News release

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁ ਰੱਿਖਆ
ਮਾਰਚ 27, 2020 ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ Media inquiries

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੁਹਈ
ੱ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਿਸੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ $ 7.7 ਿਬਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਸਿਥਰਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਨਵੀ ਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:

• ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ , ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੂ ਿਟਲੀਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਿਢਆ
ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
• ਤੁ ਰੰਤ ਲਾਗੂ , ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੌਰਾਨ ਿਕਰਾਏ ਨਹੀ ਂ ਵਧਣਗੇ।
• 1 ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਿਤੰਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ ਲੇ ਟ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੇ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂ ਲੱ ਗੇਗੀ।
• 1 ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਲਾਗੂ , ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਦੀ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।

“ਅਸੀ ਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ: ਅੱਜ ਤ� ਿਕਸੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਯੂ ਿਟਲੀਟੀ ਦੀ
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੱਿਢਆ ਨਹੀ ਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਲੇ ਟ ਿਕਰਾਏ ਲਈ
ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੋਿਵਡ-19 ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮ� ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੋਰ
ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ, ਪ�ੀਮੀਅਰ

“ਅਸੀ ਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਤੇ ਤੁ ਰੰਤ ਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਤ� ਇਹ
ਵੱਧੀਆ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, ਯੁ ਿਟਲੀਟੀ ਿਬੱਲ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਪੱਛੇ
ਪਾਉਣੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀਜ ਅਤੇ ਏਟੀਬੀ ਿਵੱਤੀ ਮੌਰਗੇਜ ਿਪੱਛੇ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ।
ਨੈਟ ਗਲੁ ਿਬਸ਼, ਸਰਿਵਸ ਅਲਬਰਟਾ ਮੰਤਰੀ

ਭੁ ਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਨਕਾਸ ਪ�ਿਕ�ਆ
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ਜਦ� ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਜਨਤਕ ਿਸਹਤ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿਮਤੀ ਤੇ ਿਕਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਝਗੜਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਸੇਵਾ (ਆਰਟੀਡੀਆਰਐਸ) The Residential Tenancy Dispute Resolution
Service (RTDRS) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਿਕਰਾਇਆ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਿਨਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਦ ਤਕ ਿਕਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ

ਿਕਰਾਏ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ
ਜਦ� ਤੱਕ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰਾਂ ਤੇ
ਿਕਰਾਇਆ ਨਹੀ ਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ� ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਿਟਸ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਲੇ ਟ ਫੀਸ
30 ਜੂਨ ਤਕ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਲੇ ਟ ਿਕਰਾਏ ਲਈ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਨਹੀ ਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਭਾਵ� ਿਕਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਿਕਰਾਏ
ਿਵੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਦਾ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਲੇ ਟ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
“ਹਾਊਿਸੰਗ ਪ�ੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀ ਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ
ਅਸੀ ਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਤ� ਪ�ਭਾਿਵਤ ਅਲਬਰਟਾ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਅਤੇ
ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਰਾਹੀ ਂ ਘਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਅਸੀ ਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਿਵੱਚ� ਪਾਰ ਲੰ ਘਾਂਗ।ੇ ”
ਸੈਮ ਕੋਲੀਆਸ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਬੋਰਡਵਾਕ

“ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਪਬਿਲਕ ਹੈਲਥ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵੱਲ਼ ਇਕ ਉੱਤਮ ਕਦਮ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ
ਮਹੀਨੇ ਜਗਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਣ ਨਾਲ ਅਲਬਰਟਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਤ� ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵਗੜਣ ਤ�
ਬਚਾਏਗਾ।”
ਲੀਫ ਗ�ੇਗਰਸਨ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ

ਪ�ਮੁੱਖ ਤੱਥ
•

•

ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮਸ ਸਾਈਟਸ ਟੈਨ�ਸੀ ਐਕਟ Residential
Tenancies Act and the Mobile Homes Sites Tenancies Act. ਦੇ ਤਿਹਤ
ਂ ਹੈ।
ਨਵ� ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁ ੜੀਦੀ
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ
ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕਰਾਏ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ
ਖਤਰੇ, ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਅਪਰਾਿਧਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ)।

ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਕੋਿਵਡ-19(COVID-19) ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਿਤਆਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ, ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਅਤੇ

ਟੈਸਿਟੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ
ਹੈ।

ਸਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
•

COVID-19 info for Albertans

•

Suspending Eviction Enforcement (PDF)

•

Rent Payment Plans (PDF)

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਿਗੱਛ
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