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ត ើម្ចា ស់ផ្ទះរបស់ខ្ញ ុំអាចត វ្ ើដូតចនះបានតេ? 

 

 សូមអានអត្ថបទននេះ ប្បសិននបើអនករស់នៅកន ុងរដ្ឋវ៉ា ស ីននោន។  

 ច្បាប់សដ ីពីការបនដដ ញនច្បញបនតផ្លា ស់បត រូ។ 

សូមអានអាំពីការផ្លា ស់បដ រូច្បាប់ច្ប ងនប្កាយនៅន ើនេហទាំព័រ 

WashingtonLawHelp.org/resource/eviction 

ខ្ញ ុំបានតសន ើផផ្នការបង់ប្របាក់ពមី្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំ តដើម្បីបង់ប្របាកក់ក់របស់ខ្ញ ុំ។ 

ត ើម្ចា សផ់្ទះអាចបដិតស្ខ្ញ ុំបានតេ?  

ប្បខហ ជាអាច្ប។   

កន ុងករដីភាេនប្ច្បើន ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ត្វូអន ញ្ញា ត្ឱ្យអនកបង់ប្ាក់កក់ 

ថ្លាឈ្ន  ួខដ្ មិនបងវ ិ សងវញិ និងថ្លាជួ ខែច្ប ងនប្កាយរបស់អនកជាដ្ាំណាក់កា ។  

ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកអាច្បបដ្ិនសធសាំនដើរបស់អនកខដ្ ស ាំខផ្នការបង់ប្ាក់ 

ប្បសិននបើប្ាក់កក់ និងថ្លាឈ្ន  ួខដ្ មិនបងវ ិ សងវញិម្ចនច្បាំនួនត្ិច្បជាង 25 

ភាេរយថ្នថ្លាឈ្ន  ួខែដ្ាំបូង នហើយម្ចា ស់ផ្ទេះរបសអ់នកមិនត្ប្មូវឱ្យ

អនកបង់ថ្លាឈ្ន  ួខែច្ប ងនប្កាយនៅនព ខដ្ អនកនរ ើចូ្ប ។ សូមអាន 

ឥឡូវននេះអនកជួ អាច្បបង់ថ្លានរ ើចូ្ប មួយភាេធាំជាដ្ាំណាក់កា ។  
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ត ើម្ចា សផ់្ទះអាចចាក់តោម្និឱ្យខ្ញ ុំចូលបានតេ?  

តេ។ ម្ចា ស់ផ្ទេះមិនអាច្បចាក់នោមិនឱ្យអនកចូ្ប នៅកន ុងបនទប់ជួ ាននទ 

មិនថាយ៉ា ងណាក៏នោយ ន េះជាអនកមិនានបង់ថ្លាឈ្ន  ួក៏នោយ។ 

ម្ចា ស់ផ្ទះប្រ វូត វ្ ើតាម្ដុំតដើរការននការបតដេ ញតចញតៅកន ញង ុលាការ 

ប្របសិនតបើពួកតេម្ិនចង់ឱ្យអ្នកចូលបនទប់ផដលអ្នកជួល តៅតេៀ ។ 

ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្ប  

 បត រូនមនោ  

 បខនថមនមនោលមី 

 មិនឱ្យអនកចូ្ប នៅកន ុងបនទប់ជួ នោយវធីិណាមួយ   

 ចាក់នោមិនឱ្យអនកចូ្ប  ន េះបីជាអនកបង់ថ្លាឈ្ន  ួមិន ន់នព ក៏នោយ  

 ម្ចនខត្មន្តនត ីនេរា នទខដ្ អាច្បបត រូនមនោបន្ទទ ប់ពីការបនដត ញនច្បញ។  

ត ើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចចូលបនទប់ជួលផដលខ្ញ ុំជួលតៅតពលណាក៏បានឬតេ? 

តេ។ ម្ចា ស់ផ្ទេះអាច្បចូ្ប នៅកន ុងបនទប់ជួ នោយមិនជូនដ្ាំដឹងអនកជាម ន

ខត្កន ុងករដីខដ្ ម្ចនភាពអាសនន  ឬករដីខដ្ អនកាន “នាេះបង់” ផ្ទេះខត្ប៉ា នណាណ េះ។ 

សូមបនតអាននដ្ើមបីខសវ ងយ ់ថាការនាេះបង់បនទប់ខដ្ អនកជួ ម្ចនអត្ថន័យយ៉ា ងដូ្ច្ប

នមតច្ប។  

ជាធមមោ ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ត្វូខត្ជូនដ្ាំដឹងដ្ ់អនកយ៉ា ងនោច្បណាសព់ីរ

ថ្លៃម ននព ពួកនេពាយមចូ្ប ផ្ទេះ ដូ្ច្បជាសប្ម្ចប់ការជួសជ   ឬការប្តួ្ត្

ពិនិត្យជាប្បចាាំ។ 

ប្បសិននបើម្ចា ស់ផ្ទេះប្ត្វូការបង្ហា ញបនទប់ជួ នន្ទេះដ្ ់នរណាម្ចន ក់ខដ្ ច្បង់ទិញ 

ឬជួ កខនាងនន្ទេះ ពួកនេប្ត្វូានអន ញ្ញា ត្ឱ្យនធវ ើការជូនដ្ាំដឹងខត្មួយថ្លៃម ននព ចូ្ប ។  

 ិែិត្ជូនដ្ាំដឹងណាក៏នោយប្ត្វូខត្ម្ចននព នវលា និងកា បរនិច្បេទច្បាស់លាស ់

ឬកា បរនិច្បេទន្ទន្ទខដ្ ម្ចា ស់ផ្ទេះប្ត្វូចូ្ប ។ ប្បសនិនបើមិនម្ចននព នវលាជាក់លាក់នទ 

 ិែិត្ជូនដ្ាំដឹងប្ត្វូផ្ដ នូ់វច្បនន្ទា េះនព នវលា ប្របសិនតបើ 

វអាច្បម្ចននម្ច៉ា ងខដ្ ឆ្ប់បាំផ្ ត្ និងយូរបាំផ្ ត្។ 

 ិែិត្ជូនដ្ាំដឹងននេះក៏ប្ត្វូម្ចនន ែទូរសពទខដ្ អនកអាច្បនសន ើស ាំនដ្ើមបីកាំដត្់នព នឡើងវវ ិ
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ញ ឬបដ្ិនសធការចូ្ប ផ្ងខដ្រ។ 

អនកមិនអាច្បបដ្ិនសធការចូ្ប របស់ម្ចា ស់ផ្ទេះនោយគ្មម ននហត្ ផ្ សមរមយាននទ 

ប្បសិននបើពួកនេប្ត្វូការចូ្ប កន ុងផ្ទេះនោយម្ចននហត្ ផ្ ប្ត្ឹមប្ត្វូ។  

ម្ចា ស់ផ្ទេះក៏ប្ត្វូនគ្មរពសិទធិរបស់អនកជួ ឱ្យរ ើករាយជាមួយនឹងផ្ទេះជួ នោយគ្មម នការចូ្ប ឥ

ត្ឈ្ប់ឈ្រខដ្រ។ ន ើសពីននេះ ម្ចា ស់ផ្ទេះមិនអាច្បពាយមនបៀត្នបៀនអនកនោយការពាយម

ចូ្ប កន ុងផ្ទេះមតងនហើយមតងនទៀត្នន្ទេះនទ។ ប្បសិននបើពួកនេនធវ ើដូ្នច្បនេះ 

អនកអាច្បនសន ើជាលាយ កខដ៍អកសរនដ្ើមបីឱ្យពួកនេឈ្ប់។ 

ប្បសិននបើពួកនេនៅខត្ចូ្ប នោយគ្មម នមូ នហត្ សមរមយបន្ទទ ប់ពីអនកាននសន ើឱ្យនេឈ្ប់

នន្ទេះ អនកអាច្បនសន ើត្ លាការនូវទឹកប្ាក់រហូត្ដ្ ់ $100 រា ់នព 

ខដ្ ពួកនេពាយមន ា្ៀត្នកងច្បាំនដញសិទធិចូ្ប ផ្ទេះ។  

ត ើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចបិេតសវាេឹកត ល្ ើងរបសខ្់ញ ុំបានតេ?  

បាន ប ុផនែតដើម្បីត វ្ ើការជួសជុលប ុតណាណ ះ។ 

ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្បបិទនសវទឹកន ា្ ើងរបស់អនកាននទ  

 នោយោរខត្អនកបង់ថ្លាឈ្ន  ួមិន ន់នព ។  

 នដ្ើមបីពាយមបងខ ាំឱ្យអនកនរ ើនច្បញ។ 

វក៏ជាការែ សច្បាប់ខដ្រខដ្ ម្ចា ស់ផ្ទេះឈ្ប់បង់វកិកយបប្ត្ទឹកន ា្ ើងនដ្ើមបីបិទនសវននេះ។ 

អនកអាច្បបដ ឹងម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកនឡើងត្ លាការ ប្បសិននបើម្ចា ស់ផ្ទេះបិទនសវទឹក

ន ា្ ើងរបស់អនក។ ប្បសិននបើអនកឈ្ន េះ នៅប្កមអាច្បសនប្មច្បឱ្យអនករហូត្ដ្ ់ $100 សប្ម្ចប់

មួយថ្លៃៗខដ្ អនកគ្មម ននសវទឹកន ា្ ើង។ 
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ត ើម្ចា សផ់្ទះរបសខ្់ញ ុំអាចយក របស់របរផ្ទទ លខ់ល នួរបស់ខ្ញ ុំបានឬតេ? 

បាន ប ុផនែសប្រម្ចប់ផ ករដី ខដ្ អនកនាេះបង់បនទប់ជួ ខត្ប៉ា នណាណ េះ។ ោមច្បាប់រដ្ឋ  

អនកាននាេះបង់កខនាង ប្របសិនតបើ ករដី ាំងពីរជាការពិត្៖ 

 អនកបង់ប្ាក់ឈ្ន  ួមិន ន់នព ។ 

និង 

 អនកានប្ាប់ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកជាពាកយសាំដ្ី សកមមភាព ឬជាលាយ កខដ៍

អកសរថាអនកកាំព ងនរ ើនច្បញ។  

 វជាការែ សច្បាប់ខដ្ ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកោក់កន ុងកិច្បាសនាជួ ថា ពួកនេ

អាច្បយកប្ទពយសមបត្ត ិរបស់អនកាន។ 

ប្បសិននបើម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកយករបស់របររបស់អនក សូម ក់ទងម្ចា ស់ផ្ទេះជា

លាយ កខដ៍អកសរ។ រកាច្បាប់ច្បមាងថ្នសាំប ប្ត្របស់អនក។ 

ប្បសិននបើអនកមិនទទួ ានរបស់របររបស់អនកមកវញិោមវធីិនន្ទេះនទ អនក

អាច្បបដ ឹងម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកនៅត្ លាការ នដ្ើមបីបងខ ាំឱ្យពួកនេប្បេ ់របស់របរឱ្យអនកវញិ។ 

នៅប្កមអាច្បផ្ត ់រង្ហវ ន់ទឹកប្ាក់ដ្ ់អនករហូត្ដ្ ់ 500 ដ្ លាា រកន ុងមួយថ្លៃខដ្ 

ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនករកាទ ករបស់របររបស់អនក អាច្បរហូត្ដ្ ់ 5,000 ដ្ លាា រផ្ងខដ្រ។  

ត ើម្ចា សផ់្ទះអាចជួលកផនលងផដលគ្មា នសុវ ថ ិភាព ឱ្យខ្ញ ុំបានតេ? 

នទ។ ម្ចា ស់ផ្ទេះមិនអាច្បជួ កខនាងខដ្ ម្ចនការរំនលា្បាំពានប្កមខដ្ ម្ចន

នហើយនន្ទេះនទ។ 

អនកអាច្បបត ឹងានប្បសិននបើអនកដ្ឹងថាម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកានដ្ឹងថាកខនាងជួ រំនលា្

ន ើច្បាប់នៅនព ខដ្ ជួ កខនាងនន្ទេះឱ្យអនក។  
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ត ើម្ចា សផ់្ទះអាចបតដែ ញខ្ញ ុំតចញបានតោយោរផ ខ្ញ ុំបានបេ ឹង វា៉ា តៅខាងោ

លាប្រកងុអ្ុំពោីថ នភាពននកផនលងជួលឬតេ?  

ម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកមិនអាច្ប “សងសឹក” (នធវ ើការសងសឹក) នៅអនកនោយោរករដីណាមួយ៖  

 ការចាត់្វធិានការផ្ល វូច្បាប់ច្បាំនពាេះម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនក។  

 ការនប្បើប្ាស់សិទធិរបស់អនក ដូ្ច្បជាស ាំឱ្យម្ចា ស់ផ្ទេះផ្ត ់ ិែិត្ជូនដ្ាំដឹងប្ត្ឹមប្ត្វូ

ដ្ ់អនកម ននព ចូ្ប នៅបនទប់ជួ របស់អនក។  

ឧទាហរដ៍មួ្យចុំនួនអ្ុំពីករដីសងសឹក៖  

ឧទាហរដ៍េ ី1៖ អនកានរាយការដ៍ពីប្បនោងធាំមួយនៅន ើដ្ាំបូ នៅខាងោលាប្កងុ។ 

ខាងោលាប្កងុជូនដ្ាំដឹងនៅម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកថា ពួកនេនឹងប្តួ្ត្ពិនិត្យកខនាង

របស់អនក។ បន្ទទ ប់មកម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកប្ាប់អនកថាគ្មត់្ដ្ាំនឡើងថ្លាឈ្ន  ួផ្ទេះ។  

ឧទាហរដ៍េ ី2៖ អនកគ្មម នទឹនដដ ។ អនកានស ាំឱ្យម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកជួសជ  ម្ច៉ា ស ីនទឹកនដដ ។ 

ម្ចា ស់ផ្ទេះមិនានជួសជ   ឬសូមបខីត្ន ា្ ើយត្បមកអនកវញិ។ អនក ក់ទងនមធាវ ើ។ 

នមធាវ ើប្ាប់ម្ចា ស់ផ្ទេះថាពួកនេប្ត្វូខត្ជួសជ  ម្ច៉ា ស នីទឹកនដដ  នហើយប្ាប់ថាម្ចា ស់

ផ្ទេះានរំនលា្ច្បាប់ច្បាំនពាេះការមិនជួសជ  វភាា មៗ។ បន្ទទ ប់ពីនន្ទេះមក 

ម្ចា ស់ផ្ទេះបិទប្បព័នធកនដដ របស់អនក ន េះបីជាប្បព័នធកនដដ

មិនប្ត្វូការការជួសជ  ក៏នោយ។  

ប្បសិននបើម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកនប្បើច្បាំណាត្់ការមិន អ ន ើអនកកន ុងអាំឡុងនព  90 

ថ្លៃថ្នច្បាំណាត្់ការផ្ល វូច្បាប់ខដ្ អនកនប្បើច្បាំនពាេះគ្មត់្ វអាច្បចាត់្ទ កថាជាការសងសឹក 

នហើយអាច្បជាអាំនពើែ សច្បាប់។ សូមពនិប្គ្មេះជាមួយនមធាវ ើ 

ប្បសិននបើអនកេិត្ថាម្ចា ស់ផ្ទេះរបស់អនកអាច្បនឹងសងសឹកអនកនោយែ សច្បាប់។ 

អនកប្បខហ ជាអាច្បបត ឹងាន។ 

ត ើម្ចា សផ់្ទះអាចបដិតស្ម្និេេួលយកនលលឈ្ន លួជាោច់ប្របាក់បានតេ?  

ម្ចា ស់ផ្ទេះ អាច បដ្ិនសធមិនទទួ ថ្លាឈ្ន  ួជាោច់្បប្ាក់ពីអនកជួ ។ 

ប្បសិននបើម្ចា ស់ផ្ទេះជួ ទទួ យកថ្លាឈ្ន  ួជាោច់្បប្ាក់ នន្ទេះម្ចា ស់ផ្ទេះប្ត្វូ

ខត្នច្បញវកិកយបប្ត្ឲ្យអនក។  
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ប្បសិននបើអនកស ាំវកិកយបប្ត្ននេះ ម្ចា ស់ផ្ទេះប្ត្វូខត្នច្បញវកិកយបប្ត្ជាលាយ

 កខដ៍អកសរសប្ម្ចប់ច្បាំនួនទឹកប្ាក់ណាមួយខដ្ អនកានទូ ត្់ឲ្យម្ចា ស់ផ្ទេះ។  

េេួលបានជុំនួយផ្ល វូចាប់ 

 កាំព ងប្បឈ្មម ែនឹងការបនដដ ញនច្បញឬ? សូមនៅទូរសពទនៅន ែ 1-855-657-

8387។ 

 ោក់ពាកយោមអ ីនធឺដិត្នោយនប្បើ CLEAR*ោមអ ីនធឺដិត្ - 
nwjustice.org/apply-online 

 ប្បឈ្មម ែនឹងបដត ឹងស ាំផ្លដ ច្ប់ប្ទពយបញ្ញា ាំឬ? សូមនៅទូរសពទនៅន ែ 1-800-606-

4819។ 

 ប្បឈ្មបញ្ញា ខផ្នកច្បាប់នៅកន ុងត្ាំបន់ King (ជាជាងការបនដដ ញនច្បញ 

ឬបដដ ឹងស ាំផ្លដ ច្ប់ប្ទពយបញ្ញា ាំ) ឬ? សូមនៅទូរសពទនៅន ែ 2-1-1 (ឬឥត្េិត្ថ្លា 1-

877-211-9274) នរៀងរា ់ថ្លៃ ចាប់ពីនម្ច៉ា ង 8:00 ប្ពឹក - 6:00 លាៃ ច្ប។ 

ពួកនេនឹងខដន្ទាំអនកនៅអនកផ្ត ់ជាំនួយខផ្នកច្បាប់។ 

 ប្បឈ្មបញ្ញា ខផ្នកច្បាប់ខាងនប្ដត្ាំបន់ King (ជាជាងការបនដដ ញនច្បញ 

ឬបដដ ឹងស ាំផ្លដ ច្ប់ប្ទពយបញ្ញា ាំ) ឬ? សូមនៅទូរសពទនៅន ែប្បចាាំការ CLEAR 

ោមរយៈន ែ 1-888-201-1014 នរៀងរា ់ថ្លៃ ច្បនន្ទា េះនម្ច៉ា ង 9:15 ប្ពឹក - 12:15 

ថ្លៃប្ត្ង់ ឬោក់ពាកយោមអ ីនធឺដិត្ោមរយៈ nwjustice.org/apply-online។ 

 មន សសចាស់ (អាយ ចាប់ពី 60 ឆ្ន ាំនឡើងនៅ) 

ខដ្ ម្ចនបញ្ញា ខផ្នកច្បាប់ខាងនប្ដត្ាំបន់ King ក៏អាច្បនៅទូរសពទនៅ CLEAR*Sr 

ោមរយៈន ែ 1-888-387-7111 ានផ្ងខដ្រ។ 

 អនកនៅទូរសពទខដ្ ម្ចនបញ្ញា ពិាកកន ុងការនិយយ ោដ ប ់

ឬលាង់អាច្បនៅន ែ ាំងននេះាន 

នោយនប្បើនសវកមមបញ្ជ នូបនតោមជនប្មើសរបស់អនក។ 

 CLEAR និង 2-1-1 នឹងផ្ដ ់ជូនអនកបកនប្បើ។ 

This publication provides general information concerning your rights and responsibilities.  It is 
not intended as a substitute for specific legal advice.  
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