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ذیلی تقسیم شده اکائیوں کی باقاعده کرایہ داری

 کرایہ دار اور مالک مکان دونوں اپنے حقوق

اور ذمہ داریوں کو جان کر فائده اڻھاتے ہیں۔
پوچھ گچھ یا شکایات
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A5 Leaflet (Open size : A4)

IVA ضابطہ کا پارٹ

 اس کتابچے کا مقصد مالک مکان اور کرایہ دار (استحکام) ضابطہ
(Cap. 7) کے پارٹ IVA کے تحت جرائم کو متعارف کرانا ہے۔ 

 یہ کتابچہ کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے اور نہ ہی اسے مستند
 قانونی تÒیح کے طور پر ش¯ر کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی آرڈیننس
 کی دفعات کے بارے میں سواËت رکھتا ہے اسے وکیل سے مشورہ

لینا چاہیے۔
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 ریگولیٹڈ کرایہ داریوں سے متعلق جرائم اور
شکایات

 جنوری IVA کا پارٹ 22 (Cap.7) مالک مکان اور کرایہ دار (استحکام) ضابطہ
 2022 کو یا اس کے بعد ¦وع ہونے والی ذیلی تقسیم شدہ اکائیوں کی گھریلو

کرایہ داریوں کو منظم کرتا ہے۔

ایک مکان مالک جو درج ذیل تقاضوں کی تعمیل نہیں کرتا ہے تو وہ جرم کرتا ہے

کلیدی جرائم

کرایہ داری کی نوٹس جمع کرانا ªوری ہے
(AR2  فارم)

 کرایہ داری کی مدت ¦وع ہونے کے بعد 60 دنوں کے اندر جمع
کروائیں؛ ورنہ 10,000$ تک کے جرمانہ کے لیے ذمہ دار ہے۔

جمع کرانے کے ذرایع

 فارم کو الیکٹرانک طور پر جمع کرانے"کی ®وس کا" •
استع¯ل کر کے؛

بذریعہ ڈاک؛ یا •
ذاتی طور پر •
 کرایہ دار سے پانی، بجلی کے چارج وغیرہ جمع کرتے وقت بل اور

اکاؤنٹ ªور فراہم کریں

 فارم کی الیکٹرانک
جمع کروانا

جب کرایہ دار سے پانی، بجلی وغیرہ کی ادائیگی کی ªورت ہو
بلوں کی کاپیاں تیار کریں؛ •
 ایک تحریری اکاؤنٹ فراہم کریں جس میں بتایا جائے کہ •
 رقم کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے اور ¸ام تقسیم شدہ رقوم جمع

کردہ رقوم سے زیادہ نہیں ہے؛ اور
 کرایہ دار کو مقرر کردہ رقم سے زیادہ رقم کی ادائیگی کی •

ªورت نہیں ہے
ورنہ 10,000$ تک کے جرمانہ کے لیے ذمہ دار ہے۔

کرایہ دار کو ہراساں کرنا منع ہے

 کرایہ دار کے گھر والوں کے سکون یا آرام میں خلل ڈالنے •
 کے لیے کوئی بھی ایسا عمل کرنا جرم ہے جو کرایہ دار کو اس کی
 ذیلی تقسیم شدہ یونٹ پر قبضے سے دست¼دار کرنے کا ارادہ رکھتا

ہے۔
تک کا جرمانہ اور 12 ماہ قید 500,000$ 

کرایہ دار کے لیے تحفظات

میعاد اور کرایہ کے ضابطے کی حفاظت

سال4  (2 سال مثبت 2 سال) مدت کی سیکیورٹی          •
 تجدید پر کرایہ متعلقہ اشاریہ* کے مطابق بڑھایا یا کم کیا جا سکتا •

ہے، جس میں 10% تک اضافہ ہو سکتا ہے

 متعلقہ مدت کے دوران اس محکمے کی طرف سے شائع کردہ نجی گھریلو جائیدادوں کے

¸ام طبقوں کے لیے ع�قہ بھر میں کرایہ کے اشاریہ کی فیصد تبدیلی

زبانی کرایہ داریوں کو بھی منظم کیا جاتا ہے

 زبانی طور پر داخل کرایہ داری بھی محفوظ ہے اگر یہ با •
ضابطہ کرایہ داری کے لیے ¸ام ¦ائط کو پورا کرتی ہے

شکایات

دو®ی معلومات

 مشتبہ جرم کی اط�ع دینے کے بعد کرایہ دار مندرجہ •
باË تحفظات سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔

 اگر مالک مکان کو ضابطے کے تحت کسی جرم کے ارتکاب کا
 شبہ ہے تو براہ کرم جلد از جلد اس محکمہ کو رپورٹ کریں۔

تفصیل کے لیے م�حظہ کیجیے
 کرایہ داری کے معام�ت
کے بارے میں شکایات

 ذیلی تقسیم شدہ یونٹس" معلوماتی"
پورٹل کا کرایہ داری کنٹرول

 حکومت نے "ذیلی تقسیم شدہ یونٹس" انفارمیشن پورٹل کے کرایہ داری کنٹرول کے
 قیام اور انتظام کے لیے لوک کوان سوشل ®وس کو شامل کیا۔ اس تک رسائی حاصل

کی جا سکتی ہے

سال  سال 




