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i

លំនៅដ្ឋា នសមរម្យ  – ឱកាសនសមើៗគ្នា សម្រាប់ទំាងអស់គ្នា

នៅអានមរ្ិរ តាមវធីិនីមួយៗតំណាងឱ្យភាពនសមើៗគ្នា ននឱកាសសម្រាប់ពលរដឋាទំាងអស់។ ភាព 
ចម្មរុុះដ៏នម្ចើនននពលរដឋារបស់ខ្ួន និងគំនិតននការរបួរមួ ដដលរមួបញូ្លនយើងខ្ញំទំាងអស់្ំរណត់

 សញ្ញា ណនគ្លការណ៍នននសរភីាព និងយញត្ិធម៌ ដដល្រនាញងនោុះម្បនទសននុះបានម្តរូវបនងកើតន�ើង។ 
នោុះនហើយជានហតញផលការរខំានដ៏ខំ្ាង នៅនពលជនអនោ្ម្បនវសន៍ថមី ជនជាតិភាគតិច 
ម្្ររុមម្គរួសារដដលរាន្ូរន និងពលរដឋាដដលរានភាពពិការ ម្តរូវបាននគបដិនសធចំនោុះផ្ុះសដមបែង
ពីជនម្មើសរបស់ពួ្រនគ នដ្យសារការនរ ើសនអើងផ្ញយនឹងចបាប់។ 

ម្្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋា ន និងទីម្្ររុងសហរដឋាអានមរ្ិរ (Department of Housing and Urban 
Development (HUD)) ដ្្់រឱ្យអនញវត្ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) 
ដដលហាមម្បាមចំនោុះការនរ ើសនអើង និងការបំភិតបំភ័យម្បជាពលរដឋានៅផ្ុះពួ្រនគ, អគ្រផ្ុះដលវែង 
និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ុះ្រញងដូ – ការនដ្ុះស្សាយផ្ុះសដមបែងនស្ើរដតទំាងអស់ ដដលរមួរានការជួល 
និងការល្់រផ្ុះ និងការផ្ល់ម្បា្់រ្រម្ីនដ្យរានវត្ញបញ្្ំ។

ការទទួលបាននសមើៗគ្នា ចំនោុះឱកាសជួលផ្ុះ និងភាពជារ្ាស់ផ្ុះ គឺជាមូលដ្ឋា ននននគ្លននយាបយ
ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសហព័ន្ធននម្បនទសននុះ។ អនា្រផ្ល់នសវា្រមមផ្ុះសដមបែង ដដលបដិនសធជួល 
ឬល្់រផ្ុះចំនោុះម្បជាពលរដឋា នដ្យដផអែ្រនលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ ម្បភពនដើមជនជាតិ 
សាសោ នភទ ស្ានភាពម្គរួសារ ឬពិការភាព គឺជាការរនំោភបំោនចបាប់សហព័ន្ធ 
នហើយម្្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋា ន និងទីម្្ររុង HUD នឹងបន្ស្រមមភាពអនញវត្ន៍ចបាប់យា៉ាងខំ្ាង 
ម្បឆំាងនឹងពួ្រនគ។

ការនរ ើសនអើងលំនៅដ្ឋា ន មិនម្គ្ន់ដតខញសចបាប់ប៉ាញនណាណ ុះនទ វាផ្ញយនឹងវធីិនីមួយៗចំនោុះ 
នគ្លការណ៍នសរភីាព និងឱកាស ដដលនយើងខ្ញំចាត់ទញ្រជាវត្ញរានតនម្សម្រាប់ពលរដឋាអានមរ្ិរ។ 

 
ម្្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋា ននិងទីម្្ររុង HUD នប្ជ្ាចិត្ធាោថា ពលរដឋារានា ្់រៗម្តរូវបានចាត់ទញ្រ 
នសមើៗគ្នា នៅខណៈនពលការដសវែងរ្រទី្រដន្ង នដើមបែីនៅទូរស័ព្ម្រផ្ុះ។

រាតិកា

ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ  1
នតើផ្ុះសដមបែងអវែីខ្ុះ ម្តរូវបាននចញនថ្? 1
នតើអវែីខ្ុះ ម្តរូវបានហាមម្បាម? 1
ការការោរបដន្ម ម្បសិននបើនោ្រអនា្ររានភាពពិការ 3
ការការោរលំនៅដ្ឋា នសម្រាប់ម្្ររុមម្គរួសារដដលរាន្ូរន 4
ម្បសិននបើនោ្រអនា្រគិតថា សិទ្ធិនោ្រអនា្រម្តរូវបាននគរនំោភបំោន 6
នតើរានអវែីន្រើតន�ើង នៅនពលនោ្រអនា្រដ្្់របណឹ្ងតវា៉ា? 9
នតើរានអវែីន្រើតន�ើង ម្បសិននបើខ្ញំនឹងបាត់បង់ផ្ុះខ្ញំ តាមការបនណ្ញនចញ ឬការល្់រ? 11
នតើរានអវែីន្រើតន�ើង បោ្ប់ពីការនស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ា? 11
នសច្រ្ីបដន្ម 13
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ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) 

 ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) ហាមម្បាមការនរ ើសនអើង 
 លំនៅដ្ឋា ននដ្យសារ៖

• ជាតិសាសន៍ ឬពណ៌សមបែញរ
• ម្បភពនដើមជនជាតិ
• សាសោ
• នភទ
• ស្ានភាពម្្ររុមម្គរួសារ (ដដលរមួរាន ្ូរនរានអាយញនម្កាម 18 ឆានា ំ 

ដដលរស់នៅជាមួយឪពញ្ររ្ាយ ឬអាណាពយាបាលស្សបចបាប់; សស្ីរាននផ្នោុះ  
និងម្បជាពលរដឋាដដលការោរសញវត្ិភាពការនមើលដថរ្រសា្រញរារដដលរានអាយញ 
នម្កាម 18 ឆានា ំ)

• ភាពពិការ

នតើផ្ុះសដមបែងអវែីខ្ុះ ម្តរូវបាននចញនថ្?

ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) នចញនថ្លំនៅដ្ឋា នភាគនម្ចើន។ 
ចំនោុះស្ានភាពខ្ុះ ចបាប់ននុះអនញនម្គ្ុះចំនោុះអគ្រដដលកាន់កាប់នដ្យរ្ាស់្រមមសិទ្ធិ 
ដដលរានអគ្រមិននម្ចើនជាងបួន, ផ្ុះសដមបែងម្្ររុមម្គរួសារមួយដដលបានល្់រ ឬបានជួល  
នដ្យគ្ម នការនម្បើម្បាស់ឈមួញ្រណ្ាលឬនជើងសារ និងផ្ុះសដមបែងបានម្បតិបត្ិការនដ្យ 
អង្គភាពោោ និង្រ្ិបឯ្រជន ដដល្ំរណត់រយៈនពលកាន់កាប់ចំនោុះសរាជិ្រោោ។

នតើអវែីខ្ុះ ម្តរូវបានហាមម្បាម?

ចំនោុះការល្់រ និងជួលផ្ុះ៖ គ្ម នអនា្រណារានា ្់រ អាចចាត់វធិានការណាមួយខាងនម្កាម នដ្យដផអែ្រនលើ 
ជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព ស្ានភាពម្្ររុមម្គរួសារ 
ឬម្បភពនដើមជនជាតិ៖ 

• បដិនសធជួល ឬល្់រផ្ុះ
• បដិនសធចរចារឬពិភា្រសាអំពីលំនៅដ្ឋា ន
• នធវែើឱ្យលំនៅដ្ឋា ន មិនអាចរាន
• តាមវធីិនផសេងនទៀត បដិនសធចំនោុះលំនៅដ្ឋា ន
• ្ំរណត់រយៈនពល ល្រ្ខខណ្ឌ ឬឯ្រសិទ្ធខិញសៗគ្នា សម្រាប់ការល្់រ ឬការជួលលំនៅដ្ឋា ន
• ផល់្ជូននសវា្រមមផុ្ះសដមបែង ឬអគ្រសានា ្់រនៅខញសៗគ្នា
• បដិនសធដ្រង្បន្ថំា លំនៅដ្ឋា នអាចម្បម្ពឹតន្ៅបានសម្រាប់ការម្តរួតពិនិត្យ ការល្់រ 

ឬការជួល

1
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• សម្រាប់ម្បា្់រចំនណញ, បញ្ញ ុះបញូ្ល ឬពយាយាមបញ្ញ ុះបញូ្លរ្ាស់ផ្ុះនដើមបែីល្់រ ឬ 
ជួលលំនៅដ្ឋា នោោតាមរយៈការនសនាើសញំថា ម្បជាពលរដឋាននជាតិសាសន៍ជា្់រោ្់រ 
ជានដើម បាននរ ើផ្ុះឬជិតនរ ើផ្ុះនៅតំបន់ជិតខាង (ផ្ុះប្ញ្រៗ) ឬ

• បដិនសធការចូលនម្បើឬទទួលនដ្យបញគ្គលណារានា ្់រ ឬសរាជិ្រភាព 
ឬការចូលរមួ្រនាញងអង្គភាព អគ្រ ឬនសវា្រមមណាមួយ (ដូចជានសវា្រមមដដលរាន 
បញី្ន ម្ ុះជានម្ចើន) ដដលទា្់រទងនឹងការល្់រ ឬការជួល្រដន្ងសានា ្់រនៅោោ  
ឬនរ ើសនអើងម្បឆំាងបញគ្គលណារានា ្់រចំនោុះការ្ំរណត់រយៈនពល 
ល្រ្ខខណ្ឌ ននការចូលនម្បើឬការទទួល, សរាជិ្រភាព ឬការចូលរមួដបបននុះ។

ចំនោុះការឱ្យខ្ីម្បា្់រនដ្យរានដ្្់រវត្ញបញ្្ំ គ្ម នអនា្រណារានា ្់រ អាចចាត់វធិានការណាមួយខាងនម្កាម 
នដ្យដផអែ្រនលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព ស្ានភាពម្្ររុមម្គរួសារ 
ឬម្បភពនដើមជនជាតិ៖

• បដិនសធនរៀបចំម្បា្់រ្រម្ីនដ្យរានដ្្់រវត្ញបញ្្ំ
• បដិនសធផ្ល់ជូនព័ត៌រានដដលទា្់រទងម្បា្់រ្រម្ី
• ្ំរណត់រយៈនពល ឬល្រ្ខខណ្ឌ ខញសៗគ្នា អំពីម្បា្់រ្រម្ី 

ដូចជាអតាម្ការម្បា្់រខញសៗគ្នា  ចំណញ ចោោ ឬនថ្ឈនាួល
• នរ ើសនអើងចំនោុះការវាយតនម្ម្ទព្យសមបែត្ិ
• បដិនសធទទួលបានម្បា្់រ្រម្ី ឬ
• ការ្ំរណត់រយៈនពល ឬល្រ្ខខណ្ឌ ខញសៗគ្នា ចំនោុះការទទួលបានម្បា្់រ្រម្ី។ 
• នលើសពីននុះវាជាការរនំោភបំោនចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing 

Act)៖ 
• គំរាម្ំរដហង, បង្ខិតបង្ខំ, បំភ័យ,  ឬនម្ជៀតដម្ជ្រអនា្រណារានា ្់រ ដដលអនញវត្ 

សិទ្ធិលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ ឬដដលជួយអនា្រនផសេងៗនទៀត ដដលអនញវត្សិទ្ធិ
• នរៀបចំ នបាុះពញម្ព ឬនបាុះពញម្ពផសាយរបាយការណ៍ណាមួយ ដដលោ្់រព័ន្ធការល្់រ ឬ 

ការជួលលំនៅដ្ឋា នដដលបង្ហា ញការចូលចិត្ ការ្ំរណត់ ឬការនរ ើសនអើង 
នដ្យដផអែ្រនលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព ស្ានភាពម្គរួសារ 
ឬម្បភពនដើមជនជាតិ។ ការហាមម្បាមននុះ ម្បឆំាងនឹងការផសេពវែផសាយោណិជ្្រមម 
នរ ើសនអើង ដដលអនញវត្ចំនោុះម្គរួសារមួយ និងផ្ុះដដលកាន់កាប់នដ្យរ្ាស់  
តាមរនបៀបនផសេងនទៀតដដលអនញនម្គ្ុះពីចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ(Fair  
Housing Act)

• បដិនសធផ្ល់ជូនការនចញនថ្ធាោរា៉ា ប់រងពីរ្ាស់ផ្ុះសម្រាប់លំនៅដ្ឋា ន 
នដ្យសារជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព ស្ានភាពម្គរួសារ 
ឬម្បភពនដើមជនជាតិននរ្ាស់ផ្ុះ និង/ឬ អនា្រកាន់កាប់លំនៅដ្ឋា ន

• នរ ើសនអើងចំនោុះការ្ំរណត់រយៈនពល ឬល្រ្ខខណ្ឌ ការនចញនថ្ធាោរា៉ា ប់រងពីរ្ាស់
ផ្ុះ នដ្យសារជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព ស្ានភាពម្គរួសារ  
ឬម្បភពនដើមជនជាតិននរ្ាស់ផ្ុះ និង/ឬ អនា្រកាន់កាប់លំនៅដ្ឋា ន
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• បដិនសធផ្ល់ជូនព័ត៌រានដដលអាចរាន អំពីលំដ្ប់នពញនលញននជនម្មើសនចញ 

នថ្ធាោរា៉ា ប់រងពីរ្ាស់ផ្ុះដដលអាចម្បម្ពឹត្នៅបាន នដ្យសារជាតិសាសន៍ 

របស់រ្ាស់ផ្ុះ និង/ឬ អនា្រកាន់កាប់លំនៅដ្ឋា នជានដើម

• នរៀបចំ នបាុះពញម្ព ឬនបាុះពញម្ពផសាយរបាយការណ៍ណាមួយ ដដលោ្់រព័ន្ធការផ្ល់ 

ជូនការនចញនថ្ធាោរា៉ា ប់រងពីរ្ាស់ផ្ុះដដលបង្ហា ញការចូលចិត្ ការ្ំរណត់ 

ឬការនរ ើសនអើង នដ្យដផអែ្រនលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព 

ស្ានភាពម្គរួសារ ឬម្បភពនដើមជនជាតិ។

ការការោរបដន្ម ម្បសិននបើនោ្រអនា្ររានភាពពិការ

នបើអនា្រ ឬអនា្រណារានា ្់រជាប់ទា្់រទងជាមួយអនា្រ៖

• រានភាពពិការរាងកាយ ឬខួរ្របាល (ដដលរមួរានការឮ, ការចល័តទី្រដន្ង 

និងការចញុះនខសាយច្រ្ខញ, ជម្ឺមហារ្ីរ, ជម្ឺខួរ្របាលរា៉ាំ នរ ៉ា, ហញីវ/នអដ HIV/ AIDS, 

ឬដំនណើ រវ្ិរលចរ្ិរខួរ្របាល) ដដល្ំរណត់យា៉ាងសំខាន់ចំនោុះស្រមមភាព 

ជីវតិរស់នៅមួយឬនម្ចើន

• រាន្ំរណត់ម្តាអំពីភាពពិការដបបននុះ ឬ

• ដដលោ្់រព័ន្ធនឹងភាពពិការដបបននុះ អនា្រផ្ល់នសវា្រមមផ្ុះសដមបែង អាចមិន៖

- បដិនសធនោ្រអនា្រនធវែើការដ្រតម្មរូវសមនហតញផលចំនោុះលំនៅដ្ឋា នឬទី្រដន្ង 

នម្បើម្បាស់ទូនៅតាមការចំណាយរបស់អនា្រ នបើទី្រដន្ងអាចរានការចំាបាច់សម្រាប់ 

នោ្រអនា្រ នដើមបែីនម្បើម្បាស់ផ្ុះសដមបែងនពញនលញ។ (នៅទី្រដន្ងសមនហតញផលនោុះ 

រ្ាស់ផ្ុះអាចអនញញ្ញា តឱ្យរានការផ្្ស់ប្ូរដតប៉ាញនណាណ ុះ នបើនោ្រអនា្រយល់ម្ពមនធវែើឱ្យដូច

នដើមវញិម្ទព្យសមបែត្ិចំនោុះល្រ្ខខណ្ឌ សំនៅនដើមរបស់ខ្ួន នៅនពលអនា្រនរ ើផ្ុះ)។

- បដិនសធនរៀបចំ្រដន្ងសានា ្់រអាស្ស័យសមនហតញផលតាមបទបញ្្ 

នគ្លននយាបាយ ការអនញវត្ន៍ ឬនសវា្រមមោោ នបើ្រដន្ងសានា ្់រអាស្ស័យ 

អាចរានការចំាបាច់សម្រាប់នោ្រអនា្រ នដើមបែីនម្បើម្បាស់ផ្ុះសដមបែងតាម  

មូលដ្ឋា ននសមើៗគ្នា ចំនោុះពលរដឋាគ្ម នភាពពិការ។

ឧទាហរណ៍៖ អគ្រដដលរាននគ្លននយាបាយ “គ្ម នសតវែចិញឹ្ម” ម្តរូវអនញញ្ញា តឱ្យអនា្រជួល 

ដដលចញុះអន់នខសាយខាងច្រ្ខញ នដើមបែីរ្រសាទញ្រដ្កោំផ្ូវ។

ឧទាហរណ៍៖  អគ្រជាប់ៗគ្នា  ដដលផ្ល់ជូនអនា្រជួលដ៏ធំទូោយ, ចំណតរថយន្ដដលមិនបាន្ំរណត់ ម្តរូវ

ទទួលសំនណើ មួយពីអនា្រជួលដដលរានចញុះនខសាយខាងស្រមមភាពចល័ត សម្រាប់ទីដន្ង 

ដដលបម្មរុងទញ្រនៅជិតផ្ុះោង ម្បសិននបើវាអាចចំាបាច់ នដើមបែីធាោថាោងអាចរានការនម្បើ 

ផ្ុះោង។

3
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ប៉ាញដន្នទាុះជាយា៉ាងណា្រ្ី ្៏រចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) មិនការោរបញគ្គល 
ដដលជាការគំរាម្ំរដហងនដ្យផ្្ល់ចំនោុះសញខភាព ឬសញវត្ិភាពននអនា្រដនទ  
ឬដដលនម្បើម្បាស់ថានា ំមិនស្សបចបាប់ោនពលបច្ញបបែននា។

តម្មរូវការទាមទារភាពអាចចូលនម្បើម្បាស់បានចំនោុះអគ្រម្្ររុមម្គរួសារជានម្ចើនថមីៗ៖ 
ចំនោុះអគ្រោោដដលរានបួនជាន់ ឬនម្ចើនជាង ដដលបានកាន់កាប់នលើ្រទីមួយ 
នម្កាយនថ្ 13 មីោ 1991 នហើយអគ្រនោុះរានជនណ្ើ រយន្៖

• តំបន់នម្បើម្បាស់ជាសាធារណៈ និងរដឋា អាចនម្បើបានចំនោុះបញគ្គលោ 
ោដដលរានភាពពិការ

• ទាវែ រ និងផ្ូវនដើរ្រនាញងផ្ុះទំាងអស់ ម្តរូវរានទំហំទូោយម្គប់ម្គ្ន់សម្រាប់នៅអី
 

្រង់រញញជនពិការ
• អគ្រទំាងអស់ ម្តរូវរាន៖

- ផ្ូវដដលអាចនម្បើបាននៅ្រនាញង ឬ្្ងកាត់អគ្រ
- ្រញងតា្់របិទនបើ្រអំពូល, ម្បដ្ប់នដ្យឌញយអគ្គិសនី, ដទរម៉ាូស្ាតឬម្បដ្ប់ 

រ្រសាសីតញណហា ភាពដដលអាចនម្បើបាន និងការម្គប់ម្គងបរកិាសជញំវញិនផសេងៗ
នទៀត

- ជញ្្ំងបន្ប់ទឹ្រដដលជួយទប់រងឹរំា នដើមបែីអនញញ្ញា តឱ្យរានការដំន�ើងរបា 
ចាប់កាន់ និង

- ផ្ុះបាយ និងបន្ប់ទឹ្រដដលអាចនម្បើម្បាស់នដ្យម្បជាពលរដឋាដដលអង្គញយ 
្រនាញងនៅអី្រង់រញញជនពិការ។

ចំនោុះអគ្រោោដដលរានបួនជាន់ ឬនម្ចើនជាង គ្ម នជនណ្ើ រយន្ នហើយបានកាន់កាប់ 
នលើ្រទីមួយ នម្កាយនថ្ 13 មីោ 1991, សង់្ដ្ទំាងននុះអនញវត្ចំនោុះអគ្រ 
ជាន់ផ្្ល់ដីប៉ាញនណាណ ុះ។

តម្មរូវការទាមទារភាពអាចនម្បើបានទំាងននុះ សម្រាប់អគ្រម្្ររុមម្គរួសារជានម្ចើនថមី មិន 
្ំរណត់្រដន្ងន�ើងវញិតាមសង់្ដ្ភាពអាចនម្បើបានម្តឹមម្តរូវដថមនទៀត ដដលតម្មរូវឱ្យរាន
តាមចបាប់រដឋា ឬមូលដ្ឋា ន។

ការការោរលំនៅដ្ឋា នសម្រាប់ម្្ររុមម្គរួសារដដលរាន្ូរន

ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) ្ំរណត់ថា វាជាអំនពើខញសចបាប់ចំនោុះ 
ការនរ ើសនអើងម្បឆំាងបញគ្គលរានា ្់រ ដដលម្្ររុមម្គរួសារពួ្រនគរាន្ូរនមួយ ឬនម្ចើនោ្់រ ដដលរានអាយញនម្កាម 18 
ឆានា ំ (ស្ានភាពម្គរួសារ)។ ការការោរស្ានភាពម្គរួសារ ធាោរា៉ា ប់រងម្្ររុមម្គរួសារោោ ដដល្រនាញងនោុះរាន 
្ូរនជាអនីតិជនរានា ្់រ ឬនម្ចើនោ្់រ រស់នៅជាមួយ៖

• រាតាឬបិតា;
• បញគ្គលរានា ្់រ ដដលរានការនមើលដថរ្រសាស្សបចបាប់ 

(ដដលរមួរានភាពជាអាណាពយាបាល) នន្ូរន ឬ្ូរនៗជាអនីតិជន; ឬ
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• អនា្រនរៀបចំរាតាឬបិតា ឬអនា្រនមើលដថរ្រសាស្សបចបាប់ នដ្យរានលិខិតអនញញ្ញា ត
សរនសរជាោយល្រ្ខណ៍អ្រសេរពីរាតាឬបិតា ឬអនា្រនមើលដថរ្រសាស្សបចបាប់។

ការការោរស្ានភាពម្គរួសារ ្៏រពនយានពលបន្ចំនោុះស្សីរ្ាននផ្នោុះ និងបញគ្គលណា 
រានា ្់រដដលស្ិត្រនាញងដំនណើ រការននការការោរសញវត្ិភាពការនមើលដថរ្រសាស្សបចបាប់ចំនោុះ
្ូរនជាអនីតិជន (ដដលរមួរានឪពញ្ររ្ាយដដលចិញឹ្មជា្ូរន ឬឪពញ្ររ្ាយចិញឹ្ម)។  

ការអនញនម្គ្ុះ “លំនៅដ្ឋា នសម្រាប់មនញសសេចាស់ៗ”៖ ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing 
Act) អនញនម្គ្ុះជា្់រោ្់រចំនោុះអគ្រនិងសហគមន៍ដដលជាផ្ុះសដមបែងពលរដឋាជាន់ 
ខ្ពស់មួយចំនួនពីការទទួលខញសម្តរូវចំនោុះការនរ ើសនអើងស្ានភាពម្គរួសារ។ អគ្រនិង 
សហគមន៍ដដលជាផ្ុះសដមបែងពលរដឋាជាន់ខ្ពស់ដដលអនញនម្គ្ុះនោុះ អាចបដិនសធតាម 
ចបាប់ចំនោុះការល្់រ ឬការជួលលំនៅដ្ឋា នជូនម្្ររុមម្គរួសារោោដដលរាន្ូរនៗ 
ជាអនីតិជន។  នដើមបែីរានល្រ្ខណៈ ម្គប់ម្គ្ន់ចំនោុះការអនញនម្គ្ុះ “លំនៅដ្ឋា នសម្រាប់ 
មនញសសេចាស់ៗ” នោុះ អគ្រ និងសហគមន៍ ម្តរូវបញ្្្់រភស្ញតាងថា 
លំនៅដ្ឋា នរបស់ខ្ួន៖

• ម្តរូវបានផ្ល់ជូននដ្យ្រមមវធីិរដឋា ឬសហព័ន្ធ ដដល HUD បាន្ំរណត់នរៀបចំ 
និងម្បតិបត្ិនដ្យជា្់រោ្់រ នដើមបែីជួយមនញសសេចាស់ៗ 
(ដូចបាន្ំរណត់្រនាញង្រមមវធីិរដឋា ឬសហព័ន្ធ); ឬ

• បាននម្គ្ទញ្រ បានកាន់កាប់ដតរានា ្់រឯង នដ្យពលរដឋាោោដដលរានអាយញ 62 ឆានា ំ 
ឬចាស់ជាងននុះ; ឬ

• បាននម្គ្ទញ្រ និងម្បតិបត្ិចំនោុះការរស់នៅកាន់កាប់នដ្យពលរដឋាោោដដល 
រានអាយញ 55 ឆានា ំ ឬចាស់ជាងននុះ។

នដើមបែីរានល្រ្ខណៈម្គប់ម្គ្ន់ចំនោុះការអនញនម្គ្ុះលំនៅដ្ឋា ន “បញគ្គលដដលរានអាយញ 55 
ឆានា ំ ឬចាស់ជាងននុះ” នោុះ អគ្រ និងសហគមន៍ ម្តរូវបំនពញតាមតម្មរូវការទាមទារនីមួយ
ៗដូចខាងនម្កាម៖
• អគ្រ 80 ភាគរយយា៉ាងតិច ម្តរូវរានអនា្រកាន់កាប់រានា ្់រយា៉ាងតិច ដដលរានអាយញ 

55 ឆានា ំ ឬចាស់ជាងននុះ; និង
• អគ្រ ឬសហគមន៍ ម្តរូវនបាុះពញម្ពផសាយ និងម្បកាន់ខ្ាប់ចំនោុះនគ្លននយាបាយ 

និងនីតិវធីិោោ ដដលបង្ហា ញអំពីបំណង នដើមបែីម្បតិបត្ិការផ្ុះសដមបែង “អាយញ 55 
ឆានា ំ ឬចាស់ជាង”; និង

• អគ្រ ឬសហគមន៍ ម្តរូវនគ្រពតាមតម្មរូវការទាមទារបទបញ្្ HUD សម្រាប់ការ
នផ្ៀងផ្្ត់អាយញអនា្ររស់នៅ។

ការអនញនម្គ្ុះ “ផ្ុះសម្រាប់មនញសសេចាស់ៗ” មិនការោរអគ្រនិងសហគមន៍ដដលជាផ្ុះ
សដមបែងពលរដឋាជាន់ខ្ពស់ពីការទទួលខញសម្តរូវចំនោុះការនរ ើសនអើងលំនៅដ្ឋា ន 
នដ្យដផអែ្រនលើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបែញរ សាសោ នភទ ពិការភាព 
ឬម្បភពនដើមជនជាតិ។ 

5
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HUD នម្តៀមខ្ួនជានស្សច នដើមបែីជួយនដ្ុះស្សាយបញ្ហា ការនរ ើសនអើងលំនៅដ្ឋា នណា
មួយ។ ម្បសិននបើនោ្រអនា្រគិតថា សិទ្ធិនោ្រអនា្រម្តរូវបានរនំោភបំោននោុះ នោ្រអនា្រ
អាចដ្្់របណឹ្ងតវា៉ាតាមបណ្ាញនអ�ិ្រម្តរូនិ្រ, សរនសរលិខិត ឬនៅទូរស័ព ្
ម្រការយិាល័យ HUD ដដលនៅជិតនោ្រអនា្រ។ នោ្រអនា្ររាននពលមួយឆានា ំ  
បោ្ប់ពីការនរ ើសនអើងដដលបាននចាទម្បកាន់ បានន្រើតន�ើង ឬបានបញ្ប់ នដើមបែីដ្្់រ 
បណឹ្ងតវា៉ាជាមួយ HUD ប៉ាញដន្នោ្រអនា្រគួរដតដ្្់របណឹ្ងតវា៉ាឆាប់ៗដដលអាច 
នធវែើនៅបាន។

ម្បសិននបើនោ្រអនា្រគិតថា សិទ្ធិនោ្រអនា្រម្តរូវបាននគរនំោភបំោន...

នតើរានអវែីខ្ុះ ម្តរូវជូនដំណឹងដល់ HUD៖

• ន ម្ ុះ និងអាសយដ្ឋា នរបស់អនា្រ
• ន ម្ ុះ និងអាសយដ្ឋា នននបញគ្គលដដលបណឹ្ងតវា៉ារបស់អនា្រ ម្បឆំាងជំទាស់ 

(អនា្រចញងនចាទ)
• អាសយដ្ឋា ន ឬការ្ំរណត់អត្សញ្ញា ណផ្ុះដដលោ្់រព័ន្ធនផសេងៗនទៀត
• ការពណ៌ោខ្ីៗអំពីការរនំោភបំោនដដលបាននចាទម្បកាន់ (ម្ពឹត្ិការណ៍ដដល 

បានបងកឱ្យនោ្រអនា្ររានជំននឿថា សិទ្ធិនោ្រអនា្របានម្តរូវរនំោភបំោន)
• កាលបរនិចឆេទននការរនំោភបំោនដដលបាននចាទម្បកាន់។ 

នតើម្តរូវសរនសរ ឬនៅទូរស័ព្នៅឯណា៖ ដ្្់របណឹ្ងតវា៉ាតាមបណ្ាញនអ�ិ្រម្តរូនិ្រ, 
បញូ្នលិខិតនៅការយិាល័យ HUD ដដលនៅជិតនោ្រអនា្រ ឬនបើនោ្រអនា្ររានបំណងចង់នៅ 
ទូរស័ព្នោុះ នោ្រអនា្រអាចនៅទូរស័ព្ការយិាល័យនោុះនដ្យផ្្ល់។ ពលរដឋាោោដដលថ្ង់ 
ឬពិបា្រឮ និងនម្បើម្បាស់ទូរស័ព្ TTY អាចនៅទូរស័ព្ការយិាល័យទំាងនោុះ 
តាមនសវាភ្ាប់បន្ព័ត៌រានសហព័ន្ធនដ្យឥតគិតនថ្ តាមនលខ 1-800-877-8339។

សម្រាប់ទីម្្ររុង Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island និង Vermont៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងបូស្ូន BOSTON 
(Complaints_office_01@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Thomas P. O’Neill Jr. Federal Building
10 Causeway Street, Room 321
Boston, MA 02222-1092
ទូរស័ព្ (617) 994-8300 ឬ 1-800-827-5005
ទូរសារ (617) 565-7313 * TTY (617) 565-5453

សម្រាប់ទីម្្ររុង New Jersey, New York, Puerto Rico និង the U.S. Virgin Islands៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងញ៉ាូ យ៉ា្រ NEW YORK
(Complaints_office_02@hud.gov)
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U.S. Department of Housing and Urban Development
26 Federal Plaza, Room 3532
New York, NY 10278-0068
ទូរស័ព្ (212) 542-7519 or 1-800-496-4294
ទូរសារ (212) 264-9829 * TTY (212) 264-0927

សម្រាប់ទីម្្ររុង Delaware, សញម្្រ Columbia, Maryland, Pennsylvania, Virginia និង West 
Virginia៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងហវែីលឡានដលហវែីយា PHILADELPHIA 
(Complaints_office_03@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
The Wanamaker Building
100 Penn Square East
Philadelphia, PA 19107-9344
ទូរស័ព្ (215) 861-7646 or 1-888-799-2085
ទូរសារ (215) 656-3449 * TTY (215) 656-3450

សម្រាប់ទីម្្ររុង Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South 
Carolina, និង Tennessee៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងអាត់ត្ង់តា ATLANTA
(Complaints_office_04@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Five Points Plaza 
40 Marietta Street, 16th Floor
Atlanta, GA 30303-2808
ទូរស័ព្ (404) 331-5140 or 1-800-440-8091 x2493
ទូរសារ (404) 331-1021 * TTY (404) 730-2654

សម្រាប់ទីម្្ររុង Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio និង Wisconsin៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងឈីហា្គ នហា្គ  CHICAGO
(Complaints_office_05@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Ralph H. Metcalfe Federal Building
77 West Jackson Boulevard, Room 2101
Chicago, IL 60604-3507
ទូរស័ព្ 1-800-765-9372
ទូរសារ (312) 886-2837 * TTY (312) 353-7143
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សម្រាប់ទីម្្ររុង Arkansas, Louisiana, New Mexico, Oklahoma និង Texas៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងហវែត ណត FORT WORTH 
(Complaints_office_06@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
801 Cherry Street
Suite 2500, Unit #45
Fort Worth, TX 76102-6803
ទូរស័ព្ (817) 978-5900 or 1-888-560-8913
ទូរសារ (817) 978-5876/5851 * TTY (817) 978-5595

សម្រាប់ទីម្្ររុង Iowa, Kansas, Missouri និង Nebraska៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងកាន់សាស សញីតធី KANSAS CITY 
(Complaints_office_07@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Gateway Tower II
400 State Avenue, Room 200, 4th Floor
Kansas City, KS 66101-2406
ទូរស័ព្ (913) 551-6958 or 1-800-743-5323
ទូរសារ (913) 551-6856 * TTY (913) 551-6972

សម្រាប់ទីម្្ររុង Colorado, Montana, North Dakota, South Dakota, Utah និង Wyoming៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងនដននវ ើ DENVER 
(Complaints_office_08@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
1670 Broadway
Denver, CO 80202-4801
ទូរស័ព្ (303) 672-5437 or 1-800-877-7353
ទូរសារ (303) 672-5026 * TTY (303) 672-5248

សម្រាប់ទីម្្ររុង Arizona, California, Hawaii និង Nevada៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងសាន់ ហ្ហាវែ ន់សញីសសកូ SAN FRANCISCO
(Complaints_office_09@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
600 Harrison Street, Third Floor
San Francisco, CA 94107-1387
ទូរស័ព្ 1-800-347-3739
ទូរសារ (415) 489-6558 * TTY (415) 489-6564
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សម្រាប់ទីម្្ររុង Alaska, Idaho, Oregon និង Washington៖
ការយិាល័យម្បចំាតំបន់នៅម្្ររុងសញីតថល SEATTLE
(Complaints_office_10@hud.gov)
U.S. Department of Housing and Urban Development
Seattle Federal Office Building
909 First Avenue, Room 205
Seattle, WA 98104-1000
ទូរស័ព្ (206) 220-5170 or 1-800-877-0246
ទូរសារ (206) 220-5447 * TTY (206) 220-5185

ម្បសិននបើនម្កាយពីការទា្់រទងនៅការយិាល័យនៅមូលដ្ឋា នដដលនៅជិតនោ្រអនា្រនោុះ 
នោ្រអនា្រនៅដតរានសំណួរោោនោុះ – នោ្រអនា្រអាចទា្់រទង HUD 
បដន្មនទៀតតាមអាសយដ្ឋា ន៖

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 7th Street, S.W., Room 5204
Washington, DC 20410-2000
ទូរស័ព្ 1-800-669-9777
ទូរសារ (202) 708-1425 * TTY 1-800-927-9275
www.hud.gov/fairhousing

ម្បសិននបើនោ្រអនា្រពិការ៖ HUD ផ្ល់ជូនផងដដរ៖

• ទូរស័ព្ TTY សម្រាប់អនា្រថ្ង់/ពិបា្រឮ (សូមនមើលបញី្នរៀបរាប់ខាងនលើសម្រាប់
ការយិាល័យ HUD ដដលនៅជិត)

• អនា្រប្រដម្បភាសា, ឯ្រសារដខសេអាត់ និងអ្រសេរសម្រាប់មនញសសេខាវែ ្់រ
• ជំនួយការអាន និងការបំនពញសំណញំ ដបបបទោោ

នតើរានអវែីន្រើតន�ើង នៅនពលនោ្រអនា្រដ្្់របណឹ្ងតវា៉ា?

HUD នឹងជូនដំណឹងនោ្រអនា្រជាោយល្រ្ខណ៍អ្រសេរ នៅនពលបណឹ្ងតវា៉ារបស់អនា្រ 
ម្តរូវបានទទួលសម្រាប់ការដ្្់របណឹ្ងតាមចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing 
Act)។ HUD នឹង៖

• ជូនដំណឹងអនា្ររនំោភបំោនដដលបាននចាទម្បកាន់ (អនា្រចញងនចាទ) 
អំពីការដ្្់របណឹ្ងតវា៉ារបស់អនា្រ និងអនញញ្ញា តឱ្យរាននពលនវោអនា្រចញងនចាទ  
នដើមបែីបញូ្នចនម្ើយសរនសរជាោយល្រ្ខណ៍អ្រសេរចំនោុះបណឹ្ងតវា៉ា។ 
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• នស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ារបស់អនា្រ និង្ំរណត់ថានតើរានមូលនហតញដដលសមនហតញ
ផល នដើមបែីនជឿជា្់រថាអនា្រចញងនចាទបានរនំោភបំោនចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា ន 
សមរម្យ (Fair Housing Act) ឬនទ។

• ជូនដំណឹងនោ្រអនា្រ និងអនា្រចញងនចាទ ម្បសិននបើ HUD មិនអាចបញ្ប់ 
ការនស៊ើបអនងកត្រនាញងរយៈនពល 100 នថ្ននការដ្្់របណឹ្ងតវា៉ារបស់អនា្រ 
និងផ្ល់ជូននហតញផលអំពី ការពនយានពលននុះ។

ការសម្មរុុះសម្មរួលចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act)៖ នៅអំ�ញងនពលការនស៊ើប 
អនងកតបណឹ្ងតវា៉ា HUD តម្មរូវបាននគទាមទារឱ្យផ្ល់ជូននោ្រអនា្រ និងអនា្រចញងនចាទ 
នូវឱកាសនដើមបែីនធវែើដំនណាុះស្សាយបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនដ្យសម័ម្គចិត្នដ្យរាន 
្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងស្ីពីការសម្មរុុះសម្មរួល។ 

្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងស្ីពីការសម្មរុុះសម្មរួល ផ្ល់ជូនការជួយនដ្ុះបន្ញ្រជាល្រ្ខណៈបញគ្គល 
ចំនោុះនោ្រអនា្រនិងការោរផលម្បនយាជន៍សាធារណៈតាមរយៈការនធវែើឱ្យញនញើតការ 
នរ ើសនអើងោនពលអោគតពីអនា្រចញងនចាទ។ នៅនពលនោ្រអនា្រ និងអនា្រចញងនចាទចញុះ 
ហត្នលខានលើ្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងស្ីពីការសម្មរុុះសម្មរួល និង HUD អនញម័តនលើ្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងននុះ  
HUD នឹងបញ្ឈប់ការនស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រ។ ម្បសិននបើនោ្រអនា្រនជឿជា្់រថា 
អនា្រចញងនចាទបានរនំោភបំោន្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងស្ីពីការសម្មរុុះសម្មរួលនោ្រអនា្រនោុះ 
នោ្រអនា្រម្តរូវជូនដំណឹងភ្ាមៗម្រការយិាល័យ HUD ដដលបាននស៊ើបអនងកតបណឹ្ង 

តវា៉ានោ្រអនា្រ។  ម្បសិននបើ HUD ្ំរណត់ថារានមូលនហតញដដលសមនហតញផល 
នដើមបែីនជឿជា្់រថាអនា្រចញងនចាទ បានរនំោភបំោន្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងនោុះ HUD នឹងនសនាើសញំ 
ម្្រសួងយញត្ិធម៌សហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S. Department of Justice) នដើមបែីដ្្់របណឹ្ង 
ជំទាស់នឹងអនា្រចញងនចាទនៅតញោការស្សរុ្រននសហព័ន្ធ (Federal District Court) នដើមបែី 
អនញវត្ល្រ្ខខណ្ឌ នន្ិរច្ម្ពមនម្ពៀង។

ការបញូ្នបណឹ្ងតវា៉ានៅទីភានា ្់រង្រលំនៅដ្ឋា នសមរម្យរបស់រដឋានៅថានា ្់ររដឋានិងមូលដ្ឋា ន៖ ម្បសិន 
នបើ HUD បានបញ្្្់រថា ទីភានា ្់រង្រលំនៅដ្ឋា នសមរម្យរបស់រដឋានៅថានា ្់ររដឋា 
ឬមូលដ្ឋា ននោ្រអនា្រ ្ំរណត់អនញវត្ចបាប់ស្ីពីសិទ្ធិជនសញីវលី ឬបទបញញាត្ិដដល

 ផ្ល់ជូនសិទ្ធិនោុះ ដំនណាុះស្សាយ និងការការោរោោដដលរាន 
“តនម្នសមើគ្នា យា៉ាងខំ្ាង” ចំនោុះចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) នោុះ  
HUD ម្តរូវបញូ្នភ្ាមៗនូវបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនៅទីភានា ្់រង្រនោុះ សម្រាប់ការនស៊ើបអនងកត 

 និងម្តរូវជូនដំណឹងនោ្រអនា្រភ្ាមៗអំពីអនា្រជំោញម្តរូវបញូ្នម្រ។ 
 ទីភានា ្់រង្ររដឋា ឬមូលដ្ឋា ន នឹងនស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រ ដដលសិត្នម្កាមចបាប់ 

ស្ីពីសិទ្ធិជនសញីវលី ឬបទបញញាត្ិថានា ្់ររដឋា ឬមូលដ្ឋា នដដលរាន “តនម្នសមើគ្នា យា៉ាងខំ្ាង”។   
ទីភានា ្់រង្រលំនៅដ្ឋា នសមរម្យរបស់រដឋានៅថានា ្់ររដឋា ឬមូលដ្ឋា ន ម្តរូវដតចាប់នផ្ើមនស៊ើប 

អនងកតបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រ្រនាញងរយៈនពល 30 នថ្ ននការបញូ្នរបស់ HUD ឬ HUD 
អាចនធវែើឱ្យរានបណឹ្ងតវា៉ា (“ដំនណើ រការន�ើងវញិ”) សម្រាប់ការនស៊ើបអនងកតដដល

 ស្ិតនម្កាមចបាប់
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នតើរានអវែីន្រើតន�ើង ម្បសិននបើខ្ញំបាត់បង់ផ្ុះខ្ញំ តាមរយៈការបនណ្ញនចញ ឬការល្់រ

ម្បសិននបើនោ្រអនា្រម្តរូវការជំនួយបោ្ន់ នដើមបែីបញ្ឈប់ ឬការោរពីបញ្ហា ធ្ន់ធ្រដដល 
បណ្ាលម្រពីការរនំោភបំោនចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) នោុះ 
HUD អាចជួយនោ្រអនា្រយា៉ាងឆាប់រហ័សនៅនពលនោ្រអនា្រដ្្់របណឹ្ងតវា៉ា។ HUD 
អាចផ្ល់សិទ្ធិអនញញ្ញា តឱ្យម្្រសួងយញត្ិធម៌សហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S. Department of 
Justice) នដើមបែីដ្្់រញត្ិនៅតញោការស្សរុ្រសហព័ន្ធសម្រាប់ការនចញបញ្្ឱ្យឈប់នធវែើ
បនណ្ាុះអាសននា (TRO) ជំទាស់នឹងអនា្រចញងនចាទ នដ្យនគ្រពតាមនសច្រ្ីបង្្គ ប់បញ្្
ដដលនម្តៀមទញ្រ (Preliminary Injunction) ដដលនៅមិនទាន់សនម្មចលទ្ធផលននការ 
នស៊ើបអនងកតរបស់ HUD។ នៅម្្រមសហព័ន្ធ អាចផ្ល់ TRO ឬនសច្រ្ីបង្្គ ប់បញ្្ដដល 

នម្តៀមទញ្រ (Preliminary Injunction) ជំទាស់នឹងអនា្រចញងនចាទនៅ្រនាញង្ររណី៖

• ការនធវែើឱ្យនម្គ្ុះថានា ្់រ ឬរបួសសានា ម (ដដលមិនអាចដម្បម្បរួលបាន) ដដលមិនអាច 
ដ្រសម្មរួលបានវញិចំនោុះសិទ្ធិលំនៅដ្ឋា ន ដដលទំនងជាន្រើតន�ើងនដ្យគ្ម ន 
ការនធវែើអន្រាគមន៍ពី HUD; និង

• រានភស្ញតាងសំខាន់ៗដដលអនា្រចញងនចាទ 
បានរនំោភបំោនចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act)។

ឧទាហរណ៍៖ រ្ាស់ផ្ុះយល់ម្ពមល្់រផ្ុះមួយ ប៉ាញដន្នម្កាយពីការន�ើញថា អនា្រទិញផ្ុះជាជនជាតិ
 ដសបែ្រន ម្ នោុះ រ្ាស់ផ្ុះដ្រផ្ុះដដលល្់រពីទីផសារ បោ្ប់ម្រដ្្់រផ្ុះល្់រ្រនាញងបញី្ភ្ាមៗ

សម្រាប់ការល្់រម្ងនទៀត។ អនា្រទិញផ្ុះ ដ្្់របណឹ្ងតវា៉ាអំពីការនរ ើសនអើងនៅកាន់ 
HUD។ HUD អាចផ្ល់សិទ្ធិអនញញ្ញា តឱ្យម្្រសួងយញត្ិធម៌សហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S. 
Department of Justice) នដើមបែីដសវែងរ្រដំបូោម ននៅតញោការស្សរុ្រននសហព័ន្ធ នដើមបែីការ
ោររ្ាស់ផ្ុះពីការល្់រផ្ុះជូនអនា្រណារានា ្់រនទៀតរហូតដល់ HUD នស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ា។

នតើរានអវែីន្រើតន�ើង បោ្ប់ពីការនស៊ើបអនងកតបណឹ្ងតវា៉ា?

នសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីមូលនហតញដដលសមនហតញផល, 
ការនចាទម្បកាន់អំពីការនរ ើសនអើងនិងការនម្ជើសនរ ើស៖ នៅនពលការនស៊ើបអនងកតបណឹ្ង 

តវា៉ារបស់អនា្រ ម្តរូវបានបញ្ប់នោុះ HUD នឹងនរៀបចំរបាយការណ៍នស៊ើបអនងកតចញងនម្កាយ
ដដលសនង្ខបងំពីភស្ញតាងដដលម្បមូលបាននៅអំ�ញងនពលការនស៊ើបអនងកត។ ម្បសិននបើ 
HUD ្ំរណត់ថា រានមូលនហតញដដលសមនហតញផល នដើមបែីនជឿជា្់រថាអនា្រចញងនចាទបាន
នរ ើសនអើងម្បឆំាងនឹងនោ្រអនា្រនោុះ HUD នឹងនចញនសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីមូល
នហតញដដលសមនហតញផល និងការនចាទម្បកាន់ចំនោុះការនរ ើសនអើងម្បឆំាងនឹងអនា្រចញង 
នចាទ។ នោ្រអនា្រ និងអនា្រចញងនចាទរាននពលនមភៃ (20) នថ្ បោ្ប់ពីការទទួលបាននសច្រ្ី 
ជូនដំណឹងអំពីការនចាទម្បកាន់ នដើមបែីនដ្ុះស្សាយថានតើ ម្តរូវយ្រសំណញំ នរឿងនោ្រអនា្រ
នៅកាត់្រ្ីតាមចបាប់  រដឋាបាល HUD (HUD Administrative Law Judge (ALJ) )  
ឬម្តរូវរានការកាត់្រ្ីរដឋាបបែនវណីនៅតញោការស្សរុ្រននសហព័ន្ធឬអត់។
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រដឋាបបែនវណីសហព័ន្ធ មញនរយៈនពលនម្ជើសនរ ើស 20 នថ្ ម្តរូវផញត្ំរណត់នោុះ HUD នឹងនរៀបចំ្រមមវធីិ
សវោការទាន់នពលនវោចំនោុះ្ររណីសំណញំ នរឿងនោ្រអនា្រ នៅចំនោុះមញខ HUD 
ALJ។ សវោការ ALJ នឹងម្តរូវបានអនញវត្នៅតាមទី្រដន្ងដដលការនរ ើសនអើងបានន្រើត

ន�ើងនដ្យនចាទម្បកាន់។ នៅអំ�ញងនពលសវោការ ALJ នោ្រអនា្រនិងអនា្រចញងនចាទ 
រានសិទ្ធិបង្ហា ញមញខនដ្យផ្្ល់, នដើមបែីបង្ហា ញតាមការពិនម្គ្ុះនយាបល់ដផនា្រចបាប់, 

នដើមបែីបង្ហា ញភស្ញតាង, នដើមបែីសួរចនម្ើយសា្រសេីោោ និងនដើមបែីនសនាើសញំដីកានកាុះ្រនាញងការ
 

ជួយសម្រាប់ការរ្រន�ើញភស្ញតាង។  នមធាវ ីHUD នឹងនធវែើជាតំណាងឱ្យនោ្រអនា្រនៅ 
អំ�ញងនពលសវោការ ALJ នដ្យឥតគិតនថ្នោ្រអនា្រ; ប៉ាញដន្នោ្រអនា្រអាចនម្ជើសនរ ើស 
នដើមបែីនធវែើអន្រាគមន៍្រនាញង្ររណីសំណញំ នរឿង និងជួលនមធាវផ្ី្ល់ខ្ួននោ្រអនា្រផងដដរ។ 
ចំនោុះការសននាិដ្ឋា នសវោការននុះ HUD ALJ នឹងនចញនសច្រ្ីសនម្មចនដ្យដផអែ្រនលើ

លទ្ធផលនននហតញការណ៍ និងការសននាិដ្ឋា នោោពីចបាប់។ ម្បសិននបើ HUD ALJ 
សននាិដ្ឋា នថា អនា្រចញងនចាទបានរនំោភបំោនចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair 
Housing Act) នោុះ អនា្រចញងនចាទអាចម្តរូវបានបង្្គ ប់បញ្្ឱ្យ៖ 

• នធវែើសំណងជូននោ្រអនា្រចំនោុះការខូចខាតជា្់រដសង្ ដដលរមួរានការចំណាយ 

ម្បា្់រនចញពីនហាន៉៉ា និងការខូចខាតនម្គ្ុះថានា ្់រដដលរជួំលចិត្
• ផ្ល់ជូនជំនួយដដលបង្្គ ប់បញ្្ជាអចិនហ្ន្យ៍។
• ផ្ល់ជូនជំនួយនដ្យសមធម៌សមរម្យ (ឧទាហរណ៍នរៀបចំឱ្យរានផ្ុះដដលអាច 

ម្បម្ពឹត្នៅបានចំនោុះនោ្រអនា្រ)។

• បង់ម្បា្់រនថ្ឈនាួលនមធាវដីដលសមនហតញផលរបស់អនា្រ។

• បង់ម្បា្់រពិន័យរដឋាបបែនវណី ជូននៅ HUD នដើមបែីបង្ហា ញអំពីផលម្បនយាជន៍ 
សាធារណៈ។ ម្បា្់រពិន័យរដឋាបបែនវណីអតិបររាគឺ៖ $16,000 សម្រាប់ការរនំោភ 
បំោនចបាប់នលើ្រទីមួយ; $37,500 នបើរានការរនំោភបំោនពីមញន បានន្រើតន�ើង្រនាញង 
រយៈនពលម្បំាឆានា ំមញន; និង $65,000 នបើរានការរនំោភបំោនពីមញនពីរដង ឬនម្ចើនដង 
បានន្រើតន�ើង្រនាញងរយៈនពលម្បំាពីរឆានា ំមញន។

ការកាត់្រ្ីរដឋាបបែនវណីនៅតញោការស្សរុ្រននសហព័ន្ធ៖ ម្បសិននបើនោ្រអនា្រ ឬអនា្រចញងនចាទ 
នម្ជើសយ្រការ កាត់្រ្ីរដឋាបបែនវណីចំនោុះបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនោុះ HUD ម្តរូវបញូ្ន 
សំណញំ នរឿងនោ្រអនា្រនៅម្្រសួងយញតិ្ធម៌សហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S. Department of Justice) 
សម្រាប់ការអនញវត្ន៍ចបាប់។ ម្្រសួងយញត្ិធម៌សហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S. Department of 
Justice) នឹងដ្្់របណឹ្ងរដឋាបបែនវណីជំនួសឱ្យនោ្រអនា្រនៅតញោការស្សរុ្រននសហរដឋា 

អានមរ្ិរ (U.S. District Court) នៅ្រនាញងស្សរុ្រដដល្រនាញងនោុះការនរ ើសនអើងបានន្រើតន�ើង
 

នដ្យនចាទម្បកាន់។ នោ្រអនា្រអាចនម្ជើសនរ ើសនដើមបែីនធវែើអន្រាគមន៍្រនាញង្ររណីសំណញំ នរឿង 

និងជួលនមធាវផ្ី្ល់ខ្ួននោ្រអនា្រផងដដរ។ នោ្រអនា្រនិងអនា្រចញងនចាទ 
អាចនសនាើសញំការកាត់្រ្ីនដ្យម្្ររុមម្បឹ្រសាតញោការ នហើយនោ្រអនា្ររានសិទ្ធិបង្ហា ញមញខ

នដ្យផ្្ល់, នដើមបែីបង្ហា ញតាមការពិនម្គ្ុះនយាបល់ដផនា្រចបាប់, នដើមបែីបង្ហា ញភស្ញតាង, 
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នដើមបែីសួរចនម្ើយសា្រសេីោោ និងនដើមបែីនសនាើសញំដីកានកាុះ្រនាញងការជួយសម្រាប់ការរ្រន�ើញ
ភស្ញតាង។ ម្បសិននបើតញោការ សហព័ន្ធ សនម្មចតាមបំណងនោ្រអនា្រនោុះ នៅម្្រម  
ឬម្្ររុមម្បឹ្រសាតញោការ អាចបញ្្អនា្រចញងនចាទឱ្យ៖ 

•    នធវែើសំណងជូននោ្រអនា្រចំនោុះការខូចខាតជា្់រដសង្ ដដលរមួរានការ 
      ចំណាយម្បា្់រនចញពីនហាន៉៉ា និងការខូចខាតនម្គ្ុះថានា ្់រដដលរជួំលចិត្
•    ផ្ល់ជូនជំនួយដដលបង្្គ ប់បញ្្ជាអចិនហ្ន្យ៍។
•    ផ្ល់ជូនជំនួយនដ្យសមធម៌សមរម្យ (ឧទាហរណ៍នរៀបចំឱ្យរានផ្ុះ 
      ដដលអាចម្បម្ពឹត្នៅបានចំនោុះនោ្រអនា្រ)។
•     បង់ម្បា្់រនថ្ឈនាួលនមធាវដីដលសមនហតញផលរបស់អនា្រ។
•     បង់ម្បា្់រការខូចខាតដដលដ្្់រនទាសធ្ន់ធ្រ ជូននោអនា្រ។

នសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីគ្ម នមូលនហតញដដលសមនហតញផល និងការបញ្ប់នរឿង្រ្ី៖ ម្បសិននបើ 
HUD រ្រន�ើញថា គ្ម នមូលនហតញដដលសមនហតញផល នដើមបែីនជឿជា្់រថាអនា្រចញងនចាទ 
បាននរ ើសនអើងម្បឆំាងនឹងនោ្រអនា្រនោុះ HUD នឹងបញ្ប់បណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនដ្យរាន
នសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីគ្ម នមូលនហតញដដលសមនហតញផល។ HUD 
នឹងជូនដំណឹងនោ្រអនា្រ និងអនា្រចញងនចាទអំពីការបញ្ប់នរឿង្រ្ីតាមប៉ាញសន្ម្បសណីយ៍ 
នហើយនោ្រអនា្រអាចនសនាើសញំឯ្រសារថតចម្ងអំពីរបាយការណ៍នស៊ើបអនងកតចញងនម្កាយ។

ការគិតពិចារណាន�ើងវញិនសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីគ្ម នមូលនហតញដដលសមនហតញផល៖ 
ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) មិនផ្ល់ជូនដំនណើ រការបណឹ្ង 
ឧទ្ធរណ៍ផ្ូវការសម្រាប់បណឹ្ងតវា៉ាោោ ដដលបានបញ្ប់នដ្យ HUD។ ប៉ាញដន្នបើ 
បណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រម្តរូវបានបញ្ប់នដ្យនសច្រ្ីសនម្មចចញងនម្កាយអំពីគ្ម នមូលនហតញ 
ដដលសមនហតញផលនោុះ នោ្រអនា្រអាចបញូ្នសំនណើ ជាោយល្រ្ខណ៍អ្រសេរសម្រាប់ 
ការពិនិត្យន�ើងវញិចំនោុះការគិតពិចារណាន�ើងវញិជូននៅ៖ ោយ្រ, ការយិាល័យ 
អនញវត្ន៍ចបាប់ FHEO, ម្្រសួងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋា ន និងទីម្្ររុងសហរដឋាអានមរ្ិរ (U.S.  
Department of Housing and Urban Development), 451 7th Street, SW, Room 5206,  
Washington, DC 20410-2000.

នសច្រ្ីបដន្ម

នោ្រអនា្រអាចដ្្់របណឹ្ងជាល្រ្ខណៈឯ្រជន៖ នោ្រអនា្រអាចដ្្់របណឹ្ងរដឋាបបែនវណីជាល្រ្ខណៈ
ឯ្រជន នដ្យគ្ម នការដ្្់របណឹ្ងតវា៉ាទីមួយជូននៅ HUD។ នោ្រអនា្រម្តរូវដតដ្្់រ 
បណឹ្ងរបស់នោ្រអនា្រ្រនាញងរយៈនពលពីរ (2) ឆានា ំ ននកាលបរនិចឆេទថមីៗពីស្រមមភាព 
នរ ើសនអើងដដលបាននចាទម្បកាន់។

 
ម្បសិននបើនោ្រអនា្រពិតជាដ្្់របណឹ្ងជូននៅ HUD នហើយនបើនទាុះជា HUD 
បញ្ប់បណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនោុះ ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act)  
ផ្ល់ជូននោ្រអនា្រនូវសិទ្ធិនដើមបែីដ្្់របណឹ្ងរដឋាបបែនវណីជាល្រ្ខណៈឯ្រជន ជំទាស់នឹង 
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អនា្រចញងនចាទនៅតញោការស្សរុ្រននសហព័ន្ធ។ នពលនវោនៅអំ�ញងនពល HUD 
ដំនណើ រការបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រ មិនម្តរូវបានគណោ្រនាញងរយៈនពលការដ្្់របណឹ្ង 2 
ឆានា ំ។ នោ្រអនា្រម្តរូវដតដ្្់របណឹ្ងនោ្រអនា្រតាមការចំណាយម្បា្់រផ្្ល់ខ្ួនរបស់អនា្រ; 
ប៉ាញដន្នបើនោ្រអនា្រមិនអាចបង់បាម្្់រនមធាវនីទ តញោការអាចចាត់តំាងនមធាវរីានា ្់រសម្រាប់
នោ្រអនា្រ។

នបើនទាុះជា HUD ្ំរពញងដតដំនណើ រការបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រនោុះ នោ្រអនា្រអាច 
ដ្្់របណឹ្ង រដឋាបបែនវណីជាល្រ្ខណៈឯ្រជន ជំទាស់នឹងអនា្រចញងនចាទ លញុះម្តាដត (1)  
នោ្រអនា្របានចញុះហត្នលខានលើ្ិរច្ម្ពមនម្ពៀងស្ីពីការសម្មរុុះសម្មរួល  HUD រចួនហើយ  
នដើមបែីនដ្ុះស្សាយបណឹ្ងតវា៉ា HUD របស់អនា្រ; ឬ (2) ការកាត់្រ្ីតាមចបាប់រដឋាបាល HUD  
បានចាប់នផ្ើមសវោការរដឋាបាលចំនោុះបណឹ្ងតវា៉ានោ្រអនា្រ។

វធីិសាសសន្ផសេងៗនទៀត នដើមបែីម្បយញទ្ធនឹងការនរ ើសនអើងលំនៅដ្ឋា ន៖

• ម្បសិននបើគ្ម នការនគ្រពតាមការបញ្្ពីការកាត់្រ្ីតាមចបាប់រដឋាបាលនោុះ HUD 
អាចដសវែងរ្រជំនួយបនណ្ាុះអាសននា ការអនញវត្ន៍ចបាប់តាមការបង្្គ ប់បញ្្ ឬការ
បញ្្ឱ្យឈប់នធវែើនៅតញោការឧទ្ធរណ៍ននសហរដឋាអានមរ្ិរ។

• អគ្គនមធាវ ីអាចដ្្់របណឹ្ងនៅតញោការសញម្្រសហព័ន្ធ នបើរានមូលនហតញដដល 
សមនហតញផល នដើមបែីនជឿជា្់រអំពីការយ្រតាមគំរឬូការអនញវត្ន៍ចំនោុះការនរ ើសនអើង
លំនៅដ្ឋា ន ដដល្ំរពញងន្រើតន�ើង។
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សម្គា ល់
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សម្គា ល់
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សម្គា ល់
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សម្គា ល់
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Department of Housing and Urban Development
Room 5204

Washington, DC 20410-2000
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សម្រាប់ព័ត៌រានបដន្ម
នគ្លបំណងនន្ូរននសៀនៅផសេពវែផសាយននុះ គឺនដើមបែីសនង្ខងអំពីសិទ្ធិនោ្រអនា្រ
ចំនោុះលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ។ ចបាប់ស្ីពីលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ (Fair Housing Act) 

និងបទបញ្្ HUD រាននសច្រ្ីពិស្ារ និងព័ត៌រានទា្់រទងបនច្្រនទសជា 
នម្ចើនដថមនទៀត។ ម្បសិននបើនោ្រអនា្រម្តរូវការឯ្រសារថតចម្ងអំពីចបាប់ 
ឬបទបញ្្ោោ សូមទា្់រទងម្រការយិាល័យលំនៅដ្ឋា នសមរម្យ HUD 
ដដលនៅជិតនោ្រអនា្រ។ សូមនមើលបញី្ន ម្ ុះការយិាល័យលំនៅដ្ឋា ន 

សមរម្យ HUD នៅទំព័រ 7-10។

Department of Housing and Urban Development
Room 5204

Washington, DC 20410-2000

HUD-1686-1-FHEO
2011

សូមចូលនៅវបិសាយ៖ www.hud.gov/fairhousing 

ភ្ាប់ទំោ្់រទំនងជាមួយ HUD
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