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1. ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਬਾਰੇ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ  

1ਇਹ ਗਾਈਡ ਜਗ੍ਾ ਨੂੰ  ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲ ੇਵਵਅਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ "ਪ੍ਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ" ਅਤੇ "ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2ਵ੍੍ਵਟਸ਼ ਕਲੋੰ੍ ੀਆ 'ਆਮ ਕਾਨੂੰ ਨ' ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਮੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ 'ਕਸੇ ਕਾਨੂੰ ਨ' (ਵਪਛਲ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਵਵੱਚ ਫਸੈਲ)ੇ ਦੇ ਹਵਾਲ ੇਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਵਵਵਾਦਾ ਂਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੰੂਨ

ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ  ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯੰਕਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ 
ਹੈ – ਇੱਕ ਕਕਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਕਜਸ ਕਵੱਚ ਕਕਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਜਾ ਂਦੋ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕਵਅਕਤੀਆ ਂਕਵਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸਮਝਤੌਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ – ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਂਨੂੰ  ਕਬਰਿਕਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਕਨਯਕੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹ2।

ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਕ ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਆਰੀ ਫਾਰਮ 
ਜਾ ਂਿੈਂਪਲੇਿ ਹੋਵ,ੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ  ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਕਰਾਏਦਾਰ 
ਕਵਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨਸੁਾਰ ਕਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਆਰੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਜਸ 
ਨੂੰ  ਉਹ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 
ਪਕਹਲਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਕਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਕਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ(ਗਾਈਡ 2: 
ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ) ਵੀ ਦੇਖੋ।

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਕਿਆਵਾਂ

ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਵਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕਨਯਮਾ ਂਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂਨੂੰ  ਪਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 
ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਕਕੱਥੋਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਾਈਡ 2 ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ 
ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਵੱਚ ਕਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: 

 • ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਧਕਨਯਮ

 • ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਾਨੂੰ ਨ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਿਕਨਯਮ

BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਧਕਨਯਮ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡ ੇਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇ
ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਕਵਚਕਾਰ ਮੁੱਕਦਆ ਂਅਤੇ ਕਵਵਾਦਾ ਂਨੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਧਕਨਯਮ ਉਸੇ ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾ ਂਰੈਗੂਲੇਿਰੀ 
ਸੁਰਕੱਖਆ ਪਰਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਕਧਕਨਯਮ 
ਪਰਿਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਕਉਂਕਕ ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ  ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਦੇਕਖਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕਜੱਥੇ ਸ਼ਰਤਾ ਂ'ਤੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ 
ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝਤੌੇ ਅਨਸੁਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ 
ਦੀਆ ਂਸਕਥਤੀਆ ਂ'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਕਦਆ,ਂ ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰਾ ਂਕੋਲ ਨਵੀਂ ਲੀਜ਼ 
'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਲੇੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਕਕੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

"ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ" ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਉਹ ਕਵਅਕਤੀ ਜਾ ਂਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਨੂੰ  ਕਕਰਾਏ 'ਤੇ ਜਾ ਂਲੀਜ਼ 
'ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ੍ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ('ਲੀਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ') ਅਤੇ ਮਕਾਨ-
ਮਾਲਕ ('ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ') ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹ1ੈ।

"ਵਪਾਰਕ" ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਕਜਕ ਉੱਦਮ, ਇੱਕ 
ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਜਾ ਂਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਕਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਵਪਾਰਕ" ਗੈਰ-ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਥਾ ਂਨੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਦੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆ ਂਨੂੰ । 

ਵਜਲਦ 'ਤੇ ਵਚੱਤਰ: Graeme Jones
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ਨੰਬਰ 1:ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ 
ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ

ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਕਰਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਸੰਬੰਿੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਕਵੇਂ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆਨ ਕਦਓ: ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਰੇਿਰਾ ਂਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸੇਵਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾ ਂਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ 
'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਸਿੀ ਸਿਾਫ਼ ਕਸਫ਼ਾਕਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਕਉਂ ਹੈ?

ਵਨੈਕੂਵਰ ਕਸਿੀ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾ ਂਦੇ ਰੈਗੂਲੇਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨੈਕੂਵਰ ਕਸਿੀ ਕਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਂਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ:

!

 • ਜ਼ੋਕਨੰਗ, ਇਮਾਰਤ, ਪਾਰਕਕੰਗ, ਸਾਈਨੇਜ਼, ਵਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨਯਮਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ

 • ਭਜੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬਕੰਧਤ ਕਨਯਮਾ ਂਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰੋ 

 • ਲੋੜੀਂਦ ੇਪਰਕਮਿ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀਸਾ ਂਦਾ ਭਗੁਤਾਨ ਕਰੋ 

 • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਿਾਪਤ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ)। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ 
ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਵਰੇਕਵਆ ਂਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ 5: ਕਸਿੀ ਪਰਕਮਿ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਿਕਕਕਰਆਵਾ ਂਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ 
ਦੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਕਸੇ ਕਵਵਾਦ ਨੂੰ  ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਂਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਕਕਰਾਏ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ‘ਚੋਂ ਕੱਕਢਆ ਜਾ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂਇਸ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਨੈਕੂਵਰ ਕਸਿੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਗੇਾ। ਹਾਲਾਕਂਕ, ਕਸਿੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾ ਂਦਾ ਅਕਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਵਪਾਰ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰ (BIA) ਪਰਿੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ,

 • ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ  ਛਿੋੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨੋਵਸ਼ੇਨ ਸੈਂਿਰ (CRC),

 • ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਰਿੋਿੋਕੋਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਿੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ  ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੰਦੂ ਵਜੋਂ  ਵਪਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਫ਼ਤਰ (BCSO) ਅਤੇ

 • ਕਸਿੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਿ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪਰਕਮਿ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਂਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਾਈਡਾ।ਂ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

 • ਗਾਈਡ 2 ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ

 • ਗਾਈਡ 3: ਜਗ੍ਾ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗਾ੍ ਲੱਭਣੀ

 • ਗਾਈਡ 4: ਪੁਨਰ-ਕਵਕਾਸ: ਸਮਾਰਂੇਖਾ ਅਤੇ ਪਰਿਕਕਕਰਆ

 • ਗਾਈਡ 5: ਕਸਿੀ ਪਰਕਮਿ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪਰਿਕਕਕਰਆਵਾ ਂਨੂੰ  ਸਮਝਣਾ

 • ਗਾਈਡ 6: ਸਹਾਇਤਾ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਿ ਕਰੋ ਕਕ 
ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਕਿੀ ਪਰਮਕਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,   
ਭੋਜਨ ਸੇਵਾ ਪਰਮਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਿਲ 
ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

                            ਵਪਾਰਕ ਕਕਰਾਏਦਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ ਗਾਈਡਾਂ                                                          vancouver.ca/CTAP     Phone: 3-1-1    TTY: 7-1-1 32022
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