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ພິມດ້ວຍເຈ້ຍທີ່ບໍ່ມີສານຄຣໍລີນ ເຊິ່ງເຮັດມາຈາກເສັ້ນໄຍຫຼັງຈາກຜູ້ບໍລິໂພກໃຊ້ແລ້ວ 100%

Seattle Department of Construction and Inspections  
(ພະ ແນ ກກໍ່ສ້າງ  ແລະ ກວດກາ  ເມືອງ ຊີ ອາ ໂຕ)

— ບົດແນະນໍາກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ 
ແລະຄຸນະພາບຊີວິດ

ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) 
ກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ແລະສິດ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ
11 ກໍລະກົດ 2016

Seattle Department of Construction and Inspections 
(Seattle DCI, ພະ ແນ ກກ່ໍສ້າງ  ແລະ ກວດກາ  ເມືອງ ຊີ ອາ 
ໂຕ) ບໍລິຫານ ແລະບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການດູແລຮັກສາອາຄານ 
ແລະທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) (SMC ພາກທີ 
22.200 - 22.208) ແລະຄໍາສ່ັງອ່ືນໆຂອງເມືອງອີກຫຼາຍສະບັບ
ທ່ີມີຜົນຕ່ໍກັບຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເຊ່ົາ. ມີພະນັກງ
ານຮັບຜິດຊອບປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI ຢູ່ພ້ອມ 
ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເຊ່ົາໃຫ້ເຂ້ົາໃຈກ່ຽວ
ກັບກົດໝາຍຂອງເມືອງ.

ບັນທຶກການຊ່ວຍເຫືຼອລູກຈ້າງນ້ີແມ່ນເປັນບົດແນະນໍາທ່ົວໄປຕ່ໍກັບ
ສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາ ແລະເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້
ເຊ່ົາຢູ່ໃນເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງເມືອງ. 
ສຳລັບຂ້ໍມູນສະເພາະກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍດູແລອາຄານທ່ີພັກອາໄສ 
(Housing and Building Maintenance Code :HBMC) 
ຫືຼ ຄຳສ່ັງວ່າດ້ວຍການຂ້ຶນທະບຽນ ແລະການກວດສອບການເຊ່ົາ 
(Rental Registration and Inspection Ordinance : 
RRIO) ຂໍໃຫ້ຕິດຕ່ໍ:

Seattle Department of Construction  
and Inspections 
ພະແນກປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 
(206) 615-0808

 ສະຖານທ່ີ:  19th Floor, Seattle Municipal Tower
 ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນ:ີ 700 Fifth Ave., Suite 2000
  P.O. Box 34019 
  Seattle, WA 98124-4019

ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ/ຜູ້ເຊົ່າຂອງລັດວໍຊິງຕັນ 
(Chapter 59.18 RCW) ກໍານົດສິດ 
ແລະຄວາມຮັບຜິດສອບໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ຢູ່ອາ
ໄສນໍາອີກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດໝາຍຂອງລັດ, ໃຫ້
ຕິດຕໍ່ກັບອົງການໃດອົງການໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ຈັດໄວ້ຢູ່ໃນທ້າຍເອກະສາ
ນນີ້ ຫຼືເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່  http://apps.leg.wa.gov/RCW/
default.aspx?cite=59.18.
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ສ່ິງທ່ີທາງເມືອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າປະຕິບັດ

ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ນັ້ນ, 
ເຈົ້າຂອງອາຄານຢູ່ໃນເມືອງຊີອາໂຕ (SEATTLE) ມີໜ້າທີ່ສ
ະໜອງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມປອດໄພ, ມີຄວາມສະອາດ 
ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຮັບປະກັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີຄ
ວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່:
• ການຮັກສາສະຖານທີ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມຕໍ່ການດໍາລົງ

ຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະຮັກສາພື້ນທີ່ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ 
ແລະຄວາມປອດໄພໃນລະດັບດີ

• ການຄວບຄຸມແມງໄມ້, ສັດກັດແຫ້ນ, ແລະສັດຕູລົບກວນອື່ນໆ
• ການດູແລຮັກສາໂຄງປະກອບໂຄງສ້າງທັງໝົດຂອງອາຄານ 

(ຫຼັງຄາ, ຝາ ແລະພື້ນຖານ) ແລະຮັກສາອາຄານບໍ່ໃຫ້ຝົນຮົ່ວ 
ແລະມີການກັນລົມພ້ອມ

• ການດູແລຮັກສາລະບົບໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ອາຍອຸ່ນ 
ແລະອຸປະກອນອື່ນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ເຈົ້າຂອງໄດ້ຈັດໄວ້
ໃຫ້ 

• ການຈັດໃຫ້ມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ພຽງພໍ
• ຮັບຜິດຊອບເຄື່ອງເຊົ່າທໍາອາຍອຸ່ນ, 

ໃຫ້ຮັກສາອຸນຫະພູມໃນເວລາກາງເວັນ 
(ໝາຍຄວາມວ່າເວລາແຕ່ 7:00 ໂມງເຊົ້າຫາ 10:30 
ໂມງແລງ) ໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຕໍາກວ່າ 68 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ 
(Fahrenheit) ແລະອຸນຫະພູມໃນເວລາກາງຄືນບໍ່ໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 
58 ອົງສາຟາເຣັນຮາຍ (Fahrenheit) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາ 
(9) ຈົນຮອດເດືອນມິຖຸນາ (6).

• ປ່ຽນລະບົບກະແຈ ແລະລູກກະແຈຢູ່ໃນການລະບົບການຈັດໃ
ຫ້ເປັນທີ່ພັກໄລຍະຍາວ ເມື່ອມີການປ່ຽນຜູ້ເຊົ່າ, ແລະຕ້ອງເອົາ
ກະແຈປະຕູທາງເຂົ້າໜ້າເຮືອນ ແລະເຂົ້າຫ້ອງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ

• ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດຄວັນ ແລະແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບການນໍ
າໃຊ້ ແລະການດູແລຮັກສາ

ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສ້ອມແປງການຕົບແ
ຕ່ງເຊັ່ນ: ການປູຜ້າພົມໃໝ່ ແລະການທາສີໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ໝົດກ
ານເຊົ່າແຕ່ລະຄັ້ງ. ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດຕາມກົ
ດໝາຍສາມາດຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາພາດເມັ້ນ 
(apartment) ວ່າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບການສ້ອມແປງສະເພາະໃດຫຼື
ບໍ່. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 615-0808.

ພາຍໃຕ້ RRIO, ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃນຊີອາໂຕຕ້ອງຈັດຫາທີ່ພັກອາ
ໄສທີ່ປອດພັຍທີ່ເປັນໄປຕາມຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນລ
າຍການກວດກາຂອງ RRIO ແລະ:

Laotian



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 2

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

• ຂຶ້ນທະບຽນຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າທີ່ນຳໃຊ້ເປັນທີ່ພັກອາໄສທຸກໆ 
ຫ້າປີ (ເບິ່ງ Tip 620, ການ ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ 
ທ່ານ) 

• ເລີ້ມແຕ່ປີ 2015, ຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບຂອງ RRIO 
ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ ສິບປີ (ເບິ່ງ Tip 620, ການ 
ລົງທະບຽນ ຊັບ ສິນ ໃຫ້ ເຊົ່າ ຂອງ ທ່ານ)

ຄຳ ນິຍາມ ຜູ້ ເຊົ່າ
ຍົກ ເວ້ັນຄຳ ສ່ັງ ການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ ໃນ ການ ຍົກ ຍ້າຍ ຜູ້ ເຊ່ົາ, ຜູ້ ເຊ່ົາ ມີ ນິຍາມ 
ຄວາມ ໝາຍ ເປັນ ບຸກຄົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ຢູ່ ຫືຼ ຄອບ ຄອງ ອາຄານ ຫືຼສະຖານ 
ທ່ີ ໃດ ໜ່ຶງ ອີງ ຕາມ ສັນຍາ ເຊ່ົາ. ນ້ີ ລວມ ເອົາ ຜູ້ ຢູ່ ອາ ໄສຊ່ົວຄາວ ທ່ີ ພັກ 
ອາ ໄສ ຢູ່ ເປັນ ເວລາ ໜ່ຶງ ເດືອນ ຫືຼ ດົນ ກວ່າ.  ສັນຍາ ເຊ່ົາ ອາດ ຈ ະ ເປັນ 
ສັນຍາ ປາກ ເປ່ົາ ຫືຼລາຍ ລັກ ອັກສອນ ກ່ໍ ໄດ້.

ພັນທະໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ເຊົ່າ
ຜູ້ເຊ່ົາຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງອັນສົມເຫດສົມຜົນຂ
ອງຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ້ານໃນການດູແລຮັກສາບ້ານເຊ່ົາໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາ
ບທ່ີປອດໄພ, ສະອາດ ແລະມີການລຸ່ຍຫ້ຽນຕາມປົກກະຕິເທ່ົານ້ັນ. 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊ່ົາປະກອບໄປດ້ວຍ:

•  ການຖ້ິມຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີຖືກຕ້ອງ
•  ເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະນ້ໍາປະປາ
•  ສ້ອມແປງຄວາມເສັຽຫາຍໃດໆ ທ່ີມີສາເຫດມາຈາກຜູ້ເຊ່ົາ ຫືຼ 

ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຢ່າງໄວວາີ
• ການອະນຸຍາດໃຫ້ເຈ້ົາຂອງເຂ້ົາໄປໃນທ່ີພັກອາໄສໄດ້ຢ່

າງສົມເຫດຜົນເພ່ືອການບຳລຸງຮັກສາ, ການສ້ອມແປງ 
ແລະການກຳຈັດປວກແລະແມງໄມ້; ເຊ່ັນດຽວກັບ ການອະ
ນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກວດກາດຳເນີນການກວດສອບຂອງ  RRIO 
ໃຫ້ສຳເລັດ

•  ການດູແລຮັກສາເຄ່ືອງກວດ ຄວັນ 
ໄຊໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີເຮັດວຽກໄດ້

• ບ່ໍໃຫ້ມີການເກັບຮັກສາສ່ິງຂອງທ່ີເປັນອັນຕະລາຍໄວ້ຢູ່ໃນຂອບເ
ຂດຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ

ວິທີການແກ້ໄຂ ຖ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້ອມແປງ
ຜູ້ເຊົ່າອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ໄປນີ້ ຖ້າຫາກຈໍາເປັນຕ້ອງໄ
ດ້ມີການສ້ອມແປງຄື:

1.  ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ. ປົກກະຕິແລ້ວການໃຊ້ໂທລະສັບ ຫືຼ
ການສ່ົງຈົດໝາຍແຈ້ງບອກແມ່ນເປັນວິທີການສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີຜູ້
ເຊ່ົາ ແລະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງນໍາໃຊ້ ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. 
ເກືອບທຸກກໍລະນີ ວິທີການນ້ີຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ, ແຕ່ກົດໝ
າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະເໜີເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນການທ່ີຈ
ະສ້ອມແປງຕ່າງໆ ກ່ອນທ່ີຜູ້ເຊ່ົາຈະປະຕິບັດການແກ້ໄຂອ່ືນໆໃ
ດໜ່ຶງໄດ້. ຢ່າລືມເກັບຮັກສາສໍາເນົາຂອງທຸກການຕິດຕ່ໍໂຕ້ຕອ
ບທາງເອກະສານທັງໝົດໄວ້.

2.  ລາຍງານບັນຫາໃຫ້ Seattle DCI. ຖ້າຫາກ 

ເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຜູ້ຈັດການບໍ່ສ້ອມແປງໃຫ້ໃນເວລາອັ
ນເໝາະສົມ, ທ່ານສາມາດນັດໝາຍໃຫ້ Seattle 
DCI ເຂົ້າມາດຳເນີນການ ກວດກາໄດ້. ຖ້າຫາກ 
ສະພາບການນັ້ນເປັນການລະເມີດຕໍ່ HBMC ຫຼື RRIO 
ແລະເຈົ້າຂອງບົກຜ່ອງບໍ່ແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ກວດກາຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງດຳເນີນການແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 
ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງໃນພາກຕໍ່ໄປ.

3.  ໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂອ່ືນໆທ່ີມີຢູ່, 
ລວມທັງການສ້ອມແປງເອົາເອງ, ການໄກ່ເກ່ຍ, ມອ
ບເລ່ືອງການເຊ່ົາໃຫ້ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະສຸດທ້າຍກ່ໍຄືຍົກຍ້າຍອອກ. ກົດໝາຍເຈ້ົາຂອງທ່ີຢູ່ອາໄສ/
ຜູ້ເຊ່ົາຂອງລັດວໍຊິງຕັນ (Chapter 59.18 RCW) ໄດ້
ຈໍາກັດວິທີການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບຜູ້ເຊ່ົາໃນສະພາບການທ່ີເຈ້ົາຂ
ອງອາຄານບ່ໍດໍາເນີນການສ້ອມແປງຕາມທ່ີກົດໝາຍຮຽກຮ້
ອງພາຍໃນເວອັນເໝາະສົມຕາມທ່ີໄດ້ແຈ້ງເລ່ືອງຄວາມຕ້ອ
ງການແລ້ວ. ທ່ານຈະຕ້ອງຍອມຮັບໃນການເຊ່ົາ ແລະກາ
ນໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງທ່ານເພ່ືອນໍາໃຊ້ທາງເລືອກເຫ່ົຼາ
ນ້ີ. ວິທີການແກ້ໄຂເຫ່ົຼານ້ີອາດຈະກ່ຽວພັນເຖິງວິທີການໃດໜ່ຶ
ງດ້ວຍການກັກ ຫືຼການຫຸຼດຄ່າເຊ່ົາລົງ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, 
ຕາມກົດລະບຽບທ່ົວໄປແລ້ວ ການກັກຄ່າເຊ່ົາແບບງ່າຍໆນ້ັນບ່ໍ
ແມ່ນວິທີການແກ້ໄຂທ່ີເໝາະສົມ; ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຜູ້ເຊ່ົາອ
າດຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກເຮືອນເຊ່ົາດ້ວຍເຫດຜົນວ່າຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາ
ບ່ໍຄົບ. ກົດໝາຍຂອງລັດມີກົດລະບຽບສະເພາະກ່ຽວກັບການຫັ
ກຈາກຄ່າເຊ່ົາ ຫືຼການຈ່າຍຄ່າເຊ່ົາເຂ້ົາບັນຊີຂອງຜູ້ຄ້ໍາປະກັນ. 
ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບເລ່ືອງນ້ີ, ໃຫ້ຕິດຕ່ໍກັບກຸ່ມໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ເຊ່ົາທ່ີໄດ້ມີລາຍຊ່ືຢູ່ໃນທ້າຍຂອງເອກະສານ.

ການລາຍງານບັນຫາ Seattle DCI
ລູກຈ້າງອາດຈະລາຍງານບັນຫາໃຫ້ກັບທາງ Seattle DCI 
ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືຜູ້ຈັດການບໍ່ເຮັດການສ້ອມແປງໃ
ນເວລາອັນເໝາະສົມ. ໃຫ້ຂຽນໜັງສື, ໂທ ຫຼືໄປຫາຫ້ອງການ
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທີ 19th 
floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave., 
ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ Seattle, (206) 615-0808.  
• ໃຫ້ໂທຫາ Seattle DCI ເພື່ອລາຍງານບັນຫາ 

ຖ້າຫາກເຈົ້າຂອງຊັບສິນ ຫຼືຜູ້ຈັດການບໍ່ຕອບຮັບຕໍ່ການສະເ
ໜີການສ້ອມແປງ ແລະການຮ້ອງຮຽນ ຕາມທີ່ເຫັນວ່າເປັນພ
ຽງແຕ່ທາງເລືອກທີ່ຍັງເຫຼືອ. ຈະບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຊື່ຂອງທ່ານ 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຂໍຮ້ອງໃຫ້ປິດລັບ.

• ລະບຸທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃຫ້ມີການກວດສອບ 
ແລະບອກທີ່ຢູ່ຂອງອາຄານ ລວມທັງໝາຍເລກຫ້ອງນໍາ.

• ໃຫ້ບອກໝາຍໂທລະສັບພ້ອມ 
ເມື່ອຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງ Seattle DCI ເພາະວ່າ
ທາງກົມຈະສາມາດໂທຫາເພື່ອຈັດແຈງເວລາເຮັດການກວດກ
າໄດ້. ບຸກຄົນທີ່ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນຈະຕ້ອງມາປະກົດຕົວຢູ່
ໃນລະຫວ່າງການກວດການັ້ນ.

• ຖ້າຜູ້ກວດກາພົບເຫັນມີການລະເມີດ, ຜູ້ກວດກາຈະກຽມແຈ້ງ
ການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງ, ແຈ້ງໃ
ຫ້ກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນການລະເມີດ, ແລະຕິດແຈ້ງກ
ານໄວ້ໃນຂອບເຂດຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່ານັ້ນ.
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເວລາທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດແມ່ນ 30 ຫາ 60 
ວັນ, ເຊິ່ງກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບລັກສະນະຂອງການລະເມີດ ແລະການຕໍ່
ເວລາໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. 

• ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ເຮັດການສ້ອມແປງຕາມທີ່ຮຽກຮ້ອງ, 
Seattle DCI ຈະປະຕິບັດຜ່ານການດໍາເນີນການຂອງສານເ
ພື່ອພະຍາຍາມໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມໃຫ້ໄດ້.

ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນອັນສົມ
ຄວນຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle)
ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນອັນສົມຄວນແ
ມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ 
(HBMC) ຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle). ເຈດຈໍານົງຂອງຄໍ
າສັ່ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດໃຫ້ມີມາດຕະຖານອັນຊັດເຈນກັບທັງຜູ້ເ
ຊົ່າ ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບສະພາບການເຊົ່າໃນແ
ຕ່ລະເດືອນທີ່ອາດຈະມີການສິ້ນສຸດ ແລະມີການໄລ່ໃຫ້ອອກໄປ. 
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ລະບຸພຽງແຕ່ເ
ຫດຜົນສໍາລັບການເຊົ່າທີ່ສາມາດສິ້ນສຸດລົງໄດ້. ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງຂຽນບັນດາເຫດຜົນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດກ
ານໃຫ້ເຊົ່າ ເມື່ອສົ່ງແຈ້ງການເລື່ອງການໝົດການເຊົ່າອອກໄປເປັ
ນລາຍລັກອັກສອນ. ສຳລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ,  ໃຫ້ ເບິ່ງ Tip 604A, 
ກົດໝາຍ ເມືອງ ຊີ ອາ ໂຕ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບຳລຸງ ຮັກສາ  ແລະ ການ ສ້ອມ 
ແປງ ອາຄານ.

ຄໍານິຍາມຕໍ່ໄປນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະ
ຫວ່າງການໄລ່ອອກ ແລະການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ:

ການໄລ່ອອກ: ຜົນການສິ້ນສຸດຕາມຂະບວນກົດໝາຍທາງການຢູ່ໃ
ນສານແພ່ງທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປຕາມການແຈ້ງການເ
ປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ໄດ້ອອກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ: ການແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັ
ກສອນທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງແຈ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກ 
ເຊິ່ງຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີເຫດຜົນ 1 ອັນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຄໍາສັ່
ງການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າໂດຍມີເຫດຜົນ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຜູ້ເຊົ່າທີ່ປະຕິເສດທີ່ຈະຍ້າຍອອກ, ມີພຽງແຕ່ສານ
ເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າອອກໄປໄດ້.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນພາກສັງລວມເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອາດຈະ
ສິ້ນສຸດການເຊົ່າພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງໄດ້ຄື:

1. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າພາຍໃນສາມ (3) 
ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່າ ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

2. ຜູ້ເຊົ່າມີນິໄສການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າບໍ່ກົງກັບເວລາ, ເຮັດໃ
ຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສ
ອນກ່ຽວກັບຄ່າເຊົ່າທີ່ເກີນກໍານົດເປັນຈໍານວນ 4 ຄັ້ງ 
ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຢູ່ໃນໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.

3. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງເຊົ່າ 
ຫຼືໃຫ້ເຊົ່າພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ 
ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

4. ຜູ້ເຊົ່າບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໜ້າທີ່ຕາມເນື້ອໃນພາຍໃ
ຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເຊົ່າ-ຜູ້ໃຫ້ເຊົ່າຂອງລັດພາຍໃນເວລາ 10 

ວັນຂອງການແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຫຼືຍ້າຍອອກໄປ.

5. ຜູ້ເຊົ່າມີນິໄສບໍ່ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງກາ
ນເຊົ່າ ຫຼືໃຫ້ເຊົ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງປະຕິບັດການແ
ຈ້ງບອກ 10 ວັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ຫຼື ຍ້າຍ ອອກ 3 ຄັ້ງ 
ຂຶ້ນ ໄປ  ໃນ ໄລຍະ ເວລາ 12  ເດືອນ.

6. ຜູ້ເຊົ່າເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່
ກັບເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ (ເຮັດໃຫ້ “ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້”), 
ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເດືອດຮ້ອນ (ລວມ
ທັງກິດຈະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາເສບຕິດ), 
ຫຼືດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະບໍ່ຍ້າຍອອກຈາກ
ຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າພາຍໃນສາມ (3) ວັນທີ່ແຈ້ງໃຫ້ຍ້າຍອອກ. 
ຈະຕ້ອງແຈ້ງປະເພດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, 
ຄວາມເດືອດຮ້ອນ ຫຼືທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໝາຍນັ້ນເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ.

7. ຜູ້ເຊົ່າພົວພັນຢູ່ໃນກິດຈະກໍາທາງອາຍາຢູ່ໃນອາຄ
ານ ຫຼືຂອບເຂດ ຫຼືໃນພື້ນທີ່ເຊິ່ງຢູ່ໃກ້ກັບອາຄານ ຫຼື
ຂອບເຂດຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ຕິດກັນນັ້ນ. ກິດຈ
ະກໍາທາງອາຍາທີ່ໄດ້ກ່າວຫານັ້ນຕ້ອງມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ເຊົ່າຄົນອື່ນໆ 
ຫຼືຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ; ກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢ
າເສບຕິດຜິດກົດໝາຍແມ່ນອາຊະຍາກໍາອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງ. ເຈົ້າຂອງຊັບສິນຜູ້ທີ່ໃຊ້ເຫດຜົນນີ້ຕ້ອງມີຫຼັກຖາ
ນອັນຊັດເຈນປະກອບໃສ່ໃນການກ່າວຫາ ແລະຈະຕ້ອງສົ່ງ
ສໍາເນົາການແຈ້ງການສິ້ນສຸດການເຊົ່າສະບັບໜຶ່ງໃຫ້ກັບທາງ 
Seattle DCI.  

8. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນອາຄານໃຫ້ເຊົ່
າດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼືຄອບຄົວຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະເຂົ້າມາ
ຢູ່ໃນບ່ອນຫ້ອງໃຫ້ເຊົ່າໂດຍກົງ, ແລະບໍ່ມີຫ້ອງທີ່ທຽບເທົ່າ
ກັນໄດ້ນັ້ນຫວ່າງຢູ່ ຫຼືຍັງມີຢູ່ໃນອາຄານດຽວກັນນັ້ນ. ແລະ   
ໃຫ້ ແຈ້ງ ການ  ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ ແກ່ ຜູ້ ເຊົ່າ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 
90 ວັນກ່ອນ ສິ້ນ ສຸດ ໄລຍະ ເຊົ່າ. ຄອບຄົວນັ້ນລວມມີຜົວ/
ເມຍຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືແຟນຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, 
ແລະພໍ່ແມ່, ປູ່ຍ່າ, ລູກ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
. ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຫດຜົນອັນນີ້ເພື່ອສິ້ນສຸດການໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຈາກນັ້ນບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມ, ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຖືກປະຕິ
ບັດໂທດທາງແພ່ງຄືການປັບໄໝເຖິງ 2,500 ໂດລາ. ຜູ້ເຊົ່າ
ຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ແມ່ນມີສິດດໍາເນີນກາ
ນພິເສດ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕ
າມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້.

9. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການທີ່ຈະສິ້ນສຸດການເຊົ່າຂອງຜູ້ເຊົ່າ ຜູ້
ທີ່ອາໃສຢູ່ໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ; ຫຼືຜູ້ເປັນເ
ຈົ້າຂອງຢາກຈະຢຸດເຊົາການແບ່ງເຮືອນຂອງຕົນເອງໃຫ້ກັບຜູ້
ເຊົ່າອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນບ່ອນຢູ່ຕິດໄປ (ADU) ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັ
ບຮອງຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນເຊົ່າຢູ່.

10. ການພັກອາໄສຂອງຜູ້ເຊົ່າມີເງື່ອນໄຂໄປຕາມການເຮັດວຽກຢູ່
ໃນບ່ອນເຊົ່າ ແລະຄວາມສໍາພັນໃນການຈ້າງເຮັດວຽກໝົດລົງ
ແລ້ວ.

11. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອ
ະນຸຍາດ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະບໍ່ສາມາດດໍາເນີນການໄ
ດ້ໂດຍທີ່ຍັງມີຜູ້ເຊົ່າອາໄສຢູ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການ
ຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ເບິ່ງຢູ່ລຸ່ມນີ້.) ຖ້າຜູ້
ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຈະມີການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫ
ຍ່ ເພື່ອສິ້ນສຸດການເຊົ່າ ແລະຈາກນັ້ນບໍ່ມີການປະຕິບັດຕາມ, 
ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະຖືກປະຕິບັດໂທດທາງແພ່ງຄືການປັບໄໝເຖິງ 
2,500 ໂດລາ. ຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນ
ນີ້ແມ່ນມີສິດດໍາເນີນການພິເສດ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້.

12. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈຫັນປ່ຽນອາຄານໄປເປັນສະຫະກ
ອນ ຫຼືຄອນໂດມີນຽມ. (ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າທີ 
6 ກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງການຫັນປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ 
ແລະສະຫະກອນ.)

13. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈຮື້ຖອນອາຄານ ຫຼືປ່ຽນໄປນໍາໃຊ້ອັນ
ອື່ນທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ. ທໍາອິດນັ້ນ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງປ
ະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຜູ້
ເຊົ່າ (ເບິ່ງໜ້າທີ 5) ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຕາມທີ່ຈໍາ
ເປັນ.

14. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕ້ອງການຂາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ 
ແລະແຈ້ງການໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 
90 ວັນກ່ອນສິ້ນສຸດໄລຍະການເຊົ່າ. ເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງເຮັດ
ລາຍການຊັບສິນສໍາລັບຂາຍນັ້ນດ້ວຍລາຄາອັນເໝາະສົມລົງ
ໂຄສະນາໃນໜັງສືພິມ ຫຼືດ້ວຍອົງການອະສັງຫາລິມມະຊັບພ
າຍໃນ  30 ວັນຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ
ອງຊັບສິນອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຊັນໃບຢັ້ງຢືນເຈດຈໍານົງເ
ພື່ອຂາຍເຮືອນ ຖ້າທາງ Seattle DCI ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງຮຽນ. 
ມີຂໍ້ສົມມຸດທີ່ສາມາດໂຕ້ແຍ້ງໄດ້ໃນການລະເມີດຄໍາສັ່ງ ຖ້
າຫາກວ່າເຮືອນນັ້ນບໍ່ໄດ້ຖືກລົງບັນຊີ ຫຼືລົງໂຄສະນາ, 
ຫຼືໄດ້ເອົາອອກຈາກຕະຫຼາດ ຫຼືໃຫ້ມີການເຊົ່າຄືນອີກພາຍໃນ 
90 ວັນ ຫຼັງຈາກທີ່ຜູ້ເຊົ່າຍ້າຍອອກໄປ. ຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຖືກຍົກເລີ
ກການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນນີແ້ມນ່ມສິີດດາໍເນີນການພິເສດ ຖ້າຜູ້
ກ່ຽວຮູ້ສຶກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່
ານີ້.

15. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງມີແຜນຢຸດເຊົາການໃຊ້ອາຄານເຮືອນ ເຊິ່ງບໍ່ໄ
ດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້
ຮັບແຈ້ງເລື່ອງການລະເມີດ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າ
ການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າແຕ່ລະຫ້ອງຢ່າງໜ້ອ
ຍສອງ (2) ອາທິດກ່ອນມື້ທີ່ຜູ້ເຊົ່າຈະຍ້າຍອອກ. ຜູ້ເຊົ່າທີ່ມີລ
າຍຮັບຕໍ່າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍົກຍ້າຍ
ເປັນເງິນ 2,000 ໂດລາ; ຜູ້ເຊົ່າອື່ນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຊ່
ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າສອງເດືອນ.

16. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນຂອງຜູ້ເຊົ່າທີ່ແບ່ງເ
ຊົ່າຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນລົງ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຫ້າມໃນກົດໝາຍ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ (ນັ້ນກໍ່ຄື ບໍ່ໃຫ້ມີເກີນ 8 ຄົນຕໍ່ເຮືອນເຊົ່າ 
ຖ້າມີອັນໃດໜຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 

17. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈສິ້ນສຸດການເຊົ່າຂອງຜູ້ເຊົ່າຈາ
ກເຮືອນທີ່ປະກອບມີ ADU ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະ
ຖານການພັດທະນາສໍາລັບ ADUs, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບກາ
ນແຈ້ງການລະເມີດກົດໝາຍການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. (ຖ້າການ
ລະເມີດແມ່ນວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກເຮື

ອນ ແລະໄດ້ເຊົ່າທັງສອງຫ້ອງ, ຫ້ອງໜຶ່ງຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ເປັ
ນເຈົ້າຂອງເຂົ້າມາຢູ່ໃໝ່ ຫຼືໄດ້ຖືກໃຫ້ເອົາອອກໄປ.) ຜູ້ເປັ
ນເຈົ້າຂອງຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍໃຫ້
ກັບຜູ້ເຊົ່າທີ່ຖືກຍຶດທີ່ນັ້ນເປັນຈໍານວນເງິນ 2,000 ໂດລາ 
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ, ຫຼືເປັນຈໍານວນເງິນເທົ່າກັບຄ່າເຊົ່າສ
ອງ (2) ເດືອນໃຫ້ກັບກໍລະນີອື່ນ.  Seattle DCI ອາດຈະ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນເຊັນໃບຢັ້ງຢືນເຈດຈໍານົງ
ຂອງຕົນເອງເພື່ອຢຸດການນໍາໃຊ້ ADU.

18. ທາງ Seattle DCI ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງສຸກເສີນໃຫ້ຍົກຍ້າຍຊັບ
ສິນ ແລະຜູ້ເຊົ່າບໍ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍອອກຕາມກໍານົດເວລາທີ່ບົ່ງບອ
ກໄວ້ຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງ.

ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສາເຫດທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້: ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງສິ້
ນສຸດການເຊົ່າດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ວ່າ (1) ໄດ້ວາງແຜນຂາຍທີ່ຢູ່ອາ
ໄສຂອງຄອບຄົວ, (2) ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວຈ
ະຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່, (3) ມີການວາງແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, 
(4) ຈະຕ້ອງຫຼຸດຈໍານວນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສລົງມາທີ່ 8 ຄົນ, ຫຼື (5) 
ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະຢຸດເຊົາ ADU ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງການ
ເລື່ອງການລະເມີດ, ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນ
ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນການໄລ່ອອກ, ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະມີສິດຕໍ່ການບັງຄັບ
ໃຊ້ມາດຕະການໂດຍທາງເມືອງ ແລະການລົງໂທດທາງແພ່ງເຖິງ 
2,500 ໂດລາ.

ສິດທິສ່ວນຕົວໃນການດໍາເນີນການຂອງຜູ້ເຊົ່າ: ຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອ
ງສິ້ນສຸດການເຊົ່າເພາະວ່າ (1) ໄດ້ວາງແຜນຂາຍທີ່ຢູ່ອາໄສຂອ
ງຄອບຄົວອັນໜຶ່ງ, (2) ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືສະມາຊິກຄອບຄົວຈະ
ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່, ຫຼື (3) ມີການວາງແຜນສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, 
ແລະຖ້າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຫດຜົນທີ່ໄດ້ກ່
າວໄວ້ໃນການໄລ່ອອກ, ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຮ້ອງຟ້ອງຜູ້ເປັ
ນເຈົ້າຂອງໄດ້ເຖິງ 3,000 ໂດລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ, 
ແລະຄ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມຕາມສົມຄວນ.

ນອກຈາກວ່າໄດ້ກໍານົດໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນນອກຈາກຂ້າງເທິງແລ້ວ, 
ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າແມ່ນຈະຕ້ອງແຈ້ງຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວັນກ່ອ
ນທີ່ຈະເລີ່ມໄລຍະການເຊົ່າຕໍ່ໄປ ແລະຕ້ອງບອກເຫດຜົນການສິ້
ນສຸດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ມີພຽງແຕ່ບັນດາເຫດຜົນທີ່ໄດ້ເຮັດເ
ປັນລາຍການໄວ້ຂ້າງເທິງເທົ່ານັ້ນທີ່ໃຊ້ເປັນສາເຫດຂອງການສິ້ນ
ສຸດການເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້ຢູ່ໃນເມືອ
ງຊີອາໂຕ (Seattle). ສໍາລັບເນື້ອໃນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຄໍາສັ່ງກ
ານໄລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມຄວນ, ໃຫ້ໄປຫາເມືອງຊີອາໂຕ 
(Seattle), ເວັບໄຊທ໌ City Clerks ແລະຄລິກທີ່ 
Seattle Municipal. ໂທຫາຂະແໜງ 22.206.160. 
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ໂທຫາຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງ Seattle DCI ທີ່ໝາຍເລກ 
(206) 615-0808.  

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດ, ຜູ້ເຊົ່າຢາກຈະສິ້ນສຸດການ
ເຊົ່າເດືອນຕໍ່ເດືອນແມ່ນຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດໍາເນີນກາ
ນແຈ້ງການທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືຜູ້ຈັດ
ການເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງໜ້ອຍ 20 ວັນກ່ອນເລີ່ມໄລຍະກາ
ນເຊົ່າຄັ້ງຕໍ່ໄປ.



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 5

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ການບັງຄັບໃຊ້ຄໍາສັ່ງການໄລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມ
ຄວນ
ພະນັກງງານປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງ Seattle DCI ຈະສືບ
ສວນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕໍ່ການສິ້ນສຸດການເຊົ່າທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ
າຍ. ຖ້າຄໍາຮ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທາງ
ກົມຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງຄໍ
າສັ່ງ ແລະຈະອອກແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດ ຖ້າຫາກເຈົ້າຂອ
ງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າປະຕິເສດທີ່ຈະລົບລ້າງແຈ້ງການໃນການສິ້ນສຸດ
ນັ້ນ. ຖ້າເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າບໍ່ລົບລ້າງແຈ້ງການພາຍໃນໄລຍ
ະເວລາປະຕິບັດທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢູ່ໃນແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດນັ້ນ
ແລ້ວ ແມ່ນຈະສົ່ງຄະດີໄປໃຫ້ກັບຫ້ອງການຂອງທະນາຍຄວາມປ
ະຈໍາເມືອງ. ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ເຮັດການສິ້ນສຸດການເຊົ່າ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝທາງແພ່ງເປັນຈໍານວ
ນເງິນ 150.00 ໂດລາຕໍ່ມື້ຕໍ່ຫ້ອງເຊົ່າ ຈາກມື້ທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນກາ
ນລະເມີດໄປເປັນເວລາ 10 ວັນທໍາອິດຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ 
ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນ 500.00 ໂດລາຕໍ່ມື້ຕໍ່ຫ້ອງເຊົ່າ. 

ພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການໄດ້ຮັບແຈ້ງການລະເມີດຄໍາສັ່ງການໄ
ລ່ອອກດ້ວຍເຫດຜົນອັນສົມຄວນແລ້ວ, ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ຫຼືຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອາດຈະສະເໝີໃຫ້ທາງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ 
Seattle DCI ເຮັດການທບົທວນຄືນເບ່ິງທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍ
ລິຫານ. Seattle DCI ຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບຜູ້ສະເໝີພາຍໃນ 7 ວັນຂ
ອງການໄດ້ຮັບຄໍາສະເໜີໃຫ້ທົບທວນຄືນນັ້ນ. ຜູ້ສະເໝີຈະມີເວລາ 
15 ວັນຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນນີ້ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ກັ
ບທາງ Seattle DCI ໄດ້ອີກ. ຫຼັງຈາກທີ່ມີການທົບທວນແລ້ວ, 
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Seattle DCI ອາດຈະຍອມຮັບ, ດັດແປງ 
ຫຼືຖອນແຈ້ງການເລື່ອງການລະເມີດ. ຈະມີການສົ່ງຄໍາຕັດສິນເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນໄປໃຫ້ກັບຜູ້ສະເໝີພາຍໃນ 15 ວັນທີ່ໄດ້ມີການ
ອອກຄໍາຕັດສິນແລ້ວ. 

ຂໍແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້ເພື່
ອປະກອບຄະດີສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເຊົ່າຄື:

1. ຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າເປັນລາຍລັກອັກສອນສະເພາະ ພ້ອມດ້
ວຍກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ກັບຜູ້ເຊົ່າທຸກຄົນຢ່າງສະເໝີພາບກັນ,  
ແລະ ລາຍການ ກວດ ສະພາບ ຫ້ອງ ເຊົ່າ;

2. ບົດບັນທຶກການຊໍາລະຄ່າເຊົ່າ;

3. ສໍາເນົາຂອງແຈ້ງການທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າ, ພ້ອມດ້ວຍຫຼັກ
ຖານທີ່ໄດ້ເອົາທຸກແຈ້ງການທີ່ກົດໝາຍກໍານົດນັ້ນໃຫ້ຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງ; ແລະ

4. ຂໍ້ມູນ ຫຼືເອກະສານໃດໜຶ່ງເພື່ອປະກອບໃສ່ໃນການສິ້ນ
ສຸດການເຊົ່າເຊັ່ນ: ບົດລາຍງານເຫດການຂອງຕໍາຫຼວດ 
ຫຼືຄໍາຮ້ອງຮຽນຈາກເພື່ອນບ້ານ.

ແຈ້ງການສໍາລັບການສິ້ນສຸດການເຊົ່າແມ່ນຈະຕ້ອງລະບຸເຫດຜົນສ
ະເພາະຕໍ່ກັບການສິ້ນສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຊໍາລະ
ຄ່າເຊົ່າຊັກຊ້າເປັນນິໄສຄວນກ່າວວ່າ:

“ທ່ານໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນວັ
ນທີ 3 ມັງກອນ 1999, 3 ກຸມພາ 1999, 
3 ມິນາ 1999, ແລະ 3 ເມສາ 1999, 
ກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າເຊົ່າຊັກຊ້າ. ມັນມີກໍານົດຈ່າຍ 
ແລະຈະຕ້ອງຈ່າຍໃນວັນທີ 1 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ.”

ບັນດາເຈົ້າຂອງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ເກັບຮັ
ກສາບົດບັນທຶກຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານຂອງ 
ການປະຕິບັດຕາມໂຄງການ RRIO:

1. ຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ 
(ໃບຮັບຮອງການຂຶ້ນທະບຽນ) ຊຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງສະແດງ  
ຫຼື ເອົາໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຊົ່າແຕ່ລະລາຍ; ແລະ ຈັດຫາໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ເຊົ່າລາຍໃໝ່ທຸກຄົນເມື່ອ ຫຼື ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຍ້າຍເ
ຂົ້າມາຢູ່.

2. ສຳເນົາຂອງໃບຮັບຮອງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເມື່
ອໄດ້ມີການດຳເນີນການກວດສອບແລ້ວ.  

ການກະທໍາຕ່າງໆທີ່ພິຈາລະນາວ່າເປັນການກໍ່ກວນ 
ຫຼືການໂຕ້ຕອບແກ້ແຄ້ນ
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ຫ້າມການກະ
ທໍາສະເພາະທີ່ເປັນການກະທໍາຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າ ຫຼືຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ. 

ການກະທໍາຕໍ່ໄປນີ້ຖືວ່າເປັນການກໍ່ກວນ ແລະການໂຕ້ຕອບແກ້ແຄ້
ນຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າຄື:

1. ການປ່ຽນກະແຈປະຕູຫ້ອງ

2. ການເອົາປະຕູ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ກັບຟີວ 
ຫຼືສິ່ງຕິດຕັ້ງອື່ນໆອອກໄປ

3. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຖອດແກ໊ສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ 
ຫຼືເຄື່ອງນໍາໃຊ້ຕ່າງໆ

4. ຍ້າຍເອົາຜູ້ເຊົ່າອອກໄປຈາກເຂດພື້ນທີ່ເຊົ່າ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ຜ່ານ
ຂະບວນການໄລ່ອອກຕາມກົດໝາຍ

5. ການໄລ່ອອກ, ການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າ ຫຼືການຂົ່ມຂູ່ຜູ້ເຊົ່າ 
ເພາະວ່າຜູ້ເຊົ່າໄດ້ລາຍງານເລື່ອງການລະເມີດ 
ກົດໝາຍດູແລຮັກສາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ (HBMC) ໃຫ້ກັບ 
Seattle DCI ຫຼືໄດ້ປະຕິບັດສິດໃດໜຶ່ງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ເກີ
ດຂຶ້ນມາຈາກການເຂົ້າຢູ່ໃນອາຄານຂອງຜູ້ເຊົ່າ

6. ເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ຍົກເວັ້ນຕໍ່ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ 
ຫຼືດ້ວຍຄວາມຍິນຍອມຂອງຜູ້ເຊົ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ແຈ້ງການເຈ
ດຈໍານົງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ກັບຝ່າຍໜຶ່ງ.

7. ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະຈໍາ ເດືອນ ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ແຈ້ງ ບອກ 
ລ່ວງ ໜ້າ ເປັນ ລາຍ ລັກ ອັກສອນ; 30 ວັນ ສຳລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ 
ເຊົ່າໜ້ອຍ ກວ່າ 10%, 60 ວັນ ສໍາລັບ ການ ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າ ແຕ່ 
10% ຂຶ້ນ ໄປ

8. ເພີ່ມ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ປະ ຈໍາ ເດືອນ ບ່ອນ ທີ່ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ບໍ່ ຕອບ 
ສະໜອງ ໄດ້ ມາດ ຕະຖານ ພື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຢູ່ ອາ ໄສ.

ການກະທໍາຕໍ່ໄປນີ້ຖືວ່າເປັນການກໍ່ກວນ ແລະການໂຕ້ຕອບແກ້ແ
ຄ້ນຕໍ່ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງໃຫ້ເຊົ່າຄື:

1. ການປ່ຽນກຸນແຈປະຕູຫ້ອງ

2. ເຄື່ອນຍ້າຍສິ່ງຕິດຕັ້ງຖາວອນຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ, ເຟີນິເຈີ 
ຫຼືການບໍລິການ

3. ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໃສ່ອາຄານໂດຍເຈດຕະນາ.



Seattle DCI Tip #604 – ກົດໝາຍເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle) ກ່ຽວຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຊົ່າ  ໜ້າ 6

ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ສຳລັບ ຂໍ້ ມູນ ເພີ່ມ ເຕີມ ຫຼື  ເພື່ອ ຍືນ ການ ຮ້ອງ ຮຽນ,  ໃຫ້ ໂທຫາ 
Seattle DCI ທີ່ ເບີ (206) 615-0808.

ຄຳ ນິຍາມ ຂອງ ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ
ຄ່າ ບ່ອນຢູ່ ອາ ໄສ ລວມມີຄ່າ ເຊົ່າ  ແລະ ຄ່າ ທຳນຽມ ເປັນ ຊ່ວງ ໄລຍະ 
ຫຼື ປະຈຳ ເດືອນອື່ນ  ເຊັ່ນ ວ່າ ຄ່າ ການ ເກັບ ຮັກສາ, ຄ່າ ຈອດ ລົດ ຫຼື 
ຄ່າ ສາທາລະ ນຸປະ ໂພ ກ ທີ່ ຈ່າຍ ໃຫ້  ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ໂດຍ ຜູ້ ເຊົ່າ.

ຄໍາສັ່ງຂອງເມືອງອັນອື່ນໆທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ

1. ຄໍາສັ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ
ຄໍາສັ່ງນີ້ນໍາໃຊ້ເມື່ອຜູ້ເຊົ່າຖືກຍົກຍ້າຍອອກໄປໂ
ດຍການຮື້ຖອນອາຄານ, ການປ່ຽນການນໍາໃຊ້, 
ການສ້ອມແປງຂະໜາດໃຫຍ່, ຫຼືການລົບລ້າງການນໍາໃຊ້ຂໍ້ຈໍ
າກັດຈາກທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ.  

ເຈົ້າຂອງຊັບສິນຜູ້ທີ່ວາງແຜນກິດຈະກໍາການພັດທະນ
າແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ 
ແລະໃບອະນຸຍາດອາຄານ ຫຼືການນໍາໃຊ້ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດເ
ຮັດການສິ້ນສຸດການເຊົ່າໄດ້. ຜູ້ເຊົ່າທຸກຄົນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້
ງການຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກໄປນັ້ນພາ
ຍໃນເວລາ 90 ວັນ. ລູກຈ້າງຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບ, 
ຄືຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ເກີນ 50% ຂອງລາຍຮັບລະດັບກາງ, ແມ່
ນຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍ 3,340 ໂດລາ ເຊິ່ງ
ເຄິ່ງໜຶ່ງແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະອີກເຄິ່ງໜຶ່ງ
ແມ່ນທາງເມືອງເປັນຜູ້ຈ່າຍ.  
 
ມັນ ແມ່ນ ການລະ ເມີດ ຄຳ ສັ່ງ ສຳລັບ ເຈົ້າ ຂອງ ຊັບ ສິນ  ໃນ ການ 
ເພີ່ມ ຄ່າ ເຊົ່າ ເພື່ອ ຫຼີກ ລຽງ ການ ສະໝັກ ຂໍ ເອົາ ໃບ ອະນຸຍາດ ການ 
ຍົກຍ້າຍ ຜູ້ ເຊົ່າ.

2. ຄໍາສັ່ງການຄວບຄຸມສັນຍາເຊົ່າ
ກົດໝາຍນີ້ມີຂໍ້ບັນຍັດ 3 ຂໍ້ທີ່ທາງເຂົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຄວ
ນຈະຮູ້ຈັກຄື:

ແຈ້ງການສຳລັບການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າ 10 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ: ເຈົ້
າຂອງເຮືອນເຊົ່າທີ່ເຈດຕະນາຂຶ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານທີ່ພັກອາ
ໄສ, ລວມເຖິງ ຄ່າເຊົ່າ, ໃນຈຳນວນ 10 ເປີເຊັນຂຶ້ນໄປ 
ພາຍໃນລະຍະ 12 ເດືອນ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສ
ອນລ່ວງໜ້າຢ່າງໜ້ອຍ 60 ວັນກ່ຽວກັບການຂຶ້ນຄ່າເຊົ່າດັ່ງ
ກ່າວ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ: ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າເມືອງ
ຊີອາໂຕ (Seattle) ຈະຕ້ອງເອົາສໍາເນົາບົດສັງລວ
ມກົດໝາຍຜູ້ເຊົ່າ-ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຂອງເມືອງ 
ແລະຂອງລັດໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຈະເຊົ່າ ເມື່ອຕົນເອງສະເໜີໃຫ້ເຮັດຂໍ້
ຕົກລົງສັນຍາການເຊົ່າ. ບົດສັງລວມນີ້ແມ່ນຕ້ອງເອົາຄັດຕິດໃ
ສ່ກັບທຸກຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ແລະຕ້
ອງເອົາໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າຜູ້ທີ່ຕອບຮັບຕໍ່ການເຮັດສັນຍາເຊົ່າເປັນລ
າຍລັກອັກສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເອົາສໍາເນົາສະບັບໜຶ່ງ

ໃຫ້ກັບທາງຜູ້ເຊົ່າປະຈຸບັນນໍາອີກ. 

ບົດສັງລວມແມ່ນມີຢູ່ໃນໜ້າ "ສິ່ງຕີພິມ" ຂອງເວັບໄຊທ໌ 
Seattle DCI ຢູ່ທີ່ www.seattle.gov/dpd/publications.  
ສໍາເນົາທີ່ເປັນເຈ້ຍແມ່ນມີຢູ່ທີ່ສູນເອກະສານຂອງ Seattle 
DCI, ຕັງ້ຢູທ່ ີ20th floor of Seattle Municipal Tower 
at 700 Fifth Ave. ລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສໍາເນົາ
ສະບັບຕົ້ນທີ່ສາມາດອັດເພີ່ມໄດ້ຄົນລະ 1 ສະບັບ. 

ຂໍ້ຫ້າມໃນຂໍ້ບັນຍັດຂອງຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າ: 
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍນ້ີ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ່ໍມີສິດເຮັດຂ້ໍຕົກລົງສັ
ນຍາເຊ່ົາເປັນລາຍເດືອນທ່ີເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາຕ້ອງຍ້
າຍອອກກ່ອນຈໍານວນເດືອນຕ່ໍາສຸດ (ຕົວຢ່າງ 6 ເດືອນ) 
ຕ້ັງແຕ່ຕອນເລ່ີມຕ້ັນຂອງການເຊ່ົາ. ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງບ່ໍສາມ
າດກັກເງິນມັດຈໍາ ຫືຼເກັບຄ່າເພ່ີມ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຊ່ົາໄດ້ເຮັດ
ແຈ້ງການສ້ິນສຸດການເຊ່ົາຂອງລາວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ແລະຍ້າຍອອກໄປ ແມ້ແຕ່ຫັຼງຈາກ 1 ເດືອນໄປແລ້ວກ່ໍຕາມ. 
ຖ້າຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ເຊ່ົາພັກຢູ່ຕາມຈໍານວນເດືອນ
ຕ່ໍາສຸດນ້ັນ, ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຄວນສະເໜີເປັນສັນຍາເຊ່ົາໃຫ້ກັບ
ຜູ້ເຊ່ົາ; ສັນຍາເຊ່ົາ ບ່ໍສາມາດກໍານົດໃຫ້ມີຂ້ໍບັນຍັດການປັບໄໝ
ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ເຊ່ົາຍ້າຍອອກໄປກ່ອນສັນຍາເຊ່ົາໝົດກໍານົດ.

ຜູ້ເຊົ່າສາມາດໃຊ້ມາດຕະການທາງແພ່ງສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ກັບຜູ້ເ
ປັນເຈົ້າຂອງທີ່ລະເມີດຂໍ້ບັນຍັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ພົ
ບວ່າໄດ້ເຮັດການລະເມີດແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າປັບໄໝໃຫ້
ກັບຜູ້ເຊົ່າ ພ້ອມກັບຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ, ຄ່າສານ ແລະຄ່າທໍ
ານຽມທະນາຍຄວາມຕົວຈິງຂອງຜູ້ເຊົ່ານໍາອີກ.

3. ຄໍາສັ່ງການປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ ແລະສະຫະກອນ 
ເມື່ອຈະມີການປ່ຽນເອົາອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສໄປ
ເປັນຄອນໂດມີນຽມ ຫຼືຫົວໜ່ວຍສະຫະກອນ, 
ຄໍາສັ່ງການປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມ ແລະສະຫະກອນຮຽກຮ້ອ
ງໃຫ້ມີການກວດກາຕາມກົດໝາຍເຄຫະສະຖານ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນເປັນຄອນໂດມີນຽມນັ້ນ ຜູ້ເ
ຊົ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນເວລາ 120 
ວັນກ່ອນລ່ວງໜ້າຂອງການປ່ຽນນັ້ນ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່າຕັດສິນໃຈບໍ່ຊື້
ຫ້ອງຂອງຕົນເອງ, ຜູ້ເຊົ່າອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນທຽບເທົ່າ
ກັບຄ່າເຊົ່າສາມ (3) ເດືອນເປັນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກ
ຍ້າຍ ຖ້າຫາກວ່າລາຍຮັບຕໍ່ປີຂອງຜູ້ເຊົ່າທີ່ໄດ້ມາຈາກທຸກແຫຼ່
ງນັ້ນບໍ່ເກີນ 80 ເປີເຊັນຂອງລາຍຮັບສະເລ່ຍລະດັບປານກ
າງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ມີການດັດປັບສໍາລັບຂະໜາດຂອງ
ຄົວເຮືອນ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຄົວເຮືອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບຜົນປ
ະໂຫຍດໃນການຍົກຍ້າຍ ແລະກໍ່ມີທັງສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່
ມີອາຍຸຫົກສິບຫ້າ (65) ປີ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຫຼືມີບຸກຄົນທີ່ມີ 
"ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ”, ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ໃນຄໍາສັ່ງນັ້ນອາ
ດຈະມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ.

ສໍາລັບການຫັນປ່ຽນເປັນສະຫະກອນນັ້ນ, ຜູ້ເຊົ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງການເຈດຈໍານົງ 120 ວັນ ທີ່ຈະຂາຍຫ້ອງນັ້ນ. ຖ້າຜູ້ເຊົ່
າຕັດສິນໃຈບໍ່ຊື້ຫ້ອງຂອງຕົນເອງ, ຄົວເຮືອນຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນ 
500.00 ໂດລາເປັນຄ່າຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍ. 
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼືຜູ້ພັດທະນາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຊ່ວຍເຫຼື
ອການຍົກຍ້າຍໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າໂດຍກົງ. ຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່
ນຈະຕ້ອງຈ່າຍບໍ່ຊ້າໄປກວ່າເວລາທີ່ຍ້າຍອອກໄປຈາກຫ້ອງເ
ຊົ່ານັ້ນ.  

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ກັບຫ້ອງການປະຕິບັດຕາມກົ
ດໝາຍຂອງ Seattle DCI ໄດ້ທີ່ໝາຍເລກ (206) 615-
0808.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງເຫຼົ່ານີ້, 
ໃຫ້ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 615-0808.

4. ຄໍາສັ່ງເລື່ອງການສົ່ງໃບບິນເກັບເງິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ
ຄໍາສັ່ງນີ້ກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂ
ອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ເຊິ່ງຈະເປັນການເຮັດດ້ວຍຕົວເອງ 
ຫຼືຜ່ານບໍລິສັດເອກະຊົນ ໃນການເປັນຜູ້ສົ່ງໃບບິນເກັບເງິນໃ
ຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າກ່ຽວກັບຄ່າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ໄ
ດ້ຈັດສະໜອງໃຫ້ (ນໍ້າປະປາ, ຂີ້ເຫຍື້ອ, ນໍ້າເສຍ, ໄຟຟ້າ) 
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຄ່າເຊົ່າ. ຄໍາສັ່ງນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ກັບທຸກອາຄ
ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຫ້ອງເຊົ່າຕັ້ງແຕ່ສາມຫ້ອງຂຶ້ນໄປ.

ກົດລະບຽບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼືຕົວ
ແທນສົ່ງໃບບິນໃຫ້ກັບຜູ້ເຊົ່າໂດຍທີ່ມີການບົ່ງບອກຂໍ້ມູນສະເພ
າະກ່ຽວກັບບິນ ແລະເປີດເຜີຍການປະຕິບັດການສົ່ງບິນຂອງເ
ຂົາເຈົ້າ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາເຊົ່າ ຫຼືຢູ່ໃນແຈ້ງການເປັນລ
າຍລັກອັກສອນຕ່າງຫາກ. ມັນເປັນການລະເມີດຄໍາສັ່ງ ຖ້າຫ
າກຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າບັງຄັບໃຊ້ການປະຕິບັດການ
ສົ່ງບິນອັນໃໝ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງການທີ່ເໝາະສົມ.

ຜູ້ເຊົ່າສາມາດຄັດຄ້ານການສົ່ງບິນຂອງບຸກຄົນທີສາມໂດຍ
ການແຈ້ງໃຫ້ຕົວແທນສົ່ງບິນ ແລະອະທິບາຍເຫດຜົນສໍາ
ລັບການຄັດຄ້ານນັ້ນ. ເລື່ອງນີ້ແມ່ນຈະຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 
30 ວັນທີ່ໄດ້ຮັບໃບບິນ. ຕົວແທນສົ່ງບິນຈະຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັ
ບຜູ້ເຊົ່າເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບການຄັດຄ້ານນັ້ນພາຍໃນ 30 
ວັນຂອງການແຈ້ງການຄັດຄ້ານນັ້ນ. ຜູ້ເຊົ່າຍັງສາມາດຍື່ນຄໍ
າຮ້ອງຮຽນໃຫ້ກັບຫ້ອງການຜູ້ກວດກາການສືບສວນເມືອງຊີອ
າໂຕ (Seattle) ຫຼືນໍາເອົາຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຂຶ້ນ
ສານໄດ້. ຖ້າຜູ້ກວດກາການສືບສວນ ຫຼືສານຕັດສິນໃຫ້ປະໂ
ຫຍດກັບຜູ້ເຊົ່າ, ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຈະຕ້ອງຈ່າຍ
ຄ່າປັບໄໝ. 

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ເຊົ່າ ແລະເຈົ້າຂອງຊັບສິນ
ໃຫ້ເຊົ່າປະກອບມີຄື:

1.   ອົງການ Solid Ground 
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/
ຜູ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງລັດ ແລະລັດຖະບັນຍັດອື່ນໆ.

2.  ສຸນປະຕິບັດການດ້ານກົດໝາຍ (Legal Action Center)
 (ໜ່ວຍບໍລິການຊຸມຊົນຄາໂຕຣິກ - Catholic Community 

Services) 
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຊົ່າທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າທີ່ປະເຊີນໜ້
າກັບການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າ.

3.  Tenants Union (ສະຫະພັນ ຜູ້ ເຊົ່າ)  ແຫ່ງ ລັດ ວໍ ຊິ ງຕັນ 
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງ
ຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າ. ສະຫະພັນຜູ້ເຊົ່າ (Tenants Union) 
ໃຫ້ການຈັດປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ, ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການກັບກຸ່ມທະນາຍຄວາມ ແລະຜູ້ເຊົ່າໃນການຮັບມືກັບຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

4. ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫຍ່ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ 
(Washington State Attorney General’s Office) 
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດທິຕາມກົດໝາຍພາຍໃຕ້ກົດໝ
າຍຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ. 
ຫ້ອງການທະນາຍຄວາມໃຫຍ່ (Attorney General’s 
Office) ຍັງໃຫ້ການບໍລິການຂໍ້ມູນສາຍດ່ວນກັບລູກຄ້າ ເຊິ່ງ
ມີການບັນທຶກເທັບໄວ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເ
ຊົ່າ/ຜູ້ເຊົ່າ, ໂທຫາໝາຍເລກ (206) 464-6811.

5.   ສະມາຄົມເຄຫະສະຖານໃຫ້ເຊົ່າຂອງຣັຖວໍຊິງຕັນ (Rental 
Housing Association of Washington) 
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

 ໃຫ້ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍພາ
ຍໃຕ້ກົດໝາຍຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊ່ົາ/ຜູ້ເຊ່ົາທ່ີຢູ່ອາໄສຂອ
ງລັດວໍຊິງຕັນ ແລະກົດໝາຍ ທ້ອງ ຖ່ິນ ອ່ືນ. 

6.   ສູນ ແກ້ ໄຂ ຂໍ້ ຂັດ ແຍ່ງ ເຂດ ປົກຄອງ ຄິງ (Dispute Resolution 
Center of King County) 
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

 ໃຫ້ການບໍລິການໄກ່ເກ່າຍກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເຊົ່າ. ສູນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເວທີທີ່ເປັນທາງເລືອກອັນໜຶ່ງໃ
ຫ້ກັບລະບົບສານທາງການສໍາລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ່າງໆ.

7.  ຫ້ອງການສິດທິພົນລະເຮືອນຂອງເມືອງຊີອາໂຕ (Seattle 
Office for Civil Rights) 
(206) 684-4500 
www.seattle.gov/civilrights

 ບັງຄັບໃຊ້ຄໍາສັ່ງເຄຫາສະຖານແບບເປີດຂອງເມືອງ ເຊິ່ງປົ
ກປ້ອງຜູ້ເຊົ່າຕໍ່ກັບການດູແລທີ່ເປັນການຈໍາແນກຄວາມແຕກ
ຕ່າງທາງດ້ານເຜົ່າພັນ, ສີຜິວ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ສາດສະໜາ, 
ບັນພະບຸລຸດ, ຕົ້ນກໍາເນີດເຊື້ອຊາດ, ອາຍຸ, ເພດ, 
ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ສະຖານະພາບຂອງພໍ່ແມ່, 
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ການປະຕິເສດຕາມກົດໝາຍ:  ເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເປັນການທົດແທນກົດໝາຍ ແລະກົດຂໍ້ບັງຄັບຕ່າງໆ. ຜູ້ຮ້ອງຂໍແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະກົດລະບຽບທັງໝົດ, ບ່ໍວ່າຈະໄດ້ບັນລະຍາຍໄວ້ໃນເອກະສານ Tip ສະບັບນ້ີ ຫຼືບ່ໍກໍຕາມ.

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ Seattle DCI Tips, Director's 
Rules, ແລະ Seattle Municipal Code ທີ່ເປັນສະບັບທ
າງເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນມີຢູ່ທີ່ໜ້າ "Tools & Resources 
(ເຄື່ອງມືແລະແຫຼ່ງຊ່ວຍເຫຼືອ)" ໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ 
www.seattle.gov/sdci. ສຳເນົາຂອງເອກະສານເຫຼົ່າ
ນີ້ທີ່ເປັນສະບັບຕີພິມ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ 
ທີ່ອ້າງເຖິງໃນເອກະສານ Tip ນີ້, ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ສູນຂໍ້ມູ
ນບໍລິການສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ, ຕັ້ງຢູ່ທີ່ 20th floor 
of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave 
ໃນຍ່ານໃຈກາງເມືອງຊີອາໂຕ, (206) 684-8467.

ການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ

ຮູບແບບທາງເພດ, ອຸດົມການທາງການເມືອງ ຫຼືສະພາ
ບຄວາມພິການທາງດ້ານຄວາມຮູ້ສຶກ, ທາງດ້ານຈິດໃຈ, 
ຫຼືທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃດໜຶ່ງ, ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນພາກທີ 
8, ຫຼືຄົນພິການທີ່ນໍາໃຊ້ຜູ້ນໍາທາງທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ 
ຫຼືໃຊ້ສັດເປັນຕົວພາທາງໃຫ້.

8. ສະພາ ທະນາຍຄວາມ  ເຂດ ປົກຄອງ ຄິງ (King County Bar 
Association)

	 	ຄລິນິກກົດໝາຍເພື່ອນບ້ານ (Neighborhood Legal Clinics) 
 (206) 267-7070 
 www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

ໃຫ້ໂທຫາເພື່ອນັດໝາຍເວລາຂໍການປຶກສາທາງດ້ານ
ກົດໝາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຄລິນິກແມ່ນມີຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ. 
ໃຫ້ໂທຫາລະຫວ່າງເວລາ 9 ໂມງເຊົ້າຫາຕອນທ່ຽງ, 
ວັນຈັນ ຫາ ວັນພະຫັດ.

 	ໂຄງການຍຸຕິທໍາທາງດ້ານເຄຫະສະຖານ (Housing Justice 
Project) 
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

  ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບຜູ້ເຊ່ົາມີລາຍຮັບຕ່ໍາທ່ີຖືກໄລ່ອອກຈາກກ
ານເຊ່ົາ.

 	ໜ່ວຍບໍລິການກົດໝາຍອາສາສະໝັກ (Volunteer Legal 
Services) 
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

  ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນລູກຄ້າທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການໄລ່ອອ
ກຈາກການເຊົ່າຜ່ານທະນາຍຄວາມອາສາສະໝັກ.

9. Washington Landlord Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(888) 753-9150 
www.walandlord.com

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະເດັນຕ່າງໆທີ່ສໍາຄັນໃນລະດັບກວ້າງຂວາງ
ກັບຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ ແລະຜູ້ຈັດການ. 

10. Washington LawHelp (ໜ່ວຍ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ກົດໝາຍ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
www.washingtonlawhelp.org

 ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບປະເດັນທາງດ້
ານເຄຫະສະຖານສະເພາະຕໍ່ກັບລັດວໍຊິງ
ຕັນ, ລວມທັງສິດຂອງຜູ້ເຊົ່າ, ການໄລ່ອອກ, 
ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັງຄົມ ແລະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ, ທີ່ພັກ 
ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ, ຜູ້ຊື້ບ້ານ, ຜູ້ເຊົ່າບ້ານເຄື່ອນທີ່, 
ສານຮ້ອງຮຽນຂະໜາດນ້ອຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພະລັງງານ, 
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ 
ແລະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ສາມາດເຂ້ົາຫາຂ້ໍມູນໄດ້ຜ່ານທ
າງເວັບໄຊທ໌.

11. Washington Multi-Family Housing Association 
(ສະມາຄົມ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ ແບບ ຫຼາຍຄອບຄົວ ແຫ່ງ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(425) 656-9077 
www.wmfha.org

 ເປັນ ຕົວ ແທນ ໃຫ້ ແກ່ ສິດຜົນປະ ໂຫຍ ດຂອງ ເຈົ້າ ຂອງ ຊັບ ສິນ 

ຫຼາຍຄອບຄົວ  ແລະ ບໍລິສັດ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບ ສິນ ຂອງ  ເຂົາ ເຈົ້າ ໃນ ທົ່ວ 
ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ  ໃນ ລະດັບ ລັດຖະບານ ກາງ, ລັດ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ. 

12. Washington Rental Owners Association  
(ສະມາຄົມ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ ລັດ ວໍ ຊິງ ຕັນ) 
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ທົວ ລັດ ທີ່ ສະ ນັບ ສະ ໜູນ ເຈົ້າ ຂອງ ເຮືອນ ເຊົ່າ 
ໃນ ລະດັບ ລັດ,  ໃຫ້ ແຫຼ່ງຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະ ການ ສຶກສາ ຕໍ່ 
ເນື່ອງ  ແກ່ ສະມາຊິກ ຂອງ ຕົນ ,  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ອຸດສາຫະກໍາ ເຮືອນ 
ເຊົ່າ. 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ/
ຜູ້ເຊົ່າແມ່ນມີຢູ່ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງ DPD ຢູ່ທີ່ www.seattle.gov/
dpd/ ເອກະສານຕິພິມ, ປະກອບມີ:

• ສິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ 
ແລະຜູ້ເຊົ່າ 

• ຂໍ້ມູນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນໃຫ້ເຊົ່າ-ຜູ້ເຊົ່າສະບັບແປແລ້ວ 
• ການບໍລິການຜູ້ແປພາສາ 
• ການໄລ່ອອກຈາກການເຊົ່າດ້ວຍສາເຫດອັນມີເຫດຜົນ 

ແລະການຍົກຍ້າຍຜູ້ເຊົ່າ 
• ການຝຶກອົບຮົມການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
• ການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນ


