
ስለ ቤት ኪራይ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ በተደጋጋሚ የሚነሱ 
ጥያቄዎች 
የ መኖሪያ  የ ዋስትና  ተቀማጭ ገ ንዘብን  የሚመለከቱ ሕጎች መረጃ። 

ጠቃሚ ማስታወሻ፡  በዚህ ተበተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ መረጃዎች በዲሲ ወይም በፌደራል መንግስት ባለቤትነት ወይም 
ድጎማ የተደረጉ የኪራይ ቤቶች ላይ ተግባራዊ ላይሆኑ ይችላሉ። 

ለዋስትና ተቀማጭ ገ ንዘብ አከራዩ ባለንብረት ምን ያህል መጠን ሊያስከፍል ይችላል? 

ባለንብረቱ ከአንድ ወር ኪራይ በላይ ክፍያ ሊያስከፍል አይችልም፤  እና አንድ ጊዜ ብቻ የሚከፈል ይሆናል። 

ባለንብረቱ ገ ንዘቡን በልዩ መለያ ውስጥ ማስቀመጥ ይጠበቅበታል? 

ባለንብረቱ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ በሚገኝ የገ ንዘብ ተቋም ውስጥ በወለድ ትርፍ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭ ማድረግ አለበት። የሂሳቡ 
ብቸኛ አላማ ለዋስትና ገ ንዘቡ መቀመጪያነት ብቻ መሆን አለበት። ባለንብረቱ ከአንድ በላይ ለሆኑ ህንፃዎቹ በተመሳሳይ ሂሳብ መጠቀም 
ይችላል። መኖሪያ አፓርታማውን ቢያንስ 12 ወራት ከተከራዩ፤  መቀነ ስ ያለባቸውን ነ ገሮች እና ሕጋዊ ተቀማጩን ገንዘብ ብቻ በማስቀረት 
የወለድ ክፍያውን ሊከፍልዎ ይገባል። የወለድ መጠን በየስድስት ወሩ ይስተካከላል (በጃንዋሪ 1 እና በጁላይ 1 ላይ)። 

የእኔን አፓርታማ ከለቀቅሁ በኋላ ባለንብረቱ ተቀማጭ ገንዘቤን ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? 

ባለንብረቱ ተቀማጭ የዋስትና ገ ንዘቡን ለመመለስ ወይም እርስዎ ለሚፈጽሟቸው ማንኛውም አይነት ጥፋቶች ለሚያስከፍለው ወጪ ለምሳሌ 
በንብረቱ ላይ ያደረሱትን ጉዳት ለማስተካከል በቅድሚያ ለመክፈል እና ያቀደውን ነ ገር በጽሁፍ ለማሳወቅ የ45 ቀናት ግዜ አለው። ጽሁፉ 
በአካል ተልኮ ወይም በተረጋገጠ ፖስታ እስከሚያውቁት የመጨረሻ አድራሻዎ ድረስ መላክ አለበት። 

ማስታወሻ፡  በቤቱ ውስጥ ለአንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከኖሩ ባለንብረቱ በመጠባበቂያ ማስቀመጫዎ ላይ ወለዱን ብቻ ይከፍልዎታል። 

ባለንብረቱ የተወሰነውን ወይም ሁሉንም የማስያዣ ገ ንዘብ ይዞ ካስቀረ ምን ይሆናል? 

አከራዩ የማስያዣ ገ ንዘብዎን ለመያዝ እንደሚገደድ ባሳወቀ በ 30 ቀን ውስጥ ታዲያ ባለንብረቱ የተረፈውን ተቀማጭ ገ ንዘብ ለእርስዎ መልሶ 
መስጠት አለበት። ስለ ጥገናው እና ሌሎች ስራዎች ተቀማጩን ያዋለባቸው ሌሎች ዝርዝር መግለጫዎችን አከራዩ በዝርዝር መግለጫ ሊሰጥዎ 
ይገባል። አከራዩ በተጨማሪም የእያንዳንዱን ነ ገር ዋጋ መዘርዘር አለበት። 

አከራይ የእኔን የዋስትና ተቀማጭ ገ ንዘብ ለምን ለምን መጠቀም ይችላል? 

ባጠቃላይ እንደ አንድ ተከራይ ግዴታዎን ማሟላትዎን ለማረጋገጥ አከራይ የማስያዣ ገንዘብዎን መጠቀም ይችላል። አከራይ በጽሁፍ በኪራይ ውል 
ላይ ወይም ለደህንነ ቱ ተቀማጭ የጽሁፍ ደረሰኝ ምን ምን ጥቅም ላይ እንደሚውል መግለፅ  ይጠበቅበታል። ለምሳሌ፤  አንድ አከራይ በተከራዩት 
ቤት ላይ ጉዳት ካደረሰ ለማደሻ ወይም ለቤት ኪራይ ባለንብረቱ የቤት ኪራይ በሚከፍሉበት ጊዜ ቤቱን ለቀው ሲወጡ ለቀረ ክፍያ ሊጠቀሙ 
እንደሚችሉ ይገልጻል። 



ችግሩን እኔ ካላመጣሁ አከራዬ ለጥገና እኔን ሊያስከፍለኝ ይችላል? 

ችግሩ በርስዎ ወይም በርስዎ እንግዶች እስካልተከሰተ ድረስ ለቤቱ እድሳት የመክፈል ሃላፊነ ት የእርስዎ አከራይ ይሆናል። እርስዎ ወይም 
እንግዶችዎ ጉዳቱን ያደረሳችሁት በድንገት ወይም ችላ በማለት ቢሆንም እንኳ አከራይዎ ለጥገናዎች ሊያስከፍልዎት ይችላል። 

አከራዩ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘቤን ለምን እንደያዘ ሳያሳውቀኝ ገ ንዘቡን ቢያስቀር አከራዩ ሊከሰስ 

ይችላል? 

አከራዩ ተገቢውን ማሳሰቢያ ካልሰጥዎና የማስያዣ ገንዘቡን ለማስመለስ እሱ ወይም እሷ ከከሰሱ፤  ፍርድ ቤቱ ሙሉውን ተቀማጭዎ እና 
ፍላጎትዎን ለመቀበል መብት እንዳለዎት ያምናል። ባለንብረቱ ከተቀማጭ ገ ንዘብና ወለድ ሙሉ ክፍያ መመለስ እንደማይገባዎት ማረጋገጥ 
ይኖርበታል። አብዛኛዎቹ ክሶች በሚቀርቡበት ጊዜ ጉዳዩን ያስመዘገበው ሰው ማሸነፍ እንዳለበት ማረጋገጥ ስላለበት በጉዳዩ ላይ የበለጠ 
ጥቅም ይሰጥዎታል። 

የእኔ  አከራይ አላግባብ ገ ንዘቤን ከያዘ የእኔን የተያዘ የዋስትና ተቀማጭ ገ ንዘብ እንዴት መልሼ ማግኘት 

እችላለሁ? 

ሊወስዱ የሚችሏቸው ብዙ እርምጃዎች አሉ፡  

 በመጀመሪያ፣  አከራዮ ህጉን እንዲከተል በመጠየቅ ከአከራይዎ ጋር መነጋገር ወይም  የፍላጎት ደብዳቤ መላክ ይኖርብዎታል። 
አንዳንድ ጊዜ፤  ባለንብረቱ ተቀማጭ ገ ንዘብዎን እንዲመልስ ይህ በበቂ ሁኔታ ሊያሳምነው ይችላል፤  እናም የክስ ጊዜዎን እና 
ወጪዎን ማስቀረት ይችላሉ። 

 ጉዳዩ ላይ አማካሪ እንዲገባበት ይፈልጉ ይሆናል። የተከራይ ጠበቃ ጽ/ቤት (OTA) ማስያዣውን መልሰው እንዲያገኙ ለማገዝ 
ባለንብረቱን እንዲያነ ጋግሩ ሊረዳዎት ይችላል። OTA በ (202) 719-6560 ማነጋገር ይችላሉ። 

 ብዙ ጊዜ፤  በ  የአነ ስተኛ የይገባኛል ጥያቄዎች ፍርድ ቤት  ውስጥ ተገቢውን መጠን እንዲመለስ ለማድረግ ባለንብረቱ ለመሞከር እና 
ለማስገደድ ክስ ማቅረብ ይችላሉ። አነ ስተኛ የይገባኛል ጥያቄዎች ጉዳይ ለመጀመር የሚያገለግለው ቅጽ  የአቤቱታ መግለጫ  
ይባላል። ባለንብረቱን ለመክሰስ ከወሰኑ፤  አነ ስተኛ የይገባኛል ጥያቄዎች የማመልከቻ ክፍያው በ $5 እና በ $45 መካከል 
ይሆናል፤  እንደፈለጉት መጠን ይወሰናል። እነ ኝህ ክፍያዎች ለአስቸጋሪ ሁኔታዎች የሚጋለጡ ከሆነ  ፍርድ ቤት  የክፍያን ማስወገጃ 
ማመልከቻ ለ ክፍያዎችን፣  ወይም ደህንነ ትን  በማመልከቻዎ ላይ በማስገባት ክፍያውን እንዲቀርሎት መጠየቅ ይችላሉ። በትንሽ 
የይገባኛል ጥያቄዎች መጠየቅ የሚችሉት ከፍተኛው የገ ንዘብ መጠን $ 10,000 ዶላር ነው። 

አከራዬ የእኔን የማስያዣ ገንዘብ ካልመለሰ ለተጨማሪ ገንዘብ ልከሰው እችላለሁን? 

ፍርድ ቤቱ ባለንብረቱ በመጥፎ እምነት እንደተንቀሳቀሰ ከተገ ነ ዘበ "ሦስት ጊዜ ጥፋቶችን" የሚባለውን የዋናው ክፍያ ሶስት እጥፍ 
እንዲከፍሎ ሊደረግ ይችላል። "መጥፎ እምነት" የሚለው ቃል ተቀማጩን የማይመልስበት ማንኛውንም በእውነታ ላይ ያልተመሰረተ ወይም ሐሰተኛ 
ምክንያት ሲቀርብ ነው። አከራዩ ተገቢውን ተቀማጭ መመለስን መርሳት፣  የተሳሳተ ፍርድ ወይም ያደረገው ነ ገር ሀቀኛ እምነት ላይ ተመስርቶ 
እንጂ በክፋት የታለመ ካልሆነ  በትክክል “መጥፎ እምነት” አይባልም። 

https://www.lawhelp.org/dc/resource/security-deposit-self-help-packet?lang=EN
https://www.dccourts.gov/services/civil-matters/requesting-10k-or-less
https://www.dccourts.gov/sites/default/files/matters-docs/Statement%20of%20Claim%20Form%20(Rev%20June%202018)-fillable.pdf
https://www.lawhelp.org/dc/resource/self-help-court-form-application-to-proceed-w?lang=EN
https://www.lawhelp.org/dc/resource/self-help-court-form-application-to-proceed-w?lang=EN


በኪራይ አፓርትመንቴ ላይ የተበላሸው ነ ገር ወይም ሌላ ወጪዎች ከዋስትና ተቀማጭ ገ ንዘቤ መጠን በላይ 

ከሆነ  አከራዬ ምን ማድረግ ይችላል? 

በአብዛኛው በጥቃቅን የፍርድ ቤት ችሎት ላይ ባለንብረቱ ሊያደርግ የሚችለው ነ ገር ቢኖር የጥፋቱ ገ ንዘብ መጠን ከተቀማጩ በላይ የሆኑትን 
ጉዳቶች ወይም ሌሎች ወጪዎችን ለመከራከር መሞከር ይሆናል። ይህ ከተከሰተ፤  አንዳንድ ወይም ሁሉንም ተቀማጭ መልሰው ማግኘት እንደሚገባዎት 
ካመኑ ባለንብረቱን ለመቃወም ይችላሉ። ተቀማጭዎን ለመመለስ አከራይዎን ከጠየቁ ታዲያ አከራዩ በኪራይ አፓርታማ ላይ ወይም በንብረቱ ላይ 
ያደረሱትን ጥፋት ወይም ላልተከፈለ የቤት ኪራይ ክፍያ የመልሶ ይገባኛል ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። 

የሊዝ ስምምነታችን ሳያልቅ፣  የ30 ቀናት የመልቀቂያ ማስታወቂያ ሳልሰጥ፣  ወይም  በሌላ በተለየ  

ምክንያት የወር ክፍያውን ሳልከፍል ቤቱን ከለቀቅኩ የቤቱን የዋስትና ተቀማጭ አከራዬ መያዝ ይችላል? 

የኪራይ ውልዎ ወይም የደህንነ ትዎ ተቀማጭ ደረሰኝ አከራዩ ተቀማጩን ለማስቀረት የሚችልባቸውን ምክንያቶች መግለጽ አለበት። የኪራይ ሰነዱ 
ከማለቁ በፊት ቤቱን ለቅቆ የወጣ ተከራይ የኪራይ ውሉ እስከሚያልቅ ድረስ ለአከራዩ የከራይ ሂሳቡን መክፈል ይኖርበታል። አብዛኛዎቹ 
ተከራዮች በወር ከ ወር ክፍያ ላይ መሰረት ያደረገ  ወይም ሊዝ ከተጠናቀቀ በኋላ በየወሩ እየከፈሉ የሚኖሩ ተከራዮች ቢያንስ ከመልቀቃቸው 
በፊት ቢያንስ ለ30 ቀናት ማስጠንቀቂያ መስጠት አለባቸው። ይህንን የማያደርግ ተከራይ ለአከራዩ ተጨማሪ ወርሃዊ ኪራይ ሊከፍል ይችላል። 
አከራይዎ ተጨማሪ ኪራይ ሳይከፍል እንዲለቁ ሊስማማ ይችላል ወይም፤  አከራዩ ቤቱን እንደገና ወዲያው ለማከራየት ከቻለ እዳውን በሙሉ 
መክፈል አይኖርብዎትም። 

ተከራይ ባይኖርም አከራዩ ፈቃድ ሳይሰጥ የዋስትና ተቀማጭ ገ ንዘቡን ለባለፈው ወር የቤት ኪራይ ወይም ሌሎች ክፍያዎች ለመተግበር 
አይችልም። ስለዚህ አከራዩ በኪራይ ውልዎ ወይም በማስያዣ ገ ንዘብዎ ላይ በኪራይዎ ወይም በሌሎች ወጪዎች እዳ ውስጥ ከወደቁ ታዲያ 
ገ ንዘብዎን ለማስቀረት መብት ሊኖረው ይችላል። 

ምንም እንኳን አከራዩ በኪራይ ውልዎ ወይም በዋስትና ገ ንዘብዎ መቀበያ ደረሰኝ ውስጥ የማስቀረት መብት ባይኖረውም አከራዩ ተቀማጭ 
ገ ንዘብዎን ለማስመለስ ካላዘዘ ለአከራዩ ወይም ለክፍያዎቹ ሌሎች ክሶች መጠየቅ ይችላል። 

 


	ለዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ አከራዩ ባለንብረት ምን ያህል መጠን ሊያስከፍል ይችላል?
	ባለንብረቱ ገንዘቡን በልዩ መለያ ውስጥ ማስቀመጥ ይጠበቅበታል?
	የእኔን አፓርታማ ከለቀቅሁ በኋላ ባለንብረቱ ተቀማጭ ገንዘቤን ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
	ባለንብረቱ የተወሰነውን ወይም ሁሉንም የማስያዣ ገንዘብ ይዞ ካስቀረ ምን ይሆናል?
	አከራይ የእኔን የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ ለምን ለምን መጠቀም ይችላል?
	ችግሩን እኔ ካላመጣሁ አከራዬ ለጥገና እኔን ሊያስከፍለኝ ይችላል?
	አከራዩ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘቤን ለምን እንደያዘ ሳያሳውቀኝ ገንዘቡን ቢያስቀር አከራዩ ሊከሰስ ይችላል?
	የእኔ አከራይ አላግባብ ገንዘቤን ከያዘ የእኔን የተያዘ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ እንዴት መልሼ ማግኘት እችላለሁ?
	አከራዬ የእኔን የማስያዣ ገንዘብ ካልመለሰ ለተጨማሪ ገንዘብ ልከሰው እችላለሁን?
	በኪራይ አፓርትመንቴ ላይ የተበላሸው ነገር ወይም ሌላ ወጪዎች ከዋስትና ተቀማጭ ገንዘቤ መጠን በላይ ከሆነ አከራዬ ምን ማድረግ ይችላል?
	የሊዝ ስምምነታችን ሳያልቅ፣ የ30 ቀናት የመልቀቂያ ማስታወቂያ ሳልሰጥ፣ ወይም  በሌላ በተለየ ምክንያት የወር ክፍያውን ሳልከፍል ቤቱን ከለቀቅኩ የቤቱን የዋስትና ተቀማጭ አከራዬ መያዝ ይችላል?

