
 

 

پس منظر ۔ ) ايم ٹی اے(مثالی کرايہ داری ايکٹ   
 

الکھ مکانات  110کی مردم شماری کے مطابق شہری عالقوں ميں تقريبا  2011
کے لئے ان مکانات کی عدم دستيابی کی ايک اہم وجہ  کرايےخالی پڑے تھے ۔ 

قوں کا موجوده کرايہ قانون ہے جو مکانات العمرکز کے زير انتظام  / رياستوں
آبادی کا ايک حصہ، خاص کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ پر دينے يے کرا کو

پر لئے گئے مکانات کو ترجيح يے طور سے غير مقيموں پر مشتمل ہے جو کرا
کام "کيوں کہ اس سے ۤآنے جانے پر کم خرچ کر نا پڑتا ہے اور   ديتے ہيں

 2001 شہری آبادی کا تناسبرہنے کا متبادل مل جاتا ہے ۔ پر  "کرنے کی جگہ
فيصد ہو  16اعشاريہ  31ميں   2011 بڑھ کر فيصد سے 82اعشاريہ  27کے 

فيصد سے بھی زياده ہونے کا  50ميں شہری آبادی کے  2050گيا ہے اور 
اندازه ہے ۔ اضافہ ہوتی اس شہری آبادی کا ايک اہم حصہ تعليم، روزگار، 

کی طرف تجارت، صحت خدمات اور بہتر ذريعہ معاش کے لئے شہری عالقوں 
 ايک ہی شہر ميں ايک حصے سے دوسرے حصے ميں بھی۔ہجرت کرتا ہے 

   ہجرت کی جاتی ہے ۔ 

کے مقصد "سب کے لئے رہائش "تک  2022لٰہذا عزت مآب وزيراعظم کے 
ار دونوں کے مفاد اور حقوق ميں يہ دايم ٹی اے کو مالک مکان اور کراسے 

پر دينے کے يے ے کراتوازن برقرار رکھنے اور منضبط اوربہتر طريقے س
 لئے جواب ده اور ايک شفاف نظام تشکيل دينے کے لئے  تيار کيا گيا ہے ۔ 

شعبے کے محنت کشوں،رسمی غير رسمی اور ايم ٹی اے غير مقيموں،   

سماج ميں مختلف آمدنی کے طبقات  پيشہ وروں، طالب علموں وغيره سميت 
خاطر خواه دستيابی کے مکانوں کی ايے سے تعلق رکھنے والوں کے لئے کر



پر لی جانے والی عمده رہائش يے کرااس کے عالوه يہ  کی تکميل کرے گا ۔
سنگ مارکٹ کو بتدريج رسمی ؤتک رسائی اور کرايہ پر لی جانے والی ہا

 تعلق کی رہائش کےيے بنانے کے عمل کو انجام ديگا ۔ يہ ملک بھر ميں کرا
اس  سے مدد گار ثابت ہوگا ۔ سے قانونی ڈھانچے ميں يکسر تبديلی النے ميں 

کی رہائش کے شعبے ميں نجی شراکت داری کو فروغ ملنے کی اميد  ايے کر
  دور کی جاسکے گی۔ ہے جس سے رہائش کی شديد کمی 

ميں کرايہ داری کا نظام ان   مرکز کے زير انتظام عالقوں  /مختلف رياستوں
 کےه تر کرايہ داروں وده کرايہ قانون کے تحت آتا ہے جو زيادکے متعلقہ موج

کی رہائشوں  يے سے کراکی زياده سے زياده حد يے حق ميں ہے ۔ ساتھ ہی کرا
کی رقم ميں کمی  يے کے معيار  اور تعداد ميں بھی کمی آئی ہے جس سے کرا

 مالک مکان پر دينے ميں ايے کو کر احاطوں اپنے  آئی ہے ۔اس  کی وجہ سے
ميں مالی اعتبار کے مکان  ايے کہ کر يہی وجہ ہےحوصلہ شکنی ہوئی ہے ۔  کی

کا بازار بنيادی سہولتوں کی يے م ہوئی ہے جس کے سبب کراک سے دلچسپی
کمی کی وجہ سے غير رسمی اور کم معيار کا سمجھا جانے لگا ہے ۔ اس کے 

کسی گھر کا مالک ہونے کے لئے خرچ کرنے کے اہل ہونا ايک چيلنج ہے عالوه 
 کرايےعلق رکھنے والے کنبوں کے لئے ۔ لٰہذا خاص طور سے کم آمدنی سے ت

پر مکان لينے کے عمل کو فروغ دينا نہايت ضروری ہے جو اس کمی کی تکميل 
 کرنے ميں مددگار ثابت ہوگا ۔ 

کا استعمال کرنے اور ايک دلکش، احاطوں  کے لئے خالی کرايےايم ٹی اے 
وگا ۔ ايم ٹی اے کرايہ مستحکم  اور شموليت پر مبنی کرايہ بازار بنانے کا اہل ہ

گا جس سے سرمايہ کاری کو فروغ  بازار کے فروغ کی حوصلہ افزائی کرے
کی رہائش کے شعبے ميں کاروباری پيشہ وری کے مواقع  کرايے ملے گا اور  

 کو فروغ ملے گا ۔ 

  :مثالی کرايہ داری ايکٹ کی اہم خصوصيات



)i( رائط  کی ايم ٹی اے کے شروع ہونے کے بعد باہمی رضامندی کی ش
 کرايےتحريری طورسے معاہدے کے بغير کوئی مکان بنياد پر 

  ؛پر نہيں ديا جائے گا
)ii( ؛ايم ٹی اے کا اطالق رہائشی اور کاروباری کرايہ داروں پرہوگا  
)iii( مرکز کے زير انتظام  /ايم ٹی اے کا اطالق مکمل رياست

  ۔؛يعنی شہری اور ديہی عالقوں پر ہوگاعالقوں 
)iv(  کرايہ مالک مکان) کے درميان)پٹہ دار(اور کرايہ دار) دينے واالپٹہ 

  ؛کئے گئے باہمی معاہدے کے ذريعہ طے کيا جائے گا
)v(  دار  کرايےايم ٹی اے کا اطالق ممکنہ طور پر ہوگا اور موجوده

سے متعلقہ موجوده کے زير انتظام عالقوں  کزمر/ رياستوں 
   قوانين کے تحت کام کرتے رہيں گے؛ کرايہ

)vi(  نيم کے فيصلے کے لئے ايک فاسٹ ٹريک  تنازعاتايم ٹی اے
   ؛عدالتی نظام کا اہتمام کرے گا

)vii(   داروں پر نافذ  کرايےايم ٹی اے بغير کسی مالی حد کے تمام
   ؛اہوگ

)viii(    داری معاہدے کی  کرايےکرايہ داروں کی بقايہ مدت کے لئے
دار  کرايےشرائط  مالک مکان کے وارثين  کے ساتھ ساتھ 

   نافذ ہوں گی؛بھی پر
)ix( دار  کے درميان ضمنی معاہدے پر  کرايےالک مکان اور م

   ؛داری کی اجازت نہيں ہے کرايےذيلی عمل در آمد کے بغير 
)x(  کسی عالقے ميں داری کی مدت کے اختتام کےوقت کرايےاگر    

صورتحال کا سامناہو ناگزير  )کا مکان واقع ہے  کرايےجہاں (
عد تک ايسی صورتحال کے ايک مہينے کے بتو مالک مکان 

موجوده کرايہ معاہدے کی شرائط کے دار کو مکان ميں  کرايے
   ؛مطابق ہی رہنے کی اجازت دے گا

)xi(  کرايےکے لئے زر ضمانت دو مہينے کے احاطے رہائشی   



کے معاملے احاطے  اور غير رہائشیگی سے زياده نہيں ہو
ميں کرايہ معاہدے  کی شرائط  کے مطابق ہوگا جو زياده سے 

۔ مالک مکان کے ذريعہ خالی کا کرايہ ہوگا  مہينے 6زياده 
اپنے قبضے ميں لينے  کے وقت اگر کوئی واجب کو  احاطے 

اسے کاٹنے کے بعد زر ضمانت واپس کر دی االدا رقم ہے تو 
   ؛جائے گی

)xii(   مذکوره بعض بنيادوں پر مالک مکان کے ايم ٹی اے ميں
  ؛ذريعہ مکان پر پھر سے قبضہ

)xiii( نے پر مکان کو خالی کرنے کے داری کی مدت  ختم ہوکرايے
مالک مکان پہلے لئے  کرايہ دار کی غلطی کی صورتحال ميں 

چار اور اس کے بعد   کا کرايےدو ماه کے لئے دوہرے ماہانہ 
  کا حق دار ہے ۔  کرايےگنا ماہانہ 

مثالی کرايہ داری ايکٹ پر مبنی رياستوں  کے ڈرافٹ ايسی اميد کی جاتی ہے کہ 
اور اس دار دونوں کے مفاد ميں ہوں گے کرايےمکان اور  مالککرايہ قانون 

ايم ٹی اے کے التزامات کے تحت کرايہ معاہده کو سے دونوں کو فائده ہوگا ۔ 
ترجيح دی گئی ہے جس سے تنازع کے امکانات کم ہوں گے اور تنازع کی 

مجوزه قانون ميں موجود تنازعات کے فوری ے فوری طور پر صورت ميں  اس
جائے گا ۔ کيا ميکانزم کے تحت حل ازالے کے   

پيش نظر  عوام اورديگر فريقين سے اپيل کے  مجوزه قانون کے دور رس اثرات
 /ےپراپنے تبصر )منسلک(ڈرافٹ مثالی کرايہ داری ايکٹ کی جاتی ہے کہ وه 

تک بھيج  ديں۔  2020اکتوبر  31 ےمشور  
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2020مثالی کرايہ داری ايکٹ   

کی کرايہ داری کو منضبط کرنے کے لئے اور مالک مکان اوراحاطوں   

 کی خاطر کرايہ اتھارٹی کے قيام کے لئے اور کرايہ داروں کے مفاد کے تحفظ  
کے لئے نازعات اور معامالت کے تصفيے اس سے متعلق يا اس سے منسلک ت

۔ فوری فيصلے کے ميکانزم کے لئے ايکٹ   



کی  مرکز کے زير انتظام عالقے /رياست(جمہوريہ ہند کے اکہترويں سال ميں  
:کے ذريعہ مندرجہ ذيل طريقے سے اسے وضع کيا جائے)مقننہ  

 

1سبق   

 ابتدائی

 

  مختصر نام، حد اور آغاز

 

مرکز کے زير انتظام عالقہ کا  /رياست(صر نام اس ايکٹ کا مخت )1( ۔1
ہے ۔  2020کرايہ داری ايکٹ )نام  

 /رياست(مرکز کے زير انتظام عالقہ /اس کے احاطے ميں مکمل رياست )2(
آتا ہے ۔ )مرکز کے زير انتظام عالقہ کا نام  

مرکز کے زير انتظام   /يہ اس تاريخ کو نافذ ہوگا جسے رياستی حکومت )3(
انتظاميہ گزٹ ميں نوٹيفکيشن کے ذريعہ بتائے اور اس ايکٹ کے عالقے کی 

 التزام کے لئے مختلف تاريخيں طے کرے۔

 

 تعريف 

 

  ۔:کی توقع نہ ہو ںديگر چيزو اس ايکٹ ميں جب تک کہ حوالے سے۔  2

يا کسی ديگر نام سے جانا خواه وه مکان مالک يا پٹہ دہنده " مالک مکان" )الف(
کا کرايہ اپنے لئے حاصل احاطے ا شخص جو کسی بھی جاتا ہو، سے ايک ايس



کو کسی کرايہ دار کو ديا احاطوں کرتا ہے يا حاصل کرنے کا حقدار ہے،  اگر 
  :گيا تھا۔اس ميں مندجہ ذيل شامل ہيں

)i ( کے وارث؛ اور اتمفاداس کے  

)ii(  کا کرايہ حاصل احاطے کسی ٹرسٹی يا محافظ يا رسيور کو کسی بھی
کے حق ميں يا اس کی جانب سے يا اس کے مفاد کے لئے کسی کرنے يا اس 

بيمار جو معاہده نہيں کر نابالغ يا ذہنی طور پر دوسرے شخص جيسے کہ 
  سکتے ہوں؛

  

  41کا  2006

  

سے گرام پنچايت يا پنچايت کميٹی  يا ضلع پنچايت  يا " مقامی اتھارٹی" )ب(
ننگ يا ڈيولپمنٹ اتھارٹی خواه پاليا نگر پنچايت يا  ميونسپلٹی يا ميونسپل کونسل 

نی ؤ، چھابھی معاملہ ہونی بورڈ جيسا ؤيا چھا نام سے جانا جاتا ہو بھی کسی 
 وقتی طورپر  ياکی جاتی ہے ری کے تحت تقر 47 کشنيکے س 2006 ايکٹ

کسی قانون کے تحت تشکيل شده کسی شہر يا قصبے ميں  مقامی اتھارٹی  کے 
  ؛ہےمراد  کوئی ديگر ادارهر طور پر کام کرنے  کے لئے حقدا

رياست کے گزٹ يا مرکز کے زير انتظام عالقے  کا مطلب "نوٹفکيشن )"ج(
اس کے قواعد کا معنی  "نوٹيفائی"ہے اور ميں شائع شده نوٹفکيشن کے گزٹ 

کے مطابق سمجھا جائےگا؛کی شکلوں اور ادراک اظہارات   

 

 

1کا  1996  



 

رت کا حصہ، صنعت ميں استعمال  سے کسی بھی عمارت يا عما"احاطہ" )د( 
تعليمی استعمال کے يا کاروبار کے لئے يا مقصد سے ، رہائش کے سوائےکے 
اس کے تحت ۔ کرايہ پر ديا ہے يا دينے کے لئے رکھا ہے، سمجھا جائے گالئے 

:آتے ہيں  

)i(  گيراج يا بند پارکنگ  باغايسی عمارت يا عمارت کے حصے سے منسلک ،
  وس، اگر کوئی ہو؛ ئوٹ ہائن، ميدان اور آعالقہ، خالی زميکا

)ii(  کا زياده فائده ايسی عمارت يا عمارت کے حصے کی کو ئی ِفٹنگ جو اس
س، دھرمشالہ يا سرائے جيسے مکان ؤاٹھانے کے لئے ہو ليکن ہوٹل، لوجنگ ہا

  اس ميں شامل نہيں ہيں؛

انتظام مرکز کے زير  /کا مطلب ايکٹ کے تحت رياستی حکومت "مجوزه" )ه( 
کئے گئے اصول ہيں؛ع عالقے کی انتظاميہ  کے ذريعہ وض  

ہے ايسا شخص يا قانونی اکائی جس ميں کرايہ سے مطلب "پراپرٹی مينيجر" )و(
مالک مکان کے کا انتظام کرنے کے لئے جسے احاطے ايجنٹ بھی شامل ہے 

رتا مالک مکان کی نمائندگی کسامنے ہے اور جو کرايہ دار کے رکھا گيا  ذريعہ
 ہے؛

کے احاطے کسی  جوسے کوئی ايسا شخص مطلب ہے " کرايہ ايجنٹ")ز(
مالک مکان يا کرايہ دار يا دونوں  کی جانب سے  بات تعلق سے کے  کرايے

چيت کرتا ہے يا کام کرتا ہے اور اپنی خدمات کے لئے اجرت يا فيس يا کوئی 
ر طريقےسے ديگر چارج ليتا ہے چاہے وه کميشن کے طور پر ہو يا کسی ديگ

کو کرايہ پر دينے کے احاطے جو ہو اور اس ميں ايسے لوگ بھی شامل ہيں 
لئے ممکنہ مالک مکان اور کرايہ دار  کے درميان ايک دوسرے سے بات چيت 

چاہے جس نام سے ليا يا بچو داللتعارف کراتا ہے اور پراپرٹی ڈيلر، کے لئے 
شامل کرتا ہے؛ کوجانا جاتا ہو،  



ہے؛ رادتحت مقرر افسر مکے  30کشن يسے س "رٹیکرايہ اتھا) "ح(  

 مراد  کرايہ کورٹکے تحت تشکيل شده  33کشن يسے س" کرايہ کورٹ")ط(
 ہے؛

ميں مذکوره کسی مکان کے تعلق ميں  8کشن يسے س" کرايہواجب االدا ")ی(
ہے؛ مرادکرايہ   

 ٹرائيبيونلکے تحت تشکيل شده کرايہ  34کشن يسے س"ٹرائيبيونلکرايہ " )ک(
ہے؛مراد   

منسلک شيڈيول ہے؛اس ايکٹ سے مراد  سے" شيڈيول)"ل(  

کو  احاطے ہے  جس کو کرايہ دار  مراد سے ايسا شخص " ذيلی کرايہ دار) "م(
يا کرايہ داری مکمل طور پر يا اس کے حصے کو  ذيلی کرايہ پر ديتا ہے 

کے  ہے يا سونپتا ہے يا اس معاہده کے تحت حاصل اپنے حقوق کو تفويض کرتا
کسی حصے کےطور پر کسی موجوده کرايہ داری معاہده  کا اضافی معاہده کرتا 

 ہے؛

خواه پٹہ دار يا کسی ديگر نام سے جانا جاتا ہو، جس کے ذريعہ "کرايہ دار) "ن(
کا احاطے يا جس کی جانب سے کرايہ معاہده کے تحت مالک مکان کو کسی 

ور پر قبضہ کرنے واال شخص کرايہ ملنا ہے اور اس ميں ذيلی کرايہ دار کے ط
بھی شامل ہے اور کوئی شخص خواه اس ايکٹ سے پہلے يا بعد  اپنی کرايہ 

داری کے اختتام  کے بعد مسلسل قبضے ميں بھی ہے ليکن ايسا شخص  شامل 
يا فرمان جاری کيا گيا  نہيں ہوگا جس کے خالف بے دخلی کے لئے کوئی حکم

ہو۔   

 

ق نہ ہونامخصوص احاطوں پر ايکٹ کا اطال  

 



 

:کہی بات اس ايکٹ ميں )1( ۔ 3  

 کی مرکزی حکومت يا رياستی حکومت يا مرکز کے زيرانتظام عالقے  )الف(
يا کسی  سرکاری ادارے  يا کاروباری ادارے يا مقامی اتھارٹی  يا کسیانتظاميہ 

گئے  يےتحت يا اس کے ذريعے فروغ دنی بورڈ کے ؤقانونی ادارے يا چھا
؛طےاحاکسی   

کو اپنے مالزمين کو احاطے کسی کمپنی، يونيورسٹی يا تنظيم  کے کسی  )ب(
؛احاطوںگئے  يے سروس کانٹريکٹ کے حصے کے طور پر د  

مرکز کے  /جيسا کہ رياستی حکومتاحاطے مذہبی يا خيراتی اداروں کے  )ج(
 زير انتظام عالقے کی انتظاميہ کے ذريعہ نوٹيفائی کيا جائے؛

ے زير انتظام  مرکز ک /تحت رجسٹر شده يا رياستکے  1995وقف ايکٹ  )د(
رجسٹر شده طور پر  یوقتکے پبلک ٹرسٹ قانون کے تحت  عالقے کی انتظاميہ

 احاطہ؛

 /ديگر عمارت يا عمارت کا زمره جسے خصوصی طور پر رياستی حکومت)ه(
مرکز کے زير انتظام عالقے کی انتظاميہ  کے  نوٹيفکيشن کے ذريعہ مفاد  

   ہوگا ۔نہيں   ھوٹ دی گئی ہے، پر نافذعامہ ميں چ

بھی مذکوره کسی بات کے ہوتے ہوئے بہ لحاظ ديگر ميں ) 1(کشن يذيلی س)2(
 احاطوں کےبتائے گئے ميں تک ) ه(حصہ سے ) الف(کشن کے حصہ يذيلی س

ايسے مالک مکان اور کرايہ دار کے ، مالک اور کرايہ دار راضی ہوتے ہيں
کشنوں کے يری معاہدے کو اس ايکٹ کے ذيلی سدرميان کئے گئے کرايہ دا

ايسا کرنے کے تحت منضبط کيا جانا چاہئے، مالک مکان کرايہ اتھارٹی کو 
کے تحت کرايہ داری معاہدے کے وقت  4کشن يمعاہدے  کے تعلق سے س

 اطالع کرے گا ۔ 



 

2باب   

 کرايہ داری

 

 کرايہ داری معاہده   

 

کسی بات بہ لحاظ ديگر ديگر قانون ميں وقتی طور پر کسی يا اس ايکٹ  )1(۔ 4
کے ہوتے ہوئے، کوئی شخص اس ايکٹ کے شروع ہونے کے بعد کسی مکان 

کو تحرير شده قرار کے بغير نہيں دے گا يا نہيں لے گا جس کے تعلق سے 
گئے يے مالک مکان يا کرايہ دارکے ذريعہ مشترکہ طور پر پہلی شيڈيول ميں د

ے کی تاريخ سے دو ماه کی مدت کے اندر اطالع ميں کرايہ داری  معاہدم فار
 دی جائے گی ۔ 

مخصوص کرايہ ميں ) 1(کشن يس یجہاں مالک مکان اور کرايہ دار ذيل )2(
کی مشترکہ طور پر اطالع دينے ميں ناکام رہتے داری معاہدے پر عمل کرنے 

ہيں تو مالک مکان اور کرايہ دار الگ الگ طور پر کرايہ داری معاہدے پر 
ميں مخصوص  )  1(کشن يکرايہ اتھارٹی کو ذيلی سسے متعلق ل کرنے عم

اختتام کی تاريخ سے ايک ماه کی مدت کے اندر اطالع ديں گے ۔ مدت کے   

کرايہ اتھارٹی  اپنی تقرری کی تاريخ سے تين ماه کے اندر مقامی بول چال  )3(
ويزوں کو قے کی زبان ميں دستامرکز کے زيرانتظام عال  /رياستکی زبان يا 

پيش کرنے کے اہل بنانے کے لئے تجويز ہے، ميں جوايسی شکل اور طريقے 
 ايک ڈيجيٹل پليٹ فارم بنائے گا ۔ 

شيڈيول ميں  مخصوص دستاويزوں کے ساتھ کرايہ  کرايہ اتھارٹی پہلے) 4(
پر عمل در آمد  کے تعلق سے اطالع ملنے کے بعد  ايسی اطالع کے معاہده 



سات دنوں  کے اندر ايسے دستاويز کام کے سے  موصول ہونے کی تاريخ
 سميت جو وه درست سمجھے،۔۔

     فريقين کو ايک منفرد شناختی نمبر عطا کرے گا؛ اور  )الف(

   /مقامی بول چال کی زبان يا رياستاپنی ويب سائٹ ميں  )ب(     
  کی زبان ميں کرايہ داری  معاہدوں  مرکز کے زير انتظام عالقے       

    اپ لوڈ کرے گا ۔کو 

ين کے لئے پراپرٹی مالک مکان کے ذريعہ کرايہ دار سے متعلق لين د )5(
اگر کوئی ہوتو باہمی رضامندی سے مخصوص مينيجر کی منظوری کی شرائط 

  ہوں گی۔کے مطابق ہی  کرايہ د اری معاہدے

کے تحت فراہم کی گئی اطالع ) 2(کشن ياور ذيلی س) 1(کشن يذيلی س) 6(
اور اطالع ہوں گی اس سے متعلق موضوعات کا حتمی ثبوت داری اور  کرايہ

کسی کی کمی ميں مالک مکان اور کرايہ دار اس ايکٹ  کے التزامات کے تحت 
کے حقدار نہيں ہوں گے ۔ رعايت   

 

 کرايہ داری کی مدت

 

داری، مالک مکان او کرايےاس ايکٹ کے شروع ہونے کے بعد ہر ايک )1(۔ 5
ميان رضامندی کی مدت اور جيسا کہ کرايہ داری معاہدے ميں کرايہ دارکے در

 مخصوص کيا جائے، کے لئے ہوگی۔

ا توسيع کے لئے کرايہ ي داری کی تجديديہ کرايہ دار مالک مکان کو کرا )2(
رضامندی کی مدت کے اندر گزارش کرے گا اور اگر مالک  داری معاہدے ميں

ہمی رضامندی کی متفق شرائط بامکان رضامندی دے تو مالک مکان کے ساتھ 
 پر نيا کرايہ داری معاہده کر سکے گا ۔ 



اگر کرايہ داری مقرره مدت ميں ختم ہوجاتی ہے اور اس کی تجديد نہيں   )3(
کو احاطے کی جاتی ہے يا ايسی کرايہ داری کے اختتام پر کرايہ دار کے ذريعہ 

اضافہ شده کرايہ ں مي 23سيکشن  کوکرايہ دارے خالی نہيں کيا گيا ہے تو ايس
 ادا کرنا ہوگا ۔ 

اگر کرايہ داری کی مدت اس ايکٹ ميں کسی التزام کے ہوتے ہوئے بھی  البتہ 
صورتحال ناگزير کے آس پاس کے عالقے ميں احاطے کے ختم ہوتے وقت 

ناگزير کرايہ دارکی گزارش پر مالک مکان تو ايسی صورت ميں پيش آئے 
ہينے کے بعد تک کرايہ دار کو مکان ميں ے ختم ہونے کے ايک مک صورتحال 

 موجوده کرايہ معاہدے کی شرائط  کے مطابق ہی رہنے کی اجازت دے گا ۔ 

سے کوئی  "ناگزيرصورتحال"کے مقاصد کے لئے اس سيکشن  وضاحت ۔
ہے جو کرايہ مراد ، طوفان، زلزلہ يا قدرتی آفت زدگیجنگ، سيالب، قحط، آتش

ہو ۔ تی اثر کرميں رہائش کو متاحاطے دار کے   

 

کے حقوق اور فرائض ينانتقال کی صورت ميں وارث  

 

کرايہ دار کے درميان عمل در آمد کئے گئے معاہدے کی ۔ مالک مکان اور 6
ہے، مالک مکان يا کرايہ دار کی موت کی صورت ميں ورتحال ،جس صشرائط

يا کو ماننا ہوگا اور ايسی صورت ميں متوفی مالک مکان  ثين ميں ان کے وار
کرايہ داری  کی باقی مدت  کے لئے وہی حقوق  کے لئے ثين کرايہ دار کے وار

 اور فرائض ہوں گے جيسا کہ کرايہ داری معاہدے ميں رضامندی دی گئی ہے۔ 

 

 ذيلی کرايہ داری پر پابندی

 



موجوده کرايہ داری اس ايکٹ کے شروع ہونے کے بعد کوئی کرايہ دار ) 1( 7
ه کئے بغير ۔۔ معاہدے ميں اضافی معاہد  

يا ان کے کسی احاطہ مکمل کرايہ دار کے طور پر اس کے ذريعہ  )الف(
دے گا؛ نہيں حصے کو ذيلی کرايہ پر  

کو منتقل يا  يا اس کے کسی حصے ميں اپنے حقوقکرايہ داری معاہده  )ب(
۔تفويض نہيں کرے گا  

اہده مخصوص کرايہ داری معاہدے کا ذيلی معميں ) 1(جہاں ذيلی سيکشن  )2(
ذيلی کرايہ داری پر ديا جاتا ہے وہاں مالک مکان اور کرايہ احاطے کو کرکے 
مخصوص فارم  ميں ايسے معاہدے پر عمل در آمد کی شيڈيول ميں ے دار پہل

تاريخ  سے دو ماه کی مدت کے اندر ذيلی کرايہ داری کے بارے ميں کرايہ 
  کريں گے ۔ اتھارٹی کو مشترکہ طور پر اطالع 

 

3سبق   

 کرايہ

 

 واجب االدا کرايہ

 

کرايہ داری معاہدے  کی  ،کرايہ واجب االداکے تعلق سے احاطے  )1( 8
 شرائط کے مطابق مالک مکان اور کرايہ دار کے درميان متفق کرايہ ہوگا ۔

 

پر نظر ثانی کرايے  



 

کرايہ داری پر نظر ثانی مالک مکان اور کرايہ دار کے درميان کرايہ  )1( 9
۔ گیابق ہومعاہدے کے مط  

مالک مکان کام شروع ہونے کے جہاں کرايہ داری کے شروع کے بعد  )2(
کے ساتھ تحريری طور پر معاہده کر چکا ہے اور کرايہ دار کے پہلے کرايہ دار

ميں مرمت، جوڑ يا ڈھانچہ جاتی تبديلی کے لئے احاطے ذريعہ قبضہ کئے گئے 
ی مرمت کو شامل کے تحت کی جانے وال 15کر چکا ہے جو سيکشن  خرچ 

جس نہيں کرتا ہے تو مالک مکان،مکان کا کرايہ اتنی رقم سے بڑھا سکے گا 
مالک مکان اور کرايہ دار  کے درميان رضامندی ہوئی ہے اور کرايہ ميں پر 

 ايسا اضافہ ايسے کام کے مکمل ہونے کے ايک ماه کے بعد نافذ ہوگا ۔

 

  کا تعين کرايےظر ثانی شده  تنازع کی صورت ميں کرايہ اتھارٹی کے ذريعہ ن

 

مالک مکان اور کرايہ دار کے درميان نظر ثانی کئے گئے کرايہ سے  ۔10
کی صورت ميں کرايہ اتھارٹی، مالک مکان يا کرايہ دار  کےذريعہ متعلق تنازع 

کرايہ اور ديگر واجب االدا درخواست کئے جانے پر کرايہ دار  کے ذريعہ 
ہ تاريخ بھی متعين کرے گی جس سے ايسا نظر اور يمتعين کر سکے گی چارج 

 ثانی شده کرايہ قابل ادا ہو جاتا ہے۔ 

 

 زر ضمانت

 



کرايہ دار کے ذريعہ پيشگی دی جانے والی زر ضمانت ايسی ہوگی  )1(۔ 11
جو کرايہ داری معاہدے ميں مالک مکان اور کرايہ دار کے مابين رضامندی 

:سے ہو جو  

مہينے کے کرايہ سے زياده نہيں  2ے ميں کے معاملاحاطے رہائشی  )الف(
 ہوگی؛اور 

مہينے کے کرايہ سے زياده نہيں  6کے معاملے ميں احاطے غير رہائشی  )ب(
 ہوگی ۔

زر ضمانت کو کرايہ دار کی واجب االدا کٹوتی کرنے کے بعد کرايہ دار  )2(
کا خالی قبضہ لئے جانے کی تاريخ کو کرايہ دار کو زر ضمانت احاطے سے 
س کر دی جائے گی ۔ واپ  

 

4سبق   

لک مکان اور کرايہ دار کے حقوق اور فرائض ما  

 

 مالک مکان اور کرايہ دار کے ذريعہ کرايہ داری کا اصل معاہده رکھا جانا

 

دو  کرايہ داری معاہده کی مالک مکان اور کرايہ دار دونوں  کے ذريعہ ۔12
ی کرايہ داری ايسی اصل دستخط وال ۔ميں دستخط کئے جائيں گے کاپيوں

رايہ دار کے ذريعہ رکھی جائے معاہدے کی ايک ايک کاپی مالک مکان اور ک
 گی ۔ 

 

 واجب االدا کرايہ اور ديگر فيس اوراس کی ادائيگی کی رسيد  



 

ہر ايک کرايہ دار ايسی مدت کے اندر جو کرايہ داری معاہدے ميں  )1(۔ 13
۔  کرايہ اور ديگر چارج ادا کرے گااتفاق کيا جائے   

ہر ايک مالک مکان اور اس کا پراپرٹی مينيجر مقرره مدت جو کرايہ دار  )2(
سے کرايہ داری معاہدے ميں طے کی گئی ہے کے اندر کرايہ اور ديگر چارج 

رقم کے  حاصل پر اس کے ذريعہکے اقرار نامے کی رسيد کی ادائيگی 
:دستخط شده رسيد منظور کرے گالئے  

مالک مکان کو کرايہ اور ديگر چارج کی ريعہ جہاں کرايہ دار کے ذالبتہ 
الکٹرانک طور پر کی جاتی ہے وہاں اس کا بينک ايکنالج مينٹ ادائيگی 

ايسی ادائيگی کامکمل ثبوت ہوگا ۔ )اعتراف(  

 

 کرايہ اتھارٹی  کے پاس کرايہ جمع کرنا

 

جہاں مالک مکان ديئے گئے کرايہ اور ديگر چارج کو تسليم کرنے   )1(۔ 14
نکار کر ديتا ہے يا رسيد دينے سے انکار کر ديتا ہے وہاں کرايہ اور سے ا

مالک مکان کو ڈاک، منی آرڈر يا کسی ديگر طريقے سے جو ديگر چارج 
لگاتار دو ماه کے لئے ديئے جائيں گے اور اگر مالک مکان ايسی تجويز ہو، 

تو مدت کے اندر کرايہ اور ديگر چارج تسليم کرنے سے انکار کر ديتا ہے 
  ، جو تجويز ہو، جمع کر سکےگا ۔کرايہ دار اسے کرايہ اتھارٹی ميں

جہاں معاہدے کی مدت کے دوارن کرايہ دار اگر يہ يقينی نہيں بنا پاتا ہے  )2(
 ، کرايہواجب االدا کہ کرايہ کس کو دينا ہے توايسی صورت ميں کرايہ دار اپنا 

جائے۔  ميں جمع کر سکے گا جيسی  تجويز کیکرايہ اتھارٹی   



کرايہ جمع کيا جاتا کے تحت ) 2(يا ذيلی سيکشن ) 1(جہاں ذيلی سيکشن ) 3(
ہے تو اتھارٹی اس معاملےميں جانچ کرے گی اور معاملوں کے حقائق کی بنياد 

صحيح سمجھے۔ جسے وه پر ايسے حکم نامے جاری کر سکے گی   

يگر چارج اور ديہ کے تحت جمع کرا) 2(يا ذيلی سيکشن ) 1(ذيلی سيکشن  )4(
خود مالک مکان کے ذريعہ منظور شده يا کرايہ دار کے ذريعہ کئے کو نکالنا 

کام نہيں کرے گا، اگر مالک مکان کرايہ گئے کسی ديگر دعوے  کے خالف 
 داری معاہدے کے تحت متفق کرايہ کی حد تک اسے نکالتا ہے۔ 

 

ؤامالک کی مرمت اور رکھ رکھا  

 

معاہدے کے باوجود مکان مالک اور  کسی عکس برتحريری طورپر )1( 15
کو معمولی ٹوٹ پھوٹ کے عالوه ايسی اچھی حالت ميں احاطے کرايہ دار

کو احاطے کرايہ داری کے شروع  کے وقت تھی اور مذکوره جو رکھيں گے 
 احاطے شيڈيول ميں مخوص يا کرايہ داری معاہدے ميں متفق طور پرے دوسر

ترتيب ذمہ دار ہوں گے۔ حسب  کے لئے  ؤکی مرمت اور رکھ رکھا  

مشترک معمول کی کرايہ داروں کے درميان يا مالک مکان کے ساتھ  )2(
سہولتوں کے معاملے ميں کرايہ دار اور مالک مکان کی ان سہولتوں کی مرمت 

حسب ترتيب ذمہ دار ہوں گے جو کرايہ داری معاہدے ميں  ے ک ؤاور رکھ رکھا
 مخصوص کئے جائيں۔ 

ميں مخصوص مرمت  )2(يا ذيلی سيکشن) 1(ذيلی سيکشن اگر کرايہ دار )3(
سے انکار کر ديتا ہے تو مالک مکان مرمت کر وا سکے گا اور ايسی مرمت 

کے لئے خرچ ہونے والی رقم کو زر ضمانت  ميں سے کاٹ سکے گا اور 
  ديئے جانے کے ايک مہينے کے اندر کرايہ دارمالک مکان کے ذريعہ نوٹس 

دينے کے لئے ذمہ دار ہوگا ۔  کٹی ہوئی زر ضمانت   



ليکن اگر ايسی مرمت کی الگت زر ضمانت سے زياده ہے تو کرايہ دار مالک 
مکان کو اس تعلق سے مالک مکان کے ذريعہ نوٹس جاری کئے جانے کے 

ايک ماه کے اندر اضافی الگت کٹی ہوئی زر ضمانت سميت ادائيگی کے لئے 
 ذمہ دار ہوگا۔ 

ميں مخصوص  )2(يا ذيلی سيکشن  )1(ی سيکشن اگر مالک مکان ذيل )4(
مرمت کرنے ميں ناکام رہتا ہے يا اس سے انکار کر ديتا ہے تو کرايہ دار 

مرمت کروا سکے گا اور ايسی مرمت کے لئے خرچ رقم کو پيشگی مہينوں ميں 
 ديئے جانے والے کرايہ ميں سے کاٹ سکے گا۔ 

سے کٹوتی ايک ماه کے  کسی بھی معاملے ميں ايک مہينے کے کرايہليکن 
 لئے متفق کرايہ کے پچاس فيصد سے زياده نہيں ہوگی ۔

مرمت کے بغير رہائش کے الئق نہيں ہے اور مالک مکان احاطہ  جہاں )5(
کرايہ دارکے ذريعہ تحرير ميں گزارش کے بعد بھی ضروری مرمت کروانے 

ں پندره دن کا سے انکار کر ديتا ہے تو وہاں کرايہ دار مالک مکان کو تحرير مي
سکے گا ۔ خالی کر نوٹس دينے کے بعد مکان کو   

جہاں ناگزير صورتحال کی وجہ سے کرايہ پر ديا گيا مکان قابل رہائش  )6(
يا ايسے واقعے  کی وجہ سے کرايہ دار مذکوره مکان ميں نہيں  ہے نہيں رہتا

جب تک مذکوره مکان کا تب تک کرايہ وصول نہيں کيا جائے گا ره پاتا ہے تو 
التزامات  کے تحت اسے رہنے کے کہ مالک مکان کے ذريعہ اس سيکشن کے 

 الئق نہيں بنا ديا جاتا۔

يا ) 5(ذيلی سيکشن اگر کرايہ کا مکان رہنے کے الئق نہيں ہوتا ہے جيسا کہ 
ميں مخصوص کيا گيا ہے اور مالک مکان اسے رہنے الئق اس ذيلی سيکشن 

تا ہے يا مذکوره مکان کو رہنے الئق واربنانے کے لئے ضروری مرمت نہيں ک
تو مالک مکان کے ذريعہ نوٹس کی مدت کے ختم ہونے ہےنہيں بنايا جا سکا 

دن کے اندر کرايہ دار کی دين داری کی کٹوتی  اگر کوئی ہو، کر کے  15کے 
 کرايہ دار کو زر ضمانت اور پيشگی کرايہ کو واپس کيا جائے گا۔



  

  مراد سے " ناگزيرصورتحال"د کے لئے کے مقاصاس سيکشن  ۔وضاحت۔
سے  ، طوفان، زلزلہ يا قدرتی آفتزدگی، سيالب، قحط، آتشکی صورتحال جنگ

تی ہو۔  ہے جو  کرايہ دار کے مکان ميں رہائش کو متاثر کرپيدا کوئی پريشانی   

    

  

  ريکھ کرايہ دار کے ذريعہ احاطے کی ديکھ 

  

 کرايہ داری کے دوران ، کرايہ دار۔ ۔16

احاطے کو شعوری يا غير شعوری طور سے نقصان نہيں پہنچائے گا يا ) ا(
  ايسے نقصان کی اجازت نہيں دے گا؛ 

مکان مالک کو کسی بھی نقصان کے بارے ميں تحريری طور پر آگاه ) ب(
 کرے گا؛

احاطہ اور اس کی داخلی اشياء کی مناسب ديکھ بھال کرے گا جس کے ) ج(
بھی ہيں اور کرايہ داری کے ٓاغاز کے وقت اور تحت اس کی فٹنگ اور فکسچر 

معمول کے قيام کے دوران اس کی حالت کو دھيان ميں رکھتے ہوئے اسے 
 مناسب طور سے رہائش کے قابل رکھے گا۔

  

  احاطے ميں داخلہ

  



مکان اور پراپرٹی مينيجرمندرجہ ذيل حاالت کے تحت داخلہ مالک ہر ) 1. (17
ٹے قبل تحريری يا اليکٹرانک طريقے سے کے وقت سے کم از کم چوبيس گھن

کرايہ دار کو نوٹس دينے کے بعد، احاطے ميں داخل کر سکے گا، اسے کرايے 
 -:پر دے سکے گا، يعنی

 احاطے ميں مرمت يا تبديلی کرنے يا کروانے کے ليے؛ يا) لفا(

کہ آيا احاطہ قابل رہائش حالت ميں  ليے يہ تعين کرنے کے مقصد کے ) ب(
 کا معائنہ کرنے کے ليے؛ يا ہے، احاطے

کرايہ داری کے معاہدے ميں مختص داخلے کے ليے کسی ديگر مناسب ) ج(
 وجہ کی خاطر۔

حوالہ کے تحت نوٹس ميں داخلے کا دن،  ہ ميں مندرج) 1(ذيلی سيکشن ) 2(
 :وقت اور وجہ کی وضاحت ہوگی

حاطے البتہ کوئی بھی شخص طلوع ٓافتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد ا
 :ميں داخل نہيں ہوگا

مزيد  يہ کہ اس دفعہ ميں درج کوئی بات مکان مالک کو ہنگامی حاالت، 
جنگ، سيالب، آتشزدگی، طوفان، زلزلہ يا کسی دوسری قدرتی آفت، جو : جيسے

 يے بغير کرايہ پر ديے احاطے کو متاثر کرے، ميں کرايہ دار کو پيشگی نوٹس د
  ہيں روکے گی۔گئے احاطے  ميں داخل ہونے سے ن

  

  معلومات پراپرٹی مينيجر کے بارے ميں 

  

مکان مالک کے ذريعہ پراپرٹی مينيجر مقرر کيے جانے کے معاملے ميں، . 18
 -:فراہم  کرے گا، يعنیمعلومات مکان مالک کرايہ دار کو درج ذيل 



 پراپرٹی مينيجر کا نام؛) لفا( 

ی مينيجر کو اختيار ديا اس بات کا ثبوت کہ مالک مکان کے ذريعہ پراپرٹ) ب(
 گيا ہے؛

مالک مکان کی طرف سے ديئے گئے اختيار کا خاص مقصد اور اس کی ) ج(
 ؛مدت

اگر پراپرٹی مينيجر کوئی قانونی اکائی ہے تو اس اکائی کا نام اور اس اکائی ) د(
کے ذريعہ نامزد اس مجاز شخص کا نام، جس سے کرايہ داری کے سلسلے ميں 

  ہو۔رابطہ کيا جاسکتا 

  

  ے نتائج نيجر کے فرائض اور خالف ورزی کپراپرٹی مي

  

  -:پراپرٹی مينيجر کے فرائض مندرجہ ذيل ہوں گے، يعنی) 1. (19

 رسيد دے کر کرايہ وصول کرنا؛) لفا(

 مکان مالک کی طرف سے ضروری مرمت کرنا؛) ب(

ً ) ج( ً  وقتا  ؛احاطے کا معائنہ کرنا فوقتا

 -و نوٹس دينادرج ذيل کے لئے کرايہ دار ک) د(

)i ( ؛رکھ رکھاؤمناسب کا احاطے 

)ii (کرايہ کی ادائيگی ميں تاخير؛ 

)iii (کرايہ پر نظر ثانی؛ 

)iv (احاطہ خالی کرنا؛ 



)v (کرايہ داری کی تجديد 

کرايہ داروں اور مالک مکان اور کرايہ دار کے درميان تنازعوں کے ) ه(
 تصفيہ ميں مدد کرنا؛ اور

علق کوئی دوسرا معاملہ، صرف مکان مالک کی ہدايت کرايہ داری سے مت) و(
  کے مطابق۔

کی شقوں کی خالف ورزی کرتا ) 1(سيکشن جہاں پراپرٹی مينيجر ذيلی ) 2(
ہے يا پھر مکان مالک کی ہدايات کے برخالف کام کرتا ہے، ايسے وقت نقصان 

کی صورت ميں مکان مالک يا اس کی جگہ کرايہ دار کے ذريعہ درخواست 
انے پر، کرايہ اتھارٹی، پراپرٹی مينيجر کو ہٹا سکتی ہے يا معاوضے کئے ج

جيسا  ہے کر سکتیئد کے طور پر پراپرٹی مينيجر پر اسی نوعيت کا جرمانہ عا
نقصان اس طرح کی خالف ورزی کی صورت ميں مکان مالک يا کرايہ دار کو 

 ہوا ہے۔

  

  

  پر پابندی خدمات يا  فراہمی ضروری 

  

  

ھی مکان مالک يا پراپرٹی مينيجر خود يا کسی ديگر شخص کوئی ب) 1. (20
کے توسط سے کرايہ دار کے زير قبضہ احاطے ميں کوئی ضروری 

  نہيں روکے گا۔ )سروس(خدمات يا  )سپالئی(فراہمی

کی شقوں کی خالف ورزی کے معاملے ميں اور اس ) 1( سيکشن ذيلی ) 2( 
ر، کرايہ اتھارٹی معاملے سلسلے ميں کرايہ دار کے ذريعہ درخواست دينے پ

کی جانچ کے بعد مکان مالک يا پراپرٹی مينيجر کو ضروری خدمات کی فوری 



سپالئی کو بحال کرنے کی ہدايت ديتے ہوئے ايک عبوری حکم جاری کر سکتی 
کے تحت جانچ ميں معاملہ زير التوا ہو سکتا ) 3( سيکشن ہے، جيسا کہ ذيلی 

  ہے۔

ی ئکے تحت کرايہ دار کے ذريعہ کی گ) 2( شن سيککرايہ اتھارٹی ذيلی ) 3( 
درخواست کے سلسلے ميں ايک جانچ کرے گی اور ايسی درخواست فائل کيے 

  جانے کے ايک مہينے کے اندر جانچ پوری کرے گی۔ 

کرايہ اتھارٹی سماعت کا مناسب موقع دينے کے بعد نقصان کے معاوضے ) 4( 
ار شخص پر جرمانہ عايد کی خاطر ضروری سپالئی روکنے  کے ليے ذمہ د

کر سکتی ہے جو دو مہينے کے کرايے سے زياده نہيں ہوگا تاکہ نقصان کی 
 بھرپائی ہو سکے۔  

کرايہ اتھارٹی کو اگر يہ ملتا ہے کہ درخواست غير سنجيده تھی يا پريشان ) 5( 
کرنے کے مقصد سے دی گئی تھی تو وه جرمانہ عايد کر سکتی ہے، جس کی 

  کے ماہانہ کرايے کے دوگنا سے زياده نہيں ہوگی۔ رقم  کرايہ دار 

کے مقاصد کی خاطر ضروری خدمات ميں پانی،  سيکشن اس  –وضاحت 
، لفٹ، سيڑھيوں پر روشنی، ےسپالئی، راستبجلی، پائپ کوکنگ گيس کی 

  صفائی بندوبست، پارکنگ، مواصالتی ذرائع اور صفائی خدمات شامل ہيں۔

  

 5باب 

  اور مالک مکان کے ذريعہ احاطے پر دوباره قبضہبے دخلی 

  

  مالک مکان کے ذريعہ احاطے پر دوباره قبضہ

  



کرايہ دار کو کرايہ داری معاہدے کے درميان ميں ہٹايا نہيں جائے گا ) 1. (21
جب تک کہ مکان مالک اور کرايہ دار کے درميان تحريری طور پر اتفاق نہ ہو 

کی شقوں کے  22 سيکشن يا ) 2( يکشن سگيا ہو، سوائے اس کے کہ ذيلی 
 مطابق ايسا ہو۔

کورٹ مکان مالک کے ذريعہ بتائے گئے طريقے کے مطابق دی کرايہ ) 2(
 گئی درخواست پر درج ذيل بيان کرده ايک يا ايک سے زياده بنيادوں پر

-: بے دخلی اور احاطے کی  قبضہ حصولی  کا حکم دے سکتی ہے  

کرايہ دينے پر  واجب االدا کے تحت  8 سيکشن يہ کہ اگر کرايہ دار  )الف(
  راضی نہيں ہوتا؛

  

  

  4کا  1882

  

  

کے تحت بيان ) 1( سيکشن ذيلی  کے  13 سيکشن يہ کہ کرايہ دار نے ) ب(
چارجوں کو لگاتار دو مہينے تک  واجب االدا کرايہ اور ديگر کرده کرايے کا 

 کے  106 ے سيکشن ک 1882ادا نہ کيا ہو، جس ميں جائيداد منتقلی قانون 
کرايہ  اور ديگر  واجب االداکے تحت مالک مکان کو) 4( سيکشن ذيلی 

معاوضوں کے مطالبے کی نوٹس جاری ہونے کی تاريخ سے ايک مہينے کی 
مدت کے اندر کرايہ داری معاہده ميں بيان کرده تاخير سے ادائيگی کے ليے 

  سود شامل ہے۔

  



  

کے آغاز کے بعد، مکان مالک کا تحريری يہ کہ کرايہ دار نے اس ايکٹ ) ج( 
 اتفاق حاصل کئے بغير احاطے کا مکمل يا کسی حصے کا قبضہ چھوڑ ديا ہو؛

يہ کہ کرايہ دار نے مکان مالک سے غلط استعمال سے پرہيز کرنے کا ) د(
 نوٹس حاصل کرنے کے بعد بھی احاطے کا غلط استعمال جاری رکھا۔

کا مطلب " احاطے کا غلط استعمال"اس شق کے مقاصد کے ليے ،  -وضاحت
ہے کہ کرايہ دار کے ذريعہ اضافی جگہ پر ناجائز قبضہ يا احاطے کا ايسا 
استعمال جو صوتی ٓالودگی پيدا کرتا ہے يا پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے يا 
مالک مکان کے مفاد کے منافی ہے يا غير اخالقی  يا ناجائز مقاصد کے ليے 

  ہے؛

مالک کے ليے احاطہ يا اس کے کسی حصے کے سلسلے ميں جہاں مکان ) ه( 
کوئی مرمت، تعمير، تعمير نو، اضافہ، تبديلی يا انہدام ضروری ہے جو احاطے 

  :کو خالی کيے بغير ممکن نہيں ہے

اس طرح کی مرمت، تعمير، تعمير نو، اضافہ يا تبديلی کے بعد کرايہ دار کو 
اور کرايہ اتھارٹی کے سامنے ايک  مالک مکان اور کرايہ دار کے باہمی اتفاق

جانے کے بعد ہی احاطوں ميں دوباره قبضہ  کيے نيا کرايہ داری معاہده پيش 
 :  کی اجازت دی جا سکتی ہے

احاطہ پر دوباره قبضہ کی اجازت نہيں  ميں تاہم کرايہ دار کو درج ذيل معاملوں
 -دی جائے گی

)i (رايہ داری معاہده  پيش نہيں کرايہ اتھارٹی کے سامنے اس طرح کا باہمی ک
 کرپانے کی صورت ميں؛ اور 

)ii ( کورٹ کے احکامات کے  کرايہ ان معاملوں ميں جہاں کرايہ دار کو کسی
  تحت بے دخل کر ديا گيا ہو؛



اس طرح کی مرمت، تعمير، تعمير نو، اضافہ يا تبديلی کے بعد ليکن يہ کہ 
مالک مکان جائے گا جب  احاطے پر پھر سے تب ہی قبضہ دياکرايہ دار کو 
کو ايک نيا اتھارٹی  باہمی طور پر اس پر اتفاق کريں اور کرايہ اور کرايہ دار 

   کيا جائے؛ معاہده پيش کرايہ داری 

يہ کہ مالک مکان کے ذريعہ احاطہ يا اس کا کوئی حصہ مرمت، تعمير، ) و( 
عہ اس کا تعمير نو، جوڑ، تبديلی يا انہدام کے لئے مجاز اتھارٹی کے ذري

  استعمال تبديل کرنے کے نتيجہ ميں اس کے استعمال کے ليے چاہا گيا ہو۔

  

سے مراد کيس کی " مجاز اتھارٹی"اس شق کے مقاصد کے لئے،  - وضاحت
نوعيت کے لحاظ سے ميونسپل کارپوريشن، ميونسپلٹی، ترقياتی اتھارٹی يا کوئی 

انہدام کے معاملوں ميں  اور اتھارٹی ہے، جو عمارت کی مرمت، دوباره ترقی يا
  يا زمين کے استعمال ميں تبديلی کے ليے اجازت ديتی ہے۔

يہ کہ کرايہ دار نے احاطہ خالی کرنے کے لئے تحريری نوٹس دے ديا ) ز( 
ہے اور اس نوٹس کے نتيجہ ميں مالک مکان نے متعلقہ احاطہ کو فروخت 

ے جس کے سبب اس کے کرنے کا معاہده کر ليا ہے يا کوئی ديگر قدم اٹھا ليا ہ
مفادات پر سنگين ناموافق اثر پڑ سکتا ہے اگر وه متعلقہ احاطہ اس کے قبضے 

  ميں نہيں ديا جاتا ہے۔

يہ کہ کرايہ دار نے مکان مالک کی تحريری رضامندی کے بغير کرايہ ) ح( 
 ھانچہ جاتی تبديلی يا مستقل تعمير کر لی ہو۔ڈداری کے احاطے ميں کوئی 

ميں بيان کرده کرايہ کی ادائيگی ميں ناکامی ) ب(کی شق ) 2( ذيلی دفعہ) 3(
کے سبب کرايہ دار کو خالی کرنے کی کوئی ہدايت نہيں کی جائے گی، اگر 

کورٹ ميں جمع کرتا ہے تو کرايہ کرايہ دار مکان مالک کو ادائيگی کرتا ہے يا 
ه اور ديگر چارج، اگر لگتے ہيں تو، سود سميت اس شخص کو مذکوريہ کرا



مطالبہ نوٹس جاری ہونے کی تاريخ سے، ايک مہينے کے اندر، قابل ادا ہوں 
  گے۔ 

کے تحت کسی ايک سال ميں ملنے والی مہلت ) 3(جہاں کرايہ دار دفعہ ) 4( 
کے بعد بھی لگاتار دو مہينوں تک کرايہ ادا کرنے ميں ناکام رہا ہے تو کرايہ 

  دوباره اس طرح کی مہلت نہيں ملے گی۔کو دار 

کے تحت خالی کرنے کی کسی بھی ) ح(کی شق ) 2( سيکشن ذيلی ) 5( 
کورٹ محض احاطہ کے کسی حصے سے خالی کرنے  کرايہ کارروائی ميں 

  کی اجازت دے سکے گا، اگر مالک مکان اس کے ليے تيار ہے۔

  

  مکان مالک کی موت کی صورت ميں احاطہ سے بے دخلی اور دوباره قبضہ

   

ميں شامل کوئی بھی چيز يا کوئی ديگر قانون کچھ  اگرچہ اس ايکٹ) 1. (22
وقت کے لئے نافذ العمل ہو، مالک مکان کی موت کی صورت ميں، جہاں کرايہ 

ميں مالک مکان کے قانونی وارثين کے ذريعہ احاطے کرايے  مدت داری کی 
پر دينے کے ليے انہيں اس کی حقيقی ضرورت ہوگی، تو وہيں ايسے قانونی 

کرايہ لقہ احاطوں کا قبضہ حاصل کرنے يا خالی کرانے کے لئے وارثين کو متع
کورٹ کے سامنے بتائے گئے طريقے اور شکل ميں ايک درخواست دينی 

  ہوگی۔

کے تحت، مکان مالک کے وارثين کے ذريعہ درخواست ) 1(سيکشن ذيلی ) 2( 
نان کے بعد کہ مکان مالک کے وارثين کو يکورٹ اگر اس اطمکرايہ دينے پر 

قی طور پر کرايہ داری احاطے کی ضرورت ہے تو، کرايہ دار کو احاطہ حقي
خالی کرکے اس کا قبضہ مالک مکان کے وارثين کو سونپنے کی ہدايت دے 

  سکتا ہے۔



  

ے کے معاملے ميں اضافہ شده کرايہ دار کے ذريعہ خالی کرنے سے انکار کرن
  کرايہ

  

ايہ داری معاہدے ميں ماه بعد بھی اگر کر 2کرايہ داری کے خاتمے کے . 23
اتفاق رائے سے يا اس ايکٹ کی شقوں کے تحت حکم يا نوٹس کے ذريعہ، 

الی نہيں کرتا ہے تو مالک مکان کو مندرجہ ذيل طريقے خکرايہ دار اگر احاطہ 
  :سے اضافہ شده کرايہ لينے کا حق ہوگا

 )i (پہلے دو ماه کے لئے دوگنا ماہانہ کرايہ کی رقم کا حقدار ہوگا۔ 

)ii ( اس کے بعد، چارگنا ماہانہ کرايہ کی رقم کا حقدار ہوگا، جب تک کہ کرايہ
  دار احاطے کو خالی نہيں کرتا؛

  

  

  کے ذريعہ پيشگی کرايہ واپس کرنا مکان مالک

  

  

 22 سيکشن يا ) 2( سيکشن ذيلی  کے  21 سيکشن  جہاں مکان مالک) 1. (24
کرتا ہے اور اس نے  کے تحت قبضہ دوباره حاصل کرنے کے حق کا استعمال

کرايہ دار سے کوئی کرايہ يا کوئی ديگر ادائيگی پيشگی حاصل کی تھی تو وه 
قبضہ دوباره حاصل کرنے سے قبل اسے کرايہ اور ديگر چارجوں کی کٹوتی 

  کے بعد رقم واپس کر دے گا۔



اگر مکان مالک کوئی رقم واپس کرنے ميں ناکام رہتا ہے، تو وه اس رقم ) 2( 
نے واپس نہيں کيا ہے يا واپس کرنے ميں ناکام رہا ہے، وقت وقت  پر جو اس

  پر کرايہ دار کو روايتی شرحوں پر ساده سود ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔

  

  ادائيگیبے دخلی کی کارروائی کے دوران کرايہ کی 

  

ميں بيان ) ب(يا شق ) الف(کی شق ) 2( سيکشن کے ذيلی  21 سيکشن .  25
بنياد پر قبضہ کی حصولی کے لئے کسی کارروائی ميں کرده سے الگ کسی 

جہاں کرايہ دار بے دخلی کے ليے دعوے کا دفاع کرتا ہے، مکان مالک 
 واجب االدا کے تحت  8کارروائيوں کے کسی مرحلے ميں کرايہ دار کو دفعہ 

کورٹ کو درخواست دے سکے کرايہ کرايہ ادا کرنے کی ہدايت دينے کے لئے 
ورٹ کرايہ دار کو ايسی ادائيگی کرنے کے لئے اور کرايہ دار ک کرايہ گا اور 

کے  14سے بقايہ ديگر سبھی چارجوں کا تعزيراتی جرمانوں، اگر کوئی دفعہ 
کی شقوں کے مطابق ادائيگی ميں تاخير کے سبب ہو تو اس ) 1( ذيلی سيکشن 

  سميت ادا کرنے کے لئے حکم دے سکے گا۔

  

  

  ازتاضافی ڈھانچوں کی تعمير کی اج

  

کرايہ دار مکان مالک کی تحريری رضامندی کے بغير احاطے ميں ) 1. (26
  کوئی ڈھانچہ جاتی تبديلی يا کوئی مستقل تعمير نہيں کرے گا۔

جہاں مکان مالک کسی ايسے احاطہ جس سے کرايہ دار کو نکاال گيا ہے، ) 2( 
اور  ميں کوئی اصالح يا کوئی اضافی ڈھانچہ کی تعمير کی تجويز رکھتا ہے



کرايہ دار مکان مالک کو ايسی اصالح يا ايسے اضافی ڈھانچے کی تعمير 
کورٹ کو ايک کرايہ کرنے سے منع کرتا ہے ، تو مکان مالک اس سلسلے ميں 

  درخواست دے سکے گا۔

کے تحت درخواست ديئے جانے ) 2( سيکشن مکان مالک کے ذريعہ ذيلی ) 3( 
مکان مالک ايسا کام جو ضروری ہے  کورٹ کا حل ہو جاتا ہے کہکرايہ پر اگر 

کورٹ مکان مالک کو کرايہ شروع کرنے کے ليے تيار اور خواہش مند ہے، تو 
ايسا کام کرنے کی اجازت دے سکے گا اور اس طرح کا دوسرا حکم جو وه 

  : مناسب سمجھے دے سکے گا

البتہ اس طرح کی اصالح يا اضافی ڈھانچہ احاطے ميں رہائش کی سہولت يا 
کی خدمات کو کم، چھوٹا يا خراب نہيں کرے گا جو کرايہ دار کے ليے گھر 

  غير ضروری مشکل  پيدا کرے۔

  

  خالی اراضی کے سلسلے ميں خصوصی التزام

  

ميں شامل کسی بات کے ہوتے ہوئے بھی  22 سيکشن يا  21 سيکشن ) 1. (27
جہاں کرايے کے ليے خالی کرائے جانے والے احاطے ميں خالی اراضی 

جس پر شامل ہے جس پر وقتی طور پر رائج کسی بلدياتی ضابطہ  ،د ہےموجو
کے تحت کوئی عمارت چاہے رہائش کے لئے ہو يا کسی ديگر مقصد کے ليے، 
تعمير کرنے کی اجازت ہے اور مکان مالک جو ايسی عمارت کی تعمير کرنا 
ل چاہتا ہے اس کا قبضہ کرايہ دار سے کرايہ داری معاہده کی بنياد پر حاص

کرنے ميں ناکام ہے تو مکان مالک يا مکان مالک کی موت کی صورت ميں اس 
کورٹ کے سامنے ايسی شکل يا ڈھنگ ميں  کرايہ کے وارثين اس سلسلے ميں 

  جو تجويز کی جائے، درخواست داخل کر سکيں گے۔



کے تحت درخواست ملنے پر اگر مطمئن ) 1( سيکشن کورٹ ذيلی کرايہ ) 2( 
مالک يا اس کے قانونی وارثين، جيسا کيس ہو، کام شروع   ہوتا ہے کہ مکان

کرنے کے لئے تيار اور خواہشمند ہيں اور باقی احاطے سے خالی زمين کو 
الگ کرنے سے کرايہ دار کو کوئی دقت نہيں ہوگی تو وه درج ذيل احکامات 

  - : دے سکتا ہے

ہدايت ايسی جانچ کے بعد جسے وه مناسب سمجھے تو  الگ کرنے کی ) لفا(
  دينا؛

  مکان مالک کو خالی اراضی کا قبضہ دينا؛) ب( 

کرايہ کا واجب االدا باقی احاطے کے سلسلے ميں کرايہ دار کے ذريعہ ) ج( 
  تعين کرنا؛

 اور

  دينا۔ ،معاملے کے حاالت ميں ايسے ديگر احکامات جو وه مناسب سمجھے) د(

  

  

  

  خالی جگہ پر مکان مالک کا قبضہ

  

  

شامل ہو، اور  وقتی طور پرھی چيز کسی ديگر قانون ميں ۔ اگرچہ کوئی ب28
مالک مکان يا اس کی موت کی صورت ميں اس کے قانونی وارثين کی کسی 

کورٹ ايسے احاطے  کرايہ بھی وجہ سے کسی احاطے ميں دلچسپی ہو، اور 
کے قبضہ کے حصول کے لئے اس ايکٹ کے تحت کوئی حکم ديتا ہے تو ايسا 



کے التزامات سے مشروط رہتے ) 3( ذيلی سيکشن  کے 21 سيکشن حکم  
ہوئے سبھی قابضين جو احاطے کے قبضہ ميں شامل ہوں، پر عايد ہوگا اور 

موت کی صورت ميں اس  کی ايسے تمام قابضين کے ذريعہ مکان مالک يا اس
 کے وارثين کو خالی جگہ کا قبضہ ديا جائے گا۔

 

   

  متعلق شق کرايہ کے ذريعہ قبضہ چھوڑنے کی اطالع سے

  

اگرچہ کوئی بھی چيز اس ايکٹ يا کسی ديگر قانون ميں کچھ وقت کے . 29
لئے شامل ہو، کرايہ دار کرايہ داری معاہدے کے تحت ضرورت پڑنے پر اس 
طرح کی تحريری اطالع  ديتے ہوئے احاطے کا قبضہ چھوڑ سکے گا اور 

مکان مالک  ايسی اطالع سے متعلق کسی شق کی غير موجودگی ميں کرايہ دار
  کو احاطہ کا قبضہ چھوڑنے سے کم از کم ايک مہينہ پہلے اطالع دے گا۔

  

  6باب 

  کے اختيارات اور اپيليں ، اس کرايہ اتھارٹی

  

  کرايہ اتھارٹی

  

مرکزکے زير انتظام / ضلع کلکٹر يا ضلع مجسٹريٹ رياستی حکومت . 30
کرے گا، جو عالقے کی انتظاميہ کی پيشگی منظوری سے ايک افسر کا تقرر 



رينک ميں ڈپٹی کلکٹر سے نيچے نہ ہو، وه اس کے دائره اختيار ميں کرايہ 
  اتھارٹی ہوگا۔

  

  کرايہ اتھارٹی کا اختيار اور طريقٔہ کار

  

، 15، 14، 10، 9، 4 سيکشن کرايہ اتھارٹی کے پاس اس ايکٹ کے تحت  .31
ں کے تحت کوئی کارروائی شروع کرنے کے سلسلے مي 20 سيکشن يا  19

کورٹ کو حاصل تمام اختيارات ہوں گے اور ايسی کارروائيوں اور کرايہ 
ميں وضع کرده طريقٔہ کار اس طرح کی کارروائيوں پر  36اور  35 سيکشن 
  نافذ ہوگا۔

  

  اپيليں

  

کرايہ اتھارٹی کے حکم سے ناالں کوئی بھی شخص عالقائی عدالتی ) 1. (32
  اپيل کر سکے گا۔ کورٹ ميںکرايہ دائره اختيار کے حامل کسی 

کے تحت اپيل کرايہ اتھارٹی کے حکم کی تاريخ سے ) 1(سيکشن ذيلی ) 2(
  تيس دن کی مدت کے اندر کی جائے گی۔

  

  7باب 

  ٹرائيبيونل کرايہ کورٹ اور کرايہ 

  



  کرايہ کورٹ

  

مرکزکے زير انتظام / ضلع کلکٹر يا ضلع مجسٹريٹ رياستی حکومت . 33
منظوری سے ايڈيشنل کلکٹر يا ايڈيشنل ڈسٹرکٹ  عالقے کی انتظاميہ کی پيشگی

مجسٹريٹ يا اسی رينک کے مساوی کسی افسر کو اپنے عدالتی دائره اختيار 
  ميں کرايہ کورٹ مقرر کرے گا۔

  

  يبيونلائکرايہ ٹر

  

مرکز کے زير انتظام عالقے کی انتظاميہ نوٹيفکيشن / رياستی حکومت . 34
کے بعد، ہر ضلع ميں ضلع جج يا  کے ذريعہ متعلقہ ہائی کورٹ سے مشورے

  يبيونل مقرر کرے گا۔ائايڈيشنل ضلع جج کو کرايہ ٹر

  

  

  کارہائے طريقہ کے کرايہ کورٹ اور کرايہ ٹرائيبيونل 

5کا  1908  

  

  

  

ميں فراہم کرده شقوں کے سوائے سول پروسيجر کوڈ، سيکشن اس ) 1. (35
بيونلوں پر عايد نہيں ميں شامل کوئی بات کرايہ کورٹوں يا کرايہ ٹرائي 1908



ہوگی جو فطری نظام انصاف کے اصولوں کی روشنی ميں ہوں گے اور انہيں 
  ۔ :درج ذيل روايات سے اپنا طريقٔہ کار بنانے کا اختيار ہوگا۔ يعنی

مکان مالک يا کرايہ دار کے ذريعہ کرايہ کورٹ يا صورتحال کے مطابق ) لفا(
دستاويز، اگر کوئی ہو، منسلک کرايہ ٹرائبيونل کے سامنے حلف نامہ اور 

  ۔سکے گیکرکے درخواست يا اپيل کی جا 

کرايہ کورٹ يا صورتحال کے مطابق کرايہ ٹرائبيونل اس کے بعد مخالف ) ب(
فريق کو درخواست يا اپيل، حلف نامہ اور دستاويز کی نقول کو منسلک کرکے 

  ٓارڈر جاری کريں گے۔

منسلک کرکے درخواست دہنده پر مخالف فريق حلف نامہ اور دستاويزات ) ج(
  ان کی ايک نقل کی تعميل کروانے کے بعد جواب داخل کرے گا۔

درخواست دہنده حلف نامہ اور دستاويزات منسلک کرکے مخالف فريق پر ) د( 
ان کی ايک نقل کی تعميل کروانے کے بعد، جواب کی کاپی، اگر کوئی ہو، 

  داخل کرے گا۔

ے لحاظ سے کرايہ ٹرائبيونل سماعت کی تاريخ کرايہ کورٹ يا صورتحال ک) ه( 
  طے کرے گا اور اتنی مختصر جانچ جتنی وه ضروری سمجھے کر سکے گا۔

کرايہ کورٹ يا صورتحال کے لحاظ سے کرايہ ٹرائبيونل جلد از جلد ) 2(
کی کوشش کرے گا جو مدت درخواست يا اپيل وصول  و نمٹانے معاملے ک

  :ياده نہيں ہوگیہونے کی تاريخ سے ساٹھ دن سے ز

البتہ جہاں ايسی کسی درخواست يا صورتحال کے لحاظ سے، اپيل کے ساٹھ دن 
کی مذکوره مدت کے اندر نمٹاره نہيں کيا جا سکا ہے  تو کرايہ کورٹ يا کرايہ 
ٹرائبيونل اس مدت کے اندر درخواست يا اپيل کا نمٹاره نہيں کئے جانے کی 

  ا۔وجوہات تحريری طور پر ريکارڈ کرے گ



کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل کے سامنے ہر ايک درخواست يا اپيل ميں ) 3(
  :گواه کی  گواہی حلف نامہ ميں دی  جائے گی

تاہم کرايہ کورٹ يا صورتحال کے لحاظ سے کرايہ ٹرائبيونل کو يہ لگتا ہے کہ 
انصاف کے حق ميں  کسی گواه کو جانچ يا جرح کے لئے بالنا ضروری ہے تو 

گواه کو جانچ يا جرح ميں حاضر ہونے کے ليے حاضری کا حکم جاری ايسے 
  کر سکے گا۔

  

  

  

  5کا  1908

  

  

  

کے  1908سمن کی تعميل کے سلسلے ميں سول پروسيجر کوڈ ، ) 4( 
التزامات کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل کے ذريعہ اطالع کی تعميل کے ليے 

  ضرورت کے لحاظ سے تبديلی سميت نافذ ہوں گے۔

  ہر درخواست يا اپيل اسی شکل ميں ہوگی جيسی تجويز کی گئی ہو۔) 5(

کرايہ اتھارٹی، کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل صورتحال کے لحاظ سے ) 6(
مکمل کارروائی کے دوران کسی فريق کی گزارش پر تين سے زائد بار ملتوی 

نان يکرنے کی اجازت نہيں ديں گے اور ايسا کرنے کے لئے ضروری اور اطم
بخش وجوہات کو تحريری شکل ميں ريکارڈ کريں گے اور گزارش  کرنے 

  والے فريق کو مناسب خرچ کی ادائيگی کا حکم ديں گے۔



يا ) ح(اور ) ج(، )ت(، )ب(، )ا(کی شق ) 2( سيکشن ذيلی  کے  21دفعہ ) 7(
کے تحت ہر درخواست کرايہ کورٹ ميں ايسی درخواست داخل  22 سيکشن 

  ريخ سے نوے دن کے اندر نمٹائی جائے گی۔کيے جانے کی تا

) ج(اور ) ت(کی شق ) 2( سيکشن  ذيلی کے   21 سيکشن کرايہ کورٹ ) 8(
اره ايسی درخواست داخل کئے جانے کی ٹکے تحت داخل ہر درخواست کا نم
  تاريخ سے تيس دن کے اندر کرے گا۔

  

  کرايہ کورٹ اور کرايہ ٹرائبيونل کے اختيارات

  

  5کا  1908

  

کرايہ کورٹ اور کرايہ ٹرائبيونل کو اس ايکٹ کے تحت درج ذيل ) 1( .36
مقاصد کی خاطر ان کے فرائض کی انجام دہی کے ليے ايسے مساوی اختيارات 

کے تحت سول کورٹ ميں حاصل  1908ہوں گے جو سول پروسيجر کوڈ، 
  ہوتے ہيں۔

کے  درج کرانا اور اسکسی شخص کو طلب کرنا اور اس کی موجودگی ) لفا( 
  ف پر جانچ کرنا؛ لح

  دستاويزات کی تالش اور پيشی کو ضروری کرنا؛) ب(

  شواہد يا دستاويزات کی جانچ کے لئے کميشن جاری کرنا؛) ج(

  مقامی جانچ کے لئے کميشن جاری کرنا؛) د(

  حلف نامہ پر گواہی لينا؛) ه(



عدم تعميل کی صورت ميں درخواست کو خارج کرنا يا  اسے يک فريقی ) و(
  ل کرنا؛ح

عدم تعميل کی صورت ميں کسی درخواست يا اپيل کو خارج کئے جانے ) ز(
کے کسی حکم يا اس کے ذريعہ جاری کسی ديگر يک فريقی حکم کو يکطرفہ 

  کرنا؛

اس ايکٹ کے تحت اس کے احکامات اور فيصلوں پر کسی سول کورٹ ) ح(
  کے حوالے کے بغير تعميل کرنا؛ 

  وں کا جائزه لينا؛اس کے احکامات اور فيصل) ط(

کرايہ ٹرائبيونل يا کرايہ کورٹ کے احکامات اور فيصلوں پر نظرثانی ) ی(
  کرنا؛ اور

  کوئی دوسرا معاملہ جس کی تجويز پيش کی جائے۔) ک(

  

  

  45کا  1860

  2کا  1974

  

کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل کے سامنے کوئی کارروائی تعزيرات ہند  ) 2(
کے مقصد کے  196 سيکشن کے معنی ميں اور  228اور  193ضابطہ کے 

لئے عدالتی کارروائی سمجھی جائے گی؛ اور کرايہ کورٹ و کرايہ ٹرائبيونل 
کے مقاصد کے  26اور باب  195 کے سيکشن  1973سول پروسيجر کوڈ، 

  لئے سول کورٹ سمجھے جائيں گے۔



جام کرايہ کورٹ اس ايکٹ کے تحت کوئی جانچ کرنے يا کسی فرض کی ان) 3(
  ؛دہی کے مقصد کے لئے درج ذيل کام کر سکيں گے

تحريری نوٹس جو چوبيس گھنٹے سے کم کی نہ ہو، دينے کے بعد کسی ) لفا(
احاطے ميں طلوع ٓافتاب سے غروب ٓافتاب کے درميان داخل ہونے اور جانچ 
کرنے کے ليے يا کسی افسر، ماتحت کو داخل ہونے اور معائنہ کرنے کے لئے 

  انا؛بااختيار بن

تحريری حکم کے ذريعہ، کسی بھی شخص کے ليے ضروری قرار دينا کہ ) ب(
وه بہی کی کتابوں يا جانچ کے ليے موزوں دستاويزات مخصوص وقت اور مقام 

  پر جيسا حکم ميں مذکور ہو، معائنہ کے لئے پيش کرے۔

کرايہ کورٹ اگر ايسا کرنا مناسب سمجھے تو زير غور معاملے ميں علم ) 4(
کھنے والے ايک يا زياده لوگوں کو اس کے سامنے کارروائيوں ميں خاص ر

  اسے مشوره دينے کے لئے تخمينہ کار يا تشخيص کننده مقرر کر سکے گا۔

کرايہ کورٹ کے ذريعہ جاری کسی حکم ميں کلرکی يا حساب و کتاب کی ) 5(
بھول يا کسی خالف واقعہ گڑبڑی کے سبب کسی ديگر خامی کو کسی فريق يا 

ں اور سے اس سلسلے ميں درخواست ملنے پر کرايہ کورٹ کے ذريعہ اس کہي
  ميں تصحيح کی جا سکے گی۔

  

  2کا  1974

  

 1973کرايہ کورٹ جرمانے کی وصولی کے ليے کريمنل پروسيجر کوڈ ، ) 6(
کی شقوں کے تحت فرسٹ کالس جوڈيشيل مجسٹريٹ کے اختيارات استعمال کر 

ی کے مقاصد کے لئے مذکوره ضابطہ سکے گا اور کرايہ کورٹ ايسی وصول
  کے تحت ايک مجسٹريٹ سمجھا جائے گا۔



کرايہ کورٹ کے ذريعہ کيا گيا کوئی فيصلہ يا اس باب کے تحت کسی اپيل ) 7(
يا نظرثانی يا دوباره معائنہ ميں جاری کوئی حکم کرايہ کورٹ کے ذريعہ سول 

يے کرايہ کورٹ کورٹ کے فيصلے کی طرح قابل نفاذ ہوگا اور اس مقصد کے ل
  کو سول کورٹ کے اختيارات حاصل ہوں گے۔

کرايہ کورٹ يکطرفہ طور پر کئے گئے کسی حکم کو درکنار کر سکے گا ) 8(
نان دال ديتا ہے کہ ياگر پريشان فريق ايک درخواست دائر کرتا ہے اور يہ اطم

اسے نوٹس کی باضابطہ تعميل نہيں کرائی گئی تھی يا جب معاملے کی سماعت 
رہی تھی تب حاضر ہونے کے لئے وه ضروری وجوہات سے روک ديا گيا  ہو
  تھا۔

لحاظ ديگر مشروط کے سوائے کرايہ کورٹ کے ذريعہ ہ اس ايکٹ ميں ب) 9(
کيا گيا ہر فيصلہ اپيل کے نمٹارے کے تئيں حتمی ہوگا اور کسی حقيقی سوٹ، 

  جائے گا۔درخواست يا نمٹارے کی کارروائيوں ميں اس پر اعتراض نہيں کيا 

  

  کرايہ ٹرائبيونل ميں اپيل

  

کرايہ کورٹ کے ذريعہ جاری کئے گئے کسی حکم سے پريشان کوئی ) 1. (37
شخص ايسی مقامی حدود، جس ميں احاطہ واقع ہے، کے اندر اختيارات رکھنے 
والے ايسے کرايہ ٹرائبيونل کو حکم کی مصدقہ کاپی کے ساتھ اس حکم کی 

  اندر اپيل کر سکے گا۔ تاريخ سے تيس دن کی مدت کے

کے تحت اپيل دائر کئے جانے پر فريق ) 1(کرايہ ٹرائبيونل ذيلی دفعہ ) 2(
مخالف اپيل کی نقل کے ساتھ نوٹس کی تعميل کرائے گا اور فريق مخالف پر 
اپيل کی نوٹس کی تعميل کی تاريخ سے تيس دن کے اندر سماعت طے کرے گا 

ٹھ دن کی مدت کے اندر نمٹائی جائے اور اپيل ايسی تعميل کی تاريخ سے سا
  گی۔



جہاں کرايہ ٹرائبيونل منصفانہ اور معقول فيصلے پر پہنچنے کے ليے يہ ) 3(
ضروری سمجھے اپيل ميں کارروائيوں کے کسی بھی مرحلے ميں دستاويزات 

  کی اجازت دے سکے گا۔

تاہم ايسے کسی دستاويز کو سماعت کے دوران ايک سے زياده بار کی اجازت 
  ہيں دی جائے گی۔ن

يبونل اپنی صوابديد کے مطابق اپيل کے زير التوا رہنے کے ائکرايہ ٹر) 4(
  دوران ايسا عارضی حکم جاری کر سکے گا جو وه مناسب سمجھے۔

کرايہ ٹرائبيونل اپيل کا فيصلہ کرتے وقت وجہ ريکارڈ کرنے کے بعد ) 5(
رکنار يا اس ميں کرايہ ٹرائبيونل کے ذريعہ جاری حکم کی توثيق، اس کو د

  ترميم کر سکے گا۔

  

  

  

  پر عمل در آمد حکم 

  

کرايہ کورٹ کسی فريق کے ذريعہ درخواست دائر کئے جانے پر ) 1. (38
کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل يا اس ايکٹ کے تحت ديئے گئے ديگر کسی 
حکم کو مندرجہ ذيل طريقے سے ايسی روايت سے حل کرے گا جو نافذ کيا 

  جائے۔

احاطے کا قبضہ اس شخص کو فراہم کرکے جس کے حق ميں فيصلہ کيا ) فلا(
  گيا ہے؛



ايسے حکم ميں مذکوره رقم کی وصولی کے مقصد کے ليے مخالف فريق ) ب(
  کے ايک يا زياده بينک کھاتوں کی قرقی کرکے؛

ايسے حکم کے نفاذ کے ليے کسی وکيل يا ديگر کسی اہل شخص جس کے ) ج(
قامی انتظاميہ يا مقامی باڈی کے افسران ہيں، کی تقرری تحت کرايہ کورٹ يا م

  کرکے۔

کرايہ کورٹ حتمی فيصلوں کے نفاذ کے ليے مقامی حکومت يا مقامی اداره ) 2(
  :يا مقامی پوليس کی مدد لے سکے گا

تاہم کوئی بھی درخواست دہنده پولس کی مدد نہيں حاصل کرے گا جب تک کہ 
کر ديتا جس کا کرايہ کورٹ کے ذريعہ وه ايسے خرچوں کی ادائيگی نہيں 

  فيصلہ کيا جائے۔

  

کرايہ کورٹ، کسی کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل يا اس ايکٹ کے تحت ) 3(
جاری کسی ديگر فيصلے کے سلسلے ميں نمٹارے کی کارروائيوں کو مختصر 
روايت سے انجام دے گا اور اس ايکٹ کے تحت فيصلے کے لئے کی گئی 

ارے کے مخالف فريق کو نوٹس کی تعميل کی تاريخ سے درخواست کے نمٹ
  تيس دن کے اندر کرے گا۔

  

  

  8باب 

  متفرقات

  

  يناور ديگر مالزمافسران کرايہ کورٹ، کرايہ اتھارٹی اور کرايہ ٹرائبيونل کے 



  

مرکز کے زير انتظام عالقے کی انتظاميہ کرايہ کورٹ، / رياستی حکومت . 39
بيونل کے ساتھ مشاورت سے افسران اور ديگر کرايہ اتھارٹی يا کرايہ ٹرائ

اور نوعيت کو جيسا ضروری سمجھے طے کر سکے گی فطرت مالزمين کی 
درآمد کے لئے  اور اس ايکٹ کے تحت ان کے افعال پر مؤثر انداز ميں عمل

  ايسے افسران اور مالزمين کا تقرر کر سکے گی۔

  

  

  نوع ميں سول کورٹوں کا دائره اختيار مم ت بعض معامال

  

اس ايکٹ ميں ديگر التزامات کے سوائے کوئی سول کورٹ کسی ) 1. (40
ايسے مقدمے يا کارروائی کو قبول نہيں کرے گا، جہاں تک يہ اس ايکٹ کے 

  التزامات سے متعلق ہے۔

کرايہ کرده کرايہ کورٹ کا دائرٔه اختيار پہلے شيڈيول کے مطابق اسے پيش ) 2(
احاطہ کی ملکيت اور حق کے سوال پر نہيں  داری معاہده تک محدود ہوگا اور

  ہوگا۔

  

  فيس کورٹ کی

  

  

  7کا  1870



کے التزامات صورتحال کے لحاظ سے  1870کورٹ فيس ايکٹ، ) 1. (41
کرايہ اتھارٹی يا کرايہ کورٹ يا کرايہ  ٹرائبيونل  کے سامنے پيش اپيلوں يا 

  درخواستوں کے سلسلے ميں نافذ ہوں گے۔

ب کتاب کے مقصد کے لئے کرايہ کورٹ کو قبضہ کورٹ فيس کے حسا) 2(
کے حصول کے ليے کی گئی درخواست اور کرايہ  ٹرائبيونل کے سامنے پيش 
اپيل ميمورنڈم کو مکان مالک اور کرايہ دار کے درميان ايک مقدمہ سمجھا 

  جائے گا۔

کرايہ اتھارٹی کے سامنے دائر درخواست کے ليے کورٹ فيس وہی ہوگی ) 3(
  ل کورٹ ميں پيش ايک عبوری حکم ميں ہوتی ہے۔جيسا کہ سو

  

  ممبر وغيره کا عوامی خدمت گار ہونا

  

  

  

  45کا  1860

  

  

اس ايکٹ کے تحت مقرر کرايہ اتھارٹی، کرايہ کورٹ اور کرايہ  ٹرائبيونل . 42
کے تحت ايک عوامی خدمت گار  21کے سيکشن کا ہر ايک ممبر تعزيرات ہند 

  سمجھا جائے گا۔

  



  

  تحفظ۔ کا ے ساتھ کی گئی کارروائی ہم آہنگی ک

  

  

  

اس ايکٹ کے تحت ہم آہنگی کے ساتھ کی گئی يا کئے جانے کے لئے . 43
متوقع کسی بات کے لئے کسی شخص، کرايہ اتھارٹی، کرايہ کورٹ يا کرايہ  
  ٹرائبيونل  کے خالف کوئی مقدمہ، استغاثہ يا ديگر قانونی کارروائی نہيں ہوگی۔

  

  

  تيارضابطہ سازی کا اخ

  

  

مرکز کے زير انتظام عالقے کی انتظاميہ، پہلے / رياستی حکومت ) 1. (44
کی اشاعت کی شرط کے ساتھ اس ايکٹ کی شقوں کو نافذ کرنے لئے ضابطہ 

  بنا سکے گی۔

خاص طور پر اور مذکوره اختيار کی وسعت پر منفی اثرات مرتب کئے ) 2(
کے لئے بنا سکيں گے، بغير ايسے ضابطے مندرجہ ذيل سبھی يا کچھ امور 

  ۔:يعنی

کے تحت دستاويز کی پيشی کو کارٓامد ) 3(کے ذيلی سيکشن  4سيکشن ) لفا(
مرکز / بنانے کے لئے کرايہ اتھارٹی کے ذريعہ مقامی ٓابائی زبان يا رياست 



کے زير انتظام عالقہ کی زبان ميں کسی مقام پر رکھے جانے والے ڈجيٹل پليٹ 
  فارم کی شکل اور طريقہ؛

کرايہ اور ديگر چارجوں کو کرايہ دار کے ذريعہ مالک مکان کو پوسٹل ) ب(
کے ذيلی سيکشن  14منی يا ديگر طريقے سے ادائيگی کا طريقہ اور سيکشن 

کے تحت مکان مالک کے ذريعہ قبول کرنے سے انکار کرنے پر کرايہ ) 1(
 14شن اتھارٹی کو کرايہ اور ديگر چارجوں کو جمع کرنے کا طريقہ اور سيک

کے تحت، کرايہ اتھارٹی کے پاس، کرايہ جمع کرانے کا ) 2(کے ذيلی سيکشن 
  طريقہ؛

کے تحت احاطہ کے قبضے کے حصول ) 2(کے ذيلی سيکشن  21سيکشن ) ج(
  کے لئے درخواست دينے کا طريقہ؛

کے تحت احاطہ کے قبضے کے حصول ) 1(کے ذيلی سيکشن  22سيکشن ) د(
  قہ؛کے لئے درخواست دينے کا طري

کے تحت ، جہاں مالک مکان رقم واپسی ) 2(کے ذيلی سيکشن  24سيکشن ) ه(
  ميں ناکام رہتا ہے وہاں کرايہ دار کو واجب االدا سود کی شرح؛

کے تحت عمارت کی تعمير کے لئے ) 1(کے ذيلی سيکشن  27سيکشن ) و(
کرايے پر ديئے گئے کرايہ داری احاطہ کا قبضہ حاصل کرنے کے لئے کرايہ 

رٹ کے سامنے مالک مکان کے ذريعہ درخواست دائر کرنے کی شکل اور کو
  طريقہ؛

کے تحت کرايہ ٹرائبيونل کے سامنے ) 5(کے ذيلی سيکشن  35سيکشن ) ز(
  اپيل اور کرايہ کورٹ کے سامنے درخواست دائر کرنے کا طريقہ؛

کے تحت مشروط کوئی ) ک(کی شق ) 1(کے ذيلی سيکشن  36سيکشن ) ح(
  ہ؛ديگر معامل



کے تحت کرايہ کورٹ يا کرايہ ٹرائبيونل ) 1(کے ذيلی سيکشن  38سيکشن ) ط(
  کا حکم يا اس ايکٹ کے تحت ديئے گئے کسی اور حکم پر عملدرٓامد کا طريقہ؛

کوئی ديگر معاملہ جو اس ايکٹ کی شقوں کے تحت درکار ہو يا تجويز ) ی(
  کرده کوئی اور معاملہ۔

  

  

  

  نفاذضوابط کا 

  

  

  

مرکز کے زير انتطام عالقے کی / کٹ کے تحت رياستی حکومت اس اي. 45
انتظاميہ کے ذريعہ بنايا گيا ہر ايک ضابطہ بنائے جانے کے بعد جتنی جلدی 

مرکز کے زير انتظام عالقے کی قانون / ممکن ہو رياستی قانون ساز اسمبلی 
از ساز اسمبلی  کے سامنے جہاں اس ميں دو ايوان ہيں يا جہاں ايسی قانون س

  اسمبلی ميں ايک ايوان ہے اس ايوان کے سامنے رکھا جائے۔

  

  

  

  کو دور کرنے کا اختيار  مشکالت

  



  

  

اگر اس ايکٹ کی شقوں پر عمل درآمد کرنے ميں کوئی دشواری پيدا ) 1(. 46
مرکز کے زير انتظام عالقے کی انتطاميہ گزٹ / ہوتی ہے تو رياستی حکومت 

ايکٹ کی شقوں سے بے ميل نہ ہو مشکالت ميں شائع حکم کے ذريعہ جو اس 
  کو دور کر سکے گی۔

تاہم ايسا کوئی حکم اس ايکٹ کی ابتدا سے دو سال کی مدت کے خاتمے کے 
  بعد نہيں ديا جائے گا۔

اس سيکشن کے تحت کيا گيا ہر ٓارڈر کئے جانے کے بعد جتنی جلدی ) 2(
عالقے کی قانون  مرکز کے زير انتظام/ ممکن ہو رياستی قانون ساز اسمبلی 

  ساز اسمبلی  کے ہر ايوان کے سامنے رکھا جائے گا۔

  

  

  منسوخی اور بچت

  

  

مرکز کے زير انتظام عالقہ کرايہ کنٹرول ايکٹ جو اس / رياست ) 1. (47
  ايکٹ کی ابتدا کے فوری پہلے نافذالعمل تھا  منسوخ کيا جاتا ہے۔

پر مذکوره رياست  ايسی منسوخی کے ہوتے ہوئے بھی اس ايکٹ کے آغاز) 2(
مرکز کے زير انتظام عالقہ کرايہ کنٹرول ايکٹ کے تحت زيرالتوا سبھی / 

مرکز کے / معاملے اور ديگر کارروائياں جاری رہيں گی اور مذکوره رياست 



زير انتظام عالقہ کرايہ کنٹرول ايکٹ کی شقوں کے مطابق حل کی جائيں گی 
  ر يہ ايکٹ نافذ نہيں ہوتا۔جيسے کہ وه ايکٹ نافذ العمل بنا رہتا، اگ

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شيڈيول پہال  

)ديکھيں 4) 1(سيکشن  (  

داری کی معلومات کے لئے فارميہ کرا  

 بخدمت،

 کرايہ اتھارٹی،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)پتہ(۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ۔مکان مالک کا نام اور پتہ                    1  

 ای ميل آئی ڈی اور رابطے کی معلومات 

)اگر دستياب ہے(  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: کا نام اور پتہ )اگر کوئی ہو(۔ پراپرٹی مينيجر2  

  تفصيالت ای ميل آئی ڈی اور رابطے کی 

)اگر دستياب ہے(  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:            نام اور پتہ  )کے(۔ کرايہ دار کا 3  

  تفصيالتای ميل آئی ڈی اور رابطے کی 

)اگر دستياب ہے(  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ۔سابق کرايہ دای، اگر کوئی ہو، کی تفصيالت 4  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: گئے احاطے کی تفصيالت، يے ۔کرايہ دار کو د5  



متصل زمين اگر کوئی ہو، سميت   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ۔تاريخ جس سے کرايہ دار کو قبضہ ديا گيا ہے  6  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:  کے مطابق واجب االدا کرايہ      8۔ سيکشن 7  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:  ۔ کرايہ دار کو مہيا کرائے گئے فرنيچر 8  

  ساماناور ديگر

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:                                ۔ ديگر چارج9  

بجلی) الف(  

پانی)ب(  

اضافی سازو سامان، فٹنگ اور فکسچر) ت(  

ديگر خدمات) ج(  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔: ۔ کرايہ يا پٹہ يا کرايہ داری کا معاہده منسلک کريں 10  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔:   جس کے لئے   (۔ کرايہ داری کی مدت 11  

)کرائے پر ديا گيا  
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کرايہ دار کی تصوير                       مالک مکان کی تصوير           

 

 

:منسلک  

پٹہ معاہده/ ۔ کرايہ 1  

۔ مالک مکان کی پين اور آدھار کی خود تصديق شده کاپی2  

۔ کرايہ دار کی پين اور آدھار کی خود تصديق شده کاپی3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  شيڈيول ادوسر

 )ديکھيں 15) 1(سيکشن (

  داروں کے درميان رکھ رکھاؤ کی ذمہ دای کی تقسيم يہ کان اور کرامالک م

کے ) الف(کرايہ دری معاہدے ميں اگر رضامندی نہ ہو تو مالک مکان حصہ 
تحت آنے والے موضوعات سے متعلق مرمتوں کے لئے ذمہ دار ہوگا اور 

  کے تحت آنے والے موضوعات کے لئے ذمہ دار ہوگا ۔) ب(کرايہ دار حصہ 

  :الف  حصہ ۔

  مالک مکان کی ذمہ دارياں

نقصان ہوئے دار کے ذريعہ يہ ۔ ڈھانچہ جاتی مرمتيں، عالوه ان کے جو کرا1
  ہيں ۔ کی وجہ سے ضروری ہو گئی

   سفيدی ۔ دروازوں اور کھڑکيوں کی پينٹنگ  اور ديواروں کی 2

  ۔ جب ضروری ہو نلوں کے پائپوں  کی مرمت اور تبديلی 3

اور خارجی الکٹرک وائرنگ اور ان سے متعلق رکھ  ۔ جب ضروری ہو داخلی4
  رکھاؤ 

  :حصہ ۔ ب 

  دار کے ذريعہ کی جانے والی مرمتيںيہ کرا

  ۔ نل واشروں اور نلوں کی تبديلی1

  ۔ نالی کی صفائی2

  ۔ بيت الخال کی مرمت3



  ۔ واش بيسن  کی مرمت4

  ۔ نہانے کے ٹب کی مرمت 5

  ۔ گيزر کی مرمت6

  ۔ سرکٹ بريکر کی مرمت 7

  چوں کی مرمتئسو۔ ساکيٹ اور 8

۔ کسی بڑے داخلی اور خارجی ميں تبديلی کے عالوه بجلی کے آالت کی 9
  مرمت اور تبديلی 

  ۔ رسوئی کے فکسچر کی مرمت 10

  ۔ دروازے ، الماری، کھڑکيوں وغيره کے تالوں اور نابس کی تبديلی 11

  ۔ فالئی نيٹ کی تبديلی 12

  نچ پينلوں کی تبديلی ۔ کھڑکيوں، دروازوں وغيره کے کا13

کھلی جگہوں کا  ر۔ کرائے دار کے استعمال کے لئے ديئے گئے باغوں او14
  رکھ رکھاؤ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 


