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កណំតេ់ហតជុនំយួអតថិជិន 

្រកសងួអគគភីយ័សុតីថល (Seattle Fire Department) 

លខិតិអនញុញត (Seattle Permits) 

City of Seattle Fire Prevention Division 
Fire Department 220 3rd Avenue South 
 (206) 386-1450 

ករបញក់្ំរជចួពធិផី ្លវូករ 
បនេធ ្វើបចចបុបន នភពេន ែខតុ  ឆន  ំ2014 
 
ជទេូទករបញក់្ំរជចួមិន្រតវូបនអនញុញតេនទ្ីរកងុ 
Seattle។ េទះជយង៉េនះក ្ត ីកល៏ខិតិអនញុញតពេិសសឥតគតិ
ៃថ ្លព ី ្រកសងួអគគភីយ័ទ្ីរកងុសុតីថល (Seattle Fire 
Depar tmen t) ជយួស្រមលួដលអ់តថិជិនឱយេ្របើ្របស់
្របេភទជក់ កៃ់នក្ំរជចួស្រមបេ់គលបំណងពធិផី ្លវូករ
ផងែដរ។ លខិតិអនញុញតពេិសសឥតគតិៃថ ្លេនះ កណំតយ់ង៉
តងឹរុងឹេល ើ្របេភទក្ំរជចួែដល ចេ្របើ   កដ៏ចូជរេបៀបេ្របើ 
េនេពល  នងិទកីែន ្លង ែដលក្ំរជចួ្រតវូេ្របើ។ លខិតិ
អនញុញតេនះមនកដូអនញុញត  107-SE។  
 
្របេភទក្ំរជចួែដល ចេ្របើេ យមនលខិតិអនញុញត 
107-SE 
ក្ំរជចួែដលបនអញញត មលខិតិអនញុញត 107-SE  
ក្ំរជចួអតថិជិនេនេលើដ ី នងិកនៃ់ដែដលែដលបនអញញត
េនះ រមួមន្របេភទក្ំរជចួផកេភ្លើង បំពងស់ ុី ងំ បំពងេ់កណ 
ក្ំរជចួពលិ ឬចន ្លះុ ផវ ក្ំរជចួ លតូ ក្ំរជចួឆសសរ័ នងិ
ក្ំរជចួេបះឬេ តេលើដ។ី ផវ នងិក្ំរជចួ លតូបងកសេម្លង
រពំង នងិពន ្លចឺងំែភ្លតៗ។ ក្ំរជចួឆសសរ័េ ះេន មដ ី
ែដលបងកឱយមនផលបះ៉ពលស់េម្លងកែញច ឬហចួ ឬសេម្លង
រពំងេផ ងៗេទៀត។ 
 
ក្ំរជចួែដលបន ម្របម 
 
ក្ំរជចួបញេ់លើ កស ដចូជេអលកីបុទរ័ នងិ េរៀលសពនីន ័
រ រ ៉មូន៉េ់ខនេដល មញ៉ែសល េរៀលែសល នងិកេំភ្លើង
តបល ់មិន្រតវូបនអនញុញតេ្រកមលខិតិអនញុញតពេិសស។  
 
ដេំណើ រករ កព់កយសុលំខិតិអនញុញត 
ករ កព់កយសុលំខិតិអនញុញតេ្របើក្ំរជចួ ្រតវូបនេធ ្វើេឡ ើង
ជ យ លកខណ៍អក រជនូេទករយិលយ័ Seattle Fire 

Marshal ែដលមនរយៈេពលយង៉តចិ 30 ៃថ ង មុនករបង្ហ ញ។ 
អនក កព់កយសុលំខិតិអនញុញត ្រតវូមន យយុង៉តចិ 18 ឆន  ំ
ឬចសជ់ងេនះ។ ជែផ នកៃនដេំណើ រករ កព់កយសុេំនះ េ ក
អនកនងឹ្រតវូបនេគទមទរឱយផ ្តលជ់នូពត័ម៌ន ដចូខងេ្រកម៖ 
1. េឈម ះ នងិ សយ ្ឋ នេផញើ មៃ្របសណីយរ៍បសអ់ងគភព 

ឬបុគគលែដលមនបំណងចងទ់ញិ នងិបញក់្ំរជចួ។  
2. កលបរេិចឆទ នងិេមង៉បញក់្ំរជចួែដលេស នើស ុ។ំ 
3. ទកីែន ្លងបញក់្ំរជចួែដលេស នើស ុ។ំ 
4. ចនំនួ នងិ្របេភទក្ំរជចួែដលចងទ់ញិ នងិបញ។់ 
5. មូលេហត ុឬេគលបំណងៃនករបញក់្ំរជចួ។ 
6. ហតថេលខអនក កព់កយសុ ំែដលេគរព មេសចក្តី យ

ករណ៍េនះ៖  “អនក កព់កយសុយំលដ់ងឹ នងិយល្់រពម
េគរព មបទបបញញតិ្តស ្តពីកីរ កព់កយសុ ំនងិត្រមវូករ
ទមទរទងំអសព់ ី ជញធរែដលអនមុត័ នងឹបញក់្ំរជចួ
មលកខណៈែដលគម នេ្រគះថន កដ់លម់នសុ  ឬ្រទពយ

សមបត ្ត ិឬករបងកកររខំន េហ ើយទទលួខសុ្រតវូេពញេលញ
ចេំពះផលវបិកទងំអសច់េំពះករបញក់្ំរជចួែដលបន 
ឬមិនបនេ្រគងទកុ។ 

ឯក រ កព់កយសុកំរអនញុញតស្រមបល់ខិតិអនញុញតទងំ
អស ់  ែដលរមួមនលខិតិអនញុញត 107-SE ែដល ចរកបន
េនេគហទពំរ័របសេ់យើង៖ http://www.seattle.gov/fire/
fmo/permits/permits.htm 
 
ករកណំតល់កខខណ្ឌស ្តពីកីរេ្របើក្ំរជចួែដលមនលខិតិអនញុញត 
107-SE  
េទះជមនលខិតិអនញុញតក្ត ី  ក្៏រតវូកតស់មគលអ់ំពកីរកណំត់
លកខខណ្ឌស ្តពីកីរេ្របើក្ំរជចួ ដចូខងេ្រកម៖ 
1. អនកកនក់ប់លខិតិអនញុញតែដលទទលួសទិ ធអិនញុញតេដ ើមបី

ទញិែត្របេភទក្ំរជចួែដលមនចនំនួែដលបនចះុញជីេដ ើមបី
បញេ់ទ មលខិតិអនញុញតេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ 

2. កររក ទកុក្ំរជចួនន្រតវូបនអនញុញតរយៈេពលែតបីៃថង
ប៉ុេ ្ណ ះ មុនកលបរេិចឆទៃនករបញ។់ 

—ែផ នកៃនេសរ៊ពីហ្ុរកសងួ ស្តពីេីស កមម នងិករអនញុញតេនទ្ីរកងុ 
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ពត័ម៌នបែន ថម 

្របសនិេបើេ កអនក្រតវូករពត័ម៌នបែន ថម សមូទកទ់ងមក
ករយិលយ័ Seattle Fire Marshal មរយៈេលខ៖ (206) 
386-1450។ 
 

 

 

 

 

 

3. ក្ំរជចួ ច្រតវូបញេ់ទ មេមង៉ កលបរេិចឆទ នងិទកីែន ្លង
ែដលបនកណំតេ់នកនងុលខិតិអនញុញតែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

4. ក្ំរជចួែដលមិនបនេ្របើ្រតវូបញជូន្រតឡបេ់ទវញិ េទឱយអនក
លកដ់ ុកំ្ំរជចួែដលមន ជញបណ័ ្ណេនរដ ្ឋ ស៉ ុនីេ ន 
(Washington State Licensed Fireworks 

Wholesaler) ឬេនតបំនន់យក ្ឋ នប៉ូលសីទ្ីរកងុសុតីថល 
(Seattle Police Department Precinct) ែដលេនជតិ
បំផតុ េ យមិន្រតវូឱយយតឺជងបីៃថ ង បនទ បព់កីលបរេិចឆទ
េលើលខិតិអនញុញតេនះ។ 

5. អនកកនក់ប់លខិតិអនញុញត្រតវូេគរព មលកខខណ្ឌទងំ
អសស់ ្តពីលីខិតិអនញុញតេនះ ្រតវូរក ទកុលខិតិអនញុញតេនះ 
េហ ើយ មនស្រមបក់រ្រតតួពនិតិយពភីន កង់ររដ ្ឋេនេពល
បញក់្ំរជចួជកែ់ស ្តង។ 

 
ករទញិក្ំរជចួ  
េនេពលេ កអនកបនទទលួលខិតិអនញុញត 107-SE  ៃន្រកសងួ
អគគភីយ័ទ្ីរកងុសុតីថល (Seattle Fire Department) េនះ 
េ កអនក្រតវូបញជូនឯក រថតចម្លងលខិតិអនញុញតឱយេទអនក
លកដ់ ុែំដលមន ជញបណ័ ្ណែដលជភស្តុ ងបញជកស់ទិ ធអិនញុញត
ទញិក្ំរជចួ។ ក្ំរជចួ ច្រតវូបនទញិពអីនកលកដ់ ុកំ្ំរជចួែដល
មន ជញបណ័ ្ណេនរដ ្ឋ ស៉ ុនីេ ន(Washington State 
Licensed Fireworks Wholesaler) ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ បញជីេឈម ះ
អនកលកដ់ ុកំ្ំរជចួែដលមន ជញបណ័ ្ណ ចរកបនេនេគហទពំរ័៖
www.wsp.wa.gov/fire/docs/fwlicensing/licwhole.pdf។ 
ករទញិ ឬករបញជទញិក្ំរជចួេផញើ មៃ្របសណីយ្៍រតវូបន ម
្របម េល ើកែលងែត អនកទញិបនទទលួ ជញបណ័ ្ណអនកនចំលូជ
មុន។ 
 
 
 
 

ករបដេិសធទទលួខសុ្រតវូ្រសបចបប៖់ កណំតេ់ហតជុនំយួអតថិជិនេនះ (CAM) មិនគរួេ្របើជេ្រគ ងជនំសួឱយ្រកម នងិបទបញញត្តេិឡើយ។ បុគគលមន ក់ៗ ្រតវូទទលួខសុ្រតវូេលើអនេុ មភព មត្រមវូ
ករ្រកម នងិវនិយ័េផ ងៗ ថេតើ្រតបូនពពីណ៌នកនងុ CAM េនះឬយង៉ ។ 


