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េ្រ���្ន ក់េពលេធ្វ �ការ
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការ គឺេ្រ�ះ�្ន ក់ែដលអ្នកេធ្វ �ការ រងរបួស
ឬជំងឺ(របួស ជំងឺ ពិការ�ព �្ល ប់) េ�យ�រការេធ្វ �ការ�រ។

ការ�រ របួសឬជំងឺ។ល។

�នេហតុនិង�ល�ក់ទង�្ន មួយ

 ការែដលការ�រនិងរបួសឬជំងឺ�នេហតុនិង�ល�ក់ទង�្ន មួយេ�� «
េ�យ�រការ�រ»។

 �ទូេ� និេ�ជកនិងកម្មសិក�ការ �ែដលមិនែមន�អ្នកេធ្វ �ការ មិន�ច
ទទួលសំណង�នេទ។

◇របួសេ���រការ�រ�ឺអ្វ �
ចំេ�ះ�េតើេ្រ�ះ�្ន ក់� ែដលេគទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់
េពលេធ្វ �ការេ�ះ េគែបងែចក�3ករណីដូច�ងេ្រកាម។

<1>ក� ៉ងករណីេធ្វ �ការ�រេ�ក� ៉ងកែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន
ក� ៉ងករណីេធ្វ �ការេ�ក� ៉ងចេ�្ល ះកំណត់�នេ�៉ងេធ្វ �ការឬេ�៉ង
ែ�មេ�កែន្លង(ការ�ិល័យ ឬ េ�ងច្រក)របស់្រកមុហុ៊ន េបើ�្ម ន
មូលេហតុពិេសស ្រត�វទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការ។

※ក� ៉ងករណីដូច�ងេ្រកាមេនះ េគមិនទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ
�្ន ក់េពលេធ្វ �ការេទ។

① ករណីែដលេ�េពលេធ្វ �ការ អ្នកេធ្វ �ការេធ្វ �សកម្ម�ព�កជន 
េហើយទទួលេ្រ�ះ�្ន ក់
② ករណីអ្នកេធ្វ �ការ បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យេចត�
③ ករណីែដលអ្នកេធ្វ �ការ រងការ�យតប់ពីជនទី៣ េ�យ�រគំនំុ
�្ទ ល់ខ� �ន

【និយមន័យ�ក�①】
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<2>ករណីមិនេធ្វ ��រ�រេ�ក� ៉ងកែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន
េ្រ�ះ�្ន ក់ែដលេកើតេឡើងេ�យ�រសកម្ម�ព�កជន េ�េ�៉ង
មិន�ន់េធ្វ �ការ ដូច�េ�៉ងសំ�ក�េ�៉ងមុន�េ្រកាយេ�៉ងេធ្វ �
ការ មិន្រត�វ�នទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការេទ។
ប៉ុែន្ត  េបើសិន�េ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើងេ�យ�រស�្ភ រៈ ឧបករណ៍
របស់្រកមុហុ៊ន �េ�យ�រការ្រគប់្រគងេ�ះ គឺ�េ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ �ការ។ ម�៉ងេទ�តេ្រ�ះ�្ន ក់ែដលេកើតេឡើងេពលេធ្វ �សកម្ម�ព
សររិៈ��ស្ត  ដូច�េ�បន្គន់។ល។ គឺ�េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការ។

<3>ក� ៉ងករណីេធ្វ ��រ�រេ�េ្រ�កែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន

ចំេ�ះដំេណើរជំនួញ ការេធ្វ �ទី��រ េបើ�្ម នមូលេហតុពិេសស ដូច�
ស្វ ះែស្វ ងេធ្វ �សកម្ម�ព�កជន នឹង្រត�វទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់
េពលេធ្វ �ការ។

◇ជំងឺេ���រ�រ�រគឺអ្វ �
ក� ៉ងករណីែដលលក្ខខណ្ឌ�ងំ 3 �ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ �
ទូេ�េគទទួល�្គ ល់�� ជំងឺេ�យ�រការ�រ។

<1>េ�កែន្លងេធ្វ ��រ�នក�្ត បង្កេ្រ���្ន ក់
ក�្ត របូ��ស្តបង្កេ្រ�ះ�្ន ក់ �រ�តុគីមី ការ�រែដល�្ដល់បន� ៉ក
ដល់�ងកាយធ្ងន់ហួស ។ល។ �នបង្កប់េ�ក� ៉ងការ�រ។
(ឧ�ហរណ៍) ហ្វ �្រប� (�សេបស) ។ល។

<2>េ�កែន្លងែ���នក�្ត េ្រ���្ន ក់�្ល ងំ រហូ���បង្ក�ប�្ហ
សុ���

<3>រេប�ប�ន�រេកើ��ជំងឺ គឺ្រសប�ម�ក្ខណៈេវជ្ជ��ស្ត

ជំងឺេ�យ�រការ�រ គឺេកើតេឡើងេ�យ�រ�្នកេធ្វ �ការប៉ះ�ល់
�មួយក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់េ�ក� ៉ងការ�រ េហើយបង្ក�ជំងឺ។ 
ដូេច្នះ្រត�វែត�ជំងឺ េកើតេឡើងេ្រកាយពីទទួលរងក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន
ក់។ េពលេវ�ៃនការេកើតជំងឺគឺខុស�្ន �មលក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌ
ៃនការប៉ះ�ល់ក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់។
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េ�េពល�កេចញពីផ� �វេធ្វ �ដំេណើរ ឬ�្អ កការេធ្វ �ដំេណើរ
េ�ះ ក� ៉ងចេ�្ល ះ�កេចញ ឬ�្អ កដំេណើរនងិការេធ្វ �
ដំេណើរេ្រកាយេពលេ�ះ មិនែមន�ការេធ្វ �ដំេណើរេ�
េធ្វ �ការេទ។
បុ៉ែន្ត  ក� ៉ងករណទីញិរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ឬ ការេធ្វ �
សកម្ម�ព្រសេដ�ង�្ន ក� ៉ងកំរតិតូចបំផុតេ�ះ េ្រកាយ
្រតឡប់ចូលផ� �វេដើមវញិ �ត់ទុក�ការេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �
ការម្ដងេទ�ត។

◇ចេ�្ល ះេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ

ចេ�្ល ះេធ្វ �ដេំណើរេ�េធ្វ �ការ ○・・・ទទួល�្គ ល់��ចេ�្ល ះេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ
×・・・មនិទទួល�្គ ល់��ចេ�្ល ះេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ

កែន្លងេធ្វ �ការ

※ក� ៉ងករណីេធ្វ �ដំេណើរ
ពីកែន្ល េធ្វ �ការមួយេ�
កែន្លងេធ្វ �ការមួយ
េទ�ត ឬ ពីកែន្លង�្ន
ក់េ��្ន ក់ឯងជិត
កែន្លងេធ្វ �ការ េ�ផ្ទះ
ខ� �នឯងក៏ដូច�្ន ។

�្អ ក កែន្លង�្ន ក់េ�

�កេច��ីផ� � វ

កែន្លងេធ្វ �ការ សកម្ម����ំច់សំ�ប់
ការរស់េ�្រប�ៃំថ្ង េហើយ
កំណត់េ�យ្របកាស
របស់្រកសួងសង្គមកិច្ច
និងការ�រ(�្អ ក)

សកម្ម����ំច់សំ�ប់
ការរស់េ�្រប�ៃំថ្ង េហើយ
កំណត់េ�យ្របកាស
របស់្រកសួងសង្គមកិច្ច
និងការ�រ(�កេច��ី

ផ� �វ)

កែន្លង�្ន ក់េ�

○

○ ○

× ×

×

×

×

×

×× ×
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �ទូេ�គឺ�នន័យ�្រ�ក់កំៃរមធ�
ម។ (ច�ប់ស្ត ង់�រការ�រ�្រ�ទី12)
្រ�ក់កំៃរមធ�ម �ទូេ��នន័យ� �ទឹក្រ�ក់�នមកពីការ
គណ� េ�យយកទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេបើកេ�យអ្នកេធ្វ �ការ
�ងំអស់ មុនៃថ្ង�នមូលេហតុ្រត�វគណ�※ ក� ៉ងចេ�្ល ះ3ែខ ែចក
នឹងចំនួនៃថ្ង(�ប់�ងំៃថ្ងមិនេធ្វ �ការ)ក� ៉ងចេ�្ល ះេ�ះ។ ្រ�ក់កំៃរ
ែដល្រត�វយកមកគណ� េ�ះបី��នេ�្ម ះេអ្វ �ក៏េ�យ គឺទឹក
្រ�ក់ែដល្រត�វបង់សំ�ប់ៃថ្លពលកម្ម េ�យនិេ�ជក។
ប៉ុែន� ្រ�ក់ែដល្រត�វ�នបង់មិន្រប�ំ ដូច�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំ�ប់
ការេរ�ប��ហ៍ពិ�ហ៍ ឬ្រ�ក់បំ�ច់�្ន ំែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 
3 ែខម្ដងេ�ះ មិន្រត�វ�ន�ប់បញ� �លសំ�ប់ការគណ�េ�ះេទ។
※�ៃថ្ងែដលេ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើង េធ្វ �េ�យ�នរបួស ឬ�្ល ប់ ឬ�
ៃថ្ងែដល្រគ�េពទ�វនិិច្ឆ ័យ��នជំងឺ េហើយក� ៉ងករណីែដលៃថ្ងទូ�ត់
បិទបញ្ជ ីេបើក្រ�ក់ែខ្រត�វ�នកំណត់ េ�ះគឺៃថ្ងទូ�ត់ថ្មីបំផុត។

◇���់ឧបត្ថម្ភមូ��្ឋ ����្ងគឺអ្វ �

［ករណីពិេសស］

① ក� ៉ងករណីែដល្រ�ក់កំៃរមធ�ម មិន�ចយកមកេ្របើ� ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �នេ�ះ  វធីិគណ� ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងពិេសសនឹង្រត�វយកមកេ្របើ។
(a) ក� ៉ងករណី�នការឈប់ស្រ�កព��លរបួសឬជំងឺមិន

�នមូលេហតុមកពីការ�រ េ�ក� ៉ងចេ�្ល ះេពលែដល
យកមកគណ�្រ�ក់កំៃរមធ�ម

(b) ក� ៉ងករណីអ្នកជំងឺរ�កសួត ្រត�វ�ន�្ល ស់ប� �រេ�យេ�
េធ្វ �ការ�រេផ�ង។ល។

② ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក ក� ៉ងករណី ែដលការ
ព��ល�នកន្លងផុតេ� 1�្ន ំ6ែខ នឹង�នការអនុវត្តន៍ 
ទឹក្រ�ក់តិចបំផុតនិងេ្រចើនបំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ។
ចំេ�ះការផ្ដល់្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ នឹង�នការអនុវត្តន៍ 
ទឹក្រ�ក់តិចបំផុតនិងេ្រចើនបំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ �ប់
�ំងពីែខដំបូងៃនការផ្ដល់្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍។
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្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �ទូេ� �្រ�ក់កំៃរពិេសសែដលអ្នក
េធ្វ �ការ ទទួល�នពីនិេ��កក� ៉ងកំឡុងេពល1�្ន ំ �ប់�ប់ពីៃថ្ង
ែដលេ្រ���្ន ក់េកើតេឡើង េ�យ�រការេធ្វ �ការ ឬេ�យ�រការេធ្វ �
ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ េធ្វ �េ�យ�នរបួស ឬ�្ល ប់ ឬ ៃថ្ងែដល្រគ�េពទ�
 វនិិច្ឆ ័យ��ន�ំងឺ �្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន��្ន ំ ែចកនឹង 365។

្រ�ក់កំៃរពិេសស �្រ�ក់កំៃរដូច�្រ�ក់បំ�ច់�្ន ំ ែដល្រត�វ�ន
បង់េលើសពី 3 ែខម្ដង េហើយមិន្រត�វ�ន�ប់ចូលសំ�ប់គណ� 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង។ (មិន�ប់ចូល្រ�ក់កំៃរ ដូច�្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភសំ�ប់ការេរ�ប��ហ៍ពិ�ហ៍។ល។)

ប៉ុែន្ត  ក� ៉ងករណីែដល ្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប េលើសពី 20% ៃន ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន��្ន ំ (េស្ម ើនឹង ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង 365 
ៃថ្ង) េ��ទឹក្រ�ក់  20%ៃន ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន��្ន ំ នឹងកា្ល យ
� គណ�មូល�្ឋ ន��្ន ំ។ (ចំនួនេ្រចើនបំផុតគឺ 150 មឺុនេយ៉ន)

◇���់����ូ��្ឋ ����្ង ��្វ�

គំរៃូនការគណ�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង

្រ�ក់កំៃរ 20 មឺុនេយ៉នក� ៉ង១ែខ (ៃថ្ងទូ�ត់គឺ�ល់ៃថ្ងចុងេ្រកាយៃន
ែខ) េហើយេ្រ���្ន ក់�នេកើតេឡើងេ�ែខ10

20 មឺុនេយ៉ន×3 ែខ÷92 ៃថ្ង［ែខ7（31 ៃថ្ង）＋ ែខ 8（31 ៃថ្ង）＋ ែខ 9（30 ៃថ្ង）］
≒6,522 េយ៉ន

6,522 េយ៉ន×80% ≒ 5,217 េយ៉ន
→ ក� ៉ងការឈប់ស្រ�ក1ៃថ្ង ទទួល�ន 80% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�
ៃថ្ង គឺ 5,217 េយ៉ន។

※ «្រ�ក់កំៃរ» មិន�ប់បញ� �ល ្រ�ក់កំៃរម្ដង�្ក លែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 
ែខម្ដងេ��េទ។
ចំេ��្រ�ក់បំ�ច់�្ន ំ ែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 ែខម្ដង នឹង្រត�វ�ប់
បញ� �លសំ�ប់គណ� «្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង» ៃន្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍្រគ��រពិេសស។ល។
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