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【 និយមន័យ�ក� ① 】

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ គឺេ្រ�ះ�្នក់ែដលអ្ន កេធ្វ ើការ រងរបួ សឬជំងឺ
(របួ ស ជំងឺ ពិការ�ព �្លប់�េដើម) េ�យ�រការេធ្វ ើការ�រ។
ការ�រ

របួ សឬជំងឺ�េដើម
�នេហតុនង
ិ ផល
�ក់ទង�្នមួ យ

 ការែដលការ�រនិងរបួ ស�េដើម�នេហតុនិងផល�ក់ទង�្នមួ យេ�� “េ�យ�រ
ការ�រ” ។
 �ទូ េ� និេ�ជកនិង�យក ែដលមិនែមន�អ្ន កេធ្វ ើការ មិន�ចទទួ លសំណង�នេទ។

◇ របួ សេ�យ�រការ�រគឺអ្វ?ី
ចំេ�ះ�េតើេ្រ�ះ�្នក់� ែដលេគទទួ ល�្កល់��េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ
េ�ះ េគែបងែចក�3ករណីដូច�ងេ្រកាម។
<1>ក�ុងករណីេធ្វ ើការ�រេ�ក�ុងកែន្ល ងរបស់្រក ុមហ៊ុន
ក�ុងករណីេធ្វ ើការេ�ក�ុងចេ�្លះកំណត់ៃនេ�៉ងេធ្វ ើការឬេ�៉ងែថមេ�
កែន្ល ង(ការ ិ�ល័យ ឬ េ�ងច្រក)របស់្រក ុមហ៊ុន េបើ�្មនមូ លេហតុពិេសស
្រត�វទទួ ល�្គល់��េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ។
* ក�ុងករណី�ងេ្រកាមេនះ េគមិនទទួ ល�្គល់��េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ
េទ
① ករណីែដលេ�េពលេធ្វ ើការ អ្ន កេធ្វ ើការេធ្វ ើសកម្ម �ពឯកជនេហើយ
ទទួ លេ្រ�ះ�្នក់
② ករណីអ្នកេធ្វ ើការ បង្ក េ្រ�ះ�្នក់េ�យេចត�
③ ករណីែដលអ្ន កេធ្វ ើការ រងការ�យតប់ពីជនទី៣ េ�យ�រគំនុំ�្ទល់
ខ� �ន
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<2>ករណីមិនេធ្វ ើការ�រេ�ក�ុងកែន្ល ងរបស់្រក ុមហ៊ុន
េ្រ�ះ�្នក់ែដលេកើតេឡើងេ�យ�រសកម្ម �ពឯកជន េ�េ�៉ងមិន
�ន់េធ្វ ើការ ដូ ច�េ�៉ងសំ�កឬេ�៉ងមុនឬេ្រកាយេ�៉ងេធ្វ ើការ មិន្រត�វ
�នទទួ ល�្គល់��េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការេទ។ ប៉ុែន្ត េបើសិន�េ្រ�ះ
�្នក់េកើតេឡើងេ�យ�រស�្ភរៈ ឧបករណ៍របស់្រក ុមហ៊ុន ឬេ�យ�រការ
្រគប់្រគងេ�ះ គឺ�េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ។ ម�៉ ងេទ�តេ្រ�ះ�្នក់ែដល
េកើតេឡើងេពលេធ្វ ើសកម្ម �ពសរ ិរៈ�្រស្ត ដូ ច�េ�បន្គ ន់។ល។ គឺ�េ្រ�ះ
�្នក់េពលេធ្វ ើការ។
<3>ក�ុងករណីេធ្វ ើការ�រេ�េ្រ�កែន្ល ងរបស់្រក ុមហ៊ុន
ចំេ�ះដំេណើរជំនួញ ការេធ្វ ើទីផ�រ េបើ�្មនមូ លេហតុពិេសស ដូ ច�ស្វ ះ
ែស្វ ងេធ្វ ើសកម្ម �ពឯកជន នឹង្រត�វទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ។

◇ ជំងឺេ�យ�រការ�រគឺអ្វ?ី
ក�ុងករណីែដលលក្ខ ខណ្ឌ� ំង 3 �ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ �ទូ េ�េគ
ទទួ ល�្គល់�� ជំងឺេ�យ�រការ�រ។
<1>េ�កែន្ល ងេធ្វ ើការ�នក�្តបង្ក េ្រ�ះ�្នក់
ក�្តរ ូប�្រស្ត បង្ក េ្រ�ះ�្នក់ �រ�តុគីមី ការ�រែដលផ្ត ល់បន�ុកដល់�ង
កាយធ្ង ន់ហួស ។ល។ �នបង្ក ប់េ�ក�ុងការ�រ។ (ឧ�ហរណ៍ ហ្វ ី្រប� (�ស
េបស) ។ល។
<2>េ�កែន្ល ងែដល�នក�្តេ្រ�ះ�្នក់�្លង
ំ រហូ ត�ចបង្ក �ប�្ហសុខ
�ព
<3>រេប�បៃនការេកើត�ជំងឺ គឺ្រសប�មលក្ខ ណៈេវជ្ជ�្រស្ត
ជំងឺេ�យ�រការ�រ គឺេកើតេឡើងេ�យ�រអ្ន កេធ្វ ើការប៉ះ�ល់�មួ យ
ក�្តបង្ក េ្រ�ះ�្នក់េ�ក�ុងការ�រ េហើយបង្ក �ជំងឺ។ ដូ េច្ន ះ្រត�វែត�ជំងឺ
េកើតេឡើងេ្រកាយពីទទួ លរងក�្តបង្ក េ្រ�ះ�្នក់។ េពលេវ�ៃនការេកើត
ជំងឺគខ
ឺ ុស�្ន�មលក្ខ ណៈ និងលក្ខ ខណ្ឌៃនការប៉ះ�ល់ក�្តបង្ក េ្រ�ះ�្ន
ក់។
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【 និយមន័យ�ក� ② 】

េ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយ
េ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយ គឺ�េ្រ�ះ�្នក់ឬជំងឺ
ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក�បង្ក េ�យការ�រេ�ទីកែន្ល ងការ�រ
េលើសពីមួយេ�យអ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង។ េ្រ�ះ�្នក់និងជំងឺ
�េដើមែដល�េ�លេ� គឺរ ួមបញ�ល
� ជំងឺខួរក�លឬេបះដូ ង និង
ជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍។

◇ អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង គឺ�អ្ន កេធ្វ ើការែដលក�ុងេពលទន្ទ ឹម�្ន្រត�វ
�នជួ លបេ្រមើការ�រេ�ទីកែន្ល ងការ�រេលើសពីមួយែដលមិន�ន
និេ�ជកែតមួ យេ�េពលេ្រ�ះ�្នក់ឬជំងឺ�េដើមេកើតេឡើង។
•

អ្ន កេធ្វ ើការែតមួ យកែន្ល ង: អ្ន កេធ្វ ើការែដល្រត�វ�នជួ លបេ្រមើការ�រ
េ�កែន្ល ងការ�រែតមួ យ

◇ ការទទួ ល�្គល់េ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពី
មួ យ
បន�ុកការ�រ(រយៈេពលការ�រ និង�ព�នតឹង�េដើម)ពីកែន្ល ង
ការ�រេលើសពីមួយ ្រត�វ�ន�យតៃម្ល �សរុប េហើយ្រត�វ�នកំណត់��
�ច្រត�វ�នទទួ ល�្គល់��េ្រ�ះ�្នក់ការ�រែដរឬេទ។ ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ិ ច្ឆ័យ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង ក៏�នករណីែដលបន�ុកការ�រ្រត�វ�នវនិ
�មកពីកែន្ល ងការ�រែតមួ យប៉ុេ�
្ណ ះេហើយ្រត�វ�នទទួ ល�្គល់�បង្ក
េ�យការ�រេ�ះ ែដលនឹង្រត�វ�នទទួ ល�្គល់��េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ
ដូ ចករណីធម្ម �។
→P10,11
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【 និយមន័យ�ក� ③ 】

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ គឺេ្រ�ះ�្នក់េកើតេឡើង
េ�យ�រ ការេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការៃនអ្ន កេធ្វ ើការ។

◇ ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ�អ្វ ?ី
ិ ី ែដល�នេហតុផលមួ យេដើម�ីេ�
គឺការេធ្វ ើដំេណើរ ① ～③ �មផ� វ� និង វធ
េធ្វ ើការ។
① ការេ�មកចេ�្លះកែន្ល ង�្នក់េ�និងកែន្ល ងេធ្វ ើការ(កែន្ល ង�ប់េផ្ត ើ
ម និងបញ្ច ប់ការ�រ)
② ការេធ្វ ើដំេណើរពីកែន្ល ងេធ្វ ើការ ែដលកំណត់ក�ុង្របកាសរបស់្រកសួ ង
សង្គ មកិច្ចនិងការ�រ េ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេផ�ងេទ�ត(ការេធ្វ ើដំេណើរពី
កែន្ល ងេធ្វ ើការមួ យេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការមួ យេទ�ត)
③ ការេធ្វ ើដំេណើរចេ�្លះកែន្ល ង�្នក់េ��្នក់ឯងជិតកែន្ល ងេធ្វ ើការនិង
ផ្ទ ះខ� �នឯង

លក្ខ ណៈៃនការេធ្វ ើដំេណើរេ�
េធ្វ ើការ

1 ករណីធម្ម �

កែន្ល ង�្នក់
េ�

2 ក�ុងករណីអ្នកេធ្វ ើការេ្រចើនកែន្ល ង
កែន្ល ងេធ្វ ើ
ការ

*សូ ម្របយ័ត្នចំេ�ះ 2 និង 3 េ្រ�ះ�នលក្ខ ខណ្ឌ
កំណត់�ក់�ក់

កែន្ល ងេធ្វ ើការ

3 ក�ុងករណីអ្នកេ�េធ្វ ើការ�្ងយពីផ្ទះខ� �នឯង

កែន្ល ងេធ្វ ើការ
េផ�ង

កែន្ល ង�្នក់
េ�

កែន្ល ងេធ្វ ើ
ការ

កែន្ល ង�្នក់េ��្នក់
ឯងជិតកែន្ល ងេធ្វ ើការ
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ផ្ទះខ� �នឯង

◇ ចេ�្លះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
េ�េពល�កេចញពីផ� វ� េធ្វ ើដំេណើរ ឬ�្អកការេធ្វ ើដំេណើរេ�ះ ក�ុងចេ�្លះ
�កេចញ ឬ�្អកដំេណើរនិងការេធ្វ ើដំេណើរេ្រកាយេពលេ�ះ មិនែមន�
ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការេទ។ ប៉ុែន្ត ក�ុងករណីទិញរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ឬ ការ
េធ្វ ើសកម្ម �ព្រសេដ�ង�្នក�ុងកំ រ ិតតូ ចបំផុតេ�ះ េ្រកាយ្រតឡប់ចូលផ� វ�
ិ �ត់ទុក�ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការម្ត ងេទ�ត។
េដើម វញ

ចេ�្លះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

កែន្ល ងេធ្វ ើការ

○
×

○
កែន្ល ងេធ្វ ើការ

×
* ក�ុងករណីេធ្វ ដ
ើ ំេណើរពី
កែន្ល េធ្វ កា
ើ រមួ យេ�
កែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រមួ យ
េទ�ត ឬ ពីកែន្ល ង�្ន
ក់េ��្នក់ឯងជិត
កែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រ េ�ផ្ទះ
ខ� �នឯងក៏ដូច�្ន។

 … ទទួ ល�្គល់��ចេ�្លះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
× … .មិនទទួ ល�្គល់��ចេ�្លះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

×
កែន្ល ង�្នក់
េ�

�្អក

×
�កេចញពី
ផ� វ�

×

×

○

សកម្ម �ព�ំ�ច់សំ�ប់
ការរស់េ�្រប�ំៃថ្ង េហើយ
កំណត់េ�យ្របកាស
របស់្រកសួងសង្គ មកិច្ច
និងការ�រ(�្អក)

×
សកម្ម �ព�ំ�ច់សំ
�ប់ការរស់េ�្រប�ំៃថ្ង
េហើយកំណត់េ�យ
្របកាសរបស់្រកសួង
សង្គ មកិច្ចនិងការ�រ
(�កេចញពីផ� វ� )
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×

កែន្ល ង�្នក់
េ�

◇ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ងគឺអ្វ?ី
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង �ទូ េ�គឺ�នន័យ�្រ�ក់កំៃរមធ�ម។
(ច�ប់ស្តង់�រការ�រ�្រ�ទី12)
្រ�ក់កំៃរមធ�ម �ទូ េ��នន័យ� �ទឹក្រ�ក់�នមកពីការគណ�
េ�យយកទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេបើកេ�យអ្ន កេធ្វ ើការ� ំងអស់ មុនៃថ្ង
�នមូ លេហតុ្រត�វគណ� * ក�ុងចេ�្លះ3ែខ ែចកនឹងចំនួនៃថ្ង (�ប់� ំង
ៃថ្ង មិនេធ្វ ើការ)ក�ុងចេ�្លះេ�ះ។ ្រ�ក់កំៃរែដល្រត�វយកមកគណ�
េ�ះបី��នេ�្មះអ្វ ីក៏េ�យ គឺទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វបង់សំ�ប់ៃថ្ល ពលកម្ម
េ�យនិេ�ជក។
ប៉ុែន្ត ្រ�ក់ែដល្រត�វ�នបង់មិន្រប�ំ ដូ ច�្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំ�ប់ការេរ�ប
��ហ៍ពិ�ហ៍ ឬ្រ�ក់បំ�ច់�្នំែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី3 ែខម្ត ងេ�ះ
មិន្រត�វ�ន�ប់បញ�ល
� សំ�ប់ការគណ�េ�ះេទ។
*****
* �ៃថ្ង ែដលេ្រ�ះ�្នក់េកើតេឡើង េធ្វ ើេ�យ�នរបួ ស ឬ�្លប់ ឬ�ៃថ្ង ែដល្រគ�េពទ�វ ិនិច្ឆ័យ�
�នជំងឺ េហើយក�ុងករណីែដលៃថ្ង ទូ�ត់បិទបញ្ជ ីេបើក្រ�ក់ែខ្រត�វ�នកំណត់ េ�ះគឺៃថ្ង
ទូ �ត់ថ្មីបំផុត។

�េ�លការណ៍ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយ
កែន្ល ង គឺេស្ម ើនឹងចំនួនសរុបៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ពីកែន្ល ង
ការ�រេលើសពីមួយ។
 ករណីពិេសស
① ក�ុងករណីែដល្រ�ក់កំៃរមធ�ម មិន�ចយកមកេ្របើ� ្រ�ក់
ិ គណ� ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន
ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង �នេ�ះ វធី
�ៃថ្ង ពិេសសនឹង្រត�វយកមកេ្របើ។
(a) ក�ុងករណី�នការឈប់ស្រ�កព��លរបួ សឬជំងឺមិន�នមូ ល
េហតុមកពីការ�រ េ�ក�ុងចេ�្លះេពលែដលយកមកគណ�
្រ�ក់កំៃរមធ�ម
(b) ក�ុងករណីអ្នកជំងឺរ�កសួ ត ្រត�វ�ន�្លស់ប�រេ�យេ�េធ្វ
�
ើការ�រ
េផ�ង។ល។
(c) េ្រ�ពីេនះ
② ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម ក�ុងករណី ែដលការ
ព��ល�នកន្ល ងផុតេ� 1�្ន6
ំ ែខ នឹង�នការអនុវត្ត ន៍ទឹក្រ�ក់
តិចបំផុតនិងេ្រចើនបំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ។ ចំេ�ះការផ្ត ល់្រ�ក់
េ�ធន៍និវត្ត ន៍ នឹង�នការអនុវត្ត ន៍ទឹក្រ�ក់តិចបំផុតនិងេ្រចើន
បំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ �ប់�ំងពីែខដំបូងៃនការផ្ត ល់្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍។
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គំរ ូៃនការគណ�្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង
(ឧ�ហរណ៍ទី 1)
្រ�ក់កំៃរ 20 មុឺនេយ៉នក�ុង១ែខ (ៃថ្ង ទូ�ត់គឺ�ល់ៃថ្ង ចុងេ្រកាយៃនែខ) េហើយេ្រ�ះ�្នក់�ន
េកើតេឡើងេ�ែខ10។
20 មុឺនេយ៉ន  3 ែខ  92 ៃថ្ង (ែខ7 (31 ៃថ្ង ) + ែខ8 (31 ៃថ្ង ) + ែខ 9 (30 ៃថ្ង )
≒ 6,522 េយ៉ន
(ឧ�ហរណ៍ទី 2)
អ្ន កេធ្វ ើការេ�្រក ុមហ៊ុនពីរេ�យទទួ ល្រ�ក់កំៃរ 20 មុឺនេយ៉នពី្រក ុមហ៊ុនA និង 10 មុឺនេយ៉នពី
្រក ុមហ៊ុនB ក�ុង1ែខ េ�យៃថ្ង ទូ�ត់គឺ�ល់ៃថ្ង ចុងេ្រកាយៃនែខ� ំងពីរ្រក ុមហ៊ុន។ េ្រ�ះ�្នក់
េកើតេឡើងេ�ែខ7។
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ពី្រក ុមហ៊ុនA
(20 មុឺនេយ៉ន) x 3 ែខ ÷ 91 ៃថ្ង [ែខ4 (30 ៃថ្ង ) + ែខ5 (31 ៃថ្ង ) + ែខ6 (30 ៃថ្ង )
= 6,593.40 េយ៉ន
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ពី្រក ុមហ៊ុនB
(10 មុឺនេយ៉ន) x 3 ែខ ÷ 91 ៃថ្ង [ែខ4 (30 ៃថ្ង ) + ែខ5 (31 ៃថ្ង ) + ែខ6 (30 ៃថ្ង )
= 3,296.70 េយ៉ន
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង សរុបបញ�ល
� �្ន
6,593.40 េយ៉ន + 3,296.70 េយ៉ន ≒ 9,891 េយ៉ន

* “្រ�ក់កំៃរ” មិន�ប់បញ�ល
� ្រ�ក់កំៃរម្ត ង�្កលែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 ែខ
ម្ត ងេ�ះេទ។ ចំេ�ះ្រ�ក់បំ�ច់�្នំ ែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 ែខម្ត ង នឹង
្រត�វ�ប់បញ�ល
� សំ�ប់គណ� “្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ” ៃន្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍្រគ� �រពិេសស។ល។

◇ ្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង �អ្វ ?ី
្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង �ទូ េ� �្រ�ក់កំៃរពិេសសែដលអ្ន កេធ្វ ើការ
ទទួ ល�នពីនិេ�ជកក�ុងកំឡ
ុ ងេពល1�្នំ �ប់�ប់ពីៃថ្ង ែដលេ្រ�ះ�្នក់
េកើតេឡើង េ�យ�រការេធ្វ ើការ ឬេ�យ�រការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ េធ្វ ើ
ិ ច្ឆ័យ��នជំងឺ �្រ�ក់
េ�យ�នរបួ ស ឬ�្លប់ ឬ ៃថ្ង ែដល្រគ�េពទ�វនិ
គណ�មូ ល�្ឋន��្នំ ែចកនឹង 365។
្រ�ក់កំៃរពិេសស �្រ�ក់កំៃរដូ ច�្រ�ក់បំ�ច់�្នំ ែដល្រត�វ�នបង់
េលើសពី 3 ែខម្ត ង េហើយមិន្រត�វ�ន�ប់ចូលសំ�ប់គណ�្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ។ (មិន�ប់ចូល្រ�ក់កំៃរ ដូ ច�្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំ�ប់ការ
េរ�ប��ហ៍ពិ�ហ៍។ល។)
ប៉ុែន្ត ក�ុងករណីែដល ្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប េលើសពី 20% ៃន ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន��្នំ (េស្ម ើនឹង ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង 365 ៃថ្ង )
េ�ះទឹក្រ�ក់ 20%ៃន ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន��្នំ នឹងកា្លយ� គណ�
មូ ល�្ឋន��្នំ។ (ចំនួនេ្រចើនបំផុតគឺ 150 មុឺនេយ៉ន)
�េ�លការណ៍ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យកែន្ល ងគឺេស្ម ើនឹងចំនួនសរុបៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន��្នំពីកែន្ល ង
ការ�រេលើសពីមួយ ែចកនឹង 365។
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【 លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�ម្របេភទជំងឺ ① 】

ជំងឺខួរក�ល េបះដូ ង
ឺ ប់�លិកាខួ រក�ល “ជំងេឺ បះដូ ង” ដូ ច��ំងេបះដូ ង
ចំេ�ះ “ជំងឺសរៃស�មខួ រក�ល” ដូ ច�ជំង�
បំែរបំរ ួលេ�យ�រជំងឺៃនសរៃស�ម�េដើមែដល�មូ ល�្ឋនៃនការេចញេ�គស�្ញេនះ នឹងេចញេ�គ
ស�្ញកាន់ែត�្រកក់បន្ត ិចម្ត ងៗេ�យ�រក�្តពី�ងក�ុងរបស់បុគ្គលដូ ច� ក�្ត��េ�យ�រការ
រស់េ�្រប�ំៃថ្ង ែដល�ចម�ង�នដូ ច� �យុេកើនេឡើង ទ�្លប់ៃនការរស់េ� បរ ិ�្ថនរស់េ��េដើម
ឬក�្តែហ�ន�េដើម ប៉ុែន្ត ក៏�នករណីែដលេចញេ�គស�្ញេ�យ�រការ�រ�មូ លេហតុចម�ងែដរ។
ជំងឺខួរក�លឬេបះដូ ង “ែដលប�
្ត ល�៉ងច�ស់មកពីបន�ុកធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតៃនការ�រ “ �កម្ម វត�ុ�ច
ទទួ ល្រ�ក់សំណង�ន។
<ជំងឺ�កម្ម វត�ុ>
 ជំងឺសរៃស�មខួ រក�ល
• ជំងឺេចញ�មក�ុង
• ជំងឺ�ប់�លិកាខួ រ
ខួ រក�ល(�មក�ុង
ក�ល
ខួ រក�ល)
• ជំងឺហូរ�មក�ុង
• េ�គខួ រក�ល
េ្រ�មខួ រក�ល
ប�
្ត លមកពីេលើស
�ម

 ជំងឺេបះដូ ងប�
្ត លមកពីកង្វ ះ�ម។ល។
• ជំងឺ�ប់�លិកាេបះដូ ង • ជំងឺេខ�យ
• ជំងឺខ្វះ�មេ�ចិញ្ចឹម
េបះដូ ងធ្ង ន់ធ្ងរ
េបះដូ ង
• ជំងឺ�ំងេបះដូ ង(រ ួម� ំង • ជំងឺ�កែទ�
ការ�្លប់ប�្ទន់
អកែបកែញក
េ�យ�រេបះដូ ង)

[លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ]
ករណី�មួ យក�ុងចំេ�ម�ងេ្រកាម ្រត�វ�នទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ។

1. ការ�រធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតក�ុងរយៈេពលែវង
មុនេពលេកើតជំងឺ �នេធ្វ ើការធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតក�ុងរយៈេពលែវង ែដលេធ្វ ើេ�យការេនឿយហត់គរ
េឡើង។
្របសិនេបើករណី�មួ យក�ុងចំេ�ម ① េធ្វ ើការែថមេ�៉ង្របែហលេលើសពី100េ�៉ងក�ុងេពល1ែខមុន
េចញេ�គស�្ញ ②រយៈេពលេធ្វ កា
ើ រែថមេ�៉ង�មធ�ម្រប�ំែខក�ុងេពល2-6ែខមុនេចញេ�គស�្ញគឺ
្របែហលេលើសពី80េ�៉ង ឬ ③មិនដល់ក្រមិតដូ ចក�ុង①②�ងេលើេទប៉ុែន្ត �នេធ្វ ើការែថមេ�៉ងែក�រ
ើ រក�ុងក្រមិតមួ យ (*) ្រត�វ�នទទួ ល
ក្រមិតេនះេហើយរ ួមផ� ំនឹងក�្តផ្តល់បន�ុកេ្រ�ពីេ�៉ងេពលេធ្វ កា
�្គល់ េ�ះ�យតៃម្ល �ការ�រនិងការេចញេ�គស�្ញគឺ�នទំ�ក់ទំនង�្ន�្លំង។

2. ការ�រធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតក�ុងរយៈេពលខ្ល ី
�នេធ្វ ើការធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតថ្ម ីៗមុនេកើតជំងឺ
(1) ក�ុងករណី�នេធ្វ កា
ើ រធ្ង នហ
់ ួ សកំ រ ិត ក�ុងចេ�្លះេពលមុនេកើតជំងឺដល់មួយៃថ្ងមន
ុ (2) េ�ះក�ុងករណី
ក�ុងចេ�្លះេពលមុនេកើតជំងឺដល់មួយៃថ្ងមន
ុ មិន្រត�វ�នទទួ ល�្គល់��នេធ្វ កា
ើ រធ្ង ន់
ហួ សកំ រ ិត ក�ុងករណី�នេធ្វ កា
ើ រធ្ង នហ
់ ួ សកំ រ ិត�ប់ៗ�្ន ក�ុងកំឡ
ុ ងេពល1ស�្តហ៍មន
ុ េ�ះ េគគិត
ឺ �
� ការ�រនិងការេកើតជំងគ
ឺ នទំ�ក់ទំនង�្ន។
គួ រប�្ជក់� ករណីមិន�ចវ ិនិច្ឆយ
័ ��នឬ�្មនបន�ុកហួ សក្រមិតេ�យេ្របើែតរយៈេពលេធ្វ កា
ើ រ ្រត�វ
វ ិនិច្ឆ័យេ�យគិតសរុបរ ួមនូ វក�្តផ្ត ល់បន�ុក(*) ៃនេ�៉ងេពលេធ្វ កា
ើ រនិងេ្រ�េ�៉ងេពលេធ្វ កា
ើ រ។

3. ្រពឹត្តិការណ៍មិនធម្ម �
�នជួ ប្រពឹត្តិការណ៍មិនធម្ម �ែដល�ចប�្ជក់ច�ស់�្ថន�ពេកើតេឡើងេ�យេពលេវ�និង
ទីកែន្ល ងេ�ក�ុងចេ�្លះេពលមុនេចញេ�គស�្ញដល់មួយៃថ្ង មុន
�ច�នដូ ច�ករណី �្ថន�ពែដលបង្ក ឲ��នបន�ុកផ� វ� ចិត្ត�្លង
ំ ដូ ច� ្រព� យ�រម្ភ រ�េភើប �្លច �្ញក់
េផ្អើលក្រមិត�្លំង �្ថន�ពែដលបង្ក ឲ��នបន�ុកផ� វ� កាយ�្លមៗគួ រឲ�កត់ស�
ំ ល់ ករណី�នជួ បនឹង
ការែ្រប្រប� លបរ ិ�្ថនការ�រ�្លមៗ�្លង
ំ ។
* ពិ�រ���ក�្តផ្តល់បន�ុកេ�យ�រការ�រនូ វ �ពមិនេទ�ង�ត់ៃនេពលេ�៉ងការ�រ(ការ�រ
េពលេ�៉ងេធ្វ កា
ើ រែវង ការ�របន្ត �ប់�្មនៃថ្ងស្រ�ក ការ�រែដលចេ�្លះេពលការ�រខ្ល ី ការ�រមិន
េទ�ង�ត់/ការ�រប�រេវន/ការ�រយប់
�
េ្រ�) ការ�រែដល�នការេធ្វ ដ
ើ ំេណើរេ�េ្រ�ពីកែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រ
(ការ�រចុះេបសកម្ម េ្រចើន េ្រ�ពីេនះការ�រែដល�នការេធ្វ ដ
ើ ំេណើរេ�េ្រ�ពីកែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រ) ការ�រែដល
ផ្តល់បន�ុកផ� វ� ចិត្ត ការ�រែដលផ្តល់បន�ុកផ� វ� កាយ បរ ិ�្ថនការ�រ(បរ ិ�្ថនសីតណ
ុ ្ហ �ព សំេឡងរ��ន)
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【 លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�ម្របេភទជំងឺ ② 】

ជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍
េគគិត�ជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍េកើតេឡើងេ�យទំ�ក់ទំនងរ�ងទំហប
ំ ន�ុកផ� វ� ចិត្តពី
�ងេ្រ�(េ្រស្ត ស) និងសម្ថ �ព្រទ្រទង់របស់មនុស��្នក់ៗ។
ក�ុងករណីែដលជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍េកើតេឡើងេ�យបន�ុកផ� វ� ចិត្ត េ�យ�រការ�រ
េ�ះ�កម្ម វត�ុៃនសំណងេ្រ�ះ�្នក់ការ�រ។

[លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ]
ក�ុងករណីលក្ខ ខណ្ឌ� ំងអស់�ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ នឹង្រត�វ�នទទួ ល�្គល់�
េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ។

1. េកើតជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍ ក�ុងកំ រ ិតទទួ ល�្គល់កំណត់មួយ
�ជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍ ែដល�នែចងក�ុងបំែណងែចកជំងឺអន្ត រ�តិកំែណទី10(ICD-10) ជំពូកទីV
“ជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍និងសកម្ម �ព”។ (មិន�ប់បញ�ល
� ជំងឺវេង្វ ងនិងរបួ សក�លែផ្ន ក�ងេ្រ�េទ)
(ឧ�ហរណ៍) ជំងឺមិន្រស� ល�រម្ម ណ៍ ជំងឺេ្រស្ត សប�្ទន់

2. ្រត�វ�នទទួ ល�្គល់� �នបន�ុកផ� វ� ចិត្តេ�យ�រការ�រ�្លំង
ក�ុងកំឡ
ុ ង6ែខមុនេកើតជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍
(ឧ�ហរណ៍)・ករណី�្លប់ជួបេ្រ�ះ�្នក់ដល់ក្រមិតែដល�ន�រម្ម ណ៍�ខ� �ននឹង�្លប់
・ករណីទទួ លរងការ�យ្រប�រសតិ�រម្ម ណ៍ែដល�្មន�ព�ំ�ច់ក�ុងការ�រ�៉ងច�ស់ដូច�
ការបដិេសដបុគ្គលិកលក្ខ ណៈឬ�ព�មនុស�ពីស�
ំ ក់�្នក់េលើម្តងេហើយម្ត ងេទ�ត
・ករណីេធ្វ កា
ើ ររយៈេពលយូរ
។ល។

* ចំេ�ះករណីែដល្រពឹត្តិការណ៍ដូច� ការេធ្វ ើ�ប ការរ��នផ� វ� េភទេកើតេឡើងម្ត ងេហើយម្ត ងេទ�ត
េបើសិន��ប់េផ្ត ើមមុនេកើត�ជំងឺ 6 ែខ េហើយបន្ត រហូ តេ�ះ េគនឹងេធ្វ ើការ�យតំៃលទំហំបន�ុក
ផ� វ� ចិត្តេ�ចំណុច�ប់េផ្ត ើមេកើតេឡើង។

3. មិន្រត�វ�នទទួ ល�្គល់� �នជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍េ�យបន�ុកផ� វ�
ចិត្តេរឿងឯកជន េ្រ�ពីការ�រ
េគនឹងេធ្វ ើការវ ិនិច្ឆ័យ�៉ងដិតដល់�េតើ្រពឹត្តិការណ៍�លក្ខ ណៈបុគ្គល�្ទល់ខ� �ន (ការែលងលះ រស់េ�
ែបក�្ន�មួ យប្ត ី្របពន្ធ ការ�្លប់របស់ប្តី្របពន្ធ កូ ន ឪពុក�្តយ បងប� �ន�េដើម) �ចនិ�យ�ន�
មិនែមន�មូ លេហតុបង្ក ជំងឺឬេទ។
េគនឹងពិនិត��េតើ�នក�្ត�្ទល់ខ� �នដូ ច��្លប់�នជំងឺសតិ�រម្ម ណ៍ឬ�នជំងឺេញឿនេ្រគឿង្រសវ �ង
�េដើមឬេទនិងខ្ល ឹម�ររបស់� េហើយករណី�នក�្ត�្ទល់ខ� �នេនះ េគនឹង វ ិនិច្ឆ័យ�៉ងដិតដល់�េតើ
�ចនិ�យ�ន���មូ លេហតុបង្ក ជំងឺឬេទ។
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【 លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�ម្របេភទជំងឺ ③ 】

�ពមិន្រប្រកតីៃនអវៈយៈ�ងេលើ
េ�េពលេ្របើេដើមៃដ ឬ្របអប់ៃដេ្រចើនហួ សេពក េ�េពលខ្ល ះ�នការរ�ក ពីក មក�្ម េដើមៃដ
្របអប់ៃដ ្រ�មៃដ ឬ�ពមិន្រប្រកតី េ�ស�្លក់ សរៃសពួ រ។ល។
�ពមិន្រប្រកតីៃនអវៈយវៈ�ងេលើ គឺស�ពរ�ក ឬ�ពមិន្រប្រកតីេលើរបស់� ំងអស់េ�ះ។
<េ�គវ ិនិច្ឆ័យសំ�ន់ៗ>
• ជំងឺរ�ក�ងេ្រ�(ក�ុង)ឆ្អ ឹងេដើមៃដ
• �ការសរៃសកំភួនៃដ
• ជំងឺ�ច់ដុំសំ�ប់�្ងរៃដេ�េ្រ�(ក�ុង)
• រ�កស�្លក់ៃដ
• រ�កេ្រ�មព័ន្ធ�ច់ដុំ
• េ�គសរៃស្របអប់ៃដ
• ជំងឺញ័រៃដសរេសរមិន�ន

[លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ]
ក�ុងករណីលក្ខ ខណ្ឌ� ំងអស់�ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ នឹង្រត�វ�នទទួ ល�្គល់�
េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ។

1. ប�្ទប់ពីេធ្វ ើការែដល�នបន�ុក�្លំងដល់អវៈយវៈ�ងេលើ * ។ល។ ក�ុង
កំឡ
ុ ងេពលមួ យ(�ទូ េ�េលើសពី6ែខ)
សំ�ន់�នដូ ច�្របេភទការ�រ�ងេ្រកាម។
① ការ�រ្រត�វេធ្វ ើចល�អវៈយវៈ�ងេលើេ�មកៗេ្រចើន
② ការ�រេធ្វ ើក�ុងស�ពេលើកអវៈយវៈ�ងេលើ
③ ការ�រែដលេធ្វ ើចល�កនិង�្មតិច េហើយទ្រមង់ខ� �នមិនែ្រប្រប� ល
④ េធ្វ ើការ�រែដល�ក់បន�ុកេ�េលើតំបន់កំណត់មួយៃនអវៈយវៈ�ងេលើ
* អវៈយវៈ�ងេលើ�ន ែផ្ន ក�ងេ្រកាយៃនក�ល ក �្ម េដើមៃដ កំភួនៃដ កៃដ ្រ�មៃដ។

2. �នេធ្វ ើការធ្ង ន់ហួសកំ រ ិតមុនេកើតជំងឺ
ក�ុងកំឡ
ុ ងេពល 3 ែខមុនេកើតជំងឺ �នេធ្វ ើការែដល�នបន�ុក�្លំងដល់អវៈយវៈ�ងេលើ ក�ុង
�្ថន�ពដូ ច�ងេ្រកាម។
• ក�ុងករណីែដលបរ ិ�ណការ�រេស្ទ ើរែតមិនែ្រប្រប� ល
�នេធ្វ ើការេ្រចើន�ង អ្ន កេធ្វ ើការ្រសេដ�ង�្ន ែដល�នេភទដូ ច�្ន និង�យុ្របែហល�្នេលើស
ពី10%រយៈេពល3ែខ
• ក�ុងករណីែដលបរ ិ�ណការ�រ�នការែ្រប្រប� ល
① ៃថ្ង ែដលបរ ិ�ណការ�រក�ុង1ៃថ្ង េលើសៃថ្ង ធម្ម � េលើសពី20% �ន10ៃថ្ង ក�ុង1ែខ េហើយបន្ត រ
យៈេពល 3 ែខ (េ�ះបីប រ ិ�ណការ�រ� ំងមូ លក�ុង1ែខដូ ច្រប្រកតីក៏េ�យ)
② ៃថ្ង ែដលបរ ិ�ណការ�រក�ុងកំឡ
ុ ងេពល1�គ3ៃនការ�រ1ៃថ្ង េលើសធម្ម �េលើសពី20%
�ន10ៃថ្ង ក�ុង1ែខ េហើយបន្ត រយៈេពល 3 ែខ (េ�ះការ�រមធ�មក�ុង 1ៃថ្ង ដូច្រប្រកតីក៏
េ�យ)
* េពលវ ិនិច្ឆយ
័ ��នេធ្វ កា
ើ រហួ សកំ រ ិតឬអត់ េ្រ�ពីប រ ិ�ណការ�រ �្ថន�ព�ងេ្រកាមក៏្រត�វ�នយក
មកពិ�រ�ែដរ។
• ការ�ររយៈេពលែវង ការ�របន្ត �ប់ • �នការ�រម្ភ �្លង
ំ
• ការ�រទទួ លប�្ជពីអ្នកដៃទេហើយ
�នច�្វក់�ប់�្លំង
• បរ ិ�្ថនការ�រមិនសម្រសប • ្រត�វការបេញ្ច ញកំ�ង
ំ �្លំងហួ សកំ រ ិត

3. ្រត�វ�នទទួ ល�្គល់ែបបេវជ្ជ �្រស្ត �ការ�រធ្ង ន់ហួសកំ រ ិត និងការ
េកើត�ជំងឺ�នទំ�ក់ទំនង�្ន
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【 លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�ម្របេភទជំងឺ ④ 】

ជំងឺឈច
ឺ េង្ក ះ
ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�ចទទួ លសំណងេ្រ�ះ�្នក់ការ�រ �ន2្របេភទដូ ច�ងេ្រកាម
ែដល្រត�វេធ្វ ើការព��ល េហើយ្របេភទនិមួយៗ�ន លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់េ្រ�ះ�្នក់
ការ�រ។

[លក្ខ ខណ្ឌទទួ ល�្គល់�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ]

1. ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�នមូ លេហតុលក្ខ ណៈេ្រ�ះ�្នក់
�ការឈឺចេង្ក ះេ�យ�ររបួ ស។ល។ េហើយបំេពញលក្ខ ខណ្ឌ ① និង ②�ងេ្រកាម
① �ចប�្ជក់�ន�៉ងច�ស់� របួ សចេង្ក ះ ឬ�នរងកំ�ង
ំ �្លំងែដល�មូ លេហតុ
�ំេ�យ�នរបួ សចេង្ក ះ គឺេ�យ�រ្រពឹត្តិការណ៍ៃដដន�ែដលេកើតេឡើងេ�េពល
កំពុងេធ្វ ើការ។
② �ចប�្ជក់�មែបបជីវ�្រស្ត � កំ�ង
ំ ែដលេធ្វ ើអំេពើេលើចេង្ក ះ �នេធ្វ ើេ�យេកើត
ជំងឺឈឺចេង្ក ះ ឬេធ្វ ើេ�យអ្ន កែដល�ន្របវត្ត ិេកើតជំងឺឈឺចេង្ក ះ េរ �េឡើង វ ិញ។

2. ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�្មនមូ លេហតុលក្ខ ណៈេ្រ�ះ�្នក់
ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�្មនមូ លេហតុលក្ខ ណៈេ្រ�ះ�្នក់ ្រត�វ�នេគែបងែចកសំ
ិ ច្ឆ័យ�2្របេភទដូ ច�ងេ្រកាម។
�ប់ វនិ
◇ ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដលេកើតេឡើងេ�យ�រ�ពហត់េនឿយៃន�ច់ដុំ។ល។
ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�នមូ លេហតុមកពី�ពេនឿយហត់ៃន�ច់ដុំ។ល។ េ�យ�រេធ្វ ើ
ការ�រដូ ច�ងេ្រកាមក�ុងរយៈេពលខ្ល ី(្របែហលេលើសពី 3 ែខ) �ចទទួ ល�នសំណង
េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ។
• ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ែដល�នទំងន់េលើសពី20kg ឬការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់
េផ�ងៗ�្នក�ុង�្ថន�ពេ�ន
• ការ�រែដល្រត�វរក�ទ្រមង់ខ� �ន ែដលមិនធម្ម �តិ�្លំងចំេ�ះចេង្ក ះ រយៈេពល�ប់េ�៉ងេរ�ង
�ល់ៃថ្ង
• ការ�រែដល្រត�វរក�ទ្រមង់ខ� �នេ�្រទឹង េហើយមិន�ចេងើបឈរក�ុងរយៈេពលែវង
• ការ�រែដល្រត�វបន្ត េធ្វ ើការ�រែដលេធ្វ ើេ�យចេង្ក ះ�នរ�ញ័រ�្លំង

◇ ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដលប�
្ត លមកពីការែ្រប្រប� លៃនឆ្អ ឹង
ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដល�នមូ លេហតុមកពីការែ្រប្រប� លៃនឆ្អ ឹង េ�យ�រេធ្វ ើការ�រ�មួ យ
របស់ធ្ងន់ដូច�ងេ្រកាមក�ុងរយៈេពលែវង (្របែហលេលើសពី 10�្ន)ំ �ចទទួ ល�ន
សំណងេ្រ�ះ�្នក់ការ�រ�ន។
• ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់េលើសពី 30kg ក�ុងកំឡ
ុ ងេពលេលើសពី 1�គ3 ៃនេ�៉ងេធ្វ ើ
ការ
• ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់េលើសពី 20kg ក�ុងកំឡ
ុ ងេពលេលើសពី �ក់ក�
្ត លៃនេ�៉ង
េធ្វ ើការ
* ជំងឺឈឺចេង្ក ះែដលប�
្ត លមកពីការែ្រប្រប� លៃនឆ្អ ឹង �ចទទួ ល�នសំណងេ្រ�ះ�្នក់ការ�រ
លុះ្រ�ែតការែ្រប្រប� លេ�ះ “េលើសពីកំ រ ិត ៃនការែ្រប្រប� លឆ្អ ឹងេ�យ�រ�យុ�្លំង”។
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្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម
េ�េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�នរបួ សឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរ
េ�មកពីេធ្វ ើការ េហើយ្រត�វការព��ល េ�ះ�ចទទួ ល�ន ការឧបត្ថ ម្ភ
សំណងព��ល (ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ) ការឧបត្ថ ម្ភព��ល
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង(ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃន
ការ�រេលើសពីមួយ) ឬការឧបត្ថ ម្ភព��ល (ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�េធ្វ កា
ើ រ) រហូ តដល់ជំងឺ “េ�នឹង”*។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
ក�ុងការឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម �ន “ការឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការព��ល”
និង “្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល”។
 “ការឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការព��ល” �ការឧបត្ថ ម្ភេ�យរបស់�្ទល់ េ�យទទួ លការ
ព��ល ឬ�្ន ំ េ� មន្ទ ីរេពទ�េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ ឬ�្ថប័នេវជ្ជ ស្រស្ត កំណត់(�ងេ្រកាម
េ�� “�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់។ល។”)។
 “្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល” គឺក�ុងករណីែដល�នមូ លេហតុ��្មន�្ថ
ប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់េ�ជិត េហើយ្រត�វេ�ទួ លការព��លេ��្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត ឬេ�ឱ
សថ�្ថន។ល។េ្រ�ពីកែន្ល ងកំណត់�េដើម គឺ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ�មចំនួន្រ�ក់ែដល�ន
បង់េដើម�ីទទួ លការព��ល។
្រពំែដននិងកំឡ
ុ ងេពលែដល�កម្ម វត�ុៃនការឧបត្ថ ម្ភគឺដូច�្ន។ េ�ក�ុងការឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការ
ព��ល�េដើម �ប់បញ�ល
� � ំងចំ�យេផ�ងៗដូ ចការព��លធម្ម �ែដរ �នដូ ច�ៃថ្ល ព��ល
ៃថ្ល េដកេពទ� ៃថ្ល ដឹកជញ�ន
� ។ល។ េហើយនឹង្រត�វ�នផ្ត ល់េ�យរហូ តដល់ជំងឺ�នេ�នឹង(�ការ
េ�គែលងែ្រប្រប� ល)។

◇ “េ�នឹង” �នន័យ�៉ង�?
មិនែមន�នន័យែត�្រគប់ស រ ��ង្គ ឬ�លិកា� ំងអស់ៃនខ� �ន្រ�ណ�ន្រតលប់េ�រកស�ព
េដើមេ�ះេទ េបើសិន�របួ សឬជំងឺ�នេស្ថ រ�ព េហើយស្ថ ិតក�ុង�្ថន�ពែដលមិន�ចសង�ឹម
េលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល �មវ ិធីព��លទូ េ�ទទួ ល�្គល់េ�យេវជ្ជ �្រស្ត (*1) �នតេ�
េទ�ត(*2) គឺ(�្ថន�ពែដល “�ការេ�គែលងែ្រប្រប� ល”)។
េហតុដូេច្ន ះ “ក�ុងករណីែដលការព��លេ�យ ការ�ក់�្ន ំ ឬេ�យ�ត់្រ�ណ។ល។ �ចេធ្វ ើេ�
យ�ការេ�គែ្រប្រប� លែតមួ យរយៈេពលខ្ល ”ី េ�ះបីេ��នេ�គស�្ញក៏េ�យ ក៏នឹង្រត�វ�ន
វ ិនិច្ឆ័យ� មិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល�ន េហើយចំេ�ះ����ប់រងេ្រ�ះ
�្នក់ការ�រ េគវ ិនិច្ឆ័យ� “ជំងឺេ�នឹង” (�ការេ�គែលងែ្រប្រប� ល) េហើយមិនផ្ត ល់ការឧបត្ថ ម្ភ
ស្រ�ប់ការព��ល�េដើមេទ។
(*1)

“ វ ិធីព��លទូ េ�ទទួ ល�្គល់េ�យេវជ្ជ �្រស្ត “ គឺ្រពំែដនៃនការព��លែដលេគទទួ ល
�្គល់សំ�ប់េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ (្រសប�្ន�មួ យ����ប់រងសុខ�ព)។ េហតុដូេច្ន ះ វ ិធី
ព��លែដលស្ថ ិតក�ុងដំ�ក់កាលពិេ�ធន៍ ឬ្រ�វ្រ�វ មិន�នេ�ក�ុង្រពំែដនៃនការ
ព��លេនះ។

(*2)

“�្ថន�ពែដលមិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល�នតេ�េទ�ត” គឺ�្ថន
�ពែដលមិន�ចរ�ពឹង�របួ សឬជំងឺេ�ះ �នដូ ចេដើមឬ្របេសើរេឡើង�ន។
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ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
 ក�ុងករណីេស្នើរសុំការឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការព��ល
�មរយៈ �្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់។ល។ែដល�នទទួ លការព��ល សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំការ
ឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថ ម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 5) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភព��ល
(ទ្រមង់ទ3
ី ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
 ក�ុងករណីេស្នើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភសំណងព��លនិងការ
ឧបត្ថ ម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង(ទ្រមង់េលខ 7) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភ
ចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភព��ល(ទ្រមង់ទ5
ី ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រ
ការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ ក�ុងករណី�នទទួ ល�្នព
ំ ីឱសថ�្ថនសូ ម�ក់ ទ្រមង់េលខ 7 (ទី5ៃន
េលខ 16) (2) ក�ុងករណីទទួ លេស�របស់្រគ��ប់សរៃស សូ ម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ 16) (3)
េបើ�នទទួ លេស�កម្ម របស់ ្រគ��ក់ម�ុល ្រគ�អុជ ្រគ��៉ស� សូ ម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ
16) (4) ក�ុងករណីទទួ លេស�កម្ម ែថ� ំដល់ផ្ទះរបស់្រក ុមហ៊ុនែថ� ំដល់ផ្ទះ សូ ម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី
5ៃនេលខ 16) (5)។
 ក�ុងករណីប�រ�
� ្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តកំណត់។ល។
ក�ុងករណីែដលអ្ន កែដល�នទទួ ល ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការព��លេ��្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់។
ល។ រ ួចេហើយ េហើយចង់ប�រេ��
�
្ថ ប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់។ល។េផ�ង េ�យមូ លេហតុ្រតលប់េ�្រស ុក
កំេណើត។ល។ �មរយៈ �្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់។ល។�្លស់ប�ររ� ួច សូ ម�ក់”េសចក្ត ីជូនដំណឹង (ការ
�្លស់ប�រ)� មន្ទ ីរេពទ�កំណត់សំ�ប់ ការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភសំណងព��លនិងការ
ឧបត្ថ ម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង”(ទ្រមង់េលខ 6) ឬ “េសចក្ត ីជូនដំណឹងអំពី
ី ៃន
ការ�្លស់ប�រមន្ទ
�
ីរេពទ�កំណត់សំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថ ម្ភព��ល (ទ្រមង់ទ4
េលខ16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
* ស្រ�ប់អ្នកែដលទទួ លការព��លពី�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត និងឱសថ�្ថន�េដើមែដលមិនែមន�
�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់�េដើម េ�េពលប�រេ��
�
្ថ ប័នេវជ្ជ �្រស្ត កំណត់�េដើម គឺមិន�ំ�ច់
�ក់ទ្រមង់េលខ 6 ឬទ្រមង់ទ4
ី ៃនេលខ16 េទ។ សូ ម�ក់ទ្រមង់េលខ 5 និងទ្រមង់ទ3
ី ៃនេលខ16។

អំពីៃថ្លេធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេពទ�
ចំេ�ះៃថ្ល េធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេពទ� �ទូ េ�នឹង្រត�វផ្ត ល់េ�យស្រ�ប់ការេ�មន្ទ ីរេពទ�ចំ�យ
2km (*1) ពីកែន្ល ង�្នក់េ�ឬកែន្ល ងេធ្វ ើការរបស់អ្នកេធ្វ ើការែដល�នរបួ សឬជំងឺ េបើសិនបំេពញ
លក្ខ ខណ្ឌ�មួ យៃន ① ដល់ ③ �ងេ្រកាម។
① �នេធ្វ ើដំេណើរេ�មក�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបេ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុក�មួ យ�្ន(*2)។
② េ�េពលែដល�្មន�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបេ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុក�មួ យ�្ន េហើយ�នេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មក�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបេ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុកែក�រ�្ន (�ប់� ំងេពលែដល�ន
�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបេ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុក�មួ យ�្ន ប៉ុែន្ត �្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត េ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ
្រស ុកេក�រ�្ន�យ្រស� លេ��ង)។
③ �្មន�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបេ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុក�មួ យ�្ន និង េ�ក�ុងភូ មិ ឃុំ ្រស ុកែក�រ
�្ន េហើយ�នេធ្វ ើដំេណើរេ�មក�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត ជិតបំផុត េផ�ងេ្រ�ពីភូមិ ឃុំ ្រស ុក� ំងេនះ។
(*1) េ�ះបីចំ�យផ� វ� េ�ឬមកជិត�ង2km ក៏�នករណីខ្លះទទួ ល�នៃថ្ល េធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរ
េពទ�ែដរ។
(*2) �្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសប �នន័យ���្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត សម្រសបស្រ�ប់ការព��លរបួ សឬ
ជំងឺ។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះការឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ព��ល គឺផ្តល់�របស់ េទើប�្មនប�្ហហួ សកាលកំណត់ៃនការេស្ន ើ
រសុំ ែតចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល ពីៃថ្ង ែដលចំ�យ្រត�វ�នកំណត់េ�
មុខ 2�្នំនឹងហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
15

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម
េ�េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�នរបួ សឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការ េហើយ្រត�វការព��លមិន�ចេធ្វ ើការ�ន េហើយមិន�ចទទួ លកំៃរេ�ះ ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក (ក�ុងករណី េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់
ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង(ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃន
ការ�រេលើសពីមួយ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក (ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ) នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់�ប់ពីៃថ្ង ឈប់ទ4
ី េ�។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
�ប់ពីឈប់ស្រ�កៃថ្ងទី 4 ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម និង្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក
ពិេសស នឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�យ ក�ុងករណីែដលលក្ខ ខណ្ឌ� ំង3�ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ។
① �ការព��លរបួ សឬជំងេឺ កើតេឡើងពីមូលេហតុៃនការេធ្វ កា
ើ រឬេធ្វ ដ
ើ ំេណើរេ�មកពីេធ្វ កា
ើ រ
② មិន�ចេធ្វ កា
ើ រ�ន
③ មិន�នទទួ ល្រ�ក់កៃំ រ
ើ រេ�កែន្ល ងែតមួ យ(អ្ន កេធ្វ កា
ើ រែដល្រត�វ�នជួ លបេ្រមើការ�រេ�ែតមួ យកែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រ)
ក�ុងករណីអ្នកេធ្វ កា
• ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសណ
ំ ងឈប់ស្រ�ក / ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក =
(60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង)  ចំនួនៃថ្ងឈប់ស្រ�ក
• ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�កពិេសស =
(20% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង)  ចំនួនៃថ្ងឈប់ស្រ�ក
ក�ុងករណីអ្នកេធ្វ កា
ើ រេលើសពីមួយកែន្ល ង(អ្ន កេធ្វ កា
ើ រែដល្រត�វ�នជួ លបេ្រមើការ�រេ�យកែន្ល ងការ�រេលើស
ពីមួយែដលមិន�ននិេ�ជកែតមួ យ)
• ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសណ
ំ ងឈប់ស្រ�ក / ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក =
(60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ងែដលេស្ម ន
ើ ង
ឹ ការបូ កសរុបពីកែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រេលើសពីមួយ)  ចំនួនៃថ្ងឈប់
ស្រ�ក
• ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�កពិេសស =
(20% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ងែដលេស្ម ន
ើ ង
ឹ ការបូ កសរុបពីកែន្ល ងេធ្វ កា
ើ រេលើសពីមួយ)  ចំនួនៃថ្ងឈប់
ស្រ�ក
3ៃថ្ងដំបូងៃនការឈប់ស្រ�ក ្រត�វ�នេ��កំលង
ុ េពលរង់�េំ ហើយេ�ង�មច�ប់ស្តង់�រការ�រ
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ�កំលង
ុ េពលេនះនិេ�ជក្រត�វផ្តល់សំណងឈប់ស្រ�ក (60% ៃន្រ�ក់កៃំ រ�
មធ�មក�ុងមួ យៃថ្ង)។ �៉ង�មិញ ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយនិងេ្រ�ះ�្នក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកេធ្វ កា
ើ រ មិន�នបទប�ញ្ញ ត្ត �
ិ មច�ប់ែដល�ក់ពន
័ ្ធ នឹងទំនួលខុស្រត�វស្រ�ប់សណ
ំ ងេ�យ
និេ�ជកេទ។
ើ រែតមួ យែផ្នកៃនេ�៉ងេធ្វ កា
ើ រែដល�នកំណត់របស់
េលើសពីេនះ ឧ�ហរណ៍ េបើអ្នកេធ្វ កា
ើ រខក�នការេធ្វ កា
ពួ កេគេដើម�ីេ�មន្ទ រី េពទ� ពួ កេគ�ចទទួ ល�ន (60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង) ស្រ�ប់្រ�ក់កំៃរ
ៃនេពលេវ�ែដលមិន�នេធ្វ កា
ើ រេ�ះ។

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់ “�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក”/្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�កស្រ�ប់អ្នក
េធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 8)ឬ “�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក” (ទ្រមង់ទ6
ី ៃន
េលខ 16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម គឺ�ល់ៃថ្ង ែដល�្មនកំៃរ េ�យ�រការ
ព��លេហើយមិន�ចេធ្វ ើការ�ន គឺ�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំមកវ ិញ ក�ុងកំឡ
ុ ង2�្នំ�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់
េបើកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។

16

េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)របួ សនិងជំងឺ�េដើម
េ�េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�នរបួ សឬជំងឺ េ�យ�រការេថ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការ េ្រកាយពីៃថ្ង �ប់េផ្ត ើមព��លអស់រយៈេពល 1�្ន6
ំ ែខ េបើបំេពញលក្ខ ខណ្ឌដូ ច�ង
េ្រកាម �ចទទួ ល�ន េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណងរបួ សនិងជំងឺ(ក�ុងករណី េ្រ�ះ�្នក់េពល
េធ្វ ើការ) េ�ធន៍និវត្ត ន៍របួ សនិងជំងឺស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង(ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយ) ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍របួ សនិងជំងឺ (ក�ុងករណី
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ)។
(1) របួ សឬជំងឺមិន�ន�
(2) កំ រ ិតៃនពិការ�ពេ�យ�រ របួ សឬជំងឺេ�ះ ស្ថ ិតក�ុងក្រមិត្រសប�មកំ រ ិតរបួ សនិង
ជំងឺក�ុង��ងកំ រ ិតរបួ សនិងជំងឺ

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)របួ សនិងជំងឺ�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភរបួ សនិងជំងឺពិេសស េ�ធន៍
និវត្ត ន៍របួ សនិងជំងឺពិេសស នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់�មកំ រ ិតៃនរបួ សឬជំងឺ។
កំ រ ិតរបួ ស
ឬជំងឺ

េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)
ឺ េដើម
របួ សនិងជំង�

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភរបួ សនិងជំងឺ
ពិេសស(េបើក�្តច់)

េ�ធន៍និវត្ត នរ៍ បួ សនិងជំងឺ
ពិេសស

កំ រ ិតទី1

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន313ៃថ្ង

114មុន
ឺ េយ៉ន

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន313ៃថ្ង

កំ រ ិតទី2

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន277ៃថ្ង

107មុន
ឺ េយ៉ន

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន277ៃថ្ង

កំ រ ិតទី3

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន245ៃថ្ង

100មុន
ឺ េយ៉ន

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន245ៃថ្ង

ែខែដល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រត�វ�នបង់
េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)របួ សនិងជំងឺ�េដើម �ប់េផ្ត ើមផ្ត ល់េ�យស្រ�ប់ែខប�្ទប់ពីែខែដល
លក្ខ ខណ្ឌ(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។
* អ្ន កែដល�នរបួ សជំងឺកំ រ ិតទី1 ឬពិការ�ពៃនសរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ ផ� វចិ
� ត្តសរៃស្រប�ទៃនកំ រ ិតទី
2 េហើយ�ក់ែស្ត ង្រត�វការការែថ� ំេ�ះ �ចទទួ ល្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម�
ន។ ( P33)

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
ការសេ្រមច�ផ្ត ល់ឬមិនផ្ត ល់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)របួ សនិងជំងឺ�េដើម គឺសិទ្ធិរបស់
្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រ េហើយមិន�ំ�ច់េស្ន ើរសុំេទ ប៉ុែន្ត 1�្ន6
ំ ែខប�្ទប់ពី�ប់
េផ្ត ើមព��ល េហើយជំងឺមិន�ន�េទេ�ះ ក�ុងកំឡ
ុ ងេពល1ែខេ្រកាយមក សូ ម�ក់ “ការ
ផ្ត ល់ដំណឹងអំពី�្ថន�ពៃនរបួ សនិងជំងឺ។ល។” (ទ្រមង់ទ2
ី ៃនេលខ 16) េ�្រប�ន
ការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
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្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម
េ�េពលែដលរបួ សឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ�នសះ
េស�ើយ េហើយ�នពិការ�ពន�ល់ទុកេលើខ� �ន្រ�ណេ�ះ �ចទទួ ល ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
សំណងពិការ�ព (ក�ុងករណី េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ) ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ពស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង(ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយ) ឬ
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ព (ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ)។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
េ�េពលពិការ�ពេ�សល់ ្រសប�មកំ រ ិតពិការ�ព�នេ�ក�ុង��ងកំ រ ិតពិការ�ពេ�ះ កំ
រ ិតពិការ�ពនិមួយៗនឹងទទួ ល�នការផ្ត ល់ដូច�ងេ្រកាម។
 េ�េពលស្ថ ិតក�ុងកំ រ ិតពិការ�ពទី1 ដល់ទី 7
េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ពពិេសស េ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ព
ពិេសស
 េ�េពលស្ថ ិតក�ុងកំ រ ិតពិការ�ពទី8 ដល់ទី 14
្រ�ក់េបើក�្តច់(សំណង)ពិការ�ព�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ពពិេសស ្រ�ក់េបើក�្តច់ពិការ�ព
ពិេសស
កំ រ ិតពិការ
�ព

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ព
ពិេសស (*)

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម

្រ�ក់េបើក
3,420,000 េយ៉ន
�្តច់

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពពិេសស
េ�ធន៍
និវត្ត ន៍

្រ�ក់េបើក�្តច់ពិការ�ពពិេសស

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ងចំនួន
313ៃថ្ង

កំ រ ិតទី1

េ�ធន៍
និវត្ត ន៍

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ងចំនួន
313ៃថ្ង

កំ រ ិតទី2

〃

〃 277ៃថ្ង

〃

3,200,000 េយ៉ន

〃

〃 277ៃថ្ង

កំ រ ិតទី3

〃

〃 245ៃថ្ង

〃

3,000,000 េយ៉ន

〃

〃 245ៃថ្ង

កំ រ ិតទី4

〃

〃 213ៃថ្ង

〃

2.640,000 េយ៉ន

〃

〃 213ៃថ្ង

កំ រ ិតទី5

〃

〃 184 ៃថ្ង

〃

2,250,000 េយ៉ន

〃

〃 184 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី6

〃

〃 156ៃថ្ង

〃

1.920,000 េយ៉ន

〃

〃 156ៃថ្ង

កំ រ ិតទី7

〃

〃 131ៃថ្ង

〃

1,590,000 េយ៉ន

〃

〃 131ៃថ្ង

កំ រ ិតទី8

្រ�ក់េបើក
�្តច់

〃 503ៃថ្ង

〃

650,000 េយ៉ន

្រ�ក់េបើក
�្តច់

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន 503 ៃថ្ង
〃 391ៃថ្ង

កំ រ ិតទី9

〃

〃 391ៃថ្ង

〃

500,000 េយ៉ន

〃

កំ រ ិតទី10

〃

〃 302ៃថ្ង

〃

390,000 េយ៉ន

〃

〃 302ៃថ្ង

កំ រ ិតទី11

〃

〃 223ៃថ្ង

〃

290,000 េយ៉ន

〃

〃 223ៃថ្ង

កំ រ ិតទី12

〃

〃 156ៃថ្ង

〃

200,000 េយ៉ន

〃

〃 156ៃថ្ង

កំ រ ិតទី13

〃

〃 101ៃថ្ង

〃

140,000 េយ៉ន

〃

〃 101ៃថ្ង

កំ រ ិតទី14

〃

〃 56ៃថ្ង

〃

80,000 េយ៉ន

〃

〃 56ៃថ្ង

ឺ េិ សស េលើជំងឺែតមួ យរ ួចេហើយ នឹង្រត�វដកទឹក្រ�ក់េ�ះេច
* ក�ុងករណី�នទទួ ល ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភរបួ សនិងជំងព
ញ។
ឺ ំ រ ិតទី1 ឬពិការ�ពៃនសរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ ផ� វ� ចិត្តសរៃស្រប�ទៃនកំ រ ិតទី2
* អ្ន កែដល�នរបួ សជំងក
េហើយ�ក់ែស្ត ង្រត�វការការែថ� ំេ�ះ �ចទទួ ល្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម�ន។ (
P33)

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់”�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងពិការ�ព / ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ពស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង ” (ទ្រមង់េលខ 10) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ព
(ទ្រមង់ទ7
ី ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម �ប់�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដលជំងឺ�ន� េបើរ
យៈេពល 5�្នំ�នកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុ
្របយ័ត្ន។
18

��ងកំ រ ិតពិការ�ព
ច�ប់ស្តីអំពីការអនុវត្ថ ន៍ៃន����ប់រងេ្រ�ះ�្នក់ការ�រេលើអ្នកេធ្វ ើការ
��ង�្ជប់ទ1
ី ��ងកំ រ ិតពិការ�ព
កំ រ ិតពិការ
�ព

កំ រ ិតទី
1

កំ រ ិតទី
2

កំ រ ិតទី
3

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

ផ្ត ល់្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភមូលដ្
�ន�ៃថ្ង
ចំនួន313ៃថ្ង
សំ�ប់ពិការ
�ព1�្នំ

1 អ្ន កែដលងងឹតែភ្ន ក� ំងសង�ង
2 អ្ន កែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
និង��
3 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ �ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្ម ណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
េហើយ្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំ
4 អ្ន កែដល�នពិការ�ពៃនតួ �ទី
សរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះធ្ង ន់ធ្ងរ េហើយ
្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំ
5. លុបេចញ
6 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ� ំងសង�ង�ប់ពីស�្លក់ែកង
ៃដ
7 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេលើ� ំងសង�ង� ំង្រស ុង
8 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេ្រកាម� ំងសង�ង�ប់ពី
ស�្លក់ជង្គ ង់
9 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេ្រកាម� ំងសង�ង
� ំង្រស ុង

ដូ ច�្នចំនួន
277 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នងងឹតែភ្ន ក1 េហើយ
សមត្ថ �ពេមើលៃនែភ្ន កមួ យេទ�ត
េ�សល់េ្រកាម 0.02
2 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ពេមើលៃន
ែភ្ន ក� ំងពីរេ�សល់េ្រកាម0.02
2-2 បន�ល់ទុកពិការ�ពេលើតួ�ទី
្របព័ន្ធ្រប�ទឬសតិ�រម្ម ណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
េហើយ្រត�វការការែថ� ំ�េរឿយៗ
2-3 ពិការ�ពៃនតួ �ទីស រ ��ង្គ ក�ុង
្រទ�ងឬេ�ះធ្ង ន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វការការ
ែថ� ំ�េរឿយៗ
3 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ� ំងសង�ង�ប់ពីស�្លក់កៃដ
4 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម� ំងសង�ង�ប់ពីស�្លក់
កេជើង

ដូ ច�្នចំនួន
245 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នងងឹតែភ្ន ក1 េហើយ
សមត្ថ �ពេមើលៃនែភ្ន កមួ យេទ�ត
េ�សល់េ្រកាម 0.06
2 អ្ន កែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
និង��
3 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ �ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្ម ណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
េហើយមិន�ចេធ្វ ើការអស់មួយជិ វ ិត
4 អ្ន កែដល�នពិការ�ពៃនតួ �ទី
សរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះធ្ង ន់ធ្ងរ េហើយ
មិន�ចេធ្វ ើការអស់មួយជី វ ិត
5 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ� ំង
សង�ង� ំងអស់

កំ រ ិតពិការ
�ព

កំ រ ិតទី
4

កំ រ ិតទី
5

កំ រ ិតទី
6

19

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

ដូ ច�្នចំនួន 213
ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ពេមើល
ៃនែភ្ន ក� ំងពីរេ�សល់េ្រកាម
0.06
2 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
ធ្ង ន់ធ្ងរ
3 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់សមត្ថ
�ពលឺៃន្រតេច�ក� ំងពីរ
4 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ1�ប់ពីស�្លក់ែកងៃដ
5 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1�ប់ពីស�្លក់ជង្គ ង់
6 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
្រ�មៃដ� ំងសង�ង� ំងអស់
7 អ្ន កែដល�ន�ត់្របអប់េជើង
� ំងពីរ�ប់ពីស�្លក់លីស្រហ្វ ង់

ដូ ច�្នចំនួន184
ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នងងឹតែភ្ន ក1
េហើយសមត្ថ �ពេមើលៃនែភ្ន ក
មួ យេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.1
1-2 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្ម ណ៍
ធ្ង ន់ធ្ងរ េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែត
ការ�រ្រ�លៗ
1-3 អ្ន កែដល�នពិការ�ពៃន
តួ �ទីស រ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ
ធ្ង ន់ធ្ងរ
2 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េលើ1�ប់ពីស�្លក់កៃដ
3 អ្ន កែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1�ប់ពីស�្លក់កេជើង
4 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
អវៈយវៈ�ងេលើ� ំង្រស ុង1
5 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
អវៈយវៈ�ងេ្រកាម� ំង្រស ុង1
6 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មេជើង
� ំងសង�ង� ំងអស់

ដូ ច�្នចំនួន156
ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ពេមើល
ៃនែភ្ន ក� ំងពីរេ�សល់េ្រកាម0.1
2 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
ធ្ង ន់ធ្ងរ
3 អ្ន កែដល្រតេច�ក� ំងសង�ង
មិន�ច�្តប់សេម្ល ង�្លំង�ន
លុះ្រ�ែតប៉ះ
3-2 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ �ពលឺៃន្រតេច�ក 1
្រតេច�ក�្ខងេទ�ត មិន�ច�្ត
ប់សំេលងនិ�យធម្ម ��ន
េពល�្លតចំ�យ 40 សង់ទីែម៉្រត

កំ រ ិតពិការ�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំ រ ិតពិការ�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង
ចំនួន 503 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នងងឹតែភ្ន ក1
េហើយសមត្ថ �ពេមើលៃនែភ្ន ក
មួ យេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.02
2 អ្ន កែដលបន�ល់ផលប៉ះ�ល់
ដល់ការេធ្វ ើចល�េ�ឆ្អ ឹងខ្ន ង
3 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ2
រ ួម� ំងេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ 3
េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1
4 អ្ន កែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ3រ ួម� ំងេមៃដ ឬ�ត់
តួ �ទី្រ�មៃដ4េ្រ�ពីេមៃដៃន
ៃដ1
5 អ្ន កែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរ ួញេលើសពី 5 សង់ទីេម៉្រត
6 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្លក់ធៃំ នអវៈយវៈ�ងេលើ1ៃន
ចំនួន1ក�ុងចំេ�ម3
7 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្លក់ធៃំ នអវៈយវៈ�ងេ្រកាម
1ៃនចំនួន1ក�ុងចំេ�ម3
8 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្លក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ងេលើ1
9 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្លក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1
10 អ្ន កែដលេជើង1�ន�ត់
្រ�ម� ំងអស់

ដូ ច�្នចំនូន
391 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ព
េមើលៃនែភ្ន ក� ំងពីរេ�សល់
េ្រកាម0.6
2 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ព
េមើលៃនែភ្ន ក1េ�សល់េ្រកាម
0.6
3 អ្ន កែដល
ែភ្ន ក� ំងសង�ង�ន�ព
ងងឹតមួ យចំេហ�ង េ�យ�ន
ែផ្ន កេមើលេឃើញតូ ច�ងមុន
4 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការខូ ច
�ត្រតបកែភ្ន ក� ំងពីរធ្ង ន់ធ្ងរ
5 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការខូ ច
�ត្រចមុះធ្ង ន់ធ្ងរ
6 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
6-2 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន
្រតេច�ក� ំងពីរ េ��មិន�ច
�្តប់សំេលងនិ�យធម្ម �
�នេពល�្លតចំ�យេលើស 1
ែម៉្រត
6-3 អ្ន កែដល្រតេច�ក1មិន�ច
�្តប់សេម្ល ង�្លំង�នលុះ្រ�ែត
ប៉ះ្រតេច�ក េហើយសមត្ថ �ពលឺ
ៃន្រតេច�ក 1 េទ�ត មិន�ច�្ត
ប់សំេលងនិ�យធម្ម ��ន
េពល�្លតចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
7 ្រតេច�ក1 �្តប់ែលងលឺ
� ំង្រស ុង
7-2 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ
�រម្ម ណ៍ េហើយការ�រែដល�ច
េធ្វ ើ�ន្រត�វ�នកំ រ ិត�្លំង

4 អ្ន កែដលេវ�ចឆ្អ ឹងខ្ន ងធ្ង ន់ធ្ងរ
ឬ�នសន�ល់ទុកពិការ�ពការ
េធ្វ ើចល�
5 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្លក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេលើ1
ចំនួន2ក�ុងចំេ�ម3
6 អ្ន កែដល�ន�ន�ត់បង់តួ
�ទីស�្លក់ធំៃនអវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1 ចំនួន2ក�ុងចំេ�ម3
7 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ
� ំង5ឬ្រ�មៃដ4រ ួម� ំងេមៃដ
ៃនៃដ1
កំ រ ិតទី 8

កំ រ ិតទី7

ដូ ច�្នចំនូន
131 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នងងឹតែភ្ន ក1
េហើយសមត្ថ �ពេមើលៃនែភ្ន ក
មួ យេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0,6
2 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន
្រតេច�ក� ំងពីរ េ��មិន�ច
�្តប់សំេលងនិ�យធម្ម �
�នេពល�្លតចំ�យ�្ងយ
�ង 40 សង់ទីែម៉្រត
2-2 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ �ពលឺៃន្រតេច�ក 1
្រតេច�ក�្ខងេទ�ត មិន�ច�្ត
ប់សំេលងនិ�យធម្ម ��ន
េពល�្លតចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
3 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ
�រម្ម ណ៍ េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែត
ការ�រ្រ�សៗ
4 លុបេ�ល
5 អ្ន កែដល�នពិការ�ពៃនតួ
�ទីស រ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ
េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែតការ�រ្រ�
សៗ
6 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ3
រ ួម� ំងេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ 4
រ ួម� ំងេមៃដៃនៃដ1
7 អ្ន កែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ� ំង5 ្រ�មៃដ4រ ួម� ំង
េមៃដៃនៃដ1
8 អ្ន កែដល�ន�ត់េជើង1�ប់
ពីស�្លក់លីស្រហ្វ ង់
9 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្លក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ងេលើ1
េហើយប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការេធ្វ ើ
ចល�
10 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្លក់ខូចេ�អវៈយវៈ�េ្រកាម
1 េហើយប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការ
េធ្វ ើចល�
11 អ្ន កែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មេជើង� ំងសង�ង� ំង
អស់
12 អ្ន កែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់ធ្ងន់ធ្ងរេលើរ ូប�ង�ង
េ្រ�
13 អ្ន កែដល�ន�ត់ពង�្វស
� ំងសង�ង

កំ រ ិតទី9

20

កំ រ ិតពិការ�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

កំ រ ិតពិការ ខ្ល ឹម�រៃនការ
�ព
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

7-3 អ្ន កែដល�នពិការ�ពៃន
តួ �ទីស រ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ
េហើយការ�រែដល�ចេធ្វ ើ�ន
្រត�វ�នកំ រ ិត�្លំង
8 អ្ន កែដល�នៃដ1�ន�ត់
េមៃដ ឬ្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ
9 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ2
រ ួម� ំងេមៃដ ឬ�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ 3េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1
10 អ្ន កែដល�នេជើង1�ន
�ត់្រ�មេជើង2 រ ួម� ំង្រ�ម
េជើងទី1
11 អ្ន កែដល�នេជើង1�ន
្រ�មេជើង� ំងអស់�ត់តួ�ទី
11-2 អ្ន កែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់ធ្ងន់ធ្ងរេលើរ ូប�ង�ង
េ្រ�
12 អ្ន កែដល�នបន�ល់ពិការ
�ពដល់្រប�ប់បន្ត ពូ ជ

កំ រ ិតទី10

ដូ ច�្នចំនួន
302 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី
11

1 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ព
េមើលៃនែភ្ន ក1 េ�សល់េ្រកាម
0.1
1-2 អ្ន កែដលេមើលេ�មុខេឃើញ
ែបក
2 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុក
ពិការ�ពមុខ�រទំ�រនិង
��
3 អ្ន កែដល�នទទួ លការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្ម ញេ្រចើន�ង 14 េដើម
3-2 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន
្រតេច�ក� ំងពីរ េ���ន
�ពលំ�ក�្លំងក�ុងការ�្តប់
សំេលងនិ�យធម្ម ��ន
េពល�្លតចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
4 អ្ន កែដល្រតេច�ក1មិន�ច
�្តប់សេម្ល ង�្លំង�នលុះ្រ�ែត
ប៉ះ្រតេច�ក
5 លុបេចញ
6 អ្ន កែដល�នៃដ1�នេមៃដ
ឬ្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ
�ត់បង់តួ�ទី
7 អ្ន កែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរ ួញេលើសពី 3 សង់ទីេម៉្រត
8 អ្ន កែដល�នេជើង1 �ន
�ត់្រ�មេជើងទី1 ឬ ្រ�ម
េជើង4េផ�ងេទ�ត
9 អ្ន កែដល�នពិការ�ព
ធ្ង ន់ធ្ងរដល់តួ�ទីស�្លក់ធំៃន
អវៈយវៈ�ងេលើ1 ចំនួន1ក�ុង
ចំេ�ម3
10 អ្ន កែដល�នពិការ�ព
ធ្ង ន់ធ្ងរដល់តួ�ទីស�្លក់ធំៃន
អវៈយវៈ�ងេ្រកាម1 ចំនួន1
ក�ុងចំេ�ម3

កំ រ ិតទី
12
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ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

ដូ ច�្នចំនួន
233 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉ះ�ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្ន ក� ំងសង�ង
2 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការប៉ះ�ល់
ធ្ង ន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្ន ក
� ំងពីរ
3 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការខូ ច�ត
្រតបកែភ្ន ក1ធ្ង ន់ធ្ងរ
3-2អ្ន កែដល�នទទួ លការេធ្វ ើជំនួស
េធ្ម ញេ្រចើន�ង 10 េដើម
3-3 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន
្រតេច�ក� ំងពីរ កា្លយ�មិន�ច�្ត
ប់សំេលងេខ�យ�នេពល�្លតចំ
�យ�ង 1 ែម៉្រត
4 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន្រតេច�ក1
កា្លយ�មិន�ច�្តប់សំេលងនិ�យ
ធម្ម ��នេពល�្លតចំ�យ�្ងយ
�ង40 សង់ទីេម៉្រត
5 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកឆ្អ ឹងខ្ន ងេវ�ច
6 អ្ន កែដល�នៃដ 1 �ន�ត់
្រ�មចង�ុលៃដ ្រ�មៃដក�
្ដ ល ឬ
្រ�មៃដ�ង
7 លុបេ�ល
8 អ្ន កែដល�នេជើង1�ន�ត់តួ
�ទី្រ�មេជើងេលើសពី2រ ួម� ំង្រ�ម
េជើងទី1
9 អ្ន កែដល�នពិការ�ពតួ �ទីស រ �
�ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�នការប៉ះ
�ល់�្លំងេពលេធ្វ ើការ

ដូ ច�្នចំនួន
156 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉ះ�ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្ន ក1
2 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការប៉ះ�ល់
ធ្ង ន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្ន ក1
3 អ្ន កែដល�នទទួ លការេធ្វ ើជំនួស
េធ្ម ញេ្រចើន�ង 7 េដើម
4 អ្ន កែដល�នខូ ច�តស្ល ឹក
្រតេច�កអស់មួយ�គធំៃន្រតេច�ក
1
5 អ្ន កែដល�នបន�ល់ទុកការេវ�ច
ធ្ង ន់ធ្ងរដល់ ឆ្អ ឹងដងកាំបិត ឆ្អ ឹងេដើម
្រទ�ង ឆ្អ ឹងជំនីរ ឆ្អ ឹង�្លប្របេច�វ ឬ
ឆ្អ ឹង្រត�ក
6 អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់តួ�ទី
ស�្លក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេលើ1 ចំនួន
1ក�ុងចំេ�ម3
7 អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់តួ�ទី
ស�្លក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
ចំនួន1ក�ុងចំេ�ម3
8 អ្ន កែដលបន�ល់ទុកការេវ�ចៃន
ឆ្អ ឹងែវង
8-2 អ្ន កែដល�ន�ត់កូនៃដៃនៃដ
1
9 អ្ន កែដល�នៃដ 1 �ន�ត់តួ
�ទី្រ�មចង�ុលៃដ ្រ�មៃដក�
្ដ ល
ឬ្រ�មៃដ�ង
10 អ្ន កែដល�ន�ត់បង់្រ�មេជើង
ទី2អ្ន កែដល�ន�ត់បង់្រ�មេជើង
ទី2រ ួម� ំង្រ�មេជើងទី2 ឬអ្ន កែដល
�ត់បង់តួ�ទី្រ�មេជើង3េ្រ�ពី
្រ�មេជើងទី3ៃនេជើង1

កំ រ ិតពិការ�ព

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ
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កំ រ ិតពិការ�ព

11 អ្ន កែដល�ត់បង់តួ�ទី
្រ�មេជើងទី1 ឬតួ �ទី្រ�ម
េជើងទី4ៃនេជើង1
12 អ្ន កែដល�នបន�ល់េ�គ
ស�្ញសរៃស្រប�ទ�្លំង�ម
កែន្ល ង
13 លុបេចញ
14 អ្ន កែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់េលើរ ូប�ង�ងេ្រ�

កំ រ ិតទី13

ដូ ច�្នចំនួន
101 ៃថ្ង

1 អ្ន កែដល�នសមត្ថ �ព
េមើលៃនែភ្ន ក1 េ�សល់េ្រកាម
0.6
2 អ្ន កែដល�នែភ្ន ក1�ន
�ពងងឹតមួ យចំេហ�ង េ�យ
�នែផ្ន កេមើលេឃើញតូ ច�ង
មុនឬបន�ល់ទុកការខូ ច�ត
គំេហើញ
2-2 អ្ន កែដលេមើលេឃើញែបក
េ្រ�ពីេមើលចំពីមុខ
3 អ្ន កែដល�នការខូ ច�ត
្រតបកែភ្ន កមួ យែផ្ន ក ឬ�ច់
េ�មែភ្ន ក� ំងពីរ
3-2 អ្ន កែដល�នទទួ លការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្ម ញេ្រចើន�ង 5 េដើម
3-3 អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់
តួ �ទីស រ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ
4 អ្ន កែដល�នកូ នៃដ
�ត់បង់តួ�ទីេលើៃដ1
5 អ្ន កែដល�ន�ត់ឆ្អឹងេមៃដ
មួ យែផ្ន កៃនៃដ1
6 លុបេចញ
7 លុបេចញ
8 អ្ន កែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរ ួញេលើសពី 1 សង់ទីេម៉្រត
9 អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មេជើង
1ឬ2�ប់�ប់ពី្រ�មេជើងទី3ៃន
េជើង1

ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថ ម្ភ

ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

កំ រ ិតទី13

10 អ្ន កែដល�ន្រ�មេជើងទី2
�ត់បង់តួ�ទី អ្ន កែដល�ន
្រ�មេជើង2បត់បង់តួ�ទីរ ួម
� ំង្រ�មទី2 ឬ អ្ន កែដល�ន
្រ�មេជើង3�ត់បង់តួ�ទី�ប់
ពី្រ�មទី3 េលើេជើង�1

កំ រ ិតទី14

1 អ្ន កែដល�នការខូ ច�ត
្រតបកែភ្ន កមួ យែផ្ន ក ឬ�ច់
េ�មែភ្ន កឆកេលើែភ្ន ក1
2 អ្ន កែដល�នទទួ លការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្ម ញេ្រចើន�ង 3 េដើម
2-2 អ្ន កែដលសមត្ថ �ពលឺៃន
្រតេច�ក1 កា្លយ�មិន�ច�្ត
ប់សំេលង�្លំង�នេពល�្លតចំ
�យ�្ងយ�ង 1 ែម៉្រត
3 អ្ន កែដលបន�ល់�្នម�្រកក់
ទំហំប៉ុន�តៃដេ�កែន្ល ង
េមើលេឃើញៃនអវៈយវៈ�ងេលើ
4 អ្ន កែដលបន�ល់�្នម�្រកក់
ទំហំប៉ុន�តៃដេ�កែន្ល ង
េមើលេឃើញៃនអវៈយវៈ�ង
េ្រកាម
5 លុបេចញ
6 អ្ន កែដល�ន្រ�មៃដេ្រ�ពី
េមៃដ�ន�ត់ឆ្អឹង្រ�មៃដមួ
ែផ្ន កេលើៃដ1ចំេហ�ង
7 អ្ន កែដលស�្លក់្រ�មៃដ�ង
ចុងេ្រ�ពីេមៃដ ែលងបត់�ន
េលើៃដ1ចំេហ�ង
8 អ្ន កែដល�ន្រ�មេជើង1ឬ2
�ន�ត់បង់តួ�ទី�ប់ពី
្រ�មទី3 េលើេជើង�1
9 អ្ន កែដល�នបន�ល់េ�គ
ស�្ញសរៃស្រប�ទ�មកែន្ល ង
10 លុបេចញ

ដូ ច�្នចំនួន
56 ៃថ្ង

េផ�ងៗ
1 រេប�ប�ស់សមត្ថ �ពែភ្ន ក េធ្វ ើេឡើង�ម��ង�ស់សមត្ថ �ព�សកល។ ចំេ�ះអ្ន កែដលមិន�ច
េ�្តតពន្ល ឺឲ�្រត�វចំេរ�ទីន�ន គឺ�ស់សមត្ថ �ពែភ្ន កែកត្រម�វ។
2 “អ្ន កែដល�ន�ត់្រ�មៃដ" �នន័យ� “គឺអ្នកែដល�ន�ត់េលើសពីស�្លក់្រ�មៃដចំេ�ះេម
ៃដ េលើសពីស�្លក់ក�
្ត ល្រ�មៃដចំេ�ះ្រ�មៃដេផ�ង“។
3 “អ្ន កែដល�ន្រ�មៃដ�ត់បង់តួ�ទី" គឺ “អ្ន កែដល�ន�ត់ឆ្អឹងចុង្រ�មៃដេលើសពី
�ក់ក�
្ដ ល" ឬ “អ្ន កែដល�នការប៉ះ�ល់ដល់ចល� ស�្លក់គល់្រ�មៃដឬស�្លក់ក�
្ដ ល្រ�ម
ៃដ(ស�្លក់ចុង្រ�មៃដចំេ�ះេមៃដ)"
4 “អ្ន កែដល�ត់្រ�មេជើង" គឺអ្នកែដល�ន�ត់្រ�មេជើងេ�ះ� ំងអស់។
5 “អ្ន កែដល�ន្រ�មេជើង�ត់តួ�ទី" គឺ “អ្ន កែដល�ន�ត់ឆ្អឹងចុង្រ�មេមេជើងេលើសពី
�ក់ក�
្ដ ល ឬអ្ន កែដល�ន�ត់េលើសពីស�្លក់ចុង្រ�មេជើងចំេ�ះេជើងេផ�ង" ឬ “អ្ន កែដល�ន
ការប៉ះ�ល់ដល់ចល� ស�្លក់គល់្រ�មេជើង ឬស�្លក់ក�
្ដ ល្រ�មេជើង(ស�្លក់ចុង្រ�មេជើង
ចំេ�ះេមេជើង)“។
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េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់�មុន
�ចទទួ ល�ន េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម េបើក�្តច់�មុន�នែត1ដង

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
ចំនួនទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍េបើក�្តច់�មុន ្រត�វ�នកំណត់�មកំ រ ិតៃនពិការ�ព
�ចេ្រជើសេរ �សជំេ រ �សែដល្រ��្នចង់�ន។ េ�េពលែដល្រ�ក់េបើក�្តច់�មុន្រត�វ�ន
បង់ េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម នឹង្រត�វ�នបញ�ប់រហូ តដល់ចំនួនសរុបៃន
្រ�ក់្រប�ំែខ(ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលហួ សពី�្នំទ1
ី នឹង្រត�វ�ត់េចញេ�យអ្រ�ការ្រ�ក់កំណត់
េ�យច�ប់) �នចំនួនេស្ម ើនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់េបើក�្តច់�មុន។
កំ រ ិត
ពិការ�ព

ចំនួនទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍េបើក�្តច់�មុន

កំ រ ិតទី1

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល
�្ឋន�ៃថ្ង

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន
1,200ៃថ្ង ចំនួន1,340ៃថ្ង

កំ រ ិតទី2

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន
1,190ៃថ្ង

កំ រ ិតទី3

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន
1,050ៃថ្ង

កំ រ ិតទី4

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន920ៃថ្ង

កំ រ ិតទី5

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន790ៃថ្ង

កំ រ ិតទី6

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន670ៃថ្ង

កំ រ ិតទី7

〃

ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន560ៃថ្ង

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
�ទូ េ�េ�េពលេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ពិការ�ព សូ ម�ក់”�ក�េស្ន ើរសុំេ�ធន៍
និវត្ត ន៍សំណងពិការ�ព�េដើម ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យកែន្ល ង ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពេបើក�្តច់�មុន”(ទ្រមង់េស្ន ើរសុំេ�ធន៍និវត្ត ន៍
េលខ 10) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ ប៉ុែន្ត េបើសិន�ក�ុង
កំឡ
ុ ងេពល1�្នំប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដល�នទទួ លការជូ នដំណឹងអំពីការសំេរចផ្ត ល់្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍ េ�ះបី��នទទួ លេ�ធន៍និវត្ត ន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមរ ួចេហើយក៏េ�យ ក៏
�ចេស្ន ើរសុំ�នែដរ។ ក�ុងករណីេនះ �ចេស្ន ើសុំ�នក�ុងចេ�្លះ គណ�េ�យយកទឹក្រ�ក់
ខ្ព ស់បំផុតសំ�ប់កំ រ ិតពិការ�ពនិមួយៗ ដកចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃនេ�ធន៍និវត្ត ន៍ែដល
្រត�វ�នបង់រ ួចេហើយ។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់�មុន �ប់�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង
ែដលជំងឺ�ន� េបើរយៈេពល 2�្នំ�នកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរ
សុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន
ក�ុងករណីែដល េ�េពលអ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម
�ន�្លប់ ទឹក្រ�ក់សរុបែដល�នបង់ស្រ�ប់ េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម
និងេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ �នចំនួនតិច�ងចំនួនែដល
្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់កំ រ ិតពិការ�ពនិមួយៗេ�ះ េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�
េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ននឹង្រត�វ�នផ្ត ល់។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន គឺ�នមកពី
ទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់កំ រ ិតពិការ�ពនិមួយៗ ដកទឹក្រ�ក់សរុបែដល
�នបង់ស្រ�ប់ េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់។ ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពពិេសស ក៏�ន្របព័ន្ធេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្នដូ ចេ�ធន៍
និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមែដរ។
កំ រ ិតពិការ
�ព
កំ រ ិតទី1

េ�ធន៍នវិ ត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម
េបើក�្តច់ស្រ�ប់ចន
ំ ួ នខុស�្ន

្រ�ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត នព
៍ កា
ិ រ�ពេបើក�្តច់ស្រ�ប់
ចំនួនខុស�្ន

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង
x

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង x

1,340 ៃថ្ង

1,340 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី2

〃

1,190 ៃថ្ង

〃

1,190 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី3

〃

1,050 ៃថ្ង

〃

1,050 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី4

〃

920 ៃថ្ង

〃

920 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី5

〃

790 ៃថ្ង

〃

790 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី6

〃

670 ៃថ្ង

〃

670 ៃថ្ង

កំ រ ិតទី7

〃

560 ៃថ្ង

〃

560 ៃថ្ង

 ្រគ� �រែដល�ចទទួ លេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់
ចំនួនខុស�្ន
្រគ� �រែដល�ចទទួ លេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួន
ខុស�្នគឺ្រគ� �រដូ ច�នក�ុង (1) ឬ (2) �ទិ�ពគឺ�មលំ�ប់ពី (1) េ� (2) [ក�ុង
ចំេ�ម្រគ� �រគឺ�មលំ�ប់ (1) (2)]។
(1)អ្ន កែដល�នជីវ�ព�មួ យ�្នេ�េពលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់ �នដូ ច� ប្ត ី្របពន្ធ [រ ួម
� ំងប្ត ី្របពន្ធ ែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនង
ដូ ចប្ត ី្របពន្ធ ។ ចំេ�ះ (2) ក៏ដូច�្ន] កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត
(2)ប្ត ី្របពន្ធ កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត ែដលមិន�នក�ុង (1)

24

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំេ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណងពិការ�ពេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន ឬ
េ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្នស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយ
កែន្ល ង ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍ពិការ�ពេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន (ទ្រមង់ទ2
ី ៃនេលខ 37)
េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ សូ ម�្ជប់ឯក�រ�ងេ្រកាម
�មួ យ�ក�េស្ន ើរសុំ។
 ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់្រត�វ�ក់
ករណី

ឯក�រ�្ជប់

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជប់

ឯក�រែដលអ្ន កប�្ជក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ្ន កេស្ន ើ
រសុំនង
ិ អ្ន កេធ្វ កា
ើ រ ដូ ច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�
នុេ�ល�្ឋន េស�វេ�្រគ� �រ ។ល។

ក�ុងករណីែដលមិន�នចុះបញ្ជ �
ី �ហ៍ព�
ិ ហ៍
�មួ យអ្ន កេធ្វ កា
ើ រែដល�្លប់ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�ន
ទំ�ក់ទំនងដូ ចប្ត ី្របពន្ធ

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

ក�ុងករណីែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្ន ក
េធ្វ ើការែដល�ន�្លប់

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

*េ្រ�ពីេនះក�ុងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថ មក៏�ន។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្តច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន �ប់�ប់ពីៃថ្ង
ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្នក់�ន�្លប់ េបើរយៈេពល 5�្នំ�នកន្ល ងផុតេ�នឹង
ហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)្រគ� �រ�េដើម ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�
សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)
េ�េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�ន�្លប់ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មក
ពីេធ្វ ើការេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)្រគ� �រ�េដើម នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់េ�េ�
យ្រគ� �រ។ េហើយ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�
សព) នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់េ�យអ្ន កែដលេធ្វ ើបុណ�សព។
េ�ក�ុង្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)្រគ� �រ�េដើម �ន2្របេភទគឺ “្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍
(សំណង)្រគ� �រ�េដើម” និង “្រ�ក់េបើក�្តច់ (សំណង)្រគ� �រ�េដើម”។

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់េ�េ�យអ្ន ក(�នសិទ្ធិទទួ ល)�ទិ
�ពបំផុត ក�ុងចំេ�ម្រគ� �រែដល�នលក្ខ ណៈសម�ត្ត ិទទួ ល(អ្ន ក�នលក្ខ ណៈសម�ត្ត ិទទួ ល)។

អ្ន ក�នលក្ខ ណៈសម�ត្ត ិទទួ ល
អ្ន កែដល�នលក្ខ ណសម�ត្ត ិទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម គឺអ្នកែដល្រទ្រទង់
ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់�ត់ េ�េពលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់ �នប្ត ី្របពន្ធ កូ ន ឪពុក�្តយ �យ�
បងប� �នបេង្ក ើត។ ប៉ុែន្ត ្រគ� �រេ្រ�ពី្របពន្ធ ខណៈែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់េ�យេ្រ�ះ�្នក់ការ�រ ្រត�វ
ែត�មនុស��ស់ឬេក្ម ងដល់កំ រ ិតមួ យ ឬ�មនុស�ពិការក�ុងកំ រ ិតមួ យ។
“្រទ្រទង់ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ េ�េពលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់” មិន�នន័យ�្រទ្រទង់
ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ� ំងអស់ឬមួ យ�គធំេទ េបើចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ�ន
្រទ្រទង់ជីវ�ពមួ យែផ្ន កតូ ចក៏�ន ដូ ច�ក�ុងករណី”េធ្វ ើការ� ំងអស់�្ន” ក៏ចូលក�ុងន័យេនះែដរ។
លំ�ប់ៃនអ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ លគឺដូច�ងេ្រកាម
① ្របពន្ធ ឬប្ត ី�ន�យុេលើស60�្នំ ឬ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ
② កូ នែដល�ន�យុតច
ិ �ង18�្នឬ
ំ ដល់េហើយប៉ុែន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិត
មួ យ
③ ឪពុក�្តយែដល�ន�យុេលើសពី60�្នំ ឬ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ
④ េ�ែដល�ន�យុតច
ិ �ង18�្នឬ
ំ ដល់េហើយប៉ែុ ន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិត
មួ យ
⑤ �យ�ែដល�ន�យុេលើសពី60�្នំ ឬ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ
⑥ បងប� �នែដល�ន�យុតច
ិ �ង18�្នឬ
ំ ដល់េហើយប៉ែុ ន្ត មិន�ន់ដល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពិការ�ពក�ុង
កំ រ ិតមួ យ
⑦ ប្ត ីែដល�ន�យុេលើស55�្នំ តិច�ង60�្នំ
⑧ ឪពុក�្តយែដល�ន�យុេលើស55�្នំ តិច�ង60�្នំ
⑨ �យ�ែដល�ន�យុេលើស55�្នំ តិច�ង60�្នំ
⑩ បងប� �នែដល�ន�យុេលើស55�្នំ តិច�ង60�្នំ
* ពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ គឺពកា
ិ រ�ពេលើខ� �ន្រ�ណេលើសពីកំ រ ិតទី5ៃន��ងកំ រ ិតពិការ�ព
ី �ហ៍ព�
ិ ហ៍ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនង
* ក�ុងករណីប្តី្របពន្ធ គឺរ ួម� ំងអ្ន កែដលមិន�នចុះបញ្ជ �
ដូ ចប្ត ី្របពន្ធ ។ េហើយចំេ�ះ�រកែដលេ�ក�ុងៃផ្ទ េពលអ្ន កេធ្វ កា
ើ រ�្លប់ នឹង�នលក្ខ ណសម�ត្ត ិទទួ ល
ប�្ទប់ពីេកើតមក។
* េ�េពលែដលអ្ន ក�ន�ទិ�ពបំផុត �ត់សិទ្ធិទទួ លេ�យ�រ�្លប់ឬេរ�បការម្ត ងេទ�តេ�ះ អ្ន កែដល
�ន�ទិ�ពប�្ទប់នង
ឹ កា្លយ�អ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល។
* ប្ត ី ឪពុក�្តយ �យ� បងប� �ន ែដល�ន�យុេលើស55�្នំ តិច�ង60�្នំក�ុង ⑦～ ⑩ េ�ះ�នសិទ្ធិ
ទទួ លេ�ធន៍នវិ ត្ត ន៍ ក៏្រត�វ�ន�្អករហូ តដល់�យុ 60�្នំ។
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ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ្រគ� �រពិេសស ្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍្រគ� �រពិេសសនឹង្រត�វ�នផ្ត ល់�មចំនួនស�ជិក្រគ� �រ។ល។ េ�េពលែដលអ្ន ក
�នសិទ្ធិទទួ ល�នចំនួនេលើសពី2�ក់េ�ះ អ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ លនឹងទទួ ល�ន ចំនួនទឹក
្រ�ក់េ�យការែចកេស្ម ើ�្ន។
ចំនួនស�ជិក
្រគ� �រ

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម

1 �ក់

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 153ៃថ្ង
(ប៉ុែន្ត ក�ុងករណី ែដល្រគ� �រ�្របពន្ធ �យុ 55
�្នំេឡើង ឬ�្របពន្ធ �នពិការ�ព ទទួ ល
�នចំនួន 175ៃថ្ង ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន
�ៃថ្ង )

2 �ក់

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 201ៃថ្ង

3 �ក់
េលើសពី 4 �ក់

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ្រគ� �រ
ពិេសស(េបើក�្តច់)

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រពិេសស
្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចន
ំ ួ ន 153ៃថ្ង
(ប៉ុែន្ត ក�ុងករណី ែដល្រគ� �រ�្របពន្ធ �យុ
55 �្នំេឡើង ឬ�្របពន្ធ �នពិការ�ព ទទួ ល
�នចំនួន 175ៃថ្ង ៃន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន
�ៃថ្ង )

300មុឺនេយ៉ន

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 223ៃថ្ង

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចន
ំ ួ ន 201ៃថ្ង
្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចន
ំ ួ ន 223ៃថ្ង

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 245ៃថ្ង

្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចន
ំ ួ ន 245ៃថ្ង

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត នស
៍ ណ
ំ ង្រគ� �រ/ ្រ�ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត ន្រ៍ គ� �រស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ កា
ើ រេលើសពីមួយកែន្ល ង(ទ្រមង់េលខ 12) ឬ�ក�េស្ន ើរសុ្រំ �ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត ន្រ៍ គ� �រ
(ទ្រមង់ទ8
ី ៃនេលខ16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កច
ិ ្ច ។ ចំេ�ះការ
េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពេិ សស �ទូ េ�្រត�វេធ្វ ើដំ�ល�្ន�មួ យការេស្ន ើរសុ្រំ �ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)
្រគ� �រ�េដើម។ ទ្រមង់គដ
ឺ ូ ច�្ន�មួ យ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង្រគ� �រ)�េដើម។

 ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់េ�េពល�ក់
*េ្រ�ពីេនះ ក�ុងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថ មក៏�ន។
ករណី

ឯក�រ�្ជប់
ឯក�រប�្ជក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជក់ៃថ្ង ែខ
�្នំមរណ�ព ដូ ច�លិខិតប�្ជក់ការ�្លប់ លិខិតប�្ជក់ការពិនត
ិ �សព
រ�យការណ៍ វ ិនិច្ឆយ
័ មរណ�ព ឬលិខិតប�្ជក់ចំណុច� ំងេនះ។ល។
ឯក�រែដល�ចប�្ជក់ទ�
ំ ក់ទន
ំ ងរ�ងអ្ន កេស្ន រើ សុំនង
ិ អ្ន កេធ្វ ើការ
ែដល�ន�្លប់ ដូ ច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�ល�្ឋន េស�វេ�
្រគ� �រ ។ល។

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជប់

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់� ជីវ�ពរបស់អ្នកេស្ន ើរសុន
ំ ង
ិ អ្ន ក�នលក្ខ ណ
សម�ត្ត ិទទួ លេផ�ងេទ�ត ្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ កា
ើ រ
ែដល�ន�្លប់
េ�េពលែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំឬអ្ន ក�នសិទ្ធទ
ិ ទួ លេផ�ងេទ�ត មិន�ន
ចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍�មួ យអ្ន កេធ្វ ើការែដល�្លប់ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង
�នទំ�ក់ទំនងដូ ចប្ត ី្របពន្ធ

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

េ�េពលែដលក�ុងចំេ�មអ្ន កេស្ន ើរសុំនង
ិ អ្ន ក�នលក្ខ ណសម�ត្ត ិ
ទទួ លេផ�ងេទ�ត �នអ្ន កកា្លយ�អ្ន ក�នលក្ខ ណសម�ត្ត ទ
ិ ទួ ល
េ�យ�រ�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់� �នពិការ�ពេ�ះ�ំងពីេពលអ្ន កេធ្វ ើការ
�ន�្លប់ ដូ ច�សំបុ្រតេពទ�។ល។

េ�េពលែដលក�ុងចំេ�មអ្ន ក�នលក្ខ ណសម�ត្ត ទ
ិ ទួ ល �នអ្ន ក
ែដល�នជីវ�ព�មួ យអ្ន កេស្ន ើរសុំ

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

ក�ុងករណីែដល្របពន្ធ �នពិការ�ព

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់� �នពិការ�ពេ្រកាយការ�្លប់របស់អ្នកេធ្វ ើ
ការ និងប�្ជក់ពីការ�ប់េផ្ត ើមនិងបញ្ជ ប់ៃនពិការ�ពេ�ះ ដូ ច�
សំបុ្រតេពទ�។ល។

ក�ុងករណីែដល�នទទួ ល ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត នស
៍ ង្គ មកិច្ច្រគ� �រ
៍ ូ ល�្ឋន្រគ� �រ ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន្រ៍ ស្ត េី ម�៉យ
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត នម
ស្រ�ប់មូលេហតុែតមួ យ

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់ទក
ឹ ្រ�ក់ផ្តល់

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម គឺ�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដលអ្ន ក�នេ្រ�ះ
�្នក់�ន�្លប់5�្នំ េបើកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត
សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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្រ�ក់េបើក�្តច់(សំណង)្រគ� �រ�េដើម
(1) ករណីែដល ្រ�ក់េបើក�្តច់(សំណង)្រគ� �រ�េដើម្រត�វ�នផ្តល់
ក�ុងករណី�មួ យដូ ច�ងេ្រកាម នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់។
① ក�ុងករណី�្មន្រគ� �រទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍(សំណង)្រគ� �រ�េដើមេ�េពលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់
② ក�ុងករណីអ្នក�នសិទ្ធិទទួ លដល់�ទិ�ពចុងេ្រកាយ�ន�ត់សិទ្ធិ� ំងអស់ េហើយ្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍�េដើមែដល�នផ្ត ល់េ�យអ្ន កទទួ លែដល�្រគ� �រសរុប� ំងអស់ បូ ក�មួ យនឹង
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើមេបើក�្តច់�មុន(P30) តិច�ង្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង

(2) អ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល
អ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល ្រ�ក់េបើក�្តច់ (សំណង)្រគ� �រ�េដើម គឺអ្នក�ន�ទិ�ពបំផុតក�ុង
ចំេ�មអ្ន ក�ងេ្រកាម(ចំេ�ះ ② ③ គឺ កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� �មលំ�ប់)
េហើយក�ុងករណីែដលអ្ន ក�នេលខេរ�ងដូ ច�្នេលើសពី 2 �ក់េ�ះ គឺ�នសិទ្ធិទទួ ល
� ំងអស់។
① ប្ត ី្របពន្ធ
② កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� ែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្ន កេធ្វ ើការេ�េពល�ត់�្លប់
③ កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� េផ�ងេទ�ត
④ បងប� �ន

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
ក�ុងករណី ① ៃន (1) �ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់។ េលើសពីេនះ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
្រគ� �រពិេសស300មុឺនេយ៉ននឹង្រត�វ�នផ្ត ល់ េហើយ្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន
1,000ៃថ្ង នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់ ក�ុង�ម�្រ�ក់េបើក�្តច់ពិេសសស្រ�ប់្រគ� �រ។

ក�ុងករណី ② ៃន (1) �ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ដកចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍
(សំណង)្រគ� �រ�េដើម នឹង្រត�វ�នផ្ត ល់។
េ�េពលែដល ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រពិេសស ែដល�នផ្ត ល់េ�យ
្រគ� �រែដល�នសិទ្ធិទទួ ល� ំងអស់តិច�ង ្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 1,000
ៃថ្ង េ�ះ ទឹក្រ�ក់ខុស�្នរ�ង ្រ�ក់គណ�មូ ល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 1,000 ៃថ្ង និងចំនួន
សរុបេ�ះនឹង្រត�វ�នផ្ត ល់។(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ្រគ� �រពិេសសនឹងមិន្រត�វ�នផ្ត ល់)
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ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់សំណង្រគ� �រ / ្រ�ក់េបើក�្តច់្រគ� �រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 15) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់ស្រ�ប់្រគ� �រ
(ទ្រមង់ទ9
ី ៃនេលខ16) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ ចំេ�ះ
ការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិេសស �ទូ េ�្រត�វេធ្វ ើដំ�ល�្ន�មួ យការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់
(សំណង)្រគ� �រ�េដើម។ ទ្រមង់គឺដូច�្ន�មួ យ ្រ�ក់េបើក�្តច់ (សំណង)្រគ� �រ�េដើម។
 ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់េ�េពល�ក់
ករណី

ឯក�រ�្ជប់

ក�ុងករណីែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍�មួ យអ្ន កេធ្វ ើ
ការែដល�្លប់ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនងដូ ចប្ត ី្របពន្ធ

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

ក�ុងករណីែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្ន កេធ្វ ើការែដល
�ន�្លប់

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

ក�ុងករណីែដលេ�េពលែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�ន�្លប់
�្មនស�ជិ្រគ� �រ��ចទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង
្រគ� �រ�េដើម�ន

ក�ុងករណីែដល េ�េពលែដលអ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល� ំងអស់ដល់
េលខេរ�ងចុងេ្រកាយ�ន�ត់សិទ្ធិ េហើយ្រ�ក់្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍សរុបែដល�នផ្ត ល់េ�យអ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ លនិង្រ�ក់
េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើមេបើក�្តច់�មុន �ន
ចំនួនតិច�ង ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង

ក.ឯក�រប�្ជក់ការពិតអំពីមរណ�ព
របស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជក់ៃថ្ង ែខ�្នំ
មរណ�ព ដូ ច�លិខិតប�្ជក់ការ�្លប់
លិខិតប�្ជក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍
វ ិនិច្ឆ័យមរណ�ព ឬលិខិតប�្ជក់ចំណុច
� ំងេនះ។ល។
ខ.ឯក�រែដល�ចប�្ជក់ទំ�ក់ទំនង
រ�ងអ្ន កេស្ន ើរសុំនិងអ្ន កេធ្វ ើការែដល�ន
�្លប់ ដូ ច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុ
េ�ល�្ឋន េស�វេ�្រគ� �រ ។ល។

ឯក�រក�ុង ខ �ងេលើ

*េ្រ�ពីេនះ ក�ុងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថ មក៏�ន។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះ្រ�ក់េបើក�្តច់ (សំណង)្រគ� �រ�េដើម ដូ ច ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម
គឺ�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដលអ្ន ក�នេ្រ�ះ�្នក់�ន�្លប់5�្នំ េបើកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាល
កំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រេបើក�្តច់�មុន�េដើម
�ចទទួ ល�ន ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រក� �រេបើក�្តច់�មុន�េដើម�នែត
1ដង។ េហើយអ្ន កែដល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រត�វ�ន�្អកេ�យ�រ�យុតិច ក៏�ចទទួ ល
្រ�ក់េបើក�្តច់�មុន�នែដរ។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថ ម្ភ
្រ�ក់េបើក�្តច់�មុន �ចេ្រជើសេរ �ស�នក�ុងចំេ�ម ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ�ៃថ្ង ចំនួន200ៃថ្ង
ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1000ៃថ្ង �មការចង់�ន។ េ�េពលែដល
្រ�ក់េបើក�្តច់�មុន្រត�វ�នបង់ េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម នឹង្រត�វ�ន
បញ�ប់រហូ តដល់ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់្រប�ំែខ(ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលហួ សពី�្នំទី1នឹង្រត�វ�ត់
េចញេ�យអ្រ�ការ្រ�ក់កំណត់េ�យច�ប់) �នចំនួនេស្ម ើនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់េបើក�្តច់
�មុន។

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
�ទូ េ�េ�េពលេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)្រគ� �រ�េដើម សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំេ�ធន៍
និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង
ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រេបើក�្តច់�មុន(ទ្រមង់េស្ន ើរសុំេ�ធន៍និវត្ត ន៍ េលខ 1) េ�្រប�ន
ការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ ប៉ុែន្ត េបើសិន�ក�ុងកំឡ
ុ ងេពល1�្នំ
ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដល�នទទួ លការជូ នដំណឹងអំពីការសំេរចផ្ត ល់្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍ េ�ះបី�
�នទទួ លេ�ធន៍និវត្ត ន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមរ ួចេហើយក៏េ�យ ក៏�ចេស្ន ើរសុំ�ន
ែដរ។ ក�ុងករណីេនះ �ចេស្ន ើសុំ�នក�ុងចេ�្លះ គណ�េ�យយក្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�
ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ដកចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃនេ�ធន៍និវត្ត ន៍ែដល្រត�វ�នបង់រ ួចេហើយ។

ការហួ សកាលកំណត់
ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើមេបើក�្តច់�មុន �ប់�ប់ពីៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង
ែដលអ្ន កេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្នក់�ន�្លប់ េបើរយៈេពល2�្នំ�នកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាល
កំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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េ�េពលអ្ន ក�នសិទ្ធទ
ិ ទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត ន(៍ សំណង)
្រគ� �រ�េដើម �ន�្លស់ប�រ(ផ្ត
� ល់េ�យអ្ន កេផ�ង)
េ�េពលអ្ន ក�នសិទ្ធិទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)្រគ� �រ�េដើម ែលង�ចទទួ ល
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍េ�យ�រមូ លេហតុដូច�ងេ្រកាម ្រគ� �រែដល�នសិទ្ធិប�្ទប់ក�ុង
ការទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍ �ចទទួ លការផ្ត ល់�ន។
(1) េ�េពល�្លប់
(2) េរ�បការ (រ ួម� ំងករណីមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍ ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់
ទំនងដូ ចប្ត ី្របពន្ធ )
(3) កា្លយ�កូ នចិញ្ចឹមរបស់អ្នកេផ�ងែដលមិន�ប់�ច់�ម (រ ួម� ំងករណីមិន�នចុះ
បញ្ជ ី ប៉ុែន្ត �ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនង�កូ នចិញ្ចឹម)
(4) ែលង�នទំ�ក់ទំនង�មួ យអ្ន កេធ្វ ើការែដល��្លប់េ�យ�រការែលងលះ
(5) ចំេ�ះកូ ន េ� បងប� �នបេង្ក ើត ៃថ្ង 31ែខ3ដំបូងេ្រកាយដល់�យុ18�្នំ �ន�នមក
ដល់(េលើកែលងករណីែដល�នពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ�ំងពីេពលអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់)
(6) ចំេ�ះ ប្ត ី កូ ន ឪពុក�្តយ េ� �យ� បងប� �នែដល�នពីការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ
េ�េពលែដលមួ លេហតុេ�ះ�ន�ត់េ�វ ិញ

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ/្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង / ឬ�ក�េស្ន ើរសុំប�រអ្ន
� កទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍
្រគ� �រទ្រមង់េលខ 13) េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។ ការេស្ន ើ
សុំ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រពិេសស �ទូ េ�្រត�វេធ្វ ើេ�េពលដំ�ល�្ននឹងការេស្ន ើរសុំប�រ�
អ្ន កទទួ ល។ទ្រមង់ដូច�្ននឹង�ក�េស្ន ើរសុំប�រអ្ន
� កទទួ ល។
ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់េ�េពល�ក់
ករណី

ឯក�រ�្ជប់

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជប់

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ្ន កេស្ន ើរសុំ
ឬអ្ន ក�នជីវ�ព�មួ យអ្ន កេស្ន ើរសុំ និងអ្ន កេធ្វ ើការ
ែដល�ន�្លប់ ដូ ច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�ល
�្ឋន េស�វេ�្រគ� �រ ។ល។

េ�េពលែដលក�ុងចំេ�មអ្ន កេស្ន ើរសុំនិងអ្ន ក�ន
លក្ខ ណសម�ត្ត ិទទួ លេផ�ងេទ�ត �នអ្ន កកា្លយ�អ្ន ក
�នលក្ខ ណសម�ត្ត ិទទួ លេ�យ�រ�នពិការ�ព
ក�ុងកំ រ ិតមួ យ

ឯក�រែដល�ចប�្ជក់�ម �នពិការ�ពេ�ះ
�ំងពីេពលអ្ន កេធ្វ ើការ�ន�្លប់ ដូ ច�សំបុ្រតេពទ�។
ល។

េ�េពលែដលក�ុងចំេ�មអ្ន កលក្ខ ណសម�ត្ត ិទទួ ល
�នអ្ន កែដល�នជីវ�ព�មួ យអ្ន កេស្ន ើរសុំ

ឯក�រប�្ជក់ការពិតេ�ះ

*េ្រ�ពីេនះ ក�ុងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថ មក៏�ន។
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្រ�ក់េធ្វ ើបុណ��េដើម(្រ�កឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)
អ្ន កែដល�កម្ម វត�ុទទួ ល ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)
មិន�ំ�ច់្រត�វែត�្រគ� �រេទ ប៉ុែន្ត �ទូ េ�គឺ្រគ� �រែដល�កសមក�ុងការេធ្វ ើបុណ�សព។
េហើយក�ុងករណីែដល�្មន្រគ� �រស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព ក�ុងករណីែដល្រក ុមហ៊ុនរបស់អ្នកេធ្វ ើ
ការេធ្វ ើបុណ�សពេ�ះ ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)នឹង
្រត�វផ្ត ល់េ�េ�យ្រក ុមហ៊ុន។

ខ្ល ឹម�រេស្នើរសុំ
្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�កឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) គឺ 315,000េយ៉ន បូ ក
�មួ យ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន 30ៃថ្ង ។ េបើសិនទឹក្រ�ក់េនះតិច�ង្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង 60 េ�ះនឹងទទួ ល�ន្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភមូល�្ឋន�ៃថ្ង ចំនួន60 ៃថ្ង ។

ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
សូ ម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សពឬ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សពស្រ�ប់អ្នក
េធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 16) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�
សព (ទ្រមង់ទ1
ី 0ៃនេលខ 16)េ�្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
 ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់េ�េពល�ក់
ឯក�រប�្ជក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជក់ៃថ្ង ែខ�្នំមរណ�ព
ដូ ច�លិខិតប�្ជក់ការ�្លប់ លិខិតប�្ជក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍ វ ិនិច្ឆ័យមរណ
�ព ឬលិខិតប�្ជក់ចំណុច� ំងេនះ។ល។ ប៉ុែន្ត ក�ុងករណី�ន�្ជប់ េ�េពល�ក់�ក�
េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)្រគ� �រ�េដើម េ�ះមិន�ំ�ច់េទ។
ការហួ សកាលកំណត់
្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�កឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) �ប់�ប់ៃថ្ង ប�្ទប់ពីៃថ្ង ែដល
អ្ន កេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្នក់�ន�្លប់ េបើរយៈេពល 2�្នំ�នកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់
ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ�ំ�េដើម
អ្ន កែដលស្ថ ិតក�ុងកំ រ ិត1ៃនេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)ពិការ�ព�េដើម ឬេ�ធន៍និវត្ត ន៍
(សំណង)របួ សនិងជំងឺ ឬ កំ រ ិតទី2ែដល�នពិការ�ព ផ� វ� ចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គ
ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះេហើយ�ក់ែស្ត ង្រត�វការការែថ� ំេ�ះ �ចទទួ ល្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណង
ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម (ក�ុងករណី េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការ
ែថ� ំ(ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយកែន្ល ង) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
ស្រ�ប់ការែថ� ំ(ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ) �ន។

លក្ខ ខណ្ឌផ្តល់
1 ស្តិតក�ុងលក្ខ ខណ្ឌែដល�ន�្ថន�ពពិការ�ពក�ុងកំ រ ិតមួ យ
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម ែបងែចក��្ថន�ព្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំ
និង�្ថន�ព្រត�វការការែថ� ំ�េរឿយៗ �ម�្ថន�ពៃនពិការ�ព។ �្ថន�ពពិការ�ព
ែដល្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំឬ�េរឿយៗគឺដូច�ងេ្រកាម។
�្ថន�ពពិការ�ព�ក់ែស្ត ងរបស់អ្នកស្ថ ិតក�ុងលក្ខ ខណ្ឌ

ែថ� ំ�្រប�ំ

① អ្ន កែដល�នពិការ�ពផ� វ� ចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�ក់
ែស្ត ង្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំ (កំ រ ិតពិការ�ពកំ រ ិតទី 1 េលខ 3 • 4កំ រ ិតរបួ សឬជំងឺ
កំ រ ិតទី1 េលខ 1 • 2)
②
• អ្ន កែដលងងឹតែភ្ន ក� ំងសង�ង េហើយ�នពិការ�ពកំ រ ិតទី1ឬទី2េ�ង
�មកំ រ ិតពិការ�ពឬកំ រ ិតរបួ សជំងឺ
• អ្ន កែដលអវៈយវៈ�ងេលើ� ំងសង�ងនិងអវៈយវៈ�ងេ្រកាម� ំងសង�ង
�ន�ត់បង់ ឬែលងេ្របើ�ន។ល។
អ្ន កែដល្រត�វការែថ� ំ្រប�ក់្របែហលក�ុង ①

ែថ� ំ�េរឿយ១

① អ្ន កែដល�នពិការ�ពផ� វ� ចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គ ក�ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ្រត�វការ
ការែថ� ំ�េរឿយៗ (កំ រ ិតពិការ�ពកំ រ ិតទី2 េលខ2ៃន2 េលខ3ៃន2 កំ រ ិតរបួ សឬជំងឺ
កំ រ ិតទី2 េលខ 1 • 2)
② អ្ន កែដលស្ថ ិតក�ុងកំ រ ិតទី1ៃន កំ រ ិតពិការ�ព ឬស្ថ ិតក�ុងកំ រ ិតទី1ៃនកំ រ ិតរបួ សជំងឺ
េហើយមិន្រត�វការការែថ� ំ�្រប�ំ

2 �ក់ែស្តងគំពុងទទួ លការែថ�ំ
�ំ�ច់្រត�វែតកំពុងទទួ លេស�ែថ� ំពី្រក ុមហ៊ុនែថ� ំគិតៃថ្ល ឯកជន ្រគ� �រ មិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់�្ន

3 មិនចូ លព��លេ�មន្ទ ីរេពទ�ឬមន្ទ ីរព��ល�មួ យ
4 មិនចូ លកែន្ល ងែថ�ំសុខ�ពមនុស��ស់ ឬមន្ទ ីរ�ំ�រជនពិការ (ែតក�ុងករណីែដល
្រត�វការែថ�ំស្រ�ប់ជីវ�ពធម្ម �) ឬផ្ទះ�នការែថ�ំពិេសស្រ�ប់មនុស��ស់ ឬផ្ទះ
�នការែថ�ំពិេសសស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះបរ�ណូ
ក�ុងករណីែដលចូ លកែន្ល ង� ំងេនះ េគគិត��នទទួ លេស�ពីមជ�មណ្ឌល�ន្រគប់្រ�ន់
េហើយមិនែមន�កម្ម វត�ុៃនការផ្ត ល់េ�យេទ។
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ខ្ល ឹម�រការឧបត្ថ ម្ភ
ទឹក្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើមគឺដូច�ងេ្រកាម (2022.3.1)។

(1) ក�ុងករណីែថ�ំ�្រប�ំ
① ក�ុងករណីមិន�នទទួ លការែថ� ំពី ្រគ� �រ មិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់�្ន គឺៃថ្ល ែដល�ន
ចំ�យេលើការែថ� ំ(េ្រចើនបំផុត 171,650 េយ៉ន)។
② ទទួ លការែថ� ំពី ្រគ� �រ មិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់�្ន េហើយ:
ក ក�ុងករណីមិន�នចំ�យេលើការែថ� ំ េ�ះទទួ ល�នចំនួនេថរគឺ 73,090 េយ៉ន
ខ ក�ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំ ែដល�នទឹក្រ�ក់តិច�ង 73,090 េយ៉ន េ�ះទទួ ល
�ន 73,090 េយ៉ន
គ ក�ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំ ែដល�នទឹក្រ�ក់េ្រចើន�ង 73,090 េយ៉ន េ�ះទទួ ល
�នចំនួនេ�ះ(េ្រចើនបំផុត 171,650 េយ៉ន).

(2) ក�ុងករណីែថ�ំ�េរឿយៗ
① ក�ុងករណីមិន�នទទួ ការែថ� ំពី ្រគ� �រ មិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់�្ន គឺៃថ្ល ែដល�នចំ�យ
េលើការ� ំ(េ្រចើនបំផុត 85,780 េយ៉ន).
② ទទួ លការែថ� ំពី្រគ� �រ មិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់�្ន េហើយ:
ក ក�ុងករណីមិន�នចំ�យេលើការែថ� ំ េ�ះទទួ ល�នចំនួនេថរគឺ 36,500 េយ៉ន
ខ ក�ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំ ែដល�នទឹក្រ�ក់តិច�ង 36,500 េយ៉ន េ�ះនឹង
ទទួ ល�ន 36,500 េយ៉ន
គ ក�ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំ ែដល�នទឹក្រ�ក់េ្រចើន�ង 36,500 េយ៉ន េ�ះទទួ ល
�នចំនួនេ�ះ(េ្រចើនបំផុត 85,780 េយ៉ន).

 ក�ុងករណី�ប់េផ្ត ើមការែថ� ំក�
្ដ លែខ
① ក�ុងករណីចំ�យ្រ�ក់ៃថ្ល ែថ� ំេដើម�ីទទួ លការែថ� ំ េ�ះ�ចទទួ លៃថ្ល ចំ�យេលើ
ការែថ� ំក�ុងចេ�្លះេ្រចើនបំផុត។
② ក�ុងករណីចំ�យ្រ�ក់ៃថ្ល ែថ� ំ េហើយទទួ លការែថ� ំពី្រគ� �រ។ល។ េ�ះេ�ែខេ�ះ
មិន�ចទទួ ល�នេទ។
(ឧ) �ប់េផ្ត ើមទទួ លការែថ� ំពី្រគ� �រ។ល។ េ�ក�
្ត លែខ 10
ចេ�្លះេនះមិនែមន�កម្ម វត�ុៃនការផ្ត ល់េទ។
�ប់េផ្តើម
ទទួ លការែថ� ំ

ែខ10

ទទួ ល�នចំនួនេថរ។
ែខ11

* េ�ក�ុងជួ រ“េស្ន ើរសុំសំ�ប់ែខ�្ន”ំ ៃន�ក�េស្ន ើរសុំ សូ មបំេពញែខ�ប់េផ្ត ើមទទួ លការែថ� ំ(ក�ុងឧ�ហរណ៍
េនះគឺែខ 10)ផង។
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ិ េស្នើរសុំ
នីតិ វធី
េដើម�ីេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម សូ ម�ក់�ក់េស្ន ើរសុំ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភសំណងស្រ�ប់ការែថ� ំ/ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការែថ� ំស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យកែន្ល ង/ ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការែថ� ំ(ទ្រមង់ទ2
ី ៃន2ៃនេលខ16) េ�្រប�ន
ការ ិ�ល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថ កិច្ច។
 ឯក�រ�្ជប់��
ំ ច់េ�េពល�ក់
ករណី

�្ថន�ពពិការ�ព�ក់ែស្ត ងរបស់អ្នកស្ថ ិតក�ុង
លក្ខ ខណ្ឌ

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជប់

សំបុ្រតេពទ�ឬេពទ�េធ្ម ញ

ក�ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំ

ឯក�រប�្ជក់ចំនួនៃថ្ង និងទឹក្រ�ក់ចំ�យេលើការ
ទទួ លការែថ� ំ

*េ្រ�ពីេនះ ក�ុងករណីខ្លះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថ មក៏�ន។

អ្ន កទទួ លេ�ធន៍និវត្ត ន(៍ សំណង)របួ សនិងជំងឺ�េដើម និងអ្ន ក�នពិការ�ពកំ រ ិតទី1
េលខ3 និងេលខ4 ឬកំ រ ិតទី2 េលខ2ៃន2 និងេលខ3ៃន2 មិន�ំ�ច់�្ជប់សំបុ្រតេពទ�េទ។
េហើយេ�េពលេស្ន ើរសុំ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម �ប់ពីេលើកទី2េ�
មិន្រត�វការសំបុ្រតេពទ�េទ។ �ទូ េ�ការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�
េដើម គឺេស្ន ើរសុ1
ំ ែខម្ត ង ប៉ុែន្ត េបើចង់េស្ន ើរសុំស្រ�ប់ 3 ែខម្ត ងក៏�ន

ការហួ សកាលកំណត់
្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ� ំ�េដើម �ប់�ប់ពីៃថ្ង ទ1
ី ប�្ទប់ពីែខ�នទទួ លការ
ែថ� ំ េបើរយៈេពល 2�្នំ�នកន្ល ងផុតេ� នឹងហួ សកាលកំណត់ ែល�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត
សូ ម្រប ុង្របយ័ត្ន។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុំនិមួយៗ

1. �ក�េស្នើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��ល (ទ្រមង់េលខ 5)
2. �ក�េស្នើរសុំការឧបត្ថ ម្ភចំ�យព��ល (ទ្រមង់េលខ 7)
3. �ក�េស្នើរសុកា
ំ រឧបត្ថ ម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក / ការឧបត្ថ ម្ភសណ
ំ ងឈប់
ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 8)
4. �ក�េស្នើរសុំការឧបត្ថ ម្ភសំណងពិការ�ព / ការឧបត្ថ ម្ភពិការ�ព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 10)
5. �ក�េស្នើរសុំ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ / ្រ�ក់េ�ធន៍

និវត្ត ន៍្រគ� �រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ
12)
6. �ក�េស្នើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់សំណង្រគ� �រ / ្រ�ក់េបើក�្តច់្រគ� �រ
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 15)
7. �ក�េស្នើរសុំ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព ឬ ការឧបត្ថ ម្ភេរ�បចំបុណ�សព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 16)
8. �ក�េស្នើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសណ
ំ ងស្រ�ប់ការែថ�ំ / ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
សំណងស្រ�ប់ការែថ�ំស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់ទ2
ី
ៃន2ៃនេលខ 16)
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុកា
ំ រឧបត្ថ ម្ភព��ល(ទ្រមង់េលខ 5)
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ
ទ្រមង់ទ3
ី ៃនេលខ16

ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល
សូ មេស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុន
ជួ យបំេពញ។

បំេពញេ�្មះ�្នំ �្នំែខ
�មេលខេរ�ង។
េ�្មះ�្នំ : Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

េលខ����ប់រងការ�រ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើតអ្ន កេធ្វ ើការ

សូ មបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3”
ចំេ�ះ្រស្ត ី

ៃថ្ង ែខ�្នំ�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

សូ មបំេពញតួ �ទីនិង
េ�្មះរបស់អ្នកែដល�ន
ដឹងការពិតៃនេ្រ�ះ�្នក់
ែដល�នេកើតេឡើង។

េ�្មះ(កា�កាណ)
េ�្មះ
េលខកូ ដតំបន់

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត �ម
�កា��� េ�យទុក
ចេ�្លះចំហ 1 ្របេ�ះ។

�យុ

េ�៉ង�នរបួ សឬេកើតជំងឺ
្រពឹក
�្ងច

�សយ័�្ឋន

តួ �ទី

្របេភទការ�រ

េ�្មះ

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើងៃនេ្រ�ះ�្នក់

① េ�ទី�
② ក�ុង�្ថន�ពដូ ចេម្ត ច
③ េ�េពលេធ្វ ើការ�រអ្វ ី
④ េ�យ�រមូ លេហតុអ្វី
⑤ សូ មប�្ហញេ�យច�ស់�េតើ
�នេ្រ�ះ�្នក់ដូចេម្ត ចេកើត
េឡើង។

* កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក

្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រ
ការ�រ

េ�្មះមន្ទ ីរ
េពទ�

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង

េលខកូ ដតំបន់
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

ទូ រស័ព្ទ

�ស័យ�្ឋន
េ�្មះ

* ក�ុងករណីមន
ិ �ចសុកា
ំ រប�្ជក់ព្រី ក ុម
ហ៊ុន�ន សូ ម្របឹក��មួ យកា រ ិ�ល័យ
ែដល្រត�វ�ក់

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញ
អក�រ 有 េហើយប�្ជក់ចំនួន
កែន្ល ងេធ្វ ើការ។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូ ល
����ប់រងពិេសស។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន រើ សុៃំ ថ្ល ច�
ំ យេលើការព��ល(ទ្រមង់េលខ7 (1) (�ងមុខ))
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ
ទ្រមង់ទ5
ី ៃនេលខ16(1)
ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល សូ ម
េស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុនជួ យបំេពញ។

បំេពញេ�្មះ�្នំ �្នំែខ
�មេលខេរ�ង។

េលខ����ប់រងការ�រ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើតអ្ន កេធ្វ ើការ

សូ មបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3”
ចំេ�ះ្រស្ត ី

េ�្មះ�្នំ : Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

ៃថ្ង ែខ�្នំ�នរបួ សឬ
េកើតជំងឺ

េ�្មះ

�យុ

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត �ម
�កា��� េ�យទុក
ចេ�្លះចំហ 1 ្របេ�ះ។

�សយ័�្ឋន
េលខកូ ដតំបន់

សូ មបំេពញ “1” ចំេ�ះ
គណនីធម្ម �
“3” ចំេ�ះគណនីចរន្ត ។

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ
វត�ុែដលចង់េផ្ទ រចូ ល

្របេភទគណនី

េលខគណនី

េ�្មះ��

េ�្មះគណនី

ចំេ�ះ⑯⑰⑱⑲, និងេ�្មះ
ធ��រ េ�្មះគណនី �ងេឆ្វ ង
សូ មបំេពញែតក�ុងករណីផ្តល់គណនី
ដំបូង ឬប�រគណន
�
ី ែដល�នផ្ត ល់។

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក
* ក�ុងករណីេស្ន ើសុំ�ប់ពីេលើកទី២េ� េហើយ�ន�កេចញពីកែន្ល ងការ�រ មិន្រត�វការ

ប�្ជក់េ�យេវជ្ជ បណ្ឌិត
ឬទន្ត េពទ�

ខ្ល ឹម�រការព��ល

រយៈេពល:ពី�្នំ ែខ ៃថ្ង ទី ដល់ �្នំ ែខ ៃថ្ង ទី ចំនួនៃថ្ង សរុប ចំនួនៃថ្ង ព��ល�ក់ែស្ត ងសរុប

ទី�ំងនិងេ�្មះ
របួ ស/ជំងឺ

ខ�ុំប�្ជក់អំពីបុគ្គល ⑨ �ការពិតគឺដូចែផ្ន ក (イ)、(ロ)、(ハ) និង (ニ)។

កាលបរ ិេច្ឆ ទ

កែន្ល ងបំេពញរបស់�្ថប័ន�ស័យ�្ឋន
េវជ្ជ�្រស្ត
េ�្មះ

ទី�ំងនិងេ�្មះ
របួ ស/ជំងឺ

�្នំ ែខ ៃថ្ង បច�ុប�ន្ន / �នផ�ុក / េផ្ទ រ

ខ្ល ឹម�រការព��ល និង ??? (ដូ ចខ្ល ឹម�រេ��ងេ្រកាយ)

មន្ទ ីរ
េពទ�ឬគ្ល ី
និក

េលខកូ ដតំបន់
ទូ រស័ព្ទ

េវជ្ជបណ្ឌិតទទួ ល
បន�ុក

ៃថ្ល ែថ� ំ
ៃថ្ល ដឹកជញ�ន
�
ៃថ្ល ព��លេ្រ�ពី�ងេលើ
មូ លេហតុមិន�នទទួ លការឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការ
ព��ល

ទឹក្រ�ក់ែដល�ន
ចំ�យេលើការព��ល

េលខកូ ដតំបន់

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េ�្មះ

្រប�នការ ិ�ល័យស្ត ង់�រ
ការ�រ

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

កែន្ល ងបំេពញរបស់
�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត

ទូ រស័ព្ទ

�ស័យ�្ឋន

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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* ក�ុងករណីមន
ិ �ចសុកា
ំ រប�្ជក់ព្រី ក ុម
ហ៊ុន�ន សូ ម្របឹក��មួ យកា រ ិ�ល័យ
ែដល្រត�វ�ក់

គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន រើ សុៃំ ថ្ល ច�
ំ យេលើការព��ល
(ទ្រមង់េលខ7 (1) (�ងេ្រកាយ))
េ�៉ង�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

�ស័យ�្ឋន

តួ �ទី

្រពឹក

សូ មបំេពញតួ �ទីនិងេ�្មះ
របស់អ្នកែដល�នដឹងការ
ពិតៃនេ្រ�ះ�្នក់ែដល�ន
េកើតេឡើង។

េ�្មះ

�្ងច

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើងៃនេ្រ�ះ�្នក់

េ�េលើកទី
មួ យ

េ្រ�េ�៉ង/ ៃថ្ង ស្រ�ក / យប់អ្រ�្រត
x ដង
អ្ន កជំងឺពីេ្រ�
x ដង
បែន្ថ មការ�ម�នបន្ត
x ដង
បែន្ថ មអ្ន កជំងឺពីេ្រ�
x ដង
េ្រ�េ�៉ង
x ដង
ៃថ្ង ស្រ�ក
x ដង
យប់អ្រ�្រត

េ�េលើក
ទីពីរ

ការែណ�ំ
ែថ� ំេ�ផ្ទ ះ
ការែថ� ំ
េពលយប់
សេ្រ�្គះប�្ទន់ / យប់
េ�ផ្ទ ះ
អ្រ�្រត
ពិនិត�ដល់ផ្ទះ
េ្រ�ពីេនះ
�្ន ំ
េលប: �្ន ំ
ការផ្ត ល់
េចញ�្ន ំ
�្ន ំ
េ្របើ�ងេ្រ�: �្ន ំ
េចញ�្ន ំ
ព��ល
ស្ព ឹកនិងស�្លប់េមេ�គ
ៃថ្ល េចញ�្នម
ំ ូ ល�្ឋន
ការ�ក់
�្ន ំ

ក�ុងសរៃសែវ�ន
េ្រ�ពីេនះ

x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
units
x ដង
units
units
x ដង

េ�េលើកទីមួយ
េ�េលើកទីពីរ
ការែណ�ំ
េ្រ�ពីេនះ

េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន

① េ�ទី�
② ក�ុង�្ថន�ពដូ ចេម្ត ច
③ េ�េពលេធ្វ ើការ�រអ្វ ី
④ េ�យ�រមូ លេហតុអ្វី
⑤ សូ មប�្ហញេ�យច�ស់�េតើ
�នេ្រ�ះ�្នក់ដូចេម្ត ចេកើត
េឡើង។

េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន

��រ(មូ ល�្ឋន)
េយ៉ន
ៃថ្ង
េយ៉ន
ៃថ្ង
េយ៉ន
ៃថ្ង
េយ៉ន

សរុបបឋម
សេង្ខ ប

x ដង
ដង
ដង
ដង
ដង
ដង

កែន្ល ងបំេពញរបស់�្ថប័ន
េវជ្ជ�្រស្ត(ស
ូ មបំេពញអំពី
ដង
ខ្ល ឹម�រៃនការព��ល
ដង
ការពិនិត�
�្ន ំ
និ
ង
ទឹ
ក្រ�ក់។)
ដង
េ�គវ ិនិច្ឆ័យរ ូប�ព
ការ
ព��ល
�្ន ំ
េ្របើ�្នស
ំ ្ព ឹកវះកាត់
�្ន ំ

�្ន ំ
េចញេវជ្ជ ប�្ជ

ដង

េ្រ�ពីេនះ
�្ន ំ

ៃថ្ង ចូលមណ្ឌល

�្នក់េ�
ីរេពទ�
មណ្ឌល មន្ទ
/ ? / សេម្ល �
កបំ�ក់

បែន្ថ មៃថ្ល េស�មន្ទ ីរ
េពទ�មូ ល�្ឋន

x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង

ៃថ្ល េស�មន្ទ ីរេពទ��ក់�ក់ / េ្រ�ពីេនះ
សរុប ① + ②
សរុបបឋម

ពិន�ុ ①

េយ៉ន

ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញ
អក�រ 有 េហើយប�្ជក់ចំនួន
កែន្ល ងេធ្វ ើការ។
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សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូ ល
����ប់រងពិេសស។

គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន រើ សុ្រំ �ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�កស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 8)
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់
េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�មក
ពីេធ្វ ើការទ្រមង់ទ6
ី ៃន
េលខ16

ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល សូ ម
េស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុនជួ យបំេពញ។

សូ មបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3”
ចំេ�ះ្រស្ត ី

ៃថ្ងែខ�្នំកំេណើតអ្ន កេធ្វ ើការ

េលខ����ប់រងការ�រ

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត �ម�កា��
� េ�យទុកចេ�្លះចំហ 1 ្របេ�ះ។

បំេពញេ�្មះ�្នំ �្នំែខ
�មេលខេរ�ង។

ៃថ្ង ែខ�្នំ�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

េ�្មះ

េ�្មះ�្នំ : Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

េលខកូ ដតំបន់

សូ មបំេពញកំឡ
ុ ង
េពលែដលមិន�ច
េធ្វ ើការេ�យ�រការ
ព��ល (⑲) និង
ចំនួនៃថ្ង ែដលមិន
�នទទួ លកំៃរ (⑳) ។

�សយ័�្ឋន

អំឡ
ុ ងេពលែដលមិន�ចេធ្វ ើការេ�យសរការព��ល

សូ មបំេពញ “1” ចំេ�ះ
គណនីធម្ម �
“3” ចំេ�ះគណនីចរន្ត ។

្របេភទគណនី

េលខគណនី

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ
វត�ុែដលចង់េផ្ទ រ
ចូ ល

ចំេ�ះ ㉓㉔㉕㉖, និងេ�្មះ
ធ��រ េ�្មះគណនី �ងេឆ្វ ង
សូ មបំេពញែតក�ុងករណីផ្តល់គណនី
ដំបូង ឬប�រគណន
�
ី ែដល�នផ្ត ល់។

េ�្មះ��

េ�្មះគណនី

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក
* ក�ុងករណីេស្ន ើសុំ�ប់ពីេលើកទី២េ� េហើយ�ន�កេចញពីកែន្ល ងការ�រ មិន្រត�វការ

ទី�ំងនិងេ�្មះរបួ ស/ជំងឺ
រយៈេពលព��ល:ពី�្នំ ែខ ៃថ្ង ទី ដល់ �្នំ ែខ ៃថ្ង ទី ចំនួនៃថ្ង សរុប

ការព��លបច�ុប�ន្ន
មូ លេហតុៃនរបួ ស/ ជំងឺ

កាលបរ ិេច្ឆ ទ

ចំនួនៃថ្ង ព��ល�ក់ែស្ត ងសរុប

�សះ / �្លប់ / ប�រ្រគ�
� េពទ� / ឈប់ / បន្ត

រយៈេពលមិន�ចេធ្វ ើការេ�យ�រការព��ល: ចំនួនៃថ្ង

�ប់ពី �្នំ ែខ ៃថ្ង ទី ដល់�្នំ ែខ ៃថ្ង ទី

ទូ រស័ព្ទ

ខ�ុំប�្ជក់�អំពីបុគ្គល⑫� ការពិតគឺដូចែផ្នកពី 28 ដល់ 31

ៃថ្ង ែខ�្នំ

កែន្ល ងបំេពញរបស់
�្ថប័នេវជ្ជ�្រស្ត
�ស័យ�្ឋន

មន្ទ ីរ
េពទ�ឬគ្ល ី
និក

េ�្មះ
េ�្មះេវជ្ជ បណ្ឌិតទទួ លបន�ុក

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�

េលខកូ ដតំបន់

ទូ រស័ព្ទ

�ស័យ�្ឋន

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េ�្មះ

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

កែន្ល ងបំេពញរបស់
�្ថប័នេវជ្ជ �្រស្ត

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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* ក�ុងករណីមន
ិ �ចសុកា
ំ រប�្ជក់ព្រី ក ុមហ៊ន
ុ �ន
សូ ម្របឹក��មួ យការ ិ�ល័យែដល្រត�វ�ក់

សូ មប�្ជក់ឲ�ច�ស់ពីកែន្ល ងែដល
េ្រ�ះ�្នក់េកើតេឡើង ការ�រកំពុង
េធ្វ ើេពលេ�ះ និង�្ថន�ព។ េបើ
(7) និងៃថ្ង ពិនិត�ជំងឺដំបូងនិងៃថ្ង
ែដលេ្រ�ះ�្នក់េកើតេឡើងគឺ�ៃថ្ង
ែតមួ យ សូ មប�្ជក់�េតើអ្នកេ�
មន្ទ ីរេពទ�ក�ុងេ�៉ងេធ្វ ើការែដល
្រត�វ�នកំណត់ឬេទ។ េបើ (7) និង
ៃថ្ង ពិនិត�ជំងឺដំបូងគឺខុស�្ន សូ ម
សរេសរមូ លេហតុ។

សូ មបំេពញែផ្ន កេនះេបើអ្នកទទួ ល
�នេ�ធន៍និវត្ត ន៍ពី្របព័ន្ធ��
��ប់រងេ�ធន៍និវត្ត ន៍សុខុ�ល
�ព�េដើមស្រ�ប់របួ សឬជំងឺ�
េដើមដូ ច�្ន ។

ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញអក�រ 有
េហើយប�្ជក់ចំនួនកែន្ល ងេធ្វ ើការ។
អ្ន ក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទី 8
ស្រ�ប់កែន្ល ងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�ន
ជួ លបេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយេហើយ�នចូ ល
����ប់រងពិេសស។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងពិការ�ព/ ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 10)
សូ មបំេពញ〇េ�
កែន្ល ង “男” ចំេ�ះ
មនុស�្រប ុស េ�កែន្ល ង
“女” ចំេ�ះមនុស�្រសី
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ7
ី ៃនេលខ16

េ�្មះ(កា�កា�)

េ�្មះ

ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល
សូ មេស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុន
ជួ យបំេពញ។

ៃថ្ងែខ�្នំ�នរបួ សឬ
េកើតជំងឺ

�យុ

របស់អ្នកេធ្វ ើការ

េលខ����ប់រងការ�រ

�ស័យ�្ឋន(កា�កា�)

�ស័យ�្ឋន
ៃថ្ង ែខ�្នំែដលជំងឺេ�នឹង

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

សូ មបំេពញែតក�ុងករណី
ែដលអ្ន ក�នទទួ ល
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍
សង្គ មកិច្ច។ល។ចំេ�ះ
របួ សឬជំងឺដូច�្ន។

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្នក់
ៃថ្ង ែខ�្នំទទួ លសិទ្ធិ

េលខេ�ធន៍និវត្ត នម
៍ ូ ល�្ឋន

ការទទួ ល�ន្រ�ក់����ប់រងេ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍របស់និេ�ជក

សូ មប�្ហញេ�យច�ស់
អំពីកែន្ល ង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្នក់
�នេកើតេឡើង។

្របេភទេ�ធន៍និវត្ត ន៍

កំ រ ិតពិការ�ព
ទឹក្រ�ក់េ�ធន៍នវិ ត្ត ន�
៍ នទទួ ល
ៃថ្ង ែខ�្នំ�ប់េផ្ត ើមទទួ ល
េលខកូ ដេ�ធន៍និវត្ត នម
៍ ូ ល�្ឋននិងេ�ធន៍នវិ ត្ត ន៍
សង្គ មកិច្ច

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក
ែផ្ន កនិងស�ពៃនពិការ�ពក�ុង
ករណី�នពិការ�ព្រ�ប់

េ�្មះឯក�រ�្ជប់និងឯក�រេផ�ងៗ

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុ

េ�្មះ��
េលខស�្ញេស�វេ�ធ��រ

េ�្មះៃ្របសណីយ(៍ កា�កា�)

េ�្មះៃ្របសណីយ៍

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដល
ចង់េផ្ទ រេ�ធន៍និវត្ត ន៍
ចូ ល

�ស័យ�្ឋន

េលខស�្ញេស�វេ�ធ��រ
េលខកូ ដតំបន់
ទូ រស័ព្ទ

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

�ស័យ�្ឋន
េ�្មះ

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដលចង់េផ្ទរ
េ�ធន៍និវត្ត ន៍ចូល

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

េ�្មះ��

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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េលខគណនី
េ�្មះគណនី

ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញអក�រ 有
េហើយប�្ជក់ចំនួនកែន្ល ងេធ្វ ើការ។
អ្ន ក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទី 8
ស្រ�ប់កែន្ល ងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ ប៉ុែន្ត �មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្ន ក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសុំ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូ ល��
��ប់រងពិេសស។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន រើ សុ្រំ �ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ / ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង
្រគ� �រ (ទ្រមង់េលខ 12)
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ8
ី ៃនេលខ16

សូ មបំេពញ〇េ�កែន្ល ង
“男” ចំេ�ះមនុស�្រប ុស
េ�កែន្ល ង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

េ�្មះ(កា�កា�)

ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល
សូ មេស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុន
ជួ យបំេពញ។

េ�្មះ

របស់អ្នកេធ្វ ើការ

េលខ����ប់រងការ�រ

ៃថ្ងែខ�្នំ�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

�យុ

្របេភទការ�រ
ៃថ្ងែខ�្នំែដល�របួ ស

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

សូ មប�្ហញេ�យច�ស់អំពី
កែន្ល ង ខ្ល ឹម�រការ�រ និង
�្ថន�ពេ�េពលែដល
េ្រ�ះ�្នក់�នេកើតេឡើង។
ទំ�ក់ទំនងនឹងការ
ទទួ ល����ប់រងេ�
ធន៍និវត្ត ន៍និេ�ជិត
�េដើម

សូ មបំេពញ
េ�្មះ ៃថ្ង ែខ�្នំ
កំេណើត �ស័យ
�្ឋន ទំ�ក់
ទំនង�មួ យ
អ្ន ក�នេ្រ�ះ
�្នក់ �ព�ន
ពិការ�ពឬអត់
ៃនអ្ន កេស្ន ើរសុំ។

្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប

កាលបរ ិេច្ឆ ទែដលអ្ន កេធ្វ ើការែដល�ន (្រប�ំ�្ន)ំ
និវត្ត ន៍ៃនប័ណ្ណប�្ជក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍កំឡ
ុ ងេពលេធ្វ ើការ �្លប់ �នសិទ្ធិទទួ ល��ប់រងេ�យ��
កាលបរ ិេច្ឆ ទ
��ប់រង
របស់អ្នកេធ្វ ើការែដល�ន�្លប់
្របេភទៃនេ�ធន៍និវត្ត ន៍ែដលេចញជូ ន�ក់ទងនឹងការ
�្លប់
កាលបរ ិេច្ឆ ទ

ទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍ផ្តល់ជូន �ប់េផ្ត ើមផ្ត ល់ជូន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍

េយ៉ន

កាលបរ ិេច្ឆ ទ

ការ ិ�ល័យ����ប់រងសង្គ មកិច្ច
ក�ុងតំបន់

េលខមូ ល�្ឋនេ�ធន៍និវត្ត ន៍និងេលខកូ ដ
េ�ធន៍និវត្ត ន៍ៃនប័ណ្ណប�្ជក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍និេ�ជិត

Date to have been provided

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

សូ មបំេពញែតក�ុង
ករណីែដល�ន
ទទួ ល្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍សង្គ មកិច្ច។
ល។ចំេ�ះរបួ សឬ
ជំងឺដូច�្ន។

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្នក់ េលខមូ ល�្ឋនេ�ធន៍និវត្តន៍និងេលខកូ ដេ�ធន៍

េ�្មះ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត

�ស័យ�្ឋន

ទំ�ក់ទនង
�មួ យអ្ន ក
�្លប់

េ�្មះ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត

�ស័យ�្ឋន

ទំ�ក់ទនង
�មួ យអ្ន ក
�្លប់

សូ មបំេពញ〇
េ�កែន្ល ង “あ
る” ក�ុងករណី
�នពិការ�ព
េ�កែន្ល ង “な
い” ក�ុងករណី�្ម
ន។

�នពិការ
�ពឬអត់

�នពិការ
�ពឬអត់

េ�្មះឯក�រ�្ជប់និងឯក�រេផ�ងៗ

េ�្មះ��

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុ

សូ មបំេពញអំពី
្រគ� �រេ្រ�ពីអ្នក
េស្ន ើរសុំែដល�ច
ទទួ ល្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍សំណង
្រគ� �រ/ ្រ�ក់េ�
ធន៍និវត្ត ន៍
សំណង្រគ� �រ
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយក
ែន្ល ង។

េលខស�្ញេស�វេ�ធ��រ

េ�្មះ
�ស័យ�្ឋន

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដល
ចង់េផ្ទ រេ�ធន៍និវត្ត ន៍ចូល

េលខស�្ញេស�វេ�ធ��រ

េលខកូ ដតំបន់
�ស័យ�្ឋន
េ�្មះ

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�

ទូ រស័ព្ទ

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដលចង់េផ្ទរេ�ធន៍និវត្ត ន៍ចូល

េ�្មះ��

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុ

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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េលខគណនី
េ�្មះគណនី

�នជីវ�ពរ ួម
�្ន�មួ យអ្ន ក
េស្ន ើរសុំែដរ
ឬអត់?
សូ មបំេពញ〇
េ�កែន្ល ង
“�មួ យ” ក�ុង
ករណី�ន
ជីវ�ពរ ួម�្ន
“មិនែមន” ក�ុង
ករណីខុស�្ន។

ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើការ�រ
េ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើសពីមួយ សូ ម
គូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញអក�រ 有 េហើយប�្ជក់
ចំនួនកែន្ល ងេធ្វ ើការ។ អ្ន ក�ំ�ច់្រត�វ
បំេពញ្រក�សេ�យែឡក 1 និង 3
ៃនទ្រមង់ទី 8 ស្រ�ប់កែន្ល ងេធ្វ ើការ
នីមួយៗ(ឬទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�
េធ្វ ើការ)។ ប៉ុែន្ត �មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្ន ក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក 1
និង 3 េ�េពលេស្ន ើសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយេហើយ�នចូ ល����ប់រង
ពិេសស។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន រើ សុ្រំ �ក់េបើក�្តច់សណ
ំ ង្រគ� �រ / ្រ�ក់េបើក�្តច់សំណង្រគ� �រស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 15)

សូ មបំេពញ〇េ�កែន្ល ង
“男” ចំេ�ះមនុស�្រប ុស
េ�កែន្ល ង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ9
ី ៃនេលខ16
េ�្មះ(កា�កា�)

េលខ����ប់រងការ�រ

របស់អ្នកេធ្វ ើការ

ក�ុងករណី្រសេពច្រសពិល
សូ មេស្ន ើរេ�យ្រក ុមហ៊ុន
ជួ យបំេពញ។

ៃថ្ងែខ�្នំ�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

េ�្មះ
�យុ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត
្របេភទការ�រ

សូ មប�្ហញេ�យច�ស់
អំពីកែន្ល ង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្នក់
�នេកើតេឡើង។

ៃថ្ងែខ�្នំមរណ�ព

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្នក់

្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប(្រប�ំ�្ន)ំ

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត
របស់អ្នកអ្ន កេស្ន ើរសុំ

សូ មបំេពញេ�្មះ ៃថ្ង
ែខ�្នំកំេណើត �ស័
យ�្ឋន ទំ�ក់
ទំនង�មួ យអ្ន ក
�នេ្រ�ះ�្នក់ �ព
�នពិការ�ពឬ
អត់ៃនអ្ន កេស្ន ើរសុំ។

េ�្មះ

�ស័យ�្ឋន

ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ្ន កេធ្វ ើការ�្លប់

េ�្មះឯក�រ�្ជប់និងឯក�រេផ�ងៗ

េលខកូ ដតំបន់

ទូ រស័ព្ទ

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�

�ស័យ�្ឋន

េ�្មះ

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដលចង់េផ្ទរចូ ល
េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុ

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

េ�្មះ��

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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េលខគណនី
អ្ន កឈរេ�្មះ

ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញអក�រ 有
េហើយប�្ជក់ចំនួនកែន្ល ងេធ្វ ើការ។
អ្ន ក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទី 8
ស្រ�ប់កែន្ល ងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ ប៉ុែន្ត �មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្ន ក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសុំ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយេហើយ�នចូ ល����ប់រង
ពិេសស។
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គំរ ូបំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុ្រំ �ក់េធ្វ ើបុណ�សពឬការឧបត្ថ ម្ភេរ�បចំបុណ�សព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង (ទ្រមង់េលខ 16)
សូ មបំេពញ〇េ�កែន្ល ង
“男” ចំេ�ះមនុស�្រប ុស
េ�កែន្ល ង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ
ទ្រមង់ទ1
ី 0ៃនេលខ16

េ�្មះ(កា�កា�)
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េលខ����ប់រងការ�រ

�ស័យ�្ឋន

ទំ�ក់ទំនង�មួ យអ្ន ក�្លប់

របស់អ្នកេធ្វ ើការ�្លប់

េ�្មះ(កា�កា�)

�យុ

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត

ៃថ្ង ែខ�្នំ�នរបួ សឬេកើតជំងឺ

្របេភទការ�រ
�ស័យ�្ឋន
ៃថ្ង ែខ�្នំមរណ�ព

សូ មប�្ហញេ�យច�ស់
អំពីកែន្ល ង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្នក់
�នេកើតេឡើង។

មូ លេហតុនិង�្ថន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្នក់
្រ�ក់កំៃរមធ�ម

កែន្ល ងប�្ជក់របស់និេ�ជក

េ�្មះឯក�រ�្ជប់
េលខកូ ដតំបន់

ៃថ្ង ែខ�្នំ�ក់�ក�
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

ទូ រស័ព្ទ

�ស័យ�្ឋន
េ�្មះ

េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដលចង់េផ្ទ រចូ ល
េលខគណនី

េ�្មះ�្ថប័ន
ហិរញ្ញ វត�ុ

ែផ្ន កែដលអ្ន កេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

េ�្មះ��
េ�្មះគណនី

ែផ្ន កែដល្រក ុមហ៊ុន
្រត�វបំេពញ
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ក�ុងករណី្រត�វ�នជួ លបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការេលើសពី
មួ យ សូ មគូ សរង្វ ង់ជុំ វ ិញអក�រ 有
េហើយប�្ជក់ចំនួនកែន្ល ងេធ្វ ើការ។
អ្ន ក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទី 8
ស្រ�ប់កែន្ល ងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ ប៉ុែន្ត �មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្ន ក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសុំ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។

សូ មបំេពញក�ុងករណី្រត�វ�នជួ ល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្ល ងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូ ល��
��ប់រងពិេសស។
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�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ(សំណង)�េដើមស្រ�ប់ការែថ� ំ (ទ្រមង់ទី 2ៃន2
ៃនេលខ 16)
សូ មគូ សរង្វ ង់េ�្រតង់្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភ����ប់រងែដលអ្ន កេស្ន ើ
សុំ ឬឆូ តេ�ល្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
����ប់រងែដលអ្ន កមិនេស្ន ើសុំ។
(ឧ�ហរណ៍) ក�ុងករណីេ្រ�ះ�្នក់
ការ�រឬេ្រ�ះ�្នក់េ�យក�្ត
ៃនការ�រេលើសពីមួយ សូ មគូ ស
រង្វ ង់េ�្រតង់ 介護補償給付及
び複数事業労働者介護給付 ឬ
ឆូ តេ�ល 介護給付

េលខលិខិតប�្ជក់េ�ធន៍នវិ ត្ត ន៍

(សំណង)របួ សនិងជំងឺ

របស់អ្នកេធ្វ ើការ

ក�ុងករណី�នទទួ ល
លិខិតប�្ជក់េ�ធន៍
និវត្ត ន៍ សូ មបំេពញ
េលខលិខិតប�្ជក់េ�
ធន៍និវត្ត ន៍។

(សំណង)ពិការ�ព កំ រ ិតេ�ធ
ន៍និវត្ត ន៍

ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត

េ�្មះ(កា�កា�)
េ�្មះ

�ស័យ�្ឋន

ែខ�្នំែដល្រត�វេស្ន ើរសុំ

ចំនួនៃថ្ង

ៃថ្លែដល�នចំ�យេលើការ
ែថ� ំ

សូ មបំេពញចំនួនៃថ្ង
ែដល�នចំ�យ
្រ�ក់េដើម�ីទទួ លការ
ែថ� ំ។

បំេពញេ�្មះ�្នំ �្នំែខ
�មេលខេរ�ង។
(Showa7)
Reiwa 9
េ�្មះ�្ថប័នហិរញ្ញ វត�ុែដលចង់េផ្ទ រចូ ល
េ�្មះ��

ចំេ�ះជួរ�ង�្ត ំនិងជួរ 30-33 សូមបំេពញែត
ក្នុងករណីផ្តល់គណនីថ្មី ឬប្ត�រគណនីែដល�នផ្តល់។

គូ សេ�កែន្ល ង្របេភទ
េ�ធន៍និវត្ត ន៍ែដល
កំពុងទទួ ល េហើយ
បំេពញកំ រ ិត

្របេភទ
គណនី

េ�្មះ
គណនី

េលខគណនី

េ�្មះគណនី(កា�កា�)
េ�្មះគណនី(បន្ត )

ចំេ�ះអ្ន កែដល�ន
ែថ� ំអ្ន ក សូ មបំេពញ
េ�្មះ ៃថ្ង ែខ�្នំកំេណើត
ទំ�ក់ទំនង កំឡ
ុ ងេពល
(ៃថ្ង ែថ� ំដំបូងនិងៃថ្ង
ចុងេ្រកាយ) និងចំនួនៃថ្ង
ែដល�នែថ� ំ។ ស្រ�ប់
ែផ្ន ក “ハ” និង “ニ” មិន
�ំ�ច់បំេពញេ�្មះ ៃថ្ង
ែខ�្នំកំេណើត និងទំ�ក់
ទំនងេទ។

អ្ន កេធ្វ ើការែថ� ំ

សូ មបំេពញ〇េ�កែន្ល ង
“イ” ក�ុងករណីទទួ លការ
ែថ� ំេ�ផ្ទ ះ ឬេ�កែន្ល ង
“ロ” ក�ុងករណីទទួ លការ
ែថ� ំេ�មជ�មណ្ឌល។ល។

�ស័យ�្ឋន

កែន្ល
ង�្ន មជ�មណ្ឌ
ក់េ� ល។ល។

េ�្មះ

ៃថ្ង ែខ�្នំ
កំេណើត

េ�្មះ

ចំនួនៃថ្ង រយៈេពលែថ� ំ
ទំ�ក់ទំនង

ឯក�រ�្ជប់

េលខកូ ដតំបន់

ែផ្ន ក

សូ មបំេពញ〇េ�
កែន្ល ង “イ” ក�ុងករណី
អ្ន កែថ� ំ�្រគ� �រ ឬ
េ�កែន្ល ង “ロ” ក�ុង
ករណីមិត្ត ឬអ្ន ក�្គល់
�្ន ឬេ�កែន្ល ង “ハ”
ក�ុងករណីអ្នកេមើល
ែថ� ំ�ជីពឬអ្ន កជួ យ
ការ�រផ្ទ ះ ឬេ�
កែន្ល ង “ニ” ក�ុងករណី
បុគ្គលិកមជ�មណ្ឌល។

ទូ រសព្ទ

�ស័យ�្ឋន

េ�្មះ

ការប�្ជក់អំពី�ពពិត្រ�កដៃនការែថ� ំ
សូ មេ�យអ្ន កែថ� ំជួ យបំេពញ �ស័យ�្ឋន េ�្មះ េលខទូ រស័ព្ទ។
�ស័យ�្ឋន

េ�្មះ
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ទូ រសព្ទ

ទ្រមង់េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភនម
ិ ួ យៗ
និងកែន្ល ង្រត�វ�ក់
្របេភទ្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភ

ការឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)
ព��ល�
េដើម

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)ឈប់
ស្រ�ក�
េដើម

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)ពិការ
�ព�េដើម

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)
្រគ� �រ�េដើម

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ើការ េ�យ
ក�្តៃនការ�រេលើសពីមួយ ឬ
េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

េ�្មះ�ក�េស្ន ើរសុំ

េលខ
ទ្រមង់

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថ ម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថ ម្ភ
ព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 5

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថ ម្ភព��ល

ទី 3 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថ ម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថ ម្ភ
ព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 7

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថ ម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថ ម្ភព��ល

ទី5 ៃន
េលខ 16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក
និង្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 8

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភឈប់ស្រ�ក

ទី6 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងពិការ�ព
និង្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 10

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភពិការ�ព

ទី7 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍សំណង្រគ� �រ
និង្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 12

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្ត ន៍្រគ� �រ

ទី8 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់សំណង្រគ� �រនិង
្រ�ក់េបើក�្តច់ស្រ�ប់្រគ� �រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង

េលខ 15

េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េបើក�្តច់ស្រ�ប់្រគ� �រ

ទី9 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្នក់ការ�រ េ្រ�ះ

្រ�ក់េធ្វ ើបុណ� �្នក់េ�យក�្តៃនការ�រ
េលើសពីមួយ
សព�េដើម
(្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
ស្រ�ប់េធ្វ ើ
េ្រ�ះ�្នក់េពលេធ្វ ដ
ើ េំ ណើរ
បុណ�សព)

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សពនិង្រ�ក់
ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្ល ង

No.16

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព

ទី10 ៃន
េលខ16

្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
(សំណង)
ស្រ�ប់ការ
ែថ� ំ�េដើម

�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភសំណងស្រ�ប់ការ
ែថ� ំ ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភស្រ�ប់ការែថ� ំស្រ�ប់
អ្ន កេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្ល ង ឬ្រ�ក់ឧបត្ថ ម្ភ
ស្រ�ប់ការែថ� ំ

េ�េធ្វ ើការ

កែន្ល ង
្រត�វ�ក់
ឆ្ល ងកាត់មន្ទ រី
េពទ� ឱស
ថ�្ថន ។ល។
េ�្រប�ន
ការ ិ�ល័យស្ត
ង់�រការ�រ
ែដល�ន
សមត្ថ កច
ិ ្ច

ការ ិ�ល័យស្ត
ង់�រការ�រ
ែដល�ន
សមត្ថ កច
ិ ្ច

ទី2 ៃន2
ៃនេលខ
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