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ਨ ਿੱਜੀ ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਿ ੋ ਟਸ

ਇਹ ਕਨੂੰ ਨ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਖਤੀ ਕਨਯਮ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਨੂੰ ਨ
ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਖਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਨੋਟਸ ‘ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਕਸਰਲੇ ਖ

ਹਰੇਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਕਦਿੱ ਤੇ ਨੂੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹਨ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ (ਕਨੂੰ ਨੀ
ਸ਼ਰਤਾਂ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ 2017 ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਚੀਬਿੱ ਿ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਕਰਾਏ ਸਬੂੰ ਿੀ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੀ
ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਕਕਸੀ ੀ ਿਾਰਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ
ਨੋਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕ ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ
ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਚੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨ ੀਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ
ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕਦਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਿੱ ਖਰੀ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਸ ਕਦਨ ਤੋਂ 28 ਕਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕ ਨ ੀਂ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨ ਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਨਯਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕਮਲਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੋਕਟਸਾਂ ਦੀ ਕਲਖਤ ਸਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ

ਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ("ਕਟਰਕਬਊਨਲ") ਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਐਡ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਕਲਖਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤਕ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 28 ਕਦਨਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ
ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਸਾਰੀਆਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕ ਿੱ ਚ
ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਫਰਲ’ ਦੀ
ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।' ਜੇ ਲੋ ੜ ਪ ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ
ਦਰਸਨ ਨੋਟਸ ਉਪਲਬਿ ਹਨ।
ਇ ਹ ਾਂ ਸਹਾਇਿ ੋ ਟਸ ਨ ਿੱ ਚ:
•

ਸ਼ਬਦ “ਇਿਿਾਿ ਾਮਾ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕਲਖਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ
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ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਜਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ; ਅਤੇ
•

ਂ ਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ
“ਨਟਿਨਬਊ ਲ” ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਐਡ

ਕਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਝਗਕੜਆਂ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਦਾ ਹੈ। ਪਰਕਕਕਰਆ ਆਸਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਿੱ ਥੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

https://www.housingandpropertychamber.scot/apply-tribunalਫਾਰਮ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੋਟਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਚੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਤੋਂ ੀ ਮਦਦ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
•

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਾ ਮਾਲਿ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਏਜੂੰ ਟ ਨੂੰ ਕਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ
ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟਸ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੋ ੇਗਾ।

ਨੌ ‘ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਹਨ:
ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤ 1 – ਨਿਿਾਏ ਦੀ ਿਸੀਦ

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਕਦੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਇਆ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਦੇ ੇਗਾ।

ਉਸ ਰਸੀਦ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਕਦਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:

ਿ ੂੰ

•

ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ,

•

ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਕਜਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਸੀ; ਅਤੇ

•

ਕੀ ਹੁਣ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਿੱ ਪ-ਟ-ਡੇਟ ਹੈ – ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਕੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ੀ ਸ਼ਿਤ 2 – ਨਿਿਾਏ ਨ ਿੱ ਚ ਾਧਾ

ਕਕਰਾਇਆ ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਅਕਿਕਾਰਕ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਕਸੇ ੀ ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ
ਾਿੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਨੂੰ ਿਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਕਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਨ ਾਂ ਕਕਰਾਇਆ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਸੇ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਾਿਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ।
“ਮੁਨਾਸਬ” ਦਾ ਇਿੱ ਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਸੇ ਰਗੀਆਂ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨ ੇਂ ਕਕਰਾਏ ਾਸਤੇ
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ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਕੂੰ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਕਰਨ ਲਈ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਇਨਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇ ੇਗਾ –
ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਿੱ ਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਾਪਸ ਕਰੇਗਾ – ਮਕਾਨ

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਪੁਿੱ ਛਣ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ
ਕਕ ਕੀ ਿਾਇਆ ਕਗਆ ਕਕਰਾਇਆ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ;
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਫੇਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਿੱ ਕ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਕਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ)
ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24(1) ਅਿੀਨ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦਾ ਹ ਾਲਾ
ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਕਰਾਇਆ ਸੇ ਾ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਰਾਹੀਂ
ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਇਨਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਅਤੇ ਕਲੂੰਕ ਦੇਖੋ; ਅਤੇ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਫੇਰ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਤੋਂ 21 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਕਰਾਇਆ
ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ੀ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦਾ ਉਕਚਤ ਨੋਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ – ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੇ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ
ਘਿੱ ਟ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ
ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਮਸਾਲ ਜੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨਾਲ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਕਹਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਜਸ
ਨਾਲ ਕਕਰਾਇਆ ਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਕਉਂਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕੋਈ ੀ ਕਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਕ ਕਲਪ ਹਨ:
•

ਕੇ ਲ ਉਸ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਕ ਕਕਰਾਇਆ ਦੇ ੇ ਕਕਉਂਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਕਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ;
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•

ਇਨਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇ; ਜਾਂ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ (ਕਕਉਂਕਕ ਕਕਰਾਇਆ ਿਣ ਕਾਰਨ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ)।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਕਸੇ ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 28 ਕਦਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤ 3 – ਉਪ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਆਨਦ

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇ ਲ ਉਨਹਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ(ਰਾਂ) ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੋ ੇਗੀ ਕਜਨਹਾਂ
ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:
•

ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ) ਨੂੰ ਅਿੱ ਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ

•

ਲਾਜਰ ਕ ਿੱ ਚ ਲੈ ਣਾ, ਜਾਂ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ) ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਰਤਣਾ।

ਇਿੱ ਕ ਆਮ ਕਨਯਮ ਜੋਂ, ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ
ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਲਖਤੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਪ ੇਗੀ। ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤਾਂ 4 ਅਤੇ 5 – ਹੋਿ ਸ ੀਿਾਂ ਲਈ ਸਚ ਾ

ਜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱ ਡਾ ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਲਖਣਾ ਪ ੇਗਾ (ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਜੇ ਈਮੇਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਕਹਮਤੀ ਭਕਰਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ)। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ (ਜਾਂ ਈਮੇਲ) ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱ ਸਣਾ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਰਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹ ਕ ਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 14 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਿੱ ਚਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ,

ਕਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਇਕਿੱ ਲੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਕਚਤ
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ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰਕਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਇਕਿੱ ਲਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਪਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਭਾਲਕਰਤਾ ਕੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕਹਲੀ ਜਗਹਾ ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੁੂੰ ਦਾ।
ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ :
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਰਕਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਰਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਕਸੇ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:
1.

ਜੇ ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਕ

ਾਕਹਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕਸ ਲ ਕਰਸ਼ਤੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ, ਤਾਂ

ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਲੇ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ:

2.

•

ਉਹ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ (ਪਰ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕ ਆਕਹਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕਸ ਲ
ਭਾਈ ਾਲੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ) ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ:
•

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਨਬ ਾਂ ਨਿਸੇ ਬਿੇਿ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 12 ਮਹੀਨ ਆਂ ਲਈ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਰਕਹਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ,

•

ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।

12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ
ਕ ਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕੋਈ ੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕ ਅਕਤੀ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ।
3.

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗ
ਪਨਿ ਾਿਿ ਮੈਂਬਿ ਕਜਸ ਦੀ ਉਮਰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਰਾਸਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ:
•

ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤਕ ਨਬ ਾਂ ਨਿਸੇ ਬਿੇਿ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 12 ਮਹੀਨ ਆਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ

12 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਗਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕ ਅਕਤੀ

6

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕੋਈ ੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕ ਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ
ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਗਕਣਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ੇਗਾ।
ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤਾਂ 6, 7 ਅਤੇ 8 – ਮੁਿੂੰਮਤ ਆਨਦ ਲਈ ਪਹੁੂੰ ਚ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਨੂੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਾਕਮਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ “ਅਕਿਕਾਕਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ੇਗਾ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਜੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 48 ਘੂੰ ਕਟਆਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਰੂੰਤ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
(ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਕਟਸ ਕਦਿੱ ਤੇ ਕਬਨਾਂ)। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਬਜਲਈ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪਾਈਪ ਦਾ ਫਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਕਸੇ ਫਲੈ ਟ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਚ ਹੜਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਉਹ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੂੰ ਮ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਕਦਨ (ਸ ੇਰੇ
8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਜੇ ਤਕ) ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ੇਂ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਹਾਂ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਸੈਟ ਹੋ ੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਕ, ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੂੰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਲ ੇਗਾ। ਜੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨਧਨਿਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਹ :
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੂੰ ਮ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਕਜਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ੀ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨੂੰ ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕ ਿੱ ਚਕਾਰ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ;

•

ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਕ ਕੀ ਕੋਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ; ਅਤੇ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਕਨਰਿਾਰਨ ਕਰਨਾ।
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ਿ ੂੰ

ੀ ਸ਼ਿਤ 9 – ਸਮਾਪਤੀ

ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ੇਰ ੇ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਇਿਿਾਿ ਾਮੇ ੂੰ ਖਤਮ ਿਿਦਾ ਹੈ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਸੇ ੀ ਸਮੇਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ
ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ ਕਕ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

•

ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।

(ਜੇ ਇਹ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾ।
ਹੋਰ ੇਰਕ ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਾਲੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਖੋ।)
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਮਿਾ ਮਾਲਿ ੂੰ ਉਸ ਤਾਿੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 28 ਨਦ (ਜਾਂ 4 ਹਫਤੇ) ਪਨਹਲਾਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ੂੰ ਖਤਮ ਿਿ ਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਕਟਸ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 28 ਕਦਨ (4 ਹਫਤੇ)
ਪਕਹਲਾਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ:
•

ਨੋਕਟਸ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ

•

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ (ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਸੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋਂ ਸਕਹਮਤੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ),

ਤਾਂ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 30 ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਤੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨੋਕਟਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ 28 ਨਦ ਾਂ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ
ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 28 ਨਦ ਾਂ ਦੀ ਨਮਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾ ੇਂ ਜੇ ਉਹ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਨਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣਾ
ਪ ੇਗਾ। ਇਿੱ ਕ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲੋਂ ਕਕਸੇ ੀ ਨੋਕਟਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਕੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
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ਇਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋ ੇਗਾ:
•

ਹਰੇਕ ਕ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇਹ
ਕਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਹਰੇਕ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ ਨੋਕਟਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ

ਉਹਨਾਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ, ਸਾਰੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲੋਂ , ਸਕੈਕਨੂੰਗ ਜਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼
ਦੀ ਨਕਲ ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ।
ਕਈ ਾਰ ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਘਰੇਲ ਕਹੂੰ ਸਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ

ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ
ਤਬਦੀਲ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਹੋਮਸ (ਫੈਕਮਲੀ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 1981 ਅਿੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਸੇ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਕ ਚੋਂ
ਇਿੱ ਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਕ ਮੇਨ’ਸ ਏਡ (http://womensaid.scot/ ) ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਾ ਮਾਲਿ ਇਿਿਾਿ ਾਮੇ ੂੰ ਖਤਮ ਿਿਦਾ ਹੈ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ
ਛਿੱ ਡਣ ਲਈ ੋ ਨਟਸ ਨਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਕਉਂਕਕ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿਾ

ਮਾਲਿ ਨਸਿਫ ਇਿੱਿ ਜਾਂ ਇਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 18 ਆਧਾਿਾਂ ਤੇ

ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਦੇ ਿੇ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਖ਼ਤਮ ਿਿ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਨਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹ ।

ੋ ਨਟਸ ਦੀ ਨ ਊ ਤਮ ਅ ਧੀ ਜੋ ਮਿਾ ਮਾਲਿ ਦੁਆਿਾ ਨਿਿਾਏਦਾਿ ੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਨਦ (4 ਹਫਤੇ)
ਹੋ ੇਗੀ ਪਿ ਨਿਿਾਏਦਾਿ 84 ਨਦ ਾਂ (12 ਹਫਨਤਆਂ) ਦੇ ੋ ਨਟਸ ਦਾ ਹਿੱ ਿਦਾਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਕ
ਉਹ ਕਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਕਾਕਲਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ – ਹੋਰ
ੇਰਕ ਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:
•

18 ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਕਉਂ ਖਤਮ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ;

•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਿਾਰ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਲਈ ਕਕਸੇ ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਖਤਮ ਿਿ ਦੀ ਤਾਿੀਖ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ
ਕ ਕਲਪ ਹਨ:
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1. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾ ਜ਼ਦ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਹੋ ੇਗੀ – ਇਹ ਕੇ ਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
3. ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਿੱ ਤੇ ਆਿਾਰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ

ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਨਾਲ ੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਕ ਕਲਪ ਹੋ ੇਗਾ ਕਕ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਸਿੱ ਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਕਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਿਾਰ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸ ੀਕਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ।

ਨਜਿੱ ਥੇ ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਾ ਛਿੱ ਡਣ ੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਉਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕ ਿੱ ਚ
ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਿੱ ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਿਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਉਂ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ੋ ਨਟਸ ਦੀ ਿਿਮ
ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 28 ਨਦ ਾਂ ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਪਿਾਪਤ ਿਿ ਦੇ ਹਿੱ ਿਦਾਿ ਹ । ਕੁਝ ਕਕਰਾਏਦਾਰ 84 ਕਦਨਾਂ ਦਾ
ਨੋਕਟਸ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ੇਗਾ ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:
•

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 18 ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰ
ਕਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਰਹਾ ਹੈ।

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 28 ਨਦ ਾਂ (4 ਹਫਨਤਆਂ) ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜੇ:
•

ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨ ਆਂ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟ
ਲਈ ਚਿੱ ਲੀ ਹੈ;
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ਜਾਂ
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਿਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੂੰਘਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਲਗਾਤਾਰ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ ਕਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱ ਚ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਅਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਉਸ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਮਾਕਜਕ
ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਨਿਿਾਏਦਾਿ ੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 84 ਨਦ ਾਂ (12 ਹਫਨਤਆਂ) ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ।

ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 84 ਨਦ ਾਂ (12 ਹਫਨਤਆਂ) ਦਾ ੋ ਨਟਸ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਜੇ:
•

ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨ ਆਂ
ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਦਾ ਲਈ ਚਿੱ ਲੀ ਹੈ;

ਅਤੇ
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ।

18 ਆਧਾਿ ਹ ਜੋ ਮਿਾ ਮਾਲਿ ੂੰ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ੂੰ ਖਤਮ ਿਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਦੂੰ ਦੇ ਹ
•

ਉਨਹਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ 8 ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ – ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ
ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਆਿਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਮੌਜਦ ਕਮਲਦੇ ਹਨ;

•

ਉਨਹਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ 8 ਇਖਕਤਆਰੀ ਹਨ – ਮਤਲਬ ਕਕ, ਭਾ ੇਂ ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਇਹ
ਆਿਾਰ ਮੌਜਦ ਹਨ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲ ੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

•

ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ 2 ਆਿਾਰ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਜ਼ਰਰੀ ਅਤੇ ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਇਖਕਤਆਰੀ ਹਨ – ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰਰ ਦੇ ੇਗੀ ਅਤੇ ਦਕਜਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਕੀ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ੀ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ 18 ਆਿਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ੇਰ ੇ ਹੇਠਾਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ।
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8 ਜ਼ਿਿੀ ਖਾਲੀ ਿਿ ਦੇ ਆਧਾਿ
1. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਕਤੂੰ ਨ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕਕਟ ਮੁਿੱ ਲ ਤੇ
ੇਚਣ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ।
2. ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ੇਕਚਆ ਜਾ ੇਗਾ।
3. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨ ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੂੰ ਸ਼ਾ ਹੈ (ਸੁਿਾਰ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ , ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਾਫੀ ਕ ਘਨਕਾਰੀ ਕੂੰ ਮ ਸਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
4. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
5. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਤਣ ਦਾ
ਇਰਾਦਾ ਹੈ।
6. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਉਸ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਕਹਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਹੈ ਜੋ ਿਾਰਕਮਕ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕ ਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਿਾਰਕਮਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਰਕਹਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਸੇ ਸਮੇਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਕਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਕਰਹਾ ਹੈ।
7. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਨਹੀਂ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ
(ਅਸਥਾਈ ਅ ਿੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ)।
8. ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕ ਿੱ ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ (i) ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ
ਅਨੈਕਤਕ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਤ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ (ii) ਜ਼ੁਰਮ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲਹ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ
ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ
12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸ ੀਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਇਨਹਾਂ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ 8 ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ
ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ।
8 ਇਖਨਤਆਿੀ ਖਾਲੀ ਿਿ ਦੇ ਆਧਾਿ
1. ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਦੇ ਇਕਿੱ ਲੇ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਘਰ ਜੋਂ ਰਕਹਣ ਦਾ ਇਿੱ ਛੁਕ ਹੈ।
2. ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰ ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਕਉਂਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਮਉਕਨਟੀ ਸੂੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਸਥਾਨਕ
ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿੀਨ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੂੰਘਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਹ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਤੇ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱ ਕ
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ਿੱ ਖਰਾ ਆਿਾਰ ਹੈ।
4. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਕਸੇ ਦਜੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਸ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਕ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਇਸ ਆਿਾਰ ਲਈ, ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ
ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ੇਗਾ।

5. ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਕਜਕ ਗਤੀਕ ਿੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ (1) ਕਕਸੇ
ਜ਼ੁਰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਹੈ ਜਾਂ (2) ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਕਕਸੇ

ੀ ਮਾਮਲੇ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਕਰਾਏਦਾਰ

ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸੀ ਪਾਇਆ ਕਗਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ, ਜੋ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਆਿਾਰ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 12
ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ੇਗਾ।

6. ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਦੁਆਰਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਹਾਂ ਜਾਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ – ਕਜ ੇਂ, ਉਸ
ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਨੂੰ ਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ
ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

7. ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁ ਆਕਪੇਸ਼ਨ ਘਰ (HMO) ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਕਨੂੰ ਨ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ ਜੋ ਇਕੋ

ਪਕਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ HMO ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਦੇ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ
ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8. ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਕਾ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਨੋਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਸ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਕੀ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਇਨਹਾਂ 8 ਇਖਕਤਆਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿਾਰਾਂ ਕ ਚੋਂ
ਕੋਈ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨਹਾਂ ਆਿਾਰਾਂ ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖਾਲੀ ਿਿ ਦੇ 2 ਆਧਾਿ ਜੋ ਜ਼ਿਿੀ ੀ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹ ਜਾਂ ਇਖਨਤਆਿੀ ੀ।
ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਆਿਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕ ਿੱ ਚ ਇਖਕਤਆਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਆਿਾਰ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ:
•

ਕੁਝ ਸਕਥਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ; ਪਰ

•

ਦਜੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।

13

ਜ਼ਿਿੀ ਜਾਂ ਇਖਨਤਆਿੀ ਆਧਾਿ 1 – ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਦਾ ਨਿਿਾਇਆ ਬਿਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਆਿਾਰ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਜੇ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏ (ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਕਰਾਇਆ) ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ
ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ; ਅਤੇ

•

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਮੁਿੱ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ

•

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕੁਝ
ਫਾਇਕਦਆਂ ਿੱ ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਯਨੀ ਰਸਲ ਕਰੈਕਡਟ ਸਮੇਤ।

ਇਹ ਆਿਾਰ ਇਖਨਤਆਿੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।) ਜੇ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਕਰਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 3 ਮਹੀਕਨਆਂ ਲਈ
ਲਗਾਤਾਰ; ਅਤੇ

•

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਮੁਿੱ ਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਪਕਹਲੇ ਕਦਨ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ; ਅਤੇ

•

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਆਿਾਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਸਕਥਤੀ
ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ
ਸਮੇਤ ਕਕ ਕਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਕਦਆਂ ਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਯਨੀ ਰਸਲ ਕਰੈਕਡਟ ਸਮੇਤ।

ਜ਼ਿਿੀ ਜਾਂ ਇਖਨਤਆਿੀ ਆਧਾਿ 2 – ਨਿਿਾਏਦਾਿ ੂੰ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਨਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਉਂਨਿ
ਉਸ ੂੰ ਮਿਾ ਮਾਲਿ ੇ ੌ ਿਿੀ ਤੇ ਿਿੱ ਨਖਆ ਸੀ (ਜਾਂ ੌ ਿਿੀ ਤੇ ਿਿੱ ਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ) ਅਤੇ ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਹੁਣ
ਿਿਮਚਾਿੀ ਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿਦੇ ਿਿਮਚਾਿੀ ਹੀਂ ਬਨਣਆ।

ਇਹ ਆਿਾਰ ਜ਼ਿਿੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ) ਜੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ – ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਕ ਿੱ ਚ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ
12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਅੂੰ ਦਰ ਕਨਕਾਲਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਆਿਾਰ ਇਖਨਤਆਿੀ ਹੈ (ਇਸ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣ
ਸਕਦੀ ਹੈ) ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ – ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਕ ਿੱ ਚ ਫੇਲਹ ਹੋਣ ਦੀ
ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਕਨਆਂ ਬਾਅਦ ਕਨਕਾਲਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਗੈਿਿ ੂੰ

ੀ ਢੂੰ ਗ ਾਲ ਨ ਿਾਲ ਾ

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕਬਨਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ

ਕਨਕਾਲਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ
ਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਕੀ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤਾਲਾ ਬਦਲ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਕਲਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਪੁਕਲਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਨੂੰਬਰ 101 ਹੈ।)
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ

ਲਈ (ਕਨੂੰ ਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਿੱ ਤੀ ਗਈ), ਸ਼ੈਕਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾਣਾ (ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ।
ਕਨੂੰ ਨ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆ ਤੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਕਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਪਰੇਸਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਿ ਬਣਾਕੇ; ਅਤੇ

•

ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇ ਕੇ (ਪੈਸੇ ਮੂੰ ਗਕੇ)।

ਪਰੇਸਾਨੀ ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਕਨੂੰ ਨ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਪਰੇਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰ ਨੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕਨਕਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਇਹ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਣਅਨਧਨਿਿਤ ਨ ਸ਼ਿਾਸ ਆਿਡਿ
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱ ਡਣ ਕ ਿੱ ਚ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹ 'ਅਣਅਕਿਕਕਰਤ ਕਨਸ਼ਕਾਸਨ ਆਰਡਰ' ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਅਣਅਕਿਕਕਰਤ
ਕਨਸ਼ਕਾਸਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ:
•

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਛਿੱ ਡਣ ਕ ਿੱ ਚ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ।

ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਅਕਿਕਕਰਤ ਕਨਸ਼ਕਾਸਨ ਦੀ ਇਿੱ ਕ ਕਮਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ੇਗੀ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਿਾਰ
ਤੇ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ੇਚਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਫਰ ਅਕਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ
ਕਾਰ ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਸਰਫ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਅਣਅਕਿਕਕਰਤ ਕਨਸ਼ਕਾਸਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤਕ ਦਾ
ਕਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੂੰ ੀ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਆਨ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇ ਕਕ ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ
“ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ” ਕ ਅਕਤੀ ਹੈ (ਜਾਂ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ)।

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ਜ਼ਿਿੀ ਜਾਣਿਾਿੀ
ਇਿੱ ਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਰਰੀ ਘਰ
ਸਬੂੰ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਿੱ ਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ:
ਨਿਿਾਏਦਾਿ
ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋਂ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਕ ਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸੂੰ ਯੁਿਤ ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ

ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕ ਅਕਤੀ ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ -

ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਕਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਿੀਨ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਜੇ ਨਾਕਮਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਕਸਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ੀ ਹਨ ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਸੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ), ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

•

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕ ਿੱ ਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਸੂੰ ਪਰਕ ਲਈ ਜਾਂ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਉਪਲਬਿ ਹੋਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈ ਨਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਟ (ਨਿਿਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ)
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ
ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਕ ਏਜੂੰ ਟ ਨਾਲ ਕਕ ੇਂ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2 ਅਕਤਬਰ 2018 ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ “ਲੈ ਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ
2014 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਰਾਹੀਂ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦੇ ਰਕਜਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਕਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਏਜੂੰ ਟ ਇਸ
ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਕਟੂੰ ਗ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਕੋਲ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਨੂੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਕਹਤ ਉਨਹਾਂ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ੀ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਨਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਕ ਕਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ “ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਦਮੀ” ਹਨ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਕਜਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
https://register.lettingagentregistration.gov.scot/search ਅਤੇ/ਜਾਂ
https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
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ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਏਜੂੰ ਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਕਹੜੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ
ਏਜੂੰ ਟ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮਕਹਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇਗਾ ਕਜਸ ਬਾਰੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਜੂੰ ਟ ਨੂੰ ਕਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਏਜੂੰ ਟ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ

ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਕਕਰ ਜਾਂ ਫਕਰਿੱ ਜ ਜਾਂ ਬਾਇਲਰ) ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਜਿੱ ਥੇ ਏਜੂੰ ਟ ਕੋਈ ਕੂੰ ਪਨੀ ਹੈ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਪਕਹਲਾ ਕ ਅਕਤੀ ਕੌ ਣ ਹੈ ਕਜਸ ਨਾਲ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਿਾ ਮਾਲਿ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ(ਕਾਂ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ੀ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
•

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਕਕ ਕਲਖਤੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱ ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ (ਸੂੰ ਚਾਰ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ), ਤਾਂ ਇਿੱ ਥੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
•

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਕਹੂੰ ਦਾ ਕਕ ਕੋਈ ੀ ਉਪਚਾਕਰਕ ਨੋਕਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂੰ ਚਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ,
ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਕ ਿੱ ਚਕਾਰ ਸੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰਬਰ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਕਾਨ

ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਕਹਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨੂੰਬਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਕਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ ਕਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ “ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਦਮੀ” ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ https://www.landlordregistrationscotland.gov.uk/
ਦੇਖਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ
ਸੂੰ ਚਾਿ
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਕਕਹੂੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਪਿੱ ਤਰ ਕੇ ਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਿੱ ਤਰ ਦੇ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ “ਇਲੈ ਕਟਰੋਕਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ” ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ੀ ਕਨੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਿੀਨ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਲੈ ਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀਂ ਨੋਕਟਸ ਲੈ ਣ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਕਕ ਕਕਰਾਇਆ ਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
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ਕਕ ਕੀ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਕਤਆਂ ਬਾਰੇ ਇਿੱ ਕ ਦਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਕ ਿੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਕਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਰਗੀ
ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਖੁੂੰ ਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਗਾ ਕਕ ਪੁਰਾਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਛਿੱ ਡਣ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ

ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਕਜਆ ਕਗਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਕ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕ ਿੱ ਚ ਨੋਕਟਸ ਨਹੀਂ ਕਮਕਲਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੋਕਟਸ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਕਡਲੀ ਰੀ ਪੋਸਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਡਲੀ ਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਕਗਆ
ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਕਟਸ ਦੀ ਕਮਆਦ ਕ ਿੱ ਚ ਾਿ 2 ਕਦਨ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਦਿੱ ਕਸਆ ਕਗਆ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਦੋ ਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਕਰਹਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਕਰਹਾ ਹੋ ੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਇਿੱ ਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੂੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਨੋਕਟਸ ਡਾਕ ਜਾਂ
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਨ ੂੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਕਟਸ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਨ ੂੰ ਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ੇਿ ੇ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ੇਰ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਫਲੈ ਟ ਹੈ ਜਾਂ
ਬੂੰ ਗਲਾ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਕਕਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ)।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਕਸੇ ਕ ਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਇਹ ਪਰਤਿੱਖ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ
ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕ ਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਕਹੜੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਸਾਂਝਾ ਬਗੀਚਾ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਦਾਖਲਾ ਖੇਤਰ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਕਰਾਏ ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਬਗੀਚੇ
ਜਾਂ ਪਾਰਕਕੂੰ ਗ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਕਜਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੇ ਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂੰ ਭਾਕ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਅਤੇ ਕਰਕਾਰਡ ਆਫ ਕੂੰ ਡੀਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਿ
ਹੋ ੇਗਾ। ਇਹ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਕਣ
ਕਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕੀ ਸੀ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
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ਹਰ ਸਾਲ ਕੇ ਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕਕਰਾਏ ਨੂੰ ਿਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕਾਕਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ੈਿੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ: https://www.gov.scot/publications/privateresidential-tenancies-tenants- guide/pages/rent-and-other-charges/
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਬਹੁ ਆਕਪੇਸ਼ਨ ਘਰ (HMO) ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਘਰ HMO ਹੈ:
•

ਜੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਾਲਗ (16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ) ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕਰ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ

•

ਘਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕਨ ਾਸ ਹੈ

•

ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ (ਪਖਾਨਾ, ਕਨਿੱਜੀ ਨਹਾਉਣ-ਿੋਣ ਦੀ
ਸਹਲਤ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ) (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2006
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਕ ਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ 24 ਘੂੰ ਟੇ ਦਾ ਸੂੰ ਪਰਕ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
HMO ਲਈ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਖਤਮ ਹੋ ੇਗਾ।
HMO ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ
ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਪਰਬੂੰਿ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਕਉਂਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ HMO ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱ ਹਤ ਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇ ਜੇ
ਾਿ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਹੋਰ ਸਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਕਫਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇਖੋ)।

ਨਿਿਾਏਦਾਿੀ ਸ਼ੁਿ ਿਿ ਦੀ ਤਾਿੀਖ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜ਼ਰਰ ਦਿੱ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹੋ ੇਗੀ ਜਦੋਂ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਿਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਿਤੋਂ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜੋਂ ਰਹੇਗਾ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ , ਪਕਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਪ ੇਗੀ, ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ,
ਕਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਤਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ
ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ
•

ਉਹ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੇ; ਜਾਂ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਤਣ ਦੀ ਪਲਾਕਨੂੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਤੋਂ) ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
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ਕਦੂੰ ਦੀ; ਜਾਂ
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸਲ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੋ ਗ
ੇ ੀ; ਜਾਂ

•

ਕਕਸੇ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਬੀਮਾ ਮਕਹੂੰ ਗਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅ ੈਿ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੂੰ ਮ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦੀ।

ਨਿਿਾਇਆ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਦੋਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕਨਰਕਦਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪਤਾਕਹਕ, ਹਰ 2 ਹਫਕਤਆਂ ਤੇ, ਹਰ 4 ਹਫਕਤਆਂ ਤੇ, ਮਾਕਸਕ, ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ 4 ਾਰ ਜਾਂ ਹਰ 6
ਮਹੀਕਨਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਡ ਾਂਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਹਰੇਕ ਅਕਜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਕ ਿੱ ਚ) ਜਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕ ਿੱ ਚ
(ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ)। ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੱ ਿ ਮਾਤਰਾ ਕਜਹੜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਹ ਕਕਹੂੰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਕਜਸ 'ਤੇ ਪਕਹਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਮਲ
ਹੋ ੇਗੀ; ਅਤੇ

•

ਕਕਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਾਰ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਚੈਿੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕਕਸੇ ਢੂੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਕਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੈਂਕ ਖਰਚੇ ਪੈਣ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਕੁਝ ਕਰੈਕਡਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ
ਕਗਆ ਭੁਗਤਾਨ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ੀ ਦਿੱ ਕਸਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਹੜੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਾਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਂਝੇ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ੀ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
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ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਖੜਕੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਾਕਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਹਰ ਸੇ ਾ ਲਈ ਰਕਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਸਾਮਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਿੱ ਕ ਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਿੱ ਕ ਫੀਸ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ
ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਫਰ ਇਹ ਕਕਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਲੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

ਲਾਗਤ, ‘ਮਲ ਿਨ’, ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ, ਜਾਂ ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਕਦ। ਇਨਹਾਂ ਖਰਕਚਆ ਨੂੰ ‘ਪਰੀਮੀਅਮ’
ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰੀਫੂੰ ਡ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਲਖਣਾ ਅਤੇ ਕਕਹਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰੀਫੂੰ ਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱ ਕ ਦਾਅ ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨਾਲ ੀ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਕੋਲ HMO ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਦੀ ਲਾਇਸੂੰ ਸ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਾਲੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਕਾਕਟਸ਼

ਮੂੰ ਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਿੱ ਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਕਲੂੰਕ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸਟ
ਆਫ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਕ ਿੱ ਚ ਾਿਾ)। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕ ਸਕਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.gov.scot/publications/privateresidential-tenancies-tenants- guide/pages/rent-and-other-charges/ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ
ਕਕਰਾਇਆ ਪਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਕ ਿੱ ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਰਾਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਕਰਾਇਆ ਅਫਸਰ
ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਿਾਰਨ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾਏ ਹਨ। ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਾਿਾ
ਕਕਰਾਏ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਾਿੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ
ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਸੇ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਲਈ ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਗਰੂੰ ਟੀ ਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਸੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਬਲ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਬਜਲੀ) ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਛਿੱ ਡ ਕਦਿੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਕਕਰਾਏ।
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਕੁਿੱ ਲ ਰਕਮ 2 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਤੋਂ
ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਕਰਾਇਆ ਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਇਸ ਕਬਊਰੋ ਨੂੰ ਾਿ
ਰਕਮ ਨੂੰ ਾਪਸ ਲੈ ਣ ਾਸਤੇ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ, ਨਕ ਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਜੋਂ ਕਕਸੇ ਪਰੀਮੀਅਮ (ਕਕਰਾਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੁੜ ਾਪਸ ਕਰਨਯੋਗ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ
ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੂੰ ਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ।
ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ
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ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਸੁਤੂੰਤਰ
ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਸਕੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਪ ੇਗਾ
(ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਕਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਿੱ ਕਰ ਾਰ – 30 ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਕਦਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਹਫਤੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ)। ਕਕਸੇ ਇਿੱ ਕ
ਸਕੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪ ੇਗਾ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ, ਜਾਂ
ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ (ਜਦੋਂ ਸੂੰ ਯੁਕਤ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੱ ਸੇ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ) ਦੇਣਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ
ਏਜੂੰ ਟ ਲਈ ਚੂੰ ਗਾ ਅਕਭਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਕੋਲ ਕਕਸੇ ੀ
ਸਮੇਂ ਕਕਸੇ ੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ/ਅੂੰ ਸ਼ਕ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਰਿੱ ਖਣ ਦਾ ਇਖਕਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ੀ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਕਸੇ
ੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਰੂੰਤ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਕੇ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ/ਕਕਰਾਏ ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਦਰਕਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ

ਕਕ ਕਕਸੇ ੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜੋਂ ਕ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਕ ਪਰੀਮੀਅਮ ਜੋਂ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਦੁਆਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਰਿੱ ਖਣਾ ਇਿੱ ਕ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਕਟੋਤੀਆਂ ਕਸਰਫ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਸਟ ਟੀਅਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਟੀ ਚੈਂਬਰ) ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰਸ਼ੂੰਸਾਤਮਕ ਢੂੰ ਗ
ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨੇ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਜਾਂ
ਦੋ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਕਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਸ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ੀ
ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਪਰੀਮੀਅਮ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾ ੇਗਾ।

ਕਈ ਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ ਇਖਕਤਆਰੀ (ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ) ਿਾਰਾ ਪਾ ੇਗਾ ਕਕ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ੀ ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ ਉਨਹਾਂ
ਕਲੜ ਹੋ ੇਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਪਰਤੀ ਚਨਬਿੱ ਿ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ
ਪਕਹਲਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲ ੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆ ਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ ਾਲਾ ਏਜੂੰ ਟ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੇ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਕਦੇ ੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿੱ ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਕਕਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਕਰਾਏ
ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕਕਹੜੀਆਂ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜਮਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ?
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਲੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿੱ ਤਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਦਾ
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਜਮਹਾਂ ਹੋ ਕਗਆ ਹੈ। ਪਿੱ ਤਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਕ ੇਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕ

ਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਕ ੇਂ ਨਕਜਿੱ ਕਠਆ ਜਾ ਗ
ੇ ਾ।

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਕਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਕੋਈ ਪਿੱ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ

22

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਰ ਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਕਸੇ ਸਕੀਮ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਕਤਆ ਹੈ, ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਕਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ੇਗਾ:
•

ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ;

•

ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਮਕਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ
ਕਕਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਦਿੱ ਤਾ;

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਜਸ ਨਾਲ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇ;

•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਕਬਆਨ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ
ਰਕਜਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ;

•

ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ੇਰ ੇ ਕਜਿੱ ਥੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਸੀ;

•

ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਤੇ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਰਿੱ ਕਖਆ ਕਗਆ ਹੈ – ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (1) ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਦੋਂ ਾਪਸ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ (2) ਉਹ ਪਕਰਸਕਥਤੀਆਂ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰਾ
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦਾ ਾਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ।

ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਹ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣਾ)

•

ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਕਰਾਇਆ

•

ਕੋਈ ੀ ਰਕਮਾਂ ਕਜਨਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਕਕਸੇ ੀ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਾਰਨ
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਬਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ ਿੱ ਚ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਿੱ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਦੀ ਪਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਕਕ ਕੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੈ।
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ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਕ ਕੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਨਾਲ
ਸਕਹਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ:
•

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਉਨਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ੇਗੀ।

•

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ
ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕ ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿੱ ਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਲਈ ਸੂੰ ਭਾਲਕੇ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ। ਕ
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾ ੇਗਾ ਕਜਸ ਦੀ ਕ

ਾਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਿੱ ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ

ਾਦ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਭਕਮਕਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਤ (ਕਮਸਾਲ ਜੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ) ਕਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਿੱ ਕ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ
ਕਰੇਗਾ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਕਜਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਾਪਸ
ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਗੀ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ 30 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਜ ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੂੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ
ਕਕਰਾਏ, ਮੁਰੂੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਿੱ ਚ ਜਾ ੇ) ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜੇ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਕਹਾ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਿੱ ਛਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਕਹਮਤ ਹੈ ਕਕ ਸਾਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ
ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਕਕ ਸਾਰਾ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਤੇ ਸਕਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਅੂੰ ਕਕੜਆਂ ਤੇ ਸਕਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਿੱ ਕ ਸੁਤੂੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਮਘਟ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਕਰਾਏ ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਭੀੜ-ਭੜਿੱ ਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ੇਗਾ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹੋਣ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

24

ਕਕਸੇ ੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਭੀੜ ਲਈ ਕੀ ਕਗਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਕਰਆਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮਰ,
ਕਲੂੰਗ (ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਕਹ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਕਰਸ਼ਕਤਆਂ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਕ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਿਮਿੇ ਦੇ ਨਮਆਿ ਅਤੇ ਜਗਹਾ ਦੇ ਨਮਆਿ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅੂੰ ਕਤਕਾ ਏ ਕ ਿੱ ਚ ਕਮਆਰਾਂ ਦੇ ੇਰ ੇ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਿੱ ਥੇ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
https://www.gov.scot/publications/licensing-multiple-occupied-housing-statutory- guidancefor-scottish-local-authorities/
ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਿੱ ਕ ਘਰ HMO ਹੈ:
•

ਜੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬਾਲਗ (16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ) ਰਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ

•

ਉਹ ਕਤੂੰ ਨ ਜਾਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਪਕਰ ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ

•

ਘਰ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱ ਲਾ ਜਾਂ ਮੁਿੱ ਖ ਕਨ ਾਸ ਹੈ

•

ਘਰ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਝੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ (ਪਖਾਨਾ, ਕਨਿੱਜੀ ਨਹਾਉਣ-ਿੋਣ ਦੀ
ਸਹਲਤ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹਲਤਾਂ) (ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2006
ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਕ ਿੱ ਚ ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਿੱ ਕੋ ਕ ਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸੇਗੀ ਕਕ ਕਕਸੇ HMO ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕੂੰ ਨੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਭੀੜ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਜਾਂ ਦ ਕੌਂ ਕਸਲ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ।
ਬੀਮਾ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕਕਸੇ ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਨ ੈਨਟਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ
ਕਲਆਇਆ ਹੈ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ (ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ)
ਕਾਰਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਫਕਸਚਰਾਂ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਿੱ ਪਬੋਰਡ, ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਈਆਂ
ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਨ।
ਆਮ ਟੁਿੱ ਟ-ਫੁਿੱ ਟ ਕਾਰਨ ਕਕਸੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੁਿੱ ਟ-ਫੁਿੱ ਟ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਘਸੇ ਕਪਟੇਗੀ।
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ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ
ਟੁਿੱ ਟੇ-ਫੁਿੱ ਟੇ ਗਨ।
ਗੈਿਹਾਜ਼ਿੀਆਂ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲੂੰਬੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਕ ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਕੋ ਾਰ 2
ਹਫਕਤਆਂ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉੱਥੇ
ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕਕੂੰ ਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ;

•

ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ੀ ਮੁਨਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਕ ਿੱ ਚ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰਕਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ; ਅਤੇ

•

ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ,
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕ ਿੱ ਚ, ਹੇਠਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਨੋਟ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਅਜੇ
ੀ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ (1) ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਟਾਈਮਰ ਤੇ ਹੈ, ਸੂੰ ਪਤੀ ਅੂੰ ਦਰ ਭਾਫ ਬਣਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ (2) ਪਾਣੀ ਬੂੰ ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਪਾਈਪਾਂ ਫਿੱ ਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁ ਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਕਸੇ ੀ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ ਕਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
“ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ” ਇਿੱ ਕ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾਸਬ ਰਕਹਣ ਾਲਾ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਿੀਆ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ
ਲਈ, ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਸਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਾਲੇ ਕਕਸੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਕਹਤ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ “ਮੁਨਾਸਬ ਦੇਖਭਾਲ” ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ
ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਦਾ ਹੈ:
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਕਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹ ਾਦਾਰ (ਹ ਾ ਬਾਹਰ ਕਨਕਨਲਣਾ) ਅਤੇ ਗਰਮ ਰਿੱ ਖਣਾ;

•

ਕਕਸੇ ੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ (ਖਤਰਨਾਕ) ਜਾਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ (ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਿੱ ਗ ਫੜਣ ਾਲੀਆਂ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਮਿੱ ਗਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਕਲਆਉਣਾ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ (ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਸ਼ੈਿੱਡ) ਕ ਿੱ ਚ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ (ਮੋ ਰਸ,
ਆਕਦ), ਬਾਰਬਕਕਊ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਕ
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ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਕਚਤ ਡਿੱ ਕਬਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੋ ੇ;
•

ਕਕਸੇ ਤੇਲ, ਗਰੀਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਖੋਰਨ ਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਪਖਾਨੇ, ਕਸੂੰ ਕ, ਬਾਥ, ਸ਼ਾ ਰ,
ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਡਸ਼ ਾਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਕ ਿੱ ਚ ਨਾ ਰਿੱ ਖੋ;

•

ਠੂੰਢੇ ਮੌਸਮ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜੂੰ ਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ – ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਕਚਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਰਿੱ ਖਕੇ ਅਤੇ ਕਕਸੇ
ਲੇ ਕਗੂੰ ਗ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਕੇ।

•

ਅਿੱ ਗ ਜਾਂ ਜਲਪਰ ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਜਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਮਬਿੱ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਲੇ ਨਾ ਛਿੱ ਡਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਿੱਗਾਂ ਨਾਲ
ਓ ਰਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲਹਾ ਛਿੱ ਡਣਾ;

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਫਿੱ ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਿੱ ਖਣਾ;

•

ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਸਚਕਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਚਕਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਚਕਾਂ ਜਾਂ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਕਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਜ ੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ

•

ਦਰ ਾਜ਼ਾ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ

ਮੁਿੂੰਮਤ ਦਾ ਨਮਆਿ ਆਨਦ ਅਤੇ ਹੋਿ ਜਾਣਿਾਿੀ
1.

ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਿੂੰਮਤ ਦੇ ਨਮਆਿ ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਉਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਕੌਂ ਕਸਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਣ ਲਈ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮੁਰੂੰਮਤ ਦਾ ਕਮਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ:
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਹ ਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟਾਈਟ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਕਹਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਉਕਚਤ
ਤੌਰ ਤੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋ ੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਕਖੜਕੀ ਜਾਂ ਦਰ ਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਕ ਿੱ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕ ਿੱ ਥ
ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿੱ ਤ ਦੀਆਂ ਸਲੇ ਟਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਲਾਂ ਗੁੂੰ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,
ਕਜਸ ਦੇ ਨਕਤਜੇ ਜੋਂ ਹ ਾ ਜਾਂ ਬਾਕਰਸ਼ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਆਏ।

•

ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ (ਡਰੇਨ, ਗਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸਮੇਤ) ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ
ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੂੰ ਿਾਂ ਮੁਨਾਸਬ
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ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਿੱ ਤਾਂ ੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਿੱ ਤ ਤੋਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਕਆ ਜਾ ੇ।
•

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜਲੀ ਲਈ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਪਾਈਪਾਂ, ਟੈਂਕ, ਬਾਇਲਰ, ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ, ਪਖਾਨੇ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੀਟਰ – ਸਾਰੇ ਮੁਰੂੰਮਤ
ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

•

ਕੋਈ ੀ ਕਫਕਸਚਰ, ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਤਕਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ

ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਕਜ ੇਂ
ਕਕ ਕੁਿੱ ਕਰ, ਮਾਈਕਰੋ ੇ ਓ ਨ, ਫਕਰਿੱ ਜ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ, ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੂੰ ਬਲ ਡਰਾਇਰ, ਕੇਤਲੀਆਂ,
ਟੋਸਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ।
•

ਕੋਈ ੀ ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸੈਿੱਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਬਸਤਰੇ) ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ

ਤਕਹਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਗਾ
ਕਕ ਉਹ ਅਿੱ ਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਮੁਿੱ ਖ
ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ – ਨਾ ਕਕ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਰਡ ਹਨ) ਅਤੇ ਅਿੱ ਗ ਲਿੱਗਣ ਤੇ
ਜਾਂ ਅਿੱ ਗ ਦੀ ਸ਼ੂੰ ਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਚੇਤਾ ਨੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹਨ। (ਇਸ ਤੇ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ https://www.gov.scot/publications/fire-safety-guidance-privaterented-properties/) ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਘਨਤਾ ਕ ਿੱ ਚ
ਮੌਜਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। (ਇਸ ਤੇ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ
https://www.gov.scot/publications/carbon-monoxide-alarms-in- privaterented-properties-guidance/) ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਸੂੰ ਪਤੀ
ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਉਸ ਕਕਸੇ ੀ ਕੂੰ ਮ ਬਾਰੇ ਸਕਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ – ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਇਿੱ ਕ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ (ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ
ਖਰਚੇ ਤੇ) ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾਕੇ ਦੇ ੇਗਾ।
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਪਰੀ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰੇ – ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਕੇ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਕਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੋ
ਆਮ ਟੁਿੱ ਟ-ਭਿੱ ਜ ਤੋਂ ਪਰਹਾਂ ਹੈ)।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਨੁਕਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ
ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ

ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਕਕ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਪਕਹਲਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ

ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਇਨਹਾਂ ਕਤੂੰ ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਇਹ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਸਕਹਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ
ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਇਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੋ ੇਂ ਕ ਚੋਲਗੀ ਦੀ
ਮਦਦ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱ ਲ ਕਨਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਕ ਅਕਤੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਹਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਿੱਭਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨਾਲ ਕਮਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦਿੱ ਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ
ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਾਂ ਦੇ ੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕਕਰਾਇਆ
ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ) ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ) ਆਰਡਰ ਇਿੱ ਕ
ਆਰਡਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੱ ਿ 90% ਤਕ ਕਕਰਾਇਆ ਘਿੱ ਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ
ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਇਆ ਰਾਹਤ (ਰੈਂਟ ਕਰਲੀਫ)
ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਕਕਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.

ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕਹਿੱ ਸਾ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗਾ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:
•

ਡਰੇਨ, ਗਟਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ;
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•

ਛਿੱ ਤ;

•

ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੂੰ ਿਾਂ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਕਖੜਕੀ ਦੀਆਂ ਕਸਲਾਂ, ਕ ੂੰ ਡੋ ਕੈਚਾਂ, ਸੈਸ਼ ਕੋਰਡਸ ਅਤੇ ਕਖੜਕੀ ਦੇ
ਫਰੇਮ;

•

ਅੂੰ ਦਰਲੀਆਂ ਕੂੰ ਿਾਂ, ਫਰਸ਼, ਸੀਕਲੂੰਗਾਂ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਦਰ ਾਕਜ਼ਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਅੂੰ ਦਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਲੈਂ ਕਡੂੰ ਗਸ;

•

ਕਚਮਨੀਆਂ, ਕਚਮਨੀ ਸਟੈਕ ਅਤੇ ਿਮਨਾਲਾਂ;

•

ਰਾਸਤੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੂੰ ਚ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਿਨ;

•

ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਕੂੰ ਮ;

•

ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੂੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਾੜਾਂ।

ਕਈ ਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਜਾਂ ਦੋ
ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਕ ਿੱ ਚਕਾਰ ਕੂੰ ਿਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਜੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ

ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਜਿੱ ਥੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਰਕਹਣ ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਫਲੈ ਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ
ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿੱ ਤ, ਸਾਂਝੇ ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਸਾਰੇ ਫਲੈ ਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੂੰ ਚਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਪਛਲੇ ਕੋਟ ਖੇਤਰ ਰਗੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ
ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ੇਗੀ – ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਕਹਣ ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫਲੈ ਟ ਮਾਲਕਾਂ
ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।
3.

ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ
ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ
ਉਪਕਰਨਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਿੱ ਗ, ਹੋਬ, ਓ ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ) ਤੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਰਕਜਸਟਰਡ
ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਕ

ਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪ ੇਗੀ ਕਜਨਹਾਂ ਦੀ

ਸਪਲਾਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰ ਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਰਕਾਰਡ ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਕਜਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਹਰੇਕ ਗੈਸ
ਉਪਕਰਨ ਉਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ੀ ਗੈਸ ਆਈਟਮ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਚੂੰ ਤਾ ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਗੈਸ
ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਰਕ ਸਹੀ ਢੂੰ ਗ ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੈਸ ਦੀ ਬੋ
ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਲਰ ਕ ਿੱ ਚ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਰਕਜਸਟਰਡ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲਾਨਾ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਰਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਅਫਸਰ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ www.gassaferegister.co.uk ਤੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਾਲ ਹੀ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕਾਰਡ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨਾਲ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰਿੱ ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਗੈਸ ਇੂੰ ਜੀਨੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੋਈ ਗੈਸ ਉਪਕਰਨ ਅਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ – ਕਜਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
“ਨਕਾਰਾ” ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਾਂ – ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਚਕ ਚਿੱ ਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ (ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਅਲਾਰਮ ਜਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਕਾਰਬਨ

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੌਜਦ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇਿੱ ਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਹੈ ਕਜਸ

ਕਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਕ ਮੌਤ ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਕਰਨਾਂ
ਨੂੰ ਉਰਜਾ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਬ), ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ –
ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਕ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ

ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਚਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ
ਂ ਨ
ਸਚਕ ਜ਼ਰਰ ਲਗ ਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਅਿਾਕਰਤ ਈਿ
ਰਤਦੇ ਹਨ – ਜੋ ਕਕ ਗੈਸ, ਲਿੱਕੜ, ਕੋਇਲਾ, ਹੋਰ ਸਖਤ ਓਂਿਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਚਕ ਇਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:
•

ਂ ਨ
ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰ-ਕਨੈਕਟਡ ਜਗਹਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਗੈਰੇਜ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਸਕਥਰ ਕਾਰਬਨ-ਈਿ
ਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ (ਉਨਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱ ਡਕੇ ਜੋ ਕਸਰਫ ਕੁਕਕੂੰ ਗ ਲਈ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) – ਇਸ
ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਜੋਂ, ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਇੂੰ ਟਰ-ਕਨੈਕਟਡ ਜਗਹਾ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗ, ਹੀਟਰ ਜਾਂ
ਬਾਇਲਰ ਹੈ; ਅਤੇ

•

ਂ ਨ ਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਤੋਂ ਿਮਨਾਲ ਕਕਸੇ ਬੈਡਰਮ ਜਾਂ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਰਮ ਕ ਚੋਂ
ਜੇ ਕਕਸੇ ਕਾਰਬਨ-ਈਿ
ਕਨਕਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਕ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਕ ਿੱ ਚ ੀ।

ਕਨਿੱਜੀ ਕਕਰਾਏ ਤੇ ਕਦਿੱ ਤੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਾਰੇ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ https://www.gov.scot/publications/carbon- monoxide-alarms-inprivate-rented-properties-guidance/ ਹੈ
4.

ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ

ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਅ ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣੀਆਂ
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ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਕਥਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਦੇ
ਕਹਿੱ ਸੇ ਜੋਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਰਬੂੰਿ
ਕਰ ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਕਸੇ ਯੋਗ ਕ ਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਰ ਦੋ
ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:
•

ਕਕਸੇ ੀ ਕਫਕਸਡ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜਲਈ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਸਕਥਤੀ ਕਰਪੋਰਟ (EICR); ਅਤੇ

•

ਮ ਹੋਣ ਯੋਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਨ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਕਰਪੋਰਟ (PAT) – ਅਤੇ

ਇੂੰ ਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆਈਟਮ ਤੇ ਇਿੱ ਕ ਲੇ ਬਲ ਕਚਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਕਨਯਤ ਕਕਤੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ
ਲੇ ਬਲ ਤੇ ਇੂੰ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ੇਂ ਕਰਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰਰੀ ਹਨ।
ਜੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ ਕਕ ਜਾਂਚ ਹਰ ਪੂੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, ਹਰ 3 ਸਾਲ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਾਰ), ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
EICR ਕ ਿੱ ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ:
•

ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ,

•

ਕਬਜਲਈ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਸਕ ਿੱ ਚ, ਸਾਕੇਟ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ

•

ਸਕਥਰ ਕਬਜਲਈ ਉਪਕਰਨ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਕਬਜਲੀ ਾਲਾ ਸ਼ਾ ਰ, ਹਾਰਡ- ਾਇਰਡ ਿੂੰ ਏ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗ ਦੇ
ਸਚਕ, ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕ ਜ਼ਅਲ ਜਾਂਚ।

PAT ਕ ਿੱ ਚ ਮ ਹੋਣ ਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਕੋਈ ੀ ਕਬਜਲਈ ਆਈਟਮਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਫਿੱ ਟ ਜਾਂ ਕਫਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕੇਤਲੀਆਂ, ਲੈਂ ਪ, ੈਕਯਮ ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਹਾਇਟ
ਗੁਿੱ ਡਸ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਫਕਰਿੱ ਜ ਜਾਂ ਾਕਸ਼ੂੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਨਿੱਜੀ ਕਕਰਾਏ ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਬਜਲਈ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਸਕਾਕਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕਨੂੰ ਨੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ https://www.gov.scot/publications/electrical-installationsand- appliances-private-rented-properties/ ਤੇ ਦੇਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
5.

ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਸਚਕ ਅਤੇ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਤੇ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਕਬਜਲਈ ਮੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਉਹ
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ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਕ ਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦਾ ਿੂੰ ਏ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਜ਼ਰਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਰਮ ਜਾਂ
ਡਾਈਕਨੂੰਗਰਮ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ੇਗਾ

•

ਹਰੇਕ ਪਕਰ ਹਨ ਜਗਹਾ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਗਲੀਆਰੇ ਜਾਂ ਲੈਂ ਕਡੂੰ ਗਾਂ

•

ਰਸੋਈ ਕ ਿੱ ਚ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

•

ਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਕਲੂੰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ (ਰੇਡੀਓ-ਕਲੂੰਕਡ ਅਲਾਰਮ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ)।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਕਫਿੱ ਟ ਅਤੇ

ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਅਿੱ ਗ
ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਖੁਲਹੀਆਂ ਤਾਰਾਂ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਜਾਂ ਹੀਟ ਅਲਾਰਮ ਕਫਿੱ ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਕਸੇ ੀ ਅਿੱ ਗ ਦੇ ਜੋਕਖਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ
ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦੇ ਾਤਾ ਰਨ ਕਸਹਤ ਕ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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6.

ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ
ਕੋਈ ੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਸੀ (ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿੱ ਸਾ ਸੀ), ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ
ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕੂੰ ਮਕਾਜ਼ੀ ਸਕਥਤੀ
ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪ ੇਗਾ – ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪ ੇਗੀ।

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਆਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਹ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਲਾਗ
ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।

ਕਕਰਾਏ ਾਲੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਇੂੰ ਸਟਾਲੇ ਸ਼ਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

7.

•

ਬੇਕਸਨ, ਕਸੂੰ ਕ, ਬਾਥ, ਪਖਾਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਰ;

•

ਗੈਸ ਜਾਂ ਕਬਜਲਈ ਅਿੱ ਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਕਸਸਟਮ;

•

ਕਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਾਇਕਰੂੰ ਗ;

•

ਦਰ ਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰ ੇਸ਼ ਕਸਸਟਮ;

•

ਕੁਿੱ ਕਰ;

•

ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱ ਖੇ;

•

ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਸਚਕ;

•

ਿੂੰ ਏ ਦੇ ਅਲਾਰਮ;

•

ਹੀਟ ਸਚਕ;

•

ਅਿੱ ਗ ਬੁਝਾਉਣ ਾਲੇ ਯੂੰ ਤਰ ਅਤੇ ਕੂੰ ਬਲ (ਪਰ ਕੇ ਲ ਤਾਂ ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਬਹੁ ਆਕਪੇਸ਼ਨ ਘਰ ਹੈ)।

ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ
ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਨਰਜ਼ੀ
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ (EPC) ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ੇਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਰਸੋਈ,
ਬਾਥਰਮ ਅਤੇ ਕਲਕ ੂੰ ਗ ਰਮ ਰਗੇ ਦਜੇ ਕਮਕਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੂੰ ਚ ਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਕਰਾਏ ਲਈ
ਹੈ, ਤਾਂ EPC ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਨੂੰ ਨ ਅੂੰ ਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਕਕ EPC ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ‘ਕਚਪਕਾਇਆ’ ਜਾ ੇ – ਇਹ ਅਕਸਰ
ਬਾਇਲਰ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿੱ ਪਬੋਰਡ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋ ੇਗਾ।
EPC 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ EPC ਮੁਫਤ ਕ ਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ
ਕਰ ਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
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EPC ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ, ਤਾਂ
ਂ ਨ ਕਬਲ (ਹੀਕਟੂੰ ਗ ਅਤੇ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ) ਉਸ ਸੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ
ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਾਲੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਈਿ
ਘਿੱ ਟ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

EPC ਰੇਕਟੂੰ ਗਾਂ A, B, C, D, E, F ਜਾਂ G ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
EPC ਤੇ “ਏ” ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਸਰੇਸ਼ਠ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਹੈ – ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥ
ਂ ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ ਘਿੱ ਟ ਕਬਿੱ ਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੀ ਅਤੇ ਈਿ

EPC ਤੇ “ਜੀ” ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰੇਕਟੂੰ ਗ ਹੈ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ, ਕਜਸ ਦੇ
ਂ ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕਟੂੰ ਗ ਲਈ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਬਿੱ ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈਿ
8.

ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ:
•

ਸਾਰੇ ਗਿੱ ਦੀਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ (ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਸੈਕਟੂੰ ਗਾਂ, ਬਾਂਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਕਨੂੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਰਮ
ਸੀਟ ਕ ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਅਤੇ

•

ਸਾਰੇ ਗਿੱ ਦੇ

ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹਨ ਸੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ

(ਅਿੱ ਗ ਤੋਂ ਸੁਰਿੱਕਖਆ) ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ 1988 ਕ ਿੱ ਚ ਤੈਅ ਕਕਤੇ ਕਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ
ਤੇ ਲੇ ਬਲ ਲਿੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਇਨਹਾਂ ਅਕਿਕਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਟੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁਿੱ ਟੀਆਂ ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ ਅਤੇ ਕ ਕਰੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿੱ ਗ ਦਾ ਜੋਕਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
9.

ਖਰਾਬ ਕਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਸਾਰੇ ਕਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਚੂੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਰਿੱ ਖਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਯਕਨਟਾਂ ਅਤੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਈਆਂ
ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਪਖਾਨੇ, ਕਸੂੰ ਕ, ਬਾਥ, ਸ਼ਾ ਰ ਅਤੇ ਹੋਬ ਅਤੇ ਓ ਨ ਰਗੇ ਕਫਿੱ ਟ ਹੋਏ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ
ਤੇ ਲਾਗ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਕਸੇ ਕਫਕਸਚਰ ਅਤੇ ਕਫਕਟੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮੇਂ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਗੀ।

10.

ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ
ਅਕਸਰ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇ ਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੂੰ ਮ

ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ
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ਦਿੱ ਸਦਾ ਹੈ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱ ਸਣਾ ਪ ੇਗਾ ਕਕ ਕਕਸੇ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਫੇਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਕਸੇ ੀ
ਮੁਰੂੰਮਤ ਨੂੰ ਕਰ ਾਏਗਾ।

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਪਹੁੂੰ ਚ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਅ ਿੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੀ ਉਸ ਕਕਸਮ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕੀਤੇ ਕਬਨਾਂ ਛਿੱ ਡਣਾ ਕਕੂੰ ਨਾ
ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਸਬ ਅ ਿੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਨੂੰ
ਮਕਾਨ ਮਲਾਕ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ,
ਕੁਝ ਮੁਿੱ ਖ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਜਨਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਮੁਿੱ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ੇ ਜਾਂ

ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਰਕਚਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਕਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਕੋਲ
ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਿਕਾਰ ੀ ਹੈ।
11.

ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ ਰਕਹ ਰਹੇ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਜਾਂ
•

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤੀ

•

ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ,

ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕਜੂੰ ਮੇ ਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪ ੇਗਾ।
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਕ ਮੁਰੂੰਮਤ ਕਰ ਾ ਕਦਿੱ ਤੀ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਕਰੇਗਾ
ਅਤੇ ਖਰਕਚਆਂ ਲਈ ਕਬਿੱ ਲ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨੁਕਸਾਨ ਅਣਗਕਹਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕ ਅਕਤੀ ਕਜਸ
ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਕਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਦਿੱ ਤਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਕੋਈ ਕ ਅਕਤੀ ਲਾਪਰ ਾਹ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਦੀ ਕਖੜਕੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਦਨ ਖੁਲਹਾ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਦੋਂ
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ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਭਕ ਿੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮਰੇ ਕ ਿੱ ਚਲਾ ਗਲੀਚਾ ਅਤੇ
ਫਰਕਨਕਸ਼ੂੰ ਗਾਂ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਿੱ ਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦੇ
ਮੇਜ਼ ਤੇ ਜਲੇ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਉਸ ਨੇ ਗਰਮ ਬਰਨਰ ਤੇ ਕੁਿੱ ਕਰ ਹੋਬ ਤੋਂ ਬਰਤਨ
ਨੂੰ ਕਸਿੱ ਿਾ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿੱ ਖ ਕਦਿੱ ਤਾ।
12.

ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਮੁਰੂੰਮਤਾਂ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾ ੇਗਾ
ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ:
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਰਕਾਰਡ (ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਦੇਖੋ);

•

ਕਬਜਲਈ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਜਾਂਚ ਕਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਨ ਟੈਸਕਟੂੰ ਗ ਕਰਪੋਰਟ (ਕਬਜਲਈ
ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਦੇਖ)ੋ ; ਅਤੇ

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਲਈ ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ (EPC) (ਅਨਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ
ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਦੇਖੋ)।

ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਾਲੇ ਕਦਨ ਜਾਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਲੀਜ਼ ੇ ਲ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਲੀਜ਼ਨੇਅਰ ਦੀ ਕਬਮਾਰੀ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱ ਕ ਕਕਸਮ ਦਾ ਨਮਨੀਆ (ਫੇਫਕੜਆਂ ਦੀ
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ) ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਕਬਮਾਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਕਾਈ ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਠੂੰਢੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮਾਂ ਕ ਿੱ ਚ
ਮੌਜਦ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿੱ ਤ ਪਰਨ ਹੈ ਕਕ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁਿੱ ਕਕੇ ਕਜੂੰ ਨਾ ਸੂੰ ਭ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋਕਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋਕਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ।
ਸਰਲ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਦੇ ਉਘਾੜ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕ ਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਨੂੰ ਫਲਿੱਸ਼ ਆਉਟ ਕਰਨਾ – ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਖਾਕਨਆਂ
ਅਤੇ ਚਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਠੂੰਢੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾ ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਿੱ ਕ ਸਮਾਂ ਅ ਿੀ ਲਈ
ਬਾਹਰ ਕਨਕਾਲਣਾ;

•

ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਕਸਸਟਮ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ – ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਕੇ ਕਕ ਠੂੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ
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ਟਾਈਟ ਕਫਕਟੂੰ ਗ ਾਲਾ ਢਿੱ ਕਣ ਹੋ ੇ; ਅਤੇ
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਕ ਕੋਈ ੀ ਪਾਈਪ ਰਕ ਜੋ ਹੁਣ ਰਤੋਂ ਕ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇ।

ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਠੂੰਢਾ ਪਾਣੀ ਕਸਿੱ ਿਾ ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੂੰਢੇ ਪਾਣੀ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਕੇ ਲ ਥੋੜਹਾ ਜੋਕਖਮ
ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਂਕਕ ਇਹ ਚਿੱ ਲ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ।
ਜੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
•

ਉਸ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਕਜਸ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ 60 ਕਡਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਇੂੰ ਸਟੈਂਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਤੋਂ – ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ੇਲੇ ਗਰਮ ਹੁੂੰ ਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਤਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ,

ਫੇਰ, ਦੁਬਾਰਾ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਕੇ ਲ ਥੋੜਹਾ ਜੋਕਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਲੀਜ਼ਨੇਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਮੌਜਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਕਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ :
•

ਉਸ ਕਕਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ੀ ਕਕਸੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਸਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਲੀਜ਼ਨੇਲ
ਦਾ ਜੋਕਖਮ ਿੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਨਯਕਮਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 60 ਕਡਗਰੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ); ਅਤੇ

•

ਸ਼ਾ ਰ ਹੈਿੱਡਸ ਨੂੰ ਕਨਯਕਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕਕਉਂਕਕ ਇਨਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਨਾਲ ਫੇਫਕੜਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਨਜਆਂ ਲਈ ਸਨਤਿਾਿ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਹੋ ੇਗਾ।
“ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕਰਨਾ:
•

ਕਜਸ ਕਾਰਨ ਬੇਚੈਨੀ, ਕਕਠਨਾਈ, ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਜੋ ਕਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

‘ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੇ’ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਹੋਰ ਲੋ ਕ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ।
ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:
•

ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ - ਟੀ ੀ, CD ਪਲੇ ਅਰਾਂ, ਕਡਕਜਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇ ਅਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਕਮਊਕਜ਼ਕਲ
ਯੂੰ ਤਰ ਅਤੇ DIY ਜਾਂ ਪਾ ਰ ਟਲਸ ਤੋਂ ਸਾਮਲ ਹੈ;

•

ਪਾਲਤ ਜਾਨ ਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ (ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਆਦਾ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਮੇਤ) ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ
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ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬਗੀਚੇ ਰਗੇ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਕਗਆ ਦੇਣਾ;
•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ;

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਹਿੱ ਕਸਆਂ ਦੇ ਕਕਸੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਕ ਿੱ ਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰ ਚਾਉਣਾ;

•

ਕਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਕੜੇਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੜਾ ਸੁਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਦਨ ਕੜੇ ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣ ਲਈ ਛਿੱ ਡਣਾ ਜਦੋਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਕਲਜਾਉਣਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ;

•

(ਬਿੱ ਕਚਆਂ ਸਮੇਤ) ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਰਕਹਣ ਜਾਂ ਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਕਠਨਾਈ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ;

•

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਕਹਣ ਾਲੇ , ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ
ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗ ਕਰਨਾ, ਕਕਸੇ ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਰੂੰ ਗ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਮਲ,

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਕਲੂੰਗ, ਕਲੂੰਗਕਤਾ, ਅਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕਥਤੀ ਕਾਰਨ ਕ ਹਾਰ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
•

ਹਕਥਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ;

•

ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਡਰਿੱ ਗਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ੇਚਣਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ੇਚਣਾ;

•

ਇਮਾਰਤ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ ਪਰਕਤਰਪ ਜਾਂ ਪਾਬੂੰ ਿੀ ਲਿੱਗੇ ਹਕਥਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਕਸੇ ਕਕਸਮ ਦੇ ਗੈਰਲਾਇਸੂੰ ਸੀ ਹਕਥਆਰ ਜਾਂ
ਹਕਥਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲਆਉਣਾ।

•

ਸੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਅਨੈਕਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ –
ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਜਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਦੀਆਂ
ਸਕਹਮਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

•

ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਰਕਹਣ ਾਲੇ , ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਕਰ ਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਏਜੂੰ ਟ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ ਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ
ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਿਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਰਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਕਕਸੇ ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ।

ਉੱਪਰ ਸਚੀਬਿੱ ਿ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ, ਰਤਾਅ
ਕਰਨ ਕ ਿੱ ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ (ਜਾਂ ਚੀਕਣਾ) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦੀ ਿਾਰਾ ਦੀ
ਉਲੂੰਘਣਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰ ਮੇ ਾਰੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ
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ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰਰ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:
•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ;

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਲਖਣਾ ਕਕ ਕ ਹਾਰ ਕਚੂੰ ਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ
ਕ ਹਾਰ ਬੂੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਣਾ;

•

ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਕਕ ਕਕ ੇਂ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਪਿੱ ਿਰ ਤਕ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ;

•

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ASBO ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਕਹਣਾ;

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਜਾਣਾ (“ਇੂੰ ਟਰਕਡਕਟ” ਕਕਹੂੰ ਦੇ ਹਨ); ਅਤੇ

•

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇਣਾ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ
ਬੂੰ ਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (ਕਕਉਂਕਕ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਇਖਕਤਆਰੀ ਆਿਾਰ ਹੈ –
ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨੋਟ ਦੇਖ)ੋ ।

ਜੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਣ ਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਥਾਨਕ
ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੂੰ ਕ ਿੱ ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਜਾਰੀ ਰਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ
ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ ਪਰਕਕਕਰਆ ਸ਼ੁਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ
ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਨਾਲ ਨਕਜਿੱ ਠਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਦੂੰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ

ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨੀ ਦੇ ੇ ਕਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢ ਕਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਦਾ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਨੋਕਟਸ ਕਕਹੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ
ਕੌਂ ਕਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਨੂੰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਕਕਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਕਰਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਖਤੀ ਕਰਕਾਰਡ
ਰਿੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਾਪਕਰਆ ਹੈ, ਹਰ ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਾਪਰਣ ਤੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਕਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਕੂੰ ਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਈਸ ਕਬਊਰੋ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਕ ਖੇ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਟੀਮ – ਦੋ ੇਂ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿੀਆ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੋ ਕਕ ਪੁਕਲਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ); ਜਾਂ
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•

ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਕਰਟੀ ਦੀ ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਟੀਮ; ਜਾਂ

•

ਪੁਕਲਸ – ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕ ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਿੁਐਨਲਟੀ ਲੋ ੜਾਂ
ਇਕੁਐਕਲਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦੇ ਤਕਹਤ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਕਕਸੇ ਕ ਅਕਤੀ
ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ:
•

ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਕਲੂੰਗ ਜਾਂ ਕਲੂੰਗ ਰੀਅਸਾਈਨਮੈਂਟ; ਜਾਂ

•

ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰਭਅ ਸਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੱ ਥ ਕਕ ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬਿੱ ਚਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਚੇ ਬਿੱ ਚੇ ਜਾਂ ਬਿੱ ਚਾ
ਜਾਂ ਬਿੱ ਚੇ ਹਨ; ਜਾਂ

•

ਉਸ ਕ ਅਕਤੀ ਦੀ ਨਸਲ, ਿਰਮ ਜਾਂ ਕ ਸ਼ ਾਸ ਜਾਂ ਕਲੂੰਗਕ ਰੁਝਾਨ।

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਾਏਦਾਰ:
•

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਸਿੱ ਿੇ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ਿੱ ਚ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕ ਿੱ ਚ
ਇਖਕਤਆਰੀ ਿਾਰਾ ਹੈ ਕਜਸਨੂੰ ਕਕ ਕਟਰਕਬਊਨਲ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਪਿੱ ਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਅਣਉਕਚਤ
ਕਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਕਾਕਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

•

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਕੁਐਕਲਟੀ ਅਡ ਾਇਜ਼ਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕ ਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
https://www.gov.uk/equality-advisory-support-service

ਡੇਟਾ ਪਿੋਟੈਿਸ਼
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇ ਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ
ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਆਂਸੂੰਗਤ ਆਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
“ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਨੂੰ ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ੀ ਕਨੂੰ ਨ, ਕ ਿਾਨ, ਅਿੀਨ ਕਨੂੰ ਨ, ਅਕਿਕਨਯਮ, ਆਰਡਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ
ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਜਾਂ ਅਕਭਆਸ ਦੇ ਕੋਡ, ਕਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਬੂੰ ਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਕਕਸੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾ
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋ ੜਾਂ ਜੋ ਕਕ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕ ਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਜਸ ਕ ਿੱ ਚ ਕਕਸੇ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸਨ ਐਕਟ 2018 ਅਤੇ ਕਕਸੇ ੀ ਕਨੂੰ ਨੀ ਸੋਿ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ
ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਸਾਮਲ ਹੈ।
“GDPR” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੁਕਤ

ਗਤੀਕ ਿੀ ਤੇ ਪਰਕਕਰਤਕ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਤੇ ਯਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ
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ਰੈਗਲੇ ਸ਼ਨ (EU) 2016/679 ਅਤੇ 27 ਅਪਰੈਲ 2016 ਦੀ ਕੌਂ ਕਸਲ, ਅਤੇ ਮਨਸਖ ਆਦੇਸ਼ 95/46/EC
ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ ਤਕਹਤ “ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ” ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਮਨਕਲਖਤ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ:
ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ:
(a) ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ੈਿੱਿ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ, ਕਨਆਂਪਰ ਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (‘ਕ ਕਿਸੂੰ ਗਤ, ਕਨਰਪਿੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਕਸ਼ਤਾ’);

(b) ਕਕਸੇ ਕ ਸ਼ੇਸ਼, ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕਿੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਕਸੇ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਰ ਪਰਕਕਕਰਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਉਕਚਤ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਕਹਿੱ ਤ,
ਕ ਕਗਆਕਨਕ ਜਾਂ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰ ਕੜਾ ਕ ਕਗਆਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਕ ਿੱ ਚ ਪੁਰਾਲੇ ਖਨ ਲਈ ਅਿੱ ਗੇ ਹੋਰ
ਪਰਕਕਕਰਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (‘ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ’) ਨਾਲ ਅਣਉਕਚਤ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਕਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
(c) ਉਕਚਤ, ਸਬੂੰ ਕਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਕਜਸ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (‘ਡੇਟਾ ਘਟਾਉਣਾ’) ;
(d) ਸਹੀ ਅਤੇ, ਕਜਿੱ ਥੇ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋ ੇ, ਆਿੁਕਨਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਣ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੁਨਾਸਬ ਕਦਮ
ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਬਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਮਟਾ ਕਦਓ ਜਾਂ ਸੁਿਾਰੋ (‘ਸ਼ੁਿੱ ਿਤਾ’);
(e) ਉਸ ਰਪ ਕ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੋ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਲੋ ੜ ਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਕ ਕਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰੇ
ਕਜਨਹਾਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਤਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕੇ ਲ ਜਨਤਕ ਕਹਿੱ ਤ, ਕ ਕਗਆਕਨਕ ਜਾਂ ਇਕਤਹਾਕਸਕ ਖੋਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅੂੰ ਕੜਾ ਕ ਕਗਆਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ
ਕ ਿੱ ਚ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜੇ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਦੀ
ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਲਈ GDPR ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਕਚਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਉਪਾਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ
('ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸੀਮਾ’);
(f) ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕ ਿੱ ਚ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ
ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਣਅਕਿਕਕਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਪਰਕਕਕਰਆ ਕ ਰੁਿੱ ਿ ਅਤੇ ਸੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ
ਕ ਰੁਿੱ ਿ, ਉਕਚਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਸੂੰ ਸਥਾਗਤ ਉਪਾਅ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਕੇ (‘ਅਖੂੰ ਡਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਅਤਾ’)
ਮਕਾਨ ਮਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਕਨਿੱਜਤਾ ਨੋਕਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਕ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਕੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਕ ੇਂ ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਕਥਤੀਆਂ ਹਨ ਕਜਿੱ ਥੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ੇਰਕ ਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂ ਕਸਲ ਜਾਂ ਯਕਟਕਲਟੀ ਕੂੰ ਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱ ਸਣ ਦੀ

ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਨਿੱਜਤਾ ਨੋਕਟਸ ਕ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।

42

ਕਕਰਾਏਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਕ ਿੱ ਚ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਕਮਸ਼ਨਰਸ ਆਕਫਸ ਦੀ
ੈਿੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿੱਕਭਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ https://ico.org.uk/
ਨਿਿਾਏਦਾਿ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਸ ਕ ਿੱ ਚ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼

ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਕਲਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਪਿੱ ਛੇ ਛਿੱ ਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ
ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂੰ ਭ ਹੈ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ
ਪ ੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਖਰਕਚਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

43

ਉਪਯੋਗੀ ਸੂੰ ਪਿਿ ਅਤੇ ਨਲੂੰਿ

ਅਨਧਨ ਯਮ
ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ ਲਈ ਫਸਟ-ਟੀਅਿ ਨਟਿਨਬਊ ਲ (ਹਾਊਨਸੂੰ ਗ ਅਤੇ ਪਿਾਪਿਟੀ ਚੈਂਬਿ)
4th Floor
1 Atlantic Quay
45 Robertson Street GLASGOW G2 8JB
ਟੈਲੀ: 0141 302 5900
https://www.housingandpropertychamber.scot/home

ਿੈਂਟ ਸਿਨ ਸ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ
2nd Floor Endeavour House
1 Greenmarket
Dundee DD1 4QB
ਟੈਲੀ: 0300 244 7000
ਈਮੇਲ: rss.dundee@gov.scot

ਸਿਾਨਟਸ਼ ਲੈਂ ਡਲਾਿਡ ਿਨਜਸਟਿ

ਆਨ ਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰਡ ਹੈ।
www.landlordregistrationscotland.gov.uk/

ਆਮ ਸਲਾਹ
ਨਸਟੀਜ਼ ਸ ਅਡ ਾਈਸ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ

ਕਸਟੀਜ਼ਨਸ ਅਡ ਾਇਸ ਕਬਊਰੋ ਜੋ ਪੈਸ,ੇ ਕਨੂੰ ਨੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਿੱ ਕਸਆ ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀ: 0808 800 9060
www.cas.org.uk
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ਅ ਿਜ਼ੀ ਸੇਨ ੂੰ ਗ ਟਿਿੱ ਸਟ

ਘਰ ਕ ਿੱ ਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਕ ੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਦੂੰ ਦੀ ਹੈ
ਟੈਲੀ: 0800 512 012
www.energysavingtrust.org.uk/scotland

ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਲੈ ਿਨਟਿਨਸਟੀ ਮਾਿਨਿਟਸ ਦਾ ਦਫਤਿ (ਆਫਜੈਮ)

ਗੈਸ ਅਤੇ ਕਬਜਲੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਲੀ: 0141 331 2678
www.ofgem.gov.uk

ਹਾਊਨਸੂੰ ਗ ਐਡ ਾਈਸ
ਸ਼ੈਲਟਿ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ

ਕਨਿੱਜੀ ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਘਰਾਂ ਕ ਿੱ ਚਲੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਟੈਲੀ: 0808 800 4444
www.shelterscotland.org

ਟੈਂ ੈਂ ਸੀ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟ ਸਿੀਮ
ਲੈ ਨਟੂੰ ਗ ਪਿੋਟੈਿਸ਼ ਸਿਨ ਸ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ
ਟੈਲੀ: 0844 472 6666
www.lettingprotectionscotland.com

ਸੇਫ ਨਡਪਾਨਜ਼ਟਸ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ
ਟੈਲੀ: 0845 604 4345
www.safedepositsscotland.com

45

ਮਾਈਨਡਪਾਨਜ਼ਟਸ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ
ਟੈਲੀ: 0845 634 5400
www.mydepositsscotland.co.uk

ਸੁਿਿੱਨਖਆ ਸਲਾਹ
ਗੈਸ ਸੁਿਿੱਨਖਆ ਿਨਜਸਟਿ

ਗੈਸ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਸੂੰ ਪਤੀ ਕ ਿੱ ਚ ਗੈਸ
ਉਪਕਰਨ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਹਨ।
ਟੈਲੀ: 0800 408 5500
www.gassaferegister.co.uk

ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਿਿੱਨਖਆ ਅਫਸਿ

ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
www.hse.gov.uk/contact

ਇਲੈ ਿਨਟਿਿਲ ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ

ਯਕੇ ਚੈਕਰਟੀ ਜੋ ਘਰ ਲਈ ਕਬਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱਕਖਆ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/

ਸਿਾਨਿਸ਼ ਫਾਇਿ ਅਤੇ ਿੈਸਨਿਊ ਸਿਨ ਸ

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਡ ਾਈਸ
www.firescotland.gov.uk
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ਮਿਾ ਮਾਲਿ ਅਤੇ ਨਿਿਾਏ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟ ਪਿਨਤਨ ਧੀ
ਸਿਾਨਟਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਆਫ ਲੈਂ ਡਲਾਿਡਸ

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਕ ਿੱ ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏ ਾਲੀਆਂ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀ: 0131 564 0100
www.scottishlandlords.com

ਂ ਅਸਟੇਟਸ
ਸਿਾਨਟਸ਼ ਲੈਂ ਡ ਐਡ

ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ ਕ ਿੱ ਚ ਗਰਾਮੀਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੱ ਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀ: 0131 653 5400
www.scottishlandandestates.co.uk

ਲੈਂ ਡਲਾਿਡ ਏਿਿੇਡੇਸ਼ ਸਿਾਟਲੈਂ ਡ

ਉਸ ਕਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਜਸ ਦਾ ਪਰਬੂੰਿ ਪਰਮਾਕਣਤ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀ: 0131 553 2211
www.landlordaccreditationscotland.com

ੈ ਸ਼ ਲ ਲੈਂ ਡਲਾਿਡਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼

ਯਕੇ ਕ ਿੱ ਚ ਕਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਸਥਾ।
ਟੈਲੀ: 020 7840 8900
www.landlords.org.uk

ਨਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਿਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਸਥਾ

ਰਕਜਸਟਰਡ ਕਕਰਾਏ ਦੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਸੂੰ ਸਥਾ।
ਟੈਲੀ: 0844 387 0555
www.arla.co.uk
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ਸਬੂੰ ਨਧਤ ਿ ੂੰ
ਕਕਰਾਇਆ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 1984 -ਗੈਰਕਨੂੰ ਨੀ ਪਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਰਗੀਕਰਨ।
ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 1987 - ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ; ਭੀੜ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਕ ਗਾੜ ਦੇ ਅਕਿਕਨਯਮ।
ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ ਕ ਹਾਰ ਆਕਦ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2004 -ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਕਿਕਨਯਮ, ਗੈਰਸਮਾਕਜਕ

ਕ ਹਾਰ।

ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2006 -ਘਰ ਬਹੁ ਆਕਪੇਸ਼ਨ ਕ

ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਹੈ; ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਕਨੂੰ ਨੀ

ਫਰੇਮ ਰਕ; ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਕਸੈਸ ਦੇ ਅਕਿਕਾਰ; ਮੁਰੂੰਮਤ ਦੇ ਕਮਆਰ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਰਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਅਕਿਕਾਰ।

ਇਕੁਐਕਲਟੀ ਐਕਟ 2010 - ਪਿੱ ਖਪਾਤ, ਬਦਲਾਆਂ ਦੇ ਸਬੂੰ ਿ ਸਮੇਤ,
ਇੂੰ ਟਰਪਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈ ਕਜਸਲੇ ਕਟ ਕਰਫਾਰਮ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2010 - ਨੋਕਟਸਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2011 - ਕਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ; ਬਹੁ
ਆਕੁਪੇਸ਼ਨ ਕ ਿੱ ਚ ਘਰ ਦੀ ਕ

ਸਥਾ ਕ ਿੱ ਚ ਸੂੰ ਸ਼ੋਿਨ; ਭੀੜ ਦੇ ਕਨੂੰ ਨੀ ਨੋਕਟਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨਾ।

ਦ ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮਸ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਕਿਕਨਯਮਾ 2011 - ਟੈਂਨੈਂਸੀ ਕਡਪਾਕਜ਼ਟ ਸਕੀਮਸ
ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2014 - ਕਕਰਾਏ ਾਲੇ ਏਜੂੰ ਟਾਂ ਲਈ ਕਨੂੰ ਨੀ ਕਸਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2016 - ਕਨਿੱਜੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਕਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2016 ਅਿੀਨ ਅਕਿਕਨਯਮ:
ਂ ਲ ਪਰੋਕ ਜ਼ਨਸ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017
ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2016 (ਕੂੰ ਸੀਕੁਐਸ਼
ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ (ਕਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017
ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ (ਕਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017
ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ (ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਨੋਕਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I.
2017/297
ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ (ਕਕਰਾਏ ਨੂੰ ਕਨਰਿਾਕਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ
ਲਈ ਫੀਸ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/296
ਦ ਨੋਕਟਸ ਟ ਲੋ ਕਲ ਅਥਾਕਰਟੀਸ (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/295
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ਦ ਪਰਾਈ ੇਟ ਹਾਊਕਸੂੰ ਗ (ਟੈਂਨੈਂਸੀਸ) (ਸਕਾਟਲੈਂ ਡ) ਐਕਟ 2016 (ਕਮੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ. 2 ਅਤੇ ਸੇਕ ੂੰ ਗ ਪਰੋਕ ਜ਼ਨ)
ਅਕਿਕਨਯਮ 2017, S.S.I. 2017/293
ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2018-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰ ਨ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱਕਖਅਤ ਰਿੱ ਕਖਆ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇ ਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਆਂਸੂੰਗਤ ਆਿਾਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਿਿਪਾ ਿਿਿੇ ੋ ਟ ਿਿੋ ਨਿ legislation.gov.uk ਹਾਈਪਿਨਲੂੰਿ ਅਨਧਨ ਯਮਾਂ ੂੰ ਉਸ ਤਿਹਾਂ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹ ਨਜ ੇਂ
ਅਸਲ ਨ ਿੱ ਚ ਬਣੇ ਹ , ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਨਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੂੰ ਸ਼ੋਧ ਾਂ ੂੰ

ਾ ਨਦਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
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