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வாடகை வீட்டுவசதிை்குரிய
ஒரு ப ாதுவான குத்தகை
ஒ ் ந் த வழிைாட்டி
மார்ச் 2021

வாடகை வீட்டுவசதிை்குரிய ஒரு
ப ாதுவான குத்தகை ஒ ் ந் த வழிைாட்டி
ஒன்ராறிய ாவில் இருக்கும் வாடகைக் குடி ிருப்புைகை வாடகைக்
குடி ிருப்புச் சட்டம், 2006 (சட்டம்) நெறிப்படுத்துைின்றது.
நசாத்துக்கு நசாந்தக்ைாரர்ைளும் வாடகைக் குடி ிருப்பாைர்ைளும்
நபாதுவான குத்தகைப் படிவத்கதப் (நபாதுவான குத்தகை)
புரிந்துநைாண்டு ெிரப்புவதில் உதவுவதற்ைாை இந்த ஆவணமானது பல
நமாழிைைில் ைிகடக்ைப்நபறுைிறது. நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்கத
அரசு அகமச்சைம் மற்றும் நுைர்யவார் யசகவைள் மத்தி படிவங்ைள்
ைைஞ்சி த்தில் ைாணலாம் (Ministry of Government and Consumer Services
Central Forms Repository)
இந்த வழிகாட்டி தகவலளிக்கும் ந ாக்கங்களுக்காக மட்டுநம,
மற்றும் ப ாதுவான குத்தகக ஒப் ந்தம் அல்லது சட்டம்
ஆகியவற்றுக்கான சட்ட ரீதியான ஆநலாசகன வழங்குவதற்கான
உத்நதசம் பகாண்டதல்ல.
உங்களுக்கு சட்டரீதியான ஆநலாசகன நதகவயானால்,
வழக்கறிஞரின் ஆநலாசகனகயநய ாட நவண்டும்.

ீ ங்கள் ஒரு

ஏப்ரல் 30, 2018 யததி ன்று அல்லது அதற்குப் பின்னர்
கைந ாப்பமிடப்படும் நபரும்பாலான தனி ார் வாடகைக்
குடி ிருப்புக்ைளுக்ைான புதி ஒப்பந்தங்ைளுக்கு நபாதுவான குத்தகைப்
பத்திரம் ைட்டா மாைத் யதகவப்படுைிறது. இதில், இந்தச் சட்டத்தின் ைீ ழாை
இருக்கும் உரிகமைள் மற்றும் நபாறுப்புைள் பற்றி தைவல்ைளும் இடம்
நபறுைின்றன.
நபாதுவான குத்தகை ானது, பராமரிப்பைங்ைள், நமாகபல் ய
ாம்
பூங்ைாக்ைள் மற்றும் ெிலக் குத்தகை சமுதா ங்ைளுக்கும், நபரும்பாலான
சமூை மற்றும் ஆதரவைிக்ைின்ற வட்டுவசதி,
ீ
பிற சில வகை சிறப்பு
வாடகைக் ைட்டிடங்ைள் மற்றும் கூட்டுறவு வட்டு
ீ
வசதி ஆைி வற்றுக்கும்
நபாருந்தாது.
ெீங்ைள் ஒரு நபாதுவான குத்தகைக்கு உரிகம நபற்றிருந்தாலும்,
குத்தகைப் பத்திரத்கதப் நபறவில்கல
உரிகம

ானால் , உங்ைள் வட்டு
ீ

ாைரிடம் எழுத்துப்பூர்வமாை ஒரு பிரதிக

அகதக் யைாரி

க் யைளுங்ைள். ெீங்ைள்

வுடன், அவர்ைள் அகத 21 ைாலண்டர் ொட்ைளுக்குள்

உங்ைளுக்குக் நைாடுக்ை யவண்டும். இல்கலந

னில் ெீங்ைள் ஒரு மாத

வாடகை வீட்டுவசதிை்குரிய ஒரு ப ாதுவான குத்தகை ஒ ் ந்த வழிைாட்டி
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வாடகைக

க் நைாடுக்ைாது ெிறுத்தி கவக்ைலாம்.

ஒரு மாத வாடகைக ெீங்ைள் ெிறுத்தி 30 ைலண்டர் ொட்ைளுக்குப்
பின்னரும் ெீங்ைள் நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்கதப் நபறவில்கல
எனில், ெிறுத்தி கவக்ைப்பட்ட வாடகைக

ெீங்ையை கவத்திருக்ைலாம்.

அயதயபால், உங்ைளுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ைாலத்துக்ைான குத்தகை
ஒப்பந்தம் இருந்தும், ஒரு நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரம்
வழங்ைப்படவில்கல எனில், உங்ைள் குறிப்பிட்ட ைாலத்துக்ைான
குத்தகைக அதற்கு முன்கூட்டிய ெிறுத்துவதற்குச் சிறப்பு விதிைள்
உங்ைகை அனுமதிக்ைின்றன.
ஒன்ராறிய ாவின் மனித உரிகமைள் விதிமுகற ின் ைீ ழாை, வட்டுவசதி
ீ
நபறுவதில் எந்தவித பாகுபாடு அல்லது துன்புறுத்தல் இல்லாத
சமத்துவமான ெடத்கதக்கு ஒவ்நவாருவரும் உரிகம
நைாண்டிருக்ைின்றனர். ஒரு குத்தகை என்பது சட்டத்தின் ைீ ழாை இருக்கும்
ஒரு உரிகம அல்லது நபாறுப்பிகனப் புறம் தள்ைிவிடாது.
இந்த ஆவணத்தில் இரண்டு பாைங்ைள் உள்ைன:

ப ாதுவான குத்தககப்
குதிகள்

த்திரத்தின்

இந்தப் பாைமானது நபாதுவான குத்தகைப் படிவத்கத ெிரப்புவதில்,
உங்ைளுக்கு உதவுவதற்ைான உத்யதசம் நைாண்டது. இ ல்தரமான
குத்தகைப் படிவத்தில், பக்ைம் 5 இல் நதாடங்ைி, ஒவ்நவாரு பிரிவிலும்
என்நனன்ன இருக்ைின்றன எனும் தைவல்ைகை இது வழங்குைிறது.
நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் அகனத்துப் பிரிவுைளும்
ைட்டா மானகவ மற்றும் மாற்றப்பட முடி ாதகவ. இதகனப் பூர்த்தி
நசய்தவுடன், நபாதுவான குத்தகை ானது ைட்டிட உரிகம ாைருக்கும்
வாடகைதாரருக்கும் இகடய ஒரு ஒப்பந்தத்கத உண்டாக்ைிவிடுைிறது

எனது உரிகமகள் மற்றும் ப ாறுப்புக்கள்

இந்தப் பாைமானது, பக்ைம் 13 இல் நதாடங்ைி, இந்தச் சட்டத்தின் ைீ ழாை
ைட்டிட உரிகம ாைர்ைள் மற்றும் வாடகைதாரர்ைைின் உரிகமைள் மற்றும்
நபாறுப்புைள் பற்றி யமலும் தைவல்ைகை வழங்குைிறது. இந்தத்
தைவல்ைள், நபாதுவான குத்தகை ின் பிற்யசர்க்கை ில்
வழங்ைப்பட்டிருக்ைின்ற அயத தைவல்ைள் தான்.
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உங்களுக்குக் நகள்விகள் இருந்தால்
வட்டு
ீ
உரிகம

ாைர்ைள் மற்றும் வாடகைக்குடி

ிருப்பாைர்ைள் சகப

(Landlord and Tenant Board) இந்தச் சட்டத்தின் ைீ ழாை ’ வட்டு
ீ

உரிகம ாைர்ைள்’ மற்றும் ’வாடகை க்குடி ிருப்பாைர்ைள் ’
ஆைிய ாருக்ைான உரிகமைள் மற்றும் நபாறுப்புைள் பற்றி தைவல்ைகை
வழங்குைின்றன (இது ஆங்ைிலம் மற்றும் பிநரஞ்சு நமாழிைைில்
ைிகடக்ைிறது).

யமலதிை தைவல்ைளுக்கு, ைீ யழயுள்ை எண்ைைில் ஒன்கற
ெீங்ைள் அகழக்ைலாம் அல்லது ெில உரிகம ாைர்
மற்றும் வாடகைக் குடி ிருப்பாைர் சகப ின்
வகலத்தைத்கதப் பார்கவ ிடலாம்.
ைட்டணமில்லா எண்: 1-888-332-3234
நராறன்யரா பகுதி: 416-645-8080
TTY: 1-800-855-0511
வகலத்தைம்: www.tribunalsontario.ca/ltb
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பாகம் 1: பபாதுவான குத்தககப்
பத்திரத்தின் பகுதிகள்
நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரம் (வாடகைக் குடி ிருப்பு ஒப்பந்தம் என
அதன் சட்டப் நப ரால் அறி ப்படுைிறது ப ாதுவான குத்தககப் த்திரம்
/ Convention de location à usage d’habitation) பூர்த்தி நசய் ப்படும்யபாது
அது நசாத்தின் உரிகம ாைர்ைள் மற்றும் வாடகைதாரர்ைள்
ஆைிய

ாருக்கு இகடய

ஒரு ஒப்பந்தத்கத உருவாக்குைிறது.

இந்த நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் ஒவ்நவாரு பிரிவிகனயும்
ெீங்ைள் பூர்த்தி நசய்

யவண்டும்.

1. ஒ ் ந் தம் ஏற்

டுத்திை்பைாள் ளும்

தர ் பினர்
வாடகைக்கு விடுவதற்குச் சம்மதித்துக்நைாள்ளும் நசாத்தின்
உரிகம ாைர்(ைள்) மற்றும் வாடகைதாரர்(ைள்) இன் நப ர்ைகை இந்தப்
பிரிவு நைாண்டுள்ைது.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 13 இல் இருக்ைின்ற பாைம் B க

ப்

பார்க்ைவும்.

2. வாடகைை்கு விடும் அலகு
இந்தப் பிரிவானது வாடகைக்கு விடப்படும் பகுதிக
முைவரிக யும் விவரிக்ைிறது.

யும் அதன்

இந்தப் பிரிவில் வாைனத் தரிப்பிடங்ைைின் எண்ணிக்கை - அப்படி ஏதும்
இருந்தால் - மற்றும் அவற்றின் அகமவிடம் பற்றி விவரிக்ைிறது.
வாடகைக்கு விடப்படும் அலைானது ஒரு அடுக்குமாடிக் குடி
இருந்தால்:
•
•

ிருப்பாை

அது இந்தப் பகுதி ில் சுட்டிக் ைாட்டப்பட யவண்டும்.
ைட்டிடச் நசாந்தக்ைாரரால் அைிக்ைப்படும் அடுக்குமாடிக்
குடி ிருப்புக்ைான உறுதிநமாழி, உபசட்டங்ைள் மற்றும் விதிைள்
ஆைி வற்கறப் பின்பற்ற வாடகைதாரரும் கூட சம்மதிக்ைிறார்.

ாைம் 1: ப ாதுவான குத்தகை ்

த்திரத்தின்

குதிைள்
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3. பதாடர்புை் ைான தைவல் ைள்
இந்தப் பிரிவில் அறிவிப்புைள் அனுப்பப்பட யவண்டி
வட்டுஉரிகம
ீ
ாைரின் முைவரி உள்ைது. வாடகைதாரர் முகற ான ஒரு
அறிவிப்பிகன (உதாரணத்துக்கு. குத்தகைக முடிவுக்குக் நைாண்டு
வரும் அறிவிப்பு) நைாடுக்ை யவண்டுமா ின் , அது இந்த முைவரிக்கு
அனுப்பப்பட யவண்டும்.

நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் முகற ான
அறிவிப்புக்ைகை மின்னஞ்சல் மூலமாைப் நபறுவதற்கும் கூட இந்தப்

பிரிவானது அனுமதிக்ைிறது, மற்றும், அவரவர் மின்னஞ்சல் முைவரிைகை
உள்ைடக்குவதற்குரி
நசாத்துக்கு உரிகம

இகடநவைிைகையும் அகமத்துக் நைாடுக்ைிறது.

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகப (Landlord and Tenant

Board) விதிைைினால் அனுமதிக்ைப்படும் பட்சத்தில், முகற
அறிவிப்புக்ைள் மின்னஞ்சல் வழி

ான

ாை மட்டுயம நைாடுக்ைப்பட யவண்டும்.

எந்நதந்த அறிவிப்புக்ைள் மின்னணுரீதி ாை அனுப்பப்படலாம் எனத்
நதரிந்துநைாள்வதற்கு நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்
அைிய ாகர ெீங்ைள் நதாடர்பு நைாள்ைலாம்.
அவசர ைாலத்தி அல்லது தினசரி தைவல் பரிமாற்றத்திற்ைான கூடுதல்
நதாடர்பு விபரங்ைகை நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் அைிப்பதற்ைான ஒரு
வசதிக யும் இந்தப் பிரிவானது உள்ைடக்குைிறது.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 13 இல் பாைம் B மற்றும் பக்ைம் 18 இல்
பாைம் E ஆைி

வற்கறப் பார்க்ைவும்.

4. வாடகை ஒ ் ந் தத்திற் ைான ைாலம்
வாடகைக்கு விடப்படும் அலைில் குடிய றுவதற்ைான உரிகமக
வாடகைதாரர் எந்தத் யததி ிலிருந்து நைாண்டிருப்பார் என்றும்,
வாடகைக்கு குடி ிருக்கும் ைாலம் (ைால எல்கல) எவ்வைவு எனவும்
இந்தப் பிரிவு கூறுைிறது.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 14 இல் பாைம் C மற்றும் பக்ைம் 14 இல்
பாைம் D க

ப் பார்க்ைவும்.
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5. வாடகை
நமாத்த வாடகைத் நதாகைக

(சட்டப்படி

ான வாடகை என்றும்

அகழக்ைப்படும்) இந்தப் பிரிவு உள்ைடக்குைின்றது. நமாத்த வாடகைத்
நதாகை

ானது (சட்டப்படி

ான வாடகை) [நபாதுவான குத்தகைப்

பத்திரத்தில் “பமாத்த வாடககt (சட்டப் டியான வாடகக ) / Loyer total
(loyer légal)” என இது அகழக்ைப்படுைின்றது ] இதுெிகல

ான குத்தகைப்

பத்திரத்தின் உப பிரிவு 5(b) இல் குறிப்பிடப்படும் பின்வரும்
ைட்டணங்ைைின் நமாத்த கூட்டுத்நதாகை
•
•

ாகும்.

வாடகைக்கு விடும் பகுதிக்ைான அடிப்பகட வாடகை
வாைனத் தரிப்பிடம் அல்லது பிற யசகவைள் மற்றும் வாடகைக்கு
விடுபவர் வாடகைக்குடி

ிருப்பாைருக்கு வழங்கும் ெீர், மின்சாரம்,

பாதுைாப்புப் நபட்டைம், குைிரூட்டி யபான்ற யசகவைளுக்ைானயவறு
தனிப்பட்ட ைட்டணங்ைள்
எந்தவிதமான எதிர்ைால வாடகை அதிைரிப்பும் நமாத்த வாடகை
அடிப்பகட

ில்தான் இருக்கும் .

ின்

வாடகைத் நதாகைக எப்யபாது நசலுத்துவது, ாருக்கு நசலுத்துவது,
பணம் நசலுத்த என்ன வழிமுகறைகைக் கை ாை யவண்டும், மற்றும் ெிதி
ெிறுவனங்ைைினால் ைாயசாகலைள் திருப்பி அனுப்பப்பட்டு அதன்
ைாரணமான ெிர்வாை நசலவுைள் ஏதும் இருப்பின் அகவ பற்றியும் இந்தப்
பிரிவு எடுத்துகரக்ைிறது.

கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 18 இல் பாைம் F ஐயும் மற்றும் பக்ைம் 21
இன் பாைம் I ஐயும் பார்க்ைவும்.

6. சசகவைள் மற் றும்

யன் ாடுைள்

நமாத்த வாடகை ில் (சட்டப்படி ான வாடகை) எந்த யசகவைள்
யசர்க்ைப்பட்டுள்ைன - எகவ யசர்க்ைப்படவில்கல என இந்தப்பிரிவு

அகமத்துக் நைாடுக்ைிறது [நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தில் “Total Rent
(Lawful Rent) / Loyer total (loyer légal)” என இது அகழக்ைப்படுைின்றது] .
இதில் அடிப்பகட வாடகை
ப

ில் யசர்க்ைப்பட்டுள்ை யசகவைள் மற்றும்

ன்பாடுைள் அத்துடன் நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் பிரிவு 5(b)
ில் நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் அகமத்துக் நைாடுத்த தனிக்
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ைட்டணங்ைகைச் சார்ந்த யசகவைள் ஆைி
அடங்கும்.

இரண்டு வகைைளும்

சில ெிைழ்வுைைில், பின்நனாரு சம த்தில் வாடகை அதிைரிப்பு
நசய்துநைாள்வதன்யபரில் பிற யசகவைகைச் யசர்த்துக்நைாள்வதற்கு
நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைலாம்.
உதாரணமாை. குைிரூட்டி ின் அதிைப்படி ான பாவகனக்ைாை குறிப்பிட்ட
பருவைாலத்துக்கு வாடகை அதிைரிப்பு ஒன்கறச் நசய்வதற்கு வட்டு
ீ
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைலாம்.
வாடகைக்கு விடப்பட்ட அலைில் ைிகடக்ைின்ற ப ன்பாடுைளுக்ைான
(மின்சாரம், நவப்பம், தண்ணர்)
ீ நபாறுப்பு ாருகட து என்பது
பற்றியும்கூட இந்தப் பிரிவில் நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும்
வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைிறார்ைள்.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 24 இல் பாைம் K க

ப் பார்க்ைவும்.

7. வாடகை தள் ளு டிைள்
இந்தப்பிரிவானது நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் ஒருவர் வாடகை
தள்ளுபடி நைாடுப்பதற்கு அனுமதிப்பதுடன் அதற்ைான
.வகர கறைகையும் விவரிக்ைின்றது.

ில்

வாடகை ில் தள்ளுபடி நசய்த பின்னர், நபாதுவான குத்தகைப்
பத்திரத்தின் பிரிவு 5 இல் ஒப்புக்நைாள்ைப்பட்ட நமாத்த வாடகைக யும்
(சட்டப்படி ான வாடகை) ஏயதனும் சட்டப்படி ான அதிைரிப்புக்ைகையும்
வாடகைதாரர் [நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தில் “Total Rent (Lawful

Rent) / Loyer total (loyer légal) என இது அகழக்ைப்படுைின்றது”] நசலுத்த
யவண்டும்.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 19 இல் பாைம் G க

ப் பார்க்ைவும்.

8. வாடகை கவ ் புத்பதாகை
இந்தப் பிரிவில், ஏயதனும் வாடகை கவப்புத்நதாகை யதகவ ா எனவும்
அதற்ைான நதாகைக யும் நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும்
ஒப்புக்நைாள்ைிறார்ைள். இதற்ைான நதாகைக்கு, சட்டம் வரம்பு
குறிப்பதுடன் அகத எப்படிக் கை ாை யவண்டும் எனவும் குறிக்ைிறது.
வாடகை கவப்புத்நதாகைக யசதத்திற்ைான கவப்புத்நதாகை ாை
உபய ாைிக்ைலாைாது.
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கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 19 இல் பாைம் H ஐ பார்க்ைவும்.

9. முை்கிய கவ ் புத்பதாகை
இந்தப் பிரிவில், முக்ைி கவப்புத்நதாகை யதகவ ா எனவும்
அப்படி ானால் நதாகை எவ்வைவு எனவும் நசாத்துக்கு உரிகம

ாைரும்

வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைிறார்ைள். இதற்ைான நதாகைக்கு, சட்டம்
வரம்பு குறிப்பதுடன் அகத எப்படிக் கை
குறிக்ைிறது.

ாை யவண்டும் எனவும்

கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 19 இல் பாைம் H ஐ பார்க்ைவும்.

10. புகை பிடித்தல்
பிரயதச சட்டத்தின்படி, ைட்டிடத்தின் உட்புறமாை நபாதுவான பகுதிைைில்
புகைபிடித்தல் அனுமதிக்ைப்படுவதில்கல. வாடகைக் ைட்டிடத்தில் புகை
பிடித்தல் பற்றி விதிைளுக்கு இந்தப் பிரிவின்படி, நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைலாம்.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு, பக்ைம் 25 இல் பாைம் M மற்றும் பக்ைம் 29 இல்
பாைம் S ஆைி

வற்கறப் பார்க்ைவும்.

11. வாடகைதாரரின் ைா ் பீடு
இந்தப் பிரிவின்படி, வாடகைதாரர் ஒரு நைாடுக்ைல் நபாறுப்பு நைாண்ட
ைாப்பீடு கவத்திருக்ை யவண்டுமா என்பது பற்றி நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைலாம். ைாப்பீட்டு
அரவகணப்புக்ைான ெிரூபணத்கத நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் யைட்டால்,
வாடகைதாரர் அதகன அைிக்ை யவண்டும்.
வாடகைதாரருக்கு, நசாத்துக்கு உள்ைிருக்கும் நபாருட்ைளுக்ைான ைாப்பீடு
யவண்டுநமன்றால் அகதச் நசய்துநைாள்வது அவர் வசயம இருக்ைிறது.

12. வாடகை அலகிற் கு மாற் றங் ைள்
பசய் தல்
படங்ைள் அல்லது ஜன்னல் சீகலைள் யபான்ற அலங்ைாரப் நபாருட்ைகை
வாடகைதாரர் அகமத்துக்நைாள்ைலாம், ஆனால் மற்றபடி வாடகைக்
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ைட்டிடத்தில் யவறு ஏதும் மாற்றங்ைள் எனும் பட்சத்தில் நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரின் அனுமதிக ப்- நபற்றிருக்ை யவண்டும்.
இந்தப் பிரிவானது மாற்றப்பட முடி ாதது. நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும்
வாடகைதாரரும் கூடுதல் விஷ ங்ைளுக்கு சம்மதித்துக்நைாள்ை
விரும்பினால், அவற்கற நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் பிரிவு 15
இல் கூடுதல் விஷ ங்ைைாை எழுதி கவத்துக்நைாள்ைலாம்.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 23 இல் பாைம் J கவப் பார்க்ைவும்.

13.

ராமரி ் பு மற் றும்

ழுது ார்த்தல்

நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் வாடகைக்கு விட்ட அலகு மற்றும் நசாத்திகன
பராமரிக்ை யவண்டும் , என்றாலும் வாடகைதாரர் அல்லது அவர்ைைின்
விருந்தினர்ைைால் ஏற்படுத்தப்படும் ைாரணமில்லாத யசதங்ைளுக்கு
வாடகைதாரயர பழுது பார்த்து பணம் நசலுத்த யவண்டும் என இந்தப் பிரிவு
விைக்குைிறது.
நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் தன் அலைிகன சுத்தமாை கவத்துக்நைாள்ை
சம்மதித்தாயல தவிர, மற்றபடி வாடகைதாரயர அதகனச் நசய்துநைாள்ை
யவண்டும்.
இந்தப் பிரிவானது மாற்றப்பட முடி ாதது. நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும்
வாடகைதாரரும் கூடுதல் விஷ ங்ைளுக்கு சம்மதித்துக்நைாள்ை
விரும்பினால், அவற்கற நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் பிரிவு 15
இல் கூடுதல் விஷ ங்ைைாை எழுதி கவத்துக்நைாள்ைலாம்.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 23 இல் பாைம் J கவப் பார்க்ைவும்.

14. ஒதுை் கீடு மற் றும் உள் வாடகைை்கு
விடுதல்
வாடகைக்கு விட்ட அலைிகன ாருக்யைனும் ஒதுக்ைீ டு நசய் யவா
அல்லது உள் வாடகைக்கு விடயவா நசாத்துக்கு உரிகம ாைரின்
அனுமதிக வாடகைதாரர் நபற யவண்டும் மற்றும் நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் ஒருதகலப்பட்சமாையவா ைாரணமில்லாமயலா ஒப்புதல்
நைாடுக்ைாமல் இருக்ை முடி ாது என இந்தப் பிரிவு கூறுைிறது.
இந்தப் பிரிவானது மாற்றப்பட முடி ாதது. நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும்
வாடகைதாரரும் கூடுதல் விஷ ங்ைளுக்கு சம்மதித்துக்நைாள்ை
ாைம் 1: ப ாதுவான குத்தகை ்
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விரும்பினால், அவற்கற பிரிவு 15 இல் கூடுதல் விஷ
கவத்துக்நைாள்ைலாம்.

ங்ைைாை எழுதி

கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 27 இல் பாைம் P க ப் பார்க்ைவும்.

15. கூடுதல் நி ந் தகனைள்
வாடகை விடுதல் குறித்த கூடுதல் ெிபந்தகனைளுக்கு, நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் சம்மதித்துக்நைாள்ைலாம். அப்படி
சம்மதித்துக்நைாண்டால், இந்தக் கூடுதல் விதிைள் அல்லது
“ெிபந்தகனைள்” நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்துடன் இகணக்ைப்பட
யவண்டும்
உரிகம அல்லது நபாறுப்பிகனக் கைவிடச்நசய்ைின்ற எந்தக் கூடுதல்
ெிபந்தகனயும் சட்டப்படி நசல்லாது (நசல்லுபடி

ாைாது அல்லது

சட்டப்படி ைட்டுப்படுத்தாது) மற்றும் அமுல்படுத்த முடி
மற்றும் அமுல்படுத்த முடி
▪

ாது. நசல்லாத

ாத சில ெிபந்தகனைைில் அடங்குபகவ:

நசல்லப்பிராணிைகை அனுமதிக்ைலாைாது (என்றாலும், சில
நசல்லப்பிராணிைகைத் தகட நசய்ைின்ற அடுக்கு மாடிக் குடி ிருப்பு
விதிைளுக்கு இணக்ைமாை இருக்குமாறு நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
யைட்டுக்நைாள்ைலாம்)

▪
▪

▪

விருந்தினர்ைள், அகறத்யதாழர்ைள், மற்றும் எவயரனும் கூடத்
தங்குபவர்ைகை அனுமதித்தல்
சட்டம் அனுமதிக்ைாத கவப்புத்நதாகைைள், ைட்டணங்ைள் அல்லது
அபராதங்ைகைச் நசலுத்துமாறு யைட்பது முடி ாது (உதா., யசதம்
அல்லது நசல்லப்பிராணிைளுக்ைான கவப்புத்நதாகை, வாடகை
பாக்ைி மீ து வட்டி யபான்றகவ)
ைட்டிட உரிகம ாைர் நபாறுப்யபற்ை யவண்டி பழுதுபார்த்தல்
நசலவுைளுக்கு வாடகைதாரர் முழுகம ாையவா அல்லது பகுதி ாை
பணம் நசலுத்துமாறு யைட்பது

கூடுதல் ெிபந்தகனைள் ஒரு நவள்கைத்தாைில் நதைிவான வாசைங்ைைில்
கை ால் எழுதி, இந்த ெிபந்தகனைளுக்கு இணக்ைமாை இருக்ை, நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரும், வாடகைதாரரும், என்னநவல்லாம் நசய் லாம் அல்லது
நசய் க்கூடாது என்பகத அகமத்துக்நைாடுக்ை யவண்டும். இது கடப்
நசய் ப்பட்டால், எழுத்துருவின் அைவானது குகறந்தது 10 புள்ைிைள்
நைாண்டதாை இருக்ையவண்டும்.
ாைம் 1: ப ாதுவான குத்தகை ்
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நபாது ைாலி ிடங்ைள் அல்லது வசதிைகை
உபய ாைித்துக்நைாள்வதற்ைான விதிைள் யபான்ற, வாடகைக்கு விட்ட
அலகு அல்லது நசாத்து குறிப்பான விதிைகை, கூடுதல் ெிபந்தகனைள்
அகமத்துக்நைாடுக்கும்.
எந்தக் கூடுதல் ெிபந்தகனைளுக்கும் சம்மதிக்கும் முன்பாை நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் சட்ட ஆயலாசகன நபறுவது சிறந்தது.

16. இந் த ஒ ் ந் தத்தில் மாற் றங் ைள்
பசய் தல்
ஒப்பந்தத்தில் ஏயதனும் மாற்றங்ைள் நசய்வது பற்றி எழுத்து பூர்வமாை
சம்மதிக்ை யவண்டும் என இந்தப் பிரிவு விைக்குைிறது.
கூடுதல் தைவல்ைளுக்கு பக்ைம் 21 இன் நதாடக்ைத்தில் பாைம் I க ப்
பார்க்ைவும்.

17. கைபயா ் ங் ைள்
இந்தப்பிரிவில், நசாத்துக்கு உரிகம

ாைரும் வாடகைதாரரும்

ஒப்பந்தத்தின் ெிபந்தகனைளுக்கு சம்மதிப்பதாை சுட்டிக்ைாட்டுைிறார்ைள்.

ஒன்றுக்கு யமற்பட்ட வாடகைதாரர்ைள் இருந்தால், முழு வாடகைத்
நதாகைக்கு உள்பட, வாடகைதாரருக்ைான அகனத்து ைடகமைளுக்கும்,
ஒவ்நவாரு வாடகைதாரரும் நபாறுப்பாைிறார்ைள்.

பிரிவு 1 இல் முதலாவது பக்ைத்தில் பட்டி லிடப்பட்ட நசாத்துக்கு
உரிகமதாரர்ைள் மற்றும் வாடகைதாரர்ைள் அகனவரும்
(ஒப்பந்தப்படி ான தரப்பினர்) இந்தப் பகுதி ில் கைந ாப்பமிட யவண்டும்.
வட்டு
ீ
உரிகம ாைர்(ைள்) மற்றும் வாடகைக் குடி ிருப்பாைர்(ைள்)
ஒப்பக்நைாண்டால் இந்த ஒப்பந்தத்தில் மின்னணு முகற ில்
கைந ாப்பமிடலாம். இந்த ஒப்பந்தத்தில் வாடகைதாரர் கைந ாப்பமிட்ட
பின்னர் 21 ொட்ைளுக்குள் இதன் பிரதிக நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
வாடகைதாரருக்கு நைாடுத்துவிட யவண்டும்.

ாைம் 1: ப ாதுவான குத்தகை ்
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பாகம் 2: எனது உரிகமகள் மற் றும்
பபாறுப்புக்கள்
A. ப ாதுவான குத்தகைகய எ ் ச ாது
உ சயாகி ் து
இந்தப் படிவமானது (குத்தகைக்ைான நபாதுவான படிவம்) நபரும்பாலான
வாடகைக் குடி ிருப்பு ஒப்பந்தங்ைைில் (குத்தகைைைில்) ப ன்படுத்தப்பட
யவண்டும்.

இந்தப் படிவம் பின்வருவனவற்றுக்கு உபய
▪
▪
▪

▪
▪

ாைிக்ைக்ைப் படக் கூடாது :

பராமரிப்பு இல்லங்ைள்
நமாகபல் ய
ாம் பார்க்குைள் அல்லது ெிலக் குத்தகை
சமுதா ங்ைள்
வாடகை அதிைரிப்பு வழிைாட்டி ில் இருந்து விலக்கு நபற்ற, சமூை
மற்றும் ஆதரவு தரும் வகை ிலான வட்டுவசதி
ீ
(குறிப்பிட்ட
விதிவிலக்குைளுக்கு சட்டத்தின் ைீ ழாை இருக்ைின்ற
ஒழுங்குமுகறைகைப் பார்க்ைவும்)
கூட்டுறவு வட்டுவசதி
ீ
ின் அங்ைம் வைிக்கும் அலகுைள், மற்றும்
சட்டத்திலிருந்து விலக்குப் நபற்ற யவறு ஏயதனும் தங்குமிடம்
(சட்டத்தின் பிரிவு 5 பார்க்ைவும்).

B. பசாத்துை் கு உரிகமயாளர் மாற் றம்
நசாத்தின் புதி ஒரு உரிகம ாைருக்கு முந்கத உரிகம ாைகரப்
யபான்ற அயத உரிகமைளும் ைடகமைளும் உள்ைன. நசாத்தின் புதி
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் யவறு ெிபந்தகனைளுக்கு
சம்மதித்தால் தவிர புதி உரிகம ாைர் இந்த ஒப்பந்தத்தின் அகனத்து
ெிபந்தகனைகையும் பின்பற்ற யவண்டும். நசாத்தின் புதி உரிகம ாைர்
வாடகைதாரருக்கு தங்ைள் சட்டப்படி ான நப ர் மற்றும் முைவரிக த்
தரயவண்டும்.

ாைம் 2: எனது உரிகமைள் மற் றும் ப ாறு ் புை்ைள்
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C. வாடகை ஒ ் ந் தத்கத ் புது ் பித்தல்
(சட்டத்தின் ாைம் V)
வாடகைக்கு இருப்பது குறிப்பிட்ட ஒரு ைாலத்திற்கு ெீடிக்கும் என
நசாத்தின் புதி உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் சம்மதித்துக்
நைாண்டால் அதற்குப் நப ர் ெிகலத்த ைால வாடகை எனப்படும். துவக்ை
மற்றும் இறுதி யததிைகை வாடகை ஒப்பந்தத்தில் அகமத்துவிடுவயத
இதற்கு ைாரணம்.

ஒரு ஒப்பந்தத்தின் முடிவு என்பது வாடகைதாரர் தங்ைாமல் ைாலி
நசய்துவிட யவண்டும் அல்லது புதுப்பித்தலுக்கு அல்லது புதி ஒரு
ஒப்பந்தத்தில் கைந ாப்பமிட யவண்டும் என அர்த்தமாைாது. ஒப்பந்தத்தின்
விதிைள் இன்னமும் நபாருந்தும் மற்றும் வாடகைதாரர் தங்ைி ிக்ை
இன்னமும் அவருக்கு உரிகம உண்டு:
▪
▪

ஒரு மாதாந்திர வாடகைதாரராை- ஒப்பந்தமானது ஒரு குறித்த
ைாலத்துக்கு அல்லது மாதாந்திர வாடகைக்கு என இருந்தால்
வாராந்திர வாடகைதாரராை- ஒப்பந்தமானது வாராந்திர வாடகைக்கு
என இருந்தால், அல்லது

▪

தினசரி வாடகைதாரராை- ஒப்பந்தமானது தினசரி வாடகைக்கு என
இருந்தால்.

ஒப்பந்தத்கத இன்நனாரு குறிப்பிட்ட ைாலத்திற்கு புதுப்பித்துக்நைாள்ை
அல்லது புதி ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக்நைாள்ைவும் கூட நசாத்தின்
உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் ஒப்புக்நைாள்ைலாம். எப்படி
இருப்பினும், வாடகைத் நதாகைக்ைான மாற்றங்ைள் சட்டத்தில் இருக்கும்
விதிைைின் படி இருக்ை யவண்டும் ( யமலும் தைவல்ைளுக்கு ைீ ழிருக்கும்
பாைம் I ஐ பார்க்ைவும்).

D. வாடகைை் கு இரு ் கத முடிவுை்கு
பைாண்டுவருதல் (சட்டத்தின் ாைம் V)
வாடகைக்கு இருப்பகத முடிவுக்குக் நைாண்டு வரும்யபாது நசாத்தின்
புதி உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் சட்டத்தில் இருக்கும் விதிைகைப்
பின்பற்ற யவண்டும்.
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வாடகைை் கு இரு ் கத வாடகைதாரர் எ ் ச ாது முடிவுை் கு
பைாண்டுவரலாம்
வாடகைக்கு இருப்பவர், உரி

நதாரு நசாத்துக்கு ”உரிகம

ாைர் மற்றும்

வாடகைதாரர் சகப ின் ” (Landlord and Tenant Board) படிவத்கத
உபய ாைித்து ைட்டிட உரிகம ாைருக்கு முகற ான அறிவிப்பு நைாடுத்து
வாடகைக்கு இருப்பகத முடிவுக்கு நைாண்டுவரலாம். அவர்ைள் :
▪

▪

தங்ைளுக்கு மாதாந்திர அல்லது குறிப்பிட்ட ைால வாடகை ஒப்பந்தம்
இருந்தால், குகறந்தது 60 ொட்ைள் அறிவிப்பு நைாடுக்ை யவண்டும்,
அல்லது
தங்ைளுக்கு வாராந்திர அல்லது தினசரி வாடகை ஒப்பந்தம்
இருந்தால், குகறந்தது 28 ொட்ைள் அறிவிப்பு நைாடுக்ை யவண்டும்.

குறிப்பிட்ட ைால வாடகை ஒப்பந்தம் என்றால், இந்த அறிவிப்பானது
குறிப்பிட்ட ைாலத்தின் ைகடசி யததிக்கு முன்னர் அமலுக்கு வராது.
மாதாந்திர அல்லது வாராந்திர வாடகைக்கு, இந்த அறிவிப்பானது
வாடகைக் ைாலத்தின் (உதா., மாதம், வாரம்) ைகடசி யததி ன்று அமலுக்கு
வரும்.
சில சூழ்ெிகலைைில், பாலுறவு ரீதி ான அல்லது குடும்ப வன்முகறக
எதிர்நைாண்டிருந்தால் வாடகைக்கு இருப்பகத முடித்துக்நைாள்ை,
வாடகைக்கு இருப்பவர் குறிப்பிட்ட ைால ஒப்பந்தம் (உதா., ஒரு வருட
ஒப்பந்தம்) நைாண்டிருந்தாலுயம கூட, 28 ொட்ைளுக்ைான அறிவிப்பிகன
எந்தச் சம த்திலும் நைாடுக்ைலாம். அவர்ைள் ”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
மற்றும் வாடகைதாரர் சகப

ினால் ” (Landlord and Tenant Board)

ஒப்புதலைிக்ைப்பட்ட அறிவிப்புப் படிவத்கதய

உபய

ாைிக்ை யவண்டும்.

பசாத் துை் கு உரிகமயாளர் வாடகைை் கு இரு ் கத
எ ் ச ாது முடிவுை் கு பைாண்டுவரலாம்
சில சூழ்ெிகலைைில் மட்டுயம வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடிவுக்குக்
நைாண்டு வரும் அறிவித்தகல வட்டு
ீ
உரிகம ாைர் நைாடுக்ை முடியும்.
இந்த சூழ்ெிகலைள் குறித்து சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது. நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் முகற ான விதிைகைப் பின்பற்றினாயல தவிர, அவர்,
வாடகைதாரகர ைாலி நசய் கவக்ை முடி ாது. நபரும்பாலான
ெிைழ்வுைைில், வாடகைக்கு விடுவகத முடிவுக்குக் நைாண்டு வருவதற்கு
நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் சரி ானநதாரு படிவத்கத உபய ாைித்து
முகற ான அறிவிப்பு நைாடுக்ை யவண்டும். இந்தப் படிவங்ைள்
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”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான சகப

ின் ”

(Landlord and Tenant Board) வகலத்தைத்தில் ைிகடக்ைப்நபறுைின்றன.

வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடிவுக்குக் நைாண்டு வரும் அறிவித்தகல வட்டு
ீ
உரிகம ாைர் வாடகைக் குடி ிருப்பாைருக்குக் நைாடுத்தாலும் அவர்
வட்கட
ீ
விட்டு நவைிய ற யவண்டி தில்கல.
வாடகைக் குடி ிருப்பாைர் தவறிகழக்கும் பின்வரும் சில சூழ்ெிகலைைில்
மட்டுயம வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடிவுக்குக் நைாண்டு வரும்
அறிவித்தகல வட்டு
ீ
உரிகம ாைர் நைாடுக்ை முடியும்.
. உதாரணங்ைைில் அடங்குபகவ:
▪
▪
▪

வாடகைதாரர் தவகண வரும் யபாது முழு வாடகைக

த்

தருவதில்கல.
வாடகைதாரர் தான் வாடகைக்கு இருக்கும் அலகு அல்லது
ைட்டிடத்திற்கு யசதம் உண்டாக்குைிறார்.
வாடகைதாரர் இதர வாடகைதாரர்ைள் அல்லது
நசாத்துக்குஉரிகம ாைரின் அனுபவ பாத்தி கதயுடன்
நபருமைவில் குறுக்ைீ டு நசய்ைிறார்.

வாடகைக் குடி ிருப்பாைரின் தவறில்லாத பட்சத்திலும், ஆனால்
வாடகை ஒப்பந்தத்தின் அல்லது வாடகைக் ைாலத்தின் முடிவில் மட்டும்
சில சூழ்ெிகலைைில் வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடிவுக்குக் நைாண்டு வரும்
அறிவித்தகல வட்டு
ீ
உரிகம
சந்தர்ப்பங்ைைில், முகற

ாைர் நைாடுக்ை முடியும். இந்த

ான அறிவித்தகல வட்டு
ீ
உரிகம

நைாடுக்ை யவண்டும், வாடகைக் குடி

ாைர்ைள்

ிருப்பாைர்ைளுக்கு இழப்பீடு

நபற்றுக்நைாள்ை மற்றும்/அல்லது வாடகைக் குடி ிருப்புக்குத் திரும்பவும்
வருவதற்கு உரிகமயுண்டு. உதாரணங்ைைில் அடங்குபகவ:
•

•

வட்டு
ீ
உரிகம ாைர் அல்லது அதகன வாங்குபவர், அவர்ைளுக்ைாை,
நெருங்ைி உறவினர் அல்லது பராமரிப்பாைர் ஒருவருக்கு அந்தக்
குடி ிருப்பு யதகவப்பட்டால், மற்றும்
ைட்டிட அனுமதியுடன் குடி ிருப்கபத் திருத்துவதற்கு அல்லது
புனரகமப்பதற்கு அந்தக் குடி ிருப்பு நவறுகம ாை இருக்ை
யவண்டுநமனில்

வாடகைதாரர் ைாலி நசய் வில்கல என்றால், அவகரக் ைாலிநசய்
கவப்பதற்கு நசாத்துக்கு உரிகம ாைராை இருப்பவர் ”நசாத்துக்கு
உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான சகபக்கு ”(Landlord and Tenant
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Board) விண்ணப்பம் நசய்

வாடகைதாரருக்ைான சகப

யவண்டும். ”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும்

ானது ” (Landlord and Tenant Board) ஒரு

விசாரகண நசய்து வாடகைக்கு விடுவகத முடிவுக்குக் நைாண்டு
வருவதா என முடிவு நசய்வார்ைள். நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும்
வாடகைதாரரர் ஆைி இரு தரப்பினரும் விசாரகணக்கு வந்து தங்ைள் பக்ை
வாதத்கத ”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான
சகப

ிடம்” (Landlord and Tenant Board) விைக்ைி கூறலாம். ”நசாத்துக்கு

உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான சகப

ானது ” (Landlord and

Tenant Board) ைாலி நசய்வதற்ைான ஆகண பிறப்பித்தால் அந்த ைாலி
நசய்

கவக்கும் ஆகண

ினால் அமலாக்ைப்படும்.

ானது நஷரீஃப் (ெீதிமன்ற அமலாக்ை அதிைாரி)–

இந்தச் நச ல்முகறக ப் பின்பற்றாமல் நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
வாடகைதாரகர ைாலி நசய் கவப்பது ஒரு குற்றமாகும். குற்றம்
ருசுவானால், நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் $50,000 ( தனி ெபருக்கு) அல்லது

$250,000 ( நபரு ெிறுவனத்திற்கு) வகர அபராதத்கத எதிர்நைாள்ை
யவண்டி

ிருக்கும்.

பசாத்துை் கு உரிகமயாளர் மற் றும் வாடகைதாரர் ஆகிய

இரு தர ் பினருசம வாடகைை் கு விடுவகத
முடித் துை் பைாள் ள சம் மதித் தால்
”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான சகப

ின் ”

(Landlord and Tenant Board) முகற ான படிவத்கத உபய ாைிப்பதன் மூலம்
நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் ஆைி இரு தரப்பினரும்
வாடகைக்கு விடுவகத முடித்துக்நைாள்ை சம்மதிக்ைலாம். வாடகை
ஒப்பந்தத்தில் கைந ழுத்திடும் யபாயத சில வட்டுஉரிகம
ீ
ாைர்ைள் இந்த
படிவத்திலும் கைந ாப்பமிடுமாறு யைட்டுக்நைாள்ைலாம். நபரும்பாலான
சந்தர்ப்பங்ைைில், வாடகை ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்பத்தியலய

, வாடகைக்கு

விடுவகத முடித்துக்நைாள்ை கைந ாப்பமிடுவகத அமுலாக்ை
முடி ாது மற்றும் வாடகைதாரர் ைாலி நசய்
யவண்டி அவசி மும்
இல்கல.
வாடகைக்கு விடுவகத எப்படி முடித்துக்நைாள்ைலாம் மற்றும் ைாலி
நசய் கவப்பதற்ைான ைாரணங்ைள் பற்றி யமலும் தைவல்ைள்
”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான சகப ின் ”
(Landlord and Tenant Board) வகலத்தைத்தில் ஒரு சிற்யறட்டில்
ைிகடக்ைின்றன
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E. அறிவி ் புை் ைள் மற் றும் ஆவணங் ைகள
வழங் குதல் (சட்டத்தின் ாைம் XII)
நசாத்துக்கு உரிகம ாைரும் வாடகைதாரரும் சில அதிைாரபூர்வ
அறிவிப்புக்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைகை எழுத்துபூர்வமாை நைாடுக்ை
யவண்டும். அந்த அறிவிப்புக்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைைில் சில
பின்வருபகவ
▪
▪

ாை இருக்ைலாம்:

யெரடி ாை கை ில் ஒப்பகடக்ைப்படுவது
தபால் நபட்டி ில் யபாட்டு அது உரி வரிடம் எப்யபாதும்யபால்
யசர்ப்பிக்ைப்படுவதன் மூலம், அல்லது

▪

மின்னஞ்சலில் அனுப்புதல் ( அஞ்சல் அனுப்பி

ஐந்து ொட்ைைில்

யசர்ப்பிக்ைப்பட்டதாை எடுத்துக்நைாள்ைப்படும்).
அறிவிப்புக்ைள் மற்றும் ஆவணங்ைகை யசர்ப்பிக்ை யவறு சில வழிைளும்
உள்ைன. யமலும் தைவல்ைளுக்கு ”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் மற்றும்
வாடகைதாரருக்ைான சகப

ிகனத் ” (Landlord and Tenant Board) நதாடர்பு

நைாள்ைவும் அல்லது அதன் வகலத்தைத்தில் விதிைகைப் பார்க்ைவும்.

F. வாடகை ் ணம் மற் றும் அதற் ைான
ரசீதுைள் (சட்டத்தின் ாைம் VII)
வாடகைப்பணம் என்பது வாடகைதாரர் ஒருவர் தான் தங்ைி ிருக்கும்
அலைின் நசாத்துக்கு உரிகம ாைருக்கு, அவர் வாடகைக்கு விட்ட
அலகை, தான் வசிப்பதற்ைாை உபய ாைித்துக்நைாள்வதற்கும், இந்த
ஒப்பந்தத்தில் சம்மதித்துக்நைாள்ைப்பட்ட யசகவைள் மற்றும் வசதிைகைப்
நபற்றுக்நைாள்வதற்குமான ஒரு நதாகை ாகும்.
வாடகைதாரர் தங்ைள் வாடகைப்பணத்கத உரி யெரத்தில் நசலுத்த
யவண்டும். அவர்ைள் அப்படிச்நசய் வில்கல என்றால், வாடகைக்கு
விடுவகத முடித்துக்நைாள்வதற்ைான அறிவிப்பிகன நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் அவர்ைளுக்கு நைாடுக்ைலாம்.
வாடகை, அல்லது யவறு எந்தவித நதாகை நசலுத்தல் அல்லது
கவப்புத்நதாகைக்ைாை ஒரு ரசீதிகன, வாடகைதாரர் யைட்கும் பட்சத்தில்,
ைட்டிட உரிகம ாைர் அதகன வழங்ை யவண்டும். முன்னர் குடி ிருந்த
வாடகைதாரர், தன்னுகட வாடகை ஒப்பந்தத்கத முடித்துக்நைாண்ட
பின்னர் 12 மாதங்ைளுக்குள் ஒரு ரசீது யைட்ைிறார் என்றால், அவருக்கும்
இது நபாருந்தும்.
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G. வாடகை தள் ளு டிைள் (சட்டத்தின்
ாைம் VII)
ஒரு வாடகைதாரர் தவகணக்கு முன்பாையவ வாடகைப்பணம்
நசலுத்துைிறார் என்றால் ைட்டிட உரிகம ாைர் அந்த

வாடகைப்பணத்துக்கு சிறிது தள்ளுபடி தரலாம். இந்தத் தள்ளுபடி
சட்டப்படி ான வாடகைத்நதாகை ில் இரண்டு சதவதம்
ீ
வகர
இருக்ைலாம்.
நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர், வாடகைத் நதாகை

தள்ளுபடிைகை இந்த மூன்றில் ஒரு வழி
▪
▪
▪

ானது

ில்லா ைாலங்ைள் அல்லது

ில் வழங்ைலாம்:

12 மாத ைாலத்திற்குள்ைாை 3 மாதங்ைள் வகர வாடகைத்
நதாகை ில்லா ைாலங்ைைாை
ஒரு மாத வாடகைத்நதாகைக எட்டு மாத ைாலத்தில் சரிசமமாைப்
பிரித்து தள்ளுபடி நசய்தல், அல்லது
இரண்டு மாத வாடகைப்பணம் தள்ளுபடி, இதில் ஒரு மாத
வாடகைப்பணத்கத முதல் ஏழு மாதங்ைைில் சரிசமமாைப் பிரித்து
தள்ளுபடி நசய்தல், மற்றும் இன்நனாரு மாத வாடகைப்பணத்கத
ைகடசி ஐந்து மாதங்ைைில் ஒரு மாதத்திற்கு தள்ளுபடி நசய்தல்.

இவ்வகை ான தள்ளுபடிைள் எழுத்துபூர்வமாை சம்மதித்துக் நைாள்ைப்பட
யவண்டும்.

H. கவ ் புத்பதாகைைள் (சட்டத்தின்
ாைம் VII)
நசாத்துக்கு உரிகம

ாைரானவர் ைகடசி மாத வாடகைப்பணத்கதயும்

திருப்பித்தரக்கூடி
கவப்புத்நதாகைக யும் மட்டுயம வசூலிக்ைலாம்.
நசல்லப்பிராணி அல்லது யசதங்ைகைக் ைாரணம் ைாட்டி
கவப்புத்நதாகை யபான்ற மற்ற எந்தவிதமான கவப்புத்நதாகைக யும்
வாடகைதாரர் வழங்ை யவண்டிதில்கல. வாடகைதாரர் அதிைத் நதாகை
எகத ாவது நசலுத்திவிட்டால், அதகன ”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
மற்றும் வாடகைதாரருக்ைான வாரி த்திடம்” (Landlord and Tenant Board)
விண்ணப்பித்து திரும்பப் நபறலாம்.
வாடகக கவப்புத்பதாகக (அதாவது ககடசி மாத வாடககப் ணம்):
வாடகை ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தும் சம த்தியலா அல்லது அதற்கு
முன்பாையவய ா ஒரு வாடகை கவப்புத்நதாகைக நசாத்துக்கு
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உரிகம ாைர் யைட்டுப்நபறலாம். நசாத்துக்கு உரிகம ாைரானவர் இந்தப்
பணத்கத வாடகைக் ைாலத்தின் ைகடசி மாதம் அல்லது ஒரு
குறித்தைாலஇகடநவைிக்கு பிரய ாைித்துக்நைாள்ை யவண்டும். இந்த
வாடகை கவப்புத்நதாகை ானது ஒரு மாத அல்லது ஒரு குறித்தைால
இகடநவைிக்ைான (உதா., வாராந்திர வாடகை எனும் பட்சத்தில் ஒரு
வாரம்) வாடகைப் பணத்கதக் ைாட்டிலும் அதிைமாை இருக்ைலாைாது.
ஒவ்நவாரு வருடமும் நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் வாடகைதாரரின்
கவப்புத்நதாகைக்கு வட்டி நசலுத்த யவண்டும். வாடகைதாரர் வாடகை
கவப்புத்நதாகைக

நசலுத்தி

பின்னர் வாடகை அதிைரித்திருந்தால்,

உரிகம

ாைித்துக்நைாள்ைலாம்.

’வாடகைதாரர் வாடகை கவப்புத்நதாகை’க யும் அதிைரித்துக்
நைாடுக்கும்படி, நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் யைட்ைலாம், இதனால் இது புதி
வாடகைத் நதாகைக்கு ெிைராை ஆைிவிடும். ’வாடகை கவப்புத்நதாகைக ’
அதிைரித்துக்நைாள்வதற்ைாை, வட்டித்நதாகைக யும் கூட நசாத்துக்கு
ாைர் உபய

வாடகைதாரர் வாடகைக்கு விட்ட இடத்திற்கு குடிய ற நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் ஏற்பாடு நசய் முடி வில்கல ானால், வாடகைதாரர்
யவநறாரு அலைிற்கு குடிய ற சம்மதித்தால் தவிர, நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் ’வாடகை கவப்புத்நதாகைக ’ திரும்பக் நைாடுத்துவிட
யவண்டும்.
சாவிக்கான கவப்புத்பதாகக: சாவி(ைள்), ரியமாட் நைாண்டு ைதவு திறக்ை
உதவும் சாதனங்ைள் அல்லது ைார்டுைளுக்ைாை நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
கவப்புத்நதாகை வசூலித்திருக்ைிறார் என்றால், வாடகைக்கு இருப்பது
முடிவுக்கு வருகை ில் வாடகைதாரர் இந்த சாவிக (சாவிைகை)த்
திரும்பக் நைாடுத்துவிடும்யபாது ைட்டிட உரிகம ாைர் இந்த
கவப்புத்நதாகைக திரும்பக் நைாடுத்துவிட யவண்டும்.
கூடுதல் சாவிைகை (வாடகைதாரர் அதிைப்படி ான சாவி ஒன்று
விரும்பினால் அல்லது தங்ைள் சாவிக த் நதாகலத்துவிட்டால்)
வாடகைதாரர் யைட்கும்பட்சத்தில் அவற்றுக்ைாை ைட்டிட உரிகம ாைர்
வாடகைதாரரிடமிருந்து பணம் வசூலித்துக்நைாள்ைலாம், ஆனால் இது
சாவிைைின் உள்ைபடி ான விகல ாை மட்டுயம இருக்ை யவண்டும். இது
சாவிக்ைான கவப்புத்நதாகை ைிகட

ாது.
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I. வாடகைத் பதாகைகய அதிைரித்தல்
மற் றும் குகறத்தல் (சட்டத்தின் ாைம் VII)
சாதாரணமாையவ, நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் ஒவ்நவாரு 12
மாதங்ைளுக்கு ஒருமுகற மட்டுயம வாடகைத் நதாகைக
அதிைரித்துக்நைாள்ைலாம். நசாத்துக்கு உரிகம ாைரானவர், வாடகைத்
நதாகை அதிைரிப்பு ெகடமுகறக்கு வருவதற்கு முன்பாை
வாடகைதாரருக்கு குகறந்தது 90 ொட்ைள் அறிவிப்பு நைாடுத்துவிட்டு
”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகப

Tenant Board) முகற

ான படிவத்கதய

உபய

ின் ”(Landlord and

ாைிக்ை யவண்டும்.

வாடகைத்பதாகைகய அதிைரித் தலுை் ைான வழிைாட்டு
பநறி
”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகப” (Landlord and

Tenant Board) ஒப்புதல் நைாடுத்தாயல தவிர, வாடகைத்நதாகைக
அதிைரித்தலுக்ைான வழிைாட்டுநெறிக
அதிைரிக்ை முடி

விட, வாடகைத் நதாகைக

ாது. ஒவ்நவாரு வருடத்திற்குமான

வழிைாட்டுநெறிக

யும், ”ைட்டிட உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்

சகப ின் ” (Landlord and Tenant Board) வகலத்தைத்தில் ைாணலாம். சில
புதி குடி ிருப்புைள் வாடகை அதிைரிப்பு வழிைாட்டுதலுக்கு உட்பட்டகவ
அல்ல:
•

•

ைட்டிடத்தின் எந்தப் பகுதியும், ெவம்பர் 15, அன்று 2018அல்லது
அதற்கு முன்னர் குடி ிருப்பு யொக்ைங்ைளுக்ைாைப்
ப ன்படுத்தப்படாத ெிகல ிலுள்ைபுதி ைட்டிடம் ஒன்றின் புதி

ஒரு அலகு;
ஏற்ைனயவ உள்ை ைட்டிடத்திற்குப் புதிதாை ஒரு அலகு கூடுதலாை

இகணக்ைப்பட்டு, அந்த அலைின் எந்தப் பகுதியும் ெவம்பர் 15, 2018
அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் குடி ிருப்பு யொக்ைங்ைளுக்ைாைப்
ப
•

ன்படுத்தப்படாவிட்டால், இகணக்ைப்பட்ட அந்த அலகு; மற்றும்,

ஒரு வட்டில்,
ீ
சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விதிைகைப் பின்பற்றி
ெவம்பர் 15, க்குப் பி 2018ன்னர் இரண்டாவது அலைாைப் புதிதாை
உருவாக்ைப்பட்ட ஒரு அடித்தைக் குடி ிருப்புத் நதாகுதி யபான்ற
ஒன்று .
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வழிைாட்டு பநறிை் கும் கூடுதலாை வாடகைத்பதாகைகய
அதிைரித் தல்
நசாத்துக்கு உரிகம ாைரானவர், வாடகை அதிைரிப்பு
வழிைாட்டுநெறிக்கும் கூடுதலாை வாடகைத்நதாகைக
உ ர்த்துவதற்ைான ஒப்புதலுக்ைாை, ”ைட்டிட உரிகம ாைர் மற்றும்
வாடகைதாரர் சகப

ிடம் ” (Landlord and Tenant Board) விண்ணப்பிக்ைலாம்.

வாடகைதாரர் சகப

ிடம் ” (Landlord and Tenant Board) நசய்

பாதிக்ைப்பட்ட வாடகைதாரர்ைள் ”ைட்டிட உரிகம

ாைர் மற்றும்

விண்ணப்பத்திகன எதிர்க்ைலாம்.

ப்பட்ட இந்த

இந்த வகை ான வாடகை அதிைரிப்பானது, வழிைாட்டு நெறிக்கும்
யமலான வாடகை அதிைரிப்பு எனப்படுைிறது. ”ைட்டிட உரிகம ாைர்
மற்றும் வாடகைதாரர் சகப
இவ்வகை
▪
▪

ானது ”(Landlord and Tenant Board)

ான வாடகை அதிைரிப்கப அனுமதிக்கும், இப்படி இருந்தால்:

ைட்டிட உரிகம ாைரின் ெைராட்சி வரிைள் மற்றும் ைட்டணங்ைள்
குறிப்பிடத்தக்ை வகை ில் உ ர்ந்துவிட்டன
ைட்டிட உரிகம ாைர் நபருமைவிலான பழுதுபார்த்தல் மற்றும் புனர்
ெிர்மாணம் நசய்திருக்ைிறார், அல்லது

▪

நவைிப்புறக் ைாவல் யசகவைளுக்ைான ( அதாவது நசாத்துக்கு
உரிகம ாைரின் பணி ாைர்ைைால் நச ல்படுத்தப்படாதகவ)
நசலவுைள் அதிைரித்துவிட்டன, அல்லது நவைிப்புறக் ைாவல்
யசகவைள் முதன்முகற ாை வழங்ைப்படுைின்றன.

நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் ைட்டிடத்கத புனர் ெிர்மாணம் நசய் அல்லது
வாடகைதாரருக்கு புதி ஒரு யசகவக வழங்ை முன்வந்தால்,
வழிைாட்டு நெறிக்கும் யமலான வாடகை அதிைரிப்புக்கு, நசாத்துக்கு
உரிகம

ாைரும் வாடகைதாரரும் சம்மதித்துக் நைாள்ைலாம். சில

விதிைள் நபாருந்தும்.

வாடகை குகற ் புை் ைள்
நசாத்துக்கு உரிகம
இருந்தால்:

ாைர் வாடகைக க் குகறக்ை யவண்டும், இப்படி

▪

ெைராட்சி வரி

ானது 2.49 சதவதத்துக்கும்
ீ
அதிைமாை

▪

குகறக்ைப்பட்டது, அல்லது
பழுதுபார்த்தல் அல்லது புனர்ெிர்மாணங்ைளுக்ைாை பணம்
நசலவழிக்ைப்பட்டு அகவ முழுதுமாை நதாகை
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நசலுத்தப்பட்டுவிட்டதால் வழிைாட்டு நெறிக்கும் யமலாை வாடகை
அதிைரிக்ைப்பட்டது (யமற்ைண்ட வழிைாட்டுநெறி வாடகை

அதிைரிப்பானது அந்தக் குறிப்பிட்ட அலைில் வாடகைதாரர்
குடி

ிருந்த சம

த்தில் ெிைழ்ந்தது என்றால் மட்டுயம நபாருந்தும் ).

வாடகைதாரரானவர், ”நசாத்துக்கு உரிகம
சகப

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்

ிடம்” (Landlord and Tenant Board) தங்ைளுக்ைான வாடகைக

க்

குகறக்குமாறு யைட்ைலாம், இப்படி இருந்தால்:
▪
▪

▪

வாடகைக்கு குடி ிருக்கும் அலைின் ெைராட்சி வரிைள் மற்றும்
ைட்டணங்ைள் குகறந்துவிட்டன
வாடகைத் நதாகைக க் குகறக்ைாமயலய , நசாத்துக்கு
உரிகம ாைர் ஒரு யசகவக ெிறுத்திவிட்டார் அல்லது

குகறத்துவிட்டார், அல்லது
யமற்ைண்ட வழிைாட்டுநெறிக்கும் யமலான வாடகை அதிைரிப்புக்ைாை
ஒப்பந்தத்தில் நைாடுத்த ஒரு வாக்கை நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
ெிகறயவற்றவில்கல.

J. ராமரி ் பு மற் றும் ழுது ார்த்தல்
(சட்டத்தின் ாைம் III, IV, V, மற் றும் XIV)
நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் வாடகைக்கு விட்ட அலகு மற்றும் ைட்டிடத்கத
ெல்ல முகற ில் கவத்திருந்து, உடலாயராக்ைி ம், பாதுைாப்பு மற்றும்
பராமரிப்புக்ைான இ ல்தரங்ைளுடன் யபணி வர யவண்டும். இதில்
அலகுடன் யசர்ந்து இருக்கும் வட்டு
ீ
உபய ாைப் நபாருட்ைள் யபான்றகவ
மற்றும் வாைன ெிறுத்துமிடம் லிஃப்ட்டுைள் மற்றும் நவராந்தாக்ைள்
யபான்ற நபாது இடங்ைளும் அடங்கும்.
தங்ைைின் அலகு அல்லது ைட்டிடத்தில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
பிரச்சகனைகை வாடகைதாரர் எதிர்நைாண்டாலும்கூட, அவற்றுக்ைான
வாடகைக யும் வாடகைதாரர் நசலுத்திவிட யவண்டும். பராமரிப்பு
மற்றும் பழுதுபார்த்தல் பிரச்சகனைகை வாடகைதாரர் எதிர்நைாண்டால்,
அகதக் ைட்டிட உரிகம ாைரிடம் வாடகைதாரர் நதரிவித்துவிட
யவண்டும். அவசி மானால் ”நசாத்துக்குஉரிகம ாைர் மற்றும்
வாடகைதாரர் சகப

ிடம் ” (Landlord and Tenant Board) விண்ணப்பிக்ைலாம்.

வாடகைக்கு விட்ட நசாத்தின் மீ து வாடகைதாரரால், வாடகைதாரரின்
விருந்தினர், அல்லது அந்த வாடகை அலைில் வசிக்ைின்ற இன்நனாரு
ெபரால் உண்டாக்ைப்படும் எந்த யசதத்திற்கும் வாடகைதாரயர நபாறுப்பு.
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யவண்டுநமன்யற அல்லது யபாதுமான ைவனம் நசலுத்தாததன் ைாரணமாை
உண்டாக்ைப்படும் யசதம் ஆைி வற்றுக்கு இதுநபாருந்தும். வாடகைதாரர்
இப்படி ான யசதத்திகன பழுது பார்த்து தரவில்கல ானால் , ”நசாத்துக்கு
உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகப

Board) நசாத்துக்கு உரிகம

ிடம் ” (Landlord and Tenant

ாைர் விண்ணப்பிக்ைலாம்.

ைாலப்யபாக்ைில் ஏற்படுைின்ற சாதாரணமான யசதம் (”யதய்மானம்”) இதில்
அடங்ைாது. வாடகைக்கு விட்ட அலைிகனத் தூய்கம

ாை

கவத்திருப்பதற்கு வாடகைதாரயர நபாறுப்பாவார், ஏயதனும் தூய்கம
நசய்வதற்கு நசாத்துக்கு உரிகம ாைர் சம்மதித்திருந்தால் அது இதில்
அடங்ைாது.

K. முை்கியமான சசகவைள் (சட்டத்தின்
ாைம் I மற் றும் III)
சூடான அல்லது குைிர்ந்த ெீர், மின்சாரம், சகம
ஆைி

கவய

“முக்ைி

ல் வாயு மற்றும் நவப்பம்

மான யசகவைள்” ஆகும்.

நசப்டம்பர் 1 முதல் ஜூன் 15 வகர குகறந்தது 20° நசல்சி

ஸ்

நவப்பத்கதப் யபணக்கூடி ஆற்றல் நைாண்ட நவப்பமூட்டும் சாதனம்,
வாடகைக்கு விட்ட அலைில் இருப்பகத நசாத்தின் உரிகம ாைர் உறுதி
நசய் யவண்டும். சில ெைராட்சி சட்டங்ைள் இவற்றுக்கு மிைவும்
ைடுகம

ான யதகவப்பாடுைகைக் நைாண்டிருக்ைலாம்.

முக்ைி மான யசகவைள், பராமரிப்புச் யசகவைள், அல்லது வாடகை
ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழாை நசாத்தின் உரிகம ாைர் வழங்ை யவண்டி உணவு
ஆைி வற்கற ெி ா மாக்க் நைாடுப்பகத நசாத்தின் உரிகம ாைர்
தடுக்ையவா அல்லது ெிறுத்தி கவக்ையவா முடி ாது. தங்ைளுக்ைான
விகலப்பட்டி ல் நதாகைக நசலுத்தாததன் ைாரணமாை முக்ைி மான
யசகவ வழங்குதல் துண்டிக்ைப்பட்டால், அந்தச் யசகவக நசாத்தின்
உரிகம ாையர ெிறுத்திகவத்ததாைக் ைருதப்படும். இருப்பினும்,
வாடகைதாரயர தங்ைள் நசாந்த ப ன்பாட்டு வசதிக்ைான
விகலப்பட்டி கல நசலுத்த தவறி தன் ைாரணமாை, ஒரு முக்ைி
யசகவ துண்டிக்ைப்பட்டுவிட்டால், ைட்டிட உரிகம ாைர் இந்த முக்ைி
யசகவக ெிறுத்தி கவத்துவிட்டதாை வாடகைதாரர் புைாரைிக்ை
முடி ாது.
எந்த ஒரு முக்ைி மான யசகவ, பராமரிப்பு யசகவ அல்லது உணவு
வழங்குவகதயும், வாடகை ஒப்பந்தத்தின் ைீ ழாை நசாத்தின் உரிகம
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ாைர்

அதகன வழங்ைக் ைடகமப்பட்டவர் அல்லது ைிகட ாது என்றாலும்,
நசாத்தின் உரிகம ாைர் அவற்றின் வழங்ைலில் யவண்டுநமன்யற
குறுக்ைீ டு நசய் முடி ாது.

L. துன்புறுத்தல் (சட்டத்தின்
மற் றும் IV)

ாைம் III

வாடகைதாரர் ஒருவகர நசாத்தின் உரிகம ாைர் (யமற்பார்கவ ாைர்
அல்லது நசாத்தின் யமலாைர் யபான்ற, நசாத்தின் உரிகம ாைர் சார்பாை
நச லாற்றும் எவர் ஒருவரும்), துன்புறுத்துவது அல்லது வாடகைதாரர்
நசாத்தின் உரிகம ாைகரத் துன்புறுத்துவது என்பது சட்டத்திற்கு
புறம்பானதாகும். வாடகைதாரயரா அல்லது நசாத்தின் உரிகம ாையரா
துன்புறுத்தப்படுவதாை உணர்ந்தால் அவர்ைள் ”நசாத்துக்கு உரிகம ாைர்
மற்றும் வாடகைதாரர் வாரி

த்திடம்” (Landlord and Tenant Board)

விண்ணப்பிக்ைலாம்.

M.

ாகு ாடு ைாட்டுதல்

நசாத்தின் உரிகம
நச

ாைர் (அல்லது நசாத்தின் உரிகம

ாைருக்ைாை

ல்படும் எவர் ஒருவரும்) வாடகைதாரருக்கு எதிராை ஒன்ட்யடரிய

ா

மனிவை உரிகமைளுக்ைான ெடத்கத விதி (Ontario Human Rights Code)(the

Code) (விதி) ின் ைீ ழாை பாகுபாடுைாட்டுதலுக்ைான தகட நசய் ப்பட்ட
ைாரணங்ைைின் அடிப்பகட ில் பாகுபாடு ைாட்டுைிறார் என்றால் அவர்ைள்
ஒன்ட்யடரிய

ா மனிவை உரிகமைளுக்ைான ெடத்கத விதி (Ontario Human

Rights Code)(the Code) (விதி)

ின் ைீ ழாை வாடகைதாரரின் உரிகமைகை

மீ றுைிறார் எனலாம். ஒருபாகுபாடு என்பது, வாடகைக் குடி

ிருப்புச் சட்டம்,

2006 [Residential Tenancies Act, 2006] க்கு நதாடர்பான விண்ணப்பம் என்றால்
அதகன ”நசாத்துக்கு உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் வாரி

Landlord and Tenant Board] பாகுபாடு என எடுத்துக்நைாள்ை இ

சூழ்ெிகலைைில், வாடகைதாரர் தங்ைள் புைாகர ஒன்ட்யடரிய
மனித வை உரிகமைள் தீர்ப்பா
நைாண்டு நசல்ல யவண்டி

ம்” [

லும். மற்ற
ாவின்

த்திற்கு [Human Rights Tribunal of Ontario]

ிருக்ைலாம்.

ாைம் 2: எனது உரிகமைள் மற் றும் ப ாறு ் புை்ைள்

25

N. வாடகைை் கு விட்ட அலகில் பசாத்தின்
உரிகமயாளர் நுகழதல் (சட்டத்தின்
ாைம் III)
வாடகைக்கு விட்ட அலைின் ெி

ா

மான முழு அனுபவ பாத்தி

வாடகைதாரர் தகுதி நபறுைிறார் (உதா., அகமதி

கதக்கு

ாை அனுபவித்தல்,

ெி ா மான அந்தரங்ைம், ைாரணமில்லாத நதால்கல ிலிருந்து
விடுபடுதல் மற்றும் வாடகைக்கு விட்ட அலைின் தனித்துவமான
உபய

ாைம்).

நசாத்தின் உரிகம ாைர் 24 மணி யெர எழுத்துப் பூர்வமான அறிவிப்பு
நைாடுப்பதன் யபரில் வாடகைக்கு விட்ட அலைினுள் பின் வரும்
ைாரணங்ைளுக்ைாை மட்டுயம நுகழ
▪
▪
▪

▪
▪
▪

லாம்:

பழுதுபார்த்தகல யமற்நைாள்ை
பழுதுபார்த்தல் ஏதும் அவசி மா என ஆய்வு நசய் , அந்தச்
யசாதகன ெி ா மானதாை இருந்தால்
சாத்தி மாையவ அந்த நசாத்திகன வாங்ைவிருக்கும் யவநறாருவர்,
ைாப்பீட்டாைர், அடமானக் ைடன் வழங்குபவர் ஆைிய ாருக்கு
வாடகைக்கு விட்ட அலைிகனக் ைாட்டுவதற்ைாை
சாத்தி மாையவ நசாத்திகன வாங்ைவிருக்கும் யவநறாருவருக்ைாை
ஒரு ெிலபுலன் ஏநஜண்ட் கூட்டிவந்து ைாட்ட அனுமதிப்பதற்ைாை
வசிப்பிட ைட்டிடத்கத ஒரு அடுக்குமாடிக் குடி ிருப்பாை
மாற்றுவதற்கு முன்பாை நசாத்திகன ஆய்வு நசய் , அல்லது
வாடகை ஒப்பந்தத்தில் பட்டி லிடப்பட்ட எந்த ஒரு ெி ா மான
யொக்ைத்திற்ைாை.

எழுத்துபூர்வமான அறிவிப்பானது, நுகழதலுக்ைான ைாரணம் கூறி
நசாத்தின் உரிகம ாைர் அந்த அலைில் நுகழ இருக்கும் யததி மற்றும்
யெரத்கதயும்(ைாகல 8 மணி முதல் மாகல 8 மணி வகர) நைாண்டிருக்ை
யவண்டும். முகற ான அறிவிப்புடன், வாடகைதாரர் இல்லாத யபாது
நசாத்தின் உரிகம ாைர் அந்த அலைில் நுகழ லாம்.
பின் வரும் சூழல்ைைில் நசாத்தின் உரிகம
யவண்டி
▪
▪

தில்கல:

ாைர் ஒரு அறிவிப்பு நசய்

ஒரு அவசர ெிகல எனும்யபாது
நுகழவதற்கு வாடகைதாரயர அனுமதிக்கும்யபாது
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▪
▪

வாடகை ஒப்பந்தப்படி நசாத்தின் உரிகம ாைர் அலைிகனத்
தூய்கமப்படுத்த அவசி மாகும்யபாது, அல்லது
வாடகைக்கு விடுதல்முடிவுக்கு வரும்யபாது மற்றும் புதி
சாத்தி மான ஒரு வாடகைதாரருக்கு நசாத்தின் உரிகம ாைர்

அலைிகனக் ைாட்ட விரும்பும்யபாது – ைாகல 8 மணி முதல் மாகல 8
மணி வகர மட்டுயம நசாத்தின் உரிகம ாைர் அலைிகனக்
ைாட்டலாம் மற்றும் இது இப்யபாது என வாடகைதாரருக்கு நசாத்தின்
உரிகம ாைர் முன்கூட்டிய கூறிவிட ெி ா மான மு ற்சி எடுக்ை
யவண்டும்.

O. பூட்டுை்ைள் (சட்டத்தின்
மற் றும் IV)

ாைம் III

வாடகைக்கு விட்ட அலைின் புதி சாவிைகை வாடகைதாரருக்கு
நைாடுக்ைிறார் என்றால் தவிர நசாத்தின் உரிகம ாைர் பூட்டுக்ைகை
மாற்ற முடி ாது. நசாத்தின் உரிகம ாைருகட ஒப்புதல் இல்லாமல்
வாடகைக்கு இருக்கும் அலைின் பூட்டுக்ைகை வாடகைதாரரும் மாற்ற
முடி ாது.

P. ஒதுை் கீடு பசய் தல் அல் லது உள்
வாடகைை் கு விடுதல் (சட்டத்தின் ாைம்
VI)
வாடகைதாரரானவர், நசாத்தின் உரிகம ாைருகட ஒப்புதலுடன்
மட்டுயம வாடகைக்கு இருக்கும் அலைிகன இன்நனாரு ெபருக்கு
ஒதுக்ைீ டு நசய் லாம் அல்லது உள்வாடகைக்கு விடலாம். வாடகைக்கு
இருக்கும் அலைிகன சாத்தி மான ஒரு ஒதுக்ைீ டு நசய்தல் அல்லது
உள்வாடகைக்கு விடுவதற்ைான ஒப்புதகல நசாத்தின் உரிகம ாைர்
தன்னிச்கச ாை அல்லது ெி ா மற்றவகை ில் ெிறுத்தமுடி ாது.
1. ஒதுக்கீ டு: ஒரு ஒதுக்கீ ட்டின் டி , வாடகைக்கு இருக்கும் அலைிகன
எவயரனும் ஒருவருக்கு நைாடுத்து குடிய றுவதற்ைான
உரிகமைகை வாடகைதாரர் இடமாற்றம் நசய்ைிறார்.
வாடகைதாரரின் இடத்கத புதி ெபர் எடுத்துக்நைாள்ைிறார், மற்றும்
வாடகை ஒப்பந்தம் அப்படிய

மாறாமல் இருக்ைிறது.
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2. உள்வாடககக்கு விடுதல்: உள்வாடககக்கு விடுதல் என்பது

வாடகைதாரர் நவைிய றி, குறிப்பிட்ட ைாலம் வகர இன்நனாரு
ெபகர (உள் வாடகைதாரர்) அங்கு வசிக்ை அனுமதித்து விட்டு,
வாடகைக்ைாலம் முடிவதற்கு முன்பாை மறுபடியும் அந்த அலைில்
வாழ திரும்பவும் வந்து விடுதலாகும். வாடகை ஒப்பந்தமும்,
வாடகைதாரர்-நசாத்தின் உரிகம ாைர் உறவுமுகறயும் மாறாது.
உள்வாடகைக்கு விடும் ஒரு வாடகைதாரர் நசய் க்கூடாதகவ :
▪ வாடகை அலைிற்ைாை நசாத்தின் உரிகம ாைர் ெிர்ண ித்த
வாடகைத் நதாகைக விட வாடகைதாரர் அதிைமாை வசூலிக்ைக்
கூடாது
▪ வாடகை அலகை உள்வாடகைக்கு விட்டதற்ைாை கூடுதல்
▪

ைட்டணங்ைள் எகதயும் வசூலிக்ைக் கூடாது, அல்லது
கூடுதல் சரக்குைள் அல்லது யசகவைளுக்ைாை

உள்வாடகைதாரரிடம் ைட்டணம் வசூலிக்ைக் கூடாது.

Q. விருந் தினர் (சட்டத்தின்

ாைம் III)

வாடகைதாரர் வட்டிற்கு,
ீ
விருந்தினர் வருவகத, நசாத்தின் உரிகம ாைர்
தடுக்ை முடி ாது, விருந்தினர் வருவதற்கு முன்பாை அவர்ைள் வருவது
பற்றி நசாத்தின் உரிகம ாைரிடம் நதரிவிக்ை யவண்டும் மற்றும்
அனுமதிக ப் நபற யவண்டும் எனக் யைாரக்கூடாது. வாடகை அலைில்
விருந்தாைிைள் வந்தார்ைள் என்பதற்ைாை, நசாத்தின் உரிகம ாைர்
கூடுதல் ைட்டணங்ைகை வசூலிப்பயதா வாடகைக உ ர்த்துவயதா
கூடாது. இருப்பினும் விருந்தாைிைள் ெடந்துநைாள்ளும் முகறக்கு
வாடகைதாரயர நபாறுப்பாவார்.
வசிப்பதற்ைான இ ல்தரங்ைள் பற்றி ெைராட்சி உப சட்டங்ைள்
மதிக்ைப்படும் வகர ஒரு அகறத்யதாழகர கவத்துக்நைாள்வதிலிருந்து
வாடகைதாரகர நசாத்தின் உரிகம ாைர் தடுக்ை முடி ாது.
குத்தககக் குடியிருப் பாளர் ஒருவர் தங் கள் முழு வீட்கடயும் வவறு
ஒருவருக்கு வாடககக்குக் பகாடுத்தால் (உதாரணமாக, குறுகிய கால
வாடககக்கு), இந்த நபர் “விருந்தினர்” அல் ல. குத்தககதாரர் நில
உரிகமயாளரின் அனுமதிகயப் பபற வவண்டியிருக்கலாம் .
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R. பசல் ல ் பிராணிைள் (சட்டத்தின்
III)

ாைம்

ஒரு வாடகை ஒப்பந்தமானது , வாடகை அலைில் அல்லது வசிப்பிட
ைட்டிடத்தின் சுற்றுப்புறத்தில் நசல்லப்பிராணிைகைத் தகட நசய்
முடி

ாது.

வாடகைதாரர் ஒருவர் கவத்திருக்கும் ஒரு நசல்லப்பிராணிக
நவைிய ற்றுவதற்ைாை ”நசாத்தின் உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்
சகப

ில் ” (Landlord and Tenant Board) நசாத்தின் உரிகம

ாைர்

விண்ணப்பிப்பதற்ைான ைாரணங்ைள் சில உள்ைன. ைீ யழ இருப்பகவ சில
நபாதுவான உதாரணங்ைைாகும்:
▪

நசல்லப்பிராணி மிை அதிை இகரச்சல் நசய்ைிறது, அலைிற்கு யசதம்
உண்டாக்குைிறது அல்லது பிற வாடகைதாரருக்கு ஒவ்வாகம
எதிர்விகனைகை ஏற்படுத்துைிறது.

▪
▪

பிராணி ின் வகை ானது, அடிப்பகட ாையவ அபா ைரமானது.
அடுக்குமாடிக் குடி ிருப்பு ைார்ப்நபாயரஷனின் விதிைள்
நசல்லப்பிராணிைகை அனுமதிப்பதில்கல.

S. புகை பிடித்தல் (சட்டத்தின்

ாைம் V)

இந்தச் சட்டமானது, வாடகை அலைில் புகை பிடித்தல் பற்றி ஏதும்

விவாதிக்ைவில்கல. அலைில், மற்றும் அல்லது உரிகம ாைருகட
நசாத்து இருக்கும் பகுதி ில் புகைபிடித்தகல அனுமதிப்பது அல்லது
தகட நசய்வது பற்றி நபாதுவான குத்தகைப் பத்திரத்தின் பிரிவு 10 ஐ
நசாத்தின் உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்
உபய ாைித்துக்நைாள்ைலாம்.
குத்தகை ானது, புகை பிடிப்பகத தகட நசய் வில்கல என்றாலும், பின்
வரும் ெிகலகமைைில் நசாத்தின் உரிகம ாைரானவர், ”நசாத்தின்
உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகப

ில் ” (Landlord and Tenant Board)

விண்ணப்பிக்ைலாம்:
▪

▪
▪

நசாத்தின் உரிகம ாைர் அல்லது மற்ற வாடகைதாரர் ஆைிய ாரின்
ெி ா மான அனுபவ பாத்தி கதயுடன் நபருமைவில் குறுக்ைீ டு
நசய்ைிறது
ைாரணமில்லாத யசதம் உண்டாக்குைிறது
பாதுைாப்புக்கு பாதைம் விைவிக்ைிறது, அல்லது
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▪

நசாத்தின் உரிகம

ாைருகட

இன்நனாரு சட்டப்படி

ான உரிகம,

சிறப்புரிகம அல்லது ெலனுடன் நபருமைவில் குறுக்ைீ டு நசய்ைிறது.

தங்ைள் ைட்டிடத்தில் இருக்கும் மற்ற மக்ைள் புகை பிடிப்பது தங்ைள் உடல்
ஆயராக்ைி ம் மற்றும் பாதுைாப்பிகன பாதிக்ைிறது, பராமரிப்புத்
தரங்ைளுக்கு முரண்பாடு நசய்ைிறது, அல்லது வாடகைக்கு இருக்கும்
அலைில் தங்ைைின் சுையபாைத்தில் குறுக்ைீ டு நசய்ைிறது என ஒரு
வாடகைதாரர் ெம்பினால், ”நசாத்தின் உரிகம ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர்
சகப

ில் ” (Landlord and Tenant Board) விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாை

நசாத்தின் உரிகம

ாைரிடம் ைலந்துகர

ாட யவண்டும்.

T. புகை மற் றும் ைார் ன் சமானாை்கைட்
எச்சரிை்கை ஒலிைள்
நசாத்தின் உரிகம ாைரானவர், வாடகைக்கு விடும் அலைில்யவகல
நசய்தபடி இருக்ைின்ற புகை எச்சரிக்கை மணிைகையும், உரி இடங்ைைில்
சார்பன் யமானாக்கைடு எச்சரிக்கை மணிைகையும் நபாருத்த யவண்டும்.
புகை மற்றும் ைார்பன் யமானாக்கைடு எச்சரிக்கை மணிைள் யவகல
நசய்யும் ெிகலகம ில் கவத்திருப்பதற்கு நசாத்தின் உரிகம ாையர
நபாறுப்பாைிறார், இதில் யபட்டரிைகை மாற்றி கவப்பதுவும் அடங்கும்.
வாடகைதாரர், புகை மற்றும் ைார்பன் யமானாக்கைடு எச்சரிக்கை
மணிைகை துண்டிப்பயதா அல்லது கை ாடல் நசய்வயதா கூடாது மற்றும்
ஏயதனும் எச்சரிக்கை மணிைள் முகற ாை யவகல
நசய் வில்கல ானால் உடனடி ாை நசாத்தின் உரிகம ாைருக்கு
நதரிவித்துவிட யவண்டும்

U. சச்சரவுைளுை் கு தீர்வு ைாணுதல்
நசாத்தின் உரிகம

ாைரும் வாடகைதாரரும் சட்டத்திகனப்

பின்பற்றுமாறு யைாரப்படுைிறார்ைள். அவர்ைைிகடய

பிரச்சகனைள்

அல்லது ைருத்து யவறுபாடுைள் இருந்தால் நசாத்தின் உரிகம ாைர்
முதலில் பிரச்சகன பற்றி ைலந்துகர ாடி தங்ைளுக்குள் தீர்வு ைாண
மு ற்சி நசய் யவண்டும். நசாத்தின் உரிகம ாையரா அல்லது
வாடகைதாரயரா ஒருவருக்கு மற்றவர் சட்டத்கதப் பின்பற்றாததாை
ெிகனத்தால் தங்ைள் உரிகமைள் மற்றும் நபாறுப்புைள் பற்றி அவர்ைள்
”நசாத்தின் உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகபக

” (Landlord and

Tenant Board) நதாடர்பு நைாள்ைலாம்; இதில் சச்சரகவத் தீர்ப்பதற்ைாை
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”நசாத்தின் உரிகம

ாைர் மற்றும் வாடகைதாரர் சகபக்கு ” (Landlord and

Tenant Board) விண்ணப்பிக்ைலாமா(!) என்பதுவும் அடங்கும்.
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