
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIBERSIDAD NG PILIPINAS, DILIMAN, LUNGSOD QUEZON 

APLIKASYON PARA SA PAHINTULOT SA PAGPAPAKUMPUNI NG YUNIT-PABAHAY 

  

Pangalan ng aplikante: Hanapbuhay: Bilang ng taon ng paninirahan sa 

yunit- pabahay: 

Tirahan: Mga kinakailangang isinumite: 

 Listahan ng mga gagamiting materyales (uri, dami at tinatayang       
               halaga ng mga ito) / Bill of Materials and Cost Estimate ( 1 original) 

Krokis ng lugar ng istrukturang ipakukumpuni ayon sa 
pinakamalapit na kalsada (1 original) 

Krokis/plano ng ipagagawa/ipakukumpuni may lagda ng Arkitekto/ 
Inhinyero gumawa nito (1 original) 

Larawan ng bahagi ng bahay na ipakukumpuni 

(Kung “emergency repair”) 

 May pagkakautang sa renta sa halagang ______________________ 

Binabayaran na at may OR# ________________  Petsa __________ 

 
May pagkakautang sa tubig at kuryente sa halagang _____________ 
__________________ 

Binabayaran na at may OR# ________________ Petsa __________ 

 
Sinuri at pinatunayan ni:  ______________________________ 
   Petsa _________________________ 

Pang-ilang aplikasyon na ito?  

Detalye ng mga nais ipakumpun (Scope of Work): 

(Gumamit ng ibang papel kung kailangan.) 

 
 
 
 
 

Dahilan ng pagpapakumpuni at pagpapalit: 

(Gumamit ng ibang papel kung kailangan.) 

 
 
 

Lagda     Petsa 

 

 

INSPECTION REPORT 
(Para Lamang sa Opisina ng Pabahay) 

 
 Nagmamay-ari ng tirahan o iba pang uri ng establishementong panghanapbuhay 
 Nag-aalaga ng mga hayop sa loob ng bakuran (livestock raising) 
 Ang gagawing pagkumpuni ay labag sa mga patakaran ng Pabahay ng Unibersidad 
 (Ano ang paglabag?) 
 May dati ng paglabag sa mga patakaran ng Unibersidad 
 Ang pagpapakumpuni ay sinimulan na at kinakailangang magmulat sa halagang _________________ at OR# __________________ 
 Lawak o sukat ng nasasakupan ng tinitirahang istraktura ____________ m X _____________ m = ____________ metro kuwadrado 
  
 IBA PANG PUNA: 
  

Sinuri at pinatunayan ni: _________________________          Petsa: ___________________ 

(Gawan ng dalawang kopya) 



 

UNIBERSIDAD NG PILIPINAS, DILIMAN, LUNGSOD QUEZON 
  

TALA (BIO-DATA) NG MAY GAWAD YUNIT-PABAHAY 

 

      Apelyido    Pangalan           Gitnang Pangalan 

Edad:       Kasarian: 

Petsa ng Kapanganakan:  

Lugar ng Kapanganakan:  
Tirahan (Blg./Kalye/Pook/Brgy./Lungsod): 

 Pinakamataas na kursong natapos: 

 

Posisyon sa trabaho: Nasyonalidad: 

 

Yunit na Pinagtratrabahuhan: 

 

Relihiyon: 

 

 MGA KATANUNGAN TUNGKOL SA KASAMBAHAY 

Buong pangalan ng kasambahay 

(gumamit ng ibang papel kung kailangan) 

Relasyon Edad Uri ng Hanapbuhay at 

saan 

Pinakamataas na kursong 

natapos 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

MGA KATANUNGAN TUNGKOL SA TINITIRHANG YUNIT-PABAHAY 

Bilang ng taon ng paninirahan: Mayroong bang ekstensyon ang yunit 

pabahay? Kung mayroon, ilan ang sukat? 
Mayroon na bang naunang 

aprubadong hiling upang magkapagpa-

reimburse? Kelan? 

Materyales na ginamit sa ekstensyon: 
(Lagyan ng check) 

 
 Puro kahoy 
 Halong kahoy at konkreto 
 Purong konkreto 
 Lumang yero 
 
 

Alin sa mga sumusunod ang dati nang mayroon sa yunit –pabahay? (Lagyan 

ng tsek.) 

 Sala    Suelo/Solar 

 Sariling Banyo   Kuwarto 

 Garahe                                              ilan? 

 Kusina                  iba pa  

 
Ang lahat ng sagot sa itaas ay pawing totoo at lubos kong pinananagutan. 

Lagda                Petsa 

 (Gawan ng dalawang kopya) 


