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PAGHIHINTAY

PAG-AARI NG BAHAY

KITA NA GINUGUGOL SA UPA

Ang Ontario ay may pinakamataas na porsyento ng mga sambahayan 
na hindi makahanap ng disenteng abot-kayang pabahay sa Canada 
(15.3%), , kumpara sa Quebec (9.0%), Alberta (11.4%) at British Columbia 
(14.9%). Sa Greater Toronto Area, humigit-kumulang 20% ng mga 
sambahayan (1 sa 5) ang hindi makahanap ng abot-kayang pabahay. 
Ang pamantayang buwanang upa para sa isang-kuwartong apartment 
sa Toronto ay $1,202 kumpara sa pamantayang gastos ng isang-
kuwarto sa Montreal na $835.

Sa buong Ontario, 
171,360 ng mga 
sambahayan ay 
nasa munisipal na listahan ng 
naghihintay para sa subsidyong 
(tulong na salapi ng pamahalaan) 
pabahay. Kasabay nito, ang ating 
lalawigan ay nawalan ng 86,000 
mga paupahang yunit sa nakalipas 
na sampung taon.

Para sa karamihan, ang panaginip 
ng pagmamay-ari ng bahay ay hindi 
maaabot. Ang pamantayang presyo 
ng lahat ng uri ng mga bahay na 
ibinebenta sa Greater Toronto 
Area ay $746,218. Ang pamantayang 
presyo ng isang hiwalay na bahay ng 
pamilya sa Toronto ay $1.2 milyon.

Sa Ontario, 45.6% ng lahat ng mga 
nangungupahan ay gumastos ng 
higit sa 30% ng kanilang kabuuang 
kita sa upa. Sa 2016, 30.6% ng 
mga naninirahan sa Ontario ay 
nangungupahan habang 69.7% ay 
may-ari ng kanilang tahanan.

= 10% NG KABUUANG KITA



MADALAS NA MGA ITINATANONG

BAKIT  ANG KALIDAD NG ABOT-KAYANG PABAHAY AY 
MAHALAGA?

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkaroon ng kalidad na 
abot-kayang pabahay ay nakakaapekto sa tagumpay ng edukasyon. 
Ang mga bata na naninirahan sa masikip na pabahay at pabahay 
na may mga mababang-kalidad na pasilidad ay nagkakamit ng mas 
mababang marka sa pagsusulit sa paaralan. Ang mga pamilyang 
may mababang kita ay di-kasukat na naaapektuhan ng masikip na 
pabahay, na may mga epekto gaya ng kawalang tulog, depresyon at 
malnutrisyon. Bukod pa rito, ang mga sambahayan na gumagastos 
ng karamihan ng kanilang kita sa upa ay nagdaragdag ng walang 
seguridad sa kawalan ng pagkain at malnutrisyon ng bata. Ang mga 
pag-aaral tungkol sa walang seguridad sa kawalan ng pagkain at 
edukasyon ay tiyak, na nagpapakita na ang mga batang nagugutom 
ay may kahirapan sa pag-isip ng mabuti sa paaralan.

Mahalaga rin ang abot-kayang pabahay para sa mga bagong 
imigrante at sa kanilang integrasyon sa Canada. Ang pagkaroon ng 
ligtas at matatag na pabahay ay nagpapabuti sa mga pagkakataon 
na makasama sa lipunan at binabawasan ang haba ng panahon 
para sa integrasyon. Ang abot-kayang pabahay ay nagpapahintulot 
din sa mga bagong imigrante na makaramdam na ligtas. Bukod pa 
rito, ang abot-kayang pabahay ay nagdaragdag ng pagkaroon ng 
mga network ng suporta na mahalaga para sa pangmatagalang 
integrasyon at tagumpay ng mga bagong imigrante sa Canada.

BAKIT NAPAKAMAHAL ANG PABAHAY?

Ang mga presyo ng pabahay, pareho ang pagmamay-ari ng bahay 
at mga yunit ng pag-aarkila, ay sa simula naiimpluwensyahan ng 
bilang ng mga yunit na magagamit (panustos) kumpara sa bilang 
ng mga yunit na kailangan (pangangailangan). Sa parehong Ontario 

at Toronto, ang bilang ng mga magagamit na yunit ng pabahay 
ay mas kaunti kaysa sa bilang ng mga taong nangangailangan ng 
pabahay. Ang mga presyo ng pabahay ay tumataas kapag ang 
kumpetisyon para sa magagamit na mga yunit ng pabahay ay 
mas mahigit. Maaaring dagdagan ng pamahaalaan ng Ontario 
ang panustos ng pabahay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng 
mahabang oras ng paghihintay para sa mga permiso sa pagtatayo 
sa Greater Toronto at Hamilton Area. Bukod pa rito, ang mga 
dayuhang pamumuhunan sa pabahay ng Toronto ay nagdulot ng 
maikling panahong sa pagtaas sa mga presyo ng pabahay. Ang 15% 
na buwis sa dayuhang mamimili na ipinakilala ng Pamahalaan ng 
Ontario noong 2017 ay nakatulong na patatagin ang mga presyo ng 
pabahay sa maikling panahon.

PAANO GUMAGANA ANG KONTROL SA UPA?  MAAARI 
BANG ITAAS NG MGA MAY-ARI ANG UPA SA ANUMANG 
SINGIL NA GUSTO NILA?

Bawa’t taon ang pamahalaang panlalawigan ay naglalagay ng isang 
patnubay na nagsasabi kung magkano maaaring itaas ang upa ng 
mga may-ari. Sa 2018, ang mga may-ari ay maaari lamang itaas 
ang upa ng 1.8%. Ang mga may-ari ay maaari lamang magtaas ng 
upa tuwing 12 buwan at dapat magbigay ng 90 araw na nakasulat 
na abiso. Kamakailan lamang, ang  ang kontrol sa renta ay inilapat 
sa lahat ng mga pribadong paupahang yunit. Ang mga may-ari ng 
pribadong mga paupahang yunit ay maaari lamang dagdagan ang 
renta na mas mataas sa 1.8% kung mag-aplay sila para saisang 
espesyal na iksemsyon. Kung ang iyong may-ari ay nagtaas ng 
renta na labag sa batas, ang mga nangungupahan ay maaaring 
makipag-ugnay sa Landlord and Tenant Board o sa Rental Housing 
Enforcement Unit (RHEU).

SA HUNYO 7
BUMOTO SA HALALAN NG PROBINSYA NG ONTARIO PARA 

SA MAS MABUTING PABAHAY

SA NGAYON, ITO ANG GINAGAWA
Habang ang mga pederal at munisipal na pamahalaan ay nagbibigay ng karamihan ng pagpopondo upang suportahan 
ang abot-kayang pabahay, ang pamahalaan ng Ontario ay gumawa ng mga ilang hakbang upang gawing madaling 
makuha ang abot-kaya ng pabahay. Kabilang dito:

+ Ang isang pilotong portable na pabahay na benepisyo 
na nagbibigay sa mga nangungupahan ng isang 
subsidyo na maaari nilang gamitin kahit saan sa halip 
ng isang subsidyo na nakalakip sa isang partikular na 
paupahang yunit;

+ Ang paggawa ng mga lupang hindi ginagamit 
para sa pagpapaunlad, kabilang ang mga lupa na 
nagkakahalaga sa pagitan ng $75 milyon at $100 
milyon, upang gumawa ng 2,000 bagong mga yunit ng 
pabahay sa Toronto;  

+ Ang 15% na buwis sa pagbebenta ng ari-arian sa 
mga hindi residente ng Canada na sinadya upang 
pigilan ang pagespekula;

+ Pagpapalawak ng kontrol sa upa sa lahat ng mga 
pribadong yunit ng pag-upa kabilang ang mga condo 
at mga pribadong tahanan (dati, ang kontrol ng upa ay 
inilapat lamang sa mga yunit na itinayo bago ng 1991);

+ Bagong pondo ng pamahalaan para sa mga pag-aayos 
ng abot-kayang mga paupahang yunit.



MADALAS NA MGA ITINATANONG

ANONG DEPARTAMENTO NG PAMAHALAAN AY MAY 
PANANAGUTAN PARA SA ABOT-KAYANG PABAHAY?

Ang pederal, panlalawigan, at munisipal na pamahalaan ay may 
pananagutan para sa pagpapabuti ng pagkuha ng abot-kayang 
pabahay at para sa pagpapalakas sa bahagi ng abot-kayang 
pabahay sa buong Canada. Gayunpaman, ang mga munisipyo ay 
nagbibigay ng karamihan ng pagpopondo para sa abot-kayang 
pabahay sa Ontario na may ⅓ pederal, at ⅔ munisipal. Ang 
Ontario lamang ay ang tanging lalawigan na hindi nagbibigay ng 
malaking pondo para sa abot-kayang pabahay.

ANO ANG TUNGKOL SA PAGLIKLIKHA NG BENEPISYO NG 
PABAHAY SA ONTARIO?

Ang isang benepisyo sa pabahay ng Ontario ay maaaring 
magbigay sa mga sambahayang may mababang kita ng buwanang 
suplemento upang gawing mas abot-kaya ang paupahang pabahay  
maging saan man sila nakatira. Ito ay nagbibigay sa mas mababang 
mga kitang sambahayan ng mas maraming mga opsyon sa 
pabahay.   

Ang pederal na pamahalaan ay nagpanukala ng isang benepisyo sa 
pabahay bilang bahagi ng National Housing Strategy (Estratehiya 
sa Pambansang Pabahay) na naka-iskedyul na magsimula sa 2020. 
Ang isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Pamahalaan ng Ontario 
at ng pederal na pamahalaan ay makakatulong na mangyari ang 
Ontario Housing Benefit (Benepisyo sa Pabahay sa Ontario). 
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UPANG MALAMAN NANG HIGIT PA TUNGKOL SA KUNG ANO ANG NASA BALOTA, 
BISITAHIN ANG APATHYISBORING.COM

MGA KATANUNGAN NA ITANONG SA IYONG KANDIDATO

+ Ano ang mga estratehiya ng iyong partido para sa pagtitiyak na 
pantay-pantay ang pagkaroon ng kalidad na abot-kayang pabahay 
sa Ontario?

+ Kailan ilalabas ng iyong partido ang mga estratehiya para sa 
pagtugon sa mga isyu sa abot-kayang pabahay ng Ontario?

+ Paano tutugunan ng iyong partido ang kakulangan ng 
pagpopondo para sa mga pag-aayos ng abot-kayang pabahay 
ng Long-Term Affordable Housing Strategy (Pangmatagalang 
Estratehiya ng Abot-kayang Pabahay) ng Ontario?

MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN

Community Legal Education Ontario - Housing Law (Legal na 
Edukasyon ng Komunidad Ontario – Batas sa Pabahay): www.cleo.
on.ca/en/resources-and-publications/pubs?language=en&field_
legal_topic_tid_i18n=89

Ontario Tenant Board (Lupon ng Nangungupahan ng Ontario) : 
www.sjto.gov.on.ca/ltb/

Ontario Rental Housing Enforcement Unit (Yunit ng 
Tagapagpatupad ng Renta ng Pabahay ng Ontario): www.mah.gov.
on.ca/page142.aspx

Wellesley Institute - Supportive Housing (Instituto ng Wellesley 
-Tagataguyod ng Pabahay) : http://www.wellesleyinstitute.com/
wp-content/uploads/2017/11/Wellesley-Brief-Ontario-Supportive-
Housing-1.pdf


