
ຫອ້ງການບໍລິການດາ້ນການເຊ ົ່ າ 

503-823-1303 

RentalServices@PortlandOregon.gov 

www.PortlandOregon.gov/PHB/RSO 

 

 

 ກ  ດໝາຍວົ່າດວ້ຍເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ-ຜ ້ເຊ ົ່ າ ໃໝົ່ 
 

•  2019 Oregon Senate Bill 608 (ຮົ່າງຣຖັບນັຍດັວດຸທິສະພາ ຣຖັອໍຣກິອນ) (ມຜີ  ນບງັຄບັໃຊຕ້ ັງ້ແຕົ່ວນັທີ 28 ກມຸພາ 2019 

ເປັນຕ  ນ້ໄປ): ແກໄ້ຂກ  ດລະບຽບ ORS 90 ເພືົ່ ອຈາໍກດັການຂ ນ້ຄົ່າເຊ ົ່ າ, ໃນທ ົ່ວຣຖັ, ແລະເພືົ່ ອກາໍຈດັບນັຫາການຖກືໄລົ່ອອກ

ໂດຍບໍົ່ມສີາເຫດຫ ງັການເຂ າ້ຢ ົ່ອາໄສໃນປີທາໍອດິໃນກລໍະນສີົ່ວນຫ າຍ. ກາໍນ  ດໃຫ້ປົ່ຽນສນັຍາເຊ ົ່ າແບບມກີາໍນ  ດແນົ່ນອນເປັນການ

ເຊ ົ່ າແບບເດອືນຕໍົ່ ເດອືນ (ເວັນ້ແຕົ່ວົ່າ ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ ແລະຜ ້ເຊ ົ່ າ ຕ  ກລ  ງເຫັນດນີາໍກນັທງັສອງຝົ່າຍໃນການຕໍົ່ອາຍໃຸໝົ່) ໃນ

ກລໍະນສີົ່ວນຫ າຍ. ກາໍນ  ດຈາໍນວນສາເຫດທີົ່ ຈາໍກດັເປັນການສະເພາະສາໍລບັ “ເຫດຜ ນທີົ່ ເໝາະສ  ມຂອງເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ” ສາໍ

ລບັການຍດຸຕິສນັຍາເຊ ົ່ າ ຫ ງັຈາກປີທາໍອດິຂອງການເຂ າ້ຢ ົ່ອາໄສ ແລະກາໍນ  ດຈາໍນວນເງນິຈົ່າຍສາໍລບັການຊົ່ວຍເຫ ືອໃນການຍ  ກ

ຍ້າຍຊ ົ່ ງເປັນຂໍບ້ງັຄບັຂອງຣຖັ (Mandatory Relocation Assistance) ໃນຈາໍນວນເທ ົ່ າກບັຄົ່າເຊ ົ່ າໜ ົ່ ງເດອືນ ໃນບາງສະຖານະ

ການ.   

 

• ກ  ດລະບຽບຂອງເມອືງພອທແລນດ ໌30.01.085 (ກົ່ອນໜາ້ນີແ້ມ ົ່ນໜງັສຄືາໍສ ັົ່ງກລໍະນສີກຸເສນີ, ຊ ົ່ ງໄດກ້າຍມາເປັນຄາໍສ ັົ່ງຖາວອນ 

ໃນວນັທີ 8 ມນີາ 2018): ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີົ່ ມເຕີມສາໍລບັຜ ້ເຊ ົ່ າພາຍໃນຂອບເຂດຈາໍກດັຂອງເມອືງພອທແລນດ.໌ ຈດັຕ ັງ້ການ

ຊົ່ວຍເຫ ືອໃນການຍ  ກຍ້າຍຊ ົ່ ງເປັນຂໍບ້ງັຄບັຂອງເມອືງສາໍລບັຜ ້ເຊ ົ່ າຊ ົ່ ງເປັນຜ ້ຖກືບງັຄບັໃຫ້ອອກໂດຍບໍົ່ ເຕັມໃຈ ໂດຍບໍົ່ມສີາເຫດມາ

ຈາກຜ ້ເຊ ົ່ າ, ລວມເຖງິ ສາໍລບັເຫດຜ ນທີົ່ ເໝາະສ  ມຂອງເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ, ຫ ື ເປັນຜ ້ຖກືຂ ນ້ຄົ່າເຊ ົ່ າໃນຈາໍນວນລວມ 10% ຫ ື 

ຫ າຍກວົ່ານ ັນ້ໃນຊົ່ວງລະຍະ 12 ເດອືນ. ກາໍນ  ດເວລາແລະຈາໍນວນຂອງເງນິຈົ່າຍສາໍລບັການຊົ່ວຍເຫ ືອໃນການຍ  ກຍ້າຍ ຊ ົ່ ງອງີ

ຕາມຈາໍນວນຫ້ອງນອນໃນບົ່ອນຢ ົ່ອາໄສ. ກາໍນ  ດຈາໍນວນກລໍະນຕີ  ວຢົ່າງສະເພາະທີົ່ ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າອາດຂໍການຍ  ກເວັນ້ຈາກ

ການຈົ່າຍຕາມຂໍກ້າໍນ  ດການຊົ່ວຍເຫ ືອໃນການຍ  ກຍ້າຍທີົ່ ເປັນຂໍບ້ງັຄບັຂອງເມອືງ, ໂດຍຢ ົ່ພາຍໃຕ້ກ  ດລະບຽາບການບໍລິຫານ. ຈດັ

ຕ ັງ້ຊົ່ວງຂະຫຍາຍເວລາໃນການແຈງ້ໃຫ້ຮ ສ້າໍລບັບນັດາຜ ້ເຊ ົ່ າໃນພອທແລນດ.໌ ຈດັຕ ັງ້ຂໍກ້າໍນ  ດຂອງການແຈງ້ກົ່ຽວກບັສິດທິ

ຂອງຜ ້ຊ  ມໃຊ ້ແລະສດິທິໃນການໄດຮ້ບັຄາໍປ ກສາສະເພາະ.    

 

• ກ  ດລະບຽບຂອງເມອືງພອທແລນດ ໌30.01.086 (ມຜີ  ນບງັຄບັໃຊຕ້ ັງ້ແຕົ່ວນັທີ 1 ມນີາ 2020): ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີົ່ ມເຕີມສາໍລບັຜ ້

ສະໝກັຂໍເຊ ົ່ າທີົ່ ພກັອາໄສ ພາຍໃນຂອບເຂດຈາໍກດັຂອງເມອືງພອທແລນດ.໌ຈດັຕ ັງ້ລະບ  ບໃຜມາກົ່ອນໄດກ້ົ່ອນ ສາໍລບັການຄດັ

ເລືອກຜ ້ສະໝກັເຊ ົ່ າທີົ່ ພກັອາໄສ. ໃຫ້ສດິກົ່ອນສາໍລບັບກຸຄ  ນທີົ່ ພິການດາ້ນການເຄືົ່ ອນໄຫວສາໍລບັທີົ່ ພກັອາໄສໃຫ້ເຊ ົ່ າປະເພດ 

ADU. ຈາໍກດັຄົ່າທາໍນຽມຄດັເລືອກ ແລະອດັຕາສົ່ວນລາຍໄດແ້ລະຄົ່າເຊ ົ່ າ. ກາໍນ  ດເກນການຄດັເລືອກທີົ່ ມກີານກດີກ ັນ້ໜ້ອຍ ແລະ

ກາໍນ  ດໃຫ້ມກີານປະເມນີບກຸຄ  ນໃນກລໍະນທີີົ່ ມກີານນາໍໃຊເ້ກນຄດັເລືອກອືົ່ ນ ນອກຈາກເກນທີົ່ ມກີານກດີກ ັນ້ໜ້ອຍທີົ່ ແນະນາໍໄວ.້   

ຈດັຕ ັງ້ຂໍກ້າໍນ  ດການແຈງ້ແນະນາໍກົ່ຽວກບັສດິທິຂອງຜ ້ຊ  ມໃຊສ້ະເພາະ. 
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• ກ  ດລະບຽບເມອືງພອທແລນດ໌ 30.01.087 (ມຜີ  ນບງັຄບັໃຊຕ້ ັງ້ແຕົ່ວນັທີ 1 ມນີາ 2020 ເປັນຕ  ນ້ໄປ): ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເພີົ່ ມເຕີມ

ສາໍລບັຜ ້ເຊ ົ່ າພາຍໃນຂອບເຂດຈາໍກດັຂອງເມອືງພອທແລນດ.໌ ຈດັຕ ັງ້ການຈາໍກດັຈາໍນວນເງນິວາງມດັຈາໍ. ຈດັຕ ັງ້ຂໍກ້າໍນ  ດສາໍລບັວິ

ທີການເກບັເອ າເງນິມດັຈາໍ, ການບໍລິຫານ, ແລະການຊ  ດໃຊ.້ ຈດັຕ ັງ້ຂໍກ້າໍນ  ດການເຮັດເອກະສານ ແລະການເສືົ່ ອມລາຄາ, ແລະ

ຂໍຈ້າໍກດັເພີົ່ ມເຕີມໃນກລໍະນທີີົ່ ມກີານນາໍໃຊເ້ງນິມດັຈາໍສາໍລບັການສ້ອມແປງ. ຈດັຕ ັງ້ຂໍກ້າໍນ  ດການແຈງ້ແນະນາໍກົ່ຽວກບັສດິທິຂອງຜ ້

ຊ  ມໃຊສ້ະເພາະ.      

 

• ກ  ດລະບຽບເມອືງພອທແລນດ ໌7.02.890 (ມຜີ  ນບງັຄບັໃຊຕ້ ັງ້ແຕົ່ວນັທີ 25 ກຣໍະກະດາ 2018 ເປັນຕ  ນ້ໄປ): ກາໍນ  ດໃຫ້ເຈ າ້ຂອງ

ທີົ່ ພກັອາໄສພາຍໃນເຂດເມອືງພອທແລນດ ໌ຕ້ອງຂ ນ້ທະບຽນທີົ່ ພກັອາໄສໃຫ້ເຊ ົ່ າໃນແຕົ່ລະປີເມ ືົ່ອເຂ າເຈ າ້ຍືົ່ ນເສັຽພາສທີລຸະກດິແກົ່

ເມອືງ, ຫ ື ເມ ືົ່ອຮອ້ງຂໍເອ າການຍ  ກເວັນ້ຈາກການຈົ່າຍພາສລີາຍໄດທ້ລຸະກດິແກົ່ເມອືງ. ຈດັຕ ັງ້ໜົ່ວຍງານຝົ່າຍກ  ດໝາຍສາໍລບັ

ເມອືງພອທແລນດ ໌ເພືົ່ ອດາໍເນນີການໃຫ້ມຄີົ່າທາໍນຽມການຂ ນ້ທະບຽນ (ໃນປດັຈບຸນັນີ ້$60 ຕໍົ່ໜ ົ່ ງທີົ່ ພກັອາໄສ) ເພືົ່ ອຊ  ດໃຊ້

ຄນືຄົ່າໃຊຈ້ົ່າຍໃນການບໍລິຫານຈດັການໂຄງການ ແລະບໍລິການຕົ່າງໆ ທີົ່ ກົ່ຽວຂອ້ງ.   
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ກ ດໝາຍສໍາຄັນອ ົ່ ນໆ ວົ່າດ້ວຍເຈ ້ າຂອງເຮ ອນເຊ ົ່ າ-

ຜ ້ ເຊ ົ່ າ  

 

• ກ  ດໝາຍວົ່າດວ້ຍທີົ່ ພກັອາໄສທີົ່ ເປັນທມັ ຂອງຣຖັບານກາງ : 42 U.S.C. §§ 3601-19 

ຂໍທີ້ 8 ຂອງກ  ດໝາຍວົ່າດວ້ຍສດິທິພ  ນລະເມອືງ ປີ 1968 (ກ  ດໝາຍວົ່າດວ້ຍທີົ່ ພກັອາໄສທີົ່ ເປັນທມັ), ສະບບັແກໄ້ຂ, ຫ້າມບໍົ່ ໃຫ້

ມກີານຈາໍແນກໃນດາ້ນການຂາຍ, ການເຊ ົ່ າ, ແລະການໃຫ້ເງນິອດຸໜ ນເພືົ່ ອທີົ່ ພກັອາໄສ, ແລະການຈດັການອືົ່ ນໆ ທີົ່ ກົ່ຽວຂອ້ງກບັ

ທີົ່ ພກັອາໄສ, ອນັເນືົ່ອງມາຈາກເຊືອ້ຊາດ, ສຜິີວ, ສາສະໜາ, ເພດ, ສະຖານະທາງຄອບຄ  ວ, ຊາດກາໍເນດີ, ແລະຄວາມພິການ.   

ນອກຈາກນີ,້ ກ  ດໝາຍຍງັກາໍນ  ດວົ່າ ໂຄງການທກຸໂຄງການຂອງຣຖັບານກາງທີົ່ ກົ່ຽວພນັກບັທີົ່ ພກັອາໄສ ແລະການພດັທະນາ

ເມອືງ ຕ້ອງໄດຮ້ບັການບໍລິຫານຈດັການໃນລກັສະນະທີົ່ ສະແດງເຖງິການເປັນທີົ່ ພກັອາໄສທີົ່ ເປັນທມັ.  

 

• ກ  ດໝາຍວົ່າດວ້ຍການລາຍງານເຄຣດດິທີົ່ ເປັນທມັຂອງຣຖັບານກາງ (Federal Fair Credit Reporting Act): 15 U.S.C. § 

1681 

ອອກເປັນກ  ດໝາຍເພືົ່ ອສ  ົ່ງເສມີຄວາມຖກືຕ້ອງ, ເປັນທມັ ແລະຄວາມເປັນສົ່ວນຕ  ວຂອງຂໍມ້  ນຜ ້ຊ  ມໃຊ,້ ກ  ດໝາຍນີຄ້ອບຄມຸເຖງິ

ການຈດັການທາງການເງນິໃນລະດບັໜ ົ່ ງ.ໂດຍສະເພາະການຈດັການກົ່ຽວກບັເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ/ຜ ້ເຊ ົ່ າ, ກ  ດໝາຍນີຈ້  ົ່ງເຂັມ້ງວດ

ກບັວທີິການຕົ່າງໆ ທີົ່ ເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າອາດນາໍໃຊປ້ະຫວດັເຄຣດດິຂອງຜ ້ເຊ ົ່ າເພືົ່ ອຈດຸປະສ  ງດາ້ນການຄດັເລືອກ. ເຈ າ້ຂອງ

ເຮອືນເຊ ົ່ າຕ້ອງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກຜ ້ສະໝກັຂໍເຊ ົ່ າກົ່ອນທີົ່ ຈະກວດເບິົ່ ງລາຍງານເຄຣດດິ, ໃຫ້ຂໍມ້  ນການລາຍງານເຄຣດດິທີົ່ ອ  ງ

ການນາໍໃຊ,້ ແລະແຈງ້ໃຫ້ຜ ້ສະໝກັຮ ວ້ົ່າ ຂໍມ້  ນທີົ່ ຢ ົ່ໃນລາຍງານເຄຣດດິນ ັນ້ເປັນພືນ້ຖານໃນການປະຕິເສດ ຫ ື ໃຫ້ຜ  ນລ  ບ. 

 

• ຣຖັບນັຍດັວົ່າດວ້ຍການເຊ ົ່ າຂອງຣຖັອໍຣກິອນ ບ  ດທີ 90 (ORS 90): ໃນພາກສົ່ວນນີຂ້ອງກ  ດໝາຍຣຖັອໍຣກິອນຈະປະກອບດວ້ຍ

ກ  ດໝາຍສົ່ວນຫ າຍທີົ່ ຄວບຄມຸກົ່ຽວກບັທີົ່ ພກັອາໄສສາໍລບັໃຫ້ເຊ ົ່ າ. ຈດັຕ ັງ້ຄວາມໝາຍທາງກ  ດໝາຍ ແລະຂໍກ້າໍນ  ດທ ົ່ວໄປ.ຈດັຕ ັງ້ຂໍ້

ກາໍນ  ດສາໍລບັວທີິການທີົ່ ຈະນາໍໃຊສ້າໍລບັການແຈງ້ການ. ຈດັຕ ັງ້ຂໍຈ້າໍກດັ ແລະຂໍກ້າໍນ  ດສາໍລບັເນືອ້ໃນທີົ່ ຄວນລວມຢ ົ່ໃນສນັຍາເຊ ົ່ າ.  

ຈດັຕ ັງ້ຂໍຈ້າໍກດັ ແລະຂໍກ້າໍນ  ດກົ່ຽວກບັຄົ່າທາໍນຽມ ແລະເງນິມດັຈາໍ. ຈດັຕ ັງ້ສດິທິສະເພາະ ແລະສດິທິຕົ່າງໆ, ຂໍບ້ງັຄບັ ແລະການ

ຢຽວຢາສາໍລບັທງັຜ ້ເຊ ົ່ າ ແລະເຈ າ້ຂອງເຮອືນເຊ ົ່ າ. ໃຫ້ການປ ກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເພີົ່ ມເຕີມແກົ່ຜ ້ເຊ ົ່ າໃນເລືົ່ ອງກົ່ຽວກບັບນັຫາຄວາມຮນຸ

ແຮງໃນຄອບຄ  ວ, ການຂ  ົ່ມຂນື ຫ ື ການສະກ  ດຮອຍຕາມ.        

 

• ກ  ດບດັເມອືງພອທແລນດ ໌ຫ  ວຂໍທີ້ 23: 23.01.010 ນະໂຍບາຍ. ສດິທິພ  ນລະເມອືງ (ແກໄ້ຂໂດຍຄາໍສ ັົ່ງ ເລກທີ. 175158 ແລະ 

189396, ມີຜ ນບງັຄບັໃຊວ້ນັທີ 29 ມນີາ 2019.)  ມນັແມົ່ນນະໂຍບາຍຂອງເມອືງພອທແລນດທີ໌ົ່ ຈະກາໍຈດັບນັຫາການຈາໍແນກ 

ເທີງພືນ້ຖານຂອງເຊືອ້ຊາດ, ສາສະໜາ, ສີຜິວ, ເພດ, ສະຖານະການແຕົ່ງງານ, ສະຖານະຄອບຄ  ວ, ຊາດກາໍເນດີ, ອາຍ,ຸ 

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2016-title42/html/USCODE-2016-title42-chap45-subchapI.htm


          ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານການເຊ ົ່ າ  

503-823-1303 

RentalServices@PortlandOregon.gov 

www.PortlandOregon.gov/PHB/RSO 

 

 

ຄວາມພິການທາງອາລ  ມ ຫ ື ຮົ່າງກາຍ, ຄວາມມກັຊອບທາງເພດ, ລກັສະນະຕ  ວຕ  ນທາງເພດ ຫ ື ແຫ ົ່ງລາຍໄດ.້ ການຈາໍແນກ

ດງັກົ່າວນີເ້ປັນໄພອນັຕະລາຍຕໍົ່ສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນຢ ົ່ດທີ  ົ່ວໄປຂອງຄ  ນໃນຊຸມຊ  ນພອທແລນດ ໌ແລະຄກຸ

ຄາມຕໍົ່ສະຖາບນັ ແລະຮາກຖານຂອງຊຸມຊ  ນຂອງພວກເຮ າ.   

 

• ກ  ດບດັເມອືງພອທແລນດ ໌ຫ  ວຂໍທີ້ 29: ຈດຸປະສ  ງຂອງຫ ວຂໍນ້ີແ້ມ ົ່ນເພືົ່ ອ ປ ກປ້ອງສຂຸະພາບ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມເປັນຢ ົ່ດີ

ຂອງປະຊາຊ  ນຊາວພອທແລນດ,໌ ເພືົ່ ອປ້ອງກນັການເສືົ່ ອມສະພາບຂອງທີົ່ ພກັອາໄສທີົ່ ມຢີ ົ່ ແລະໂຄງສ້າງພາຍນອກຂອງອາຄານ

ທີົ່ ບໍົ່ ແມົ່ນສາໍລບັພກັອາໄສ, ແລະເພືົ່ ອສ  ົ່ງເສມີຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້ແກົ່ເພືົ່ ອນບ້ານ ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ ແລະບງັຄບັໃຊມ້າດຕະຖານຂ ັນ້

ຕ ໍົ່າສາໍລບັ ໂຄງສ້າງອາຄານທີົ່ ພກັອາໄສໃນດາ້ນອປຸະກອນພືນ້ຖານ, ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ການອະນາໄມ, ຄວາມປອດ

ໄພດາ້ນໄຟໄໝ້, ແລະ ການບາໍລງຸຮກັສາທີົ່ ພກັອາໄສ. 

 

 


