
 

 
 
 
 
 

 

 

※សម្រាប់បបបបទទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភ ចាំាច់ានឯកសារបញ្ជា ក់អត្តលលខបុគ្គល(អត្តសញ្ជា ណប័ណណ ជាល ើម្)។ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សំដៅដល់អ្នកដដលបាត់បង់ការងារ ដ ើយ“ានឆនទះពិត្ម្រាក ចង់ល វ្ ើការ និងានសម្ត្ថភាពល វ្ើការលពលណាក៏លោយ(សាថ នភាពសខុភាព/បរោិា ន

ម្រគួ្សារជាល ើម្) ល ើយសថ ិត្កន ុងសាថ នភាពម្ិនអាចរកការងារល វ្ ើាន លបើល ះបខីិត្ខាំលពញលលញល វ្ើសកម្មភាពបសវ ងរកការងារក៏លោយ”។ 

 

 

ប្របាក់ឧតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារ(ដប្រៅពីប្របាក់ឧបតថម្ភដោល) ជាប្របព័ន្ធជួយដល់អ្នកសំដៅចូលដ ែ្ ើការដ ើង ិ ញ ។  

ជាដោល អ្នកដូចតដៅដន្េះ មិ្ន្ប្រតូិបាន្ផ្តល់ការឧបតថម្ភដេ ក៏ប ៉ុដន្តមាន្ករណីអាចេេួលការឧបតថម្ភតាម្ស្ថថ ន្ភាពដ េះផ្ងដដរ ដូចដន្េះសូម្ម្របកឹា

ពិលម្ររះនឹងល ឡូល ើក។ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

③ អនក ូចត្លៅលនះ ជាលរលម្ិនអាចទទួលានការផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភអនកបសវ ងរកការងារលទ 

➢ចំដ េះអ្នកបាតប់ង់ការងារ 

② អនកកន ុងសាថ នភាពាត្ប់ង់ការងារល ើយអាចល វ្ ើការភាា ម្ 

◆ដសៀិដៅដណ ដំន្េះមាន្សរដសរប្របការសំខាន់្ៗជាពដិសសសប្រមាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ។ សប្រមាប់ពត៌័មាន្លំអិ្តសូម្ស្ថកសួរម្កដ  ូដិ ើក

(ការ ញយាល័យស៉ុិតថ ិភាពការងារស្ថធារណៈ)។ បដន្ថម្ពដីន្េះ សូម្អាន្ខាងដប្រកាយ"តារាងបាត់បង់ការងារ-2” ជាមួ្យោន ផ្ងដដរ។ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភការបាត់បង់ការងារជាដដើម្ដដលមាន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ ជាម្រាក់ឧបត្ថម្ភប លរមួ្ាន “ម្រាក់ឧបត្ថម្ភអនកបសវ ងរកការងារ” ល ើម្បីជយួ

 លស់កម្មភាពបសវ ងរកការងាររបសអ់នកាត់្បង់ការងារ អាចបនតជី តិ្លោយលសថ រភាព និងអាចឆាប់ចប់លផ្តើម្ការងារលឡើង ញិល ះជា1ថ្ងៃក៏លោយ។ កន ុង

“ប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារ” មាន្ដូចជា “ប្របាក់ឧបតថម្ភដោល”ចំដ េះអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងេូដៅ, “ប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្”

ចំដ េះអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្(※1), “ប្របាក់ឧបតថម្ភ1ដលើកករណពីិដសស”ចំដ េះអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី(※2)។  

ខាងដប្រកាម្ដន្េះពន្យល់ដតត តដលើ“ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល”(លៅថាម្រាក់ឧបត្ថម្ភការាត់្បង់ការងារ) ដដលេូដៅបំផ្៉ុត ប្រពម្ទងំខ្ល ឹម្ស្ថរនិ្ងដបបបេដ េះ។ 

※1 អ្នកមាន្អាយ៉ុចាប់ពី65ឆ្ន ំ ដ ើយដប្រៅពីអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងករណពីិដសសនិ្ងអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងដ ែ្ ើការតាម្ថ្ងៃ 

※2 អ្នកប្រតូិបាន្េេួលយកដ ែ្ ើការងារដដលមាន្កំណត់រយៈដពលកន ុងការងារតាម្រដូិកាល, អ្នកចូលការងារ/បាត់បង់ការងារតាម្រដូិកាល 

 ① អ្នកដ ែ្ ើការងារផ្ទេះជាចំបង 

② សិសសន្ិសសិតដពលថ្ងៃ ឬអ្នកសិកាជាចំបងដដលប្រតូិបាន្េេួលស្ថា ល់ថា

មាន្ស្ថថ ន្ភាពដូចោន ន្ឹងសិសសន្ិសសិតដពលថ្ងៃជាដដើម្ 

③ អ្នកដ ែ្ ើការងារផ្ទេះន្ិងម្ិន្អាចចូលដ ែ្ ើការតាម្ប្រកមុ្  ៉ុន្ 

④ អ្នកចាប់ដផ្តើម្អាជីិកម្ម ឬកំព៉ុងដតត តដរៀបចំអាជីិកម្មតទ ល់ខ្ល នួ្ 

(ចំដ េះអ្នកកំព៉ុងដរៀបចំ/គិតបដងក ើតអាជីិកម្មអ្ំ ុងដពលដ ែ្ ើ

សកម្មភាពដសែងរកការងារ មាន្ករណីអាចេេួលការឧបតថម្ភ។) 

⑤ អ្នកេេួលបាន្ការងារប ទ ប់ដ ើយ 

⑥ អ្នកចង់បាន្ប្រតឹម្ដតការងាររយៈដពលខ្ល ី ដដលម្ិន្ដម្ន្ជាអ្នកមាន្

ធា រា៉ា ប់រងការងារថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ 

 

⑦ អ្នកដ ែ្ ើអាជីិកម្មដោយដ ម្ េះខ្ល នួ្តទ ល់ 

⑧ អ្នកកំព៉ុងបំដព តួ េីជាម្ន្តន្ត ីជាដដើម្ថ្ន្ប្រកមុ្  ៉ុន្ 

(រមួ្ទងំម្ន្តន្ត ីដប្រោងកាន្់តំដណងន្ិងមាន្ដតដ ម្ េះ) 

⑨ អ្នកកំព៉ុងបំដព ការងារ・ពលកម្ម (រមួ្ទងំរយៈដពលស្ថកលបង) 

⑩ អ្នកកំព៉ុងដ ែ្ ើតតថាម្, ដប្រៅដមា ង (※ករណីចំនួ្ន្ដមា ងដ ែ្ ើការកន ុង

មួ្យសបាត  ៍ដប្រកាម្20ដមា ង ចាំបាច់រាយការណ៍ពីថ្ងៃបាន្ដ ែ្ ើការ, ចំនួ្ន្

េឹកប្របាក់ចំណូល ក៏ប ៉ុដន្តចំដ េះថ្ងៃដផ្សងដដលបាត់បង់ការងារ មាន្

ករណីអាចេេួលបាន្ការផ្តលប់្របាក់ឧបតថម្ភដោល។) 

⑪ អ្នកចូលដ ែ្ ើការ, ឈប់ពីការងារដៅកដន្លងប្រកមុ្  ៉ុន្ដតមួ្យស្ថរច៉ុេះ

ដ ើង ដ ើយដប្រោងចូលម្កដ ែ្ ើការដៅប្រកមុ្  ៉ុន្ដតមួ្យស្ថជាងមី 

សូម្លម្ើលចប់ពី② សូម្លម្ើល⑩ថ្នទាំព័រ4 

អនកម្ិនអាចល វ្ ើការភាា ម្លោយសារជាំងឺ, ាត្ុភាព, លម្ើលបងកូន, ពាាល

ការម្ិនានកូនជាល ើម្ លសន ើរសុាំពនារយៈលពលទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភ 

អនកកន ុងសាថ នភាពាត់្បង់ការងារល ើយអាចល វ្ើការភាា ម្ 

បាំលពញបបបបទសលម្រម្ចលកខណៈសម្បត្តិទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភ 

(ចំដ េះអ្នកដសែងរកការងារ) 

ម្រកសួងការងារនិងសុខុាលភាព  ល ឡូល ើក 
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① ម្រាក់ឧបត្ថម្ភអនកបសវ ងរកការងារប លានធានារ៉ា ប់រងការងារ 
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ឯកសារចាំាច់ចាំល ះបបបបទទទួលការឧបត្ថម្ភ 

 

0.  
 
１．តារងាត់្បង់ការងារ-1  សូម្បាំលពញល ម្ ះនិងលលខគ្ណលនយយ្នាររ (លម្ើលគ្ាំររូបាំលពញខាងលម្រកាម្)  

សូម្បញ្ជា ក់ថា ចាំល ះម្រកលោនអត្តលលខបុគ្គល សូម្បាំលពញលោយផ្ទទ លខ់ល នួលៅម្រចកទទួល បនាទ ប់ពីម្ក លល់ ឡូល ើក។ 
２．តារងាត់្បង់ការងារ-2 
３．អត្តសញ្ជា ណប័ណណ  

អនកម្ិនានអត្តសញ្ជា ណបណ័ណ  សូម្ភាា ប់ជាមួ្យឯកសារបញ្ជា ក់ ①អត្តលលខបុគ្គល ឬ②អត្តសញ្ជា ណ(ានពតិ្) ូចត្លៅលនះ។ 
① ឯកស្ថរបញ្ជា ក់អ្តតដលខ្ប៉ុគាល(1ប្របដេេណាមួ្យ) 

កាតជូន្ដណំឹង, សំប៉ុប្រតស្ថន ក់ដៅដដលមាន្សរដសរអ្តតដលខ្ប៉ុគាល(ដសចកត ីចម្លងសំប៉ុប្រតស្ថន ក់ដៅ)  

② ឯកស្ថរបញ្ជា ក់អ្តតសញ្ជា ណ(មាន្ពិត) (1ប្របដេេណាមួ្យថ្ន្(1)។ 
ចំដ េះអ្នកមិ្ន្មាន្ឯកស្ថរ(1)ដេ ប្រតូិមាន្2ប្របដេេដផ្សងោន ថ្ន្(2) 
(មិ្ន្អាចងតចម្លង)) 

（１）ប័ណណ ដបើកបរ, លិខិ្តបញ្ជា ក់ប្របិតត ិដបើកបរ, អ្តតសញ្ាណប័ណណ ដដល 
ដច ដោយរដឋបាលស្ថធារណៈ/  ិ ញញ្ជា បន្បប្រតជំ  (មាន្របូងត) ។ល។  

（２）ប័ណណ ធា រា៉ា ប់រងដិជាស្ថន្តសតស្ថធារណៈ, លិខិ្តបញ្ជា ក់ដម្ើលដងក៉ុមារ ។ល។ 
４．ប្រតាប៉ុគាល (ប្រតាដប្របើេូដៅ/ដប្រៅពបី្រតាផ្ល ូិ ការ) 

５．របូងត2សន្ល ឹក(របូងតបចច ុបបន្ន , ថ្ផ្ទម្៉ុខ្ដងខ្ល នួ្ដផ្នកដលើ, ឈរ3.0cm X ដដក2.5cm 
1សន្ល ឹកសូម្បិតដៅប្រកដោន្បិតរបូងតដដលមាន្កន ុងតារាងបាត់បង់ការងារ-2) 
※ កន ុងករណីប្រតូិបងាា  អ្តតសញ្ជា ណប័ណណ  ចំដ េះដបបបេដន្េះ 

និ្ងរាល់ដពលដសន ើរស៉ុឧំបតថម្ភបន្តប ទ ប់ដប្រកាយ អាចរំលងរបូងតបាន្។ 
６．ដសៀិដៅ្ ោរសន្សបំ្របាក់ដដលមាន្ដ ម្ េះតទ ល់ខ្ល នួ្(ដលើកដលងស្ថថ ប័ន្ ិរញ្ា ិតថ ុមួ្យដផ្នក) 

ប្របសិន្ដបើមាន្ប្រតាបញ្ជា ក់ពីស្ថថ ប័ន្ ិរញ្ា ិតថ ុចំដ េះឯកស្ថរកំណត់ស្ថថ ប័ន្ ិរញ្ា ិតថ ុ មិ្ន្ចាំបាច់មាន្ដសៀិដៅ្ ោរដ ើយ។ 
７．ចំដ េះអ្នកធាល ប់ជា ិ ញក ប្រតូិមាន្ប័ណណ ធា រា៉ា ប់រងបាត់បង់ការងារថ្ន្ការធា រា៉ា ប់រង ិ ញក និ្ងដសៀិដៅ ិ ញក 求職者給付等払渡希望金融機関指定届 

届出者 フリガナ ロウドウ    タロウ 

１ 氏 名 労 働  太 郎 

２ 住所又は居所 東京都千代田区霞ヶ関１の２の２ 

払渡希望 
金融機関 フリガナ ○×ギンコウ △◇シテン 金

融

機

関

確

認

印  

３ 名 称 ○×銀行 △◇支店 

４ 銀行等 口座番号 1234567 

５ ゆうちょ銀行 記号番
号  

金融機関コード 店舗コード 
9 8 7 6 3 4 5 
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銀行 
△◇ 
支店  

 

 

 

ដដើម្បីេេួលបាន្ការផ្តល់ប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារមាន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ សូម្បំដព ដបបបេោក់ កយដសែងរកការងារ(ដម្ើលេពំ័រ7)ដោយខ្ល នួ្

ឯង ដៅដ  ូដិ ើក(ដម្ើលេំព័រ8)ដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋ ន្របស់ដោកអ្នក។ 

គួរបញ្ជា ក់ថា ចំដ េះអ្នកដប្រចើន្ដ ែ្ ើសកម្មភាពដសែងរកការងារដៅដ  ូដិ ើកដផ្សងកន ុងដខ្តតប្រកងុ សូម្ប្របឹកាពិដប្រោេះ។ 

 

    
  

  

  

  

  
 

 

    

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ចំដ េះអ្នកធាល ប់ជា ិ ញក កន ុងករណីចង់បន្តដ ែ្ ើការជា ិ ញកដប្រកាយបាត់បង់ការងារ សូម្បំដព ដបបបេដសែងរកការងារដៅ យកោឋ ន្ដឹកជញ្ជ នូ្តាម្តំបន់្។ 

 

 

◆ ជាដោល មាន្រយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងចប់ព1ី2បខលឡើង ម្ុនថ្ងៃាត់្បង់ការងាររកាំឡុងលពល2ឆាន ាំ(※1)។ 
◆ ករណីបាត់បង់ការងារដោយស្ថរកស័យ្ន្/បញ្ច ប់ការងារជាដដើម្ (អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស), ករណបីាត់បង់ការងារ

ដោយស្ថរកិចចសន្ាការងាររយៈដពលមាន្កំន្ត់មិ្ន្បាន្បន្ត និ្ងដ ត៉ុផ្លមិ្ន្អាចដជៀសវាងដផ្សងដេៀត (អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស)  

(※2) មាន្រយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងចាប់ពី6ដខ្ដ ើង ម្៉ុន្ថ្ងៃបាត់បង់ការងារកំ ុងដពល1ឆ្ន ំ។         ※1 រយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រង គឺគណ ដខ្ដដលមាន្ចំនួ្ន្ថ្ងៃដោលដដលប្រតូិេូទត់ប្របាក់ឈន លួចាប់ពី11ថ្ងៃដ ើង ជាចំនួ្ន្1ដខ្កន ុងរ
យៈដពលដបងដចកតាម្1ដខ្ៗ ចាប់ពថី្ងៃបាត់បង់ការងារ កន ុងរយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ។ សប្រមាប់អ្នក

បាន្បាត់បង់ការងារដប្រកាយថ្ងៃ1ដខ្8ឆ្ន ំ2020 កន ុងករណីដខ្ដដលមាន្ចំនួ្ន្ថ្ងៃដោលដដលប្រតូិេូទត់ប្របាក់ឈន លួចាប់ពី11ថ្ងៃដ ើង មិ្ន្

ដល់ចំនួ្ន្12ដខ្, ដខ្ដដលចំនួ្ន្ដមា ងដោលដដលប្រតូិេូទត់ប្របាក់ឈន លួចាប់ពី80ដមា ងដ ើង នឹ្ងប្រតូិគិតជា1ដខ្។  

※2 ចំដ េះអ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពដិសស/អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពដិសស សូម្ដម្ើល⑨ថ្ន្េំព័រ3។  

《អនកានប័ណណ ាត្់បង់ការងារលម្រចើនសនា ឹក ល ះជាប័ណណ ាត្់បង់ការងារកន ុងរយៈលពលខា ី សូម្ោក់ម្ក ាំងអស់》 

★ ប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្ដដលផ្តល់ដៅដអាយអ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្, ប្របាក់ឧបតថម្ភ1ដលើកករណីពដិសសដដលផ្ត
ល់ដៅដអាយអ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងករណពីិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី ចាំបាច់មាន្រយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងចាប់ពី6ដខ្ដ ើង    

ម្៉ុន្ថ្ងៃបាត់បង់ការងារកំ ុងដពល1ឆ្ន ំ។ 

 

 

េឹកប្របាក់កន ុង1ថ្ងៃដដលអាចេេួលបាន្ដពលបាត់បង់ការងារ ដៅថា” 

ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលប្របចាថំ្ងៃ”។  

ជាដោល ចំដ េះប្របដ ល50ដៅ80%ថ្ន្េឹកប្របាក់ដដលបាន្គណ 

ដោយដចកប្របាក់ឈន លួសរ៉ុបដដលបាន្េូទត់តាម្ដខ្កំន្ត់កន ុង6ដខ្ម្៉ុន្ថ្ងៃ

បាត់បង់ការងារ នឹ្ង180 (ដៅថា”ប្របាក់ឈន លួតាម្ថ្ងៃ”), ប្របាក់ឈន លួ

កាន់្ដតទប អ្ប្រតាប្របាក់ឧបតថម្ភកាន់្ដតខ្ពស់។ ដ ើយកន ុងេឹកប្របាក់ឧបតថម្ភ

ដោលតាម្ថ្ងៃ មាន្កំណត់េឹកប្របាក់អ្តិបរមា/េឹកប្របាក់អ្បបរមា។ 

⑥ ទឹកម្រាក់ឧបត្ថម្ភកន ុង1ថ្ងៃ 【ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរលម្របចាំថ្ងៃ】 

គ្ាំររូបាំលពញ 

④ បបបបទទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភអនកបសវ ងរកការងារ 

⑤ លកខណៈសម្បត្ត ិទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភអនកបសវ ងរកការងារ【លកខណៈសម្បត្ត ិទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល】 

◆ របូម្នតគ្ណនា   

ប្របាក់ឈន លួសរ៉ុប6ដខ្ម្៉ុន្បាត់បង់ការងារ 
×（５０～80％）※  

１８０ 

＝【ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលតាម្ថ្ងៃ】 

※ ចំដ េះអ្នកមាន្អាយ៉ុ60～64ឆ្ន ំមាន្45～80％ 

អ្ប្រតាប្របាក់

ថ ភ

ប្របាក់ឈន លួតាម្ថ្ងៃ 



 

 

 

◆ អ្នកដល់អាយ៉ុ, ចប់រយៈដពលកិចចសន្ា និ្ងឈប់ការងារដោយស្ថរមូ្លដ ត៉ុតទ ល់ខ្ល នួ្ 

 
ដប្រកាម្10ឆ្ន  ំ

ចាប់ពី10ឆ្ន ំដល់

ដប្រកាម្20ឆ្ន  ំ 

20ឆ្ន ំដ ើង 

ដប្រកាម្65ឆ្ន  ំ 90ថ្ងៃ  120ថ្ងៃ  150ថ្ងៃ  

◆ អ្នកពបិាករកការងារដូចជាជន្ពិការ 

 
ដប្រកាម្1ឆ្ន  ំ 1ឆ្ន ំដ ើង  

ដប្រកាម្45ឆ្ន  ំ

150ថ្ងៃ  
300ថ្ងៃ  

ចាប់ពី45ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្65ឆ្ន  ំ 360ថ្ងៃ  

 

 

 

 

 

※កន ុង”រយៈដពលធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រង” ដគអាចបូកសរ៉ុបបញ្ច លូរយៈដពលដដលបាន្ចូលធា រា៉ា ប់រងការងារ ចាប់ពីម្៉ុន្ប្រកមុ្  ៉ុន្ដដលបាន្បាត់បង់

ការងារដលើកដន្េះ។ គួរបញ្ជា ក់ថា កន ុងការបូកសរ៉ុប មាន្លកខណឌ ដងរ ដូចដន្េះសូម្ស្ថកសួរម្កដ  ូដិ ើក។ 

 

 
 

ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់

ការងារ  

ប្រតូិបាន្បញ្ឈប់, ដល់អាយ៉ុ, ចប់រយៈដពលកិចចសន្ា មូ្លដ ត៉ុតទ ល់ខ្ល នួ្, បញ្ឈប់ដោយោក់ពិន្័យ  

ចាប់ដផ្តើម្ឧបតថម្ភ   

ប ទ ប់ពីបាន្ោក់ប័ណណ បាត់បង់ការងារន្ិងោក់ កយដសែ ងរក

ការងារ, រយៈដពល7ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ(រង់ចាំ)បាន្កន្លងផ្៉ុត 

ប ទ ប់ពីបាន្ោក់ប័ណណ បាត់បង់ការងារន្ិងោក់ កយដសែ ងរកការងារ, រយៈ

ដពល7ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ(រង់ចាំ)+3បខ(កណំត់ឧបតថម្ភ) បាន្កន្លងផ្៉ុត 

រយៈដពលេេួលឧបតថម្ភ   

1ឆាន ាំបនាទ ប់ពីលម្រកាយថ្ងៃាត់្បង់ការងារ 

ឧបតថម្ភតាម្កំណត់នូ្ិចំនួ្ន្ថ្ងៃឧបតថម្ភដងរកន ុងរយៈដពល1ឆ្ន ំ។ ផ្ុត្រយៈលពលទទួលឧបត្ថម្ភ, ល ះជាចាំនួនថ្ងៃឧបត្ថម្ភលៅសល់ក៏លោយ ម្ិនម្រត្ ូ

ានឧបត្ថម្ភលទ។ 

(សូម្បំដព ដបបបេដអាយបាន្ឆ្ប់រ ័ស)   
※ ល ើម្បទីទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល ចាំាច់ម្រត្ ូទទួលានការទទួលសាគ លា់ត់្បង់ការងារ កន ុងថ្ងៃទទួលសាគ ល1់លលើកកន ុង4សាត  ៍ជាកាំ ិត្។ 
★  កាលកំណត់េេួលប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្ ដដលប្រតូិផ្តល់ដល់អ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្(កាលកំណត់ដដល

អាចេេួលការឧបតថម្ភ) ជាថ្ងៃកន្លងផ្៉ុត1ឆ្ន ដំប្រកាយប ទ ប់ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ, កាលកំណត់េេួលប្របាក់ឧបតថម្ភ1ដលើកករណីពដិសស ដដលប្រតូិផ្តល់

ដល់អ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី ជាថ្ងៃកន្លងផ្៉ុត6ដខ្ដប្រកាយប ទ ប់ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ។  
   

◆ អ្ែ ីជា ”អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពដិសស” និ្ង ”អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស” 

អនកានលកខណៈសម្បត្តទិទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភពលិសស ជាអ្នកបងខ ំចិតតប្រតូិបាត់បង់ការងារ ដោយព៉ុមំាន្ដពលដិោប្រគប់ប្រោន់្ដដើម្បីដរៀបចំចូល

ដ ែ្ ើការស្ថជាងមដីោយមូ្លដ ត៉ុកស័យ្ន្/បញ្ឈប់ការងារ, ដ ើយអនកាត់្បង់ការងារល តុ្ផ្លពិលសស ជាអ្នកដប្រៅពីអ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិ

េេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស ដដលរយៈដពលថ្ន្កិចចសន្ាការងារមាន្កំណត់មិ្ន្ប្រតូិបាន្បន្ត និ្ងបាត់បង់ការងារដោយមូ្លដ ត៉ុដផ្សងដជៀស

វាងព៉ុំបាន្។ 

◆ ការិ ញនិ្ចឆ ័យថាដតើចូលជា“អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស” ឬ “អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស” 
ការិ ញនិ្ចឆ ័យថាដតើចូលជា“អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស” ឬ “អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស” ដ  ូដិ ើកនឹ្ងដ ែ្ ើ

ដយាងតាម្ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារ។ ការសដប្រម្ចដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារ ប្រតូិបាន្ដ ែ្ ើដ ើងដោយកាត ប់ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារដដលមាច ស់

ប្រកមុ្  ៉ុន្គូសបញ្ជា ក់ និ្ងដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារដដលអ្នកបាត់បង់ការងារគូសបញ្ជា ក់, ដ ើយពិនិ្តយការពតិជាក់ដសតងដយាងតាម្ឯកស្ថរ

ដដលអាចបញ្ជា ក់ថ្ន្ភាគីនិ្មួ្យៗ, ច៉ុងដប្រកាយដ  ូដិ ើកនឹ្ងដ ែ្ ើដសចកត ីសដប្រម្ចដោយ ម ត់ចត់។ 

សប្រមាប់ដដន្និ្ងមូ្លោឋ ន្សដប្រម្ចដលើអ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស និ្ងអ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពដិសស សូម្

ស្ថកសួរម្កដ  ូដិ ើក។ ដ ើយមាន្សរដសរកន ុងដសៀិដៅដណ ំកន ុងដគ េពំ័រថ្ន្ប្រកសួងការងារនិ្ងស៉ុខ្៉ុមាលភាពសងាម្។ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html 

※ អ្នកបន្តជាប់នូ្ិកិចចសន្ាការងារមាន្កំណត់(រយៈដពលកិចចសន្ាសរ៉ុបដប្រកាម្3ឆ្ន ំ) ដ ើយកិចចសន្ាមាន្រយៈដពលខ្ល ី ដដលកប្រម្ិតដប្រកាម្លកខណឌការងារ ដ ើយ

ចំដ េះករណីមាន្ប្របការឬមាប្រតាដដលដចងពីការម្ិន្បន្ត ដបើដទេះបីជាប៉ុគាលខ្ល នួ្ចង់បន្តកិចចសន្ាក៏ដោយដន្េះ អាចចាត់ចូលជាអ្នកបាត់បង់ការងារមាន្

ដ ត៉ុផ្លពិដសស។ 

◆ អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស/អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសសមួ្យដផ្នក 

 
ដប្រកាម្1ឆ្ន  ំ

ចាប់ពី1ឆ្ន ំដល់

ដប្រកាម្5ឆ្ន ំ  

ចាប់ពី5ឆ្ន ំដល់

ដប្រកាម្10ឆ្ន ំ  

ចាប់ពី10ឆ្ន ំដល់

ដប្រកាម្20ឆ្ន  ំ
20ឆ្ន ំដ ើង 

ដប្រកាម្30ឆ្ន  ំ 

90ថ្ងៃ 
90ថ្ងៃ  120ថ្ងៃ  180ថ្ងៃ  － 

ចាប់ពី30ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្35ឆ្ន  ំ 120ថ្ងៃ  

180ថ្ងៃ  

210ថ្ងៃ  240ថ្ងៃ  

ចាប់ពី35ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្45ឆ្ន  ំ 150ថ្ងៃ  240ថ្ងៃ  270ថ្ងៃ  

ចាប់ពី45ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្60ឆ្ន  ំ 180ថ្ងៃ  240ថ្ងៃ  270ថ្ងៃ  330ថ្ងៃ  

ចាប់ពី60ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្65ឆ្ន  ំ 150ថ្ងៃ  180ថ្ងៃ  210ថ្ងៃ  240ថ្ងៃ  

 

⑦ ចាំនួនថ្ងៃផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល 【ចាំនួនថ្ងៃផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភកាំណត្់】 

⑧ ការចប់លផ្តើម្ឧបត្ថម្ភនិងរយៈលពល 【រង់ចាំ】【កម្រម្ិត្ឧបត្ថម្ភ】【រយៈលពលទទួលឧបត្ថម្ភ】 

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ 

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ 

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ 

រយៈដពលជាអ្នក 

មាន្ធា រា៉ា ប់រង 

រយៈដពលជាអ្នក 

មាន្ធា រា៉ា ប់រង 

អនកខាងលម្រកាម្លនះនឹងទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភ1លលើកផ្ទត ច់។ 

◆ អ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្(អ្នកឈប់ពីការងារដៅអាយ៉ុចាប់ពី65ឆ្ន ំ) ◆ អ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី(អ្នកដ ែ្ ើការងារតាម្រដូិកាល) 

រយៈដពលជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រង ដប្រកាម្1ឆ្ន  ំ 1ឆ្ន ំដ ើង េឹកប្របាក់1ដលើកករណីពិដសស  ចំដណក40ថ្ងៃ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុ

ដប្រចើន្ 
ចំដណក30ថ្ងៃ  ចំដណក50ថ្ងៃ  

(ិ ញធាន្ការបដណាត េះអាសន្ន) 

⑨ អនកានលកខណៈសម្បត្ត ិទទួលម្រាក់ឧបត្ថម្ភពិលសស/អនកាត្់បង់ការងារល ត្ុផ្លពិលសស 

 

រយៈដពលជាអ្នក 

មាន្ធា រា៉ា ប់រង 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html


 

រយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភពដីដើម្ (1ឆ្ន ំ) 

ដបបបេដសន ើរស៉ុំពន្ារយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភ 

 
 

កន ុងកំ ុងដពលេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភដោលរយៈដពល1ឆ្ន ំ ដប្រកាយបាត់បង់ការងារ, ប្របសិន្ដបើស្ថថ ន្ភាពមិ្ន្អាចដ ែ្ ើការបាន្ដោយស្ថរដ ត៉ុផ្លខាង

ដប្រកាម្បន្តចាប់ពី30ថ្ងៃដ ើង សមី្ខ្ល នូ្អាចពន្ារយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភ។ 

ដ ើយចំដ េះ អ្នកមាន្បំណងចង់េេួលការឧបតថម្ភអ្ប់រំបណុ្េះបណាត ល ក៏អាចពន្ារយៈដពលបណុ្េះបណាត លផ្ងដដរ។ 

① មិ្ន្អាចដ ែ្ ើការដោយស្ថរជំងឺឬរបួស(ប្របាក់ឧបតថម្ភរបួសជំងឺកន ុងធា រា៉ា ប់រងស៉ុខ្ភាព, រមួ្ទងំករណីកំព៉ុងេេួលការឧបតថម្ភសំណងឈប់

សប្រមាកការងារកន ុងធា រា៉ា ប់រងដប្រោេះម្ ន្តរាយ) 

② មិ្ន្អាចដ ែ្ ើការដោយស្ថរ ពដ េះ/មាត៉ុភាព/ដម្ើលដងកូន្(ប្រតឹម្3ឆ្ន ំច៉ុេះ)ជាដដើម្ (រមួ្ទងំកំព៉ុងពាបាលការមិ្ន្មាន្កូន្) 

③ មិ្ន្អាចដ ែ្ ើការដោយស្ថរដម្ើលដងប្រគួស្ថរស្ថច់ញាតិ 

④ បាត់បង់ការងារដោយស្ថរដល់អាយ៉ុ60ឆ្ន ដំ ើង ដ ើយឈប់សប្រមាកមួ្យរយៈ(អ្នកធាល ប់ជា ិ ញកមាន្លកខណឌអាយ៉ុខ្៉ុសោន ) 

 

មូ្លដ ត៉ុពន្ា  ជំងឺឬរបួស, ពដ េះ, មាត៉ុភាព, ដម្ើលដងប្រគួស្ថរស្ថច់ញាតិ ។ល។ ដល់អាយ៉ុ60ដ ើង ។ល។ 

រយៈដសន ើរស៉ុ ំ  

ោក់ដសន ើរស៉ុំដអាយបាន្ឆ្ប់រ ័ស ប ទ ប់ពីផ្៉ុតរយៈដពល30ថ្ងៃដប្រកាយថ្ងៃប ទ ប់

ថ្ន្ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ(ថ្ងៃដដលដលងបាន្ដ ែ្ ើការ) ជាប្រកិតប្រកម្ ក៏ប ៉ុដន្ត ដអាយដត

កន ុងកំ ុងដពលរ ូតដល់ថ្ងៃច៉ុងដប្រកាយថ្ន្រយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភដប្រកាយការ

ពន្ា គឺអាចោក់ដសន ើរស៉ុំបាន្ 

កន ុងកំ ុង2ដខ្ចាប់ពីថ្ងៃប ទ ប់ពីថ្ងៃបាត់បង់ការងារ 

រយៈដពលពន្ា  
(រយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភពីដដើម្) 

1ឆ្ន ំ 
＋ 

(រយៈលពលម្ិនអាចល វ្ ើការាន) 

ប ងបាំផ្ុត្3ឆាន ាំ 

(រយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភដដើម្) 

1ឆ្ន ំ 
＋ 

(រយៈលពលចង់ឈប់សម្រាក) 

ប ងបាំផ្ុត្1ឆាន ាំ  

ឯកស្ថរោក់ភាា ប់  

 កយដសន ើរស៉ុំពន្ាេេួលការឧបតថម្ភ , តារាងបាត់បង់ការងារ-2, ប្រតាសម្ីជន្(ប្រតាដប្របើេូដៅ/ដប្រៅពីប្រតាផ្ល ូិ ការ) 

ឯកស្ថរបញ្ជា ក់ដ ត៉ុផ្លពន្ា   

រដបៀបោក់ភាា ប់  សម្ីជន្ម្កតទ ល់, ដផ្ញើរតាម្ប ៉ុសត ៍, អ្នកតំណាង(ចាំបាច់លិខ្ិតដផ្ទរសិេធ)  ជាដោលសម្ីជន្ម្កតទ ល់  

កដន្លងេេួល  ដ  ូដិ ើកដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋ ន្ (ដប្រកាយសដប្រម្ចលកខណៈសម្បតត ិេេួលការឧបតថម្ភ , ដ  ូដិ ើកដ ែ្ ើការសដប្រម្ចលកខណៈសម្បតត ិេេួលការឧបតថម្ភ） 

 
〈ឧ〉  

  

ថ្ងៃបញ្ច ប់រយៈលពលទទួល 

ការឧបត្ថម្ភលម្រកាយពនា  

 

ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ      

ថ្ងៃបញ្ចប់រយៈដពលេេួល 

ការឧបតថម្ភពីដដើម្  

 

   

            

ប្រកមុ្  ៉ុន្ម្៉ុន្  រយៈដពលម្ិន្អាចចូលដ ែ្ ើការ 200ថ្ងៃ    រយៈដពលបាន្ពន្ា 200ថ្ងៃ  
 

30ថ្ងៃ រយៈលពលអាចលសន ើរសុាំ（※） 

 

  

    
 

       

            

※ ដទេះជាកន ុងរយៈដពលអាចដសន ើរស៉ុំក៏ដោយ ប្របសិន្ដបើការដសន ើរស៉ុំយឺត, ដទេះជាដ ែ្ ើការពន្ារយៈដពលេេួលការឧបតថម្ភក៏ដោយ  មាន្ករណីមិ្ន្អាចេេួល

ការឧបតថម្ភប្រគប់ចំនួ្ន្ថ្ងៃឧបតថម្ភកំណត់ថ្ន្ការឧបតថម្ភដោលដដរ ដូចដន្េះសូម្ប្របងុប្របយ័តន។ 

★ ចំដ េះប្របាក់ឧបតថម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្ដដលផ្តល់ដៅអ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្, និ្ងប្របាក់ឧបតថម្ភ1ដលើកករណពីិដសស 

ដដលផ្តល់ដៅអ្នកធាល ប់ជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងពដិសសរយៈដពលខ្ល ី មិ្ន្អាចពន្ាកាលកំណត់េេួលការឧបតថម្ភ(កាលកំណត់ដដលអាចេេួលការ

ឧបតថម្ភ)ដេ។ 
 

 
 

ដស្ថ្ន្និ្ិតតន៍្ចាស់ជរាថ្ន្ការឧបតថម្ភពិដសស/ដស្ថ្ន្និ្ិតតន៍្សមូ្ ភាពោឈប់ការងារ ដដលផ្តល់ដល់អ្នកអាយ៉ុដប្រកាម្65ឆ្ន ំ ដ ើយនិ្ងប្របាក់ឧបតថម្ភ

ដោលថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ មិ្ន្អាចេេួលកន ុងដពលដណំាលោន ដេ។ ប្របសិន្ដបើោក់ កយដសែ ងរកការងារដដើម្បីេេួលបាន្ប្របាក់ឧបតថម្ភដោល, ដ េះ

ដស្ថ្ន្និ្ិតតន៍្ចាស់ជរា/ដស្ថ្ន្និ្ិតតន៍្សមូ្ ភាពោឈប់ការងារ នឹ្ងប្រតូិបញ្ឈប់ផ្តល់េឹកប្របាក់ទងំប្រសងុ កន ុងរយៈដពលរ ូតដល់ការេេួលប្របាក់

ឧបតថម្ភដោលបាន្បញ្ច ប់។ 

ព័ត៌មាន្លំអិ្ត សូម្ពិនិ្តយដម្ើលដៅការយិាល័យលសា្ននិ ត្តនថ៍្នលសវាកម្មលសា្ននិ ត្តន៍ជប ុនដដលដៅជិត។ 

 

 

  ចំដ េះអ្នកេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភដោល ជាអ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភពិដសស/អ្នកបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពដិសស, មាន្ប្របព័ន្ធ ដដល

េឹកប្របាក់ធា រា៉ា ប់រងស៉ុខ្ភាពជាតិ(ពន្ធ )ប្រតូិបាន្កាត់បន្ថយ។ (អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភអាយ៉ុដប្រចើន្/អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលការ

ឧបតថម្ភករណីពដិសស មិ្ន្មាន្ចូលប្របព័ន្ធកាត់បន្ថយដេ) 

ដដើម្បីេេួលបាន្ការកាត់បន្ថយ ចាបំាច់ោក់ កយជូន្ដំណឹង។ ព័ត៌មាន្លំអិ្ត សូម្សួរបញ្ជា ក់ម្កអនកទទួលបនទ ុកធានារ៉ា ប់រងសខុភាពជាតិ្តាម្ភូម្ិឃុាំ

ម្រសកុប លលោកអនករស់លៅ។ 

⑩ អនកម្ិនអាចល វ្ ើការភាា ម្ាន...ករណីឈប់ពីការងារម្រត្ឹម្អាយុលម្រកាម្65ឆាន ាំ 【ពនារយៈលពលទទួលការឧបត្ថម្ភ】 

រយៈលពលទទួលការឧបត្ថម្លម្រកាយពនា (1ឆាន ាំ) 

⑪ អាំពីការថ្លសម្រមួ្លឧបត្ថម្ភជាមួ្យនឹងលសា្ននិ ត្តន៍ 

⑫ អាំពីការកាត្់បនថយទឹកម្រាកធ់ានារ៉ា ប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ោក់ កយបសវ ងរកការងារនិងសលម្រម្ច

លកខណៈសម្បត្តិទទួលការឧបត្ថម្ភ 

ាត្់បង់ការងារ  

ចប់រយៈលពលរង់ចាំ 

កម្រម្តិ្ឧបត្ថម្ភ 

ទទួលសាគ ល់ការាត្់បង់ការងារ 

ទូ ត្់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល 

ចូលល វ្ ើការ 

ចប់ការឧបត្ថម្ភ 

ជាលរលថ្ងៃទទួលសាគ ល់
របស់លោកអនកម្រត្ ូ
ានកាំណត្់កន ុងលរៀង
រល4់សាត   ៍

សមី្ជន្ដដលបំដព ដបបបេេេួលការឧបតថម្ភ សូម្យកឯកស្ថរចាបំាច់ម្កដ  ូដិ ើ

ក។ ដ  ូដិ ើកនឹ្ងពិនិ្តយ/សដប្រម្ចលកខណៈសម្បតត ិេេួលការឧបតថម្ភតាម្រយៈឯកស្ថរ

ដដលបាន្ោក់។ 

ម្របជុាំពនយល់ធានារ៉ា ប់រងការងារ  

សូម្ដប្របើប្របាស់ការប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ 
អាចដម្ើលការដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិក, ប្របឹកាពិដប្រោេះការងារជាដដើម្ ដប្រៅពីថ្ងៃេេួលស្ថា ល់ផ្ងដដរ។ 

សូម្ដអាយបាន្ចូលដ ែ្ ើការងារដ ើងិ ញ ដអាយបាន្ឆ្ប់ដទេះជា1ថ្ងៃ តាម្រយៈសកម្មភាពដសែងរក

ការងារដព ដល ។ 

ដោកអ្នកក៏អាចដប្របើប្របាសក់ារប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ ដប្រកាយចប់
ការឧបតថម្ភផ្ងដដរ។ 
សូម្អ្ដញ្ា ើ ម្កដ  ូដិ ើកដោយកត ីរ ើករាយ។ 

⑬លាំ ូរបបបបទទទួលការឧបត្ថម្ភ 

ចាប់ពីថ្ងៃបាន្េេួលដសចកត ីសដប្រម្ចលកខណៈសម្បតត ិេេួលការឧបតថម្ភ រ ូតដល់7ថ្ងៃកន្លងផ្៉ុត

ដោយគិតបញ្ច លូស្ថថ ន្ភាពបាត់បង់ការងារ ដៅថា”រយៈដពលរង់ចាំ”។ រយៈដពលដន្េះម្ិន្ចូលការផ្ត

ល់ធា រា៉ា ប់រងការងារដេ។ 

សូម្ោក់លិខ្ិតប្របកាសេេួលស្ថា ល់ការបាត់បង់ការងារតាម្ថ្ងៃេេួលស្ថា ល់(ជាដោល4សបាត  ៍1

ដលើក)។ ដយើងពិន្ិតយការមាន្ោម ន្ការងារ, លេធផ្លសកម្មភាពដសែងរកការងារជាដដើម្ រចួេេួល

ស្ថា ល់ការបាត់បង់ការងារ។ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលសប្រមាប់ចំដណកចំនួ្ន្ថ្ងៃដដលបាន្េេួលការេេួលស្ថា ល់ការបាត់បង់ការងារ 

ន្ឹងប្រតូិដិរចូលគណន្ីសន្សរំបស់ដោកអ្នក។ (រយៈដពលរ ូតដល់ការដិរចូល ខ្៉ុសោន តាម្ស្ថថ ប័ន្

 ិរញ្ា ិតថ ុ, អាចដល់ប្របដ ល1សបាត  ៍ ដូចដន្េះសូម្អ្្ាប្រស័យ) 

ជាប្របាក់ឧបតថម្ភចំដ េះការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ , ដោកអ្នកអាចដសន ើរស៉ុដូំចជា

ប្របាក់ឧបតថម្ភការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ /ប្របាក់ឧបតថម្ភដងរដលើកកម្ពស់ការងារ/

ប្របាក់ឧបតថម្ភការងារ/ប្របាក់ឧបតថម្ភការដរៀបចំការងារដព ដមា ង/ប្របាក់

ឧបតថម្ភការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ ថ្ន្អ្នកអាយ៉ុដប្រចើន្។ 

ប្របគល់ជូន្ឯកស្ថរចាំបាច់ដូចជាប័ណណ អ្នកមាន្លកខណៈសម្បតត ិេេួលការឧបតថម្ភ។ 

ដ ើយពន្យល់អ្ំពីដំដណើការដបបបេេេួលប្របាក់ឧបតថម្ភថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ ន្ិងសកម្មភាព

ដសែងរកការងារ។ 

※កិចចប្របជ៉ុំពន្យល់ធា រា៉ា ប់រងការងារ អាចមាន្ដប្រកាយប ទ ប់ពីចប់រយៈដពលរង់ចាំ។ 

ចំដ េះអ្នកោឈប់ការងារដោយដ ត៉ុផ្លតទ ល់ខ្ល នួ្ជាដដើម្ ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលចាប់ពី

ដប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំន្ិងកន ុងកំ ុង3ដខ្ ម្ិន្ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយដេ។ ដន្េះដៅថា”កប្រម្ិត

ឧបតថម្ភ”។ 



 

 

  ចំដ េះអ្នកឆ្ប់បាន្ចូលដ ែ្ ើការមាន្ដសថ រភាព(※) ដប្រកាយបាន្ោក់ កយដសែ ងរកការងារ(ោក់ប័ណណ បាត់បង់ការងារ)ដៅដ  ូដិ ើក ដ ើយផ្៉ុតរយៈ

ដពលរង់ចាំដប្រកាយម្ក, ដយើងផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភការចូលល វ្ ើការលឡើង ញិ។ ដប្រកាយេេួលបាន្ការេេួលស្ថា ល់ការបាត់បង់ការងាររ ូតដល់ថ្ងៃម្៉ុន្ថ្ងៃដ ែ្ ើ

ការងារ ដ ើយកន ុងករណីចំនួ្ន្ថ្ងៃផ្តល់ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលដដលដៅសល់កន ុងកំ ុងដពលេេួលការឧបតថម្ភ(ចំនួ្ន្ថ្ងៃសល់ការឧបតថម្ភ) មាន្ដលើសពី1ភាគ

3ថ្ន្ចំនួ្ន្ថ្ងៃឧបតថម្ភកំណត់[2ភាគ3ដ ើង], សមី្ជន្អាចេេួលការឧបតថម្ភនូ្ិេឹកប្របាក់ ដដលយកេឹកប្របាក់ប្របចាំថ្ងៃថ្ន្ប្របាក់ឧបតថម្ភដោល គ៉ុណនឹ្ង

ចំនួ្ន្ថ្ងៃដដលប្រតូិ ន ឹង60ភាគរយ[70ភាគរយ]ថ្ន្ចំនួ្ន្ថ្ងៃសល់ការឧបតថម្ភ។ ដដើម្បីេេួលបាន្ការឧបតថម្ភ ចាបំាច់បំដព លកខណឌ ដងរ។ 

※ ករណីជាអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ និ្ងករណជីាមាច ស់ប្រកមុ្  ៉ុន្េេួលដអាយដ ែ្ ើការនូ្ិអ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងថ្ន្ធា រា៉ា ប់រង
ការងារជាដដើម្។ 

បដន្ថម្ដន្េះ, ចំដ េះអ្នកដដលបាន្េេួលប្របាក់ឧបតថម្ភការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ  កន ុងករណីប្រតូិបាន្េេួលដអាយដ ែ្ ើការ6ដខ្ដ ើងដៅកដន្លងដ ែ្ ើការងារ

ដ ើងិ ញ ដ េះបន្ត , ដ ើយប្របាក់ឈន លួដដលបាន្េូទត់កន ុងកំ ុង6ដខ្ដៅកដន្លងដ ែ្ ើការងារដ ើងិ ញ ដ េះតិចជាង ដបើដប្របៀបដ្ៀបនឹ្ងប្របាក់ឈន លួម្៉ុន្

េេួលបាន្ការឧបតថម្ភថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារ, សមី្ជន្អាចេេួលបាន្ការផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលងរលលើកកម្ពស់ការងារ។ 

ដ ើយកន ុងករណបីាន្ចូលដ ែ្ ើការកន ុងេប្រម្ង់ដប្រៅពកីារងារដព ដមា ង(ការងារបា ន់្ប្របមាណថាមិ្ន្ដលើស1ឆ្ន ំ) ដដលមិ្ន្ចូលកន ុងការផ្តល់ប្របាក់ឧបតថម្ភ

ការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ  ដោយបន្សល់1ភាគ3ដ ើងនិ្ង45ថ្ងៃដ ើងថ្ន្ចំនួ្ន្ថ្ងៃឧបតថម្ភកំណត់កន ុងកំ ុងដពលេេួលការឧបតថម្ភ,  ម្រាក់ឧបត្ថម្ភការចូល

ល វ្ ើការ 30ភាគរយ(ដប្រកាម្1ដយ ន្កាត់ខ្ទង់) ថ្ន្េឹកប្របាក់ប្របចាថំ្ងៃថ្ន្ប្របាក់ឧបតថម្ភដោល តាម្ថ្ងៃដ ែ្ ើការនិ្មួ្យៗដ េះ នឹ្ងប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយ។ 

គួរបញ្ជា ក់ថា ប្របាក់ឧតថម្ភណាមួ្យក៏ដោយ មាន្ចំនួ្ន្កប្រមិ្តអ្តិបរមាកន ុងេឹកប្របាក់ប្របចាថំ្ងៃថ្ន្ប្របាក់់ឧបតថម្ភដោល តាម្អាយ៉ុសមី្ជន្។ 

 ចាំល ះអនកានទទួលការកម្រម្ិត្ឧបត្ថម្ភលយាងតាម្ល តុ្ផ្លាត់្បង់ការងារ កន ុងកាំឡុងលពល1បខលម្រកាយចបរ់យៈលពលរង់ចាំ, ានបត្ករណីានចូល

ល វ្ ើការលោយការបណនាាំរបស់ល ឡូល ើកឬម្រកមុ្  ុនបណនាាំការងារលទ ប លម្រាក់ឧបត្ថម្ភការចូលល វ្ ើការលឡើង ញិ/ម្រាក់ឧបត្ថម្ភចូលល វ្ ើការ នឹងម្រត្ ូផ្តលល់អា

យ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាំហ នទី1ថ្នការចូលល វ្ ើការលឡើង ញិ  ាំបូងម្រត្ ូចប់លផ្តើម្ពីការសាគ លខ់ល នួឯងសិន។ 

ល ឡូល ើក កាំពុងផ្តលល់សវាកម្ម ូចជា ពិនិត្យលរៀបចាំម្រប ត្តិការងារម្ក លល់ពលលនះ,  

ម្របឹកាការងារលឆា ើយត្បនឹងត្ម្រម្ ូការ, ផ្តល់ព័ត៌្ានលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិក,  

ម្របឹកាពីការបលងកើត្ឯកសារោក់ កយល វ្ ើការ, និងបណនាាំការងារជាល ើម្។ល។  

 

 

 

 

ល ើម្បីចូលល វ្ ើការលឡើង ញិ 

សូម្លម្របើម្រាស់ល ឡូល ើក 

ម្របឹកាការងារ!! 
⑭ ម្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់ចាំល ះការឆាប់ានចូលល វ្ ើការលឡើង ញិ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភបន្តការេេួលយកដ ែ្ ើការអ្នកមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយ អ្នកមាន្ធា រា៉ា ប់រងថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារសប្រមាប់ អាយ៉ុចាប់ព6ី0ឆ្ន ំ

ដល់ដប្រកាម្65ឆ្ន ំ(※)។ ※ចំដ េះ ិ ញកអាចអាយ៉ុចាប់ពី55ឆ្ន ំដល់ដប្រកាម្60ឆ្ន ំ ដៅតាម្ថ្ងៃដខ្ឆ្ន ំកំដណើត។ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភបន្តេេួលយកដ ែ្ ើការអ្នកមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ មាន្2ប្របដេេគឺម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរលបនតទទួលយកល វ្ើការអនកានអាយុលម្រចើន និ្ងម្រាក់

ឧបត្ថម្ភការចូលល វ្ ើការលឡើង ញិថ្នអនកានអាយុលម្រចើន។ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលបន្តេេួលយកដ ែ្ ើការអ្នកមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ ជាប្របាក់ឧបតថម្ភសប្រមាប់អ្នកបាន្ចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ ដោយមិ្ន្េេួលការផ្តល់ប្របាក់

ឧបតថម្ភដោលថ្ន្ធា រា៉ា ប់រងការងារជាដដើម្(រមួ្ទងំការឧបតថម្ភដដលប្រតូិបាន្ចាត់ថាបាន្ផ្តល់ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលថ្ន្ប្របាក់ឧបតថម្ភចូលដ ែ្ ើការដ ើង ិ ញ )

។ ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយកន ុងករណីប្របាក់ឈន លួតាម្ដខ្និ្មួ្យៗដប្រកាយចូលអាយ៉ុ60ឆ្ន ំ ដប្រកាម្75% ដបើដប្របៀបដ្ៀបប្របាក់ឈន លួដពលចូលអាយ៉ុ60ឆ្ន ំ (េឹកប្របាក់ផ្ត

ល់ដអាយ ប្រតូិបាន្េូទត់តាម្អ្ប្រតាទបជាងថ្ន្ប្របាក់ឈន លួ ដោយកំណត់15%ថ្ន្ប្របាក់ឈន លួដដលបាន្េូទត់តាម្ដខ្និ្មួ្យៗ)។ 

ប្របាក់ឧបតថម្ភការចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ ថ្ន្អ្នកមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយកន ុងករណីអ្នកមាន្អាយ៉ុចាប់ពី60ឆ្ន ដំល់ដប្រកាម្65ឆ្ន ំដដលកំព៉ុងេេួល

ប្របាក់ឧបតថម្ភដោលដប្រកាយបាត់បង់ការងារ ចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ កន ុងស្ថថ ន្ភាពបាន្បន្សល់ចំនួ្ន្ថ្ងៃឧបតថម្ភចាប់ពី100ថ្ងៃ(បា ន់្ប្របមាណដ ែ្ ើការដលើសពី1

ឆ្ន ំ), ប្របាក់ឈន លួតាម្ដខ្និ្មួ្យៗដប្រកាយចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ  ដប្រកាម្75% ដប្របៀបដ្ៀបនឹ្ងចំដណក30ថ្ងៃ (េឹកប្របាក់ផ្តល់ដអាយ ប្រតូិបាន្េូទត់តាម្អ្ប្រតាទប

ជាងថ្ន្ប្របាក់ឈន លួ ដោយកំណត់15%ថ្ន្ប្របាក់ឈន លួដដលបាន្េូទត់តាម្ដខ្និ្មួ្យៗ)។ គួរបញ្ជា ក់ថា មិ្ន្អាចេេួលកន ុងដពលដណំាលោន នឹ្ងប្របាក់ឧបតថម្ភ

ចូលដ ែ្ ើការដ ើងិ ញ (⑭ខាងដលើ)ដេ។ 

 

អនកានចូលល វ្ ើការលឡើង ញិលម្រកាយអាយុ60ឆាន ាំ... 

ដប្រៅពីប្របាក់ឧបតថម្ភខាងដលើ ក៏មាន្”ប្របាក់ឧបតថម្ភការដរៀបចំការងារដព ដមា ង”ផ្ងដដរ។ ព័ត៌មាន្

លំអិ្តថ្ន្លកខណឌ ផ្តល់ដអាយថ្ន្ប្របាក់ឧបតថម្ភណាមួ្យ សូម្ស្ថកសួរម្កដ  ូដិ ើក។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

លសចកត ីបណនាាំពីបបបបទោក ់កយបសវ ងរកការងារ 

ដបបបេោក់ កយដសែងរកការងារ មាន្េេួលដៅប្រគប់ដ  ូដិ ើក។ 
ប ៉ុដន្តករណីបំដព ដបបបេេេួលប្របាក់ធា រា៉ា ប់រងការងារ ចាំបាច់បំដព ដបបបេដៅដ  ូដិ ើកដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋ ន្។ 

～ ចប់ពីថ្ងៃ6បខម្ករឆាន ាំ2020  រលបៀបោក់ កយបសវ ងរកការងារានផ្ទា ស់បត រូ ～ 

លាំ ូរ ាំលណើរការោក់ កយបសវ ងរកការងារ 
①បញ្ច លូព័ត៌មាន្ោក់ កយដសែងរកការងារ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន)

ដៅ ក៉ុំពយូ េ័រដដលបាន្ោក់ដៅកន ុងដ  ូដិ ើក(មា ស៉ុីន្សប្រមាប់
ដសែងរក/ច៉ុេះបញ្ា ី) 
※មាន្ដរៀបចំ កយស៉ុំដសែ ងរកការងារ(េប្រម្ង់សរដសរ)ជាដប្រសច 

បំដព ដបបបេោក់ កយ  
(ពិនិ្តយដម្ើលខ្ល ឹម្ស្ថរោក់ កយនិ្ងលកខណឌ ចង់បាន្) 

េេួល កយស៉ុំដសែ ងរកការងាររចួរាល់(ផ្តល់ប័ណណ េេួលដ  ូដិ ើក) 
(ប្របសិន្ចង់បាន្)បដងក ើតមា យដផ្កអ្នកដសែងរកការងារ ②ចូលដៅកាន់្ដសវាកម្មអ្៉ុីន្្ឺណិតដ  ូដិ ើកតាម្រយៈក៉ុំពយូ

េ័រ, ឬស្ថម ត វ នូ្របស់ខ្ល នួ្, បញ្ច លូព័ត៌មាន្ោក់ កយស៉ុំដសែ ង

រកការងារជាម្៉ុន្(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន) 
＜កដន្លងេេួល＞ ※ដប្រកាយបញ្ច លូេិន្នន័្យ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន)

រចួរាល់, សូម្ម្កដ  ូដិ ើក កន ុងរយៈលពល14ថ្ងៃ 

ដោកអ្នកអាចដប្របើប្របាស់ដសវាដូចជា ប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ, ផ្តល់ពត៌មាន្ដរ ើសប៉ុគាលិក, ប្របឹកាពីការបដងក ើតឯកស្ថរោក់

 កយដ ែ្ ើការ, ដណ កំារងារ ។ល។ 
លសចកត ីបណនាាំពីា យលផ្កអនកបសវ ងរកការងារ(ថ្ងៃ6បខម្ករឆាន ាំ2020～) 

  ិ្ ីោក់ កយ① : ដប្រកាយបញ្ច លូព័ត៌មាន្ោក់ កយដសែងរកការងារ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន)ដៅ កុាំពយូ ទ័រប លានោក់លៅកន ុងល ឡូល ើក(ា សីុនសម្រាប់

បសវ ងរក/ចុះបញ្ា ី), ប្រតូិបំដព ដបបបេោក់ កយដៅកដន្លងេេួល។     ※ មាន្ដរៀបចំ កយស៉ុំដសែងរកការងារ(េប្រម្ង់សរដសរ)ជាដប្រសច។ 
  ិ្ ីោក់ កយ② : ចូលដៅកាន់្”ដសវាកម្មអ្៉ុីន្្ឺណិតដ  ូដិ ើក”តាម្រយៈកុាំពយូ ទ័រ, លងលបាត្ ឬសាម ត្ វ នូរបស់ខល នួ, បញ្ច លូព័ត៌មាន្ោក់ កយស៉ុដំសែង

រកការងារជាម្៉ុន្(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន)រចួដ ើយម្កដ  ូដិ ើកដដើម្បីបំដព ដបបបេ។     ※ ដប្រកាយបញ្ច លូេិន្នន័្យ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្ន)រចួរាល់, សូម្ម្កដ  ូដិ ើក កន ុងរយៈលពល14ថ្ងៃ(ករណថី្ងៃផ្៉ុតកំណត់ចំថ្ងៃការ ញយាល័យបិេ គឺ

ប្រតឹម្ម្៉ុន្ថ្ងៃដដលការ ញយាល័យដបើក)។     ※ ប្របសិន្ដោកអ្នកច៉ុេះបញ្ា ីបដណាត េះអាសន្នជាម្៉ុន្ដៅផ្ទេះដ ើយ ដពលម្កដល់ដ  ូដិ ើកអាចបំដព ដបបបេដោយរលូន្។ 
ប្របសិន្ដបើបដងក ើត”ា យលផ្កអនកបសវ ងរកការងារ”ដៅដលើដសវាកម្មអ្៉ុីន្្ឺណតិដ  ូដិ ើក ដោកអ្នកអាចដប្របើប្របាស់ដសវាកម្មខាងដប្រកាម្ពីក៉ុំពយូ េ័រ, ដង

ដបលតនិ្ងស្ថម ត វ នូ្របស់ខ្ល នួ្ ដ ើយការដសែងរកការងារកាន់្ដតងាយប្រសួល។ សប្រមាប់អ្នកចង់បដងក ើត សូម្ប្របាប់ម្កកដន្លងេេួលចាប់ពថី្ងៃ6ដខ្ម្ករាឆ្ន ំ

2020។ 

○ ដោកអ្នកអាចរកាទុកលកខណឌ បសវ ងរកការលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិកនិងការលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិកប លចប់អារម្មណ៍។ 
○ ដោកអ្នកអាចពិនិ្តយដម្ើលខ្ល ឹម្ស្ថរដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកនិ្ងប្របិតត ិោក់ កយដដលដណ ដំោយដ  ូដិ ើក។ 
○ តាម្រយៈម្៉ុខ្ងារដផ្ញើរស្ថរ, ដោកអ្នកអាចទក់េងតទ ល់ជាមួ្យអ្នកេេួលបន្ទ ុកដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកដដលបាន្ោក់ កយ។ ដ ើយអាចមាន្ព័ត៌មាន្

ដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកនិ្ងការជូន្ដណំឹងដផ្ញើរពដី  ូដិ ើកផ្ងដដរ។ 
＜ប្របការប្របងុប្របយ័តន＞  ・ មា យដផ្កដសែងរកការងារ ផ្តល់ជូន្ដសវាកម្មចាបំាច់ដដើម្បីដសែ ងរកការងារដូចជា ដសែងរក/ដបើកដម្ើលព័ត៌មាន្ដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិក សប្រមាប់អ្នកចង់

ដ ែ្ ើសកម្មភាពដសែងការងារតាម្រយៈដ  ុដិ ើកនិ្ងដសវាកម្មអ្៉ុីន្្ឺណិតដ  ូដិ ើក។  ・ ដដើម្បីបដងក ើត”មា យដផ្កអ្នកដសែងរកការងារ” ចាបំាច់ច៉ុេះបញ្ា ីដសែ ងរកការងារដៅដ  ូដិ ើក។ ករណកីារដសែ ងរកការងារមិ្ន្មាន្ស៉ុពលភាព, ដសវា
កម្មមួ្យដផ្នកនឹ្ងមិ្ន្អាចដប្របើបាន្។  ・កន ុងការបដងក ើតមា យដផ្ក, ចាបំាច់មាន្អ្៉ុីដម្ ល(ក៉ុំពយូ េ័រ, ស្ថម ត វ នូ្ជាដដើម្)ដដលដប្របើ ុកអ្៉ុីន្ចូលគណនី្, សូម្ច៉ុេះបញ្ា ីដៅកដន្លងេេួល។ សូម្បញ្ជា ក់
ថាចាំបាច់យល់ប្រពម្នឹ្ងបេបញ្ជា តិដប្របើប្របាស់ និ្ងដោលការឯកជន្។ 



https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

Danh sách nơi liên hệ

Có thể tìm văn phòng Hellowork gần nhà ở đây.

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf


