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 تعارف

 
 والتهم فاريسٹ کاؤنسل بارو کورہنے اوررہائشی کی زندگی کےعام معيارکوبہتربنانےکےلئے ايک محفوظ جگہ بنانا چاہتی ہے۔

 
ئط کی پابندی کريں اورخاص طورپرنہ ہی خود اورنہ ہی  کہ تمام کرايہ داران کرايہ داری کی شرايہ ضروری ہے

اپنےگهرانےيا مالقاتيوں کواجازت ديں کہ وہ غيرسماجی رويےکا مظاہرہ کريں۔  تنزلی ُشدہ کرايہ دارياں کاؤنسل کی اپنا پيغام 
ہ داری کی ہرطرف پہنچانے ميں مدد کريں گی اورکرايہ داريوں کی تنزلی کرنے کےلئے کاروائی کرنے دےگی اگرکراي

 غيرسماجی رويےسےمتعلق شرائط کی خالف ورزی کی جاتی ہے۔
 

مکمل کرايہ داريوں سے مشاورت کےبعد اورکاؤنسل کی کيبنيٹ کی رضامندی کےساته، والتهم فاريسٹ کاؤنسل تنزلی ُشدہ 
  سےعمل ميں آئی۔2009 مئی 4کرايہ داری کی سکيم چالتی ہے، جو

 
 کے جوابات دينےکےلئے تيارکی گئی ہے جوہوسکتا ہےکرايہ داران تنزلی ُشدہ کرايہ داريوں يہ رہنما گائيڈ ايسے بعض سواالت

 کےبارےميں پوچهنا چاہيں۔
 

 تنزلی ُشدہ کرايہ داری کيا ہے؟
 

ايک تنزلی ُشدہ کرايہ داری ايک ايسی کرايہ داری ہے جو کاؤنٹی کورٹ کی طرف سےايک تنزلی کےُحکم کےبعدجاری کی 
امات غيرسماجی رويے يا پريشان ُکن رويےسےنمٹنےکےلئےجاری کئےجاتےہيں۔ تنزلی کا ُحکم ايک تنزلی جاتی ہے۔ يہ احک

  کےساته ايک محفوظ کرايہ داری کی جگہ ليتا ہے۔ داریشدہ کرايہ
 

 بہرحال،  . ماہ کےعرصے کےلئےہوگا12تنزلی کا دورانيہ ابتدائی طورپرعدالت کی طرف سےتنزلی کےُحکم کی تاريخ سے 
 اگراس عرصےکے دوران کاؤنسل يا اس کےنامزد ُشدہ ايجنٹس ميں سےکوئی جائداد ی عرصےميں توسيع کردی جائےگاس

 پرقبضےکےلئے قبضےکی کاروائی کا نوٹس ديتا ہے۔
 

تنزلی کےاحکامات ايک عالج کےطورپراستعمال کئےجاتےہيں، جس کےساته کرايہ داران کی اپنےرويےميں تبديلی کی 
گهراپنےپاس رکهنےميں مدد کی جاتی ہے۔ بہت سےمقدموں ميں اضافی مدد اورمشورےکی پيش کش کی ا راپنحوصلہ افزائی او

 جائےگی تاکہ کوشش کی جاسکےاوراسےحاصل کيا جاسکے۔
 

 ؟ہيںتنزلی ُشدہ اورمحفوظ کرايہ داری ميں کيا فرق 
 

تنزلی کا حکم کرايہ داری کےبعض قانونی حقوق ايک محفوظ کرايہ داری کوتنزلی ُشدہ کرايہ داری ميں تبديل کرنے کےعالوہ، 
ان (کو بهی ختم کرديتا ہے، اس طرح سے کرايہ دار کےلئےايک مثبت ترغيب کےطورپرتاکہ وہ اپنے رويےکوتبديل کرے 

۔  اگرتومشکل ُرک جاتی ہے، ايک سال کےبعد ايک کرايہ داردوبارہ کرايہ داری کا ايک )کےلئے جومشکالت پيداکرتےہيں
 رجہ حاصل کرليتا ہے اگريا جب کرايہ داری کودوبارہ قائم کيا جاتا ہے۔اونچا د

 
 سکيم بينيفٹس سےلطف اندوزی، تحفظ کےحقوق اورذمہ دارانہ رويےکے درميان ايک شفاف تعلق کو بيان کرتی ہے۔

 
 

 ط پوری کرنےپرہے۔اہليت کےلئےشرائ نہيں ہيں بلکہ ان کا انحصارحقوق قطعی حقوق  درج  نوٹ کريں کہ بہت سےبرائےکرم
 

   
 

3 



 
 محفوظ کرايہ دار تنزلی شدہ کرايہ دار قانونی حقوق

  X گهرميں رکهنےکا حقکسی کوکرايہ پر

  X پردينای اپنے گهرکے ايک حصے کوکرايہ دار

  X عمارت کےڈهانچے کوتبديل کرنا يا بہتربنانا

يا منتقل کرنےکی ( کاؤنسل کے کسی اورگهرميں منتقل ہونے
ماسوائے ہنگامی حاالت کےجيسا کہ  (کاحق) ت دينادرخواس

  ۔) بهاگنا يا جہاں ايک اعلی طبی ترجيح دی گئی ہےسےتشدد 

X  

  X  دوسرےکرايہ دار کےساته باہمی تبادلے کا حقکسی

  X تبادلے کی فہرست ميں شامل ہونا

صرف ازدواجی اوربچوں سےمتعلق کاروائی  (ا حق کرنےکہبہ
 )کےتحتميں عدالتی حکم 

X  

 اس وقت  کی سکيم حقکےگهرخريدنے (حقگهرخريدنے کا 
تک معطل کردی جاتی ہے جب تک کرايہ داری دوبارہ محفوظ 

 )نہيں بن جاتی

X  

اس وقت کےدوران جب کرايہ (خريدنے کےحق ميں رعايت 
يہ شرائط پوری داری تنزلی کی حالت ميں ہوتی ہے، نہ ہی 

تی ہے اورنہ ہی اس کےدورانيے ميں شامل کی جاکرنے
کوگهرخريدنےکےحق کےسلسلےميں رعايت کےلئے کی جانے 

 )والی کسی گنتی ميں شامل کيا جاتا ہے

X  

 
 کيا تبديل نہيں ہوگا؟

 
ايک محفوظ کرايہ داری ميں يسےتنزلی ُشدہ کرايہ داری کےدوران، بہت سی ايسی شرائط ہيں جوتب بهی ويسی ہی رہيں گی ج

 :يہ ہيںوہ ہوتی ہيں۔ 
 

 کرايہ داری کا دورانيہ 
 کرايہ داری کےمعاہدے ميں نامزد ُشدہ کرايہ داران 

کرايہ دار کو الزمی طورپرکرايہ کی ادائي  گی جاری رکهنا چاہيے
 دا ہوتا ہےوہ تاريخ جب کرايہ واجب اال 

 يںہي
 ہ واجب االدا ہے

 ی کی تمام شرائط کی پابندی کرنا اور

بشمول اضافی  رکهی گئیرايہ داری کی کوئی پہلے سے کاؤنسل تنزلی سےپہلے محفوظ ک شرائط کو بهی الگوکرسکتی 
 کرايہ داری کے معاہدےميں بيان شدہ ذمہ دارياں۔

 

 قابل ادائيگی کرايہ کی رقم  
کرايہ دارکوالزمی طورپرتمام موجودہ واجب االدا رقوم ادا کرنی چا 
کرايہ کےاس تمام بقايا کی ادائيگی جو ان کے ذم 
 مرمت کا حق 
کرايہ دار 
پيشگی ادا کيا گيا کوئی کرايہ يا کرايہ کے کهاتہ ميں جمع کروائی گئی کسی رقم کو اگلی ادائيگی ميں شامل کيا  

 جائےگا
 

ہے، 
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 کرايہ داری کی خالف ورزياں کيا ہيں؟
 

ی خالف تنزلی کےدورانيے کےدوران، کاؤنسل تنزل شدہ کرايہ داری کو ختم کرسکتی ہے اگرکرايہ داری کی کسی شرائط ک
 ]:ليکن صرف ان تک محدود نہيں[ورزی کی جاتی ہے، مثال کےطورپر،

 

 جائداد کو نقصان 
 باغات کی ديکه بهال نہ کرنا 
 کميونل عالقوں ميں غيرسماجی رويہ 

  ناکامیہفتہ وار کرايہ کی ادائيگی ميں 

  کےلئےرنڈی بازیورمنشيات کی خريدوفروخت يا 

 سائيوں کےلئے تکليف يا ناراضگی کا باعث بنتا ہے
 ے ميں نہ رکهنا

 
Huk.org.aschamhomes.wwwکرايہ داری کی مکمل شرائط 

 کسی طرح سے ہراساں کرنا 
جائداد کو غيرقانونی مقاصد کےلئے استعمال کرنا، مثال کےط 
 اگرکرايہ داری غلط معلومات کی فراہمی سےحاصل کی گئی 
 گهريلو تشدد کا مرتکب ہونا 
ايسے رويے کا مرتکب ہونا جوہم 
جائداد کو اپنے واحد يا مرکزی گهرکےطورپرقبض 
 سے اشياء باہر پهينکنا يا جائداد  
 کرايہ داری کی کسی ديگرشرط کی خالف ورزی 

  پريا لندن بارو آف والتهم فاريسٹ کی ويب سائٹ
uk.gov.walthamforest.wwwپرديکهی جاسکتی ہيں۔   

 

 
 
 
 
 

 ن رہا ہے

رنہيں ہوتا، بلکہ وہ جائداد ميں يا مقامی طورمندرجہ ذيل کی طرف سے کی جانے والی  دا کراي
ے  :خال

 

 مالقاتيوں کی طرف سے
 ی طرف سے يا

ہ 
 عدالت کوتنزلی کےحکم کےلئے درخواست دينا چاہتےہيں، توانہيں تنزلی کے ُحکم کےلئے درخواست دينےسے پہلے کرايہ 

ل  دارکو 
عدا
 ے۔ ح

 

 
کا باعث نہيں بکرايہ دارخالف ورزی اگر

شرائط کی  کرايہ 
بندی کرنا اہم ہے
داری کےمعاہدےکی 

 پا

 
ر صرف اپنے رويے کا ذمہ دا ہ 
ف ورزيوں کا بهی ذمہ دارہوتا ہ

 کی طرف سے پارٹنر اپنے 
 اپنے بچوں کی طرف سے 
گهرپرآنے والے  
خاندان کے افراد ک 
 جائداد ميں رکهے گئے کسی جانورکی طرف سے 

 
 کرايہ داری کی تنزلی کرنا

 
رتےہيں کاگرتوکاؤنسل يا اس کےنامزد شدہ نمائندے، کرايہ داری کی کسی خالف ورزی کی مکمل تحقيقات کےبعد، فيصلہ ک

وہ
الزمی طورپرايک قانونی دستاويزدينی چاہيے جس کو کاروائی سے پيشترنوٹس کہا جاتا ہے۔ يہ نوٹس کرايہ دارکوکاؤنس

خواست کےبارےميں مطلع کرےگا اوران حقائق کی تفصيالت بيان کرتے ہوئےجن لت کوتنزلی کےحکم کی در
کی وضاحت کرے گا جن پرايک تنزلی کےحکم کی درخواست دی جارہی ہ) وجوہات(اسباب صارکيا گيا ہے، ان 

کی 
پران
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رسکتی ہے۔ يہ  تاريخ کی بهی توثيق کرے گا جس کےبعد عدالت تنزلی کےحکم کےلئے عدالت سےدرخواست کيہ نوٹس اس
 دن سےکم نہيں ہوگا۔ جب نوٹس ميں ظاہرکی گئی تاريخ گزرجاتی ہے، تو کا28کی تاريخ سے کی سپردگی عرصہ نوٹس 

  ماہ ميں کسی بهی وقت عدالت سے تنزلی کےحکم کےلئے درخواست دےسکتی ہے۔12اگلے 
 

ؤنسل 

کردے گی اگروہ مطمئن ہے کہ کرايہ داريا جائداد اگرتوکاؤنسل ايک تنزلی کےحکم کی درخواست ديتی ہے، توعدالت وہ عطا 

 کا اس ی دی ہے يا عمارت کو کسی غيرقانونی مقاصد کےلئے استعمال کيا ہے۔ عدالت
 لحاظ سے مطمئن ہونا بهی ضروری ہے کہ تنزلی کے ايک حکم کی عطائيگی دانشمندانہ ہے۔

 12 محفوظ کرايہ داری کی جگہ ايک تنزلی شدہ کرايہ داری لےلے گی جو

  کيا ہوگا؟ميں زلی شدہ کرايہ داری
 

رايہ داری کی شرائط کی کوئی مزيد خالف ورزياں ہوتی ہيں، يا کرايہ دار عدالتی حکم کی شرائط کی پابنديوں بہرحال، اگرک

 يں ہوگا کہ وہ کرايہ داری کےخاتمےکےلئےکاروائی کرے۔

 دينےکےذريعے کرايہ و معامالت ٹهيک کرنےکا موقع نہ دےاورقبضےکےلئے کاروائی کا نوٹس
 داری ختم کرنےکی کاروائی کرے۔

س ديتی ہے اورقبضے کی کاروائی شروع کرديتی ہے، تو تنزلی کے دورانيے ميں خود 

 ک تنزلی شدہ کرايہ داری ختم کرنا

 خالف ورزی کے معاملےميں ان کا رويہ منصفانہ اورمساوی ہو۔

 وہ کرايہ دار کو ايک قبضے کی کاروائی کا نوٹس  ختم کرنےکا فيصلہ کرتی ہے، تو
 ہے۔

 

 رکهتی ہے۔  قبضے کی کاروائی 
 ۔کی وضاحت کرے گا جن کی بنياد پر کاؤنسل کرايہ داری کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے) وجوہات( نوٹس اس وجہ 

 
کےبعد کاؤنسل 

يا مقامی عالقے ميں رہنے واال يا اس کا دورہ کرنے واال تکليف کا باعث بنا ہے، بالواسطہ يا بالواسطہ کسی سماج دشمن 
رويے ميں شامل ہوا ہے يا اس کی دهمک

 
اگرتنزلی کا ايک ُحکم عطا کرديا جاتا ہے، توايک

 ی۔ماہ سے کم عرصےکےلئے نہيں ہوگ
 

 ماہ کی تن12

کرايہ داری پرقريبی نظررکهی جائےگی اوراگريہ سمجها گيا کہ اس کا تسلی بخش اندازميں انتظام کيا گيا ہےاورکاؤنسل نے 
 ماہ کےبعد کرايہ داری خود بخود ايک محفوظ کرايہ داری ميں تبديل 12جائداد کےقبضےکےلئے ايک نوٹس نہيں بهيجا، تو 

 ہوجائےگی۔
 

بارےميں مطلع کرے گی، تاکہ وہ اس کو ٹهيک کرسکے۔ کرايہ  پرکاربند رہنے ميں ناکام رہتا ہے، تو کاؤنسل کرايہ دارکواس
ے گی اوراگرثابت ہوگيا اورمعاملہ حل نہيں ہوتا، تو کاؤنسل کے داری کی شرائط کی خالف ورزی کی مکمل تفتيش کی جائ

پاس اس کےعالوہ اورکوئی متبادل نہ
 

يہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ اگرکاؤنسل کی رائے ميں، کرايہ داری کےمعاہدےکی خالف ورزی سنجيدہ نوعيت کی ہے، تو ہوسکتا 
اؤنسل کرايہ دارکہے کہ ک

 
اگرتوکاؤنسل قبضےکی کاروائی کا نوٹ

 بخود توسيع ہوجائے گی۔
 
اي
 

کاؤنسل اس بات کےبارےميں يقينی ہونےکےلئےسخت رہنما اصولوں کی پابندی کرتی ہے کہ کرايہ داری کی کسی مشتبہ 

 
اگرکاؤنسل کسی تنزلی شدہ کرايہ داری کو

 دن کے بعد کاؤنسل عدالت کو قبضے کے حکم کی درخواست دينےکا ارادہ رکهتی 28بهيجے گی۔ اس کا يہ مطلب ہوگا کہ 
 

  کاروائی کا نوٹس قانونیقبضے کےلئے

ہے، تو اس کا يہ مطلب ہےکہ کاؤنسل اگرتوکرايہ دارکاؤنسل کی طرف سے قبضےکی کاروائی کا ايک نوٹس وصول کرتا 
عدالت سے قبضے کا حکم حاصل کرنےکا ارادہ لئےکرايہ دارکو اس کےگهرسے نکالنےکے

کا

، جس ) دن سے کم نہ ہو28 کی تاريخ سے  کی سپردگیجوالزمی طورپرنوٹس(ا نوٹس ايک تاريخ ظاہرکرے گ
 کاؤنٹی کورٹ سےقبضےکا حکم حاصل کرنےکےلئے درخواست دينے کا ارادہ رکهتی ہے۔
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ظرثانی کی درخواست کےخق 
 وضاحت بهی کرے گا اورکرايہ دار کومطلع کرےگا کہ اگروہ اس نوٹس کےبارےميں مدد يا مشورہ حاصل کرنا چاہتا ہے 

پرسٹيزينزايڈوائس بيورو، ايک ہاؤسنگ ايڈ سينٹر، ايک الء سينٹر  فوری طور نوٹسکےطورپراسے
۔ اگرايسا واقع ہوتا ہے، تو کرايہ دارکوُاسےبےدخل کرنےکےفيصلے پرنظرثانی )ا چاہيے

 کاروائی کا نوٹس بهيجتی ہے، توکرايہ دار کو حق حاصل کیری کےخاتمےکےلئے قبضے  تنزلی شدہ کرايہ دا
 حق حاصل  تبہے کہ وہ کاؤنسل کے اس فيصلے پرنظرثانی کی درخواست کرے۔ بہرحال، کرايہ دارکونظرثانی کی سماعت کا

 
 

 ہوجاتا ہے۔

ضےکی کاروائی کےنوٹس کی سُپردگی 
  کےاندراندر وصول نہيں ہوتی، تو وہ نظرثانی کا اپنا حق کهوديں گے اوراس کےلئے دوبارہ نہيں کہ سکتے۔ دن14 

، تو کاؤنسل پهرايک نظرثانی کی سماعت کا بندوبست ہوجاتی ہے حد کےاندر وصول 

 کسی نظرثانی ميں کيا شامل ہوتا ہے؟
 

نظرثانی ايک نظرثانی سماعت کےذريعے ہوگی۔ نظرثانی پرسماعتوں کا انعقاد آزاد اورتجربہ کارہاؤسنگ افسروں کے ايک 
پينل

 

 پہلے سے کوئی رابطہ نہيں رکهتے 

 

سماعت يا کرايہ دارکی طرف سے نظرثانی کی ( نظرثانی فارم ميں بيان، کرايہ دارکرايہ دار کےمقدمے کو
/ ت کےافسر

 بقيہ تنزل شدہحق ميں فيصلہ کرتا ہے تونوٹس واپس لےليا جائےگا اورتنزلی اگرتونظرثانی کا پينل کرايہ دارکے
ت س

قبضے کی کاروائی کا نوٹس کرايہ دارکے کاؤنسل کے کرايہ داری کوختم کرنےکےفيصلےپرن
کی

مثال (تواسے کيا کرنا چاہيے 
يا کسی ساليسيٹرکےپاس لےجان

 کےلئے درخواست کرنےکا حق حاصل ہوگا۔

 
 کسی فيصلے پرنظرثانی کرنا

 
اگرتوکاؤنسل

 چاہتا ہے اوراگريہ درخواست کاؤنسل کو واپس بهيج کرکرنادرخواست نظرثانی کےفارمہے اگروہ کاؤنسل کوبتاتا ہے کہ وہ يہ 
وصول کےاندراندردن 14کی طرف سے قبضےکی کاروائی کےنوٹس کی تاريخ سے ) ايشيم ہومز(کےنامزد شدہ نمائندے 

 
اگرکرايہ دارکی طرف سےنظرثانی کی درخواست کاؤنسل کےنامزد ُشدہ نمائندوں کوقب

کے
 

 دن کی14اگرتونظرثانی کی درخواست 
 ں مطلع کرے گی۔ وقت اورجگہ کےبارےميدر دن کے ان7کرے گی اورکرايہ دار کو 

 

  کے ذريعے ہوتا ہے۔

 نظرثانی ان افسروں کی طرف سے عمل ميں الئی جائے گی، جو؛
 

 ےاصل فيصلےميں شامل نہيں تهےکرايہ داری کے خاتمےک 
 سماعت کے نتائيج ميں کوئی دلچسپی نہيں رکهتے اور 

کرايہ دار يا اس مقدمے پرمامور افسروں کےساته 
 

کرايہ دارکونظرثانی کی سماعت پرحاضرہونے کا حق حاصل ہوگا، وہ اپنے ساته کسی کولےکرجاسکتا ہے، اپنی نمائندگی 
 اپنی طرف سے بولنے يا نظرثانی سماعت پرسواالت پوچهنے کےلئے کسی کو بهيج سکتا ہے۔ وہ ايک تحريریاورلئے کے

 بيان بهی بهيج سکتا ہےاگرکرايہ دارحاضر نہيں ہونا چاہتا۔
 

نظرثانی پينل 
کی طرف سے مہيا کئے گئے شواہد، اورکرايہ دار، کرايہ داری کی خدم) پربهيجےگئے کسی نامزد شدہ شخص

 کرايہ آمدن افسر يا کسی ديگرگواہ کی طرف سے جمع کروائی گئی کسی مزيد تحريری نمائيندگی پربهی غورکرے گا۔
 

 عدالتی کاروائی
 

ے  دورانيےکےلئے جاری رہے گی۔ بہرحال، اگرتونظرثانی پينل کاؤنسل کے حق ميں فيصلہ کرتا ہے توکاؤنسل عدال
 قبضےکےحکم کےلئے درخواست کرےگی۔
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کرتی ہے، بشرطيکہ کاؤنسل نے درست انتظامی طريقہ کارکومکمل ے کا فيصلہ 
 ۔ا سے توثيق کی جائےگی اورقبضےکا ُحکم جاری کرديا جائےگف توکاؤنسل کےفيصلےکی عدالت کی طرکيا ہو،

اس 
ے کےدوران قبضے کےلئےکاروائی کا نوٹس پہنچا ديتا ہے۔ توسيع ہونےکےبعد، اگرتوکاؤنسل 

  6 
ی 

 ق
 

ک جاری رہے گی جب تک ان ميں سے ايک واقع ہو ا  :اگرت
 

 قبضے کےلئے کاروائی کا نوٹس واپس لے ليا جاتا ہے 
 کاروائی کا فيصلہ کرايہ دارکےحق ميں ہوجاتا ہے 
قبضےکی کاروائی کےنوٹس پردی گئی تاريخ سے شروع ہونے واال چه ماہ کا عرصہ ختم ہوجاتا ہے اورقبضے کی  

کاروائی 

 
 
 
 

اگرتوکاؤنسل تنزلی شدہ کرايہ داری کے خاتم

 
 کی توسيع کرناايک تنزلی شدہ کرايہ داری 

 
 خود بخود توسيع ہوجائےگی، اگرتو کاؤنسل يا  ماہ کےدورانيےميں12 تنزلی کا حکم عطا کرديا جاتا ہے، تو  جبايک دفعہ

کانامزد شدہ نمائندہ دوراني
نتيجےکےطورپرقبضے کےلئےکاروائی کا نوٹس واپس لےليتی ہے، يا قبضےکی کاروائی کا نوٹس پہنچانےکی تاريخ سے 
ماہ کےاندر کاروائی جاری کرنےميں ناکام رہتی ہے، تو تنزل شدہ کرايہ داری ختم ہوجائے گی اورايک محفوظ کرايہ دار

ائم ہوجائے گی۔   دوبارہ

تب ت روائی شروع کردی جاتی ہے، تو کرايہ دارکی تنزل ی وک

  ہےجائداد کا قبضہ حاصل ہوتا 

 جاری نہيں کی جاتی۔
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 اس رہنما گائيڈ کےمشموالت صرف عام معلومات کے
ميںلئ ےبارےے ہيں۔ اگرآپ اپنی ذاتی صورتحال ک 

جاتی ہےکوئی تشويش رکهتےہيں، توآپ کوتجويزدی    
  کہ آپ کسی ساليسيٹر، سٹيزنزايڈوائس بيورو يا ديگر

مشورہ ليں۔قانونی سند يافتہ مشيران سے   



 ارےميں معلومات اور مشورہ حاصل کرناکرايہ داری کے ب
 

کوئی بهی کرايہ دارجوايک تعارفی کرايہ دارکےطورپراپنے حقوق اورذمہ داريوں کےبارےميں مزيد معلومات حاصل کرنا 
چاہتےہيں يا اگران کواپنی کرايہ داری کے معامالت کےبارےميں کوئی مشکالت پيش آرہی ہيں، توان کومشورہ ديا جاتا ہے کہ 

 کرايہ آمدن افسرسے رابطہ کريں۔/ نے کرايہ داری کی خدمات کے افسر اپ وہ
 

افسرکرايہ دارکوان کی تعارفی کرايہ داری کےبارےميں معلومات اورمشورہ فراہم کرے گا اوروہ انہيں ان مدد گارايجنسيوں 
 تی ہيں۔کے بارےميں بتا سکتا ہے يا ان کی طرف بهيج سکتا ہے جوانہيں مزيد تعاون کی پيش کش کرسک

 
 :نيچے مشورہ کےلئے چند ذرائع دئيے گئے ہيں جن سے کرايہ دار رابطہ قائم کرسکتا ہے

 

 London Borough of Waltham Forest Supporting People Team 
Silver Birch House, Uplands Business Park, Blackhorse Road, 

Walthamstow, London, E17 4GG 

0208 496 3000 : ٹيلی فون  

supporting.people@walthamforest.gov.uk  ای ميل:  

 

 London Borough of Waltham Forest Supporting People Team 
www.citizensadvice.org.uk ويب سائٹ :  

167 Hoe Street, Walthamstow, London, E17 3AL 

     اور

547-551 High Road, Leytonstone, London, E11 4PB 

 

 Local councillor ) مقامی کاؤنسلر(  
0208 496 3000 : ٹيلی فون  

www.walthamforest.gov.uk ويب سائٹ :  

 

 

www.lawcentres.org.uk

Local law centre 
0207 833 2931 : ٹيلی فون  

:  ويب سائٹ  

مقام (   

www.lawsociety.org.uk

 

Local solicitor ) ی ساليسٹر

0207 242 1222 : ٹيلی فون  

   

:ويب سائٹ   
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طالحاتفرہنگ اص  
 

عدالت کی طرف سے جاری کيا گيا ايک حکم جس ميں کسی شخص کو کوئی کام کرنےيا نہ کرنےکا  عدالت کا حکم
 ُحکم ديا جاتا ہے۔

 يہ تنزل شدہ کرايہ داری کا دورانيہ ہے تنزلی کا دور
تنزل شدہ کرايہ 

 ياںدار
 دشمن يا ناپسنديدہ عطا کی جاتی ہےاور سماجسےايک طرح کی کرايہ داری جو عدالت کی طرف 

رويےکی بنيادوں پرمحفوظ کرايہ داری کی جگہ لے ليتی ہے جو کرايہ دار کے تحفظ کے دورانيے کو 
 کم کرديتی ہے۔ 

 .ايک موجود کرايہ دارجس کوکاؤنٹی کورٹ کےحکم سے تنزل شدہ کرايہ داری عطا کی گئی ہے تنزل شدہ کرايہ دار

کرايہ تنزل شدہ 
داری ميں توسيع 

  کرنا

ايک تنزل شدہ کرايہ داری کےدورانيےميں ايسے مقدموں ميں چه ماہ کی توسيع کی جاسکتی ہے جہاں 
 کاؤنسل قبضے کےلئے کاروائی کا نوٹس جاری کرتی ہے۔

جوتعارفی کرايہ داريوں کی نگرانی ] مثال ايشيم ہومز لميٹڈ[ کاؤنسل کی طرف سے نامزد شدہ تنظيم  نامزد شدہ ايجنٹ
 ضروری ہو، توکاؤنسل کی طرف سے کسی تنزل شدہ کرايہ داری کو ختم کرسکے۔کرسکے اوراگر

ايک تنزلی کے 
حکم کےلئے 

کاروائی سے پہلے 
 نوٹس

ايک قانونی نوٹس جوکاؤنسل کی طرف سے کرايہ دارکو يہ مطلع کرنےکےلئے جاری کيا جاتا ہے کہ 
 ارادہ رکهتی ہے۔کاؤنسل تنزلی کا حکم حاصل کرنےکےلئے عدالت سے درخواست کرنےکا 

 لئے قبضے کے
  نوٹس کاکاروائی

س ٹکاؤنسل کی طرف سے تنزل شدہ کرايہ داری ختم کرنے کےلئے کاؤنسل کی طرف سے نوٹس۔ نو
بيان کرتا ہےکہ کيسے کرايہ داراپنی کرايہ داری کی شرائط کی پابندی کرنےميں ناکام رہا ہے اورنوٹس 

ی کاروائی شروع نہيں ہوگی۔ نوٹس سپردگی کی تاريخ سے ايک تاريخ بيان کرے گا جس سے پيشترعدالت
 ايک سال کےلئے کارگرہوگا اورعدالتی کاروائی اس ايک سال ميں کسی بهی وقت جاری ہوسکتی ہے۔

عدالت کی طرف سے ايک قانونی حکم جس ميں کرايہ دارکومطلع کيا جاتا ہے کہ تنزل شدہ کرايہ  قبضے کا حکم
 تاريخ پرالزمی طورپرخالی کردينا چاہيے۔دارکواپنا گهرظاہرکی گئی 

 ايک افسرجوکرايہ کی تمام آمدن اوربقايا جات کی وصولی کا ذمہ دارہوتا ہے۔ کرايہ آمدن افسر

 شدہ کرايہ داری لیآزاد اورتجربہ کارہاؤسنگ افسروں کا ايک گروپ، جوکاؤنسل کے تنز نظرثانی پينل
يں الئےگا۔ پينل کےممبران اصل ميں کرايہ کےمعاہدےکے خاتمے کےفيصلے پرنظرثانی عمل م

 دارکوبےدخل کرنےکے فيصلے ميں شامل نہيں ہوئےہوتے۔

نظرثانی کی 
 درخواست کا فارم

ايک فارم جوايک کرايہ دارحاصل کرنےکی درخواست کرنے کاحق رکهتا ہے تا کہ کاؤنسل کی طرف 
 کی درخواست کرسکے۔ شدہ کرايہ داری کوختم کرنےکےفيصلےپرنظرثانی کرنےک تنزلیسےاي

کسی 
 فيصلےپرنظرثانی

سينئرہاؤسنگ افسروں کا ايک گروپ جو کرايہ دارکےمقدمے، کسی نمائندگی اورکاؤنسل کےافسروں کی 
 طرف سے پيش کی گئی کسی شہادتوں پرغورکرے گا۔

گئی ہے جيسا کہ ايک کرايہ دار جس کوايک مقامی اتهارٹی کی طرف سےايک محفوظ کرايہ داری عطا  محفوظ کرايہ دار
 ميں بيان کيا گيا ہے۔) ترميم شدہ (1985قانون رہائش 

کرايہ داری کا 
 معاہدہ

ايک قانونی دستخط ُشدہ معاہدہ جو وضاحت کرتا ہےکہ کاؤنسل کرايہ دار سےکيا توقع رکهتی ہے 
 اورکرايہ دارکاؤنسل کی طرف، ايک مالک مکان کےطورپرکيا توقع کرسکتا ہے۔

کرايہ داری کی 
 رائطش

کرايہ داری کی شرائط طے شدہ قواعد ہيں جن کی کاؤنسل کےگهروں ميں رہنےوالے تمام کرايہ داران 
  ہيں۔ےاوريہ کاؤنسل کی ذمہ دارياں بيان کرت  پراتفاق کرتےہيںپابندی کرنے اوران پرعمل کرنے

کرايہ داری کی 
 خدمات کا افسر

  وہ يہ يقينی بناتےہيں کہ کرايہ رتاہے۔راہم کايک افسرجورہائشيوں کو گهروں کےانتطام کی خدمات ف
  کيا جاتا ہے۔انتظامداری کے معاہدےکی پابندی کی جاتی ہےاورکسی سماج دشمن رويے کا 
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 تبصرہ
 يہ ہماری اس سکيم کےلئے پہلی رہنما گائيڈ ہے۔ ہم اس بارے ميں تبصرے کو خوش آمديد 

 ضاحت کرنےميں کتنی مدد گارثابت ہوئی ہے۔کہتےہيں کہ يہ گائيڈ رہائشيوں کو سکيم کی و

 

 مزيد معلومات کےلئے
 ,Ascham Homes, Customer Services, 869 Forest Road  پتے پرمل سکتےہيںاس آپ ہم سے:مالقات

Walthamstow, London, E17 4UH تک 5.00 سے شام 9.00سوموار سے جمعہ صبح : ۔ اوقات کار  

 يا

Ascham Homes, 16 Morris Avenue, Billericay, Essex, CM11 2JR  

  تک۔11.00 سے9.00منگلوار اورجمعرات کو صبح : اوقات کار

 

  ,Ascham Homes, Policy and Development Teamلکه سکتےہيں ہميں اس پتےپرآپ  :لکهيں

869 Forest Road, Walthamstow, London, E17 4UH 

 

Uuk.org.aschamhomes.www : ہماری ويب سائٹ يہاں مالحظہ کريں:ويب سائٹ

 

 Uuk.org.aschamhomes@feedback: ہميں يہاں ای ميل کريں: ای ميل

 

 سے شام 8.00 پررابطہ کريں ۔  الئنيں سوموار سے جمعہ صبح 4197 496 0208 سے Ascham Direct: ٹيلی فون

  کا حوالہ ديں۔AH 192  اور1750 527 0208:  تک ُکهلی ہوتی ہيں۔ منی کام 8.00

 

 

 

 
 

 مہيا کی گئی انڈکشن لوپ       وہيل چئير کےلئے قابل رسائی    
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