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ការទទួលយកធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស ទេ�ើមីើទេ�ះស្រា�យកង្វះះះកមំ្លាំ�ង្វះពលកមម ជាទេស្រា�ើនទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សជបុុន វាគឺឺជាទេបស្សកកមម �៏ធ�មួយស្សស្រាម្លាំប់
ស្រាបទេទស្សជបុុន។ ទេ�ខែ�ទេម�ឆុ្នាំ� 2019 ប័ណ្ណណ �ុ ក់ទេ�ស្រាបទេ�ទថ្មីមើស្រា�ូវបានបទេង្វះើើ�ទេ�ើង្វះទេ�យម្លាំន “ជ�នាញជាក់លាក់” កុងុ្វះទេ�លប�ណ្ណង្វះទេ�ើមីើ
ទទួលយកធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស ខែ�លទេស្រា�ៀមនឹង្វះទេធះើការទេ�យម្លាំនបទេ�េ កទេទស្ស និង្វះជ�នាញជាក់លាក់ ទេ�ើយការងារទេនះ វាបានកនំ ង្វះទេ�ជិ� 2 
ឆុ្នាំ�ទេ�ើយ។

ស្រាកមុ�ុុនរបស់្សទេយើង្វះបានទេធះើឯក�រមូល�ា នមួយទេនះ ទេ�ើមីើទេធះើការពិទេ�ធន៍ និង្វះចា�់វធិានការណ៍្ណទេ�ំើយ�បទេ�នឹង្វះការទទួលយកជនបរទេទស្ស
ជ�នាញជាក់លាក់ និង្វះទេ�លប�ណ្ណង្វះទេ�ើមីើផ្សសពះផ្សាយ

លកខណ្ណៈជាស្រាបព័នធ ទេ�យបានអនុវ�ត "ការស្សទ ង់្វះម�ិទេលើគឺទេស្រាម្លាំង្វះស្សស្រាម្លាំប់ការទេធះើឱ្យយម្លាំនស្រាបព័នធ ស្រាបទេស្សើរទេ�ើង្វះ ��ទេ�ះការទទួលយកធនធានមនុស្សស
បរទេទស្សទេ�កុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ"។ ការទេធះើគឺទេស្រាម្លាំង្វះស្សទ ង់្វះម�ិទេ�កុងុ្វះទេស្សៀវទេ�ខែណ្ណនា�មួយទេនះ គឺឺស្រា�ូវបានអនុវ�ត ទេ�តាមគឺទេស្រាម្លាំង្វះខែ�ល
ស្រាកសួ្សង្វះ

សុ្សខា�ិបាល ការងារ និង្វះសុ្ស�ុម្លាំលភាពរបស់្សស្រាបទេទស្សជបុុន។ 

ទេស្សៀវទេ�ខែណ្ណនា�ទេនះ គឺឺម្លាំនការទាក់ទង្វះទេ�នឹង្វះការងារបញ្ជូូូនជនបរទេទស្សពើខាង្វះទេស្រា�ខែ�លស្សិ�ិទេ�កុងុ្វះស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ ទេ�ើយស្រា�ូវបាន
បងាា ញពើការស្សទ ង់្វះម�ិស្សម្លាំា ស្សន៍ជាមួយនឹង្វះ �ិ ប័នទទួល �ិ ប័នបញ្ជូូូន និង្វះ�ិ ប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះ ស្រាពមទា�ង្វះទេធះើការពិភាកាជាស្រាកមុទេ�យ
ពិចារណាទេ�ទេលើគឺទេស្រាម្លាំង្វះទេនះ��នួន 6 ទេលើក ស្សរបុមក គឺឺបានស្សទេង្វះខ ប��ណុ្ណ�ស្ស�ខាន់ ខែ�ល�ង់្វះឱ្យយអុ កទា�ង្វះអស់្ស�ុ បាន�ឹង្វះ។ ទេយើង្វះស្សង្វះឹមឹថា
ទេស្សៀវទេ�ខែណ្ណនា�ទេនះ នឹង្វះម្លាំន�រៈស្រាបទេ�ជន៍ទេ�ទេពលខែ�លទេយើង្វះទេធះើការពិចារណាការងារទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។

ទេ�យស្រាកមុ�ុនុ Fourth Valley Concierge 
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1. ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តីសេ�ខ 1 និិងសេ�ខ 2

2. ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី និិង ការបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ��

ជ�នាញជាក់លាក់រមួម្លាំន“ ជ�នាញជាក់លាក់ទេល� 1” និង្វះ“ ជ�នាញជាក់លាក់ទេល� 2” ។

ស្សស្រាម្លាំប់ស្សម�ភិាពភា�ជបុុន សិ្សកាខ កាមចា�បា�់ស្រា�វូខែ�បាន�ំង្វះកា�់ “ទេ�ស្សតមូល�ា នស្រាគឹឺះភា�ជបុុន” ឬ“ ទេ�ស្សតស្សម�ភិាពភា�ជបុុន” កស្រាមិ� 
N4 ឬ�្ស់្សជាង្វះទេនះ។

មា�ង្វះវញិទេទៀ� សិ្សកាខ កាមចា�បា�់ស្រា�វូខែ��ំង្វះផុ្ស�ការស្រាបលង្វះទេធះើទេ�ស្សតស្សម�ភិាពជ�នាញទេ�កុងុ្វះវស័ិ្សយខែ�ល�ួំនចាប់អារមមណ៍្ណផ្សង្វះខែ�រ។ 

ការវាយ�នមំទេ�ទេលើស្សម�ភិាពជ�នាញកុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ ស្រា�វូបានវនិិ�័័យទេ�យ “ការទេធះើទេ�ស្សតវាយ�នមំទេលើជ�នាញទេល� 1 កុងុ្វះ
វស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ” ខែ�លទេធះើទេ�ើង្វះទេ�យស្សម្លាំគឺមខែថ្មីទា�អ�រទេ�ទូទា�ង្វះស្រាបទេទស្សជបុុន(�ជើវកមម�ធារណ្ណៈ)។

ស្រាបសិ្សនទេបើបានបញ្ជូេប់វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លបទេ�េកទេទស្សទេល� 2 ទេ�យទេជាគឺជ័យកុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រទេ�ើយ អុកមិនចា�បា�់ស្រាបលង្វះ
ទេធះើទេ�ស្សតភា�ជបុុន ឬទេ�ស្សតជ�នាញទេនាះទេទ បុុខែនតអុកខែ�លបានបញ្ជូេប់វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លបទេ�េកទេទស្ស ឬជ�នាញទេ�កុងុ្វះស្រាបទេ�ទការងារទេផ្សសង្វះទេទៀ� 
ចា�បា�់ស្រា�វូខែ��ំង្វះកា�់ការទេធះើទេ�ស្សតវាយ�នមំជ�នាញ ស្សស្រាម្លាំប់វស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ។

ទេ�លប�ណ្ណង្វះននវគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេនះគឺឺទេ�ើមីើបទេង្វះើើ�បាននូវស្រាបព័នធការ�រស្សស្រាម្លាំប់សិ្សកាខ កាម�ះឹក�ះឺនជ�នាញ និង្វះទេ�ើមីើឱ្យយ
សិ្សកាខ កាមទេ�ត �ស្ស�ខាន់ទេ�ទេលើការបណ្ណតុ ះ
បណាត លជ�នាញ ខែ�លស្រា�វូបានទេរៀប��ឱ្យយម្លាំនភាព�ទ �់ជ�នាញ និង្វះទទួលបានជ�នាញ�៏ស្សមរមយជាទេ�ើម។ ទេ�ើយមា�ង្វះវញិទេទៀ� ស្រាបព័នធ
បណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេនះ បទេង្វះើើ�ទេ�ើង្វះកុងុ្វះទេ�លប�ណ្ណង្វះទទួលយកធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស ខែ�លទេស្រា�ៀមនឹង្វះទេធះើការទេ�យម្លាំន
បទេ�េកទេទស្ស និង្វះជ�នាញ�ាស់្សលាស់្ស។ 

ការសេ�បៀបសេ�ៀបពី� �បព័ីនិធ (ស្ថាា ប័និ�តិួតិពិីនិិតិយ) វគ្គគបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ�� និិងជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី (សេ�ខ 1 ）)

ស្រាប�ព៖ ស្រាកសួ្សង្វះយុ�តិធម៌

Ⅰ. �បព័ីនិធជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

(ស្ថាា ប័និ�តិតួិពិីនិិតិយ) វគ្គគបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ�� ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី (សេ�ខ 1)

ចាប់ និិងប�បបញ្ញញតិីិដែ��
�តិវូអនិ�វតីិ

�ាប់ស្សតើពើការអនុវ�តឱ្យយបានស្រា�ឹមស្រា�វូកុងុ្វះវគឺគបណ្ណតុ ះ
បណាត លវជូិាជើវៈស្សស្រាម្លាំប់ជនបរទេទស្ស និង្វះការ�រ
សិ្សកាខ កាមបទេ�េកទេទស្ស / ការស្រា�រួ�ពិនិ�យជនអទេនាត

ស្រាបទេវស្សន៍ និង្វះការទទួល�គ ល់ជនទេ�ៀស្ស�ួំន

ការស្រា�រួ�ពិនិ�យជនអទេនាត ស្រាបទេវស្សន៍ និង្វះការទទួល�គ ល់ជនទេ�ៀស្ស�ួំន

ប័ណ្តុះណស្ថាា ក់្តីសេ� ប័ណ្ណណ�ុក់ទេ�(វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស) ប័ណ្ណណ�ុក់ទេ� (ជ�នាញជាក់លាក់)

រយៈៈសេពី�ស្ថាា ក់្តីសេ�

វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេល� 1 ម្លាំន
រយៈទេពល 1 ឆុ្នាំ�, វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេល� 2 ម្លាំនរយៈទេពល 2 ឆុ្នាំ�, 

វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេល� 3 ម្លាំន 
រយៈទេពល 2 ឆុ្នាំ� (ស្សរបុទេ� 5 ឆុ្នាំ�)

ស្សរបុ 5 ឆុ្នាំ�

�ីង់ដារជំំនាញបសេចេក្តីសេ��
��មាប់ជំនិបរសេ�� �ម ន ទាមទារ��ទេណ្ណះ�ឹង្វះ ឬបទពិទេ�ធន៍ទេស្រា�ើន

ការ�ប�ងសេ�សេពី�ចូ�
�បសេ��

�ម ន (ម្លាំនខែ�ការងារខែផ្សកុខែថ្មីទា�មួយគឺ�់ខែ�ល�ស្រាមវូឱ្យយម្លាំនស្សម�ភិាពជ�នាញភា�ជបុុនកស្រាមិ� 
N4 ទេ�ទេពល�ូលស្រាបទេទស្សជបុុន )

បញូ្ជាក់ពើកស្រាមិ�ជ�នាញ និង្វះកស្រាមិ�ស្សម�ភិាពភា�ជបុុនទេ�យការ
ពិនិ�យ(អុកខែ�លបានបញ្ជូេប់វគឺគបណ្ណតុ ះ

បណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សទេល� 2 ទទួលបានទេជាគឺជ័យពើការស្រាបលង្វះ)

ស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ �ិប័នផ្សតល់អនុ�ស្សន៍ ឬទទួល�គ ល់ទេ�យ
រ�ា �ិបាលបរទេទស្ស

ស្ថាា ប័និ�តិតួិពិីនិិតិយ ម្លាំន (ស្សម្លាំគឺមអាជើវកមមមិនទទួលស្រាបាក់��ទេណ្ណញនឹង្វះទេធះើស្សវនកមម ស្រាពមទា�ង្វះគឺទេស្រាម្លាំង្វះស្រា�រួ�ពិនិ�យ
ទេផ្សសង្វះទេទៀ�ស្សស្រាម្លាំប់អុកអនុវ�ត។ ស្រាបព័នធអនុញ្ជាា �ទេ�យរ�ាមន្រ្តីនតើម្លាំនស្សម�កិិ�េ)

ស្ថាា ប័និគាំពំារ

ម្លាំន (បុគឺគល ឬស្រាកមុស្រា�វូបានស្រាបគឺល់ឱ្យយទេ�យ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យទេ�ើមីើ
អនុវ�តការ���រធានារ៉ាាប់រង្វះកខែនំង្វះ�ុក់ទេ� ស្សស្រាម្លាំប់ជនបរទេទស្សខែ�លម្លាំន

ជ�នាញជាក់លាក់។ ស្រាបព័នធ�ុះទេ�ម ះទេ�យការ�ិល័យ
អទេនាត ស្រាបទេវស្សន៍ជបុុន)

ការភូ្ជាប់ស្ថាា ប័និ��ួ� និិង
ជំនិបរសេ�� ការអនុវ�តជាធមមតាទេធះើទេ�ើង្វះតាមរយៈ�ិប័នបញ្ជូូូន និង្វះ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ

�ិប័នទទួល អា�ទេធះើស្សកមមភាពទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សទេ�យ�ទ ល់ពើទេស្រា�ស្រាបទេទស្ស ឬ
ទទួលយកតាមរយៈ�ិប័នស្សស្រាមបស្សស្រាមរួលកុងុ្វះស្រាស្សកុ និង្វះទេស្រា�ស្រាស្សកុជា

ទេ�ើម។

ចំនួិនិស្ថាា ប័និ��ួ� ��នួនមនុស្សសអាស្រាស័្សយទេលើ��នួនស្សរបុននបុគឺគលិកទេធះើការទេពញទេមុ្លាំង្វះ ��នួនមនុស្សស�ម ន (មិនរ៉ាប់បញ្ជូេូលកខែនំង្វះខែថ្មីទា� និង្វះវស័ិ្សយស្ស�ណ្ណង់្វះ)

អតិាន័ិយៈការងារ

ស្សកមមភាពទទួលបានការបណ្ណតុ ះបណាត លខែផ្សាកទេលើខែផ្សនការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស 
និង្វះ�ូលរមួកុងុ្វះការងារខែ�លទាក់ទង្វះនឹង្វះជ�នាញ (ទេល� 1)។ ស្សកមមភាព�ូលរមួកុងុ្វះការងារខែ�ល
ទាមទារជ�នាញខែផ្សាកទេលើខែផ្សនការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ (ទេល� 2 និង្វះ 3) (មិនខែមនវជូិាជើវៈ / 

បទេ�េកទេទស្ស)

ស្សកមមភាពខែ�លស្រា�វូការ��ទេណ្ណះ�ឹង្វះ ឬបទពិទេ�ធន៍ទេស្រា�ើន។
ស្សកមមភាព�ូលរមួកុងុ្វះការងារខែ�លទាមទារជ�នាញ។

(ជ�នាញវជូិាជើវៈ / បទេ�េកទេទស្ស)

ការសេ�េរ / ការផ្លាា �់
បូីរការងារ

ជាទេ�លការណ៍្ណខែ�លមិនអា�អនុវ�តបាន។ បុុខែនត ស្រាបសិ្សនទេបើ�ម នជទេស្រាមើស្សទេផ្សសង្វះទេទ កុងុ្វះករណ្ណើ ថាទេបើ
ខាង្វះ�ិប័នអនុវ�តកស័យធន ឬស្រាបសិ្សនទេបើម្លាំនការ�ំស់្សបតូរពើទេល� 2 �ល់ទេល� 3 ទេនាះការទេផ្សទរអា�

ទេធះើទេ�បាន។

អា��ំស់្សបតូរការងារទេ�កុងុ្វះស្រាបទេ�ទការងារ�ូ��ុ ឬរវាង្វះស្រាបទេ�ទការងារ
ខែ�លភាពធមមតាននកស្រាមិ�ជ�នាញស្រា�វូបានបញូ្ជាក់ទេ�យការពិនិ�យ។

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

ស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ បានបញូ្ជាក់ពើអនុស្សសរណ្ណៈននកិ�េស្ស�ស្រាប�ិប�តិការទេទះភាគឺើនឹង្វះស្រា�វូបាន�ុះ��ទិេលខារវាង្វះស្រាបទេទស្សបញ្ជូូូនជាមួយនឹង្វះ
ស្រាបទេទស្សជបុុន។ ទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សខែ�លម្លាំនអនុស្សសរណ្ណៈននកិ�េស្ស�ស្រាប�ិប�តិការទេទះភាគឺើ ចា�បា�់ស្រា�វូខែ�បញូ្ជាក់អ�ពើនើ�ិវធិើស្សស្រាម្លាំប់ស្រាបទេទស្សនើមួយៗ។

ស្រាប�ព៖ ទេធះើទេ�យស្រាកមុ�ុនុ Fourth Valley Concierge �កស្រាស្សង់្វះទេ�ញពើស្រាកសួ្សង្វះយុ�តិធម៌

អុកអា�ខែស្សះង្វះរកព័�៌ម្លាំនលមាិ�បខែនមិននកិ�េស្រាពមទេស្រាពៀង្វះជាមួយស្រាបទេទស្សនើមួយៗ និង្វះល��ប់ល�ទេ�យនើ�ិវធិើទា�ង្វះមូលរមួទា�ង្វះនើ�ិវធិើបញ្ជូូូនទេ�ទេវ
ប�យ�៍របស់្សការ�ិល័យអទេនាត ស្រាបទេវស្សន៍ខាង្វះទេស្រាកាម។
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

ឆ្ាំ បណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

ចំនួិនិមនិ��្សដែ��បានិ
បញ្ញេូនិ(2019)

អនិ��្សរណ្តុះៈននិកិ្តីចេ
�ហ�បតិិបតិីិការសេ�វេ ភ្ជាគ្គ�

ស្ថាា និភ្ជាពីសេរៀបចំ
និ�តិិវ�ិ�បញូូ្ញនិ

ស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ
ភ្ជាពីចំាបាច់

(សេតិ�អាចសេ�ជំ��
�និធានិមនិ��្សក្តីា�ង�� រុក្តី
សេដាយៈផ្លាេ �់បានិឬសេ�?)

�បការដែ��គួ្គរឱ្យយ
ក្តីត់ិ�មាគ �់សេ�្សងសេ�ៀតិ

ហវេ���ពី�និ 13,839 〇 〇 〇 ម្លាំ ន កា រ ទ ទួ ល �គ ល់ ទេ� យ
�ិប័នបញ្ជូូូន

ក្តីមុ�ជា 4,216 〇 〇 〇 ម្លាំ ន កា រ ទ ទួ ល �គ ល់ ទេ� យ
�ិប័នបញ្ជូូូន

សេនិបាា �់ 190 〇 〇 មិនចា�បា�់ -

ម�យ៉ាា ន់ិមាា 6,460 〇 〇 〇 ម្លាំ ន កា រ ទ ទួ ល �គ ល់ ទេ� យ
�ិប័នបញ្ជូូូន

មា�ងសេ�គ � 1,124 〇 〇 〇 ប ញ្ជូូូ ន តា ម រ យៈ �ិ ប័ ន
រ�ា �ិបាល

����ងាា 344 〇 �ម ន �ម ន -

ឥណូូ្តុះសេនិ��� 15,746 〇 〇 មិនចា�បា�់ ខែណ្ណ នា� ឱ្យយ �ុះ ទេ�ម ះ ទេ� ឯ 
IPKOL

សេវៀតិណ្តាម 91,170 〇 ក�ពុង្វះទេរៀប�� 〇 ម្លាំ ន កា រ ទ ទួ ល �គ ល់ ទេ� យ
�ិប័នបញ្ជូូូន

បង់កាា សេ�� 92 〇 �ម ន �ម ន -

អ�� បិគិ្គស្ថាា និ 12 〇 �ម ន �ម ន -

បាា គ្គ�ស្ថាា និ 15 〇 �ម ន �ម ន -

ន� 4,813 〇 〇 មិនចា�បា�់ -

ចិនិ 34,685 �ម ន �ម ន �ម ន -

3. កិ្តីចេ�ពីមសេ�ពីៀងសេ�វេភ្ជាគ្គ�

��ណុ្ណ��ុស្ស�ុខំា�ង្វះរវាង្វះស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ និង្វះស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សម្លាំន�ូ�ខាង្វះទេស្រាកាម។
 ● វាចា�បា�់កុងុ្វះការបញូ្ជាក់ស្សតង់្វះ�រជ�នាញ និង្វះបញូ្ជាក់ពើស្សម�ភិាពភា�ជបុុន
 ● មិនចា�បា�់ម្លាំនលកខ�ណ្្ណទេ�ទេពលទេធះើការ�ំស់្សបតូរទេ�វគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញទេល�

  ទេ�ើយរយៈទេពលននការ�ុក់ទេ�ស្សរបុគឺឺ��នួន 5 ឆុ្នាំ�។
 ● មិនម្លាំនក�ណ្ណ�់��នួនមនុស្សសខែ�លអា�ទទួលយកបានទេ�ើយ
 ● អា��ំស់្សបតូរការងារបាន
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4. ព័ីត៌ិមានិ�ី�ពី�ការ�ប�ង

ការ�ប�ងភ្ជាស្ថាជំបា�និ

ស្សម�ភិាពភា�ជបុុនគឺឺម្លាំនភាពចា�បា�់ស្សស្រាម្លាំប់ជ�នាញជាក់លាក់ទេល� 1 �ូ�ជា“ការទេធះើទេ�ស្សតមូល�ា នស្រាគឹឺះភា�ជបុុនទេស្រាកាមមូលនិធិ�ំស់្សបតូរ
អនតរជា�ិ” ឬ“ ទេ�ស្សតជ�នាញភា�ជបុុន” កស្រាមិ� N4 ឬ�្ស់្សជាង្វះទេនះ។

ខាងសេ�កាមសេនិ�គឺ្គជាសេវបស្ថាយៈត៍ិ�ី�ពី� ការសេ�វេ�សេតិ�ីមូ�ដាា និ�គ្គ��ភ្ជាស្ថាជំបា�និសេ�កាមមូ�និិ�ិផ្លាា �់បូីរអនីិរជាតិិ

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/index.html 

ខាងសេ�កាមសេនិ� គឺ្គជាសេវបស្ថាយៈត៍ិ��មាប់ការ�ប�ង�មតិាភ្ជាពីភ្ជាស្ថាជំបា�និ

https://www.jlpt.jp/guideline/testsections.html 

ការសេ�វេ�សេតិ�ីភ្ជាពីស្ថាេ ត់ិជំំនាញ

“ស្សតង់្វះ�រជ�នាញ” កុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ ស្រា�វូបានវនិិ�័័យទេ�យ “ការទេធះើទេ�ស្សតវាយ�នមំជ�នាញជាក់លាក់ទេល�1 កុងុ្វះវស័ិ្សយការងារ
ស្សម្លាំា �អ�រ” ខែ�លទេធះើទេ�ើង្វះទេ�យស្សម្លាំគឺមខែថ្មីទា�អ�រទេ�ទូទា�ង្វះស្រាបទេទស្សជបុុន(�ជើវកមម�ធារណ្ណៈ)។ ទាក់ទង្វះទេ�នឹង្វះអ�ន័ិយ�ឹំម�រនន 
“ការទេធះើទេ�ស្សតវាយ�នមំជ�នាញជាក់លាក់ទេល�1” ខែ�លម្លាំនទេ�ទេលើទេវប�យ�៍របស់្សស្រាកសួ្សង្វះសុ្សខា�ិបាលការងារ និង្វះសុ្ស�ុម្លាំលភាព ឬស្សម្លាំគឺម
ខែថ្មីទា�អ�រទេ�ទូទា�ង្វះស្រាបទេទស្សជបុុន(�ជើវកមម�ធារណ្ណៈ)។

�ក្តី�ួង��ខាភិិបា�ការងារ និិង��ខ�មា�ភ្ជាពី

គឺឺជាទេវប�យ�៍ស្សតើអ�ពើការទទួលយកធនធានមនុស្សសបរទេទស្សជាថ្មីមើមតង្វះទេទៀ�ទាក់ទង្វះទេ�នឹង្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ
 (ស្សតើអ�ពើប័ណ្ណណ�ុក់ទេ�ស្សស្រាម្លាំប់「ជ�នាញជាក់លាក់」) ។
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

�មាគ្គមដែ�ទាំអំគាំរ�ូទាំងំ�បសេ��ជំបា�និ (ស្ថាជំ�វក្តីមមស្ថាធារណ្តុះៈ)
ខាងសេ�កាមសេនិ�គឺ្គជាសេវបស្ថាយៈត៍ិ �ី�អំពី�ប័ណ្តុះណស្ថាា ក់្តីសេ�「ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី」

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

 គ្គសេ�មាង�ប�ងក្តីា�ង�បសេ��សេ�ឆ្ាំ  2021
 ● ការស្រាបលង្វះកុងុ្វះស្រាបទេទស្សទេលើកទើ 4៖ ចាប់ពើខែ�ទេម� �ល់ ខែ�ឧស្សភា
 ● ការស្រាបលង្វះកុងុ្វះស្រាបទេទស្សទេលើកទើ 5៖ ចាប់ពើខែ�វ�ិ័ិកា �ល់ ខែ�ធុូ

គ្គសេ�មាង�ប�ងសេ�រៅ�បសេ��សេ�ឆ្ាំ  2021

ទេស្រា�ង្វះនឹង្វះទេធះើទេ�ស្រាបទេទស្សខែ�លម្លាំនបរ�ិិន�ា �
ខែ�លបានគិឺ�គូឺរទេ�យខែផ្សាកទេលើ�ិនភាពននការ�ំង្វះទេមទេរ៉ាគឺវើរសុ្សថ្មីមើ។

រដែណ្តុះនាពំី�ការអនិ�វតីិន៍ិការ�ប�ងក្តីា�ង 2021

រដែណ្តុះនាពំី�ការអនិ�វតីិន៍ិការ�ប�ងក្តីា�ង 2021
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ទេ�លទេ�ននការស្សទង់្វះម�ិ នឹង្វះអនុវ�តការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញទា�ង្វះពើរ ទេ�ើយកុងុ្វះទេនាះ ម្លាំន�ិប័នស្រាបខែ�លជា�ក់កណាត លក៏
ក�ពុង្វះខែ�អនុវ�តការបញ្ជូូូនតាមរយៈស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ទេនះផ្សង្វះខែ�រ។ 

មទេធាបាយស្សស្រាម្លាំប់ការបញ្ជូូូនជ�នាញជាក់លាក់ទេនះ ភាគឺទេស្រា�ើនស្សស្រាម្លាំប់អុកខែ�លបានវលិស្រា�លប់មកពើការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ ទេ�ើយម្លាំន
�ិប័នខែ�មួយគឺ�់ខែ�លបញ្ជូូូនបានទេ�យពួកទេគឺម្លាំន

ស្សញ្ជាា ប័ស្រា�ស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ពើខាង្វះទេស្រា�ស្រាបទេទស្ស ទេបើគិឺ�ស្រា�ឹមខែ�កុមាៈ ឆុ្នាំ� 2021 ។

លទធផ្សលននការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ម្លាំន�ូ�ខាង្វះទេស្រាកាម

ទេ�កុងុ្វះការស្សទង់្វះម�ិទេនះ ទេយើង្វះបានទេធះើការស្សទង់្វះម�ិអ�ពើ�ិនភាពស្សកមមភាពប�េុបីន ុ និង្វះ�ិនភាពននការទេស្រាបើស្រាបាស់្សស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ 
ស្សស្រាម្លាំប់�ិប័នបញ្ជូូូនស្សរបុ��នួន 14 ខែ�លម្លាំនទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សឥណូ្្ណទេនសុ្សើ ទេវៀ�ណាម និង្វះកមុ្ជា។ ជាទេ�លទេ�ស្សទង់្វះម�ិ ទេ�យ�រលទធផ្សល
ននការបញ្ជូូូនទា�ង្វះអស់្សម្លាំនការទាក់ទង្វះនឹង្វះស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញទា�ង្វះពើរ ទេយើង្វះនឹង្វះទេធះើការទេស្រាបៀបទេធៀបពើ

�ួនាទើនន�ិប័នបញ្ជូូូន��ទេ�ះស្រាបព័នធទា�ង្វះពើរ ស្រាពមទា�ង្វះទេរៀប���ួនាទើរបស់្ស�ិប័នបញ្ជូូូន�ូលទេ�កុងុ្វះស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ផ្សង្វះខែ�រ។

1. ��ធ��បញូូ្ញនិតាម�បព័ីនិធជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

Ⅱ. ស្ថាា និភ្ជាពីននិការសេ�ប��បា�់�បព័ីនិធជំំនាញជាក់្តីលាក់្តីចំសេពា�ស្ថាា ប័និ បញូូ្ញនិ 
តាមរយៈៈការសេ�បៀបសេ�ៀបជាមួយៈនិ�ង�បព័ីនិធបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ��

ទេ�កុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រ��ទេ�ះជ�នាញជាក់លាក់ទេល� 1 ទេនះ គឺឺជាការងារស្សម្លាំា �ខែផ្សកុខាង្វះកុងុ្វះអ�រ និង្វះការងារស្រាគឺប់ស្រាគឺង្វះការស្សម្លាំា � 
ទេ�ើយការងារខែ�លនឹង្វះស្រា�វូទេធះើទេនាះម្លាំន�ូ�ជា (ការស្សម្លាំា �កស្រាម្លាំលឥ�ា ឬជាន់ទេស្រាកាម, ពិតាន, ជញូ្ជា� ង្វះខាង្វះកុងុ្វះ, បង្វះគន់, ឬកខែនំង្វះលាង្វះស្សម្លាំា �
ជាទេ�ើម)។ ស្សស្រាម្លាំប់អ�ន័ិយការងារទេនះវញិ ក៏អា�ទេធះើ「ការងារទេរៀប��ខែស្រាគឺទេគឺង្វះទេស្រា�បនទប់ទេ�ញៀវផ្សង្វះខែ�រ」។

ស្សម្លាំគឺមខែថ្មីទា�អ�រទេ�ទូទា�ង្វះស្រាបទេទស្ស (�ជើវកមម�ធារណ្ណៈ) នឹង្វះទេធះើការខែណ្ណនា�ពើការងារស្សម្លាំា �អ�រតាមរយៈវ ើទេ�អូខែ�លបានភូាប់តាម��ណ្ណ
ខាង្វះទេស្រាកាម។

https://www.youtube.com/watch?v=XbUmdavDmwM&t=6s

5. ការដែណ្តុះនាពំី�ការងារ�មាា តិអគាំរចំសេពា�ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តីសេ�ខ 1

ចំនួិនិស្ថាា ប័និដែ��បានិ
��ួ�ការ��ងឮ ��ធ���សេ�មចបានិពី�ការបញូូ្ញនិតាម�បព័ីនិធជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

ឥណូូ្តុះសេនិ��� 7 4

សេវៀតិណ្តាម 4 2

ក្តីមុ�ជា 3 1

�រ �ប 14 7

Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅱ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

ទេ�កុងុ្វះការស្សទង់្វះម�ិ ទេយើង្វះបានទេធះើការទេស្រាបៀបទេធៀបពើល��ប់ល�ទេ�យននការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធ

បណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ ខែ�លបានទទួលលទធផ្សលជាទេស្រា�ើនកនំង្វះមក ទេ�ើយក៏បានបញូ្ជាក់ពើ

�ួនាទើរបស់្ស�ិប័នបញ្ជូូូនទេ�កុងុ្វះស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ផ្សង្វះខែ�រ។ 

❶ ការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស

1.  ទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សបុគឺគលិកធនធានមនុស្សសបរទេទស្សស្សស្រាម្លាំប់ការងារទេ�ជបុុនតាមរយៈទេស្សវាកមមបណាត ញ ស្សង្វះគម (SNS) និង្វះ�ិ�តប័ណ្ណណផ្សសពះផ្សាយ។

2.  ទេរៀនភា�ជបុុនទេ��លាខែ�លជាន�គូឺស្ស�ការ
3. ទទួលបានព័�៌ម្លាំនការងារស្សស្រាម្លាំប់សិ្សកាខ កាមជ�នាញពើ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ
4. ការស្សម្លាំា ស្សន៍ និង្វះការពិនិ�យទេមើលឯក�រ
5. ការផ្សតល់ជូនទេស្រា�ផូំ្សវការ
6. ការបណ្ណតុ ះបណាត លភា�ជបុុន និង្វះការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញតាម�ស្រាមវូការ
7. ការ��ស្រាទនើ�ិវធិើកុងុ្វះការបញ្ជូូូន
8. ការបញ្ជូូូន

��ទេ�ះស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស �ិប័នបញ្ជូូូននឹង្វះទេធះើការទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សធនធានមនុស្សសបរទេទស្សទុកជាមុនតាមរយៈ�ិប័ន
រ�ា �ិបាលទេ���បន់ទេស្រា�ស្រាកងុ្វះ �លាភា�ជបុុន �លាអប់រវំគឺគបណ្ណតុ ះបណាត ល ឬទេស្សវាកមមបណាត ញស្សង្វះគម (SNS)។ ធនធានមនុស្សស
បរទេទស្សខែ�លបានស្រាបលង្វះជាប់ជា�ិពរ �ិប័នបញ្ជូូូននឹង្វះចាប់ទេផ្សតើមទទួលការអប់រភំា�ជបុុន។ 

�ិប័នបញ្ជូូូន នឹង្វះទទួលការងារពើ�ិប័នទទួល តាមរយៈ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ និង្វះទេរៀប��បទស្សម្លាំា ស្សន៍រវាង្វះស្ស�ស្រា�ស្សជបុុន និង្វះធនធានមនុស្សស
បរទេទស្ស ខែ�លក�ពុង្វះខែ�ទទួលការអប់រភំា�ជបុុន។

ធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស ខែ�លស្រា�វូបានទេស្រាជើស្សយកឱ្យយទេធះើការកុងុ្វះនាមជាសិ្សកាខ កាមជ�នាញ ទេ�ើយពួកទេគឺនឹង្វះទទួលបាននូវការអប់រភំា�ជបុុន
ទេ��ិប័នបញ្ជូូូន រ�ូ��ល់ទេពល�ូលស្រាបទេទស្សជបុុន។ (អាស្រាស័្សយទេលើស្រាបទេ�ទការងារ ក៏ម្លាំន�ិប័នបញ្ជូូូន ខែ�លផ្សតល់ការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ
�ទ ល់�ួំនតាមការទេស្សុើសុ្ស�ពើ�ិប័នទទួល ទេ�ើយក៏ស្រា�វូបានទេគឺទេមើលទេ�ើញទេ�កុងុ្វះវស័ិ្សយការងារស្សម្លាំា �អ�រផ្សង្វះខែ�រ)

ស្រាបសិ្សនទេបើបានទេរៀប��នើ�ិវធិើននការ�ូលស្រាបទេទស្សរ�ួរ៉ាល់ទេ�ើយ ទេគឺនឹង្វះបញ្ជូូូនធនធានមនុសុ្សសបរទេទស្សទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។ ស្សកមមភាពទេនះនឹង្វះស្រា�វូ
��ណាយទេពលស្រាបខែ�លជា 6 ខែ�ទេ� 1 ឆុ្នាំ�ទេស្រាកាយពើបានទេស្រាជើស្សយក�ូលទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។

❷ ការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់
មទេធាបាយបញ្ជូូូនសិ្សកាខ កាមជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស
1. ទទួលបានព័�៌ម្លាំនការងារស្សស្រាម្លាំប់ជនបរទេទស្ស ខែ�លម្លាំនជ�នាញជាក់លាក់ពើ 
 �ិប័នទទួល �ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ  និង្វះ�ិប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះ 
2. ការខែណ្ណនា�សិ្សកាខ កាមជ�នាញ
3. ការផ្សតល់ជូនទេស្រា�ផូំ្សវការ
4. ការ��ស្រាទនើ�ិវធិើកុងុ្វះការបញ្ជូូូន
5. ការបញ្ជូូូន

មទេធាបាយបញ្ជូូូនទេបកខជនខែ�លទទួលបានទេជាគឺជ័យកុងុ្វះការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ ពិទេស្សស្សអុកខែ�ល (ការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ / ជ�នាញ
ភា�ជបុុន)

1. ទទួលបានព័�៌ម្លាំនការងារស្សស្រាម្លាំប់ជនបរទេទស្ស ខែ�លម្លាំនជ�នាញជាក់លាក់ពើ �ិប័នទទួល 
 �ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ  និង្វះ�ិប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះ 
2. ខែណ្ណនា�ទេបកខជនជាប់ជា�ិពរកុងុ្វះការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ម្លាំន�ូ�ជា “ទេ�ស្សតស្សម�ភិាពភា�ជបុុន” និង្វះ“ ទេ�ស្សតជ�នាញ”
3. ការផ្សតល់ជូនទេស្រា�ផូំ្សវការ
4. ការ��ស្រាទនើ�ិវធិើកុងុ្វះការបញ្ជូូូន

2. ការសេ�បៀបសេ�ៀបតួិនា��សេ�ក្តីា�ង�បព័ីនិធទាំងំពី�រចាប់តាងំពី�ការសេ�ជំ��សេរើ�រហូតិ��់ការបញូូ្ញនិ
Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

�ំហូរននិការបញូូ្ញនិតាម�បព័ីនិធជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី និិងការបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញ

ស្រាប�ព៖ ទេធះើទេ�យស្រាកមុ�ុុន Fourth Valley Concierge �កស្រាស្សង់្វះទេ�ញពើការស្សទង់្វះម�ិ

�ិប័នបញ្ជូូូនមួយ��នួនបានអនុវ�តវធិានការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ បុុខែនតការអនុវ�តវធិានការទេនះម្លាំនការល�បាកខែ�រ ស្សស្រាម្លាំប់ធនធានមនុស្សស
បរទេទស្សខែ�លមិនទាន់ម្លាំនការងារទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សជបុុនទេ�ទេ�ើយ ទេ�ើយការអប់រគឺំឺជាបនទុកននការ��ណាយរបស់្ស�ិប័នបញ្ជូូូន។

ទេលើស្សពើទេនះទេ�ទេទៀ� វាជាការល�បាកស្សស្រាម្លាំប់ធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស��ណាយទេពលទេវលាទេរៀន

�ណ្ណៈទេពលខែ�លការងារទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនមិនទាន់បានក�ណ្ណ�់។ ទេ�ើយទេពលទេនាះម្លាំនខែ�ស្រាបព័នធ

បណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញទេទ ជាទ�ទេនារមួយខែ�លស្រា�វូបានទេគឺទេពញ�ិ�តថា ទេធះើឱ្យយម្លាំនភាពងាយស្រាស្សរួលកុងុ្វះការទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។ ជាលទធផ្សល
ម្លាំនម�ិមួយបានទេលើកទេ�ើង្វះថា ការខែណ្ណនា�ទេបកខជនខែ�លស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ជាប់ជា�ិពរម្លាំនការល�បាក។

កា
រប
�
� ូនសិ

កា �
កា
មជំ
នា
ញ
ជា
ក់លា

ក់

មេ
ធ�
�
យ
េលី
កែ
ល
ង្រ
បឡ

ង
មេ
ធ�
�
យ
្រប
ឡ
ង

កា
រប
�
� ូនសិ

កា �
កា
មជំ
នា
ញ

ការេ្រជីសេរ �ស ទទួលការអប់រ� (ចេនា� ះពី 3ែខ េ� 6ែខ)

នីតិវ �ធីៃនការប��ូន (2ែខ េ� 3ែខ)

6 ែខេ� 1ឆា� ំ

កា
រេធ
� ីេត
ស
�ដ៏ស

មរ
ម្យ

កា
រស
មា �
ស
ន៍្រ
ក
�មហ៊

នុជ
ប៉ុន

កា
រផ
�ល់
ជូន
េ្រ�

ផ � ូវ
កា
រ

កា
រអ
ប់រ
�ភា
សា
ជប៉ុ
ន 
និង

 កា
រេរ
�ប
ចំឯ
កសា

រចូ
ល
្រប
េទ
ស

កា
រចូ
ល
្រប
េទ
ស

ចា
ប់េ
ផ �ី ម
កា
រអ
ប់រ
�ភា
សា
ជប៉ុ
ន

កា
រទ
ទួល

ព័ត៌
មា
នកា

រងា
រពី
ស
ហ
្រគា
ស

ជប៉ុ
នតា

មរ
យ
ៈសា
�ប័
ន្រ
ត �ត
ពិនិ
ត្យ

កា
រែណ

នា
សំ
ិកា �
កា
មជ

ំនា
ញ

កា
រែណ

នា
េប
ក �ជ
នជា

ប់កា
រ្រប
ល
ង

ជំនា
ញ
ជា
ក់លា

ក់

េ្រជី
ស
េរ �ស

ធន
ធា
នប
រេទ
ស

ការេលីកែលងការ្របឡង ចំេពាះអ�ក
ែដល�នប��ប់េដាយេជាគជ័យក�ុងវគ�
បណ�ុ ះបណា� លជំនាញេលខ 2

ចា ំបាច ់ត ្ រ ូ វប ្ រឡងជំនាញ និងប្រឡង
សមត្ថភាពភាសាជប៉ ុនកម្រ ិត  N4
។កំណែសម្រាប់ការអប់រំត្រៀមប្រឡងនៅ
តាមស្ថាប័នមួយចំនួន។

កា
រទ
ទ ួល

ព ័ត
៌មា
នកា

រងា
រព
ីស
ហ
្រគា

ស
ជប

៉ុនតា
មរ
យ
ៈ

សា
�ប
័ន្រ
ត �ត

ព ិន
ិត្យ

 ន
ិងសា

�ប
័នគា

ពា
រកា

រច
ុះេឈា

�ះ

5. ការបញ្ជូូូន

ការបញ្ជូូូនតាមស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ទេនះ មិនសូ្សវម្លាំនការទេស្រាជើស្សទេរ ើស្ស និង្វះការបណ្ណតុ ះបណាត លធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស�ូ�ជាការបញ្ជូូូនតាម
ស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញទេទ។ ទេ�ើយការទទួលបានព័�៌ម្លាំនការងារជ�នាញជាក់លាក់ទេនះ គឺឺបានមកពើ�ិប័នទទួល និង្វះ�ិប័ន���រ
ការ�ុះទេ�ម ះជាទេ�ើម។ ទេ�ើយមា�ង្វះវញិទេទៀ�ទេយើង្វះនឹង្វះបញ្ជូូូនសិ្សកាខ កាមជ�នាញទា�ង្វះឡាយណា ខែ�ល�ង់្វះទេស្រាបើស្រាបាស់្សស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ទេនះ 
តាមវធិើខែណ្ណនា�ទេបកខជនខែ�លបានស្រាបលង្វះជាប់ជា�ិពរទេ�ទេស្រា�ស្រាបទេទស្សទេ�កាន់�ិប័នទទួលទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន ។

Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

❶ ស្រាបាក់��ណូ្ណលទទួលបានពើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ
 ● នថំ្មីទេស្សវាខែ�លទទួលបានពើធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស (ការខែបង្វះខែ�កទេ�វញិ៖ ការអប់រភំា�ជបុុន កខែនំង្វះ�ុក់ទេ� មាូបអាហារ និង្វះ នថំ្មី�ក់ទេស្សុើសុ្ស�ប័ណ្ណណ

�ុក់ទេ�)
 ● នថំ្មី��ណាយទេលើការអប់រមុំនទេ�ញពើ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ
 ● នថំ្មី��ណាយទេលើការស្រា�រួ�ពិនិ�យពើ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ

ស្រាបសិ្សនទេបើការ��ណាយនថំ្មីទេស្សវាទេស្រា�ើន ធនធានមនុស្សសបរទេទស្សនឹង្វះមិនម្លាំនស្រាបាក់ស្រាគឺប់ស្រា�ន់ទេទ ទេ�ើយពួកទេគឺនឹង្វះស្រា�វូ�េើស្រាបាក់ទេ�ើមីើផ្សតល់មូលនិធិ�ល់
�ិប័នបញ្ជូូូន។  ទេ�ង្វះតាម�ិប័នបញ្ជូូូន�ំះ បានខែណ្ណនា��ិប័ន�ិរញ្ជូាវ�ិុខែ�លជាន�គូឺស្ស�ការ ឱ្យយហាមធនធានមនុស្សសបរទេទស្សកុងុ្វះការ�េើស្រាបាក់
ខែ�លម្លាំនអស្រាតាការស្រាបាក់�្ស់្ស។

❷  ស្រាបាក់��ណូ្ណលខែ�លបទេង្វះើើ�ទេ�យស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់
 ● នថំ្មីទេស្សវាពើធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស
 ● នថំ្មីខែណ្ណនា�ពើ�ិប័នបញ្ជូូូន

ស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញជាក់លាក់ទេនះ ស្រា�វូបានបទេង្វះើើ�ទេ�ើង្វះទេ�យម្លាំនការ��ស្រាទមិនឱ្យយម្លាំនការ��ណាយទេលើនថំ្មីអប់រភំា�ជបុុន និង្វះកខែនំង្វះ
�ុក់ទេ� ឬ��ណ្ណើ អាហារ ស្រាបព័នធទេនះម្លាំន�នមំទាបជាង្វះ ស្រាបសិ្សនទេបើទេស្រាបៀបទេធៀបជាមួយនឹង្វះការបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ។

ការសេ�បៀបសេ�ៀបពី��បាក់្តីចំណូ្តុះ�ននិ�បព័ីនិធបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញ និិងជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

ស្រាប�ព៖ ទេធះើទេ�យស្រាកមុ�ុុន Fourth Valley Concierge �កស្រាស្សង់្វះទេ�ញពើការស្សទង់្វះម�ិ

3. ការ��ួ��បាក់្តីចំណូ្តុះ�រប�់ស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ

បំដែណ្តុះងដែចក្តី

ឥណូូ្តុះសេនិ��� សេវៀតិណ្តាម ក្តីមុ�ជា

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា� ជំំនាញ

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

ជាក់្តីលាក់្តី

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

ជាក់្តីលាក់្តី

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

�បព័ីនិធបណី្តុះ� �
បណី្តា�ជំំនាញ

ជាក់្តីលាក់្តី
បានិពី��និធានិ

បរសេ��                                
ន�ាសេ�វា

180.000 ~ 
30.000 180.000 ~ 30.000 ~ 50.000 360.000 ~

 500.000 ~ 50.000 350.000 
~ 440.000 ~ 150.000

បានិពី�ស្ថាា ប័និ
�តិតួិពិីនិិតិយន�ាអប់រំ
ជាអា�៍/ក្តីា�ង1នាក់្តី

ន�ា�តិតួិពិីនិិតិយ/
ក្តីា�ង1នាក់្តី

10.000 ~ 50.000 10.000 ~ 50.000 15.000 ~ 30.000 15.000 ~ 30.000

2.500 ~ 10.000 2.500 ~ 10.000 5.000 ~ 10.000 5.000 ~ 10.000 2 ~ 3.000

បានិពី�ស្ថាា ប័និគាំពំារ
ការច��សេ�ម � 

និិងស្ថាា ប័និ��ួ�                  
ន�ាដែណ្តុះនាំ

~ 200.000 ��ខែណ្ណកស្រាបាក់ខែ�
ពើ1 ទេ� 3ខែ�

Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅱ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

Ⅲ. មតិិសេយ៉ាប�់សេ���បព័ីនិធបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ�� និិង
ជំំនាញជាក់្តីលាក់្តីចំសេពា�ស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិននិ�បសេ��និ�មួយៈៗ
ទេ�ង្វះតាមការស្សទង់្វះម�ិអ�ពើការយល់ទេ�ើញរបស់្សស្រាបព័នធទា�ង្វះពើរពើទស្សសនៈរបស់្ស�ិប័នបញ្ជូូូនទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សនើមួយៗ ម្លាំននិនុាការកុងុ្វះការ
ទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សការបញ្ជូូូនទេ�យស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ ពើទេស្រា�ះការយល់�ឹង្វះអ�ពើស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់គឺឺមិនទាន់ម្លាំនភាពទេជឿនទេលឿន
ទេ�ទេ�ើយទេទ។

❶ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់
 ● ��នួនទេ�ស្សតទេ�ទេស្រា�ស្រាបទេទស្សទេ��ិ��ួ�ទេ�ទេ�ើយ។
 ● មិនម្លាំនការបង់្វះនថំ្មីទេលើការស្រា�រួ�ពិនិ�យទេទ។
 ● សិ្សកាខ កាមបញ្ជូេប់ជ�នាញទេ�ើយមកស្រាបទេទស្សវញិ មិនអា�ទទួលបានឯក�រចា�បា�់ទេ�ើមីើ�ក់�កយទេស្សុើសុ្ស�ប័ណ្ណណ�ុក់ទេ�ស្សស្រាម្លាំប់ជ�នាញជាក់លាក់ពើ�ិប័ន

បញ្ជូូូនខែ�លបាន�ុះទេ�ម ះទេ�ើយ ។
 ● �ួនាទើរបស់្សទើ�ិប័នបញ្ជូូូនមិនម្លាំនភាព�ាស់្សលាស់្សទេទ ពើទេស្រា�ះរ�ា �ិបាលបានផ្សតល់

 អនុ�ស្សន៍ឱ្យយ “ស្រាបព័នធព័�៌ម្លាំនទើផ្សារការងារ”(IPKOL) ទេធះើគឺទេស្រាម្លាំង្វះការណ៍្ណស្សស្រាម្លាំប់ធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស និង្វះ�ិប័នទទួលទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។
 ● �ំង្វះកា�់ការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ទេ�ើយទេធះើការជាជនបរទេទស្សជ�នាញជាក់លាក់ទេ�ស្រាបទេទស្ស

 ជបុុនគឹឺមិនងាយស្រាស្សរួលទេទ ទេ�ើយក៏ម្លាំនឧបស្សគឺគទេស្រា�ើនខែ�រ ពើទេស្រា�ះវាជា�ួនាទើចា�បា�់ �ូទេ�ះុទេ�ើយទេទើបម្លាំនភាព�ុស្ស�ុពើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ។
 ● �ំង្វះកា�់ការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ទេ�ើយទេធះើការជាជនបរទេទស្សជ�នាញជាក់លាក់ទេ�ស្រាបទេទស្ស

 ជបុុនគឹឺមិនងាយស្រាស្សរួលទេទ ទេ�ើយក៏ម្លាំនឧបស្សគឺគទេស្រា�ើនខែ�រ ពើទេស្រា�ះវាជា�ួនាទើចា�បា�់ �ូទេ�ះុទេ�ើយទេទើបម្លាំនភាព�ុស្ស�ុពើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ។
 ● ទេយើង្វះគិឺ�ថា��នួនធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស

 ខែ�លម្លាំនប�ណ្ណង្វះ�ង់្វះបានប័ណ្ណណ�ុក់ទេ�កុងុ្វះជ�នាញជាក់លាក់នឹង្វះម្លាំនការទេកើនទេ�ើង្វះ
 ទេ�យការទេស្រាបើវធិើននការផ្សតល់ជូនទេស្សវាទេស្រា�ផូំ្សវការជាបទេណាត ះអាស្សន ុមុននឹង្វះ�ំង្វះកា�់ការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់។

❷ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លកមមសិ្សកាបទេ�េកទេទស្ស
 ● ម្លាំនបទពិទេ�ធន៍ និង្វះទមំ្លាំប់ទេធះើការងារកុងុ្វះការបញ្ជូូូនសិ្សកាខ កាមបទេ�េកទេទស្ស។
 ● ស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លសិ្សកាខ កាមបទេ�េកទេទស្ស អា�ម្លាំនលទធភាពជួយ��ស្រាទទេ�យ�ិប័នបញ្ជូូូនអ��ុង្វះទេពលធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស�ុក់ទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។

❶ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់
 ● ��នួនទេ�ស្សតទេ�ទេស្រា�ស្រាបទេទស្សទេ�ម្លាំន��នួន�ិ��ួ�។
 ● មិនម្លាំនការបង់្វះនថំ្មីទេលើការស្រា�រួ�ពិនិ�យទេទ។
 ● ម្លាំនសិ្សកាខ កាមហា�់បទេ�េកទេទស្ស�ិ�ណាស់្សខែ�លវលិស្រា�លប់ទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនវញិទេ�ើយក៏ម្លាំនធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស�ិ��ួ�ខែ�លបានបញ្ជូូូនទេ�។
 ● បនទុករបស់្សអុកទេស្រាបើស្រាបាស់្សម្លាំនទេស្រា�ើន �ូទេ�ះុមិនអា�ខែបង្វះខែ�ក��ណាយទេ�ទេលើនថំ្មីពិទេស្រា�ះទេ�បល់ទេស្សមើនឹង្វះនថំ្មីខែណ្ណនា�បានទេទ។
 ● ទេ���បន់ទេស្រា�ស្រាកងុ្វះននស្រាបទេទស្សជបុុនម្លាំនករណ្ណើ ខែ�លអង្វះគការស្រា�រួ�ពិនិ�យមិនទេស្រាបើស្រាបាស់្សជ�នាញជាក់លាក់ ទេ�ើយឯក�រចា�បា�់ស្សស្រាម្លាំប់ការ�ំស់្សបតូរប័ណ្ណណ

�ុក់ទេ�មិនអា�ទទួលបានខែ�រ។
 ● ម្លាំនករណ្ណើ �ំះក៏�ុស្ស�ុខែ�រ��ទេ�ះស្រាបាក់ខែ�ខែ�លបងាា ញទេលើតារ៉ាង្វះការងារ និង្វះ ស្រាបាក់ខែ�ទេ�ទេពលទេធះើកិ�េស្សនា។

❷ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស
 ● ម្លាំន�ិប័នជាទេស្រា�ើន ខែ�ល�ង់្វះទេស្រាបើស្រាបាស់្សស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សពើទេស្រា�ះទេ�កុងុ្វះស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញជាក់លាក់ម្លាំនហានិ�័យនន

ការ�ំស់្សបតូរការងារ �ូទេ�ះុទេ�ើយម្លាំនការ��ស្រាទទេ�កុងុ្វះ�ិប័នទទួលយកទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សជបុុន ខែ�លពួកទេគឺអា�ប�ទេពញការងារតាម�ស្រាមវូការបានទេ�យស្រា�វូ
�ំង្វះកា�់ការស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ខែ�មួយគឺ�់។ 

1. �បសេ��ឥណូូ្តុះសេនិ���

2. �បសេ��សេវៀតិណ្តាម

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅲ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

Ⅳ. ការ�ិក្តីសាសេ��កិ្តីចេ�ហ�បតិិបតិីិការរវាងស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ 
និិងស្ថាា ប័និនិ�មួយៈៗសេ�ក្តីា�ង�បព័ីនិធបណី្តុះ� �បណី្តា�ជំំនាញបសេចេក្តីសេ�� 
និិងជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

 ● ទេយើង្វះទេស្សុើសុ្ស�ឱ្យយ�ិប័នបញ្ជូូូនទេ�ទទួលការសិ្សកា ខែ�លបទេង្វះើើ�ទេ�យស្សម្លាំគឺមខែថ្មីទា�អ�រ�ូកយ ូ (�ជើវកមម�ធារណ្ណៈ) ទេ�កុងុ្វះលកខណ្ណៈបទេ�េកទេទស្ស
បណ្ណតុ ះបណាត លកមមសិ្សកាបទេ�េកទេទស្ស�ទ ល់�ួំនរបស់្សស្រាកមុ�ុនុទេ�ើយឱ្យយពួកទេគឺសិ្សកាទេ�យទេមើលទេស្សៀវទេ�ខែណ្ណនា�រ��ូ�ល់ទេ�ញ

 ��ទេណ្ណើ រ។
 ● ទេយើង្វះបានបទេង្វះើើ��ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យជាមួយ�ិប័នទទួលជាទេស្រា�ើន និង្វះម្លាំនភាពជាន�គូឺជាមួយ

 �ិប័នបញ្ជូូូនកុងុ្វះស្រាស្សកុ។ បុគឺគលិកកុងុ្វះស្រាស្សកុមួយ��នួននន�ិប័នបញ្ជូូូនបានទទួលជ�នាញស្សម្លាំា �អ�រទេ�ើយក�ពុង្វះខែណ្ណនា�បុគឺគលិកបរទេទស្សទេ�ឯ
 �ិប័នបញ្ជូូូនកុងុ្វះស្រាស្សកុ និង្វះ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យ។

 ● រ៉ាល់ការទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សបុគឺគលិកស្រា�វូបានទេធះើទេ�កុងុ្វះ�ិប័នទេ�ើមីើទទួលយកអុកខែ�លបានស្រាបលង្វះជ�នាញជាក់លាក់ទេ�ទេស្រា�ស្រាបទេទស្ស។
 ● បញូ្ជាក់ពើបរ�ិកាស្សការងាររបស់្សធនធានមនុស្សសបរទេទស្សតាមរយៈការ�ុះជួបស្រាកមុ�ុនុទេទៀង្វះ

 ទា�់។ បុគឺគលិកកុងុ្វះ��បន់នន�ិប័នបញ្ជូូូននឹង្វះយក�ិ�តទុក�ក់ទេ�ើមីើការ�រការរ�់ទេគឺ��ួំន។

 ● ការអប់រភំា�ជបុុនស្សស្រាម្លាំប់ធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស ស្រា�វូបានទេរៀប��ទេ�ើង្វះទេ�យ
 �ិប័នបញ្ជូូូន បុុខែនតទេ�យម្លាំន�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យយល់ពើវឌ្ឍឍនភាព និង្វះកស្រាមិ�ខែ�ករខំែលក�ិនភាពជាមួយ�ិប័នទទួលទេ�ើយឱ្យយពួកទេគឺ�ូលរមួ
 ធនធានមនុស្សសបរទេទស្សនឹង្វះមិនម្លាំនបញ្ជាា កុងុ្វះការទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនទេ�ើយ។ 

 ● បនាទ ប់ពើទទួលយកធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស  ទេយើង្វះនឹង្វះទេធះើការកុងុ្វះនាមជាន�គូឺស្ស�ការជាមួយ
 �ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យទេ�ើមីើបក ខែស្រាបតាមខែ�សវ ើទេ�អូ�លទេ�ើមីើខែស្សះង្វះយល់ពើអារមមណ៍្ណធនធានមនុស្សសបរទេទស្សខែ�លនា�ឱ្យយម្លាំនការឃា�់ទុក  និង្វះការ�រ��ទេ�ះស្រាបាក់��ណូ្ណលរបស់្សបុគឺគលិក។

 ● �ិប័នបញ្ជូូូន និង្វះ�ិប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះបានបទេង្វះើើ�ស្រាបព័នធមួយទេ�ើមីើចាប់យកព័�៌ម្លាំនការងាររបស់្ស�ិប័នទទួល ទេ�ើយបានបទេង្វះើើ�ស្រាបព័នធមួយខែ�ល
អា�ទេ�ំើយ�បបានភំាមៗទេ�នឹង្វះ�ស្រាមវូការធនធានមនុស្សសរបស់្ស�ិប័នទទួល។

 ● ទេ�យម្លាំនការ�ិល័យ�ខាជបុុន ខែ�លបទេស្រាមើការជា�ិប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះ �ិប័នបញ្ជូូូន និង្វះទេ�ជិ��ិប័នទទួលទេ�យ�ទ ល់ អា�ខែណ្ណនា�
ធនធានមនុស្សសបាន�ុង្វះឆ្នាំប់រ�័ស្ស។ ស្រាបសិ្សនទេបើ�ិប័នទទួលមិនទេស្រាបើស្រាបាស់្ស�ិប័ន���រការ�ុះទេ�ម ះ ទេយើង្វះនឹង្វះបញ្ជូេប់កិ�េស្សនាជាមួយការ�ិល័យ

�ខាជបុុន។
ស្រាប�ព៖ ទេធះើទេ�យស្រាកមុ�ុនុ Fourth Valley Concierge �កស្រាស្សង់្វះទេ�ញពើការស្សទង់្វះម�ិ

1. ការ�ិក្តីសាសេ��កិ្តីចេ�ហ�បតិិបតិីិការរវាងស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ និិងស្ថាា ប័និ��ួ�

2. ការ�ិក្តីសាសេ��កិ្តីចេ�ហ�បតិិបតិីិការននិ(ស្ថាា ប័និគាំពំារការច��សេ�ម �) រវាងស្ថាា ប័និបញូូ្ញនិ និិងស្ថាា ប័និ�តិតួិពិីនិិតិយ 

❶ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់
 ● “ការស្រាបលង្វះទេ�ស្សតស្សម�ភិាពភា�ជបុុន” កស្រាមិ� N4 ម្លាំនកស្រាមិ��្ស់្ស ទេ�ើយមិនម្លាំនអុក�ក់�កយស្សស្រាម្លាំប់ការងារខែ�លម្លាំនជ�នាញជាក់លាក់ទេនាះទេទ។
 ● កុងុ្វះករណ្ណើ �ំះសិ្សកាខ កាមស្រា�វូបានទេស្សុើសុ្ស�ឱ្យយជួយ ទេ�យ�រខែ�បរ�ិកាស្សការងារមិនលារបស់្ស

 �ិប័នទទួលទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន បុុខែនតស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់ទេនះមិនអា���ស្រាទធនធានមនុស្សសបរទេទស្ស �ូ�ជាស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លកមមសិ្សកា បទេ�េកទេទស្សបានទេទ។
 ● ទេ�យ�រ��នួនអុកបណ្ណតុ ះបណាត លកមមសិ្សកាបទេ�េកទេទស្សម្លាំន��នួន�ិ� ទេ�ើយអុកខែ�លវលិស្រា�លប់ទេ�ជបុុនវញិក៏�ិ��ួ�ខែ�រ �ូទេ�ះុទេ�ើយករណ្ណើ សិ្សកា

មិនសូ្សវជាទេជាគឺជ័យទេស្រា�ើនទេទ។
 ● មិនម្លាំនការបង់្វះនថំ្មីទេលើការស្រា�រួ�ពិនិ�យទេទ

❷ ទស្សសនៈយល់ទេ�ើញទេលើស្រាបព័នធបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្ស
 ● ធនធានមនុស្សសបរទេទស្សខែ�លម្លាំនប�ណ្ណង្វះ�ង់្វះទេ�ទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនយល់ថាម្លាំនឧបស្សគឺគទេនាះគឺឺ “ការស្រាបលង្វះស្សម�ភិាពភា�ជបុុន”កស្រាមិ� N4 នន

ស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់គឺឺ�្ស់្ស �ូទេ�ះុទេ�ើយពួកទេគឺក៏ទេធះើការទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សវគឺគបណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញបទេ�េកទេទស្សវញិ ទេបើទេទាះបើជាស្រាបាក់ខែ�ទាបក៏ទេ�យ។
ស្រាប�ព៖ ទេធះើទេ�យស្រាកមុ�ុនុ Fourth Valley Concierge �កស្រាស្សង់្វះទេ�ញពើការស្សទង់្វះម�ិ

3. �បសេ��ក្តីមុ�ជា
Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅴ 

Ⅳ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

Ⅴ. ការសេ�វេ�ប��មាភា �ន៍ិជំនិបរសេ��មានិជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី
 ក្តីរណ្តុះ� �ិក្តីសា�� 1 : សេ�វេ�ការងារក្តីា�ងជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី ជាការងារ�មាា តិអគាំរ សេ�តំិបន់ិសេ�រៅ�ក្តី រុង 

មក្តី�បសេ��ជំបា�និក្តីា�ងនាមជា�ិកាា កាមបសេចេក្តីសេ��

ទេលាក SISOPHON SUMPHONបានមកស្រាបទេទស្សជបុុនជាអុកបណ្ណតុ ះបណាត លខែផ្សកុប
ទេ�េកទេទស្ស។ បនាទ ប់ពើមួយខែ�ននការបណ្ណតុ ះបណាត លជើវភាពរស់្សទេ�ទេ��តណា�គ�ុូស្រាបទេទស្ស
ជបុុន ��់បានទេធះើការទេ�ស្រាកមុ�ុនុសុ្សើនសិ្សន�ូអិលធើឌ្ឍើ (ម្លាំនទើតា�ង្វះស្សិិ�ទេ�កុងុ្វះទេ��តជើ�ះឹ)។ 
ទេ�ខែ�ទេម�ឆុ្នាំ� 2020 ��់បានបតូរទេ�ជ�នាញជាក់លាក់មួយទេ�ើយឥ�ូវទេនះ ��់បានទេ�
ស្រាបទេទស្សជបុុនអស់្សរយៈទេពល 3 ឆុ្នាំ� និង្វះ10 ខែ�។

�បសេ��ជំបា�និមានិ��វតិាិភ្ជាពី សេហ�យៈសេខតីិហគ�ហវេ�ជាក្តីដែនិាង�៏�ា

មុនទេពលមកស្រាបទេទស្សជបុុនកុងុ្វះនាមជាអុកបណ្ណតុ ះបណាត លខែផ្សកុបទេ�េកទេទស្ស ទេលាក SISOPHON 
SUMPHONបានទេធះើការអស់្សរយៈទេពលស្រាបា�ឆុ្នាំ�ទេ�ឯទេរ៉ាង្វះ�ស្រាក�ើ កុងុ្វះស្រាស្សកុមួយទេ�ស្រាបទេទស្ស

អុើស្រា�ខែអល។

បនាទ ប់ពើទេពលទេនាះមក ��់បានវលិស្រា�លប់ទេ�ស្រាបទេទស្សនថ្មីវញិទេ�យទេធះើការស្សម្លាំា �អ�របានរយៈទេពលស្រាបខែ�លមួយឆុ្នាំ�កនំះ បនាទ ប់មក��់
បានមក�ល់ស្រាបទេទស្សជបុុន។ ��់ម្លាំនការងារទេផ្សសង្វះទេទៀ�ខែ�ល�ង់្វះ�កលីង្វះទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន (ឧស្សា�កមមស្ស�ណ្ណង់្វះជាទេ�ើម) បុុខែនតចាប់តា�ង្វះពើ
��់បានទេធះើការស្សម្លាំា �អ�រអស់្សរយៈទេពលស្រាបខែ�លមួយឆុ្នាំ�កនំះមក ��់គិឺ�ថាវាម្លាំនភាពងាយស្រាស្សរួល �ូទេ�ះុទេលាក SISOPHON 
SUMPHON ក៏បានទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សខែផ្សកុស្សម្លាំា �អ�រ។ ការងាររបស់្សទេលាកទេ�កុងុ្វះស្រាបទេទស្សអុើស្រា�ខែអលម្លាំនភាពស្សបាយ បុុខែនតម្លាំនបញ្ជាា
ស្សនតិសុ្ស�។ ស្រាបសិ្សនទេបើទេស្រាបៀបទេធៀបជាមួយនឹង្វះស្រាបទេទស្សជបុុន គឺឺស្រាបទេទស្សជបុុនម្លាំនសុ្សវ�ិិភាពជាង្វះ។

កី្តី�បារមភាអំពី�អាកា�ធាតិ��តិជាក់្តីខាា ងំ និិងការរញួូ្ញយៈ��

មុនទេពលមក�ល់ស្រាបទេទស្សជបុុន �ញុ�ម្លាំនការស្រាពរួយបារមាអ�ពើជើវ�ិទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន (អាហារ និង្វះស្សើ�ុណ្ណា ភាព) និង្វះបរ�ិកាស្សននស្រាបទេទស្សជបុុន
ខែ�ល�ុស្ស�ុពើស្រាបទេទស្សក�ទេណ្ណើ �របស់្ស�ញុ��ូ�ជាការរញ្ជូូួយ�ើជាទេ�ើម។ �ញុ�សិ្សកាភា�ជបុុន�ុង្វះ�ម�់��់ទេ��ិប័នបញ្ជូូូនកុងុ្វះស្រាស្សកុ។ ទេ�ទេពល
ខែ�ល�ញុ�មក�ល់ស្រាបទេទស្សជបុុន�ញុ� មិនម្លាំនបញ្ជាា អះើ ទេទពើទេស្រា�ះ�ិប័នបញ្ជូូូនបានយក�ិ�ត
ទុក�ក់ទេលើនើ�ិវធិើអទេនាត ស្រាបទេវស្សន៍ស្សស្រាម្លាំប់ស្រាបទេទស្សជបុុន។ សូ្សមីើខែ�ទេស្រាកាយទេពលមក�ល់
ស្រាបទេទស្សជបុុនកតើ ក៏�ញុ�ទេ�ខែ�ម្លាំនការស្រាពរួយបារមាអ�ពើអាកាស្សធា�ុកុងុ្វះរ�ូវរងារកុងុ្វះស្រាបទេទស្ស
ជបុុនខែ�រ បុុខែនត�ញុ�មិនម្លាំនការស្រាពរួយបារមាអ�ពើការងាររបស់្ស�ញុ�ទេនាះទេទ។ ទេ��ិប័នទទួល 
ប�េុបីនមុ្លាំនមនុស្សស 2-3 នាក់ខែ�លស្រា�វូបានចា�់តា�ង្វះជាមូល�ា ន�ូ�ជាការស្សម្លាំា �
កស្រាម្លាំលឥ�ា និង្វះម្លាំនការ��ស្រាទរមួទា�ង្វះការ�ឹកជញ្ជូូូនទេ�កខែនំង្វះការងារទេ�យរថ្មីយនត �ូទេ�ះុ
មិនម្លាំនបញ្ជាា អះើជាមួយការងារទេទ។

ខំ�ំមិនិ�ូវសេរៀនិភ្ជាស្ថាជំបា�និសេ�ច�និសេ�

ទេ�ទេពលទេនះ �ញុ�មិនម្លាំនប�ណ្ណង្វះ�ង់្វះស្រាបលង្វះភា�ជបុុនទេនាះទេទ។ �ញុ�បានស្រាបលង្វះទេ�ស្សត
ជ�នាញខែផ្សកុស្សម្លាំា �

អ�រ។ ព័�៌ម្លាំនស្សតើពើការទេធះើទេ�ស្សតជ�នាញស្រា�វូបានផ្សតល់ជូនទេ�យ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យទេ�ើយ �ញុ�បានអនុវ�តការទេស្រាបើស្រាបាស់្សវ ើទេ�អូកុងុ្វះការសិ្សកា។ 
បនាទ ប់ពើ�ំស់្សបតូរទេ�ជាជ�នាញជាក់លាក់ អ�ន័ិយការងារគឺឺម្លាំនភាពទូល�ទូលាយជាង្វះមុនបនតិ�។

សេ�ម �

Srisophon Somphon
 (ទេ�ម ះទេ�ទេស្រា�ថា មុ្លាំន់)

�ញូ្ជាតិិៈ នថ្មី

អាយៈ�ៈ 32ឆុ្នាំ�

ស្ថាា ក់្តីសេ�ជំ
បា�និៈ 3ឆុ្នាំ� 10ខែ�

��តាងំអាជំ�
វក្តីមមៈ

Shinsen Co., Ltd. 1-2-1 Edago, 
ទើស្រាកងុ្វះ Ogaki, ទេ��ត�គើ�ះឹ, ស្រាបទេទស្សជបុុន

�ំស់្សបតូរពើសិ្សកាខ កាមទេ�ជា
ជ�នាញជាក់លាក់ 

ទេ�ខែ�ទេម� ឆុ្នាំ�2020

កា�វិភ្ជាគ្គក្តីា�ង 1ន�ៃ

6:30 ទេស្រាកាកពើ��ទេណ្ណក

7:30 ទេ�ញ��ទេណ្ណើ រទេធះើការ

8:00
～17:00 �ូលទេធះើការងារ

17:30 � មាិ ន អា ហា រ ទេស្រាកា យ ស្រា� � ប់ ពើ កា រ ងា រ
វញិ(អាហារនថ្មី)

23:30 �ូលទេគឺង្វះ

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

ក្តីរណ្តុះ� �ិក្តីសា�� 2៖ �មាា តិ���ក្តី រុង / អគាំរសេដាយៈសេ�វេ�ការជាមួយៈជំំនាញជាក់្តីលាក់្តី

ទេលាក Hiep、Long、Thuy និង្វះXuyen ខែ�លទេធះើការឱ្យយស្រាកមុ�ុុនជើយូុ�បិុរកឹាន់ស្សសុន 
បាន�ំស់្សបតូរពើនិស្សសិ�អនតរជា�ិ ទេ�ើយទេលាក Trang ក៏បាន�ំស់្សបតូរពើសិ្សកាខ កាមខែផ្សកុ
បទេ�េកទេទស្សទេ�ជាជ�នាញជាក់លាក់វញិ។

ខំ�ំមិនិបានិគិ្គតិអំពី�ការ�ិក្តីសាសេ�បរសេ�� ពី��បសេ��ជំបា�និសេ��យៈ

ទេលាក Long បាននិ�យថា �ញុ�បានសិ្សកាទេ�បរទេទស្សទេ��លាភា�ជបុុន　ទេ�យមិន
គិឺ�ពើអះើទេស្រា�ពើស្រាបទេទស្ស

ជបុុនទេទ។ �ញុ�បានទេ�ញពើ�លាភា�ជបុុនទេ��លាវជូិាជើវៈខែ�លទាក់ទង្វះនឹង្វះអាជើវកមម។

ទេលាក Long បាននិ�យថា �ញុ�បានសិ្សកាទេ�បរទេទស្សទេ��លាភា�ជបុុន　ទេ�យមិន
គិឺ�ពើអះើទេស្រា�ពើស្រាបទេទស្ស

ជបុុនទេទ។ �ញុ�បានទេ�ញពើ�លាភា�ជបុុនទេ��លាវជូិាជើវៈខែ�លទាក់ទង្វះនឹង្វះអាជើវកមម។

ការផ្លាា �់បូីរព័ីត៌ិមានិជាមួយៈមិតីិភិកិី្តីដែ��កំ្តីពី�ងសេ�វេ�ការសេ��បសេ��ជំបា�និ

មុនទេពលមក�ល់ស្រាបទេទស្សជបុុនពួកទេគឺទា�ង្វះអស់្សស្រា�វូបានបទេស្រាង្វះៀនអ�ពើស្រាបទេទស្សជបុុនរ�ួទេ�ទេ�ើយ (រទេបៀបននការរស់្សទេ� និង្វះ�ាប់�លាទេរៀន
ជាទេ�ើម) ទេ�យម្លាំនមិ�ត�កតិ និង្វះស្រាកមុស្រាគឺរួ�រខែ�លទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន ទេ�ើយក៏ស្សទេស្រាម��ិ�តរស់្សទេ�ជាមួយពួកទេគឺ�ូទេ�ះុមិនម្លាំនអះើស្រា�វូបារមា
ទេ�ើយ។ សូ្សមីើខែ�ឥ�ូវទេនះ ទា�ង្វះអស់្ស�ុរស់្សទេ�កុងុ្វះបនទប់រមួ�ុ។ ទេលាក Thuy ក៏បាននិ�យថា បនាទ ប់ពើទេ��ល់ស្រាបទេទស្សជបុុន �ញុ�ម្លាំនការ
ស្រាពរួយបារមា ទេពលខែ�ល�ញុ�មិនអា�និ�យភា�ជបុុនបានលា ថាទេ�ើ�ញុ�គួឺរយកស្រាបាក់ពើស្រាបទេទស្សទេវៀ�ណាមមកស្រាគឺប់ស្រា�ន់ខែ�រឬទេទ ទេ�ើយ�ញុ�ក៏

ខំ�ំមិនិចង់ផ្លាា �់បូីរការងារ�មាា តិអគាំរសេ�

ទេ�ទេពលទេនះ �ញុ�មិនម្លាំនប�ណ្ណង្វះ�ង់្វះស្រាបលង្វះភា�ជបុុនទេនាះទេទ។ �ញុ�បានស្រាបលង្វះទេ�ស្សតជ�នាញខែផ្សកុស្សម្លាំា �

អ�រ។ ព័�៌ម្លាំនស្សតើពើការទេធះើទេ�ស្សតជ�នាញស្រា�វូបានផ្សតល់ជូនទេ�យ�ិប័នស្រា�រួ�ពិនិ�យទេ�ើយ �ញុ�បានអនុវ�តការទេស្រាបើស្រាបាស់្សវ ើទេ�អូកុងុ្វះការសិ្សកា។ 
បនាទ ប់ពើ�ំស់្សបតូរទេ�ជាជ�នាញជាក់លាក់ អ�ន័ិយការងារគឺឺម្លាំនភាពទូល�ទូលាយជាង្វះមុនបនតិ�។

ខំ�ំមិនិចង់ផ្លាា �់បូីរការងារ�មាា តិអគាំរសេ�

�ញុ�ម្លាំនទ�នាក់ទ�នង្វះជាមួយមិ�ត�កតិតាមរយៈទេស្សវាបណាត ញស្សង្វះគម(SNS) ទេ�ើយ�ញុ��ំស់្សបតូរព័�៌ម្លាំនអ�ពើស្រាបទេទស្សជបុុន ការស្រាបលង្វះជាទេ�ើម ជាមួយ
មិ�ត�កតិខែ�លទេធះើការជ�នាញជាក់លាក់ (វស័ិ្សយកសិ្សកមម)។ ទេយើង្វះនិ�យអ�ពើការងាររបស់្ស�ុទេ�វញិទេ�មក បុុខែនត�ញុ�មិនខែ�លគិឺ�ពើការ�ំស់្សបតូរ
ការងារស្សម្លាំា �អ�ររបស់្ស�ញុ�ទេទ។ �ញុ�ទេពញ�ិ�តនឹង្វះការងារស្សម្លាំា �អ�រ និង្វះស្រាបាក់ខែ�ប�េុបីនរុបស់្ស�ញុ�។ ទេពល�ំះ�ញុ�ទទួលបានការពិទេស្រា�ះទេ�បល់
ពើមិ�ត�កតិជនជា�ិនថ្មីខែ�ល�ង់្វះទេ�ទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន ទេ�ើយទេ�ទេពលទេនាះមិ�ត�កតិរបស់្ស�ញុ�ក៏បាននិ�យថាស្រាបាក់ខែ�ទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនគឺឺលា
ណាស់្ស។

��ទេ�ះស្រាពឹ�តិការណ៍្ណការងារទេ�ស្រាកមុ�ុនុ �ញុ�បាន�ូលរមួ��ទេណ្ណើ រកមានតទេ�កាន់ស្រាបា�ទ Mino Kokubunji, Ise Jingu, Hikone Castle, 
Lake Biwa និង្វះ Kusatsu Onsen ។ �ញុ�ក៏បានទេធះើ��ទេណ្ណើ រទេ�

ទើស្រាកងុ្វះកយ�ូូផ្សង្វះខែ�រ។ ទេលើកទេស្រាកាយ�ញុ��ង់្វះទេ�ើង្វះ�ុ��ះូជើមតង្វះ។

�ញុ��ង់្វះទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនឱ្យយបានយូរស្រាបសិ្សនទេបើអា� បុុខែនតអនាគឺ�ទេ��ញុ�មិនទាន់�ឹង្វះ�ាស់្សទេ�ទេ�ើយទេនាះទេទ

�ញុ�គិឺ�ថា�ញុ��ង់្វះស្រា�លប់ទេ�ស្រាបទេទស្សក�ទេណ្ណើ �វញិខែ�រ បុុខែនតស្រាបសិ្សនទេបើអា��ញុ��ង់្វះទេធះើការទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុនឱ្យយបានយូរ ទេ�ើយ�ញុ�ក៏�ង់្វះទេធះើការស្សម្លាំា �អ�រ
ទេ�ស្រាបទេទស្សនថ្មីខែ�រ បុុខែនត�ញុ�មិនទាន់�ឹង្វះ�ាស់្សអ�ពើអនាគឺ�ទេ�ទេ�ើយទេទ។

សេ�ម �

TRAN ICH HIEP
HOANG THE LONG

NGUYEN THI THU THUY
LE THI XUYEN

NGUYEN THI TRANG

�ញូ្ជាតិិ ទេវៀ�ណាម

��តាងំ
អាជំ�វក្តីមម

អ�រ Chiyoda Co., Ltd.1-3-7 
Nihonbashi Kayabacho, 

Chuo-ku, ទើស្រាកងុ្វះ�ូកយ,ូ ស្រាបទេទស្សជបុុន

ការបញូូ្ញនិ

សិ្សស្សសជ�នាញជាក់លាក់មកពើ PS : 4នាក់
សិ្សស្សសជ�នាញជាក់លាក់មកពើវគឺគ
បណ្ណតុ ះបណាត លជ�នាញ៖ 1នាក់
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ប្រ�ព័័ន្ធធជំំនាញជាក់់លាក់់ (សប្រ��់ស្ថាា �័ន្ធ�ញូ្ជូ�ន្ធ)

មិនទាន់�ុ� នឹង្វះការរស់្សទេ�ខែ�រ។

ការងារ�មាា តិអគាំរមិនិពិីបាក្តីសេ�

ទេលាក Hiep និ�យថា �ញុ�ស្រា�វូបានទេគឺខែណ្ណនា�ឱ្យយទេធះើការជាអុកទទួល�ុស្សស្រា�វូអ�រទេ�ស្រាកមុ�ុនុឈីើយូុ�បុើរកឹាន់នស្សសុ តាមរយៈមជឈមណ្្ណល
ភា�ជបុុនទេ�ទេវៀ�ណាមទេ�ើយមិ�ត�កតិរបស់្ស�ញុ�បានទេធះើការរ�ួទេ�ើយ (�ញុ�ទេ�ខែ�ទេធះើការជាមួយពួកទេគឺ) �ូទេ�ះុ�ញុ�អា�ទេធះើវាបានទេទាះបើ�ញុ�មិនអា�
និ�យភា�ជបុុនបានលាក៏ទេ�យ ក៏�ញុ�បានទេស្រាជើស្សទេរ ើស្សការងារស្សម្លាំា �អ�រខែ�រ។ ទេលាក Xuyen និ�យថា �ញុ�បានឮពើមិ�តមុ្លាំក់ថាការស្សម្លាំា � 
អ�រអា�ទេធះើទេ�បានទេទាះបើជា�ញុ�មិនទេ�ះភា�ជបុុនក៏ទេ�យ ទេ�ើយមា�ង្វះវញិទេទៀ�ឮថាស្រាកមុ�ុនុឈីើយូុ�បុើរកឹាន់នស្សសុ ម្លាំនអុកបកខែស្រាប��ស្រាទ�ល់
បុគឺគលិកទេវៀ�ណាមទេទៀ� �ូទេ�ះុ�ញុ�បានស្សទេស្រាម��ិ�តទេធះើការទេ�យស្សងប់�ិ�ត។

ទេលាក Long និ�យថា ទេទាះបើជាទេមុ្លាំង្វះទេធះើការម្លាំនការទេកើនទេ�ើង្វះទេ�យ�រខែ�ការ�ំស់្សបតូរទេ�ជ�នាញជាក់លាក់ក៏ទេ�យ អ�ន័ិយការងារគឺឺ
ទេស្សទើរខែ��ូ��ុ។ �ញុ�ម្លាំនការទទួល�ុស្សស្រា�វូ ទេស្រា�ះទេពល�ំះ�ញុ�បទេស្រាង្វះៀនអុកថ្មីមើខែ�លជាអុកទេធះើការចាស់្សជាង្វះ�ញុ�ទេ�កខែនំង្វះការងារ។ �ញុ�ក�ពុង្វះនិ�យ
ជាមួយមិ�ត�កតិជាទេស្រា�ើនទេ�ទេវៀ�ណាមអ�ពើស្រាបព័នធជ�នាញជាក់លាក់។ �ញុ�មិនទាន់មក�ល់ស្រាបទេទស្សជបុុនទេ�ទេ�ើយទេទ បុុខែនតម្លាំនមនុស្សសជាទេស្រា�ើន
ខែ�ល�ង់្វះមកស្រាបទេទស្សជបុុន។

ខំ�ំមិនិសេរៀនិភ្ជាស្ថាជំបា�និសេ�ច�និសេ� បា�ដែនីិខំ�ំ�ប�ង�មតិាភ្ជាពីភ្ជាស្ថាជំបា�និ

ទា� ង្វះអស់្ស�ុមិនម្លាំនខែផ្សនការទេ�ើមីើស្រាបលង្វះភា�ជបុុនទេទ។ ទេលាក Hiep、Long、Thuy និង្វះXuyenគិឺ�ថាទេបើម្លាំនទេពល�ង់្វះស្រាបលង្វះ
ស្សម�ភិាពជ�នាញស្សស្រាម្លាំប់ការងារ ទេ�ើយស្សង្វះឹឹមថានឹង្វះទេធះើការបានយូរទេ�ស្រាកមុ�ុុនឈីើយូុ�បុើរកឹាន់ស្សសុន។

គួ្គរដែតិ�ិក្តីសាភ្ជាស្ថាជំបា�និជាសេ�ច�និសេ�សេវៀតិណ្តាម

ទេលាក Thuy និ�យថា ស្រាបសិ្សនទេបើម្លាំនអះើមួយទេកើ�ទេ�ើង្វះទេ�កខែនំង្វះទេធះើការអុកស្រាបខែ�លជាស្រា�វូទេ�ះស្រា�យជាមួយអុកស្រាគឺប់ស្រាគឺង្វះអ�រជាភា�
ជបុុន �ូទេ�ះុអុកខែ�លក�ពុង្វះពិចារណាទេលើជ�នាញជាក់លាក់គួឺរសិ្សកាភា�ជបុុនឱ្យយបានទេស្រា�ើនប�ផុ្ស�មុនទេពលទេ�ស្រាបទេទស្សជបុុន។ 

ទេលាក Long និ�យថា អាហារទេ�ជបុុនម្លាំន (រ៉ាាខែមន,ស្សខែណ្ណត កទេស្សៀង្វះ, បាយ ឬអង្វះើរ) មិនទាន់�ុ� ទេទ។ ទេ�នថ្មីងទេធះើការអុកស្រាគឺប់�ុ�មាិនមាូប
ទេ�យ�ួំនឯង្វះ និង្វះ�មាិនមាូបទេវៀ�ណាម។ ទេលាក Long បខែនមិទេទៀ�ថា វាក៏ម្លាំនហាង្វះខែ�លលក់ទេស្រាគឺឿង្វះផ្សស�ទេវៀ�ណាមផ្សង្វះខែ�រ �ូទេ�ះុវាមិន
ម្លាំនបញ្ជាា ទេស្រា�ើនទេទកុងុ្វះការ�មាិនមាូបទេ�យ�ួំនឯង្វះ។ ទេលើកខែលង្វះខែ�ទេលាក Xuyen ទេស្រា�ពើទេនាះទា�ង្វះអស់្ស�ុសុ្សទធខែ�បានវលិស្រា�លប់ទេ�ស្រាបទេទស្ស
ទេវៀ�ណាមមតង្វះឬពើរ�ង្វះទេ�ើយខែ�រ។ ទេលាក Thuy និ�យថា ទេ�ទេពល�ញុ�ទេ�ជានិស្សសិ�បរទេទស្ស�ញុ�រវល់ណាស់្ស�ញុ�មិនម្លាំនទេពលទេ�កខែនំង្វះណា
ទេទ បុុខែនតចាប់តា�ង្វះពើ�ញុ�បានកំាយ�ួំនទេ�ជាជ�នាញជាក់លាក់ ទេ�ើយម្លាំនទេពលទេវលាទេ��ុង្វះស្សប្តាត �៍�ញុ��ង់្វះទេ� Nikko។ ទេលាក Hiep ថា �ញុ�បាន
ទេធះើ��ទេណ្ណើ រទេ�សិុ្សស្សសុឹអូកា។ ទេលាក Xuyen ថា �ញុ��ង់្វះទេ�អូគឺើណាវាា។ ��ខែណ្ណកឯ ទេលាក Trangវញិថា �ញុ��ង់្វះទេ�អូ�កា។
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