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សាំណួរចោទសរួញកឹញាប់

អាំពកីារជាំពាកជ់ាំពនិកម្មសទិធ/ិការចកញបនលាំអចលនទ្ទពយ 
 

1) ចតើអវីគឺជាការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ?  
 

ការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធ ិគឺជាឃ្លល ម្ួយ ខែលចគចទ្បើវាចែើម្បីពណ៌នាអាំពីបញ្ហា ខែលពាក់ព័នធនឹង 
ភាពជាកម្មសទិធិទ្សបចាប់ចាំចពាោះអចលនទយពយ ។  ចបើអនករសច់ៅកនុងផ្ទោះម្ួយ ច ើយោត់ទុកថាែលួនអនកជាម្ចា ស់
ផ្ទោះចនាោះ ខតច ម្ ោះរបសអ់នកម្ិនម្ចនចៅកនុងប័ណណកម្មសទិធិអចលនទយពយចនាោះ គឺម្ចនន័យថា អនកអាចសថិតកនុង
ស្ថថ នភាពការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ ។  ចបើអនករសច់ៅកនុងផ្ទោះ កនុងនាម្ជាអនកជួល ឬកច៏បើអនករស់ចៅជាម្ួយម្ិតតភ័កតិ 
ឬស្ថច់ញាតិកនុងផ្ទោះម្ួយខែលពួកចគជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ គឺម្ចនន័យថា អនកម្ិនខម្នជាម្ចា សផ់្ទោះចនាោះចទ ។   
 

ចនោះគឺជាឧទា រណ៍ទូចៅម្ួយចាំនួន ខែលអាចបង្ហា ញថា អនកកាំពុងសថតិកនុងបញ្ហា ការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ ៖ 
 

• អនកម្ិនម្ចនច ម្ ោះចៅកនុងប័ណណកម្មសទិធិអចលនទ្ទពយ ខែលជាផ្ទោះរបសអ់នក ។ 
• អនកម្ិនបានែឹងថា ចតើច ម្ ោះរបសអ់នកម្ចនចៅកនុងប័ណណកម្មសទិធិអចលនទ្ទពយ ខែលជាផ្ទោះរបសអ់នកខែរឬចទ 

។ 
• ស្ថច់ញាតិណាម្ួយរបសអ់នក គឺជាម្ចា ស់កម្មសទិធិចាំចពាោះផ្ទោះខែលអនកកាំពុងរសច់ៅ ច ើយ

ច ម្ ោះរបសស់្ថច់ញាតិចនាោះ ម្ចនសរចសរចៅកនុងប័ណណកម្មសទិធិផ្ទោះចនោះ ខតស្ថច់ញាតិរបូចនាោះ បានស្ថល ប់
បាត់ចៅច ើយ ។ 

• អនកគឺជាម្នុសសខតម្ចន ក់ ខែលោប់អារម្មណ៍រស់ចៅកនុងផ្ទោះចនោះ ខតច ម្ ោះរបសអ់នកម្ិនម្ចនចៅកនុង
ប័ណណកម្មសទិធិអចលនទ្ទពយចនោះច ើយ ។ 
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• អនកកាំពុងរសច់ៅកនុងផ្ទោះម្ួយ ខែលជាអ ីប ូខតក ច ើយម្ចា សច់ែើម្ខែលជាអនកទិញជាអ ីប ូខតក បានស្ថល ប់បាត់
ចៅច ើយ ច ើយអនកចង់បនត (ឬទទួលែុសទ្តូវ) បង់ទ្បាក់អ ីប ូខតកអចលនទ្ទពយ ចនោះ ។ 

• អនកបានចុោះកិចាសនាជួល និងទិញជាកម្មសទិធិចាំចពាោះផ្ទោះម្ួយ (ឬចៅថាភតិសនា/កិចាសនាទិញ 
ឬកិចាសនាទិញែីបង់រ ាំលស)់ ចែើម្បីទិញផ្ទោះចនោះ ច ើយអនកបានបងទ់្បាក់ថ្ងលទិញទាាំងអស ់ឬបង់ម្ួយចាំនួន 
ខតច ម្ ោះរបសអ់នកចៅម្ិនទាន់សរចសរចូលកនុងប័ណណកម្មសទិធិអចលទ្ទពយចនាោះចៅច ើយ ។ 

 

2) ច តុអវចីទើបែ្ុ ាំទ្តវូែវល់ ចាំចពាោះបញ្ហា ការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ? ែ្ុ ាំកាំពុងខតរសច់ៅកនុងផ្ទោះចនាោះចៅច ើយ  
 

ការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ គឺជាបញ្ហា ធ្ៃន់ធ្ៃរម្ួយ ខែលម្ចនការប ោះពាលែ់លក់ារកាន់កាប់ផ្ទោះរាប់ពាន់ែនង ចៅទីទ្កុង
 វ ឡីាខែលច វយៀ ។  ចបើអនកម្ចនការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ គឺអនកអាចជួបការលាំបាក ចបើអនកចង់ ចធ្វើកិចាការម្ួយចាំនួន 
ខាងចទ្កាម្ ៖  
 

• ែាីទ្បាក់សទ្ម្ចប់អ ីប ូខតក ឬែាីទ្បាក់ទិញផ្ទោះ ឬកក៏ារយកទ្បាក់ម្កបង់ថ្ងលអ ីប ូខតក ឬបង់ទ្បាក់កាំចីថ្ងលផ្ទោះច ើងវញិ 
។ 

• ចធ្វើការជាម្ួយនឹងអាជ្ាធ្រទ្កុង ចែើម្បីច ោះទ្ស្ថយបញ្ហា ម្ិនបានបង់ពនធអចលនទ្ទពយ ខែល
បានផ្ុតចពលកាំណត់ ។ 

• ចធ្វើការជាម្ួយនឹងទ្កុម្  នុយូធ្ីលធិ្ី ចែើម្បីច ោះទ្ស្ថយចាំចពាោះការម្ិនបានបង់ទ្បាក់ថ្ងលចសវាកម្ម ខែល
 សួកាលកាំណត់ ។ 

• ទទួលបានជាំនួយងវកិាពីអាជ្ាធ្រទ្កុង ចែើម្បីចធ្វើការជួសជុលផ្ទោះរបសអ់នក ។ 
• ទទួលបានការធានារា ប់រងអនកម្ចនផ្ទោះជាកម្មសទិធិ ចាំចពាោះការធានារា ប់រង អចលនទ្ទពយ ។ 
• លក់ផ្ទោះចចញ ។ 
• ទ្បគលអ់ចលនទ្ទពយចនោះចៅឲ្យទ្គួស្ថរ ឬម្ិតតភ័កតរបសអ់នក កនុងករណីខែលម្ចនអវីម្ួយម្ិនលអចកើតច ើង

ចាំចពាោះអនក ។ 
• បង្ហា រម្ិនឲ្យនរណាម្ចន ក់ ខែលម្ចនច ម្ ោះចៅកនុងប័ណណកម្មសទិធិអចលនទ្ទពយ ឬបង្ហា រ

ស្ថច់ញាតិរបសអ់នកចនាោះ ពីការយកផ្ទោះចនោះ ពីអនក ។ 
 

ម្ចនជាំនួយងវកិារបសស់្ថលាទ្កុង និងងវកិាជាំនួយឯកជន សទ្ម្ចប់ជួយចចញការចាំណាយ ចលើការទាម្ទារ
កម្មសទិធិទ្ត ប់ម្កវញិ ។ សូម្ខសវងរកជាំនួយ ពីទីភាន ក់ង្ហរផ្តលជ់ាំនួយខផ្នកចាប់ណាម្ួយ ខែលម្ចន
រាយច ម្ ោះខាងចទ្កាម្ ចែើម្បីពិភាកាអាំពីសកាត នុពល ថ្នការម្ចនសិទធិទទួលបានជាំនួយ។ 

 

3) ចតើអវីគឺជាការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ឬការថ្គបនលាំអ ីប ូខតកអចលនទ្ទពយ?  
 

ការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ គឺម្ិនសវូចកើតម្ចនច ើយ ខតការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ គឺជាបញ្ហា ធ្ៃន់ធ្ៃរម្ួយ ។ ជាទូចៅ 
បញ្ហា ចនោះ គឺចកើតច ើងកនុងរបូភាពជាការថ្គបនលាំប័ណណកម្មសិទធិ ឬថ្គបនលាំអីប ូខតកអចលនទ្ទពយ ។   
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ការថ្គបនលាំប័ណណកម្មសទិធិ ចកើតច ើងចៅចពលខែលផ្ទោះម្ួយែនង  ទ្តូវបានលក់ច យម្នុសសម្ចន ក់ខែលខកលងចធ្វើជាម្ចា ស់
កម្មសទិធិផ្ទោះចនាោះ ។  គឺវាទ្តូវបានចធ្វើច ើង ច យម្ិនម្ចនការអនុញ្ហា តពីម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ ច ើយច ម្ ោះរបស់
ម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ ទ្តូវបានលបុចចញពីប័ណណកម្មសិទធិអចលនទ្ទពយ ច យអនកចនាោះម្ិនបានែឹង ឬកម៏្ិនបាន
ផ្តលច់សចកតីយល់ទ្ពម្ តាម្អវីខែលែលួនបានែឹងច ើយ ។ ចៅចពលចនាោះ ភាគីម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ 
ទ្តូវបង្ហា ញភសតុតាងតាម្ផ្លូវចាប់ ចៅឯតុលាការ ចែើម្បីបញ្ហា ក់ថា ែលួនជាម្ចា សក់ម្មសទិធិអចលនទ្ទពយចនោះ ។ ទ្បសនិចបើ
ម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ ម្ិនបានចចញម្ុែទាម្ទារភាពជាកម្មសទិធិរបសែ់លួនចទ ចនាោះម្ចា សក់ម្មសទិធិថ្គបនលាំ អាចយក
ផ្ទោះចនាោះចៅលក់ ឬចធ្វើអ ីប ូខតកបាន ។  ចបើសនិជាចរឿងចនោះចកើតច ើងខម្ន 
ស្ថថ នភាពកាន់ខតជាំពាក់ជាំពិនខផ្នកកម្មសិទធិធ្ៃន់ធ្ៃរច ើង ។ 
 
ការថ្គបនលាំអ ីប ូខតក គឺចកើតច ើងចៅចពលខែលនរណាម្ចន ក់ ចុោះ តថចលខាអ ីប ូខតក ចលើអចលនទ្ទពយ ខែលែលួនម្ិនខម្ន
ជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ចែើម្បីយកទ្បាក់ម្កចទ្បើទ្បាស ់។ ទ្បតិបតតិការអ ីប ូខតកទាាំងអស់ចនោះ ទ្តូវបានចធ្វើរួចរាល់ ច យអនក
ខែលជាម្ចា សក់ម្មសទិធិម្ិនបានែឹង ឬកម៏្ិនបានផ្តល់ចសចកតីយល់ទ្ពម្ តាម្អវីខែលែលួនបានែឹង ។ 

 

4) ចតើែ្ុ ាំអាចចគចផ្ុតពីការធាល ក់ែលួនជាជនរងចទ្រោះពីការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ បានច យរចបៀបណា?  
 

ម្ចនកិចាការម្ួយចាំនួនខែលអនកអាចចធ្វើ ចែើម្បីចចៀសផ្ុតពីការកាល យែលួនជាជនរងចទ្រោះពីការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ៖ 
 

• ចៅចពលអនកទិញអចលនទ្ទពយ ទ្តូវទ្បាកែថា (ក) អនកែឹងថានរណាជាម្ចា សផ់្ទោះចនាោះ នាចពលចនោះ (ែ) 
ចផ្ទៀងផ្ទទ ត់អតតសញ្ហា ណរបស់អនកលក់ និងសទិធិរបស់រត់កនុងការលកផ់្ទោះចនោះ និង (គ) កាំណត់ឲ្យច ើញ 
និងច ោះទ្ស្ថយចាំចពាោះសទិធិឃ្លត់ទុកណាម្ួយ ចាំចពាោះផ្ទោះចនោះ ។ ទ្តូវពិោរណាការទិញែូរតាម្រយៈ
ភាន ក់ង្ហរអចលនទ្ទពយខែលម្ចនអាជ្ាប័ណណទ្តឹម្ទ្តូវ ច ើយទ្តូវពិនិតយចម្ើលចាំចពាោះវសិ្ថលភាពថ្នការ
ធានារា ប់រងផ្ទោះចនោះ ខែលអាចម្ចនសទ្ម្ចប់អនក ។   

• ពិនិតយចម្ើល និងធានាឲ្យបានថា ផ្ទោះខែលអនកនឹងទិញ អាចយកម្កទ្គប់ទ្គងបានច យរម នបញ្ហា  ។    ក់
ពាកយសុាំ អាជ្ាប័ណណការចូលរសច់ៅកនុងផ្ទោះខែលចៅទាំចនរ (Vacant Residential Property License) 
ពីស្ថលាទ្កុង ។   

• ចរៀបចាំឲ្យចផ្្ើសាំបុទ្តពាក់ព័នធនឹងផ្ទោះរបសអ់នក ខែលម្ិនទាន់ម្ចននរណាស្ថន ក់ចៅ ចផ្្ើម្កកាន់អាសយ ា នផ្ទោះ 
ឬទ្បអប់ថ្ទ្បសនីយចម្បងរបសអ់នក ចែើម្បីចចៀសវាង ការទ្បាប់ែលអ់នកែថ្ទឲ្យែឹងថា ផ្ទោះចនោះ ចៅម្ិនទាន់ម្ចន
នរណាស្ថន ក់ចៅ ។  

 

https://business.phila.gov/vacant-residential-propertylot-license
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• ទ្តូវចុោះចម្ើលផ្ទោះតាម្ចពលចផ្សងៗរន  ចៅចពលទ្ពឹក និងចពលលាៃ ច ទ្តូវរកាខផ្នកខាងចទ្ៅផ្ទោះរបសអ់នក ឲ្យម្ចន
ស្ថថ នភាពលអជានិចា ច ើយជានិចាកាល ទ្តូវពិនិតយចម្ើលទាវ រ បងអួច និងចស្ថរទាាំងអស ់។   

 

• ចធ្វើការជួសជុលផ្ទោះចៅតាម្ស្ថថ នភាពជាក់ខសតង ចែើម្បីកុាំឲ្យវាកាល យជាបញ្ហា ធ្ាំ ែូចជាការម្ិនចធ្វើតាម្បទបញ្ហា  
ជាចែើម្ ។ 

• ជួសជុលផ្ទោះ បង់ថ្ងលយូធ្ីលិធ្ី និងចធ្វើការខងទាាំផ្ទោះតាម្ចាំណុចចផ្សងៗឲ្យបានទាន់ចពលចវលា ។  
• អានលែិិត និងឯកស្ថរទាំនាក់ទាំនងចផ្សងៗ ទាាំងអស់ខែលចផ្្ើម្កផ្ទោះរបសអ់នក ។  ឯកស្ថរចាំណាយ 

ឬព័ត៌ម្ចនចផ្សងចផ្្ើពីធ្នាររ ឬពីទ្កុម្  ុនអ ីប ូខតក ខែលម្ចនលកខណៈចខម្លកចាំចពាោះអនក អាចជា
សញ្ហា ថ្នសកម្មភាពែុសចាប់ របសជ់នែិលែូច ។ 

• ពិនិតយចម្ើលប័ណណបង់ទ្បាក់ទ្បោាំឆ្ន ាំ និងប័ណណបង់ទ្បាក់ថ្ងលទឹកទ្បោាំខែ ។ ចបើឯកស្ថរទាាំងអសច់នាោះ 
ម្ិនម្ចនច ម្ ោះរបសអ់នក ឬចបើអនកម្ិនបានទទួលឯកស្ថរទាាំងអសច់នោះ សមូ្សរួនាាំស្ថលាទ្កុង 
ចែើម្បីរកចម្ើលពីម្ូលច តុ ។ 

 

5) ែ្ុ ាំចជឿថា ែ្ុ ាំអាចជាជនរងចទ្រោះថ្នអាំចពើថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ។ ចតើែ្ុ ាំទ្តូវចធ្វើែូចចម្តច? 

ចបើអនកចជឿថា ែលួនជាជនរងចទ្រោះថ្នអាំចពើថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ចយើងសមូ្ខណនាាំអនកឲ្យ ចធ្វើចាំណាត់ការទ្គប់សកម្មភាព
ខាងចទ្កាម្ ជាបនាទ ន់ ៖ 

• ចសនើសុាំសាំចៅងតចម្លង (ម្ិនបាច់បង់ទ្បាក់) នូវប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតកខែលម្ចនការបញ្ហា ក់ 
ខែលអនកម្ចនការចងឿងឆ្ៃល់ ពី 
នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ចៅបនទប់ចលែ 154 របស់ស្ថលាទ្កុង ។  
ទ្តូវខសវងរកចម្ើលកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន ចៅតាម្អាសយ ា នផ្ទោះ ចែើម្បីធានាបានថា ម្ិនម្ចនឯកស្ថរ
ថ្គបនលាំចផ្សងចទៀត។  បុគគលកិនាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) នឹងជួយអនក 
ចែើម្បីទទួលបានសាំចៅងតចម្លងឯកស្ថរខែលម្ចនការបញ្ហា ក់ចនោះ ។ ចបើអនកម្ិនអាចចធ្វើែាំចណើ រម្កកាន់
ស្ថលាទ្កុងបានចទ អនកអាចចសនើសុាំសាំចៅងតចម្លងឯកស្ថរចនោះ តាម្ថ្ទ្បសនីយ ។  
សមូ្កុាំចភលចសរចសរច ម្ ោះ និងអាស ា នរបសអ់នក អាសយ ា នរបសផ់្ទោះខែលអនកម្ចនការចងឿងឆ្ៃល ់
និងការចរៀបរាប់ច យសចងខប ចាំចពាោះបញ្ហា របសអ់នក កនុងពាកយចសនើសុាំ ។ ពាកយចសនើសុាំរបសអ់នកទ្តូវចផ្្ើចៅកាន់ ៖ 
Department of Records, Room 154 City Hall, Philadelphia, PA 19107 ។ ជូនចាំចពាោះ ៖ ទ្បធានទ្គប់ទ្គង ។  
 

• អនកកអ៏ាចពិនិតយចម្ើលសាំចៅងតចម្លងចទ្ៅផ្លូវការ (ម្ិនខម្នជាការចបាោះពុម្ព) នូវប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរ
អ ីប ូខតក របស់អនក តាម្អនឡាញ ច យឥតគិតថ្ងលផ្ងខែរ ។  ឬកអ៏នកអាចបង់ថ្ងលការជាវតាម្អនឡាញ 
ច យចទ្បើប័ណណឥណទាន ចែើម្បីចបាោះពុម្ពប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតករបសអ់នក ។ ចុច ទីចនោះ ។  

http://epay.phila-records.com/phillyepay/web/
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•  ក់ពាកយបតឹងខផ្នកនគរបាល ម្កកាន់នាយ ា ននគរបាល ទ្កុង វ ឡីាខែលច វយៀ (Philadelphia Police 
Department) ច យផ្ទទ ល ់ចៅតាម្ស្ថថ នីយណាម្ួយរបសន់គរបាល ។ 

 

• ចទ្កាយអនកបតឹងនគរបាលរចួច ើយ  សមូ្ទ្បាប់ការយិាល័យ វ ឡីាខែលច វយៀខផ្នកចម្ធាវែីីស្ទសទកិ (Philadelphia 
Office of the District Attorney) ឲ្យបានែឹងថា អនកបានធាល ក់ែលួនជាជនរងចទ្រោះចាំចពាោះបញ្ហា ចនោះ ។ 
សមូ្ទាក់ទងអងគភាពឧទ្កិែាកម្មចសែាកិចា និងឧទ្កិែាកម្មអ ិនងឺណិត (Economic and Cyber Crime) តាម្ចលែ 
215-686-9902 ។ 

 

• សមូ្ជូនែាំណឹងែលក់ារយិាលយ័អគគចម្ធាវរីែាចផ្នសុីលចវចនៀ ខផ្នកកិចាការពារអតិងិជន (Pennsylvania 
Attorney General’s Office of Consumer Protection) តាម្ចលែ 1-800-441-2555 ។ 

 

•  ក់របាយការណ៍អាំពីការថ្គបនលាំប័ណណកម្មសទិធិ/អ ីប ូខតក បតឹងម្កកាន់ នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន 
(DEPARTMENT OF RECORDS) ច យម្កកាន់បនទប់ចលែ 154 របស់ស្ថលាទ្កុង ។  
នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ម្ិនអនុញ្ហា តឲ្យអនក ក់ពាកយបតឹងទាាំងអស់ចនោះ 
តាម្អនឡាញច ើយ ចបើចទាោះបីជាអនកអាចចបាោះពុម្ពឯកស្ថរចនោះតាម្អនឡាញ ច យការចុច ទីចនោះ ។  
ការថ្គបនលាំប័ណណកម្មសទិធិ គឺជាបញ្ហា សមុទ្គស្ថម ញ ។  បុគគលកិនាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចនរបស់ចយើងែ្ុ ាំ 
នឹងជួបសាំភាសន៍អនកច យផ្ទទ ល់ ចបើអាចចធ្វើបាន ឬយា ងចោចណាស ់និយាយជាម្ួយអនកតាម្ទូរសព័ទ ចែើម្បី
ធានាបានថា ចយើងែ្ុ ាំអាចយលប់ានចាសអ់ាំពីស្ថថ នភាពរបសអ់នក ច ើយអាចខណនាាំអនកចៅកាន់
ទ្បភពផ្តល់ជាំនួយខែលសម្រម្យចាំចពាោះអនក ។  

 

• ពិចទ្រោះចយាបលជ់ាម្ួយចម្ធាវអីចលនទ្ទពយខែលម្ចនបទពិចស្ថធ្ន៍ ជាបនាទ ន់ ។ 
ការច ោះទ្ស្ថយបញ្ហា ថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ជាទូចៅ 
តទ្ម្ូវឲ្យម្ចនការ ក់ពាកយបណតឹ ងចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ 
និងចែើម្បីការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ម្កកាន់តុលាការរែាបបចវណី 
និងការទទួលបានចសចកតីបង្ហគ ប់ពីចៅទ្កម្ (សមូ្អាន សាំណួរខែលខតងសួរញកឹញាប់ ចលែ 6 ខាងចទ្កាម្) ។ 
ចម្ធាវអីចលនទ្ទពយខែលម្ចនបទពិចស្ថធ្ន៍ នឹងអាចជួយខណនាាំអនក ចៅទ្គប់ែាំចណើ រការទាាំងអស ់។  

 

 
6) ែ្ុ ាំធាល ប់ឮថា ចែើម្បីច ោះទ្ស្ថយបញ្ហា ការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ ឬបញ្ហា ការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ែ្ុ ាំទ្តូវ

 ក់ពាកយបណតឹ ងម្ួយខែលចៅថា “បណតឹ ងចែើម្បកីាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ 
និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ”  ។ ចតើវាជាអវី? 

 

http://epay.phila-records.com/phillyepay/web/
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ចាំណាត់ការចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ គឺជាបណតឹ ងផ្លូ វចាប់ 
ម្កកាន់តុលាការ ចែើម្បីកាំណត់ឲ្យបានថាចតើនរណាជាម្ចា សក់ម្មសទិធិអចលនទ្ទពយពិតទ្បាកែ ។ ចាំណាត់ការចនោះ 
“ចធ្វើឲ្យសៃប់” រាល់ការទ្បឆ្ាំង ឬការទ្បកួតទ្បខជងណាម្ួយចាំចពាោះការទាម្ទារសទិធិកម្មសិទធិ ។ វាម្ចនរមួ្បញ្ាូ លការបតឹង
តវា  ខែលភាពជាកម្មសទិធិ (ឬសទិធិកម្មសិទធិ) ចាំចពាោះអចលនទ្ទពយណាម្ួយ ម្ចនម្ចនភាពទ្ចបូកទ្ចបល ់
កនុងលកខ័ណឌ ម្ួយចាំនួន ។ ឧទា រណ៍ នរណាម្ចន ក់អាច ក់ពាកយបតឹង ចាំណាត់ការចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ 
និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ចែើម្បីទ្បឆ្ាំងនឹងការថ្គបនលាំចាំចពាោះការចផ្ទរកម្មសិទធិ 
តាម្រយៈប័ណណកម្មសទិធិខកលងកាល យ ។ ទាញយកទទ្ម្ង់ខបបបទ ពាកយបតឹង ចាំណាត់ការចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ 
និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ។   

ចាំណាត់ការចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ម្ិនខម្នជាសាំណុាំ ចរឿង
ឧទ្កិែាកម្មច ើយ ។  ចបើចទាោះបីជា ការយិាល័យ អគគចម្ធាវ ីែីស្ទសទកិ (Office of the District Attorney) ចលើកសាំណុាំ ចរឿង
ឧទ្កិែាកម្ម ទ្បឆ្ាំងនឹងបុគគលទ្បទ្ពឹតតិការថ្គបនលាំកច៏ យ កអ៏នកចៅខតទ្តូវ ក់ពកយបតឹង ច់ច យខ កអាំពី 
ចាំណាត់ការចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ ច ើយទទួលបាន
ចសចកតីបង្ហគ ប់តុលាការ ពីចៅទ្កម្ ខែលខចងថា អនកជាម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ ចាំចពាោះអចលនទ្ទពយចនោះ ។  
ការយិាល័យ អគគចម្ធាវ ីែីស្ទសទកិ ម្ិនអាចទទួលបានចសចកតីបង្ហគ ប់តុលាការ ចៅកនុងសាំណុាំ ចរឿងឧទ្កិែាកម្ម ខែលខចងថា 
អនកជាម្ចា សក់ម្មសទិធិទ្សបចាប់ចាំចពាោះអចលនទ្ទពយចនោះច ើយ ។ 

ចបើអនកទ្តូវការព័ត៌ម្ចនបខនថម្អាំពី ពាកយបតឹងចាំណាត់ការ “ចែើម្បីកាំណត់ម្ចា សក់ម្មសទិធិ 
និងការពារម្ិនឲ្យអនកចផ្សងទាម្ទារជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ”  សមូ្ទាក់ទងការយិាលយ័កាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចនតុលាការ (Office 
of Judicial Records) បនទប់ចលែ 296 ចៅស្ថលាទ្កុង តាម្ចលែ 215-686-4251 
ឬចូលម្កកាន់ម្ជឈម្ណឌ លយតុតិធ្ម្៌ម្នុសសោស់ និងធ្នធានរែាបបចវណី (Elder Justice and Civil Resource Center) 
ចៅបនទប់ទី 278 របសស់្ថលាទ្កុង ។  

 

 
7) ែ្ុ ាំម្ិនស្ថគ លច់ម្ធាវណីាម្ចន ក់ចទ ច ើយែ្ុ ាំម្ិនទ្បាកែថា អាចម្ចនទ្បាក់ទ្គប់ទ្រន់សទ្ម្ចប់ជួលចម្ធាវចី ើយ ។ 

ចតើែ្ុ ាំទ្តវូចធ្វើែូចចម្តច?  
 

ចយើងែ្ុ ាំសមូ្ខណនាាំឲ្យអនក ទាក់ទងទីភាន ក់ង្ហរធ្នធានខផ្នកចាប់ណាម្ួយ ខាងចទ្កាម្ ចែើម្បីែឹងថា ចតើពួកចគអាច
ជួយអនកបានឬចទ ៖ 
 

• ចសវាកម្មខផ្នកចាប់សទ្ម្ចប់ស គម្ន៍ (CLS, Community Legal Services) ។  CLS 
ម្ចនផ្តលជ់ូនជាំនួយខផ្នកចាប់រែាបបចវណី ច យម្ិនគិតទ្បាក់ ែលព់លរែាទ្កុង វ ឡីាខែលច វយៀ ខែល ម្ចន

https://www.courts.phila.gov/pdf/forms/civil/Fraudulent-Conveyance-Quiet-Title-Packet.pdf
https://www.courts.phila.gov/pdf/forms/civil/Fraudulent-Conveyance-Quiet-Title-Packet.pdf
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ទ្បាក់ចាំណូលទាបខែលម្ចនសទិធិទទួលបានជាំនួយចនោះ ។ សទ្ម្ចប់ព័ត៌ម្ចនបខនថម្ សូម្
ចូលចៅកាន់ចគ ទាំព័ររបស់ពួកចគ តាម្អាសយ ា ន https://clsphila.org/ ។  អនកកអ៏ាចចៅកាន់
ការយិាល័យរបសព់ួកចគ ច យផ្ទទ ល ់ច យម្ិនបាចម់្ចនការណាត់ទុកជាម្ុនផ្ងខែរ គឺចៅថ្ងៃច័នទ ថ្ងៃពុធ្ 
ឬថ្ងៃសុទ្ក ោប់ពីចម្ច ង 9 ទ្ពឹក-ថ្ងៃទ្តង់ តាម្អាសយ ា ន 1410 W. Erie Avenue, Philadelphia, PA 19140 ។  
ការយិាល័យរបសព់ួកចគ ម្ចនទីតាាំងចៅឯផ្លូ វ Broad និងរុកខវងិី Erie (Broad Street and Erie Avenue) ។ 

 

• ម្ជឈម្ណឌ លចាប់សទ្ម្ចប់ម្នុសសោស ់(SeniorLAW Center) ។   ម្ជឈម្ណឌ លចាប់សទ្ម្ចប់ម្នុសសោស់ 
ទទួលជួយសាំណុាំ ចរឿងការជាំពាក់ជាំពិនកម្មសទិធិ ពីអនកខែលម្ចនអាយ ុ60 ឆ្ន ាំ ឬោស់ជាងចនោះ ។  អាទិភាព 
គឺផ្តលជ់ូនម្នុសសោស់ខែលម្ចនទ្បាក់ចាំណូលទាប និងម្នុសសោស់ ខែលសថតិកនុង
ភាពង្ហយរងចទ្រោះចផ្សងចទៀត ។  ម្ជឈម្ណឌ លចាប់សទ្ម្ចប់ម្នុសសោស ់ម្ិនទទួលជួប 
អនកម្កច យម្ិនបានណាត់ទុកជាម្ុនច ើយ ។  អនកទ្តូវចធ្វើការណាត់ជួបទុកជាម្ុន ។  សមូ្ចៅទូរសព័ទ
ម្កជួបអងគការម្ជឈម្ណឌ លចាប់សទ្ម្ចប់ម្នុសសោស ់តាម្ចលែសទ្ម្ចប់ផ្តលជ់ាំនួយ – 1-877 – PA  SR LAW 
(1-877-727-7529) ឬចលែ 215-988-1242 – ពីថ្ងៃច័នទែល់ថ្ងៃទ្ព សបតិ៍ ោប់ពីចម្ច ង 10 ទ្ពឹក – ចម្ច ង12 
ថ្ងៃទ្តង់ ។  សទ្ម្ចប់ព័ត៌ម្ចនបខនថម្ សមូ្ចូលចៅកាន់វុបិថ្សត៍របសព់ួកចគ តាម្អាសយ ា ន ។ 
http://seniorlawcenter.org/ 

ម្ជឈម្ណឌ លចាប់សទ្ម្ចប់ម្នុសសោស ់(SeniorLAW Center) 
Two Penn Center 
1500 JFK Boulevard, Suite 1501 
Philadelphia, PA19102 

  

• ជាំនួយខផ្នកចាប់ វ ឡីាខែលច វយៀ (PLA, Philadelphia Legal Assistance) ។  ម្ចនផ្តលជ់ូនចសវាកម្ម
ខផ្នកចាប់ច យម្ិនគិតទ្បាក់ ចាំចពាោះពលរែាទ្កុង វ ឡីាខែលច វយៀ ខែលម្ចនទ្បាក់ចាំណូលទាប ។  សទ្ម្ចប់
ការផ្តលជ់ាំនួយតាម្អនឡាញ ចាំចពាោះបញ្ហា ខផ្នកចាប់របស់អនក សមូ្ចូលចៅកាន់អាសយ ា ន 
https://www.philalegal.org/ ឬចៅកាន់ ៖ 

 

ជាំនួយខផ្នកចាប់ វ ឡីាខែលច វយៀ (Philadelphia Legal Assistance) 
The Cast Iron Building 
718 Arch Street, Suite 300N 
Philadelphia, PA19106 
(P) 215-981-3800 

 

https://clsphila.org/
http://seniorlawcenter.org/
https://www.philalegal.org/
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• សម្ចគម្ចម្ធាវខីផ្នកចសវាកម្មបញ្ាូ នកូនកតី និងព័ត៌ម្ចន (LRIS, Philadelphia Bar Association Lawyer Referral 
and Information Service) ។ LRIS គឺជាធ្នធានម្ួយ សទ្ម្ចប់បចទ្ម្ើពលរែារសច់ៅកនុង
ទ្កុង វ ឡីាខែលច វយៀទាាំងអស ់ខែលជាអនកខសវងរកចម្ធាវសីទ្ម្ចប់ជួយពួកចគពាក់ព័នធនឹងតទ្ម្ូវការខផ្នកចាប់ 
។  សមូ្ចៅទូរសព័ទចៅចលែ 215-238-6333 រវាងចម្ច ង 9 ទ្ពឹក ែល់ចម្ច ង 5 លាៃ ច ពីថ្ងៃច័នទ ែល់ថ្ងៃសុទ្ក 
ឬអនកអាចចសនើសុាំជាំនួយចម្ធាវតីាម្អនឡាញបានពីអាសយ ា ន  https://lris.philadelphiabar.org/ ។  
ចសវាកម្មចនោះ ម្ិនទទួលអនកខែលម្ិនបានចធ្វើការណាត់ជួបជាម្ុនច ើយ ។  LRIS 
ម្ិនផ្តលច់ម្ធាវចី យឥតគិតថ្ងលច ើយ ។ 

  

8) ែ្ុ ាំបានទទួលលែិិតតាម្ថ្ទ្បសនីយ ពីនាយក ា នកាំណត់ទ្តា ព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ។  
ចតើវាម្ចនន័យែូចចម្តចចៅ?  
 
ចៅរាលច់ពលខែល ប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតក ទ្តូវបានកត់ទ្តា នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT 
OF RECORDS) ចផ្្ើចៅកាន់ម្ចា សក់ម្មសទិធិបចាុបបនននូវលែិិត អាំពីកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន ចែើម្បីទ្បាប់ឲ្យអនកខែលជាម្ចា ស់
កម្មសទិធិបានែឹងថា ឯកស្ថរងមីទ្តូវបានកត់ទ្តា ។ លិែិតទាាំងអសច់នោះ គឺជាការផ្តលែ់ាំណឹងែលម់្ចា សអ់ចលនទ្ទពយ 
ខទ្កងចលាទ្បតិបតតិការចនាោះ គឺជាការថ្គបនលាំ ។ ចៅចពលចនាោះ អនកជាម្ចា សក់ម្មសទិធិ អាច ចធ្វើការខកតទ្ម្ូវ 
ចបើសនិជាោាំបាច់ ។ 

 

ចពលទទួលបានលែិិតខបបចនោះ ម្ិនខម្នជាការបញ្ហា ក់ថា អនកគឺជាជនរងចទ្រោះថ្នការថ្គបនលាំច ើយ ។ ឧទា រណ៍ 
ម្ូលច តុស្ថម្ញ្ាៗម្ួយចាំនួន ខែលប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតក ពាក់ព័នធនឹងអចលនទ្ទពយរបសអ់នក 
ទ្តូវបានកត់ទ្តា ម្ចនែូចជា ៖ 

• អនកចទើបខតទិញអចលនទ្ទពយចនាោះ ។ 
• អនកចធ្វើអ ីប ូខតកចាំចពាោះអចលនទ្ទពយរបស់ែលួន ។ 
• អនកផ្តល ់ិរញ្ាវតថុ ច ើងវញិ ចាំចពាោះអ ីប ូខតករបសអ់នក ។ 
• អនកទទួលបានម្រតកនូវអចលនទ្ទពយ ច ើយប័ណណកម្មសិទធិទ្តូវបានកត់ទ្តាចែើម្បីបតូ រកម្មសទិធិម្កច ម្ ោះអនកវញិ 

។ 
 

ចបើអនកម្ិនទ្បាកែថា ែលួនអនកបានកាល យជាជនរងចទ្រោះថ្នអាំចពើថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយឬចទ សមូ្ទាក់ទងជាម្ួយ 
នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) តាម្ចលែ 215-686-2290 ឬតាម្អ ីចម្ ល 
records.info@phila.gov ។   
 

https://lris.philadelphiabar.org/
https://www.phila.gov/records/pdfs/Fraud%20Letter%208-27-19.pdf
mailto:records.info@phila.gov
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9) ែ្ុ ាំបានឮអាំពីចសវាកម្មខែលម្ិនបាច់បង់ទ្បាក់ ខែលនាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) 
ផ្តលជ់ូនស្ថធារណៈជន ខែលចសវាកម្មចនាោះចគចៅថា ឆ្ម ាំការពារភាពថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ (Fraud Guard) ។ 
ចតើវាជាអវី? 

 

 នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ម្ចនផ្តលជ់ូនចសវាកម្មជូនែាំណឹងតាម្អ ីចម្ ល ច យម្ិន
គិតទ្បាក់ែលស់្ថធារណៈជន ខែលចគចៅថា Fraud Guard ចែើម្បីជួយែល់ម្ចា សអ់ចលនទ្ទពយ កាំណត់ថា 
ចតើកាំណត់ទ្តាប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតគ ខែលបានកត់ទ្តាអាំពី
អចលនទ្ទពយចៅកនុងទ្កុង វ ីឡាខែលច វយៀរបសព់ួកចគ គឺជាឯកស្ថរថ្គបនលាំ ខែរឬចទ ។  

 

ចុច ទីចនោះ  រចួចុចចលើប ូតុង Fraud Guard ចៅខផ្នកខាងចលើថ្នទាំព័រ ចែើម្បីចុោះច ម្ ោះបចងាើតគណនី Fraud Guard 
ច យឥតគិតថ្ងល ។  អនកនឹងបានច ើញការខណនាាំ ទ្បាប់ឲ្យអនកបញ្ាូ លអាស័យ ា នអ ីចម្ ល ទ្ពម្ទាាំងនាម្ែលួន 
និងនាម្ទ្តកូលរបសអ់នក ។  ចទ្កាយចពលអនកចុោះច ម្ ោះរួចច ើយ អនកនឹងទទួលបាន 
អ ីចម្ លចទ្កាយម្ចននរណាម្ចន ក់ចុោះកាំណត់ទ្តាអាំពីប័ណណចផ្ទរកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតក 
ជាម្ួយនាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ច យម្ចនច ម្ ោះម្ចា សគ់ណនី 
ចុោះច ម្ ោះជាភាគីចុោះកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន ។ អនកអាចចុចចលើតាំណឯកស្ថរ ចៅកនុងអ ីចម្ ល ចែើម្បីពិនិតយចម្ើល
សាំចៅម្ិនផ្លូ វការថ្នប័ណណកម្មសទិធិ ឬឯកស្ថរអ ីប ូខតករបសអ់នក តាម្អនឡាញច យឥតគិតថ្ងល ។  

 

10)  ចតើនាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) នឹងចធ្វើអវីជាម្ួយនឹងរបាយការណ៍ថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ 
ខែលែ្ុ ាំបាន ក់បតឹង?  

 

នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ចទ្បើរបាយការណ៍ការថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ 
សទ្ម្ចប់តាម្ នប័ណណកម្មសិទធិ និងឯកស្ថរអ ីប ូខតកខែលរងការចោទថា ចកញបនលាំ ខែលែលួនបានទទួលពីស្ថធារណៈ 
។  នាយក ា នកាំណត់ទ្តាព័ត៌ម្ចន (DEPARTMENT OF RECORDS) ម្ិនខម្នជាទីភាន ក់ង្ហរម្ចនតួនាទីចសុើបអចងាតច ើយ 
ែូចចនោះ នាយក ា នចនោះ នឹងម្ិនអនុវតតសកម្មភាពចសុើបអចងាតណាម្ួយ ចយាងតាម្របាយការណ៍ការថ្គបនលាំ
អចលនទ្ទពយច ើយ ។  ចទាោះជាយា ងណាកច៏ យ នាយក ា នចនោះ ោត់បញ្ាូ នអនកម្ចនបញ្ហា  ចៅកាន់
ទីភាន ក់ង្ហរផ្តលជ់ាំនួយខផ្នកចាប់ណាម្ួយខែលសម្រម្យ (គឺជាំនួយខផ្នកចាប់រែាបបចវណី 
និងជាំនួយខផ្នកចាប់ទ្ព មទណឌ ) ខែលអាចជួយពួកចគ កនុងការចសុើបអចងាត 
ចាំចពាោះចរឿងខែលរងការចោទថាជាការថ្គបនលាំអចលនទយពយ និងចធ្វើការវាយតថ្ម្លែាំចណាោះទ្ស្ថយខែលម្ចនសកាត នុពល 
។  នាយក ា នចនោះ កច៏ធ្វើកិចាស ទ្បតិបតតិការជាទ្បោាំជាម្ួយម្ស្ទនតីពទ្ងឹងចាប់ និងតុលាការ 
ចាំចពាោះបញ្ហា ថ្គបនលាំអចលនទ្ទពយ ផ្ងខែរ ។ 

 

http://epay.phila-records.com/phillyepay/web/

