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Ang layunin ng polyetong ito ay ipaalam ang mga paglabag sa ilalim ng Ika-IVA na 
Bahagi ng Ordinansa para sa Nagpapaupa at Nangungupahan (Konsolidasyon) (Kab. 
7). Ang polyetong ito ay hindi isang legal na dokumento at hindi maaaring ituring na 
awtoritatibong legal na interpretasyon. Ang sinumang mayroong mga katanungan 
tungkol sa mga probisyon ng Ordinansa ay dapat hingin ang payo ng isang abogado.
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Mga Pangunahing Paglabag

Mga Proteksyon para sa Mga NangungupahanMga Paglabag & Mga Reklamo na May Kaug-
nayan sa Mga Kontroladong Pangungupahan

Kung hinihinalang lumabag sa ilalim ng Ordinansa ang
nagpapaupa, mangyaring iulat sa Kagawarang ito sa
lalong madaling panahon. Para sa
detalye, mangyaring bisitahin:
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dalam 
waktu 60 

hari

Kapag ipinag-utos sa nangungupahang magbayad 
para sa tubig, kuryente, atbp.,

Dapat magsumite ng Abiso ng 
Pangungupahan (Pormularyo AR2)
Isumite sa loob ng 60 na araw pagkatapos 
magsimula ang termino ng pangungupahan; kung 
hindi, obligadong magbayad ng maksimum na 
multa na $10,000
Mga paraan ng pagsumite:

Mga Reklamo

Iba Pang Impormasyon

Isinali ng Gobyerno ang Lok Kwan Social Service upang itatag at
pamahalaan ang Portal ng Impormasyon para sa Pagkontrol sa 
Pangungupahan ng “Mga Hinati-hating Yunit”. Maaari itong maakses sa:

Ang nagpapaupang hindi sumunod sa mga sumusunod na 
kinakailangan ay makagagawa ng paglabag:

Seguridad ng pangungupahan & regulasyon sa renta

Kinokontrol din ang mga pangungupahang 
pasalitang napagkasunduan

Mga Reklamo Tungkol sa
Pangungupahan

 Portal ng Impormasyon para sa
Pagkontrol sa Pangungupahan ng

“Mga Hinati-hating Yunit”

Elektronikong
Pagsumite ng Mga 

Pormularyo

Kinokontrol ng Ika-IVA na Bahagi ng Ordinansa para 
sa Nagpapaupa at Nangungupahan (Konsolidasyon) 
(Kab. 7) ang mga domestikong pangungupahan ng 
mga hinati-hating yunit na magsisimula sa o 
pagkatapos ng ika-22 ng Enero 2022.

• Gamit ang “Elektronikong Pagsumite ng Mga Pormularyo” na serbisyo;
• Sa pamamagitan ng anunsyo; o
• Personal

• gumawa ng mga kopya ng mga bill;
• magbigay ng nakasulat na account na nagpapakita kung paano
hinati-hati ang mga halaga at na ang pinagsama-samang
hinati-hating mga halaga ay hindi sosobra sa sinisingil na mga
halaga; at

• huwag utusan ang nangungupahang bayaran ang halagang
sosobra sa pinagsama-samang hinati-hating mga halaga

Kung hindi, obligadong magbayad ng maksimum na multa na
$10,000
Ipinagbabawal ang panggigipit sa nangungupahan
• Isang paglabag ang paggawa ng anumang kalkuladong kilos na
makagagambala sa kapayapaan at kaginhawaan ng mga miyembro ng
sambahayan ng nangungupahan, atbp., na naglalayong ipasuko sa
nangungupahan ang pagtira sa kanyang hinating yunit
Maksimum na multa na $500,000 at pagkakakulong sa loob ng 12 na
buwan

Dapat magbigay ng mga bill at mga account 
kapag nangongolekta ng bayad sa tubig, 
kuryente, atbp. mula sa nangungupahan

• 4 na taong (2 na taon at karagdagang 2 na taon) seguridad
ng pangungupahan

• Ang renta ay maaaring taasan o bawasan sa renewal
alinsunod sa kaugnay na indeks*, kung saan ang pagtaas
ay limitado sa 10%

• Ang pangungupahang pasalitang napagkasunduan ay protektado rin 
kung tumutupad ito sa lahat ng mga kondisyon para sa kontroladong 
pangungupahan.

• Pagkatapos iulat ang isang pinaghihinalaang
paglabag, patuloy na tatamasahin ng
nangungupahan ang mga proteksyon sa itaas.
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%
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*Ang pagbabago ng porsyento ng indeks ng renta sa buong teritoryo para sa 
lahat ng klase ng pribadong domestikong ari-arian na inilathala ng Kagawarang 
ito sa kaugnay na haba ng panahonselama periode yang relevan
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