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ក� ៉ងការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល �ន «ការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��ល» និង «្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល»។

◇ «���ឹង» ���័��៉ង�
មិនែមន�នន័យែត�្រគប់សរ ��ង្គឬ�លិកា�ងំអស់ៃនខ� �ន្រ�ន�ន
្រតលប់េ�រកស�ពេដើមេ�ះេទ េបើសិន�របួសឬជំងឺ�នេស្ថ រ�ព េហើយ
ស្ថ ិតក� ៉ង�្ថ ន�ពែដលមិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល �ម
 វធីិព��លទូេ�ទទួល�្គ ល់េ�យេវជ្ជ��ស្ត （※１）�នតេ�េទ�ត（※２）គឺ 
(�្ថ ន�ពែដល «�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល»)។

េហតុដូេច្នះ «ក� ៉ងករណីែដលការព��លេ�យ ការ�ក់�្ន  ំឬេ�យ�ត់្រ�
ណ។ល។ �ចេធ្វ �េ�យ�ការេ�គែ្រប្រប�លែតមួយរយៈេពលខ្ល ី» េ�ះបីេ�
�នេ�គស�្ញ ក៏េ�យ ក៏នឹង្រត�វ�នវនិិច្ឆ ័យ� មិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ
�ពៃនការព��ល�ន េហើយចំេ�ះ���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េគវនិិច្ឆ ័
យ� «ជំងឺេ�នឹង» (�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល) េហើយមិនផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភ
ស្រ�ប់ការព��លេទ។

���់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)����

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ �ការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ �ការឬេធ្វ �ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ �
ការ េហើយ្រត�វការព��ល េ�ះ�ចទទួល�ន ការឧបត្ថម្ភសំណងព��ល (ក� ៉ងករណី 
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការ) ឬការឧបត្ថម្ភព��ល (ក� ៉ងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ដំេណើរេ�
េធ្វ �ការ) រហូតដល់ជំងឺ«េ�នឹង»※។

ខ្ល ឹម������ឧបត្ថម្ភ

●«ការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��ល» �ការឧបត្ថម្ភេ�យរបស់�្ទ ល់ េ�យទទួល
ការព��ល ឬ�្ន  ំេ� មន្ទ ីរេពទ�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ ឬ�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់
(�ងេ្រកាមេ�� «�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់។ល។»)។

●«្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល» គឺក� ៉ងករណីែដល�នមូលេហតុ�
�្ម ន�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់េ�ជិត េហើយ្រត�វេ�ទួលការព��លេ��្ថ ប័នេវជ្ជ
��ស្ត ឬេ��សថ�្ថ ន។ល។េ្រ�ពីកែន្លងកំណត់ គឺ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ�មចំនួន្រ�ក់
ែដល�នបង់េដើម�ីទទួលការព��ល។

្រពំែដននិងកំឡុងេពលែដល�កម្មវត� ៉ៃនការឧបត្ថម្ភគឺដូច�្ន ។
េ�ក� ៉ងការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��ល �ប់បញ� �ល�ងំចំ�យេផ�ង�ដូចការព��លធម្ម
�ែដរ �នដូច�ៃថ្លព��ល ៃថ្លេដកេពទ� ៃថ្លដឹកជញ� �ន។ល។ េហើយនឹង្រត�វ�នផ្ដល់េ�យ
រហូតដល់ជំងឺ�នេ�នឹង(�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល)។

（※１）« វធីិព��លទូេ�ទទួល�្គ ល់េ�យេវជ្ជ��ស្ត » គឺ្រពំែដនៃនការ
ព��លែដលេគទទួល�្គ ល់សំ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ (្រសប�្ន �មួយ
���� ប់រងសុខ�ព)។ េហតុដូេច្នះ  វធីិព��លែដលស្ថ ិតក� ៉ងដំ�ក់
កាលពិេ�ធន៍ ឬ្រ�វ្រ�វ មិន�នេ�ក� ៉ង្រពំែដនៃនការព��លេនះ
េទ។

（※２）«�្ថ ន�ពែដលមិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល�នត
េ�េទ�ត» គឺ�្ថ ន�ពែដលមិន�ចរ�ពឹង�របួសឬជំងឺេ�ះ �នដូច
េដើមឬ្របេសើរេឡើង�ន។
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នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

●ក� ៉ងករណីេស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភស��ប់ការព��ល
�មរយ� �្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់។ល។ែដល�នទទួលការព��ល សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ
ការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភសំណងព��ល (ទ្រមង់េលខ 5) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការ
ឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល (ទ្រមង់ទី3ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យ
ស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

●ក� ៉ងករណីេស្ន ើរសំុ��ក់ឧបត្ថម្ភចំ��សំ�ប់ការព��ល
សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថម្ភចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភសំណងព��ល 
(ទ្រមង់េលខ 7) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថម្ភចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល 
(ទ្រមង់ទី5ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។
ក� ៉ងករណី�នទទួល�្ន ពីំ�សថ�្ថ នសូម�ក់ ទ្រមង់េលខ 7 (ទី5ៃនេលខ 16) (2) ក� ៉ង
ករណីទទួលេស�របស់្រគ��ប់សរៃស សូម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ 16) (3) េបើ�ន
ទទួលេស�កម្មរបស់ ្រគ��ក់ម� ៉ល ្រគ�អុជ ្រគ��៉ស� សូម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ 
16) (4) ក� ៉ងករណីទទួលេស�កម្មែថ�ដំល់ផ្ទះរបស់្រកមុហ៊ុនែថ�ដំល់ផ្ទះ សូម�ក់ ទ្រមង់
េលខ7 (ទី5ៃនេលខ 16) (5)។

●ក� ៉ងករណីប� �រ�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់។ល។
ក� ៉ងករណីែដលអ្នកែដល�នទទួល ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��លេ��្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត
កំណត់។ល។ រចួេហើយ េហើយចង់ប� �រេ��្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់។ល។េផ�ង េ�យមូលេហតុ
្រតលប់េ�្រសកុកំេណើត។ល។ �មរយ� �្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត កំណត់។ល។�្ល ស់ប� �ររចួ សូម�ក់ «
េសចក្ដ ីជូនដំណឹង (ការ�្ល ស់ប� �រ) មន្ទ ីរេពទ�កំណត់សំ�ប់ ការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថម្ភសំណងព��ល»(ទ្រមង់េលខ 6 ) ឬ «េសចក្ដ ីជូនដំណឹងអំពីការ�្ល ស់ប� �រមន្ទ ីរេពទ�
កំណត់សំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល (ទ្រមង់ទី4ៃនេលខ16) េ�
្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

អំពីៃថ្លេធ្វ �ដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេព��

ចំេ�ះៃថ្លេធ្វ �ដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេពទ� �ទូេ�នឹង្រត�វផ្ដល់េ�យស្រ�ប់ការេ�មន្ទ ីរេពទ�ចំ
�យ２㎞※１ពីកែន្លង�្ន ក់េ�ឬកែន្លងេធ្វ �ការរបស់អ្នកេធ្វ �ការែដល�នរបួសឬជំងឺ េបើសិន
បំេពញលក្ខខណ្ឌ�មួយៃន ① ដល់ ③�ងេ្រកាម។
① �នេធ្វ �ដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបេ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុ�មួយ�្ន ※２។
② េ�េពលែដល�្ម ន�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបេ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុ�មួយ�្ន  េហើយ�នេធ្វ �
ដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបេ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុែក�រ�្ន  (�ប់�ងំេពលែដល
�ន�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបេ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុ�មួយ�្ន  ប៉ុែន្ត�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត េ�
ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុែក�រ�្ន �យ្រស�លេ��ង)។

③ �្ម ន�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបេ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុ�មួយ�្ន  និង េ�ក� ៉ងភូមិ ឃុំ ្រសកុ
ែក�រ�្ន  េហើយ�នេធ្វ �ដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្ត ជិតបំផុត េផ�ងេ្រ�ពីភូមិ ឃុំ ្រសកុ
�ងំេនះ។

※１េ�ះបីចំ�យផ� �វេ�ឬមកជិត�ង２㎞ ក៏�នករណីខ្ល ះទទួល�នៃថ្លេធ្វ �ដំេណើរេ�មក
មន្ទ ីរេពទ�ែដរ។

※２�្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសប �នន័យ���្ថ ប័នេវជ្ជ��ស្តសម្រសបស្រ�ប់ការព��ល
របួសឬជំងឺ។

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ�ះការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល គឺផ្ដល់�របស់ េទើប�្ម នប�្ហ ហួសកាលកំណត់ៃនការ
េស្ន ើរសុំ ែតចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល ពីៃថ្ងែដលចំ�យ្រត�វ�នកំណត់ 
េ�មុខ 2�្ន ំនឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។
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�ប់ពីឈប់ស្រ�កៃថ្ងទី 4 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក និង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់
ស្រ�កពិេសស នឹង្រត�វ�នផ្ដល់េ�យ ក� ៉ងករណីែដលលក្ខខណ្ឌ�ងំ3�ងេ្រកាម្រត�វ
�នបំេពញ។

①�ការព��លរបួសឬជំងឺេកើតេឡើងពីមូលេហតុៃនការេធ្វ �ការឬេធ្វ �ដំេណើរេ�មក
ពីេធ្វ �ការ

②មិន�ចេធ្វ �ការ�ន
③មិន�នទទួល្រ�ក់កំៃរ

��ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស��ក

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ �ការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ �ការឬេធ្វ �ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ �
ការ េហើយ្រត�វការព��លមិន�ចេធ្វ �ការ�ន េហើយមិន�ចទទួលកំៃរេ�� ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក (ក� ៉ងករណី េ្រ���្ន ក់េពលេធ្វ �ការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់
ស្រ�ក (ក� ៉ងករណីេ្រ���្ន ក់េពលេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ) នឹង្រត�វ�នផ្ដល់�ប់ពីៃថ្ងឈប់
ទី4េ�។

ខ្ល ឹម�រ�នការឧបត្ថម្ភ

ទឹក្រ�ក់ផ្ដល់គឺដូច�ងេ្រកាម។
・្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក＝(60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង) ×
ចំនួនៃថ្ងឈប់សំ�ក

・្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�កពិេសស＝(20% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង) ×
ចំនួនៃថ្ងឈប់សំ�ក

ការឈប់ស្រ�ក�ប់ពីៃថ្ងដំបូងដល់ៃថ្ងទី3 េ��កំឡុងេពលរង់�ំ េហើយក� ៉ងករណី
េ្រ���្ន ក់េពលេធ្វ �ការ និេ�ជកនឹងផ្ដល់្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក(60%ៃន្រ�ក់កំៃរ
មធ�មក� ៉ង1ៃថ្ង)្រសប�មចំែណងៃនច�ប់ស្ត ង់�រការ�រ។
េហើយក� ៉ងករណីែដលអ្នកេធ្វ �ការ្រត�វេ�មន្ទ ីរេពទ� េហើយមិន�ចេធ្វ �ការេពញេ�៉ង
�នេ�� យក្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង កាត់្រ�ក់កំៃរែដល�នមកពីការេធ្វ �ការ 
គុណនឹង 60% នឹង្រត�វផ្ដល់េ�យ។

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

សូម�ក់ «�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក»(ទ្រមង់េលខ 8)ឬ «�ក�េស្ន ើ
រសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក» (ទ្រមង់ទី6ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រ
ការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ��្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក គឺ�ល់ៃថ្ងែដល�្ម នកំៃរ េ�យ�រកាព��ល 
េហើយមិន�ចេធ្វ �ការ�ន គឺ�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំមកវញិ ក� ៉ងកំឡុង2�្ន ំ�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ េបើ
កន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។
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េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ
េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ �ការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ �ការឬេធ្វ �ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ �
ការ េ្រកាយពីៃថ្ង�ប់េផ្ដើមព��លអស់រយៈេពល 1�្ន ំ6ែខ េបើបំេពញលក្ខខណ្ឌ ដូច�ង
េ្រកាម �ចទទួល�ន េ�ធន៍និវត្តន៍សំណងរបួសនិងជំងឺ(ក� ៉ងករណី េ្រ���្ន ក់េពល
េធ្វ �ការ) ឬេ�ធន៍និវត្តន៍របួសនិងជំងឺ (ក� ៉ងករណីេ្រ���្ន ក់េពលេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ)។
（１）របួសឬជំងឺមិន�ន�
（２）កំរតិៃនពិការ�ពេ�យ�រ របួសឬជំងឺេ�� ស្ថ ិតក� ៉ងក្រមិត្រសប�មកំរតិ

របួសនិងជំងឺក� ៉ង��ងកំរតិរបួសនិងជំងឺ

ខ្ល ឹម�រ�ន�រឧបត្ថម្ភ

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិងជំងឺពិេសស េ�ធន៍
និវត្តន៍របួសនិងជំងឺពិេសស នឹង្រត�វ�នផ្ដល់�មកំរតិៃនរបួសឬជំងឺ។

កំរតិរបួសឬជំងឺ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)
របួសនិងជំងឺ

��ក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិង
ជំងឺពិេសស (េបើក�្ដ ច់)

េ�ធន៍និវត្តន៍របួសនិង
ជំងឺពិេសស

កំរតិទី1 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�
ៃថ្ងចំនួន 313 ៃថ្ង 114 មឺុនេយ៉ន ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�

ៃថ្ងចំនួន 313ៃថ្ង

កំរតិទី2 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�
ៃថ្ងចំនួន 277 ៃថ្ង 107 មឺុនេយ៉ន ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�

ៃថ្ងចំនួន 277ៃថ្ង

កំរតិទី3 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�
ៃថ្ងចំនួន 245 ៃថ្ង 100 មឺុនេយ៉ន ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�

ៃថ្ងចំនួន 245ៃថ្ង

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ �ប់េផ្ដើមផ្ដល់េ�យស្រ�ប់ែខប�្ទ ប់ពីែខ
ែដលលក្ខខណ្ឌ （１）និង（２）�ងេលើ្រត�វ�នបំេពញ េហើយេរ�ង�ល់ែខ 2 ែខ4 ែខ6 ែខ8 
ែខ10 ែខ12 ្រត�វ�6ដង ែដល�ល់ដង ្រ�ក់ស្រ�ប់ 2ែខ នឹង្រត�វ�នេបើកេ�យ។

ែខែដល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រត�វ�នបង់

※អ្នកែដល�នរបួសជំងឺកំរតិទី1 ឬពិការ�ពៃនសរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�� ផ� �វចិត្ត 
សរៃស្រប�ទៃនកំរតិទី2 េហើយ�ក់ែស្ដ ង្រត�វការការែថ�េំ�� �ចទទួល្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំន។ （→P32）

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

ការសេ្រមច�ផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ  គឺ�សិទ្ធិរបស់
្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រ េហើយមិន�ំ�ច់េស្ន ើរសំុេទ បុ៉ែន្ត1�្ន ំ6ែខប�្ទ ប់ពី
�ប់េផ្ដើមព��ល េហើយជំងឺមិន�ន�េទេ�� ក� ៉ងកំឡុងេពល1ែខេ្រកាយមក សូម
�ក់ «ការផ្ដល់ដំណឹងអំពី�្ថ ន�ពៃនរបួសនិងជំងឺ។ល។» (ទ្រមង់ទី2 ៃនេលខ 16) េ�
្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។
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����ំរតិពិ�រ�ព

ច�ប់ស្ដ ីអំពីការអនុវត្តន៍ៃន���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រេលើអ្នកេធ្វ �ការ
��ង�្ជ ប់ទី1  ��ងកំរតិពិការ�ព

កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំរតិទី1

ផ្ដល់្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន
�ៃថ្ងចំនួន 313 
ៃថ្ង សំ�ប់ពិការ
�ព1�្ន ំ

1. អ្នកែដលងងឹតែភ្នក�ងំ
សង�ង

2. អ្នកែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
និង��

3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វការការែថ��ំ
្រប�ំ

4 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃនតួ
�ទីសរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះ
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វការការែថ��ំ
្រប�ំ

5 លុបេចញ
6 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ�ងំសង�ង�ប់ពីស�្ល ក់
ែកងៃដ

7 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេលើ�ងំសង�ងំ្រសងុ

8 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម�ងំសង�ង�ប់ពី
ស�្ល ក់ជង្គង់

9 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេ្រកាម�ងំពីរ�ងំ្រសងុ

កំរតិទី2 ដូច�្ន ចំនួន 
277 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឺតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយ
េទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.02

2 សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក�ងំពីរ
េ�សល់េ្រកាម 0.02

2ៃន2 បន�ល់ទុកពិការ�ពេលើតួ
�ទី្របព័ន� ្រប�ទឬសតិ
�រម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វការការ
ែថ��ំេរ�យ�

3ៃន2 ពិការ�ពៃនតួ�ទីស រ ��ង្គ
ក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វ
ការការែថ��ំេរ�យ�

3 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ�ងំសង�ង�ប់ពីស�្ល ក់
កៃដ

4 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម�ងំសង�ង�ប់ពី
ស�្ល ក់កេជើង

កំរតិទី3 ដូច�្ន ចំនួន 
245 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឺតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយ
េទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.06

2 អ្នកែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
ឬ��

3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយមិន�ចេធ្វ �ការអស់
មួយជិវតិ

4 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃនតួ
�ទីសរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះ 
ធ្ងន់ធ្ងរេហើយមិន�ចេធ្វ �ការអស់
មួយជិវតិ

5 អ្នកែដល�ន�ត់បង់្រ�មៃដ
�ងំសង�ង�ងំអស់

កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំរតិទី4 ដូច�្ន ចំនួន 
213 ៃថ្ង

1 អ្នកែដលសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម 0.06

2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
ធ្ងន់ធ្ងរ

3 អ្នកែដល�ន�ត់បង់សមត្ថ
�ពលឺៃន្រតេច�ក�ងំពីរ

4 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ1�ប់ពីស�្ល ក់ែកងៃដ

5 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1�ប់ពីស�្ល ក់ជង្គង់ 

6 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
្រ�មៃដ�ងំសង�ង�ងំអស់

7 អ្នកែដល�ន�ត់្របអប់េជើង
�ងំពីរ�ប់ពីស�្ល ក់លីស្រហ្វង់

កំរតិទី5 ដូច�្ន ចំនួន 
184 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឺតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយ
េទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.1

2 ៃន1 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ�ចេធ្វ ��នែត
ការ�រ្រ�ល�

3ៃន1 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃន
តួ�ទីសរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះ
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ�ចេធ្វ ��នែត
ការ�រ្រ�ល�

2 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ1�ប់ពីស�្ល ក់កៃដ

3 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1�ប់ពីស�្ល ក់កេជើង

4 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទីអវៈយវៈ
�ងេលើ�ងំ្រសងុ 1

5 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទីអវៈយវៈ
�ងេ្រកាម�ងំ្រសងុ 1

6 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មេជើង
�ងំសង�ង�ងំអស់

កំរតិទី6 ដូច�្ន ចំនួន 
156 ៃថ្ង

1 អ្នកែដលសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម 0.1

2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រឬ��ធ្ងន់ធ្ងរ

3 អ្នកែដល្រតេច�ក�ងំសង�ង
មិន�ច�្ដ ប់សេម្លង�្ល ំង�ន
លុះ្រ�ែតប៉ះ

2 ៃន3 អ្នកែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ�ពលឺៃន្រតេច�ក1 េហើយ
្រតេច�ក�្ខ ងេទ�ត មិន�ច
�្ដ ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យ 40 សង់ទីែម៉្រត

4 អ្នកែដលេវ�ច�្អ ឹងខ្នងធ្ងន់ធ្ងរ ឬ
�នបន�ល់ទុកពិការ�ពការេធ្វ �
ចល�

5 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេលើ1 
ចំនួន2ក� ៉ងចំេ�ម3

6 អ្នកែដល�ន�ន�ត់បង់តួ
�ទីស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1 ចំនួន2ក� ៉ងចំេ�ម3

7 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ�ងំ5 
ឬ្រ�មៃដ4រមួ�ងំេមៃដៃនៃដ1
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កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំរតិទី7 ដូច�្ន ចំនួន 
131 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឺតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយ
េទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.6

2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ��មិន�ច
�្ដ ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យ�្ង យ�ង 40 
សង់ទីែម៉្រត

2 ៃន2 អ្នកែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ�ពលឺៃន្រតេច�ក1 េហើយ
្រតេច�ក�្ខ ងេទ�ត មិន�ច
�្ដ ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត

3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍ 
េហើយ�ចេធ្វ ��នែតការ�រ្រ�
លៗ

4 លុបេ�ល
5 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�ច
េធ្វ ��នែតការ�រ្រ�លៗ

6 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ3រមួ
�ងំេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ4េ្រ�
ពីេមៃដៃនៃដ1

7 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី្រ�ម
ៃដ�ងំ5 ឬ្រ�មៃដ4រមួ�ងំេម
ៃដៃនៃដ1

8 អ្នកែដល�ន�ត់េជើង1�ប់ពី
ស�្ល ក់លីស្រហ្វង់

9 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកស�្ល ក់
ខូចេ�អ��យ���ងេលើ1 េហើយ
ប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការេធ្វ �ចល�

10 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកស�្ល ក់
ខូចេ�អ��យ���ងេ្រកាម1 
េហើយប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការេធ្វ �
ចល�

11 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី្រ�ម
េជើង�ងំសង�ង�ងំអស់

12 អ្នកែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់ធ្ងន់ធ្ងរេលើរបូ�ង�ង
េ្រ�

13 អ្នកែដល�ន�ត់ពង�្វ ស
�ងំសង�ង

កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំរតិទី8
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
ចំនួន 503 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឺតែភ្នក1 ឬ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយេ�
សល់េ្រកាម 0.02

2 អ្នកែដលបន�ល់ផលប៉ះ�ល់ដល់
ការេធ្វ �ចល�េ��្អ ឹងខ្នង

3 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ2រមួ
�ងំេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ3េ្រ�
ពីេមៃដៃនៃដ1

4 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី្រ�ម
ៃដ3រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ4េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1

5 អ្នកែដលអ��យ���ងេ្រកាម1
�នរញួេលើសពី 5 សង់ទីែម៉្រត

6 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអ��យ���ងេលើ1 
ចំនួន1ក� ៉ងចំេ�ម3

7 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអ��យ���ងេ្រកាម1 
ចំនួន1ក� ៉ងចំេ�ម3

8 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកស�្ល ក់
ខូចេ�អ��យ���ងេលើ1

9 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកស�្ល ក់
ខូចេ�អ��យ���ងេ្រកាម1

10 អ្នកែដលេជើង1�ន�ត់្រ�ម
�ងំអស់

កំរតិទី9 ដូច�្ន ចំនួន 
391 ៃថ្ង

1 អ្នកែដលសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម 0.6

2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
1 េ�សល់េ្រកាម 0.06

3 អ្នកែដលែភ្នក�ងំសង�ង�ន
�ពងងឹតមួយចំេហ�ង េ�យ
�នែផ្នកេមើលេឃើញតូច�ងមុន
ឬបន�ល់ទុកការខូច�ត�ំេហើញ

4 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច�ត
្រតបកែភ្នក�ងំពីរធ្ងន់ធ្ងរ

5 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច�ត
្រចមុះធ្ងន់ធ្ងរ

6 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��

2ៃន6 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ��មិន�ច
�្ដ ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យ�្ង យ�ង 1 
ែម៉្រត

3ៃន6 អ្នកែដល្រតេច�ក1មិន�ច
�្ដ ប់សេម្លង�្ល ំង�នលុះ្រ�ែត
ប៉ះ្រតេច�ក េហើយសមត្ថ�ពលឺ
ៃន្រតេច�កមួយេទ�ត េ��មិន
�ច�្ដ ប់សំេលងនិ�យធម្ម�
�ន េពល�្ល តចំ�យ�្ង យ�ង 
1 ែម៉្រត

7 ្រតេច�ក1�្ដ ប់ែលងលឺ�ងំ្រសងុ
2ៃន7 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍ 
េហើយការ�រែដល�ចេធ្វ ��ន
្រត���នកំរតិ�្ល ំង
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កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ��

3ៃន7 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�� េហើយ
ការ�រែដល�ចេធ្វ ��ន្រត�វ
�នកំរតិ�្ល ំង

8 អ្នកែដល�នៃដ1�ន�ត់េម
ៃដ ឬ្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ

9 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី្រ�ម
ៃដ2រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ3េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1

10 អ្នកែដលេជើង1�ន�ត់្រ�ម
េជើង2រមួ�ងំ្រ�មេជើងទី1

11 អ្នកែដល�នេជើង1�ន្រ�ម
�ងំអស់�ត់តួ�ទី

2ៃន11 អ្នកែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់�្ល ំងេលើរបូ�ង�ងេ្រ�

12 អ្នកែដល�នបន�ល់ពិការ�ព
ដល់្រប�ប់បន្តពូជ

កំរតិទី10 ដូច�្ន ចំនួន 
302 ៃថ្ង

1 អ្នកែដលសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
1 េ�សល់េ្រកាម 0.1

2ៃន1 អ្នកែដលេមើលេ�មុខេឃើញ
ែបក

2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រឬ��

3 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ �ជំនួស
េធ្មញេ្រចើន�ង 14 េដើម

2ៃន3 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ���ន�ព
លំ�ក�្ល ំងក� ៉ងការ�្ដ ប់សំេលង
និ�យធម្ម�េពល�្ល តចំ�យ
�្ង យ�ង 1 ែម៉្រត

4 អ្នកែដល�ន្រតេច�ក1មិន�ច
�្ដ ប់សេម្លង�្ល ំង�នលុ�្រ�ែត
ប៉�្រតេច�ក

5  លុបេចញ
6 អ្នកែដល�នៃដ1 �នេមៃដ ឬ
្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ�ត់បង់តួ
�ទី

7 អ្នកែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរញួេលើសពី 3 សង់ទីែម៉្រត

8 អ្នកែដល�នេជើង1 �ន�ត់
្រ�មេជើងទី 1 ឬ ្រ�មេជើង4 
េ��ងេទ�ត

9 អ្នកែដល�នពិការ�ពធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ
�ងេលើ1 ចំនួន1ក� ៉ងចំេ�ម3

10 អ្នកែដល�នពិការ�ពធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ
�ងេ្រកាម1 ចំនួន1ក� ៉ង
ចំេ�ម3

កំរតិពិការ
�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ��

កំរតិទី11 ដូច�្ន ចំនួន 
223 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នការប៉��ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉��ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្នក�ងំ
សង�ង
2 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការប៉��ល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្នក
�ងំពីរ
3 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច�ត
្រតបកែភ្នក1ធ្ងន់ធ្ងរ
2ៃន3 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ �
ជំនួសេធ្មញេ្រចើន�ង 10 េដើម
3ៃន3 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ កា្ល យ�មិន�ច
�្ដ ប់សំេលងេខ�យ�នេពល�្ល ត
ចំ�យ�្ង យ�ង 1 ែម៉្រត
4 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក1 កា្ល យ�មិន�ច�្ដ ប់សំ
េលងនិ�យធម្ម�េពល�្ល តចំ
�យ�្ង យ�ង 40 សង់ទីែម៉្រត
5 អ្នកែដលបន�ល់ទុកឆ្អ ឹងខ្នងេវ�ច
6 អ្នកែដល�នៃដ1 �ន�ត់
្រ�មចង� ៉លៃដ ្រ�មៃដក�្ដ ល ឬ
្រ�មៃដ�ង
7 លុបេចញ
8 អ្នកែដលេជើង1�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មេជើងេលើសពី 2រមួ�ងំ្រ�ម
េជើងទី1
9 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរ ��ង្គក� ៉ង្រទ�ងឬេ�� េហើយ�ន
ការប៉��ល់�្ល ំងេពលេធ្វ �ការ

កំរតិទី12 ដូច�្ន ចំនួន 
156 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នការប៉��ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉��ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្នក1
2 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការប៉��ល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្នក1
3 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ �ជំនួស
េធ្មញេ្រចើន�ង 7 េដើម
4 អ្នកែដល�នខូច�តស្ល ឹក
្រតេច�កអស់មួយ��ធំៃន្រតេច�ក
1
5 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកការេវ�ច
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ ឆ្អ ឹងដងកាំបិត ឆ្អ ឹង
េដើម្រទ�ង ឆ្អ ឹងជំនីរ  ឆ្អ ឹង
�្ល ប្របេច�វ ឬឆ្អ ឹង្រត�ក
6 អ្នកែដល�នការប៉��ល់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេលើ1 
ចំនួន1ក� ៉ងចំេ�ម3
7 អ្នកែដល�នការប៉��ល់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1 
ចំនួន1ក� ៉ងចំេ�ម3
8 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកការេវ�ច
ៃនឆ្អ ឹងែវង
2ៃន8 អ្នកែដល�ន�ត់កូនៃដៃន
ៃដ1
9 អ្នកែដល�នៃដ1 �ន�ត់តួ
�ទី្រ�មចង� ៉លៃដ ្រ�មៃដ
ក�្ដ ល ឬ ្រ�មៃដ�ង
10 អ្នកែដល�ន�ត់បង់្រ�ម
េជើងទី2 អ្នកែដល�ន�ត់បង់
្រ�មេជើង2រមួ�ងំ្រ�មេជើងទី2 ឬ
អ្នកែដល�ត់បង់តួ�ទី្រ�មេជើង
3េ្រ�ពី្រ�មេជើងទី3ៃនេជើង1
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េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេ�ើក�្ដ ច់�មុន

�ចទទួល�ន េ��ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព េបើក�្ដ ច់�មុន�នែត1ដង 

ខ្ល ឹម�រ�នការ��ត្ថម្ភ

ចំនួនទឹក្រ�ក់េ��ន៍និវត្តន៍េបើក�្ដ ច់�មុន ្រត�វ�នកំណត់�មកំ រតិៃនពិការ�ព �ច
េ្រជើសេរ �សជំេរ �សែដល្រ��្ន ចង់�ន។
េ�េពលែដល្រ�ក់េបើក�្ដ ច់�មុន្រត�វ�នបង់ េ��ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព នឹង្រត�វ
�នប��ប់រហូតដល់ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់្រប�ំែខ(ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលហួសពី�្ន ំទី1នឹង្រត�វ�ត់
េច�េ�យការ្រ�ក់េថរ5%) �នចំនួនេស្ម ើនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់េបើក�្ដ ច់�មុន។

កំរតិ
ពិការ
�ព

ចំនួនទឹក្រ�ក់េ��ន៍និវត្តន៍េបើក�្ដ ច់�មុន

កំរតិទី1 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន1,200ៃថ្ង 
ចំនួន1,340ៃថ្ង

កំរតិទី2 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន1,190ៃថ្ង
កំរតិទី3 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន1,050ៃថ្ង
កំរតិទី4 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន920ៃថ្ង
កំរតិទី5 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន790ៃថ្ង
កំរតិទី6 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន670ៃថ្ង
កំរតិទី7 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន560ៃថ្ង 

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

�ទូេ�េ�េពលេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព សូម�ក់«�ក�េស្ន ើរសុំេ��ន៍
និវត្តន៍សំណងពិការ�ព �េ��ន៍និវត្តន៍ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់�មុន»(ទ្រមង់េស្ន ើរសុំេ��ន៍
និវត្តន៍េលខ 10) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។
ប៉ុែន្ត េបើសិន�ក� ៉ងកំឡុងេពល1�្ន ំប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដល�នទទួលការជូនដំណឹងអំពីការសំេរច
ផ្ដល់្រ�ក់េ��ន៍និវត្តន៍ េ�ះបី��នទទួលេ��ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពរចួេហើយក៏
េ�យ ក៏�ចេស្ន ើរសុំ�នែដរ។ ក� ៉ងករណីេនះ �ចេស្ន ើសុំ�នក� ៉ងចេ�្ល ះ �ណ�េ�យយកទឹក
្រ�ក់ខ្ពស់បំផុតសំ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗ ដកចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃនេ��ន៍និវត្តន៍ែដល
្រត�វ�នបង់រចួេហើយ។

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ�ះេ��ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់�មុន �ប់�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដល
ជំងឺ�ន� េបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំ
តេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។



23

���ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិ���ព��ើ��្ដ ច់ស្រ��់ចំនួនខុស�្ន

ក� ៉ងករណីែដល េ�េពលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�ន
�្ល ប់ ទឹក្រ�ក់សរុបែដល�នបង់ស្រ�ប់ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពនិង េ�
ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ �នចំនួនតិច�ងចំនួនែដល្រត�វ�ន
កំណត់ស្រ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗេ�ះ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក
�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន ននឹង្រត�វ�ន�្ដល់។

ខ្ល ឹម���ន����ត្ថម្ភ

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  គឺ�នមកពី ទឹក្រ�ក់ែដល
្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗ ដកទឹក្រ�ក់សរុបែដល�នបង់ស្រ�ប់ េ�
ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់។
ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពពិេសស ក៏�ន្របព័ន្ធ េបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  
ដូចេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពែដរ។

កំរតិពកិារ
�ព

េ�ធន៍នវិត្តន(៍សណំង)ពកិារ�ព
េបើក�្ដ ចស់្រ�បច់នួំនខសុ�្ន

្រ�ក់េ�ធនន៍វិត្តនព៍កិារ�ពពេិសសេបើក
�្ដ ច់ស្រ�ប់ចនួំនខសុ�្ន  

កំរតិទី1 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,340ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,340ៃថ្ង
កំរតិទី2 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,190ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,190ៃថ្ង
កំរតិទី3 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,050ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,050ៃថ្ង
កំរតិទី4 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន920ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន920ៃថ្ង
កំរតិទី5 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន790ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន790ៃថ្ង
កំរតិទី6 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន670ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន670ៃថ្ង
កំរតិទី7 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន560ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន560ៃថ្ង

●្រគ�������ច��ួ����ន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិ���ព��ើ��្ដ ច់ស្រ��់ចំនួនខុស�្ន

្រគ��រែដល�ចទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  
គឺ្រគ��រដូច�នក� ៉ង （１） ឬ （２）�ទិ�ពគឺ�មលំ�ប់ ពី（１） េ� （２）[ក� ៉ងចំេ�ម
្រគ��រគឺ�មលំ�ប់ （１）（２）]។

（１）អ្នកែដល�ន�ីវ�ព�មួយ�្ន េ�េពលអ្នកេធ្វ �ការ�្ល ប់ �នដូច� ប្ដ ី្របពន្ធ [រមួ
�ងំប្ដ ី្របពន្ធែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី���៍ពិ��៍ ប៉ុែន្ត�ក់ែស្ដ ង�នទំ�ក់ទំនង
ដូចប្ដ ី្របពន្ធ។ ចំេ�ះ （２）ក៏ដូច�្ន ] កូន ឪពុក�្ដ យ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត

（２）ប្ដ ី្របពន្ធ  កូន ឪពុក�្ដ យ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត ែដលមិន�នក� ៉ង （１）
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នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ 
សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំេ�ធន៍និវត្តន៍សំណងពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន �េ�
ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  (ទ្រមង់ទី2ៃនេលខ 37) េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ សូម�្ជ ប់�ក�រ�ងេ្រកាម�មួយ�ក�
េស្ន ើរសុំ។

ករណី �ក�រ�្ជ ប់

�ក�រ�ំ�ច្់រត�វ�្ជ ប់
�ក�រែដល�ចប�្ជ កទំ់�ក់ទំនងរ�ងអ្នក
េស្ន ើរសុនំងិអ្នកេធ្វ �ការ ដូច� លិខិតចលំងៃនអ
្រ�នុេ�ល�្ឋ ន េស�វេ�្រ���រ ។ល។ 

ក� ៉ងករណីែដលមនិ�នចះុបញ្ជ �ី�ហព៍�ិហ៍
�មួយអ្នកេធ្វ �ការែដល�្ល ប ់ប៉ុែន្ត�ក់ែស្ដង
�នទំ�ក់ទំនងដូចប្ដ ្ីរបពន្ធ

�ក�រប�្ជ កក់ារពតិេ�ះ

ក� ៉ងករណីែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យ
អ្នកេធ្វ �ការែដល�ន�្ល ប់ �ក�រប�្ជ កក់ារពតិេ�ះ

●�ក�រ�្ជ ប់��ំ�់្រត�វ�ក់

※េ្រ�ពីេនះ ក� ៉ងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់�ក�របែន្ថមក៏�ន។

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ�ះេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ពេបើក�្ដ ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  �ប់�ប់ពីៃថ្ង
ប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នកេធ្វ �ការ�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប់ េបើរយៈេពល 5�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� 
នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។
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្រ��់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ���
្រ��់េធ្វ �បុណ�ស�(្រ��់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�ស�)

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ �ការ�ន�្ល ប់ េ�យ�រការេធ្វ �ការឬេធ្វ �ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ �ការ 
េ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ នឹង្រត�វ�នផ្ដល់េ�េ�យ្រគ��រ។
េហើយ ្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព) នឹង្រត�វ�នផ្ដល់េ�យ
អ្នកែដលេធ្វ �បុណ�សព។

េ�ក� ៉ង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ �ន2្របេភទគឺ «្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)
្រគ��រ» និង «្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ»។

អ្នកែដល�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ គឺអ្នកែដល្រទ្រទង់
ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់�ត់ េ�េពលអ្នកេធ្វ �ការ�្ល ប់ �នប្ដ ី្របពន្ធ  កូន ឪពុក�្ដ យ �យ
� បងប� �នបេង្ក ើត។ ប៉ុែន� ្រគ��រេ្រ�ពី្របពន្ធ  ខណៈែដលអ្នកេធ្វ �ការ�្ល ប់េ�យេ្រ�ះ�្ន ក់
ការ�រ ្រត�វែត�មនុស��ស់ឬេក្មងដល់កំរតិមួយ ឬ�មនុស�ពិការក� ៉ងកំរតិមួយ។

អ្ន��នល�្ខណសម�ត្ត ិទទួល

① ្របពន្ធ  ឬប្ដ ី�ន�យុេលើស60�្ន ំ ឬ�នពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
② កូនែដល�ន�យុតិច�ង18�្ន ំឬដល់េហើយប៉ុែន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពិការ

�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
③ ឪពុក�្ដ យែដល�ន�យុេលើសពី60�្ន ំ ឬ �នពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
④ េ�ែដល�ន�យុតិច�ង18�្ន ំឬដល់េហើយប៉ុែន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពិការ

�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
⑤ �យ�ែដល�ន�យុេលើសពី60�្ន ំ ឬ �នពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
⑥ បងប� �នែដល�ន�យុតិច�ង18�្ន ំឬដល់េហើយប៉ុែន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�ន

ពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
⑦ ប្ដ ីែដល�នអយុេលើស55�្ន ំ តិច�ង60�្ន ំ
⑧ ឪពុក�្ដ យែដល�នអយុេលើស55�្ន ំ តិច�ង60�្ន ំ
⑨ �យ�ែដល�នអយុេលើស55�្ន ំ តិច�ង60�្ន ំ
⑩ បងប� �នែដល�នអយុេលើស55�្ន ំ តិច�ង60�្ន ំ

្រ��់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ���

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ នឹង្រត�វ�នផ្ដល់េ�េ�យអ្នក(�នសិទ្ធិទទួល)
�ទិ�ពបំផុត ក� ៉ងចំេ�ម្រគ��រែដល�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល(អ្នក�នលក្ខណ
សម�ត្ត ិទទួល)។

«្រទ្រទង់ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ �ការ េ�េពលអ្នកេធ្វ �ការ�្ល ប់» មិន�នន័យ�
្រទ្រទង់ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ �ការ�ងំអស់ឬមួយ�គធំេទ េបើចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ �
ការ�ន្រទ្រទង់ជីវ�ពមួយែផ្នកតូចក៏�ន ដូច�ក� ៉ងករណី«េធ្វ �ការ�ងំអស់�្ន » ក៏ចូលក� ៉ង
ន័យេនះែដរ។

លំ�ប់ៃនអ្នក�នសិទ្ធិទទួលគឺដូច�ងេ្រកាម

※ពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ គឺពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណេលើសពីកំរតិទី5ៃន��ងកំរតិពិការ�ព
※ក� ៉ងករណីប្ដ ី្របពន្ធ  គឺរមួ�ងំអ្នកែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍ ប៉ុែន្ត�ក់ែស្ដ ង�ន
ទំ�ក់ទំនងដូចប្ដ ី្របពន្ធ។ េហើយចំេ�ះ�រកែដលេ�ក� ៉ងៃផ្ទេពលអ្នកេធ្វ �ការ�្ល ប់ នឹង�ន
លក្ខណសម�ត្ត ិទទួលប�្ទ ប់ពីេកើតមក។

※េ�េពលែដលអ្នក�ន�ទិ�ពបំផុត �ត់សិទ្ធិទទួលេ�យ�រ�្ល ប់ឬេរ�បការម្ដងេទ�ត
េ�ះ អ្នកែដល�ន�ទិ�ពប�្ទ ប់នឹងកា្ល យ�អ្នក�នសិទ្ធិទទួល។

※ប្ដ ី ឪពុក�្ដ យ �យ� បងប� �ន ែដល�នអយុេលើស55�្ន ំ តិច�ង60�្ន ំក� ៉ង ⑦～⑩ េ�ះ
�នសិទ្ធិទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍ ក៏្រត�វ�ន�្អ ករហូតដល់�យុ 60�្ន ំ។ 
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ខ្ល ឹម�រ�នការឧបត្ថម្ភ

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ ្រ�ក់ឧបត្ថម� ្រគ��រពិេសស ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រ
ពិេសសនឹង្រត�វ�នផ្ដល់�មចំនួនស�ជិក្រគ��រ។ល។ េ�េពលែដលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល�ន
ចំនួនេលើសពី2�ក់េ�ះ អ្នក�នសិទ្ធិទទួលនឹងទទួល�ន ចំនួនទឹក្រ�ក់េ�យការែចកេស្ម ើ�្ន ។

ចំនួនស��ិក
្រគ��រ ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ ្រ�ក់ឧបត្ថម� ្រគ��រ

ពិេសស(េបើក�្ដ ច់) ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រពិេសស 

1 �ក់

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 153ៃថ្ង
(ប៉ុែន្តក� ៉ងករណី ែដល្រគ��រ�្របពន្ធ
�យុ 55 �្ន ំេឡើង ឬ�្របពន្ធ�នពិការ
�ព ទទួល�នចំនួន 175ៃថ្ងៃន្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង) 

300 មុឺនេយ៉ន

្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 153ៃថ្ង
(ប៉ុែន្តក� ៉ងករណី ែដល្រគ��រ�្របពន្ធ�យុ 

55 �្ន ំេឡើង ឬ�្របពន្ធ�នពិការ�ព 
ទទួល�នចំនួន 175ៃថ្ងៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ

មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង)
2 �ក់ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 201ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 201ៃថ្ង
3 �ក់ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 223ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 223ៃថ្ង

េលើសពី 4 �ក់ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 245ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 245ៃថ្ង

●�ក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�កេ់�ធនន៍វិត្តនស៍ណំង្រគ��រ (ទ្រមង់េលខ 12) ឬ�ក�េស្ន ើរសុ្ំរ�កេ់�ធន៍
និវត្តន្៍រគ��រ (ទ្រមង់ទី8ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិលយ័ស្តង�់រការ�រែដល�នសមត្ថកចិ្ច។
ចំេ�ះការេស្ន ើរសំុ្រ�កឧ់បត្ថម្ភពេិសស �ទូេ�្រត�វេធ្វ �ដំ�ល�្ន �មួយការេស្ន ើរសំុ្រ�កឧ់បត្ថម្ភ(សណំង)
្រគ��រ។ ទ្រមង់គឺដូច�្ន �មួយ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សណំង)្រគ��រ។

※ េ្រ�ពីេនះ ក� ៉ងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក�់ក�របែន្ថមក�៏ន។

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ គឺ�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នក�នេ្រ�ះ�្ន ក់
�ន�្ល ប់5�្ន ំ េបើកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម
្របងុ្របយ័ត្ន។

ករណី �ក�រ�្ជ ប់

�ក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជ ប់

�ក�រប�្ជ ក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ �ការ និង
ប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព ដូច�លិខិតប�្ជ ក់ការ�្ល ប់ 
លិខិតប�្ជ ក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍វនិិច្ឆ ័យមរណ�ព ឬ
លិខិតប�្ជ ក់ចំណុច�ងំេនះ។ល។ 
�ក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ្នកេស្ន ើរសុំនិងអ្នក
េធ្វ �ការែដល�ន�្ល ប់ ដូច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�លដ្
�ន េស�វេ�្រគ��រ ។ល។ 
�ក�រែដល�ចប�្ជ ក់� ជីវ�ពរបស់អ្នកេស្ន ើរសុំនិងអ្នក
�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួលេផ�ងេទ�ត ្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យ
ចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ �ការែដល�ន�្ល ប់ 

េ�េពលែដលអ្នកេស្ន ើរសុំឬអ្នក�នសិទ្ធិទទួលេផ�ងេទ�ត មិន
�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍�មួយអ្នកេធ្វ �ការែដល�្ល ប់ ប៉ុែន្ត
�ក់ែស្ដ ង�នទំ�ក់ទំនងដូចប្ដ ី្របពន្ធ

�ក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

េ�េពលែដលក� ៉ងចំេ�មអ្នកេស្ន ើរសុំនិងអ្នក�នលក្ខណ
សម�ត្ត ិទទួលេផ�ងេទ�ត �នអ្នកកា្ល យ�អ្នក�នលក្ខណ
សម�ត្ត ិទទួលេ�យ�រ�នពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ

�ក�រែដល�ចប�្ជ ក់� �នពិការ�ពេ�ះ�ំងពីេពល
អ្នកេធ្វ �ការ�ន�្ល ប់ ដូច�សំបុ្រតេពទ�។ល។

េ�េពលែដលក� ៉ងចំេ�មអ្នក�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល �ន
អ្នកែដល�នជីវ�ព�មួយអ្នកេស្ន ើរសុំ �ក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

ក� ៉ងករណីែដល្របពន្ធ�នពិការ�ព
�ក�រែដល�ចប�្ជ ក់� �នពិការ�ពេ្រកាយការ�្ល ប់
របស់អ្នកេធ្វ �ការ និងប�្ជ ក់ពីការ�ប់េផ្ដើមនិងបញ្ចប់ៃន
ពិការ�ពេ�ះ ដូច�សំបុ្រតេពទ�។ល។

ក� ៉ងករណីែដល�នទទួល ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សង្គមកិច្ច
្រគ��រ ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍មូល�្ឋ ន្រគ��រ ្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍្រស្ត ីេម�៉យ ស្រ�ប់មូលេហតុែតមួយ

�ក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទឹក្រ�ក់ផ្ដល់
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្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ

（１）ករណីែដល ្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ្រ����ន�្ដល់
ក� ៉ងករណី�មួយដូច�ងេ្រ�ម នឹង្រត�វ�នផ្ដល់។
① ក� ៉ងករណី�្ម ន្រគ��រទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រេ�េពលអ្នកេធ្វ ��រ�្ល ប់
② ក� ៉ងករណីអ្នក�នសិទ្ធិទទួលដល់�ទិ�ពចុងេ្រ�យ�ន�ត់សិទ្ធិ�ងំអស់ េហើយ្រ�ក់
េ�ធន៍និវត្តន៍ែដល�នផ្ដល់េ�យអ្នកទទួលែដល�្រគ��រសរុប�ងំអស់ បូក�មួយនឹង 
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រេបើក�្ដ ច់�មុន (P29) តិច�ង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន
�ៃថ្ងចំនួន1,000 ៃថ្ង

ខ្ល ឹម�រៃន�រ�ប�្ថម្ភ

（２）អ្នក�នសិទ្ធ ិទទួល
អ្នក�នសិទ្ធិទទួល ្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ គឺអ្នក�ន�ទិ�ពបំផុតក� ៉ងចំេ�ម
អ្នក�ងេ្រ�ម(ចំេ�ះ ②③គឺ កូន ឪពុក�្ដ យ េ� �យ� �មលំ�ប់) េហើយក� ៉ងករណី
ែដលអ្នក�នេលខេរ�ងដូច�្ន េលើសពី 2 �ក់េ�ះ គឺ�នសិទ្ធិទទួល�ងំអស់។

① ប្ដ ី្របពន្ធ
② កូន ឪពុក�្ដ យ េ� �យ� ែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្នកេធ្វ ��រេ�េពល�ត់�្ល ប់
③ កូន ឪពុក�្ដ យ េ� �យ� េផ�ងេទ�ត
④ បងប� �ន្របសុ្រសី

ក� ៉ងករណី ① ៃន（１）�ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000 ៃថ្ងនឹង្រត�វ�នផ្ដល់។
េលើសពីេនះ ្រ�ក់ឧបត្ថម� ្រគ��រពិេសស300មុឺនេយ៉ននឹង្រត�វ�នផ្ដល់ េហើយ្រ�ក់គណ�
មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 1,000 ៃថ្ងនឹង្រត�វ�នផ្ដល់ ក� ៉ង�ម�្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ពិេសសស្រ�ប់
្រគ��រ។

ក� ៉ងករណី ② ៃន（１）�ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000 ៃថ្ង ដកចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍
(សំណង)្រគ��រ នឹង្រត�វ�នផ្ដល់។
េ�េពលែដល ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រពិេសស ែដល�នផ្ដល់េ�យ្រគ��រ
ែដល�នសិទ្ធិទទួល�ងំអស់តិច�ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 1,000 ៃថ្ងេ�ះ ទឹក
្រ�ក់ខុស�្ន រ�ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 1,000 ៃថ្ង និងចំនួនសរុបេ�ះនឹង្រត�វ
�នផ្ដល់។(្រ�ក់ឧបត្ថម� ្រគ��រពិេសសនឹងមិន្រត�វ�នផ្ដល់)
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នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្ដ ច់សំណង្រគ��រ (ទ្រមង់េលខ 15) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក
�្ដ ច់ស្រ�ប់្រគ��រ (ទ្រមង់ទី9ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�ន
សមត្ថកិច្ច។
ចំេ�ះការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិេសស �ទូេ�្រត�វេធ្វ �ដំ�ល�្ន �មួយការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក
�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ។ ទ្រមង់គឺដូច�្ន �មួយ ្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ។

ករណី �ក�រ�្ជ ប់ 

ក� ៉ងករណីែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍
�មួយអ្នកេធ្វ �ការែដល�្ល ប់ បុ៉ែន្ត�ក់ែស្ដ ង�ន
ទំ�ក់ទំនងដូចប្ដ ី្របពន្ធ

�ក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ 

ក� ៉ងករណីែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្នកេធ្វ �
ការែដល�ន�្ល ប់ �ក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

ក� ៉ងករណីែដលេ�េពលែដលអ្នកេធ្វ �ការ�ន�្ល ប់ 
�្ម នស�ជិក្រគ��រ��ចទទួល្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍សំណង្រគ��រ�ន

ក  �ក�រប�្ជ ក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នក
េធ្វ �ការ និងប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព ដូច�
លិខិតប�្ជ ក់ការ�្ល ប់ លិខិតប�្ជ ក់ការពិនិត�ស
ព រ�យការណ៍វនិិច្ឆ ័យមរណ�ព ឬលិខិតប�្ជ ក់
ចំណុច�ងំេនះ។ល។

ខ  �ក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ្នក
េស្ន ើរសំុនិងអ្នកេធ្វ �ការែដល�ន�្ល ប់ ដូច� 
លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�ល�្ឋ ន េស�វេ�្រគ��រ 
។ល។

ក� ៉ងករណីែដល េ�េពលែដលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល�ងំ
អស់ដល់េលខេរ�ងចុងេ្រកាយ�ន�ត់សិទ្ធិ េហើយ
្រ�ក់្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សរុបែដល�នផ្ដល់េ�យ
អ្នក�នសិទ្ធិទទួលនិង្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)
្រគ��រេបើក�្ដ ច់�មុន �នចំនួនតិច�ង ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000 ៃថ្ង

�ក�រក� ៉ង ខ �ងេលើ

ការហួសកាលកំណត់

ចំេ�ះ្រ�ក់េបើក�្ដ ច់ (សំណង)្រគ��រ ដូច ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រែដរ គឺ�ប់
ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នក�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប់5�្ន ំ េបើកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាល
កំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

●�ក�រ�្ជ ប់��ំ�់េ�េ�ល�ក់

※េ្រ�ពីេនះ ក� ៉ងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់�ក�របែន្ថមក៏�ន។
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��ក់េធ្វ �បុណ�ស�(��ក់ឧបត្ថម្ភស��ប់េធ្វ �បុណ�ស�)
អ្នកែដល�កម្មវត� ៉ទទួល ្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព) មិន
�ំ�ច់្រត�វែត�្រគ��រេទ បុ៉ែន្ត�ទូេ�គឺ្រគ��រែដល�កសមក� ៉ងការេធ្វ �បុណ�សព។
េហើយក� ៉ងករណីែដល�្ម ន្រគ��រស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព ក� ៉ងករណីែដល្រកមុហុ៊នរបស់
អ្នកេធ្វ �ការេធ្វ �បុណ�សពេ�ះ ្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព) 
នឹង្រត�វផ្ដល់េ�េ�យ្រកមុហុ៊ន។

ខ្ល ឹម�រេស្ន ើរសុំ

្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព) គឺ 315,000េយ៉ន បូក�មួយ ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន30 ៃថ្ង។
េបើសិនទឹក្រ�ក់េនះតិច�ង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន60 ៃថ្ង េ�ះនឹងទទួល�ន
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន60 ៃថ្ង។

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

�ក�រប�្ជ ក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ �ការ និងប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព ដូច
�លិខិតប�្ជ ក់ការ�្ល ប់ លិខិតប�្ជ ក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍ វនិិច្ឆ ័យមរណ�ព ឬ
លិខិតប�្ជ ក់ចំណុច�ងំេនះ។ល។
ប៉ុែន្តក� ៉ងករណី�ន�្ជ ប់ េ�េពល�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ េ�ះមិន
�ំ�ច់េទ។

ការហួសកាលកំណត់

្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព) �ប់�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នកេធ្វ �
ការ�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប់ េបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ 
ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េធ្វ �បុណ�សព (ទ្រមង់េលខ 16) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
ស្រ�ប់េធ្វ �បុណ�សព (ទ្រមង់ទី10ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល
�នសមត្ថកិច្ច។

●�ក�រ�្ជ ប់�ំ�ច់េ�េពល�ក់
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�បក់ារែ��ំ
អ្នកែដលស្ថ ិតក� ៉ងកំរតិ1ៃនេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព ឬ េ�ធន៍និវត្តន៍
(សំណង)របួសនិងជំងឺ ឬ កំរតិទី2ែដល�នពិការ�ព ផ� �វចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គ
ក� ៉ង្រទ�ងឬេ�ះេហើយ�ក់ែស្ដ ង្រត�វការការែថ�េំ�ះ �ចទទួល្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណង
ស្រ�ប់ការែថ� ំ(ក� ៉ងករណី េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការែថ� ំ
(ក� ៉ងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ �ដំេណើរេ�េធ្វ �ការ) �ន។

លក្ខខណ្ឌ ផ្ដល់

1 ស្ថ ិតក� ៉ងលក្ខខណ្ឌ ែដល�ន�្ថ ន�ពពិការ�ពក� ៉ងកំរតិមួយ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំែបងែចក��្ថ ន�ព្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ និង
�្ថ ន�ព្រត�វការការែថ��ំេរ�យ� �ម�្ថ ន�ពៃនពិការ�ព។ �្ថ ន�ពពិការ�ពែដល
្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំឬ�េរ�យ�គឺដូច�ងេ្រកាម។

�្ថ ន�ពពិការ�ព�ក់ែស្ដងរបស់អ្នកស្ថ ិតក� ៉ងលក្ខខណ្ឌ  

ែថ��ំ្រប�ំ

① អ្នកែដល�នពកិារ�ពផ� �វចតិ្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គក� ៉ង
្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�ក់ែស្ដង្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ (កំរតិ
ពិការ�ពកំរតិទី 1 េលខ ３・４កំរតិរបួសឬជំងកឺំរតិទី1 េលខ
１・２) 

・អ្នកែដលងងតឹែភ្នក�ងំសង�ង េហើយ�នពកិារ�ព
កំរតិទី1ឬទី2េ�ង�មកំរតិពកិារ�ពឬកំរតិរបួសជំងឺ

②
・អ្នកែដល អវ�យវ��ងេលើ�ងំសង�ងនងិអវ�យវ��ង
េ្រកាម�ងំសង�ង�ន�តប់ង់ ឬែលងេ្របើ�ន ។ល។ 
អ្នកែដល្រត�វការែថ�្ំរប�ក្់របែហលក� ៉ង ①

ែថ��ំេរ�យ�

① អ្នកែដល�នពកិារ�ពផ� �វចតិ្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គក� ៉ង
្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ្រត�វការការែថ��ំេរ�យ� (កំរតិពកិារ�ពកំ
 រតិទី２េលខ２ៃន２・េលខ３ៃន２កំរតិរបួសឬជំងកឺំរតិទី2 េលខ
１・２)

② អ្នកែដលស្ថ តិក� ៉ងកំរតិទី1ៃន កំរតិពកិារ�ព ឬស្ថ ិតក� ៉ងកំ
 រតិទី1ៃនកំរតិរបួសជំងឺ េហើយមនិ្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ

2 �ក់ែស្ដ ងកំពុងទទួលការែ��ំ
�ំ�ច់្រត�វែតកំពុងទទួលេស�ែថ�ពីំ ្រកមុហ៊ុនែថ�គិំតៃថ្លឯកជន ្រគ��រ មិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់
�្ន

3 មិនចូលព��ល��មន្ទ ីរ�ពទ�ឬមន្ទ ីរព��ល�មួយ

4 មិនចូលកែន្លងែ��សំុខ�ពមនុស��ស់ ឬមន្ទ ីរ��ំរជនពិការ (ែតក� ៉ងករណី
ែដល្រត��ការែ��សំ្រ�ប់ជី��ព�ម្ម�)  ឬផ្ទ��នការែ��ពំិ�សសស្រ�ប់មនុស�
�ស់ ឬផ្ទ��នការែ��ពំិ�សសស្រ�ប់ជនរង�្រ��បរ�ណូ

ក� ៉ងករណីែដលចូលកែន្លង�ងំេនះ េគគិត��នទទួលេស�ពីមជ�មណ្ឌ ល�ន្រគប់្រ�ន់ 
េហើយមិនែមន�កម្មវត� ៉ៃនការផ្ដល់េ�យេទ។
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ករណី �្ថ ន�ពពិការ�ព�ក់ែស្ដងរបស់អ្នកស្ថ ិតក� ៉ង
លក្ខខណ្ឌ  

�ក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជ ប់ សំបុ្រតេពទ�ឬេពទ�េ�្មញ

ក� ៉ងករណី�នចំ�យេលើការែថ�ំ �ក�រប�្ជ ក់ចំនួនៃថ្ងនិងទឹក្រ�ក់ចំ�យេលើការទទួល
ការែថ�ំ

នីតិវធិីេស្ន ើរសុំ

េដើម�ីេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំសូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណង
ស្រ�ប់ការែថ� ំឬ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការែថ�(ំទ្រមង់ទី 2ៃន2 ៃនេលខ 16) េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

●�ក�រ�្ជ ប់�ំ�ច់េ�េពល�ក់

※េ្រ�ពីេនះ ក� ៉ងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់�ក�របែន្ថមក៏�ន។

អ្នកទទួលេ��ន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ និងអ្នក�នពិការ�ពកំ រតិទី1េលខ3និង
េលខ4 ឬ កំរតិទី2 េលខ 2 ៃន2 និងេលខ 3ៃន2 មិន�ំ�ច់�្ជ ប់សំបុ្រតេពទ�េទ។
េហើយេ�េពលេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�ប់ពីេលើកទី2េ� មិន្រត�វការ
សំបុ្រតេពទ�េទ។
�ទូេ�ការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំគឺេស្ន ើរសុំ1ែខម្ដង ប៉ុែន្ត េបើចង់េស្ន ើរសុំ
ស្រ�ប់ 3 ែខម្ដងក៏�ន។

ការហួសកាលកំណត់

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�ប់�ប់ពីៃថ្ងទី1ៃនែខប�្ទ ប់ពីែខ�នទទួលការ
ែថ� ំ េបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�
េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។


