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جائیداد رہن رکھنے والے کو نوٹس:
کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران، اگر آپ کی آمدنی میں نمایاں نقصان ہوا ہے یا اخراجات میں 
اضافہ ہوا ہے اور آپ اس مشکالت کے اقرار نامہ فارم پر دستخط کر کے مرتہن قرض خواہ 
یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والی دوسری فریق کو بھیج دیتے ہیں تو آپ کم از کم 15 
جنوری 2022 تک مرہونہ جائیداد کی ضبطی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خالف 
مرہونہ جائیداد کی ضبطی کا دعوٰی کیا جاتا ہے اور آپ یہ فارم مدعی یا عدالت کو فراہم کر 
دیتے ہیں تو کارروائی 15 جنوری 2022 تک ملتوی کر دی جائے گی جب تک کہ مدعی آپ 
کے مشکالت کے دعوے کو چیلنج نہ کردے۔ اگر عدالت آپ کے مشکالت کے اقرار نامے 
کو درست قرار دیتی ہے، تو مرہونہ جائیداد کی ضبطی کی کارروائی 15 جنوری 2022 تک 
ملتوی کر دی جائے گی۔ تاہم آپ مرہونہ جائیداد کی ضبطی کی کارروائی ملتوی کیے جانے 

کی تاریخ تک جائیداد آپ کے قبضے رہ سکتی ہے۔

اگر آپ کے راہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والی دوسری فریق نے آپ کو 
یہ فارم فراہم کیا تھا تو آپ کے راہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والی دوسری 
فریق کے لیے الزمی ہے کہ وہ آپ کو ایک ڈاک کا پتہ اورای میل پتہ بھی فراہم کرے جس پر 
آپ اس فارم کو واپس بھیج سکیں۔ اگر آپ پہلے سے مرہونہ جائیداد کی ضبطی کی کارروائی 
کے ماتحت ہیں تو آپ یہ فارم عدالت کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو اس دستخط شدہ فارم 
کی ایک نقل یا اس کی تصویر اپنے پاس رکھنا ہوگی۔ تاہم، آپ ابھی بھی اپنے قرض خواہ کو 
اپنے واجب االدا یا غیر ادا شدہ رہن کی ادائیگی کے ذمہ دار رہیں گے۔ آپ کو پورے احتیاط 
کے ساتھ اس بات کا حساب رکھنا ہوگا کہ آپ نے کتنی رقم ادا کی ہے اور آپ کی طرف سے 
کتنی رقم واجب االدا ہے۔ آپ کے لیے مالی امداد دستیاب ہو سکتی ہے، اگرچہ ماضی میں آپ 
کو انکار کر دیا گیا تھا۔ درخواست کی معلومات کے لیے آپ کو اپنے مقامی رہائشی معاونت 

کے دفتر سے رابطہ کرنا چاہیے۔
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راہن کا کوویڈ19- سے متعلق مشکالت کا اقرار نامہ
میں )رہائشی یونٹ کا پتہ( میں واقع جائیداد کا راہن ہوں: 

میری بنیادی رہائش گاہ کے بشمول، میری ملکیت میں چاہے بالواسطہ یا بالواسطہ، دس یا 
اس سے کم رہائشی مکان کی یونٹس ہیں۔  مجھے مالیاتی مشکالت کا سامنا ہے، میں درج 
ذیل میں سے ایک یا زائد وجوہات کی بنا پر اپنے قرضہ کو مکمل طور پر ادا کرنے سے 

قاصر ہوں:

کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران، گھریلو آمدنی میں نمایاں نقصان۔. 1

کوویڈ19- عالمی وبا کے دوران، ضروری کام کو انجام دینے یا متعلقہ صحت کے . 2
اثرات سے متعلق اضافی اخراجات میں اضافہ۔

عمر . 	 یا  داریاں  ذمہ  متعلق  سے  اطفال  نگہداشت  دوران  کے  وبا  عالمی  کوویڈ19- 
رسیدہ فرد یا خاندان کے معذور یا بیمار فرد  کی نگہداشت کی ذمہ داریاں میری یا 
میرے گھر کے کسی فرد کی معنی خیز مالزمت یا آمدنی کے حصول یا اپنے اضافی 

اخراجات کی تالفی کی اہلیت پر منفی طور پر اثر انداز ہوئی ہیں۔

متبادل مکان کو حاصل . 	 اور  اخراجات  منتقلی کے  وبا کے دوران  کوویڈ19- عالمی 
کرنے کے سلسلے میں مجھے درپیش مشکالت نے مجھے کوویڈ19- عالمی وبا کے 

دوران کسی دوسرے مکان کا حاصل کرنا مشکل بنا دیا۔

کوویڈ19- عالمی وبا سے متعلق دیگر صورت حال نے میری یا میرے گھر کے کسی . 5
فرد کی معنی خیز مالزمت یا آمدنی کے حصول کی اہلیت کو  منفی طور پر متاثر 
کیا ہے یا میری گھریلو آمدنی میں کمی یا میرے اخراجات میں معقول حد تک اضافہ 

کیا ہے۔

میرے ایک یا زائد کرائے داروں نے 1 مارچ 2021 سے اپنے کرائے کی ایک بڑی . 	
رقم کی عدم ادائیگی کی ہے۔

Index Number (if known/applicable): 

County and Court (if known/applicable): 
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میری گھریلو آمدنی ختم ہونے یا اخراجات کے بڑھنے کی وجہ سے، کسی بھی سرکاری معاونت 
بشمول بے روز گاری کا بیمہ یا عالمی وبا کی بے روزگاری کی معاونت، معذوری کا بیمہ یا 
ادائیگی والی خاندانی چھٹی جو مجھے کوویڈ19- عالمی وبا  کے آغاز سے حاصل ہوئی تھی، 
میری گھریلو آمدنی ختم ہونے یا اخراجات میں اضافے کی مکمل طور پر تالفی نہیں کر سکے۔

میں سمجھتا/ سمجھتی ہوں کہ مجھے اپنے رہن کے معاہدے کی دیگر تمام  قانونی شرائط کی 
پاسداری کرنا الزمی ہے۔ میں مزید یہ سمجھتا/ سمجھتی ہوں کہ اپنے قرضے کی مکمل ادائیگی 
نہ کرنے کی وجہ سے میرے رہن کے معاہدے کے ذریعے مطلوبہ قانونی فیس، جرمانے یا سود 
کی ادائیگی مجھ پر الگو کی جا سکتی ہے یا یہ سب مجھ سے وصول کی جا سکتی ہے اور اس 
کے نتیجے میں میرے خالف مالیتی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں مزید سمجھتا/ سمجھتی ہوں 
کہ میرا راہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والی دوسری فریق درپیش مشکالت کے 
سرٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے کے لیے یہاں سماعت کی درخواست کر سکتی ہے، اور مجھے 
اپنے رہن کے سود سے متعلق ہر عمل یا کارروائی میں شرکت کا موقع ملے گا۔ نیز میں یہ بھی 
سمجھتا/ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنی ُچھوٹی ہوئی یا جزوی ادائیگیاں اور قانونی فیس ادا نہیں 
کرتا ہوں تو میرا راہن قرض خواہ یا مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے والی دوسری فریق 15 جنوری 

2022 کے بعد میرے خالف مرہونہ جائیداد کو ضبط کرنے کے لیے کارروائی کر سکتی ہے۔

دستخط کردہ: 

علیحدہ حروف میں نام: 

دستخط کرنے کی تاریخ: 

نوٹس: آپ اس فارم پرتادیبی قانون کے کے تابع دستخط کر رہے ہیں اور اسے جمع کرا رہے 
ہیں۔  اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فارم میں کوئی بھی ایسا بیان دینا قانون کے خالف ہے جس 

کے بارے میں آپ آگاہ ہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔
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