រទទួលខុសតOវរបស់a
aក
 ់bរcត់ែចង(
ចង(OA)
OA):

U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Housing Office of Multifamily Housing Programs

កសេហតុ
កសេហតុ

រណ៍

យកព័ត៌នេលើក់ចំណpលឲ&wនតឹមតOវ

•

េផ`qងត់ ក់ចំណpលរបស់អកក់េ

•

Xអកក់េទទួលចំណpលែដលមិន6ប់និង

កសួងអភិវឌ&'ន៏លំេ)ននិងទីកុង

•

គិតៃថNជួលផ`ះឲ&wអកជួលឲ&wនតឹមតOវ

•

ផRល់ជូនអកជួលនូវច&ប់ចមNងៃនកិច3សន&4ជួលផ`ះ
ពមំង

ែផក 202/162202/162-កិច3សន&4

•

សប់ គំេ6ងជំនួយ (Project Assistance Contract
Contract, PAC)
PAC)
រជួល

េតើៃថN
ៃថNជួ
ជល
ួ របស់អកតOវនកំ
ដច
ូ េមRចែដរ
នកំណត់ដូ
រSTល័យលំេ)ន
**ែខមិ
**ែខមិថុX Yំ 2007 **
កសេហតុ រណ៍េនះ\កសែណXំទូេ]មួយកHង រផRល់ដំណឹងជូន

_ស់ផ`ះ/aក់bរcត់ែចង (Owner/Management Agents, OA) និងអកក់
េែដលនជំនួយពី HUD អំពី រទទូលខុសតOវ និងសិទlិ

ែដលmក់ព័នlេ]នឹង របbnញក់ចំណpល និង រេផ`qងបrsក់។

រកំណត់នូវក់ចំណpល

និងៃថNជួលឲ&wនតឹមតOវ
នរសំxន់
រសិក&yវ\វរបស់កសួងអភិវឌ&'ន៏លំេ)ន និងទីកុង (Department of
Housing and Urban Development, HUD) នបbnញេយេឃើញ
គរៃនអក ក់េ\េចើននចំយក់េ]េលើៃថNជួលមិននតឹមតOវ។
មូលេហតុចំបងៃនបrnេនះគឺ:
•

6យ

រណ៏ក់ចំណpលរបស់កុមគរៃនអកក់េតិចេពក និង

•

OAs មិនទទួលល់

របដិេសធន៏ និង

ត់ បនយ

ែដលកុមគរៃនអកក់េ នសិទlិទទួល។
OAs និងអកក់េំងអស់
 ន

រទទួលខុស

េដើម&ីឲ&wច&ស់ៃថNជួលតOវនបង់តឹមតOវ។

រកំណត់េលើក់ចំណpល និងៃថNជួល។

ពិនិត&wៃថNជួលេឡើងវSញ េពលន

រស់បRរ សជិកកHងគរ

និងេេពលក់ចំណpល េឡើងឬចុះេលើស២០០ដុរេឡើងេ] កុងមួយែខ
•

ផRល់ជូនព័ត៌នសRីពច
ី &ប់ទបរ់ បស់ OA េបើន

•

ជូនដំណឹងដល់អកជួលេបើន
បRររេបៀប6យ

លំេ)ន (Project Rental Assistance Contract, PRAC)
PRAC)

េហតុអuីន\

រដកហូតេផ&ងៗ

ែដលពួកេគនសិទlិទទួល

សប់អកក់េែដលនជំនួយពី

ែផក 202/811202/811-កិច3សន&4សប់ គំេ6ងជំនួយកHង

•

រេសើសុំ

រស់បRរកHងេសចកRីតំរូវមួយ ឬស់

រណ៍េលើ ក់ចំណpលឬរេបៀបកំណត់ៃថNជួល

រទទួលខុសតOវរបស់អកក់េ:
:
•

ផRល់ព័ត៌នពីសជិកគរឲ&wនច&ស់ស់

•

6យ

•

រក&yរទុកច&ប់ចមNង ទមង់mក&wសុំ និងវSក័យប័ត

រណ៏ក់ចំណpលំងអស់

ែដល\ឯករក់ចំណpល និង
•

6យ

រណ៏ពី

រចំយ

រស់បRរសជិកគរ និង

ក់ចំណpលែដលនេេពល

រេផ`qងបrsក់

•

ចុះហតេលxេេលើទមង់mក&wយល់ពមឲ&wេគេផ`qងត់ ក់ចំណpល

•

អនុវតRមច&ប់លំេ)នក់េ និងលកខណ
័ កHង

រជួល

រកំណត់េលើ
េលើក់
ក់ចំណpល
ក់ចំណpលនទុក\មុនសប់គរមួយ
នឹងកំណត់មិនតឹមែតaពនសិទ¡ិេដើម&ជ
ី ំនួយេXះ េទ
ែតែថមំងកំណត់នូវតៃមNជួលែដលគរនឹង
បង់ពមំងក់ជំនួយពីរដ¡េទៀតផង។ ក់
ចំណpលនទុក\មុនយកមកគិតគូរនចំណpល
ែដលមិន6ប់ខNះ និងដកេចញខNះ ែដលគរនឹង ទទួលកHងកំឡHង១២ែខxងមុខ
នឹងយកមកេបើ
សប់កំណត់នូវៃថNជួលរបស់គរ។

េតើអuីែដលេគេ£ក់ចំណpលបcំYំ?
ក់ចំណpលរកន – ចំណpលែដលមិន6ប់ = ក់ចំណpលបcំYំ

េតើអuីេ]ែដលេ£ក់ចំណpលទូត់េហើយ?
ក់ចំណpលបcំYំ -

រដកេចញេផ&ងៗ = ក់ចំណpលទូត់េហើយ

PAC-PRAC Fact Sheet_Kmer

កំណត់ៃថN
ៃថNជួលេ]អ
េ]អកជួល

•

ខ¦ស\ងេគបំ
់\ងេគបំផត
ុ កHងចំេមចំនួនក់xងេ
\ងេគ

កុ6
ំ ប់ប²3លxងេ

ម:

•

10 % ៃនក់ចំណpលបcំែខេកHងគរ

•

ឈªលនពីកសួងសុខលaព (Welfare)

រ និង

បេភទក់ចំណpលេមើល មបb¸ន់ៃដ រួមន ចំនួនក់ទទួលសរុបែត
មRង ឬចំនួនក់បcំែខ ែដលរ¼ពឺងនឹងនមក
ពី

ឬក់បង់ឲ&wពីកសួងសុខលaពេយaក់

រcប់េផRើមយឺត **(េលើកែលងែត ក់ន ម

លកំណត់

មRងៗមកពីកសួងសង¹មកិច3 និងក់កំៃរសុវតិ aពសង¹ម (សូមេមើលក់

របង់ៃថN ឈªលលំេ)ន។

េសចកRកត់
ីកត់សំល់: _ស់លំេ)នចអនុr¬តេយអកក់mក&wសុំ

ក់ចំណpលេពញនមRង¸លពីក់សនRិសុខសង¹ម (Social
ក់េធននិវតRន៏ ក់នពីមរណaព ឬ ក់ជនពិ

គរ
•

ម)

Security) ក់បង់បcំYំ ក់ពីកុមហ៊ុន X 6µប់រង ក់ចូលនិវតRន៏

30 % ៃនក់ចំណpលទូត់េហើយបcំែខរបស់

bរ េដើម&ជ
ី ួយដល់កុមគរកHង

រ ក់ចំេណញ និងក់ចំណpល ៃនទព&wសម&តR
ិ ល់

ឬទព&wសម&តR\
ិ ផ`ះ (សូមេមើលទព&wធន 6ប់ប²3ល /ទព&wធន

ៃថNជួលែដលគរនឹងតOវបង់ គឺចំនួនមួយែដល

•

ក់

មិន6ប់ចូលមកពីចំណpលបcំYំ xងេ
•

ក់នេយមិននេធuើ
ក់ទួត់េពលេធuើ

ចូលេ]កHងកមវSធី PAC ែតកHងករណីក់ចំយ សរុបរបស់អកជួល (Total

ម)**

រ ដូច\ក់េពលន

រbរេធuើ

រ មិនេកើត ក់ទូត់របស់កមករ និង

រចំ

Tenant Payment)តិច\ងតៃមN ជួលេដើម។

យេ]េលើ

េសចកRីកត់សំល់េនះមិនអនុវតRេ]េលើកមវSធី PRACេទ។ កHងករណីខNះ

បែនមេ]េលើទព&wធន សូមេមើលក់មិន6ប់ ចូលមកពីចំណpលបcំYំ

េេ

xងេ

មកមវSធី PRAC ក់ចំយសរុបរបស់អកជួល (Total Tenant

Payment) នឹងេលើសពីតៃមNជួលកHង

រគប់គងរបស់ PRAC (តៃមNជួលេដើម

មិនន់ត់ Gross Rent)

ក់ជំនួយxងែផកសុខaព

•

ក់ឧបតម¾ែដលនកំណត់ និងម
ដូច\

•

ក់មិន6ប់ចូលកHងក់ចំណpល និងក់ ដកេចញេផ&ងៗ

•

ក់ចំណpលសប់បុគ¹លេXះ េលើកែលងែត ជំនួយហិរញវតន
H
មិននcត់ទុក\ក់ចំណpលបcំYំសប់អកេXះែដលនយុ២

ែដលនមកពីទព&wធនគឺនបូកប²3ល េហើយ

៣YំនឹងនកូនកHងបន`Hក ឬបសិន\និស&ិតកំពុងរស់េ

េលើកែលងេេពលតែមN\ក់សុទlៃនទព&wធនំងអស់េចើន\ង៥០០០ដុរ

\មួយឪពុក±យ ែដលកំពុងទទួលនជំនួយ ៃនែផកេលខ៨។

េXះចំនួនក់ែដល6ប់

សប់េលបំណងៃនវ័គេ¹ នះ “ជំនួយហិរញវត”H មិន6ប់ប²3លនូវក់ខ3ី

ប²3លកHងក់ចំណpលបcំYំផងេXះនឹងេចើន\ង ២% ៃនទព&wសរុប

ចំនួនក់ចំណpលេពញ (មុនេពល

ត់បនយ ចំយខNះពីប²´ីក់ែខ)

ៃនក់ឈªលនិង ក់ែខ ក់េធuើ

រេលើសេµង ក់េលើកទិក ចិតR

ក់ធីប និងក់រb¶ន់ និងក់ទូត់េផ&ងេទៀតសប់េស·កមល់
ររកសុី ឬបកបរបរមួយ

**សប់កមវSធីៃនែផកេលខ៨ ប៉េុ Ãះ លុយ
េTងម ច&ប់អប់រ¼កំរSតខ¦ស់ៃនY១
ំ ៩៦៥ តOវcត់ទុក\

ប²3លកHងក់ចំណpលបcំYំ ក់ចំណpលពិតៗ

ក់ចំណpលបcំYំរួមន:
ន:

ំេភNើងមិតRaព

ជំនួយឧបតមប
¾ ង់ែថNែដលសល់ ទទួលេលើសពីចំនួនែដលកំរSតឲ&w

េេពលកំណត់ចំនួនក់ចំណpលពីទព&wធន េដើម&ី

ំងអស់ ឬក់ចំណpលពិតៗ ែដលនមកពីទព&wធន

ក់េទៀងត់ង
ំ អស់ ក់ពិេសសចំយ
ែតក់បង់េលើ¿Àនបេ់ យរ

\ក±មួយែផកេេពលជួល។

យនមកពី

រមួយ

ែដលឧបតមដ
¾ ល់សជិក¿Àន (េលើកែលង

រណ៍ក់ចំណpលំងអស់ ែដលនមកពី

ក់ចំណpលចុងេ

របរScគេទៀងត់ \អំេយ ពីអង¹

យេពលែលងលះ

ឬពីនរក់ែដលមិនន ក់េកHងលំេ)ន

បភពេផ&ងៗេ]_ស់លំេ)ន ឬaក់bរ (OA)

•

ល កំណត់

រចំយេ]េលើកូនកHងបន`Hក និងបRី ឬបពនlេ

និងក់នពី

ប\ជនែដលជួយេយកសួងHUD តOវតំរូវឲ&w

•

ម)**

•

ក់ចំណpល និងទព&wធន
6យ

រែចកផNវ**(េលើកែលងក់សរុប

ន មកកHងេលបំណងកំណត់ក់ចំណpលេទ**

ទព&wធនរួ
ធនរួមន:
ន:
•

សRកបនេដើមទុន ក់X ប័ណÈរតX វSr¬បនប័តៃន

រកក់

ខ`ង់គណនី
•

គណនីលុយចូលនិវតRន
៏ ក់ៗ និងគណនី Keogh

•

ក់ឧបតម¾េពលចូលនិវតR និងក់ឧបតម¾េធន

•

គណនីក់សន&ំ ក់សុទេl បអប់ក់េផËើរ ទុកេធXរ លំេ)ន
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•

តៃមN\ក់សុទទ
l ិញសំ6ប់X6µប់រងជីវSតងមូល

•

ក់ចំណpលសរុបបែនមពីេលើទព&wធនេកHងគរ ដូច\េករÓ៏មរតក

ែដលចផRល់េ]េយបុគ¹លមុនេពល ទទួលមរណaព

ក់កុមហ៊ុនX6µប់រង ចំយឲ&w (ន

•

តៃមN\ក់ៃនទព&wសម&តRិែដលនជួល និង

និង

•

ទព&wសម&តR
ិ ល់ែដលcត់ទុក\វSនិេTគទុន

•

លុយទទួលសរុប រÌ លុយទទួលែតមRង

រវSនិេTគទុនេផ&ងេទៀត

•

របr_ំ ឬលិខិតដីធែNី ដលអកក់mក&wសុ
ំ ន

•

ទព&wធនទុកប\ងតៃមNតឹមតOវេលើទីផ&y

ចិេ²3qនmហ៏ពិmហ៏ រេទះពិេសសសប់បុគ¹លពិ
រក់ដីធNីៃនជន\តិកំេណើតឥេដើម

•

រកំណត់េលច&ប់

•

•

**ចនឹង6ប់ប²3លនូវក់ចំណpលសប់កមវSធីែផកទី៨
ចំេmះនិស&ិតែដលចុះេÐះេរៀនេ កHងÒប័នអប់រ¼កំរSតខ¦ស់

ទព&wធនែដលមិនែមន\កមសិទlិរបស់អកក់

**ចំនួនក់ំងអស់ៃនជំនួយហិរញវតរH បស់

•

•

ចំនូនក់ែដលទទួលពីកមវSធហ
ី uឹកហuឺន ែដលផRល់ ជូនេយ HUD

•

ក់ទទួលេយបុគ¹លពិ

េmះក់េXះតOវនទុក មួយកែនNសប់េបើ

ទព&wធន និងក់ចំណល
p ខNះែដលពួក

មែផន

េគទទួលតៗពីអកកេ់ ទៀត ែដលមិនែមន
•

អកេផ&ងេXះ\អកទទួលខុសតOវេ]ចំេmះ

(េគឿងបរS

ទព&wធនអកក់mក&wសុំនសិទlិទទួល

េយរÒនaពស់ែទង បពនlមិន
6ប់ចទទួលក់ចំណpលពីទព&wធនេទ និង

បRឹងរÎបអូស

•

ខ&័យទុន

•

ៃថNឈªលេស·កមក់េ (មិនេលើសពី ២០០ដុរកHងមួយែខ)

•

ក់កៃមេកើនបនRិចមRងៗដល់សជិកគរែដលនសិទច
¡ិ ូលរួម

រែលងលះ ឬយល់ពមរស់េែបក េបើអក ក់mក&wសុំ

ក់ចំណpលនមកពីឲ&wេកងេ

Ùលសជិកគរ\បុគ¹លិកគបគង
•

•

ក់ចំណpលនមកមិនេទៀង យូរៗមRងឬ បេÙះសន

មយុ១៨Yំ េធuើ

ពីប\ជនែដលែដលតOវនទទួលរង

•

រ នទំXក់ទំនង\មួយគរអកជួលលំេ)ន

រេធuើទុកបុកេមញកHងសម័យហ&ី

ក់ចំណpលរកនេលើសពី៤៨០ដុរ សប់និស&ិតយុ១៨Yំ
េឡើងេ] (មិន6ប់េមគរ សហេមគរ ឬបពនlេទ)

រ

ក់នមកពី

រជួយសំរួលេរឿងរត់

រយកកូនចិ²3ឹម

េលើសពី៤៨០ដុរេ] កHងកូនចិ²3ឹមក់

រែថំេកងកូនចិ²3ឹម ឬកូនចិ²3ឹមេពញវ័យ

(មធមមនុស&ពិ

ក់សងេយរ)ភិលបរេទស
េTងមmក&wបណ×ឹងមច&ប់បេទសេXះ

•

(6ប់ំងកូនចិ²3ឹម)
ក់ទទួលនពី

របណ×Øះប

(6ប់ប²3លំងអំេយផងែដរ)

ក់មិន6ប់ចូលកHងក់ចំណpលបcំYំ:

•

រែថំេកង ។ល។)

•

ឬអកក់េន ទទួលអuីសំ xន់ខNះែតមិនcំច់គិត\ដុរេទ។

•

រេធuើដំេណើរ

េកHង កមវSធហ
ី uឹកហuឺនរបស់រដ¡ឬសុក និង

ទព&wធនែដលទុកនតៃមNតិច\ងតៃមNទីផ&yរេយរ:
•

Öរពិេសស សំេលៀកបំmក់

ឲ&wចូលរួមេកHងកមវSធីពិេសប៉ុេÃះ

មិនចបRរ ទព&wធនេXះេ]\ក់សុទlេឡើយ។)
•

រចំយលុយេ¿េÕµល់ខNªន

េហើយកមវSធីេXះតOវនេធuើេឡើងេដើម&ីអនុrត
¬

យកេហើយទព&wមិនបេងÑើត\ក់ចំណpលដល់ អកក់mក&wសុេំ ឡើយ
(ឧហរណ៏: បពនlែដលែបកក់ពីគរនផ`ះរួម\មួយបRី។

ក់ទទួលេយអកចូលរួមេកHងកមវSធីជំនួយរណ:មួយ
ែដលតOវឲ&wបង់លឬ
់ សង

ពនlរេលើក់ចំណpលែដលេកើតមកពីទព&wធនំងេXះ
•

រេដើម&ីចទទង់ ខNªនឯងន (Plan to Attain Self-

Sufficiency, PASS)

\សជិកេកHងគរ និង
•

រែដលមិននគិតគូរកHងមួយរយ:

ទុក\ក់សនRិសុខបែនមចនសិទlិទទួល នមកសួងសង¹មកិច3

mក&wសុំ ឬក់កHងេÐះបុគ¹លក់ ប៉ុែនR:
•

ក់បង់ពិេសសឲ&wេ]សជិកគរ¿Àន
ែដលនេះក់េយរវុធសតOវ

គរក់េ

•

េយយកក់ ចំណpលបcំYំ xងេលើមកេបើ។
និស&ិតេះបង់ល់េ]េយនិស&ិត ឬបង់េ] Òប័នសិក&yក៏េយ

តៃមN\ក់ៃនផ`ះេរួមែដល\កែនNងែដល
ទព&wធនែដល\ែផកមួយៃនជំនួញកំពុងេដើរ

ក់ែដលគរទទួលកHងៃថNចំយេលើំ
ក់ចំណpលរបស់អកបំេរÔ

រ)

រ X6µប់រងជីវSត

•

រខូចxតេលើទព&wសម&តRឬ
ិ ល់ខNªន

•

ទព&wសម&តRិcំច់របស់កៗ
់ (សំេលៀកបំmក់ េគឿងសbnរÎម រថយនR

•

រទួត់

េពទ&wរួមំងសជិកគរផង

ទព&wធនមិ
ធនមិន6ប់ប²3ល:
•

ររងេះក់ និងក់ទូត់កមករឈឺ) ក់នពិេសស ក់

នពី
•

របង់ៃថNេលើសុខaព

•

ក់នមកមRង¸លពីកសួងសង¹មកិច3\ចំនួនរុបឬបcំែខ

េហើយ\អកមិនចរស់េែតក់ឯង)
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•

ក់ែដលគរទទួល\\

រសន&4កHង

រ ផ&yយ

ឥ (Bureau of Indian Affairs)

ឬក់បងuិលមកេយវSញេយអនុេម េ]មច&ប់កHងសុករបស់រដ¡
•

ក់បង់េយaក់bររដ¡េ]េយគរែដលនសជិក\អកពិ

រផN

វរÔកចំេរÔនេហើយរស់េ កHងផ`ះ\មួយ េដើម&ប
ី នªរបនយនូវៃថNេស·កម
និងសÛរះែដលcំច់េបើស់សប់សជិកពិ

•

Americans Act of 1985
•

រេXះ

តៃមNដីជួលផRល់ជូនេ]េយគរែដលនសិទlិទទួលន

In Re Agent-product
•

•

ក់បង់េ]េយអកស័គចិតេR Tងម

ក់ទទួលមប²ÜតRិសប់អកនេដើមកំេណើតេá¸

•

រំងភូមិលំេ (Alaska Native Claims Settlement Act.)

ក់ចំណpលែដលនមកពីតំបន់ដីធNីមួយៃនសហរដ¡េមរSក

•

ឬកុមអភិរក&កុលសម¦័នl Apache Tribe of Mescalero Reservation.
•

ឬេយែផកៗេTងមច&ប់ពួតៃដហuឹក ហuឺន

•

•

•

រក់តក
ំ ល់ទុកកHងកុងឬមកពី

ពីកសួងកិច3

វSធជ
ី ួយៃន

រSTល័យកិច3

រaព

រអតីតយុទlជន (Department of Veterans Affairs)

េ]អកជួលលំេ)ន
•

រជន\តិេដើមកំេណើត

រbរ ៃនY១
ំ ៩៩៨ (Workforce

ែដលនទទួល\ចំនួនសរុប ឬចំនួនន\ បcំែខ

ៃនប²Üតអ
Rិ ប់រ¼\ន់ខ¦ស់ៃនY១
ំ ៩៦៥(Title IV of the Higher Education
មកម

មបញតRវិ SនិេTគ កំំង

Investment Act of 1998) ក់កៃមពន&4សំ6ប់ពិ

ចំនូន¿រូបករណ៏តំកល់ទុកមទី៤

រេរៀនរបស់សហព័ន¡ឬេ

ក់ឧបតម¾ ក់រកន និងក់ចំយេលើ បុគល
¹ ែដលចូលរួម
េ

េលើដែី ដលនពំែដនកំណត់

មកមវSធីេធuើ

រៃនបទឧកិដ¡

ចំេmះអកសុំmក&wមបញតRV
ិ ictims of Crime Act

េយជន\តិកំេណើតឥក់ៗពីមូលនិធិ

េ

រ)ដូចនកំណត់េយប²ÜតV
Rិ ictims of

Crime Act េយរគណកម

នពំែដនកំណត់ េយរួមប²3លចំនួនក់ 2000

Act of 1965) ែដល6ប់ំងរb¶ន់

ក់\សំណងៃនបទឧកិដ¡ (មប²ÜតRិ Victims of Crime Act)
ឬក់សងេលើៃថNរត់ជំ នួយ

រក់នមកេពើមូលនិធិ របស់ជន\តិកំេណើតឥក់ៗ ឬមកពីដី

•

រឆíឹងខងេហើយកូនេXះ\កូន

ទទួលមរយះជំនួយដល់ជនរងេះេយបទឧកិដ¡ (\ក់បង់េយ

(Indian Claims Commission or the US Claims Court),

ែដលនមកពី

មច&ប់38U.S.C 1805

របស់អតីតយុទlជនចូលរួមកHងសîbមេេវៀតម

រ ត·µៃនសហរដ¡េមរSក

ដុរកHង1Yំៃនក់ចំណpលែដលទទួល

ក់ឧបតម
¾
ចំយេ

េ]េកងែដលទទួលរងេះេយរឈឺពិ

ចំនួនក់២០០០ដុរដំបូងសប់មនុស&ក់នមកពីមូលនិធិល
រេះយ

ំង(AmeriCorps)មរយះបញតRេិ ស·កម

\តិនិងសហគមន៏ ៃនY១
ំ ៩៩០

of Ottawa Indians.
រមរៃនជន\តិនេដើម

ក់ឧបតម¾ ក់រកន និងក់បង់េ]េយ
អកចូលរួមេធuើ\ប៉ូលីសេមរS

រbរ

ក់ចំណpលនមកពីមូលនិធទ
ិ ូត់េយេ] កុម Grand River Band

កំេណើតឥ ឬមតុ

រត·µៃនជន\តិេដើមឥ Indian Claims

Confederated Tribes and Bands of Yakima Indian Nation

ក់ចំយនមកមវSធីែដលផRល់ ក់ំង សុង

កម ែដលផRល់រb¶ន់ជូន េយគណះកម

ក់នពីគណះកម

យៃថêទ១
ី មក6 ១៩៩១

សម¦ន
័ lសហព័នlនិងកុមជន\តិែដលនកំេណើតTµគីµឥ

ចំណpលនប

•

រែថំំងេXះ) េTងមច&ប់

Commission េ]េយកុល

ក់ចំយ ឬក់ឧបតម
¾ នមកមវSធី
េស·កមមនុស&ដល់គរែដលរកក់

•

រែថំំងេXះឬ

ឥណនពនlក់ចំណpលែដលរកន (EITC)
ក់ែដលទទួលេៃថêឬេ

ជំនួយæមពលរបស់កសួងសុxភិលនិង

•

រែថំកុរនផRល់ជូន ឬេរៀបចំជូន

Child Care and Development Block Grant Act of 1990

ែដលទុក\តំបន់ៃនកុលសម¦័ន នេដើមកំេណើតឥ (Indian Tribes)
•

តៃមNៃន

រទូត់តៃមNែដលតOវបង់សប់

(Domestic Volunteer Services Act of 1973)

•

ក់ទទួលមរយះច&ប់ប²ÜតRិ Maine Indian Claims Settlement Act

(ឬចំនួនែដលទទួលន\ក់ចំយសប់

ប²ÜតេRិ ស·កមស័គចិតក
R HងសុកៃនY១
ំ ៩៧៣

ច&ប់ៃន

រេះយកHងmក&wបណ×ឹង

of 1980

(Food Stamp Act of 1977)

•

យៃថêទ១
ី ែខមក6 ១៩៨៩ ពីមូលនិធិ Agent

ឬពីមូលនិធដ
ិ ៃទេទៀតបេងÑើតេឡើងេTងម

មប²ÜតRិប័ណ
È ¿រ ៃនY១
ំ ៩៧៧

•

ក់ទទួលេៃថêឬេ

Orange Settlement Fund

ក់មិន6ប់ចូលតំរូវពីសហព័
សហព័ន:l
•

ក់ទទួលពីកមវSធីែដលផRល
់ មប²ÜតRិ Title V of the Older

ឲ&w េរពម បញតRិ Housing and Economic Recovery Act of 2008
(HERA).
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រដកេចញេផ&ងៗ:
•

ក់ 480ដុរសប់អកេកHងបន`Hកក់ៗ
ដូច\និស&ិតេ]េរៀនេពញេµង ឬអកពិ

•

ក់4០០ដុរសប់គរជ6និងពិ

•

ក់ែដលមិននសងដល់

រ
រ

រចំយេលើេពទ&wៃនគរមនុស&ជ6ឬពិ

រ ែដលនចំនួន េលើសពី៣%ៃនក់ចំណpលបcំYំេឡើងេ]
•

ក់ែដលមិននសងចំយេលើអកែថំសម
រម&w និងេលើបប់បរជំនួយដល់សជិកពិ
េដើម&ីឲ&wសជិកគរេXះចេ]ធuី

រ

រន

ែដលេលើសពី៣%ៃនក់ចំណpលបcំYំ
េឡើងេ]
•

េបើគរនមនុសcស់ជ6ន
និងជំនួយ

រែថំកHងពិ

រចំយេ]េលើេពទ&w

រaពសរុប មិននសង

រចំយចំនួន៣%ៃនក់ ចំណpលគរនឹងយកមកគិតគូរេពលមRង
•

ក់ចំយេលើ

រែថំេកងែដលយុេេ

េដើម&ីឲ&wសជិកគរចេ] េធuើ

រ ឬេ]បនR

ម១៣Yំ

រសិក&yន។

ឯករេTង
បទបrs:
•

េសចកRីតំរូវេលើកមវSធីទូេ]ៃនកសួង HUD; 24 CFR ែផកទី 5 និង CFR 24
ែផកទី 891 (General HUD Program Requirements; 24 CFR Part 5
and CFR 24 Part 891)

េសៀវេòៃដ:
•

4350.3, Occupancy Requirements of Subsidized Multifamily
Housing Programs

េសចកRី ប
•

ស:

Federally Mandated Exclusions ប

សេលខ 66 FR 4669, ៃថêទ2
ី 0

ែខេម Yំ 2001
សប់ព័ត៌នបែនម:
សូមេធuើ

រែសuងយល់បែនមអំពីកមវSធីរបស់ HUD

េេលើេគហទំព័រអ៊õនែទែណតមស័យ)ន http://www.hud.gov
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