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ខេ�លនេ��យ OU   

I. េ�លបំណង. េ�លបំណងៃន�រឈប់ស្រ�កឈឺនិងេ�លនេ��យ្របមូលផ� �ំគឺេដើម្បី 
��� Care New England (CNE) បេង� ើតដំបូ�� ននិង្រត�តពិនិត្យេលើ�ររក្រ�ក់និង�រ 
្របមូល។ េ�លនេ��យេនះែដលរមួ�មួយេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �គឺប្រម �ង 
ទុកេដើម្បីឱ្យបំេពញ�ន�មត្រម�វ�រៃនច�ប់អនុវត�ន៍សហព័ន�  រដ� និងក� �ងមូល�� ន ែដល 
�ប់ប�� �ល និងេ�យ�� ន�រកំណត់ ែផ�ក §501(r) ៃន្រកម្រ�ក់ចំណូលៃផ�ក� �ង។  

 
II.  វ ��ល�ព. េ�ល�រណ៍េនះអនុវត�េលើ�ល់មន� ីេពទ្យ Care New England ែដលរមួប�� �ល 

មន� ីេពទ្យ Butler, �ស�  ី& �រក, Kent និង�ល់អង��ព�ក់ព័ន� េផ្សងៗ ែដល�នចុះប�� ីរ�ង 
េ្រ�ម និងដូចែដល�នកំណត់េ�យ IRS ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន IRC 501(r) ្របសិនេបើ�ន 
�រផ�ល់ត្រម�វ�រេវជ���ស�  ឬេស� ER េ�ក� �ងបរ ��� �មួយរបស់ CNE។ 

 
● Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 
● Kent Ancillary Services, LLC 
● Affinity Physicians, LLC 
● W&I Ancillary Services, LLC 
● W&I Health Care Alliance, LLC 
● Care New England Medical Group 

 
III. េ�លនេ��យ. �គឺ�េ�លនេ��យៃន CNE េដើម្បី��� កិច�្របឹងែ្របងេចញ 

 វ �ក�យប្រត និង�រ្របមូល�ងំអស់អនុវត��មពិធី�រស� ង់�រ។ Care New English ្រប្រពឹ 
ត�េលើអ�កជម� ឺ�ងំអស់េ�យេស� ើ�ព េ�យមិនគិតអំពី�រ���� ប់រង និងសមត��ពប 
ង់្រ�ក់របស់អ�កពួកេគេឡើយ។ 
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IV. និយមន័យ. �ក្យ�ក្យសព�ែដលមិន�ន់�នកំណត់េ�េឡើយក� �ងេ�លនេ��យេនះ� 
នអត�ន័យដូច�ងេ្រ�ម៖ 
(a) រយៈេពល�ក់�ក្យ៖ រយៈេពលេវ�ែដលបុគ�ល�� ក់ៗ�ច�ក់�ក្យសុំជំនួយហិ 

រ�� វត� �។ េដើម្បីបំេពញ�ននូវលក�ណៈវ �និច� ័យែដល�នគូស�សេ�ក� �ង IRC §501(r)(6) 
CNE អនុ�� តឱ្យបុគ�ល��រហូតដល់ 240 ៃថ�ពី�លបរ �េច�ទែដលបុគ�លេ�ះ្រត�វ�ន 
ផ�ល់�មួយនូវរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូងេដើម្បី
�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត� �។  

 
(b) រយៈេពលជូនដំណឹង៖ រយៈេពលេវ�ែដល�ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ទី 121 ពីរ�យ�រណ៍េច 

ញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូង និងែដលប�� ប់េ�ៃថ�ទី 240។ 
បុគ�ល�� ក់ៗ�ច�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត� �អំឡ� ងេពលេនះ�ន។ ស្រ�ប់អ�កជម� ឺែដ 
ល�ន���� ប់រង ឬស� ិតេ្រ�ម�រ���� ប់រង រ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យ 
េពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូងនឹងស�� ល់�រ�ប់េផ�ើមៃនរយៈេពលជូនដំណឹង 120 
ៃថ�ែដល�� នចំ�ត់�រ ្របមូលវ ��ម�� �ច្រត�វ�ន�ប់េផ�ើមេ�េលើអ�កជ 
ម� ឺេ�ះ (“រយៈេពលជូនដំណឹង 120 ៃថ�”)។ 

 

V. នីតិវ �ធី។ ស្រ�ប់គណនីែដលកំណត់� “បង់ខ� �នឯង” និង/ឬគណនីែដល�នសមតុល្យប�� ប់ 
ពី�រ���� ប់រ�ងបឋមេ�ះ សកម��ព�ងេ្រ�មនឹងអនុវត�េឡើង។   

 
1. �រខឹតខំ្របឹងែ្របង�រេចញវ �ក័យប័្រត និង�រ្របមូលៃផ�ក� �ង៖ 

 
a. រ�យ�រណ៍អប្ប�រចំនួនបី (3) (ឬេសចក� ីជូនដំណឹងៃនទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កជម� ឺ 

ែដល�នតៃម�េស� ើ) ប�� ប់ពីេស�កម�្រត�វ�នផ�ល់ជូន េបើ�សយ�� ន្រតឹម្រត�វគឺេ� 
េលើឯក�រ។ 

b. កិច�្របឹងែ្របង្របមូលៃផ�ក� �ងនឹង្រត�វ�នេធ� ើេដើម្បីប�� ញពីទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កជ
ម� ឺែដលមិន�ន់សេ្រមច។ េនះ�ចស� ិតក� �ងទ្រមង់�លិខិត្របមូល េសចក� ីជូនដំណឹ 
ងែដល�នតៃម�េស� ើ និង/ឬ�រេ�ទូរស័ព�េ�យ�� ល់េ��ន់អ�កជម� ឺ/អ�ក��។ 

c. េបើ�រេរៀបចំ�របង់្រ�ក់គឺ្រត�វ�នេធ� ើ�មួយអ�កជម� ឺ/អ�ក�� េ�ះកិច�្របឹងែ្រប 
ង្របមូលេ�េលើគណនីេ�ះ្រត�វ�នពន�រេពល ខណៈេពលអ�កជម� /ឺអ�ក��រង�រ 
ត�� �មួយែផន�រេ�ះ។ 

d. ស្រ�ប់សំបុ្រតែដលប�� �ន្រតឡប់�ងំអស់ �រព��ម្រត�វ�នេធ� ើេឡើងេដើម្ប ី
កំណត់ទី�ំង�សយ�� នែដល�នែកត្រម�វ េហើយ�រឆ�ងេឆ� ើយ្រត�វ�នេផ�ើេ� 
�សយ�� នេ�ះ។ ្របសិនេបើ�សយ�� ន្រតឹម្រត�វមិន�ច្រត�វ�នរកេឃើញេ�ះ 
�រ�ក់ទងទូរស័ព��ចនឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង។ 

e. សមតុល្យគណនីែដលមិន�នេ�ះ្រ�យ�ច្រត�វ�នប�� �នេ�ទី�� ក់�រ្របមូល
�ងេ្រ�េដលេធ� ើ�រក� �ង�ម CNE ប�� ប់ពីផុតរយៈេពល 120 ៃថ� ពីរ�យ�រ 
ណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូង េហើយអ�កជម� ឺ្រត�វ�ន 
ផ�ល់ឱ្យនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរមុនេពល 30 ៃថ� និង�មួយច�ប់ 
ចម�ងមួយៃនេសចក� ីសេង�ប��មិនស� � គ�� ញ (PLS)។ េសចក� ីជូនដំណឹង� 
�យលក�ណ៍អក្សរនឹងប�� ញពីចំ�ត់�រអ� ីែដល CNE �នែផន�រេធ� ើ។ 

f. មុនេពល�ប់េផ�ើមកិច�្របឹងែ្របង្របមូលវ ��ម�� �មួយ អ�កជម� ឺ 
ឬបុគ�លទំនួលខុស្រត�វ�ងហិរ�� វត� � នឹង្រត�វ�នផ�ល់�៉ងេ�ច�ស់ 120 ៃថ� 
ពីរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូង 
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េហើយអ�កជម� ឺ្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរមុនេពល 30 
ៃថ� និង�មួយច�ប់ចម�ងមួយៃនេសចក� ីសេង�ប��មិនស� � គ�� ញ (PLS)។ 
េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរនឹងប�� ញពីចំ�ត់�រអ� ីែដល CNE 
�នែផន�រេធ� ើ។  

g. សមតុល្យគណនីែដលមិន�ន់�នេ�ះ្រ�យ�ចនឹង្រត�វ�នប�� �នេ��� ក់�រ្រប
មូល�ងេ្រ�ែដលេធ� ើ�រជំនួសេ�យ CNE ្របសិនេបើអ�កជម� ឺគឺមិន�ន�រត�� � 
មួយនឹងជំនួយហិរ�� វត� �។ �នឹងអនុវត�េ�យេស� ើ�ពេលើ�ល់អ�កជម� ឺេ�យមិន្រប� 
ន់�រ្រគប់ដណ� ប់របស់���� ប់រ�ង និងចំនួន្រ�ក់។ �រមួប�� �ល�រ�ក់�ក្យស្រ� 
ប់្របភពសុខ�ព Rhode Island ឬ �រែថ�សំប្ប� រសធម៌ CNE េ�េពលែដល�ច 
េធ� ើ�ន។ 

 
2. ជំនួយហិរ�� វត� �: 

េបើអ�កជម� ឺគឺមិន�ចបង់វ �ក�យប្រតរបស់ពួកេគេ�យ�រេហតុផល�មួយេ�លនេ��
យជំនួយហិរ�� វត� �របស់ (FAP) CNE, េសចក� ីសេង�ប��មិនស� � គ�� ញ (PLS), ទ្រមង់ែបប 
បទ�ក់�ក្យ និងឯក�រែដលត្រម�វគឺ�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់ CNE ៖ 
www.carenewengland.org។ េលើសពីេនះ បុគ�ល�� ក់ៗ�ចេស� ើសុំឯក�រេ�យឥ 
តគិតៃថ� �មសំបុ្រតៃ្របសណីយ៍ េ�យ�រេ�ទូរស័ព�េ� (401) 921-7200, 
ឬេ�យ�� ល់េ�ទី�ំងមន� ីរេពទ្យ CNE �មួយ�ងេ្រ�ម៖ 

 មន� ីរេពទ្យ Butler៖ 345 ម�វ �ថី Blackstone, Providence RI 02906 
● �រ ��ល័យេស�ហិរ�� វត� �អ�កជម� ឺ អ�រ Sawyer, �ន់ទី 1  
● េ�៉ង�រ ��ល័យ៖ ៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក េ�៉ង 8:00 ្រពឹក 

ដល់េ�៉ង 4:30 រេសៀល  
● ទូរស័ព�៖ (401) 455-6240 

 មន� ីរេពទ្យ Kent៖ 455 ផ� �វ Tollgate, Warwick, RI 02886 
● �រ ��ល័យធុរកិច� �ន់ទ ី2 
● េ�៉ងេធ� ើ�រ៖ ច័ន�-សុ្រក 8:00AM – 4:30PM  
● ទូរស័ព�៖ (401) 921-7200 

 មន� ីរេពទ្យ Women & Infants៖ 101 ផ� �វ Dudley, Providence RI 02905 
● �រ ��ល័យធុរកិច� �ន់ទ ី1 
● េ�៉ងេធ� ើ�រ៖ ច័ន�-សុ្រក 8:00AM – 4:30PM  
● ទូរស័ព�៖ (401) 921-7200 

 ជំនួយហិរ�� វត� ��ចចូលេ្របើ�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
● អ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ�ចេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � 
● បុគ�លិក CNE �ចេ�ងអ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ 
● ្រគ�េពទ្យបែង�ក�ចេ�ងអ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ 

 េលើសពីេនះ CNE នឹងជូនព័ត៌�នដល់��រណៈជនអំពី FAP េនះ និង PLS េ�ក� �ងប�� �� ប័ 
នែដលេយើងបេ្រមើ។ 

● អ�កជម� ឺមិន�ន�រ���� ប់រងនឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងអំពីជំនួយហិរ�� វត� �េ�េពលេច
ញពីមន� ីរេពទ្យ។ អ�កជម� ឺ�ងំអស់ ែដល�ន�រ���� ប់រង់ ក៏ដូច�មិន�ន����  
ប់រង នឹងទទួល�ន�រជូនដំណឹងពីជំនួយហិរ�� វត� ��មរយៈដំេណើរ�រៃនរ�យ�រណ៍ 
េចញវ �ក�យប្រតអ�កជម� ឺរយៈេពល 120 ៃថ� ប�� ប់ពីរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេព 
លេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូងស្រ�ប់�រែថ� ំ(“រយៈេពលជូនដំណឹង”)។ 

http://www.carenewengland.org/
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● អ�កជម� ឺ�ច�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត� �រហូតដល់ៃថ�ទី 240 ប�� ប់ពី�រផ�ល់នូវរ�យ 
�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូងស្រ�ប់�រែថ� ំ
(“រយៈេពល�ក់�ក្យ”)។  

● េបើ�ក្យសុំ FAP េពញេលញ្រត�វ�ន�ក់េស� ើអំឡ� ងរយៈេពល�ក់�ក្យ ចំ�ត់�រ�ង 
េ្រ�មនឹង្រត�វ�នេធ� ើេ�យ CNE ៖ 
● ECA’s េ�េលើអ�កជម� ឺនឹង្រត�វ�នពន�រ 
● េសចក� ីសេ្រមចៃន�ព�នសិទ�ិទទួល�ននឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង េហើយេរៀប�ឯក 

�រេ�ក� �ងលក�ណៈេទៀងេពល 
● CNE នឹងផ�ល់ដំណឹងដល់អ�កជម� ឺ��លក�ណ៍អក្សរស្រ�ប់�រសេ្រមចចិត� និង 

េ�ល�រៃន�រសេ្រមចចិត� ; 
● េសចក� ីែថ�ង�រ�រេចញវ �ក័យប័្រតែដល្រត�វ�នេធ� ើបច� �ប្បន��ពនឹង្រត�វ�នផ�ល់

េ�យ ែដល�មិនប�� ញចំនួនែដលជំ�ក់េ�យអ�កជម� ឺែដល�នសិទ�ិ FAP 
(្របសិនេបើ�ន) េតើចំនួនេ�ះ្រត�វ�នគណ�រេបៀប� េហើយនិង�គរយ AGB 
ែដល�ន។ 

● ចំនួន�មួយែដល្រត�វ�នបង់េលើសពីចំនួនែដលជំ�ក់េ�យអ�កជម� ឺែដល�នសិ
ទ� ិFAP នឹង្រត�វ�នសង្រ�ក់វ �ញ�ម�រគួរ (្របសិនេបើ�ន); េហើយ 

● �គីទីបីនឹងទទួលយក�ល់រ�� ស់ែដល�ន�ពសម្រសបេដើម្បីបែង�រ�ល់ចំ�ត់�រ
របស ់ECA ចំេ�ះអ�កជម� ឺេដើម្បី្របមូលបំណុលដូច��រប�� ក់�រ�ត់ក� ី ឬេលើក 
ែលក�ររ �បអូស។  

 
្របសិនេបើែបបបទ FAP មិនេពញេលញ្រត�វ�នទទួលេ�ះ CNE នឹងផ�ល់េ�យបុគ�ល�មួយនឹ 
ង�រជូនដំណឹង��លក�ណ៍អក្សរែដលពណ៌�ពត៌�ន ឬឯក�របែន�មែដល�ម�រេដើម្បីេធ� ើ 
�រសេ្រមចចិត�សិទ�ិ FAP �មួយនឹង�រសេង�ប���ម��  (PLS) េហើយអនុ�� តេ�យបុគ�ល 
េពល 30 ៃថ�េដើម្បីផ�ល់ពត៌�ន។ CNE នឹងពន��រទទួល�របង់្រ�ក់របស់ ECA ផងែដរស្រ� 
ប់�រែថ�កំំឡ� ងេពលេនះ។ �� ក់ៗនឹង្រត�វ�នផ�ល់នូវេលខទូរស័ព�េដើម្បីទូរស័ព��មួយនឹងសំនួរ 
ចំេ�ះពត៌�ន ឬឯក�របែន�មែដល�ម�រ។  

 
● ្រប�ជនែដល�� ន���� ប់រង៖ 

អ�កជម� ឺែដល�� ន���� ប់រង�ងំអស់�ចបំេពញដំេណើរ�រ�ក្យសុំ FAP។ ពួកេគគួ 
រែតពិ�ក�េលើ�រ�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់របស់ពួកេគស្រ�ប់កម� វ �ធីេផ្សងេទៀត
ផងែដរែដល�ច���� ប់រងពួកេគស្រ�ប់មួយ�គ ឬ�ងំអស់ៃន�រែថ�សំុខ�ពរ 
បស់ពួកេគ។ ទី្របឹក�ហិរ�� វត� � និងអ�កតំ�ងេស�ហិរ�� វត� �អ�កជម� ឺគឺ�ចរក�នេដើម្បី 
ជួយអ�កជម� ឺ។ អ�កជម� ឺនឹង្រត�វ�នេចញវ �ក�យប្រតនូវភតិបតីៃន ចំនួនែដល�នេចញ 
 វ �ក�យប្រត�ទូេ� (Amount Generally Billed (AGB)) ប៉ុេ�� ះ ឬ�រគិតៃថ�តិច�ងេលើ 
�រប�� � ះៃថ� FAP ែដល�ចអនុវត��ន និង�រប�� � ះៃថ�ែដលបង់ខ� �នឯង 
ដូចែដល�នេរៀប�ប់េ�ក� �ង FAP។  

 
● ្រប�ជនែដល�ន���� ប់រ�ងមិនេពញេលញ៖ 

អ�កជម� ឺែដលស� ិតេ្រ�ម�រ���� ប់រ�ង ប៉ុែន� កំពុងែស� ងរកេស�ព��ល�ំ�ច់ែដល 
មិន្រត�វ�នប�� �លក� �ងអត�្របេ�ជន៍េ្រ�មគេ្រ�ង���� ប់រ�ងរបស់ពួកេគគឺ�នសិ
ទ�ិស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម� ឬ�ចបំេពញែបបបទជំនួយហិរ�� វត� �។ �រប�� � ះតៃម�នឹង្រត�វ 
�នផ�ល់េ�យ្របសិនេបើេស�្រត�វ�នបង់�៉ងេពញេលញេ�េពលែដលមកែតប៉ុេ�� ះ។ 
�នឹងមិន�ន�រេលើកែលងស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�េ�េពលៃន�រេចញវ �ក័យប័្រត។ េស� 
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IVF គឺមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លក� �ងេ�ល�រណ៍េនះេទ េហើយអ�កជម� ឺ�ច្រត�វ�នផ�ល់�រ 
ប�� � ះតៃម�្របសិនេបើអត�្របេ�ជន៍គឺមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេ្រ�មេ�ល�រ���� ប់រ�
ងរបស់អ�កជម� ឺ។ �រប�� � ះតៃម�ែដលអនុវត�េ�ះគឺនឹង� 44% ៃន�របង់្រ�ក់សរុប។  

3. លក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ៃនបំណុល�្រកក់៖ សមតុល្យគណនីែដលមិន�នេ�ះ្រ�យ�ច 
្រត�វ�នប�� �នេ�ទី�� ក់�រ្របមូល�ងេ្រ�េដលេធ� ើ�រក� �ង�ម CNE ប�� ប់ពីផុត 
រយៈេពល 120 ៃថ� ពីរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូង 
េហើយអ�កជម� ឺ្រត�វ�នផ�ល់ឱ្យនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អក្សរមុនេពល 30 ៃថ� 
និង�មួយច�ប់ចម�ងមួយៃនេសចក� ីសេង�ប��មិនស� � គ�� ញ (PLS)។ េសចក� ីជូនដំ 
ណឹង��យលក�ណ៍អក្សរនឹងប�� ញពីចំ�ត់�រអ� ីែដល CNE �នែផន�រេធ� ើ។ 

 
គណនី�ងំេនះ�នអស់លំហូរៃន�រ្របមូលធម��ដូចែដល�នែចង�ងេ្រ�ម៖ 

● រ�យ�រណ៍ចំនួនបី (3) ្រត�វ�នេផ�ើេ�ឱ្យអ�ក�� 
● កិច�្របឹងែ្របង្របមូលៃផ�ក� �ង�ន្រត�វេធ� ើេដើម្បីប�� ញពីទំនួលខុស្រត�វរបស់អ�កជ

ម� ឺែដលមិន�ន់សេ្រមច។ េនះ�ចស� ិតក� �ងទ្រមង់�លិខិត្របមូល 
េសចក� ីជូនដំណឹងែដល�នតៃម�េស� ើ និង/ឬ
�រេ�ទូរស័ព�េ�យ�� ល់េ��ន់អ�កជម� /ឺអ�ក��។ 

● លំ�ំេដើមៃនកិច�្រពមេ្រព�មេលើែផន�របង់្រ�ក់។  
● អ�កជម� ឺគឺមិន�ចត�� នឹងេ�ល�រណ៍ជំនួយហិរ�� វត� �។ 

�រមួប�� �ល�រ�ក់�ក្យស្រ�ប់្របភពសុខ�ព Rhode Island ឬ 
�រែថ�សំប្ប� រសធម៌ CNE េ�េពលែដល�ចេធ� ើ�ន។ 

 
CNE នឹងផ�ល់ជូនអ�កជម� ឺនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក�ណ៍អប្បបរ� 30 ៃថ� 
មុនេពលចូលរមួក� �ង ECAs �មួយ។ �រផ�ល់ដំណឹង��លក�ណ៍អក្សរ 30 ៃថ�នឹ 
ងប�� ក់េតើ ECAs ែដល CNE េ្រ�ងនឹងអនុវត�ប�� ប់ពី 30ៃថ�ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដ 
ល�រមិនបង់្រ�ក់ េហើយ�នឹងប�� �លច�ប់ចម�ងៃន�រសេង�ប���ម��  (PLS)។  

 
  សកម��ពស្រមិតស្រ�ំងែដល�នអនុម័ត (របស់ ECA): 

● �រ�ក់សិទ�ិ�ត់ទុកេ�េលើ្រទព្យសម្បត� ិរបស់បុគ�ល�� ក់ 
● �រ�� ប់ ឬដកហូតគណនីធ��ររបស់បុគ�ល�� ក់ 

ឬ្រទព្យសម្បត� ិ�� ល់ខ� �នេផ្សងេទៀត 
● �រ�ប់េផ�ើមចំ�ត់�រសុីវ �លេ�េលើបុគ�ល�� ក់ 
● �ររ �បអូស្រ�ក់ឈ� �លរបស់បុគ�ល�� ក់។ 

 
សកម��ព្របមូលែដល�ន�ម�ត់ (ECA’s) ៖ 

● �រលក់បំណុលរបស់បុគ�ល�� ក់េ�ឱ្យ�គីេផ្សង 
● �រ�យ�រណ៍ពត៌�នអវ �ជ��នអំពីបុគ�លេ��ន់អ�កេ្របើ្រ�ស់ 

�� ក់�រ�យ�រណ៍េ្រគឌីត ឬ�រ ��ល័យេ្រគឌីត; 
● �រពន� �របដិេសធ 

ឬ�រ�ម�រ�របង់្រ�ក់មុន�រផ�ល់�រែថ��ំរេ្របើ្រ�ស់�� �ំំ�ច់
េ្រ�ះ�រមិនបង់្រ�ក់របស់បុគ�លស្រ�ប់�រែថ�ែំដលផ�ល់េ�យពីមុន។ 

● �ររ �បអូសយកអចលន្រទព្យរបស់បុគ�ល�� ក់ 
● �របង�ឱ្យ�ន�រ�ប់ខ� �នរបស់បុគ�ល�� ក់ 
● �របង�ឱ្យបុគ�ល�� ក់�� យ�្រប�នបទៃនដី�ប�� ប់ៃនអំណួស�ត់ខ� �ន។ 
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ទី�� ក់�រ្របមូល�ងំអស់ែដល�នេ្របើេ�យ្របព័ន�នឹង�នេ�ល�រណ៍ែណ�ំ
��យលក�ណ៍អក្សរែដលប�� ក់ពីវ ��ល�ពៃនកិច�្របឹងែ្របង្របមូលែដល�ន 
ផ�ល់សិទ�ិអនុ�� តេ�យ CNE។ បែន�មពីេនះ �ល់�� ក់�រ្របមូលនឹងេធ� ើ�មនិតិវ �ធី 
�រ្របមូលដូច�� ស្រ�ប់�ល់អ�កជម� ឺេ�យមិនគិតពី�រ្រគប់្រគង���� ប់រ�ងស 
្រ�ប់ចំនួនដូច�� ។  

្រត�វ�នអនុម័ត [5/3/18] 

្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ [10/22/18, 11/20/18] 


