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Pansamantalang Pagpapatigil sa mga Pagpapaalis sa Tirahan 
 (Temporary Moratoriums on Residential Evictions)  

 
Gabay para sa mga Tenant (Umuupa) at Landlord (Nagpapaupa) 

Binago Marso 27, 2020 
 
 
PAGSUSUSPINDI SA MGA PAGPAPAALIS SA TIRAHAN: Noong Marso 23, 2020, ipinag-utos ng Mayor 
(Alkalde) na walang landlord (nagpapaupa) ang puwedeng sumubok na makuhang muli ang pagkakahawak sa 
residensuyal na unit maliban na lamang kung dahil sa karahasan, banta ng karahasan at problema sa 
kalusugan at kaligtasan.  Tatagal ang pagpapatigil o moratorium na ito nang 60 araw matapos mawalan ng 
bisa ang Mayor’s Order (Kautusan ng Alkalde). Nakatakdang mawalan ng bisa ang Order sa Abril 22, 2020 
(ang “Expiration Date o Petsa ng Pagtatapos ng Bisa”), na ang ibig sabihin, tatagal ang moratorium hanggang 
Hunyo 21, 2020, maliban na lamang kung pahahabain pa ng Mayor ang Expiration Date. Kung gusto ng 
landlord na maghain ng abiso para sa pagpapaalis (eviction notice) na magkakaroon ng epekto matapos ang 
moratorium, kailangang gamitin niya ang form na inihanda ng San Francisco Rent Board (Lupon para sa 
Pagpapaupa). Matatagpuan ang form na ito sa website ng Rent Board (www.sfrb.org). 
 
 
MGA BAGONG PATAKARAN PARA SA HINDI NAIBIGAY NA BAYAD SA UPA: Pinapalitan ng Marso 23 
na Order ang nauna nang order ng Mayor (may petsang Marso 13, 2020) upang magtakda ng bago at 
pinalawak na patakaran sa pagkakataong hindi makapagbigay ang tenant o umuupa ng bayad sa upa sa 
Marso 13, 2020 o pagkatapos ng Marso 13, 2020 dulot ng pinansiyal na epekto ng krisis sa COVID-19. Sa 
ilalam ng Marso 23 na Order, kung hindi makapagbibigay ang tenant na bayad sa upa na kailangang 
mabayaran bago ang Expiration Date ng Order, ipinagbabawal sa landlord na paalisin siya dahil sa hindi 
nabayarang upa, hanggang sa hindi bababa sa anim na buwan matapos ang Expiration Date, BASTA’T 
sinusunod ng landlord at ng tenant ang mga patakarang nakadetalye sa Order, at nakatala sa ibaba. 
Ipatutupad ang patakarang ito sa lahat ng unit na saklaw ng Rent Ordinance o Ordinansa sa Pagpapaupa 
(kasama na ang mga tahanang para sa iisang pamilya o single-family at mga unit na itinayo matapos ang 
1979), pati na rin ang unit kung saan kontrolado o pinamamahalaan ng Lungsod ang upa (kasama na ang 
mga pribadong pag-aari na unit na pinamamahalaan ng Mayor’s Office of Housing and Community 
Development [Opisina ng Mayor para sa Pabahay at Pagpapaunlad sa Komunidad] o ang Department of 
Homelessness and Supportive Housing [Departamento para sa Kawalan ng Tahanan at Pabahay na may 
Kasamang Suporta sa Dating Walang Tahanan]).   
  
  

http://www.sfrb.org/
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UNANG HAKBANG:  PAG-AABISO 
KAILANGANG ABISUHAN NG TENANT O UMUUPA ANG LANDLORD O NAGPAPAUPA NA HINDI 
NAKAPAGBAYAD ANG TENANT NG UPA DAHIL SA MGA PINANSIYAL NA EPEKTO NG COVID-19, SA 
BAWAT PAGKAKATAON NA HINDI NAKAPAG-BAYAD NG UPA ANG TENANT, SA LOOB NG 30 ARAW 
MATAPOS ANG PETSA NA DAPAT BINAYARAN ANG UPA.  

• Puwedeng magamit ang patakarang ito para sa anumang bayad sa upa na utang ng tenant sa 
landlord, kasama na ang mga bayad sa ilalim ng kasalukuyang kasunduan/plano sa pagbabayad para 
sa dati nang hindi nabayarang upa (back rent), at kasama ang anumang singil sa pagkakahuli ng 
bayad (late fee), o katulad na halaga na awtorisado ang landlord na singilin dahil sa naantala o hindi 
naibigay na bayad sa ilalim ng nakasaad na mga kasunduan ng kontrata o lease.  

• KAILANGANG magkaloob ang tenant ng abiso kahit na hindi siya nakatanggap ng abiso sa 
pagkakahuli ng bayad (late notice) o “abiso para magbayad o umalis (notice to pay or quit),” para sa 
BAWAT bayad sa upa na hindi nabayaran habang ipinatutupad ang Order. 

• Ipinapayo, bagamat hindi itinaktakda, sa tenant na magkaloob ng abisong nakasulat. 
• Kailangang bigyan ng tenant ng abiso ang landlord, o kung sino man ang umaaksiyon sa ngalan ng 

landlord para sa pagkolekta ng upa (halimbawa, tagapamahala ng ari-arian o property manager).   
Kailangang ibigay ang abisong ito 30 ARAW MATAPOS ang petsa na dapat nabayaran ang upa.   
Ang petsa kung kailan dapat bayaran ang upa ay itinuturing na petsa sa buwan na naitakda na ng 
mga partido bilang bagay na nakagawian. Halimbawa, kung nakasaad sa kasunduan sa pag-upa 
(lease agreement) na dapat bayaran ang upa sa unang araw ng buwan, pero ang matagal nang 
nakagawian ay ika-pito ng buwan, ang ika-pito ng buwan ang ituturing na petsa kung kailan dapat 
bayaran ang upa. Puwedeng pahabain pa ng landlord ang huling araw na ito (deadline). 

 
IKALAWANG HAKBANG: DOKUMENTASYON 
MATAPOS ABISUHAN ANG LANDLORD, MAYROONG ISANG LINGGO ANG TENANT NA BIGYAN ANG 
LANDLORD NG NAKASULAT NA DOKUMENTASYON NA HINDI NABAYARAN ANG UPA DAHIL SA 
MGA PINANSIYAL NA EPEKTO NG COVID-19.    

• Puwedeng matugunan ng tenant ang kinakailangang ito sa pamamagitan ng sulat, email, o iba pang 
komunikasyong sinulat ng tenant at nagpapaliwanag sa pinansiyal na epektong nararanasan niya.   
Kailangang obhektibong mapag-aalaman kung tama ang paliwanag. Hindi na kailangan ng 
dokumentasyon mula sa ikatlong partido upang matugunan ang hakbang na ito, pero pinagpapayuhan 
ang mga tenant na magkaloob ng mga dokumentong nagbibigay ng suporta. 

• Kasama sa depinisyon ng “pinansiyal na epekto” ang mas mababang kita dahil sa mga factor o salik 
tulad ng mga oras ng trabaho, pansamantalang pagsasara o pagbagal ng negosyo, pagkakatanggal 
sa trabaho (lay-off), at/o mas malaking gastos, na may kaugnayan sa COVID-19. 

• Kailangang sundin ng tenant ang prosesong may dalawang hakbang para sa bawat pagkakataon na 
hindi nabayaran ang upa, bago ang Expiration Date.  

• Puwedeng pahabain pa ng landlord ang huling araw na ito (deadline). 
 

IKATLONG HAKBANG: PLANO PARA SA PAGBABAYAD SA LOOB NG ANIM NA BUWAN (SIX-MONTH 
PAYMENT PLAN) 

• Kung sinunod ng tenant ang prosesong may dalawang hakbang na nakalarawan sa itaas, 
awtomatikong tatanggap ang tenant ng karagdagang buwan matapos ang petsa kung kailan 
nagkaloob siya ng dokumentasyon ukol sa pagbabayad ng upa. Hindi kasama sa utang na upa ang 
anumang singil dahil sa pagkakahuli ng bayad o interes o katulad na mga halaga, maliban na lamang 
kung malinaw na awtorisado ang gayong mga singil sa kasunduan o lease. Kapag hindi 
nakapagbayad ng upa ang tenant sa panahong ito, kailangang ipagbigay-alam ng landlord o ng 
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itinalaga nito sa tenant ang hindi pagsunod sa kasunduan sa nakasulat na paraan, at susubukan ng 
mga partidong pag-usapan ang usapin nang tapat ang intensiyon (in good faith), at nang sa gayon, 
makabuo ng plano sa pagbabayad para mabayaran ng tenant ang hindi naibigay na upa.  

• TANDAAN: Kailangang sundin ng mga partido ang proseso para sa plano sa pagbabayad sa loob ng 
anim na buwan, para sa bawat pagkakataon na hindi nabayaran ng tenant ang upa habang may bisa 
ang Order. Lalo na, kailangan pa ring magbigay ng landlord ng nakasulat na abiso ng hindi pagtupad 
sa kasunduan para sa bawat upa na hindi nabayaran, ayon sa nakatala sa itaas.   

• Mayroong anim (6) na buwan ang tenant matapos ang Expiration Date ng Order upang bayaran ang 
utang na upa, bago maging posible na subukin ng landlord na makuhang muli ang pag-aari dahil sa 
hindi pagbabayad ng upa.   

• Puwedeng bigyan ng landlord ang tenant ng karagdagang panahon sa ilalim ng plano para sa 
pagbabayad. Gayon pa man, ang kabiguan ng tenant na sumunod sa plano para sa pagbabayad 
bago ang takdang panahon ng pagtatapos ng anim na buwan ay hindi makatwirang dahilan para sa 
pagpapaalis. Tulad nito, puwedeng humiling ang landlord ng kasunod na dokumentasyon ng 
kawalang kakayahan ng tenant na magbayad sa loob ng takdang panahon na anim na buwan, pero 
ang kabiguan ng tenant na tumugon agad sa kahilingan para sa dokumentasyon ay hindi rin lilikha ng 
makatwirang dahilan para sa pagpapaalis.  

 
 
Impormasyon at mga Rekurso 
 
Para sa karagdagang tulong sa mga tenant, pakikontak ang Housing Rights Committee of San Francisco 
(Komite ng San Francisco para sa mga Karapatan sa Pabahay) sa 415-703-8644, ang Chinatown Community 
Development Center (Sentro ng Pag-unlad ng Komunidad ng Chinatown) sa 415-984-2728, o ang San 
Francisco Tenants Union (Unyon ng mga Umuupa sa San Francisco) sa 415-282-6622, o bisitahin ang 
website ng San Francisco Anti-Displacement Coalition (Koalisyon upang Labanan ang Pagkawala ng mga 
Tahanan): www.sfadc.org. 
 
Para sa karagdagang tulong sa mga landlord, pakikontak ang San Francisco Apartment Association 
(Asosasyon para sa mga Apartment sa San Francisco) sa 415-255-2288. 
 
Para sa mga serbisyo sa pamamagitan o  mediation, pakikontak ang numero ng telepono para sa paghingi ng 
tulong sa Bar Association of San Francisco (Asosasyon ng mga Abugado ng San Francisco) sa 415-782-8940 
o ang cis@sfbar.org.  
 
Para sa iba pang impormasyon tungkol sa gabay na ito, pakikontak ang Mayor’s Office of Housing and 
Community Development (Opisina ng Mayor para sa Pabahay at Pag-unlad ng Komunidad) sa 
eviction.moratorium@sfgov.org. Para sa lahat ng iba pang tanong, pakikontak ang San Francisco Rent Board 
sa (www.sfrb.org) 
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