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សេចក្ដណីែនាំ៖  ទម្រង់ណែែែទសនេះគឺស ើរបីទទួលបានការសម្ែើម្បាេ់សេចក្តីរាយការែ៍ននការសោទម្ែកាន់អាំពីការរិនសោរពតារណនែក្ទី 3 ននចាែ់េដីពីការអភិវឌ្ឍលាំសៅដ្ឋា ន និងនគរូែែីយក្រមឆ្ែ ាំ 1968  ូចណ លបានបានស វ្ើវិសោ្នក្រម និងក្ាំពុងអនុវត្តម្ត្ង់ណនែក្ទី 135 ននម្ក្រចាែ់េហព័នធទី 24 (24 CFR Part 135) ។ 
 

1. ពត័្ម៌ានអាំពអីែក្ស ើរសោទ៖  

ស ម្ េះស ើរសោទ (ែុគគល ឬអងគភាព) ទូរេ័ពទសៅនទេះ  

 
 

 

អាេ័យដ្ឋា ននលូវ ទូរេ័ពទក្ណនលងស វ្ើការ 
 
 
ទីម្កុ្ង រ ា ហ្ុីពកូ្   

 

 

អាេយដ្ឋា នអីុណរ៉ែល៖  
 

 

2. អែក្គជឺា: (គូេទាំងអេ់ណ លពាក្់ព័នធ) 
 

□ អែក្មានចាំែូលទែ/ទែណាេ់ □ 
 

រុខជាំនួញននណនែក្ទី 3  

□ 
អែក្រេ់សៅតារក្រមវិ្ីម្គែ់ម្គងលាំសៅដ្ឋា នោធារែៈ □ 

 

ត្ាំណាងរុខជាំនួញននណនែក្ទី 3 

 

□ អែក្ចូលរួរ HUD Youthbuild 
□  
 

សន្ងសទៀត្៖ __________________________________ 

□ 

 

អែក្ត្ាំណាងែុគគលណារួយណ លបានសរៀែរាែ់ខាងសលើសនេះ  

( ូចជា៖ អែក្មានចាំែូលទែ ឬអែក្រេ់សៅតារក្រមវិ្ីម្គែ់ម្គងលាំសៅដ្ឋា នោធារែៈ) 
 

  

 

3. រលូដ្ឋា នេម្មាែក់ារសោទម្ែកាន់សលើែញ្ហា រនិអនវុត្តតារណនែក្ទី 3៖ 

 

□ ការែែដុ េះែណាដ លណ លបានែ ិសេ្ □ ការងារណ លបានែ ិសេ្ □ ការស វ្ើកិ្ចចេនាណ លបានែ ិសេ្ □  សន្ងសទៀត្ (សរើលចាំែុចទី 6 ខាងសម្ការ) 

 
 

 

4.  ែែដ ងឹគមឺ្ែឆ្ាំងនងឹ៖ (គេូសលើម្ែអែរ់ួយ ឬសម្ចើន) 

 

□ អែក្ទទួលរូលនិ្ិ HUD 

( ូចជា៖ PHA, ទីភាែ ក់្ងារននទីម្កុ្ង/ 

សខាន្ី ។ល។) 

□ អែក្ស ៉ែ ការ □ អែក្ស ៉ែ ការែនត □ សន្ងសទៀត្ (េូរែញ្ហា ក់្)៖ 
 

      

___________________________

____ 

 

 

5. សត្ើសគក្ាំពងុដ្ឋក្ែ់ែដ ងឹសនេះម្ែឆ្ាំងនងឹអែក្ណា?  

 

 

ស ម្ េះទីភាែ ក់្ងារ, អងគការ, ឬម្កុ្រហ ុន៖         ទូរេ័ពទទក់្ទងការងារ 
 

 

 

អាេ័យដ្ឋា ននលូវ 
 

 
ទីម្កុ្ង រ ា ហ្ុីពកូ្  
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ដ្ឋក្់ស ម្ េះ និងក្ាំែត់្អត្តេញ្ហា ែសន្ងសទៀត្ (សែើមាន) ណ លបានរំសោភែាំពានណនែក្ទី 3 សៅក្ែុងក្រែីសនេះតារការសោទម្ែកាន់៖ 
 

 

 

6. សត្ើអែក្ទទួលអត្ថម្ែសោជន៍ HUD អែក្ស ៉ែ ការ ឬអែក្ស ៉ែ ការែនតបានរសំោភែាំពានលក្ខខែឌ ននណនែក្ទី 3 ោ៉ែ ង ចូសរដច?   

(គូេទាំងអេ់ណ លពាក្់ព័នធ – ចូរនដល់ការែញ្ហា ក្់ឯក្ោរ សែើមាន) 

 

អែក្ទទលួអត្ថម្ែសោជន៍ HUD អែក្ស ៉ែ ការ នងិ/ឬអែក្ស ៉ែ ការែនត 

□ រិនបានជូន ាំែឹងនូវរុខជាំនួញននណនែក្ទី 3 អាំពីកាោនុវត្តភាព ចុេះកិ្ចចេនានន 
 

□ រិនបានែញ្ចូលអនុម្ែសោគននណនែក្ទី 3 សៅក្ែុងការទទូចេុាំស ញនលល ឬកិ្ចចេនាតារណនែក្ទី 3 ណ លបានរា៉ា ែ់រងសនេះ 
 

□ រិនបាននដល់នូវការពិនិត្យពិោរណាជាអាទិភាពចាំសពាេះរុខជាំនួញតារណនែក្ទី 3 េម្មាែ់ការធានបាននូវកាលនុវត្តភាពចុេះកិ្ចចេនា 
 

□ រិនបានសម្ជើេសរើេរុខជាំនួញតារណនែក្ទី 3 សដ្ឋយសោងតារលាំដ្ឋែ់ននការពិនិត្យពិោរណាេសម្រចជាអាទិភាព ូចណ លមានណចងក្ែុង 24 CFR 135.36  

 

□ រិនបាននដល់ក្ិចចេនាចាំសពាេះអាជីវក្រមម្េែតារណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបានធានឲ្យបានថា អែក្ស ៉ែ ការ/ 

អែក្ស ៉ែ ការែនតរែេ់ខលួនបានអនុវត្តម្េែតារលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3  

 

□ បានចុេះកិ្ចចេនាជារួយនឹងអែក្ស ៉ែ ការ/ 

អែក្ស ៉ែ ការែនតណ លរិនបានបានអនុវត្តតារលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 

 

□ រិនបានជូន ាំែឹង ល់អែក្រេ់សៅម្េែតារណនែក្ទី 3 េដីពីកាោនុវត្តភាពចូលរួរវគគែែដុ េះែណាដ ល និង/ឬទទួលបានការងារស វ្ើ 
 

□ រិនបាននដល់នូវការពិនិត្យពិោរេសម្រចជាអាទិភាពឲ្យអែក្រេ់សៅតារណនែក្ទី 3 ទទួលបាននូវកាលនុវត្តភាពការងារ ឬចូលរួររគគែែដុ េះែណាដ ល 
 

□ រិនបានសម្ជើេសរើេអែក្រែេ់សៅម្េែតារណនែក្ទី 3 ឲ្យទទួលបានកាោនុវត្តភាពចូលរួរវគគែែដុ េះែណាដ ល ឬការងារ 

សដ្ឋយសោងតារលាំដ្ឋែ់ននការពិនិត្យពិោរណាេសម្រចជាអាទិភាព ូចណ លមានណចងក្ែុង 24 CFR 135.34  

 

□ រិនបានជួលអែក្រេ់សៅម្េែតារណនែក្ទី 3 ឲ្យទទួលបានកាោនុវត្តភាពការងារលមីៗ 

□ រងការេងេឹក្ម្ែឆ្ាំងនឹងែែដ ឹង ពីសម្ពាេះស ើរសោទបានេវេះ 

ណេវងអនុវត្តលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 ឬបានចូលរួរ ឬែនតនីតិ្វិ្ីសដ្ឋយសោងចាែ់ណនែក្ទ 3 

 

□ សន្ងសទៀត្  

     _____________________________________________ 

 

□ រិនបានែញ្ហា ក់្ថាក្ណនលងការងារទាំសនរទាំងអេ់ណ លបា 

នែាំសពញរុននឹងមានការអនុវត្តកិ្ចចេនាណ លសគរិនបានែាំសពញស ើរបីសជៀេពីណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបានជូន ាំែឹងអែក្ស ៉ែ ការែនត ា្ំ អៗាំពីលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបានែិត្នាយសេចក្ដីជូន ាំែឹងសៅការដ្ឋា នការងារណ  

លទក់្ទងនឹងលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 សដ្ឋយសោងតារអនុម្ែសោគទី 3 រិនបានេសម្រច 
 

□ រិនបានែញ្ាូនសេចក្ដីជូន ាំែឹងសៅកាន់អងគការពលក្រម ឬត្ាំណាងក្រមក្រក្រមការិនីអាំពីកាត្ពវកិ្ចចម្េែតារណនែក្ទី 3 សដ្ឋយសោងតារអនុម្ែសោគននណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបានធានឲ្យបានថា អែក្ស ៉ែ ការែនតរែេ់ខលួនបានអនុវត្តម្េែតារលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបានែែដុ េះែណាដ ល និង/ឬជួលអែក្រេ់សៅម្េែតារណនែក្ទី 3 ឲ្យទទួលបានកាោនុវត្តភាពការងារលមីៗ 
 

□ រិនបាននដល់នូវការពិនិត្យពិោរេសម្រចជាអាទិភាពឲ្យអែក្រេ់សៅតារណនែក្ទី 3 ទទួលបាននូវកាលនុវត្តភាពការងារ ឬចូលរួររគគែែដុ េះែណាដ លសដ្ឋយសោងតារ 24 CFR 

ណនែក្ទី 135.34  

 

□ រិនបានធានឲ្យបានថាកិ្ចចេនាណ លបាននដល់សៅឲ្យអែក្ 
ស ៉ែ ការែនតណ លមានែញ្ចូលអនុម្ែសោគននណនែក្ទី 3  

 

□ រិនបាននដល់ក្ិចចេនាស ៉ែ ការែនតចាំសពាេះអាជីវក្រម ឬរុខជាំនួញម្េែតារណនែក្ទី 3 

 

□ រិនបាននដល់ក្ិចចេនាស ៉ែ ការែនតចាំសពាេះអាជីវក្រម ឬរុខជាំនួញតារណនែក្ទី 3 សដ្ឋយសោងតារលាំដ្ឋែ់ននការពិនិត្យពិោរណាេសម្រចជាអាទិភាព ូចណ លមានណចងក្ែុង 24 

CFR 135.34  

 

□ រងការេងេឹក្ម្ែឆ្ាំងនឹងែែដ ឹង ពីសម្ពាេះស ើរសោទបានេវេះណេវងអនុវត្តលក្ខខែឌ ចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 ឬបានចូលរួរ ឬែនតនីតិ្វិ្ីសដ្ឋយសោងចាែ់ណនែក្ទ 3 

 

□ សន្ងសទៀត្  
_______________________________________________ 

 

 
 

7. សត្ើចាែ់(នន)ណ លគេូខាងសលើសនេះបានសក្ើត្មានស ើងសៅសពលណា? (រាែ់ែញ្ចូលទាំងកាលែរិសចេទលមីែាំនុត្ សែើរួរមានកាលែរិសចេទសម្ចើន)៖  
 

 

_______/  ________/  _________ 

                ណខ             នលៃ                ឆ្ែ ាំ 
 
 
 

*   កាលែរិសចេទននការរំសោភែាំពាន ឬការសក្ើត្មានស ើងណ លបានសោទម្ែកាន់ចុងសម្កាយម្តូ្វណត្េថិត្ក្ែុងរយៈសពល 180 នលៃសដ្ឋយរាែ់ោែ់ពីកាលែរិសចេទដ្ឋក់្/ែញ្ាូនសៅកាន់ HUD។ 
 

 
 

8. សត្ើគសម្មាងស ម្ េះអវ ីឬសៅក្ណនលងណាណ លការរំសោភែាំពានណ លបានសោទម្ែកានស់នេះបានសក្ើត្មានស ើង? (សែើមានពាក្់ព័នធ):៖ 
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ស ម្ េះគសម្មាង (សែើមានពាក់្ព័នធ)៖ _____________________________________________   ស ម្ េះគសម្មាង៖ ___________________ 

 
 

ទីតាាំងគសម្មាង៖ ________________________________________________________________________________________ 

 
 

ទីភាែ ក់្ស វ្ើកិ្ចចេនាតាររូលដ្ឋា ន (LCA)៖ ___________________________________________________________________________ 

 

 

9. ក្ាំែត្ម់្ែសភទរលូនិ្ ិ HUD ណ លបានសម្ែើសដ្ឋយអែក្ទទួលម្បាក្់ HUD អងគការ ឬអែក្ស ៉ែ ការណ លរងការដ្ឋក្ែ់ែដ ងឹម្ែឆ្ាំងសនេះ៖ (គូេទាំងអេ់ណ ពាក្់ព័នធ) 

 

□ជាំនួយម្ែតិ្ែត្តិការែនទ ែ់ែន្ាំ PIH □ ជាំនួយសន្ងសទៀត្រែេ់ PIH 

 

□ េងាា ត់្ណក្បរខាង   
ក្រមវិ្ីរក្ាេថិរភាព  

      ជាំនួយ (NSP) 

□ ជាំនួយលាំសៅដ្ឋា នតារណនែក្ទី 811 េម្មាែ់ជនពិការ 

□ ជាំនួយលវិកាែនទ ែ់ែន្ាំ 

េម្មាែ់ស ើរទុន រែេ់ PIH 

□ ជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍េហគរន៍ (CDBG) □ េហគរន៍សន្ងសទៀត្  
ជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ 

□ ក្ណនលងោែ ក់្សៅសលើរូលដ្ឋា នគសម្មាង   
       េក្ខីែ័ម្ត្នន 

□ េងាា ត់្ណក្បរខាងតារជសម្រើេ  
     ហិរញ្ាែបទននដួចសនដើរ 

 

□ ការនដល់លវិកាន គូវិនិសោគនទេះ 
េណរបងេម្មាែ់អែក្មានចាំែូលទែ 

□ ជាំនួយការពារការែាំពុលពីថាែ ាំ 
ោែមានជាតិ្េាំែ 

□  ជាំនួយលាំសៅដ្ឋា នសន្ងសទៀត្រែេ់ HUD ជាំនួយ 

□ ជាំនួយ HOPE VI □ ជាំនួយអែក្ោម ននទេះេណរបង McKinney ជាំនួយ □ ជាំនួយសោងតារណនែក្ទី 202  

ក្ណនលងោែ ក់្សៅេម្មាែ់រនុេ្ោេ់ 
□  ជាំនួយសន្ងសទៀត្ណ លរា៉ា ែ់រង HUD  

        ការនដល់រូលនិ្ិសដ្ឋយក្រចី 
 

 

 

 

10. ការែរោិយអាំពចីាែ(់នន) ឬសម្ោេះថាែ ក្់(នន) ណ លពាក្ព់ន័ធនងឹការរំសោភែាំពានសលើណនែក្ទី3៖ 

 

េសងខែនូវអវីណ លបានសក្ើត្ស ើងឬ?  ភាា ែ់ព័ត្៌មានែណនថរ សែើោាំបាច់ 
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11. សេចក្ដណីលលងម្ែកាេអេះអាង  
 

ខ្ុាំេរូម្ែកាេអេះអាងទទលួខេុម្ត្វូចាំសពាេះរខុចាែថ់ា ខ្ុាំបានអានែែដ ងឹសនេះសហើយ (ណ លមានជាអាទិ៍ លខិតិ្ភាា ែរ់យួចាំននួ) នងិថាពត័្ម៌ានទាំងអេព់តិ្ជាម្ត្រឹម្ត្វូ។ 

 

ហត្ថសលខា                                   
 

 

កាលែរិសចេទ 

 

ណនែក្ទ ី3 ននចាែេ់ដពីកីារអភវិឌ្ឍនល៍ាំសៅដ្ឋា ន នងិនគរែូែយីក្រមឆ្ែ ាំ 1968 

 

ែនទុក្រាយការែ៍ជាោធារែៈេម្មាែ់ការម្ែរូលព័ត៌្មានសនេះមានការបា៉ែ ន់ោម នម្តឹ្ររយៈសពល 2  ជារ្យរក្ែុងការស ល្ើយត្ែរួយ (សដ្ឋយរួរែញ្ចូលរយៈសពលេម្មាែ់សរើលសេចក្ដីណែនាំ, ការរក្សរើលម្ែភពទិនែន័យណ លមានម្ោែ់ ការម្ែរូល និងរក្ាទិនែន័យណ លម្តូ្វការ និងការែាំសពញ និងវាយត្នរលសលើការម្ែរូលព័ត៌្មាន។  

ទីភាែ ក់្ងារសនេះអាចនឹងរិនម្ែរូលព័ត៌្មានសនេះសទ សហើយអែក្រិនោាំបាច់ម្តូ្វែាំសពញណែែែទសនេះសទ ក្ែុងក្រែីណ លវាងរិនែងាា ញឲ្យស ើញនូវសលខ OMB ណ លក្ាំពុងមានេុពលភាព។  
 

ព័ត៌្មានសនេះម្តូ្វបានសគនដល់ឲ្យសដ្ឋយេម័ម្គចិត្ត និងនដល់នូវរូលដ្ឋា នេម្មាែ់ការសេុើែអសងាត្ែែដ ឹងរែេ់ HUD ស ើរបីក្ាំែត់្សរើលថាសត្ើ ការសោទម្ែកាន់សនេះសលើការរិនអនុវត្តតារចាែ់សនេះមានលក្ខែៈម្តឹ្រម្តូ្វណ រឬោ៉ែ ងណា។ 

ខាងម្ក្េួងនឹងសម្ែើម្បាេ់ព័ត៌្មានណ លបាននដល់ជារូលដ្ឋា នេម្រប់ាការក្ាំែត់្សលើយុតាត ្ិការរែេ់ខលួនសលើការសោទម្ែកាន់រែេ់ស ើរសោទ។  ព័ត៌្មានទាំងអេ់ណ លបានម្ែរូលបានសនេះអនុសោរសៅតារចាែ់េដីពីេិទធិឯក្ជនឆ្ែ ាំ 1974 និងោរចរែ៍ OMB សលខ A-108។  

ព័ត៌្មានសនេះមានលក្ខែៈពិសេេចាំសពាេះ ាំសែើរការែែដ ឹងណ លក្ាំពុងសោទម្ែកាន់សលើការរិនអនុវត្តតារលក្ខនតិក្ៈចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 ឬ ស វ្ើតារែញ្ាត្តិចាែ់។  ព័ត៌្មានណ លបានម្ែរូលសៅសលើទម្រង់ណែែែទសនេះនឹងម្ោន់ណត្មានការសម្ែើម្បាេ់សដ្ឋយ HUD ែ៉ែុសណាណ េះ សៅខែៈណ លក្ាំពុងមានការសេុើែអសងាត្ និង ាំសណាេះម្ោយែែដ ឹង 
សហើយនឹងរិនមានការណចក្រំណលក្ជារួយែុគគល ឬភាគីណ លោម នការចូលរួរសដ្ឋយផ្ទទ ល់ក្ែុងែែដ ឹងសនេះសទ។ 
 

សត្ើអវីសៅជាណនែក្ទី 3 ននចាែេ់ដពីីការអភវិឌ្ឍនល៍ាំសៅដ្ឋា ន នងិនគរូែែយីក្រមឆ្ែ ាំ 1968? 

ណនែក្ទី 3 គឺជាែញ្ាត្តិចាែ់េដីពីការអភិវឌ្ឍន៍លាំសៅដ្ឋា ន និងនគរូែែីយក្រម (HUD) ឆ្ែ ាំ 1968 ណ លជួយជម្រុញ ល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេ ាកិ្ចចក្ែុងម្េុក្, ការសលើក្ក្រពេ់សេ ាកិ្ចចេងាា ត់្ណក្បរខាង និងការែាំសពញខលួនឯងជាែុគគល។ លក្ខខែឌ ននណនែក្ទី 3  ធានបានថា b សៅសពល ណ លការងារ 

ឬកិ្ចចេនាលមីម្តូ្វបានសគែសងាើត្ឲ្យមានស ើងសៅខែៈក្ាំពុងមានែសម្រើេម្មាេ់ជាំនួយលវិកា HUD ពិត្ម្បាក្  ការពិនិត្យេសម្រចជាអាទិភាពម្តូ្វបានសគនដល់ឲ្យ ល់អែក្មានចាំែូលទែ- និងទែែាំនុត្ណ លក្ាំពុងរេ់សៅក្ែុងេហគរន៍ណ លសគចាំណាយរូលនិ្ិឲ្យ (សដ្ឋយរិនគិត្ពីជាតិ្ោេន៍ ឬសភទ) 
និងចាំសពាេះការងារអាជីវក្រមណ លនដល់អែក្ទាំងសនេះោ៉ែ ងសម្ចើន។  

 

សត្ើអែក្ខលេះជាអែក្រេ់តារ នងិម្គែម់្គងអាជវីក្រម ឬរុខជាំនញួតារណនែក្ទី 3? 

 

អែក្រេ់សៅណនែក្តារណនែក្ទី 3៖  

• អែក្រេ់សៅតារក្រមវិ្ីម្គែ់ម្គងលាំសៅដ្ឋា នោធារែៈ ឬ  

• អែក្ណ លរេ់សៅក្ែុងត្ាំែន់សោលសៅរែេ់គសម្មាងណ លជួយសដ្ឋយ HUD និងអែក្ណ លមានចាំែូលម្គួោរណ លធាល ក់្សម្ការក្ាំែត់្ក្ម្រិត្ចាំែូលរែេ់ HUD គឺចាំែូលទែ និងចាំែូលទែែាំនុត្។ 

េូសរើល៖  http://www.huduser.org/portal/datasets/il.html ស ើរបីក្ាំែត់្ក្ម្រិត្ចាំែូលេម្មាែ់អែក្រេ់សៅក្ែុងេហគរន៍អែក្។ 

 

អែក្ម្គែ់ម្គងអាជីវក្រម ឬរុខជាំនញណនែក្តារណនែក្ទី 3 គឺជារនុេ្មាែ ក់្ណ លស ល្ើយត្ែបានសៅនឹងលក្ខែៈវិនិចេ័យ ូចខាងសម្ការសនេះ៖  

• គឺោែ់ពី 51 ភាគរយម្គែ់ម្គងសដ្ឋយអែក្រេ់សៅណនែក្តារណនែក្ទី 3;  

• នដល់ការងារឲ្យអែក្រេ់សៅណនែក្តារណនែក្ទី 3 ចាំនួនោ៉ែ ងសោចណាេ់ 30 ភាគរយននែុគគលិក្សពញសមា៉ែ ង ឬអចិន្នតយ៍រែេ់ខលួន; ឬ  

• នដល់ភេតុតាងននការេនាសែដជ្ាចិត្តស វ្ើកិ្ចចេនាស ៉ែ ការែនតឲ្យសៅអែក្ម្គែ់ម្គងអាជីវក្រម ឬរុខជាំនួញសដ្ឋយណនែក្តារណនែក្ទី 3 ណ លពាក់្ព័នធ ោែ់ពី 25 ភាគរយននចាំនួនទឹក្ម្បាក់្េរុែគិត្ជា ុោល រក្ែុងកិ្ចចេនា។  

 

សត្ើការនដលរ់លូនិ្ សិដ្ឋយក្រចមី្ែសភទណាខលេះណ លណនែក្ទី 3 រា៉ា ែរ់ង? 

 

ណនែក្ទី 3 អនុវត្តចាំសពាេះខាងសម្ការសនេះ៖ 

A. ក្រមវិ្ីជាំនួយោធារែៈ និងលាំសៅដ្ឋា នេម្មាែ់ជនជាតិ្ស ើរអាសររិក្ណ លទទួល៖ (1) វិភាគទនម្ែោាំឆ្ែ ាំេម្មាែ់គសម្មាងជាំនួយលាំសៅដ្ឋា នេម្មាែ់អែក្មានចាំែូលទែណ លបាននដល់ឲ្យសដ្ឋយសោងតារណនែក្ទី 5 ននចាែ់រែេ់េហរ ាអាសររិក្។ ចាែ់េដីពីលាំសៅដ្ឋា នឆ្ែ ាំ 1937 

 ូចណ លបានស វ្ើវិសោ្នក្រមសដ្ឋយតារចាែ់េដីពីលាំសៅដ្ឋា នម្ែក្ែសដ្ឋយគុែភាព និងទាំនួលខុេម្តូ្វការងារ (QWHRA) ឆ្ែ ាំ 1998; (2) ជាំនួយគសម្មាងនគត់្នគង់ស ើរទុនណ លបាននដល់ឲ្យសដ្ឋយសោងតារណនែក្ទី 9 ននចាែ់ QHWRA; (3) 

ជាំនួយែនទ ែ់ែន្ាំេម្មាែ់ម្ែតិ្ែត្តិការណ លបាននដល់ឲ្យសដ្ឋយសោងតារណនែក្ទី 9 ននចាែ់ QHWRA។ 

B. ជាំនួយលាំសៅដ្ឋា ន និងអភិវឌ្ឍន៍េហគរន៍ម្តូ្វបានពនាែនតេម្មាែ់៖  (1) ការជួេជុលលាំសៅដ្ឋា ន (ណ លមានជាអាទិ៍ ការកាត់្ែនថយ និងការែាំបាត់្ោរធាតុ្សម្ោេះថាែ ក់្ពីថាែ ាំោែមានធាតុ្េាំែ); (2) េាំែង់លាំសៅដ្ឋា ន (3) គសម្មាងេាំែង់ោធារែៈសន្ងៗសទៀត្; 

និងេម្មាែ់អវីណ លកិ្ចចេនាស ៉ែ ការ និងកិ្ចចេនាែនតមានត្នរលសលើេពី $100,000; និង  

C. ហិរញ្ាែបទន HUD តូ្ចៗជាក់្ោក់្ណ លមានម្ែសភទ ូចជា៖ HOPE VI, Choice Neighborhoods។ល។)។ 
 

http://www.huduser.org/portal/datasets/il.html
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សត្ើអែក្អាចសដ្ឋេះម្ោយបានោ៉ែ ង ចូសរដចអាំពកីាររសំោភែាំពានចាែ់? 

 

ម្តូ្វចងោាំថា៖ ណនែក្ទី 3 អនុវត្តចាំសពាេះការនដល់ការងារ ក្រមវិ្ីែែដុ េះែណាដ ល និងកិ្ចចេនាននណ លបានែសងាើត្សចញពីគសម្មាងទាំងឡាយណាណ លក្ាំពុងទទួលជាំនួយហិរញ្ាវត្ថុ HUD។  សែើអែក្សជឿជាក់្ថា (ក្ែុងនរជាអែក្មានចាំែូលទែ ឬអែក្ម្គែ់ម្គងអាជីវក្រម ឬរុខជាំនញណនែក្តារណនែក្ទី 3 ណ លពាក់្ព័នធ) 

ការទទួលខុេម្តូ្វនដល់កាោនុវត្តភាពសេ ាកិ្ចចណ លេថិត្សម្ការណនែក្ទី 3 ម្តូ្វបានសគរំសោភសហើយសនេះ អែក្មានេិទធិដ្ឋក់្ពាក្យែែដ ឹងក្ែុងរយៈសពល 180  នលៃ ោែ់ពីការសក្ើត្មានការរិនសោរពចាែ់ចុងសម្កាយែាំនុត្តារការសោទម្ែកាន់។   
 

ែែដ ឹងណ លក្ាំពុងសោទម្ែកាន់ការរំសោភែាំពានសលើលក្ខខែឌ ែញ្ាត្តិចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 ម្តូ្វណត្មានការដ្ឋក់្ ឬែញ្ាូនកាន់ការិោល័យពាក់្ព័នធម្ែោាំេម្មាែ់លាំសៅដ្ឋា នម្តឹ្រម្តូ្វ និងឱកាេការងារសេមើភាពោែ រែេ់ HUD ណ លមានចុេះខាងសម្ការ។  េូរស វ្ើឲ្យម្បាក្ ម្ែជាថាបានចុេះហត្ថសលខា និងកាលែរសិចេទសលើទម្រង់ណែែែទសនេះ 

(សៅម្ត្ង់ចាំែុចណ លមានែញ្ហា ក់្) ស ើរបីធានឲ្យបាននូវ ាំសែើរការសដ្ឋេះម្ោយែែដ ឹងបានភាល រៗ។ 
 

HUD នឹងែញ្ាូនពាក្យែែដ ឹងសៅកាន់អែក្ទទួលរែេ់ HUD ណ លពាក់្ព័នធស ើរបីសដ្ឋេះម្ោយ។  សែើ ាំសណាេះម្ោយរែេ់អែក្ទទួលរិនេសម្រច HUD នឹងសេុើែអសងាត្។  សែើ HUD រក្ស ើញថា ែែដ ឹងសនេះមានលក្ខែៈម្តឹ្រម្តូ្វ សគនឹងពាោរែញ្ចែ់ការរំសោភែាំពានសដ្ឋយ ាំសណាេះម្ោយសម្ៅនលូវការ។  សែើការន្េះនារ 

ឬេម្រុេះេម្រួលរិនេសម្រច HUD អាចនឹងនដួចសនដើរឲ្យមាននូវជាំោនសន្ងៗសទៀត្ស ើរបីអនុវត្តចាែ់ណ លមានជាអាទិ៍ ណត្រិនក្ាំែត់្ចាំសពាេះ ការពយួរ និងការផ្ទត់្សចញនូវអែក្ទទួល ឬអែក្ស ៉ែ ការតារណ លអាចអនុវត្តបាន។  
 

អែក្អាចទទួលបានជាំនួយក្ែុងការណេវងយល់អាំពីណនែក្ទី 3 សដ្ឋយសរើលទាំព័រ www.hud.gov/section3 ឬសដ្ឋយទក់្ទងសៅការិោល័យពាក់្ព័នធម្ែោាំេម្មាែ់លាំសៅដ្ឋា នម្តឹ្រម្តូ្វ និងឱកាេការងារសេមើភាពោែ រែេ់ HUD ណារួយ។ 
 

អនុញ្ហា ត្ចាែ់: ណនែក្ទី 3 ននចាែ់េដីពីការអភិវឌ្ឍន៍លាំសៅដ្ឋា ន និងនគរូែែីយក្រមឆ្ែ ាំ 1968  ូចណ លបានស វ្ើវិសោ្នក្រមតាររយៈចាែ់េដីពីការអភិវឌ្ឍន៍លាំសៅដ្ឋា ន និងនគរូែែីយក្រម (HUD) ឆ្ែ ាំ 1968  ូចណ លបានស វ្ើវិសោ្នក្រមតាររយៈចាែ់េដីពីការអភិវឌ្ឍន៍លាំសៅដ្ឋា ន និងនគរូែែីយក្រម (HUD) 

ឆ្ែ ាំ 1992 (U.S.C.) 1701u និងការអនុវត្តែញ្ាត្តិចាែ់ម្ត្ង់ 24 CFR ណនែក្ទី 135។ 
 

សោលែាំែង៖  ព័ត៌្មានណ លបានសេែើេុាំសលើទម្រង់ណែែែទសនេះគឺស ើរបីឲ្យសគសម្ែើម្បាេ់សេុើែអសងាត្ និង ាំសែើរការសដ្ឋេះម្ោយែែដ ឹងអាំពីណនែក្ទី 3។  
 

សម្ែើ៖  ព័ត៌្មានណ លបានសេែើេុាំនឹងមានការសម្ែើម្បាេ់ស ើរបី ាំសែើរការសដ្ឋេះម្ោយែែដ ឹងណ លបានដ្ឋក់្សម្ការណនែក្ទី 135 ។  HUD អាចនឹងសែើក្ចាំហរព័ត៌្មានពិត្ម្បាក្ ម្បាែ់ ល់ទីភាែ ក់្ងារេហព័នធ រ ា និងក្ែុងម្េុក្ននណ លេាំខាន់ជាែ់ពាក់្ព័នធសៅនឹងការសេុើែអសងាត្ និងការនដនទ សទេរ ាែបសវែី ម្ពហមទែឌ  ឬតារែញ្ាត្តិចាែ់។  

សលើេពីសនេះ វានឹងរិនមានការសែើក្ចាំហ ឬការែសញ្ចញម្បាែ់សៅខាងសម្ៅ HUD សទ សវៀរណលងណត្មានត្ម្រូវ និងអនុញ្ហា ត្សដ្ឋយចាែ់។ 
 
សទេទែឌ ៖  ការខក្ខាននដល់នូវេាំសែើព័ត៌្មានរួយចាំនួន ឬទាំងអេ់នឹងនាំឲ្យមានការពនា ាំសែើរការសដ្ឋេះម្ោយ ឬទត់្សោលែែដ ឹងសនេះេម្មាែ់ការសេុើែអសងាត្។  
 

ចាែេ់ដពីេីទិធឯិក្ជនឆ្ែ ាំ 1974 (P.L.93-579) 

ព័ត៌្មានទាំងអេ់ណ លបានម្ែរូលបានសនេះមានការនដល់ឲ្យសដ្ឋយេម័ម្គចិត្តសដ្ឋយសោង ឬអនុសោរសៅតារចាែ់េដីពីេិទធិឯក្ជនឆ្ែ ាំ 1974 និងោរចរែ៍ OMB សលខ A-108។  ព័ត៌្មានសនេះមានលក្ខែៈពិសេេចាំសពាេះ ាំសែើរការែែដ ឹងណ លក្ាំពុងសោទម្ែកាន់សលើការរិនអនុវត្តតារលក្ខនតិក្ៈចាែ់ម្ត្ង់ណនែក្ទី 3 

ឬស វ្ើតារែញ្ាត្តិចាែ់។  ព័ត៌្មានណ លបានម្ែរូលសៅសលើទម្រង់ណែែែទសនេះនឹងម្ោន់ណត្មានការសម្ែើម្បាេ់សដ្ឋយ HUD ែ៉ែុសណាណ េះ សៅខែៈណ លក្ាំពុងមានការសេុើែអសងាត្ និង ាំសណាេះម្ោយែែដ ឹង សហើយនឹងរិនមានការណចក្រំណលក្ជារួយែុគគល ឬភាគីណ លោម នការចូលរួរសដ្ឋយផ្ទទ ល់ក្ែុងែែដ ឹងសនេះសទ។ 
 

 

សេចក្ដណីែនាំេម្មាែែ់ាំសពញការចេុះែញ្ាែីែដ ឹងអាំពណីនែក្ទី 3 

ម្ែអែទ់ី 1៖ ែញ្ចូលេាំសែើព័ត្៌មានេម្មាែ់អែក្ណ លក្ាំពុងដ្ឋក្់ពាក្យែែដ ឹង (សពាលគឺ៖ ស ើរសោទ)។  រនុេ្សនេះម្ត្ូវណត្មានលក្ខែៈ 

េរបត្តិម្េែតារក្ាំែត្់និយរន័យននអែក្រេ់សៅ ឬអែក្ម្គែ់ម្គងអាជីវក្រម/រុខជាំនួញណ លណនែក្តារណនែក្ទី 3 ននចាែ់។ 
 

ម្ែអែទ់ី 2៖ សម្ជើេសរើេគូេយក្ការសលើក្ស ើងម្ត្ឹរម្ត្ូវណ លសរៀែរាែ់អាំពីោថ នភាពអែក្ជាអែក្រេ់សៅ, អែក្ម្គែ់ម្គងអាជីវក្រម ឬរុខជាំនួញ, ឬត្ាំណាងឲ្យទាំងពីរម្ែសភទណ លណនែក្តារណនែក្ទី 3។ 
 

ម្ែអែទ់ី 3៖ សម្ជើេសរើេគូេយក្រូលដ្ឋា នម្ត្ឹរម្ត្ូវេម្មាែ់ែែដ ឹងណ លអែក្ក្ាំពុងដ្ឋក្់។ 
 

ម្ែអែទ់ី 4៖ សម្ជើេសរើេគូេយក្ជសម្រើេម្ត្ឹរម្ត្ូវណ លសរៀែរាែ់ចាេ់ោេ់អាំពីែុគគល ឬនីត្ិែុគគលណ លអែក្ក្ាំពុងដ្ឋក្់ពាក្យែដឹងម្ែឆ្ាំងសនេះ។ 
 

ម្ែអែទ់ី 5៖ ម្បាែ់ស ម្ េះ អាេយដ្ឋា ន និងព័ត្៌មានទាំនក្់ទាំនងែុគគល ឬនីត្ិែុគគលណ លអែក្ក្ាំពុងដ្ឋក្់ពាក្យែដឹងម្ែឆ្ាំងសនេះ។ 
 

ម្ែអែទ់ី 6៖ សម្ជើេសរើេគូេយក្ការសលើក្ស ើងណ លសរៀែរាែ់ចាេ់ោេ់ែាំនុត្អាំពីទសងវើណ លបានសោទម្ែកាន់ ឬការការលុែណ លបានរា៉ា ែ់រងសដ្ឋយែុគគល ឬនីត្ិែុគគលណ លអែក្ក្ាំពុងដ្ឋក្់ពាក្យែដឹងម្ែឆ្ាំងណ លេថិត្ក្ែុងការរំសោភែាំពានលក្ខខែឌ ននណនែក្ទី 3 ។ 

សែើអែក្សម្ជើេសរើេពាក្យថា៖ “សន្ងសទៀត្” េូរសរតាត សរៀែរាែ់ោ៉ែ ងេសងខែនូវការរំសោភែាំពានណ លបានសោទម្ែកាន់សៅសលើែនទ ត្់ណ លម្ត្ឹរម្ត្ូវ។ 
 

ម្ែអែទ់ី 7៖ នដល់នូវកាលែរិសចេទណ លការរំសោភែាំពាន ឬទសងវើណ លបានសោទម្ែកាន់សនេះបានសក្ើត្មានស ើង។  សែើទសងវើ ឬការរំសោភែាំពានណ លបានសោទម្ែកាន់សនេះក្ាំពុងែនតមានតារ្រមតា េូរម្បាែ់នូវកាលែរិសចេទននការសក្ើត្មានលមីៗែាំនុត្។  
 

ម្ែអែទ់ី 8៖ សែើែែដ ឹងសនេះមានលក្ខែៈអាម្េ័យសលើទសងវើ ឬការលុែណ លបានសក្ើត្មានស ើងសៅការដ្ឋា នការងារ គសម្មាង ឬទីក្ណនលងជាក្់ោក្់រួយរួយ េូរម្បាែ់នូវព័ត្៌មានណ លនឹងអនុញ្ហា ត្ឲ្យ HUD 

ក្ាំែត្់បាននូវម្ែសភទគសម្មាងជាក្់ោក្់ណ លេថិត្សម្ការែែដ ឹងណ លអែក្ក្ាំពុងណត្ដ្ឋក្់សនេះ។ 
 

ម្ែអែទ់ី 9:  សម្ជើេសរើេម្ែសភទម្ត្ឹរម្ត្ូវននការរា៉ា ែ់រងនដល់លវិការែេ់ HUD ណ លអែក្ទទួល អងគការ អែក្ស ៉ែ ការ/ អែក្ស ៉ែ ការែនតបានទទួល ឬោត្់ណចង។   

ក្ាំណាត្់េមាគ ល៖់  ស ើរបីឲ្យែែដ ឹងមានលក្ខែៈម្ត្ឹរម្ត្ូវតារគត្ិចាែ់ ការរា៉ា ែ់រងនដល់លវិការែេ់ HUD ម្ត្ូវណត្មានការោត្់ណចងស ើងសដ្ឋយ អែក្ទទួល អងគការ អែក្ស ៉ែ ការ/អែក្ស ៉ែ ការែនត។ 
 

ម្ែអែទ់ី 10៖ នដល់នូវការែរិោយលរែិត្អាំពីទសងវើ ឬការលុែណ លបានស្វើស ើងសដ្ឋយែុគគលឬនីត្ិែុគគលណ លអែក្ក្ាំពុងដ្ឋក្់ពាក្យែែដ ឹងម្ែឆ្ាំងសនេះ 

។  នដល់នូវព័ត្៌មានជាក្់ោក្់ម្គែ់ម្ោន់ស ើរបីសែើក្លទធភាពឲ្យ HUD យល់បានចាេ់ោេ់អាំពីការរំសោភែាំពានណ លបានសោទម្ែកាន់ និងក្រែីណ លវាម្ត្ូវែងាា ញឲ្យស ើញចាេ់នូវការរិនអនុវត្តតារលក្ខខែឌ ននណនែក្ទី 3 ។ 
 

ម្ែអែទ់ី 11៖ េូរចុេះហត្ថសលខាសលើែែដ ឹង និងេរសេរែញ្ចូលកាលែរិសចេទែចចុែបនែ។ 



Khmer-Previous Editions are Obsolete  Page 6 of 8   form HUD-958  

ក្ាំណាត្េ់មាគ ល៖់  សដ្ឋយការចុេះហត្ថសលខា និងចុេះកាលែរិសចេទសលើែែដ ឹងសនេះ មានន័យថា អែក្ក្ាំពុងែញ្ហា ក្់ោ៉ែ ងចាេ់ថា  

ការសលើក្ស ើង និងការសោទម្ែកាន់រែេ់អែក្មានលក្ខែៈម្ត្ឹរម្ត្ូវពិត្ម្បាក្ សដ្ឋយចាំសពាេះរុខចាែ់។  ពាក្យែែដ ឹងម្ត្ូវណត្មានចុេះហត្ថសលខា និងកាលែរិសចេទរុនមានការទទួលយក្សដ្ឋយ HUD េម្មាែ់ស្វើការសេុើែអសងាត្។ 
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ក្ណនលងដ្ឋក្ព់ាក្យែែដ ងឹរែេអ់ែក្៖   

េូរសន្ើតារទូរោរ ឬជាេាំែុម្ត្នូវពាក្យែែដ ឹងរែេ់អែក្សៅកាន់ការិោល័យពាក់្ព័នធម្ែោាំេម្មាែ់លាំសៅដ្ឋា នម្តឹ្រម្តូ្វ និងឱកាេការងារសេមើភាពោែ រែេ់ HUD ណ លមានអាំណាចយុតាត ្ិការ ឬេរត្ថកិ្ចចសលើសៅរ ាណ លអែក្តាាំងទីលាំសៅ ឬក្ណនលងណ លការរំសោភែាំពានណ លបានសោទម្ែកាន់សនេះបានសក្ើត្មានស ើង។   

េាំែួរននណ លទក់្ទងនឹងោថ នភាពននពាក្យែែដ ឹងរែេ់អែក្សនេះម្តូ្វមានការែញ្ាូនសៅកាន់ការិោល័យ FHEO ម្ែោាំត្ាំែន់ណ លពាក់្ព័នធតារទូរេពទ ឬអីុណរ៉ែល។  

 

BOSTON REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
New England Office 
10 Causeway Street, Suite 308 
Boston, MA 02222 
(617) 994-8300 
(800) 827-5005 
ទូរោរ៖ (617) 565-7313 

Email: complaints_office_01@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Connecticut, Maine, Massachusetts, New 

Hampshire, Rhode Island, and Vermont 
 

FORT WORTH REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Southwest Office 
801 Cherry St., Unit 45, Suite 2500 
Fort Worth, TX 76102 
(817) 978-5900 
(888) 560-8913 
ទូរោរ៖ (817) 978-5876  

Email: complaints_office_06@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Arkansas, Louisiana, New Mexico, 

Oklahoma, and Texas 
 
 

NEW YORK REGIONAL OFFICE  

U.S. Department of Housing and Urban Development 
New York and New Jersey Office 
26 Federal Plaza 
New York, NY 10278 
(212) 264-1290 
(800) 496-4294 
ទូរោរ៖ (212) 264-9829 

Email: complaints_office_02@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖  New Jersey and New York 

KANSAS CITY REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Great Plains Office 
400 State Avenue 
Kansas City, KS 66101 
(913) 551-6958 
(800) 743-5323 
ទូរោរ៖ (913) 551-6856 

Email:  complaints_office_07@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖  Iowa, Kansas, Missouri, and Nebraska 

PHILADELPHIA REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Mid-Atlantic Office 
100 Penn Square East, 
12th Floor 
Philadelphia, PA 19107 
(215) 861-7646 
(888) 799-2085 
ទូរោរ៖ (215) 656-3449 

Email:  complaints_office_03@hud.gov 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Delaware, District of Columbia, Maryland, 

Pennsylvania, Virginia, and West Virginia 
 

DENVER REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Rocky Mountain Office 
1670 Broadway 
Denver, CO 80202 
(303) 672-5437 
(800) 877-7353 
ទូរោរ៖ (303) 672-5026  

Email: complaints_office_08@hud.gov 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖  Colorado, Montana, North Dakota, South 

Dakota, Utah, and Wyoming 
 

  

mailto:complaints_office_01@hud.gov
mailto:complaints_office_06@hud.gov
mailto:complaints_office_02@hud.gov
mailto:complaints_office_07@hud.gov
mailto:complaints_office_03@hud.gov
mailto:complaints_office_08@hud.gov
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ATLANTA REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development Southeast 
Office 
40 Marietta Street 
Atlanta, GA 30303 
(404) 331-5140 
(800) 440-8091 
ទូរោរ៖ (404) 331-1021 

Email: complaints_office_04@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Alabama, Puerto Rico, Florida, Georgia, 

Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, 
Tennessee, and the Virgin Islands 
 

SAN FRANCISCO REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Pacific/Hawaii Office 
600 Harrison Street 
Third Floor 
San Francisco, CA 94107 
(415) 489-6536 
(800) 347-3739 
ទូរោរ៖ (415) 489-6560 

Email: complaints_office_09@hud.gov 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Arizona, California, Guam, Hawaii, and 

Nevada 

CHICAGO REGIONAL OFFICE  

U.S. Department of Housing and Urban Development Midwest 
Office 
77 W. Jackson Boulevard, Suite 2101 
Chicago, IL 60604  
(312) 353-7776 
(800) 765-9372 
ទូរោរ៖ (312) 886-2837 

Email: complaints_office_05@hud.gov 
 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, and 

Wisconsin 

SEATTLE REGIONAL OFFICE 

U.S. Department of Housing and Urban Development 
Northwest/Alaska Office 
909 First Avenue 
Seattle, WA 98104 
(206) 220-5170 
(800) 877-0246 
ទូរោរ៖ (206) 220-5447 

Email: complaints_office_03@hud.gov 
 
*រា៉ា ែ់រងសលើែណាដ រ ាខាងសម្ការសនេះ៖ Alaska, Idaho, Oregon, and Washington 

 

mailto:complaints_office_04@hud.gov
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