
  

Spousal Support - Punjabi   

ਤੱਥ ਪੱਤਰ 
 

 

ਇਹ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ  ਦੇ ਤਧਹਤ ਧਿਿਾਧਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ  ਉਿਹ ਾਂ ਧਿਿਾਧਹਕ ਜੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦਾ ਹੈ ਧਜਿਹ ਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਧਰਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਿੂੁੰ ਿ ਉਿਹ ਾਂ ਕ ਆਰੇ ਜਾਂ 
ਕੋਮਿ-ਲਾ ਜੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਿ ਜੋ ਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਧਿਿਾਧਹਕ ਜੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹ ੁੰ ਦ ੇਹਿ ਜੋ ਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿ ਪਰ ਤਲਾਕ 
ਿਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਿ। 
 

ਤਲਾਕ/ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਦਿਕ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ) ਕੀ ਹੈ? 

 

“ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ” ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ-ਪਤਿੀ ਧਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦ ਆਰਾ ਦੂਜੇ ਿੂੁੰ  ਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਧਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਿੂੁੰ  ਕਈ ਿਾਰ “ਗ ਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ” ਜਾਂ “ਧਿਰਿਾਹ-ਖਰਚ” ਿੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਾਧਸਕ ਆਿਾਰ ਤੇ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਿਾਰੀ ਉੱਕੀ-ਪ ੱ ਕੀ ਰਕਮ ਿਜੋਂ ਿੀ ਧਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਪਤੀ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੂੰ  ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਲਈ ਪਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਦਕਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

 

ਪਤੀ ਲਈ ਪਤਿੀ ਿੂੁੰ  ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਲਈ ਪਤੀ ਿੂੁੰ  ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਭ ਗਤਾਿ ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ ਧਿੱਚ 
ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤੇ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੱਿ ਮ ੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿੂੁੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। ਓਹ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਿ:  

 ਉਸ ਪਤੀ/ਪਤਿੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਿਾ ਜੋ ਧਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਧਤਆਗ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹੈ; 

 ਧਕਸੇ ਿੀ ਬਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਧਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਬੱਧਚਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪਤੀ/ਪਤਿੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਿਾ; ਜਾਂ, 
 ਧਿਆਹ ਟ ੱ ਟਣ ਦੇ ਕਾਰਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਧਥਕ ਤੁੰਗੀ ਧਿੱਚ ਪਤੀ/ਪਤਿੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਾ। 

 

ਇਸਦੇ ਿਾਲ ਹੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿ ਿਾਲੇ ਪਤੀ/ਪਤਿੀ ਦੀ ਧਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕ ਉਹ ਧਜੱਥੋਂ ਤਕ ਿਾਜਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਤਮ-ਧਿਰਭਰ ਬਣੇ। 
 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਮੂੰ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਜਦੋਂ ਧਕਸੇ ਧਿਆਹ ਤਾ ਜੋਿੇ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਧਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ ਦੇ ਤਧਹਤ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ 
ਮੁੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿੱਚ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦ ਆਰਾ ਮੁੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਜਸਦੀ ਆਮਦਿੀ ਘੱਟ ਹ ੁੰ ਦੀ 
ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਧਿੱਚ, ਜੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਿਾਂ ਤੇ ਧਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਕ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ 
ਭ ਗਤਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਹੀਂ, ਧਜਸ ਧਿੱਚ ਧਿਮਿਧਲਖਤ ਕਾਰਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ: 

 ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਦੋਹਾਂ ਦ ੇਧਿੱਤੀ ਸਾਿਿ, ਲੋਿਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ; 

 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ  
(ਤਲਾਕ/ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ  ਦਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/divorce/app.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html
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 ਸਮਾਂ-ਧਮਆਦ ਧਜਸ ਦੌਰਾਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਿ; 

 ਆਪਣੇ ਧਿਆਹ ਦੇ ਦੌਰਾਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਧਮਕਾਿਾਂ; 
 ਇਿਹ ਾਂ ਭੂਧਮਕਾਿਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਧਿਆਹ ਦੇ ਟ ੱ ਟਣ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਿੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਿਰਤਮਾਿ ਧਿੱਤੀ ਸਧਥਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲਾ ਪਰਭਾਿ; 

 ਬੱਧਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਧਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿ; 

 ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੁੰ ਿ ਧਿੱਚ ਪਧਹਲਾਂ ਧਦੱਤੇ ਜਾ ਚ ੱ ਕੇ ਕੋਈ ਿੀ ਧਪਛਲੇ ਆਦੇਸ਼, ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਜਾਂ ਪਰਬੁੰ ਿ 

 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਦਹਸਾਬ ਦਕਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 

 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਿੂੁੰ ਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਕੁੰ ਮਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਧਸਓਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਉਧਚਤ 
ਰਕਮ ਿੂੁੰ  ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਿਾਂ ਿੂੁੰ  ਧਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੇਡਾ ਦੀਆਂ ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰਕ 
ਕਿੂੁੰ ਿ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਧਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਬੁੰ ਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ (Spousal 

Support Advisory Guidelines) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਸੁੰਘੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ (Federal Child Support 

Guidelines) ਦੇ ਉਲਟ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਬੁੰ ਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ (Spousal Support Advisory Guidelines)  
ਕੋਈ ਕਿੂੁੰ ਿ ਿਹੀਂ ਹਿ। ਇਹ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਧਚਤ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਧਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਧਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦ ੇਹਿ, ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ 
ਆਦੇਸ਼ ਹੋਿੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਧਿਪਟਾਧਰਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਿਾਧਮਆਂ ਲਈ ਹੋਿੇ। 
 

ਕੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਬੂੰ ਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਬੁੰ ਿੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਧਦਸ਼ਾ-ਧਿਰਦੇਸ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਲੈਣ ਿਾਸਤੇ ਹਰ ਧਕਸੇ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਹਿ। ਪਰ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਧਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹ ਤ ਗ ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਕਸੇ ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਾਿੂੁੰ ਿ ਦ ੇਪੇਸ਼ੇਿਰ ਿਾਲ ਮਸ਼ਿਰਾ 
ਕਰਿਾ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਦੇ ਦਨਯਮ ਦਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

 

ਕੈਿੇਡਾ ਰੈਿੇਧਿਊ ਏਜੁੰ ਸੀ (Canada Revenue Agency) ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕਰਿ ਧਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ ਧਕ ਕੀ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਅਦਾ ਜਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭ ਗਤਾਿ, ਤ ਹਾਡ ੇਇਿਕਮ ਟੈਕਸ ਧਰਟਰਿ ਤੇ ਤ ਹਾਡੀ 
ਆਮਦਿੀ ਧਿੱਚ ਧਕਿੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ ਜਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।  
 

ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? 

 

ਕਈ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿੱਚ, ਲੋਕ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿੋਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭ ਗਤਾਿ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਪਰ, ਤਲਾਕ ਅਧਿਧਿਯਮ 

ਦੇ ਮ ਤਾਬਕ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਭ ਗਤਾਿ ਿੂੁੰ  ਪਧਹਲ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਕ ਜੇਕਰ ਧਕਸੇ ਧਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡ ਅਤੇ 
ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭ ਗਤਾਿ ਿਾਸਤੇ ਲੋਿੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਿਹੀਂ ਹਿ, ਤਾਂ ਧਮਲਣ ਿਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭ ਗਤਾਿ ਪਧਹਲਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਲਈ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? 

 

ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਧਮਆਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗੀ, ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਪਤੀ-ਪਤਿੀ ਧਕੁੰ ਿੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ 
ਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਧਕੁੰ ਿੀ ਸੀ। ਕ ਝ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿੱਚ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਧਸਰਫ ਸੀਧਮਤ ਸਮਾਂ-ਧਮਆਦ ਲਈ ਹੀ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਮਧਲਆਂ ਧਿੱਚ, ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਤਕ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ 
ਦੂਜਾ ਆਦੇਸ਼ ਿਹੀਂ ਧਦੁੰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਿੂੁੰ  ਉਸ ਬਦਲਾਿ ਮ ਤਾਬਕ ਅੱਪਡੇਟ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 
 

http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/toc-tdm.html
http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/toc-tdm.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/spousal-epoux/ssag-ldfpae.html
http://www.cra-arc.gc.ca/supportpayments/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/D-3.4/index.html


 

3 
Spousal Support - Punjabi 

ਮੈਂ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਕਦੋਂ ਬੂੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਭ ਗਤਾਿ ਧਲਖਤੀ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਧਿੱਚ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਕੀਤੇ ਮ ਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ 
ਤ ਹਾਿੂੁੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਭ ਗਤਾਿ ਿੂੁੰ  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ:  

 ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਿੂੁੰ  ਅਦਾਲਤ ਦ ਆਰਾ ਬਦਧਲਆ ਿਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; 
 ਤ ਸੀਂ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡਾ ਪੂਰਿ-ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਤ ਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਿੂੁੰ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਿਹੀਂ ਭਰਦਾ/ਦੀ; ਜਾਂ 
 ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱਚ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭ ਗਤਾਿ ਬੁੰ ਦ ਕਰਿ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂੁੰ  ਪੂਰਾ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਧਿੱਚ ਧਸਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਾਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਿੂੁੰ  ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ 
ਹਾਲਾਤਾਂ ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਿ ਬਦਲਾਿ ਦ ਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੰ ਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਧਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਿੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹ ਣ ਆਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਧਿਰਿਾਧਰਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭ ਗਤਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਦੀ, ਤਾਂ ਧਫਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਕ ਸੋਪਰਟ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਧਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪੂਰਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਕੋਲ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿੱਚੋਂ ਧਕਸੇ ਦ ੇਿੀ ਹਾਲਾਤ 
ਧਿੱਚ ਬਦਲਾਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਿੀਂ ਸਧਥਤੀ ਿੂੁੰ  ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ 
ਪਧਹਲਾਂ ਧਕ ਉਹ ਬਦਧਲਆ ਧਗਆ ਇਕਰਾਰਿਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਤ ਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਪੂਰਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਿੀ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ 
ਧਿੱਚ ਧਕਸੇ ਿੀ ਪਰਸਤਾਧਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੁੰਦੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ।  

 

ਜੇ ਤ ਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਧਕਸੇ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ 
ਜਾਂ ਧਕਸੇ ਖਾਸ ਘਟਿਾ ਦੇ ਿਾਪਰਿ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਬੁੰ ਿੀ ਭ ਗਤਾਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ 
ਤ ਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਿਾਮੇ ਧਿੱਚ ਦੱਧਸਆ ਧਗਆ ਹੈ ਧਕ ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ 1 ਧਦਸੁੰਬਰ, 2020 ਿੂੁੰ  ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤ ਹਾਡੀ 
ਸਪਾਉਜ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਧਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 
 

 

ਜਸਦਟਸ ਕੈਨੇਡਾ (Justice Canada) ਵੱਲੋਂ  ਉਪਲਬਧ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਵੀਦਡਓ 
ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: 

 

Canada.ca/family-law 
 
 
 
ਅਸਵੀਕਰਨ: ਇਹ ਕੋਈ ਕਿੂੁੰ ਿੀ ਲੇਖ ਿਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੂੁੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਪਰਦਾਿ ਿਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਿੂੁੰ ਿ ਗ ੁੰ ਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਕਸੇ 
ਪਧਰਿਾਰਕ ਕਿੂੁੰ ਿ ਦੇ ਿਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਧਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਰਧਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕੀਲ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਧਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੂੁੰ ਿੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਧਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਿ। ਧਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਬਾਰ ਸੁੰ ਸਥਾਿਾਂ ਿਕੀਲ 
ਹਿਾਲਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਿ ਕਰਦੀਆਂ ਹਿ। ਕ ਝ ਿਕੀਲ ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮਸ਼ਿਰਾ ਮ ਫ਼ਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜਾਂ ਧਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਸਧਥਤੀ ਦੇ 
ਧਸਰਫ ਕ ਝ ਖਾਸ ਪਧਹਲੂਆਂ ਧਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਿਕੀਲ ਿਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਿ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਿ।  

 

https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html

