
 
 

خالءان  

 

یات اس لئے بناتے گئے ہیں تا کہ اس بارے میں آپ یک    ،اس ےس قبل ےک آپ دستخط کریں یات  میں خوش آمدید۔ یہ صوتی نشر صوتی نشر

۔ اگر آپ کو صحیح طور پر علم ہو کہ آپ ےک  حقوق  اور ذمہ معلومات بہتی بنا سکیں کہ اونٹاریو ےک صوبے میں آپ ےک قانوتی حقوق کیا ہیں

وری ہے کہ ۔ یہ جاننا بہت ضی  پر اثرانداز ہو سکئی ہیں
ی

صوتی   داریاں کیا ہیں تو آپ اپنی لئے چناؤ کر سکئی ہیں جو کہ کینیڈا میں آپ یک زندیک

، یہ محض عام قانوتی مسائل ےس متعلق معلومات فراہ یات آپ یک صورت حال ےس متعلق قانوتی  مشورہ یک حیثیت نہیں رکھئی م کربی کا  نشر

۔   ذریہ ہیں جو آپ یک صورِت حال پر الگو ہو تی ہیں

 جب ان ےک مالک مک  یںآج ہم کرایہ داروں ےک حقوق ےک بارے میں بات کر 
ی

 ں کر رہے ہوں۔ ان انھیں مکان ےس نکالئی یک کوشش ےک

وری ہے کہ ایک مالک مکان اور  ۔    انخالء ےک مرحےل پر بات کربی ےس پہےل، یہ ذہن میں رکھنا بہت ضی کرابے دار کا تعلق کاروباری نوعیت کا ہوتا ہے

۔ کرایہ یک    مایل کارگذاریوںکیس بیھ دورسے بزنس یک طرح یہ اہم ہے کہ آپ اپنی اور مالک مکان ےک درمیان ہوبی وایل تمام  کا ریکارڈ رکھیں

 
ی

۔ مالک مکان کا نام اور پتہ جاننا بہت  اپنا   تا کہ آپ بآساتی ثابت کر سکیں کہ آپ تی   کا ثبوت سنبھال کر رکھنا چاہنے ادائیگ کرایہ ادا کر دیا ہے

وری ہے تا کہ اس کو نوٹس بھیجا جا سےک یا اگر آپ مالک مکان ےک  ۔ اگر آپ کو خدشہ ہے   امور واجباتضی پر کوتے درخواست دینا چاہنی ہیں

۔  اور اس بات  ہ ا ٹیکسٹ میسیج ےک ذریےع دینی چاخط ی جیےس کہ    و رہا ہے تو آپ کو یہ خدشات لکھ کر  کہ آپ ےک کرابے ےک گھر میں کچھ ہ نے

۔ اگر آپ اپنی مالک مکان ےس پہےل ےس ےط شدہ دن ےک عالوہ کیس مختلف دن کرای ہ کو یقیئی بنائیں کہ اس رابےط یک کاتی آپ ےک پاس موجود ہے

۔ ایس طرح اگر آپ اور آپ کا مالک مکان اس بات پر راضی ہوں کہ آپ اپئی رہائش یک جگہ  ادا کربی پر متفق ہوبی ہیں تو اس کو   تحریر میں الئیں

۔ معاہدہ ہونا چاہ ی اس کا بیھ تحریر پر کام کر سکئی ہیں تو   نے

 جو کرایہ داروں کو مالک مکان ےس
ی

 تو بہت ےس ان مسائل ےس بچ جائیں ےک
ی

 معامالت ےط کربی وقت  اگر آپ ان بنیادی ہدایات پر عمل کریں ےک

۔    پیش آتی ہیں

، انخالء ےک مسئےل یک طرف لوٹنی ہ ۔  ئی ےک لئے استعمال کر بے ےک گھر ےس نکالرابے دار کو کراریقہ کار ہے جس میں مالک مکان کیہ ایک ط وبے تا ہے

(Residential Tenancies Act)      ، ی ےک تعلقات کا نگران ہوتا ہے اور ایس ےک مطابق  مالک مکان اور کرابے دار ےک آپس  رہائیسر کرایہ داری قوانیں

۔     ےط پاتا ہے کہ کب اور کیےس مالک مکان کرابے دار کو مکان ےس نکال سکتا ہے

 

 

 

۔ ان میں یکیس اییس وجوہات ہوتی ہیں کہ جن   بہت کرایہ نہ دینا یا  پورا    بناء پر مالک مکان کرابے دار ےس گھر خایل کرابی ےک لئے کوشش کرتا ہے

ورت    نہ دینا   وقت پر  ۔ ضی ہ شامل ہیں ، غتں قانوتی رسگرمیاں، عمارت کو نقصان پہنچانا یا ایس عمارت میں دورسے کرابے داروں کو تنگ کرنا وغتں



 
 

ہ خود  ےس زیادہ لوگوں کا ہجوم اکٹھے کر لینا شہر ےک قانون ےک خالف ہے اس وجہ ےس بیھ مالک مکان کرابے دار کو انخالء کا کہہ سکتا ہے اگر و 

بی ےک لئے کچھ خاص اصول الگو ہوبی راری وجہ یک صورت میں مکان خایل کرشتہ دار ایس گھر میں رہائش رکھنا چاہنی ہوں۔ اس آخیا اس ےک 

۔ بدقسمئی ےس یہ وجہ بار بار استعمال یک جاتی ہے جب مالک مکان ےک پاس     -ےس کم گھروں وایل عمارات ہوں  5 ہیں

تک کہ وہ اس یک جائداد/ عمارت  جب   خایل کربی کا نہیں کہہ سکتا کہ اس ےک پاس پالتو جانور ہیں مالک مکان کرابے داروں کو اس وجہ ےس گھر  

وہ خایل نہیں کرا سکئی اس لئے کہ کرایہ دار کرایہ داروں یک انجمن میں شامل ہو گیا /گئے ہے یا  کو کوتے نقصان نہ پہنچائیں یا خراتے پیدا کریں۔  

۔ وہ مالک مکان ےس یونٹ یک مرمت ےک   لئے کہتا/کہئی ہے

، جو کرابے دار   اختیار کرنا  مالک مکان کو کرابے دار ےس گھر خایل کرابی ےک لئے ایک باقاعدہ طریقہ کار  مکان خایل کرابی ےک نوٹس ےس   کو ہوتا ہے

وع ہوتا ہے جس میں گھر خایل کرابی یک وجہ درج ہو، اور کچھ کیشی میں مسئلہ حل کربی کا مقررہ وقت بیھ درج ک ۔ مثال ےک  رسر رنا ہوتا ہے

۔ اگر کرا  کا وقت مقرر کیا جاتاہے
ی

 رقم اور ادائیگ
ی

  طور پر اگر کرابے دار گھر کا کرایہ نہیں دے رہا تو نوٹس میں قابِل ادئیگ
ی

بے دار اپنی ذمہ قابِل ادائیگ

 رایہ ادا کر دے تو معاملہ ختم تصور ہوگا اور نوٹس منسوخ ہوجاتے گا۔   ک

ور پڑےھ۔ اس ےس ےط کیا جا سےک گا کہ صحیح طریقہ کار جو  کرابے دار ےک لئے یہ بات اہم ہے کہ وہ مالک مکان یک طرف ےس آتی واال نوٹس ضی

ی مطابق ہونا چاہنے  (Residential Tenancies Act)  کرایہ پر رہائش ےک قانون  ۔ نوٹسئلہ ےک حل ےک لئے کیا کرنا چاہنے تاری    خ اور مس  ،  ےک عیں

 کھا گیا سادہ سا خط جو ان ہدایات پر پورا نہیں اترتا وہ قانوتی تصور نہیں ہوگا۔   مالک مکان یک طرف ےس ل 

ورت نہیں اور مالک مکان    (Landlord and Tenant Board)اگر آپ مسئلہ حل نہ کربی کا انتخاب کربی ہیں تو آپ کو گھر خایل کربی یک ضی

یک سماعت یک تاری    خ ےط پا سےک جہاں مالک مکان اور کرابے دار اپئی اپئی صورِت حال  میں درخواست دے گا تا کہ مقدمہ   لینڈ الرڈ اور ٹیننٹ بورڈ 

۔ اور اس وقت تک انخالء ممکن نہیں جب تک کرابے دار رضاکارانہ طور پر گھر خایل کربی کا فیصلہ نہ کر ےل یا بورڈ گھر خایل    واضح کر سکیں

 کربی کا حکم نہ دے۔  

ےل جاتے تو آپ کو سماعت کا نوٹس مےل گا۔ جس میں مقدمہ یک سماعت یک وجہ، تاری    خ، وقِت سماعت اور اگر مالک مکان آپ کو بورڈ ےک پاس  

۔  
ی

 سماعت یک جگہ ےط یک گئے ہو یک

۔ آپ کو گو  جو   اہ کا بندوبست بیھ کر لینا چاہنے یہ بہت اہم ہے کہ آپ سماعت ےک لئے جائیں اور مسئےل پر بات کربی ےک لئے تیار ہو کر جائیں

۔ اگر آپ سماعت میں حاضی نہیں ہوبی تو بورڈ آپ  ےک  آپ ےک ساتھ حاضی ہو، کاغذات یک کاپیاں بنا لیں یا تصویریں دکھاتی ےک لئے تیار رکھیں

۔ اگر آپ ایک وکیل یک فیس نہیں  ۔ سماعت ےس پہےل قانوتی مدد حاصل کر لینا اور تیاری کر لینا بہت اچھا ہے دے   انخالء کا فیصلہ کر سکتا ہے

۔    سکئی تو کمیونئی لیگل کلینک بیھ آپ یک مدد کر سکئی ہیں

۔ بورڈ  کو مکان خایل نہیں کرنا  چاہنے    اہتا ہے اور کیوں آپں آپ کا مالک مکان آپ کو نکالنا چسماعت ےک وقت بورڈ ممتے سنتا ہے کہ کیو 

کہا جاتا ہے اور  حکم    " حکم"۔ فیصلہ کو    ت پہےل انتظار کربی ہیں اپنی فیصلہ یک تیاری ےس کچھ وقیا     ان سماعت ےک آخر پر فیصلہ کربی ہیں ممتے 

۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ انخالء یا گھر خایل کرانا سال ےک کیس بیھ وقت م  یں  یک کاپیاں آپ کو اور آپ ےک مالک مکان کو بھیج دی جاتی ہیں

 ہو سکتا ہے خواہ رسدیوں کا موسم یہ کیوں نہ ہو۔  

۔ اس قسم ےک معاہدے کو  بعض دفعہ آپ اپنی مال ۔ معاہدہ بورڈ ےک حکم    "تصفیہ"ک مکان ےس انخالء رکوابی کا معاہدہ بیھ کر سکئی ہیں کہنی ہیں

ور کر تی یک کوش ۔ کیس بیھ قسم ےک کاغذات پر دستخط کربی ےس پہےل اپنی وکیل ےس مشورہ ضی ش  آتی ےس پہےل یا بعد کبیھ ببیھ کیا جا سکتا ہے

۔  ں اور اس بات کو یقکری  یئی بنائیں کہ ہر اس کاغذات یک کاتی آپ کو مل گئے ہے جس پر آپ تی دستخط کینے ہیں

 حکم ےک مطابق مقررہ وقت پر گھر خایل کر دینا چاہنے اگر بورڈ کا حکم کہتا ہے کہ آپ کو گھر خایل کرنا ہے تو 
ً

۔ اگر آپ ایسا نہیں  آپ کو الزما

 تو مالک مکان کیس پبلک افش جےس  
ی

ف      "  "Sheriffکریں ےک ۔  شتں ف  کہنی ہیں کو کال کر ےک آپ کو گھر ےس نکال سکتا ہے شخص  وہ واحد  شتں



 
 

۔ آپ کا مالک مکان گھر ےک تاےل تبدیل نہیں کر سکتا    جب ہے جو طاقت ےک استعمال ےس آپ کو کرابے پر حاصل یک گئے جگہ ےس نکال سکتا ہے

ف تک کہ  نہ آجاتے اور اجازت دے۔    شتں

۔ اگر کہ آپ گھر خایل کر دیں اور اپئی تما   ییہ سب ےس اچھا ہوگا  ف م اشیاء اپنی ساتھ ےل جائیں آپ ےس گھر خایل کرابے تو اپنا سامان ےل   شتں

ٰ کہ ہفتہ ےک آخر یا چھئی ےک دنوں میں بیھ۔ ان   72جاتی ےک لئے آپ ےک پاس  گھنٹوں ےک دوران آپ ےک مالک مکان پر    72گھنئی ہوبی ہیں حئی

 صبح    الزم ہے کہ وہ آپ کا 
ً

بجے تک آپ کو اس سامان   8بجے ےس رات    8سامان اس رہائش گاہ ےک اندر یا قریب سنبھال کر محفوظ رکھے اور الزما

 
ی

ف  جب  تک رساتے دے۔ یہ اصول ضف تب الگو ہوں ےک  ۔  آپ ےس گھر خایل کرابے  شتں

یات کو بہت مفید پایا ہوگا جیسا کہ یہ آپ ےک کرابے داری ےک حقوق ےس تعلق رکھتا ہے جب کہ آپ   ہم امید کربی ہیں کہ آپ تی ان صوتی نشر

 انخالء کا سامنا کر رہے ہوں اور اس بارے میں بنیادی قانوتی معلومات کا اچھا ذریعہ ثابت ہوگا۔ 

س خدممیں کوتے سوال ہے    اگر اس موضوع ےس متعلق ابیھ بیھ آپ ےک ذہن
ُ

ادارے ےس رابطہ کریں جس تی    ےک دفتی یا  ت  تو برابے مہرباتی آپ ا

یات ےک بارے میں بتایا تھا۔ اگر آپ یک رساتے کمپیوٹر تک ہے تو آپ  پر جا کر   settlement.orgیا  stepstojustice.caآپ کو اس صوتی نشر

۔ اگر آپ کو پہےل  ورت ہے تو برابے مہرباتی   ےس معلوم ہے کہ آپ کو قانوتی مشورہمزید معلومات حاصل کر سکئی ہیں   یک ضی
ی

، مدد یا نمائندیک

قی معیاری وقت  (بجے    5بجے ےس شام    8پتں ےس جمعہ صبح    لیگل ایڈ اونٹاریو ےس پر رابطہ کر ےک دنیا بھر    1-800-668-8258تک اس نمتے     )مشر

۔  زائد ےس  300یک  یاتزبانوں میں مدد حاصل کر سکئی ہیں ےک    (Law Foundation of Ontario) ال فاونڈیشن آف اونٹاریو  یہ صوتی نشر

اس ےک تمام مواد یک مکمل طور پر   (YWCA St. Thomas-Elgin)    ایلجن - واتے ڈبلیو یس اے تھامس مایل تعاون ےس پیش یک جا ریہ ہیں اور 

 ۔  ذمہ دار ہے 

tel:+18006688258

