ठाउं खाली गराउनु
इन्टरनेटको रे डियो (पि् कास्ट) मा ' प्रवेश दर्ाा गनना अडि ' पि् कास्टमा यहााँ लाई स्वागर् छ / यो पि् कास्ट अण्टाररयो प्रदे शमा कानननी
अडिकारबारे र्पाईंलाई राम्रो जानकारी डदन र्यार पाररएको हो / आफ्नो अडिकार र दाडयत्व बनझ्नन भएमा क्यानािामा र्पाईंले जीवनमा
असर पाने डवकल्पहरु छान्न सक्षम हुननहुनेछ/ यी रे डियोहरुले र्पाईंको पररस्थिडर्को लाडग कानननी सल्लाह डदं दैन र्र र्पाईंको पररस्थिडर्मा
काम लाग्ने सािारण कानननी डबषयहरु बारे जानकारी डदन्छन भन्ने कनरा बनझ्नन जरुरी छ / आज हामी िरिनीले कननै भािादारलाई डनकाल्न
खोजेमा भािादारको कस्तो अडिकार हुन्छ भन्ने बारे चचाा गनेछ ं /
ठाउं खाली गराउने प्रडियाको चचाा गनना अडि यो कनरा याद राख्न जरुरी छ डक िरिनी र भािादारको सम्बन्ध ब्यापाररक हुन्छ / कननै
ब्यापारमा जस्तै र्पाईं र िरिनी बीच भएको सबै कारोबारको अडभलेख राख्नन पछा / िर भािा डर्रे को प्रमाण राख्नन जरुरी छ र्ाकी र्पाईंले
आफ्नो िर भािा डर्रे को प्रमाण सडजलै दे खाउन सडकयोस / आफ्नो जानकारी पठाउन परे मा वा िरिनीलाई उनीहरुको दाडयत्व बोि
गराउने डवचार भएमा र्पाईंको िरिनीको नाम र ठे गाना िाहा पाउनन जरुरी छ / र्पाईंको एकाइमा केही सरोकार भएमा र्ी सरोकारहरू
डचट्ठी लेखेर वा डलडपबद्द (टे क्स्ट) गरे र पठाउनन पछा / र्पाईंले आदानप्रदान गरे का सबै पत्रहरुको प्रडर्डलडपहरु साँिै आफूडसर् राख्ननपछा /
उदाहरणको लाडग िरिनीसंग डनडिर् गरे भन्दा अकै डदन िर भािा डर्ने सम्झ र्ा भए डलस्खर् रूपमा गररएको हुननपछा / त्यसैगरी िर भािा
डर्नना सट्टा काम गरी डदन्छन भन्ने सम्झ र्ा भए त्यो पडन डलस्खर् रूपमै हुनन पछा /
यी सामान्य मागादशान अननसार चल्नन भएमा िरिनीसंग िरभािामा बस्ने व्यस्िको िनप्रै समस्याहरु हटाउन सडकन्छ /
ठाउं खाली गराउने बारे चचाा गदाा िर डनकाला सम्बन्धी डबषय भनेको िरिनीले भािामा बसेको एकाईबाट भािादारलाई डनकाल्ने प्रडिया
हो / आवासीय िरिनी ऐनले िरिनी र भािादारबीचको सम्बन्ध डनयमन / डनयन्त्रण गदा छ र यसले कनन बेला िरिनीले भािादारलाई
िरबाट कडहले र कसरी डनकाल्न पाउाँ छ भन्ने डनयम बनाउाँ छ /
भािादारलाई िरबाट डनकाल्न खोज्दा िरिनीले िनप्रै कारणहरुको आिार डलएको हुन्छ / र्ी मध्ये भािादारले पनरै भािा वा समयमै भािा
डर्ना नसक्नन, अबैिाडनक काम गनना, सम्पडिमा क्षडर् पनयााउनन, वा सम्बस्न्धर् भवनमा बस्ने अरु भािादारलाई अशान्त बनाउनन रहे को छ /
नगरको उप -डनयम उल्लङ्घन गरी िेरै संख्यामा माडनस बस्नाले पडन डनकाला गना सडकन्छ / भािादारले आफन्तलाई आफूसंग राख्न खोजेमा
पडन िरिनीले डनकाला गना सक्छ / उस्ल्लस्खर् पडछल्लो कारणले डनकाला गनना परे मा डबशेष डनयम लागन हुन्छ / दन भाा ग्यबश, बढी से बढी
यडह कारण दे खाई पां च वटा भन्दा कम एकाई भएको भवनबाट भािादारलाई डनकाला गना खोडजएको पाइन्छ /
िरपाल्तन जनावरले क्षडर् पनयाा एमा वा अशास्न्त मच्चाएमा बाहेक यस्ता जनावर पालेको कारणले िरिनीले भािादारलाई डनकाल्न पाउं दैन
/ भािादार संिको सदस्य भएमा वा एकाई ममार् गनना पयो भन्दै मा डर्नले भािादारलाई डनकाल्न सक्दै न /
िरिनीले भािादारलाई डनकाल्न केही प्रडियाडबडि पनयाा उनन पछा / शनरुमा डर्नले के कारणले डनकाल्न खोजेको हो भन्ने सूचना डदनन पदा छ र
कननै अवथिामा समस्या समािान गना केही समय डदनन पदा छ / उदाहरणको लाडग कननै भािादारले भािा नडर्रे मा कडर् पैसा डर्ना बााँ डक छ,
कडहले सम्ममा डर्नना पछा भनी सूचना डदनन पदा छ / भािादारले सबै भािा डर्रे मा कारवाही टनं डगन्छ र अडिल्लो सूचना खारे ज वा रद्द गररन्छ /

िरिनीले पठाएको सूचना भािादारले पढ् नन जरुरी छ / यस्तो सूचनामा डमडर्, गनना पने काम र समस्या समािान गने उपायहरु बारे ठीक
प्रडियाडबडि पनयाा एको हुन्छ / सूचना जारी गदाा आवासीय भािादार ऐनसंग डमल्ने हुननपछा र िरिनीले पठाएका सािारण पत्रहरुले कानननमा
व्यवथिा गरे अननसार रीर् नपनयाा एको हुन सक्छ /
र्पाईंले समस्या समािान गना नखोज्नु भएमा िर छोि् नन पदै न / त्यसपडछ िरिनीले सनननवाइको लाडग डमडर् र्ोक्न िरिनी र भािादार बोिा मा
डनबेदन डदनन पनेछ / उि सनननवाइको डदनमा भािादार र िरिनीले आ-आफ्नो स्थिडर् बारे बयान डदन सक्नेछन् / भािादारले स्वेच्छाले
बाडहर डनस्कन मन्जनर गरे मा वा बोिा ले डनकालाको आदे श नडदएसम्म ठाउाँ खाली गना सडकंदै न /
िरिनीले र्पाईंलाई बोिा मा लगेमा र्पाईंले 'सनननवाइको सूचना' पाउनन हुनेछ / यसमा सनननवाई गनना पनाा को कारण, डमडर्, समय र सनननवाई
हुने थिानको डववरण पाउनन हुन्छ /
यस सनननवाइमा आफ्नो समस्या बनझाउन र्यार भएर जानन जरूरी छ / त्यसबेला र्पाईंले एकजना साक्षी लाननपने, कागजपत्रको प्रडर्डलडप
बनाउने र दे खाउनको लाडग र्स्िर लानन पने हुन सक्छ / र्पाईं सनननवाइमा जानन भएन भने र्पाईंलाई डनकाला गने डक नगने बारे बोिा ले
डनणाय गनेछ / सनननवाइ हुनन अडि र्यारी स्वरूप कानननी सहयोग डलनन िेरै राम्रो हुन्छ / वडकलको लाडग खचा गना सक्नन हुन्न भने सामनदाडयक
कानननी स्िडनकले र्पाईंलाई सहयोग डदन सक्नेछ /
सनननवाई हुाँ दा बोिा को एक सदस्यले र्पाईंलाई िरिनीले डकन डनकाल्न खोजेको र डकन डनकाल्न पाउाँ दैन भन्ने लागेको छ भन्ने र्पाईंको
व्यहोरा सनन्छ / बोिा सदस्यहरुले सनननवाइको अन्त्यमा आफ्नो डनणाय गछा वा डनणाय र्यार गना केही समय डलन सक्छ / यस डनणायलाई
'आदे श' भडनन्छ र यसको प्रडर्डलडप र्पाईं र िरिनीलाई पठाइनेछ / यो कनरा बनझ्नन जरुरी छ डक बषाको कननै पडन बेला र डहउं दमा पडन
िरबाट डनकाला गना सडकनेछ /
कडहलेकाहीं डनकाला हुनबाट जोडगन र्पाईंले िरिनीसंग सम्झ र्ा गना सक्ननहुन्छ / प्राय: यस प्रकारको सम्झ र्ालाई 'बन्दोबस्त' भडनन्छ /
बोिा ले आदे श डदनन भन्दा अडि र पडछ पडन यस्तो सम्झ र्ा गना सडकन्छ / कननै कागजमा सही गनना अडि आफ्नो वडकलको सल्लाह डलन
खोज्नुस र आफनले सही गरे को कननै पडन कागजको प्रडर्डलडप डलन नभनल्नन होला /
बोिा ले र्पाईंलाई डनकाला गने आदे श डदएमा सो आदे शमा लेस्खएको डमडर् डभत्रमा डनस्कनै पछा / नडनस्केमा िरिनीले र्पाईंलाई डनकाल्न
शेररफ (डजल्लामा चनडनएको सम्माननीय अडिकृर्) समक्ष सहयोग माग्न सक्नेछ / शेररफ भनेको एक मात्र त्यस्तो व्यस्ि हो जसले र्पाईंलाई
आफू बसेको ठाउाँ बाट जबजास्स्त डनकाल्न सक्छ / शेररफ आएर अननमडर् नडदएसम्म िरिनीले र्पाईंको िर / एकाइको को र्ाला फेना
सक्दै न /
िरबाट डनस्कंदा आफ्नो सबै सामान डलएर जानन राम्रो हुन्छ / शेररफले र्पाईंलाई डनकालेमा सप्ताहअन्त वा डबदाको बेला पडन ७२ िण्टा
डभत्र सामान डनकाल्न पाइन्छ / यो ७२ िण्टा डभत्र र्पाईंको सामान र्पाईंको थिानमा वा नडजकै सनरडक्षर्साि् राख्नन पदा छ र डबहान ८:००
बजे दे स्ख बेलनका ८:०० बजे सम्म लान पाउाँ छ / शेररफले डनकाला गरे को अबथिामा मात्र यो डनयम लागन हुन्छ /
हामीलाई आशा छ डक र्पाईंले िर डनकालाको समस्या झेल्नन परे मा र्पाईंको के अडिकार रहन्छ भन्ने केही सामान्य कानननी जानकारी डदने
राम्रो स्रोर्को रूपमा यस पद् कस्टलाई पाउनन भयो होला /
यस डबषयमा अझै पडन र्पाईंका प्रश्नहरु भए कृपया यी रे डियोहरुबारे र्पाईंलाई अबगर् गराउने सेवा वा संथिामा जानन होला / र्पाईंको
कम्यनटर पहुाँ च भएमा िप जानकारीको लाडग stepstojustice.ca अिवा settlement.org मा गएर बनझ्ननहोला / र्पाईंलाई कानननी
सल्लाह , सेवा वा प्रडिडनडित्व आवश्यक छ भनी पडहले नै िाहा भए कृपया डलगल एि अण्टाररयो (Legal Aid Ontario) मा १-८००-६६८८२५८ मा सम्पका राख्ननस / यसले ३०० भन्दा बढी भाषाहरुमा मद्दर् गदा छ र कायाा लय सोमबार दे स्ख शनिबारसम्म डबहान ८:०० बजे दे स्ख
सााँ झ ५:०० सम्म (ई एस डट) खनल्दछ/ यो रे डियो सेवा डद ल फाउण्डे शन अण्टाररयो (The Law Foundaton of Ontario) को आडिाक

सहयोगमा र्यार पाररएको हो / यसमा लेस्खएका सामग्रीहरुको सम्पूणा दाडयत्व वाई िब्लन सी ए (WBCA ) र सेन्ट िोमस एस्िन (St.
Thomas Elgin ) ले डलन्छ /

