬਾਰੇ ਿਈੋ ਕ  ਾਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ  ਾਪਸ 

ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਸ਼ੁਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 7 ਕਦਨ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ ਕਿ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਸਹੀ 
ਹੈ। 

ਜੇ, ਉਨਹ ਾਂ 7 ਕਦਨਾਂ ਅੂੰਦਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਕਿਸ ੇਚੀਜ਼ ਬਾਰ ੇਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ ਨੈਟਰੀ ਨ ੂੰ  ਆਈਟਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਕਥਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੁਝ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ 7 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ੇਇਨ ਨੈਟਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਜ ੇਂ 
ਕਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਸੀ – ਭਾ ੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤ ੇਦਸਤਖਤ ਨਾ ਿੀਤੇ ਹੋਣ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਿਈੋ ਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲਾ) ਸੂੰ ਪਤੀ ਦ ੇਕਿਸ ੇਕਹਿੱ ਸ ੇਨ ੂੰ  ਜਾਂ 
ਕਿਸ ੇਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਖਰਾਬ ਿੀਤੇ ਕਹਿੱ ਸ ੇਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ ਜਾਂ 
ਬਦਲਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸ ੇਖਰਾਬੀ ਤੇ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱਗਰੀਆ ਂਦੀ ਆਮ  ਰਤੋਂ 
ਿਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ – ਅਿਸਰ ਆਮ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਿਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। (ਦੇਖ ੋਨੋਟ 17 - ਮਨੁਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ) 

26 ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਟਸਲ ਟੈਕਸ/ਖਰਚੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਜਾਂ ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਿੂੰ ਪਨੀਆ ਂਨ ੂੰ  ਇਹ ਜ਼ਰ ਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਟੈਿਸ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇ
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ਸੀ ਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤ ੇਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ  ੀ ਅਕਜਹਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਿੌਂ ਕਸਲ ਟੈਿਸ, ਪਾਣੀ ਅਤ ੇਸੀ ਰੇਜ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇ ੀ ਿਾਰਨ 

ਿਰਿ ੇਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਮਸਾਲ  ਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਹਾ ਕਗਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ੋਕਜਹੇ ਖਰਚ ੇਸਾਮਲ ਹਨ, ਜਾਂ 
ਜੇ ਪ ਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਿੌਂ ਕਸਲ ਟੈਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਿਿੱਲਾ 
ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣ ੇਿੌਂ ਕਸਲ ਟੈਿਸ ਤੇ ਿਟੌਤੀ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਲਈ  ੀ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨ ੂੰ  ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਰ ਰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ 

ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਿੌਂ ਕਸਲ ਟੈਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਕਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਛਟੋ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਆਮਦਨੀ ਅਤ ੇਫਾਇਕਦਆਂ ਕ ਭਾਗ ਿਲੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

27 ਯੂਟਟਟਲਟੀਆਂ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ, ਕਬਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੂੰਟਰਨੈਿੱਟ, ਟੀ ੀ ਲਾਇਸੂੰਸ ਅਤ ੇਬਰਾਡਬੈਂਡ 

ਸਾਕਰਆਂ ਲਈ ਕ  ਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਿੂੰ ਪਨੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦ ੇਨਾਮ ਤੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇਨਹ ਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂ

ਸੇ ਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਯ ਕਟਕਲਟੀਆ ਂਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਯ ਕਟਕਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸ ੇਾ ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਰਕਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਾਇਆ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਾਇਆ ਰਿਮਾਂ ਨ ੂੰ  
ਚੁਿਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਯ ਕਟਕਲਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ੇਕਬਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨੇ ਰਕਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਇਨਹ ਾਂ ਕਬਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਚੁਿਾਉਣ ਲਈ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕ ਿੱ ਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨ ੂੰ   ਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕਬਜਲੀ ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇ

ਯ ਕਟਕਲਟੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਪ ਰ -ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਜੇ  ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਿਾਨ ਮਲਾਿ ਦੀ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਨ ੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ  ੇਰ  ੇਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ – ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸ ੇਕਬਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਮੀਟਰ ਨ ੂੰ  ਪ ਰ -ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇ

ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ੇਮੀਟਰ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਸਿੱ ਿੇ ਖਰਕਚਆ ਂਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ (ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਸ ੇ

ਤਰਹਾਂ ਰਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ)। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਰ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਨ ੂੰ   ਾਪਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

28 ਬਦਲਾਅ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕ ਚੋਂ ਕਿਸ ੇਨ ੂੰ   ੀ ਿਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ: 
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• ਸੂੰ ਪਤੀ ਤ ੇਿਈੋ  ੀ ਬਦਲਾਅ ਿਰਨਾ: 

• ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਫਿਸਚਰ ਅਤ ੇਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਿਈੋ ਬਦਲਾਅ ਿਰਦਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਸਈੋ ਦ ੇਿਿੱ ਪਬੋਰਡ ਜਾਂ 
ਬਾਥਰ ਮ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਕ ਿੱ ਚ; ਜਾਂ 

• ਿੋਈ ਅੂੰਦਰਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸਜਾ ਟ ਜਾਂ ਮੜੁ ਸਜਾ ਟ ਿਰਦਾ ਹੈ – ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਕਿਸ ੇ ੀ ਿੂੰਿਾਂ ਜਾਂ ਛਿੱਤਾਂ, 
ਦਰ ਾਜ਼ ੇਜਾਂ ਕਖੜਿੀ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਦੇ ਰੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਸਮੇਤ। 

ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤ ੇਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਿੁਐਕਲਟੀ ਐਿਟ 2010 ਦੇ ਸਿੈਸ਼ਨ 37 ਜਾਂ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2006 ਦੇ ਸੈਿਸ਼ਨ 52 

ਤਕਹਤ ਰ ਪਾਂਤਰਨਾਂ, ਅਤੀਕਰਿਤ ਸਹਾਇਿਾਂ ਜਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਿਸੇ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਨ ੂੰ  ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਨਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੀ ਿਈੋ ਬੇਨਤੀ ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ, ਜੇ ਿੂੰ ਮ 

ਕ ਿੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਿਈੋ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱਸ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਾਂਝਾ ਪਰ ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆ ਂਪੌੜੀਆ)ਂ, ਤਾਂ 
ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆ ਂਦ ੇਮਾਲਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਲਖਤੀ ਰ ਪ ਕ ਿੱ ਚ ਬਨੇਤੀ ਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿ ਆਮ ਤੌਰ 

ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸੇ  ੀ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਿ ਹੋਣਗੇ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਬਦਲਾਆ ਂਲਈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆ ਂਦੇ ਹੋਰ ਮਾਲਿ, ਿੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰ ਪਾਂਤਰਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨ, 

ਅਤੀਕਰਿਤ ਸਹਾਇਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੂੰਸਟਾਲ ਿਰਨ ਜਾਂ ਸ ੇਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਦਾਨ ਿਰਨ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਹ ਾਂ 
ਿਰਨ ਦ ੇਅਕਿਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਕਹਮਤੀ ਅਸ ੀਿਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਕਨਆ ਂਦ ੇਅੂੰਦਰ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਿੋਲ ਅਪੀਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਹਾਊਕਸੂੰਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2006 ਤਕਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ) ਜਾਂ ਸ਼ੈਕਰਫ ਅਦਾਲਤ ਿੋਲ (ਜੇ ਇਿੁਐਕਲਟੀ ਐਿਟ 2010 ਤਕਹਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤ ੇਪਕਹਲਾਂ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਇਸ ਕਬਊਰੋ, ਸ਼ਲੈਟਰ ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿ 

ਿੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰਨਾ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੱ ਗ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਤੂੰ ਨਾਂ ਕ ਚੋਂ ਿੋਈ ਗਰੁਿੱ ਪ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਾਦ ਕਦ ਾਉਣ 

ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਿਰਨ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਗੈਰਮੁਨਾਸਬ ਤਰੌ ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਮਨਹ ਾਂ 
ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ। 

29 ਸਾਂਝੇ ਟਹੱਸੇ 

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਫਲੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱਸ ੇਹਨ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ 

ਮਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਰਕਹਣ  ਾਕਲਆ ਂਦ ੇਨਾਲ: 

• ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤ ੇਝਾੜ  ਮਾਰਨਾ ਅਤ ੇਸਾਫ ਿਰਨਾ ਪ ੇਗਾ; ਅਤ ੇ

• ਬਗੀਚ,ੇ ਕਪਛਲੀ ਹਕਰਆਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਿੱਖਣਾ ਪ ੇਗਾ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਉਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਬੂੰ ਿ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ  ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਾਪੀਆ ਂਦਣੇੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 
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30 ਟਨਿੱਜੀ ਬਗੀਚਾ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿਿੱ ਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਲਈ ਬਗੀਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ 
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਮਨੁਾਸਬ ਤਰੀਿ ੇਨਾਲ ਰਿੱਖਰਖਾਅ ਿਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਬਗੀਚ ੇਦ ੇਿੀਤ ੇਜਾਣ  ਾਲੇ ਰਿੱਖਰਖਾਅ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕ ਸ ਦ ੇਖਰਚ ੇਨ ੂੰ  ਮਾਕਸਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ 
ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ – ਇਸ ਨ ੂੰ  ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਸਰਫ ਬਗੀਚ ੇਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  
ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ  ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

 

31      ਛੱਤ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲਏ ਕਬਨਾਂ ਛਿੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ - ਜੇ ਿਈੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ,ੇ 

ਕਜਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। 

32 ਕੂੜ੍ੇਦਾਨ ਅਤ ੇਰੀਸਾਇਕਟਲੰਗ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਿ ੜ ੇਦਾ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਕਨਪਟਾਰਾ ਜਾਂ ਕਰਸਾਈਿਲ ਿਰੇਗਾ। 

ਜੇ ਿ ੜ ੇਨ ੂੰ  ਸੜਿ ਤੋਂ ਇਿਿੱਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿਿੱਤਰ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕਦਨ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦਆੁਰਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ 

ਿੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿ ੜ ੇਅਤ ੇਰੀਸਾਇਿਲ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਕਿਸ ੇ ੀ ਡਿੱ ਕਬਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ 

ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕਿਤ ੇਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਆਮ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜਗਹਾ ਤ ੇ ਾਪਸ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ  ੀ ਿਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਜੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਿੱਡੀਆ ਂਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਿਈ  ਾਰ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ  ਿੱਡੀ ਆਈਟਮ ਨ ੂੰ  ਚੁਿੱ ਿਣ ਲਈ  ਾਿ  ਖਰਚਾ  ੀ ਲੈ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ  ਿੱ ਡੀਆਂ 
ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦ ੇਨਜ਼ਦੀਿੀ ਕਰਸਾਇਿਕਲੂੰ ਗ ਿੇਂਦਰ ਕ ਿੱ ਚ 

ਕਲਜਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ  ੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ।  ਿੱਡੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਰੀਸਾਇਿਲ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਿਲ ਲਈ ਇਿਿੱਤਰ 

ਿਰਨ ਅਤ ੇਮਨਹ ਾਂ ਿਰਨ ਦ ੇਕਦਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਥਾਨਿ ਿੌਂ ਕਸਲ ਦੀ  ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਪਤੀ 
ਸਕਥਤ ਹੈ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਹੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਿ ੜੇ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ  ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ 

ਖਰਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆਂ ਦਣੇੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

33 ਸਟੋਰੇਜ਼ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ (ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣ  ਾਲੇ ਕਿਸ ੇਕ ਅਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਿਾਤੀ) ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਿਈੋ  ੀ ਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝੀਆ ਂ

ਪੌੜੀਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਜੇ ਇਹ ਅਿੱਗ ਜਾਂ ਸਰੁਿੱ ਕਖਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਡਂੀਆ ਂਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਹੈ। 
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34 ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ – ਤਰਲ ਪੈਟਿੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਮੇਤ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਗੀਚ ੇਦ ੇਉਪਿਰਨਾਂ, ਬਾਰਬਕਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ  ਰਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੀਆ ਂਘਰੇਲ  ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਪਿਰਨਾਂ ਲਈ 

ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਮੇਤ ਕਿਸ ੇਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਾਰਨ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਿਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿੱਖਣਾ ਜੇ ਸੂੰਭ  ਹੋ  ੇ(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਬਗੀਚ ੇਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ੈਿੱਡ ਕ ਿੱ ਚ) ਅਤ ੇਲੀਿ ਪਰ ਫ 

ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪਰ ਫ ਡਿੱ ਕਬਆ ਂਕ ਿੱ ਚ ਸਟੋਰ ਿਰਨਾ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ੇਸਟੋਰ, ਸ਼ਿੈੱਡ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਦਰ ਾਂ, ਕ ਸਫੋਟਿਾਂ ਜਾਂ 
ਕ ਸਫਟੋਿ ਗੈਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖੇਗਾ ਕਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤ ੇਅਿੱਗ ਦੇ ਖਤਰ ੇ ਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ੇ

ਸਟੋਰ, ਸ਼ਿੈੱਡ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਕ ਿੱ ਚ ਖਤਰਨਾਿ ਸਮਕਝਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

35 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਸ ੇਜਾਨ ਰ ਜਾਂ 
ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਨ ੂੰ  ਕਲਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤ ੇਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 

ਜੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਿ ਿੁਿੱ ਤ ੇ ਾਸਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਯੋਗ ਹੈ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਿ ਿੁਿੱ ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਮਨਹ ਾਂ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਪਿੱਖਪਾਤ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਢੂੰਗ ਨਾਲ 

ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਨ ਰ ਜਾਂ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਨ ੂੰ  ਰਿੱਖ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਿ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਨ ੂੰ  ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਿੂੰ ਟਰਲੋ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇ। ਇਹ 

ਇਸ ਨ ੂੰ  ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਅਤ ੇਗੁਆਢਂੀਆ ਂ

ਜਾਂ ਇਲਾਿ ੇਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਿਰਨ। 

ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ ੇਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਤੋਂ 
ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ  ਾਿ  ਰਿਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਨੁਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰਕਚਆ ਂਲਈ 

ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਨ ੂੰ  ਸ ੀਿਾਰ ਿਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਿੁਿੱ ਲ ਰਿਮ, ਇਸ  ਾਿ  
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਮਤੇ 2 ਮਹੀਕਨਆ ਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਤ  ਜਾਨ ਰ ਿਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸ ੇ ੀ ਨੁਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਸਫਾਈ ਦ ੇਖਰਕਚਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ 
ਿਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

36 ਟਸਗਰਟ ਪੀਣਾ 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣੇਾ 
ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪ ੇਗੀ। ਇਹ ਤੂੰਬਾਿ  ਪੀਣ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਕਿਸ ੇਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਮੋਕਿੂੰ ਗ ਤ ੇਲਾਗ  ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪੌੜੀਆ ਂਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ੇਗਾ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ)। 
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ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਸਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀ ੇਗਾ ਤਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ, ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਸਗਰਟ ਪੀਣ ਿਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸ ੇ ੀ ਨੁਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ 

ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆ ਂਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। 

37 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਧ ੂਸਮਝਤੌਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ੋ

ਇਸ ਸਮਝੌਤ ੇਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਿਾਰਾ (ਿਾਰ ਾਂ) ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ ਕਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ 

ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਿਾਰਾ, ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਿਾਰਾ ਾਂ ਦੇ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿੁਝ  ਿੱ ਖ 

ਨਹੀਂ ਿਕਹ ਸਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਰਾ ਾਂ ਹਨ। 

ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚਲੀਆ ਂਜ਼ਰ ਰੀ ਿਾਰਾ ਾਂ ਮਟੋੇ ਅਿੱਖਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆ ਂਹਨ (ਜੋ ਆਮ ਟਾਈਪ ਿੀਤ ੇਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ 
ਗ ੜਹੀਆ ਂਹਨ)। 

38 ਗਰੰਟਰ 

ਗਰੂੰਟੀ ਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰੂੰਟਰ ਦ ੇਨਾਲ ਅਤ ੇਗਰੂੰਟਰ ਦ ੇਪਤੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਿਰਰਨਾਮੇ ਤੇ ਗਰੂੰਟਰ ਦ ੇਦਸਤਖਤ ਲਈ ਜਗਹਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਕਰਆ ਂਨ ੂੰ  ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਰੂੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। 

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਰੂੰਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲਈ ਗਰੂੰਟਰ ਲਈ ਿਕਹਣਾ ਆਮ 

ਗਿੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਘਿੱਟ ਿਰੈਕਡਟ ਸਿੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਿਰੈਕਡਟ ਜੋਕਖਮ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 

ਫਾਇਕਦਆ ਂਦਾ ਦਾਅ ਾ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਗਰੂੰਟਰ (ਜੇ ਿੋਈ ਹੈ), ਕਿਰਾਏਦਾਰ  ਲੋਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ 

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਕਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ। 

ਜ ਾਨ ਲੋਿਾਂ ਜਾਂ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਮਾਕਪਆ ਂਨ ੂੰ  ਅਿਸਰ ਗਰੂੰਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂੰਯਿੁਤ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸੂੰਯੁਿਤ ਅਤ ੇ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰੂੰਟਰ ਸਾਰੇ ਸੂੰਯਿੁਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ 
ਗਰੂੰਟੀ ਦ ੇਕਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ੇਇਿੱਿ ਖਾਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ। ਗਰੂੰਟਰ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਕਿਸ ੇਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਪੈ 

ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ੇਹੋਰ ਸੂੰਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ)  ਿੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਣੇ ਿਾਰਨ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ 

ਿਾਰਨ ਬਿਾਇਆ ਸਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਿਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਿੋਕਸਸ ਕ ਿੱ ਚ ਿਨ ੂੰ ਨੀ 
ਖਰਚੇ ਸਾਮਲ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ। 

ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਈ ਅਕਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਿੁਝ ਅਕਜਹਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਗਰੂੰਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਿਰ ਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਿ ਿਰ ਾਉਣ 

ਦੇ ਖਰਕਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਬਿਾਇਆ ਿੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ 
ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੂੰਟਰ ਿਲੋੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨ ੂੰ  ਹੋਏ ਿੁਝ ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਨਹੀਂ ਿਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, 
ਤਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਗਰੂੰਟਰ ਨ ੂੰ  ਨੁਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਿਰ ਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦਾ ਹੈ – ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਖੁਦ ਮੁਰੂੰ ਮਤ 
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ਿਰ ਾ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਫੇਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਗਰੂੰਟਰ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ: 

• ਪੈਸ ੇਖਰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਿਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ 

• ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,  ਿੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਕਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨ ੂੰ , ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ 
ਤਕਹਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮ ੇਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰ ਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰਨ 

ਲਈ। 

ਫੇਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਉਨਹ ਾਂ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ  ੀ ਗਰੂੰਟਰ ਿੋਲ ਦਾਅ ਾ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਗਰੂੰਟਰ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਕਹੂੰਦੀ ਹੈ – ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦਰੌਾਨ ਕਿਸ ੇ ੀ 
ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆ ਂਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਨ ੂੰ  ਿ ਰ ਿਰਨ ਲਈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਅਜੇ  ੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨਾ ਬਾਿੀ ਹੈ। 

39 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 

ਇਸ ਿਾਰਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪੁਸਟੀ (ਜਾਂ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ) ਸਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤ ੇਦਸਤਖਤ 

ਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ: 

• ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਆੁਰਾ ਮੂੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਦ ੇਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨ ੂੰ  ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ – ਕਿਸ ੇਚੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਲੁਿਾਏ ਜਾਂ ਛੁਪਾਏ ਕਬਨਾਂ; 

• ਜਾਣਬੁਿੱ ਝਿ ੇਜਾਂ ਬੇਕਿਆਨੀ ਨਾਲ ਿੁਝ ਬੋਕਲਆ ਜਾਂ ਕਲਕਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭਲੇੁਖਾ ਪਾਊ ਹੈ ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ 

ਦੇ ਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਿਰਨ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾਕ ਤ ਿਰ ਸਿਾਦੇ ਹੈ; 

• ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਿਮੈਂਟਰੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪੜਹ ਅਤ ੇਸਮਝ ਕਲਆ ਹੈ 

ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਲੈਿਟਰੋਕਨਿ ‘ਦਸਤਾ ੇਜ਼’ ਕ ਿੱ ਚ ਆਪਣ ੇਨਾਮ ਟਾਈਪ ਿਰਿ ੇਇਸ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦ ੇਇਿਰਾਰਨਾਮ ੇਤੇ 
ਦਸਤਖਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਈਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡਾ ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਦ ੇਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਿਾਗਜ਼ੀ ਿਾਪੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਿਰਨ 

ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹੋ। 
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ਉਪਯੋਗੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤ ੇਟਲੰਕ 

ਅਟਧਟਨਯਮ 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਲਈ ਿਸਟ-ਟੀਅਰ ਟਟਿਟਬਊਨਲ (ਹਾਊਟਸੰਗ ਅਤ ੇਪਿਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ) 

4th Floor 
1 Atlantic Quay 

45 Robertson Street GLASGOW G2 8JB ਟਲੈੀ: 0141 302 5900 

https://www.housingandpropertychamber.scot/home 

ਰੈਂਟ ਸਰਟਵਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

2nd Floor Endeavour House 
1 Greenmarket 
Dundee DD1 4QB 

ਟੈਲੀ: 0300 244 7000 

ਈਮੇਲ: rss.dundee@gov.scot 

ਸਕਾਟਟਸ਼ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਰਟਜਸਟਰ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ। www.landlordregistrationscotland.gov.uk/ 

ਆਮ ਸਲਾਹ 

ਟਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡਵਾਈਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਇਸ ਕਬਊਰੋ ਜੋ ਪੈਸ,ੇ ਿਨ ੂੰ ਨੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
ਟੈਲੀ: 0808 800 9060 www.cas.org.uk 

ਅਨਰਜ਼ੀ ਸੇਟਵੰਗ ਟਰੱਸਟ 

ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿ ੇਂ ਿਰਨੀ ਹੈ ਤ ੇਸੁਤੂੰ ਤਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ 

ਟੈਲੀ: 0800 512 012 www.energysavingtrust.org.uk/scotland 

ਗੈਸ ਅਤ ੇਇਲੈਕਟਟਿਟਸਟੀ ਮਾਰਟਕਟਸ ਦਾ ਦਿਤਰ (ਆਿਜੈਮ) 

ਗੈਸ ਅਤ ੇਕਬਜਲੀ ਦ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਿਰਦਾ ਹੈ 

ਟੈਲੀ: 0141 331 2678 www.ofgem.gov.uk 

ਹਾਊਟਸੰਗ ਐਡਵਾਈਸ 

ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਲਾਹ, ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤੇ  ਿਾਲਤ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ 

ਟੈਲੀ: 0808 800 4444 www.shelterscotland.org 

 

https://www.housingandpropertychamber.scot/home
mailto:rss.dundee@gov.scot
file:///C:/Users/ae/AppData/Local/FWBS/OMS/0/ELIMSSQL01/MS_LIVE/Documents/www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
http://www.cas.org.uk/
http://www.energysavingtrust.org.uk/scotland
http://www.ofgem.gov.uk/
http://www.shelterscotland.org/
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ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟਜ਼ਟ ਸਕੀਮ 

ਲੈਟਟੰਗ ਪਿਟੋੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟਵਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਟੈਲੀ: 0844 472 6666 

www.lettingprotectionscotland.com 

ਸੇਿ ਟਡਪਾਟਜ਼ਟਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਟੈਲੀ: 0845 604 4345 

www.safedepositsscotland.com 

ਮਾਈਟਡਪਾਟਜ਼ਟਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਟੈਲੀ: 0845 634 5400 

www.mydepositsscotland.co.uk 

ਸੁਰੱਟਖਆ ਸਲਾਹ 

ਗੈਸ ਸੁਰੱਟਖਆ ਰਟਜਸਟਰ 

ਗੈਸ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਾਰ ਾਈ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਸ ਉਪਿਰਨ 

ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਹਨ। 
ਟੈਲੀ: 0800 408 5500 

www.gassaferegister.co.uk 

ਟਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰੱਟਖਆ ਅਿਸਰ 

ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤ ੇਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
www.hse.gov.uk/contact 

ਇਲੈਕਟਟਿਕਲ ਸੇਿਟੀ ਿਸਟ 

ਯ ਿੇ ਚੈਕਰਟੀ ਜੋ ਘਰ ਲਈ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਕਖਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। 
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/ 

ਸਕਾਟਰਸ਼ ਿਾਇਰ ਅਤ ੇਰੈਸਟਕਊ ਸਰਟਵਸ 

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਡ ਾਈਸ 

www.firescotland.gov.uk 

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਟਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਪਿਟਤਟਨਧੀ 

ਸਕਾਟਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਿ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ 

ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਕ ਿੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ  ਾਲੀਆ ਂਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਤਤੁ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਟੈਲੀ: 0131 564 0100 

www.scottishlandlords.com 

 

http://www.lettingprotectionscotland.com/
http://www.safedepositsscotland.com/
http://www.mydepositsscotland.co.uk/
http://www.gassaferegister.co.uk/
http://www.hse.gov.uk/contact
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/
http://www.firescotland.gov.uk/
http://www.scottishlandlords.com/
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ਸਕਾਟਟਸ਼ ਲੈਂਡ ਐਡਂ ਅਸਟੇਟਸ 

ਸਿਾਟਲੈਂਡ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਾਮੀਣ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਸਤਤੁ ਿਰਦੇ ਹਨ। 
ਟੈਲੀ: 0131 653 5400 

www.scottishlandandestates.co.uk 

ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਏਕਿੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

ਉਸ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਿ ਪਰਮਾਕਣਤ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਆੁਰਾ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਟੈਲੀ: 0131 553 2211 

www.landlordaccreditationscotland.com 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡਲਾਰਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 

ਯ ਿੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਿੱਜੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਸਥਾ। 
ਟੈਲੀ: 020 7840 8900 

www.landlords.org.uk 

ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 
ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਿਰਾਏ ਦ ੇਏਜੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ। 
ਟੈਲੀ: 0844 387 0555 

www.arla.co.uk

http://www.scottishlandandestates.co.uk/
http://www.landlordaccreditationscotland.com/
http://www.landlords.org.uk/
http://www.arla.co.uk/
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ਸਬੰਟਧਤ ਕਨੰੂਨ 

ਕਿਰਾਇਆ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 1984 -ਗੈਰਿਨ ੂੰ ਨੀ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ  ਰਗੀਿਰਨ। 

ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 1987 - ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ; ਭੀੜ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਕ ਗਾੜ ਦ ੇਅਕਿਕਨਯਮ। 

ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ ਆਕਦ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2004 -ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਕਿਕਨਯਮ, ਗੈਰਸਮਾਕਜਿ ਕ ਹਾਰ। 

ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2006 -ਘਰ ਬਹ ੁਆਿ ਪੇਸ਼ਨ ਕ  ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ; ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਫਰੇਮ ਰਿ; ਮਿਾਨ 

ਮਾਲਿ ਦ ੇਅਿਸੈਸ ਦ ੇਅਕਿਿਾਰ; ਮੁਰੂੰ ਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਅਤ ੇਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਰ ਪ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਅਕਿਿਾਰ। 

ਇਿੁਐਕਲਟੀ ਐਿਟ 2010 - ਪਿੱਖਪਾਤ, ਬਦਲਾਆਂ ਦ ੇਸਬੂੰ ਿ ਸਮੇਤ, 

ਇੂੰਟਰਪਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਕਜਸਲੇਕਟ  ਕਰਫਾਰਮ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2010 - ਨੋਕਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 

ਪਰਾਈ ਟੇ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2011 - ਕਨਿੱਜੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿਾਂ ਦੇ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਦਾ ਹੈ; ਬਹ ੁਆਿੁਪੇਸ਼ਨ 

ਕ ਿੱ ਚ ਘਰ ਦੀ ਕ  ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਸ਼ਿੋਨ; ਭੀੜ ਦ ੇਿਨ ੂੰ ਨੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ੁਰ  ਿਰਨਾ। 

ਦ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮਸ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਕਿਕਨਯਮਾ 2011 - ਟੈਂਨੈਂ ਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਿੀਮਸ 

ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2014 - ਕਿਰਾਏ  ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਕਸਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਿੀਤੀ। 

ਪਰਾਈ ਟੇ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2016 - ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਕਪਤ ਿੀਤਾ। 

ਪਰਾਈ ਟੇ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2016 ਅਿੀਨ ਅਕਿਕਨਯਮ: 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2016 (ਿੂੰਸੀਿੁਐਸ਼ਂਲ ਪਰੋਕ ਜ਼ਨਸ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ (ਿਨ ੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ (ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ (ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਨੋਕਟਸ ਅਤ ੇਫਾਰਮ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/297 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ (ਕਿਰਾਏ ਨ ੂੰ  ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਅਤ ੇਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀਆ ਂਿਾਪੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ) 

(ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/296 

ਦ ਨੋਕਟਸ ਟ  ਲੋਿਲ ਅਥਾਕਰਟੀਸ (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/295 

ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂ ਸੀਸ) (ਸਿਾਟਲੈਂਡ) ਐਿਟ 2016 (ਿਮੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ . 2 ਅਤ ੇਸੇਕ ੂੰ ਗ ਪਰੋਕ ਜ਼ਨ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, 

S.S.I. 2017/293 
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ਡੇਟਾ ਪਰਟੋੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ 2018 -ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਿਨ ੂੰ ਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰੇਗਾ 
ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰਿੱ ਕਖਅਤ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਗੇਾ ਅਤ ੇਿੇ ਲ ਪਰਗਟ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਿਰਨ ਲਈ 

ਕਨਆਂਸੂੰ ਗਤ ਆਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਟਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਨੋਟ ਕਰ ੋਟਕ legislation.gov.uk ਹਾਈਪਰਟਲੰਕ ਅਟਧਟਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤਰਹਾਂ ਟਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਟਜਵੇਂ ਅਸਲ 

ਟਵੱਚ ਬਣ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਟਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
https://protect-eu.mimecast.com/s/19JaBfkeb3Tb
https://protect-eu.mimecast.com/s/19JaBfkeb3Tb
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