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تمام خواتین۔ ایک فیملی لاء۔
اپنے حقوق جانیۓ

زوجی خرچہ
اس کتابچے کا مقصد آپکو قانونی مسائل کی بنیادی سوجھ بوجھ فراہم کرنا ہے۔ یہ کسی انفرادی قانونی
مشورے یا معاونت کی متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ قانونی مسائل سے دوچار ہیں تو اپنے حقوق کی حفاظت
کے لیۓ جلد از جلد قانونی مشورہ حاصل کیجۓ۔ فیملی لا وکیل تلاش کرنے اوراسکی ادائیگی کے لیۓ
ہمارے کتابچے ”فائنڈنگ ہیلپ ود یور فیملی لا پرابلم“ دیکھئے ہماری ویبسائٹ پر www.onefamilylaw.ca۔

زوجی خرچہ کیا ہے؟
جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ رقم جو ایک شوہر/بیوی دوسرے کو ادا کرتا/
کرتی ہے زوجی خرچہ ہے۔ زوجی خرچہ کا مقصد نسبتا” زیادہ غریب شوہر/بیوی
کی مدد کرنا ہے۔ وہ شخص جو خرچہ کیلئے ادا کرتا ہے ادا کرنے والا کہلاتا
ہے۔ وہ شخص جو خرچہ حاصل کرتاہے زیر کفالت شوہر/بیوی کہلاتا ہے۔
زوجی خرچہ کی ایک ہی دفعہ تمام ادائیگی ہو سکتی ہے یا باقائدہ ادائیگی
جیسے مہینے میں ایک مرتبہ۔ خرچہ ایک مقررہ مدت کیلئے ہو سکتا ہے یا
شائد اسکے ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہ ہو۔
زوجی خرچہ کا اثر آپکے ٹیکسوں پر پڑتا ہے۔ اگرآپ زوجی خرچہ ادا کرتے
ہیں تو آپ خرچہ کو ٹیکس میں کٹوتی کی طرح کاٹ سکتے ہیں۔ آگر آپ
زوجی خرچہ حاصل کرتے ہیں تو آپ جو رقم حاصل کرتے ہیں اسے ٹیکس
والی آمدنی بتانا ہو گا۔
جب آپ اور آپکا شوہر/بیوی علیحدہ ہوتے ہیں تو خرچہ کے متعلق آپ اپنا
معاہدہ خود بنا سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ لکھنے کے لئے آپکو وکلاء کی
ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہو سکتے ،یا آپکا معاہدہ ٹوٹ جاتا
ہے تو آپ خرچہ کے حکم کیلئے عدالت سے درخواست کر سکتے ہیں۔
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اگر آپکے خاندان میں زیادہ دولت نہیں ہے تو شائد زوجی خرچہ کیلئے
عدالتی حکم حاصل کرنا مشکل ہو۔ قانون تقاضا کرتا ہے کہ بچے کے
اخراجات کی ادایئگی لازما” پہلے ہونی چاہئے۔ عدالت خرچہ کیلئے آپکی
درخواست پر صرف اسوقت توجہ دے گی اگر بچے کے اخراجات ادا کئے جا
چکے ہوں اور آپکے شوہر/بیوی کے پاس کافی رقم بچ گئی ہو۔

زوجی نان ونفقہ کیلئے کون پوچھ سکتا ہے؟
اگر آپکے ساتھی سے آپ شادی شدہ ہیں تو آپ زوجی خرچہ کیلئے پوچھ
سکتے ہیں۔ اگر آپ اور آپکا ساتھی شادی کئے بغیر اکٹھے رہے  ،اگر قانون
کے تحت آپ شوہر /بیوی کی تعریف میں آتے ہیں تو آپ بھی زوجی خرچہ
کیلئے پوچھ سکتے ہیں۔
یہ دیکھئے کہ فیملی لاء/ایکٹ بلا نکاح شوہر/بیوی کی تعریف کیسے کرتا ہے:
· آپ او ر آپکا ساتھی کم از کم  4سال تک بلا نکاح اکٹھے رہے ہیں یا
· آپ اور آپکا ساتھی ایک باقاعدہ رشتہ میں تھے اور آپکا بچہ ہے
ے بنا لیا ہے۔
یا ایک بچے کو متبن ٰ
· آپکا زوج ایک مرد یا ایک عورت ہو سکتا ہے۔

عدالتیں زوجی خرچہ کا فیصلہ کیوں کرتی ہیں؟
جب تعلقات ختم ہو جاتے ہیں ،آپ میں سے ایک مالی طور پر دوسرے کی
نسبت بہتر ہو سکتا ہے۔ ایسا شاید اسلئے ہو کہ شادی کے دوران آپ نے
ذمہ داریاں کیسے بانٹی تھیں۔ مثلا” ،بچوں کی پرورش کیلئے آپ اگر گھر
میں رہے ،آپ نے شائد اس قدر نہ کمایا ہو جس قدر آپ کے شوہر/بیوی نے۔
آپنے شائد ایک کم اجرتی ملازمت کر لی ہو تا کہ آپکا شوہر/بیوی پڑھ کر
بہت زیادہ اجرت والی ملازمت حاصل کر سکے۔
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ان حالات میں عدالتیں شاید یہ فیصلہ کریں کہ جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو
کچھ مدت کیلئے آپکا شوہر/بیوی لازما” خرچہ میں آپکی مدد کرے۔ اسکا
مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے خرچہ کیلئے خود کوئی قدم نہیں اٹھانا
ہے۔ عدالتین آپ سے توقع کرتی ہیں کہ آپ جہاں تک ممکن ہو مالی طور
پر آزاد ہونے کی کوشش کریں۔

عدالتیں خرچہ دینے کا فیصلہ کب کرتی ہیں؟
قانون نے باتیں درج کی ہیں جن کے متعلق عدالتوں کو سوچنا چاہئے جب وہ
فیصلہ کرتی ہیں کہ آیا آپکو خرچہ ملنا چاہئے۔ یہ چند باتیں ہیں جن پر
عدالتوں کو لازما” توجہ دینی چاہئے:
· آپ اور آپ کا/کی زوج اکٹھے رہے یا شادی شدہ تھے
· رشتے میں آپ میں سے ہر ایک نے کیا حصہ ڈالا
· آیا خرچہ کے متعلق کسی قسم کے احکام یا معاہدے تھے ،مثلا”
گھریلو معاہدہ
آپکے شوہر/بیوی کے رویے کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آیا اسے اداکرنا
یا نہ کرنا ہو گا یا خرچہ کی رقم جو اسے ادا کرنی ہو گی۔

جب وہ خرچہ کا فیصلہ کرتی ہیں تو عدالتیں کیا دیکھتی ہیں؟
یہ چند باتیں جو قانون کہتا ہے کہ عدالتیں جب فیصلہ کرتی ہیں تو یہ
پرکھنا چاہئے کہ آپکے شوہر/بیوی کو آپکے لئے خرچہ کس قدر ادا کرنا چاہئے:
· آپکی ملکیت کسقدر ہے اور کسقدر کما سکتے ہیں
· آپ کتنی مدت سے شادی شدہ تھے یا اکٹھے رہ رہے تھے
· آپکی عمر اور صحت
· آپ اپنے خرچہ میں کس قدر حصہ ڈال سکتے ہیں
· آیا آپ کی/کا شوہر/بیوی خرچہ ادا کر سکتا/سکتی ہے
· قبل اس کے کہ آپ اپنی مدد خود کر سکیں ،اسے کتنا عرصہ لگ
سکتا ہے ،اور اسکی لاگت کتنی ہو گی
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· آپ نے وہ کیا کچھ کیا کہ جن سے آپکے شوہر/بیوی کیلئے یہ
کیریر اور آمدنی ممکن ہو سکی اب جو اسکی ہے
· کیا آپ دونوں میں سے ایک کو بچے کے ساتھ گھر میں ٹھہرنے
کی ضرورت ہے
· رشتے کے دوران بچے کی نگہداشت کیلئے آپ دونوں میں سے ہر
ایک کی کیا ذمہ داری تھی
· رشتے میں آپکی ذمہ داریوں سے آمدنی کمانے کی آپکی صلاحیت
پر کیسے اثر پڑا
اگر آپ خرچہ کیلئے درخواست دیتے ہیں تو آپکو اپنے ساتھی کی آمدنی
کے متعلق حقیقت جاننے کا حق ہے۔ ِاسے مکمل مالی حالات ظاہر کرنا
کہا جاتا ہے۔

زوجی خرچہ کتنا ہو گا؟
ماضی میں زوجی خرچہ کے متعلق قانون زیادہ واضح نہیں تھا۔ تمام کینیڈا
میں فیملی کورٹس نے اس کے متعلق بہت سے مختلف فیصلے کئے کہ اس
کا حکم کب کیا جائے ،یہ کتنا ہونا چاہئے اور اسےکتنی مدت تک ادا کیا
جائے۔ قانون بنانے کی کوشش میں فیڈرل ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس نے سپئوزل
سپورٹ گائڈ لائنز )ایس ایس جی( کو زیادہ یکساں بنا دیں۔
ایس ایس جی نے فھرست بنا دی ہے کہ لوگوں کے مختلف حالات میں خرچہ
کی زیاد ہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنی رقم ملنی چاہئے۔ رقوم کا انحصار
ایسی باتوں پر ہو گا کہ آپ کتنی مدت سے اکٹھے تھے ،آپکے کتنے بچے
تھے ،آپ دونو ں نے کس قسم کی ملازمت کی اور آپ میں سے ہر ایک نے
کتنا کمایا۔ گائڈ لائنز قانون نہیں ہیں لیکن بہت ہی زیادہ وکلاء اور جج انہیں
فیصلے میں مدد کیلئے استعمال کرتے ہیں کہ خرچہ کیلئے کیا معقول ہے۔
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خرچہ کیلئے قوانین کون عاید کرتا ہے؟
بچے کیلئے خرچہ کے احکام فیملی رسپونسبیلٹی آفس )ایف آر او(
کے ذریعے عاید کیے جاتے ہیں۔ یہ وہی صوبائی حکومتی دفتر ہے جو بچوں
کے خرچہ کے احکام عایدکرتا ہے۔ زوجی خرچہ کا ہر حکم خود بخود ایف آر
او میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اور آپکے ساتھی نے خرچہ کے متعلق
معاہدہ کر لیا ہے ہے ،آپ بھی نفاذ کے لیے اسکی ایک نقل ایف آر او میں
داخل کرسکتے ہیں۔
)(FRO

ایف آر او کیسے کام کرتا ہے؟
جب ایف آر او میں کوئی سپورٹ آرڈر داخل کیا جاتا ہے تو ادا کرنے والے کو
تمام ادائیگیاں ایف آر او کو بھیجنا لازمی ہے۔ ایک بار جب ایف آر او کو
رقم موصول ہو جاتی ہے ،وہ اسے وصول کرنے والے زوج کو بھیج دیتی ہے۔
ایف آر او کے پاس کئی ایک فائلیں ہیں۔ کیونکہ دفتر بہت مصروف ہے،
آپکو شائد حکم کی درخواست داخل کرنے کے بعد خرچہ کی رقم ملنے کے
آغاز کیلئے کئی مہینے انتظار کرنا پڑے۔

اگر ادا کرنے والا ادائیگی نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟
کبھی کبھار ادا کرنے والا تاخیر کرتا ہے یا ادائیگی نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے،
ایف آر او رقم وصول کرنے کے لیے کیا کرسکتی ہے:
· اگر ادا کرنے والا ملازمت کر رہا ہو تو ایف آر او اسکے آجر کو
حکم دے کر خرچہ اسکی تنخواہ سے لے سکتی ہے۔
· اگر ادا کرنے والا بے روزگار ہے یا اپنے لیے کام کرتا ہے تو ایف آر
او اسکے بینک اکاؤنٹ سے رقم لینے کی کوشش کرسکتی ہے۔ اسے
اسکے اکاؤنٹ کو کاٹ لینا کرنا کہا جاتا ہے۔ ایف آر او اسکی
ذاتی جائداد جیسے کار یا گھر پر استعمال کرنے کا حق رکھوا
سکتی ہے۔ اگر وہ اس جائداد کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو ادا
کرنے والا پر ادا کی جانے والی رقم ایف آر او حاصل کر لے گی
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· اگر ادا کرنے والا ہمیشہ تاخیر کرتا ہے یا خرچہ کیلئے بہت زیادہ
رقم کا مقروض ہے تو ایف آر او اسکے ڈرائیونگ لائسنس اور
دیگر اقسام ،جیسے شکار یا مچھلی پکڑنے کے لائسنس ختم کروا
کر اس کو ادائیگی کے لیے مجبور کرنے کی کوشش کر سکتی
ہے۔ وہ اسکا پاسپورٹ منسوخ کر سکتی ہے۔ وہ حکومت کی
جانب سے اسے ادا کی جانے والی رقم جیسے ٹیکس ریفنڈ یا
ایمپلائمنٹ انشورنس بینیفٹس بھی لے سکتی ہے۔

اگر ادا کرنے والا اونٹاریو میں نہیں رہتا تو؟
اگر آپکاخاوند/بیوی کینیڈا یا امریکہ میں کہیں بھی رہتا ہو تو ایف آر او
خرچہ وصول کرنے میں آپ کی مدد کرسکتی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ تمام
صوبوں اور ریاستوں نے معاہدوں پر دستخط کیے ہوئے ہیں جن کی رو سے
وہ انھیں ان حدود کے آرپار خرچہ کے احکام کی وصولی کی اجازت دیتی
ہے۔ اونٹاریو نے چند اور ممالک کے ساتھ بھی معاہدوں پر دستخط کئے ہیں
جن میں برمیوڈا ،گھانا ،ہانگ کانگ ،دا چیک ریپبلک اور برطانیہ شامل ہیں۔
اگر آپکا خاوند/بیوی ایسے ملک میں رہتا ہے جسکا اونٹاریو کی حکومت
کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ایف آر او خرچہ کا حکم عاید کرنے میں
آپکی مدد نہیں کر سکتی۔ خرچہ کی رقم وصول کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ
اس ملک کے قوانین کا استعمال کیا جائے جہاں ادا کرنے والا رہتا ہے۔

اگر آپ اونٹیریو میں رہائش پذیرفرانسیسی زبان بولنے والی عورت ہیں  ،تو آپ کے پاس فیملی لا کی عدالت میں فرانسیسی زبان میں
کارروائیوں کے حصول کا حق ہے۔ اپنے حقوق کے بارے میں مزید معلومات کے لیۓ ،کسی وکیل سے رابطہ کیجۓ ،کمیونٹی لیگل
کلنک سے ،یا سپورٹ لائن فیمید پر  1-866-860-7082ٹی ٹی وائی .1-877-336-2433
فرانسیسی زبان میں خدمات حاصل کرنے کی مزید معلومات کے حصول کے لیۓ ہماری ویبسائٹ پر جائیے
 www.onefamilylaw.caیا www.undroitdefamille.ca
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 .6گھریلو معاہدے )(URD 006
 .7فیملی لاء ثالثی )(URD 007
 .8مہاجرین ،پناہ گزین اور بلا حیثیت عورتوں کے فیملی
لاء کے مسائل )(URD 008
 .9اپنے فیملی لاء کے مسائل کیلئے مدد کی تلاش )(URD 009
 .10فیملی لاء میں جائداد کیسے تقسیم ہوتی ہے )(URD 010
 .11شادی اور طلاق )(URD 011
 .12زوجی خرچہ )(URD 012
)(URD 001

* یہ کتابچہ متعدد انداز اور زبانوں میں دستیاب ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات کے لیۓ دیکھیۓ www.onefamilylaw.ca

اپنے فیملی لا حقوق کو سمجھنے میں مدد کرنے کے لیۓ ہماری ویبسائٹ پر مزید مواد تلاش کرسکتے ہیں۔

ان مواد میں جو نظریات پیش کیۓ گئے ہیں وہ ایف ایل ای ڈبلیو کے ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ
صوبے کی عکاسی کرتے ہوں۔

