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្រកសួងលំេ��� ន នងិអភិវឌ្ឍន៍្រក �ងសហរដ��េមរ �ក 
�រ ��ល័យលំេ��� ន��រណៈ និងឥ��

បំណុលជ�ំក់ទី�� ក់�រលំេ��� នរដ� នងិ�រប�្ឈប ់

កំណត់ស�� ល់អំពី�រ�ត់បន�យ�រ�រឯក�រ៖ បន��កេេរៀបចំរ�យ�រណ៍��រណៈសរ�ប់�ររបមូ លព័ត៌�េននះរត�វ�ន�៉ ន់�� ន� � 
មធយមរត�វចំ�េយពល 7 �ទីសរ�ប់មួយេចម�ើយ។ ចំនេួននះបូកប�� �ល�ំេងពេលវ�សរ�ប់អ�កផ�លេ់ចម� ើយ�នឯក�រ និេងធ���រប�� ក ់
ក៏ដូច�បន� �ករក�ទុកឯក�រផែងដរ។ ព័ត៌�េននះនឹងរត�េវរេបើរ�ស់េ�ក� �ងដំេេណើរ�រជួល។ 
�េរឆ�ើយតបចំេ�ះសំេ េណើសុំព័ត៌�េននះ�ំ�ច់ រត�វទទួល�នអត� រេប�ជន៍។ ទី�� ក់�រមិន�ចរបម ូលព័ត៌�េននះេេឡើយ េ
េហើយអ�កមនិរត�វ�នកំណតឲ់យបំេពញសំណុំែបបបទេនះេទ លុះ រ�ែតសំណំុែបបបទេនះប�� ញេលខរគប់រគងOMB ែដល�នសុពល�ព។ េ
លខ OMB គ ឺ2577-0266, និងអស់សុពល�េព�ៃថ�ទី08/31/2016 ។ 

�រជូនដំណឹងដល់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ និងអ�កចូលរមួក� �ងកម� វ �ធីជំនួយជួលផ�ះរបស់ HUD ដូច�ងេ្រ�ម៖AMS: 
លំេ��� នរដ� (24 CFR 960) 
លិខិតប�� ក់ជេ្រមើសលំេ��� នែផ�កទី 8 រមួ�ងំកម� វ �ធីជនួំយលំេ��� នេ្រ�ះមហន��យ (24 CFR 982) �រ�� រេឡើងវ �ញក្រមិតមធ្យម
ែផ�កទី 8 (24 CFR 882) 

             លិខិតប�� ក់េ�យែផ�កេលើគេ្រ�ង (24 CFR 983) 

្រកសួងលំេ��� ន និងអភវិឌ្ឍន៍្រក �ងសហរដ��េមរ �ករក�ទុកនូវ�� ងំបំណុល�តិែដលជំ�ក់ទី�� ក់�រលំេ��� ន (PHAs) ឬ
�� ស់អចលន្រទព្យែផ�កទី 8 និងព័ត៌�នជំ�ស់របស់អ�កចូលរមួពីមុនៗែដល�នប�្ឈប់�រចូលរមួកម� វ �ធីជំនួយជួលផ�ះរបស់ HUD 
ែដល�នេលើកេឡើង�ងេលើ។ ព័ត៌�នេនះ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ង្របពន័� េផ��ង�� តច់ំណូលសហ្រ�សរបស HUD ែដល 
េ្របើ្រ�ស់េ�យទី�� ក់�រលំេ��� នរដ� (PHAs) និង�� ក់�រ្រគប់្រគងរបស់�� ប័នេនះេដើម្ីបេធ� ��រេផ��ង�� ត់ពត័�៌នអំព�ីរ�រ 
និងរ�ក់ចំណូ លរបស់អ�កចូ លរ ួមកម� វ �ធីរពម�ំេងេដើមបី�ត់បន�យកំហុែសផ�ករដ��ល និែងផ�កទូ�ត់ជំនួេយេលើ�រជួល។ របព័ន�  EIV 
្រតូវ�នេរៀបចំេឡ�ងេដ�ម្បជួីយដល់ PHAs និង HUDេនៅក� �ង�រ���្រគួ�រ�នសិទ�ចូិលរមួេនៅក� �ងកម� វ �ធីជំនួយេល��រជួលរបស់ HUD 
និងកំណត់ចំនួន្រតមឹ្រតូវៃនជំនួយេល��រជួលែដល្រគួ�រ�នសិទ�ទិទួល�ន។PHA�ំងអស់រត�វ�ន 
កំណត់ឲ្យេរេបើរបព័ន�េនះរសេប��មបទបប�� ត� ិ HUD រតង់ចំណុ ច 24 CFR 5.233។ 

HUD តរម�វឲយ PHA ែ ដលរគប់រគងកម� វ �ធីលំេ��� នជួែលដល�េនេរៀប�ប់�េងេលើ េ េដើមបី�យ�រណ៍អំពីព័ត៌�ន�ក់�ក់ េ
�ចុងប�� ប់ៃន�រចូ លរ ួមរបស់អ�េក�ក� �ងកម� វ �ធីជំនួេយេលើ�រជួលរបស់ HUD។ �រជូនដំណឹេងនះផ�ល់ជូនអ�កនូវព័ត៌�នអំពី�េេតើ 
ព័ត៌�ន�ខ�ះែដល PHA �ំ�ច់រត�វផ�ល់ជូន HUD ែ ដល��� ប័ន�នសិទ�ទិទួល�នព័ត៌�េននះ េរេបៀេបរេបើរ�ស់ព័ត៌�េននះ 
និងសិទ�រិបស់អ�ក។ PHA �ំ�ច់រត�វផ�ល់លិខិតជូនដំណឹេងនះដល់អ�ក�ក់�កេយស� ើ សំុ និងអ�កចូ លរ ួ មកម� វ �ធី�ំងអស់ េ
េហើយអ�ក�ំ�ច់រត�វទទួល�� ល់អំពី�រទទួល�នលិខិតជូនដំណឹេងនះេ�យចុះហត�េល�េ�េេលើទំព័រទី 2។ ស�ជិករគ��រ�� 
ក់ៗែដល�នីតិជនរត�ែវតចុះហត�េល�េ�េេលើសំណំុែបបបេទនះ។ 

េតើ�នព័ត៌�នអ� �ខ�ះអំពីអ�ក និង�រជួលផ�ះរបស់អ�កែដល HUD ្របមូលពី PHA? 
ព័ត៌�ន�ងេ្រ�ម្រត�វ�ន្របមូលពីស�ជិក្រគ��ររបស់អ�ក�� ក់ៗ (ស�ស�ព្រគ��រ)៖ េ�� ះេពញ ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត នងិ
េលខសន� ិសុខសង�ម។ 

ព័ត៌�នជំ�ស់�ងេ្រ�ម្រត�វ្របមូលេ�េពល�រចួលរមួរបស់អ�កេ�ក� �ងកម� វ �ធីលំេ��� ន្រត�វ�នប�� ប់ 
េ�ះ�អ�ក�នស� ្័រគចតិ�ឬមិនស� ័្រគចិត��កេចញពីចំែណកអ�រែដល�នជួយឧបត�ម�ក៏េ�យ: 

1. ចំនួនទឹ ករ�ក់េ�សល់ ែដលអ� កជំ�ក់ PHA ឬ�� ស់ផ� ះែផ�កទី 8 (រហូ តដល់ចំនួន  $500,000) និេងសចក�ពីនយល់អំពីទឹ ករ�ក់ េ�សល់ ែ
ដលជំ� ក់ (ដូច�ៃថ�ឈ� �លផ�ះមិន� ន់�នបង់ ៃថ� របតិសកម�  (េ�យ�ររ�ក់ចំណូ  លមិន� ន�យ�រណ៍ និង/ឬ �រ�� ស់ប�  រ�
ស�ស�ពរគ��រ) ឬ�រចំ�យរ�ក់េផសងៗេ េទៀតដូច� �រខូច� ត�របង់រ�ក់ៃថ� េស���រណៈ�េេដើម) និង

2. �េេតើអ�ក�ន ឬមិន� នប�� �េល�ក� �ងកិច�  រពេមរព�ងទូ�ត់សំណង សរ�ប់ចំនួនទឹ ករ�ក់ ែដលអ� កជំ�ក់ PHA និង
3. �េេតើអ�ក�ន ឬមិន� នរ�េ�េភេល ើកិច�  រពេមរព�ងទូ�ត់សំណង  និង
4. �េេតើ PHA �នឬមិន� នទទួល� ន�រដី�េសរមចរប�ំងនឹងអ� ក និង
5. �េេតើអ�ក�ន ឬមិន� ន�ក់�ក្យរប�សកស័យធន  និង
6. មូ េលហតុអវ  �ជ��នសរ�ប់�រប�� ប់�រចូ លរ  ួមរបស់អ� កឬ�� ន�ពអវ  �ជ��ន�មួយ  (ដូច�ចំ ែណកអ� ែរដល�េន�ះបង់

�ែរក�ងបន� ំ �របំ�នកិច� សន�ជួល  សកម��េពល� ើេសផសងៗ�េេដើម) គិត�ប់ពី� លបរ  �េច�ទប�� ប់�រចូលរួម។ 
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េតើនរ�ខ�ះ�នសិទ� ិចូលេមើលព័ត៌�នែដល�ន្របមូល? 
ព័ត៌�នេនះនឹង្រត�វ្របគល់ជូនបុគ�លិក HUD បុគ�លិក PHA និងអ�ក�ប់កិច�សន�របស់ HUD និង PHA។ 

  េតើព័ត៌�នេនះនឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់�៉ងដូចេម�ច? 
PHA នឹងទទួល�នព័ត៌�នេនះេ�េពល�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយេលើ�រជួល ឬពិនិត្យេឡើងវ �ញេលើ្រ�ក់ចំណូល និងស�ស�ព្រគ��រ
ស្រ�ប់អ�កចូលរមួែដល�ន្រ�ប់។ PHA នឹង�ចចូលេមើលព័ត៌�នេនះេដើម្ីបកំណត់អំព�ីពសម្រសបរបស់្រគ��រក� �ង�របន�ទទួល
ជំនួយេលើ�រជួល និងេជៀស�ង�រផ�ល់ជំនួយលំេ��� នសហព័ន��នកំណតដ់ល់្រគ��រែដលពីមុនមិន�ចអនុវត��មលក�ខណ� កម� វ �ធី
របស់ HUD។ ្របសិនេបើព័ត៌�នែដល�ន�យ�រណ៍�ន�ព្រតឹម្រត�វ PHA �ចប�្ឈប់ជំនួយេលើ�រជួលបច� �ប្បន� របស់អ�ក និង
បដិេសធសំេណើសំុជំនួយេលើ�រជួល HUD�េពលអ�គតរបស់អ�ក ្រសបេ��មេ�ល�រណ៍របស់ PHA។ 

េតើព័ត៌�នអំពីបំណុលែដលជំ�ក់ និង�រប�្ឈប់្រត�វរក�ទុកេ�ក� �ង EIVរយៈេពលបុ៉�� ន? 
ព័ត៌�នអពំីបំណុលែដលជំ�ក់ និង�រប�្ឈប់នឹង្រត�វរក�ទុកេ�ក� �ង EIV រយៈេពលរហូតដល់ដប់ (10) �� ំគិត�ប់ព�ីលបរ �េច�ទ
ប�្ឈប់�រចូលរមួ។ 

េតើខ� � ំ�នសិទ� ិអ� �ខ�ះ? 
េ�ងេ��មច�ប់ឯកជន�ពរបស់សហព័ន��� ំ 1974 ដូចែដល�នេធ� �វ �េ�ធនកម� (5 USC 552a) និងបទប្ប�� ត� ិ HUD �ក់ព័ន�នងឹ
�រអនុវត�ច�ប់ឯកជន�ពរបស់សហព័ន��� ំ 1974 (24 CFR ែផ�កទី16) អ�ក�នសិទ�ិដូច�ងេ្រ�ម៖ 
1. �នសិទ�ិចូលេមើលកំណត់្រ�របស់អ�កែដលរក�ទុកេ�យ HUD ្រសបេ��ម 24 CFR ែផ�ក16។
2. ពិនិត្យេមើលែផ�ករដ��លេ�េលើ�របដិេសធរបស់ HUD ចំេ�ះសំេណើរបស់អ�កក� �ង�រចូលេមើលកំណត់្រ�របស់អ�កែដលរក�ទុកេ�យ

HUD។
3. េស� ើឲ្យែកត្រម�វព័ត៌�នមិន្រតមឹ្រត�វេ�ក� �ងកំណត់្រ�របស់អ�កេ�េពលេធ� ��រេស� ើសំុ��យលក�ណ៍អក្សរ។
4. �ក់សំេណើសំុប� ឹង�ស់េ�នឹង�រកំណត់ជំ�ស់ដំបូងេ�េលើសំេណើសំុែកត្រម�វ ឬែកស្រម�លកំណត់្រ�េ�ក� �ងរយៈេពល 30

ៃថ�្របតិទិនប�� ប់ពីេចញ�របដិេសធ��យលក�ណ៍អក្សរ។
5. េស� ើឲ្យប�� ញកំណត់្រ�របស់អ�កដល់�គីទីបីេ�េបលទទួល�នសំេណើ��យលក�ណ៍អក្សរ និង�នចុះហត�េល�របស់អ�ក។

េតើខ� � ំ្រត�វេធ� �ដូចេម�ច្របសិនេបើខ� � ំត�� ចំេ�ះព័ត៌�នអំពីបំណុល ឬ�រប�្ឈប់ែដល�ន�យ�រណ៍អំពីខ� � ំ? 
្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសបចំេ�ះព័ត៌�នែដល�ន�យ�រណ៍ អ�កគួរ�ក់ទង��យលក�ណ៍អក្សរេ� PHA ែដល�ន�យ�រណ៍
ព័ត៌�នេនះអំពអី�ក។ េ�� ះ �សយ�� ន និងេលខទូរសព�របស់ PHA �នប�� ញជូនេ�េលើរ�យ�រណ៍អំពីបំណុលែដលជំ�ក់ និង�រ
ប�្ឈប់។ 
អ� �ក�នសិទ�ិេស� ើសំុ និងទទួល�នរ�យ�រណ៍េនះមួយច�ប់ពី PHA។ សូម្រ�ប់ PHA អំពីមូលេហតុែដលអ�កេធ� ��រជ�ំស់េ�នឹងព័ត៌�ន 
និងផ�ល់ឯក�រែដល�អំណះអំ�ងអំពី�រជំ�ស់របស់អ�ក។ េ�ល�រណ៍រក�ទុកកំណត់្រ�របស់ HUD េ�្រតង់ចំណុច 24 CFR ែផ�កទី 908 
និង 24 CFR ែផ�កទ ី 982 ែចង� PHA �ចបំ�� ញេ�លកំណត់្រ�របស់អ�កេ�ក� �ងរយៈេពលបី�� ំគិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទ
ប�� ប់�រចូលរមួរបស់អ�កេ�ក� �ងកម� វ �ធី។ េដើម្ីប��� កណំត់្រ�របស់អ�កេ��នក� �ង�ររក�ទុក �រជំ�ស់េ�នឹងព័ត៌�នអពំីបំណុល 
ឬ�រប�្ឈប់ដំបូង្រត�វេធ� �េឡើងេ�ក� �ងរយៈេពលបី�� ំគិត�ប់ពី�លបរ �េច�ទប�្ឈប់�រចូលរមួ េបើពុំដូេ�� ះេទ ព័ត៌�នអពំីបំណុល 
និង�រប�្ឈប់នឹង្រត�វ�ត់ទុក� ្រតឹម្រត�វ។ �នែត PHA ែដល�ន�យ�រណ៍ព័ត៌�នជំ�ស់អំពីអ�កបុ៉េ�� ះែដល�ចលុបេ�ល 
ឬែកត្រម�វកំណត់្រ�របស់អ�ក។ 
�រ�ក់�ក្យ្រប�សក្័សយធនរបស់អ�កមិន�ំឲ្យ�ន�រលុបេ�លព័ត៌�នអំពីបំណុលេ�ជំ�ក់ ឬ�រប�្ឈប់ពី្របព័ន�EIV របស់ HUD េឡើយ។ 
េ�ះបី�៉ង� ្របសិនេបើអ�ក�ក់ប�� �លបំណុលេនះេ�ក� �ង�រ្រប�សក្័សយធនរបស់អ�ក និង/ឬ បំណុលេនះ្រត�វ�នលុបេ�ល
េ�យតុ�ែផ�កក្័សយធន េ�ះកំណត់្រ�របស់អ�កនឹង្រត�វេធ� �បច� �ប្បន�កម�េដើម្ីប�ក់ប�� �លសូច�ករក្័សយធនេ�េពលអ�កផ�ល់ជូនឯក�រ
អំពី�� ន�ពក្័សយធនរបស់អ�កដល់ PHA។ 
PHA នឹងជូនដំណឹងដល់អ�ក��យលក�ណ៍អក្សរអំពីសកម��ពរបស់ខ� �ន�ក់ព័ន�នឹង�រជំ�ស់របស់អ�កេ�ក� �ងរយៈេពល 30 ៃថ�គតិ�ប់
ពីៃថ��នទទួល�រជំ�ស់��យលក�ណ៍អក្សររបស់អ�ក។ ្របសិនេបើ PHA កំណត់� ពត័៌�នែដល�នជំ�ស់មិន្រតមឹ្រត�វ េ�ះ PHA 
នឹងេធ� �បច� �ប្បន�  ឬលុបេ�លកំណត់្រ�។ ្របសិនេបើ PHA កំណត់� ពត័៌�នែដល�នជំ�ស់្រតឹម្រត�វ េ�ះ PHA នឹងផ�ល់
ជូនេសចក� ីពន្យល់អំពីអំណះអ�ំងែដល�ព័ត៌�នេ�ះ្រតមឹ្រត�វ។ 

លិខិតជូនដំណឹងេនះ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�យ PHA ែដល
�នប�� ញជូន�ងេ្រ�ម៖ 

ខ� � ំ�ទ/�ងខ� � ំសូមទទួល�� ល់� PHA �នផ�ល់ជូនខ� � ំនូវលិខិត
ជូនដំណឹងអំពីបំណុលែដលជំ�ក់ PHA & �រប�្ឈប់: 

ហត�េល� �លបរ �េច�ទ 

េ�� ះ�អក្សរពុម� 




