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அந்த வாகக்ுசச்ீட்டில் கட்டுபடியாககக்ூடிய குடியிருப்பு உள்ளது

உங்களுகக்ுத ்ததரிந்திருகக் வவண்டியது இதுதான்

$1,202 
வாடகையில் 

ஒரு படுகக்க அகையுள்ள ததாடரம்ாடிக்கட்டிடக் குடியிருப்பு ஒன்றின் 
சராசரி மாத வாடகக

தசலவழிக்கப்படும் அளவு

தராைன்வராவில் 
தனித்திருகக்ும் வீடு 
ஒன்றின் விகல

மாறாை

ைட்டுபடியாைை்கூடிய குடியிருப்புப் 
பற்றாை்குகற

வீட்டுரிகம

வாடகையில் செலவழியும் 
வருமானம்்

கியூதபக் (9.0%), அல்வபரட்்டா (11.4%) மை்றும் பிரிட்டிஷ் 
தகாலம்பியாவுடன் (14.9%) ஒப்பிடும்வபாது, ஒன்ராறியயாவில்தான் 
ைனடாவியல மிை அதிை ெதவீதமான குடியிருப்பாளரை்ளால் 
ைட்டுபடியாைை்கூடிய தரமான குடியிருப்கபை் ைண்டறிய முடியாமல் 
இருை்கிறது (15.3%). தராைன்வராப் தபரும்பாகத்தில் கிட்டத்தட்ட 
20% குடியிருப்பாளரக்ளால் (5 இல் 1) கட்டுபடியாகக்கூடிய தரமான 
குடியிருப்கபக் கண்டறிய முடியாமல் உள்ளது. சமான்றியலில் 
ஒரு படுை்கை அகறை்ைான $835 ெராெரி மாதாந்த வாடகையுடன் 
ஒப்பிடும்யபாது, சராறன்யராவில் ஒரு படுை்கை அகறயுள்ள 
சதாடரம்ாடிை்ைட்டிட குடியிருப்பு ஒன்றின் (apartment) சராசரி 
மாதாந்த வாடகக $1,202 ஆை இருை்கிறது. 

மிகப் பலருகக்ு, வீடு ஒன்கைச ்தசாந்தமாக கவத்திருகக்ும் கனவு கககக்ு 
எட்டாததாகவுள்ளது. சராறன்யராப் சபரும்பாைத்தில் விகலப்பட்ட 
அகனத்து வகையான வீடுைளினதும் ெராெரி விகல $746,218 ஆகும். 
தராைன்வராவில் தனித்திருகக்ும் வீடு ஒன்றின் சராசரி விகல $1.2 
மில்லியன் ஆகும்.

ஒன்ராறிவயாவில், வாடகககக்ுடியி-
ருப்பாளரக்ளில் 45.6 சதவீதமாவனார,் 
அவரக்ளுகடய தமாத்த வருமான-
த்தின் 30 சதவீதத்துகக்ும் அதிகமான 
பகுதிகய வாடககயில் தசலவழிக்கி-
ன்ைனர.் 2016இல், ஒன்ராறிவயா வதி-
விடவாளரக்ளில் 30.6 சதவீதமாவனார ்
வாடகக வீடுகளில் இருந்தவபாது 
69.7 சதவீதமாவனார ்தசாந்தமாக 
வீடுககள கவத்திருந்தனர.் 

= தமாத்த வருமானத்தின் 30% 

$1.2சராசரியாக

மில்லியன்

ைாத்திருப்புை் ைாலம்

ஒன்ராறிவயா முழுவதும், மானியமளிை்ைப்படும் வீடுைளுை்ைான மாநைரை் ைாத்திருப்புப் 
பட்டியலில் 171,360 குடும்பங்ைள் இருை்கின்றன.  அவதவவகளயில் கடந்த வருடத்தில் 
எங்களுகடய மாகாணம் 86,000 வாடககக் குடியிருப்புக்ககள இழந்திருக்கின்ைது.

$835 
சராறன்யராவில் மாதத்துை்கு சமான்றியலில் மாதத்துை்கு 
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ஒன்ராறியயா மாைாணத்தின் இந்தத் யதரத்லில் சிறப்பான 
குடியிருப்புை்ைாை வாை்ைளியுங்ைள் 

தற்யபாது, இது நகடசபறுகின்றது

கட்டுபடியாகக்கூடிய வீடுககள ஆதரிப்பதை்கான நிதியின் தபரும்பகுதிகய மத்திய மை்றும் மாநகர 
அரசாங்கங்கள் வழங்கும் அவதவவகளயில்  கட்டுபடியாகக் கூடிய வீடுகள் கிகடப்பதை்காக ஒன்ராறிவயா 
அரசாங்கம் பல படிநிகலககள எடுத்திருக்கின்ைது. பின்வருவனவை்கை அகவ உள்ளடகக்ுகின்ைன:

+ குறித்தததாரு வாடகக அலகுடன் 
இகணக்கப்பட்டிருகக்ும் மானியம் ஒன்றுகக்ுப் 
பதிலாக வாடகககக்ு இருப்பவரக்ள் எங்கும் 
பயன்படுத்தப்படக்கூடிய மானியதமான்கை 
அவரக்ளுகக்ு வழங்கும் இடம்மாை்ைக்கூடிய ஒரு 
முன்வனாடிக் குடியிருப்பு ஆதாயம் (pilot portable 
housing benefit);

+ தராைன்வராவில் 2,000 புதிய குடியிருப்புககள 
உருவாகக்ுவதை்காக, $75 மில்லியனுகக்ும் 
$100 மில்லியனுகக்ும் இகடப்பட்ட 
தபறுமதியுள்ள காணிகள் உள்ளடங்கலாக, 
பயன்படுத்தப்படாமலிருகக்ும் காணிககள 
அபிவிருத்திகக்ுக் கிகடக்கசத்சய்தல்;

+ வருமானம் சபறுவதற்ைான வாங்கி விற்றகலத் 
(speculation) தகடசெய்வதற்ைாை, ையனடியர ்
அல்லாத குடியிருப்பாளரை்ளுை்கு விற்ைப்படும் 
சொத்துை்ைளுை்கு 15% வரி விதித்தல்;

+ மை்றும் தனிப்பட்ட வீடுகள் உள்ளடங்கலாக 
அகனத்துத் தனிப்பட்ட வாடகக அலகுகளுகக்ும் 
வாடககக் கட்டுப்பாட்கட விஸ்தரித்தல் 
(முன்பு 1991கக்ு முன்பு நிரம்ாணிக்கப்பட்ட 
குடியிருப்புகளுகக்ு மட்டுவம வாடககக ்
கட்டுப்பாடு பிரவயாகிக்கப்பட்டது);

+ கட்டுபடியாகக்கூடிய வாடககக ்
குடியிருப்புக்களின் திருத்த வவகலகளுகக்ு 
அரசாங்கத்தின் புதிய நிதியுதவி.

ஏன் ைட்டுபடியாைை்கூடிய தரமான வாடகைை் 
குடியிருப்புைள் முை்கியமாகும்?

கல்விரீதியான தவை்றிகயக ்கட்டுபடியாககக்ூடிய 
தரமான குடியிருப்புகளுகக்ான அணுகல் பாதிப்பகத 
ஆய்வுகள் காட்டுகின்ைன. சன தநருகக்டியுள்ள 
குடியிருப்புகக்ளிலும், தரம் குகைந்த வசதிகளுள்ள 
குடியிருப்புகக்ளிலும் வாழும் பிள்களகள் 
பாடசாகலயில் குகைவான புள்ளிககளப் 
தபை்றிருகக்ின்ைனர.் குகைவான நிதத்ிகர, 
மனசவ்சாரவ்ு மை்றும் வபாஷாகக்ின்கம வபான்ை 
பகக்விகளவுகளுடனான சன தநருகக்டியுள்ள 
குடியிருப்புகக்ளினால் குகைந்த வருமானமுள்ள 
குடும்பதத்வரக்ள் அதிகளவில் பாதிகக்ப்படுகின்ைனர.் 
அத்துடன், வாடககயில் அவரக்ளுகடய வருமானதத்ின் 
தபரும்பகுதிகயச ்தசலவழிகக்ும் குடும்பதத்வரிகடவய 
உணவுப் பை்ைாகக்ுகைகயயும், பிள்களகளுகக்ான 
வபாஷாகக்ின்கமயும் அதிகரிகக்ின்ைது. பசியுடன் 
இருகக்ும் பிள்களகளுகக்ுப் பாடசாகலயில் 
கவனம்தசலுத்துவது கடினமாக இருப்பகத,  உணவுப் 

பை்ைாகக்ுகை மை்றும் பிள்களகளின் வபாஷாகக்ின்கம 
பை்றிய ஆய்வுகள் ததளிவாகக ்காட்டுகின்ைன. 

கனடாவுடன் ஒருங்கிகணவதை்காக, புதிய 
குடிவரவாளரக்ளுகக்ும் கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகள் முகக்ியமானகவயாக  இருகக்ின்ைன. 
பாதுகாப்பான மை்றும் நிகலயான குடியிருப்பு வசதிகள் 
சமூகதத்ினுள் ஒருங்கிகணதை்கான வாய்ப்புககள 
அதிகரிப்பதுடன் ஒருங்கிகணவதை்குத ்வதகவயான 
காலதக்தயும் குகைகக்ின்ைது. கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகள் புதிய குடிவரவாளரக்ள் பாதுகாப்கப 
உணரவும் வழிவகுகக்ும். வமலும், கனடாவின் புதிய 
குடிவரவாளரக்ளின் நீண்டகால  ஒருங்கிகணப்புகக்ும்  
தவை்றிகக்ும் முகக்ியமான வகலயகமப்புகளுகக்ான 
அணுககல கட்டுப்படியாககக்ூடிய குடியிருப்புகள் 
அதிகரிகக்ின்ைன.

அடிை்ைடி யைட்ைப்படும் யைள்விைள்
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குடியிருப்புை்ைள் ஏன் அதிை விகலயானகவயாை 
இருை்கின்றன?

வதகவயாகவுள்ள குடியிருப்புகக்ளுடன் (வதகவ) 
ஒப்பிடுககயில் கிகடகக்கக்ூடிய குடியிருப்புகக்ளின் 
எண்ணிகக்க (இருப்பு) தசாந்தமாக வாங்கும் மை்றும் 
வாடகககக்ு இருகக்ும் குடியிருப்புகளினது விகலகளில், 
முகக்ியமான தசல்வாகக்கச ்தசலுத்துகின்ைது. 
ஒன்ராறிவயாவிலும் தராைன்வராவிலும் இருகக்ும் 
குடியிருப்புகளின் எண்ணிகக்க குடியிருப்புத ்
வதகவயாகவுள்ளவரக்ளின் எண்ணிகக்கயிலும் 
குகைவானதாக இருகக்ின்ைது.  
கிகடகக்கக்ூடிய குடியிருப்புகளுகக்ான வபாட்டி 
அதிகமாக இருகக்ும்வபாது குடியிருப்பு விகலகள் 
அதிகரிகக்ின்ைன.
தராைன்வரா தபரும்பாகதத்ிலும் ஹமில்ரன் பகுதியிலும் 
நிருமாண அனுமதிகக்ான நீண்ட காலக ்காதத்ிருப்கபக ்
குகைப்பதன் மூலம் குடியிருப்புகளின் அளகவ 
ஒன்ராறிவயா அரசாங்கம் அதிகரிகக்லாம். வமலும், 
தராைன்வரா குடியிருப்புகளில் தவளிநாட்டவரின் 
முதலீடு குறுகிய கால விகல அதிகரிப்புகக்ுக ்
காரணமாக இருந்தது. 2017இல், குடியிருப்புககள 
வாங்கும் தவளிநாட்டவரக்ளுகக்ு ஒன்ராறிவயா 
அரசாங்கதத்ால் அறிமுகப்படுதத்ப்பட்ட 15% வரி 
குடியிருப்புகளின் விகலகள் குறுகிய காலத்துகக்ு 
நிகலயாக இருப்பதை்கு உதவியிருகக்ின்ைது.  
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ஒன்ராறியயா மாைாணத்தின் இந்தத் யதரத்லில் சிறப்பான 
குடியிருப்புை்ைாை வாை்ைளியுங்ைள் 

வாடகைை் ைட்டுப்பாடு எப்படிெ ்செயற்படுகிறது? 
குடியிருப்புை்ைளின் உரிகமயாளரை்ள், 
அவரை்ளுை்கு விருப்பமான அளவுை்கு 
வாடகைகய அதிைரிை்ை முடியுமா?

குடியிருப்புகளின் உரிகமயாளரக்ள் வாடகககய 
எவ்வளவு அதிகரிகக்லாம் என்பகதக ்கூறும் வழிகாட்டி 
ஒன்கை மாகாண அரசாங்கம் ஒவ்தவாரு வருடமும் 
வழங்குகிைது. 
2018இல், குடியிருப்புகக்ளின் உரிகமயாளரக்ள் 
வாடகககய 1.8%ஆல் மட்டுவம அதிகரிகக்லாம். 
குடியிருப்பு உரிகமயாளரக்ள் 12 மாதங்களுகக்ு 
ஒருமுகை மட்டுவம வாடகககய அதிகரிகக் முடியும், 
அத்துடன் எழுத்துமூலமான 90 நாள் அறிவிப்கபக ்
கட்டாயமாக வழங்கவவண்டும்.  
அகனத்துத ்தனியார ்வாடககக ்குடியிருப்புகளுகக்ும் 
அண்கமயில் வாடககக ்கட்டுப்பாடு 
பிரவயாகிகக்ப்பட்டுள்ளது. விவசடமான விதிவிலகக்ு 
விண்ணப்பிதத்ிருந்தால் மட்டுவம தனியார ்வாடககக ்
குடியிருப்புகளின் உரிகமயாளரக்ள் வாடகககய 
1.8%கக்ு வமல் அதிகரிகக்லாம். 
உங்களுகடய குடியிருப்பின் உரிகமயாளர ்

சட்டவிவராதமாக வாடகககய அதிகரிதத்ால், 
குடியிருப்புச ்தசாந்தகக்ாரர ்மை்றும் வாடககக ்
குடியிருப்பாளர ்சகபகய (Landlord and Tenant 
Board) அல்லது வாடககக ்கட்டுப்பாட்டிகன 
அமுலாகக்ும் அலகக (Rental Housing Enforcement 
Unit -RHEU) வாடகககக்ுக ்குடியிருப்பவரக்ள் 
ததாடரப்ுதகாள்ளமுடியும்.

ைட்டுபடியாைை்கூடிய குடியிருப்புைளுை்கு எந்த 
மட்டத்திலான அரொங்ைம் சபாறுப்பாைவுள்ளது?

கனடா முழுவதும் கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகளுகக்ான அணுகககய வமம்படுதத்ல் 
மை்றும் கட்டுபடியாககக்ூடிய குடியிருப்புகளுகக்ான 
பிரிகவ வலுப்படுதத்ல் என்பன மதத்ிய, மாநில, 
மாநகர அரசாங்கங்கள், அகனதத்ினதும் தபாறுப்பாக 
இருகக்ின்ைன.  
இருப்பினும், ஒன்ராறிவயாவில் கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகக்ளுகக்ான தபருமளவு நிதியுதவிகய 
மாநகர அரசாங்கம் வழங்குகிைது. மதத்ிய அரசாங்கம் 
பகுதிகயயும், மாநகர அரசாங்கம்  பகுதிகயயும் 
வழங்குகின்ைன. ஒன்ராறிவயா மாகாணம் மட்டுவம 
கட்டுபடியாககக்ூடிய குடியிருப்புகக்ளுகக்ுக ்கணிசமான 
நிதியுதவி வழங்குவதில்கல.

ஒன்ராறியயாை் குடியிருப்புை்ைள் ஆதாயம் 
(HOUSING BENEFIT) ஒன்கற உருவாை்குவது 
எப்படி?

குகைந்த வருமானம் உள்ளவரக்ள் எங்கு 
வாழ்ந்தாலும், வாடககக ்குடியிருப்புகக்ள் வமலும் 
கட்டுபடியாககக்ூடியதாக இருப்பதை்காக அவரக்ளுகக்ு 
மாதாந்த உதவிதத்தாகக ஒன்கை ஒன்ராறிவயா 
குடியிருப்புகக்ள் ஆதாயம் (housing benefit) வழங்க 
முடியும்   
குகைந்த வருமானம் உள்ளவரக்ளுகக்ு அதிகளவான 
குடியிருப்புத ்ததரிவுககள இது வழங்குகிைது. 

2020இல் ஆரம்பிப்பதை்காக 
அட்டவகணப்படுதத்ப்பட்டிருகக்ும் வதசியரீதியான 
குடியிருப்பு உதத்ிகளின் ஒரு பகுதியாக குடியிருப்புகள் 
ஆதாயம் (housing benefit) ஒன்கை மதத்ிய அரசாங்கம் 
பரிந்துகரத்துள்ளது. ஒன்ராறிவயா அரசாங்கத்துகக்ும் 
மதத்ிய அரசாங்கத்துகக்ும் இகடவயயான கூட்டுைவு 
ஒன்ராறிவயாக ்குடியிருப்புகள் ஆதாயம் (housing benefit) 
ஒன்று தசயல்படுவதை்கு உதவிதசய்யும்.   



உங்ைளுகடய யவட்பாளரிடம் யைட்ையவண்டிய 
யைள்விைள்

+ ஒன்ராறிவயாவில் தரமான கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகளுகக்ான சமத்துவமான அணுககல 
உறுதிப்படுத்துவதை்கு உங்களுகடய கட்சியிடம் 
இருகக்ும் உதத்ிகள் யாகவ? 
+ ஒன்ராறிவயாவின் கட்டுபடியாககக்ூடிய 
குடியிருப்புகள் பிரசச்ிகனககளத ்தீரப்்பதை்கான 
உதத்ிககள உங்களுகடய கட்சி எப்வபாது 
ஆரம்பிகக்ும்?
+ கட்டுபடியாககக்ூடிய குடியிருப்புககளத ்
திருத்துவதை்குத ்வதகவயான ஒன்ராறிவயாவின் 
கட்டுபடியாககக்ூடிய நீண்ட காலக ்குடியிருப்புகள் 
உதத்ிகளின் நிதிப் பை்ைாகக்ுகைகய உங்களுகடய 
கட்சி எப்படிக ்ககயாளும்?

யமலதிை ஆதாரவளங்ைள்

Community Legal Education Ontario (ஒன்ராறிவயா 
சட்டரீதியான சமூகக ்கல்விபுகட்டல்) – குடியிருப்புச ்
சட்டம்:

www.cleo.on.ca/en/resources-and-publications/
pubs?language=en&field_legal_topic_tid_i18n=89

Ontario Tenant Board (ஒன்ராறிவயா 
வாடகககக்ுடியிருப்பாளர ்சகப): 
 www.sjto.gov.on.ca/ltb

Ontario Rental Housing Enforcement Unit (ஒன்ராறிவயா 
வாடககக ்குடியிருப்பு அமுலாகக்ல் அலகு):  
www.mah.gov.on.ca/page142.aspx

Wellesley Institute – ஆதாரமளிகக்ும் குடியிருப்புகள்:  
http://www.wellesleyinstitute.com/wp-content/
uploads/2017/11/Wellesley-
Brief-Ontario-Supportive-Housing-1.pdf

அந்த வாை்குெச்ீட்டில் எகவ உள்ளன என்பது பற்றி யமலும் அறிவதற்கு, 
APATHYISBORING.COM ஐப் பாரக்வயிடுங்ைள்
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