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ករចប់េផ ត ម 

រមួមន៖ 

គំរបូញជ ីទិនននយ័

ចំណយ បញជ ីេផទៀង

ផទ តស់កមមភព 

េគលករណ៍ែណនេំនះេផត តេល៖  

u េហតុអវីកររគបរ់គងចំណយមនសរៈសំខនក់នុងអំឡុងេពលៃនកររតតបតៃនជំងឺេនះ 

u របេភទៃនករចំណយកនុងវស័ិយកតេ់ដរ  

u វធីិ ៨ យ៉ងែដលេរងចរកអចកតប់នថយចំណយរបកបេដយទំនួលខុសរតូវសងគម  

 

 

 

1. េហតុអវីកររគបរ់គងចំណយមនសរៈសំខនក់នុងេពលមនវបិតតិៃនជំងឺេនះ 

កររកីរលដនៃនជំងឺកូវដី-១៩ របែហលជេធវឱយេរងចរករបស់អនកសថិតេនកនុងសថ នភពហិរញញ

វតថុដលំ៏បក េដយករបញជ ទិញរតូវបនលុបេចល េហយករទទួលរបកចំ់ណូលបនតិចជង

មុន។ នឹងមនសំពធហិរញញ វតថុេរចនរបេភទេនកនុងេរងចរករបស់អនក។ ករទូទតវ់កិយ័បរ័តដល់

សរមបឱ់យេរងចរកកតេ់ដរេដះរសយវបិតតិៃនជំងឺកូវដី-១៩ េគលករណ៍ែណនេំនះជួយ 
អនករគបរ់គងេរងចរកឱយកតប់នថយចំណយេដមបសីរមួលដល់សនទនីយភពហិរញញ វតថុ និង
សមព ធលំហូរសចរ់បកេ់លរបតិបតតិករេរងចរករបស់ពួកេគ។ 

ករកតប់នថយចំណយ          

ករកសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល និង 

េរកយកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩  

េគលករណ៍ែណនអំំពីកូវដី-១៩ និងបញជ ីសកមមភព 

   
សរមបេ់រងចរកកតេ់ដរ និងអនករគបរ់គង 
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អនកផគតផ់គងរ់បស់អនកសរមបវ់តថុធតុេដមែដលអនកបនបញជ ទិញ ដូចជរកណត ់េរគឿងលមអ ឬ

សមផ រៈេវចខចប ់អចជបញហ របឈម ឬេពលខលះមនិអចេធវេទរចួផង។ េរងចរកដូចជេរងចរក 

FOB ែដលផគតផ់គងរ់កណតេ់ដយខលួនឯងរតូវបនទទួលរងសមព ធហិរញញ វតថុជពិេសស។  

 

 

 

 ករេបករបកែ់ខឱយកមមកររបស់អនកកនឹ៏ងជករលំបកែដរកនុងរគែដលមនករមតិសចរ់បកទ់ប។  

បញហ របឈមមយួេទៀតគឺករបងវ់កិយ័បរ័តេរបរបស់ទឹកេភលងអគគិស នីឬហគ ស។ ដូេចនះ ខណៈ

ែដលអនកអចរតូវកតប់នថយចំណយេដមបកីរពរអជីវកមមរបស់អនកនេពលអនគតដខ៏លីខងមុខ 

កូវដី-១៩ កផ៏តល់ឱកសេដមបេីធវឱយរបតិបតតិកររបស់អនកកនែ់តមនរបសិទធិភពចំណកនុងរយៈ

េពលែវងផងែដរ។ 

អនុសសនេ៍នកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះនឹងជួយ អនកកនុងករកតប់នថយចំណយរបកបេដយ

ទំនួលខុសរតូវសងគម។ កនុងករេធវដូេចនះ របតិបតតិករកតេ់ដរេនទីបំផុតអច៖  

u េផត តេលករែថរកសរបតិបតដិករ និងកតប់នថយភពតនតឹងេលេរងចរកកនុងរយៈេពល

ែវង 

u កសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល និងេរកយកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ និង 

u បេងកនភពរបកួតរបែជងរបស់ពួកេគនេពលអនគត។ 

 

  

ករកសងភពធន់

កនុងអំឡុងេពល និង 

េរកយកររតតបត

ៃនេមេរគកូវដី-១៩ 
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២- ករបងហ ញមុខចំណយកនុងវស័ិយកតេ់ដរ  

មុននឹងចបេ់ផតមេធវសកមមភព វជករចបំចែ់ដលរតូវដឹងថេតអនកចំណយេលអវីខលះ និងថេតវ

អចជះឥទធិពលយ៉ងដូចេមតចដល់អជីវកមម និងរបតិបតតិករេរងចរករបស់អនក កនុងសថ នភពៃន

ជំងឺរតតបត។ េរងចរកកតេ់ដររបឈមនឹងករចំណយជេរចន ែដលជធមមតអចរតូវបន

បំែបកជបីរបេភទធំៗគឺ៖ 

ចំណយេលវតថុធតុេដម៖ អរស័យេលគំរៃូនករផគតផ់គង ់ឧ. អនកទិញទទួលខុស

រតូវេលទំនិញចបពី់ចំណុចដឹកជញចូ ន (FOB)/កញចបទំ់និញេពញ (FOB) ឬេរង

ចរកកត-់ផលិត-លមអ (CMT) អចនឹងរ៉បរ់ងេលចំណយវតថុធតុេដមែដលេរប

កនុងផលិតកមម។ 

 

ចំណយេលកំលំងពលកមម៖ របកឈ់នួលរបស់កមមករនិេយជិតែដលពកព់ន័ធ

នឹងដំេណ រករផលិត ដូចជរបតិបតតិករ។ 

 

ចំណយរបតិបតតិកររបចៃំថង៖ េនះជចំណយននសរមបេ់ធវឱយេរងចរក

ដំេណ រករ ប៉ុែនតវមនិទកទ់ងេដយផទ ល់េទនឹងករផលិតរបស់េរងចរករបស់

អនកេទ ដូចជករជួល និងចំណយទឹកេភលង។ 

 ករចំណយរបបស់េរងចរកកអ៏ចរតូវបនែបងែចកជចំណយេថរ និងចំណយអេថរ ផងែដរ៖ 

 

ចំណយេថរមនិផល ស់បតូរតមករែរបរបួលៃនបរមិណផលិតកមមរបស់អនកេទ។ 

មនិថេរងចរករបស់អនកផលិតបនប៉ុនម នកនុងមយួែខៗេទ ចំណយេថររបស់អនក

នឹងេនដែដល។ ៃថលេដមេថររមួមនដូចជករជួលអគរេរងចរក ពនធេលអចលន

រទពយ ករធនរ៉បរ់ង សនតិសុខ ចំណយេលម៉សីុន និងឧបករណ៍ ចំណយេល

ករអនុេលមតមចបប ់ជេដម។ 

ផទុយេទវញិ ចំណយអេថរ គឺពកព់ន័ធនឹងករថយចុះ/ករេកនេឡងៃនផលិតកមម

េរងចរករបស់អនក។ ចំណយអេថររមួមន ឧ. របកឈ់នួលកមមករនិេយជិត 

ចំណយទឹកេភលង សរធតុគីម។ី ល។ 
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 ករចំណយកអ៏រស័យេលេរងចរកផទ ល់ ទីតងំរបស់េរងចរក និងគំររូកៃនករផគតផ់គងែ់ដលែដល

េរងចរកអនុវតត។ សរមបេ់រងចរកែដលទិញរកណតផ់ទ ល់ ករចំណយេលវតថុធតុេដមមនចំនួន

របមណជ ២ ភគ ៣ ៃនចំណយសរបុ ខណៈៃថលកំលងំពលកមម 

និងចំណយរបតិបតតិកររបចៃំថង នីមយួៗ មនចំនួនមយួភគរប ំដូចបងហ ញកនុងរបូខងេរកម។ 

 

សរមបេ់រងចរកកតេ់ដរែដលរបតិបតតិករេរកមគំរ ូCMT និងេរបរបស់សមភ រៈែដលផតល់េដយអតិ

ថិជន ៃថលកំលំងពលកមមមនរបមណពី ៥០ េទ ៦០ ភគរយៃនចំណយសរបុ ខណៈែដល

ចំណយរបតិបតតកិររបចៃំងងមនចេនល ះពី ៣០ េទ ៤០ ភគរយ (ដូចបងហ ញខងេរកម) ។ 

ចំណយេលេរគឿងបែនថម ដូចជែខសអំេបះ មជុល និងែខសរតូ មនចំនួន ១០ ភគរយ។ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. េរតៀមខលួនសរមបស់កមមភព 

 

េដយសរអនកបនពិនិតយនូវរបេភទៃនករចំណយែដលពកព់ន័ធនឹងរបតិបតតិករេរងចរកកតេ់ដរ

េហយ ែផនកបនទ បនឹ់ងផតល់នូវជំហនជកល់កម់យួចំនួនសតីពីកររគបរ់គងចំណយ េដយេធវវ 

របកបេដយទំនួលខុសរតូវសងគម។ 

 
េតចំណយអវីខលះ

ែដលជចំណយ

ធំៗេនកនុងេរង 

ចរករបស់អនក? 

វតថុធតុេដម (៦៧,៧%) 
ចំណយរបតិបតតិ 

ករ (១៦,៧%) 

កំលំងពលកមម  

(១៦,៧%) 

ករផគតផ់គង ់(១០%) 

ចំណយរបតិបតតិករ (៣០%) កំលំងពលកមម (៦០%) 

មុខចំណយជទូេទរបស់េរងចរក 
ែដលអនុវតតគំរ ូFOB 

មុខចំណយជទូេទរបស់េរងចរក 
ែដលអនុវតតគំរ ូCMT 
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០១ រតួតពិនិតយចំណយរបស់អនក 

 បេងកតរ ូបភពៃនករចំណយលឱយបនចបស់លស់ និងលមអ ិត  

០២ េផត តេលលទធផលែដលងយទទួលបន 

 កំណតចំ់ណយែដលអនកអចកតប់នថយបនងយរសួល និងភល មៗ  

០៣ លុបបំបតនូ់វអវីែដលមនិបែនថមតៃមល 
 កតប់នថយអវីែដលមនិចបំច ់       

០៤ កតប់នថយចំណយេលវតថុធតុេដម   

 រកវធីិសនសេំលវតថុធតុេដម និងរកណត ់   

០៥ ពិចរណ និងបេងកតថមីេឡងវញិនូវសរេពភណ័ឌ របស់អនក   
 រកសសរេពភណ័ឌ ឱយកនុងករមតិអបបបរមេហយរកេមលជេរមសជំនួសកែនលងសតុក 

០៦ ែសវងរកមេធយបយេផសងៗេដមបកីតប់នថយចំណយ   

 កតប់នថយចំណយរបចែំខ និងចរចចំណយេថរ ដូចជករជួល 

០៧ កតប់នថយផលបះ៉ពល់េលកមមករ 
 ពិចរណជេរមសទងំអស់េដមបបីេញជ ៀសករបញឈបពី់ករងរ 
និងបនតជូនដំណឹងដល់បុគគលិក  

០៨ គរំទគន េទវញិេទមក   

 េធវកររមួគន ជមយួេរងចរក សមគម និងឧសសហកមមដៃទេទៀត  

ករកសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល និង 

េរកយកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ 
 

 

 



 

 

1. ពិនិតយចំណយរបស់អនក 

ចបេ់ផតមេដយចំណយេពលខលះេដមបពីិនិតយេមលកំណតរ់តហិរញញ វតថុរបស់អនក។ អនកមនិអចកតប់នថយចំណយបនេទ របសិនេប

អនកមនិដឹងថចំណយរបស់អនកមនអវីខលះេនះ។ គនលឹះមនរបេយជន៖៍ េរបគំរសូនលឹកឯកសរសតីពីចំណយែដលមនភជ ប ់(េនខងសត ំ) 

េដមបជីួយ អនកកនុងករបងហ ញចំណយរបស់អនក។   

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  

េដមបពីិនិតយេមលករចំណយេថររបស់អនក 

សូមេមលកំណតរ់តហិរញញ វតថុរបស់អនកេដយគិតពីសំណួរខងេរកម៖  

u េតេយងចំណយេលអវីខលះជេទៀងទតេ់រៀងរល់ែខ ែដលឯករជយពីផលិតកមមរបស់

េយង?  

u េតេយងចំណយប៉ុនម នសរមបម់ុខចំណយនីមយួៗកនុងមយួែខៗ? 

 

 

   
រយៈេពលខល ី

 £ 

េដមបពីិនិតយេមលករចំណយអេថររបស់អនក សូមេមលកំណតរ់តហិរញញ វតថុរបស់អនកេដយ

គិតពីសំណួរខងេរកម៖  

u េតករចំណយណខលះែដលែរបរបួលេទតមទិននផលរបស់េយង? 

ដូចែដលបនបញជ កខ់ងេល វអចជរបកឈ់នួលរបស់កមមករ ចំណយទឹកេភលង 

ឬសរធតុគីមរីបស់អនក។ ល។  

u បនទ បម់ក អនករតូវដឹងថអនកចំណយប៉ុនម នសរមបផ់លិតផលនីមយួៗ។  

 

 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

2. េផត តេលលទធផលែដលងយទទួលបន 

ជំហ៊នទី ២ េយងនឹងេផត តេលេជគជយ័រហ័សែដលេរងចរករបស់អនកអចសេរមចបន។ សរមបច់ំណុចេនះ 

សូមពយយមកំណតម់ុខចំណយែដលអនកអចកតប់នថយបនយ៉ងរសួល ឬែដលអនកអចកតប់នថយបនភល មៗទងំេនះ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  

េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់អនក ឬគំរែូដលបនបំេពញ សូមកំណតច់ំណយែដលមនិ

ចបំចស់រមបេ់រងចរករបស់អនកេដមបរីកសរបតិបតតិករ ប៉ុែនតវពកព់ន័ធនឹងសកមមភពមនិសូវ

សំខន។់ ករចំណយទងំេនះអចរបប់ញចូ លទងំចំណយេលឧបករណ៍ សមភ រៈករយិ

ល័យ។ ល។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

 £ 

រកវធិីកត ់ឬបនថយចំណយឱយបនឆបប់ំផុត។ 
 

 
 

រយៈេពលខល ី  £ 

3. លុបបំបតអ់វីែដលមនិបែនថមតៃមល  

េបចបំច ់អនកកគ៏ួររកវធិីលុបបំបតស់កមមភពែដលមនិបេងកតរបកច់ំេណញពីមុនមក។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  
ពិនិតយេមលមុខផលិតផល និងសកមមភពរបស់អនកេនកនុងេរងចរកេដមបរីកេមលរបក់

ចំេណញរបស់វ។  
 

រយៈេពលខល ី  £ 

                    ចបេ់ផតមអនុវតតវធិនករ៖ បញជ ីរតួតពិនិតយេរងចរក    
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សូមរកេឡកេមលមុខផលិតផលរបស់អនក (អវ េខ  អវកក ់អវយឺត។ ល។ ) និង

គណនរបកច់ំេណញរបស់វកនុងមយួមុខៗ សរមបក់របញជ ទិញនីមយួៗ។  

លុបបំបតម់ុខផលិតផល និងសកមមភពែដលមនិផតល់របកច់ំេណញលអដូចមុខផលិតផល

េផសងេទៀត កនុងរយៈេពលរបមំយួែខចុងេរកយ េហយកុំសទ កេ់សទរកនុងករេធវដូេចនះ េរពះវ

នឹងកនែ់តពិបកកនុងករសត រសថ នករេចញពីវបិតតិេនះ របសិនេបអនកបនតអូសបនល យកនែ់ត

យូរេនះ។  

 

 
 

រយៈេពលមធយម  £ 

4. កតប់នថយចំណយេលវតថុធតុេដម 

របសិនេបេរងចរករបស់អនកទិញរកណតខ់លួនឯង វទំនងជចំណយមយួភគធំៃនករចំណយរបចែំខសរបុរបស់អនក។ ដូេចនះ 

ករកតប់នថយចំណយេលវតថុធតុេដមគួរែតជអទិភពសរមបអ់នក េនេពលអនកបនត ឬដំេណ រករេឡងវញិនូវរបតិបតតិករេរងចរក។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  

កុំខល ចសំុករបញចុ ះតៃមល។ រតូវចរចយកករទិញ/លកល់អបំផុតែដលអចេធវបន។  
 

រយៈេពលខល ី  £ 

សួរអនកផគតផ់គងជ់េរចន (ឧទហរណ៍ សួររហូតដល់របរំកុមហុ៊ន) េដមបឱីយពួកេគ

េផញសរមងត់ៃមលមកអនក េនេពលរករបភពផគតផ់គងវ់តថុធតុេដម។   
 

រយៈេពលខល ី  £ 

សូមេមលបេចចកេទសកតប់នថយសំណល់វតថុធតុេដមប កនុងផលិតកមមរបស់អនក 

(ឧទហរណ៍ េមលរបតិបតតិករបនទបក់តរ់បស់អនក - 

ករលតរកណតជ់របពន័ធបេងកនរបសិទធភពទំហំគំនូសេលរកណត ់% 

បេងកនករេរបរបស់រកណត ់% ។ ល។ ) ។ 

 
 

រយៈេពលខល ី
 £ 

ពិចរណថេតអនកអចេរបរកណតជ់ំនួស (េថកជង) 

េដយមនិបះ៉ពល់ដល់គុណភពផលិតផលឬេទ។  

 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 

កសងទំនកទ់ំនងយូរអែងវងជមយួអនកផគតផ់គងវ់តថុធតុេដម និងេរគឿងលមអរបស់អនក ែដល

ទំនកទ់ំនងេនះរតូវកសងេឡងេដយករេយគយល់គន ។ ទំនកទ់ំនងលអនឹងបេងកតឱយមន

សថ នភពឈនះឈនះសរមបអ់នក និងអនកផគតផ់គង ់ែដលកនុងេនះអនកនឹងអចទទួលបនករ

ផគតផ់គងវ់តថុធតុេដមកនុងតៃមលទប េហយអនកផគតផ់គងន់ឹងមនអតិថិជនយូរអែងវង។ 

 

 

 
រយៈេពលែវង 

 £ 

5. ពិចរណ និងបេងកតថមីេឡងវញិនូវសរេពភណ័ឌ របស់អនក  

េនកនុងេពលៃនវបិតតិកូវដី-១៩ េនះ េរងចរកកតេ់ដរជេរចនបនទទួលរងផលបះពល់េដយសរករបញជ ទិញរតូវបនលុបេចល ឬផអ ក។ កតត េនះបននំ

ឱយវតថុធតុេដមជេរចនមនិអចរតូវបនេរបរបស់។ េដយសរករទិញវតថុធតុេដមរតូវករចំណយេរចន វករចំណយេផសងៗេទៀត ឧទហរណ៍ សរមប់

បុគគលិក ករធនរ៉បរ់ង ករកតរ់តសតុក ៃថលអគគិសនី និងករែថទនំននឹងនឱំយចំណយេកនេឡងនេពលខងមុខ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  

រកសករផទុករបស់អនកឱយមនរេបៀបេរៀបរយ។ វនឹងេធវឱយរបតិបតតិកររបស់អនកកនែ់តមន

របសិទធភព េហយនឹងជួយ កតប់នថយករចំណយែដលមនិចបំច ់េដយបេញជ ៀសនូវករ

ខូចខតសមភ រៈមនតៃមល។ 
 

 

 
រយៈេពលខល ី  £ 

របសិនេបអនកមនវតថុធតុេដមែដលេនសល់េដយសរករបញជ ទិញរតូវបនលុបេចល សូម

ពិភកសជមយួអនកទិញរបស់អនកអំពីរេបៀបែដលអនកអចេរបវតថុធតុេដមទងំេនះ េហយកុំទុក

ឱយវខជះខជ យេចល។ ករចរចរកិចចសនយអចមនភពខុសែបលកគន េនកនុងបញហ េនះ ប៉ុែនតអនកគួរ
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 
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ែតជំរញុឱយអនកទិញរបស់អនកអនុញញ តឱយអនកទទួលបនអតថរបេយជនជ៍អតិបរម (ដឹកជញជូ ន

េលសករអនុញញ ត ៣% ឬ ៥%) េដមបឱយអនកអចរកសជីវតិអជីវកមមកនុងរគពិបកេនះ។  

របសិនេបអនកមនិអចេរបវតថុធតុេដមែដលេនសល់េឡងវញិេទ សូមពិចរណែកៃចនវ។ 

បចចុបបននមនឱកសកនុងករែកៃចនវតថុធតុេដមេឡងវញិតមរយៈេវទិកេផសងៗ។ 

សូមជែជកជមយួសមគមកតេ់ដររបស់អនកអំពីឱកសែដលមនរសបេ់នកនុងរបេទសរប

ស់អនក (ផលិតរបស់របរសរមបទ់ីផសរកនុងរសុក ប៉ុែនតរតូវពិនិតយេលទិដឋភពចបបជ់មុន) ។ 

 

 

 
រយៈេពលមធយម  £ 

របសិនេបអនកមនិអចេរប ឬែកៃចនរកណតរ់បស់អនកេឡងវញិេទ សូមពយយមេចលវរបកប

េដយភតរៈបរសិថ ន េរពះវនឹងរតូវករទីតងំសតុកេនកនុងឃល ងំរបស់អនក និងេធវឱយអនកខត

បងថ់វកិេរចននេពលខងមុខ។ 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 

ចបេ់ផតមអនុវតតគំរែូដលនឹងជួយ អនកឱយរកសករមតិសតុកលអបំផុត ដូចជសតុកតមេសចកតរីតូវ

ករ (Just-In-Time) និង / ឬ បរមិណបញជ ទិញេសដឋកិចច (EOQ)។  

 

 
រយៈេពលែវង 

 £ 

6. ែសវងរកវធីិេដមបកីតចំ់ណយរបតិបតតិកររបចៃំថង 

មនិថរបតិបតតិកររបស់អនករតូវបនរងំសទះ ឬរតូវបនផអ កេទ អនកនឹងេនែតរតូវរ៉បរ់ងចំណយេថររបស់អនក។ 

ពយយមចរចេលករចំណយេថររបស់អនកេឡងវញិ។ រកេមលទងំដំេណះរសយរយៈេពលខលី ដូចជករបញចុ ះៃថលឈនួលជបេណត ះអសនន 

កដូ៏ចជដំេណះរសយរយៈេពលែវងនន។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  

កតប់នថយករចំណយទឹកេភលងរបស់អនក េដយករេរបរបស់អគគិសន ីទឹក និងហគ សតិច

ជងមុន (ឧទហរណ៍៖ េរបម៉សីុនែដលដំេណ រករេដយម៉ូទរ័ផទ ល់ េរបរបូ៊េីណេបកទឹកជន់

េដយេជងតមភពសមរសប បិទេភលងកនុងបនទបែ់ដលមនិេរប តំេឡងសនលឹកដំបូលថល

សរមបប់ំភលេឺដយធមមជតិ។ ល។ ) ។ 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

ទកទ់ងមច ស់ដី/អគររបស់អនកេដមបេីសនសំុចរច ឬបងកកករជួលជបេណត ះអសនន។ 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

ទូរស័ពទេទអនករកុមហុ៊នធនរ៉បរ់ងរបស់អនកេដមបពីិនិតយេមលថេតពួកេគមនករផតល់ជូន

របេសរជងមុនសរមបអ់នកែដរឬេទ។   

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

ជែជកជមយួសមគមកតេ់ដររបស់អនកសរមបក់រែណនទំកទ់ងនឹងពនធរបស់រដឋ ភបិល 

និងកមមវធិី / ឧបតថមភធនរដឋ ភបិលេផសងេទៀត ែដលរតូវបនែណនកំនុងកំឡុងេពលៃន វបិតតិ 

េនះ។ 
 

 

 
រយៈេពលខលីដល់ 

រយៈេពលមធយម 

  
 £ 

ជែជកជមយួធនគររបស់អនកេដមបពីិនិតយេមលថេតពួកេគអចផតល់អរតទបសរមប់

េសវកមមហិរញញ វតថុរបស់ពួកេគ ដូចជលិខិតឥណទន ឬរបកក់មចបីនែដរឬេទ។   

 
 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 

7. កតប់នថយផលបះ៉ពល់េលកមមករ 

កររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ អចបងខំឱយអនករតូវកតប់នថយកមល ងំពលកមមរបស់អនក។ របសិនេបដូេចនះ រតូវរបកដថអនកេធវវរបកបេដយទំនួលខុសរតូវសងគម។ 

ករបញឈបក់រងរបុគគលិកនឹងមនផលបះ៉ពល់យ៉ងធងនធ់ងរដល់កមមករ/និេយជិតរបស់អនក េហយអនកគួរែតពិចរណពីវធិីែដលអនកអចកតប់នថយផលបះ៉ពល់េនះ 

ឱយបនេរចនបនតមែដលអចេធវេទបន។ សរមបក់រែណនបំែនថមសតីពីវធិីេដះរសយរបកបេដយទំនួលខុសរតូវជមយួករបញឈបព់ីករងរ កនុងកំឡុងេពល

ៃនវតិតិកូវដី-១៩ សូមចុច រតងេ់នះ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 
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ែសវងរកដំបូនម នពីសមគមេរងចរកកតេ់ដររបស់អនកអំពីលទធភពែដលអនកមន 

មុនេពលចបេ់ផតមបញឈបប់ុគគលិក ឬកតប់នថយរបតិបតតិករ។  
 

រយៈេពលខល ី
 £ 

កនុងករណីណកេ៏ដយ អជីវកមមរតូវែតេគរពតមចបបន់ិងបទបបញញតតិជតិ កដូ៏ចជសតងដ់រ 

ពលកមមអនតរជតិែដរ។  
 

រយៈេពលខល ី  £ 

ពិេរគះេយបល់ជមយួកមមករមុនេពលចតវ់ធិនករណមយួទកទ់ងនឹង 

ករបញឈបព់ីករងរ។  

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

ផតល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធដល់តំណងកមមករ 

និងឱយពួកេគចូលរមួកនុងកិចចពិភកសទកទ់ងនឹងវធិនករណ៍នន 

េដមបបីេញជ ៀសករបញចបក់ិចចសនយករងរ កដូ៏ចជករកតប់នថយផលបះ៉ពល់នន។ 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

ធនថេរងចរករបស់អនកមនពត័ម៌នអំពីវធិនកររបស់រដឋ ភបិល ករគពំរសងគម 

និងករគរំទដល់កមមករនិេយជិត េហយផតល់ពត័ម៌នទងំេនះដល់កមមករ។  

 

 
រយៈេពលខល ី

 

 £ 

8. គរំទគន េទវញិេទមក 

ករសហករគន ជមយួេរងចរកេផសងេទៀត និងសមគមរបស់អនកអចជួយ អនកកនុងករកតប់នថយចំណយ និងបងហ ញជំហររមួរបស់

ឧសសហកមមេទដល់អនកទិញ/ម៉កយីេហ រដឋ ភបិល និងអនកពកព់ន័ធេផសងេទៀតកនុងឧសសហកមម។ 

 

កររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ នឹងបះ៉ពល់យ៉ងខល ងំដល់េរងចរករបស់អនក កដូ៏ចជេរងចរករបស់េផសងេទៀតែដរ។ េនះគឺជេពលេវល

ែដលរតូវមនសមគគីភព និងេដមបឱីយវស័ិយកតែ់ដរេជៀសផុតពីវបិតតិេនះ េដយេធវកររមួគន ជមយួេរងចរកដៃទេទៀត។  

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  ធីក 

  
ទកទ់ងជមយួេរងចរកេផសងេទៀតេដមបែីសវងយល់ពីសថ នភពរបស់ពួកេគ 

និងែសវងយល់ពីរេបៀបែដលអនកអចសហករគន  
 

 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

ទិញវតថុធតុេដមរមួគន េដមបអីចទិញបនកនុងតៃមលទប។  

 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

ទិញសមភ រៈ និងធតុចូលពីគន េទវញិេទមក េបអចេធវបន 

េដមបកីតប់នថយផលបះ៉ពល់ពីករបញជ ទិញែដលរតូវបនលុបេចល 

ែដលេធវឱយេរងចរកសល់រកណត។់ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

ែសវងរកឱកសេធវករេផត ះបតូរជមយួគន េដមបទីទួលបនឧបករណ៍ែដលរតូវករ។  

 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 

ចូលរមួជមយួគន កនុងករងរសមគមេរងចរកកតេ់ដររបស់អនកេដមបពីរងឹងភពរបកួតរបែជង 

និងភពធនៃ់នវស័ិយកតេ់ដររបស់របេទសអនក។ 
 

 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 
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េគលករណ៍ែណនទំងំេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងេដយនយកដឋ នសហរគសរបស់អងគករ 

ILO សរមប ់គេរមងករងរសមរមយេនកនុងែខសសងវ កផ់គតផ់គងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ 

ែដលផតល់មូលនិធិេដយរដឋ ភបិលសុ៊យែអត។ 

សរមបឯ់កសរ ឬធនធនេផសងៗេទៀតេដមបជួីយ អនកេដះរសយសថ នភពកនុងអំឡុង

េពលៃនកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ សូមចូលេទកន៖់  

u ilo.org/covid19 

 

 

រកុមករងរគរំទបេចចកេទសគេរមងករងរសមរមយ 

សរមបតំ់បនអ់សីុបូព៑ និងអសីុអេគនយ ៍និងប៉សីុហវិក 

អគរអងគករសហរបជជតិ ជនទី់ ១០ ផលូវ Rajdamnern Nok 

ទីរកុងបងកក ១០២០០ របេទសៃថ 

ទូរស័ពទេលខ៖ ៦៦២ ២៨៨ ១២៣៤ ទូរសរ៖ ៦៦២ ២៨៨ ៣០៥៨ 

អីុែមល៉៖ BANGKOK@ilo.org 


