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ਸੈਕਸ਼ 1: ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ
ਕਨਿੱਜੀ ਹਾਊਕ ੂੰ ਗ (ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ) ( ਿਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਿਟ 2016 (“ਧਾਰਾ”) ਦੇ ੈਿਸ਼ਨ 10 ਦੇ ਤਕਹਤ ਇੱ ਿ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ
ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਿਾਕਟਸ਼ ਰਿਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ
ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ (“ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮਾ”) ਹੈ ਕਜ ਦੀ ਇ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾ ਿਦੀ ਹੈ।
ਇ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ ਖੂੰ ਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ:
ਪ੍ਕਹਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮੂਲ ਅਟਿਕਾਰ ਅਤੇ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਹੋਰ ਚੀ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਾਰੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ, ਮੁਰੂੰਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਜਮਹਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ
‘ਲਾ ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਹਨ ਜੋ ਇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇ ਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ੇ ਵੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ ਲਾ ਮੀ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਿਟ ਕਵੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ੈਿੂੰਡਰੀ ਿਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰ ਕਧਤ

ਹਾਊਕ ੂੰ ਗ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਮਰਥਨ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੇ ਟਾਈਪ੍ਫੇ ਕਵੱ ਚ ਦਰ ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਬੂੰ ਕਧਤ ਿਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਿਨੂੰ ਨ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਕਦੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਂ ਮੇਂ ਤੇ

ਬਦਲ ਿਦੇ ਹਨ।

ਦਜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਇਖਕਤਆਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਲਖਤੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ
ਿਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਟਾਈਪ੍ਫੇ ਕਵੱ ਚ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ ਿਈ
ੁਝਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲੋ ੜ੍ ਅਨੁ ਾਰ ੋਧ ਿਦਾ ਜਾਂ ਹਟਾ ਿਦਾ ਹੈ। ਇ ਸ਼ਰੇਣੀ ਕਵੱ ਚ ਉਹ ਿੋਈ
ਵਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਣ ਨੂੰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ੍ੀਆਂ ਜਾਂ ੂੰ ਪ੍ਾਕਦਤ

ਿੀਤੀਆਂ ਿੋਈ ਵੀ ਵਾਧ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਿਨੂੰ ਨ ਦੀ ਰਰਤ, ੈਿੂੰਡਰੀ ਿਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੂੰ ਧਤ ਿਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਨਾ
ਰਰੀ ਹੈ।
ਿੁਝ ਲਾ ਮੀ ਅਤੇ ਇਖਕਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਵੱ ਚ ਚੌਰ ਬਰੈਿਟਾਂ [ ] ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ
ਿਰਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਵਾਰੂੰ ਵਾਰਤਾ)।
ਇ ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚਲੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ

ਿਾਕਟਸ਼

ਰਿਾਰ ਮਾਡਲ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਆ ਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਵੱ ਚ ਕਦੱ ਤੇ ਗਏ

ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੇ ਇ ਮਾਡਲ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਨੋਟ ਦੀ ਇੱ ਿ ਿਾਪ੍ੀ ਦੇਣਾ ਰਰੀ ਹੈ।
ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ (ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਾਰੀ) ( ਿਾਟਲੈਂ ਡ) ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ 2017 ਇਹ ਿਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇ ਮਾਡਲ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰਨ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ
ਹਾਇਿ ਨੋਟ ਦੀ ਿਾਪ੍ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਿੁੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਾਨ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਫੁੱ ਟਨੋਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
2

ਸੈਕਸ਼ 2: ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਕਵਆਕਖਆ
ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ, ਉ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਨ ਕਜੱ ਥੇ ਮੱ ਗਰੀ ਵੈ ੇ ਦਰ ਾਉਂਦੀ ਹੈ:
•

ਕਨਰਧਾਰਨ: ਕਜੱ ਥੇ ਿੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿ ੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ (ਜਾਂ ੂੰ ਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਵੱ ਚ ਕਹੱ ੇ)
ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਅਕਧਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ ਤਬਦੀਲ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕਲਖਤੀ
ਆਕਗਆ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

•

ਆਮ ਭਾਗ: ਇਮਾਰਤ, ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਾ ੇ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਹੱ ੇ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ
ਜਾਂ ਇ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕਧਤ ਿੋਈ ਵੀ ਮਕਹਿ ੁਕਵਧਾਵਾਂ ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪ੍ਰ ਿੇਵਲ ਉੱਥੇ ਤਿ,

ਕਿਉਂਿੀ ਢਾਂਚੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਮਕਹਿ ੁਕਵਧਾਵਾਂ ਇਿੱ ਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਿ ਦੀ ਮਲਿੀਅਤ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ।
•

ਡੇਟਾ ੁਰੱਕਖਆ ਿਨੂੰ ਨ: ਿੋਈ ਵੀ ਿਨੂੰ ਨ, ਕਵਧਾਨ, ਅਧੀਨ ਿਨੂੰ ਨ, ਅਕਧਕਨਯਮ, ਆਰਡਰ, ਲਾ ਮੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਜਾਂ ਅਕਭਆ ਦੇ ਿੋਡ, ਿਨੂੰ ਨ ਦੀ ਬੂੰ ਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈ ਲਾ, ਜਾਂ ਕਿ ੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ੂੰ ਥਾ ਦੀਆਂ ਰਰਤਾਂ ਜਾਂ
ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ੁਰੱਕਖਆ ਕਵਅਿਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਪ੍ਾਰਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ
ਪ੍ਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਐਿਟ 2018 ਅਤੇ ਕਿ ੇ ਵੀ ਿਨੂੰ ਨੀ ੋਧ ਜਾਂ ਉ ਦੀ ਮੁੜ੍ ਪ੍ਰਕਿਕਰਆ ਅਤੇ GDPR ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

•

ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਐਿਟ ਦੀ ਅਨੁ ਚੀ 3 ਕਵੱ ਚ ਨਾਕਮਤ ਇੱ ਿ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ ਆਧਾਰ ਕਜਨਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ

ਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ("ਕਟਰਕਬਊਨਲ") ਲਈ ਫ ਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ
ਿਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਕ ੂੰ ਗ ਐਡ

ਨੋਕਟ ਜਾਰੀ ਿਰ ਿਦਾ ਹੈ।
•

ਖਾਲੀ ਿਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ: ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੋਈ ਆਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ੇ ਖਾ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਿਰਦਾ ਹੈ।

•

ਂ ਨ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਿਰਨ: ਿੋਈ ਉਪ੍ਿਰਨ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁਕੜ੍ਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਈਧ
ਂ ਨ
ਕਥਰ ਿਾਰਬਨ-ਈਧ
ਂ ਨ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁਕੜ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਈਧ

•

GDPR: ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ੈ ਿਰਨ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੁਿਤ ਗਤੀਕਵਧੀ ਤੇ
ਪ੍ਰਕਿਰਤਿ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਦੀ ੁਰੱਕਖਆ ਤੇ ਯਰੋਪ੍ੀਅਨ ਪ੍ਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਿਸ਼ਨ ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (EU)
2016/679 ਅਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਿੌਂ ਕ ਲ, ਅਤੇ ਮਨ ਖ ਆਦੇਸ਼ 95/46/EC

•

ਗਰੂੰ ਟਰ (ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ): ਿੋਈ ਤੀਜੀ ਕਧਰ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪ੍ੇ ਜਾਂ ਿੋਈ ਨ ਦੀਿੀ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਉਦੋਂ
ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਿਰਦਾ ਅਤੇ ਉ ਕਿ ੇ ਹੋਰ
ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾ ਿਰਦਾ ਹੈ ਕਜ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਾ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅ ਫਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ
ਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਿੋਈ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਵੱ ਲ ਬਿਾਇਆ ਉਨਹਾਂ
ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂੰ ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਨੂੰ ਨੀ ਿਾਰਵਾਈ ਿਰ ਿਦਾ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਬਹੁ ਆਿਪ੍ੇਸ਼ਨ ਘਰ (HMO): ਰਕਹਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾ HMO ਤਾਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇ ਨੂੰ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ
ਪ੍ਕਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ ਬਾਲਗਾਂ (16 ਾਲ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ ਉਮਰ) ਨੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕ ਰਫ ਇੱ ਿੋ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਕ ੂੰ ਗ ( ਿਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਿਟ 2006 ਦੇ ੈਿਸ਼ਨ 125 ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤੇ
ਅਨੁ ਾਰ ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਹਲਤਾਂ (ਪ੍ਖਾਨਾ, ਕਨਿੱਜੀ ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ
ਦੀ ਹਲਤ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਆਰ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਹਲਤਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱ ਿੋ ਕਵਅਿਤੀ ਿੋਲ

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਮਲਿੀਅਤ ਹੈ।
•

ਇਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰ: ਕਜੱ ਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਨ, ਹਰੇਿ ੂੰ ਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇ

ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ(ਿਾਂ) ਵਲ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ,
ਖਾ ਿਰਿੇ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਮੇਤ। ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ, ਹਰੇਿ ੂੰ ਯੁਿਤ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇ
ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀਆਂ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਵਲ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
•

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ: ਮੇਤ ਕਿ ੇ ੂੰ ਯੁਿਤ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ (ਉੱਪ੍ਰ ‘ਇਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ
ਦੇਖੋ)।

•

ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ: ਉਹ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਜ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਲਆ ਹੈ।

•

ਲੈ ਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਟ: ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਲਈ ਿੂੰ ਮ ਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾ ਬ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ
ਲੈ ਿੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਨ, ਮੁਰੂੰਮਤ ਿਰਵਾਉਣ ਆਕਦ ਵਰਗੀਆਂ ਿਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ਿਸ਼
ਿਰਦਾ ਹੈ।

•

ਗੁਆਂਢੀ: ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਗੁਆਂਢ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ

•

ਗੁਆਂਢ: ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦਾ ਥਾਨਿ ਖੇਤਰ

•

ਜਮਘਟ: ਕਿ ੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਮਘਟ (ਖਚਾਖਚਾ ਭਕਰਆ) ਉਦੋਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਟੈ ਟਾਂ ਕਵਚੋਂ ਕਿ ੇ ਕਵੱ ਚ
ਵੀ ਫੇਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਿਮਰੇ ਦਾ ਕਮਆਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜਗਹਾ ਦਾ ਕਮਆਰ (ਹੇਠਾਂ ਹਰੇਿ ਟੈ ਟ ਦੀ ਪ੍ਕਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ)।

•

ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਜੱ ਥੇ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਇੱ ਿ ਵੱ ਖਰੇ ਆਵਾ ਵਜੋਂ ਕਿ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ
ਤੇ ਕਦੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ; ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਇ ਨੂੰ ਾਰਾ ਜਾਂ ਇ ਦਾ ਕਹੱ ਾ ਿੇਵਲ ਇੱ ਿੋ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਕਲਆ ਹੈ; ਅਤੇ
ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਜ ਨੂੰ ਐਿਟ ਦੇ ਸ਼ਕਡਊਲ 1 ਅਧੀਨ ਬਾਹਰ ਰੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ।

•

ਰਕਜ ਟਰਡ ਮਾਲਿ ਮਿਾਨ: ਇੱ ਿ ਕਵਅਿਤੀ ਜੋ ਮਾਜ ਕਵਰੋਧੀ ਕਵਹਾਰ ਆਕਦ ( ਿਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਿਟ 2004 ਦੇ

ਭਾਗ 8 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕਤਆਰ ਿੀਤੇ ਰਕਜ ਟਰ ਕਵੱ ਚ ਦਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਕਿਰਾਇਆ: ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਮੇਂ ਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀ ਿੋਈ
ਵੀ ਰਿਮ (ਅਤੇ ਸ਼ੱ ਿ ਨੂੰ ਦਰ ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਰੂੰਮਤ, ਰੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ
ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤੀਆਂ ਿੋਈ ਵੀ ਰਿਮਾਂ)।

•

ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਕਟ : ਉਹ ਨੋਕਟ ਕਜ ਦੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ
ਵਰਤੋਂ ਿਰਨੀ ਰਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰ ਤਾਕਵਤ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕਚਤ ਿਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

•

ਕਿਰਾਇਆ ਅਫ ਰ: ਿਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੁਿਤ ਇੱ ਿ ੁਤੂੰਤਰ ਅਫ ਰ ਜੋ ਫੈ ਲਾ ਲੈ

ਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿੱਜੀ

ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਉ ਰਿਮ ਦਾ ਫੈ ਲਾ ਵੀ ਿਰ ਿਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜੋੜ੍ ਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਵੀ ੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ੋਨ ਕਵੱ ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ੋਨ (RPZ): ਇੱ ਿ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਕਜ ਕਵੱ ਚ ਿਾਕਟਸ਼ ਮੂੰ ਤਰੀ ਇੱ ਿ ੀਮਾ ਤੈਅ ਿਰ ਕਦੂੰ ਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਾਲ ਮੌਜਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੂੰ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਿਦਾ ਹੈ। ਿਾਕਟਸ਼ ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਿੀਤੀ ਿੋਈ ਵੀ ੀਮਾ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿੂੰ ਕ ਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈ ਇੂੰ ਡੈਿ (CPI) ਜਮਹਾਂ 1% ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 5
ਾਲਾਂ ਤਿ ਰਕਹ ਿਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ੋਨ ਅੂੰ ਦਰਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਵਾਲੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ
ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਵੀ ੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿ ੇ ਵਾਧ ਰਿਮ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫ ਰ ਨੂੰ ਅਰ ੀ ਦੇ
ਿਦੇ ਹਨ।

•

ਿਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਿ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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•

ਕਿਰਾਏਦਾਰ: ਿੋਈ ੂੰ ਯੁਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ੂੰ ਯੁਿਤ ਉਪ੍-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਉੱਪ੍ਰ ‘ਇਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗਅਲੱਗ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰ’ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ)ੋ ।

•

ਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਫ ਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ, ਇੱ ਿ ੂੰ ਥਾ ਜੋ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ: ਿਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਕ ੂੰ ਗ ਐਡ
ਕਿ ੇ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈਦਾ ਹੁੂੰ ਦੇ ਾਰੇ ਨਾਗਕਰਿ ਝਗਕੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਨਕਜੱ ਠਦੀ ਹੈ।

•

ਿਮਰੇ ਦਾ ਕਮਆਰ: ਇਹ ਉਲੂੰਘਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਵਰੋਧੀ ੈਿ ਵਾਲੇ ਲੋ ਿ, ਜੋ ਪ੍ਤੀ ਪ੍ਤਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਰਹੇ
ਹਨ, ਇੱ ਿੋ ਿਮਰੇ ਕਵੱ ਚ ੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 10 ਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ। ੌਣ ਵਾਲੇ

ਿਮਰੇ ਵਲੋਂ ਮੂੰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਿਮਰੇ ਨੂੰ ‘ਇਲਾਿੇ ਕਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਡਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਕਵੂੰ ਗ
ਰਮ’ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।
•

ਜਗਹਾ ਦਾ ਕਮਆਰ: ਲੋ ਿਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਦੀ ੀਮਾ ਤੈਅ ਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹ ਿਦੇ ਹਨ, ੌਣ ਵਾਲੇ ਿਮਰੇ
ਵਜੋਂ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਮਕਰਆਂ ਦੇ ਫਲੋ ਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਗਣਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕਧਤ ਹੈ। ਇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਿ
ਾਲ ਪ੍ਰ 10 ਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਕਚਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਧੇ ਕਵਅਿਤੀ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱ ਿ ਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ

ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਬਲਿੁਲ ਵੀ ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਿੇਅਰ ਫੁੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਵਾਲੇ ਿਮਕਰਆਂ ਤੇ ਕਵਚਾਰ ਨਹੀਂ
ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਰਨਾ ਕਿ ਇੱ ਿਵਚਨ ਕਵੱ ਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਵੱ ਚ ਬਹੁਵਚਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਜੱ ਥੇ
ਿਥਨ “ਕਿਰਾਏਦਾਰ” ਕਵੱ ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਕ ਆਦਾ ਕਵਅਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਮੇਤ “ਕਿਰਾਏਦਾਰ”
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਆਂ ਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਨਹਾਂ ਾਰੇ ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਤੇ ਇਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਸੈਕਸ਼ 3: ਮਾਡਲ ਟ ਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਾਮਾ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ

1.

ਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ(ਤੇ): (1) ________________________________________________
_______________________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(5)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(“ਟਕਰਾਏਦਾਰ”)
ਟਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ “ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ” ਉੱਪਰਲੇ ਹਰੇਕ ਟਵਅਕਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਟਵਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹ ਜ
ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਤਟਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠੇ ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹਣਗੇ।

ਈਮੇਲ ਪਤਾ(ਤੇ): (1) __________________________________________________
_______________________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(5)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
ਿੈਲੀਫ

ੰ ਬਰ: (1) __________________________________________________

_______________________________________________________________
(2)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(3)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(4)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
(5)_____________________________________________________________
_______________________________________________________________

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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2.

ਲੈ ਟਿੰ ਗ ਏਜੰ ਿ

ਨਾਮ: ____________________________________________________________
ਪ੍ਤਾ: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ: _____________________________________________________
ਰਕਜ ਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ: __________________________________________________
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ: _______________________________________________________
ਏਜੂੰ ਟ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗਾ:

ਏਜੂੰ ਟ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਲਈ ਪ੍ਕਹਲਾ ੂੰ ਪ੍ਰਿ ਕਬੂੰ ਦ ਹੈ:

3.

ਮਕਾ ਮਾਲਕ

ਾਮ (1): ________________________________________________________
ਾਮ (2): ________________________________________________________
(“ਮਕਾ ਮਾਲਕ”)
ਪਤਾ (ਮਕਾ ਮਾਲਕ 1): _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਪਤਾ (ਮਕਾ ਮਾਲਕ 2): _______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
ਈਮੇਲ ਪ੍ਤਾ(ਤੇ): _____________________________________________________
_______________________________________________________________
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ: __________________________________________
ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼

ੰ ਬਰ (ਮਕਾ ਮਾਲਕ 1): [ ____________ / ____ / _______ /ਬਕਾਇਆ ਹੈ – ਮਕਾ ਮਾਲਕ

ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼

ੰ ਬਰ (ਮਕਾ ਮਾਲਕ 2): [ ____________ / ____ / _______ /ਬਕਾਇਆ ਹੈ – ਮਕਾ ਮਾਲਕ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼

ੰ ਬਰ ਬਾਰੇ ਸੂਟਚਤ ਕਰੇਗਾ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ]

ੰ ਬਰ ਬਾਰੇ ਸੂਟਚਤ ਕਰੇਗਾ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ]

ਸੰ ਚਾਰ

4.

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹ ਟਕ ਐਕਿ ਦੇ ਅਿੀ ਜਾਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰ ਚਾਰ, ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ ਇਕ ਪਾਰਿੀ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਿੀ ੰ ੂ ਟਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੋ ਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਟਲਟਖਆਂ ੰ ੂ ਵਰਤਕੇ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣਗੇ:
 ਟ ਿੱਜੀ ਟਡਟਲਵਰੀ ਜਾਂ ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਟਡਟਲਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ; ਜਾਂ
 ਿਾਰਾਵਾਂ [2 ਜਾਂ 3] ਅਤੇ 1] ਟਵਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ।
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰ ਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਕ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਟਿਆ

ਾਲ ਟਵਚਾਰ ਕਰ

ਟਕ ਕੀ ਇਹ ਟਵਕਲਪ ਉ ਹ ਾਂ ਲਈ ਮੁ ਾਸਬ ਹੈ। ਇਹ ੋ ਿ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਸਾਰੇ ੋ ਟਿਸ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ
ਜਾਣਗੇ, ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ੋ ਟਿਸ ਵਰਗੇ
ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰ

ੋ ਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ।

ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਟਕ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਟਮਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਿੱਕ ਦੂਜੇ ੰ ੂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਵੇਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਟਚਤ ਕਰ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹਣ ਟਜਸ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਟਵਿੱ ਚ ਸੂਟਚਤ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜੇ ਟਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇ

ੰ ੂ ਇਲੈ ਕਿਰਟ ਕ ਤਰੀਕੇ ਾਲ ਜਾਂ ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਟਡਟਲਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹ, ਤਾਂ ਇਹ

ਮੰ ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਦਸਤਾਵੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਹ ਟਗਆ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਟਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰ
ਵਾਲੀ ਪਾਰਿੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾ

ਾ ਕਰੇ ਟਕ ਉਸ ੰ ੂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਮਲੇ ਹ । ਇਹ ਵਾਿੂ ਟਡਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ

ਟਕਸੇ ਲੜ੍ੀਂਦੀ ੋ ਟਿਸ ਦੀ ਟਮਆਦ ਟਵਿੱ ਚ ਕਾਰਗਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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5.

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਪਤਾ:

(“ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ”)
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਟਕਸਮ: ___________________________________________________
(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਫਲੈ ਟ / ਬੂੰ ਗਲਾ / ਿਾਟੇਜ / ਟੈਰੇ ਹਾਊ / ਮ
ੈ ੀ-ਕਡਟੈਚਡ ਹਾਊ / ਕਡਟੈਚਡ ਹਾਊ ਆਕਦ)

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਾਲ ਕਈ ਹਰ ਖੇਤਰ/ਸਹੂਲਤਾਂ: ____________________________
_______________________________________________________________
ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰ/ਸਹੂਲਤਾਂ: ______________________________________________
_______________________________________________________________
ਕਈ ਛਿੱ ਡੇ ਖੇਤਰ/ਸਹੂਲਤਾਂ: ______________________________________________
_______________________________________________________________
ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ [ਅਣਫਰਟ ਸ਼ਡ/ਫਰਟ ਸ਼ਡ ਜਾਂ ਅੰ ਸ਼ਕ ਫਰਟ ਸ਼ਡ ਹੈ]। ਹਰ ਵੇਰਟਵਆਂ ਲਈ ਇ ਵੈਂਿਰੀ ਜਾਂ
ਟਰਕਾਰਡ ਆਫ ਕੰ ਡੀਸ਼ ਦੇਖ।
ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ

ਟਵਿੱ ਚ ਸਟਥਤ [ ਹੀਂ ਹੈ/ਹੈ]।

ਜੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ੰ ੂ ਟ ਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ

ਟਵਿੱ ਚ

ਸਟਥਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹਵੇਗੀ ਟਜਸ ਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਿਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ਟਕ ਕੀ ਉੱਪਰ ਟਦਖਾਈ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ
ਟਵਿੱ ਚ ਸਟਥਤ ਹੈ https://www.mygov.scot/rent-pressure-zone-checker/
ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਬਹੁ ਆਕੂਪੇਸ਼ ਘਰ (HMO) [ ਹੀਂ ਹੈ/ਹੈ]।
HMO 24-ਘੂੰ ਟੇ ੂੰ ਪ੍ਰਿ ਨੂੰਬਰ: ____________________________________________
HMO ਲਾਇ ੂੰ


ਕਮਆਦ ਪ੍ੁੱ ਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ _/_/ ਜਾਂ

ਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਿੋਲ ਨਕਵਆਂ ਿਰਨ ਦੀ ਅਰ ੀ ਜਮਹਾਂ ਿਰਵਾਈ ਹੈ

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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6.

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਟ ਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ੰ ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਵੇਗੀ: _________________________
(“ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ”)

7.

ਕਬ ਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਜੋਂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਰਟਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ
ਵੀ ਵਪਾਰ, ਕਾਰਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਲਖਤੀ ਇਜਾ ਤ ਲੈ ਣੀ ਰੂਰੀ ਹੈ।

8.

ਟਕਰਾਇਆ

ਟਕਰਾਇਏ £ __________________ ਦਾ ਪਰਤੀ [ਹਫਤਾ/ਪੰ ਦਰਾਂ ਟਦ /ਚਾਰ ਹਫਤੇ/ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀ ਾ/ਟਤਮਾਹੀ/ਛੇ
ਮਹੀ ੇ ] [ਐਡਵਾਂਸ/ਬਕਾਇਆ] ਭੁਗਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਹਲਾ ਭੁਗਤਾ

ੰ ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ _________________ ਦੀ ਟਮਆਦ ਲਈ £

ਹਵੇਗਾ।

(ਟਕਰਾਏ ਦੀ ਅਟਿਕਤਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜ ਐਡਵਾਂਸ ਟਵਿੱ ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਹੈ।)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾ (ਕਦਨ/ਤਾਰੀਖ ਪ੍ਾਓ) ੰ ੂ ਟਮਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ [ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ
ਟਦ /ਪੰ ਦਰਾਂ ਟਦ /ਚਾਰ ਹਫਟਤਆਂ ਦੀ ਅਵਿੀ/ਤਾਰੀਖ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਮਹੀ ਾ/ਤਾਰੀਖ ਹਰੇਕ 3 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੀ
ਅਵਿੀ/ਤਾਰੀਖ ਹਰੇਕ 6 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੀ ਅਵਿੀ/ਤਾਰੀਖ] ੰ ੂ ਜਾਂ ਪਟਹਲਾਂ।

ਤਰੀਕਾ ਟਜਸ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰ ਾ ਹੈ: _______________
(ਇਹ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਟਕਸੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਟਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ
ਪਟਰਸਟਥਤੀਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਇਹ ਮੁ ਾਸਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।)
ਹੇਠ ਟਲਖੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਟਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟਵਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਹ :

(ਿੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਿੱ ਠੇ ਚੀ ਬਣਾਓ)

9.

ਟਕਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ

ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਕਰਾਏ ਦਾ ਕਈ ਭੁਗਤਾ

ਕਦੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦੀ ਹਈ ਤਾਰੀਖ ਪਾਈ

ਟਲਖਤੀ ਰਸੀਦ ਦੇਵੇਗਾ: ਭੁਗਤਾ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ (ਟਜਵੇਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਵੇ) ਟਜਹੜ੍ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ
ਰਟਹੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟਕ ਅਿੱ ਗੇ ਹਰ ਕਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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10.

ਟਕਰਾਏ ਟਵਿੱ ਚ ਵਾਿਾ

ਟਕਸੇ ਵੀ ਬਾਰਹਾਂ ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੀ ਅਵਿੀ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਇਆ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਟ ਆਦਾ ਵਾਰ ਹੀਂ ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਈ ਵੀ ਵਾਿਾ ਹ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ ਟਤੰ

ਮਹੀਟ ਆਂ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਦੇਣਾ ਰੂਰੀ

ਹੈ। ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਲਈ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਦੇਣਾ ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਜਸ
ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ‘ਟ ਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ (ਟ ਰਿਾਟਰਤ ੋ ਟਿਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ) (ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ) ਅਟਿਟ ਯਮ 2017’

ਟਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਗਈ ਹੈ। ੋ ਟਿਸ ੰ ੂ ਉੱਪਰ ‘ਸੰ ਚਾਰ’ ਦੀ ਿਾਰਾ ਟਵਿੱ ਚ ਸਟਹਮਤ ਹਏ ਸੰ ਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੇਟਜਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਟਮਲਣ ਤੋਂ 21 ਟਦ ਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਵਾਿੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਟਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ੰ ੂ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਉਸ ੰ ੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਗੈਰਮੁ ਾਸਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਤਕ ਇਹ ਸੰ ਪਤੀ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ

(RPZ) ਟਵਿੱ ਚ ਹੀਂ ਹੈ। ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਟਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਕਲ

ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਟਕਰਾਇਆ ਵਿਾਉਣ ਦੇ ੋ ਟਿਸ ਦੇ ਭਾਗ 3 ੰ ੂ

ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਟਕ ਉਸ ਦੀ ਟਕਰਾਇਆ

ਅਫਸਰ ਕਲ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰ ਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਗ 3 ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਟਵਿੱ ਚ ਫੇਲਹ ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵੇਗਾ
ਟਕ ੋ ਟਿਸ ਟਵਿੱ ਚ ਪਰਸਤਾਟਵਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਾਿੂ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰਭਾਵੀ ਹਵੇਗਾ।
ਜੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ

ਟਵਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਕਲ ਹਵਾਲਾ ਹੀਂ ਦੇ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ੇ ਉਸ ਅਟਿਕਤਮ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਵੇਗੀ ਟਜਸ ਾਲ ਟਕਰਾਇਆ
ਵਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11.

ਟਡਪਾਟ ਿ

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਟਦ ਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਕਸੇ ਿੈਂ ੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟ ਿ ਸਕੀਮ
ਦੇ ਾਲ ਪਰਾਪਤ ਹਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਵੀ ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿੈਂ ੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟ ਿ ਸਕੀਮ ਟਕਸੇ ਟਡਪਾਟ ਿ ੰ ੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਤੋਂ
ਮ

ਰ
ੂ ਇਿੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ-ਪਾਰਿੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਮੁੜ੍ ਭੁਗਤਾ ਲਈ ਟ ਯਤ ਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ੰ ੂ ਜਾਂ ਪਟਹਲਾਂ, £

ਦਾ ਟਡਪਾਟ ਿ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਦਿੱ ਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਡਪਾਟ ਿ ਲਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਟਡਪਾਟ ਿ ਲਈ ਮਕਾ ਮਾਲਕ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਕਈ ਟਵਆਜ ਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਕ ੰ ੂ

ਅ ੁਸਾਰ, ਟਡਪਾਟ ਿ ਦੀ ਰਕਮ ਦ ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਤੋਂ ਟ ਆਦਾ ਹੀਂ ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਪਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀਂ ਹ ਸਕਦੇ ਹ । ਉਦਾਹਰ ਲਈ, ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ
ਟਫਸ ਲਈ ਚਾਰ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਹਲਟਡੰ ਗ ਫੀਸ ਲੈ ਣਾ (ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਟਬ ਾਂ ਕੀ ਹਲਟਡੰ ਗ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਯਗ
ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਂ)।
ਿੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਿ

(ਨਾਮ ਪ੍ਾਓ) ਹੈ ਅਤੇ

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਉਨਹਾਂ ਦੇ ੂੰ ਪ੍ਰਿ ਵੇਰਵੇ ਹਨ: _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
ਟਜਿੱ ਥੇ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਲਾਗਤ ਲਈ ਜਾਂ ਟਕਸੇ ਖਾਸ ਚੀ

ੰ ੂ ਕਰ

ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਲਾਗਤ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਟਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਟਕਸੇ
ਹਰ ਕੰ ਮ ਜਾਂ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ੰ ੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਲਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਟਦਿੱ ਤੇ ਟਕਸੇ ਟਡਪਾਟ ਿ ਟਵਚੋਂ ਮੁ ਾਸਬ ਲਾਗਤਾਂ ੰ ੂ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਕਸੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣਯਗ ਟਕਰਾਇਆਂ, ਇਿੱਕ-ਵਾਰਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਰਕਮ, ਜਾਂ ਭੁਗਤਾ
ਭੁਗਤਾ

ਾ ਕੀਤੇ ਯੂਟਿਲਿੀ ਟਬਲ, ਜਾਂ ਤੜ੍ਫੜ੍ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਰਕਮ ਦਾ

ਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਟਵਿੱ ਚ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਿੈਂ ੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟ ਿ ਸਕੀਮ ੰ ੂ ਟਡਪਾਟ ਿ ਟਰਲੀ ਕਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਪਾਰਿੀ ੰ ੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਰਕਮ ਾਲ ਅਸਟਹਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ
ਪਰਸ਼ਾਸਕ ਇਿੱਕ ਟਵਵਾਦ ਰੈ ਲੂਸ ਟਵਿੀ ਪਰਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਟ ਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜ ਿੈਂ ੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟ ਿ ਸਕੀਮ ਤੋਂ

ਟ ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇ ਹ ਾਂ ਖਰਟਚਆਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ੰ ੂ ਿੈਂ ੈਂ ਸੀ ਟਡਪਾਟ ਿ ਸਕੀਮ (ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ) ਟਵਿੱ ਚ ਲਿੱਟਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਟਿਟ ਯਮ 2011 (http://www.legislation.gov.uk/ssi/2011/176/contents/made)

12.

ਉਪ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟ ਰਿਾਰ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਟਲਖਤੀ ਇਜਾ ਤ ਾ ਟਮਲੀ ਹਵੇ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਹ ਹੀਂ ਕਰ ਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਕਸੇ ਟਹਿੱ ਸੇ) ੰ ੂ ਅਿੱ ਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ,

•

ਟਕਸੇ ਲਜਰ ੰ ੂ ਟਲਆਉਣਾ,

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਕਸੇ ਟਹਿੱ ਸੇ) ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਟਹਿੱ ਤ ੰ ੂ ਟ ਰਿਾਟਰਤ ਕਰ ਾ, ਜਾਂ

•

ਦੂਜੀ ਤਰਹਾਂ ਾਲ, ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟਕਸੇ ਟਹਿੱ ਸੇ) ਤੇ ਕਬ ਾ, ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਕਲ ਛਿੱ ਡਣਾ ਜਾਂ
ਅਲਿੱਗ ਹਣਾ।

13.

ਦੂਜੇ ਟ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ੋ ਿੀਟਫਕੇਸ਼

ਜੇ ਕਈ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਟਵਅਕਤੀ (ਜ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਹੀਂ ਹੈ) ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਾਲ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਦਾ ਾਮ,
ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਾਲ ਟਰਸ਼ਤੇ ੰ ੂ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵਿੱ ਚ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਦਿੱ ਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਉਹ ਟਵਅਕਤੀ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਦਿੱ ਸਣਾ
ਪਵੇਗਾ।

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁ ਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਟਕ ਉ ਹ ਾਂ ਾਲ ਰਟਹ ਟਰਹਾ ਕਈ ਵੀ ਟਵਅਕਤੀ ਕਈ
ਵੀ ਅਟਜਹੀ ਚੀ

ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘ ਾ ਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ

ਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਕਿ ੇ ਵੀ ਿੂੰ ਮ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਠਕਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ੇ ਵੀ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ,
ਨਕਵਆਿਰਨ ਜਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਜੱ ਥੇ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਉ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਇਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਰਕਹਣ
ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਗੈਰਲਾਇ ੂੰ

ਵਾਲੀ

ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ “ਬਹੁ ਆਿਪ੍ੇਸ਼ਨ ਘਰ” (HMO) (ਦੇਖੋ ਸੈਕਸ਼ 2: ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ “ਬਹੁ ਆਿਪ੍ੇਸ਼ਨ ਘਰ” ਦੀ ਪ੍ਕਰਭਾਸ਼ਾ ਲਈ)।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾ ਬ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਨਹਾਂ ਮੇਤ ਜੇ ਲਾਗ ਹੋਣ, ਿਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ
ਖਰਚੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਉਲੂੰਘਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਉ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਿੀਤਾ ਕਗਆ,
ਗੈਰਲਾਇ ੂੰ

ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਣਰਕਜ ਟਰਡ “ਬਹੁ ਆਿਪ੍ੇਸ਼ਨ ਘਰ” ਮੂੰ ਕਨਆ ਕਗਆ।

14.

ਜਮਘਿ

ਲਕਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਜ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰ ਟਵਿੱ ਚ ਰਟਹ ਸਕਦੇ ਹ , ਕਮਰੇ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, ਲਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਟਲੰਗ
ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਟਤਆਂ ਤੇ ਟ ਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਲਟਵੰ ਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ ੰ ੂ ਕਮਟਰਆਂ ਵਜੋਂ ਟਗਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਈ
ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ੰ ੂ

ਹੀਂ।

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਭੀੜ੍-ਭੜ੍ਿੱ ਕੇ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਬਹੁਤ
ਭੀੜ੍ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਟ ਕਾਲ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੇ
ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

15.

ਬੀਮਾ

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਾਲ ਸਬੰ ਟਿਤ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰ ਲਈ
ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਉਹ ਚੀ ਾਂ ਜ ਸੰ ਪਤੀ ਇ ਵੈ ਿਰੀ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ । ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਾਲ
ਸਬੰ ਟਿਤ ਟਕਸੇ ਵੀ ਚੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੀਂ ਹਵੇਗਾ।
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਉ ਹ ਾਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰ ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਟਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ
ਆਪਣੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਲਈ ਲੜ੍ ਹੈ। ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਟ ਿੱਜੀ ਸਮਾ , ਖਾਣ ਦੇ ਸਮਾ ਅਤੇ ਉਪਭਗੀ
ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਈ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹ ਜ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ
ਟਲਆਇਆ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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16.

ਗੈਰਹਾ ਰੀਆਂ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੋਂ 14 ਤੋਂ
ਟ ਆਦਾ ਟਦ ਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਹਾ ਰ ਰਟਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾ ਰੀ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ਉਪਾਅ ਕਰ ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਟਜ ਹ ਾਂ ਦੀ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਲੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੈਕਸ਼ ‘ਮੁ ਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ’ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਉਟਚਤ ਮੁ ਾਸਬ ਉਪਾਅ ਕਰ ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ।

17.

ਮੁ ਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਦੀ ਉਟਚਤ ਸੰ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁ ਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੈ:
•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਉਟਚਤ ਢੰ ਗ ਾਲ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰਿੱ ਖ;

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਖਤਰ ਾਕ ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀ ਾ ਟਲਆਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਟਕ
ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਉਪਕਰ ਾਂ, ਬਾਰਬਟਕਊ ਜਾਂ ਹਰ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀ ਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰ ਾਂ ਲਈ
ਪੈਿਰਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਮ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਸਿਰੇ ;

•

ਡਰੇ ਜਾਂ ਸੈ ੀਿਰੀ ਉਪਕਰ ਾਂ ਜਾਂ ਡਰੇ ਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ੁਕਸਾ ਦੇਹ ਤੇਲ, ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਹਰ ੁਕਸਾ ਦੇਹ ਜਾਂ ਖਰ
ਪਦਾਰਥ ਾ ਰਿੱ ਖ;

•
•
•

ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਟਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ੰ ੂ ਜੰ ਮਣ ਤੋਂ ਰਕੇ;
ਅਿੱ ਗ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਪਤੀਆਂ ੰ ੂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ;
ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਟਫਟਿੰ ਗਾਂ ੰ ੂ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਣ ੰ ੂ ਯਕੀ ੀ
ਬਣਾਓ;

•

ਿੂੰ ਆਂ ਸੂਚਕਾਂ, ਕਾਰਬ ਮ ੋ ਆਕਸਾਈਡ ਸੂਚਕਾਂ, ਗਰਮੀ ਸੂਚਕਾਂ ਜਾਂ ਅਿੱ ਗ ਲਈ ਅਲਾਰਮ ਟਸਸਿਮ ਾਲ
ਛੇੜ੍ਖਾ ੀ ਹੀਂ ਕਰ ੀ;

•

ਦਰਵਾ ਾ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦੀ ਟਵਵਸਥਾ ਾਲ ਛੇੜ੍ਖਾ ੀ ਹੀਂ ਕਰ ੀ।

18.

ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ ਆਟਦ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ ਟਕ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ (ਹੇਠਾਂ ਦਿੱ ਸੇ) ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਲੜ੍ੀਂਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ-ਪੂਰਵ ਜਾਂਚ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਸੁਚ ਾ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਅਤੇ ਰਿੱ ਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਇਸ ਕੰ ਮ ੰ ੂ ਕਰ ਕਾਰ ਹਏ ਟਕਸੇ ੁਕਸਾ

ੰੂ

ਠੀਕ ਕਰ ਦੀ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ੁਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਿੱਗਣ ਤੇ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਇਿੱਕ ਉਟਚਤ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ੰ ੂ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਟ ਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਟਦਿੱ ਤੀ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਹੇਠਾਂ ਟਲਖੇ ਅ ੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟ ਆਰਾਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਾ
ਪਵੇਗਾ:
•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਿਾਈਿ ਹਵੇ ਅਤੇ ਲਕਾਂ ਦੇ ਰਟਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਰੇ ਪਟਹਲੂਆਂ ਟਵਿੱ ਚ
ਉਟਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਟਫਿੱ ਿ ਹਵੇ।

•

ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਟਹਿੱ ਸਾ (ਡਰੇ , ਗਿਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਮੇਤ) ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੁ ਾਸਬ ਸਟਥਤੀ
ਟਵਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾ ੀ ਅਵਸਥਾ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਪਾਣੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਟਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਵਾਲੇ ਇੰਸਿਾਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਸਫਾਈ, ਜਗਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਅਤੇ ਗਰਮ
ਪਾਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਟਚਤ ਸਟਥਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾ ੀ ਅਵਸਥਾ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਕਈ ਵੀ ਟਫਕਸਚਰ, ਟਫਟਿੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰ ਜ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤਟਹਤ ਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਉਟਚਤ ਸਟਥਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾ ੀ ਅਵਸਥਾ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤਟਹਤ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਵੀ ਫਰਟ ਟਸ਼ੰ ਗਾਂ ਉਸ ਉਦੇਸ ਲਈ

ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਢੰ ਗ ਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਯਗ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹ ਟਜਸ ਲਈ ਉਹ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹ ।
•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਿੱ ਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ (ਸੂਚਕ) ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗ
ਜਾਂ ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਟਵਿੱ ਚ ਚੇਤਾਵ ੀ ਟਦੰ ਦੇ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ

•

1।

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਚੇਤਾਵ ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬ
ਮ ੋ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ ਜਮਾਅ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ2।

ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਟ ਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਲਈ
ਆਸਾ ੀ ਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ੋ ਿਸ ਟਵਿੱ ਚ, ਜਾਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਿੱਬਸਾਈਿ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ
ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਟਕ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਟਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੈ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟਹਲੀ ਵਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਹੀ ਉਸ ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਮੁ ਾਸਬ ਸਮੇਂ ਟਵਿੱ ਚ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲ

ਂ ਪਰਾਪਰਿੀ ਚੈਂਬਰ ("ਟਿਰਟਬਊ ਲ") ਲਈ ਫਸਿ-ਿੀਅਰ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਕਲ ਅਰ ੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ ਹਾਊਟਸੰ ਗ ਐਡ
ਅਟਿਕਾਰ ਹੈ। ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਅਰ ੀ ੰ ੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਟਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ
ਅਤੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰ ਲਈ, ਟਵਚੌਲਗੀ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹ ਕੇ); ਅਰ ੀ ਤੇ
ਟਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ੰ ੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਕਲ ਇਹ ਅਟਿਕਾਰ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਮਕਾ ਮਾਲਕ
ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰਾ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈ ਰੂਰੀ ਕੰ ਮ ਕਰਵਾਏ।
ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰ ਟਵਿੱ ਚ ਉਹ ਕੰ ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀਂ ਹ ਟਜਸ ਲਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਾਲ
ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਟਕਸੇ ਚੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਰਿੱ ਖਰਖਾਅ ੰ ੂ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਿਾਉਣ ਲਈ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲ ਅਟਿਕਾਰ ਹੈ।
ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ:

1

2

ਅੱ ਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀਪ੍ਰਵਿ ਕਵਵ ਥਾ ਤੇ ਿਾਕਟਸ਼ ਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਧਾਕਨਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ
ਕਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਦੱ ਤੇ ਘਰ ਕਵੱ ਚ ਿਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਿ ਾਈਡ ਅਲਾਰਮਾਂ ਦੀ ਕਵਵ ਥਾ ਤੇ ਿਾਕਟਸ਼ ਰਿਾਰ ਦਾ ਕਵਧਾਕਨਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਦੇ
ਟਕਸੇ ਹਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਾਲ ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਸਟਥਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਟਚਤ ਹਵੇ) ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਟਖਆ:
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਟਕ ਸਾਰੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰ ਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਰਟਜਸਿਰਡ
ਇੰਜੀ ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲਾ ਾ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਜਾਂਚ ਹਵੇਗੀ। ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਟਖਆ

ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿੱ ਖਣੇ ਰੂਰੀ ਹ । ਗੈਸ
ਸੁਰਿੱਟਖਆ (ਇੰਸਿਾਲੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਅਟਿਟ ਯਮ 1998 ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਤੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਕੰ ਮ ਜਾਂ

ਗੈਸ ਉਪਕਰ ਾਂ ਾਲ ਟਕਸੇ ਵੀ ੁਕਸ ਦੀ ਟਰਪਰਿ ਕਰ ਦੀ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਟਜਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ੰ ੂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ੰ ੂ ਉ ਹ ਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ੰ ੂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਮ ਹ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਜ ਹ ਾਂ ੰ ੂ ਗੈਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੁਰਿੱਟਖਅਤ
ਮੰ ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਏਗਾ ਟਕ ਕਾਰਬ ਮ ੋ ਆਕਸਾਈਡ ਸੂਚਕ ਇੰਸਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟਜਿੱ ਥੇ ਸਟਥਰ

ਂ
ਕਾਰਬ -ਈਿ
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰ ਹ (ਉ ਹ ਾਂ ਉਪਕਰ ਾਂ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਕੇ ਜ ਟਸਰਫ ਕੁਟਕੰ ਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ) ਜਾਂ ਟਜਿੱ ਥੇ

ਂ
ਸਟਥਰ ਕਾਰਬ -ਈਿ
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰ ਇੰਿਰ-ਕ ੈ ਕਿਡ ਜਗਹਾ ਟਵਿੱ ਚ ਹ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਗੈਰੇਜ। ਬੈਡਰੂਮ ਅਤੇ ਟਲਟਵੰ ਗ ਰੂਮ
ਂ
ਟਵਿੱ ਚ ਵੀ ਕਾਰਬ ਮ ੋ ਆਕਸਾਈਡ ਸੂਚਕ ਦੀ ਲੜ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਬ -ਈਿ
ਵਾਲੇ ਉਪਕਰ ਦੀ ਿੂਮ ਾਲ ਕਮਰੇ
ਂ ” ਟਵਿੱ ਚ ਲਿੱਕੜ੍, ਕਲਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਵਚੋਂ ਟ ਕਲੀ ਹੈ। “ਕਾਰਬ -ਈਿ
ਟਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਟਖਆ:
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਉਪਕਰ ਾਂ ਤੇ ਘਿੱ ਿ ਘਿੱ ਿ ਹਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਿੱਕ ਟਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ ਇਲੈ ਕਿਰੀਕਲ
ਇੰਸਿਾਲੇ ਸ ਹਾਲਾਤ ਟਰਪਰਿ
(EICR) ਅਤੇ ਪਰਿੇਬਲ ਉਪਕਰ ਿੈਸਟਿੰ ਗ (PAT) ਸਾਮਲ ਹ । EICR ੰ ੂ ਇਿੱਕ ਯਗ ਯਗ ਟਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ EICR ਅਤੇ ਟਕਸੇ ਵੀ PAT ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਸੂਚਕ:
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਮੇ -ਪਾਵਰਡ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਸੂਚਕ ਇਿੱਥੇ ਇੰਸਿਾਲ
ਹ (1) ਕਮਰੇ ਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਟਹਣ ਵਾਟਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਟਦ ਦੇ ਰਟਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ਅਤੇ
(2) ਹਰੇਕ ਪਟਰਵਹ ਜਗਹਾ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਗਲੀਆਰੇ ਜਾਂ ਲੈਂ ਟਡੰ ਗਾਂ, ਰਸਈ ਟਵਿੱ ਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਅਲਾਰਮ ਇੰਿਰਟਲੰਕ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ।
ਇੰਸਿਾਲੇ ਸ਼ ਾਂ:
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਟਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈ ੀਿੇਸ਼ , ਜਗਹਾ ੰ ੂ ਗਰਮ ਕਰ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈ ਇੰਸਿਾਲੇ ਸ਼ ਾਂ ੰ ੂ ਮੁਰੰਮਤ ਹਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾ ੀ ਸਟਥਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੇਗਾ (ਟਕਰਾਏਦਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਟਜ ਹ ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਹਿਾਉਣ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੈ, ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਕੇ)
ਅ ਰ ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ (EPC):
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਿੱਕ ਵੈਿ EPC (10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀਂ) ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਰਸਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਟਹਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਾਲ ਇਿੱਕ ਕਮਰਾ ਟਕਰਾਏ
ਤੇ ਹੀਂ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਫਰਟ ਟਸ਼ੰ ਗਾਂ:
ਮਕਾ ਮਾਲਕਾਂ ੰ ੂ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਟਦਿੱ ਤਾ ਟਗਆ ਸਾਰਾ ਗਿੱ ਦੀਦਾਰ ਫਰ ੀਚਰ ਸੰ ਸ਼ਟਿਤ ਕੀਤੇ
ਅ ੁਸਾਰ ਫਰ ੀਚਰ ਅਤੇ ਫਰਟ ਟਸ਼ੰ ਗਾਂ (ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਟਖਆ) ਅਟਿਟ ਯਮਾਂ 1988 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਜਵੇਂ ਟਕ
ਸਥਾਈ ਟਬਟਲੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਟਣਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਖਰਾਬ ਟਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਟਫਟਿੰ ਗਾਂ:
ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਟਫਟਿੰ ਗਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ

ਮੁ ਾਸਬ ਸਟਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੰ ਮਕਾ ੀ ਅਵਸਥਾ ਟਵਿੱ ਚ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹ । ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ
ਟਫਕਸਚਰਾਂ, ਟਫਟਿੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਫਰਟ ਟਸ਼ੰ ਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਗਾ ਜ ਖਰਾਬ ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ ਅਤੇ ਇ ਹ ਾਂ ੰ ੂ
ਮੁ ਾਸਬ ਸਮਾਂ ਅਵਿੀ ਟਵਿੱ ਚ ਕਰੇਗਾ। ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਾਲ ਰਟਹਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁਿੱ ਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰ ਹਏ ੁਕਸਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਲਈ
ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਟਵਿੱ ਚ ਅਟਜਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਸੇ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਟਜੰ ੀ ਛੇਤੀ ਹ ਸਕੇ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਸੂਟਚਤ ਕਰ ਦੀ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰ ਦੀ ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚ ਾ ਟਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦੀ ਤੋਂ ਲਦੀ ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਟਮਆਰਾਂ ਤਟਹਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ੰ ੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਯਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਮੁ ਾਸਬ ਪਹੁੰ ਚ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦੇਵੇਗਾ
(‘ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ’ ਤੇ ਿਾਰਾ ਦੇਖ)।

ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਟਜੰ ਮੇਵਾਰ ਹਵੇਗਾ ਟਜਿੱ ਥੇ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਗਟਹਲੀ ਾਲ
ਸਬੰ ਟਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਾਲ ਰਟਹ ਰਹੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟਕਸੇ ਮਟਹਮਾ

ਾਲ ਸਬੰ ਟਿਤ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਇਹ ਦੇਵੇਗਾ:
•

ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ;

•

ਟਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ਜਾਂਚ ਟਰਪਰਿਾਂ (EICR ਅਤੇ PAT);

•

ਅ ਰ ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ (ਜਦੋਂ ਤਕ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਰਸਈ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਰਟਹਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਟਵਿੱ ਚ
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਾਲ ਇਿੱਕ ਕਮਰਾ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਹੀਂ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ)।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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19.

ਲੀ

ੇਲ

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅਤੇ ਦੌਰਾ , ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਟਖਆ ੰ ੂ
ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀ

ੇ ਲ ਤੋਂ ਹਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ ਜਟਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਈ ਮੁ ਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ

ਹ ।

20.

ਮੁਰੰਮਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਅਟਿਟਕਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁ ਾਸਬ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ 48 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਟਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੜ੍ ਹੈ। ਅਟਿਟਕਰਤ
ਉਦੇਸ਼ ਹ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਟਜਸ ਦੀ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਕ ੰ ੂ

ਰਾਹੀਂ, ਇਸ

ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਟਹਤ, ਜਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਵਿੱ ਚਕਾਰ ਟਕਸੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਟਹਤ; ਇਹ
ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਦੀ; ਕੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਟਕਸੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਲੜ੍ ਹੈ; ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ

ਸੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਦੀ ਲੜ੍ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾ ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅਟਿਕਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰ ਚ ਵੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਟਜਵੇਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਏ ਤੇ ਰਿੱ ਟਖਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ।

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਹਰ ਟ ਆਦਾ ਪਰਚੂਰ ਅਟਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ
ਹੀਂ ਰਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਵੇਂ ਪਾਰਿੀਆਂ ਗੈਰ- ਰੂਰੀ ਸਮਿੱ ਟਸਆ ੰ ੂ ਟ ਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹਿੱ ਲ ਕਰ ਾ ਚਾਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹ ।
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਕਲ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਤੋਂ ਟਬ ਾਂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕਲ ਰਿੱ ਖੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਾਲ
ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਾ ਅਟਿਕਾਰ ਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਕੇ।

21.

ਦੂਟਜਆਂ ਲਈ ਸਟਤਕਾਰ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਜ ਉਸ ਾਲ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਟਕਸੇ ਦੂਜੇ ਟਵਅਕਤੀ ਾਲ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ
ਹੀਂ ਕਰ ਗੇ। ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਟਵਅਕਤੀ ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਮਕਾ

ਮਾਲਕ, ਏਜੰ ਿ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ।

“ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਾਲ ਟਵਹਾਰ ਕਰ ਾ ਟਜਸ ਕਾਰ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਬੇਚੈ ੀ,
ਕਟਠ ਾਈ, ਕਸ਼ਿ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾ ੀ ਹਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵ ਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਟਜਸ ਕਾਰ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਕਸ਼ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਕਸੇ
ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਕਸ਼ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਬੇਚੈ ੀ ਜਾਂ ਕਟਠ ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਉਹ ਜ ਉਸ ਾਲ ਰਟਹ ਰਹੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ੰ ੂ ਲਾ ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੀਂ
ਕਰ ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਬਹੁਤ ਟ ਆਦਾ ਸ਼ਰ ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਇ ਹ ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੀਂ ਹੈ, ਿੀਵੀ, CD ਪਲੇ ਅਰਾਂ, ਟਡਟਜਿਲ
ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਅਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟਮਊਟ ਕਲ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ DIY ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਿੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;

•

ਪਾਲਤੂ ਜਾ ਵਰਾਂ ੰ ੂ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਟ ਯੰ ਤਟਰਤ ਕਰ ਟਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਟਹਣਾ ਜਾਂ ਉ ਹ ਾਂ ੰ ੂ ਹਰ ਲਕਾਂ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ
ੁਕਸਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੀ ਆਟਗਆ ਦੇਣਾ;

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ੰ ੂ ਅਸ਼ਾਂਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣਾ;

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਦੇ ਟਕਸੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਗੁਆਢ
ਂ ਟਵਿੱ ਚ ਤੜ੍-ਫੜ੍ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ੁਕਸਾ
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ;
•

ਅਣਅਟਿਟਕਰਤ ਜਗਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਣਉਟਚਤ ਸਟਮਆਂ ਤੇ ਗੰ ਦਗੀ ਛਿੱ ਡਣਾ;

•

ਇਸ ੰ ੂ ਰਕਣ ਲਈ ਮੁ ਾਸਬ ਕਦਮਾਂ ੰ ੂ

ਾ ਚੁਿੱ ਕਣ ਕਾਰ (ਬਿੱ ਟਚਆਂ ਸਮੇਤ) ਟਕਸੇ ਹਰ ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਸੰ ਪਤੀ

ਟਵਿੱ ਚ ਰਟਹਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ ਾਲ ਹਰ ਲਕਾਂ ੰ ੂ ਪਰੇਸ਼ਾ ੀ ਜਾਂ ਕਟਠ ਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ;

ਟਕਸੇ ਹਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ

•

ਜਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਿ, ਘਰ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹਰ ਟਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ੰ ੂ ਤੰ ਗ ਕਰ ਾ,
ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲ, ਰੰ ਗ ਜਾਂ ਸਲੀ ਮੂਲ, ਰਾਸ਼ਿਰੀਅਤਾ, ਟਲੰਗ,
ਟਲੰਗਕਤਾ, ਅਯਗਤਾ, ਉਮਰ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਹਰ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਹਰ ਸਟਥਤੀ ਕਾਰ ਟਵਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਉਹ ਜ ਉਸ ਾਲ ਰਟਹੰ ਦੇ ਹ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ੰ ੂ ਟ ਮ ਟਲਖਤ ਗੈਰਕ ੰ ੂ ੀ
ਗਤੀਟਵਿੀਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਆਕਰਮਕ ਹਟਥਆਰਾਂ ੰ ੂ ਟਲਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ;

•

ਗੈਰਕ ੰ ੂ ੀ ਡਰਿੱ ਗਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੇਚਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣਾ;

•

ਇਮਾਰਤ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਸੇ ਪਰਟਤਰੂਪ ਜਾਂ ਪਾਬੰ ਿੀ ਲਿੱਗੇ ਹਟਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਟਕਸੇ ਟਕਸਮ ਦੇ ਗੈਰਲਾਇਸੰ ਸੀ ਹਟਥਆਰ ਜਾਂ
ਹਟਥਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਿਰ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਟਲਆਉਣਾ।

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਕ ੰ ੂ ੀ ਜਾਂ ਅ ੈ ਟਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣਾ;

•

ਟਕਸੇ ਹਰ ਟਕਰਾਏਦਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ
ਜਾਂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੰ ਿ, ਘਰ ਟਵਿੱ ਚ ਕਈ ਹਰ ਟਵਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ੰ ੂ ਿਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਮਾਰਪੀਿ ਕਰ ਾ, ਟਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ।

ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬਿੱ ਿ ਟਵਹਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮ ਾਹੀਆਂ ਟਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਾਲ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਟ ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ੰ ੂ ਸੀਮਤ ਹੀਂ
ਕਰਦੇ।

22.

ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਲੜ੍ਾਂ:

ਇਕੁਐਟਲਿੀ ਐਕਿ 2010 ਤਟਹਤ, ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰ ਭਾਟਵਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਾਲ ਉ ਹ ਾਂ ਦੀ ਅਯਗਤਾ,
ਟਲੰਗ, ਟਲੰਗ ਰੀਅਸਾਈ ਮੈਂਿ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ, ਸਲ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਟਵਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਟਲੰਗਕ ਰੁਝਾ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ
ਗੈਰਕ ੰ ੂ ੀ ਢੰ ਗ ਾਲ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

23.

ਡੇਿਾ ਪਰਿੈਕਸ਼

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀ ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਿਾ ਪਰਿੈਕਸ਼
ਜਾਣਕਾਰੀ ੰ ੂ ਸੁਰਿੱਟਖਅਤ ਰਿੱ ਟਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕ ੰ ੂ

ਦੀਆਂ ਲੜ੍ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਟ ਿੱਜੀ
ਅ ੁਸਾਰ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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24.

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰ ਾ

ਇਸ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ੋ ਟਿਸ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ
O

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ 28 ਟਦ ਦਾ
ੋ ਟਿਸ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟਹਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ 28 ਟਦ ਦੀ ੋ ਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ

ਟਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟਜਿੱ ਥੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੋ ਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ਸਟਹਮਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
ਟਲਖਤੀ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੋ ਟਿਸ ਟਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ੰ ੂ ਖਤਮ ਹਵੇਗੀ ਜਾਂ, ਟਜਿੱ ਥੇ ਉਟਚਤ ਹਵੇ,
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਵਿੱ ਚਕਾਰ ਸਟਹਮਤ ਹਈ ਪਟਹਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ੰ ੂ। ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ

ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਸਟਹਮਤ ਹਣਾ ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਿੱਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰ ਯੁਕਤ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਰਿੱ ਦ ਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ੋ ਟਿਸ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਜ ਕੇਵਲ ਐਕਿ ਦੀ ਅ ੁਸੂਚੀ 3 ਟਵਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ
18 ਆਿਾਰਾਂ ਟਵਚੋਂ ਟਕਸੇ ਇਿੱਕ ੰ ੂ ਵਰਤਕੇ ਹੀ ਸੰ ਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ:
o

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ ਆਿਾਰਾਂ ੰ ੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਛਿੱ ਡਣ ੰ ੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਟਵਿੱ ਚ, ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ੋ ਟਿਸ ਟਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਟਦ , ਜਾਂ
ਉਸ ਟਦ ਖਤਮ ਹਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਅਸਲ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਜ ਵੀ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱ ਚ
ਹਵੇ।
ਜਾਂ:

o

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਇਿੱਕ ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ ਆਿਾਰਾਂ ੰ ੂ ਦਿੱ ਸਦਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫੇਰ, ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੋ ਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਟਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਟਦ ਛਿੱ ਡਣ ੰ ੂ

ਹੀਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ,

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ(ਰਾਂ) ਤੇ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਟਵਿੱ ਚ, ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਟਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੀ ਤਾਰੀਖ ੰ ੂ ਖਤਮ ਹਵੇਗੀ।
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ੰ ੂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ 18 ਆਿਾਰਾਂ ਟਵਚੋਂ ਕਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੇ
ਹ । ਜੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਟਕ ਟਕਹੜ੍ੇ ਆਿਾਰਾਂ ੰ ੂ ਵਰਟਤਆ
ਟਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉ ਹ ਾਂ ੰ ੂ ਟਕਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਿਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਕਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰ ੀ ਟਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਟਕਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ(ਰਾਂ) ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।
ੋ ਟਿਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਦੇਣੀ ਲਾ ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਟ ਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਟਕ ਮਕਾ
ਮਾਲਕ ਟਕਹੜ੍ੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਟਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕੰ ੀ ਦੇਰ
ਟਰਹਾ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ 28 ਟਦ ਾਂ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ ਜੇ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ

ੋ ਟਿਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਾਲੇ ਟਦ , ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛੇ ਮਹੀਟ ਆਂ ਜਾਂ ਘਿੱ ਿ ਲਈ ਰਟਹਣ ਦਾ

ਅਟਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ(ਦੇ) ਆਿਾਰ ਟ ਮ ਟਲਖਤ ਟਵਚੋਂ ਇਿੱਕ ਜਾਂ
ਟ ਆਦਾ ਹ । ਟਕਰਾਏਦਾਰ:
■

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਹੀਂ ਰਟਹ ਟਰਹਾ ਹੈ

■

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ

■

ਲਗਾਤਾਰ ਟਤੰ

■

ਸਬੰ ਟਿਤ ਅਪਰਾਿਕ ਦਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਇਆ ਹੈ

■

ਸਬੰ ਟਿਤ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

■

ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਾਲ ਸਬੰ ਟਿਤ ਹੈ ਜ ਸਬੰ ਟਿਤ ਅਪਰਾਿਕ ਦਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰ ਟਿਤ

ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ ਮਹੀਟ ਆਂ ਲਈ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ

ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ 84 ਟਦ ਾਂ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ ਜੇ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ
ੋ ਟਿਸ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਵਾਲੇ ਟਦ , ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਕਲ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛੇ ਮਹੀਟ ਆਂ ਤੋਂ ਟ ਆਦਾ ਲਈ ਰਟਹਣ ਦਾ
ਅਟਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ੋ ਟਿਸ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੈਰਹੇ ਟਵਿੱ ਚ ਪਟਹਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱ ਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਇਿੱਕ (ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ) ਆਿਾਰਾਂ
ਤੇ ਟ ਰਭਰ ਹੀਂ ਹੈ।

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਕੇਵਲ ਕ ੰ ੂ ੀ ਤਰੀਟਕਆਂ ਾਲ ਮੁੜ੍ ਕਬ ਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ ਿੱਜੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ੀ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ
ਲਈ ਪਰਭਾਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੰ ਟਿਤ ਅਟਿਟ ਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਕਿ ਾਲ ਅ ੁਸੂਚੀ 3 – ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ
ਅ ੁਸੂਚੀ 3 18 ਆਿਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਜ ਹ ਾਂ ਤਟਹਤ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ
ਜੇ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਟਕ ਕਈ ਵੀ ਰੂਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹ , ਤਾਂ ਇਸ ੰ ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ
ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਿੱ ਠ ਰੂਰੀ ਆਿਾਰ ਹ :
•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਰਟਹਣ ਤੋਂ ਰਕਣ ਦੇ ਟਤੰ

ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ

ੰ ੂ ਮਾਰਟਕਿ ਮੁਿੱ ਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।
•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਮਾਰਗੇ ਟਰਣਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।

•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੇ

ਟਵਅ ੀਕਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ

ਤੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤਵਪੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵਘ ਕਾਰੀ ਕੰ ਮ ਦੀ ਲੜ੍ ਹਵੇਗੀ।
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਰਟਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ
ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੇ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ੰ ੂ ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਕਸੇ ਹਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ
ੰ ੂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਿਾਰਟਮਕ ਉਪਾਿੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਟਰਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਰਿੱ ਖੀ

ਗਈ ਹੈ ਟਜਥੋਂ ਅਟਜਹੇ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ; ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਪਟਹਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਵਰਟਤਆ ਟਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜ੍ੀਂਦੀ ਹੈ।
•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ ਹੀਂ ਰਟਹ ਟਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ੰ ੂ ਛਿੱ ਡ ਟਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੀ ਅ ੈ ਟਤਕ ਜਾਂ
ਗੈਰਕ ੰ ੂ ੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ
ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਟਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ

ਰ
ੁ ਮ ਦਾ ਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਰ ੀ ਆਮ ਤੌਰ

ਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦਸ਼ੀ ਟਸਿੱ ਿ ਹਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਖਟਤਆਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ

ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿ ਹੈ ਟਕ ਇਖਟਤਆਰੀ ਆਿਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਖਟਤਆਰ ਹੈ ਟਕ ਕੀ ਖਾਲੀ
ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਠ ਇਖਟਤਆਰੀ ਆਿਾਰ ਹ :
•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਵਜੋਂ
ਰਟਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪਰਗਿ ਕੀਤਾ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸੀ ਟਕ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੰ ੂ ਕਟਮਉਟ ਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਟ ਰਿਾਟਰਤ ਕੀਤੀ ਲੜ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਹੈ ਟਕ ਉਸ ੰ ੂ ਅਟਜਹੀ
ਕਈ ਲੜ੍ ਹੀਂ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰ ਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘ ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਇਸ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੀਂ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ੇ ਟਕਸੇ ਹਰ ਟਵਅਕਤੀ ਾਲ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਤਰੀਕੇ ਾਲ ਟਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਇਸ ਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿ ਹੈ ਟਕ ਟਵਹਾਰ ਦੀ ਟਕਸਮ ਅਤੇ ਇਹ ਟਕਸ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਟਗਆ
ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟਕਿੱ ਥੇ ਵਾਪਟਰਆ ਸੀ ੰ ੂ ਦੇਖਦੇ ਹਏ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਮੁ ਾਸਬ ਹੈ। ਅਰ ੀ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਕਰ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਟਵਿੱ ਚ ਉਸ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਾਲ ਸਬੰ ਿ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜ ਸਬੰ ਟਿਤ ਦਸ਼ੀ
ਠਟਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰ ਟਿਤ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਿੱਕ ਸਬੰ ਟਿਤ ਦਸ਼ੀ

ਠਟਹਰਾਉਣਾ ਉਹ ਦਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਟਿਰਟਬਊ ਲ ੰ ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾ ਅਟਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਬੰ ਟਿਤ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ

ਟਵਹਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਟਜਸ ਟਵਿੱ ਚ, ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਟਿਰਟਬਊ ਲ ੰ ੂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ
ਕਰ ਦਾ ਅਟਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰ ੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ਼ੀ ਠਟਹਰਾਉਣ ਜਾਂ ਗੈਰਸਮਾਟਜਕ ਟਵਹਾਰ ਕਰ
ਤੋਂ 12 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
•

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਟਜਸਿਰੇਸ਼

ੰ ੂ ਸਥਾ ਕ ਅਥਾਟਰਿੀ ੇ ਮ ਹ ਾਂ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

•

ਬਹੁ ਆਕੂਪੇਸ਼ ਘਰ (HMO) ਲਾਇਸੰ ਸ ੰ ੂ ਸਥਾ ਕ ਅਥਾਟਰਿੀ ੇ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਟਦਿੱ ਤਾ ਹੈ।

•

ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਭੀੜ੍ ਦਾ ਕ ੰ ੂ ੀ ੋ ਟਿਸ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ੰ ੂ ਭੇਟਜਆ ਟਗਆ ਹੈ।

ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਖਟਤਆਰੀ ਪਟਹਲੂਆਂ ਦੇ ਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰ
ਇ ਹ ਾਂ ਦ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ ਆਿਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇਖਟਤਆਰੀ ਦਵੇਂ ਪਟਹਲੂ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਕਲ ਇਸ ਲਈ
ਅਟਿਕਾਰ ਹਵੇਗਾ ਟਕ ਕੁਝ ਪਟਰਸਟਥਤੀਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ
ਪਟਰਸਟਥਤੀਆਂ ਟਵਿੱ ਚ ਹੀਂ ਕਰ ਾ:
•

ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। (ਇਹ ਆਿਾਰ ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ, ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ
ਟਤੰ

ਜਾਂ ਟ ਆਦਾ ਮਹੀਟ ਆਂ ਲਈ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟਜਸ ਟਦ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਮਾਮਲੇ ਤੇ

ਟਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਦ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ ਇਿੱਕ ਮਹੀ ੇ ਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਇਸ
ਤੇ ਵੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਸਬੰ ਟਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾ ਟਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ
ਹਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰ

ਹੀਂ ਹ । ਇਹ ਆਿਾਰ ਇਖਟਤਆਰੀ ਹੈ ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟਤੰ

ਜਾਂ

ਟ ਆਦਾ ਮਹੀਟ ਆਂ ਲਈ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਹਲੇ ਟਦ ਜਦੋਂ ਟਿਰਟਬਊ ਲ ੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ
ਟਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਦ ਘਿੱ ਿ-ਘਿੱ ਿ ਇਿੱਕ ਮਹੀ ੇ ਦਾ ਟਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਇਸ
ਾਲ ਸੰ ਤੁਸ਼ਿ ਹੈ ਟਕ ਇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਾ ਮੁ ਾਸਬ ਹੈ। ਇਹ

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਟਵਿੱ ਚ ਟਕ ਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁ ਾਸਬ ਹੈ, ਟਿਰਟਬਊ ਲ ਇਸ ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਟਕ ਕੀ
ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟਕਰਾਇਆ ਸਬੰ ਟਿਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾ ਟਵਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ
ਕਾਰ ਹੈ।)
•

ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ੰ ੂ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀਂ ਹੈ। (ਇਹ ਆਿਾਰ
ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਟਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਣ ੰ ੂ ਖਤਮ ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ – ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਟਵਿੱ ਚ
ਫੇਲਹ ਹਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਟ ਆਂ ਅੰ ਦਰ ਟ ਕਾਲ ਦੀ ਅਰ ੀ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਖਟਤਆਰੀ
ਹੈ ਜੇ ਅਰ ੀ 12 ਮਹੀਟ ਆਂ ਦੀ ਅਵਿੀ ਖਤਮ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।)

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਚੀ ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀ ਾਂ
ਕਵੱ ਚ ਕਨਿੱਜੀ ਮਾਨ, ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗੀ ਮੱ ਗਰੀਆਂ, ਵ ਤਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੋਈ ਮੱ ਗਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਿਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਕਲਆਇਆ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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25.

ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਥਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦ ਤਖਤ ਿੀਤੀ ਇਨਵੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਡ ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ, [ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਅਨੁ ਚੀ
1 ਵਜੋਂ ਨੱਥੀ ਹੈ/ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਲਾਈ ਿੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ] ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੀਆਂ ਮੱ ਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵ ਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਟੀਿ
ਕਰਿਾਰਡ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 7 ਕਦਨ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ (ਉੱਪ੍ਰ
‘ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਤਾਰੀਖ’ ੈਿਸ਼ਨ ਕਵੱ ਚ ਤੈਅ ਿੀਤਾ ਹੈ) ਕਿ ਇਨਵੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਡ ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ
ਅਤੇ 1) ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਕਿ ੇ ਵੀ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਰਪ੍ ਕਵੱ ਚ ਦੱ ੇ, ਕਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਡ

ਆਫ ਿੂੰ ਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਬ ਤੌਰ ਤੇ ੋਕਧਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 2) ਿੋਈ ਿਾਰਵਾਈ ਨਾ ਿਰੇ, ਅਤੇ 7 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਪ੍ੁੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇਹ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ ਤਰਹਾਂ ੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਨਹਾਂ ਕਿ ੇ ਵੀ ਮੱ ਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਿਰਵਾਉਣ (ਜਾਂ, ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਕਵਿਲਪ੍ ਤੇ, ਮੁਰੂੰਮਤ
ਿਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਰਨ) ਲਈ ਕਹਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਵਗੜ੍ੇ ਜਾਂ
ਗੁੂੰ ਮੇ ਹਨ, ਉਮੀਦੀ ਉਕਚਤ ਟੁੱ ਟ-ਫੁੱ ਟ, ਕਜੱ ਥੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ
ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਮੁਲਾਿਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱ ਝਿੇ ਜਾਂ ਅਣਗਕਹਲੀ ਿਾਰਨ ਹੋਇਆ ੀ (ਉੱਪ੍ਰ ‘ਮੁਨਾ ਬ ਦੇਖਭਾਲ’ ਦੀ
ਧਾਰਾ ਦੇਖੋ)। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱ ਲ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਕਲਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

26.

ਸਥਾ ਕ ਅਥਾਟਰਿੀ ਿੈਕਸ/ਖਰਚੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਨੂੰ ਕਚਤ ਿਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਿੌਂ ਕ ਲ ਟੈਿ ਅਤੇ ਕਿ ੇ ਹੋਰ ਬੂੰ ਕਧਤ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਿਰਨ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤਿ ਛੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿ ੇ ਿੌਂ ਕ ਲ ਟੈਿ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ੀਵਰੇ ਚਾਰ , ਜਾਂ ਉ ਕਿ ੇ ਥਾਨਿ ਟੈਿ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਿਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ
ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਿਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਦੱ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਿ ੇ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਿਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰ ੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ
ਉਹ ਯੋਗ ਹੋ ਿਦੇ ਹਨ।

27.

ਯੂਟਿਟਲਿੀਆਂ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ੁੂੰ ਮਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਲਾਈ ਲਈ ਕਵਵਰਨ
[ਗੈ /ਕਬਜਲੀ/ਟੈਲੀਫੋਨ/ਟੀਵੀ ਲਾਇ ੂੰ /ਇੂੰ ਟਰਨਿੱਟ/ਬਰਾਡਬੈਂਡ] ਬੂੰ ਕਧਤ ਪ੍ਲਾਇਰ ਨਾਲ ਉ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰ ਹੁੂੰ ਦੇ
ਹਨ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਨਹਾਂ ਕਿ ੇ ਵੀ ਰਿਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਮਆਦ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕਧਤ
ਇਨਹਾਂ ਪ੍ਲਾਈਆਂ ਲਈ ਬਿਾਇਆ ਹਨ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਾਰੇ ਖਾਕਤਆਂ ਨੂੰ ੈਟਲ ਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਰਰੀ
ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਿਰਨ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਪ੍ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਕਧਿਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੈ ਜਾਂ ਕਬਜਲੀ ਲਈ ਅਨਰ ੀ ਪ੍ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਕ ੱ ਧਾ
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਇ ਕਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਿੋਲ ਪ੍ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਇਹ
ਕਚਤ ਿਰਨ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਯਕਟਕਲਟੀ ਪ੍ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਨੂੰ ਨਵੇਂ
ਪ੍ਲਾਇਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਿਰੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵ-ਭੁਗਤਾਨ ਮੀਟਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਕਗਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਵੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਾਪ੍ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਨਾ ਬ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਇ ਨੂੰ ਇ ੇ ਤਰਹਾਂ ਰੱ ਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

28.

ਬਦਲਾਅ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ, ਇ ਦੇ ਕਫਿ ਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਵੀ ਬਦਲਾਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿਰਨ ਲਈ ਕਹਮਤ ਹੈ,
ਨਾ ਹੀ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਟ ਿਰੇਗਾ।
ਇਕੁਐਟਲਿੀ ਐਕਿ 2010 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ 37 ਜਾਂ ਹਾਊਟਸੰ ਗ (ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ) ਐਕਿ 2006 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ 52 ਤਟਹਤ
ਰੂਪਾਂਤਰ ਾਂ, ਅਤੀਟਰਕਤ ਸਹਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟਕਸੇ ਵੀ ਬੇ ਤੀ ੰ ੂ ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਟਹਿੱ ਟਸਆਂ ਦੇ ਟਕਸੇ ਹਰ
ਮਾਲਕਾਂ ੰ ੂ ਟਲਖਤੀ ਰੂਪ ਟਵਿੱ ਚ ਟਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਜਿੱ ਥੇ ਮੁ ਾਸਬ ਹਵੇ। ਇਸ ਅਟਿਟ ਯਮ ਅਿੀ ਬੇ ਤੀ ਕੀਤੇ

ਬਦਲਾਆਂ ਲਈ ਸਟਹਮਤੀ ੰ ੂ ਗੈਰਮੁ ਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀਂ ਰਟਕਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਾਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸਟਹਮਤੀ
ਹੀਂ ਟਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਟਚਤ ਹਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਟ ਆਂ ਅੰ ਦਰ ਸੈਕਸ਼ 52 ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਟਿਰਟਬਊ ਲ

ਕਲ (ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ 37 ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਟਵਿੱ ਚ ਸ਼ੈਟਰਫ ਅਦਾਲਤ ਕਲ) ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ। ਇਹ ਕਰ ਤੋਂ ਪਟਹਲਾਂ, ਤੁਹਾ ੰ ੂ
ਆਪਣੀਆਂ ਪਟਰਸਟਥਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾ ਕ ਟਸਿੀ

ਸ ਅਡਵਾਇਸ ਟਬਊਰ, ਸ਼ੈਲਿਰ ਸਕਾਿਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ

ਲਈ ਸਥਾ ਕ ਅਥਾਟਰਿੀ ਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਾ ਉਪਯਗੀ ਲਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਜਿੱ ਥੇ ਟਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਸੰ ਪਤੀ ਸਟਥਤ ਹੈ।

29.

ਸਾਂਝੇ ਟਹਿੱ ਸੇ

ਫਲੈ ਟ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ, ਜਾਂ ਾਂਝੇ ਕਹੱ ਕ ਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਵੱ ਚ, ਹੋਰ ਮਾਲਿਾਂ/ਰਕਹਣ
ਵਾਕਲਆਂ ਨਾਲ ੂੰ ਯੋਜਨ ਕਵੱ ਚ, ਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ੌੜ੍ੀਆਂ ਤੇ ਝਾੜ੍ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਾਫ ਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ, ਕਪ੍ਛਲੀ ਹਕਰਆਲੀ ਜਾਂ
ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਾਫ ੁਥਰਾ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲਿਾਂ/ ੂੰ ਪ੍ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਯੋਗ ਿਰਨਾ।

30.

ਟ ਿੱਜੀ ਬਗੀਚਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਬ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਬਣਾਿੇ ਰੱ ਖੇਗਾ।

31.

ਛਿੱ ਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਛੱ ਤ ਤੇ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂ ੀ ਦੀ
ਕਥਤੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡਿੇ।

32.

ਕੂੜ੍ੇਦਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਟਲੰਗ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਾਰੇ ਿੜ੍ੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੇਂ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਨਪ੍ਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀ ਾਈਿਲ ਿਰਨ ਲਈ ਕਹਮਤ ਹੈ। ਿੜ੍ੇ ਨੂੰ

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਕਿ ੇ ਵੀ ਮੇਂ ਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ੌੜ੍ੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾ ਬ

ਕਧਆਨ ਰੱ ਖੇਗਾ ਕਿ ਿੜ੍ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਗ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਕਖਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾ ਬ ਡੱ ਬੇ ਕਵੱ ਚ ਰੀ ਾਇਿਲ ਿੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ
ਤੇ ਿੜ੍ੇ ਨੂੰ ੜ੍ਿ ਤੋਂ ਇਿੱ ਤਰ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਤਰ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਇ ਨੂੰ ਥਾਨਿ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ
ਿੀਤੇ ਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿੜ੍ੇ ਅਤੇ ਰੀ ਾਇਿਲ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਡੱ ਕਬਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਿੱ ਤਰੀਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਟੋਰੇ ਜਗਹਾ ਤੇ ਵਾਪ੍ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱ ਡੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ
ਕਨਪ੍ਟਾਰੇ ਲਈ ਥਾਨਿ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਰਨੀ ਪ੍ਵੇਗੀ।

33.

ਸਿਰੇ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ੇ ਕਵਅਿਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਿਾਤੀ ਨਾਲ ਬੂੰ ਕਧਤ ਿੋਈ ਵੀ ਚੀ ਨੂੰ ਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ੌੜ੍ੀਆਂ
ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱ ਕਖਆ ਜਾ ਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇ ਿਾਰਨ ਅੱ ਗ ਜਾਂ ੁਰੱਕਖਆ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਮੁ ੀਬਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

34.

ਖਤਰ ਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਟਵਿੱ ਚ ਤਰਲ ਪੈਿਲੀਅਮ
ਰ
ਗੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਉਪ੍ਿਰਨਾਂ (ਮੋਵਰ , ਆਕਦ), ਬਾਰਬਕਿਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲ ਚੀ ਾਂ ਜਾਂ
ਉਪ੍ਿਰਨਾਂ ਲਈ ਤਰਲ ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈ

ਮੇਤ ਕਿ ੇ ਪ੍ੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੈ ਦੀ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ੁਰੱਕਖਅਤ ਟੋਰੇ ਿਰਨ

ਲਈ ਕਹਮਤ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ੇ ਟੋਰ, ਸ਼ੈਿੱਡ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਦਰਵਾਂ,
ਕਵ ਫੋਟਿਾਂ ਜਾਂ ਕਵ ਫੋਟਿ ਗੈ ਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਿਰੇਗਾ, ਨਾ ਰੱ ਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲਆਏਗਾ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾ ਬ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱ ਗ ਦੇ
ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਇ ਕਵੱ ਚ ਰਕਹਣ ਵਾਕਲਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਲਈ ਵੈ ੇ
ਖਤਰਨਾਿ ਮਕਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

35.

ਪਾਲਤੂ ਜਾ ਵਰ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਿੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪ੍ਾਲਤ ਜਾਨਵਰ

ਨਹੀਂ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਕਿ ੇ ਵੀ ਪ੍ਾਲਤ ਜਾਨਵਰ (ਕਜੱ ਥੇ ਇਜਾ ਤ ਹੋਵ)ੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿੂੰ ਟਰੋਲ ਕਵੱ ਚ
ਰੱ ਕਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇ ਿਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਜਾਂ ਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਤੀ ਕਵੱ ਚ ਿੋਈ ਕਗਰਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਾਏ
ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਿੇ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

36.

ਟਸਗਰਿ ਪੀਣਾ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ, ਕ ਗਰਟ ਨਾ ਪ੍ੀਣ, ਜਾਂ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਮੁਲਾਿਾਤੀਆਂ
ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਿ ਜਾਂ ਕਿ ੇ ਹੋਰ ਪ੍ਦਾਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ੀਣ ਦੀ ਇਜਾ ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪ੍ੌੜ੍ੀਆਂ ਕਵੱ ਚ ਜਾਂ ਕਿ ੇ ਹੋਰ ਾਂਝੇ ਕਹੱ ਕ ਆਂ ਕਵੱ ਚ ਕ ਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ੀਏਗਾ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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37.

ਟਕਸੇ ਵਾਿੂ ਟਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ੰ ੂ ਇਿੱਥੇ ਜੜ੍

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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38.

ਗਰੰ ਿਰ

ਗਰੂੰ ਟਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਕਹਤ ਿੋਈ ਹੋਰ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਿੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜੋ ਮਿਾਨ
ਮਾਲਿ ਲਈ ਬਿਾਇਆ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਕਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਿਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਦੀ ਗਰੂੰ ਟੀ
ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ੇ ਬਿਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਜ ਦਾ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖਤਮ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਕਵੱ ਚ ਕਿ ੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਰੰ ਿਰ 1
ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕਜ ਲਈ ਗਰੂੰ ਟਰ 1 ਗਰੂੰ ਟਰ
ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ
ਗਰੰ ਿਰ 1 ਦਸਤਖਤ
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:
ਗਰੰ ਿਰ 2
ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕਜ ਲਈ ਗਰੂੰ ਟਰ 2 ਗਰੂੰ ਟਰ
ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ
ਗਰੰ ਿਰ 2 ਦਸਤਖਤ
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:
ਗਰੰ ਿਰ 3
ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕਜ ਲਈ ਗਰੂੰ ਟਰ 3 ਗਰੂੰ ਟਰ
ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ
ਗਰੰ ਿਰ 3 ਦਸਤਖਤ
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:
ਗਰੰ ਿਰ 4
ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕਜ ਲਈ ਗਰੂੰ ਟਰ 4 ਗਰੂੰ ਟਰ
ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ
ਗਰੰ ਿਰ 4 ਦਸਤਖਤ
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:
ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਗਰੰ ਿਰ 5
ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਕਜ ਲਈ ਗਰੂੰ ਟਰ 5 ਗਰੂੰ ਟਰ
ਵਜੋਂ ਿੂੰ ਮ ਿਰੇਗਾ
ਗਰੰ ਿਰ 5 ਦਸਤਖਤ
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਗਰੂੰ ਟਰ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

39.

ਘਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦ ਤਖਤ ਿਰਨ ਕਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ੂੰ ਪ੍ਤੀ ਕਵੱ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਿਰਿੇ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਪ੍ੁਸ਼ਟੀ ਿਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ:
•

ਇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬੂੰ ਧ ਕਵੱ ਚ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਮੂੰ ਗੀ ਾਰੀ
ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਅਤੇ ਹੀ ਖੁਲਾ ਾ ਿੀਤਾ ਹੈ

•

ਜਾਣਬੁੱ ਝਿੇ ਜਾਂ ਬੇਕਧਆਨੀ ਨਾਲ ਿੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪ੍ਾਊ ਕਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦੱ ਤੇ ਹਨ (ਕਲਖਤੀ ਜਾਂ ਮੌਕਖਿ) ਜੋ
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਮਨ ਰ ਿਰਨ ਦੇ ਫੈ ਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਰ ਿਦੇ ਹਨ।

•

ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਿਨੂੰ ਨੀ ਿਮੈਂਟਰੀ ਮੇਤ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਝ ਕਲਆ ਹੈ

ਟਕਰਾਏਦਾਰ 1 ਦੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:
ਟਕਰਾਏਦਾਰ 2 ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਟਕਰਾਏਦਾਰ 3 ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਟਕਰਾਏਦਾਰ 4 ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਟਕਰਾਏਦਾਰ 5 ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦਸਤਖਤ

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਮਕਾ ਮਾਲਕ ਦਸਤਖਤ

ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ (ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕਵੱ ਚ)
ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ ਦਾ ਪ੍ਤਾ
ਤਾਰੀਖ:

ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਰਾਈਕਟੂੰ ਗ ( ਿਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਿਟ 1995 ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ੍ਾਂ ਤਕਹਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇ ਲਈ
ਇਲੈ ਿਟਰੋਕਨਿ ਦ ਤਾਵੇ ਕਵੱ ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਅਤੇ ਮਿਾਨ ਮਾਲਿ(ਿਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਖਿੇ ਇ ਇਿਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦ ਤਖਤ
ਿੀਤੇ ਜਾ ਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਾਰੀਆਂ ਕਧਰਾਂ ਇ ਤੇ ਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱ ਿ ਵਾ ਤਕਵਿ ਿਾਪ੍ੀ ਤੇ ਦ ਤਖਤ ਿੀਤੇ ਜਾ ਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।

ਕੁੰਜੀ:
ਮੋਿੇਅੱਖਰ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਮੂਲ ਅਧਧਕਾਰ ਅਤ ਧਜ਼ੁੰਮਵਾਰੀਆਾਂ
ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ: ਇਖਧਤਆਰੀ ਧਾਰਾਵਾਾਂ – ਜ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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