ስለ ቤት ኪራይ የዋስትና ተቀማጭገ ንዘብበተደጋጋሚየሚነ ሱ
ጥያቄዎች
የ መኖሪያ የ ዋስትና ተቀማጭገ ን ዘብን የ ሚመለከቱ ሕጎ ች መረጃ።

ጠቃሚማስታወሻ፡ በዚህ ተበተደጋጋሚየ ሚጠየ ቁ ጥያቄዎች ውስጥ ያሉ አንዳንድ መረጃዎች በዲሲ ወይምበፌደራል መንግስት ባለቤትነ ት ወይም
ድጎማየ ተደረጉ የ ኪራይ ቤቶች ላይ ተግባራዊ ላይሆኑ ይችላሉ።

ለዋስትና ተቀማጭገ ንዘብ አከራዩ ባለንብረት ምን ያህል መጠን ሊያስከፍል ይችላል?
ባለንብረቱ ከአንድ ወር ኪራይ በላይ ክፍያ ሊያስከፍል አይችልም፤ እና አንድ ጊዜ ብቻ የ ሚከፈል ይሆናል።

ባለንብረቱ ገ ንዘቡን በልዩ መለያ ውስጥ ማስቀመጥ ይጠበቅበታል?
ባለንብረቱ በዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ውስጥ በሚገ ኝ የ ገ ንዘብ ተቋምውስጥ በወለድ ትርፍ ሂሳብ ውስጥ ተቀማጭማድረግ አለበት። የ ሂሳቡ
ብቸኛ አላማለዋስትና ገ ንዘቡ መቀመጪ
ያነ ት ብቻ መሆን አለበት። ባለንብረቱ ከአንድ በላይ ለሆኑ ህንፃ ዎቹ በተመሳሳይ ሂሳብ መጠቀም
ይችላል። መኖሪያ አፓርታማውን ቢያንስ 12 ወራት ከተከራዩ፤ መቀነ ስ ያለባቸውን ነ ገ ሮች እና ሕጋዊ ተቀማጩ
ን ገ ንዘብ ብቻ በማስቀረት
የ ወለድ ክፍያውን ሊከፍልዎ ይገ ባል። የ ወለድ መጠን በየ ስድስት ወሩ ይስተካከላል (በጃንዋሪ 1 እና በጁላይ 1 ላይ)።

የ እኔን አፓርታማከለቀቅሁ በኋላ ባለንብረቱ ተቀማጭገ ንዘቤን ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
ባለንብረቱ ተቀማጭየ ዋስትና ገ ንዘቡን ለመመለስ ወይምእርስዎ ለሚፈጽሟቸውማንኛውምአይነ ት ጥፋቶች ለሚያስከፍለውወጪለምሳሌ
በንብረቱ ላይ ያደረሱትን ጉዳት ለማስተካከል በቅድሚያ ለመክፈል እና ያቀደውን ነ ገ ር በጽሁፍ ለማሳወቅ የ 45 ቀናት ግዜ አለው። ጽሁፉ
በአካል ተልኮ ወይምበተረጋገ ጠፖስታ እስከሚያውቁት የ መጨ
ረሻ አድራሻዎ ድረስ መላክ አለበት።
ማስታወሻ፡ በቤቱ ውስጥ ለአንድ ዓመት ወይምከዚያ በላይ ከኖሩ ባለንብረቱ በመጠባበቂያ ማስቀመጫዎ ላይ ወለዱን ብቻ ይከፍልዎታል።

ባለንብረቱ የ ተወሰነ ውን ወይምሁሉንምየ ማስያዣገ ንዘብ ይዞ ካስቀረ ምን ይሆናል?
አከራዩ የ ማስያዣገ ንዘብዎን ለመያዝ እንደሚገ ደድ ባሳወቀ በ 30 ቀን ውስጥ ታዲያ ባለንብረቱ የ ተረፈውን ተቀማጭገ ንዘብ ለእርስዎ መልሶ
መስጠት አለበት። ስለ ጥገ ናውእና ሌሎች ስራዎች ተቀማጩ
ን ያዋለባቸውሌሎች ዝርዝር መግለጫዎችን አከራዩ በዝርዝር መግለጫሊሰጥዎ
ይገ ባል። አከራዩ በተጨ
ማሪምየ እያንዳንዱን ነ ገ ር ዋጋ መዘርዘር አለበት።

አከራይ የ እኔን የ ዋስትና ተቀማጭገ ንዘብ ለምን ለምን መጠቀምይችላል?
ባጠቃላይ እንደ አንድ ተከራይ ግዴታዎን ማሟላትዎን ለማረጋገ ጥ አከራይ የ ማስያዣገ ንዘብዎን መጠቀምይችላል። አከራይ በጽሁፍ በኪራይ ውል
ላይ ወይምለደህንነ ቱ ተቀማጭየ ጽሁፍ ደረሰኝ ምን ምን ጥቅምላይ እንደሚውል መግለፅ ይጠበቅበታል። ለምሳሌ፤ አንድ አከራይ በተከራዩት
ቤት ላይ ጉዳት ካደረሰ ለማደሻ ወይምለቤት ኪራይ ባለንብረቱ የ ቤት ኪራይ በሚከፍሉበት ጊዜ ቤቱን ለቀውሲወጡለቀረ ክፍያ ሊጠቀሙ
እንደሚችሉ ይገ ልጻል።

ችግሩን እኔ ካላመጣሁአከራዬ ለጥገ ና እኔን ሊያስከፍለኝ ይችላል?
ችግሩ በርስዎ ወይምበርስዎ እንግዶች እስካልተከሰተ ድረስ ለቤቱ እድሳት የ መክፈል ሃላፊነ ት የ እርስዎ አከራይ ይሆናል። እርስዎ ወይም
እንግዶችዎ ጉዳቱን ያደረሳችሁት በድንገ ት ወይምችላ በማለት ቢሆንምእንኳ አከራይዎ ለጥገ ናዎች ሊያስከፍልዎት ይችላል።

አከራዩ የ ዋስትና ተቀማጭገ ንዘቤን ለምን እንደያዘ ሳያሳውቀኝ ገ ንዘቡን ቢያስቀር አከራዩ ሊከሰስ
ይችላል?
አከራዩ ተገ ቢውን ማሳሰቢያ ካልሰጥዎና የ ማስያዣገ ንዘቡን ለማስመለስ እሱ ወይምእሷ ከከሰሱ፤ ፍርድ ቤቱ ሙ
ሉውን ተቀማጭዎ እና
ፍላጎትዎን ለመቀበል መብት እንዳለዎት ያምናል። ባለንብረቱ ከተቀማጭገ ንዘብና ወለድ ሙ
ሉ ክፍያ መመለስ እንደማይገ ባዎት ማረጋገ ጥ
ይኖርበታል። አብዛኛዎቹ ክሶች በሚቀርቡበት ጊዜ ጉዳዩን ያስመዘገ በውሰውማሸነ ፍ እንዳለበት ማረጋገ ጥ ስላለበት በጉዳዩ ላይ የ በለጠ
ጥቅምይሰጥዎታል።

የ እኔ አከራይ አላግባብ ገ ንዘቤን ከያዘ የ እኔን የ ተያዘ የ ዋስትና ተቀማጭገ ንዘብ እንዴት መልሼ ማግኘት
እችላለሁ?
ሊወስዱየ ሚችሏቸውብዙ እርምጃዎች አሉ፡





በመጀመሪያ፣ አከራዮ ህጉን እንዲከተል በመጠየ ቅ ከአከራይዎ ጋር መነ ጋገ ር ወይም የ ፍላጎት ደብዳቤ መላክ ይኖርብዎታል።
አንዳንድ ጊዜ፤ ባለንብረቱ ተቀማጭገ ንዘብዎን እንዲመልስ ይህ በበቂ ሁኔታ ሊያሳምነ ውይችላል፤ እናምየ ክስ ጊዜዎን እና
ወጪ
ዎን ማስቀረት ይችላሉ።
ጉዳዩ ላይ አማካሪ እንዲገ ባበት ይፈልጉ ይሆናል። የ ተከራይ ጠበቃ ጽ/ቤት (OTA) ማስያዣውን መልሰውእንዲያገ ኙ ለማገ ዝ
ባለንብረቱን እንዲያነ ጋግሩ ሊረዳዎት ይችላል። OTA በ (202) 719-6560 ማነ ጋገ ር ይችላሉ።
ብዙ ጊዜ፤ በ የ አነ ስተኛ የ ይገ ባኛል ጥያቄዎች ፍርድ ቤት ውስጥ ተገ ቢውን መጠን እንዲመለስ ለማድረግ ባለንብረቱ ለመሞከር እና
ለማስገ ደድ ክስ ማቅረብ ይችላሉ። አነ ስተኛ የ ይገ ባኛል ጥያቄዎች ጉዳይ ለመጀመር የ ሚያገ ለግለውቅጽ የ አቤቱታ መግለጫ
ይባላል። ባለንብረቱን ለመክሰስ ከወሰኑ፤ አነ ስተኛ የ ይገ ባኛል ጥያቄዎች የ ማመልከቻ ክፍያውበ $5 እና በ $45 መካከል
ይሆናል፤ እንደፈለጉት መጠን ይወሰናል። እነ ኝህ ክፍያዎች ለአስቸጋሪ ሁኔታዎች የ ሚጋለጡከሆነ ፍርድ ቤት የ ክፍያን ማስወገ ጃ
ማመልከቻ ለ ክፍያዎችን፣ ወይምደህንነ ትን በማመልከቻዎ ላይ በማስገ ባት ክፍያውን እንዲቀርሎት መጠየ ቅ ይችላሉ። በትንሽ
የ ይገ ባኛል ጥያቄዎች መጠየ ቅ የ ሚችሉት ከፍተኛውየ ገ ንዘብ መጠን $ 10,000 ዶላር ነ ው።

አከራዬ የ እኔን የ ማስያዣገ ንዘብ ካልመለሰ ለተጨ
ማሪ ገ ንዘብ ልከሰውእችላለሁን?
ፍርድ ቤቱ ባለንብረቱ በመጥፎ እምነ ት እንደተንቀሳቀሰ ከተገ ነ ዘበ "ሦስት ጊዜ ጥፋቶችን" የ ሚባለውን የ ዋናውክፍያ ሶስት እጥፍ
እንዲከፍሎሊደረግ ይችላል። "መጥፎ እምነ ት" የ ሚለውቃል ተቀማጩ
ን የ ማይመልስበት ማንኛውንምበእውነ ታ ላይ ያልተመሰረተ ወይምሐሰተኛ
ምክንያት ሲቀርብ ነ ው። አከራዩ ተገ ቢውን ተቀማጭመመለስን መርሳት፣ የ ተሳሳተ ፍርድ ወይምያደረገ ውነ ገ ር ሀቀኛ እምነ ት ላይ ተመስርቶ
እንጂ በክፋት የ ታለመካልሆነ በትክክል “መጥፎ እምነ ት” አይባልም።

በኪራይ አፓርትመንቴ ላይ የ ተበላሸውነ ገ ር ወይምሌላ ወጪ
ዎች ከዋስትና ተቀማጭገ ንዘቤ መጠን በላይ
ከሆነ አከራዬ ምን ማድረግ ይችላል?
በአብዛኛውበጥቃቅን የ ፍርድ ቤት ችሎት ላይ ባለንብረቱ ሊያደርግ የ ሚችለውነ ገ ር ቢኖር የ ጥፋቱ ገ ንዘብ መጠን ከተቀማጩበላይ የ ሆኑትን
ጉዳቶች ወይምሌሎች ወጪ
ዎችን ለመከራከር መሞከር ይሆናል። ይህ ከተከሰተ፤ አንዳንድ ወይምሁሉንምተቀማጭመልሰውማግኘት እንደሚገ ባዎት
ካመኑ ባለንብረቱን ለመቃወምይችላሉ። ተቀማጭዎን ለመመለስ አከራይዎን ከጠየ ቁ ታዲያ አከራዩ በኪራይ አፓርታማላይ ወይምበንብረቱ ላይ
ያደረሱትን ጥፋት ወይምላልተከፈለ የ ቤት ኪራይ ክፍያ የ መልሶ ይገ ባኛል ጥያቄ መጠየ ቅ ይችላል።

የ ሊዝ ስምምነ ታችን ሳያልቅ፣ የ 30 ቀናት የ መልቀቂያ ማስታወቂያ ሳልሰጥ፣ ወይም በሌላ በተለየ
ምክንያት የ ወር ክፍያውን ሳልከፍል ቤቱን ከለቀቅኩ የ ቤቱን የ ዋስትና ተቀማጭአከራዬ መያዝ ይችላል?
የ ኪራይ ውልዎ ወይምየ ደህንነ ትዎ ተቀማጭደረሰኝ አከራዩ ተቀማጩ
ን ለማስቀረት የ ሚችልባቸውን ምክንያቶች መግለጽ አለበት። የ ኪራይ ሰነ ዱ
ከማለቁ በፊት ቤቱን ለቅቆ የ ወጣተከራይ የ ኪራይ ውሉ እስከሚያልቅ ድረስ ለአከራዩ የ ከራይ ሂሳቡን መክፈል ይኖርበታል። አብዛኛዎቹ
ተከራዮች በወር ከ ወር ክፍያ ላይ መሰረት ያደረገ ወይምሊዝ ከተጠናቀቀ በኋላ በየ ወሩ እየ ከፈሉ የ ሚኖሩ ተከራዮች ቢያንስ ከመልቀቃቸው
በፊት ቢያንስ ለ30 ቀናት ማስጠንቀቂያ መስጠት አለባቸው። ይህንን የ ማያደርግ ተከራይ ለአከራዩ ተጨ
ማሪ ወርሃዊ ኪራይ ሊከፍል ይችላል።
አከራይዎ ተጨ
ማሪ ኪራይ ሳይከፍል እንዲለቁ ሊስማማይችላል ወይም፤ አከራዩ ቤቱን እንደገ ና ወዲያውለማከራየ ት ከቻለ እዳውን በሙ
ሉ
መክፈል አይኖርብዎትም።
ተከራይ ባይኖርምአከራዩ ፈቃድ ሳይሰጥ የ ዋስትና ተቀማጭገ ንዘቡን ለባለፈውወር የ ቤት ኪራይ ወይምሌሎች ክፍያዎች ለመተግበር
አይችልም። ስለዚህ አከራዩ በኪራይ ውልዎ ወይምበማስያዣገ ንዘብዎ ላይ በኪራይዎ ወይምበሌሎች ወጪ
ዎች እዳ ውስጥ ከወደቁ ታዲያ
ገ ንዘብዎን ለማስቀረት መብት ሊኖረውይችላል።
ምንምእንኳን አከራዩ በኪራይ ውልዎ ወይምበዋስትና ገ ንዘብዎ መቀበያ ደረሰኝ ውስጥ የ ማስቀረት መብት ባይኖረውምአከራዩ ተቀማጭ
ገ ንዘብዎን ለማስመለስ ካላዘዘ ለአከራዩ ወይምለክፍያዎቹ ሌሎች ክሶች መጠየ ቅ ይችላል።

