
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

カンボジア語/ភាសាអង់គ្លេស 

 ការច ុះគ្ ម្ ុះក្នុងប្រពន័្ធធានារ៉ា រ់រងសងគម 
 គ្ ើអនក្ឬសមាជិក្ប្លួសារអនក្គ្្វើការឱ្យប្ក្ុមហ  ន្ឬគ្េ? 

◆ន្ិគ្ោជក្ររស់អនក្លឺជាអនក្េេួលខ សប្ ូវក្នុងការច ុះគ្ ម្ ុះអនក្គ្ៅ
ក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពរ លគលិក្និ្ងប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងគ្សា្ន្ន្ិវ
 តន្៍ររស់ន្ិគ្ោជិក្ដែលអនក្ប្ ូវេេួលបាន្។ 
សូមប្បារន់្ិគ្ោជក្ររស់អនក្ឱ្យគ្ វ្ើនី្ ិវិ្ី។ 
 
[ចំណំ] 
ប្រសិន្គ្រើអនក្ជាអនក្គ្្វើការគ្ប្ៅគ្មា៉ោ ងឬជាក្មមក្ររគ្ណត ុះអាសន្នគ្ៅក្ដន្េ
ងគ្ វ្ើការររសអ់នក្ អនក្ប្រដហលជាប្ ូវបាន្គ្លចា ់េ ក្ែូចជា 
"រ លគលិក្ប្កុ្មហ  ន្" 
ជាផ្េូវការគ្ៅគ្ប្កាមប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងសងគមររស់ជរ៉ោ ន្។ 
សូមពិនិ្ យគ្មើលជាមួយប្កុ្មហ  ន្ររស់អនក្។ 
 
◆ 
ប្រសិន្គ្រើប្កុ្មហ  ន្ររស់អនក្មិន្គ្ប្រើនី្ ិវិ្ីចំាបាច់សប្មារ់អនក្គ្ែើមបីេេួ
លបាន្ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពន្ិងប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងគ្សា្ន្ន្ិវ តន៍្ 
សូមជូន្ែំណឹងគ្ៅការិោល័យសាខាគ្សា្ន្ន្ិវ តន្៍ (JPS) 

ររស់ជរ៉ោ ន្ដែលគ្ៅជិ រំផ្  ។ 

 

◆អនក្ចំាបាច់ប្ ូវច ុះគ្ ម្ ុះខេួន្ឯងគ្ៅក្នុងប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាព
ន្ិងប្រព័ន្ធគ្សា្ន្ន្ិវ តន្៍សមប្សរ។ 
សូមគ្ៅជូរដផ្នក្សប្មារ់ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពជា ិន្ិងប្រព័ន្ធប្បាក្់
គ្សា្ន្ន្ិវ តន៍្ជា ិគ្ៅការិោល័យប្កុ្ងររស់អនក្។ 
 
[ចំណំ] សិសសដែលមិន្គ្្វើការ 
ឬមិន្ដមន្ជាសិសសជន្ជា ិជរ៉ោ ន្ដែលគ្្វើការគ្ប្ៅគ្មា៉ោ ងក្នុងរយៈគ្ពល 
28 គ្មា៉ោ ង 
ឬ ិចជាងគ្ន្ុះក្នុងមួយសបាត ហ៍ជាេូគ្ៅសថិ ក្នុងប្រគ្េេគ្ន្ុះ។ 
 
★ សប្មារ់ព័ ៌មាន្លមអិ សូមទាក់្េងការិោល័យប្កុ្ងររស់អនក្៖ 
ដផ្នក្សប្មារ់ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពជា ិឬប្រព័ន្ធប្បាក្់គ្សា្ន្និ្វ ត
ន្៍ជា ិ។ 
 

 ប្រសនិ្គ្រើអនក្មាន្អាយ  75 ឆ្ន ំគ្ ើងគ្ៅ អនក្ន្ងឹប្ វូច ុះគ្ ម្ ុះគ្ៅក្នងុប្រពន័្ធដែទាំគ្វជជសាប្សតសប្មារម់ន្ សសដែលមាន្អាយ  75 

គ្ ើងគ្ៅ (Koki Koreisha Iryo Seido)។ 

★ សប្មារ់ព័ ៌មាន្លមអិ សូមទាក្់េងការិោល័យប្ក្ុងររស់អនក្៖ ដផ្នក្សប្មារ់ប្រព័ន្ធដែទាំស ខភាពសប្មារ់មន្ សសដែលមាន្អាយ ចារ់ពី 75 ឆ្ន ំគ្ ើងគ្ៅ។ 

បាេ/ចាស គ្េ 

      



 
ប្រសិន្គ្រើអនក្ជាន្ិគ្ោជិក្ដែលគ្្វើការគ្ៅក្ដន្េងគ្្វើការដែលមាន្ធានារ៉ា រ់រងគ្នាុះអនក្ន្ឹងប្ ូវបាន្រ៉ា រ់រងគ្ោយប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រង
ស ខភាពររស់ន្ិគ្ោជកិ្គ្ោយមិន្ល ិពីសញ្ជជ  ិររស់អនក្។ 
ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពររសន់្ិគ្ោជិក្ផ្តល់ជនូ្អនក្ន្ិងសមាជិក្ប្លសួារដែលជាភារក្ិចចររស់អនក្ជាមួយន្ឹងអ ថប្រគ្ោជន្៍ធា
នារ៉ា រ់រងសប្មារ់ជំង ឺការរងររួស ការសប្មាលក្ូន្ ឬការសាេ រ់។ 
* ក្ដន្េងគ្្វើការដែលមាន្ធានារ៉ា រ់រងមាន្ន្័យថាក្ដន្េងគ្្វើការឯក្ជន្ (មិន្រួមរញ្ចូលហាងគ្្វើសក្ ់
ផ្ទុះសំណក្់ឬគ្ភាជន្យីោា ន្) ដែលមាន្ក្មមក្រន្ិគ្ោជិក្គ្ពញសិេធិប្បានំាក្់ឬគ្ប្ចើន្នាក្ឬ់សាជីវក្មម HOJIN ណមួយ។ 
 

 

 

 

 

ប្រសិន្គ្រើអនក្មិន្ដមន្ជាជន្ជា ជិរ៉ោ ន្ដែលមាន្រយៈគ្ពលអន្ ញ្ជា  ឱ្យរស់គ្ៅគ្ប្កាមចារ់អគ្នាត ប្រគ្វសន្៍មាន្រយៈគ្ពលយូរជាងរីដខ 
(រួមរញ្ចូលទាងំអនក្ដែលប្ ូវបាន្រពំងឹេ ក្ថាន្ឹងសាន ក្់គ្ៅក្នងុប្រគ្េសជរ៉ោ ន្ក្នុងរយៈគ្ពលរីដខអាប្សយ័គ្លើប្រគ្េេនន្ការសាន ក្់គ្ៅររ
ស់អនក្) ឬអនក្ដែលប្ ូវបាន្អន្ ញ្ជា  ឱ្យសាន ក្់គ្ៅក្នុងប្រគ្េសជរ៉ោ ន្គ្ោយគ្ច នា 
អនក្ប្ ូវច ុះគ្ ម្ ុះក្នុងប្រពន័្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពសាធារណៈែូចខាងគ្ប្កាម៖ 
(1) ប្រសិន្គ្រើអនក្មាន្អាយ គ្ប្កាម 75 

ឆ្ន ំគ្ហើយមិន្បាន្ប្លរែណត រ់គ្ោយប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពគ្ផ្សងគ្េៀ គ្នាុះអនក្ន្ឹងប្ ូវេេលួបាន្គ្ោយប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស 
ខភាពជា ិ។ 
(2) ប្រសិន្គ្រើអនក្មាន្អាយ ចារ់ពី 75 ឆ្ន ំគ្ៅ 
អនក្ន្ឹងប្ ូវបាន្ប្លរែណត រ់គ្ោយប្រព័ន្ធដែទាំស ខភាពសប្មារ់មន្ សសដែលមាន្អាយ ចារ់ព ី75 ឆ្ន ំគ្ ើងគ្ៅ។ 
ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាព/ប្រព័ន្ធស ខាេិបាលទាំងគ្ន្ុះផ្ដល់ឱ្យអនក្ន្ូវអ ថប្រគ្ោជន្ស៍ប្មារ់ជងំឺឬររួស។ 
 

 

 

 

 

 
 
ប្រសិន្គ្រើអនក្ជាន្ិគ្ោជិក្ដែលគ្្វើការគ្ៅក្ដន្េងគ្្វើការដែលមាន្ធានារ៉ា រ់រងគ្នាុះអនក្ន្ឹងប្ ូវបាន្រ៉ា រ់រងគ្ោយប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រង
គ្សា្ន្ន្ិវ តន្រ៍រស់ន្ិគ្ោជិ គ្ោយមិន្លិ ពីសញ្ជជ  ិររសអ់នក្។ ប្រសិន្គ្រើអនក្មិន្ដមន្ជាន្ិគ្ោជិក្្មមតាគ្េ 
អនក្ន្ឹងប្ ូវបាន្រ៉ា រ់រងគ្ោយប្រពន័្ធគ្សា្ន្ន្ិវ តន្៍ជា ិែររណអនក្រស់គ្ៅក្នុងប្រគ្េសជរ៉ោ ន្។ 
ប្រព័ន្ធទាំងគ្ន្ុះផ្តលឱ់្យអនក្ន្ូវអ ថប្រគ្ោជន្៍គ្សា្ន្ន្ិវ តន្ស៍ប្មារ់អាយ ចណំស ់ ពិការ ឬមរណភាព 
(រួមទាំងប្បាក្ឧ់រ ថមភពកិារភាព) ែររណអនក្រំគ្ពញលក្ខខណឌ ប្លរ់ប្ាន្់។ 
ក្នុងក្រណីដែលអនក្ចាក្គ្ចញពីប្រគ្េសជរ៉ោ ន្រនាទ រ់ពីរយៈគ្ពលនន្ការប្លរែណត រ់រយៈគ្ពលខេីអនក្អាចោក្់ពាក្យគ្សនើស ំការេទូា ់
ប្បាក្់រគ្ណត ុះអាសន្នររស់អនក្ដែលផ្ដល់គ្អាយសរំរ់ដ អនក្ដែលមិន្ដមន្ជាជន្ជា ិជរ៉ោ ន្។ * 
ឬគ្ោយមិន្ល ិពីសញ្ជជ  ិអនក្អាចោក្់ពាក្យស ំផ្លប្រគ្ោជន្៍សរ រគ្ប្កាមក្ិចចប្ពមគ្ប្ពៀងសន្ដិស ខសងគមគ្េវភាលដីែលមាន្ 
(ផ្លប្រគ្ោជន្៍ជរ៉ោ ន្ន្ងិ/ឬអ ថប្រគ្ោជន្៍នន្ប្រគ្េសក្នុងក្ចិចប្ពមគ្ប្ពៀង)។ 
សូមក្ ់សមាគ ល់ថារយៈគ្ពលនន្ការប្លរែណត រ់ររស់អនក្ដែលធាេ រ់បាន្ោក្់ពាក្យគ្សនើស កំារេូទា ប់្បាក្់រគ្ណត ុះអាសន្ននន្ការែក្
ប្បាក្់ររស់អនក្ មិន្មាន្គ្េៀ គ្េគ្ែើមបីអន្ វ តអ ថប្រគ្ោជន្ស៍រ រ។ 
 
*[ចំណំ] 
ការរង់ប្បាក្ែ់ក្ប្បាក្់ររស់អនក្គ្ោយដផ្អក្គ្ៅគ្លើការធានារ៉ា រ់រងប្បាក្់គ្សា្ន្ន្ិវ តន្៍ររស់ន្ិគ្ោជកិ្ររស់អនក្ប្ វូកា ់ពន្ធ 
(20.42% ក្នុងដខ្នូឆ្ន  ំ2012 រួមមាន្ពន្ធគ្លើប្បាក្់ចណូំល 20% ន្ិងពន្ធគ្លើប្បាក្់ចំណូលពិគ្សស 0.42% 
សប្មារ់ការសាងសង់គ្ ើងវិញគ្ប្កាយគ្ប្ាុះមហន្តរយ) ។ អនក្អាចទាមទារការសងប្បាក្់នែេពន្ធទាំងគ្ន្ុះវញិ។ 
សប្មារ់ព័ ម៌ាន្លមអិ  សូមចូលេសសនាគ្លហេំពរ័ររស់ភាន ក្់ងារជា ិពន្ធ: www.nta.go.jp 

 ◆អនក្ប្ ូវមាន្កា ពវក្ិចចច ុះគ្ ម្ ុះចូលប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពសាធារណៈមួយន្ិងប្រព័ន្ធគ្សា្ន្ន្ិវ តន៍្សាធារណៈមួយ។ 
 
1. ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពររស់ន្ិគ្ោជិក្ 
 

2. ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងស ខភាពជា និ្ិងប្រព័ន្ធដែទាំគ្វជជសាប្សតសប្មារម់ន្ សសដែលមាន្អាយ ចារ់ពី 75 ឆ្ន ំគ្ ើងគ្ៅ 

(Koki Koreisha Iryo Seido) 
 
 

 [ចណំំ] 
គ្ែើមបេីេលួបាន្អ ថប្រគ្ោជន្គ៍្ៅតាមមន្ទរីគ្ពេយន្ងិលេនី្កិ្អនក្ប្ វូរងាា ញរណ័ណធានារ៉ា ររ់ងស ខភាពររសអ់នក្សប្មារធ់ានារ៉ា ររ់ង
ស ខភាពន្គិ្ោជកិ្ស ខភាពជា ឬិប្រពន័្ធដែទាំស ខភាពសប្មារម់ន្ សសដែលមាន្អាយ ចារព់ី 75 ឆ្ន ំគ្ ើងគ្ៅ។ 
គ្រើាម ន្វញិ្ជា រន្រប្ គ្េចាំបាច ់អនក្ប្ វូដ រងន់ែេគ្វជជសាប្សតទាំងមលូគ្ោយខេនួ្ឯង។ 
 

3. ប្រព័ន្ធធានារ៉ា រ់រងគ្សា្ន្ន្ិវ តន៍្ន្ិងប្រព័ន្ធប្បាក់្គ្សា្ន្ន្ិវ តន្៍ជា ិ 


