អំពីកម្មវ ិធី

កម្មវ ិធីរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលបោយយុតិធ
្ ម៍ននរែ្ឋវ៉ាសុីន
បោនផ្ល់ជំនួយែល់ម្ចាស់ផ្ះដែលទតរូវបេរ ឹ�អូសយក
ទ្រព្យ បោយការផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋន, ជំនួយច្បោ�់
រែ្ឋ�្បវណី, ការអ�់រ ំនិង្រំោក់្រំនងបៅបទកបោយ មិនេិតឈ្ួល,
បហើយនិងឳកាសសំរា�់ការសទម�សទមរួល។
កម្មវ ិធីបនះនិយយអំពីចំនួនបកើនប�ើងបៅក្ុងការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ
ពីកូន�ំណុល បោយបធវើឲ្យការទ�ស្ស័យទាក់្រងរវងអ្កឲ្យខចាីទរាក់
និងម្ចាស់ផ្ះឲ្យកាន់ដតទ�បសើរប�ើង បែើម្ីបជៀសវងការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ
បៅបពលណាដែលអាចបធវើរាន។ កម្មវ ិធីបនះរាន�បង�ើតប�ើងបែើម្ីជួយ
ម្ចាស់ផ្ះ និង អ្កឲ្យខចាីទរាក់ឈានបៅែល់ែំបណាះស្ស្យមួយែ៏ទ�បសើរ។

បតើជនណាម្នលក្ខណសម្ត្ិចូលរួមបៅក្ុងកម្មវ ិធីរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពី
កូន�ំណុលបោយយុតិធ
្ ម៍?
ម្ចាស់ផ្ះអាចម្នលក្ខណសម្ត្ិសំរា�់ការសទម�សទមរួល
ប�ើសិនជាបេរាន្រ្រួល បសចក្ីជូនែំណឹងននការមិនរាន�ង់ទរាក់
កមចាី (Notice of Default) ពីអ្កឲ្យខ្ខីទរាក់រ�ស់បេបហើយរានរស់បៅក្ុង
ផ្ះបៅបពលដែលែំបណើរការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យរានចា�់បផ្ើម។ អ្កឲ្យខចាី
ទរាក់កំរ ិតតូចៗខលៃះទតរូវរានបលើកដលងពីការសទម�សទមរួលបនះ។

បតើអីជា
វ ការសទម�សទមរួលននការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុល?

ការសទម�សទមរួលននការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលេឺជាែំបណើរការ
ដែលភាេីអពយាទកឹត្រី�ី(អ្កសទម�សទមរួល) ជួយម្ចាស់ផ្ះ និង
អ្កឲ្យខ្ខីទរាក់ឈានែល់ការទពមបទពៀងរ្ បោយយុតិធ
្ ម៍, ស្ម័ទេចិត្,
និងអាចចរចារ្រាន។ អ្កសទម� សទមរួលេឺមិនដមនជាបៅទកម
និងមិនដមនជាតំណាងឲ្យ ភាេីណាមួយប�ើយ។

បតើម្ចាស់ផ្ះបស្ើសុំការសទម�សទមរួលរប�ៀ�ណា?

ម្ចាស់ផ្ះមិនអាចបៅសុំការសទម�សទមរួលននការរ ឹ�អូសយក
ទ្រព្យបោយខលៃួនឯងរានប្រ។ ម្ចាស់ផ្ះទាំងបោះទតរូវរាន�ញូជា នបោយអ្ក
ផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋន ឬក៏បមធាវ ីណាម្្ក់។ សូមអានការដណោំអំពី
“កម្មវ ិធីរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ ពីកូន�ំណុលបោយយុតិធ
្ ម៍ននរែ្ឋវ៉ាសុីនបោនចា
ត់ដចងរប�ៀ�ណា” បៅក្ុងកូនបសៀវបភបនះ សំរា�់ព័ត៌ម្នពិស្្រអំពីបតើបព
លណាដែលបេអាចបធវើការ�ញូជា នសំរា�់ការសទម�សទមរួលមួយរាន។ ម្ចា
ស់ផ្ះមួយរូ�ៗអាចទាក់្រងមកអ្កឲ្យឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋន
បោយឥតេិតនែលៃបៅបពលណាក៏រានបោយ្រូរស័ព្មក�ណា
្ ញព័ត៌ម្ន
�ោ្ន់សំរា�់ម្ចាស់ផ្ះននរែ្ឋវ៉ាសុីនបោនបលខ
1-877-894-HOME (1-877-894-4663) ឬបៅបមើលបេហ្រំព័រ
www.wshfc.org/buyers/counseling.htm ឬ
www.hud.gov/oﬃces/hsg/sfh/hcc/hcs.cfm។ ជា�ដន�មប្រៀត
ម្ចាស់ផ្ះដែលម្នទរាក់ចំណូលពី ទា�-បៅមធ្យម ក៏ទ�ដហលជាម្នលក្ខ
ណសម្ត្ិសំរា�់ជំនួយពី�ណា
្ ញ្រូរស័ព្�ោ្ន់សំរា�់ច្បោ�់រែ្ឋ�្បវណី្រូ
ទាំងរែ្ឋ ៖ សូម្រូរស័ព្មកបលខ
1-800-606-4819 ឬបៅបមើលបេហ្រំព័រ
www.nwjustice.org/what-clear។

បតើនែលៃឈួលបែើ
្
ម្ីចូលរួមក្ុងកម្មវ ិធីបនះអស់�៉ាុោ្មនបៅ?

ការផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋនេឺឥតេិតនែលៃ។ ប�ើទតរូវរានបេ�ញូជា ន
បែើម្ីការសទម�សទមរួល, នែលៃឈួ្លដែលម្ចាស់ផ្ះទតរូវ�ង់េឺ $200។
អ្កឲ្យខចាីទរាក់ក៏នឹងជួយបចញនែលៃចំនួន $200 ដែរ។ នែលៃឈួលបនះទតរូ
្
វ
ដត�ង់ឲ្យអ្កសទម�សទមរួលមុនបពលបធវើការសទម�សទមរួល។
(ប�ើសិនជាការជួ�សទម�សទមរួលបោះទតរូវការបលើសពីមួយែង
នែលៃឈួលទ�ដហលទតរូ
្
វម្ន�ដន�ម។)

www.commerce.wa.gov/foreclosures

www.wshfc.org

បតើអ្កកំពុងដតទ�ឈម
មុខនឹងការរ ឹ�អូសយក
ទ្រព្យឬ?

ជនណាក៏អាច្រូរស័ព្មក បលខ 1-877-894-HOME (4663)
បៅបពលណាក៏រាន បែើម្ី្រ្រួលបសវការយផ្ល់ឳវ្រដផ្កលំបៅោ្ឋន
និងការ្រ្រួលជំនួយបៅក្ុងដផ្កការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុលបោយ
ឥតេិតនែលៃ។
ម្ចាស់ផ្ះដែលម្នទរាក់ចំណូលពីទា� -បៅ មធ្យមក៏ទ�ដហលម្នលក្ខណ
សម្ត្ិសំរា�់ជំនួយពី�ណា
្ ញ្រូរស័ព្�ោ្ន់សំរា�់ច្បោ�់រែ្ឋ�្បវណី
្រូទាំងរែ្ឋ។ សូម្រូរស័ព្មកបលខ 1-800-606-4819។
សូមបមើលបេហ្រំព័រ www.homeownership.wa.gov សំរា�់ព័ត៌
ម្នអំពីកម្មវ ិធីសទម�សទមរួល, ការពារការរ ឹ�អូស យកទ្រព្យពីកូន�ំណុល,
កម្មវ ិធីផុយពី
្
ការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ ពីកូន�ំណុល, រប�ៀ�បជៀសវងមិនឲ្យ
បៅជាអ្ករងបទរះពីការឆបរាកននការសប�ងា�ះក្ុងការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ
ពីកូន�ំណុល នឹងបទចើនប្រៀត។
ប�ើសិនជាបលាកអ្កម្នអារម្មណ៍ថា បលាកអ្ករងបទរះពីការឆបរាកនន
ការសប�ងា�ះក្ុងការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យពីកូន�ំណុល ឬម្នការដកលៃង�នលៃំកុង
្
ការដកដទ�ទរាក់កមចាី, ោក់�ណឹ្ ង ការត�ូញដត�រជាមួយការ ិយល័យអេ�បមធា
វ ីរែ្ឋវ៉ាសុីនបោនោមបេហ្រំព័រ
www.atg.wa.gov/fileacomplaint.aspx ឬជាមួយទកសួងដផ្កស្�
�័នបហរញ� វត�ុ ោមបេហ្រំព័រ
www.dfi.wa.gov/consumers/complaint.htm ឬ្រូរស័ព្មកបលខ
877-RING-DFI (746-4334)។

បែើម្ីចង់ែឹងថាបតើព័ត៌ម្នបរាះពុម�បនះម្នោម្រទមង់បផ្សងៗ
្ ញ
សូម្រូរស័ព្មកបលខ 360-725-2650 ឬ�ណា
TDD-TTY 360-586-0772 ។
បែើម្ី�ញ្
ជា សុំសំបណចំ�ងននកូនបសៀវបភបនះសំរា�់ការដចកចាយ
សូម្រូរស័ព្មកបលខ 800-746-4334 ឬអុីបម៉ាលមក dfi@dfi.wa.gov.

សូមកុំរង់ចាំ
រហូតទាល់ដតយឺតបពល

ដសវងរកជំនួយសំរា�់ការរ ឹ�អូសយកទ្រព្យ

ឥ�ូវបនះ!

រប�ៀបដែលកម្មវ ិធីការរ ឹបអូសយកទ្រព្យពីកូនបំណុលដោយយុតតិធ
្ ម៍នៃរដ្ឋ វ៉ា ស៊ីនតោនធ្វើការ
នៅពេល

ណាក៏បាន

• ម្ចាស់ផ្ទះមួយរូបៗអាចទាក់ទងមកអ្នកឲ្យឳវាទផ្នែកលំនៅដ្ឋា នដោយឥតគិតថ្លៃ នៅពេលណាក៏បាន។ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1-877-894-HOME (1-877-894-4663) ឲ្យបានឆាប់ នៅពេលណាមានការគ្រោះថ្នា ក់ពីការរ ឹបអូសយ

• ម្ចាស់ផ្ទះទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីប្រាក់អំពីសិទ្ធិដ�ើម្បីមានឳកាសជួបដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីការរ ឹបអូសយក ទ្រព្យ។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះហៅថា សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីជំរ� ើសមុនពេលមានការរ ឹបអូសយកទ្រព្យ។ ក្រុម
ហ៊ុនអ្នកឱ្យខ្ចីប្រាក់បានតំរវូ ឲ្យផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមុនពេលគេចេញ សេចក្តីជូនដំណឹងនៃការខកខានមិនបង់់ប្រាក់កម្ចី(Notice of Default)។

វិធានការទី
1

• ប�ើម្ចាស់ផ្ទះស្នើសុំឱ្យមានការប្រជុំ (ហៅថា “ការប្រជុំនិង សន្ទនាការ”), នោះក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីប្រាក់មិនអាចចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៃការមិនបង់ប្រាក់កម្ចី (Notice of Default) រហូតរយៈពេល 90 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីជំរ� ើ
សមុនពេលមានការរ ឹបអូសយកទ្រព្យត្រូវបានចេញ។ ការនេះផ្តល់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ និងក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីប្រាក់មានឳកាសធ្វើការជ�ៀសវាងពីការរ ឹបអូសយកទ្រព្យ ប�ើអាចធ្វើបាន។

• ការប្រជុំអាចធ្វើឡ�ើងដោយផ្ទាល់ខ្លួន ប�ើសិនជាបានស្នើសុំដោយម្ចាស់ផ្ទះ ហ�ើយនឹងជួបនៅតាមខោនធីដែលម្ចាស់ផ្ទះរស់នៅ។

• ប�ើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ ជួបនិងពិភាក្សាគ្នា ហ�ើយនិងមិនបានឈានដល់ដំណោះស្រាយក្នុងរវាង 90 ថ្ងៃនេះទេ អ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់អាចផ្ញើ សេចក្តីជូនដំណឹងនៃការខកខានមិនបង់់ប្រាក់កម្ចី(Notice of Default)។

• ប�ើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះ មិនស្នើសុំជំនួបណាមួយទេ អ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ អាចផ្ញើ សេចក្តីជូនដំណឹងនៃការខកខានមិនបង់់ប្រាក់កម្ចី(Notice of Default)ក្នុងរវាង 30 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងនៃជំរ� ើសមុនពេលមានការរ ឹបអូស
យកទ្រព្យ ។

• ម្ចាស់ផ្ទះអាចនឹងត្រឡប់ទៅជាមានលក្ខណសម្បត្តិសំរាប់ការសម្របសម្រួល ប�ើសិនជាសេចក្តីជូនដំណឹងនៃការមិនបានសងប្រាក់កម្ចីត្រូវបានចេញរួចហ�ើយ។ ម្ចាស់ផ្ទះគួរតែទាក់ទងមកអ្នកផ្តល់ឳវាទផ្នែកលំនៅដ្ឋា ន
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ប�ើសិនជាមិនទាន់ធ្ើនវ ៅឡ�ើយ ឬមេធាវ ីដ�ើម្បីពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃការរ ឹបអូសយកទ្រព្យ និងអាចមានការសម្របសម្រួល។

• ប�ើសិនជា ម្ចាស់ផ្ទះអាចមានលក្ខណសម្បត្តិ អ្នកផ្តល់ឳវាទផ្នែកលំនៅដ្ឋា ន ឬមេធាវ ី ស្នើសុំការសម្របសម្រួលក្នុងនាមម្ចាស់ផ្ទះបាន។ សម្នើនេះ ស្នើសុំទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោន(ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។ ការសម្រប

សម្រួលអាចស្នើសុំបានក្រោយ ពេលដែលសេចក្តីជូនដំណឹងនៃការមិនបាន សងប្រាក់កម្ចីត្រូវបានចេញ ហ�ើយនឹងរហូតទៅដល់ រយៈពេល 20 ថ្ងៃក្រោយពីកាលបរ ិច្ឆេទកត់ត្រានៃ សេចក្តីជូនដំណឹងនៃអ្នកតំណាងការលក់(Notice

of Trustee Sale)។ (សេចក្តីជូនដំណឹងនៃអ្នកតំណាងការលក់ គឺជាឯកសារដែលនិយាយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះពេលណាការលក់ផ្ទះនឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើ។)

• ប�ើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានបញ្ជូនដ�ើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលមុនពេលសេចក្តីជូនដំណឹងនៃអ្នកតំណាងការលក់ត្រូវបានកត់ត្រា សេចក្តីជូនដំណឹងនៃអ្នកតំណាងការលក់មិនអាចកត់ត្រាបានទេលុះត្រាតែការសម្របសម្រួលត្រូវបានបញ្ចប់។
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• ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ផ្ទះ និង អ្នកឱ្យខ្ចីប្រាក់ដែលថាការសម្របសម្រួលត្រូវបានស្នើសុំ, ចាត់តាំងឲ្យមានអ្នកសម្របសម្រួលម្នាក់ ហ�ើយជូនដំណឹងដល់ភាគីនិមួយៗ អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គេ

ដូចជាឯកសារដែលបានតំរវូ សំរាប់ការសម្របសម្រួលនិងថ្លៃឈនួលសំ
្
រាប់ការសម្របសម្រួល $200 ពីភាគីនិមួយៗ។ ការនេះត្រូវធ្វើឡ�ើងក្នុងរវាង 10 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានទទួលសម្នើសុំសម្របសម្រួលចប់សព្វគ្រប់។

• ការសម្របសម្រួលគឺត្រូវបានដាក់ពេលកំណត់ដោយអ្នកសម្របសម្រួលមិនឲ្យហួសពី 70 ថ្ងៃក្រោយពីអ្នកសម្របសម្រួលត្រូវបានជ្រើសរ� ើស ប�ើពុំនោះទេត្រូវបានយល់ស្របដោយម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់
• ម្ចាស់ផ្ទះផ្ើឯ
ញ កសារដែលតំរវូ ទាំងឡាយទៅអ្នកសម្របសម្រួល និងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ (ក្នុងរវាង 23 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសម្របសម្រួលពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)។
• អ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ផ្ើញឯកសារទៅឲ្យអ្នកសម្របសម្រួល និងម្ចាស់ផ្ទះ(ក្នុងរវាង 20 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទទួលឯកសាររបស់ម្ចាស់ផ្ទះ។
• ការសម្របសម្រួលនឹងក�ើតឡ�ើង។
• ម្ចាស់ផ្ទះប្រហែលអាចត្រូវតំណាងដោយមេធាវ ីណាម្នាក់ អ្នកផ្តល់ឳវាទផ្នែកលំនៅដ្ឋា ន ឬអ្នកគាំទ្រនានាផ្សេងទ�ៀត។ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយម្ចាស់ផ្ទះ (អ្នកខ្ចីប្រាក់(ទាំងអស់) ដែលមានឈ្មោះក្នុងក្រដាសក្នុងកម្ចីនិក្ខេប) ត្រូវតែចូល
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រួមក្នុងការជួបប្រជុំនៃការសម្របសម្រួលដោយផ្ទាល់។

• ក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីប្រាក់ត្រូវតែមានជនណាម្នាក់ដែលមានអំណាចក្នុងការកែប្រែប្រាក់កម្ចី ឬធ្វើការចរចាព្រមព្រៀងដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឬតាមទូរស័ព្ទកនុងពេលធ្វ
្
ើការសម្របសម្រួលនោះ។
• ទាំងម្ចាស់ផ្ទះ និងក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ចីប្រាក់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងស្មារតីសុចរ ិតទាំងអស់គ្នាពេញទាំងដំណ�ើរការសម្របសម្រួល។
• មុខងាររបស់អ្នកសម្របសម្រួលគឺមិនមែនដូចជាចៅក្រមទេ។ អ្នកសម្របសម្រួលគឺជាភាគីអព្យាក្រឹតទីបីដែលជំរញ
ុ ទៅម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលគ្រប់ជំរ� ើសនានា ដោយរួមទាំងការកែប្រែប្រាក់កម្ចីផង
ដ�ើម្បីជ�ៀសវាងការរ ឹបអូសយកទ្រព្យ។

• ទាំងម្ចាស់ផ្ទះ និទាំងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់ សំរេចសេចក្តី ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នា (តាមរយៈការកែប្រែប្រាក់កម្ចី ឬកម្មវ ិធីផ្សេងទ�ៀត), ឬពួកគេមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នា និងប្រហែលអាចមានដំណ�ើរការរ ឹបអូសយកទ្រព្យពីកូនបំណុល។
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• អ្នកសម្របសម្រួលរ�ៀបចំសេចក្តីបញ្
ជា ក់ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរនៃលទ្ធផលអំពីការសម្របសម្រួល ហ�ើយថាត�ើម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់នោះបានចូលរួមក្នុងស្មារតីសុចរ ិតឬយ៉ា ងណា។ អ្នកសម្របសម្រួលផ្ញើសេចក្តីបញ្
ជា ក់នោះ
ទៅឲ្យភាគីទាំងអស់ ដោយរួមទាំងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផង នៅក្នុងរវាងប្រាំពីរថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្ើវការនៃការសម្របសម្រួលនោះមក។

• ប�ើសិនជាអ្នកឲ្យខ្ចីប្រាក់មិនបានសម្របសម្រួលក្នុងស្មារតីសុចរ ិតទេ ម្ចាស់ផ្ទះប្រហែលអាចបញ្ឈប់ការទិញដូរ ដែលមានការរ ឹបអូសយកទ្រព្យនេះនៅតុលាការ។

ស្វែងយល់ថែមទ�ៀតនៅថ្ងៃនេះ ក្នុងគេហទំព័រ www.home ownership.wa.gov

