
                                                                                                           

ការយល់ដឹង អំពី សេចក្ត ីជូនដំណឹង នន 

ការវាយតនលៃ ដដលបានសេន ើស ើងរបេ់អនក្ 

                                                                  
 

ជំហានទី [1] ស្ទៀងផ្ទទ ត់ព័ត៌មាន គណនី របេ់អនក្  
សូមប្រាកដថាអាសយដ្ឋា នអចលនប្ររព្យ លលខគណនី 
និងល ម្ ោះម្ចា ស់គឺប្ររឹមប្ររូវ។ ប្ររសិនលរើព័្រ៌ម្ចនណា មួយមិនប្ររឹមប្ររូវ 
សូមទាក់រង OPA តាមលលខ  
215-686-9200 ឬ phila.gov/opa 
 
 

 

ជំហានទី [2] ចំណំ ការវាយតនលៃ ថ្ម ីដដលបានស វ្ ើស ើងរបេ់អនក្ 
ការជូនដំណឹងររស់អនករង្ហា ញពី្រម្មៃរីផ្សារថ្មីម្នអចលនប្ររព្យរ
រស់អនក ដូចដដលានកំណរ់លដ្ឋ  យការវាយរម្មៃល ើងវញិ។ 
វាឆ្លោះរញ្ា ំងពី្ចំនួនប្ររ  
ហាក់ប្ររដែលម្នរម្មៃដដលអចលនប្ររព្យររស់អនកលក់ានស
ប្រម្ចរ់ម្ថ្ៃលនោះ។ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ជំហានទី [4] ពិនិតយ សលើល ការពិពណ៌នា  
នន អចលនទ្ទពយ របេ់អនក្ 
ព្័រ៌ម្ចនលនោះព្នយល់ព្ីរលរៀរដដលប្ររព្យសមប
រត ិររស់អនកប្ររូវានចារ់ថាន ក់សប្រម្ចរ់លោល
រំណងវាយរម្មៃ។ 

ជំហានទី [3]   ពិនិតយ ថាសតើ អនក្ មាន ការ អនុល័ត េទ្មាប់  ការសលើក្ដលង 
ពនធសលើ្ទះដដរឬសទ ប្ររសិនលរើវានិយាយថា "មាន" 
អនកម្ចនលកខណៈ សមបរត ិប្រគរ់ប្រោន់សប្រម្ចរ់កមម វធិីលលើ  
កដលងព្នធលលើផ្សទោះររស់រីប្រកងុ។ ប្ររសិនលរើវានិយាយថា  
"សទ" អនកមិនានដ្ឋក់ពាកយ ឬមិនម្ចនការយល់ប្រព្មស  
ប្រម្ចរ់កមម វធិីលលើកដលងព្នធលលើផ្សទោះ ឬពាកយស ំររស់អនក  
មិនប្ររូវានដំលណើរការទាន់លព្លលដើមបីឆ្លោះរញ្ា ំងលលើការជូនដំ
ណឹងលនោះលរ។ កមម វធិីលនោះគឺសប្រម្ចរ់លំលៅដ្ឋា ន  
ដដលកាន់ការ់លដ្ឋយម្ចា ស់ទាងំអស់ រ  ដនត ប្ររសិនលរើអន   
កានការរញ្ល ោះព្នធ រចួលែើយ ឬានច ោះល ម្ ោះ  
កន លងកមម វធីិអនកកាន់ការ់រយៈលព្លដវង (LOOP) លែើយ 
ល ោះអនកមិនម្ចនសិរធិររួលានការលលើកដលងព្នធ លលើផ្សទោះ
ល ោះលរ។ ប្ររសិនលរើអនកគិរថាអនកម្ចនសិរធិ 
អនកអាចដ្ឋក់ពាកយលៅ phila.gov/opa 
ឬលដ្ឋយការលៅរូរសព្ទលៅលលខ 215-686-9200។ 

                                                                                                           

រីរំផ្ស រ ចងចំាថា  សេចក្ត ីជូនដំណឹង របេ់អនក្គឺ លិនដលន ជា វិ ក្ក្យយបទ្តគិតទ្បាក់្សនាះសទ។ 
 
ព្នធឆ្ន ំ 2023 ររស់អនកនឹងប្ររូវានគណ លដ្ឋយដផ្សែកលលើ  

អប្រតាព្នធលលើអចលនប្ររព្យ ដដលប្ររូវានកំណរ់ 

 លដ្ឋយចារ់រីប្រកងុ។ សប្រម្ចរ់ព្័រ៌ម្ចនរដនែម សូមរូរស 

ព្ទមកលលខ 215- 686-9200 ឬលមើលលៅ www.phila.gov/opa។ 

ក្ន ុង បួន ជំហាន ងាយទ្េួល 

http://www.phila.gov/opa


 

C I T Y   O F   P H I L A D E L P H I A 
ការយិាល័យវាយរម្មៃអចលនប្ររព្យ 

www.phila.gov/opa 

Curtis Center – Suite 300 W 

601 Walnut Street 

Philadelphia, PA 19106 

 

ជូនចំលពាោះម្ចា ស់អចលនប្ររព្យ៖ 
 

ភ្ជា រ់មកជាមួយោន លនោះគឺជាលសចកត ីជូនដំណឹងអំព្ីការវាយរម្មៃរីផ្សារអចលនប្ររព្យសប្រម្ចរ់ឆ្ន ំ 2023។ 
ព្័រ៌ម្ចនលនោះកំព្ ងប្ររូវានលផ្សញើលៅអនក លដ្ឋយសារម្ចនការផ្លៃ ស់រត រូរម្មៃរីផ្សារសរ រម្នអចលនប្ររព្យររស់អនក 
ឬលៅកន លងសម្ចសធារ ដដលរលងក ើរានជារម្មៃរីផ្សារសរ រម្នអចលនប្ររព្យររស់អនក។ លនោះមិនដមនជាវកិកយរប្ររព្នធ លរ 
រ  ដនត លនោះជាព្័រ៌ម្ចនសំខាន់ដដលអាចរ ោះពាល់ដល់វកិកយរប្ររព្នធររស់អនក។ 

រម្មៃរីផ្សារសរ រម្នអចលនប្ររព្យររស់អនករមួម្ចនរម្មៃរីផ្សារដករប្រមូវ 
(សប្រម្ចរ់អោរ/រច សមព ័នធជាក់ដសតងដដលម្ចនលៅលលើដី)និងរម្មៃរីផ្សារដី(សប្រម្ចរ់ដីខ្នួឯង)។ 
រម្មៃដីជាក់ដសតងគឺជាការចារ់ចំដណកម្នរម្មៃរីផ្សារសរ រដដលដីល ោះម្ចន។ 

 

តារាងលៅលលើលសចកត ីជូនដំណឹងដដលភ្ជា រ់មកជាមួយោន ល ោះ រង្ហា ញព្ីព្័រ៌ម្ចនកមមសិរធិ 
និងការវាយរម្មៃដដលឆ្លោះរញ្ា ំងលៅកន លងកំណរ់ប្រតាររស់ OPA គិរប្ររឹមម្ថ្ៃរី 18 ដខឧសភ្ជ ឆ្ន ំ 2022។ 

 

លដើមបីកំណរ់រម្មៃអចលនប្ររព្យជាលំលៅដ្ឋា នដដលានវាយរម្មៃ  ជាធមមតា OPA ព្ិចារណាលលើកតាត មួយចំនួន រមួម្ចន៖ 
 

• រំែំនិងអាយ កាលររស់អចលនប្ររព្យ 

• រីតាំង និងលកខខណឌ ម្នអចលនប្ររព្យ 

• ការលក់អចលនប្ររព្យប្រសលដៀងោន ថ្មីៗលនោះលៅកន លងរំរន់ លដ្ឋយគិរគូរព្ីភ្ជព្ខ សោន រវាងអចលនប្ររព្យដដលានលក់ 
និងអចលនប្ររព្យដដលកំព្ ងប្ររូវានវាយរម្មៃ  

 

សប្រម្ចរ់អចលនប្ររព្យពាណិជាកមម និងព្ែ ប្រគួសាររំែំធំ រម្មៃប្ររូវានកំណរ់លដ្ឋយការវភិ្ជគលលើការលក់ថ្មីៗ 
ការចំណាយលលើប្រររិររត ិការ ប្រាក់ចំណូលដដលរកាន ឬរម្មៃដី និងសំណង់។ 

 

ប្ររសិនលរើអនកគិរថារម្មៃថ្មីមិនប្ររឹមប្ររូវ អនកអាចលសន ើស ំឱ្យ OPA លធវ ើការប្ររួរព្ិនិរយកប្រមិររីមួយ (FLR) 
ប្ររសិនលរើអនកអាចរញ្ា ក់ានយា ងលហាចណាស់លរឿងណាមួយកន លងចំលណាមលរឿងទាងំរីខាងលប្រកាម៖ 

 

• តនលៃទី្ារ៖ ការវាយរម្មៃអចលនប្ររព្យររស់អនកខពស់លព្ក ឬទារលព្ក 
លែើយ/ឬលកខណៈម្នប្ររព្យសមបរត ិររស់អនកដដលរ ោះពាល់ដល់ការវាយរម្មៃគឺមិនប្ររឹមប្ររូវ។ 

• ភាពលិនទ្េបគ្នន ៖ ការវាយរម្មៃអចលនប្ររព្យររស់អនកមិនដូចោន លៅនឹងអចលនប្ររព្យលផ្សេងលរៀរលៅរូទាងំរីប្រកងុល ោះលរ។ 

• ការសលើក្ដលង/ការបញុ្ះពនធលិនទ្តឹលទ្តូិ ៖ 
ការលលើកដលង/ការរញ្ល ោះព្នធដដលានរាយរញា ីសប្រម្ចរ់អចលនប្ររព្យលនោះមិនប្ររឹមប្ររូវ ឬារ់។ 

 

ផ្សលរ ោះពាល់ដផ្សនកែិរញញ វរថ ល និង/ឬអប្រតាម្នការផ្លៃ ស់រត រូរម្មៃគឺមិនម្ចនមូលដ្ឋា នប្រគរ់ប្រោន់សប្រម្ចរ់ការព្ិនិរយល ើងវញិល ោះលរ។ 

http://www.phila.gov/opa


អនកអាចលសន ើស ំការព្ិនិរយល ើងវញិលលើការវាយរម្មៃលនោះលដ្ឋយរំលព្ញរប្រមង់ដររររព្ិនិរយកប្រមិររីមួយដដលានភ្ជា រ់ម

កជាមួយ លែើយលផ្សញើប្ររ រ់លៅ OPA វវញិប្ររឹមម្ថ្ៃរ ី30 ដខកញ្ញ  ឆ្ន ំ 2022។ 

 
វាក៏ម្ចនដំលណើរការរណត ឹងសារ កខជាផ្្ស វូការដដលលធវ ើល ើងលដ្ឋយប្រកមុប្ររឹកាភិាលដករប្រមូវព្នធ។ 

ម្ថ្ៃផ្ស រកំណរ់សប្រម្ចរ់ការដ្ឋក់ពាកយរត ឹងរវា៉ា ជាផ្្ស វូការជាមួយប្រកមុប្ររឹកាភិាលដករប្រមូវព្នធគឺម្ថ្ៃរី 3 ដខរ លា ឆ្ន ំ 2022។ 

ម្ថ្ៃផ្ស រកំណរ់សប្រម្ចរ់ការដ្ឋក់ពាកយរត ឹងរវា៉ា ជាផ្្ស វូការប្ររូវានរលងក ើរល ើងលដ្ឋយចារ់ររស់រដា 

លែើយមិនរងផ្សលរ ោះពាល់លដ្ឋយការដ្ឋក់ពាកយលសន ើស ំការប្ររួរព្ិនិរយកប្រមិររីមួយល ោះលរ។ 

 
ការលសន ើស ំការព្ិនិរយល ើងវញិកប្រមិរដំរូងមិនរារាងំអនកព្ីការរត ឹងរវា៉ា ជាមួយប្រកមុប្ររឹកាភិាលដករប្រមូវព្នធ ល ោះលរ។ 

អនកអាចដ្ឋក់ឯកសារទាងំព្ីរ ដរារណាអនកលោរព្ានតាមកាលររលិចេរកំណរ់នីមួយៗ។ 

 
វាម្ចនសារៈសំខាន់សប្រម្ចរ់អនក និងរីប្រកងុដដលរម្មៃរីផ្សារររស់អនកម្ចនភ្ជព្ស ប្រកឹរ និងយ រត ិធម៌។ 

សូមព្ិនិរយព្័រ៌ម្ចនលៅកន លងលសចកត ីជូនដំណឹងលនោះលដ្ឋយប្ររងុប្ររយ័រន  លែើយទាក់រង OPA តាមលលខ 215-686-9200 

ឬតាមអនឡាញលៅ www.phila.gov/opa ជាមួយនឹងសំណួរណាមួយ។ 

 
លដ្ឋយកដ ីលោរព្រារ់អាន 

ការយិាល័យវាយរម្មៃអចលនប្ររព្យ 
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