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ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចត្វ ើដូតចន ះបានតេ?

 សូ មអានអត្ថ បទននេះ ប្បសិននបើអនករស់នៅកនុងរដ្ឋ វ៉ាសីននោន។
 ច្បាប់សដីពីការបនដដញនច្បញបនត ផ្លាស់បតរ។
ូ
សូ មអានអាំពីការផ្លាស់បដ ូរច្បាប់ច្បងនប្កាយនៅន នើ េហទាំព័រ
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ខ្ញុំបានតសនើផផ្នការបង់ប្របាក់ពម្ច
ី ា ស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំ តដើម្បីបង់ប្របាក់កក់របស់ខ្ញុំ។
ត ើម្ចាស់ផ្ទះអាចបដិតស្ខ្ញបា
ុំ នតេ?
ប្បខហ ជាអាច្ប។
កនុងករដីភាេនប្ច្បើន ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ត្ូវអនញ្ញាត្ឱ្យអន កបង់ប្ាក់កក់
ថ្លា ឈ្ន ួ ខដ្ មិនបងវ ិ សងវ ិញ និងថ្លាជួ ខែច្បងនប្កាយរបស់អនកជាដ្ាំណាក់កា ។
ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកអាច្បបដ្ិនសធសាំនដើរបស់អនកខដ្ សាំខផ្នការបង់ប្ាក់
ប្បសិននបើប្ាក់កក់ និងថ្លា ឈ្ន ួ ខដ្ មិនបងវ ិ សងវ ិញម្ចនច្បាំនួនត្ិច្បជាង 25
ភាេរយថ្នថ្លាឈ្ន ួ ខែដ្ាំបូង នហើយម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនត្ប្មូវឱ្យ
អន កបង់ថ្លាឈ្ន ួ ខែច្បងនប្កាយនៅនព ខដ្ អន កនរ ើច្បូ
ឥឡូវននេះអន កជួ អាច្បបង់ថ្លាន រ ើច្បូ

។ សូ មអាន

មួ យភាេធាំជាដ្ាំណាក់កា ។
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ត ើម្ចាស់ផ្ទះអាចចាក់តោម្ិនឱ្យខ្ញុំចូលបានតេ?
តេ។ ម្ចាស់ផ្ទេះមិនអាច្បចាក់នោមិនឱ្យអន កច្បូ
មិនថាយ៉ាងណាក៏នោយ ន

នៅកនុងបនទ ប់ជួ ាននទ

េះជាអន កមិនានបង់ថ្លាឈ្ន ួ ក៏នោយ។

ម្ចាស់ផ្ទះប្រ វូ ត្វ ើតាម្ដុំតដើរការននការបតដេញតចញតៅកនញង ុលាការ
ប្របសិនតបើពួកតេម្ិនចង់ឱ្យអ្ន កចូ លបនទ ប់ផដលអ្ន កជួល តៅតេៀ ។
ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្ប
 បតរនមនោ
ូ
 បខនថ មនមនោលមី
 មិនឱ្យអន កច្បូ

នៅកនុងបនទ ប់ជួ នោយវ ិធីណាមួ យ

 ចាក់នោមិនឱ្យអន កច្បូ

ន

េះបីជាអន កបង់ថ្លាឈ្ន ួ មិន

ន់នព ក៏នោយ

 ម្ចនខត្មន្តនតីនេរា នទខដ្ អាច្បបតរនមនោបន្ទ
ូ
ទ ប់ពីការបនដតញនច្បញ។

ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចចូ លបនទ ប់ជួលផដលខ្ញុំជួលតៅតពលណាក៏បានឬតេ?
តេ។ ម្ចាស់ផ្ទេះអាច្បច្បូ

នៅកនុងបនទ ប់ជួ នោយមិនជូ នដ្ាំដឹងអន កជាមន

ខត្កនុងករដីខដ្ ម្ចនភាពអាសនន ឬករដីខដ្ អន កាន “នាេះបង់” ផ្ទេះខត្ប៉ានណា
ណ េះ។
សូ មបនត អាននដ្ើមបីខសវ ងយ ់ថាការនាេះបង់បនទ ប់ខដ្ អន កជួ ម្ចនអត្ថ ន័យយ៉ាងដ្ូ ច្ប
នមត ច្ប។
ជាធមម ោ ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ត្ូវខត្ជូ នដ្ាំដឹងដ្ ់អនកយ៉ាងនោច្បណាស់ពីរ
ថ្លៃមននព ពួ កនេពាយមច្បូ

ផ្ទេះ ដ្ូ ច្បជាសប្ម្ចប់ការជួ សជ

ឬការប្ត្ួ ត្

ពិនិត្យជាប្បចាាំ។
ប្បសិននបើម្ចាស់ផ្ទេះប្ត្ូវការបង្ហាញបនទ ប់ជួ នន្ទេះដ្ ់នរណាម្ចនក់ខដ្ ច្បង់ទិញ
ឬជួ កខនា ងនន្ទេះ ពួ កនេប្ត្ូវានអនញ្ញាត្ឱ្យនធវ ើការជូ នដ្ាំដឹងខត្មួ យថ្លៃមននព ច្បូ

។

ិែិត្ជូ នដ្ាំដឹងណាក៏នោយប្ត្ូវខត្ម្ចននព នវលា និងកា បរ ិនច្បេ ទច្បាស់លាស់
ឬកា បរ ិនច្បេ ទន្ទន្ទខដ្ ម្ចាស់ផ្ទេះប្ត្ូវច្បូ

។ ប្បសិននបើមិនម្ចននព នវលាជាក់លាក់នទ

ិែិត្ជូ នដ្ាំដឹងប្ត្ូវផ្ដ ន
់ ូ វច្បនន្ទាេះនព នវលា ប្របសិនតបើ
វអាច្បម្ចននម្ច៉ាងខដ្ ឆ្ប់បាំផ្ត្ និងយូរបាំផ្ត្។
ិែិត្ជូ នដ្ាំដឹងននេះក៏ប្ត្ូវម្ចនន ែទូ រសពទ ខដ្ អន កអាច្បនសន ើសាំនដ្ើមបីកាំដត្់នព នឡើងវវ ិ
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ញ ឬបដ្ិនសធការច្បូ

ផ្ងខដ្រ។

អន កមិនអាច្បបដ្ិនសធការច្បូ
ប្បសិននបើពួកនេប្ត្ូវការច្បូ

របស់ម្ចាស់ផ្ទេះនោយគ្មមននហត្ផ្ សមរមយាននទ
កនុងផ្ទេះនោយម្ចននហត្ផ្ ប្ត្ឹមប្ត្ូវ។

ម្ចាស់ផ្ទេះក៏ប្ត្ូវនគ្មរពសិទធិរបស់អនកជួ ឱ្យរ ើករាយជាមួ យនឹងផ្ទេះជួ នោយគ្មមនការច្បូ

ឥ

ត្ឈ្ប់ឈ្រខដ្រ។ ន ស
ើ ពីននេះ ម្ចាស់ផ្ទេះមិនអាច្បពាយមនបៀត្នបៀនអន កនោយការពាយម
ច្បូ

កនុងផ្ទេះមត ងនហើយមត ងនទៀត្នន្ទេះនទ។ ប្បសិននបើពួកនេនធវ ើដ្ូនច្បន េះ

អន កអាច្បនសន ើជាលាយ កខ ដ៍អកសរនដ្ើមបីឱ្យពួ កនេឈ្ប់។
ប្បសិននបើពួកនេនៅខត្ច្បូ

នោយគ្មមនមូ

នហត្សមរមយបន្ទទប់ពីអនកាននសន ើឱ្យនេឈ្ប់

នន្ទេះ អន កអាច្បនសន ើត្លាការនូ វទឹកប្ាក់រហូ ត្ដ្ ់ $100 រា ់នព
ខដ្ ពួ កនេពាយមន្ា ៀត្នកងច្បាំនដញសិទធិច្បូ ផ្ទេះ។

ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចបិេតសវាេឹកត្ល ង
ើ របស់ខ្ញបា
ុំ នតេ?
បាន បុផនែ តដើម្បីត្វ ើការជួសជុលបុតណា
ណ ះ។
ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្បបិទនសវទឹកន្ា ើងរបស់អនកាននទ
 នោយោរខត្អន កបង់ថ្លាឈ្ន ួ មិន

ន់នព ។

 នដ្ើមបីពាយមបងខ ាំឱ្យអន កនរ ើនច្បញ។
វក៏ជាការែសច្បាប់ខដ្រខដ្ ម្ចាស់ផ្ទេះឈ្ប់បង់ វ ិកក យបប្ត្ទឹកន្ា ើងនដ្ើមបីបិទនសវននេះ។
អន កអាច្បបដ ឹងម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកនឡើងត្លាការ ប្បសិននបើម្ចាស់ផ្ទេះបិទនសវទឹក
ន្ា ើងរបស់អនក។ ប្បសិននបើអនកឈ្ន េះ នៅប្កមអាច្បសនប្មច្បឱ្យអន ករហូ ត្ដ្ ់ $100 សប្ម្ចប់
មួ យថ្លៃៗខដ្ អន កគ្មមននសវទឹកន្ា ើង។

ទាំព័រទី 3

6306KH "Can my landlord do that?"
(Khmer) | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2021

www.WashingtonLawHelp.org

ត ើម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអាចយក របស់របរផ្ទទល់ខល ួនរបស់ខ្ញបា
ុំ នឬតេ?
បាន បុផនែ សប្រម្ចប់ផ ករដី ខដ្ អន កនាេះបង់បនទ ប់ជួ ខត្ប៉ានណា
ណ េះ។ ោមច្បាប់រដ្ឋ
អន កាននាេះបង់កខនា ង ប្របសិនតបើ ករដី
 អន កបង់ប្ាក់ឈ្ន ួ មិន

ាំងពីរជាការពិត្៖

ន់នព ។

និង
 អន កានប្ាប់ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកជាពាកយសាំដ្ី សកមម ភាព ឬជាលាយ កខ ដ៍
អកសរថាអន កកាំពងនរ ើនច្បញ។
 វជាការែសច្បាប់ខដ្ ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកោក់កនុងកិច្បាសនាជួ ថា ពួ កនេ
អាច្បយកប្ទពយសមបត្ត ិរបស់អនកាន។
ប្បសិននបើម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកយករបស់របររបស់អនក សូ ម

ក់ទងម្ចាស់ផ្ទេះជា

លាយ កខ ដ៍អកសរ។ រកាច្បាប់ច្បមា ងថ្នសាំបប្ត្របស់អនក។
ប្បសិននបើអនកមិនទទួ ានរបស់របររបស់អនកមកវ ិញោមវ ិធីនន្ទេះនទ អន ក
អាច្បបដ ឹងម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកនៅត្លាការ នដ្ើមបីបងខ ាំឱ្យពួ កនេប្បេ ់របស់របរឱ្យអន ក វ ិញ។
នៅប្កមអាច្បផ្ត ់រង្ហវន់ទឹកប្ាក់ដ្ ់អនករហូ ត្ដ្ ់ 500 ដ្លាារកនុងមួ យថ្លៃ ខដ្
ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនករកាទករបស់របររបស់អនក អាច្បរហូ ត្ដ្ ់ 5,000 ដ្លាារផ្ងខដ្រ។

ត ើម្ចាស់ផ្ទះអាចជួលកផនល ងផដលគ្មានសុវ ថ ិភាព ឱ្យខ្ញបា
ុំ នតេ?
នទ។ ម្ចាស់ផ្ទេះមិនអាច្បជួ កខនា ងខដ្ ម្ចនការរំនលា្បាំពានប្កមខដ្ ម្ចន
នហើយនន្ទេះនទ។
អន កអាច្បបត ឹងានប្បសិននបើអនកដ្ឹងថាម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកានដ្ឹងថាកខនា ងជួ រំនលា្
ន ើច្បាប់នៅនព ខដ្ ជួ កខនា ងនន្ទេះឱ្យអន ក។
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ត ើម្ចាស់ផ្ទះអាចបតដែញខ្ញុំតចញបានតោយោរផ ខ្ញុំបានបេ ឹង វា៉ាតៅខាងោ
លាប្រក ុងអ្ុំពោ
ី ថ នភាពននកផនល ងជួលឬតេ?
ម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្ប “សងសឹក” (នធវ ើការសងសឹក) នៅអន កនោយោរករដីណាមួ យ៖


ការចាត្់ វ ិធានការផ្ល វូ ច្បាប់ច្បាំនពាេះម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនក។



ការនប្បើប្ាស់សិទធិរបស់អនក ដ្ូ ច្បជាសាំឱ្យម្ចាស់ផ្ទេះផ្ត ់ ិែិត្ជូ នដ្ាំដឹងប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ដ្ ់អនកមននព ច្បូ

នៅបនទ ប់ជួ របស់អនក។

ឧទាហរដ៍ម្ួយចុំនួនអ្ុំពីករដីសងសឹក៖
ឧទាហរដ៍េី 1៖ អន កានរាយការដ៍ពីប្បនោងធាំមួយនៅន ើដ្ាំបូ នៅខាងោលាប្ក ុង។
ខាងោលាប្ក ុងជូ នដ្ាំដឹងនៅម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកថា ពួ កនេនឹងប្ត្ួ ត្ពិនិត្យកខនា ង
របស់អនក។ បន្ទទប់មកម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ាប់អនកថាគ្មត្់ដ្ាំនឡើងថ្លាឈ្ន ួ ផ្ទេះ។
ឧទាហរដ៍េី 2៖ អន កគ្មមនទឹនដដ។ អន កានសាំឱ្យម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកជួ សជ ម្ច៉ាសីនទឹកនដដ។
ម្ចាស់ផ្ទេះមិនានជួ សជ ឬសូ មបីខត្ន្ា ើយត្បមកអន ក វ ិញ។ អន ក ក់ទងនមធាវ ើ។
នមធាវ ើប្ាប់ម្ចាស់ផ្ទេះថាពួ កនេប្ត្ូវខត្ជួ សជ ម្ច៉ាសន
ី ទឹកនដដ នហើយប្ាប់ថាម្ចាស់
ផ្ទេះានរំនលា្ច្បាប់ច្បាំនពាេះការមិនជួ សជ វភាាមៗ។ បន្ទទប់ពីនន្ទេះមក
ម្ចាស់ផ្ទេះបិទប្បព័នធកនដដរបស់អនក ន

េះបីជាប្បព័នធកនដដ

មិនប្ត្ូវការការជួ សជ ក៏នោយ។
ប្បសិននបើម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកនប្បើច្បាំណាត្់ការមិន អ ន ើអនកកនុងអាំឡ
ុ ងនព

90

ថ្លៃថ្នច្បាំណាត្់ការផ្ល វូ ច្បាប់ខដ្ អន កនប្បើច្បាំនពាេះគ្មត្់ វអាច្បចាត្់ទកថាជាការសងសឹក
នហើយអាច្បជាអាំនពើែសច្បាប់។ សូ មពិនប្គ្មេះជាមួ យនមធាវ ើ
ប្បសិននបើអនកេិត្ថាម្ចាស់ផ្ទេះរបស់អនកអាច្បនឹងសងសឹកអន កនោយែសច្បាប់។
អន កប្បខហ ជាអាច្បបត ឹងាន។

ត ើម្ចាស់ផ្ទះអាចបដិតស្ម្ិនេេួ លយកនលលឈ្ន ួលជាោច់ប្របាក់បានតេ?
ម្ចាស់ផ្ទេះ អាច បដ្ិនសធមិនទទួ ថ្លាឈ្ន ួ ជាោច្ប់ប្ាក់ពីអនកជួ ។
ប្បសិននបើម្ចាស់ផ្ទេះជួ ទទួ យកថ្លាឈ្ន ួ ជាោច្ប់ប្ាក់ នន្ទេះម្ចាស់ផ្ទេះប្ត្ូវ
ខត្នច្បញវ ិកក យបប្ត្ឲ្យអន ក។
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ប្បសិននបើអនកសាំ វ ិកក យបប្ត្ននេះ ម្ចាស់ផ្ទេះប្ត្ូវខត្នច្បញវ ិកក យបប្ត្ជាលាយ
កខ ដ៍អកសរសប្ម្ចប់ច្បាំនួនទឹកប្ាក់ណាមួ យខដ្ អន កានទូ

ត្់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទេះ។

េេួ លបានជុំនួយផ្ល វូ ចាប់


កាំពងប្បឈ្មមែនឹងការបនដដញនច្បញឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅន ែ 1-855-6578387។



ោក់ពាកយោមអីនធឺដិត្នោយនប្បើ CLEAR*ោមអីនធឺដិត្ nwjustice.org/apply-online



ប្បឈ្មមែនឹងបដតឹងសាំផ្លដច្ប់ប្ទពយបញ្ញាាំឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅន ែ 1-800-6064819។



ប្បឈ្មបញ្ញាខផ្នកច្បាប់នៅកនុងត្ាំបន់ King (ជាជាងការបនដដញនច្បញ
ឬបដដឹងសាំផ្លដច្ប់ប្ទពយបញ្ញាាំ) ឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅន ែ 2-1-1 (ឬឥត្េិត្ថ្លា 1877-211-9274) នរៀងរា ់ថ្លៃ ចាប់ពីនម្ច៉ាង 8:00 ប្ពឹក - 6:00 លាៃច្ប។
ពួ កនេនឹងខដន្ទាំអនកនៅអន កផ្ត ់ជាំនួយខផ្នកច្បាប់។



ប្បឈ្មបញ្ញាខផ្នកច្បាប់ខាងនប្ដត្ាំបន់ King (ជាជាងការបនដដញនច្បញ
ឬបដដឹងសាំផ្លដច្ប់ប្ទពយបញ្ញាាំ) ឬ? សូ មនៅទូ រសពទ នៅន ែប្បចាាំការ CLEAR
ោមរយៈន ែ 1-888-201-1014 នរៀងរា ់ថ្លៃ ច្បនន្ទាេះនម្ច៉ាង 9:15 ប្ពឹក - 12:15
ថ្លៃ ប្ត្ង់ ឬោក់ពាកយោមអីនធឺដិត្ោមរយៈ nwjustice.org/apply-online។



មនសសចាស់ (អាយចាប់ពី 60 ឆ្នាំនឡើងនៅ)
ខដ្ ម្ចនបញ្ញាខផ្នកច្បាប់ខាងនប្ដត្ាំបន់ King ក៏អាច្បនៅទូ រសពទ នៅ CLEAR*Sr
ោមរយៈន ែ 1-888-387-7111 ានផ្ងខដ្រ។



អន កនៅទូ រសពទ ខដ្ ម្ចនបញ្ញាពិាកកនុងការនិយយ ោដប់
ឬលាង់អាច្បនៅន ែ ាំងននេះាន
នោយនប្បើនសវកមម បញ្ជន
ូ បនត ោមជនប្មើសរបស់អនក។



CLEAR និង 2-1-1 នឹងផ្ដ ់ជូនអន កបកនប្បើ។
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