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ຂໍ້ ປ່ຽນແປງປີ 2019 ໃນຣັຖວຊິງຕັນ ທ່ີ ມີຜົນຕ່
ເຈໍ້ົ າຂອງເຮືອນເຄ່ື ອນທ່ີ /ເຮືອນລົດພ່ວງ
ເຈໍ້ົ າຂອງເຮືອນເຄ່ື ອນທ່ີ ແລະ ເຈໍ້ົ າຂອງລານຈອດເຮືອນເຄ່ື ອນທ່ີ : ຈ່ົ ງອ່ ານເລ່ື ອງນໍ້ີ !
ກົດໝາຍທີີ່ມີຜົນຕີ່ ເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຜົ້ ທີີ່ເຊົີ່າບີ່ອນຈອດແລະຕີ່ ການໄລີ່ຜົ້ ເຊົີ່າອອກ
ໄດົ້ປີ່ຽນຄັົ້ງສາຄັນໃນປີ 2019. ຂົ້ ປີ່ຽນແປງໃໝີ່ນີົ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊົ້ມາຕັົ້ງແຕີ່ວັນທີ 28
ເດືອນເຈັດ ປີ 2019.

ທ່ ານຈະຮັບຮໍ້ ຫຍັງແດ່ ຈາກການອ່ ານໜ
ັ ງສືນໍ້ີ ?
 ທີ່ານຈະຮຽນຮົ້ ວີ່າ ມີຂົ້ ປີ່ຽນແປງຫລັກສາຄັນຫຍັງແດີ່ສີ່ ກົດໝາຍນີົ້
 ທີ່ານຈະຮຽນຮົ້ ວີ່າ ທີ່ານສາມາດຫາຂົ້ ມນເພີີ່ມຕືີ່ມໄດົ້ຢີ່ ໃສ

ກົດໝາຍມີຂໍ້ ຄວາມວ່ າຢ່າງໃດ?
ກົດໝາຍຂອງຣັຖວຊິງຕັນ ເອົ້ີ ນວີ່າ Revised Code of Washington (RCW) ຄື
ປະມວນກົດໝາຍແຫີ່ງຣັຖວຊິງຕັນ ສະບັບແກົ້ໄຂ.
ກົດໝາຍທີ່ີ ສາຄັນທີ່ີ ສຸ ດຊີ່ ງປົ້ອງກັນສິດຂອງເຈົ້ົ າຂອງເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ເຊີ່ົ າບີ່ອນໃນລານຈອດເຮືອນເຄີ່ື ອ
ນທີ່ີ ແມີ່ນພົບໄດົ້ໃນກົດໝາຍ RCW 59.20, ຊີ່ ງເອົ້ີ ນວີ່າ ກົດໝາຍວ່ າດໍ້ ວຍຜໍ້ ເຊົ່າຜໍ້ ໃຫໍ້ເຊົ່າບ່ອນຈອດເຮືອນເຄື່ອນທີ່/ເຮືອນລົດພ່ວງ (Manufactured / Mobile Home LandlordTenant Act - MHLTA). ກົດໝາຍວີ່າດົ້ວຍຂະບວນການໄລີ່ອອກ
(ການຟົ້ອງຄົນທີີ່ຄອບຄອງໂດຍບີ່ ມີສິດ) ແມີ່ນພົບໄດົ້ໃນ RCW 59.12.
ທັງສອງກົດໝາຍນົ້ີ ແມີ່ນໄດົ້ມີການປີ່ຽນແປງຄົ້ັ ງສາຄັນໃນປີ 2019.

 ກົດໝາຍໃໝ່ເພີ່ມເວລາໃຫໍ້ເຈົໍ້າຂອງເຮືອນເຄື່ອນທີ່ (ເຖິງ 14 ມືໍ້)
ໃນການຈ່າຍຄ່ າເຊ່ົ າທ່ີ ຄໍ້ າງຊາລະ.
ກີ່ອນໜົ້ານີົ້, ຖົ້າເຈົໍ້າຂອງເຮືອນເຄື່ອນທີ່ຄົ້າງຊາລະຄີ່າເຊົີ່າບີ່ອນຈອດ ແລະ/ຫລື
ຄີ່າຈີ່າຍອີ່ື ນທີ່ີ ມີການົດໄວົ້ໃນສັນຍາເຊີ່ົ າ (ແມີ່ນແຕີ່ພຽງມົ້ື ດຽວ), ເຈົ້ົ າຂອງລານຈອດຈະອອກ
“ແຈົ້ງເຕືອນໃຫົ້ເວລາ 5 ມືົ້ເພືີ່ອຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່າຫລືໃຫົ້ຍົ້າຍອອກ”. ແລົ້ວຖົ້າຜົ້ ເຊົີ່າບີ່ ຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່າບີ່ອນຈອດ
ແລະ/ຫລື ຄີ່າຈີ່າຍອີ່ື ນໆ ທີ່ີ ຄົ້າງຊາລະທັງໝ
ົ ດພາຍໃນ 5 ມົ້ື ດີ່ັ ງກີ່າວ,
ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຈະສາມາດຍືີ່ນຄະດີຟົ້ອງຮົ້ອງຂົ້ ນສານເພືີ່ອໄລີ່ຜົ້ ເຊົີ່າອອກໄດົ້.
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ເຈົ້ົ າຂອງລານຈອດບີ່ ຈາເປັນຍອມຮັບເອົາການຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າບາງສີ່ວນຫລືແຜນການຊົດໃຊົ້ໂດຍຈີ່າຍເປັ
ນງວດເອົາ.
ີ່ ງມືົ້ ແລະ/ຫລື
ແຕີ່ຕາມກົດໝາຍໃໝີ່ດຽວນີົ້, ຖົ້າຜົ້ ເຊົີ່າຄົ້າງຊາລະຄີ່າເຊົີ່າໜ
ຄີ່າຈີ່າຍອີ່ື ນທີ່ີ ມີການົດໄວົ້ໃນສັນຍາເຊີ່ົ າ, ເຈົ້ົ າຂອງລານຈອດຈະຕົ້ອງອອກ “ແຈໍ້ງເຕືອນໃຫໍ້ເວລາ 14
ມືໍ້ເພື່ອຈ່ າຍຄ່ າຫລືໃຫໍ້ຍໍ້າຍອອກ”. ແລົ້ວຜົ້ ເຊົີ່າຈະມີເວລາເຖິງ 14
ມົ້ື ໃນການຊາລະຄີ່າເຊີ່ົ າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ແລະ/ຫລື ຄີ່າຈີ່າຍອີ່ື ນໆດີ່ັ ງກີ່າວ.
ເມືີ່ອຄົບການົດແລົ້ວ,
ເຈົ້ົ າຂອງລານຈອດຜົ້ ໃຫົ້ເຊີ່ົ າຈີ່ ງສາມາດຍີ່ື ນຄະດີຟົ້ອງຮົ້ອງຂົ້ ນສານເພີ່ື ອໄລີ່ຜົ້ ເຊີ່ົ າອອກໄດົ້.
ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຍັງສາມາດຄິດຄີ່າທານຽມການລົ້າຊົ້າຈາກທີ່ານ
ຫາກທີ່ານໄມີ່ຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າພາຍໃນວັນທີຕາມການົດໃນສັນຍາ.

 ກົດໝາຍໃໝ່ຈະເພ່ີ ມຈານວນຜໍ້ ເຊ່ົ າທ່ີ ເປັນເຈໍ້ົ າຂອງເຮືອນເຄ່ື ອນທ່ີ
ທ່ີ ຈະສາມາດຈ່ າຍຄ່ າເຊ່ົ າແລະຈ່ ງບ່ ຖືກໄລ່ ອອກ.
ຜີ່ານມາ, ພເມືີ່ອຍືີ່ນຄະດີຟົ້ອງຮົ້ອງຂົ້ ນສານເພືີ່ອໄລີ່ຜົ້ ເຊົີ່າທີີ່ເປັນເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ອອກ,
ຜົ້ ເຊີ່ົ າສີ່ວນໃຫຍີ່ຢີ່ ຕີ່ ໄປບີ່ ໄດົ້—ເຖິງແມີ່ນວີ່າເຂົາສາມາດຈີ່າຍຄີ່າທັງໝ
ົ ດໄດົ້
ຮວມທັງຄີ່າເຊົີ່າທີີ່ຄົ້າງຊາລະ, ຄີ່າທານຽມການລົ້າຊົ້າ, ແລະຄີ່າທະນາຍຄວາມຂອງເຈົົ້າຂອງລານຈອດ.
ກົດໝາຍໃໝີ່ນົ້ີ ຈະເພີ່ີ ມຈານວນຜົ້ ເຊີ່ົ າຊີ່ ງເປັນເຈົ້ົ າຂອງເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ
ທີີ່ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່າທີີ່ຄົ້າງຊາລະນັົ້ນໄດົ້. ພົ້ອມນີົ້,
ຍັງຈະເພີ່ີ ມຈານວນຜົ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າຕີ່າງໆໄດົ້ເພີ່ື ອຫລີກເວົ້ັ ນຈາກການຖືກໄລີ່ອອກແລະຈາກ
ການກາຍເປັນຄົນຈອນຈັດ.
ກົດໝາຍໃໝີ່ນີົ້ຈະເພີີ່ມຈານວນຜົ້ ເຊົີ່າຊີ່ ງເປັນເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ ທີີ່ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າຕີ່າງໆ
ທີ່ີ ຄົ້າງຊາລະນົ້ັ ນໄດົ້ ເຖິງແມີ່ນວີ່າໄດົ້ມີການຍີ່ື ນຄະດີຟົ້ອງໄລີ່ອອກແລົ້ວ,
ແລະອາດຈະລວມຄີ່າທານຽມການລົ້າຊົ້າ, ຄີ່າຈີ່າຍຕີ່ ສານ, ແລະ/ຫລື ຄີ່າທະນາຍຄວາມ.
ພົ້ອມກັນນົ້ີ , ພາຍໃຕົ້ກົດໝາຍໃໝີ່ ຈະເພີ່ີ ມທາງເລືອກໃຫົ້ພວກຜົ້ ພິພາກສາໃນການສົ້າງ
ແຜນການຊົດໃຊົ້ໂດຍຈີ່າຍເປັນງວດເອົາ
ທີ່ີ ໃຊົ້ການໄດົ້ສາລັບທັງເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີ່ີ ຜົ້ ເຊົີ່າແລະທັງເຈົົ້າຂອງລານຈອດຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າເຊີ່ັ ນກັນ.
ຈາກການທີ່ີ ມີແຜນການຊົດໃຊົ້ໂດຍຈີ່າຍເປັນງວດ
ກຈະເພີ່ີ ມຈານວນເຈົ້ົ າຂອງເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ (ຜົ້ ເຊີ່ົ າ)ທີ່ີ ຈະສາມາດຈີ່າຍຄີ່າຕີ່າງໆທີ່ີ ຄົ້າງຊາລະ,
ແລະຈະຕືີ່ມເວລາໃຫົ້ຜົ້ ເຊົີ່າໃນການຊອກຫາຄວາມຊີ່ວຍເຫລືອຈາກອົງການກຸ ສົນແລະອົງການອືີ່ນໆ
ເພີ່ື ອຈີ່າຍຄີ່າເຊີ່ົ າແກີ່ເຈົ້ົ າຂອງລານຈອດໄດົ້ (ແມີ່ນແຕີ່ຜົ້ ເຊີ່ົ າທີ່ີ ເປັນເຈົ້ົ າຂອງເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ
ທີີ່ຢີ່ ເດືອນຕີ່ ເດືອນໂດຍບີ່ ມີສັນຍາ).
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 ຜໍ້ ໃຫໍ້ເຊົ່າຕໍ້ອງແຈໍ້ງເຕືອນຜໍ້ ເຊົ່າລ່ ວງໜໍ້າຢ່າງໜໍ້ອຍ 20 ມືໍ້ກ່ ອນກ່ ຽວກັບການລະເມີດ
ກີ່ອນໜົ້ານົ້ີ ,
ຖົ້າຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າເຊືີ່ອວີ່າທີ່ານຜົ້ ເຊົີ່າກາລັງເຮັດຜິດສັນຍາເຊົີ່າຫລືກົດລະບຽບຂອງລານຈອດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່,
ຜົ້ ໃຫົ້ເຊີ່ົ າສາມາດອອກ “ແຈົ້ງເຕືອນໃຫົ້ເວລາ 15 ມົ້ື ເພີ່ື ອປະຕິບັດຕາມຫລືໃຫົ້ຍົ້າຍອອກ” ໃຫົ້ຜົ້ ເຊີ່ົ າ.
ແຕີ່ດຽວນີົ້, ຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າຕົ້ອງແຈົ້ງເຕືອນຜົ້ ເຊົີ່າລີ່ວງໜົ້າຢີ່າງໜົ້ອຍ 20 ມືົ້.

 ຜໍ້ ໃຫໍ້ເຊ່ົ າທ່ີ ຢາກປ່ຽນກົດລະບຽບເກືອບທຸກປະເພດຂອງລານຈອດເຮືອນເຄ່ື ອນທ່ີ
ຕໍ້ອງແຈໍ້ງເຕືອນຜໍ້ ເຊ່ົ າລ່ ວງໜໍ້າຢ່າງໜໍ້ອຍ 30 ມໍ້ື ກ່ ອນ
ແລະຕໍ້ອງໃຫໍ້ຊ່ວງເວລາຜ່ອນຜັນ 3 ເດືອນ.
ຖົ້າຜົ້ ໃຫົ້ເຊີ່ົ າຂອງທີ່ານຢາກປີ່ຽນກົດລະບຽບເກືອບທຸ ກປະເພດຂອງລານຈອດເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ (ທີ່ີ ບີ່ ມີໃນ
ສັນຍາເຊົີ່າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງທີ່ານ), ຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າຕໍ້ອງແຈໍ້ ງເຕືອນທ່ ານລ່ ວງໜໍ້າຢ່ າງໜໍ້ອຍ 30
ມໍ້ື .
ເມີ່ື ອຄົບການົດແຈົ້ງເຕືອນ 30 ມົ້ື ແລົ້ວ, ທີ່ານຍັງມີ “ຊ່ ວງເວລາຜ່ອນຜັນ” 3 ເດືອນ
ເພືີ່ອຈະໄດົ້ປະຕິບັດໃຫົ້ຖືກຕົ້ອງຕາມກົດລະບຽບໃໝີ່ຂອງລານຈອດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່.
ຖົ້າທີ່ານເຮັດຜິດກົດລະບຽບໃໝີ່ຢີ່ ໃນຊີ່ວງເວລາຜີ່ອນຜັນ,
ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າຄວນພຽງແຕີ່ເຕືອນທີ່ານເທົີ່ານັົ້ນ (ແຕີ່ບີ່ ອອກ “ແຈົ້ງເຕືອນໃຫົ້ເວລາ 20
ມົ້ື ເພີ່ື ອປະຕິບັດຕາມຫລືໃຫົ້ຍົ້າຍອອກ” ໃຫົ້ທີ່ານ).
ໃນກລະນີທີ່ີ ເປັນການປີ່ຽນແປງກົດລະບຽບກີ່ຽວກັບ: ສັດລົ້ຽງ, ເດັກນົ້ອຍທີ່ີ ພັກຢີ່ ກັບຜົ້ ເຊີ່ົ າ, ຫລື
ສະຖານທີີ່ພັກຜີ່ອນຢີ່ອນໃຈ, ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຈະຕົ້ອງໃຫົ້ຜົ້ ເຊົີ່າມີເວລາ 6
ເດືອນເພີ່ື ອປະຕິບັດຕາມຫລືໃຫົ້ຍົ້າຍອອກ
ກີ່ອນທີ່ີ ຈະອອກໃບແຈົ້ງເລີກສັນຍາໄດົ້ອີງຕາມກົດລະບຽບໃໝີ່ດີ່ັ ງກີ່າວໄດົ້.

 ໃນກລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ເຈົໍ້າຂອງລານຈອດຈະບ່ ມີສິດຂໍ້ ນຄ່ າ ນໍ້ າ/ໄຟຟໍ້າ/ແກັດ
ໃຫໍ້ທ່ານນອກຈາກວ່ າຈະໄດໍ້ ລົດຄ່ າເຊົ່າໃຫໍ້ທ່ານພໍ້ອມ.
ຖົ້າສັນຍາເຊົີ່າຂອງທີ່ານການົດວີ່າຄີ່ານົ້ າ/ໄຟຟົ້າ/ແກັດລວມຢີ່ ໃນຈານວນຄີ່າເຊົີ່າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄືີ່ອ
ນທີ່ີ ,
ແລົ້ວຜົ້ ໃຫົ້ເຊີ່ົ າຢາກຈະແຍກຄີ່ານົ້ າ/ໄຟຟົ້າ/ແກັດອອກໃຫົ້ທີ່ານຈີ່າຍຕີ່າງຫາກຈາກຄີ່າເຊີ່ົ າບີ່ອນຈອດເ
ຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ ໃນເມືີ່ອສັນຍາເຊົີ່າຍັງບີ່ ໝ
ົ ດອາຍຸ
ລາວກຕົ້ອງລົດຄີ່າເຊີ່ົ າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ໃຫົ້ທີ່ານໃຫົ້ພດີກັນກັບການທີ່ີ ລາວໄດົ້ຂົ້ ນຄີ່ານົ້ າ/ໄຟຟົ້
າ/ແກັດຂອງທີ່ານນັົ້ນ.
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 ໃນກລະນີສ່ວນໃຫຍ່, ຜໍ້ ໃຫໍ້ເຊົ່າຈະຕໍ້ອງໃຫໍ້ເວລາ 120
ມືໍ້ແກ່ ຜໍ້ ເຊົ່າໃນການຂາຍເຮືອນເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົນຫລັງຈາກໄດໍ້ ຖືກໄລ່ ອອກແລໍ້ ວ.
ຖົ້າທີ່ານຖືກໄລີ່ອອກແລົ້ວ, ຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຂອງທີ່ານຕົ້ອງໃຫົ້ເວລາທີ່ານນານເຖິງ
120 ມົ້ື ໃນການຂາຍເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ໂດຍທີ່ີ ເຮືອນຂອງທີ່ານຈະຍັງຕົ້ັ ງໄວົ້ຢີ່ ບີ່ອນນົ້ັ ນໄດົ້
ແລະທີ່ານໄດົ້ຈີ່າຍຄີ່າເຊົີ່າປະຈາບີ່ ຂາດນັບຕົ້ັ ງແຕີ່ຖືກໄລີ່ອອກ,
ແລົ້ວເມີ່ື ອຂາຍເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ຫລັງນົ້ັ ນໄດົ້ ທີ່ານກຈະຊາລະຄີ່າເຊີ່ົ າທີ່ີ ຄົ້າງຊາລະທັງໝ
ົ ດ ຖົ້າມີ,
ພົ້ອມທັງຄີ່າທະນາຍຄວາມແລະຄີ່າຈີ່າຍສານຕາມຄວາມເໝາະສົມອີກດົ້ວຍ.

 ເຈໍ້ົ າຂອງລານຈອດຕໍ້ອງເປີດເຜີຍປະຫວັດການເຊ່ົ າບ່ອນຈອດ 5 ປີຜ່ານມາໃຫໍ້ທ່ານ.
ແຕີ່ນີົ້ຕີ່ ໄປ ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຈະຕົ້ອງເປີດເຜີຍປະຫວັດຄີ່າເຊົີ່າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຊີ່ວງ 5
ປີຜີ່ານມາໃຫົ້ຖືກຕົ້ອງ ໃນໜ
ັ ງສືສັນຍາເຊີ່ົ າບີ່ອນຈອດເຮືອນເຄີ່ື ອນທີ່ີ ທຸ ກສະບັບ. ໂດຍປົກກະຕິແລົ້ວ
ທີ່ານຈະຂສາເນົາປະຫວັດນີົ້ຈາກເຈົົ້າຂອງລານຈອດກໄດົ້.

ຄາເຕືອນ!

ກົດໝາຍທີີ່ມີຜົນໃຫົ້ກັບເຈົົ້າຂອງລານຈອດຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າແລະເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຜົ້ ເຊົີ່າອາດຈະລະອຽ
ດແລະສລັບສັບຊົ້ອນ, ເປັນຕົ້ົ ນໃນເມີ່ື ອມີການແກົ້ໄຂກົດໝາຍຄົ້ັ ງໃຫຍີ່ຄືເທີ່ື ອນົ້ີ .
ຂົ້ ມນໃນໜ
ັ ງສືນົ້ີ ເປັນພຽງຂົ້ ສລຸ ບພົ້ື ນຖານ.
ເຈົົ້າຂອງລານຈອດຜົ້ ໃຫົ້ເຊົີ່າແລະເຈົົ້າຂອງເຮືອນເຄືີ່ອນທີີ່ຜົ້ ເຊົີ່າຈົີ່ງຮັບຊາບເດີົ້ວີ່າ
ກົດໝາຍນົ້ີ ມີຂົ້ ຍົກເວົ້ັ ນຢີ່ ບາງຂົ້ ທີ່ີ ສາຄັນ!
ທີ່ານສາມາດຫາຂົ້ ມນເພົ້ີ ມເຕີມທີ່ີ ລະອຽດກວີ່ານົ້ີ ທີ່ີ WashingtonLawHelp.org.

ໜ
ັ ງສືນໍ້ີ ບອກຂໍ້ ມນທ່ົ ວໄປກ່ ຽວກັບສິດທິແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ ານ.
ແຕ່ ພວກເຮົາບ່ ໄດໍ້ ເຈຕນາໃຫໍ້ຜໍ້ ໃດອາໄສໜ
ັ ງສືນໍ້ີ ແທນການປກສາທະນາຍຄວາມເພື່ອຮັບຄາແນະນາທ່ີ ສະເພາະເຈາະຈົງ.
ຂໍ້ ມນນີໍ້ແມ່ນຖືກຕໍ້ ອງແລະປະຈຸບັນໃນເມື່ອວັນເວລາ
ທ່ີ ໄດໍ້ ລົງພິມໄວໍ້ ນະ ເດືອນແປດ 2019.
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