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Seattle Department of Construction and Inspections  
(ក្រសួងសំណង់និងអធិការ្ិរច្្ចក្ររុងសុលីអាថល)(SeattleDCI)

គោលការណ៍ណណនំានានាស្លីពលីបញ្ញត្តិច្បាប់ណែលកគប់កគងគលើបញ្ហា សុវត្ិភាពនិងគុណភាពជលីវតិគៅក្ររុងសុលីថល(Seattle)

City of Seattle
Seattle Department of Construction and Inspections  
(ក្រសួងសំណង់និងអធិការ្ិរច្្ចក្ររុងសុលីអាថល)(SeattleDCI)

បានគបាឹះពុម្ពគលើក្រដាសោមា នសារធាតុ្រ្រ លីនណែលផលិតគ�ើងគដាយក្រដាសណ្រចច្នៃគ�ើងវញិ 100%

ច្បាប់នៃក្រុងស�ៀអាតុល�្តីពតីការថែ 
រ្សា ៃិងការជួ�ជុលអាគារ
នែងៃទតី11 ថែ្្្កដា ឆ្នា ំ2016

Seattle Department of Construction and Inspections (ក្�ួង �ំណង់ ៃិង 

អធិការ្ិច្្ច ក្រុង �ុតីអាែល) (Seattle DCI) កតរួតករាថណនំា ្ិច្្ចការ ៃិង អៃុវត្្្

រមច្បាប់�្តីពតីការជួ�ជុល ថែទំាលំសៅដាឋា ៃ ៃិង �ំណង់អគារនៃទតីក្រុង�ុតីែល 

(ថ្នា្ទតី 22.200 - 22.208 នៃក្មច្បាប់ទតីក្រុង�ុតីែល (SMC)) ៃិង បទបញ្ញត្ិជាសកច្ើ

ៃស្សេងសទៀតរប�់ទតីក្រុង ថែល មាៃឥទ្ិពលសលើមា្ច �់្្ទះ (ភតិបតតី) ៃិង អនា្ជួល្្ទះ 

សេ (ភតិ្ៈ)។  �មាជិ្�មាជិកាបុេ្គលិ្អៃុសោម ក្មច្បាប់នៃ Seattle DCI 

អាច្រ្បាៃសែើម្តីជួយែល់អនា្ជួល ្្ទះសេ ៃិង មា្ច �់្្ទះនានា្នាុងបញ្ហា ការ 
ថ�វែងយល់អំពតី បណ្្ល្្ខែ័ណ្ឌ  ក្មច្បាប់រប�់ទតីក្រុង។

េៃ្លទះែ្តីៗសៃទះេឺជាមេ្គុសទ�្៍ទូសៅមួយចំ្សោទះ�ិទ្ិ ៃិង 
ការទទួលែុ�កតរូវរប�់អនា្ជួល ៃិងមា្ច �់កទព្យ�ម្ត្ិ  
ជួលសៅទតីក្រុង�ុតីតែលថែល�្ិតសកកាមច្បាប់ទតីក្រុង។  
�កមាប់ព័ត៌មាៃជា្់ោ្់�្តីពតីក្មតំថែរ្សាលំសៅ ដាឋា ៃ ៃិង�ំណង់អគារ 
(HBMC) ឬការចុ្ទះស ម្ ទះជួល ៃិងបទបញ្ញត្ិអធិការ្ិច្្ច (RRIO) �ូមទា្់ទង៖

 

Seattle Department of Construction and Inspections 

ថ្នា្អៃុសោមក្មច្បាប់ (CC) 

(206) 615-0808

 ទតីរំាង: 19th Floor, Seattle Municipal Tower

 អា�័យដាឋា ៃស្ញើ�ំបុកត: 700 Fifth Ave., Suite 2000

  P.O. Box 34019 

  Seattle, WA 98124-4019

ច្បាប់�្តីពតីមា្ច �់លំសៅដាឋា ៃ (ភតិ�ៃយា)/អនា្ ជួល្្ទះសេ (ភតិ្ៈ) នៃរែឋាវ៉ា�ុតីងសរាៃ 

្៏បសង្កើតឲ្យមាៃ�ិទ្ិ ៃិង ទំៃួលែុ�កតរូវ�កមាប់ ភតិ្ៈ ៃិង ភតិ�ៃយាថែរ។  

�កមាប់ព័ត៌មាៃ បថៃ្មអំពតីច្បាប់រប�់រែឋា �ូមទា្់ទងអង្គការណ្មួយ្នាុងចំ្សណ្

មអង្គការជាសកច្ើៃថែលមាៃ ចុ្ទះសៅខាងចុ្ងនៃការសបាទះពុម្ព្សាយសៃទះ ឬ សឆ្្ព ទះ 

សៅកាៃ់តំណភ្ជា ប់ http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.

អវែតីថែលទតីក្រុងសៃទះតកមរូវចំ្សោទះមា្ច �់អច្លៃៈកទព្យនានា

�្ិតសកកាមក្មច្បាប់ HBMC មា្ច �់អគារនានា សៅទតីក្រុង�ុតីែល មាៃកាតពវែ្ិច្្ចមួ

យ្្ល់ៃូវល្្ខែ័ណ្ឌ នានា�កមាប់បញ្ហា ការរ�់សៅសដាយ�ៃ្ិ�ុែ�ុវត្ិភ្ព ៃិង 

អនាម័យស្អា តលអា។ ជាទូសៅ មា្ច �់្្ទះនានាមាៃទំៃួលែុ�កតរូវ:

• រ្សាបរសិវណលំសៅដាឋា ៃឲ្យបាៃ�្្ិ�ម�កមាប់ជាជកម្ស្នា ្់រប�់

មៃុ�សេ ៃិង រ្សា្ថៃ្ងធមមរាណ្មួយឲ្យមាៃអនាម័យស្អា តលអា ៃិង 
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• ្្ល់ៃូវការកតរួតពិៃិត្យ�តវែលអាិត ពពួ្ �តវែ្ស្រ ៃិង �តវែច្នកងស្សេងៗសទៀត

• ជួ�ជុលថែទំារាល់�មា�ភ្េ�ំណង់ អគារ (ែំបូល ជញ្ជា ំង ៃិង 

កេលទះសកកាម) ៃិង រ្សា្្ទះឲ្យបាៃធៃ់ៃលងធាតុអាកា�

• ជួ�ជុលថែរ្សារាល់សកេឿង�មាភា រៈបរកិា្ខ រអេ្គិ�ៃតី ទល្/ឧ�ម័ៃ ្ស្្ ៃិង 

ស្សេងៗ សទៀតថែលបាៃ្្គត់្្គង់ឲ្យសដាយមា្ច �់្្ទះ  

• ្្ល់ៃូវធុង�កមាមកេប់កគាៃ់

• សពលថែលមាៃទំៃួលែុ�កតរូវចំ្សោទះ បញ្ហា ្ស្្សៅ្្ទះជួល រ្សា 

�តីតុណហា ភ្ព សពលនែងៃ (ចាប់ពតីសមា៉ា ង 7:00 កពល្ ែល់ 10:30 ោងៃ ច្) 

មិៃឲ្យសកកាមពតី 65 ែឺសក្ហ្វែ រៃិនែត៍ ៃិង សពលយប់មិៃឲ្យសកកាមពតី 58 

ែឺសក្ហ្វែ រៃិនែត៍ សដាយេិតចាប់ពតី ថែ្ញ្្ញ ែល់ថែមិែុនា

• ផ្្�់ប្ូរកបព័ៃ្កេប់កេងសស្ ៃិង ្ូៃសស្នានាថែលមិៃ�្ិត្នាុងការ
 

�កមរួល បសណ្្ទះអា�ៃនាសដាយថ្អា្សលើបម្ា�់ប្ូរ ការជួល្្ទះនានា ៃិង 

្្ល់ឲ្យមាៃៃូវ សស្ែល់ភតិ្ៈ�កមាប់កច្្ទាវែ រសច្ញចូ្ល្្ទះ ៃិង អគារ

• បំោ្់ឧប្រណ៍រាវចាប់ថ្សេង ៃិង ថណនំា ឲ្យភតិ្ៈបាៃយល់ែលងចំ្សោទះបញ្ហា  

កបតិបត្ិការ ៃិង តំថែទំារប�់ពួ្សេ។

មា្ច �់្្ទះ (ភតិ�ៃយា) មិៃមាៃទំៃួលែុ�កតរូវចំ្សោទះបញ្ហា ការជួ� 

ជុលឲ្យស្អា តនានាថែល មាៃែូច្ជា ការកកាល្កមាលកពំែមតី ៃិង ោបស�្ពកតរូែមតី 

បន្ាប់ពតីរយៈសពលជួលៃិមួយៗសនាទះសទ។  បុេ្គលិ្ទទួលបៃ្ុ្ការ អៃុសោម 

ក្មច្បាប់ អាច្ស្្ើយៃលង�ំណួរនានាអំពតី្រណតី ថាសតើមា្ច �់្្ទះថលវែង (apartment) 

មាៃទំៃួលែុ�កតរូវ ចំ្សោទះបញ្ហា ការជួ�ជុល�ំខាៃ់មួយថែរ ឬ យ៉ាងណ្។  

�ូមទូរ�័ព្សៅកាៃ់សលែ (206) 615-0808 �កមាប់ព័ត៌មាៃបថៃ្ម។

�្ិតសកកាម RRIO មា្ច �់កទព្យ�ម្ត្ិសៅ្នាុងទតីក្រុង �ុតីតែលកតរូវថត្្ល់លំសៅ 
ដាឋា ៃ�ុវត្ិភ្ពថែលបំសពញបាៃរាមតកមរូវការមូលដាឋា ៃែូច្ថែលបាៃ្ំណត់សដាយ 

បញជា តីកតរួតពិៃិត្យ RRIO ៃិង៖

• ចុ្ទះស ម្ ទះកទព្យ�ម្ត្ិថែលកតរូវបាៃជួល�កមាប់ការសកបើស្នា ្់សៅជាសរៀង

រាល់កបំាឆ្នា ំម្ង (620, ការចុ្ទះ ស ម្ ទះ កទព្យ ជួល រប�់ អនា្))

• សដាយចាប់ស្្ើមសៅឆ្នា ំ 2015 កបេល់អធិការ្ិច្្ច RRIO មួយយ៉ាងសហ្ច្

ណ្�់ម្ង្នាុងសរៀងរាល់ែប់ឆ្នា ំ (េៃ្លទះ 620, ការចុ្ទះ ស ម្ ទះ កទព្យ ជួល រប�់ 

អនា្)

ៃិយមៃ័យ អនា្ ជួល ្ ្ទះ សេ(ភតិ្ៈ) 
សដាយសលើ្ ថលង Tenant Relocation Assistance Ordinance ( បទប្ញ្ញតិ្ �្តីពតី 

ជំៃួយ �កមាប់ ការ ប្ូរ លំសៅ ដាឋា ៃ រប�់ ភតិ្ៈ) ភតិ្ៈ កតរូវ បាៃ ឲ្យ ៃិយមៃ័យ ថា ជា 

បុេ្គល មានា ្់ ថែល ្ ំពុង កាៃ់ កាប់ ឬ មាៃ ្ មម�ិទ្ិ សលើ  អាគារ ណ្មួយ ឬ ទតីរំាង ជួល 

សដាយ សយង រាម ្ ិច្្ច�ៃយា ជួល។ សៃទះ រមួ បញ្ចូ ល អនា្ រ�់សៅ  ទតីស្នា ្់ អាស�័យ រយៈ 

សពលែ្តី ឬ បសណ្្ទះ អា�ៃនា ថែល �្ិត សៅ ទតីលំសៅ រយៈ សពល មួយថែ ឬ ថវង ជាង សៃទះ។ 

្ិច្្ច�ៃយា ជួល អាច្ សធវែើ ស�ើងសដាយ ផ្្ល់ មាត់ ឬ ជាោយល្្ខណ៍ អ្សេរ។
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

កាតពវែ្ិច្្ចនានារប�់ក្រុមអនា្ជួល្្ទះសេ (ភតិ្ៈ)
ភតិ្ៈទំាងឡាយកតរូវថតបំសពញរាមការរពំលងទុ្�មសែតុ្ល 

រប�់មា្ច �់្្ទះ (ភតិ�ៃយា) កបសយជៃ៍រ្សាលំសៅដាឋា ៃជួលឲ្យ�្ិត្នាុង 

ល្្ខណៈមួយមាៃ�ុវត្ិភ្ព អនាម័យស្អា តលអា �ល្សរច្រលិរាមធមមរាថែល 

បាៃរពំលងទុ្ជាមុៃ។  ទំៃួលែុ�កតរូវនានារប�់ភតិ្ៈ មាៃជាអាទិ៍:

• ការសបាទះសចាល�កមាមឲ្យបាៃកតលមកតរូវ

• តំថែទំា្នាុងការសកបើកបា�់សកេឿងភ្ជា ប់ឧប្រណ៍អេ្គិ�ៃតី ៃិង បំពង់ទល្/

ឧ�ម័ៃនានា

• ជួ�ជុលភ្្មៗៃូវការែូច្ខាតណ្មួយថែលបង្កស�ើងសដាយអនា្ជួល 

ឬសភញៀវរប�់ពួ្សេ

• ការ្្ល់ៃូវការចូ្លែំសណើ រការសដាយ�មសែតុ្លចំ្សោទះមា្ច �់កទព្យ 

�កមាប់ការកតរួតពិៃិត្យតំថែរ្សា ការជួ�ជុល ៃិងការកេប់កេង�តវែលអាិត  

្៏ែូច្ជាការចូ្លែំសណើ រការសៅកាៃ់អធិការ្ិច្្ចមួយរបូសែើម្តីបំសពញការ 

កតរួតពិៃិត្យ RRIO មួយ

• ថែរ្សាឧប្រណ៍ ្ ្ល់ �ញ្្ញ អេ្គិភ័យឲ្យ មាៃ ែំសណើ រ បាៃលអា

• សច្ៀ�វងមិៃ�្ុ្ទុ្វត្ុមាៃសកគាទះថានា ្់សៅ្នាុងអាគារៃិងបរមិាណជំុវញិ

វធិិសដាទះសស្យថែលមាៃ 
សបើ�ិៃជាសេកតរូវការ្ិច្្ចការជួ�ជុល
អនា្ជួល្្ទះអាច្សធវែើអំសពើែូច្តសៅសៃទះ សបើ�ិៃជាកតរូវការភ្រ្ិច្្ចជួ�ជុល៖

1. ទា្់ទងមា្ច �់្្ទះ។  ការសៅរាមទូរ�័ព្ ឬ លិែិតមួយច្បាប់ 

រាមធមមរាេឺជាវធិតីថែលភតិ្ៈ ៃិង មា្ច �់្្ទះភ្េសកច្ើៃ 

សដាទះសស្យៃូវបញ្ហា ែ្ទះៗបាៃ។  ្នាុង្រណតី ភ្េសកច្ើៃ 
បំ្ុតថែលែំសណ្ទះសស្យសៃទះៃលងសដាទះសស្យបាៃៃូវបញ្ហា  ប៉ាុថៃ្

�ំសណើ ជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយ�កមាប់ បញ្ហា ការជួ�ជុលនានា 

ជាសរឿយៗមាៃតកមរូវសដាយ ច្បាប់  មុៃៃលងភតិ្ៈនានាអាច្អៃុវត្ែំសណ្ទះ 

សស្យមួយស្សេងសទៀតបាៃ។   

កតរូវច្ងចំារ្សាទុ្�ំសៅនានានៃរាល់ការ្្ងស្្ើយ។

2. រាយការណ៍បញ្ហា សៃទះសៅកាៃ់ Seattle DCI ។ កប�ិៃសបើមា្ច �់ ឬអនា្ 

កេប់កេងមិៃបាៃសធវែើការជួ�ជុលសៅ្នាុងសពល សវោ�មសែតុ្លមួយ 

អនា្អាច្្ំណត់កាលបរសិច្ឆេទ កតរួតពិៃិត្យសដាយ Seattle DCI ។ 

កប�ិៃសបើមាៃការបំោៃ ល្្ខែណ្ឌ  HBMC ឬ RRIO សែើយមា្ច �់កទព្យ 

មិៃបាៃ ជួ�ជុលការបំោៃសៃទះ អនា្កតរួតពិៃិត្យៃលងតកមរូវឱ្យ មា្ច �់កទព្យ 

មាៃវធិាៃការថ្តកមរូវ។ សមើលថ្នា្បន្ាប់�កមាប់ព័ត៌មាៃលមអាិតបថៃ្ម

សទៀត។

3. ចូ្រសកបើកបា�់ែំសណ្ទះសស្យស្សេងៗសទៀតថែលអាច្រ្បាៃ ថែល 

មាៃជាអាទិ៍ ការជួយ ជួ�ជុលសដាយែ្ួៃ ការ�កមប�កមរួល ការដា្់ 

នែ្ជួលជាបសញ្ញើទុ្្នាុងនែេតិជៃ សែើយៃិង ការសរ ើសច្ញចុ្ងសកកាយបំ្ុត។  

ច្បាប់�្តីពតីមា្ច �់លំសៅដាឋា ៃ (ភតិ�ៃយា)/អនា្ ជួល ្្ទះសេ (ភតិ្ៈ) (ជំពូ្ 

59.18 RCW) នៃរែឋាវ៉ា�ុតីងសរាៃ បាៃ 

្ំណត់ល្្ខែ័ណ្ឌ ែំសណ្ទះសស្យភតិ្ៈទំាងឡាយ�្ិត្នាុងស្្ៃភ្ពនានា

ថែលមា្ច �់អគារែ្ខាៃមិៃបាៃសធវែើការជួ�ជុលនានាថែលមាៃតកមរូវសដា

យក្មច្បាប់ សៅ្នាុងសពលសវោ�មស�បមួយថែល្ំពុងមៃការជូៃែំណល

ងអំពតីតកមរូវការចំាបាច់្សៃទះ។  អនា្កតរូវថតរាមដាៃឲ្យជាប់្នាុងបញ្ហា ការជួល 

ៃិង ទល្/សភ្ើង/ឧ�ម័ៃរប�់អនា្ កបសយជៃ៍អៃុវត្ជា្់ថ�ង្សលើជសកមើ�ទំាង

សៃទះ។  ែំសណ្ទះសស្យទំាងសៃទះ អាច្ៃលងរមួមាៃៃូវទកមង់មួយចំ្ៃួៃនៃែ្

ែូត ឬ កាត់នែ្ជួល្្ទះ។  ជាវធិាៃទូសៅមួយ នែ្ជួល្្ទះថែលែ្ែូតទុ្ 

រាមធមមរាសលើ�ពតីសៃទះ មិៃថមៃជាែំសណ្ទះ សស្យមួយថែល�មស�បសទ 

រាមពិត ភតិ្ៈមា្ច ្់អាច្ៃលងទទួលរងការបសណ្ញសច្ញបាៃ 

�កមាប់បញ្ហា ការែ្ខាៃបង់ ឬ ទូទាត់នែ្ជួល្្ទះ។  ច្បាប់រប�់រែឋា មាៃវធិា

ៃជា្់ោ្់នានាអំពតីការសធវែើការកាត់នានាពតីនែ្ជួល្្ទះ ឬ ការទូទាត់នែ្ជួល្្

ទទះចូ្លសៅ្នាុងេណៃតីមួយនៃការដា្់នែ្ជួលជាបសញ្ញើ 
ទុ្្នាុងនែេតិជៃ។  �កមាប់ព័ត៌មាៃ�្តីពតីកបធាៃបទ/្មមវត្ុសៃទះ �ូមទា្់ 

ទង ក្រុមណ្មួយនៃ ជំៃួយ�កមាប់ភតិ្ៈនានាថែលមាៃចុ្ទះសៅចុ្ងបញ្ច ប់

នៃការសបាទះពុម្ព្សាយសៃទះ។

ការរាយការណ៍បញ្ហា មួយសៅកាៃ់ Seattle DCI
ភតិ្ៈទំាងឡាយ អាច្រាយការណ៍បញ្ហា សៅកាៃ់ Seattle DCI កប�ិៃសបើ 

ភតិ�ៃយា ឬ អនា្កេប់កេងមិៃសធវែើការជួ�ជុលមួយរាមសពលសវោ�មរប។ 

�រស�រ សៅទូរ�័ព្ ឬ សៅកាៃ់ថ្នា្ទទួលបៃ្ុ្អៃុសោមក្មច្បាប់រប�់ 

Seattle DCI សដាយផ្្ល់ថែលមាៃទតីរំាង�្ិតសៅជាៃ់ទតី19 នៃប៉ាម(អគារែ្ព�់)

ទតីក្រុង�ុតីែល ្្ូវទតី700 ្ណ្្លទតីក្រុង�ុតីែល ទូរ�័ព្សលែ (206) 615-

0808។    

• ទូរ�័ព្សៅកាៃ់ Seattle DCI សែើម្តីរាយការណ៍បញ្ហា សៃទះ 

កប�ិៃសបើមា្ច �់អច្លៃៈកទព្យ ឬ អនា្កេប់កេងមិៃស្្ើយតបសៅៃលង�ំសណើ

ជួ�ជុលនានា សែើយការតវ៉ាមួយហ្្់កគាៃ់ថតជាជសកមើ�ស្សេងសទៀតថែល

សៅស���ល់ថតប៉ាុសណ្ណ ទះ។  ស ម្ ទះរប�់អនា្ៃលងកតរូវបាៃរ្សាទុ្ជា 

�មាងៃ ត់ កប�ិៃសបើអនា្ស�នាើ�ំុយ៉ាងែូសច្នាទះ។

• �ូមបញ្ជា ្់អវែតីៗកេប់យ៉ាងថែលចំាបាច់្កតរូវការការសធវែើអធិការ្ិច្្ច ៃិង ្្ល់ៃូវ

អា�័យដាឋា ៃអគារសៃទះថែលរមួមាៃទំាងសលែ្្ទះ។

• រមួបញ្ចូ លៃូវសលែទូរ�័ព្មួយសៅសពល្ំពុងស�នាើ�ំុជំៃួយពតី Seattle DCI  

កបសយជៃ៍ឲ្យក្�ួងសៃទះអាច្សៅទូរ�័ព្សរៀបចំ្សៅសពលមួយ�កមាប់ការ

សធវែើអធិការ្ិច្្ចបាៃ។  អនា្ថែល្ំពុងស�នាើ�ំុជំៃួយ ៃលងមាៃវត្មាៃសៅ្ំ�ុង

សពលនៃការសធវែើអធិការ្ិច្្ចសៃទះ។

• ្នាុង្រណតី ថែលអនា្សធវែើអធិការ្ិច្្ចរ្ស�ើញមាៃៃូវការរសំោភបំោៃនានា

សនាទះ អនា្សធវែើអធិការ្ិច្្ចៃលងសរៀបចំ្ស�ច្្្តីជូៃែំណល ងមួយថែលបង្ហា ញពតីសព

លសវោថែលការជួ�ជុលនានាកតរូវថតទទួលបាៃការសធវែើស�ើង ជូៃែំណល ង 

ែល់ភ្េតីទទួលែុ�កតរូវចំ្សោទះបញ្ហា ការរសំោភបំោៃ ៃិង បិទ្សាយស�ច្

្្តីជូៃែំណល ងសៅបរសិវណលំសៅដាឋា ៃ។

• សពលសវោ�កមាប់ការអៃុសោមច្បាប់ ជាទូសៅមាៃរយៈសពលពតី 30 

សៅ 60នែងៃ សដាយអាស�័យសលើ�ភ្ពនៃការរសំោភបំោៃនានា ៃិង 

ការពៃយាសពលបថៃ្មណ្មួយថែលភតិ�ៃយាអាច្ៃលងទទួលបាៃ។  

រយៈសពលថ��ិបកបំានែងៃ េឺជារយៈសពលមធ្យម�កមាប់ការអៃុសោមសៅ 

រាមក្មច្បាប់។

• កប�ិៃសបើមា្ច �់្្ទះ (ភតិ�ៃយា) មិៃសធវែើការជួ�ជុលនានាថែលតកមរូវស�ើង

សនាទះ Seattle DCI ៃលងបៃ្រែូតែល់មាៃចំ្ណ្ត់ការណ៍រាម្្ូវតុោការ 
កបសយជៃ៍ទទួលបាៃៃូវការអៃុសោមក្មច្បាប់។

�្មមភ្ព ឬ ចំ្ណ្ត់ការនានាថែលសេអាច្ 
ចាត់ទុ្បាៃថា ជាការរខំាៃយយតី ឬ �ង�ល្វញិ
HBMC ហ្មកបាមចំ្សោទះ�្មមភ្ព ឬ ចំ្ណ្ត់ការនានាថែលកបកាៃ់យ្កបឆំ្ង

ទំាង ភតិ្ៈ្ង ៃិងទំាងភតិ�ៃយា្ង។  ថ្នា្សៃទះនៃ HBMC កតរូវបាៃអៃុវត្សដាយ

ក្�ួងប៉ាូលតី�នៃ ទតីក្រុង�ុតីែល ៃិង នំាឲ្យមាៃសទា� កពែមទណ្ឌ ។

�្មមភ្ពនានាែូច្ខាងសកកាមសៃទះបសង្កើតបាៃជាការរខំាៃយយតី ឬ 

ការ�ង�ល្កបឆំ្ងៃលង ភតិ្ៈ

1. ការប្ូរសស្ទាវែ រនានា

2. ការសដាទះទាវែ រ បងអាួច្ កបអប់ ែវែុយែសុេតីប ឬ សកេឿងភ្ជា ប់ស្សេងៗសទៀត
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

3. ការផ្្ច់្លំែូរឧ�ម័ៃ អេ្គិ�ៃតី ទល្ ឬ ស�វស្សេងៗសទៀតថែលបាៃ្្គត់្្គង់

សដាយមា្ច �់្្ទះ

4. ការបសណ្ញភតិ្ៈសច្ញពតីបរសិវណលំសៅដាឋា ៃ សវៀរថលងថតរាមរយៈែំសណើ រ

ការបសណ្ញសច្ញស�បច្បាប់

5. ការបសណ្ញសច្ញ ការបសង្កើៃនែ្ជួល ឬ េកមាម្ថមហាងភតិ្ៈ សដាយស្រ 

ភតិ្ៈសនាទះបាៃរាយការណ៍អំពតីការរសំោភបំោៃ HBMC សៅឲ្យ Seattle 

DCI ឬ បាៃអៃុវត្�ិទ្ិស�បច្បាប់ណ្មួយថែលស ើ្តស�ើងពតីការកាៃ់កាប់ 

អគាររប�់ភតិ្ៈសៃទះ

6. ការចូ្ល្នាុង្្ទះរប�់ភតិ្ៈ សវៀរថលងថត្នាុងសពលមាៃអា�ៃនា ឬ 

សដាយមាៃការយល់កពមរប�់ភតិ្ៈ បន្ាប់ពតីការទទួលបាៃស�ច្្្តី 

ជូៃែំណល ងកតលមកតរូវអំពតីសច្តនាចូ្ល

7. ការ ែំស�ើង នែ្ឈនាួល ្ ្ទះ កបចំា ថែ សដាយ មិៃ មាៃ ការ ជូៃ ែំណល ង ជា ោយ 

ល្្ខណ៍ អ្សេរ ជា មុៃ។ 30 នែងៃ �កមាប់ ែំស�ើង នែ្ ឈនាួល តិច្ ជាង 10%, 60 នែងៃ 

�កមាប់ ការ ែំស�ើង នែ្ ឈនាួល10% ឬ សកច្ើៃ ជាង សៃទះ

8. ការ ែំស�ើង នែ្ ឈនាួល ្ ្ទះ កបចំា ថែ �កមាប់ ្ ្ទះ មួយ ណ្ ថែល មិៃ បាៃ បំសពញ 

រាម �ង់្ដារ  មូល ដាឋា ៃ �កមាប់ ការ ស្នា ្់ សៅ

�្មមភ្ោនាៃែូច្ខាងសកកាម បសង្កើតបាៃ ការរខំាៃយយតី ឬ �ង�ល្កបឆំ្ងៃលង 

មា្ច �់្្ទះ (ភតិបតតី):

1. ការប្ូរសស្ទាវែ រនានា

2. ការសដាទះសច្ញៃូវ សកេឿងភ្ជា ប់នានាថែល្្គត់្្គង់សដាយមា្ច �់្្ទះ 

សកេឿង�ង្ហា រ លម ឬ ផ្្ច់្ៃូវស�វនានា

3. ការសធវែើឲ្យែូច្ែល់អគារសដាយសច្តនា

ឧទាែរណ៍នានានៃការរខំាៃយយតី ឬ �ង�ល្កបឆំ្ងៃលងមា្ច �់្្ទះ ឬ អនា្ជួល្្ទះ 

កតរូវមាៃ ការរាយការណ៍ឲ្យប៉ាូលតី�នៃSeattle DCI រាម រយៈសលែ (206) 615-0808

ៃិយម ៃ័យ នែ្  ្ ្ទះ 

នែ្ ្ ្ទះ រមួ មាៃ នែ្ ឈនាួល ្ ្ទះ ៃិង នែ្ បង់ រាម ែំណ្្់ កាល ឬ នែ្ កបចំា ថែ ែូច្ ជា 

ការា៉ា� ចំ្ណត ឬ នែ្ ស�វ ស្ធារណៈ ថែល កតរូវ បង់ សៅ ឲ្យ ភតិបតតី សដាយ ភតិ្ៈ។

សតើមាៃ្ថៃ្ងណ្សទៀតថែលអាច្្្ល់ព័ត៌មាៃ 
បថៃ្មបាៃ?
ក្រុមការង្រស្សេងៗសទៀតថែលអាច្្្ល់ ៃូវ ព័ត៌មាៃែល់ភតិ្ៈ ៃិង ភតិ�ៃយា 

(មា្ច �់អច្លៃៈកទព្យថែលជួល) រមួមាៃ:

1. �ូលតីែ ស្កហ្្ក ៃ (Solid Ground) 
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

្្ល់ព័ត៌មាៃ ៃិង ការកបល្សាសយបល់អំពតី�ិទ្ិស�បច្បាប់ ៃិង 

ទំៃួលែុ�កតរូវ�្ិតសកកាមច្បាប់ ៃិង ល្្ខែៃ្ិ្ៈនានា�្តីពតីភតិ�ៃយា 

(មា្ច �់លំសៅដាឋា ៃ)/ភតិ្ៈសៅ្នាុងរែឋា។

2.  មជ្ឈមណ្ឌ ល �្មមភ្ព ច្បាប់ (Legal Action Center)
អង្គការ�ែេមៃ៍កាតូលិ្  
(Catholic Community Services)  
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/legalactioncenter

 ្្ល់ព័ត៌មាៃ ៃិង ជំៃួយ ែល់ ភតិ្ៈ  មាៃកបា្់  ចំ្ណូល ទាប 
ថែល កបឈម ៃលង ការ បសណ្ញសច្ញ។

3. �ែជតីពអនា្ជួល ្ ្ទះ នៃ រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ  
(Tenants Union of Washington State) 
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

្្ល់ព័ត៌មាៃ ៃិង ការកបល្សាសយបល់អំពតីបញ្ហា រប�់ភតិ�ៃយា (មា្ច �់្្ទះ)/

ភតិ្ៈ (អនា្ជួល្្ទះ)។  �ែជតីពអនា្ជួល្្ទះសៅ ្៏្្ល់ៃូវ�ិកា្ខ ស្ោនានា 

ជំៃួយបណុ្ទះបណ្្ល ៃិង បសច្្ច្សទ��កមាប់ក្រុមសមធាវ តី ៃិង 

ភតិ្ៈអំពតីការសដាទះសស្យបញ្ហា ជាមួយៃលងមា្ច �់្្ទះ (ភតិ�ៃយា) 

កប្បសដាយកប�ិទ្ភ្ព្ងថែរ។

4.  ការយិល័យ អេ្គសមធាវ តី កបចំាសៅ រែឋាវ៉ា�ុតីងសរាៃ  
(Washington State Attorney General’s Office)  
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

 ្្ល់ព័ត៌មាៃ  អំពតី�ិទ្ិ ស�ប ច្បាប់�្ិត សកកាម ច្បាប់ �្តីពតី 

មា្ច �់លំសៅដាឋា ៃ(ភតិបតតី)/អនា្ជួល្្ទះសេ(ភតិ្ៈ)។ ការយិល័យ អេ្គសមធាវ តី 

្៏មាៃ ថ្នា្ ស�វ ព័ត៌មាៃ រាម ទូរ�ព្ �កមាប់ អតិែិជៃ (Consumer Line 

Information Service) ថែល មាៃ ថែសេអាត់ �ំស�ង �្តីពតី កបធាៃបទនានា ទា្់ទង 

ៃលង ភតិបតតី/ភតិ្ៈ រាមទូរ�ព្សលែ (206) 464-6811។

5.  �មាេម លំសៅដាឋា ៃ ជួល នៃ រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ  
(Rental Housing Association of Washington)  
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

 ្្ល់ព័ត៌មាៃ  អំពតី�ិទ្ិ ៃិង ទំៃួលែុ� កតរូវ ស�ប ច្បាប់ សកកាម ច្បាប់  �្តីពតី មា្ច �់ 

លំសៅដាឋា ៃ (ភតិបតតី)/ អនា្ជួល្្ទះ សេ(ភតិ្ៈ) នៃ រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ ៃិង ក្ម ្ នាុង 

តំបៃ់ ស្សេងៗ សទៀត។  

6.  មជ្ឈមណ្ឌ ល សដាទះសស្យ វវិទ សៅ �តីង  សខាៃធតី  
(Dispute Resolution Center of King County)  
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

 ្្ល់ ស�វ �កមប �កមរួល ែល់ ភតិបតតី ៃិង ភតិ្ៈ។ មជ្ឈមណ្ឌ ល សៃទះ 

សែើរតួនាទតី ជា សវទិកា ជា ជសកមើ� មួយ ជំៃួ� ឲ្យ កបព័ៃ្ តុោការ ្ ្ូវការ  �កមាប់ 

សដាទះ ជសម្ាទះ នានា។  

 7.  ការយិល័យ �ិទ្ិ ពលរែឋា សៅ ទតីក្រុង �ុតីអាែល  
(Seattle Office for Civil Rights)  
(206) 684-4500  
www.seattle.gov/civilrights

 ពកងលង ការ អៃុវត្ បទប្ញ្ញត្ិ ច្បាប់ �្តីពតី លំសៅដាឋា ៃសបើ្ ចំ្ែរ រប�់ ទតីក្រុងសៃទះ 

ថែល ការោរ បណ្្ អនា្ ជួល ្ ្ទះ(ភតិ្ៈ) ពតី ការ កបកពលត្ ចំ្សោទះ ែុ�គានា  អាស�័យ 

សលើ ជាតិស្�ៃ៍ ពណ៌ �ម្ុរ វណណៈ ជំសៃឿ ស្�នា ពូជពងសេ សែើម ្ ំសណើ ត 

អាយុ សភទ ស្្ៃភ្ព អាោែ៍ពិោែ៍ ឋាៃភ្ព ឪពុ្ ម្ាយ ទំសនារ្្ូវសភទ 

មសនាេមវជិាជា  ៃសយបាយ ឬ ពិការភ្ព ថ្នា្ ែួរ្បាល ឬ រាងកាយ ការសកបើ កបា�់ 

វញិ្្ញ  បៃ បកត នៃ ថ្នា្ ទតី 8 ឬ ការ សកបើ កបា�់  សដាយ ជៃពិការ ៃូវ មេ្គសទ្�្៍ ឬ �តវែ 

នំា្្ូវ ថែល បាៃ ទទួល ការ បណុ្ទះ បណ្្ល ។  

8. �មាេម សមធាវ តី សៅ �តីង  សខាៃធតី  
(King County Bar Association) 

 ការយិល័យ ច្បាប់ កបចំា �ង្្ក ត់  
(Neighborhood Legal Clinics) 
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

តំណសៅកាៃ់្ំថណសអ�ិច្កតរូៃិច្នៃក្មទតីក្រុង�ុតីែែល 

ៃិងឯ្ស្រសបាទះពុម្ព Seattle DCI េឺអាច្រ្បាៃសៅសលើទំព័រ 

រ  "ឧប្រណ៍ & ធៃធាៃ" នៃសេែទំព័ររប�់សយើងសៅ 

www.seattle.gov/dpd ។ ច្បាប់ច្ម្ងក្ដា�ឯ្ស្រទំាង

សៃទះអាច្រ្បាៃពតីមជ្ឈមណ្ឌ លធៃធាៃស្ធារណៈរប�់សយើង 

ថែលមាៃទតីរំាង�្ិតសៅជាៃ់ទតី 20 នៃប៉ាមទតីក្រុង�ុតីែែល សៅមហ្វែិតី 

700 Fifth ។ សៅ្ណ្្លទតីក្រុង�ុតីែែល (206) 684-8467។

Access to Information

(206) 267-7070 
www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

 ទូរ�ព្ ទា្់ទង សែើម្តី ្ ំណត់ សពល ណ្ត់ ជួប �កមាប់ ការ កបល្សា សយបល់ ថ្នា្ 

ច្បាប់ សដាយ ឥតេិត នែ្។ ការយិល័យ ច្បាប់ អាច្ រ្ បាៃ សៅ រាម ទតី ្ ថៃ្ង ជា 

សកច្ើៃ។ ទូរ�ព្ ទា្់ទង រវង សមា៉ា ង 9 កពល្ ៃិង នែងៃ កតង់ (M-Th)។  

  េសកមាងសែើម្តី  យុត្ិធម៌ លំសៅដាឋា ៃ  
(Housing Justice Project)  
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

 តំណ្ង ឲ្យ ក្រុម អនា្ ជួល ្ ្ទះ (ភតិ្ៈ)  មាៃ កបា្់ ចំ្ណូល ទាប  ថែល កបឈម ៃលង 

ការ បសណ្ញ សច្ញ។  

  អង្គការ អនា្ �ម័កេ ចិ្ត្ ថ្នា្ ច្បាប់  
(Volunteer Legal Services)  
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

 ្្ល់ ការ តំណ្ង រាមរយៈ ក្រុម សមធាវ តី �ម័កេ ចិ្ត្ សែើម្តី ជួយ អនា្ ថែល កបឈម ៃលង 

ការ បសណ្ញ សច្ញ។  

9.  �មាេម ភតិបតតី នៃ រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ   
(Washington Landlord Association) 
(888) 753-9150  
www.walandlord.com

 ្្ល់ព័ត៌មាៃ អំពតី បញ្ហា  នានា ជា សកច្ើៃ ថែល មាៃ ស្រៈ�ំខាៃ់ ចំ្សោទះ មា្ច �់ 

អច្លៃកទព្យ ជួល ៃិង អនា្កេប់កេង អច្លៃកទព្យ ជួល សៅទូទំាង រែឋា 

វ៉ា�ុតីងសរាៃ។  

10. អង្គការ ជំៃួយ ថ្នា្ ច្បាប់  នៃ រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ   
(Washington LawHelp) 
www.washingtonlawhelp.org

 ្្ល់ព័ត៌មាៃ ជាសកច្ើៃ អំពតី បញ្ហា  លំសៅ ដាឋា ៃ  ថែល មាៃ ល្្ខណៈ ជា្់ ោ្់ 

ចំ្សោទះ រែឋា វ៉ា�ុតីង សរាៃ រមួមាៃ �ិទ្ិ រប�់ អនា្ជួល ្ ្ទះ(ភតិ្ៈ) ការ បសណ្ញ 

សច្ញ  លំសៅ ដាឋា ៃ ស្ធារណៈ ៃិង  ថែល កតរូវបាៃ ឧបត្មភាធៃ ជកម្ ៃិង ជំៃួយ 

កគាអា�ៃនា អនា្ទិញ្្ទះ មា្ច �់្្ទះ អនា្ជួល្្ទះ ច្ល័ត តុោការ �កមាប់ បណ្ល ង 

តូច្រាច្ ជំៃួយ ថ្នា្ ថាមពល ទល្-សភ្ើង-ឧ�ម័ៃ ៃិង ទូរេមនាេមៃ៍។ ព័ត៌មាៃ 

អាច្ ចូ្ល សមើល  បាៃ រាមរយៈ សេែទំព័រឬ សវបស្យ ប៉ាុសណ្ណ ទះ។  

11. �មាេម លំសៅដាឋា ៃ សកច្ើៃ កេរួស្រ នៃ  រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ  
 (Washington Multi-Family Housing Association) 
 (425) 656-9077 
www.wmfha.org

 ជាតំណ្ង ឲ្យ ្ លកបសយជៃ៍ រប�់ មា្ច �់ ្ មម�ិទ្ិ សលើ អច្លៃកទព្យ  ថែល 

មាៃ សកច្ើៃ កេរួស្រ រ�់សៅ ៃិង ក្រុមែុ៊ៃ កេប់កេង អច្លៃកទព្យ រប�់ ពួ្សេ 

សៅទូទំាង រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ សៅ ្ កមិត �ែព័ៃ្ រែឋា ៃិង ្ កមិត តំបៃ់។  

12. �មាេម មា្ច �់ ្ ្ទះ ជួល នៃ  រែឋា វ៉ា�ុតីងសរាៃ   
(Washington Rental Owners Association)  
(425) 353-6929 
www.waapt.org

 ជាស្្ប័ៃ ទូទំាង រែឋា ថែល គំាោរ ភតិបតតី សៅ  ្ កមិត រែឋា ្្ល់ ធៃធាៃ នានា 

ៃិង បៃ្ បង្ហា ត់ បសកងៀៃ ែល់ �មាជិ្ រប�់ ែ្ួៃ កពមទំាង សលើ្ ្ ម្ព�់ វ�័ិយ 

្្ទះជួល។  

ក្ដា�ប្ថកបថែលអាច្មាៃ
ឯ្ស្រប្ថកបែមតីសៃទះ ៃិងស�ច្្្តី�សង្ខបពតីច្បាប់ មា្ច �់្្ទះ ៃិងអនា្ជួលនៃក្រុង 

Seatle (ស�ៀអាតុល) រែឋា Washington (វ៉ា�ហាិងតុៃ) មាៃជាភ្ស្ែូច្ខាងសកកាម៖ 

ថែមរ ចិ្ៃ ្ូសរ ៉ា ឡាវ រ�ុសុេតី �ូមា៉ា លតី រាហ្្គ ល្ ៃិងសវៀតណ្ម។  

	ឯ្ស្រសបាទះពុម្ពសៃទះេឺមាៃសច្ញពតីមជ្ឈមណ្ឌ លធៃធាៃ�ំរាប់សោទះពុម្ព នៃ 

Seattle DCI ថែលមាៃទតីរំាងសៅជាៃ់ 20th នៃ Seattle Municipal Tower 

at 700 Fifth Ave. in downtown Seattle.

	ឯ្ស្រសអ�ិច្កតរូលិច្អាច្ែ្ស�ង់សច្ញពតីវបិស្យ  

www.seattle.gov/dpd/publications/ 
landlord_tenant/landlordtenant.asp.

�ំៃួរ?
កប�ិៃសបើអនា្មាៃច្មងៃល់អំពតីឯ្ស្រទំាងសៃទះ �ូមទូរ�័ព្ម្កាៃ់ 

ការអៃុសោមថបងថច្្ច្បាប់រប�់ Seattle DCI រាមទូរ�័ព្សលែ (206) 615-

0808។


