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Mission 
 
Ang Board of Appeals ay isang mala-hukumang istruktura na nagbibigay sa publiko ng pinal na 
administratibong pagsusuri ng mga apila kaugnay ng iba’t ibang mga kapasiyahan ng Lungsod.   Unang 
binuo ang Board sa ilalim ng Charter ng 1932, sinisikap nito na makapagbigay ng mahusay, patas at 
mabilis na pampublikong pagdinig (hearing) at  proseso ng pagsasagawa ng disisyon sa harap ng isang 
walang-kinikilingang panel bilang huling hakbang sa proseso ng pag-iisyu ng permit sa Lungsod.      
 
Dinidinig ng Board at dinidisisyunan ang mga apila kaugnay ng pagkakaloob, pagtanggi, 
pagsuspinde, o pagbawi ng mga permit, lisensya, at iba pang pribiliheyo ng iba’t ibang komisyon at 
departamento ng Lungsod. Kabilang dito ang pagkakaloob o pagtanggi ng mga pagkakaiba-iba at 
ibang kapasyahan ng Administrador ng Zoning, at mga Discretionary Review desisyon at 
awtorisasyon ng Komisyon sa Pagplano hinggil sa pagtatayo ng mga gusali sa downtown.  

 
Ang Istruktura ng Board 
 
Ang Board ay binubuo ng limang miembro ng Board para sa apat-na-taong hindi sabay sabay ng mga 
termino. Ang tatlong miembro ay pinili ng Mayor at ang dalawa ay ng president ng Board of Supervisors. 
Ang bumubuo ng opisina ng Board ay isang Executive Director, isang legal assistant at tatlong mga clerk. 
Kapag may nagsampa ng apila, magsasagawa ang mga miembro ng Board ng isang pampublikong 
pagdinig tungkol sa apila, papakinggan ang mga argumento at mga pahayag ng nag apila, mga permit 
holder, mga representante ng departamento, at mula sa mga interesadong mga residente at ibang 
miembro ng publiko. Pagkatapos nito boboto ang Board upang itaguyod ang nasangkot na pasiya ng 
departamento, takdaan ng mga kondisyon ang kapasiyahan, o ipawalang-bisa ang desisyon.  

 

Mga Limitasyon ng Kapangyarihan ng Board 
 
Hindi saklaw ng Board of Appeals ang mga permit na ibinibigay ng Departamento ng Recreation at 
Park o Komisyon, at hindi rin nito dinidinig ang mga apila tungkol sa mga kriminal na usapin, kaugnay 
ng domestic relations o sa iba pang mga usaping pinangangasiwaan ng Estado ng California o ng 
gobyernong Federal. Limitado ang kapangyarihan ng Board sa ilang mga permit na ibinibigay ng 
Komisyon ng Port, alinsunod sa Memorandum of Understanding. Ang kapangyarihan ng Board ay 
galing sa San Francisco Charter Section 4.106, sa mga provision ng Article 1 ng Kodigo ng San 
Francisco Business at Tax Regulations, at iba pang mga ordinansa ng Lungsod.  
 
Ang mga permit para sa pagtatayo at paggiba ng mga gusali na ibinigay alinsunod sa awtorisasyon ng 
Kondisyonal na Paggamit (Conditional Use) ng Komisyon ng Planning ay hindi maaaring iapila sa Board of 
Appeals (S.F. Charter Section 4.106(b).). Ang mga apila sa mga kadahilanan ng pagbibigay ng Kondisyonal 
na Paggamit ay maaaring iharap sa Board of Supervisors pero ang mga permit para sa pagtayo o paggiba 
ng gusali ay hindi maaaring iapila sa kahit anumang bahagi ng pamahalaan ng Lungsod. 
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Walang awtoridad ang Board of Appeals upang gumawa ng mga susog sa Kodigo ng Planning o sa 
mapa ng Zoning, at wala silang awtoridad magbigay ng awtorisasyon ng Kondisyonal na Paggamit 
(Conditonal Use). Ang Departamento ng Planning at ang Komisyon ng Planning ang siyang 
namamahala sa mga prosesong ito.   

 

Paano mag-file ng Apila 
 
Maging Maagap 
 

Ipinapatupad ng mahigpit ang limitadong panahon sa paghahain ng mga apila. Karamihan sa mga 
apila ay kailangang maisumite sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa araw na pag-isyu ng desisyon 
ng departamento. Halimbawa, ang labinlimang (15) araw na panahon para mag-file ay aplikable sa 
mga permit para sa pagtatayo at paggiba ng gusali na ibinigay ng Departamento ng Building 
Inspection, mga Abiso ng Paglabag (Notices of Violation) mula sa Zoning Administrator at mga Sulat ng 
Kapasyahan (Letters of Determination), at mula sa petsa ng sulat na nagbigay, tinatanggihan, 
sinususpindi o binawi ang permit galing sa karamihan ng ibang Departamento ng Lungsod. Kasali dito 
ang San Francisco Public Works, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Public Health), 
Departamento ng Pulis, Municipal Transportation Agency Dibisyon para sa mga Taxi at mga serbisyong 
pang-access (Taxis & Accessible Services), at ang Komisyon sa Sining (Arts Commission).   
 

 Ang mga hindi kasali ay: 
 

 Mga naiibang mga desisyon (variance decisions) na inisyu ng Zoning Administrator ay dapat 
iapila sa loob ng 10 araw mula sa petsa na nakasaad sa sulat ng kaiba-ibang desisyong ito.  

 

 Ang mga apila kaugnay sa mga Statement of Eligibility na inisyu ng Zoning Administrator 
tungkol sa paglipat ng karapatan sa pagpapa-unlad ay dapat i-file sa loob ng 20 araw kabilang 
ang sabado’t linggo. 

 

 Ang mga apila kaugnay ng mga permit para sa mga lugar ng entertainment, mga extended na 
oras at permit para sa mga loudspeaker na ibinibigay ng Entertainment Commission ay dapat 
mai-file sa loob ng 10 araw kabilang ang sabado’t linggo. 
  

 Ang mga apila ng mga Certificate ng Appropriateness na inisyu ng Komisyon ng Historic 
Preservation ay kailangang i-file sa loob ng 30 araw kabilang ang sabado’t linggo. 

 
Sa pagbibilang ng “araw ng kalendaryo,” ang panahon ng apila ay nagsisimula kinabukasan ng araw 
ng epektibidad ng departmental action. Halimbawa, kung ang building permit ay inisyu sa pangatlong 
araw ng buwan, ang huling araw para mag-apila ay sa ika-18 araw ng parehong buwan. Kung ang 
huling araw na ito ay nataon sa sabado o linggo, o holiday ng syudad, ang huling araw ng pag-apila 
ay magiging ang agad-na-sunod na araw ng trabaho/opisina.  
 
Sa ilang limitadong sirkumstansya, ang Board ay makikinig sa mga apila na lumampas na sa filing 
deadline. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang seksyon sa pahina 5 sa titulong: “Ano 
ang dapat gawin kung nakalampas na ang Deadline- Jurisdiction Requests” (What to do if the Filing 
Deadline Has Passed – Jurisdiction Requests). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ipunin ang kailangang Paperwork 
 

Para mag-file ng apila, kailangan isumite sa opisina ng Board ang kopya ng departmental action na 
inaapilahan. Halimbawa, kopya ng building permit (ang harap at likod nito) ay kinakailangan kapag 
ang pagbigay ng building permit ang inaapila.  
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Mga pagtanggi ng permit ng Planning Department at Komisyon ng Planning: ang apila ay hindi 
maaaring i-file hanggang hindi pa inilalabas ng Department ng Building Inspection (DBI) ang Notisya 
ng Pagtanggi (Notice of Disapproval) para sa project. Ang apila ay kailangang i-file sa loob ng 15 
araw mula sa petsa ng Notisya sa Pagtanggi na ibinigay ng DBI. Mga dokumentong isusumite: 
aplikasyon para sa building permit na na-deny, na may markang komentaryo ng Planning Staff sa 
likod; at ang Notisya ng Pagtanggi na inisyu ng DBI. 
 
Mga multang ipinapataw ng DBI para sa mga trabahong ginawa nang walang permit: ang labinlimang 
(15) na araw na panahon para mag-apila ay magsisimula sa araw na inisyu ang building, plumbing o 
electrical permit kaugnay ng multa. Ang mga dokumento na kailangang isumite: ang permit; ang 
resibo galing sa DBI na ipinapakita ang multang binayaran; at ang kinumpletong Penalty 
Questionnaire, na maaring makuha sa opsina ng Board at sa website nito.  

 
Gumawa ng Appointment 
 

Ang mga apila ay kailangan i-file sa personal ng nag-aapila o di kaya’y ng ahente ng nag-aapila. Ang 
ahente ay maaaring sinuman na pinili ng nag-aapila, at kailangang magbigay sa Board ng written 
authorization mula sa nag-aapila na pumapayag siyang ang ahente ang mag-file sa pangalan niya. 
Para makipag-appointment, tumawag lang po sa 415-575-6880. Maaaring makipag-appointment mula 
Lunes hanggang Biyernes mula a las otso ng umaga hanggang alas kwatro’y medya ng hapon (8:00 
a.m. - 4:30 p.m.). 

 
Makipagpulong sa Staff ng Board upang makumpleto ang Preliminary Statement of Appeal 
 

Gamit ang sistema ng kompyuter ng Board, makikipagtulungan ang staff sa mga nag-aapila o sa 
kanilang mga ahenteng upang ihanda ang Preliminary Statement of Appeal. Para sa lahat ng mga 
apila, sasabihang magbigay ang nag-aapila ng maikling pahayag upang ipaliwanag ang mga dahilan 
na pag-apila. Ang pahayag ay maaaring maging pasalita o nakasulat. Ang mga nakasulat na 
pahayag ay kailangang di lumampas sa isang ‘double-spaced’ na pahina. Itong mga kadahilang 
nailahad ay hindi magtatali sa inyo bilang mga tapos-na-paliwanag, at kayo’y bibigyan pa ng mga 
karagdagang pagkakataon na mailahad pa ang argumento sa paraang nakasulat sa papel at 
gayundin pampublikong hearing. Hindi pahihintulutan ang anumang exhibit o iba pang dokumento sa 
panahong ito. Itatakda ng staff ang petsa ng hearing at ang iskedyul ng briefing, at bibigyan ang nag-
aapila ng impormasyon tungkol sa proceso ng apila.  
 
Bayaran ang Fee 
 

Kailangan magbayad ng fee kapag nag file ng apila. Ang mga fee ay itinakda ng Business at Tax 
Regulations Code (Article 1, Section 8) at umaabot mula $100 hanggang $600, depende sa tipo ng 
apila. Halimbawa, ang bayad para i-file ang apila tungkol sa pag-isyu ng building permit ay $175 
kada permit. Hindi na maaaring maibalik ang bayad na ito (non-refundable), kahit ang apila ay 
nagtagumpay o iniatras man bago mag hearing. Maaaring bayaran ang fees ng cash o tseke. Ang 
mga tseke ay dapat nakapangalan sa Board of Appeals. Basahin lamang po ang pahina 8 para sa 
fee iskedyul ng Board.   

 
Magsumite ng mga Nakasulat na Argumento (Brief) at Ebidensya 
 

Ang mga partido sa pag-apila ay hinihikayat na mag-sumite ng mga nakasulat na mga argumento 
(brief) at exhibits upang matulungan ang Board na maunawaan ang kaso at makapagsagawa ng 
determinasyon. Ang mga Patakaran ng Board ang nagtatakda ng iskedyul ng briefing at iba pang mga 
pangangailangan, at ang mga partido ay hinihikayat na basahin ang Patakaran at ang mga Ispesyal na 
Instuksyon ng Board para sa mga nasasangkot para sa karagdagang impormasyon.  
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 Ang nakasulat na argumento ng nag-aapila (appellant) ay kailangang isumite sa panahong 
hindi lalampas sa tatlong (3) Huwebes bago ang petsa ng pagdinig.  

  

 Ang nakasulat na argumento ng sumasagot (Respondent) o ng iba pang mga Partido ay 
kailangang maisumite sa panahong hindi lalampas sa isang (1) Huwebes bago ang petsa ng 
pagdinig. 

  
 Ang mga nakasulat na argumento ay hindi dapat lumampas sa labindalawang pahina ang 

haba, at maaaring maglakip ng kahit ilang bilang na mga exhibit. 
 

 Ang mga nakasulat na argumento, naka-type man o sulat-kamay, ay dapat double-spaced. Para sa 
mga naka-type na mga argumento, kailangang hindi liliit ang font sa labindalawang (12) punto.  

 

 Hindi tatanggapin ang mga nahuli o mahahabang mga submittal. Kontakin lamang po ang Board 
na maagap kung gusto ninyong humingi ng permiso na makapag-file ng lampas sa natakdang 
deadline o ng mas mahabang pagpapaliwanag.  

 

 Labing-isang (11) mga kopya ng nakasulat na argumento, kasama na ang mga exhibit, ay dapat 
dalhin sa opisina ng Board bago mag 4:30pm sa araw ng o bago ng petsa na kailangan isumite ito. 
Kailangan ipadala ang dagdag na mga kopya sa iba pang mga partido sa kaparehong araw na 
isinumite ang mga dokumento sa Board.  
 

 Kailangang ipadala ang elektronikong kopya ng nakasulat na argumento sa email: 
boardofappeals@sfgov.org 

 

 Kung napalitan ang petsa ng pagdinig, ang iskedyul ng briefing ay maaari ding mabago. 
Magpapadala ang staff ng Board ng abiso hinggil sa anumang nabagong iskedyul ng briefing.  

 

 Ang mga exhibit ay maaaring maging mga litrato, mapa, plano, dibuho, mga liham na 
sumusuporta o pagtutol, o kahit anumang impormasyon o bagay na kaugnay sa apila.  

 

 Mariing hinihikayat ng Board ang pag-sumite ng mga plano o dibuho kung kinakailangan 
upang maintindihan ang disenyo o layout ng gusali na kaugnay sa apila.  

 

 Kapag ang mga exhibit ay lampas sa sampung (10) pahina, hinihikayat ng Board ang partidong 
nagsusumite na ihiwalay ang mga exhibit gamit ang mga tab at maglagay ng table of contents.   

 

 Hindi puwedeng isumite ang karagdagang mga paliwanag sa hearing kung hindi inaprobahan 
ng Board; ang mga litrato at dibuho lamang ang tatanggappin sa oras na iyon.  

  
Mga Miembro ng Publiko na hindi partido sa isang apila o kaanib sa isang partido ay maaaring 
magsumite ng nakasulat na materyales sa Board. Upang maisaalang-alang ng Board ang mga 
pagsusumiteng ito bago ang pagdinig, kailangan ipadala ito sa Board na hindi lalampas sa isang (1) 
Huwebes bago ng petsa ng pagdinig. Dapat ipadala ang labing-isang (11) kopya sa opisina ng 
Board. Maaari din ipadala ang mga ito sa pamamagitan ng pag-email sa boardofappeals@sfgov.org. 
Hindi layon ng patakarang ito ang makahadlang sa karapatan ng publiko sa ilalim ng San Francisco 
Sunshine Ordinance, Chapter 67 ng Administratibong Kodigo ng San Francisco.  
Pansinin lamang po: Lahat ng mga sulat na isusumite sa Board ay maaaring masuri ng publiko. Kung 
may mamamayan na ayaw ipaalam ang personal na impormasyon nila sa publiko, puwede nilang alisin 
ang ilan o lahat ng personal na impormasyon nila sa mga sulat o materyales na isinumite nila; ilista 
lamang ang business address nila sa halip na personal na mga impormasyon; o malinaw na banggitin 
lamang sa inyong sulat na hindi ninyo nais na mailahad sa publiko ang inyong personal na kontak- 
impormasyon at tatanggalin ito ng Board.     
 

mailto:boardofappeals@sfgov.org
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Anong aasahan sa Pagdinig 
 

Ang Board of Appeals ay nagpupulong tuwing Miyerkules ng alas singko ng hapon (5:00 p.m.), sa 
San Francisco City Hall, Room 416. Ang City Hall ay nasa One Dr. Carlton B. Goodlett Place, San 
Francisco, CA 94102. Ang mga pulong ay bukas sa publiko.  
 
Sa pagdinig, ang bawat partido ay bibigyan ng panahon para ipaliwanag ang kanilag kaso at 
makapaglahad ng naaangkop na testimonya at ebidensya. Ang kwarto sa pagdinig ay mayroong 
projektor na maaaring gamitin upang ipakita ang mga litrato, mga plano ng arkitektura o iba pang mga 
dibuho at imahen. Ang mga miembro ng publiko ay bibigyan din ng panahon magkapagsalita.  

 
Ang nag-aapila ang unang magsasalita, ang susunod ay ang tao na may hawak ng permit o determinasyon 
na inaapila, pagkatapos at ang representante ng Departamento na nag-isyu ng permit o determinasyon. 
Ang bawat magsasalita ay bibigyan ng pitong minuto upang ilahad ang kanilang testimonya at kaugnay na 
ebidensya. Ang mamamayan na hindi kaugnay sa anumang partido (halimbawa, yung mga hindi kamag-
anak o binayaran na consultant) ay bibigyan ng tatlong minuto bawat isa para magsalita. Matapos 
makapagsalita ang publiko, bibigyan ng tatlong (3) minuto ang bawat partido para sa kani-kanilang sagot. 
Matapos nito, magpupulungan ang Board at maaaring makapagsagawa ito ng disisyon o kaya’y 
ipagpapatuloy ang proseso para sa karagdagan pang mga impormasayon na mailalahad.   
  
Upang makapaghanda sa pagdinig at para masanay sa ginagamit na presentasyon, inirerekomenda 
ng board sa mga partido na mag-obserba muna sa isang pulong ng Board bago ang kanilang 
pagdinig. Maaaring gawin ito sa pagpunta sa pulong o maaaring mapanood sa telebisyon o sa 
computer. Ipinapalabas ang mga pulong sa SFGTV Cable Channels 26 o 78, at puwedeng 
mapanood sa internet sa: http://sanfrancisco.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=6  
 
Pamantayan ng Pagrepaso 
 

Upang baguhin o mapalitan ang desisyon ng Departamento, kailangan makakuha ang nag-apila ng apat 
sa limang boto. Kadalasan, binabalikan ng Board ang mga desisyon ng departamento de novo, ibig 
sabihin pinapakinggan nila ulit ang kaso at hindi kailangan umalinsunod sa mga natuklasan na 
impormasyon galing sa gumagawa ng desisyon. Ganunpaman, sa mga apila ng mga desisyon ng Zoning 
Administrator (ZA) (maliban sa mga variance decisions), pamantayan ng City Charter na ang Board ay 
kailangang umayon sa ZA maliban kung nagkamali o inabuso ang kanilang pagpapasiya.  

 

Ano ang dapat gawin kung lumampas na ang Filing Deadline- Jurisdiction Requests 
 
Kung nakalampas na ang filing deadline, ang taong gustong mag-apila ay kailangang humingi ng 
permiso sa Board upang makapag-file pa nang lampas na sa deadline. Kailangan ng prosesong ito 
makapag-file ng Jurisdiction Request, na kung ibibigay, ay magtatakda ng bagong limang araw na 
panahon para mai-file ang apila.  

 
Maghanda ng Nakasulat na Pahayag 
 

Sa panahong naisinumite na ang Jurisdiction Request, kailangan din isumite ang isang pahayag na 
nagpapaliwanag kung bakit hindi ito nai-file sa tamang oras at kailangan ding isulat ang mga merito 
ng kaso. Ang pahayag ay maaaring humaba hanggang anim (6) na double-spaced na pahina at kahit 
ilang bilang na mga exhibit, at kailangang naaayon sa mga rekisitos ng Reglamento. Sa panahon ng 
filing, labing-isang (11) kopya ng pahayag na ito ay kailangan isumite sa opisina ng Board kasama 
ang kopya ng permit o iba pang departamental action na kung saan ang apila ay nais kamtin.  

 

http://sanfrancisco.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=6
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Ang humahawak ng permit ay maaaring magsumite ng sagot sa Jurisdiction Request sa loob ng 
panahong hindi lalampas ng sampung (10) araw mula sa araw na ini-file ang kahilingan sa Board. Ang 
sagot na ito ay maaaring humaba hanggang anim (6) na double-spaced na pahina at kahit ilang bilang 
na mga exhibit, at kailangang naaayon sa mga rekisitos ng Reglamento. Labing-isang kopya ang 
kailangan ipadala sa opisina ng Board bago mag 4:30pm bago pa man o sa araw mismo ng huling 
takdang petsa. Kailangan din magpadala ng karagdagang kopya sa nag-request sa mga araw ding ito.   

 
Makipag-appointment 
 

Hinihingi ng Board na dapat makipag-appointment upang mag-file ng Jurisdiction Request. Para 
makipag-appointment, tumawag lamang sa 415-575-6880. Maaaring makipag-appointment mula 
Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 4:30 p.m. 

 
Bayaran ang Fee 
 

Ang di-na-naibabalik na fee (non-refundable) na $150 bawat departmental action ay kailangan 
bayaran kapag nag-file. Maaaring bayaran ang fee sa pamamagitan ng cash o tseke. Ang mga tseke 
ay dapat ipangalan sa Board of Appeals. Kung maaprobahan ng Board ang Jurisdiction Request, 
may karagdagang fee na kailangang bayaran upang mai-file ang apila.  
  
Ano ang maaasahan sa Pagdinig (Hearing) 
   

Ang Board ay makikinig ng tatlong (3) minuto na testimonya mula sa nag-apila, mula sa may hawak ng 
determinasyon at mula sa representante ng departamento na nagbigay ng determinasyon. Ang mga 
miembro ng publiko na hindi kaugnay sa alinmang partido ay bibigyan ng tatlong minuto bawat isa para 
makapagsalita rin. Pag-uusapan ng Board ang isyu at pagbobotohan nila ito. Ang desisyong ito ay pinal.  
 
Ang Pamantayan sa Pagrepaso 
 

Apat sa limang mga boto ang kailangan upang mabigyan ng Jurisdiction Request  at mapayagan ang 
lamapas-na-sa-panahong pag-file ng apila. Maaaring pagbigyan ng Board ng jurisdiction ito kapag ipinakita 
ng nag-request na kasalanan ng Lungsod ang dahilan ng paglampas-sa-panahon ng pag-file ng apila. Kung 
ibibigay ang Jurisdiction Request, ang nag-request ay may limang (5) araw mula sa petsa ng Desisyon ng 
Board upang mag-file ng apila. (Tingnan ang Rules of the Board of Appeals, Section V.10.)   

 

Paano mag-file ng Request para sa Muling Pagdinig (Rehearing) 
 
Kung hindi kumbinsido ang partido sa desisyon ng Board tungkol sa apila, maaaring mag-file ng 
Rehearing Request. Kailangan i-file ang mga requests sa loob ng sampung araw (kabilang ang 
sabado at linggo) mula sa petsa ng desisyon ng Board at ang mga partido ng apila lamang ang 
maaaring mag-file nito. Maaaring gumawa ng mosyon ang Board na mapakingan muli nito ang kaso 
sa sarili nitong inisyatiba. Kung ang panahon ng Rehearing Request ay nataon sa weekend o City 
Holiday, ang huling araw para i-file ito ay ang susunod na araw ng opisina (ang araw ng opisina ay 
Lunes hanggang Biyernes). Isa lamang Rehearing Request ang maaaring i-file bawat appeal.  

 
Maghanda ng nakasulat na Pahayag 
 

Kapag humihiling ng muling pagdinig (rehearing), kailangang isumite ang isang pahayag sa Board na 
nagpapaliwanag kung bakit kailangan mapakinggan muli ang apila. Ang pahayag ay maaaring humaba 
hanggang anim (6) na double-spaced na pahina at kahit ilang bilang na mga exhibit, at kailangan 
umayon sa sa mga rekisitos ng Reglamento. Sa panahon ng pag-file labing-isang (11) kopya ang 
kailangan ipadala sa opisina ng Board. Ang kabilang partido ay maaaring magsumite ng sagot sa 
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Rehearing Request sa loob ng sampung (10) araw mula sa petsa kung kailan nai-file ang request.  
Itong sagot ay maaaring humaba hanggang anim (6) na double-spaced na pahina at kahit ilang bilang 
na mga exhibit, at kailangan umayon sa mga rekisitos ng Reglamento. Labing-isang kopya ang 
kailangan ipadala sa opisina ng Board bago mag 4:30pm bago pa man o sa araw mismo sa takdang 
huling petsa. Kailangan magpadala ng karagdagang kopya sa nag-request sa mga araw ding ito.   
 
Makipag-Appointment 
 

Hinihingi ng Board na dapat makipag-appointment upang mag-file ng request para sa muling pagdinig. 
Para makipag-appointment, tumawag lamang sa 415-575-6880. Maaaring makipag-appointment mula 
Lunes hanggang Biyernes, 8:00 a.m. hanggang 4:30 p.m. 
 
Bayaran ang Fee 
 

Kailangan mag bayad ng $150 non-refundable (bayad na hindi maaaring maibalik sa inyo) na fee 
kapag nag-file. Maaaring bayaran ang fee ng cash o sa tseke. Lahat ng mga tseke ay kailangan 
ipangalan sa Board of Appeals.  
 
Ano ang aasahan sa Pagdinig 
 

Ang Board ay makikinig sa tatlong (3) minuto na testimonya mula sa nag-aapila, mula sa may hawak ng 
determinasyon at mula sa representante ng departamento na nagbibigay ng determinasyon. Ang mga 
miembro ng publiko na hindi kaugnay sa alinmang partido ay bibigyan ng tatlong minuto bawat isa para 
makapagsalita. Pag-uusapan ng Board ang isyu at pagbobotohan nila ito. Ang desisyong ito ay pinal.  
 
Ang Pamantayan sa Pagrerepaso 
 

Apat sa limang boto ang kailangan upang pagbigyan ng Rehearing Request. Ang Board ay maaari 
lang magbigay ng rehearing request kapag napatunayan ng humihiling ng rehearing na nakaranas 
sila ng hindi pangkaraniwang pangyayari at kailangan ng rehearing upang maiwasan ang hindi 
makatarungang manipestasyon (manifest injustice), o kung may bago o ibang impormasyon o 
sirkumstansyang lumitaw na kung napagalaman na sana noong orihinal na pagdinig pa lamang ay 
makakaapekto sa kalalabasang desisyon. Ang nakasulat na kahilingan ay dapat nagpapaliwanag sa: 
klase o katangian ng bagong impormasyon o pangyayari; ang mga pangalan ng mga saksi at/o ang 
deskripsyon ng mga dokumento na mailalahad; at kung bakit hindi napalitaw itong bagong ebidensya 
noong orihinal na pagdinig. (Tingnan ang “Rules of the Board of Appeals, Section V.9) 

 

Impormasyon sa Pag-access  
 
Para sa impormasyon hinggil sa pag-access ng opisina, kwarto ng pagdinig (hearing room) at mga 
pagpupulong, tumawag lamang sa Board sa 415-575-6880 o mag-email: boardofappeals@sfgov.org. 
Ang kwarto ng pagdinig ay maaaring ma-access ng mga taong naka-wheelchair at mayroong closed 
captioning sa loob nito. Upang matulungan ang mga miembro ng publiko na nagsasalita ng 
Espanyol, mayroong mga empleado na makakatulong sa wika nila, at ang mga serbisyong pang-
interpretasyon ay maaaring hilingin para sa iba pang mga wika.   

 

Karagdagang Impormasyon 
 
Maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Board of Appeals, pati na ang mga 
kopya ng Patakaran ng Board, kaugnay na mga probisyon sa Charter at Code, at iba pang mga 
nakakatulong na materyales sa opisina ng Board o sa www.sfgov.org/boa. 

mailto:boardofappeals@sfgov.org
http://www.sfgov.org/boa
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Iskedyul ng Fee 
 

Uri ng Apila Fee 

 

ZONING ADMINISTRATOR VARIANCE .............................................................................................. $600 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(a)(1) 
 

OTHER ZONING ADMINISTRATOR DECISION: LETTER OF DETERMINATION; NOTICE OF  

VIOLATION; STOP WORK ORDER REQUEST; PLANNING COMMISSION ACTION ....................$600 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(a)(2) 
 

DEPARTMENT OF BUILDING INSPECTION RESIDENTIAL HOTEL OR APARTMENT  

CONVERSION PERMIT  .................................................................................................$525 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(b)(1) 
 

DEPARTMENT OF BUILDING INSPECTION BUILDING, DEMOLITION OR OTHER PERMIT ..........$175 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(b)(2) 
 

DEPARTMENT OF BUILDING INSPECTION IMPOSITION OF PENALTY ...................................$300 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(b)(3) 
 

POLICE DEPARTMENT & ENTERTAINMENT COMMISSION PERMIT TO  

BUSINESS OWNER OR OPERATOR ................................................................................$375 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(c)(1) 
 

POLICE DEPARTMENT & ENTERTAINMENT COMMISSION PERMIT TO  

EMPLOYEE OR CONTRACT WORKER .............................................................................$150 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(c)(1) 
 

POLICE DEPARTMENT & ENTERTAINMENT COMMISSION PERMIT REVOCATION  

OR SUSPENSION – OWNERS AND INDIVIDUALS ...............................................................$375 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(c)(2) 
 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS TREE REMOVAL – WHEN CITY INITIATED ONLY ...............$100 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(d) 
 

OTHER ORDER OR DECISION (TAXI, TOBACCO, MASSAGE, STREET ARTISTS, 

GENERAL TREE REMOVAL, ENTERTAINMENT AND OTHER PERMITS) .................................$300 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(e) 
 

REHEARING REQUEST – ALL TYPES OF APPEALS ...........................................................$150 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(f) 
 

JURISDICTION REQUEST – ALL TYPES OF DEPARTMENTAL ACTIONS ................................$150 
Bus. & Tax Reg. Code Art. 1, Sec. 8(g) 
 

 

 

Ang mga fee ay dapat bayaran sa pamamagitan ng cash o tseke. Hindi tinatanggap ang mga 
Credit card. Ang mga tseke ay kailangan ipangalan sa Board of Appeals. Lahat ng mga fee ay hindi 
maaaring maibalik pa (non-refundable), kahit hindi nanalo ang apila o kahit iniatras ang kaso bago pa 
man sa pagdinig.  

 

 

 

 

 

 

(12-15)  


