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DEPARTMENT OF HOUSING 

គោលការណគ៍្របគ់្រងគ្ញៀវ 

សន្លកឹពត៌័មាន្ការពិតសំរាបអ់្នកជួលផ្ទះ 

 

គ្កសួងលំគៅដ្ឋា ន្(Department of Housing) មាន្គោលការណ៍គ្រប់គ្រងគ ញ្ៀវគ ើម្បីជួយអ្នកជួលផ្ទះកនុងការគ្រប់គ្រងគ្ញៀវរបស់គរ។ 

គតើគ្ញៀវអាចស្នន ក់គៅរយៈគពលប ៉ុន្មា ន្? 

គ្ញៀវអាចស្នន ក់គៅបាន្រយៈគពលរហូត ល់ពីរសបាា ហ៍(១៤ថ្ងៃ)គដ្ឋយមាន្ការអ្ន្៉ុញ្ញា តពីគោកអ្នក។ គ្បសិន្គបើគ្ញៀវស្នន ក់គៅយូរជាងពីរសបាា ហ៍ 
គោកអ្នកគ្តូវដ្ឋក់ពាកយគៅគ្កសួងលំគៅដ្ឋា ន្គ ើម្បីស៉ុំការអ្ន្៉ុញ្ញា ត។ 

គតើខញុំដ្ឋក់ពាកយគដ្ឋយរគបៀបណាគ ើម្បីស៉ុកំារអ្ន្៉ុញ្ញា តគអាយគ្ញៀវស្នន កគ់ៅ? 

គោកអ្នកគ្តូវបំគពញពាកយស៉ុំការអ្ន្៉ុញ្ញា តស្នន ក់គៅរយៈគពលយូរ (Visitor Extended Stay application form) គ ើម្បីគ្បាប់គយើងថា 
គតើអ្នកណាន្ឹងម្កស្នន ក់គៅជាម្ួយអ្នក គហើយរយៈគពលប ៉ុន្មា ន្។ 

ពាកយស៉ុំការអ្ន្៉ុញ្ញា តមាន្គៅការិយាល័យលំគៅដ្ឋា ន្កនុងតំបន់្របស់គោកអ្នក និ្ងគៅគលើវិបថ្សរបស់គ្កសួងលំគៅដ្ឋា ន្។ គ្កសួងន្ឹងពិន្ិតយគម្ើលពាកយស៉ុំរបស់គោកអ្នក 
ន្ឹងជំរាបគោកអ្នកពីលទ្ធផ្ល។ សូម្គៅស្នកសួរការិយាល័យលំគៅដ្ឋា ន្កនុងតំបន្់របស់គោកអ្នក គ្បសិន្គបើគោកអ្នកគ្តូវការជំន្ួយកនុងការបំគពញពាកយ។ 

គតើគ្ញៀវប ៉ុន្មា ន្អ្នកអាចស្នន ក់គៅជាម្ួយខញុំកនងុគពលតតម្យួ? 

គន្ះវាអាគ្ស័យគៅគលើថាគតើគោកអ្នកមាន្ម្ន្៉ុសសប ៉ុន្មា ន្អ្នកកំព៉ុងរស់គៅជាម្ួយគោកអ្នកគហើយ ន្ិងចំន្ួន្បន្ទប់គរងត លមាន្កនុងផ្ទះរបស់គោកអ្នក។ 

គតើខញុំអាចទ្ទ្លួបាន្ ជនំ្យួអ្វខីលះគ ើម្បគី្រប់គ្រងគ្ញៀវ? 

គ្បសិន្គបើគោកអ្នកគ្តូវការជំន្ួយគ ើម្បីគ្រប់គ្រងគ្ញៀវ គោកអ្នកអាចទ្ូរសពទម្កគលខ 131 444 ឬគោកអ្នកអាចទាក់ទ្ងការិយាល័យលំគៅដ្ឋា ន្កនុងតំបន្់ 
ឬទ្ូរសពទប៉ុរគលិកស៉ុវតថិភាពផ្ទះរ ា (Public Housing Safety Officer)របស់គោកអ្នកតាម្គលខ 1800 685 743។ 

សូម្គយាងគៅទ្ំព័រទី្ ២ សំរាបប់ញ្ជីទ្ីតាំងការិយាល័យគ្កសួងលំគៅដ្ឋា ន្ ន្ិងគលខទ្ូរសពទ។ 

គ្កសួងក៏អាចជួយគោកអ្នកគ្រប់គ្រងគ ញ្ៀវត រ។ គន្ះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងគ្កសួងន្ិយាយគដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាម្ួយគ្ញៀវរបស់គោកអ្នក 
ការគចញលិខិតគ្បាប់គ្ញៀវគអាយចាកគចញ ន្ិងការពិន្ិតយចំន្ួន្ម្ន្៉ុសសកនុងផ្ទះរបស់គោកអ្នកគ ើម្បីសគគ្ម្ចថាគតើ មាន្ម្ន្៉ុសសគគ្ចើន្គពកឬគទ្ 
ឬផ្ាល់ជំន្ួយ ល់គោកអ្នកតាម្រយៈកម្ាវិធីជួលផ្ទះគអាយបាន្យូរអ្តងវង (Tenancy Sustainability Program)។ 
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គហត៉ុអ្វបីាន្ជាមាន្ការកំណត់គលើគពលគវោត លគ្ញៀវអាចស្នន ក់គៅបាន្? 

កនុងន្មម្ជាអ្នកជួលផ្ទះរ ា គោកអ្នកទ្ទ្ួលខ៉ុសគ្តូវគលើឥរិយាថ្ន្គ ញ្ៀវរបស់គោកអ្នក។  

ការគ្រប់គ្រងគ្ញៀវជួយគោកអ្នករកាទ្ំន្មក់ទ្ំន្ងលអជាម្ួយសហរម្ន៍្ ន្ិងគ្រួស្នររបស់គោកអ្នក។ វាជួយគោកអ្នក គអាយ
ទ្ទ្ួលបាន្ភាពរីករាយជាម្ួយន្ឹងបរិយាកាសសៃប់ស្នៃ ត់កនុងផ្ទះរបស់គោកអ្នក ន្ិងកនុង្ូម្ិសង្កា ត់ គហើយវាក៏ជួយធាន្មថា ផ្ទះរបស់គោកអ្នកមិ្ន្មាន្ម្ន្៉ុសសគគ្ចើន្គពក។  

 

គតើពាកយស៉ុរំបស់ខញុំន្ងឹគ្តវូបាន្គរផ្ាលក់ារអ្ន្៉ុញ្ញា តគទ្? 

ប៉ុរគលិកគ្កសួងគ្តូវបាន្គរគ្បរល់អ្ំណាចគ ើម្បីពិន្ិតយសំគណើស៉ុំគអាយគ្ញៀវស្នន ក់គៅយូរជាងពីរសបាា ហ៍ (១៤ថ្ងៃ)។ គ្កសួង ឹងថា 
ជួន្កាលគ្ញៀវគ្តូវការស្នន ក់គៅយូរជាងគដ្ឋយម្ូលគហត៉ុទាក់ទ្ងន្ឹងកីឡា គវជជស្នស្តសា ឬគ្រួស្នរ។  

គ្កសួងន្ឹងម្ិន្ផ្ាល់ការអ្ន្៉ុញ្ញា ត ល់គ្ញៀវត លស្នន ក់គៅរយៈគពលយូរជាងគទ្ គ្បសិន្គបើវតាមាន្របស់គរបងារភាពពពូន្យា ងខ្ល ំងកនុងផ្ទះ  
គរម្ិន្អាចផ្ាល់្សាុតាងបង្កា ញអាស័យដ្ឋា ន្ទ្ីលំគៅអ្ចិថ្ស្តន្ាយ៍គៅកតន្លងណាម្ួយ គរជំពាក់បំណល់គ្កសួង ឬគរជាអ្តីតអ្នកជួលផ្ទះ ឬជាជន្ត លគរស្នគ ល់ថា
បាន្ជួលផ្ទះរ ាតតគ្តូវបាន្គ្កសួងបញ្ចប់ការជួលផ្ទះគអាយ ន្ិង/ឬរឹបអ្ូសផ្ទះម្កវិញកនុងកំឡុងគពល ២ឆ្ន ំច៉ុងគគ្កាយគន្ះ។  

 

គតើមាន្អ្វីគកើតគឡើង គ្បសិន្គបើគ្ញៀវរបសខ់ញុំបងារភាពពពូន្យា ងខ្ល ំងកនងុផ្ទះ ឬឥរយិាចូលគរម្និ្ច៉ុះ?  

គ្បសិន្គបើភាពពពូន្យា ងខ្ល ំងរឺជាកាីកងវល់ គ្កសួងអាចគ្បាប់គ្ញៀវគអាយចាកគចញ។ គ្បសិន្គបើគ្ញៀវប ិគសធមិ្ន្ចាកគចញ 
គ្កសួងអាចគគ្បើជគគ្ម្ើសផ្លូវចាប់គ ើម្បីអ្ន្៉ុវតាគោលការណ៍គន្ះ។ 

គ្បសិន្គបើគ ញ្ៀវបងារន្ូវឥរិយាចូលគរម្ិន្ច៉ុះ គោកអ្នកអាចគ្បាបគ់្ញៀវរបស់គោកអ្នកគអាយចាកគចញ ឬទ្ូរសពទគលខ 131 444 គ ើម្បីស៉ុំជំន្ួយ 
ឬទ្ូរសពទម្កការិយាល័យលំគៅដ្ឋា ន្កនុងតំបន្់ ឬទ្ូរសពទប៉ុរគលិកស៉ុវតថិភាពផ្ទះរ ារបស់គោកអ្នកតាម្គលខ 1800 685 743។  

 

គ្កសួងក៏អាចគចញគសចកាីតណនំ្មបញ្ញជ គអាយគ្ញៀវបញ្ឈប់ឥរិយាគន្មះឬគធវើការបាឹង។ 
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គសចកាីតណនំ្មអាចបញ្ញជ ជន្គន្មះម្ិន្គអាយគ្បគ្ពឹតា ឬបញ្ឈប់ឥរិយាចូលគរម្ិន្ច៉ុះ។ គ្បសិន្គបើជន្គន្មះមិ្ន្តម្ន្ជាអ្នកជួលផ្ទះគទ្ 
គសចកាីតណនំ្មអាចរាប់បញ្ចូលទំាងការបញ្ញជ គអាយចាកគចញ។  

គ្បសិន្គបើគោកអ្នកមាន្គ្ញៀវត លបងារភាពពពូន្យា ងខ្ល ំង គ្កសួងអាចនឹ្ងគ្បាបគ់អាយគ្ញៀវចាកគចញ ឬអាចគចញ 
លិខិតគ្ពមាន្គលើការចូលទ្ីកតន្លងហាម្ឃាត់គដ្ឋយមាន្ការសហការន្ិងការយល់គ្ពម្ពីគោកអ្នក។ 

គ្កសួងក៏អាចគចញគសចកាីតណនំ្មគ ើម្បីគដ្ឋះគ្ស្នយការគ្បគ្ពឹតាខ៉ុសឆ្គងគលើកិចចគ្ពម្គគ្ពៀងជួលផ្ទះត លគោកអ្នក យកគៅបង្កា ញគ្ញៀវរបស់គោកអ្នក។ 
គោកអ្នកអាចគគ្បើគសចកាីតណនំ្មគន្ះគ ើម្បីគ្បាប់គ្ញៀវរបស់គោកអ្នកថា គរម្ិន្អាចស្នន ក់គៅផ្ទះរបស់គោកអ្នកគទ្ៀតគទ្។  

គតើគោលការណគ៍ន្ះពាកព់័ន្ធ ល់អ្នកជលួផ្ទះត លរសគ់ៅតំបន្់ដ្ឋចគ់្សយាលឬគទ្? 

វាពាក់ព័ន្ធ។ 

គោលការណគ៍ន្ះពាក់ព័ន្ធ ល់អ្នកជួលផ្ទះរ ាទំាងអ្ស់ ន្ិងគ្ញៀវទាំងអ្ស់ត លម្កស្នន ក់គៅផ្ទះរ ាកនុងត ន្ ីភារខ្ងគជើង។ 

 

ទ្ីតាំងការិយាល័យគ្កសួងលគំៅដ្ឋា ន្ ន្ងិគលខទ្រូសពទ 

Casuarina - Cascom Centre, Trower Road p: 08 8922 5542 

Darwin - RCG Centre, 47 Mitchell Street p: 08 8999 8814 

Palmerston - Highway House, Chung Wah Terrace p: 08 8999 4767 

Alice Springs–Level 1, Alice Plaza, 36 Todd Mall p: 08 8951 5344 

Tennant Creek - NT Government Centre, Peko Road p: 08 8962 4497 

Katherine - NT Government Centre, First Street p: 08 8973 8536 

Nhulunbuy - Shop 2 Arnhem House, Endeavour Square p: 08 8987 0533 

 


