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 والے نوٹسسکاٹش حکومت ماڈل نجی رہائشی کرایہ داری معاہدہ کے لیے آسانی سے پڑھے جانے 

 تعارف

اہدہ کو سمجھنے میں مدد کر سکتے اگر آپ کے پاس نجی رہائشی کرایہ داری ہے تو یہ نوٹس آپ کو اپنے کرایہ داری کے مع
جو اپنی کرایہ  بھی یں بھی مدد ملے گی، اور ان چیزوں کے بارے میںہیں۔ ان سے آپ کو اپنے حقوق کے بارے میں جاننے م

آپ کے  مکان مالکداری کے درمیان آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نوٹس یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کا 
کے درمیان آپ کی کرایہ داری کے بارے میں کوئی  مکان مالککرتا ہے، یا اگر آپ کے اور آپ کے  یں دخل اندازیحقوق م

 مسئلہ ہے تو کیا کریں۔

کو آپ کو آپ کی کرایہ داری کی تمام تحریری شرائط دینی ہوں گی۔ سکاٹش  مکان مالکہے کہ آپ کے  ی تقاضہقانون یہ
عاہدہ تیار کیا ہے، جسے مکان مالکان ایسا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے حکومت نے ایک ماڈل کرایہ داری م

نے اس ماڈل معاہدے کا استعمال کیا ہے لٰہذاانھیں آپ کو  مکان مالک۔ آپ کے کہا جاتا ہے‘ یہ داری معاہدہماڈل نجی رہائشی کرا’
 بھی ان نوٹس کی ایک کاپی دینی چاہیے۔

کی وضاحت کرتے ہیں۔ آپ کے معاہدے کا ہر حصہ نمبر وار  معاہدہ کے سبھی مختلف حصوںیہ نوٹس آپ کے کرایہ داری 
 ے لیے ان نوٹس میں یکساں نمبروں کو دیکھ سکیں گے۔ہے، اورآپ ہرحصے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے ک

کو قانون کے مطابق  کمکان مالمیں لکھی ہوئی چیزیں جنھیں آپ اور آپ کے  جلی حروفآپ کے کرایہ داری معاہدے میں 
گئے ہیں۔ کرنا ضروری ہے، یا جنھیں نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان چیزوں کو بتانے والے قوانین ان نوٹس کے اختتام پر درج کیے 

 یہ نوٹس آپ کو ان حصوں کو سمجھنے میں مدد کریں گے۔

کرایہ داری کی شرطوں اہدے میں ان کو آپ کے مع مکان مالکاگر جو کچھ لکھا ہے وہ جلی حروف میں نہیں ہے، تو آپ کے 
کو ان شرائط کے لیے تجویز کردہ الفاظ دیے  مکان مالککو شامل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سکاٹش حکومت نے آپ کے 

کا نے تجویز کردہ متن  مکان مالککر سکتے ہیں اگر وہ ایسا کرنا چاہیں۔ اگر آپ کے  مکان مالکہیں، جن کا استعمال آپ کے 
نے کسی شرط کے  مکان مالکنوٹس سے آپ کو اس شرط کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کے  یا ہے، تو اناستعمال ک

لیے اپنے الفاظ کا استعمال کیا ہے، یا اسے بالکل شامل نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے، تو ان نوٹس میں اس شرط کے بارے میں 
مات کی ضرورت ہے جو ان نوٹس میں نہیں ہیں، تو یں مزید معلوئط کے بارے ممعلومات نہیں ملے گی۔ اگر آپ کو کسی شرا

سے بات کرنا پسند کر سکتے ہیں، یا ان نوٹس کے آخر میں درج مشورہ گروپ سے  مکان مالکآپ ان کے بارے میں اپنے 
 رابطہ کریں۔

لے آپ کی اختتام سے پہنے کے دن کے کو کرایہ داری شروع ہو مکان مالکاگر آپ کی ایک نئی کرایہ داری ہے، تو آپ کے 
 سبھی کرایہ داری کی شرطیں تحریری طور پر دینی ہوں گی اور ساتھ میں ان نوٹس کی ایک کاپی۔

 مکان مالکاگر آپ کی ایک مختلف قسم کی کرایہ داری ہے جو ایک نجی رہائشی کرایہ داری میں تبدیل ہو رہی ہے، تو آپ کے 
ے کرایہ داری کے ایک نجی رہائشی ئط اور ان نوٹس کی ایک کاپی دینے کے لیپاس آپ کو آپ کی نئی کرایہ داری کی شراکے 

دن ہوں گے۔ 28کرایہ داری بننے کے دن کے بعد 
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آپ کی کرایہ داری کی تمام تحریری شرائط اور/یا ان نوٹس کو اس وقت نہیں دیتا ہے جب اس سے اس  مکان مالکاگر آپ کا 
( کے لیے پہلے درجے کے ٹریبونل میں “ٹریبونل”ور پراپرٹی چیمبر )ؤسنگ الینڈہا کی توقع کی جاتی ہے، تو آپ سکاٹ

کو آپ کو چھ  مکان مالکدرخواست کر سکتے ہیں۔ ٹریبونل پھر آپ کو ایک تحریری کرایہ داری دے سکتا ہے اور/یا آپ کے 
 مہینے تک کا کرایہ ادا کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔

دنوں کا نوٹس دینا  28کو  مکان مالککرنے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے اپنے  اگر آپ اس وجہ سے ٹریبونل میں درخواست

تحریری طور پر سبھی کرایہ داری کی شرائط اور/یا کوئی دیگر مخصوص معلومات فراہم کرنے ’ضروری ہے، اور آپ کو 
کا استعمال کرتے ‘ فکیشنکے لیے کرایہ دار کا نوٹی مکان مالکفرلمیں ناکامی کے لیے پہلے درجے کے ٹریبونل کے ایک ری

 ئے درخواست کرنی چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو اس فارم کو بھرنے میں آپ کی مدد کے لیے ہدایتی نوٹس دستیاب ہیں۔ہو

 ان آسانی سے پڑھے جانے والے نوٹس میں:

 معاہدہ جسے پٹے پر دیا جا رہا ہے؛ اورکا مطلب ہے اس جائیداد کے لیے کرایہ داری “معاہدہ”لفظ •

سکاٹلینڈہاؤسنگ اور پراپرٹی چیمبر کے لیے پہلے درجے کا ٹریبونل ہے، جو گھروں کی کرایہ “نلٹریبو •

داریوں کے تنازعات سے نپٹتا ہے۔ یہ عمل آسان ہونا چاہیے اور ٹریبونل میں درخواست دینے کا کوئی معاوضہ 
 حاصل کر سکتے ہیں: نہیں ہے۔ آپ یہاں فارم تک رسائی

https://www.housingandpropertychamber.scot/apply-tribunal 

فارم میں مدد کے لیے ہدایتی نوٹ موجود ہیں۔ آپ ان نوٹس کے اختتام پر درج مشورہ گروپ سے 
 تے ہیں۔بھی مدد حاصل کر سک

کا تقرر کر سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے، پھر جب  ایجنٹایک  کمکان مالمعاہدے کا نظم کرنے کے لیے  •
کے ایجنٹ کا حوالہ ہو  مکان مالککا حوالہ دیتے ہیں، تو عملی طور پر اس کا مطلب  مکان مالکیہ نوٹس 

 کی طرف سے کام کرے گا۔ مکان مالکسکتا ہے جو 

 کرایہ دار 1

ہوگی۔ مشترکہ کرایہ داریخاص کے نام ہیں تو کرایہ داری ایک اگر معاہدے پر کرایہ دار کے طور ایک سے زیادہ اش
ساتھ ہی ساتھ دوسرے تمام لوگوں کے لیے  -اس کا مطلب ہے ہر شخص انفرادی طور پر خود کے لیے ذمہ دار ہے 

داری کے تحت کرایہ دار کو کرنے کی ضرورت  ان سبھی ادائیگیوں اور دیگر چیزوں کے لیے جنھیں کرایہ -بھی 
نامزد کرایہ  مکان مالکایہ دار پر کرایہ بقایا ہوتا ہے، تو ال کے طور پر، اگر مشترکہ کرایہ داری میں کسی کرہے۔ مث

 داروں میں سے کسی ایک سے بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے کہہ سکتا ہے۔

بھی جو کرنا ہوگی جو بقایا ہے اور پھر دوسرے لوگوں سے  اس شخص کو مکان مالک کو پوری رقم کی ادائیگی
 ئیگی کرنے کو کہیں۔مشترکہ کرایہ دار ہیں اپنے حصے کی بازادا

کرائے دار جو پتے فراہم کرتا ہے )کرتے ہیں( وہ عام طور پر ان کے موجودہ پتے ہوں گے اور نہ کہ اس جائیدا کا 
 معاہدے کے تحت وہ منتقل ہونے والے ہیں۔پتہ جسے کرائے پر لیا جا رہا ہے اور جس میں 

 دار کے ای میل پتے اور ٹیلیفون نمبر کی تفصیالت شامل ہو سکتی ہیں۔ یں کرایہمعاہدے م

 

اور کرایہ دار اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ باضابطہ تحریری نوٹس خط کے بجائے ای میل کے  مکان مالکاگر  •
عاہدہ ای مواصالت(، تو پھر ای میل پتے فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر م –4ذریعہ دیے جائیں گے )دیکھیں نوٹ 

 ضرورت نہیں ہے۔ ہے تو پھر ای میل پتے دیے جانے کیمیل کے ذریعہ نوٹس دیے جانے کی اجازت نہیں دیتا 

معاہدہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی رسمی نوٹس یا دیگر مواصالت ٹیلیفون کے ذریعہ کی جا سکتی ہے، لٰہذا  •

https://www.housingandpropertychamber.scot/apply-tribunal
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اور کرایہ دار کے  مکان مالکمیں یا ٹیلیفون نمبر دیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمرجنسی 
 ں کا دستیاب ہونا فائدے مند ہو سکتا ہے۔درمیان مواصالت کی رفتار تیز کرنے کے لیے ٹیلیفون نمبرو

 کرایہ داری ایجنٹ 2

کرایہ داری کا نظم کرنے کے لیے ایک ایجنٹ کا استعمال کر سکتا ہے۔ معاہدے میں پھر اس کی تفصیالت  مکان مالک
 یجنٹ سے رابطہ کس طرح کریں۔ہوں گی کہ ا

کرایہ ”ذریعہ وضاحت کردہ کے طور پر  کے 61کے سیکشن  2014سے، ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ  2018اکتوبر  2

کرنے والے سبھی کاروباریوں کے لیے کرایہ داری ایجنٹوں کا ایک رجسٹر شامل کرنے کے  “داری ایجنسی کا کام

الق ہوتا ہے، معاہدے میں رجسٹریشن نمبر فراہم کیا جانا چاہیے۔ اس ایکٹ لیے درخواست دینی ہوگی۔ جہاں اس کا اط
طابق سبھی ایجنٹ کرایہ داری ایجنسی کا کام نہیں کریں گے لٰہذا سبھی ایجنٹوں کا ایک میں وضاحت کردہ کے م

ان ایجنٹوں کا رجسٹرین اسکیم کے تحت مقامی اتھارٹی کی جانب سے مکان مالکرجسٹریشن نمبر نہیں ہوگا۔ ابھی بھی 
کہ نجی مکان مالکان اور ان کے  اسکیموں کا خیال اس بات کو یقینی بنانا ہے جائزہ لیے جانے کی ضرورت ہوگی۔ ان

ہیں۔ کرایہ دار یہ دیکھنے کے  “ٹھیک اور مناسب افراد”ایجنٹ جائیدادوں کی کرایہ داری میں ملوث ہونے کے لیے 

 سٹرڈ ہیں یہاں چیک کر سکتے ہیںکے ایجنٹ رجاور/یا ان  مکان مالکلیے کہ کیا ان کے 
 https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search اور/یا 

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

کے لیے کون سی خدمات انجام دیں گے۔ مکان مالک کچھ چیزوں کے لیے  مکان مالکمعاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ایجنٹ 
 ایک ایجنٹ کا استعمال کر سکتا ہے، مثال کے طور پر مرمت کے کام یا مشترک حصوں کی صفائی۔

کے بجائے، ایجنٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔  مکان مالککو  ان ہوگا جن کے لیے کرایہ دارمعاہدے میں ان معاملوں کا بی
چاہ سکتا ہے کہ کرایہ دار ایجنٹ سے رابطہ کرے )مکان مالک کے بجائے( اگر  مکان مالککے طور پر، مثال 

 ا بوائلر( ٹوٹ گیا ہو۔جائیداد میں پانی آنے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو یا اگر کوئی چیز )جیسے ایک کوکر یا فریج ی

پہال شخص ہے جس سے رابطہ کرنے کی کرایہ دار جہاں ایجنٹ ایک کمپنی ہو، معاہدہ میں یہ بتانا چاہیے کہ کون وہ 
 کو کوشش کرنی چاہیے۔

 مکان مالک 3

 مکان مالک )مالکان( کے نام اور پتے آپ کے معاہدے پر دکھائے جانے چاہیے۔

 ے ہیں۔فون نمبر بھی دیے جا سکتکے ای میل پتے اور ٹیلی مکان مالک

 

 

 

 

کہ باضابطہ تحریری نوٹس خط کے بجائے ای میل کے اور کرایہ دار اس سے اتفاق کرتے ہیں  مکان مالکاگر  •
مواصالت( تو پھر ای میل پتے یہاں دکھائے جانے ضروری ہیں۔ اگر  –4ذریعہ دیے جائیں گے )دیکھیں نوٹ 

ے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر ای میل پتے دیے جانے کی معاہدہ ای میل کے ذریعہ نوٹس دیے جان
 ضرورت نہیں ہے۔

کہتا ہے کہ کوئی رسمی نوٹس یا دیگر قسم کے رابطے ٹیلیفون کے ذریعہ کیے جا سکتے ہیں،  معاہدہ یہ نہیں •
کے اور کرایہ دار  مکان مالکلٰہذا فون نمبر دیے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ایمرجنسی میں یا 

 ت کی رفتار تیز کرنے کے لیے فون نمبروں کا ہونا فائدے مند ہو سکتا ہے۔درمیان مواصال

رجسٹرین مکان مالککا رجسٹریشن نمبر دیا جانا چاہیے۔ یہ مقامی کونسلوں کے ذریعہ چالئی جانے والی  مکان مالک

https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
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ر دیے جا سکنے سے داد کو کرایہ پکے ذریعہ جائی مکان مالکاسکیم کے تحت مالک کا نمبر ہے۔ اس اسکیم کا تصور 
ہے۔ مکان مالکان کے لیے  “ٹھیک اور مناسب شخص”ایک  مکان مالکپہلے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نجی 

رجسٹرڈ ہیں یہاں چیک کر  مکان مالکرجسٹرین کرانا ضروری ہے اور کرایہ داریہ دیکھنے کے لیے کہ آیا ان کے 
 سکتے ہیں 

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

 مواصالت 4

اس معاہدے پر دستخط کر  “برقی طور پر”اپنا نام ٹائپ کرکے آپ  -ایک کاغذی کاپی پر دستخط کرنے کے بجائے 

اور کرایہ دار کو عمل کرنا  مکان مالکانون کے مطابق ز ہوگا جس پر قسکتے ہیں۔ یہ ابھی بھی ایک قانونی دستاوی
 ہوگا۔

معاہدے میں یہ بتایا جانا چاہیے کہ آیا نوٹس اور خطوط کو صرف کاغذی خط کی شکل میں بھیجا جانا چاہیے یا بجائے 
 اس کے ای میل کا استعمال کیا جائے گا۔

فق ہونے کی ضرورت نہیں کرنے کے لیے متحت نوٹس موصول کرایہ دار کے لیے ای میل کے ذریعہ معاہدہ کے ت
ہے۔ اگر کرایہ دار ای میل کے ذریعہ نوٹس موصول کرنے سے اتفاق کرتا ہے تو اس میں اہم پیغامات شامل ہو سکتے 

کو اس ہیں۔ مثال کے طور پر کرایہ دار کو بتانا کہ کرایہ بڑھایا جانا ہے یا یہ کہ کرایہ داری ختم کی جا رہی ہے۔ آپ 
اور کرایہ دار کو  مکان مالککیا ای میل اہم معلومات حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہوگا۔  سوچنا ہوگا کہ بارے میں

 اپنے ای میل پتوں میں تبدیلیوں کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانا ضروری ہے۔

م ای میل جیسے آپ سے کوئی اہ کو ای میل پتہ میں تبدیلی کے بارے میں مطلع نہیں کرتے تو مکان مالکاگر آپ اپنے 
خالی کرنے کا نوٹس چھوٹ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرانے ای میل پتے پر بھیجا گیا خالی کرنے کا نوٹس 
ابھی بھی ٹریبونل کے ذریعہ قبول کیا جائے گا کیونکہ کرایہ دار کے ذریعہ حقیقت میں نوٹس موصول نہیں ہونے کے 

 ی بھی نکاال جا سکتا ہے۔میں آپ کو ابھ ا تھا۔ اس صورتباوجود ٹھیک سے بھیجا گی

جب نوٹس ای میل یا ریکارڈ شدہ ڈلیوری پوسٹ سے بھیجا جاتا ہے، تو ترسیل کے لیے وقت کی اجازت دینے کے لیے 
دن شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ قانونی طور پر ضروری ہے، اگرچہ اسے کرایہ داری  2نوٹس کی مدت میں اضافی 

کو نوٹس بھیج رہا  مکان مالکنوں صورتوں میں الگو ہوتا ہے جب کرایہ دار اپنے گیا ہو۔ یہ دو یں بیان نہ کیامعاہدے م
 اپنے کرایہ دار کو نوٹس بھیج رہا ہو۔ مکان مالکہو، یا جب 

سے پہلے دیا جانا ہے، تو اگر نوٹس پوسٹ یا ای میل  2017دسمبر  31مثال کے طور پر، اگر ایک مہینے کا نوٹس 

کے بعد پوسٹ یا ای میل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر نوٹس دستی  2017نومبر  28ا جا رہا ہے، تو اسے کے ذریعہ بھیج

 کے بعد ترسیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ 2017نومبر  30طور پر دیا جا رہا ہے، تو اسے 

 

 جائیداد کی تفصیالت 5

 پر آیا جائیداد ایک فلیٹ یا بنگلہ ہے۔ مثال کے طور -معاہدے میں جائیداد کا پتہ اور دیگر تفصیالت شامل ہوں گی 

 معاہدے کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ:

 جائیداد میں کون سے عالقے اور سہولیات شامل ہیں اور کیا ان میں سے کسی کا اشتراک کیا جانا ہے؛ اور •

 عالقے شامل نہیں ہیں۔کون سے )اگر کوئی ہوں(  •

ہ پر دی کا حصہ ہے جہاں ہو سکتا ہے یہ واضح نہ ہو کہ کراییہ معلومات مددگار ہے اگر جائیداد ایک بڑی عمارت 
 جا رہی جائیداد میں بڑی عمارت کے کون سے حصے شامل ہیں۔

 ی ہے۔معاہدے میں مشترکہ عالقوں، جیسے کہ مشترکہ باغ یا عام داخلے کے حصے کی فہرست ہو سکت

https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
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الی جائیداد میں شامل نہیں ہیں، جیسے، معاہدے میں ایسے حصوں کی فہرست ہو سکتی ہے جو کرایہ پر دی جانے و
ک حصہ یا پارکنگ کی جگہ جسے صرف عمارت کے کسی دوسرے کرایہ دار کے ذریعہ مثال کے طور پر، باغ کا ای

 استعمال کیا جانا ہے۔

۔ اگر کے ذریعہ فراہم کردہ کوئی فرنیچر ہوگا یا نہیں مکان مالکا جائیداد میں معاہدے میں یہ بتایا جانا چاہیے کہ آی
اور کیفیت کے ریکارڈ میں درج فہرست ہوگا۔ یہ تمام شامل اشیا کی  فرنیچر ہے، تو ممکنہ طور پر وہ فرد سامان

ں کیا چیز موجود فہرست ہے تاکہ مکان مالک اور کرایہ دار اس بات سے متفق ہو سکیں کہ معاہدے کے شروع می
 ی۔تھی، اور معاہدے کے شروع میں ان چیزوں کی حالت کیسی تھ

کو ہر  مکان مالکمعاہدے میں یہ بتایا جانا چاہیے کہ کیا جائیداد ایک کرایہ دباؤ زون میں ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے، تو 
لومات سکاٹش حکومت کی سال صرف ایک مخصوص رقم تک کرایہ بڑھانے کی اجازت ہوگی۔ اس بارے میں مزید مع

 ویبسائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے:
https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/r
ent-and-other-charges/  

 

 ہوتا ہے: HMO( ہے۔ ایک گھر HMOمتعدد پیشہ مکان ) یا جائیداد ایکانا چاہیے کہ آمعاہدے میں یہ بتایا ج

 سال یا زیادہ کی عمر( کے قبضے میں ہو 16اگر وہ تین یا زیادہ بالغوں ) •

 وہ تین یا زیادہ خاندانوں سے ہوں •

 گھر ان کی واحد یا مرکزی رہائش گاہ ہو •

ات، اور کھانا پکانے کی سہولیات یا تیار یہ مشترکہ بنیادی سہولیات )ایک ٹوائلیٹ، نجی دھالئی کی سہولی •
ساتھ ایک ہی شخص کی ملکیت واال یا تو ایک گھر، احاطہ یا احاطوں کا گروپ ہے  کھانے کی فراہمی( کے

 ہے(میں واضح کیا گیا  125کے سیکشن  2006)جیسا کہ ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

کا الئسنس ختم ہونے کی تاریخ دی جانی  HMOمبر اور گھنٹہ رابطہ ن 24ہے، تو معاہدے میں  HMOاگر جائیداد ایک 

 چاہیے۔

 

 

 

یہ یقینی بنانے کے لیے کہ جائیداد کو مناسب طریقے سے منظم کیا جاتا ہے اور قانونی حفاظتی معیارات کی پابندی کی 
ن مکاامی اتھارٹی کی طرف سے ایک الئسنس ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مکان مالکان کے پاس مق HMOجاتی ہے 

ہے، اس لیے یہ اہم ہے کہ کرایہ  HMOکو ایک الئسنس حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر جائیداد ایک  الکم

بارے  دیگر رہائشیوں کے - 13کو بتائیں اگر اضافی لوگ جائیداد میں منتقل ہو رہے ہیں )دیکھیں نوٹ  مکان مالکدار 

 میں نوٹیفکیشن(۔

 کرایہ داری شروع ہونے کی تاریخ 6

رایہ داری شروع ہونے کی تاریخ مذکور ہونی چاہیے، جو کہ وہ تاریخ ہوگی جب کرایہ دار جائیداد میں میں ک معاہدے
 منتقل ہو سکتا ہے۔

 جائیداد کا پیشہ اور استعمال 7

 رہنا ہے۔کرایہ دار کو جائیداد میں کرایہ دار کے گھر کے طور پر 

و کرایہ استعمال کسی کام یا کاروبار کے لیے کرنا چاہتا ہے، ت اگر جائیداد میں رہنے کے عالوہ، کرایہ دار جائیداد کا

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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 دار کے لیے مکان مالک کی پیشگی تحریری رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔

سی کام یا کاروباری استعمال کی جائیداد کے ک مکان مالکبہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ 
 پر: اجازت نہ دے، بشمول مثال کے طور

 جائیداد کے مالک کی ملکیت قائم کرنے والے دستاویز اس استعمال کی اجازت نہیں دیتے ہیں؛ یا •

جائیداد کے استعمال کے لیے منصوبہ بندی اجازت )مقامی کونسل سے( کام یا کاروبار کی اجازت نہیں دیتی  •

 ہے؛ یا

یں کرنا چاہتا ہے اس سے پڑوسیوں کے ن مالک کے خیال میں اصل کام یا کاروبار جو کرایہ دار جائیداد ممکا •

 کا امکان ہے؛ یاپریشان ہونے یا ناراض ہونے 

کسی کام یا کاروبار کے لیے جائیداد کا استعمال جائیداد کے لیے مکان مالک کے انشورنس کو زیادہ مہنگا یا  •

 ناقص بنا سکتا ہے؛ یا

روبار کے لیے استعمال کرنے کی اجازت کی رہن کی پالیسی کی شرائط جائیداد کو کسی کام یا کا مکان مالک •

 نہیں دیتی ہیں۔

 کرایہ 8

معاہدے میں کرایہ کی رقم کی وضاحت ہونی چاہیے، اور کتنی بار اس رقم کی ادائیگی کی جانی ہے۔ ادائیگی کے 
 ہیں۔ مہینے میں ایک بار ہو سکتے 6بار یا ہر  4پر، ماہانہ، سال میں  ہفتوں 4ہفتوں پر، ہر  2اوقات ہفتہ وار، ہر 

کرایہ کی ادائیگی پیشگی میں کی جا سکتی ہے )ایسے وقت کی ہر مدت کے آغاز میں( یا بقایا میں )ایسے وقت کی 
مدت گزر جانے کے بعد(۔ کرایہ کی زیادہ سے زیادہ رقم جو ایک مکان مالک اپنے کرایہ دار سے پیشگی ادا کرنے 

 مہینوں کا کرایہ ہے۔ 6کو کہہ سکتا ہے وہ 

 جانا چاہیے: بتایا معاہدے میں

 وہ تاریخ جس پر پہلی ادائیگی کی جانی ہے اور وہ رقم کتنے عرصے پر محیط ہوگی؛ اور •

 کرایہ کی اگلی ادائیگی کس تاریخ کو کرنی ہوگی۔ •

کو یہ کہنے کی اجازت دیتا ہے کہ کرایہ کی ادائیگی کیسے کی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پر،  مکان مالکمعاہدہ 
ادائیگیاں بینک منتقلی یا چیک کے ذریعہ کیے جانے کو پسند کر سکتا ہے۔ کرایہ دار کے لیے ی یہ ککرا مکان مالک

کسی دوسرے طریقے سے ادائیگی کرنا ممکن ہے، اگر وہ مناسب ہے۔ مثال کے طور پر، کسی ایسے طریقے سے 
زیادہ بینک چارج ادا کرنا  کو الکمکان مکرایہ کی ادائیگی کو مناسب نہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں 

 پڑے، جیسے کچھ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کرنا۔

معاہدے میں یہ بھی بتایا جانا چاہیے کہ کرایہ میں کوئی سروسز شامل کی جانی ہیں یا نہیں۔ ایسا یہ واضح کرنے کے 
ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، کرایہ کی لیے ہے کہ کرایہ دار کو ان سروسز کے لیے اضافی رقم ادا کرنے 

میں مشترکہ ہال کی روشنی یا زینوں کی صفائی کی الگت شامل ہو سکتی ہے۔ ماہانہ ادائیگی کی جانے والی سروسز 
کو کرایہ کے حصے کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مکان مالک زینے اور کھڑکی کی 

ی کرتا ہے اور اس صفائی کے لیے کرایہ دار سے ماہانہ فیس لیتا ہے تو اسے شامل کیا جائے ئیگصفائی کے لیے ادا
گا۔ کرائے میں شامل ہونے والی سروسز کو ہر ایک سروس کے لیے رقم کے ساتھ معاہدے میں فہرست بند کیا جانا 

 چاہیے۔

کان مالک ایک فیس لے کر کرایہ دار ں مجہاں پوری کرایہ داری کے لیے ایک بار ادائیگی ہوتی ہو، جیسے کہ جہا
 کے لیے مرمت کرنے سے متفق ہو، تو پھر یہ کرایہ کا حصہ نہیں ہوگا۔
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جیسے کہ پٹہ تیار کرنے  -مکان مالک کو دیگر سروسز کے لیے ایک کرایہ دار سے فیس لینے کی اجازت نہیں ہے 
کے طور ‘ پریمیم’کی الگت وغیرہ۔ ان قیمتوں کو نے ، انتظامی الگت، یا ایک فرد سامان تیار کر‘کنجی رقم’کی الگت، 

پر جانا جاتا ہے۔ اگر مکان مالک پریمیم لیتا ہے، تو کرایہ دار کو لکھنا چاہیے اور رقم واپس کرنے کے لیے کہنا 
چاہیے۔ اگر مکان مالک رقم واپس کرنے سے انکار کرتا ہے، تو پھر ٹریبونل کے ذریعہ ایک دعوٰی کیا جا سکتا ہے۔ 

ہ دار مقامی کونسل کی مکان مالک رجسٹریشن ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتا ہے، یا، اگر مکان مالک ایک رایک
HMO الئسنس رکھتا ہے، تو اس سلسلے میں مدد کے لیے کرایہ دار مقامی کونسل کی الئسنسنگ ٹیم سے رابطہ کر

 سکتا ہے۔

داروں کے لیے کرائے صرف ہر سال بڑھ سکتے  ایہایک کرایہ دباؤ زون میں ایک نجی رہائشی کرایہ داری والے کر
ہیں، سکاٹشوزراء کے ذریعہ مقرر کردہ رقم تک جو افراط زر سے منسلک ہو )عام طور پر طرز زندگی کی قیمتوں 

 ہے میں اضافے(۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلی معلومات یہاں دستیاب

https://www.gov.scot/publications/private-residential-tenancies-tenants-guide/pages/r
ent-and-other-charges/ 

 

یے کرایہ افسر کو بھی آپ کے کرایہ میں مزید اضافہ کی اجازت دینے کے ل مکان مالکایک کرایہ دباؤ زون میں 
نے جائیداد کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا ہے۔ کرایہ میں یہ اضافہ کسی  مکان مالک درخواست دے سکتا ہے کیونکہ

 افراط زر سے متعلق کرایہ میں اضافہ کے عالوہ ہوگا۔

 کرایہ کی رسیدیں 9

 ہ دار کو ایک تحریری رسید دینی ہوگی۔کرایہ کی ادائیگی کرتا ہے تو مکان مالک کو کرای اگر کرایہ دار نقد میں

 اس رسید میں دکھانا ہوگا:

 

 

 ادا کی گئی رقم، •

 وہ تاریخ جس پر رقم کی ادائیگی کی گئی تھی؛ اور •

 ادائیگی باقی ہے۔اور، اگر ایسا نہیں ہے، تو کتنی  -کیا تاریخ جاریہ تک کرایہ ادا کر دیا گیا ہے  •

 کرایہ میں اضافے 10

بڑھائے جانے سے پہلے، کرایہ دار کو ایک باضابطہ نوٹس دیا  بار بڑھ سکتا ہے۔ کرایہکرایہ صرف سال میں ایک 
جانا ضروری ہے جسے ایک کرایہ اضافہ نوٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نوٹس ای میل کے ذریعہ بھیجا جا سکتا ہے اگر معاہدہ 

کرایہ بڑھائے جانے کی ریعہ کے ذ مکان مالک۔ کرایہ دار کو کوئی بھی کرایہ اضافہ نوٹس اس کی اجازت دیتا ہے
 مہینے پہلے دیا جانا چاہیے۔ 3تاریخ سے کم از کم 

اگر کرایہ دار کو ایک کرایہ میں اضافہ کا نوٹس ملتا ہے، اور کرایہ دار کے خیال میں نیا کرایہ اس وقت اسی طرح 
و کہہ سکتا ہے کہ کیا اضافہ ے زیادہ ہے، تو پھر کرایہ دار کرایہ افسر سے فیصلہ کرنے ککی جائیدادوں کے کرایہ س

 منصفانہ ہے۔

کا مطلب ہے ایک رقم جو اس وقت نئی کرایہ داریوں پر اسی طرح کی جائیدادوں کے لیے لیے جانے  “منصفانہ”یہاں 

 نی ادائیگی کر سکتا ہے۔والے کرایہ کے برابر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرایہ دار کت

صوص اقدامات کی پیروی کرنا ضروری فیصلہ لینے کو کہنے کے لیے کچھ مخکرایہ داروں کو کرایہ افسر سے یہ 
دن کی وقت کی حد کے اندر کرایہ دار کی طرف  21دن کی وقت کی حد ہے۔ اگر  21ہے اور ایسا کیے جانے کے لیے 

اور  -ھو دے گا تو کرایہ دار کرایہ میں اضافہ کو چیلنج کرنے کا اپنا حق کسے ان اقدامات پر عمل نہیں کیا جاتا ہے 

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/
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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 کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ کرایہ میں مکان مالک کی طرف سے مطلوبہ رقم

 یہ اقدامات مندرجہ ذیل ہیں:

لیے  مکان مالک کو یہ بتانے کے -مکان مالک کو واپس کرنا ہوگا  3کرایہ دار کو کرایہ اضافہ نوٹس کا حصہ  •

 رکھتا ہے کہ کیا کرایہ میں اضافہ منصفانہ ہے؛ کہ کرایہ دار کرایہ افسر سے یہ فیصلہ کرانے کا ارادہ

  24کے سیکشن  2016کرایہ دار پھر ایک فارم بھرتا ہے جسے نجی ہاؤسنگ )کرایہ داریاں( )سکاٹلینڈ( ایکٹ  •

ریفرل کہا جاتا ہے جسے اس مقصد کے لیے ( کے تحت ایک کرایہ افسر کو کرایہ دار کا کرایہ اضافہ 1)

یا  کی ایک کاپی تک سکاٹش حکومت کی ویبسائٹ سے رسائی کی جا سکتی ہے،استعمال کیا جاتا ہے، جس 
 ان نوٹس کے اختتام پر کارآمد رابطے اور لنکس دیکھیں؛ اور -کرایہ سروس سکاٹلینڈ کے ذریعہ 

 بھیجتا ہے۔پھر کرایہ دار مکمل کردہ فارم کرایہ افسر کو  •

اندر کیا جانا چاہیے۔ اگر دنوں کے  21صول ہونے کے بعد یہ سب کچھ کرایہ دار کے ذریعہ کرایہ اضافہ کا نوٹس مو

 ایسا نہیں کیا گیا تو کرایہ میں اضافہ ہو جائے گا۔

ضافہ نوٹس کا کرایہ ااگر کرایہ دار کرایہ میں اضافہ کو قبول کرتا ہے، تو انھیں مکان مالک کو یہ بتانے کے لیے
 واپس کرنا چاہیے۔ 3حصہ 

 

 

 

کرایہ دار کے ذریعہ مکان مالک کو یہ بتانے کے لیے بھی لوٹایا جا سکتا ہے  3کا حصہ  کرایہ میں اضافہ کے نوٹس

مہینوں سے کم کا نوٹس دیا  3جیسے اگر  -اگر کرایہ دار کو کرایہ بڑھانے کا کافی طویل مدتی نوٹس نہیں دیا گیا ہے 

مہینے گزرنے سے پہلے اضافہ شدہ  3ر کو مہینے سے کم کا نوٹس دیتا ہے، تو پھر کرایہ دا 3۔ اگر مکان مالک گیا تھا

کرایہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے مثال کے طور پر مکان مالک ایک مہینے کے نوٹس پر کرایہ بڑھانے 
 کی کوشش نہیں کر سکتا ہے۔

س نہیں جا ہے، تو کرایہ دار کرایہ اضافہ کے سلسلے میں ایک کرایہ افسر کے پااگر جائیداد ایک کرایہ دباؤ زون میں 
اس رقم کو محدود کر دیا ہے جس کے ذریعہ کرایہ بڑھایا  سکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ سکاٹشوزراء نے پہلے ہی

سکتا ہے، لٰہذا کرایہ دار کو کرایہ(۔ چونکہ مکان مالک حد سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھا  - 8جا سکتا ہے۔ )دیکھیں نوٹ 

 -ضرورت نہیں ہے۔ کرایہ دار کے پاس کئی اختیارات ہیں:حد سے اوپر کوئی بھی کرایہ دینے کی 

 صرف کرایہ کی حد تک ہی کرایہ کی ادائیگی کریں کیونکہ کرایہ دار کو بے دخلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے؛ •
 ک سے رابطہ کریں؛ یاان نوٹس کے اختتام پر درج مشورہ گروپ میں سے کسی ای •

کے بعد نل کو درخواست دیں )کیونکہ کرایہ میں اضافہ کرایہ داری کی شرائط مرتب کرنے کے لیے ٹریبو •
 کرایہ کی شرطیں تبدیل ہو گئی ہیں(۔

آپ کو اپنے مکان مالک کو بتانا چاہیے کہ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں، اگر آپ ٹریبونل 
 چاہیے۔دنوں کا نوٹس دیا جانا  28میں درخواست کرتے ہیں، تو آپ کے مکان مالک کو 

 ڈپازٹ 11

ڈپازٹ کے لیے کہیں گے۔ یہ ایک  جب ایک کرایہ دار کرائے کے گھر میں منتقل ہوتا ہے، تو اکثر مکان مالک ایک
رقم کا مجموعہ ہے جو مختلف چیزوں کے لیے ضمانت کا کام کرتا ہے، جیسے کوئی نقصان جو کرایہ دار جائیداد کو 

بل )مثال کے طور پر بجلی( جن کی ادائیگی نہ کی گئی ہو، اور  پہنچا سکتا ہے، کسی ضروری صفائی کے اخراجات،
 کوئی بقایا کرایہ۔
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مہینوں کے کرایہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کرایہ دار سے دو مہینوں کے کرایہ سے زیادہ  2ی کل رقم ڈپازٹ ک

رقم کی واپسی کا دعوٰی کرنے وصول کیا جاتا ہے، تو پھر کرایہ دار شیلٹرسکاٹلینڈ یا شہری مشورہ بیورو سے اضافی 
ی منظور کرنے، تجدید کرنے یا جاری رکھنے کے کے بارے میں مشورہ کے لیے رابطہ کر سکتا ہے۔ ایک کرایہ دار

طور پر کسی پریمیم )کرایہ اور ایک قابل واپسی ڈپازٹ جو دو مہینوں کے کرایہ سے زیادہ نہ ہو کے عالوہ( کی 
 ادائیگی طلب کرنا ایک جرم ہے۔

یسا مکان مالک کو ٹ کو کرایہ داری کے اختتام تک ایک کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم کے تحت رکھا جانا چاہیے۔ اازڈپ
ان کی اپنی رقم کے طور پر ڈپازٹ کا استعمال کرنے سے روکنے کے لیے ہے۔ کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم خودمختار 

شدہ ہیں۔ مکان مالک کو کرایہ داری شروع کمپنیوں کی طرف سے چالئی جاتی ہیں جو سکاٹش حکومت سے منظور 
میں ڈپازٹ کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے )کام کے دن عام طور کام کے دنوں کے اندر کسی ایک اسکیم  30ہونے کے 

ہفتے ہوتے ہیں(۔ کسی ایک اسکیم میں ڈپازٹ کی  6کام کے دن عام طور پر  30لٰہذا -پر پیر سے جمعہ تک ہوتے ہیں 

 ایہ دار یا مکان مالک سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ادائیگی کے لیے کر

کے لیے کرایہ داری شروع ہونے کے بعد جتنی جلد ممکن ہو کسی ایک منظور  ایک مکان مالک یا کرایہ داری ایجنٹ
شدہ کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم میں ایک ڈپازٹ، یا ڈپازٹ کے حصے )جب مشترکہ کرایہ دار ایک ڈپازٹ کے اپنے 

ان مالک یا ائیگی کرتے ہیں( کی ادائیگی کرنا ایک اچھا طرز عمل ہوتا ہے۔ یہ بے حد اہم ہے کیونکہ مکحصے کی اد
 کرایہ داری ایجنٹ کو کسی بھی وقت ڈپازٹ/ڈپازٹ کے حصے کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔

 

 

اجازت نہیں ہے۔ کسی موصول ڈپازٹ کو ایک مکان مالک یا کرایہ داری ایجنٹ کو کوئی پریمیم وصول کرنے کی 
ذریعہ، ایک مکان مالک/کرایہ داری ایجنٹ واضح طور پر یہ ائیگی کرنے کے فوری طور پر ایک اسکیم میں اد

مظاہرہ کرتا ہے کہ موصول ہونے والے کسی بھی ڈپازٹ کے ساتھ ایک ڈپازٹ کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے نہ کہ 
 پریمیم کے طور پر۔

ملہ ہے، کیونکہ اری ایجنٹ کے ذریعہ کسی بھی ڈپازٹ کو اپنے پاس رکھنا ایک سنگین معاک یا کرایہ دایک مکان مال
کرایہ داری ڈپازٹ سے کٹوتیاں کرایہ داری ڈپازٹ ضابطوں کے مطابق صرف کسی ایک منظور شدہ کرایہ داری 

ر پراپرٹی چیمبر( ان معاملوں میں ڈپازٹ اسکیم کے ذریعہ ہی کی جا سکتی ہیں۔ پہلے درجے کا ٹریبونل )ہاؤسنگ او
ہ داری ایجنٹ نے رقم کو ایک کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم میں ادا کرنے موافق نظر نہیں آئے گا جہاں مکان مالک یا کرای

سے انحراف کیا ہو۔ جب ایک کرایہ دار نے ایک کرایہ داری پر دستخط کر دیے ہوں اور کرایہ داری کی شروعات 
یں سے کوئی ن پہلے اپنا ذہن تبدیل کر لیا ہو، تو ڈپازٹ واپس کر دیا جانا چاہیے کیونکہ اس مہونے سے ایک یا دو د

 کٹوتی ایک پریمیم وصول کرنے کے برابر ہوگی۔

بعض اوقات ایک مکان مالک یا کرایہ داری ایجنٹ نجی رہائشی کرایہ داری معاہدہ میں ایک اختیاری )ان کا اپنا( جزو 
خراجات کی بازادائیگی کے بارے میں وضاحت کرنے کے لیے جس کی انھیں ضرورت داخل کرے گا کسی بھی ا

ر ایک کرایہ دار کرایہ داری کا وعدہ کرنے کے بعد کرایہ داری شروع ہونے سے ٹھیک پہلے اسے نہ لینے ہوگی اگ
مکان مالک یا  کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس طرح کی بازادائیگی کو ڈپازٹ سے نہیں کاٹا جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ

ں۔ ایک کرایہ دار کو کبھی بھی اس بارے کرایہ داری ایجنٹ تحریری طور پر شروع سے ہی اس بات کو واضح کر دی
میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز پر دستخط کر رہے ہیں اور ایک مکان مالک یا کرایہ داری نے ان پر کون سی 

 ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔

 تا ہے؟ہونے پر کیا ہوایک ڈپازٹ جمع 

یا ای میل موصل ہونا چاہیے جس میں یہ تصدیق کی کرایہ دار کو کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم کی طرف سے ایک خط 
گئی ہو کہ ان کا ڈپازٹ جمع ہو گیا ہے۔ خط میں ڈپازٹ کی رقم بتائی جائے گی اور یہ وضاحت کی جائے گی اس کی 

 کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔واپسی کیسے ہوگی اور کسی بھی تنازعات 

ہفتوں کے بعد ایک خط موصول نہیں ہوتا ہے، تو  6رف سے اگر ایک کرایہ دار کو منظور شدہ ڈپازٹ اسکیم کی ط

انھیں اپنے مکان مالک سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر مکان مالک نے ان کا ڈپازٹ جمع نہیں کیا ہے، تو کرایہ دار کو 
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رج کرنی چاہیے۔ اگر مکان مالک نے کسی ایک اسکیم کا استعمال نہیں کیا ہے، تو ٹریبونل کے ساتھ ایک شکایت د
 گنا ڈپازٹ ادا کرے۔ 3ریبونل مکان مالک کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ کرایہ دار کو ٹ

کام کے دنوں کے اندر مکان مالک کو ڈپازٹ کے بارے میں یہ تمام معلومات  30کرایہ داری کی شروعات کے بعد 

 کو دینی چاہیے: کرایہ دار

 ڈپازٹ کی رقم؛ •

کان مالک کے ذریعہ ایک اسکیم میں ڈپازٹ ادا کیے مکان مالک کو ڈپازٹ موصول ہونے کی تاریخ اور م •
 جانے کی تاریخ؛

 جس سے جائیداد کرایہ دار کو دی گئی؛ -جائیداد کا پتہ جس سے ڈپازٹ کا تعلق ہے  •

 

 

 

 

ونسل رجسٹرڈ ہے یا رجسٹر کیے جانے کے لیے مقامی کمکان مالک کی طرف سے ایک بیان کہ مکان مالک  •
 کو درخواست دی ہے؛

 کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم کا نام اور رابطہ تفصیالت جہاں ڈپازٹ کی ادائیگی کی گئی تھی؛ •

( وہ 2( کب کرایہ دار کو ڈپارٹ واپس کیا جانا ہے اور )1بشمول ) -اور وہ شرائط جن پر ڈپازٹ رکھا گیا ہے  •

ادا کیا جا سکتا ہے، اس کرایہ داری کے اختتام پر ڈپازٹ کا کچھ حصہ یا تمام  یں مکان مالک کوحاالت جس م
 کے بجائے کہ ڈپازٹ کرایہ دار کو واپس کیا جانے۔

اس پیسے کی مثالیں جسے مکان مالک اسکیم کے ذریعہ ادا کیے جانے کے لیے کہہ سکتا ہے )اور کرایہ دار کو 
 ں:واپس ادا نہ کیے جائیں( ہی

 بقایا کرایہ •

 ایہ دار کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوادا نہ کی گئی دیگر رقوم یا کسی مرمت کی الگت اگر کر •

 کرایہ دار کے ذریعہ بقایا بلوں کی ادائیگی کے لیے •

اگر کرایہ داری کے اختتام پر اس طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو پھر مکان مالک کو اسکیم سے کہنا چاہیے کہ 
 زٹ کی پوری رقم کرایہ دار کو واپس ادا کر دے۔وہ ڈپا

پر مکان مالک کو کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم سے ڈپازٹ اور کرایہ دار اور مکان مالک کے لیے کرایہ داری کے اختتام 
 قابل ادائیگی رقوم جاری کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔

یا کرایہ دار مکان مالک کے اعداد و شمار ڈپازٹ اسکیم یہ چیک کرنے کے لیے کرایہ دار سے رابطہ کرے گی کہ آ
 سے متفق ہے یا نہیں۔

پر انحصار کرتے ہوئے کہ آیا کرایہ دار مکان مالک کے اعداد و شمار سے متفق ہے یا نہیں، مختلف چیزیں  اس بات
 واقع ہوتی ہیں:
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کان مالک اور کرایہ اگر کرایہ دار مکان مالک کے اعداد و شمار سے اتفاق کرتا ہے، تو پھر اسکیم وہ رقوم م •
 دار کو ادا کرے گی۔

کے اعداد و شمار سے اتفاق نہیں کرتا ہے، تو پھر کرایہ دار کو الزمی طور پر مکان اگر کرایہ دار مکان مالک  •
مالک سے رابطہ کرنا چاہیے۔ مکان مالک اور کرایہ دار کو اس بات سے اتفاق کرنے کی کوشش کرنے کی 

ڈپازٹ میں سے کٹوتی کرکے مکان مالک کے ذریعہ رکھیجائے گی۔ اگر ضرورت ہے کہ، اگر کوئی، رقم 
ان مالک اور کرایہ دار متفق نہیں ہو سکتے ہیں، تو کرایہ دار اپنی ڈپازٹ کی رقم رکھنے والی کرایہ داری مک

ڈپازٹ اسکیم سے اپنے تنازعات کے حل کے عمل کو استعمال کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ تنازع ایک 
کا اختیار ہے۔ منصف منصف کے پاس بھیجا جائے گا جس کے پاس تنازع میں فیصلہ تک پہنچنے خودمختار 

کو کوئی ثبوت دیا جائے گا )مثال کے طور پر فوٹوگراف یا رسیدیں( اور پھر وہ اسکیم کے ذریعہ مکان مالک 
 یک فیصلہ کرے گا۔کو رقم )اگر کوئی ہے( دیے جانے اور کرایہ دار کو رقم واپس کیے جانے کے بارے میں ا

 

 

ا ہے، تو پھر مکان مالک کو وہ رقم ادا کر دی جائے گی جس کی اس دنوں کے اندر جواب نہیں دیت 30اگر کرایہ دار 

اور باقی )اگر کچھ باقی بچا  -نے کرایہ، مرمت اور دیگر اخراجات کے لیے کٹوتی کیے جانے کی درخواست کی تھی 
ڈپازٹ ائے گی۔ اگر کرایہ داری ختم ہونے کے وقت تک، مکان مالک اسکیم سے ہے( کرایہ دار کو واپس ادا کر دی ج

جاری کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، تو پھر کرایہ دار بازادائیگی کے لیے ڈپازٹ اسکیم کو درخواست دے سکتا ہے۔ 
بات سے  اس صورت میں، ڈپازٹ اسکیم مکان مالک سے رابطہ کرے گی یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا مکان مالک اس

ے یا کیا مکان مالک کو لگتا ہے کہ کچھ رقم نکال لی جائے متفق ہے کہ پورا ڈپازٹ کرایہ دار کو واپس ادا کر دیا جائ
 اور مکان مالک کو ادا کیا جائے۔

اگر مکان مالک اس پر متفق نہیں ہے کہ پورا ڈپازٹ کرایہ دار کو واپس کر دیا جانا چاہیے، تو پھر مکان مالک کرایہ 
گر مکان مالک اور کرایہ دار اعداد و شمار ر کے ساتھ اعداد و شمار سے متفق ہونے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن ادا

 سے متفق نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر ایک آزاد فیصلہ ساز سے فیصلہ کرنے کو کہا جائے گا۔

 ذیلی کرایہ داری اور تفویض 12

ائیداد مکنہ طور پر مکان مالک کی اجازت دی جائے گی جو جمعاہدے میں صرف کرایہ دار )کرایہ داروں( کو ہی م
 یا استعمال کرنے کے لیے معاہدے میں نامزد ہیں۔میں رہنے 

 کرایہ دار کو اس کی اجازت نہیں ہے:

 کسی دوسرے شخص کو جائیداد )یا اس کے حصے کی( ذیلی کرایہ داری کا ایک دوسرا معاہدہ کرنے کی، یا •

 یاایک کرایہ دار رکھنے کی،  •

کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایک معاہدہ کرایہ داری )یا اس کا حصہ( کو کسی دوسرے شخص کو منتقل  •

 کرنے کی، یا

کسی دوسرے شخص کو جائیداد )یا اس کے حصے( میں رہنا شروع کرنے یا اسے کسی دوسرے مقصد کے  •

 لیے استعمال کرنے کی اجازت دینا۔

ور پر حد یا اصل گھر کے طر کسی کو جائیداد میں رہنے یا ان کے واایک عام قانون کے طور پر، اگر کرایہ دا
کی تحریری اجازت حاصل کرنی ہوگی۔ مکان مالک  مکان مالکاستعمال کرنے کی اجازت دینا چاہتا ہے، تو پھر اسے 

 کو ایسی اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔
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 دوسرے رہائشیوں کے بارے میں نوٹیفکیشن 13

یا اصل گھر کے طور پر یہ دار کے ساتھ جائیداد میں اپنے واحد مر کا کوئی شخص کراسال سے زیادہ کی ع 16اگر 

رہتا ہے، تو پھر کرایہ دار کو مکان مالک کو لکھنا ہوگا )یا مکان مالک کو ای میل کریں اگر ای میل رابطہ کا متفقہ 
ایا جانا چاہیے جس نے جائیداد میں طریقہ ہے(۔ کرایہ دار کے خط )یا ای میل( میں مکان مالک کو اس شخص کا نام بت

شروع کر دیا ہے اور یہ کہ کرایہ دار کا اس شخص کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ پھر، اگر وہ  کرایہ دار کے ساتھ رہنا
شخص جائیدد چھوڑ دیتا ہے، تب بھی کرایہ دار کو مکان مالک کو بتانا چاہیے کہ ایسا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر 

ے ساتھ رہتا ہے، تو جب ان بچوں سال کے اپنے دو بچوں ک 15اور  14کرایہ داری لیتا ہے اور  کوئی جوڑا مشترکہ

سال ہو جائے، تو مکان مالک کو مطلع کیا جانا چاہیے۔ نیز، جہاں ایک شوہر واحد کرایہ  16میں سے ہر ایک کی عمر 

لع کرنا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کے داری لیتا ہے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، تو اسے مکان مالک کو مط
 ساتھ رہتی ہے۔

 

ئی کرایہ دار مر جاتا ہے جبکہ وہ ایک نجی رہائشی کرایہ داری کے تحت واحد کرایہ دار ہو، تو ایک ساتھی، اگر کو
خاندان کا رکن یا نگہداشت کنندہ کچھ شرائط کے تحت اس کی کرایہ داری کا وارث ہو سکتا ہے، تاوقتیکہ اس کرایہ 

 و۔دار نے پہلے کسی اور سے کرایہ داری ورثے میں نہ حاصل کی ہ

 کسی شخص کے لیے کرایہ داری کا وارث بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ:

 کرایہ دار کی موت کے وقت جائیداد میں اپنے واحد یا اصل گھر کے طور پر رہ رہے ہوں، اور •

 ا ہوکرایہ دار پہلے ہی مکان مالک کو اس بارے میں مطلع کر چک •

کسی کو کرایہ داری کی وراثت حاصل کرنے کی اجازت دے کرایہ دار کے ساتھ مختلف قسم کے تعلقات ہیں جو 
 سکتے ہیں:

اگر کرایہ دار کی موت کے وقت وہ شخص کرایہ دار کی زوجیت میں یا سول پارٹنرشپ میں ہو، تو وہ شخص  .1
 کرایہ داری کا وارث ہوگا، تاوقتیکہ:

 پر رہ رہے ہوں، اورپنے واحد یا اصل گھر کے طور وقت وہ جائیداد میں اکرایہ دار کی موت کے  •

 کرایہ دار پہلے ہی مکان مالک کو اس بارے میں مطلع کر چکا ہو •

اگر کرایہ داری کی وراثت کی اجازت دیا جانے واال شخص کرایہ دار کا ساتھی تھا )لیکن ان کی زوجیت میں  .2
 یا ایک سول پارٹنرشپ میں نہیں تھا(:

مہینوں سے کسی  12کم از کم ضروری ہے کہ وہ جائیداد میں اپنے واحد یا اصل گھر کے طور پر  ہی •

 کرایہ دار کی موت تک رہتے آئے ہوں، اوروقفے کے بغیر 

 کرایہ دار پہلے ہی مکان مالک کو اس بارے میں مطلع کر چکا ہو •

لک کو بتایا ہو کہ وہ شخص اممہینے اس وقت سے شمار کیے جائیں گے جبکہ کرایہ دار نے مکان  12

جائیداد میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ مکان مالک کو مطلع کیے جانے سے پہلے کسی بھی وقت سے جب وہ 
 شخص جائیداد میں رہتا رہا ہو اسے شمار نہیں کیا جائے گا۔

جو  کے ارکان اہل خاندان اگر کرایہ دار کی کرایہ داری کا وارث بننے واال کوئی ساتھی موجود نہیں ہے تو .3
 سال کی عمر کے ہوں کرایہ داری کے وارث بن سکتے ہیں، اگر: 16کرایہ دار کی موت کے وقت کم از کم 

مہینوں سے کسی وقفے کے بغیر  12کم از کم وہ جائیداد میں ان کے واحد یا اصل گھر کے طور پر  •

 کرایہ دار کی موت تک رہتے آئے ہوں، اور
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مہینے اس وقت سے شمار کیے  12کو اس بارے میں مطلع کر چکا ہو۔  کرایہ دار پہلے ہی مکان مالک  •

جائیں گے جبکہ کرایہ دار نے مکان مالک کو بتایا ہو کہ وہ شخص جائیداد میں ان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ 
مکان مالک کو مطلع کیے جانے سے پہلے کسی بھی وقت سے جب وہ شخص جائیداد میں رہتا رہا ہو 

 ے گا۔ئااسے شمار نہیں کیا ج

 

 

 اس بارے میں مزید معلومات سکاٹس حکومت کی ویبسائٹ پر دستیاب ہے۔

کرایہ دار کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جائیداد پر کرایہ دار کے ساتھ رہنے واال کوئی بھی شخص ایسا کچھ بھی نہ کرتا 
کوئی بھی شخص معاہدے کے  ہو جو معاہدے کے قوانین کو توڑتے ہوں۔ اگر جائیداد پر کرایہ دار کے ساتھ رہنے واال

قوانین کو توڑتا ہے، تو کرایہ دار اس کے لیے ذمہ دار ہوگا )جیسے کہ کرایہ دار نے ہی وہ قانون توڑا ہو( اور، مثال 
 کے طور پر، اس شخص کے ذریعہ توڑی گئی کسی بھی چیز کے لیے ادائیگی کرنی ہوگی۔

جائیداد کی تفصیالت(،  - 5نہیں ہے )دیکھیں نوٹ  HMOن یا اگر معاہدے کے آغاز میں جائیداد ایک متعدد پیشہ مکا

تو کرایہ دار کو یقینی بنانا ہوگا کہ، دوسرے لوگوں کو )جو کرایہ دار کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں( جائیداد میں منتقل 
 ے۔ن جائنہ ب HMOتعمال کرنے کی اجازت دینے سے، جائیداد ایک ہونے یا ان کے واحد یا اصل گھر کے طور پر اس

بن جانے کی وجہ سے مکان مالک کی طرف سے ادا کیے جانے والے جرمانوں یا دیگر رقم کے  HMOجائیداد کے 

کی طرف سے قابل ادائیگی کوئی  مکان مالکلیے کرایہ دار کو واپس مکان مالک کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس میں 
کے طور پر استعمال کیا  HMOرجسٹر کیے بغیر ایک بھی جرمانے یا تاوان شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جائیداد کو 

 جا رہا ہے۔

 بھیڑ لگانا 14

و مکان کرایہ دار کو جائیداد میں بھیڑ لگانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اگر کرایہ دار ایسا ہونے کی اجازت دیتا ہے، ت
 مالک کرایہ دار کو بے دخل کر سکتا ہے۔

ر سائز، اور ساتھی ہی ساتھ ا جاتا ہے اس کا انحصار کمروں کی تعداد اوایک جائیداد کے لیے جسے بھیڑ بھاڑ شمار کی
 وہاں رہنے والے لوگوں کی عمر، جنس )مرد یا عورت( اور رشتوں پر ہوتا ہے۔

ہوتا ہے۔ مقامی حکام کے لیے سکاٹش حکومت جگہ معیار اور ایک ا معیار کمربھیڑ بھاڑ کا پتہ لگانے کے لیے ایک 
میں معیارات کی تفصیل فراہم کرتی ہے۔ اس رہنمائی تک یہاں سے رسائی حاصل کی جا سکتی  Aکی رہنمائی ضمیمہ 

 ہے:

https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing-statutory-guidance-
for-scottish-local-authorities/. 

 ادہ لوگ رہتے ہیں، تو بھیڑ کو روکنے کے لیے مقامی اتھارٹی کچھ کر سکتی ہے۔اگر ایک جائیداد میں بہت زی

 ہوتا ہے: HMOایک گھر 

 سال یا زیادہ کی عمر( کے قبضے میں ہو 16اگر وہ تین یا زیادہ بالغوں ) •

 ادہ خاندانوں سے ہوںوہ تین یا زی •

 گھر ان کی واحد یا مرکزی رہائش گاہ ہو •

ہولیات، اور کھانا پکانے کی سہولیات یا تیار یک ٹوائلیٹ، نجی دھالئی کی سیہ مشترکہ بنیادی سہولیات )ا •

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/
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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کھانے کی فراہمی( کے ساتھ ایک ہی شخص کی ملکیت واال یا تو ایک گھر، احاطہ یا احاطوں کا گروپ ہے 
 ہے(میں واضح کیا گیا  125کے سیکشن  2006)جیسا کہ ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 

 جائیداد میں کتنے لوگوں کو رہنے کی اجازت ہے۔ HMOک کو بتائیں گے کہ کسی مقامی اتھارٹی مکان مال

 بھیڑ بھاڑ پر مزید مشورہ شیلٹرسکاٹلینڈ یا کونسل کی طرف سے دستیاب ہے۔

 انشورنس 15

ے تو وہ اس کے سے تعلق رکھنے والے کسی سامان کا انشورنس کراتا ہ مکان مالکاگر مکان مالک جائیداد اور 
 فرد سامان میں درج کوئی فرنیچر۔ ئیگی کرے گا، مثال کے طور پرپریمیم کی ادا

کرایہ دار اس بات انتخاب کر سکتا ہے کہ جائیداد میں اپنے ساتھ النے والے سامانوں کا انشورنس کرانا ہے یا نہیں۔ 
 ں ہے۔کرایہ دار کے سامانوں کا انشورنس کرانا مکان مالک کی ذمہ داری نہی

اد یا تنصیبات اور فٹنگ میں ہونے والے کسی نقصان کی قیمت کی قاتی( کی وجہ سے جائیدکرایہ دار )یا کسی مال
ادائیگی کرایہ دار کو کرنا ضروری ہے، مثال کے طور پر کچن کی الماریں، فٹ کیے ہوئے توشہ خانے اور نصب 

 باورچی خانے کے سامان۔

گی کیے جانے کی یے کرایہ دار کے ذریعہ ادائیکسی خرابی یا ٹوٹ پھوٹ کے ل عام استعمال کی وجہ سے ہونے والی
ضرورت نہیں ہے۔ عام استعمال سے ہونے والے نقصان کی اجازت ہے، کیونکہ اگر آپ عام طور سے کسی چیز کا 

چیز کو  استعمال کریں گے، تو یہ وقت کے ساتھ ضائع ہو جائے گی۔ عام استعمال کی وجہ سے خراب ہونے والی کسی
 ہیے۔دار کو ادائیگی نہیں کرنی چابدلنے کے لیے کرایہ 

 غیر حاضریاں 16

جائیداد سے ایک طویل غیر حاضری مکان مالک کے انشورنس کے اخراجات کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر کرایہ دار 
یے تین چیزیں کرنا ہفتوں سے زیادہ کے لیے جائیداد میں موجود نہیں رہنا ہے، تو کرایہ دار کے ل 2کو ایک وقت میں 

 ضروری ہے:

جائیداد کو خالی چھوڑ دیے جانے سے پہلے، کرایہ دار کے لیے مکان مالک کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کتنے  •
 دنوں کے لیے وہاں نہیں رہیں گے؛

جانے سے پہلے، کرایہ دار کو اس کی غیر حاضری کے دوران جائیداد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسا  •
ا مطلب ہے جائیداد میں نقبزنی اس ک -اس سے کرنے کو کہا ہو کرنا چاہیے جو مکان مالک نے مناسب کام 

 ہونے یا کسی اور کے ذریعہ رہنے سے روکنے کے لیے؛ اور

جانے سے پہلے، کرایہ دار کے لیے جائیداد کی جانچ کر لینا ضروری ہے یہ یقینی بنانے کے لیے، کہ کرایہ  •
مناسب دیکھ  - 17وتی رہے گی، جیسا کہ نوٹ ائیداد کی مناسب دیکھ بھال ہدار کی غیر حاضری میں بھی ج

بھال میں متعین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر جائیداد سردیوں کے موسم میں خالی رہنے جا رہی ہے تو 
ے بچانے ( ہیٹنگ ٹائمر پر ہو، جائیداد کو اندر کی طرف سے نم ہونے س1کرایہ دار کو یقینی بنانا چاہیے کہ )

 سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے، پانی بند ہونا چاہیے۔ پھٹنے ( پائپ2کے لیے اور )
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 مناسب دیکھ بھال 17

کرایہ دار کو جائیداد اور مشترکہ عالقوں کی مناسب دیکھ بھال کرنی چاہیے جنھیں استعمال کرنے کی کرایہ دار کو 
 اجازت ہے۔

ئیداد کو اچھی حالت میں رکھنے کے لیے دیکھ بھال کی ایک قسم ہے جو ایک قابض شخص جا “مناسب دیکھ بھال”

حفاظتی نظام کو قابل استعمال حالت میں رکھنے کے لیے اور دوسری جائیدادوں یا پڑوسیوں کو ہونے والے  کرے گا،
 کسی خطرے یا چوٹ کو محدود کرنے کے لیے۔

ذریعہ کیے جانے والے میں، شامل ہے، مثال کے طور پر، کرایہ دار کے  “مناسب دیکھ بھال”معاہدے کے تحت ایسی 

 سبھی مناسب اقدام:

 ؛اجائیداد کو کافی حد تک ہوا دار اور گرم رکھن •

۔ اجائیداد میں کوئی مضرت رساں )خطرناک( یا آتش پذیر )آسانی سے آگ پکڑنے والے( سامان یا مواد نہیں الن •
ستعمال کے گھریلو سامان )گھاس کاٹنے کی مشین وغیرہ(، تندور یا دیگر مشترکہ اکرایہ دار باغ کے سامانوں 

س جائیداد )یا باغ کا سائبان( کے اندر رکھ سکتا ہے بشرطیکہ یہ چیزیں مناسب یا آالت کے لیے پٹرول اور گی
 کنٹینروں میں حفاظت کے ساتھ رکھی ہوں؛

ڈش واشر یا نالی میں کوئی تیل، گریس یا دیگر نقصان کسی ٹوائلیٹ، سینک، غسل خانہ، شاور، واشنگ مشین،  •
 ہ یا تباہ کن مادے نہ رکھنا؛د

کسی بوائلر کو نہ ہٹا کر اور جائیداد کو مناسب طور سے گرم  -سرد موسم میں پائپونکو منجمد ہونے سے بچانا  •
 رکھنے کے ذریعہ؛

مثال کے طور پر،  -طرے سے بچانا آگ یا سیالب کے ذریعہ جائیداد یا پڑوسی جائیدادوں کو ہونے والے خ •
کیٹ پر زیادہ لوڈ ڈالنا یا نلکوں کو نہ چھوڑنا یا بہت زیاہپلگ لگانے کے ساتھ بجلی کے سا جلتی ہوئی موم بتیاں
 چلتا ہوا چھوڑ دینا؛

 جائیداد اور اس میں نصب سامانوں کو صاف رکھنا؛ •

آگ کے االرم سسٹم کو جس طرح کام کرنا چاہیے  دھواں ڈٹیکٹر، کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر، حرارت ڈٹیکٹر یا •
 وکنے کے لیے کچھ نہ کرنا؛ اوراس سے ر

دروازہ بند ہونے والے میکانزم کو نہ ہٹانا یا ان کے کام کرنے کو روکنا یا کوئی اور چھیڑ چھاڑ کرنا۔ •
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 مرمت کا معیار وغیرہ اور دیگر معلومات 18

 مرمت کا معیار 18.1

میں متعین کردہ یارمرمت کا معمکان مالک کو یقینی بنانا ہوگا کہ جائیداد اچھی حالت میں ہے، اور اس میں 
 سہولیات موجود ہیں۔

اگر جائیداد اس حالت میں نہیں ہے، یا ان میں سے کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں، تو کرایہ دار یا مقامی 
 کے لیے ٹریبونل سے درخواست کر سکتے ہیں۔کونسل مکان مالک کو ضروری کام کرنے کو کہنے 

 مرمت کے معیار کا مطلب ہے:

م ہونا ضروری ہے اور اسے دوسرے تمام لحاظ سے رہنے والے لوگوں اور پانی کا نظ جائیداد میں ہوا •
کے لیے درست ہونا چاہیے، کھڑی یا دروازے کے فریم اور دیواروں کے درمیان کوئی خال نہیں ہونا 

چھت کی پرت یا ٹائل الپتہ نہیں ہونی چاہیے، جو ہوا یا بارش کے پانی کے جائیداد میں چاہیے یا کوئی 
 داخل ہونے کا سبب بنے۔

ڈھانچہ اور بیرونی حالت )بشمول نالیاں، گٹر اور باہری پائپ( کو مرمت کی مناسب حالت میں اور  •
ب حالت میں ہونا ضروری مناسب کام کی ترتیب میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، دیواروں کو مناس

 ساؤ سے بچا جا سکے۔ہے، اسی طرح چھتوں کو بھی تاکہ چھت سے جائیداد میں پانی کے ر

پانی کی سپالئی، گیس اور بجلی اور حفظان صحت، حرارت اور گرم پانی کی تنصیبات کو مرمت کی  •
 مناسب حالت میں اور مناسب کام کی ترتیب ہونا ضروری ہے۔

ان سب کو مرمت کی مناسب  -میٹر اور کیبل، ٹوائلیٹ، ریڈی ایٹر اور دیگر ہیٹرز  پائپ، ٹینک، بوائلر، •
 میں اور مناسب کام کی ترتیب میں ہونا چاہیے۔حالت 

کرایہ داری کے تحت مکان مالک کے ذریعہ فراہم کردہ کسی بھی فکسچر، فٹنگ اور آالت کو مرمت  •
ا چاہیے۔ آالت میں شامل ہیں، مثال کے طور پر، کی مناسب حالت میں اور مناسب کام کی ترتیب میں ہون

کوکر، مائکروویواوون، فریج اور فریزر، واشنگ مشین،  باورچی خانہ اور النڈری کے سامان جیسے
 ی طرح کی چیزیں۔ٹمبلڈرایر، کیتلی، ٹوسٹر اور اس

اہم کوئی آرائشی چیزیں )جیسے کرسیاں، صوفے اور پلنگ( جو کرایہ داری کے تحت مکان مالک فر •
یے۔ اس کا ایک کرتا ہے انھیں ڈیزائن کیے گئے مقصد کے لیے حفاظت کے ساتھ قابل استعمال ہونا چاہ

سامان  - 18.8نوٹ مطلب یہ ہوگا کہ وہ آگ سے رکاوٹ کے معیار پر پورے اترتے ہوں )دیکھیں 

 آرائش(۔

بجلی کی سپالئی سے تار جائیداد میں الزمی طور پر آگ کا پتہ لگانے )جیسے دھواں االرم جو مینز  •
آگ کی صورت میں انتباہ  نہ کہ بیٹری سے چلنے والے( اور آگ لگنے مشتبہ -کے ذریعہ جڑے ہوں 

  ہے ئی یہاں دستیابکرنے کا کوئی طریقہ ہونا ضروری ہے۔ )اس پر سکاٹش حکومت کی رہنما

https://www.gov.scot/publications/fire-safety-guidance-private- rented-properties/) 

رناک ہے تو وہاں اگر جائیداد میں مونو آکسائیڈ ایسی مرکوزیت میں موجود ہے جو لوگوں کے لیے خط •
  ہے الزمی طور پر انتباہ کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ )اس پر سکاٹش حکومت کی رہنمائی یہاں دستیاب

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

 

ے کرایہ داری شروع ہونے سے پہلے، مکان مالک کے لیے چیک کرنا ضروری ہے کہ آیا جائیداد مرمت ک
معیار پر پوری اترتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو مکان مالک کو الزمی طور پر کسی ایسے کام کے لیے 

مطلع کرنا ضروری ہے جسے جائیداد کو مرمت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے کیا جانا  کرایہ دار کو

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/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/
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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ورا کرنا چاہیے )مکان اور پھر مکان مالک کو الزمی طور پر ایک مناسب وقت کے اندر کام پ -الزمی ہے 
 مالک کی الگت پر(۔

دوران مرمت کے معیار پر پوری  مکان مالک کو یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ جائیداد پوری کرایہ داری کے
بجز اس کے کہ مکان مالک کو کرایہ دار کی وجہ سے ہونے والے کسی نقصان کی مرمت  -اترتی ہو 

 ل سے ہونے والے نقصان کے عالوہ ہے(۔کرانے کی ضرورت نہیں ہے )جو عام استعما

ک کو ایک مناسب وقت کے اگر کرایہ دار مکان مالک کو کسی خرابی کے بارے میں بتاتا ہے، تو مکان مال
اندر اسے ٹھیک کرانا ہوگا۔ اگر مرمت کراتے وقت مکان مالک کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، تو 

 وگی۔مکان مالک کو اس نقصان کی بھی مرمت کرانی ہ

اگر کرایہ دار کے خیال میں مکان مالک یہ یقینی بنانے میں ناکام رہا ہے کہ جائیداد مرمت کے معیار پر 
اترتی ہے، تو کرایہ دار کو سب سے پہلے مکان مالک سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر مکان مالک  پوری

 تا ہے۔مسئلہ کو حل نہیں کرتا ہے، تو پھر کرایہ دار ٹریبونل میں درخواست دے سک

 ٹریبونل تین میں سے ایک چیز کر سکتا ہے:

 درخواست کو مسترد کر سکتا ہے؛ یا •

 سکتا اور مکان مالک کو مرمت کرانے کے لیے کہہ سکتا ہے؛ یاکرایہ دار سے متفق ہو  •

مشورہ دے سکتا ہے کہ تنازعہ کرایہ دار اور مکان مالک دونوں کے ذریعہ حل کیا جا سکتا ہے، شاید  •
جو ایک تیسرا شخص ہے جو چیزوں کو حل کرنے کا طریقہ تالش کرنے کے لیے  -د سے ثالثی کی مد

 ملتا ہے۔ مکان مالک اور کرایہ دار سے

اگر مکان مالک کو مرمت کرانے کا حکم دیا جاتا ہے، تو حکم انھیں مرمت انجام دینے کے لیے مناسب 
ہ امدادی حکم جاری کر سکتا ہے۔ کرایہ وقت دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، تو ٹریبونل ایک کرای

ے کا حکم ہے ایک ایسی رقم تک امدادی حکم کرایہ دار کے ذریعہ ادا کیے جانے والے کرائے کو کم کرن
فیصد سے زیادہ نہ ہو۔ ٹریبونل کے ذریعہ ایک کرایہ امدادی حکم کے بغیر کرایہ دار کو کرایہ نہیں  90جو 

 روکنا چاہیے۔

 التڈھانچہ اور بیرونی ح 18.2

 مکان مالک کو عمارت کا ڈھانچہ اچھی حالت میں رکھنا چاہیے۔

 اس میں شامل ہے:

 باہری پائپ؛نالیاں، گٹر اور  •

 چھت؛ •

 

 

 

 باہری دیواریں، دروازے، کھڑکی کی دہلیز، کھڑکی کی کیچ، شاش ڈوریاں، اور کھڑکی کے فریم؛ •

 سیڑھیاں اور لینڈنگ؛اندرونی دیواریں، فرش، چھت، دروازے، دروازوں کے فریم، اندرونی  •

 چمنی، چمنی کی ٹال، اور دودکش نالی؛ •

 ذرائع؛گزرگاہ، سیڑھیاں یا رسائی کے دیگر  •
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 پالسٹر کا کام؛ •

 چار دیواری اور باڑ۔ •

کبھی کبھی دو جائیدادوں کے درمیان ایک عمارت کے کچھ مشترک حصوں یا دیواروں کو اچھی حالت میں 
کے ساتھ، مکان مالک ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اس کی مثالیں رکھنے کے لیے، نزدیکی گھروں کے مالکان 

ائشی عمارت میں کوئی فلیٹ ہو۔ اس صورت میں مشترک حصوں وہاں ہو سکتی ہیں جہاں جائیداد ایک رہ
میں عام طور پر چھت، مشترک دروازے، سبھی فلیٹوں تک رسائی دینے والی سیڑھیاں اور پچھلے صحن 

لیکن اسے عمارت  -کو ان چیزوں کی مرمت کرانے کی ضرورت ہوگی  کا عالقہ شامل ہوگا۔ مکان مالک
 کان کے ساتھ اشتراک کیا جائے گا۔کے اندر دوسرے سبھی فلیٹ کے مال

 گیس حفاظت 18.3

اگر جائیداد میں ایک گیس سپالئی ہے، تو جائیداد میں مکان مالک کی طرف سے فراہم کردہ سبھی گیس کے 
ہوب، اوون اور بوائلر( پر ایک گیس حفاظت رجسٹرڈ انجینیئر کے  پائپ اور آالت )مثال کے طور پر آگ،

 انتظام کرنا ہوگا۔ ایسا ہر سال کیا جانا ضروری ہے۔ ذریعہ گیس کی حفاظت کی جانچ کا

ہر ساالنہ جانچ کے بعد، انجینیئر ایک مکان مالک گیس حفاظتی ریکارڈ پر دستخط کرتا ہے، جس میں جانچ 
ر جو تصدیق کرتا ہے کہ گیس کے سبھی آالت حفاظتی معیار پر پورے اترتے کے نتائج درج ہوتے ہیں او

 ہیں۔

ی طور پر یقینی بنانا چاہیے کہ جائیداد محفوظ ہے۔ اگر جائیداد میں کسی گیس کے آئٹم مکان مالک کو الزم
ا پائپ کی حفاظت کے بارے میں کرایہ دار کی کوئی تشویشات ہیں، یا وہ جانتا ہے کہ کوئی گیس کے آالت ی

ٹ روشنی نہیں مثال کے طور پر، گیس کی بو ہے یا بوائلر میں پائل -ورک ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں 
 تو پھر کرایہ دار کو چاہیے کہ وہ مکان مالک کو مطلع کرے۔ -جل رہی ہے 

نی مکان مالک کو الزمی طور پر کرایہ دار کو ساالنہ مکان مالک گیس حفاظتی ریکارڈ کی ایک کاپی دی
کرتا ہوگی جو گیس حفاظت رجسٹرڈ انجینیئر کی طرف سے جاری کی جاتی ہے۔ اگر مکان مالک ایسا نہیں 

ہے، تو کرایہ دار صحت اور حفاظت ایگزیکٹو سے مشورہ کے لیے رابطہ کر سکتا ہے یا یہاں سے گیس 
نیز، کرایہ دار مقامی کونسل سے . www.gassaferegister.co.ukحفاظت مشورہ حاصل کر سکتا ہے 

ہ دار کو مکان مالک سے ریکارڈ فراہم کرا سکتے ہیں یا انھیں مقامی کونسل رابطہ کر سکتا ہے، جو کرای
 کے ساتھ مکان مالک کے طور پر اپنا رجسٹریشن کھونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

کہا  “ناکارہ”جسے اکثر  -آالت غیر محفوظ ہیں ہ کرتا ہے کہ کوئی گیس کے اگر ایک گیس انجینیئر فیصل

 تو کرایہ دار کو اس آلہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ –جاتا ہے 

اگر جائیداد میں کاربن مونو آکسائیڈ موجود ہے تو کاربن مونوآکسائیڈڈٹیکٹر چالو ہو جاتے ہیں )جس سے 
جو بیماری یا حتٰی کہ موت کا سبب بن سکتی  ہے یڈ ایک خطرناک گیساالرم بجتا ہے(۔ کاربن مونو آکسائ

ہے۔ اس گیس کے برعکس جو جائیداد میں موجود آالت کو تقویت دیتی ہے )جیسے بوائلر اور ہوب(، کاربن 
کی موجودگی کا پتہ لگانے کا جائیداد میں کاربن مونو آکسائیڈ  -مونو آکسائیڈ میں کوئی بو نہیں ہوتی ہے 

ے۔ اس وجہ سے، اگر جائیداد میں ایسے آالت ہیں جو کاربن پر مبنی طریقہ کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹرہواحد 
جو گیس، لکڑی، کوئلہ، دیگر ٹھوس ایندھن یا تیل ہو سکتے ہیں، تو مکان  -ایندھن کا استعمال کرتے ہیں 

 یکٹر نصب کرانا چاہیے۔مالک کو الزمی طور پر مونو آکسائیڈ ڈٹ

 ونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر کا ہونا الزمی ہے:یں کاربن مان جگہوں م

ہر کمرہ یا اندرونی منسلک جگہ جیسے گیراج، جس میں کاربن مبنی ایندھن سے چلنے والے آالت  •

لٰہذا، مثال کے  -لگے ہوئے ہوں )بجز اس کے جس کا استعمال صرف کھانا پکانے کے لیے ہوتا ہے( 

 بوائلر ہو؛ اورک جگہ جہاں ایک آتش دان، ہیٹر یا ، ہر کمرہ یا اندرونی طور پر منسلطور پر

اگر کسی کاربن مبنی ایندھن سے چلنے والے آالت کی چمنی کسی بیڈروم یا نشست گاہ سے ہو کر  •

 گزرتی ہو، تو ان میں سے ہر ایک کمروں میں بھی۔

http://www.gassaferegister.co.uk/
http://www.gassaferegister.co.uk/
http://www.gassaferegister.co.uk/
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ئی یہاں کے بارے میں سکاٹش حکومت کی رہنمانجی کرائے کے گھروں میں کاربن مومو آکسائیڈ االرم 
 دستیاب ہے 

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

 بجلی کی حفاظت 18.4

کہ جائیداد میں سبھی بجلی کی فٹنگ اور آئٹم مرمت کی مناسب حالت میں ہیں ینی بنانا ہوگا مکان مالک کو یق
 اور مناسب اور محفوظ کام کی ترتیب میں ہیں۔

بجلی کی فٹنگ اور سامانوں کو مرمت کی مناسب حالت میں رکھنے کی اس ذمہ داری کے حصے کے 
نہ انجام دینے کا انتظام کرنا چاہیے۔ لی حفاظتی معائسال پر ایک بج 5ک کو کم از کم ہر طور پر، مکان مال

 یہ معائنہ ایک اہل شخص کی طرف سے کیا جانا چاہیے جو پھر دو رپورٹ جاری کرے گا:

 ؛ اور(EICRکسی بھی فکسڈ تنصیبات پر ایک الیکٹریکل انسٹالیشن کنڈیشن رپورٹ ) •

نہ کار کو ہر ٹیسٹ کیے گئے ر معائاو -( PATپورٹیبل ایپالئنسٹیسٹنگ رپورٹ )متحرک آالت پر ایک  •

سامان پر ایک لیبل بھی چسپاں کرنا چاہیے جو معائنہ کی تاریخ کو متعین کرتا ہے، اور ہر لیبل پر 

 معائنہ کار کی طرف سے دستخط کیا جانا چاہیے۔

 مکان مالک کو دونوں رپورٹ کی کاپیاں کرایہ دار کو دینا ضروری ہے۔ 

ار سے زیادہ بار ہونی چاہیے )مثال کے طور پر، جانچ ہر پانچ سال میں ایک باگر معائنہ کار کہتا ہے کہ 
 سال میں ایک بار(، تو پھر مکان مالک کو اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے۔ 3ہر 

EICR ہیے:کو احاطہ کرنا چا 

 بجلی کی سپالئی کے لیے تنصیبات، •

 بجلی کی فٹنگ، جیسے سوئچ، ساکیٹ اور نظر آنے والے تار •

ت جیسے برقی شاور، سخت تار والے دھواں اور آگ ڈٹیکٹر، اور اسٹوریج یا پینل ہیٹرز رقی آالفکسڈ ب •

 کا بصری معائنہ۔

PAT  ،متحرک آالت کا احاطہ کرتا ہے، جو مکان مالک کی طرف سے فراہم کردہ برقی سامان ہوتے ہیں

ا جا سکتا ہے۔ ان میں کیتلیاں، جو کہیں نصب یا جمے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انھیں آسانی سے منتقل کی
 لیمپ، واکیوم کلینر، اور سفید مشینی آالت جیسے فریج یا واشنگ مشین شامل ہیں۔

نجی کرایہ کی جائیداد میں برقی تنصیبات اور آالت پر سکاٹش حکومت کی قانونی رہنمائی یہاں سے مل 
 سکتی ہے 

https://www.gov.scot/publications/electrical-installations-and-appliances-privat
e-rented-properties/ 

 دھواں ڈٹیکٹر اور حرارتی االرم 18.5

وہ یٹری  -مینز سے چالیا جانا چاہیے  جائیداد میں دھواں اور حرارت کے االرم کو الزمی طور پر بجلی کے
 اہیے۔سے چلنے والے نہیں ہونے چ

 ہونا ضروری ہے:ان جگہوں میں کام کرتا ہوا دھواں االرم 

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/
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/
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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وہ کمرہ جس میں دن کے اوقات کے دوران اکثر رہا جاتا ہے، جو ممکنہ طور پر نشست گاہ یا کھانے  •
 کا کمرہ ہوتا ہے۔

 آمدہ اور لینڈنگچلنے پھرنے کی ہر جگہ، جیسے کہ بر •

 باورچی خانہ میں ایک حرارتی االرم بھی ہونا ضروری ہے۔ •

 منسلک االرم قابل قبول ہیں(۔-)ریڈیوسبھی االرم منسلک ہونا چاہیے  •

مکان مالک کو یہ بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ جائیداد لوگوں کے رہنے کے لیے درست اور 
ا ہوگا کہ جائیداد میں کوئی آگ کے خطرات نہ ہوں، جیسے محفوظ ہے۔ لٰہذا، مکان مالک کو یقینی بنان

 ڈھیلے تار۔

سے رابطہ کرنا  مکان مالکمیں آگ کے خطرات ہیں، تو کرایہ دار کو  اگر کرایہ دار کے خیال میں جائیداد
چاہیے۔ اگر مکان مالک دھواں یا حرارتی االرم نصب کرانے یا کوئی آگ کے خطرات ٹھیک کرانے سے 

ہے، تو کرایہ دار ٹریبونل سے یا مقامی اتھارٹی کے ماحولیاتی صحت محکمہ سے رابطہ کر انکار کرتا 
 سکتا ہے۔

 

 تنصیبات 18.6

کوئی بھی چیز جو کرایہ داری کے آغاز میں جائیداد میں تھی )یا جائیداد کا حصہ ہے( وہ مکان مالک کی 
ناسب کام کی حالت میں طرف سے فراہم کردہ چیز ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو مکان مالک کی طرف سے م

 اور ضرورت پڑنے پر مرمت کرانا چاہیے۔ -رکھا جانا چاہیے 

ذمہ داری کرایہ دار کے ذریعہ جائیداد میں اپنے ساتھ الئے جانے والے سامانوں پر الگو  مکان مالک کی یہ
 نہیں ہوگی۔

 کرایہ داری جائیداد میں تنصیبات میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہو سکتی ہیں:

 سینک، حمام، اور شاور؛ن، بیس •

 گیس یا برقی آتش دان اور مرکزی حرارتی نظام؛ •

 بجلی کے تار؛ •

 خلہ نظام؛دروازہ دا •

 کوکر؛ •

 دود کش پنکھے؛ •

 کاربن مونو آکسائیڈ ڈٹیکٹر؛ •

 دھواں االرم؛ •

 حرارت ڈٹیکٹر؛ •

 (۔ہے آگ بجھانے کے آلےاورکمبل )لیکن صرف اگر جائیداد ایکمتعدد پیشہ مکان •
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 یفکٹرکردگی سرٹتوانائی کا 18.7

( EPCکارکردگی سرٹیفکٹ )کرایہ داری شروع ہونے سے پہلے، مکان مالک کو جائیداد کے لیے توانائی 

کی ایک کاپی کرایہ دار کو دینا چاہیے اگر ضروری ہو۔ اگر کرایہ داری ایک کمرہ کرایہ پر لینے کے لیے 
مشترکہ رسائی کے ساتھ، تو ایک  ہے دوسرے کمروں جیسے باورچی خانہ، غسل خانہ اور نشست گاہ کی

EPC کی ضرورت نہیں ہے۔ 

یہ اکثر بوائلر یا میٹر کی الماری  -و عمارت کے ساتھ ملحق ہونا چاہیے ک EPCیہ قانون کا تقاضہ ہے کہ 

 میں واقع ہوگا۔

EPC  سال سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔  10کوEPC ۔کو کرایہ دار کے لیےمفت فراہم کیا جانا چاہیے 

EPC  ،کرایہ دار کو جائیداد کی توانائی کارکردگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ایک جائیداد توانائی مؤثر ہے

تو گھر میں رہنے والے شخص کے لیے ایندھن کا بل )حرارت اور روشنی کے لیے( اس کے مقابلے میں 
 کم ہوگا اگر جائیداد توانائی مؤثر نہیں ہے۔

EPC  درجہ بندیA، B، C، D، E، F  یاG ہو سکتا ہے۔ 

یہ اس گھر کو دی جائے گی جو بہت زیادہ  -" کی درجہ بندی بہترین درجہ بندی ہوتی ہے Aپر " EPCایک 

 توانائی مؤثر تھا اور ایندھن اور روشنی کے لیے اس کا بل بہت کم ہونا چاہیے۔

ر، جس کے ایندھن اور روشنی مؤثلٰہذا کم از کم توانائی  -" کی درجہ بندی بدترین ہوتی ہے Gپر " EPCایک 

 کا بل بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔

 آرائشی سامان 18.8

 مکان مالک کو یقینی بنانا ہوگا کہ:

سبھی گدے دار فرنیچر )جیسے صوفے، آرام کرسیاں اور مالئم نشست کے غالف والی کھانے کی  •

 کرسیاں( اور

 تمام گدے •

آرائشی سامان )آگ کی حفاظت( ضابطے ور جو کرایہ داری کے شروع میں جائیداد میں ہوں فرنیچر ا
ترمیم شدہ میں متعین کردہ معیارات پر پورے اترتے ہوں لٰہذا ان پر لیبل منسلک ہونے چاہیے جو 1988

 دکھاتے ہوں کہ وہ ان ضابطوں پر پورے اترتے ہیں۔

کرنی  سے کرایہ داروں کو پھٹے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے آرائشی سامانوں اور غالفوں کی رپورٹ مکان مالک
 چاہیے کیونکہ یہ فرنیچر کو غیر محفوظ بنا سکتے ہیں اور آگ کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔

 ناقص تنصیبات اور فٹنگس 18.9

مکان مالک کو کرایہ داری کی شروعات میں جائیداد میں موجود سبھی تنصیبات اور فٹنگس کو مرمت کی 
پر، نصب شدہ باورچی خانہ کے یونٹ اور اچھی حالت میں رکھنا چاہیے۔ اس کا اطالق، مثال کے طور 

نصب شدہ الماریاں، ٹوائلیٹ سینک، غسل خانے، شاور اور نصب شدہ باورچی خانہ کے آالت جیسے ہوب 
 اور اوون پر ہوتا ہے۔

اگر کسی بھی تنصیبات اور فٹنگس کو مرمت کی ضرورت ہے تو کرایہ دار کو مکان مالک سے بتانا 
 اسب وقت کے اندر مرمت کرانا ہوگا۔چاہیے۔ مکان مالک کو ایک من
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 مرمت ٹائم ٹیبل 18.10

کو صرف اسی وقت پتہ چلے گا کہ جائیداد میں کوئی چیز کام نہیں کر رہی ہے یا  مکان مالکاکثر، ایک 
 مرمت کی ضرورت ہے جب کرایہ اس بارے میں اپنے مکان مالک کو بتائے گا۔

کوئی ضروری بات ہو تو جلد از جلد مکان  کرایہ دار کو کسی مرمت کی ضرورت کے بارے میں یا اگر
 مالک سے بتانا چاہیے۔ مکان مالک کو پھر جلد از جلد کسی بھی مرمت کو انجام دینا ہوگا۔

 کرایہ دار کو مرمت کا کام کرنے کے لیے مکان مالک کو مناسب رسائی دینی ہوگی۔

پر ہوگا جس کی ضرورت ہے  مرمت کو انجام دینے کی مناسب مدت کیا ہے اس کا انحصار مرمت کی قسم
 اور اس بات پر کہ اس چیز کو غیر مرمت شدہ چھوڑنا کتنا خطرناک یا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔

 

 مکان مالکاگر مکان مالک ایک مناسب مدت کے اندر مرمت نہیں کرواتا ہے، تو کرایہ دار ٹریبونل سے 
بڑی مرمتوں کے لیے یا وہ جو حفاظت  ھکو یہ مرمت کرانے کا حکم دینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ نیز، کچ

کا مسئلہ بن سکتے ہیں، کرایہ دار مقامی کونسل سے مکان مالک کو کام کرنے کا حکم دینے کے لیے کہہ 
سکتا ہے یا مقامی کونسل کام کر سکتا ہے اور مکان مالک سے الگت کی ادائیگی کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ 

وہ مرمت کے معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہنے کے لیے  ہمقامی کونسل کے پاس یہ اختیار بھی ہے ک
 ٹریبونل سے مکان مالک کی رپورٹ کریں۔

 مرمت کے لیے ادائیگی 18.11

 اگر نقصان کی وجہ

 کرایہ دار یا جائیداد میں کرایہ دار کے ساتھ رہنے والے کسی شخص یا •

 کسی مالقاتی کی غلطی یا غفلت تھی، •

 تو پھر کرایہ دار ذمہ دار ہے۔

ا مطلب ہے نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے کرایہ دار کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ مرمت انجام دینے کے ک اس
لیے کرایہ دار کو مکان مالک سے بات کرنا چاہیے۔ مکان مالک نقصان کو ٹھیک کرانے کا انتظام کرنے 

 کو ترجیح دے سکتا ہے اور اخراجات کا بل کرایہ دار کو بھیج سکتا ہے۔

 جھ کر کیا گیا تھا تو نقصان غلطی کی وجہ سے ہوگا۔بون اگر یہ جا

نقصان کی وجہ غفلت ہوگی اگر یہ جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا لیکن نقصان کا سبب بننے والے شخص نے 
نقصان کو بچانے کے لیے عام دیکھ بھال نہیں کی۔ مثال کے طور پر، ایک شخص بے پرواہ ہوتا ہے اگر 

کو پورے دن کے لیے کھلی چھوڑ دیتا ہے جبکہ بارش کی پیشین گوئی کی  ھڑکیوہ آسمانی روشنی کی ک
گئی ہو اور اس کے نتیجے میں کمرے کے قالین اور آرائشی سامان بارش سے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک 
دوسری مثال وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے کوکر ہوب پر گرم برنر سے سیدھے ایک برتن کو باورچی 

 کھ دیا ہو جس سے میز پر جلنے کا نشان پڑ جائے۔خانے کی میز پر ر

 معلومات 18.12

مکان مالک کرایہ دار سے کسی بھی مرمت کے اخراجات ادا کرنے کے لیے کہے گا اور مکان مالک کو 
 انھیں ایسے اخراجات کی رسیدوں کی کاپیاں فراہم کرنی چاہیے۔

 گی:مکان مالک کو ان چیزوں کی کاپیاں کرایہ دار کو دینی ہوں 

 گیس حفاظت(؛ -18.3کان مالک کا گیس حفاظتی ریکارڈ )نوٹم •
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 بجلی کی حفاظت(؛ اور-18.4برقی حفاظت معائنہ رپورٹ اور پورٹیبل ایپالئنسٹیسٹنگ رپورٹ )نوٹ •

 توانائی کارکردگی سرٹیفکٹ(۔ -18.7)نوٹ  EPCوانائی کارکردگی سرٹیفکٹ )لیے تجائیداد کے  •

 انھیں کرایہ داری شروع ہونے پر، یا اس سے پہلے کرایہ دار کو دیا جانا چاہیے۔

 لیجونیال 19

 رنے کے لیے سبھی مناسب اقدام کرنا ضروری ہے۔خطرے کو کم کمکان مالک کو لیجونیال جراثیم کی موجودگی کے 

 لیجینر مرض لیجونیال جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ نمونیا )یا پھیپھڑوں کا انفکشن( کی ایک قسم ہے۔

ہے۔  لیجونیال جراثیم جو بیماری کا سبب بنتا ہے بعض اوقات عمارتوں میں ٹھنڈے یا گرم پانی کے نظام میں موجود ہوتا
 عض اقدام کرنے کے ذریعہ خطرے کو جتنا ممکن ہو کم کرنے کی کوشش کرنا اہم ہے۔لٰہذا ب

 مکان مالک کو ایک خطرے کی تشخیص انجام دینا ضروری ہے۔

آسان کنٹرول کے اقدام لیجونیال کے زد میں آنے کے خطرے کو کم سے کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ان میں شامل 
 ہیں:

لہذا ایک وقت کی مدت تک سبھی  -نے سے پہلے پانی کے نظام کو فلش کرنا ی کے شروع ہوایک کرایہ دار •
 ٹوائلیٹ اور سبھی ٹھنڈے اور گرم پانی کے نلکوں اور شاور کے ذریعہ رواں پانی کو فلش کرنا؛

پانی مثال کے طور پر یقینی بنانے کے ذریعہ کہ کسی بھی ٹھنڈے  -سسٹم کے اندر ملبہ داخل ہونے سے روکنا  •
 وں میں مضبوط فٹنگ کا ڈھکن ہے؛ اورکے ٹینک

 یقینی بنانا کہ مزید استعمال میں نہ رہنے والے پائپ ورک کو ہٹا دیا گیا ہے۔ •

اگر کسی جائیداد کو براہ راست مینز ٹھنڈے پانی سے سپالئی کی جاتی ہے، تو پھر وہاں ٹھنڈے پانی میں لیجونیال 
 ذریعہ بہتا ہے، نہ کہ ذخیرہ کیے ہوئے پانی سے۔ رواں سپالئی کےجراثیم کا کم خطرہ ہے، کیونکہ یہ 

 اگر کسی جائیداد کو گرم پانی کی سپالئی کی جاتی ہے:

 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے؛ یا 60ایک ٹینک سے جسے باقاعدگی سے  •

جانے  کا استعمال کیےجو گرم پانی کو ذخیرہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس  -ایک فوری گرم پانی کے بوائلر سے  •
 پر گرم کرتا ہے،

 تو، ایک بار پھر، گرم پانی کے سسٹم میں لیجونیال جراثیم کا خطرہ بہت کم ہے۔

 جائیداد میں لیجونیال جراثیم کی موجودگی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے، کرایہ داروں کو:

طرے کو بڑھا دے کسی گرم پانی کے سسٹم کے کنٹرول میں ایسی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے جو لیجونیال کے خ •
 ڈگری سے کم کرنا(؛ اور 60گا )مثال کے طور پر باقاعدہ گرمی کے درجہ حرارت کو 

کیونکہ اس کے نتیجے میں پانی کے بہت چھوٹے  -شاور کے سروں کو باقاعدگی سے صاف کرنا چاہیے  •
 رات کا چھڑکاؤ ہوتا ہے جو سانس کے ذریعہ پھیپھڑوں کے اندر جا سکتے ہیں۔قط

 نہ اور قدرپیمائی کے لیے رسائیمرمت، معائ 20

کے لیے جائیداد میں  “مجاز مقاصد”قانون کے مطابق کرایہ دار کو مکان مالک )یا ان کے کارندوں یا مشیروں( کو 

 مناسب رسائی دینی ہوگی۔

 مجاز مقاصد ہیں:
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ے، دونوں اد میں کام کرنا جسے انجام دینا مکان مالک کے لیے ضروری ہے یا اسے کرنے کی اجازت ہجائید •
صورتوں میں یا تو قانون کے مطابق یا مکان مالک اور کرایہ دار کے درمیان کرایہ داری یا کسی دوسرے 

 معاہدے کی شرائط کے مطابق؛

مثال کے طور پر  -ئی کام کیے جانے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کے لیے جائیداد کا معائنہ کرنا کہ کیا کو •
 مرمت؛ اور

 نا۔جائیداد کی قدر پیمائی کر •

تاوقتیکہ یہ ایک ایمرجنسی ہو۔ اگر یہ ایک  -گھنٹوں کا نوٹس دیا جانا چاہیے  48ایسا ہونے سے پہلے کرایہ دار کو 

ئی کی ضرورت ہو سکتی ہے )پیشگی گھنٹوں سے کم کا نوٹس دیا جا سکتا ہے، یا فوری رسا 48ایمرجنسی ہے، تو 

ابی یا جائیداد میں پانی کے پائپ کا پھٹنا شامل ہو سکتا ہے نوٹس کے بغیر(۔ ایک ایمرجنسی میں خطرناک بجلی کی خر
جس سے جائیداد میں یا اس سے نیچے کے کسی فلیٹ میں پانی بھر رہا ہو۔ ایمرجنسیاں وہ مرمت ہوتی ہیں جو خطرے 

ھیں فوری ا، چھوڑ دیے جانے پر، جائیداد یا قریبی جائیداد کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اگر انکا سبب بن رہی ہیں ی
 طور پر ٹھیک نہیں کیا گیا۔

( پیر تا جمعہ 6تا شام  8غیر ایمرجنسی کام کے لیے، مناسب رسائی کا عام طور سے مطلب ہوگا کاروباری دن )صبح 

دار دونوں متفق ہیں، تو پھر کرایہ دار ایسے اوقات کے باہر بھی اجازت کے دوران رسائی۔ اگر مکان مالک اور کرایہ 
 ر اس سے کام زیادہ تیزی سے ہو سکتا ہے۔دے سکتا ہے اگ

ایک مکان مالک کے پاس عام طور پر جائیداد کی کئی چابیاں ہوں گی۔ تاہم، تاوقتیکہ کوئی ایمرجنسی نہ ہو، مکان 
بغیر جائیداد میں داخل ہونے کے لیے ان چابیوں کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں مالک کو کرایہ دار کی اجازت کے 

 ہے۔

یہ دار منظوری نہیں دیتا ہے تو مکان مالک رسائی کا حکم حاصل کرنے کے لیے ٹریبونل میں درخواست کر اگر کرا
گا۔ اگر کرایہ دار مرمت  سکتا ہے۔ ٹریبونل کرایہ دار کے ساتھ رسائی کی ایک تاریخ پر متفق ہونے کی کوشش کرے

ونل ایک تاریخ متعین کر سکتا ہے جب مکان کے لیے ایک تاریخ پر متفق ہونے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر ٹریب
 مالک داخل ہو سکتا ہے۔

 دوسروں کا احترام 21

 ہونا چاہیے۔کرایہ دار اور جائیداد میں رہنے والے کسی بھی شخص کو جائیداد میں سماج مخالف رویے میں ملوث نہیں 

 کا مطلب ہے ایسا برتاؤ: “سماج مخالف رویہ”

 یذا رسائی کا سبب بنتا ہے یا بننے کا امکان ہے؛ یاجو خطرہ، پریشانی، ضرر رسانی یا ا •

 جو ہراسانی ہے۔ •

جائیداد میں رہنے والے دیگر لوگ، کوئی پڑوسی، کوئی مالقاتی، مکان مالک یا مکان مالک کی جگہ کام ‘ جائیداد میں’
 رنے والے لوگ یا کوئی تاجر شامل ہیں۔ک

 سماج مخالف رویہ کی مثالیں ہیں:

یا پاور  DIYبشمول ٹیلیویژن، سی ڈیپلیئر، ڈجیٹلمیڈیاپلیئر، ریڈیو اور موسیقی کے آالت،  -ا بہت زیادہ شور مچان •

 ٹولز سے؛

پالتو جانوروں کو گندگی کرنے یا پالتو جانوروں کو کنٹرول نہ کرنا )بشمول انھیں بہت زیادہ بھونکنے دینا( یا  •
 غ کو نقصان پہنچانے دینا؛دوسرے لوگوں کی جائیداد یا جائیداد کے مشترک عالقوں جیسے با

 جائیداد پر آنے والے مالقاتیوں کو بہت زیادہ شور مچانے دینا؛ •
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 جائیداد یا مشترکہ عالقوں یا پڑوس کے کسی حصے کو تباہ کرنا یا نقصان پہنچانا؛ •

فراہم کردہ کوڑے دان کے عالوہ دوسری جگہ کوڑا چھوڑنا یا اس دن کوڑا اٹھائے جانے کے لیے چھوڑنا جس  •
 نہ اٹھایا جاتا ہو؛دن 

کرایہ دار یا جائیداد میں رہنے یا اس کا استعمال کرنے والے کسی دوسرے شخص )بشمول بچوں( کو دوسرے  •
 زت دینا؛لوگوں کی ایذا رسانی یا تکلیف کا سبب بننے کی اجا

فراد کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے کرایہ دار یا رہائشی، مالقاتی، پڑوسیوں، مکان مالک کے خاندان کے ا •
یا مکان مالک کے مالزمین یا ایجنٹ، یا گھر میں، یا پڑوس میں کسی دوسرے شخص یا لوگوں کو ہراساں کرنا۔ 

ی، عمر، مذہب یا دیگر عقائد، یا اس میں اس شخص کی نسل، رنگ یا نسلی نژاد، صنف، جنسیت، معذور
 دوسری حیثیت کی وجہ سے رویے شامل ہیں۔

 ہتھیار استعمال کرنا یا رکھنا؛ •

 غیر قانونی منشیات کا استعمال، فروخت، بنانا یا سپالئی کرنا یا الکحل فروخت کرنا؛ •

کوئی نقل یا غیر اجازت  جائیداد میں کسی قسم کا غیر الئسنس یافتہ آتشی اسلحہ یا اسلحہ کا گولہ بارود بشمول •
 یافتہ اسلحے رکھنا یا النا؛

غیر  -ا استعمال کرنا، یا استعمال کرنے کی اجازت دینا غیر قانونی یا غیر اخالقی مقاصد کے لیے جائیداد ک •
قانونی مقصد کی ایک مثال کوئی کاروبار کرنا ہو سکتا ہے جس کے لیے مقامی کونسل کی منظوری نہ حاصل 

 کی گئی ہو؛ اور

کسی بھی وجہ سے کسی دوسرے کرایہ دار یا رہائشی، مالقاتی، پڑوسیوں، مکان مالک کے خاندان کے افراد  •
مکان مالک کے مالزمین یا ایجنٹ، یا گھر میں، یا پڑوس میں کسی دوسرے شخص یا لوگوں کو دھمکانا یا یا 

 تشدد کرنا۔

شامل نہیں ہے۔ دیگر اعمال، کاروائی کرنے میں  مثالوں کی درج باال فہرست میں سماج مخالف رویے کی سبھی قسم
 رویہ شمار کیا جائے گا۔ ناکامی یا بولے گئے الفاظ )یا چالنا( کو بھی سماج مخالف

اگر کرایہ داری میں سماج مخالف رویہ کی خالف ورزی ہوتی ہے تو مکان مالک کرایہ دار کے خالف کاروائی کر 
 سکتا ہے۔

روکنے کی کوشش کرنا مکان مالکان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر کرایہ دار  سماج مخالف رویوں کو پنپنے سے
تو مکان مالک کو اسے روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس میں شامل ہو سکتا سماج مخالف رویہ میں ملوث ہے 

 ہے:

 کرایہ دار کے رویہ کے بارے میں شکایات کی تفتیش کرنا؛ •

وضاحت کرنا کہ رویہ تشویش کا سبب بن رہا ہے اور کرایہ دار سے رویہ کرایہ دار کو تحریری طور پر  •

 روکنے کے لیے کہنا؛

 شور کو قابل قبول سطح تک کم رکھا جا سکتا ہے؛مشورہ دینا کہ کس طرح  •

 الگو کرنے کے لیے کہنا؛ ASBOمقامی کونسل کو کرایہ دار کے خالف ایک سماج مخالف رویہ کا حکم یا  •

حکم ”مخصوص طریقے سے برتاؤ کرنے سے روکنے کے لیے ایک عدالتی حکم )جسے کرایہ دار کو ایک  •

 ے عدالت جانا؛ اورکہا جاتا ہے( حاصل کرنے کے لی “امتناعی

کرایہ دار کو متنبہ کرنا کہ اگر وہ سماج مخالف رویہ بند نہیں کرتے ہیں تو انھیں جائیداد سے ہٹایا جا سکتا ہے۔  •

 معاہدہ ختم کرنا(۔ –24دیکھیں نوٹ  –کے لیے ایک اختیاری بنیاد ہے  )ایک سماج مخالف رویہ بے دخلی
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ک کی کوششیں کام نہیں کرتی ہیں، تو مکان مالک مقامی کونسل سے اگر سماج مخالف رویے سے نپٹنے کی مکان مال
ی مدد طلب کر سکتا ہے۔ اگر سماج مخالف رویہ جاری رہتا ہے، تو مکان مالک کرایہ دار کو بے دخل کرنے ک

 کاروائی شروع کر سکتا ہے۔

سل مکان مالک کو ایک اگر ایک مکان مالک سماج مخالف رویہ کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو مقامی کون
سماج مخالف رویہ نوٹس جاری کر سکتا ہے جس میں مکان مالک کو مسئلہ سے نپٹنے کے لیے کاروائی کرنے کا 

دار کو بے دخل کرنا، یا کم از کم کرایہ دار کو متنبہ کرنا کہ اگر وہ اس طرح  حکم دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کرایہ
 ھیں بے دخل کر دیا جائے گا۔برتاؤ کرنا جاری رکھیں گے تو ان

اگر مکان مالک مقامی کونسل کی سماج مخالف رویہ نوٹس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو مقامی کونسل عدالت سے مکان 
 روکنے یا مقامی کونسل کو جائیداد کا کنٹرول دینے کی گزارش کر سکتا ہے۔مالک کو کرایہ کی ادائیگی 

اج مخالف رویہ سے متاثر ہے، تو کرایہ دار کو تاریخ اور وقت کے ساتھ، اگر کوئی کرایہ دار دوسرے لوگوں کے سم
چیزیں کتنی خراب ہیں، کرایہ ہر بار جب بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا ایک تحریری ریکارڈ رکھنا چاہیے۔ اس بنیاد پر کہ 

 دار کو رابطہ کرنا چاہیے:

جن میں سے دونوں کرایہ دار کو  -یہ ٹیم نزدیکی شہری مشورہ بیورو یا مقامی اتھارٹی میں سماج مخالف رو •
اس کے حقوق کے بارے میں مشورہ دے سکتے ہیں اور اس بارے میں کہ کرایہ دار کے ذریعہ کی جانے والی 

 یا ہو سکتی ہے )جو پولیس سے رابطہ کرنا ہو سکتا ہے(؛ یابہترین کاروائی ک

 مقامی اتھارٹی کی سماج مخالف رویہ ٹیم؛ یا •

 رویوں کو روکنے کے لیے کاروائی کر سکتی ہے۔جو بعض  -پولیس  •

 مساوات کے تقاضے 22

کے خالف  کے تحت، مکان مالک کو درج ذیل بنیاد پر کسی کرایہ دار کے خالف، یا کسی شخس 2010مساوات ایکٹ 

 جو جائیداد کا کرایہ دار بننا چاہتا ہے، تعصب کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے:

 جنس کی تبدیلی؛ یااس شخص کی معذوری، جنس یا  •

 اس شخص کا حمل یا یہ حقیقت کہ اس شخص کا چھوٹا بچہ یا چھوٹے بچے یا بچہ یا بچے ہیں؛ یا •

 تعین۔اس شخص کی نسل، مذہب یا عقیدہ یا جنسی  •

اگر ایک کرایہ دار کو لگتا ہے کہ ایک محفوظ خصوصیت کی وجہ سے انھیں مکان مالک کی طرف سے غیر 
 ہے، تو پھر کرایہ دار کر سکتا ہے: منصفانہ برتاؤ کا سامنا

 براہ راست مکان مالک سے شکایت؛ یا •

طور پر ایک معاہدہ بھید بھاؤ کچھ معاملوں میں ٹریبونل کے ذریعہ سے دعوٰی کرنے کے لیے، اگر مثال کے  •
 والے جزو پر مشتمل ہے جسے ٹریبونل نکال سکتا ہے یا اگر وہ بھید بھاؤ ایک غیر منصفانہ کرایہ یا غیر

 قانونی بے دخلی کی وجہ بنتا ہے؛ یا

 مدد اور مشورہ کے لیے مساوات مشاورتی سپورٹ سروس سے رابطہ کریں۔  •
https://www.gov.uk/equality-advisory-support-service 

 ڈیٹا تحفظ 23

قوانین کی ضروریات کی تعمیل کرنا ضروری ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کرایہ مکان مالک کو ڈیٹا تحفظ 
اسی وقت ظاہر کیا جاتا ہے جہاں ایسا کرنے کی  دار کے ذاتی ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے رکھا جاتا ہے اور صرف

 قانونی بنیاد موجود ہو۔

https://www.gov.uk/equality-advisory-support-service
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ت قانون سازی، ضابطہ، حکم، الزمی رہنمائی یا کا مطلب ہے کوئی قانون، مسطور، ماتح“ڈیٹا تحفظ کے قوانین”

ضابطہ عمل، متعلقہ عدالت کا فیصلہ، یا کسی ریگولیٹری ادارے کی ہدایات یا ضروریات جو افراد کے تحفظ سے 
اور  2018تحفظ ایکٹ متعلق ہوں ذاتی ڈیٹا کو پراسیس کرنے کے تعلق سے جس میں ایک فریق تابع ہے بشمول ڈیٹا 

 ۔GDPRیم یا اس کی دوبارہ قانون سازی اور کوئی قانونی ترم

”GDPR“  کا مطلب ہے ذاتی ڈیٹا کو پراسیس کرنے اور ایسے ڈیٹا کی آزاد منتقلی کے تعلق سے قدرتی افراد کے تحفظ

، اور منسوخی 2016/679(EU)کی کونسل کا جنرل ڈیٹاپروٹیکشنریگولیشن 2016اپریل  27پر یورپی پارلیمنٹ اور 

 ۔EC/95/46 ہدایت نامہ

 محفوظ ہے۔ “ذاتی ڈیٹا”ڈیٹا تحفظ قانون کے تحت 

 ذاتی ڈیٹا کے بارے میں مکان مالکان کو مندرجہ ذیل تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے:

 ذاتی ڈیٹاہوگا:

(a) درستی، ایماندار )’ا افراد کے سلسلے میں قانونی، منصفانہ طور سے اور ایک شفاف ڈھنگ سے پراسیس کیا گی
 ؛‘(اور شفافیت

(b)  مخصوص، واضح اور جائز مقاصد کے لیے جمع کیا گیا اور مزید اس ڈھنگ سے پراسیس نہیں کیا گیا جو ان
مقاصد کے غیر موافق ہو؛ عوامی مفاد، سائنسی یا تاریخی تحقیق کے مقاصد یا شماریات کے مقاصد کے لیے مزید 

 ؛‘(مقصد کی حد)’گا کے غیر موافق تسلیم نہیں کیا جائے  پراسیس کیے جانے کو بنیادی مقاصد

(c)  ؛‘(ڈیٹا کی تخفیف)’کافی، متعلقہ اور اس ضرورت تک محدود جس مقاصد کے لیے انھینپراسیس کیا گیا ہے 

(d)  درست، اور جہاں ضروری ہو، تازہ ترین رکھا گیا ہو؛ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر مناسب اقدام کیا جانا
لسلے میں جن کے لیے انھینپراسیس کیا گیا ہے، انھیں مٹا دیا گیا ہے ذاتی ڈیٹا جو غلط ہو، ان مقاصد کے سچاہیے کہ 

 ؛‘(درستگی)’یا بال تاخیر اس میں ترمیم کر دی گئی ہے 

(e)  ایسی شکل میں رکھا جاتا ہے جو ضرورت سے زیادہ مدت کے لیے نہ ہو جو ان مقاصد کے لیے ڈیٹا موضوعات
ٹا کو پراسیس کیا جاتا ہے؛ ذاتی ڈیٹا کو طویل مدت تک کے کی اجازت دیتا ہے جن کے لیے ذاتی ڈیکی پہچان کرنے 

لیے ذخیرہ کیا جا سکتا ہے تاوقتیکہ ذاتی ڈیٹا کو عوامی مفاد میں، سائنسی یا تاریخی تحقیقی مقاصد کے لیے یا 
گا بشرطیکہ افراد کے حقوق اور شماریاتی مقاصد کے لیے صرف آرکائیو کے مقصد کے لیے پراسیس کیا جائے 

اسٹوریج )’کے ذریعہ مطلوب تکنیکی اور تنظیمی اقدامات کا اطالق کیا گیا ہو  GDPRکا تحفظ کرنے کے لیے  آزادی

 ؛‘(کی حد

(f)  ایسے ڈھنگ سے پراسیس کیا گیا ہو جو ذاتی ڈیٹا کے مناسب تحفظ کو یقینی بناتا ہو، بشمول غیر مجاز یا غیر
ے خالف مناسب تکنیکی یا تنظیمی اقدام کا استعمال کرتے پراسیسنگ اور حادثاتی نقصان، تباہی یا نقصان کقانونی 

 ۔‘(سالمیت اور رازداری)’ہوئے تحفظ کرنا 

مکان مالک کو کرایہ دار کو ایک نجی نوٹس دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے انھیں بتانے کے لیے کہ ان کے پاس 
 یں۔کتا ہے اور وہ کس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہرکھےڈیٹا کے ساتھ کیا ہو س

 کچھ حاالت ہیں جب مکان مالک کرایہ دار کے بارے میں ڈیٹا کو ظاہر کر سکتا ہے۔

مثال کے طور پر، انھیں کرایہ دار کی تفصیالت مقامی کونسل یا افادیت کمپنیوں کو دینے کی اجازت ہے اگر مکان 
 ی ایک نجی نوٹس میں اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔مالک کے ذریعہ کرایہ دار کو دی گئ

رایہ داریوں کے تعلق سے ڈیٹا تحفظ قانون پر مزید رہنمائی انفارمیشن کمشنر کے دفتر کی ویبسائٹ سے حاصل ک
 کی جا سکتی ہے

https://ico.org.uk/ 

https://ico.org.uk/
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 معاہدہ کا اختتام 24

 یان کرتا ہے۔دار کی طرف سے معاہدہ کے اختتام کی تفصیالت ب یہ سیکشن مکان مالک یا کرایہ

 کرایہ دار کی طرف سے معاہدے کو ختم کرنا

بتایا کرایہ دار کسی بھی وقت مکان مالک کو تحریری نوٹس دے کر کرایہ داری ختم کر سکتا ہے۔ تحریری نوٹس میں 
 کہ:جانا چاہیے 

 کرایہ دار کرایہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے اور •

 وہ تاریخ جب کرایہ داری کو ختم ہونا ہے۔ •

کو نوٹس دینا ضروری ہے، نہ کہ صرف ایک یا ان میں گر یہ ایک مشترکہ کرایہ داری ہے، تو سبھی کرایہ داروں )ا
 سے کچھ کو۔ مزید تفصیل اس سیکشن میں آگے دیکھیں۔(

ہفتے( پہلے دیا جانا چاہیے جس دن کرایہ  4دن )یا  28نوٹس مکان مالک کو اس تاریخ سے کم از کم کرایہ دار کا 

 .یہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہےدار کرا

ہفتے( پہلے دینا  4دن )یا  28ک کو دستی طور پر نوٹس دیتا ہے، تو نوٹس اس دن سے کم از کم اگر کرایہ دار مکان مال

 ہوگا جس دن کرایہ دار کرایہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے۔

 اگر کرایہ دار:
 نوٹس پوسٹ کرتا ہے یا •

 مواصالت(، - 4دیکھیں نوٹ  -ے )اگر اس کی اجازت ہے ای میل کے ذریعہ نوٹس بھیجتا ہ •

دن پہلے پوسٹ یا ایمیل کیا جانا چاہیے جس دن کرایہ دار کرایہ داری کو  30پھر نوٹس کو اس تاریخ سے کم از کم تو 

 (۔کرایہ - 4ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکان مالک کو نوٹس موصول ہونے کے لیے وقت کی اجازت دیتا ہے۔ )دیکھیں نوٹ 

, کرایہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو انھیں اپنے مکان مالک کے ساتھ اس بات پر دنوں سے پہلے 28اگر کرایہ دار 

اتفاق کرنا ہوگا۔ یہ مکان مالک کا معاہدہ تحریری شکل میں ہونا چاہیے۔ اگر مکان مالک متفق نہیں ہوتا ہے، تو کرایہ 
 منتقل ہو جاتے ہیں۔ رہے گی اگرچہ وہ جائیداد سے جلدی کے لیے جاریدن کی مدت  28کم از کم داری 

ہے تو سبھی مشترکہ کرایہ داروں کو معاہدہ ختم کرنے پر اتفاق کرنا ہوگا۔ ایک مشترکہ کرایہ داری اگر معاہدہ ایک 
یہ مشترکہ کرایہ دار سبھی کرایہ داروں کی طرف سے معاہدہ ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کرایہ داری ختم کرنے کی کرا

 مشترکہ کرایہ داروں کے دستخط ہوں گے۔دار کی نوٹس پر سبھی 

اگر ایک مشترکہ کرایہ دار ای میل کے ذریعہ مکان مالک کو نوٹس بھیج کر کرایہ داری ختم کرنا چاہتا ہے تو ایسا کیا 
 جائے گا یا تو:

جنا، جن میں سے سبھی ہر شخص کی طرف سے جو مشترکہ کرایہ دار ہوں مکان مالک کو اپنا ذاتی ای میل بھی •
 کہتے ہوں کہ کرایہ داری اسی تاریخ کو ختم ہونی ہے؛ یایہ 

ہر ایک مشترکہ کرایہ دار کے ذریعہ مکان مالک کے لیے ایک پیپر کاپی نوٹس پر دستخط کرنا اور پھر ان  •
 مشترکہ کرایہ داروں میں سے ایک کو اسے اسکین کرنا یا اس کی ایک تصویر لینا

سے منسلک کرنا اور سبھی مشترکہ کرایہ داروں کی طرف سے  کاپی نوٹس کو ایک ای میلدستخط شدہ پیپر 
 اسے مکان مالک کو ای میل کرنا۔

ایسے وقت میں، جیسے کہ جہاں گھریلو تشدد ہوتی ہو، جہاں ایک عدالت علیحدگی کا حکم دے سکتی ہے یا ایک مشترکہ 
ایک پارٹنر یا دوسرے پارٹنر کے نام منتقل  ے، یا ایک کرایہ داری کوکرایہ داری کو ایک کرایہ دار کے نام پر منتقل کرن
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کے تحت ہے۔ اگر ایک کرایہ دار  1981کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یہ ازدواجی گھروں )خاندانی تحفظ( )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

اٹش خواتین کی مدد کو اس بارے میں مشورہ درکار ہے، تو وہ ان نوٹس کے اختتام پر درج کسی ایک مشورہ گروپ یا سک
 بطہ کر سکتے ہیںسے را

 

(https://womensaid.scot/) 
 

 مکان مالک کی طرف سے معاہدہ کو ختم کرنا

مکان مالک کرایہ دار کو تحریری نوٹس دینے کے ذریعہ بھی کرایہ داری کو ختم کر سکتا ہے۔ اس تحریری نوٹس کو 
مکان مالک صرف اس وجہ سے کرایہ داری کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ے کا نوٹس کہا جاتا ہے۔ چھوڑنایک 

بنیادوں میں سے کسی ایک یا زیادہ بنیاد پر  18مکان مالک ذیل میں متعین کردہ کرایہ داری کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ 

 ۔چھوڑنے کا نوٹس دینے کے ذریعہ کرایہ داری کو ختم کر سکتا ہے

ہفتے( ہوں گے لیکن کرایہ  4دن ) 28س کی کم از کم مدت جو مکان مالک کے ذریعہ کرایہ دار کو دینی چاہیے نوٹ

جس کا انحصار اس پر ہوگا کہ وہ کتنے عرصہ سے جائیداد ہفتے( کے نوٹس کا حقدار ہو سکتا ہے 12دن ) 84دار 

مزید تفصیل کے لیے نیچے  -مال کیا جا رہا ہے بنیاد کا استعمیں رہ رہے ہیں اور کرایہ دار کو ہٹانے کے لیے کس 
 دیکھیں۔

 کرایہ داری ختم کرنے کے لیے، کرایہ دار کو مکان مالک کے تحریری نوٹس میں الزمی طور پر بتایا جانا چاہیے:

کر رہا  بنیادوں میں سے کون سی ایک یا زیادہ بنیاد وہ وجہ ہے جس کی بنا پر مکان مالک کرایہ داری ختم 18 •

 ہے؛

 کان مالک کے خیال میں اس بنیاد کا اطالق کیوں ہوتا ہے؛ اورم •

 وہ تاریخ جب کرایہ داری کو ختم ہونا ہے۔ •

کرایہ دار کو چھوڑنے کا نوٹس دیتے وقت مکان مالک کو انھیں بے دخلی کی بنیاد کے لیے کسی معاون ثبوت کی ایک 
 کاپی فراہم کرنا چاہیے۔

کے نوٹس میں متعین کی جائے گی۔ کرایہ دار کے لیے چار امکانی  چھوڑنےتاریخ  کرایہ داری ختم ہونے کی
 -اختیارات ہیں:

 کرایہ دار چھوڑنے کے نوٹس میں درج تاریخ پر چھوڑنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ .1

نوٹس میں کرایہ داری ختم ہونے کی تاریخ متعین ہونے کے باوجود، کرایہ دار مکان مالک سے ایک بعد کی  .2
ایسا  -ے کے لیے کہہ سکتا ہے، اس صورت میں کرایہ داری اس تاریخ کو ختم ہوگی تاریخ پر متفق ہون

 صرف اس وقت ہوگا جب مکان مالک متفق ہو۔

اگر کرایہ دار یہ مانتا ہے کہ نوٹس میں دی گئی معاہدہ ختم کرنے کی بنیاد)بنیادوں( کا اطالق نہیں ہوتا ہے، تو  .3
کرنی چاہیے اور ان نوٹس کے اختتام پر درج مشورہ گروپ اس سلسلے میں بات پھر انھیں مکان مالک سے 

 سے بھی رابطہ کرنا چاہیے۔

کرایہ دار کے لیے دوسرا اختیار یہ ہوگا کہ وہ ایک بے دخلی کے حکم کے لیے مکان مالک کے ذریعہ  .4
 ثابتن مالک سے یہ ٹریبونل میں درخواست دیے جانے کا انتظار کرے، کیونکہ اس مرحلے پر ٹریبونل مکا

کے لیے کہے گا کہ بے دخلی کے لیے واضح کی بنیادوں کا اطالق ہوتا ہے۔ جب تک ٹریبونل کے کرنے 
 ذریعہ بے دخلی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔

 جہاں کرایہ دار نہ چھوڑنے کا انتخاب کرتا ہے

اد کو نہیں چھوڑتا ہے، تو مکان مالک کرایہ دار کو بے دخل کی تاریخ پر جائیداگر کرایہ دار کرایہ داری ختم ہونے 
کرنے کا حکم حاصل کرنے کے لیے ٹریبونل میں درخواست کر سکتا ہے۔ پھر کرایہ داری بے دخلی حکم میں متعین 

 کردہ تاریخ پر ختم ہوگی۔

https://womensaid.scot/
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ان مالک سے ٹریبونل کو ہے، تو ٹریبونل مکاگر مکان مالک ایک بے دخلی حکم کے لیے ٹریبونل میں درخواست کرتا 
یہ ثابت کرنے کے لیے کہے گا کہ مکان مالک کے نوٹس میں متعین کی گئی بنیاد مکان مالک کو کرایہ داری ختم 

 کرنے کی اجازت دینے کے لیے کیوں الگو ہوتی ہے۔

 نوٹس کی مقدار

دنوں کا نوٹس  84رایہ دار حق حاصل ہے۔ کچھ کموصول کرنے کا  دنوں کا نوٹس 28کم از کم سبھی کرایہ داروں کو 

 حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

 نوٹس کی مقدار جو مکان مالک کے ذریعہ کرایہ دار کو دیا جانا ہے اس کا انحصار ہے:

 بنیادوں میں سے کس کا استعمال کر رہا ہے؛ اور 18معاہدہ ختم کرنے کے لیے مکان مالک بے دخلی کی  •

 رصہ تک رہی ہے۔جائیداد میں کرایہ دار کی رہائش کتنے ع •

 کرایہ دار کو الزمی دیا جانا چاہیے اگر:ہفتے( کا نوٹس  4دن )یا  28کم از کم 

سے چل رہی  چھ مہینوں یا کمکرایہ دار کے ذریعہ چھوڑنے کا نوٹس موصول ہونے کی تاریخ پر کرایہ داری  •
 ہو؛

 یا

)بنیادیں( یہ ہے/ہیں کہ کرایہ مکان مالک کے چھوڑنے کے نوٹس میں متعین کی گئی واحد بے دخلی کی بنیاد •
 دار:

o  نہیں ہے؛ یاجائیداد پر کرایہ دار کے واحد یا اصل گھر کے طور پر قابض 

o معاہدے کی خالف ورزی کا مرتکب ہے؛ یا 

o لگاتار تین یا زیادہ مہینوں سے کرایہ کے بقایا میں ہے؛ یا 

o عدالت میں، بعض جرائم کا مجرم پایا گیا ہے؛ یا 

o ں ملوث پایا گیا ہے؛ یاسماج مخالف رویہ می 

o  پایا گیا ہے یا سماج مخالف کسی ایسے شخص کے ساتھ ملوث پایا گیا ہے جسے بعض جرائم کا مجرم
 رویہ میں ملوث ہے۔

 ہفتے( کا نوٹس ملنا چاہیے۔ 12دن )یا  84کم از کم دوسرے تمام معامالت میں، کرایہ دار کو 

 ر کو الزمی دیا جانا چاہیے اگر:کرایہ داہفتے( کا نوٹس  12دن )یا  84کم از کم 

سے چل  چھ مہینوں سے زیادہر، کرایہ داری کرایہ دار کو مکان مالک کا نوٹس موصول ہونے کی تاریخ پ •
 رہی ہو؛

 اور

 مکان مالک کے نوٹس میں بے دخلی کی کوئی بنیاد)بنیادیں( شامل ہے جو اوپر مذکور نہیں ہے۔ •

 بنیادیں ہیں 18ازت دینے کے لیے مکان مالک کو کرایہ داری ختم کرنے کی اج

ب ہے کہ اگر ٹریبونل کے ذریعہ ان میں سے کوئی اس کا مطل -ہمیشہ الزمی ہوتی ہیں  8ان بنیادوں میں سے  •

 ایک یا زیادہ بنیاد پائی جاتی ہے تو ٹریبونل کو ایک بے دخلی کا حکم جاری کرنا چاہیے۔
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، کہ اگرچہ ٹریبونل یہ پاتا ہے کہ یہ بنیادی موجود ہیں، اس کا مطلب ہے -بنیادیں اختیاری ہیں  8ان میں سے  •

 آیا ان بنیادوں پر کرایہ داری کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں ٹریبونل کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ

معامالت میں ٹریبونل لٰہذا کچھ –بنیادیں جزوی طور پر الزمی اور جزوی طور پر اختیاری ہیں  2ان میں سے  •

جاری کر سکتا ہے اور دیگر معاملوں میں ٹریبونل فیصلہ کرے گا کہ آیا کرایہ داری ان ایک بے دخلی حکم 
 ں بنیادوں میں سے کسی ایک پر ختم کی جا سکتی ہے یا نہیں۔دونو

 بنیادوں پر مزید تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ 18سبھی 

 الزمی بنیادیں 8بے دخلی کی 

ے کے تین مہینوں کے اندر بازار کی قیمت پر جائیداد کو مکان مالک کرایہ دار کے ذریعہ جائیداد چھوڑن .1
 ہے۔فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا 

 جائیداد کے لیے رہن قرض دہندہ کی طرف سے جائیداد کو فروخت کیا جانا ہے۔ .2

مکان مالک جائیداد کی تعمیر نو کرنا چاہتا ہے )بہتر بنانے کے لیے( اور اس میں جائیداد کے ساتھ، یا اس  .3
 ق کافی حد تک توڑ پھوڑ کے کام ملوث ہوں گے۔سے متعل

 صل گھر کے طور پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔مکان مالک جائیداد میں اپنے واحد یا ا .4

مکان مالک کسی شخص کو ایک گھر دینے کے عالوہ دوسرے مقصد کے لیے جائیداد کا استعمال کرنے کا  .5
 ارادہ رکھتا ہے۔

ایسے شخص کے رہنے کے مقصد سے لی جاتی ہے جو ایک مذہبی  جائیداد پر مکان مالک کی ملکیت کسی .6
اس کا مطلب ہے وہ شخص جائیداد سے مذہبی کام انجام دیتا ہے اور کرایہ دار مقصد کے لیے کام کرتا ہے۔ 

کے وہاں رہنا شروع کرنے سے کچھ دنوں پہلے تک جائیداد دراصل اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی 
 تھی۔

ے )ایک داد میں اپنے واحد یا اصل گھر کے طور پر نہیں رہ رہا ہے یا جائیداد کو چھوڑ دیا ہکرایہ دار جائی .7
 عارضی مدت کے عالوہ(۔

( جائیداد کو iکرایہ داری شروع ہونے کے بعد، کرایہ دار کو ایک عدالت کے ذریعہ قصوروار پایا گیا یا تو ) .8

( ایک iiنے، یا استعمال کی اجازت دینے کا یا )ایک غیر اخالقی یا غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کر

بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جرم جائیداد میں، جرم کا جس کے لیے کرایہ دار کو جیل 
 12یا اس کے قرب و جوار میں ہوا ہو۔ اس بنیاد کے لیے، مکان مالک کو عام طور پر اس تاریخ کے بعد 

 حکم کے لیے درخواست دینی ہوگی جب کرایہ دار کو قصوروار پایا گیا تھا۔مہینوں کے اندر بے دخلی کے 

مکمل طور پر الزمی بے دخلی کی بنیادوں میں سے ایک یا زیادہ کا اطالق ہوتا  8قبول کرتا ہے کہ ان  اگر ٹریبونل

 ایک بے دخلی کا حکم جاری کرنا ہوگا۔.الزمی طور پر ہے، تو پھر ٹریبونل کو 

 خلی کی بنیادیںاختیاری بے د 8

 کے طور پر رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مکان مالک کے خاندان کا ایک فرد جائیداد میں اپنے واحد یا اصل گھر .1

ہوئی تھی کیونکہ کرایہ دار کو کمیونٹی دیکھ بھال کی ضرورت تھی )جیسا  اس لیے کرایہ داری کی شروعات .2

قامی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ کرایہ دار کو مزید کہ مقامی کونسل کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا( اور م

 اس کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن  -خالف ورزی کی ہے کرایہ دار نے کرایہ داری کے تحت آنے والی کرایہ دار کی کسی ذمہ داریوں کی  .3

ایک  کرایہ دار کے ذریعہ کرایہ ادا کرنے میں ناکام رہنے پر اس کا اطالق نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے
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 علٰیحدہ اصول ہے۔

کرایہ دار نے کسی شخص کے ساتھ سماج مخالف برتاؤ کیا ہے اور ٹریبونل مطمئن ہے کہ ایک بے دخلی کا  .4
 12بنیاد کے لیے، مکان مالک سے سماج مخالف رویہ وقوع پذیر ہونے کے  حکم جاری کرنا مناسب ہے۔ اس

 ی توقع کی جائے گی۔مہینوں کے اندر بے دخلی کے حکم کے لیے درخواست کرنے ک

( ii( ایک جرم کا قصوروار پایا گیا ہے یا )iکرایہ دار جائیداد میں کسی ایسے شخص سے مل رہا ہے جسے ) .5

ہا ہے۔ اس کا اطالق ہوتا ہے اگر، کسی بھی صورت میں، ٹریبونل ایک بے سماج مخالف رویہ میں ملوث ر
م کا قصور وار پایا گیا تھا یا کرایہ دار اس سماج دخلی حکم جاری کرنے کے قابل ہوگا اگر کرایہ دار کو جر

 12مخالف رویہ میں ملوث تھا۔ اس بنیاد کے لیے، مکان مالک سے سماج مخالف رویہ وقوع پذیر ہونے کے 

 مہینوں کے اندر بے دخلی کے حکم کے لیے درخواست کرنے کی توقع کی جائے گی۔

سے انکار یا اسے رد کر دیا گیا تھا، اس صورت  کسی مقامی کونسل کے ذریعہ مکان مالک کے رجسٹریشن .6

 میں، قانون مکان مالک کو اس کی ملکیت والی جائیداد کو کرایہ پر دیے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔

( کا الئسنس مقامی کونسل کے کے ذریعہ منسوخ کر دیا گیا HMOاد کے لیے ایک متعدد پیشہ مکان )جائید .7

تین یا زیادہ کرایہ داروں کو جائیداد کرایہ پر دینے کی اجازت نہیں دے گا  ہے، کیونکہ قانون مکان مالک کو
الئسنس ہونے کے بغیر HMOجو ایک ہی خاندان کے افراد نہیں ہیں۔ ایسے اوقات ہو سکتے ہیں جہاں ایک 

 کرایہ داری کچھ وقت کے لیے جاری رہ سکتی ہے۔

 یں مکان مالک کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔مقامی کونسل نے جائیداد میں بھیڑ بھاڑ ہونے کے بارے م .8

اختیاری بے دخلی کی بنیادوں میں سے کسی  8ٹریبونل اس پر غور کرے گا کہ آیا چھوڑنے کے لیے نوٹس ان 

 یادہ کا اطالق ہوتا ہے یا نہیں اور آیا ان بنیادوں پر کرایہ داری کو ختم کرنا درست ہے یا نہیں۔ایک یا ز

 الزمی یا اختیاری ہو سکتی ہیںبے دخلی کی بنیادیں جو  2

دو بے دخلی کی بنیادیں کچھ معامالت میں الزمی اور کچھ دیگر معامالت میں اختیاری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر 
 ٹریبونل قبول کرتا ہے کہ بنیاد کا اطالق ہوتا ہے، تو پھر:

 کچھ معامالت میں ٹریبونل کو بے دخلی کا حکم جاری کرنا ہوگا؛ لیکن •

امالت میں، ٹریبونل بے دخلی کا حکم جاری کرنے یا نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے اگر ٹریبونل دیگر مع •
 ہے۔کرایہ داری ختم کرنے کو درست تسلیم کرتا 

 کرایہ دار کرایہ کے بقایا میں ہے۔ - 1الزمی یا اختیاری بنیاد 

 -جاری کرنا چاہیے( اگر:بے دخلی کا حکم الزمی طور پر )اس لیے ٹریبونل کو الزمی ہے یہ بنیاد 

مہینوں سے بقایا ہے؛  3کرایہ دار نے پورا کرایہ )یا کرایہ کا کچھ حصہ( ادا نہیں کیا ہے جو کم از کم لگاتار  •

 ورا

 مہینے کے برابر کرایہ بقایا تھا؛ اور 1ٹریبونل کے سامنے اس مسئلہ کے آنے کے پہلے دن، کم از کم  •

رایہ ادا نہ کرنے کی وجہ کرایہ دار کو کچھ فوائد کی ادائیگی میں تاخیر ٹریبونل مطمئن ہے کہ کرایہ دار کی ک •
 یا ناکامی نہیں ہے بشمول ہاؤسنگفوائدیا یونیورسل کریڈٹ۔

کر سکتا ہے اگر ٹریبونل  انتخاب)اس لیے ٹریبونل بے دخلی کا حکم جاری کرنے یا نہ کرنے کا  اختیاری ہےیاد یہ بن
 -سلیم کر سکتا ہے( اگر:کرایہ داری ختم کرنے کو درست ت

 مہینوں سے پورا یا کچھ کرایہ ادا نہیں کیا ہے جو بقایا ہے؛ اور 3لگاتار  کم کرایہ دار نے کم از •
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 مہینے سے کم کا کرایہ بقایا تھا؛ اور 1امنے اس مسئلہ کے آنے کے پہلے دن، ٹریبونل کے س •

اس صورت میں ٹریبونل یہ فیصلہ  -رست ہے ٹریبونل مطمئن ہے کہ اس بنیاد پر بے دخلی کا حکم جاری کرنا د •
ہے  لینے کے لیے کہ آیا بے دخل کرنا درست ہے یا نہیں کئی چیزوں کی طرف دیکھ سکتا ہے، جس میں شامل

کہ کیا کرایہ دار کی کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ کرایہ دار کو کچھ فوائد کی ادائیگی میں تاخیر یا ناکامی ہے 
 ونیورسل کریڈٹبشمول ہاؤسنگ فوائد یا ی

کرایہ دار کو کرایہ داری دی گئی تھی کیونکہ وہ مکان مالک کا مالزم تھا/تھی )یا مالزم  - 2الزمی یا اختیاری بنیاد 

 کی توقع تھی( اور کرایہ دار مزید اس کا مالزم نہیں ہے یا کبھی مالزم نہیں بنا۔ ہونے

ک بے دخلی کا حکم جاری کرنا ہوگا( اگر بے دخلی کی پر ای الزمی طور)اس لیے ٹریبونل کو  الزمی ہےیہ بنیاد 
ینوں کے اندر کی گئی مہ 12یا مالزم ہونے میں ناکامی کی تاریخ سے  -درخواست کرایہ دار کے مالزمت چھوڑنے 

 ہے۔

کر سکتا ہے( اگر بے  انتخاب)اس لیے ٹریبونل بے دخلی کا حکم جاری کرنے یا نہ کرنے کا  اختیاری ہےیہ بنیاد 
مہینوں کے بعد  12یا مالزم ہونے میں ناکامی کی تاریخ کے  -کی درخواست کرایہ دار کے مالزمت چھوڑنے  دخلی

 کی گئی ہے۔

 دخلیغیر قانونی بے 

کی کوشش کرتا  ےاگر مکان مالک ٹریبونل کی اجازت کے بغیر جسمانی طور پر یا جبراً کرایہ دار کو جائیداد سے ہٹان
ر رہا ہے۔ اگر مکان مالک جسمانی طور پر کرایہ دار کو جائیداد سے ہٹاتا ہے، یا ایسا ایک جرم کہے، تو کرایہ دار 

کرنے کی دھمکی دیتا ہے، یا اگر مکان مالک تالوں کو بدل دیتا ہے، تو کرایہ دار کو معاملے کی اطالع پولیس سے 
 ہے۔( 101کرنی چاہیے۔ )پولیس سے رابطہ کرنے کا غیر ہنگامی نمبر 

کے قانونی )قانون کے ذریعہ اجازت یافتہ( ہونے کے لیے، مکان مالک کے ذریعہ ٹریبونل سے بے بے دخلی  ایک
دخلی کا حکم حاصل کرنے کے بعد، بے دخلی )یا جائیداد سے کرایہ دار کو ہٹانا( شیرفافسران کے ذریعہ کی جانی 

 ریعہ۔ہوگی، نہ کہ مکان مالک یا مکان مالک کے مالزمین یا ایجنٹوں کے ذ

 ون دو طریقوں سے ایذا رسانی اور غیر قانونی بے دخلی کے خالف کرایہ دار کی حفاظت کرتا ہے:قان

 ایذا رسانی اور غیر قانونی بے دخلی کو جرم کے طور پر نشان زد کرتے ہوئے؛ اور •

 عدالت کے ذریعہ کرایہ دار کو نقصان کا دعوٰی )رقم کا مطالبہ( کرنے کی اجازت دینے کے ذریعہ۔ •

نی کے خالف قانون کا اطالق ہوگا اگر مکان مالک ذاتی طور پر کرایہ دار کو ہراساں کرتا ہے یا غیر قانونی ایذا رسا
 طور پر اسے بے دخل کرتا ہے یا کوئی دوسرا مکان مالک کے لیے ایسا کرتا ہے۔

 بے جا برطرفی احکامات

جائیداد کو چھوڑنے میں گمراہ کیا گیا ہے، تو یں انھیں اگر کرایہ دار نے جائیداد کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے خیال م
کے لیے ٹریبونل میں درخواست کر سکتے ہیں۔ ٹریبونل ایک بے جا برطرفی حکم دے ‘ بے جا برطرفی حکم’وہ ایک 

 سکتا ہے اگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مکان مالک نے:

 ینا چاہیے تھاسے نہیں دایک بے دخلی کا حکم دینے کے لیے ٹریبونل کو گمراہ کیا تھا جو ا •

 جائیداد کو چھوڑنے کے لیے کرایہ دار کو گمراہ کیا تھا۔ •

ایک ممکنہ بے جا برطرفی کی مثال ہوگی کہ جہاں مکان مالک اس بنیاد پر کرایہ دار کو چھوڑنے کا نوٹس دیتا ہے 
ہیں کرتا ہے، اور کاروائی نکہ وہ جائیداد کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر ایسا کرنے کے لیے کوئی 

 بس اسے کسی دوسرے کرایہ دار کو دے دیتا ہے۔
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اگر ایک بے جا برطرفی کا حکم جاری کیا جاتا ہے، تو مکان مالک سے کرایہ دار کو ادائیگی کرنے کو کہا جائے گا 
جائے  میں بتایاجو چھ مہینوں کے کرایہ سے زیادہ نہ ہو۔ مقامی کونسل کو بھی اس دیے جا رہے فیصلے کے بارے 

گا جو اس بات کا فیصلہ کرتے وقت اسے ذہن میں رکھے گا کہ آیا مکان مالک ایک مکان مالک کے طور پر رجسٹر 
 شخص ہے )یا رہتا ہے(۔ “ٹھیک اور مناسب”کیے جانے کے لیے 

 کرایہ دار کا سامان ہٹایا جانا

یں ہر وہ چیز شامل ہوگی جسے کرایہ دار ضروری ہے۔ اس مکرایہ داری کے اختتام پر کرایہ دار کو اپنا سامان ہٹانا 
 جائیداد میں اپنے ساتھ الیا تھا۔

اگر کرایہ دار سامان چھوڑ جاتا ہے، اور پھر مکان مالک کو اسے ہٹانے یا اسٹور کرنے کے لیے پیسے خرچ کرنے 
 پڑیں، تو کرایہ دار کو ہٹانے یا اسٹور کرنے کے اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔

 اخراجات کی رسیدیں کرایہ دار کو فراہم کرنی چاہیے۔ ن مالک کو ایسےمکا

 مشموالت اور کیفیت 25

( پر دستخط کرنے کو کہا جا سکتا ہے اور اگر “فرد سامان”کرایہ دار سے ایک فرد سامان اور کیفیت کے ریکارڈ )

س سے پہلے کرایہ شروعات پر یا اایسا ہوتا ہے تو اسے معاہدے کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہیے یا کرایہ داری کی 
 دار کو دیا جانا چاہیے۔ اس کی ایک کاپی مکان مالک اور کرایہ دونوں کے پاس رکھی ہونی چاہیے۔

 فرد سامان کرایہ داری کی شروعات پر جائیداد کے مشموالت اور کیفیت کا مکمل اور تفصیلی ریکارڈ ہونا چاہیے۔

ہر چیز کی ایک فہرست ہے، مثال کے طور پر، ی جائیداد میں فرد سامان کا حصہ کرایہ پر دی جانے وال •

 -فرنیچر، قالین اور پردے اور باورچی خانے میں سبھی سامان )اس کے ساتھ ساتھ ان سبھی اشیا کی کیفیت 

 جیسے، مثال کے طور پر، کیا ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ یا ان پر نشان لگے ہوئے ہیں(۔

اور اسی طرح، مثال کے طور پر،  -کا تعین کرنا چاہیے  ائیداد کی حالتکیفیت کا ریکارڈ کے حصے کو خود ج •

یہ بتانا چاہیے کہ آیا کسی حصہ میں درار ہے یا نشان لگا ہوا داغ دار یا ٹوٹا ہوا ہے۔ فرد سامان کے اس حصے 

 میں تصویریں شامل ہو سکتی ہیں سامانوں کی کیفیت دکھانے میں مدد کے لیے۔

کیونکہ یہ کرایہ داری  -پر ڈپازٹ پر تنازعات سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے اری کے اختتام فرد سامان سے کرایہ د
 کے شروعات میں جائیداد اور اس کے سامانوں کی حالت کو ثابت کرتی ہے۔

اگر مکان مالک یا کرایہ داری ایجنٹ کرایہ داری شروع ہونے سے پہلے اسے فرد سامان نہیں دیتے ہیں، تو کرایہ دار 
 ہیے۔کو اسے مانگنا چا

 کرایہ دار کو چاہیے:

دستخط کرنے سے پہلے فرد سامان کو جانچ لیں اور کسی نقصان، ٹوٹ پھوٹ، یا بوسیدگی کو نوٹ کریں۔ اس  •

جانچ میں اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ جائیداد میں موجود ہر چیز فرد سامان میں درج ہے اور اس میں 

 اد میں نہیں پایا جا سکتا ہے۔ہیں جنھیں جائید کوئی ایسے آئٹم درج نہیں

ایک بار دونوں کے ذریعہ اس کے درست ہونے پر متفق ہونے کے بعد کرایہ دار اور مکان مالک کے دستخط  •

 کرنے کو یقینی بنائیں۔

اگر کرایہ دار کو تشویش ہے کہ فرد سامان کسی نشانات، داغ دھبوں، دراروں، یا جائیداد میں کسی دوسرے  •
وضاحت نہیں کرتی ہے، تو پھر کرایہ دار بھی جائیداد میں منتقل ہونے والے دن ائص کی پوری طرح نق

تصاویر لے سکتا ہے اور فوری طور پر مکان مالک کو ان کی کاپیاں بھیج سکتا ہے۔ تاوقتیکہ تصاویر کو 
جا سکتا ہے  طور پر نہیں کیا کرایہ دار کے منتقل ہونے کے بعد فوراً نہ بھیجا گیا ہو، ان کا استعمال ثبوت کے

 )تاوقتیکہ کرایہ دار کا کیمرا ہر تصویر پر، اس تاریخ کو دکھاتا ہو جس دن تصویر لی گئی تھی(۔

دستخط شدہ فرد سامان کی کرایہ داری کی کاپی اور کرایہ داری کے شروعات پر کرایہ دار کے ذریعہ لی گئی  •
ا سکے۔ کرایہ داری کے اختتام پر واپس کی میں انھینپایا ج کسی تصاویر کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے بعد
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جانے والی ڈپازٹ کی رقم کے بارے میں کسی تنازعہ کی صورت میں ثبوت کے طور پر ان کی ضرورت ہو 
 سکتی ہے۔

 دن ہیں کہ فرد سامان درست ہے۔ 7کرایہ داری کی شروعات کے بعد اس بات کو یقینی بنانے کے لیے 

ر، تحریری طور پر، مکان مالک کو کسی ایسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے جس دنوں کے اندر، کرایہ دا 7اگر، ان 

 سے کرایہ دار متفق نہیں ہے، تو اس چیز کی اصل حالت دکھانے کے لیے فرد سامان میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔

ے فرد سامان کو منظور جائے گا کہ کرایہ دار ن دنوں کے اختتام پر، یہ مانا 7اگر کرایہ دار کچھ نہیں کرتا ہے، تو ان 

 اگرچہ کرایہ دار نے اس پر دستخط نہ کیے ہوں۔ -کر لیا ہے 

اگر کرایہ دار )یا کرایہ دار کے خاندان یا جائیداد میں مالقات کے لیے آنے واال کوئی شخص( جائیداد کے کسی حصے 
ے کی مرمت یا اسے تبدیل زمی طور پر خراب ہوئے حصیا کسی سامان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو کرایہ دار کو ال

کرانا ہوگا۔ اس کا اطالق کسی ایسے نقصان پر نہیں ہوتا ہے جو جائیداد اور اس کے سامانوں کے روزمرہ کے عام 
 سب دیکھ بھال(منا - 17جسے اکثر عام ٹوٹ پھوٹ کہا جاتا ہے۔ )دیکھیں نوٹ -استعمال کی وجہ سے ہوا ہو 

 مقامی کونسل کے ٹیکس/اخراجات 26

کرایہ دار کو الزمی طور پر مقامی کونسل اور افادیت کمپنیوں کو بتانا ہوگا کہ کونسل کے ٹیکس، پانی اور سیوریج 
کو کونسل ٹیکس، پانی کے اخراجات کرایہ دار کے نام پر ہونے چاہیے۔ مکان مالک بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کرایہ دار 

یوریج کے اخراجات کی ادائیگی کرنی ہوگیتاوقتیکہ کرایہ دار کسی وجہ سے اس سے مستثنٰی ہو۔ مثال کے طور اور س
پر، اگر کرایہ داری میں یہ بیان ہو کہ کرایہ میں ایسے اخراجات شامل ہیں، یا اگر جائیداد میں کل وقتی طلباء رہتے 

تنہا رہنے واال کرایہ دار بھی اپنے کونسل ٹیکس میں  ے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایکہیں، تو کونسل ٹیکس ادا کرن
 چھوٹ کے لیے کونسل کو درخواست کر سکتا ہے۔

 کرایہ دار کو الزمی طور پر کرایہ داری شروع ہونے اور ختم ہونے پر مقامی کونسل کو بتانا ہوگا۔

ضرورت نہیں ہے، تو ایک  خراجات کی ادائیگی کرنے کیاگر کرایہ دار کے خیال میں اسے کونسل ٹیکس یا دیگر ا
استثنٰی حاصل کرنے کے لیے کرایہ دار کو مقامی کونسل کے ریونیو اور فوائد کے محکمہ میں درخواست کرنے کی 

 ضرورت ہے۔ کرایہ دار کے ذریعہ درخواست دینے کے بغیر اسے نہیں دیا جائے گا۔ 

 افادیت 27

ی، ٹیلیفون، انٹرنیٹ، ٹی ویالئسنس اور براڈبینڈ کے لیے سبھی نی بنانا ہوگا کہ گیس، بجلکرایہ دار کو الزمی طور پر یقی
اکاؤنٹس کرایہ دار کے نام پر ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ جو ان سروسز کو فراہم کرتی ہیں۔ ان تمام سروسز کو عام طور 

 پر افادیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔

ت اور سروسز کے لیے سبھی اخراجات، بقایا ہونے پر فراہم کی جانے والی افادی کرایہ دار کو کرایہ داری کے دوران
 ادا کرنا ضروری ہے۔ کرایہ دار کو کرایہ داری کے اختتام پر بھی سبھی بقایا رقوم کا تصفیہ کرنا ضروری ہے۔

بلوں کا تصفیہ کرنے کے اگر کرایہ داری کے اختتام پر افادیت کے لیے کوئی بل بقایا رہ گئے ہیں، تو مکان مالک ان 
 ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم کا استعمال کر سکے گا۔ لیے

اگر کرایہ دار افادیت اخراجات کے لیے مکان مالک کے بجائے فراہم کنندہ کو ادائیگی کر رہا ہے تو وہ گیس یا بجلی 
یہ دار ائیگی میٹر ہے، تب بھی کرااستعمال ادکے لیے فراہم کنندہ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر کرایہ دار کا ایک قبل از

کو فراہم کنندہ تبدیل کرنے کی اجازت ہے اور اس کے لیے پہلے مکان مالک کی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت 
نہیں ہے۔ اگر کرایہ دار فراہم کنندہ کو تبدیل کرتا ہے تو اسے مکان مالک کو بتانا ہوگا اور مکان مالک کو نئے فراہم 

 ہوں گی۔اس کی تفصیالت فراہم کرنی کنندہ کے نام سمیت 

اگر کرایہ دار کسی بجلی یا گیس کے میٹر کو قبل از استعمال ادائیگی میٹر یا اس کے برعکس میں تبدیل کرتا ہے، تو 
کرایہ داری کے اختتام پر بھی واپس وہی میٹر لگوانے کے براہ راست اخراجات کی ادائیگی کے لیے کرایہ دار ذمہ 

ذریعہ لگوائےگئے میٹر کو برقرار رکھنا چاہتا ہو(۔ اس لیے، اگرچہ میٹر  کہ مکان مالک کرایہ دار کےدار ہوگا)تاوقتی
تبدیل کرنے کے لیے مکان مالک کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کرایہ دار کو اسے واپس تبدیل کرنے کے 
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 ۔اخراجات کی ادائیگی کرنی پڑ سکتی ہے اگر مکان مالک ایسا کرنا چاہتا ہے

 تبدیلیاں 28

ندرجہ ذیل میں سے کچھ بھی کرنے سے پہلے، مکان مالک کی پیشگی تحریری منظوری حاصل کرنے کرایہ دار کو م
 کی ضرورت ہے:

 جائیداد میں کوئی تبدیلیاں کرتا ہے؛ •

باتھ مثال کے طور پر باورچی خانہ کی الماری یا  -جائیداد میں تنصیبات اور فٹنگس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے  •
 روم فٹنگس میں؛ یا

بشمول کسی بھی دیوار یا چھت کا رنگ تبدیل کرنا،  -درونی یا بیرونی آرائش یا آرائش نو کرتا ہے کوئی ان •
 جائیداد میں دروازوں یا کھڑکی کے فریم تبدیل کرنا۔

 ہے یا نہیں۔ یہ پوری طرح مکان مالک کے اوپر ہے کہ آیا وہ ایسی کسی بھی چیزوں کے کیے جانے سے اتفاق کرتا

کے تحت تصرف، ذیلی امداد  37کے سیکشن  2010یا مساوات ایکٹ  52کے سیکشن  2006ایکٹ  ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ(

یا سروسز کے لیے کرایہ دار کی طرف سے کی جانے والی کسی درخواست سے مکان مالک غیر معقول طور پر 
ور پر کی درخواست مکان مالک کو تحریری ط انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کرایہ دار کی طرف سے ایسی کوئی بھی

جانی چاہیے۔ یا، اگر کام عمارت کے کسی مشترک حصے پر مشتمل یا اس سے متعلق ہوگا )مثال کے طور پر ایک 
مشترکہ داخلہ یا مشترکہ زینہ(، تو ان مشترکہ حصوں کے مالکان کو تحریری درخواست کی جانی چاہیے۔ مشترکہ 

 اد کے تمام مالکان ہوں گے۔پر ایک عمارت کے اندر کسی جائیدحصوں کے مالکان عام طور 

اس قسم کی تبدیلیوں کے لیے، مکان مالک یا مشترکہ حصوں کا مالک کوئی دوسرا شخص، تصرفات کیے جانے، ذیلی 
امداد کی تنصیب کیے جانے یا سروسز فراہم کیے جانے سے اتفاق کرنے سے غیر معقول طور پر انکار نہیں کر سکتا 

مہینوں کے اندرٹریبونل سے درخواست  6جاتا ہے، تو کرایہ دار انکار کرنے کے  ے۔  اگر منظوری سے انکار کر دیاہ

کے تحت کی گئی ہے( یا شیرف عدالت میں درخواست  2006کر سکتا ہے )اگر درخواست ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 ۔کے تحت کی گئی ہے( 2010کر سکتا ہے )اگر درخواست مساوات ایکٹ 

دار کی ضروریات پر شہری مشورہ بیورو، شیلٹرسکاٹلینڈ یا مقامی کونسل سے بات کرایہ دار کے لیے پہلے کرایہ 
کرنا مددگار ہو سکتا ہے۔ ان تینوں گروپ میں سے کوئی بھی مکان مالک سے بات کرنے سے اتفاق کر سکتا ہے 

 ہیے۔ر منظوری سے انکار نہیں کرنا چاانھینیاددہانی کرانے کے لیے کہ مکان مالک کو غیر معقول طور پ

 مشترک حصے 29

اگر جائیداد ایک فلیٹ ہے اور اس میں مشترک حصے ہیں جن کا دوسرے کرایہ داروں کے ساتھ اشتراک کیا جاتا ہے، 
 تو دوسرے مالکان اور رہائشیوں کے ساتھ ملک کر، کرایہ دار کو:

 مشترکہ زینوں کو صاف کرنا چاہیے؛ اور •

 ستھرا رکھنا چاہیے۔ا کسی دوسرے مشترک حصوں کو صاف باغ، سبزہ زار ی •

اگر کرایہ دار ایسا نہیں کرتا ہے، تو مکان مالک ان چیزوں کے کیے جانے کا انتظام کر سکتا ہے اور کرایہ دار سے 
اخراجات کی ادائیگی کے لیے کہہ سکتا ہے۔ مکان مالک کو ایسے اخراجات کی رسیدیں کرایہ دار کو فراہم کرنی 

 یے۔چاہ

 نجی باغ 30

یداد میں ایک باغ شامل ہے، جو پوری طرح کرایہ دار کے استعمال کے لیے ہے )کسی دوسرے اگر کرایہ داری جائ
کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جاتا ہے(، تو کرایہ دار کو الزمی طور پر مناسب ڈھنگ سے اس کی دیکھ بھال کرنی 

ماہانہ کرایہ کی ادائیگی ادائیگی کر سکتا ہے اور اس کی الگت کو چاہیے۔ مکان مالک باغ کے رکھ رکھاؤ کے لیے 
اسے معاہدے میں بیان کیا جانا چاہیے۔ اس صورت میں، کرایہ دار  -میں ایک سروس کے طور پر شامل کر سکتا ہے 
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 کو صرف باغ کے حصے کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت ہوگی۔

ایہ دار سے اخراجات کی لک اس کے بجائے ایسا کر سکتا ہے اور کراگر کرایہ دار ایسا نہیں کرتا ہے، تو مکان ما
 ادائیگی کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ مکان مالک کو ایسے اخراجات کی رسیدیں کرایہ دار کو فراہم کرنی چاہیے۔

 چھت 31

تاوقتیکہ کوئی  -کرایہ دار کو پہلے مکان مالک کی تحریری منظوری حاصل کیے بغیر چھت پر نہیں جانا چاہیے 
 ی منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ایمرجنسی ہو، جس صورت میں مکان مالک ک

 کوڑے دان اور ریسائیکلنگ 32

 کرایہ دار کو مناسب ڈھنگ سے تمام گندگی کو تلف کرنا یا ری سائیکل کرنا چاہیے۔

طرف سے متعین کردہ وقت  اگر گلی سے کوڑا اکٹھا کیا جاتا ہے، تو اٹھائے جانے والے دن اسے مقامی اتھارٹی کی
ے۔ مقامی کونسل کے ذریعہ خالی کیے جانے کے بعد کسی بھی کوڑے اور سے پہلے باہر رکھا جانا چاہی

 ریسائیکلنگکنٹینرز کو جتنی جلد ممکن ہو ان کے عام اسٹوریج کی جگہ پر واپس رکھا جانا چاہیے۔

ونسل کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کرایہ دار کو کسی بڑی اشیا کو تلف کرنے کے لیے بھی مقامی ک
کونسل کوئی بڑا آئٹم اٹھانے کے لیے اضافی قیمت وصول کر سکتا ہے۔ کرایہ دار مقامی کونسل کے ذریعہ مقامی 

چالئے جانے والے نزدیکیریسائیکلنگ سنٹر پر لے جا کر بھی بڑے آئٹموں کو تلف کر سکتا ہے۔ بڑے سامانوں کو ری 
ن اور اوقات کی تفصیالت اس عالقے کے کے طریقے اور کوڑا اور ریسائیکلنگ اٹھائے جانے کے د سائیکل کرنے

 لیے جہاں جائیداد واقع ہے مقامی کونسل کی ویبسائٹ پر دی جائیں گی۔

اگر کرایہ دار مناسب ڈھنگ سے کوڑے کو تلف نہیں کرتا ہے، تو مکان مالک اس کے بجائے یہ کر سکتا ہے اور پھر 
ے۔ مکان مالک کو ایسے اخراجات کی رسیدیں دار سے اس کے اخراجات کی ادائیگی کرنے کو کہہ سکتا ہکرایہ 

 کرایہ دار کو فراہم کرنی چاہیے۔

 اسٹوریج 33

کرایہ دار ( یا کرایہ دار کے ساتھ رہنے والے کسی شخص یا ایک مالقاتی )سے تعلق رکھنے واال کوئی بھی سامان 
وجہ سے آگ لگنے یا حفاظت کا اگر اس کی  -جانا چاہیے نہ ہی اسٹور کیا جانا چاہیے مشترکہ زینوں پر نہیں چھوڑا 

 خطرہ ہو یا پڑوسیوں کی تکلیف یا ایذا رسانی کا سبب بنے۔

 بشمول مائع پٹرولیم گیس -خطرناک مادے  34

یم گیس، جن کا کرایہ دار کو کوئی بھی پٹرول اور/ یا گیس حفاظت کے ساتھ اسٹور کرنا چاہیے، بشمول مائع پٹرول
یا دیگر گھریلو اشیا یا آالت کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسے جائیداد  استعمال کرایہ دار باغ کے آالت، تندور

 کے باہر رکھنا )مثال کے طور پر باغ میں ایک شیڈ میں( اور رساؤ اور آگ سے محفوظ کنٹینرز میں اسٹور کرنا۔

رہ نہیں کرنا چاہیے جسے ات، دھماکہ خیز اشیا یا دھماکہ خیز گیس رکھنا یا ذخیکرایہ دار کو کوئی دیگر آتش گیر مائع
 جائیداد یا کسی اسٹور شیڈ یا گیراج میں آگ لگنے کا خطرہ یا خطرناک تسلیم کیا جا سکتا ہے۔

 پالتو جانور 35

تحریری منظوری  جائیداد میں کسی جانور یا پالتو جانور کو النے سے پہلے، کرایہ دار کو مکان مالک کی پیشگی
 کے اوپر ہے کہ  وہ اس کی منظوری دیتا ہے یا نہیں۔ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مکان مالک

اگر معاہدہ پالتو جانوروں پر پابندی عائد کرتا ہے، تو کرایہ دار مکان مالک سے اسے تبدیل کرنے اور ایک حمایتی 
عذور ہے اور جائیداد میں رہنے کے لیے اسے ایک کتے کی اجازت دینے کے لیے کہہ سکتا ہے اگر کرایہ دار م

کتے کی ضرورت ہے۔ اگر مکان مالک انکار کر دیتا ہے، تو وہ معذوری کی بنیاد پر امتیاز برت رہے اور غیر  حمایتی
 قانونی طور پر کام کر رہے ہو سکتے ہیں۔

جانور جائیداد میں رکھ سکتا ہے، تو کرایہ اگر مکان مالک اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ کرایہ دار ایک جانور یا پالتو 
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نی بنانا ہوگا کہ جانور یا پالتو جانور کو نگرانی اور کنٹرول میں رکھا جائے۔ ایسا یہ یقینی بنانے کے لیے ہے دار کو یقی
کہ پالتو جانور جائیداد یا مشترک عالقوں کے لیے نقصان اور پڑوسیوں یا عالقے میں دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف 

 کا باعث نہ بنے۔

جات دینے سے اتفاق کرتا ہے تو وہ عام طور پر وصول کیے جانے والے ڈپازٹ اگر مکان مالک ایک پالتو جانور کی ا
کے عالوہ ایک اضافی ڈپازٹ کی درخواست کر سکتا ہے۔ یہ کرایہ داری کے اختتام پر نقصان اور اخراجات کے زیادہ 

مہینوں  2ٹ کی رقم ار کے ذریعہ ادا کیے جانے والے ڈپازامکان کو تسلیم کرنا ہے۔ اس اضافی ڈپازٹ سمیت، کرایہ د

 کے کرایہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔

معاہدے کے اختتام پر، مکان مالک کرایہ دار سے پالتو جانور کی وجہ سے ہونے والے نقصان یا صفائی کی ضرورت 
کو ایسے اخراجات کی رسیدیں  کے لیے ہونے والے اخراجات کی بازادائیگی کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ مکان مالک

 ار کو فراہم کرنی چاہیے۔کرایہ د

 سگریٹ نوشی 36

اگر کرایہ دار جائیداد میں سگریٹ نوشی کرنا چاہتا ہے )یا دوسروں کو جائیداد میں سگریٹ نوشی کی اجازت دیتا ہے( 
تمباکو نوشی یا تو کرایہ دار کو مکان مالک کی پیشگی تحریری منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا اطالق 

 نے پر ہوتا ہے۔کوئی اور چیز نوش کر

کرایہ دار کو عمودی راستہ یا دیگر مشترک عالقوں میں سگریٹ نوشی )یا دوسروں کو سگریٹ نوشی کی اجازت دینا( 
 نہیں کرنا چاہیے۔

کان مالک کرایہ اگر جائیداد میں کرایہ دار سے سگریٹ نوشی کی توقع نہیں کی جاتی ہے تو معاہدے کے اختتام پر، م
ی وجہ سے ہونے والے نقصان یا صفائی کی ضرورت کے لیے ہونے والے اخراجات کی دار سے سگریٹ نوشی ک

 بازادائیگی کرنے کو کہہ سکتا ہے۔ مکان مالک کو ایسے اخراجات کی رسیدیں کرایہ دار کو فراہم کرنی چاہیے۔

 کوئی اضافی معاہدے کی شرائط یہاں شامل کریں 37

 کان مالک کرایہ دار سے اتفاق کرتا ہو۔مزید جزو شامل ہو سکتے ہیں جن پر م معاہدے میں

ایسے کوئی بھی دیگر جزو، معاہدے میں شامل دیگر الزمی جزو کے خالف نہیں جا سکتے، یا ان سے مختلف کوئی 
 بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔

 ۔شدہ الفاظ سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں( معاہدے میں الزمی اجزا جلی رسم الخط میں ظاہر ہوتے ہیں )جو عام ٹائپ

 ضامن 38

ضمانت کے جزو میں ضامن کے نام کے ساتھ ساتھ ضامن کا پتہ اور معاہدے پر ضامن کے دستخط کرنے کے لیے 
 جگہ شامل ہے۔ اگر ایک ضامن کی ضرورت ہے تو ان سبھی کو ُپر کیا جانا چاہیے۔

مالک کے لیے عام  لیکن ایک ضامن کا مطالبہ کرنا مکان ایک مکان مالک ہمیشہ ایک ضامن کی مانگ نہیں کرتا ہے
بات ہے، اگر کرایہ دار کا کریڈٹ سکور کم ہو یا زیادہ کریڈٹ خطرے کا امکان ہو، جیسے کہ اگر کرایہ دار فوائد کا 

 دعوٰی کرتا ہے۔

ے اتفاق کرتا ایک ضامن )اگر کوئی ہے( کرایہ دار کی طرف سے کرایہ داری کے مکمل مطالبات کو پورا کرنے س
 قوانین کی تعمیل نہیں کرتا ہے۔ہے، اگر کرایہ دار ان 

نوجوانوں یا طلباء کے والدین کو اکثر ضامن بننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مشترکہ رہائشی کریہداریوں میں مشترکہ اور 
صرف ایک  کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس طرح ضامن سبھی مشترکہ کرایہ داروں کی ضمانت دیتا ہے نہ کہ

کو اخراجات کی ادائیگی کرنا پڑ سکتی ہے جو کسی دوسرے مشترکہ کرایہ دار کی مخصوص کرایہ دار کی۔ ضامن 
طرف سے کرایہ کی ادائیگی نہ کیے جانے یا جائیداد کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے تھی۔ ان اخراجات میں کرایہ 

 نونی اخراجات شامل ہو سکتے ہیں۔کے بقایا اور دیگر اخراجات کی ادائیگی کی کوشش میں قا

کرایہ دار کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے، یا ایسا کام کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، تو مکان  اگر
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مالک ضامن سے وہ کرنے کو کہہ سکتا ہے جو کیا جانا چاہیے یا جو نہیں کیا جانا چاہیے اسے ٹھیک کرنے کے 
 ہے۔ اخراجات طلب کر سکتا

کرایہ یا کرایہ داری کے تحت بقایا کوئی دیگر ادائیگیاں نہیں کرتا ہے، تو مکان مالک  مثال کے طور پر، اگر کرایہ دار
 اس کے بجائے ضامن سے اس کا دعوٰی کر سکتا ہے۔

ا تھا، تو نیز، اگر کرایہ دار جائیداد کو ہونے والے کسی نقصان کی مرمت نہیں کراتا ہے جو کرایہ دار کی وجہ سے ہو
یا مکان مالک مرمت کرا سکتا ہے اور پھر کرایہ دار یا  -رانے کو کہہ سکتا ہے مکان مالک ضامن سے مرمت ک

 ضامن سے اخراجات کا دعوٰی کر سکتا ہے۔

 نیز اگر مکان مالک:

 پیسے خرچ کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جسے کرایہ دار کو کرنا چاہیے تھا؛ یا •

اور شیرفافسران کو، کرایہ دار کے خالف  ادائیگی کرتا ہے، مثال کے طور پر، وکیلوںدوسرے لوگوں کو  •

 کاروائی کرنے کے لیے کرایہ دار کو کرایہ داری کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل کے لیے،

 تو مکان مالک ان اخراجات کے لیے بھی ضامن سے دعوٰی کر سکتا ہے۔

دوران کسی بھی ذمہ داریوں  کرایہ داری کے –ی ذمہ داری جاری رہتی ہے کرایہ داری کے اختتام کے بعد ضامن ک
 کی خالف ورزی کے لیے جہاں اب بھی اخراجات کی ادائیگی کرنا باقی ہو۔

 اعالمیہ 39

اس جزو میں کرایہ دار کی طرف سے تصدیق )یا اقرار( شامل ہے کہ، جب کرایہ دار نے معاہدے پر دستخط کیے، تو 
 کرایہ دار نے:

یا کرایہ داری ایجنٹ کے ذریعہ معاہدے کے تعلق سے طلب مکان مالک یا کرایہ داری ایجنٹ کو مکان مالک  •

 کوئی بھی چیز چھپائے بغیر؛ -کی گئی سبھی معلومات فراہم کی ہیں 

جان بوجھ کر یا بے خیالی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہی یا لکھی ہے جو غلط یا گمراہ کن ہو جو معاہدہ کرنے  •

 رمکان مالک کے فیصلے کو متاثر کر سکتی ہو؛ او کے

 تبصرہ سمیت معاہدے کی سبھی شرائط کو پڑھ اور سمجھ لیا ہے۔ یقانون •

آپ اور آپ کے مکان مالک اگر آپ چاہیں تو برقی دستاویز میں آپ کا نام ٹائپ کرنے اور اسے ای میل کے ذریعہ بھیج کر کرایہ 
ایسا کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو اس کے اق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور آپ کے مکان مالک کرنے پر اتف‘ دستخط’داری معاہدے پر 

 بجائے آپ کرایہ داری معاہدے کے ایک پیپر کاپی پر دستخط کر سکتے ہیں۔
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 مفید رابطے اور لنکس

 ضابطہ

 سکاٹلینڈ )ہاؤسنگ اور پراپرٹی چیمبر( کے لیے پہلے درجے کا ٹریبونل
 چوتھی منزل

 اٹالنٹککوئے1

 رابرسٹسن سٹریٹ45
 G2 8JBگالسگو

 5900 302 0141 ٹیلیفون: 
https://www.housingandpropertychamber.scot/home 

 

 کرایہ سروس سکاٹلینڈ

 دوسری منزل اینڈیور ہاؤس
 گرین مارکیٹ 1

 DD1 4QBڈنڈی 

 7000 244 0300ٹیلیفون: 

 :ای میل
rss.dundee@gov.scot 

 

 سکاٹش مکان مالک رجسٹر

 ہے۔آن الئن چیک کرنے کے لیے کہ کیا مکان مالک رجسٹرڈ
www.landlordregistrationscotland.gov.uk/ 

 
 عمومی مشورہ

 شہری مشورہ سکاٹلینڈ
 مشورہ بیورو جو پیسے، قانونی، صارف اور دیگر مسائل کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ شہری

 9060 800 0808ٹیلیفون: 
www.cas.org.uk 

 
 توانائی بچت ٹرسٹ

 گھر میں توانائی کی مدد کے بارے میں آزاد مدد اور مشورہ دیتا ہے۔
 012 512 0800ٹیلیفون: 

www.energysavingtrust.org.uk/scotland 
 

 (Ofgem) گیس اور بجلی مارکیٹس کا دفتر

 گیس بجلی صارفین کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔
 2678 331 0141ٹیلیفون: 

www.ofgem.gov.uk 

 

 ہاؤسنگ مشورہ

 شیلٹرسکاٹلینڈ
 نجی کرایہ ہاؤسنگ میں کرایہ داروں کو مشورہ، معلومات اور وکاالت کی پیشکش کرتا ہے۔

https://www.housingandpropertychamber.scot/home
mailto:rss.dundee@gov.scot
http://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
http://www.cas.org.uk/
http://www.energysavingtrust.org.uk/scotland
http://www.ofgem.gov.uk/
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 4444 800 0808ٹیلیفون: 
www.shelterscotland.org 

 

 کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم

 سکاٹلینڈ کرایہ داری تحفظ سروس
 6666 472 0844ٹیلیفون: 

www.lettingprotectionscotland.com 

 محفوظ ڈپازٹس
 4345 604 0845ٹیلیفون: 

www.safedepositsscotland.com 

 ازٹ سکاٹلینڈمائی ڈپ
 5400 634 0845ٹیلیفون: 

www.mydepositsscotland.co.uk 

 حفاظتی مشورہ

 گیس حفاظت رجسٹر
گیس حفاظت مشورہ کی پیشکش کرتا ہے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کاروائی کر سکتا ہے کہ جائیداد میں گیس کے آالت 

 حفوظ ہیں۔م
 5500 408 0800ٹیلیفون: 

www.gassaferegister.co.uk 

 صحت اور حفاظت ایگزیکٹو
 صحت اور حفاظت پر وسیع مشورہ فراہم کرتا ہے۔

www.hse.gov.uk/contact 

 فاظت پہلےبرقی ح
 کے لیے بجلی سے حفاظت کا مشورہ فراہم کرتا ہے۔یو کے چیرٹی جو گھر 

https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/ 

 

 سکاٹش آگ اور بچاؤ سروس
 آگ حفاظت مشورہ

www.firescotland.gov.uk 

 مکان مالک اور کرایہ داری ایجنٹ نمائندے

 مکان مالکان کی سکاٹش تنظیم
 سکاٹلینڈ میں مکان مالکان اور کرایہ داری ایجنسیوں کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔

 0100 564 0131ٹیلیفون: 

www.scottishlandlords.com 

 سکاٹش زمین اور جائیدادیں
 سکاٹلینڈ میں دیہی زمینداروں کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔

 5400 653 0131ٹیلیفون: 

www.scottishlandandestates.co.uk 

http://www.shelterscotland.org/
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/
http://www.scottishlandandestates.co.uk/
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 مکان مالک اعتبار بخشی سکاٹلینڈ
 یک رہائش کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے جسے ایک معتبر مکان مالک کی طرف سے منظم کیا جاتا ہے۔ا

 2211 553 0131ٹیلیفون: 

www.landlordaccreditationscotland.com 

 قومی مکان مالکان تنظیم
 ی مکان مالکان کی ایک تنظیمیو کے میں نج

 8900 7840 020ٹیلیفون: 

www.landlords.org.uk 

 رہائشی کرایہ داری ایجنٹوں کی تنظیم
 رجسٹرڈ کرایہ داری ایجنٹوں کی ایک تنظیم

 0555 387 0844ٹیلیفون: 

www.arla.co.uk

http://www.landlordaccreditationscotland.com/
http://www.landlords.org.uk/
http://www.arla.co.uk/
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 متعلقہ قانون سازی

 غیر قانونی پریمیم کی وضاحت۔-1984کرایہ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 مکان مالک کی شناخت کی ضرورت؛ بھیڑ بھاڑ اور سنگین مرمت طلبی کا ضابطہ۔ -1987ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 سماج مخالف رویہ۔مکان مالک رجسٹریشنضابطہ، -2004کاٹلینڈ( ایکٹ سماج مخالف رویہ وغیرہ )س

متعدد پیشہ نظام میں رہائش؛ کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم ریگولیٹری فریم ورک؛ مکان مالک کا  -2006ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 مرمت کا معیار اور جائیداد موافق بنانے کا حق۔رسائی کا حق؛ 

 امتیازی سلوک، بشمول تبدیلیوں کے تعلق سے۔ -2010مساوات ایکٹ 

 نوٹس بھیجنے کے اوقات -2010توضیح اور قانون سازی اصالحات )سکاٹلینڈ( ایکٹ  

مکان مالکان کے رجسٹریشن کو تبدیل کر دیا گیا؛ متعدد پیشہ مکان الئسنسنگ میں نجی  -نجی کرایہ ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 
 نظام میں ترمیمات؛ بھیڑ بھاڑ کے قانونی نوٹس کا تعارف۔

 ٹ اسکیمیںکرایہ داری ڈپاز -2011کرایہ داری ڈپازٹ اسکیم )سکاٹلینڈ( 

 کرایہ داری ایجنٹوں کے لیے متعارفریگولیٹری سسٹم۔  -2014ہاؤسنگ )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 نجی رہائشی کرایہ داری قائم کی گئی۔ -2016ریاں( )سکاٹلینڈ( ایکٹ نجی ہاؤسنگ )کرایہ دا

 کے تحت ضابطے: 2016نجی ہاؤسنگ )کرایہ داریاں( )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 2017شرائط( ضابطے  لی)ذی 2016نجی ہاؤسنگ )کرایہ داریاں( )سکاٹلینڈ( ایکٹ 

 2017نجی رہائشی کرایہ داریاں )قانونی شرائط( )سکاٹلینڈ( ضابطے

 2017ضابطے ایہ داریاں )کرایہ داروں کے لیے معلومات( )سکاٹلینڈ(نجی رہائشی کر

 S.S.I. 2017/297،2017ضابطے ور فارم( )سکاٹلینڈ(نجی رہائشی کرایہ داریاں )مجوزہ نوٹس ا

معلومات کی کاپیوں کے لیے فیس( )سکاٹلینڈ( ضابطے نجی رہائشی کرایہ داریاں )کرایہ متعین کرنے کی معلومات اور
2017،S.S.I. 2017/296 

 S.S.I.2017/295،2017ابطے مقامی حکام کو نوٹس )سکاٹلینڈ( ترمیمی ض

 S.S.I. 2017/293, 2017اور بچت فراہمی( ضابطے 2)آغاز نمبر  2016نجی ہاؤسنگ )کرایہ داریاں( )سکاٹلینڈ( 

بنانے کے لیے کہ چاہیے یہ یقینی مکان مالک کو الزمی طور پر ڈیٹا تحفظ کے قوانین کی تعمیل کرنا -2018ڈیٹا تحفظ ایکٹ 

کرایہ دار کا ذاتی ڈیٹا محفوظ طریقے سے رکھا ہے اور صرف اسی وقت ظاہر کیا جاتا ہے جب ایسا کرنے کی قانونی بنیاد 
 موجود ہو۔

کے یہ ہائپر لنکس اصل وضع کردہ قانون سازی دکھا سکتے ہیں، لٰہذا ان v.uklegislation.goبراہ کرم نوٹ کریں کہ لنک

میں ہمیشہ ترمیمات نظر نہیں آسکتی ہیں۔

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/58/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/58/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/58/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/26/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/26/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/26/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2004/8/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2004/8/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/1/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/10/section/26
http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/10/section/26
http://www.legislation.gov.uk/asp/2010/10/section/26
http://www.legislation.gov.uk/asp/2011/14/contents
(http:/www.legislation.gov.uk/ssi/2011/176/contents/made)
(http:/www.legislation.gov.uk/ssi/2011/176/contents/made)
(http:/www.legislation.gov.uk/ssi/2011/176/contents/made)
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/14/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/14/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/14/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/asp/2016/19/contents
http://www.legislation.gov.uk/asp/2016/19/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036631/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036631/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036631/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036655/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036655/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036648/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036648/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036648/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036648/contents
http://www.legislation.gov.uk/sdsi/2017/9780111036648/contents
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/297/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/297/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/297/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/297/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2017/297/contents/made
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