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សំនួរ＆ចម ល្ ើយទាក់ទងនឹងម្មោគកូរ ណូា (សម្រាបក់ ម្ករនិមោជិត) 
(គិតម្រតឹ្ថ្ងៃទី១៧ ខែម្សា ឆ្ន ២ំ០២០) 

   

(មសចកត មីោង) 
សម្រាប់ាា ស់អាជីវក ម្ទាងំឡាយរ ួ្ បញ្ច លូទាងំអ្នកម វ្ ើការឯកោជយខែឡទទួលផលប ៉ះពាល់មោយសារការរ ើកោលោល

ថ្នជ ៃ្ ឺឆ្លងកូរ ណូា ្នទ រីម្រគប់ម្រគងសហម្រាសខ្នន តតូចនិង្្យ្ានផតល់ការាំម្រទងវកិា(ម្រាកក់ ា្ ី/ការធានា)។ 

សូ្អ្មញ្ជ ើញចូលម្ើលទីមន៉ះ។ 

URL：https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html


2 

 

 

１ ចំណាត់ការមេលានមោគសញ្ញា ផ្តត សាយ ឬមេលសងសយ័ថាានឆ្លង 

សំនួរ１）ានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ នងិកអក។ មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ１）មេលានមោគសញ្ញា ផ្តត សាយែូចជាមតត ែល នួ។ល។ ម្រតវូអ្ពំាវនាវឲ្យឈបស់ម្រាកេមី្រក ុ្ ហ ៊ុន។ 

ការឈបស់ម្រាក្ិនម្រតឹ្ ខតមែើ្បីសា្៊ុីែល នួមទ 

វាក៏ជាទមងវ ើែស៏ខំ្នន់មែើ្បីទប់សាា ត់ការរ ើកោលោលថ្នជ ៃ្ ឺឆ្លងខែរ។ 

   ចណំាត់ការសម្រាប់អ្នកសងស័យថាានឆ្លង សូ្ម្ើលសំនួរ＆ចម ល្ ើយទាក់ទងនងឹម្មោគកូរ ណូា 

(សម្រាបក់ ម្ករនិមោជិត)  

   សនួំរទី28 «ានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ នងិកអក។ មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច?»  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q28 

 

  មែើ្ បកីារពារម្មោគកូរ ណូា 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf 

 

   នាថ្ងៃទី១ ខែក៊្ុ ភៈ ការឆ្លងម្មោគកូរ ណូាម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាជាជ ៃ្ ឺឆ្លងខែលានទទួលសាា ល ់

ករណាីនក ម្ករនិមោជិតម្រតវូានទទួលសាា លថ់ាេតិជាានឆ្លងម្មោគកូរ ណូា មោងតា្ចាបស់ត េីជី ៃ្ ឺឆ្លង 

អ្ភិាលម្រគប់មែតត ម្រកងុម្រតវូជម្រ្ញុឲ្យក ម្ករនិមោជតិរបូមនា៉ះផ្តអ កម វ្ ើការនិងចូលសម្រាកេាាលមៅ្នទ ីរមេទយ។ 

សូ្អ្នកទាងំអ្សយ់លថ់ា ខផអកតា្ចាបស់ត េីជី ៃ្ ឺឆ្លង 

ករណីទទួលានការជម្រ្ញុេីអ្ភាិលមែតត ម្រកងុឲ្យចូលសម្រាកេាាលមៅ្នទ ីរមេទយ 

មនា៉ះនឹង្ិនអាចម វ្ ើការានមឡើយ 

មហើយករណីានការកំណត់្ និឲ្យម វ្ ើការមោយមសចកត ីខណនាំេីអ្ភិាលមែតត ម្រកងុ សូ្ក៊ុំមចញមៅម វ្ ើការ។ 

មោយខឡក 

ករណាីនការជម្រ្ញុេីអ្ភាិលមែតត ម្រកងុមោយតម្រ្ូវឲ្យផ្តអ កម វ្ ើការនិងចូលសម្រាកេាាលមៅ្នទ ីរមេទយមោយ

មោងតា្ចាបស់ត េីីជ ៃ្ឆឺ្លង សូ្ចូលរ ួ្ សហការផតលេ់ត៌័ានមៅកាន់ាា សអ់ាជីវក ម្។ 

  

２ ម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារ 
ឬការឈប់សម្រាកម្របចាឆំ្ន មំោយានម្រាក់ឈន លួមោយខផអកតា្ចាប់សត ីេី 

   សត ង់ោរការងារ 

＜ករណឈីបស់ម្រាកេីការងារមោយសារឆ្លងម្មោគ＞ 

សំនួរ１）ករណីឈបស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនមោយសារឆ្លងម្មោគកូរ ណូា 

មតើម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារម្រតវូានបង់ឲ្យខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ１）ករណកី ម្ករនិមោជតិឈបស់ម្រាកេីការងារមោយានមសចកត ីខណនាេំីអ្ភាិលមែតត ម្រកងុមោយសារ 

កំេ៊ុងឆ្លងម្មោគកូរ ណូា ជាទូមៅគឺ្ិនម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាជា 

«ការឈប់សម្រាកមោយសារបនទ ុករបសា់ា ស់អាជីវក ម្»មឡើយ 

ែូមចន៉ះេ៊ុំានការបង់ម្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាបេ់យួ រការងារមឡើយ។ 

ប ៊ុខនត ម្របសនិមបើអ្នកានចូលធានាោ ប់រងនិមោជិត មហើយបំមេញម្រគបល់កខែណឌ 

មនា៉ះនងឹានការផតលម់្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាបជ់ ៃ្ ឺេមី្រក ុ្ ហ ៊ុនធានាោ ប់រង។ 

ជាក់ខសតង គតិចាបេ់ីថ្ងៃ្និអាចម វ្ ើការមោយសារសម្រាកេាាលជ ៃ្ ឺមោយានរយៈមេលហួសេ៣ីថ្ងៃ 

នឹងម្រតវូានផតលជ់ាម្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាបជ់ ៃ្ ឺ

ខែលានជាទឹកម្រាក៣់ភាគ២ថ្នម្រាក់មបៀវតសម្របចាំថ្ងៃខែលគណនាតា្្្យ្ភាគថ្ន១២ខែច៊ុងមម្រកាយ។ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q28
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599643.pdf
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េ័ត៌ានល អ្ ិតអ្េីំខបបបទមសន ើស៊ុជំាក់ខសត ង សូ្បញ្ញជ កជ់ា្ួយម្រក ុ្ ហ ៊ុនធានាោ ប់រងខែលអ្នកានចូល។ 

 

＜ការសមម្រ្ចឈបស់ម្រាកមោយែល នួឯងមោយសារានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ＞ 

សំនួរ２）មោយសារានមោគសញ្ញា មតត ែល នួមហើយគិតថាចង់ឈបស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនមោយែល នួឯង។ 

មតើម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារម្រតវូានបង់ឲ្យខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ２）មទា៉ះបជីាានការអំ្ពាវនាវឲ្យឈបស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនក៏មោយ 

ខតែណៈ្ិនទាន់ែងឹថាានឆ្លងម្មោគកូរ ណូាឬអ្ត់ 

មហើយក ម្ករនិមោជិតឈបស់ម្រាកមោយែល នួឯងមោយសារានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ 

គឺ្ិនម្រតវូានផតលម់្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារមឡើយ។ ករណីខបបមន៉ះ 

ម្របសិនមបើមៅកខនលងម វ្ ើការានចាបឈ់បស់ម្រាកមោយជ ៃ្ ឺខែលបមងា ើតមឡើងមោយម្រក ុ្ ហ ៊ុនផ្តទ ល ់

សូ្បញ្ញជ ក់មឡើងវញិអំ្េចីាប់វន័ិយម្រក ុ្ ហ ៊ុនខែលានកន ុងបទបញ្ញជ ថ្ផទកន ុង មហើយមម្របើម្រាសត់ា្ការគួរ។ 

＜ការមម្របើម្រាស់ការឈបស់ម្រាកម្របចាឆំ្ន ំមោយានម្រាក់ឈន លួនងិការឈបស់ម្រាកមោយជ ៃ្ ឺ＞ 

សំនួរ３）មោយសារានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ 

មតើអាចឈបស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនមោយមម្របើការឈបស់ម្រាកម្របចាំឆ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួានខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ３）ជាមាលការណ ៍

ការឈបស់ម្រាកម្របចាឆំ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួម្រតូវខតផតល់ឲ្យមៅមេលានការមសន ើស៊ុំេកី ម្ករនិមោជិត 

ែូមចន៉ះអាចទទួលការឈប់សម្រាកានមទា៉ះបជីាាន្ូលមហត៊ុអ្វ ើក៏មោយ។ ប ៊ុខនត 

ម្របសិនមបើានការឈបស់ម្រាកមោយជ ៃ្ ឺខែលានកណំត់មោយម្រក ុ្ ហ ៊ុនផ្តទ ល ់

ម្រតវូបញ្ញជ ក់មឡើងវញិអំ្េចីាប់វន័ិយម្រក ុ្ ហ ៊ុនខែលានកន ុងបទបញ្ញជ ថ្ផទកន ុង មហើយមម្របើម្រាសត់ា្ការគួរ។ 

＜ការអ្ន៊ុវតតសម្រាបក់ ម្ករនិមោជិតមម្រតមា ង។ល។＞ 

សំនួរ４）មតើប៊ុគាលិកមម្រតមា ង ប៊ុគាលកិ្កេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនបញ្ជ នូ 

ប៊ុគាលិកជាប់កចិាសនាានមងរមវលាកណំត់អាចទទួលម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារ 

ឬការឈបស់ម្រាកម្របចាំឆ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួមទ? 

ចម ល្ ើយ４）អ្នកជាក ម្ករនមិោជតិខែលសថ ិតមម្រកា្ចាប់សត េីសីត ងោ់រការងារ រ ួ្ ានែូចជាប៊ុគាលិកមម្រតមា ង 

ប៊ុគាលិក្កេមី្រក ុ្ ហ ៊ុនបញ្ជ នូ ប៊ុគាលកិជាបក់ិចាសនាានមងរមវលាកណំត ់

រ ួ្ ទាងំអ្នកម វ្ ើការមម្រកា្សាថ នភាេមផសង  ៗ ចាាំចម់្រតវូទទួលានម្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារ 

និងការឈបស់ម្រាកម្របចាឆំ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួ។ 

កំេ៊ុងានការមសន ើស៊ុឲំ្យម្រក ុ្ ហ ៊ុនទាងំឡាយមរៀបចរំចនាស ព្័នធ ខែលអាចឲ្យក ម្ករនិមោជតិទទួលានការ

ឈបស់ម្រាកម្របកបមោយទំន៊ុកចិតត តា្រយៈការេិភាកាាន រវាងថាន ក់ែឹកនំានិងប៊ុគាលិក។ 

＜ការអ្ន៊ុវតតចាប់សត េីសីត ងោ់រការងារសម្រាប់ក ម្ករនិមោជតិជាជនបរមទស＞ 

សំនួរ５）ម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារ 

ឬការឈបស់ម្រាកម្របចាំឆ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួខែលានខចងកន ុងចាបស់ត េីសីត ងោ់រការងារម្រតវូានអ្ន៊ុ

មលា្មលើក ម្ករនិមោជិតជនបរមទសខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ５）ការអ្ន៊ុវតតចាបស់ត ីេសីត ង់ោរការងារេ៊ុាំនការកំណតអ់ាម្រស័យមលើជនបរមទសមឡើយ។ 

មទា៉ះបជីាជនបរមទសក៏មោយ ករណីខែលានខចងកន ុងចាបស់ត េីសីត ងោ់រការងារ 

ម្របសិនមបើបំមេញម្រគបល់កខែណឌ 

នឹងម្រតវូានផតលម់្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាប់េយួ រការងារមោយខផអកតា្ចាបស់ត េីីសត ងោ់រការងារ 

មហើយក៏អាចទទួលានការឈបស់ម្រាកម្របចាំឆ្ន ំមោយានម្រាកឈ់ន លួផងខែរ។ 
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３ 

រមបៀបបំមេញការងារខែលានភាេបត់ខបនមែើ្ បីទប់សាា ត់ការឆ្លង(ម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធទូរគ
្នាគ្ន៍ ម វ្ ើការតា្ 

     មា ងមផសងាន ) 
＜អ្ន៊ុវតតការម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន៍ឲ្យានម្របសិទធភិាេ＞ 

សំនួរ１）មែើ្បីការពារការឆ្លងម្មោគកូរ ណូា ែំុ្គតិថាចង់ម វ្ ើការតា្ម្របេន័ធ ទូរគ្នាគ្ន ៍មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ１）ករណកីន ុងម្រក ុ្ ហ ៊ុនានមរៀបចំរចនាស ព្័នធម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន៍ 

គឺអាចអ្ន៊ុវតតការម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន៍ខែលសថ ិតកន ុងរងវងច់ាប់មន៉ះ។ 

   កន ុងែណៈមនា៉ះ ជាបឋ្ម្រតវូបញ្ញជ ក់អ្េំីចាប់ខែលានកន ុងបទបញ្ញជ ថ្ផទកន ុងរបសម់្រក ុ្ ហ ៊ុន 

មហើយម វ្ ើការេិភាកាជា្ួយនឹងម្រក ុ្ ហ ៊ុន។ 

មៅម្រកសួងស៊ុខ្នភាិល ការងារ 

និងស៊ុែ៊ុាលភាេានបមងា ើត«មគហទំេ័ររ ួ្ សម្រាបក់ារម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន៍»ខែលានម្រប្ូល

ផត ុំនូវេ័ត៌ានពាក់េ័នធសត េីកីារម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន ៍

មហើយក៏ានកខនលងេិមម្រា៉ះទាក់ទងនឹងការម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន៍ 

និងសនួំរចម ល្ ើយពាក់េន័ធនងឹការម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន ៍

មោយានផតល់នូវេ័ត៌ានម្រគប់ម្របមភទសទាក់ទងនឹងការមម្របើម្រាស ់នងិការខណនាំ

អ្ំេីការម វ្ ើការតា្ម្របេន័ធ ទូរគ្នាគ្នផ៍ងខែរ ែូមចន៉ះសូ្ម្ើលជាឯកសារមោង។ 

មគហទំេ័ររ ួ្ សម្រាបក់ារម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន ៍
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＜អ្ន៊ុវតតការម វ្ ើការតា្មា ងមផសងាន ឲ្យានម្របសិទធិភាេ＞ 

សំនួរ２）មែើ្បីការពារការឆ្លងម្មោគកូរ ណូា ែំុ្គតិថាចង់ម វ្ ើការតា្មា ងមផសងាន  មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ２）និមោជិតនងិនិមោជកអាចខកខម្របមា ងចាប់មផតើ្  នងិមា ងបញ្ាបក់ារងារាន 

មោយានការម្រេ្មម្រេៀងាន  

មហើយែល ឹ្សារថ្នការម វ្ ើការតា្មា ងមផសងាន ម្រតវូានការេភិាកាឲ្យានម្រគប់ម្រាន់រវាងនិមោជិត

និងនិមោជក។ 

មោយខឡក 

ានម្របេ័នធបត់ខបនមេលមវលាសម្រាបឲ់្យក ម្ករនិមោជតិម វ្ ើការសមម្រ្ចអំ្េីមា ងចាប់មផតើ្ និងបញ្ាប់ការ

ងារ។ កន ុងម្របេ័នធ មន៉ះានខបងខចកមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃជាមវណចាាំត់ម្រតវូម វ្ ើការ (មា ងសន លូ)  

និងមវណខែលអាចមៅម វ្ ើការ ឬមចញេីម វ្ ើការកន ុងមងរមវលា្ួយ (មា ងបត់ខបន) ។ 

មា ងសន លូ្ិនតម្រ្ូវថាោចខ់្នតម្រតវូខតានមឡើយ ែូមចន៉ះអាចកំណតយ់កមា ងបត់ខបនទាងំអ្សក់៏ាន។ 

េ័ត៌ានល អ្ ិតអ្េំីការខណនាំឲ្យមម្របើ នងិខបបបទថ្នម្របេ័នធ មា ងបត់ខបន សូ្ម្ើលមគហទំេរ័ខ្នងមម្រកា្៖ 

ការេនយល ់នងិខបបបទខណនាំឲ្យមម្របើម្របេ័នធ មា ងបត់ខបនខែលងាយយល់ 

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf 

 

４ សំណាងមម្រា៉ះថាន ក់ការងារ 

សំនួរ１）ករណីនិមោជតិានមោគសញ្ញា ឆ្លងម្មោគកូរ ណូា មតើអាចទទួលានការផតល់ធានាោ ប់រងការងារមទ? 

ចម ល្ ើយ１）ករណមី្រតវូានទទួលសាា លថ់ាានមោគសញ្ញា បងាមឡើងមោយសារការងារឬអ្ំឡុងមេលម វ្ ើែំមណើរម វ្ ើការ 

នឹងម្រតវូានផតល់ធានាោ ប់រងការងារ។ 

េ័ត៌ានល អ្ ិត សូ្េមិម្រា៉ះជា្ួយការោិលយ័ម្រតួតេិនិតយសត ង់ោរការងារខែលម្រគប់ម្រគងកខនលងអាជីវក ម្។ 

តាោងការោិល័យម្រតួតេិនតិយសត ងោ់រការងារ・្នទ រីការងារ  

https://telework.mhlw.go.jp/
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
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５ បបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបប ។ល។ 

 
សំនួរ１）ករណីឈបស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុនមោយសារឆ្លងម្មោគកូរ ណូា មតើម្រតវូានបង់ម្រាក់ឧបតថ ភ្ការរងរបួស 

និងជ ៃ្ ឺខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ１）ករណឆី្លងម្មោគកូរ ណូា មហើយ្និអាចម វ្ ើការានមោយសារម្រតវូសម្រាកេាាលេជី ៃ្ ឺមនា៉ះ 

គឺែូចាន នឹងការានជ ៃ្ ឺមផសងផងខែរ ម្របសនិមបើអ្នកានចូលធានាោ ប់រងនិមោជតិ 

គិតចាបេ់ីថ្ងៃ្ិនអាចម វ្ ើការមោយសារសម្រាកេាាលជ ៃ្ ឺមោយានរយៈមេលហួសេី៣ថ្ងៃ 

នឹងម្រតវូានផតលជ់ាម្រាកឧ់បតថ ភ្សម្រាបជ់ ៃ្ ឺ

ខែលានជាទឹកម្រាក់៣ភាគ២ថ្នម្រាក់មបៀវតសម្របចាំថ្ងៃខែលគណនាតា្្្យ្ភាគថ្ន១២ខែច៊ុងមម្រកាយ។ 

កន ុងរយៈមេល្ិនអាចបមម្រ្ើការងារាន 

គឺរ ួ្ បញ្ច លូទាងំរយៈមេលសម្រាកេាាលមៅផទ៉ះមោយសារានមោគសញ្ញា មតត ែល នួ។ មោយខឡក 

មទា៉ះបីាម ន្ូលវាចាររបស់មេទយមោយ្ិនអាចទទួលការេិនិតយមៅសាថ ប័នស៊ុខ្នភិាលមោយសារាម នជមម្រ្ើស 

ខផអកតា្លិែិតបញ្ញជ ក់របសា់ា សអ់ាជវីក ម្ 

អាចនឹងានករណីទទួលសាា លថ់ា្ិនអាចបមម្រ្ើការងារានមោយាា សធ់ានាោ ប់រង។ 

មោយខឡក សម្រាបអ់្នកចូលធានាោ ប់រងស៊ុែភាេជាត ិ

អាចនឹងានករណផីតលម់្រាក់ឧបតថ ភ្ការរងរបួសនិងជ ៃ្ ឺមៅកាន់និមោជិតខែលានឆ្លងម្មោគកូរ ណូា 

មោយអាម្រសយ័មៅតា្ករណែីល៉ះមៅភូ្ឃិ៊ុំសងាា ត។់ ទាកទ់ងនឹងេត័៌ានល អ្ ិត 

សូ្បញ្ញជ កជ់ា្ួយនឹងាា សធ់ានាោ ប់រងខែលអ្នកានចូល។ 

 

６ មផសង  ៗ(ករណី្ណឌលម ើ្លខងមកមងឈប់សម្រាកបមណាត ៉ះអាសនន 
មហើយានការ្ិនអ្ន៊ុញ្ញា តឲ្យអាណាេា 

     

ាលខែលជាអ្នកានសិទធទិទួលានការឈប់សម្រាកែណៈសាលាបឋ្សិកាបិទជាបមណាត ៉ះ

អាសនន) 

＜ការខងទាកំ៊ុារ＞ 

សំនួរ１）្ណឌលម្ើលខងមកមងខែលែំុ្មផញើកូនមៅទីមនា៉ះានបិតជាបមណាត ៉ះអាសនន មតើែំុ្គួរម វ្ ើែូចម្ តច? 

ចម ល្ ើយ１）ខផអកមលើទសសនៈទប់សាា ត់ការឆ្លងមៅកាន់ក៊ុារ នងិទបស់ាា ត់ការរ ើកោលោលថ្នការឆ្លងកន ុងតំបន ់

សូ្េិមម្រា៉ះមោបលជ់ា្ួយកខនលងម វ្ ើការ មោយម វ្ ើការតា្ម្របេ័នធ ទូរគ្នាគ្ន ៍និងមសន ើស៊ុកំារឈបម់្រសាក 

និងមសន ើស៊ុកំារមោគយលច់ំមពា៉ះចណំាត់ការខបបមន៉ះ។ 

អ្នកខែលម វ្ ើការកន ុងវសិយ័ស៊ុខ្នភិាលខែលសងា្ានតម្រ្ូវការខ្នល ំង ករណចីងឲ់្យផតល់ការខងទាកំ៊ុារ 

សូ្េិមម្រា៉ះជា្ួយភូ្ឃិ៊ុសំងាា ត់ម្រកងុអ្េំលីទធភាេថ្នការមម្របើម្រាស់ការម ើ្លខងតា្រយៈមៅែលក់ខនលងផ្តទ ល់។ 

＜ការជួយឲ្យអាណាេាាលទទួលានការឈបស់ម្រាកអ្ំឡុងមេលសាលាបឋ្សកិាបិតជាបមណាត ៉ះអាសនន＞ 

សំនួរ２）អ្ឡុំងសាលាបឋ្សិកា ឬសាលាជនួំយេិមសសបិតជាបមណាត ៉ះអាសននមោយសារជ ៃ្ឆឺ្លងកូរ ណូា 

មែើ្បីទទួលានការឈបស់ម្រាកម្ើលខងកូន មតើប៊ុគាលកិម វ្ ើការម្រក ុ្ ហ ៊ុនអាចទទួលជំនួយែូចម្ តច? 

ចម ល្ ើយ２）មម្រាងផតល់ការឧបតថ ភ្ ម្រាកឈ់ន លួទាងំអ្ស់ខែលម្រតវូបងអ់្ំឡុងមេលឈបស់ម្រាក(១ថ្ងៃ្ិនមលើសេ ី

8,330 មយន) សម្រាបម់្រក ុ្ ហ ៊ុនខែលផតលក់ារឈបស់ម្រាកានម្រាកឈ់ន លួ 

(មលើកខលងការឈបស់ម្រាកម្របចាំឆ្ន ំខែលានម្រាកឈ់ន លួានខចងកន ុងចាប)់ មៅកាន់ប៊ុគាលកិ 

(្ និថាមេញសិទធឬិ្ិនទាន់មេញសិទធ)ិ មៅអ្ឡុំងមេលខែ២៧ ក៊្ុ ភៈ ែលថ់្ងៃទី៣០ ខែ្ងិ៊ុនា 
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មែើ្បីម ើ្លខងកូនមរៀនមៅសាលាបឋ្សិកា សាលាជនួំយេិមសស សាលា្មតយយ ្ណឌលម ើ្លខងមកមង 

្ណឌលក៊ុារខែលានការទទួលសាា ល ់ខែលានបិតជាបមណាត ៉ះអាសនន។ 

េ័ត៌ានល អ្ ិតនងឹានការេិភាកាឲ្យានមលឿន នងិជូនែណំឹងតា្មម្រកាយ។ 

េ័ត៌ានល អ្ ិតមៅទីមន៉ះ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

ែិតតបណ័ណ «ម្រាក់ឧបតថ ភ្សម្រាប់ការបិតសាលាបឋ្សកិាមោយសារជ ៃ្ ឺឆ្លងម្មោគកូរ ណូា» 

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf 

 ានការផតលជ់ំនួយែូចខ្នងមម្រកា្េមី្រគបភូ់្សិងាា ត់ម្រកងុ សម្រាប់អ្នកខសវងរកកខនលងមផញើកូនបមណាត ៉ះអាសនន។ 

សម្រាបេ់័តា៌នល អ្ ិត សូ្សួរមៅកាន់នាយកោា នទទួលបនទ ុកាមំ្រទក៊ុារ នងិការចិញ្ា ឹ្កូន 

ខែលានមៅខកបរភូ្សិងាា ត់ម្រកងុរបស់មលាកអ្នក។ 

  ែតិតបណ័ណ «សម្រាប់អ្នកខសវ ងរកកខនលងមផញើកូនបមណាត ៉ះអាសនន» 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000604069.pdf 

＜ករណីាា សអ់ាជីវក ម្្ិនទទួលសាា ល់ការឈប់សម្រាកេីការងារ＞ 

សំនួរ３）មេលានមោគសញ្ញា ផ្តត សាយែូចជាមតត ែល នួ។ល។ មហើយែំុ្គតិថាចងឈ់បស់ម្រាកេីម្រក ុ្ ហ ៊ុន 

ខតម្រក ុ្ ហ ៊ុន្ិនអ្ន៊ុញ្ញា តឲ្យឈប ់មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ３）

ានការអ្ំពាវនាវឲ្យឈបស់ម្រាកេមី្រក ុ្ ហ ៊ុនមៅមេលានមោគសញ្ញា ផ្តត សាយែូចជាមតត ែល នួជាមែើ្។អាម្រសយ័

មហត៊ុមន៉ះ ចាាំចម់្រតវូានការមោគយល់េសីហម្រាស ក៏ែូចជាម្រក ុ្ ហ ៊ុនទាងំ្ូល 

មហើយការមរៀបចឲំ្យានបរសិាថ នខែលប៊ុគាលិកទាងំឡាយម្រសួលឈប់សម្រាកគសឺំខ្ននខ់្នល ំងណាស ់

ែូមចន៉ះសូ្ឲ្យម្រក ុ្ ហ ៊ុនទាងំឡាយចូលរ ួ្ សហការអ្ន៊ុវតត។ 

មោយខឡក មៅមេលក ម្ករនិមោជិតមសន ើស៊ុំការឈប់សម្រាកម្របចាឆំ្ន ំមោយានម្រាក់ឈន លួ 

មទា៉ះបជីាមាលបណំងថ្នការឈបស់ម្រាកមនា៉ះគឺមែើ្បសីម្រាកេាាលមោគសញ្ញា ផ្តត សាយែូចជាមតត ែល នួក៏មោ

យ ជាមាលការណា៍ា សអ់ាជវីក ម្ ម្រតវូផតលក់ារអ្ន៊ុញ្ញា តឲ្យឈប់សម្រាក។ 

មម្រតេីមន៉ះ ាា សអ់ាជវីក ម្ចំាាច់ម្រតវូយកចិតតទ៊ុកោក់មលើការរកាស៊ុវតថភិាេអាយ៊ុជីវតិ 

និងោងកាយរបស់ក ម្ករនិមោជតិ (មពាលគាឺនកាតេវកិចាយកចិតតទ៊ុកោក់មលើស៊ុវតថ ិភាេ) 

ែូមចន៉ះថាន ក់ែឹកនំានិងប៊ុគាលកិគួរេភិាកាាន ឲ្យានម្រគប់ម្រាន់។ 

＜ការអ្ន៊ុវតតសម្រាបក់ ម្ករនិមោជិតជាជនបរមទស＞ 

សំនួរ４）

មតើការាំម្រទឲ្យអាណាេាាលទទួលានការឈបស់ម្រាកែណៈសាលាបឋ្សកិាបតិជាបមណាត ៉ះអាសននខែល

ានមៅកន ុងសំនួរទី２ ជនបរមទសខែរឬមទអាចមម្របើានខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ４）ឲ្យខតជាក ម្ករនិមោជិតខែលបមម្រ ើ្ការងារឲ្យាា សអ់ាជីវក ម្ ជនបរមទសក៏អ្ន៊ុវតតែូចាន ខែរ។ 

 

＜ានគមម្រាងម្រតឡប់មៅម វ្ ើការវញិមម្រកាយសម្រាកម ើ្លខងទាកូំន ខតម្រតវូេនាមេលឈបស់ម្រាកមនា៉ះមោយសារ

ានការមសន ើឲ្យមជៀសវាងការយកកូនោក់មៅ្ណឌលម ើ្លខងមកមង＞ 

សំនួរ５）ានគមម្រាងោកកូ់នចូល្្ណឌលម ើ្លខងមកមងមហើយម្រតឡប់មៅម វ្ ើការវញិ 

ប ៊ុខនត មោយសារានការមសន ើេភូី្ិឃ៊ុសំងាា តម់្រកងុឲ្យបមញ្ា ៀសការោក់កូនមៅ្ណឌលខងទាមំកមងមនា៉ះ 

ខែលម វ្ ើឲ្យ្ិនអាចមផញើកូនមៅ្ណឌ លខងទាមំកមងាន។ ករណីខបបមន៉ះ 

មតើអាចេនាការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនខែរឬមទ? 

ចម ល្ ើយ５） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000604069.pdf
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＜ករណីកូនានអាយ៊ុែល់១ឆ្ន ំ＞ 

 

 

 

ម្របសិនមបើបចច ុបបននកំេ៊ុងសថ តិកន ុងការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំន មទា៉ះបជីាាន្ូលមហត៊ុអ្វ ើក៏មោយ 

គឺអាចមសន ើស៊ុំបត រូ (※２) ការេនាថ្ងៃឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនានខត១ែងប ៊ុមណាណ ៉ះ 

(រយៈមេលខវងបំផ៊ុតម្រតឹ្ អាយ៊ុ១ឆ្ន  ំ    (※１))។ តា្ចាប់ម្រតវូោក់ពាកយមសន ើ្៊ុន១ខែ 

ប ៊ុខនតសូ្ថាន ក់ែឹកនំានិងប៊ុគាលិកេភិាកាាន ឲ្យានម្រគប់ម្រាន់។ 

មោយខឡក មទា៉ះបីជាម្រតឡប់មៅម វ្ ើការវញិមម្រកាយឈប់សម្រាកម ើ្លខងទាកូំន 

ក៏អាចមសន ើស៊ុឈំបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំន ត្ងមទៀតានខែរ(រយៈមេលខវងបផំ៊ុតម្រតឹ្ អាយ៊ុ១ឆ្ន (ំ※１))។ 

(※1) ករណឪីេ៊ុកាត យឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនទាងំេីរនាក ់

ម្របសិនមបើបំមេញម្រគបល់កខែណឌអាចេនាានខវងបំផ៊ុតែល់អាយ៊ុ១ឆ្ន ២ំខែ (ការបខនថ្សម្រាបឪ់េ៊ុក・

ាត យឈបស់ម្រាកម្ើលខងកូន) 

(※2) ការសម្រាកចាប់េអីាយ៊ុ១ឆ្ន ែំល់១ឆ្ន ំ៦ខែ ការសម្រាកចាប់េី១ឆ្ន ំ៦ខែែល២់ឆ្ន  ំ

គឺអាចមសន ើស៊ុំការេនាាន ត្ងែូចាន ។ 

＜ករណីកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ឬំ១ឆ្ន ំ៦ខែ＞ 

មេលកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ឬំ១ឆ្ន ំ៦ខែ ករណចីង់បនតការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំន 

ម្របសិនមបើការឈបស់ម្រាកចាប់េអីាយ៊ុ១ឆ្ន  ំអាចមសន ើស៊ុេំនាានខវងបផំ៊ុតែល់១ឆ្ន ំ៦ខែ 

ម្របសិនមបើការឈបស់ម្រាកចាប់េ១ីឆ្ន ំ៦ខែ អាចមសន ើស៊ុ ំេនាានខវងបផំ៊ុតែល់២ឆ្ន ំ។ 

មទា៉ះសថ ិតកន ុងចណំ៊ុ ចណា្ួយែូចខ្នងមម្រកា  ្ាា សអ់ាជវីក ម្្ិនអាចបែិមស្ការមសន ើេនីិមោជិតមឡើយ។ 

មហើយម្រតវូផតល់ម្រាកឧ់បតថ ភ្ឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំន។ 

(មសចកត មីោង) លកខែណឌឈប់សម្រាកម្ើលខងទាកូំនមោយខផអកតា្ចាប់ឈបស់ម្រាកខងទា・ំម ើ្លខងទាកូំន 

○ការខែលអាចឈប់សម្រាកម ើ្លខងទាកូំន ជាមាលការណម៍្រតឹ្ ថ្ងៃកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ។ 

○មេលកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន  ំករណសីថ ិតកន ុងចណំ៊ុ ចណា្ួយមៅខ្នងមម្រកា  ្

គឺអាចម វ្ ើការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនកន ុងចមនាល ៉ះចាប់េីកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ១ថ្ងៃែល់១ឆ្ន ៦ំខែ។ 

①ករណនីិមោជិតផ្តទ ល់ែល នួឬសហេ័ទធកំេ៊ុងឈបស់ម្រាកម ើ្លខងទាកូំនមៅថ្ងៃកូនឈានែល១់ឆ្ន  ំ

②្ិនអាចចូល្ណឌ លម្ើលខងមកមង ។ល។ 

មហើយកន ុងករណមី្រតវូានទទួលសាា លជ់ាេិមសសថាម្រតវូឈប់សម្រាកមទា៉ះបកូីនមលើសអាយ៊ុ១ឆ្ន ំក៏មោយ 

○មលើសេីមន៉ះមៅមទៀត មេលកូនានអាយ៊ុែល់១ឆ្ន ំ៦ខែ មហើយសថ ិតកន ុងករណណីា្ួយែូចខ្នងមម្រកា  ្

អាចម វ្ ើការឈបស់ម្រាកម ើ្លខងទាកូំនចាបេ់ីថ្ងៃបនាទ បថ់្នកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ៦ខែែល២់ឆ្ន ំ។ 

①ករណនីិមោជិតផ្តទ ល់ែល នួឬសហេ័ទធកំេ៊ុងឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនមៅថ្ងៃកូនឈានែល់១ឆ្ន ំ៦ខែ 

②្ិនអាចចូល្ណឌ លម្ើលខងមកមង ។ល។ 

មហើយកន ុងករណមី្រតវូានទទួលសាា លជ់ាេិមសសថាម្រតវូឈប់សម្រាកមទា៉ះបកូីនមលើសអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ៦ខែក៏មោយ 

＜េនាការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនកន ុងករណបីមញ្ា ៀសការោក់កូនកន ុង្ណឌលម្ើលខងមកមងមោយែល នួឯង＞ 

សំនួរ６）ានគមម្រាងោក់កូនចូល្្ណឌលម ើ្លខងមកមងមហើយម្រតឡប់មៅម វ្ ើការវញិ 

ប ៊ុខនត មទា៉ះបជីាាម នការមសន ើេភូី្ិឃ៊ុសំងាា តម់្រកងុឲ្យបមញ្ា ៀសការោក់កូនមៅ្ណឌលខងទាមំកមងក៏មោយ 

មែើ្បីការពារការឆ្លង កា៏នសមម្រ្ចចិតតមោយែល នួឯងថា្ិនមផញើកូនមៅ្ណឌល។ ករណីខបបមន៉ះ 

មតើអាចេនាការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនមទ? 
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ចម ល្ ើយ６） 

ម្របសិនមបើបចច ុបបននកំេ៊ុងសថ តិកន ុងការឈបស់ម្រាកម ើ្លខងទាកូំន មទា៉ះបជីាាន្ូលមហត៊ុអ្វ ើក៏មោយ 

គឺអាចមសន ើស៊ុំបត រូ (※２) ការេនាថ្ងៃឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនានខត១ែងប ៊ុមណាណ ៉ះ 

(រយៈមេលខវងបំផ៊ុតម្រតឹ្ អាយ៊ុ១ឆ្ន  ំ    (※１))។ តា្ចាប់ម្រតវូោក់ពាកយមសន ើ្៊ុន១ខែ 

ប ៊ុខនតសូ្ថាន ក់ែឹកនំានិងប៊ុគាលិកេភិាកាាន ឲ្យានម្រគប់ម្រាន់។ 

ាា សអ់ាជវីក ម្្ិនអាចបែមិស្ការមសន ើស៊ុរំបស់និមោជតិានមឡើយ។ 

មទា៉ះបសីថ ិតកន ុងអ្ឡុំងមេលមម្រកាយេនាការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនក៏មោយ 

ម្រាកឧ់បតថ ភ្ឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនម្រតវូានបងែ់ខែរ។ 

(※) ករណឪីេ៊ុកាត យឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនទាងំេីរនាក ់

ម្របសិនមបើបំមេញម្រគបល់កខែណឌអាចេនាានខវងបំផ៊ុតែល់អាយ៊ុ១ឆ្ន ២ំខែ (ការបខនថ្សម្រាបឪ់េ៊ុក・

ាត យឈបស់ម្រាកម្ើលខងកូន) 

ការមសន ើស៊ុសំម្រាកម្ើលខងទាកូំន ត្ងមទៀតបនាទ ប់េមី្រតឡប់មៅម វ្ ើការ វញិនិងការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំន 

បនតមេលកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន  ំឬ១ឆ្ន ៦ំខែមហើយ មោយសារ្ិនម្រគបល់កខែណឌ កន ុងចាបឈ់បស់ម្រាកខងទា・ំ

ម ើ្លខងទាកូំន ែូមចន៉ះ្ិនអាចមសន ើស៊ុំានមឡើយ។ 

(មសចកត មីោង) លកខែណឌឈប់សម្រាកម្ើលខងទាកូំនមោយខផអកតា្ចាប់ឈបស់ម្រាកខងទា・ំម ើ្លខងទាកូំន 

○ការខែលអាចឈប់សម្រាកម្ើលខងទាកូំន ជាមាលការណម៍្រតឹ្ ថ្ងៃកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ។ 

○មេលកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន  ំករណសីថ ិតកន ុងចណំ៊ុ ចណា្ួយមៅខ្នងមម្រកា  ្

គឺអាចម វ្ ើការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនកន ុងចមនាល ៉ះចាប់េីកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ១ថ្ងៃែល់១ឆ្ន ៦ំខែ។ 

①ករណនីិមោជិតផ្តទ ល់ែល នួឬសហេ័ទធកំេ៊ុងឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនមៅថ្ងៃកូនឈានែល់១ឆ្ន  ំ

②្ិនអាចចូល្ណឌ លម្ើលខងមកមង ។ល។ 

មហើយកន ុងករណមី្រតវូានទទួលសាា លជ់ាេិមសសថាម្រតវូឈប់សម្រាកមទា៉ះបកូីនមលើសអាយ៊ុ១ឆ្ន ំក៏មោយ 

○មលើសេីមន៉ះមៅមទៀត មេលកូនានអាយ៊ុែល់១ឆ្ន ំ៦ខែ មហើយសថ ិតកន ុងករណណីា្ួយែូចខ្នងមម្រកា  ្

អាចម វ្ ើការឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនចាបេ់ីថ្ងៃបនាទ បថ់្នកូនានអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ៦ខែែល២់ឆ្ន ំ។ 

①ករណនីិមោជិតផ្តទ ល់ែល នួឬសហេ័ទធកំេ៊ុងឈបស់ម្រាកម្ើលខងទាកូំនមៅថ្ងៃកូនឈានែល់១ឆ្ន ំ៦ខែ 

②្ិនអាចចូល្ណឌ លម្ើលខងមកមង ។ល។ 

មហើយកន ុងករណមី្រតវូានទទួលសាា លជ់ាេិមសសថាម្រតវូឈប់សម្រាកមទា៉ះបកូីនមលើសអាយ៊ុ១ឆ្ន ំ៦ខែក៏មោយ 

＜អ្ំេកីារបញ្ឈប ់ឬឈបជួ់លឲ្យម វ្ ើការ＞ 

សំនួរ７）ពាកេ់័នធនងឹម្មោគកូរ ណូាងមីមលើកមន៉ះ ករណមី្រក ុ្ ហ ៊ុនមសន ើឲ្យលាឈប ់ឬម្រតវូានបញ្ឈប់េកីារងារ 

មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ７）ចំមពា៉ះសំនួរនិងការេិមម្រា៉ះទាក់ទងនងឹការបញ្ឈបន់ិងការឈប់ជួលឲ្យម វ្ ើការ 

មម្រតេកីារោិលយ័ម្រតួតេនិតិយសត ងោ់រការងារ・្នទ រីការងារ 

សូ្មម្របើម្រាស់«កខនលងេិមម្រា៉ះមោបលស់ត េីីការងារេិមសសទាក់ទងនឹងជ ៃ្ ឺឆ្លងម្មោគកូរ ណូា(※)» 

និង«បណាត ញេិមម្រា៉ះមោបលស់ត ីេលីកខែណឌការងារ(0120-811-610»។ 

 

មទា៉ះបជីាកន ុងករណមី្រក ុ្ ហ ៊ុនមសន ើឲ្យលាឈបេ់ីការងារមោយយកម្មោគកូរ ណូាងមីមលើកមន៉ះជា្ូលមហត៊ុក៏មោយ 

ការយលម់្រសបតា្ឬអ្ត់គជឺាមសរ ើភាេរបស់និមោជិត 

មហើយការមសន ើឲ្យឈបេ់ីការងារខែលោោងំែលក់ារសមម្រ្ចមោយមសរ ើរបសន់ិមោជិតអាចនឹងម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាជាកា

ររំមលាភសិទធែិ៊ុសចាប់។ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html


9 

 

មោយខឡក មទា៉ះបជីាកន ុងករណីម្រក ុ្ ហ ៊ុនចង់បញ្ឈប់និមោជតិក៏មោយ 

គឺ្ិនខ្នានការទទួលសាា ល់ការបញ្ឈប់ភាល ្មទ 

ចាំាចម់្រតវូានការសមម្រ្ចែូចខ្នងមម្រកា្មោយខផអកតា្ចាបប់ញ្ាតត ិពាក់េ័នធនងឹការងារ។ 

① កន ុងអ្ឡុំងមេលរងរបួសឬានជ ៃ្ ឺមោយសារការងារនិងមម្រកាយរយៈមេល៣០ថ្ងៃ 

និងមៅអ្ឡុំងមេលឈបស់ម្រាកមៅ្៊ុននិងមម្រកាយសម្រាលកូនខែលានខចងកន ុងាម្រតា៦៥ថ្នចាបស់ត េីសីត

ង់ោរការងារ ម្រេ្ទាងំ៣០ថ្ងៃមម្រកាយមងរមវលាមនា៉ះ ការបញ្ឈប់គមឺ្រតវូានហា្ឃាត ់(ចាបស់ត េីសីត ងោ់រការងារ 

ាម្រតា១៩)។ 

② មទា៉ះបជីា្និសថ តិកន ុងចណំ៊ុ ច①ខ្នងមលើក៏មោយ 

ការបញ្ឈប់មោយកងវ៉ះមហត៊ុផលស្ម្រសបមោយខផអកមលើទសសនអ្្ាម្រកឹតយ 

ឬ្ិនម្រតវូានទទួលសាា ល់ថាជាការគិតទូមៅកន ុងសងា្មទ 

មនា៉ះនឹងម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាមម្របើម្រាសស់ិទធិមផតសផ្តត ស ់មហើយម្រតវូចាត់ទ៊ុកថាាម នម្របសិទធិភាេ 

(ចាបស់ត េីសីត ង់ោរការងារ ាម្រតា១៦)។ 

មោយខឡក 

ចំមពា៉ះការបញ្ឈប់មោយការមរៀបច(ំការបញ្ឈប់មោយកាតប់នថយប៊ុគាលិកមសសសល់មោយសារការម្រគប់ម្រគង) 

ការវនិិចឆ ័យមលើម្របសិទធភិាេថ្នការបញ្ឈបម់្រតវូខផអកតា្ករណីត៊ុលាការ 

មោយេិចារណាមលើ៤ចណំ៊ុ ចែូចខ្នងមម្រកា្៖ 

(1) ភាេចាាំច់ថ្នការមរៀបចំប៊ុគាលិក 

(2) មតើានម្របឹងខម្របងចាត់វធិានការបមញ្ា ៀសការបញ្ឈប់ឲ្យអ្សេ់លីទធិភាេមហើយឬមៅ 

(3) មតើសតងោ់រមម្រជើសមរ ើសអ្នកម្រតវូបញ្ឈបា់នភាេស្ម្រសប ឬអា្ាម្រកតឹយខែរឬមទ 

(4) មតើានការេភិាកាជា្ួយសហជីេ នងិការេនយល់មៅកាន់និមោជតិខែរឬមទ 

③ ករណសីថ តិកន ុងកិចាសនាានមងរមវលាកណំត ់ម្របសនិមបើាម នមហត៊ុផលចាាំចោ់ច់ខ្នតមទ 

គឺ្ិនអាចបញ្ឈប់មៅកន ុងអ្ឡុំងមេលកិចាសនាានមឡើយ។ 

ការបញ្ឈប់ចំមពា៉ះកចិាសនាខែលានកំណត់មងរមវលា ម្រតវូម វ្ ើការ 

 វនិិចឆ ័យឲ្យានតឹងរ ងងអំ្េមី្របសិទធិភាេថ្នការបញ្ឈប់(ចាប់សត េីសីត ងោ់រការងារ ាម្រតា១៧ ម្របការ១)។ 

④ ករណនីិមោជកបញ្ឈប់នមិោជតិ ម្រតវូានការជូនែណំឹង្៊ុន៣០ថ្ងៃ ឬម្រតវូបង់ម្រាកឈ់ន លួ្្យ  ្(ម្រាកជូ់នែំ

ណឹងបញ្ឈប)់ ចាបេ់៣ី០ថ្ងៃមឡើង ((ចាបស់ត េីសីត ងោ់រការងារ ាម្រតា២០)។ 

សំនួរ８）ពាកេ់័នធនងឹម្មោគកូរ ណូាងមីមលើកមន៉ះ ករណី្ និម្រតវូានបនតកិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត ់

មតើគួរម វ្ ើែូចម ត្  ច? 

ចម ល្ ើយ８）ចំមពា៉ះសំនួរនិងការេិមម្រា៉ះទាក់ទងនងឹការបញ្ឈបន់ិងការឈប់ជួលឲ្យម វ្ ើការ 

មម្រតេកីារោិលយ័ម្រតួតេនិតិយសត ងោ់រការងារ・្នទ រីការងារ 

សូ្មម្របើម្រាស់«កខនលងេិមម្រា៉ះមោបលស់ត េីីការងារេិមសសទាក់ទងនឹងជ ៃ្ ឺឆ្លងម្មោគកូរ ណូា(※)» 

និង«បណាត ញេិមម្រា៉ះមោបលស់ត ីេលីកខែណឌការងារ(0120-811-610»។ 

មទា៉ះបជីាកន ុងករណមី្រក ុ្ ហ ៊ុនចង់ឈប់បនតកិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត ់

មោយយកម្មោគកូរ ណូាងមីមលើកមន៉ះជា្ូលមហត៊ុក៏មោយ ការឈបប់នតកិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត់ភាល  ្

ម្រតវូខផអកតា្ចាបប់ញ្ាតិតពាក់េ័នធនងឹការងារ មោយានការសមម្រ្ចែូចខ្នងមម្រកា្៖ 

① ករណាីនការមសន ើស៊ុំបនតកិចាសនាមឡើងវញិេីនិមោជតិជាប់កិចាសនាានមងរមវលាកំណត់ 

ម្របសិនមបើចងឈ់បប់នតកចិាសនាការងារជា្ួយនិមោជតិមនា៉ះ 

ម្របសិនមបើមឃើញានករណណីា្ួយែូចខ្នងមម្រកា  ្មហើយការឈបប់នតកចិាសនារបស់និមោ

ជកម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាកងវ៉ះមហត៊ុផលស្ម្រសបមោយខផអកមលើទសសនអ្្ាម្រកឹតយ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
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ឬ្ិនម្រតវូានទទួលសាា ល់ថាជាការគិតទូមៅកន ុងសងា្មទ នមិោជកម្រតវូទទួលយកការមសន ើស៊ុតំា្លកខែណឌការ

ងារែូចខែលធាល បា់ននាមេលកនលង្ក (ចាបស់ត េីកីិចាសនា ាម្រតា១៩)។ 

a. ជាកិចាសនាានមងរមវលាកំណត់ខែលានបនតងមីមឡើងវញិកាលេី ៊្ុន 

មហើយការឈបជួ់លឲ្យម វ្ ើការមនា៉ះម្រតវូានចាត់ទ៊ុកថាជាការបញ្ឈប់ថ្នកចិាសនាាម នមងរមវលាកណំត់និងទសសនរ ួ្

ទូមៅកន ុងសងា្ 

b. សម្រាបន់ិមោជិត 

គឺម្រតវូានទទួលសាា លថ់ាានមហត៊ុផលស្ម្រសបកន ុងការរំេឹងបនតកិចាសនាានមងរមវលាកំណត់មនា៉ះមឡើងវញិមៅ

មេលចបស់៊ុេលភាេកិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត ់

② 

ករណី្ ិនបនតកិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត(់កិចាសនាការងារានមងរមវលាកំណត់ម្រតវូានបនតមឡើងវញិ

៣ែងឬអ្ត ់គគឺតិខតនិមោជិតខែលម្រតវូានបនតឲ្យម វ្ ើការមលើសេី១ឆ្ន ំប ៊ុមណាណ ៉ះ។) 

ចាំាចម់្រតវូជូនែណំឹងោ ងតិច៣០ថ្ងៃ្៊ុនមេលចប់មងរមវលាកចិាសនាអ្េំីការ្និបនតកិចាសនា 

(សតងោ់រពាក់េន័ធនឹងការភាា ប់កិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត ់ការបនតនងិការបញ្ឈប ់ាម្រតា២) 

(※) ចមំពា៉ះការបញ្ឈប់និមោជិតជាបក់ិចាសនាការងារានមងរមវលាកណំត ់

ម្របសិនមបើ្ ិនសថ ិតកន ុងករណីខែលនិមោជកាម នជមម្រ្ើសមទ រហូតែលម់ងរមវលាចប់ថ្នកិចាសនាមនា៉ះ 

និមោជកគឺ្ ិនអាចបញ្ឈបន់ិមោជិតានមឡើយ។ (ចាប់សត េីីកិចាសនាការងារ ាម្រតា១៧ ម្របការ១)។ 


