្រកមលំេ��ន

ប��ញខ� �នអ� ក
ក��ងករណី�ន�រប
េណ�ញេចញពីលំេ��
ន

ប��ីេផ��ង��ត់�មួ យនឹងបទប្ប��ត� ិសំ�ន់ៗ
ៃន្រកមអ�ម័យរដ�
េ�រដ�
Massachusetts
្រកមអ�ម័យរដ� គឺ�ច�ប់សំ�ន់មួយែដលផ� លឱ
់ ្យអ� កជួ ល�នសិទ�ិទទួ លលំេ��នសមរម្យ។
ផ� ះជួ ល� ំងអស់្រត�វបំេពញ�មលក� ខណ�អ�ម័យែដលត្រម�វេ�យ្រកមអ�ម័យរដ� ។
ប�� ីេផ� �ង��ត់្រកមលំេ��ននឹងជួ យ�រ�រសិទ�ិរបស់អ�កក��ង�រទទួ លលំេ��នសមរម្យនិង�ន
សុវត� ិ�ព។
អ� កក៏�ចេ្របើ្រកមអ�ម័យរដ� េនះេដើម្បី�រ�រខ� �នអ� កពី�របេណ�ញេចញពីលេំ ��ន
ពីេ្រ�ះករណីកិច�បង់្រ�ក់របស់អ�កេលើ�រជួ លលំេ��នគឺ
ែផ� កេលើករណីកិច�របស់��ស់ផ�ះក��ង�រែថរក�ផ� ះេ�ះក��ង��ន�ពល� ្របេសើរ។
្របសិនេបើអ�កកំពុង្របឈមនឹង�របេណ�ញេចញពីលេំ ��នេ�យមូ លេហតុមន
ិ �នបង់ៃថ� ឈ� �ល
ឬបេណ�ញេចញេ�យ��នកំហុសេទ
�របេណ�ញ
េ�ះប�� ីេផ� �ង��ត់េនះ�ចជួ យអ� កក��ង�រេ្រត�មេរៀបចំករណីរបស់អ�ក�ន។

េចញេ�យ��នកំហុស

គឺសំេ�ដល់ករណីែដល��ស់ផ�ះបេណ�ញអ� កជួ លែដលពុំ�ន្រប្រពឹត�ិកំហុសអ� ី� ំងអស់
េចញពីលំេ��ន។

្របសិនេបើអ�ក�ចប��ញេ��ន់េ�្រកម� ��ស់ផ�ះ�នដឹងអំពី��ន�ពមិនល� ៃនលំេ��ន
មុនេពលអ� ក�នប�្ឈប់�របង់្រ�ក់ជួលផ� ះ
េ�ះេ�្រកមមិន�ចប��ប់ឱ្យេរ �សេចញពីលំេ��នេ�ះេទ។
េ�្រកម�ចប��ប់ឱ្យអ� កបង់្រ�ក់ែតេលើចំែណកខ� ះៃន�រជួ ល
ែដល��ស់ផ�ះអះ�ង�អ� កជំ�ក់�ត់ប៉ុេ�
� ះ។
ឬក៏
េ�្រកម
�ចប��ប់ឱ្យ��ស់ផ�ះ្រត�វបង់្រ�ក់មកឱ្យអ� កវ �ញ
ពីេ្រ�ះអ� ក�នរស់េ�ក��ងលំេ��នែដល�ន��ន�ពមិនល� ្របេសើរ។
��ស់ផ�ះេ�ែត្រត�វបង់្រ�ក់មកឱ្យអ� ក
េបើេ�ះបី�ប��េ�ះ្រត�វ�នជួ សជុលេហើយក៏េ�យ។
េ�្រកមក៏�ចប��ប់ឱ្យ��ស់ផ�ះេធ� �
ើ រជួ សជុល��ន�ព�្រកក់េ�ះផងែដរ។
ជួ រេ��ង��ំៃនប��ីេផ��ង��ត់្រកមលំេ��នសំេ�េលើច�ប់។
�គឺ្រកមអ�ម័យែដលស� ិតក��ង្រកមៃនបទប្បញត� ិៃនរដ�
សូ មេមើល្រកមអ�ម័យេលើអន�ញ

www.mass.gov/eohhs/docs/dph/regs/105cmr410.pdf.
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រេបៀបេ្របើប��ីេផ��ង��ត់្រកមលំេ��ន
�រេស�ើសុំ�រ្រត� តពិនិត្យ្រកម

មនុស្ស្រគប់��េ�ក��ងរដ� Massachusetts �នសិទ�ិេស� ើសុំឱ្យម�ន� ្រី ត� តពិនិត្យលំេ��នរបស់ពួកេគ
េដើម្បីេធ� ើឱ្យ្រ�កដ�លំេ��នរបស់េគអនុេ�មេ��ម�រកំណត់របស់្រកម។
គណៈ្រគប់្រគងសុខ�ពៃនទី្រក �ងឬតំបន់របស់អ�ក
ឬែផ� កផ� លេ់ ស�កម� ្រត� តពិនិត្យ្រត�វអនុវត� �រ�រ្រត� តពិនិត្យអនុេ�ម�ពេនះ។
មុនេពលអ� កេ�េ��ន់អ�ក្រត� តពិនិត្យ
�ជេ្រមើសល� ែដលអ� ក្រត�វផ�ល់ឱ�សដល់��ស់ផ�ះឱ្យេធ� �
ើ រជួ សជុល��។
្របសិនេបើ
��ស់ផ�ះរបស់អ�កបដិេសធេធ� ើ�រជួ សជុល អ� ក�ចេ�គណៈ្រគប់្រគងសុខ�ពមូ ល��នរបស់អ�ក
ឬែផ� កផ� លេ់ ស�កម� ្រត� តពិនិត្យ េដើម្បីេធ� ើ�រ្រត� តពិនត
ិ ្យេមើល។
្របសិនេបើ
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ន�ក់�ក្យបណ�ឹង្រប�ំងនឹងអ� កស្រ�ប់�របេណ�ញេចញ
ឬ�រជួ ល ចូ រេស� ើស�
ុំ រ្រត� តពិនិត្យផ� ះរបស់អ�កឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើ�ន។ ��រ្របេសើរ
ែដលអ� ក្រត�វឱ្យ�ន�រ្រត� តពិនិត្យផ� ះមុនេពល�បរ �េច� ទៃនសវ��ររបស់អ�ក។
វ �ធី�យបំផុតេដើម្បី�ច�ក់ទងេ�អ� ក្រត� តពិនិត្យ�ន�ប់េ�ះគឺ្រត�វទូ រស័ព�េ���្រក �ងឬតំប
ន់របស់អ�ក។
អ� កក៏�ចរក�ននូ វព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ
េ�េលើអន�នផងែដរ។ េស� ើសុំអ�ក្រត� តពិនិត្យ្រកម ឬអ� ក្រត� តពិនិត្យសុខ�ព។

�របំេពញប��ីេផ��ង��ត់្រកមលំេ��ន
មុនេពលអ� ក្រត� តពិនិត្យមកដល់ផ�ះរបស់អ�ក
ចូ រេ្របើប��ីេផ��ង��ត់្រកមលំេ��នេ�ក��ងេសៀវេ�ព័ត៌�នេនះ។
ពិនិត្យេមើល�របំ�នេផ្សងៗេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
ែដលរ ួម�ន�ររ�េ�ភបំ�នេ�បរ �េវណរ ួម
ឬ�ររ�េ�ភបំ�ន�មួ យនឹង្របព័ន�អ�រែដល្រត�វ�នែចករ� ែលកេ�យអ� កជួ ល
(ដូ ច�
ទុេ�ទឹកនិង�៉សុីនកេ��)។
ចូ រសរេសរេ�ជួ រ�ងេឆ� ងនូ វ�លបរ �េច� ទ
ឬអ� កែដលេធ� ើ�រឱ្យ��ស់ផ�ះ�នដឹងអំពី�ររ�េ�ភបំ�ននីមួយៗេនះ។
ប��េ�ះ�នេកើត�នេ�េពលអ� ក��ស់ចូលមករស់េ�
ឬេ�េពលែដល��ស់ផ�ះថ��
ី នទិញអ�របស់អ�ក ចូ រសរេសរ�លបរ �េច� ទេ�ះ។

ែដល��ស់ផ�ះ
្របសិនេបើ

្របសិនេបើ
អ� ក្រត�វេ��ន់តុ��រ
��ន�រសំ�ន់ែដល្រត�វ្រ�ប់េ�្រកមអំពី��ន�ព
ែដល�នេកើត�នេ�េពលែដលអ� ក�ន��ស់ចូលមករស់េ�
ឬេ្រ�យេពលអ� ក�នចូ លមករស់េ�។

កត់្រ�ឯក�រអំពីប��

្របសិនេបើអ�ក�ចេធ� ើ�ន ចូ រថតរ ូបអំពី��ន�ពេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
្រត�វ្រ�កដ�រ ូបថតរបស់អ�កប��ញប���នច�ស់។
កត់្រ�ឯក�រនូ វ�លបរ �េច� ទែដលរ ូបថតេនះ្រត�វ�នថត។
េ�េពលែដលអ� ក្រត� តពិនិត្យមក�ន់ផ�ះរបស់អ�ក
ចូ រប��ញអ� ក្រត� តពិនិត្យនូ វប��េ�ះ។
អ� ក្រត�វ្រ�កដ�
អ� ក្រត� តពិនិត្យ�នសរេសរក��ងរ�យ�រណ៍្រកមអំពអ
ី � ីែដល�នេ�េលើប�� ីេផ� �ង��ត់របស់អ�ក។
អ� ក្រត� តពិនិត្យ្រត�វសរេសរ�ល់�ររ�េ�ភបំ�ន� ំងអស់។ �គឺ��រកំណត់េ�យច�ប់។
ប៉ុែន� អ� ក្រត� តពិនិត្យ�ចសរេសរប��ចូ លេ�ក��ងរ�យ�រណ៍
្របសិនេបើ�ត់េមើលេឃើញពីប��េ�ះ។
�ត់�ច�យ�រណ៍ែត្រតឹម��នសត� កណ��រឬក��តប៉ុេ�
� ះ
្របសិនេបើ�ត់េឃើញ�នស��ៃនពពួ កសត� � ំងេ�ះ។
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ឧ�ហរណ៍

�រទទួ ល�ន�រថតចម� ងរ�យ�រណ៍្រកម


ឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍
ទទួ លយកឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍្រកមមុនេពលអ� ក្រត� តពិនិត្យ�កេចញពីផ�ះរបស់អ�ក។
អ� ក្រត� តពិនិត្យ្រត�វចុះហត� េល�េ�ប��ប់ពី�ក្យ
“�នចុះហត� េល�និង�នប��ក់េ្រ�ម�រឈឺ�ប់និង�រពិន័យៃន�ររ�េ�ភបំ�ន។”
អ� ក្រត� តពិនិត្យ្រត�វផ� ល់ឱ្យអ� កនូ វឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍្រកម
មុនេពលពួ កេគ�កេចញពីផ�ះរបស់អ�ក។ ប៉ុែន� ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�នេស�ស
ើ ុំ�ពីពួកេគ។



រ�យ�រណ៍នង
ិ �រប��ប់ឱ្យជួសជុល
ពីរបីៃថ� េ្រ�យមក
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក�ចនឹងទទួ ល�នឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍
ប��ឱ្យេធ� ើ�រជួ សជុល។ អ� កក៏�ចទទួ ល�នឯក�រ� ំងពីរេនះ�មៃ្របសណីយ៍ផងែដរ។

និង

ប��ឱ្យេធ� ើ�រជួ សជុលកំណត់នូវ�លបរ �េច� ទ ឬចំនួនេពលេវ� ែដល��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វជួ សជុលេលើ
�ររ�េ�ភបំ�នេ�ះ។
្របសិនេបើអ�កមិន�នទទួ លប��ឱ្យេធ� ើ�រជួ សជុល�មៃ្របសណីយ៍េទ
ចូ រ�ក់ទងេ�អ� ក្រត� តពិនិត្យ
ឬេ��ន់គណៈ្រគប់្រគង
និងេស� ើសុំឯក�រថតចម� ងរ�យ�រណ៍និងប��ឱ្យេធ� ើ�រជួ សជុល។


�រជូនដំណង
ឹ ដល់��ស់ផ�ះ
ចូ រេស� ើសុំគណៈ្រគប់្រគងសុខ�ពឬែផ� កផ� លេ់ ស�កម� ្រត� តពិនិត្យ ឱ្យផ� លឱ
់ ្យអ� កនូ វឯក�រថតចម� ងៃន
“ប��ន់ៃដទទួ លស្រ�ប់�រ្រតឡប់ វ �ញៃនេស�កម� ចំេ�ះ��ស់ផ�ះ។”
ប��ន់ៃដទទួ លប��ញ���ស់ផ�ះ�នទទួ លរ�យ�រណ៍និងប��ឱ្យេធ� �
ើ រជួ សជុល
និង�លបរ �េច� ទែដល�ត់ទទួ ល�នឯក�រ� ំងពីរេនះ។



�រប��ក់រ�យ�រណ៍្រកម
េដើម្បីេ្របើរ�យ�រណ៍េនះក��ងករណីសំណុំេរឿងរបស់អ�ក
�គួ រ�នហត� េល�េដើមរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យប��ប់ព�
ី ក្យ
“�នចុះហត� េល�និង�នប��ក់េ្រ�ម�រឈឺ�ប់និង�រពិន័យៃន�ររ�េ�ភបំ�ន។”
្របសិនេបើពុំ�នេទ
ចូ រយកឯក�រថតចម� ងរបស់អ�កេ��ន់គណៈ្រគប់្រគងសុខ�ពឬែផ� កេស�កម� ្រត� តពិនិត្យេដើម្បីេធ� ើ
�រប��ក់។
្របសិនេបើ
អ� កមិន�ចទទួ ល�ន�រប��ក់េលើរ�យ�រណ៍្រកមេទ
ចូ រយក�េ�តុ��រេហើយេស� ើសុំឱ្យេ�្រកមពិនិត្យេមើលែតម� ង។

�រដឹងពីជេ្រមើសរបស់អ�ក
អ� ក្រត�វអនុ��តឱ្យ��ស់ផ�ះចូ លេ�ក��ងផ� ះ��ក់េ�របស់អ�កេដើម្បីេធ� �
ើ រពិនិត្យ និងេធ� ើ�រជួ សជុល។
េនះ��រកំណត់េ�យច�ប់។
��ស់ផ�ះ្រត�វ�ន�រអនុ��តឱ្យចូ លក��ងផ� ះរបស់អ�កពីអ�ក។
តុ��រលំេ��ន �ទូ េ� ត្រម�វឱ្យ��ស់ផ�ះ្រត�វជូ នដំណឹងេ�អ� កជួ ល�៉ងតិច 24 េ�៉ង
មុនចូ លេ�ក��ងផ� ះ។
រយៈេពលជូ នដំណង
ឹ �ចខ� ី�ងេនះ
្របសិនេបើ�នប��ប��ន់
ដូ ច��រេលចទឹក�េដើម។
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះខក�នក��ង�រែកត្រម�វប��ក��ងរយៈេពលែដល�នប��េ�យគណៈ្រគប់្រគងសុ
ខ�ព ឬែផ� កេស�កម� ្រត� តពិនិត្យ ចូ រ�ក់ទងេ�អ� ក្រត� តពិនិត្យ។ េស� ើស�
ុំ រ្រត� តពិនិត្យឡេឡើង វ �ញ។
អ� កក៏�ចែស� ងរកនូ វជេ្រមើសេផ្សងេទៀត។
អ� ែី ដលអ� ក�ចេធ� ើ�ន
និងអ� ីែដលអ� កចង់េធ� ើគឺ�្រស័យេលើ��ន�ពរបស់អ�ក។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពីជេ្រមើសរបស់អ�ក
្របសិនេបើ��ស់ផ�ះបដិេសធេធ� ើ�រជួ សជុល
សូ មេមើលេគហទំព័រ
MassLegalHelp.org:
MassLegalHelp.org/housing/private-housing/ch8/options-if-your-landlord-refuses-to-makerepairs
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្របសិនេបើអ�ក�នសំណុំេរឿងេ�តុ��រ ចូ រេ្របើរ�យ�រណ៍្រកមេនះ
សូ មយកមក�មួ យនូ វឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍្រកមរបស់អ�ក្រត� តពិនិត្យ
ែដល�នប��ក់េ��ន់តុ��រេ��លបរ �េច� ទសវ��រ។
េ�េពលដល់េវនរបស់អ�ក្រត�វប��ញអំពីសំណុំេរឿងរបស់អ�ក៖


�ប់េផ� ើមេ�យេរៀប�ប់នូវប��ែដលធ� ន់ធ�រ�ងេគេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
អំពី៖

ចូ រ្រ�ប់េ��ន់េ�្រកម

1) រយៈេពលយូរប៉ុ�
� ែដលេកើត�ននូ វប��� ំងេនះ
2) េ�េពល� និង�មរេបៀប� ែដល��ស់ផ�ះ�នដឹង ឬគួ រ�នដឹងអំពីប��� ំងេនះ និង
3) េតើដំ�ក់�លអ� ីខ�ះ េបើ�ន ែដល��ស់ផ�ះ្រត�វអនុវត� េដើម្បីជួសជុលប��� ំងេ�ះ។


ប��ញេ�្រកមនូ វរ ូបថតៃន��ន�ពមិនល� � ំងេ�ះ
េហើយ្រ�ប់ដល់េ�្រកម�េតើរ ូបថត� ំងេនះ្រត�វ�នថតេ�េពល�។
ចូ រេ្របើរ ូបថតច�ស់
1
ឬ
2
អំពីប��នីមួយៗប៉ុេ�
� ះ។
ពុំែមនចំនួនរ ូបថតែដល�ប��ស្រ�ប់េ�្រកមេ�ះេទ។
ប��ញដល់េ�្រកមនូ វឯក�រថតចម� ងៃនរ�យ�រណ៍្រកមរបស់អ�ក។



អ� ែី ដល�នេ�ក��ងរ ូបថត

្រ�ប់ដល់េ�្រកមអំពី�រលំ�កៃន��ន�ពមិនល� ែដលេកើត�នចំេ�ះអ� ក។
ឧ�ហរណ៍
េបើ�៉សុីនកេ��មិនដំេណើរ�រល�
េហើយបង� �ច�នខ្យល់ចូល
ចូ រ្រ�ប់េ�្រកម�េតើកូនៗរបស់ខ���
ំ នជំងឺ���យ
ឬ�េតើអ�ក្រត�វចូ លេគងេ�ក��ងផ� ះ�យជិតច���នេដើម្បីឱ្យ�ន�ពកក់េ��។ ្របសិនេបើ ច���នខូ ច
េហើយអ� កមិន�ចចម� ិន��រ
ចូ រ្រ�ប់េ�្រកម�េតើអ�ក្រត�វចំ�យលុយែថម
េដើម្បីទញ
ិ ��រឆ� ិន្រ�ប់
ឬ្រត�វេ��ំ��រេ��ងេ្រ�។
្រត�វ្រ�ប់ឱ្យេ�្រកមដឹង�អ� កឬ្រគ� �ររបស់អ�កខក�នមិន�នេ���
ឬេ�េធ� ើ�រ�រ
ឬមិន�នេគង�េដើម។



ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មអំពីសិទ�ិ�មផ� វ� ច�ប់របស់អ�ក
និងរេបៀបែដលអ� កប��ញសំណុំេរឿងរបស់អ�កក��ងតុ��រ សូ មេមើលេគហទំព័រ MassLegalHelp.org at:
MassLegalHelp.org/housing/private-housing/ch13/important-legal-defenses-andcounterclaims
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ប��ីេផ��ង��ត់្រកមលំេ��ន
��ន�ពែដល��ស់ផ�ះ្រត�វជួសជុលក��ងអំឡ
� ងេពល 24 េ�៉ង

អនុេ�ម�ម្រកមអ�ម័យរដ� �ររ�េ�ភបំ�ន�ងេ្រ�មេនះគឺ�លក� ខណ�ែដល�ច “បង� រេ្រ�ះ��ក់”
ដល់សុខ�ពរបស់អ�កនិង្រគ� �រ
េហើយែដល��ស់ផ�ះ្រត�វជួ សជុលក��ងរយៈេពល
24
េ�៉ង។
អ� ក�ចរកេមើល�ររ�េ�ភបំ�ន� ំងេនះេ�ក��ងបទប្ប�� ត� ិៃន្រកមរដ� Massachusetts ្រតង់ែផ� ក 105
C.M.R. §410.750។
�លបរ �េច� ទែដល
��ស់ផ�ះ�ន
ដឹងពី�ររ�េ�ភបំ�
ន

ចូ រគូ ស ្របសិនេបើ�ររ�េ�ភបំ�នេកើត�ន

្រកមអ�ម័
យ
ែផ� ក
(េ�105
C.M.R.)

___________

 កេ��មិន្រគប់្រ�ន់។ (សូ មេមើលទំព័រ 8)

410.201

___________

 �រ�ញ់ខ្យល់ ឬ�ក់កែន� ង�៉សុីនកេ��
ឬ�៉សុីនកេ��ទឹកេ�កែន� ងមិន្រតឹម្រត�វ។

410.200B,
202

___________

 ��នអគ� ិសនី ឬឧស� ័ន។

410.354

___________

 ��នឬ�នកែន� ងឌុយេ�តអគ� ិសនី
ឬេភ� ើងបំភ�ឺេ�បរ �េវណរ ួមមិន្រគប់្រ�ន់។

410.250(B),
251(A), 253,
254

___________

 បិទនិង/ឬមិន�នជួ សជុលអគ� ិសនី ឧស� ន
័ ឬទឹក។

410.750(C),
410.354

___________

 ��ន�រផ� ត់ផ�ង់ទឹក��ត។

410.180

___________

 ��ន្របព័ន�ដំេណើរ�របង� ន់ឬ្របព័ន�បង� �រទឹកកខ� ក់។

410.150(A)
(1 ), 300

___________

 ្រចកេចញមិន្រគប់្រ�ន់ ដូ ច�ឧបសគ� ៃន្រចកេចញ
ផ� វ� ឆ� ង�ត់ ឬក��ងបរ �េវណរ ួម
ក��ងេពលអ� ក្រត�វេចញក��ងករណីប��ន់។

410.450-452

___________

 ��ន ឬ�នេ�រ�ក់��រចូ ល� ំងក��ងផ� ះឬអ�រមិន
្រគប់្រ�ន់។

410.480(D)

___________

 �រេកើនេឡើងៃនស្រ�មឬ�ពកខ� ក់ ែដលបង� រ���រ
ឬជ្រមកៃនពពួ កសត� កណ��រ សត� ល�ិត ឬសត� ចៃ្រងេផ្សងេទៀត
ឬែដល�ចបង� រ�ឧបទ� េហតុ ឬជំងឺេផ្សងៗ។

410.600,
601, 602

___________

 គំរ ូ��ព
ំ ណ៌ែដលេក� ង�យុេ្រ�ម 6 ���
ំ ចប៉ះដល់។

105 C.M.R
460, G.L. c.
111, §§190199

___________

 វ ��រៈៃនដំបូល ្រគឹះ ឬរច�សម� ័ន�េផ្សងេទៀត
ែដល�ចប�
� លឱ្យេឆះ រ�ក់ ឆក់ ឧបទ� េហតុ
ឬេ្រ�ះ��ក់េផ្សងៗ។

410.500

___________

 �រតំេឡើងឬ�រទុក�ក់ឧបករណ៍អគ� ិសនី រ� ូ�៉េនទឹក
ឬ�៉សុីនកេ��មិន្រតឹម្រត�វ ែដល�ចប�
� លឱ្យ�ន
អគ� ីភ័យ េឆះ ឆក់ ឧបទ� េហតុ ឬេ្រ�ះ��ក់េផ្សងៗ។

410.351

___________

 ��នឬ�នទឹក្រត�ក់ឬទឹកេ��្រគប់្រ�ន់ (រ ួម� ំងបរ ��ណ
ស��ធ និងសីតុណ��ព) ស្រ�ប់រយៈេពល 24 េ�៉ង
ឬយូរ�ងេនះ។

410.180, 190
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___________

 ��នឧបករណ៍�ប់ែផ្សង
410.482
ឬ្របព័ន�ជូ នដំណឹង�បូ នម៉ូ ណូអុកសុីនដំេណើរលំ�ប់លំេ�យ
ល� ។

___________

 វ ��រៈេលើប រ ���រៃនអ�រ�មួ យ ែដល�ចបេ�� ញ
ធូ លី�េប៉ស� �។

410.353

___________

 �ររ�េ�ភបំ�ន�េផ្សងេទៀតេលើ្រកមអ�ម័យ ែដល
អ� ក្រត� តពិនិត្យ
េឃើញ��នេ្រ�ះ��ក់ដល់សុខ�ពឬសុវត� ិ�ព។

410.750(P)

លក� ខណ�ែដល��ស់ផ�ះ្រត�វជួសជុលក��ងរយៈេពល 5 ៃថ�

្របសិនេបើ�ររ�េ�ភបំ�ន�មួ យដូ ច�ងេ្រ�មេនះេកើត�នេ�ក��ងផ� ះ��ក់េ�របស់អ�ក
��ស់ផ�ះ្រត�វជួ សជុលក��ងរយៈេពល 5 ៃថ� ប��ប់ព�
ី រជូ នដំណឹង។
___________

 េផើង�ង�នេ�ផ� ះ�យតូ ចេពក ឬេផើង�ង�ន ច���ន 410.100
ឬឡរកេ��មិនដំេណើរ�រល� េទ។

___________

 េផើងទឹក �ងទឹក ឬក�ល��ឈូ កងូ តទឹកក��ងបន� ប់ទឹកមិន
ដំេណើរ�រល� េទ។

410.150(A)(2)
និង (3)

___________

 ��នឬ�នប��ន់ៃដ��នសុវត� ិ�ព
ឬរ�ំង�រ�រដំបូលចូ លអ�រ ដំបូល ផ� វ� េដើរ
ឬកែន� ងដូ ច��េនះេផ្សងេទៀត។

410.503(A)
and (B)

___________

 វ ��រៈ�មួ យេលើ្របព័ន�អគ� ិសនី រ� ូមីេណទឹក ឬ�៉សុីនកេ��
ែដលរ�េ�ភបំ�ន “ស� ង់�រែដលទទួ ល��ល់�ទូ េ�”
ប៉ុែន� មិនបង� រ��និភ័យ��មៗេទ។

410.750(O)(3)

___________

 សត� ក��ត សត� ល�ិត ឬសត� កេកេផ្សងេទៀត ែដលចូ លមកក��ង 410.550
អ�រេ�ពីរឬេ្រចើនបន� ប់។
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លក� ខណ�ែដល��ស់ផ�ះ្រត�វជួសជុលក��ងរយៈេពល 30 ៃថ�
្របសិនេបើ �ររ�េ�ភបំ�ន�ងេ្រ�មេកើត�នេ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក
េ�ះ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វជួ សជុល ឬផ� ល់ប រ ���រឬេស�កម� ដូចេរៀប�ប់�ងេ្រ�មក��ងរយៈេពល 30
ៃថ� ប��ប់ពី�រជូ នដំណឹងអំពីប��។

ផ�ះ�
យ
_______

 េផើងទឹក្រត�វ�នទំហំធំ្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�ង�ន �ក់ទឹកេ�� ឬ្រត�ក់
និង�ចបង� �រទឹក�ន្រតឹម្រត�វ។

410.100
(A)(1),
410.350
(A)

_______

 ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់ច���ននិងឡក��ង��ន�ពដំេណើរ�រល�
(េលើកែលងែតកិច�្រពមេ្រព�ងត្រម�វឱ្យអ� កផួ ល្រត�វទិញេ�យខ� �នឯង)។

410.100
(A)(2)

_______

 េផើងទឹក� ំងអស់ ទូ ទឹកកក ច���ន
410.351
និងបរ ���របេ�� ះេភ� ើងេ�យេ្របងឬឧស� ័នែដល��ស់ផ�ះ�នបំ�ក់� ំងអស់្រត�វ
ស� ិតក��ង��ន�ពដំេណើរ�រល� ។

_______

 �៉ងេ�ច�ស់អំពូលេភ� ង
ើ �ប់ពិ�នែដលដំេណើរ�រល� មួ យ
និង្រពីែបងែចកេភ� ើងេ�េលើជ��ង
ំ ពីរ្រត�វ�នផ� លឱ
់ ្យ។

410.251

_______

 ក្រ�លឥដ� ្រត�វែតេស� ើល� មិនេ្របះ និងមិន្រ�បទឹក។ ក្រ�ល្រពំ
េ�េលើក្រ�លឥដ� ្រត�វមិនជក់ទឹកនិង�រ�រទប់ទឹក។
ក្រ�លេឈើ្រត�វ�ន�ពធននឹងទឹកនិង��ន��មេ្របះ។

410.504

_______

 ្រត�វ�នបរ �េវណនិងកែន� ង្រពីេភ� ើង្រតឹម្រត�វេដើម្បី�ក់ទូទឹកកក។

410.100
(A)(3)

បន� ប់ទឹក

��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល៖់

___________

 បង� ន់មួយក��ង��ន�ពល� េ�ក��ងបន� ប់មួយ
ែដលមិនេ្របើស្រ�ប់�ររស់េ� �រស្រ�ក �រចម� ិន��រ
ឬ�របរ �េ�គ��រ។

410.150(A)
(1)

___________

 េផើងទឹកមួ យក��ង��ន�ពល� ។

410.150(A)
(2)

___________

 កែន� ងងូ តទឹក�ញ់��ឈូ កឬ�ងទឹកមួ យក��ង��ន�ពល�
េ�ក��ងបន� ប់មួយ ែដលមិនេ្របើស្រ�ប់�ររស់េ� �រស្រ�ក
�រចម� ិន��រ ឬ�របរ �េ�គ��រ។
 អំពូលេភ� ើង�ប់ពិ�នក��ង��ន�ពល� មួ យ។

410.150(A)
(3)

___________

 �រេចញចូ លខ្យល់្រគប់្រ�ន់។ សូ មេមើលែផ� កេភ� ើងនិង�របឺតខ្យល់
េ��ងេ្រ�ម។

410.280

___________

 ក្រ�លឥដ� ្រត�វ�បេស� ើ មិន្រស� ប និង�នគ្រមប�រ�រទឹក។

410.504(A)

___________

 ជ��ំង្រត�វមិន្រស� បទឹក �រ�រទឹក្រ�ប និងស��ររេ�ង�នកម� ស់
�៉ងតិច 4 ហ� ីត។ ជ��ំងេ�ពីេលើ�ងទឹក�នទឹក�ញ់��ឈូ ក
ឬ�នដងទឹក�ញ់��ឈូ ក្រត�វមិន្រស� បទឹក �នបិទគ្រមប
�រ�រ្រ�បទឹកកម� ស់�៉ងតិច 6 ហ� ីត។

410.504(B)
និង (C)

___________

 បន� ប់នីមួយៗែដល�នបង� ន់ �ងទឹក ឬទឹក�ញ់��ឈូ ក
្រត�វ�ន��រ�ចបិទ�ន។

410.150(A)
(4)

___________

0

ទឹក

410.252

��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល៖់

__________  ទឹក្រគប់្រ�ន់�មួ យនឹងស��ធហូ រល� មេដើម្បីបេំ ពញនូ វត្រម�វ�រ
្រប�ំៃថ� របស់អ�ក។

410.180
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__________  ទឹកេ��្រគប់្រ�ន់ែដល�នសីតុណ��ពចេ��ះពី 110 និង 130 �រ �នៃហ�
េ�យ�នស��ធហូ រល� មស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់្រប�ំៃថ� ។
្របសិនេបើអ�ក�នកិច�្រពមេ្រព�ងជួ លែដលែចង�អ� ក្រត�វផ� ល់ទឹកេ��
េ�ះ��ស់ផ�ះនឹងមិនផ� ល់ទឹកេ��េទ ប៉ុែន� ្រត�វផ� ល់�៉សុន
ី កេ��ទឹកេ��។

410.190

__________  �៉សុីនទឹកេ��ែដលហួ តេ�បំពង់ែផ្សង ឬរន� ខ្យល់េចញេ�េ្រ�។
េបើ�៉សុីនកេ��េ្របើអគ� ិសនី �មិនត្រម�វឱ្យ�នបំពង់ែផ្សងេទ។
ឧបករណ៍កេ��ទឹកែដល�នអ�
� តេភ� ើង�រ ��ស់គឺខុសច�ប់។

410.202

__________  បង� ន់ េផើងទឹក េផើងទឹក�ង�ន ឬ�ងទឹក ្រត�វ��ប់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ
េ��ន់ែខ្សទឹកេ��និងទឹក្រត�ក់។ ពួ កេគ្រត�វ��ប់ឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វ
េ��ន់ប�
� ញបង� �រទឹកអ�ម័យ។

410.350

__________  ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់និងបង់ៃថ�ទឹក។ ប៉ុែន� ��ស់ផ�ះ

G. L. c. 186,
§14; G.L. c.
186, §22;
410.180,
410.354(D)

__________  ��ស់ផ�ះក៏្រត�វអនុ��តឱ្យអ� ក�ចេមើល�ឡិ�ទឹក ែដល�ក់ព័ន�េ�

410.354(E)

�ចេចញវ �ក� ័យប្រតេ�អ� កជួ លស្រ�ប់ៃថ�ទឹកនិងលូ ទឹកកខ� ក់ែតក��ងករណី
ែដលអ� កជួ ល�នចូ លេ�េ�ក��ងផ� ះេ�ឬេ្រ�យៃថ�ទី 16 ែខមី� ��ំ2005
េហើយ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះ�ន៖
a) ដំេឡើងនិងកំពុងែថរក��ឡិ�ទឹកែដល�ស់ប រ ��ណទឹកចូ លេ�ែតស្រ�
ប់ផ�ះរបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ
b) ដំេឡើងឧបករណ៍សន្ស ំទឹកហូ រយឺតេ�េលើ��ឈូ កងូ តទឹក
ក�ល�៉សុីនរ� ូ� �េណ និងបង� ន់េ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក
c) កំណត់អំពី�រេរៀបចំ�របង់្រ�ក់ៃថ�ទឹករ�ងអ� កនិង��ស់ផ�ះ
�៉ងលម� ិតេ�ក��ងកិច�្រពមេ្រព�ងជួ លផ� ះ និង
d) �ក់ឯក�រប��ក់េ�គណៈ្រគប់្រគងសុខ�ពមូ ល��ន
ឬ��ក់�រទទួ លបន��កអនុវត� ្រកមអ�ម័យរដ� ែដល
ែចង�ផ� ះរបស់អ�ក្រសបច�ប់និងបំេពញ�មលក� ណត្រម�វៃន្រកម។
នឹងផ� ះរបស់អ�ក ដូ ចេនះេបើ�ំ�ច់ អ� ក�ចេធ� ើ�រពិនិត្យេមើល�ព
្រតឹម្រត�វៃន�ឡិ�ទឹក�ន។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីច�ប់ស�ីពី�ឡិ�ទឹក សូ មេមើល៖
េតើេពល�វ �ក� យប្រតទឹក�ចផ�ល់��ល់េ�អ� កជួល�មច�ប់ស�ីពី�រ្រគប់្រគង
ទឹក? www.MassLegalHelp.org/housing/booklets/water-law

___________

�ប់ពីៃថ� ទ1
ី 6 ែខក�� ដល់ៃថ�ទី14 ែខមិថុ� ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់ឧបករណ៍
ឬបរ ���រេដើម្បីកេ��ដល់្រគប់ “បន� ប់�ចរស់េ��ន” និងបន� ប់ទឹក
�៉ងេ�ច�ស់៖
ក្រមិត 68 �� រ �នៃហេ�ចេ��ះពីេ�៉ង 7 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 11 ៃថ�្រតង់
ក្រមិត 64 �� រ �នៃហេ�ចេ��ះពីេ�៉ង 11 ៃថ�្រតង់ដល់េ�៉ង 7្រពឹក។
 “បន� ប់�ចរស់�ន” សំេ�ដល់បន� ប់េ្របើស្រ�ប់រស់េ� េគង ចម� ិន��រ
ឬបរ �េ�គ��រ។


___________

 ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់និងែថរក�បរ ���រកេ��ឱ្យដំេណើរ�រល� ។

410.351

___________

 កែន� ង�ក់�៉សុីនកេ��្រត�វ�នក��របូ មខ្យល់ឬរន� បេ�� ញខ្យល់េ��ងេ្រ�។
្របសិនេបើ�៉សុីនកេ��េ្របើអគ� ិសនី �ពុំ�ំ�ច់�នក��បូ មខ្យល់េទ។

410.202

___________

 ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់និងទូ �ត់្រ�ក់ស្រ�ប់�រកេ�� េលើកែលងែតអ� ក�ន
ចុះហត� េល�េលើកិច�្រពមេ្រព�ងែដលកំណត់�អ� កទទួ លបន��ក
េលើចំ�យេលើ�រកេ��។

410.201

___________

់ េ��
 សីតុណ��ពមិន្រត�វេលើសពីក្រមិត 78 �� រ �នៃហេទ ក��ងេពលផ� លក
�ក៏េ�យ។

410.201

កេ��

___________

410.200-201
410.200-201

េភ� ើងនិងខ្យល់
___________

 ្រគប់បន� ប់្រត�វ�នបង� �ច ក�� ក់ពន� ឺ ��រ
ឬបង� �ចខ្យល់េ�ក��ងជ��ំង�ងេ្រ�ឬដំបូល ែដល�យេបើក�៉ង�ន 4%
ៃនបរ �េវណបន� ប់ ឬបំ�ក់្របព័ន�ខ្យល់្រគប់្រ�ន់។
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410.280

___________

 បន� ប់នីមួយៗ្រត�វ�នក�� ក់��ឬក�� ក់ឆ��ះែដល�ចឱ្យ
ពន� ឺចូលពី�ងេ្រ��ន។ ទំហំៃនក�� ក់្រត�វែតស��្រតេ�នឹងបរ �េវណ
�៉ងេ�ច�ស់�ន 8% ៃនបរ ��្រតៃនបន� ប់េ�ះ។ ករណីេនះមិន
អនុវត� ចំេ�ះបន� ប់ទឹក ឬផ� ះ�យែដល�នទំហំតូច�ង 70 ហ� ីត�េរ�េទ។

410.250(A),
410.251,
410.257

___________

 អ�រែដល�នបន� ប់�ប់ពី 10 េឡើងេ�
្រត�វ�ន្របព័ន�េភ� ើងសេ���ះប��ន់េ�ក��ងបន� ប់និងេ�េ្រ�បន� ប់។

410.483

អគ� ិសនី ែខ្សេភ� ើង និងឧស�ន
័
___________

 ��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់និងទូ �ត់េលើៃថ�អគ� ិសនីនិងឧស� ័ន
410.354(A)
េបើផ�ះរបស់អ�កមិន�ន�ឡិ��ស់��ល់ខ� �ន ឬអ� កមិន�នកិច�្រពមេ្រព�ងជួ ល
ែដលកំណត់�អ� ក្រត�វទូ �ត់ចំ�យស្រ�ប់អគ� ិសនីនិងឧស� ័ន។

___________

 េស�អគ� ិសនី្រត�វផ� ល់ឱ្យ�ន្រគប់អំែព្រសប�មត្រម�វ�រ�ក់ែស� ងរបស់អ�ក។

410.255

___________

 ក��ងបន� ប់�ង
ំ អស់េ្រ�ពីផ�ះ�យនិងបន� ប់ទឹក ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វផ� ល់៖
- ្រពីេភ� ើង�ប់ជ��ំង 2 កែន� ងេផ្សង�� ឬ
- េ្រគ�ង្រប�ប់អគ� ិសនី 1 ឈុត និង្រពីេភ� ើង�ប់ជ��ំង 1។

410.250(B)

��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វផ�ល់និងទុកេ្រគ�ង្រប�ប់អគ� ិសនី និងកុង�ក់ ែដលអនុ��តឱ្យ
�រេ្របើ្រ�ស់�នសុវត� ិ�ពនិងសមរម្យស្រ�ប់៖
___________

 បន� ប់េ�កសេម� �កបំ�ក់។

410.253(A)

___________

 បន� ប់ស��ក��រ។

410.253(A)

___________

 ផ� វ� េដើរក��ងផ� ះ ជេណ�ើរ ្រចកេដើរ�ប់��រ និង្រចកេដើររ ួម។

410.253(A)

___________

 ទីកែន� ង�ក់សេម� �កបំ�ក់ឬ��ំង។

410.253(A)

___________

 បន� ប់�ក់ឥ��ន់។

410.253(A)

___________

 �ន�ល។

410.253(A)

___________

 ជេណ�ើរ�ងេ្រ� និងផ� វ� ឆ� ង�ត់។

410.253(A)

___________

 ែខ្សេភ� ើងមិន្រត�វ�ក់េ្រ�ម�ត់ក្រ�ល្រពំ ឬគ្រមបក្រ�លឥដ� េផ្សងេទៀត
ឬ�ត់�ម��រេទ។

410.256

___________

 ែខ្សេភ� ើងបេ�
� ះ�សន� មិន�ចេ្របើ�នេទ។ ប៉ុែន� អ� ក�ចេ្របើែខ្សេភ� ើង
បែន� ម�ងេ្រ�ស្រ�ប់ឧបករណ៍ឬ្រប�ប់្រប�រចល័ត�ន។

410.256

េសៀវេ�ព័ត�
៌ ន2 ▲ 9

េ�លំេ��នែដល�នផ�ះេលើសពីមួយ ��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វផ�ល់េភ� ង
ើ បំភ�ឺ្រគប់្រ�ន់ 24 េ�៉ង
ក��ងមួ យៃថ� េ�ក��ងបរ �េវណរ ួមដូ ច�ងេ្រ�ម៖
_______

 ៃផ��ងក��ងផ� វ� ឆ� ង�ត់។

410.25
4(A)

_______

 ផ� វ� េដើរក��ងផ� ះ។

410.25
4(A)

_______

 ជេណ�ើរ។

410.25
4(A)

_______

 េ�ក��ងអ�រែដល�ន 3 ផ� ះ ឬតិច�ងេនះ េភ� ើងបំភ�ឺេ�ក��ងជេណ�ើរ
ផ� វ� ក��ងផ� ះរ ួម និង្រចកឆ� ង�ត់រ ួមេផ្សងេទៀត
�ច�ក់ែខ្សេភ� ើងពីផ�ះែដលេ�ែក្បរេ�ះ។

410.25
4(B)

��ស់ផ�ះ្រត�វទូ �ត់ៃថ� អគ� ិសនីស្រ�ប់�របំភ�ឺេ�ះ ្របសិនេបើអ�កមិន�ន
កិច�្រពមេ្រព�មែដលកំណត់�អ� ក្រត�វបង់ស្រ�ប់�។
��ស់ផ�ះក៏្រត�វ្រ�ប់អ�កជួ លេផ្សងេទៀតេ�ក��ងអ�រអំពីកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ។
_______

 អ�រែដល�នផ� ះចំនួន 10 ឬេ្រចើន�ងេនះ
G.L. c.
្រត�វ�ន�រប្រម �ងទុកេភ� ង
ើ បំភ�ឺេពល�ន�សន� ែដលប្រម �ងទុកេ�យឯក�ជ្យពី 143,
េភ� ើងេ្របើ្រ�ស់ធម� �។
§21D,
410.48
3

សុវត� ិ
�ព
្រត�វ�ន្រចកេចញេ្រចើនពីេ្រ�ះ�សំ�ន់ស្រ�ប់ “សុវត� ិ�ពេចញចូ លរបស់មនុស្ស�ំងអស់”
ដូ ច�នកំណត់េ�យ្រកមអ�ររដ� ។ ្របសិេបើ អ� ក�នសំណួរ
ចូ រសួ រសំណួរដល់អធិ�រកិច�លំេ��ន។

410.45
0

_______

 ក��ងអ�រែដល�នផ� ះេ្រចើន�ងមួ យ ��ស់ផ�ះ្រត�វរក�ទុក�ល់ចំែណក
ែចករ� ែលក� ំងអស់ឱ្យទំេនរ��នឧបសគ� ។

410.45
1

_______

 អ� ក្រត�វរក�ទុក្រចកេចញ� ំងអស់ៃនផ� ះរបស់អ�កឱ្យទំេនរ��នឧបសគ� ។
��ស់ផ�ះ្រត�វទុក្រចកេចញរ ួមែចករ� ែលក� ំងអស់ឱ្យទំេនរ��នឧបសគ� ។

410.45
1

_______

 ��ស់ផ�ះ្រត�វរក�ទុក្រចកេចញ� ំអស់ឱ្យ�នសុវត� ិ�ព ដំេណើរ�រ�ន
និង��នទឹកកក និង្រពិល។
េនះរ ួម� ំងផ� វ� េដើរ�ងក��ងនិង�រជ្រ�សេចញពីអគ� ភ
ី ័យ។
្របសិនេបើអ�ក�ន្រចកេចញែដលអ� កមិនែចករ� ែលក�មួ យអ� កេផ្សង
អ� កនិង��ស់ផ�ះ�ច�នកិច�្រពមេ្រព�ង��យលក� ណ៍អក្សរ ែដល
កំណត់�អ� ក្រត�វរក�ទុក្រចកេចញរបស់អ�កឱ្យទំេនរ��ន្រពិលនិងទឹកកក។
 ��ស់ផ�ះ្រត�វដំេឡើងនិងែថរក�បំពង់ពន� ត់អគ� ីភ័យ
ដូ ច្រត�វ�នត្រម�វេ�យ្រប�ន្រក �មពន� ត់អគ� ីភ័យក��ងតំបន់។

410.45
2

_______

10 ▲ េសៀវេ�ព័ត�
៌ ន2

780
C.M.R.
10.00

527
C.M.R.
§10.02

_______

 ��ស់ផ�ះ្រត�វេធ� ឱ
ើ ្យ្រ�កដ�ផ� ះ�ងក��ងបង� �ច� ំងអស់ែដលេបើកនិង��រចូ ល� ំង
អស់�នេ�រ�ក់ដេំ ណើរ�រល� ។

410.48
0(D)
និង (E)

អ�រែដល�នផ�ះេ្រចើន�ងបីផ�ះ ្រត�វ�ន៖
_______

 ��រធំ�ងមុខែដលបិទនិង�ក់េ�រេ�យស� យ
័ ្របវតិ� េហើយៃផ��ងេ្រ�
��រ� ំងអស់្រត�វ�នេ�រ�ក់្របតិបត� ិ�រល� ។

410.48
0(C)

_______

 អ�រែដល�នកម� ស់េលើសពី 70 ហ� ីត្រត�វ�ន្របព័ន��ញ់ទឹកេ�យស� យ
័ ្របវត� ិ
អនុេ�ម�ម្រកមអ�ររដ� ។ ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ
ចូ រសួ រសំណួរដល់អធិ�រកិច�លំេ��ន។

G.L. c.
148,
§26A

_______

 អ�រែដល�ន 10 ផ� ះឬេ្រចើន�ងេនះ
្រត�វ�នេភ� ើងស��ែដលប��ញវ �ធី�កេចញចម្បងនិងប��ប់បន្ស ំ។
ស��្រត�វេ្របើស��ស��ល់
ដូ ចេនះ្រប�ជនែដលមិនេចះនិ�យ��អង់េគ� សក៏�ចរកផ� វ� េចញ�នែដរ។

G.L. c.
143,
§21D

_______

 ��ស់ផ�ះ្រត�វដំេឡើងនិងរក�ទុកឧបករណ៍�ប់ែផ្សងនិង�រ្រប�ស�បូ នម៉ូ ណូឌី
អុកសុីតដំេណើរ�រល� េ�ក��ងអ�រ។ �កសួ រេ��ន់អង� �ពអគ� ីភ័យ (Fire
Marshall) ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ។

410.48
2
527
C.M.R.
31.00
និង
32.00

�រែថ�ំរច�សម� ័ន�អ�រ
��ស់ផ�ះ្រត�វែថ�ំស�ស�តុរច�សម� ័ន�អ�រក��ង���ពល� ។
រច�សម� ័ន�្រត�វធននឹង��ស�តុ មិន្រ�បទឹក �រ�រ�របំ��ញពីសត� ល�ត
ិ
និង�រ�រពីសត� កេករ។
រច�សម� ័ន�អ�រ្រត�វ��នរន� ��មេ្របះ េ��ក�� ំ ឬវ ��រៈេផ្សងៗ ។
ស�ស�តុរច�សម� ័ន�អ�រ�ន៖

410.50
0
410.55
0

_______

 ្រគឹះ

410.50
0

_______

 ក្រ�លឥដ�

410.50
0

_______

 ជ��ំង

410.50
0

_______

 ពិ�ន

410.50
0

_______

 ��រនិងបង� �ច្រត�វ�នរនូ ត��ស�តុល� ឬក�� ក់បង� �ច ឬ��រ។
ក�� ក់បង� �ចនិង��រ្រត�វ�យេបើកនិងេបើក�នេពញល� ។
បន� ះក�� ក់្រត�វែតមិនែបកនិង�ន�ក់្រតឹម្រត�វ។

410.50
0, 501

_______

 ដំបូល

410.50
0

_______

 បំពង់ែផ្សងនិងស�ស�តុរច�សម� ័ន�េផ្សងេទៀត

410.50
0

េសៀវេ�ព័ត�
៌ ន 2 ▲ 11

_______

 ជេណ�ើរ្រត�វែតរ �ង�ំនិង�នប��ន់ៃដសុវត� ិ�ព។

410.50
0,
503(A)
និង (B)

_______

 �ន�ល េកើយ ឬដំបូលែដល�នកម� ស់េលើស 30 អុិញពីដី្រត�វ�ន
ជ��ំងឬប��ន់ៃដ�រ�រែដល�៉ងតិច�នកម� ស់ 3 ហ� ីត។

410.50
3(C)

_______

 �ល់បន� ប់អ�រ្រត�វ�នៃផ�្រក��៉ងតិច 150 ហ� ីត�េរ�ៃនបរ �េវណ
�ន់ស្រ�ប់អ�កជួ លដំបូង និងៃផ� ្រក� 100
ហ� ីត�េរ�ស្រ�ប់អ�ក�ន់�ប់បែន� មនីមួយៗ។ បែន� មទំហំ�ន់� ំងអស់េ�ក��ង
“បន� ប់�ចរស់េ��ន” េដើម្បី�នចំនួនហ� ី�េរ�ក��ងផ� ះរបស់អ�ក។
“បន� ប់�ចរស់េ��ន” សំេ�ដល់បន� ប់េ្របើស្រ�ប់រស់េ� េគង ចម� ិត��រ
ឬបរ �េ�គ��រ។ មិន្រត�វប��ល
� បន� ប់�ក់��រ បន� ប់ទឹក
បន� ប់េ�កសេម� �កបំ�ក់ �ល ឬបរ �េវណ��ំង។

410.40
0(A)

_______

 បន� ប់េគងនីមួយៗ្រត�វ�នទំហំ�៉ងតិច 70 ហ� ីត�េរ�ៃនទំហំ�ន់
្របសិនេបើ�នែតមនុស្ស��ក់េគងេ�ទីេ�ះ។
្របសិនេបើ�នមនុស្សេគងេលើសពី��ក់េ�ក��ងបន� ប់េ�ះ �្រត�វ�ន 50
ហ� ីត�េរ�ៃនទំហំ�ន់ស្រ�ប់បុគ�ល��ក់ៗ។

410.40
0(B)

បរ �េវណ

12 ▲ េសៀវេ�ព័ត�
៌ ន2

�រែថ�ំទូេ�
___________

 ��ស់ផ�ះ្រត�វរក�បរ �េវណរ ួមឱ្យ�នស�ព��តនិងអ�ម័យ។

410.602(D)

___________

 ្របសិនេបើ��ស់ផ�ះឬ្រប�ន្រគប់្រគងមិនរស់េ�ក��ងអ�រេទ
��ស់ផ�ះ្រត�វ�ក់ប��ញស��េ�យ�នេ��ះ �សយ��ន
និងេលខទូ រស័ព�របស់ខ� �ន ឬ��ក់�ររបស់ខ� �ន។
ស��្រត�វ�ក់េ�ក��ងអ�រ និង្រត�វ�នទំហំ�៉ងតិច 20 អុិញ�េរ�។

410.481

___________

 ��ស់ផ�ះមិន�ចបិទឬេ្រជ�តែ្រជកក��ងេ្របើ្រ�ស់ទឹក ទឹកេ�� កេ�� េភ� ើង 410.620
�មពល ឬឧស� ័នរបស់អ�កជួ លេឡើយ។
�នេពលែតមួ យគត់ែដល��ស់ផ�ះ�ចបិទ�រេ្របើ្រ�ស់�បេ�
� ះ�សន�
គឺេ�េពល�ន�រជួ សជុល�ំ�ច់។ េហើយ��ស់ផ�ះ្រត�វ
“ជូ នដំណឹងសមរម្យ” ដល់អ�ក។

___________

 បង� �ច� ំងអស់ែដលេបើកេចញេ្រ� េ�បួ ន�ន់ដំបូង ្រត�វ�នពិនិត្យ
េមើលេ�រ�ងពីៃថ� ទី 1 ែខេម� និងៃថ� ទី 30 ែខតុ�។

410.551
410.553

___________

 ��រ� ំងអស់ែដលេបើកេចញេ្រ�េ�យ��ល់
្រត�វ្រត� តពិនិត្យេមើលេ�រ�ងៃថ� ទ1
ី ែខេម� និងៃថ� ទី 30 ែខតុ�។

410.552
410.553

��ស់ផ�ះ្រត�វដំេឡើងឱ្យ�ន្រតឹម្រត�វនិងមិន្រត�វឱ្យ�ន�រលិច��យ �របិទ និង វ ��រៈេផ្សង
ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
___________

 េផើងទឹក �ងទឹក ��ឈូ កងូ តទឹក និងបង� ន់។

410.351(A)

___________

 ឧបករណ៍កេ��ទឹក ទុេ�ឧស� ័ន បរ ���រដុតកេ�� និងទុេ�ទឹក។

410.351(A)

___________

 ច���ននិងឡ។

410.351(A)

___________

 �ស់�ំងទឹក បំពង់ខ្យល់ លូ ទឹកកខ� ក់
និង្រប�ប់្រប�រេផ្សងដូ ចេនះេផ្សងេទៀត។

410.351(A)

___________

 �រត��ប់ទឹក លូ ទឹកកខ� ក់ និងប�
� ញឧស� ័ន និង្របព័ន�លូ ទឹកស��យ
េបើ�ន។

410.351(A)

___________

 ្រប�ប់្រប�រអគ� ិសនី ្រពីេភ� ើង និងែខ្សេភ� ើង។

410.351(A)

___________

 ឧបករណ៍�ប់ែផ្សង និងឧបករណ៍្រប�ស�សន� ។

410.351(A)

___________

 ្រគប់ប រ ���រដុតកេ��និងបឺតខ្យល់។

410.351(A)

___________

 បរ ���រែដល�នដំេឡើងេ�យ��ស់ផ�ះ រ ួម�នកែន� ង�ង�ន
�៉សុីនេ�កសេម� �កបំ�ក់ �៉សុីនសម� �ត ទូ ទឹកកក និងធុងស្រ�ម

410.351 (B)

សត� កេករនិងសត� ល�ិត
___________

 មិនអនុ��តឱ្យ�នសត� កណ��រ ក��ត កណ��រ្របេមះ សេង� ើច
ឬសត� ល�ិតេផ្សងេទៀតេ�ក��ងផ� ះ ឬអ�រេឡើយ។
��ស់ផ�ះ្រត�វក��ត់សត� � ំងេនះេចញ េ�េពលេឃើញ�នេ�បរ �េវណរ ួម
ឬេ�ក��ងផ� ះបុគ�ល��ក់ៗេ�ក��ងអ�រែដល�នពីរឬេ្រចើនបន� ប់។

410.550

ស្រ�ម
___________

 េ�ក��ងអ�រែដល�នបន� ប់�ប់ពីបីេឡើងេ�
��ស់ផ�ះ្រត�វផ� ល់នូវធុងស្រ�មមិនលិចទឹកឱ្យ�ន្រគប់្រ�ន់។
ធុងស្រ�ម្រត�វ រ �ង�ំនិង�នគ្រមបបិទ។

410.600(C)
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___________

 ��ស់ផ�ះ្រត�វ�ក់ធុងស្រ�មេ�កែន� ងែដល�យ្រស� ល
410.601
ស្រ�ប់អ�កជួ ល និងមិន្រត�វ�នក� ិនចូ លេ�បរ �េវណរស់េ�។
េ�ក��ងអ�រែដល�នបន� ប់�ប់ពីបីេឡើងេ�
��ស់ផ�ះ្រត�វទទួ លខុស្រត�វក��ង�រ្របមូ លនិងេ�ះេ�លស្រ�ម។

��ព
ំ ណ៌
___________

 មិនអនុ��តឱ្យ�ប��ព
ំ ណ៌េ�េលើៃផ� អ�ីេឡើយ។

410.502

___________

 ្របសិនេបើអ�ក�នកូ ន�យុេ្រ�ម 6 ��ំ
��ស់ផ�ះរបស់អ�ក្រត�វដកេចញ
ឬបិទ�ំងឱ្យ�នជិតល� នូ វ��ព
ំ ណ៌ឱ្យ�នកម� ស់ 5
ហ� ីតពីក្រ�លឥដ� ។
�រ�ប��ព
ំ ណ៌េឡើង វ �ញេ�យ��ន��ព
ំ ណ៌�ំមុខ
គឺមិនល� ្រគប់្រ�ន់េទ។

G.L. c. 111,
§197

�គឺ�ករណីខុសច�ប់ែដលបដិេសធជួ ល
ឬបេណ�ញអ� កផ� ះ���ក់េ�យមូ លេហតុ�ប��ព
ំ ណ៌មុខ។
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