សំណួរសួ រញឹកញាប់ (FAQS)
សំណួរសួ រញឹកញាប់ខាងក្រោមជាប់ពាក់ព័ន្ធន្ឹងយូ ន្ីតកមម សិទ្ធិលំក្ៅដ្ឋាន្ដែលផ្ដ ល់មូលន្ិធិក្ដ្ឋយ NEF
ដតប៉ុក្្
ណ ោះ។

សំណួរសួ រញឹកញាប់របស់ម្ចាស់កមម សិទ្ធិ
សំណួរ៖ ត ើនរណាជាអ្ន កកំណ ់ថ្លៃលក់អ្ ិបរមាដំបូងសម្រមាប់យូនី

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្ ឬរក ុមហ៉ុន្អភិវឌ្ឍន្៍ ឬភ្នាក់ងារក្នាត
ដែលរតួ តពិន្ិតយក្ដ្ឋយភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយ (Monitoring Agent)
ន្ិងអន្៉ុម័តក្ដ្ឋយភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្ (Subsidizing Agency)។

ថ្លៃ សលរលយ?

សំណួរ៖ ត មា
ើ នតោលការណ៍ណណនំអ្វីខ្ៃះពាក់ព័នធនឹងថ្លៃខ្ុនដូ
និងការវាយ ថ្លៃ ពិតសសសម្រមាប់យូនី
ថ្លៃ សលរលយកនុងការអ្ភិវឌ្ឍម្រាក់ចំណូលចម្រល រះ?

ចក្មល ើយ៖ ថ្លលខ៉ុន្ែូ គឺជាដផ្ា កមួ យថ្ន្ោរគណនាតថ្មល លំក្ៅដ្ឋាន្សរម្ចប់កំណត់ថ្លលលក់អតិបរម្ច។
ទ្ីភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្ពិន្ិតយក្ ើង វ ិញន្ូ វោរបន្់របម្ចណថ្លលខ៉ុន្ែូ ដែលបន្ដ្ឋក់ក្សា ើក្ដ្ឋយ
រក ុមហ៉ុន្អភិវឌ្ឍន្៍
ន្ិងបក្ងក ើតន្ិងថ្លល ខ៉ុន្ែូ អតិបរម្ចែំបូងដែលរតូវក្របើរបស់សរម្ចប់កំណត់ថ្លលលក់អតិបរម្ច។
យូ ន្ីតរតូវអន្៉ុវតត ក្ៅតាមថ្លលខ៉ុន្ែូ ដែលបន្អន្៉ុម័ត
ែូ ចដែលបន្កំណត់ក្ោងតាមថ្លលលក់អតិបរម្ច។
ែំក្ណើរោរក្ន្ោះអាចតរមូវឱ្យម្ចន្ោររបក់ភ្នគរយទាបជាងអរតាដែលបន្កំណត់សរម្ចប់យូន្ីត
អរតាតាមតថ្មល ទ្ីផ្ារ។
ទ្ីភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្ន្ឹងពិន្ិតយក្ ើង វ ិញន្ូ វតារាងផ្លកថ្រមពីោរោន្់ោប់ក្ៅកនុងបល ង់ក្មក្ែើ
មបីធានាថាយូ ន្ីតតថ្មល សមរមយរតូវបន្កំណត់ោររបក់ជាភ្នគរយដែលរតូវន្ឹងថ្លលខ៉ុន្ែូ ដែលប
ន្អន្៉ុម័ត។
លវ ិោខ៉ុន្ែូ (រ ួមទាំងលវ ិោបំរ៉ុង) រតូវដតឆ្ុោះបញ្ាំងអំពីោរចំ្យជារបចំថ្ន្របតិបតត ិោរ
ន្ិងោរដលរកាក្រគឿងបរ ិោារពិក្សស (ែូ ចជា ចំ្យក្លើអាងទ្ឹកសំណល់ ជក្ណត ើរយន្ត
ទ្ីតាំងចំណតជាក្ែើម។ ល។) សូ មក្មើល “ក្ោលោរណ៍ដណនាំ 40B” VI 6a (1), 6b (1) (2) (a)(b)(c)។
សំណួរ៖ ត ើការណណនំអ្ំពីការតរៀបចំលមីតៅជាយូនី តៅតពលលក់ដំបូងមានអ្វ ីខ្ៃះ?
ចក្មល ើយ៖ សរម្ចប់ោរក្រៀបចំលមីក្ៅក្ពល្មួ យបនាាប់ពីលិខិតអន្៉ុញ្ាតលមអ ិតរតូវបន្ក្ចញ

ក្ហើយថ្លលលក់ែំបូងរតូវបន្កំណត់តាមោរដណនាំសរម្ចប់ោរដកលមអ ដផ្ាកសំខាន្់ថ្ន្អោរ។
សរម្ចប់ព័ត៌ម្ចន្បដន្ថ មអំពីោរដកលមអ ដែលបន្អន្៉ុញ្ាត សូ មក្មើលដផ្ាក
“ក្ោលោរណ៍ដកលមអ ដផ្ាកសំខាន្់ថ្ន្អោរ ន្ិងោរដណនាំអំពីន្ីតិ វ ិធី”
ថ្ន្ក្សៀវក្ៅដណនាំអំពីោររតួ តពិន្ិតយតថ្មល សមរមយភ្នគីទ្ីបី។
សំណួរ៖ ត ើអ្វីតៅជាការណកលលអ (ទល់នឹងការណលទំ) ណដលអាចបណនែ លតលើថ្លៃលក់បនត ?

ចក្មល ើយ៖ ម្ចន្ដតោរដកលមអ ដផ្ាកសំខាន្់ថ្ន្អោរដែលបន្អន្៉ុម័ត
ន្ិងម្ចន្លកា ណៈសមបតត ិរគប់រោន្់ប៉ុក្្
ណ ោះដែលអាចបដន្ថ មក្ៅកនុងថ្លលលក់បន្ត បន្។
តថ្មល គឺដផ្អកក្លើថ្លលក្ែើម ន្ិងោរ
រំក្ ោះ។ សរម្ចប់ព័តម្ច
៌ ន្បដន្ថ ម សូ មក្មើលដផ្ាក “ក្ោលោរណ៍ដកលមអ ដផ្ាកសំខាន្់ថ្ន្អោរ
ន្ិងោរដណនាំអំពីន្ត
ី ិ វ ិធី” ថ្ន្ ក្សៀវក្ៅដណនាំអំពោ
ី ររតួ តពិន្ិតយតថ្មល សមរមយភ្នគីទ្ីបី។
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សំណួរ៖ ខ្្ុំចង់បញ្ចប់បនទ ប់តម្រកាលដីរបស់ខ្្ុំតម្រពាះម្ររួសាររបស់ខ្្ុំកាន់ណ ធំជាងលុន
ត ើយខ្្ុំម្រ វូ ការកណនៃ ងបណនែ ល។ ត ើខ្្ុំអាចតធវ ើដូតចន ះានណដរឬតទ
តទះបីជាវាលិនមានលកខ ណៈម្ររប់ម្រោន់ជាការណកលលអ ណននកសំខាន់ថ្នអ្ោរណដលានអ្នុល័
ត ើយខ្្ុំដឹង ករណីតនះនឹងលិនម្រ វូ ានរិ បញ្ចូលកនុងថ្លៃលក់បនត របស់ខ្្ុំ?

ចក្មល ើយ៖ អា កអាចដកលមអ ប រ ិក្វណក្ៅកនុងផ្ាោះរបស់អាកបន្
ែរាប្អា កមិន្បក្ងក ើន្ទ្ំហំផ្ាោះរបស់អាក។ ក្ទាោះបីោង្
ចំ្យក្លើោរដកលមអ ន្ង
ឹ រតូវអា កទ្ទ្ួ លរា៉ាប់រងទាំងរស ុងក្ហើយន្ឹងមិន្រតូវបន្គិតបញ្ចល
ូ ក្ៅកនុ
ងថ្លលលក់បន្ត ឬ លកា ណៈបក្ចា កក្ទ្សរបស់ផ្ាោះក្ យ
ើ ។ ឧទាហរណ៍
របសិន្ក្បើផ្ាោះរបស់អាករតូវបន្ទ្ិញជាបន្ា ប់ក្គង 2 ក្នាោះវាន្ឹងរតូវដ្ឋក់លក់ក្ៅក្លើទ្ីផ្ារ
ន្ិងលក់ជាបន្ា ប់ក្គងចំន្ួន្ 2 រសបតាមលិខិតបញ្ាក់ថ្លលលក់បន្ត
ក្ទាោះបីជាម្ចន្កដន្ល ងក្រៀបចំលមីដែលអាចក្រៀបចំជាបន្ា ប់បដន្ថ មមួ យក្ទ្ៀតក៏ក្ដ្ឋយ។
ោរក្រៀបចំបដន្ថ មក្ៅក្លើក្គហដ្ឋាន្ដែលជួ យបក្ងក ន្
ើ ករមិតអោរែូ ចជា ោន្ដ្ឋាន្
ឬោរក្រៀបចំបដន្ថ មមិន្រតូវបន្អន្៉ុញ្ាតក្ ើយ។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចទទួ លានឥណទនណកលលអ តរ ដ្ឋានតដើលបីទូទ ់ថ្លៃជួសជុលធំ ៗ ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ ោរផ្តល់ហិរញ្ា បបទាន្ក្ ើង វ ិញ អាចក្ធវ ើបន្ល៉ុោះរតាដតឥណទា
ន្បំក្ពញតាមលកា ខណឌ ថ្ន្ោរផ្តល់ហិរញ្ា បបទាន្ក្ែើម ន្ិងផ្តល់ផ្លរបក្ោជន្៍ែល់ម្ចាស់។
ក្ពាលគឺអាចទ្ទ្ួ លបន្ឥណទាន្ដកលមអ ក្គហដ្ឋាន្។
ករណីក្ន្ោះគឺអារស័យក្លើចន្
ំ ួ ន្ទ្ឹករបក់ក្ែើមមិន្ទាត់ទ្ូទាត់របស់អាក ន្ិងលកា ខណឌ ឥណទា
ន្ដកលមអ ក្គហដ្ឋាន្ដែលអា កកំព៉ុងដសវ ងរក (ែូ ចជា អរតាោររបក់ ថ្លលក្ែើម រយៈក្ពល)។
អា កន្ឹងរតូវក្ធវ ើោរជាមួ យភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយរបស់អាកក្ែើមបីកំណត់ថាក្តើម្ចន្ចំណ៉ុចវអវ ីដែលរតូ
វបន្អន្៉ុញ្ាត។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចទញយកម្រទពយមាចស់តចញពីនទះខ្្ុំតដើលបីបង់ថ្លៃការសិការបស់កូនខ្្ុំានតទ?

ចក្មល ើយ៖ ោរយកក្ចញពីរទ្ពយម្ចាស់ក្លើក្គហដ្ឋាន្របស់អាកគឺជារបក្ភទ្ថ្ន្ោរផ្តល់ឥណទា
ន្ក្ ើង វ ិញ ក្ហើយោរផ្តលហ
់ ិរញ្ា បបទាន្ក្ ើង វ ិញអាចអន្៉ុវតត បន្ ល៉ុោះរតាដតឥណទា
ន្ក្នាោះបំក្ពញតាមលកា ខណឌ ថ្ន្ោរផ្តល់ហិរញ្ា បបទាន្ក្ែើម ន្ិងផ្តល់ផ្លរបក្ោជន្៍ែល់ម្ចាស់។
ក្ពាលគឺអាចទាញយករទ្ពយម្ចាស់បន្។
ករណីក្ន្ោះអារស័យក្លើចំន្ួន្ទ្ឹករបក់ក្ែើមដែលមិន្បន្បង់របស់អាក ន្ិងលកា ខណឌ ឥណទា
ន្ដែលអា កកំព៉ុងដសវ ងរក (ែូ ចជា អរតាោររបក់ ថ្លលក្ែើម រយៈក្ពល)។
អា កន្ឹងរតូវក្ធវ ើោរជាមួ យភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយរបស់អាកក្ែើមបីកំណត់ថាក្តើម្ចន្ចំណ៉ុចវអវ ីដែលរតូ
វបន្អន្៉ុញ្ាត។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចតធវ ើ ិរញ្ញបបទនត ើង វ ិញ
ជាលួ យការដ្ឋក់បញ្ចំណដលអាចណកសម្រលួ លអ្ម្រាានណដរឬតទ? ចុះដូ ចតលេ ចណដរអ្ំពី
បនទ ់ឥណទនម្រទពយមាចស់លំតៅដ្ឋាន (HELOC)?

ចក្មល ើយ៖ អត់ក្ទ្ ឥណទាន្ទ្ិញផ្ាោះសរម្ចប់ោរលក់ែំបូង
ន្ិងោរផ្តល់ហិរញ្ា បបទាន្ក្ ើង វ ិញរតូវដតជាឥណទាន្អរតាោររបក់ក្លរ។ HELOCs
ព៉ុំម្ចន្អរតាោររបក់ក្លរក្ទ្។
សំណួរ៖ ខ្្ុំានតរៀបការបនទប់ពីខ្្ុំានទិញនទះតនះ។ ត ើខ្្ុំអាចបណនែ លសាវលី/ភរ ិយា
ខ្្ុំតៅកនុងប័ណណកលម សិទធិានណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ អាចបដន្ថ មបន្
ែរាប្ស្វវមី/ភរ ិោរស់ក្ៅកនុងយូ ន្ីតជាលំក្ៅដ្ឋាន្ចមបងរបស់ោត់ោត់អាចដ្ឋក់បញ្ចល
ូ បដន្ថ
មក្ៅកនុងប័ណណកមម សិទ្ធិ។ ក្ទាោះបីោង្
ម្ចាស់រតូវទាក់ទ្ងភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយដែលបន្កំណត់ក្ែើមបីបញ្ាក់ពីែំក្ណើរោរ
ន្ិងចំ្យរបតិបតត ិោរ ក៏ែូចជាោរក្រៀបចំឯកស្វរតាមោរកំណត់ផ្ងដែរ។
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សំណួរ៖ សាវលី/ភរ ិយារបស់ខ្្ុំកំពុងផ្លៃស់ទីលំតៅតចញ តទះបីតយើងលិនណលងលះោនក៏តដ្ឋយ។
ត ើខ្្ុំអាចដកោ ់តចញពីបណណកលម សិទធិណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ អាចែកក្ចញបន្។ សហហតថ ក្លខី គួ ររតូវបន្ែកក្ចញពីប័ណណកមម សិទ្ធិ
របសិន្ក្បើយូន្ីតក្ន្ោះដលងជាទ្ីលំក្ៅចមបងរបស់ោត់។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយដែលបន្ចត់តាំងរតូវទាក់ទ្ងក្ែើមបីបញ្ាក់ពីែំក្ណើរោរ
ន្ិងចំ្យរបតិបតត ិោរ ន្ិងក្រៀបចំឯកស្វរតាមោរកំណត់ផ្ងដែរ។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចចាប់តនតើលអាជីវកលម ាលនទះតចញពីនទះរបស់ខ្្ុំណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖
ែរាប្អា កក្ោរពក្ៅតាមបទ្បបញ្ា តត ិដបងដចកតំបន្់ក្ៅកនុងតំបន្់របស់អាកសរម្ចប់អាជវី ក
មម ក្ៅផ្ាោះ អា ករតូវបន្អន្៉ុញ្ាតឱ្យចប់ក្ផ្តើមអាជវី កមម តាមផ្ាោះក្ៅកនុងផ្ាោះរបស់អាក។
សំណួរ៖ កូ នតពញវ័យរបស់ខ្្ុំានផ្លៃស់ទីលំតៅតចញពីនទះខ្្ុំត ើយ
ត ើខ្្ុំអាចជួលបនទ ប់តៅកនុងនទះរបស់ខ្្ុំានតទ (សាែនភាពអ្ន កសានក់តៅបនទ ប់រ ួលោន)?

ចក្មល ើយ៖ បន្
ស្វថន្ភ្នពអា កស្វាក់ក្ៅបន្ា ប់រ ួមោារតូវបន្អន្៉ុញ្ាតែរាប្អា កបំក្ពញតាមលកា ខណឌ ថ្ន្ោរ
ស្វាក់ក្ៅរបស់ HUD ឬ DHCD
សរម្ចប់យូន្ីតដែលម្ចន្ទ្ំហំែូចផ្ាោះរបស់អាកក្ហើយអា កបន្ត រស់ក្ៅកនុងបន្ា ប់របស់អាកជាលំក្ៅ
ដ្ឋាន្ចមបងរបស់អាក។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចជួលរយៈតពលខ្ៃ ីនូវបនទ ប់តៅកនុងនទះរបស់ខ្្ុំានណដរឬតទ
ម្របសិនតបើខ្្ុំក៏រស់តៅទីតនះតពញតមា៉ោងណដរ?

ចក្មល ើយ៖ អាចជួ លបន្។ មូ លក្ហត៉ុែូចោាក្ៅកនុងោរចក្មល ើយខាងក្លើន្ឹងរតូវអន្៉ុវតត ។
ក្ទាោះបីោង្ អា កក៏រតូវបញ្ាក់ផ្ងដែរថា
ោរជួ លរយៈក្ពលខល ីន្ឹងមិន្រំក្ ភក្លើបទ្បញ្ាថ្ផ្ាកនុងខ៉ុន្ែូ /HOA របស់អាកក្ ើយ។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចបណនែ លបុរគលមានក់តៅកនុងប័ណណកលម សិទធិ
ណដលបុរគលតនះលិនរស់តៅកនុងលំតៅដ្ឋានតនះ ណដរឬតទ (ឧទ រណ៍
អ្ចលនម្រទពយតពញលួ យជី វ ិ )

ចក្មល ើយ៖ មិន្អាចដន្ថ មបន្ក្ទ្។
សម្ចជិកដែលមិន្ដមន្ជារគួ ស្វរមិន្អាចបដន្ថ មក្ៅកនុងប័ណណកមម សិទ្ធិ
ក្ហើយក៏មិន្រតូវបន្អន្៉ុញ្ាតឱ្យក្ធវ ើជាអា កច៉ុោះកិចាសន្ាបញ្ាំដែរ។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចលក់នទះតនះ ត ើយទិញយូនី

40B លួ យតនេងតទៀ ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ អា កអាចលក់បន្រគប់ក្ពលក្វ ។ អា ករតូវដតបំក្ពញតាមលកា ខណឌ សិទ្ធិ
ន្ិងឆល ងោត់ែំក្ណើរោរក្រជើសក្រ ើសអា កស្វាក់ក្ៅសរម្ចប់ោរទ្ិញផ្ាោះលមី។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំម្រ វូ ការឈ្ម ួញកណា
ត លតដើលបីលក់បនត យូនី របស់ខ្្ុំណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ អត់ក្ទ្
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយដែលបន្កំណត់របស់អាកន្ឹងរតូវរបគល់ភ្នរកិចាក្ែើមបីលក់យូន្ីតជូ ន្អា កទ្ិ
ញដែលម្ចន្សិទ្ធ។ិ ក្ទាោះបីោង្
អា កអាចសក្រមចចិតតចូលរ ួមជាមួ យឈ្ម ួញក្
ត លអចលន្រទ្ពយភ្នគីទ្ី 3 របសិន្ក្បើអាកគិតថា
ោរចូ លរ ួមក្ន្ោះន្ឹងជួ យពក្ន្ល ឿន្ោរលក់យូន្ីតរបស់អាក
ក្ហើយអា កចង់ចកក្ចញឱ្យបន្នប់តាមដែលអាចក្ធវ ើក្ៅបន្។

សំណួរ៖ ត ើមានអ្វ ីតកើ ត

ើងតៅតពលមាចស់យូនី ទទួ លលរណភាព?
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A៖ ោរក្ផ្ារតាមប្
ដ ម
ំ រតក ឬអា កអន្៉ុវតត ឬម្ចាស់រទ្ពយសមបតត ិរបស់អាករគប់រគង
ក្ៅឱ្យស្វវមី/ភរ ិោរបស់ម្ចាស់រតូវបន្អន្៉ុញ្ាត ក្ហើយន្ឹងមិន្បងក ឱ្យម្ចន្ោរលក់បន្ត
ឬរំក្ ភក្លើោរដ្ឋក់បរម្ចមក្លើោរក្ផ្ារ ក្ៅកនុងរបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed Rider)
ដែលដចងថា (1) អា កអន្៉ុវតត ឬអា ករគប់រគង ក្ៅកនុងរយៈក្ពល 90
ថ្លៃបនាាប់ពីោរដតងតាំងរបស់ោត់
បន្ផ្តល់ជូន្ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ូ វោរជូ ន្ែំណឹងអំពីោរក្ផ្ាររបក់ ន្ិង (2)
ស្វវមី/ភរ ិោរបស់ម្ចាស់កមម សិទ្ធិម្ចន្បំណងបន្ត ក្របើរបស់យូន្ីតក្ន្ោះជាលំក្ៅដ្ឋាន្ចមបង។
ប៉ុគគលែថ្ទ្ក្ទ្ៀតដែលជាអា កសា ង អា កទ្ទ្ួ លមរតក ឬអា កសា ងមរតក
របស់ម្ចាស់យូន្ីតរតូវបងាាញែល់ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយថា
ោត់គឺជាអា កទ្ិញដែលម្ចន្សិទ្ធិែូចដែលបន្កំណត់ក្ៅកនុងរបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed
Rider ក្ហើយយូ ន្ីតក្ន្ោះរតូវក្ផ្ារក្ៅឱ្យតាមរបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed Rider)។
សំណួរ៖ ត ើកូន ៗ របស់ខ្្ុំអាចទទួ លលរ កនទះានណដរឬតទ
ម្របសិនតបើពួកតរមានសិទធិតនេងតទៀ ?

ចក្មល ើយ៖ អត់ក្ទ្ ក្ៅក្ពលម្ចាស់យូន្ីតទ្ទ្ួ លមរណភ្នព អា កសា ង អា កទ្ទ្ួ លមរតក
ឬអា កសា ងមរតកពីម្ចាស់យូន្ីតរតូវបងាាញែល់ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយថាោត់គឺជាអា កទ្ិញដែលម្ច
ន្សិទ្ធិែូចដែលបន្កំណត់ក្ៅកនុងរបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed Rider) ក្ហើយយូ ន្ីត រតូវក្ផ្ារ
រសបក្ៅតាមរបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed Rider)។
សំណួរ៖ ត ើខ្្ុំអាចតនទរនទះតៅជាម្រទពយកនុងអាណ ត ិពាាលភាពណដរឬតទ?
ចក្មល ើយ៖ អា កមិន្ក្ធវ ើែូក្ចា ោះបន្ក្ទ្ ោរក្ផ្ារ 40B ក្ៅជា រទ្ពយកនុងអាណតត ិពាបលភ្នព

មិន្រតូវបន្អន្៉ុញ្ាតក្ ើយ។

សំណួរសួ រញឹកញាប់របស់អាកទ្ិញ
សំណួរ៖ ត ើសមាជិកម្ររួ សារមានក់អាចតធវ ើជា “ធនោរ” និងនតល់ឥណទ
នដល់អ្នកទិញណដលមានសិទធិណដរឬតទ?
ចក្មល ើយ៖ អត់ក្ទ្ ឥណទាន្រតូវដតម្ចន្របភពមកពីអាកផ្ដល់ឥណទាន្ដែលជាស្វថប័ន្។
សំណួរ៖ ត ើមានដំតណើរការបត ឹងទស់ចំតពាះដំតណើរការចាប់តនន ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ AFHMP សរម្ចប់គក្រម្ចងអាច ឬមិន្អាចម្ចន្ែំក្ណើរោរបដ ឹងទាស់។
របសិន្ក្បើោមន្ែំក្ណើរោរក្ទ្ ក្បកា ជន្ចប់ក្នាតអាចទាក់ទ្ងក្ៅ MassHousing
ក្ដ្ឋយផ្ទាល់សរម្ចប់គក្រម្ចងដែលផ្តល់មូលន្ិធិក្ដ្ឋយ NEF។ MassHousing
ម្ចន្ោតពវ កិចាក្ដ្ឋោះរស្វយោរតវា៉ា តាម
លកា ខណឌ ដែលរសបតាមក្ោលោរណ៍ ដណនាំ 40B
ន្ិងអន្៉ុក្ មតាមក្ោលន្ក្ោបយបណដ ឹងស្វរទ្៉ុកា DHCD 40B ដែលម្ចន្រស្វប់។
សំណួរ៖ ត ើមានការកំណ ់ម្រទពយសលប ត ិសម្រមាប់អ្នកទិញមានអាយុតលើសពី 55 ននំកនុងការ
អ្ភិវឌ្ឍណដលលិនកំណ ់អាយុណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ អាចម្ចន្ ន្ិងមិន្ម្ចន្។ ក្ោងតាមក្ោលោរណ៍ដណនាំ 40B
រទ្ពយសមបតត រិ គួ ស្វរមិន្រតូវក្លើសពី 275,000 ែ៉ុ ល រក្ ើយ រ ួមទាំងរទ្ពយម្ចាស់ក្ៅកនុងលំក្ៅដ្ឋាន្
(ដែលរតូវលក់) សរម្ចប់គក្រម្ចងដែលម្ចាស់កមម សិទ្ធរិ តូវបន្កំណត់អាយ៉ុ។ ក្ទាោះបីោង្
រទ្ពយសមបតត រិ គួ ស្វរមិន្រតូវក្លើសពី 75,000 ែ៉ុ ល រ ជាតថ្មល
សរម្ចប់យូន្ីតដែលម្ចាស់កមម សិទ្ធិមិន្រតូវបន្កំណត់អាយ៉ុ។
ែូ ក្ចា ោះរបសិន្ក្បើអាកកំពង
៉ុ ទ្ិញផ្ាោះក្ៅកនុងគក្រម្ចងអភិវឌ្ឍន្៍មិន្កំណត់អាយ៉ុ ក្នាោះ
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ករមិតរទ្ពយសមបតត ិរបស់អាកគឺែូចក្ៅន្ឹងរគួ ស្វរក្ផ្េងៗក្ទ្ៀត ក្ដ្ឋយមិន្គិតពីអាយ៉ុក្ ើយ
ក្ហើយករមិតកំណត់ន្ឹងទាបជាងរបសិន្ក្បើអាកកំព៉ុងរស់ក្ៅកនុងគក្រម្ចងដែលកំណត់អាយ៉ុ។
សំណួរ៖ ត ើ “LIP” 40B និង MassHousing (NEF) 40B ខ្ុសោនដូ ចតលេ ចខ្ៃ ះ?
ចក្មល ើយ៖ DHCD គឺជាទ្ីភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្សរម្ចប់គក្រម្ចង LIP ។ MassHousing

គឺជាទ្ីភ្នាក់ងារឧបតថ មភធន្សរម្ចប់គក្រម្ចងដែលផ្តល់មូលន្ិធិក្ដ្ឋយ NEF ។
សរម្ចប់ព័ត៌ម្ចន្អំពីកមម វ ិធី៖

NEF: https://www.masshousing.com/en/programs-outreach/planning-programs
LIP: https://www.mass.gov/service-details/local-initiative-program

សំណួរសួ រញឹកញាប់អំពភ្ន
ី ា ក់ងាររតួ តពិន្ិតយ
សំណួរ៖ ត ើនរណាជាអ្ន កពិនិ យតលើលណននការទីនារលំតៅដ្ឋានម្រ ឹលម្រ វូ ពិ ម្រាកដ
និងបៃ ង់ទីាង
ំ របស់យូនី ?

ចក្មល ើយ៖ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងទ្ទ្ួ លខ៉ុសរតូវកនុងោរពិន្ិតយក្មើលជាែំបូងន្ូ វដផ្ន្ោរទ្ីផ្ារលំ
ក្ៅដ្ឋាន្រតឹមរតូវពិតរបកែ ន្ិងបល ង់ទ្ីតាំងរបស់យូន្ីត។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងផ្តល់ោរដណនាំអំពីោរអន្៉ុម័តែល់ MassHousing ក្ហើយ MassHousing
ន្ឹងក្ចញក្សចកដ ីអន្៉ុម័តស្វថពរ។
សំណួរ៖ ត ើនរណាជាអ្ន កពិនិ យ/តរៀបចំឯកសារបិទ?

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងទ្ទ្ួ លខ៉ុសរតូវកនុងោរសរមបសរមួ លក្លើោរពិន្ិតយច៉ុងក្រោយ
ន្ូ វឯកស្វរបិទ្ (របោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិ (Deed Rider)/បញ្ាំ) ។
សំណួរ៖ ត ើនរណាជាអ្ន កតរៀបចំលិខ្ិ បញ្ាក់ថ្លៃលក់បនត តៅតពលលក់ដំបូង? តៅតពលលក់បនត ?

ចក្មល ើយ៖ MassHousing ក្ចញលិខិតបញ្ាក់លក់បន្ត ក្ៅអំ ុ ងក្ពលលក់ែំបូង
បនាាប់មកភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយក្ចញលិខិតបញ្ាក់ក្ន្ោះ។
សំណួរ៖ ត ើរាយការណ៍សតីពីការអ្នុតោលភាពម្របចាំននំពាក់ព័នធនឹងអ្វ ីខ្ៃះ?

ចក្មល ើយ៖ ជាទ្ូ ក្ៅ សូ មរាយោរណ៍ ជារបចំនាំ
តាមលកា ខណឌ ក្ៅកនុងកិចារពមក្រពៀងក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយតថ្មល សមរមយ។
សូ មពិន្ិតយបញ្ា ីក្្មោះសរម្ចប់ោរមិន្អន្៉ុក្ ម
ន្ិងស្វកសួ រក្ៅម្ចាស់យូន្ីតទាំងអស់ជាក្រៀងរាល់នាំ។ សូ មក្មើលដផ្ាក
“ក្ោលន្ក្ោបយសដ ីពោ
ី ររតួ តពិន្ិតយ ន្ិងរបយោរណ៍របចំនាំ”
ថ្ន្ក្សៀវក្ៅតាមដ្ឋន្តថ្មល សមរមយរបស់ភ្នគីទ្ីបី។

សំណួរ៖ បចចុបបនន តយើងអ្នុវ ត ការពិនិ យតលើលលយតម្រកាយរយៈតពល 12 ណខ្
តដើលបីតធវ ើការតនទៀងផ្លទ ់ម្រាក់ចំណូលសតង់ដ្ឋររបស់តយើងតលើអ្នកទិញសកាតនុពល។
ភានក់ងារម្រ ួ ពិនិ យលួ យចំនួនតម្របើ វ ិធីសាស្តសតសងឃឹលថ្លៃអ្នរ ។
ត ើតយើងចាំាច់ម្រ វូ តម្របើ វ ិធីលួយតធៀបនឹង វ ិធីតនេងតទៀ ណដរឬតទ? ត ើមានករណី
ណដលតយើងអាចតម្របើ វ ិធីសាស្តសតទំងពីរតៅតពលពិនិ យតលើលលយតម្រកាយនឹងោមនលកខ ណៈសលម្រសប
ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖
ោរក្ផ្ាៀងផ្ទាត់របក់ចំណូលគួ រដតអន្៉ុវតត ក្ៅតាមខល ឹមស្វរដែលម្ចន្ក្ៅកនុងក្ោលោរណ៍ដណនាំ
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40B។ របសិន្ក្បើព៉ុំម្ចន្ព័ត៌ម្ចន្ក្ៅកនុងក្ោលោរណ៍ដណនាំក្ន្ោះក្ទ្ ក្នាោះMassHousing
ន្ឹងបដ ូរក្ៅ វ ិធីស្វ្សត ក្ផ្ាៀងផ្ទាត់របក់ចំណូលរបស់ HUD ។
សំណួរ៖ ត ើតយើងអ្នុវ ត លកខ ខ្ណឌ 40B យា៉ោងដូ ចតលត ច
តៅតពលម្រក រល ុនអ្ភិវឌ្ឍន៍លន
ិ ទន់ានបញ្ចប់ការបញ្ាក់ការចំណាយរបស់ខ្ល ួន?

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយគួ រទាក់ទ្ងក្ៅ MassHousing
ក្ែើមបីកំណត់ វ ិធាន្ោរសមរសបម៉ុន្ក្ពលដែល MassHousing ក្ចញក្សចកដ ីអន្៉ុម័តច៉ុងក្រោយ។
សំណួរ៖ ត ភា
ើ ន ក់ងារម្រ ួ ពិនិ យរួ រណ ដ្ឋក់បញ្ចូលនូ វតសចកេ ីបញ្ាក់ថា
តបកខ ជនដ្ឋក់ពាកយានបំតពញាលលកខ ណៈវ ិនិចឆ័យអ្នុតម្រោះកនុង ំបន់
ចំតពាះលិខ្ិ បញ្ាក់ម្រាក់ចំណូលសម្រមាប់តបកខ ជនចាប់តនន ដំបូង ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយគួ របញ្ាក់ថា
ក្បកា ជន្ដ្ឋក់ពាកយបន្បំក្ពញតាមលកា ណៈវ ិន្ិចឆ័យអន្៉ុក្រោោះកនុងតំបន្់
ក្ៅកនុងលិខិតបញ្ាក់របក់ចំណូល។
សំណួរ៖ ត កា
ើ រអ្នុតម្រោះកនុង ំបន់នឹងអ្នុវ ត តៅតពលដ្ឋក់ពាកយ ឬតៅតពលលក់?

ចក្មល ើយ៖ ោរអន្៉ុក្រោោះកនុងតំបន្់ន្ឹងអន្៉ុវតត ក្ៅក្ពលដ្ឋក់ពាកយ
សំណួរ៖ ត ើកម្រលិ ម្រាក់ចំណូលនឹងអ្នុវ ត តៅតពលចាប់តនន
ឬរតៅតពលលក់?
ត ើលកខ ខ្ណឌតនះនឹងម្រ វូ អ្នុវ ត តទះបីជាកម្រលិ ម្រាក់ចំណូលម្រ វូ ានពាករណ៍ថានឹងលយចុះ?

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយគួ រដតគណនាថ្លលលក់ក្ដ្ឋយដផ្អកក្លើ AMI ក្ៅក្ពលចប់ក្នាត។
សំណួរ៖ ម្របសិនតបើតលរុណថ្លៃលក់បនត តធវ ើឱ្យ ថ្លៃ ពុំមានលកខ ណៈសលរលយ ត ើ ថ្លៃ រួរទមាៃក់ ថ្លៃ
ណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ រតូវក្ហើយ របសិន្ក្បើក្មគ៉ុណថ្លលលក់បន្ត ក្ធវ ើឱ្យតថ្មល ព៉ុំម្ចន្លកា ណៈសមរមយ
ក្នាោះគួ រក្ធវ ើោរទ្ម្ចលក់តថ្មល ក្ៅជា ថ្លលលក់សមរមយខព ស់បំផ្៉ុត។
សំណួរ៖ តលរុណថ្លៃលក់បនត ម្រ វូ ានរណនលិនម្រ ល
ឹ ម្រ វូ ាំងពីដំបូង
ត ើនរណាជាអ្ន កទទួ លខ្ុសម្រ វូ កនុងការណក ម្រលូវកំ ស
ុ តនះ ត ើយត ើម្រ វូ ណក ម្រលូវយា៉ោងដូ ចតលត ច?

ចក្មល ើយ៖ក្យើងក្សា ើឱ្យភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយក្រៀបចំរពាង
ន្ិងកត់រតារបោរបដន្ថ មសដ ីពីកមម សិទ្ធិដែលបន្ដកសរមួ ល ន្ិងបញ្ាក់ក្ ង
ើ វ ិញ
ដែលបន្កត់រតាជាមួ យក្មគ៉ុណថ្លលលក់បន្ត រតឹមរតូវ។ MassHousing
ន្ឹងទ្ូ ទាត់សងភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយ សរម្ចប់ថ្លល កត់រតាដែលពាក់ព័ន្ធ។

កមម វ ិធីនាំ 2020
សំណួរពាក់ព័ន្ធន្ឹងោរផ្ទលស់បតរូ
សំណួរ៖ ត ើរតម្រមាងនឹងម្រ វូ នតល់ជូនតម្រកាលម្របព័នធម្រ ួ ពិនិ យលមីយា៉ោងដូ ចតលត ច?
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ចក្មល ើយ៖ គក្រម្ចងន្ឹងរតូវផ្តល់ជូន្ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយក្ដ្ឋយដផ្អកក្លើបន្ទុកោរងារ
ន្ិងោរពិចរ្ក្លើលកា ណៈភូ មិស្វ្សត ។ MassHousing ន្ឹងធានាថា
យូ ន្ីតរតូវបន្ដបងដចកក្សម ើៗោាតាមដែលអាចក្ធវ ើបន្។
សំណួរ៖ ត ើរចនសលព ័នធថ្លៃតសវាលមីនឹងដំតណើរការយា៉ោងដូ ចតលត ច?

ចក្មល ើយ៖ សរម្ចប់ក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយែំបូង ដែលរ ួមម្ចន្ោរពិន្ិតយ AFHMP ន្ិងោរតាមដ្ឋន្
ោរលក់ែំបូង ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយទ្ទ្ួ លបន្ោរទ្ូ ទាត់ពី MassHousing សរម្ចប់ថ្លលក្សវាកមម
ែំបូង 1,200 ែ៉ុ ល រ កនុងមួ យយូ ន្ីតតថ្មល សមរមយ។ MassHousing
ន្ឹងដកសរមួ លថ្លលក្សវាែំបូងក្ន្ោះសរម្ចប់អតិផ្រ្របចំនាំកនុងអរតា 2% កនុងមួ យនាំ
ក្ដ្ឋយចប់ក្ផ្តើមចប់ពីថ្លៃទ្ី01
ដខកកក ដ្ឋ នាំ2021 តក្ៅ។
សរម្ចប់ក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយជាបន្ត រ ួមម្ចន្ោរក្ធវ ើរបយោរណ៍អន្៉ុក្ មភ្នពរបចំនាំោររបមូ
លវ ិញ្ាបន្ប័រតម្ចាស់ផ្ាោះរបចំនាំន្ិងក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយបដន្ថ មភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹង
រតូវបង់ថ្លលក្សវារបចំនាំចំន្ួន្ 130 ែ៉ុ ល រកនុងមួ យយូ ន្ីតសមរមយ។ MassHousing
ន្ឹងដកសរមួ លថ្លលែំបូងក្ន្ោះសរម្ចប់អតិផ្រ្របចំនាំកនុងអរតា 2%
កនុងមួ យនាំក្ដ្ឋយចប់ក្ផ្តើមពីថ្លៃទ្ី 1 ដខកកក ដ្ឋនាំ 2021។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងរបមូ លក្ដ្ឋយផ្ទាល់ន្ូវថ្លលលក់បន្ត សរម្ចប់ក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយោរលក់ប
ន្ត ែូ ចម្ចន្ដចងក្ៅកនុងបរម្ចមសរម្ចប់លំក្ៅដ្ឋាន្តថ្មល សមរមយ។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងបន្ត របមូ លចំ្យរបតិបតត ិោរលក់បន្ត ក្ដ្ឋយផ្ទាល់។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយអាចរបមូ លក្ដ្ឋយផ្ទាល់ន្ូវថ្លលក្សវាតិចតួ ច សរម្ចប់ក្សវាកមម រតួ តពិន្ិតយ
បដន្ថ ម ែូ ចជាោរក្សា ើស៉ុំោរផ្តល់ហិរញ្ា បបទាន្ក្ ង
ើ វ ិញ ន្ិងោរដកលមអ ដផ្ាកសំខាន្់ថ្ន្អោរ។
ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយន្ឹងទ្ទ្ួ លបន្ោរទ្ូ ទាត់សងសរម្ចប់ោរចំ្យក្ចញពីក្ោក្
លរបស់ខ្ ួន្ ពាក់ព័ន្ធន្ឹងក្សវាកមម ជំន្ួយដផ្ាកអន្៉ុវតត ្មួ យ។

សមក្ហត៉ុផ្

សំណួរ៖ ត ើថ្លៃឈ្ន ួលនឹងម្រ វូ ម្របលូ លពីម្រក រល ុនអ្ភិវឌ្ឃន៍យា៉ោងដូ ចតលត ច?
ចក្មល ើយ៖ រក ុមហ៉ុន្អភិវឌ្ឃន្៍ន្ឹងរតូវបង់ថ្លលក្សវាជូ ន្ MassHousing ក្ៅក្ពលម្ចន្ោរអន្៉ុម័ត

ស្វថពរ។ ថ្លលក្សវាតាមដ្ឋន្តថ្មល សមរមយរតូវបន្ដ្ឋក់បញ្ចល
ូ ក្ៅកនុងថ្លលក្សវាដតមួ យ
ដែលរ ួមម្ចន្ថ្លលែំក្ណើរោរពាកយក្សា ស
ើ ៉ុំ ថ្លលបញ្ាក់ោរចំ្យ
ន្ិងថ្លលរតួ តពិន្ិតយភ្នគ ភម្ចន្ករមិត។
សំណួរ៖ ត ើនឹងមានការបណ
្ ុ ះបណា
ត លអ្ំពីម្របព័នធលមីណដរឬតទ?

ចក្មល ើយ៖ ម្ចន្។ ក្ៅក្ពលភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយរតូវបន្ក្រជើសក្រ ើស ក្នាោះ MassHousing
ន្ឹងក្ធវ ើោរបណតុោះប្
ត លែំបូងក្ែើមបីពិភ្នកាអំពីលទ្ធផ្លចង់បន្ ន្ីតិ វ ិធី ន្ិងឯកស្វរទ្រមង់លមី។
កិចារបជ៉ុំរក ុមោរងារក្ទ្ៀងទាត់ ន្ឹងរតូវក្រៀបចំក្រៀងរាល់ពីរដខមត ង។
សំណួរ៖ ត ើការអ្នុវ ត កិចចម្រពលតម្រពៀងបទបបញ្ញ ត ិ
ឬការដ្ឋក់បម្រមាលប័ណណកលម សិទធិនឹងម្រ វូ តដ្ឋះម្រសាយយា៉ោងដូ ចតលត ច?

ចក្មល ើយ៖ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយគួ ររាល់ចត់ វ ិធាន្ោរបឋមចំបច់ទាង
ំ អស់
ក្ែើមបីដកតរមូវោរមិន្អន្៉ុវតត ក្ៅតាមោរដ្ឋក់បរម្ចមក្លើប័ណណកមម សិទ្ធិ
ឬកិចារពមក្រពៀងបទ្បបញ្ា តត ិ រ ួមទាំងោរក្ឆល ើយឆល ង
ន្ិងោរជូ ន្ែំណឹងអំពីោរមិន្អន្៉ុវតត ផ្ងដែរ។
ក្ៅក្ពល វ ិធាន្ោរបឋមទាំងអស់រតូវបន្អន្៉ុវតត រ ួចក្ហើយ ភ្នាក់ងាររតួ តពិន្ិតយគួ រពិក្រោោះជាមួ យ
MassHousing អំពី វ ិធាន្ោរបនាាប់។ សូ មក្មើលដផ្ាក “ោរមិន្អន្៉ុវតត
ន្ិងោររតួ តពិន្ិតយតួ នាទ្ីរបស់ភ្នាក់ងារក្ៅកនុងោរអន្៉ុវតត ”
ថ្ន្ក្សៀវក្ៅដណនាំអំពីោររតួ តពិន្ិតយតថ្មល សមរមយភ្នគីទ្ីបី។
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សំណួរ៖ ត ើមាននី ិ វ ិធីណដលតយើងរួ រអ្នុវ ត តៅតពលប្រម្របការបណនែ
ូ
លសេីពីកលម សិទធិចាស់ តៅជា
UDR ណដរឬតទ? បចចុបបនន ការអ្នុល័ ពី Town និងមាចស់នទះ សុទធណ ចាំាច់ទង
ំ ពីរ ត ើយតពលខ្ៃ ះ
ដំតណើរការតនះអាចមានរយៈតពលយូរ។

ចក្មល ើយ៖ Town មិន្ចំបច់ក្ធវ ើោរអន្៉ុម័តក្លើោរផ្ទលស់បតរក្ៅរបោរបដន្ថ
ូ
មសដ ីពីកមម សិទ្ធិក្ ើយ
ប៉ុដន្ត គួរទ្ទ្ួ លបន្ោរជូ ន្ែំណឹងអំពីករណីក្ន្ោះ។
អា កទ្ិញលមីចំបច់រតូវយល់រពមចំក្ពាោះលកា ខណឌ ថ្ន្ោរដ្ឋក់បរម្ចម
ប៉ុដន្ត ែំក្ណើរក្ន្ោះម្ចន្ក្ៅកនុងែំក្ណើរោរ ន្ិងោរបងាាញព័ត៌ម្ចន្របស់អាកទ្ិញផ្ាោះរ ួចក្ហើយ។
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