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[ស្រ�ប់ជនបរេទសេធ្វ ើការេ�ជបុ៉ន]

េស�វេ�ែណ�ំអំពីការេស្ន ើរសុំ្រ�ក់
���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ

< �គទី២ >

អំពីការឧបត្ថម្ភ���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ

ខ្ល ឹម�រៃន���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ្រគប់្របេភទ

ការ���� បរ់ងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ ្រត�វ�នេគអនុវត្តន៍ចំេ�ះ្រគប់ជន
�តិ�ងំអស់ែដលេធ្វ ើការេ�្របេទសជប៉ុន។ ចំេ�ះអ្នកែដល�នវ ��
ការ�រ គឺ្រ�កដ�ស់ េហើយអ្នកែដល�និស�ិតែដលកំពុងសិក�េហើយ�ន
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ�រេ្រ�េ�៉ងក៏ដូច�្ន ែដរ។ េស�វេ�េនះេធ្វ ើការពន�ល់
អំពី្របេភទនិងខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភចំេ�ះ���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ
របស់អ្នកេធ្វ ើការជន�តិបរេទស។
ចំេ�ះេសចក្ត ីលំអិតៃនលក្ខខណ្ឌ ៃនការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ សូមេធ្វ ើការ

�កសួរេ�ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រ។
េហើយក៏�នការឧបត្ថម្ភខ្ល ះមិន�ចទទួល�នវញិែដរក� ុងករណី្រតឡប់េ�

្របេទសវញិ សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

[�តិកា]

ទិដ្ឋ�ពទូេ�ៃនការឧបត្ថម្ភ���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់�រ • •  • •  P 2
ក� ុងការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម • • • • • • • • • • • • • P14
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម • • • • • • • • • • • • P16 
េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង) របួសនិងជំងឺ�េដើម • • • • • • • • • • P17 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម • • • • • • • • • • • • • P18 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម
្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភេរ�បចំបុណ�សព) • • • • • P26
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម • • • • • • • • • •P33 
គំរបំូេពញ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P36
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្របេភទ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភៃន���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ

េ�យ�រការ�រ

េ�យ�រការេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

េផ�ងៗ

េ្រ�ះ�្ន ក់
េ�យ�រការ�រ

េ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ

ការ

េ្រ�ះ�្ន ក់
េផ�ងេទ�ត

���� ប់រង
េ្រ�ះ�្ន ក់
ការ�រ

���� ប់រង
សុខ�ព

េ្រ�ះ�្ន ក់េ�យ
ក�្ត ៃនការ�រ
េលើសពីមួយ

*ចំេ�ះេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ មិន�ចេ្របើ្រ�ស់���� ប់រងសខុ�ព�នេទ។

【���� ប់រង】【មូលេហតុ េហតុផល】 【្របេភទេ្រ�ះ�្ន ក】់

 ការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម : ការឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលទទួលការព��លរបួសឬជំងឺ
េ�យ�រការេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ។

 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម : ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលទទួលការព��លរបួសឬជំងឺ
េ�យ�រការេធ្វ ើការ ឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ េហើយមិន�ចេធ្វ ើការ�ន និងមិន�ចទទួលកំៃរ
�ន។

 េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម : ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលការព��លរបួសឬជំងឺ
េ�យ�រការេធ្វ ើការ ឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ េហើយេ្រកាយពីទទួលការព��ល1�្ន 6ំែខកន្លងេ� 
របួសឬជំងឺមិនេ�នឹង(�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល) េហើយ�នពិការ�ពក� ុងក្រមិត្រសប�មកំរតិ
របួសនិងជំងឺ។

 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម : ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលការព��លរបួសឬជំងឺ
េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ �នេ�នឹង(�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល) េហើយេ�
សល់ពីការ�ពេលើ�ងកាយក� ុងក្រមិតពិការ�ព។

 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម : ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ�ន�ត់បង់ជីវតិ។
 ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) : ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់េ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ
�ន�ត់បង់ជីវតិ េហើយ�នេធ្វ ើពិធីបុណ�សព។

 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម : សំណងផ្តល់េ�េពលទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)
អ្នកែដល�នពិការ�ព�េដើម ឬេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម ែដល�នពិការ�ព
េហើយកំពុងទទួលការែថ� ំេ�ធន៍និវត្តន៍េ�យ�នពិការ�ពមិនែ្រប្រប�ល។

ទិដ្ឋ�ពទូេ�ៃនការឧបត្ថម្ភ���� ប់រង
េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ

���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ �្របព័ន្ធផ្តលក់ារឧបត្ថម្ភ���� ប់រងស�ំបក់ារ
ព��ល។ល។ េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នរបួស �នជំងឺ ឬ�្ល ប់េ�យ�រការ
េធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ។ េ�ះ�ជនបរេទសក៏េ�យ េ�យែតេធ្វ ើការ
េ�្របេទសជប៉នុ គឺស្ថ ិតក� ុង្រកបខ័ណ្ឌ���� បរ់ងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រេនះ។
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េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ

【 និយមន័យ�ក�①】

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

ការ�រ របួសឬជំងឺ�េដើម
�នេហតនុងិផល
�ក់ទង�្ន មួយ

ការែដលការ�រនិងរបួស�េដើម�នេហតុនិងផល�ក់ទង�្ន មួយេ�� “េ�យ�រ
ការ�រ” ។

�ទូេ� និេ�ជកនិង�យក ែដលមិនែមន�អ្នកេធ្វ ើការ មិន�ចទទួលសំណង�នេទ។

◇ របួសេ�យ�រការ�រគឺអ្វ ?ី
ចំេ�ះ�េតើេ្រ�ះ�្ន ក់� ែដលេគទទួល�្ក ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ
េ�ះ េគែបងែចក�3ករណីដូច�ងេ្រកាម។

<1>ក� ុងករណីេធ្វ ើការ�រេ�ក� ុងកែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន
ក� ុងករណីេធ្វ ើការេ�ក� ុងចេ�្ល ះកំណត់ៃនេ�៉ងេធ្វ ើការឬេ�៉ងែថមេ�
កែន្លង(ការ�ិល័យ ឬ េ�ងច្រក)របស់្រកមុហុ៊ន េបើ�្ម នមូលេហតុពិេសស 
្រត�វទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ។

* ក� ុងករណី�ងេ្រកាមេនះ េគមិនទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ
េទ
① ករណីែដលេ�េពលេធ្វ ើការ អ្នកេធ្វ ើការេធ្វ ើសកម្ម�ពឯកជនេហើយ
ទទួលេ្រ�ះ�្ន ក់

② ករណីអ្នកេធ្វ ើការ បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យេចត�
③ ករណីែដលអ្នកេធ្វ ើការ រងការ�យតប់ពីជនទី៣ េ�យ�រគំនំុ�្ទ ល់
ខ� �ន
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<2>ករណីមិនេធ្វ ើការ�រេ�ក� ុងកែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន
េ្រ�ះ�្ន ក់ែដលេកើតេឡើងេ�យ�រសកម្ម�ពឯកជន េ�េ�៉ងមិន
�ន់េធ្វ ើការ ដូច�េ�៉ងសំ�កឬេ�៉ងមុនឬេ្រកាយេ�៉ងេធ្វ ើការ មិន្រត�វ
�នទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការេទ។ ប៉ុែន្ត  េបើសិន�េ្រ�ះ
�្ន ក់េកើតេឡើងេ�យ�រស�្ភ រៈ ឧបករណ៍របស់្រកមុហុ៊ន ឬេ�យ�រការ
្រគប់្រគងេ�ះ គឺ�េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ។ ម�៉ងេទ�តេ្រ�ះ�្ន ក់ែដល
េកើតេឡើងេពលេធ្វ ើសកម្ម�ពសររិៈ�្រស្ត  ដូច�េ�បន្គន់។ល។ គឺ�េ្រ�ះ
�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ។

<3>ក� ុងករណីេធ្វ ើការ�រេ�េ្រ�កែន្លងរបស់្រកមុហ៊ុន
ចំេ�ះដំេណើរជំនួញ ការេធ្វ ើទីផ�រ េបើ�្ម នមូលេហតុពិេសស ដូច�ស្វ ះ
ែស្វ ងេធ្វ ើសកម្ម�ពឯកជន នឹង្រត�វទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ។

◇ ជំងឺេ�យ�រការ�រគឺអ្វ ?ី 

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

<1>េ�កែន្លងេធ្វ ើការ�នក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់
ក�្ត របូ�្រស្តបង្កេ្រ�ះ�្ន ក់ �រ�តុគីមី ការ�រែដលផ្តល់បន� ុកដល់�ង
កាយធ្ងន់ហួស ។ល។ �នបង្កប់េ�ក� ុងការ�រ។ (ឧ�ហរណ៍ ហ្វ ី្រប� (�ស
េបស) ។ល។

<2>េ�កែន្លងែដល�នក�្ត េ្រ�ះ�្ន ក់�្ល ងំ រហូត�ចបង្ក�ប�្ហ សុខ
�ព

<3>រេប�បៃនការេកើត�ជំងឺ គឺ្រសប�មលក្ខណៈេវជ្ជ�្រស្ត
ជំងឺេ�យ�រការ�រ គឺេកើតេឡើងេ�យ�រអ្នកេធ្វ ើការប៉ះ�ល់�មួយ
ក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់េ�ក� ុងការ�រ េហើយបង្ក�ជំងឺ។ ដូេច្នះ្រត�វែត�ជំងឺ 
េកើតេឡើងេ្រកាយពីទទួលរងក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន ក់។ េពលេវ�ៃនការេកើត
ជំងឺគឺខុស�្ន �មលក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌ ៃនការប៉ះ�ល់ក�្ត បង្កេ្រ�ះ�្ន
ក់។
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េ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយ

【 និយមន័យ�ក�②】

េ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយ គឺ�េ្រ�ះ�្ន ក់ឬជំងឺ
ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក�បង្កេ�យការ�រេ�ទីកែន្លងការ�រ
េលើសពីមួយេ�យអ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង។ េ្រ�ះ�្ន ក់និងជំងឺ
�េដើមែដល�េ�លេ� គឺរមួបញ� �លជំងឺខួរក�លឬេបះដូង និង
ជំងឺសតិ�រម្មណ៍។

◇ អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង គឺ�អ្នកេធ្វ ើការែដលក� ុងេពលទន្ទ ឹម�្ន ្រត�វ
�នជួលបេ្រមើការ�រេ�ទីកែន្លងការ�រេលើសពីមួយែដលមិន�ន
និេ�ជកែតមួយេ�េពលេ្រ�ះ�្ន ក់ឬជំងឺ�េដើមេកើតេឡើង។

• អ្នកេធ្វ ើការែតមួយកែន្លង:  អ្នកេធ្វ ើការែដល្រត�វ�នជួលបេ្រមើការ�រ
េ�កែន្លងការ�រែតមួយ

◇ការទទួល�្គ ល់េ្រ�ះ�្ន កេ់�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពី
មួយ
បន� ុកការ�រ(រយៈេពលការ�រ និង�ព�នតឹង�េដើម)ពីកែន្លង
ការ�រេលើសពីមួយ ្រត�វ�ន�យតៃម្ល�សរុប េហើយ្រត�វ�នកំណត់��
�ច្រត�វ�នទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រែដរឬេទ។ ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្លង ក៏�នករណីែដលបន� ុកការ�រ្រត�វ�នវនិិច្ឆ ័យ
�មកពីកែន្លងការ�រែតមួយបុ៉េ�្ណ ះេហើយ្រត�វ�នទទួល�្គ ល់�បង្ក
េ�យការ�រេ�ះ ែដលនឹង្រត�វ�នទទួល�្គ ល់��េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ
ដូចករណីធម្ម�។

→P10,11
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េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

【 និយមន័យ�ក�③】

េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ គឺេ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើង
េ�យ�រ ការេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការៃនអ្នកេធ្វ ើការ។

◇ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ�អ្វ?ី
គឺការេធ្វ ើដំេណើរ①～③ �មផ� �វនិងវធីិែដល�នេហតុផលមួយេដើម�ីេ�
េធ្វ ើការ។

① ការេ�មកចេ�្ល ះកែន្លង�្ន ក់េ�និងកែន្លងេធ្វ ើការ(កែន្លង�ប់េផ្តើ
ម និងបញ្ចប់ការ�រ)

② ការេធ្វ ើដំេណើរពីកែន្លងេធ្វ ើការ ែដលកំណត់ក� ុង្របកាសរបស់្រកសួង
សង្គមកិច្ចនិងការ�រ េ�កែន្លងេធ្វ ើការេផ�ងេទ�ត(ការេធ្វ ើដំេណើរពី
កែន្លងេធ្វ ើការមួយេ�កែន្លងេធ្វ ើការមួយេទ�ត)

③ ការេធ្វ ើដំេណើរចេ�្ល ះកែន្លង�្ន ក់េ��្ន ក់ឯងជិតកែន្លងេធ្វ ើការនិង
ផ្ទះខ� �នឯង

លក្ខណៈៃនការេធ្វ ើដំេណើរេ�
េធ្វ ើការ

*សូម្របយ័ត្នចំេ�ះ 2 និង 3 េ្រ�ះ�នលក្ខខណ្ឌ
កំណត់�ក់�ក់

កែន្លង�្ន ក់
េ�

កែន្លងេធ្វ ើការ

កែន្លងេធ្វ ើ
ការ

កែន្លងេធ្វ ើការ
េផ�ង

កែន្លង�្ន ក់
េ�

កែន្លងេធ្វ ើ
ការ

កែន្លង�្ន ក់េ��្ន ក់
ឯងជិតកែន្លងេធ្វ ើការ ផ្ទះខ� �នឯង

1 ករណីធម្ម�

2 ក� ុងករណីអ្នកេធ្វ ើការេ្រចើនកែន្លង 3 ក� ុងករណីអ្នកេ�េធ្វ ើការ�្ង យពីផ្ទះខ� �នឯង
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◇ ចេ�្ល ះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
េ�េពល�កេចញពីផ� �វេធ្វ ើដំេណើរ ឬ�្អ កការេធ្វ ើដំេណើរេ�ះ ក� ុងចេ�្ល ះ
�កេចញ ឬ�្អ កដំេណើរនិងការេធ្វ ើដំេណើរេ្រកាយេពលេ�ះ មិនែមន�
ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការេទ។ ប៉ុែន្ត  ក� ុងករណីទិញរបស់របរេ្របើ្រ�ស់ឬ ការ
េធ្វ ើសកម្ម�ព្រសេដ�ង�្ន ក� ុងកំរតិតូចបំផុតេ�ះ េ្រកាយ្រតឡប់ចូលផ� �វ
េដើមវញិ �ត់ទុក�ការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការម្តងេទ�ត។

ចេ�្ល ះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
 … ទទួល�្គ ល់��ចេ�្ល ះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ
× … .មិនទទួល�្គ ល់��ចេ�្ល ះេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

កែន្លងេធ្វ ើការ

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

�្អ ក

�កេចញពី
ផ� �វ

កែន្លង�្ន ក់
េ�

កែន្លងេធ្វ ើការ
កែន្លង�្ន ក់
េ�

* ក� ុងករណីេធ្វ ើដំេណើរពី
កែន្ល េធ្វ ើការមួយេ�
កែន្លងេធ្វ ើការមួយ
េទ�ត ឬ ពីកែន្លង�្ន
ក់េ��្ន កឯ់ងជិត
កែន្លងេធ្វ ើការ េ�ផ្ទះ
ខ� �នឯងកដូ៏ច�្ន ។

សកម្ម�ព��ំច់សំ
�ប់ការរស់េ�្រប�ៃំថ្ង 
េហើយកំណតេ់�យ
្របកាសរបស់្រកសួង
សង្គមកិច្ចនិងការ�រ

(�កេចញពីផ� �វ)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×
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◇ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងគឺអ្វ ?ី 

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �ទូេ�គឺ�នន័យ�្រ�ក់កំៃរមធ�ម។ 
(ច�ប់ស្ត ង់�រការ�រ�្រ�ទ1ី2)

្រ�ក់កំៃរមធ�ម �ទូេ��នន័យ� �ទឹក្រ�ក់�នមកពីការគណ� 
េ�យយកទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេបើកេ�យអ្នកេធ្វ ើការ�ងំអស់ មុនៃថ្ង
�នមូលេហតុ្រត�វគណ� * ក� ុងចេ�្ល ះ3ែខ ែចកនឹងចំនួនៃថ្ង(�ប់�ងំ
ៃថ្ងមិនេធ្វ ើការ)ក� ុងចេ�្ល ះេ�ះ។ ្រ�ក់កំៃរែដល្រត�វយកមកគណ� 
េ�ះបី��នេ�្ម ះអ្វ ីក៏េ�យ គឺទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វបង់សំ�ប់ៃថ្លពលកម្ម 
េ�យនិេ�ជក។
ប៉ុែន្ត ្រ�ក់ែដល្រត�វ�នបង់មិន្រប� ំដូច�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំ�ប់ការេរ�ប
��ហ៍ពិ�ហ៍ ឬ្រ�ក់បំ�ច់�្ន ំែដល្រត�វ�នបង់េលើសព3ី ែខម្តងេ�ះ 
មិន្រត�វ�ន�ប់បញ� �លសំ�ប់ការគណ�េ�ះេទ។
*****
*�ៃថ្ងែដលេ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើង េធ្វ ើេ�យ�នរបួស ឬ�្ល ប ់ឬ�ៃថ្ងែដល្រគ�េពទ�វនិិច្ឆ ័យ�
�នជំងឺ េហើយក� ុងករណីែដលៃថ្ងទូ�ត់បិទបញ្ជ ីេបើក្រ�ក់ែខ្រត�វ�នកំណត់ េ�ះគឺៃថ្ង
ទូ�ត់ថ្មីបំផុត។

�េ�លការណ៍ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយ
កែន្លង គឺេស្ម ើនឹងចំនួនសរុបៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងពីកែន្លង
ការ�រេលើសពីមួយ។
 ករណីពិេសស
① ក� ុងករណីែដល្រ�ក់កំៃរមធ�ម មិន�ចយកមកេ្របើ� ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �នេ�ះ វធីិគណ� ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន
�ៃថ្ងពិេសសនឹង្រត�វយកមកេ្របើ។
(a) ក� ុងករណី�នការឈប់ស្រ�កព��លរបួសឬជំងឺមិន�នមូល
េហតុមកពីការ�រ េ�ក� ុងចេ�្ល ះេពលែដលយកមកគណ�
្រ�ក់កំៃរមធ�ម

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

(c) េ្រ�ពីេនះ

② ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម ក� ុងករណី ែដលការ
ព��ល�នកន្លងផុតេ� 1�្ន 6ំែខ នឹង�នការអនុវត្តន៍ទឹក្រ�ក់
តិចបំផុតនិងេ្រចើនបំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ។ ចំេ�ះការផ្តល់្រ�ក់
េ�ធន៍និវត្តន៍ នឹង�នការអនុវត្តន៍ទឹក្រ�ក់តិចបំផុតនិងេ្រចើន
បំផុតសំ�ប់�យុនិមួយៗ �ប់�ំងពីែខដំបូងៃនការផ្តល់្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្តន៍។
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(ឧ�ហរណ៍ទី 1)
្រ�ក់កំៃរ 20 មឺុនេយ៉នក� ុង១ែខ (ៃថ្ងទូ�ត់គឺ�ល់ៃថ្ងចុងេ្រកាយៃនែខ) េហើយេ្រ�ះ�្ន ក់�ន
េកើតេឡើងេ�ែខ10។

20 មឺុនេយ៉ន  3 ែខ  92 ៃថ្ង (ែខ7 (31 ៃថ្ង) + ែខ8 (31 ៃថ្ង) + ែខ 9 (30 ៃថ្ង) 
≒ 6,522 េយ៉ន

(ឧ�ហរណ៍ទី 2)

អ្នកេធ្វ ើការេ�្រកមុហ៊ុនពីរេ�យទទួល្រ�ក់កំៃរ 20 មឺុនេយ៉នពី្រកមុហ៊ុនA និង 10 មុឺនេយ៉នពី
្រកមុហ៊ុនB ក� ុង1ែខ េ�យៃថ្ងទូ�ត់គឺ�ល់ៃថ្ងចុងេ្រកាយៃនែខ�ងំពីរ្រកមុហ៊ុន។ េ្រ�ះ�្ន ក់
េកើតេឡើងេ�ែខ7។

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងពី្រកមុហ៊ុនA
(20 មឺុនេយ៉ន) x 3 ែខ÷ 91 ៃថ្ង [ែខ4 (30 ៃថ្ង) + ែខ5 (31 ៃថ្ង) + ែខ6 (30 ៃថ្ង) 
= 6,593.40 េយ៉ន
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងពី្រកមុហ៊ុនB
(10 មឺុនេយ៉ន) x 3 ែខ÷ 91 ៃថ្ង [ែខ4 (30 ៃថ្ង) + ែខ5 (31 ៃថ្ង) + ែខ6 (30 ៃថ្ង) 
= 3,296.70 េយ៉ន
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងសរុបបញ� �ល�្ន
6,593.40 េយ៉ន + 3,296.70 េយ៉ន≒ 9,891 េយ៉ន

* “្រ�ក់កំៃរ” មិន�ប់បញ� �ល ្រ�ក់កំៃរម្តង�្ក លែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 ែខ
  ម្តងេ�ះេទ។ ចំេ�ះ្រ�ក់បំ�ច់�្ន  ំែដល្រត�វ�នបង់េលើសពី 3 ែខម្តង នឹង
្រត�វ�ប់បញ� �លសំ�ប់គណ� “្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង” ៃន្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍្រគ��រពិេសស។ល។

◇ ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �អ្វ ?ី
្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង �ទូេ� �្រ�ក់កំៃរពិេសសែដលអ្នកេធ្វ ើការ 
ទទួល�នពីនិេ�ជកក� ុងកំឡុងេពល1�្ន  ំ�ប់�ប់ពីៃថ្ងែដលេ្រ�ះ�្ន ក់
េកើតេឡើង េ�យ�រការេធ្វ ើការ ឬេ�យ�រការេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ េធ្វ ើ
េ�យ�នរបួស ឬ�្ល ប ់ឬ ៃថ្ងែដល្រគ�េពទ�វនិិច្ឆ ័យ��នជំងឺ �្រ�ក់
គណ�មូល�្ឋ ន��្ន  ំែចកនឹង 365។
្រ�ក់កំៃរពិេសស �្រ�ក់កំៃរដូច�្រ�ក់បំ�ច់�្ន  ំែដល្រត�វ�នបង់
េលើសព ី3 ែខម្តង េហើយមិន្រត�វ�ន�ប់ចូលសំ�ប់គណ�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង។ (មិន�ប់ចូល្រ�ក់កំៃរ ដូច�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំ�ប់ការ
េរ�ប��ហ៍ពិ�ហ៍។ល។)
ប៉ុែន្ត  ក� ុងករណីែដល ្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប េលើសព ី20% ៃន ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន��្ន  ំ(េស្ម ើនឹង ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង 365 ៃថ្ង) 
េ�ះទឹក្រ�ក ់20%ៃន ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន��្ន  ំនឹងកា្ល យ� គណ�
មូល�្ឋ ន��្ន ំ។ (ចំនួនេ្រចើនបំផុតគ ឺ150 មឺុនេយ៉ន)

�េ�លការណ៍ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួយកែន្លងគឺេស្ម ើនឹងចំនួនសរុបៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន��្ន ំពីកែន្លង
ការ�រេលើសពីមួយ ែចកនឹង 365។

គំរៃូនការគណ�្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
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ជំងឺខួរក�ល េបះដូង

【លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�ម្របេភទជំងឺ①】

ចំេ�ះ “ជំងឺសរៃស�មខួរក�ល” ដូច�ជំងឺ�ប់�លិកាខួរក�ល “ជំងឺេបះដូង” ដូច��ំងេបះដូង 
បំែរបំរលួេ�យ�រជំងឺៃនសរៃស�ម�េដើមែដល�មូល�្ឋ នៃនការេចញេ�គស�្ញ េនះ នឹងេចញេ�គ
ស�្ញ កាន់ែត�្រកក់បន្ត ិចម្តងៗេ�យ�រក�្ត ពី�ងក� ុងរបស់បុគ្គលដូច� ក�្ត ��េ�យ�រការ
រស់េ�្រប�ំៃថ្ងែដល�ចម�ង�នដូច� �យុេកើនេឡើង ទ�្ល ប់ៃនការរស់េ� បរ�ិ្ថ នរស់េ��េដើម 
ឬក�្ត ែហ�ន�េដើម បុ៉ែន្ត ក៏�នករណីែដលេចញេ�គស�្ញ េ�យ�រការ�រ�មូលេហតុចម�ងែដរ។
ជំងឺខួរក�លឬេបះដូង “ែដលប�្ត ល�៉ងច�ស់មកពីបន� ុកធ្ងន់ហួសកំរតិៃនការ�រ “ �កម្មវត� ុ�ច
ទទួល្រ�ក់សំណង�ន។

<ជំងឺ�កម្មវត� ុ> 
 ជំងឺសរៃស�មខួរក�ល  ជំងឺេបះដូងប�្ត លមកពីកង្វះ�ម។ល។

• ជំងឺេចញ�មក� ុង
ខួរក�ល(�មក� ុង
ខួរក�ល)

• ជំងឺ�ប់�លិកាខួរ
ក�ល

• ជំងឺ�ប់�លិកាេបះដូង
• ជំងឺខ្វ ះ�មេ�ចិញ្ច ឹម
េបះដូង

• ជំងឺេខ�យ
េបះដូងធ្ងន់ធ្ងរ

• ជំងឺហូរ�មក� ុង
េ្រ�មខួរក�ល

• េ�គខួរក�ល
   ប�្ត លមកពីេលើស
�ម

• ជំងឺ�ំងេបះដូង(រមួ�ងំ
ការ�្ល ប់ប�្ទ ន់
េ�យ�រេបះដូង)

• ជំងឺ�កែទ�
អកែបកែញក

[លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ] 
ករណី�មួយក� ុងចំេ�ម�ងេ្រកាម ្រត�វ�នទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ។

1. ការ�រធ្ងន់ហួសកំរតិក� ុងរយៈេពលែវង

មុនេពលេកើតជំងឺ �នេធ្វ ើការធ្ងន់ហួសកំរតិក� ុងរយៈេពលែវង ែដលេធ្វ ើេ�យការេនឿយហត់គរ
េឡើង។
្របសិនេបើករណី�មួយក� ុងចេំ�ម ① េធ្វ ើការែថមេ�៉ង្របែហលេលើសព1ី00េ�៉ងក� ុងេពល1ែខមនុ
េចញេ�គស�្ញ  ②រយៈេពលេធ្វ ើការែថមេ�៉ង�មធ�ម្រប�ំែខក� ុងេពល2-6ែខមនុេចញេ�គស�្ញ គឺ
្របែហលេលើសព8ី0េ�៉ង ឬ③មិនដល់ក្រមតិដូចក� ុង①②�ងេលើេទបុ៉ែន្ត  �នេធ្វ ើការែថមេ�៉ងែក�រ
ក្រមិតេនះេហើយរមួផ�នំឹងក�្ត ផ្តល់បន� ុកេ្រ�ពេី�៉ងេពលេធ្វ ើការក� ុងក្រមតិមួយ (*) ្រត�វ�នទទួល
�្គ ល ់េ�ះ�យតៃម្ល�ការ�រនងិការេចញេ�គស�្ញ គ�ឺនទំ�កទំ់នង�្ន �្ល ំង។

2. ការ�រធ្ងន់ហួសកំរតិក� ុងរយៈេពលខ្ល ី

�នេធ្វ ើការធ្ងន់ហួសកំរតិថ្មីៗមុនេកើតជំងឺ
(1) ក� ុងករណី�នេធ្វ ើការធ្ងនហួ់សកំរតិ ក� ុងចេ�្ល ះេពលមនុេកើតជំងឺដល់មួយៃថ្ងមនុ (2) េ�ះក� ុងករណី 
ក� ុងចេ�្ល ះេពលមនុេកើតជំងឺដល់មួយៃថ្ងមនុ មិន្រត�វ�នទទួល�្គ ល់��នេធ្វ ើការធ្ងន់
ហួសកំរតិ ក� ុងករណី�នេធ្វ ើការធ្ងនហួ់សកំរតិ�ប់ៗ�្ន  ក� ុងកឡុំងេពល1ស�្ត ហម៍នុេ�ះ េគគតិ
� ការ�រនងិការេកើតជំងគឺ�ឺនទំ�កទំ់នង�្ន ។
គួរប�្ជ ក�់ ករណីមិន�ចវនិចិ្ឆយ័��នឬ�្ម នបន� ុកហួសក្រមតិេ�យេ្របើែតរយៈេពលេធ្វ ើការ ្រត�វ
 វនិិច្ឆ ័យេ�យគតិសរុបរមួនូវក�្ត ផ្តល់បន� ុក(*) ៃនេ�៉ងេពលេធ្វ ើការនងិេ្រ�េ�៉ងេពលេធ្វ ើការ។

3. ្រពឹត្ត ិការណ៍មិនធម្ម�

�នជួប្រពឹត្ត ិការណ៍មិនធម្ម�ែដល�ចប�្ជ ក់ច�ស់�្ថ ន�ពេកើតេឡើងេ�យេពលេវ�និង
ទីកែន្លងេ�ក� ុងចេ�្ល ះេពលមុនេចញេ�គស�្ញ ដល់មួយៃថ្ងមុន
�ច�នដូច�ករណី �្ថ ន�ពែដលបង្កឲ��នបន� ុកផ� �វចតិ្ត�្ល ងំដូច� ្រព�យ�រម្ភ រ�េភើប �្ល ច �្ញ ក់
េផ្អើលក្រមិត�្ល ំង �្ថ ន�ពែដលបង្កឲ��នបន� ុកផ� �វកាយ�្ល មៗគួរឲ�កតស់�ំល ់ករណី�នជួបនងឹ
ការែ្រប្រប�លបរ�ិ្ថ នការ�រ�្ល មៗ�្ល ងំ។

* ពិ�រ���ក�្ត ផ្តល់បន� ុកេ�យ�រការ�រនូវ �ពមនិេទ�ង�តៃ់នេពលេ�៉ងការ�រ(ការ�រ
េពលេ�៉ងេធ្វ ើការែវង ការ�របន្ត�ប់�្ម នៃថ្ងស្រ�ក ការ�រែដលចេ�្ល ះេពលការ�រខ្ល  ីការ�រមនិ
េទ�ង�ត/់ការ�រប� �រេវន/ការ�រយប់េ្រ�) ការ�រែដល�នការេធ្វ ើដំេណើរេ�េ្រ�ពកីែន្លងេធ្វ ើការ
(ការ�រចុះេបសកម្មេ្រចើន េ្រ�ពីេនះការ�រែដល�នការេធ្វ ើដំេណើរេ�េ្រ�ពកីែន្លងេធ្វ ើការ) ការ�រែដល
ផ្តល់បន� ុកផ� �វចតិ្ត ការ�រែដលផ្តល់បន� ុកផ� �វកាយ បរ�ិ្ថ នការ�រ(បរ�ិ្ថ នសតីណុ្ហ�ព សំេឡងរ��ន)
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ជំងឺសតិ�រម្មណ៍

【 លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�ម្របេភទជំងឺ②】

េគគិត�ជំងឺសតិ�រម្មណ៍េកើតេឡើងេ�យទំ�ក់ទំនងរ�ងទំហបំន� ុកផ� �វចិត្តពី
�ងេ្រ�(េ្រស្តស) និងសម្ថ�ព្រទ្រទង់របសម់នុស��្ន ក់ៗ។
ក� ុងករណីែដលជំងឺសតិ�រម្មណ៍េកើតេឡើងេ�យបន� ុកផ� �វចិត្ត េ�យ�រការ�រ
េ�ះ�កម្មវត� ុៃនសំណងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ។

[លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ] 
ក� ុងករណីលក្ខខណ្ឌ�ងំអស�់ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ នឹង្រត�វ�នទទួល�្គ ល�់
េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ។

1. េកើតជំងឺសតិ�រម្មណ៍ ក� ុងកំរតិទទួល�្គ ល់កំណត់មួយ

�ជំងឺសតិ�រម្មណ៍ ែដល�នែចងក� ុងបំែណងែចកជំងឺអន្ត រ�តិកំែណទី10(ICD-10) ជំពូកទVី 
“ជំងឺសតិ�រម្មណ៍និងសកម្ម�ព”។ (មិន�ប់បញ� �លជំងឺវេង្វងនិងរបួសក�លែផ្នក�ងេ្រ�េទ)
(ឧ�ហរណ៍) ជំងឺមិន្រស�ល�រម្មណ៍ ជំងឺេ្រស្តសប�្ទ ន់

2. ្រត�វ�នទទួល�្គ ល់� �នបន� ុកផ� �វចិត្តេ�យ�រការ�រ�្ល ំង
ក� ុងកំឡុង6ែខមុនេកើតជំងឺសតិ�រម្មណ៍

(ឧ�ហរណ៍)・ករណី�្ល ប់ជួបេ្រ�ះ�្ន ក់ដល់ក្រមតិែដល�ន�រម្មណ៍�ខ� �ននងឹ�្ល ប់
・ករណីទទួលរងការ�យ្រប�រសត�ិរម្មណ៍ែដល�្ម ន�ព�ំ�ចក់� ុងការ�រ�៉ងច�សដូ់ច�
ការបដិេសដបុគ្គលកិលក្ខណៈឬ�ព�មនសុ�ពសី�ំក�់្ន កេ់លើម្តងេហើយម្តងេទ�ត

・ករណីេធ្វ ើការរយៈេពលយូរ ។ល។

* ចំេ�ះករណីែដល្រពឹត្ត ិការណ៍ដូច� ការេធ្វ ើ�ប ការរ��នផ� �វេភទេកើតេឡើងម្តងេហើយម្តងេទ�ត 
េបើសិន��ប់េផ្តើមមុនេកើត�ជំងឺ 6 ែខ េហើយបន្តរហូតេ�ះ េគនឹងេធ្វ ើការ�យតំៃលទំហំបន� ុក
ផ� �វចិត្តេ�ចំណុច�ប់េផ្តើមេកើតេឡើង។

3.មិន្រត�វ�នទទួល�្គ ល់� �នជំងឺសតិ�រម្មណ៍េ�យបន� ុកផ� �វ
ចិត្តេរឿងឯកជន េ្រ�ពីការ�រ

េគនឹងេធ្វ ើការវនិិច្ឆ ័យ�៉ងដិតដល់�េតើ្រពឹត្ត ិការណ៍�លក្ខណៈបុគ្គល�្ទ ល់ខ� �ន (ការែលងលះ រស់េ�
ែបក�្ន �មួយប្ត ី្របពន្ធ  ការ�្ល ប់របស់ប្ត ី្របពន្ធ  កូន ឪពុក�្ត យ បងប� �ន�េដើម) �ចនិ�យ�ន�
មិនែមន�មូលេហតុបង្កជំងឺឬេទ។ 
េគនឹងពិនិត��េតើ�នក�្ត �្ទ ល់ខ� �នដូច��្ល ប់�នជំងឺសតិ�រម្មណ៍ឬ�នជំងឺេញឿនេ្រគឿង្រសវ �ង
�េដើមឬេទនិងខ្ល ឹម�ររបស់� េហើយករណី�នក�្ត �្ទ ល់ខ� �នេនះ េគនឹង វនិិច្ឆ ័យ�៉ងដិតដល់�េតើ
�ចនិ�យ�ន���មូលេហតុបង្កជំងឺឬេទ។
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�ពមិន្រប្រកតីៃនអវៈយៈ�ងេលើ

【 លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�ម្របេភទជំងឺ③】

េ�េពលេ្របើេដើមៃដ ឬ្របអប់ៃដេ្រចើនហួសេពក េ�េពលខ្លះ�នការរ�ក ពីក មក�្ម  េដើមៃដ 
្របអប់ៃដ ្រ�មៃដ ឬ�ពមិន្រប្រកត ីេ�ស�្ល ក់ សរៃសពួរ។ល។
�ពមិន្រប្រកតីៃនអវៈយវៈ�ងេលើ គឺស�ពរ�ក ឬ�ពមិន្រប្រកតីេលើរបស់�ងំអស់េ�ះ។

<េ�គវនិិច្ឆ ័យសំ�ន់ៗ> 
• ជំងឺរ�ក�ងេ្រ�(ក� ុង)ឆ្អ ឹងេដើមៃដ •�ការសរៃសកំភួនៃដ
• ជំងឺ�ច់ដុំសំ�ប់�្ង រៃដេ�េ្រ�(ក� ុង) • រ�កស�្ល ក់ៃដ
• រ�កេ្រ�មព័ន្ធ�ច់ដុំ • េ�គសរៃស្របអប់ៃដ • ជំងឺញ័រៃដសរេសរមិន�ន

[លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ]  
ក� ុងករណីលក្ខខណ្ឌ�ងំអស�់ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ នឹង្រត�វ�នទទួល�្គ ល�់
េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ។

1.ប�្ទ ប់ពីេធ្វ ើការែដល�នបន� ុក�្ល ំងដល់អវៈយវៈ�ងេលើ * ។ល។ ក� ុង
កំឡុងេពលមួយ(�ទូេ�េលើសពី6ែខ)

សំ�ន់�នដូច�្របេភទការ�រ�ងេ្រកាម។
①ការ�រ្រត�វេធ្វ ើចល�អវៈយវៈ�ងេលើេ�មកៗេ្រចើន
②ការ�រេធ្វ ើក� ុងស�ពេលើកអវៈយវៈ�ងេលើ
③ការ�រែដលេធ្វ ើចល�កនិង�្ម តិច េហើយទ្រមង់ខ� �នមិនែ្រប្រប�ល
④ េធ្វ ើការ�រែដល�ក់បន� ុកេ�េលើតំបន់កំណត់មួយៃនអវៈយវៈ�ងេលើ

* អវៈយវៈ�ងេលើ�ន ែផ្នក�ងេ្រកាយៃនក�ល ក �្ម  េដើមៃដ កំភួនៃដ កៃដ ្រ�មៃដ។

2.�នេធ្វ ើការធ្ងន់ហួសកំរតិមុនេកើតជំងឺ

ក� ុងកំឡុងេពល 3 ែខមុនេកើតជំងឺ �នេធ្វ ើការែដល�នបន� ុក�្ល ំងដល់អវៈយវៈ�ងេលើ ក� ុង
�្ថ ន�ពដូច�ងេ្រកាម។

• ក� ុងករណីែដលបរ�ិណការ�រេស្ទ ើរែតមិនែ្រប្រប�ល
�នេធ្វ ើការេ្រចើន�ង អ្នកេធ្វ ើការ្រសេដ�ង�្ន  ែដល�នេភទដូច�្ន  និង�យុ្របែហល�្ន េលើស
ពី10%រយៈេពល3ែខ

• ក� ុងករណីែដលបរ�ិណការ�រ�នការែ្រប្រប�ល
① ៃថ្ងែដលបរ�ិណការ�រក� ុង1ៃថ្ងេលើសៃថ្ងធម្ម� េលើសពី20% �ន10ៃថ្ងក� ុង1ែខ េហើយបន្ត រ
យៈេពល 3 ែខ (េ�ះបីបរ�ិណការ�រ�ងំមូលក� ុង1ែខដូច្រប្រកតីក៏េ�យ)

② ៃថ្ងែដលបរ�ិណការ�រក� ុងកំឡុងេពល1�គ3ៃនការ�រ1ៃថ្ង េលើសធម្ម�េលើសពី20%
�ន10ៃថ្ងក� ុង1ែខ េហើយបន្តរយៈេពល 3 ែខ (េ�ះការ�រមធ�មក� ុង 1ៃថ្ងដូច្រប្រកតីក៏
េ�យ)

* េពលវនិចិ្ឆយ័��នេធ្វ ើការហួសកំរតិឬអត ់េ្រ�ពីបរ�ិណការ�រ �្ថ ន�ព�ងេ្រកាមក្៏រត�វ�នយក
មកព�ិរ�ែដរ។

• ការ�ររយៈេពលែវង ការ�របន្ត�ប់ • �នការ�រម្ភ�្ល ងំ • ការ�រទទួលប�្ជ ពីអ្នកដៃទេហើយ
�នច�្វ ក�់ប់�្ល ំង

• បរ�ិ្ថ នការ�រមនិសម្រសប • ្រត�វការបេញ្ចញក�ំងំ�្ល ំងហួសកំរតិ

3. ្រត�វ�នទទួល�្គ ល់ែបបេវជ្ជ�្រស្ត  �ការ�រធ្ងន់ហួសកំរតិ និងការ
េកើត�ជំងឺ�នទំ�ក់ទំនង�្ន
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ជំងឺឈឺចេង្កះ

【 លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�ម្របេភទជំងឺ④】

ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�ចទទួលសណំងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ �ន2្របេភទដូច�ងេ្រកាម
ែដល្រត�វេធ្វ ើការព��ល េហើយ្របេភទនិមួយៗ�ន លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ លេ់្រ�ះ�្ន ក់
ការ�រ។
[លក្ខខណ្ឌ ទទួល�្គ ល់�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ] 

1. ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�នមូលេហតុលក្ខណៈេ្រ�ះ�្ន ក់

�ការឈឺចេង្កះេ�យ�ររបួស។ល។ េហើយបំេពញលក្ខខណ្ឌ ① និង②�ងេ្រកាម
①�ចប�្ជ ក់�ន�៉ងច�ស់� របួសចេង្កះ ឬ�នរងកំ�ងំ�្ល ំងែដល�មូលេហតុ
�ំេ�យ�នរបួសចេង្កះ គឺេ�យ�រ្រពឹត្ត ិការណ៍ៃដដន�ែដលេកើតេឡើងេ�េពល
កំពុងេធ្វ ើការ។

②�ចប�្ជ ក់�មែបបជីវ�្រស្ត� កំ�ងំែដលេធ្វ ើអំេពើេលើចេង្កះ �នេធ្វ ើេ�យេកើត
ជំងឺឈឺចេង្កះ ឬេធ្វ ើេ�យអ្នកែដល�ន្របវត្ត ិេកើតជំងឺឈឺចេង្កះ េរ �េឡើងវញិ។

2. ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�្ម នមូលេហតុលក្ខណៈេ្រ�ះ�្ន ក់

ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�្ម នមូលេហតុលក្ខណៈេ្រ�ះ�្ន ក់ ្រត�វ�នេគែបងែចកសំ
�ប់វនិិច្ឆ ័យ�2្របេភទដូច�ងេ្រកាម។

◇ ជំងឺឈឺចេង្កះែដលេកើតេឡើងេ�យ�រ�ពហត់េនឿយៃន�ច់ដុំ។ល។
ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�នមូលេហតុមកពី�ពេនឿយហត់ៃន�ច់ដុំ។ល។ េ�យ�រេធ្វ ើ
ការ�រដូច�ងេ្រកាមក� ុងរយៈេពលខ្ល ី(្របែហលេលើសពី 3 ែខ) �ចទទួល �នសំណង
េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ។

•ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ែដល�នទំងន់េលើសពី20kg ឬការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់
េផ�ងៗ�្ន ក� ុង�្ថ ន�ពេ�ន

•ការ�រែដល្រត�វរក�ទ្រមង់ខ� �ន ែដលមិនធម្ម�តិ�្ល ំងចំេ�ះចេង្កះ រយៈេពល�ប់េ�៉ងេរ�ង
�ល់ៃថ្ង

•ការ�រែដល្រត�វរក�ទ្រមង់ខ� �នេ�្រទឹង េហើយមិន�ចេងើបឈរក� ុងរយៈេពលែវង
•ការ�រែដល្រត�វបន្ត េធ្វ ើការ�រែដលេធ្វ ើេ�យចេង្កះ�នរ�ញ័រ�្ល ំង

◇ ជំងឺឈឺចេង្កះែដលប�្ត លមកពីការែ្រប្រប�លៃនឆ្អ ឹង
ជំងឺឈឺចេង្កះែដល�នមូលេហតុមកពីការែ្រប្រប�លៃនឆ្អ ឹង េ�យ�រេធ្វ ើការ�រ�មួយ
របស់ធ្ងន់ដូច�ងេ្រកាមក� ុងរយៈេពលែវង (្របែហលេលើសពី 10�្ន )ំ �ចទទួល�ន
សំណងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ�ន។

•ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់េលើសពី 30kg ក� ុងកំឡុងេពលេលើសពី 1�គ3 ៃនេ�៉ងេធ្វ ើ
ការ

•  ការ�រែដល្រត�វេលើករបស់ទំងន់េលើសពី 20kg ក� ុងកំឡុងេពលេលើសពី �ក់ក�្ត លៃនេ�៉ង
េធ្វ ើការ

*  ជំងឺឈឺចេង្កះែដលប�្ត លមកពីការែ្រប្រប�លៃនឆ្អ ឹង �ចទទួល�នសំណងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ
លុះ្រ�ែតការែ្រប្រប�លេ�ះ “េលើសពីកំរតិ ៃនការែ្រប្រប�លឆ្អ ឹងេ�យ�រ�យុ�្ល ំង”។
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរ
េ�មកពីេធ្វ ើការ េហើយ្រត�វការព��ល េ�ះ�ចទទួល�ន ការឧបត្ថម្ភ
សំណងព��ល (ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ) ការឧបត្ថម្ភព��ល
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង(ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃន
ការ�រេលើសពីមួយ) ឬការឧបត្ថម្ភព��ល (ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�េធ្វ ើការ) រហូតដល់ជំងឺ “េ�នឹង”*។

ក� ុងការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល�េដើម �ន “ការឧបត្ថម្ភស្រ�បក់ារព��ល” 
និង “្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យស�ំបក់ារព��ល”។

 “ការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��ល” �ការឧបត្ថម្ភេ�យរបស់�្ទ ល់ េ�យទទួលការ
ព��ល ឬ�្ន  ំេ� មន្ទ ីរេពទ�េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ ឬ�្ថ ប័នេវជ្ជស្រស្ត កំណត់(�ងេ្រកាម
េ�� “�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។ល។”)។

 “្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល” គឺក� ុងករណីែដល�នមូលេហតុ��្ម ន�្ថ
ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់េ�ជិត េហើយ្រត�វេ�ទួលការព��លេ��្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត ឬេ�ឱ
សថ�្ថ ន។ល។េ្រ�ពីកែន្លងកំណត់�េដើម គឺ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ�មចំនួន្រ�ក់ែដល�ន
បង់េដើម�ីទទួលការព��ល។

្រពំែដននិងកំឡុងេពលែដល�កម្មវត� ុៃនការឧបត្ថម្ភគឺដូច�្ន ។ េ�ក� ុងការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការ
ព��ល�េដើម �ប់បញ� �ល�ងំចំ�យេផ�ងៗដូចការព��លធម្ម�ែដរ �នដូច�ៃថ្លព��ល 
ៃថ្លេដកេពទ� ៃថ្លដឹកជញ� �ន។ល។ េហើយនឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�យរហូតដល់ជំងឺ�នេ�នឹង(�ការ
េ�គែលងែ្រប្រប�ល)។

◇ “េ�នឹង” �នន័យ�៉ង�?

មិនែមន�នន័យែត�្រគប់សរ ��ង្គឬ�លិកា�ងំអស់ៃនខ� �ន្រ�ណ�ន្រតលប់េ�រកស�ព
េដើមេ�ះេទ េបើសិន�របួសឬជំងឺ�នេស្ថ រ�ព េហើយស្ថ ិតក� ុង�្ថ ន�ពែដលមិន�ចសង�ឹម
េលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល �មវធីិព��លទូេ�ទទួល�្គ ល់េ�យេវជ្ជ�្រស្ត (*1) �នតេ�
េទ�ត(*2) គឺ(�្ថ ន�ពែដល “�ការេ�គែលង ែ្រប្រប�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�ន
 វនិិច្ឆ ័យ� មិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល�ន េហើយចំេ�ះ���� ប់រងេ្រ�ះ
�្ន ក់ការ�រ េគវនិិច្ឆ ័យ� “ជំងឺេ�នឹង” (�ការេ�គែលងែ្រប្រប�ល) េហើយមិនផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ
ស្រ�ប់ការព��ល�េដើមេទ។

(*1) “ វធីិព��លទូេ�ទទួល�្គ ល់េ�យេវជ្ជ�្រស្ត “ គឺ្រពំែដនៃនការព��លែដលេគទទួល
�្គ ល់សំ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ (្រសប�្ន �មួយ���� ប់រងសុខ�ព)។ េហតុដូេច្នះ វធីិ
ព��លែដលស្ថ ិតក� ុងដំ�ក់កាលពិេ�ធន ៍ឬ្រ�វ្រ�វ មិន�នេ�ក� ុង្រពំែដនៃនការ
ព��លេនះ។

(*2) “�្ថ ន�ពែដលមិន�ចសង�ឹមេលើ្របសិទ្ធិ�ពៃនការព��ល�នតេ�េទ�ត” គឺ�្ថ ន
�ពែដលមិន�ចរ�ពឹង�របួសឬជំងឺេ�ះ �នដូចេដើមឬ្របេសើរេឡើង�ន។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ
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 ក� ុងករណីេស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��ល
�មរយៈ �្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។ល។ែដល�នទទួលការព��ល សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំការ
ឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 5) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល 
(ទ្រមង់ទ3ីៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

 ក� ុងករណីេស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល
សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថម្ភចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភសំណងព��លនិងការ
ឧបត្ថម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង(ទ្រមង់េលខ 7) ឬ�ក�េស្ន ើរសុំការឧបត្ថម្ភ
ចំ�យព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល(ទ្រមង់ទ5ីៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រ
ការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ ក� ុងករណី�នទទួល�្ន ពីំឱសថ�្ថ នសូម�ក់ ទ្រមង់េលខ 7 (ទី5ៃន
េលខ 16) (2) ក� ុងករណីទទួលេស�របស់្រគ��ប់សរៃស សូម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ 16) (3) 
េបើ�នទទួលេស�កម្មរបស ់្រគ��ក់ម� ុល ្រគ�អុជ ្រគ��៉ស� សូម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី5ៃនេលខ
16) (4) ក� ុងករណីទទួលេស�កម្មែថ�ដំល់ផ្ទះរបស់្រកមុហ៊ុនែថ�ដំល់ផ្ទះ សូម�ក់ ទ្រមង់េលខ7 (ទី
5ៃនេលខ 16) (5)។

 ក� ុងករណីប� �រ�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។ល។
ក� ុងករណីែដលអ្នកែដល�នទទួល ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការព��លេ��្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។
ល។ រចួេហើយ េហើយចង់ប� �រេ��្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។ល។េផ�ង េ�យមូលេហតុ្រតលប់េ�្រសកុ
កំេណើត។ល។ �មរយៈ �្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់។ល។�្ល ស់ប� �ររចួ សូម�ក់”េសចក្ត ីជូនដំណឹង (ការ
�្ល ស់ប� �រ) មន្ទ ីរេពទ�កំណត់សំ�ប ់ការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភសំណងព��លនិងការ
ឧបត្ថម្ភព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង”(ទ្រមង់េលខ 6) ឬ “េសចក្ត ីជូនដំណឹងអំពី
ការ�្ល ស់ប� �រមន្ទ ីរេពទ�កំណត់សំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការឧបត្ថម្ភព��ល (ទ្រមង់ទ4ីៃន
េលខ16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។
*ស្រ�ប់អ្នកែដលទទួលការព��លពី�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត និងឱសថ�្ថ ន�េដើមែដលមិនែមន�
�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់�េដើម េ�េពលប� �រេ��្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត កំណត់�េដើម គឺមិន�ំ�ច់
�ក់ទ្រមង់េលខ 6 ឬទ្រមង់ទ4ីៃនេលខ16 េទ។ សូម�ក់ទ្រមង់េលខ 5 និងទ្រមង់ទ3ីៃនេលខ16។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ចំេ�ះៃថ្លេធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេពទ� �ទូេ�នឹង្រត�វផ្តល់េ�យស្រ�ប់ការេ�មន្ទ ីរេពទ�ចំ�យ
2km (*1) ពីកែន្លង�្ន ក់េ�ឬកែន្លងេធ្វ ើការរបស់អ្នកេធ្វ ើការែដល�នរបួសឬជំងឺ េបើសិនបំេពញ
លក្ខខណ្ឌ�មួយៃន① ដល ់③�ងេ្រកាម។
①�នេធ្វ ើដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបេ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុ�មួយ�្ន (*2)។
② េ�េពលែដល�្ម ន�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបេ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុ�មួយ�្ន  េហើយ�នេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបេ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុែក�រ�្ន  (�ប់�ងំេពលែដល�ន
�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបេ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុ�មួយ�្ន  ប៉ុែន្ត�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត េ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ
្រសកុេក�រ�្ន �យ្រស�លេ��ង)។

③�្ម ន�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបេ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុ�មួយ�្ន  និង េ�ក� ុងភូមិ ឃុ ំ្រសកុែក�រ
�្ន  េហើយ�នេធ្វ ើដំេណើរេ�មក�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត ជិតបំផុត េផ�ងេ្រ�ពីភូមិ ឃុ ំ្រសកុ�ងំេនះ។

(*1) េ�ះបីចំ�យផ� �វេ�ឬមកជិត�ង2km ក៏�នករណីខ្លះទទួល�នៃថ្លេធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរ
េពទ�ែដរ។

(*2) �្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសប �នន័យ���្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្តសម្រសបស្រ�ប់ការព��លរបួសឬ
ជំងឺ។

អំពីៃថ្លេធ្វ ើដំេណើរេ�មកមន្ទ ីរេពទ�

ចំេ�ះការឧបត្ថម្ភ(សំណង)ព��ល គឺផ្តល់�របស ់េទើប�្ម នប�្ហ ហួសកាលកំណត់ៃនការេស្ន ើ
រសុ ំែតចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភចំ�យសំ�ប់ការព��ល ពីៃថ្ងែដលចំ�យ្រត�វ�នកំណត់េ�
មុខ 2�្ន ំនឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការ េហើយ្រត�វការព��លមិន�ចេធ្វ ើការ�ន េហើយមិន�ចទទួលកំៃរេ�ះ ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក (ក� ុងករណ ីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់
ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង(ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃន
ការ�រេលើសពីមួយ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក (ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ) នឹង្រត�វ�នផ្តល់�ប់ពីៃថ្ងឈប់ទី4េ�។

�ប់ពីឈប់ស្រ�កៃថ្ងទី 4 ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សណំង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម និង្រ�កឧ់បត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក
ពិេសស នឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�យ ក� ុងករណីែដលលក្ខខណ្ឌ�ងំ3�ងេ្រកាម្រត�វ�នបំេពញ។
① �ការព��លរបួសឬជំងេឺកើតេឡើងពមូីលេហតៃុនការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពេីធ្វ ើការ
② មិន�ចេធ្វ ើការ�ន
③ មិន�នទទួល្រ�កក់ៃំរ

ក� ុងករណីអ្នកេធ្វ ើការេ�កែន្លងែតមួយ(អ្នកេធ្វ ើការែដល្រត�វ�នជួលបេ្រមើការ�រេ�ែតមួយកែន្លងេធ្វ ើការ)
• ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសណំងឈប់ស្រ�ក / ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក = 

(60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង)  ចំនួនៃថ្ងឈប់ស្រ�ក
•  ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�កពេិសស = 

(20% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង)  ចំនួនៃថ្ងឈប់ស្រ�ក
ក� ុងករណីអ្នកេធ្វ ើការេលើសពមួីយកែន្លង(អ្នកេធ្វ ើការែដល្រត�វ�នជួលបេ្រមើការ�រេ�យកែន្លងការ�រេលើស
ពីមួយែដលមនិ�ននេិ�ជកែតមួយ)

• ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសណំងឈប់ស្រ�ក / ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក = 

(60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងែដលេស្ម ើនងឹការបូកសរុបពកីែន្លងេធ្វ ើការេលើសពមួីយ)  ចំនួនៃថ្ងឈប់
ស្រ�ក
• ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�កពេិសស = 

(20% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងែដលេស្ម ើនងឹការបូកសរុបពកីែន្លងេធ្វ ើការេលើសពមួីយ)  ចំនួនៃថ្ងឈប់
ស្រ�ក
3ៃថ្ងដំបូងៃនការឈប់ស្រ�ក ្រត�វ�នេ��កលំងុេពលរង�់េំហើយេ�ង�មច�ប់ស្តង�់រការ�រ 
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ�កំលងុេពលេនះនេិ�ជក្រត�វផ្តល់សំណងឈប់ស្រ�ក (60% ៃន្រ�ក់កៃំរ�
មធ�មក� ុងមួយៃថ្ង)។ �៉ង�មញិ ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពមួីយនងិេ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកេធ្វ ើការ មិន�នបទប�ញ្ញត្ត�ិមច�ប់ែដល�កព់ន័្ធនងឹទំនួលខុស្រត�វស្រ�ប់សណំងេ�យ
និេ�ជកេទ។
េលើសពេីនះ ឧ�ហរណ៍ េបើអ្នកេធ្វ ើការខក�នការេធ្វ ើការែតមួយែផ្នកៃនេ�៉ងេធ្វ ើការែដល�នកណំតរ់បស់
ពួកេគេដើម�ីេ�មន្ទ រីេពទ� ពួកេគ�ចទទួល�ន (60% ៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង) ស្រ�ប់្រ�ក់កំៃរ
ៃនេពលេវ�ែដលមនិ�នេធ្វ ើការេ�ះ។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

សូម�ក់ “�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក”/្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�កស្រ�ប់អ្នក
េធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 8)ឬ “�ក�េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក” (ទ្រមង់ទ6ីៃន
េលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម គឺ�ល់ៃថ្ងែដល�្ម នកំៃរ េ�យ�រការ
ព��លេហើយមិន�ចេធ្វ ើការ�ន គឺ�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំមកវញិ ក� ុងកំឡុង2�្ន ំ�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប ់
េបើកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់
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េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេថ្វើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការ េ្រកាយពីៃថ្ង�ប់េផ្តើមព��លអស់រយៈេពល 1�្ន 6ំែខ េបើបំេពញលក្ខខណ្ឌ ដូច�ង
េ្រកាម �ចទទួល�ន េ�ធន៍និវត្តន៍សំណងរបួសនិងជំងឺ(ក� ុងករណ ីេ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើការ) េ�ធន៍និវត្តន៍របួសនិងជំងឺស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង(ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយ) ឬេ�ធន៍និវត្តន៍របួសនិងជំងឺ (ក� ុងករណី
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ)។

(1) របួសឬជំងឺមិន�ន�
(2) កំរតិៃនពិការ�ពេ�យ�រ របួសឬជំងឺេ�ះ ស្ថ ិតក� ុងក្រមិត្រសប�មកំរតិរបួសនិង

ជំងឺក� ុង��ងកំរតិរបួសនិងជំងឺ

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

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

ការសេ្រមច�ផ្តល់ឬមិនផ្តល់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម គឺសិទ្ធិរបស់
្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រ េហើយមិន�ំ�ច់េស្ន ើរសំុេទ បុ៉ែន្ត1�្ន 6ំែខប�្ទ ប់ពី�ប់
េផ្តើមព��ល េហើយជំងឺមិន�ន�េទេ�ះ ក� ុងកំឡុងេពល1ែខេ្រកាយមក សូម�ក់ “ការ
ផ្តល់ដំណឹងអំពី�្ថ ន�ពៃនរបួសនិងជំងឺ។ល។” (ទ្រមង់ទី2 ៃនេលខ 16) េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

កំរតិរបួស
ឬជំងឺ

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)
របួសនិងជំង�ឺេដើម

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភរបួសនិងជងំឺ
ពិេសស(េបើក�្ត ច)់

េ�ធន៍និវត្តន៍របួសនិងជងំឺ
ពិេសស

កំរតិទី1 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង

ចំនួន313ៃថ្ង 114មុនឺេយន៉ ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
ចំនួន313ៃថ្ង

កំរតិទី2 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង

ចំនួន277ៃថ្ង 107មុនឺេយន៉ ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
ចំនួន277ៃថ្ង

កំរតិទី3 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង

ចំនួន245ៃថ្ង 100មុនឺេយន៉ ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
ចំនួន245ៃថ្ង

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម �ប់េផ្តើមផ្តល់េ�យស្រ�ប់ែខប�្ទ ប់ពីែខែដល
លក្ខខណ្ឌ (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� � វចិត្តសរៃស្រប�ទៃនកំរតិទី
2 េហើយ�ក់ែស្តង្រត�វការការែថ�េំ�ះ �ចទទួល្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម�
ន។ ( P33) 
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម

េ�េពលែដលរបួសឬជំងឺ េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ�នសះ
េស�ើយ េហើយ�នពិការ�ពន�ល់ទុកេលើខ� �ន្រ�ណេ�ះ �ចទទួល ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
សំណងពិការ�ព (ក� ុងករណ ីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ) ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ពស្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង(ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយ) ឬ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ព (ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ)។

េ�េពលពិការ�ពេ�សល ់្រសប�មកំរតិពិការ�ព�នេ�ក� ុង��ងកំរតិពិការ�ពេ�ះ កំ
 រតិពិការ�ពនិមួយៗនឹងទទួល�នការផ្តល់ដូច�ងេ្រកាម។

 េ�េពលស្ថ ិតក� ុងកំរតិពិការ�ពទី1 ដល់ទី 7 
េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ពពិេសស េ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ព
ពិេសស

  េ�េពលស្ថ ិតក� ុងកំរតិពិការ�ពទី8 ដល់ទី 14
្រ�ក់េបើក�្ត ច់(សំណង)ពិការ�ព�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ពពិេសស ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ពិការ�ព
ពិេសស

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

សូម�ក់”�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងពិការ�ព / ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ពស្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង ” (ទ្រមង់េលខ 10) ឬ�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ព 
(ទ្រមង់ទី7ៃនេលខ 16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម �ប់�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលជំងឺ�ន� េបើរ
យៈេពល 5�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្រប ុ
្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់

កំរតិពិការ
�ព ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ព

ពិេសស (*)
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពពិេសស ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ពិការ�ពពិេសស

កំរតិទី1
េ�ធន៍
និវត្តន៍

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន
313ៃថ្ង

្រ�ក់េបើក
�្ត ច់ 3,420,000 េយ៉ន េ�ធន៍

និវត្តន៍

្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន
313ៃថ្ង

កំរតិទី2 〃 〃  277ៃថ្ង 〃 3,200,000 េយ៉ន 〃 〃  277ៃថ្ង

កំរតិទី3 〃 〃 245ៃថ្ង 〃 3,000,000 េយ៉ន 〃 〃 245ៃថ្ង

កំរតិទី4 〃 〃 213ៃថ្ង 〃 2.640,000 េយ៉ន 〃 〃 213ៃថ្ង

កំរតិទី5 〃 〃 184 ៃថ្ង 〃 2,250,000 េយ៉ន 〃 〃 184 ៃថ្ង

កំរតិទី6 〃 〃 156ៃថ្ង 〃 1.920,000 េយ៉ន 〃 〃 156ៃថ្ង

កំរតិទី7 〃 〃 131ៃថ្ង 〃 1,590,000 េយ៉ន 〃 〃 131ៃថ្ង

កំរតិទី8
្រ�ក់េបើក
�្ត ច់ 〃 503ៃថ្ង 〃 650,000 េយ៉ន ្រ�ក់េបើក

�្ត ច់
្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង

ចំនួន 503 ៃថ្ង

កំរតិទី9 〃 〃 391ៃថ្ង 〃 500,000 េយ៉ន 〃 〃 391ៃថ្ង

កំរតិទី10 〃 〃 302ៃថ្ង 〃 390,000 េយ៉ន 〃 〃 302ៃថ្ង

កំរតិទី11 〃 〃 223ៃថ្ង 〃 290,000 េយ៉ន 〃 〃 223ៃថ្ង

កំរតិទី12 〃 〃 156ៃថ្ង 〃 200,000 េយ៉ន 〃 〃 156ៃថ្ង

កំរតិទី13 〃 〃 101ៃថ្ង 〃 140,000 េយ៉ន 〃 〃 101ៃថ្ង

កំរតិទី14 〃 〃  56ៃថ្ង 〃 80,000 េយ៉ន 〃 〃  56ៃថ្ង

* ក� ុងករណី�នទទួល ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភរបួសនងិជំងពឺេិសស េលើជំងឺែតមួយរចួេហើយ នឹង្រត�វដកទឹក្រ�កេ់�ះេច
ញ។

* អ្នកែដល�នរបួសជំងកឺំរតិទី1 ឬពិការ�ពៃនសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ ផ� �វចិត្តសរៃស្រប�ទៃនកំរតិទី2 
េហើយ�ក់ែស្តង្រត�វការការែថ�េំ�ះ �ចទទួល្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សណំង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម�ន។ (
P33) 
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ច�ប់ស្ត ីអំពីការអនុវត្ថន៍ៃន���� ប់រងេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រេលើអ្នកេធ្វ ើការ
��ង�្ជ ប់ទី1  ��ងកំរតិពិការ�ព

��ងកំរតិពិការ�ព

កំរតិពិការ
�ព

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

កំរតិទី
1 

ផ្តល់្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូលដ្
�ន�ៃថ្ង
ចំនួន313ៃថ្ង 
សំ�ប់ពិការ
�ព1�្ន ំ

1 អ្នកែដលងងឹតែភ្នក�ងំសង�ង
2 អ្នកែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
និង��
3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ 
េហើយ្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ
4 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃនតួ�ទី
សរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ
្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ
5. លុបេចញ
6អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយ វៈ�ង
េលើ�ងំសង�ង�ប់ពីស�្ល ក់ែកង
ៃដ
7 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេលើ�ងំសង�ង�ងំ្រសងុ
8 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេ្រកាម�ងំសង�ង�ប់ពី
ស�្ល ក់ជង្គង់
9 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទីអវៈ
យវៈ�ងេ្រកាម�ងំសង�ង
�ងំ្រសងុ

កំរតិទី
2 

ដូច�្ន ចំនួន
277 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឹតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយេទ�ត
េ�សល់េ្រកាម 0.02 

2 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ពេមើលៃន
ែភ្នក�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម0.02 

2-2 បន�ល់ទុកពិការ�ពេលើតួ�ទី
្របព័ន្ធ ្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ 
េហើយ្រត�វការការែថ��ំេរឿយៗ
2-3 ពិការ�ពៃនតួ�ទីសរ ��ង្គក� ុង
្រទ�ងឬេ�ះធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ្រត�វការការ
ែថ��ំេរឿយៗ
3 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយ វៈ�ង
េលើ�ងំសង�ង�ប់ពីស�្ល ក់កៃដ
4 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម�ងំសង�ង�ប់ពីស�្ល ក់
កេជើង

កំរតិទី
3

ដូច�្ន ចំនួន
245 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឹតែភ្នក1 េហើយ
សមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នកមួយេទ�ត
េ�សល់េ្រកាម 0.06 

2 អ្នកែដល�ត់បង់មុខ�រទំ�រ
និង��
3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទី
សរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ 
េហើយមិន�ចេធ្វ ើការអស់មួយជិវតិ
4 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃនតួ�ទី
សរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ
មិន�ចេធ្វ ើការអស់មួយជីវតិ
5អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ�ងំ
សង�ង�ងំអស់

កំរតិពិការ
�ព

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

កំរតិទី
4

ដូច�្ន ចំនួន 213 
ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ពេមើល
ៃនែភ្នក�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម
0.06 

2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
ធ្ងន់ធ្ងរ
3 អ្នកែដល�ន�ត់បង់សមត្ថ
�ពលឺៃន្រតេច�ក�ងំពីរ
4 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយ វៈ�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

កំរតិទី
5

ដូច�្ន ចំនួន184 
ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឹតែភ្នក1 
េហើយសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
មួយេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.1 

1-2 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ�រម្មណ៍
ធ្ងន់ធ្ងរ េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែត
ការ�រ្រ�លៗ
1-3 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃន
តួ�ទីសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ
ធ្ងន់ធ្ងរ
2 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយ វៈ�ង
េលើ1�ប់ពីស�្ល ក់កៃដ
3 អ្នកែដល�ន�ត់អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1�ប់ពីស�្ល ក់កេជើង
4 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
អវៈយវៈ�ងេលើ�ងំ្រសងុ1

5  អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
អវៈយវៈ�ងេ្រកាម�ងំ្រសងុ1 

6 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មេជើង
�ងំសង�ង�ងំអស់

កំរតិទី
6

ដូច�្ន ចំនួន156 
ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ពេមើល
ៃនែភ្នក�ងំពីរេ�សល់េ្រកាម0.1 

2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
ធ្ងន់ធ្ងរ
3 អ្នកែដល្រតេច�ក�ងំសង�ង
មិន�ច�្ត ប់សេម្លង�្ល ំង�ន
លុះ្រ�ែតប៉ះ
3-2 អ្នកែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ�ពលឺៃន្រតេច�ក 1 
្រតេច�ក�្ខ ងេទ�ត មិន�ច�្ត
ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យ 40 សង់ទីែម៉្រត
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កំរតិពិការ�ព ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

4 អ្នកែដលេវ�ចឆ្អ ឹងខ្នងធ្ងន់ធ្ងរ 
ឬ�នសន�ល់ទុកពិការ�ពការ
េធ្វ ើ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
�ងំ5ឬ្រ�មៃដ4រមួ�ងំេមៃដ
ៃនៃដ1 

កំរតិទី7
ដូច�្ន ចំនូន
131 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឹតែភ្នក1 
េហើយសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
មួយេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0,6 

2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ��មិន�ច
�្ត ប់សំេលងនិ�យធម្ម�
�នេពល�្ល តចំ�យ�្ង យ
�ង 40 សង់ទីែម៉្រត
2-2 អ្នកែដល�ន�ត់បង់
សមត្ថ�ពលឺៃន្រតេច�ក 1
្រតេច�ក�្ខ ងេទ�ត មិន�ច�្ត
ប់សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
3 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ
�រម្មណ៍ េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែត
ការ�រ្រ�សៗ
4 លុបេ�ល
5 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃនតួ
�ទីសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ
េហើយ�ចេធ្វ ើ�នែតការ�រ្រ�
សៗ
6 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ3
រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ 4
រមួ�ងំេមៃដៃនៃដ1

7 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ�ងំ5 ្រ�មៃដ4រមួ�ងំ
េមៃដៃនៃដ1

8 អ្នកែដល�ន�ត់េជើង1�ប់
ពីស�្ល ក់លីស្រហ្វង់
9 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្ល ក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ងេលើ1 
េហើយប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការេធ្វ ើ
ចល�
10 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្ល ក់ខូចេ�អវៈយវៈ�េ្រកាម
1 េហើយប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការ
េធ្វ ើចល�
11 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មេជើង�ងំសង�ង�ងំ
អស់
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

កំរតិទី 8
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
ចំនួន 503 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នងងឹតែភ្នក1 
េហើយសមត្ថ�ពេមើលៃនែភ្នក
មួយេទ�តេ�សល់េ្រកាម 0.02 

2 អ្នកែដលបន�ល់ផលប៉ះ�ល់
ដល់ការេធ្វ ើចល�េ�ឆ្អ ឹងខ្នង
3 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ2
រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់្រ�មៃដ 3
េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1

4 អ្នកែដល�ន�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ3រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់
តួ�ទី្រ�មៃដ4េ្រ�ពីេមៃដៃន
ៃដ1

5 អ្នកែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរញួេលើសពី 5 សង់ទីេម៉្រត
6 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធៃំនអវៈយវៈ�ងេលើ1ៃន
ចំនួន1ក� ុងចំេ�ម3

7 អ្នកែដល�ន�ត់បង់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធៃំនអវៈយវៈ�ងេ្រកាម
1ៃនចំនួន1ក� ុងចំេ�ម3

8 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្ល ក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ងេលើ1
9 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុក
ស�្ល ក់ខូចេ�អវៈយវៈ�ង
េ្រកាម1

10 អ្នកែដលេជើង1�ន�ត់
្រ�ម�ងំអស់

កំរតិទី9
ដូច�្ន ចំនូន
391 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ព
េមើលៃនែភ្នក�ងំពីរេ�សល់
េ្រកាម0.6 

2 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ព
េមើលៃនែភ្នក1េ�សល់េ្រកាម
0.6 

3 អ្នកែដល
ែភ្នក�ងំសង�ង�ន�ព
ងងឹតមួយចំេហ�ង េ�យ�ន
ែផ្នកេមើលេឃើញតូច�ងមុន
4 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច
�ត្រតបកែភ្នក�ងំពីរធ្ងន់ធ្ងរ
5 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច
�ត្រចមុះធ្ងន់ធ្ងរ
6 អ្នកែដលបន�ល់ទុកពិការ
�ពមុខ�រទំ�រនិង��
6-2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ��មិន�ច
�្ត ប់សំេលងនិ�យធម្ម�
�នេពល�្ល តចំ�យេលើស 1 
ែម៉្រត
6-3 អ្នកែដល្រតេច�ក1មិន�ច
�្ត ប់សេម្លង�្ល ំង�នលុះ្រ�ែត
ប៉ះ្រតេច�ក េហើយសមត្ថ�ពលឺ
ៃន្រតេច�ក 1 េទ�ត មិន�ច�្ត
បស់ំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
7 ្រតេច�ក1 �្ត ប់ែលងលឺ
�ងំ្រសងុ
7-2 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ
�ទីសរៃស្រប�ទឬសតិ
�រម្មណ៍ េហើយការ�រែដល�ច
េធ្វ ើ�ន្រត�វ�នកំរតិ�្ល ំង
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កំរតិពិការ�ព ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

7-3 អ្នកែដល�នពិការ�ពៃន
តួ�ទីសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ 
េហើយការ�រែដល�ចេធ្វ ើ�ន
្រត�វ�នកំរតិ�្ល ំង
8 អ្នកែដល�នៃដ1�ន�ត់
េមៃដ ឬ្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ
9 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ2
រមួ�ងំេមៃដ ឬ�ត់តួ�ទី
្រ�មៃដ 3េ្រ�ពីេមៃដៃនៃដ1

10 អ្នកែដល�នេជើង1�ន
�ត់្រ�មេជើង2 រមួ�ងំ្រ�ម
េជើងទី1

11 អ្នកែដល�នេជើង1�ន
្រ�មេជើង�ងំអស់�ត់តួ�ទី
11-2 អ្នកែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់ធ្ងន់ធ្ងរេលើរបូ�ង�ង
េ្រ�
12 អ្នកែដល�នបន�ល់ពិការ
�ពដល់្រប�ប់បន្តពូជ

កំរតិទី10
ដូច�្ន ចំនួន
302 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ព
េមើលៃនែភ្នក1 េ�សល់េ្រកាម
0.1

1-2 អ្នកែដលេមើលេ�មុខេឃើញ
ែបក
2 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុក
ពិការ�ពមុខ�រទំ�រនិង
��
3 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្មញេ្រចើន�ង 14 េដើម
3-2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ េ���ន
�ពលំ�ក�្ល ំងក� ុងការ�្ត ប់
សំេលងនិ�យធម្ម��ន
េពល�្ល តចំ�យេលើស 1 ែម៉្រត
4 អ្នកែដល្រតេច�ក1មិន�ច
�្ត ប់សេម្លង�្ល ំង�នលុះ្រ�ែត
ប៉ះ្រតេច�ក 

5 លុបេចញ
6 អ្នកែដល�នៃដ1�នេមៃដ 
ឬ្រ�មៃដ2េ្រ�ពីេមៃដ
�ត់បង់តួ�ទី
7 អ្នកែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរញួេលើសពី 3 សង់ទីេម៉្រត
8 អ្នកែដល�នេជើង1 �ន
�ត់្រ�មេជើងទី1 ឬ ្រ�ម
េជើង4េផ�ងេទ�ត
9 អ្នកែដល�នពិការ�ព
ធ្ងន់ធ្ងរដល់តួ�ទីស�្ល ក់ធំៃន
អវៈយវៈ�ងេលើ1 ចំនួន1ក� ុង
ចំេ�ម3 

10 អ្នកែដល�នពិការ�ព
ធ្ងន់ធ្ងរដល់តួ�ទីស�្ល ក់ធំៃន
អវៈយវៈ�ងេ្រកាម1 ចំនួន1
ក� ុងចំេ�ម3 

កំរតិពិការ
�ព

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

កំរតិទី
11

ដូច�្ន ចំនួន
233 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉ះ�ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្នក�ងំសង�ង
2 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការប៉ះ�ល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្នក
�ងំពីរ
3 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការខូច�ត
្រតបកែភ្នក1ធ្ងន់ធ្ងរ
3-2អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ ើជំនួស
េធ្មញេ្រចើន�ង 10 េដើម
3-3 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក�ងំពីរ កា្ល យ�មិន�ច�្ត
ប់សំេលងេខ�យ�នេពល�្ល តចំ
�យ�ង 1 ែម៉្រត
4 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន្រតេច�ក1 
កា្ល យ�មិន�ច�្ត ប់សំេលងនិ�យ
ធម្ម��នេពល�្ល តចំ�យ�្ង យ
�ង40 សង់ទីេម៉្រត
5 អ្នកែដលបន�ល់ទុកឆ្អ ឹងខ្នងេវ�ច
6 អ្នកែដល�នៃដ 1 �ន�ត់
្រ�មចង� ុលៃដ ្រ�មៃដក�្ដ ល ឬ
្រ�មៃដ�ង
7 លុបេ�ល
8 អ្នកែដល�នេជើង1�ន�ត់តួ
�ទី្រ�មេជើងេលើសពី2រមួ�ងំ្រ�ម
េជើងទី1 

9 អ្នកែដល�នពិការ�ពតួ�ទីសរ �
�ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�នការប៉ះ
�ល់�្ល ំងេពលេធ្វ ើការ

កំរតិទី
12

ដូច�្ន ចំនួន
156 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់ធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់តួ�ទីត្រម�វឬប៉ះ�ល់ដល់
ចល�របស់្រ�ប់ែភ្នក1 

2 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការប៉ះ�ល់
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចល�ៃន្រតបកែភ្នក1 

3 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ ើជំនួស
េធ្មញេ្រចើន�ង 7 េដើម
4 អ្នកែដល�នខូច�តស្ល ឹក
្រតេច�កអស់មួយ�គធំៃន្រតេច�ក
1 

5 អ្នកែដល�នបន�ល់ទុកការេវ�ច
ធ្ងន់ធ្ងរដល ់ឆ្អ ឹងដងកាំបិត ឆ្អ ឹងេដើម
្រទ�ង ឆ្អ ឹងជំនីរ ឆ្អ ឹង�្ល ប្របេច�វ ឬ
ឆ្អ ឹង្រត�ក
6 អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេលើ1 ចំនួន
1ក� ុងចំេ�ម3 

7 អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់តួ�ទី
ស�្ល ក់ធំៃនអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1 
ចំនួន1ក� ុងចំេ�ម3 

8 អ្នកែដលបន�ល់ទុកការេវ�ចៃន
ឆ្អ ឹងែវង
8-2 អ្នកែដល�ន�ត់កូនៃដៃនៃដ
1 

9 អ្នកែដល�នៃដ 1 �ន�ត់តួ
�ទី្រ�មចង� ុលៃដ ្រ�មៃដក�្ដ ល 
ឬ្រ�មៃដ�ង
10 អ្នកែដល�ន�ត់បង់្រ�មេជើង
ទី2អ្នកែដល�ន�ត់បង់្រ�មេជើង
ទី2រមួ�ងំ្រ�មេជើងទី2 ឬអ្នកែដល
�ត់បង់តួ�ទី្រ�មេជើង3េ្រ�ពី
្រ�មេជើងទី3ៃនេជើង1
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កំរតិពិការ�ព ខ្ល ឹម�រៃនការ
ឧបត្ថម្ភ ពិការ�ពេលើខ� �ន្រ�ណ

11 អ្នកែដល�ត់បង់តួ�ទី
្រ�មេជើងទី1 ឬតួ�ទី្រ�ម
េជើងទី4ៃនេជើង1

12 អ្នកែដល�នបន�ល់េ�គ
ស�្ញ សរៃស្រប�ទ�្ល ំង�ម
កែន្លង
13 លុបេចញ
14 អ្នកែដល�នបន�ល់�ព
�្រកក់េលើរបូ�ង�ងេ្រ�

កំរតិទី13
ដូច�្ន ចំនួន
101 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នសមត្ថ�ព
េមើលៃនែភ្នក1 េ�សល់េ្រកាម
0.6 

2 អ្នកែដល�នែភ្នក1�ន
�ពងងឹតមួយចំេហ�ង េ�យ
�នែផ្នកេមើលេឃើញតូច�ង
មុនឬបន�ល់ទុកការខូច�ត
គំេហើញ
2-2 អ្នកែដលេមើលេឃើញែបក
េ្រ�ពីេមើលចំពីមុខ
3 អ្នកែដល�នការខូច�ត
្រតបកែភ្នកមួយែផ្នក ឬ�ច់
េ�មែភ្នក�ងំពីរ
3-2 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្មញេ្រចើន�ង 5 េដើម
3-3 អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់
តួ�ទីសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ
4 អ្នកែដល�នកូនៃដ
�ត់បង់តួ�ទីេលើៃដ1 

5 អ្នកែដល�ន�ត់ឆ្អ ឹងេមៃដ
មួយែផ្នកៃនៃដ1 

6 លុបេចញ
7 លុបេចញ
8 អ្នកែដលអវៈយវៈ�ងេ្រកាម1
�នរញួេលើសពី 1 សង់ទីេម៉្រត
9 អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មេជើង
1ឬ2�ប់�ប់ពី្រ�មេជើងទី3ៃន
េជើង1

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

កំរតិទី13

10 អ្នកែដល�ន្រ�មេជើងទី2
�ត់បង់តួ�ទី អ្នកែដល�ន
្រ�មេជើង2បត់បង់តួ�ទីរមួ
�ងំ្រ�មទី2 ឬ អ្នកែដល�ន
្រ�មេជើង3�ត់បង់តួ�ទី�ប់
ពី្រ�មទី3 េលើេជើង�1 

កំរតិទី14
ដូច�្ន ចំនួន
56 ៃថ្ង

1 អ្នកែដល�នការខូច�ត
្រតបកែភ្នកមួយែផ្នក ឬ�ច់
េ�មែភ្នកឆកេលើែភ្នក1

2 អ្នកែដល�នទទួលការេធ្វ ើ
ជំនួសេធ្មញេ្រចើន�ង 3 េដើម
2-2 អ្នកែដលសមត្ថ�ពលឺៃន
្រតេច�ក1 កា្ល យ�មិន�ច�្ត
ប់សំេលង�្ល ំង�នេពល�្ល តចំ
�យ�្ង យ�ង 1 ែម៉្រត
3 អ្នកែដលបន�ល់�្ន ម�្រកក់
ទំហំប៉ុន�តៃដេ�កែន្លង
េមើលេឃើញៃនអវៈយវៈ�ងេលើ
4 អ្នកែដលបន�ល់�្ន ម�្រកក់
ទំហំប៉ុន�តៃដេ�កែន្លង
េមើលេឃើញៃនអវៈយវៈ�ង
េ្រកាម
5 លុបេចញ
6 អ្នកែដល�ន្រ�មៃដេ្រ�ពី
េមៃដ�ន�ត់ឆ្អ ឹង្រ�មៃដមួ
ែផ្នកេលើៃដ1ចំេហ�ង
7 អ្នកែដលស�្ល ក់្រ�មៃដ�ង
ចុងេ្រ�ពីេមៃដ ែលងបត់�ន
េលើៃដ1ចំេហ�ង
8 អ្នកែដល�ន្រ�មេជើង1ឬ2
�ន�ត់បង់តួ�ទី�ប់ពី
្រ�មទី3 េលើេជើង�1

9 អ្នកែដល�នបន�ល់េ�គ
ស�្ញ សរៃស្រប�ទ�មកែន្លង
10 លុបេចញ

េផ�ងៗ
1 រេប�ប�ស់សមត្ថ�ពែភ្នក េធ្វ ើេឡើង�ម��ង�ស់សមត្ថ�ព�សកល។ ចំេ�ះអ្នកែដលមិន�ច
េ�្ត តពន្ល ឺឲ�្រត�វចំេរ�ទីន�ន គឺ�ស់សមត្ថ�ពែភ្នកែកត្រម�វ។

2 “អ្នកែដល�ន�ត់្រ�មៃដ" �នន័យ� “គឺអ្នកែដល�ន�ត់េលើសពីស�្ល ក់្រ�មៃដចំេ�ះេម
ៃដ េលើសពីស�្ល ក់ក�្ត ល្រ�មៃដចំេ�ះ្រ�មៃដេផ�ង“។

3 “អ្នកែដល�ន្រ�មៃដ�ត់បង់តួ�ទី" គឺ “អ្នកែដល�ន�ត់ឆ្អ ឹងចុង្រ�មៃដេលើសពី
�ក់ក�្ដ ល" ឬ “អ្នកែដល�នការប៉ះ�ល់ដល់ចល� ស�្ល ក់គល់្រ�មៃដឬស�្ល ក់ក�្ដ ល្រ�ម
ៃដ(ស�្ល ក់ចុង្រ�មៃដចំេ�ះេមៃដ)" 

4 “អ្នកែដល�ត់្រ�មេជើង" គឺអ្នកែដល�ន�ត់្រ�មេជើងេ�ះ�ងំអស់។
5 “អ្នកែដល�ន្រ�មេជើង�ត់តួ�ទី" គឺ “អ្នកែដល�ន�ត់ឆ្អ ឹងចុង្រ�មេមេជើងេលើសពី
�ក់ក�្ដ ល ឬអ្នកែដល�ន�ត់េលើសពីស�្ល ក់ចុង្រ�មេជើងចំេ�ះេជើងេផ�ង" ឬ “អ្នកែដល�ន
ការប៉ះ�ល់ដល់ចល� ស�្ល ក់គល់្រ�មេជើង ឬស�្ល ក់ក�្ដ ល្រ�មេជើង(ស�្ល ក់ចុង្រ�មេជើង
ចំេ�ះេមេជើង)“។
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�ចទទួល�ន េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម េបើក�្ត ច់�មុន�នែត1ដង

េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច�់មុន

ចំេ�ះេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់�មុន �ប់�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ង
ែដលជំងឺ�ន� េបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរ
សុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់

ចំនួនទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍េបើក�្ត ច់�មុន ្រត�វ�នកំណត់�មកំរតិៃនពិការ�ព 
�ចេ្រជើសេរ �សជំេរ �សែដល្រ��្ន ចង់�ន។ េ�េពលែដល្រ�ក់េបើក�្ត ច់�មុន្រត�វ�ន
បង់ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម នឹង្រត�វ�នបញ�ប់រហូតដល់ចំនួនសរុបៃន
្រ�ក់្រប�ំែខ(ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលហួសពី�្ន ំទី1នឹង្រត�វ�ត់េចញេ�យអ្រ�ការ្រ�ក់កំណត់
េ�យច�ប់) �នចំនួនេស្ម ើនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់េបើក�្ត ច់�មុន។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

កំរតិ
ពិការ�ព

ចំនួនទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍េបើក�្ត ច់�មុន

កំរតិទ1ី 
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល
�្ឋ ន�ៃថ្ង

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

កំរតិទ2ី 〃
ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន
1,190ៃថ្ង

កំរតិទ3ី 〃
ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1,000ៃថ្ង ចំនួន
1,050ៃថ្ង

កំរតិទ4ី 〃 ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន920ៃថ្ង

កំរតិទ5ី 〃 ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន790ៃថ្ង

កំរតិទ6ី 〃 ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន670ៃថ្ង

កំរតិទ7ី 〃 ចំនួន200ៃថ្ង ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន560ៃថ្ង

�ទូេ�េ�េពលេស្ន ើរសំុ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ពិការ�ព សូម�ក់”�ក�េស្ន ើរសំុេ�ធន៍
និវត្តន៍សំណងពិការ�ព�េដើម ឬេ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួយកែន្លង ឬេ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពេបើក�្ត ច់�មុន”(ទ្រមង់េស្ន ើរសំុេ�ធន៍និវត្តន៍
េលខ 10) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ បុ៉ែន្ត េបើសិន�ក� ុង
កំឡុងេពល1�្ន ំប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដល�នទទួលការជូនដំណឹងអំពីការសំេរចផ្តល់្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍ េ�ះបី��នទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមរចួេហើយក៏េ�យ ក៏
�ចេស្ន ើរសំុ�នែដរ។ ក� ុងករណីេនះ �ចេស្ន ើសំុ�នក� ុងចេ�្ល ះ គណ�េ�យយកទឹក្រ�ក់
ខ្ពស់បំផុតសំ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗ ដកចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃនេ�ធន៍និវត្តន៍ែដល
្រត�វ�នបង់រចួេហើយ។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ
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ក� ុងករណីែដល េ�េពលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម
�ន�្ល ប់ ទឹក្រ�ក់សរុបែដល�នបង់ស្រ�ប់ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម
និងេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ �នចំនួនតិច�ងចំនួនែដល
្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗេ�ះ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�
េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន នឹង្រត�វ�នផ្តល់។

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន

េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  គឺ�នមកព ី
ទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់កំរតិពិការ�ពនិមួយៗ ដកទឹក្រ�ក់សរុបែដល
�នបង់ស្រ�ប់ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់។ ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្តន៍ពិការ�ពពិេសស ក៏�ន្របព័ន្ធ េបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន ដូចេ�ធន៍
និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមែដរ។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

កំរតិពកិារ
�ព

េ�ធន៍នវិត្តន(៍សណំង)ពកិារ�ព�េដើម
េបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចនួំនខុស�្ន

្រ�ក់េ�ធនន៍វិត្តនព៍កិារ�ពេបើក�្ត ចស់្រ�ប់
ចំនួនខុស�្ន

កំរតិទី1
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង
x

1,340 ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ង x 1,340 ៃថ្ង

កំរតិទី2 〃 1,190 ៃថ្ង 〃 1,190 ៃថ្ង

កំរតិទី3 〃 1,050 ៃថ្ង 〃 1,050 ៃថ្ង

កំរតិទី4 〃 920 ៃថ្ង 〃 920 ៃថ្ង

កំរតិទី5 〃 790 ៃថ្ង 〃 790 ៃថ្ង

កំរតិទី6 〃 670 ៃថ្ង 〃 670 ៃថ្ង

កំរតិទី7 〃 560 ៃថ្ង 〃 560 ៃថ្ង

 ្រគ��រែដល�ចទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់
ចំនួនខុស�្ន
្រគ��រែដល�ចទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួន
ខុស�្ន គឺ្រគ��រដូច�នក� ុង (1) ឬ (2) �ទិ�ពគឺ�មលំ�ប់ពី (1) េ� (2) [ក� ុង
ចំេ�ម្រគ��រគឺ�មលំ�ប់ (1) (2)]។

(1)អ្នកែដល�នជីវ�ព�មួយ�្ន េ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់ �នដូច� ប្ត ី្របពន្ធ [រមួ
�ងំប្ត ី្របពន្ធែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ ៍បុ៉ែន្ត�ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនង
ដូចប្ត ី្របពន្ធ។ ចំេ�ះ (2) ក៏ដូច�្ន ] កូន ឪពុក�្ត យ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត

(2)ប្ត ី្របពន្ធ  កូន ឪពុក�្ត យ េ� �យ� បងប� �នបេង្ក ើត ែដលមិន�នក� ុង (1)
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សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុេ�ធន៍និវត្តន៍សំណងពិការ�ពេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  ឬ
េ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយ
កែន្លង ឬេ�ធន៍និវត្តន៍ពិការ�ពេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  (ទ្រមង់ទី2ៃនេលខ 37) 
េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ សូម�្ជ ប់ឯក�រ�ងេ្រកាម
�មួយ�ក�េស្ន ើរសំុ។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ករណី ឯក�រ�្ជ ប់

ឯក�រ�ំ�ច្់រត�វ�្ជ ប់
ឯក�រែដលអ្នកប�្ជ កទំ់�កទំ់នងរ�ងអ្នកេស្ន ើ
រសុំនងិអ្នកេធ្វ ើការ ដូច� លិខិតចលំងៃនអ្រ�
នុេ�ល�្ឋ ន េស�វេ�្រគ��រ ។ល។

ក� ុងករណីែដលមនិ�នចះុបញ្ជ �ី�ហព៍�ិហ៍
�មួយអ្នកេធ្វ ើការែដល�្ល ប់ បុ៉ែន្ត�ក់ែស្តង�ន
ទំ�ក់ទំនងដូចប្ត ី្របពន្ធ

ឯក�រប�្ជ កក់ារពតិេ�ះ

ក� ុងករណីែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្នក
េធ្វ ើការែដល�ន�្ល ប់ ឯក�រប�្ជ កក់ារពតិេ�ះ

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់្រត�វ�ក់

ចំេ�ះេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមេបើក�្ត ច់ស្រ�ប់ចំនួនខុស�្ន  �ប់�ប់ពីៃថ្ង
ប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប ់េបើរយៈេពល 5�្ន ំ�នកន្លងផុតេ�នឹង
ហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់

*េ្រ�ពីេនះ ក� ុងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់ ឯក�របែន្ថមក៏�ន។
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្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�
សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)

េ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�ន�្ល ប ់េ�យ�រការេធ្វ ើការឬេធ្វ ើដំេណើរេ�មក
ពីេធ្វ ើការេ�ះ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម នឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�េ�
យ្រគ��រ។ េហើយ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�
សព) នឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�យអ្នកែដលេធ្វ ើបុណ�សព។

េ�ក� ុង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម �ន2្របេភទគ ឺ“្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍
(សំណង)្រគ��រ�េដើម” និង “្រ�ក់េបើក�្ត ច ់(សំណង)្រគ��រ�េដើម”។

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង)្រគ��រ�េដើម

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម  នឹង្រត�វ�នផ្តល់េ�េ�យអ្នក(�នសិទ្ធិទទួល)�ទិ
�ពបំផុត ក� ុងចំេ�ម្រគ��រែដល�នលក្ខណៈសម�ត្ត ិទទួល(អ្នក�នលក្ខណៈសម�ត្ត ិទទួល)។

អ្នក�នលក្ខណៈសម�ត្ត ិទទួល

អ្នកែដល�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម គឺអ្នកែដល្រទ្រទង់
ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់�ត់ េ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប ់�នប្ត ី្របពន្ធ  កូន ឪពុក�្ត យ �យ� 
បងប� �នបេង្ក ើត។ ប៉ុែន្ត ្រគ��រេ្រ�ពី្របពន្ធ  ខណៈែដលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់េ�យេ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ ្រត�វ
ែត�មនុស��ស់ឬេក្មងដល់កំរតិមួយ ឬ�មនុស�ពិការក� ុងកំរតិមួយ។
“្រទ្រទង់ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ េ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប”់ មិន�នន័យ�្រទ្រទង់
ជីវ�ពេ�យចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ�ងំអស់ឬមួយ�គធំេទ េបើចំណូលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ�ន
្រទ្រទង់ជីវ�ពមួយែផ្នកតូចក៏�ន ដូច�ក� ុងករណី”េធ្វ ើការ�ងំអស់�្ន ” ក៏ចូលក� ុងន័យេនះែដរ។
លំ�ប់ៃនអ្នក�នសិទ្ធិទទួលគឺដូច�ងេ្រកាម
① ្របពន្ធ  ឬប្ត ី�ន�យុេលើស60�្ន  ំឬ�នពកិារ�ពក� ុងកំរតិមួយ
② កូនែដល�ន�យុតចិ�ង18�្ន ឬំដល់េហើយបុ៉ែន្តមនិ�នដ់ល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពកិារ�ពក� ុងកំរតិ
មួយ

③ ឪពុក�្ត យែដល�ន�យុេលើសព6ី0�្ន  ំឬ�នពកិារ�ពក� ុងកំរតិមួយ
④ េ�ែដល�ន�យុតចិ�ង18�្ន ឬំដល់េហើយបុ៉ែន្តមនិ�នដ់ល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពកិារ�ពក� ុងកំរតិ
មួយ

⑤ �យ�ែដល�ន�យុេលើសព6ី0�្ន  ំឬ�នពកិារ�ពក� ុងកំរតិមួយ
⑥ បងប� �នែដល�ន�យុតចិ�ង18�្ន ឬំដល់េហើយបុ៉ែន្តមនិ�នដ់ល់ៃថ្ង 31ែខ3 ឬ�នពកិារ�ពក� ុង
កំរតិមួយ

⑦ ប្ត ីែដល�ន�យុេលើស55�្ន  ំតិច�ង60�្ន ំ
⑧ ឪពុក�្ត យែដល�ន�យុេលើស55�្ន  ំតិច�ង60�្ន ំ
⑨ �យ�ែដល�ន�យុេលើស55�្ន  ំតិច�ង60�្ន ំ
⑩ បងប� �នែដល�ន�យុេលើស55�្ន  ំតិច�ង60�្ន ំ

* ពិការ�ពក� ុងកំរតិមួយ គឺពកិារ�ពេលើខ� �ន្រ�ណេលើសពកីំរតិទី5ៃន��ងកំរតិពកិារ�ព
* ក� ុងករណីប្ត ី្របពន្ធ  គឺរមួ�ងំអ្នកែដលមនិ�នចះុបញ្ជ �ី�ហព៍�ិហ ៍បុ៉ែន្ត�ក់ែស្តង�នទំ�ក់ទំនង
ដូចប្ត ី្របពន្ធ។ េហើយចេំ�ះ�រកែដលេ�ក� ុងៃផ្ទេពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់ នឹង�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល
ប�្ទ ប់ពីេកើតមក។

* េ�េពលែដលអ្នក�ន�ទិ�ពបំផុត �ត់សិទ្ធិទទួលេ�យ�រ�្ល ប់ឬេរ�បការម្តងេទ�តេ�ះ អ្នកែដល
�ន�ទិ�ពប�្ទ ប់នងឹកា្ល យ�អ្នក�នសទិ្ធិទទួល។

* ប្ត  ីឪពុក�្ត យ �យ� បងប� �ន ែដល�ន�យុេលើស55�្ន  ំតិច�ង60�្ន ំក� ុង⑦～⑩ េ�ះ�នសិទ្ធិ
ទទួលេ�ធន៍នវិត្តន ៍ក៏្រត�វ�ន�្អ ករហូតដល់�យុ 60�្ន ំ។ 
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្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ្រគ��រពិេសស ្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍្រគ��រពិេសសនឹង្រត�វ�នផ្តល់�មចំនួនស�ជិក្រគ��រ។ល។ េ�េពលែដលអ្នក
�នសិទ្ធិទទួល�នចំនួនេលើសពី2�ក់េ�ះ អ្នក�នសិទ្ធិទទួលនឹងទទួល�ន ចំនួនទឹក
្រ�ក់េ�យការែចកេស្ម ើ�្ន ។

ចំនួនស�ជិក
្រគ��រ ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ្រគ��រ

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

1 �ក់

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 153ៃថ្ង
(បុ៉ែន្តក� ុងករណ ីែដល្រគ��រ�្របពន្ធ�យ ុ 55 
�្ន ំេឡើង ឬ�្របពន្ធ�នពិការ�ព ទទួល
�នចំនួន 175ៃថ្ងៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន
�ៃថ្ង)

300មឺុនេយ៉ន

្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចនួំន 153ៃថ្ង
(បុ៉ែន្តក� ុងករណ ីែដល្រគ��រ�្របពន្ធ�យ ុ 
55 �្ន ំេឡើង ឬ�្របពន្ធ�នពិការ�ព ទទួល
�នចំនួន 175ៃថ្ងៃន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន
�ៃថ្ង)

2�ក់ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 201ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចនួំន 201ៃថ្ង

3 �ក់ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 223ៃថ្ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចនួំន 223ៃថ្ង

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

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់
*េ្រ�ពីេនះ ក� ុងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថមក៏�ន។

ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម គឺ�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នក�នេ្រ�ះ
�្ន ក់�ន�្ល ប5់�្ន  ំេបើកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត 
សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់

សូម�ក�់ក�េស្ន ើរសុំ្រ�កេ់�ធនន៍វិត្តនស៍ណំង្រគ��រ/ ្រ�ក់េ�ធនន៍វិត្តន្៍រគ��រស្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពមួីយកែន្លង(ទ្រមងេ់លខ 12) ឬ�ក�េស្ន ើរសុ្ំរ�ក់េ�ធនន៍វិត្តន្៍រគ��រ 
(ទ្រមងទ់8ីៃនេលខ16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្តង�់រការ�រែដល�នសមត្ថកចិ្ច។ ចំេ�ះការ
េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពេិសស �ទូេ�្រត�វេធ្វ ើដំ�ល�្ន �មួយការេស្ន ើរសុ្ំរ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សណំង)
្រគ��រ�េដើម។ ទ្រមងគ់ដូឺច�្ន �មួយ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សណំង្រគ��រ)�េដើម។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

ករណី ឯក�រ�្ជ ប់

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជ ប់

ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតអពីំមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ
�្ន ំមរណ�ព ដូច�លិខិតប�្ជ កក់ារ�្ល ប់ លិខិតប�្ជ ក់ការពិនតិ�សព 
រ�យការណ៍វនិិច្ឆយ័មរណ�ព ឬលិខិតប�្ជ ក់ចំណុច�ងំេនះ។ល។

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទ�ំក់ទនំងរ�ងអ្នកេស្ន ើរសំុនងិអ្នកេធ្វ ើការ
ែដល�ន�្ល ប់ ដូច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�ល�្ឋ ន េស�វេ�
្រគ��រ ។ល។

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់� ជីវ�ពរបស់អ្នកេស្ន ើរសំុនងិអ្នក�នលក្ខណ
សម�ត្ត ិទទួលេផ�ងេទ�ត ្រត�វ�ន្រទ្រទងេ់�យចណូំលរបស់អ្នកេធ្វ ើការ
ែដល�ន�្ល ប់

េ�េពលែដលអ្នកេស្ន ើរសំុឬអ្នក�នសិទ្ធទិទួលេផ�ងេទ�ត មិន�ន
ចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍�មួយអ្នកេធ្វ ើការែដល�្ល ប់ បុ៉ែន្ត�ក់ែស្ត ង
�នទំ�ក់ទំនងដូចប្ត ី្របពន្ធ

ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

េ�េពលែដលក� ុងចំេ�មអ្នកេស្ន ើរសំុនងិអ្នក�នលក្ខណសម�ត្ត ិ
ទទួលេផ�ងេទ�ត �នអ្នកកា្ល យ�អ្នក�នលក្ខណសម�ត្តទិទួល
េ�យ�រ�នពិការ�ពក� ុងកំរតិមួយ

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់� �នពិការ�ពេ�ះ�ំងពីេពលអ្នកេធ្វ ើការ
�ន�្ល ប់ ដូច�សំបុ្រតេពទ�។ល។

េ�េពលែដលក� ុងចំេ�មអ្នក�នលក្ខណសម�ត្តទិទួល �នអ្នក
ែដល�នជីវ�ព�មួយអ្នកេស្ន ើរសំុ ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

ក� ុងករណីែដល្របពន្ធ�នពិការ�ព
ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់� �នពិការ�ពេ្រកាយការ�្ល ប់របស់អ្នកេធ្វ ើ
ការ និងប�្ជ ក់ពីការ�ប់េផ្តើមនងិបញ្ជ ប់ៃនពិការ�ពេ�ះ ដូច�
សំបុ្រតេពទ�។ល។

ក� ុងករណីែដល�នទទួល ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តនស៍ង្គមកចិ្ច្រគ��រ 
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តនមូ៍ល�្ឋ ន្រគ��រ ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន្៍រស្ត េីម�៉យ 
ស្រ�ប់មូលេហតុែតមួយ

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទកឹ្រ�កផ់្តល់
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(1) ករណីែដល ្រ�ក់េបើក�្ត ច(់សំណង)្រគ��រ�េដើម្រត�វ�នផ្តល់
ក� ុងករណី�មួយដូច�ងេ្រកាម នឹង្រត�វ�នផ្តល់។
① ក� ុងករណី�្ម ន្រគ��រទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើមេ�េពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់
② ក� ុងករណីអ្នក�នសិទ្ធិទទួលដល់�ទិ�ពចុងេ្រកាយ�ន�ត់សិទ្ធិ�ងំអស ់េហើយ្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្តន៍�េដើមែដល�នផ្តល់េ�យអ្នកទទួលែដល�្រគ��រសរុប�ងំអស ់បូក�មួយនឹង
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើមេបើក�្ត ច់�មុន(P30) តិច�ង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ

      មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000ៃថ្ង

(2) អ្នក�នសិទ្ធ ិទទួល
អ្នក�នសិទ្ធិទទួល ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ (សំណង)្រគ��រ�េដើម គឺអ្នក�ន�ទិ�ពបំផុតក� ុង
ចំេ�មអ្នក�ងេ្រកាម(ចំេ�ះ ②③ គឺ កូន ឪពុក�្ត យ េ� �យ� �មលំ�ប់) 
េហើយក� ុងករណីែដលអ្នក�នេលខេរ�ងដូច�្ន េលើសពី 2 �ក់េ�ះ គឺ�នសិទ្ធិទទួល
�ងំអស់។
① ប្ត ី្របពន្ធ
② កូន ឪពុក�្ត យ េ� �យ� ែដលជីវ�ព្រត�វ�ន្រទ្រទង់េ�យអ្នកេធ្វ ើការេ�េពល�ត់�្ល ប់
③ កូន ឪពុក�្ត យ េ� �យ� េផ�ងេទ�ត
④ បងប� �ន

្រ�ក់េបើក�្ត ច(់សំណង)្រគ��រ�េដើម

ក� ុងករណី① ៃន (1) �ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000ៃថ្ងនឹង្រត�វ�នផ្តល់។ េលើសពីេនះ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
្រគ��រពិេសស300មឺុនេយ៉ននឹង្រត�វ�នផ្តល់ េហើយ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន
1,000ៃថ្ងនឹង្រត�វ�នផ្តល់ ក� ុង�ម�្រ�ក់េបើក�្ត ច់ពិេសសស្រ�ប់្រគ��រ។

ក� ុងករណី② ៃន (1) �ងេលើ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000ៃថ្ង ដកចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍
(សំណង)្រគ��រ�េដើម នឹង្រត�វ�នផ្តល់។
េ�េពលែដល ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រពិេសស ែដល�នផ្តល់េ�យ
្រគ��រែដល�នសិទ្ធិទទួល�ងំអស់តិច�ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 1,000
ៃថ្ងេ�ះ ទឹក្រ�ក់ខុស�្ន រ�ង ្រ�ក់គណ�មូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 1,000 ៃថ្ង និងចំនួន
សរុបេ�ះនឹង្រត�វ�នផ្តល់។(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ្រគ��រពិេសសនឹងមិន្រត�វ�នផ្តល់)

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ
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សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់សំណង្រគ��រ / ្រ�ក់េបើក�្ត ច់្រគ��រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 15) ឬ�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ស្រ�ប់្រគ��រ 
(ទ្រមង់ទី9ៃនេលខ16) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ ចំេ�ះ
ការេស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិេសស �ទូេ�្រត�វេធ្វ ើដំ�ល�្ន �មួយការេស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់
(សំណង)្រគ��រ�េដើម។ ទ្រមង់គឺដូច�្ន �មួយ ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ (សំណង)្រគ��រ�េដើម។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ករណី ឯក�រ�្ជ ប់

ក� ុងករណីែដលមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ៍�មួយអ្នកេធ្វ ើ
ការែដល�្ល ប ់ប៉ុែន្ត�ក់ែស្តង�នទំ�ក់ទំនងដូចប្ត ី្របពន្ធ ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

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

ក� ុងករណីែដលេ�េពលែដលអ្នកេធ្វ ើការ�ន�្ល ប ់
�្ម នស�ជិ្រគ��រ��ចទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង
្រគ��រ�េដើម�ន

ក.ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតអំពីមរណ�ព
របស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ�្ន ំ
មរណ�ព ដូច�លិខិតប�្ជ ក់ការ�្ល ប ់
លិខិតប�្ជ ក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍
 វនិិច្ឆ ័យមរណ�ព ឬលិខិតប�្ជ ក់ចំណុច
�ងំេនះ។ល។

ខ.ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទំ�ក់ទំនង
រ�ងអ្នកេស្ន ើរសុំនិងអ្នកេធ្វ ើការែដល�ន
�្ល ប ់ដូច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុ
េ�ល�្ឋ ន េស�វេ�្រគ��រ ។ល។

ក� ុងករណីែដល េ�េពលែដលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល�ងំអស់ដល់
េលខេរ�ងចុងេ្រកាយ�ន�ត់សិទ្ធ ិេហើយ្រ�ក់្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍សរុបែដល�នផ្តល់េ�យអ្នក�នសិទ្ធិទទួលនិង្រ�ក់
េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង)្រគ��រ�េដើមេបើក�្ត ច់�មុន �ន
ចំនួនតិច�ង ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន1,000ៃថ្ង

ឯក�រក� ុង ខ �ងេលើ

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់

*េ្រ�ពីេនះ ក� ុងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថមក៏�ន។

ចំេ�ះ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ (សំណង)្រគ��រ�េដើម ដូច ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម 
គឺ�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដលអ្នក�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប5់�្ន  ំេបើកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាល
កំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់
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�ចទទួល�ន ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រក��រេបើក�្ត ច់�មុន�េដើម�នែត
1ដង។ េហើយអ្នកែដល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រត�វ�ន�្អ កេ�យ�រ�យុតិច ក៏�ចទទួល
្រ�ក់េបើក�្ត ច់�មុន�នែដរ។

្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន(៍សំណង)្រគ��រេបើក�្ត ច់�មុន�េដើម

្រ�ក់េបើក�្ត ច់�មុន �ចេ្រជើសេរ �ស�នក� ុងចំេ�ម  ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ�ៃថ្ងចំនួន200ៃថ្ង 
ចំនួន400ៃថ្ង ចំនួន600ៃថ្ង ចំនួន800ៃថ្ង ចំនួន1000ៃថ្ង �មការចង់�ន។ េ�េពលែដល
្រ�ក់េបើក�្ត ច់�មុន្រត�វ�នបង់ េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម នឹង្រត�វ�ន
បញ�ប់រហូតដល់ចំនួនសរុបៃន្រ�ក់្រប�ំែខ(ចំេ�ះ្រ�ក់ែដលហួសពី�្ន ំទី1នឹង្រត�វ�ត់
េចញេ�យអ្រ�ការ្រ�ក់កំណត់េ�យច�ប់) �នចំនួនេស្ម ើនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់េបើក�្ត ច់
�មុន។

ខ្ល ឹម�រៃនការឧបត្ថម្ភ

�ទូេ�េ�េពលេស្ន ើរសំុ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុេ�ធន៍
និវត្តន៍សំណង្រគ��រ ឬេ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង 

ឬេ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រេបើក�្ត ច់�មុន(ទ្រមង់េស្ន ើរសំុេ�ធន៍និវត្តន៍ េលខ 1) េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ បុ៉ែន្ត េបើសិន�ក� ុងកំឡុងេពល1�្ន ំ
ប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដល�នទទួលការជូនដំណឹងអំពីការសំេរចផ្តល់្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ េ�ះបី�
�នទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើមរចួេហើយក៏េ�យ ក៏�ចេស្ន ើរសំុ�ន
ែដរ។ ក� ុងករណីេនះ �ចេស្ន ើសំុ�នក� ុងចេ�្ល ះ គណ�េ�យយក្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�
ៃថ្ងចំនួន1,000ៃថ្ង ដកចំនួនទឹក្រ�ក់សរុបៃនេ�ធន៍និវត្តន៍ែដល្រត�វ�នបង់រចួេហើយ។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ចំេ�ះ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើមេបើក�្ត ច់�មុន �ប់�ប់ពីៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ង
ែដលអ្នកេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប ់េបើរយៈេពល2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាល
កំណត់ ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់
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សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង្រគ��រ/្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង្រគ��រ
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង / ឬ�ក�េស្ន ើរសំុប� �រអ្នកទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍
្រគ��រទ្រមង់េលខ 13) េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។ ការេស្ន ើ
សំុ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រពិេសស �ទូេ�្រត�វេធ្វ ើេ�េពលដំ�ល�្ន នឹងការេស្ន ើរសំុប� �រ
អ្នកទទួល។ទ្រមង់ដូច�្ន នឹង�ក�េស្ន ើរសំុប� �រអ្នកទទួល។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ករណី ឯក�រ�្ជ ប់

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជ ប់

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់ទំ�ក់ទំនងរ�ងអ្នកេស្ន ើរសុំ
ឬអ្នក�នជីវ�ព�មួយអ្នកេស្ន ើរសុ ំនិងអ្នកេធ្វ ើការ
ែដល�ន�្ល ប ់ដូច� លិខិតចំលងៃនអ្រ�នុេ�ល
�្ឋ ន េស�វេ�្រគ��រ ។ល។

េ�េពលែដលក� ុងចំេ�មអ្នកេស្ន ើរសុំនិងអ្នក�ន
លក្ខណសម�ត្ត ិទទួលេផ�ងេទ�ត �នអ្នកកា្ល យ�អ្នក
�នលក្ខណសម�ត្ត ិទទួលេ�យ�រ�នពិការ�ព
ក� ុងកំរតិមួយ

ឯក�រែដល�ចប�្ជ ក់�ម �នពិការ�ពេ�ះ
�ំងពីេពលអ្នកេធ្វ ើការ�ន�្ល ប ់ដូច�សំបុ្រតេពទ�។
ល។

េ�េពលែដលក� ុងចំេ�មអ្នកលក្ខណសម�ត្ត ិទទួល 
�នអ្នកែដល�នជីវ�ព�មួយអ្នកេស្ន ើរសុំ ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតេ�ះ

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់

*េ្រ�ពីេនះ ក� ុងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថមក៏�ន។

េ�េពលអ្នក�នសិទ្ធិទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)្រគ��រ�េដើម ែលង�ចទទួល
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍េ�យ�រមូលេហតុដូច�ងេ្រកាម ្រគ��រែដល�នសិទ្ធិប�្ទ ប់ក� ុង
ការទទួល្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ �ចទទួលការផ្តល់�ន។

(1) េ�េពល�្ល ប់
(2) េរ�បការ (រមួ�ងំករណីមិន�នចុះបញ្ជ ី��ហ៍ពិ�ហ ៍បុ៉ែន្ត�ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់

ទំនងដូចប្ត ី្របពន្ធ )
(3) កា្ល យ�កូនចិញ្ច ឹមរបស់អ្នកេផ�ងែដលមិន�ប់�ច់�ម (រមួ�ងំករណីមិន�នចុះ

បញ្ជ  ីបុ៉ែន្ត�ក់ែស្ត ង�នទំ�ក់ទំនង�កូនចិញ្ច ឹម)

(4) ែលង�នទំ�ក់ទំនង�មួយអ្នកេធ្វ ើការែដល��្ល ប់េ�យ�រការែលងលះ
(5) ចំេ�ះកូន េ� បងប� �នបេង្ក ើត ៃថ្ង31ែខ3ដំបូងេ្រកាយដល់�យ1ុ8�្ន  ំ�ន�នមក

ដល់(េលើកែលងករណីែដល�នពិការ�ពក� ុងកំរតិមួយ�ំងពីេពលអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់)

(6) ចំេ�ះ ប្ត  ីកូន ឪពុក�្ត យ េ�  �យ� បងប� �នែដល�នពីការ�ពក� ុងកំរតិមួយ
េ�េពលែដលមួលេហតុេ�ះ�ន�ត់េ�វញិ

េ�េពលអ្នក�នសិទ្ធទិទួល្រ�កេ់�ធនន៍វិត្តន(៍សំណង)
្រគ��រ�េដើម�ន�្ល ស់ប� �រ(ផ្តល់េ�យអ្នកេផ�ង)
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អ្នកែដល�កម្មវត� ុទទួល ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្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� ុងករណីែដល្រកមុហុ៊នរបស់អ្នកេធ្វ ើ
ការេធ្វ ើបុណ�សពេ�ះ ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព)នឹង
្រត�វផ្តល់េ�េ�យ្រកមុហុ៊ន។

្រ�ក់េធ្វ ើបុណ��េដើម(្រ�កឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) 

្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�កឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) គឺ 315,000េយ៉ន បូក
�មួយ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន 30ៃថ្ង។ េបើសិនទឹក្រ�ក់េនះតិច�ង្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ង60 េ�ះនឹងទទួល�ន្រ�ក់ឧបត្ថម្ភមូល�្ឋ ន�ៃថ្ងចំនួន60 ៃថ្ង។

ខ្ល ឹម�រេស្ន ើរសំុ

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់
ឯក�រប�្ជ ក់ការពិតអំពីមរណ�ពរបស់អ្នកេធ្វ ើការ និងប�្ជ ក់ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព 
ដូច�លិខិតប�្ជ ក់ការ�្ល ប់ លិខិតប�្ជ ក់ការពិនិត�សព រ�យការណ៍វនិិច្ឆ ័យមរណ
�ព ឬលិខិតប�្ជ ក់ចំណុច�ងំេនះ។ល។ បុ៉ែន្តក� ុងករណី�ន�្ជ ប់ េ�េពល�ក់�ក�
េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)្រគ��រ�េដើម េ�ះមិន�ំ�ច់េទ។

សូម�ក់�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សពឬ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សពស្រ�ប់អ្នក
េធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 16) ឬ�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�
សព (ទ្រមង់ទី10ៃនេលខ 16)េ�្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព�េដើម(្រ�កឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព) �ប់�ប់ៃថ្ងប�្ទ ប់ពីៃថ្ងែដល
អ្នកេធ្វ ើការ�នេ្រ�ះ�្ន ក់�ន�្ល ប ់េបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់
ែលង�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់
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�្ថ ន�ពពិការ�ព�ក់ែស្តងរបស់អ្នកស្ថ ិតក� ុងលក្ខខណ្ឌ

ែថ��ំ្រប�ំ

① អ្នកែដល�នពិការ�ពផ� �វចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ�ក់
ែស្ត ង្រត�វការការែថ��ំ្រប� ំ(កំរតិពិការ�ពកំរតិទី 1 េលខ 3 • 4កំរតិរបួសឬជំងឺ
កំរតិទ1ី េលខ 1 • 2) 

② • អ្នកែដលងងឹតែភ្នក�ងំសង�ង េហើយ�នពិការ�ពកំរតិទ1ីឬទ2ីេ�ង
�មកំរតិពិការ�ពឬកំរតិរបួសជំងឺ

• អ្នកែដលអវៈយវៈ�ងេលើ�ងំសង�ងនិងអវៈយវៈ�ងេ្រកាម�ងំសង�ង
�ន�ត់បង់ ឬែលងេ្របើ�ន។ល។
អ្នកែដល្រត�វការែថ�្ំរប�ក់្របែហលក� ុង ①

ែថ��ំេរឿយ១

① អ្នកែដល�នពិការ�ពផ� �វចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គក� ុង្រទ�ងឬេ�ះ េហើយ្រត�វការ
ការែថ��ំេរឿយៗ (កំរតិពិការ�ពកំរតិទ2ី េលខ2ៃន2 េលខ3ៃន2 កំ រតិរបួសឬជំងឺ
កំរតិទ2ី េលខ 1 • 2) 

② អ្នកែដលស្ថ ិតក� ុងកំរតិទ1ីៃន កំរតិពិការ�ព ឬស្ថ ិតក� ុងកំ រតិទ1ីៃនកំរតិរបួសជំងឺ 
េហើយមិន្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម

អ្នកែដលស្ថ ិតក� ុងកំរតិ1ៃនេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)ពិការ�ព�េដើម ឬេ�ធន៍និវត្តន៍
(សំណង)របួសនិងជំងឺ ឬ កំរតិទី2ែដល�នពិការ�ព ផ� �វចិត្ត សរៃស្រប�ទ ឬសរ ��ង្គ
ក� ុង្រទ�ងឬេ�ះេហើយ�ក់ែស្ត ង្រត�វការការែថ�េំ�ះ �ចទទួល្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណង
ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម (ក� ុងករណ ីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការ
ែថ�(ំក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយកែន្លង) ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
ស្រ�ប់ការែថ�(ំក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ) �ន។

1 ស្ត ិតក� ុងលក្ខខណ្ឌ ែដល�ន�្ថ ន�ពពិការ�ពក� ុងកំរតិមួយ
្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម ែបងែចក��្ថ ន�ព្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំ 
និង�្ថ ន�ព្រត�វការការែថ��ំេរឿយៗ �ម�្ថ ន�ពៃនពិការ�ព។ �្ថ ន�ពពិការ�ព
ែដល្រត�វការការែថ��ំ្រប�ំឬ�េរឿយៗគឺដូច�ងេ្រកាម។

លក្ខខណ្ឌ ផ្តល់

2 �ក់ែស្ត ងគំពុងទទួលការែថ�ំ
�ំ�ច់្រត�វែតកំពុងទទួលេស�ែថ�ពីំ្រកមុហ៊ុនែថ�គិំតៃថ្លឯកជន ្រគ��រ មិត្ត  ឬអ្នក�្គ ល់�្ន

3 មិនចូលព��លេ�មន្ទ ីរេពទ�ឬមន្ទ ីរព��ល�មួយ

4 មិនចូលកែន្លងែថ�សំុខ�ពមនុស��ស ់ឬមន្ទ ីរ��ំរជនពិការ (ែតក� ុងករណីែដល
្រត�វការែថ�សំ្រ�ប់ជីវ�ពធម្ម�) ឬផ្ទះ�នការែថ�ពំិេសស្រ�ប់មនុស��ស ់ឬផ្ទះ
�នការែថ�ពំិេសសស្រ�ប់ជនរងេ្រ�ះបរ�ណូ

ក� ុងករណីែដលចូលកែន្លង�ងំេនះ េគគិត��នទទួលេស�ពីមជ�មណ្ឌ ល�ន្រគប់្រ�ន់ 
េហើយមិនែមន�កម្មវត� ុៃនការផ្តល់េ�យេទ។
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ទឹក្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើមគឺដូច�ងេ្រកាម (2022.3.1)។

(1) ក� ុងករណីែថ��ំ្រប�ំ
①ក� ុងករណីមិន�នទទួលការែថ�ពីំ ្រគ��រ មិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់�្ន  គឺៃថ្លែដល�ន
ចំ�យេលើការែថ�(ំេ្រចើនបំផុត 171,650 េយ៉ន)។

②ទទួលការែថ�ពីំ ្រគ��រ មិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់�្ន  េហើយ: 

ក  ក� ុងករណីមិន�នចំ�យេលើការែថ� ំេ�ះទទួល�នចំនួនេថរគឺ 73,090 េយ៉ន
ខ  ក� ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំែដល�នទឹក្រ�ក់តិច�ង 73,090 េយ៉ន េ�ះទទួល

�ន 73,090 េយ៉ន 

គ  ក� ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំែដល�នទឹក្រ�ក់េ្រចើន�ង 73,090 េយ៉ន េ�ះទទួល
�នចំនួនេ�ះ(េ្រចើនបំផុត 171,650 េយ៉ន). 

(2) ក� ុងករណីែថ��ំេរឿយៗ
①ក� ុងករណីមិន�នទទួការែថ�ពីំ ្រគ��រ មិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់�្ន  គឺៃថ្លែដល�នចំ�យ
េលើការ�(ំេ្រចើនបំផុត 85,780 េយ៉ន). 

②ទទួលការែថ�ពីំ្រគ��រ មិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់�្ន  េហើយ: 

ក  ក� ុងករណីមិន�នចំ�យេលើការែថ� ំេ�ះទទួល�នចំនួនេថរគឺ 36,500 េយ៉ន
ខ  ក� ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំែដល�នទឹក្រ�ក់តិច�ង 36,500 េយ៉ន េ�ះនឹង
ទទួល�ន 36,500 េយ៉ន 

គ  ក� ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ� ំែដល�នទឹក្រ�ក់េ្រចើន�ង 36,500 េយ៉ន េ�ះទទួល
�នចំនួនេ�ះ(េ្រចើនបំផុត 85,780 េយ៉ន).

 ក� ុងករណី�ប់េផ្តើមការែថ�កំ�្ដ លែខ
①ក� ុងករណីចំ�យ្រ�ក់ៃថ្លែថ�េំដើម�ីទទួលការែថ� ំេ�ះ�ចទទួលៃថ្លចំ�យេលើ
ការែថ�កំ� ុងចេ�្ល ះេ្រចើនបំផុត។

②ក� ុងករណីចំ�យ្រ�ក់ៃថ្លែថ� ំេហើយទទួលការែថ�ពីំ្រគ��រ។ល។ េ�ះេ�ែខេ�ះ
មិន�ចទទួល�នេទ។
(ឧ) �ប់េផ្តើមទទួលការែថ�ពីំ្រគ��រ។ល។ េ�ក�្ត លែខ 10

ខ្ល ឹម�រការឧបត្ថម្ភ

* េ�ក� ុងជួរ“េស្ន ើរសំុសំ�ប់ែខ�្ន ”ំ ៃន�ក�េស្ន ើរសំុ សូមបំេពញែខ�ប់េផ្តើមទទួលការែថ�(ំក� ុងឧ�ហរណ៍
េនះគឺែខ 10)ផង។

�ប់េផ្តើម
ទទួលការែថ�ំ ែខ10 ែខ11

ចេ�្ល ះេនះមិនែមន�កម្មវត� ុៃនការផ្តល់េទ។ ទទួល�នចំនួនេថរ។
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េដើម�ីេស្ន ើរសំុ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម សូម�ក់�ក់េស្ន ើរសំុ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភសំណងស្រ�ប់ការែថ�/ំ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការែថ�សំ្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពី
មួយកែន្លង/ ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការែថ�(ំទ្រមង់ទី2ៃន2ៃនេលខ16) េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត ង់�រការ�រែដល�នសមត្ថកិច្ច។

នីតិវធិីេស្ន ើរសំុ

ករណី
�្ថ ន�ពពិការ�ព�ក់ែស្តងរបស់អ្នកស្ថ ិតក� ុង

លក្ខខណ្ឌ

ឯក�រ�ំ�ច់្រត�វ�្ជ ប់ សំបុ្រតេពទ�ឬេពទ�េធ្មញ

ក� ុងករណី�នចំ�យេលើការែថ�ំ
ឯក�រប�្ជ ក់ចំនួនៃថ្ងនិងទឹក្រ�ក់ចំ�យេលើការ
ទទួលការែថ�ំ

ឯក�រ�្ជ ប់��ំច់េ�េពល�ក់

*េ្រ�ពីេនះ ក� ុងករណីខ្ល ះត្រម�វេ�យ�ក់ឯក�របែន្ថមក៏�ន។

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម �ប់�ប់ពីៃថ្ងទ1ីប�្ទ ប់ពីែខ�នទទួលការ
ែថ� ំេបើរយៈេពល 2�្ន ំ�នកន្លងផុតេ� នឹងហួសកាលកំណត់ ែល�នសិទ្ធិេស្ន ើរសុំតេ�េទ�ត 
សូម្របងុ្របយ័ត្ន។

ការហួសកាលកំណត់

អ្នកទទួលេ�ធន៍និវត្តន៍(សំណង)របួសនិងជំងឺ�េដើម និងអ្នក�នពិការ�ពកំរតិទី1 
េលខ3 និងេលខ4 ឬកំរតិទី2 េលខ2ៃន2 និងេលខ3ៃន2 មិន�ំ�ច់�្ជ ប់សំបុ្រតេពទ�េទ។ 
េហើយេ�េពលេស្ន ើរសំុ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំេដើម �ប់ពីេលើកទី2េ� 
មិន្រត�វការសំបុ្រតេពទ�េទ។ �ទូេ�ការេស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ស្រ�ប់ការែថ��ំ
េដើម គឺេស្ន ើរសំុ1ែខម្តង បុ៉ែន្ត េបើចង់េស្ន ើរសំុស្រ�ប់ 3 ែខម្តងក៏�ន
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1. �ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��ល (ទ្រមង់េលខ 5) 

2. �ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភចំ�យព��ល (ទ្រមង់េលខ 7) 

3. �ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភសំណងឈបស់្រ�ក / ការឧបត្ថម្ភសំណងឈប់
ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 8)

4. �ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភសំណងពិការ�ព / ការឧបត្ថម្ភពិការ�ព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 10) 

5. �ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង្រគ��រ / ្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍្រគ��រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ
12) 

6. �ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់សំណង្រគ��រ / ្រ�ក់េបើក�្ត ច់្រគ��រ 
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 15) 

7. �ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សព ឬការឧបត្ថម្ភេរ�បចំបុណ�សព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 16) 

8.  �ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងស្រ�ប់ការែថ� ំ/ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
សំណងស្រ�ប់ការែថ�សំ្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់ទ2ី

ៃន2ៃនេលខ 16) 

គំរបំូេពញៃន�ក�េស្ន ើរសំុនិមួយៗ
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ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

េលខ���� ប់រងការ�រ

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើតអ្នកេធ្វ ើការ ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬេកើតជំងឺ

េ�្ម ះ

�សយ័�្ឋ ន

េលខកូដតំបន់

្របេភទការ�រ

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើងៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

* កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក

េលខកូដតំបន់

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

្រប�នការ�ិល័យស្តង់�រ
ការ�រ

េ�្ម ះមន្ទ ីរ
េពទ�

ទូរស័ព្ទ

�យុ
េ�៉ង�នរបួសឬេកើតជំងឺ

្រពឹក

�្ង ច

តួ�ទី

េ�្ម ះ

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��ល(ទ្រមង់េលខ 5)
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ 
ទ្រមង់ទ3ីៃនេលខ16

សូមបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3” 
ចំេ�ះ្រស្ត ី

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត�ម
�កា��� េ�យទុក
ចេ�្ល ះចំហ 1 ្របេ�ះ។

េ�្ម ះ(កា�កាណ)

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល 
សូមេស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊ន
ជួយបំេពញ។

បំេពញេ�្ម ះ�្ន  ំ�្ន ំែខ 
�មេលខេរ�ង។

េ�្ម ះ�្ន  ំ: Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

សូមបំេពញតួ�ទីនិង
េ�្ម ះរបស់អ្នកែដល�ន
ដឹងការពិតៃនេ្រ�ះ�្ន ក់
ែដល�នេកើតេឡើង។

① េ�ទី�
② ក� ុង�្ថ ន�ពដូចេម្តច
③ េ�េពលេធ្វ ើការ�រអ្វ ី
④ េ�យ�រមូលេហតុអ្វ ី
⑤ សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់�េតើ
�នេ្រ�ះ�្ន ក់ដូចេម្តចេកើត
េឡើង។

* ក� ុងករណីមនិ�ចសំុការប�្ជ កពី់្រកមុ
ហុ៊ន�ន សូម្របឹក��មួយកា រ�ិល័យ
ែដល្រត�វ�ក់
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ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយ សូមគូសរង្វង់ជំុ វញិ
អក�រ 有 េហើយប�្ជ ក់ចំនួន
កែន្លងេធ្វ ើការ។

សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូល
���� ប់រងពិេសស។
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េលខ���� ប់រងការ�រ

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើតអ្នកេធ្វ ើការ
ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬ

េកើតជំងឺ

េ�្ម ះ

�សយ័�្ឋ ន
េលខកូដតំបន់

កែន្លងបំេពញរបស់�្ថ ប័ន
េវជ្ជ�្រស្ត   

�យុ

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ
វត� ុែដលចង់េផ្ទរចូល

េ�្ម ះ��

េ�្ម ះគណនី

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក
* ក� ុងករណីេស្ន ើសុំ�ប់ពីេលើកទី២េ� េហើយ�ន�កេចញពីកែន្លងការ�រ មិន្រត�វការ

ខ្ល ឹម�រការព��ល
រយៈេពល:ពី�្ន  ំែខ ៃថ្ងទី ដល់�្ន  ំែខ ៃថ្ងទី ចំនួនៃថ្ងសរុប    ចំនួនៃថ្ងព��ល�ក់ែស្តងសរុប

ទី�ំងនិងេ�្ម ះ
របួស/ជំងឺ

ទី�ំងនិងេ�្ម ះ
របួស/ជំងឺ

�្ន ំ ែខ ៃថ្ង បច� ុប�ន្ន / �នផ� ុក / េផ្ទរ

ខ្ល ឹម�រការព��ល និង ??? (ដូចខ្ល ឹម�រេ��ងេ្រកាយ)

ៃថ្លែថ�ំ

ៃថ្លដឹកជញ� �ន

មូលេហតុមិន�នទទួលការឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការ
ព��ល ទឹក្រ�ក់ែដល�ន

ចំ�យេលើការព��ល

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក�

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

្រប�នការ�ិល័យស្ត ង់�រ
ការ�រ

ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

កែន្លងបំេពញរបស់
�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ * ក� ុងករណីមនិ�ចសំុការប�្ជ កពី់្រកមុ

ហុ៊ន�ន សូម្របឹក��មួយកា រ�ិល័យ
ែដល្រត�វ�ក់

េលខកូដតំបន់ ទូរស័ព្ទ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

េលខកូដតំបន់

ទូរស័ព្ទ

េវជ្ជបណ្ឌ ិតទទួល
បន� ុក

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

កាលបរេិច្ឆទ
ខ� ុ ំប�្ជ ក់អំពីបុគ្គល⑨ �ការពិតគឺដូចែផ្នក (イ)、(ロ)、(ハ)និង (ニ)។

មន្ទ ីរ
េពទ�ឬគ្ល ី
និក

េលខគណនី
្របេភទគណនី

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ 
ទ្រមង់ទ5ីៃនេលខ16(1)

សូមបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3” 
ចំេ�ះ្រស្ត ី

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត�ម
�កា��� េ�យទុក
ចេ�្ល ះចំហ 1 ្របេ�ះ។

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល សូម
េស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊នជួយបំេពញ។

បំេពញេ�្ម ះ�្ន  ំ�្ន ំែខ 
�មេលខេរ�ង។

េ�្ម ះ�្ន  ំ: Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

ចំេ�ះ⑯⑰⑱⑲, និងេ�្ម ះ
ធ��រ េ�្ម ះគណនី �ងេឆ្វង 
សូមបំេពញែតក� ុងករណីផ្តល់គណនី
ដំបូង ឬប� �រគណនីែដល�នផ្តល់។

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុៃំថ្លច�ំយេលើការព��ល(ទ្រមង់េលខ7 (1) (�ងមុខ))

សូមបំេពញ “1” ចំេ�ះ
គណនីធម្ម�
“3” ចំេ�ះគណនីចរន្ត។

ប
�
្ជក់
េ�
យ
េវជ
្ជប
ណ
្ឌិត

ឬ
ទ
ន
្តេព
ទ
�

ៃថ្លព��លេ្រ�ពី�ងេលើ
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គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុៃំថ្លច�ំយេលើការព��ល
(ទ្រមង់េលខ7 (1) (�ងេ្រកាយ)) សូមបំេពញតួ�ទីនិងេ�្ម ះ

របស់អ្នកែដល�នដឹងការ
ពិតៃនេ្រ�ះ�្ន ក់ែដល�ន
េកើតេឡើង។

① េ�ទី�
② ក� ុង�្ថ ន�ពដូចេម្តច
③ េ�េពលេធ្វ ើការ�រអ្វ ី
④ េ�យ�រមូលេហតុអ្វ ី
⑤ សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់�េតើ
�នេ្រ�ះ�្ន ក់ដូចេម្តចេកើត
េឡើង។

�ស័យ�្ឋ ន ្រពឹក

�្ង ច

េ�៉ង�នរបួសឬេកើតជំងឺ

េ�្ម ះ

តួ�ទី

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើងៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

េ�េលើកទី
មួយ

េ�េលើក
ទីពីរ

ការែណ�ំ

ការែថ�ំ
េ�ផ្ទះ

ការផ្តល់
�្ន ំ

ែថ�េំ�ផ្ទះ

ការ�ក់
�្ន ំ

ការ
ព��ល

េ្របើ�្ន សំ្ព ឹកវះកាត់

ការពិនិត�

េ�គវនិិច្ឆ ័យរបូ�ព

េ្រ�ពីេនះ

�្ន ក់េ�
មណ្ឌ ល

សរុបបឋម ពិន� ុ ①

អ្នកជំងឺពីេ្រ�
បែន្ថមការ�ម�នបន្ត
បែន្ថមអ្នកជំងឺពីេ្រ�

ៃថ្ងស្រ�ក
យប់អ្រ�្រត

េ្រ�េ�៉ង

x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង

x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង
x ដង

units

x ដង
units

x ដង

x ដង
ដង

units

ដង

ដង
ដង
ដង

ដង

ដង

ដង

ដង

េពលយប់
សេ្រ�្គ ះប�្ទ ន់ / យប់
អ្រ�្រត

ពិនិត�ដល់ផ្ទះ
េ្រ�ពីេនះ
�្ន ំ

េលប: �្ន ំ
េចញ�្ន ំ

េ្របើ�ងេ្រ�: �្ន ំ
េចញ�្ន ំ

ព��ល
ស្ព ឹកនិងស�្ល ប់េមេ�គ
ៃថ្លេចញ�្ន មូំល�្ឋ ន

ក� ុងសរៃសែវ�ន
េ្រ�ពីេនះ

�្ន ំ

�្ន ំ

�្ន ំ

�្ន ំ
េចញេវជ្ជប�្ជ

�្ន ំ ៃថ្ងចូលមណ្ឌ ល

បែន្ថមៃថ្លេស�មន្ទ ីរ
េពទ�មូល�្ឋ ន

មន្ទ ីរេពទ�
/ ? / សេម្ល�
កបំ�ក់

x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង
x ៃថ្ង

ៃថ្លេស�មន្ទ ីរេពទ��ក់�ក់ / េ្រ�ពីេនះ

សរុប① + ②

េយ៉ន

េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន

េយ៉ន
េយ៉ន
េយ៉ន

េយ៉ន

េ�េលើកទីមួយ
េ�េលើកទីពីរ

ការែណ�ំ
េ្រ�ពីេនះ

��រ(មូល�្ឋ ន)

េយ៉ន ៃថ្ង
េយ៉ន ៃថ្ង
េយ៉ន ៃថ្ង

សរុបបឋម

សេង្ខប

េ្រ�េ�៉ង/ ៃថ្ងស្រ�ក / យប់អ្រ�្រត

កែន្លងបំេពញរបស់�្ថ ប័ន
េវជ្ជ�្រស្ត (សូមបំេពញអំពី
ខ្ល ឹម�រៃនការព��ល
និងទឹក្រ�ក់។)

សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូល
���� ប់រងពិេសស។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយ សូមគូសរង្វង់ជំុ វញិ
អក�រ 有 េហើយប�្ជ ក់ចំនួន
កែន្លងេធ្វ ើការ។
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ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

កែន្លងបំេពញរបស់
�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

* ក� ុងករណីមនិ�ចសំុការប�្ជ កពី់្រកមុហុ៊ន�ន 
សូម្របឹក��មួយការ�ិល័យែដល្រត�វ�ក់

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់
េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�មក
ពីេធ្វ ើការទ្រមង់ទ6ីៃន
េលខ16

សូមបំេពញ “1”
ចំេ�ះបុរស “3” 
ចំេ�ះ្រស្ត ី

បំេពញ�មនិងេ�ត្ត�ម�កា��
� េ�យទុកចេ�្ល ះចំហ 1 ្របេ�ះ។

បំេពញេ�្ម ះ�្ន  ំ�្ន ំែខ 
�មេលខេរ�ង។

េ�្ម ះ�្ន  ំ: Showa 5
Heisei 7
Reiwa 9

កែន្លងបំេពញរបស់�្ថ ប័នេវជ្ជ�្រស្ត   

េលខ���� ប់រងការ�រ

េ�្ម ះ

�សយ័�្ឋ នេលខកូដតំបន់

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ
វត� ុែដលចង់េផ្ទរ
ចូល

េ�្ម ះ��

េ�្ម ះគណនី

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក
* ក� ុងករណីេស្ន ើសុំ�ប់ពីេលើកទី២េ� េហើយ�ន�កេចញពីកែន្លងការ�រ មិន្រត�វការ

េលខគណនី

អំឡុងេពលែដលមិន�ចេធ្វ ើការេ�យសរការព��ល

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក�

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េលខកូដតំបន់ ទូរស័ព្ទ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

ទូរស័ព្ទ

ៃថ្ងែខ�្ន ំ មន្ទ ីរ
េពទ�ឬគ្ល ី
និក

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះេវជ្ជបណ្ឌ ិតទទួលបន� ុក

រយៈេពលព��ល:ពី�្ន  ំែខ ៃថ្ងទ ីដល់ �្ន  ំែខ ៃថ្ងទ ីចំនួនៃថ្ងសរុប    ចំនួនៃថ្ងព��ល�ក់ែស្ត ងសរុប

ការព��លបច� ុប�ន្ន កាលបរេិច្ឆទ �សះ / �្ល ប់ / ប� �រ្រគ�េពទ� / ឈប់ / បន្ត

រយៈេពលមិន�ចេធ្វ ើការេ�យ�រការព��ល: ចំនួនៃថ្ង �ប់ពី  �្ន  ំែខ  ៃថ្ងទី ដល់�្ន  ំែខ  ៃថ្ងទី

ខ� ុ ំប�្ជ ក់�អំពីបុគ្គល⑫� ការពិតគឺដូចែផ្នកពី 28 ដល់ 31

ទី�ំងនិងេ�្ម ះរបួស/ជងំឺ

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើតអ្នកេធ្វ ើការ

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬេកើតជំងឺ

សូមបំេពញ “1” ចំេ�ះ
គណនីធម្ម�
“3” ចំេ�ះគណនីចរន្ត។

ចំេ�ះ㉓㉔㉕㉖, និងេ�្ម ះ
ធ��រ េ�្ម ះគណនី �ងេឆ្វង 
សូមបំេពញែតក� ុងករណីផ្តល់គណនី
ដំបូង ឬប� �រគណនីែដល�នផ្តល់។

សូមបំេពញកំឡុង
េពលែដលមិន�ច
េធ្វ ើការេ�យ�រការ
ព��ល (⑲) និង
ចំនួនៃថ្ងែដលមិន
�នទទួលកំៃរ (⑳) ។

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល សូម
េស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊នជួយបំេពញ។

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុ្ំរ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងឈបស់្រ�ក្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈបស់្រ�កស្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 8)

្របេភទគណនី

មូលេហតុៃនរបួស/ ជំងឺ
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សូមប�្ជ ក់ឲ�ច�ស់ពីកែន្លងែដល
េ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើង ការ�រកំពុង
េធ្វ ើេពលេ�ះ និង�្ថ ន�ព។ េបើ 
(7) និងៃថ្ងពិនិត�ជំងឺដំបូងនិងៃថ្ង
ែដលេ្រ�ះ�្ន ក់េកើតេឡើងគឺ�ៃថ្ង
ែតមួយ សូមប�្ជ ក់�េតើអ្នកេ�
មន្ទ ីរេពទ�ក� ុងេ�៉ងេធ្វ ើការែដល
្រត�វ�នកំណត់ឬេទ។ េបើ (7) និង
ៃថ្ងពិនិត�ជំងឺដំបូងគឺខុស�្ន  សូម
សរេសរមូលេហតុ។

សូមបំេពញែផ្នកេនះេបើអ្នកទទួល
�នេ�ធន៍និវត្តន៍ពី្របព័ន្ធ��
�� ប់រងេ�ធន៍និវត្តន៍សុខុ�ល
�ព�េដើមស្រ�ប់របួសឬជំងឺ�
េដើមដូច�្ន  ។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើសពី
មួយ សូមគូសរង្វង់ជំុវញិអក�រ 有
េហើយប�្ជ ក់ចំនួនកែន្លងេធ្វ ើការ។ 
អ្នក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទ ី8 
ស្រ�ប់កែន្លងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។

សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�ន
ជួលបេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយេហើយ�នចូល
���� ប់រងពិេសស។
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ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ7ីៃនេលខ16

សូមបំេពញ〇េ�
កែន្លង “男” ចំេ�ះ
មនុស�្របសុ េ�កែន្លង
“女” ចំេ�ះមនុស�្រសី

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល 
សូមេស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊ន
ជួយបំេពញ។

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងពិការ�ព/ ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 10)

ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

�យុ

េ�្ម ះ(កា�កា�)

�ស័យ�្ឋ ន(កា�កា�)េលខ���� ប់រងការ�រ

រប
ស់
អ
្នក
េធ
្វើកា
រ

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

េលខេ�ធន៍និវត្តនមូ៍ល�្ឋ ន

្របេភទេ�ធន៍និវត្តន៍

កា
រទ
ទួ
ល
�
ន
្រ�
ក់
�
�
��ប់
រង
េ�
ធ

ន៍
និ
វត
្តន៍
រប
ស់
និ
េ�
ជ
ក

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬ
េកើតជំងឺ

ៃថ្ងែខ�្ន ំែដលជំងឺេ�នឹង

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

ៃថ្ងែខ�្ន ំទទួលសិទ្ធិ

កំរតិពិការ�ព

ទឹក្រ�ក់េ�ធន៍នវិត្តន�៍នទទួល

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ប់េផ្តើមទទួល
េលខកូដេ�ធន៍និវត្តនមូ៍ល�្ឋ ននងិេ�ធនន៍វិត្តន៍
សង្គមកិច្ច

ែផ្នកនិងស�ពៃនពិការ�ពក� ុង
ករណី�នពិការ�ព្រ�ប់

េ�្ម ះ��េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុ

េលខស�្ញ េស�វេ�ធ��រ

េ�្ម ះៃ្របសណីយ(៍កា�កា�)

េ�្ម ះៃ្របសណីយ៍
�ស័យ�្ឋ ន

េលខស�្ញ េស�វេ�ធ��រ

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក� របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េលខកូដតំបន់

ទូរស័ព្ទ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ��
េលខគណនី

េ�្ម ះគណនី
េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដលចង់េផ្ទរ
េ�ធន៍និវត្តន៍ចូល

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដល
ចង់េផ្ទរេ�ធន៍និវត្តន៍
ចូល

េ�្ម ះឯក�រ�្ជ ប់និងឯក�រេផ�ងៗ

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក

សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់
អំពីកែន្លង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថ ន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្ន ក់
�នេកើតេឡើង។

សូមបំេពញែតក� ុងករណី
ែដលអ្នក�នទទួល
្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍
សង្គមកិច្ច។ល។ចំេ�ះ
របួសឬជំងឺដូច�្ន ។
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សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូល��
�� ប់រងពិេសស។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើសពី
មួយ សូមគូសរង្វង់ជំុវញិអក�រ 有
េហើយប�្ជ ក់ចំនួនកែន្លងេធ្វ ើការ។ 
អ្នក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទ ី8 
ស្រ�ប់កែន្លងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ បុ៉ែន្ត�មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្នក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក 
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសំុ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។
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ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ8ីៃនេលខ16

សូមបំេពញ〇េ�កែន្លង
“男” ចំេ�ះមនុស�្របសុ 
េ�កែន្លង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល 
សូមេស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊ន
ជួយបំេពញ។

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុ្ំរ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង្រគ��រ / ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង
្រគ��រ (ទ្រមង់េលខ 12)

ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់អំពី
កែន្លង ខ្ល ឹម�រការ�រ និង
�្ថ ន�ពេ�េពលែដល
េ្រ�ះ�្ន ក់�នេកើតេឡើង។

សូមបំេពញែតក� ុង
ករណីែដល�ន
ទទួល្រ�ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍សង្គមកិច្ច។
ល។ចំេ�ះរបួសឬ
ជំងឺដូច�្ន ។

េ�្ម ះ
�យុ

េ�្ម ះ(កា�កា�)

េលខ���� ប់រងការ�រ

រប
ស់
អ
្នក
េធ
្វើកា
រ

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬេកើតជំងឺ

ៃថ្ងែខ�្ន ំែដល�របួស

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

Date to have been provided

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក�

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដលចង់េផ្ទរេ�ធន៍និវត្តន៍ចូល

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដល
ចង់េផ្ទរេ�ធន៍និវត្តន៍ចូល

េ�្ម ះឯក�រ�្ជ ប់និងឯក�រេផ�ងៗ

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក

្របេភទការ�រ

្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប
(្រប�ំ�្ន )ំ

េ�្ម ះ

េ�្ម ះ
ទំ
�
ក់
ទំ
ន
ង
នឹ
ង
កា
រ

ទ
ទួ
ល
�
�
��ប់
រង
េ�

ធ
ន៍
និ
វត
្តន៍
និ
េ�
ជ
ិត

�
េដ
ើម

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត

�ស័យ�្ឋ ន

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន
េ�្ម ះ

េ�្ម ះ��

េលខស�្ញ េស�វេ�ធ��រ

េលខស�្ញ េស�វេ�ធ��រ

េលខកូដតំបន់ ទូរស័ព្ទ

េលខគណនី
េ�្ម ះគណនីេ�្ម ះ��េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុ

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

សូមបំេពញ
េ�្ម ះ ៃថ្ងែខ�្ន ំ
កំេណើត �ស័យ
�្ឋ ន ទំ�ក់
ទំនង�មួយ
អ្នក�នេ្រ�ះ
�្ន ក់ �ព�ន
ពិការ�ពឬអត់
ៃនអ្នកេស្ន ើរសំុ។

សូមបំេពញអំពី
្រគ��រេ្រ�ពីអ្នក
េស្ន ើរសំុែដល�ច
ទទួល្រ�ក់េ�ធ
ន៍និវត្តន៍សំណង
្រគ��រ/ ្រ�ក់េ�
ធន៍និវត្តន៍
សំណង្រគ��រ
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ
ការេលើសពីមួយក
ែន្លង។

េលខមូល�្ឋ នេ�ធន៍និវត្តន៍និងេលខកូដេ�ធន៍
និវត្តន៍ៃនប័ណ្ណ ប�្ជ ក់េ�ធន៍និវត្តន៍កំឡុងេពលេធ្វ ើការ
របស់អ្នកេធ្វ ើការែដល�ន�្ល ប់

កាលបរេិច្ឆទែដលអ្នកេធ្វ ើការែដល�ន
�្ល ប់ �នសិទ្ធិទទួល�� ប់រងេ�យ��
�� ប់រង កាលបរេិច្ឆទ

ការ�ិល័យ���� ប់រងសង្គមកិច្ច
ក� ុងតំបន់

េលខមូល�្ឋ នេ�ធន៍និវត្តន៍និងេលខកូដ
េ�ធន៍និវត្តន៍ៃនប័ណ្ណ ប�្ជ ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍និេ�ជិត

្របេភទៃនេ�ធន៍និវត្តន៍ែដលេចញជូន�ក់ទងនឹងការ
�្ល ប់

ទឹក្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ផ្តល់ជូន

េយ៉ន កាលបរេិច្ឆទ

កាលបរេិច្ឆទ
�ប់េផ្តើមផ្តល់ជូន្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍

ទំ�ក់ទនង
�មួយអ្នក
�្ល ប់

�នពិការ
�ពឬអត់

ទំ�ក់ទនង
�មួយអ្នក
�្ល ប់

�នពិការ
�ពឬអត់

សូមបំេពញ〇
េ�កែន្លង “あ
る” ក� ុងករណី
�នពិការ�ព 
េ�កែន្លង “な
い” ក� ុងករណី�្ម
ន។

�នជីវ�ពរមួ
�្ន �មួយអ្នក
េស្ន ើរសំុែដរ
ឬអត់?

សូមបំេពញ〇
េ�កែន្លង
“�មួយ” ក� ុង
ករណី�ន
ជីវ�ពរមួ�្ន  
“មិនែមន” ក� ុង
ករណីខុស�្ន ។

រប
ស
់អ
្នក
េស
្នើរស
ុំ
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សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយេហើយ�នចូល���� ប់រង
ពិេសស។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើការ�រ
េ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើសពីមួយ សូម
គូសរង្វង់ជំុវញិអក�រ 有 េហើយប�្ជ ក់
ចំនួនកែន្លងេធ្វ ើការ។ អ្នក�ំ�ច់្រត�វ
បំេពញ្រក�សេ�យែឡក 1 និង 3 
ៃនទ្រមង់ទ ី8 ស្រ�ប់កែន្លងេធ្វ ើការ
នីមួយៗ(ឬទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 
ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�
េធ្វ ើការ)។ បុ៉ែន្ត�មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្នក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក 1 
និង 3 េ�េពលេស្ន ើសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�េដើម។
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គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសុ្ំរ�ក់េបើក�្ត ច់សណំង្រគ��រ / ្រ�ក់េបើក�្ត ច់សំណង្រគ��រស្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 15)

ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពល
េធ្វ ើដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើ
ការទ្រមង់ទ9ីៃនេលខ16

សូមបំេពញ〇េ�កែន្លង
“男” ចំេ�ះមនុស�្របសុ 
េ�កែន្លង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

ក� ុងករណី្រសេពច្រសពិល 
សូមេស្ន ើរេ�យ្រកមុហុ៊ន
ជួយបំេពញ។

ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

េ�្ម ះ

្របេភទការ�រ

�យុ

េ�្ម ះ(កា�កា�)

�ស័យ�្ឋ ន

េលខ���� ប់រងការ�រ

រប
ស់
អ
្នក
េធ
្វើកា
រ

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬេកើតជំងឺ

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

ទំ�ក់ទំនង�មួយអ្នកេធ្វ ើការ�្ល ប់

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុ

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក�
របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េលខកូដតំបន់ ទូរស័ព្ទ

េ�្ម ះ

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ��
េលខគណនី

អ្នកឈរេ�្ម ះ

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដលចង់េផ្ទរចូល

េ�្ម ះឯក�រ�្ជ ប់និងឯក�រេផ�ងៗ

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក

សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់
អំពីកែន្លង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថ ន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្ន ក់
�នេកើតេឡើង។

សូមបំេពញេ�្ម ះ ៃថ្ង
ែខ�្ន ំកំេណើត �ស័
យ�្ឋ ន ទំ�ក់
ទំនង�មួយអ្នក
�នេ្រ�ះ�្ន ក់ �ព
�នពិការ�ពឬ
អត់ៃនអ្នកេស្ន ើរសំុ។

្រ�ក់កំៃរពិេសសសរុប(្រប�ំ�្ន )ំ

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត

ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព

រប
ស់
អ
្នក
អ
្នក
េស
្នើរស
ុំ

េ�្ម ះ

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត
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សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើស
ពីមួយេហើយ�នចូល���� ប់រង
ពិេសស។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើសពី
មួយ សូមគូសរង្វង់ជំុវញិអក�រ 有
េហើយប�្ជ ក់ចំនួនកែន្លងេធ្វ ើការ។ 
អ្នក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទ ី8 
ស្រ�ប់កែន្លងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ បុ៉ែន្ត�មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្នក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក 
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសំុ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។
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ស្រ�ប់េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើ
ដំេណើរេ�មកពីេធ្វ ើការ
ទ្រមង់ទ1ី0ៃនេលខ16

សូមបំេពញ〇េ�កែន្លង
“男” ចំេ�ះមនុស�្របសុ 
េ�កែន្លង “女” ចំេ�ះ
មនុស�្រសី

ែផ្នកែដល្រកមុហ៊ុន
្រត�វបំេពញ

សូមប�្ហ ញេ�យច�ស់
អំពីកែន្លង ខ្ល ឹម�រ
ការ�រ និង�្ថ ន�ព
េ�េពលែដលេ្រ�ះ�្ន ក់
�នេកើតេឡើង។

កែន្លងប�្ជ ក់របស់និេ�ជក

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�នរបួសឬេកើតជំងឺ

េ�្ម ះ(កា�កា�)

រប
ស
់អ
្នក
េធ
្វើកា
រ�
្លប់

រប
ស
់អ
្នក
េស
្នើរស
ុំ

គំរបូំេពញៃន�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សពឬការឧបត្ថម្ភេរ�បចំបុណ�សព
ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង (ទ្រមង់េលខ 16)

េលខ���� ប់រងការ�រ

មូលេហតុនិង�្ថ ន�ពេកើតេឡើង
ៃនេ្រ�ះ�្ន ក់

�ស័យ�្ឋ ន

ទំ�ក់ទំនង�មួយអ្នក�្ល ប់

េ�្ម ះ(កា�កា�)

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត

្របេភទការ�រ

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះឯក�រ�្ជ ប់

ៃថ្ងែខ�្ន ំ�ក់�ក�

របស់អ្នកេស្ន ើរសុំ

េលខកូដតំបន់

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ

ទូរស័ព្ទ

េលខគណនី

េ�្ម ះគណនី
េ�្ម ះ��េ�្ម ះ�្ថ ប័ន

ហិរញ្ញ វត� ុ

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដលចងេ់ផ្ទរចូល

�យុ

ៃថ្ងែខ�្ន ំមរណ�ព

្រ�ក់កំៃរមធ�ម

ែផ្នកែដលអ្នកេស្ន ើរសុំ្រត�វ
បំេពញេ�យខ� �នឯង។
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សូមបំេពញក� ុងករណី្រត�វ�នជួល
បេ្រមើការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការ
េលើសពីមួយេហើយ�នចូល��
�� ប់រងពិេសស។

ក� ុងករណី្រត�វ�នជួលបេ្រមើ
ការ�រេ�កែន្លងេធ្វ ើការេលើសពី
មួយ សូមគូសរង្វង់ជំុវញិអក�រ 有
េហើយប�្ជ ក់ចំនួនកែន្លងេធ្វ ើការ។ 
អ្នក�ំ�ច់្រត�វបំេពញ្រក�ស
េ�យែឡក 1 និង 3 ៃនទ្រមង់ទ ី8 
ស្រ�ប់កែន្លងេធ្វ ើការនីមួយៗ(ឬ
ទ្រមង់េលខ6ៃនេលខ16 ស្រ�ប់
េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើ
ការ)។ បុ៉ែន្ត�មិន�ំ�ច់េទេបើ
អ្នក�ន�ក់្រក�សេ�យែឡក 
1 និង 3 េ�េពលេស្ន ើសំុ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ(សំណង)ឈប់ស្រ�ក�
េដើម។
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�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ(សំណង)�េដើមស្រ�ប់ការែថ�ំ (ទ្រមង់ទី 2ៃន2

ៃនេលខ 16)

េលខលិខិតប�្ជ ក់េ�ធន៍នវិត្តន៍

រប
ស
់អ
្នក
េធ
្វើកា
រ

េ�្ម ះ(កា�កា�)

េ�្ម ះ �ស័យ�្ឋ ន

ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត

កំរតិេ�ធ
ន៍និវត្តន៍

(សំណង)ពិការ�ព

(សំណង)របួសនិងជំងឺ

ែខ�្ន ំែដល្រត�វេស្ន ើរសុំ ចំនួនៃថ្ង ៃថ្លែដល�នចំ�យេលើការ
ែថ�ំ

េ�្ម ះ�្ថ ប័នហិរញ្ញ វត� ុែដលចងេ់ផ្ទរចូល
េ�្ម ះ��

េ�្ម ះ
គណនី

េលខគណនី
្របេភទ
គណនី

េ�្ម ះគណន(ីកា�កា�)

េ�្ម ះគណន(ីបន្ត )

�ស័យ�្ឋ ន
កែន្ល
ង�្ន
ក់េ�

មជ�មណ្ឌ
ល។ល។

េ�្ម ះ ៃថ្ងែខ�្ន ំ
កំេណើត

ទំ�ក់ទំនង

ចំនួនៃថ្ង រយៈេពលែថ�ំ

អ
្នក
េធ
្វើកា
រែថ
�
ំ

ឯក�រ�្ជ ប់
េលខកូដតំបន់

�ស័យ�្ឋ ន

េ�្ម ះ

ទូរសព្ទ

ទូរសព្ទេ�្ម ះ�ស័យ�្ឋ ន

សូមេ�យអ្នកែថ�ជួំយបំេពញ �ស័យ�្ឋ ន េ�្ម ះ េលខទូរស័ព្ទ។

ការប�្ជ ក់អំពី�ពពិត្រ�កដៃនការែថ�ំ

ែផ្នក

េ�្ម ះ

សូមគូសរង្វង់េ�្រតង់្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ���� ប់រងែដលអ្នកេស្ន ើ
សំុ ឬឆូតេ�ល្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
���� ប់រងែដលអ្នកមិនេស្ន ើសំុ។
(ឧ�ហរណ៍) ក� ុងករណីេ្រ�ះ�្ន ក់
ការ�រឬេ្រ�ះ�្ន ក់េ�យក�្ត
ៃនការ�រេលើសពីមួយ សូមគូស
រង្វង់េ�្រតង់ 介護補償給付及
び複数事業労働者介護給付ឬ
ឆូតេ�ល 介護給付

បំេពញេ�្ម ះ�្ន  ំ�្ន ំែខ 
�មេលខេរ�ង។ 
(Showa7) 
Reiwa 9

ក� ុងករណី�នទទួល
លិខិតប�្ជ ក់េ�ធន៍
និវត្តន៍ សូមបំេពញ
េលខលិខិតប�្ជ ក់េ�
ធន៍និវត្តន៍។

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

សូមបំេពញ〇េ�កែន្លង
“イ” ក� ុងករណីទទួលការ
ែថ�េំ�ផ្ទះ ឬេ�កែន្លង
“ロ” ក� ុងករណីទទួលការ
ែថ�េំ�មជ�មណ្ឌ ល។ល។

ចំេ�ះអ្នកែដល�ន
ែថ�អំ្នក សូមបំេពញ
េ�្ម ះ ៃថ្ងែខ�្ន ំកំេណើត 
ទំ�ក់ទំនង កំឡុងេពល
(ៃថ្ងែថ�ដំំបូងនិងៃថ្ង
ចុងេ្រកាយ) និងចំនួនៃថ្ង
ែដល�នែថ�។ំ ស្រ�ប់
ែផ្នក “ハ” និង “ニ” មិន
�ំ�ច់បំេពញេ�្ម ះ ៃថ្ង
ែខ�្ន ំកំេណើត និងទំ�ក់
ទំនងេទ។

សូមបំេពញចំនួនៃថ្ង
ែដល�នចំ�យ
្រ�ក់េដើម�ីទទួលការ
ែថ�។ំ

សូមបំេពញ〇េ�
កែន្លង “イ” ក� ុងករណី
អ្នកែថ��ំ្រគ��រ ឬ
េ�កែន្លង “ロ” ក� ុង
ករណីមិត្ត ឬអ្នក�្គ ល់
�្ន  ឬេ�កែន្លង “ハ”  
ក� ុងករណីអ្នកេមើល
ែថ��ំជីពឬអ្នកជួយ
ការ�រផ្ទះ ឬេ�
កែន្លង “ニ” ក� ុងករណី
បុគ្គលិកមជ�មណ្ឌ ល។

គូសេ�ក ែន្លង្របេភទ
េ�ធន៍និវត្តន៍ែដល
កំពុងទទួល េហើយ
បំេពញកំរតិ
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ទ្រមង់េស្ន ើរសុំ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភនមួិយៗ
និងកែន្លង្រត�វ�ក់

្របេភទ្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភ

េ្រ�ះ�្ន ក់េពលេធ្វ ើការ េ�យ
ក�្ត ៃនការ�រេលើសពីមួយ ឬ
េពលេធ្វ ើដំេណើរេ�េធ្វ ើការ

េ�្ម ះ�ក�េស្ន ើរសុំ
េលខ
ទ្រមង់

កែន្លង
្រត�វ�ក់

ការឧបត្ថម្ភ
(សំណង)
ព��ល�
េដើម

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថម្ភ

ព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 5 

ឆ្លងកាតម់ន្ទ រី
េពទ� ឱស
ថ�្ថ ន ។ល។ 
េ�្រប�ន
ការ�ិល័យស្ត
ង់�រការ�រ
ែដល�ន
សមត្ថកចិ្ច

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថម្ភព��ល

ទី 3 ៃន
េលខ16

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថម្ភសំណងព��លនិងការឧបត្ថម្ភ

ព��លស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 7 

ការ�ិល័យស្ត
ង់�រការ�រ
ែដល�ន
សមត្ថកចិ្ច

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុការឧបត្ថម្ភព��លសំ�ប់ការ
ឧបត្ថម្ភព��ល

ទី5 ៃន
េលខ 16 

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
(សំណង)ឈប់
ស្រ�ក�
េដើម

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងឈប់ស្រ�ក
និង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�កស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ

ការេលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 8 

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភឈប់ស្រ�ក
ទី6 ៃន
េលខ16 

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
(សំណង)ពកិារ
�ព�េដើម

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងពិការ�ព
និង្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ

ការេលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 10 

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភពិការ�ព
ទី7 ៃន
េលខ16 

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
(សំណង)

្រគ��រ�េដើម

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍សំណង្រគ��រ
និង្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍ស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើការ

េលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 12 

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េ�ធន៍និវត្តន៍្រគ��រ
ទី8 ៃន
េលខ16 

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់សំណង្រគ��រនិង
្រ�ក់េបើក�្ត ច់ស្រ�ប់្រគ��រស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ

ការេលើសពីមួយកែន្លង
េលខ 15 

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េបើក�្ត ច់ស្រ�ប់្រគ��រ
ទី9 ៃន
េលខ16  

្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�
សព�េដើម 

(្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
ស្រ�ប់េធ្វ ើ
បុណ�សព)

េ្រ�ះ�្ន ក់ការ�រ េ្រ�ះ
�្ន ក់េ�យក�្ត ៃនការ�រ

េលើសពីមួយ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់េធ្វ ើបុណ�សពនិង្រ�ក់
ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សពស្រ�ប់អ្នកេធ្វ ើ

ការេលើសពីមួយកែន្លង
No.16 

េ្រ�ះ�្ន កេ់ពលេធ្វ ើដំេណើរ
េ�េធ្វ ើការ

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់េធ្វ ើបុណ�សព
ទី10 ៃន
េលខ16 

្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ
(សំណង)
ស្រ�ប់ការ
ែថ��ំេដើម

�ក�េស្ន ើរសំុ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភសំណងស្រ�ប់ការ
ែថ� ំឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភស្រ�ប់ការែថ�សំ្រ�ប់
អ្នកេធ្វ ើការេលើសពីមួយកែន្លង ឬ្រ�ក់ឧបត្ថម្ភ

ស្រ�ប់ការែថ�ំ

ទី2 ៃន2
ៃនេលខ
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