LUNGSOD NG OAKLAND
Programa sa Pagsasaayos ng Renta (Rent Adjustment Program)
Department of Housing and Community Development

Pang-emergency na Moratoryo sa Mga Pagtataas ng
Renta at Mga Pagpapaalis
Mga Madalas Itanong (FAQ)
Kailan ilalapat ang moratoryo?

Ipinasa ng Konseho ng Lungsod ng Oakland ang moratoryong ito noong Biyernes, Marso
27, 2020, na kaagad inilapat. Ilalapat ang moratoryo hanggang sa bawiin ng Konseho ng
Lungsod ang lokal na deklarasyon nito ng emergency dahil sa COVID-19.

Kailangan bang sulatan ng mga nangungupahan ang may-ari ng property na
hindi sila makakabayad ng renta dahil sa COVID-19?

Hindi. Bagama't hindi kailangang abisuhan ng mga nangungupahan ang May-ari na hindi
sila makakabayad ng renta dahil sa COVID-19, hinihikayat ng Programa sa Pagsasaayos
ng Renta (Rent Adjustment Program o RAP) ang mga nangungupahan na maging bukas
sa komunikasyon hangga't maaari sa kawalan nila ng kakayahang makapagrenta, at
magtabi ng mga tumpak na record at tala ng mga pag-uusap.

Kailangan bang magbigay ang mga nangungupahan ng pruweba sa may-ari ng
property na nabawasan ang kanilang kita dahil sa COVID-19?

Hindi. Sa ilalim ng Ordinansa sa Emergency ng Oakland, hindi puwedeng hingian ng mayari ng property ang isang nangungupahan ng pruweba na nabawasan ang kanilang kita
dahil sa COVID-19. Gayunpaman, posibleng may mga dagdag na mga kahingian mula sa
Estado. Hinihikayat ng RAP ang pagtutulungan ng mga may-ari at tenant sa panahon ng
moratoryo.

Kailangan pa rin bang magbayad ng renta ang mga nangungupahan habang may
moratoryo?
Oo. Bagama't hindi maaaring palayasin ang nangungupahan dahil sa hindi pagbabayad
ng renta na dulot ng kawalan ng kita kaugnay ng coronavirus pandemic, hindi
pinapawalang-bisa ng ordinansa sa emergency ang obligasyon ng isang nangungupahan
na bayaran ang rentang dapat bayaran sa panahon ng moratoryo.

Ano ang mangyayari kapag napaso na ang lease ng nangungupahan habang
may moratoryo?

Hindi kailanman makatarungang dahilan ang pagwawakas ng lease para paalisin ang
isang nangungupahan. Hindi rin puwedeng maging dahilan ang pagkakaroon ng
coronavirus, pagbebenta ng property, at pagkaremata para magpaalis sa ilalim ng
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Ordinansa sa Makatarungang Dahilan ng Pagpapaalis (Just Cause for Eviction
Ordinance).

Ano ang mangyayari kapag natapos na ang moratoryo?

Kapag tapos na ang moratoryo, malalapat pa rin ang mga batas ng Oakland sa mga
pagpapaalis at pagkontrol sa renta. Dapat pa ring bayaran ang rentang hindi nabayaran.
Bagama't hindi maaaring magpaalis ang may-ari ng property dahil sa hindi nabayarang
renta na resulta ng kawalan ng kita dahil sa coronavirus pandemic, puwedeng maghain
ang may-ari ng property ng small claims action para masingil ang rentang dapat bayaran.
Paano maaapektuhan ng bagong tenant relief law ng estado para sa COVID-19 ang
moratoryo?
Hindi lubos na maaapektuhan ng COVID-19 Tenant Relief Act of 2020 (AB 3088) ang
moratoryo. Patuloy na poprotektahan ng moratoryo ng Oakland sa pagpapaalis ang mga
nagrerenta sa Oakland mula sa pagpapaalis sa panahon ng emergency na dulot ng
COVID-19. Gayunpaman, magkakaroon ng mga dagdag na proteksyon sa ilalim ng AB
3088 ang mga nangungupahang naninirahan sa mga unit na hindi sakop ng moratoryo sa
pagpapaalis, hal. mga unit na hindi kasama sa Makatarungang Pagpapaalis (non-Just
Cause unit).
Paano makakaapekto ang kautusan ng CDC sa moratoryo?
Hindi nakakaapekto ang kautusan ng CDC sa mga lugar sa estado o mga lokal na lugar na
may kapantay o mas mataas na antas ng mga proteksiyon. Dahil nagbibigay ng higit na
proteksiyon ang moratoryo ng Oakland laban sa pagpapaalis sa mga nangungupahan,
patuloy na poprotektahan ng lokal na moratoryo ang mga nagrerenta sa Oakland mula
sa mga pagpapaalis habang nasa gitna ng emergency na dulot ng COVID-19.
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