CAT539

សំំណើ�ើសុំំ�លើ�ើកលែ�ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស
កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

លេ�ខសម្គាាល់់អតិិថិិជន៖

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបង់់លើ�ើសសម្រា�ប់់អ្ននកអត់់ការងារធ្វើ�ើ�ត្រូ�ូវតែ�ទូូទាត់់សងវិិញគ្រ�ប់់ចំំនួួន ទោះ�ះយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ បំំណុុលនៃ�ការទូូទាត់់លើ�ើស
អាចនឹឹងត្រូ�ូវបានលើ�ើកលែ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបំំពេ�ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងអស់់ដែ�លមានចែ�ងកំំណត់់ក្នុុ�ងច្បាាប់់ និិងវិិធានត្រ�ង់់មាត្រា�ទីី 

ORS 657.317 និិង OAR 471-030-0053។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់ស្នើ�ើ�សុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស សូូមបំំពេ�ញពាក្យយសុំំ�ដែ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�លើ�ើទំំព័័រទីី 2។ យើ�ើងបានដាក់់បញ្ចូូ�ល
សំំណួួរលម្អិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងពាក្យយរបស់់អ្ននកសុំំ�លើ�ើកលែ�ង

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតបានត្រឹ�ឹមត្រូ�
 ូវ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

បំំពេ�ញបានតាមលក្ខខខណ្ឌឌទាំំងនេះ�ះ បំំណុុលរ បស់់អ្ន
 នកនឹ
 ឹងត្រូ�ូវបានលុុបចោ�ល ហើ�ើយក្រ�សួួងនឹឹងបញ្ឈឈប់់ការទារបំំណុុល រួួមទាំ
 ំងការទូូទាត់់អ
 ត្ថថ

ប្រ�យោ�ជន៍៍បច្ចុុ�ប្បបន្នន។

សំំណើ�ើសុំំ�លើ�ើកលែ�ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើសអាចត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ថាតើ�ើអ្ននកមានកំំហុុស ឬមិិនមានកំំហុុសចំំពោះ�ះការទូូទាត់់លើ�ើសសម្រា�ប់់អ
 ត្ថថ

ប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ�ការធានារ៉ាាប់់រងភាពអត់់ការងារធ្វើ�ើ�ទូូទៅ�ដែ�រឬទេ�។ សំំណើ�ើសុំំ�លើ�ើកលែ�ងនឹឹងមិិនត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនសម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស
ដែ�លបណ្តាាលមកពីីការក្លែ�ែងបន្លំំ� ឬករណីីនៃ�ការបំំភាន់់ដោ �យចេ�តនាទេ�។

សូូមប្រ�គល់់ពាក្យយរបស់់អ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�លើ�ើកលែ�ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស ឱ្យយបានឆាប់់តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ ការលើ�ើកលែ�ងនេះ�ះគឺឺ

មានប្រ�សិិទ្ធធភាពក្នុុ�ងសប្តាាហ៍៍ដែ�លអ្ននកផ្ញើ�ើ�លិិខិិតនេះ�ះទៅ�ក្រ�សួួង។ វាមិិនមានអានុុភាពប្រ�តិិសកម្មមទេ�។ អ្ននកនឹឹងទទួួលបានសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតជា
លាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរពីីក្រ�សួួងបន្ទាាប់់ពីីយើ�ើងពិិនិិត្យយមើ�ើលពាក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក។

ក្រ�សួួងការងារនៃៃរដ្ឋឋអូូរីីហ្គិិ�ន នឹឹងបដិិសេ�ធសំំណើ�ើរសុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងរបស់់អ្ននកក្នុុ�ងករណីីអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬមិិនពេ�ញលេ�ញ

ឬមិិនបានផ្តតល់់ឯកសារគាំំទ្រ�។ អ្ននកអាចនឹឹងត្រូ�ូវពិិន័័យប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានក្លែែ�ងក្លាាយដោ�យចេ�តនា ហើ�ើយអ្ននកនឹឹងមិិនទទួួលបានការ
លើ�ើកលែ�ងនោះ�ះទេ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានចម្ងងល់់ សូូមទូូរសព្ទទមក៖ 5 03-947-1995| ឥតគិិតថ្លៃៃ�សេ�វា៖ 877-668-3204 | ចន្ទទ – សុុក្រ� ម៉ោ�ោង 8 ព្រឹ�ឹក ដល់់ 5 ល្ងាាច

The Oregon Employment Department is an equal opportunity agency. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
Language assistance is available to persons with limited English proficiency at no cost
ក្រ�សួួងការងារនៃ�រដ្ឋឋអូូរីីហ្គិិ�ន គឺឺជាស្ថាាប័័នមួួយដែ�លផ្តតល់់ឱកាសស្មើ�ើ�ភាពគ្នាា។ មានផ្តតល់់ជំំនួួយ និិងសេ�វាកម្មមបន្ថែ�ែមជូូនជនពិិការតា
 មការស្នើ�ើ�សុំំ�។ មានផ្តតល់់ជំំនួួយផ្នែ�ែកភាសាដោ�យ
មិិនគិិតថ្លៃ�ៃជូូនអ្ននកដែ�លចេះ�ះភាសាអង់់គ្លេ�េសតិិចតួួច

ក្រ�សួួងការងារនៃ�រដ្ឋឋអូូរីីហ្គិិ�ន | www.Oregon.gov/Employ | ទម្រ�ង់់លេ�ខ 129 (1021) | ទំំព័័រ 1 នៃ� 6

ព័័ត៌៌មានអំំពីីគ្រួ�ួសារ

តើ�ើអ្ននកមានប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ/ដៃ�គូូក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ដែ�លអ្ននករស់់នៅ�ជាមួួយនិិងចែ �ករំំលែ�កការចំំណាយដែ�រឬទេ�?

o

បាទ/ចាស o ទេ�

តើ�ើអ្ននកមា
 នសមាជិិកពេ�ញវ័័យម្នា
 ាក់់ទៀ�ៀតដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ �ួសារជាមួួយគ្នាាដែ�លជួួយចែ�ករំំលែ�កការចំំណាយមួួយចំំនួួនដែ�រឬទេ�
 ?

o

បាទ/ចាស o ទេ�

តើ�ើមានមនុុស្សសពេ�លវ័័យប៉ុុ�ន្មាាននាក់់រស់់នៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ? ___________

តើ�ើមានអនីីតិិជនប៉ុុ�ន្មាាននាក់់ (អាយុុក្រោ��ម 18 ឆ្នាំំ�) រស់់នៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ? ___________

ក្រ�សួួងការងារត្រូ�ូវតែែផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញវត្ថុុ�របស់់អ្ននករកប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លទាំំងអស់់ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ។
ព័័ត៌៌មាននេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវបានរក្សាាការសម្ងាាត់់ដោ�យអនុុលោ�មតាមច្បាាប់់ ORS ត្រ�ង់់ជំំពូូកទីី 657។

តាមរយៈៈការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខាងក្រោ��ម ខ្ញុំំ��ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឱ្យ
 យក្រ�សួួងការងាររដ្ឋឋ អូូរីីហ្គិិ�នផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់ខ្ញុំំ� និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញវត្ថុុ�ផ្សេ�េង
ទៀ�ៀតដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងការទារនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើស។
ឈ្មោះ�ះ�ជាអក្សសរពុុម្ពពធំំរបស់់ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ/ដៃ�គូូ៖
ហត្ថថលេ�ខា៖

កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

តាមរយៈៈការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខាងក្រោ��ម ខ្ញុំំ��ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឱ្យ
 យក្រ�សួួងការងាររដ្ឋឋ អូូរីីហ្គិិ�នផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់ខ្ញុំំ� និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងការទារនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើស។
ឈ្មោះ�ះ�ពុុម្ពពនៃ�ការចំំណាយចែ�ករំំលែ�កមនុុស្សសពេ�ញវ័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖
ហត្ថថលេ�ខា៖

កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

តាមរយៈៈការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខាងក្រោ��ម ខ្ញុំំ��ផ្តតល់់សិិទ្ធិិ�ឱ្យយក្រ�សួួងការងាររដ្ឋឋ អូូរីីហ្គិិ�នផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់ខ្ញុំំ�� និិងព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញវត្ថុុ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លចាំំបាច់់ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់តម្រូ�ូវការរបស់់អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងការទារនូូវអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�លបានបង់់ប្រា�ក់់លើ�ើស។
ឈ្មោះ�ះ�ជាអក្សសរពុុម្ពពធំំរបស់់មនុុស្សសពេ�ញវ័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លចែ�ករំំលែ�កការចំំណាយ៖
ហត្ថថលេ�ខា៖

កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖

រម្លឹឹ�ក៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ភ្ជាាប់់ច្បាាប់់ចម្លលងនៃៃវិិក្កកយបត្រ� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញវត្ថុុ� ឬព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ចំំណូូល និិងចំំណាយរបស់់អ្ននក។ ការមិិនបាន
ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�អាចបណ្តាាលឱ្យយមានការបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះការលើ�ើកលែ�ងនេះ�ះ។
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ព័័ត៌៌មានចំំណូូល និិងចំំណាយ

(ដាក់់បញ្ចូូ�លច្បាាប់់ចម្លលងបច្ចុុ�ប្បបន្នននៃ�វិិក្កកយបត្រ� របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញវត្ថុុ� ឬព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម)
ប្រា�ក់់ចំំណូូលប្រ�ចាំំខែ�សរុុបរបស់់គ្រួ�ួសារបច្ចុុ�ប្បបន្នន (អ្ននក ប្តីី�ប្រ�ពន្ធ/ធ ដៃ�គូូរបស់់អ្ននក និិង/ឬសមាជិិកផ្សេ �េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ �ួសាររបស់់អ្ននក)
ប្រ�ភេ�ទនៃៃប្រា�ក់់ចំំណូូល

អ្ននក

ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ/ដៃៃគូូ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លដែ�លទទួួលបាន៖ មុុនពេ�លបង់់ពន្ធ/ធ ប្រ�ចាំំខែ�
មុុខរបរផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន៖ មុុនពេ�លបង់់ពន្ធធ/ប្រ�ចាំំខែ�
សោ�ធននិិវត្តតន៍៍/ប្រ�ចាំំខែ�
ការប្រា�ក់់
ភាគលាភ (ឧ. PFD, ម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន)
ជំំនួួយរបស់់រដ្ឋឋ (ឧ. កម្មមវិិធីីជំំនួួយអាហារូូបត្ថថម្ភភបន្ថែ�ែម/បណ្ណណ

អាហារ, ជំំនួួយថា
 មពល, WIC)

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននមានសម្រា�ប់់ខ្លួួ�នអ្ននក និិងប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ/ដៃៃគូូ
ប្រ�ភេ�ទនៃៃប្រា�ក់់ចំំណូូល

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាានធនាគារ

ទីីក្រុ�ុង និិងរដ្ឋឋ

សមតុុល្យយ

សាច់់ប្រា�ក់់មានក្នុុ�ងដៃ�

$

គណនីីចរន្តត

$

គណនីីចរន្តត

$

ប្រា�ក់់សន្សំំ�

$

ប្រា�ក់់សន្សំំ�

$

ភាគហ៊ុុ�ន និិងសញ្ញាាបណ្ណណ

$

IRA

$

IRA

$

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖

$
ក្រ�សួួងការងារនៃ�រដ្ឋឋអូូរីីហ្គិិ�ន | www.Oregon.gov/Employ | ទម្រ�ង់់លេ�ខ 129 (1021) | ទំំព័័រ 3 នៃ� 6

ការចំំណាយគ្រួ�ួសារ
ប្រ�ភេ�ទនៃៃការចំំណាយ

អ្ននក

ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ/ដៃៃគូូ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ថ្លៃ�ៃឈ្នួួ�ល/ប្រា�ក់់បង់់ថ្លៃ�ៃផ្ទះះ�
ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទិិញរថយន្តត
ថ្លៃ�ៃថែ�ទាំំរថយន្តត/សាំំង
ថ្លៃ�ៃទឹឹកភ្លើ�ើ�ងហ្គាាស
អាហារ
សេ�វាថែ�ទាំំកូូន
ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភចិិញ្ចឹឹ�ម/អាហារកិិច្ចច
ការធានារ៉ាាប់់រង
ថ្លៃ�ៃសេ�វាពេ�ទ្យយ/សេ�វាពេ�ទ្យយធ្មេ�េញ
កាតឥណទាន
កាតឥណទាន
សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់
ទូូរទស្សសន៍៍/អ៊ីី�នធឺឺណិិត
ពន្ធធលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយ (ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមែ�នជា
ចំំណែ�កនៃ�ប្រា�ក់់បង់់ថ្លៃ�ៃផ្ទះះ�
 )
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖
ករណីីពិិសេ�ស

សូូមពន្យយល់់នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��យនៃ�ទំំព័័រនេះ�ះ ករណីីបន្ថែ�ែមណាមួួយស
 ម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�ការពិិចារណាក្នុុ�ងការកំំណត់់សិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកសម្រា�ប់់ការលើ�ើកលែ�ង
ការទារប្រា�ក់់បង់់លើ�ើស។ ភ្ជាាប់់ទំំព័័របន្ថែ�ែមប្រ�សិិនបើ�ើចាំំបាច់់។
ការបញ្ជាាក់់ និិងការអនុុញ្ញាាតក្នុុ�ងការចេ�ញផ្សាាយព័័ត៌៌មាន

ខ្ញុំំ��សូូមស្បបថ ឬបញ្ជាាក់់អះះអាងថា ព័័ត៌៌មានដែ�លបានផ្តតល់់ខាងលើ�ើគឺពិ
ឺ ិតប្រា�កដ និិងពេ�ញលេ�ញ។ ខ្ញុំំ��សូូមអនុុញ្ញាាតឱ្យយចេ�ញផ្សាាយព័័ត៌៌មានហិិរញ្ញវត្ថុុ�
ណាមួួយទៅ�កាន់់ក្រ�សួួងការងារនៃ�រដ្ឋឋអូូរីីហ្គិិ�នដើ�ើម្បីី�ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៃ�ព័័ត៌៌មានខាងលើ�ើ។ ខ្ញុំំ��យល់់ថា ការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានមិិនពិិតនឹឹងនាំំឱ្យយ
មានការបដិិសេ�ធសំ
 ំណើ�ើរបស់់ខ្ញុំំ��សុំំ�ការលើ�ើកលែ�ងការទារប្រា�ក់់បង់់លើ�ើស។

ហត្ថថលេ�ខា៖ ___________________________________________________
ឈ្មោះ�ះ�ជាអក្សសរពុុម្ពពធំំ៖ ____________________________________________

កាលបរិិច្ឆេ�េទ៖ _________________________
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សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំសម្រា�ប់់ការបំំពេ�ញសំំណើ�ើសុំំ�លើ�ើកលែ�ងការទូូទាត់់ប្រា�ក់់លើ�ើស៖
•
•
•

បំំពេ�ញពាក្យយសុំំ�លើ�ើកលែ�ង ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា និិងចុះះ�កាលបរិិច្ឆេ�េទ។ ពាក្យយនេះ�ះត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា បើ�ើពុំំ�ដូូច្នេះ�ះ�ទេ�មិិន
អាចដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�បានឡើ�ើយ។

ផ្តតល់់ភស្តុុ�តាងនៃ�ប្រា�ក់់ចំំណូូល និិងការចំំណាយទាំំងអស់់ដែ�លបានរាយក្នុុ�ងពាក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក។ នេះ�ះរាប់់បញ្ចូូ�លទាំំង
ប្រា�ក់់ចំំណូូល និិងការចំំណាយសម្រា�ប់់សមាជិិកទាំ
 ំងអស់់ដែ �លអ្ននកបានចុះះ�ជាចំំណែ�កមួួយនៃ�គ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននក។
ឯកសារគាំំទ្រ�ត្រូ�ូវតែ�ដាក់់ជូូនភ្ជាាប់់ជាមួួយនឹឹងពាក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក។ (ឧទាហរណ៍៍មានរាយខាងក្រោ��ម)

ប្រា�ក់់ចំំណូូល៖ ដាក់់ជូ
 ូនភ
 ស្តុុ�តាងសម្រា�ប់់ប្រា�ក់ចំ
់ ំណូូលទាំំងអ
 ស់់ដែ �លបានរាយក្នុុ�ងពា
 ក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក។
•
•
•
•

ពិិនិិត្យយមើ�ើលចុុងសន្លឹឹ�កបណ្ណណបើ�ើកប្រា�ក់់ខែ�បីីខែ�ចុុងក្រោ��យ ឬ

វិិក្កកយបត្រ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�លបីីខែ�ចុុងក្រោ��យ ឬ
ទម្រ�ង់់លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធ ឬ

លិិខិិតពីីនិិយោ�ជករបស់់អ្ននក ។ល។

ការចំំណាយ៖ ដាក់់ជូូនច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�វិិក្កកយបត្រ�ទាំំងអស់់ដែ�លបានចុះះ�ជាការចំំណាយលើ�ើពាក្យយសុំំ�របស់់អ្ននក។
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ប្រា�ក់់កម្ចីី�ទិិញរថយន្តត - របាយការណ៍៍ហិិញ្ញវត្ថុុ� វិិក្កកយបត្រ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់

។
់ ល។ អ្វីី�មួួយពីីអ្ននកឱ្យយខ្ចីី�ប្រា�ក់់ ដែ�លបង្ហាាញពីីការ

ទូូទាត់់ប្រា�ក់

ប្រ់ �ចាំខែ�
ំ របស់់អ្ននក។

ថ្លៃ�ៃទឹឹកភ្លើ�ើ�ងហ្គាាស - វិិក្កកយបត្រ�ភ្លើ�ើ�ង វិិក្កកយបត្រ�ហ្គាាស វិិក្កកយបត្រ�ទឹឹក វិិក្កកយបត្រ�សេ�វាថែ�ទាំំលូូ វិិក្កកយបត្រ�សំំរាម។

សេ�វាថែ�ទាំំកូូន - វិិក្កកយបត្រ� របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�ឬអ្វីី�មួួយដែ�លបង្ហាាញពីីចំ
 ំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអ្ននកបង់់ប្រ�ចាំំខែ�។

ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភចិិញ្ចឹឹ�មកូូន - វិិក្កកយបត្រ� របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ� ឬអ្វីី�មួួយដែ�លបង្ហាាញពីីចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអ្ននកបង់់ប្រ�ចាំំខែ�។

ការធានារ៉ាាប់់រង - វិិក្កកយបត្រ�ទូូទាត់់ប្រា�ក់់ ឬរបាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំខែ�។ល។

ថ្លៃ�ៃសេ�វាពេ�ទ្យយ/សេ�វាពេ�ទ្យយធ្មេ�េញ - របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�ឬវិិក្កកយបត្រ�ដែ�លបង្ហាាញពីីចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអ្ននកបង់់
ប្រ�ចាំំខែ�។

កាតឥណទាន - របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំខែ�។

ទូូរទស្សសន៍៍/អ៊ីី�នធឺឺណិិត - របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំខែ�។

ពន្ធធលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយ - របាយការណ៍៍ហិ
 ិញ្ញវត្ថុុ�(ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនដាក់់ប
 ញ្ចូូ�លជាមួួយនឹឹងប្រា�ក់់បង់់ថ្លៃ�ៃផ្ទះះ�រ
 បស់់អ្ននក)

ត្រូ�ូវចងចាំំ៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ភ្ជាាប់់ច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�វិិក្កកយបត្រ� របាយការណ៍៍ហិិញ្ញវត្ថុុ� ឬព័័ត៌មា
៌ នបន្ថែ�ែម ដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ចំំណូូល និិងចំំណាយរបស់់
អ្ននក។ ការមិិនបានធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�អាចបណ្តាាលឱ្យយមានការបដិិសេ�ធចំំពោះ�ះការលើ�ើកលែ�ងនេះ�ះ។
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