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អ្ននក ប្រើ��ើ ��ស់់
���ងុ   ��យ័័ត្នន

យ័ល់់ ដឹឹង អំ្នពីើ សិ់ទិិ្ធិ រ�ស់់ អ្ននកកន�ងនា�ជា អ្ននកជួួល់ ប្រើ�រដឹឋកាល់ើហ័័្វ័រញ៉ាា
• អ្ននកអាចនឹឹង ត្រូ�វូបានឹ បណ្តេ�េ ញណ្តេចញ តាមណ្តេ�ចកេ� បង្គាា ប់រប�់�ុលាការ  តែ�បុុណ្តេ�ះ � ។ ការចាក់់សោ�ឲ្យយអ្ននក់សោ�សោ��ផ្ទះះ� ការកាត់់ផ្តាា ច់់ សោ�វា�ធារណៈៈ  

ឬ ការ ដាក់់រប�់របរ រប�់អ្ននក់សោ�ខាងសោ�� តាមចិ់សោ�ើ�ម ថ្ននល់់  សោ��មី� បងំ�ឲ្យយអ្ននក់ចាក់សោច់ញ  គឺឺ�ុទ្ធធតែត់ ជាសោរឿង ខុុ�ច់ាប់���ប់ �ើ �់ផ្ទះះ�  ។  �ប�ិនសោប�អ្ននក់ ទ្ធទួ្ធល់
បានការជូូន��ណឹៈង អ្ន�ពី�ការបសោណៈា ញសោច់ញ  �ូម តែ�ែងរក់ ជូ�នួយ តែផ្ទះនក់ច់ាប់ជាបន្ទាះ ន់។  �ប�ិនសោប� �ើ �់ផ្ទះះ� ដាក់់ ��សោណៈ� �ុ� បសោណៈា ញសោច់ញ សោ�កាន់តុ់លាការ   សោ��យអ្ននក់ មិនបានសោ�ើ�យត់ប សោទ្ធ  សោន្ទា�តុ់លាការ អាច់ នឹង បង្គាា ប់ ឲ្យយ�នការបសោណៈា ញសោច់ញ សោដាយ មិនរង់ចា�អ្ននក់សោ��យ ។

• ជា ទូូណ្តេ�    អ្ននកត្រូ�ន់ឹតែ� អាច  ត្រូ�វូបានឹបណ្តេ�េ ញណ្តេចញ �ត្រូ�ប់  “បុព្វវណ្តេ��ុ �មត្រូ�ប ” តែ�បុុណ្តេ�ះ �។ សោន� មិនអ្ននុវត់ា សោន្ទា�សោទ្ធ  �ប�ិនសោប�អ្ននក់ បានរ�់សោ� ក់តែនើង
ណាមួយ រយៈសោពីល់តិ់ច់ជាង មួយឆ្នាំន �   ឬ អ្ននុវត់ា ច់�សោ�� �បសោ�ទ្ធ ល់�សោ�ដាា ន �បសោ�ទ្ធ មួយច់�នួន  �ូច់ជា ល់�សោ�ដាា នតែ�ល់�ង�ង់ សោ�ក់នងុ រយៈសោពីល់  15 ឆ្នាំន �ចុ់ងសោ�កាយ
ជាសោ��ម ។ (�ក់មរ�ា បីសោវណៈ�   តែផ្ទះនក់ 1946.2.) បុពីែសោ�តុ់ �ម��ប  រមួ�ន ៖

o ការ មិន បង់ថ្លៃថ្នើ ឈ្នួនលួ់
o ការ ប��ន ល់កំ់ខុណៈឌ ជា�រវនា  ថ្លៃន កិ់ច់ើ �នា ជួូល់
o ការ បងក ការ រខំាន ឬ សោចាល់��រាម ឬ សោ�ប��បា�់ ទ្ធ�តា�ង ជួូល់ ���ប់សោ�ល់ ប�ណៈង មិន�តឹ់ម�ត់វូ តាមច់ាប់ 
o ការចូ់ល់រមួ ក់នងុ �ក់មមភាពីសោល់ម�� �ពី�មទ្ធណៈឌ   សោ�សោល់�  ទ្ធ�តា�ង ជួូល់  ឬ �បឆ្នាំ�ង នឹង �ើ �់ផ្ទះះ� ។
o ការប�ិសោ�ធ មិន អ្ននុញ្ញាា ត់ ឲ្យយចូ់ល់ សោដាយ��បច់ាប់ សោ�ក់នងុទ្ធ�តា�ង ជួូល់
o ការប�ិសោ�ធ មិនចុ់� �ត់ថសោល់ខាសោល់�កិ់ច់ើ �នា ជួូល់ ថ្នម� តែ�ល់ �ន តែច់ងល់កំ់ខុណៈឌ  �បហាក់់�បតែ�ល់ សោ�នឹង កិ់ច់ើ�នា ជួូល់  ចា�់ រប�់អ្ននក់ ។
o �ើ �់ក់មម�ិទ្ធធិ ក់�ពុីង�ក់ បនះប់ជួូល់សោច់ញពី� ទ្ធ�ផ្ទះារជួូល់  ផ្តាើ �់ ចូ់ល់មក់សោ� ក់នងុ  បនះប់ជួូល់ រ�ុសោរ � ឬ តែក់ល់មអ គួឺរឲ្យយក់ត់់��ា ល់់ សោ�សោល់� បនះប់ជួូល់  

 ឬ ក់�ពុីង អ្ននុវត់ា តាមច់ាប់  ឬ សោ�ច់ក់ា�បង្គាា ប់ តែ�ល់ ត់�មវូ ឲ្យយអ្ននក់ ចាក់សោច់ញ ។

• ជាទូូណ្តេ�  ថ្លៃ�ៃឈ្នួន�ល រប�់អ្ននកអាច នឹឹង ណ្តេក�នឹណ្តេ��ង មិនឹណ្តេល�� ព្វ�  10% កនុង ម�យឆ្នាំន �ណ្តេ��យ ។ អា��័យ សោល់�ទ្ធ�ក់តែនើង តែ�ល់អ្ននក់ រ�់សោ� ការសោ��ង ថ្លៃថ្នើ អាច់ នឹង
�នក់�មិត់ ទាបជាងសោន� ។ ការសោ��ង ថ្លៃថ្នើសោន� មិនអ្ននុវត់ា សោ�សោល់� �បសោ�ទ្ធ ល់�សោ�ដាា ន  មួយច់�នួន  �ូច់ជា ល់�សោ�ដាា នតែ�ល់ �ង�ង់ ក់នងុរយៈសោពីល់  15 ឆ្នាំន �ចុ់ងសោ�កាយ
ជាសោ��ម ។ (�ក់មរ�ា បីសោវណៈ�   តែផ្ទះនក់ 1947.12។) សោ�សោពីល់ ��សោ��ង ថ្លៃថ្នើ ឈ្នួន ួល់ រប�់អ្ននក់ �ើ �់ ផ្ទះះ� រប�់អ្ននក់ �ត់វូ តែត់ ផ្ទះាល់់ ការជូូន��ណឹៈង ជាលាយល់កំ់ណ៍ៈ អ្នក់សរ ផ្ទះើូវការ  
— ការសោ�ទូ្ធរ�ពីះ  សោផ្ទះើ��រជាអ្នក់សរ  ឬ អុ្ន�តែមល់  គឺឺសោ�មិនទាន់�គឺប់��ន់ សោន្ទា�សោទ្ធ ។

• �ា �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក ត្រូ�វូតែ� ណ្តេ��ត្រូ�យ បញ្ហាា  �ុខភាព្វ និឹង �ុវ�ិិភាព្វ រប�់អ្ននក ។ ឧទា�រណ៍ៈ  ពួីក់សោគឺ �ត់វូតែត់ ផ្ទះាល់់ �បព័ីនធ ទឹ្ធក់ និងក់�សោ�តែ�ល់�ន�ុវត់ថិភាពី និង
អាច់  សោ�ប��បា�់បាន និង តែថ្នរក់ា ទ្ធ�តា�ង ជួូយមិនឲ្យយ�ន �ត់ែ ក់ន្ទាើ ត់និង ក់ណៈាុ រ ។ �ប�ិនសោប� �នបញ្ញាា  �ុខុភាពី ឬ �ុវត់ថិភាពី �ូម សោ�ន� �ុ� ជាលាយល់កំ់ណ៍ៈ អ្នក់សរ
ឲ្យយ�ើ �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក់សោដា���យ បញ្ញាា សោន្ទា� និង រក់ា ទុ្ធក់ ��សោ� ច់មើង ថ្លៃន ��សោណៈ� �ុ�រប�់អ្ននក់ ។ 

• �ា �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក ត្រូ�វូតែ� ត្រូបគល់ត្រូបាក់ ធានារប�់អ្ននក ។ �ើ �់ផ្ទះះ� រប�់អ្ននក់ �ត់វូ តែត់ សោរៀបរាប់ ការកាត់់ទឹ្ធក់�បាក់់ ណាមួយ សោច់ញ ពី� �បាក់់ធាន្ទា រប�់អ្ននក់
ក់នងុរយៈសោពីល់  21ថ្លៃថ្នៃ  បន្ទាះ ប់ ពី� អ្ននក់ផ្តាើ �់សោច់ញ  ។  ការកាត់់ទឹ្ធក់�បាក់់ អា ច់�ត់វូបាន សោធែ�សោ��ង ���ប់អ្នែ�មា�ង  �ូច់ជា ថ្លៃថ្នើឈ្នួនលួ់ មិនទាន់បង់ ការ ��អ ត់អ្នន្ទាម័យ  

 និង ការ ជួូ�ជុូល់ ការខូុច់ខាត់ តែ�ល់ �ួ� ពី�ការ �ឹក់សោរច់ រលឹ់ តាមធមមតា ។  

• �ា �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក ត្រូ�វូតែ� ផ្ទះេល់ជូូនឹកតែនឹៃង �ន ក់ណ្តេ�តែ�ល �មត្រូ�ប  ត្រូប�ិនឹណ្តេប� អ្ននក �នឹពិ្វការភាព្វ ។ �ើ �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក់ ក៏់�ត់វូតែត់ អ្ននុញ្ញាា ត់ ឲ្យយ អ្ននក់ សោធែ�ការ
តែក់��មលួ់ របូរាង ខាងសោ�� យ៉ាា ង �ម��ប សោ�សោល់� បនះប់ ជួូល់រប�់អ្ននក់ ។

• �ា �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក មិនឹអាច ណ្តេរើ�ណ្តេអ្ន�ង ត្រូបឆ្នាំ�ង នឹឹង អ្ននក បានឹណ្តេទូ ។ ការសោរ �� សោអ្ន�ង សោដាយតែផ្ទះអក់សោល់� មូល់ដាា ន ពូីជូ��ន៍ ��ន្ទា តែយនឌ័័រ  ទ្ធ�សោន្ទា រផ្ទះើូវ សោ�ទ្ធ   
�ថ នភាពី ពិីការភាពី �ថ នភាពី អា��៍ ពិី��៍ �ថ នភាពី �ប�ពីច់�ណូៈល់ �ថ នភាពី អ្នត់�ត់យុទ្ធធជូន ឬ ល់កំ់ណៈៈសោផ្ទះសងសោទ្ធៀត់ មួយច់�នួន  គឺឺជា ការ ខុុ�ច់ាប់ ។

• �ា �់ផ្ទះះ�រប�់អ្ននក អាច នឹឹង មិនឹ �ង�ឹងត្រូបឆ្នាំ�ង នឹឹង អ្ននក �ត្រូ�ប់ការ អ្ននុឹវ�េ �ិទិិូ អ្ននកជូ�ល រប�់អ្ននកណ្តេនា�ណ្តេទូ ។ �ើ �់ផ្ទះះ� រប�់អ្ននក់ ក៏់មិនអាច់ គឺ�រាមក់�តែ�ង
បសោ�ើញ ព័ីត៌់�ន  �ថ នភាពី អ្នសោន្ទាា �បសោវ�ន៍ រប�់អ្ននក់  សោ��មី� ដាក់់��ា ធ អ្ននក់ ឲ្យយសោរ �សោច់ញ  ឬ សោធែ�បាប  ឬ �ង �ឹក់ �បឆ្នាំ�ងនឹង អ្ននក់សោដាយបសោ�ើញ ព័ីត៌់�ន �ថ នភាពី
អ្នសោន្ទាា �បសោវ�ន៍ រប�់អ្ននក់សោ� �ល់់ តែផ្ទះនក់ពី�ងឹងការអ្ននុវត់ា ច់ាប់ បានសោ��យ ។

• អ្ននកអាច នឹឹង�នឹ�ិទិិូ បតែនិឹម ណ្តេទូៀ�។ អ្ននក់អាច់ នឹង�ន�ិទ្ធធិ បតែនថម សោទ្ធៀត់សោ�សោ�កាម ច់ាប់ �ា�ពី�ការ�គឺប់�គឺង់ ការជួូល់ ក់នងុ��កុ់ សោ�ថរភាពី ថ្លៃន ការជួូល់  ឬ ការ
បសោណៈា ញ សោច់ញ តែ�ល់�នសោ�តុ់ផ្ទះល់�ម��ប ។ ពិីនិត់យ សោម�ល់ ថាសោត់� វធិានអ្នែ�ខុើ� តែ�ល់ ដាក់់ឲ្យយអ្ននុវត់ាសោ�ក់តែនើង តែ�ល់អ្ននក់រ�់សោ�  សោដាយ ចូ់ល់សោ�កាន់ សោគឺ�ទ្ធ�ព័ីរ រប�់
រដាា �ិបាល់  មូល់ដាា ន រប�់ អ្ននក់  ។ 

ទូទូ�លបានឹជូ�នឹ�យ ឲ្យយបានឹឆ្នាំប់ តាម តែ�លអាចណ្តេ�វ�បានឹ  ត្រូប�ិនឹណ្តេប�អ្ននកណ្តេជូឿជាក់ថា �ា �់ផ្ទះះ� រប�់អ្ននក បានឹ ប�ពានឹ �ិទិិូ អ្ននកជូ�ល រប�់អ្ននក  ឬ ត្រូប�ិនឹណ្តេប�អ្ននក ក�ពុ្វង
ត្រូបឈ្នួមនឹឹង ការបណ្តេ�េ ញណ្តេចញ ។ �ប�ិនសោប�អ្ននក់ មិន�នល់ទ្ធធភាពី  ទ្ធទួ្ធល់បានសោមធាវ� �ន ក់់សោន្ទា�សោទ្ធ  ជូ�នួយ តែផ្ទះនក់ច់ាប់ សោដាយឥត់គិឺត់ថ្លៃថ្នើ ឬ �នត់ថ្លៃមើ ទាប អាច់តែ�ែងរក់
បាន ៖ �ូមចូ់ល់ សោ�កាន់ LawHelpCA.org។ �ប�ិនសោប�អ្ននក់ មិន�នល់កំ់ណៈៈ�មីត់ាិ�គឺប់��ន់ទ្ធទួ្ធល់បាន ជូ�នួយតែផ្ទះនក់ច់ាប់  និង �ត់វូ ការ ជួូយ ក់នងុការតែ�ែងរក់ សោមធាវ�  
�ូមចូ់ល់សោ�កាន់ calbar.ca.gov/Public/Need-Legal-Help/Using-a-Certified-Lawyer-Referral-Service ���ប់ សោ�វាប�ូូនបនាសោ�កាន់សោមធាវ� តែ�ល់
�នការបញូ្ញាក់់ រប�់ គឺណៈៈសោមធាវ�ថ្លៃន  រ�ា កាល់��ែ័រញ៉ាា ។  �ប�ិនសោប�អ្ននក់ មិនអាច់ ទ្ធទួ្ធល់បានជូ�នួយ ផ្ទះើូវច់ាប់ សោទ្ធ  �ូមចូ់ល់សោ�កាន់  

 selfhelp.courts.ca.gov/eviction-tenant ���ប់ ធនធាន ជួូយ ខុើួន ឯង រប�់ តុ់លាការ រ�ាកាល់��ែ័រញ៉ាា   ���ប់ អ្ននក់ជួូល់តែ�ល់�បឈ្នួមនឹង ការបសោណៈា ញសោច់ញ ។

���ប់ព័ីត៌់�ននិង ធនធានបតែនថម �ូមចូ់ល់សោ�កាន់ oag.ca.gov/housing។  


