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ભાડાના મકાનો માટ ેસ્ટાન્ડડડ લીઝની માર્ડદર્શડકા  
ઓન્ટેરિયોમાાં ભાડાના મકાનોન ાં નનયમન િેનિડેનન્િયલ ટેનન્િીઝ એક્ટ, 2006 (Residential Tenancies Act, 

2006) (ધ એક્ટ) દ્વાિા થાય છે.  

મકાનમાનલકો અને ભાડ આતો ભાડાપટ્ટાન ાં પ્રમાણભૂત સ્વરૂપ (સ્ટાન્ડડડ લીઝ) િમજીને ભિે તે માટે આ દસ્તાવેજ 

બહ નવધ ભાષાઓમાાં ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રમાણભૂત ભાડાપટ્ટાન ાં ફોમડ િિકાિ માંત્રાલય અને ગ્રાહક િેવાઓ કેન્રીય ફોર્મિડ 

િાંગ્રહ (Ministry of Government and Consumer Services Central Forms Repository)માાં મળી 

શકે છે. 

આ માર્ડદર્શડકા માત્ર માનહતીપ્રદ હતે િિ છે અન ેતનેો હતે  પ્રમાણભતૂ ભાડાપટ્ટો ક ેઅનધનનયમ પિ કાયદિેિ િલાહ પિૂી 

પાડવાનો નથી. તમાિ ેવકીલ િાથ ેિલાહ-મિલત કિવી જોઇએ જો તમન ેસ્ટાન્ડડડ લીઝ ક ેએક્ટ અાંર્ ેકાયદિેિ િલાહ 

જોઇતી હોય. 

સ્ટાન્ડડડ લીઝ એનપ્રલ 30, 2018 નાાં િોજ કે ત્યાિ પછી િહી કિેલા નવા કિાિોમાાં મોટા ભાર્ના ખાનર્ી આવાિીય 

ભોર્વટાઓ માટ ેફિનજયાત છે. તેમાાં આ અનધનનયમ હેઠળ અનધકાિો અને જવાબદાિીઓ નવશે મદદરૂપ માનહતી પણ 

િામેલ છે. 
કૅિ હોર્મિ (િાંભાળ ર્ૃહો), મોબાઇલ હોમ પાક્િડ અને લેન્ડ લીઝ કર્મય નનટીિની િાઇટ્િ, મોટા ભાર્ના િામાજીક અને 

િહાયક આવાિો, ર્ોક્કિ અન્ય ખાિ ભોર્વટાઓ અને િહકાિી આવાિો માટે સ્ટાન્ડડડ લીઝ લાર્  પડત ાં નથી.

જો તમે સ્ટાન્ડડડ લીઝના હકદાિ છો પિાંત  સ્ટાન્ડડડ લીઝ મળી નથી, તો તમાિા મકાનમાનલક પાિ ેતેની નકલ લેનખતમાાં 

માર્ો. એકવાિ તમે નવનાંતી કિો પછી, તેમણે 21 કૅલેન્ડિ રદવિની અાંદિ જ એ તમન ેઆપવી જોઈએ. જો તેઓ નહીં 

આપ,ે તો તમે એક મનહનાન ાં ભાડ ાં િોકી શકો છો. એક મનહનાન ાં ભાડ ાં િોક્યા પછી પણ જો તમન ે30 કૅલેન્ડિ રદવિોમાાં 

સ્ટાન્ડડડ લીઝ ન મળે, તો એ િોકેલ ાં ભાડ ાં તમે તમાિી પાિ ેિાખી શકો છો. 

તેમ જ જો સ્ટાન્ડડડ લીઝ આપવામાાં આવી ન હોય અને તમાિી પાિ ેનનનચર્ત અવનધની લીઝ હોય તો ખાિ નનયમો 

તમન ેતમાિી નનનચર્ત-અવનધની લીઝ વહેલી િમાપ્ત કિી શકવાની છૂટ આપ ેછે. 

ઓન્ટેરિયો માનવ અનધકાિ િાંનહતા (હ્ય મન િાઇટ્િ કોડ - Ontario Human Rights Code) હેઠળ, દિેક વ્યનક્ત 

ભેદભાવ કે િતામણી વર્િ આવાિીય બાબતમાાં એકિિખો વ્યવહાિ મેળવવાનો અનધકાિ ધિાવે છે. આ અનધનનયમ હેઠળ 

એક લીઝ કોઇ અનધકાિ કે જવાબદાિી બાદ (કે દૂિ) કિી શકત ાં નથી. 

આ દસ્તાવેજમાાં બે ભાર્ો છે: 

1. સ્ટાન્ડડડ લીઝના નવભાર્ો 
આ ભાર્નો હેત  તમને સ્ટાન્ડડડ લીઝ ફોમડ ભિવામાાં મદદ કિવાનો છે. તે પાન 4થી શરૂ કિીને, સ્ટાન્ડડડ લીઝના દિેક 

નવભાર્માાં શ ાં છે તે અાંર્ે માનહતી પૂિી પાડે છે 

સ્ટાન્ડડડ લીઝના તમામ નવભાર્ો ભિવા અનનવાયડ છે અને બદલી શકાતા નથી. સ્ટાન્ડડડ લીઝ ભિી લેવાય ત્યાિે, તે માનલક 

અને ભાડ આત વચ્ર્ેનો કિાિ બને છે.  

https://forms.mgcs.gov.on.ca/en/dataset/047-2229
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2. માિા અનધકાિો અન ેજવાબદાિીઓ  
આ ભાર્ પાન 9થી શરૂ કિીને, આ એક્ટ હેઠળ ભાડ આતો અને માનલકોના અનધકાિો અને જવાબદાિીઓ નવશે વધ  

માનહતી પૂિી પાડે છે. આ માનહતી સ્ટાન્ડડડ લીઝના પરિનશષ્ટમાાં પૂિી પાડેલી િિખી માનહતી જ છે. 

જો તમને પ્રચનો હોય 
ધી લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ (The Landlord and Tenant Board) આ એક્ટ હેઠળ મકાનમાનલકો અને 

ભાડ આતોના અનધકાિો અને જવાબદાિીઓ નવશે માનહતી પૂિી પાડે છે (અાંગ્રેજી કે ફ્રેંર્માાં ઉપલબ્ધ). વધ  માનહતી માટે

નીર્ે આપેલા નાંબિોમાાંથી કોઈ એક નાંબિ પિ તમે ફોન કિી શકો છો અથવા તો લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ (Landlord 

and Tenant Board)ની વબેિાઇટની મ લાકાત લઈ શકો છો. 

ટોલ ફ્રી: 1-888-332-3234 

ટોિોન્ટો નવસ્તાિ: 416-645-8080 

TTY: 1-800-855-0511 

વેબિાઇટ: www.tribunalsontario.ca/ltb 
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ભાર્ 1: સ્ટાન્ડડડ લીઝના નવભાર્ો  

સ્ટાન્ડડડ લીઝ [જે પોતાના કાયદેિિ નામ િેનિડેનન્િયલ ટેનન્િી એગ્રીમેન્ટ (સ્ટાન્ડડડ ફોમડ ઑફ લીઝ (Standard 

Form of Lease) / Convention de location à usage d’habitation) તિીક ેઓળખાય છે] જ્યાિે 

િાંપૂણડપણે ભિાઈ જાય ત્યાિે મોટાભાર્ના આવાિી ભાડાના મકાનો માટે તે મકાનમાનલક અને ભાડૂઆત વચ્ર્ે એક કિાિ 

બને છે.

તમાિ ેસ્ટાન્ડડડ લીઝનો દિેક નવભાર્ અર્ૂક ભિવો િહ્યો. 

1. કિાિના પક્ષકાિો 
આ નવભાર્ ભોર્વટા માટે િાંમત થતા મકાનમાનલક(કો) અને ભાડ આત(તો)ના નામો ધિાવે છે. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 9 પિ ભાર્ B જ ઓ. 

2. ભાડાલક્ષી એકમ 
આ નવભાર્ ભાડાલક્ષી એકમ (િેન્ટલ ય નનટ) વણડવે છે જે ભાડે આપવામાાં આવી િહ્ય ાં હોય અને તેન ાં િિનામ ાં. 

પાર્કિંર્ જગ્યાઓની િાંખ્યા – જો કોઇ હોય – અને તેઓન ાં સ્થળ પણ આ નવભાર્માાં વણડવવામાાં આવે છે. 

જો ભાડાન ાં એકમ કોન્ડોનમનનયમમાાં (અપાટડમેન્ટ ઘિ તિીકે) હોય તો, તે આ નવભાર્માાં દશાડવવ ાં જોઇએ. ભાડ આત 

કોન્ડોનમનનયમ ઘોષણા, પેટાનનયમો અને મકાનમાનલકના નનયમો અન િિવા પણ િાંમત થાય છે. 

3. િાંપકડ માનહતી 
આ નવભાર્ મકાનમાનલકન ાં િિનામ ાં ધિાવે છે જ્યાાં નોરટિો અર્ૂક મોકલવી િહી. જો ભાડ આતે મકાનમાનલકને 

ઔપર્ારિક નોરટિ (દાખલા તિીકે, ભોર્વટો કિાિ િમાપ્ત કિવાની નોરટિ) આપવી જરૂિી હોય તો, તે આ િિનામે 

પહોંર્ાડવી જોઇએ.  

આ નવભાર્ મકાનમાનલક અને ભાડ આતને ઇમેલ દ્વાિા ઔપર્ારિક નોરટિો મેળવવા િાંમત થવા દે છે, અને તેમાાં 

મકાનમાનલક અને ભાડૂત બાંનેના ઇમેઇલ એડે્રિ માટે જગ્યા શામેલ છે. ઔપર્ારિક નોરટિો માત્ર ઇમેઇલથી આપી શકાય 

છે જ્યાાં લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડના નનયમોથી તેમ કિવાની છૂટ હોય. તમે લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડનો િાંપકડ કિીને 

જાણી શકો છો કે કઇ નોરટિો ઇલેક્રોનનકલી મોકલી શકાય છે. 

આ નવભાર્માાં કટોકટીના િમયમાાં કે િોજીંદો િાંવાદ કિવા  મકાનમાનલકની વધાિાની િાંપકડ માનહતી પૂિી પાડવાની 

જગ્યાનો િમાવેશ પણ થાય છે.  

વધાિાની માનહતી માટે પાન 9 પિ ભાર્ B અને પાન 11 પિ ભાર્ E જ ઓ. 

4. ભોર્વટો કિાિનો િમયર્ાળો 
આ નવભાર્ ભાડૂઆતે િેન્ટલ ય નનટમાાં સ્થળાાંતરિત થવાની તાિીખ અને ભોર્વટાના િમયર્ાળાનો (અવનધનો) અનધકાિ  

ધિાવે છે. 
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વધાિાની માનહતી માટે પાન 9 પિ ભાર્ C અને પાન 10 પિ ભાર્ D જ ઓ. 

5. ભાડ ાં (િને્ટ) 
આ નવભાર્ ક લ ભાડ ાં (જે કાયદેિિ ભાડ ાં પણ કહેવાય છે) નક્કી કિે છે.  

[જેન ેસ્ટાન્ડડડ લીઝમાાં “ક લ ભાડ ાં (કાયદેિિ ભાડ ાં) “Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légal)” 

કહેવામાાં આવે છે, તે] ક લ ભાડ ાં (કાયદેિિ ભાડ ાં) પ્રમાણભૂત લીઝના પેટા-નવભાર્ 5(b)માાં િૂનર્બદ્ધ િકમોની ક લ િકમ 

છે જેમાાં નીર્ેની િકમો િામેલ છે: 
• ભાડાના એકમ માટેન ાં મૂળ ભાડ ાં, 

• પાર્કિંર્ અથવા અન્ય િેવાઓ અને ય રટનલટીઝના કોઈ અલર્ ર્ાજડ, જેમ કે સ્ટોિેજ લૉકિ અથવા એિ 

કનન્ડશનનાંર્, જે મકાનમાનલક ભાડૂઆતન ેપૂિી પાડે છે. 

ભનવષ્યમાાં ભાડામાાં કોઇ પણ વધાિો ક લ ભાડા આધારિત િહેશે. 

આ નવભાર્ ભાડ ાં ક્યાિે અર્ૂક ર્ૂકવવ ાં િહ્ય ાં, ભાડ ાં અર્ૂક કોને ર્ૂકવવ ાં િહ્ય ાં, ર્ૂકવણી માટે કઇ પદ્ધનતઓ ઉપયોર્માાં લેવાશે, 

અને નાણાકીય િાંસ્થા દ્વાિા ર્ેક પિત થવા બદલ લાર્  પડતા કોઇ વહીવટી દિો પણ નક્કી કિે છે. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 11 પિ ભાર્ F અને પાન 13 પિ ભાર્ I જ ઓ. 

6. િર્વડિીિ અન ેય રટનલટીિ 
આ નવભાર્ ક લ ભાડામાાં (કાયદેિિ ભાડામાાં) [આન ેસ્ટાન્ડડડ લીઝમાાં “Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total 

(loyer légal)” કહેવાય છે] કઇ િેવાઓ િમાવવામાાં આવે છે – અથવા િમાવવામાાં આવતી નથી – તે નનધાડરિત કિે છે. 

આમાાં મૂળ ભાડામાાં િમાવેલી િેવાઓ અને ય રટનલટીઝ તેમ જ સ્ટાન્ડડડ લીઝના પેટા-નવભાર્ 5(b) માાંના અલર્ 

ખર્ાડઓ એમ બન્ને બાબતો આવી જાય છે. 

કેટલાક રકસ્િાઓમાાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત મોડેથી ભાડ ાં વધાિવાની અવેજીમાાં અન્ય િેવાઓ ઉમેિવા િાંમત થઇ 

શકે છે. ઉદાહિણ તિીક,ે મકાનમાનલક અને ભાડ આત એિ કનન્ડશનનાંર્ની વધાિાની િેવા માટે મોિમી ભાડામાાં વધાિા 

માટે િાંમત થઈ શકે છે. 

આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટમાાં ય રટનલટીિ (વીજળી, હીટ, પાણી) વર્ેિ ેમાટે કોણ 

જવાબદાિ િહે છે તે માટે પણ િાંમત થાય છે. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 14 પિ ભાર્ K જ ઓ. 

7. ભાડામાાં છૂટ (િને્ટ રડસ્કાઉન્ટ) 
આ નવભાર્ મકાનમાનલકને ભાડાની છૂટ િજૂ કિવાની અને તેની શિતોન ાં વણડન કિવાની માંજૂિી આપ ેછે. 

ભાડાછૂટની મ દત પૂિી થયા પછી, ભાડૂઆતે ક લ ભાડ ાં (કાયદેિિ ભાડ ાં) [સ્ટાન્ડડડ લીઝમાાં જેન ે“ક લ ભાડ ાં (કાયદેિિ ભાડા) 

“Total Rent (Lawful Rent) / Loyer total (loyer légal)” કહેવામાાં આવે છે તે], જેના પિ સ્ટાન્ડડડ લીઝના 

નવભાર્ 5માાં િાંમનત થઇ હોય,વત્તા જે કાયદેિિનો વધાિો  થયો હોય,તે પ્રમાણે ર્ૂકવવ ાં આવશ્યક છે. 
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વધાિાની માનહતી માટે પાન 12 પિ ભાર્ G જ ઓ. 

8. ભાડ ાં અનામત (િને્ટ રડપોનઝટ) 
આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત િાંમત થાય છે કે શ ાં ભાડ ાં અનામત (િેન્ટ રડપોનઝટ) જરૂિી છે કે કેમ, અને 

તેની િકમ. કાયદો આ િકમ અને જે િીતે િકમને લક્ષમાાં લેવાની હોય તેને િીનમત કિે છે. િેન્ટ રડપોનઝટનો ઉપયોર્ 

ન કિાન અનામત (ડેમેજ રડપોનઝટ) તિીકે કિી શકાતો નથી. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 12 પિ ભાર્ H જ ઓ. 

9. ર્ાવી અનામત (કી રડપોનઝટ) 
આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત િાંમત થાય છે કે શ ાં ર્ાવી અનામત (કી રડપોનઝટ) જરૂિી છે કે કેમ, અને તેની 

િકમ. કાયદો આ િકમ અને જે િીતે િકમને લક્ષમાાં લેવાની હોય તેને િીનમત કિે છે. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 12 પિ ભાર્ H જ ઓ. 

10. ધમૂ્રપાન (સ્મોકકાંર્) 
પ્રાાંતીય કાયદા હેઠળ, ઇમાિતના કોઇ આાંતરિક િામાન્ય નવસ્તાિોમાાં (કોમન ઇનડોિ એરિયામાાં) ધૂમ્રપાનની છૂટ આપવામાાં 

આવતી નથી. આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટમાાં ધૂમ્રપાનને લર્તા નનયમો િાથે િાંમત થઇ શકે 

છે. વધાિાની માનહતી માટે પાન 15 પિ ભાર્ M અને પાન 18 પિ ભાર્ S જ ઓ. 

11. ભાડ આતનો વીમો 
આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત િાંમત થઇ શકે છે કે શ ાં ભાડ આતનો જવાબદાિી વીમો (લાયેનબનલટી 

ઇન્સ્યોિન્િ) અર્ૂક હોવો જોઇએ કે કેમ. જો મકાનમાનલક કવર્ના પ િાવા (કવિેજ પ્ર ફ) માટે માર્ણી કિે તો, ભાડ આતે તે 

અર્ૂક પરૂાં પાડવ ાં િહ્ય ાં. 

કન્ટેન્ટ્િ (ય નનટમાાં િામેલ વસ્ત ઓ માટે) વીમો લેવો કે નનહ તે ભાડ આત પિ િહે છે જો તેઓ તે લેવાન ાં ઇચ્છે. 

12. િને્ટલ ય નનટમાાં ફિેફાિો 
આ નવભાર્ િમજાવે છે કે ભાડ આત િ શોભનલક્ષી વસ્ત ઓ (ડેકોિેરટવ આઇટર્મિ), જેમ કે નર્ત્રો કે બાિી આવિણો 

(નવન્ડો કવિીંગ્િ) બેિાડી શકે છે, પિાંત  એ કે ભાડ આતે િેન્ટલ ય નનટમાાં અન્ય ફેિફાિો કિવા મકાનમાનલકની પિવાનર્ી 

અર્ૂક લેવી િહી. 

આ નવભાર્માાં ફેિફાિ કિી શકાતો નથી. જો મકાનમાનલક અને ભાડ આત વધાિાની નવર્તો માટે િાંમત થવા ઇચ્છે તો, 

આને સ્ટાન્ડડડ લીઝના નવભાર્ 15માાં વધાિાની શિતો તિીકે નોંધી શકાય છે. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 14 પિ ભાર્ J જ ઓ. 

13. નનભાવ-જાળવણી અન ેિમાિકામો 
આ નવભાર્ િમજાવે છે કે મકાનમાનલકે ભાડાલક્ષી એકમ અને નમલકતની નનભાવ-જાળવણી અર્ૂક કિવી, પિાંત  ભાડ આત 

કે તેઓના મહેમાનો દ્વાિા કાિણભૂત કોઇ અન નર્ત ન કિાન માટે િમાિકામ કે ર્ૂકવણી ભાડ આતે અર્ૂક કિવી િહી. 
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ભાડ આત ય નનટને ર્ોખ્ખ ાં િાખવા માટે જવાબદાિ િહે છે, નિવાય કે મકાનમાનલક તેમ ન કિવા િાંમત થાય. 

આ નવભાર્માાં ફેિફાિ કિી શકાતો નથી. જો મકાનમાનલક અને ભાડ આત વધાિાની નવર્તો માટે િાંમત થવા ઇચ્છે તો, 

આને સ્ટાન્ડડડ લીઝના નવભાર્ 15માાં વધાિાની શિતો તિીકે નોંધી શકાય છે. વધાિાની માનહતી માટે પાન 14 પિ ભાર્ J 

જ ઓ. 

14. િોંપણી અન ેપટેાભાડ ેઆપવ ાં 
આ નવભાર્ િમજાવે છે કે ભાડ આતને ય નનટ બીજી કોઇ વ્યનક્તને િોંપવા કે પેટાભાડે આપવા મકાનમાનલકની 

પિવાનર્ીની જરૂિ પડે છે, અને એ કે મકાનમાનલક મનસ્વી કે ર્ેિવ્યાજબી િીતે િાંમનત પાછી ખેંર્ી શકતા નથી. 

 

આ નવભાર્માાં ફેિફાિ કિી શકાતો નથી. જો મકાનમાનલક અને ભાડ આત વધાિાની નવર્તો માટે િાંમત થવા ઇચ્છે તો, 

આને નવભાર્ 15 માાં વધાિાની શિતો તિીકે નોંધી શકાય છે.  

વધાિાની માનહતી માટે પાન 16 પિ ભાર્ P જ ઓ. 

15. વધાિાની શિતો 
મકાનમાનલક અને ભાડ આત ભોર્વટો નવનશષ્ટ શિતો માટે વધાિાની શિતો િાથે િાંમત થઇ શકે છે. જો િાંમત થવામાાં 

આવે તો, આ વધાિાના નનયમો કે “શિતો” સ્ટાન્ડડડ લીઝ િાથે અર્ૂક નબડેલી હોવી િહી.  

વધાિાની કોઇ શિત જે એક્ટ હેઠળ અનધકાિ કે જવાબદાિી બાદ કિી શકે છે એ િદબાતલ (માન્ય કે કાયદેિિ બાંધનકાિક 

નહીં) હોય છે અને તે લાર્  કિી શકાતી નથી. િદબાતલ અને લાર્  ન કિી શકાતી શિતોના કેટલાક ઉદાહિણોમાાં એ િામેલ 

છે જે: 

◼ પાળેલા પ્રાણીઓ િાખવાની છૂટ ન આપો (જોકે  મકાનમાનલકને ભાડ આત કોન્ડોનમનનયમ નનયમો િાથે િ િાંર્ત 

િહે તેવી જરૂિ પડી શકે છે  જે ર્ોક્કિ પાળેલા પ્રાણીઓનો નનષેધ ફિમાવી શકે) 

◼ મહેમાનો  રૂમમેટ્િ  કબજો ધિાવતા વધાિાના કોઇ િભ્યોને ના આવવા દો 

◼ ભાડ આતે અનધનનયમ હેઠળ પિવાનર્ી ન હોય તેવી રડપોનઝટ્િ  ફી કે દાંડ ર્ૂકવવાની જરૂિ પડતી હોય (દા.ત.  

ન કિાન કે પાળેલા પ્રાણી માટે રડપોનઝટ  ભાડ ાં વધાિાના તફાવત (એિીયિડ) પિ વ્યાજ) 

◼ ભાડ આતે તમામ કે આાંનશક િમાિકામો માટે ર્ૂકવવાની જરૂિ પડે જે મકાનમાનલકની જવાબદાિી હોય 

વધાિાની શિતો િાદી ભાષામાાં લખેલી હોવી જોઈએ અને સ્પષ્ટપણે િ નનનચર્ત કિેલ હોવ ાં જોઈએ કે મકાનમાનલક 

અથવા ભાડૂઆતે શિતન ાં પાલન કિવા માટે શ ાં કિવ ાં અથવા શ ાં નહીં કિવ ાં જોઈએ. જો ટાઇપ કિેલ હોય, તો વધાિાની 

શિતો ઓછામાાં ઓછા 10 પોઇન્ટ્િની ફોન્ટ િાઇઝમાાં હોવી જોઈએ. 

વધાિાની શિતો એવા નનયમો નક્કી કિી શકે છે જે ભાડા એકમ અથવા નમલકત માટ ેખૂબ જ નવનશષ્ટ હોય, જેવા કે 

િનહયાિી જગ્યાઓ અથવા િ નવધાઓના ઉપયોર્ નવશેના નનયમો. 

મકાનમાનલક અને ભાડ આત વધાિાની કોઇ શિતો પિ િાંમત થતા પહેલાાં કાયદેિિ િલાહ મેળવવા ઇચ્છી શકે. 



 

તમારે સ્ટાન્ડડડ લીઝનો દરેક વિભાગ અર્ૂક ભિવો િહ્યો. 8 

16. આ કિાિમાાં ફિેફાિો 
આ નવભાર્ િમજાવે છે કે આ કિાિમાાં કોઇપણ ફેિફાિો પિ લેનખતમાાં િાંમનત અર્ૂક મેળવવી િહી. 

વધાિાની માનહતી માટે પાન 13 પિ શરૂ થતો ભાર્ I જ ઓ. 

17. િહીઓ 
આ નવભાર્માાં, મકાનમાનલક અને ભાડ આત દશાડવે છે કે તેઓ કિાિની શિતો અન િિવા િાંમત થાય છે. જો એકથી વધાિે 

ભાડ આત હોય તો, દિેક ભાડ આત ભાડાની પૂિી િકમ િનહતના, ભાડ આતના તમામ બાંધનો માટે જવાબદાિ િહે છે. 

નવભાર્ એકમાાં પહેલા પાન પિ યાદીબદ્ધ તમામ મકાનમાનલકોએ અને ભાડ આતોએ (કિાિ માટેના પક્ષકાિો) આ નવભાર્ 

પિ અર્ૂક િહી કિવી િહી. જો બાંને િાંમત થાય તો મકાનમાનલક(કો) અથવા ભાડૂઆત(તો) ઇલેક્રોનનક િીતે લીઝ પિ 

િહી કિી શકે છે. ભાડ આત કિાિ પિ િહી કિે એટલે મકાનમાનલકે કિાિની નકલ ભાડ આતને િહી કયાડની તાિીખથી 21 

રદવિમાાં અર્ૂક આપવી િહી. 
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ભાર્ 2: માિા અનધકાિો અન ેજવાબદાિીઓ 

A. સ્ટાન્ડડડ લીઝનો ઉપયોર્ ક્યાિ ેકિવો 
આ સ્ટાન્ડડડ લીઝ ફોમડનો ઉપયોર્ મોટા ભાર્ના આવાિીય ભોર્વટો કિાિો (લીઝ) માટે અર્ૂક કિવો િહ્યો.  

 તેનો ઉપયોર્ નીર્ેની બાબતો માટે ના કિવો જોઇએ: 

▪ કૅિ હોર્મિ (િાંભાળ ર્ૃહો) 

▪ મોબાઇલ હોમ પાક્િડ કે લેન્ડ લીઝ કર્મય નનટીિની િાઇટ્િ  

▪ િામાજીક અને િહાયક આવાિો જે ભાડ ાં વધાિવાની માર્ડિેખાથી મ ક્ત હોય (ર્ોક્કિ માફીઓ માટે એક્ટ હેઠળ 

નનયમનો જ ઓ) 

▪ િહકાિી આવાિોમાાં િભ્ય એકમો, અને 

▪ અન્ય કોઇ આવાિ જેને એક્ટમાાંથી છૂટ મળી હોય (અનધનનયમની કલમ પાાંર્ જ ઓ).  

B. મકાનમાનલકમાાં ફિેફાિ 
નવા મકાનમાનલક પાિે જૂના મકાનમાનલકની જેમ િિખા અનધકાિો અને ફિજો િહેતી હોય છે. નવા મકાનમાનલકે આ 

કિાિની તમામ શિતો અર્ૂક અન િિવી િહી નિવાય કે ભાડ આત અને નવા મકાનમાનલક અન્ય શિતો િાથે િાંમત થાય. 

નવા મકાનમાનલકે પોતાન ાં કાયદેિિ નામ અને િિનામ ાં ભાડ આતને પૂરાં પાડવ ાં જોઇએ. 

C. ભોર્વટો કિાિ તાજો કિવો (રિન્ય ઇંર્ ટનેન્િી એગ્રીમને્ટ) (અનધનનયમનો 

ભાર્ V) 
જો મકાનમાનલક અને ભાડ આત િાંમત થાય કે ભોર્વટો ર્ોક્કિ િમયર્ાળા િ ધી ર્ાલશે તો, આને નનયત અવનધનો 

ભોર્વટો (રફક્ષ્ડ ટમડ ટેનન્િી) કહેવામાાં આવે છે. આની પાછળન ાં કાિણ એ છે કે શરૂઆતની અને અાંનતમ, બાંને તાિીખો 

ભોર્વટો કિાિમાાં નનધાડરિત હોય છે. 

કિાિના અાંતનો અથડ એ નથી થતો કે ભાડ આતે ય નનટ ખાલી કિવ ાં પડે છે અથવા િોકાવાના હેત િિ નવીનીકિણ (રિન્ય અલ) 

કે નવા કિાિ પિ િહી કિવી પડે છે. કિાિના નનયમો તો પણ લાર્  થશે અને ભાડ આત હજ  પણ િોકાવાનો અનધકાિ ધિાવે 

છે: 

▪ માનિક ભાડ આત તિીકે, જો કિાિ નનયત િમયર્ાળો કે માનિક ભોર્વટા માટે હતો 

▪ અઠવારડક ભાડ આત તિીકે, જો કિાિ નનયત િમયર્ાળો કે અઠવારડક ભોર્વટા માટે હતો, અથવા 

▪ દૈનનક ભાડ આત તિીકે, જો કિાિ દૈનનક ભોર્વટા માટે હતો. 

મકાનમાનલક અને ભાડ આત અન્ય એક નનયત િમયર્ાળા માટે કિાિ તાજો કિવા અથવા નવા કિાિમાાં પ્રવેશવા પણ િાંમત 

થઇ શકે છે. કોઇપણ રકસ્િામાાં, ભાડામાાં ફેિફાિોએ આ અનધનનયમ હેઠળના નનયમો અર્ૂક અન િિવા િહ્યાાં (વધ  માનહતી 

માટે નીર્ે ભાર્ I જ ઓ). 
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D. ભોર્વટો િમાપ્ત કિવો (અનધનનયમનો ભાર્ V) 
મકાનમાનલક કે ભાડ આતે ભોર્વટો િમાપ્ત કિતી વખતે અનધનનયમના નનયમો અર્ૂક અન િિવા િહ્યાાં. 

જ્યાિ ેભાડ આત ભોર્વટો િમાપ્ત કિી શક ેછે 

ભાડ આત યોગ્ય લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ ફોમડનો ઉપયોર્ કિી મકાનમાનલકને યોગ્ય નોરટિ આપીને ભોર્વટો િમાપ્ત 

કિી શકે. તેઓએ આ અર્ૂક આપવ ાં િહ્ય ાં: 

▪ ઓછામાાં ઓછાાં 60 રદવિની નોરટિ, જો તેઓ માનિક કે નનયત િમયર્ાળાના ભોર્વટામાાં હોય, અથવા 

▪ ઓછામાાં ઓછાાં 28 રદવિની નોરટિ, જો તેઓ દૈનનક કે અઠવારડક ભોર્વટામાાં હોય, અથવા 

ટૂાંકા ર્ાળાના ભોર્વટા માટે, નોરટિ નનયત િમયર્ાળાના છેલલાાં રદવિ પહેલાાં અિિકાિક થઇ શકતી નથી. માનિક કે 

અઠવારડક ભોર્વટા માટે, નોરટિ ભાડાલક્ષી િમયર્ાળાના (દા.ત. મનહનાના કે અઠવારડયાના) છેલલાાં રદવિે અિિકાિક 

અર્ૂક થવી િહી. 

ર્ોક્કિ પરિનસ્થનતઓમાાં, જાતીય કે ઘિેલ ાં નહાંિાનો અન ભવ કિનાિ ભાડ આત કોઇપણ િમયે ભોર્વટાનો અાંત લાવવા 28 

રદવિની નોરટિ આપી શકે છે, પછી ભલે ભાડ આતે નનયત િમયર્ાળાનો કિાિ (દા.ત. એક વષડનો કિાિ) કયો હોય. 

તેઓએ લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડે માંજૂિ કિેલા નોરટિ ફોમડનો ઉપયોર્ અર્ૂક કિવો િહ્યો. 

જ્યાિ ેમકાનમાનલક ભોર્વટો િમાપ્ત કિી શક ેછે 

મકાનમાનલક ર્ોક્કિ પરિનસ્થનતઓમાાં ભોર્વટો િમાપ્ત કિવા ભાડૂતને માત્ર નોરટિ આપી શકે છે.  અનધનનયમમાાં આ 

પરિનસ્થનતઓ િ યોનજત કિાઇ છે. 

મકાનમાનલક ભાડ આતને ય નનટ ખાલી કિવા કહી શકે નનહ નિવાય કે મકાનમાનલક યોગ્ય નનયમો અન િિે. મોટા ભાર્ના 

રકસ્િાઓમાાં, મકાનમાનલકે યોગ્ય ફોમડનો ઉપયોર્ કિીને ભોર્વટાનો અાંત લાવવા યોગ્ય નોરટિ અર્ૂક આપવી િહી. ફોર્મિડ 

લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડની વેબિાઇટ પિ ઉપલબ્ધ છે. 

જો મકાનમાનલક ભાડૂઆતન ેભોર્વટો િમાપ્ત કિવા માટે નોરટિ આપે તો ભાડૂઆતે બહાિ નીકળી જવાની જરૂિ નથી. 

કોઈ ર્ોક્કિ પરિનસ્થનતઓમાાં જ્યાિે ભાડૂયાત કોઈ વાાંકમાાં હોય ત્યાિે મકાનમાનલક ભાડૂઆતન ેભોર્વટો િમાપ્ત કિવાની 

નોરટિ આપી શકે છે. જૂજ ઉદાહિણોમાાં િમાવેશ થાય છે: 

▪ ભાડ આત પૂરાં ભાડ ાં ના ર્ૂકવે જ્યાિે તે ર્ૂકવવાન ાં બાકી હોય. 

▪ ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટ કે ઇમાિતને ન કિાન પહોંર્ાડે.  

▪ ભાડ આત અન્ય ભાડ આતો કે મકાનમાનલકના વ્યાજબી ભોર્વટામાાં નોંધપાત્ર િીતે હસ્તક્ષેપ કિે. 

જેમાાં ભાડૂતનો વાાંક ન હોય તેવી ર્ોક્કિ પરિનસ્થનતઓમાાં પણ મકાનમાનલક ભાડૂઆતન ેભોર્વટો િમાપ્ત કિવાની 

નોરટિ  આપી શકે, પિાંત  તે માત્ર મ દત અથવા ભાડાની અવનધના અાંતમાાં જ થઇ શકે છે. આવા રકસ્િાઓમાાં, 

મકાનમાનલકોએ હજી પણ યોગ્ય નોરટિ  આપવી આવશ્યક છે, અને ભાડૂઆતો વળતિ મેળવવા માટે અને/અથવા એકમ 

પિ પાછા ફિવાન ેહકદાિ થઈ શકે છે. ઉદાહિણોમાાં નીર્ેના મ દ્દાઓ િામેલ છે: 

• મકાનમાનલક અથવા ખિીદનાિને પોતાના માટે નજીકના ક ટ ાંબના િભ્ય માટે અથવા િાંભાળ િાખનાિ માટે 

એકમની જરૂિ હોય અને 
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• મકાનમાનલકને વ્યાપક િમાિકામ અથવા નવીનીકિણ કિવાની જરૂિ હોય જેમાાં નબનલડાંર્ પિનમટની અને ખાલી 

એકમનો કબજો હોવો જરૂિી હોય.

જો ભાડ આત ય નનટ ખાલી ના કિે તો, મકાનમાનલકે ભાડ આતને ય નનટ ખાલી કિાવવાના હેત િિ લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 

બોડડને અિજી અર્ૂક કિવી િહી. લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ િ નાવણી હાથ ધિશે અને નનણડય લેશે કે શ ાં ભોર્વટો િમાપ્ત 

થવો જોઇએ કે કેમ. મકાનમાનલક અને ભાડ આત, બાંને િ નાવણીમાાં આવી શકે છે અને પોતાનો પક્ષ લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 

બોડડને િમજાવી શકે છે. જો લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ ય નનટ ખાલી કિવાનો હ કમ કિે તો, એનવક્શન ઓડડિ (ખાલી 

કિવાનો હ કમ) માત્ર શેરિફ (કોટડ એન્ફોિડમેન્ટ ઓરફિિ) દ્વાિા લાર્  કિી શકાય છે. 

મકાનમાનલકે આ પ્રરિયા અન િયાડ વર્િ ભાડ આત પાિેથી કબજો છોડાવવો ર્ નો બને છે. જો ર્ નેર્ાિ િાનબત થાય તો, 

મકાનમાનલકે $50,000 (વ્યનક્ત માટે) અથવા $250,000 (કોપોિેશન માટે) િ ધીનો દાંડ િહન કિવો પડી શકે.  

જો મકાનમાનલક અન ેભાડ આત ભોર્વટો િમાપ્ત કિવા િાંમત થાય 

ભાડ આત અને મકાનમાનલક યોગ્ય લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડના ફોમડનો ઉપયોર્ કિીને ભોર્વટો િમાપ્ત કિવા િાંમત થઇ 

શકે છે. કેટલાક મકાનમાનલકો ભોર્વટા કિાિ (લીઝ) પિ િહી કિતી વખતે ભાડ આતને એ ફોમડ પિ િહી કિવા કહી શકે. 

મોટા ભાર્ના રકસ્િાઓમાાં, ભોર્વટો કિાિની શરૂઆતમાાં િહી કિેલો ભોર્વટો િમાપ્ત કિવાનો કિાિ લાર્  કિી શકાતો 

નથી અને ભાડ આતે ય નનટ ખાલી કિવાન ાં િહેત ાં નથી. 

એક્ટમાાં ભોર્વટો િમાપ્ત કિવાની િીત અને ખાલી કિાવવા પાછળના કાિણો પિ વધ  માનહતી લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 

બોડડની વેબિાઇટ પિ બ્રોશિમાાં આપેલી છે. 

E. નોરટિો અન ેદસ્તાવજેો આપવા (અનધનનયમનો ભાર્ XII) 
મકાનમાનલક અને ભાડ આતે કેટલીક ઔપર્ારિક નોરટિો અને અન્ય દસ્તાવેજો લેનખતમાાં આપવા આવશ્યક છે. આ 

નોરટિો અને દસ્તાવેજો: 

▪ રૂબરૂમાાં હાથોહાથ આપી શકાય છે 

▪ ટપાલ પેટીમાાં કે િામાન્ય િીતે ટપાલ નવતરિત કિાતી હોય તેવી જગ્યાએ નાખી શકાય છે, અથવા 

▪ ટપાલથી મોકલી શકાય છે (આ ટપાલથી મોકલયા પછી પાાંર્ રદવિમાાં નવતરિત કય િં હોવાન ાં ર્ણવામાાં આવશે). 

નોરટિો અને દસ્તાવેજો આપવાની અન્ય િીતો પણ છે. વધ  માનહતી માટે, લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડનો િાંપકડ કિો 

અથવા તેની વેબિાઇટ પિ પ્રથાના નનયમો (પ્રેનક્ટિ રૂલિ) જ ઓ.  

F. ભાડ ાં અન ેભાડા િિીદો (અનધનનયમનો ભાર્ VII) 
ભાડ ાં એ િકમ છે જે ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટ કબજામાાં િાખવા અને આ કિાિમાાં િાંમનત િાધેલી િેવાઓ કે િર્વડો 

મેળવવાના હેત િિ મકાનમાનલકને ર્ૂકવે છે. 

ભાડ આતે પોતાન ાં ભાડ ાં િમયિિ અર્ૂક ર્ૂકવવ ાં િહ્ય ાં. જો તેઓ તેમ ના કિે તો, મકાનમાનલક તેઓને ભોર્વટો િમાપ્ત 

કિવા નોરટિ આપી શકે છે. 

જો ભાડ આત ભાડ ાં કે બીજી કોઇ ર્ૂકવણી કે રડપોનઝટ માટે િિીદ માર્ે તો, મકાનમાનલકે ભાડ આતને તે મફતમાાં અર્ૂક આપવી 

િહી. આ ભૂતપૂવડ ભાડ આતને પણ લાર્  પડે છે જેઓ જો પોતાના ભોર્વટાના અાંતે 12 મનહનાની અાંદિ િિીદ માર્ે. 
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G. ભાડામાાં છૂટ (અનધનનયમનો ભાર્ VII) 
ભાડ આતે ર્ૂકવણીની તાિીખે કે ત્યાિ પહેલાાંની તાિીખે ર્ૂકવેલા ભાડા બદલ મકાનમાનલક છૂટ આપી શકે છે. આ છૂટ 

કાયદેિિ ભાડાની િકમના બે ટકા િ ધીની હોઇ શકે છે. 

મકાનમાનલક ભાડ ાં-મ ક્ત િમયર્ાળો કે છૂટ પણ નીર્ેમાાંની ત્રણમાાંથી એક િીતે આપી શકે છે: 

▪ 12-મનહનાના િમયર્ાળામાાં ત્રણ મનહના િ ધીનો ભાડા-િનહત િમયર્ાળો 

▪ એક મનહનાના ભાડાની છૂટ આઠ મનહનાના િમયર્ાળામાાં એકિિખા પ્રમાણમાાં ફેલાયેલી, અથવા 

▪ બે મનહનાના ભાડા િ ધીની છૂટ, જેમાાં એક મનહનાના ભાડાની છૂટ પહેલા િાત મનહનાના િમયર્ાળામાાં 

એકિિખા પ્રમાણમાાં ફેલાયેલી, અને બાકીના એક મનહનાના ભાડાની છૂટ છેલલાાં પાાંર્ મનહનાઓમાાંથી એક 

મનહનામાાં. 

આ પ્રકાિની છૂટ પિ લેનખતમાાં િાંમનત અર્ૂક હોવી િહી. 

H. અનામતો (રડપોનઝટ્િ) (અનધનનયમનો ભાર્ VII) 
મકાનમાનલક માત્ર છેલલાાં મનહનાના ભાડા માટે રડપોનઝટ અને રિફાંડપાત્ર કી રડપોનઝટ લઇ શકે છે. ભાડ આતે રડપોનઝટ 

બીજા કોઇ પ્રકાિે આપવી પડતી નથી, જેમ કે પાળેલા પ્રાણી માટે રડપોનઝટ કે ન કિાન અનામત (ડેમેજ રડપોનઝટ). જો 

ભાડ આત અન્ય કાંઇપણ વધાિે ર્ૂકવે તો, ભાડ આત નાણાાં પિત મેળવવા લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે છે. 

ભાડ ાં અનામત (િને્ટ રડપોનઝટ) (એટલ ેક ેછેલલાાં મનહનાન ાં ભાડ ાં): ભાડ આત ભોર્વટો કિાિમાાં પ્રવેશે તે વખતે અથવા 

ત્યાિ પહેલાાં મકાનમાનલકને ભાડ ાં અનામતની (િેન્ટ રડપોનઝટની) જરૂિ પડી શકે છે. મકાનમાનલકે આ નાણાાંને ભોર્વટાના 

છેલલાાં િમયર્ાળા માટે ભાડ ાં તિીકે અર્ૂક લાર્  કિવા િહ્યાાં. િેન્ટ રડપોનઝટ એક મનહનાના ભાડાથી વધાિે અથવા એક 

ભાડાના િમયર્ાળા માટેના ભાડાથી (દા.ત. અઠવારડક ભોર્વટામાાં એક અઠવારડયાથી) વધાિે ના જ હોઇ શકે, બેમાાંથી 

ઓછી િકમ જ લાર્  પડશે. 

મકાનમાનલકે ભાડ આતને િેન્ટ રડપોનઝટ પિ દિ વષે વ્યાજ ર્ૂકવવ ાં જ િહ્ય ાં. જો ભાડ આતે િેન્ટ રડપોનઝટ ર્ૂકવ્યા પછી ભાડ ાં 

વધે તો, ભાડ આત િેન્ટ રડપોનઝટ વધાિે (ટોપ-અપ કિે) જેથી કિીને તે નવા ભાડા જેટલી િિખી િકમ િહે તેવી 

મકાનમાનલકને જરૂિ પડી શકે છે. મકાનમાનલક િેન્ટ રડપોનઝટ પિ મળતા વ્યાજનો ઉપયોર્ િેન્ટ રડપોનઝટ વધાિવા (ટોપ-

અપ કિવા) માટે કિી શકે છે. 

જો મકાનમાનલક ભાડ આતને િેન્ટલ ય નનટમાાં સ્થળાાંતરિત ના થવા દઇ શકે તો, મકાનમાનલકે રડપોનઝટ અર્ૂક પિત કિવી 

િહી, નિવાય કે ભાડ આત જ દ ાં ય નનટ ભાડે લેવા િાંમત થાય. 

ર્ાવી અનામત (કી રડપોનઝટ): જો મકાનમાનલક ર્ાવી(ઓ), રિમોટ એન્રી િાધનો કે કાર્ડિડ માટે રડપોનઝટ મેળવે તો, 

ભાડ આત ભોર્વટાના અાંતે તેઓની ર્ાવી(ઓ) પિત કિે ત્યાિે મકાનમાનલકે રડપોનઝટ અર્ૂક પિત કિવી. 

મકાનમાનલક ભાડ આતે માર્ેલી વધાિાની ર્ાવીઓ માટે રકમત વિૂલી શકે છે (ઉદાહિણ તિીકે, જો ભાડ આત વધાિાની 

ર્ાવી ઇચ્છે અથવા જો ભાડ આતે પોતાની ર્ાવી ખોઇ નાખી હોય), પિાંત  આ રકમત ર્ાવીઓની ખિેખિી રકમતથી વધાિે 

ના હોઇ શકે. આ કી રડપોનઝટ (ર્ાવી અનામત) નથી. 
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I. ભાડામાાં વધાિો અન ેઘટાડો (અનધનનયમનો ભાર્ VII) 

િામાન્ય િીતે, મકાનમાનલક દિ 12 મનહન ેફક્ત એક જ વાિ ભાડામાાં વધાિો કિી શકે. મકાનમાનલકે લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 

બોડડના યોગ્ય ફોમડનો ઉપયોર્ કિવો આવશ્યક છે અને ભાડા વધાિો અમલમાાં આવે તેના ઓછામાાં ઓછા 90 રદવિ 

પહેલા ભાડૂઆતન ેનોરટિ આપવી પણ આવશ્યક છે.

ભાડ ાં વધવાન ેિાંબાંનધત માર્ડિખેા 

મોટા ભાર્ના રકસ્િાઓમાાં, ભાડ ાં વધાિવાની માર્ડિેખાથી વધાિે ભાડ ાં વધાિી શકાત ાં નથી નિવાય કે લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 
બોડડ માર્ેિખા ઉપિાાંત ભાડામાાં વધાિો માંજૂિ કિે. દિ વષડ માટેની માર્ડિેખા લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડની વેબિાઇટ પિ 

જોઇ શકાય છે. કેટલાક નવા એકમો ભાડા વધાિાની માર્ડદર્શડકાને આનધન નથી જેમાાં નીર્ેના એકમો િામેલ છે:

• જે ઇમાિતનો કોઈ પણ ભાર્ નવેર્મબિ 15 2018ના િોજ અથવા તે પહેલા ક્યાિેય િહેણાાંક હેત  માટે િોકાયેલ ન 

હોય તેવી નવતિ ઇમાિતન ાં કોઈ એક એકમ

• જે વધાિાના ઉમેિણનો કોઈ પણ ભાર્ નવેર્મબિ 15 2018ના િોજ અથવા તે પહેલા ક્યાિેય િહેણાાંક હેત  માટે 

િોકાયેલ ન હતો એવ ાં હાલની ઇમાિતમાાં નવ ાં ઉમેિાયેલ કોઈ એક એકમ અને

• જે 15 નવેર્મબિ 2018 પછી બનાવવામાાં આવ્ય ાં હત ાં અને જે અનધનનયમમાાં નનધાડરિત આવશ્યકતાઓન ાં પાલન 

કિે છે તેવ ાં  હાલના મકાનમાાં એક બીજ ાં  નવ ાં એકમ જેમ કે બેિમેન્ટ અપાટડમેન્ટ. 

માર્ડિખેા ઉપિ ભાડામાાં વધાિો 

મકાનમાનલક ભાડ ાં વધાિવાની માર્ડિેખાથી ભાડામાાં વધાિાની માંજૂિી મેળવવા લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે 

છે. પ્રભાનવત ભાડ આતો લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડમાાં આ અિજીનો નવિોધ કિી શકે છે. 

ભાડામાાં આ પ્રકાિના વધાિાને માર્ડિેખા-ઉપિાાંતનો ભાડામાાં વધાિો કહેવામાાં આવે છે. લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ 

ભાડામાાં આ પ્રકાિના વધાિાને માંજૂિી આપી શકે છે જો: 

▪ મકાનમાનલકના નર્િપાનલકાના કિો અને દિોમાાં નોંધપાત્ર વધાિો થયો હોય 

▪ મકાનમાનલકે મોટા િમાિકામો કે નવીનીકિણ કિાવ્ય ાં હોય, અથવા 

▪ બાહ્ય નિક્ય રિટી િર્વડિીિના ખર્ાડઓ (એટલે કે મકાનમાનલકના કમડર્ાિીઓ દ્વાિા ન અપાતી િેવાઓ) વધ્યા 

હોય, અથવા બાહ્ય િ િક્ષા િેવાઓ પહેલી વાિ આપવામાાં આવી િહી હોય. 

મકાનમાનલક અને ભાડ આત માર્ડિેખા ઉપિાાંતના ભાડામાાં વધાિા માટે પણ િાંમત થઇ શકે છે, જો મકાનમાનલક 

નવીનીકિણ કિવા અથવા ભાડ આત માટે નવી િર્વડિ ઉમેિવા િાંમત થાય. ર્ોક્કિ નનયમો લાર્  પડે છે. 

ભાડામાાં ઘટાડો 

મકાનમાનલકે ભાડ ાં અર્ૂક ઘટાડવ ાં િહ્ય ાં જો: 

▪ નર્િપાનલકાનો નમલકત કિ 2.49 ટકાથી વધાિે િકમ જેટલો નીર્ો જાય, અથવા 

▪ િમાિકામો કે નવીનીકિણ માટે ર્ૂકવણી કિવા ભાડ ાં માર્ડિેખા ઉપિાાંત વધાિવામાાં આવ્ય ાં હત ાં અને ખર્ાડઓની 

પૂિી ર્ૂકવણી કિવામાાં આવી હોય (આ માત્ર ભાડ આતોને લાર્  પડે છે જેઓ એવા ય નનટમાાં િહેતા હતા જ્યાિે 

ઉપિની માર્ડિેખા પ્રમાણે ભાડામાાં વધાિો થયો હતો). 

ભાડ આત તેઓન ાં ભાડ ાં ઘટાડવા લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે છે જો: 
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▪ ભાડાલક્ષી નમલકત પિ નર્િપાનલકા નમલકત કિો કે દિો નીર્ા જાય 

▪ મકાનમાનલકે ભાડ ાં ઘટાર્ડયા વર્િ કોઇ િેવા ઘટાડી અથવા બાંધ કિી, અથવા 

▪ મકાનમાનલકે માર્ડિેખા ઉપિાાંત ભાડામાાં વધાિા માટે કિાિમાાં કિેલ ાં વર્ન પાળય ાં નહીં. 

J. નનભાવ-જાળવણી અન ેિમાિકામો (અનધનનયમના ભાર્ III, IV, V, અન ે

XIV)

મકાનમાનલકે ભાડાલક્ષી એકમ અને નમલકતને િાિી િમાિકામ કિાવેલી નસ્થનતમાાં અને તમામ આિોગ્ય, િ િક્ષા અને 

મેઇન્ટેનન્િ સ્ટાન્ડર્ડિડ (ધોિણો) િાથે િ િાંર્ત અર્ૂક િાખવી િહી. આમાાં એકમ િાથે િામેલ બાબતોની નનભાવ-

જાળવણી અને િમાિકામનો િમાવેશ થાય છે, જેમ કે ઉપકિણો, અને િામાન્ય નવસ્તાિો જેમ કે, પાર્કિંર્ની જગ્યાઓ, 

એનલવેટિડ, અને હૉલવે. 

ભાડ આતને તેઓના એકમ કે નમલકતના નનભાવ-જાળવણી અને િમાિકામમાાં િમસ્યાઓ હોય તો પણ તેઓએ પોતાન ાં 

ભાડ ાં અર્ૂક ર્ૂકવવ ાં િહ્ય ાં. જો ભાડ આતને નનભાવ-જાળવણી કે િમાિકામની િમસ્યા હોય તો, ભાડ આતે મકાનમાનલકને 

જાણ કિવી જોઇએ. જો જરૂિ પડે તો, ભાડ આત લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે છે. 

ભાડ આત, ભાડ આતના મહેમાન કે ભાડાલક્ષી એકમમાાં િહેનાિ બીજી કોઇ વ્યનક્ત દ્વાિા ભાડાલક્ષી એકમને કાિણભૂત 

થયેલા કોઇ ન કિાન માટે ભાડ આત જવાબદાિ િહે છે. આ કોઇક હેત િિ અથવા પૂિતી કાળજી ન લેવાને લીધે થયેલા કોઇ 

ન કિાનને લાર્  પડે છે. જો ભાડૂઆતે આવા ન કિાનન ાં િમાિકામ કિાવ્ય ાં ન હોય તો મકાનમાનલક લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ 

બોડડમાાં અિજી કિી શક ેછે. આમાાં એવા કોઇ ન કિાનનો િમાવેશ થતો નથી જે િમય નવતવાની િાથે ભાડાલક્ષી એકમના 

િામાન્ય વપિાશથી પરિણમે (“વૅિ એન્ડ ટૅિ (ઘિાિો)”). 

ભાડ આત ભાડાલક્ષી એકમની િામાન્ય િફાઇ માટે જવાબદાિ િહે છે, નિવાય કે મકાનમાનલકે કોઇ િફાઇ કિાવવા િાંમનત 

દશાડવી હોય. 

K. મહત્વપણૂડ િવેાઓ (અનધનનયમના ભાર્ I અન ેIII)

ર્િમ કે ઠાંડ ાં પાણી, બળતણ, વીજળી, ર્ૅિ અને હીટ એ “મહત્વપૂણડ િેવાઓ” છે. 

મકાનમાનલકે અર્ૂક ખાતિી કિવી િહી કે િેન્ટલ ય નનટમાાં એવ ાં હીકટાંર્ ઉપકિણ હોય જે િપ્ટેર્મબિ 1 થી જૂન 15 િ ધી 

લઘ ત્તમ 20° િેનલિયિન ાં ઉષ્ણતામાન જાળવવા િક્ષમ હોય. કેટલાક ર્મય નનનિપલ બાય-લૉઝમાાં (નર્િપાનલકાના પેટા 

નનયમોમાાં) વધાિે કડક જરૂરિયાતો હોઇ શકે. 

મકાનમાનલકે ભોર્વટો કિાિ હેઠળ પૂિી પાડવાની હોય તેવી કોઇ મહત્વપૂણડ િેવા, િાંભાળ િેવા કે ખાદ્ય પદાથડનો 

વ્યાજબી પ િવઠો મકાનમાનલક પાછો ના ખેંર્ી શકે અથવા બાંધ કિી શકે નહીં. જો કોઇ મહત્વપૂણડ િેવા કાપી લેવામાાં 

આવી હોય કાિણ કે મકાનમાનલક તેન ાં નબલ ર્ૂકવવામાાં નનષ્ફળ િહ્યાાં હતા તો, મકાનમાનલકે તે િેવા પાછી ખેંર્ી લીધી 

હોવાન ાં માનવામાાં આવશે. જોકે, જો કોઇ મહત્વપૂણડ િર્વડિ કાપી લેવામાાં આવે અથવા બાંધ કિવામાાં આવે કાિણ કે 

ભાડ આત પોતાન ાં ય રટનલટી નબલ ર્ૂકવવામાાં નનષ્ફળ િહ્યા હોય તો, ભાડ આત એવો દાવો ના કિી શકે કે મકાનમાનલકે 

મહત્વપૂણડ િેવા પાછી ખેંર્ી લીધી. 

મકાનમાનલક કોઇ મહત્વપૂણડ િેવા, િાંભાળ િેવા કે ખાદ્ય પદાથડના વ્યાજબી પ િવઠા િાથે જાણી જોઇને હસ્તક્ષેપ ના કિી 

શકે, પછી ભલે મકાનમાનલક ભોર્વટો કિાિ હેઠળ પ િવઠો પૂિો પાડવા બાંધાયેલા હોય કે નહીં. 
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L. િતામણી (અનધનનયમના ભાર્ III અન ેIV) 

મકાનમાનલક (કે મકાનમાનલક વતી કાયડિત કોઇપણ વ્યનક્ત, જેમ કે િ નપ્રન્ટેન્ડન્ટ કે પ્રોપટી મેનેજિ) દ્વાિા ભાડ આતને 

હેિાનર્નત (િતામણી), અથવા ભાડ આત દ્વાિા મકાનમાનલકને હેિાનર્નત કાયદો નવિોધી છે. જો મકાનમાનલક કે 

ભાડ આત િતામણીનો અન ભવ કિતા હોય તો, તેઓ લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે છે. 

M. ભદેભાવ  
જો મકાનમાનલક (મકાનમાનલક માટે કાયડિત કોઇ વ્યનક્ત) ઓન્ટેરિયો હ્ય મન િાઇટ્િ કોડ (ધી કોડ) હેઠળ ભેદભાવના 

નનષેધ ધોિણો આધાિે ભાડ આત િામે ભેદભાવ િાખે તો, તેઓ આ િાંનહતા (કોડ) હેઠળ ભાડ આતના અનધકાિોન ાં ઉલલાંઘન 

કિી િહ્યાાં હોય તેવ ાં બની શકે. લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડ ભેદભાવને ધ્યાનમાાં લઇ શકે જો તે  િેનિડેનન્િયલ ટેનન્િીઝ 

એક્ટ, 2006 (એક્ટ - અનધનનયમ) હેઠળની અિજીને િાંબાંનધત હોય. અન્ય પરિનસ્થનતઓમાાં, ભાડ આતને પોતાનો કેિ 

હ્ય મન િાઇટ્િ રરબ્ય નલ ઓફ ઓન્ટેરિયો િમક્ષ લાવવાની જરૂિ પડી શકે. 

N. મકાનમાનલકનો િને્ટલ ય નનટમાાં પ્રવશે (અનધનનયમનો ભાર્ III) 

ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટનો વ્યાજબી ભોર્વટો (દા.ત. શાાંતપણે ભોર્વટો, વ્યાજબી એકાાંત, ર્ેિવ્યાજબી ઉત્પાતમાાંથી 

મ નક્ત અને િેન્ટલ ય નનટનો એકમાત્ર ઉપયોર્) મેળવવાને પાત્ર બને છે. 

મકાનમાનલક માત્ર નીરે્ના કાિણોિિ 24 કલાકની લેનખત નોરટિ વડે િેન્ટલ ય નનટમાાં પ્રવેશી શકે છે: 

▪ િમાિકામો કિાવવા 

▪ ય નનટન ાં નનિીક્ષણ કિવા જો િમાિકામની જરૂિ હોય, જો નનિીક્ષણ વ્યાજબી હોય 

▪ િેન્ટલ ય નનટ િાંભનવત ખિીદનાિ, વીમા કાંપની કે ર્ીિો આપનાિને બતાવવા 

▪ િીયલ એસ્ટેટ એજન્ટ િાંભનવત ખિીદનાિને ય નનટ દેખાડી શકે તે માટે 

▪ આવાિીય ઇમાિતને કોન્ડોનમનનયમમાાં રૂપાાંતરિત કિતા પહેલાાં નમલકતન ાં નનિીક્ષણ કિાવવ ાં, અથવા 

▪ ભોર્વટો કિાિમાાં યાદીબદ્ધ કોઇ વ્યાજબી હેત િિ. 

લેનખત નોરટિમાાં પ્રવેશ માટેના કાિણનો અર્ૂક િમાવેશ થવો જોઇએ અને તાિીખ અને િમય (િવાિે 8 વાગ્યાથી િાત્રે 8 

વાગ્યા વચ્ર્ેનો િમય) અર્ૂક જણાવવો જોઇએ કે મકાનમાનલક ય નનટમાાં ક્યાિે પ્રવેશશે. યોગ્ય નોરટિ િાથે, ભાડ આત ઘિે 

ના હોય ત્યાિે મકાનમાનલક ય નનટમાાં પ્રવેશી શકે છે. 

મકાનમાનલકે નીરે્ જણાવેલા રકસ્િાઓમાાં પ્રવેશવા નોરટિ આપવાની િહેતી નથી: 

▪ કટોકટીના રકસ્િામાાં 

▪ જો ભાડ આત પ્રવેશની િાંમનત આપે 

▪ જો ભોર્વટો કિાિમાાં ય નનટની િફાઇ મકાનમાનલકે કિાવવાની હોય, અથવા 

▪ જો ભોર્વટો િમાપ્ત થવાનો હોય અને મકાનમાનલક િાંભનવત નવા ભાડ આતને ય નનટ દેખાડવા ઇચ્છતા હોય, 

તો – મકાનમાનલક માત્ર િવાિના 8:00 વાગ્યાથી િાત્રે 8:00 વાગ્યા વચ્ર્ેના િમયમાાં ય નનટ દેખાડી શકે છે અને 
આ ક્યાિે થશે તેની ભાડ આતને જાણ કિવા વ્યાજબી પ્રયત્ન અર્ૂક કિવો િહ્યો. 
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O. તાળાઓ (અનધનનયમના ભાર્ III અન ેIV) 

મકાનમાનલક ભાડ આતને નવી ર્ાવીઓ આપે નનહ તે નિવાય મકાનમાનલક િેન્ટલ ય નનટના તાળાઓ બદલી શકે નહીં. 

મકાનમાનલકની લેનખત િાંમનત વર્િ ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટના તાળાઓ બદલી શકે નહીં. 

P. િોંપવ ાં ક ેપટેાભાડ ેઆપવ ાં (અનધનનયમનો ભાર્ VI) 

ભાડ આત માત્ર મકાનમાનલકની િાંમનત લઇને િેન્ટલ ય નનટ બીજી કોઇ વ્યનક્તને િોંપી શકે કે પેટાભાડે આપી શકે. 

મકાનમાનલક મન્િવી કે ર્ેિવ્યાજબી િીતે િેન્ટલ ય નનટના િાંભનવત અિાઇની (નામે કિાવનાિ) માટે કે પેટાભાડે આપવા 

િાંમનત પાછી ખેંર્ી શકે નહીં. 

 િોંપણી: કોઇ િોંપણીમાાં, ભાડ આત પોતાનો િેન્ટલ ય નનટનો કબજો િાખવાનો અનધકાિ કોઇ ર્ોક્કિ વ્યનક્તને 

તબદીલ કિે છે. નવી વ્યનક્ત ભાડ આતની જગ્યાએ આવે છે, અને ભોર્વટો કિાિ એકિિખો જ િહે છે. 

 પેટાભાડે આપવ ાં: પેટાભાડે આપવાન ાં ત્યાિે બને છે જ્યાિે ભાડ આત િેન્ટલ ય નનટ ખાલી કિી દે, બીજી કોઇ 

વ્યનક્તને (‘પેટા-ભાડ આત’ને) ર્ોક્કિ તાિીખ િ ધી ત્યાાં િહેવા દે, અને ભોર્વટો પૂિો થાય ત્યાિ પહેલાાં ય નનટમાાં 
પિત ફિી શકે છે. ભોર્વટો કિાિ અને મકાનમાનલક-ભાડ આત િાંબાંધ બદલાતો નથી. 

 

િેન્ટલ ય નનટ પેટાભાડે આપનાિ ભાડ આત આ કિી શકે નહીં: 

▪ િેન્ટલ ય નનટ માટે મકાનમાનલકના ભાડા કિતા વધાિે ભાડ ાં વિૂલી શકે નહીં 

▪ િેન્ટલ ય નનટ પેટાભાડે આપવા માટે વધાિાની કોઇ ફી ઉઘિાવી શકે નહીં, અથવા 

▪ વધાિાનો િામાન કે િેવાઓ માટે પેટા-ભાડ આત પાિે વિૂલાત કિી શકે નહીં. 

Q. મહમેાનો (અનધનનયમનો ભાર્ III) 

મકાનમાનલક ભાડ આત દ્વાિા મહેમાનો બોલાવવાન ાં િોકી શકે નનહ, ભાડ આતે મહેમાનો આવતા પહેલાાં મકાનમાનલકને 

જાણ કિવી પડે અથવા મકાનમાનલકની પિવાનર્ી લેવી પડે તેવ ાં બની શકે નહીં. મકાનમાનલક વધાિાની ફી વિૂલી શકે 

નહીં અથવા િેન્ટલ ય નનટમાાં મહેમાનોને લીધે ભાડ ાં વધાિી શકે નહીં. જોકે, ભાડ આત પોતાના મહેમાનો માટે જવાબદાિ 

િહે છે. 

મકાનમાનલક ભાડ આતને રૂમમેટ િાખતા િોકી શકે નનહ, જ્યાાં િ ધી ભોર્વટો ધોિણો પિ ર્મય નનનિપલ બાય-લૉઝન ાં 

(નર્િપાનલકાના પેટા નનયમોન ાં) આદિ કિવામાાં આવત ાં હોય.

જો ભાડૂત પોતાન ાં િાંપૂણડ એકમ કોઈ બીજી વ્યનક્તન ેભાડે આપે (દા.ત. ટૂાંકા ર્ાળાના ભાડા પિ) તો એ વ્યનક્ત "મહેમાન" 

નથી. ભાડૂઆતે મકાનમાનલકની પિવાનર્ી લેવી પડી શક.ે 

R. પાળલેા પ્રાણીઓ (અનધનનયમનો ભાર્ III) 

ભોર્વટો કિાિ િેન્ટલ ય નનટમાાં અથવા આવાિીય ઇમાિતમાાં કે આિપાિ પ્રાણીઓને નનષેધ કિી શકે નહીં. 
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એવા કેટલાક રકસ્િાઓ થાય છે જ્યાાં પાળેલ ાં પ્રાણી ધિાવનાિ ભાડ આત ય નનટ ખાલી કિે તે માટે મકાનમાનલક લેન્ડલોડડ 

એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે છે. કેટલાક િામાન્ય ઉદાહિણો છે: 

▪ પાળેલ ાં પ્રાણી વધાિે પડતો અવાજ કિત ાં હોય, ય નનટને ન કિાન પહોંર્ાડત ાં હોય અથવા અન્ય ભાડ આતોને 

એલર્જી પ્રત્યાઘાતો કિાવત ાં હોય. 

▪ જાનત કે પ્રજાનત િહજ િીતે ભયજનક હોય. 

▪ કોન્ડોનમનનયમ કોપોિેશનના નનયમો પાળેલા પ્રાણીઓની છૂટ આપત ાં નથી. 

S. ધમૂ્રપાન (અનધનનયમનો ભાર્ V) 

આ અનધનનયમમાાં િેન્ટલ ય નનટમાાં ધૂમ્રપાનની ર્ર્ાડ થતી નથી. મકાનમાનલક અને ભાડ આત ય નનટમાાં, અને/અથવા 

મકાનમાનલકની નમલકતમાાં ધૂૂ્મ્રપાન કાાં તો કિવા દેવા અથવા તો નનષેધ કિવા િાંમત થવા સ્ટાન્ડડડ લીઝની કલમ 10 

ઉપયોર્માાં લઇ શકે છે. 

લીઝ ધૂમ્રપાન નનષેધ ના કિે તો પણ, મકાનમાનલક ભોર્વટો િમાપ્ત કિવા લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે 

જો ધૂમ્રપાન: 

▪ મકાનમાનલક કે અન્ય ભાડ આતોના વ્યાજબી ભોર્વટામાાં નોંધપાત્ર િીતે હસ્તક્ષેપ કિે 

▪ અન નર્ત ન કિાનન ાં કાિણ બને 

▪ િ િક્ષા બર્ાડે, અથવા 

▪ મકાનમાનલકના બીજા કોઇ કાયદેિિ અનધકાિ, લાભ કે નહત િાથે નોંધપાત્ર િીતે હસ્તક્ષેપ કિે. 

જો ભાડ આત માને કે તેઓની ઇમાિતમાાં ધૂમ્રપાન કિનાિ બીજા લોકો તેઓના આિોગ્ય કે િ િક્ષાને પ્રભાનવત કિતા હોય, 

નનભાવ-જાળવણી ધોિણોનો ભાંર્ કિતા હોય, અથવા િેન્ટલ ય નનટના તેઓના વ્યાજબી ભોર્વટામાાં નોંધપાત્ર િીતે 

હસ્તક્ષેપ કિતા હોય તો, તેઓએ લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડનો િાંપકડ કિતા પહેલાાં તેની ર્ર્ાડ તેઓના મકાનમાનલક િાથે 

કિવી જોઇએ. 

T. સ્મોક એન્ડ કાબડન મોનોક્િાઇડ ઍલાર્મિડ  
મકાનમાનલકે િેન્ટલ ય નનટ અર્ૂકપણે કાયડિત સ્મોક ઍલાર્મિડ િાથે અને, લાર્  પડત ાં હોય ત્યાાં, કાબડન મોનોક્િાઇડ 

ઍલાર્મિડ િાથે પૂરાં પાડવ ાં િહ્ય ાં. મકાનમાનલક સ્મોક એન્ડ કાબડન મોનોક્િાઇડ ઍલાર્મિડને કાયડિત નસ્થનતમાાં િાખવા માટે 

જવાબદાિ હોય છે, જેમાાં બેટિી બદલવાન ાં િામેલ છે. ભાડ આતે કોઇ સ્મોક કે કાબડન મોનોક્િાઇડ ઍલામડ બાંધ ન જ 

કિવા અથવા તેની િાથે ર્ેડા ન જ કિવા અને તેઓએ મકાનમાનલકને તાત્કાનલક જાણ અર્ૂક કિવી જો કોઇ ઍલાર્મિડ 

યોગ્ય િીતે કામ ના કિતા હોય. 

U. નવવાદો ઉકલેવા 
મકાનમાનલક અને ભાડ આતે કાયદાઓ અન િિવા જરૂિી હોય છે. જો તેઓને કોઇ િમસ્યાઓ કે અિાંમનત હોય તો, 

મકાનમાનલકે અને ભાડ આતે પહેલા નવવાદની ર્ર્ાડ કિવી અને પોતાની જાતે તેને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કિવો જોઇએ. જ 

મકાનમાનલક કે ભાડ આતને લાર્ે કે બેમાાંથી કોઇ કાયદાન ાં પાલન કિી િહ્ય ાં નથી તો, તેઓ નવવાદ ઉકેલવા તેઓ લેન્ડલોડડ 

એન્ડ ટેનન્ટ બોડડને અિજી કિી શકે કે કેમ તે િનહત, પોતાના અનધકાિો અને જવાબદાિીઓને લર્તી માનહતી માટે 

લેન્ડલોડડ એન્ડ ટેનન્ટ બોડડનો િાંપકડ કિી શકે. 
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