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Ang Sangay ng Nangungupahang Paninirahan

PILAS NG KATOTOHANAN
Pagtataas ng Upa
Kadalasan, legal na maaaring magtaas ng upa ang kasero bawat 12 buwan. Bawat taon,
nagtatakda a ng pa mahalaan ng hangganan s a halaga ng pagtaas ng upa . Itinut uring
batayan s a pagt aas ng upa it ong hangga nan. Tingna n ang we bsite ng Sa ngay s a
www.manitoba.ca/rtb upang maki ta ang ka salukuyan at na karaang bata yan s a pagt aas
ng upa.

Paano makapagtataas ng upa ang kasero?
Kinakailangang magbigay ng tatlong buwan na paunawa sa pagtaas ng upa ang kasero sa
nangungupahan. Itong paunawa ay dapat:
•
•
•
•
•
•
•
•

nakasulat
nagpapakita kung ano ang kasalukuyang upa
nagpapakita kung magka no ang magi ging upa, parehong sa dolyar a t
porsiyento (halimbawa: ito ay pagtaas ng $15.00 o 3%);
nagsasabi kung ma gkano pina pahintulutan ang ka sero it aas a ng
upa
nagbibigay ng petsa ng pagsimula ng pagtaas
nagpapaliwanag na ang pagtaa s ay hindi naaa linsunod sa batas
hanggang ma bigyan a ng na ngungupahan ng tatlong buwan na
paunawa
nagpapakita ng taunang batayan sa pagtaas ng upa, halimbawa 1.5%
nagsasabi na may kara
patan hindi sumangayon ang
nangungupahan sa halaga ng pagtaas ng upa

Dapat rin magbigay ng pas ulat na paunawa sa Sangay ng Na ngungupahang Paninirahan
ang kasero sa loob ng 14 na araw ng pagsasabi sa nangungupahan.

Ano ang magagawa ng mga nangungupahan?
Kapag hindi sumang-a yon ang nangungupahan sa hala ga ng pa gtaas, ma aari sila ng
magsulat ng paliwang s a Sanga y ng Nagungupa hang Pa ninirahan kung bakit. Dapat
matanggap ng Sangay it ong li ham ng hindi la lampas sa 60 ara w bago ma gsimula a ng
pagtaas ng upa.

Pagtaas lampas sa hangganan
Dapat kumuha ng pahintulot muna sa Sangay ng Nangungupahang Paninirahan ang mga
kasero na na is magtaas ng upa la mpas sa hangganan. Dapa t nakasulat ang paghingi ng
pahintulot ng kase ro. Da pat humi ngi sila ng pahi ntulot s a loob ng 14 na ara w bago
bigyan ang nangungupahan ng paunawa.
Maaaring makita at magbigay puna ang mga nan gungupahan sa pagh iling ng kaser o ng
pagtaas ng upa. Ma
aaring ma kita at ma gbigay puna ang kasero sa anum
ang
impormasyon galing s a mga na ngungupahan. P agkatapos, ang S angay ng
Nangungupahang Paninirahan ang magpapasiya kung a nong halaga ang pa gtaas ng upa .
Para sa lahat ng yunit na inuupahan sa bloke o complex itong pasiya.
(tingnan ang likod)

Internet sa: www.manitoba.ca/rtb

Pag-apela sa pasiya
Kapang hindi sum ang-ayon ang kasero o nangungupahan sa pasiya ng pagtaas ng upa, m ay karapatan silang
mag-apela sa Kom isyon ng Nangungupahang P aninirahan sa 1650-155 Carlton S treet, W innipeg MB R3C
3H8, sa loob ng 14 na araw ng pagtanggap ng pasiya ng Sangay ng Nangungupahang Paninirahan.
Magtatayo ng pa nel a ng Komisyon upang suri in ang a pela. Ba hagi ng pa nel a ng isang komis yoner n g
pamahalaan, isang kinata wan ng kas ero at isa ng kinatawan ng nangungupahan. Magh ahanda ang panel ng isa ng
pagpupulong o bista . I papaalam ng ma aga sa lahat na sang kot. Pagkata pos ng bi sta, magbibigay ng pa siya ang
Komisyon ng Nangungupahang Paninirahan. Huling-pasiya ang hatol ng Komisyon.

Saklaw ba ang lahat ng umuupa sa tuntunin ng pagtaas ng upa?
Tinutukoy nitong mga t untunin a ng kara mihang mga yunit na i nuupahan, t ulad ng bahay, baha gi ng duple x, o
huwego sa loob ng bahay o apartamentong gusali.
Ngunit, hindi saklaw nitong batayan ang taun-taong pagtaas ng upa sa mga sumusunod na yunit:
•

mga bagong yunit na in uupahan; kapag itinayo at tinirhan ang tirahang complex pagkatapos
ng ika-9 ng Abril, 2001, hindi sakop ang mga yunit ng 15 taon ; kapag itinayo at tinirhan ang
tirahang complex pagkatapos ng ika-7 ng Marso, 2005, hindi sakop ang mga yunit ng 20 taon

•

mga yunit na pinapa upahan l abis ng hala gang ti nutukoy; maaaring magbago it ong halaga
bawat taon; tingnan ang website ng S angay @ www.manitoba.ca/rtb par a sa pinaka bagong
impormasyon o makipag-ugnay sa Sangay

•

mgay yunit na pina ngangasiwaan ng, o pa ra s a, Pa mahalaan ng Ca nada, Pa mahalaan ng
Manitoba o isang munisipyo

•

mga yunit ng tagabigay-alaga/empleyado

•

mga c omplex na pangha bang-buhay na pangungupa han na pi napatakbo s a bat ayang hindi
pangkalakal

Maski hindi sakop nitong bata yan, kinakailangan pa ri ng ipaalam ng kasero ang pagtaa s ng upa tatlong buw an
bago nito sa pamamagitan ng pagsulat ng paunawa.

Para sa karagdagang impormasyon
Bahagyang paliwanag lang itong pilas ng katotohanan. Para sa karagdagang impormasyon:

Ang Sangay ng Nangungupahang Paninirahan

Internet sa: www.manitoba.ca/rtb

