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ករចប់េផ ត ម 

រមួបញចូ ល៖ 

 បញជ ីសកមមភព 

េគលករណ៍ែណនេំនះេផត តេល៖  

u េហតុអវីបនជេយងគួរកំណតរ់បភពចំណូលេផសងេទៀតកនុងអំឡុងេពលវបិតតិៃនជំងឺ 

រតតបតេនះ 

u វធីិកំណតរ់បភពរបកចំ់ណូលែដលសមរសបសរមបេ់រងចរករបស់អនក   

u អនុសសនស៍តីពីវធីិែសវងរករបភពចំណូលេផសងេទៀតកនុងអំឡុងេពលៃនជំងឺ 

កូវដី-១៩ កដូ៏ចជេនេពលេរកយេទៀត 

                           

 

 

 

1. េហតុអវីបនជរបភពចំណូលថមីៗមនសរៈសំខនក់នុងអំឡុងេពល និងេរកយ

កររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩  
បចចុបបនន េរងចរកកតេ់ដរកំពុងរងករខតបងរ់បកចំ់ណូល េដយសរអតិថិជនជេរចនបនលុប

េចល ឬបញឈបក់របញជ ទិញ កតប់នថយបរមិណបញជ ទិញ និង/ឬពនយរយៈេពលៃនករករបង ់

 

េគលករណ៍ែណនេំនះជួយ អនករគបរ់គងេរងចរកកនុងករកំណតរ់បភពចំណូលថមីៗ 

េដមបធីនថេរងចរកអចឆលងកតវ់បិតតិៃនកររកីរតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ 

និងបេងកតភពធនរ់បស់ខលួន។     

ករែសវងរករបភពចំណូលេផសងេទៀត 

េគលករណ៍ែណនអំំពីកូវដី-១៩ និងបញជ ីសកមមភព 

 
សរមបេ់រងចរកកតេ់ដរ និងអនករគបរ់គង 
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របក។់ សរមបេ់រងចរកែដលបនបញចបក់របញជ ទិញ ឬកំពុងដំេណ រករងរ (WIP) ែដលតរមូវឱយ

ពួកេគទូទតវ់កិយ័បរ័តសរមបវ់តថុធតុេដមែដលបនបញជ ទិញ ដូចជរកណត ់េរគឿងតុបែតង ឬករ

េវចខចប ់សថ នភពេនះេធវឱយពួកេគជួបករលំបកែផនកហិរញញ វតថុ។    

 

 

 

 ខណៈែដលកលពីមុន េរងចរករបស់អនកអចពឹងែផអកខល ងំេលករផលិតសេមលៀកបំពកស់រមប់

អនកបញជ ទិញែតមយួ ឬអនកបញជ ទិញមយួចំនួនតូច វបិតតិដូចជកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ 

អចបងខំអនកឱយែសវងរកមេធយបយរករបកចំ់ណូលថមីៗបែនថមេទៀត។ ករែសវងរករបភពចំណូល

េផសងេទៀត ឬ ករេធវពិពិធកមម របភពចំណូលរបស់អនកអចជួយ េរងចរករបស់អនកឱយ៖ 

 
u េដះរសយបញហ លំហូរសចរ់បកប់ចចុបបនន  

u កនែ់តមនភពធននឹ់ងវបិតតិនេពលអនគត 

u ភជ បទំ់នកទំ់នងជមយួអនកទិញ និងទីផសរថមីៗ 

u សូមចំណយេពលេដមបែីសវងរកឱកសថមីៗសរមបអ់ជីវកមមរបស់អនក។  

 

  

 

2. ករែសវងរករបភពចំណូលេផសងេទៀត   

េនកនុងេគលករណ៍ែណនេំនះ អនកនឹងសិកសពីរបភពចំណូល ៣ របេភទែដលអចមនសរមប់

េរងចរករបស់អនក។ របភពទងំេនះរមួមន៖  

 

u ករផតល់ជំនួយបេណត ះអសនន ឬករគរំទែផនកហិរញញ វតថុ៖ រដឋ ភបិល សថ បន័ហិរញញ វតថុអនតរ

 ករេធវពិពិធកមម

របភពចំណូលៃន

េរងចរករបស់អនក

អចេធវឱយេរង

ចរករបស់អនកកន់

ែតមនភពធន់

នឹងវបិតតិនេពល

អនគត។  
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ជតិ រដឋ ភបិលរបេទសមច ស់ជំនួយ អងគករមនិែមនរដឋ ភបិល និងអនកពកព់ន័ធដៃទេទៀត

កនុងឧសសហកមមកំពុងផតល់មូលនិធិេដមបបីនធូរបនថយសមព ធហិរញញ វតថុដល់េរងចរកកតេ់ដរកនុ

ងអំឡុង េពលៃនជំងឺកូវដី-១៩។ អរស័យថេតេរងចរករបស់អនកមនមូលដឋ នេនរបេទស

ណ កញចបថ់វកិសរមបអ់នកអចមនលកខណៈេផសងៗគន ។ េគហទំពរ័រដឋ ភបិល សមគម

េរងចរកកតេ់ដររបស់អនក និងធនគរគឺជរបភពពត័ម៌នដល៏អ។ រតូវរបកដថអនកបន

េរតៀមខលួនជេរសចេដមបដីកព់កយេសនសំុកញចបជំ់នួយហិរញញ វតថុ េដយរកសកំណតរ់តគណនី 

និងឯកសរេផសងេទៀតេដមបបំីេពញតមតរមូវកររបស់សថ បន័ែដលផតល់ករគរំទែផនកហិរញញ វ

តថុទងំេនះ។ 

u ទីផសរផលិតផលរយៈេពលខលី៖ ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខលួន (PPE) េនែតមនតរមូវករខពស់

ពីអនកទិញជេរចនេនជំុវញិពិភពេលក។ េទះបីេនះជតរមូវករបេណត ះអសននកេ៏ដយ អនក

អចពិចរណផលិតរម៉ស់ករពរមុខ ឬសំេលៀកបំពកបុ់គគលិកសុខភបិល និងឧបករណ៍

ករពរផទ ល់ខលួនេផសងេទៀត េដមបបីនតដំេណ រករផលិតកមមរបស់អនក។ េដមបែីសវងយល់ពត័៌

មនបែនថមអំពីអនកបញជ ទិញ អនកអចជែជកជមយួសមគមេរចរកកតេ់ដររបស់អនក។ 

កម៏នសថ បន័េផសងេទៀតែដលបនពយយមសរមបសរមួលេលករផលិត (សូមអនពត័ម៌ន

បែនថមេនកនុងបញជ ីេរងចរក) ។  

u ករេធវពិពិធកមមរយៈេពលែវង៖ 

ករពឹងែផអកេលរបភពចំណូលែតមយួនឹងេធវឱយេរងចរករបស់អនករបឈមនឹងហនិភយ័

ជេរចន។ 

េរងចរកគួរែតេរបយុទធសរសតែដលធននូវករផគតផ់គងរ់បកចំ់ណូលកនែ់តមនេសថរភព 

េដយមនរបភពចំណូលេផសងៗគន ។ មនយុទធសរសតបីរបេភទ៖  

u ករេធវពិពិធកមមអនកបញជ ទិញ៖ 

អនកអចពិចរណលកេ់ទកនអ់នកបញជ ទិញកនែ់តេរចន និង/ឬអនកបញជ ទិញថមីៗ

នេពលខងមុខ។ វអចមនទងំវជិជមន និងអវជិជមនសរមបេ់រងចរករបស់

អនក។ វេធវឱយេរងចរករបស់អនកពឹងែផអកតិចតួចជងមុនេលអនកទិញបចចុបបននរបស់

អនក។ ប៉ុែនត អនកកអ៏ចទទួលបនអតថរបេយជនក៍នែ់តពិេសសជងមុនពីករេធវ

ករជមយួអតិថិជនបចចុបបននរបស់អនក េដមបទីទួលបនពីករសហករកនែ់តជិត

សនិទធ និងករគរំទសកត នុពល។ េទះយ៉ងណកេ៏ដយ វមនិលអេទកនុងករេធវករ

ជមយួអនកទិញែតមយួេនះ េរពះអនកមនហនិភយ័ៃនករបតប់ងអ់ជីវកមម 

របសិនេបមនវបិតតិរសេដៀងគន េនះេកតេឡងនេពលអនគត។   

u ករេធវពិពិធកមមផលិតផល៖ េតេរងចរករបស់អនកបនេរតៀមខលួនេហយឬេន កនុង

ករផលិតទំនិញែដលផតល់តៃមលបែនថមេដមបធីនបននូវរបកចំ់េណញខពស់? សូម
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ពិចរណថេតមនផលិតផលរសេដៀងនឹងផលិតផលែដលអនកកំពុងផលិត 

េហយែដលអនកអចចបេ់ផតមផលិត េដមបបីេងកនទំហំរបតិបតតិករេរងចរករបស់អនក 

និងផគតផ់គងដ់ល់ទីផសរេផសងេទៀតែដរឬេទ។ ឧទហរណ៍៖ របសិនេបបចចុបបននអនក

ផលិតសំេលៀកបំពកត់បញ េពលេនះសូមពិចរណថេតអនកអចចបេ់ផតម

សំេលៀកបំពកប៉់កែ់ថមេទៀតបនែដរឬេទ។  

u ករេធវពិពិធកមមសកមមភពរករបកចំ់ណូល៖ 

េរងចរករបស់អនកអចរកលុយបនេដយករេធវសកមមភពែដលមនិទកទ់ងផទ ល់

េទនឹងករផលិតសេមលៀកបំពកស់រមបក់របញជ ទិញផទ ល់របស់អនក។ 

ឧទហរណ៍៖ អនកអចចបេ់ផតមេដយវនិិេយគេលែផនកប៉ក ់ែផនកេបះពុមព ឬែផនក

េបកគក ់អចេធវទងំេនកនុងបរេិវណរបស់អនកេដយេរបទីកែនលងរបស់អនកឱយកន់

ែតមនរបសិទធិភព ឬេដយជួលកែនលងែដលអចេធវវបន។ មយ៉ងេទៀត អនកក៏

អចជួលែផនកខលះៃនេរគឿងបរកិខ រ ឬេរគឿងម៉សីុនរបស់អនក េដមបទីទួលបនរបក់

ចំណូលពីករជួលេរៀងរល់ែខ។ 

 

 

 

 

៣- ករេរតៀមខលួនសរមបេ់ធវសកមមភព  

េរកយពីអនកបនពិចរណេលរបភពចំណូលែដលអចរកបនសរមបេ់រងចរករបស់អនកេហយ 

ែផនកបនទ បនឹ់ងផតល់នូវជំហនជកល់កម់យួចំនួនសតីពីវធីិែសវងរករបភពចំណូលទងំេនះ និង

កំណតរ់បភពែដលសមរសបបំផុតសរមបេ់រងចរករបស់អនកកនុងរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង។ 
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០១ កំណត់កញច ប់ជំនួយសេរងគ ះបនទ ន់ែដលអចរកបន 

 េដមបេីដះរសយសមព ធហិរញញ វតថុកនុងរយៈេពលខលី។ 

០២ 
ែសវងរកទីផសរផលិតផលរយៈេពលខលីែដលអចរកបន 

 សូមពិចរណផលិតឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខលួន 

ែដលបចចុបបននកំពុងមនតរមូវករខពស់។  

០៣ 
េរតៀមផលិតសរមបក់របញជ ទិញកនុងបរមិណតិចៗ - 

ឱយបនឆបរ់ហ័ស!  
អនកលករ់យនឹងរតូវករផលិតផលថមីភល មៗេនេពលមនករេបកទីផសរេឡងវញិ។ 

០៤ សហករជមយួអនកដៃទ 

 ចូលរមួកនុងករពិភកសននជមយួអនកពកព់ន័ធកនុងឧសសហកមម។   

០៥ លកអ់វីែដលអនកមនរសប ់  

 សំរមរបស់មនុសសមន កអ់ចជរទពយរបស់មនុសសមន កេ់ទៀត។    

០៦ ែសវងរកអនកទិញថមីៗ 
ែសវងរកបណត ញេផសងៗេដមបកំីណតអ់តតសញញ ណអនកទិញថមីៗ។ 

ករកសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល 

និងេរកយកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ 
 

 

 



 

 

1. កំណតក់ញចបជំ់នួយសេរងគ ះបនទ នែ់ដលអចរកបន 

បចចុបបនន រដឋ ភបិលជេរចនគរំទដល់អជីវកមមែដលកំពុងជួបបញហ ហិរញញ វតថុេដយសរជំងឺ កូវដី-១៩។ ករគរំទអចកនុងទរមងជ់របកក់មចអីជីវកមមអនុេរគះ 

ឥណទន។ ល។ េទះជវមនិែមនជដំេណះរសយរយៈេពលែវងកេ៏ដយ កញចបជ់ំនួយទងំេនះអចជួយ អនកេដះរសយសថ នករណ៍ហិរញញ វតថុែដលេរងចរក 

របស់អនកកំពុងជួបរបទះ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

សូមជែជកជមយួសមគមេរងចរកកតេ់ដររបស់អនកអំពីកញចបជ់ំនួយហិរញញ វតថុ 

ែដលមនសរមបេ់រងចរកកតេ់ដរ។ 

 

 
 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

ែសវងរកពត័ម៌នតមអុីនធឺណិត។ ពត័ម៌នអចមនេនេលេគហទំពរ័  

រដឋ ភបិល េនតមកែសតកនុងរសុក ឬេវទិកននកនុងឧសសហកមមេនះ។ 

 

 
 

 
រយៈេពលខលី 

 £ 

សូមេរតៀមខលួនេដមបដីកព់កយេសនសំុករគរំទ។ េរៀបចំឯកសររបស់អនក 

តមលំដបលំ់េដយ រមួទងំករកំណតរ់តគណនីរបស់អនក។  

 

 
 

 
រយៈេពលខលី 

 £ 

2. ែសវងរកទីផសរផលិតផលរយៈេពលខលីែដលអចមន 

កនុងេពលបចចុបបននេនះ អចមនឱកសតិចតួចកនុងករផលិតសេមលៀកបំពកធ់មមតសរមបេ់រងចរករបស់អនក។ េដយសរជំងឺរតតបតេនះ 

ផលិតផលសំេលៀកបំពកស់រមបក់រពរខលួន ដូចជម៉ស់ ឬរបូរគូេពទយបចចុបបននមនតរមូវករខពស់។ ករផល ស់បតូរផលិតកមមេទករផលិត

ឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខលួនអចផតល់ឱយអនកនូវឱកសេដមបទីទួលបនរបកច់ំណូលកនុងអំឡុងេពលៃនជំងឺរតតបតេនះ។ 

       សកមមភព ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

សូមែសវងរកអនកទិញឧបករណ៍ករពរផទ ល់ខលួនេនេលតមអុីនធឺណិត 

ដូចជសហពន័ធសេមលៀកបំពក ់និងវយនភណឌ អុឺរ ៉បុ (EURATEX) 

ែដលបចចុបបននកំពុងពយយមសរមបសរមួលករលកឧ់បករណ៍ករពរផទ ល់ខលួន។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

សហករជមយួសមគមេរងចរកកតេ់ដររបស់អនកេដមបែីសវងរកឱកសផលិតឧបករណ៍ក

រពរផទ ល់ខលួន សរមបទ់ីផសរកនុងរសុក ឬសរមបទ់ីផសរនេំចញ។  

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

សហករជមយួេរងចរកេផសងេទៀតេដមបអីចទទួលបនករបញជ ទិញធំៗជងមុន 

ឬផលិតសរមបេ់រងចរកធំៗែដលមនអជញ បណ័ណ នេំចញ។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

 £ 

3. េរតៀមផលិតសរមបក់របញជ ទិញកនុងបរមិណតិចៗ - ឱយបនឆបរ់ហ័ស! 

កររតតបតជសកលៃនជំងឺកូវដី-១៩បនបងកឱយខូចដល់រដូវកលទិញសរមបអ់នកទិញេនឆន េំនះ។ កនុងអំឡុងេពលៃនកររកីរលដល េហយេនេពលែដលវចប ់

ហងលកទ់ំនិញទងំេនះនឹងរតូវករទំនិញថមីយ៉ងឆបរ់ហ័ស េរពះពួកេគមនែតទំនិញពីរដូវកលមុនប៉ុេណណ ះ។ 

សកមមភព ភពងយរសួលៃន េពលេវល   ធីក  

                    ចបេ់ផតមអនុវតតវធិនករ៖ បញជ ីរតួតពិនិតយេរងចរក    
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 ករអនុវតត 
  

ជែជកជមយួអនកទិញរបស់អនកអំពីករផលិតេដមបផីគតផ់គងដ់ល់ករបញជ ទិញតូចៗ។ 

សហកគន ែសវងយល់ពីរយៈេពល ទំហំៃនករបញជ ទិញ និងរយៈេពលផលិតចបំច។់ 

វនឹងជួយ អនកកនុងករេរៀបចំេរងចរករបស់អនក របសិនេបអនកទទួលបនករបញជ ទិញ។  

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

ពយយមេរបរកណតក់នុងសតុកឱយបនេរចនតមែដលអចេធវេទបន។ 

រតូវរបកដថអនកមនសននិធិៃនវយនភណ័ឌ  និងសមភ រៈេផសងេទៀតទងំអស់ 

េដមបឱីយអនកមនពត័ម៌នរគបរ់គនេ់នេពលអនកទទួលបនករបញជ ទិញថមីៗ។   

 

 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

  
 £ 

រកសទំនកទ់ំនងជមយួអនកផគតផ់គងរ់បស់អនកេដមបឱីយអនកមនពត័ម៌នអំពីសននិធីែដលអ

ចរកបន។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

 £ 

រតូវរបកដថអនកេរៀបចំខលួនជមុនេដមបអីចផតល់លកខខណឌ ករងររគបរ់គនស់រមបក់មម

កររបស់អនក។ វមនិគួរបងកឱយមនករងរេលសេម៉ង 

ឬកងវះករពិចរណេលវធិនករសុខភព និងសុវតថិភពហួសេហតុេឡយ។  

 

 
 

 
រយៈេពលមធយម  £ 

4. សហករជមយួអនកដៃទ 

ពយយមចូលរមួកនុងកិចចពិភកសននជមយួរកុមហុ៊នផលិត ហងលកទ់ំនិញ សមគមនិេយជក និងសហជីពេផសងៗេទៀត។ វអចជួយ ដកស់មព ធេល
អនកទិញឱយបងរ់បកស់រមបក់របញជ ទិញែដលបនផលិតេហយ ឬកំពុងផលិត។ េនះកជ៏េពលេវលដក៏រមមយួសរមបឧ់សសហកមមឆលុះបញច ំងពីសថ នភព

បចចុបបនន និងេធវករែកលមអវឱយកនែ់តរបេសរេឡង។ 

សកមមភព ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  
ចូលរមួជមយួសមគមេរងចរកកតេ់ដរ។ សមគមតំណងឱយវស័ិយេនះ 

េហយអចេធវករចរចជំនួសអនក និងេរងចរកេផសងេទៀត។ េធវឱយេគដឹងឮសេមលង 

របស់អនក និងេធវឱយសមគមកនែ់តរងឹមេំដយចូលរមួជមយួពួកេគ។   

 

 

 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

ទកទ់ងេទរកអនកទិញរបស់អនក។ ពនយល់ពីសថ នភពរបស់អនក 

េហយសួរថេតមនវធិីសហករគន េដមបអីចេដះរសយវបិតតិេនះជមយួគន បនេទ? 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

  
 £ 

ជែជកជមយួេរងចរកេផសងេទៀត។ របសិនេបពួកេគទទួលបនករបញជ ទិញធំៗ 

របែហលជពួកេគរតូវផតល់ករងរបនតសរមបែ់ផនកខលះៃនករបញជ ទិញេនះ 

របសិនេបតរមូវកររយៈេពលផលិតខលី (ែដលវទំនងជដូេចន ះ) ។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខលី 

 £ 

5. លកអ់វីែដលអនកមនរសប ់

អនកអចមនរបស់របរេផសងៗេនកនុងេរងចរករបស់អនក ែដលអនកអចលកេ់ដមបទីទួលបនសចរ់បកប់ែនថមកនុងរយៈេពលខលី។ សូមចងចថំសំរមរបស់មនុសស

មន កអ់ចជរទពយសមបតតិរបស់មនុសសមន កេ់ទៀត។ 

 

សកមមភព ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 
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ពិនិតយករសតុករបស់អនក។ កនុងេពលេនះ 

េរងចរកេផសងេទៀតរបែហលជចងទ់ិញវយនភណ័ឌ ខលះរបស់អនក កនុង

ករណីែដលអនកផគតផ់គងរ់បស់ពួកេគមនិអចផគតផ់គងទ់នេ់ពលេវល 

ឬខវះបរមិណរកណតែ់ដលរតូវករ។ 

 

 
 

រយៈេពលខលី 
  
 £ 

លកម៉់សីុនខលះរបស់អនក។ េនកនុងេរងចរក 

ជញឹកញបម់នម៉សីុនែដលេគែលងេរប។ សូមពិនិតយេមលថេត
មនទីផសរជជុះសរមបល់កម៉់សីុនែដលអនកមនិេរបឬេទ។ 

េរងចរកេផសងេទៀតអចចបអ់រមមណ៍នឹងេរគឿងបនល ស់ 

ឬផល ស់បតូរម៉សីុនខូចរបស់ពួកេគ។ 

 
 

រយៈេពលខលី 
  
 £ 

េតអនកមនទីកែនលងទំេនរេទ? សូមពិចរណជួលវកនុងរយៈេពលខលី ឬែវង 

េដមបទីទួលបនរបកច់ំណូលបែនថមជេរៀងរល់ែខ។    
 

រយៈេពលខលី 
 £ 

6. ែសវងរកអនកទិញថមីៗ 

របសិនេបអតិថិជនែដលអនកមនរសបម់និចងទ់ិញពីអនកេនេពលេនះ អនកគួរែតពិចរណរកអតិថិជនេផសងេទៀតែដលចងឱ់យអនកផលិតសេមលៀកបំពកស់រមប់

ពួកេគ។ មនបណត ញេផសងៗែដលអចជួយ អនកកនុងករេធវែបបេនះ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  
េរៀបចំអជីវកមមរបស់អនកេនេលអុីនធឺណិត។ ពយយមែសវងរកអតិថិជនតមអុីនធឺណិត

េនតមេវទិកែសវងរកអនកផគតផ់គងេ់ផសងៗ។ គនលឹះមនរបេយជន៖៍ សូមេមលករែណនំ

សតីពី "ករបេងកតវតតមនវតតមនអជីវកមមេនេលអុីនធឺណិត” េដមបជីួយ អនកឱយចបេ់ផតម។ 
 

 

 
រយៈេពលមធយម 

  
 £ 

ជែជកជមយួបណត ញរបស់អនក។ ខណៈែដលបចចុបបនន េរងចរកជេរចនកំពុងែសវងរក

ឱកស អនករបែហលជអចទទួលបនគនលឺះ និងគំនិតពីអនកដៃទអំពីវធិីែសវងរកអតិថិ
ជនថមីៗ។  

 

 

 
រយៈេពលមធយម 

  
 £ 

របសិនេបមនករលំបកកនុងករលកេ់ទឱយេរងចរក ឬអនកទិញែដលេផត តេលករនំ

េចញ េនេពលេនះសូមេផត តេលទីផសរកនុងរសុក ឬយ៉ងេហចណស់កនុងតំបន។់ វ

អចងយរសួលជង កនុងករែសវងរកអនកទិញែដលមនបំណងបញជ ទិញពីអនក េរពះ

ែខសចងវ កផ់គតផ់គងម់និសូវមនកររខំន។  

 

 

 
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 


