(ចំដ

េះអ្ន កដសែ ងរកការងារ)

カンボジア語

➢ចំដ េះអ្ន កបាត់បង់ការងារ
◆ដសៀិដៅដណ ដំ ន្េះមាន្សរដសរប្របការសំខាន្់ៗជាពិដសសសប្រមាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ។

សប្រមាប់ពត
័ ៌មាន្លំអ្ិតសូ ម្ស្ថកសួ រម្កដ

ូ ដិ ើក

(ការ ញយាល័យស៉ុិតថ ិភាពការងារស្ថធារណៈ)។ បដន្ថ ម្ពីដន្េះ សូ ម្អាន្ខាងដប្រកាយ"តារាងបាត់បង់ការងារ-2” ជាម្ួ យោនផ្ងដដរ។

※សម្រាប់បបបបទទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភ ចាំាច់ានឯកសារបញ្ជាក់អត្ត លលខបុគ្គល(អត្ត សញ្ជាណប័ណណជាល ើម្)។
① ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភអនកបសវងរកការងារប លានធានារ៉ាប់រងការងារ
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការបាត់បង់ការងារជាដដើម្ដដលមាន្ធា

រា៉ាប់រងការងារ ជាម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភប លរ ួម្ាន “ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភអនកបសវងរកការងារ” ល ម្
ើ បីជយ
ួ

ល់សកម្ម ភាពបសវងរកការងាររបស់អនកាត្់បង់ការងារ អាចបនត ជី ិត្លោយលសថរភាព និងអាចឆាប់ចប់លផ្តម្
ើ ការងារលឡើង ិញល
“ប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារ” មាន្ដូ ចជា “ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល”ចំដ
ចំដ

េះអ្ន កមាន្ធា

េះអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងអាយ៉ុដប្រចន្
ើ (※1), “ប្របាក់ឧបតថ ម្ភ1ដលើកករណីពិដសស”ចំដ

ះជា1ថ្ងៃកល៏ ោយ។ កនុង

រា៉ាប់រងេូ ដៅ, “ប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្”

េះអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី(※2)។

ខាងដប្រកាម្ដន្េះពន្យល់ដតតតដលើ“ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរល”(លៅថាម្រាក់ឧបត្ថម្ភការាត្់បង់ការងារ) ដដលេូ ដៅបំផ្៉ុត ប្រពម្ទ ំងខ្ល ឹម្ស្ថរន្ិងដបបបេដ
※1 អ្ន កមាន្អាយ៉ុចាប់ពី65ឆ្នំ ដ ើយដប្រៅពីអ្នកមាន្ធា

រា៉ាប់រងករណីពិដសសន្ិងអ្ន កមាន្ធា

េះ។

រា៉ាប់រងដ្ែ កា
ើ រតាម្ថ្ងៃ

※2 អ្ន កប្រតូិបាន្េេួ លយកដ្ែ កា
ើ រងារដដលមាន្កំណត់រយៈដពលកនុងការងារតាម្រដូ ិកាល, អ្ន កចូ លការងារ/បាត់បង់ការងារតាម្រដូ ិកាល

អន កកនុងសាថនភាពាត្់បង់ការងារល ើយអាចល្វ ើការភាាម្
បាំលពញបបបបទសលម្រម្ចលកខ ណៈសម្បត្ត ិទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភ

អន កម្ិនអាចល្វ ើការភាាម្លោយសារជាំងឺ, ាត្ុភាព, លម្ើលបងកូ ន, ពាាល
ការម្ិនានកូ នជាល ើម្ លសនើរសុាំពនារយៈលពលទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភ

សូម្លម្ើល⑩ថ្នទាំព័រ4

សូម្លម្ើលចប់ពី②

② អន កកនុងសាថនភាពាត្់បង់ការងារល ើយអាចល្វ ើការភាាម្
សំដៅដល់អ្នកដដលបាត់បង់ការងារ ដ ើយ“ានឆនទ ះពិត្ម្រាក ចង់ល្វកា
ើ រ និងានសម្ត្ថ ភាពល្វកា
ើ រលពលណាក៏លោយ(សាថនភាពសុខភាព/បរ ិោាន
ម្រគ្ួសារជាល ើម្) ល ើយសថិត្កនុងសាថនភាពម្ិនអាចរកការងារល្វ ើាន លបើល

ះបីខិត្ខាំលពញលលញល្វ ើសកម្ម ភាពបសវងរកការងារក៏លោយ”។

③ អន ក ូ ចត្លៅលនះ ជាលរលម្ិនអាចទទួ លានការផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភអនកបសវងរកការងារលទ
ប្របាក់ឧតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារ(ដប្រៅពីប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល) ជាប្របព័ន្ធជួយដល់អ្នកសំដៅចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ ។
ជាដោល អ្ន កដូ ចតដៅដន្េះ ម្ិន្ប្រតូិបាន្ផ្តលកា
់ រឧបតថ ម្ភដេ ក៏ប៉ុដន្ត មាន្ករណីអាចេេួ លការឧបតថ ម្ភតាម្ស្ថថន្ភាពដ

េះផ្ងដដរ ដូ ចដន្េះសូម្ម្របឹកា

ពិលម្ររះនឹងល ឡ
ូ ល ើក។
①

អ្ន កដ្ែ ើការងារផ្ទ េះជាចំបង

⑦

អ្ន កដ្ែ ើអាជីិកម្ម ដោយដ្មេះខ្ល ួន្តទល់

②

សិសសន្ិសសិតដពលថ្ងៃ ឬអ្ន កសិកាជាចំបងដដលប្រតូិបាន្េេួ លស្ថាល់ថា

⑧

អ្ន កកំព៉ុងបំដព តួ

មាន្ស្ថថន្ភាពដូ ចោនន្ឹងសិសសន្ិសសិតដពលថ្ងៃ ជាដដើម្

េីជាម្ន្តន្តីជាដដើម្ថ្ន្ប្រក ុម្ ៉ុន្

(រ ួម្ទ ំងម្ន្តន្តីដប្រោងកាន្់តំដណងន្ិងមាន្ដតដ្មេះ)

③

អ្ន កដ្ែ ើការងារផ្ទ េះន្ិងម្ិន្អាចចូ លដ្ែ ើការតាម្ប្រក ុម្ ៉ុន្

⑨

អ្ន កកំព៉ុងបំដព ការងារ・ពលកម្ម (រ ួម្ទ ំងរយៈដពលស្ថកលបង)

④

អ្ន កចាប់ដផ្ត ើម្អាជីិកម្ម ឬកំព៉ុងដតតតដរៀបចំអាជីិកម្ម តទល់ខ្ល ួន្

⑩

អ្ន កកំព៉ុងដ្ែ ើតតថាម្,

(ចំដ

េះអ្ន កកំព៉ុងដរៀបចំ/គិតបដងក ើតអាជីិកម្ម អ្ំ ុ ងដពលដ្ែ ើ

ដប្រៅដមាង

(※ករណីចំន្ួន្ដមាងដ្ែ ើការកនុង

ម្ួ យសបាត ៍ដប្រកាម្20ដមាង ចាំបាច់រាយការណ៍ពីថ្ងៃ បាន្ដ្ែ ើការ, ចំន្ួន្

សកម្ម ភាពដសែ ងរកការងារ មាន្ករណីអាចេេួ លការឧបតថ ម្ភ។)

េឹកប្របាក់ចំណូល

⑤

អ្ន កេេួ លបាន្ការងារប ទ ប់ដ ើយ

ករណីអាចេេួ លបាន្ការផ្ត លប្រ់ បាក់ឧបតថ ម្ភដោល។)

⑥

អ្ន កចង់បាន្ប្រតឹម្ដតការងាររយៈដពលខ្ល ី
ធា

រា៉ាប់រងការងារថ្ន្ធា

រា៉ាប់រងការងារ

ដដលម្ិន្ដម្ន្ជាអ្ន កមាន្

⑪

អ្ន កចូ លដ្ែ ើការ,

ក៏ប៉ុដន្ត ចំដ

េះថ្ងៃ ដផ្សងដដលបាត់បង់ការងារ

មាន្

ឈប់ពីការងារដៅកដន្ល ងប្រក ុម្ ៉ុន្ដតម្ួ យស្ថរច៉ុេះ

ដ ើង ដ ើយដប្រោងចូ លម្កដ្ែ ើការដៅប្រក ុម្ ៉ុន្ដតម្ួ យស្ថជាងម ី

ម្រកសួងការងារនិងសុខុាលភាព ល ឡ
ូ ល ើក
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④ បបបបទទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភអនកបសវងរកការងារ
ដដើម្បីេេួ លបាន្ការផ្តល់ប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារមាន្ធា

រា៉ាប់រងការងារ

សូ ម្បំដព ដបបបេោក់

កយដសែ ងរកការងារ(ដម្ើលេំព័រ7)ដោយខ្ល ួន្

ូ ដិ ើក(ដម្ើលេំព័រ8)ដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋន្របស់ដោកអ្ន ក។

ឯង ដៅដ

គួ របញ្ជាក់ថា ចំដ

ូ ដិ ើកដផ្សងកនុងដខ្តត ប្រក ុង សូ ម្ប្របឹកាពិដប្រោេះ។

េះអ្ន កដប្រចើន្ដ្ែ ើសកម្ម ភាពដសែ ងរកការងារដៅដ

ឯកសារចាំាច់ចាំល

ះបបបបទទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

１．តារងាត្់បង់ការងារ-1 សូម្បាំលពញល្មះនិងលលខគ្ណលនយយ្នាររ (លម្ើលគ្ាំរ ូរបាំលពញខាងលម្រកាម្)
សូម្បញ្ជាក់ថា ចាំល

0.

ះម្រកលោនអត្ត លលខបុគ្គល សូម្បាំលពញលោយផ្ទទល់ខល ួនលៅម្រចកទទួ ល បនាទប់ពីម្ក ល់ល ឡ
ូ ល ើក។

２．តារងាត្់បង់ការងារ-2
３．អត្ត សញ្ជាណប័ណណ
អន កម្ិនានអត្ត សញ្ជាណប័ណណ សូម្ភាាប់ជាម្ួ យឯកសារបញ្ជាក់ ①អត្តលលខបុគ្គល ឬ②អត្ត សញ្ជាណ(ានពិត្) ូ ចត្លៅលនះ។
ឯកស្ថរបញ្ជាក់អ្តត ដលខ្ប៉ុគាល(1ប្របដេេណាម្ួ យ)

①

កាតជូ ន្ដំណឹង, សំប៉ុប្រតស្ថនក់ដៅដដលមាន្សរដសរអ្តត ដលខ្ប៉ុគាល(ដសចកត ីចម្ល ងសំប៉ុប្រតស្ថនក់ដៅ)
ឯកស្ថរបញ្ជាក់អ្តត សញ្ជាណ(មាន្ពិត) (1ប្របដេេណាម្ួ យថ្ន្(1)។

②

ចំដ

求職者給付等払渡希望金融機関指定届
フリガナ

េះអ្ន កម្ិន្មាន្ឯកស្ថរ(1)ដេ ប្រតូិមាន្2ប្របដេេដផ្សងោនថ្ន្(2)

(ម្ិន្អាចងតចម្ល ង))

届出者

（１）ប័ណណដបើកបរ, លិខ្ិតបញ្ជាក់ប្របិតត ិដបើកបរ, អ្តត សញ្ា ណប័ណណដដល
ដច ដោយរដឋ បាលស្ថធារណៈ/ ិ ញញ្ជាបន្បប្រតជំ
（２）ប័ណណធា

គ្ាំរ ូរបាំលពញ

１

氏

名

ロウドウ

タロウ

労 働

太 郎

東京都千代田区霞ヶ関１の２の２

２ 住所又は居所

○×ギンコウ △◇シテン

フリガナ

(មាន្រ ូបងត) ។ល។

រា៉ាប់រងដិជាស្ថន្តសតស្ថធារណៈ, លិខ្ិតបញ្ជាក់ដម្ើលដងក៉ុមារ ។ល។
払渡希望

４．ប្រតាប៉ុគាល (ប្រតាដប្របើេូដៅ/ដប្រៅពីប្រតាផ្ល ិូ ការ)

３

名

４

銀行等

５

ゆうちょ銀行

○×銀行 △◇支店

称

1234567

口座番号

金融機関

５．រ ូបងត2សន្ល ឹក(រ ូបងតបចចុបបន្ន , ថ្ផ្ទម្៉ុខ្ដងខ្ល ួន្ដផ្នកដលើ, ឈរ3.0cm X ដដក2.5cm

記号番

1សន្ល ឹកសូ ម្បិតដៅប្រកដោន្បិតរ ូបងតដដលមាន្កនុងតារាងបាត់បង់ការងារ-2)

金
融
機
関
確
認
印

○×
銀行
△◇
支店

号

※ កនុងករណីប្រតូិបងាា អ្តត សញ្ជាណប័ណណ ចំដ េះដបបបេដន្េះ

金融機関コード

店舗コード

9 8 7 6 3 4 5

ន្ិងរាល់ដពលដសន ើរស៉ុឧ
ំ បតថ ម្ភបន្ត ប ទ ប់ដប្រកាយ អាចរំលងរ ូបងតបាន្។

６．ដសៀិដៅ្ ោរសន្ស ំប្របាក់ដដលមាន្ដ្មេះតទល់ខ្ល ួន្(ដលើកដលងស្ថថប័ន្ ិរញ្ា ិតថុម្ួយដផ្នក)
ប្របសិន្ដបើមាន្ប្រតាបញ្ជាក់ពីស្ថថប័ន្ ិរញ្ា ិតថុចំដ

７．ចំដ េះអ្ន កធាលប់ជា
◆ចំដ

េះអ្ន កធាលប់ជា

ិ ញក ប្រតូិមាន្ប័ណណធា

ិ ញក កនុងករណីចង់បន្ត ដ្ែ ើការជា

េះឯកស្ថរកំណត់ស្ថថប័ន្ ិរញ្ា ិតថុ ម្ិន្ចាំបាច់មាន្ដសៀិដៅ្

រា៉ាប់រងបាត់បង់ការងារថ្ន្ការធា

រា៉ាប់រង

ិ ញក ន្ិងដសៀិដៅ

ោរដ យ
ើ ។
ិ ញក

ិ ញកដប្រកាយបាត់បង់ការងារ សូ ម្បំដព ដបបបេដសែ ងរកការងារដៅ

យកោឋន្ដឹកជញ្ជន្
ូ តាម្តំបន្់។

⑤ លកខ ណៈសម្បត្ត ិទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភអនកបសវងរកការងារ【លកខ ណៈសម្បត្ត ិទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរល】

◆
◆

ជាដោល មាន្រយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងចប់ព1
ី 2បខលឡើង ម្ុនថ្ងៃាត្់បង់ការងាររកាំឡ
ុ ងលពល2ឆានាំ(※1)។

ករណីបាត់បង់ការងារដោយស្ថរកស័យ្ន្/បញ្ច ប់ការងារជាដដើម្

(អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស),

ករណីបាត់បង់ការងារ

ដោយស្ថរកិចចសន្ាការងាររយៈដពលមាន្កំន្ត់ម្ិន្បាន្បន្ត ន្ិងដ ត៉ុផ្លម្ិន្អាចដជៀសវាងដផ្សងដេៀត (អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស)
(※2) មាន្រយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា
※1 រយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងចាប់ពី6ដខ្ដ ើង ម្៉ុន្ថ្ងៃបាត់បង់ការងារកំ ុ ងដពល1ឆ្នំ។
រា៉ាប់រង គឺគណ

ដខ្ដដលមាន្ចំន្ួន្ថ្ងៃដោលដដលប្រតូិេូ ទត់ប្របាក់ឈន ួលចាប់ពី11ថ្ងៃដ ើង ជាចំន្ួន្1ដខ្កនុងរ

យៈដពលដបងដចកតាម្1ដខ្ៗ ចាប់ពថ្ី ងៃបាត់បង់ការងារ កនុងរយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងថ្ន្ធា

រា៉ាប់រងការងារ។ សប្រមាប់អ្នក

បាន្បាត់បង់ការងារដប្រកាយថ្ងៃ1ដខ្8ឆ្នំ2020 កនុងករណីដខ្ដដលមាន្ចំន្ួន្ថ្ងៃដោលដដលប្រតូិេូ ទត់ប្របាក់ឈន ួលចាប់ពី11ថ្ងៃដ ើង ម្ិន្
ដល់ចំន្ួន្12ដខ្, ដខ្ដដលចំន្ួន្ដមាងដោលដដលប្រតូិេូ ទត់ប្របាក់ឈន ួលចាប់ពី80ដមាងដ ើង ន្ឹងប្រតូិគិតជា1ដខ្។
※2 ចំដ េះអ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពដិ សស/អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស សូ ម្ដម្ើល⑨ថ្ន្េំព័រ3។

《អន កានប័ណណាត្់បង់ការងារលម្រចើនសនា ឹក ល

★

ះជាប័ណណាត្់បង់ការងារកនុងរយៈលពលខា ី សូម្ោក់ម្ក

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្ដដលផ្តលដ់ ៅដអាយអ្ន កធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា
ល់ដៅដអាយអ្ន កធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី

ង
ាំ អស់》

រា៉ាប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្, ប្របាក់ឧបតថ ម្ភ1ដលើកករណីពដិ សសដដលផ្ត

ចាំបាច់មាន្រយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងចាប់ពី6ដខ្ដ ង
ើ

ម្៉ុន្ថ្ងៃបាត់បង់ការងារកំ ុ ងដពល1ឆ្នំ។

⑥ ទឹកម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភកនុង1ថ្ងៃ 【ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរលម្របចាំថ្ងៃ】

◆ រ ូបម្នត គ្ណនា
អ្ប្រតាប្របាក់

េឹកប្របាក់កនុង1ថ្ងៃដដលអាចេេួ លបាន្ដពលបាត់បង់ការងារ

ដៅថា”

ប្របាក់ឈន ួលសរ៉ុប6ដខ្ម្៉ុន្បាត់បង់ការងារ

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលប្របចាំថ្ងៃ ”។
ជាដោល

ចំដ

１８０

េះប្របដ ល50ដៅ80%ថ្ន្េឹកប្របាក់ដដលបាន្គណ

＝【ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលតាម្ថ្ងៃ】

ដោយដចកប្របាក់ឈន ួលសរ៉ុបដដលបាន្េូ ទត់តាម្ដខ្កំន្ត់កនុង6ដខ្ម្៉ុន្ថ្ងៃ
បាត់បង់ការងារ

ន្ឹង180

ថ ភ

×（５０～80％）※

(ដៅថា”ប្របាក់ឈន ួលតាម្ថ្ងៃ ”),

ប្របាក់ឈន ួល

កាន្់ដតទប អ្ប្រតាប្របាក់ឧបតថ ម្ភកាន្់ដតខ្ព ស់។ ដ ើយកនុងេឹកប្របាក់ឧបតថ ម្ភ
ដោលតាម្ថ្ងៃ មាន្កំណត់េឹកប្របាក់អ្តិបរមា/េឹកប្របាក់អ្បបរមា។

ប្របាក់ឈន ួលតាម្ថ្ងៃ

※

ចំដ

េះអ្ន កមាន្អាយ៉ុ60～64ឆ្នំមាន្45～80％

⑦ ចាំនួនថ្ងៃផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរល 【ចាំនួនថ្ងៃផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភកាំណត្់】

◆

រយៈដពលជាអ្ន ក
មាន្ធា

រា៉ាប់រង

ដប្រកាម្10ឆ្នំ

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ

ចាប់ពី10ឆ្នំដល់
ដប្រកាម្20ឆ្នំ

អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស/អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសសម្ួ យដផ្នក
រយៈដពលជាអ្ន ក

20ឆ្នំដ ើង

មាន្ធា

រា៉ាប់រង

ដប្រកាម្1ឆ្នំ

ចាប់ពី1ឆ្នំដល់

90ថ្ងៃ

120ថ្ងៃ

20ឆ្នំដ ើង

ដប្រកាម្10ឆ្នំ

ដប្រកាម្20ឆ្នំ

ដប្រកាម្30ឆ្នំ

90ថ្ងៃ

120ថ្ងៃ

180ថ្ងៃ

－

ចាប់ពី30ឆ្នំដល់ដប្រកាម្35ឆ្នំ

120ថ្ងៃ

210ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

270ថ្ងៃ

150ថ្ងៃ

អ្ន កពិបាករកការងារដូ ចជាជន្ពិការ

ចាប់ពី5ឆ្នំដល់ ចាប់ពី10ឆ្នំដល់

ដប្រកាម្5ឆ្នំ

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ

ដប្រកាម្65ឆ្នំ

◆

◆

អ្ន កដល់អាយ៉ុ, ចប់រយៈដពលកិចចសន្ា ន្ិងឈប់ការងារដោយស្ថរម្ូ លដ ត៉ុតទល់ខ្ល ួន្

180ថ្ងៃ
រយៈដពលជាអ្ន ក
មាន្ធា

រា៉ាប់រង

ដប្រកាម្1ឆ្នំ

ចាប់ពី35ឆ្នំដល់ដប្រកាម្45ឆ្នំ

1ឆ្នំដ ើង

90ថ្ងៃ

150ថ្ងៃ

អាយ៉ុដព ដពលបាត់បង់ការងារ

ដប្រកាម្45ឆ្នំ

300ថ្ងៃ
150ថ្ងៃ

ចាប់ពី45ឆ្នំដល់ដប្រកាម្65ឆ្នំ

360ថ្ងៃ

ចាប់ពី45ឆ្នំដល់ដប្រកាម្60ឆ្នំ

180ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

270ថ្ងៃ

330ថ្ងៃ

ចាប់ពី60ឆ្នំដល់ដប្រកាម្65ឆ្នំ

150ថ្ងៃ

180ថ្ងៃ

210ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

អន កខាងលម្រកាម្លនះនឹងទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភ1លលើកផ្ទតច់។

◆

អ្ន កមាន្ធា

◆

រា៉ាប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្(អ្ន កឈប់ពីការងារដៅអាយ៉ុចាប់ពី65ឆ្នំ)

រយៈដពលជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រង

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុ
ដប្រចើន្

※កនុង”រយៈដពលធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា

ដប្រកាម្1ឆ្នំ

1ឆ្នំដ ើង

ចំដណក30ថ្ងៃ

ចំដណក50ថ្ងៃ

អ្ន កមាន្ធា

រា៉ា ប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី(អ្ន កដ្ែ ើការងារតាម្រដូ ិកាល)

េឹកប្របាក់1ដលើកករណីពិដសស

ចំដណក40ថ្ងៃ
(ិ ញធាន្ការបដណា
ត េះអាសន្ន )

រា៉ាប់រង” ដគអាចបូ កសរ៉ុបបញ្ចល
ូ រយៈដពលដដលបាន្ចូ លធា

ការងារដលើកដន្េះ។ គួ របញ្ជាក់ថា កនុងការបូ កសរ៉ុប មាន្លកខ ណឌដងរ ដូ ចដន្េះសូ ម្ស្ថកសួ រម្កដ

រា៉ាប់រងការងារ ចាប់ពីម្៉ុន្ប្រក ុម្ ៉ុន្ដដលបាន្បាត់បង់

ូ ដិ ើក។

⑧ ការចប់លផ្តើម្ឧបត្ថ ម្ភនិងរយៈលពល 【រង់ច】
ាំ 【កម្រម្ិត្ឧបត្ថ ម្ភ】【រយៈលពលទទួ លឧបត្ថ ម្ភ】
ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់

ប្រតូិបាន្បញ្ឈប់, ដល់អាយ៉ុ, ចប់រយៈដពលកិចចសន្ា

ការងារ

ប ទ ប់ពីបាន្ោក់ប័ណណបាត់បង់ការងារន្ិងោក់

ចាប់ដផ្ត ើម្ឧបតថ ម្ភ

កយដសែ ងរក

ការងារ, រយៈដពល7ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ(រង់ចាំ)បាន្កន្ល ងផ្៉ុត

ម្ូ លដ ត៉ុតទល់ខ្ល ួន្, បញ្ឈប់ដោយោក់ពិន្័យ
ប ទ ប់ពីបាន្ោក់ប័ណណបាត់បង់ការងារន្ិងោក់

កយដសែ ងរកការងារ, រយៈ

ដពល7ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ(រង់ចាំ)+3បខ(កំណត់ឧបតថ ម្ភ) បាន្កន្ល ងផ្៉ុត

1ឆានាំបនាទប់ពីលម្រកាយថ្ងៃាត្់បង់ការងារ
រយៈដពលេេួ លឧបតថ ម្ភ

ឧបតថ ម្ភតាម្កំណត់ន្ូិចំន្ួន្ថ្ងៃ ឧបតថ ម្ភដងរកនុងរយៈដពល1ឆ្នំ។ ផ្ុត្រយៈលពលទទួ លឧបត្ថ ម្ភ, ល

ះជាចាំនួនថ្ងៃឧបត្ថ ម្ភលៅសល់ក៏លោយ ម្ិនម្រត្ូ

ានឧបត្ថ ម្ភលទ។
(សូ ម្បំដព ដបបបេដអាយបាន្ឆ្ប់រ ័ស)

※

ល ើម្បីទទួ លម្រាក់ឧបត្ថម្ភលរល ចាំាច់ម្រត្ូ ទទួ លានការទទួ លសាគល់ាត្់បង់ការងារ កនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់1លលើកកនុង4សាត ៍ជាកាំ ិត្។

★

កាលកំណត់េេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្

ដដលប្រតូិផ្តល់ដល់អ្នកធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្(កាលកំណត់ដដល

អាចេេួ លការឧបតថ ម្ភ) ជាថ្ងៃកន្ល ងផ្៉ុត1ឆ្នដំ ប្រកាយប ទ ប់ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ, កាលកំណត់េេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភ1ដលើកករណីពដិ សស ដដលប្រតូិផ្តល់
ដល់អ្នកធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងករណីពិដសសការងាររយៈដពលខ្ល ី ជាថ្ងៃកន្ល ងផ្៉ុត6ដខ្ដប្រកាយប ទ ប់ថ្ងៃបាត់បង់ការងារ។

⑨ អន កានលកខ ណៈសម្បត្ត ិទទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភពិលសស/អន កាត្់បង់ការងារល ត្ុផ្លពិលសស

◆

អ្ែ ីជា ”អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពដិ សស” ន្ិង ”អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស”
អន កានលកខ ណៈសម្បត្តទ
ិ ទួ លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភពលិ សស ជាអ្ន កបងខ ំចិតតប្រតូិបាត់បង់ការងារ ដោយព៉ុមា
ំ ន្ដពលដិោប្រគប់ប្រោន្់ដដើម្បីដរៀបចំចូល
ដ្ែ ើការស្ថជាងមដី ោយម្ូ លដ ត៉ុកស័យ្ន្/បញ្ឈប់ការងារ,

ដ ើយអន កាត្់បង់ការងារល ត្ុផ្លពិលសស

ជាអ្ន កដប្រៅពីអ្នកមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិ

េេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស ដដលរយៈដពលថ្ន្កិចចសន្ាការងារមាន្កំណត់ម្ិន្ប្រតូិបាន្បន្ត ន្ិងបាត់បង់ការងារដោយម្ូ លដ ត៉ុដផ្សងដជៀស
វាងព៉ុំបាន្។

◆

ការិ ញន្ិចឆ័យថាដតើចូលជា“អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស” ឬ “អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស”
ការិ ញន្ិចឆ័យថាដតើចូលជា“អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស” ឬ “អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស” ដ

ូ ដិ ើកន្ឹងដ្ែ ើ

ដយាងតាម្ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារ។ ការសដប្រម្ចដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារ ប្រតូិបាន្ដ្ែ ដើ ើងដោយកាតប់ដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារដដលមាចស់
ប្រក ុម្ ៉ុន្គូ សបញ្ជាក់ ន្ិងដ ត៉ុផ្លបាត់បង់ការងារដដលអ្ន កបាត់បង់ការងារគូ សបញ្ជាក់, ដ ើយពិន្ិតយការពិតជាក់ដសត ងដយាងតាម្ឯកស្ថរ
ដដលអាចបញ្ជាក់ថ្ន្ភាគីន្ិម្ួយៗ, ច៉ុងដប្រកាយដ

ូ ដិ ើកន្ឹងដ្ែ ើដសចកត ីសដប្រម្ចដោយ ម ត់ចត់។

សប្រមាប់ដដន្ន្ិងម្ូ លោឋន្សដប្រម្ចដលើអ្នកមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស
ស្ថកសួ រម្កដ

ូ ដិ ើក។ ដ ើយមាន្សរដសរកនុងដសៀិដៅដណ

ន្ិងអ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស

សូ ម្

ំកនុងដគ េំព័រថ្ន្ប្រកសួ ងការងារន្ិងស៉ុខ្៉ុមាលភាពសងា ម្។

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html
※ អ្ន កបន្ត ជាប់ន្ូិកិចចសន្ាការងារមាន្កំណត់(រយៈដពលកិចចសន្ាសរ៉ុបដប្រកាម្3ឆ្នំ) ដ ើយកិចចសន្ាមាន្រយៈដពលខ្ល ី ដដលកប្រម្ិតដប្រកាម្លកខ ណឌការងារ ដ ើយ
ចំដ

េះករណីមាន្ប្របការឬមាប្រតាដដលដចងពីការម្ិន្បន្ត ដបើដទេះបីជាប៉ុគាលខ្ល ួន្ចង់បន្ត កិចចសន្ាក៏ដោយដន្េះ

ដ ត៉ុផ្លពិដសស។

អាចចាត់ចូលជាអ្ន កបាត់បង់ការងារមាន្

⑩ អន កម្ិនអាចល្វ ើការភាាម្ាន...ករណីឈប់ពីការងារម្រត្ឹម្អាយុលម្រកាម្65ឆានាំ 【ពនារយៈលពលទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ】
កនុងកំ ុ ងដពលេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលរយៈដពល1ឆ្នំ

ដប្រកាយបាត់បង់ការងារ,

ប្របសិន្ដបើស្ថថន្ភាពម្ិន្អាចដ្ែ ើការបាន្ដោយស្ថរដ ត៉ុផ្លខាង

ដប្រកាម្បន្ត ចាប់ពី30ថ្ងៃដ ើង សម្ីខ្ល ូន្អាចពន្ារយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភ។
ដ ើយចំដ

េះ អ្ន កមាន្បំណងចង់េេួលការឧបតថ ម្ភអ្ប់រំបណ្ុេះបណា
ត ល ក៏អាចពន្ារយៈដពលបណ្ុេះបណា
ត លផ្ងដដរ។

① ម្ិន្អាចដ្ែ កា
ើ រដោយស្ថរជំងឺឬរបួ ស(ប្របាក់ឧបតថ ម្ភរបួ សជំងឺកនុងធា
សប្រមាកការងារកនុងធា

រា៉ាប់រងស៉ុខ្ភាព,

រ ួម្ទ ំងករណីកំព៉ុងេេួលការឧបតថ ម្ភសំណងឈប់

រា៉ាប់រងដប្រោេះម្ ន្ត រាយ)

② ម្ិន្អាចដ្ែ កា
ើ រដោយស្ថរ ពដ េះ/មាត៉ុភាព/ដម្ើលដងកូ ន្(ប្រតឹម្3ឆ្នំច៉ុេះ)ជាដដើម្ (រ ួម្ទ ំងកំព៉ុងពាបាលការម្ិន្មាន្កូ ន្)
③ ម្ិន្អាចដ្ែ កា
ើ រដោយស្ថរដម្ើលដងប្រគួស្ថរស្ថច់ញាតិ
④ បាត់បង់ការងារដោយស្ថរដល់អាយ៉ុ60ឆ្នដំ ើង ដ ើយឈប់សប្រមាកម្ួ យរយៈ(អ្ន កធាលប់ជា ិ ញកមាន្លកខ ណឌអាយ៉ុខ្៉ុសោន)
ដបបបេដសន ើរស៉ុំពន្ារយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភ
ជំងឺឬរបួ ស, ពដ

ម្ូ លដ ត៉ុពន្ា

េះ, មាត៉ុភាព, ដម្ើលដងប្រគួស្ថរស្ថច់ញាតិ ។ល។

ដល់អាយ៉ុ60ដ ើង ។ល។

ោក់ដសន ើរស៉ុំដអាយបាន្ឆ្ប់រ ័ស ប ទ ប់ពីផ្៉ុតរយៈដពល30ថ្ងៃ ដប្រកាយថ្ងៃ ប ទ ប់
ថ្ន្ថ្ងៃ បាត់បង់ការងារ(ថ្ងៃ ដដលដលងបាន្ដ្ែ ើការ) ជាប្រកិតប្រកម្ ក៏ប៉ុដន្ត ដអាយដត

រយៈដសន ើរស៉ុំ

កនុងកំ ុ ង2ដខ្ចាប់ពីថ្ងៃ ប ទ ប់ពីថ្ងៃ បាត់បង់ការងារ

កនុងកំ ុ ងដពលរ ូ តដល់ថ្ងៃ ច៉ុងដប្រកាយថ្ន្រយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភដប្រកាយការ
ពន្ា គឺអាចោក់ដសន ើរស៉ុំបាន្
(រយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភពដី ដើម្)

រយៈដពលពន្ា

＋

1ឆ្នំ

(រយៈលពលម្ិនអាចល្វ ើការាន)

(រយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភដដើម្)

ប ងបាំផ្ុត្3ឆានាំ

1ឆ្នំ

＋

(រយៈលពលចង់ឈប់សម្រាក)
ប ងបាំផ្ុត្1ឆានាំ

កយដសន ើរស៉ុំពន្ាេេួ លការឧបតថ ម្ភ, តារាងបាត់បង់ការងារ-2, ប្រតាសម្ីជន្(ប្រតាដប្របើេូដៅ/ដប្រៅពីប្រតាផ្ល ិូ ការ)
ឯកស្ថរោក់ភាាប់
ឯកស្ថរបញ្ជាក់ដ ត៉ុផ្លពន្ា
រដបៀបោក់ភាាប់

សម្ីជន្ម្កតទល់, ដផ្ញើរតាម្ប៉ុសត៍, អ្ន កតំណាង(ចាំបាច់លិខ្ិតដផ្ទ រសិេធ)

កដន្ល ងេេួ ល

ដ

ជាដោលសម្ីជន្ម្កតទល់

ូ ដិ ើកដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋន្ (ដប្រកាយសដប្រម្ចលកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លការឧបតថ ម្ភ, ដ

ូ ដិ ើកដ្ែ ើការសដប្រម្ចលកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លការឧបតថ ម្ភ）

〈ឧ〉

ថ្ងៃបញ្ច ប់រយៈលពលទទួ ល
ការឧបត្ថ ម្ភលម្រកាយពនា

រយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភពដី ដើម្ (1ឆ្នំ)
ថ្ងៃ បញ្ច ប់រយៈដពលេេួ ល
ការឧបតថ ម្ភពីដដើម្

ថ្ងៃ បាត់បង់ការងារ

ប្រក ុម្ ៉ុន្ម្៉ុន្

រយៈដពលម្ិន្អាចចូ លដ្ែ ើការ 200ថ្ងៃ

រយៈដពលបាន្ពន្ា 200ថ្ងៃ
រយៈលពលអាចលសនើរសុាំ（※）

30ថ្ងៃ

រយៈលពលទទួ លការឧបត្ថ ម្លម្រកាយពនា (1ឆានាំ)

※ ដទេះជាកនុងរយៈដពលអាចដសន ើរស៉ុំក៏ដោយ ប្របសិន្ដបើការដសន ើរស៉ុំយឺត, ដទេះជាដ្ែ ើការពន្ារយៈដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភក៏ដោយ មាន្ករណីម្ិន្អាចេេួ ល
ការឧបតថ ម្ភប្រគប់ចំន្ួន្ថ្ងៃឧបតថ ម្ភកំណត់ថ្ន្ការឧបតថ ម្ភដោលដដរ ដូ ចដន្េះសូ ម្ប្រប ុងប្របយ័តន។

★ ចំដ េះប្របាក់ឧបតថ ម្ភអ្នកដសែ ងរកការងារអាយ៉ុដប្រចើន្ដដលផ្តលដ់ ៅអ្ន កធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា រា៉ាប់រងអាយ៉ុដប្រចើន្, ន្ិងប្របាក់ឧបតថ ម្ភ1ដលើកករណីពិដសស
ដដលផ្តលដ់ ៅអ្ន កធាលប់ជាអ្ន កមាន្ធា

រា៉ាប់រងពិដសសរយៈដពលខ្ល ី

ម្ិន្អាចពន្ាកាលកំណត់េេួ លការឧបតថ ម្ភ(កាលកំណត់ដដលអាចេេួ លការ

ឧបតថ ម្ភ)ដេ។

⑪ អាំពីការថ្លសម្រម្ួ លឧបត្ថ ម្ភជាម្ួ យនឹងលសា្ននិ ត្ត ន៍
ដស្ថ្ន្ន្ិិតត ន្៍ចាស់ជរាថ្ន្ការឧបតថ ម្ភពិដសស/ដស្ថ្ន្ន្ិិតត ន្៍សម្ូ
ដោលថ្ន្ធា

ភាពោឈប់ការងារ ដដលផ្តលដ
់ ល់អ្នកអាយ៉ុដប្រកាម្65ឆ្នំ ដ ើយន្ិងប្របាក់ឧបតថ ម្ភ

រា៉ាប់រងការងារ ម្ិន្អាចេេួ លកនុងដពលដំណាលោនដេ។ ប្របសិន្ដបើោក់

ដស្ថ្ន្ន្ិិតត ន្៍ចាស់ជរា/ដស្ថ្ន្ន្ិិតត ន្៍សម្ូ

ភាពោឈប់ការងារ

កយដសែ ងរកការងារដដើម្បីេេួ លបាន្ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល, ដ

ន្ឹងប្រតូិបញ្ឈប់ផ្តល់េឹកប្របាក់ទ ំងប្រស ុង

េះ

កនុងរយៈដពលរ ូ តដល់ការេេួ លប្របាក់

ឧបតថ ម្ភដោលបាន្បញ្ច ប់។
ព័ត៌មាន្លំអ្ិត សូ ម្ពិន្ិតយដម្ើលដៅការ ិយាល័យលសា្ននិ ត្ត នថ្៍ នលសវាកម្ម លសា្ននិ ត្ត ន៍ជបុនដដលដៅជិត។

⑫ អាំពីការកាត្់បនថ យទឹកម្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )
ចំដ

េះអ្ន កេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល ជាអ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភពិដសស/អ្ន កបាត់បង់ការងារដ ត៉ុផ្លពិដសស, មាន្ប្របព័ន្ធដដល

េឹកប្របាក់ធា

រា៉ាប់រងស៉ុខ្ភាពជាតិ(ពន្ធ )ប្រតូិបាន្កាត់បន្ថ យ។ (អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភអាយ៉ុដប្រចើន្/អ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួលការ

ឧបតថ ម្ភករណីពដិ សស ម្ិន្មាន្ចូ លប្របព័ន្ធកាត់បន្ថ យដេ)
ដដើម្បីេេួ លបាន្ការកាត់បន្ថ យ ចាំបាច់ោក់
ម្រស ុកប លលោកអន ករស់លៅ។

កយជូ ន្ដំណឹង។ ព័ត៌មាន្លំអ្ិត សូ ម្សួ របញ្ជាក់ម្កអន កទទួ លបនទុកធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិតាម្ភូ ម្ិឃុាំ

⑬លាំ ូ របបបបទទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

ាត្់បង់ការងារ

ោក់

កយបសវងរកការងារនិងសលម្រម្ច

លកខ ណៈសម្បត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

សម្ីជន្ដដលបំដព ដបបបេេេួ លការឧបតថ ម្ភ សូ ម្យកឯកស្ថរចាំបាច់ម្កដ ូ ដិ ើ
ក។ ដ ូ ដិ ើកន្ឹងពិន្ិតយ/សដប្រម្ចលកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លការឧបតថ ម្ភតាម្រយៈឯកស្ថរ
ដដលបាន្ោក់។

ប្របគល់ជូន្ឯកស្ថរចាំបាច់ដូចជាប័ណណអ្ន កមាន្លកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លការឧបតថ ម្ភ។

ម្របជុាំពនយល់ធានារ៉ាប់រងការងារ

ដ ើយពន្យល់អ្ំពីដំដណើការដបបបេេេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភថ្ន្ធា

រា៉ាប់រងការងារ

ន្ិងសកម្ម ភាព

ដសែ ងរកការងារ។
※កិចចប្របជ៉ុំពន្យល់ធា

រា៉ាប់រងការងារ អាចមាន្ដប្រកាយប ទ ប់ពីចប់រយៈដពលរង់ចាំ។

ចាប់ពីថ្ងៃ បាន្េេួ លដសចកត ីសដប្រម្ចលកខ ណៈសម្បតត ិេេួ លការឧបតថ ម្ភ

ចប់រយៈលពលរង់ចាំ

ល់ធា

រា៉ាប់រងការងារដេ។

ចំដ

កម្រម្ត្
ិ ឧបត្ថ ម្ភ

រ ូ តដល់7ថ្ងៃ កន្ល ងផ្៉ុត

ដោយគិតបញ្ចល
ូ ស្ថថន្ភាពបាត់បង់ការងារ ដៅថា”រយៈដពលរង់ចាំ”។ រយៈដពលដន្េះម្ិន្ចូ លការផ្ត

េះអ្ន កោឈប់ការងារដោយដ ត៉ុផ្លតទល់ខ្ល ួន្ជាដដើម្ ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលចាប់ពី

ដប្រកាយថ្ងៃ ចប់រង់ចាំន្ិងកនុងកំ ុ ង3ដខ្ ម្ិន្ប្រតូិបាន្ផ្ត ល់ដអាយដេ។ ដន្េះដៅថា”កប្រម្ិត
ឧបតថ ម្ភ”។

ទទួ លសាគល់ការាត្់បង់ការងារ

សូ ម្ោក់លិខ្ិតប្របកាសេេួ លស្ថាល់ការបាត់បង់ការងារតាម្ថ្ងៃ េេួ លស្ថាល់(ជាដោល4សបាត ៍1
ដលើក)។ ដយើងពិន្ិតយការមាន្ោមន្ការងារ, លេធ ផ្លសកម្ម ភាពដសែ ងរកការងារជាដដើម្ រ ួចេេួ ល
ស្ថាល់ការបាត់បង់ការងារ។

ទូ

ត្់ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរល

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលសប្រមាប់ចំដណកចំន្ួន្ថ្ងៃ ដដលបាន្េេួ លការេេួ លស្ថាល់ការបាត់បង់ការងារ
ន្ឹងប្រតូិដិរចូ លគណន្ីសន្ស ំរបស់ដោកអ្ន ក។

(រយៈដពលរ ូ តដល់ការដិរចូ ល

ខ្៉ុសោនតាម្ស្ថថប័ន្

ិរញ្ា ិតថុ, អាចដល់ប្របដ ល1សបាត ៍ ដូ ចដន្េះសូ ម្អ្្ាប្រស័យ)

ជាលរលថ្ងៃទទួ លសាគល់
របស់លោកអន កម្រត្ូ
ានកាំណត្់កនុងលរៀង
រល់4សាត ៍

សូ ម្ដប្របើប្របាស់ការប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ
អាចដម្ើលការដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិក, ប្របឹកាពិដប្រោេះការងារជាដដើម្ ដប្រៅពីថ្ងៃ េេួ លស្ថាល់ផ្ងដដរ។
សូ ម្ដអាយបាន្ចូ លដ្ែ ើការងារដ ើង ិ ញ ដអាយបាន្ឆ្ប់ដទេះជា1ថ្ងៃ តាម្រយៈសកម្ម ភាពដសែ ងរក
ការងារដព ដល ។

ជាប្របាក់ឧបតថ ម្ភចំដ

ចូ លល្វ កា
ើ រ

េះការចូ លដ្ែ ើការដ ើង ិ ញ ,

ដោកអ្ន កអាចដសន ើរស៉ុដ
ំ ូ ចជា

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ /ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដងរដលើកកម្ព ស់ការងារ/
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការងារ/ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការដរៀបចំការងារដព ដមាង/ប្របាក់
ឧបតថ ម្ភការចូ លដ្ែ ើការដ ើង ិ ញ ថ្ន្អ្ន កអាយ៉ុដប្រចើន្។

ចប់ការឧបត្ថ ម្ភ

ដោកអ្ន កក៏អាចដប្របើប្របាស់ការប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ
ការឧបតថ ម្ភផ្ងដដរ។
សូ ម្អ្ដញ្ា ើ ម្កដ ូ ដិ ើកដោយកត ី រ ើករាយ។

ដប្រកាយចប់

⑭ ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភផ្តល់ចាំល
ចំដ

ះការឆាប់ានចូ លល្វ ើការលឡើង ិញ

េះអ្ន កឆ្ប់បាន្ចូ លដ្ែ ើការមាន្ដសថ រភាព(※) ដប្រកាយបាន្ោក់

កយដសែ ងរកការងារ(ោក់ប័ណណបាត់បង់ការងារ)ដៅដ

ូ ដិ ើក ដ ើយផ្៉ុតរយៈ

ដពលរង់ចាំដប្រកាយម្ក, ដយើងផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភការចូ លល្វ ើការលឡើង ិញ។ ដប្រកាយេេួ លបាន្ការេេួ លស្ថាល់ការបាត់បង់ការងាររ ូ តដល់ថ្ងៃម្៉ុន្ថ្ងៃដ្ែ ើ
ការងារ ដ ើយកនុងករណីចំន្ួន្ថ្ងៃផ្តល់ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលដដលដៅសល់កនុងកំ ុ ងដពលេេួ លការឧបតថ ម្ភ(ចំន្ួន្ថ្ងៃសល់ការឧបតថ ម្ភ) មាន្ដលើសពី1ភាគ
3ថ្ន្ចំន្ួន្ថ្ងៃឧបតថ ម្ភកំណត់[2ភាគ3ដ ើង], សម្ីជន្អាចេេួ លការឧបតថ ម្ភន្ូិេឹកប្របាក់ ដដលយកេឹកប្របាក់ប្របចាំថ្ងៃថ្ន្ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល គ៉ុណន្ឹង
ចំន្ួន្ថ្ងៃដដលប្រតូិ ន ឹង60ភាគរយ[70ភាគរយ]ថ្ន្ចំន្ួន្ថ្ងៃសល់ការឧបតថ ម្ភ។ ដដើម្បីេេួ លបាន្ការឧបតថ ម្ភ ចាំបាច់បំដព លកខ ណឌដងរ។

※ ករណីជាអ្ន កមាន្ធា រា៉ាប់រងថ្ន្ធា រា៉ាប់រងការងារ ន្ិងករណីជាមាចស់ប្រក ុម្ ៉ុន្េេួ លដអាយដ្ែ ើការន្ូ ិអ្ន កមាន្ធា រា៉ាប់រងថ្ន្ធា រា៉ាប់រង
ការងារជាដដើម្។
េះអ្ន កដដលបាន្េេួ លប្របាក់ឧបតថ ម្ភការចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ

បដន្ថ ម្ដន្េះ, ចំដ
ដ ើង ិ ញ ដ

េះបន្ត ,

កនុងករណីប្រតូិបាន្េេួ លដអាយដ្ែ ើការ6ដខ្ដ ើងដៅកដន្ល ងដ្ែ កា
ើ រងារ

ដ ើយប្របាក់ឈន ួលដដលបាន្េូ ទត់កនុងកំ ុ ង6ដខ្ដៅកដន្ល ងដ្ែ កា
ើ រងារដ ើង ិ ញ ដ

េេួ លបាន្ការឧបតថ ម្ភថ្ន្ធា

េះតិចជាង

ដបើដប្របៀបដ្ៀបន្ឹងប្របាក់ឈន ួលម្៉ុន្

រា៉ាប់រងការងារ, សម្ីជន្អាចេេួ លបាន្ការផ្តល់ម្រាក់ឧបត្ថម្ភលងរលលើកកម្ព ស់ការងារ។

ដ ើយកនុងករណីបាន្ចូ លដ្ែ កា
ើ រកនុងេប្រម្ង់ដប្រៅពីការងារដព ដមាង(ការងារបាន្់ប្របមាណថាម្ិន្ដលើស1ឆ្នំ) ដដលម្ិន្ចូ លកនុងការផ្តល់ប្របាក់ឧបតថ ម្ភ
ការចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ

ដោយបន្សល់1ភាគ3ដ ើងន្ិង45ថ្ងៃដ ើងថ្ន្ចំន្ួន្ថ្ងៃឧបតថ ម្ភកំណត់កនុងកំ ុ ងដពលេេួលការឧបតថ ម្ភ, ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភការចូ ល

ល្វ ើការ 30ភាគរយ(ដប្រកាម្1ដយន្កាត់ខ្ទង់) ថ្ន្េឹកប្របាក់ប្របចាំថ្ងៃថ្ន្ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោល តាម្ថ្ងៃដ្ែ កា
ើ រន្ិម្ួយៗដ

េះ ន្ឹងប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយ។

គួ របញ្ជាក់ថា ប្របាក់ឧតថ ម្ភណាម្ួ យក៏ដោយ មាន្ចំន្ួន្កប្រម្ិតអ្តិបរមាកនុងេឹកប្របាក់ប្របចាំថ្ងៃថ្ន្ប្របាក់់ឧបតថ ម្ភដោល តាម្អាយ៉ុសម្ីជន្។
ចាំល

ះអន កានទទួ លការកម្រម្ិត្ឧបត្ថ ម្ភលយាងតាម្ល ត្ុផ្លាត្់បង់ការងារ កនុងកាំឡ
ុ ងលពល1បខលម្រកាយចប់រយៈលពលរង់ច,ាំ ានបត្ករណីានចូ ល

ល្វ ើការលោយការបណនាាំរបស់ល ឡ
ូ ល ើកឬម្រក ុម្ ុនបណនាាំការងារលទ ប លម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភការចូ លល្វ ើការលឡើង ិញ/ម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភចូលល្វកា
ើ រ នឹងម្រត្ូ ផ្តលល់ អា
យ។

ដប្រៅពីប្របាក់ឧបតថ ម្ភខាងដលើ

ក៏មាន្”ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការដរៀបចំការងារដព ដមាង”ផ្ងដដរ។

លំអ្ិតថ្ន្លកខ ណឌផ្តលដ់ អាយថ្ន្ប្របាក់ឧបតថ ម្ភណាម្ួ យ សូ ម្ស្ថកសួ រម្កដ

ព័ត៌មាន្

ូ ដិ ើក។

អន កានចូ លល្វ ើការលឡើង ិញលម្រកាយអាយុ60ឆានាំ...
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភបន្ត ការេេួ លយកដ្ែ កា
ើ រអ្ន កមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយ អ្ន កមាន្ធា
ដល់ដប្រកាម្65ឆ្នំ(※)។ ※ចំដ

េះ

រា៉ាប់រងថ្ន្ធា

រា៉ាប់រងការងារសប្រមាប់ អាយ៉ុចាប់ព6
ី 0ឆ្នំ

ិ ញកអាចអាយ៉ុចាប់ពី55ឆ្នំដល់ដប្រកាម្60ឆ្នំ ដៅតាម្ថ្ងៃដខ្ឆ្នំកំដណើត។

ប្របាក់ឧបតថ ម្ភបន្ត េេួ លយកដ្ែ កា
ើ រអ្ន កមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្

មាន្2ប្របដេេគឺម្រាក់ឧបត្ថ ម្ភលរលបនត ទទួ លយកល្វ ើការអន កានអាយុលម្រចើន

ន្ិងម្រាក់

ឧបត្ថ ម្ភការចូ លល្វ ើការលឡើង ិញថ្នអន កានអាយុលម្រចើន។
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលបន្ត េេួ លយកដ្ែ កា
ើ រអ្ន កមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្
ឧបតថ ម្ភដោលថ្ន្ធា

ជាប្របាក់ឧបតថ ម្ភសប្រមាប់អ្នកបាន្ចូ លដ្ែ ើការដ ើង ិ ញ ដោយម្ិន្េេួ លការផ្តល់ប្របាក់

រា៉ាប់រងការងារជាដដើម្(រ ួម្ទ ំងការឧបតថ ម្ភដដលប្រតូិបាន្ចាត់ថាបាន្ផ្តល់ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលថ្ន្ប្របាក់ឧបតថ ម្ភចូលដ្ែ ើការដ ង
ើ ិញ )

។ ប្រតូិបាន្ផ្តលដ់ អាយកនុងករណីប្របាក់ឈន ួលតាម្ដខ្ន្ិម្ួយៗដប្រកាយចូ លអាយ៉ុ60ឆ្នំ ដប្រកាម្75% ដបើដប្របៀបដ្ៀបប្របាក់ឈន ួលដពលចូ លអាយ៉ុ60ឆ្នំ (េឹកប្របាក់ផ្ត
ល់ដអាយ ប្រតូិបាន្េូ ទត់តាម្អ្ប្រតាទបជាងថ្ន្ប្របាក់ឈន ួល ដោយកំណត់15%ថ្ន្ប្របាក់ឈន ួលដដលបាន្េូ ទត់តាម្ដខ្ន្ិម្ួយៗ)។
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភការចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ ថ្ន្អ្ន កមាន្អាយ៉ុដប្រចើន្ ប្រតូិបាន្ផ្តល់ដអាយកនុងករណីអ្នកមាន្អាយ៉ុចាប់ពី60ឆ្នដ
ំ ល់ដប្រកាម្65ឆ្នំដដលកំព៉ុងេេួ ល
ប្របាក់ឧបតថ ម្ភដោលដប្រកាយបាត់បង់ការងារ

ចូ លដ្ែ កា
ើ រដ ើង ិ ញ កនុងស្ថថន្ភាពបាន្បន្សល់ចំន្ួន្ថ្ងៃឧបតថ ម្ភចាប់ពី100ថ្ងៃ(បាន្់ប្របមាណដ្ែ កា
ើ រដលើសពី1

ឆ្នំ), ប្របាក់ឈន ួលតាម្ដខ្ន្ិម្ួយៗដប្រកាយចូ លដ្ែ ើការដ ើង ិ ញ

ដប្រកាម្75% ដប្របៀបដ្ៀបន្ឹងចំដណក30ថ្ងៃ (េឹកប្របាក់ផ្តល់ដអាយ ប្រតូិបាន្េូ ទត់តាម្អ្ប្រតាទប

ជាងថ្ន្ប្របាក់ឈន ួល ដោយកំណត់15%ថ្ន្ប្របាក់ឈន ួលដដលបាន្េូ ទត់តាម្ដខ្ន្ិម្ួយៗ)។ គួ របញ្ជាក់ថា ម្ិន្អាចេេួ លកនុងដពលដំណាលោនន្ឹងប្របាក់ឧបតថ ម្ភ
ចូ លដ្ែ ើការដ ើង ិ ញ (⑭ខាងដលើ)ដេ។

ជាំហនទី1ថ្នការចូ លល្វ ើការលឡើង ិញ

ាំបូងម្រត្ូ ចប់លផ្តើម្ពីការសាគល់ខល ួនឯងសិន។

ល ឡ
ូ ល ើក កាំពុងផ្តលល់ សវាកម្ម ូ ចជា ពិនិត្យលរៀបចាំម្រប ត្ត ិការងារម្ក ល់លពលលនះ,
ម្របឹកាការងារលឆា ើយត្បនឹងត្ម្រម្ូ ការ, ផ្តល់ព័ត្៌ានលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិក,
ម្របឹកាពីការបលងកើត្ឯកសារោក់

កយល្វ ើការ, និងបណនាាំការងារជាល ើម្។ល។

ល ើម្បីចូលល្វ ើការលឡើង ិញ
សូម្លម្របើម្រាស់ល ឡ
ូ ល ើក
ម្របឹកាការងារ!!

លសចកត ីបណនាាំពីបបបបទោក់
ដបបបេោក់

～
ិ្ីោក់

រា៉ាប់រងការងារ ចាំបាច់បំដព ដបបបេដៅដ

ចប់ពីថ្ងៃ6បខម្ករឆានាំ2020

កយ① : ដប្រកាយបញ្ចល
ូ ព័តមា
៌ ន្ោក់
បសវងរក/ចុះបញ្ា ី), ប្រតូិបំដព

※ មាន្ដរៀបចំ
ិ្ីោក់

ូ ដិ ើក។

កយដសែ ងរកការងារ មាន្េេួ លដៅប្រគប់ដ

ប៉ុដន្ត ករណីបំដព ដបបបេេេួ លប្របាក់ធា

កយបសវងរកការងារ

រលបៀបោក់

ូ ដិ ើកដដលប្រគប់ប្រគងអាសយោឋន្។

កយបសវងរកការងារានផ្ទាស់បតរូ

កយដសែ ងរកការងារ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាតេះអាសន្ន )ដៅ កុាំពូ យទ័រប លានោក់លៅកនុងល

ដបបបេោក់

～
ឡ
ូ ល ើក(ាសុីនសម្រាប់

កយដៅកដន្ល ងេេួ ល។

កយស៉ុំដសែ ងរកការងារ(េប្រម្ង់សរដសរ)ជាដប្រសច។

កយ② : ចូ លដៅកាន្់”ដសវាកម្ម អ្៉ុីន្្ឺណិតដ

ូ ដិ ើក”តាម្រយៈកុព
ាំ ូ យទ័រ, លងលបា ត្ ឬសាមត្ វ ន
ូ របស់ខល ួន, បញ្ចល
ូ ព័ត៌មាន្ោក់

រកការងារជាម្៉ុន្(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាតេះអាសន្ន ) រ ួចដ ើយម្កដ

កយស៉ុដំ សែ ង

ូ ដិ ើកដដើម្បីបំដព ដបបបេ។

※ ដប្រកាយបញ្ចល
ូ េិន្នន្័យ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណា
ត េះអាសន្ន )រ ួចរាល់, សូ ម្ម្កដ

ូ ដិ ើក កនុងរយៈលពល14ថ្ងៃ(ករណីថ្ងៃផ្៉ុតកំណត់ចំថ្ងៃកា រ ញយាល័យបិេ គឺ

ប្រតឹម្ម្៉ុន្ថ្ងៃដដលការ ញយាល័យដបើក)។
※

ប្របសិន្ដោកអ្ន កច៉ុេះបញ្ា ីបដណា
ត េះអាសន្ន ជាម្៉ុន្ដៅផ្ទេះដ ើយ ដពលម្កដល់ដ

លាំ ូ រ ាំលណើរការោក់

ូ ដិ ើកអាចបំដព ដបបបេដោយរលូ ន្។

កយបសវងរកការងារ

①បញ្ចល
ូ ព័ត៌មាន្ោក់ កយដសែ ងរកការងារ(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាតេះអាសន្ន )
②ចូ លដៅកាន្់ដសវាកម្ម អ្៉ុីន្្ឺណិតដ

ូ ដិ ើក(មាស៉ុីន្សប្រមាប់

ដៅ ក៉ុំពូ យេ័រដដលបាន្ោក់ដៅកនុងដ

ូ ដិ ើកតាម្រយៈក៉ុំពូ យ
េ័រ, ឬស្ថមត វ ូន្របស់ខ្ល ួន្, បញ្ចល
ូ ព័ត៌មាន្ោក់ កយស៉ុំដសែ ង
រកការងារជាម្៉ុន្(ច៉ុេះបញ្ា ីបដណាតេះអាសន្ន )

ដសែ ងរក/ច៉ុេះបញ្ា ី)
※មាន្ដរៀបចំ

កយស៉ុំដសែ ងរកការងារ(េប្រម្ង់សរដសរ)ជាដប្រសច

※ដប្រកាយបញ្ចល
ូ េិន្នន្យ
័ (ច៉ុេះបញ្ា ីបដណា
ត េះអាសន្ន )
រ ួចរាល់, សូ ម្ម្កដ

ូ ដិ ើក កនុងរយៈលពល14ថ្ងៃ

បំដព ដបបបេោក់ កយ
(ពិន្ិតយដម្ើលខ្ល ឹម្ស្ថរោក់ កយន្ិងលកខ ណឌចង់បាន្)

＜កដន្ល ងេេួ ល＞

េេួ ល

កយស៉ុំដសែ ងរកការងាររ ួចរាល់(ផ្តល់ប័ណណេេួ លដ

ូ ដិ ើក)

(ប្របសិន្ចង់បាន្)បដងក ើតមាយដផ្កអ្ន កដសែ ងរកការងារ

ដោកអ្ន កអាចដប្របើប្របាស់ដសវាដូ ចជា ប្របឹកាពិដប្រោេះការងារ, ផ្តលព
់ ត៌មាន្ដរ ើសប៉ុគាលិក, ប្របឹកាពីការបដងក ើតឯកស្ថរោក់
កយដ្ែ ើការ, ដណ កា
ំ រងារ ។ល។

លសចកត ីបណនាាំពីាយលផ្កអន កបសវងរកការងារ(ថ្ងៃ6បខម្ករឆានាំ2020～)

ប្របសិន្ដបើបដងក ើត”ាយលផ្កអន កបសវងរកការងារ”ដៅដលើដសវាកម្ម អ្៉ុីន្្ឺណត
ិ ដ

ូ ដិ ើក ដោកអ្ន កអាចដប្របើប្របាស់ដសវាកម្ម ខាងដប្រកាម្ពីក៉ុំពូ យេ័រ, ដង

ដបល តន្ិងស្ថមត វ ូន្របស់ខ្ល ួន្ ដ ើយការដសែ ងរកការងារកាន្់ដតងាយប្រសួល។ សប្រមាប់អ្នកចង់បដងក ើត សូ ម្ប្របាប់ម្កកដន្ល ងេេួ លចាប់ពថ្ី ងៃ6ដខ្ម្ករាឆ្នំ
2020។
○ ដោកអ្ន កអាចរកាទុកលកខ ណឌបសវងរកការលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិកនិងការលម្រជើសលរ ើសបុគ្គលិកប លចប់អារម្ម ណ៍។
○ ដោកអ្ន កអាចពិន្ិតយដម្ើលខ្ល ឹម្ស្ថរដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកន្ិងប្របិតត ិោក់

កយដដលដណ

ដំ ោយដ

ូ ដិ ើក។

○ តាម្រយៈម្៉ុខ្ងារដផ្ញើរស្ថរ, ដោកអ្ន កអាចទក់េងតទល់ជាម្ួ យអ្ន កេេួ លបន្ទុកដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកដដលបាន្ោក់
ដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិកន្ិងការជូ ន្ដំណឹងដផ្ញើរពីដ

កយ។ ដ ើយអាចមាន្ព័តមា
៌ ន្

ូ ដិ ើកផ្ងដដរ។

＜ប្របការប្រប ុងប្របយ័តន＞
・ មាយដផ្កដសែ ងរកការងារ ផ្តលជ
់ ូ ន្ដសវាកម្ម ចាបា
ំ ច់ដដើម្បីដសែ ងរកការងារដូ ចជា ដសែ ងរក/ដបើកដម្ើលព័តមា
៌ ន្ដប្រជើសដរ ើសប៉ុគាលិក សប្រមាប់អ្នកចង់
ដ្ែ ើសកម្ម ភាពដសែ ងការងារតាម្រយៈដ

ុ ដិ ើកន្ិងដសវាកម្ម អ្៉ុីន្្ឺណិតដ

ូ ដិ ើក។

・ ដដើម្បីបដងក ើត”មាយដផ្កអ្ន កដសែ ងរកការងារ” ចាំបាច់ច៉ុេះបញ្ា ីដសែ ងរកការងារដៅដ

ូ ដិ ើក។ ករណីការដសែ ងរកការងារម្ិន្មាន្ស៉ុពលភាព, ដសវា

កម្ម ម្ួយដផ្នកន្ឹងម្ិន្អាចដប្របបា
ើ ន្។
・កនុងការបដងក ើតមាយដផ្ក, ចាំបាច់មាន្អ្៉ុីដម្ល(ក៉ុំពូ យេ័រ, ស្ថមត វ ូន្ជាដដើម្)ដដលដប្របើ ុ កអ្៉ុីន្ចូ លគណន្ី, សូ ម្ច៉ុេះបញ្ា ីដៅកដន្ល ងេេួ ល។ សូ ម្បញ្ជាក់
ថាចាំបាច់យល់ប្រពម្ន្ឹងបេបញ្ជាតិដប្របើប្របាស់ ន្ិងដោលការឯកជន្។

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

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

