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របបៀបបង់ប្រាក់សងដែលអ្ន កជំពាក់ Centrelink
ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវបានបេរង់ឱ្យប ើស ប ើយមានរំណុ
Centrelink បយើងបៅទីបនេះប ើម្បីជួយអ្ន ក
រង់សងវាវ ិញ តាម្របរៀរម្ួ យដ
សម្ប្សររំផុរសប្មារ់ស្ថានភាពររស់អ្នក។

ជបប្ររើសរបស់អ្នក
មានជបប្ម្ើសសំខាន់ 2 ប ើម្បីរង់ប្បាក់សងដ

អ្ន កជំពាក់។ ជបប្ម្ើសទ ំងប

• រង់សងវ ិញបពញចំនួនបៅប្រឹម្កា ររ ិបចេ ទ

េះេឺ៖

់កំណរ់

• រង់សងវ ិញបៅតាម្បព បោយបរៀរចំឱ្យមានការចារ់ដចងរង់ប្បាក់សងជាម្ួ យបយើង
ឬការការ់រនា យពី ការរង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក។
ម្នុសសភាេបប្ចើនរង់សងវ ិញបៅតាម្បព

។

ជបប្ម្ើសប្រឹម្ប្រូវសប្មារ់អ្នកអាប្ស័យប ើស្ថានភាពររស់អ្នក។
បៅបព សបប្ម្ចចិរតប ើរបរៀរប ើម្បីរង់ប្បាក់សងវ ិញ អ្ន កនឹងប្រូវការេិរអ្ំពីបរឿងម្ួ យចំនួន ូ ចជា៖
• ថវ ិការរស់អ្នក
• ចំណាយ

កនុងបព ខាងម្ុខ

• រំណុ បផសងបទៀរដ
• រយៈបព រុ ា នដ

អ្ន កអាចមាន
អ្ន កចង់រង់ប្បាក់សងវ ិញ។

រំណុ
Centrelink ររស់អ្នកនឹងម្ិនរេះពា ់
់ការប្រមាណឥណទនររស់អ្នកបទ។
បទេះរីយងណាក៏បោយ បយើងអាចចារ់ វ ិធានការ ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនបានចារ់បផដម្
ើ រង់ប្បាក់សងវ ិញប្រឹម្
កា ររ ិបចេ ទ
់កំណរ់។

ការបង់ប្រាក់សងវ ិញរបស់អ្នក
របរៀរដ
អ្រ់។

អ្ន ករង់ប្បាក់សងវ ិញនឹងអាប្ស័យបៅប ថា
ើ បរើអ្នករចចុរបនន ទទួ បានការរង់ប្បាក់ពបី យើងឬ

ប្រសិនបរើអ្នកទទួ បានការរង់ប្បាក់ពបី យើងឬអ្រ់
ចារ់ពីកា ររ ិបចេ ទដ
រំណុ ររស់អ្នក
់កំណរ់ បយើងនឹងការ់ប្បាក់ពកា
ី ររង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក។
អ្ន កម្ិនប្រូវការប្វ ើអ្វើម្ួយប ើម្បីបរៀរចំបរឿងបនេះបទ។
ចំនួនរុ ា នដ
បយើងការ់េឺអាប្ស័យប ើការរង់ប្បាក់ណាម្ួ យដ
អ្ន កទទួ បាន។ ឧទ រណ៍
ប្រសិនបរើអ្នកទទួ បានការរង់ប្បាក់ជំនួយប េះការការ់សដង់ោរររស់បយើងេឺ 15%។
អ្ន កអាចបប្រើប្បាស់បសវាកម្ា Money You Owe បៅកនុង Centrelink online account ររស់អ្នកតាម្រយៈ
myGov ឬ Express Plus Centrelink mobile app ប ម្
ើ បី៖
• បម្ើ ថាបយើងកំពុងការ់រុ ា ន
• ផ្លាស់រដ ូរចំនួនដ

បយើងការ់។

អ្ន កក៏អាចប្វ ើ ូ ចបនេះបាន បោយបៅទូ រសពទ បៅដខសទូ រសពទ រង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក។
បៅបព ណាក៍៏បាន អ្ន កក៏អាចប្វ ើការរង់ប្បាក់រដនា ម្បៅរំណុ ររស់អ្នក។
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ប្រសិនបរើអ្នកដ ងទទួ បានការរង់ប្បាក់ពីបយើង
អ្ន កនឹងប្រូវការរង់ប្បាក់បពញចំនួន ឬបរៀរចំចារ់ដចងការរង់ប្បាក់ជាម្ួ យបយើង
តាម្កា ររ ិបចេ ទ
់កំណរ់ររស់អ្នក។ ម្នុសសភាេបប្ចើនបរៀរចំចារ់ដចងការរង់ប្បាក់
និងរង់សងវាបៅតាម្បព ។
ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនអាចបរៀរចំចារ់ដចងការរង់ប្បាក់បានបទ សូ ម្ទូ រសពទ ម្កបយើង។
ប្រសិនបរើអ្នកកំពុងបរៀរចំចារ់ដចងការរង់ប្បាក់ វាប្រូវការប្វ ើជាម្ួ យបយើង។
បនេះមានន័យថាអ្ន កប្រូវការបរៀរចំវាតាម្៖
• អ្ុីន្ឺណិរបោយបប្រើបសវាកម្ា Money You Owe។
• បោយបៅទូ រសពទ បៅដខសទូ រសពទ រង់ប្បាក់ជាប្រចាំររស់អ្នក។
បៅបព ណាក៍៏បាន អ្ន កក៏អាចប្វ ើការរង់ប្បាក់រដនា ម្បៅរំណុ ររស់អ្នក។
បនេះអាចជាការរង់ប្បាក់ជាប្រចាំម្ួយ ឬការរង់ប្បាក់ឱ្យដរម្ួ យ ងដរម្ដ ង។

ប្រសិនបរើអ្នកកំពង
ុ ប្វ ើប្ររិបវទន៍ពនធ ររស់អ្នក
ប្រសិនបរើអ្នកជំពាក់ប្បាក់បយើង បយើងអាចបសន ើ Australian Taxation Office ប ើម្បីជួយបយើងប ើម្បីទទួ បាន
ប្បាក់ជំពាក់បនេះម្កវ ិញ។ បយើងអាចបសន ើពួកបេប ើម្បីការ់ពនធ ទុក ឬឱ្យបយើងខា េះ ឬការ់ពនធ ទុកប្បាក់ពនធ
រង់សងវ ិញទ ំងអ្ស់ររស់អ្នក ឬឥណទនដ
មាន។ ប្រសិនបរើបយើងប្វ ើ ូ ចប េះ បយើងនឹងបផញើសំរុប្រម្ួ យ
ឱ្យអ្ន ក។

វវ ិីសាស្ត្សបបង់ប្រាក់សងវ ិញ
វវ ិ្ីដ
យយប្សល រំផុរប ម្
ើ បីរង់ប្បាក់សងវ ិញេឺតាម្ការបប្រើប្បាស់បសវាកម្ា Money You Owe បៅកនុង
Centrelink online account ររស់អ្នកតាម្រយៈ myGov ឬ Express Plus Centrelink mobile app។
ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវកាជំនួយកនុងការរង់ប្បាក់សងវ ិញ ឬបរៀរចំចារ់ដចងរង់ប្បាក់ សូ ម្ទូ រសពទ ម្កបយើង។
តារាងខាងបប្កាម្បនេះរយាញនូ វវ ិ្ីស្ថស្តសតរង់ប្បាក់សងវ ិញខុសៗគ្នន ដ

វវ ិ្ីស្ថស្តសតរង់ប្បាក់ ការដណ
ឥណពនធ បោយផ្លទ ់

អ្ន កអាចបប្រើប្បាស់បាន។

ំ

បប្រើប្បាស់បសវាកម្ា Money You Owe ឬបៅទូ រសពទ ម្កបយើងប ើម្បីបរៀរចំ
ការការ់បោយសវ ័យប្រវរត ិពីេណនី្ គ្នរ ររស់អ្នក។
អ្ន កអាចរង់បោយបប្រើ BPAY តាម្ទូ រសពទ ឬ្

គ្នរអ្ុីន្ឺណិរ។

Biller Code is 21915 ររស់បយើង និង BPAY reference number
ររស់អ្នកមានបៅប ើសំរប្ុ រដ
បយើងបាន បផញើបៅឱ្យអ្ន ក។
BPAY
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អ្ន កប្រដ
ជាអាចប្វ ើការរង់ប្បាក់ BPAY ពីការឥណទនររស់អ្នកបាន។
បទេះរីជាយងណាក៏បោយ ្ គ្នរររស់អ្នកអាចេិរថ្ថា ឈ្ន ួ រដនា ម្
ឬេិរការប្បាក់អ្នក។ អ្ន កេួ រដរពិនិរយបម្ើ បរឿងបនេះជាម្ួ យ្ គ្នរររស់អ្នក
ម្ុនប្វ ើការរង់ប្បាក់តាម្វ ិ្ីបនេះ។
អ្ន កអាចរង់ផ្លទ ់ម្ុខបៅការ ិយ ័យ Australia Post ឬហាងថ្ប្រសណីយ៍
ណាម្ួ យក៏បាន។ អ្ន កអាចរង់បានតាម្ EFTPOS ស្ថច់ប្បាក់ ម្ូ របទនរប្រ
ឬអាណរត ិថ្ប្រសណីយ។៍
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វវ ិ្ីស្ថស្តសតរង់ប្បាក់ ការដណ
ំ

អ្ន កនឹងប្រូវការកូ របារររស់អ្នកពីសំរុប្រររស់អ្នក ឬបៅកនុងបសវាកម្ា Money
You Owe ររស់អ្នក។ ប្រសិនបរើអ្នកម្ិនមានកូ របារបទ សូ ម្បសន ើសុំបយើងសប្មារ់
ការរង់ប្បាក់ប ើម្បីប្វ ើការរង់ប្បាក់ជាប្រចាំ។ ប ើម្បីបសន ើសុំការ
សូ ម្បៅទូ រសពទ បៅ Centrelink Debt Recovery Line តាម្ប ខ 1800 076 072។
អ្ន កអាចប្វ ើការរង់ប្បាក់តាម្បសវាកម្ា Australia Post’s POST Billpay។ Billpay
Code is 0802 ររស់បយើង និង POST Billpay reference number
ររស់អ្នកមានបៅប ើសំរប្ុ រដ
បយើងបាន បផញើបៅឱ្យអ្ន ក។
អ្ន កក៏អាចរង់បានផងដ រតាម្ទូ រសពទ បោយបៅទូ រសពទ បៅដខសទូ រសពទ Australia
Post POST Billpay តាម្ប ខ 131 816។

ការឥណទន

បប្រើប្បាស់បសវាកម្ា Money You Owe ឬបៅទូ រសពទ ម្កបយើងប ើម្បីរង់ប្បាក់
សងរំណុ ររស់អ្នក បោយបប្រើ Visa ឬ Mastercard ររស់អ្នក។
ម្ុនបប្រើប្បាស់ឥណទនររស់អ្នក សូ ម្ពិនិរយបម្ើ ជាម្ួ យ្ គ្នរររស់អ្នក
ប្រសិនបរើមានថ្ថា ឈ្ន ួ និងការេិរថ្ថា រដនា ម្ណាម្ួ យ។

សប្រាប់ព័ត៌ានបដនែ រ
• បៅទូ រសពទ បៅប ខ 131 202 ប ើម្បីនិយយជាម្ួ យបយើងជាភាស្ថររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្បាក់
និងបសវាកម្ា Centrelink ។
• បៅទូ រសពទ បៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាម្ប ខ 131 450 ប ើម្បីនិយយ
ជាម្ួ យបយើង ជាភាស្ថររស់អ្នកអ្ំពីការរង់ប្បាក់ និងបសវាកម្ា ទក់ទងនឹង Medicare និង Child
Support ។
• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ដ
ជាភាស្ថររស់អ្នក។

អ្ន កអាចអាន ស្ថដរ់ ឬបម្ើ ព័រ៌មាន

• បៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/debts សប្មារ់ព័រ៌មានរដនា ម្ជាភាស្ថអ្ង់បេា ស។
• បៅទសស

ម្ជឈម្ណឌ បសវាកម្ា ។

ចំណា៖ំ ការបៅទូ រសពទ ពីប ខទូ រសពទ ផទេះបៅកាន់ប ខ ‘13’ ពីកដនា ងណាម្ួ យបៅកនុងប្របទសអ្ូ ប្ស្ថត ី
ប្រូវបានេិរថ្ថា តាម្អ្ប្តាបថរ។ អ្ប្តាប េះអាចដប្រប្រល ពីរថ្ម្ា ថ្នការបៅទូ រសពទ បៅកនុងរំរន់
ប ើយក៏អាចដប្រប្រល រវាងអ្ន កផដ ់បសវាទូ រសពទ
ផងដ រ។ ការបៅទូ រសពទ បៅប ខ ‘1800’
ពីប ខទូ រសពទ ផទេះររស់អ្នកេឺឥរេិរថ្ថា ។ ការបៅទូ រសពទ ពីទូរសពទ ស្ថធារណៈ និងទូ រសពទ ថ្
អាចប្រូវបានេិរបមាង ប យ
ើ អាចេិរថ្ថាតាម្អ្ប្តាកាន់ដរខព ស់។

បលខទូ រសពទ Centrelink
ដខសទូ រសពទ Centrelink

ប ខទូ រសពទ

Disability, Sickness and Carers (ពិការភាព
ការឈ្ឺ និងអ្ន កដថទ ំ)

132 717

Employment Services (បសវាការយរ)

132 850

Families (ប្េល ស្ថរ)

136 150
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ដខសទូ រសពទ Centrelink

ប ខទូ រសពទ

Farmer Assistance Hotline (ជំនួយកសិករ)

132 316

Older Australians
(ប្រជាជនអ្ូ ប្ស្ថត ីមានអាយុចាស់)

132 300

Youth and Students (យុវជន និងសិសស)

132 490

Centrelink Debt Recovery
(ការរង់សងរំណុ វ ិញ)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(ម្រិដក ម្អ និងការរវា៉ា)

Freecall™ 1800 132 468

ការបសុើរសួ រតាម្ TTY*

Freecall™ 1800 810 586

ដខសទូ រសពទ ទំ

Freecall™ 1800 000 567

ក់ទំនងអ្រិថិជន TTY*

*TTY េឺសប្មារ់ដរម្នុសសថាង់ ឬអ្ន កដ
TTY រប្ម្ូវឱ្យបប្រើប្បាស់បសវាកម្ា បនេះ។

មានរញ្ហាកនុងការស្ថដរ់ ឬរញ្ហាកនុងការនិយយរុបណា
ណ េះ។ ទូ រសពទ

ការប្របកាសរិនទទួ លខុសប្រតូវ
ព័រ៌មានដ
មានបៅកនុងការបបាេះពុម្ពផាយបនេះមានបគ្ន រំណងដរជាការដណ ំចំបពាេះការរង់ប្បាក់
និងបសវាកម្ា
របុ ណា
ណ េះ។ ជាការទទួ ខុសប្រូវររស់អ្នកប ើម្បីសបប្ម្ចចិរត ប្រសិនបរើអ្នកប្បាថានចង់
ោក់ពាកយសុំការរង់ប្បាក់ និងប ើម្បី ប្វ ើការោក់ពាកយសុំទក់ទងនឹងកា ៈបទសៈពិបសសររស់អ្នក។
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How to repay money you owe Centrelink
If you have been overpaid and have a Centrelink debt, we are here to help you repay it in a way
that best suits your situation.

Your options
There are 2 main ways to repay money you owe. They are:
• in full by the due date
• over time, by setting up a payment arrangement with us or deductions from your regular
payment.
Most people repay money over time.
The right option for you depends on your situation. When deciding how to repay the money, you
will need to think of things like:
• your budget
• upcoming expenses
• any other debts you may have
• how long you want to be repaying the money.
Your Centrelink debts will not affect your credit rating. However, we may take action if you have not
started repaying the money by the due date.

Your repayments
How you repay money will depend on whether or not you currently get a payment from us.

If you get a payment from us
From the date your debt is due, we will start deducting money from your regular payment. You do
not need to do anything to set this up.
How much we deduct depends on which payment you get. For example, if you get an income
support payment our standard deduction is 15%.
You can use the Money You Owe service in your Centrelink online account through myGov or
Express Plus Centrelink mobile app to:
• see how much we are deducting
• change the amount we deduct.
You can also do this by calling your regular payment line.
At any time, you can make extra payments towards your debt.

If you no longer get a payment from us
You will need to pay the money in full or set up a payment arrangement with us by your due date.
Most people set up a payment arrangement and pay it over time.
If you cannot set up a payment arrangement, please call us.
If you are setting up a payment arrangement, it needs to be done with us. This means you need to
set it up either:

15215.2102
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• online using the Money You Owe service
• by calling your regular payment line.
At any time, you can also make extra payments towards your debt. This could be a regular
payment or a one-off payment.

If you are doing your tax return
If you owe us money, we may ask the Australian Taxation Office to help us get it back. We can ask
them to withhold or give us some or all of your tax refund or available credit. If we do, we will send
you a letter.

Your repayment methods
The easiest way to repay money is by using the Money You Owe service in your Centrelink online
account through myGov or Express Plus Centrelink mobile app.
If you need help repaying money or setting up a payment arrangement, please call us.
The table below shows the different payment methods you can use.

Payment
method

Instructions

Direct debit

Use the Money You Owe service or call us to set up automatic deductions
from your bank account.
You can pay using BPAY by phone or internet banking.

BPAY

Our Biller Code is 21915 and your BPAY reference number is on the letter we
sent you.
You may be able to make a BPAY payment from your credit card. However,
your bank may charge you extra fees or interest. You should check this with
your bank before making a payment this way.
You can pay in person at any Australia Post office or postal outlet. You can
pay by EFTPOS, cash, cheque or money order.

Australia Post

You will need your barcode from your letter or in your Money You Owe
service. If you do not have a barcode, ask us for a payment card to make
regular payments. To request a card call the Centrelink Debt Recovery Line
on 1800 076 072.
You can make a payment through Australia Post’s POST Billpay service. Our
Billpay Code is 0802 and your POST Billpay reference number is in the letter
we sent you.
You can also pay over the phone by calling the Australia Post POST Billpay
line on 131 816.

Credit card

Use the Money You Owe service or call us to repay your debt using your
Visa or Mastercard. Before using your credit card, please check with your
bank if there are any extra fees and charges.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
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• Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services.
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/debts for more information in English.
• Visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Centrelink phone numbers
Centrelink phone line

Phone number

Disability, Sickness and Carers (disability,
sickness and carers)

132 717

Employment Services (employment services)

132 850

Families (families)

136 150

Farmer Assistance Hotline (farmer assistance)

132 316

Older Australians (older Australians)

132 300

Youth and Students (youth and students)

132 490

Centrelink Debt Recovery (debt repayments)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(feedback and complaints)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* enquiries

Freecall™ 1800 810 586

TTY* customer relations line

Freecall™ 1800 000 567

*TTY is only for people who are deaf or who have a hearing or speech impairment. A TTY phone is
required to use this service.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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