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Ang Sangay ng Nangungupahang Paninirahan

PILAS NG KATOTOHANAN
Ang Sangay ng Nangungupahang Paninirahan
May apat na tungkulin ang Sangay ng Nangungupahang Paninirahan:
-

-

Impormasyon/Edukasyon
Imbestigasyon
Pamamagitan
Pagpapasiya

Impormasyon/Edukasyon
Nagbibigay ka mi ng i mpormasyon s a mga ka sero at na ngungupahan ng kanil ang mga
karapatan at tungkulin sa ilali m ng Susog ng Nangungupahang Paninirahan (The
Residential Tenancies Act) at Susog ng Habang-buhay na Pangungupahan (The Life
Leases Act) at a ming patakar an. Nagbi bigay ka mi ng im pormasyon sa telepono, sa
pakikipanayam sa amin o sa pagsulat ng liham.
Nagmumungkahi kam i ng m ga pagbabatas sa mga kasero, nangun gupahan o iba pang
mga indibidwal. Nag-aalok kami ng mga klase upang turuan ang mga tao sa karapatan at
tungkulin ng mga kasero at nangungupahan.
Mayroon kaming mga pilas ng katotohanan sa ibat-ibang paksa na mapapakinabangan ng
mga kase ro at na ngungupahan. Sa kop nito ang: mga security de posit, m ga babala,
pagpapaupa ng inuupahan, karapatan pumasok, mga karapatan at tungkulin.

Imbestigasyon
Iniimbestigahan na min ang maaaring di- pagsunod sa Susog ng Nangungupahang
Paninirahan at Susog ng Habang-buhay na Pangungupahan at m agbigay ka mi ng
impormasyon na maaaring l umutas sa alitan. Nakiki pag-ugnay ang nama mahala sa
imbestigasyon sa kas ero at nangungupahan at si numang s aksi o i bang ahe nsiya ( hal.
inspektor sa pampublikong kalusugan). Maa aring tingnan ng kasero at na ngungupahan
ang impormasyong aming makukuha sa imbestigasyon.

Pamamagitan
Mamamagitan sa karamihang alitan ng kasero at nangungupahan ang aming mga kawani
(hal. pagha habol ng secur ity de posit, pa ghahabol ng baya d-pinsala, ba balang
pagpapaalis). Ma kikipag-ugnay a ng na mamahala sa pa mamagitan sa kase ro at
nangungupahan upa ng ma gkaroon ng ka sunduan na kasi ya-siya sa bawa t parti do.
Maaaring sa telepono at teleconference, harapharapan o pasul at gawi n ang
pamamagitan. Pal aging na kasulat ang lahat ng pina magitang mg a ka sunduan.
Sapilitang ipapatupad ang kasunduan maski hindi tumugon ang isang partido dito.
(tingnan ang likod)

Internet sa: www.manitoba.ca/rtb

Pagpapasiya
Ang pagpapasiya ay a ng proseso sa pagdating sa pagsisiyasat. Maaaring sa isang bista o mula sa pasulat na
impormasyon mula s a kaser o at nangungupa han ha bang i nimbestigahan manggali ng a ng mga pasi ya.
Maaaring pumunta sa bista a ng kasero at nang ungupahan dala at kasa ma ang ka nilang ebidensiya at saksi.
Nakasulat at ibibigay ang mga dahil an sa pasiya sa lahat ng mga pagpa pasiya. Maaaring maapela ang la hat
na mga pasiya sa Komisyon ng Nangungupahang Paninirahan.

Internet sa: www.manitoba.ca/rtb

