カンボジア語

ការណែនាំពកាី រឧបត្ថម្ដភ ើម្បីទ្រទ្រង់ជវី ភាព
កាំណែថ្ងរៃ 1ី 6 ណែ7 ឆ្នាំ2020

ងវិកា(ចាំ្យចិញ្ម្ចឹ ជីវិត្និងចាំ្យអាជីវកម្ម)នដពលលាំាក
• ងវិកាឧបត្ថម្ពភ ដិ សសានចាំននួ រឹកទ្ាក់ដសមោើ ន (ដៅបដ្តះអាសនន)

កាលបរិដចេរជាម្ូលោា ន(ថ្ងៃរី27ណែ4ឆ្ន2ាំ 020) ចាំដពាះអនកណ លានកក់ទ្តចូលកនុងបញ្ជីទ្បជាជនកនុងាន ក់ររួលានទ្ាក់10ម្ុ៉ឺន
ដយន។កាលបរិដចេរោក់ពាកយដសនើសុាំ កនុងរយៈដពល3ណែ ដទ្កាយពីថ្ងៃររួលពា កយ។
ងវិកាឧបត្ថម្ពភ ដិ សសបដ្តះអាសននចដាំ ពាះទ្គ្សា
ួ រណ លានកូនកនុងបនទុក(ចាំដពាះទ្គ្សាួ រណ លចញ្ិ ម្ចឹ កនូ )
ទ្គ្ួសារានកូនកនុងបនទុកណ លររួលរងឥរធិពលពីដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរូ្ណផ្នការឧបត្ថម្ភម្ួយណ លកាំពុងសវះណសវង គ្៉ឺការផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ
សទ្ាប់ទ្គ្ួសារណ លកាំពុងររួលា ន(ងវិកាឧបត្ថម្ដភ រៀងទាត្់កនុងការចិញ្ចឹម្កូន)នឹងានបណនថម្ងវិកាឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្តះអាសនន(ម្ ួយរ
យៈ)។

P.５

ដធ្វើការផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្ដះអាសនន ដ ើម្បីផ្ដល់ជាំនួយ ល់ការងយចុះថ្នទ្ាក់ចាំែូលនិងការដកើនដ ើងថ្នបនទុកកនុងការចិញ្ចឹម្
កូនថ្នទ្គ្ួសារណ លានណត្ឪពុកឬាដ យដ ើយានទ្ាក់ចាំែូលទាបនិងទ្ត្ូវរ៉ា ប់រងដលើការចិញ្ចឹម្កូនផ្ងនិងដធ្វើការផ្ងដោយសាររងឥរធិ
ពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
• ម្ូលលិធ្ិត្ចូ ប នទ ន់・ងវកាិ ឧបត្ថម្រភ ដូ ៅ(ចាំ្យសទ្ាប់ចញ្ិ ម្ចឹ ជវី ិត្)
ចាំដពាះអនកណ លាត្់បង់ការងារនិងផ្អាកដធ្វើអាជីវកម្មដោយសារណត្ការរងឥរធិពលពីដរគ្ចម្ៃងកូរូ្ណ លានការទ្ពួយារម្ភចាំដពាះ
ចាំ្យកនុងការចិញ្ចឹម្ជីវិត្ដយើងានការអនុវត្តផ្តល់ជូនដសវកម្ចីចាំ្យចាំាច់កនុងការចិញ្ចឹម្ជីវិត្។

P.７

•

• ទ្ាក់ឧបត្ថម្ពភ ដិ សសបដ្ដះអាសននសទ្ាប់ទ្គ្សា
ួ រណ លានណត្ឪពុកឬាដ យដ ើយានចាំែូលទាប

• ងវិកាឧបត្ថម្បភ នតនរិ នតរភាព(ចាំដពាះាច ស់អាជីវកម្មធ្នុ ត្ូចនិងម្ធ្យម្អាជីវកម្មបគ្ុ លគ )

P.６

P.８

･

ដោយសារណត្ការរីករលោលថ្នវីរុសចម្ៃងកូរូ្ជាពិដសសចាំដពាះាច ស់អាជីវកម្មណ លររួលរងឥរធិពលខ្នៃងាំ ដ ើម្បីទ្រទ្រង់បនតអាជីវកម្មនិង
ការចប់ដផ្ដើម្ដ ើងវិញ ដយើងានការអនុវត្តផ្ដល់ងវិការឧបត្ថម្ភសទ្ាប់អាជីវកម្មទ្គ្ប់ធ្ុនយកដៅដទ្បើទ្ាស់ានយងរូលាំរូលាយ។

• ទ្ាក់ឧបត្ថម្ជភ ាំនយួ ថ្ងឈ្
ៃ នួលផ្ទះ (នីត្បិ គ្ុ លគ ខ្ននត្ម្ធ្យម្ឬត្ូចនិងអាជីវកម្មឯកបុគ្លគ )

ផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ល់អាជីវកម្មណ លជួលរីតងាំ កនុងដោលបាំែងកាត្់បនថយបនទុកថ្ងៃឈ្នួល ីឬផ្ទះដ ើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មណ លរងផ្លបះ
ពាល់ដោយការងយចុះថ្នការលក់ ដោយសារការបនតរយៈដពលថ្នការទ្បកាសអាសនននទ្ោអាសននដៅណែ5 ជាដ ើម្ដអាយអាចបនតអាជីវ
កម្មត្ដៅដរៀត្ាន។

• ឥែទានពិដសសសទ្ាប់ដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ផ្ដលដ់ ោយទ្កម្ុ នុ ិរញ្ញវត្ថជុ បនុ និងទ្កម្ុ ុន រិ ញ្ញវត្ថអុ គ្ុ ្
ី វ៉ា ។ល។
ផ្ដល់ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់និងោម នទ្រពយបញ្ច ាំ ល់ាចស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គលរួម្ទាាំងអនកដធ្វើការ Freelance
ជាដ ើម្ណ លានលកខែៈជាអាជីវកម្មដ ើយអាជីវម្មាន ុនោបដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។

•ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់នងិ ោម នទ្រពយបញ្ច ាំផ្លដ ដ់ ោយសាថ ប័ន រិ ញ្ញវត្ថុឯកជន

ផ្ដល់ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់និងោម នទ្រពយបញ្ច ាំ ល់ាចស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គលរួម្ទាាំងអនកដធ្វើជា Freelance
ជាដ ើម្ណ លានលកខែៈជាអាជីវកម្មដ ើយអាជីវម្មាន ុនោបដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។

• ការពនារថ្ងៃបង់ដសវធានរ៉ាប់រង់សងគម្

ចាំដពាះបុគ្គលណ លានការទ្ពួយារម្ភពីអដសថរភាពថ្នជីវភាពវិធានការម្ួយណ លអាចជួយដោះទ្សាយនទ្ោអាសនន គ្៉ឺការពនារកនុងការ
បង់ធានរ៉ាប់រងដសវសងគម្ពនធជាត្ិនិងដសវសាធារែៈណ លអាចនឹងររួលាននូវការអនុដទ្ោះ។

• ការណកណទ្បពិដសសថ្នរឹកទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លទ្បចាំណែដោលសទ្ាប់ថ្ងធាៃ នរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តនស៍ ែុ ាុ លភាព

កនុងករែីណ លទ្ាក់ចាំែូលធាៃក់ចុះខ្នៃងាំ ដោយសារការផ្អាកការងារដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ដគ្អាចដធ្វើការណក
ណទ្បពិដសសថ្នរឹកទ្ាក់ចាំែូលទ្បចាំណែដោលសទ្ាប់ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពជាដ ើម្ចប់ពីណែបនទ ប់ត្ដៅ។

P.９

P.10

P.11

P.12

P.13
～16

P.17

ការណែនាំពកាី រឧបត្ថម្ដភ ើម្បីទ្រទ្រង់ជវី ភាព
• ងវិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ដសថរភាពថ្នលាំដៅោាន(ថ្ងជៃ ួលផ្ះទ )

ដោយសារអាជីវកម្មផ្អាក ាំដែើរការ ដធ្វើដអាយចាំែូលទ្ត្ូវានងយចុះជាដ ើម្ ដទាះបីជាម្ិនទាន់ ល់ ាំ្ក់កាលាត្់បង់ការងារឬបិរ
អាជីវកម្មក៏ដោយ ទ្បសិនដបើសថិត្កនុងសាថនភាពណបបដនះចាំដពាះបុគ្គលណ លានការទ្ពួយារម្ភកនុងការាត្់បង់លាំដៅឋាន ដយើងនឹងផ្តល់
ជូននូវងវិកាណ លានរឹកទ្ាក់ដសមនើ ឹងថ្ងៃជួលផ្ទះកនុងម្ួយរយៈដពល។

P.18

• គ្ាំដរងឧបត្ថម្កាភ រពដិ ទ្ោះដយបល់ទ្រទ្រង់ែៃួនឯង ល់ជនណ លានជីវភាពលាំាក

ចាំដពាះបុគ្គលណ លានជីវភាពលាំាកណ លទ្ត្ូវទ្បឈ្ម្ម្ុែនឹងបញ្ា ដផ្េងៗដយើងានការរអនុវត្តជួយឧបត្ថម្ភយងរូលាំរូលាយសទ្ម្ប
ដៅតម្សាថនភាពថ្នបុគ្គលានក់ៗ។

• ការឧបត្ថម្សភ ែុ ាុ លភាព

បចចុបបននចាំដពាះបុគ្គលណ លានជីវភាពទ្កីទ្កដ ើម្បីដ្ៃើយត្បដៅនឹងកាំរិត្ថ្នជីវភាពទ្កីទ្កចាំ្យត្ទ្ម្ូវការចាាំ ច់សទ្ាប់ជីវភាពនិងថ្ងៃ
សាន ក់ដៅជាដ ើម្ទ្ត្ូវានផ្តល់ជូនកនុងដោលដៅធានសនតិសុែជីវិត្និងការរីកលូត្លាស់កនុងការទ្រទ្រង់ែៃួនឯង។

P.19

P.20

ដពលណ លទ្ត្វូ ការដពលដវលាដ ម្ើ បីដម្ើលណងទាាំកនូ

ការឈ្ប់បដ្តះអាសននថ្នសាលាបឋម្សិកាជាដ ើម្

• ងវិកាឧបត្តម្ចភ ដាំ ពាះការរងរបួសនិងជាំង៉ឺ

P.21

អនកណ លានធានរ៉ា ប់រងសុែភាព ទ្ាក់ចាំែូលទ្ត្ូវានធានកនុងករែីសទ្ាកពីការងារដ ើម្បីពាាលជាំង៉ឺឬបួសដលើសពី4ថ្ងៃដ ើងដៅ។

• ងវិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ

ទ្កុម្ ុនានរាំនួលែុសទ្ត្ូវកនុងករែីដអាយបុគ្គលិកឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ ទ្កុម្ ុនទ្ត្ូវដបើកទ្ាក់ឧបថម្ភឈ្ប់សទ្ាក(ដលើសពី60%ថ្ន
ទ្ាក់ឈ្នួលជាម្ធ្យម្
)

P.22

• ងវិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ម្បសទ្ម្ួលការងារ

ណផ្ាកដៅដលើម្ូលដ ត្ុថ្នដស ាកិចចបងខាំដអាយាច ស់អាជីវកម្មកាត្់បនថយសកម្មភាពដធ្វើអាជីវកម្ម ដ ើម្បីបនតការរកាការងារដនះ ដយើងនឹងផ្តល់
នូវទ្ាក់ឧបថម្ភទ្សបដៅតម្ចាំ្យចាំាច់កនុងការចាំ្យឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ។

P.23

• ទ្ាក់ឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ការផ្អាកការងារដោយដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងមី

ផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការផ្អាកការងារដោយដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ដអាយដៅកម្មករនិដយជិត្ណ លទ្ត្ូវានដអាយផ្អាកការងារ
ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ដ ើយម្ិនានររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភផ្អាកការងារ។

P.24

ផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធ្ន ល់ាចស់អាជីវកម្មណ លានបដងកើត្ទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលនិងដអាយកម្មករនិដយជិត្ស្តសតីណ លកាំពុង
ពរដពាះដ ើយទ្ត្ូវការឈ្ប់សទ្ាកតម្វិធានការណងទាាំសុែភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីអាចដទ្បើទ្ាស់ាន។

P.25

• ឧបត្ថម្ភធ្នដអាយររួលានការឈ្ប់សទ្ាកតម្វធាិ នការណងទាាំសែុ ភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវរី ុ
សកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី

• ឧបត្ថម្ភធ្នដអាយដធ្វើានពីរម្ុែ(ណផ្នកឧបត្ថម្ភរប់សាកត្់ការឈ្ប់ពកាី រងារដ ើម្បីណងទាាំ( ាំដ្ះទ្សាយ
ពិដសសដលើដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងម)ី )
ផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធ្ន ល់ាចស់អាជីវកម្មខ្ននត្ត្ូចនិងម្ធ្យម្ណ លដទ្ៅពីការឈ្ប់សទ្ាកណងទាាំអនុដលាម្តម្ចាប់ឈ្ប់សទ្ាកចិញ្ចឹម្កូន
ឬណងទាាំានបដងកើត្ទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលនិងដអាយកម្មករនិដយជិត្ណ លានភារកិចចណងទាាំទ្គ្ួសារអាចឈ្ប់
សទ្ាកណងទាាំទ្គ្ួសារដ្ៃើយត្បនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។

P.26

ការណែនាំពកាី រឧបត្ថម្ដភ ើម្បីទ្រទ្រង់ជវី ភាព
ិ ជ ជីវៈដោយឥត្គ្ិត្ថ្ងបៃ ដែដ រើ
កនុងករែីចង់ណសវងរកការងារដធ្វបើ ដែដ រើ ររួលការបែដុ ះប្ដលវជា
• ការបែដុ ះប្ដលវជាិ ជ ជីវៈសាធារែៈ(ការបែដុ ះប្ដល ល់អនកោម នការងារដធ្វើ)

ររួលានទ្ាក់ធានរ៉ា ប់រងោម នការងារដធ្វើបដែដ ើរដ ើយអាចររួលានការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈដោយឥត្គ្ិត្ថ្ងៃ
(ចាំ្យណត្ដលើថ្ងៃរិញដសៀវដៅជាដ ើម្តម្ជាក់ណសដងបុដ្ណះ) បដែដ ើរ។

P.27

• ការជួយបែដុ ះប្ដលអនកណសវងរកការងារ

ចាំដពាះអនកណសវងរកការងារដធ្វើណ លម្ិនានររួលទ្ាក់ធានរ៉ា ប់រងោម នការងារដធ្វើអាចររួលាននូវការបែដុ ះប្ដលវិជាជជី
វៈដោយឥត្គ្ិត្ថ្ងៃ(ចាំ្យណត្ដលើថ្ងៃរិញដសៀវដៅជាដ ើម្ជាក់ណសដងបុដ្ណះ) បដែដ ើរដ ើយកនុងករែីបាំដពញលកខែែឌ
ចាំាច់អាចររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចូលដរៀនចាំនួន10ម្ុ៉ឺនដយនកនុង១ណែ។

P.28

ដពលណ លទ្ត្វូ ការដពលដវលាដ ម្ើ បីដម្ើលណងទាាំកនូ

ការឈ្ប់បដ្តះអាសននថ្នសាលាបឋម្សិកាជាដ ើម្

• ងវិកាឧបត្ថម្ចភ ដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាក់ថ្នសាលាបឋម្សិកា（សទ្ាប់ាចស់អាជីវកម្ម）

•

ទ្សបដពលណ លសាលាបឋម្សិកាទ្ត្ូវានបិរជាបដ្តះអាសននចាំដពាះសិសេណ លដរៀនដៅសាលាដនះទ្ត្ូវការការដម្ើលណងទាាំពី「បុគ្គលិក
（អា្ពាាល）」 （ដោយម្ិនគ្ិត្ពីបុគ្គលិកដពញសិរធ.បុគ្គលិកម្ិនដពញសិរធ） ូដចនះដយើងនឹងដធ្វើការឧបត្ថម្ភ ល់ទ្កុម្ ុនណ លអនុ
ញ្ញ ត្ិដអាយបុគ្គលិកឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ（ដោយម្ិនគ្ិត្បញ្ចូលថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកទ្បចាំឆ្នដាំ យងដៅតម្ចាប់បរោា នការងារ）ដោយររួលាន
ទ្ាក់ដបៀវត្េរ៍（ររួលានទ្ាក់ឈ្នួលដពញ）។
ងវិកាទ្រទ្រង់ចដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាក់ថ្នសាលាបឋម្សិកា（ចាំដពាះអនកដធ្វកាើ រដ យើ យកកូនដៅដផ្ញរើ ដអាយដគ្ណងទាាំ）
ទ្សបដពលសាលាបឋម្សិកាឈ្ប់សទ្ាកចាំដពាះសិសេបឋម្ណ លទ្ត្ូវការដម្ើលការណងទាាំដនះ「បុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯង
ដ ើយយកកូនដៅដផ្ញើរ（អា្ពាាល）」ឧបត្ថម្ភងវិកាចាំដពាះថ្ងៃណ លម្ិនានដធ្វើអាជីវកម្ម។

• ឧបត្ថម្ភ ល់អកន ដទ្បទ្ើ ាស់ដសវអនកដម្ើលណងទាាំដកមងរបស់ទ្កុម្ នុ

ដោយសារណត្វរី ុសចម្ៃងកូរូ្ករែីសលាបឋម្សិកាទ្ត្ូវានឈ្ប់សទ្ាកជាបដ្ដះអាសនន អា្ពាាលទ្ត្ូវឈ្ប់សទ្ាកពី
ការងារនិងម្ិនអាចបនតដាងរុកកូនដៅកនុងសាលាានជាដ ើម្ទ្បសិនដទ្បើទ្ាស់ដសវកម្មអនកដម្ើលណងទាាំដកមងចាំដពាះចាំ្យទាាំងដនះនឹង
ទ្ត្ូវររួលានការឧបត្ថម្ភ។បុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯងក៏អាចដទ្បើទ្ាស់ដសវកម្មដនះានណ រ។

P.29

P.30

P.31

～32

បញ្ជីកណនៃងផ្ដលជ់ ូនដសវពិដទ្ោះដយបល់
ដ ើម្បីជយួ រក ដាំ ្ះទ្សាយចាំដពាះការទ្ពយួ ារម្ភរបស់ដលាកអនក
ដយើងានដរៀបចាំកណនៃងផ្ដលជ់ នូ ដសវពិដទ្ោះដយបល់ដផ្េងៗ។សូម្ម្កពិដទ្ោះដយបល់ជាម្ួយដយើងែញដុាំ ោយដសរី។

ចង់ពិដទ្ោះដយបល់សអដី ាំពកាី រងារ
• ហា ូដវីក(ハローワーク)【TEL:សូម្ទាក់រងដៅហា ូដវីកណ លដៅជិត្ដលាកអនក】
ចាំដពាះបុគ្គលណសវងរកការងារដធ្វើសូម្ដៅពិដទ្ោះដយបល់ជាម្ួយហា ូដវីកណ លដៅជិត្ដលាកអនក។ពត្៌ានដទ្ជើសដរីសបុគ្គលិកអាចដធ្វើការ
ណសវងរកានដៅកនុងដសវកម្មអុិនធ្៉ឺណែត្របស់ហា ូដវីក។ម្ាងវិញដរៀត្សដីអាំពីការណែនាំការងារ អាចរូរស័ពទម្កពិដទ្ោះដយបល់ាន។
ចាំដពាះបុគ្គលណ លានម្ក ល់ម្ជឈម្ែឌ លដ ើយទ្ត្ូវការររួលការឧបត្ថម្ភសដីអាំពីកណនៃងរស់ដៅ・ការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់ដៅដយើងក៏ររួល
ពិដទ្ោះដយបល់និងណែនាំទ្បព័នធឧបត្ថម្ភដផ្េងៗដរៀត្ជាដ ើម្។
ចង់ពិដទ្ោះដយបល់សអដី ាំពបី ញ្ា ការងារ（បញ្ឈប់ពកាី រងារ・ម្ិនបនតការងារ）
• ដសវកម្មពដិ ទ្ោះដយបល់ពដិ សសពីការងារជាដ ម្ើ 【TEL: សូម្ទាក់រងដៅកណនៃងផ្ដល់ដសវកម្មណ លដៅជិត្ដលាកអនក 】
ានបដងកើត្ 「ដសវកម្មពិដទ្ោះដយបល់ពិដសសពីការងារ」 ដៅកនុងនយកោា នការងារតម្ដែត្តទ្កុង។ររួលពិដទ្ោះដយបល់ពីការងារ ូចជា
បញ្ឈប់ពីការងារ ・ម្ិនបនតការងារ ・ងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារណ លប្ដលម្កពីការរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្។
ម្ាងវិញដរៀត្សទ្ាប់បុគ្គលណ លទ្ត្ូវានលុបដចលកនុងការចូលបដទ្ម្ើដធ្វើការងារនិងថ្ងៃចូលបដទ្ម្ើដធ្វើការងារទ្ត្ូវានដលើកដយើងានបដងកើត្
「 ដសវកម្មពិដទ្ោះដយបល់ពិដសស ល់និសិត្េដរើបណត្បញ្ចប់ការសិកាណ លទ្ត្ូវានលុបដចលកនុងការចូលបដទ្ម្ើការងារ」ដៅកនុងហា
ូដវីកទ្រទ្រង់និសិត្េណ លដរើបបញ្ចប់ការសិកា។អាចពិដទ្ោះដយបល់ានតម្រយៈរូរស័ពទដោយម្ិនចាំាច់ម្កដោយផ្អទល់។

ចង់ពិដទ្ោះដយបល់ពីសែុ ភាពផ្ៃូវចិត្ត
• ម្ជឈម្ែឌ លសុែាុ លភាពផ្ៃវូ ចិត្ជាត ដ ម្ើ 【TEL:សូម្ទាក់រងដៅម្ជឈម្ែឌ លណ លានដៅជិត្កណនៃងដលាកអនក】
ររួលពិដទ្ោះដយបល់ចាំដពាះអនកណ លានការទ្ពួយារម្ភ ដោយសារណត្កូរូ្ដធ្វើដអាយានការទ្ពួយារម្ភដគ្ងម្ិនលក់ ដស្តសតសកនុងការដម្ើល
ណងទាាំកូនតម្រយៈទ្គ្ូដពរយសុែភាព・អនកជាំនញណផ្នកសុែុាលភាពផ្ៃូវចិត្តជាដ ើម្ដោយដធ្វើការសាភ សន៍និងរូរស័ពទដៅ។
• ដគ្ រាំពរ័ សុែភាពផ្ៃវូ ចិត្「
ត ទ្ត្ដចៀកសាដ ប់ចត្ិ (ត こころの耳)」របស់អកន ដធ្វកាើ រ
ដយើងផ្ដល់ជូនពត្៌ានសដីអាំពីសុែភាពផ្ៃូវចិត្តដៅកណនៃងដធ្វើការងារ។ម្ាងវិញដរៀត្ដយើងររួលពិដទ្ោះដយបល់សដីអាំពីការទ្បឹកាសុែុាលភាព
ឧសា កម្មណ លាន ូចជាភាពម្ិនសុែសបាយថ្នសុែភាពផ្ៃូវចិត្តែូចសុែភាពដោយសារណត្ការដធ្វើការងារ ួសកាៃ ងាំ ពលកម្មជាដ ើម្
តម្រយៈអុីណម្លនិងរូរស័ពទ។

ចង់ពិដទ្ោះដយបល់សអដី ាំពDី Vអាំដពើ ងិ ាកនុងទ្គ្សា
ួ រនិងការទ្ពួយារម្ភកងនុ ការចិញ្ម្ចឹ កូន
• ពិដទ្ោះដយបល់ពីDVអាំដពើ ងិ ាកនុងទ្គ្សា
ួ រ【TEL:0570-0-55210】ពិដទ្ោះដយបល់អាំពD
ី Vអាំដពើ ងិ ាកនងុ ទ្គ្សា
ួ រ+ (បូក) 【TEL:0120279-889】

អាចដធ្វើការពិដទ្ោះអាំពីបញ្ា អាំដពើ ឹងា(DV) ពីស ព័រធជាដ ើម្ាន។រូរស័ពទពិដទ្ោះអាំពី DVនឹងទ្ត្ូវានភាជប់ដៅទ្ចក
ពិដទ្ោះណ លដៅជិត្បាំផ្ុត្។ការពិដទ្ោះអាំពី DV+ ានការដ្ៃើយត្ប24ដាងតម្រូរស័ពទឬតម្SNSឬណម្លផ្ងណ រ។
• ដលែរាំនក់រនាំ ងថ្នកណនៃងពិដទ្ោះដយបល់ទារក・កណនៃងពិដទ្ោះដយបល់ទារក ងិ ាដលើទារក
【TEL：កណនៃងពិដទ្ោះដយបល់ទារកណ លដៅជិត្ឬក៏កណនៃងពិដទ្ោះដយបល់ទារក ិងាដលើទារកដត្ម្កដលែ「189」 】
ដយើងររួលការពិដទ្ោះដយបល់តម្រយៈរូរស័ពទសដីពីការពិដទ្ោះដយបល់ ូចជាការទ្ពួយារម្ភកនុងការចិញ្ចឹម្កូនអាំដពើ ិងាជាដ ើម្។

ចង់ពិដទ្ោះដយបល់សអដី ាំពដី ពលណ លានអារម្មែ៍ថាជីវត្ិ លាំាកនិងការទ្ពយួ ារម្ភដផ្េងៗដរៀត្
• ប្ដញរូរស័ពបទ នទ ន់（ពិដទ្ោះដយបល់តម្រយៈរូរស័ពជាទ ដ ម្ើ ）【TEL:0120-279-338】
បុគ្គលណបប្ក៏ដោយការទ្ពួយារម្ភណបប្ក៏ដោយដយើងណសវងរកវិធ្ីសាទ្សតដោះទ្សាយទាាំងអស់ោន។
（ឧទា រែ៍ថ្នការពិដទ្ោះដយបល់）
・ដរឿងទ្ពួយារម្ភកនុងការរស់ដៅ・អនកណ លចង់ដអាយដគ្សាដ ប់អាំពីការទ្ពួយារម្ភ អនកណ លចង់ពិដទ្ោះអាំពD
ី Vអាំដពើ ិងាកនុងទ្គ្ួសារ・អាំដពើ
ិងាដលើផ្ៃូវដេរ
អនកណ លចង់ពិដទ្ោះដយបល់តម្រយៈភាសាបរដរស ជាដ ើម្
• ពិដទ្ោះដយបល់តម្រយៈSNS
ដយើងនឹងររួលពិដទ្ោះដយបល់ពីការទ្ពួយារម្ភតម្រយៈ SNS  ូចជាLINE Twitter Facebookជាដ ើម្និងតម្រយៈការដត្
រូរស័ពទដោយម្ិនគ្ិត្ពីអាយុនិងដេរ「ដៅដពលណ លានអារម្មែ៍ថាជីវិត្លាំាក」ជាដ ើម្។
-4-

ទ្ាក់ឧបត្ថម្ពភ ដិ សសានចាំននួ រឹកទ្ាក់ដសមោើ ន (ដៅបដ្តះអាសនន)
ជាំង៉ឺចម្ៃងវីរុសកូរូ្ជាណផ្នកម្ួយថ្នវិធានការដស ាកិចចបនទ ន់ ណ លជាយនតការសាម្ញ្ញម្ួយដយើងនឹងផ្តល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ10ម្ុ៉ឺនដយនកនុងម្នុសេាន ក់ដ ើម្បីឧបត្ថម្ភ
យងរ ័សនិងទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវ ល់ដស ាកិចចទ្គ្ួសារ។

សទ្ាប់បគ្ុ គលររួលានការឧបត្ថម្ភ
កាលបរិដចេរជាម្ូលោា ន(ថ្ងៃរី27ណែ4ឆ្ន2ាំ 020) ចាំដពាះអនកណ លានកក់ទ្តចូលកនុងបញ្ជីទ្បជាជន។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់

លកខែែឌ កនុងាន ក់ររួលាន 10ម្ុ៉ឺនដយន។

អនកណ លានសិររធ រួល
ដម្ទ្គ្ួសារានសិរធិជាអនកត្ាំ្ងររួលជាំនួសសាជិកទ្គ្ួសារ។

នីត្ិវិធ្ីោក់ពាកយដសនសើ នុាំ ងិ ការររួលទ្ាក់ឧបថម្ភ
ការោក់ពាកយដសនើសុាំទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ជាម្ូលោា នតម្រយៈវិធ្ី (1) និង (2)
ទ្ាប់ឧបត្ថម្ភជាដោលការែ៍សាម្ីែៃួនទ្ត្ូវដទ្បើទ្ាស់គ្ែនីធ្នោដ្ម ះររបស់សាម្ីែៃួនផ្អទល់ដ ើម្បីររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ។
※ដ ើម្បីការពារការរីករយោលថ្នការ្ៃង ដម្ដរគ្ទ្បសិនដបើម្ិនអាចដជៀសវងានគ្៉ឺអនុញ្ញត្ដអាយដធ្វើការោក់ពាកយដសនើសុាំនិងររួលទ្ាក់
ឧបត្ថម្ដភ ៅកណនៃងផ្ដល់ដសវកម្ម។
（1）វិធ្ដី សនើសុាំតម្រយៈការដផ្ញើរសាំបុទ្ត្
បាំដពញដលែគ្ែនីធ្នោរដ ើយភាជប់ជាម្ួយឯកសារចម្ៃងណ លបញ្ជ ក់ពីគ្ែនីធ្នោរនិងឯកសារបញ្ជ ក់ពីសាម្ីែៃួនចូលដៅកនុង
ពាកយដសនើសុាំណ លអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់នឹងដផ្ញើរដៅដអាយដៅតម្អាទ្សយ័ោានរបស់ដលាកអនកដ ើយដផ្ញើរម្កកាន់អាជាញធ្រវិញ។
（2）វិធ្ដី សនើសុាំតម្រយៈអុីនធ្៉ឺណែត្（អនកណ លានដលែទ្បចាំែៃួនអាចដទ្បើទ្ាស់ាន）ថ្ម្្ពូតរឺ (マイナポータル) បាំដពញដលែ
គ្ែនីធ្នោររួចរល់ដ ើយបញ្ជូលឯកសារបញ្ជ ក់គ្ែនីធ្នោរបនទ ប់ម្កដធ្វើការដសនើសុាំតម្ដអ ិចទ្ត្ូនិច(តម្រយៈការអនុវត្ត ត្ថ
ដលខ្នដអ ិចទ្ត្ូនិចឯកសារបញ្ជ ក់ពីសាម្ីែៃួនម្ិនទ្ត្ូវការដ ើយ)។

ថ្ងៃររួលពាកយដសនសើ នុាំ ិងថ្ងចៃ ប់ដផ្តម្ើ ផ្តលទ្់ ាក់ឧបថម្ភ
អនុម្័ត្ដោយអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់(ណផ្ាកដៅដលើដោលដៅថ្នវិធានការដស ាកិចចបនទ ន់ ដយើងានដោលបាំែងចប់ដផ្តើម្ផ្តល់ជូនទ្ាក់ឧបថម្ភដអាយឆ្ប់
រ ័សតម្អវីណ លអាចដធ្វើដៅាន)។
កាលបរិដចេរោក់ពាកយដសនើសុាំតម្រយៈការដផ្ញើរសាំបុទ្ត្កនុងរយៈដពល3ណែគ្ិត្ចប់ពីថ្ងៃចប់ដផ្ដើម្ដបើកររួលពាកយដសនើសុាំ។
i

និត្ិវធ្ិ ជាី ក់លាក់ថ្នការររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ សូម្ចូលដៅកាន់ដគ្ រាំព័ររបស់ទ្កសួងកិចចការថ្ផ្ទកនុងនិងរាំនក់រាំនង។

សតីអាំពីការសាកសួរពីពត្័ ាន
ដយើងានបដងកើត្ម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរស័ពទ
0120－260020

ដាងបដទ្ម្កាើ រ： ９：00～20：00
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ឆ្ាំន 2020ងវិកាឧបត្ថម្ភពដិ សសបដ្តះអាសននចដាំ ពាះទ្គ្ួសារណ លានកូនកនុងបនទកុ
ចាំដពាះទ្គ្ួសារណ លានកូនកនុងបនទុកណ លរងររួលឥរធិពលពីដរគ្ចម្ៃងវីរ៉ាុសកូរូ្ ណផ្នការឧបត្ថម្ភម្ួយណ លកាំពុងសវះណសវងគ្៉ឺការផ្តល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់
កុារ ល់ទ្គ្ួសារណ ល(អត្ថទ្បដយជន៍ដរៀងទាត្់កនុងការចិញ្ចឹម្កូន)នឹងររួលានបណនថម្ពីទ្ាក់ឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្តះអាសនន(ម្ ួយរយៈ)។

សទ្ាប់បគ្ុ គល
សទ្ាប់ណែ4ឆ្នាំ2020 (សទ្ាប់ណែ３ក៏បូករួម្បញ្ចូល) នឹងររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់កុារ ចាំដពាះទ្គ្ួសារណ លកាំពុងានររួល(អត្ថ
ទ្បដយជន៍ដរៀងទាត្់កនុងការចិញ្ចឹម្កូន)។
※លកខែែឌ ណ លអាចររួលានចាំដពាះកុារ ណ លានចប់កាំដែើត្ទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរី31ណែ３ឆ្ន2
ាំ 020និងរួម្បញ្ចូលកុារណ លចូលដរៀនថានក់កាំរិត្ម្ធ្យម្
សិកាណែ３ឆ្នាំ 2020 （សិសេងមីថានក់រី10）ក៏រប់បញ្ចូលណ រ។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ
កុារាន ក់ររួលាន１ម្ុ៉ឺនដយន
ថ្ងៃរី 31ណែ３ឆ្នាំ 2020 នឹងររួលានពីអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ។
※ សិសេងមីថានក់រ1
ី 0 នឹងររួលានពីអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ

លអនកសាន ក់ដៅគ្ិត្ទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរី29ណែ2ឆ្នាំ 2020។
※ចាំដពាះសិសេណ លបតូររីលាំដៅចប់ពីថ្ងៃរី 1ណែ4ឆ្នាំ 2020 សូម្ទាក់រងដៅអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ។

និត្ិវិធ្ថ្ី នការដសនសើ ុាំ
ជាដោលការែ៍ ម្ិនចាំាច់ដធ្វើការោក់ពាកយដសនើរសុាំដ ើយ។
អាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅនឹងជូន ាំែឹង ល់សិសេណ លទ្ត្ូវររួលានទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរី 31ណែ３ឆ្នាំ

2020

※ចាំដពាះបុគ្គលិករ

ា សូម្យកឯកសារបញ្ជ ក់របស់បុគ្គលណ លទ្ត្ូវររួលានការឧបថម្ភដៅតម្អងគភាពការងារ ដ ើយសាម្ីែៃួនជាអនកោក់ពាកយដសនើរសុាំដៅអាជាញធ្រដៅ
តម្ត្ាំបន់ណ លែៃួនសាន ក់ដៅ។

i

សាកសួរពីពត្៌ាន
.ទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរី31ណែ３ឆ្នាំ 2020（ ថ្ងៃរី29ណែ2ឆ្នាំ2020ម្ុននឹងកាៃយជាសិសេងមីថានក់រី10 ）ដសវកម្មបដទ្ម្ើដសវ
「ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្
ត ះអាសននចាំដពាះទ្គ្ួសារណ លានកូនកនុងបនទុក」ដៅអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ។
.អាំពីព័ត្៌ានរូដៅថ្នទ្បព័នធ
ម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរសពទទ្ាក់ឧបត្ថម្ពភ ដិ សសបដ្តះអាសននរបស់ការិយល័យគ្ែៈរ ម្ា ស្តនរតី រួលបនទកុ ណផ្នកទ្គ្សា
ួ រណ ល
ានកូនកនងុ បនទកុ
0120-271-381
ដាងររួល9:00 – 18:30 (ដលើកណលងថ្ងៃដៅរ៍អារិត្យនិងថ្ងៃបុែយ)
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ទ្ាក់ឧបត្ថម្ពភ ដិ សសបដ្ដះអាសននសទ្ាប់ទ្គ្សា
ួ រណ លានណត្ឪពុកឬាដ យដ ើយានចាំែូលទាប
ដធ្វើការផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្ដះអាសននដ ើម្បីជួយ ល់ការងយចុះថ្នទ្ាក់ចាំែូលនិងការដកើនដ ើងថ្ន
បនទុកកនុងការចិញ្ចឹម្កូនថ្នទ្គ្ួសារណ លានណត្ឪពុកឬាដ យដ ើយានទ្ាក់ចាំែូលទាបដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្
ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
បុគ្គលដោលដៅ
① អនកររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ច
ភ ិញ្ម្ចឹ កូនសទ្ាប់ណែ6 ឆ្នាំ2020
② អនកររួលានទ្ាក់ដសាធ្ននិវត្តន៍សាធារែៈដផ្េងៗដ ើយទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចញ្
ិ ម្ចឹ កូនសទ្ាប់ណែ6 ឆ្នាំ2020ទ្ត្ូវ
ានបញ្ឈប់ការផ្ដលទា់ ាំងទ្សងុ
③ អនកណ លររួលរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីដធ្វើដអាយ ិរញ្ញវត្ថុទ្គ្ួសារណទ្បទ្បួលខ្នៃាំងជាដ ើម្ ដ ើយ
ទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លកាៃយដៅជាានកាំរត្ិ ដសមនើ ងឹ អនកររួលយកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចញ្ិ ម្ចឹ កូន
ការផ្ដលន់ ងិ ដសនសើ ុាំ
បុគ្គលដោលដៅ①
ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភម្ូលោា ន

បុគ្គលដោលដៅ②
បុគ្គលដោលដៅ③
1ទ្គ្សា
ួ រ5ម្ុ៉ឺនដយន
※ ចាំដពាះកូនរី2 ត្ដៅកនុងកូន1នក់បកូ បណនថម្3ម្ុន៉ឺ ដយន

រឹកទ្ាក់ផ្ដល់

ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភបណនថម្

ដសនើសុាំ
ដពលផ្ដល់
រឹកទ្ាក់ផ្ដល់
ដសនើសុាំ
ដពលផ្ដល់

ម្ិនទ្ត្វូ ការ
អាំ ុងណែ8

ទ្ត្ូវការ

ដអាយានដលឿនតម្ណ លអាចដធ្វាើ ន
5ម្ុ៉ឺនដយន កនុងករែីចាំែូលងយចុះ

ទ្ត្ូវការ

ទ្ត្ូវការ

(ដពលទ្ត្ួត្ពិនិត្យសាថ នភាពជាក់ណសដងជាទ្បចាំ។ល។ )

－

ដអាយានដលឿនតម្ណ លអាចដធ្វាើ ន

វិធ្ីដសនសើ សុាំ ទ្ាប់បគ្ុ គលដោលដៅ②និង③
នីត្ិវធ្ិ ដី សនើសទ្ុាំ ាក់ឧបត្ថម្ភ
ទ្គ្ួសារណ ល សូម្ោក់ពាកយដសនើសុាំនិងឯកសារចាំា(1)
ច់ដៅទ្ចកររួលដេញៀវថ្នអាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ដោយផ្អទល់ឬដផ្ញើតម្ថ្ទ្បសែីយ៍។
ានណត្ឪពុក
(2) ដផ្ទរចូលគ្ែនីធ្នោរកាំែត្់
ឬាដ យ

※

ដធ្វើការផ្ដល់ដទ្កាយវិនិចេ័យដលើឯកសារោក់ជូនថាទ្ត្ឹម្ទ្ត្ូវតម្លកខែែឌ ។

អាជាញធ្រ
ដៅតម្
ត្ាំបន់

ចាំដពាះការសាកសួរព័ត្ា៌ ន】

i 【

 ចាំដពាះសាំែួររូដៅសូម្សាកសួរដៅម្ជឈម្ែឌ លផ្ដល់ពត្័ ា៌ នរួម្
0120ｰ400ｰ903

【

ចាំដពាះការដសនសើ 】
ុាំ

ដាងររួល ថ្ងៃដធ្វើការដាង9:00-18:00）

（

 សូម្អដញ្ជើញដៅកាន់ទ្ចកររួលដេញៀវ”ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភពិដសសបដ្ដះអាសននសទ្ាប់ទ្គ្ួសារណ លានណត្ឪពុកឬាដ យ”ថ្ន
អាជាញធ្រដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនករស់ដៅ។
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ម្ូលនិធ្ិត្ូចបនទ ន់・ងវកាិ ឧបត្ថម្រភ ូដៅ(ចាំ្យចញ្ិ ម្ចឹ ជវី ត្ិ )

ទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្តម្ដែត្តនីម្ួយៗ ដទ្កាម្ការររួលរងឥរធិពលពីដរគ្ចម្ៃងកូរូ្ ប្ដលដអាយានការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារឬក៏ាត្់បង់
ការងារជាដ ើម្អនកណ លានការទ្ពួយារម្ភចាំដពាះងវិការចាំ្យចិញ្ចឹម្ជីវិត្ដយើងានការអនុវត្តដអាយដទ្បើទ្ាស់កម្ចីពិដសស។

ម្ូលនិធ្ិត្ចូ បនទ ន់（អនកណ លទ្ត្វូ ការដ ម្ើ រុនម្ួយរយៈ［សទ្ាប់អកន ណ លឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ］）
នទ្ោអាសនននិងលាំាកកនុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពកនុងម្ួយរយៈដពលដយើងានផ្ដល់កម្ចីចាំនួនរឹកទ្ាក់បនតិចបនតួច។
សទ្ាប់បុគ្លគ ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្ ដយើងផ្តល់ទ្ាក់កម្ចីម្ួយចាំនួនត្ូច ល់ទ្គ្ួសារ្ណ លានជីវភាពលាំាកកនុងការទ្រទ្រង់
ជីវភាពរស់ដៅកនុងម្ួយរយៈដពលនទ្ោអាសនន ដោយសារណត្ទ្ាក់ចាំែូលងយចុះនិងាត្់បង់ការងារជាដ ើម្។
※ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសកូរូ្ទ្បសិនដបើទ្ាក់ចាំែូលងយចុះដទាះបីជាម្ិនឈ្ប់សទ្ាកពីការងារក៏ដោយក៏អាចដទ្បើទ្ាស់កម្ចីដនះានណ
20

រ។

※ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសកូរូ្ទ្បសិនដបើទ្ាក់ចាំែូលងយចុះដទាះបីជាម្ិនឈ្ប់សទ្ាកពីការងារក៏ដោយក៏អាចដទ្បើទ្ាស់កម្ចីដនះានណ
(
２
20

រ។

អត្ិបរាថ្នរឹកទ្ាក់កម្ចី

សាលាទ្ត្ូវានបិរចាំដពាះបុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯងករែីពិដសសអាចែចីានម្ិនដលើសពី ម្ុ៉ឺនដយន។
ករែីដផ្េងដរៀត្អាចែចីានម្ិនដលើសពី10ម្ុ៉ឺនដយន។
រយៈដពលពនារ
កនុងរយៈដពល１ឆ្នាំ
កម្ចីានការទ្ាក់・អនកធាន
ោម នការទ្ាក់・ម្ិនចាំាច់
រយៈដពលបង់រដំ លាះ
កនុងរយៈដពល２ឆ្នាំ
ងវិកាឧបត្ថម្រភ ដូ ៅ（អនកណ លទ្ត្វូ ការចាំាច់កងនុ ការកសាងជីវភាពដ ងើ វិញ［សទ្ាប់អកន ណ លាត្់បង់ការងារ］）
ដយើងនឹងផ្ដល់កម្ចីសទ្ាប់ចាំ្យទ្ត្ូវការចាំាច់កនុងការរស់ដៅរ ូត្ ល់ជីវភាពរស់ដៅានទ្បដសើរដ ើងវញិ ។
សទ្ាប់បុគ្លគ ទ្គ្ួសារណ លានភាពលាំាកកនុងការទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់ដៅដោយទ្ាក់ចាំែូលងយចុះនិងាត្់បង់ការងារជាដ ើម្ ដោយសារណត្ការ
ររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្។
អត្ិបរាថ្នរឹកទ្ាក់កម្ចី
រយៈដពលពនារ
រយៈដពលបង់រដំ លាះ

ដលើសពី នក់) កនុងម្ួយណែទ្ត្ឹម្ ម្ុ៉ឺនដយន
(អនកដៅលីវ)
កនុងម្ួយណែទ្ត្ឹម្ 15ម្ុ៉ឺនដយន (រយៈដពលកម្ច：
ី ទ្ត្ឹម្３ណែ)
កនុងរយៈដពល１ឆ្នាំ
កម្ចីានការទ្ាក់・អនកធាន
កនុងរយៈដពល10ឆ្នាំ
ោម នការទ្ាក់・ម្ិនចាំាច់

※１វិធានការពិដសសដលើកដនះដយើងានចាំ្ត្់ការងមីចាំដពាះរយៈដពលថ្នការបង់រំដលាះដោយអនុដទ្ោះដលើការបង់រំដលាះចាំដពាះទ្គ្ួសារណ លរួចផ្ុត្ពីពនធសានក់ដៅនិងទ្គ្ួសារណ លទ្ាក់ចាំែូលដៅណត្បនតងយចុះ។
※２ ាំបូងដយើងផ្តល់កម្ចីតម្រយៈម្ូលនិធ្ិត្ូចបនទ ន់ណ លរឹកទ្ាក់អត្ិបរា２０ម្ុ៉ឺនដយនបុណនតទ្បសិនដបើករែីទ្ាប់ចាំែូលដៅណត្បនតងយចុះកនុងករែីដនះអាចដធ្វើរការែចីបណនថម្ដរៀត្ពីងវិការឧបត្ថម្ភរូដៅចាំដពាះណត្
ទ្កុម្ទ្គ្ួសារណ លានសាជិកចប់ព２
ី នក់ដ ើងណ លអាចែចីាន２０ម្ុ៉ឺនដយនកនុងរយៈដពល３ណែ។ （អត្ិបរា８０ម្ុ៉ឺនដយន）

និត្ិវិធ្ីថ្នការោក់ពាកយដសនើសុាំទ្ាក់កម្ចី

អនកដសនើសុាំ

ោក់ពាកយ

អាជាញធ្រម្ូលោា នថ្នទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្
ឬក៏ស ជីពការងារ

ដផ្ញើរ

ទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្ដែត្តទ្កុង

ររួលពាកយដសនើសុាំដៅស ជីពការងារនិងការិយល័យថ្ទ្បសែីយ៍គ្៉ឺសទ្ាប់ណត្ម្ូលនិធ្ិត្ូចបនទ ន់បុដ្ណះ
ចាំដពាះងវិកាឧបត្ថម្ភរូដៅសូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្ថ្នអាជាញធ្រតម្ត្ាំបន់ណ លអនករស់ដៅ។
※

អនុម្័ត្ដអាយែច・
ី ដផ្ញើរទ្ាក់
i

●សាកសួរពត្៌ានរូដៅម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរស័ពពទ ដិ ទ្ោះដយបល់
0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～21:00（រួម្ទាាំងដៅរ៍អារិត្យ・បុែយជាត្ិ）
●ចាំដពាះដគ្ រាំពរ័ បដងកត្ើ ដ ងើ ពិដសសសទ្ាប់ការឧបត្ថម្ជភ វី ភាព(ឥែទានពិដសស) គ្៉ឺានដៅរីដនះ
 ការោក់ពាកយដសនសើ ដុាំ ៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅតម្រយៈអាជាញធ្រម្ូលោា នថ្នទ្កម្ុ ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្ឬក៏ស ជីពការងារ។

※ ការោក់ពាកយដសនើសុាំតម្រយៈការដផ្ញើរសាំបុទ្ត្ក៏ានណ រ។

※ដគ្ រាំព័រទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្តម្ដែត្តទ្កុង“ត្ភាជប់”ឬ“តរងអាជាញធ្រម្ូលោា នថ្នទ្កុម្ទ្បឹកាសុែុាលភាពសងគម្（បញ្ជីដ្ម ះ）”ានបដងាាះដៅតម្ដគ្ រាំព័រអាជាញធ្រ។
សូម្ពិនិត្យដម្ើលQRកូ ខ្នងសាដ ាំករែីដបើោមនបដងាាះដគ្ រាំព័រសូម្ណសវងរកកនុងទ្បព័នធអុិនធ្៉ឺណែត្។

ងវិកាឧបត្ថម្បភ នតនរិ នតរភាព
ដោយសារណត្ការរីករលោលថ្នវីរុសចម្ៃងកូរូ្ ជាពិដសសចាំដពាះាច ស់អាជីវកម្មណ លររួលរងឥរធិពលខ្នៃងាំ ដ ើម្បីទ្រទ្រង់បនតអាជីវកម្មនិងការចប់ដផ្ដើម្ដ ើង
វិញដយើងានការអនុវត្តផ្ដល់ងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ាប់អាជីវកម្មទ្គ្ប់ធ្ុនយកដៅដទ្បើទ្ាស់ានយងរូលាំរូលាយ។

សទ្ាប់បគ្ុ គលណ លររួលានការឧបត្ថម្ភ
○ ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្
ចាំដពាះអនកណ លានចាំែូលអាជីវកម្មធាៃក់ចុះជាង50％ដបើដទ្បៀបដធ្ៀបដៅនឹងឆ្នាំម្ុន
※ស

ទ្ោសខ្ននត្ម្ធ្យម្ស ទ្ោសត្ូចឬម្ធ្យម្អាជីវកម្មខ្ននត្ត្ូចនិងអាជីវកម្មឯកបុគ្លគ រួម្ទាាំងអនកដធ្វកាើ រជាFreelance
ផ្ងគ្៉ឺជាដោលដៅដលើកណលងណត្ស ទ្ោសខ្ននត្ធ្ាំណ លានដ ើម្រុនដលើសពី1ពាន់លានដយន។ដលើសពីដនះនីត្ិបគ្ុ លគ ដទ្ៅពី
ស ទ្ោស ចូ ជាសាជីវកម្មដវជជសាស្តសត សាជីវកម្មកសិកម្មអងគការ NPOជាដ ើម្ក៏ជាដោលដៅផ្ងណ រ។

ចាំនួនងវកាិ ឧបត្ថម្ភ
សាជីវកម្ម200ម្ុ៉ឺនដយន អាជីវកម្មឯកបុគ្គល100ម្ុ៉ឺនដយន
កាំែត្់សាគ ល់ ទ្ាក់ចាំែូលឆ្នាំម្នុ កនងុ រយៈដពល1ឆ្នគ្ាំ ៉ឺជាណ នកាំកែត្់ថ្នចាំននួ ទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លណ លងយចុះ）

（

វិធ្ីសាទ្សតគ្ែនចាំែូលងយចុះ
ចាំែូលសរុបឆ្នាំម្ុន（ចាំែូលអាជីវកម្ម）ー（ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងឆ្នាំម្នុ ណែ ណ ល▲50%ថ្នចាំែូលទ្បចាំណែ×ចាំនួន12ណែ）

i

ម្ជឈម្ែឌ លផ្ដល់ព័ត្៌ានរួម្ថ្នកម្មវិធ្ីងវិកាឧបត្ថម្ភនិរនតរភាព
ដលែភាជប់ផ្អទល់៖ 0120ｰ115ｰ570 ដលែសទ្ាប់រូរស័ពទ IP៖03‐6831‐0613
ដាងររួល ៖ ដាង8:30នរី- ដាង19:00នរី
※ណែ6 (ដរៀងរល់ថ្ងៃ) ណែ7 ល់ណែ12 (ដលើកណលងថ្ងៃដៅរ៍)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

ដវបសាយដសនសើ 】ុាំ
ដគ្ រាំព័ររបស់រ ាាលថ្ន”ងវិកាឧបត្ថម្ភនិរនតរភាព”
【

https://www.jizokuka-kyufu.jp

វិធ្ីដសនសើ ុាំ និងសាំែួរសួរញឹកញាប់។ល។】
អាចដម្ើលានតម្ដគ្ រាំព័ររ ាាលខ្នងដលើឬដគ្ រាំព័ររបស់ទ្កសួងដស ាកិចចនិងឧសា កម្ម។
ដគ្ រាំព័ររបស់ទ្កសួងដស ាកិចចនិងឧសា កម្ម (ងវិកាឧបត្ថម្ភនិរនតរភាព)
【

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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ទ្ាក់ឧបត្ថម្ជភ នាំ យួ ថ្ងឈ្
ៃ លនួ ផ្ទះ
ផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ល់អាជីវកម្មណ លជួលរីតាំង ”ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភជាំនួយថ្ងៃឈ្នួលផ្ទះ”កនុងដោលបាំែងកាត្់បនថយ
បនទុកថ្ងៃឈ្នួល ីឬផ្ទះ(ថ្ងៃជួល) ដ ើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មណ លរងផ្លបះពាល់ដោយការងយចុះថ្នការលក់
ដោយសារការបនតរយៈដពលថ្នការទ្បកាសអាសនននទ្ោអាសននដៅណែ5 ជាដ ើម្ដអាយអាចបនតអាជីវកម្មត្ដៅ
ដរៀត្ាន។
បុគ្គលដោលដៅផ្ដល់
ផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ល់អាជីវកម្មណ លជួលរីតាំងណ លជាស ទ្ោសកាំរិត្ម្ធ្យម្ស ទ្ោសខ្ននត្ត្ូច
ឬម្ធ្យម្អាជីវកម្មខ្ននត្ត្ូចឬអាជីវកម្មឯកបុគ្គលជាដ ើម្ណ លបាំដពញលកខែែឌ ្ម្ួយកនុងចាំដ្ម្ខ្នងដទ្កាម្
ដៅចដនៃ ះណែ5-ណែ12ថ្នឆ្នាំដនះ។
①រឹកទ្ាក់លក់កនុង1ណែ្ម្ួយងយចុះដលើសពី50%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងណែ ណ លថ្នឆ្នាំម្ុន
②រឹកទ្ាក់លក់រយៈដពល3ណែជាប់ោនងយចុះដលើសពី30%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងណែ ណ លថ្នឆ្នាំម្ុន
រឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ និងភាគ្រយឧបត្ថម្ភ
ផ្ដល់នូវរឹកទ្ាក់ានរាំ ាំដសមើនឹងរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចាំនួន6ណែដោយណផ្ាកដលើរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ(រឹកទ្ាក់ទ្បចាំណែ) ានម្កពីការ
គ្ែនដៅតម្ថ្ងៃឈ្នួល(ទ្បចាំណែ) ណ លានបង់នដពលងមីៗដៅដពលដសនើសុាំ។
រឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ

ទ្បចាំណែ）

（

រឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ

ចាំដពាះនីត្ិបុគ្លគ ៖កនុង1ណែ＞

＜

ទ្បចាំណែ）

（

（រឹកទ្ាក់កាំែត្់）

（រឹកទ្ាក់កាំែត្់）

ម្ុ៉ឺនដយន

100

50

ភាគ្រយឧបត្ថម្ភ1/3
ភាគ្រយឧបត្ថម្ភ 2/3
75 ម្ុ៉ឺនដយន

225 ម្ុ៉ឺនដយន

ទ្បចាំណែ）

（

ភាគ្រយឧបត្ថម្ភ 1/3
ភាគ្រយឧបត្ថម្ភ 2/3

ទ្ាក់ឈ្នួលបង់

⇒ចាំដពាះនីត្ិបុគ្ល
គ ចាំនួនអត្ិបរា 600ម្ុ៉ឺនដយន
i

ម្ុ៉ឺនដយន

25ម្ុ៉ឺនដយន

50万円

0

ចាំដពាះអាជីវកម្មឯកបុគ្លគ ៖កនុង1ណែ ＞

＜

0

37.5 ម្ុ៉ឺនដយន

ទ្ាក់ឈ្នួលបង់
112.5 ម្ុ៉ឺនដយន （

ទ្បចាំណែ）

⇒ចាំដពាះអាជីវកម្មឯកបុគ្ល
គ ចាំនួនអត្ិបរា300ម្ុន៉ឺ ដយន

ការសាកសួរព័ត្ា៌ នសូម្ទាក់រងដៅ”ម្ជឈម្ែឌ លផ្ដល់ពត្័ ា៌ នរួម្អាំពទ្ី ាក់ឧបត្ថម្ជភ នាំ យួ ថ្ងឈ្
ៃ លនួ ផ្ទះ ”
ដលែរូរស័ពទ ：0120-653-930
ដាងររួលជាដ ើម្：8:30-19:00（ថ្ងដៃ ធ្វើការដៅរ៍អារិត្យថ្ងៃបុែយ）
ដគ្អាចដម្ើលការជូន ែ
ាំ ងឹ អាំពទ្ី ាក់ឧបត្ថម្ជភ នាំ យួ ថ្ងឈ្
ៃ លនួ ផ្ទះានតម្ដគ្ រាំពរ័ របស់ទ្កសួងដស កា ចិ នច ងិ ឧសា កម្ម។
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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ឥែទានពិដសសសទ្ាប់ដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមផ្ី ដលដ់ ោយទ្កម្ុ ុន ិរញ្ញវត្ថជុ
បុននិងទ្កម្ុ នុ រិ ញ្ញវត្ថអុ ុគ្្
ី វ៉ា។ល។
ផ្ដល់ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់និងោម នទ្រពយបញ្ច ាំ ល់ាចស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គលរួម្ទាាំងអនកដធ្វើការជា Freelance ណ លាន
លកខែៈជាអាជីវកម្មជាដ ើម្ដ ើយអាជីវម្មាន ុនោបដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
ផ្ដល់ការោាំទ្រ ល់ការផ្គត្់ផ្គង់សាច់ទ្ាក់សទ្ាប់អាជីវកម្មណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់តម្រយៈការដទ្បើទ្ាស់ទ្បព័នធ ”ឥែទានពិដសស
សទ្ាប់ដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្”និង“ទ្បព័នធផ្គត្់ផ្គង់ការទ្ាក់ពិដសស”រួម្ោន ។
ចប់ពីណែ7 ត្ដៅានការពទ្ងីករាំ ាំរឹកទ្ាក់ឥែទានកាំែត្់និងរាំ ាំរឹកទ្ាក់បញ្ចុះការទ្ាក់កាំែត្់។

ឥែទានពិដសសសទ្ាប់ដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងមី

▶ អនុវត្តការបញ្ចុះការទ្ាក់ម្កទ្ត្ឹម្0.9% ូចៗោន សទ្ាប់រយៈដពល3ឆ្នរាំ ប់ចប់ពីដពលររួលឥែទានដោយម្ិនចាំាច់ពឹងណផ្ាកដលើភាពគ្ួរ
ដអាយដជឿជាក់ឬទ្រពយបញ្ច ាំ ដៅដអាយអាជីវកម្ម(រួម្ទាាំងអនកដធ្វើការងារ Freelance ណ លានលកខែៈជាអាជីវកម្មផ្ង) ណ លរងការធាៃក់ចុះ
ថ្នលរធផ្លអាជីវកម្មដៅទ្ោដនះ(រឹកទ្ាក់លក់រយៈដពល1ណែចុងដទ្កាយានការងយចុះដលើសពី5%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងអាំ ុងដពល ូចោន ថ្នឆ្នម្ាំ ុន
ឬ២ឆ្នម្ាំ ុន) ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
ាច ស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គល(ចាំដពាះណត្ខ្ននត្ត្ូចរួម្ទាាំងការងារ Freelance ណ លានលកខែៈអាជីវកម្មផ្ង)នឹងររួលានការដ្ៃើយត្បយងបត្់ណបនផ្ង
ណ រដោយទ្ោន់ណត្ពនយល់ពីផ្លបះពាល់ថ្នអាជីវកម្មតម្សភាពជាក់ណសដង។
ដោលបាំែងថ្នការដទ្បទ្ើ ាស់សាច់ទ្ាក់｜ទ្ាក់សទ្ាប់ទ្បត្ិបត្តិការទ្ាក់សទ្ាប់ឧបករែ៍
ទ្រពយបញ្ច ាំ｜ោម នទ្រពយបញ្ច ាំ
※

រយៈដពលថ្នឥែទាន｜ឧបករែ៍ដទ្កាម្20ឆ្នាំ ទ្បត្ិបត្តិការដទ្កាម្15ឆ្នាំ រួម្ទាាំងរយៈដពលពនារ｜ដទ្កាម្5ឆ្នាំ
រឹកទ្ាក់ឥែទានកាំែត្់（ទ្កបែែឌ ដោយណ ក）｜សាជីវកម្មត្ូចនិងម្ធ្យម្ Shoko Chukin 600 លានដយន（ម្ុនដពលពទ្ងីក300 លានដយន)
សាជីវកម្មសទ្ាប់ទ្បជាជន 8,000ម្ុ៉ឺនដយន（ ម្ុនដពលពទ្ងីក6,000ម្ុ៉ឺនដយន ）
ការទ្ាក់｜ ការទ្ាក់ដោល 3ឆ្នាំ ាំបូង ▲0.9% ការទ្ាក់ដោលចប់ពីឆ្នរាំ ី4ត្ដៅ
（រាំ ាំរឹកទ្ាក់បញ្ចុះការទ្ាក់កាំែត្់៖សាជីវកម្មត្ូចនិងម្ធ្យម្ Shoko Chukin 200 លានដយន（ម្ុនដពលពទ្ងីក100 លានដយន）
សាជីវកម្មសទ្ាប់ទ្បជាជន 4,000 ម្ុ៉ឺនដយន （ ម្ុនដពលពទ្ងីក3,000 ម្ុ៉ឺនដយន ））
i

ការពិដទ្ោះដៅថ្ងដៃ ធ្វកាើ រ

ដលែរូរស័ពទពិដទ្ោះថ្នទ្កុម្ នុ ិរញ្ញវត្ថុជបុន：0120-154-505 ទ្ចកពិដទ្ោះថ្នShoko Chukin：0120-542-711
ដលែរូរស័ពទពិដទ្ោះថ្នទ្កុម្ នុ ិរញ្ញវត្ថុអុគ្ី្វ៉ា ：0120-981-827

ការពិដទ្ោះថ្ងដៃ ៅរ៍អារិត្យនិងថ្ងបៃ ែ
ុ យ

ទ្កុម្ នុ រិ ញ្ញវត្ថុជបុន៖ 0120-112476（សាជីវកម្មជីវភាពទ្បជាជន）0120-327790（សាជីវកម្មត្ូចនិងម្ធ្យម្）
ទ្កុម្ នុ រិ ញ្ញវត្ថុអុគ្ី្វ៉ា ៖ 0120-981-827 ទ្ចកពិដទ្ោះថ្នShoko Chukin៖ 0120-542-711

ទ្បព័នធផ្ត្គ ផ្់ គងកា់ រទ្ាក់ពដិ សស
ម្ិនទាន់ររួលពាកយដសនសើ ដុាំ ៅដ យើ ។ដយើងនឹងដធ្វើការផ្េពវផ្ាយដអាយានឆ្ប់រ ័សដៅដពលណ ល
i
ដសចកដីលាំអិត្ទ្ត្ូវានសដទ្ម្ច។
▶ អនុវត្តការោាំទ្រការផ្គត្់ផ្គង់សាច់ទ្ាក់តម្រយៈការផ្គត្់ផ្គង់ការទ្ាក់ដៅ ល់ាចស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គល(រួម្ទាាំងការងារ
Freelance ណ លានលកខែៈអាជីវកម្មផ្ងណ រ) ណ លានររួល“ឥែទានពិដសសសទ្ាប់ដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី”
របស់ទ្កុម្ ុន ិរញ្ញវត្ថុជបុនជាដ ើម្។
រយៈដពលផ្គត្ផ្់ ងគ កា់ រទ្ាក់｜3ឆ្នាំ ាំបូងដទ្កាយដពលររួលឥែទាន
រ៉ឺកទ្ាក់អត្ិបរាថ្នការទ្ាក់ផ្ត្គ ផ្់ ងគ ｜
់ សាជីវកម្មត្ូចនិងម្ធ្យម្ Shoko Chukin 2រយលានសាជីវកម្មសទ្ាប់ទ្បជាជន 4,000 ម្ុ៉ឺនដយន
i

ទ្ចកពិដទ្ោះ រិ ញ្ញវត្ថសុ ទ្ាប់ស ទ្ោសត្ូចនិងម្ធ្យម្
0570－783183（ថ្ងៃដធ្វើការនិងថ្ងៃបុែយ 9:00-19:00）
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ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់នងិ ោម នទ្រពយបញ្ច ាំផ្លដ ដ់ ោយសាថ ប័ន ិរញ្ញវត្ថឯុ កជន
សាថ ប័ន ិរញ្ញវត្ថុឯកជនក៏ពទ្ងីកការផ្ដល់ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់※ោម នទ្រពយបញ្ច ាំអាចពនារដពលានរ ូត្ ល់5ឆ្នាំ
ដោយដទ្បើទ្ាស់ទ្បព័នធផ្ដល់ឥែទានរបស់ដែត្តទ្កុងជាដ ើម្។រនទឹម្នឹងដនះដធ្វើដអាយថ្ងៃធានឥែទានដៅសល់ពាក់ក្ដលឬដៅសល់សូ
នយ។ដៅដពលណ លការដរៀបចាំរបស់រ ាាលនិម្ួយៗានរួចរល់នឹងពទ្ងីកទ្ពាំណ នកាំែត្់ថ្នរាំ ាំឥែទាន។
ដៅដែត្តទ្កុងែៃះដគ្ត្ទ្ម្ូវដអាយអាជីវកម្មបង់ថ្ងៃការទ្ាក់សិនដ ើយតម្រយៈការបង់ទ្ត្ ប់សងដៅអាជីវកម្មវិញតម្ដទ្កាយ
គ្៉ឺជាទ្បព័នធណ លជាក់ណសដងបនទុកការទ្ាក់គ្៉ឺោមនដ ើយ។
※

ឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់នងិ ោម នទ្រពយបញ្ច ាំផ្លដ ដ់ ោយសាថ ប័ន រិ ញ្ញវត្ថុឯកជន
【លកខែែឌ ដោលដៅ】

តម្រយៈទ្បព័នធផ្ដល់ឥែទានដោយរ ាាលដែត្តទ្កងុ ជាដ ើម្ដោយានជាំនួយពីរ ាកនុងករែីណ លដគ្ដទ្បើទ្ាស់ទ្បព័នធ្ម្ួយកនុង
ចាំដ្ម្ទ្បព័នធធានរ៉ា ប់រងសងគម្ដលែ4 ឬដលែ5 និងទ្បព័នធធានរ៉ា ប់រងទាក់រងនឹងវិបត្តិកនុងករែីបាំដពញលកខែែឌ ខ្នងដទ្កាម្ដគ្
អាចររួលានការដលើកណលងថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងនិងការទ្ាក់។
កនុងករែីានភាពបនទ ន់ដលើការផ្គត្់ផ្គង់សាច់ទ្ាក់ ាំបូងសូម្ដទ្បើទ្ាស់កម្ចីរយៈដពលែៃីពីសាថប័ន ិរញ្ញវត្ថុឯកជនសិនណ លកម្ចីរយៈដពលែៃីដនះក៏ាន
ករែីែៃះអាចបដូរដៅជាឥែទានណ លជាក់ណសដងោម នការទ្ាក់ានផ្ងណ រ។ដសចកដីលាំអិត្សូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយសាថ ប័ន ិរញ្ញវត្ថុនិម្ួយៗ។
រឹកទ្ាក់លក់▲5％
រឹកទ្ាក់លក់▲15％
※

ាច ស់អាជីវកម្មឯកបុគ្គល

ោម នថ្ងៃធានឥែទាននិងោម នការទ្ាក់

（ចាំដពាះណត្ខ្ននត្ត្ូចរួម្ទាាំងការងារFreelance
ណ លានលកខែៈអាជីវកម្មផ្ង）

អាជីវកម្មត្ូចនិងម្ធ្យម្
（ដទ្ៅពីខ្នងដលើ）

【រាំ

ាំរឹកទ្ាក់ឥែទានកាំែត្់】

ថ្ងៃធាន1/2

ោម នថ្ងៃធាននិងោម នការទ្ាក់

4,000ម្ុ៉ឺនដយន（ម្ុនពទ្ងីក3,000

ម្ុ៉ឺនដយន）
※រឹកទ្ាក់ធានបណនថម្ដកើត្ដ ើងដោយសារការបដូរលកខែែឌ គ្៉ឺជាបនទុករបស់អាជីវកម្ម។

【រយៈដពលផ្ដលជ់ នាំ យ
ួ 】 ចាំដពាះរឹកទ្ាក់ធានគ្៉ឺសទ្ាប់រយៈដពលឥែទានទាាំងម្ូលចាំដពាះជាំនួយការទ្ាក់គ្៉ឺសទ្ាប់ 3ឆ្នាំ ាំបូងថ្នឥែទាន
【អាំ ុងដពលថ្នឥែទាន】 កនុងចដនៃ ះ10ឆ្នាំ 【រួម្ទាាំងរយៈដពលពនារ】 រ ូត្ ល់5ឆ្នាំ
【ទ្រពយបញ្ច ាំ】 ោម នទ្រពយបញ្ច ាំ
【អនកធាន】 កនុងករែីអនកត្ាំ្ងបាំដពញលកខែែឌ កាំែត្់ម្ួយ (①ណបងណចកនីត្ិបុគ្គលនិងរូបវនតបុគ្គល②ទ្រពយដលើសបាំែុល) គ្៉ឺម្ិនចាំាច់ដ ើយ(អនក

ធានអម្ជាម្ួយអនកត្ាំ្ងជាដោលការែ៍ម្ិនចាំាច់)

【ការដផ្ទរឥែទានានទ្សាប់】

ចាំដពាះឥែទានានទ្សាប់ណ លានការធានឥែទានកនុងករែីបាំដពញលកខែែឌ ដោលដៅដគ្អាចដផ្ទរដៅជាឥែទានណ លជាក់
ណសដងោម នការទ្ាក់ានដោយដទ្បើទ្បព័នធផ្ដល់ឥែទានដនះ។
i

 【សាកសួរព័ត្ា
៌ នតម្រយៈ】

ទ្ចកពិដទ្ោះ ិរញ្ញវត្ថុសទ្ាប់ស ទ្ោសត្ូចនិងម្ធ្យម្ 0570ｰ783183
※ថ្ងៃដធ្វើការថ្ងៃដៅរ៍អារិត្យថ្ងៃបុែយដាង9:00នរី- 19:00នរី
※ចាំដពាះការពិដទ្ោះនិងការដសនើសុាំសូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយសាថ ប័ន ិរញ្ញវត្ថុថ្ គ្ូឬសាថ ប័នដៅណកបរកណនៃងអនក។
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ការពនារថ្ងៃបង់ដសវធានរ៉ាប់រង់សងគម្①
វិធានការពិដសសថ្នទ្បព័នពធ នារដពលបង់ថ្ងធាៃ នរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សែុ ាុ លភាព។ល។
ចាំដពាះាច ស់អាជីវកម្មណ លានាត្់បង់ចាំែូលដទ្ចើនទាក់រងនឹងអាជីវកម្មជាដ ើម្ដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុ
សកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីអាចររួលានការពនារដពលបង់ថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពនិងថ្ងៃធាន
រ៉ាប់រងការងារជាដ ើម្ានជាពិដសសសទ្ាប់រយៈដពល1ឆ្នាំតម្រយៈការដសនើសុាំ។
【បុគ្គលដោលដៅ】

ាច ស់អាជីវកម្មណ លកនុងទ្ោដនះានផ្លវិាកកនុងការបង់ដោយសារចាំែូលទាក់រងនឹងអាជីវកម្មជាដ ើម្ថ្នកាំ ុងដពល្ម្ួយ
(ដលើសពី1ណែ) ចប់ពីណែ2 ឆ្នាំ2020 ានធាៃក់ចះុ ដលើសពីទ្បណ ល20%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងរយៈដពល ចូ ោន ថ្នឆ្នាំម្នុ ដោយសាររង
ឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
【ែៃឹម្សារ】
ការពនារដពលបង់ថ្ងធាៃ នរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តនស៍ ែុ ាុ លភាពជាដ ម្ើ រយៈដពល1ឆ្នាំ។
ម្ិនទ្ត្វូ ការទ្រពយបញ្ច ាំ។ថ្ងៃពនារដពលទ្ត្វូ ានដលើកណលង។
※

ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពជាដ ើម្ណ លកាលកាំែត្់ទ្ត្ូវបង់ានចប់ពីថ្ងៃរី1 ណែ2 ឆ្នាំ2020 រ ូត្ ល់ថ្ងៃរ1ី ណែ2 ឆ្នាំ2021 គ្៉ឺជាដោលដៅ។

ដ ើម្បីដទ្បើទ្ាស់វិធានការពិដសសថ្នទ្បព័នធពនារដពលបង់ថ្ងៃសូម្ោក់ពាកយដសនើសុាំដៅការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍។សទ្ាប់ដសចកដី
លាំអិត្សូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍ណ លដៅណកបរកណនៃងអនកបាំផ្ុត្។ចាំដពាះសាំែួររូដៅទាក់រងនឹងទ្បព័នធពនារ
ដពលបង់ថ្ងៃដយើងក៏ានររួលដៅទ្ចកពិដទ្ោះអាំពីការពនារដពលបង់ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពផ្ងណ រ។
ចាំដពាះពាកយដសនើសុាំដគ្អាចទាញយកពីដគ្ រាំព័ររបស់អងគភាពដសាធ្ននិវត្តន៍ជបុនាន។
※

ចាំដពាះការសាកសួរព័ត្៌ានទាក់រងនឹងថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងសុែភាពអនកណ លចូលជាម្ួយសាគ្ម្ធានរ៉ា ប់រងសុែភាពជបុនសូម្ទាក់រងដៅ
ការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍ អនកណ លចូលជាម្ួយស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាពសូម្ទាក់រងដៅស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាព។
※ ចាំដពាះការសាកសួរព័ត្៌ានទាក់រងនឹងថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងការងារសូម្ទាក់រងដៅការិយល័យការងារថ្នដែត្តទ្កុង។
ដៅដពលណ លការពនារដពលទ្ត្ូវានររួលសាគ ល់ “លិែិត្ជូន ែ
ាំ ងឹ អាំពកាី រអនុញ្ញត្ដលើការពនារដពលបង់(វធាិ នការពិដសស)”នឹងទ្ត្ូវានដផ្ញើម្ក។
ដៅកនុង“លិែិត្ជូន ែ
ាំ ងឹ អាំពកាី រអនុញ្ញត្ដលើការពនារដពលបង់(វធាិ នការពិដសស)” ដនះានណចងនូវែៃម្ឹ សារថា“អនុវត្តការពនារការបង់តម្ាទ្តរី
3 ថ្នចាប់សពដី វី ិធានការពិដសសបដ្ដះអាសននដោយសារកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងម”ី ។
※ ដៅកនុងអាំ ុងដពលថ្នការពនារកនុងករែីររួលាន“លិែិត្បញ្ជ ក់ការបង់” គ្៉ឺានណចងនូវែៃឹម្សារថា“អនុវត្តការពនារការបង់តម្ាទ្តរី3 ថ្ន
ចាប់សដីពីវិធានការពិដសសបដ្ដះអាសននដោយសារកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងម”ី ។
※

i

កនុងករែីានផ្លវិាកដៅទ្ោដនះកនុងការបង់ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុស
កូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីដទ្ៅពីវិធានការពិដសសពនារដពលបង់ ូចខ្នងដលើក៏ានវិធ្ីបង់តម្ ាំ្ក់កាល(“ការពនារដពលបរិវត្តន៍”
និង“ការពនារដពលបង់”)ផ្ងណ រសូម្ពិដទ្ោះតម្កណនៃងទាក់រងខ្នងដលើ។

សាកសួរព័ត្ា៌ នតម្រយៈ

●

ការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍ណ លដៅណកបរកណនៃងអនកបាំផ្ុត្（URL ខ្នងដទ្កាម្ឬ QR កូ ខ្នងសាដ ）
ាំ
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

ទ្ចកពិដទ្ោះអាំពីការពនារដពលបង់ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាព(URLខ្នងដទ្កាម្)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html
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ការពនារថ្ងៃបង់ដសវធានរ៉ាប់រង់សងគម្②
ធានរ៉ាប់រងសុែភាពទ្បជាជនដសាធ្ននវិ ត្តនទ្៍ បជាជនការកាត្់បនថយដលើទ្បព័នដធ វជជសាស្តសសត ទ្ាប់ចស់ជរ
និង(ពនធ)ធានរ៉ាប់រងការណងទាាំជាដ ម្ើ 
ការររួលឥរធិពលពីវីរ៉ាុសចម្ៃងកូរូ្ដធ្វើដអាយចាំែូលងយចុះកនុងម្ួយទ្ោ ចាំដពាះអនកទាងាំ ដនះទ្ត្ូវានអនុញ្ញត្កនុងការបញ្ចុះថ្ងៃ(ពនធ)ឬក៏ពនារ
កនុងការបង់ធានរ៉ាប់រង ូចជា ធានរ៉ាប់រងសុែភាពទ្បជាជន ដសាធ្ននិវត្តន៍ទ្បជាជន ធានរ៉ាប់រងទ្បព័នធដវជជសាស្តសតសទ្ាប់ចស់ជរនិងណងទា។ាំ  ាំបូង
សូម្ទាក់រងដៅអាជាញធ្រម្ូលោា ននិងការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍តម្ត្ាំបន់ដលាកអនកឬក៏ស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាពទ្បជាជន។
i សាកសសួរព័ត្ានតម្រយៈ
○ សដីអាំព(ី ពនធ)ធានរ៉ា ប់រងសុែភាពទ្បជាជន
⇒ណផ្នកបនទុកពនធធានរ៉ា ប់រងទ្បជាជនដៅតម្អាជាញធ្រម្ូលោា ន
（ចាំដពាះអនកណ លជាសាជិកថ្នស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាពទ្បជាជនទាក់រងដៅស ជីព）
○ សដីអាំពីថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងទ្បព័នធដវជជសាទ្សដសទ្ាប់ចស់ជរ
⇒ណផ្នកររួលែុសទ្ត្ូវទ្បព័នធដវជជសាទ្សតសទ្ាប់ចស់ជរដៅតម្អាជាញធ្រម្ូលោា ន
○ សដីអាំពីថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងណងទាាំ
⇒ណផ្នកររួលបនទុកធានរ៉ា ប់រងណងទាាំដៅតម្អាជាញធ្រម្ូលោា ន
○ សដីអាំពីថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងសុែភាពទ្បជាជន
⇒ណផ្នកររួលបនទុកធានរ៉ា ប់រងសុែភាពទ្បជាជននិងការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍ដៅតម្អាជាញធ្រម្ូលោា ន

វិធានការពិដសសដលើកណលងថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តនទ្៍ បជាជន
ចាំដពាះបុគ្គលណ លទ្ាក់ចាំែូលងយចុះដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី អាចររួលាន
ការដលើកណលងថ្ងៃបង់ធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍ទ្បជាជន។
【បុគ្គលដោលដៅ】 អនកណ លានទ្ាក់កាំថ្រធាៃក់ចុះចប់ពីណែ2 ឆ្នាំ2020 ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុស
កូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីដ ើយទ្ាក់ចាំែូលធាៃក់ចុះខ្នៃាំង
【ែៃឹម្សារ】
ការដលើកណលងឬពនារដពលបង់ថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍ទ្បជាជនណ លបុគ្គលទ្ត្ូវបង់។
【វិធ្ីដសនស
ើ 】ុាំ
ោក់ពាកយដសនើសុាំដៅទ្ចកររួលបនទុកដសាធ្ននិវត្តន៍ទ្បជាជនថ្នអាជាញធ្រតម្ត្ាំបន់
※ចាំដពាះពាកយដសនើសុាំដគ្អាចទាញយកពីដគ្ រាំព័ររបស់អងគភាពដសាធ្ននិវត្តន៍ជបុនាន។
※ដ ើម្បីរប់សាកត្់ការ្ៃងថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី សូម្ដម្តត ដទ្បើវិធ្ីោក់ជូនតម្ថ្ទ្បសែីយ៍។
【ចប់ដផ្ដើម្ររួលពាកយ】 ថ្ងៃរី1 ណែ5 ឆ្នាំ2020
៌ នតម្រយៈ
i ●សាកសួរព័ត្ា
・សូម្ដទ្បើទ្ាស់ ”ដលែរូរស័ពទសទ្ាប់អនកចូលដសាធ្ននិវត្តន៍”
TEL：0570－003－004 ※កនុងករែីដៅដចញពីដលែចប់ដផ្ដើម្ដោយដលែ050

គ្៉ឺដលែ03－6630－2525

សូម្ទាក់រងដៅណផ្នកររួលបនទុកដសាធ្ននិវត្តន៍ទ្បជាជនថ្នអាជាញធ្រតម្ត្ាំបន់ឬការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍។

・
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ការពនារថ្ងៃបង់ដសវធានរ៉ាប់រង់សងគម្③
ទ្បព័នធពនារការបង់ពនធោរជាត្ិ
ការររួលរងឥរធិពលវីរុសចម្ៃងកូរូ្ដធ្វើដអាយានការជួបលាំាកកនុងការបង់ពនធោរជាត្ិកនុងដពលម្ួយទ្ោដនះ តម្រយៈដធ្វើការោក់ពាកយដសនើសុាំដៅការិយល័យពនធោរដនះនឹងអាចររួល
ានការអនុញ្ញត្ដអាយពនារកនុងការបង់ពនធ។ម្ាងដរៀត្ ទ្បសិនដបើានដ ត្ុផ្ល ូចខ្នងដទ្កាម្ដនះ ការពនារថ្នការបង់ពនធក៏ររួលសាគ ល់ណ រ។ ាំបូងសូម្ទាក់រងពិដទ្ោះជាម្ួយនឹងនយក
ោា នពនធោរ។ ជាបឋម្សូម្រូរស័ពទម្កពិដទ្ោះជាម្ួយម្ជឈម្ែឌ លពិដទ្ោះអាំពីការពនារដពលថ្ននយកោា នពនធោរ។ការិយល័យពនធោរនឹងដធ្វើការពដនៃឿនកនុងការទ្ត្ួត្ពិនិត្យជាបឋម្។
○

កនុងករែីចាំែូលទាក់រងនឹងអាជីវកម្មជាដ ើម្ថ្នកាំ ុងដពល្ម្ួយ(ដលើសពី1ណែ) ចប់ពីណែ2ឆ្ន2ាំ 020ានធាៃក់ចុះដលើសពីទ្បណ ល
20%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងរយៈដពល ូចោន ថ្នឆ្នម្ាំ ុនដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី

ឬានម្ូលដ ត្ុពិដសស ូចខ្នងដទ្កាម្សូម្ផ្ដល់ ាំែឹងដៅដពលពិដទ្ោះ។

ានការខ្នត្បង់ទ្រពយសម្បត្តិអស់ជាដទ្ចើនដោយសារដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
សាម្ីែៃួនឬទ្កុម្ទ្គ្ួសារានដកើត្ជាំង៉ឺ

○
○

ករែីដពលររួលានការអនុញ្ញត្ដអាយពនារ
◆ជារូដៅការបង់ពនធទ្ត្ូវានដលើកណលងសទ្ាប់រយៈដពល1ឆ្ន។ាំ
◆កាំ ុងដពលកាំពុងណត្ពនារពនធដលើការបង់យ៉ឺត្ទ្ត្ូវានកាត្់បនថយឬក៏អនុដទ្ោះ។
◆ទ្រពយសម្បត្តិណ លទ្ត្ូវរឹបអូសឬ ក៏ទ្រពយសម្បត្តិណ លានត្ថ្ម្ៃជារឹកទ្ាក់（លក់ដ ើម្បីយកជាសាច់ទ្ាក់)ទ្ត្ូវានពនារ។
i

សាកសួរពត្៌ាន
នយកោា នពនធោរជាត្ិ（URLខ្នងដទ្កាម្ឬក៏QRដៅខ្នងសាដ ាំ）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ទ្បព័នពធ នារការបង់ពនធតម្ត្ាំបន់
កនុងករែីណ លដៅទ្ោដនះានការលាំាកកនុងការបង់ពនធតម្ត្ាំបន់ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីកនុង
ករែីដសនើសុាំដៅរ ាាលត្ាំបន់ានករែីអាចររួលានការអនុញ្ញត្ដអាយពនារដពលទ្បម្ូលពនធ។ម្ាងដរៀត្កនុងករែីានម្ូល
ដ ត្ុចាំាច់ ូចខ្នងដទ្កាម្ានករែីអាចររួលានការអនុញ្ញត្ពិដសសដអាយពនារដពលទ្បម្ូលពនធ។ជាបឋម្សូម្រូរស័ពទដៅ
ពិដទ្ោះជាម្ួយរ ាាលត្ាំបន់ណ លទ្ត្ូវបង់។
○ កនុងករែីចាំែូលទាក់រងនឹងអាជីវកម្មជាដ ើម្ថ្នកាំ ុងដពល្ម្ួយ(ដលើសពី1ណែ) ចប់ពីណែ2 ឆ្នាំ2020 ានធាៃក់ចុះដលើសពី
ទ្បណ ល20%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងរយៈដពល ូចោន ថ្នឆ្នាំម្ុនដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
ឬានម្ូលដ ត្ុពិដសស ូចខ្នងដទ្កាម្សូម្ផ្ដល់ ាំែឹងដៅដពលពិដទ្ោះ។
○ ានការខ្នត្បង់ទ្រពយសម្បត្តិអស់ជាដទ្ចើនដោយសារដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
○ សាម្ីែៃួនឬទ្កុម្ទ្គ្ួសារានដកើត្ជាំង៉ឺ
ករែីដពលររួលានការអនុញ្ញត្ដអាយពនារ
◆ជារូដៅការបង់ពនធទ្ត្ូវានដលើកណលងសទ្ាប់រយៈដពល1ឆ្នាំ។
◆កាំ ុងដពលកាំពុងណត្ពនារពនធដលើការបង់យ៉ឺត្ទ្ត្ូវានកាត្់បនថយឬក៏អនុដទ្ោះ។
◆ទ្រពយសម្បត្តិណ លទ្ត្ូវរឹបអូសឬ ក៏ទ្រពយសម្បត្តិណ លានត្ថ្ម្ៃជារឹកទ្ាក់（លក់ដ ើម្បីយកជាសាច់ទ្ាក់)ទ្ត្ូវានពនារ។
i

រាំនក់រាំនងសាកសួរពត្៌ាន
ពិដទ្ោះដយបល់លម្ាិត្ទាក់រងនឹងការពនារបង់ពនធ・សាកសួរពត្៌ានអាជាញធ្រតម្ត្ាំបន់ដែត្តទ្កុង・េូម្ិឃុាំ។
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ការពនារថ្ងៃបង់ដសវធានរ៉ាប់រង់សងគម្④
សដីអាំពីការពនារបង់ថ្ងដៃ េៃងើ ・ហាគ ស ថ្ងៃដសវរូរស័ពទ ថ្ងៃដសវរូររសេន៍ NHKជាដ ម្ើ
ចាំដពាះអនកណ លានដ ត្ុផ្លពិាកកនុងការបង់ថ្ងៃដេៃើងហាគ សថ្ងៃដសវរូរស័ពទថ្ងៃដសវរូររសេន៍NHK（※１）
ដោយសាររងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរ៉ាូ្ម្ិនថាជាបុគ្គលឬស ទ្ោសក៏ដោយដយើងពិចរ្ដលើសាថនភាពដនះនិងានដធ្វើ
ការដសនើសុាំ（※2）ដៅកាន់អាជីវកម្មផ្ដល់ដសវទាាំងដនះដ ើម្បីរក ាំដ្ះទ្សាយសម្ទ្សបម្ួយ ូចជាការអនុដទ្ោះដអាយពនារ
ដពលកនុងការបង់ថ្ងៃដសវឬពនារដពលកនុងការបញ្ឈប់ដសវដោយសារការបង់ថ្ងៃយ៉ឺត្យវ។
ចាំដពាះថ្ងៃដសវរូររសេន៍ NHK ក៏ានការដលើកណលងផ្ងណ រដៅតម្ចាំែូល។

（※１）
（※２）

ដទ្ៅពីដនះចាំដពាះថ្ងៃរឹកសាា ត្និងរឹកកែវក់និងថ្ងៃឈ្នួលលាំដៅោា នរ ាចាំដពាះអនកណ លានម្ូលដ ត្ុពិាកកនុងការ
បង់ដយើងពិចរ្ដលើសាថនភាពដនះនិងានោក់សាំដែើដៅកាន់អាជីវកម្មផ្ដល់ដសវទាាំងដនះដ ើម្បីរក ាំដ្ះទ្សាយ
យងឆ្ប់រ ័សនិងសម្ទ្សបម្ួយ ូចជាការអនុដទ្ោះដអាយពនារដពលកនុងការបង់ជាដ ើម្។

i



សាកសួរពត្៌ាន

ដលាកអនកណ លានកងវល់ទាក់រងនឹងថ្ងៃដេៃើងហាគ សថ្ងៃដសវរូរស័ពទថ្ងៃដសវរូររសេន៍NHK សូម្ដម្តត ទាក់រង
ដៅពិដទ្ោះជាម្ួយទ្កុម្ ុនផ្ដល់ដសវណ លដលាកអនកចុះកិចចសនាជាម្ុនសិន។
តរងភានក់ងារអាជីវកម្មណ លទាក់រងនឹងវិក័យប័ទ្ត្អគ្គិសនី(រួម្ទាាំងកាលបរិដចេរដ្ៃើយត្ប)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

តរងភានក់ងារអាជីវកម្មណ លទាក់រងនឹងវិក័យប័ទ្ត្ហាគ ស(រួម្ទាាំងកាលបរិដចេរដ្ៃើយត្ប)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

តរងទ្កុម្ ុនណ លាន ាំដ្ះទ្សាយទាក់រងនឹងថ្ងៃរូរស័ពទ(រួម្ទាាំងទ្កុម្ ុនានគ្ាំដរងដោះទ្សាយ)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf

ទ្ចកពិដទ្ោះទាក់រងនឹងថ្ងៃដសវរូររសេន៍NHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

ចាំដពាះការដលើកណលងថ្ងៃដសវរូររសេន៍ NHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
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ការណកណទ្បពិដសសថ្នរឹកទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លទ្បចាំណែដោលសទ្ាប់ថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តនស៍ ែុ ាុ លភាព។ល។
ការណកណទ្បពិដសសថ្នរឹកទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លទ្បចាំណែដោលសទ្ាប់ថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដសាធ្ននិវត្តនស៍ ែុ ាុ លភាព។ល។

កនុងករែីណ លទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លធាៃក់ចះុ ខ្នៃាំងដោយសារការផ្អាកការងារដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវរី ុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីកនុងករែី
បាំដពញលកខែែឌ កាំែត្់ម្ួយដគ្អាចដធ្វកាើ រណកណទ្បតម្រយៈវធាិ នការពិដសសចប់ពណី ែបនទ ប់ត្ដៅនូវរឹកទ្ាក់ចាំែូលទ្បចាំណែដោល
សទ្ាប់ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងសុែភាពនិងធានរ៉ា ប់រងដសាធ្ននិវត្តន៍សុែុាលភាពជាដ ើម្ដោយម្ិនចាំរ ូត្ ល់ការណកណទ្បដៅដពលកាំែត្់
(ណកណទ្បចប់ពីណែរី4) ដនះដ ើយ។

【

បុគ្គលដោលដៅ】

បុគ្គលទាាំងឡាយ្ណ លបាំដពញលកខែៈទាាំងអស់ពី(1) ល់(3) គ្៉ឺជាដោលដៅ
（１）បុគ្គលណ លានណែ្ម្ួយកនងុ ចដនៃ ះណែ4 ល់ណែ7 ឆ្នាំ2020 ណ លានទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លធាៃក់ចះុ ខ្នៃាំងដោយសារការផ្អាក
ការងារ(រួម្ទាាំងចាំនួនដាង)ដោយរងឥរធពិ លថ្នដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងមី
（２）អនកណ លដៅណែណ លានទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លធាៃក់ចះុ ខ្នៃាំងានទ្ាក់ចែ
ាំ ូ លសរុប(សទ្ាប់1ណែ) ធាៃក់ចះុ ទាបជាងកាំរិត្ដោលថ្ន
ទ្ាក់ចាំែូលចាំនួនដលើសពី2លាំោប់ថានក់
※

ដទាះជាោម នការណទ្បទ្បួលទ្ាក់ឈ្នួលដងរ(ត្ាំថ្លឯកតថ្នទ្ាក់ណែដោលទ្ាក់ថ្ងៃ។ល។) ក៏ជាកម្មវត្ថុណ រ។

（３）សាម្ីែៃួនចុះ

ត្ថដលខ្នដលើឯកសារឯកភាពដលើែម្ៃឹ សារថ្នការណកណទ្ប តម្រយៈវិធានការពិដសសដនះ

ទ្ត្ូវការដអាយសាម្ីែៃួនអនកានធានរ៉ា ប់រងយល់ដអាយានជាក់លាក់ និងឯកភាពជាម្ុនសិន។
រួម្ទាាំងការឯកភាពដលើរឹកទ្ាក់គ្ែនណផ្ាកដលើទ្ាក់ចាំែូលដោលដទ្កាយណកណទ្បសទ្ាប់ងវិកាឧបត្ថម្ភចាំដពាះការរងរបួសនិងជាំង៉ឺ
ងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការសទ្ាលកូននិងទ្ាក់ដសាធ្ននិវត្តន៍ផ្ងណ រ។）
※ វិធានការពិដសសដនះអនកានធានរ៉ា ប់រងាន ក់ម្ិនអាចដសនើសុាំានដទ្ចើន ងដ ើយ។

※

（

【

ថ្ងៃធានរ៉ាប់រងដោលដៅ】

កនុងករែីណ លទ្ាក់ចាំែូលជាដ ើម្ធាៃក់ចុះខ្នៃាំងកនុងចដនៃ ះណែ4 ល់ណែ7 ឆ្នាំ2020 ដោយសារការផ្អាកការងារដនះថ្ងៃធានរ៉ា ប់រង
ថ្នណែបនទ ប់គ្ច៉ឺ ដនៃ ះណែ5 ល់ណែ8 ឆ្នាំ2020គ្៉ឺជាដោលដៅ។
※

【

ថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងណ លានោក់ពាកយជូន ាំែឹងទ្ត្ឹម្ចុងណែ1 ឆ្ន2ាំ 021 បុដ្ណះគ្៉ឺជាដោលដៅ។ចាំដពាះម្ុនដពលដនះដគ្អាចដសនើសុាំទ្ត្ ប់
ដទ្កាយានបុណនតដ ើម្បីដអាយផ្លបះពាល់ ល់រ ាាលណផ្នកដបៀវត្េនិងការរូរទាត្់ពនធដៅចុងឆ្នាាំ នកាំរិត្ត្ិចបាំផ្ុត្កនុងករែីានបាំែងណក
ណទ្បសូម្ោក់ពាកយដអាយានរួសរន់បាំផ្ុត្។

អាំពីនីត្ិវធ្ិ ដី សនសើ 】
ុាំ
សូម្ោក់ពាកយដសនសើ ុាំដៅការិយល័យដសាធ្ននិវត្តនា៍ នសម្ត្ថកចិ ដច ោយភាជប់ម្កជាម្ួយនូវពាកយដសនសើ ុាំនិងលិែិត្ជូន ែ
ាំ ងឹ អាំពកាី រណកណទ្បរឹកទ្ាក់
ទ្បចាំណែ(តម្រយៈវិធានការណកណទ្បពិដសស)។
※ សូម្ដផ្ញើតម្ថ្ទ្បសែីយ៍ដៅកាន់ការិយល័យដសាធ្ននិវត្តន៍ានសម្ត្ថកិចច។(ោក់ជូនដៅទ្ចកររួលដេញៀវក៏ាន។)
※ ដគ្អាចទាញយកនូវលិែិត្ជូន ាំែឹងនិងពាកយដសនើសុាំពីដគ្ រាំព័ររបស់អងគភាពដសាធ្ននិវត្តន៍ជបុនាន។
※ កនុងករែីចូលធានរ៉ា ប់រងជាម្ួយស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាពសូម្ទាក់រងដៅស ជីពធានរ៉ា ប់រងសុែភាពដ ើម្បីដសនើសុាំណកណទ្បពិដសសដលើ 
ទ្ាក់ចាំែូលទ្បចាំណែដោលសទ្ាប់គ្ែនថ្ងៃធានរ៉ា ប់រងសុែភាព។

i ●

សាកសួរព័ត្ា៌ នតម្រយៈ

ដលែរូរស័ពទសទ្ាប់អនក
ចូលដសាធ្ននិវត្តន៍

ដលែរូរស័ពទណែនាំ）
０３－６８３７－２９１３（កនុងករែីរូរស័ពទដចញពីដលែចប់ដផ្ដើម្ដោយដលែ050）
０５７０－００７－１２３（

ដាងររួល៖ច័នទ-សុទ្ក៖ដាង8:30នរីទ្ពឹក-ដាង7លាៃ ចថ្ងៃដៅរ៍សាដ ៍រី2៖ដាង9:30នរីទ្ពឹក-ដាង4
លាៃ ច កាម្ឬដម្ើលតម្QR កូ ខ្នងសាដ ាំដនះ។
ចាំដពាះដសចកដលី ាំអត្ិ សូម្ណសវងរកពាកយខ្នងដទ្
・

អងគភាពដសាធ្ននិវត្តន៍ជបុនការណកណទ្បពិដសស

ណសវងរក

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
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ងវិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ដសថរភាពថ្នលាំដៅោាន(ថ្ងជៃ លួ ផ្ះទ )
ណផ្ាកដៅដលើសាថនភាពរីករលោលថ្នវីរុសចម្ៃងកូរូ្ ដធ្វើដអាយអាជីវកម្មផ្អាក ាំដែើរការដ ើយចាំែូលក៏ានងយចុះជាដ ើម្ ដទាះបីជាម្ិនទាន់ ល់
ាំ្ក់កាលាត្់បង់ការងារឬបិរអាជីវកម្មក៏ដោយ ទ្បសិនដបើសថិត្កនុងសាថនភាពណបបដនះ ចាំដពាះបុគ្គលណ លានការទ្ពួយារម្ភកនុងការាត្់បង់លាំដៅោាន
ដយើងនឹងផ្តល់ជូននូវងវិការណ លានរឹកទ្ាក់ដសមនើ ឹងថ្ងៃជួលផ្ទះកនុងម្ួយរយៈដពល។

ងវិកាឧបថម្សភ ទ្ាប់ដសថរភាពថ្នលាំដៅោា ន
ផ្ដល់ជូនសទ្ាប់បុគ្លគ （លកខែែឌ បចចុបបនន）

ដទ្កាយពីការណកសទ្ម្លួ

បុគ្គលណ លឈ្ប់ពីការងារ・បុគ្គលណ លបិរអាជីវកម្ម 
កនុងកាំ ុងរយៈដពល２ឆ្នាំ
・

បុគ្គលណ លឈ្ប់ពីការងារ・បុគ្គលណ លបិរអាជីវកម្មកនុងកាំ ុងរ
យៈដពល２ឆ្នាំ
・ចាំដពាះបុគ្គលណ លានសាថ នភាពទ្សដ ៀងដៅនឹងបុគ្គលណ ល
ឈ្ប់ពីការងារនិងបុគ្គលណ លបិរអាជីវកម្មដោយម្ិនអាទ្ស័យដៅ
ដលើសាថនភាពផ្អទល់ែៃួន・បុគ្គលណ លពាក់ព័នធជាយថាដ ត្ុណ លឱ
កាសកនុងការររួលានទ្ាក់ណែទ្ត្ូវានងយចុះ
・

បុគ្គលណ លឈ្ប់ពីការងារ・បុគ្គលណ លបិរអាជីវកម្មកនុងរយៈដពល2ឆ្នាំ និងបុគ្គលណ លអាជីវកម្មទ្ត្ូវានឈ្ប់សទ្ាកដធ្វើដអាយ
ទ្ាក់ចាំែូលងយចុះជាដ ើម្ណ លានកាំរិត្សាថ នភាពទ្សដ ៀងដៅនឹងការាត្់បង់ការងារជាដ ើម្។
រយះដពលផ្ដលជ់ នូ ជាដោលការែ៍ានរយៈដពលចាំនួន３ណែ（ករែីកាំពុងសវះណសវងរកការងារជាដ ើម្អាចបនតានចាំនួន３ណែដរៀត្
（ដទ្ចើនបាំផ្ុត្ផ្ដល់ជូនានចាំនួន９ណែ））
សទ្ាប់បុគ្លគ

រឹកទ្ាក់ផ្លដ ់ជនូ （សតង់ោរត្ាំបន់ពិដសសដៅទ្កុងត្ូកយូ）ដៅលីវ:53,700ដយនទ្គ្ួសារណ លានសាជិក２នក់：64,000ដយន
ទ្គ្ួសារណ លានសាជិក３នក់：69,800ដយន
លកខែែឌ ររួល
○ លកខែែឌ ថ្នទ្ាក់ចាំែូល：ចាំែូលសរុបថ្នទ្គ្ួសារពនធសានក់ដៅគ្ិត្ជាម្ធ្យម្ណ លម្ិនត្ទ្ម្ូវដអាយបង់ពនធគ្ិត្ជារឹកទ្ាក់ចាំែូល
1/12＋ថ្ងៃជួលផ្ទះ（ណ នកាំែត្់ចាំនួនរឹកទ្ាក់សតង់ោរពិដសសថ្នជាំនួយឧបត្ថម្ភណផ្នកលាំដៅឋាន）ណ លម្ិនដលើសកាំែត្់
（សតង់ោរត្ាំបន់ពិដសសដៅទ្កុងត្ូកយូ）ដៅលីវ：13.8 ម្ុ៉ឺនដយន、ទ្គ្ួសារណ លានសាជិក２នក់： 19.4 ម្ុ៉ឺនដយន
ទ្គ្ួសារណ លានសាជិក３នក់： 24.1 ម្ុ៉ឺនដយន
○

លកខែែឌ ថ្នទ្រពយសម្បត្តិ：ទ្គ្ួសារណ លានរឹកទ្ាក់សនេាំ ម្ិនដលើសពីចាំនួនខ្នងដទ្កាម្（ចាំនួនរឹកទ្ាក់ម្ិនដលើសពី100ម្ុ៉ឺនដយន）
(សតង់ោរត្ាំបន់ពិដសសដៅទ្កុងត្ូកយូ)ដៅលីវ：50.4ម្ុ៉ឺនដយន ទ្គ្ួសារណ ានសាជិក２នក់：78ម្ុ៉ឺនដយន ទ្គ្ួសារណ លាន
ជាដ ើម្
សាជិក3នក់：100ម្ុ៉ឺនដយន
○ លកខែែឌ កនុងដពលណសវងរកការងារជាដ ើម្：សវះណសវងនិងយកចិត្តរុកខោក់កនុងការដធ្វើសកម្មភាពណសវងរកការងារ
※ដៅដពលោក់ពាកយម្ិនចាំាច់ភាជប់ម្កជាម្ួយពាកយដសនើសុាំរកការងារដធ្វើពីហា ូដវីក(ハローワーク)（ថ្ងៃរី30ណែ4～）
i

●ចាំដពាះសាំែួររូដៅសូម្ទាក់រងដៅម្ជឈម្ែឌ លពិដទ្ោះរួម្
0120ｰ23ｰ5572 ※ 9:00～21:00（រួម្ទាាំងដៅរ៍អារិត្យ・បុែយជាត្ិ）
●ចាំដពាះដគ្ រាំពរ័ បដងកើត្ដ ងើ ពិដសសសទ្ាប់ការឧបត្ថម្ជភ វី ភាព(ងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ដសថរភាពថ្នលាំដៅោា ន) គ្៉ឺានដៅរីដនះ
 សាកសួរពត្៌ាន・ោក់ពាកយដសនសើ ុាំ
អងគភាពោាំទ្រការពដិ ទ្ោះដយបល់ទ្រទ្រង់ែនៃួ ឯងដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ
តរងរាំនក់រាំនងរូទាាំងទ្បដរស https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
- 18 -

ទ្បព័នធឧបត្ថម្ភពដិ ទ្ោះដយបល់ទ្រទ្រង់ែនៃួ ឯងសទ្ាប់ជនណ លានជីវភាពលាំាក
ចាំដពាះបុគ្គលណ លានជីវភាពលាំាកណ លទ្ត្ូវទ្បឈ្ម្ម្ុែនឹងបញ្ា ដផ្េងៗ ដយើងានការអនុវត្តកនុងការជួយឧបត្ថម្ភយងរូលាំរូលាយសទ្ម្បដៅតម្សាថន
ភាពថ្នបុគ្គលានក់ៗ។
និត្ិវិធ្ីថ្នការពិដទ្ោះដយបល់（គ្ដទ្ាងឧបត្ថម្ភពិដទ្ោះដយបល់ទ្រទ្រង់ែៃួនឯង）

ដោះទ្សាយបញ្ា

ពិនិត្យគ្ដទ្ាងដ ើងវិញ

ផ្ដល់ជូនចាំែុចណ លទ្ត្ូវឧបត្ថម្ភ

បដងកើត្គ្ដទ្ាងឧបត្ថម្ភ

ដរៀបចាំអាំពីបញ្ា ថ្នសាថ នភាពជីវភាព

ការររួលពិដទ្ោះដយបល់

ឧទា រែ៍ថ្នចាំែុចណ លទ្ត្ូវឧបត្ថម្ភ

ោាំទ្រកនុងការណកលម្ារថ្នដស ាកិចចទ្គ្ួសារ

ោាំទ្រការដធ្វើការងារ・ោាំទ្រការដរៀបចាំដធ្វើការងារ
■ផ្ដល់ ាំបូនមនពីការងារនិងោាំទ្រកនុងការណសវងរកការងារជូនបុគ្គល។

■សាថ នភាពដស ាកិចចទ្គ្ួសារតម្រយៈការ「ការដម្ើលដឃើញជារូបរង」ដយើង

■ករែីអនកណ លានការទ្ពួយារម្ភកនុងការដធ្វើការងារនិងានការលាំាកកនុង

ការបដងកើត្រាំនក់រាំនងដយើងនឹងោាំទ្របដងកើត្សិកាខរសិលានិងជួយផ្ដល់ជូនបរ
ពិដសាធ្កនុងការសាកលបងដធ្វើការងារ។

នឹងណសវងយល់អាំពីសាថនភាពដស ាកិចច ដ ើយអនុវត្តកនុងការសទ្ម្បសទ្ម្ួលកម្ចី
ទ្ាក់ជាដ ើម្។
■ដយើងានការឧបត្ថម្ភចាំដពាះការជាំពាក់ថ្ងៃជួលផ្ទះបង់ពនធនិងថ្ងៃបង់ដសវ
សាធារែ:ជាដ ើម្ដ ើយនិងោាំទ្រកនុងការដទ្បើទ្ាស់ទ្បព័នធឧបត្ថម្ភដផ្េងៗដរៀត្។

ងវិកាឧបត្ថម្ភដសថរភាពថ្នលាំដៅោា ន

ការឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ជីវភាពម្ួយរយៈ
■ចាំដពាះបុគ្គលណ លាត្់បង់រីកណនៃងសាន ក់ដៅដយើងនឹងឧបត្ថម្ភចាំដពាះត្ទ្ម្ូវ

■ការឈ្ប់ពីការងារជាដ ើម្ដធ្វើដអាយដស ាកិចចានភាពលាំាកចាំដពាះបុគ្គល

ណ លាត្់បង់កណនៃងសាន ក់ដៅនិងបុគ្គលណ លានការទ្ពួយារម្ភកនុងការាត្់បង់
កណនៃងសាន ក់ដៅតម្រយៈការដធ្វើសកម្មភាពណសវងរកការងារដធ្វើគ្៉ឺជាលកខែែឌ កនុង
ការររួលានងវិកាឧបត្ថម្ភថ្ងៃជួលផ្ទះណ លានរយៈដពលកាំែត្់។

i

ការចាំាច់សទ្ាប់រស់ដៅ ូចជាដសបៀងអាហារសដម្ៃៀកបាំពាក់និងលាំដៅ
ោា នកនុងម្ួយរយៈដពល។

ពិដទ្ោះដយបល់សូម្ទាក់រងដៅអាជាញធ្រម្ូលោា នដៅត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅនិងអងគភាពថ្នគ្ដទ្ាងដសវឧបត្ថម្ពភ ភាិ កាទ្រទ្រង់ែនៃួ ឯង។
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ទ្បព័នធឧបត្ថម្ភសែុ ាុ លភាព
ទ្បព័នធសុែុាលភាពគ្៉ឺជាដោលដៅកនុងការដលើកសទួយទ្រទ្រង់សទ្ាប់ត្ទ្ម្ូវការទាបបាំផ្ុត្កនុងការរស់ដៅនិងការរីកលូត្លាស់កនុងការទ្រទ្រង់ែៃួនឯងដ ើម្បីដ្ៃើយ
ត្បដៅនឹងកាំរិត្ជីវភាពណ លលាំាក។
ម្ាងដរៀត្ការដសនើសុាំការឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ជីវភាពរស់ដៅគ្៉ឺជាសិរធិរបស់ពលរ ា។អនក្ក៏អាចទ្ត្ូវការការឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ជីវភាពរស់ដៅណ រដ ត្ុ ូដចនះ
ដ ើយសូម្កុាំរណរកកនុងការពិដទ្ោះជាម្ួយរ ាាលម្ូលោា ន។

ដត្ើបុគ្គល្ែៃះណ លអាចររួលការឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ជវី ភាពរស់ដៅ

○ ការឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ជីវភាពរស់ដៅគ្៉ឺទ្ត្ូវានផ្ដល់ជូនសទ្ាប់ត្ទ្ម្ូវការចាំាច់ដោយណផ្ាកដៅដលើការដទ្បើទ្ាស់របស់ទាាំងអស់ដនះណ លាន
ូចជាការដទ្បើទ្ាស់ទ្រពយសម្បត្តិនិងលរធិភាពដផ្េងៗជាដ ើម្។
（ខ្នងដទ្កាម្ដនះគ្៉ឺជាលកខែែឌ សទ្ាប់បុគ្គលណ លអាចររួលាន）
・ ទ្រពយសម្បត្តិសទ្ាប់ដទ្បើទ្ាស់ាន ូចជាអចលនទ្រពយរងយនតទ្ាក់សនេាំជាដ ើម្ណ លម្ិនអាចយលម្កដទ្បើទ្ាស់ានភាៃម្ៗ។
※ ករែីានអចលនទ្រពយនិងរងយនតអាចអនុដទ្ោះាន។
・ម្ិនអាចដធ្វើការងារឬក៏ដទាះបីជាកាំពុងណត្ដធ្វើការងារក៏ដោយក៏ដៅណត្ម្ិនអាចផ្គត្់ផ្គង់ត្ទ្ម្ូវការចាំាច់សទ្ាប់ជីវភាពរស់ដៅាន។
・ដទាះបីជាដទ្បើទ្ាស់ទ្ាក់ដសាធ្ននិវត្តន៍និងដទ្បើទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសនតិសុែសងគម្ក៏ដោយក៏ដៅណត្ម្ិនអាចផ្គត្់ផ្គង់ត្ទ្ម្ូវការចាំាច់សទ្ាប់ ជីវភាពរស់ដៅ
・ផ្ដល់អារិភាពជូន ល់បុគ្គលណ លសថិត្ដទ្កាម្កាត្ពវកិចចចិញ្ចឹម្របស់អា្ពាាល។
※ ដៅដពលដធ្វើការដសនើសុាំបដីទ្បពនធនិងអា្ពាាលណ លានកូនដរៀនដទ្កាម្ម្ធ្យម្សិកាថានក់រី9នឹងកាៃយជាដោលដៅ ៏សាំខ្នន់សទ្ាប់ទ្សាវទ្ជាវ។
តម្ចាប់រូដៅបុគ្គលិកជាំនញថ្នការិយល័យសុែុាលេិាលនឹងដៅជួបផ្អទល់ដ ើម្បីដធ្វើការសាកសួរថាពិត្ជាអាចនឹងផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភានឬដរ។
ចាំដពាះបុគ្គលណ លសថិត្ដទ្កាម្កាត្ពវកិចចចិញ្ចឹម្របស់អា្ពាាលដយើងពិនិត្យទ្ត្ឹម្ណត្ឯកសារដយង។
※ ចាំ្យចាំាច់សទ្ាប់ជីវភាពរស់ដៅទ្ត្ូវានកាំែត្់ដោយអាយុនិងចាំនួនសាជិកទ្គ្ួសារជាដ ើម្（ចាំ្យទាបបាំផ្ុត្សទ្ាប់ចិញ្ចឹម្ជីវិត្）
ចាំ្យទាបបាំផ្ុត្សទ្ាប់ចិញ្ចឹម្ជីវិត្កនុងទ្ាក់ចាំែូលខ្នងដទ្កាម្ណ លអាចររួលានការឧបត្ថម្ភសុែុាលភាព។

○

ចាំ្យទាបបាំផ្ុត្សទ្ាប់ចិញ្ចឹម្ជីវិត្
ចាំែូលានម្កពីដសាធ្ននិវត្តន・៍ ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹម្កូន

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ណ លទ្ត្ូវឧបត្ថម្ភ

ដ ើម្បីវិនិចេ័យកនុងការណ លអាចររួលានការឧបត្ថម្ភសុែុាលភាព ចាំែុចណ លានដរៀបរប់ដៅខ្នងដលើ និងបរបបញ្ញត្តិលាំអិត្ដផ្េងដរៀត្
ដសចកដីលាំអិត្សូម្ពិភាកាជាម្ួយការិយល័យសុែុាលភាពសវ័យភាពរបស់ម្ូលោា នដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ។

○
○
○

លាំ ូរថ្ននិត្វិ ធ្ិ ី

សូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយការិយល័យសុែុាលភាពសងគម្សវ័យភាពរបស់ម្ូលោា នដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ（ណផ្នកពិដទ្ោះដយបល់
សុែុាលភាព）។
ដៅដពលដធ្វើការដសនើសុាំ ដ ើម្បីអនុម្័ត្កនុងការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភ ថាអាចនឹងផ្ដល់ជូនដៅការឧបត្ថម្ភឬដរ ការិយល័យសុែុាលភាពសងគម្នឹង
ដធ្វើការចុះដៅជួបទ្សាវទ្ជាវពីទ្រពយសម្បត្តិជាដ ើម្។
ការទ្សាវទ្ជាវខ្នងដលើនឹងដធ្វើការវិនិចេ័យ ដ ើយការិយល័យសុែុាលភាពសងគម្នឹងដធ្វើការសដទ្ម្ចកនុងរយៈដពល14ថ្ងៃកនុងការផ្ដល់ជូនការ
ឧបត្ថម្ភឬដរ។

បនទ ប់ពីររួលានការឧបត្ថម្សភ ែុ ាុ លភាព

កនុងកាំ ុងដពលររួលានការឧបត្ថម្ភសុែុាលភាពអនកជាំនញការការិយល័យនឹងចុះដៅដធ្វើការទ្សាវទ្ជាវដទ្ចើន ងកនុងម្ួយឆ្នាំ
និងចាំាច់ទ្ត្ូវដធ្វើតម្ការណែនាំសដីអាំពីជីវភាពរស់ដៅរបស់អនកជាំនញការការិយល័យ។
○ កនុងកាំ ុងដពលររួលការឧបត្ថម្ភសុែុាលភាពចាំាច់ទ្ត្ូវណត្រយការែ៍ពីសាថនភាពទ្ាក់ចាំែូលជាដរៀងរល់ណែ។
○ ដទ្ៅពីចាំ្យចិញ្ចឹម្ជីវិត្ដផ្េងដរៀត្ថ្ងៃផ្ទះដយើងឧបត្ថម្ភចាំនួនរឹកទ្ាក់សថិត្កនុងកាំរិត្សតង់ោរជាក់លាក់ម្ួយ។
○ ដលើសពីដនះដៅដរៀត្ត្ទ្ម្ូវការពាាលនិងណងទាាំ ក៏ដយើងឧបត្ថម្ភដអាយណ រ។
○ អនកអាចនឹងររួលានជាំនួយ ូចជាការពិភាកាអាំពីដស ាកិចចទ្គ្ួសារថ្ងៃសិការបស់កូន・ការចិញ្ចឹម្ជីវិត្និងការងារជាដ ើម្
（ដលើកណលងសទ្ាប់រ ាាលដៅត្ាំបន់ម្ួយណផ្នកម្ិនរប់បញ្ចូល）
○

i

សូម្ទាក់រងពិភាកាជាម្ួយការិយល័យសុែាុ លភាពសវយ័ ភាពរបស់ម្លូ ោា នដៅតម្ត្ាំបន់ណ លអនកសាន ក់ដៅ
- 20 -

ងវិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់រងរបួសនិងជាំង៉ឺ
ងវកាិ ឧបត្តម្ភសទ្ាប់រងរបួសនិងជាំង៉ឺគ្៉ឺជាទ្បព័នធម្ួយណ លផ្ដល់ជូននូវការធានថ្នទ្ាក់ចាំែូលកនុងករែីបុគ្គលណ លានធានរ៉ា ប់រងសុែភាពជាដ ើម្ ណ លាន
ឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដ ើម្បីពាាលជាំង៉ឺនិងរបួសណ លដកើត្ដ ើងដទ្ៅពីដទ្ោះថានក់កនុងដពលដធ្វើការងារ។ បុគ្គលណ លាន្ៃងវីរុសចម្ៃងកូរូ្ ដ ើម្បីសទ្ាក
ពាាលដ ើយម្ិនអាចដៅដធ្វើការានក៏អាចដទ្បើទ្ាស់ងវិកាឧបត្ថម្ភដនះានណ រ។
• ោម នដរគ្សញ្ញ បុណនតលរធផ្លថ្នការទ្ត្ួត្ពិនិត្យ「្ៃងដរគ្វីរុសកូរូ្」ដទ្កាយដពលាន ឹងដ ើយទ្ត្ូវដៅសទ្ាកពាាលដៅម្នទីរដពរយ
• ានដរគ្សញ្ញ ូចជាដៅដ ែៃួនជាដ ើម្សទ្ាកពីការងារដ ើម្បីដៅពាាលអនកអាចររួលានងវិកាឧបត្ថម្ភដនះ។

លកខែែឌ កនុងការររួល
ការឧបត្ថម្ភទ្ត្ូវានដធ្វើដ ើងដៅដពលណ លបាំដពញទ្គ្ប់លកខែែឌ ូចខ្នងដទ្កាម្
① ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដ ើម្បីពាាលជាំង៉ឺនិងរបួសណ លដកើត្ដ ើងដទ្ៅពីដទ្ោះថានក់កនុងដពលដធ្វើការងារ។
※ជាំង៉ឺនឹងរបួសណ លដកើត្ដ ើងកនុងដពលកាំពុងដធ្វើការនិងដពលដធ្វើ ាំដែើរដៅដធ្វើការសថិត្ដទ្កាម្ការឧបត្ថម្ភថ្នធានរ៉ា ប់រងដទ្ោះថានក់កនុងឧសា កម្ម។
② ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដលើសពី４ថ្ងៃ
※ចាំ្យដពលចាំនួន3ថ្ងៃជាប់ៗោន ដ ើម្បីពាាលរបួសនិងជាំង៉ឺគ្៉ឺ（រយៈដពលរងចាំ）បនតឈ្ប់សទ្ាកពីការងារចាំនួន４ថ្ងៃដ ើងដៅនឹងររួល
ានការឧបត្ថម្ភដនះ។
※រយៈដពលរងចាំគ្ិត្បញ្ចូលថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកទ្បចាំឆ្នាំ ដៅរ៍អារិត្យបុែយជាត្ិនឹងដវនសទ្ាករបស់អនក។

រយៈដពលររួល
ដទ្កាយពីថ្ងៃានររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភរ ូត្ ល់រយៈដពលយូរបាំផ្ុត្ចាំនួន１ឆ្ន６
ាំ ណែ
※អនកនឹងររួលានការឧបត្ថម្ភចាំនួន１ឆ្នាំ６ណែកនុងថ្ងៃណ លបាំដពញទ្គ្ប់តម្លកខែែឌ របស់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិងជាំង៉ឺ។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្កភ ងនុ １ថ្ងៃ
ដសមើនឹងចាំនួនរឹកទ្ាក់2ភាគ្3ថ្នចាំនួនរឹកទ្ាក់1ភាគ្30ថ្នសតង់ោរចាំនួនរឹកទ្ាក់ចាំែូលម្ធ្យម្កនុងរយៈដពល12ណែចុងដទ្កាយ ម្ុនណែណ លាន
ររួលងវិកាឧបត្ថម្ភរបួសនិងជាំង៉ឺ

※ចាំនូនរឹកទ្ាក់ណ លានផ្តល់ជូន ទ្បសិនដបើត្ិចជាងចាំនួនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិងជាំាំង៉ឺ ចាំនួនរឹកទ្ាក់ណ លែវះខ្នត្នឹងផ្ដល់ជូនដ ើម្បីដអាយ
ដសមើនឹងចាំនួនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិងជាំង៉ឺ។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់
សរុបណ លណ ល
ររួលាន
i

＝

ចាំែូលរឹកទ្ាក់1ភាក30ថ្នសតងោ់ រ
ចាំនួនរឹកទ្ាក់ចនាំ លូ ម្ធ្យម្
×
កនុងរយៈដពល12ណែចុងដទ្កាយ

ភាគ្３

２

×

ចាំនួនថ្ងណៃ ល
ររួលាន

សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីត្វិ ិធ្ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យជាម្ួយទ្កម្ុ នុ ធានរ៉ា ប់រងរបស់ដលាកអនក។

（※）ចាំដពាះអនកណ

លជាសាជិកធានរ៉ា ប់រងទ្បជាជនដយងដៅតម្អនុដលាម្របស់អាជាញធ្រម្ូលោា ន
អនកណ លាន្ៃងវីរុសចម្ៃងកូរូ្ក៏នឹងអាចររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភរបួសនឹងជាំង៉ឺផ្ងណ រ។ពត្៌ានលាំអិត្សូម្ទាក់រងដៅអាជាញធ្រម្ូលោា នរបស់ដលាកអនក។
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ងវិកាឧបត្ថម្ដភ ពលសទ្ាកពីការងារ（ចាប់សីដពបី រោា នការងារជាំពកូ រី26）
ចាប់សដីពីបរោា នការងារជាំពូករី26 ទ្កុម្ ុនានរាំនួលែុសទ្ត្ូវកនុងករែីដអាយបុគ្គលិកឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ ដោយកនុងកាំ ុងដពលឈ្ប់សទ្ាកទ្ត្ូវផ្ដល់
ងវិកាឧបត្ថម្ភដពលសទ្ាកពីការងារកនុងដោលដៅដ ើម្បីធានត្ទ្ម្ូវការចាំ្យចាំាច់កនុងជីវភាពរស់ដៅរបស់បុគ្គលិក។
 ដោយម្ិនគ្ិត្ពីកាត្ពវកចិ ថ្ច នចាប់សពដី បី រោា នការងារដៅដពលណ លទ្កម្ុ ុនដអាយបុគ្លគ ិកឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដយើងដសនើសុាំដអាយទ្កម្ុ នុ ាន
ភាពសកម្មកងនុ ការដទ្បទ្ើ ាស់ងវកាិ ឧបត្ថម្សភ ទ្ម្បសទ្ម្លួ ការងារដ ើម្បីដជៀសវងការខ្នត្បង់កងនុ ការចាំ្យដលើការបង់ថ្ងពៃ លកម្មបគ្ុ លគ ិកដៅដពល
សទ្ាក។ ※ដសកដីលាំអត្ិ សដអី ាំពងី វិកាឧបត្ថម្សភ ទ្ម្បសទ្ម្ួលការងារសូម្ដម្ើលដៅកនងុ ដគ្ រាំព័រខ្នងដទ្កាម្។

ម្ូលដ ត្ុណ លទ្កម្ុ នុ ទ្ត្វូ ណត្ដធ្វើការបង់ថ្ងចៃ ដាំ ពាះចាំ្យឧបត្ថម្ដភ ពលសទ្ាកពីការងារ
▶ ទ្កុម្ ុនានរាំនួលែុសទ្ត្ូវជាយថាដ ត្ុកនុងករែីសទ្ាកដធ្វើអាជីវកម្ម កាំ ុងដពលផ្អាកដធ្វើអាជីវកម្មទ្កុម្ ុនទ្ត្ូវណត្ចាំ្យដៅដលើទ្ាក់
ឧបត្ថម្ភដពលសទ្ាកពីការងារ។
▶ ករែីផ្អាកដធ្វើអាជីវកម្មដោយសារដទ្ោះម្ នតរយទ្កុម្ ុនម្ិនានកាត្ពវកិចចររួលែុសទ្ត្ូវកនុងការបង់ថ្ងៃចាំ្យឧបត្ថម្ភដពលសទ្ាកពី
ការងារដនះដរ។
ករែីផ្អាកដធ្វើអាជីវកម្មដោយសារដទ្ោះម្ នតរយាន2កតត ណ លដយើងររួលសាគ ល់ាន ូចខ្នងដទ្កាម្ដនះ។
① ដទ្ោះថានក់ណ លដកើត្ដ ើងប្ដលម្កពីសងគម្ខ្នងដទ្ៅ
② ាច ស់អាជីវកម្មានែិត្ែាំទ្បឹងណទ្បងអស់ពីលរធភាពកនុងការទ្បុងទ្បយ័ត្ន បុណនតដៅណត្ម្ិនអាចដជៀសវងដទ្ោះថានក់ាន
សថិត្កនុង① ឧទា រែ៍ដយងដៅតម្ការដសនើសុាំណ លសថិត្ដៅដទ្កាម្ការទ្បកាសអាសនននទ្ោអាសននជាដ ើម្ណ លជាដ ត្ុការែ៍ដកើត្ដ ើង
ប្ដលម្កពីសងគម្ខ្នងដទ្ៅណ លជាម្ូលដ ត្ុដធ្វើដអាយានការពិាកកនុងការ ាំដែើរការអាជីវកម្ម។
ដ ើម្បីបាំដពញានលកខែែឌ  ② ដជៀសវងកនុងការផ្អាកអាជីវកម្ម ូដចនះទ្កុម្ ុនទ្ត្ូវណត្ទ្បឹងណទ្បងដអាយអស់ពីលរធភាពចាំដពាះវិធានការជាក់
លាក់ម្ួយណ លអាចនិយយានឧទា រែ៍
・តម្រយៈការដធ្វើការដៅផ្ទះដត្ើទ្កុម្ ុនានដធ្ើវការពិចរ្ដអាយានទ្គ្ប់ទ្ោន់កនុងការដរៀបចាំដអាយបុគ្គលិកអាចដធ្វើការដៅផ្ទះានណ ឬដរ។
・ដទាះបីជាយង្ក៏ដោយក៏ម្ិនផ្អាកដធ្វើអាជីវកម្មណ រដោយានការងារដផ្េងដរៀត្ណ លអាចដអាយបុគ្គលិកដធ្វើការានណ រឬដរ។
អាទ្ស័យដលើកាលៈដរសៈណបបដនះដយើងនឹងដធ្វើការវិនិចេ័យជាលកខែៈបុគ្គល។
 ូដចនះដ ើយ「ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្」ម្ិនអាចយកម្កដធ្វើជាដ ត្ុផ្លម្ួយទាាំងទ្សុងដ ើម្បីបាំាត្់កាត្ពវកិចចកនុងការបង់ថ្ងៃ
ចាំ្យដលើទ្ាក់ឧបត្ថម្ភដពលសទ្ាកពីការងារានដ ើយ។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ដភ ពលសទ្ាកពីការងារ
ថ្ងៃឈ្នួលម្ធ្យម្（ចាំនួនរឹកទ្ាក់សរុបថ្ងៃកាៃ ងាំ ពលកម្មណ លានផ្ដល់ជូនដអាយបុគ្គលិកកនុងរយៈដពលចាំនួន 3ណែម្ុនថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ ណចកនឹង
ចាំនួនថ្ងៃសុបកនុងកាំ ុងដពលដនះ※）ររួលានទ្ាក់ដលើសពី 60 ភាគ្100។
ទ្ាក់ឈ្នួលអបបបរាម្ួយទ្ត្ូវានកាំែត្់យងជាក់លាក់កនុងការធានចាំដពាះដលើថ្ងៃឈ្នួលកាៃ ងាំ ពលកម្ម ូចជា ទ្ាក់ឈ្នួលទ្បចាំថ្ងៃនិងដាង និងទ្ាក់
ឈ្នួលរូទាត្់តម្សម្ិរធផ្លសដទ្ម្ចជាដ ើម្។
i

សដីអាំពីការពិដទ្ោះដយបល់ជាលកខែៈបុគ្លគ
ដសវកម្មពដិ សសពិដទ្ោះដយបល់ការងារ
ដយើងផ្ដល់នូវការពិដទ្ោះដយបល់ការងារ ូចជាការបញ្ឈប់ពីការងារ・ការផ្អាកដទ្ជើសដរីសបុគ្គលិកនិងងវិកាឧបត្ថម្ភ
សទ្ាប់ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដោយសារការររួលរងឥរធិពលថ្នវីរុសចម្ៃងកូរូ្។
- 22 -

ថវិកាឧបត្ថម្ស
ភ ម្ម្បសម្ម្ួលការងារ（វិធានការពិសសស）
ងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ម្បសទ្ម្ួលការងារគ្៉ឺជាទ្បព័នធផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធ្នម្ួយណផ្នកថ្នទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការផ្អាកការងារជាដ ើម្
ណ លាច ស់អាជីវកម្មបង់ដៅដអាយកម្មករនិដយជិត្តម្ការដសនើសុាំរបស់ាចស់អាជីកម្មកនុងករែីណ លាច ស់អាជីវកម្ម
ានម្ូលដ ត្ុដស ាកិចចណ លត្ទ្ម្ូវដអាយបទ្ងួម្សកម្មភាពអាជីវកម្មបុណនតានដធ្វើការបនតរកាការងាររបស់កម្មករ
និដយជិត្ដោយដធ្វើការផ្អាកការងារម្ួយរយៈដពលដធ្វើការអប់រំ វឹក វ៉ឺនឬដផ្ទរដៅកណនៃងដផ្េង។
ដោយសារឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវរី ុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីានការពទ្ងីកែៃឹម្សារថ្នងវកាិ ឧបត្ថម្ភសទ្ម្បសទ្ម្ួលការងារ
បណនថម្ដទ្ចើននិងសទ្ម្ួលនីត្ិវិធ្ីផ្ងណ រ។
សទ្ាប់បុគ្លគ （ាច ស់អាជីវកម្ម）
ាច ស់អាជីវកម្មណ លររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្
※ានលកខែែឌ

ចូ ជាត្ួដលែបងាាញពីផ្លិត្កម្មនដពលងមីៗណ លបញ្ជ ក់ពីសាថនភាពថ្នសកម្មភាពអាជីវកម្ម ចូ ជារឹកទ្ាក់លក់
ានការធាៃក់ចុះដទ្ចនើ ជាង5%ដទ្បៀបដធ្ៀបនឹងណែណ លជាដោលដៅដទ្បៀបដធ្ៀប។
វិធានការែ៍ពិដសស
○ែៃឹម្សារឧបត្ថម្・
ភ ពទ្ងីកដោលដៅយងរូលាំរូលាយ

ល់ថ្ងៃរ3ី 0ណែ6ឆ្នាំ2020
① បដងកើនអទ្តទ្ាក់ឧបត្ថម្ភដលើងវិកាឧបត្ថម្ភការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារ（អាជីវកម្មធ្ុនត្ូចនិងម្ធ្យម្４/５អាជីវកម្មធ្ុនធ្ាំ２/３）
ទ្បសិនដបើម្ិនបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាដ ើម្បដងកើនអទ្តទ្ាក់ឧបត្ថម្ភបណនថម្（ អាជីវកម្មធ្ុនត្ូចនិងម្ធ្យម្ 10/10 អាជីវកម្មធ្ុនធ្ាំ ３/４）
※សទ្ាប់បុគ្គលិក１នក់កនុង１ថ្ងៃររួលានទ្ត្ឹម្15,000ដយន
② បដងកើនដលើចាំនួនរឹកទ្ាក់បណនថម្ដៅដពលដធ្វើការអនុវត្តអប់រំនិងបែដុ ះប្ដល
（ អាជីវកម្មធ្ុនត្ូចនិងម្ធ្យម្ 2,400ដយន អាជីវកម្មធ្នធ្ាំ 1,800ដយន）
③ សទ្ាប់និសិត្េដរើបណត្បញ្ចប់ការសិកាកនុងរយៈដពលដៅណត្បនតដធ្វើជាបុគ្គលិកកនុងនម្ជាអនកណ លានធានរ៉ាប់រងការងារដទាះបីជាម្ិនទាន់
ទ្គ្ប់ចាំនួន6ណែក៏ដោយក៏ានសិរធិររួលានងវិកាឧបត្ថម្ភណ រ
④ អាចដទ្បើទ្ាស់ានដៅកនុងែទង់ដផ្េងដរៀត្ដទ្ៅពីថ្ងៃកាំែត្់ណ លានផ្ដល់ជូន100ថ្ងៃកនុង１ឆ្នាំ
⑤ ការឈ្ប់សទ្ាកពីការងារចាំដពាះបុគ្គលណ លម្ិនានធានរ៉ាប់រងការងារក៏ានសិរធិណ រ
※អនុវត្តចាំដពាះការសទ្ាកដធ្វើអាជីវកម្មចប់ពីថ្ងៃរ1
ី ណែ4ឆ្នាំ2020

○ការបនធូរបនថយណងម្ដរៀត្ដលើត្ទ្ម្ូវការថ្នលកខែែឌ ររួល

រណលងត្ទ្ម្ូវដអាយោក់ជូននូវណផ្នការកនុង⑥ និង⑦ចប់ដផ្ដើម្អនុវត្តសទ្ាប់ការដសនើសុាំដអាយផ្ដល់ចប់ពីថ្ងៃរី19ណែ5ឆ្ន2ាំ 020

※វិធានកា

⑥
⑦

ានការសទ្ម្ួលឯកសារដសនើសុាំយងដទ្ចើន
កាត្់បនថយនូវឯកសារភាជប់ជាដ ើម្ ម្ិនចាំាច់ោក់ជនូ នូវលិែត្ិ ជូន ែ
ាំ ងឹ អាំពណី ផ្នការផ្អាកអាជីវកម្មជាដ ម្ើ ដ ើយ
សទ្ម្ួលនីត្វិ ធ្ិ ដី សនសើ ុាំ ូចជាវិធ្ីគ្ែនរឹកទ្ាក់ឧបត្ថម្ភជាដ ើម្

i  សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាិត្ពីត្ទ្ម្ូវការលកខែែឌ ររួលនិងនិត្ិវធ្ិ ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
 ដធ្វើការររួលពាកយដសនើសុាំដៅការិយល័យការងារឬដៅហា ូដវីកានសម្ត្ថកិចចទ្គ្ប់ទ្គ្ងដលើរីតាំងថ្នអាជីវកម្ម(ទ្ចកររួលដេញៀវឬតម្ថ្ទ្បសែីយ)៍ ។
 សដីអាំពីងវិកាឧបត្ថម្ភសទ្ម្បសទ្ម្ួលការងារសូម្រាំនក់រាំនងដៅម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរស័ពទ
0120-60-3999（ដាងបដទ្ម្ើការ 9:00～21:00（ដៅរ៍អារិត្យ・ថ្ងៃបុែយ））
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ទ្ាក់ឧបត្ថម្សភ ទ្ាប់ការផ្អាកការងារដោយដរគ្ចម្ៃងវរី ុសកូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងមី
កនុងចាំដ្ម្កម្មករនិដយជិត្ថ្នស ទ្ោសខ្ននត្ត្ូចនិងម្ធ្យម្ណ លទ្ត្ូវានដអាយផ្អាកការងារដោយរងឥរធិពលថ្នដរគ្
ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការផ្អាកការងារដោយដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ដអាយដៅ
កម្មករនិដយជិត្ណ លម្ិនានររួលទ្ាក់ឧបត្ថម្ភផ្អាកការងារ។

បុគ្គលដោលដៅ

កម្មករនិដយជិត្ណ លម្ិនានររួលទ្ាក់ឈ្លនួ សទ្ាប់រយៈដពលផ្អាកការងារ(ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភផ្អាក
ការងារ)(※) កនុងចាំដ្ម្កម្មករនិដយជិត្ថ្នស ទ្ោសត្ូចនិងម្ធ្យម្ណ លទ្ត្ូវានដអាយផ្អាកការងារ
ដោយរងឥរធិពលឬដោយសារវិធានការរប់សាកត្់ការរលោលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
※ បុគ្គលណ លោម នធានរ៉ាប់រងក៏ជាដោលដៅផ្ងណ រ។

រឹកទ្ាក់ផ្លដ ់
80%(ដទ្ចនើ បាំផ្ត្ុ ទ្ត្ម្ឹ 33ម្ុ៉ឺនដយន)ថ្នទ្ាក់ឈ្លនួ ម្ុនដពលផ្អាកការងារ
※ផ្ដល់ជូនដៅតម្រយៈដពលថ្នការផ្អាកការងារជាក់ណសដង
i

 សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនិត្វិ ិធ្ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
 ានការដ្ៃើយត្បដោយម្ជឈម្ែឌ លផ្ដល់ព័ត្៌ានរួម្ដៅដលើការសាកសួរអាំពីទ្ាក់ឧបត្ថម្ភសទ្ាប់ការផ្អាកការងារដោយដរគ្

ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។

0120-221-276
（ដាងររួល ច័នទ-សុទ្ក 8:30-20:00／ថ្ងៃដៅរ៍ អារិត្យថ្ងៃបុែយ
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8:30-17:15）

ឧបត្ថម្ធ្ភ នដអាយររួលានការឈ្ប់សទ្ាកតម្វធាិ នការណងទាាំសែុ ភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវរី ុ
សកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
ផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធ្ន ល់ាចស់អាជីវកម្មណ លបដងកើត្ទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលនិងដអាយកម្មករនិដយជិត្ស្តសតី
ណ លកាំពុងពរដពាះដ ើយទ្ត្ូវការឈ្ប់សទ្ាកតម្វិធានការណងទាាំសុែភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្
ទ្បដេរងមីអាចដទ្បើទ្ាស់ានដោយោម នការារម្ភនិងដរៀបចាំកណនៃងដធ្វើការដអាយអាចបនតបដញ្ចញសម្ត្ថភាពដធ្វើការាន
ដទ្កាយដពលសទ្ាលកូនរួច។

បុគ្គលដោលដៅ(ាច ស់អាជីវកម្ម)
ាច ស់អាជីវកម្មណ លបាំដពញលកខែែឌ ទាាំងអស់ព①
ី  ល់ ③ គ្៉ឺជាដោលដៅ
ចដនៃ ះពីថ្ងរៃ 7ី ណែ5 ល់ថ្ងៃរ3ី 0ណែ 9ឆ្នាំ2020
①ានដរៀបចាំទ្បព័នឈ្
ធ ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្លនួ (ម្ិនរប់បញ្ចូលនូវការឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់
ឈ្នួលទ្បចាំឆ្នាំនិងររួលានទ្ាក់ឈ្នួលចប់ព6ី 0%ថ្នទ្ាក់ឈ្នួលឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួល
ទ្បចាំឆ្ន)ាំ និងដអាយកម្មករនិដយជិត្ស្តសណតី លកាំពងុ ពរដពាះដ ើយទ្ត្ូវការឈ្ប់សទ្ាកតម្វធាិ នការណងទាាំសែុ
ភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវរី សុ កូរ្
៉ាូ ទ្បដេរងមី ដោយានការណែនាំពីទ្គ្ូដពរយឬ្មប
②ាច ស់អាជីវកម្មណ លានទ្បកាសទ្ាប់ ល់កម្មករនិដយជិត្អាំពីែៃឹម្សារថ្នទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់
ឈ្នួលដនះរួម្ជាម្ួយនឹងែៃឹម្សារថ្នវិធានការណងទាាំសុែភាពាតទាក់រងនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
ដៅចដនៃ ះថ្ងរៃ 7ី ណែ5ឆ្នាំ2020និងថ្ងៃរ3ី 1ណែ1ឆ្នាំ2021
③ាច ស់អាជីវកម្មណ លានអនុញ្ញត្ដអាយដទ្បទ្ើ ាស់ការឈ្ប់សទ្ាកដនះសរុបចប់ពី 5ថ្ងៃដ ងើ
រឹកទ្ាក់ផ្លដ ់
កនុងកម្មករនិដយជិត្1នក់
ការឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលសរុបចប់ពី 5ថ្ងៃរ ូត្ ល់ 20ថ្ងៃ៖ 25ម្ុ៉ឺនដយន
ដលើសពីដនះបូកបណនថម្15ម្ុ៉ឺនដយនសទ្ាប់រល់20ថ្ងៃ (ដទ្ចើនបាំផ្ុត្ទ្ត្ឹម្៖ 100ម្ុ៉ឺនដយន)
※ ចាំនួនកាំែត្់ដៅរីតាំងអាជីវកម្ម1៖ទ្ត្ឹម្20នក់
អាំ ុងដពលដសនសើ ុាំ
ចប់ពីថ្ងៃរ1ី 5ណែ6ឆ្នាំ2020រ ូត្ ល់ថ្ងៃរី 28ណែ2ឆ្នាំ2021
※ានរទ្ម្ង់2ទ្បដេរគ្៉ឺសទ្ាប់អនកានធានរ៉ា ប់រងការងារនិងអនកោម នធានរ៉ា ប់រងការងារ។
※

ជាការដសនើសុាំតម្រីតាំងអាជីវកម្ម។

i

សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនិត្វិ ធ្ិ ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
សទ្ាប់ការពិដទ្ោះនិងការសាកសួរព័ត្៌ានជាក់ណសដង
សូម្ទាក់រងដៅណផ្នកបរិសាថននិងដសមើភាពោន ថ្នការងារថ្នការិយល័យការងាររបស់ដែត្តទ្កុងណ លដៅជិត្បាំផ្ុត្។
ដាងររួល៖８：30 - 17：15（ដលើកណលងថ្ងៃដៅរ៍អារិត្យថ្ងៃបុែយនិចុងឆ្នាំដ ើម្ឆ្នាំ）
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ឧបត្ថម្ធ្ភ នដអាយដធ្វាើ នពីរម្ុែ(ណផ្នកឧបត្ថម្រភ ប់សាកត្់ការឈ្ប់ពកាី រងារដ ម្ើ បីណងទាាំ( ាំដ្ះទ្សាយ
ពិដសសដលើដរគ្ចម្ៃងវរី ុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងម)ី )
ផ្ដល់ឧបត្ថម្ភធ្ន ល់ាចស់អាជីវកម្មខ្ននត្ត្ូចនិងម្ធ្យម្ណ លដទ្ៅពីការឈ្ប់សទ្ាកណងទាាំអនុដលាម្តម្ចាប់ឈ្ប់
សទ្ាកចិញ្ចឹម្កូនឬណងទាាំានបដងកើត្ទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលនិងដអាយកម្មករនិដយជិត្ណ ល
ានភារកិចចណងទាាំទ្គ្ួសារអាចឈ្ប់សទ្ាកណងទាាំទ្គ្ួសារដ្ៃើយត្បនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី។
បុគ្គលដោលដៅ(ាច ស់អាជីវកម្ម)

បដងកើត្ទ្បព័នឈ្
ធ ប់សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្លនួ ដ ម្ើ បីណងទាាំទ្គ្សា
ួ រ（※）ណ លអាចដទ្បើទ្ាស់ានដ្ៃើយត្បនឹងដរគ្ចម្ៃងវីរុ
សកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ដ ើយដធ្វើការផ្េពវផ្ាយដៅកនងុ ទ្កម្ុ នុ អាំពីែម្ៃឹ សារថ្នទ្បព័នធោាំទ្រដ ើម្បីដអាយអាចដធ្វើការផ្ងនិងណងទាាំទ្គ្ួសារ
ផ្ងនិងអាំពីទ្បព័នធបដងកើត្ដ ើងដនះផ្ង។
※ជាទ្បព័នធអាចដអាយដទ្បើទ្ាស់ចប់ពី 20ថ្ងៃថ្នទ្បត្ិរិនថ្ងៃដធ្វើការ
※ចាំាច់ជាទ្បព័នធឈ្ប់សទ្ាកដផ្េងពីការផ្អាកការងារដ ើម្បីណងទាាំកាំែត្់ដោយចាប់ ការឈ្ប់សទ្ាកដ ើម្បីណងទាាំ ការឈ្ប់
សទ្ាកដោយានទ្ាក់ឈ្នួលទ្បចាំឆ្នាំ។
② ានកម្មករនិដយជិត្ចាំាច់ទ្ត្ូវឈ្ប់សទ្ាកដ ើម្បីណងទាាំទ្គ្ួសារដោលដៅ ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្
ទ្បដេរងមី ានឈ្ប់សទ្ាកតម្ ① សរុបចាំននួ ចប់ព5ី ថ្ងដៃ ើង
①

រឹកទ្ាក់ផ្លដ ់

រឹកទ្ាក់ផ្ដល់

ចាំនួនថ្ងៃដទ្បទ្ើ ាស់

２０ម្ុ៉ឺនដយន
３５ម្ុ៉ឺនដយន

សរុបចប់ពី 5ថ្ងៃ ល់10ថ្ងៃ
សរុបចប់ពី 10ថ្ងដៃ ងើ

កម្មករនិដយជិត្ដោលដៅ

អាជីវកម្មត្ចូ ឬម្ធ្យម្1អាចដសនើសុាំានទ្ត្ម្ឹ 5នក់
① កនុងករែីណ លដសវកម្មណងទាាំណ លសាជិកទ្គ្ួសារណ លទ្ត្ូវការណងទាាំណត្ងដទ្បើទ្ាស់ជាទ្បចាំ ឬបាំរុងនឹងដទ្បើ ានកាៃយដៅជាណលង
ដទ្បើទ្ាស់ានដោយសារការផ្អាកការងារដោយដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមីជាដ ើម្
កនុងករែីកាត្់បនថយការដទ្បើទ្ាស់ដសវកម្មណងទាាំណ លសាជិកទ្គ្ួសារដទ្បើទ្ាស់ជាទ្បចាំ ឬបាំរុងនឹងដទ្បើ ដ ើម្បីរប់សាកត្់ដរគ្ចម្ៃងវីរុ
សកូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី
③ ម្នុសេណ លានដធ្វើការណងទាាំទ្គ្ួសារជាទ្បចាំ ណលងអាចដធ្វើការណងទាាំទ្គ្ួសារាន ដោយសាររងឥរធិពលថ្នដរគ្ចម្ៃងវីរុសកូរ៉ាូ្
ទ្បដេរងមី
②

ថ្ងៃអនុវត្ត

ចាំដពាះថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកដទ្បើទ្ាស់រប់ចប់ពីថ្ងៃរ1ី ណែ4ឆ្នាំ2020 ល់ថ្ងៃរី31ណែ3ឆ្នាំ2021

អាំ ងុ ដពលដសនសើ ុាំ

អាំ ុងដពល2ណែរប់ចប់ពីថ្ងៃណ លានបាំដពញលកខែែឌ ផ្ដល់ដអាយ

ចប់ដផ្ដើម្ររួលពីថ្ងៃរី15 ណែ6 ឆ្នាំ2020

＊

(សាំោល់) ចាំដពាះករែីណ លលកខែែឌ ផ្ដល់ទ្ត្ូវានបាំដពញម្ុនថ្ងៃរ1ី 5 ណែ6 ឆ្ន2ាំ 020 កាលកាំែត្់សទ្ាប់ការដសនើសុាំគ្៉ឺថ្ងៃរ1ី 5 ណែ8។

សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនិត្វិ ធ្ិ ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
អាំពីការសាកសួរព័ត្ា៌ ន
ណផ្នក(បនទប់)បរិសាថននិងដសមើភាពោន ថ្នការងារថ្នការិយល័យការងាររបស់ដែត្តទ្កុងនិម្ួយៗ
ដាងររួល៖８：30 - 17：15（ដលើកណលងថ្ងដៃ ៅរ៍អារិត្យនិងថ្ងៃបែុ យ）

កូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ការឧបត្ថម្ភដលើការណងទាាំឧបត្ថម្ភធ្នដអាយដធ្វើានពីរម្ុែ
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ណសវងរក

ការបែដុ ះប្ដលវជាិ ជ ជីវៈសាធារែៈ(ការបែដុ ះប្ដល ល់អកន ោម នការងារដធ្វើ)
ររួលានទ្ាក់ធានរ៉ាប់រងោម នការងារដធ្វើបដែដ ើរដ ើយអាចររួលានការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈដោយឥត្គ្ិត្ថ្ងៃ
(ចាំ្យណត្ដលើថ្ងៃរិញដសៀវដៅជាដ ើម្តម្ជាក់ណសដងបុដ្ណះ)បដែដ ើរ។
បុគ្គលដោលដៅ ៖បុគ្គលកាំពុងណសវងរកការងារដធ្វើណ លជាដោលការែ៍បាំដពញលកខែែឌ ខ្នងដទ្កាម្
①
②
③
④
⑤

ានោក់ពាកយណសវងរកការងារដៅហា ូដវកី
ម្ិនណម្នកាំពុងដធ្វើការដៅកណនៃង្ម្ួយ (ដាងដធ្វើការកនុង1សាដ ៍ដលើសពី20ដាង)
កាំពុងររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភោមនការងារដធ្វើ
ាន្នទៈនិងសម្ត្ថភាពកនុងការដធ្វើការ
ហា ូដវីកានររួលសាគ ល់ថាទ្ត្ូវការជាំនួយ ូចជាការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈជាដ ើម្

ែៃឹម្សារថ្នការបែដុ ះប្ដល

①
②
③
④

គ្៉ឺជាការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈដ ើម្បីដអាយររួលាននូវជាំនញនិងចាំដែះ ឹងវជាិ ជ ជីវៈដ ើម្បីដធ្វកាើ រងារ
រយៈដពលថ្នការបែដុ ះប្ដលគ្៉ឺទ្បណ ល 3ណែ ល់ 2ឆ្នាំ
ថ្ងៃសិកាគ្៉ឺឥត្គ្ិត្ថ្ងៃ(ទ្ត្ូវការណត្ថ្ងៃដសៀវដៅជាដ ើម្ទ្បណ ល1ដៅ 2ម្ុ៉ឺនដយនតម្ត្ាំថ្លជាក់ណសដងបុដ្ណះ)
សាថ ប័នអប់រំបែដុ ះប្ដលរបស់រ ាដែត្តទ្កុងឯកជន(ដទ្កាម្ការជួលពីដែត្តទ្កងុ )ជាដ ើម្ជាអនកដធ្វើការបែដុ ះប្ដល

លាំោប់លដាំ ោយថ្នការចូលដរៀន

・・・

ជាបឋម្សូម្អដញ្ជើញម្កកាន់ហា ូដវីក！

ដ ើម្បីចូលដរៀនវគ្គបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈសាធារែៈ(ការបែដុ ះប្ដល ល់អនកោម នការងារដធ្វើ) និងានការជួយបែដុ ះប្ដលអនក
ណសវងរកការងារដទ្កាយដពលចុះដ្ម ះណសវងរកការងារដៅហា ូដវីកដៅដពលជាប់ការសាភ សន៍ដទ្ជើសដរីសថ្នសាថ ប័នអនុវត្តការបែដុ ះ
ប្ដលដ ើយទ្ត្ូវររួលការណែនាំដអាយចូលដរៀនពីហា ូដវីក។
ការណែនាំដអាយចូលដរៀនដធ្វើដ ើងតម្រយៈការពិដទ្ោះអាំពីអាជីពដៅហា ូដវីក
①ទ្ត្ូវានររួលសាគ ល់ថាានការចាំាច់កនុងការចូលដរៀនដ ើម្បីចូលដធ្វើការងារសម្ទ្សប
②ដធ្វើការណែនាំ ល់បុគ្គលណ លហា ូដវីកវិនិចេ័យថាានសម្ត្ថភាពចាំាច់ជាដ ើម្ដអាយររួលានការបែដុ ះប្
ដ ល។

ររួលការបែដុ ះ
ប្ដល

ណែនាំដអាយចូលដរៀន

ជូន ាំែឹងអាំពីលរធផ្ល
ដទ្ជើសដរីស

សាភ សន៍ជាដ ម្ើ

ោក់ពាកយចូលដរៀន

ចុះដ្ម ះណសវងរកការងារនិង
ពិដទ្ោះអាំពអាី ជីព

នីត្ិវិធ្ីដៅហា ូដវកី
នីត្ិវិធ្ីដៅសាថ ប័នអនុវត្តការបែដុ ះប្ដល
i

សទ្ាប់នីត្ិវិធ្ជាី ក់ណសដងសូម្ដម្ើលដៅកនុងដគ្ រាំព័ររបស់ទ្កសួងសុខ្នេិាល។
●ចាំដពាះការបែដុ ះប្
ដ លណ លានដធ្វើដៅត្ាំបន់របស់អនកដគ្អាចណសវងរកានតម្ដសវអុីនដធ្ើណែត្របស់ហា ូដវីក។
●ចាំដពាះការពិដទ្ោះអាំពីការបែដុ ះប្
ដ លសូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយហា ូដវីកណ លដៅណកបរកណនៃងអនកបាំផ្ុត្។
●
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ការជួយបែដុ ះប្ដលអនកណសវងរកការងារ
ចាំដពាះអនកណសវងរកការងារដធ្វើណ លម្ិនានររួលទ្ាក់ធានរ៉ាប់រងោម នការងារដធ្វើអាចររួលានការបែដុ ះប្ដលវិជាជ
ជីវៈដោយឥត្គ្ិត្ថ្ង(ៃ ចាំ្យណត្ដលើថ្ងៃរិញដសៀវដៅជាដ ើម្ជាក់ណសដងបុដ្ណះ)បដែដ ើរដ ើយកនុងករែីបាំដពញ
លកខែែឌ កាំែត្់អាចររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចូលដរៀនចាំនួន10ម្ុ៉ឺនដយនកនុង១ណែជាដ ើម្។
បុគ្គលដោលដៅ ៖អនកណ លកាំពុងណសវងរកការងារដធ្វើដ ើយជាដោលការែ៍បាំដពញលកខែែឌ 5ខ្នងដទ្កាម្
ានោក់ពាកយណសវងរកការងារដៅហា ូដវកី
ម្ិនណម្នកាំពុងដធ្វើការដៅកណនៃង្ម្ួយ (ដាងដធ្វើការកនុង1សាដ ៍ដលើសពី20ដាង)
ម្ិនណម្នកាំពុងររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភោមនការងារដធ្វើថ្នធានរ៉ា ប់រងការងារ
ាន្នទៈនិងសម្ត្ថភាពកនុងការដធ្វើការ
ហា ូដវីកានររួលសាគ ល់ថាទ្ត្ូវការជាំនួយ ូចជាការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈជាដ ើម្
ដ ើម្បីររួលានទ្ាក់ឧបត្ថម្ភទ្ត្ូវបាំដពញលកខែែឌ ណ លានណចងកនុង “ែៃឹម្សារនិងលកខែែឌ ថ្នការផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ”
ខ្នងដទ្កាម្ផ្ងណ រ។
①
②
③
④
⑤
※

ែៃឹម្សារថ្នការបែដុ ះប្ដល
① ការបែដុ ះប្
ដ លដ ើម្បីឆ្ប់ានការងារដធ្វើ
② រយៈដពលបែដុ ះប្
ដ លពី 2ដៅ 6ណែ
③ ថ្ងៃសិកាគ្៉ឺឥត្គ្ិត្ថ្ង(ៃ ទ្ត្ូវការណត្ថ្ងៃដសៀវដៅជាដ ើម្ទ្បណ ល1ដៅ 2ម្ុ៉ឺនដយនតម្ត្ាំថ្លជាក់ណសដង)
④ បែដុ ះប្
ដ លដោយសាថ ប័នអប់រំបែដុ ះប្ដលឯកជនណ លានការររួលសាគ ល់ពីរោា េិាល
⑤ ានវគ្គ 2ទ្បដេរ
・”វគ្គម្ូលោា ន”៖អាចចប់យកនូវចាំដែះ ឹងម្ូលោា នជាអនកដធ្វើការជាំនញណ លអាចដរៀនដចះកនុងរយៈដពល
ែៃីជាដ ើម្
・”វគ្គអនុវត្ត”៖អាចចប់យកាននូវជាំនញអនុវត្តជាដ ើម្ដ ើម្បីដធ្វើការងារកនុងអាជីពណ លែៃួនទ្ាថានចង់ដធ្វើ
លាំោប់លដាំ ោយថ្នការចូលដរៀន ៖សូម្ដម្ើលទ្ត្ង់ P27 ( ូចោន នឹងការបែដុ ះប្ដលវិជាជជីវៈសាធារែៈ)
ែៃឹម្សារនិងលកខែែឌ ថ្នការផ្ដលទ្់ ាក់ឧបត្ថម្ភ
【រឹកទ្ាក់ផ្ដល់】
・ ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភចូលដរៀន៖ 10ម្ុ៉ឺនដយនកនុង១ណែ
・ ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភថ្ងៃដធ្វើ ាំដែើរ៖រឹកទ្ាក់កាំែត្់ម្ួយដៅតម្ផ្ៃូវដធ្វើ ាំដែើរដៅកណនៃងដធ្វើការបែដុ ះប្ដល(ានទ្ពាំណ នកាំែត្់)
・ ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភថ្ងៃសានក់ដៅ៖ 10,700ដយនកនុង១ណែ
※សទ្ាប់ដសចកដីលាំអិត្អាំពី“ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភថ្ងៃដធ្វើ ដាំ ែើរ” “ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភថ្ងៃសានក់ដៅ” សូម្សាកសួរព័ត្៌ានដៅហា
【លកខែែឌ កនុងការផ្ដល់សាំខ្នន់ៗ】（ទ្ត្ូវបាំដពញលកខែែឌ ខ្នងដទ្កាម្ទាាំងអស់）

・
・
・

i

ទ្ាក់ចាំែូលរបស់សាម្ីែៃួនម្ិនដលើសពី8ម្ុ៉ឺនដយនកនុង១ណែ

ទ្ាក់ចាំែូលសរុបថ្នទ្គ្ួសារទាាំងម្ូលម្ិនដលើសពី 25ម្ុ៉ឺនដយនកនុង១ណែ

ទ្រពយ ិរញ្ញវត្ថុថ្នទ្គ្ួសារទាាំងម្ូលម្ិនដលើសពី 300ម្ុ៉ឺនដយន

ចាំដពាះលកខែែឌ លាំអត្ិ ថ្នទ្ាក់ឧបត្ថម្ភនងិ នីត្វិ ធ្ិ ជាី ក់ណសដងសូម្ដម្ើលកនុងគ្ រាំព័ររបស់ទ្កសួងសុខ្នេិាល។
ចាំដពាះការបែដុ ះប្ដលណ លានដធ្វើដៅត្ាំបន់របស់អនកអនកអាចណសវងរកានតម្ដសវអុីនដធ្ើណែត្របស់ហា ូដវីក។
ចាំដពាះការពិដទ្ោះអាំពីការបែដុ ះប្ដលសូម្ពិដទ្ោះជាម្ួយហា ូដវីកណ លដៅណកបរកណនៃងអនកបាំផ្ុត្។

●
●
●
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ូដវីក។

ងវិកាឧបត្ថម្ចភ ដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាកថ្នសាលាបឋម្សិកា（សទ្ាប់ាចស់អាជីវកម្ម）
ទ្សបដពលសាលាបឋម្សិកាឈ្ប់សទ្ាកចាំដពាះសិសេបឋម្ណ លទ្ត្ូវការការដម្ើលការណងទាាំដនះ「បុគ្គលិក（អា្ពាាល) 」 （ទាាំងបុគ្គលិកដពញ
សិរធ・បុគ្គលិកម្ិនដពញសិរធ）ឈ្ប់សទ្ាកដោយររួលានទ្ាក់ដបៀវត្េរ៍（ររួលានទ្ាក់ឈ្នួលដពញដលញ）ដយើងនឹងផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ល់ាចស់អាជីវ
កម្មណ លអនុញ្ញត្ិដអាយបុគ្គលិកសទ្ាក（ដយងដៅតម្ចាប់ពលកម្មដោយម្ិនគ្ិត្បញ្ចូលថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកទ្បចាំឆ្ន）
ាំ

សទ្ាប់បគ្ុ គល（ាច ស់អាជីវកម្ម）
①និង② ចាំដពាះាច ស់អាជីវកម្មណ លអនុញ្ញត្ដអាយបុគ្គលិកឈ្ប់សទ្ាក

ដោយររួលានទ្ាក់ឈ្នួលដពញដលញ ） ល់បុគ្គលិកណ លជា
អា្ពាាលទ្ត្ូវការដម្ើលណងរកាកូនបណនថម្ដលើថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកទ្បចាំឆ្នាំដោយររួលានទ្ាក់ដបៀវត្េន៍ណ លានណចងកនុងចាប់បរោា នការងារ។
①សិសេបឋម្សិកាណ លសាលាទ្ត្ូវានបិរបដ្ដះអាសនន（※） ណផ្ាកដៅដលើដោលការែ៍ថ្នការណែនាំ ដ ើម្បីដោះទ្សាយជាម្ួយ
នឹងជាំង៉ឺចម្ៃងកូរូ្
（

※

សាលា：សាលាបឋម្សិកាសាលាណ លានកាត្ពវកិចចអប់រំសទ្ាប់បឋម្សិកាទ្បដេរសាលាដផ្េងៗដរៀត្（កាំែត្់ទ្ត្ឹម្កាំរិត្សាលា
ម្ដត្តយយនិងបឋម្សិកា）សាលាសទ្ាប់ជនពិការ（ទ្គ្ប់ណផ្នក）កៃឹបម្ដត្តយយដទ្ៅដាងសិកាណងទាាំដទ្ៅដាងសិកាសាលាម្ដត្តយយសលាណងទាាំទារកសាលា
ម្ដត្តយយកនុងទ្បព័នធ អោរណងទាាំទារកដទ្ៅទ្បព័នធ អាជីវកម្មណងទាាំកូនដៅផ្ទះអាជីវកម្មោាំពារកុារម្ួយរយៈនិងអោរទ្រទ្រង់ ល់ដកមងពិការជាដ ើម្

②ដកមងណ ល្ៃងវីរុសកូរូ្ជាដ ើម្ណ លទ្ត្ូវឈ្ប់សទ្ាកពីសាលា

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ផ្លដ ់
បុគ្គលិកណ លររួលានការអនុញ្ញត្ដអាយឈ្ប់សទ្ាកនឹងររួលានទ្ាក់ឈ្នួលដសមើនឹងទ្ាក់ថ្ងៃឈ្នួលថ្នថ្ងៃឈ្ប់សទ្ាកទ្បចាំឆ្នាំ×10／10
※

កាំរិត្ទ្ាក់ឈ្នួលផ្ដល់ជូនជាអត្ិបរា１ថ្ងៃ

8,330ដយន

(ចាំដពាះការផ្អាកការងារសទ្ាប់ដទ្កាយថ្ងៃរី1ណែ4ឆ្នាំ2020គ្៉ឺ15,000ដយន)

ថ្ងៃអនុវត្ត

ថ្ងៃណ លររួលានការឈ្ប់សទ្ាកកនុងកាំ ុងដពលចប់ពីថ្ងៃរ2ី 7ណែ２～ ថ្ងៃរី30ណែ６ឆ្ន2ាំ 020
※

ដលើកណលងណត្ថ្ងៃណ លសាលាោម នណផ្នការដបើក ូចជាវិសេម្កាលនិទាឃរ ូវវិសេម្កាលរ ូវដៅដ ។ល។

រយៈដពលោក់ពាកយដសនសើ ុាំ
ទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរ2ី 8ណែ12ឆ្នាំ2020

i

សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីត្វិ ិធ្ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
កូរ៉ាូ្ទ្បដេរងមី ងវិកាឧបត្ថម្ភចាំដពាះការឈ្ប់សទ្ាក

ណសវង រក

សដីអាំពីការទាក់រងពត្៌ាន
ម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរស័ពសទ អដី ពាំ ងី វិកាឧបត្ថម្ភ ・ងវិកាឧបត្ថម្ចភ ដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាកថ្នសាលានិងងវកាិ ឧបត្ថម្សភ ទ្ម្បសទ្ម្លួ ការងារ
0120－60－3999
：９：00～21：00（

ដាងបដទ្ម្កាើ រងារ

រួម្បញ្ចូលដៅរ៍អារិត្យ・បុែយជាត្ិ）
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ងវិកាទ្រទ្រង់ចដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាក់ថ្នសាលាបឋម្សិកា（ចាំដពាះអនកដធ្វកាើ រដ

ើយយកកូនដៅដផ្ញរើ ដអាយដគ្ណងទាាំ）

ដទ្កាម្ការររួលរងឥរធិពលពីវីរុសចម្ៃងកូរូ្ បុគ្គលណ លម្ិនអាចដធ្វើដៅតម្កិចចសនាណ លានររួលដនះ ពីដទ្ពាះដ ើម្បីដម្ើលណងរកាកូនកនុងដពលសាលា
បឋម្សិកាទ្ត្ូវានបិរជាបដ្ដះអាសនន ដយើងផ្ដល់ទ្ាក់ឧបត្ថម្ភ ល់អា្ពាាលទាាំងដនះ។

សទ្ាប់បគ្ុ គល（យកកូនដៅដផ្ញដើ អាយដគ្ណងទាាំដ យើ សាម្ីែៃួនដៅដធ្វើការងារ）
①និង②អា្ពាាលណ លទ្ត្ូវការដម្ើលណងទាាំកូនដោយបាំដពញទ្គ្ប់តម្ត្ទ្ម្ូវការជា

លកខែែឌ ជាក់លាក់ម្យួ ។
①សិសេបឋម្សិកាណ លសាលាទ្ត្ូវានបិរបដ្ដះអាសនន（※） ណផ្ាកដៅដលើដោលការែ៍ថ្នការណែនាំ ដ ើម្បីដោះទ្សាយជាម្ួយនឹង
ជាំង៉ឺចម្ៃងកូរូ្
※

សាលា：សាលាបឋម្សិកា សាលាណ លានកាត្ពវកិចចអប់រំសទ្ាប់បឋម្សិកា ទ្បដេរសាលាដផ្េងៗដរៀត្（កាំែត្់ទ្ត្ឹម្កាំរិត្ សាលាម្
ដត្តយយនិងបឋម្សិកា）សាលាសទ្ាប់ជនពិការ（ទ្គ្ប់ណផ្នក）កៃឹបម្ដត្តយយដទ្ៅដាងសិកា ណងទាាំដទ្ៅដាងសិកា សាលាម្ដត្តយយ សាលា
ណងទាាំទារក សាលាម្ដត្តយយកនុងទ្បព័នធ អាោរណងទាាំទារកដទ្ៅទ្បព័នធ អាជីវកម្មណងទាាំកូនដៅផ្ទះ អាជីវកម្មោាំពារកុារម្ួយរយៈ និងអោរទ្រទ្រង់
ល់ដកមងពិការជាដ ើម្

②ដកមងណ ល្ៃងវីរុសកូរូ្ជាដ ើម្ណ លទ្ត្ូវឈ្ប់សទ្ាកពីសាលា

លកខែែឌ ជាក់លាក់ម្យួ

 ទ្បសិនដបើសាម្ីែៃួនានគ្ដទ្ាងដធ្វើការងារ
 ករែីទ្ាក់ឈ្នួលទ្ត្ូវានបង់សទ្ាប់ដធ្វើការងារដោយណផ្ាកដលើកិចចសនាររួលដធ្វើអាជីវកម្ម ណ លាច ស់ជាំនួញកាំែត្់បញ្ជ ដអាយដធ្វើ
យងជាក់លាក់ម្ួយ ូចជាែៃឹម្សារការងាររីកណនៃងណ លទ្ត្ូវដធ្វើការងារ・ដាងនិងថ្ងៃជាដ ើម្។

ចាំនួនរឹកទ្ាក់ផ្លដ ់
ថ្ងៃណ លម្ិនអាចដធ្វើការងារានកនុង1ថ្ងៃ4,100ដយន（រឹកទ្ាក់ដងរ）
※

ចាំដពាះថ្ងៃដទ្កាយថ្ងៃរី1ណែ4ឆ្នាំ2020គ្៉ឺ7,500ដយនកនុង1ថ្ងៃ (រឹកទ្ាក់ដងរ)

ថ្ងៃអនុវត្ត
ថ្ងៃរី27ណែ２～ថ្ងៃរី30ណែ６ឆ្ន2ាំ 020
※ សទ្ាកនិទាឃរ ូវជាដ ើម្ដលើកណលងចាំដពាះថ្ងៃណ លសាលាោម នគ្ាំដរងនឹងដបើក។

រយៈដពលោក់ពាកយដសនសើ ុាំ
ទ្ត្ឹម្ថ្ងៃរី30ណែ９ឆ្ន2ាំ 020
i

សដីអាំពីដសចកដលី ម្ាត្ិ ពីត្ទ្ម្វូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីត្វិ ិធ្ជាី ក់លាក់សូម្ពិនិត្យដម្ើលដគ្ រាំព័រទ្កសួងសុខ្នេិាល
សដីអាំពីការទាក់រងពត្៌ាន
ម្ជឈម្ែឌ លររួលរូរស័ពសទ អដី ពាំ ងី វិកាឧបត្ថម្ភ ・ងវិកាឧបត្ថម្ចភ ដាំ ពាះការឈ្ប់សទ្ាកថ្នសាលានិងងវកាិ ឧបត្ថម្សភ ទ្ម្បសទ្ម្លួ ការងារ
0120－60－3999

ដាងបដទ្ម្កាើ រងារ：９：00～21：00（ រួម្បញ្ចូលដៅរ៍អារិត្យ・បុែយជាត្ិ）
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គ្ដទ្ាងឧបត្ថម្ភ ល់អកន ដទ្បទ្ើ ាស់ដសវអនកដម្ើលណងទាាំដកមងរបស់ទ្កម្ុ នុ
វិធានការពិដសស：ចាំដពាះអនកណ លដធ្វកាើ រដអាយទ្កម្ុ ុន）

（

ដោយសារណត្វីរុសចម្ៃងកូរូ្ករែីសលាបឋម្សិកាទ្ត្ូវានឈ្ប់សទ្ាកជាបដ្ដះអាសនន អា្ពាាលទ្ត្ូវឈ្ប់សទ្ាកពីការងារនិងម្ិនអាចបនត
ដាងរុកកូនដៅកនុងសាលាានជាដ ើម្ ទ្បសិនដទ្បើទ្ាស់ដសវកម្មអនកដម្ើលណងទាាំដកមង ចាំដពាះចាំ្យទាាំងដនះនឹងទ្ត្ូវររួលានការឧបត្ថម្ភ។បុគ្គលណ ល
ដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯងក៏អាចដទ្បើទ្ាស់ដសវកម្មដនះានណ រ។

សទ្ាប់បគ្ុ គល
អនកណ លទ្ត្ូវនឹងលកខែែឌ ①～③ខ្នងដទ្កាម្ដនះអាចដទ្បើទ្ាស់វិធានការពិដសសដនះាន។
①បដទ្ម្ើការងារដៅទ្កុម្ ុនឯកជនជាដ ើម្
②បដីឬទ្បពនធអនកណ លជាអនកដធ្វើការដម្ាយឬដពាះាយណ លម្ិនអាចបនតដធ្វើការងារានទ្បសិនដបើម្ិនដទ្បើដសវកម្មដម្ើលណងទាាំកុារ
③អនកណ លានកូនទ្ត្ូវដៅដរៀនដៅសាលា ូចជាសាលាបឋម្សិកានិងម្ែឌ លដម្ើលណងទាាំទារកទ្ត្ូវានបិរដោយសារការរងឥរធិពលពីវីរុស
ចម្ៃងកូរូ្

ែៃឹម្សារថ្នវធាិ នការពិដសស
សាលាបឋម្សិកានិងម្ែឌ លដម្ើលណងទាាំទារកជាដ ើម្ ណ លានបិរសាលា・បិរម្ែឌ លជាបដ្ដះអាសនន ដយើងនឹងផ្ដល់ជូនម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃ
ណ លអាចដទ្បើទ្ាស់ាន (2,200ដយន/ម្ូលបទ្ត្)។
＜ដពលធ្ម្មត＞

・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង１ថ្ងៃ
・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង１ណែ
・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង1ឆ្នាំ

សនៃឹក/នក់
： 24សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
：280សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
：

１

＜វិធានការពិដសស＞

សនៃឹក/នក់
⇒ 120សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
⇒ោម នចាំនួនកាំែត្់
⇒

５

នីត្ិវិធ្ដី សនសើ ុាំ

ប់ដៅវិញម្ូលបទ្ត្
ពាក់ក្ដលថ្នម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះ
ត្ថ្ម្ៃណ លានដទ្បើទ្ាស់រួចរល់
⑥ដផ្ញើទ្ត្

●ពត្៌ានលម្ាត្ិ សូម្ដម្ើលកនងុ ដគ្

④ផ្ដល់ជូនដសវអនកដម្ើលណងទាាំ
⑤ផ្ដល់ជូនប័ែណបញ្ចុះត្ថ្ម្・
ៃ

បង់ថ្ងៃដសវដទ្បើទ្ាស់
※ផ្ដល់ប័ែណពែ៌នអាំពី
ដ ត្ុផ្ល

រាំពរ័ សាគ្ម្ដសវកម្មណងទាាំទារករូទាាំងទ្បដរស។

http://www.acsa.jp/
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អនកដធ្វើអាជីវកម្មដម្ើលណងទាាំដកមង

②ដផ្ញើម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃ

អនកដទ្បើទ្ាស់

ទ្កម្ុ ុនណ លកាំពុងដធ្វើការដអាយ
i

③ោក់ពាកយដសនើសុាំដទ្បើទ្ាស់អនកដម្ើលណងទាាំ

①ោក់ពាកយដសនើសុាំម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃ

គ្ដទ្ាងទ្រទ្រង់អនកដទ្បដើ សវណងទាាំកុារណ ល កឹ នាំដោយទ្កុម្ នុ
វិធានការពិដសស : ចាំដពាះបុគ្លគ ណ លដធ្វអាើ ជីវកម្មដោយែៃនួ ឯង）

（

អាទ្ស័យដលើវីរុសចម្ៃងកូរូ្ សាលាបឋម្សិកាទ្ត្ូវានឈ្ប់ជាបដ្ដះអាសនន បុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯងឈ្ប់សទ្ាកពីការងារដោយម្ិនអាច
ដទ្បើទ្ាស់កណនៃងដម្ើលណងទាាំកូនដទ្ៅដាងសិកាានទ្បសិនដបើដទ្បើទ្ាស់ដសវអនកដម្ើលណងទាាំកូន ូដចនះអាចដទ្បើទ្ាស់ងវិកាឧបត្ថម្ភដនះាន។

សទ្ាប់បគ្ុ គល
អនកណ លទ្ត្ូវនឹងលកខែែឌ ①～③ខ្នងដទ្កាម្ដនះអាចដទ្បើទ្ាស់វិធានការពិដសសដនះាន។
①បុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯង （អាជីវកម្មផ្អទល់ែៃូនអាជីវកម្មឯករជយជាដ ើម្）
②បដីឬទ្បពនធអនកណ លជាអនកដធ្វើការដម្ាយឬដពាះាយណ លម្ិនអាចបនតដធ្វើការងារានទ្បសិនដបើម្ិនដទ្បើដសវកម្មដម្ើលណងទាាំកុារ
③អនកណ លានកូនទ្ត្ូវដៅដរៀនដៅសាលា ូចជា សាលាបឋម្សិកានិងម្ែឌ លដម្ើលណងទាាំទារកទ្ត្ូវានបិរដោយសារការរងឥរធិពលពីវីរុស
ចម្ៃងកូរូ្

ែៃឹម្សារថ្នវធាិ នការពិដស
សាលាបឋម្សិកានិងម្ែឌ លដម្ើលណងទាាំទារកជាដ ើម្ណ លានបិរសាលា・បិរម្ែឌ លជាបដ្ដះអាសនន នឹងផ្ដល់ជូនម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃណ ល
អាចដទ្បើទ្ាស់ាន (2,200ដយន/ម្ូលបទ្ត្)។
＜ដពលធ្ម្មត＞
＜វិធានការពិដសស＞
・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង１ថ្ងៃ
： １សនៃឹក/នក់
⇒ ５សនៃឹក/នក់់
・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង１ណែ
： 24សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
⇒ 120សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
・ចាំនួនកាំែត្់ម្ូលបទ្ត្កនុង1ឆ្នាំ
：280សនៃឹក/ទ្គ្ួសារ
⇒ោម នចាំនួនកាំែត្់

និត្ិវិធ្ដី សនសើ ុាំ

⑥រការុកម្ូលបទ្ត្ពាក់ក្ដល

ថ្នម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃណ ល
ានដទ្បើទ្ាស់រួចរល់

●ពត្៌ានលម្ាត្ិ សូម្ដម្ើលកនងុ ដគ្

③ោក់ពាកយដសនើសុាំដទ្បើទ្ាស់អនកដម្ើលណងទាាំ
④ផ្ដល់ជូនដសវអនកដម្ើលណងទាាំ
⑤ផ្ដល់ជូនប័ែណបញ្ចុះត្ថ្ម្・
ៃ

បង់ថ្ងៃដសវដទ្បើទ្ាស់
※ផ្ដល់ប័ែណ
ពែ៌នអាំពីដ ត្ុផ្ល

រាំពរ័ សាគ្ម្ដសវកម្មណងទាាំទារករូទាាំងទ្បដរស។
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អនកដធ្វើអាជីវកម្មដម្ើលណងទាាំដកមង

②ដផ្ញើម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃ

អនកដទ្បើទ្ាស់
(បុគ្គលណ លដធ្វើអាជីវកម្មដោយែៃួនឯង)

ភានក់ងារណ លានររួលសិរធិពីសាគ្ម្
ដសវកម្មណងទាាំកុាររូទាងាំ ទ្បដរស
i

①ោក់ពាកយដសនើសុាំម្ូលបទ្ត្បញ្ចុះត្ថ្ម្ៃ

