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Seattle Department of Construction and Inspections 
(ក្រសួងសំណង់និងអធិការ្ិរច្្ចក្ររុងសុលីអាថ�)

បគ្�ការណ៍ដណនំានានាស្លីពលីបញ្ញត្តិច្បាប់ដែ�កគប់កគងប�ើបញ្ហា សុវត្ិភាពនិងគុណភាពជលីវតិបៅក្ររុងសុលីថ�(Seattle)

ច្បាប់នានានៃក្រុងសី៊ថលស្ីពីម្ចា ស់ 
អច្លក្រព្យ អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) 
ៃិង ្ំរៃួលខ៊សកតរូវនានា
នថងៃ្ីរ11 ខខ្្្កដា ឆ្្ន ំ2016

Seattle Department of Construction and Inspections (Seattle  

DCI, ក្សួង សំណង់ ៃិង អធិការ្ិច្ចា ក្រុង សី៊អាថល) កតរួតករាខណនំា  

្ិច្ចាការ ៃិង អៃ៊វត្តក្មច្បាប់ស្ីពីការជួសជ៊ល ខថទំាលំគៅដាឋា ៃ ៃិង  

សំណង់អគារនៃ្ីរក្រុងសី៊ថល (ខផ្ន្្ីរ 22.200 - 22.208  

នៃក្មច្បាប់្ីរក្រុងសី៊ថល (SMC)) ៃិង ប្របញ្ញត្តិជាគកច្ើៃគផសេងគ្រៀត 

របស់្ីរក្រុង ខែលម្ៃឥ្រ្ិពលគលើម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិបតី) ៃិង អ្ន្ជួលផ្ទះគេ  

(ភតិ្ៈ)។  សម្ជិ្សម្ជិកាប៊េ្គលិ្អៃ៊គោម ក្មបច្បាប់នៃ Seattle DCI  

អាច្រ្បាៃគែើម្ីជួយែល់អ្ន្ជួល ផ្ទះគេ ៃិង ម្ចា ស់ផ្ទះនានា្្ន៊ងបញ្ហា ការ 
ខសវែងយល់អំពី បណ្្ល្្ខខ័ណ្ឌ  ក្មច្បាប់របស់្ីរក្រុង។

េៃ្លទះខ្ីៗគៃទះេឺជាមេ្គ៊គ្រស្៍្ូរគៅមួយចំ្គោទះសិ្រ្ិ ៃិង  
ការ្រ្ួរលខ៊សកតរូវរបស់អ្ន្ជួល ៃិងម្ចា ស់ក្រព្យសម្ត្តិ  
ជួលគៅ្ីរក្រុងសី៊តថលខែលស្ិតគកកាមច្បាប់្ីរក្រុង។  
សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃជា្់ោ្់ស្តីពីក្មតំខែរ្សាលំគៅដាឋា ៃ ៃិងសំណង់អគារ  
(HBMC) ឬការច៊្ទះគ ម្ ទះជួល ៃិងប្របញ្ញត្តិអធិការ្ិច្ចា (RRIO) សូមទា្់្រង៖

Seattle Department of Construction and Inspections 

ខផ្ន្អៃ៊គោមក្មច្បាប់ (CC) 

(206) 615-0808

 ្ីររំាង: 19th Floor, Seattle Municipal Tower

 អាស័យដាឋា ៃគផញើសំប៊កត: 700 Fifth Ave., Suite 2000

  P.O. Box 34019 

  Seattle, WA 98124-4019

ច្បាប់ស្ីពីម្ចា ស់លំគៅដាឋា ៃ (ភតិសៃយា)/អ្ន្ ជួល ផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) (ជំពូ្ 59.18  

RCW) នៃរែឋាវ៉ាសី៊ងគរាៃ ្៏បគង្កើតឲ្យម្ៃសិ្រ្ិ ៃិង ្ំរៃួលខ៊សកតរូវសកម្ប់  

ភតិ្ៈ ៃិង ភតិសៃយាខែរ។ សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃ្មអំពីច្បាប់របស់រែឋា  

សូមទា្់្រងអង្គការ ណ្មួយ្្ន៊ងចំ្គណ្មអង្គការជាគកច្ើៃខែលម្ៃ ច៊្ទះគៅខាង 
ច៊្ងនៃការគបាទះព៊ម្ពផសាយគៃទះ ឬ គឆ្្ព ទះ គៅកាៃ់តំណភ្ជា ប់ http://apps.leg.wa.gov/ 

RCW/default.aspx?cite=59.18.

អវែីខែល្ីរក្រុងគៃទះតកមរូវចំ្គោទះម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យនានា

ស្ិតគកកាមក្មច្បាប់ HBMC ម្ចា ស់អគារនានា គៅ្ីរក្រុងសី៊ថល  

ម្ៃកាតពវែ្ិច្ចាមួយផ្ល់ៃូវល្្ខខ័ណ្ឌ នានាសកម្ប់បញ្ហា ការរស់ 

គៅគដាយសៃ្តិស៊ខស៊វត្ិភ្ព ៃិង អនាម័យស្អា តលអា។ ជា្ូរគៅ  

ម្ចា ស់ផ្ទះនានាម្ៃ្ំរៃួលខ៊សកតរូវ:

604

• រ្សាបរគិវណលំគៅដាឋា ៃឲ្យបាៃស្្ិសមសកម្ប់ជាជកម្ស្្ន ្់របស់ 

មៃ៊សសេ ៃិង រ្សា្ខៃ្ងធមមរាណ្មួយឲ្យម្ៃអនាម័យស្អា តលអា ៃិង  

ស៊វត្ិភ្ពសមសសប

• ផ្ល់ៃូវការកតរួតពិៃិត្យសតវែលអាិត ពពួ្សតវែ្គ្រ ៃិង សតវែច្នកងគផសេងៗគ្រៀត

• ជួសជ៊លខថទំារាល់សម្សភ្េសំណង់អគារ (ែំបូល ជញ្ជា ំង ៃិង  

កេលទះគកកាម) ៃិង រ្សាផ្ទះឲ្យបាៃធៃ់ៃលងធាត៊អាកាស

• ជួសជ៊លខថរ្សារាល់គកេឿងសម្ភា រៈបរកិា្ខ រអេ្គិសៃី ្រល្/ឧសម័ៃ ្គ្្ ៃិង  

គផសេងៗ គ្រៀតខែលបាៃផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគដាយម្ចា ស់ផ្ទះ  

• ផ្ល់ៃូវធ៊ងសកម្មកេប់កគាៃ់

• គពលខែលម្ៃ្ំរៃួលខ៊សកតរូវចំ្គោទះបញ្ហា ្គ្្គៅផ្ទះជួល រ្សា  

សីត៊ណហា ភ្ពគពលនថងៃ (ចាប់ពីគម្៉ា ង 7:00 កពល្ ែល់ 10:30 ោងៃ ច្)  

មិៃឲ្យគកកាមពី 65 ែឺគក្ហ្វែ រៃិនែត៍ ៃិង គពលយប់មិៃឲ្យគកកាមពី 58  

ែឺគក្ហ្វែ រៃិនែត៍ គដាយេិតចាប់ពី ខខ្ញ្្ញ ែល់ខខមិថ៊នា

• ផ្្ស់ប្ូរកបព័ៃ្កេប់កេងគស្ ៃិង ្ូៃគស្នានាខែលមិៃស្ិត្្ន៊ងការ
 

សកមរួលបគណ្្ទះអាសៃ្នគដាយខផអា្គលើបម្្ស់ប្ូរ ការជួលផ្ទះនានា ៃិង  
ផ្ល់ឲ្យម្ៃៃូវគស្ែល់ភតិ្ៈសកម្ប់កច្្ទាវែ រគច្ញចូ្លផ្ទះ ៃិង អគារ

• បំោ្់ឧប្រណ៍រាវចាប់ខផសេង ៃិង ខណនំាឲ្យភតិ្ៈបាៃយល់ែលងចំ្គោទះបញ្ហា   

កបតិបត្តិការ ៃិង តំខែទំារបស់ពួ្គេ។

ម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) មិៃម្ៃ្ំរៃួលខ៊សកតរូវចំ្គោទះបញ្ហា ការជួស 

ជ៊លឲ្យស្អា តនានាខែលម្ៃែូច្ជា ការកកាល្កម្លកពំថមី ៃិង ោបគស្ពកតរូថមី  

បន្ាប់ពីរយៈគពលជួលៃិមួយៗគនាទះគ្រ។  ប៊េ្គលិ្្រ្ួរលបៃ្៊្ការអៃ៊គោម  
ក្មច្បាប់ អាច្គ្្ើយៃលងសំណួរនានាអំពី្រណីថាគតើម្ចា ស់ផ្ទះខលវែង (apartment)  

ម្ៃ្ំរៃួលខ៊សកតរូវចំ្គោទះបញ្ហា ការជួសជ៊លសំខាៃ់មួយខែរឬយ៉ាងណ្។   

សូម្ូររស័ព្គៅកាៃ់គលខ (206) 615-0808 សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃ្ម។

ស្ិតគកកាម RRIO ម្ចា ស់ក្រព្យសម្ត្តិគៅ្្ន៊ង្ីរក្រុង សី៊តថលកតរូវខតផ្តល់ 
លំគៅដាឋា ៃស៊វត្ិភ្ពខែលបំគពញបាៃរាមតកមរូវការមូលដាឋា ៃែូច្ខែលបាៃ 

្ំណត់គដាយ បញជា ីកតរួតពិៃិត្យ RRIO ៃិង៖

• ច៊្ទះគ ម្ ទះក្រព្យសម្ត្តិខែលកតរូវបាៃជួលសកម្ប់ការគកបើស្្ន ្់គៅជាគរៀង 

រាល់កបំាឆ្្ន ំម្តង (គមើលេៃ្លទះ 620, ការច៊្ទះ គ ម្ ទះ ក្រព្យ ជួល របស់ អ្ន្)

• គដាយចាប់គផ្តើមគៅឆ្្ន ំ 2015 កបេល់អធិការ្ិច្ចា RRIO មួយយ៉ាងគហ្ច្ 

ណ្ស់ម្តង្្ន៊ងគរៀងរាល់ែប់ឆ្្ន ំ (គមើល េៃ្លទះ 620, ការច៊្ទះ គ ម្ ទះ ក្រព្យ ជួល  
របស់ អ្ន្)

ៃិយមៃ័យ អ្ន្ ជួល ផ្ទះ គេ(ភតិ្ៈ)
គដាយគលើ្ ខលង Tenant Relocation Assistance Ordinance ( ប្រប្ញ្ញត្តិ ស្ីពី  

ជំៃួយ សកម្ប់ ការ ប្ូរ លំគៅ ដាឋា ៃ របស់ ភតិ្ៈ) ភតិ្ៈ កតរូវ បាៃ ឲ្យ ៃិយមៃ័យ ថា ជា  
ប៊េ្គល ម្្ន ្់ ខែល ្ ំព៊ង កាៃ់ កាប់ ឬ ម្ៃ ្ មមសិ្រ្ិ គលើ  អាគារ ណ្មួយ ឬ ្ីររំាង ជួល  

គដាយ គយង រាម ្ ិច្ចាសៃយា ជួល។ គៃទះ រមួ បញចាូ ល អ្ន្ រស់គៅ  ្ីរស្្ន ្់ អាសស័យ រយៈ  
គពលខ្ី ឬ បគណ្្ត ទះ អាសៃ្ន ខែល ស្ិត គៅ ្ីរលំគៅ រយៈ គពល មួយខខ ឬ ខវង ជាង គៃទះ។  

្ិច្ចាសៃយា ជួល អាច្ គធវែើ គ�ើងគដាយ ផ្្ល់ ម្ត់ ឬ ជាោយល្្ខណ៍ អ្សេរ។



អៃ៊ស្រណៈ (លិខិត) គលខ #604 របស់ Seattle DCI ស្ីពីជំៃួយអតិថិជៃ—ច្បាប់នានានៃក្រុងសី៊ថលស្ីពីម្ចា ស់អច្លក្រព្យ អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) ៃិង ្ំរៃួលខ៊សកតរូវនានា     page 2

គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

កាតពវែ្ិច្ចានានារបស់ក្រុមអ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ)
ភតិ្ៈទំាងឡាយកតរូវខតបំគពញរាមការរពំលង្៊រ្សមគែត៊ផល 

របស់ម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) កបគយជៃ៍រ្សាលំគៅដាឋា ៃជួលឲ្យស្ិត្្ន៊ង  
ល្្ខណៈមួយម្ៃស៊វត្ិភ្ព អនាម័យស្អា តលអា សល្គរច្រលិរាមធមមរាខែល 

បាៃរពំលង្៊រ្ជាម៊ៃ។  ្ំរៃួលខ៊សកតរូវនានារបស់ភតិ្ៈ ម្ៃជាអា្រិ៍:

• ការគបាទះគចាលសកម្មឲ្យបាៃកតលមកតរូវ

• តំខែទំា្្ន៊ងការគកបើកបាស់គកេឿងភ្ជា ប់ឧប្រណ៍អេ្គិសៃី ៃិង បំពង់្រល្/ 
ឧសម័ៃនានា

• ជួសជ៊លភ្្មៗៃូវការខូច្ខាតណ្មួយខែលបង្កគ�ើងគដាយអ្ន្ជួល  

ឬគភញៀវរបស់ពួ្គេ

• ការផ្តល់ៃូវការចូ្លែំគណើ រការគដាយសមគែត៊ផលចំ្គោទះម្ចា ស់ក្រព្យសកម្ប់ 

ការកតរួតពិៃិត្យតំខែរ្សា ការជួសជ៊ល ៃិងការកេប់កេងសតវែលអាិត ្៏ែូច្ជា 

ការចូ្លែំគណើ រការគៅកាៃ់អធិការ្ិច្ចាមួយរបូគែើម្ីបំគពញការកតរួតពិៃិត្យ  

RRIO មួយ

• ខថរ្សាឧប្រណ៍ ផ្តល់ សញ្្ញ អេ្គិភ័យឲ្យ ម្ៃ ែំគណើ រ ការ បាៃ លអា

• គច្ៀសវងមិៃស្ត៊្្៊រ្វត្៊ម្ៃគកគាទះថា្ន ្់គៅ្្ន៊ងអាគារៃិងបរមិ្ណជំ៊វញិ

វធិិគដាទះសស្យខែលម្ៃ  
គបើសិៃជាគេកតរូវការ្ិច្ចាការជួសជ៊ល
អ្ន្ជួលផ្ទះអាច្គធវែើអំគពើែូច្តគៅគៃទះ គបើសិៃជាកតរូវការភ្រ្ិច្ចាជួសជ៊ល៖

1. ទា្់្រងម្ចា ស់ផ្ទះ។  ការគៅរាម្ូររស័ព្ ឬ លិខិតមួយច្បាប់  

រាមធមមរាេឺជាវធីិខែលភតិ្ៈ ៃិង ម្ចា ស់ផ្ទះភ្េគកច្ើៃ  

គដាទះសស្យៃូវបញ្ហា ខ្ទះៗបាៃ។ ្្ន៊ង្រណីភ្េគកច្ើៃ 
បំផ៊តខែលែំគណ្ទះសស្យគៃទះៃលងគដាទះសស្យបាៃៃូវបញ្ហា  ប៉ា៊ខៃ្ត 

សំគណើ ជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយសកម្ប់បញ្ហា ការជួសជ៊លនានា  

ជាគរឿយៗម្ៃតកមរូវគដាយច្បាប់  ម៊ៃៃលងភតិ្ៈនានាអាច្អៃ៊វត្តែំគណ្ទះ  

សស្យមួយគផសេងគ្រៀតបាៃ។   

កតរូវច្ងចំារ្សា្៊រ្សំគៅនានានៃរាល់ការ្្ងគ្្ើយ។

2. រាយការណ៍បញ្ហា គៃទះគៅកាៃ់ Seattle DCI ។ កបសិៃគបើម្ចា ស់ ឬអ្ន្ 

កេប់កេងមិៃបាៃគធវែើការជួសជ៊លគៅ្្ន៊ងគពល គវោសមគែត៊ផលមួយ  
អ្ន្អាច្្ំណត់កាលបរគិច្ឆេ្រកតរួតពិៃិត្យគដាយ Seattle DCI ។  

កបសិៃគបើម្ៃការបំោៃល្្ខខណ្ឌ  HBMC ឬ RRIO គែើយម្ចា ស់ក្រព្យ  

មិៃបាៃ ជួសជ៊លការបំោៃគៃទះ អ្ន្កតរួតពិៃិត្យៃលងតកមរូវឱ្យម្ចា ស់ក្រព្យ  

ចាត់វធិាៃការខ្តកមរូវ។ គមើលខផ្ន្បន្ាប់សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃលមអាិតបខៃ្ម 

គ្រៀត។

3. ចូ្រគកបើកបាស់ែំគណ្ទះសស្យគផសេងៗគ្រៀតខែលអាច្រ្បាៃ ខែល 

ម្ៃជាអា្រិ៍ ការជួយជួសជ៊លគដាយខ្ួៃ ការសកមបសកមរួល ការដា្់  
នថ្ជួលជាបគញ្ញើ្៊រ្្្ន៊ងនែេតិជៃ គែើយៃិង ការគរ ើគច្ញច៊្ងគកកាយបំផ៊ត។   

ច្បាប់ស្ីពីម្ចា ស់លំគៅដាឋា ៃ (ភតិសៃយា)/អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) (ជំពូ្  

59.18 RCW) នៃរែឋាវ៉ាសី៊ងគរាៃ បាៃ 

្ំណត់ល្្ខខ័ណ្ឌ ែំគណ្ទះសស្យភតិ្ៈទំាងឡាយស្ិត្្ន៊ងស្្ៃភ្ព 
នានាខែលម្ចា ស់អគារខ្ខាៃមិៃបាៃគធវែើការជួសជ៊លនានាខែលម្ៃ 

តកមរូវគដាយក្មច្បាប់ គៅ្្ន៊ងគពលគវោសមសសបមួយខែល្ំព៊ងម្ៃ 
ការជូៃែំណល ងអំពីតកមរូវការចំាបាច់្គៃទះ។  អ្ន្កតរូវខតរាមដាៃឲ្យជាប់ 

្្ន៊ងបញ្ហា ការជួល ៃិង ្រល្/គភ្ើង/ឧសម័ៃរបស់អ្ន្ កបគយជៃ៍អៃ៊វត្តជា្់ 
ខសង្គលើជគកមើសទំាងគៃទះ។  ែំគណ្ទះសស្យទំាងគៃទះ អាច្ៃលងរមួម្ៃ 

ៃូវ្រកមង់មួយចំ្ៃួៃនៃែ្ែូត ឬ កាត់នថ្ជួលផ្ទះ។  ជាវធិាៃ្ូរគៅមួយ  

នថ្ជួលផ្ទះខែលែ្ែូត្៊រ្ រាមធមមរាគលើសពីគៃទះ មិៃខមៃជាែំគណ្ទះ  

សស្យមួយខែលសមសសបគ្រ រាមពិត ភតិ្ៈម្ចា ្់អាច្ៃលង្រ្ួរលរងការ 

បគណ្ញគច្ញបាៃ សកម្ប់បញ្ហា ការខ្ខាៃបង់ ឬ ្ូរទាត់នថ្ជួលផ្ទះ។   

ច្បាប់របស់រែឋា ម្ៃវធិាៃជា្់ោ្់នានាអំពីការគធវែើការកាត់នានាពីនថ្ជួលផ្ទះ  

ឬ ការ្ូរទាត់នថ្ជួលផ្ទះចូ្លគៅ្្ន៊ងេណៃីមួយនៃការដា្់នថ្ជួលជាបគញ្ញើ 
្៊រ្្្ន៊ងនែេតិជៃ។ សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃស្ីពីកបធាៃប្រ/្មមវត្៊គៃទះ សូមទា្់្រង 

 
ក្រុមណ្មួយនៃ ក្រុមជំៃួយសកម្ប់ភតិ្ៈនានាខែលម្ៃច៊្ទះគៅច៊្ងបញចា ប់ 

នៃការគបាទះព៊ម្ពផសាយគៃទះ។

ការរាយការណ៍បញ្ហា មួយគៅកាៃ់ Seattle DCI
ភតិ្ៈទំាងឡាយ អាច្រាយការណ៍បញ្ហា គៅកាៃ់ Seattle DCI  

កបសិៃគបើភតិសៃយា ឬ អ្ន្កេប់កេងមិៃគធវែើការជួសជ៊លមួយរាមគពលគវោ 

សមសសប។  សរគសរ គៅ្ូររស័ព្ ឬ គៅកាៃ់ខផ្ន្្រ្ួរលបៃ្៊្អៃ៊គោម 
ក្មច្បាប់របស់ Seattle DCI គដាយផ្្ល់ខែលម្ៃ្ីររំាងស្ិតគៅជាៃ់្ីរ19  

នៃប៉ាម(អគារខ្ពស់)្ីរក្រុងសី៊ថល ផ្ូវ្ីរ700 ្ណ្្ល្ីរក្រុងសី៊ថល ្ូររស័ព្គលខ  

(206) 615-0808។    

• ្ូររស័ព្គៅកាៃ់ Seattle DCI គែើម្ីរាយការណ៍បញ្ហា គៃទះ  

កបសិៃគបើម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យ ឬ អ្ន្កេប់កេងមិៃគ្្ើយតបគៅៃលងសំគណើ  

ជួសជ៊លនានា គែើយការតវ៉ាមួយហ្្់កគាៃ់ខតជាជគកមើសគផសេងគ្រៀតខែល 

គៅគសសសល់ខតប៉ា៊គណ្ណ ទះ។  គ ម្ ទះរបស់អ្ន្ៃលងកតរូវបាៃរ្សា្៊រ្ជាសម្ងៃ ត់  

កបសិៃគបើអ្ន្គស្នើសំ៊យ៉ាងែូគច្្នទះ។

• សូមបញ្ជា ្់អវែីៗកេប់យ៉ាងខែលចំាបាច់្កតរូវការការគធវែើអធិការ្ិច្ចា ៃិង ផ្ល់ៃូវ 

អាស័យដាឋា ៃអគារគៃទះខែលរមួម្ៃទំាងគលខផ្ទះ។

• រមួបញចាូ លៃូវគលខ្ូររស័ព្មួយគៅគពល្ំព៊ងគស្នើសំ៊ជំៃួយពី Seattle DCI  

កបគយជៃ៍ឲ្យក្សួងគៃទះអាច្គៅ្ូររស័ព្គរៀបចំ្គៅគពលមួយសកម្ប់ការគធវែើ 

អធិការ្ិច្ចាបាៃ។ អ្ន្ខែល្ំព៊ងគស្នើសំ៊ជំៃួយ ៃលងម្ៃវត្តម្ៃគៅ្ំ�៊ងគពល 
នៃការគធវែើអធិការ្ិច្ចាគៃទះ។

• ្្ន៊ង្រណីខែលអ្ន្គធវែើអធិការ្ិច្ចារ្គ�ើញម្ៃៃូវការរគំោភបំោៃនានា 
គនាទះ អ្ន្គធវែើអធិការ្ិច្ចាៃលងគរៀបចំ្គសច្្្ីជូៃែំណល ងមួយខែលបង្ហា ញពីគពល 

គវោខែលការជួសជ៊លនានាកតរូវខត្រ្ួរលបាៃការគធវែើគ�ើង ជូៃែំណល ងែល់ 

ភ្េី្រ្ួរលខ៊សកតរូវចំ្គោទះបញ្ហា ការរគំោភបំោៃ ៃិង បិ្រផសាយគសច្្្ីជូៃ 

ែំណល ងគៅបរគិវណលំគៅដាឋា ៃ។

• គពលគវោសកម្ប់ការអៃ៊គោមច្បាប់ ជា្ូរគៅម្ៃរយៈគពលពី 30 គៅ  

60នថងៃ គដាយអាសស័យគលើសភ្ពនៃការរគំោភបំោៃនានា ៃិង ការពៃយា 

គពលបខៃ្មណ្មួយខែលភតិសៃយាអាច្ៃលង្រ្ួរលបាៃ។  

• កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) មិៃគធវែើការជួសជ៊លនានាខែលតកមរូវគ�ើង 

គនាទះ Seattle DCI ៃលងបៃ្តរែូតែល់ម្ៃចំ្ណ្ត់ការណ៍រាមផ្ូវត៊ោការ 
កបគយជៃ៍្រ្ួរលបាៃៃូវការអៃ៊គោមក្មច្បាប់។

ប្របញ្ញត្តិសកម្ប់ការបគណ្ញគច្ញខែលម្ៃ  
មូលគែត៊កតលមកតរូវរបស់្ីរក្រុងសី៊ថល
ប្របញ្ញត្តិសកម្ប់ការបគណ្ញគច្ញខែលម្ៃ មូលគែត៊កតលមកតរូវ  

េឺជាខផ្ន្មួយនៃ HBMC របស់្ីរក្រុងសី៊ថល។  គគាលបំណងនៃប្របញ្ញត្តិគៃទះ  

េឺគែើម្ីផ្ល់ប្រដាឋា ៃច្បាស់ោស់នានាសកម្ប់ទំាងអ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) ៃិង  

ម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យជួល (ភតិសៃយា) គដាយគយងគៅគលើស្្ៃភ្ពនានាខែ 

លការជួលផ្ទះពីមួយខខគៅមួយខខអាច្កតរូវបាៃគេបញចា ប់ គែើយការបគណ្ញ 

គច្ញអាច្គ ើ្តម្ៃគ�ើងបាៃ។ HBMC បញ្ជា ្់ខតគែត៊ផលនានាសកម្ប់អវែី 

ខែលការជួលមួយអាច្កតរូវបាៃគេបញចា ប់គៅបាៃ។ វតកមរូវឲ្យម្ចា ស់ (ភតិសៃយា)  

សរគសរមូលគែត៊នានាសកម្ប់បញចា ប់ការជួល គៅគពលខែលកតរូវគផញើគសច្្្ី 

ជូៃែំណល ងស្ីពីការផ្្ច់្/បញចា ប់្ិច្ចាសៃយាជួលជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយ។  

សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃ បខៃ្ម សូមគមើល េៃ្លទះ 604A, ច្បាប់ ្ីរក្រុង សី៊អាថល ស្ីពី  

តំខែទំា ៃិង ការ ជួសជ៊ល អាគារ។
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

្ំណត់ៃិយមៃ័យនានាែូច្ខាងគកកាមគៃទះ  

ម្ៃស្រៈសំខាៃ់ណ្ស់ចំ្គោទះការ្ំណត់  

ល្្ខណៈពិគសសរវងការបគណ្ញគច្ញ ៃិង ការផ្្ច់្/បញចា ប់្ិច្ចាសៃយាជួលមួយ:

ការបគណ្ញគច្ញ:  ល្រ្ផលច៊្ងគកកាយនៃចំ្ណ្ត់ការផ្ូវច្បាប់ជាផ្ូវការគៅ្្ន៊ង
 ត៊ោការសី៊វលិខែលតកមរូវឲ្យភតិ្ៈគរ ើ/ចា្គច្ញ គដាយ គៅរាមគសច្្្ីជូៃ 

ែំណល ងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយខែលគច្ញឲ្យរាមច្បាប់។

ការបញចា ប់ភតិ្មម (ការជួល):  គសច្្្ីជូៃែំណល ងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយ 

ខែលបាៃផ្ល់ឲ្យគដាយម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) គៅភតិ្ៈខែលតកមរូវឲ្យភតិ្ៈគរ ើ/ 

ចា្គច្ញខែល ម្ៃច៊្ទះគ ម្ ទះយ៉ាងគហ្ច្ណ្ស់ម្្ន ្់គនាទះ ម្ៃបញ្ជា ្់គៅ្្ន៊ង 
ប្របញ្ញត្តិច្បាប់សកម្ប់ ការបគណ្ញគច្ញខែលម្ៃមូលគែត៊កតលមកតរូវ។

ចំ្ណំ្:  កបសិៃគបើភតិ្ៈបែិគសធចំ្គោទះ បញ្ហា ការគរ ើគច្ញ ម្ៃខតត៊ោការ 

ខតប៉ា៊គណ្ណ ទះខែលអាច្បង្ខំឲ្យភតិ្ៈចា្គច្ញបាៃ។

ខាងគកកាមគៃទះ េឺជាគសច្្្ីសគង្ខបមួយអំពី គែត៊ផលនានាសកម្ប់អវែីខែល 

ម្ចា ស់ផ្ទះ អាច្ៃលងបញចា ប់ភតិ្មមនានាបាៃ គដាយស្ិតគកកាមប្របញ្ញត្តិគៃទះ:

1. ភតិ្ៈខ្ខាៃបង់/្ូរទាត់នថ្ជួល្្ន៊ងរយៈគពលបីនថងៃបន្ាប់ពីការ  
ជូៃែំណល ងមួយខែលកតរូវ្ូរទាត់ នថ្ជួលផ្ទះ ឬ ចា្គច្ញ។

2. ជា្រម្្ប់ ភតិ្ៈខ្ខាៃចំ្គោទះការ្ូរទាត់នថ្ជួលផ្ទះទាៃ់គពលគវោ  

ខែលបណ្្លឲ្យម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) ជូៃែំណល ងែល់ភតិ្ៈជា 

ោយល្្ខណ៍អ្សេរ អំពីបញ្ហា នថ្ជួលផ្ទះយឺត (ែួស ្ំណត់គពល)  

ចាប់ពី4ែង ឬ គកច្ើៃ  ជាង គៃទះ ្្ន៊ងរយៈគពល 12 ខខ។

3. ភតិ្ៈមិៃអៃ៊វត្តរាមល្្ខខ័ណ្ឌ ជា្់ខសង្នានានៃ្ិច្ចាសៃយាជួយមួយ 

្្ន៊ងរយៈគពល 10 នថងៃគកកាយ គសច្្្ីជូៃែំណល មួយ គែើម្ីអៃ៊គោមរាម ឬ  
ចា្គច្ញ។

4. ភតិ្ៈមិៃកតរូវអៃ៊គោមរាមកាតពវែ្ិច្ចាជា្់ខសង្ មួយខែលស្ិតគកកាមច្បាប់ 

ស្ីពីម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា)-អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ) ្្ន៊ងរយៈគពល 10 

នថងៃបន្ាប់ ពីការជូៃែំណល ងគែើម្ីអៃ៊គោមរាម ឬ ចា្គច្ញ។

5. រាម្រម្្ប់ ភតិ្ៈខ្ខាៃអៃ៊គោមរាម បណ្្ល្្ខខ័ណ្ឌ ជា្់ 

ខសង្នៃ្ិច្ចាសៃយាជួល ខែលបណ្្លឲ្យម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) គច្ញ 

ៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងរយៈគពល 10 នថងៃ កបគយជៃ៍អៃ៊គោមរាម ឬ  

ចា្គច្ញចាប់ពី 3 ែងគ�ើងគៅ ្្ន៊ងរយៈគពល 12ខខ។

6. ភតិ្ៈគធវែើឲ្យខូច្ខាតធងៃៃ់ធងៃរចំ្គោទះផ្ទះជួល (បណ្្លឲ្យ “អៃ្តរាយ”)  

ខែលបណ្្លឲ្យ ម្ៃភ្ពរខំាៃ ឬ គៅែមង (ខែលរមួ្ៃទំាង ស្មមភ្ព 

ជាប់ទា្់្រងគៅៃលងបញ្ហា គកេឿងគញៀៃ) ឬ រ្សា្៊រ្ៃូវម៊ខជំៃួញមិៃសសប 

ច្បាប់ គែើយមិៃចា្គច្ញពីបរគិវណលំគៅដាឋា ៃ្្ន៊ងរយៈគពលបីនថងៃបន្ាប់ពី 
ម្ៃគសច្្្ីជូៃែំណល ងឲ្យចា្គច្ញ។  កបគភ្រនៃការខូច្ខាត ភ្ពរខំាៃ/ 

គៅែមង ឬ ម៊ខជំៃួញមិៃសសបច្បាប់ កតរូវខតម្ៃបញ្ជា ្់គៅ្្ន៊ងគសច្្្ីជូៃ 
ែំណល ងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរ។

7. ភតិ្ៈជាប់ោ្់ព័ៃ្្្ន៊ងស្មមភ្ពឧក្ិែឋា គៅ្្ន៊ងផ្ទះ ឬ បរគិវណលំគៅដាឋា ៃ 
 

ឬ គៅ្ខៃ្ងមួយខ្្រៃលងផ្ទះ ឬ បរគិវណលំគៅដាឋា ៃ។ ស្មមភ្ព 

ឧក្ិែឋាខែលកតរូវបាៃគេសងសេ័យកតរូវខតម្ៃផលប៉ាទះោល់គដាយ 

ផ្្ល់ចំ្គោទះបញ្ហា  ស៊ខភ្ព ឬ ស៊វត្ិភ្ពរបស់ភតិ្ៈគផសេងៗគ្រៀត  

ស្មមភ្ពខែលទា្់្រងៃលងគកេឿងគញៀៃខ៊ស ច្បាប់ េឺជាប្រឧក្ិែឋាមួយ 

ខែលម្ៃបញ្ជា ្់គដាយប្របញ្ញត្តិគៃទះ។  ម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យខែលគកបើ 

កបាស់គែត៊ផលគៃទះ កតរូវគោលអាងឲ្យបាៃច្បាស់ោស់ៃ៊វការពិតនានា 

ខែលក្រក្រង់ចំ្គោទះការសងសេ័យគៃទះ គែើយកតរូវខតគផញើ/បញជាូ ៃគសច្្្ីជូៃ 
ែំណល ងបញចា ប់្ិច្ចាសៃយាជួលផ្ទះគៃទះមួយច្បាប់គៅកាៃ់ Seattle DCI។  

8. ម្ចា ស់ផ្ទះម្ៃបំណងច្ង់កាៃ់កាប់បរគិវណលំគៅដាឋា ៃគដាយផ្្ល់ខ្ួៃ ឬ ក្រុម 
កេរួស្រផ្្ល់របស់ម្ចា ស់ផ្ទះកតរូវកាៃ់កាប់ផ្ទះជួលគៃទះ គែើយមិៃម្ៃតនម្ 

សមមូលធំែំ៊ខែលស្ិត គៅ្ំរគៃរ ៃិង អាច្រ្បាៃ្្ន៊ងអគារែូច្គា្ន គៃទះគ្រ  
ៃិង ផ្ល់ ការ ជូៃែំណល ង ជាោយល្្ខណ៍ អ្សេរ ែល់ ភតិ្ៈ រយៈគពល យ៉ាង  

គហ្ច្ 90 នថងៃ ម៊ៃ ៃលង ការ បញចា ប់រយៈគពល ជួល ។ ក្រុមកេរួស្រផ្្ល់រមួម្ 

ៃប្ីកបពៃ្ ឬ នែេូ្្ន៊ងផ្ទះ របស់ម្ចា ស់ ៃិង ឪព៊្ម្្យ ជីែូៃជីរា បងបអាូៃ 
 

កបរុសសសីរបស់ម្ចា ស់ផ្ទះ ប្ីកបពៃ្របស់ម្ចា ស់ផ្ទះ ឬ នែេូ្្ន៊ងផ្ទះរបស់ម្ចា ស់ផ្ទះ។   
កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះផ្ល់ៃូវគែត៊ផលគៃទះ គែើម្ីបញចា ប់ការជួលមួយ  

គែើយបន្ាប់ម្ខ្ខាៃអៃ៊វត្តវ គេអាច្ស្ិត គកកាមគទាសរែឋាប្គវណី 

ខែលកតរូវពិៃ័យរែូតែល់ $2,500។ ភតិ្ៈខែលភតិ្មមរបស់ខ្ួៃ កតរូវ 
បាៃបញចា ប់សកម្ប់គែត៊ផលគៃទះ ម្ៃសិ្រ្ិផ្្ល់ខ្ួៃគលើចំ្ណ្ត់ការណ៍ 
មួយ កបសិៃគបើគេ (ភតិ្ៈ) េិតគ�ើញថាម្ចា ស់ផ្ទះបាៃខ្ខាៃអៃ៊គោម  

គៅរាមល្្ខខ័ណ្ឌ ទំាងគៃទះ។

9. ម្ចា ស់ផ្ទះម្ៃបំណងបញចា ប់ការជួលរបស់ភតិ្ៈខែលរស់គៅ្្ន៊ងផ្ទះជាមួយ 
គា្ន  ឬគបើមិៃែូគចា្ន ទះគ្រម្ចា ស់ផ្ទះកបាថា្ន ច្ង់ឈប់ខច្្រខំល្គកបើផ្ទះរមួគា្ន របស់ 

ខ្ួៃជាមួយៃលងភតិ្ៈខែល្ំព៊ងរស់គៅផ្ទះស្្ន ្់បន្ាប់បៃសេំមួយខែល្រ្ួរល 
បាៃការយល់កពម (ADU) គៅ្្ន៊ងផ្ទះមួយខែលកាៃ់កាប់គដាយម្ចា ស់ផ្ទះ។

10. ការកាៃ់កាប់របស់ភតិ្ៈ កតរូវបាៃ្ំណត់ល្្ខខ័ណ្ឌ   

គដាយអាសស័យការង្រគលើបញ្ហា  អច្លៃៈក្រព្យ ៃិង  

្ំរនា្់្ំរៃងការង្រកតរូវបាៃ បាៃបញចា ប់។

11. ម្ចា ស់ផ្ទះគកគាងគធវែើការជួសជ៊លឲ្យលអាគ�ើងវញិគកច្ើៃ  

ឬ ធំែំ៊ ខែលកតរូវការចំាបាច់្ៃូវលិខិតអៃ៊ញ្្ញ តិ ៃិង  

បង្ហា ញឲ្យគ�ើញច្បាស់ថា ការង្រគៃទះមិៃអាច្កតរូវបាៃគេគធវែើគ�ើង 

គដាយ ម្ៃភតិ្ៈ្ំព៊ងកាៃ់កាប់គនាទះបាៃ។ ជា្ិច្ចាបខៃ្មម្ចា ស់ផ្ទះ 

កតរូវខតអៃ៊គោមរាមបណ្្ល្្ខខ័ណ្ឌ នៃប្របញ្ញត្តិស្ីពីជំៃួយសកម្ប់ 

ការប្ូរ លំគៅដាឋា ៃរបស់ភតិ្ៈ (TRAO)។  (សូមគមើលខាងគកកាមគៃទះ  

សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃ បខៃ្ម។)  កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះផ្ល់ៃូវ ការជួសជ៊ល 

ឲ្យលអាគ�ើងវញិគកច្ើៃ ឬ ធំែំ៊ ខែលជាគែត៊ផលសកម្ប់បញចា ប់ការជួលមួយ  

គែើយបន្ាប់ម្ខ្ខាៃអៃ៊វត្តវ គេ(ម្ចា ស់ផ្ទះ) អាច្ៃលងស្ិតគកកាមគទាស 

រែឋាប្គវណីខែលកតរូវពិៃ័យរែូតែល់ $2,500។  ភតិ្ៈខែលភតិ្មមរបស់ 

ខ្ួៃកតរូវបាៃបញចា ប់សកម្ប់គែត៊ផលគៃទះ ម្ៃសិ្រ្ិផ្្ល់ខ្ួៃគលើចំ្ណ្ត់
 

ការណ៍មួយ កបសិៃគបើគេ (ភតិ្ៈ) េិតគ�ើញថាម្ចា ស់ផ្ទះបាៃខ្ខាៃ 

អៃ៊គោមគៅរាមល្្ខខ័ណ្ឌ ទំាងគៃទះ។

12. ម្ចា ស់ផ្ទះសគកមច្ចិ្ត្តគផ្រអគារគៃទះគៅឲ្យ សែ្រម្្ន ្់ ឬ កេប់កេងរមួគា្ន ។   

(សូមគមើល្ំរព័រ្ីរ 6 សកម្ប់ ព័ត៌ម្ៃស្ីពីប្របញ្ញត្តិច្បាប់នានាសកម្ប់ការ 

គផ្រគៅជាការកេប់កេងរមួគា្ន  ៃិង ឲ្យគៅសែ្រ។)

13. ម្ចា ស់សគកមច្វយគចាលអគារមួយ ឬ បខម្ងវគៅជាការគកបើកបាស់មិៃស 

កម្ប់លំគៅដាឋា ៃ។ ជាបឋម ម្ចា ស់កតរូវខតអៃ៊គោមរាម បណ្្ល្្ខខ័ណ្ឌ  

នៃប្របញ្ញត្តិស្ីពីជំៃួយសកម្ប់ការប្ូរលំគៅដាឋា ៃរបស់ភតិ្ៈ (TRAO)  

(សូមគមើល្ីរ 5) គែើយម្ៃលិខិតអៃ៊ញ្្ញ តិមួយ ខែលសំខាៃ់ចំាបាច់្។

14. ម្ចា ស់ម្ៃបំណងល្់លំគៅដាឋា ៃកេរួស្រខ្ួៃឯងផ្្ល់ ៃិង  
ផ្ល់ៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងែល់ភតិ្ៈ យ៉ាងគហ្ច្ណ្ស់ 90 នថងៃ  

ម៊ៃៃលងបញចា ប់រយៈគពលនៃការជួលមួយ។  ម្ចា ស់កតរូវខតច៊្ទះផសាយអច្លៃៈក្រ 

ព្យសកម្ប់ល្់រាមតនម្មួយសមសសបគលើ្ំរព័រកាខសតមួយ ឬ ជាមួយៃលង្ីរ 

ភ្្ន ្់ង្រអច្លៃៈក្រព្យមួយ្្ន៊ងរយៈគពល 30 នថងៃ បន្ាប់ពីកាលបរគិច្ឆេ្រខែល  

ភតិ្ៈចា្គច្ញ។ ម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យនានាអាច្កតរូវបាៃគេតកមរូវ 

ឲ្យច៊្ទះែត្គលខាគលើការបញ្ជា ្់អំពីបំណងច្ង់ល្់ផ្ទះ កបសិៃគបើ Seattle  

DCI្រ្ួរលបាៃបណ្ល ងមួយ។ ម្ៃការសៃមត់មួយខែលអាច្ជំទាស់បាៃ 

ចំ្គោទះបញ្ហា ការរគំោភបំោៃច្បាប់មួយ កបសិៃគបើផ្ទះមិៃម្ៃច៊្ទះផសាយ ឬ  

ផសេពវែផសាយោណិជជា្មម ឬ ការយ្គច្ញពីការផសេពវែ ផសាយគៅគលើ្ីរផសារ ឬ  

ម្ៃការជួលគ�ើងវញិ្្ន៊ងរយៈគពល 90 នថងៃ បន្ាប់ពីភតិ្ៈចា្គច្ញគៅ។   

ភតិ្ៈខែលភតិ្មមរបស់ខ្ួៃកតរូវបាៃបញចា ប់សកម្ប់គែត៊ផលគៃទះ ម្ៃសិ្រ្ិ 
ផ្្ល់ខ្ួៃគលើចំ្ណ្ត់ការណ៍មួយ កបសិៃគបើគេ (ភតិ្ៈ) េិតគ�ើញថា 
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

ម្ចា ស់ផ្ទះបាៃខ្ខាៃអៃ៊គោម គៅរាមល្្ខខ័ណ្ឌ ទំាងគៃទះ។

15. ម្ចា ស់ម្ៃខផៃការឈប់បៃ្តគកបើកបាស់ជាផ្ទះ សកម្ប់ស្្ន ្់គៅខែលមិៃម្ៃ 

ការអៃ៊ញ្្ញ តិគដាយក្មច្បាប់ស្ីពីការគកបើកបាស់ែីធ្ី បន្ាប់ពីការ្រ្ួរលបាៃ 

គសច្្្ីជូៃែំណល ងមួយអំពីបញ្ហា ការរគំោភបំោៃ។  ម្ចា ស់កតរូវខត្ូរទាត់ 

កបា្់ជំៃួយសកម្ប់ការគរ ើ្ីរលំគៅឲ្យគៅភតិ្ៈនៃផ្ទះៃិមួយៗ យ៉ាងគហ្ច្ 

ណ្ស់រយៈគពលពីរសប្ាែ៍គៅម៊ៃកាលបរគិច្ឆេ្រខែលភតិ្ៈកតរូវគរ ើគច្ញ។   
ភតិ្ៈខែលម្ៃចំ្ណូលទាបកតរូវខត្រ្ួរលបាៃជំៃួយ្រល្កបា្់ចំ្ៃួៃ $2,000  

សកម្ប់ការគរ ើលំគៅដាឋា ៃ ភតិ្ៈគផសេងៗគ្រៀតកតរូវខត្រ្ួរលបាៃ 

កបា្់ជំៃួយសកម្ប់ការគរ ើលំគៅដាឋា ៃខែលគសមើៃលងតនម្ជួលចំ្ៃួៃពីរខខ។

16. ម្ចា ស់ចំាបាច់្កតរូវការកាត់បៃ្យចំ្ៃួៃភតិ្ៈខែលរស់គៅ្្ន៊ងអគាររមួគា្ន   
កបគយជៃ៍អៃ៊គោមគៅរាមល្្ខខ័ណ្ឌ នានានៃក្មច្បាប់ស្ីពីការគកបើកបាស់

ែីធ្ី (ម្ៃៃ័យថា មិៃគលើសពី 8 នា្់្្ន៊ងមួយលំគៅដាឋា ៃ  
កបសិៃគបើម្ៃផ្ទះណ្មួយមិៃម្ៃជាប់ទា្់្រង)។"

17. ម្ចា ស់សគកមច្ចិ្ត្តបញចា ប់ភតិ្មម ឬ ការជួលរបស់ភតិ្ៈពីផ្ទះមួយខែលម្ៃ   

ADU ខែល្រ្ួរលបាៃការយល់កពម កបគយជៃ៍អៃ៊គោមរាមប្រដាឋា ៃ 

អភិវឌ្ឍៃ៍នានាសកម្ប់ ADUs គកកាយការ្រ្ួរលបាៃគសច្្្ីជូៃ  

ែំណល ង មួយអំពីបញ្ហា រគំោភ បំោៃគលើក្មច្បាប់ គកបើកបាស់ែីធ្ី។   

(កបសិៃគបើការរគំោភបំោៃគៃទះ េឺថាម្ចា ស់បាៃគរ ើគច្ញពីផ្ទះ  

គែើយបាៃជួលផ្ទះ ទំាងពីរ ផ្ទះមួយកតរូវខតម្ៃការកាៃ់កាប់ គដាយម្ចា ស់ផ្ទះ  

ៃិង ម្ៃការល៊បគច្ញ។)  ម្ចា ស់កតរូវខត្ូរទាត់ផ្ល់ៃូវជំៃួយសកម្ប់សកម្ប់ 

ការគរ ើលំគៅដាឋា ៃែល់ភតិ្ៈខែលបាៃផ្្ស់្ខៃ្ង រស់្្ន៊ង្រល្កបា្់ចំ្ៃួៃ  
$2,000 សកម្ប់ភតិ្ៈខែលម្ៃចំ្ណូលទាប ឬ គសមើៃលងនថ្ជួលចំ្ៃួៃ ពីរខខ  

្្ន៊ង្រណីគផសេងៗគ្រៀត។  DPD អាច្ៃលង តកមរូវឲ្យម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យច៊្ទះ 

ែត្គលខាគលើលិខិតបញ្ជា ្់អំពីគច្តនារបស់ខ្ួៃខែលឈប់បៃ្តការគកបើ 
កបាស់ ADU។

18. ប្របញ្ជា សកម្ប់កគាអាសៃ្នមួយឲ្យចា្គច្ញពីផ្ទះកតរូវបាៃគច្ញគដាយ  

Seattle DCI គែើយភតិ្ៈបាៃខ្ខាៃ ឬ មិៃបាៃចា្គច្ញម៊ៃនថងៃផ៊ត 

្ំណត់ខែលម្ៃគលើប្របញ្ជា គៃទះ។

ការខ្ខាៃអៃ៊វត្តរាមមូលគែត៊ខែលបាៃ គលើ្គ�ើង:  កបសិៃម្ចា ស់ផ្ទះ  

(ភតិសៃយា) បញចា ប់ការជួល (ភតិសៃយា) សកម្ប់គែត៊ផលខែល  

(1) ការល្់លំគៅដាឋា ៃក្រុម កេរួស្រខ្ួៃឯងផ្្ល់មួយកតរូវបាៃគកគាង្៊រ្,  
(2) ភតិសៃយា ឬ សម្ជិ្/សម្ជិកាម្្ន ្់នៃក្រុមកេរួស្រកតរូវចូ្លគៅ,  

(3) ការជួសជ៊ល គ�ើងវញិធំែំ៊កតរូវបាៃគកគាង្៊រ្, (4)  

ចំ្ៃួៃអ្ន្រស់គៅកតរូវខតម្ៃការកាត់បៃ្យម្គៅកតលមកបំានា្់, ឬ (5)  

ភតិសៃយា្ំព៊ងឈប់បៃ្ត ការ គកបើកបាស់ ADU បន្ាប់ពីការ្រ្ួរលគសច្្្ីជូៃ  

ែំណល ងមួយអំពីបញ្ហា ការរគំោភបំោៃ គែើយ ភតិសៃយាខ្ខាៃបង្ហា ញៃូវ 

គែត៊ផលខែលបាៃ គលើ្គ�ើងសកម្ប់បញ្ហា ការបគណ្ញគច្ញគេ (ភតិសៃយា/ 

ម្ចា ស់ផ្ទះ) អាច្ៃលងស្ិតគកកាម ចំ្ណ្ត់ការណ៍ច្បាប់របស់្ីរក្រុង ៃិង គទាស  

រែឋាប្គវណីខែលកតរូវពិៃ័យរែូតែល់ $2,500។

សិ្រ្ិចាត់ការណ៍ផ្្ល់ខ្ួៃសកម្ប់អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ):  កបសិៃគបើភតិសៃយា 

បញ្ចា ប់ការជួលផ្ទះគដាយស្រមូលគែត៊(1)ការល្់លំគៅដាឋា ៃក្រុមកេរួស្រខ្ួៃឯង 
ផ្្ល់មួយកតរូវបាៃគកគាង្៊រ្, (2) ភតិសៃយា ឬ សម្ជិ្/សម្ជិកាម្្ន ្់នៃក្រុម 

កេរួស្រកតរូវចូ្លគៅ, (3) ការជួសជ៊លគ�ើងវញិធំែំ៊កតរូវបាៃគកគាង្៊រ្, គែើយភតិ 

សៃយាខ្ខាៃបង្ហា ញៃូវគែត៊ផលខែលបាៃគលើ្គ�ើងសកម្ប់បញ្ហា ការបគណ្ញ  

គច្ញ គេ (ភតិសៃយា/ម្ចា ស់ផ្ទះ) អាច្ៃលង ស្ិត គកកាមចំ្ណ្ត់ការណ៍ច្បាប់របស់ 

្ីរក្រុង ៃិង គទាសរែឋាប្គវណីខែលកតរូវពិៃ័យរែូតែល់ $3,000, 

តនម្សងជមងៃឺចិ្ត្តចាញ្្ី, ៃិង តនម្នានាខែលសមសសបសកម្ប់គមធាវចី្បាប់។

កបសិៃគបើមិៃម្ៃ្ំណត់សម្្គ ល់គៅខាងគែើមគលើសពីគៃទះ  

គសច្្្ីជូៃែំណល ងអំពីការបញចា ប់ ភតិ្មមមួយកតរូវខតម្ៃផ្ល់ឲ្យយ៉ាងគហ្ច្  

ណ្ស់ រយៈគពល 20 នថងៃ ម៊ៃការចាប់គផ្ើមរយៈគពលជួល បន្ាប់គ្រៀត គែើ 

យកតរូវខតគលើ្គ�ើងៃូវគែត៊ផលសកម្ប់ការបញចា ប់គៃទះជាោយល្្ខណ៍ 

អ្សេរ។  ម្ៃខតគែត៊ផលទំាងគនាទះខែលម្ៃសរគសរច៊្ទះគៅគលើ េឺជាមូល 

គែត៊កតលមកតរូវរាមច្បាប់សកម្ប់បញចា ប់ភតិ្មមនានាពីមួយខខគៅមួយខខគៅ 

្ីរក្រុងសី៊ថល។ សកម្ប់អត្ប្រគពញគលញអំពីប្របញ្ញត្តិបគណ្ញគច្ញ 

ខែល ម្ៃមូលគែត៊កតលមកតរូវ  សូមគឆ្្ព ទះគៅកាៃ់វបិស្យនៃគលខាធិការដាឋា ៃ 

ស្ោក្រុងសី៊ថល គែើយច៊្ច្គលើ ្ីរក្រុងសី៊ថល (Seattle Municipal)។  

សូមគមើលគ�ើងវញិវញិគលើខផ្ន្្ីរ 22.206.160។  សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃ្ម សូម 

្ូររស័ព្គៅកាៃ់ខផ្ន្ម្ចា ស់អច្លក្រព្យ (ភតិសៃយា) ៃិង អ្ន្ជួលផ្ទះគេ (ភតិ្ៈ)  

របស់ Seattle DCI រាមរយៈគលខ (206) 615-0808។    

សូម្ត់សម្្គ ល់ថា ស្ិតគកកាមច្បាប់របស់រែឋា ភតិ្ៈទំាងឡាយខែល 

ម្ៃបំណងបញចា ប់ការជួល ឬ ភតិ្មមពីមួយខខគៅមួយខខ ្៏កតរូវខតអៃ៊វត្ត 

រាមៃីតិវធីិនានានៃគសច្្្ីជូៃែំណល ងកតលមកតរូវ គដាយជូៃែំណល ងម្ចា ស់ផ្ទះ ឬ  

អ្ន្កេប់កេងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរ យ៉ាងគហ្ច្ណ្ស់ 20 នថងៃគៅម៊ៃការចាប់គផ្ើម 

រយៈគពលជួលបន្ាប់គ្រៀត។    

ការអៃ៊វត្តៃ៍ប្របញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពីការបគណ្ញគច្ញ 
ខែលម្ៃមូលគែត៊កតលមកតរូវ (JCEO)
ប៊េ្គលិ្ខផ្ន្អៃ៊គោមក្មច្បាប់របស់ Seattle DCI ៃិង គស៊ើបអគង្កតគមើល 

បណ្ល ងនានាអំពីបញ្ហា ការបញចា ប់្ិច្ចាសៃយាជួលគដាយខ៊សច្បាប់។  កបសិៃគបើម្ចា ស់ 

បណ្ល ងកតរូវបាៃគេ្ំណត់ ថាម្ៃល្្ខណៈកតលមកតរូវ ក្សួងគៃទះៃលងកបាប់ ែល់ 

ម្ចា ស់ផ្ទះចំ្គោទះល្្ខខ័ណ្ឌ នៃប្របញ្ញត្តិច្បាប់ គែើយៃលងគច្ញលិខិតជូៃែំណល ង 

មួយស្ីពីបញ្ហា ការរគំោភច្បាប់ កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះបែិគសធគដាយការ្៊រ្ជា 

គម្�ៈៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងស្ីពីបញ្ហា ការបញចា ប់គៃទះ។  កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះ 

ខ្ខាៃគដាយការ្៊រ្ជាគម្�ៈៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងគៃទះ្្ន៊ងរយៈគពលនៃការ 
អៃ៊គោមប្របញ្ញត្តិច្បាប់ខែលកតរូវបាៃគេផ្ល់ឲ្យ្្ន៊ង្រណីនៃការរគំោភបំោៃ 
ច្បាប់គនាទះ ្រណីគៃទះៃលងកតរូវបាៃគេបញជាូ ៃគៅកាៃ់ការយិល័យគមធាវចី្បាប់នៃ 
្ីរក្រុងគៃទះ។  ម្ចា ស់ផ្ទះកតរូវបាៃគេរ្គ�ើញថាបាៃបញចា ប់ភតិ្មមមួយគដាយខ៊សច្បា 

ប់អាច្កតរូវបាៃគេដា្់ឲ្យកបឈមៃលងគទាស្រណ្ឌ  គដាយបង់កបា្់ពិៃ័យរែឋាប្ 

គវណីចំ្ៃួៃ $150.00 ្្ន៊ងមួយនថងៃ្្ន៊ងមួយផ្ទះជួល គដាយេិតចាប់ពីកាលបរគិច្ឆេ្រ
 

ខែលការរគំោភបំោៃច្បាប់ចាប់គផ្ើមគ�ើងសកម្ប់រយៈគពល 10 នថងៃែំបូង 

នៃការមិៃអៃ៊គោមរាមប្របញ្ញត្តិច្បាប់ ៃិង $500.00 ្្ន៊ងមួយនថងៃ្្ន៊ងមួយ
 

ផ្ទះជួលគៅគពលបន្ាប់ម្គ្រៀត។  

្្ន៊ងរយៈគពល 10 នថងៃបន្ាប់ពីការ្រ្ួរលបាៃៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងមួយស្ី 

ពីការរគំោភបំោៃប្របញ្ញត្តិច្បាប់សកម្ប់ការបគណ្ញគច្ញខែលម្ៃមូល 

គែត៊កតលមកតរូវ ម្ចា ស់ផ្ទះ ឬ ភ្េីខផសេងគ្រៀតខែលរងផលប៉ាទះោល់ អាច្គស្នើសំ៊ 

ឲ្យម្ៃការពិៃិត្យគមើលគ�ើងវញិជាផ្ូវការមួយពីសំណ្្់តំណ្ងម្្ន ្់របស់ 
Seattle DCI។  Seattle DCI ៃលងជូៃែំណល ងែល់ម្ចា ស់សំគណើ ្្ន៊ងរយៈគពលប្ 7 នថងៃ

បន្ាប់ការ្រ្ួរលបាៃៃូវសំគណើ សកម្ប់ការពិៃិត្យគមើលគ�ើងវញិគៃទះ។   

ម្ចា ស់សំគណើ គៃទះ ៃលងម្ៃគពលគវោចំ្ៃួៃ 15 នថងៃ គដាយរាប់ចាប់ពី 

គពល្រ្ួរលបាៃការបញ្ជា ្់គៃទះ កបគយជៃ៍ដា្់សំ៊ៃូវព័ត៌ម្ៃបខៃ្មគ្រៀតគៅកាៃ់  

Seattle DCI។  បន្ាប់ពីការពិៃិត្យគមើលគ�ើងវញិគៃទះ តំណ្ងរបស់ Seattle DCI  

អាច្ៃលងជួយគំាក្រ ខ្សកមរួល ឬ ែ្គច្ញៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងស្ីពីការរគំោភ 

បំោៃប្របញ្ញត្តិច្បាប់គៃទះបាៃ។ គសច្្្ីសគកមច្ជាោយល្្ខណ៍អ្សេរមួយៃលង 

កតរូវបាៃគេគផញើគៅកាៃ់ម្ចា ស់សំគណើ គៃទះ ្្ន៊ងរយៈគពល 15 បន្ាប់ពីនថងៃ 

ខែលគសច្្្ីសគកមច្គៃទះកតរូវបាៃគេគធវែើគ�ើង។  

ម្ចា ស់ផ្ទះទំាងឡាយកតរូវបាៃគេខណនំាឲ្យខថរ្សា្៊រ្ៃូវ្ំណត់គែត៊នានាែូច្ខាង  

គកកាមគៃទះ កបគយជៃ៍គំាក្រែល់្រណីមួយសកម្ប់បញចា ប់ភតិ្មមមួយគៃទះ:

1. ្ិច្ចាសៃយាជួលជាោយល្្ខណ៍អ្សេរជា្់ោ្់មួយ រាមវធិាៃច្បាប់នា 

ខែលអៃ៊វត្តបាៃគសមើគា្ន ចំ្គោទះអ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ) កេប់ៗរបូ ៃិង បញជា ី  

កតរួតពិៃិត្យ ស្្ៃភ្ព យ៉ាូៃីតមួយ 
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

2. ្ំណត់គែត៊្ូរទាត់នថ្ជួលនានា

3. សំគៅលិខិតជូៃែំណល ងនានាខែលម្ៃផ្ល់ឲ្យភតិ្ៈ ជាមួយៃលង 

ភស្ត៊រាងខែលកេប់គសច្្្ីជូៃែំណល ងរាមផ្ូវច្បាប់ទំាងអស់កតរូវបាៃគេ
 

គ�ើងយ៉ាងកតលមកតរូវ ៃិង

4. ព័ត៌ម្ៃ ឬ ឯ្ស្របញ្ជា ្់ទំាងឡាយណ្ខែលគំាក្រែល់ការបញចា ប់ 

ភតិ្មមមួយ ខែលម្ៃែូច្ជារបាយការណ៍ឧប្ត្តិគែត៊របស់ប៉ាូលីស ឬ  

បណ្ល ងតវ៉ាពីសំណ្្់អ្ន្ជិតខាង។

គសច្្្ីជូៃែំណល ងនានាសកម្ប់ការបញចា ប់ភតិ្មមកតរូវខតម្ៃៃិយយយ៉ាងជា្់ 

ោ្់ៃូវគែត៊ផលនានាសកម្ប់បញ្ហា ការបញចា ប់គៃទះ។ ឧទាែរណ៍ គសច្្្ី 

ជូៃែំណល ងមួយសកម្ប់បញ្ហា ការ្ូរទាត់យឺតយ៉ា វជា្រម្្ប់អំពីនថ្ជួល អាច្ៃលង 

ៃិយយឬ ខថ្ង:

“អ្ន្្រ្ួរលបាៃការជូៃែំណល ងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរគៅនថងៃ្ីរ3  
ខខម្រា ឆ្្ន ំ 1999, នថងៃ្ីរ 3 ខខ្៊មភាៈ ឆ្្ន ំ 1999, នថងៃ្ីរ 3 ខខមីនា ឆ្្ន ំ 1999,  
ៃិង នថងៃ្ីរ 3 ខខគមស្ ឆ្្ន ំ 1999, ខែលនថ្ជួលផ្ទះរបស់អ្ន្ម្ៃការ 
យឺតយ៉ា វ។ វែល់គពលកតរូវបង់ ៃិង អាច្្ូរទាត់បាៃគៅនថងៃ្ីរមួយនៃខខ 
ៃិមួយៗ។”

ម្ចា ស់ក្រព្យកតរូវបាៃគេខណនំាឱ្យរ្សា្ំណត់ករាែូច្ខាងគកកាមគៃទះជាភស្ត៊រាងនៃ 
ការអៃ៊គោមរាម្មមវធីិ RRIO៖

1. ភស្ត៊រាងនៃការច៊្ទះគ ម្ ទះ (វញិ្្ញ បៃបកតច៊្ទះបញជា ី)  
ខែលកតរូវការឱ្យកតរូវបាៃបង្ហា ញ ឬផ្តល់គៅឱ្យអ្ន្ជួលៃីមួយៗ ៃិងផ្ល់គៅ 

ឱ្យអ្ន្ជួលថមីៗទំាងអស់គៅគពល ឬម៊ៃគពលខែលពួ្គេបាៃគរ ើសម្។ 

2. ច្បាប់ច្ម្ងនៃវញិ្្ញ បៃបកតនៃអៃ៊គោមភ្ព គៅគពលខែលការកតរួតពិៃិត្យ 

កតរូវបាៃអៃ៊វត្ត។

ស្មមភ្ព ឬ ចំ្ណ្ត់ការនានាខែលគេអាច្  
ចាត់្៊រ្បាៃថា ជាការរខំាៃយយី ឬ សងសល្វញិ
HBMC ហ្មកបាមចំ្គោទះស្មមភ្ព ឬ ចំ្ណ្ត់ការនានាខែលកបកាៃ់យ្កបឆំ្ង 

ទំាង ភតិ្ៈផង ៃិងទំាងភតិសៃយាផង។  

ស្មមភ្ពនានាែូច្ខាងគកកាមគៃទះបគង្កើតបាៃជាការរខំាៃយយី ឬ  

ការសងសល្កបឆំ្ងៃលង ភតិ្ៈ

1. ការប្ូរគស្ទាវែ រនានា

2. ការគដាទះទាវែ រ បងអាួច្ កបអប់ ែវែ៊យែស៊េីប ឬ គកេឿងភ្ជា ប់គផសេងៗគ្រៀត

3. ការផ្្ច់្លំែូរឧសម័ៃ អេ្គិសៃី ្រល្ ឬ គសវគផសេងៗគ្រៀតខែលបាៃផ្គត់ផ្គង់ 

គដាយម្ចា ស់ផ្ទះ

4. ការបគណ្ញភតិ្ៈគច្ញពីបរគិវណលំគៅដាឋា ៃ គវៀរខលងខតរាមរយៈែំគណើ រ 

ការបគណ្ញគច្ញសសបច្បាប់

5. ការបគណ្ញគច្ញ ការបគង្កើៃនថ្ជួល ឬ េកម្ម្ខមហាងភតិ្ៈ គដាយស្រ 

ភតិ្ៈគនាទះបាៃរាយការណ៍អំពីការរគំោភបំោៃ HBMC គៅឲ្យ Seattle 

DCI ឬ បាៃអៃ៊វត្តសិ្រ្ិសសបច្បាប់ណ្មួយខែលគ ើ្តគ�ើងពីការកាៃ់កាប់អ

គាររបស់ភតិ្ៈគៃទះ

6. ការចូ្ល្្ន៊ងផ្ទះរបស់ភតិ្ៈ គវៀរខលងខត្្ន៊ងគពលម្ៃអាសៃ្ន ឬ 
 

គដាយម្ៃការយល់កពមរបស់ភតិ្ៈ បន្ាប់ពីការ្រ្ួរលបាៃគសច្្្ីជូៃ 

ែំណល ងកតលមកតរូវអំពីគច្តនាចូ្ល

7. ការ ែំគ�ើង នថ្ឈ្នួល ផ្ទះ កបចំា ខខ គដាយ មិៃ ម្ៃ ការ ជូៃ ែំណល ង ជា ោយ 

ល្្ខណ៍ អ្សេរ ជា ម៊ៃ។ 30 នថងៃ សកម្ប់ ែំគ�ើង នថ្ ឈ្នួល តិច្ ជាង 10%, 60 នថងៃ 

សកម្ប់ ការ ែំគ�ើង នថ្ ឈ្នួល10% ឬ គកច្ើៃ ជាង គៃទះ

8. ការ ែំគ�ើង នថ្ ឈ្នួល ផ្ទះ កបចំា ខខ សកម្ប់ ផ្ទះ មួយ ណ្ ខែល មិៃ បាៃ បំគពញ 

រាម ស្តង់ដារ  មូល ដាឋា ៃ សកម្ប់ ការ ស្្ន ្់ គៅ

ស្មមភ្ោនាៃែូច្ខាងគកកាម បគង្កើតបាៃ ការរខំាៃយយី ឬ សងសល្កបឆំ្ងៃលង  

ម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា):

1. ការប្ូរគស្ទាវែ រនានា

2. ការគដាទះគច្ញៃូវ គកេឿងភ្ជា ប់នានាខែលផ្គត់ផ្គង់គដាយម្ចា ស់ផ្ទះ  

គកេឿងសង្ហា រ លម ឬ ផ្្ច់្ៃូវគសវនានា

3. ការគធវែើឲ្យខូច្ែល់អគារគដាយគច្តនា

សកម្ប់ ព័ត៌ម្ៃ បខៃ្ម ឬ គែើម្ី គធវែើ ការ ដា្់ ោ្្យ ប្តលង សូម ្ូររស្រ្ គៅ Seattle DCI 

រាមរយៈ គលខ (206) 615-0808។

ៃិយម ៃ័យ នថ្  ផ្ទះ 

នថ្ ផ្ទះ រមួ ម្ៃ នថ្ ឈ្នួល ផ្ទះ ៃិង នថ្ បង់ រាម ែំណ្្់ កាល ឬ នថ្ កបចំា ខខ ែូច្ ជា 

ការា៉ាស ចំ្ណត ឬ នថ្ គសវ ស្ធារណៈ ខែល កតរូវ បង់ គៅ ឲ្យ ភតិបតី គដាយ ភតិ្ៈ។

ប្របញ្ញត្តិនានារបស់្ីរក្រុងខែលម្ៃឥ្រ្ិពល  
គលើភតិ្ៈ ៃិង ភតិសៃយា
1. ប្របញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពីជំៃួយសកម្ប់ការប្ូរលំគៅដាឋា ៃរបស់ភតិ្ៈ (TRAO) 

ប្របញ្ញត្តិច្បាប់គៃទះ អៃ៊វត្តគៅគពលភតិ្ៈ កតរូវ  

បាៃគេឲ្យផ្្ស់ប្ូរ្ខៃ្ងរស់គៅ គដាយស្រការវយផ្ទះគចាល  
បម្្ស់ប្ូរការគកបើកបាស់ ការជួសជ៊លធំែំ៊ ឬ ល៊បគចាល្ំណត់គកបើកបាស់ 
នានាពីខផ្ន្លំគៅដាឋា ៃខែលផ្ល់ជំៃួយឲ្យគដាយ រដាឋា ភិបាល។     
 

ម្ចា ស់ផ្ទះខែលម្ៃខផៃការស្មមភ្ពអភិវឌ្ឍៃ៍កតរូវខតម្ៃលិខិតអៃ៊ញ្្ញ តិ 

មួយសកម្ប់ការ ផ្្ស់្ីរ្ខៃ្ងរបស់ភតិ្ៈ ៃិង លិខិតអៃ៊ញ្្ញ តិ ស្ងសង់  

ឬ គកបើកបាស់ ម៊ៃៃលងគេ (ភតិសៃយា) អាច្បញចា ប់ការជួលមួយបាៃ។   

ភតិ្ៈទំាងអស់កតរូវខត្រ្ួរលបាៃៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងអំពីស្មមភ្ពគៃទះ 

រយៈគពល 90 នថងៃ ខែលតកមរូវឲ្យពួ្ គេ គរ ើគច្ញ។  ភតិ្ៈនានាខែលម្ៃ 

ចំ្ណូលទាបគែើយខែលម្ៃសិ្រ្ិ (ខែលកបា្់ចំ្ណូលរបស់គេមិៃអាច្ 

គលើសពី 50 ភ្េរយនៃកបា្់ចំ្ណូល សរប៊ោ្់្ណ្្ល) ្រ្ួរលបាៃជំៃួយ 

្រល្កបា្់ ផ្្ស់្ីរលំគៅចំ្ៃួៃ $3,340 ខែល្រល្កបា្់ ោ្់្ណ្្លខែល 

កតរូវបាៃ្ូរទាត់ឲ្យគដាយម្ចា ស់ផ្ទះ ោ្់្ណ្្លគ្រៀតកតរូវបាៃ្ូរទាត់ឲ្យ  

គដាយអាជាញ ធរក្រុងគៃទះ។   

 

វជាការគលមើស ៃលង ប្រប្ញ្ញត្តិ គៃទះ ្ ្ន៊ង ការ ខែល ម្ចា ស់ អច្លៃក្រព្យ ែំគ�ើង  
នថ្ ជួល គែើម្ី គជៀស វង ពី ការ ដា្់ ោ្្យ សំ៊ Tenant Relocation License  

( អាជាញ បណណ ការ ប្ូរ ្ីរ លំគៅ របស់ ភតិ្ៈ)  គនាទះ។

2. ប្របញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពី្ិច្ចាសៃយាជួល (RARO)

ច្បាប់គៃទះម្ៃបីម្ករាខែលម្ចា ស់ផ្ទះទំាងឡាយកតរូវយល់ែលង:

គសច្្្តីជូៃែំណល ងសកម្ប់ការបគង្កើៃ 10 ភ្េរយ ឬគកច្ើៃជាងគៃទះ៖ 

ម្ចា ស់ផ្ទះខែលម្ៃបំណងច្ង់បគង្កើៃការចំ្ណ្យគលើ 

លំគៅដាឋា ៃ ខែលរមួទំាងនថ្ឈ្នួលគដាយចំ្ៃួៃ 10 ភ្េរយ  

ឬគកច្ើៃជាងគៃទះគៅ្្ន៊ងរយៈគពល 12 ខខកតរូវខតផ្តល់គសច្្្តីជូៃែំណល ងជា 

ោយល្្ខណ៍អ្សេរយ៉ាងគហ្ច្ណ្ស់ 60 នថងៃនៃការគ ើ្ៃគ�ើងខបបគៃទះ។

ការគបើ្ចំ្ែព័ត៌ម្ៃ:  ម្ចា ស់ផ្ទះនានាខែល្ីរ ក្រុង សី៊ថល កតរូវខតផ្ល់ 

ឲ្យភតិ្ៈគកកាយៗៃូវគសច្្្ី សគង្ខបអំពីច្បាប់នានារបស់្ីរក្រុង ៃិង  

រែឋាស្ីពីភតិសៃយា ៃិង ភតិ្ៈចំ្ៃួៃមួយច្បាប់ គៅគពលខែលពួ្គេផ្ល់ៃូវ 

្ិច្ចាសៃយាជួលមួយ។ គសច្្្ីសគង្ខបគៃទះកតរូវខតម្ៃភ្ជា ប់គៅៃលង្ិច្ចាសៃយា 

ជួលជាោយល្្ខណ៍អ្សេរ ៃិង កតរូវខតម្ៃ ការផ្ល់គៅឲ្យភតិ្ៈ 

ខែល្រ្ួរល បាៃ្ិច្ចាសៃយា ជួលមួយផ្្ល់ម្ត់។ គលើសពីគៃទះ ភតិ្ៈ  
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

បច្ចា៊ប្ៃ្នទំាងអស់កតរូវខត្រ្ួរលបាៃៃូវសំគៅគៃទះមួយច្បាប់គែើយជា 
គសសច្។  

គសច្្្ីសគង្ខបនានា អាច្រ្បាៃគៅគលើ្ំរព័រ "ការគបាទះព៊ម្ពផសាយនានា"  

នៃវបិស្យរបស់ Seattle DCI រាមតំណភ្ជា ប់គៃទះ www.seattle.gov/ 

dpd/publications។  សំគៅឯ្ស្រនានាអាច្រ្បាៃពីមជ្ឈមណ្ឌ ល 

កបភពព័ត៌ម្ៃស្ធារណៈរបស់ Seattle DCI ខែលម្ៃ្ីររំាងគៅ 20th  

floor of Seattle Municipal Tower at 700 Fifth Ave។  អតិថិជៃៃិមួយៗ  

ៃលង្រ្ួរលបាៃសំគៅគែើមខែលអាច្ថតច្ម្ងបាៃមួយច្បាប់។  

បញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពី្ិច្ចាសៃយាជួលខែលបាៃ ហ្មកបាម:  ស្ិតគកកាមច្បាប់គៃទះ  

ម្ចា ស់ផ្ទះទំាងឡាយមិៃកតរូវបាៃអៃ៊ញ្្ញ តិឲ្យម្ៃ្ិច្ចាសៃយាជួលផ្ទះពីមួយ 

ខខគៅមួយខខខែលដា្់គទាសែល់អ្ន្ជួល (ភតិ្ៈ) សកម្ប់ការគរ ើគច្ញ 

ម៊ៃរយៈគពលជាមធ្យមចំ្ៃួៃមួយខខ (ឧ. កបំាមួយខខ) បាៃ្ៃ្ងផ៊តគៅ  

ចាប់រំាងពីការចាប់គផ្ើមជួល។  ម្ចា ស់ផ្ទះមិៃអាច្ែ្ែូតកបា្់្្់ ឬយ្នថ្ 

បខៃ្មបាៃគ្រ កបសិៃគបើអ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ) ផ្ល់ៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ង 

ជាោយល្្ខណ៍អ្សេរជាផ្ូវការគែើម្ីបញចា ប់ការជួលរបស់ខ្ួៃ(ភតិ្ៈ) 
 

គែើយគរ ើគច្ញ គកកាយរយៈគពលមួយខខគសមើគា្ន ។  កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះច្ង់ 

ឲ្យភតិ្ៈស្ិតគៅ្្ន៊ងរយៈ គពលជាមធ្យមចំ្ៃួៃមួយខខ ម្ចា ស់ផ្ទះកតរូវផ្ល់  
ភតិ្ៈៃូវការជួលមួយ ការជួលនានាអាច្ម្ៃៃូវបញ្ញត្តិនានាសកម្ប់បញ្ហា  

ការពិៃ័យនានាបាៃ កបសិៃគបើភតិ្ៈគរ ើគច្ញម៊ៃការជួលគៃទះផ៊ត្ំណត់។

ភតិ្ៈទំាងឡាយអាច្នំាម្ៃូវចំ្ណ្ត់ រែឋាប្គវណីផ្្ល់ខ្ួៃមួយកបឆំ្ង 
ភតិសៃយាខែលរគំោភបំោៃគលើបញ្ញត្តិច្បាប់ទំាងគៃទះ។  ភតិសៃយាខែល 

កតរូវបាៃគេរ្គ�ើញម្ៃ្ំែ៊ស្្ន៊ងបញ្ហា ការរគំោភបំោៃអាច្ៃលងកតរូវបាៃ  
គេតកមរូវឲ្យកបា្់ពិៃ័យ ខែលម្ៃែូច្ជា នថ្សង ការ្ំែូច្ខាតជា្់ខសង្ 

នានារបស់ភតិ្ៈ នថ្បង់ឲ្យត៊ោការ ៃិង នថ្ជួលគមធាវចី្បាប់។

3. ប្របញ្ញត្តិច្បាប់នានាស្តីពីការផ្រគៅជាការកេប់កេងរមួគា្ន ឬជាសែ្រ  

(CCCO) 

គៅគពលអគារស្្ន ្់គៅមួយ្ំព៊ងកតរូវបាៃគេគផ្រគៅជាការកេប់កេងរមួ 

គា្ន  ឬ សែ្រ (ផ្ទះរមួគា្ន ) CCCO តកមរូវឲ្យម្ៃការពិៃិត្យគមើលមួយរាម  

ក្មច្បាប់ស្ីពីបញ្ហា លំគៅដាឋា ៃ។

គដាយបខៃ្មគលើសពីគៃទះ ភតិ្ៈកតរូវខត្រ្ួរលបាៃគសច្្្ីជូៃែំណល ងស្ីពី 

ការគផ្រគៃទះជា ោយល្្ខណ៍អ្សេរ្្ន៊ងរយៈគពលចំ្ៃួៃ 120នថងៃ សកម្ប់បញ្ហា  

ការគផ្រគៅជាការកេប់កេងរមួគា្ន មួយ។  កបសិៃគបើភតិ្ៈសគកមច្មិៃ្ិរញ  

ផ្ទះរបស់ខ្ួៃ ភតិ្ៈអាច្ៃលងម្ៃសិ្រ្ិ្រ្ួរលបាៃៃូវនថ្ជួលមួយខែលម្ៃ 
តនម្្រល្កបា្់គសមើៃលងបី (3) ជាជំៃួយសកម្ប់ការផ្្ស់ប្ូរលំគៅដាឋា ៃ កបសិៃ 
គបើកបា្់ចំ្ណូលកបចំាឆ្្ន ំរបស់ភតិ្ៈពីកេប់កបភព មិៃគលើសពី80  

ភ្េរយនៃចំ្ណូលោ្់្ណ្្ល គដាយតកមរូវគៅរាម្ំរែំកេរួស្រ។   

កេរួស្រមួយខែលគលើសពីគៃទះ ម្ៃល្្ខណៈសម្ត្តិកេប់កគាៃ់គែើម្ី្រ្ួរល 

បាៃៃូវអត្កបគយជៃ៍នានាសកម្ប់បញ្ហា ការគរ ើលំគៅដាឋា ៃ ៃិង ខែលរមួម្ៃ  

សម្ជិ្/សម្ជិកាម្្ន ្់ខែលម្ៃអាយ៊ចាប់ពីែ៊្សិបកបំា (65) ឆ្្ន ំ ឬ  

ប៊េ្គលិ្ខែលម្ៃ "តកមរូវការពិគសស" ែូច្ម្ៃខច្ងគៅ្្ន៊ងប្របញ្ញត្តិច្បាប់ 
គៃទះ អាច្ៃលងម្ៃសិ្រ្ិ្រ្ួរលបាៃជំៃួយបខៃ្មគ្រៀត។

សកម្ប់ការគផ្រគៅជាសែកេប់កេង (សែ្រ) មួយគនាទះ ភតិ្ៈកតរូវខត 

្រ្ួរលៃូវគសច្្្ីជូៃែំណល ងមួយស្ីពីគគាលបំណងល្់ផ្ទះគៃទះ្្ន៊ងរយៈគពល  
120 នថងៃម៊ៃ។ កបសិៃគបើភតិ្ៈសគកមច្មិៃ្ិរញផ្ទះរបស់ខ្ួៃគ្រគនាទះ កេរួស្រ 
គៃទះកតរូវខត្រ្ួរលបាៃការបង់កបា្់ឲ្យចំ្ៃួៃ $500.00 ជាជំៃួយសកម្ប់បញ្ហា  

ការគរ ើលំគៅដាឋា ៃ។  

ជំៃួយសកម្ប់បញ្ហា គរ ើ ឬ ផ្្ស់ប្ូរ្ីរលំគៅដាឋា ៃកតរូវបាៃគេបង់គដាយផ្្ល់ 
គៅឲ្យភតិ្ៈ គដាយម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា) ឬ អ្ន្គដាទះសស្យបញ្ហា ។ ជំៃួយ 

គៃទះកតរូវខតម្ៃការ្ូរទាត់ឲ្យមិៃឲ្យយលតយូរជាងរយៈគពលខែលផ្ទះស្្ន ្់គៅ 

គៃទះកតរូវ្៊រ្ឲ្យ្ំរគៃរគ�ើយ។    

សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃ្ម សូមទា្់្រងខផ្ន្អៃ៊គោមក្មច្បាប់របស់ Seattle  

DCI រាមរយៈគលខ (206) 615-0808។

សកម្ប់ព័ត៌ម្ៃបខៃ្មអំពីប្របញ្ញត្តិច្បាប់ទំាងគៃទះ សូម្ូររស័ព្គៅគលខ  

(206) 615-0808។

4. ប្របញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពីការគធវែើវ ិ្ ័យប័កតរបស់ភ្េី្ីរបី 

ប្របញ្ញត្តិគៃទះ ខច្ងៃូវវធិាៃនានាសកម្ប់ម្ចា ស់ផ្ទះទំាងឡាយខែលគធវែើ 

វ ិ្ ័យប័កតេិតកបា្់គដាយ ខ្ួៃឯង ឬ រាមរយៈក្រុមែ៊៊ៃឯ្ជៃនានា  
អំពីបញ្ហា នថ្្រល្  លូ្រល្សអា៊យ សកម្ម គសវ អេ្គិសៃី  
ដាច់្គដាយខ�្ពីនថ្ជួលផ្ទះរបស់ពួ្គេ។  ប្របញ្ញត្តិច្បាប់គៃទះ អៃ៊វត្តគលើ 

រាល់អគារលំគៅដាឋា ៃខែលម្ៃផ្ទះគៅចាប់ពីបីគ�ើងគៅ។

វធិាៃច្បាប់នានាតកមរូវឲ្យម្ចា ស់ផ្ទះ ឬ ភ្្ន ្់ង្រ គធវែើវ ិ្ ័យប័កតផ្ល់ឲ្យអ្ន្ 

ជួលផ្ទះនានាៃូវព័ត៌ម្ៃជា្់ោ្់អំពីវ ិ្ ័យប័កតរបស់ពួ្គេ គែើយគបើ្ 

ចំ្ែការអៃ៊វត្តៃ៍វ ិ្ ័យប័កតរបស់ពួ្គេ ទំាង្ិច្ចាសៃយាជួល ទំាងគសច្្្ី 

ជូៃែំណល ងជាោយល្្ខណ៍អ្សេរដាច់្គដាយខ�្មួយ។ វេឺជាការរ ំ

គោភបំោៃមួយគលើប្របញ្ញត្តិច្បាប់ កបសិៃគបើម្ចា ស់ផ្ទះ 

អៃ៊វត្តការគធវែើវ ិ្ ័យប័កតថមីគដាយគាម ៃគសច្្្ីជូៃែំណល ងកតលមកតរូវ។

អ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ) អាច្ជំទាស់ៃលង ការ គធវែើវ ិ្ ័យប័កតរបស់ភ្េី្ីរបីបាៃ  

គដាយជូៃែំណល ង ែល់ភ្្ន ្់ង្រគធវែើវ ិ្ ័យប័កត ៃិង ពៃ្យល់អំពី មូលដាឋា ៃ 

សកម្ប់បញ្ហា ការជំទាស់គៃទះ។  បញ្ហា គៃទះកតរូវខតម្ៃការគធវែើគ�ើង្្ន៊ងរយៈ 
គពល 30 នថងៃបន្ាប់ពីការ្រ្ួរលបាៃៃូវវ ិ្ ័យប័កតមួយ។  ភ្្ន ្់ង្រគធវែើវ ិ្ ័យ 

ប័កតកតរូវខតទា្់្រងភតិ្ៈគែើម្ីពិភ្្សាគា្ន អំពីបញ្ហា ការយល់ទាស់គៃទះ  

្្ន៊ងរយៈគពល 30 នថងៃបន្ាប់ពីការ្រ្ួរលបាៃ គសច្្្ីជូៃែំណល ងអំពីបញ្ហា  

ការជំទាស់គៃទះ។  គលើសពីគៃទះ ភតិ្ៈអាច្ដា្់ោ្្យប្លងតវ៉ាមួយគៅ 

ការយិល័យពិៃិត្យពិៃិត្យសគកមច្នៃ្ីរក្រុង សី៊ថល ឬ  

ប្លងនំាខ្ួៃម្ចា ស់ផ្ទះ(ភតិសៃយា) គៅត៊ោការ។   
កបសិៃគបើការយិល័យពិៃិត្យសគកមច្  

ឬ វធិាៃច្បាប់ត៊ោការយល់សសបចំ្គោទះភតិ្ៈ ម្ចា ស់ផ្ទះ ឬ  

ភតិសៃយាអាច្ៃលងកតរូវបាៃគេតកមរូវឲ្យបង់កបា្់ពិៃ័យ។  

ព័ត៌ម្ៃបខៃ្ម
ក្រុមការង្រគផសេងៗគ្រៀតខែលអាច្ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃែល់ភតិ្ៈ ៃិង ភតិសៃយា  

(ម្ចា ស់អច្លៃៈក្រព្យខែលជួល) រមួម្ៃ:

1. សូលីែ គ្កហ្្ក ៃ (Solid Ground) 
(206) 694-6767 
www.solid-ground.org

ផ្ល់ព័ត៌ម្ៃ ៃិង ការកបល្សាគយបល់អំពីសិ្រ្ិសសបច្បាប់ ៃិង  

្ំរៃួលខ៊សកតរូវស្ិតគកកាមច្បាប់ ៃិង ល្្ខខៃ្តិ្ៈនានាស្ីពីភតិសៃយា  

(ម្ចា ស់លំគៅដាឋា ៃ)/ភតិ្ៈគៅ្្ន៊ងរែឋា។

2. មជ្ឈមណ្ឌ លស្មមភ្ពច្បាប់ (Legal Action Center) 
អង្គការសែេមៃ៍កាតូលិ្  
(Catholic Community Services) 
(206) 324-6890 
www.ccsww.org/familyservices/kingcounty/
randolph_carter_center

ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃ ៃិង ជំៃួយែល់ភតិ្ៈម្ៃកបា្់ចំ្ណូលទាបខែលកបឈម 

ៃលងបញ្ហា ការបគណ្ញគច្ញ។
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

3. សែជីពអ្ន្ជួល ផ្ទះ នៃ រែឋា វ៉ាសី៊ងគរាៃ  
(Tenants Union of Washington State) 
(206) 723-0500 
www.tenantsunion.org

ផ្ល់ព័ត៌ម្ៃ ៃិង ការកបល្សាគយបល់អំពីបញ្ហា របស់ភតិសៃយា (ម្ចា ស់ផ្ទះ)/ 

ភតិ្ៈ (អ្ន្ជួលផ្ទះ)។  សែជីពអ្ន្ជួលផ្ទះគៅ ្៏ផ្ល់ៃូវសិកា្ខ ស្ោនានា  

ជំៃួយបណ៊្ទះបណ្្ល ៃិង បគច្ចា្គ្រសសកម្ប់ក្រុមគមធាវ ីៃិង ក្រុម 
ភតិ្ៈអំពីការគដាទះសស្យបញ្ហា ជាមួយៃលងម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា)  

កប្បគដាយកបសិ្រ្ភ្ពផងខែរ។

4. ការយិល័យអេ្គគមធាវកីបចំាគៅរែឋាវ៉ាសី៊ងគរាៃ  
Washington State Attorney General’s Office 
(206) 464-7744 
www.atg.wa.gov

ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃអំពីសិ្រ្ិរាមផ្ូវច្បាប់ខែល ស្ិតគកកាមច្បាប់ស្ីពីម្ចា ស់លំគៅ 
ដាឋា ៃ (ភតិសៃយា)/ភតិ្ៈ។  គលើសពីគៃទះ ការយិល័យអេ្គគមធាវ ីម្ៃ 

ខផ្ន្ព័ត៌ម្ៃប៊គរ្ំណត់គែត៊នានា (Consumer Line Information  

Service) ខែលបាៃ ថតគែើយជាខខសេអាត់ស្ីពីខ្លមស្រនានាទា្់្រងៃលង 

ភតិសៃយា/ភតិ្ៈ រាមរយៈ្ូររស័ព្គលខ (206) 464-6811។

5. សម្េមលំគៅដាឋា ៃជួលនៃតំបៃ់ ព្ូយឌ្យីត  
គស្ៃែ៍ (RHAPS) 
(206) 283-0816 
www.rhawa.org

ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃអំពីសិ្រ្ិ ៃិង ្ំរៃួលខ៊សកតរូវផ្ូវច្បាប់ខែលស្ិតគកកាមច្បាប់  
តស្ីពីម្ចា ស់លំគៅដាឋា ៃ (ភតិសៃយា)/ភតិ្ៈ ៃិង ក្ម្្ន៊ងតំបៃ់ គផសេងៗគ្រៀត។  

6. មជ្ឈមណ្ឌ លគដាទះសស្យវវិ្រកបចំាគៅ �ីង  
គខាៃធី (Dispute Resolution Center of King County)
(206) 443-9603 
www.kcdrc.org

ផ្ល់ៃូវគសវសកមបសកមរួលឲ្យែល់ភតិសៃយា ៃិង ភតិ្ៈ។  មជ្ឈមណ្ឌ ល 

គៃទះគែើរតួនា្ីរជាគវ្ិរកាជំៃួសមួយចំ្គោទះកបព័ៃ្ត៊ោការផ្ូវការសកម្ប់  
គដាទះសស្យជគម្្ទះនានា។

7. ការយិល័យសិ្រ្ិពលរែឋាកបចំាគៅ្ីរក្រុងសី៊ថល  
(Seattle Office for Civil Rights) 
(206) 684-4500 
www.seattle.gov/civilrights

អៃ៊វត្តប្របញ្ញត្តិច្បាប់ស្ីពីលំគៅដាឋា ៃគបើ្ចំ្ែរបស់្ីរក្រុងគៃទះខែល 

ការោរែល់អ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ) នានាកបឆំ្ងៃលងការកបកពលត្តផ្៊យ/ 
ខ៊សខែលអាសស័យគលើបញ្ហា ជាតិស្សៃ៍ វណណៈ ជំគៃឿ ស្សនា ពូជពងសេ  

គែើម្ំគណើ តជាតិស្សៃ៍ អាយ៊ គភ្រ ស្្ៃភ្ពកេរួស្រ ្ំរគនារផ្ូវគភ្រ  
អត្តសញ្្ញ គភ្រ មគនាេមវជិាជា ៃគយបាយ ពិការភ្ពខផ្ន្ខួរ្បាល ឬ  

រាងកាយ ការគកបើកបាស់វញិ្ញបៃប័កតនៃខផ្ន្្ីរ 8 ឬ ការគកបើកបាស់មេ្គ៊គ្រស្៏ 
ខែល្រ្ួរលបាៃការបណ៊្ទះបណ្្លកតលមកតរូវរបស់ជៃពិការម្្ន ្់។

8. េណៈគមធាវកីបចំាគៅ �ីង គខាៃឌី  
(King County Bar Association)

 � ការយិល័យច្បាប់កបចំាគៅសង្្ក ត់  
(Neighborhood Legal Clinics) 
(206) 267-7070 
www.kcba.org/CLS/NLC/clients.html

្ូររស័ព្ទា្់្រងគែើម្ី្ំណត់គពលណ្ត់ជួបមួយ សកម្ប់ការកបល្សា 

គយបល់ច្បាប់ឥតេិតនថ្។  ការយិល័យច្បាប់អាច្រ្បាៃគៅរាម 

្ីរ្ខៃ្ងជាគកច្ើៃ។  ្ូររស័ព្ទា្់្រងគៅច្គន្ាទះពីគម្៉ា ង 9 កពល្ ែល់ 

នថងៃកតង់(M-Th)

 � េគកម្ងការណ៍សកម្ប់យ៊ត្តិធម៌គលើបញ្ហា លំគៅដាឋា ៃ  
(Housing Justice Project) 
(206) 267-7090 
www.kcba.org/CLS/HJP/clients.html

តំណ្ងឲ្យក្រុមអ្ន្ជួលផ្ទះគៅ (ភតិ្ៈ) ខែលម្ៃ  

ចំ្ណូលទាបស្ិតគកកាមការបគណ្ញគច្ញ។

 � អង្គការសម័កេចិ្ត្តខផ្ន្ច្បាប់   
(Volunteer Legal Services) 
(206) 267-7010 
www.kcba.org/CLS/VLS/clients.html

ផ្ល់ៃូវការតំណ្ងរាមរយៈក្រុមគមធាវសីម័កេចិ្ត្តជួយែល់អ្ន្ខែល 

កបឈមចំ្គោទះបញ្ហា ការបគណ្ញគច្ញ។

9. សម្េមភតិបតីនៃ រែឋា វ៉ាសី៊ងគរាៃ  
(Washington Landlord Association) 
(888) 753-9150 
www.walandlord.com

ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃអំពីបញ្ហា ជាគកច្ើៃខែលម្ៃស្រៈសំខាៃ់ចំ្គោទះម្ចា ស់ ៃិង  

អ្ន្កេប់កេងអច្លៃៈក្រព្យជួល។ 

10. អង្គការជំៃួយខផ្ន្ច្បាប់នៃរែឋាវ៉ាសី៊ងគរាៃ  
(Washington LawHelp) 
www.washingtonlawhelp.org

ផ្ល់ៃូវព័ត៌ម្ៃជាគកច្ើៃអំពីបញ្ហា លំគៅដាឋា ៃខែលម្ៃល្្ខណៈជា្់ោ្់ 

ចំ្គោទះរែឋាវ៉ាសី៊ងគរាៃ ខែលម្ៃជាអា្រិ៍ៈ សិ្រ្ិរបស់អ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ)  

ការបគណ្ញគច្ញ បញ្ហា លំគៅដាឋា ៃស្ធារណៈៃិងបន្ាប់បៃសេំ ជកម្ៃិង 

ជំៃួយសកម្ប់គពលម្ៃអាសៃ្ន អ្ន្្ិរញផ្ទះ ម្ចា ស់ផ្ទះ អ្ន្ជួលផ្ទះច្ល័ត  

ត៊ោការសកម្ប់បណ្ល ងតូច្រាច្ ជំៃួយខផ្ន្ថាមពល ្រល្/ឧសម័ៃ ៃិង  

្ូររេមនាេមៃ៍។ គេអាច្ម្ៃសិ្រ្ិគកបើកបាស់ (គមើល) ព័ត៌ម្ៃបាៃខតរាម 

រយៈវបិស្យប៉ា៊គណ្ណ ទះ។

11. សម្េម លំគៅដាឋា ៃ គកច្ើៃ កេរួស្រ នៃ  រែឋា វ៉ាសី៊ងគរាៃ   
(Washington Multi-Family Housing 
Association) 
(425) 656-9077 
www.wmfha.org

ជាតំណ្ង ឲ្យ ផលកបគយជៃ៍ របស់ ម្ចា ស់ ្ មមសិ្រ្ិ គលើ អច្លៃក្រព្យ  ខែល  

ម្ៃ គកច្ើៃ កេរួស្រ រស់គៅ ៃិង ក្រុមែ៊៊ៃ កេប់កេង អច្លៃក្រព្យ របស់ ពួ្គេ  

គៅ្ូរទំាង រែឋា វ៉ាសី៊ងគរាៃ គៅ ្ កមិត សែព័ៃ្ រែឋា ៃិង ្ កមិត តំបៃ់។ 

12. សម្េម ម្ចា ស់ ផ្ទះ ជួល នៃ  រែឋា វ៉ាសី៊ងគរាៃ   
(Washington Rental Owners Association) 
(425) 353-6929 
www.waapt.org

ជាស្្ប័ៃ ្ូរទំាង រែឋា ខែល គំាោរ ភតិបតី គៅ  ្ កមិត រែឋា ផ្ល់ ធៃធាៃ នានា  

ៃិង បៃ្ត បង្ហា ត់ បគកងៀៃ ែល់ សម្ជិ្ របស់ ខ្ួៃ កពមទំាង គលើ្ ្ ម្ពស់ វស័ិយ  
ផ្ទះជួល។ 
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គន្លឹះននឹះមិនគួរត្រូវបាននតរើជាការជំនួសមួយឱ្យកូដ និងរទរញ្ញ្្ិនានាន�ើយ។ អ្នកដាក់ពាក្យនស្នើសំុគឺទទួលខុសត្រូវចំនពាឹះការអនុនោមតាមរាល់្តមរូវការននតកម 
និងរញ្ញ្្ិទំាងអស់ នរើនទាឹះជាមាន ឬមិនបានពិពណ៌នានៅក្នុងគន្លឹះននឹះ។

កបភពព័ត៌ម្ៃបខៃ្មស្ីពីភតិសៃយា (landlord)/ភតិ្ៈ (tenant)  

អាច្រ្បាៃគៅគលើវបិស្យរបស់ Seattle DCI រាមរយៈតំណភ្ជា ប់គៃទះ  

www.seattle.gov/dpd/publications, ខែលម្ៃជាអា្រិ៍:

• សិ្រ្ិ & ្ំរៃួលខ៊សកតរូវរបស់ភតិសៃយា (Landlords) ៃិង ភតិ្ៈ (Tenants) 

• សំគៅប្ខកបនានាអំពីព័ត៌ម្ៃសកម្ប់ម្ចា ស់ផ្ទះ (ភតិសៃយា)- 

អ្ន្ជួលផ្ទះ (ភតិ្ៈ)  

• គសវ្មមប្ខកបផ្្ល់ម្ត់  

• ការបគណ្ញគច្ញគដាយម្ៃមូលគែត៊កតលមកតរូវ ៃិង ការផ្្ស់ប្ូរ/ 
គរ ើលំគៅដាឋា ៃរបស់អ្ន្ជួល (ភតិ្ៈ)  

• ការបណ៊្ទះបណ្្លស្ីពីែំគណ្ទះសស្យវវិ្រ

• ការដា្់ោ្្យបណ្ល ង

តំណគៅកាៃ់្ំខណគអ�ិច្កតរូៃិច្នៃេៃ្លទះខ្ីៗ Seattle DCI  
វៃ័ិយរបស់នាយ្ ៃិងក្ម្ីរក្រុងសី៊ែថលេឺអាច្រ្បាៃគៅ 
គលើ្ំរព័រ  "ឧប្រណ៍ & ធៃធាៃ" នៃគេែ្ំរព័ររបស់គយើងគៅ  
www.seattle.gov/sdci។  ច្បាប់ច្ម្ងក្ដាសឯ្ស្រ 
ទំាងគៃទះ្៏ែូច្ជាប្របញ្ញត្តិបខៃ្មគ្រៀតខែលបាៃគរៀប 
រាប់គៅ្្ន៊ងេៃ្លគៃទះេឺអាច្រ្បាៃពីមជ្ឈមណ្ឌ លធៃធាៃ 
ស្ធារណៈរបស់គយើង ខែលម្ៃ្ីររំាងស្ិតគៅជាៃ់្ីរ  
20 នៃប៉ាម្ីរក្រុងសី៊ែថល គៅមហ្វថីិ 700 Fifth ។  
គៅ្ណ្្ត ល្ីរក្រុងសី៊ែថល (206) 684-8467។

ល្រ្ភ្ពគកបើកបាស់(គមើល)ព័ត៌ម្ៃ


