របបៀបកំណត់អតតប្បបោជន៍ការធានា
រ៉ាប់រងភាពអត់ការងារប្វ ើរបស់បោកអន ក
ឆ្នំអតថប្បបោជន៍របស់បោកអន ក
ធែើមបីយល់អំពីែំធណើរការធនេះ
គឺសំខាន់ណាស់ធែើមបីនឹងែឹងអំពីរធបៀបកំណត់អតថប្របធោជន៍របស់ធោ
កអន ក។ កាលណាការទាមទាររបស់ធោកអន កានស្ថថបនាធែើយ
«ឥណទានអតថប្របធោជន៍» គឺប្រតូវានគណនា។
ឥណទានអតថប្របធោជន៍គឺជា
ចំនួនសរុបននអតថប្របធោជន៍ដែលធោកអន កអាចនឹង
មនគុណសមបតា ិធែើមបីនឹងទទួ ល កនុងអំឡ
ុ ង «ឆ្នំអតថប្របធោជន៍»
របស់ធោកអន ក ប្របសិនធបើធោកអន កមនលទធ ិភាពចំធ េះកិចចតប្រមូវ
គុណសមបតា ិទាង
ំ អស់ននចាប់។
«ឆ្នំអតថប្របធោជន៍» របស់ធោកអន កគឺជា 52
សាាែ៍ពីនងៃ មនប្របសិទធិភាពនន
ការទាមទាររបស់ធោកអន ក។

អំំឡ
ុ ងបពលមូ លដ្ឋានរបស់បោកអន ក
«ចំនួនទឹកប្រាក់»
ននការទាមទារការធានារ៉ាប់រងភាពអត់ការងារធ្វ ើរបស់ធោកអន
ក (UI)—ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលធោកអន កប្របដែលជា
អាចទទួ លាន តាមតប្រមូវការសិទធិទទួ លានទា ំងអស់—
ប្រតូវានកំណត់ធោយប្រាក់ចំណួលដែលានបង់ជូនធោកអន ក
កនុងអំឡ
ុ ងធពលរែូ តែល់ 52
សាាែ៍ែូចដែលានកំណត់តាមចាប់រែឋ ម៉ាសាឈូ ធសត។
ធនេះប្រតូវានរប់ទុកថាជា «អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋន»
របស់ធោកអន ក។
របបៀបកំណត់អំឡ
ុ ងបពលមូ លដ្ឋានរបស់បោកអន ក
«អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនចមបង»-ធនាេះអំឡ
ុ ងធពលដែលរ ួមមននូ វសាាែ៍ ការងារ
ដែលប្រតូវានធប្របើប្រាស់ជាែំបូង
ធែើមបីគណនាប្រាក់ធានារ៉ាប់រងភាពអត់ការងារធ្វ ើ –
គឺជាប្រតីមសចុងធប្រកាយដែលានបំធពញទាង
ំ បួ នភាាមៗបនាាប់
ពីនងៃដែលការទាមទារប្រាក់របស់ធោក អន កមនប្របសិទធិភាព។
ធោក
អន កប្របដែលជាអាចយកការទាមទាររបស់អនកឲ្យសំអាងតាម
«អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនជធប្រមើស»
សថ ិតធប្រកាមស្ថថនភាពជាក់ោក់ដែលានកំណត់កនុងចាប់ានផ
ងដែរ។
កនុងធពលដែលអំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនជធប្រមើសប្រតូវានធប្របើប្រាស់កា
រទាមទាររបស់ធោកអន កប្រតូវានធ្វ ើធឡើងដផែ កតាមប្រាក់កនប្រម
ដែលនបង់ជូនអន ក
អំឡ
ុ ងធពលប្រតីមសដែលានបំធពញទា ំងបីចុងធប្រកាយបំផុត
បូ កនឹងរយៈធពល ននធពលធវោរវាងប្រតីមស
ដែលានបំធពញចុងធប្រកាយនិងនងៃ មនប្របសិទធិភាពននការទាម
ទាររបស់អនក។ (សូ មធមើលតារងធៅដផន កខាងធប្រកាមទំព័រធនេះ។)

«អប្រតាអតថប្របធោជន៍»—
ទឹកប្រាក់អតថប្របធោជន៍ប្របចំសាាែ៍របស់ធោកអន ក—
ក៏ប្រតូវានគណនាផងដែរ។
វាដផែ កធៅធលើប្រាក់កនប្រមប្របចំសាាែ៍ម្យមរបស់ធោកអកនក
អំឡ
ុ ងធពលពីរប្រតីមសខ្ព ស់បំផុត។ មកទល់នងៃ ទី 3 ដខ្តុោ ឆ្នំ2021,
អប្រតាអតថប្របធោជន៍អតិប រ ិមគឺ $974 កនុងមួ យសាាែ៍។
«អំឡ
ុ ងធពលននអតថប្របធោជន៍» របស់ធោកអន ក—
ចំនួនសាាែ៍អតិប រ ិមដែលអន កមនសិទធិទទួ លាន
ធែើមបីទទួ លអតថប្របធោជន៍ –
ប្រតូវានកំណត់ធោយការដចកអប្រតាអតថប្របធោជន៍របស់ធោកអន ក
ជាមួ យនឹងឥណទានអតថប្របធោជន៍។
ចំនួនសាាែ៍អតិបរមដែលអន កទាមទារអាចទទួ លានអតថប្របធោជន៍
UI ជា្មម តា 30 សាាែ៍ (បិទប្រគបប្រតង់ 26
សាាែ៍កនុងអំឡ
ុ ងធពលននអតថប្របធោជន៍ បនា បដនថ ម)។
ព័ត៌មនអំពីសិទធិទទួ លានជាប្រាក់កាសរបស់ធោកអន ក—
ចំនួនទឹកប្រាក់
សរុបននអតថប្របធោជន៍ដែលធោកអន កប្របដែលជាអាចមនសិទធិទទួ ល
ប្របសិនបធោក អន កបំធពញរល់តប្រមូវការសិទធិទទួ លានទាង
ំ អស់—
នឹងប្រតូវានធផញើជូនធោកអន ក ឬអាចយកានតាមរយៈអនឡាញ។

របបៀបកំណត់ប្ាក់កម្ប្មម្នអំឡ
ុ ងបពលមូ លដ្ឋានរបស់បោកអន ក
បណា
ា និធោជកធៅរែឋ ម៉ាសាឈូ សិត
ប្រតូវានតប្រមូវឲ្យរយការណ៍ពត៌មនពីប្រាក់កនប្រមធៅកាន់ប្រកសួ ងប្រាក់
ចំណូលរបស់រែឋ មិនឲ្យយឺតជាង 30 នងៃបនាាប់ពីការបិទប្រតីមសនីមួយៗ។
ធនេះមនន័យថា ប្រាក់កនប្រមប្រតូវានរយការណ៍ធៅកនុងដខ្ធមស្ថ កកក ោ
តុោ និងមករ។
ព័ត៌មនពីកនប្រមប្រតូវានធប្របើប្រាស់ធែើមបីកំណធតើសិទធិទទួ លានអតថប្រប
ធោជន៍ UI ជាទឹកប្រាក់ដែលអាចមនរបស់ធោកអន ក។
ធៅធពលដែល «រយៈធពលមូ លោឋនចមបង»
ប្រតូវានធប្របើប្រាធសើអតថប្របធោជន៍ដផន កធលើកប្រាក់កនប្រមដែលានបង់
ធៅកនុងប្រតីមសដែលានបំធពញទា ំងបួ នចុងធប្រកាយ។
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របបៀបកំណត់អតតប្បបោជន៍ការធានា
រ៉ាប់រងភាពអត់ការងារប្វ ើរបស់បោកអន ក
ការយល់ដឹងអំពី់អឡ
ំ ុ ងបពលមូ លដ្ឋានដំបូង
តាមតារងខាងធប្រកាម ធោកអន កអាចធមើលធ ើញប្រាក់កនប្រមនាធពលងមីៗប្រតឹមប្រតូវនឹងប្រតូវានធប្របើប្រាស់
ប្របសិនធបើអនកោក់ កយទាមទាមរនាធែើមប្រតីមស។ ធៅធពលអន កោក់ កយទាមទាររបស់់អនកធៅចុងប្រតីមស ប្រាក់កនប្រមនឹងដែលានធប្របើប្រាស់
ធែើមបីកំណត់ការទាមទាររបស់ធោកអន ក នឹងមិនប្រតូវបងាាញពីការធកើនធឡើងនាធពលងមីៗបំផុតកនុងប្រាក់ចំណូលរបស់អនក។
ប្របសិនការទាមទាររបស់ធោកអន កមនប្របសិទធិភាពកនុង:

អតតប្របធោជន៍របស់ធោកអន កគឺសំអាងធៅធលើប្រាក់កនប្រមដែលានបង់ជូន:
ពី:

រែូ តែល់:

ដខ្មករ, ដខ្កុមភៈ, ឬដខ្មិនា

នងៃទី

1 ដខ្មករ ឆ្នំមុន

នងៃទី

31 ដខ្្ន ូ ឆ្នំធនេះ

ដខ្ធមស្ថ, ដខ្ឧសភា, ឬដខ្មិងុនា

នងៃទី

1 ដខ្ធមស្ថ ឆ្នំមុន

នងៃទី

31 ដខ្មិនា ឆ្នំធនេះ

ដខ្កកក ោ, ដខ្សីហា, ឬដខ្កញ្ញា

នងៃទី

1 ដខ្កកក ោ ឆ្នំមុន

នងៃទី

30 ដខ្មិងុនា ឆ្នំធនេះ

ដខ្តុោ, ដខ្វវ ិចិ ិកា, ឬដខ្្ន ូ

នងៃទី

1 ដខ្តុោ ឆ្នំមុន

នងៃទី

30 ដខ្កញ្ញា ឆ្នំធនេះ

ការយល់ដឹងអំពី់អឡ
ំ ុ ងបពលមូ លដ្ឋាន

ប្របសិនធបើធោកអន កពុំមនសិទធិទទួ លានអតតប្របធោជន៍ ធោយធប្របើប្រាស់អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនចមបង
ធែើយនិងមនសិទធិទទួ លានធោយធប្របើប្រាស់អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនជធប្រមើសធនាេះ DUA នឹងធប្របើប្រាស់ វ ិ្ីស្ថស្តសាធនេះធោយសវ ័យប្របវតា ិ
ធែើមបីកំណត់អតតប្របធោជន៍របស់ធោកអន ក។
ធៅធពលដែលអំឡ
ុ ងធពលមូ ោឋនជធប្រមើសប្រតូវានធប្របើប្រាស់ ការទាមទាររបស់អនកនឹងប្រតូវានធ្វ ើធឡើងដផនកតាមប្រាក់កនប្រមដែលានបង់ជូនធោកអន ក
អំឡ
ុ ងធពលបីប្រតីមស ដែលានបំធពញចុងធប្រកាយបំផុត ឬក៏ធពលធវោរវាងប្រតីមស ដែលានបំធពញចុងធប្រកាយ
និងនងៃមនប្របសិទធិភាពននការទាមទាររបស់ធោកអន ក។ ខាងធប្រកាមធនេះគឺជាឧទាែរណ៍ៈ
ការទាមទារមនប្របសិទធិភាពធៅនងៃទី:

នងៃទី 7 ដខ្វវ ិចិ ិកា, ឆ្នំ 2021

អតតប្របធោជន៍័សំអាតតាមប្រាក់កនប្រមដែលានបង់:
ពី:

រែូ តែល់:

នងៃទី 1 ដខ្មករ, ឆ្នំ 2021

នងៃទី 6 ដខ្វវ ិចិ ិកា, ឆ្នំ 2021

នងៃទី 2 ដខ្មករ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 1 ដខ្ធមស្ថ, ឆ្នំ 2021

នងៃទី 1 ដខ្មករ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 10 ដខ្ធមស្ថ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 1 ដខ្កកក ោ, ឆ្នំ 2021

នងៃទី 9 ដខ្ធមស្ថ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 10 ដខ្កកក ោ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 1 ដខ្តុោ, ឆ្នំ 2021

នងៃទ 9 ដខ្កកក ោ, ឆ្នំ, 2022

នងៃទី 9 ដខ្តុោ, ឆ្នំ 2022

នងៃទី 1

នងៃទី 8 ដខ្តុោ, ឆ្នំ, 2022

ដខ្មករ, ឆ្នំ 2022

បៅបពលណាបោកអន កអាចបប្ជើសបរ ើសវ ិ្សាស្តសរជបប្មើស

ប្បសិនបបើបោកអន កមិនយល់ប្ពមនឹងប្ាក់កម្ប្មដដ
លានរយការណ៍

ធៅធប្រកាមស្ថថនភាពជាក់ោក់នប្រកដលងដែលកំណត់ធៅកនុងចាប់
អន កទាមទារអាចធប្រជើសធរ ើសធ្វ ើការទាមទាររបស់ខ្ល ួនធោយធប្របើប្រាស់ វ ិ្ីស្ថស្តសាជធប្រមើស ប្របសិនធបើធោកអន កមិនយល់ប្រពមនឹងចំនួនដែលានរយការ
ធទាេះបីជាពួ កធគមនសិទធិទទួ លានអតតប្របធោជន៍មួយចំនួនសថ ិតធប្រកាមអំឡ
ុ ងធពល ណ៍ចំធ េះ DUA ធទ, សូ មទូ រស័ពាធៅមជឈណមណឌល the
មូ លោឋនចមបងក៏ធោយ។
TeleClaim Center. DUA
នឹងធសន ើរសុំធោកអន កឲ្យផាល់ភសា តាងននចំនួនប្រាក់កនប្រម
បោកអន កប្បដែលអាចមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានជបប្មើសបនេះ បលើកដលងដត:
ដែលធោកអន កកំពុងដតតវា៉ា
• ការទាមទាររបស់ធោកអន កប្រតូវានធ្វ ើធឡើងធោយធប្របើប្រាស់
រ ួចធែើយធសន ើរសុំនូវការបញ្ញាក់ននព័ត៌មនប្រាក់កនប្រមធោយផ្ទាល់
“អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនចមបង។”
ពីនធោជករបស់ធោកអន ក។
• ធោកអន កអាចផាល់ជាចំធ េះ DUA នូ វ “ភសា តាងជាក់ចាស់”
ធៅកនុងអកសរោយលកខ ណ៍ (ដែលអាចមនរ ួម ប៉ាុដនា ពុំមនកំែិតចំធ េះ
តុលយបញ្ា ីប្រាក់កនប្រម)ដែលឥណទានអតថប្របធោជន៍សរុប
អាចបង់ឲ្យែល់ធោកអន ក ធោយការធប្របើ “អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនជធប្រមើស”
ដែលមនោ៉ាងធហាចណាស់ 10
ភាគរយធប្រចើនជាងចំនួនអតថប្របធោជន៍ឥណទានសរុប
ធោយការធប្របើ វ ិ្ីស្ថស្តសាចមបង។
• ធោកអន កពុំមនលទធិភាពចំធ េះជធប្រមើសធនេះ ប្របសិនធបើ:
• ការទាមទាររបស់ធោកអន កានស្ថថបនារ ួចធែើយធោយការធប្របើប្រាស់
“អំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនជធប្រមើស ។”

ប្របសិនសិនធបើប្រតូវានសធប្រមចថាធោកអន កពុំមនប្រាក់កនប្រម
ប្រគប់ប្រាន់ ធៅកនុងអំឡ
ុ ងធពលមូ លោឋនចមបងឬជធប្រមើស
ធែើមបីនឹងស្ថថបនាការទាមទារ ឬប្របសិនសិនធបើធោកអន ក
បនា មិនយល់ប្រពមចំធ េះចំនួនប្រាក់កនប្រមានរយការណ៍ធទ
ធោកអន កមនសិទធិធែើមបីនឹងោក់ កយបណាឹងឧនធ រណ៍
ធែើមបីនឹងមននូ វសវនាការ។
ប្របសិនធបើធោកអន កមនសំណួរដងមធទៀត សូ មសួ រអន កតំណាង។
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