
 

26 Surveyor ng bahay at Lupa 
Sa pagrerehistro ng lupa at isang gusali ay kailangan ang sukatin at gawan ito ng bagay na may kinalaman sa 
plano at marking, sa pagrerehistro nito. 
Para sa mga dayuhan gustong magsimula ng shop sa oras na makabili at makapagpatayo ng 
bahay, malaking tulong ang surveyor na marunong magsalita ng salita ng dayuhan. 

 

Para maging isang house and lot surveyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10 taon mahigit na nagtrabaho sa real estate bilang taga-asikaso ng mga manipestong ipaparehistro sa Legal Affairs Bureau 

at District Affairs Bureau 

＜Maagang preparasyon＞ 

Ang pinakamadaling paraan upang maging surveyor ng bahay at lupa ay mag-enroll sa school ng civil engineering 

at arkitektura sa vocational school.   

Para maka-enroll kailangan ang mataas na antas ng kaalaman sa math at Japanese language. 

Pagbutihin ang pag-aaral ng Nihonggo at iba pang subjects sa paaralan, ganun din ang paghahasa sa sariling salita. 

 

＜kung makakuha ng kuwalipikasyon, saan maaring magtrabaho＞ 

Maaaring magtrabaho sa kompanya na may real estate business department, land and housing firm company.  

Mayroon ding mga tao na matapos ang magkaroon ng karanasang magtrabaho sa opisina ng land and housing firm 

ay nagtatayo na ng kanilang sariling opisina.   

Ang average na suweldo ay umaabot sa 5,000,000 yen kada taon, pero sa mga may sariling opisina, mahigit pa sa 

10,000,000 yen ang kinikita. 

＜Magkano ang magagastos sa pag-aaral (tuition fee)?＞ 

Sa mga national universities, aabutin mahigit 2,400,000 yen (4 na taon), private universities mahigit 4,000,000 yen 

(4 na taon).  
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