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SB 5160 – ការណែ�នាំ ំថ្មីី�

និិយមនិយ័
ប�ឹ� ង ស្តីឹ�ពី�ការ កានិក់ាប ់ ដោ�យខុសុ្តីច្បាាប៖់ កិិច្ចច ដំំណើ�ើ រការ បណើ�េ ញណើច្ចញ ប្របឆំាំង នឹឹង អ្ននកិជួួល ដែដំល មិិនឹបានឹបង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល  ឬ បានឹ បំពានឹកិិច្ចចសនឹាជួួលរបស់
ពួួកិណើ�  ។  ម្ចាច ស់ផ្ទះះ� ប្រ�ូវដែ� អ្ននុឹវ�េតាមិកិិច្ចច ដំំណើ�ើ រការ ផ្ទះូ�វច្ចាប់ ណើដំើមិី� ណើសនើសំុ �ុលាការ ប្រប�ល់ មិកិវញិនឹ�វសិទិិ្ធិ របស់ពួួកិណើ� កិនុងការកាន់ឹកាប់ ទ្ធិ�តំាង ជួួល ។

ការការពារអ្ននកជួួល
ស្តីម្រា�បអ់្ននកជួួល៖
ការការពារណើនឹ� អ្ននុឹវ�េចំ្ចណើពា�៖

•	 អ្ននកិជួួលដែដំល ប្រ�ូវបានឹការពារ ណើ�យ Residential Landlord-Tenant Act (ច្ចាប់លំណើ��ា នឹ សប្រម្ចាប់ម្ចាច ស់ផ្ទះះ� និឹង អ្ននកិជួួល )
•	 អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�តំាង ស្នាន ក់ិណើ� ផ្ទះះ� ច្ចល័�
•	 បុ�គល ដែដំល កំិពុួងរស់ណើ� កិនុងកិដែនឹូង ស្នាន ក់ិណើ� បណើ�េ �អាសនឹន  ដំ�ច្ចជា ស�ា គារ មូិ�ដែ�ល  ឬ ទ្ធិ�តំាង ណើបា�ជំុួរុ៖ំ 

o រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ ឬ ណើលើសពួ�ណើនឹ�  រហូ��ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ�មិ�នា ឆាំន ំ2020 ឬ 
o រយៈណើពួល ណើលើសពួ�  30ថ្ងៃ�ៃ ណើប្រកាយ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ណើលើកិដែលងដែ�ពួួកិណើ� ទ្ធិទួ្ធិលបានឹលិ�ិ� ជួ�នឹដំំ�ឹង ឲ្យយ បណើ�េ ញណើច្ចញ 

កិនុងរយៈណើពួល 7ថ្ងៃ�ៃ ។ 

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ មិិនឹអាច្ច បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�ច្ចណើនូា� ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 និឹង ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021៖

•	 ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ អាច្ច នឹឹងមិិនឹ �ិ�ប្របាក់ិ ថ្ងៃ�ូ បង់យឺ�  ឬ �ិ�ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំលមិិនឹទាន់ឹ បង់ ណើ�អំ្នឡុុងណើពួលណើនា� ណើហូើយ 
•	 ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ អាច្ច នឹឹង មិិនឹរាយការ�៍ ណើ�កាន់ឹ អ្ននា��ម្ចាច ស់ផ្ទះះ� ថា អ្ននកិមិិនឹបានឹបង់ប្របាក់ិ  ឬ ថា ប�េឹ ង សេ�ពួ� ការកាន់ឹកាប់ ណើ�យ

�ុសច្ចាប់ដែដំលបានឹ �ក់ិជួ�នឹ ប្របឆំាំងនឹឹង អ្ននកិ  ណើ�យស្នារដែ� អ្ននកិ មិិនឹ បានឹ បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�អំ្នឡុុងណើពួលណើនា� ។  

អ្ននា�� ម្ចាច ស់ដំ�  មិិនឹអាច្ចបណើនាះ ស អ្ននកិ ថា អ្ននកិ មិិនឹបានឹ បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�ច្ចណើនូា� ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021 ណើ�យពិួចារ�
ណើ�ណើលើពាកិយសំុ ជួួល របស់អ្ននកិ ។

ម្ចាច ស់ដំ� បច្ចចុបីនឹន ឬ អ្ននា��  អាច្ច នឹឹង មិិនឹបដិំណើសធ្នូ  មិិនឹណើលើកិទឹ្ធិកិចិ្ច�េ ឲ្យយ�ក់ិពាកិយសំុ  ឬមិិនឹផ្ទះេល់ ទ្ធិ�តំាង ជួួល ណើ�យស្នារដែ�ប្របវ�េិសុ�ភាពួ របស់អ្ននកិណើនា�
ណើទ្ធិ   រមួិទំាង ការបូ�ពាល់ ឬ ការឆ្លូ ង ជំួងឺ COVID-19 ពួ�មុិនឹឬ នាណើពួលបច្ចចុបីនឹន ផ្ទះងដែដំរ។  

ម្ចាច ស់ដំ� បច្ចចុបីនឹន ឬ អ្ននា��  អាច្ច នឹឹង មិិនឹណើសនើសំុ ឬ ពិួចារ� ណើលើកំិ��់ប្រតា ឬ ប្របវ�េិណើវជួជស្នាស្ត្រសេ របស់អ្ននកិ ណើទ្ធិ ណើលើកិដែលងដែ� ពួួកិវា ម្ចានឹភាពួ ចំាបាច់្ច 
ណើ�កិនុងការវាយ�ថ្ងៃមិូ ការណើសនើសំុ របស់អ្ននកិ សប្រម្ចាប់ការស្នាន ក់ិណើ� សមិស្រសប  ឬ ការដែកិដែប្រប សមិស្រសប �មួិយ។

ប្របសិនឹណើបើម្ចាច ស់ដំ�  ឬ អ្ននា�� ម្ចាច ស់ដំ� បំពានឹ ណើ�ណើលើលកិខ��ឌ �ប្រមិូវ ខាងណើលើ អ្ននកិ អាច្ច បេឹង ពួួកិណើ� ពួ�បទ្ធិ រណំើលាភបំពានឹ ណើនឹ� និឹង ឲ្យយពួួកិណើ� បង់ថ្ងៃ�ូណើមិធាវ �  
ឬ ថ្ងៃ�ូចំ្ច�យ កិនុង �ុលាការ ។

ស្តីម្រា�ប ់�ា ស្តី់ផ្ទះះ�៖
ការការពារទំាង ណើនឹ� អ្ននុឹវ�េចំ្ចណើពា�៖

•	 អ្ននកិជួួលដែដំល ប្រ�ូវបានឹការពារ ណើ�យ Residential Landlord-Tenant Act
•	 អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�តំាង ស្នាន ក់ិណើ� ផ្ទះះ� ច្ចល័�
•	 បុ�គល ដែដំល កំិពុួងរស់ណើ� កិនុងកិដែនឹូង ស្នាន ក់ិណើ� បណើ�េ �អាសនឹន  ដំ�ច្ចជា ស�ា គារ មូិ�ដែ�ល  ឬ ទ្ធិ�តំាង ណើបា�ជំុួរុ៖ំ 

o រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ ឬ ណើលើសពួ�ណើនឹ�  រហូ��ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ�មិ�នា ឆាំន ំ2020 ឬ 
o រយៈណើពួល ណើលើសពួ�  30ថ្ងៃ�ៃ ណើប្រកាយ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ណើលើកិដែលងដែ�ពួួកិណើ� ទ្ធិទួ្ធិលបានឹលិ�ិ� ជួ�នឹដំំ�ឹង ឲ្យយ បណើ�េ ញណើច្ចញ 

កិនុងរយៈណើពួល 7ថ្ងៃ�ៃ ។
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ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ ជួួល មិិនឹអាច្ច បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�ច្ចណើនូា� ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 និឹង ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021៖

•	 អ្ននកិ អាច្ច នឹឹងមិិនឹ �ិ�ប្របាក់ិ ថ្ងៃ�ូ បង់យឺ�  ឬ �ិ�ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំលមិិនឹទាន់ឹបង់ ណើ�អំ្នឡុុងណើពួលណើនា�ណើទ្ធិ  ណើហូើយ 
•	 អ្ននកិអាច្ច នឹឹង មិិនឹរាយការ�៍ ណើ�កាន់ឹ អ្ននា��ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិជួួល ថា អ្ននកិជួួល មិិនឹបានឹបង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល   ឬ ថាអ្ននកិ បានឹ �ក់ិ ពាកិយ ប�េឹ ង សេ�

ពួ� ការកាន់ឹកាប់ ណើ�យ�ុសច្ចាប់  ណើ�យស្នារដែ� អ្ននកិជួួល មិិនឹ បានឹ បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�អំ្នឡុុងណើពួលណើនា� ។  

អ្ននកិអាច្ចនឹឹង មិិនឹ បណើនាះ សអ្ននា�� អ្ននកិជួួល បានឹណើទ្ធិ ថាពួួកិណើ� មិិនឹបានឹបង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើ�ច្ចណើនូា� ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021 ណើ�យ
ពិួចារ�ណើ�ណើលើពាកិយសំុ ជួួល របស់ពួួកិណើ� ។

អ្ននកិអាច្ច នឹឹង មិិនឹបដិំណើសធ្នូ  មិិនឹណើលើកិទឹ្ធិកិចិ្ច�េ ឲ្យយ�ក់ិ ពាកិយសំុ  ឬមិិនឹផ្ទះេល់ ទ្ធិ�តំាង ជួួល ណើ�យស្នារដែ�ប្របវ�េិសុ�ភាពួ របស់អ្ននកិជួួល បច្ចចុបីនឹន ឬ អ្ននា��ណើនា�
ណើទ្ធិ    រមួិទំាង ការ បូ�ពាល់ ឬ ការឆ្លូ ង ជំួងឺ COVID-19 ពួ�មុិនឹឬ នាណើពួលបច្ចចុបីនឹន ផ្ទះងដែដំរ។   

អ្ននកិអាច្ច នឹឹង មិិនឹណើសនើសំុ ឬ ពិួចារ� ណើលើកំិ��់ប្រតា ឬ ប្របវ�េិណើវជួជស្នាស្ត្រសេ របស់អ្ននកិ ណើទ្ធិ ណើលើកិដែលងដែ� ពួួកិវា ម្ចានឹភាពួ ចំាបាច់្ច ណើ�កិនុងការវាយ�ថ្ងៃមិូ ការ
ណើសនើសំុ របស់អ្ននកិ សប្រម្ចាប់ការស្នាន ក់ិណើ� សមិស្រសប  ឬ ការដែកិដែប្រប សមិស្រសប �មួិយ។ 

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ រណំើលាភ បំពានឹ ណើ�ណើលើលកិខ��ឌ �ប្រមិូវ ខាងណើលើ អ្ននកិជួួល បច្ចចុបីនឹន ឬ អ្ននា��របស់អ្ននកិ អាច្ច បេឹង អ្ននកិ ពួ�បទ្ធិ រណំើលាភបំពានឹ ណើនឹ� និឹង ឲ្យយអ្ននកិ 
បង់ថ្ងៃ�ូ ណើមិធាវ � ឬ ថ្ងៃ�ូចំ្ច�យ កិនុង �ុលាការ ។

ណែផ្ទះនិការទូូទាត់ ់ស្តីងម្រា�ក់
ស្តីម្រា�បអ់្ននកជួួល៖
ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ម្ចានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹ សប្រម្ចាប់៖

•	 អ្ននកិជួួលដែដំល ប្រ�ូវបានឹការពារ ណើ�យ Residential Landlord-Tenant Act
•	 អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�តំាង ស្នាន ក់ិណើ� ផ្ទះះ� ច្ចល័�
•	 បុ�គល ដែដំល កំិពុួងរស់ណើ� កិនុងកិដែនឹូង ស្នាន ក់ិណើ� បណើ�េ �អាសនឹន  ដំ�ច្ចជា ស�ា គារ មូិ�ដែ�ល  ឬ ទ្ធិ�តំាង ណើបា�ជំុួរុ៖ំ 

o រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ ឬ ណើលើសពួ�ណើនឹ�  រហូ��ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ�មិ�នា ឆាំន ំ2020 ឬ 
o រយៈណើពួល ណើលើសពួ�  30ថ្ងៃ�ៃ ណើប្រកាយ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ណើលើកិដែលងដែ�ពួួកិណើ� ទ្ធិទួ្ធិលបានឹលិ�ិ� ជួ�នឹដំំ�ឹង អំ្នពួ�ការ បណើ�េ ញណើច្ចញ 

កិនុងរយៈណើពួល 7ថ្ងៃ�ៃ ។

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ ម្ចានឹ ប្របាក់ិឈ្នួនួល មិិនឹទាន់ឹបង់ណើ�សល់ដែដំល បានឹ បងគរ កិនុងច្ចណើនូា�ថ្ងៃ�ៃ ទ្ធិ� 1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021 ម្ចាច ស់ដំ�របស់អ្ននកិ 
ប្រ�ូវដែ� ផ្ទះេល់ ជួ�នឹអ្ននកិ នឹ�វ កាលវភិា� សមិស្រសបសប្រម្ចាប់ការទ្ធិ�ទា�់សង ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំលមិិនឹទាន់ឹ បង់ ណើនា� ។  សប្រម្ចាប់ កាលវភិា� ទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ដែដំល
ប្រ�ូវពិួចារ�ឲ្យយបានឹសមិស្រសប ការបង់ប្របាក់ិ ប្របចំាដែ�របស់អ្ននកិ ណើប្រកាមិ ដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់សង  មិិនឹអាច្ច ណើលើសពួ�ចំ្ចនួឹនឹ មួិយ ភា� ប� ថ្ងៃនឹ ការ�ិ� ប្របាក់ិឈ្នួនួល 
ប្របចំាដែ�របស់អ្ននកិ ណើទ្ធិ  ណើ�ណើពួល អ្ននកិ មិិនឹអាច្ចបង់ប្របាក់ិបានឹ ។   ឧទាហូរ�៍ ប្របសិនឹណើបើ ប្របាក់ិឈ្នួនួល របស់អ្ននកិ ម្ចានឹចំ្ចនួឹនឹ  $1,500 កិនុងមួិយដែ�  ណើ�អំ្នឡុុង
ណើពួល ជំួងឺរា��ា�  ណើ�ណើពួលអ្ននកិមិិនឹអាច្ច បង់ប្របាក់ិ បានឹ  អ្ននកិ អាច្ច នឹឹង មិិនឹ ទ្ធិទួ្ធិលបានឹដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ដែដំល�ប្រមិូវ ឲ្យយអ្ននកិបង់ប្របាក់ិ ណើលើស ពួ�  
$500 កិនុងមួិយដែ�  (1/3 ថ្ងៃនឹ ការ�ិ� ថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល ប្របចំាដែ� របស់អ្ននកិ ) ណើដំើមិី�ឲ្យយប្រ�ប់ចំ្ចនួឹនឹ ណើនា�ណើទ្ធិ ។ 

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ មិិនឹទ្ធិទួ្ធិលយកិលកិខ��ឌ  ទ្ធិ�ទា�់សង សមិស្រសប កិនុងរយៈណើពួល  14ថ្ងៃ�ៃ ណើនា�ណើទ្ធិ  ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ អាច្ច នឹឹង ចាប់ណើផ្ទះេើមិ នឹ��ិវធិ្នូ� ច្ចាប់ ណើ�កិនុង
�ុលាការ ណើដំើមិី� បណើ�េ ញអ្ននកិណើច្ចញ (ណើ�ថា unlawful detainer action (ប�េឹ ងសេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ ណើ�យ�ុសច្ចាប់) )។  កិរ�� កាន់ឹកាប់ ណើ�យ
�ុសច្ចាប់  �ប្រមិូវ ឲ្យយ ម្ចានឹនឹ��ិវធិ្នូ��ុលាការ ពិួណើសស  ណើហូើយអាច្ច ដំំណើ�ើ រការ យូ៉ាង ឆាំប់រហ័ូស ណើ�កិនុង ប្របព័ួនឹ ិ�ុលាការ ។  ណើ�កិនុងប្របណើទ្ធិស មួិយចំ្ចនួឹនឹ  
Eviction Resolution Pilot Program (កិមិមវធិ្នូ�ស្នាកិលីង ដំំណើ��ស្រស្នាយ បណើ�េ ញណើច្ចញ ) �ប្រមិូវ ឲ្យយម្ចាច ស់ដំ�របស់អ្ននកិ ចា�់វធិានឹការ នានា ណើដំើមិី� សណើប្រមិច្ច
បានឹ ការប្រពួមិណើប្រពួៀង មួិយជាមួិយអ្ននកិ  ពាក់ិព័ួនិឹនឹឹង ការទ្ធិ�ទា�់ សង ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំល មិិនឹទាន់ឹបង់  មុិនឹណើពួលម្ចាច ស់ដំ�របស់អ្ននកិ អាច្ច �ក់ិពាកិយ ប�េឹ ង សេ�ពួ�
ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ�ុសច្ចាប់ ប្របឆំាំង នឹឹង អ្ននកិ ។

ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់ប្របាក់ិ ប្រ�ូវដែ� ៖

•	 មិិនឹ�ប្រមិូវឲ្យយ បង់ប្របាក់ិ រហូ��ដំល់រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ បនាះ ប់ ពួ� ដែផ្ទះនឹការណើនឹ� ប្រ�ូវបានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹអ្ននកិ 
•	 រូាប់រង ណើលើថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល  និឹង មិិនឹ ដែមិនឹជា ថ្ងៃ�ូ បង់យឺ�  ថ្ងៃ�ូ ណើមិធាវ � ឬថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល និឹង ការ�ិ�ប្របាក់ិណើផ្ទះេងណើទ្ធិៀ� 
•	 អ្ននុឹញ្ញាា �ឲ្យយម្ចានឹការបង់ប្របាក់ិ ពួ�ប្របភពួ ធ្នូនឹធានឹចំ្ច�� ល  ឬ ពួ� អ្នងគការ មិិនឹរកិប្របាក់ិចំ្ចណើ�ញ  ប្រកិមុិជំួនំុឹឬ អ្នងគការ ស្នាសនា  ឬ អ្នងគភាពួ រ�ា ភិបាល  និឹង 
•	 មិិនឹម្ចានឹលកិខ��ឌ  ណើ�ណើលើ ៖

o ការអ្ននុឹណើលាមិតាមិ កិិច្ចច ប្រពួមិណើប្រពួៀង ជួួល របស់អ្ននកិ 
o ការបង់ប្របាក់ិណើមិធាវ �  ថ្ងៃ�ូ ចំ្ច�យកិនុង �ុលាការ  ឬថ្ងៃ�ូ ចំ្ច�យ ពាក់ិព័ួនឹិនឹឹងប�េឹ ង វវិាទ្ធិ  ប្របសិនឹណើបើ អ្ននកិ មិិនឹបានឹ អ្ននុឹវ�េតាមិ កិិច្ចច 

ប្រពួមិណើប្រពួៀង ជួួល 
o លកិខ��ឌ �ប្រមិូវ ដែដំលអ្ននកិ �ក់ិពាកិយសំុ អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹរ�ា ភិបាល  ឬ ផ្ទះេល់ ភសេុតាង បញ្ញាជ ក់ិ ថា អ្ននកិ កំិពុួងទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ឬ បានឹទ្ធិទួ្ធិល 

អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹរ�ា ភិបាល  ឬ
o ការល�បង់សិទ្ធិិិ កិនុងការទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ការជួ�នឹ ដំំ�ឹង អំ្នពួ�ការបណើ�េ ញណើច្ចញ  និឹង ការជួួនឹដំំ�ឹង និឹង ឱកាស កិនុងការណើឆ្លូើយ�បណើ�នឹឹង 

ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ �ុសច្ចាប់  មុិនឹណើពួល ម្ចាច ស់ដំ�របស់អ្ននកិអាច្ច ទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ណើសច្ចកិេ�បង្គាគ ប់ ឲ្យយបណើ�េ ញណើច្ចញ ប្របឆំាំង នឹឹង អ្ននកិ  
(ណើ�ថា ដំ�កាបង្គាគ ប់ សងសំ�ង )។
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ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិ មិិនឹអ្ននុឹវ�េកា�ពួវកិិច្ចច បង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ណើប្រកាមិដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់ សងប្របាក់ិណើទ្ធិ   ម្ចាច ស់ដំ�របស់អ្ននកិ អាច្ច នឹឹង �ក់ិពាកិយ សំុ ការទ្ធិ�ទា�់សំ�ង ពួ� 
Landlord Mitigation Program (កិមិមវធិ្នូ�បនឹិួរបនឹថយ សប្រម្ចាប់ ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�) (ណើមិើលដែផ្ទះនកិខាងណើប្រកាមិថ្ងៃនឹ ទំ្ធិព័ួរណើនឹ�) ឬ បនឹេនឹ��ិវធិ្នូ�ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ 
�ុសច្ចាប់  សថិ�ណើប្រកាមិ លកិខ��ឌ  �ប្រមិូវ ណើប្រកាមិកិមិមវធិ្នូ� Eviction Resolution Pilot Program (ណើមិើលទំ្ធិព័ួរ 4)។ 

ប្របសិនឹណើបើជំួនួឹយ ប្របាក់ិឈ្នួនួល ពួ� កិមិមវធិ្នូ� សហូព័ួនឹិ រដំា មិ�ល�ា នឹ វស័ិយ ឯកិជួនឹ  និឹងស្នាថ ប័នឹ មិិនឹរកិប្របាក់ិ ចំ្ច�� ល អាច្ច ម្ចានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹបានឹ  ណើនា�អ្ននកិនិឹង 
ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ អាច្ច បនឹេ ដែសវងរកិ ប្របាក់ិ ឈ្នួនួល ណើដំើមិី� កា�់បនឹថយ  ឬ លប់បំបា�់ សមិ�ុលយ ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំល មិិនឹទាន់ឹបានឹបង់។ 

ណើ�កិនុងប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ ណើ�យ �ុសច្ចាប់ �ុលាការ ប្រ�ូវដែ� ពិួចារ� ស្នាថ នឹភាពួរបស់អ្ននកិ  រមួិទំាង ប្របាក់ិចំ្ច�� ល ដែដំលបានឹ�យចុ្ច�  និឹងការ
ចំ្ច�យដែដំលបានឹណើកិើនឹណើឡុើង ណើ�យស្នារដែ�ជំួងឺ  COVID-19 និឹង លកិខ��ឌ  ដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់ សង ប្របាក់ិ ដែដំលបានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹ ។

ប្របសិនឹណើបើម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ មិិនឹផ្ទះេល់ ឲ្យយអ្ននកិនឹ�វ ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់ សងប្របាក់ិ   ដំ�ច្ចម្ចានឹ ដែច្ចង កិនុងឯកិស្នារណើនឹ� ណើទ្ធិ  អ្ននកិអាច្ច នឹឹង ណើលើកិណើឡុើង អំ្នពួ�បញ្ញាា ណើនឹ� មិកិ
ណើធ្នូវើជា ការការពារ ណើ� កិនុង�ុលាការ  ប្របសិនឹណើបើ ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ �ក់ិពាកិយ សំុ នឹ��ិវធិ្នូ� ផ្ទះូ�វច្ចាប់ ណើដំើមិី� បណើ�េ ញ អ្ននកិ ណើច្ចញ ណើ�យស្នារដែ� ការមិិនឹបង់ប្របាក់ិ
ឈ្នួនួល  ណើហូើយណើ�ប្រកិមិ អាច្ច បញ្ឈឈប់ ការបណើ�េ ញណើច្ចញណើនា�បានឹ ។

ស្តីម្រា�ប�់ា ស្តី់ផ្ទះះ�៖
ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ  ម្ចានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹ សប្រម្ចាប់៖

•	 អ្ននកិជួួលដែដំល ប្រ�ូវបានឹការពារ ណើ�យ Residential Landlord-Tenant Act
•	 អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�តំាង ស្នាន ក់ិណើ� ផ្ទះះ� ច្ចល័�
•	 បុ�គល ដែដំល កំិពុួងរស់ណើ� កិនុងកិដែនឹូង ស្នាន ក់ិណើ� បណើ�េ �អាសនឹន  ដំ�ច្ចជា ស�ា គារ មូិ�ដែ�ល  ឬ ទ្ធិ�តំាង ណើបា�ជំុួរុ៖ំ 

o រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ ឬ ណើលើសពួ�ណើនឹ�  រហូ��ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ�មិ�នា ឆាំន ំ2020 ឬ 
o រយៈណើពួល ណើលើសពួ�  30ថ្ងៃ�ៃ ណើប្រកាយ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ណើលើកិដែលងដែ�ពួួកិណើ� ទ្ធិទួ្ធិលបានឹលិ�ិ� ជួ�នឹដំំ�ឹង អំ្នពួ� ការ បណើ�េ ញណើច្ចញ 

កិនុងរយៈណើពួល 7ថ្ងៃ�ៃ ។

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិជួួល ម្ចានឹ ប្របាក់ិឈ្នួនួល មិិនឹទាន់ឹបង់ណើ�សល់ដែដំល បានឹ បងគរ កិនុងច្ចណើនូា�ថ្ងៃ�ៃ ទ្ធិ� 1 ដែ� មិ�នា ឆាំន ំ2020 ដំល់ ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ� ធ្នូន� ឆាំន ំ2021 អ្ននកិ ប្រ�ូវដែ� ផ្ទះេល់ 
ជួ�នឹ ពួួកិណើ� នឹ�វ កាលវភិា� សមិស្រសបសប្រម្ចាប់ការទ្ធិ�ទា�់សង ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំលមិិនឹទាន់ឹ បង់ ណើនា� ។  សប្រម្ចាប់ កាលវភិា� ទ្ធិ�ទា�់សង ដែដំលប្រ�ូវពិួចារ�
ឲ្យយបានឹសមិស្រសប ការបង់ប្របាក់ិប្របចំាដែ�របស់អ្ននកិ ណើប្រកាមិ ដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ   មិិនឹអាច្ច ណើលើសពួ�ចំ្ចនួឹនឹ មួិយភា�ប� ថ្ងៃនឹ ការ�ិ� ប្របាក់ិឈ្នួនួល ប្របចំាដែ�
របស់អ្ននកិជួួល ណើទ្ធិ  ណើ�ណើពួល អ្ននកិជួួល មិិនឹអាច្ចបង់ប្របាក់ិបានឹ ។   ឧទាហូរ�៍ អ្ននកិជួួលម្ចាន ក់ិ ដែដំល ប្របាក់ិឈ្នួនួល របស់គា�់ ម្ចានឹចំ្ចនួឹនឹ  $1,500 កិនុងមួិយដែ�  ណើ�
អំ្នឡុុងណើពួល ជំួងឺរា��ា�  ណើ�ណើពួលគា�់ មិិនឹអាច្ច បង់ប្របាក់ិ បានឹ  អាច្ច នឹឹង មិិនឹ ទ្ធិទួ្ធិលបានឹដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ដែដំល�ប្រមិូវ ឲ្យយគា�់បង់ប្របាក់ិ ណើលើស ពួ�  
$500 កិនុងមួិយដែ�  (1/3 ថ្ងៃនឹ ការ�ិ� ថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល ប្របចំាដែ� របស់អ្ននកិ ) ណើដំើមិី� ប្រ�ប់តាមិចំ្ចនួឹនឹកំិ��់ បានឹណើទ្ធិ ។ 

ប្របសិនឹណើបើអ្ននកិជួួល មិិនឹទ្ធិទួ្ធិលយកិលកិខ��ឌ  ទ្ធិ�ទា�់សង សមិស្រសប កិនុងរយៈណើពួល  14ថ្ងៃ�ៃ ណើនា�ណើទ្ធិ  ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�របស់អ្ននកិ អាច្ច នឹឹង ចាប់ណើផ្ទះេើមិ នឹ��ិវធិ្នូ� តាមិផ្ទះូ�វ 
ច្ចាប់ ណើ�កិនុង�ុលាការ ណើដំើមិី� បណើ�េ ញពួួកិណើ� ណើច្ចញ (ណើ�ថា ប�េឹ ងសេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ ណើ�យ�ុសច្ចាប់ )។ ណើ�កិនុងណើខានឹធ្នូ� មួិយចំ្ចនួឹនឹ  កិមិមវធិ្នូ�  Eviction 
Resolution Pilot Program �ប្រមិូវ ឲ្យយអ្ននកិ ចា�់វធិានឹការ នានា ណើដំើមិី� សណើប្រមិច្ចបានឹ ការប្រពួមិណើប្រពួៀង មួិយជាមួិយអ្ននកិជួួល  ពាក់ិព័ួនិឹនឹឹង ការទ្ធិ�ទា�់ សង 
ប្របាក់ិឈ្នួនួល ដែដំល មិិនឹទាន់ឹបង់  មុិនឹណើពួលអ្ននកិ អាច្ច �ក់ិពាកិយ ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ�ុសច្ចាប់ ប្របឆំាំង នឹឹង ពួួកិណើ�  (ណើមិើលទំ្ធិព័ួរ 4)។

ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ប្រ�ូវដែ� ៖

•	 មិិនឹ�ប្រមិូវឲ្យយ បង់ប្របាក់ិ រហូ��ដំល់រយៈណើពួល  30ថ្ងៃ�ៃ បនាះ ប់ ពួ� ដែផ្ទះនឹការណើនឹ� ប្រ�ូវបានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹអ្ននកិជួួល 
•	 រូាប់រង ណើលើថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល  និឹង មិិនឹ ដែមិនឹជា ថ្ងៃ�ូ បង់យឺ�  ថ្ងៃ�ូ ណើមិធាវ � ឬ ថ្ងៃ�ូ ឈ្នួនួល និឹង ការ�ិ�ប្របាក់ិណើផ្ទះេងណើទ្ធិៀ�
•	 អ្ននុឹញ្ញាា �ឲ្យយម្ចានឹការបង់ប្របាក់ិ ពួ�ប្របភពួ ធ្នូនឹធានឹចំ្ច�� ល  ឬ ពួ� អ្នងគការ មិិនឹរកិប្របាក់ិចំ្ចណើ�ញ  ប្រកិមុិជំួនំុឹឬ អ្នងគការ ស្នាសនា  ឬ អ្នងគភាពួ រ�ា ភិបាល  និឹង 
•	 មិិនឹម្ចានឹលកិខ��ឌ  ណើ�ណើលើ ៖

o ការអ្ននុឹណើលាមិរបស់អ្ននកិ ជួួល ណើ�តាមិ កិិច្ចច ប្រពួមិណើប្រពួៀង ជួួល 
o ការបង់ប្របាក់ិណើមិធាវ �  ថ្ងៃ�ូ ចំ្ច�យកិនុង�ុលាការ ឬ ថ្ងៃ�ូ ចំ្ច�យ ពាក់ិព័ួនឹិនឹឹងប�េឹ ង វវិាទ្ធិ  ប្របសិនឹណើបើ ពួួកិណើ� មិិនឹបានឹ អ្ននុឹវ�េតាមិ កិិច្ចច 

ប្រពួមិណើប្រពួៀង ជួួល 
o លកិខ��ឌ �ប្រមិូវ ដែដំលអ្ននកិ ជួួល�ក់់ិពាកិយសំុ អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹរ�ា ភិបាល  ឬ ផ្ទះេល់ ភសេុតាង បញ្ញាជ ក់ិ ថា ពួួកិណើ� កំិពុួងទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ឬ បានឹ

ទ្ធិទួ្ធិល អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹរ�ា ភិបាល  ឬ
o ការល�បង់សិទ្ធិិិ របស់អ្ននកិជួួល កិនុងការទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ការជួ�នឹ ដំំ�ឹង អំ្នពួ�ការបណើ�េ ញណើច្ចញ  និឹង ការជួ�នឹ ដំំ�ឹង និឹង ឱកាស កិនុងការ

ណើឆ្លូើយ�បណើ�នឹឹង ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ �ុសច្ចាប់  មុិនឹណើពួល អ្ននកិអាច្ច ទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ណើសច្ចកិេ�បង្គាគ ប់ ឲ្យយបណើ�េ ញណើច្ចញ ប្របឆំាំង 
នឹឹង ពួួកិណើ�  (ណើ�ថា ដំ�កាបង្គាគ ប់ សងសំ�ង )។

Landlord Mitigation Program (LMP, កិមិមវធិ្នូ�បនឹិួរបនឹថយ សប្រម្ចាប់ ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�): (https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/
landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/)

Department of Commerce (ប្រកិសួង ពា�ិជួជ កិមិម ) ផ្ទះេល់ព័ួ�៌ម្ចានឹ អំ្នពួ�កិមិមវធិ្នូ�   LMP ណើ�ណើលើណើ�ហូទំ្ធិព័ួររបស់�ូួនឹ។ SB 5160 បានឹបដែនឹថមិភាស្នាណើដំើមិី� ពួប្រង�កិ
វសិ្នាលភាពួ ថ្ងៃនឹ កិមិមវធិ្នូ�  LMP ដំ�ច្ចម្ចានឹសណើងខប ណើ�កិនុង ទំ្ធិព័ួរ បនាះ ប់៖ 

https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/landlord-fund-programs/landlord-mitigation-program/
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ម្ចាច ស់ផ្ទះះ� អាច្ច ដែសវងរកិ ការទ្ធិ�ទា�់សំ�ង ពួ�កិមិមវធិ្នូ�  LMP នឹ�វទឹ្ធិកិប្របាក់ិ ចំ្ចនួឹនឹ  $15,000 ជា ប្របាក់ិឈ្នួនួលមិិនឹទាន់ឹ បង់  ដែដំលបានឹ បងគរណើ�ច្ចណើនូា� ថ្ងៃ�ៃ ទ្ធិ�1 ដែ� 
មិ�នា ឆាំន ំ 2020 ដំល់ថ្ងៃ�ៃទ្ធិ�30 ដែ�ធ្នូនួ ឆាំន ំ 2021 ប្របសិនឹណើបើ ៖ 

•	 អ្ននកិជួួល បានឹសម័ប្រ�ចិ្ច�េ ចាកិណើច្ចញ  ឬ ណើបា�បង់សិទ្ធិិិជួួល  (បុូដែនឹេមិិនឹដែមិនឹណើ�យស្នារ ដែ� ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់�ុសច្ចាប់) និឹង ម្ចានឹ
ប្របាក់ិចំ្ច�� លទាប ធ្នូនឹធានឹ ម្ចានឹកិប្រមិិ�  ឬជួួបប្របទ្ធិ� ភាពួ លំបាកិ  ឬ 

•	 អ្ននកិជួួល មិិនឹណើគារពួ តាមិ ដែផ្ទះនឹការ ទ្ធិ�ទា�់សងប្របាក់ិ ដែដំលបានឹដែច្ចង ខាងណើលើ សិទិិ្ធិជួួលមិិនឹ ប្រ�ូវបានឹ បញ្ឈច ប់ណើ�ណើពួលណើនា� ឬ ណើ�ណើពួល 
ទ្ធិ�ទា�់សង។   

ម្ចាច ស់ផ្ទះះ�ដែដំល ទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ការទ្ធិ�ទា�់ សង ពួ� កិមិមវធិ្នូ� LMP អាច្ចនឹឹង មិិនឹចា�់វធិានឹការ ផ្ទះូ�វច្ចាប់  ឬ តាមិទារប្របាក់ិប្រប ឆំាំងនឹឹង អ្ននកិជួួល  ណើ�យស្នារ 
ការ��ច្ចខា�  ឬ ប្របាក់ិឈ្នួនួលដែដំល មិិនឹទាន់ឹបង់ ។ 

Eviction Resolution Pilot Program (ERPP)
SB 5160 ណើប្របើប្របាស់កិមិមវធិ្នូ�  Eviction Resolution Pilot Program តាមិផ្ទះូ�វ�ុលាការ ដែដំល កំិពុួងដំំណើ�ើ រការ នាណើពួលបច្ចចុបីនឹន ណើ�កិនុង ណើខានឹធ្នូ� ចំ្ចនួឹនឹ ប្របំាមួិយ ៖  
Clark, King, Pierce, Snohomish, Spokane, និឹង  Thurston។ ERPP �ប្រមិូវ ឲ្យយម្ចាច ស់ដំ� �ិ��ំប្របឹងដែប្របង សណើប្រមិច្ច បានឹនឹ�វ កិិច្ចច ប្រពួមិណើប្រពួៀង ជាមួិយ អ្ននកិជួួល    សេ�ពួ�
ដែផ្ទះនឹការទ្ធិ�ទា�់សង ប្របាក់ិឈ្នួនួល មិិនឹទាន់ឹបង់  តាមិរយៈ ការច្ចរចាណើ�យផ្ទាះ ល់  ការសប្រមិុ� សប្រមិួល  ឬ ការសប្រមិបសប្រមិួល តាមិរយៈ Dispute Resolution 
Center (មិជួឈមិ�ឌ លណើ��ស្រស្នាយវវិាទ្ធិ) ប្របចំា ណើខានឹធ្នូ�  មុិនឹណើពួល  ពួួកិណើ� ប្រ�ូវបានឹអ្ននុឹញ្ញាា � ឲ្យយ�ក់ិពាកិយប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ�ុស ច្ចាប់  
ណើ�យស្នារ ការ មិិនឹបង់ប្របាក់ិឈ្នួនួល ។ ��ៈដែដំល  ERPP ដំំណើ�ើ រការ នាណើពួលបច្ចចុបីនឹនណើ�កិនុង ណើខានឹធ្នូ�  ស្នាកិលីង ទំាង ប្របំាមួិយ  ដំ�ច្ចម្ចានឹដែច្ចង ខាងណើលើ SB 
5160 �ប្រមិូវ ឲ្យយ  Administrative Office of the Courts (ការយិ៉ាល័យរដំាបាល �ុលាការ ) ទាក់ិទ្ធិង ណើ�កាន់ឹ មិជួឈមិ�ឌ ល ណើ��ស្រស្នាយវវិាទ្ធិ ណើ�កិនុង ណើខានឹធ្នូ� 
នឹ�មួិយៗដែដំល បណើងើើ�កិមិមវធិ្នូ�  ERPP។

�ូឹមិស្នារ សណើងខប ទ្ធិ�ណើ�ដំំប�ង សេ�ពួ� កិមិមវធិ្នូ�ណើនឹ�  អាច្ច ម្ចានឹណើ�ទ្ធិ�ណើនឹ� ៖ https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20
Program%20Overview.pdf

ណើប្រកាមិកិមិមវធិ្នូ� ERPP ម្ចាច ស់ផ្ទះះ� ប្រ�ូវ ៖ 

- ផ្ទះេល់ការជួ�នឹដំំ�ឹង ដំល់ អ្ននកិជួួល អំ្នពួ� កិមិមវធិ្នូ�  ERPP។ អ្ននកិជួួលប្រ�ូវ ដែ� រកិាទុ្ធិកិ ភសេុតាង បញ្ញាជ ក់ិអំ្នពួ� ណើសវាកិមិម  ឬ ការបញ្ឈជ� នឹ ដំំ�ឹង តាមិ
ថ្ងៃប្របស�� យ៍។

- រមួិបញ្ឈច� លនឹ�វ ព័ួ�៌ម្ចានឹ ដំ�ច្ចខាងណើប្រកាមិ ណើ�កិនុងការជួ�នឹដំំ�ឹង ៖ 
o ព័ួ�៌ម្ចានឹទំ្ធិនាក់ិទំ្ធិនឹង សប្រម្ចាប់ មិជួឈមិ�ឌ លណើ��ស្រស្នាយ វវិាទ្ធិតាមិមិ�ល�ា នឹ   
o ព័ួ�៌ម្ចានឹទំ្ធិនាក់ិទំ្ធិនឹង សប្រម្ចាប់ �ណើប្រម្ចាងយុ�េិធ្នូម៌ិលំណើ��ា នឹ សប្រម្ចាប់ ណើខានឹធ្នូ� ឬ អ្នងគការ ទ្ធិ�ទំាងរដំា ដែដំល ផ្ទះេល់ណើសវាគំាពារសិទ្ធិិិ 

លំណើ��ា នឹ សប្រម្ចាប់ អ្ននកិស្នាន ក់ិណើ�ដែដំ ល ម្ចានឹ ប្របាក់ិ ចំ្ច�� លទាប  ការបញ្ញាជ ក់ិ ថា ការជួ�នឹដំំ�ឹង ម្ចានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹ ជាភាស្នាច្ចប្រមិុ� ណើ�ណើលើ 
ណើ�ហូទំ្ធិព័ួររបស់ ណើយើង  ណើ�ទ្ធិ�ណើនឹ�៖  

o ព័ួ�៌ម្ចានឹទំ្ធិនាក់ិទំ្ធិនឹង សប្រម្ចាប់ ម្ចាច ស់ដំ�  ណើមិធាវ �របស់ម្ចាច ស់ដំ�  ប្របសិនឹណើបើម្ចានឹ  និឹង អ្ននកិជួួល  និឹង 
o ការបញ្ញាជ ក់ិថា  ការ�កិខានឹមិិនឹបានឹណើឆ្លូើយ�បនឹឹងការជួ�នឹដំំ�ឹងណើនឹ�កិនុងរយៈណើពួល 14ថ្ងៃ�ៃ អាច្ចនឹឹងនំាឲ្យយម្ចានឹការ�ក់ិពាកិយ ប�ឹឹង

សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ �ុសច្ចាប់ ណើ�កាន់ឹ �ុលាការ។
- ណើពួលណើនា� ម្ចាច ស់ដំ� ប្រ�ូវដែ� ណើផ្ទះើើណើសច្ចកិេ�ច្ចមិូង ការជួ�នឹដំំ�ឹង ណើ�កាន់ឹ មិជួឈមិ�ឌ ល ណើ��ស្រស្នាយវវិាទ្ធិ តាមិមិ�ល�ា នឹ  និឹងទ្ធិទួ្ធិលបានឹ លិ�ិ�បញ្ញាជ ក់ិ 

អំ្នពួ�ការច្ច�លរមួិ  មុិនឹណើពួល នំាយកិ ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់�ុសច្ចាប់ �មួិយ ណើ�កាន់ឹ សវនាការ ណើ�ចំ្ចណើពា�មុិ� �ុលាការ ។ 

ស្តីិទូិិកនុងការពីិដោម្រា�� ដោ�បល់
�ុលាការ ប្រ�ូវដែ� ដែ�ងតំាងណើមិធាវ � ឲ្យយណើធ្នូវើជា�ំ�ង អ្ននកិជួួលទ្ធិ�ទាល់ប្រកិ  ណើ�កិនុង នឹ��ិវធិ្នូ�ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការ កាន់ឹកាប់ ណើ�យ �ុសច្ចាប់  សថិ�ណើប្រកាមិមិ�លនិឹធិ្នូ
ដែដំលម្ចានឹផ្ទះេល់ជួ�នឹ ។  អ្ននកិជួួលទ្ធិ�ទាល់ប្រកិ  �ឺជា អ្ននកិ ដែដំលទ្ធិទួ្ធិលបានឹ ប្របណើភទ្ធិ ជំួនួឹយ ស្នាធារ�ៈដំ�ច្ចខាងណើប្រកាមិ ឬ ម្ចានឹ ប្របាក់ិចំ្ច�� លប្របចំាឆាំន ំ  ណើប្រកាយ
កា�់ពួនឹ ិចំ្ចនួឹនឹ  200ភា�រយ  ឬ ទាបជាងណើនឹ�  ថ្ងៃនឹ កិប្រមិិ� ភាពួ ប្រកិ�ប្រកិដែដំលបណើងើើ�ណើឡុើង ណើ�យសហូព័ួនឹិ នាណើពួលបច្ចចុបីនឹន ៖

- Temporary Assistance for Needy Families (TANF, ជំួនួឹយ បណើ�េ �អាសនឹន សប្រម្ចាប់ ប្រ�ួស្នារ ទ្ធិ�ទាល់ប្រកិ ) 
- អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹ ជំួនួឹយ សប្រម្ចាប់ ជួនឹចាស់ជួរា ពិួការដែភនកិ និឹង ជួនឹ ពិួការ 
- ណើសវាដែ�ទំាណើវជួជស្នាស្ត្រសេ ណើប្រកាមិ  RCW 74.09.035
- អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹ ជំួនួឹយ ស្ត្រសេ� ម្ចានឹថ្ងៃផ្ទះះ ណើពា� 
- អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹអ្ន���យុទ្ធិិជួនឹ ពាក់ិព័ួនិឹនឹឹង ភាពួ ប្រកិ�ប្រកិ 
- ប័�ណជំួនួឹយមិា�បអាហារ ឬ អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹ ប័�ណជំួនួឹយមិា�បអាហារ ដែដំល បានឹណើផ្ទះះរ តាមិប្របព័ួនឹិ ណើអ្នឡិុច្ចប្រ�ូនិឹកិ  (EBT)
- អ្ន�ថប្របណើយ៉ាជួន៍ឹ ការតំាងទ្ធិ�លំណើ�ជា�ម� របស់ជួនឹភាស�ូួនឹ 
- Medicaid
- Supplemental security income (SSI, ចំ្ច�� លរបប សនឹេិសុ� បដែនឹថមិ)

ណើ�កិនុង ការដែ�ងតំាង ណើមិធាវ � ឲ្យយណើធ្នូវើជា�ំ�ង អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�ទាល់ប្រកិ ណើ�កិនុង នឹ��ិវធិ្នូ� ប�េឹ ង សេ�ពួ�ការកាន់ឹកាប់ណើ�យ �ុសច្ចាប់  អាទិ្ធិភាពួ នឹឹង ប្រ�ូវបានឹ ផ្ទះេល់
ជួ�នឹ ជួនឹទ្ធិ�ទាល់ ប្រកិ ណើ� កិនុង ណើខានឹធ្នូ� ដែដំល ការបណើ�េ ញណើច្ចញភា�ណើប្រច្ចើនឹ ណើកិើ�ម្ចានឹ និឹង ផ្ទះេល់ជួ�នឹដំល់អ្ននកិជួួល ទ្ធិ�ទាល់ ប្រកិ ដែដំល ម្ចានឹហានិឹភ័យ ប្របឈ្នួមិ នឹឹង
ការបណើ�េ ញណើច្ចញ ណើ�យមិិនឹសមិស្រសប ។ រដំានឹឹង បង់ថ្ងៃ�ូណើសវាដែផ្ទះនកិច្ចាប់ ដែដំលផ្ទះេល់ជួ�នឹ ណើ�យណើមិធាវ �ដែដំលបានឹដែ�ងតំាង។ 

https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.courts.wa.gov/newsinfo/content/Eviction%20Resolution%20Program%20Overview.pdf
https://www.atg.wa.gov/landlord-tenant
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