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តុលករកំពូល      រដឋ MAINE   តុលករមណឌ ល 
   ,ss.       ទីតំង    
សំណំុេរឿងេលខ           សំណំុេរឿងេលខ   

     សមគ ល់៖ ទរមង់ែបបបទេនះគឺសរមប់ជឯកសរេយងបុ៉េណណ ះ។ សូមបំេពញជភស 
   េដមេចទ អង់េគលសេនកនុងទរមង់ែបបបទភសអង់េគលស។ របសិនេបអនករតូវករជំនួយ សូមេទកន់

ករយិល័យរកលបញជ ី េហយេគនឹងេហទូរសពទេទេសវបកែរប។ 

             
v.          ទំព័រអហរកិចចសរមប់កូន      

   ចុងេចទ                     ទំព័របំេពញបែនថមរតូវបនភជ ប់មកជមួយ           
                      M.R. Civ. P. 108(B) 
 
1. a. អនកផតល់ករែថទំចមបង (ឪពុកឬមដ យែដលកូនរស់េនជមួយភគេរចនបំផុត)៖    េដមេចទ         ចុងេចទ       ទំងពីរ 
  របសិនេបឪពុកមដ យផដល់ករែថទំជដំុកំភូនេសមគន  ឪពុកឬមដ យែដលមនចំណូលខពស់ជង គួរបងហ ញជអនកមិនផតល់ករែថទំចមបង។ 

     b. ឪពុកឬមដ យែដលផដល់ធនរ៉ប់រងសុខភពសរមប់កូនៗ៖      េដមេចទ         ចុងេចទ       មិនទំងពីរ 

 c. ឪពុកឬមដ យែដលផដល់ករចំណយករែថទំកូនរបចំសបដ ហ៍សរមប់កូនៗ៖   េដមេចទ         ចុងេចទ       មិនទំងពីរ 

 d. ឪពុកឬមដ យែដលផដល់ករចំណយករែថទំសុខភពបែនថមសរមប់កូនៗ៖    េដមេចទ         ចុងេចទ       មិនទំងពីរ 
2.  េឈម ះរបស់កូន     ៃថងែខឆន ំកំេណ ត  េឈម ះរបស់កូន  ៃថងែខឆន ំកំេណ ត 
                                   
                                     
ចំនួនរបចំឆន ំ អនកផតល់ករែថទំចមបង អនកមិនផតល់ករែថទំចមបង 

 របក់បរមុងឧបតថមភខលួនឯង 
 េរកមបនទ ត់ភពរកីរក 

Combined Income 
 

 

3. របក់ចំណូលដុល $ $  

4. ដកកតពវកិចចេផសងៗេទៀត 
    a. របក់ឧបតថមភបនបង់េទឲយអតីតសហព័ទធ 

 
a. 

 
a. 

 
 

    b. របក់ឧបតថមភបនបង់សរមប់កូនៗដៃទេទៀត b. b.  

    c. កូនៗដៃទេទៀតែដលរស់េនជមួយអនកមិនផតល់
ករែថទំចមបង (សូមេមលករែណនំេនទំព័រខង
េរកយ។) 

 c.  

5.  សរុបៃន 4a, b, & c     

6. របក់ចំណូលដុលរបចំឆន ំែដលែកតរមូវ 
    (ដកបនទ ត់េលខ 5 ពីបនទ ត់េលខ 3) 

a. 
 

b. 
 

c. 
 

7. ករែចករែំលកៃនចំណូលដុល 
    (ែចកចំណូលរបស់ឳពុក-មដ យេរៀងៗខលួន នឹង
ចំណូលរួមបញចូ លគន ) 

a. 
 
                            
% 

b. 
 
                              
% 

(បូក 6a & 6b) 
 

8.   ករឧបតថមភរបចំសបដ ហ៍ជមូលដឋ ន សរមប់កូនទំងអស់ រហូតដល់ 18 ឆន ំ (ឬរហូតដល់ 19 ឆន ំ របសិនេបេនេរៀនវទិយល័យេនេឡយ) 
(សូមេមលករែណនំេនទំព័រខងេរកយ។) 
      a. ចំនួនកូនសរុប    
     b. ចំនួនកូនែដលមនអយុ 0-11             គុណនឹងចំនួនពីតរងខងេល                    =  $           
     c. ចំនួនកូនែដលមនអយុ 12-17           គុណនឹងចំនួនពីតរងខងេល                     =  $           
              សរុប (បូក 8b និង 8c)៖     8.   
9.  ករចំណយេលធនរ៉ប់រងសុខភពរបចំសបដ ហ៍សរមប់កូនៗ 
  េឈម ះ និងចំនួន កនុងកូនមន ក់ៗ កនុងមួយសបដ ហ៍         $             
                $            
           សរុប៖    9.    
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10. ករចំណយេលករែថទំកូនរបចំសបដ ហ៍ 
  េឈម ះ និងចំនួន កនុងកូនមន ក់ៗ កនុងមួយសបដ ហ៍         $             
                $                 
            សរុប៖    10.   
11.   ករចំណយេលករែថទំសុខភពបែនថម 
 េឈម ះ និងចំនួន កនុងកូនមន ក់ៗ កនុងមួយសបដ ហ៍         $            
               $                 
           សរុប៖    11.   
*របសិនេបឪពុកមដ យផដល់ករែថទំជដំុកំភូនេសមគន  សូមបនតករគណនេលសនលឹកកិចចករបំេពញបែនថម។ 
12. សរុប កតពវកិចច � របចំសបដ ហ៍ � របចំពីរសបដ ហ៍ (បែនថមបនទ ត់េលខ 8, 9, 10 និង 11 របសិនេបរបចំពីរសបដ ហ៍, គុណនឹង x 2) 12.   
13. កតពវកិចចេសធនអហរកិចច � របចំសបដ ហ៍ � របចំពីរសបដ ហ៍៖  

 a. អនកផតល់ករែថទំចមបង      | b. អនកមិនផតល់ករែថទំចមបង             
      អនកផដល់ករែថទំ ចំណយេដយផទ ល់ $          | កតពវកិចចឧបតថមភរបស់អនកផដល់ករែថទំ $   
    (គុណបនទ ត់ 7a នឹងបនទ ត់ 12) |       (គុណបនទ ត់ 7b នឹងបនទ ត់ 12)   
        |  ករែកតរមូវធនរ៉ប់រងសុខភព -     
        |                    (សូមេមលករែណនំេនទំព័រខង
េរកយ។) 
        |  អនកមិនផតល់ករែថទំចមបង បង់ជករឧបតថមភ    

 
កលបរេិចឆទ៖        េរៀបចំេដយ៖        
        (េមធវតំីណងឲយ) (េដមេចទ) (ចុងេចទ) (េចរកម) (អងគេចរកម) (អនកសរមុះសរមួល) 

 

ករគណន “ចំនួនទទួលបនពីតរង” សរមប់បនទ ប់ទី 8a 8b  
និង 8c ៃនសនលឹកកិចចករេនះ 

1. សូមេមលតរងអហរកិចច។ តរងេនះរតវូបនែបងែចកជពីររបេភទរកមុអយុ។ េនែផនកខងេឆវង សរមប់កុមរអយុេរកម  12ឆន ំ។ 
េនែផនកខងសដ ំ គឺសរមប់កុមរអយុ 12 ឆន ំ ឬេរចនជងេនះ។  

2. សូមគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនេនកនុងតរង “របក់ចំណូលរួមរបស់ឪពុកមដ យ” ែដលសថិតេនជិតតរង “របក់ចំណូលរួម” េនបនទ ត់ទី 6c 
ៃនសនលឹកកិចចករេនះ។ គូសបនទ ត់េលរបេភទរកុមអយុទំងពីរៃនតរងេនះេទតមចំនួនែដលបនគូសរងវង់។   

3. េនកនុងតរង “ចំនួនកូន” េនកនុងរបេភទរកុមអយុនីមួយៗ សូមគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនកូនសរុបេនកនុងករណីេនះ។ ចំនួនែដលអនកបន
គូសរងវង់ជំុវញិរតូវែតេសមគន នឹងចំនួនែដលអនកបនសរេសរចូលេនកនុងបនទ ត់ទី 8a ៃនសនលឹកកិចចករេនះ។  

របសិនេបអនកមនកូនអយុេរកម 12ឆន ំ សូមគូសបនទ ត់មួយពីចំនួនែដលបនគូសរងវង់ជំុវញិចុះេរកមរហូតដល់បនទ ត់េនះ
របសពវគន ជមួយនឹងតរងរបក់ចំណូលរបចំឆន ំ រួមគន របស់ឪពុកមដ យ។ សូមគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនែដលបនទ ត់បនរបសប់គន  
េហយសរេសរចំនួនែដលបនគូសរងវង់ជំុវញិេនកនុងចេនល ះបនទ ប់ពីតរង “ចំនួនទទួលពីតរង” េនបនទ ត់ទី 8c ៃនសនលឹកកិចចករ
េនះ។ 

របសិនេបអនកមនកូនអយុ 12 ឆន ំ ឬេរចនជងេនះ សូមគូសបនទ ត់មួយពីចំនួនែដលបនគូសរងវង់ជំុវញិចុះេរកមរហូតដល់បនទ ត់
េនះរបសប់គន ជមួយនឹងតរងរបក់ចំណូលរបចំឆន ំ រួមគន របស់ឪពុកមដ យ។ សូមគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនែដលបនទ ត់បនរបសប់គន  
េហយសរេសរចំនួនែដលបនគូសរងវង់ជំុវញិេនកនុងចេនល ះបនទ ប់ពីតរង “ចំនួនពីតរង” េនបនទ ត់ទី 8c ៃនសនលឹកកិចចករេនះ។ 
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4. ឧទហរណ៍៖ របសិនេបអនកមនកូន ពីរ នក់អយុេរកម 12 ឆន ំ និងកូនពីរនក់េទៀតអយុេលសពី 12 ឆន ំ េហយរបក់ចំណូលដុលរួម
គន របចំឆន ំមនចំនួន $18,000 សូមេរបរបស់តរងសរមប់កូន 4 នក់ េនកនុងរបេភទរកុមអយុទំងពីរ។ “របក់ចំណូលរបចំឆន ំ
រួមគន  របស់ឪពុកមដ យ” និងបនទ ត់ “ចំនួនកូន”  រតូវរបសប់គន នឹងចំនួនទឹករបក់ $30 េនកនុងតរងរកុមអយុទបជង 12 ឆន ំ។ 
បនទ ត់រតូវរបសប់គន នឹងចំនួនទឹករបក់ $38 េនកនុងតរងរកុមអយុេលសពី 12 ឆន ំ។ តមរយៈឧទហរណ៍េនះ េគអចសរេសរព័ត៌
មនដូចខងេរកម េនកនុងសនលឹកកិចចករេនះ៖  

 8a.  ចំនួនកូនសរុប     4     
 8b.  ចំនួនកូនែដលមនអយុពី 0-11   2   គុណនឹងចំនួនទទួលបនពីតរង $ 30   = $   60     

 8c.  ចំនួនកូនែដលមនអយុពី 12-17   2     គុណនឹងចំនួនទទួលបនពីតរង $ 38   = $   76    
 

អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង ែដលមនរបក់ចំណូលទបបំផុត 
េនេពលរបក់ចំណូលរបស់អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង មនករមិតទប េនះេគនឹងេរបរបស់វធីិេផសងេទៀតេដមបីេធវ
ករគណនករផតល់អហរកិចច។ វធីិទំងេនះមនពនយល់េនកនុងករែណនំសដីពីករផតល់អហរកិចច19-A M.R.S. § 2006(5)(C)។ 
របសិនេបរបក់ចំណូលរបស់អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង ចូលកនុងករេរតៀមទុកសរមប់សវ័យផគត់ផតង់ (តរងអហរ
កិចចែដលមនដក់រសេមល) សូមេធវករគូសធីកេនកនុងចេនល ះ អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង ែដលេនជប់នឹងតរង 
“េរតៀមទុកសរមប់សវ័យផគត់ផគង់” េនកនុងសនលឹកកិចចករែផនកអហរកិចច។ របសិនេបរបក់ចំណូលរបស់ អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់
េសវែថទំចមបង ទបជងចំនួនរបក់ចំណូលទំងអស់ែដលបនសរេសរេនកនុងតរងអហរកិចច សូមគូសធីកេនកនុងរបអប់េនែកបរ 
“េនេរកមករមិតៃនភពរកីរក” េនសនលឹកកិចចករែផនកអហរកិចច។ 

ករគណនចំនួនសរមប់បនទ ត់ទី4 ៃនសនលឹកកិចចករ 
(កុមរេផសងេទៀតែដលេនេដយគន នអនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង)  

របសិនេបអនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង មនកតពវកិចចរសបចបប់កនុងករឧបតថមភកុមរេផសងេទៀតែដលរស់េនកនុងផទះ
របស់ពួកេគ អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបងមនសិទធិេរបរបស់របក់កមចី។ ចំនួនរបក់កមចីមនសរេសរេនបនទ ត់ទី 4c។ 
េដមបីកំណត់ពីរបក់កមចីែដលរតូវចុះកនុងបនទ ត់ទី4c សូមេធវតមដំណក់កលេនកនុងកថខណឌ ទី1 2 3 និងទី4 េដយេធវករផល ស់បតូរ
រតង់ចំណុចខលះ។ េនកនុងដំណក់កលទី2 សូមគូសងវង់ជំុវញិចំនួនេនកនុងតរងខងេរកម “របក់ចំណូលរបចំឆន ំ រួមគន របស់ឪពុក
មដ យ” ែដលសថិតេនែកបររបក់ចំណូលដុលសរុបរបស់អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង បនទ ប់ពីមនករេធវរបមណវធីិ
ដកេនកនុងបនទ ត់ទី 4b។ សូមកំុគូសរងវង់ជំុវញិរបក់ចំណូលដុលរួមគន របស់ឪពុកមដ យេនកនុងករណីេនះ។ េនកនុងដំណក់កលទី3 
េនកនុងតរង “ចំនួនកូន” េនកនុងតរងរបេភទរកុមអយុទំងពីរ សូមគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនកុមរេផសងេទៀតែដលកំពុងរស់
េនេដយគម នអនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង ែដលអនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង មនទំនួលខុសរតូវ
កនុងករឧបតថមភ។ េនកនុងករណីេនះ សូមកំុគូសរងវង់ជំុវញិចំនួនកូន។  
សូមរបយ័តន៖ របសិនេបមនដីករបងគ ប់អហរកិចចរួចេហយសរមប់កុមរេនកនុងករណីេនះ របក់កមចីរបែហលជមិនអចេរបរបស់
បនេនះេទ។  

ករគណនករែកសរមួលករធនរ៉ប់រងសុខភពសរមប់ែផនក 13b ៃនសនលឺកកិចចករេនះ 
របសិនេប អនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង បង់ៃថលធនរ៉ប់រងសុខភពរបស់កុមរ កតពវកិចចជួយឧបតថមភេរៀងរល់
សបដ ហ៍រតូវែតេធវករសរមួល។ ចំនួនែដលរតូវែកសរមួល គឺចំនួនៃនករធនរ៉ប់រងសុខភពកុមរ (បនទ ត់ទី9)។ សូមដក់ចំនួនទទួល
បនពីបនទ ត់ទី9 េនបនទ ត់ែកបរ “ករែកសរមួលករធនរ៉ប់រងសុខភព”។ េធវផលដកៃនចំនួនេនះពីកតពវកិចចឧបតថមភរបស់អនក
ផតល់េសវេរកពីករែថទំចមបងេដមបីកំណត់ពីចំនួនែដលរតូវចបង់ និងចំនួនែដលរតូវឧបតថមភ។  
 
របសិនេបអនកែដលមិនែមនជអនកផតល់េសវែថទំចមបង បង់ៃថលធនរ៉ប់រងសុខភពកុមរ ឬរបសិនេបគម នឪពុក/មត យបង់ៃថលធនរ៉ប់
រងសុខភពេនះេទ សូមសរេសរេលខ 0 េនបនទ ត់ែកបរ “ករែកសរមួលករធនរ៉ប់រងសុខភព”។ 

     


