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HÓA ĐƠN QUYỀN CỦA NHÀ Ở  

  
"Luật cư trú Mobilehome" (MRL), được tìm thấy tại Bộ luật Dân sự California giây. 798, et. seq. thiết lập quyền và 
trách nhiệm của chủ nhà và quản lý công viên.  
  
MRL được coi là một phần của các điều khoản của bất kỳ hợp đồng thuê hoặc cho thuê công viên nào và có các 
điều khoản sau đây đảm bảo cho BẠN một số quyền và biện pháp bảo vệ:  
  
(1) Ban quản lý phải thông báo bằng văn bản cho chủ nhà về bất kỳ sự gia tăng nào trong tiền thuê nhà của họ ít 
nhất 90 ngày trước ngày tăng. (Bộ luật Dân sự 798.30)  

(2) Không có thỏa thuận cho thuê hoặc bán hàng có thể có một điều khoản theo đó người mua hoặc chủ nhà từ bỏ 
bất kỳ quyền nào của mình theo MRL. (Phần luật dân sự 798.19, 798.77)  

(3) Ban quản lý không được chấm dứt hoặc từ chối gia hạn hợp đồng thuê nhà của chủ nhà ngoại trừ một hoặc 
nhiều lý do được ủy quyền được nêu trong MRL. (Bộ luật Dân sự 798.55, 798.56) Chủ nhà phải trả tiền thuê nhà, 
phí tiện ích và phí dịch vụ ngẫu nhiên hợp lý một cách kịp thời. Việc không tuân thủ có thể là căn cứ để trục xuất 
khỏi công viên. (Bộ luật Dân sự 798.56)  

(4) Chủ nhà, người dân và khách của họ phải tuân thủ hợp đồng cho thuê hoặc cho thuê, bao gồm các quy tắc và 
quy định hợp lý của công viên và tất cả các pháp lệnh địa phương hiện hành cũng như luật pháp và quy định của 
tiểu bang liên quan đến nhà di động . Việc không tuân thủ có thể là căn cứ để trục xuất khỏi công viên. (Bộ luật Dân 
sự 798.56)  

(5) Chủ nhà có quyền tập hợp một cách hòa bình và tự do giao tiếp liên quan đến cuộc sống di động và cho các 
mục đích xã hội hoặc giáo dục. Chủ nhà có quyền gặp nhau trong công viên, vào giờ hợp lý và hợp lý, cho bất kỳ 
mục đích hợp pháp nào. Chủ nhà không được tính tiền đặt cọc để sử dụng nhà câu lạc bộ công viên cho các cuộc 
họp của các tổ chức thường trú hoặc cho các mục đích hợp pháp khác, như nghe ý kiến của các ứng cử viên chính 
trị, miễn là chủ nhà của công viên tổ chức cuộc họp và tất cả cư dân công viên được phép tham dự. Chủ nhà có thể 
không cần phải có bảo hiểm trách nhiệm để sử dụng các cơ sở chung trừ khi rượu được phục vụ. (Phần luật dân 
sự 798,50, 798,51)  

(6) Nếu một ngôi nhà tuân thủ các tiêu chuẩn nhất định, chủ nhà có quyền bán nó tại chỗ trong công viên. Nếu bạn 
bán nhà, bạn được yêu cầu cung cấp một tuyên bố tiết lộ chuyển nhượng nhà và điện thoại di động cho người mua 
trước khi bán. (Bộ luật Dân sự Mục 1102.6d) Khi bán nhà, chủ sở hữu được yêu cầu chuyển quyền sở hữu cho 
người mua. Việc bán nhà chưa hoàn tất cho đến khi bạn nhận được danh hiệu từ người bán. Người mua cũng có 
trách nhiệm nộp hồ sơ giấy tờ với Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng để đăng ký nhà với tên của mình. (Phần luật 
dân sự 798,70-798,74)  

(7)   Ban quản lý có quyền vào không gian nơi đặt một thiết bị di động để bảo trì các tiện ích, cây xanh và đường lái 
xe; để kiểm tra và bảo trì không gian theo các quy tắc và quy định của công viên khi chủ nhà hoặc cư dân không 
duy trì không gian; và để bảo vệ và bảo trì công viên di động bất cứ lúc nào hợp lý, nhưng không phải theo cách 
thức hay thời điểm nào sẽ cản trở sự tận hưởng yên tĩnh của người dân trong ngôi nhà của họ. (Bộ luật Dân sự 
798,26)  

(số 8)   Chủ nhà không được thực hiện bất kỳ cải thiện hoặc thay đổi nào đối với không gian hoặc nhà của mình mà 
không tuân theo các quy tắc và quy định của công viên và tất cả các pháp lệnh và luật pháp địa phương hiện hành, 
có thể bao gồm việc xin giấy phép xây dựng và, nếu được yêu cầu bởi quy tắc công viên hoặc thỏa thuận cho thuê, 
mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của quản lý. Việc không tuân thủ có thể là căn cứ để trục xuất khỏi 
công viên. (Bộ luật Dân sự 798.56)  

(9) Ở California, chủ sở hữu di động phải trả thuế bất động sản hàng năm cho người thu thuế quận hoặc một khoản 
phí hàng năm thay cho thuế cho Bộ Phát triển Cộng đồng và Nhà ở (HCD). Nếu bạn không chắc chắn phải trả tiền, 
liên hệ với HCD. Việc không nộp thuế hoặc lệ phí thay thế có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, bao gồm mất nhà 
của bạn khi bán thuế.  

(10) Để biết thêm thông tin về đăng ký, titling, và các loại thuế, xin liên hệ: Bộ Gia Cư và Phát triển Cộng đồng 
www.hcd.ca.gov (800) 952-8356; Người thu thuế quận của bạn; hoặc gọi chính quyền quận tại địa phương của bạn  


