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 1. អារម្ភកថា

ស�ៀវសៅកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញោនកបមូលព្៌មានខ�លមានកបសយជន៍�កមាប់សោកអ្នកខ�ល

ជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្មានជីវភាពក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យរកសា�ុ្ភាពនិងមាន

ន័យ្លៃឹមសារសៅស�រុកជប៉ាុន។

អ្នកខ�លជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកសេ�ជំនាញនិងបស្ចេកវជិាជា ឬ្ំសណះសផ្សេ

ងៗ(ចាប់ពីេីសនះ ថា«បស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើម») សកកាមកិ្ចេ�នយាការងារក្នុងស�រុកជប៉ាុន។

ក្នុងអំឡុងសពលសនះ ្បាប់ស�រុកជប៉ាុនជាសក ើ្នខ�លទាក់េងនឹងអ្នក។

ក្នុងស�ៀវសៅសនះ ោនក្រូវកំណ្់អ្ីខ�លសយើងោនរពឹំងថាជាពិស��និង�ំខ្ន់និងអ្ីខ�លក្រូវខ្សា្គ ល់សៅ

សពលខ�លរ�់សៅស�រុកជប៉ាុន ជា្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងអ្នក។

សយើង�ង្ឃឹមថាអ្នកនឹងសកបើស�ៀវសៅសនះយ៉ាងសពញសលញ ស�ើម្ីជួយឲ្យអ្នកមានជីវភាពខ�លមានន័យ្លៃឹមសារ

សៅស�រុកជប៉ាុន។

 2. របបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�

«របបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�»មានសរលបំណងថាឲ្យកម្មករកបសេ�នាៗសរៀន បស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លទាក់េងនឹង

ឧ�សាហកម្មជាស�ើមននស�រុកជប៉ាុន សហើយសកបើបស្ចេកសេ�នំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនសៅសពលខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�្លៃួនវញិស�ើម្ីឲ្យកម្មករ

មាន�កម្មភាពខ�លជួយឲ្យមានអេិវឌ្ឍខ្ងឧ�សេហកម្មសៅកបសេ�្លៃួនខ�រ។

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរប�់អ្នកនឹងសធ្ើសឡើងសដ្យគសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លោនក្រូវសរៀប្ំសដ្យអ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសាេុកជាមុន។�ូមកបឹងសធ្ើសដ្យគិ្យ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់ថាគួរខ្សធ្ើអ្ីជាសរៀងរាល់ន្ងៃ ស�ើម្ីបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លជា

សរលសៅសដ្យសធ្ើតាមគសកមាងសនាះ។

ការ្ូលកបសេ�
�ំសណើ រការននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី១

ឆ្្ន ំេី១

ការ

�ិកសា

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១)

- សៅសកកាយ្ូលកបសេ�មានការអង្គុយ�ិកសា។

- �ូមបណ្តុ ះឲ្យមានយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់អំពីជីវភាពសៅស�រុកជប៉ាុននិងរបបការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។

- សកកាយមក ការ�ិកសានឹងចាប់សផ្្តើមសៅសកកាមអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

* សរលសៅ: ថា្ន ក់បឋមកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញជាប់ (កបឡងមុ្វញិ្ញា សារនិងវជិាជា ) 

ការហ្ឹក

ហា្់

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី២

ឆ្្ន ំេី២
ការហ្ឹក

ហា្់

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២)

- �ូម្ំរ ៉ាង់សៅឲ្យបស្ចេកសេ�នំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញេី១សនាះកាន់ខ្លអាកបស�ើរសឡើងសៅសេៀ្។

* សរលសៅ:  ថា្ន ក់េី៣កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញជាប់ (កបឡងវញិ្ញា សារ)ឆ្្ន ំេី៣

ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ�ិន មុននឹង្ូលេី៣ ក្រូវការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាង១ខ្។

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី៣

ឆ្្ន ំេី៤

ការហ្ឹក

ហា្់

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣)

- មានជំហានអនុវ្្តតាមបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញេី២។

- �ូមបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកវជិាជា កាន់ខ្លអាកបស�ើរសឡើងសេៀ្។

* សរលសៅ: ថា្ន ក់េី២កបឡងជាប់ (កបឡងវញិ្ញា សារ)
ឆ្្ន ំេី៥

ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ
(សកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ)

�ូមរំកេការពិនិ្្យខ�ល�កមាប់បញ្ជា ក់អ្ីខ�លសធ្ើរួ្ សហើយ!

សៅសកកាយពីក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ ោនក្រូវសផ្�ើបណ្ណ�ំណួរ�ល់អ្នក �ូស្្នះ �ូមសរៀបរាប់អំពីសាថែ ន

ភាព្ូលសធ្ើការនិងការសកបើបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • បស្ចេកវជិាជា 《 • ្ំសណះខ�លោនសរៀនសៅស�រុក

ជប៉ាុន ។
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 1. អារម្ភកថា

ស�ៀវសៅកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញោនកបមូលព្៌មានខ�លមានកបសយជន៍�កមាប់សោកអ្នកខ�ល

ជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្មានជីវភាពក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យរកសា�ុ្ភាពនិងមាន

ន័យ្លៃឹមសារសៅស�រុកជប៉ាុន។

អ្នកខ�លជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកសេ�ជំនាញនិងបស្ចេកវជិាជា ឬ្ំសណះសផ្សេ

ងៗ(ចាប់ពីេីសនះ ថា«បស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើម») សកកាមកិ្ចេ�នយាការងារក្នុងស�រុកជប៉ាុន។

ក្នុងអំឡុងសពលសនះ ្បាប់ស�រុកជប៉ាុនជាសក ើ្នខ�លទាក់េងនឹងអ្នក។

ក្នុងស�ៀវសៅសនះ ោនក្រូវកំណ្់អ្ីខ�លសយើងោនរពឹំងថាជាពិស��និង�ំខ្ន់និងអ្ីខ�លក្រូវខ្សា្គ ល់សៅ

សពលខ�លរ�់សៅស�រុកជប៉ាុន ជា្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងអ្នក។

សយើង�ង្ឃឹមថាអ្នកនឹងសកបើស�ៀវសៅសនះយ៉ាងសពញសលញ ស�ើម្ីជួយឲ្យអ្នកមានជីវភាពខ�លមានន័យ្លៃឹមសារ

សៅស�រុកជប៉ាុន។

 2. របបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�

«របបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�»មានសរលបំណងថាឲ្យកម្មករកបសេ�នាៗសរៀន បស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លទាក់េងនឹង

ឧ�សាហកម្មជាស�ើមននស�រុកជប៉ាុន សហើយសកបើបស្ចេកសេ�នំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនសៅសពលខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�្លៃួនវញិស�ើម្ីឲ្យកម្មករ

មាន�កម្មភាពខ�លជួយឲ្យមានអេិវឌ្ឍខ្ងឧ�សេហកម្មសៅកបសេ�្លៃួនខ�រ។

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរប�់អ្នកនឹងសធ្ើសឡើងសដ្យគសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លោនក្រូវសរៀប្ំសដ្យអ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសាេុកជាមុន។�ូមកបឹងសធ្ើសដ្យគិ្យ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់ថាគួរខ្សធ្ើអ្ីជាសរៀងរាល់ន្ងៃ ស�ើម្ីបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លជា

សរលសៅសដ្យសធ្ើតាមគសកមាងសនាះ។

ការ្ូលកបសេ�
�ំសណើ រការននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី១

ឆ្្ន ំេី១

ការ

�ិកសា

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១)

- សៅសកកាយ្ូលកបសេ�មានការអង្គុយ�ិកសា។

- �ូមបណ្តុ ះឲ្យមានយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់អំពីជីវភាពសៅស�រុកជប៉ាុននិងរបបការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។

- សកកាយមក ការ�ិកសានឹងចាប់សផ្្តើមសៅសកកាមអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

* សរលសៅ: ថា្ន ក់បឋមកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញជាប់ (កបឡងមុ្វញិ្ញា សារនិងវជិាជា ) 

ការហ្ឹក

ហា្់

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី២

ឆ្្ន ំេី២
ការហ្ឹក

ហា្់

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២)

- �ូម្ំរ ៉ាង់សៅឲ្យបស្ចេកសេ�នំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញេី១សនាះកាន់ខ្លអាកបស�ើរសឡើងសៅសេៀ្។

* សរលសៅ:  ថា្ន ក់េី៣កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញជាប់ (កបឡងវញិ្ញា សារ)ឆ្្ន ំេី៣

ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ�ិន មុននឹង្ូលេី៣ ក្រូវការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាង១ខ្។

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�

ជំនាញ

េី៣

ឆ្្ន ំេី៤

ការហ្ឹក

ហា្់

(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣)

- មានជំហានអនុវ្្តតាមបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញេី២។

- �ូមបណ្តុ ះឲ្យមានបស្ចេកវជិាជា កាន់ខ្លអាកបស�ើរសឡើងសេៀ្។

* សរលសៅ: ថា្ន ក់េី២កបឡងជាប់ (កបឡងវញិ្ញា សារ)
ឆ្្ន ំេី៥

ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ
(សកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ)

�ូមរំកេការពិនិ្្យខ�ល�កមាប់បញ្ជា ក់អ្ីខ�លសធ្ើរួ្ សហើយ!

សៅសកកាយពីក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ ោនក្រូវសផ្�ើបណ្ណ�ំណួរ�ល់អ្នក �ូស្្នះ �ូមសរៀបរាប់អំពីសាថែ ន

ភាព្ូលសធ្ើការនិងការសកបើបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • បស្ចេកវជិាជា 《 • ្ំសណះខ�លោនសរៀនសៅស�រុក

ជប៉ាុន ។
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 1. はじめに

この技能実習生手帳は、技能実習生のみなさんが、日本において、健康で
充実した技能実習生活を過ごすことができるように、あなたの役に立つ情報
をまとめたものです。
技能実習生になったあなたは、日本国内で雇用契約のもとで様々な技能、

技術又は知識（以下「技能等」という。）を身につけることとなります。この間あ
なたには、多くの日本の法律がかかわってきます。この手帳には、そういっ
たあなたに関係する法律の中で、特に大切と思われるものや、日本で生活す
るに当たって、知っておかなくてはならないことが記載されています。
この手帳を十分に活用して、これからの日本での生活があなたにとって有

意義ですばらしいものとなることを祈っています。

 2. 外国人技能実習制度

「外国人技能実習制度」は、諸外国の労働者に日本の産業等に関する技能等を修得してもらい、
帰国後に修得した技能等を生かして、自国の産業の発展に活躍してもらうことを目的としてい
るものです。
あなたの技能実習は、あらかじめ実習実施者で作成された技能実習計画に基づいて実施され

ます。あなたは、その計画に従って目標とする技能等を身につけるために、毎日何をすればい
いか、しっかり考えながら技能実習に取り組みましょう。

入国 技能実習の流れ

技能実習
1号 1年目

講習
（技能実習1号）
・入国後に座学による講習があります。
・ 日本での生活や技能実習制度についてしっかり身につ
けましょう。

・その後、実習実施者の元で実習が始まります。
※目標：技能検定基礎級（実技・学科試験）合格

実習

技能実習
2号

2年目

実習

（技能実習2号）
・ 技能実習1号で修得した技能等の向上を目指しましょ
う。

※目標：技能検定3級（実技試験）合格3年目

一旦帰国 3号に移行する前に1か月以上帰国する必要があります。

技能実習
3号

4年目

実習

（技能実習3号）
・技能実習2号で修得した技能等の応用段階となります。
・さらに技術をみがきましょう。
※目標：技能検定2級（実技試験）合格5年目

帰国
（帰国後）
フォローアップ調査に協力してください！
帰国後にあなたのところにアンケート票が送られてきますの
で、帰国後の就職状況や日本で修得した技術・技能・知識の
活用状況を教えてください。
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* សរលសៅ

• កបសេេកបឡងជាសរលសៅខ�លជាជំហានការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនីមួយៗ។

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ

�ជំនាញ

កបឡងខ�លចា្់េុកជាសរលសៅ បស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លជា្កមរូវការ《 • ខ្្ន ្នន្ំសណះ

េី១

ថា្ន ក់បឋមកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់�ំបូងកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ្ំសណះខ�លជាមូលដ្ឋា នខ�លក្រូវការស�ើម្ី 

ចា្់វធិានការណ៍ការងារបឋម។

េី២

ថា្ន ក់េី៣កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់ជំនាញកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ្ំសណះខ�លកម្មករខ�លមានបស្ចេកសេ� 

ជំនាញននថា្ន ក់�ំបូងក្រូវខ្បណ្តុ ះឲ្យមានជាធម្មតា។

េី៣

ថា្ន ក់េី២កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់សលើកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ខ្្ន ្ខ�លកម្មករខ�លមានបស្ចេកសេ�ជំនាញ 

ននថា្ន ក់ក ្្ត លក្រូវខ្បណ្តុ ះឲ្យមានជាធម្មតា។

ស�ើម្ីអ្នកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ឬការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣  ក្រូវខ្ជាប់កបឡងខ�លោនកំណ្់េុកជាមុនខ�លជា 

សរលសៅការសៅ�ល់ននជំហានមុន។សទាះជាមិនោនជាប់កបឡងក្ី មានឱកា�ម្តងសេៀ្ �ូស្្នះ �ូមកបឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជា 

សរៀងរាល់ន្ងៃសដ្យ�ំសៅសៅ�ល់សរលសៅ។

(1) ឆ្្ន ំេី១ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១ មុន�ំបូង សៅសពលសកកាយ្ូលកបសេ�មានការ�ិកសា។ក្នុងការ�ិកសា �ូមសរៀនអំពី្ំសណះខ�លក្រូវការ
 

ស�ើម្ីសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅស�រុកជប៉ាុន។

សបើពន្យល់ឲ្យ្ំៗ  ្លៃឹមសារការ�ិកសា�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ

• ភាសាជប៉ាុន 

• ្ំសណះទាក់េងនឹងជីវភាពេូសៅសៅស�រុកជប៉ាុន

• ្ំសណះខ្ង្បាប់ខ�លក្រូវការក្នុងករណីសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

• ្ំសណះខ�លក្រូវការក្នុងករណីសរៀនការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

សកកាយមក សធ្ើកាសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសៅសកកាមកិ្ចេ�នយាការងារជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

ក្នុងករណីមានកាលវភិាគខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវការសធ្ើកបឡងមុ្វជិាជា និងកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ 
(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះខផ្្នកបឋម(ឬថា្ន ក់�ំបូង)ជាសរលសៅ។

(2) ឆ្្ន ំេី២ េី៣ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ស�ើម្ីសធ្ើឲ្យបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១សនាះកាន់ខ្
 

កបស�ើរសឡើង្សៅសេៀ្(បណ្តុ ះឲ្យមាន) បន្តសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា�ខ�លជាសរលការណ៍។

ក្នុងសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវការសធ្ើកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះកបឡងវញិ្ញា សារថា្ន ក់េី៣(ឬថា្ន ក់ជំនាញ)ជាសរលសៅ។

(3) ឆ្្ន ំេី៤ េី៥ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ជាជំហានស�ើម្ីសធ្ើឲ្យបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនរួ្ សហើយក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ 
េី២សនាះកាន់ខ្ស្ះ សហើយនឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសកកាមកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាពឬអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

ក្នុងករណី្ូលពីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១�ល់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវខ្បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសកកាមអ្នកអនុ 
វ្្តការ�ិកសា�ខ�លជាសរលការណ៍ ខ្ក្នុងករណី្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ មិនោនកំណ្់អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាខ�លោនបសកងៀន 
រហូ្�ល់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២សឡើយ កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្សកជើ�សរ ើ�អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាោន។

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណី្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូខ្ក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាមិនខ្នជាង១ខ្ មុននឹងចាប់សផ្្តើមការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ។កាល្្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូវខ្ចាកស្ញពីកបសេ�្លៃួនយ៉ាងយូរបំផុ្្អ�់៥ឆ្្ន ំ �ូមបញ្ជា ក់េំនាក់ 
េំនងនឹងកបសេ�្លៃួន�ូ្ជាកករុមកគរួសារ្លៃួនជាស�ើម។

ក្នុងសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូវការសធ្ើកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះថា្ន ក់េី២(ឬថា្ន ក់សលើ)ជាសរលសៅ។

ក្នុងករណីផ្លៃ �់ប្តូរអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ នឹងសធ្ើពាក្យននការរកការងារសធ្ើពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ ខ្ តាមស�
 ្ក្តីក្រូវការ ក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាសញជនបរសេ�ក៏ផ្្តល់ជំនួយ(ចាប់ពីេីសនះ ថា«អង្គភាព»)�ូស្្នះ�ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាពឬ 

កករុមពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្សដ្យ�កមរួល។ ម៉ាយាងសេៀ្ សដ្យសារក្នុងសគហេំព័រអង្គភាពក៏មានការផ្្តល់ព្៌មាន �ូស្្នះ �ូមខែកសមើលជាមួយ 
ផ្ង។
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* សរលសៅ

• កបសេេកបឡងជាសរលសៅខ�លជាជំហានការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនីមួយៗ។

ការ�ិកសា

បស្ចេកសេ

�ជំនាញ

កបឡងខ�លចា្់េុកជាសរលសៅ បស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លជា្កមរូវការ《 • ខ្្ន ្នន្ំសណះ

េី១

ថា្ន ក់បឋមកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់�ំបូងកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ្ំសណះខ�លជាមូលដ្ឋា នខ�លក្រូវការស�ើម្ី 

ចា្់វធិានការណ៍ការងារបឋម។

េី២

ថា្ន ក់េី៣កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់ជំនាញកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ្ំសណះខ�លកម្មករខ�លមានបស្ចេកសេ� 

ជំនាញននថា្ន ក់�ំបូងក្រូវខ្បណ្តុ ះឲ្យមានជាធម្មតា។

េី៣

ថា្ន ក់េី២កបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(ឬថា្ន ក់សលើកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 

បស្ចេកសេ�ជំនាញ)

បស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ខ្្ន ្ខ�លកម្មករខ�លមានបស្ចេកសេ�ជំនាញ 

ននថា្ន ក់ក ្្ត លក្រូវខ្បណ្តុ ះឲ្យមានជាធម្មតា។

ស�ើម្ីអ្នកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ឬការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣  ក្រូវខ្ជាប់កបឡងខ�លោនកំណ្់េុកជាមុនខ�លជា 

សរលសៅការសៅ�ល់ននជំហានមុន។សទាះជាមិនោនជាប់កបឡងក្ី មានឱកា�ម្តងសេៀ្ �ូស្្នះ �ូមកបឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជា 

សរៀងរាល់ន្ងៃសដ្យ�ំសៅសៅ�ល់សរលសៅ។

(1) ឆ្្ន ំេី១ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១ មុន�ំបូង សៅសពលសកកាយ្ូលកបសេ�មានការ�ិកសា។ក្នុងការ�ិកសា �ូមសរៀនអំពី្ំសណះខ�លក្រូវការ
 

ស�ើម្ីសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅស�រុកជប៉ាុន។

សបើពន្យល់ឲ្យ្ំៗ  ្លៃឹមសារការ�ិកសា�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ

• ភាសាជប៉ាុន 

• ្ំសណះទាក់េងនឹងជីវភាពេូសៅសៅស�រុកជប៉ាុន

• ្ំសណះខ្ង្បាប់ខ�លក្រូវការក្នុងករណីសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

• ្ំសណះខ�លក្រូវការក្នុងករណីសរៀនការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

សកកាយមក សធ្ើកាសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសៅសកកាមកិ្ចេ�នយាការងារជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

ក្នុងករណីមានកាលវភិាគខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវការសធ្ើកបឡងមុ្វជិាជា និងកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ 
(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះខផ្្នកបឋម(ឬថា្ន ក់�ំបូង)ជាសរលសៅ។

(2) ឆ្្ន ំេី២ េី៣ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ស�ើម្ីសធ្ើឲ្យបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១សនាះកាន់ខ្
 

កបស�ើរសឡើង្សៅសេៀ្(បណ្តុ ះឲ្យមាន) បន្តសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា�ខ�លជាសរលការណ៍។

ក្នុងសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវការសធ្ើកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះកបឡងវញិ្ញា សារថា្ន ក់េី៣(ឬថា្ន ក់ជំនាញ)ជាសរលសៅ។

(3) ឆ្្ន ំេី៤ េី៥ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ជាជំហានស�ើម្ីសធ្ើឲ្យបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមខ�លោនសរៀនរួ្ សហើយក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ 
េី២សនាះកាន់ខ្ស្ះ សហើយនឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសកកាមកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាពឬអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។

ក្នុងករណី្ូលពីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី១�ល់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ ក្រូវខ្បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសកកាមអ្នកអនុ 
វ្្តការ�ិកសា�ខ�លជាសរលការណ៍ ខ្ក្នុងករណី្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ មិនោនកំណ្់អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាខ�លោនបសកងៀន 
រហូ្�ល់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី២សឡើយ កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្សកជើ�សរ ើ�អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាោន។

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណី្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូខ្ក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាមិនខ្នជាង១ខ្ មុននឹងចាប់សផ្្តើមការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ។កាល្្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូវខ្ចាកស្ញពីកបសេ�្លៃួនយ៉ាងយូរបំផុ្្អ�់៥ឆ្្ន ំ �ូមបញ្ជា ក់េំនាក់ 
េំនងនឹងកបសេ�្លៃួន�ូ្ជាកករុមកគរួសារ្លៃួនជាស�ើម។

ក្នុងសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ ក្រូវការសធ្ើកបឡងវញិ្ញា សារននកបឡងបស្ចេកសេ�ជំនាញ(ឬកបឡងវាយ្នមលៃការ�ិកសា 
បស្ចេកសេ�ជំនាញ)ជាចំាោ្់ សហើយក្រូវខ្ចា្់េុកការជាប់កបឡង្ំសពាះថា្ន ក់េី២(ឬថា្ន ក់សលើ)ជាសរលសៅ។

ក្នុងករណីផ្លៃ �់ប្តូរអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ នឹងសធ្ើពាក្យននការរកការងារសធ្ើពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ ខ្ តាមស�
 ្ក្តីក្រូវការ ក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាសញជនបរសេ�ក៏ផ្្តល់ជំនួយ(ចាប់ពីេីសនះ ថា«អង្គភាព»)�ូស្្នះ�ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាពឬ 

កករុមពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្សដ្យ�កមរួល។ ម៉ាយាងសេៀ្ សដ្យសារក្នុងសគហេំព័រអង្គភាពក៏មានការផ្្តល់ព្៌មាន �ូស្្នះ �ូមខែកសមើលជាមួយ 
ផ្ង។
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※目標
・ 各技能実習の段階で目標にする検定試験の種類です。

技能実習 目標とする検定試験 要求される技能・知識の水準

1号
技能検定基礎級

（又は技能実習評価試験初級）
基本的な業務を遂行するために必要な基礎的
な技能・知識

2号
技能検定3級

（又は技能実習評価試験専門級）
初級の技能労働者が通常有すべき技能・知識

3号
技能検定2級

（又は技能実習評価試験上級）
中級の技能労働者が通常有すべき技能・水準

あなたが技能実習2号又は技能実習3号を行うためには、前段階の到達目標としてあらかじめ
定めた検定試験に合格しなければなりません。試験に一度失敗しても、もう一度チャンスがあ
るので目標に向かって、日々、技能実習に取り組みましょう。

（1） 技能実習1年目　「技能実習1号」
技能実習1号においては、まず、入国後の講習があります。講習では日本で技能実習を行うた

めに必要な知識を学んでいただきます。
具体的な講習の内容は、以下のとおりです。
・ 日本語
・ 日本での生活一般に関する知識
・ 技能実習を行う上で必要な法律の知識
・ 技能実習を修得する上で必要な知識
その後、実習実施者との雇用契約の下で技能等の修得を行います。
技能実習2号に移行する予定がある場合は、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験と学

科試験の受検が必須で、基礎級（又は初級）への合格を目標としなければなりません。

（2） 技能実習2年目、3年目　「技能実習2号」
技能実習2号においては、技能実習1号で修得した技能等をさらに習熟（身につける）するため

に、原則同じ実習実施者において、引き続き技能等を修得します。
技能実習2号の修了時において、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験の受検が必須で、

3級（又は専門級）の実技試験への合格を目標としなければなりません。

（3） 技能実習4年目、5年目　「技能実習3号」
技能実習3号は、技能実習2号で身につけた技能等に熟達するための段階となり、優良な監理

団体及び実習実施者のもとで技能実習を行うことになりますます。
技能実習1号から技能実習2号に移行する場合は、原則として同じ実習実施者のもとで技能実

習を継続しなければなりませんが、技能実習3号に移行する場合は、技能実習2号までの実習実
施者に限定されず、技能実習生自身が実習実施者を選ぶことが可能となります。
また、技能実習3号に移行する場合は、技能実習が始まる前に必ず一か月以上帰国しなければ

なりません。技能実習3号に移行した際は、最長5年母国から離れることになりますので、家族
と会うなど母国とのつながりを再確認してください。
技能実習3号の修了時において、技能検定（又は技能実習評価試験）の実技試験の受験が必須で、

2級（又は上級）への合格を目標としなれければなりません。
技能実習3号において実習実施者を変更する場合は、監理団体に求職の手続を行うこととなり

ますが、必要に応じて、外国人技能実習機構（以下、「機構」という。）においても支援しますので、
機構又は母国語相談に気軽に相談してください。また、機構のホームページでも案内していま
すので併せてチェックしてください。
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(4) ការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាម

ចាប់ពីសពលសនះសៅ ក្នុងអង្គភាពនឹងពិនិ្្យសដ្យ«ការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាមកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ»

នូវការវាយ្នមលៃននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅស�រុកជប៉ាុនឬសាថែ នភាព្ូលសធ្ើការសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ្ំសពាះអ្នកខ�លជាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសៅសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរួ្ សហើយ។

ការពិនិ្្យសនះ ជាការពិនិ្្យ�៏�ំខ្ន់ខមនខេន ស�ើម្ីឲ្យរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញមានគុណភាពលអាកបស�ើរជាងសេៀ្ សដ្យខវកខញក

អំពីសាថែ នភាពពិ្ននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនិងលេ្ធិផ្លសនាះ សហើយមានកបសយជន៍្ំសពាះអ្នកខ�លនឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

សៅស�រុកជប៉ាុននិងកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លនឹងមកសពលសកកាយៗអ្នកផ្ងខ�រ។

ក្នុងករណីកប�ិនសបើអ្នកោនេេួលប័ណ្ណ�ំណួរពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យឬក៏អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា �ូមសផ្�ើវញិសៅសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។

្ំខណកឯ្នមលៃសផ្�ើសនាះអង្គភាពនឹងស្ញលុយឲ្យ �ូស្្នះ្នមលៃសផ្�ើវញិគឺឥ្គិ្ន្លៃ។

ក្នុងឆ្្ន ំ២០១៦ ស�្ក្តី�សងខាបពីលេ្ធិផ្លននការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាមកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ

• អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«មានកបសយជន៍»អំពីអ្ីខ�លោនសរៀនក្នុងកំឡុងសពលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញគឺ95.7%។

• ្លៃឹមសារ្ំៗខ�លមានកបសយជន៍ ភាគរយ«បស្ចេកសេ�ខ�លោនសរៀន»គឺ69.8% សនះ្្ព�់បំផុ្្ សហើយ«លុយខ�ល�នសេំសៅជប៉ាុន»

គឺ62.2% បន្តបនាទា ប់«ការសរៀន�ម្ថែភាពភាសាជប៉ាុន»គឺ60.1%។

• �្តីអំពីសាថែ នភាព្ូលសធ្ើការសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ «ោនក្រូវយកឲ្យការងារសធ្ើ (28.7%)»«ោន�សកម្្ិ្្តសហើយសដ្យ

ោនក្រូវយកឲ្យការងារសធ្ើ (12.4%)»អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«រក�ីុសដ្យ្លៃួនឯង(14.2%)»គឺ�របុមកមាន55.3%។ម៉ាយាងសេៀ្ 

សកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ អ្នកខ�លសែលៃើយថា«កំពុងរកការងារសធ្ើ»គឺ28.6%។

• អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«មានការងារសធ្ើ�ូ្រ្ន នឹងការ�ិកសា (50.2%)»ខ�លមាន្លៃឹមសារការងារសធ្ើឥឡូវសនះ  ឬ«ការងារសធ្ើនិងការ

�ិកសាសនាះកបសេេ�ូ្រ្ន (20.3%)»គឺ70.5%។

 3. �្ីអំពីវធីិការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ស ្្ម ះ្បាប់សនះជាផ្លៃូវការគឺ«្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ជនបរសេ�យ៉ាងក្ឹមក្រូវឬក៏ការពារកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ»(ចាប់ពីេីសនះ ថា«្បាប់ការ

�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ»)។ (កបកា�ជាសាធារនណៈ ន្ងៃេី១ ខ្េី១១ ឆ្្ន ំេី២០១៦ ការកប្ិប្្តិ 

ន្ងៃេី១ខ្េី១១ឆ្្ន ំេី២០១៧)

ស�ើម្ីកបរុងការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញយ៉ាងក្ឹមក្រូវឬការពារកម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ ្បាប់សនះបសងកើ្វន័ិយខ�លក្រូវការចំាោ្់្ំសពាះ i.អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសារខ�ល

សធ្ើសឡើងការ�ិកសាប្ចេកសេ�ជំនាញនិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លកគប់កគងសលើការសធ្ើសឡើងសនាះ ខ្ម

ទំាងពកងឹងរបបក្រួ្ពិនិ្្យការកគប់កគង ii.កំណ្់វធិានការណ៍ជាស�ើមខ�លកបរុងកម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។ បខនថែមសៅសេៀ្ ោនសធ្ើឲ្យការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ�៏្្ពង់

្្ព�់ជាង អំពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាព។

[ការពន្យល់]ស�្ក្តី�សងខាបវធីិកា�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

- ការសធ្ើឲ្យក្ឹមក្រូវរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ការការពារននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ

+ កំណ្់ោវ្នាមូលដ្ឋា នកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញឬភារកិ្ចេអ្នកខ�លមានេំនាក់េំនងជាមួយ សហើយក្រូវខ្បសងកើ្េិ�សៅជា

មូលដ្ឋា នខ�លទាក់េងនឹងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

+ អំពីកាលវភិាគការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លសធ្ើ�កមាប់កបចំាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ  កំ្្់ថារបបខ�លបញ្ជា ក់

សដ្យលិ្ិ្ សហើយកំណ្់អំពីខ្្ន ្នំាការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្និងមូលសហ្ុជាស�ើមខ�លមិនជាប់ការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ បខនថែម

សៅសេៀ្ កំណ្់អំពីការយករោយការណ៍រប�់រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ ស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លសធ្ើឲ្យកាន់ខ្កបស�ើរជាងសៅសេៀ្  

អំ្្ខ�លអា្លុបសចាលការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ជាស�ើម។

+ អំពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ កំណ្់ថារបបខ�លផ្្តល់ការអនុញ្ញា ្ សហើយកំណ្់ខ្្ន ្ផ្្តល់ការអនុញ្ញា ្និងមូលសហ្ុខ�លមិនអា្េេួលការ

អនុញ្ញា ្ ម៉ាយាងសេៀ្កំណ្់អំពីកបការអនុសោមតាម ការយករោយការណ៍រប�់រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ  ស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លសធ្ើ

ឲ្យកាន់ខ្កបស�ើ  អំ្្ខ�លអា្លុបសចាលការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ជាស�ើម។

+ ស�ើម្ីជាវធិានការណ៍ខ�លទាក់េងនឹងការការពារកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ បសងកើ្វន័ិយបកមាមអំពីេសង្ើខ�ល

រសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេជាស�ើម្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ សហើយកំណ្់ពិន័យ្ំសពាះសល្មើ�្បាប់ បខនថែមសេៀ្ ឲ្យសធ្ើកា

រ្កមរូវតាមការពិភាកសា្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ការផ្្តល់ព្៌មាន ផ្្តល់ជំនួយជាស�ើម។

- 《ការរកីសឡើងននរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ 

+ លុះកតាខ្អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា《 • កករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាព អា្េេួលកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

(សធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅឆ្្ន ំេី៤ឬេី៥)
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(4) ការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាម

ចាប់ពីសពលសនះសៅ ក្នុងអង្គភាពនឹងពិនិ្្យសដ្យ«ការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាមកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ»

នូវការវាយ្នមលៃននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅស�រុកជប៉ាុនឬសាថែ នភាព្ូលសធ្ើការសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ្ំសពាះអ្នកខ�លជាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសៅសពលបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរួ្ សហើយ។

ការពិនិ្្យសនះ ជាការពិនិ្្យ�៏�ំខ្ន់ខមនខេន ស�ើម្ីឲ្យរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញមានគុណភាពលអាកបស�ើរជាងសេៀ្ សដ្យខវកខញក

អំពីសាថែ នភាពពិ្ននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនិងលេ្ធិផ្លសនាះ សហើយមានកបសយជន៍្ំសពាះអ្នកខ�លនឹងសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

សៅស�រុកជប៉ាុននិងកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លនឹងមកសពលសកកាយៗអ្នកផ្ងខ�រ។

ក្នុងករណីកប�ិនសបើអ្នកោនេេួលប័ណ្ណ�ំណួរពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យឬក៏អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា �ូមសផ្�ើវញិសៅសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។

្ំខណកឯ្នមលៃសផ្�ើសនាះអង្គភាពនឹងស្ញលុយឲ្យ �ូស្្នះ្នមលៃសផ្�ើវញិគឺឥ្គិ្ន្លៃ។

ក្នុងឆ្្ន ំ២០១៦ ស�្ក្តី�សងខាបពីលេ្ធិផ្លននការពិនិ្្យការកបកពឹ្្តតាមកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ

• អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«មានកបសយជន៍»អំពីអ្ីខ�លោនសរៀនក្នុងកំឡុងសពលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញគឺ95.7%។

• ្លៃឹមសារ្ំៗខ�លមានកបសយជន៍ ភាគរយ«បស្ចេកសេ�ខ�លោនសរៀន»គឺ69.8% សនះ្្ព�់បំផុ្្ សហើយ«លុយខ�ល�នសេំសៅជប៉ាុន»

គឺ62.2% បន្តបនាទា ប់«ការសរៀន�ម្ថែភាពភាសាជប៉ាុន»គឺ60.1%។

• �្តីអំពីសាថែ នភាព្ូលសធ្ើការសកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ «ោនក្រូវយកឲ្យការងារសធ្ើ (28.7%)»«ោន�សកម្្ិ្្តសហើយសដ្យ

ោនក្រូវយកឲ្យការងារសធ្ើ (12.4%)»អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«រក�ីុសដ្យ្លៃួនឯង(14.2%)»គឺ�របុមកមាន55.3%។ម៉ាយាងសេៀ្ 

សកកាយក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ អ្នកខ�លសែលៃើយថា«កំពុងរកការងារសធ្ើ»គឺ28.6%។

• អ្នកខ�លសែលៃើយ្បថា«មានការងារសធ្ើ�ូ្រ្ន នឹងការ�ិកសា (50.2%)»ខ�លមាន្លៃឹមសារការងារសធ្ើឥឡូវសនះ  ឬ«ការងារសធ្ើនិងការ

�ិកសាសនាះកបសេេ�ូ្រ្ន (20.3%)»គឺ70.5%។

 3. �្ីអំពីវធីិការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ស ្្ម ះ្បាប់សនះជាផ្លៃូវការគឺ«្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ជនបរសេ�យ៉ាងក្ឹមក្រូវឬក៏ការពារកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ»(ចាប់ពីេីសនះ ថា«្បាប់ការ

�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ»)។ (កបកា�ជាសាធារនណៈ ន្ងៃេី១ ខ្េី១១ ឆ្្ន ំេី២០១៦ ការកប្ិប្្តិ 

ន្ងៃេី១ខ្េី១១ឆ្្ន ំេី២០១៧)

ស�ើម្ីកបរុងការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញយ៉ាងក្ឹមក្រូវឬការពារកម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ ្បាប់សនះបសងកើ្វន័ិយខ�លក្រូវការចំាោ្់្ំសពាះ i.អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសារខ�ល

សធ្ើសឡើងការ�ិកសាប្ចេកសេ�ជំនាញនិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លកគប់កគងសលើការសធ្ើសឡើងសនាះ ខ្ម

ទំាងពកងឹងរបបក្រួ្ពិនិ្្យការកគប់កគង ii.កំណ្់វធិានការណ៍ជាស�ើមខ�លកបរុងកម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។ បខនថែមសៅសេៀ្ ោនសធ្ើឲ្យការសធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ�៏្្ពង់

្្ព�់ជាង អំពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាព។

[ការពន្យល់]ស�្ក្តី�សងខាបវធីិកា�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

- ការសធ្ើឲ្យក្ឹមក្រូវរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • ការការពារននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ

+ កំណ្់ោវ្នាមូលដ្ឋា នកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញឬភារកិ្ចេអ្នកខ�លមានេំនាក់េំនងជាមួយ សហើយក្រូវខ្បសងកើ្េិ�សៅជា

មូលដ្ឋា នខ�លទាក់េងនឹងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

+ អំពីកាលវភិាគការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លសធ្ើ�កមាប់កបចំាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ  កំ្្់ថារបបខ�លបញ្ជា ក់

សដ្យលិ្ិ្ សហើយកំណ្់អំពីខ្្ន ្នំាការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្និងមូលសហ្ុជាស�ើមខ�លមិនជាប់ការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ បខនថែម

សៅសេៀ្ កំណ្់អំពីការយករោយការណ៍រប�់រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ ស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លសធ្ើឲ្យកាន់ខ្កបស�ើរជាងសៅសេៀ្  

អំ្្ខ�លអា្លុបសចាលការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ជាស�ើម។

+ អំពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ កំណ្់ថារបបខ�លផ្្តល់ការអនុញ្ញា ្ សហើយកំណ្់ខ្្ន ្ផ្្តល់ការអនុញ្ញា ្និងមូលសហ្ុខ�លមិនអា្េេួលការ

អនុញ្ញា ្ ម៉ាយាងសេៀ្កំណ្់អំពីកបការអនុសោមតាម ការយករោយការណ៍រប�់រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ  ស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លសធ្ើ

ឲ្យកាន់ខ្កបស�ើ  អំ្្ខ�លអា្លុបសចាលការបញ្ជា ក់សដ្យលិ្ិ្ជាស�ើម។

+ ស�ើម្ីជាវធិានការណ៍ខ�លទាក់េងនឹងការការពារកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ បសងកើ្វន័ិយបកមាមអំពីេសង្ើខ�ល

រសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេជាស�ើម្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ សហើយកំណ្់ពិន័យ្ំសពាះសល្មើ�្បាប់ បខនថែមសេៀ្ ឲ្យសធ្ើកា

រ្កមរូវតាមការពិភាកសា្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ការផ្្តល់ព្៌មាន ផ្្តល់ជំនួយជាស�ើម។

- 《ការរកីសឡើងននរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ 

+ លុះកតាខ្អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា《 • កករុមក្រួ្ពិនិ្្យខ�លមានកប�ិេ្ធិភាព អា្េេួលកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

(សធ្ើសឡើងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅឆ្្ន ំេី៤ឬេី៥)
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（4） フォローアップ調査
機構では、今後、技能実習を終えて帰国した技能実習生の方に対して、日本での技能実習の

評価や帰国後の就職状況等を「帰国技能実習生フォローアップ調査」によって調査していきます。
この調査は、技能実習生の実情やその成果を分析し、技能実習制度をより良いものとするた

めに大変重要な調査であり、日本で技能実習を行うあなたや、あなたの後にやって来る技能実
習生のためになるものです。
もし、あなたが監理団体又は実習実施者からアンケート票を渡された場合は、ぜひ、帰国後

に記入して返送してください。
なお、郵送費は機構が負担しますので、返送は無料です。

平成28年度の帰国技能実習生フォローアップ調査の結果概要

・ 技能実習期間を通じて学んだことが｢役に立った｣と回答した人は95.7%となっている｡ 
・ 役に立った具体的な内容では､｢修得した技能｣の割合が69.8%と最も高く､｢日本で貯め

たお金｣が62.2%､｢日本語能力の修得｣が60.1%と続く｡ 
・ 帰国後の就職状況について｢雇用されて働いている(28.7%)｣､｢雇用されて働くことが

決まっている(12.4%)｣､｢起業している(14.2%)｣と回答した人の合計は55.3%となって
いる｡また､帰国後｢仕事を探している｣と回答した人は28.6%となっている｡ 

・ 従事する仕事の内容は｢実習と同じ仕事(50.2%)｣または｢実習と同種の仕事(20.3%)｣と
回答した人が､70.5%となっている｡

 3. 技能実習法について

この法律の正式な名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技
能実習生の保護に関する法律」（以下「技能実習法」という。）〈公布：
平成28年11月28日、施行：平成29年11月1日〉といいます。
この法律は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図る

ため、①技能実習を実施する実習実施者やその実施を監理する監理
団体に対して必要な規制を設け、管理監督体制を強化するとともに、
②技能実習生の保護を図る措置などを定めています。併せて、優良
な実習実施者や監理団体については、より高度な技能実習の実施を
可能にしました。

【解説】 技能実習法の概要

○技能実習制度の適正化・技能実習生の保護
・ 技能実習生の基本理念及び関係者の責務を定めるとともに、技能実習に関し基本方針

を策定すべきこと。
・ 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について、認定制とし、認定の基準や認定の

欠格事由等を定めるほか、主務大臣の報告徴収、改善命令、認定の取消し等の権限を
規定すること。

・ 監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由を定めるほか、遵守事項、
主務大臣の報告徴収、改善命令、許可の取消し等の権限を規定すること。

・ 技能実習生の保護に関する措置として、技能実習生に対する人権侵害行為等について、
禁止規定を設け、違反に対する罰則を規定するとともに、技能実習生に対する相談対
応や情報提供、援助等を行わせること。

○技能実習制度の拡充
・ 優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ（4年目及び5年目

の技能実習の実施）を可能とすること。
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កំណ្់អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការការពារកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញជាពិស��  �ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

• បសងកើ្វន័ិយបកមាមអំពីការរសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេជាស�ើមខ�លទាក់េងនឹងកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សហើយកំណ្់ពិន័យ។

[ការពន្យល់]េសង្ើរសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេ្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

 i. េសង្ើបងខាំឲ្យ្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

 ii. េសង្ើកំណ្់�ំណង

 iii. េសង្ើកប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាខ�លកគប់កគងលុយ�នសេំ�ំន្

 iv. េសង្ើរកសាេុកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់សៅ

 v. េសង្ើដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពជីវភាពផ្ទា ល់្លៃួនតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌

• ក្នុងករណីមានសហ្ុការណ៍ពិ្អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ កំណ្់ឲ្យ្បា�់ថាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្រាយការាណ៍្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

ម៉ាយាងសេៀ្កំណ្់ពិន័យ្ំសពាះរសបៀបកបកពឹ្្តខ�លបសងកើ្ផ្លអាកកក់ខ�លមានមូលសហ្ុជាស�្ក្តីរាយការណ៍។

• ការ្កមរូវតាមការពិភាកសានិងការផ្្តល់ព្៌មាន្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងអង្គភាព សហើយសធ្ើសឡើងការផ្្តល់ជំនួយជាស�ើម។

 4. អង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�ជាអ្ីសៅ?

អង្គភាពជាកករុមកបឹកសាសាជីវកម្មខ�លផ្្តល់�ិេ្ធិអំ្្ខ�លោនក្រូវបសងកើ្សដ្យកក�ួងយុ្្តិធម៌និងកក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជី

វៈខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

អង្គភាពនឹងបំសពញអំ្្និង្ួនាេី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ (រ�ឋាម្ន្តីកក�ួងយុ្្តិធម៌និងរ�ឋាម្ន្តីកក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ)

អង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�
(Organization for Technical Intern Training)

េំនាក់េំនងការងារការក្រួ្កតាសមើល

ការអនុញ្ញា ្

A

កករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

B

អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា

C

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ

A: អំ្្្ំសពាះកករុមក្រួ្ពិនិ្្យននអង្គភាព

i. សធ្ើសឡើងការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិ្ំសពាះកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិសដ្យសេៀងទា្់/ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិខ�ល

មានមូលដ្ឋា នស�្ក្តីរាយការណ៍

ii. �ំុរោយការណ៍ពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

B: អំ្្្ំសពាះអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាននអង្គភាព

i. កំណ្់គសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ii. សធ្ើសឡើងការពិនិ្្យកប្ិប្្តិ្ំសពាះអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិសដ្យសេៀងទា្់/ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិខ�លមានមូលដ្ឋា នស�្ក្តីរាយការណ៍

iii. �ំុរោយការណ៍ពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា

iv. ការកពមេេួលកបសវេន៍អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា
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កំណ្់អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការការពារកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញជាពិស��  �ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

• បសងកើ្វន័ិយបកមាមអំពីការរសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេជាស�ើមខ�លទាក់េងនឹងកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សហើយកំណ្់ពិន័យ។

[ការពន្យល់]េសង្ើរសំោេ�ិេ្ធិមនុ�សេ្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

 i. េសង្ើបងខាំឲ្យ្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

 ii. េសង្ើកំណ្់�ំណង

 iii. េសង្ើកប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាខ�លកគប់កគងលុយ�នសេំ�ំន្

 iv. េសង្ើរកសាេុកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់សៅ

 v. េសង្ើដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពជីវភាពផ្ទា ល់្លៃួនតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌

• ក្នុងករណីមានសហ្ុការណ៍ពិ្អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ កំណ្់ឲ្យ្បា�់ថាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញអា្រាយការាណ៍្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

ម៉ាយាងសេៀ្កំណ្់ពិន័យ្ំសពាះរសបៀបកបកពឹ្្តខ�លបសងកើ្ផ្លអាកកក់ខ�លមានមូលសហ្ុជាស�្ក្តីរាយការណ៍។

• ការ្កមរូវតាមការពិភាកសានិងការផ្្តល់ព្៌មាន្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងអង្គភាព សហើយសធ្ើសឡើងការផ្្តល់ជំនួយជាស�ើម។

 4. អង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�ជាអ្ីសៅ?

អង្គភាពជាកករុមកបឹកសាសាជីវកម្មខ�លផ្្តល់�ិេ្ធិអំ្្ខ�លោនក្រូវបសងកើ្សដ្យកក�ួងយុ្្តិធម៌និងកក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជី

វៈខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

អង្គភាពនឹងបំសពញអំ្្និង្ួនាេី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

រ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ (រ�ឋាម្ន្តីកក�ួងយុ្្តិធម៌និងរ�ឋាម្ន្តីកក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ)

អង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�
(Organization for Technical Intern Training)

េំនាក់េំនងការងារការក្រួ្កតាសមើល

ការអនុញ្ញា ្

A

កករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

B

អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា

C

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ

A: អំ្្្ំសពាះកករុមក្រួ្ពិនិ្្យននអង្គភាព

i. សធ្ើសឡើងការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិ្ំសពាះកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិសដ្យសេៀងទា្់/ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិខ�ល

មានមូលដ្ឋា នស�្ក្តីរាយការណ៍

ii. �ំុរោយការណ៍ពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

B: អំ្្្ំសពាះអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាននអង្គភាព

i. កំណ្់គសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ii. សធ្ើសឡើងការពិនិ្្យកប្ិប្្តិ្ំសពាះអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិសដ្យសេៀងទា្់/ការពិនិ្្យសមើលកប្ិប្្តិខ�លមានមូលដ្ឋា នស�្ក្តីរាយការណ៍

iii. �ំុរោយការណ៍ពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា

iv. ការកពមេេួលកបសវេន៍អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា
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特に技能実習生の保護に関しては以下の通り定めています。
・ 技能実習生に関する人権侵害行為等について禁止規定を設け、罰則を規定。

【解説】 技能実習生に対する人権侵害行為

①技能実習を強制する行為
②違約金等を定める行為
③貯蓄金を管理する契約を締結する行為
④旅券・在留カードを保管する行為
⑤私生活の自由を不当に制限する行為

・ 実習実施者や監理団体に技能実習法違反の事実がある場合、技能実習生は主務大臣に申告
できることを明記。
また、申告を理由とする不利益取扱に対する罰則も規定。

・ 機構において技能実習生に対する相談対応や情報提供、援助等を実施。

 4. 外国人技能実習機構とは

機構は、技能実習法に基づいて設立された法務省と厚生労働省が所管する認可法人です。
機構は以下の権限・役割を果たします。

主務大臣（法務大臣・厚生労働大臣）

外国人技能実習機構
（Organization for Technical Intern Training）

雇用関係監理

B

認可

A

監理団体

C

技能実習生実習実施者

A：機構の監理団体に対する権限
①監理団体に対して実地検査を実施
定期的な実地検査／申告に基づく実地検査

②監理団体から報告を求める

B：機構の実習実施者に対する権限
①技能実習計画の認定
②実習実施者に対して実地検査を実施
定期的な実地検査／申告に基づく実地検査
③実習実施者から報告を求める
④実習実施者の届出の受理
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C: ្ួនាេី្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញននអង្គភាព

i. ការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្《 • ការ្កមរូវតាមស�្ក្តីរាយការណ៍

- ការពិភាកសាតាមេូរ�័ពទា (ព្៌មានលំអិ្សៅេំព័រេី៦៤)

- ការពិភាកសាតាមអីុសម៉ាល (េេួលការសែលៃើយែលៃងរ្ន អ�់២៤សមា៉ា ង)

+ ការ្កមរូវតាមកេង់កទាយជាអីុសម៉ាលពីសគហេំព័រការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្ក្នុងសគហេំព័រអង្គភាព

ii. ការពិភាកសា《 • ស�្ក្តីរាយការណ៍ក្នុងេីចា្់ការធំ ការយិល័យេូមិភាគ《 • ការយិល័យសាខ្ 

(មានអ�័យដ្ឋា ននិងេំនាក់េំនងននេីចា្់ការធំ ការយិល័យេូមិភាគ《 • ការយិល័យសាខ្សៅេំព័រេី៧៤)

iii. ជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា

- ក្នុងករណី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះផ្្តល់ជំនួយ

+ ក្នុងករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សពលខ�លអ្នក្ង់បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ្សៅសេៀ្។

+ ក្នុងករណី្ង់ផ្លៃ �់ប្តូរអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាសៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣។

- អំពីការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា �ំុពិភាកសាជាមួយការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្ឬេីចា្់ការធំអង្គភាព ការយិល័យេូមិ

ភាគ《 • ការយិល័យសាខ្។ម៉ាយាងសេៀ្ �ំុសកបើកោ�់សគហេំព័រ�ូ្ខ្ងសកកាមសនះផ្ងខ�រ។

[សគហេំព័រជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាក្នុងសគហេំព័រអង្គភាព]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

 5. �្តីអំពីភារកិ្ចេននកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសដ្យកបឹងសា្ម រ្ីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសហើយក្រូវ

ខ្្ំពយាយមសផ្ទារបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសៅកបសេ�្លៃួន។

(កបការេី៦្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

�ូ្អញចេ ឹង ោនក្រូវកំណ្់ភារកិ្ចេននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងកបការេី៦្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ អា្សឃើញយ៉ាង

្បា�់ពីភារកិ្ចេសនះថាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងកបឹងសា្ម រ្ីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។ស�ើម្ីសនាះ អ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូមកំុកពមតាមការ�កមរុះ�កមរួលការងារសៅកខនលៃងសផ្សេងសេៀ្ជាមិនខ្នសដ្យេូរ�័ពទានិងអីុសម៉ាលជាពិស��។្ុង

សកកាយ មានករណីោនក្រូវកឹបសកងសលើលុយជាស�ើមពីភាគីេី៣�៏អាកកក់ បខនថែមសៅសេៀ្ អ្នកផ្ទា ល់ក៏ោនក្រូវពិន័យសដ្យ្បាប់ស�រុកជប៉ាុនខ�រ។

�ូមកបរុងកបយ័្្នសកពាះមិនោនអនុញ្ញា ្ឲ្យសធ្ើការ�កម្មភាពការងារសៅកខនលៃងសផ្សេងសេៀ្សឡើយ។

 6. ការសក្ៀម្ិ្្ត�កមាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(1) េីចាប់សផ្្តើម១ន្ងៃគឺ«�ំសពះ�ួររ្ន »

សពលសៅសធ្ើការ �ូម�ំសពះ�ួររ្ន យ៉ាងរ�ួរាយ�ិន។

សដ្យ�ំសពះ�ួររ្ន អា្ចាប់សផ្្តើម១ន្ងៃឲ្យមានអារម្មណ៍លអា សហើយសៅកខនលៃងសធ្ើការខ�ល�ំសពះ�ួររ្ន សៅវញិសៅមកអា្បសងកើនឲ្យមានេំនាក់

េំនងជាជាមួយនឹងអ្នកឯសេៀ្សដ្យមានការយល់កពមរ្ន និងមានបរយិកា�រ�ួរាយ។

ម៉ាយាងសេៀ្ សដ្យមានេំនាក់េំនងយ៉ាង�កម្មសនះអា្ជួយឲ្យមានេំនាក់េំនងលអាជាមួយនឹងអ្នកឯសេៀ្សៅកខនលៃងសធ្ើការ សហើយអា្�ង្ឃឹម

ថាអា្េេួលលេ្ធផ្លធំក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញផ្ងខ�រ។

(2) សធ្ើតាម្បាប់

ក្នុង�ហករ�មនុ�សេជាសក ើ្នសធ្ើការ។សហ្ុខ�លស�រួលកបកពឹ្្តគឺសដ្យសារសធ្ើតាមវន័ិយខ�លោនកំណ្់។

សដ្យរកសាសពលសវោនិងសររពក្ី�នយា អ្នកនឹងក្រូវោនេុក្ិ្្ត។ សធ្ើតាមវន័ិយខ�លោនកំណ្់និង�ូមយល់ឲ្យកោក�នូវការខណនំារប�់

បុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • បុគ្គិលខណនំាជីវភាព។ 
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C: ្ួនាេី្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញននអង្គភាព

i. ការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្《 • ការ្កមរូវតាមស�្ក្តីរាយការណ៍

- ការពិភាកសាតាមេូរ�័ពទា (ព្៌មានលំអិ្សៅេំព័រេី៦៤)

- ការពិភាកសាតាមអីុសម៉ាល (េេួលការសែលៃើយែលៃងរ្ន អ�់២៤សមា៉ា ង)

+ ការ្កមរូវតាមកេង់កទាយជាអីុសម៉ាលពីសគហេំព័រការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្ក្នុងសគហេំព័រអង្គភាព

ii. ការពិភាកសា《 • ស�្ក្តីរាយការណ៍ក្នុងេីចា្់ការធំ ការយិល័យេូមិភាគ《 • ការយិល័យសាខ្ 

(មានអ�័យដ្ឋា ននិងេំនាក់េំនងននេីចា្់ការធំ ការយិល័យេូមិភាគ《 • ការយិល័យសាខ្សៅេំព័រេី៧៤)

iii. ជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា

- ក្នុងករណី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះផ្្តល់ជំនួយ

+ ក្នុងករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សពលខ�លអ្នក្ង់បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ្សៅសេៀ្។

+ ក្នុងករណី្ង់ផ្លៃ �់ប្តូរអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាសៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣។

- អំពីការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា �ំុពិភាកសាជាមួយការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្ឬេីចា្់ការធំអង្គភាព ការយិល័យេូមិ

ភាគ《 • ការយិល័យសាខ្។ម៉ាយាងសេៀ្ �ំុសកបើកោ�់សគហេំព័រ�ូ្ខ្ងសកកាមសនះផ្ងខ�រ។

[សគហេំព័រជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាក្នុងសគហេំព័រអង្គភាព]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

 5. �្តីអំពីភារកិ្ចេននកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសរៀនបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសដ្យកបឹងសា្ម រ្ីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសហើយក្រូវ

ខ្្ំពយាយមសផ្ទារបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើមសៅកបសេ�្លៃួន។

(កបការេី៦្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

�ូ្អញចេ ឹង ោនក្រូវកំណ្់ភារកិ្ចេននកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងកបការេី៦្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ អា្សឃើញយ៉ាង

្បា�់ពីភារកិ្ចេសនះថាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងកបឹងសា្ម រ្ីការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។ស�ើម្ីសនាះ អ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូមកំុកពមតាមការ�កមរុះ�កមរួលការងារសៅកខនលៃងសផ្សេងសេៀ្ជាមិនខ្នសដ្យេូរ�័ពទានិងអីុសម៉ាលជាពិស��។្ុង

សកកាយ មានករណីោនក្រូវកឹបសកងសលើលុយជាស�ើមពីភាគីេី៣�៏អាកកក់ បខនថែមសៅសេៀ្ អ្នកផ្ទា ល់ក៏ោនក្រូវពិន័យសដ្យ្បាប់ស�រុកជប៉ាុនខ�រ។

�ូមកបរុងកបយ័្្នសកពាះមិនោនអនុញ្ញា ្ឲ្យសធ្ើការ�កម្មភាពការងារសៅកខនលៃងសផ្សេងសេៀ្សឡើយ។

 6. ការសក្ៀម្ិ្្ត�កមាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

(1) េីចាប់សផ្្តើម១ន្ងៃគឺ«�ំសពះ�ួររ្ន »

សពលសៅសធ្ើការ �ូម�ំសពះ�ួររ្ន យ៉ាងរ�ួរាយ�ិន។

សដ្យ�ំសពះ�ួររ្ន អា្ចាប់សផ្្តើម១ន្ងៃឲ្យមានអារម្មណ៍លអា សហើយសៅកខនលៃងសធ្ើការខ�ល�ំសពះ�ួររ្ន សៅវញិសៅមកអា្បសងកើនឲ្យមានេំនាក់

េំនងជាជាមួយនឹងអ្នកឯសេៀ្សដ្យមានការយល់កពមរ្ន និងមានបរយិកា�រ�ួរាយ។

ម៉ាយាងសេៀ្ សដ្យមានេំនាក់េំនងយ៉ាង�កម្មសនះអា្ជួយឲ្យមានេំនាក់េំនងលអាជាមួយនឹងអ្នកឯសេៀ្សៅកខនលៃងសធ្ើការ សហើយអា្�ង្ឃឹម

ថាអា្េេួលលេ្ធផ្លធំក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញផ្ងខ�រ។

(2) សធ្ើតាម្បាប់

ក្នុង�ហករ�មនុ�សេជាសក ើ្នសធ្ើការ។សហ្ុខ�លស�រួលកបកពឹ្្តគឺសដ្យសារសធ្ើតាមវន័ិយខ�លោនកំណ្់។

សដ្យរកសាសពលសវោនិងសររពក្ី�នយា អ្នកនឹងក្រូវោនេុក្ិ្្ត។ សធ្ើតាមវន័ិយខ�លោនកំណ្់និង�ូមយល់ឲ្យកោក�នូវការខណនំារប�់

បុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ《 • បុគ្គិលខណនំាជីវភាព។ 
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C：機構の技能実習生に対する役割
①母国語による相談・申告への対応

○電話相談（詳細は65ページ）
○電子メールによる相談（24時間受付対応）
・ 機構ホームページ内母国語相談サイトからメールフォームにより対応。

②本部、地方事務所・支所における相談・申告
（本部、地方事務所・支所の住所連絡先は75ページ）
③実習先の変更支援
○以下のような場合に支援を行います。
・ 技能実習を行うことが困難になった場合で、あなたが引き続き技能実習を希
望しているとき。

・ 技能実習3号へ移行する際に実習実施者の変更を希望する場合。
○ 実習先の変更については、母国語相談又は機構本部、地方事務所・支所に相談
してください。また、以下のサイトもご活用ください。

【機構ホームページ内実習先変更支援サイト】
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

 5. 技能実習生の責務について

技能実習生は、技能実習に専念することにより技能等の修得等をし、本国への技能等の
移転に努めなければならない。

（技能実習法第6条）

このように、技能実習法第6条には技能実習生の責務が規定されており、この責務からも明ら
かなように、技能実習生は技能実習に専念することとされています。そのため、技能実習生の
皆さんは、特に電話やメールなどでの他所への仕事のあっせんには絶対に応じないようにして
ください。結局、悪質なブローカーなどにお金を搾取されるほか、あなた自身も日本の法令に
より処罰を受ける場合もあります。
他所で就労活動を行うことは認められていませんので、注意してください。

 6. 技能実習にあたっての心構え

（1） 一日のはじまりは「あいさつ」から
出勤したら、まずは元気にあいさつをしましょう。
あいさつをすることで気持ちのいい一日を始めることができますし、あいさつが交わされる

職場では、協調性のある人間関係や明るい雰囲気が生まれてきます。
また、積極的にコミュニケーションを取ることで、職場の人間関係も良好となり、技能実習

においても大きな成果を上げることが期待できます。

（2） ルールを守る
企業では、多くの人たちが働いています。スムーズに行動できるのは、決められた規則を守っ

ているからです。時間や約束を守ることで、あなたは信頼を得るでしょう。決められた規則を
守り、技能実習指導員・生活指導員の指示を確実に理解しましょう。
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(3) �ូមេេួលការខណនំាយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់

កប�ិនសបើគិ្ពីអ្ីសផ្សេងសេៀ្ ភាលៃ ្់សា្ម រ្ី សធ្ើការសដ្យបងខាំ្ិ្្ត មិនអា្បណ្តុ ះឲ្យមានអ្ីខ�លោនក្រូវខណនំាសេ ប ្្ត លឲ្យមានសករះថា្ន ក់សៅ

សពលសធ្ើការក៏មិន�ឹងខ�រ។

ជាការ�ំខ្ន់ខ�លេេួលយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់នូវ�ុនទារកថានិងការខណនំារប�់អ្នកពន្យល់ ។ 

(4) អ្ីក៏សដ្យរហូ្�ល់យល់

អ្ីខ�ល�ំខ្ន់បំផុ្្សៅសពលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញបន្តសៅមុ្គឺកប�ិនសបើមានអ្ីខ�លអ្់យល់ អ្ីខ�លអ្់សា្គ ល់ អ្ីខ�លអ្់ទាន់ស្ះ 

កំុសៅមុ្សេៀ្។មានសករះថា្ន ក់កប�ិនសបើបន្តសធ្ើការសដ្យអ្់�ូវយល់។កំុខ្្ម �សគ �ូមបញ្ជា ក់�ខ�លៗប៉ាុនា្ម ន�ងក៏សដ្យខ�លរហូ្�ល់ោន

យល់។

 7. អនុសោមតាម្បាប់ជាស�ើម

ក្នុងកំឡុងសពលអ្នកសា្ន ក់អាស�័យសៅស�រុកជប៉ាុន ោនក្រូវអនុសោមតាម្បាប់ស�រុកជប៉ាុននានា�ូ្្សៅសនះ។

ស ្្ម ះ្បាប់ ្ំណុ្

្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

- 《ស�ើម្ីការពារកម្ម�ិកសារការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ កំណ្់េសង្ើបកមាម។ ក្នុងករណីសល្មើ�្បាប់ 

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញអា្រាយការណ៍សៅរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

《- 《អង្គភាពកំណ្់ការសធ្ើការ្កមរូវតាម《 《• ជំនួយ《 • ការការពារ្ំសពាះការពិភាកសារប�់កម្ម�ិកសា

ការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

ការកគប់កគងស្ញ្ូលកបសេ�ឬ្បាប់

េេួលសា្គ ល់ជនសេៀ�្លៃួន

- 《កំណ្់ភាពមាន�ិេ្ធិ (ភាពមាន�ិេ្ធិសា្ន ក់សៅ)ស�ើម្ីជនបរសេ�សា្ន ក់សៅ(សា្ន ក់អាសស័ាយ)

ស�រុកជប៉ាុនតាមរសបៀបខ�ល្បាប់្កមរូវ សហើយកំណ្់�កម្មភាពខ�លអា្សធ្ើសៅស�រុកជប៉ាុន។

《- 《សដ្យសារអ្នកមានភាពមាន�ិេ្ធិខ�លោនក្រូវអនុញ្ញា ្គឺការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូស្្នះ

�កម្មភាពខ�លមិនោនេេួលការយល់កពម មិនអា្សធ្ើោនសេ �ូ្ជាសធ្ើការសៅផ្ទាះនិងសធ្ើការ

សករៅ។

្បាប់�្តង់ដ្ការងារ

្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្

្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារ

- 《អ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងសធ្ើការជាកម្ម�ិកសាការ ី

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសកកាមេំនាក់េនងការងារជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា �ូស្្នះក្រូវ

អនុសោមតាម្បាប់�្តង់ដ្ការងារជាស�ើម�ូ្កម្មករឯសេៀ្ខ�លសធ្ើការសៅស�រុកជប៉ាុនខ�រ។

(រឯីក្នុងករណី្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសកកាយ្ូលកបសេ�មួយរសំព្ នឹងក្រូវអនុសោម

សកកាយនឹងបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។)

- 《្បាប់ទំាងសនះោនកំណ្់ខ្្ន ្ទាបបំផុ្្ននល័កខា្ណខា ការងារក្នុងករណីមានការសល្មើ�្បាប់អា្

រាយការណ៍្ំសពាះការយល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារោន។

្បាប់ឯសេៀ្
- 《អនុសោមតាម្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងការធានារា៉ាប់រងក្នុង�ង្គម(ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពនិង

កោក់ខ្និវ្្តន៍) ការធានារា៉ាប់រងការងារ ពន្ធជាស�ើម។

ក្រូវោនការពារ�ិេ្ធិរប�់អ្នកសដ្យ្បាប់ទំាងសនះ�ូ្កម្មករខ�លជាជនជា្ិជប៉ាុន ខ្ �ូមកំុសេលៃ្ថាមានកា្ព្កិ្ចេខ�លក្រូវខ្សធ្ើតាម�ូ្

សគ។
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(3) �ូមេេួលការខណនំាយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់

កប�ិនសបើគិ្ពីអ្ីសផ្សេងសេៀ្ ភាលៃ ្់សា្ម រ្ី សធ្ើការសដ្យបងខាំ្ិ្្ត មិនអា្បណ្តុ ះឲ្យមានអ្ីខ�លោនក្រូវខណនំាសេ ប ្្ត លឲ្យមានសករះថា្ន ក់សៅ

សពលសធ្ើការក៏មិន�ឹងខ�រ។

ជាការ�ំខ្ន់ខ�លេេួលយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់នូវ�ុនទារកថានិងការខណនំារប�់អ្នកពន្យល់ ។ 

(4) អ្ីក៏សដ្យរហូ្�ល់យល់

អ្ីខ�ល�ំខ្ន់បំផុ្្សៅសពលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញបន្តសៅមុ្គឺកប�ិនសបើមានអ្ីខ�លអ្់យល់ អ្ីខ�លអ្់សា្គ ល់ អ្ីខ�លអ្់ទាន់ស្ះ 

កំុសៅមុ្សេៀ្។មានសករះថា្ន ក់កប�ិនសបើបន្តសធ្ើការសដ្យអ្់�ូវយល់។កំុខ្្ម �សគ �ូមបញ្ជា ក់�ខ�លៗប៉ាុនា្ម ន�ងក៏សដ្យខ�លរហូ្�ល់ោន

យល់។

 7. អនុសោមតាម្បាប់ជាស�ើម

ក្នុងកំឡុងសពលអ្នកសា្ន ក់អាស�័យសៅស�រុកជប៉ាុន ោនក្រូវអនុសោមតាម្បាប់ស�រុកជប៉ាុននានា�ូ្្សៅសនះ។

ស ្្ម ះ្បាប់ ្ំណុ្

្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

- 《ស�ើម្ីការពារកម្ម�ិកសារការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ កំណ្់េសង្ើបកមាម។ ក្នុងករណីសល្មើ�្បាប់ 

កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញអា្រាយការណ៍សៅរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

《- 《អង្គភាពកំណ្់ការសធ្ើការ្កមរូវតាម《 《• ជំនួយ《 • ការការពារ្ំសពាះការពិភាកសារប�់កម្ម�ិកសា

ការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

ការកគប់កគងស្ញ្ូលកបសេ�ឬ្បាប់

េេួលសា្គ ល់ជនសេៀ�្លៃួន

- 《កំណ្់ភាពមាន�ិេ្ធិ (ភាពមាន�ិេ្ធិសា្ន ក់សៅ)ស�ើម្ីជនបរសេ�សា្ន ក់សៅ(សា្ន ក់អាសស័ាយ)

ស�រុកជប៉ាុនតាមរសបៀបខ�ល្បាប់្កមរូវ សហើយកំណ្់�កម្មភាពខ�លអា្សធ្ើសៅស�រុកជប៉ាុន។

《- 《សដ្យសារអ្នកមានភាពមាន�ិេ្ធិខ�លោនក្រូវអនុញ្ញា ្គឺការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូស្្នះ

�កម្មភាពខ�លមិនោនេេួលការយល់កពម មិនអា្សធ្ើោនសេ �ូ្ជាសធ្ើការសៅផ្ទាះនិងសធ្ើការ

សករៅ។

្បាប់�្តង់ដ្ការងារ

្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្
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- 《អ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងសធ្ើការជាកម្ម�ិកសាការ ី

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសកកាមេំនាក់េនងការងារជាមួយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា �ូស្្នះក្រូវ
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កោក់ខ្និវ្្តន៍) ការធានារា៉ាប់រងការងារ ពន្ធជាស�ើម។

ក្រូវោនការពារ�ិេ្ធិរប�់អ្នកសដ្យ្បាប់ទំាងសនះ�ូ្កម្មករខ�លជាជនជា្ិជប៉ាុន ខ្ �ូមកំុសេលៃ្ថាមានកា្ព្កិ្ចេខ�លក្រូវខ្សធ្ើតាម�ូ្

សគ។

14

（3） 真剣に指導を受けましょう
別のことを考えていたり、ぼんやりしていたり、いやいやながら作業をしていては、指導さ

れたことが身につきませんし、作業中に危険を招くことにもなりかねません。
説明者の話や指導を、真剣に受けることが大切です。

（4） 何事もわかるまで
技能実習を進めていくうえで最も重要なことは、わからない、知らない、できないまま先に

進まないことです。よくわからないで作業を続けるのは危険です。恥ずかしがらずに理解でき
るまで、何回でも繰り返し確認しましょう。

 7. 法令の適用等

あなたが日本に滞在する間に、次のような日本の各種法令が適用とされます。

法令の名前 ポイント

技能実習法

〇技能実習生を保護するため、禁止行為を定めています。法
令違反があった場合に技能実習生は主務大臣に申告するこ
とができます。

〇機構が技能実習生の相談への対応・援助・保護を行うこと
を定めています。

出入国管理及び難民認定法

〇外国人が日本で適法に在留（滞在）するための資格（在留資
格）を規定しており、日本で行うことができる活動を定め
ています。

〇あなたが許可されている資格は「技能実習」になりますので、
この資格で認められない活動は、たとえば、内職やアルバ
イトはすることはできません。

労働基準法
最低賃金法
労働安全衛生法

〇技能実習生の皆さんは、実習実施者との雇用関係のもと技
能実習生として働くことになりますので、日本で働く他の
労働者と同じように、労働基準法などが適用されます。（な
お、入国直後に講習を受ける場合は、講習終了後から適用
されます。）

〇これらの法律は労働条件の最低の基準を定めています。法
令違反があった場合には、労働基準監督署に申告すること
ができます。

その他の法律
〇社会保険（健康保険や年金）、労働保険、税金に関する法律
なども適用になります。

これらの法令によって、日本人労働者と同じように、あなたの権利は保護されることになり
ますが、同じように、果たさなくてはならない義務があることも忘れないようにしてください。
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 8. ប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្ន

ក្រូវោនកបគល់ឲ្យប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នឲ្យ្ំសពាះជនបរសេ�ខ�លសា្ន ក់សៅ(សា្ន ក់អាសស័ាយ)ស�រុកជប៉ាុនរយៈសពលយូរឬ្លៃី

ខ�លស�បការអនុញ្ញា ្សា្ន ក់សៅ�ូ្ជាការអនុញ្ញា ្ខកខកបននការអនុញ្ញា ្្ុះ�ីនិងលកខាណៈសា្ន ក់សៅ ការអនុញ្ញា ្សា្ន ក់សៅ�ូ្ជាការអនុញ្ញា ្

ខកខកបជា្្មីននកំឡុងសពលសា្ន ក់សៅជាស�ើម។

អ្នកមានកា្ព្កិ្ចេខ�លកាន់ជាប់ប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្ន �ូស្្នះ�ូមជាប់្លៃួនជាកំុខ្ន។

�ូមកំុសផ្ទារប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសៅកករុមក្រួ្ពិនិ្្យនិងអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា។ 

ម៉ាយាងសេៀ្ �ូមកំុឲ្យអ្នកឯសេៀ្្ចេីឬឲ្យប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្ន។�ូមកបរុងកបយ័្្នសកពាះខកកងសោសគសកបើកោ�់តាមរសបៀបសល្មើ�

និងសធ្ើឲ្យជាប់ទាក់េងនឹងបេឧកកិ�ឋាកម្ម។

េីលំសៅ

ករណីោនផ្លៃ �់ប្តូរ មានការ

ពិពណ៌នាសៅខ្ងសកកាយ។

កំឡុងសពលសា្ន ក់សៅ

(ន្ងៃផុ្្កំណ្់)

បញ្ជា ក់នូវកំឡុងសពលខ�ល

អា្សា្ន ក់សៅស�រុកជប៉ាុន។

ការមាននិងរ្ម នកកមិ្

ការងារ

មិនអា្សធ្ើ�កម្មភាព

ការងារសករៅពីការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។

កំឡុងសពល្ិរសវោ

សៅសលើប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យ

បស ្្ត ះអា�ន្ន បញ្ជា ក់កំ

ឡុងសពល្ិរសវោ។

តារាងការអនុញ្ញា ្�កម្មភាពសករៅពីភាពមាន�ិេ្ធិសធ្ើ

មិនអា្សធ្ើការសករៅពីកខនលៃងការ�ិកសាសដ្យេេួលការអនុញ្ញា ្�កម្មភាពសករៅ

ពីភាពមាន�ិេ្ធិសឡើយ។
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 8. 在留カード

在留カードは日本に中長期に在留（滞在）する外国人に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、
在留期間の更新許可などの在留許可に伴い交付されるものです。
あなたには在留カードを携帯する義務がありますので、必ず自分で所持してください。在留

カードを監理団体や実習実施者に預けないでください。
また、在留カードを他人に貸したり、譲り渡したりもしないでください。悪用されたり、犯

罪に巻き込まれるおそれもありますので注意してください。

住居地
変更があった場合には、
裏面に記載されます。

在留期間（満了日）
日本に在留することが
できる期間を表していま
す。

就労制限の有無
技能実習以外の就労活
動はできません。

有効期間
在留カードには有効期
間があります。

資格外活動許可欄
資格外活動許可を得て、実習先以外で働くことはできません。
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 9. �្ីអំពី«ស�្ក្តីរាយការណ៍» ខ�លអ្នកអា្សធ្ើោន

សៅសពលខ�លកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរងេសង្ើសល្មើ�្បាប់ពី្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ អា្រាយការណ៍្ំសពាះអ្នក

អនុវ្្តការ�ិកសាសដ្យផ្ទា ល់និង្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការអំពីេសង្ើសល្មើ�រប�់កករុមក្រួ្ពិនិ្្យជាស�ើម។ម៉ាយាងសេៀ្ ស�្ក្តីរាយការណ៍

អា្សធ្ើតាមរយៈេីភា� ក់ងារខ�លោនដ្ក់លិ្ិ្កបគល់�ិេ្ធិឲ្យក៏ោន។

រឯី មានស�្ក្តីរាយការណ៍២កបសេេ �ូ្ជាស�្ក្តីរាយការណ៍សដ្យ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ ខ្មទំាងមានស�្ក្តីរាយការណ៍

សដ្យ្បាប់�ង់្ដ្ការងារផ្ងខ�រ។

(1) ស�្ក្តីរាយការណ៍ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

1　 ក្នុងករណីមានសហ្ុការណ៍ពិ្ខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យឬកបធានឬបុគ្គលិក(ចាប់ពីេីសនះ ថា«អ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសាជាស�ើម») ោនសល្មើ�្បាប់សនះឬវន័ិយ�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់សនះ កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

អា្រាយការណ៍អំពីសហ្ុការណ៍ពិ្្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

2　 អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាជាស�ើមគួរខ្កំុកបកពឹ្្តមិនគប្ីនានា្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូ្ជាបញ្ឈប់ការ�ិកសា 

សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍កបការមុនសនះ។

(កបការេី៤៩នន្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

ឧទាហរណ៍េសង្ើសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញមាន�ូ្្សៅសនះ។

- ក្រូវបងខាំឲ្យ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញតាមរសបៀបខ�លជាអំសពើហិងសានិងការគំរាមជាស�ើម

- ្លៃឹមសារននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងកិ្ចេ�នយា្ុ�រ្ន

- ក្រូវ�សណ្ើ មយកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសដ្យថារកសាេុក

- ក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើការស្ញសៅសករៅសដ្យអយុ្្តិធម៌

- ក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពននជីវភាពសដ្យអយុ្្តិធម៌

ឧទាហរណ៍សល្មើ�្បាប់

ករណីសធ្ើស�្ក្តីរាយការណ៍ជាភាសាកំសណើ ្ អា្សធ្ើោនតាមរយៈការយិល័យេូមិភាគននអង្គភាពឬក្កេំនាក់េំនងពិភាកសាជាភាសា

កំសណើ ្ខ�លអង្គភាពសធ្ើសឡើង(េូរ�័ពទា អីុសម៉ាល(សយងតាមេំព័រេី៦៤)) 

ម៉ាយាងសេៀ្ សទាះជាកពរួយោរម្ភថាសដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍ ្លៃួននឹងរងការមិនគប្ី ខ្ោនក្រូវហាមក្នុង្បាប់ពីការកបកពឹ្្ត

មិនគប្ី្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍ សហើយោនក្រូវកំណ្់ពិន័យក្នុងករណី

សល្មើ�្បាប់សនះ �ូស្្នះ�ូមហ៊ានឲ្យ�ំណឹងផ្ង។

រឯី ក្នុងករណីមិនអា្េេួលស�្ក្តីរាយការណ៍ ខ្សកបើកោ�់ជាការផ្្តល់ព្៌មានអំពីសល្មើ�្បាប់។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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 9. �្ីអំពី«ស�្ក្តីរាយការណ៍» ខ�លអ្នកអា្សធ្ើោន

សៅសពលខ�លកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរងេសង្ើសល្មើ�្បាប់ពី្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ អា្រាយការណ៍្ំសពាះអ្នក

អនុវ្្តការ�ិកសាសដ្យផ្ទា ល់និង្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការអំពីេសង្ើសល្មើ�រប�់កករុមក្រួ្ពិនិ្្យជាស�ើម។ម៉ាយាងសេៀ្ ស�្ក្តីរាយការណ៍

អា្សធ្ើតាមរយៈេីភា� ក់ងារខ�លោនដ្ក់លិ្ិ្កបគល់�ិេ្ធិឲ្យក៏ោន។

រឯី មានស�្ក្តីរាយការណ៍២កបសេេ �ូ្ជាស�្ក្តីរាយការណ៍សដ្យ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ ខ្មទំាងមានស�្ក្តីរាយការណ៍

សដ្យ្បាប់�ង់្ដ្ការងារផ្ងខ�រ។

(1) ស�្ក្តីរាយការណ៍ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

1　 ក្នុងករណីមានសហ្ុការណ៍ពិ្ខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យឬកបធានឬបុគ្គលិក(ចាប់ពីេីសនះ ថា«អ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសាជាស�ើម») ោនសល្មើ�្បាប់សនះឬវន័ិយ�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់សនះ កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

អា្រាយការណ៍អំពីសហ្ុការណ៍ពិ្្ំសពាះរ�ឋាម្ន្តីខ�លេេួលកិ្ចេការ។

2　 អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាជាស�ើមគួរខ្កំុកបកពឹ្្តមិនគប្ីនានា្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូ្ជាបញ្ឈប់ការ�ិកសា 

សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍កបការមុនសនះ។

(កបការេី៤៩នន្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

ឧទាហរណ៍េសង្ើសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញមាន�ូ្្សៅសនះ។

- ក្រូវបងខាំឲ្យ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញតាមរសបៀបខ�លជាអំសពើហិងសានិងការគំរាមជាស�ើម

- ្លៃឹមសារននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងកិ្ចេ�នយា្ុ�រ្ន

- ក្រូវ�សណ្ើ មយកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសដ្យថារកសាេុក

- ក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើការស្ញសៅសករៅសដ្យអយុ្្តិធម៌

- ក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពននជីវភាពសដ្យអយុ្្តិធម៌

ឧទាហរណ៍សល្មើ�្បាប់

ករណីសធ្ើស�្ក្តីរាយការណ៍ជាភាសាកំសណើ ្ អា្សធ្ើោនតាមរយៈការយិល័យេូមិភាគននអង្គភាពឬក្កេំនាក់េំនងពិភាកសាជាភាសា

កំសណើ ្ខ�លអង្គភាពសធ្ើសឡើង(េូរ�័ពទា អីុសម៉ាល(សយងតាមេំព័រេី៦៤)) 

ម៉ាយាងសេៀ្ សទាះជាកពរួយោរម្ភថាសដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍ ្លៃួននឹងរងការមិនគប្ី ខ្ោនក្រូវហាមក្នុង្បាប់ពីការកបកពឹ្្ត

មិនគប្ី្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍ សហើយោនក្រូវកំណ្់ពិន័យក្នុងករណី

សល្មើ�្បាប់សនះ �ូស្្នះ�ូមហ៊ានឲ្យ�ំណឹងផ្ង។

រឯី ក្នុងករណីមិនអា្េេួលស�្ក្តីរាយការណ៍ ខ្សកបើកោ�់ជាការផ្្តល់ព្៌មានអំពីសល្មើ�្បាប់។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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 9. あなたがすることができる「申告」について

技能実習生は、技能実習法に違反する行為に遭遇した際に、自ら実習実施者、監理団体等の
不法行為を主務大臣に対して申告することができます。また、申告は委任状を提出した代理人
を通じて行うこともできます。
なお、申告には、技能実習法による申告に加え労働基準法等による申告の2種類があります。

（1）技能実習法に基づく申告

1　 実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役員若しくは職員（次項において「実習実施
者等」という。）がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合にお
いては、技能実習生は、その事実を主務大臣に申告することができる。

2　 実習実施者等は、前項の申告をしたことを理由として、技能実習生に対して技能実習
の中止その他不利益な取り扱いをしてはならない。

（技能実習法第49条）

技能実習法に違反する行為の例としては次のようなものがあります。

・ 暴行や脅迫等の手段で技能実習を強制されている
・ 技能実習の内容が契約と相違している
・ 旅券や在留カードを保管するといって取り上げられている
・ 外出を不当に制限されている
・ 私生活の自由を不当に制限されている

違反例

申告を母国語で行おうとする場合、機構の地方事務所又は機構が実施する母国語相談窓口（電
話、メール（65ページ参照））を通じて行うことができます。
また、申告したことを理由に、自分が不利益を被るのではないかと心配になるかもしれませ

んが、法律には技能実習生が申告したことで不利益な扱いをすることは禁止されていますし、
これに違反した場合の罰則も規定されていますので、ためらうことなく連絡してください。
なお、申告として受け付けできない場合でも、法令違反に関する情報提供として扱います。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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(2) ស�្ក្តីរាយការណ៍ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់�ង់្ដ្ការងារ

1　 ក្នុងករណីកខនលៃងអាជីវកម្មមានសហ្ុការណ៍ពិ្សល្មើ�្បាប់សនះឬស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លស្ញសដ្យមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់សនះ 

កម្មករអា្រាយការណ៍អំពីសហ្ុការណ៍ពិ្សនាះសៅការយិល័យរដ្ឋា េិោលខផ្្នកកគប់កគងឬអ្នកក្រួ្ពិនិ្្យ�ង់្ដ្ការងារោន។

2　 អ្នកសកបើកោ�់គួរខ្កំុកបកពឹ្្តមិនគប្ីនានា្ំសពាះកម្មករ�ូ្ជាបញ្ឈប់ការងារ សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍កបការ

មុនសនះ។

(កបការេី១០៤នន្បាប់�្តង់ដ្ការងារ)

សដ្យសារកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញក្រូវអនុសោម្បាប់�ង់្ដ្ការងារជាស�ើមខ�រ �ូស្្នះអា្រាយការណ៍ខ�លោនក្រូវ

កំណ្់ក្នុង្បាប់�ង់្ដ្ការងារជាស�ើម។

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លអ្នកកំពុងខ្សធ្ើ អា្រាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារក្នុងករណីមានអ្ី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ 

- មិនទាន់បង់កោក់ឈ្មួលខ�លបញ្ជា ក់ក្នុងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារ

- សទាះបីោនសធ្ើការខ្មសមា៉ា ងក្ី មិនទាន់ក្រូវបង់ន្លៃខ្មសមា៉ា ង

- សទាះជាកំពុងខ្សធ្ើការខ្មសមា៉ា ងជាពិ្ក្តី ោនក្រូវបងា្គ ប់ឲ្យកតាសលើកំណ្់កតា្ំនួនសមា៉ា ងសធ្ើការហាក់

បី�ូ្ជាមិនោនសធ្ើការខ្មសមា៉ា ង

- រ្ម នសពល�កមាក

- មិនោនឲ្យ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ

ឧទាហរណ៍សល្មើ�្បាប់

ម៉ាយាងសេៀ្ ស�្ក្តីរាយការណ៍្បាប់�ង់្ដ្ការងារោនក្រូវហាមកបកពឹ្្តមិនគប្ី សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍�ូ្នឹងស�្ក្តី

រាយការណ៍នន្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូស្្នះ�ូមហ៊ានរាយការណ៍ផ្ង។ 

[កក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ《សគហេំព័រ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 10. ករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

តាមពិ្ ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញក្រូវសធ្ើតាមគសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លោនក្រូវសធ្ើជាកបចំាកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញសហើយក្រូវខ្សធ្ើសឡើងបន្តសៅសេៀ្សដ្យមិនក្រូវបញ្ឈប់ពាក់ក ្្ត លសឡើយ។

ប៉ាុខន្ត ក្នុងរបបអ្ី្ សដ្យេេឹង្ិ្្តរប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ  សរឿងមួយ្ំនួយោនសកើ្សឡើងខ�លមុនបញចេ ប់គសកមាង

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ ខ្ោនក្រូវឲ្យសៅក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។

សហ្ុសនះសហើយ ក្នុង្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ(របប្្មី) តាមកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ�ិកសា ក្នុងករណីពិោកបន្តសធ្ើ

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានមូលសហ្ុជាជមងៃឺនិងរបួ�(រមួបញចេូ លរបួ�ក្នុងការងារផ្ងខ�រ)រប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញជាស�ើម កករុមក្រួ្ពិនិ្្យជាស�ើមោនក្រូវ�ំុដ្ក់ ស�្ក្តីរាយការណ៍សពលពិោកអនុវ្្តការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅអង្គភាព។

សៅសពលសនាះ ក្នុងករណីកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិពាក់ក ្្ត លមុននឹងបញចេ ប់គសកមាងការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ ពន្យល់្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ថាមិនចំាោ្់ក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យបញ្ឈប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញសដ្យេេឹង្ិ្្តនិងបញ្ជា ក់យ៉ាង�ព្កគប់នូវគំនិ្ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាលិ្ិ្ សលើ�ពីសនះសៅសេៀ្ ោនក្រូវកំណ្់ថាក្រូខ្រាយ

ការណ៍សៅអង្គភាពសៅមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិខ�លជាសពល�សកម្្ិ្្តអំពីការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិរប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។ 

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីពិោកការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម នផ្លៃូវ ខ្សៅសពលអ្នក្ង់បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

្សៅសេៀ្  ក្នុងអង្គភាពនឹងផ្្តល់ជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា �ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាពឬការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្។

រឯីក្នុងករណីោនក្រូវជំរញុឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្តរប�់អ្នក(កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ) អា្ពិភាកសានិង

រាយការណ៍សៅអង្គភាពផ្ង សៅេីបំផុ្្អា្រាយការណ៍អ្នកក្រួ្ពិនិ្្យការស្ញ្ូលសៅសពល្ុះស ្្ម ះការស្ញកបសេ�ក្នុងកំពង់ខផ្ឬ្ំណ្

យន្តសហាះផ្ងខ�រ។
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(2) ស�្ក្តីរាយការណ៍ខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់�ង់្ដ្ការងារ

1　 ក្នុងករណីកខនលៃងអាជីវកម្មមានសហ្ុការណ៍ពិ្សល្មើ�្បាប់សនះឬស�្ក្តីបងា្គ ប់ខ�លស្ញសដ្យមានមូលដ្ឋា នសលើ្បាប់សនះ 

កម្មករអា្រាយការណ៍អំពីសហ្ុការណ៍ពិ្សនាះសៅការយិល័យរដ្ឋា េិោលខផ្្នកកគប់កគងឬអ្នកក្រួ្ពិនិ្្យ�ង់្ដ្ការងារោន។

2　 អ្នកសកបើកោ�់គួរខ្កំុកបកពឹ្្តមិនគប្ីនានា្ំសពាះកម្មករ�ូ្ជាបញ្ឈប់ការងារ សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍កបការ

មុនសនះ។

(កបការេី១០៤នន្បាប់�្តង់ដ្ការងារ)

សដ្យសារកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញក្រូវអនុសោម្បាប់�ង់្ដ្ការងារជាស�ើមខ�រ �ូស្្នះអា្រាយការណ៍ខ�លោនក្រូវ

កំណ្់ក្នុង្បាប់�ង់្ដ្ការងារជាស�ើម។

ក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លអ្នកកំពុងខ្សធ្ើ អា្រាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារក្នុងករណីមានអ្ី�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ 

- មិនទាន់បង់កោក់ឈ្មួលខ�លបញ្ជា ក់ក្នុងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារ

- សទាះបីោនសធ្ើការខ្មសមា៉ា ងក្ី មិនទាន់ក្រូវបង់ន្លៃខ្មសមា៉ា ង

- សទាះជាកំពុងខ្សធ្ើការខ្មសមា៉ា ងជាពិ្ក្តី ោនក្រូវបងា្គ ប់ឲ្យកតាសលើកំណ្់កតា្ំនួនសមា៉ា ងសធ្ើការហាក់

បី�ូ្ជាមិនោនសធ្ើការខ្មសមា៉ា ង

- រ្ម នសពល�កមាក

- មិនោនឲ្យ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ

ឧទាហរណ៍សល្មើ�្បាប់

ម៉ាយាងសេៀ្ ស�្ក្តីរាយការណ៍្បាប់�ង់្ដ្ការងារោនក្រូវហាមកបកពឹ្្តមិនគប្ី សដ្យមានសហ្ុខ�លជាស�្ក្តីរាយការណ៍�ូ្នឹងស�្ក្តី

រាយការណ៍នន្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូស្្នះ�ូមហ៊ានរាយការណ៍ផ្ង។ 

[កក�ួងការងារនិងបណ្ត ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ《សគហេំព័រ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 10. ករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

តាមពិ្ ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញក្រូវសធ្ើតាមគសកមាងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញខ�លោនក្រូវសធ្ើជាកបចំាកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញសហើយក្រូវខ្សធ្ើសឡើងបន្តសៅសេៀ្សដ្យមិនក្រូវបញ្ឈប់ពាក់ក ្្ត លសឡើយ។

ប៉ាុខន្ត ក្នុងរបបអ្ី្ សដ្យេេឹង្ិ្្តរប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ  សរឿងមួយ្ំនួយោនសកើ្សឡើងខ�លមុនបញចេ ប់គសកមាង

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ ខ្ោនក្រូវឲ្យសៅក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។

សហ្ុសនះសហើយ ក្នុង្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ(របប្្មី) តាមកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ�ិកសា ក្នុងករណីពិោកបន្តសធ្ើ

ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានមូលសហ្ុជាជមងៃឺនិងរបួ�(រមួបញចេូ លរបួ�ក្នុងការងារផ្ងខ�រ)រប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញជាស�ើម កករុមក្រួ្ពិនិ្្យជាស�ើមោនក្រូវ�ំុដ្ក់ ស�្ក្តីរាយការណ៍សពលពិោកអនុវ្្តការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅអង្គភាព។

សៅសពលសនាះ ក្នុងករណីកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញនឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិពាក់ក ្្ត លមុននឹងបញចេ ប់គសកមាងការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ ពន្យល់្ំសពាះកម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ថាមិនចំាោ្់ក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យបញ្ឈប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញសដ្យេេឹង្ិ្្តនិងបញ្ជា ក់យ៉ាង�ព្កគប់នូវគំនិ្ការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិជាលិ្ិ្ សលើ�ពីសនះសៅសេៀ្ ោនក្រូវកំណ្់ថាក្រូខ្រាយ

ការណ៍សៅអង្គភាពសៅមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិខ�លជាសពល�សកម្្ិ្្តអំពីការក្ឡប់សៅកបសេ�វញិរប�់កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ។ 

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីពិោកការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម នផ្លៃូវ ខ្សៅសពលអ្នក្ង់បន្ត�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

្សៅសេៀ្  ក្នុងអង្គភាពនឹងផ្្តល់ជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា �ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាពឬការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្។

រឯីក្នុងករណីោនក្រូវជំរញុឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្តរប�់អ្នក(កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ) អា្ពិភាកសានិង

រាយការណ៍សៅអង្គភាពផ្ង សៅេីបំផុ្្អា្រាយការណ៍អ្នកក្រួ្ពិនិ្្យការស្ញ្ូលសៅសពល្ុះស ្្ម ះការស្ញកបសេ�ក្នុងកំពង់ខផ្ឬ្ំណ្

យន្តសហាះផ្ងខ�រ។
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（2）労働基準法に基づく申告

1　 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合にお
いては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

2　 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な
取扱いをしてはならない。

（労働基準法第104条）

技能実習生には労働基準法等も適用されますので、労働基準法等に規定されている申告をす
ることもできます。
あなたが従事している技能実習において、以下のようなことがある場合は、労働基準監督署

に申告することができます。

・ 雇用条件書で示されている賃金が支払われていない
・ 残業したにもかかわらず、残業代を支払ってもらえない
・ 実際に残業しているにもかかわらず、残業がないようにタイムカー

ドを打刻するよう指示されている
・ 休憩時間がない
・ 年次有給休暇を取らせてもらえない

違反例

また、労働基準法の申告も、技能実習法の申告と同様に申告したことで不利益な扱いをする
ことは禁止されていますので、ためらうことなく申告してください。

【厚生労働省　ホームページ】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/

 10. 技能実習を行うことが困難になった場合

本来、技能実習は、技能実習生ごとに作成された技能実習計画に従い、途中で中止されるこ
となく実施されなければなりません。
しかし、旧制度において技能実習生の意に反し、技能実習計画満了前に帰国させられるとい

う事案が一部で発生していました。
そのため、技能実習法（新制度）においては、実習先の経営上の都合、技能実習生の病気や怪

我（業務上の怪我などを含む。）の事情等で技能実習を継続することが困難となった場合には、監
理団体等は技能実習実施困難時届出を機構に提出することが求められています。
その際に、技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能

実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確
認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構に届け出な
ければならないとされています。
また、やむを得ない事情で技能実習を行うことが困難となった場合で、あなたが引き続き技

能実習を希望しているときには、機構において実習先変更支援を行いますので、機構又は母国
語相談に相談してください。
なお、あなた（技能実習生）の意思に反して、帰国を促された場合にあっては、機構で相談や

申告を行うことができるほか、最終的には空海港での出国手続きの際に入国審査官にその旨を
申し出ることができます。
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 11. អ្ីខ�លទាក់េងនឹង្បាប់ទាក់េងនឹងការងារ

អ្នក(កម្ម�ិកសាការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)ោនក្រូវអនុសោម្បាប់�ង់្ដ្ការងាស�រុកជប៉ាុនសៅសកកាមេំនាក់េនងការងារជាមួយអ្នកអនុ

វ្្តការ�ិកសា ក៏ោនក្រូវការពារតាមផ្លៃូវ្បាប់ផ្ងខ�រ។ អ្ីខ�លជាខបបមូលដ្ឋា នកគឹះក្នុងសនាះខ�ល�ំខ្ន់ជាពិស�� នឹងពន្យល់ចាប់ពី(១)�ល់(៤)

្សៅសនះ។

[ការពន្យល់]េំនាក់េនងការងារ

អ្នកសកបើកោ�់
េំនាក់េំនងការងារ

ករណីការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ

កម្មករ

អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា
េំនាក់េំនងការងារ កម្ម�ិកសាការកីារ

�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញ(អ្នក)

(1) កិ្ចេ�នយាការងារ

A. កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារ

- សៅសពលខ�លកប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារ អ្នកសកបើកោ�់មានកា្ព្កិ្ចេបងាហ ញល័កខា្ណខា ការងារយ៉ាង្បា�់ជាលិ្ិ្ សហើយ�កមាប់

វាក្រូវោនសធ្ើឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារនិងកបគល់ឲ្យ។

ក្នុងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងា �រស�រកបការ�ូ្ខ្ងសកកាមសនះជាស�ើម។

i. កំឡុងសពលកិ្ចេ�នយាការងា

ii. កខនលៃងការងារ(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

iii. ្លៃឹមសារកិ្ចេការខ�លក្រូវសធ្ើ(មុ្របបឬការងារ)

iv. អំពីសពលលសវោននការចាប់សផ្្តើមសធ្ើការនិងការបញចេ ប់ការងារ មានឬរ្ម នការងារហួ�ពីសមា៉ា ងការងារកំណ្់ សពល�កមាក 

ន្ងៃឈប់�កមាក វា៉ាកងជាស�ើម

v. កោក់ឈ្នួល (កោប់ឈ្នួលមូលដ្ឋា ន ភាគរយកោក់ឈ្នួលបខនថែមននសករៅសមា៉ា ងកំណ្់ជាស�ើម)

vi. កបការទាក់េងនឹងសសាធន៍និវ្្តន៍

- សធ្ើឯកសារកិ្ចេ�នយាការងារនិងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារ២្បាប់សហើយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�ខ�លេេួល)និងកម្ម�ិកសា

ការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញងនឹងរកសាេុក។�ូមអ្នករកសាយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់សដ្យ្លៃួនឯងនូវឯកសារកិ្ចេ�នយាការងារនិងឯក

សារលកខា្័ណ្ឌ ការងា។
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វ្្តការ�ិកសា ក៏ោនក្រូវការពារតាមផ្លៃូវ្បាប់ផ្ងខ�រ។ អ្ីខ�លជាខបបមូលដ្ឋា នកគឹះក្នុងសនាះខ�ល�ំខ្ន់ជាពិស�� នឹងពន្យល់ចាប់ពី(១)�ល់(៤)

្សៅសនះ។

[ការពន្យល់]េំនាក់េនងការងារ

អ្នកសកបើកោ�់
េំនាក់េំនងការងារ

ករណីការ�ិកសា

បស្ចេកសេ�ជំនាញ

កម្មករ

អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា
េំនាក់េំនងការងារ កម្ម�ិកសាការកីារ

�ិកសាបស្ចេកសេ�

ជំនាញ(អ្នក)

(1) កិ្ចេ�នយាការងារ

A. កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារ

- សៅសពលខ�លកប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារ អ្នកសកបើកោ�់មានកា្ព្កិ្ចេបងាហ ញល័កខា្ណខា ការងារយ៉ាង្បា�់ជាលិ្ិ្ សហើយ�កមាប់

វាក្រូវោនសធ្ើឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារនិងកបគល់ឲ្យ។

ក្នុងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងា �រស�រកបការ�ូ្ខ្ងសកកាមសនះជាស�ើម។

i. កំឡុងសពលកិ្ចេ�នយាការងា

ii. កខនលៃងការងារ(ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ)

iii. ្លៃឹមសារកិ្ចេការខ�លក្រូវសធ្ើ(មុ្របបឬការងារ)

iv. អំពីសពលលសវោននការចាប់សផ្្តើមសធ្ើការនិងការបញចេ ប់ការងារ មានឬរ្ម នការងារហួ�ពីសមា៉ា ងការងារកំណ្់ សពល�កមាក 

ន្ងៃឈប់�កមាក វា៉ាកងជាស�ើម

v. កោក់ឈ្នួល (កោប់ឈ្នួលមូលដ្ឋា ន ភាគរយកោក់ឈ្នួលបខនថែមននសករៅសមា៉ា ងកំណ្់ជាស�ើម)

vi. កបការទាក់េងនឹងសសាធន៍និវ្្តន៍

- សធ្ើឯកសារកិ្ចេ�នយាការងារនិងឯកសារលកខា្័ណ្ឌ ការងារ២្បាប់សហើយអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�ខ�លេេួល)និងកម្ម�ិកសា

ការកីារ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញងនឹងរកសាេុក។�ូមអ្នករកសាយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់សដ្យ្លៃួនឯងនូវឯកសារកិ្ចេ�នយាការងារនិងឯក

សារលកខា្័ណ្ឌ ការងា។
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 11. 労働関係法令に関すること

あなた（技能実習生）には、実習実施者との雇用関係の下、日本の労働基準法が適用され、法
的に保護されています。その中の基本的で特に重要なものを、次の（1）から（4）で説明します。

【解説】 雇用関係

使用者
雇用関係

技能実習の場合

労働者

実習実施者
雇用関係 技能実習生

（あなた）

（1） 雇用契約
A  雇用契約の締結
〇雇用契約の締結の際には、使用者は労働条件を書面で明示する義務があり、そのため雇
用条件書が作成・交付されています。

 雇用条件書には、以下の事項などが記されています。
①雇用契約期間
②就業（技能実習）の場所
③従事すべき業務（職種及び作業）の内容
④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関
することなど

⑤賃金（基本賃金、所定時間外等の割り増し賃金率）
⑥退職に関する事項

〇雇用契約書と雇用条件書は2部作成し、実習実施者（受入企業）と技能実習生が保有するこ
ととなっています。あなたは、雇用契約書と雇用条件書を必ず自ら大切に保管してくだ
さい。
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参考様式第１-14号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語          （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៤(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ                  (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

កិច្ចស្នាការងារស្ម្មាប់ការស្កិាបយច្ចកយទស្ជនំាញ 
 
 

実習実施者                     （以下「甲」という。）と 

អ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្កិា                                        (ខាងយម្ការយនេះនងឹយៅថា«ភាគកី»)នងិ 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ករែស្កិាការបីយច្ចកយទរជនំាញ   (រ ឿរទងំយបកខជន)                           (ខាងយម្ការយនេះនឹងយៅថា«ភាគខី») 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 
បានច្៉ុេះកិច្ចស្នាការងារជារឿយគ្នន ខ្អែការខលរឹសារខ្ែេបានកត់្ម្ាយៅកន ុងឯកសារភាា បស់្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងា
រ។ 

 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業

務に従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 
កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងមានស្៉ុពេភាពចាបព់ីថ្ងៃខ្ែេភាគីខចូ្េកន ុងម្បយទស្ជប ៉ុនាររយៈស្ិទធិសាន ក់យៅម្បយេទ          
«ការស្កិាជំនាញយេខ១»  យហើយចាប់យអតើរម្បត្ិបត្តសិ្ករែភាពការស្ិកាបយច្ចកយទស្ជនំាញខ្ែេបានកំណ្ត្យ់ៅ
កន ុងស្ិទធសាន ក់យៅែខ្ែរ។ 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と

相違した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 
រយៈយពេថ្នកិច្ចស្នាការងារ (ថ្ងៃចាប់យអតើរ និងថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នកិច្ចស្នាការងារ)ខ្ែេបានកត្ម់្ាយៅកន ុងឯកសារស្ត ី
អ្ំពេីកខខណ្ឌការងារ នឹងម្ត្វួបានផ្លល ស្់បត ើរម្ស្បារថ្ងៃជាក់ខ្ស្ត ងខ្ែេភាគីខបានចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុន កន ុងករណី្
ខ្ែេថ្ងៃចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុនជាក់ខ្ស្ដងរបស្ភ់ាគីខ ខ៉ុស្គ្នន នឹងថ្ងៃយម្គ្នងចូ្េរកម្បយទស្ជប ៉ុន។ 

 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

 រឯី កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងម្ត្វួបានបញ្ចប់យៅយពេខ្ែេភាគីខយ វ្ ើឲ្យបាត្់បង់ស្ិទធសាន ក់យៅយដាយយថាយហត្៉ុណារឿយ។ 

 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

កិច្ចស្នាការងារ នងិឯកសារស្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងារនងឹម្ត្វួបានយ វ្ ើយ ើងជា២ច្ាប់ែូច្គ្នន  យហើយភាគកី និងភាគី

ខម្ត្វួរកាទ៉ុករឿយច្ាប់យរៀងៗខល នួ។ 
 

                                          
                                                   年   月   日  締結 

                         ថ្ងៃច្៉ុេះហត្ថយេខា        (ថ្ងៃ)     (ខ្ខ)     (ឆ្ន )ំ 
 

  甲                ○印      乙                 

  ភាគីក:                          (ម្ា)       ភាគីខ 

   :  

 

（実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印）       （技能実習生の署名） 
 (យ ែ្ េះអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្ិកា ត្ឿនាទីអ្នកតំ្ណាង យ ែ្ េះ ម្ា)  (ហត្ថយេខាករែស្ិកាការបីយច្ចកយទស្ជំនាញ)
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参考様式第１-14号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語          （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៤(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ                  (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

កិច្ចស្នាការងារស្ម្មាប់ការស្កិាបយច្ចកយទស្ជនំាញ 
 
 

実習実施者                     （以下「甲」という。）と 

អ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្កិា                                        (ខាងយម្ការយនេះនងឹយៅថា«ភាគកី»)នងិ 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ករែស្កិាការបីយច្ចកយទរជនំាញ   (រ ឿរទងំយបកខជន)                           (ខាងយម្ការយនេះនឹងយៅថា«ភាគខី») 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 
បានច្៉ុេះកិច្ចស្នាការងារជារឿយគ្នន ខ្អែការខលរឹសារខ្ែេបានកត់្ម្ាយៅកន ុងឯកសារភាា បស់្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងា
រ។ 

 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業

務に従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 
កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងមានស្៉ុពេភាពចាបព់ីថ្ងៃខ្ែេភាគីខចូ្េកន ុងម្បយទស្ជប ៉ុនាររយៈស្ិទធិសាន ក់យៅម្បយេទ          
«ការស្កិាជំនាញយេខ១»  យហើយចាប់យអតើរម្បត្ិបត្តសិ្ករែភាពការស្ិកាបយច្ចកយទស្ជនំាញខ្ែេបានកំណ្ត្យ់ៅ
កន ុងស្ិទធសាន ក់យៅែខ្ែរ។ 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と

相違した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 
រយៈយពេថ្នកិច្ចស្នាការងារ (ថ្ងៃចាប់យអតើរ និងថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នកិច្ចស្នាការងារ)ខ្ែេបានកត្ម់្ាយៅកន ុងឯកសារស្ត ី
អ្ំពេីកខខណ្ឌការងារ នឹងម្ត្វួបានផ្លល ស្់បត ើរម្ស្បារថ្ងៃជាក់ខ្ស្ត ងខ្ែេភាគីខបានចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុន កន ុងករណី្
ខ្ែេថ្ងៃចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុនជាក់ខ្ស្ដងរបស្ភ់ាគីខ ខ៉ុស្គ្នន នឹងថ្ងៃយម្គ្នងចូ្េរកម្បយទស្ជប ៉ុន។ 

 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

 រឯី កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងម្ត្វួបានបញ្ចប់យៅយពេខ្ែេភាគីខយ វ្ ើឲ្យបាត្់បង់ស្ិទធសាន ក់យៅយដាយយថាយហត្៉ុណារឿយ។ 

 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

កិច្ចស្នាការងារ នងិឯកសារស្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងារនងឹម្ត្វួបានយ វ្ ើយ ើងជា២ច្ាប់ែូច្គ្នន  យហើយភាគកី និងភាគី

ខម្ត្វួរកាទ៉ុករឿយច្ាប់យរៀងៗខល នួ។ 
 

                                          
                                                   年   月   日  締結 

                         ថ្ងៃច្៉ុេះហត្ថយេខា        (ថ្ងៃ)     (ខ្ខ)     (ឆ្ន )ំ 
 

  甲                ○印      乙                 

  ភាគីក:                          (ម្ា)       ភាគីខ 

   :  

 

（実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印）       （技能実習生の署名） 
 (យ ែ្ េះអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការសិ្កា ត្ឿនាទីអ្នកតំ្ណាង យ ែ្ េះ ម្ា)  (ហត្ថយេខាករែស្ិកាការបីយច្ចកយទស្ជនំាញ)
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参考様式第１-14号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語          （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៤(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ                  (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

កិច្ចស្នាការងារស្ម្មាប់ការស្កិាបយច្ចកយទស្ជនំាញ 
 
 

実習実施者                     （以下「甲」という。）と 

អ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្កិា                                        (ខាងយម្ការយនេះនងឹយៅថា«ភាគកី»)នងិ 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ករែស្កិាការបីយច្ចកយទរជនំាញ   (រ ឿរទងំយបកខជន)                           (ខាងយម្ការយនេះនឹងយៅថា«ភាគខី») 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 
បានច្៉ុេះកិច្ចស្នាការងារជារឿយគ្នន ខ្អែការខលរឹសារខ្ែេបានកត់្ម្ាយៅកន ុងឯកសារភាា បស់្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងា
រ។ 

 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業

務に従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 
កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងមានស្៉ុពេភាពចាបព់ីថ្ងៃខ្ែេភាគីខចូ្េកន ុងម្បយទស្ជប ៉ុនាររយៈស្ិទធិសាន ក់យៅម្បយេទ          
«ការស្កិាជំនាញយេខ១»  យហើយចាប់យអតើរម្បត្ិបត្តសិ្ករែភាពការស្ិកាបយច្ចកយទស្ជនំាញខ្ែេបានកំណ្ត្យ់ៅ
កន ុងស្ិទធសាន ក់យៅែខ្ែរ។ 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と

相違した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 
រយៈយពេថ្នកិច្ចស្នាការងារ (ថ្ងៃចាប់យអតើរ និងថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នកិច្ចស្នាការងារ)ខ្ែេបានកត្ម់្ាយៅកន ុងឯកសារស្ត ី
អ្ំពេីកខខណ្ឌការងារ នឹងម្ត្វួបានផ្លល ស្់បត ើរម្ស្បារថ្ងៃជាក់ខ្ស្ត ងខ្ែេភាគីខបានចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុន កន ុងករណី្
ខ្ែេថ្ងៃចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុនជាក់ខ្ស្ដងរបស្ភ់ាគីខ ខ៉ុស្គ្នន នឹងថ្ងៃយម្គ្នងចូ្េរកម្បយទស្ជប ៉ុន។ 

 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

 រឯី កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងម្ត្វួបានបញ្ចប់យៅយពេខ្ែេភាគីខយ វ្ ើឲ្យបាត្់បង់ស្ិទធសាន ក់យៅយដាយយថាយហត្៉ុណារឿយ។ 

 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

កិច្ចស្នាការងារ នងិឯកសារស្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងារនងឹម្ត្វួបានយ វ្ ើយ ើងជា២ច្ាប់ែូច្គ្នន  យហើយភាគកី និងភាគី

ខម្ត្វួរកាទ៉ុករឿយច្ាប់យរៀងៗខល នួ។ 
 

                                          
                                                   年   月   日  締結 

                         ថ្ងៃច្៉ុេះហត្ថយេខា        (ថ្ងៃ)     (ខ្ខ)     (ឆ្ន )ំ 
 

  甲                ○印      乙                 

  ភាគីក:                          (ម្ា)       ភាគីខ 

   :  

 

（実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印）       （技能実習生の署名） 
 (យ ែ្ េះអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្ិកា ត្ឿនាទីអ្នកតំ្ណាង យ ែ្ េះ ម្ា)  (ហត្ថយេខាករែស្ិកាការបីយច្ចកយទស្ជនំាញ)
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参考様式第１-15号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語           （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៥(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨)ភាសាខ្ខែរ                     (ស្ដ ង់ដារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

雇 用 条 件 書 

ឯកសារស្ត អីំពីេកខខណ្ឌការងារ 
 

 

             年   月   日 

ថ្ងៃទី          ខ្ខ         ឆ្ន ំ 
                                                                                                                                      

               殿 

                              ជូនចំយ ោះ 

                                                                                        実習実施者名                    

                                                 យ ែ្ ោះអនកអន៉ុវត្តន៍ការស្ិកា                  

                                                                                         所在地                             

                                                                              អាស្័យដាា ន 

                                                                                        電話番号                    

                                                                   យេខទូរស្័ពទ                                                         
                                                          代表者 役職・氏名            ○印 

                                                                                        យ ែ្ ោះ និងត្ឿនាទីអនកតំ្ណាង   

 

 

Ⅰ．雇用契約期間 

    រយៈយពេកិចចស្នាការងារ 

１． 雇用契約期間 

           រយៈយពេកិចចស្នាការងារ  

           （年  月  日       ～  年  月  日 ）    入国予定日            年  月  日 

 (ថ្ងៃទី          ខ្ខ       ឆ្ន ំ        ថ្ងៃទី          ខ្ខ      ឆ្ន ំ)       ថ្ងៃយម្ោងចូេម្បយទស្ជប ៉ុន  ថ្ងៃទី          ខ្ខ       ឆ្ន ំ 
 
 

       2.   契約の更新の有無 

           ការបនតកិចចស្នាងែ ី    

□ 契約の更新はしない    □ 原則として更新する   

   ព៉ុំមានការបនតកិចចស្នាងែី       ជាយោេការណ៍្នឹងមានការបនតកិចចស្នាងែី 

   ※ 会社の経営状況が著しく悪化した場合等には、契約を更新しない場合がある。 

កិចចស្នាអាចនឹងរិនម្ត្វួបានបនតសារជាងែ ីកន ុងករណ្ ីខ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬសាា នភាពអាជីវករែរបស់្ម្ករុហ ៉ុនមានសាា នភាពអាម្កក់ 

Ⅱ．就業（技能実習）の場所 

    កខ្នែងយ វ្ ើការ (កខ្នែងយ វ្ ើការស្ិកា) 

Ⅲ．従事すべき業務（職種及び作業）の内容 

    ខែ ឹរសារថ្នកិចចការខ្ែេម្ត្វួបំយពញ (ម្បយេទការងារនិងការងារ)  

Ⅳ．労働時間等 

    យមា ងការងារជាយែើរ 

１． 始業・終業の時刻等  

យមា ងចាប់យនតើរនិងបញ្ចប់ការងារ 

 (1) 始業         （ 時    分）    終業        （  時   分 ）         （１日の所定労働時間数       時間  分） 

យមា ងចាប់យនតើរ ( យមា ង     នាទី )      យមា ងបញ្ចប់      (    យមា ង    នាទី )               (យមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃ         យមា ង    នាទី ) 
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参考様式第１-15号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語           （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៥(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨)ភាសាខ្ខែរ                     (ស្ដ ង់ដារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

雇 用 条 件 書 

ឯកសារស្ត អីំពីេកខខណ្ឌការងារ 
 

 

             年   月   日 

ថ្ងៃទី          ខ្ខ         ឆ្ន ំ 
                                                                                                                                      

               殿 

                              ជូនចំយ ោះ 

                                                                                        実習実施者名                    

                                                 យ ែ្ ោះអនកអន៉ុវត្តន៍ការស្ិកា                  

                                                                                         所在地                             

                                                                              អាស្័យដាា ន 

                                                                                        電話番号                    

                                                                   យេខទូរស្័ពទ                                                         
                                                          代表者 役職・氏名            ○印 

                                                                                        យ ែ្ ោះ និងត្ឿនាទីអនកតំ្ណាង   

 

 

Ⅰ．雇用契約期間 

    រយៈយពេកិចចស្នាការងារ 

１． 雇用契約期間 

           រយៈយពេកិចចស្នាការងារ  

           （年  月  日       ～  年  月  日 ）    入国予定日            年  月  日 

 (ថ្ងៃទី          ខ្ខ       ឆ្ន ំ        ថ្ងៃទី          ខ្ខ      ឆ្ន ំ)       ថ្ងៃយម្ោងចូេម្បយទស្ជប ៉ុន  ថ្ងៃទី          ខ្ខ       ឆ្ន ំ 
 
 

       2.   契約の更新の有無 

           ការបនតកិចចស្នាងែ ី    

□ 契約の更新はしない    □ 原則として更新する   

   ព៉ុំមានការបនតកិចចស្នាងែី       ជាយោេការណ៍្នឹងមានការបនតកិចចស្នាងែី 

   ※ 会社の経営状況が著しく悪化した場合等には、契約を更新しない場合がある。 

កិចចស្នាអាចនឹងរិនម្ត្វួបានបនតសារជាងែ ីកន ុងករណ្ ីខ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬសាា នភាពអាជីវករែរបស់្ម្ករុហ ៉ុនមានសាា នភាពអាម្កក់ 

Ⅱ．就業（技能実習）の場所 

    កខ្នែងយ វ្ ើការ (កខ្នែងយ វ្ ើការស្ិកា) 

Ⅲ．従事すべき業務（職種及び作業）の内容 

    ខែ ឹរសារថ្នកិចចការខ្ែេម្ត្វួបំយពញ (ម្បយេទការងារនិងការងារ)  

Ⅳ．労働時間等 

    យមា ងការងារជាយែើរ 

１． 始業・終業の時刻等  

យមា ងចាប់យនតើរនិងបញ្ចប់ការងារ 

 (1) 始業         （ 時    分）    終業        （  時   分 ）         （１日の所定労働時間数       時間  分） 

យមា ងចាប់យនតើរ ( យមា ង     នាទី )      យមា ងបញ្ចប់      (    យមា ង    នាទី )               (យមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃ         យមា ង    នាទី ) 
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2) 【次の制度が労働者に適用される場合】 

         ម្បស្ិនយបើម្បព័នធខាងយម្ការម្ត្វួបានអន៉ុយោរារស្ម្មាប់ករែករនិយោជិត្ 

  □ 変形労働時間制：（    ）単位の変形労働時間制 

             ម្បព័នធ យមា ងការងាររិនយទៀង    ម្បព័នធ យមា ងការងាររិនយទៀងកន ុងឯកា(             ) 

 ※ １年単位の変形労働時間制を採用している場合には、母国語併記の年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形労

働時間制に関する協定書の写しを添付する。 

          ម្បស្ិនយបើយម្បើម្បព័នធ យមា ងការងាររិនយទៀងខ្ែេមានរយៈយពេ១ឆ្ន ំ ម្ត្វួភាា ប់ចាប់ចរែងថ្នម្បតិ្ទិនម្បចាំឆ្ន ំខ្ែេមានជាភាសា 

              ជាត្និិងចាប់ចរែងឯកសារកិចចស្នាស្ដ ីអំពីម្បព័នធ យមា ងការងាររិនយទៀងខ្ែេបានរាយការណ៍្យៅការោិេ័យម្ត្ៀត្ពិនិត្យការងា

រ។  

□ 交代制として、次の勤務時間の組合せによる。 

     ម្បព័នធបត ើរយវណ្ គឺមានការយរៀបចំយមា ងការងារែូចខាងយម្ការ។ 

   始業          （ 時  分   ）   終業          （  時  分  ） ( 適用日 、１日の所定労働時間    時間  分） 

យមា ងចាប់យនតើរ (   យមា ង   នាទ ី) ច៉ុងបញ្ចប់ថ្នការងារ (យមា ង  នាទី )     ( ថ្ងៃអន៉ុវត្ត    យមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃ        យមា ង  នាទី ) 

   始業          （  時  分）    終業           （ 時  分） （ 適用日 、１日の所定労働時間    時間  分 ） 

យមា ងចាប់យនតើរ (   យមា ង   នាទ ី) ច៉ុងបញ្ចប់ថ្នការងារ  (យមា ង  នាទី )     ( ថ្ងៃអន៉ុវត្ត    យមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃ      យមា ង  នាទី ) 

   始業          （  時  分）   終業           （ 時  分） （適用日 、１日の所定労働時間     時間  分） 

យមា ងចាប់យនតើរ (   យមា ង   នាទ ី) ច៉ុងបញ្ចប់ថ្នការងារ  (យមា ង  នាទី )        (  ថ្ងៃអន៉ុវត្ត    យមា ងការងារកន ុង១ថ្ងៃ     យមា ង  នាទី ) 

 ２．休憩時間     （    ）分 

   យមា ងស្ម្មាក      (                )   នាទី 

 ３．１か月の所定労働時間数           時間  分 （年間総所定労働時間数    時間） 

    ចំនឿនយមា ងការងារកន ុង១ខ្ខ            យមា ង    នាទ ី   (ចំនឿនការងារស្រ៉ុបម្បចាំឆ្ន ំ       យមា ង) 
 ４．年間総所定労働日数   （１年目   日、２年目   日、３年目   日、４年目   日、５年目   日） 

            ចំនឿនថ្ងៃយ វ្ ើការស្រ៉ុបម្បចាំឆ្ន ំ ( ឆ្ន ំទី១           ថ្ងៃ     ឆ្ន ំទី២          ថ្ងៃ   ឆ្ន ំទី៣           ថ្ងៃ   ឆ្ន ំទី៤           ថ្ងៃ   ឆ្ន ំទី៥         ថ្ងៃ ) 

 ５．所定時間外労働の有無   □ 有    □ 無 

   ការយ វ្ ើការខ្ងរយមា ង                   មាន                 ោែ ន 

                                                                        ○詳細は、就業規則 第   条～第  条、第  条～第  条、第  条～第  条 

                              ព័ត្៌មានេំអិត្គឺខ្នែការបទបញ្ជា ថ្នទកន ុងការងារ មាម្ាទី～មាម្ាទី មាម្ាទ～ីមាម្ាទី  មាម្ាទ～ីមាម្ាទី 

Ⅴ．休日  
    ថ្ងៃឈប់ស្ម្មាក 
  ・定例日：毎週   曜日、日本の国民の祝日、その他（           ）  （年間合計休日日数    日） 

  ・ថ្ងៃស្ម្មាកជាម្បចាំ     យរៀងរាេ់ស្បាត ហ៍យៅថ្ងៃ    និងថ្ងៃប៉ុណ្យជាត្ិជប ៉ុន យនេងៗ(                         )  (ស្រ៉ុបថ្ងៃឈប់ស្ម្មាកម្បចាំឆ្ន ំ  ថ្ងៃ) 

    ・非定例日：週・月当たり   日、その他（           ） 

  ・ថ្ងៃស្ម្មាកបខ្នារ      ថ្ងៃកន ុង១ស្បាត ហ៍ឬខ្ខ យនេងៗ(                                  ) 

○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条 

                   ព័ត្៌មានេំអិត្គឺខ្នែការបទបញ្ជា ថ្នទកន ុងការងារ   មាម្ាទី～មាម្ាទី មាម្ាទ～ីមាម្ាទី  មាម្ាទ～ីមាម្ាទី 

Ⅵ．休暇 

    ការឈប់ស្ម្មាក 

 １．年次有給休暇                         ６か月継続勤務した場合→    日 

   ការឈប់ស្ម្មាកម្បចាំឆ្ន ំមានម្បាក់ឈន េេ ករណី្បនតយ វ្ ើការបាន៦ខ្ខ →              ថ្ងៃ 
            継続勤務６か月未満の年次有給休暇（□ 有    □ 無） →   か月経過で   日 

 ការឈប់ស្ម្មាកម្បចាំឆ្ន ំមានម្បាក់ឈន េេខ្ែេបនតយ វ្ ើការយម្ការ៦ខ្ខ  (□ មាន       □ ោែ ន) → បាន       ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីយ វ្ ើបាន         ខ្ខ 

 ２．その他の休暇   有給（           ）  無給（           ） 

        ការឈប់ស្ម្មាកយនេងៗ មានម្បាក់ឈន េេ (                    ) ោែ នម្បាក់ឈន េេ (                              ) 

                                                                                                               ○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条 

ព័ត្៌មានេំអិត្គឺខ្នែការបទបញ្ជា ថ្នទកន ុងការងារ   មាម្ាទ～ីមាម្ាទី មាម្ាទី～មាម្ាទី  មាម្ាទី～មាម្ាទី 
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Ⅶ．賃金 

    ម្បាក់ឈន េេ 

 

 

 

 

 

１．基本賃金   □ 月給（       円）      □ 日給（       円）  □ 時間給（       円） 

  ម្បាក់ឈន េេយោេ ម្បាក់ខ្ខ   (             យយន)    ម្បាក់ថ្ងៃ(            យយន)         ម្បាកយ់មា ង       (            យយន) 

 ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

２．諸手当（時間外労働の割増賃金は除く） 

   ម្បាក់ឧបត្ារភយនេងៗ (យេើកខ្េងម្បាក់ខ្ងរយមា ង) 
     （       手当、       手当、       手当） 

       (     ម្បាក់ឧបត្ារភ                ម្បាក់ឧបត្ារភ         ម្បាក់ឧបត្ារភ ) 
 ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

 

 

 

 

 

 ３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

   អម្ាភារយម្បាក់ឈន េេបខ្នារខ្ែេម្ត្វួបង់ស្ម្មាប់ការយ វ្ ើការខ្ងរយមា ង ការយ វ្ ើការកន ុងថ្ងៃឈប់ស្ម្មាក់ ឬយ វ្ ើការអាម្ាត្ 

  (a) 所定時間外  法定超月60時間以内                        （      ）％ 

    ការងារខ្ងរយមា ង: ការយេើស្កន ុងចាប់កំណ្ត្់ យម្ការ៦០យមា ង     (      )％ 

           法定超月60時間超                          （          ）％ 

           ការយេើស្ចាប់ពី៦០យមា ង                               (      )％ 

           所定超                             （      ）％ 

           ការយេើស្កន ុងការកំណ្ត្ ់               (      )％ 

  (b) 休日     法定休日                                  （       ）％、  法定外休日     （     ）％ 

   ថ្ងៃឈប់ស្ម្មាក    ថ្ងៃឈប់ស្ម្មាកកន ុងចាប់កំណ្ត្់                               (      )％     ថ្ងៃស្ម្មាកយម្ៅចាប់   (      )％ 

  (c) 深夜        （     ）％ 

    ការយ វ្ ើការអាម្ាត្   (      )％ 

 ４．賃金締切日         □ 毎月   日、    □ 毎月   日 

   ថ្ងៃបិទបញ្ា ីម្បាក់ឈន េេ    រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ                រាេ់ខ្ខ         ថ្ងៃ 
 ５．賃金支払日         □ 毎月   日、      □ 毎月   日 

   ថ្ងៃបង់ម្បាក់ឈន េេ              រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ            រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ 
 ６．賃金支払方法        □ 通貨払       口  座振込み 

    វ ិ្ ីបង់ម្បាក់ឈន េេ             ម្បាក់ស្៉ុទធ                       គណ្នី្នាោរ 
 ７．労使協定に基づく賃金支払時の控除                            □ 無    □ 有 

   ការកាត្់ទ៉ុកយពេបង់ម្បាកឈ់ន េេខ្ែេខ្នែការកិចចស្នាការងារ       ោែ ន                   មាន 

  ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

 ８．昇給           □ 有  （時期、金額等                                 ）、          □ 無 

   ការត្យរែ ើងម្បាក់ឈន េេ      មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                                  )                       ោែ ន 

 ９．賞与           □ 有  （時期、金額等                ）、          □ 無 

   ម្បាក់បំណាចឆ់្ន ំ                មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                                  )                      ោែ ន 

 10．退職金           □ 有（時期、金額等                 ）、          □ 無 

   ម្បាក់យពេឈប់ពីការងារ   មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                              )                        ោែ ន 
 11. 休業手当                      □ 有（率                          ） 

      ម្បាក់ឧបត្ារភយពេស្ម្មាក់ការងារ    មាន (អម្ា                                                       ) 
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Ⅶ．賃金 

    ម្បាក់ឈន េេ 

 

 

 

 

 

１．基本賃金   □ 月給（       円）      □ 日給（       円）  □ 時間給（       円） 

  ម្បាក់ឈន េេយោេ ម្បាក់ខ្ខ   (             យយន)    ម្បាក់ថ្ងៃ(            យយន)         ម្បាកយ់មា ង       (            យយន) 

 ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

２．諸手当（時間外労働の割増賃金は除く） 

   ម្បាក់ឧបត្ារភយនេងៗ (យេើកខ្េងម្បាក់ខ្ងរយមា ង) 
     （       手当、       手当、       手当） 

       (     ម្បាក់ឧបត្ារភ                ម្បាក់ឧបត្ារភ         ម្បាក់ឧបត្ារភ ) 
 ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

 

 

 

 

 

 ３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

   អម្ាភារយម្បាក់ឈន េេបខ្នារខ្ែេម្ត្វួបង់ស្ម្មាប់ការយ វ្ ើការខ្ងរយមា ង ការយ វ្ ើការកន ុងថ្ងៃឈប់ស្ម្មាក់ ឬយ វ្ ើការអាម្ាត្ 

  (a) 所定時間外  法定超月60時間以内                        （      ）％ 

    ការងារខ្ងរយមា ង: ការយេើស្កន ុងចាប់កំណ្ត្់ យម្ការ៦០យមា ង     (      )％ 

           法定超月60時間超                          （          ）％ 

           ការយេើស្ចាប់ពី៦០យមា ង                               (      )％ 

           所定超                             （      ）％ 

           ការយេើស្កន ុងការកំណ្ត្ ់               (      )％ 

  (b) 休日     法定休日                                  （       ）％、  法定外休日     （     ）％ 

   ថ្ងៃឈប់ស្ម្មាក    ថ្ងៃឈប់ស្ម្មាកកន ុងចាប់កំណ្ត្់                               (      )％     ថ្ងៃស្ម្មាកយម្ៅចាប់   (      )％ 

  (c) 深夜        （     ）％ 

    ការយ វ្ ើការអាម្ាត្   (      )％ 

 ４．賃金締切日         □ 毎月   日、    □ 毎月   日 

   ថ្ងៃបិទបញ្ា ីម្បាក់ឈន េេ    រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ                រាេ់ខ្ខ         ថ្ងៃ 
 ５．賃金支払日         □ 毎月   日、      □ 毎月   日 

   ថ្ងៃបង់ម្បាក់ឈន េេ              រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ            រាេ់ខ្ខ        ថ្ងៃ 
 ６．賃金支払方法        □ 通貨払       口  座振込み 

    វ ិ្ ីបង់ម្បាក់ឈន េេ             ម្បាក់ស្៉ុទធ                       គណ្នី្នាោរ 
 ７．労使協定に基づく賃金支払時の控除                            □ 無    □ 有 

   ការកាត្់ទ៉ុកយពេបង់ម្បាកឈ់ន េេខ្ែេខ្នែការកិចចស្នាការងារ       ោែ ន                   មាន 

  ※詳細は別紙のとおり（ព័ត្៌មានេំអិត្គឺែូចកន ុងឯកសារភាា ប់） 

 ８．昇給           □ 有  （時期、金額等                                 ）、          □ 無 

   ការត្យរែ ើងម្បាក់ឈន េេ      មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                                  )                       ោែ ន 

 ９．賞与           □ 有  （時期、金額等                ）、          □ 無 

   ម្បាក់បំណាចឆ់្ន ំ                មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                                  )                      ោែ ន 

 10．退職金           □ 有（時期、金額等                 ）、          □ 無 

   ម្បាក់យពេឈប់ពីការងារ   មាន (យពេយវោ ចំនឿនទឹកម្បាក់                              )                        ោែ ន 
 11. 休業手当                      □ 有（率                          ） 

      ម្បាក់ឧបត្ារភយពេស្ម្មាក់ការងារ    មាន (អម្ា                                                       ) 
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Ⅷ．退職に関する事項 ម្បការទាក់ទងនឹងការោឈប់ពីការងារ 

 １．自己都合退職の手続（退職する    日前に社長・工場長等に届けること） 

      

ខ្បបបទស្ត ីអំពីការោឈប់ពីការងារយដាយខៃ េនឯង (ម្ត្ួវនតេ់ព័ត្៌មានយៅកាន់អគគនាយកម្ករុហ ៉ុនឬម្បានយរាងចម្កឲ្យបានរ៉ុនោឈប់ការ

ងារចាប់ពី          ថ្ងៃ យ ើងយៅ) 

 ２．解雇の事由及び手続 រូេយហត្៉ុ និងខ្បបបទថ្នការបញ្ឈប់ពីការងារ  

   解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。

技能実習生の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金

の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。 

   ការបញ្ឈប់ពីការងារម្ត្វួយ វ្ ើយ ើងស្ម្មាប់ខ្ត្ករណី្ខ្ែេមានការចាំបាច់ដាច់ខាត្ យហើយម្ត្វួជូនែំណឹ្ងជារ៉ុនោ ងយោចណាស្់៣០ថ្ងៃ 

     រ៉ុន ឬម្ត្វួបង់ម្បាក់ឈន េេរ្យរយេើស្ពីចំនឿន៣០ថ្ងៃ។ កន ុងករណី្បញ្ឈប់យដាយខ្នែកយេើយហត្៉ុនេខ្ែេថាជាកំហ៉ុស្របស្ក់រែស្ិកាការ ី

បយចចកយទស្ជំនាញ ាររយៈការទទឿេបានការអន៉ុរ័ត្ពីម្បានខ្ននកម្ត្ៀត្ពិនិត្យស្ត ង់ដារការងារ 

គឺអាចបញ្ឈប់ភាែ រៗយដាយព៉ុំចាំបាច់មានការជូនែំណឹ្ងជារ៉ុនឬបង់ម្បាក់ឈន េេត្េរ្យរយ ើយ។ 

                                                     ○詳細は、就業規則 第  条～第  条、第  条～第  条 

ព័ត្៌មានេំអិត្គឺខ្នែការបទបញ្ជា ថ្នទកន ុងការងារ   មាម្ាទ～ីមាម្ាទី មាម្ាទី～មាម្ាទី  មាម្ាទី～មាម្ាទី 

 

Ⅸ．その他 យនេងៗ 

  ・社会保険の加入状況 （□ 厚生年金 、□ 国民年金 、□ 健康保険 、□ 国民健康保険 、□ その他 ） 

      សាា នភាពស្ត ីអំពីការចូេានារា៉ា ប់រងស្ងគរ ( ម្បាក់ខ្ខនិវត្តន៍ស្៉ុខ៉ុមាេភាព ម្បាក់ខ្ខយបៀវត្េរបស្់ម្បជាពេរែា  ានារា៉ា ប់រងស្៉ុខភាព 

 ានារា៉ា ប់រងស្៉ុខភាពម្បជាពេរែា  យនេងៗ ) 

  ・労働保険の適用   （□ 雇用保険 、□ 労災保険） 

    ការយម្បើម្បាស្់ានារា៉ា ប់រងការងារ  (ការានារា៉ា ប់រងការជឿេ  ានារា៉ា ប់រងយម្ោោះរហនតរាយ） 

  ・雇入れ時の健康診断                 年     月 

   ការពិនិត្យស្៉ុខភាពយពេចូេយ វ្ ើការ          ឆ្ន ំ               ខ្ខ 

  ・初回の定期健康診断                年     月 （その後     ごとに実施） 

   ការពិនិត្យស្៉ុខភាពជាម្បចាំយេើកែំបូង         ឆ្ន ំ               ខ្ខ  (បនាទ ប់ពីយនាោះ អន៉ុវត្តការពិនិត្យយរៀងរាេ់               ) 

 

 

受取人（署名）អនកទទឿេ (ហត្ាយេខា)
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参考様式第１-15号別紙（規則第８条第 13号関係）カンボジア語         （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៥ឧបស្រព ័នែ (បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ           (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ                                        

 

賃 金 の 支 払 

ការបង់ម្បាក់ឈន េេ 

 

１．基本賃金 ម្បាក់ឈន េេយោេ 

  □ 月給（     円） □ 日給 （     円） □ 時間給（     円） 

       ម្បាក់ខ្ខ  (       យយន)         ម្បាក់ថ្ងៃ (           យយន)        ម្បាក់យមា ង (         យយន)     

※月給・日給の場合の１時間当たりの金額（      円） 

ចំនឿនម្បាក់កន ុង១យមា ង ករណ្ីម្បាក់ឈន េេជាខ្ខឬជាថ្ងៃ(                 យយន) 

※日給・時給の場合の１か月当たりの金額（      円） 

ចំនឿនម្បាក់កន ុង១ខ្ខ ករណ្ីម្បាក់ឈន េេជាថ្ងៃ ឬជាយមា ង (                យយន) 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

  ចំនឿនទឹកម្បាក់ឧបត្ារភយនេងៗ និងវ ិ្ ីគណ្នា (យេើកខ្េងម្បាក់ឈន េេបខ្នារស្ម្មាប់ការយ វ្ ើការខ្ងរយមា ង) 

  (a)  （     手当       円／計算方法：          ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (b) （     手当     円／計算方法：             ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (c) （     手当     円／計算方法：             ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (d) （     手当     円／計算方法：            ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

 

３．１か月当たりの支払概算額（１＋２）          約       円（合計） 

       ចំនឿនទឹកម្បាក់ម្ត្វួបង់កន ុង១ខ្ខ（１＋２）             ម្បខ្ហេ                  យយន(ស្រ៉ុប) 

４．賃金支払時に控除する項目 ចំណ្៉ុ ចម្ត្វួកាត់្ទ៉ុកយពេបង់ម្បាក់ឈន េេ 

  (a) 税   金       （約      円） 

      ថ្ងែពនធ                   ( ម្បខ្ហេ      យយន ) 

  (b) 社会保険料       （約      円） 

    ថ្ងែានារា៉ា ប់រងស្ងគរ        ( ម្បខ្ហេ      យយន ) 
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参考様式第１-15号別紙（規則第８条第 13号関係）カンボジア語         （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៥ឧបស្រព ័នែ (បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ           (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ                                        

 

賃 金 の 支 払 

ការបង់ម្បាក់ឈន េេ 

 

１．基本賃金 ម្បាក់ឈន េេយោេ 

  □ 月給（     円） □ 日給 （     円） □ 時間給（     円） 

       ម្បាក់ខ្ខ  (       យយន)         ម្បាក់ថ្ងៃ (           យយន)        ម្បាក់យមា ង (         យយន)     

※月給・日給の場合の１時間当たりの金額（      円） 

ចំនឿនម្បាក់កន ុង១យមា ង ករណ្ីម្បាក់ឈន េេជាខ្ខឬជាថ្ងៃ(                 យយន) 

※日給・時給の場合の１か月当たりの金額（      円） 

ចំនឿនម្បាក់កន ុង១ខ្ខ ករណ្ីម្បាក់ឈន េេជាថ្ងៃ ឬជាយមា ង (                យយន) 

２．諸手当の額及び計算方法（時間外労働の割増賃金は除く。） 

  ចំនឿនទឹកម្បាក់ឧបត្ារភយនេងៗ និងវ ិ្ ីគណ្នា (យេើកខ្េងម្បាក់ឈន េេបខ្នារស្ម្មាប់ការយ វ្ ើការខ្ងរយមា ង) 

  (a)  （     手当       円／計算方法：          ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (b) （     手当     円／計算方法：             ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (c) （     手当     円／計算方法：             ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

  (d) （     手当     円／計算方法：            ） 

          (         ម្បាក់ឧបត្ារភ        យយន    វ ិ្ ីគណ្នា：                      ) 

 

３．１か月当たりの支払概算額（１＋２）          約       円（合計） 

       ចំនឿនទឹកម្បាក់ម្ត្វួបង់កន ុង១ខ្ខ（１＋２）             ម្បខ្ហេ                  យយន(ស្រ៉ុប) 

４．賃金支払時に控除する項目 ចំណ្៉ុ ចម្ត្វួកាត់្ទ៉ុកយពេបង់ម្បាក់ឈន េេ 

  (a) 税   金       （約      円） 

      ថ្ងែពនធ                   ( ម្បខ្ហេ      យយន ) 

  (b) 社会保険料       （約      円） 

    ថ្ងែានារា៉ា ប់រងស្ងគរ        ( ម្បខ្ហេ      យយន ) 
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参考様式第１-14号（規則第８条第 13号関係）カンボジア語          （日本工業規格Ａ列４） 

ទម្រង់យោងយេខ១-១៤(បញ្ញត្ត ិយេខ១៣មាម្ា៨) ភាសាខ្ខែរ                  (ស្ដ ងដ់ារឧស្ាហករែជប ៉ុនＡ៤) 
Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 技 能 実 習 の た め の 雇 用 契 約 書 

កិច្ចស្នាការងារស្ម្មាប់ការស្កិាបយច្ចកយទស្ជនំាញ 
 
 

実習実施者                     （以下「甲」という。）と 

អ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្កិា                                        (ខាងយម្ការយនេះនងឹយៅថា«ភាគកី»)នងិ 

技能実習生（候補者を含む。）               （以下「乙」という。）は、 

ករែស្កិាការបីយច្ចកយទរជនំាញ   (រ ឿរទងំយបកខជន)                           (ខាងយម្ការយនេះនឹងយៅថា«ភាគខី») 

別添の雇用条件書に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。 
បានច្៉ុេះកិច្ចស្នាការងារជារឿយគ្នន ខ្អែការខលរឹសារខ្ែេបានកត់្ម្ាយៅកន ុងឯកសារភាា បស់្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងា
រ។ 

 

本雇用契約は、乙が、在留資格「技能実習第１号」により本邦に入国して、技能等に係る業

務に従事する活動を開始する時点をもって効力を生じるものとする。 
កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងមានស្៉ុពេភាពចាបព់ីថ្ងៃខ្ែេភាគីខចូ្េកន ុងម្បយទស្ជប ៉ុនាររយៈស្ិទធិសាន ក់យៅម្បយេទ          
«ការស្កិាជំនាញយេខ១»  យហើយចាប់យអតើរម្បត្ិបត្តសិ្ករែភាពការស្ិកាបយច្ចកយទស្ជនំាញខ្ែេបានកំណ្ត្យ់ៅ
កន ុងស្ិទធសាន ក់យៅែខ្ែរ។ 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国予定日と

相違した場合には、実際の入国日に伴って変更されるものとする。 
រយៈយពេថ្នកិច្ចស្នាការងារ (ថ្ងៃចាប់យអតើរ និងថ្ងៃបញ្ចប់ថ្នកិច្ចស្នាការងារ)ខ្ែេបានកត្ម់្ាយៅកន ុងឯកសារស្ត ី
អ្ំពេីកខខណ្ឌការងារ នឹងម្ត្វួបានផ្លល ស្់បត ើរម្ស្បារថ្ងៃជាក់ខ្ស្ត ងខ្ែេភាគីខបានចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុន កន ុងករណី្
ខ្ែេថ្ងៃចូ្េយៅម្បយទស្ជប ៉ុនជាក់ខ្ស្ដងរបស្ភ់ាគីខ ខ៉ុស្គ្នន នឹងថ្ងៃយម្គ្នងចូ្េរកម្បយទស្ជប ៉ុន។ 

 

なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了するものとする。 

 រឯី កិច្ចស្នាការងារយនេះនឹងម្ត្វួបានបញ្ចប់យៅយពេខ្ែេភាគីខយ វ្ ើឲ្យបាត្់បង់ស្ិទធសាន ក់យៅយដាយយថាយហត្៉ុណារឿយ។ 

 

雇用契約書及び雇用条件書は２部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。 

កិច្ចស្នាការងារ នងិឯកសារស្ត ីអ្ពំេីកខខណ្ឌការងារនងឹម្ត្វួបានយ វ្ ើយ ើងជា២ច្ាប់ែូច្គ្នន  យហើយភាគកី និងភាគី

ខម្ត្វួរកាទ៉ុករឿយច្ាប់យរៀងៗខល នួ។ 
 

                                          
                                                   年   月   日  締結 

                         ថ្ងៃច្៉ុេះហត្ថយេខា        (ថ្ងៃ)     (ខ្ខ)     (ឆ្ន )ំ 
 

  甲                ○印      乙                 

  ភាគីក:                          (ម្ា)       ភាគីខ 

   :  

 

（実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印）       （技能実習生の署名） 
 (យ ែ្ េះអ្នកអ្ន៉ុវត្តន៍ការស្ិកា ត្ឿនាទីអ្នកតំ្ណាង យ ែ្ េះ ម្ា)  (ហត្ថយេខាករែស្ិកាការបីយច្ចកយទស្ជនំាញ)
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B. ការបញ្ឈប់ការងារ

- ការបញ្ឈប់ការងារគឺជាការបញ្ឈប់កិ្ចេ�នយាខបបមាខា ងខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាខ�លជាអ្នកសកបើកោ�់នឹងជំរាប។

《- ក្នុងកំឡុងសពលអ្នកោនក្រូវឲ្យសធ្ើការ អ្នកអុនវ្្តការ�ិកសាមិនអា្បញ្ឈប់ការងារសៅពាក់ក ្្ត លកិ្ចេ�នយាខ�លសករៅពីមានសហ្ុ
 

ការណ៍រ្ម នផ្លៃូវសផ្សេង។

《- ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីបញ្ឈប់ការងារសដ្យរ្ម នផ្លៃូវ

+ ក្រូវការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន យ៉ាងសហា្ក៏៣០ន្ងៃមុន។

+ ក្នុងករណីបញ្ឈប់ការងារសដ្យមិនោនកោប់ឲ្យ�ឹងជា៣០ន្ងៃមុន ក្រូវការបង់កោក់ជាការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុននឹង 
បញ្ឈប់ការងារ�មស�បតាម្ំនួនន្ងៃរហូ្�ល់ការបញ្ឈប់ការងារ។

[ការពន្យល់] អំពីការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុនការបញ្ឈប់ការងារ《 《• ការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុនការបញ្ឈប់ការងារ

ន្ងៃកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន 
ការបញ្ឈប់ការងារ

៣០ន្ងៃមុន

រ្ម ន

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

អ្នកកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន 
ការបញ្ឈប់ការងារ

១០ន្ងៃមុន

២០ន្ងៃ

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

២០ន្ងៃមុន

១០ន្ងៃ

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

ន្ងៃបញ្ឈប់ការងារ

៣០ន្ងៃ

រ្ម នការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

×កោក់ឈ្នួល 
ជាមធ្យម

រឯីសៅសពលខ�លោនក្រូវបញ្ឈប់ការងារសដ្យមានមូលសហ្ុពីកំហុ�ខ�លអ្នកក្រូវេេួល្ុ�ក្រូវនិងក្នុងករណីេេួលសា្គ ល់ពីកបធាន 
ការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ មានករណីខ�លអ្់ក្រូវការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុននិងការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុន។

- 《ការបញ្ឈប់ការងារ�ូ្្សៅសនះោនក្រូវហាម។

+ បញ្ឈប់ការងាសៅកំឡុងសពលឈប់�កមាកសដ្យមានជមងៃឺឬរបួ�ក្នុងការងារឬក៏សកកាយ៣០ន្ងៃ

+ ការបញ្ឈប់ការងារខ�លមានមូលសហ្ុគឺោនរាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ

- ឧបមាថាក្នុងករណីអ្នកក្រូវោនកោប់ឲ្យ�ឹងថាបញ្ឈប់ការងារខ្មិនអា្យល់កពម �ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាព។ រឯីក្នុងករណីោនក្រូវ
 

បញ្ឈប់ការងារ កប�ិនសបើអ្នកប្ឹង�ំុ អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្ខ្លៃងយ៉ាង្បា�់អំពីមូលសហ្ុបញ្ឈប់ការងាជាលិ្ិ្និងផ្្តល់ឲ្យ។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

(2) សមា៉ា ងសធ្ើការនិងការ�កមាក《 • ន្ងៃឈប់�កមាក

i. សរលការណ៍ននសមា៉ា ងសធ្ើការនិងការ�កមាក《 《• ន្ងៃឈប់�កមាក

- ក្នុង្បាប់�ង់្ដ្ការងារ ជាសរលការណ៍ កំុឲ្យសធ្ើការសលើ�ពី៤០សមា៉ា ង១�ោ្ត ហ៍ ៨សមា៉ា ង១ន្ងៃ(សមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់)។

- ក្នុងករណីសមា៉ា ងការងារសលើ�ពី៦សមា៉ា ងក្រូវខ្ឲ្យ�កមាក៤៥នាេី ក្នុងករណីសលើ�ពី៨សមា៉ា ងក្រូវខ្ឲ្យ�កមាក៦០នាេី។

- យ៉ា ងសហា្ក៏រាល់�ោ្ត ហ៍១ន្ងៃឬក៏រយៈសពលអ�់៤�ោ្ត ហ៍ជាង៤ន្ងៃ ក្រូវខ្ផ្្តល់ន្ងៃឈប់�កមាក(ន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់) 
។  

រឯីសៅសកកាមលកខា្័ណ្ឌ ខ�លកំណ្់ម្ងជាសស�្ អា្េេួលយករបបសមា៉ា ងការងារផ្លៃ �់កេង់កទាយខ�ល្ុ�ពីសរលការណ៍សនះ។

- អំពីខផ្្នកក�ិកម្ម ក៏ោនក្រូវកំណ្់ឲ្យកបកពឹ្្តតាម�ង់្ដ្នន្បាប់�ង់្ដ្ការងារ។

ii. ការងារសករៅសមា៉ា ង《 • ការងារន្ងៃឈប់�កមាក

- ករណីអ្នកសកបើកោ�់ឲ្យសធ្ើការសលើ�ពីសមា៉ា ងការងារ(សមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់) ខ�លោនក្រូវកំណ្់សដ្យ្បាប់�ង់្ដ្ការងាសនះ  

(ការងារសករៅសមា៉ា ង ឬករណីឲ្យសធ្ើការ(ការងារន្ងៃឈប់�កមាក)ន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់ កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារជាមួយ 

្ំ្ង (ក្នុងករណីមាន�ហជីពកម្មករខ�លចា្់ខ្ងសដ្យភាគសក ើ្នននកម្មករ ជាមួយ�ហជីពកម្មករ)ភាគសក ើ្នននកម្មករសៅកខនលៃង 
ការងារ អំពីសហ្ុការណ៍ខ�លឲ្យសធ្ើការសករៅសមា៉ា ង កបសេេការងារ សមា៉ា ងខ�លអា្ពនយារោនជាស�ើម សហើយក្រូវខ្រាយការាណ៍ជាមុន 

សៅកបធានការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារខ�លកាន់កាប់្ំបន់សនាះ។
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B. ការបញ្ឈប់ការងារ

- ការបញ្ឈប់ការងារគឺជាការបញ្ឈប់កិ្ចេ�នយាខបបមាខា ងខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាខ�លជាអ្នកសកបើកោ�់នឹងជំរាប។

《- ក្នុងកំឡុងសពលអ្នកោនក្រូវឲ្យសធ្ើការ អ្នកអុនវ្្តការ�ិកសាមិនអា្បញ្ឈប់ការងារសៅពាក់ក ្្ត លកិ្ចេ�នយាខ�លសករៅពីមានសហ្ុ
 

ការណ៍រ្ម នផ្លៃូវសផ្សេង។

《- ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីបញ្ឈប់ការងារសដ្យរ្ម នផ្លៃូវ

+ ក្រូវការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន យ៉ាងសហា្ក៏៣០ន្ងៃមុន។

+ ក្នុងករណីបញ្ឈប់ការងារសដ្យមិនោនកោប់ឲ្យ�ឹងជា៣០ន្ងៃមុន ក្រូវការបង់កោក់ជាការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុននឹង 
បញ្ឈប់ការងារ�មស�បតាម្ំនួនន្ងៃរហូ្�ល់ការបញ្ឈប់ការងារ។

[ការពន្យល់] អំពីការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុនការបញ្ឈប់ការងារ《 《• ការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុនការបញ្ឈប់ការងារ

ន្ងៃកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន 
ការបញ្ឈប់ការងារ

៣០ន្ងៃមុន

រ្ម ន

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

អ្នកកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុន 
ការបញ្ឈប់ការងារ

១០ន្ងៃមុន

២០ន្ងៃ

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

២០ន្ងៃមុន

១០ន្ងៃ

ការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

ន្ងៃបញ្ឈប់ការងារ

៣០ន្ងៃ

រ្ម នការកោប់ឲ្យ

�ឹងជាមុន

×កោក់ឈ្នួល 
ជាមធ្យម

រឯីសៅសពលខ�លោនក្រូវបញ្ឈប់ការងារសដ្យមានមូលសហ្ុពីកំហុ�ខ�លអ្នកក្រូវេេួល្ុ�ក្រូវនិងក្នុងករណីេេួលសា្គ ល់ពីកបធាន 
ការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ មានករណីខ�លអ្់ក្រូវការកោប់ឲ្យ�ឹងជាមុននិងការផ្្តល់ជាលុយកា្់ឲ្យការឲ្យ�ឹងជាមុន។

- 《ការបញ្ឈប់ការងារ�ូ្្សៅសនះោនក្រូវហាម។

+ បញ្ឈប់ការងាសៅកំឡុងសពលឈប់�កមាកសដ្យមានជមងៃឺឬរបួ�ក្នុងការងារឬក៏សកកាយ៣០ន្ងៃ

+ ការបញ្ឈប់ការងារខ�លមានមូលសហ្ុគឺោនរាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ

- ឧបមាថាក្នុងករណីអ្នកក្រូវោនកោប់ឲ្យ�ឹងថាបញ្ឈប់ការងារខ្មិនអា្យល់កពម �ូមពិភាកសាជាមួយអង្គភាព។ រឯីក្នុងករណីោនក្រូវ
 

បញ្ឈប់ការងារ កប�ិនសបើអ្នកប្ឹង�ំុ អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្ខ្លៃងយ៉ាង្បា�់អំពីមូលសហ្ុបញ្ឈប់ការងាជាលិ្ិ្និងផ្្តល់ឲ្យ។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

(2) សមា៉ា ងសធ្ើការនិងការ�កមាក《 • ន្ងៃឈប់�កមាក

i. សរលការណ៍ននសមា៉ា ងសធ្ើការនិងការ�កមាក《 《• ន្ងៃឈប់�កមាក

- ក្នុង្បាប់�ង់្ដ្ការងារ ជាសរលការណ៍ កំុឲ្យសធ្ើការសលើ�ពី៤០សមា៉ា ង១�ោ្ត ហ៍ ៨សមា៉ា ង១ន្ងៃ(សមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់)។

- ក្នុងករណីសមា៉ា ងការងារសលើ�ពី៦សមា៉ា ងក្រូវខ្ឲ្យ�កមាក៤៥នាេី ក្នុងករណីសលើ�ពី៨សមា៉ា ងក្រូវខ្ឲ្យ�កមាក៦០នាេី។

- យ៉ាងសហា្ក៏រាល់�ោ្ត ហ៍១ន្ងៃឬក៏រយៈសពលអ�់៤�ោ្ត ហ៍ជាង៤ន្ងៃ ក្រូវខ្ផ្្តល់ន្ងៃឈប់�កមាក(ន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់) 
។  

រឯីសៅសកកាមលកខា្័ណ្ឌ ខ�លកំណ្់ម្ងជាសស�្ អា្េេួលយករបបសមា៉ា ងការងារផ្លៃ �់កេង់កទាយខ�ល្ុ�ពីសរលការណ៍សនះ។

- អំពីខផ្្នកក�ិកម្ម ក៏ោនក្រូវកំណ្់ឲ្យកបកពឹ្្តតាម�ង់្ដ្នន្បាប់�ង់្ដ្ការងារ។

ii. ការងារសករៅសមា៉ា ង《 • ការងារន្ងៃឈប់�កមាក

- ករណីអ្នកសកបើកោ�់ឲ្យសធ្ើការសលើ�ពីសមា៉ា ងការងារ(សមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់) ខ�លោនក្រូវកំណ្់សដ្យ្បាប់�ង់្ដ្ការងាសនះ  

(ការងារសករៅសមា៉ា ង ឬករណីឲ្យសធ្ើការ(ការងារន្ងៃឈប់�កមាក)ន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់ កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារជាមួយ 

្ំ្ង (ក្នុងករណីមាន�ហជីពកម្មករខ�លចា្់ខ្ងសដ្យភាគសក ើ្នននកម្មករ ជាមួយ�ហជីពកម្មករ)ភាគសក ើ្នននកម្មករសៅកខនលៃង 
ការងារ អំពីសហ្ុការណ៍ខ�លឲ្យសធ្ើការសករៅសមា៉ា ង កបសេេការងារ សមា៉ា ងខ�លអា្ពនយារោនជាស�ើម សហើយក្រូវខ្រាយការាណ៍ជាមុន 

សៅកបធានការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារខ�លកាន់កាប់្ំបន់សនាះ។
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B 解雇
〇解雇とは、使用者である実習実施者からの申し出による一方的な雇用契約の終了をいい
ます。

〇あなたが雇用されている期間中、実習実施者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、
その契約の途中で解雇することはできません。

〇また、やむを得ず解雇する場合であっても、
・ 少なくとも30日前までの予告が必要です。
・ 30日前での予告を行わないで解雇する場合、解雇までの日数に応じた解雇予告手当の

支払いが必要です。

【解説】 解雇予告・解雇予告手当について

解雇予告日 30日前

なし

予告

解雇予告手当

10日前

20日

予告

20日前

10日

予告

解雇日

30日

予告なし

×平均賃金

なお、あなたの責に帰すべき事由によって解雇されるときで、労働基準監督署長の認定を受
けている場合には予告や予告手当は必要とされないことがあります。

〇次のような解雇は禁止されています。
・業務上の傷病により休業する期間及びその後の30日間の解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇

〇仮にあなたが解雇すると告げられ、納得できない場合には、機構に相談しましょう。
なお、仮に解雇されることになった場合、あなたから請求があれば、使用者は書面にて解雇

の理由を明らかにし交付しなければなりません。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/

（2） 労働時間と休憩・休日
①労働時間と休憩・休日の原則
・ 労働基準法では、原則として、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません（法

定労働時間）。
・ 労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分の休憩を与えなければ

なりません。
・ 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません（法

定休日）。
 なお、一定の要件の下で、この原則によらない変形労働時間制を採用することができます。
・ 農業分野に関しても、労働基準法の基準に準拠することとされております。

②時間外労働・休日労働
・ 使用者が、この労働基準法で定められた労働時間（法定労働時間）を超えて労働させる場

合（時間外労働）、または法定休日に労働（休日労働）させる場合には、時間外労働をさせ
る事由、業務の種類、延長することができる時間等について、事業場の労働者の過半数
を代表する者（労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合）と労使
協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ておかなければなりません。
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iii. កោក់ឈ្នួលបខនថែមន្ងៃឈប់�កមាក《 《• សករៅសមា៉ា ង

ក្នុងករណី�ូ្ជាអ្នកសកបើកោ�់ោនឲ្យកម្មករសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងខ�ល្បាប់កំណ្់(សធ្ើការខ្មសមា៉ា ង)ក្រូវការបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែម។

i. បខនថែម២៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសមា៉ា ង(ការងារសករៅសមា៉ា ង)ខ�លឲ្យសធ្ើការសលើ�ពីសមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់

ii. បខនថែម៣៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសពល(ការងារន្ងៃឈប់�កមាក)ខ�លឲ្យសធ្ើការន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់

iii. បខនថែម២៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសពល(ការងារសពលអកធាក្)ខ�លឲ្យសធ្ើការពីសមា៉ា ង១០យប់�ល់សមា៉ា ង៥កពឹក

* ឧទាហរណ៍ ករណីសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់ផ្ងសធ្ើការងារសពលអកធាក្ផ្ង (i.+ iii.) សកើន៥០ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួល 
ខ�លក្រូវបង់

* ក្នុងករណីឲ្យសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងសលើ�ពី៦០សមា៉ា ងក្នុង១ខ្ ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមជាង៥០ភាគរយ�កមាបសមា៉ា ងការងារខ�លសលើ�ពីសនាះ។
 រឯី្ំសពាះការងារសៅ�ហករ�ខបបមធ្យម្ូ្ខ�លកបការេី១៣៨នន្បាប់�ង់្ដ្ការងារកំណ្់  ក្រូវោនផ្អា កការអនុសោមមួយរយៈសពល។

* �ហករ�ខបបមធ្យម្ូ្ខ�លក្រូវោនផ្អា កការអនុសោមភាគរយកោក់ឈ្នួលបខនថែមខ�ល្បាប់កំណ្់(មិនខមនខ្្ន ្កខនលៃងការងារខ្ 
វនិិ្្័យខ្្ន ្�ហករ�វញិ)

i. ្ំនួនេឹកកោក់ស�ើមេុនឬកោក់រមួទំាងអ�់ជាស�ើមេុន

ពាណិជជាកម្មរាយ សកកាម៥ខ�ន�ុោលៃ

ពាណិជជាស�វាកម្ម សកកាម៥ខ�ន�ុោលៃ 《《

ពាណិជជាកម្ម�ំុ សកកាម១ោន�ុោលៃ

សករៅពីខ្ងសលើ សកកាម៣ោន�ុោលៃ

ឬក៏

ii. កម្មករខ�លសកបើកោ�់ជានិ្ចេ

ពាណិជជាកម្មរាយ សកកាម៥០នាក់

ពាណិជជាស�វាកម្ម សកកាម១០០នាក់

ពាណិជជាកម្ម�ំុ សកកាម១០០នាក់

សករៅពីខ្ងសលើ សកកាម៣០០នាក់

(3) ការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ

កម្មករខ�លបន្តបសកមើសធ្ើការជាង៦ខ្សកកាយចាប់សផ្្តើមការងារ សហើយសៅសធ្ើការ៨០ភាគរយេូទំាងន្ងៃសធ្ើការ ោនក្រូវផ្្តល់�ិេ្ធិេេួលការ�ំុ 

្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ១០ន្ងៃ។

្ំនួនឆ្្ន ំបសកមើសធ្ើការ ៦ខ្ ១ឆ្្ន ំ៦ខ្ ២ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៣ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៤ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៥ឆ្្ន ំ៦ខ្

្ំនួនន្ងៃផ្្តល់ឲ្យ ១០ន្ងៃ ១១ន្ងៃ ១២ន្ងៃ ១៤ន្ងៃ ១៦ន្ងៃ ១៨ន្ងៃ

ជាសរលការណ៍ អា្េេួលការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំសៅរ�ូវកាលកម្មករ�ំុ ខ្ក្នុងករណីប៉ាះពាល់សលើការចា្់ខ្ងឲ្យមាន�ំសណើ រ 
ការងារធម្មតាសៅមុ្សកពាះផ្្តល់ការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃសៅរ�ូវកាលខ�លោនក្រូវ�ំុ អា្មានការផ្លៃ �់ប្តូរសៅរ�ូវកាលសផ្សេងសេៀ្។

រឯី អ្នកសកបើកោ�់េិញការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំសនះ ោនក្រូវហាម។

(4) កោក់ឈ្នួល

-  វធីិបង់កោក់ឈ្នួល

• អំពីការបង់កោក់ឈ្នួល អ្នកសកបើកោ�់នឹងបង់ i. របិូយប័ណ្ណ ii. ្ំនួយកោក់ទំាងអ�់ iii.ជាង១�ងជារាល់ខ្ iv.សៅន្ងៃកំណ្់ v.្ំសពាះ 
សាមីជនសដ្យផ្ទា ល់។
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iii. កោក់ឈ្នួលបខនថែមន្ងៃឈប់�កមាក《 《• សករៅសមា៉ា ង

ក្នុងករណី�ូ្ជាអ្នកសកបើកោ�់ោនឲ្យកម្មករសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងខ�ល្បាប់កំណ្់(សធ្ើការខ្មសមា៉ា ង)ក្រូវការបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែម។

i. បខនថែម២៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសមា៉ា ង(ការងារសករៅសមា៉ា ង)ខ�លឲ្យសធ្ើការសលើ�ពីសមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់

ii. បខនថែម៣៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសពល(ការងារន្ងៃឈប់�កមាក)ខ�លឲ្យសធ្ើការន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់

iii. បខនថែម២៥ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួលធម្មតាសៅសពល(ការងារសពលអកធាក្)ខ�លឲ្យសធ្ើការពីសមា៉ា ង១០យប់�ល់សមា៉ា ង៥កពឹក

* ឧទាហរណ៍ ករណីសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងការងារខ�ល្បាប់កំណ្់ផ្ងសធ្ើការងារសពលអកធាក្ផ្ង (i.+ iii.) សកើន៥០ភាគរយជាងកោក់ឈ្នួល 
ខ�លក្រូវបង់

* ក្នុងករណីឲ្យសធ្ើការសករៅសមា៉ា ងសលើ�ពី៦០សមា៉ា ងក្នុង១ខ្ ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមជាង៥០ភាគរយ�កមាបសមា៉ា ងការងារខ�លសលើ�ពីសនាះ។
 រឯី្ំសពាះការងារសៅ�ហករ�ខបបមធ្យម្ូ្ខ�លកបការេី១៣៨នន្បាប់�ង់្ដ្ការងារកំណ្់  ក្រូវោនផ្អា កការអនុសោមមួយរយៈសពល។

* �ហករ�ខបបមធ្យម្ូ្ខ�លក្រូវោនផ្អា កការអនុសោមភាគរយកោក់ឈ្នួលបខនថែមខ�ល្បាប់កំណ្់(មិនខមនខ្្ន ្កខនលៃងការងារខ្ 
វនិិ្្័យខ្្ន ្�ហករ�វញិ)

i. ្ំនួនេឹកកោក់ស�ើមេុនឬកោក់រមួទំាងអ�់ជាស�ើមេុន

ពាណិជជាកម្មរាយ សកកាម៥ខ�ន�ុោលៃ

ពាណិជជាស�វាកម្ម សកកាម៥ខ�ន�ុោលៃ 《《

ពាណិជជាកម្ម�ំុ សកកាម១ោន�ុោលៃ

សករៅពីខ្ងសលើ សកកាម៣ោន�ុោលៃ

ឬក៏

ii. កម្មករខ�លសកបើកោ�់ជានិ្ចេ

ពាណិជជាកម្មរាយ សកកាម៥០នាក់

ពាណិជជាស�វាកម្ម សកកាម១០០នាក់

ពាណិជជាកម្ម�ំុ សកកាម១០០នាក់

សករៅពីខ្ងសលើ សកកាម៣០០នាក់

(3) ការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ

កម្មករខ�លបន្តបសកមើសធ្ើការជាង៦ខ្សកកាយចាប់សផ្្តើមការងារ សហើយសៅសធ្ើការ៨០ភាគរយេូទំាងន្ងៃសធ្ើការ ោនក្រូវផ្្តល់�ិេ្ធិេេួលការ�ំុ 

្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំ១០ន្ងៃ។

្ំនួនឆ្្ន ំបសកមើសធ្ើការ ៦ខ្ ១ឆ្្ន ំ៦ខ្ ២ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៣ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៤ឆ្្ន ំ៦ខ្ ៥ឆ្្ន ំ៦ខ្

្ំនួនន្ងៃផ្្តល់ឲ្យ ១០ន្ងៃ ១១ន្ងៃ ១២ន្ងៃ ១៤ន្ងៃ ១៦ន្ងៃ ១៨ន្ងៃ

ជាសរលការណ៍ អា្េេួលការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំសៅរ�ូវកាលកម្មករ�ំុ ខ្ក្នុងករណីប៉ាះពាល់សលើការចា្់ខ្ងឲ្យមាន�ំសណើ រ 
ការងារធម្មតាសៅមុ្សកពាះផ្្តល់ការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃសៅរ�ូវកាលខ�លោនក្រូវ�ំុ អា្មានការផ្លៃ �់ប្តូរសៅរ�ូវកាលសផ្សេងសេៀ្។

រឯី អ្នកសកបើកោ�់េិញការ�ំុ្បាប់សដ្យគិ្ន្លៃកបចំាឆ្្ន ំសនះ ោនក្រូវហាម។

(4) កោក់ឈ្នួល

-  វធីិបង់កោក់ឈ្នួល

• អំពីការបង់កោក់ឈ្នួល អ្នកសកបើកោ�់នឹងបង់ i. របិូយប័ណ្ណ ii. ្ំនួយកោក់ទំាងអ�់ iii.ជាង១�ងជារាល់ខ្ iv.សៅន្ងៃកំណ្់ v.្ំសពាះ 
សាមីជនសដ្យផ្ទា ល់។
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③時間外・休日割増賃金
使用者が労働者に法定時間外労働（残業）をさせた場合などには、割増賃金を支払わなけ

ればなりません。

①　法定労働時間を超えて働かせた時間（時間外労働）は通常賃金の25％以上増し
②　法定休日に働かせた時（休日労働）は通常賃金の35％以上増し
③　午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時（深夜労働）は通常賃金の25％以上増し

●例えば、法定労働時間外の労働かつ深夜労働であった場合（①+③）は、支給される賃金
は50％以上増えます。

※1か月の間に60時間を超えて時間外労働をさせた場合には、その超えた時間の労働について
50％以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、労働基準法第138条に規定する中小
企業の事業については、当分の間、適用が猶予されます。

※法定割増賃金率の適用が猶予される中小企業（事業場単位ではなく、企業単位で判断し
ます）

①資本金の額または出資の総額が
小売業 5000万円以下
サービス業 5000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下

または
②常時使用する労働者が

小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下

（3） 年次有給休暇
雇用開始後6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の年

次有給休暇を取得する権利が与えられます。

勤務年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日

有給休暇は労働者の請求する時季に取得できるのが原則ですが、請求された時季に有給休暇
を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては他の時季に変更される場合がありま
す。
なお、この年次有給休暇を使用者が買い上げることは禁止されています。

（4） 賃金
〇賃金の支払い方法
・ 賃金の支払いについて、使用者は、①通貨で②全額を③毎月1回以上④決められた日に⑤

直接本人に支払うことになっています。
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• ប៉ាុខន្តក្នុងករណីបំសពញលកខា្័ណ្ឌ ទំាងអ�់ខ្ងសកកាម មិនខមនការបង់ជារបិូយប័ណ្ណខ្ោនក្រូវយល់កពមការសផ្ទារកោក់គណនី។

i. េេួលការយល់កពមរប�់សាមីជនសដ្យលិ្ិ្

ii. សផ្ទារកោក់ក្នុងគណនីលុយ�នសេំប�ិទាននាមខ�លសាមីជនសកជើ�សរ ើ� 

iii. អា្យកលុយស្ញសៅន្ងៃកំណ្់ជាន្ងៃផ្្តល់ឲ្យកោក់ឈ្នួល

iv. ផ្្តល់ឲ្យឯកសាគណនាកោក់ឈ្នួល(វក័ិយប័ក្)

v. កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារខ�លទាក់ទាងនឹងការសផ្ទារកោក់គណនី

• មយា៉ាងសេៀ្ ក្រូវោនកា្់ស្ញពន្ធ ន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការងារជាស�ើមពីកោក់ឈ្នួលសដ្យសធ្ើតាម្បាប់។ករណី 
សផ្សេងសេៀ្ ក្នុងករណីកិ្ចេ�នយាការងារោនក្រូវកប្ិប្្តិជាមុន ក្រូវោនកា្់ស្ញន្លៃសា្ន ក់សៅនិងន្លៃអាហារជាស�ើមពីកោក់ឈ្នួលផ្ង

 
ខ�រ។ 

(*) ្ំសណះគណនាកោក់ឈ្នួល» (�ូមសយងសៅតាមេំព័រេី៤៤ផ្ង។)

• រឯី អំពីន្លៃកគប់កគងខ�លកករុមក្រួ្ពិនិ្្យនឹងស្ាប់ពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា មិនខមនអ្ីខ�លជាបនទាុករប�់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ 
សេ ោនក្រូវកំណ្់ថាមិនគួរខ្កា្់ស្ញពីកោក់ឈ្នួល។

[ការពន្យល់] អំពីន្លៃកគប់កគង

គឺកោក់្ំ្យ�កមាប់ការងារស�ើម្ីសធ្ើសឡើងរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�ខ�ល្បាប់កំណ្់។អ្ីទំាងសនះ មិនខ�ល 

កា្់ស្ញពីបំ្្់ការ�ិកសានិងកោក់ឈ្នួលសកពាះជាបនទាុករប�់កករុមក្រួ្ពិនិ្្យនិងអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា មិនខមន្ំ្យខ�លជាបនទាុក
 រប�់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញសេ។

- ្ំនួនកោក់ឈ្នួល

• អំពី្ំនួនកោក់ឈ្នួល អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលសក ើ្នជាង្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�ល ោនក្រូវកំណ្់សដ្យកបចំាស្្្ត
 តាម្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ ។

[ការពន្យល់]《 អំពីកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្

- កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្មាន២កបសេេគឺកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្កបចំា្ំបន់និងកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ពិស��។រឯីក្នុងករណីក្រូវអនុសោមទំាង
 �ងខ្ងខ្ម្តង អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលសក ើ្នជាង្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លន្លៃជាង។

i. កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្កបចំា្ំបន់: ជាកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លក្រូវអនុសោម្ំសពាះកម្មករទំាងអ�់និងអ្នកសកបើកោ�់ខ�លសៅកបចំា
 

ស្្្ត មិនថាមានឧ�សាហកម្មនិងមុ្របរអ្ីក៏សដ្យ។ ខ្៤ឆ្្ន ំ២០១៧ប្ចេុប្ន្នសនះ ស្្្ត្ុក្ូយគឺ932សយ៉ាន ស្្្តអុគិ្ក់វា៉ាក់គឺ714សយ៉ា
 

នជាស�ើម ្ុ�រ្ន តាមស្្្តខ�លកខនលៃងសធ្ើការមាន។

ii. កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ពិស��: ជាកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លក្រូវអនុសោម្ំសពាះកម្មករនិងអ្នកសកបើកោ�់សនាះក្នុងឧ�សាហកម្មមួយ
 ្ំនួនសៅក្នុង្ំបន់មួយ្ំនួន។

- 《វធីិសកបៀបសធៀបជាមួយ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមសមា៉ា ង កោក់ឈ្នួលតាមសមា៉ា ង ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ (កោក់តាម្ំនួនសមា៉ា ង)

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមន្ងៃ កោក់ឈ្នួលតាមន្ងៃ ÷ សមា៉ា ងសធ្ើការកំណ្់ក្នុង១ន្ងៃ ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ (កោក់តាមសមា៉ា ង)

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមខ្ កោក់ឈ្នួលតាមខ្ ÷ សមា៉ា ងសធ្ើការកំណ្់ជាមធ្យមក្នុង១ខ្ ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្  
(កោក់តាមសមា៉ា ង)

អំពីកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្េូទំាងស្្្តស�រុកជប៉ាុន អា្បញ្ជា ក់តាមសគហេំព័រអីុនធឺណិ្ខ្ងសកកាមឬការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ 
ខ�លមានសៅជិ្។

[សគហេំព័រពិស��ខ�លបសងកើ្ខ�លទាក់េងនឹងកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្(ភាសាជប៉ាុន)]
http://pc.saiteichingin.info/

- ្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ជាការគួរ�មខ�លសធ្ើការបង់កោក់ឈ្នួលខ�លអនុសោមតាម្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងការងារ�ូ្ជា 
្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ជាស�ើម ខ្ក្នុង្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញកំណ្់ថា«្ំនួនកោក់រង្ាន់្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�

 
ជំនាញនិង្ំនួនកោក់រង្ាន់ក្នុងករណីជនជា្ិជប៉ាុនសធ្ើគឺក្រូវខ្បង់សក ើ្នជាង�ូ្រ្ន ។»។

《- ការបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមសករៅសមា៉ា ង ន្ងៃឈប់�កមាក

• ក្នុងករណីសធ្ើការងារសករៅសមា៉ា ង ការងារន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់ ការងារអាកធា្ នឹងបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមខ�លោនខ្ង
 

ក្នុង«(2) iii.កោក់ឈ្នួលបខនថែមសករៅសមា៉ា ង ន្ងៃឈប់�កមាក»។
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• ប៉ាុខន្តក្នុងករណីបំសពញលកខា្័ណ្ឌ ទំាងអ�់ខ្ងសកកាម មិនខមនការបង់ជារបិូយប័ណ្ណខ្ោនក្រូវយល់កពមការសផ្ទារកោក់គណនី។

i. េេួលការយល់កពមរប�់សាមីជនសដ្យលិ្ិ្

ii. សផ្ទារកោក់ក្នុងគណនីលុយ�នសេំប�ិទាននាមខ�លសាមីជនសកជើ�សរ ើ� 

iii. អា្យកលុយស្ញសៅន្ងៃកំណ្់ជាន្ងៃផ្្តល់ឲ្យកោក់ឈ្នួល

iv. ផ្្តល់ឲ្យឯកសាគណនាកោក់ឈ្នួល(វក័ិយប័ក្)

v. កប្ិប្្តិកិ្ចេ�នយាការងារខ�លទាក់ទាងនឹងការសផ្ទារកោក់គណនី

• មយា៉ាងសេៀ្ ក្រូវោនកា្់ស្ញពន្ធ ន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការងារជាស�ើមពីកោក់ឈ្នួលសដ្យសធ្ើតាម្បាប់។ករណី 
សផ្សេងសេៀ្ ក្នុងករណីកិ្ចេ�នយាការងារោនក្រូវកប្ិប្្តិជាមុន ក្រូវោនកា្់ស្ញន្លៃសា្ន ក់សៅនិងន្លៃអាហារជាស�ើមពីកោក់ឈ្នួលផ្ង

 
ខ�រ។ 

(*) ្ំសណះគណនាកោក់ឈ្នួល» (�ូមសយងសៅតាមេំព័រេី៤៤ផ្ង។)

• រឯី អំពីន្លៃកគប់កគងខ�លកករុមក្រួ្ពិនិ្្យនឹងស្ាប់ពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា មិនខមនអ្ីខ�លជាបនទាុករប�់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ 
សេ ោនក្រូវកំណ្់ថាមិនគួរខ្កា្់ស្ញពីកោក់ឈ្នួល។

[ការពន្យល់] អំពីន្លៃកគប់កគង

គឺកោក់្ំ្យ�កមាប់ការងារស�ើម្ីសធ្ើសឡើងរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�ខ�ល្បាប់កំណ្់។អ្ីទំាងសនះ មិនខ�ល 

កា្់ស្ញពីបំ្្់ការ�ិកសានិងកោក់ឈ្នួលសកពាះជាបនទាុករប�់កករុមក្រួ្ពិនិ្្យនិងអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា មិនខមន្ំ្យខ�លជាបនទាុក
 រប�់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញសេ។

- ្ំនួនកោក់ឈ្នួល

• អំពី្ំនួនកោក់ឈ្នួល អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលសក ើ្នជាង្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�ល ោនក្រូវកំណ្់សដ្យកបចំាស្្្ត
 តាម្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ ។

[ការពន្យល់]《 អំពីកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្

- កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្មាន២កបសេេគឺកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្កបចំា្ំបន់និងកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ពិស��។រឯីក្នុងករណីក្រូវអនុសោមទំាង
 �ងខ្ងខ្ម្តង អ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្បង់កោក់ឈ្នួលសក ើ្នជាង្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លន្លៃជាង។

i. កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្កបចំា្ំបន់: ជាកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លក្រូវអនុសោម្ំសពាះកម្មករទំាងអ�់និងអ្នកសកបើកោ�់ខ�លសៅកបចំា
 

ស្្្ត មិនថាមានឧ�សាហកម្មនិងមុ្របរអ្ីក៏សដ្យ។ ខ្៤ឆ្្ន ំ២០១៧ប្ចេុប្ន្នសនះ ស្្្ត្ុក្ូយគឺ932សយ៉ាន ស្្្តអុគិ្ក់វា៉ាក់គឺ714សយ៉ា
 

នជាស�ើម ្ុ�រ្ន តាមស្្្តខ�លកខនលៃងសធ្ើការមាន។

ii. កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ពិស��: ជាកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ខ�លក្រូវអនុសោម្ំសពាះកម្មករនិងអ្នកសកបើកោ�់សនាះក្នុងឧ�សាហកម្មមួយ
 ្ំនួនសៅក្នុង្ំបន់មួយ្ំនួន។

- 《វធីិសកបៀបសធៀបជាមួយ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមសមា៉ា ង កោក់ឈ្នួលតាមសមា៉ា ង ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ (កោក់តាម្ំនួនសមា៉ា ង)

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមន្ងៃ កោក់ឈ្នួលតាមន្ងៃ ÷ សមា៉ា ងសធ្ើការកំណ្់ក្នុង១ន្ងៃ ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ (កោក់តាមសមា៉ា ង)

ករណីកោក់ឈ្នួលតាមខ្ កោក់ឈ្នួលតាមខ្ ÷ សមា៉ា ងសធ្ើការកំណ្់ជាមធ្យមក្នុង១ខ្ ≧ ្ំនួនកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្  
(កោក់តាមសមា៉ា ង)

អំពីកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្េូទំាងស្្្តស�រុកជប៉ាុន អា្បញ្ជា ក់តាមសគហេំព័រអីុនធឺណិ្ខ្ងសកកាមឬការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារ 
ខ�លមានសៅជិ្។

[សគហេំព័រពិស��ខ�លបសងកើ្ខ�លទាក់េងនឹងកោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្(ភាសាជប៉ាុន)]
http://pc.saiteichingin.info/

- ្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ជាការគួរ�មខ�លសធ្ើការបង់កោក់ឈ្នួលខ�លអនុសោមតាម្បាប់ខ�លទាក់េងនឹងការងារ�ូ្ជា 
្បាប់កោក់ឈ្នួលយ៉ាង្ិ្ជាស�ើម ខ្ក្នុង្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញកំណ្់ថា«្ំនួនកោក់រង្ាន់្ំសពាះកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�

 
ជំនាញនិង្ំនួនកោក់រង្ាន់ក្នុងករណីជនជា្ិជប៉ាុនសធ្ើគឺក្រូវខ្បង់សក ើ្នជាង�ូ្រ្ន ។»។

《- ការបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមសករៅសមា៉ា ង ន្ងៃឈប់�កមាក

• ក្នុងករណីសធ្ើការងារសករៅសមា៉ា ង ការងារន្ងៃឈប់�កមាកខ�ល្បាប់កំណ្់ ការងារអាកធា្ នឹងបង់កោក់ឈ្នួលបខនថែមខ�លោនខ្ង
 

ក្នុង«(2) iii.កោក់ឈ្នួលបខនថែមសករៅសមា៉ា ង ន្ងៃឈប់�កមាក»។
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・ ただし、以下の条件を全て満たす場合は、通貨払いではなく口座振込みも認められます。
①本人の書面による同意を得る
②本人が指定する本人名義の預金口座に振り込む
③賃金支給日として決められた日に払出しができる
④賃金計算書（明細書）を交付する
⑤口座振込に関する労使協定の締結があること

・ また、税金、社会保険料、雇用保険料等は、法令に従い給与から控除されます。その他、
あらかじめ労使協定が締結されている場合は、宿舎費や食事費等も給与から控除されま
す。

（※）「賃金計算の知識」（45ページも参照ください。）
・ なお、監理団体が実習実施者から聴取することとなる監理費については、技能実習生が

負担すべきものではなく、賃金から控除してはいけないことになっています。

【解説】 監理費について

法令で定められた外国人技能実習制度を実施するための業務にかかる経費のことです。
これらは、技能実習生が負担すべき費用ではなく、監理団体や実習実施者が負担するもの
なので、講習手当や賃金から控除されることはありません。

〇賃金額
・ 賃金額については、使用者は最低賃金法により都道府県単位で定められた最低賃金額以

上を支払わなければなりません。

【解説】 最低賃金について

〇最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。なお、両方が同時に
適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりま
せん。
①地域別最低賃金：産業や職種にかかわりなく各都道府県の全ての労働者とその使用者
に適用される最低賃金です。2017年4月現在、東京は932円、沖縄は714円など、職場の
ある都道府県によって違います。

②特定最低賃金：特定地域内の特定の産業の労働者とその使用者に適用される最低賃金
です。

〇最低賃金額との比較方法
時間給の場合 時間給≧最低賃金額（時間数額）
日給の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
月給の場合 月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）

全国の最低賃金については下記のインターネットのホームページ又はお近くの労働基準
監督署で確認ができます。

【最低賃金に関する特設サイト（日本語）】 
http://pc.saiteichingin.info/

〇技能実習生に対しては、最低賃金法をはじめ労働関係法令を遵守した賃金の支払いを行う
必要があることは当然ですが、技能実習法では、「技能実習生に対する報酬の額が日本人が
従事する場合の報酬の額と同等以上であること」と定めています。

〇時間外・休日割増賃金の支払い
・ 時間外労働・法定休日労働、深夜労働を行った場合には、「（2）③時間外・休日割増賃金」

で述べた割増賃金が支払われます。
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- ការបង់កោក់បំ្្់ឈប់�កមាកការងារ

• ក្នុងករណី�កមាកការងារខ�លមានមូលសហ្ុខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាគួរខ្េេួល្ុ�ក្រូវ ក្នុងកំឡុងសពល�កមាកការងារ ោន

កំណ្់ថាអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាក្រូវខ្បង់សៅអ្នកនូវកោក់បំ្្់�កមាកការងារខ�លជាជាង៦០ភាគរយននកោក់ឈ្នួលជាមធ្យម។

- ការបង់កោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជំនួ�ឲ្យ�ិន

• ្ំសពាះកម្មករខ�លឈប់ការងារខ�លមិនោនក្រូវបង់កោក់ឈ្នួលសកពាះកករុមហុ៊នរប�់អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសារលំ មានរបបការបង់មួយ

ខផ្្នកននកោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជំនួ�ឲ្យ�ិនខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្្ប់ខ�លទាក់េងនឹងការបងាក រេុកការបង់កោក់ឈ្នួលជាស�ើម។ 

អំពីស�្ក្ីលំអិ្ននកិ្ចេធុរៈ�កមាប់អ្នកខ�លអា្េេួលការបង់ជំនួ�ឲ្យ�ិននិងកោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជាស�ើមខ�លជាសរលសៅ 

�ូមទាក់េងនឹងខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ�្តង់ដ្ការងារមនទាីការងារតាមស្្្តឬការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារខ�លសៅជិ្ក្នុង្ំបន់។

- កបការបកមាមនន្បាប់ឯសេៀ្ជាស�ើម

កបការខ្ងសកកាមសនះោនក្រូវហាមសដ្យ្បាប់ជាស�ើម។

i. បំណុ្ការបង់ជាមុនខ�លមានលកខា្័ណ្ឌ ខ�លសធ្ើការងារនិងេូទា្់កោក់ឈ្នួល

ii. សធ្ើការដ្ក់កោក់គណនីសដ្យបងខាំ

iii. ការខ�លអ្នកសកបើកោ�់និងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យេេួលស�ៀវសៅធនាររប�ិទាននាមសាមីជនជាស�ើម

[កក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ សគហេំព័រ�្តង់ដ្ការងា (ភាសាអង់សគលៃ� សផ្សេងពីសនះ) ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

[កក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ ផ្ទា ំងសល្ពិភាកសា�កមាប់ជនបរសេ�]

�ូមអសញជា ើញសមើលេំព័រេី៦៨ផ្ង។

 12. ការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

ការធានារា៉ាប់រង�ង្គមគឺន្លៃពយាោលជមងៃឺនិងរបួ� ម៉ាយាងសេៀ្ របបរប�់កបសេ�ខ�លធានាជីវ ិ្ រប�់អ្នក្ូលនិងកគរួសារ�ពតាមរយៈការបង់

កោក់ខ្និវ្្តន៍ជាស�ើម ក្នុងករណីោនសាលៃ ប់សដ្យជមងៃឺនិងរបួ�ជាមូលសហ្ុនិងក្នុងករណីមានពិការភាពមួយកកមិ្។

(1) កបសេេការធានារា៉ាប់រង�ង្គមនិងការផ្្តល់កោក់

កបសេេ ការផ្្តល់កោក់

ការធានារា៉ាប់រងការពយាោល

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កបជាពលរ�ឋា

- េេួលស្ញសដ្យការធានារា៉ាប់រងនូវមួយខផ្្នក (រហូ្�ល់អាយុ៧០ឆ្្ន ំគឺ៧០

ភាគរយ) ន្លៃពយាោលខ�លសកើ្ពីជមងៃឺនិងរបួ�(េេួលស្ញសដ្យ្លៃួនឯងគឺ

៣០ភាគរយននន្លៃពយាោល) ។

* អំពីជមងៃឺនិងរបួ�ក្នុងការងារនិងការសៅសធ្ើការ សធ្ើការផ្្តល់កោក់ពីការធានា

រា៉ាប់រងជមងៃឺ្ិ្្តសករះមហន្តរាយ។ក្នុងករណីសនះេេួលស្ញសដ្យការធានា

រា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយនូវកគប់្ំនួនន្លៃពយាោល។

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព

កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជា

ពលរ�ឋា

- សធ្ើការផ្្តល់កោក់(ការផ្្តល់កោក់កោក់សសាធននិវ្្តន៍)ខ�លក្រូវការអំពីភាព

ចា�់ជរា ពិការភាព ការសាលៃ ប់។

(2) បុគ្គលិកជាសរលសៅការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

បុគ្គលិកជាសរលសៅ

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព

- បុគ្គលិក ករយិល័យខ្ងសកកាម

• កខនលៃងកករុមកបឹកសាសាជីវកម្ម

• កខនលៃងការងារខ�លកាន់កាប់សដ្យឯកជនខ�លជួលបុគ្គលិកជាង៥នាក់ជានិ្ចេ (សលើកខលងខ្ការងារ

ក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ � ឋ្ា រររសបៀបជប៉ាុន ការសោកអុ៊្ជាស�ើម។)។

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កបជាពលរ�ឋា

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

កបជាពលរ�ឋា

- បុគ្គលិកករយិល័យ សករៅពីខ្ងសលើ

(*) អំពីកោក់សសាធននិវ្្តន៍ កបជាពលរ�ឋា បុគ្គលិកខ�លមានអាយុជាង២០ឆ្្ន ំជាសរលសៅ។

- អ្នកខ�លជា(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)ក្រូវខ្្ូល«ទំាងការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពនិងទំាងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ �ុ្ុមាលភាព»ឬ

«ទំាងការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋានិងទំាងកោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា»។
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- ការបង់កោក់បំ្្់ឈប់�កមាកការងារ

• ក្នុងករណី�កមាកការងារខ�លមានមូលសហ្ុខ�លអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាគួរខ្េេួល្ុ�ក្រូវ ក្នុងកំឡុងសពល�កមាកការងារ ោន

កំណ្់ថាអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាក្រូវខ្បង់សៅអ្នកនូវកោក់បំ្្់�កមាកការងារខ�លជាជាង៦០ភាគរយននកោក់ឈ្នួលជាមធ្យម។

- ការបង់កោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជំនួ�ឲ្យ�ិន

• ្ំសពាះកម្មករខ�លឈប់ការងារខ�លមិនោនក្រូវបង់កោក់ឈ្នួលសកពាះកករុមហុ៊នរប�់អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសារលំ មានរបបការបង់មួយ

ខផ្្នកននកោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជំនួ�ឲ្យ�ិនខ�លមានមូលដ្ឋា នសលើ្្ប់ខ�លទាក់េងនឹងការបងាក រេុកការបង់កោក់ឈ្នួលជាស�ើម។ 

អំពីស�្ក្ីលំអិ្ននកិ្ចេធុរៈ�កមាប់អ្នកខ�លអា្េេួលការបង់ជំនួ�ឲ្យ�ិននិងកោក់ឈ្នួលឧនហិរញ្ញា ជាស�ើមខ�លជាសរលសៅ 

�ូមទាក់េងនឹងខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ�្តង់ដ្ការងារមនទាីការងារតាមស្្្តឬការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារខ�លសៅជិ្ក្នុង្ំបន់។

- កបការបកមាមនន្បាប់ឯសេៀ្ជាស�ើម

កបការខ្ងសកកាមសនះោនក្រូវហាមសដ្យ្បាប់ជាស�ើម។

i. បំណុ្ការបង់ជាមុនខ�លមានលកខា្័ណ្ឌ ខ�លសធ្ើការងារនិងេូទា្់កោក់ឈ្នួល

ii. សធ្ើការដ្ក់កោក់គណនីសដ្យបងខាំ

iii. ការខ�លអ្នកសកបើកោ�់និងកករុមក្រួ្ពិនិ្្យេេួលស�ៀវសៅធនាររប�ិទាននាមសាមីជនជាស�ើម

[កក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ សគហេំព័រ�្តង់ដ្ការងា (ភាសាអង់សគលៃ� សផ្សេងពីសនះ) ]
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

[កក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ ផ្ទា ំងសល្ពិភាកសា�កមាប់ជនបរសេ�]

�ូមអសញជា ើញសមើលេំព័រេី៦៨ផ្ង។

 12. ការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

ការធានារា៉ាប់រង�ង្គមគឺន្លៃពយាោលជមងៃឺនិងរបួ� ម៉ាយាងសេៀ្ របបរប�់កបសេ�ខ�លធានាជីវ ិ្ រប�់អ្នក្ូលនិងកគរួសារ�ពតាមរយៈការបង់

កោក់ខ្និវ្្តន៍ជាស�ើម ក្នុងករណីោនសាលៃ ប់សដ្យជមងៃឺនិងរបួ�ជាមូលសហ្ុនិងក្នុងករណីមានពិការភាពមួយកកមិ្។

(1) កបសេេការធានារា៉ាប់រង�ង្គមនិងការផ្្តល់កោក់

កបសេេ ការផ្្តល់កោក់

ការធានារា៉ាប់រងការពយាោល

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កបជាពលរ�ឋា

- េេួលស្ញសដ្យការធានារា៉ាប់រងនូវមួយខផ្្នក (រហូ្�ល់អាយុ៧០ឆ្្ន ំគឺ៧០

ភាគរយ) ន្លៃពយាោលខ�លសកើ្ពីជមងៃឺនិងរបួ�(េេួលស្ញសដ្យ្លៃួនឯងគឺ

៣០ភាគរយននន្លៃពយាោល) ។

* អំពីជមងៃឺនិងរបួ�ក្នុងការងារនិងការសៅសធ្ើការ សធ្ើការផ្្តល់កោក់ពីការធានា

រា៉ាប់រងជមងៃឺ្ិ្្តសករះមហន្តរាយ។ក្នុងករណីសនះេេួលស្ញសដ្យការធានា

រា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយនូវកគប់្ំនួនន្លៃពយាោល។

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព

កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជា

ពលរ�ឋា

- សធ្ើការផ្្តល់កោក់(ការផ្្តល់កោក់កោក់សសាធននិវ្្តន៍)ខ�លក្រូវការអំពីភាព

ចា�់ជរា ពិការភាព ការសាលៃ ប់។

(2) បុគ្គលិកជាសរលសៅការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

បុគ្គលិកជាសរលសៅ

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព

- បុគ្គលិក ករយិល័យខ្ងសកកាម

• កខនលៃងកករុមកបឹកសាសាជីវកម្ម

• កខនលៃងការងារខ�លកាន់កាប់សដ្យឯកជនខ�លជួលបុគ្គលិកជាង៥នាក់ជានិ្ចេ (សលើកខលងខ្ការងារ

ក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ � ឋ្ា រររសបៀបជប៉ាុន ការសោកអុ៊្ជាស�ើម។)។

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព

កបជាពលរ�ឋា

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

កបជាពលរ�ឋា

- បុគ្គលិកករយិល័យ សករៅពីខ្ងសលើ

(*) អំពីកោក់សសាធននិវ្្តន៍ កបជាពលរ�ឋា បុគ្គលិកខ�លមានអាយុជាង២០ឆ្្ន ំជាសរលសៅ។

- អ្នកខ�លជា(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)ក្រូវខ្្ូល«ទំាងការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពនិងទំាងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ �ុ្ុមាលភាព»ឬ

«ទំាងការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋានិងទំាងកោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា»។
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〇休業手当の支払い
・ 実習実施者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、実習実施者は休業期間

中、あなたに平均賃金の60％以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
〇未払賃金の立替払い
・ 実習実施者の倒産により、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、賃金の支

払の確保等に関する法律に基づき、未払賃金の一部を立替払する制度があります。この
制度で立替払を受けることができる方の要件や対象となる未払賃金などの詳細について
は、最寄りの都道府県労働局労働基準部監督課又は労働基準監督署にお問い合わせくだ
さい。

〇その他の法令等の禁止事項
以下の事項が法令等で禁止されています。
①労働することを条件とする前貸の債権と賃金の相殺
②強制預金を行うこと
③使用者や監理団体が本人名義の預金通帳等を預かること

【厚生労働省　労働基準ホームページ（英語・その他）】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html

【厚生労働省　外国人向け相談ダイヤル】
69ページをご覧ください。

 12. 社会保険

社会保険とは、病気やケガの療養費、また、病気やケガが原因で死亡した場合や一定の障害
状態になった場合の年金の支払等を通じて加入者や遺族の生活を保障する国の制度です。

（1） 社会保険の種類と給付

種　類 給　付

医療保険
健康保険
国民健康保険

〇病気やケガにより生じる医療費の一部（70歳までは
70％）を保険で負担します（自己負担は医療費の30％
となります。）。

※仕事上や通勤による病気やケガについては、労働者
災害補償保険から給付が行われます。この場合、医
療費の全額を労災保険で負担します。

年　金
厚生年金
国民年金

○老齢・障害・死亡に関して必要な給付（年金の支給）
を行います。

（2） 社会保険の対象となる従業員

対象となる従業員

健康保険
厚生年金

〇以下の事業所の従業員
・法人事業所
・常時5人以上の労働者を雇用する個人経営の事業所（農林水産業、旅館、

クリーニング等の事業所は除きます。）。

国民健康保険
国民年金

〇上記以外の事業所の従業員
（※）国民年金については、20歳以上の従業員のみが対象となります。

〇あなた（技能実習生）は、「健康保険と厚生年金の両方」または「国民健康保険と国民年金の
両方」のいずれかに加入しなければなりません。
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- រឯីកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងកំឡុងសពលការ�ិកសានឹង្ូល«ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋានិងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ 
 

កបជាពលរ�ឋា»។

(3) ្ំនួនន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

កបសេេ ការពន្យល់ ភាគរយន្លៃការធានារា៉ាប់រង

្ំនួនន្លៃការធានារា៉ាប់រង  

(្ំនួន១ខ្)

្ំនួនបនទាុករប�់អ្នក

ការធានារា៉ាប់រង

�ុ្ភាព

- ្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្គុណនឹងភាគរយន្លៃ 

ការធានារា៉ាប់រងគឺន្លៃការធានារា៉ាប់រង្ំនួន១ 

ខ្។ (�មា្គ ល់េី1)

- មាចេ �់ការងារ(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)និងអ្នក 

(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ) េេួល 

បនទាុកពាក់ក ្្ត លន្លៃការធានារា៉ាប់រង១ខ្។

ក្នុងករណីការធានារា៉ាបរង�ុ្ភាព 
ោនក្រូវកំណ្់ន្លៃការធានារា៉ាប់រង 

តាមកបចំាស្្្ត។(�មា្គ ល់េី2)

្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្×ភាគរយ 

ន្លៃការធានារា៉ាប់រង×1/2

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព
18.182%

្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ 

ខ្×18.182%×1/2

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្

ភាពកបជាពលរ�ឋា

- គណនាសដ្យវធីិខ�លោនកំណ្់តាម 

កបចំាសាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង។

្ំនួនខ�លោនគណនាសដ្យ 

វធីិតាមកបចំាសាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង (�មា្គ ល់េី2) 

កោក់សសាធន

និវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា
- ោន�សកម្្ិ្្តសហើយេូទំាងស�រុក។ 16,490សយ៉ាន (�មា្គ ល់េី3) 

(�មា្គ ល់េី1)   «្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្»នឹង�សកម្្ិ្្តសដ្យមានមូលដ្ឋា នសលើ្ំនួនផ្្តល់កោក់ទំាងអ�់១ខ្ខ�លអ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ� 

ជំនាញ)េេួលោន។

(�មា្គ ល់េី2)   ភាគរយន្លៃការធានារា៉ាប់រងននការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព�មាគម ន្លៃការធានារា៉ាប់រងតាមកបចំាស្្្តគឺកំណ្់ថា10.47%(ស្្្តសាក 

ហាក ) - 9.69% (ស្្្តនីហាក តា)(ខ្៣ឆ្្ន ំ២០១៧ប្ចេុប្ន្នសនះ)។ រឯីន្លៃការធានារា៉ាប់រងតាមកបចំាស្្្តអា្បញ្ជា ក់ក្នុងសគហេំព័រខ្ង
 

សកកាម។

[សគហេំព័រ�មាគមធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពេូទំាងស�រុកជប៉ាុន(ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព�មាគម)]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(�មា្គ ល់េី3)   អ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)េេួលបនទាុកន្លៃការធានារា៉ាប់រងទំាងអ�់។រ្ម នបនទាុករប�់មាចេ �់ការងារ(អ្នកអនុវ្្តការ
 

�ិកសា)។

(4) សធ្ើពាក្យការ�ំុកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ននការធានារា៉ាប់រង កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា។

- ក្នុងករណីអ្នកខ�លោន្ូលការធានារា៉ាប់រង កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាពឬ កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋាអ�់៦ខ្សហើយ ក្ 
ឡប់សៅកបសេ�វញិខ�លមិនោនបំសពញកំឡុងសពលខ�លមាន�ិេ្ធិខ�លក្រូវការស�ើម្ីេេួលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ អា្�ំុកោក់បស ្្ត ះ 
អា�ន្នអបគមន៍ �ូស្្នះមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ �ូមបញ្ជា ក់លកខា្័ណ្ឌ េេួលជាស�ើម។

ជាលកខា្័ណ្ឌ េេួលននកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ ហាមមានអា�យដ្ឋា នស�រុកជប៉ាុនសៅន្ងៃខ�លអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនកពម 

េេួល�ំបុក្ទារលុយ  �ូមជូនពាក្យសៅមិននឹង�ល់កករុមសមឿងខ�លរ�់សៅមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។រឯី ក្នុងករណីជូន�ំបុក្ទារ 
លុយពីក្នុងកបសេ�ជប៉ាុនមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ �ូមជូន�ល់អង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនសកកាយពីន្ងៃសៅមិននឹង(គសកមាង)ននប័ណ្ណ 
អ្នកតំាងលំសៅសដ្យផ្ជា ប់ឯកសារខ�លអា្បញ្ជា ក់អំពីការជូនពាក្យសៅមិននឹង�ល់កករុមសមឿង �ូ្ជា្មលៃងននប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅខ�លក្រូវ 

ពិពណ៌នាថាមានគសកមាងសៅមិននឹងសៅសករៅកបសេ�ជប៉ាុននិងប័ណ្ណកមាចេ ្់ននប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅជាស�ើម។

អំពីអ្នកខ�លមានគសកមាងនឹងសធ្ើជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ តាមបំណងសាមីជន អា្�ំុរាល់�ងខ�លក្ឡប់សៅកបសេ� 

វញិសៅសកកាយបញចេ ប់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ឬកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣។ ប៉ាុខន្ត ក្នុងករណី្ូលកបសេ�ម្តងសេៀ្ 
សហើយមានអា�យដ្ឋា នមុននឹងអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនកពមេេួល�ំបុក្ទារលុយ �ូមកបរុងកបយ័្្នសកពាះោ្់បង់លកខា្័ណ្ឌ េេួល។
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- រឯីកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក្នុងកំឡុងសពលការ�ិកសានឹង្ូល«ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋានិងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ 
 

កបជាពលរ�ឋា»។

(3) ្ំនួនន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម

កបសេេ ការពន្យល់ ភាគរយន្លៃការធានារា៉ាប់រង

្ំនួនន្លៃការធានារា៉ាប់រង  

(្ំនួន១ខ្)

្ំនួនបនទាុករប�់អ្នក

ការធានារា៉ាប់រង

�ុ្ភាព

- ្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្គុណនឹងភាគរយន្លៃ 

ការធានារា៉ាប់រងគឺន្លៃការធានារា៉ាប់រង្ំនួន១ 

ខ្។ (�មា្គ ល់េី1)

- មាចេ �់ការងារ(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)និងអ្នក 

(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ) េេួល 

បនទាុកពាក់ក ្្ត លន្លៃការធានារា៉ាប់រង១ខ្។

ក្នុងករណីការធានារា៉ាបរង�ុ្ភាព 
ោនក្រូវកំណ្់ន្លៃការធានារា៉ាប់រង 

តាមកបចំាស្្្ត។(�មា្គ ល់េី2)

្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្×ភាគរយ 

ន្លៃការធានារា៉ាប់រង×1/2

កោក់សសាធននិវ្្តន៍

�ុ្ុមាលភាព
18.182%

្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ 

ខ្×18.182%×1/2

ការធានារា៉ាប់រង�ុ្

ភាពកបជាពលរ�ឋា

- គណនាសដ្យវធីិខ�លោនកំណ្់តាម 

កបចំាសាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង។

្ំនួនខ�លោនគណនាសដ្យ 

វធីិតាមកបចំាសាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង (�មា្គ ល់េី2) 

កោក់សសាធន

និវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា
- ោន�សកម្្ិ្្តសហើយេូទំាងស�រុក។ 16,490សយ៉ាន (�មា្គ ល់េី3) 

(�មា្គ ល់េី1)   «្ំនួនរង្ាន់�្តង់ដ្១ខ្»នឹង�សកម្្ិ្្តសដ្យមានមូលដ្ឋា នសលើ្ំនួនផ្្តល់កោក់ទំាងអ�់១ខ្ខ�លអ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ� 

ជំនាញ)េេួលោន។

(�មា្គ ល់េី2)   ភាគរយន្លៃការធានារា៉ាប់រងននការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព�មាគម ន្លៃការធានារា៉ាប់រងតាមកបចំាស្្្តគឺកំណ្់ថា10.47%(ស្្្តសាក 

ហាក ) - 9.69% (ស្្្តនីហាក តា)(ខ្៣ឆ្្ន ំ២០១៧ប្ចេុប្ន្នសនះ)។ រឯីន្លៃការធានារា៉ាប់រងតាមកបចំាស្្្តអា្បញ្ជា ក់ក្នុងសគហេំព័រខ្ង
 

សកកាម។

[សគហេំព័រ�មាគមធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពេូទំាងស�រុកជប៉ាុន(ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព�មាគម)]
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

(�មា្គ ល់េី3)   អ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)េេួលបនទាុកន្លៃការធានារា៉ាប់រងទំាងអ�់។រ្ម នបនទាុករប�់មាចេ �់ការងារ(អ្នកអនុវ្្តការ
 

�ិកសា)។

(4) សធ្ើពាក្យការ�ំុកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ននការធានារា៉ាប់រង កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា។

- ក្នុងករណីអ្នកខ�លោន្ូលការធានារា៉ាប់រង កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាពឬ កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋាអ�់៦ខ្សហើយ ក្ 
ឡប់សៅកបសេ�វញិខ�លមិនោនបំសពញកំឡុងសពលខ�លមាន�ិេ្ធិខ�លក្រូវការស�ើម្ីេេួលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ អា្�ំុកោក់បស ្្ត ះ 
អា�ន្នអបគមន៍ �ូស្្នះមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ �ូមបញ្ជា ក់លកខា្័ណ្ឌ េេួលជាស�ើម។

ជាលកខា្័ណ្ឌ េេួលននកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ ហាមមានអា�យដ្ឋា នស�រុកជប៉ាុនសៅន្ងៃខ�លអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនកពម 

េេួល�ំបុក្ទារលុយ  �ូមជូនពាក្យសៅមិននឹង�ល់កករុមសមឿងខ�លរ�់សៅមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ។រឯី ក្នុងករណីជូន�ំបុក្ទារ 
លុយពីក្នុងកបសេ�ជប៉ាុនមុននឹងក្ឡប់សៅកបសេ�វញិ �ូមជូន�ល់អង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនសកកាយពីន្ងៃសៅមិននឹង(គសកមាង)ននប័ណ្ណ 
អ្នកតំាងលំសៅសដ្យផ្ជា ប់ឯកសារខ�លអា្បញ្ជា ក់អំពីការជូនពាក្យសៅមិននឹង�ល់កករុមសមឿង �ូ្ជា្មលៃងននប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅខ�លក្រូវ 

ពិពណ៌នាថាមានគសកមាងសៅមិននឹងសៅសករៅកបសេ�ជប៉ាុននិងប័ណ្ណកមាចេ ្់ននប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅជាស�ើម។

អំពីអ្នកខ�លមានគសកមាងនឹងសធ្ើជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ តាមបំណងសាមីជន អា្�ំុរាល់�ងខ�លក្ឡប់សៅកបសេ� 

វញិសៅសកកាយបញចេ ប់កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី២ឬកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣។ ប៉ាុខន្ត ក្នុងករណី្ូលកបសេ�ម្តងសេៀ្ 
សហើយមានអា�យដ្ឋា នមុននឹងអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនកពមេេួល�ំបុក្ទារលុយ �ូមកបរុងកបយ័្្នសកពាះោ្់បង់លកខា្័ណ្ឌ េេួល។
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〇なお、「講習期間中」の技能実習生は、「国民健康保険と国民年金」に加入することになります。

（3） 社会保険料の額

種類 説明 保険料率
保険料の額（月額）
あなたの負担額

健康保険

〇標準報酬月額（注1）に保険
料率をかけた額が月額の保
険料となります。
〇月額の保険料を事業主（実
習実施者）とあなた（技能実
習生）が折半して負担しま
す。

協会けんぽの場合は、
都道府県ごとに保険
料が定められていま
す。

標準報酬月額× 
保険料率×1/2

厚生年金 18.182％
標準報酬月額× 
18.182×1/2

国民健康保険
〇市区町村ごとに定められ
た方法で算定します。

市区町村ごとの方法
で算定した額（注2）

国民年金
〇全国一律で決まっていま
す。

16,490円（注3）

（注1）「標準報酬月額」は、あなた（技能実習生）の受け取る1ヶ月の総支給額に基づき決定されま
す。

（注2）協会健保の保険料率は、都道府県ごとの保険料は10.47％（佐賀県）～9.69％（新潟県）となっ
ています（平成29年3月現在）。なお、都道府県別の保険料は下記のホームページで確認できま
す。

【全国健康保険協会（協会けんぽ）ホームページ】 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

（注3）保険料は全てあなた（技能実習生）の負担となります。事業主（実習実施者）の負担はあり
ません。

（4） 厚生年金保険、国民年金の脱退一時金の請求手続
〇厚生年金保険又は国民年金に6ヶ月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を
満たさずに帰国した場合は、脱退一時金を請求することができますので、帰国する前に受
給要件等を確認してください。
脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有し

ていないことが必要ですので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出してください。
なお、帰国前に日本国内から請求書を提出される場合には、日本国外に転出予定である旨
が記載された住民票の写しや住民票の除票等、市区町村に転出届を提出したことを確認で
きる書類を添付し、住民票の転出（予定）日以降に日本年金機構へ提出してください。
第3号技能実習生となる予定の方については、本人の希望により、技能実習2号修了後及

び技能実習3号修了後の帰国の都度、請求していただくことが可能です。ただし、請求書を
日本年金機構が受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさ
なくなるのでご注意ください。
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[ការពន្យល់]្ំសពាះជនបរសេ�ខ�ល្ុះកិ្ចេ�នយាធានា�ង្គមជាមួយស�រុកជប៉ាុន 

អំពីអ្នកខ�លមានកំឡុងសពល្ូលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ ននកបសេ�ខ�ល្ុះកិ្ចេ�នយាធានា�ង្គមខ�ល�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូល

កោក់សសាធននិវ្្តន៍ ជាមួយស�រុកជប៉ាុន មានករណីអា្េេួលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ ស�រុកជប៉ាុនខ�ល�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូលកោក់

សសាធននិវ្្តន៍ ននកបសេ��ងខ្ង។

ប៉ាុខន្ត កប�ិនសបើេេួលកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ មិនអា្�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ សៅមុននឹង�ំុកោក់ប

ស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍។សហ្ុសនះសហើយ សៅសពលខ�ល�ំុកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ �ូមពិចារ្ឲ្យោនកបរុងកបយ័្្នសដ្យអាន

កំណ្់កបយ័្្ននន�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍។

- អំពីលំអិ្កោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ �ូមអសញជា ើញសមើលសគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនខ្ងសកកាម។ ម៉ាយាងសេៀ្ តាមរយៈសគហេំព័រ

សនះ អា្េេួលោន«�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ (កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា/ការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ 

�ុ្ុមាលភាព)»។�ូម្នសៅមុ្សធ្ើពាក្យ«�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍(កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា/ការធានារា៉ាប់រង

កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព)» សដ្យ�ំុពីអ្នកកាន់កាប់ននអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ។

[សគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុន]
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 13. ការធានារា៉ាប់រងការងារ

ការធានារា៉ាប់រងការងារគឺរបបននកបសេ�ខ�លសធ្ើការផ្្តល់កោក់(ការធានារា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយ)្ំសពាះរបួ�និងជមងៃឺខ�លមានក្នុងសពលខ�ល

សធ្ើការនិងសៅសធ្ើការការផ្្តល់កោក់(ការធានារា៉ាប់រងការជួល)ក្នុងករណីោ្់បង់ការងារសធ្ើ។

្ំសពាះកខនលៃងការងារខ�លជួលបុគ្គលិក�ូម្ីខ្មា្ន ក់ក្ី ក្រូវខ្អនុសោមសដ្យបងខាំ។

[ការពន្យល់] អំពីខផ្្នក១ននការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ

អំពីខផ្្នក១ននការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ ោនក្រូវកំណ្់ថាអនុសោមអស�័យសលើ្លៃួនអ្នកនូវការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្ត

រាយ ខ្ក្នុងករណីសនះក្រូវខ្្ូលការធានារា៉ាប់រងអស�័យសលើ្លៃួនអ្នកឯកជនជាវធិានការណ៍ជំនួ�ការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្តរាយ។

(1) ការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្តរាយ

- ក្នុងករណីកម្មកររងមហន្តរាយសៅសពលសធ្ើការងារឬសៅសធ្ើការ នឹងក្រូវសធ្ើការផ្្តល់កោក់ខ�លក្រូវការស�ើម្ីការពារកម្មករ្លៃួននិងកគរួសារ�ព។

- អ្នកសកបើកប�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងសធ្ើពាក្យ្ូល។ សដ្យសារន្លៃការធានារា៉ាប់រងជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់ អ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�

ជំនាញ)រ្ម នបនទាុកសេ។

(2) ការធានារា៉ាប់រងការជួល

- ក្នុងករណីកម្មករោ្់បង់ការងារសធ្ើស�ើម្ីសធ្ើឲ្យជីវភាពមាន�ថែិរភាព សធ្ើការផ្្តល់កោក់ខ�លក្រូវការ។ ក្នុងករណីមានមូលសហ្ុខ�លជាកករុមហុ៊ន

រលំនិងការបកងរួមការងារជាស�ើម ោនជាោ្់បង់ការងារ កប�ិនសបើបំសពញលកខា្័ណ្ឌ មួយកកមិ្ កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក៏អា្េេួល

ការផ្្តល់កោក់ោនខ�រ។

- អ្នកសកបើកប�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងសធ្ើពាក្យ្ូល។

- ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការងារជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)និងកម្មករ(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)។្ំនួនបនទាុករប�់អ្នក

(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

្ំនួនកោក់ឈ្នួល×ភាគរយការធានារា៉ាប់រង (ការងារេូសៅ 0.3%ការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ 0.4%《ការងារសាថែ បនកម្ម 0.4%)

AIR MAIL
Japan Pension Service (Foreign Business Group)

3-5-24, Takaido-nishi,Suginami-ku
Tokyo 168-8505  JAPAN

〒168-8505  東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構（外国業務グループ）
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[ការពន្យល់]្ំសពាះជនបរសេ�ខ�ល្ុះកិ្ចេ�នយាធានា�ង្គមជាមួយស�រុកជប៉ាុន 

អំពីអ្នកខ�លមានកំឡុងសពល្ូលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ ននកបសេ�ខ�ល្ុះកិ្ចេ�នយាធានា�ង្គមខ�ល�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូល

កោក់សសាធននិវ្្តន៍ ជាមួយស�រុកជប៉ាុន មានករណីអា្េេួលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ ស�រុកជប៉ាុនខ�ល�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូលកោក់

សសាធននិវ្្តន៍ ននកបសេ��ងខ្ង។

ប៉ាុខន្ត កប�ិនសបើេេួលកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ មិនអា្�របុស�្ក្តីកំឡុងសពល្ូលកោក់សសាធននិវ្្តន៍ សៅមុននឹង�ំុកោក់ប

ស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍។សហ្ុសនះសហើយ សៅសពលខ�ល�ំុកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ �ូមពិចារ្ឲ្យោនកបរុងកបយ័្្នសដ្យអាន

កំណ្់កបយ័្្ននន�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍។

- អំពីលំអិ្កោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ �ូមអសញជា ើញសមើលសគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុនខ្ងសកកាម។ ម៉ាយាងសេៀ្ តាមរយៈសគហេំព័រ

សនះ អា្េេួលោន«�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍ (កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា/ការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍ 

�ុ្ុមាលភាព)»។�ូម្នសៅមុ្សធ្ើពាក្យ«�ំបុក្ទារលុយកោក់បស ្្ត ះអា�ន្នអបគមន៍(កោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា/ការធានារា៉ាប់រង

កោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព)» សដ្យ�ំុពីអ្នកកាន់កាប់ននអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ។

[សគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុន]
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 13. ការធានារា៉ាប់រងការងារ

ការធានារា៉ាប់រងការងារគឺរបបននកបសេ�ខ�លសធ្ើការផ្្តល់កោក់(ការធានារា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយ)្ំសពាះរបួ�និងជមងៃឺខ�លមានក្នុងសពលខ�ល

សធ្ើការនិងសៅសធ្ើការការផ្្តល់កោក់(ការធានារា៉ាប់រងការជួល)ក្នុងករណីោ្់បង់ការងារសធ្ើ។

្ំសពាះកខនលៃងការងារខ�លជួលបុគ្គលិក�ូម្ីខ្មា្ន ក់ក្ី ក្រូវខ្អនុសោមសដ្យបងខាំ។

[ការពន្យល់] អំពីខផ្្នក១ននការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ

អំពីខផ្្នក១ននការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ ោនក្រូវកំណ្់ថាអនុសោមអស�័យសលើ្លៃួនអ្នកនូវការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្ត

រាយ ខ្ក្នុងករណីសនះក្រូវខ្្ូលការធានារា៉ាប់រងអស�័យសលើ្លៃួនអ្នកឯកជនជាវធិានការណ៍ជំនួ�ការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្តរាយ។

(1) ការធានារា៉ាប់រងរងសករះមហន្តរាយ

- ក្នុងករណីកម្មកររងមហន្តរាយសៅសពលសធ្ើការងារឬសៅសធ្ើការ នឹងក្រូវសធ្ើការផ្្តល់កោក់ខ�លក្រូវការស�ើម្ីការពារកម្មករ្លៃួននិងកគរួសារ�ព។

- អ្នកសកបើកប�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងសធ្ើពាក្យ្ូល។ សដ្យសារន្លៃការធានារា៉ាប់រងជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់ អ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�

ជំនាញ)រ្ម នបនទាុកសេ។

(2) ការធានារា៉ាប់រងការជួល

- ក្នុងករណីកម្មករោ្់បង់ការងារសធ្ើស�ើម្ីសធ្ើឲ្យជីវភាពមាន�ថែិរភាព សធ្ើការផ្្តល់កោក់ខ�លក្រូវការ។ ក្នុងករណីមានមូលសហ្ុខ�លជាកករុមហុ៊ន

រលំនិងការបកងរួមការងារជាស�ើម ោនជាោ្់បង់ការងារ កប�ិនសបើបំសពញលកខា្័ណ្ឌ មួយកកមិ្ កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញក៏អា្េេួល

ការផ្្តល់កោក់ោនខ�រ។

- អ្នកសកបើកប�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងសធ្ើពាក្យ្ូល។

- ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការងារជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)និងកម្មករ(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)។្ំនួនបនទាុករប�់អ្នក

(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)�ូ្ខ្ងសកកាមសនះ។

្ំនួនកោក់ឈ្នួល×ភាគរយការធានារា៉ាប់រង (ការងារេូសៅ 0.3%ការងារក�ិកម្មសនសាេនិងនកពសឈើ 0.4%《ការងារសាថែ បនកម្ម 0.4%)
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【解説】 日本と社会保障協定を結んでいる国の方々へ

日本と年金加入期間を通算する社会保障協定を結んでいる国の年金加入期間がある方に
ついては、両国の年金加入期間を通算して日本の年金を受け取ることができる場合があり
ます。
しかし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算す

ることができなくなります。このため、脱退一時金を請求する際には脱退一時金請求書の
注意書きをよく読んで慎重に検討してください。

〇脱退一時金についての詳細は、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。また、
このホームページから「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」を入手できます。実習
実施者又は監理団体の担当者に依頼して、「脱退一時金請求書（国民年金／厚生年金保険）」の
手続を進めてください。

【日本年金機構ホームページ】
http://www.nenkin.go.jp/index.html

 13. 労働保険

労働保険とは、仕事中や通勤中のケガや病気に対する給付（労災保険）と失業した場合の給付
（雇用保険）を行う国の制度です。

労働者を一人でも雇用している事業に対して強制的に適用されます。

【解説】 農林水産業の一部について

農林水産業の一部については、労災保険が任意適用とされていますが、この場合、労災
保険の代替措置として民間の任意保険に加入しなければなりません。

（1） 労災保険
〇労働者が業務上又は通勤途上で被災した場合に、労働者本人やその遺族を保護するために必
要な給付が行われます。

〇加入手続きは使用者（実習実施者）が行います。保険料は使用者が全額負担することとなって
いますので、あなた（技能実習生）の負担はありません。

（2） 雇用保険
〇労働者が失業した場合に生活の安定を図るため必要な給付を行います。実習実施者の倒産や
事業の縮小などの理由で失業した場合に、一定の条件を満たしていれば、技能実習生も給付
を受けることができます。

〇加入手続きは使用者（実習実施者）が行います。
〇雇用保険料は使用者（実習実施者）と労働者（技能実習生）で負担します。あなた（技能実習生）
の負担額は以下のとおりです。
賃金額×保険率（一般の事業0.3％、農林水産の事業0.4％、建設の事業0.4％）
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- អំពីការបង់ន្លៃការធានារា៉ាប់រង អ្នកសកបើកោ�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងកា្់ស្ញ(យកលុយ)ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ខ�លជាបនទាុករប�់អ្នកពី

កោក់ឈ្នួលរួ្ មកបង់សៅកបសេ�។

 (*) �ូមអសញជា ើញសមើល«្ំសណះគណនាកោក់ឈ្នួល»ផ្ង។(េំព័រេី៤៤)

 14. ពន្ធកោក់្ំណូល ពន្ធកបជាពលរ�ឋា

- ពន្ធខ�លទាក់េងនឹងកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ មានពន្ធដ្រជា្ិ(ពន្ធកោក់្ំណូល)និងពន្ធ្ំបន់(ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)្ំសពាះកោក់ឈ្នួល។

សនះជាពន្ធខ�លអ្នករ�់សៅស�រុកជប៉ាុនកពមទំាងមានកោក់ឈ្នួលក្រូវខ្បង់។

- ពន្ធកោក់្ំណូលហូ្យក្ំនួនពន្ធខ�លស�បតាម្ំនួនកោក់ឈ្នួលខ�លបង់ពីកោក់ឈ្នួលជារាល់ខ្ សហើយសធ្ើការចា្់ខ្ងនឹង្ំនួនពន្ធខ�ល

ោនហូ្យក្ំសពាះ្ំនួនទំាងអ�់ននកោក់ឈ្នួលក្នុងឆ្្ន ំសនាះសៅខ្១២និង្ំនួនពន្ធខ�លហូ្យក សហើយសធ្ើការយកលុយខ�លសៅជំពាក់ឬ

ការផ្្តល់កោក់កបគល់�ងវញិ។

- ពន្ធកបជាពលរ�ឋាជាពន្ធ្ំសពាះកោក់ឈ្នួលឆ្្ន ំមុន ក្រូវបង់សដ្យហូ្យកពីកោក់ឈ្នួលរាល់ខ្សកកាយខ្៦សដ្យខ្កជា១២�ងពី្ំនួនទំាងអ�់

ខ�លោន�សកម្្ំសពាះអង្គភាពសាធារណការ្ំបន់ខ�លកំពុងរ�់សៅ្ំណុ្សពលសៅន្ងៃេី១ខ្១សៅឆ្្ន ំេី២។ 

- ក្នុងការបង់ពន្ធ អ្នកសកបើកោ�់នឹងកា្់ស្ញពីកោក់ឈ្នួលរាល់ខ្ក្នុងរយៈសពលរ�់សៅបរសេ� រួ្ មកបង់សៅកបសេ�និងអង្គភាពសាធារណការ

្ំបន់។ ក្នុងករណីក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសៅពាក់ក ្្ត លកបចំាឆ្្ន ំ ពន្ធកបជាពលរ�ឋាោន�សកម្្ំនួនពន្ធ�កមាប់១ឆ្្ន ំរួ្ សហើយ �ូស្្នះក្រូវខ្

បង់្ំនួន�ំណល់�កមាប់កបចំាឆ្្ន ំ។

រឯីក្នុងករណីសា្ន ក់សៅស�រុកជប៉ាុនមិន�ល់១ឆ្្ន ំ កំណ្់ថាសកបើរសបៀបសផ្សេងអំពីអ្ីទំាងសនះ។

- អំពីលំអិ្ អសញជា ើញ�ួរសៅេី៤នន«ការពិភាកសាកគប់កបសេេ ក្កេំនាក់េំនងជំនួយ»ឬក៏�ូម�ួរសៅអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ។

្ំសណះននគណនាកោក់ឈ្នួល

កោក់ឈ្នួលរាល់ខ្ខ�លក្រូវបង់សៅអ្នកពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�)ជាអ្ីខ�លោនក្រូវ�កការធានារា៉ាប់រង�ង្គម(ន្លៃការធានា

រា៉ាប់រង�ុ្ភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព) ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ពន្ធកោក់្ំណូល ពន្ធកបជាពលរ�ឋា 

ជួនកាលរមួបញចេូ លន្លៃសា្ន ក់សៅ ន្លៃេឹកសេលៃើងជាស�ើមពី្ំនួនទំាងអ�់ខ�លផ្្តល់ឲ្យ។ ន្លៃសា្ន ក់សៅនិងន្លៃេឹកសេលៃើងជាស�ើមខ�លជាបនទាុករប�់

អ្នកខ�លមានជាសេៀងទា្់ ជាអ្ីខ�លោនយល់កពមរវាងអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�)សដ្យយល់្លៃឹមសារននអ្ីខ�លពិ្ជាេេួល 

កពមទំាងន្លៃ�មល្មម្កមរូវឲ្យក្រូវជា្ំនួនកោក់ជាន្លៃពិ្ឬក្នុង្ំនួនកោក់យ៉ាងក្ឹមក្រូវ។

រឯីន្លៃការធានារា៉ាប់រងទំាងអ�់ននការធានារា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់ �ូស្្នះមិនខ�ល�កពីកោក់ឈ្នួលសេ។

សៅសពលខ�លអ្នកបង់កោក់ឈ្នួលបង់កោក់ឈ្នួលសដ្យសផ្ទារកោក់គណនី កំណ្់ថាមិនចំាោ្់ឲ្យ«ឯកសារគណនាកោក់ឈ្នួល»

សៅអ្នក(អ្នកខ�លេេួលការបង់)។«ឯកសារគណនាកោក់ឈ្នួល»មានរសបៀបសរៀប្ំខផ្្នក៤យ៉ាងធំៗ�ូ្ខ្ងសកកាម។

កបការ ការពន្យល់សា្់សរឿង

កបការបសកមើសធ្ើការ
្ំនួនន្ងៃសៅសធ្ើការ ្ំនួនន្ងៃ�កមាកអ្់សៅសធ្ើការ សមា៉ា ងការងារ(សមា៉ា ងសធ្ើការ) 

សមា៉ា ងការងារខ្មសមា៉ា ងជាស�ើម 
គណនានូវ្ំនួន

�របុការផ្្តល់។
កបការការផ្្តល់កោក់ កោក់ឈ្នួលជាមូលដ្ឋា ន បំ្្់សករៅសមា៉ា ង(បំ្្់ការងារខ្មសមា៉ា ង)ជាស�ើម

កបការកា្់ស្ញ

ន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម (ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព ការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធន

និវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព ការធានារា៉ាប់រងការជួល)



គណនានូវ្ំនួន

�របុការកា្់ស្

ញ។
ពន្ធ (ពន្ធកោក់្ំណូល  ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)

ការកា្់ស្ញកិ្ចេ�នយា (ន្លៃសា្ន ក់សៅ ន្លៃេឹកសេលៃើង)

កបការការផ្្តល់

សដ្យ�ក

(កោក់ឈ្នួលេេួល)

្ំនួន�របុការផ្្តល់《�របុការកា្់ស្ញ
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- អំពីការបង់ន្លៃការធានារា៉ាប់រង អ្នកសកបើកោ�់(អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា)នឹងកា្់ស្ញ(យកលុយ)ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ខ�លជាបនទាុករប�់អ្នកពី

កោក់ឈ្នួលរួ្ មកបង់សៅកបសេ�។

 (*) �ូមអសញជា ើញសមើល«្ំសណះគណនាកោក់ឈ្នួល»ផ្ង។(េំព័រេី៤៤)

 14. ពន្ធកោក់្ំណូល ពន្ធកបជាពលរ�ឋា

- ពន្ធខ�លទាក់េងនឹងកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ មានពន្ធដ្រជា្ិ(ពន្ធកោក់្ំណូល)និងពន្ធ្ំបន់(ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)្ំសពាះកោក់ឈ្នួល។

សនះជាពន្ធខ�លអ្នករ�់សៅស�រុកជប៉ាុនកពមទំាងមានកោក់ឈ្នួលក្រូវខ្បង់។

- ពន្ធកោក់្ំណូលហូ្យក្ំនួនពន្ធខ�លស�បតាម្ំនួនកោក់ឈ្នួលខ�លបង់ពីកោក់ឈ្នួលជារាល់ខ្ សហើយសធ្ើការចា្់ខ្ងនឹង្ំនួនពន្ធខ�ល

ោនហូ្យក្ំសពាះ្ំនួនទំាងអ�់ននកោក់ឈ្នួលក្នុងឆ្្ន ំសនាះសៅខ្១២និង្ំនួនពន្ធខ�លហូ្យក សហើយសធ្ើការយកលុយខ�លសៅជំពាក់ឬ

ការផ្្តល់កោក់កបគល់�ងវញិ។

- ពន្ធកបជាពលរ�ឋាជាពន្ធ្ំសពាះកោក់ឈ្នួលឆ្្ន ំមុន ក្រូវបង់សដ្យហូ្យកពីកោក់ឈ្នួលរាល់ខ្សកកាយខ្៦សដ្យខ្កជា១២�ងពី្ំនួនទំាងអ�់

ខ�លោន�សកម្្ំសពាះអង្គភាពសាធារណការ្ំបន់ខ�លកំពុងរ�់សៅ្ំណុ្សពលសៅន្ងៃេី១ខ្១សៅឆ្្ន ំេី២។ 

- ក្នុងការបង់ពន្ធ អ្នកសកបើកោ�់នឹងកា្់ស្ញពីកោក់ឈ្នួលរាល់ខ្ក្នុងរយៈសពលរ�់សៅបរសេ� រួ្ មកបង់សៅកបសេ�និងអង្គភាពសាធារណការ

្ំបន់។ ក្នុងករណីក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសៅពាក់ក ្្ត លកបចំាឆ្្ន ំ ពន្ធកបជាពលរ�ឋាោន�សកម្្ំនួនពន្ធ�កមាប់១ឆ្្ន ំរួ្ សហើយ �ូស្្នះក្រូវខ្

បង់្ំនួន�ំណល់�កមាប់កបចំាឆ្្ន ំ។

រឯីក្នុងករណីសា្ន ក់សៅស�រុកជប៉ាុនមិន�ល់១ឆ្្ន ំ កំណ្់ថាសកបើរសបៀបសផ្សេងអំពីអ្ីទំាងសនះ។

- អំពីលំអិ្ អសញជា ើញ�ួរសៅេី៤នន«ការពិភាកសាកគប់កបសេេ ក្កេំនាក់េំនងជំនួយ»ឬក៏�ូម�ួរសៅអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសាឬកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ។

្ំសណះននគណនាកោក់ឈ្នួល

កោក់ឈ្នួលរាល់ខ្ខ�លក្រូវបង់សៅអ្នកពីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�)ជាអ្ីខ�លោនក្រូវ�កការធានារា៉ាប់រង�ង្គម(ន្លៃការធានា

រា៉ាប់រង�ុ្ភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព) ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ពន្ធកោក់្ំណូល ពន្ធកបជាពលរ�ឋា 

ជួនកាលរមួបញចេូ លន្លៃសា្ន ក់សៅ ន្លៃេឹកសេលៃើងជាស�ើមពី្ំនួនទំាងអ�់ខ�លផ្្តល់ឲ្យ។ ន្លៃសា្ន ក់សៅនិងន្លៃេឹកសេលៃើងជាស�ើមខ�លជាបនទាុករប�់

អ្នកខ�លមានជាសេៀងទា្់ ជាអ្ីខ�លោនយល់កពមរវាងអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា(�ហករ�)សដ្យយល់្លៃឹមសារននអ្ីខ�លពិ្ជាេេួល 

កពមទំាងន្លៃ�មល្មម្កមរូវឲ្យក្រូវជា្ំនួនកោក់ជាន្លៃពិ្ឬក្នុង្ំនួនកោក់យ៉ាងក្ឹមក្រូវ។

រឯីន្លៃការធានារា៉ាប់រងទំាងអ�់ននការធានារា៉ាប់រងសករះមហន្តរាយជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់ �ូស្្នះមិនខ�ល�កពីកោក់ឈ្នួលសេ។

សៅសពលខ�លអ្នកបង់កោក់ឈ្នួលបង់កោក់ឈ្នួលសដ្យសផ្ទារកោក់គណនី កំណ្់ថាមិនចំាោ្់ឲ្យ«ឯកសារគណនាកោក់ឈ្នួល»

សៅអ្នក(អ្នកខ�លេេួលការបង់)។«ឯកសារគណនាកោក់ឈ្នួល»មានរសបៀបសរៀប្ំខផ្្នក៤យ៉ាងធំៗ�ូ្ខ្ងសកកាម។

កបការ ការពន្យល់សា្់សរឿង

កបការបសកមើសធ្ើការ
្ំនួនន្ងៃសៅសធ្ើការ ្ំនួនន្ងៃ�កមាកអ្់សៅសធ្ើការ សមា៉ា ងការងារ(សមា៉ា ងសធ្ើការ) 

សមា៉ា ងការងារខ្មសមា៉ា ងជាស�ើម 
គណនានូវ្ំនួន

�របុការផ្្តល់។
កបការការផ្្តល់កោក់ កោក់ឈ្នួលជាមូលដ្ឋា ន បំ្្់សករៅសមា៉ា ង(បំ្្់ការងារខ្មសមា៉ា ង)ជាស�ើម

កបការកា្់ស្ញ

ន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ង្គម (ការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាព ការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធន

និវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព ការធានារា៉ាប់រងការជួល)



គណនានូវ្ំនួន

�របុការកា្់ស្

ញ។
ពន្ធ (ពន្ធកោក់្ំណូល  ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)

ការកា្់ស្ញកិ្ចេ�នយា (ន្លៃសា្ន ក់សៅ ន្លៃេឹកសេលៃើង)

កបការការផ្្តល់

សដ្យ�ក

(កោក់ឈ្នួលេេួល)

្ំនួន�របុការផ្្តល់《�របុការកា្់ស្ញ
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〇保険料の納付については、使用者（実習実施者）があなたの負担する雇用保険料を賃金から控
除（徴収）し、国へ納付します。
（※）「賃金計算の知識」（45ページ）もご覧ください。

 14. 所得税・住民税

〇技能実習生に関係する税金には、賃金に対する国税（所得税）と地方税（住民税）があります。
これは、日本に居住していて、かつ、所得のある人が支払わなければならない税金です。

〇所得税は、毎月、賃金の支払額に応じた税額が賃金から天引きされ、12月にその年中の賃金
の総額に対する税額と天引きした税額との調整を行い、差額徴収又は返還金の支給が行われ
ます。

〇住民税は、前年の所得に対してかかる税金で、2年目の1月1日時点で住んでいる地方公共団体
に対し、確定した税額を12回に分けて、6月以降の毎月の賃金から天引きされ、支払われます。

〇納税に当たって、在留中は毎月の給料から使用者が控除して、国や地方公共団体に支払います。
年度途中で帰国する場合、住民税は既に年間の税額が確定しているので、年度分の残額を納
付しなければなりません。
なお、日本滞在が1年未満の場合は、これらについて別の取扱いとなります。

〇詳しくは、「◎各種相談・支援窓口」の4にお尋ねいただくか、実習実施者又は監理団体にお尋
ね下さい。

 賃金計算の知識

実習実施者（企業）からあなたに支払われる毎月の賃金は、支給総額から社会保険料（健康
保険料、厚生年金保険料）、雇用保険料、所得税、住民税、場合によっては宿舎費、光熱水
道費などが差し引かれたものです。宿舎費や水道光熱費などあなたが定期に負担する費用
については、実際に提供を受けるものの内容を理解した上で、実習実施者（企業）との間で
合意を得たものであって、かつ当該費用が実費に相当する額その他適正な額の範囲である
ことが求められます。
なお、労災保険の保険料は、全額使用者が負担しますので、賃金から差し引かれること

はありません。
賃金を支払う者は、口座振込みより賃金を支払う際、あなた（支払いを受ける者）に「賃金

計算書」を交付しなくてはならないとされています。「賃金計算書」は大きく、以下の四つか
ら構成されています。

項目 内訳説明

勤務項目
出勤日数、欠勤日数、労働時間（就業時間）、残業時間
など  支給合計額を

計算します。
支給項目 基本給、時間外手当（残業手当）など

控除項目

社会保険料（健康保険、厚生年金保険、雇用保険）

 控除合計額を
計算します。

税金（所得税、市民税）

協定控除（宿舎費、水道高熱費）

差引支給額
（手取り賃金）

支給合計額―控除合計
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្ំនួនពន្ធខ�លបង់គឺ�ូ្ខ្ងសកកាម។

្ំនួនពន្ធ

(ពន្ធកបសេ�)

ជាភាគរយពន្ធខ�លក្រូវនឹង្ំនួនកោក់សកកាយការ�កសនាះ សដ្យ�ក្ំនួនកា្់ស្ញមូលដ្ឋា នឬន្លៃការធានារា៉ាប់រង

�ុ្ភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ជាស�ើមពី្ំនួនទំាងអ�់

ខ�លផ្្តល់ឲ្យ ។

[ខ្្ន ្នន្ំនួនពន្ធកបចំាឆ្្ន ំ]

សកកាម មួយមឺុនកោំបួនពាន់កោំរយ�ុោលៃ  5ភាគរយ ------

សកកាមបីមឺុនបីពាន់�ុោលៃ  10ភាគរយ -កោំរយ្ិ្�ិប�ុោលៃ

(*) មានករណីសលើកខលងតាមកិ្ចេកពមសកពៀងពន្ធ។

(*)  កប�ិនសបើសធ្ើកប្ិសវេន៍ការ�សកម្សៅគយនិងរ�ឋាការ នឹង�កន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋា ន្លៃការធានា

រា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា ពី្ំនួនទំាងអ�់ខ�លផ្្តល់ឲ្យ។

(ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)
្ំនួនកោក់ននពន្ធកបជាពលរ�ឋាជា្ំនួនកោក់ខ�លកបចំាកករុមសមឿងកបកា�

(*) មានករណីសលើកខលងតាមកិ្ចេកពមសកពៀងពន្ធ។

 15. ការពិនិ្្យ�ុ្ភាព

[ការពន្យល់ពាក្យ]ក្នុងេី១៥ េី១៦ «អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា»ក្រូវនឹង«អ្នកសកបើកោ�់»។

ក្នុង្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារ ោនកំណ្់ថាក្រូវខ្សធ្ើការពិនិ្្យ�ុ្ភាព សៅសពលខ�លអ្នកសកបើកោ�់ជួលកម្មករខ�លខ្ងខ្

សកបើ។ រឯីអ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្សធ្ើការពិនិ្្យ�ុ្ភាព្ំសពាះកម្មករយ៉ាងសេៀងទា្់ជាធម្មតា១ឆ្្ន ំ១�ង(តាម្លៃឹមសារការងា កនលៃះឆ្្ន ំ១�ង)។ខ្មទំាង 

តាម្លៃឹមសារការងា ក្រូវខ្ឲ្យសធ្ើសរាគវនិិ្្័យ(េេួល)ការពិនិ្្យ�ុ្ភាពពិស��សករៅពីកបចំាការពិនិ្្យ�ុ្ភាពផ្ងខ�រ។

ន្លៃការពិនិ្្យ�ុ្ភាពទំាងសនះជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់។ស�ើម្ីរកសា�ុ្ភាពកបចំាន្ងៃ �ូមសធ្ើសរាគវនិិ្្័យ(េេួល)ការពិនិ្្យ�ុ្ភាពជា

មិនខ្ន។

 16.  ការការពារសករះមហន្តរាយការងារក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ   

- ្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារកំណ្់នូវកា្ព្កិ្ចេថាអ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្ចា្់វធិានការណ៍ស�ើម្ីកំុ

ឲ្យកម្មករមានរបួ�ផ្ងជមងៃឺផ្ងខ�លមានមូលសហ្ុពីការងារ។ ម៉ាយាងសេៀ្ កំណ្់ថាកម្មករសររពកបការក្រូវ

ការខ�លការពារសករះមហន្តរាយការងារនិង�ហការវធិានការណ៍ខ�លអ្នកសកបើកោ�់សធ្ើ។

- ជាការ�ំខ្ន់ខ�លអ្នក្នសៅមុ្�ំសណើ រការការងារសដ្យកបរុងកបយ័្្នយ៉ាងផ្ចេិ្ផ្ចេង់សដ្យចា្់េុក�ុ

វ្ថែភាពជាអាេិភាពជាងសគបំផុ្្ស�ើម្ីកំុឲ្យមានរបួ�ក្នុងការងារសដ្យពិចារ្្ំណុ្�ូ្្សៅសនះ។ 

(អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមបញ្ជា ក់ពីបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។)

i. សររព្បាប់កខនលៃងសធ្ើការនិង�ំសណើ រការការងារខ�លោនកំណ្់ ។

ii. សររពការខណនំាពីអ្នកកាន់កាប់ននបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើម។

iii. ពាក់ឲ្យោនក្ឹមក្រូវនូវកបដ្ប់ការពារ �ូ្ជាមួក�ុវ្ថែភាព រោំងមុ្ ខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាពជាស�ើមខ�ល

ោនក្រូវកំណ្់។

iv. កំុសដ្ះតាម្ិ្្តនូវបរធិាន�ុវ្ថែភាព �ូ្ជាគកមប�ុវ្ថែភាព បងាក ន់ន�ជាស�ើមនិងសកគឿងបរកិាខា រជាស�ើម ។

- ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីអា�ន្នសកើ្មាន�ូ្ជាសករះមហន្តរាយការងារសកើ្សៅកខនលៃងសធ្ើការជាស�ើម ជាការ�ំខ្ន់ខ�លអ្នកពិចារ្្ំណុ្�ូ្

្សៅសនះ សដ្យ្ំកបឹងកបរុងសកបៀបយ៉ាងរហ័�និងក្ឹមក្រូវ  និងេប់េល់ការ្ូ្ខ្្មនុ�សេនិងរប�់របរយ៉ាង្ិ្បំផុ្្។ (អំពីស�្ក្តីលំអិ្ 

�ូមបញ្ជា ក់ពីបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។)
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្ំនួនពន្ធខ�លបង់គឺ�ូ្ខ្ងសកកាម។

្ំនួនពន្ធ

(ពន្ធកបសេ�)

ជាភាគរយពន្ធខ�លក្រូវនឹង្ំនួនកោក់សកកាយការ�កសនាះ សដ្យ�ក្ំនួនកា្់ស្ញមូលដ្ឋា នឬន្លៃការធានារា៉ាប់រង

�ុ្ភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍�ុ្ុមាលភាព ន្លៃការធានារា៉ាប់រងការជួល ជាស�ើមពី្ំនួនទំាងអ�់

ខ�លផ្្តល់ឲ្យ ។

[ខ្្ន ្នន្ំនួនពន្ធកបចំាឆ្្ន ំ]

សកកាម មួយមឺុនកោំបួនពាន់កោំរយ�ុោលៃ  5ភាគរយ ------

សកកាមបីមឺុនបីពាន់�ុោលៃ  10ភាគរយ -កោំរយ្ិ្�ិប�ុោលៃ

(*) មានករណីសលើកខលងតាមកិ្ចេកពមសកពៀងពន្ធ។

(*)  កប�ិនសបើសធ្ើកប្ិសវេន៍ការ�សកម្សៅគយនិងរ�ឋាការ នឹង�កន្លៃការធានារា៉ាប់រង�ុ្ភាពកបជាពលរ�ឋា ន្លៃការធានា

រា៉ាប់រងកោក់សសាធននិវ្្តន៍កបជាពលរ�ឋា ពី្ំនួនទំាងអ�់ខ�លផ្្តល់ឲ្យ។

(ពន្ធកបជាពលរ�ឋា)
្ំនួនកោក់ននពន្ធកបជាពលរ�ឋាជា្ំនួនកោក់ខ�លកបចំាកករុមសមឿងកបកា�

(*) មានករណីសលើកខលងតាមកិ្ចេកពមសកពៀងពន្ធ។

 15. ការពិនិ្្យ�ុ្ភាព

[ការពន្យល់ពាក្យ]ក្នុងេី១៥ េី១៦ «អ្នកអនុវ្្តការ�ិកសា»ក្រូវនឹង«អ្នកសកបើកោ�់»។

ក្នុង្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារ ោនកំណ្់ថាក្រូវខ្សធ្ើការពិនិ្្យ�ុ្ភាព សៅសពលខ�លអ្នកសកបើកោ�់ជួលកម្មករខ�លខ្ងខ្

សកបើ។ រឯីអ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្សធ្ើការពិនិ្្យ�ុ្ភាព្ំសពាះកម្មករយ៉ាងសេៀងទា្់ជាធម្មតា១ឆ្្ន ំ១�ង(តាម្លៃឹមសារការងា កនលៃះឆ្្ន ំ១�ង)។ខ្មទំាង 

តាម្លៃឹមសារការងា ក្រូវខ្ឲ្យសធ្ើសរាគវនិិ្្័យ(េេួល)ការពិនិ្្យ�ុ្ភាពពិស��សករៅពីកបចំាការពិនិ្្យ�ុ្ភាពផ្ងខ�រ។

ន្លៃការពិនិ្្យ�ុ្ភាពទំាងសនះជាបនទាុករប�់អ្នកសកបើកោ�់។ស�ើម្ីរកសា�ុ្ភាពកបចំាន្ងៃ �ូមសធ្ើសរាគវនិិ្្័យ(េេួល)ការពិនិ្្យ�ុ្ភាពជា

មិនខ្ន។

 16.  ការការពារសករះមហន្តរាយការងារក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ   

- ្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារកំណ្់នូវកា្ព្កិ្ចេថាអ្នកសកបើកោ�់ក្រូវខ្ចា្់វធិានការណ៍ស�ើម្ីកំុ

ឲ្យកម្មករមានរបួ�ផ្ងជមងៃឺផ្ងខ�លមានមូលសហ្ុពីការងារ។ ម៉ាយាងសេៀ្ កំណ្់ថាកម្មករសររពកបការក្រូវ

ការខ�លការពារសករះមហន្តរាយការងារនិង�ហការវធិានការណ៍ខ�លអ្នកសកបើកោ�់សធ្ើ។

- ជាការ�ំខ្ន់ខ�លអ្នក្នសៅមុ្�ំសណើ រការការងារសដ្យកបរុងកបយ័្្នយ៉ាងផ្ចេិ្ផ្ចេង់សដ្យចា្់េុក�ុ

វ្ថែភាពជាអាេិភាពជាងសគបំផុ្្ស�ើម្ីកំុឲ្យមានរបួ�ក្នុងការងារសដ្យពិចារ្្ំណុ្�ូ្្សៅសនះ។ 

(អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមបញ្ជា ក់ពីបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។)

i. សររព្បាប់កខនលៃងសធ្ើការនិង�ំសណើ រការការងារខ�លោនកំណ្់ ។

ii. សររពការខណនំាពីអ្នកកាន់កាប់ននបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជាស�ើម។

iii. ពាក់ឲ្យោនក្ឹមក្រូវនូវកបដ្ប់ការពារ �ូ្ជាមួក�ុវ្ថែភាព រោំងមុ្ ខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាពជាស�ើមខ�ល

ោនក្រូវកំណ្់។

iv. កំុសដ្ះតាម្ិ្្តនូវបរធិាន�ុវ្ថែភាព �ូ្ជាគកមប�ុវ្ថែភាព បងាក ន់ន�ជាស�ើមនិងសកគឿងបរកិាខា រជាស�ើម ។

- ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងករណីអា�ន្នសកើ្មាន�ូ្ជាសករះមហន្តរាយការងារសកើ្សៅកខនលៃងសធ្ើការជាស�ើម ជាការ�ំខ្ន់ខ�លអ្នកពិចារ្្ំណុ្�ូ្

្សៅសនះ សដ្យ្ំកបឹងកបរុងសកបៀបយ៉ាងរហ័�និងក្ឹមក្រូវ  និងេប់េល់ការ្ូ្ខ្្មនុ�សេនិងរប�់របរយ៉ាង្ិ្បំផុ្្។ (អំពីស�្ក្តីលំអិ្ 

�ូមបញ្ជា ក់ពីបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។)
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納付する税額は以下のとおりです。

税額

（国税）

支給総額から基礎控除額及び健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を差
し引き、その差し引き後の金額に該当する税率となる。
［年間税額の目安］
195万円以下  5％ ------
330万円以下 10％ －97,500円
（※）租税条約で免除される場合があります。
（※） 国民健康保険料、国民年金保険料は税務署に確定申告などを行えば、支給

総額から差し引かれます。

（住民税）
住民税の金額は市区町村から通知された金額
（※）租税条約で免除される場合がある。

 15. 健康診断

【用語の説明】15，16において「実習実施者」は「使用者」に該当します。

労働安全衛生法では、使用者は、常時使用する労働者を雇い入れるときに、健康診断を行わ
なければならないとされています。また、使用者は労働者に対し、通常一年に一回（業務の内容
によっては半年に一回）定期に健康診断を行わなければなりません。さらに、業務の内容によっ
ては、この定期健康診断以外に特殊健康診断も受診させなければなりません。
これらの健康診断の費用は、使用者が負担します。普段の健康管理のためにも、健康診断は

必ず受診するようにしましょう。

 16. 技能実習中の労働災害防止

〇労働安全衛生法は、仕事が原因となって労働者がケガをしたり、病気
になったりしないように、使用者が措置しなければならない義務を定
めています。また、労働者は、労働災害を防止するために必要な事項
を守り、使用者が行う措置に協力するように定めています。

〇あなたは、次の点に留意の上、作業中にケガをしないよう、安全を最
優先に細心の注意を払いながら作業を進めていくことが重要です。（詳
しくは、技能実習指導員に確認してください。）
①決められた事業場のルールと作業手順を守ること。
②技能実習指導員等の責任者の指示を守ること。
③決められたヘルメット、マスク、安全帯等の保護具等をきちんと着
用すること。

④安全カバー、手すり等の安全装置や機器等を勝手に外さないこと。

〇また、職場において労働災害の発生等緊急事態が発生した場合には、あなたは次の点に留意
の上、迅速で適切な対応を心がけ、人の被害やものの被害を最小限に抑えることが重要です。
（詳しくは、技能実習指導員に確認してください。）
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i. កប�ិនសបើសឃើញភាពមិនកបកក្ី កោប់យ៉ាងឮៗសៅមនុ�សេសៅជំវញិ (កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ជនជា្ិជប៉ាុនជាស�ើម) ឲ្យ�ឹង  

កពមទំាងឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

ii. ក្នុងករណីែក់ខ្សេសេលៃើង សករះមហន្តរាយសរាគ្្ះ្្យល់អុក�ីុខ�នជាស�ើម អា្មានសករះមហន្តរាយបនាទា ប់បនសេំខ�លអ្នកជួយ�ស្ងា្គ ះរង 
សករះ។សររពការខណនំាពីអ្នកកាន់កាប់ កំុសធ្ើតាម្ិ្្ត។

iii. ចា្់េុកការជួយ�ស្ងា្គ ះអ្នករងសករះនិងការពយាោលជាអាេិភាព។

iv. សទាះជារបួ�្ិ្្ូ្យ៉ាង្ក៏សដ្យ រាយការណ៍សៅបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

- អ្នកសកបើកោ�់ចា្់វធិានការណ៍ស�ើម្ីការពារកំុឲ្យមានសករះមហន្តរាយការងារចាប់ពី (១) �ល់ (៦) �ូ្្សៅសនះ។

(1) មធយាោយសដ្ះស�័យ�ំខ្ន់សៅកខនលៃងការ�ិកសា

i. កប�ិនសបើប៉ាះ កំណ្់ថាដ្ក់គកមប�ុវ្ថែភាព 《• 《របងសៅសលើកខនលៃងសករះថា្ន ក់។

* កំុសដ្ះគកមប�ុវ្ថែភាព។ក្នុងករណីក្រូវការសដ្ះ �ូមឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំា។

ii. ក្នុងករណីខផ្្នកមួយរបូកាយ្ូលសៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ កំណ្់ថាសធ្ើឲ្យមា៉ា �ីុនកំុស�ើរក្នុងកំឡុងសពលសៅខ្្ូល។

* កំុឲ្យបរធិាន�ុវ្ថែភាពមានភាពមិនយកជាការោន។មុននឹងសធ្ើការងារ �ូមពិនិ្្យសមើលយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់។

iii. សពលខ�លខកកងសោមានសករះថា្ន ក់�ល់កម្មករ�ូ្ជាវ្ថែុរ្នាខ�លដ្្់ ោ្់ខផ្្នកមួយសហើយខ្ទា ្មកផ្ង កសមទា្ខ្ទា ្មកផ្ង កំណ្់ថា 
សរៀប្ំគកមបនិងរបងសលើមា៉ា �ីុន។

* ក្នុងករណីពិោកសរៀប្ំគកមបនិងរបងសលើមា៉ា �ីុន កម្មករក្រូវខ្ពាក់កបដ្ប់ការពារ។

iv. ក្នុងករណីពិនិ្្យសមើលមា៉ា �ីុន《 《• 《ជួ�ជុល《 《• 《�មាអា ្《 《• 《ចាក់សាំងជាស�ើម �ូមសធ្ើសកកាយពីបញ្ជា ក់ថាបិេកុងតាក់និងមា៉ា �ីុនឈប់ស�ើរសហើយ។

* ការងារខ�លមិនខមនជាេមាលៃ ប់ក្នុងការពិនិ្្យសមើលមា៉ា �ីុន《 《• 《ជួ�ជុល《 《• 《�មាអា ្《 《• 《ចាក់សាំងជាស�ើម កំុសធ្ើតាម្ិ្្ត។សទាះជាសធ្ើសៅសកកាម 

ការខណនំាបុគ្គិលខណនំាក៏សដ្យ ក្រូវខ្សធ្ើសកកាយបិេកុងតាក់និងមា៉ា �ិុនជាស�ើមឈប់ស�ើរទំាងស�រុងសហើយ។

v. កំណ្់ថាដ្ក់ បងាក ន់ន�សៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ធាលៃ ក់។

* ក្នុងករណីរ្ម នបងាក ន់ន� �ូមឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំា សហើយកំឡុងសពលសនាះ �ូមឈប់្ូលក្នុង《 《• 《ការងារ។

* ក្នុងករណីពិោកសរៀប្ំរនាទា និងបងាក ន់ន�សៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ធាលៃ ក់ កម្មករក្រូវខ្សកបើខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាព។

vi. ក្នុងករណីសធ្ើការងារផ្សារ កម្មករក្រូវខ្ពាក់ខវ ៉ានតាការពារនិងសសសាមន�ការពារ។

vii. ក្នុងការងារសកបើសកគឿងពកងាវ�ររីាង្គខ�លមានពិ�ពុល កម្មករក្រូវខ្ពាក់កបដ្ប់ការពារក្ឹមក្រូវស�បតាម្លៃឹមសារការងារសនាះ �ូ្ជាអាវ 
ការពារ ខវ ៉ានតាការពារ កបដ្ប់ការពារ�សងហើមជាស�ើម។

(2) ការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែភាព

ក្នុងកខនលៃងការងារ ោនក្រូវកំណ្់កបការកបយ័្្ននិង្បាប់បឋមស�ើម្ីចា្់វធិានការណ៍ការងារសដ្យ�ុវ្ថែភាព ខ្តាមពិ្សៅកប�ិនសបើកម្មករ 
ខ�លសធ្ើការងារ រ្ម ន្ំសណះនិងបស្ចេកសេ�ជំនាញយ៉ាងកគប់ករន់ សទាះជាសរៀប្ំវធិានការណ៍មធយាោយសដ្ះស�័យ�ុវ្ថែភាពយ៉ាង្ក៏សដ្យ  

មិនអា្មានកប�ិេ្ធភាពោនសេ។ សហ្ុសនះសហើយ ការអប់រ�ុំវ្ថែភាពខ�លផ្្តល់្ំសណះខ�លទាក់េងនឹង�ុវ្ថែភាពជាអ្ីខ�ល�ំខ្ន់ស�ើម្ីការពា

រពីសករះមហន្តរាយការងារ។

្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារ

i. សពលជួលបុគ្គិល

ការអប់រ ំ

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី១

សករះថា្ន ក់ពិ�ពុល

ការអប់រ ំ្ ំសពាះអ្នកសធ្ើការងារ

េី២ននមាកតា្បាប់េី៦០

ការអប់រកំបធានការងារ

មាកតា្បាប់េី៦០

iii. ការអបរពិំស��

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី៣

ii. ្លៃឹមសារការងា

ការអប់រសំពលផ្លៃ �់ប្តូ
រការងារ

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី២

i. ការអប់រសំពលជួលបុគ្គិល

ii. ការអប់រសំពលផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារ

សៅសពលខ�លអ្នកសកបើកោ�់ជួលកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនិងសពលខ�លផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�  
កំណ្់ថាក្រូវខ្សធ្ើសឡើងនូវការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពអំពីកបការក្រូវការស�ើម្ីបងាក រ�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពរប�់កម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូ្ជា i. វធីិសកបើមា៉ា �ីុននិងវ្ថែុធា្ុស�ើម ii.វធីិសកបើបរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារជាស�ើម iii. ្លៃឹមសារការងារជាស�ើម។
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i. កប�ិនសបើសឃើញភាពមិនកបកក្ី កោប់យ៉ាងឮៗសៅមនុ�សេសៅជំវញិ (កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ ជនជា្ិជប៉ាុនជាស�ើម) ឲ្យ�ឹង  

កពមទំាងឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

ii. ក្នុងករណីែក់ខ្សេសេលៃើង សករះមហន្តរាយសរាគ្្ះ្្យល់អុក�ីុខ�នជាស�ើម អា្មានសករះមហន្តរាយបនាទា ប់បនសេំខ�លអ្នកជួយ�ស្ងា្គ ះរង 
សករះ។សររពការខណនំាពីអ្នកកាន់កាប់ កំុសធ្ើតាម្ិ្្ត។

iii. ចា្់េុកការជួយ�ស្ងា្គ ះអ្នករងសករះនិងការពយាោលជាអាេិភាព។

iv. សទាះជារបួ�្ិ្្ូ្យ៉ាង្ក៏សដ្យ រាយការណ៍សៅបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ។

- អ្នកសកបើកោ�់ចា្់វធិានការណ៍ស�ើម្ីការពារកំុឲ្យមានសករះមហន្តរាយការងារចាប់ពី (១) �ល់ (៦) �ូ្្សៅសនះ។

(1) មធយាោយសដ្ះស�័យ�ំខ្ន់សៅកខនលៃងការ�ិកសា

i. កប�ិនសបើប៉ាះ កំណ្់ថាដ្ក់គកមប�ុវ្ថែភាព 《• 《របងសៅសលើកខនលៃងសករះថា្ន ក់។

* កំុសដ្ះគកមប�ុវ្ថែភាព។ក្នុងករណីក្រូវការសដ្ះ �ូមឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំា។

ii. ក្នុងករណីខផ្្នកមួយរបូកាយ្ូលសៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ កំណ្់ថាសធ្ើឲ្យមា៉ា �ីុនកំុស�ើរក្នុងកំឡុងសពលសៅខ្្ូល។

* កំុឲ្យបរធិាន�ុវ្ថែភាពមានភាពមិនយកជាការោន។មុននឹងសធ្ើការងារ �ូមពិនិ្្យសមើលយ៉ាងយក្ិ្្តេុកដ្ក់។

iii. សពលខ�លខកកងសោមានសករះថា្ន ក់�ល់កម្មករ�ូ្ជាវ្ថែុរ្នាខ�លដ្្់ ោ្់ខផ្្នកមួយសហើយខ្ទា ្មកផ្ង កសមទា្ខ្ទា ្មកផ្ង កំណ្់ថា 
សរៀប្ំគកមបនិងរបងសលើមា៉ា �ីុន។

* ក្នុងករណីពិោកសរៀប្ំគកមបនិងរបងសលើមា៉ា �ីុន កម្មករក្រូវខ្ពាក់កបដ្ប់ការពារ។

iv. ក្នុងករណីពិនិ្្យសមើលមា៉ា �ីុន《 《• 《ជួ�ជុល《 《• 《�មាអា ្《 《• 《ចាក់សាំងជាស�ើម �ូមសធ្ើសកកាយពីបញ្ជា ក់ថាបិេកុងតាក់និងមា៉ា �ីុនឈប់ស�ើរសហើយ។

* ការងារខ�លមិនខមនជាេមាលៃ ប់ក្នុងការពិនិ្្យសមើលមា៉ា �ីុន《 《• 《ជួ�ជុល《 《• 《�មាអា ្《 《• 《ចាក់សាំងជាស�ើម កំុសធ្ើតាម្ិ្្ត។សទាះជាសធ្ើសៅសកកាម 

ការខណនំាបុគ្គិលខណនំាក៏សដ្យ ក្រូវខ្សធ្ើសកកាយបិេកុងតាក់និងមា៉ា �ិុនជាស�ើមឈប់ស�ើរទំាងស�រុងសហើយ។

v. កំណ្់ថាដ្ក់ បងាក ន់ន�សៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ធាលៃ ក់។

* ក្នុងករណីរ្ម នបងាក ន់ន� �ូមឲ្យ�ំណឹងសៅបុគ្គិលខណនំា សហើយកំឡុងសពលសនាះ �ូមឈប់្ូលក្នុង《 《• 《ការងារ។

* ក្នុងករណីពិោកសរៀប្ំរនាទា និងបងាក ន់ន�សៅកខនលៃងសករះថា្ន ក់ធាលៃ ក់ កម្មករក្រូវខ្សកបើខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាព។

vi. ក្នុងករណីសធ្ើការងារផ្សារ កម្មករក្រូវខ្ពាក់ខវ ៉ានតាការពារនិងសសសាមន�ការពារ។

vii. ក្នុងការងារសកបើសកគឿងពកងាវ�ររីាង្គខ�លមានពិ�ពុល កម្មករក្រូវខ្ពាក់កបដ្ប់ការពារក្ឹមក្រូវស�បតាម្លៃឹមសារការងារសនាះ �ូ្ជាអាវ 
ការពារ ខវ ៉ានតាការពារ កបដ្ប់ការពារ�សងហើមជាស�ើម។

(2) ការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែភាព

ក្នុងកខនលៃងការងារ ោនក្រូវកំណ្់កបការកបយ័្្ននិង្បាប់បឋមស�ើម្ីចា្់វធិានការណ៍ការងារសដ្យ�ុវ្ថែភាព ខ្តាមពិ្សៅកប�ិនសបើកម្មករ 
ខ�លសធ្ើការងារ រ្ម ន្ំសណះនិងបស្ចេកសេ�ជំនាញយ៉ាងកគប់ករន់ សទាះជាសរៀប្ំវធិានការណ៍មធយាោយសដ្ះស�័យ�ុវ្ថែភាពយ៉ាង្ក៏សដ្យ  

មិនអា្មានកប�ិេ្ធភាពោនសេ។ សហ្ុសនះសហើយ ការអប់រ�ុំវ្ថែភាពខ�លផ្្តល់្ំសណះខ�លទាក់េងនឹង�ុវ្ថែភាពជាអ្ីខ�ល�ំខ្ន់ស�ើម្ីការពា

រពីសករះមហន្តរាយការងារ។

្បាប់�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពការងារ

i. សពលជួលបុគ្គិល

ការអប់រ ំ

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី១

សករះថា្ន ក់ពិ�ពុល

ការអប់រ ំ្ ំសពាះអ្នកសធ្ើការងារ

េី២ននមាកតា្បាប់េី៦០

ការអប់រកំបធានការងារ

មាកតា្បាប់េី៦០

iii. ការអបរពិំស��

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី៣

ii. ្លៃឹមសារការងា

ការអប់រសំពលផ្លៃ �់ប្តូ
រការងារ

មាកតា្បាប់េី៥៩

កបការេី២

i. ការអប់រសំពលជួលបុគ្គិល

ii. ការអប់រសំពលផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារ

សៅសពលខ�លអ្នកសកបើកោ�់ជួលកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញនិងសពលខ�លផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�  
កំណ្់ថាក្រូវខ្សធ្ើសឡើងនូវការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពអំពីកបការក្រូវការស�ើម្ីបងាក រ�ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពរប�់កម្ម�ិកសាការ ី

បស្ចេកសេ�ជំនាញ �ូ្ជា i. វធីិសកបើមា៉ា �ីុននិងវ្ថែុធា្ុស�ើម ii.វធីិសកបើបរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារជាស�ើម iii. ្លៃឹមសារការងារជាស�ើម។
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①異常を発見したら、大声で周りの人（技能実習生、日本人ほか）に知らせるとともに、技能
実習指導員に連絡すること。

②感電、酸素欠乏災害等の場合には、救助者が被災する二次災害の危険があります。責任者
の指示に従い、勝手な行動をしないこと。

③被災者の救出と手当を優先すること。
④どんなに小さなケガでも技能実習指導員に報告すること。

〇使用者は、労働災害を防止するために、次に示す（1）から（6）の措置を行っています。

（1） 実習現場での主な安全対策
①接触すると、危険な箇所に安全カバー・囲いを取り付けることとなっています。

＊安全カバーを外さないこと。外す必要がある場合は指導員に連絡してください。
②危険な箇所に体の一部が入る場合は、入っている間機械が作動しないようにすることとなっ
ています。
＊安全装置を無効にしない。作業前には、点検を徹底してください。

③加工物などが切断・欠損して飛来したり、切削屑が飛来したりして、労働者に危険を及ぼ
すおそれのあるときは、機械に覆いや囲いを設けることとなっています。
＊機械に覆いや囲いを設けることが難しい場合は、労働者は保護具を使用しなければなり
ません。

④機械の点検・修理・清掃・給油等の場合は、スイッチを切って機械が止まっていることを
確認してから行ってください。
＊機械の点検・修理・清掃・給油等の非定常作業は、勝手に行わないこと。指導員の指導
の下で行う場合でもスイッチを切って機械等が完全に止まってから行うこと。

⑤墜落危険場所には手すりを設置することになっています。
＊手すりがない場合は指導員に連絡し、その間、立入・作業を止めて下さい。
＊墜落危険場所に足場や手すりなどを設けることが困難な場合、労働者は安全帯を使用し
なければなりません。

⑥溶接の作業をする場合には、労働者は保護眼鏡と保護手袋を着用しなければなりません。
⑦有害な有機溶剤を取り扱う業務では、その業務の内容に応じて、労働者は保護衣、保護眼鏡、
呼吸用保護具など適切な保護具を着用しなければなりません。

（2） 安全衛生教育
事業場においては、安全に業務を遂行するために注意事項や基本ルールなどが定められてい

ますが実際に作業を行う労働者が安全についての知識や技能を十分に有していないと、いくら
安全対策を講じても効果を上げることはできません。このため、安全に関する知識を付与する
安全教育は労働災害を防止する上で大変重要なものです。

労働安全衛生法

①雇入れ時
教育

法第59 条
第1 項

危険有害
業務従事者
への教育

法第60条の２

職長教育

法第60 条

③特別教育

法第59 条
第３項

②作業内容
変更時教育
法第59 条
第２項

①雇入れ時教育、②作業内容変更時教育
使用者は技能実習生を雇い入れた時や技能実習の作業内容を変更したときには、①機械

や原材料などの取り扱い方法、②安全装置や保護具等の取扱い方法、③作業内容など、技
能実習生の安全衛生の確保に必要な事項について、安全衛生教育を実施しなければならな
いとされています。
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កបការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែិ សពលជួលបុគ្គិល សពលផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារ

i. សករះថា្ន ក់ននមា៉ា �ីុនជាស�ើម វ្ថែុធា្ុជាស�ើមឬភាពមានពិ�ពុលឬអ្ីខ�លទាក់េងនឹងវធីិសកបើអ្ីទំាងសនះ

ii. បរធិាន�ុវ្ថែភាព បរធិានេប់េល់ធា្ុពិ�ពុលឬ�ម្ថែភាពននកបដ្ប់ការពារឬអ្ីខ�លទាក់េងនឹងវធីិសកបើអ្ីទំាងសនះ

iii. អ្ីខ�លទាក់េងនឹង�ំសណើ រការការងារ

iv. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការពិនិ្្យសមើសពលចាប់សផ្្តើមការងារ

v. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងស�ើមសហ្ុជមងៃឺខ�លអា្សកើ្ខ�លទាក់េងនឹងការងារសនាះនិងការបងាក រ

vi. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការសរៀប្ំឲ្យោនសាអា ្ោ្《 《• 《សរៀប្ំេុកដ្ក់ឬការរកសាការ�មាអា ្

vii. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការពយាោលបនាទា ន់សៅសពលមានសករះថា្ន ក់ជាស�ើមឬការងាកស្ញ

viii. កបការសករៅពីខ្ងមុ្ខ�លសលើកសឡើងខ�លក្រូវការស�ើម្ីមាន�ុ្េិោលឬ�ុវ្ថែភាពខ�លទាក់េងនឹងការងារសនាះ។

iii. ការអប់រពិំស��

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងរណីសធ្ើការងារសករះថា្ន ក់《 《• 《មានពិ�ពុលក្រូវការ្ូលការ�ិកសាការអប់រពិំស��។

ការងារក្រូវការការអប់រពិំស��

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្(ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម៥សតាន)

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង(ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន)

• ការងារព្ួយរនិង�ក(យន្ត�ទាូ្ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន អ្ីខ�លទាក់េងនឹងយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង)

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុន�ឹកការផ្ទាុកនិងការសរ ើ�ឥវា៉ាន់�ូ្ជារ្យន្តសលើកដ្ក់េំនិញ(េមងៃន់សក ើ្នបំផុ្្សលើ�ពី១សតាន)

• ការដ្ក់  ការសដ្ះ ការខក�កមរូលននពុម្ពខ�កមា៉ា �ីុន�ងក្់្រនា

• ការផ្សារខ�កសដ្យសកបើមា៉ា �ីុនផ្សារផ្ក សេលៃើងអគ្គី�នី

• ការងារកខនលៃង្្ព�់សដ្យខ្សេពួរ

(3) ភាពមាន�ិេ្ធិទាក់េងនឹងការងារ

ោនក្រូវកំណ្់ការងារខ�លមិនអា្សធ្ើោនក្នុងករណីរ្ម នភាពមាន�ិេ្ធិ។ក្នុងករណីសធ្ើការងារកកមិ្ការងារ ក្រូវការភាពមាន�ិេ្ធិ�ូ្ជា�ំុ
 

ោនប័ណ្ណសបើកបរនិងការបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជាស�ើម។

ការងារកកមិ្ការងារ

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្ (ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម៥សតាន)

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង (ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន)

• ការព្ួយរនិង�ក(យន្ត�ទាូ្ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន អ្ីខ�លទាក់េងនឹងយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង)

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុន�ឹកការផ្ទាុកនិងការសរ ើ�ឥវា៉ាន់�ូ្ជារ្យន្តសលើកដ្ក់េំនិញ(េមងៃន់សក ើ្នបំផុ្្សលើ�ពី១សតាន)

• ការផ្សារខ�កសដ្យហា្គ �

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុនកសាងខបបេូ

• ការសបើកបរយនជំនិះកខនលៃង្្ព�់ជាស�ើម

(4) ្ំណុ្ពិចារ្�ំសលៀកបំពាក់ការងារ

សពលខ�លខកកងសោក្រូវមា៉ា �ីុនជាប់ទាក់ទាញ�ក់និង�ំសលៀកបំពាក់ កំណ្់ថាពាក់មួកការងារនិង�ំសលៀកបំពាក់ការងារ។ �ំសលៀកបំពា 

ក់ការងារ�ំសពាងបងកសករះមហន្តរាយ�ូ្្សៅសនះ។

• ការជាប់ទាក់ទាញ�ក់        • ការជាប់ទាក់ទាញ�ំសលៀកបំពាក់         • ការជំពប់សជើង�ូល

ស�ើម្ីបងាក សករះមហន្តរាយទំាងសនះ ពាក់�ំសលៀកបំពាក់ការងារនិងមួកការងារនិង្ំកបឹងមានពាក់សកគឿង�កមាប់ពាក់សលើខ�្កសជើង�ូ្ជា 

ខ�្កសជើង�ុវ្ថែភាពជាស�ើម។

រឯីសពលខ�លខកកងក្រូវជាប់ទាក់ទាញកំាបិ្បង្ល់ កំណ្់ថាកំុសកបើសសសាមន� �ូស្្នះ�ូមកបរុងកបយ័្្ន។
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កបការអប់រ�ុំ្េិោលនិង�ុវ្ថែិ សពលជួលបុគ្គិល សពលផ្លៃ �់ប្តូរ្លៃឹមសារការងារ

i. សករះថា្ន ក់ននមា៉ា �ីុនជាស�ើម វ្ថែុធា្ុជាស�ើមឬភាពមានពិ�ពុលឬអ្ីខ�លទាក់េងនឹងវធីិសកបើអ្ីទំាងសនះ

ii. បរធិាន�ុវ្ថែភាព បរធិានេប់េល់ធា្ុពិ�ពុលឬ�ម្ថែភាពននកបដ្ប់ការពារឬអ្ីខ�លទាក់េងនឹងវធីិសកបើអ្ីទំាងសនះ

iii. អ្ីខ�លទាក់េងនឹង�ំសណើ រការការងារ

iv. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការពិនិ្្យសមើសពលចាប់សផ្្តើមការងារ

v. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងស�ើមសហ្ុជមងៃឺខ�លអា្សកើ្ខ�លទាក់េងនឹងការងារសនាះនិងការបងាក រ

vi. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការសរៀប្ំឲ្យោនសាអា ្ោ្《 《• 《សរៀប្ំេុកដ្ក់ឬការរកសាការ�មាអា ្

vii. អ្ីខ�លទាក់េងនឹងការពយាោលបនាទា ន់សៅសពលមានសករះថា្ន ក់ជាស�ើមឬការងាកស្ញ

viii. កបការសករៅពីខ្ងមុ្ខ�លសលើកសឡើងខ�លក្រូវការស�ើម្ីមាន�ុ្េិោលឬ�ុវ្ថែភាពខ�លទាក់េងនឹងការងារសនាះ។

iii. ការអប់រពិំស��

ម៉ាយាងសេៀ្ ក្នុងរណីសធ្ើការងារសករះថា្ន ក់《 《• 《មានពិ�ពុលក្រូវការ្ូលការ�ិកសាការអប់រពិំស��។

ការងារក្រូវការការអប់រពិំស��

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្(ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម៥សតាន)

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង(ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន)

• ការងារព្ួយរនិង�ក(យន្ត�ទាូ្ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន អ្ីខ�លទាក់េងនឹងយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង)

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុន�ឹកការផ្ទាុកនិងការសរ ើ�ឥវា៉ាន់�ូ្ជារ្យន្តសលើកដ្ក់េំនិញ(េមងៃន់សក ើ្នបំផុ្្សលើ�ពី១សតាន)

• ការដ្ក់  ការសដ្ះ ការខក�កមរូលននពុម្ពខ�កមា៉ា �ីុន�ងក្់្រនា

• ការផ្សារខ�កសដ្យសកបើមា៉ា �ីុនផ្សារផ្ក សេលៃើងអគ្គី�នី

• ការងារកខនលៃង្្ព�់សដ្យខ្សេពួរ

(3) ភាពមាន�ិេ្ធិទាក់េងនឹងការងារ

ោនក្រូវកំណ្់ការងារខ�លមិនអា្សធ្ើោនក្នុងករណីរ្ម នភាពមាន�ិេ្ធិ។ក្នុងករណីសធ្ើការងារកកមិ្ការងារ ក្រូវការភាពមាន�ិេ្ធិ�ូ្ជា�ំុ
 

ោនប័ណ្ណសបើកបរនិងការបញចេ ប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជាស�ើម។

ការងារកកមិ្ការងារ

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្ (ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម៥សតាន)

• ការសបើកបរយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង (ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន)

• ការព្ួយរនិង�ក(យន្ត�ទាូ្ឥវា៉ាន់ខ�លព្ួយរសកកាម១សតាន អ្ីខ�លទាក់េងនឹងយន្ត�ទាូ្េកមង់ការប្តូរកខនលៃង)

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុន�ឹកការផ្ទាុកនិងការសរ ើ�ឥវា៉ាន់�ូ្ជារ្យន្តសលើកដ្ក់េំនិញ(េមងៃន់សក ើ្នបំផុ្្សលើ�ពី១សតាន)

• ការផ្សារខ�កសដ្យហា្គ �

• ការសបើកបរមា៉ា �ីុនកសាងខបបេូ

• ការសបើកបរយនជំនិះកខនលៃង្្ព�់ជាស�ើម

(4) ្ំណុ្ពិចារ្�ំសលៀកបំពាក់ការងារ

សពលខ�លខកកងសោក្រូវមា៉ា �ីុនជាប់ទាក់ទាញ�ក់និង�ំសលៀកបំពាក់ កំណ្់ថាពាក់មួកការងារនិង�ំសលៀកបំពាក់ការងារ។ �ំសលៀកបំពា 

ក់ការងារ�ំសពាងបងកសករះមហន្តរាយ�ូ្្សៅសនះ។

• ការជាប់ទាក់ទាញ�ក់        • ការជាប់ទាក់ទាញ�ំសលៀកបំពាក់         • ការជំពប់សជើង�ូល

ស�ើម្ីបងាក សករះមហន្តរាយទំាងសនះ ពាក់�ំសលៀកបំពាក់ការងារនិងមួកការងារនិង្ំកបឹងមានពាក់សកគឿង�កមាប់ពាក់សលើខ�្កសជើង�ូ្ជា 

ខ�្កសជើង�ុវ្ថែភាពជាស�ើម។

រឯីសពលខ�លខកកងក្រូវជាប់ទាក់ទាញកំាបិ្បង្ល់ កំណ្់ថាកំុសកបើសសសាមន� �ូស្្នះ�ូមកបរុងកបយ័្្ន។
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雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育項目

①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
③作業手順に関すること
④作業開始時の点検に関すること
⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
⑥整理・整頓及び清掃の保持に関すること
⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること
⑧前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

③特別教育
また、危険・有害な業務に従事する場合は、特別教育を受講する必要があります。

特別教育が必要な業務

・クレーン（つり上げ荷重5トン未満のもの）の運転
・移動式クレーン（つり上げ荷重1トン未満のもの）の運転
・玉掛作業（つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重1トン以上のもの）の運転
・動力プレスの金型等の取付け、取外し、調整
・アーク溶接機を用いる金属の溶接
・ロープ高所作業  など

（3）就業に関する資格
資格を持たないと就労させることができない業務が定められておりています。こうした就業

制限業務に従事する場合には、免許の取得や技能講習の修了などの資格が必要となります。

就業制限業務

・クレーン（つり上げ荷重5トン未満のもの）の運転
・移動式クレーン（つり上げ荷重1トン未満のもの）の運転
・玉掛作業（つり上げ荷重1トン未満のクレーン、移動式クレーンに係るもの）
・フォークリフト等荷役運搬機械（最大荷重1トン以上のもの）の運転
・ガス溶接等
・車両系建設機械の運転
・高所作業車の運転  など

（4）作業服装の留意点
機械に髪の毛や衣服が巻き込まれるおそれのあるときは、作業帽や作業服を着用することと

なっています。作業服の乱れは次のような災害を引き起こします。

・頭髪の巻き込まれ　　・衣類の巻き込まれ　　・つまづき

これらの災害を防ぐためにも作業服や作業帽を正しく身につけ、安全靴などの履物を正しく
履くよう心がけましょう。
なお、回転する刃物に労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、手袋を使用しないこ

ととなっていますので気を付けましょう。
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(5) បរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារ

បរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារជាអ្ី្ិ្បំផុ្្ខ�លការពារ្លៃួនអ្នកក្នុងការងារខ�លមានសករះថា្ន ក់។ តាមការងារ្លៃះការសកបើជាកា្ព្កិ្ចេ 

�ូស្្នះ�ូមកំុសដ្ះស្ញជាមិនខ្ន �ូម្ីខ្ពិោកសធ្ើការងារក៏សដ្យ។ 

(6) ផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិ

ផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពមាន្ួនាេីឲ្យ�ឹងសដ្យសកបើអកសេរនិង�ញ្ញា ស�ើម្ីកពមានកខនលៃងសករះថា្ន ក់និងខណនំាេិ��ុវ្ថែភាព 

�ូស្្នះផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិក៏ជាវធិានការណ៍មួយការពារសករះមហន្តរាយការងារផ្ងខ�រ។

   

ហាមជក់ោរ ី ហាមប៉ាះពាល់ ហាមសេលៃើង ហាម្ូល

    

ហាមេូសៅ កបយ័្្នែក់ កបយ័្្នរប�់ខ�លរារាងំ�ំសណើ រ កបយ័្្នកបាល

    

ការសកបើខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាព ការពាក់មួក�ុវ្ថែភាព ក្កស្ញករអា�ន្ន កបដ្ប់ពនលៃ្់សេលៃើង
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(5) បរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារ

បរធិាន�ុវ្ថែភាពនិងកបដ្ប់ការពារជាអ្ី្ិ្បំផុ្្ខ�លការពារ្លៃួនអ្នកក្នុងការងារខ�លមានសករះថា្ន ក់។ តាមការងារ្លៃះការសកបើជាកា្ព្កិ្ចេ 

�ូស្្នះ�ូមកំុសដ្ះស្ញជាមិនខ្ន �ូម្ីខ្ពិោកសធ្ើការងារក៏សដ្យ។ 

(6) ផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិ

ផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិភាពមាន្ួនាេីឲ្យ�ឹងសដ្យសកបើអកសេរនិង�ញ្ញា ស�ើម្ីកពមានកខនលៃងសករះថា្ន ក់និងខណនំាេិ��ុវ្ថែភាព 

�ូស្្នះផ្លៃ ក�ញ្ញា �ុ្េិោលនិង�ុវ្ថែិក៏ជាវធិានការណ៍មួយការពារសករះមហន្តរាយការងារផ្ងខ�រ។

   

ហាមជក់ោរ ី ហាមប៉ាះពាល់ ហាមសេលៃើង ហាម្ូល

    

ហាមេូសៅ កបយ័្្នែក់ កបយ័្្នរប�់ខ�លរារាងំ�ំសណើ រ កបយ័្្នកបាល

    

ការសកបើខ្សេកកវា៉ា្់�ុវ្ថែភាព ការពាក់មួក�ុវ្ថែភាព ក្កស្ញករអា�ន្ន កបដ្ប់ពនលៃ្់សេលៃើង
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（5）安全装置と保護具
安全装置や保護具は、危険を伴う作業であなたの身を守る最低限のものです。作業によって

は使用を義務付けられていますので、作業がしにくいから外してしまうことは、絶対にしない
ようにしましょう。

（6）安全衛生標識
安全衛生標識は、危険な場所の警告や安全な方向に誘導するために、文字や記号を用いて知

らせる役割を持っていますので、安全衛生標識もまた労働災害を防止する手段の一つと言えま
す。

   

禁煙 接触禁止 火気厳禁 立入禁止

    

一般禁止 感電注意 障害物注意 頭上注意

    

安全帯使用 保護帽着用 緊急脱出口 消火器
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 17. ជីវភាពសៅស�រុកជប៉ាុន

(1) ្បាប់្រា្រណ៍

សកើ្របួ�សដ្យសារសករះថា្ន ក់្រា្រណ៍និងសពលខ�លកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញជិះកង់�ួល។

្បាប់្រា្រណ៍រប�់ជប៉ាុននិង្បាប់្រា្រណ៍កបសេ�រប�់អ្នកមិនខមន�ូ្រ្ន សេ �ូស្្នះអា្ការពារសករះថា្ន ក់្រា្រណ៍និងកា្់បនថែយការរង

សករះសដ្យចំានិងសររព្បាប់្រា្រណ៍រប�់ជប៉ាុន។

■ ្បាប់ បឋម្រា្រណ៍

• អ្នកស�ើរ ⇒ �ំសណើ រខ្ងស្ាំផ្លៃូវ

• ឡាន កង់ ម៉ាូ្ូ 《 ⇒ �ំសណើ រខ្ងសែ្ងផ្លៃូវ

• ្ំសពាះឡាននិងអ្នកស�ើរ ចា្់េុកអ្នកស�ើរជាអាេិភាព។

• �ូមសររពសេលៃើង�្តុបនិងផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវ។

《■ ្បាប់អ្នកស�ើរ

• សៅកខនលៃងខ�លមានផ្លៃូវស�ើរ ផ្លៃូវស�ើរែលៃង្្នល់ សា្ព នស�ើរ�កមាប់មនុ�សេែលៃងកា្់ �ូមសកបើ

ទំាងសនះជាមិនខ្ន។

• សពលខ�លែលៃងកា្់ផ្លៃូវ �ូមសររពសេលៃើង�្តុប�កមាប់អ្នកស�ើរ។

• សពលខ�លែលៃងកា្់ផ្លៃូវ �ូមែលៃងផ្លៃូវសដ្យបញ្ជា ក់ខ្ងសំ្ាខ្ងសែ្ងនិងបញ្ជា ក់ថារ្ម ន

ឡានមកជិ្។

■《 ្បាប់កង់

• �ូមសធ្ើ�ំសណើ រជាមួយជួរសៅខ្ងសែ្ងសលើផ្លៃូវឡាន។

• អា្សធ្ើ�ំសណើ រសៅផ្លៃូវស�ើរខ�លមានផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវខ�លថាកង់អា្សធ្ើ�ំសណើ រោន។

• �ូមកំុជិះកង់២នាក់ រ្ម នពនលៃឺសពលយប់ ការសបើកបរសដ្យផឹ្កសសារស�វងឹ ការសបើកបរ

សដ្យន�មាខា ងបសណ្តើ រសកបើេូរ�័ពទាន�បសណ្តើ រ។

• សៅផ្លៃូវខ្្ងរ្ន  �ូមសធ្ើ�ំសណើ រសដ្យសររពសេលៃើង�្តុប។

■《 ប័ណ្ណសបើកបរ

ស�ើម្ីសបើកបរឡាន ម៉ាូ្ូ ម៉ាូ្ូមានកមាលៃ ំងសកកាម៥០ស�ស�ជាស�ើម ក្រូវការប័ណ្ណសបើកបរតាម្បាប់្រា្រណ៍ផ្លៃូវ។

■《 សេលៃើង�្តុប

សេលៃើង�្តុបមាន២កបសេេ�កមាប់អ្នកស�ើរនិង�កមាប់ឡាន។

សេលៃើង�្តុប�កមាប់ឡាន

ពណ៌ស្ៀវស�ងា្់ (អា្សៅោន)

ពណ៌សលឿង  (ឈប់កខនលៃង្្រ្យន្ត។ប៉ាុខន្តសពលខ�លមិនអា្្្សដ្យ�ុវ្ថែភាព 

អា្សៅោន្សៅសេៀ្។)

ពណ៌កកហម (មិនក្រូវសៅមុ្សឡើយ។)
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 17. ជីវភាពសៅស�រុកជប៉ាុន

(1) ្បាប់្រា្រណ៍

សកើ្របួ�សដ្យសារសករះថា្ន ក់្រា្រណ៍និងសពលខ�លកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញជិះកង់�ួល។

្បាប់្រា្រណ៍រប�់ជប៉ាុននិង្បាប់្រា្រណ៍កបសេ�រប�់អ្នកមិនខមន�ូ្រ្ន សេ �ូស្្នះអា្ការពារសករះថា្ន ក់្រា្រណ៍និងកា្់បនថែយការរង

សករះសដ្យចំានិងសររព្បាប់្រា្រណ៍រប�់ជប៉ាុន។

■ ្បាប់ បឋម្រា្រណ៍

• អ្នកស�ើរ ⇒ �ំសណើ រខ្ងស្ាំផ្លៃូវ

• ឡាន កង់ ម៉ាូ្ូ 《 ⇒ �ំសណើ រខ្ងសែ្ងផ្លៃូវ

• ្ំសពាះឡាននិងអ្នកស�ើរ ចា្់េុកអ្នកស�ើរជាអាេិភាព។

• �ូមសររពសេលៃើង�្តុបនិងផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវ។

《■ ្បាប់អ្នកស�ើរ

• សៅកខនលៃងខ�លមានផ្លៃូវស�ើរ ផ្លៃូវស�ើរែលៃង្្នល់ សា្ព នស�ើរ�កមាប់មនុ�សេែលៃងកា្់ �ូមសកបើ

ទំាងសនះជាមិនខ្ន។

• សពលខ�លែលៃងកា្់ផ្លៃូវ �ូមសររពសេលៃើង�្តុប�កមាប់អ្នកស�ើរ។

• សពលខ�លែលៃងកា្់ផ្លៃូវ �ូមែលៃងផ្លៃូវសដ្យបញ្ជា ក់ខ្ងសំ្ាខ្ងសែ្ងនិងបញ្ជា ក់ថារ្ម ន

ឡានមកជិ្។

■《 ្បាប់កង់

• �ូមសធ្ើ�ំសណើ រជាមួយជួរសៅខ្ងសែ្ងសលើផ្លៃូវឡាន។

• អា្សធ្ើ�ំសណើ រសៅផ្លៃូវស�ើរខ�លមានផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវខ�លថាកង់អា្សធ្ើ�ំសណើ រោន។

• �ូមកំុជិះកង់២នាក់ រ្ម នពនលៃឺសពលយប់ ការសបើកបរសដ្យផឹ្កសសារស�វងឹ ការសបើកបរ

សដ្យន�មាខា ងបសណ្តើ រសកបើេូរ�័ពទាន�បសណ្តើ រ។

• សៅផ្លៃូវខ្្ងរ្ន  �ូមសធ្ើ�ំសណើ រសដ្យសររពសេលៃើង�្តុប។

■《 ប័ណ្ណសបើកបរ

ស�ើម្ីសបើកបរឡាន ម៉ាូ្ូ ម៉ាូ្ូមានកមាលៃ ំងសកកាម៥០ស�ស�ជាស�ើម ក្រូវការប័ណ្ណសបើកបរតាម្បាប់្រា្រណ៍ផ្លៃូវ។

■《 សេលៃើង�្តុប

សេលៃើង�្តុបមាន២កបសេេ�កមាប់អ្នកស�ើរនិង�កមាប់ឡាន។

សេលៃើង�្តុប�កមាប់ឡាន

ពណ៌ស្ៀវស�ងា្់ (អា្សៅោន)

ពណ៌សលឿង  (ឈប់កខនលៃង្្រ្យន្ត។ប៉ាុខន្តសពលខ�លមិនអា្្្សដ្យ�ុវ្ថែភាព 

អា្សៅោន្សៅសេៀ្។)

ពណ៌កកហម (មិនក្រូវសៅមុ្សឡើយ។)
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 17. 日本での生活

（1）交通ルール
技能実習生による自転車走行中の転倒や交通事故による怪我が発生しています。
日本の交通ルールは、あなたの国の交通ルールと同じではありませんから、日本の交通ルー

ルを覚え、守ることで、交通事故を防げたり被害を少なくすることができます。

■基本的な交通ルール

・ 歩行者 ⇒ 右側通行
・ 自動車、自転車、自動二輪 ⇒ 左側通行
・ 自動車と歩行者では、歩行者が優先です。
・ 信号機と道路標識に従ってください。

■歩行者のルール

・ 歩道、横断歩道、歩道橋等があるところでは、歩行者は
必ずこれらを利用してください。

・ 道路を横断するときは、歩行者用の信号機に従ってくだ
さい。

・ 道路を横断するときは、左右をよく確認して、車が近づ
いてこないことを確かめてから横断してください。

■自転車のルール

・ 車道の左端を一列で通行してください。
・ 自転車通行可の道路標識がある歩道では通行することが

できます。
・ 二人乗り、夜間の無灯火、飲酒運転、携帯電話を使用し

ながらの片手運転はしないでください。
・ 信号機のある交差点では、信号機に従い通行してくださ

い。

■運転免許証
自動車、自動二輪、原動機付自転車などを運転するためには、道路交通法による運転免

許証が必要です。

■信号機
信号機には歩行者用と自動車用の2種類があります。

自動車用信号機

青緑色 （進んでもよい）
黄色 （停止位置で止まれ。ただし、安全に止まれない時は、

そのまま進むことができる。）
赤色 （進んではいけない。）
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សេលៃើង�្តុប�កមាប់អ្នកស�ើរ

ពណ៌ស្ៀវវស�ងា្់ (សៅ)

ពណ៌កកហម (ឈប់)

* ពនលៃឺសៅជិ្�ល់សពលផ្លៃ �់ប្តូរសៅឈប់  ពេលៃឹបពខេលៃ្។

■《 《ផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវ 

ហាមែលៃងកា្់ កខនលៃងែលៃង្្នល់

ជាកខនលៃងសករះថា្ន ក់ខ�លហាមកំុឲ្យែលៃងកា្់

ផ្លៃូវខ�លមាន្ំនួនឡានខ�លសៅមកសក ើ្ន។

�ូមសកបើកខនលៃងែលៃង្្នល់សៅជិ្ជាស�ើម។

សពលែលៃងកា្់ផ្លៃូវគឺកខនលៃងខ�លមានផ្លៃ ក

�ញ្ញា សនះនិង�ូមែលៃងកា្់សៅសពលខ�ល

សេលៃើង�្តុបពណ៌ស្ៀវ(ពណ៌ស្ៀវស�ងា្់)។

ផ្លៃូវឡានខ�លយកសកបើជាពិស�� ផ្លៃូវឡានឬអ្នកស�ើរខ�លយកសកបើជាពិស�� 

ជាផ្លៃ ក�ញ្ញា ខ�លបញ្ជា ក់នូវផ្លៃូវឡានខ�ល

យកសកបើជាពិស��។ អ្នកស�ើរ ឡាន ម៉ាូ្ូ

មានកមាលៃ ំងសកកាម១២៥ស�ស�មិនអា្សធ្ើ

�ំសណើ រោនសេ។

ជាផ្លៃ ក�ញ្ញា ខ�លបញ្ជា ក់នូវផ្លៃូវ�កមាប់

អ្នកស�ើរនិងឡាន។ប៉ាុខន្ត �ូមកបរុងកបយ័្្ន

សកពាះក៏មានករណីឡាន្ូលសបនឡាននិង

ឡានខ�លេេួលការអនុញ្ញា ្ជាពិស��

ែលៃងកា្់សលើផ្លៃូវ�កមាប់អ្នកស�ើរខ�រ។

(2) ្បាប់ ឥរយិបេក្នុងជីវភាព

ពិ្ខមនមានភាព្ុ�រ្ន រវាងកបសេ�អ្នកនិងជប៉ាុនអំពីេំសនៀមេំោប់និងេ�សេនៈវ�័ិយននការវាយ្នមលៃ ជាធម្មតាមាន្ុ�រ្ន នឹងជប៉ាុន។

កប�ិនសបើសា្គ ល់្បាប់និងឥរយិបេជប៉ាុនសហើយមិនចំាោ្់្្ល់ខ្្យសេ។

�ូមចំាភាលៃ មៗនូវ្បាប់និងឥរយិបេជីវ ិ្ កបចំាន្ងៃ។

■《 រសបៀបសោះសចាល�ំរាម

• ោនក្រូវ�សកម្ឲ្យសដ្យ្បាប់ជារសបៀបសោះសចាល�ំរាមតាម្ំបន់។

• �ូមខបងខ្ក�ំរាមនិងសោះសចាលសៅសពលសមា៉ា ងខ�លោនក្រូវ�សកម្ឲ្យ។

កបសេេការខបងខ្ក�ំរាម (ឧទាហរណ៍)

• �ំរាម�ុ្សែះ:《 កាក�ំណល់ �ំរាមខ�លជាកបសេេកកដ្�ជាស�ើម

• �ំរាមមិនអា្�ុ្សែះ:《 《កញចេ ក់ កបសេេជាអំខបងខកវជាស�ើម កបសេេខ�កជាស�ើម

• �ំរាមខ�លជា�ំភារៈសកបើកោ�់ធំៗ《:《 េូសរៅអីជាស�ើម សកគឿងសអឡិ្ក្រូនិក កង់ជាស�ើម

• �ំរាមខ�លអា្សកបើោន《:《 កបសេេកំប៉ាុង កបសេេ�បកបសេេកោ�ទាីក កបសេេកកដ្�

ចា�់ៗជាស�ើម
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សេលៃើង�្តុប�កមាប់អ្នកស�ើរ

ពណ៌ស្ៀវវស�ងា្់ (សៅ)

ពណ៌កកហម (ឈប់)

* ពនលៃឺសៅជិ្�ល់សពលផ្លៃ �់ប្តូរសៅឈប់  ពេលៃឹបពខេលៃ្។

■《 《ផ្លៃ ក�ញ្ញា ផ្លៃូវ 

ហាមែលៃងកា្់ កខនលៃងែលៃង្្នល់

ជាកខនលៃងសករះថា្ន ក់ខ�លហាមកំុឲ្យែលៃងកា្់

ផ្លៃូវខ�លមាន្ំនួនឡានខ�លសៅមកសក ើ្ន។

�ូមសកបើកខនលៃងែលៃង្្នល់សៅជិ្ជាស�ើម។

សពលែលៃងកា្់ផ្លៃូវគឺកខនលៃងខ�លមានផ្លៃ ក

�ញ្ញា សនះនិង�ូមែលៃងកា្់សៅសពលខ�ល

សេលៃើង�្តុបពណ៌ស្ៀវ(ពណ៌ស្ៀវស�ងា្់)។

ផ្លៃូវឡានខ�លយកសកបើជាពិស�� ផ្លៃូវឡានឬអ្នកស�ើរខ�លយកសកបើជាពិស�� 

ជាផ្លៃ ក�ញ្ញា ខ�លបញ្ជា ក់នូវផ្លៃូវឡានខ�ល

យកសកបើជាពិស��។ អ្នកស�ើរ ឡាន ម៉ាូ្ូ

មានកមាលៃ ំងសកកាម១២៥ស�ស�មិនអា្សធ្ើ

�ំសណើ រោនសេ។

ជាផ្លៃ ក�ញ្ញា ខ�លបញ្ជា ក់នូវផ្លៃូវ�កមាប់

អ្នកស�ើរនិងឡាន។ប៉ាុខន្ត �ូមកបរុងកបយ័្្ន

សកពាះក៏មានករណីឡាន្ូលសបនឡាននិង

ឡានខ�លេេួលការអនុញ្ញា ្ជាពិស��

ែលៃងកា្់សលើផ្លៃូវ�កមាប់អ្នកស�ើរខ�រ។

(2) ្បាប់ ឥរយិបេក្នុងជីវភាព

ពិ្ខមនមានភាព្ុ�រ្ន រវាងកបសេ�អ្នកនិងជប៉ាុនអំពីេំសនៀមេំោប់និងេ�សេនៈវ�័ិយននការវាយ្នមលៃ ជាធម្មតាមាន្ុ�រ្ន នឹងជប៉ាុន។

កប�ិនសបើសា្គ ល់្បាប់និងឥរយិបេជប៉ាុនសហើយមិនចំាោ្់្្ល់ខ្្យសេ។

�ូមចំាភាលៃ មៗនូវ្បាប់និងឥរយិបេជីវ ិ្ កបចំាន្ងៃ។

■《 រសបៀបសោះសចាល�ំរាម

• ោនក្រូវ�សកម្ឲ្យសដ្យ្បាប់ជារសបៀបសោះសចាល�ំរាមតាម្ំបន់។

• �ូមខបងខ្ក�ំរាមនិងសោះសចាលសៅសពលសមា៉ា ងខ�លោនក្រូវ�សកម្ឲ្យ។

កបសេេការខបងខ្ក�ំរាម (ឧទាហរណ៍)

• �ំរាម�ុ្សែះ:《 កាក�ំណល់ �ំរាមខ�លជាកបសេេកកដ្�ជាស�ើម

• �ំរាមមិនអា្�ុ្សែះ:《 《កញចេ ក់ កបសេេជាអំខបងខកវជាស�ើម កបសេេខ�កជាស�ើម

• �ំរាមខ�លជា�ំភារៈសកបើកោ�់ធំៗ《:《 េូសរៅអីជាស�ើម សកគឿងសអឡិ្ក្រូនិក កង់ជាស�ើម

• �ំរាមខ�លអា្សកបើោន《:《 កបសេេកំប៉ាុង កបសេេ�បកបសេេកោ�ទាីក កបសេេកកដ្�

ចា�់ៗជាស�ើម
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歩行者用信号機

青緑色（進め）
赤色（止まれ）
※進めの灯火は、止まれに変化する時間が近づくと点滅します。

■道路標識

横断禁止 横断歩道

自動車の交通量が激しい道
路など横断することが禁止
されている危険な場所です。
近くの横断歩道などを利用
しましょう。

道路を横断するときはこの
標識の場所で、青信号（青緑
色）の時に渡りましょう。

自動車専用道路 自転車及び歩行者専用道路

自動車専用の道路を示す標
識です。歩行者は自転車、
排気量125cc以下の自動二輪
車等は通行できません。

歩行者と自転車用の道路を
示す標識です。ただし、車
庫に入る車や、特別に許可
された車が、歩行者用道路
を横切る場合もありますの
で気をつけましょう。

（2）生活上のルール・マナー
あなたの国と日本では生活習慣や価値観など違うことがありますが、日本と違うのは当たり

前のことです。日本のルールやマナーを知れば心配する必要はありません。
日常生活のルールやマナーを早く覚えましょう。

■ゴミの出し方
・ 地域によってゴミ出しのルールが決められています。
・ ゴミは分別し決められた日時に捨てましょう。

ゴミの分別の種類（例）

・ 可燃ゴミ：生ゴミ、紙くずなど
・ 不燃ゴミ：ガラス、陶磁器類、金属製品など
・ 粗大ゴミ：家具、電気製品、自転車など
・ 資源ゴミ：缶類、ビン類、プラスチック類、古紙類など
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《■《 ករណីសកបើរ្សេលៃើង《 《• 《ឡានកករុង         

• �ូមយក្ិ្្តេុកដ្ក់ជិះ្កមង់ជាជួរ។

• �ូមរកសាឥរយិបេ�ូ្ជាមិននិយយឮៗក្នុងរ្សេលៃើង ឡាននិងមិនសកបើេូរ�័ពទា។

《■《 កបការកបយ័្្នក្នុងេីសា្ន ក់សៅ         

• កប�ិនសបើខស�កអូ៊អរក្នុងេីសា្ន ក់សៅនិងស្ាប់សេលៃងសដ្យ�ំសឡងឮៗ 

រខំ្ន់�ល់អ្នកជិ្ខ្ង។

• �ូមកបរុងកបយ័្្នជាពិស��សៅសវោអាកធាក្សកពាះអា្បងកសរឿងរា៉ា វ។

• �ូមយក្ិ្្តេុកដ្ក់ឲ្យមាន� ្្ត ប់ធា្ន ប់ក្នុងេីសា្ន ក់សៅនិងរកសាសាថែ នភាពជំុ

វញិសាអា ្ោ្សដ្យ�មាអា ្យ៉ាងសេៀងទា្់ជាស�ើម។

• �ូមកបយ័្្នការផ្លៃ �់ប្តូរ្្យល់អាកា�ក្នុងបនទាប់សៅក្នុងសពលសធ្ើោយនិងឲ្យ

មានេមាលៃ ប់ពិនិ្្យសមើលថាបិេហា្គ �សហើយឬសៅ។

• �ូមសកបើយ៉ាងក្ឹមក្រូវកបដ្ប់្មអាិន កបដ្ប់អគ្គី�នី កបដ្ប់ហា្គ �ជាស�ើម។

(3) ្ំសណះខ�លទាក់េងនឹង�ុ្ភាព

i. សំ៊ាបរយិកា�《 《• 《អាកា�ធា្ុរប�់ជប៉ាុន

សៅស�រុកជប៉ាុនមានរ�ូវ៤យ៉ាង គឺរ�ូវផ្ក រកី(ខ្៣-ខ្៥) រ�ូវសរៅ្ត (ខ្៦-ខ្៨) រ�ូវស�ឹកសឈើកជរុះ(ខ្៩-ខ្១១) រ�ូវរងា(ខ្១២-ខ្២)

។្ុ�រ្ន តាម្ំបន់ ខ្មាន្ំបន់ខ�លសៅរ�ូវសរ្ៅមានកសម្សលើ�ពី៣០អងសារសឡើងសរ្ៅ�អាុះនិងសៅរ�ូវរងាមានកសម្សកកាម០អងសារខ�រ។ 

�ូមសធ្ើមធយាោយសដ្ះស�័យ«សរៅ្ត »«រងា»សដ្យខក�កមរួលការផ្លៃ �់ប្តូរតាម�ី្ុណហ ភាពសដ្យ�ំសលៀកបំពាក់ជាស�ើម។

ម៉ាយាងសេៀ្ សៅ្សនាលៃ ះសពលរ�ូវកំពុងខ្ផ្លៃ �់ប្តូរ ការផ្លៃ �់ប្តូរ�ី្ុណហ ភាពសឡើង្ុះសក ើ្ន សធ្ើឲ្យមិនស�រួល្លៃួន �ូស្្នះ�ូមយក្ិ្្តេុកឲ្យ

មានជីវភាពខ�លមានរសបៀបសរៀបរយយ៉ាងក្ឹមក្រូវសរៀងរាល់ន្ងៃជានិ្ចេ។

ii. �ូមញា៉ាំ ្ំណីអាហារយ៉ាងហ្្ម ់្្់

កបខហលជាមានអ្នកខ�លថា្ំណីអាហាររប�់ជប៉ាុនមិនក្រូវរ្ន នឹងមា្់្លៃួន។ ប៉ាុខន្ត ការញា៉ាំ ្ំណីអាហារសពលកពឹកនិងន្ងៃនិងោងៃ ្ខ�ល

មានរសបៀបសរៀបរយជាបឋមស�្ក្តីននការកគប់កគង�ុ្ភាព។សដ្យសារ្ំណីអាហារជប៉ាុនជាអាហារខ�ល�មនឹងបរយិកា�អាកា�ធា្ុ

និងជីវភាពរប�់ជប៉ាុន �ូមឲ្យសំ៊ាបន្តិ្ម្ងៗ។ សហើយ ជួនកាល �ូមលំខហ្ិ្្តសដ្យសធ្ើមហូបកបសេ�្លៃួននិងញា៉ាំ ្ំណីអាហារជាមួយកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញរ្ន ។

កប�ិនសបើញា៉ាំោយសរ ើ��ូ្ជាសកគឿងបរសិភាគនិង្ំណីអាហារ�ខ�លៗជាសរៀងរាល់ន្ងៃ បងកស�ើមសហ្ុជមងៃឺ �ូស្្នះ�ូមញា៉ាំ ្ំណីអាហារ

សដ្យគិ្្ុលយាភាពជីវជា្ិ។

iii. រសបៀបរ�់សៅ

កប�ិនសបើមិនោនសគងកគប់ករន់ ពិោកមូលអារម្មណ៍និងមិនករន់ខ្អា្បងកឧប�គ្គសលើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញប៉ាុស ្្ណ ះ 

ខ្សលើជីវភាពកបចំាន្ងៃផ្ងខ�រ។ ស�ើម្ីកំុឲ្យអញចេ ឹង សពលកពឹកភា� ក់ពីសគងសមា៉ា ង�ខ�ល ញា៉ាំ ្ំណីអាហារខ�លមានរសបៀបសរៀបរយ  �ូមសគង

សក ើ្នល្មមសពលយប់សកកាយ្ំកបឹងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសពលន្ងៃសហើយ។កប�ិនសបើសមើលសក ើ្នសមា៉ា ងសអកកង់ននកំព្ូយេ័រ េូរេ�សេន៍ 

េូរ�័ពទា ពិោកសគងលក់ �ូស្្នះ�ូមឲ្យល្មមៗ។

�ូមឲ្យសំ៊ាជីវភាពសៅជប៉ាុនសដ្យបសងកើ្រសបៀបរ�់សៅខ�លមានរសបៀបសរៀបរយ។

iv. �ូមកបយ័្្នអនាម័យ

សដ្យសារការោងន� ការ្្ពុលបំពង់ក មានកប�ិេ្ធិភាពសលើការបងាក រពីផ្្ត សាយនិងផ្្ត សាយធំនិងសរាគសផ្សេងៗសេៀ្ �ូស្្នះ�ូមមាន

េមាលៃ ប់ោងន� ្្ពុលបំពង់កក្នុងករណីក្ឡប់មកពីខ្ងសករៅ។

ម៉ាយាងសេៀ្ ការសោ��មាអា ្េីសា្ន ក់សៅនិងការ�ូរសសសាមពូក ការហាលពូកនឹងន្ងៃ ការសោកសខ្អាវជាស�ើម ជាការ�ំខ្ន់ស�ើម្ីរកសា�ុ្

ភាព �ូមកំុ្ជាិលខ្សធ្ើយ៉ាងញឹុកញយផ្ង។

v. រកសឃើញន�គូពិភាកសា

អ្នកខ�ល�ុ្្ិ្្តពិភាកសាជាមួយអ្នកគឺបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ បុគ្គិលខណនំាជីវភាពនិងបុគ្គិលពិភាកសា។មុននឹង

កង្ល់្ូ្សៅជាធំ �ូមសដ្ះស�័យសដ្យពិភាកសា។

ម៉ាយាងសេៀ្ សករៅពីបុគ្គិលខណនំាជីវភាព ជាការលអាខ�លរកសឃើញអ្នកខ�លអា្ពិភាកសា�ូ្ជាពួកមា៉ា កកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ

និងកបធានជាស�ើម។
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《■《 ករណីសកបើរ្សេលៃើង《 《• 《ឡានកករុង         

• �ូមយក្ិ្្តេុកដ្ក់ជិះ្កមង់ជាជួរ។

• �ូមរកសាឥរយិបេ�ូ្ជាមិននិយយឮៗក្នុងរ្សេលៃើង ឡាននិងមិនសកបើេូរ�័ពទា។

《■《 កបការកបយ័្្នក្នុងេីសា្ន ក់សៅ         

• កប�ិនសបើខស�កអូ៊អរក្នុងេីសា្ន ក់សៅនិងស្ាប់សេលៃងសដ្យ�ំសឡងឮៗ 

រខំ្ន់�ល់អ្នកជិ្ខ្ង។

• �ូមកបរុងកបយ័្្នជាពិស��សៅសវោអាកធាក្សកពាះអា្បងកសរឿងរា៉ា វ។

• �ូមយក្ិ្្តេុកដ្ក់ឲ្យមាន� ្្ត ប់ធា្ន ប់ក្នុងេីសា្ន ក់សៅនិងរកសាសាថែ នភាពជំុ

វញិសាអា ្ោ្សដ្យ�មាអា ្យ៉ាងសេៀងទា្់ជាស�ើម។

• �ូមកបយ័្្នការផ្លៃ �់ប្តូរ្្យល់អាកា�ក្នុងបនទាប់សៅក្នុងសពលសធ្ើោយនិងឲ្យ

មានេមាលៃ ប់ពិនិ្្យសមើលថាបិេហា្គ �សហើយឬសៅ។

• �ូមសកបើយ៉ាងក្ឹមក្រូវកបដ្ប់្មអាិន កបដ្ប់អគ្គី�នី កបដ្ប់ហា្គ �ជាស�ើម។

(3) ្ំសណះខ�លទាក់េងនឹង�ុ្ភាព

i. សំ៊ាបរយិកា�《 《• 《អាកា�ធា្ុរប�់ជប៉ាុន

សៅស�រុកជប៉ាុនមានរ�ូវ៤យ៉ាង គឺរ�ូវផ្ក រកី(ខ្៣-ខ្៥) រ�ូវសរៅ្ត (ខ្៦-ខ្៨) រ�ូវស�ឹកសឈើកជរុះ(ខ្៩-ខ្១១) រ�ូវរងា(ខ្១២-ខ្២)

។្ុ�រ្ន តាម្ំបន់ ខ្មាន្ំបន់ខ�លសៅរ�ូវសរ្ៅមានកសម្សលើ�ពី៣០អងសារសឡើងសរ្ៅ�អាុះនិងសៅរ�ូវរងាមានកសម្សកកាម០អងសារខ�រ។ 

�ូមសធ្ើមធយាោយសដ្ះស�័យ«សរៅ្ត »«រងា»សដ្យខក�កមរួលការផ្លៃ �់ប្តូរតាម�ី្ុណហ ភាពសដ្យ�ំសលៀកបំពាក់ជាស�ើម។

ម៉ាយាងសេៀ្ សៅ្សនាលៃ ះសពលរ�ូវកំពុងខ្ផ្លៃ �់ប្តូរ ការផ្លៃ �់ប្តូរ�ី្ុណហ ភាពសឡើង្ុះសក ើ្ន សធ្ើឲ្យមិនស�រួល្លៃួន �ូស្្នះ�ូមយក្ិ្្តេុកឲ្យ

មានជីវភាពខ�លមានរសបៀបសរៀបរយយ៉ាងក្ឹមក្រូវសរៀងរាល់ន្ងៃជានិ្ចេ។

ii. �ូមញា៉ាំ ្ំណីអាហារយ៉ាងហ្្ម ់្្់

កបខហលជាមានអ្នកខ�លថា្ំណីអាហាររប�់ជប៉ាុនមិនក្រូវរ្ន នឹងមា្់្លៃួន។ ប៉ាុខន្ត ការញា៉ាំ ្ំណីអាហារសពលកពឹកនិងន្ងៃនិងោងៃ ្ខ�ល

មានរសបៀបសរៀបរយជាបឋមស�្ក្តីននការកគប់កគង�ុ្ភាព។សដ្យសារ្ំណីអាហារជប៉ាុនជាអាហារខ�ល�មនឹងបរយិកា�អាកា�ធា្ុ

និងជីវភាពរប�់ជប៉ាុន �ូមឲ្យសំ៊ាបន្តិ្ម្ងៗ។ សហើយ ជួនកាល �ូមលំខហ្ិ្្តសដ្យសធ្ើមហូបកបសេ�្លៃួននិងញា៉ាំ ្ំណីអាហារជាមួយកម្ម

�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញរ្ន ។

កប�ិនសបើញា៉ាំោយសរ ើ��ូ្ជាសកគឿងបរសិភាគនិង្ំណីអាហារ�ខ�លៗជាសរៀងរាល់ន្ងៃ បងកស�ើមសហ្ុជមងៃឺ �ូស្្នះ�ូមញា៉ាំ ្ំណីអាហារ

សដ្យគិ្្ុលយាភាពជីវជា្ិ។

iii. រសបៀបរ�់សៅ

កប�ិនសបើមិនោនសគងកគប់ករន់ ពិោកមូលអារម្មណ៍និងមិនករន់ខ្អា្បងកឧប�គ្គសលើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញប៉ាុស ្្ណ ះ 

ខ្សលើជីវភាពកបចំាន្ងៃផ្ងខ�រ។ ស�ើម្ីកំុឲ្យអញចេ ឹង សពលកពឹកភា� ក់ពីសគងសមា៉ា ង�ខ�ល ញា៉ាំ ្ំណីអាហារខ�លមានរសបៀបសរៀបរយ  �ូមសគង

សក ើ្នល្មមសពលយប់សកកាយ្ំកបឹងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅសពលន្ងៃសហើយ។កប�ិនសបើសមើលសក ើ្នសមា៉ា ងសអកកង់ននកំព្ូយេ័រ េូរេ�សេន៍ 

េូរ�័ពទា ពិោកសគងលក់ �ូស្្នះ�ូមឲ្យល្មមៗ។

�ូមឲ្យសំ៊ាជីវភាពសៅជប៉ាុនសដ្យបសងកើ្រសបៀបរ�់សៅខ�លមានរសបៀបសរៀបរយ។

iv. �ូមកបយ័្្នអនាម័យ

សដ្យសារការោងន� ការ្្ពុលបំពង់ក មានកប�ិេ្ធិភាពសលើការបងាក រពីផ្្ត សាយនិងផ្្ត សាយធំនិងសរាគសផ្សេងៗសេៀ្ �ូស្្នះ�ូមមាន

េមាលៃ ប់ោងន� ្្ពុលបំពង់កក្នុងករណីក្ឡប់មកពីខ្ងសករៅ។

ម៉ាយាងសេៀ្ ការសោ��មាអា ្េីសា្ន ក់សៅនិងការ�ូរសសសាមពូក ការហាលពូកនឹងន្ងៃ ការសោកសខ្អាវជាស�ើម ជាការ�ំខ្ន់ស�ើម្ីរកសា�ុ្

ភាព �ូមកំុ្ជាិលខ្សធ្ើយ៉ាងញឹុកញយផ្ង។

v. រកសឃើញន�គូពិភាកសា

អ្នកខ�ល�ុ្្ិ្្តពិភាកសាជាមួយអ្នកគឺបុគ្គិលខណនំាការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ បុគ្គិលខណនំាជីវភាពនិងបុគ្គិលពិភាកសា។មុននឹង

កង្ល់្ូ្សៅជាធំ �ូមសដ្ះស�័យសដ្យពិភាកសា។

ម៉ាយាងសេៀ្ សករៅពីបុគ្គិលខណនំាជីវភាព ជាការលអាខ�លរកសឃើញអ្នកខ�លអា្ពិភាកសា�ូ្ជាពួកមា៉ា កកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ

និងកបធានជាស�ើម។
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■電車・バスを利用する場合
・ 整列乗車を心がけましょう。
・ 電車・バス内では大声で話さない、携帯電話を使用し

ないなどのマナーを守りましょう。

■宿舎内での注意事項
・ 宿舎内で大声で騒いだり、大きな音で音楽を聴い

たりすると近隣の迷惑になります。
・ トラブルになることもありますので、特に深夜の

時間帯は注意しましょう。
・ 宿舎内は整理整頓を心がけ、定期的に掃除をする

などして清潔な環境を保ちましょう。
・ 調理中は換気に気をつけ、火の元を確認する習慣

をつけましょう。
・ 調理器具、電気器具、ガス器具等は正しく使用し

ましょう。

（3）健康に関する知識
①日本の風土・気候になれよう

日本には、春（3～ 5月）・夏（6～ 8月）・秋（9～ 11月）・冬（12～ 2月）の四季があります。
地域によって違いますが、夏は30℃を超えてむし暑く、冬は寒く0℃以下になるところもあ
ります。このような気温の変化には衣服で調節するなどして「暑さ」、「寒さ」対策を行って
ください。
また、季節の変わり目は気温の変化が大きくなり体調を崩しがちになりますので、常日

頃から規則正しい生活を心がけましょう。

②食事をしっかりとろう
日本の食事が口にあわないという人もいるでしょう。しかし、朝昼晩の食事を規則正し

く取ることは、健康管理の基本です。日本食は日本の気候風土や生活に合った食事ですから、
少しずつ慣れていきましょう。そして、時には母国の料理を作って技能実習生同士で食事
をすることでリフレッシュしましょう。
毎日同じ食品や料理など偏った食事をしていると病気の原因にもなりますので、栄養の

バランスを考えた食事をとりましょう。

③生活のリズム
睡眠を十分にとらないと集中力がなくなり、技能実習のみならず日常生活にも支障をき

たしてしまいます。そうならないように朝は定時に起きて、規則正しい食事をして、日中
は技能実習に励んだら夜はしっかりと睡眠を取りましょう。夜遅くまでパソコン、テレビ、
携帯電話の画面を長時間見ていると眠れなくなってしまいますのでほどほどにしましょう。
規則正しい生活のリズムをつくり日本での生活に慣れるようにしましょう。

④衛生に気をつけよう
手洗い・うがいはかぜやインフルエンザの他に様々な感染症を予防するために効果的で

すから、外出先から戻った場合は、手洗い・うがいを習慣にしましょう。
また、宿舎の掃除やシーツの取替え、ふとんの日干し、洗濯なども健康を維持するため

に重要なことですから、面倒がらずにこまめにしましょう。

⑤相談相手を見つけよう
あなたの相談に乗ってくれるのが、技能実習指導員、生活指導員や相談員です。小さな

不安は大きくならないうちに相談して、解決するようにしましょう。
また、生活指導員以外にも技能実習生仲間やリーダーなど相談できる人が見つけられる

といいですね。
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vi. ប៉ាះពាល់ជីវភាពនិងវប្ធម៌ជប៉ាុន

កប�ិនសបើខ�ង្រកអ្ីខ�លមានសៅកបសេ�រប�់អ្នកខ្រ្ម នសៅជប៉ាុន បងកឲ្យមានភាពមិន�កប់�កល់។ជាការលអាខ�លទាក់េងយ៉ាង�កម្ម 

សលើអ្ីខ�លអ្នកចាប់អារម្មណ៍�ូ្ជាខល្ងនិងកីឡា បុណ្យជាស�ើមខ�លមានសៅស�រុកជប៉ាុន។ ជាពិស�� ក្នុងករណីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិង 
កករុមក្រួ្ពិនិ្្យផ្្តល់ឱកា�្ូលរមួកម្មវធីិ�ូ្ជាកម្មវធីិ្ំបន់និងកម្មវធីិ�ប្ុរ�ទាន �ូម្ូលរមួយ៉ាង�កម្មនិងឲ្យមានេំនាក់េំនងជាមួយ 
មនុ�សេក្នុង្ំបន់។

vii. សក្ៀម្លៃួន្ំសពាះជមងៃឺ

កបរុងសកបៀប�កមាប់ជមងៃឺនិងរបួ� �ូមបញ្ជា ក់មនទាីសពេ្យខ�ល្លៃួនអា្សៅសដ្យអារម្មណ៍ស�រួល។

មិន�ឹងជាមានជមងៃឺសៅសពល្ឬមានរបួ�សៅសពល្សេ �ូស្្នះស�ើម្ីកោប់ព្៌មាន្លៃួនឯងភាលៃ មៗសៅសពលខ�លសៅមនទាីសពេ្យ ជាការ 
លអាខ�លក្់េុកអំពីស ្្ម ះ ន្ងៃខ្ឆ្្ន ំកំសណើ ្ មានជមងៃឺខ�លកំពុងេេួលពយាោលប្ចេុប្ន្នសនះឬអ្់មាន មានថា្ន ំខ�លកំពុងសលបប្ចេុប្ន្នសនះ

 
ឬអ្់ មានអាខឡរហសុេីឬអ្់មានជាស�ើម។

(4) កំណ្់ស�រួលសកបើក្នុងជីវភាពរប�់ជប៉ាុន

i. សល្េូរ�័ពទាសពលអា�ន្ន ព្៌មានជីវភាព

សល្េូរ�័ពទាសពលអា�ន្ន សល្េូរ�័ពទាព្៌មានជីវភាព

ប៉ាូលី� 110  (ឥ្គិ្ន្លៃ) �ំណឹងពីឧ្ុនិយម 177  (គិ្ន្លៃ)

អគី្គេ័យ《 《• 《ឡានសពេ្យ 119  (ឥ្គិ្ន្លៃ) សមា៉ា ងព្៌មាន 117  (គិ្ន្លៃ)

ការ្ូ្េូរ�័ពទា 113  (ឥ្គិ្ន្លៃ) រកសល្េូរ�័ពទា 104  (គិ្ន្លៃ)

ii. វធីិេូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

កប�ិនសបើស្សល្េូរ�័ពទាតាមរសបៀប�ូ្្សៅសនះ អា្ទាក់េងកគប់កខនលៃងេូទំាងពិេពសោកោន។

សល្ស�្នើ�ំុ
េូរ�័ពទាសៅ

កាន់បរសេ�
010

សល្្ំបន់ក្នុងកបសេ�គូ

(យក0�ំបូងស្ញ)

សល្កបសេ�

រប�់គូ
សល្េូរ�័ពទា

រប�់គូ

ឧទាហរណ៍:    ក្នុងករណីសកបើKDDIសៅសពលខ�លស្សល្0123-4567សៅស�រុក្ិន �ូ្្សៅសនះ។

010001

(សល្ស�្នើ�ំុ)

123

(សល្្ំបន់)

86

(សល្កបសេ�)

4567

(សល្េូរ�័ពទា)

* ឧទាហរណ៍សល្ដ្ក់ពាក្យេូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

KDDI(កករុមហុ៊ន) 001

�ុហ្្ ុោន់កឹ្ិឡិកុម(កករុមហុ៊ន) 0061

NTT កុមញូសគ�ិន(កករុមហុ៊ន) 0033

* ឧទាហរណ៍មួយសល្កបសេ�ននសល្េូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

ស ្្ម ះកបសេ� សល្កបសេ� ស ្្ម ះកបសេ� សល្កបសេ�

ជប៉ាុន 81 ន្ 66

្ិន 86 ស�ីលងាក 94

សវៀ្្ម 84 ឡាវ 856

ឥណ្ឌូ សណ�ីុ 62 ម៉ាុងសហា្គ លី 976

ហ្ីលីពីន 63 សប៉ារូ 51

60



vi. ប៉ាះពាល់ជីវភាពនិងវប្ធម៌ជប៉ាុន

កប�ិនសបើខ�ង្រកអ្ីខ�លមានសៅកបសេ�រប�់អ្នកខ្រ្ម នសៅជប៉ាុន បងកឲ្យមានភាពមិន�កប់�កល់។ជាការលអាខ�លទាក់េងយ៉ា ង�កម្ម 

សលើអ្ីខ�លអ្នកចាប់អារម្មណ៍�ូ្ជាខល្ងនិងកីឡា បុណ្យជាស�ើមខ�លមានសៅស�រុកជប៉ាុន។ ជាពិស�� ក្នុងករណីអ្នកអនុវ្្តការ�ិកសានិង 
កករុមក្រួ្ពិនិ្្យផ្្តល់ឱកា�្ូលរមួកម្មវធីិ�ូ្ជាកម្មវធីិ្ំបន់និងកម្មវធីិ�ប្ុរ�ទាន �ូម្ូលរមួយ៉ាង�កម្មនិងឲ្យមានេំនាក់េំនងជាមួយ 
មនុ�សេក្នុង្ំបន់។

vii. សក្ៀម្លៃួន្ំសពាះជមងៃឺ

កបរុងសកបៀប�កមាប់ជមងៃឺនិងរបួ� �ូមបញ្ជា ក់មនទាីសពេ្យខ�ល្លៃួនអា្សៅសដ្យអារម្មណ៍ស�រួល។

មិន�ឹងជាមានជមងៃឺសៅសពល្ឬមានរបួ�សៅសពល្សេ �ូស្្នះស�ើម្ីកោប់ព្៌មាន្លៃួនឯងភាលៃ មៗសៅសពលខ�លសៅមនទាីសពេ្យ ជាការ 
លអាខ�លក្់េុកអំពីស ្្ម ះ ន្ងៃខ្ឆ្្ន ំកំសណើ ្ មានជមងៃឺខ�លកំពុងេេួលពយាោលប្ចេុប្ន្នសនះឬអ្់មាន មានថា្ន ំខ�លកំពុងសលបប្ចេុប្ន្នសនះ

 
ឬអ្់ មានអាខឡរហសុេីឬអ្់មានជាស�ើម។

(4) កំណ្់ស�រួលសកបើក្នុងជីវភាពរប�់ជប៉ាុន

i. សល្េូរ�័ពទាសពលអា�ន្ន ព្៌មានជីវភាព

សល្េូរ�័ពទាសពលអា�ន្ន សល្េូរ�័ពទាព្៌មានជីវភាព

ប៉ាូលី� 110  (ឥ្គិ្ន្លៃ) �ំណឹងពីឧ្ុនិយម 177  (គិ្ន្លៃ)

អគី្គេ័យ《 《• 《ឡានសពេ្យ 119  (ឥ្គិ្ន្លៃ) សមា៉ា ងព្៌មាន 117  (គិ្ន្លៃ)

ការ្ូ្េូរ�័ពទា 113  (ឥ្គិ្ន្លៃ) រកសល្េូរ�័ពទា 104  (គិ្ន្លៃ)

ii. វធីិេូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

កប�ិនសបើស្សល្េូរ�័ពទាតាមរសបៀប�ូ្្សៅសនះ អា្ទាក់េងកគប់កខនលៃងេូទំាងពិេពសោកោន។

សល្ស�្នើ�ំុ
េូរ�័ពទាសៅ

កាន់បរសេ�
010

សល្្ំបន់ក្នុងកបសេ�គូ

(យក0�ំបូងស្ញ)

សល្កបសេ�

រប�់គូ
សល្េូរ�័ពទា

រប�់គូ

ឧទាហរណ៍:    ក្នុងករណីសកបើKDDIសៅសពលខ�លស្សល្0123-4567សៅស�រុក្ិន �ូ្្សៅសនះ។

010001

(សល្ស�្នើ�ំុ)

123

(សល្្ំបន់)

86

(សល្កបសេ�)

4567

(សល្េូរ�័ពទា)

* ឧទាហរណ៍សល្ដ្ក់ពាក្យេូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

KDDI(កករុមហុ៊ន) 001

�ុហ្្ ុោន់កឹ្ិឡិកុម(កករុមហុ៊ន) 0061

NTT កុមញូសគ�ិន(កករុមហុ៊ន) 0033

* ឧទាហរណ៍មួយសល្កបសេ�ននសល្េូរ�័ពទាសៅកាន់បរសេ�

ស ្្ម ះកបសេ� សល្កបសេ� ស ្្ម ះកបសេ� សល្កបសេ�

ជប៉ាុន 81 ន្ 66

្ិន 86 ស�ីលងាក 94

សវៀ្្ម 84 ឡាវ 856

ឥណ្ឌូ សណ�ីុ 62 ម៉ាុងសហា្គ លី 976

ហ្ីលីពីន 63 សប៉ារូ 51
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⑥日本の生活と文化にふれよう
あなたの国にあって、日本に無いものばかりを求めると欲求不満がつのります。日本に

ある遊びやスポーツ、祭りなどで、あなたの興味のあるものに積極的に接すると良いでしょ
う。特に、実習実施者や監理団体が地域のイベントや慈善活動などの催しへの参加の機会
を提供してくれる場合には、積極的に参加して、地域の人たちと交流を持ちましょう。

⑦病気に備えて
病気やケガに備えて自分が安心して行ける病院を確認しておきましょう。
いつ病気になったり、いつケガにあうかわかりませんから、病院に行った際に自分の情

報をすぐに伝えられるように、氏名、生年月日、現在治療中の病気の有無、現在服用中の
薬の有無、アレルギーの有無などについて、メモしておくのがいいでしょう。

（4）日本の生活便利メモ
①緊急時、生活情報の電話番号

緊急時の電話番号 生活情報の電話番号

警察 110（無料） 天気予報 177（有料）

火事・救急車 119（無料） 時報 117（有料）

電話の故障 113（無料） 電話番号調べ 104（有料）

②国際電話のかけかた
電話番号は次の順序でかけると、世界中のどこにでもつながります。

国際電話
申込番号

010 相手国内の市外番号
（最初の0 はとる）

相手の
国番号

相手の
電話番号

例：KDDIを使用した場合、中国の0123-4567番にかける時には、次のようになります。

010001

（申込番号）

123

（市外番号）

86

（国番号）

4567

（電話番号）

※国際電話申込番号の例

KDDI（株） 001

ソフトバンクテレコム（株） 0061

NTTコミュニケーションズ（株） 0033

※国際電話の国番号の一例

国名 国番号 国名 国番号

日本 81 タイ 66

中国 86 スリランカ 94

ベトナム 84 ラオス 856

インドネシア 62 モンゴル 976

フィリピン 63 ペルー 51
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iii. ន្លៃសផ្�ើតាមប៉ាុ�្តិ៍ធម្មតាសៅកាន់បរសេ� (អាកា�្រណ៍)

្ំបន់ ្ំបន់េី១ ្ំបន់េី២ ្ំបន់េី៣

ស ្្ម ះ្ំបន់

អា�ីុ

• ្ិន

• ហ្ីលីពីន

• ឥណ្ឌូ សន�ីុ

• ន្

• សវៀ្្ម។ល។

អូស�អានី

សៅជិ្និងមជ្ឈឹមខ្ងសកើ្

អាសមរកិខ្ងសជើង

អាសមរកិក ្្ត ល

អឺរ ៉ាបុ

េ្ីបអា្ហ្ិក

អាសមរកិខ្ង្្ូង

�ំបុក្�ល់ �ល់25g 90សយ៉ាន 110សយ៉ាន 130សយ៉ាន

(ខបបបេកំណ្់) �ល់50g 160សយ៉ាន 190សយ៉ាន 230សយ៉ាន

ប័ណ្ណនកប�ណីយ 70សយ៉ានខ�ល�ូ្រ្ន ទំាងអ�់

iv. អំពីន្លៃសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ�

ការសផ្�ើលុយពីជប៉ាុនសៅបរសេ� ោនក្រូវយល់កពមខ្ធនាររជាស�ើម(រមួបញចេូ លកករុមហុ៊នការងារខ�លោនក្រូវអនុញ្ញា ្ការងារសផ្�ើលុយ

តាម្បាប់)ប៉ាុស ្្ណ ះតាម្បាប់�ូ្ជាធនាររកករុងជាស�ើម។ សនះជា្បាប់ខ�លការពារការសផ្�ើស�ើមេុនសៅកាន់បរសេ�សដ្យមិនក្ឹមក្រូវ។សៅ

សពលខ�លសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ� សធ្ើការបញ្ជា ក់សាមីជនជាមិនខ្នសដ្យលិ្ិ្ែលៃងខ�នជាស�ើម។

ក្នុងករណីអ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)សផ្�ើលុយសៅកាន់កបសេ�កំសណើ ្ ក្រូវការសផ្�ើលុយពីធនាររជាស�ើមសៅខ្ងសលើជាមិនខ្

ន។ក្នុងករណីសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ�សករៅពីធនាររជាស�ើម នឹងក្រូវដ្ក់សទា� �ូមកំុសធ្ើឲ្យសសាះ។

 18. សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ

សកកាយកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញមកស�រុកជប៉ាុន ក្រូវខ្ជូន«ពាក្យផ្លៃ �់េីសៅក្នុង»សៅក្កេំនាក់េំនងននកករុមសមឿងសកកាមរយៈសពល

អ�់១៤ន្ងៃខ�ល�សកម្ិ្្តនូវអ�័យដ្ឋា នក្នុងស�រុកជប៉ាុន។ សហើយ សពលខ�លោនក្រូវេេួកបសវេន៍សនាះសៅកករុមសមឿង ក្រូវសធ្ើ«ប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅ» 

សៅ�ំ្លរ្ន សនះោន�សកម្«សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ(សល្ផ្ទា ល់)»ខ�លមាន១២្ទាង។«សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិសល្ផ្ទា ល់»នឹងក្រូវសកបើ

ក្នុង៣ខផ្្នក ការធានា�ង្គមនិងពន្ធសៅក្នុងស�រុកជប៉ាុន មធយាោយសដ្ះស�័យសករះមហន្តរាយ �ូមកបរុងកបយ័្្នជាពិស��្ំណុ្�ូ្្សៅសនះ។

1. សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ ជាសល្្ុ�រ្ន ពីបុគ្គិលមា្ន ក់ៗ កំណ្់ថាសកបើសល្�ូ្រ្ន អ�់មួយជីវ ិ្ ជាសរលការណ៍។មិនអា្ផ្លៃ �់ប្តូរសល្

សដ្យស��ីភាពោនសេ។ សលើកខលងខ្ករណីខ�ល្បាប់ជប៉ាុនកំណ្់ ោនក្រូវហាមកំុឲ្យកោប់អ្នកឯសេៀ្នូវសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ

ផ្ទា ល់្លៃួន �ូស្្នះ�ូមកបរុងកបយ័្្នកំុឲ្យអ្នកឯសេៀ្សកបើសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិតាមរសបៀបសល្មើ�។

2 ២ឬ៣�ោ្ត ហ៍សកកាយខ�លក្រូវសធ្ើប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅ ក្រូវសផ្�ើ«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹងសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិជាកា្(កា្ស�្ក្តីជូន

�ំណឹង(សធ្ើពីកកដ្�)សធ្ើពីកកដ្�»�ល់អ�័យដ្ឋា នរប�់អ្នក ក្នុងករណី�ំបុក្មិន�ល់រហូ្ �ូមទាក់េងនឹងក្កេំនាក់េំនងននកករុម

សមឿង។

3 ក្នុងករណីោ្់បង់«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹង»�ូមទាក់េងនឹងប៉ាូលី�(ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�្ូ្)និងក្កេំនាក់េំនងននកករុមសមឿងភាលៃ មៗ។

4 កា្ខ�លក្់េុកសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ សផ្សេងពី«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹង(សធ្ើពីកកដ្�) »មាន«កា្សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ (កា្ IC 

ខ�លផ្ជា ប់របូ្្)» សហើយកា្សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិជារបបតាមកោថា្ន ្ង់្ូល  ក្នុងករណីដ្ក់ពាក្យ�ំុ កបគល់ឲ្យសដ្យ�ូរកា្ស�្

ក្តីជូន�ំណឹង មិនអា្មានកា្២យ៉ាងខ្ម្ង។

5 �ូមទាក់េងតាមសល្េូរ�័ពទាឥ្គិ្ន្លៃអំពីរបបសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ។ ម៉ាយាងសេៀ្ �ូមសកបើសគហេំព័រខ�លពន្យល់អំពីរបប។

[សល្េូរ�័ពទាឥ្គិ្ន្លៃ�របុសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ]

ន្ងៃធម្មតា《កពឹក 9:30 - យប់ 8:00      សៅរអ៍ាេិ្្យនិងន្ងៃបុណ្យ《កពឹក 9:30 - ោងៃ ្ 5:30 

សល្េូរ�័ពទា《0120-0178-26

*  ខណនំាសដ្យភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ ភាសាព័រេុយហា្គ ល់ ។

[សគហេំព័រអំពីរបបសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
*  �របុមក ខណនំាសដ្យ២៦ភាសាសករៅពីភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ។
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iii. ន្លៃសផ្�ើតាមប៉ាុ�្តិ៍ធម្មតាសៅកាន់បរសេ� (អាកា�្រណ៍)

្ំបន់ ្ំបន់េី១ ្ំបន់េី២ ្ំបន់េី៣

ស ្្ម ះ្ំបន់

អា�ីុ

• ្ិន

• ហ្ីលីពីន

• ឥណ្ឌូ សន�ីុ

• ន្

• សវៀ្្ម។ល។

អូស�អានី

សៅជិ្និងមជ្ឈឹមខ្ងសកើ្

អាសមរកិខ្ងសជើង

អាសមរកិក ្្ត ល

អឺរ ៉ាបុ

េ្ីបអា្ហ្ិក

អាសមរកិខ្ង្្ូង

�ំបុក្�ល់ �ល់25g 90សយ៉ាន 110សយ៉ាន 130សយ៉ាន

(ខបបបេកំណ្់) �ល់50g 160សយ៉ាន 190សយ៉ាន 230សយ៉ាន

ប័ណ្ណនកប�ណីយ 70សយ៉ានខ�ល�ូ្រ្ន ទំាងអ�់

iv. អំពីន្លៃសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ�

ការសផ្�ើលុយពីជប៉ាុនសៅបរសេ� ោនក្រូវយល់កពមខ្ធនាររជាស�ើម(រមួបញចេូ លកករុមហុ៊នការងារខ�លោនក្រូវអនុញ្ញា ្ការងារសផ្�ើលុយ

តាម្បាប់)ប៉ាុស ្្ណ ះតាម្បាប់�ូ្ជាធនាររកករុងជាស�ើម។ សនះជា្បាប់ខ�លការពារការសផ្�ើស�ើមេុនសៅកាន់បរសេ�សដ្យមិនក្ឹមក្រូវ។សៅ

សពលខ�លសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ� សធ្ើការបញ្ជា ក់សាមីជនជាមិនខ្នសដ្យលិ្ិ្ែលៃងខ�នជាស�ើម។

ក្នុងករណីអ្នក(កម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ)សផ្�ើលុយសៅកាន់កបសេ�កំសណើ ្ ក្រូវការសផ្�ើលុយពីធនាររជាស�ើមសៅខ្ងសលើជាមិនខ្

ន។ក្នុងករណីសផ្�ើលុយសៅកាន់បរសេ�សករៅពីធនាររជាស�ើម នឹងក្រូវដ្ក់សទា� �ូមកំុសធ្ើឲ្យសសាះ។

 18. សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ

សកកាយកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញមកស�រុកជប៉ាុន ក្រូវខ្ជូន«ពាក្យផ្លៃ �់េីសៅក្នុង»សៅក្កេំនាក់េំនងននកករុមសមឿងសកកាមរយៈសពល

អ�់១៤ន្ងៃខ�ល�សកម្ិ្្តនូវអ�័យដ្ឋា នក្នុងស�រុកជប៉ាុន។ សហើយ សពលខ�លោនក្រូវេេួកបសវេន៍សនាះសៅកករុមសមឿង ក្រូវសធ្ើ«ប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅ» 

សៅ�ំ្លរ្ន សនះោន�សកម្«សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ(សល្ផ្ទា ល់)»ខ�លមាន១២្ទាង។«សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិសល្ផ្ទា ល់»នឹងក្រូវសកបើ

ក្នុង៣ខផ្្នក ការធានា�ង្គមនិងពន្ធសៅក្នុងស�រុកជប៉ាុន មធយាោយសដ្ះស�័យសករះមហន្តរាយ �ូមកបរុងកបយ័្្នជាពិស��្ំណុ្�ូ្្សៅសនះ។

1. សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ ជាសល្្ុ�រ្ន ពីបុគ្គិលមា្ន ក់ៗ កំណ្់ថាសកបើសល្�ូ្រ្ន អ�់មួយជីវ ិ្ ជាសរលការណ៍។មិនអា្ផ្លៃ �់ប្តូរសល្

សដ្យស��ីភាពោនសេ។ សលើកខលងខ្ករណីខ�ល្បាប់ជប៉ាុនកំណ្់ ោនក្រូវហាមកំុឲ្យកោប់អ្នកឯសេៀ្នូវសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ

ផ្ទា ល់្លៃួន �ូស្្នះ�ូមកបរុងកបយ័្្នកំុឲ្យអ្នកឯសេៀ្សកបើសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិតាមរសបៀបសល្មើ�។

2 ២ឬ៣�ោ្ត ហ៍សកកាយខ�លក្រូវសធ្ើប័ណ្ណអ្នកតំាងលំសៅ ក្រូវសផ្�ើ«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹងសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិជាកា្(កា្ស�្ក្តីជូន

�ំណឹង(សធ្ើពីកកដ្�)សធ្ើពីកកដ្�»�ល់អ�័យដ្ឋា នរប�់អ្នក ក្នុងករណី�ំបុក្មិន�ល់រហូ្ �ូមទាក់េងនឹងក្កេំនាក់េំនងននកករុម

សមឿង។

3 ក្នុងករណីោ្់បង់«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹង»�ូមទាក់េងនឹងប៉ាូលី�(ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�្ូ្)និងក្កេំនាក់េំនងននកករុមសមឿងភាលៃ មៗ។

4 កា្ខ�លក្់េុកសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ សផ្សេងពី«កា្ស�្ក្តីជូន�ំណឹង(សធ្ើពីកកដ្�) »មាន«កា្សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ (កា្ IC 

ខ�លផ្ជា ប់របូ្្)» សហើយកា្សល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិជារបបតាមកោថា្ន ្ង់្ូល  ក្នុងករណីដ្ក់ពាក្យ�ំុ កបគល់ឲ្យសដ្យ�ូរកា្ស�្

ក្តីជូន�ំណឹង មិនអា្មានកា្២យ៉ាងខ្ម្ង។

5 �ូមទាក់េងតាមសល្េូរ�័ពទាឥ្គិ្ន្លៃអំពីរបបសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ។ ម៉ាយាងសេៀ្ �ូមសកបើសគហេំព័រខ�លពន្យល់អំពីរបប។

[សល្េូរ�័ពទាឥ្គិ្ន្លៃ�របុសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ]

ន្ងៃធម្មតា《កពឹក 9:30 - យប់ 8:00      សៅរអ៍ាេិ្្យនិងន្ងៃបុណ្យ《កពឹក 9:30 - ោងៃ ្ 5:30 

សល្េូរ�័ពទា《0120-0178-26

*  ខណនំាសដ្យភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ ភាសាព័រេុយហា្គ ល់ ។

[សគហេំព័រអំពីរបបសល្អ្្ត�ញ្ញា ប័ណ្ណជា្ិ]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
*  �របុមក ខណនំាសដ្យ២៦ភាសាសករៅពីភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ។
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③国際通常郵便料金（航空便）

地域 第1地域 第2地域 第3地域

地域名

アジア
・中国
・フィリピン
・インドネシア
・タイ
・ベトナム  など

オセアニア
中近東
北米
中米
欧州

アフリカ
南米

手紙 25gまで 90円 110円 130円

（定型） 50gまで 160円 190円 230円

郵便はがき 70円均一

④海外送金について
日本から海外への送金は、法律により都市銀行をはじめとした銀行等（法律により送金業

務が認められている事業会社を含む）にのみ認められています。これは不正に海外へ資金が
送金されることを防ぐための法律です。海外送金の際には必ずパスポート等による本人確
認が行なわれます。
あなた（技能実習生）が母国に海外送金をする場合は、必ず上記の銀行等から送金をする

必要があります。銀行等以外から海外へ送金をした場合は、法律により処罰されることに
なりますので絶対にしないで下さい。

 18. マイナンバー

技能実習生は、来日後、日本国内に住所を定めてから14日以内に市区町村の窓口に「転入届」
を提出しなければなりません。そして、市区町村でその届出が受け付けられると「住民票」が作
成され、同時に12桁の「マイナンバー（個人番号）」が決まります。「マイナンバー」は、日本国内
での社会保障や税、災害対策の3分野で利用されるもので、特に次の点に注意してください。
1 マイナンバーは、一人一人みな異なる番号で、原則一生同じ番号を使うこととなります。
番号を自由に変更することはできません。日本の法律で定められた場合を除き、自分のマ
イナンバーを他人に教えることは禁止されていますので、自分のマイナンバーを他人に悪
用されないように注意してください。

2 住民票が作成されて2～3週間すると、「マイナンバーを通知するカード（通知カード（紙製））、
紙製」が、あなたの住所に郵送されますので、いつまでも郵便が届かない場合は、市区町村
の窓口に問い合わせてください。

3 「通知カード」を紛失した場合は、すぐに警察（交番）と市区町村の窓口に届け出てください。
4 マイナンバーが記載されたカードは、「通知カード（紙製）」のほか「マイナンバーカード（写
真付きのICカード）」があり、マイナンバーカードは希望制で、申請をした場合、通知カー
ドと引き替えに交付されますので、2つのカードを同時に持つことはできません。

5 マイナンバー制度に関しては、下記のフリーダイヤルへお問い合わせください。また、制
度について解説しているホームページもご活用ください。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
平日：午前9:30～午後8:00／土日祝日：午前9:30～午後5:30
TEL：0120-0178-26
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語で案内しています。

【マイナンバー制度に関するホームページ】
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
※英語、中国語、韓国語のほか、計26言語で案内しています。
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* ការពិភាកសាកគប់កបសេេ《 《• 《ក្កេំនាក់េំនងជំនួយ
1. ការពិភាកសាកគប់កបសេេ《 《• 《ជំនួយក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�

- ក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ� អា្េេួលការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្(សយងតាមឧទាហរណ៍ការពិភាកសា)

ពីអ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ�ូ្្សៅសនះ �ូមអសញជា ើញសកបើ។

- ផ្្តល់ជំនួយសពលខ�លក្រូវការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម នផ្លៃូវ�ូ្ជាកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ

�ិកសាជស�ើម ក្នុងសៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ សពល្ង់ផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសានិងសពលក្រូវការជំនួយខ�រ។

- 《�ូមទាក់េងក្នុងករណី្ង់េេួលជំនួយករណី�ូ្ជាកករុមក្រូ្ពិនិ្្យជាស�ើមប�ិស�ធការផ្្តល់េីសា្ន ក់សៅខ�រ។

- 《អា្េេួលស�្ក្តីរាយការណ៍និងការពិភាកសាអំពីសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរប�់កករុមក្រូ្ពិនិ្្យនិងអ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសា។

[ឧទាហរណ៍ការពិភាកសា]

• សពលខ�លមានកង្ល់និងោរម្ភសលើការងារនិងជិវភាពកបចំាន្ងៃ

• ្ង់ោនសយបល់ខ�លទាក់េងនឹងសា�នា ្ំណីអាហារ េំសនៀមេំោប់ រសបៀបគិ្គូរ

• សពលខ�លមាន្មងៃល់អំពីកោក់ឈ្នួលនិងការងារខ្មសមា៉ា ងជាស�ើម

• សពលខ�លមិនអា្យល់ការខណនំាសៅកខនលៃងការងាននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញឬមានសរឿងរា៉ា វសកពាះេំសលៀមេំោប់ជីវភាព

និងរសបៀបគិ្គូរ្ុ�រ្ន  

• សពលខ�លមានបញ្ហ រវាងអងាក របញជាូ នអំពីកោក់ធានា កោក់ពិន័យ កោក់�ំណង

• សពលខ�លមានអារម្មណ៍ថាមានសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅកខនលៃងការ�ិកសា

ឧទាហរណ៍

• �សណ្តើ មយកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្ន ស�ៀវសៅធនាររ

• សពលខ�លក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើការស្ញសៅសករៅតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌

• សពលខ�លក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពជីវភាពផ្ទា ល់្លៃួនតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌ (ក្រូវហាមកំុកាន់េូរ�័ពទាជាស�ើម)

• សពលខ�ល្លៃឹមសារការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ្ុ�រ្ន នឹងអ្ីខ�លោនក្រូវពន្យល់សហើយ

• សពលខ�លក្រូវបងខាំឲ្យ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញតាមរសបៀបខ�លជាអំសពើហិងសានិងការគំរាមជាស�ើម

• សពលខ�លសហៀបនឹងក្រូវឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្ត

• មិនអា្បន្តការ�ិកសា�ូ្ជាកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ�ិកសាជស�ើម ខ្កករុមក្រួ្ពិនិ្្យមិន�ហ

ការខ�ង្រកកខនលៃងការ�ិកសា្្មី

• សៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ សទាះជា�ំុផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា ខ្កករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

មិន�ហការខ�ង្រកកខនលៃងការ�ិកសា្្មី

• សពលខ�លមានអ្ីខ�លមិនយល់ខ�លទាក់េងនឹងរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

• សពលខ�លមិនយល់កខនលៃងពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្បាប់រប�់ជប៉ាុន របបកគប់កបសេេ

[ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា] 

ស ្្ម ះក្កេំនាក់

េំនង(វធីិ)
កខនលៃងេំនាក់េំនង《 • 《ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(េូរ�័ពទា)

េូរ�័ពទា:0120-250-168

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសវៀ្្ម

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

- សៅសករៅសមា៉ា ងេេួលបំសពញ

្កមរូវការតាមេូរ�័ពទាសលើ្ុ 

(សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់)

- មានករណីក្រូវការសពលសវោ

តាម្លៃឹមសារ។ 

េូរ�័ពទា:0120-250-169

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសា្ិន 

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0120-250-197

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាហ្ីលីពីន《 《 

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា: 0120-250-147

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្
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* ការពិភាកសាកគប់កបសេេ《 《• 《ក្កេំនាក់េំនងជំនួយ
1. ការពិភាកសាកគប់កបសេេ《 《• 《ជំនួយក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ�

- ក្នុងអង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ� អា្េេួលការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្(សយងតាមឧទាហរណ៍ការពិភាកសា)

ពីអ្នកទំាងអ�់រ្ន ខ�លជាកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញ�ូ្្សៅសនះ �ូមអសញជា ើញសកបើ។

- ផ្្តល់ជំនួយសពលខ�លក្រូវការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម នផ្លៃូវ�ូ្ជាកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ

�ិកសាជស�ើម ក្នុងសៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ សពល្ង់ផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសានិងសពលក្រូវការជំនួយខ�រ។

- 《�ូមទាក់េងក្នុងករណី្ង់េេួលជំនួយករណី�ូ្ជាកករុមក្រូ្ពិនិ្្យជាស�ើមប�ិស�ធការផ្្តល់េីសា្ន ក់សៅខ�រ។

- 《អា្េេួលស�្ក្តីរាយការណ៍និងការពិភាកសាអំពីសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញរប�់កករុមក្រូ្ពិនិ្្យនិងអ្នកអនុវ្្តការ

�ិកសា។

[ឧទាហរណ៍ការពិភាកសា]

• សពលខ�លមានកង្ល់និងោរម្ភសលើការងារនិងជិវភាពកបចំាន្ងៃ

• ្ង់ោនសយបល់ខ�លទាក់េងនឹងសា�នា ្ំណីអាហារ េំសនៀមេំោប់ រសបៀបគិ្គូរ

• សពលខ�លមាន្មងៃល់អំពីកោក់ឈ្នួលនិងការងារខ្មសមា៉ា ងជាស�ើម

• សពលខ�លមិនអា្យល់ការខណនំាសៅកខនលៃងការងាននការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញឬមានសរឿងរា៉ា វសកពាះេំសលៀមេំោប់ជីវភាព

និងរសបៀបគិ្គូរ្ុ�រ្ន  

• សពលខ�លមានបញ្ហ រវាងអងាក របញជាូ នអំពីកោក់ធានា កោក់ពិន័យ កោក់�ំណង

• សពលខ�លមានអារម្មណ៍ថាមានសល្មើ�្បាប់ការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសៅកខនលៃងការ�ិកសា

ឧទាហរណ៍

• �សណ្តើ មយកលិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងប័ណ្ណសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្ន ស�ៀវសៅធនាររ

• សពលខ�លក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើការស្ញសៅសករៅតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌

• សពលខ�លក្រូវដ្ក់កកមិ្សលើ�ិរភីាពជីវភាពផ្ទា ល់្លៃួនតាមរសបៀបអយុ្្តធម៌ (ក្រូវហាមកំុកាន់េូរ�័ពទាជាស�ើម)

• សពលខ�ល្លៃឹមសារការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ្ុ�រ្ន នឹងអ្ីខ�លោនក្រូវពន្យល់សហើយ

• សពលខ�លក្រូវបងខាំឲ្យ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញតាមរសបៀបខ�លជាអំសពើហិងសានិងការគំរាមជាស�ើម

• សពលខ�លសហៀបនឹងក្រូវឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្ត

• មិនអា្បន្តការ�ិកសា�ូ្ជាកាលៈសេ�ៈននការកាន់កាប់កខនលៃងការ�ិកសាជស�ើម ខ្កករុមក្រួ្ពិនិ្្យមិន�ហ

ការខ�ង្រកកខនលៃងការ�ិកសា្្មី

• សៅសពលខ�ល្ូលការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣ សទាះជា�ំុផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា ខ្កករុមក្រួ្ពិនិ្្យ

មិន�ហការខ�ង្រកកខនលៃងការ�ិកសា្្មី

• សពលខ�លមានអ្ីខ�លមិនយល់ខ�លទាក់េងនឹងរបបការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

• សពលខ�លមិនយល់កខនលៃងពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្បាប់រប�់ជប៉ាុន របបកគប់កបសេេ

[ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា] 

ស ្្ម ះក្កេំនាក់

េំនង(វធីិ)
កខនលៃងេំនាក់េំនង《 • 《ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(េូរ�័ពទា)

េូរ�័ពទា:0120-250-168

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសវៀ្្ម

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

- សៅសករៅសមា៉ា ងេេួលបំសពញ

្កមរូវការតាមេូរ�័ពទាសលើ្ុ 

(សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់)

- មានករណីក្រូវការសពលសវោ

តាម្លៃឹមសារ។ 

េូរ�័ពទា:0120-250-169

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសា្ិន 

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0120-250-197

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាហ្ីលីពីន《 《 

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា: 0120-250-147

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្
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◎各種相談・支援窓口

1. 外国人技能実習機構における相談・支援
○外国人技能実習機構では、技能実習生の皆さんから、次のような相談（相談例参照）を母
国語で受け付けていますので、是非ご活用ください。

○実習先の経営上の都合等によりやむを得ない事情で実習先の変更が必要なとき、第３号
技能実習に移行する際に実習先を変更したいときの支援が必要なときの支援も行ってい
ます。

○監理団体等が宿舎の提供を拒む場合など支援を受けたい場合もご相談ください。
○監理団体や実習実施者の技能実習法違反についての申告や相談も受け付けています。

【相談例】

・ 仕事上や日常生活で悩みや不安を感じたとき
・ 宗教、食事、習慣、考え方に関するアドバイスがほしいとき
・ 賃金や時間外労働等の労働条件等で疑問をもったとき
・ 技能実習の現場で指示が理解できなかったり、生活習慣や考え方の違いからトラブル

になったとき
・ 送出機関等の間で保証金、違約金、賠償金の問題があったとき
・ 実習先で技能実習法令に違反があると感じたとき

例えば、
・旅券や在留カード、通帳を取上げられているとき
・外出を不当に制限されているとき
・私生活の自由を不当に制限されているとき（携帯電話の所持が禁止されているなど）
・技能実習の内容が説明を受けていたものと違うとき
・暴行や脅迫等の手段で技能実習を強制されているとき
・意に反して帰国させられそうなとき

・ 実習先の経営上の都合などで実習を続けられなくなったが、監理
団体が新たな実習先を探すことに協力してくれないとき

・ 第３号技能実習に移行する際に、実習先の変更を希望しているが、
監理団体が新たな実習先を探すことに協力してくれないとき

・ 技能実習制度に関して分からないことがあるとき
・ 日本の法律、各種制度に関して相談先が分からないとき

 【相談窓口】

窓口名（方法） 連絡先・対応言語 受付時間 備考

母国語相談
（電話）

電話:0120-250-168
対応言語：ベトナム語

毎週
月曜日・水曜日・金曜日
午前11:00～午後7:00

・ 受付時間外は留守
番電話対応（回答
は翌日以降）

・ 内容によっては時
間をいただく場合
があります。

電話:0120-250-169
対応言語：中国語

毎週
月曜日・水曜日・金曜日
午前11:00～午後7:00

電話:0120-250-197
対応言語： フィリピン語

毎週
火曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00

電話:0120-250-147
対応言語：英語

毎週
火曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00
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ស ្្ម ះក្កេំនាក់

េំនង(វធីិ)
កខនលៃងេំនាក់េំនង《ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(េូរ�័ពទា)

េូរ�័ពទា:0120-250-192

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាឥណ្ឌូ សណ�ីុ

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0120-250-198

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាន្

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍ ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(សម៉ាល)

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាសវៀ្្ម 

ភាសា្ិន 

ភាសាហ្ីលីពីន 

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាឥណ្ឌូ សណ�ីុ 
ភាសាន្

សពល្ក៏ោន

- សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់ 

- មានករណីក្រូវការសពល 

សវោតាម្លៃឹមសារ។ 

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(�ំបុក្)

Support Division

Technical Intern Training Department

Organization for Technical Intern Training

8F Shinagawa Tokyu Bldg. 

1-6-31 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

សពល្ក៏ោន

- សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់ 

- មានករណីក្រូវការសពល 

សវោតាម្លៃឹមសារ។ 

ក្កេំនាក់េំនង

អង្គភាព

(�មា្ភ �ន៍《 《• េូរ�័ពទា)

ខផ្្នកជំនួយេីចា្់ការធំអង្គភាព (សយងតាមតារាងេី១)

ភាសា: ភាសាជប៉ាុន (អ្នកបកខកបភាសាកំសណើ ្ 

តាមស�្ក្តីក្រូវការ)

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា-ន្ងៃ�ុកក

9:30កពឹក - 6:15ោងៃ ្

អា្�ំុសៅអ្នកបកខកប 

(មានករណីក្រូវការសពល

សវោសពលសៅ។សបើអា្

សធ្ើោន កប�ិនសបើទាក់េង

មកមុននឹងមកកខនលៃង 

ស�រួលជាង។) 

ការយិល័យេូមិភាគ《 《• ខផ្្នកការកពមេេួលការយ 

ល័យសាខ្ (សយងតាមតារាងេី១)

ភាសា: ភាសាជប៉ាុន (អ្នកបកខកបភាសាកំសណើ ្ 

តាមស�្ក្តីក្រូវការ)

រាល់�ោ្ត ហ៍ភាសា

ន្ងៃ្័នទា-ន្ងៃ�ុកក

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

ជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃង 
ការ�ិកសា

(សគហេំព័រជំនួយ 

ផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ 
�ិកសា)

[សគហេំព័រជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាអង្គភាព]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

* េេួលការពិភាកសាសៅការពិភាកសាភាសាកំសណើ ្និងក្កេំនាក់េំនងអង្គភាព 

ខ�រ។

* ករណីអា្េេួលជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា

- ក្នុងករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម ន 
ផ្លៃូវផ្ងករណី្ង់បន្ត�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាផ្ង

- ក្នុងករណីផ្លៃ �់ប្តូកខនលៃងការ�ិកសាសៅសពល្ូលការ�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

ក្នុងករណីមិនអា្េេួល

�ហការសទាះជា�ំុជំនួយ

ការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ

�ិកសាពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ 

�ូមពិភាកសាអង្គភាព។

*1.  ក្នុងករណីន្ងៃខ្ងសលើជាន្ងៃបុណ្យឬ្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ(ន្ងៃេី២៩ខ្១២《ន្ងៃេី៣ខ្១)ការពិភាកសាភាសាកំសណើ ្ឈប់�កមាក។

2. អំពីភាសាបំសពញ្កមរូវការ្្មីបំផុ្្និងន្ងៃ �ូមបញ្ជា ក់ក្នុងសគហេំព័រអង្គភាពខ្ងសកកាម។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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ស ្្ម ះក្កេំនាក់

េំនង(វធីិ)
កខនលៃងេំនាក់េំនង《ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(េូរ�័ពទា)

េូរ�័ពទា:0120-250-192

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាឥណ្ឌូ សណ�ីុ

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0120-250-198

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាន្

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍ ន្ងៃសៅរ ៍

11:00កពឹក - 7:00ោងៃ ្

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(សម៉ាល)

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាសវៀ្្ម 

ភាសា្ិន 

ភាសាហ្ីលីពីន 

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាឥណ្ឌូ សណ�ីុ 
ភាសាន្

សពល្ក៏ោន

- សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់ 

- មានករណីក្រូវការសពល 

សវោតាម្លៃឹមសារ។ 

ការពិភាកសាជា

ភាសាកំសណើ ្

(�ំបុក្)

Support Division

Technical Intern Training Department

Organization for Technical Intern Training

8F Shinagawa Tokyu Bldg. 

1-6-31 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075

សពល្ក៏ោន

- សែលៃើយចាប់ពីន្ងៃបនាទា ប់ 

- មានករណីក្រូវការសពល 

សវោតាម្លៃឹមសារ។ 

ក្កេំនាក់េំនង

អង្គភាព

(�មា្ភ �ន៍《 《• េូរ�័ពទា)

ខផ្្នកជំនួយេីចា្់ការធំអង្គភាព (សយងតាមតារាងេី១)

ភាសា: ភាសាជប៉ាុន (អ្នកបកខកបភាសាកំសណើ ្ 

តាមស�្ក្តីក្រូវការ)

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា-ន្ងៃ�ុកក

9:30កពឹក - 6:15ោងៃ ្

អា្�ំុសៅអ្នកបកខកប 

(មានករណីក្រូវការសពល

សវោសពលសៅ។សបើអា្

សធ្ើោន កប�ិនសបើទាក់េង

មកមុននឹងមកកខនលៃង 

ស�រួលជាង។) 

ការយិល័យេូមិភាគ《 《• ខផ្្នកការកពមេេួលការយ 

ល័យសាខ្ (សយងតាមតារាងេី១)

ភាសា: ភាសាជប៉ាុន (អ្នកបកខកបភាសាកំសណើ ្ 

តាមស�្ក្តីក្រូវការ)

រាល់�ោ្ត ហ៍ភាសា

ន្ងៃ្័នទា-ន្ងៃ�ុកក

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

ជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃង 
ការ�ិកសា

(សគហេំព័រជំនួយ 

ផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ 
�ិកសា)

[សគហេំព័រជំនួយផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាអង្គភាព]
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

* េេួលការពិភាកសាសៅការពិភាកសាភាសាកំសណើ ្និងក្កេំនាក់េំនងអង្គភាព 

ខ�រ។

* ករណីអា្េេួលជំនួយការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសា

- ក្នុងករណីពិោកសធ្ើការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យមានសាថែ នភាពខ�លរ្ម ន 
ផ្លៃូវផ្ងករណី្ង់បន្ត�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញសដ្យផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ�ិកសាផ្ង

- ក្នុងករណីផ្លៃ �់ប្តូកខនលៃងការ�ិកសាសៅសពល្ូលការ�ិកសារបស្ចេកសេ�ជំនាញេី៣

ក្នុងករណីមិនអា្េេួល

�ហការសទាះជា�ំុជំនួយ

ការផ្លៃ �់ប្តូរកខនលៃងការ

�ិកសាពីកករុមក្រួ្ពិនិ្្យ 

�ូមពិភាកសាអង្គភាព។

*1.  ក្នុងករណីន្ងៃខ្ងសលើជាន្ងៃបុណ្យឬ្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ(ន្ងៃេី២៩ខ្១២《ន្ងៃេី៣ខ្១)ការពិភាកសាភាសាកំសណើ ្ឈប់�កមាក។

2. អំពីភាសាបំសពញ្កមរូវការ្្មីបំផុ្្និងន្ងៃ �ូមបញ្ជា ក់ក្នុងសគហេំព័រអង្គភាពខ្ងសកកាម។

[សគហេំព័រអង្គភាព《សគហេំព័រពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្]
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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窓口名（方法） 連絡先・対応言語 受付時間 備考

母国語相談
（電話）

電話:0120-250-192
対応言語：インドネシア語

毎週
火曜日・木曜日

午前11:00～午後7:00

電話:0120-250-198
対応言語：タイ語

毎週
木曜日・土曜日

午前11:00～午後7:00

母国語相談
（メール）

対応言語： ベトナム語 
中国語 
フィリピン語 
英語 
インドネシア語 
タイ語

いつでも

・ 回答は翌日以降
・ 内容により時間を
いただく場合があ
ります。

母国語相談
（手紙）

〒108-0075
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階
外国人技能実習機構
技能実習部　援助課

いつでも

・ 回答は翌日以降
・ 内容により時間を
いただく場合があ
ります。

機構窓口
（面談・電話）

本部の援助課
（表1を参照）
対応言語： 日本語（必要に

応じて母国語の
通訳人）

毎週
月曜日～金曜日

午前9:30～午後6:15

通訳人の手配を希望
することもできます
（手配にはお時間を
いただく場合もあり
ます。可能であれば、
来所前に御連絡いた
だけるとスムーズで
す。）。

地方事務所・支所の認定課
（表1を参照）
対応言語： 日本語（必要に

応じて母国語の
通訳人）

毎週
月曜日～金曜日

午前9:00～午後5:00

実習先の変更
支援
（実習先変更支
援サイト）

【実習先変更支援サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/jisshu/

※母国語相談や機構窓口でも相談を受け付けます。
※実習先変更支援を受けることができる場合
・ やむを得ない事情で技能実習を行うことが困難に
なった場合で、実習先を変更して技能実習を続ける
ことを希望している場合

・ 第3号技能実習に移行する際に実習先を変更する場合

監理団体に実習先の
変更支援を求めても
協力が得られない場
合は機構に相談して
ください

※1 上記の曜日が、祝日及び年末年始（12月29日～1月3日)である場合、母国語相談はお休みです。
2 最新の対応言語と曜日については、下記の機構ホームページで確認をしてください。

【機構ホームページ　母国語相談サイト】 
http://www.support.otit.go.jp/soudan/en/
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2. ការពិភាកសាល័កខា្ណខា ការងារជាស�ើម(មនទាីការងារស្្្ត)

- េេួលការពិភាកសា(សរឿងរា៉ា វសៅកខនលៃងការងារនិងល័កខា្ណខា ការងារ)សផ្សេងៗខ�លទាក់េងនឹងការងាសៅក្កេំនាក់េំនងឬេូរ�័ពទារប�់ម 

នទាីការងារស្្្តនីមួយៗ កបធានការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារនីមួយៗ។

- 《សដ្យសារអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសាបរសេ�ខ�រ �ូមអសញជា ើញសកបើ ។

- 《ក្នុងករណីសល្មើ�្បាប់ខ�លទាក់េងនឹង�ង់្ដ្ការងារ អា្រាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុកជប៉ាុន។

ស ្្ម ះក្ក

េំនាក់េំនង
កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

សល្េូរ�័ពទា 

ការពិភាកសា 

�កមាប់កម្ម 

ករជនបរសេ� 

េូរ�័ពទា:0570-001701

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃ�ុកក

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

បញ្ហ ខ�លទាក់េងនឹងល័កខា្ 

ណខា ការងារ ការពន្យល់្បាប់ 

និងកាខណនំាឲ្យសា្គ ល់អង្គភាព 

ខ�លទាក់េងរ្ន  

- សលើកខលងខ្ន្ងៃក្ង់ 

1:00រស�ៀល

- ឈប់�កមាកន្ងៃបុណ្យឬ្ុ 

ងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំន្ងៃេី២៩ខ្១២- 

ន្ងៃេី៣ខ្១

េូរ�័ពទា:0570-001702

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសា្ិន

េូរ�័ពទា:0570-001703

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាព័រេុយហា្គ ល់ 

េូរ�័ពទា:0570-001704

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសអ�បា៉ាញ

េូរ�័ពទា:0570-001705

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាតាហាក ឡុក

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃពុធ

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0570-001706

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសវៀ្្ម

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

ខផ្្នកការពិភាកសា 

ការងារ�របុស� 

្ក្តី

ោនសរៀប្ំក្នុងមនទាីការងារស្្្តនីមួយៗ ការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុកជប៉ាុនជាស�ើមអ�់៣៨០កខនលៃង។ 
(សយងតាមតារាងេី២)

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ ខណនំាសដ្យ [សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ កាខណនំាខផ្្នកការពិភាកសា 
ការងារ�របុស�្ក្តី]។

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
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ខផ្្នកការពិភាកសា 

ការងារជនបរសេ�

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ មនទាីការងារស្្្តខ�លោនសរៀប្ំខផ្្នកកាពិភាកសា �ូមសយងតាម

[សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ សគហេំព័រព្៌មាន�របុស�្ក្តីខ�លទាក់េងនឹងល័កខា្ 
ណខា ការងារ(ភាសាជប៉ាុន)ការខណនំាខផ្្នកការពិភាកសេរការងារជនបរសេ�]

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

សដ្យសារោនក្រូវកំណ្់ន្ងៃសបើកខផ្្នកការពិភាកសា សៅសពលមកពិភាកសា �ូមអសញជា ើញឲ្យ�ំណឹង(សយងតាមតារាង 

េី៣)ជាមុនឬ�ូមបញ្ជា ក់តាមសគហេំព័រ។

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសអ�បា៉ាញ ភាសាតាហាក ឡុក ភាសាសវៀ្ 
្ម (ភាសាខ�លអា្បំសពញ្កមរូវកានិងន្ងៃបំសពញ្កមរូវ្ុ�រ្ន រតាមមនទាីការងារនីមួយៗ។)

ការយិល័យក្រួ្ពិនិ 

្្យការងារ

សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ《ការខណនំាេីលំសៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុក 
ជប៉ាុន

�ូមសយងតាម

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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2. ការពិភាកសាល័កខា្ណខា ការងារជាស�ើម(មនទាីការងារស្្្ត)

- េេួលការពិភាកសា(សរឿងរា៉ា វសៅកខនលៃងការងារនិងល័កខា្ណខា ការងារ)សផ្សេងៗខ�លទាក់េងនឹងការងាសៅក្កេំនាក់េំនងឬេូរ�័ពទារប�់ម 

នទាីការងារស្្្តនីមួយៗ កបធានការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារនីមួយៗ។

- 《សដ្យសារអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសាបរសេ�ខ�រ �ូមអសញជា ើញសកបើ ។

- 《ក្នុងករណីសល្មើ�្បាប់ខ�លទាក់េងនឹង�ង់្ដ្ការងារ អា្រាយការណ៍សៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុកជប៉ាុន។

ស ្្ម ះក្ក

េំនាក់េំនង
កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

សល្េូរ�័ពទា 

ការពិភាកសា 

�កមាប់កម្ម 

ករជនបរសេ� 

េូរ�័ពទា:0570-001701

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃ�ុកក

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

បញ្ហ ខ�លទាក់េងនឹងល័កខា្ 

ណខា ការងារ ការពន្យល់្បាប់ 

និងកាខណនំាឲ្យសា្គ ល់អង្គភាព 

ខ�លទាក់េងរ្ន  

- សលើកខលងខ្ន្ងៃក្ង់ 

1:00រស�ៀល

- ឈប់�កមាកន្ងៃបុណ្យឬ្ុ 

ងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំន្ងៃេី២៩ខ្១២- 

ន្ងៃេី៣ខ្១

េូរ�័ពទា:0570-001702

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសា្ិន

េូរ�័ពទា:0570-001703

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាព័រេុយហា្គ ល់ 

េូរ�័ពទា:0570-001704

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសអ�បា៉ាញ

េូរ�័ពទា:0570-001705

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាតាហាក ឡុក

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃអងា្គ  ន្ងៃពុធ

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

េូរ�័ពទា:0570-001706

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាសវៀ្្ម

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក

10:00កពឹក - 3:00ោងៃ ្

ខផ្្នកការពិភាកសា 

ការងារ�របុស� 

្ក្តី

ោនសរៀប្ំក្នុងមនទាីការងារស្្្តនីមួយៗ ការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុកជប៉ាុនជាស�ើមអ�់៣៨០កខនលៃង។ 
(សយងតាមតារាងេី២)

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ ខណនំាសដ្យ [សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ កាខណនំាខផ្្នកការពិភាកសា 
ការងារ�របុស�្ក្តី]។

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាជប៉ាុន

ខផ្្នកការពិភាកសា 

ការងារជនបរសេ�

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ មនទាីការងារស្្្តខ�លោនសរៀប្ំខផ្្នកកាពិភាកសា �ូមសយងតាម

[សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ សគហេំព័រព្៌មាន�របុស�្ក្តីខ�លទាក់េងនឹងល័កខា្ 
ណខា ការងារ(ភាសាជប៉ាុន)ការខណនំាខផ្្នកការពិភាកសេរការងារជនបរសេ�]

http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

សដ្យសារោនក្រូវកំណ្់ន្ងៃសបើកខផ្្នកការពិភាកសា សៅសពលមកពិភាកសា �ូមអសញជា ើញឲ្យ�ំណឹង(សយងតាមតារាង 

េី៣)ជាមុនឬ�ូមបញ្ជា ក់តាមសគហេំព័រ។

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសអ�បា៉ាញ ភាសាតាហាក ឡុក ភាសាសវៀ្ 
្ម (ភាសាខ�លអា្បំសពញ្កមរូវកានិងន្ងៃបំសពញ្កមរូវ្ុ�រ្ន រតាមមនទាីការងារនីមួយៗ។)

ការយិល័យក្រួ្ពិនិ 

្្យការងារ

សគហេំព័រកក�ួងការងារនិងបណ្តុ ះប ្្ត លវជិាជា ជីវៈ《ការខណនំាេីលំសៅការយិល័យក្រួ្ពិនិ្្យការងារេូទំាងស�រុក 
ជប៉ាុន

�ូមសយងតាម

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
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2. 労働条件等の相談（都道府県労働局）
○労働に関する様々な相談（職場でのトラブルや労働条件など）を各都道府県労働局、各労
働基準監督署の窓口及び電話で受け付けています。

○外国語での対応も可能ですので、是非御活用ください。
○労働基準に関する法令違反がある場合には、全国の労働基準監督署で申告することがで
きます。

窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

外国人労働者向け
相談ダイヤル

電話:0570-001701
対応言語：英語

毎週
月曜日～金曜日

午前10:00～午後3:00

労働条件に関する問
題、法令の説明や関
係機関の紹介

・ 正午～午後1:00は
除く

・ 祝日及び年末年始
12月29日 ～1月3日
は休み

電話:0570-001702
対応言語：中国語

電話:0570-001703
対応言語：ポルトガル語

電話:0570-001704
対応言語：スペイン語

電話:0570-001705
対応言語：タガログ語

毎週
火曜日・水曜日

午前10:00～午後3:00

電話:0570-001706
対応言語:ベトナム語

毎週
水曜日・金曜日

午前10:00～午後3:00

総合労働相談コー
ナー

各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内など380か所に設置（表2を参照）
詳細は、
【厚生労働省ホームページ　総合労働相談コーナーのご案内】 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
でも案内しています。
対応言語:日本語

外国人労働者相談
コーナー

相談コーナーが設置されている都道府県労働局の詳細は、
【厚生労働省ホームページ　労働条件に関する総合情報サイト（日本語） 

外国人労働者相談コーナー案内】 
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

を参照ください。
相談コーナーの開催日はあらかじめ決まっていますので、ご相談に来られ
る際には、事前にご連絡(表３を参照)いただくか、ホームページでご確認
ください。
対応言語： 英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベト

ナム語（各労働局で対応可能言語、対応日は異なります。）

労働基準監督署 厚生労働省ホームページ　全国労働基準監督署の所在案内 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/
location.html

を参照ください。
対応言語：日本語
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3. ក្កេំនាក់េំនការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្ុះស ្្ម ះសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសៅសពល្ូលកបសេ�

- េេួលការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្ុះស ្្ម ះសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសៅសពល្ូលកបសេ�សៅមនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ� 

េូមិភាគខ�លកាន់កាប់សលើ្ំបន់ខ�លអ្នករ�់សៅ។

-《 សដ្យសារមានមជ្ឈមណ្ឌ លព្៌មាន�របុស�្ក្តីសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នជនបរសេ�ខ�លអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសា 

បរសេ� �ូមអសញជា ើញសកបើ។

-《 ក្នុងករណីកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញោនក្រូវជំរញុឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្ត អា្រាយការណ៍សៅអ្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 
ការស្ញ្ូលសៅសពលសធ្ើការ្ុះស ្្ម ះការស្ញពីកបសេ�ក្នុងកំពង់ខផ្ឬ្ំណ្យន្តសហាះ។

ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• 《ភាសា សមា៉ា ងេេួល

មនទាីការកគប់កគងការ

្ូលកបសេ�តាមេូមិ

ភាគ 

មនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ�េូមិភាគ សាខ្(សយងតាមតារាងេី៤)

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមសយងតាម

[សគហេំព័រមនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ� អង្គការ អង្គភាព]

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាជប៉ាុន (បងាក រេុកអ្នកបកខកបតាមស�្ក្តីក្រូវការ)

មជ្ឈមណ្ឌ លព្៌មាន

�របុស�្ក្តីសា្ន ក់

អាស�័យបស ្្ត ះ

អា�ន្នជនបរសេ�

េូរ�័ពទា: 0570-013904

េូរ�័ពទា: 03-5796-7112 (IP/PHS ពីកបសេ�សករៅ)  

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាជប៉ាុន ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ  

ភាសាសអ�បា៉ាញភាសាពរេុកាល់

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា - ន្ងៃ�ុកក

8:30កពឹក - 5:15ោងៃ ្

អីុសម៉ាល: info-tokyo@immi-moj.go.jp

4. ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា�ព្ខបបយ៉ាងឯសេៀ្

- ខណនំាក្កេំនាក់េំនការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្មងៃល់និងបញ្ហ អំពីជិវភាពសៅជប៉ាុន ។

- មានក្កេំនាក់េំនខ�លអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសាបរសេ�មួយ្ំនួន �ូមអសញជា ើញសកបើ។

ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ 

្បាប់ជប៉ាុន  

(ស ្្ម ះសករៅ: 

ហុអឹ្ិឡា�ឹ)

ហុអឹ្ិឡា�ឹ《 《• សល្រំកេ

េូរ�័ពទា: 0570-078374 (PHSក៏ោន)

េូរ�័ពទា: 03-6745-5600 (ពីេូរ�័ពទាIP)

ន្លៃសកបើ: ឥ្គិ្ន្លៃ

ន្លៃស្េូរ�័ពទា: ឥ្គិ្ន្លៃ

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាជប៉ាុន

ន្ងៃធម្មតា

9:00កពឹក - 9:00យប់

ន្ងៃសសារ ៍

9:00 កពឹក- 5:00ោងៃ ្

- ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា 

ក្នុងករណីសកើ្សរឿងរា៉ា វសផ្សេងៗ 
ខ�លជាប់ទាក់េងនឹង្បាប់ 

រ�ឋាប្សវណីនិងកិ្ចេការ�ីុវលិ 

និងកិ្ចេការកពហ្មេណ្ឌ

- ខណនំាឲ្យសា្គ ល់របប្បាប់ 

និងអង្គភាពការពិភាកសា 《• 

កករុមជាស�ើមស�បតាម្លៃឹម 

សារសា្់សរឿងខ�លទាក់េង 

មក 

ស�វាផ្្តល់ព្៌មានភាសាសក ើ្ន 

េូរ�័ពទា: 0570-078377

ន្លៃសកបើ: ឥ្គិ្ន្លៃ

ន្លៃស្េូរ�័ពទា: ឥ្គិ្ន្លៃ

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន   

ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ  

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម  

ភាសាតាហាក ឡុក

ន្ងៃធម្មតា

9:00 កពឹក- 5:00ោងៃ ្
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3. ក្កេំនាក់េំនការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្ុះស ្្ម ះសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសៅសពល្ូលកបសេ�

- េេួលការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្ុះស ្្ម ះសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នសៅសពល្ូលកបសេ�សៅមនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ� 

េូមិភាគខ�លកាន់កាប់សលើ្ំបន់ខ�លអ្នករ�់សៅ។

-《 សដ្យសារមានមជ្ឈមណ្ឌ លព្៌មាន�របុស�្ក្តីសា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នជនបរសេ�ខ�លអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសា 

បរសេ� �ូមអសញជា ើញសកបើ។

-《 ក្នុងករណីកម្ម�ិកសាការបីស្ចេកសេ�ជំនាញោនក្រូវជំរញុឲ្យក្ឡប់សៅកបសេ�វញិសដ្យេេឹង្ិ្្ត អា្រាយការណ៍សៅអ្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 
ការស្ញ្ូលសៅសពលសធ្ើការ្ុះស ្្ម ះការស្ញពីកបសេ�ក្នុងកំពង់ខផ្ឬ្ំណ្យន្តសហាះ។

ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• 《ភាសា សមា៉ា ងេេួល

មនទាីការកគប់កគងការ

្ូលកបសេ�តាមេូមិ

ភាគ 

មនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ�េូមិភាគ សាខ្(សយងតាមតារាងេី៤)

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមសយងតាម

[សគហេំព័រមនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ� អង្គការ អង្គភាព]

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាជប៉ាុន (បងាក រេុកអ្នកបកខកបតាមស�្ក្តីក្រូវការ)

មជ្ឈមណ្ឌ លព្៌មាន

�របុស�្ក្តីសា្ន ក់

អាស�័យបស ្្ត ះ

អា�ន្នជនបរសេ�

េូរ�័ពទា: 0570-013904

េូរ�័ពទា: 03-5796-7112 (IP/PHS ពីកបសេ�សករៅ)  

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាជប៉ាុន ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន ភាសាកូសរ  

ភាសាសអ�បា៉ាញភាសាពរេុកាល់

រាល់�ោ្ត ហ៍

ន្ងៃ្័នទា - ន្ងៃ�ុកក

8:30កពឹក - 5:15ោងៃ ្

អីុសម៉ាល: info-tokyo@immi-moj.go.jp

4. ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា�ព្ខបបយ៉ាងឯសេៀ្

- ខណនំាក្កេំនាក់េំនការពិភាកសាខ�លទាក់េងនឹង្មងៃល់និងបញ្ហ អំពីជិវភាពសៅជប៉ាុន ។

- មានក្កេំនាក់េំនខ�លអា្បំសពញ្កមរូវការជាភាសាបរសេ�មួយ្ំនួន �ូមអសញជា ើញសកបើ។

ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

មជ្ឈមណ្ឌ លជំនួយ 

្បាប់ជប៉ាុន  

(ស ្្ម ះសករៅ: 

ហុអឹ្ិឡា�ឹ)

ហុអឹ្ិឡា�ឹ《 《• សល្រំកេ

េូរ�័ពទា: 0570-078374 (PHSក៏ោន)

េូរ�័ពទា: 03-6745-5600 (ពីេូរ�័ពទាIP)

ន្លៃសកបើ: ឥ្គិ្ន្លៃ

ន្លៃស្េូរ�័ពទា: ឥ្គិ្ន្លៃ

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាជប៉ាុន

ន្ងៃធម្មតា

9:00កពឹក - 9:00យប់

ន្ងៃសសារ ៍

9:00 កពឹក- 5:00ោងៃ ្

- ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា 

ក្នុងករណីសកើ្សរឿងរា៉ា វសផ្សេងៗ 
ខ�លជាប់ទាក់េងនឹង្បាប់ 

រ�ឋាប្សវណីនិងកិ្ចេការ�ីុវលិ 

និងកិ្ចេការកពហ្មេណ្ឌ

- ខណនំាឲ្យសា្គ ល់របប្បាប់ 

និងអង្គភាពការពិភាកសា 《• 

កករុមជាស�ើមស�បតាម្លៃឹម 

សារសា្់សរឿងខ�លទាក់េង 

មក 

ស�វាផ្្តល់ព្៌មានភាសាសក ើ្ន 

េូរ�័ពទា: 0570-078377

ន្លៃសកបើ: ឥ្គិ្ន្លៃ

ន្លៃស្េូរ�័ពទា: ឥ្គិ្ន្លៃ

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន   

ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ  

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម  

ភាសាតាហាក ឡុក

ន្ងៃធម្មតា

9:00 កពឹក- 5:00ោងៃ ្
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3. 入国在留手続に関する相談窓口
○入国在留手続に関する相談は、お住まいの地域を管轄する地方入国管理局で受け付けて
います。

○外国語での対応も可能な外国人在留総合インフォメーションセンターもありますので、
是非御活用ください。

○技能実習生が、意思に反して帰国を促された場合には、空海港で出国手続を行う際に入
国審査官にその旨を申し出ることができます。

窓口名 連絡先・対応言語 受付時間

地方入国管理局

地方入国管理局・支局（表4を参照）
詳細は、
【入国管理局ホームページ　組織・機構】

http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
も参照ください。
対応言語：日本語(必要に応じて通訳人を確保)

外国人在留総合イ
ンフォメーション
センター

電話：0570-013904
電話：03-5796-7112（IP・PHS・海外から)
対応言語： 日本語、英語、中国語、韓国語、 

スペイン語、ポルトガル語

毎週
月曜日～金曜日

午前8:30～午後5:15

Eメール：info-tokyo@immi-moj.go.jp

4. その他各種相談窓口
○日本での生活上の疑問や問題に関する相談窓口を紹介します。
○一部外国語での対応も可能な窓口もありますので、御活用ください。

窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

日本司法支援
センター 
（通称： 
法テラス）

法テラス・サポートダイヤル
電話：0570-078374（PHS可）
電話：03-6745-5600（IP電話から）
利用料：無料
通話料：有料
対応言語：日本語

平日
午前9:00～午後9:00

土曜日
午前9:00～午後5:00

・ 民事や刑事などの
様々な法的なトラ
ブルが生じた場合
の相談窓口

・ お問合せ内容に応
じて、法制度や相
談機関・団体等を
紹介

多言語情報提供サービス
電話：0570-078377
利用料：無料
通話料：有料
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガ
ル語、ベトナム語、タ
ガログ語

平日
午前9:00～午後5:00
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ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

កខនលៃងការពិភាកសា 

�ិេ្ធិមនុ�សេ�កមាប់ 

ជនបរសេ�

កករុមអយ្យការេូទំាងស�រុកជប៉ាុន《 《• មនទាីធំននកករុមអយ្យការេូមិភាគ

េូរ�័ពទា: 0570-090911

* េូរ�័ពទាសនះអា្ទាក់េងនឹងកករុមអយ្យការអំ្្្បាប់《 《• 

កករុមអយ្យការេូមិភាគសដ្យផ្ជា ប់នឹងពាណិជជាករខ�លផ្្ត 

ល់ស�វាការបកខកបភាសាសក ើ្នរប�់ឯកជន។

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាហ្ីលីពីន  

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម

ន្ងៃធម្មតា

(សលើកខលងខ្

្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ)

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

ការពិភាកសាបញ្ហ  

ខ�លទាក់េងនឹង�ិេ្ធិ 

មនុ�សេ�ូ្ជាការ 

កបកាន់ ការសធ្ើោប  

ការរខំ្នជាស�ើ 

េីោនអន្តរជា្ិជាន់េី៣អាកឹឡុ�ឹហ្ឹកឹអុកា

េីលំសៅ: 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

ន្ងៃសៅរេី៍២រាល់ខ្

1:00រស�ៀល - 

4:00ោងៃ ្

អាអិុោ៉ា ឡឹកាហាក វា៉ា (មជ្ឈមណ្ឌ លេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិ 

កាហាក វា៉ា)បនទាប់កបជំុ

េីលំសៅ: 1-11-63 Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa 

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ន្ងៃ�ុកកេី៣រាល់ខ្

1:00រស�ៀល - 

3:00ោងៃ ្

(របប្្់េុក)

មជ្ឈមណ្ឌ លេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិស្្្តអិហិុមិុ

េីលំសៅ: 1-1 Dogoichiman, Matasuyama-shi, Ehime

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ� 

ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍េី

៤រាល់ខ្

1:30រស�ៀល - 

3:30ោងៃ ្

សល្េូរ�័ពទាការ 

ពិភាកសា�ិេ្ធិ 

មនុ�សេជនបរសេ�

េូរ�័ពទា: 0570-090911

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាហ្ីលីពីន 

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម

ន្ងៃធម្មតា 

(សលើកខលងខ្

្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ)

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

គយនិងរ�ឋាការ

[សគហេំព័រមនទាីរ�ឋាបលពន្ធដ្រជា្ិ《ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសាអំពីពន្ធ]

�ូមសយងតាម

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងពន្ធកោក់្ំណូល 

ការយិល័យកោក់ខ្ 

និវ្្តន៍

[សគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុន ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសាេូទំាងស�រុក

ជប៉ាុន សធ្ើពាក្យ]

�ូមសយងតាម

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងកោក់ខ្និវ្្តន៍សាធារណៈ

សាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង 

�ូមទាក់េងនឹង�ងាក ្់កករុមសមឿង្ំបន់ខ�លរ�់សៅ។ ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងពន្ធកបជាពលរ�ឋានិងស� 

វារ�ឋាោល

�មាគមេំនាក់ 

េំនងអន្តរជា្ិ

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមទាក់េងមនទាីរ�ឋាោលស្្្ត �ងាក ្់កករុមសមឿងក្នុង្ំបន់ខ�ល 
រ�់សៅ។

(* �មាគមេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិជា�មាគមខ�លោនក្រូវបសងកើ្ស�ើម្ីេំនាក់ 

េំនងរវាងជនបរសេ�សា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នខ�លរ�់សៅកបចំា្ំបន់ 

និងជនជា្ិជប៉ាុន។)

- ពិពណ៌នាព្៌មាន្ំបន់ 

និងព្៌មានខ�លទាក់េង 

នឹងជីវភាពក្នុងសគហ 
េំព័ររប�់�មាគម

- មានកខនលៃងសបើកការពិភាកសា 

និងបនទាប់សរៀនភាសាជប៉ាុន 

�កមាប់ជនបរសេ�។

សាថែ នេូ្កបសេ� 

នីមួយៗ  

សាថែ នកុង�ុ៊ល 

សាថែ នេូ្កបសេ�នីមួយៗខ�លសៅជប៉ាុនជាស�ើម (សយងតាមតារាងេី៥)

- េំនាក់េំនងអំពីការ្ូ្ខ្្ ការោ្់បង់លិ្ិ្ែលៃងខ�ននិងអង្គភាពបញជាូ នជាស�ើម

- ការដ្ក់ឯកសារសៅសាថែ នេូ្ស�រុកកំសណើ ្ (អគ្គកុង�ុ៊ល) (តាមកបសេ�《 《• ្ំបន់ មានករណីក្រូវកំណ្់ថាស�្ក្តី 

រាយការណ៍ពីកខនលៃងសា្ន ក់សៅនិងវធីិេំនាក់េំនងសៅស�រុកជប៉ាុនជាកា្ព្កិ្ចេ។�ូមបញ្ជា ក់សាថែ នេូ្ជាស�ើម។)
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ស ្្ម ះក្កេំនាក់េំនង កខនលៃងេំនាក់េំនង《 《• ភាសា សមា៉ា ងេេួល កំណ្់

កខនលៃងការពិភាកសា 

�ិេ្ធិមនុ�សេ�កមាប់ 

ជនបរសេ�

កករុមអយ្យការេូទំាងស�រុកជប៉ាុន《 《• មនទាីធំននកករុមអយ្យការេូមិភាគ

េូរ�័ពទា: 0570-090911

* េូរ�័ពទាសនះអា្ទាក់េងនឹងកករុមអយ្យការអំ្្្បាប់《 《• 

កករុមអយ្យការេូមិភាគសដ្យផ្ជា ប់នឹងពាណិជជាករខ�លផ្្ត 

ល់ស�វាការបកខកបភាសាសក ើ្នរប�់ឯកជន។

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាហ្ីលីពីន  

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម

ន្ងៃធម្មតា

(សលើកខលងខ្

្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ)

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

ការពិភាកសាបញ្ហ  

ខ�លទាក់េងនឹង�ិេ្ធិ 

មនុ�សេ�ូ្ជាការ 

កបកាន់ ការសធ្ើោប  

ការរខំ្នជាស�ើ 

េីោនអន្តរជា្ិជាន់េី៣អាកឹឡុ�ឹហ្ឹកឹអុកា

េីលំសៅ: 1-1-1 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ�

ន្ងៃសៅរេី៍២រាល់ខ្

1:00រស�ៀល - 

4:00ោងៃ ្

អាអិុោ៉ា ឡឹកាហាក វា៉ា (មជ្ឈមណ្ឌ លេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិ 

កាហាក វា៉ា)បនទាប់កបជំុ

េីលំសៅ: 1-11-63 Bancho, Takamatsu-shi, Kagawa 

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ន្ងៃ�ុកកេី៣រាល់ខ្

1:00រស�ៀល - 

3:00ោងៃ ្

(របប្្់េុក)

មជ្ឈមណ្ឌ លេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិស្្្តអិហិុមិុ

េីលំសៅ: 1-1 Dogoichiman, Matasuyama-shi, Ehime

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ: ភាសាអង់សគលៃ� 

ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍េី

៤រាល់ខ្

1:30រស�ៀល - 

3:30ោងៃ ្

សល្េូរ�័ពទាការ 

ពិភាកសា�ិេ្ធិ 

មនុ�សេជនបរសេ�

េូរ�័ពទា: 0570-090911

ភាសាបំសពញ្កមរូវការ:  ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន  

ភាសាកូសរ ភាសាហ្ីលីពីន 

ភាសាពរេុកាល់ ភាសាសវៀ្្ម

ន្ងៃធម្មតា 

(សលើកខលងខ្

្ុងឆ្្ន ំស�ើមឆ្្ន ំ)

9:00កពឹក - 5:00ោងៃ ្

គយនិងរ�ឋាការ

[សគហេំព័រមនទាីរ�ឋាបលពន្ធដ្រជា្ិ《ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសាអំពីពន្ធ]

�ូមសយងតាម

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm

ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងពន្ធកោក់្ំណូល 

ការយិល័យកោក់ខ្ 

និវ្្តន៍

[សគហេំព័រអង្គភាពកោក់ខ្និវ្្តន៍ជប៉ាុន ក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសាេូទំាងស�រុក

ជប៉ាុន សធ្ើពាក្យ]

�ូមសយងតាម

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/

ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងកោក់ខ្និវ្្តន៍សាធារណៈ

សាោេូមិឃំុ

�ងាក ្់្ណ្ឌ កករុង 

�ូមទាក់េងនឹង�ងាក ្់កករុមសមឿង្ំបន់ខ�លរ�់សៅ។ ការពិភាកសាខ�លទាក់េង 

នឹងពន្ធកបជាពលរ�ឋានិងស� 

វារ�ឋាោល

�មាគមេំនាក់ 

េំនងអន្តរជា្ិ

អំពីស�្ក្តីលំអិ្ �ូមទាក់េងមនទាីរ�ឋាោលស្្្ត �ងាក ្់កករុមសមឿងក្នុង្ំបន់ខ�ល 
រ�់សៅ។

(* �មាគមេំនាក់េំនងអន្តរជា្ិជា�មាគមខ�លោនក្រូវបសងកើ្ស�ើម្ីេំនាក់ 

េំនងរវាងជនបរសេ�សា្ន ក់អាស�័យបស ្្ត ះអា�ន្នខ�លរ�់សៅកបចំា្ំបន់ 

និងជនជា្ិជប៉ាុន។)
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窓口名 連絡先・対応言語 受付時間 備考

外国人のため
の人権相談所

全国法務局・地方法務局の本局
電話：0570-090911
※この電話は民間の多言語電話通
訳サービス提供事業者に接続の
上、管轄の法務局・地方法務局
につながります。

対応言語： 英語、中国語、韓国語、
フィリピン語、ポルト
ガル語、ベトナム語

平日
（年末年始を除く）
午前9:00～午後5:00

差別、いじめ、嫌
がらせ等人権に関
する問題の相談

アクロス福岡3階こくさいひろば
所在地：福岡県福岡市中央区天神
1-1-1
対応言語：英語

毎月第2土曜日
午後1:00～午後4:00

アイパル香川（香川国際交流会館）
会議室
所在地：香川県高松市番町1-11-63
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

スペイン語、ポルトガ
ル語

毎月第3金曜日
午後1:00～午後3:00
（予約制）

愛媛県国際交流センター
所在地：愛媛県松山市道後一万1-1
対応言語：英語

毎月第4木曜日
午後1:30～午後3:30

外国人人権相
談ダイヤル

電話：0570-090911
対応言語： 英語、中国語、韓国語、

フィリピン語、ポルト
ガル語、ベトナム語

平日
（年末年始を除く）
午前9:00～午後5:00

税務署
【国税庁ホームページ　税についての相談窓口】 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
を参照ください。

所得税に関する相
談

年金事務所
【日本年金機構ホームページ　全国の相談・手続き窓口】 

http://www.nenkin.go.jp/section/soudan/
を参照ください。

公的年金に関する
相談

市区町村役場
お住まいの地域の市区町村役場にお問合せください。 住民税や行政サー

ビスに関する相談

国際交流協会 詳細は、お住まいの地域の都道府県庁、市区町村役場に
お問合せください。
（※国際交流協会は、各地域に暮らす在留外国人と日本人
の交流のために設立された協会です。）

・ 協会のホームペー
ジには地域の情報
や生活関連情報が
掲載

・ 外国人向けの相談
や日本語教室を開
催しているところ
もある。

各国大使館・
領事館

在日各国大使館等（表5を参照）
・ パスポートの棄損、紛失や送出し機関等のお問合せ
・ 母国の大使館（総領事館）への書類の提出（国・地域により、日本での滞在先、

連絡先の届出が義務付けられている場合などがあります。大使館等に確認し
てください。）
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បញជា ីេីលំសៅក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា

តារាងេី១: ការយិល័យអង្គភាព

ស ្្ម ះការយិល័យ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ េីសៅសៅ េូរ�័ពទា

ហុនបឹ៊អិនជ្ុយកាក់ 108-0075
8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 Konan, 

Minato-ku, Tokyo
03-6712-1965(ខផ្្នកជំនួយ)

សាប់ប៉ាុឡុហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

060-0034
5F Maruito Kitayonjo Bldg., 2-8-2 Kitayonjohigashi, 

Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
011-596-6470(្ំ្ង)

ហសេិនដ្អិុហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 

្ិអិុកាក់
980-0811

12F Sendai Kowa Bldg., 2-4-1 Ichibancho, Aoba-ku, 

Sendai-shi, Miyagi
022-399-6326(្ំ្ង)

្ូក្ូយហ្ុយិមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 108-8203
8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 Konan, 

Minato-ku, Tokyo
03-6433-9211(្ំ្ង)

មិ្ុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 310-0062
3F Asahi Seimei Mito Bldg., 1-2-40 Omachi,  

Mito-shi, Ibaraki
029-350-8852(្ំ្ង)

្ហាក ណុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 380-0825
6F Nakajima Kaikan Bldg., 1361 Suehirocho, 

Minaminagano, Nagano-shi, Nagano
026-217-3556(្ំ្ង)

្ហកុយ៉ា ហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

460-0008
5F Nikken/Sumisei Bldg., 4-15-32 Sakae, Nakaku, 

Nagoya-shi, Nagoya
052-684-8402(្ំ្ង)

្ុយ៉ាមា៉ា �ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 930-0004
12F Toyama Kogin Bldg., 5-13 Sakurabashidori, 

Toyama-shi, Toyama
076-471-8564(្ំ្ង)

អុអុសាកាហ្ុយិមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 541-0043
3F Osaka Asahi Seimei Bldg., 4-2-16 Kouraibashi, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6210-3351(្ំ្ង)

ហិុឡុ�ិុមា៉ា ហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

730-0051
3F Hiroshima Kyoritsu Bldg., 3-1-9 Otemachi,  

Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
082-207-3123(្ំ្ង)

តាកាមា៉ា �ឹហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 

្ិអិុកាក់
760-0023

7F Takamatsu Kotobukicho Prime Bldg., 2-2-10 

Kotobukicho, Takamatsu-shi, Kagawa
087-802-5850(្ំ្ង)

មា៉ា �ឹយ៉ា មា៉ា �ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 790-0003
2F Gibraltar Seimei Matsuyama Bldg., 7-1-21 

Sanbancho, Matsuyama-shi, Ehime
089-909-4110(្ំ្ង)

ហ្ុឹគឹអុកាហ្ុយិមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 812-0029

7F Nikkan Kogyo Shinbunsha Seibu Branch Bldg., 

1-1 Komondomachi, Hakataku, Fukuoka-shi, 

Fukuoka

092-710-4070(្ំ្ង)

គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 812-0029
2F MY Kumamoto Bldg., 1-7 Hanabatacho,  

Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
096-223-5372(្ំ្ង)
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បញជា ីេីលំសៅក្កេំនាក់េំនងការពិភាកសា

តារាងេី១: ការយិល័យអង្គភាព

ស ្្ម ះការយិល័យ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ េីសៅសៅ េូរ�័ពទា

ហុនបឹ៊អិនជ្ុយកាក់ 108-0075
8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 Konan, 

Minato-ku, Tokyo
03-6712-1965(ខផ្្នកជំនួយ)

សាប់ប៉ាុឡុហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

060-0034
5F Maruito Kitayonjo Bldg., 2-8-2 Kitayonjohigashi, 

Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
011-596-6470(្ំ្ង)

ហសេិនដ្អិុហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 

្ិអិុកាក់
980-0811

12F Sendai Kowa Bldg., 2-4-1 Ichibancho, Aoba-ku, 

Sendai-shi, Miyagi
022-399-6326(្ំ្ង)

្ូក្ូយហ្ុយិមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 108-8203
8F Shinagawa Tokyu Building, 1-6-31 Konan, 

Minato-ku, Tokyo
03-6433-9211(្ំ្ង)

មិ្ុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 310-0062
3F Asahi Seimei Mito Bldg., 1-2-40 Omachi,  

Mito-shi, Ibaraki
029-350-8852(្ំ្ង)

្ហាក ណុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 380-0825
6F Nakajima Kaikan Bldg., 1361 Suehirocho, 

Minaminagano, Nagano-shi, Nagano
026-217-3556(្ំ្ង)

្ហកុយ៉ាហ្ិុយមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

460-0008
5F Nikken/Sumisei Bldg., 4-15-32 Sakae, Nakaku, 

Nagoya-shi, Nagoya
052-684-8402(្ំ្ង)

្ុយ៉ាមា៉ា �ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 930-0004
12F Toyama Kogin Bldg., 5-13 Sakurabashidori, 

Toyama-shi, Toyama
076-471-8564(្ំ្ង)

អុអុសាកាហ្ុយិមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 541-0043
3F Osaka Asahi Seimei Bldg., 4-2-16 Kouraibashi, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6210-3351(្ំ្ង)

ហិុឡុ�ិុមា៉ា ហ្ិុយមឹ�្ុយនិន
 ្ិអិុកាក់

730-0051
3F Hiroshima Kyoritsu Bldg., 3-1-9 Otemachi,  

Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
082-207-3123(្ំ្ង)

តាកាមា៉ា �ឹហ្ុយិមឹ�្ុយនិន
 

្ិអិុកាក់
760-0023

7F Takamatsu Kotobukicho Prime Bldg., 2-2-10 

Kotobukicho, Takamatsu-shi, Kagawa
087-802-5850(្ំ្ង)

មា៉ា �ឹយ៉ា មា៉ា �ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 790-0003
2F Gibraltar Seimei Matsuyama Bldg., 7-1-21 

Sanbancho, Matsuyama-shi, Ehime
089-909-4110(្ំ្ង)

ហ្ុឹគឹអុកាហ្ិុយមឹ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 812-0029

7F Nikkan Kogyo Shinbunsha Seibu Branch Bldg., 

1-1 Komondomachi, Hakataku, Fukuoka-shi, 

Fukuoka

092-710-4070(្ំ្ង)

គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុ�ិុ�្ុយនិន្ិអិុកាក់ 812-0029
2F MY Kumamoto Bldg., 1-7 Hanabatacho,  

Chuo-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto
096-223-5372(្ំ្ង)
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相談窓口所在一覧

表1：機構事務所

事務所名 〒 所在地 電話

本部援助課 108-0075
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階

03-6712-1965(援助課）

札幌事務所認定課 060-0034
北海道札幌市中央区北4条東2-8-2
マルイト北4条ビル5階

011-596-6470（代表）

仙台事務所認定課 980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1
仙台興和ビル12階

022-399-6326（代表）

東京事務所認定課 108-8203
東京都港区港南1-6-31
品川東急ビル8階

03-6433-9211（代表）

水戸支所認定課 310-0062
茨城県水戸市大町1-2-40
朝日生命水戸ビル3階

029-350-8852（代表）

長野支所認定課 380-0825
長野県長野市南長野末広町1361
ナカジマ会館ビル6階

026-217-3556（代表）

名古屋事務所認定課 460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-15-32
日建・往生ビル5階

052-684-8402（代表）

富山支所認定課 930-0004
富山県富山市桜橋通り5-13
富山興銀ビル12階

076-471-8564（代表）

大阪事務所認定課 541-0043
大阪府大阪市中央区高麗橋4-2-16 
大阪朝日生命館3階

06-6210-3351（代表）

広島事務所認定課 730-0051
広島県広島市中区大手町3-1-9
広島共立ビル3階

082-207-3123（代表）

高松事務所認定課 760-0023
香川県高松市寿町2-2-10
高松寿町プライムビル7階

087-802-5850（代表）

松山支所認定課 790-0003
愛媛県松山市三番町7-1-21
ジブラルタ生命松山ビル2階

089-909-4110（代表）

福岡事務所認定課 812-0029
福岡県福岡市博多区古門戸町1-1
日刊工業新聞社西部支社ビル7階

092-710-4070（代表）

熊本支所認定課 812-0029
熊本県熊本市中央区花畑町1-7
ＭＹ熊本ビル2階

096-223-5372（代表）
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01ហុកកាអិុ�ូឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
9F First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita Hachijyo Nishi, Kita-ku, 

Sapporo-shi 
011-707-2700

02អាអុម៉ាុលិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Aomori Joint Government Office, 2-4-25 Shinmachi, Aomori-shi 017-734-4211

03អិុវា៉ា្ិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Second Morioka Joint Government Office, 1-9-15 Moriokaekinishitori, 

Morioka-shi 
019-604-3002

04មិយ៉ាហ្គិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
8F Fourth Sendai Joint Government Office, 1 Teppoumachi, Miyaginoku, 

Sendai-shi
022-299-8834

05អាគិតាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F Akita Joint Government Office, 7-1-3 Sannou, Akita-shi 018-862-6684

06យ៉ាមា៉ា ហាក តាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Yamako Bldg., 3-2-1 Kasumicho, Yamagata-shi 023-624-8226

07ហ្ឹគឹ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 5F Fukushima Joint Government Office, 1-46 Kasumicho, Fukushima-shi 024-536-4609

08 អិុោឡាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 6F Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 Miyamachi, Mito-shi 029-277-8295

09្ុជិហ្គិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Utsunomiya Local Joint Government Office, 1-4 Akebonocho, 

Utsunomiya-shi
028-633-2795

10ហ្គឹនមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 8F Maebashi Local Joint Government Office, 2-3-1 Otemachi, Maebachi-shi 027-896-4677

11សាអិុតាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 16F Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi 048-600-6262

12ជិោឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
Second Chiba Local Joint Government Office, 4-11-1 Chuo, Chuo-ku, 

Chiba-shi 
043-221-2303

13្ូក្ូយឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 14F Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 Kudanminami, Chiyoda-ku 03-3512-1608

14កា្ហាក វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
13F Second Yokohama Joint Government Office, 5-57 Kitanakadori,  

Naka-ku, Yokohama-shi 
045-211-7358

15នីហាក តាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 1-2-1 Misakicho, 

Chuo-ku, Niigata-shi 
025-288-3501

16្ុយ៉ាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 Jinzuhonmachi, 

Toyama-shi 
076-432-2740

17អិុ�ិុកាវា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 6F Kanazawa Station West Joint Government Office, 3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi 076-265-4432

18ហ្ឹគឹអិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 9F Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 Haruyama, Fukui-shi 0776-22-3363

19យ៉ាមា៉ា ្�ិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F 1-1-11 Marunouchi, Kofu-shi 055-225-2851

20្ហាក ណុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Nagano Labor General Government Office, 1-22-1 Nakagosho,  

Nagano-shi 
026-223-0551

21ហ្គិហ្ឹឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, Gifu-shi 058-245-8124

22�ិុ�៊សេឹអុកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 Outemachi, Aoi-ku, 

Shizuoka-shi
054-252-1212

23អាអិុជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 Sannomaru,  

Naka-ku, Nagoya-shi
052-972-0266
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01ហុកកាអិុ�ូឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
9F First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita Hachijyo Nishi, Kita-ku, 

Sapporo-shi 
011-707-2700

02អាអុម៉ាុលិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Aomori Joint Government Office, 2-4-25 Shinmachi, Aomori-shi 017-734-4211

03អិុវា៉ា្ិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Second Morioka Joint Government Office, 1-9-15 Moriokaekinishitori, 

Morioka-shi 
019-604-3002

04មិយ៉ាហ្គិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
8F Fourth Sendai Joint Government Office, 1 Teppoumachi, Miyaginoku, 

Sendai-shi
022-299-8834

05អាគិតាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F Akita Joint Government Office, 7-1-3 Sannou, Akita-shi 018-862-6684

06យ៉ាមា៉ា ហាក តាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Yamako Bldg., 3-2-1 Kasumicho, Yamagata-shi 023-624-8226

07ហ្ឹគឹ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 5F Fukushima Joint Government Office, 1-46 Kasumicho, Fukushima-shi 024-536-4609

08 អិុោឡាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 6F Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 Miyamachi, Mito-shi 029-277-8295

09្ុជិហ្គិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Utsunomiya Local Joint Government Office, 1-4 Akebonocho, 

Utsunomiya-shi
028-633-2795

10ហ្គឹនមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 8F Maebashi Local Joint Government Office, 2-3-1 Otemachi, Maebachi-shi 027-896-4677

11សាអិុតាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 16F Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi 048-600-6262

12ជិោឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
Second Chiba Local Joint Government Office, 4-11-1 Chuo, Chuo-ku, 

Chiba-shi 
043-221-2303

13្ូក្ូយឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 14F Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 Kudanminami, Chiyoda-ku 03-3512-1608

14កា្ហាក វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
13F Second Yokohama Joint Government Office, 5-57 Kitanakadori,  

Naka-ku, Yokohama-shi 
045-211-7358

15នីហាក តាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Niigata Misaki Joint Government Office, Bldg. No. 2, 1-2-1 Misakicho, 

Chuo-ku, Niigata-shi 
025-288-3501

16្ុយ៉ាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 Jinzuhonmachi, 

Toyama-shi 
076-432-2740

17អិុ�ិុកាវា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 6F Kanazawa Station West Joint Government Office, 3-4-1 Sainen, Kanazawa-shi 076-265-4432

18ហ្ឹគឹអិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 9F Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 Haruyama, Fukui-shi 0776-22-3363

19យ៉ាមា៉ា ្�ិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F 1-1-11 Marunouchi, Kofu-shi 055-225-2851

20្ហាក ណុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Nagano Labor General Government Office, 1-22-1 Nakagosho,  

Nagano-shi 
026-223-0551

21ហ្គិហ្ឹឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, Gifu-shi 058-245-8124

22�ិុ�៊សេឹអុកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 Outemachi, Aoi-ku, 

Shizuoka-shi
054-252-1212

23អាអិុជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 2-5-1 Sannomaru,  

Naka-ku, Nagoya-shi
052-972-0266
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表2：総合労働相談コーナー

労働局 所在地 電話番号

01 北海道労働局 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1　札幌第1合同庁舎9階 011-707-2700

02 青森労働局 青森県青森市新町2丁目4-25　青森合同庁舎2階 017-734-4211

03 岩手労働局 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-9-15　盛岡第2合同庁舎5階 019-604-3002

04 宮城労働局 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地　仙台第四合同庁舎8階 022-299-8834

05 秋田労働局 秋田県秋田市山王7丁目1番3号　秋田合同庁舎4階 018-862-6684

06 山形労働局 山形県山形市香澄町3-2-1　山交ビル3階 023-624-8226

07 福島労働局 福島県福島市霞町1-46　福島合同庁舎5階 024-536-4609

08 茨城労働局 茨城県水戸市宮町1丁目8番31号　茨城労働総合庁舎6階 029-277-8295

09 栃木労働局 栃木県宇都宮市明保野町1-4　宇都宮第2地方合同庁舎3階 028-633-2795

10 群馬労働局 群馬県前橋市大手町2-3-1　前橋地方合同庁舎8階 027-896-4677

11 埼玉労働局
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2　ランド・アクシス・タワー
16階

048-600-6262

12 千葉労働局 千葉県千葉市中央区中央4-11-1　千葉第2地方合同庁舎 043-221-2303

13 東京労働局 東京都千代田区九段南1-2-1　九段第3合同庁舎14階 03-3512-1608

14 神奈川労働局 神奈川県横浜市中区北仲通5-57　横浜第2合同庁舎13階 045-211-7358

15 新潟労働局 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1　新潟美咲合同庁舎2号館4階 025-288-3501

16 富山労働局 富山県富山市神通本町1-5-5　富山労働総合庁舎5階 076-432-2740

17 石川労働局 石川県金沢市西念3丁目4番1号  金沢駅西合同庁舎6階 076-265-4432

18 福井労働局 福井県福井市春山1丁目1-54　福井春山合同庁舎9階 0776-22-3363

19 山梨労働局 山梨県甲府市丸の内一丁目1-11　4階 055-225-2851

20 長野労働局 長野県長野市中御所1-22-1　長野労働総合庁舎2階 026-223-0551

21 岐阜労働局 岐阜県岐阜市金竜町5丁目13番地　岐阜地方合同庁舎4階 058-245-8124

22 静岡労働局 静岡県静岡市葵区追手町9-50　静岡地方合同庁舎5階 054-252-1212

23 愛知労働局 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1　名古屋合同庁舎第2号館3階 052-972-0266
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24មិអិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 Shimazakicho, Tsu-shi 059-226-2110

25�ិុហាក ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 5F Shiga Bldg., 1-3-10 Umebayashi, Otsu-shi 077-522-6648

26ក្ូយ្ុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi 075-241-3221

27អូសាកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
8F Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 Otemae, Chuo-ku,

Osaka-shi
06-7660-0072

28ហ្ូយហកុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 15F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, Chuo-ku, Kobe-shi 078-367-0850

29្ឡាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Third Nara Local Joint Government Office, 387 Hourencho, Nara-shi 0742-32-0202

30វា៉ាកាយ៉ា មា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Wakayama Labor General Government Office, 2-3-3 Kuroda,

Wakayama-shi 
073-488-1020

31្ុ្្ុលិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-22-7000

32�ិុមា៉ា ណិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Matsue Local Joint Government Office, 134-10 Mukoujimacho,

Matsue-shi 
0852-20-7009

33អុកាយ៉ាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Okayama Joint Government Office, 1-4-1 Shimoishii, Kita-ku,

Okayama-shi
086-225-2017

34ហិុឡុ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 Kamihacchobori, 

Naka-ku, Hiroshima-shi 
082-221-9296 

35យ៉ាមា៉ា ហ្គឹជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Yamaguchi Local Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-16

Nakagawaracho, Yamaguchi-shi
083-995-0398

36្ុគឹ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 Jyounai,

Tokushimacho, Tokushima-shi
088-652-9142

37កាហាក វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Takamatsu Sunport Joint Government Office, 3-33 Sunport,

Takamatsu-shi 
087-811-8924

38អិហិុមិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
6F Matsuyama Wakakusa Joint Government Office, 4-3 Wakakusacho,

Matsuyama-shi 
089-935-5208

39កូជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F 1-39 Minamikanada, Kochi-shi 088-885-6027

40ហ្ឹគឹអុកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 2-11-1

Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi 
092-411-4764

41សាហាក ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Second Saga Joint Government Office, 3-3-20 Ekimaechuo, Saga-shi 0952-32-7167

42្ហាក សាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Sumitomo Life Nagasaki Bldg., 7-1 Manzaimachi, Nagasaki-shi 095-801-0023

43គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
9F Kumamoto Local Joint Government Office, Bldg. A,, 2-10-1 Kasuga,

Kumamoto-shi
096-352-3865

44អុអុអិុតាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Oita Second Sofia Plaza Bldg., 17-20 Higashikasugamachi, Oita-shi 097-536-0110

45មិយ៉ាហសាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Miyazaki Joint Government Office, 3-1-22 Tachibanado-ri Higashi,

Miyazaki-shi
0985-38-8821

46កាហកុ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Kagoshima Joint Government Office, 13-21 Yamashitacho,

Kagoshima-shi 
099-223-8239

47អុគិ្វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. No. 1, 2-1-1

Omoromachi, Naha-shi
098-868-6060
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24មិអិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 Shimazakicho, Tsu-shi 059-226-2110
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26ក្ូយ្ុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, Nakagyo-ku, Kyoto-shi 075-241-3221

27អូសាកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
8F Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2, 4-1-67 Otemae, Chuo-ku,

Osaka-shi
06-7660-0072

28ហ្ូយហកុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 15F Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, Chuo-ku, Kobe-shi 078-367-0850

29្ឡាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2F Third Nara Local Joint Government Office, 387 Hourencho, Nara-shi 0742-32-0202

30វា៉ាកាយ៉ា មា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Wakayama Labor General Government Office, 2-3-3 Kuroda,

Wakayama-shi 
073-488-1020

31្ុ្្ុលិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 2-89-9 Tomiyasu, Tottori-shi 0857-22-7000

32�ិុមា៉ា ណិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Matsue Local Joint Government Office, 134-10 Mukoujimacho,

Matsue-shi 
0852-20-7009

33អុកាយ៉ាមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Okayama Joint Government Office, 1-4-1 Shimoishii, Kita-ku,

Okayama-shi
086-225-2017

34ហិុឡុ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-30 Kamihacchobori, 

Naka-ku, Hiroshima-shi 
082-221-9296 

35យ៉ាមា៉ា ហ្គឹជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
5F Yamaguchi Local Joint Government Office, Bldg. No. 2, 6-16

Nakagawaracho, Yamaguchi-shi
083-995-0398

36្ុគឹ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 Jyounai,

Tokushimacho, Tokushima-shi
088-652-9142

37កាហាក វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Takamatsu Sunport Joint Government Office, 3-33 Sunport,

Takamatsu-shi 
087-811-8924

38អិហិុមិុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
6F Matsuyama Wakakusa Joint Government Office, 4-3 Wakakusacho,

Matsuyama-shi 
089-935-5208

39កូជិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 4F 1-39 Minamikanada, Kochi-shi 088-885-6027

40ហ្ឹគឹអុកាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 2-11-1

Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi 
092-411-4764

41សាហាក ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Second Saga Joint Government Office, 3-3-20 Ekimaechuo, Saga-shi 0952-32-7167

42្ហាក សាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Sumitomo Life Nagasaki Bldg., 7-1 Manzaimachi, Nagasaki-shi 095-801-0023

43គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
9F Kumamoto Local Joint Government Office, Bldg. A,, 2-10-1 Kasuga,

Kumamoto-shi
096-352-3865

44អុអុអិុតាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ 3F Oita Second Sofia Plaza Bldg., 17-20 Higashikasugamachi, Oita-shi 097-536-0110

45មិយ៉ាហសាគិឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
4F Miyazaki Joint Government Office, 3-1-22 Tachibanado-ri Higashi,

Miyazaki-shi
0985-38-8821

46កាហកុ�ិុមា៉ា ឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
2F Kagoshima Joint Government Office, 13-21 Yamashitacho,

Kagoshima-shi 
099-223-8239

47អុគិ្វា៉ាឡុអឹ�ុអឹក្ុយគឹ
3F Second Naha Local Joint Government Office, Bldg. No. 1, 2-1-1

Omoromachi, Naha-shi
098-868-6060
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労働局 所在地 電話番号

24 三重労働局 三重県津市島崎町327番2　津第2地方合同庁舎2階 059-226-2110

25 滋賀労働局 滋賀県大津市梅林1丁目3-10　滋賀ビル5階 077-522-6648

26 京都労働局 京都府京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 075-241-3221

27 大阪労働局 大阪府大阪市中央区大手前4-1-67　大阪合同庁舎第2号館8階 06-7660-0072

28 兵庫労働局 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3　神戸クリスタルタワー15階 078-367-0850

29 奈良労働局 奈良県奈良市法蓮町387番地　奈良第三地方合同庁舎2階 0742-32-0202

30 和歌山労働局 和歌山県和歌山市黒田二丁目3-3　和歌山労働総合庁舎4階 073-488-1020

31 鳥取労働局 鳥取県鳥取市富安2丁目89-9 0857-22-7000

32 島根労働局 島根県松江市向島町134-10　松江地方合同庁舎5階 0852-20-7009

33 岡山労働局 岡山県岡山市北区下石井1-4-1　岡山第2合同庁舎3階 086-225-2017

34 広島労働局 広島県広島市中区上八丁堀6番30号　広島合同庁舎第2号館5階 082-221-9296 

35 山口労働局 山口県山口市中河原町6-16　山口地方合同庁舎2号館5階 083-995-0398

36 徳島労働局 徳島県徳島市徳島町城内6番地6　徳島地方合同庁舎4階 088-652-9142

37 香川労働局 香川県高松市サンポート3番33号　高松サンポート合同庁舎2階 087-811-8924

38 愛媛労働局 愛媛県松山市若草町4番地3　松山若草合同庁舎6階 089-935-5208

39 高知労働局 高知県高知市南金田1番39号　4階 088-885-6027

40 福岡労働局 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4階 092-411-4764

41 佐賀労働局 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3番20号　佐賀第2合同庁舎3階 0952-32-7167

42 長崎労働局 長崎県長崎市万才町7-1　住友生命長崎ビル3階 095-801-0023

43 熊本労働局 熊本県熊本市西区春日2-10-1　熊本地方合同庁舎Ａ棟9階 096-352-3865

44 大分労働局 大分県大分市東春日町17番20号　大分第2ソフィアプラザビル3階 097-536-0110

45 宮崎労働局 宮崎県宮崎市橘通東3丁目1番22号　宮崎合同庁舎4階 0985-38-8821

46 鹿児島労働局 鹿児島県鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎2階 099-223-8239

47 沖縄労働局 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1　那覇第2地方合同庁舎1号館3階 098-868-6060
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ស្្្ត
្ំនួយកខនលៃង 

ការដ្ក់
េំនាក់េំនង េីលំសៅ ភាសាបំសពញ្កមរូវការ

ហុកកាអិុ�ុអឹ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 011-709-2311
First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita 

Hachijyo Nishi, Kita-ku, Sapporo-shi
ភាសាអង់សគលៃ�

មិយ៉ា ហ្គិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 022-299-8838
Fourth Sendai Joint Government Office, 1 

Teppoumachi, Miyagino-ku, Sendai-shi
ភាសា្ិន

អិុោឡាគិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 029-224-6214
Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 

Miyamachi, Mito-shi

ភាសាអង់សគលៃ�  ភាសា្ិន 

ភាសាសអ�បា៉ាញ

្ុជិហ្គិ
ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 028-634-9115

Second Utsunomiya Local Joint Government 

Office, 1-4 Akebonocho, Utsunomiya-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�្ុជិហ្គិ 0282-24-7766 20-24 Numawadacho, Tochigi-shi ភាសា្ិន

ហ្គឹនមា៉ា ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�អុអុតា 0276-45-9920 104-1 Iizukacho, Ota-shi ភាសាពរេុកាល់

សាអិុតាមា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 048-600-6204
Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, 

Saitama-shi
ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន

ជិោ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 043-221-2304
Second Chiba Local Joint Government Office, 

4-11-1 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi
ភាសាអង់សគលៃ�

្ូក្ូយ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 03-3512-1612
Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 

Kudanminami, Chiyoda-ku

ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន 

ភាសាតាហាក ឡុក 

ភាសាសវៀ្្ម

កា្ហាក វា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 045-211-7351
Second Yokohama Joint Government Office, 557 

Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

្ុយ៉ាមា៉ា

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 076-432-273
Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 

Jinzuhonmachi, Toyama-shi
ភាសា្ិន

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�តា 
កាអុកា 

0766-23-6446
Takaoka Legal Affairs Joint Government Office, 

10-21 Nakagawahonmachi, Takaoka-shi
ភាសាពរេុកាល់

ហ្ឹគឹអិុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 0776-22-2652
Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 

Haruyama, Fukui-shi
ភាសា្ិន ភាសាពរេុកាល់

យ៉ា មា៉ា ្�ិុ ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�កុអឹហ្ឹ 055-224-5611 2-5-51 Shimoiida, Kofu-shi
ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

្ហាក ណុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 026-223-0553 1-22-1 Nakagosho, Nagano-shi ភាសាពរេុកាល់

ហ្គិហ្ឹ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 058-245-8102
Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, 

Gifu-shi

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

�ិុហសុេឹអុកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 054-254-6352
Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 

Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់
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ស្្្ត
្ំនួយកខនលៃង 

ការដ្ក់
េំនាក់េំនង េីលំសៅ ភាសាបំសពញ្កមរូវការ

ហុកកាអិុ�ុអឹ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 011-709-2311
First Sapporo Joint Government Office, 2-1-1 Kita 

Hachijyo Nishi, Kita-ku, Sapporo-shi
ភាសាអង់សគលៃ�

មិយ៉ាហ្គិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 022-299-8838
Fourth Sendai Joint Government Office, 1 

Teppoumachi, Miyagino-ku, Sendai-shi
ភាសា្ិន

អិុោឡាគិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 029-224-6214
Ibaraki Labor General Government Office, 1-8-31 

Miyamachi, Mito-shi

ភាសាអង់សគលៃ�  ភាសា្ិន 

ភាសាសអ�បា៉ាញ

្ុជិហ្គិ
ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 028-634-9115

Second Utsunomiya Local Joint Government 

Office, 1-4 Akebonocho, Utsunomiya-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�្ុជិហ្គិ 0282-24-7766 20-24 Numawadacho, Tochigi-shi ភាសា្ិន

ហ្គឹនមា៉ា ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�អុអុតា 0276-45-9920 104-1 Iizukacho, Ota-shi ភាសាពរេុកាល់

សាអិុតាមា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 048-600-6204
Land Axis Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, 

Saitama-shi
ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន

ជិោ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 043-221-2304
Second Chiba Local Joint Government Office, 

4-11-1 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi
ភាសាអង់សគលៃ�

្ូក្ូយ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 03-3512-1612
Third Kudan Joint Government Office, 1-2-1 

Kudanminami, Chiyoda-ku

ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន 

ភាសាតាហាក ឡុក 

ភាសាសវៀ្្ម

កា្ហាក វា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 045-211-7351
Second Yokohama Joint Government Office, 557 

Kitanakadori, Naka-ku, Yokohama-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

្ុយ៉ាមា៉ា

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 076-432-273
Toyama Labor General Government Office, 1-5-5 

Jinzuhonmachi, Toyama-shi
ភាសា្ិន

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�តា 
កាអុកា 

0766-23-6446
Takaoka Legal Affairs Joint Government Office, 

10-21 Nakagawahonmachi, Takaoka-shi
ភាសាពរេុកាល់

ហ្ឹគឹអិុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 0776-22-2652
Fukui Haruyama Joint Government Office, 1-1-54 

Haruyama, Fukui-shi
ភាសា្ិន ភាសាពរេុកាល់

យ៉ា មា៉ា ្�ិុ ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�កុអឹហ្ឹ 055-224-5611 2-5-51 Shimoiida, Kofu-shi
ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

្ហាក ណុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 026-223-0553 1-22-1 Nakagosho, Nagano-shi ភាសាពរេុកាល់

ហ្គិហ្ឹ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 058-245-8102
Gifu Joint Government Office, 5-13 Kinryucho, 

Gifu-shi

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

�ិុហសុេឹអុកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 054-254-6352
Shizuoka Local Joint Governement Office, 9-50 

Outemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់
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表3：外国人労働者相談コーナー

都道府県 設置個所 連絡先 所在地 対応言語

北海道 監督課 011-709-2311
北海道札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎

英語

宮城 監督課 022-299-8838
宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1
仙台第4合同庁舎

中国語

茨城 監督課 029-224-6214
茨城県水戸市宮町1-8-31
茨城労働総合庁舎

英語・中国語・
スペイン語

栃木

監督課 028-634-9115
栃木県宇都宮市明保野町1-4
宇都宮第2地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

栃木署 0282-24-7766 栃木県栃木市沼和田町20-24 中国語

群馬 太田署 0276-45-9920 群馬県太田市飯塚町104-1 ポルトガル語

埼玉 監督課 048-600-6204
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワ-

英語・中国語

千葉 監督課 043-221-2304
千葉県千葉市中央区中央4-11-1　
千葉第2地方合同庁舎

英語

東京 監督課 03-3512-1612
東京都千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎

英語・中国語・
タガログ語・
ベトナム語

神奈川 監督課 045-211-7351
神奈川県横浜市中区北仲通557
横浜第2合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

富山

監督課 076-432-273
富山県富山市神通本町1-5-5
富山労働総合庁舎

中国語

高岡署 0766-23-6446
富山県高岡市中川本町10-21
高岡法務合同庁舎

ポルトガル語

福井 監督課 0776-22-2652
福井県福井市春山1-1-54
福井春山合同庁舎

中国語・
ポルトガル語

山梨 甲府署 055-224-5611 山梨県甲府市下飯田2-5-51
スペイン語・
ポルトガル語

長野 監督課 026-223-0553 長野県長野市中御所1-22-1 ポルトガル語

岐阜 監督課 058-245-8102
岐阜県岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎

スペイン語・
ポルトガル語

静岡 監督課 054-254-6352
静岡県静岡市葵区追手町9-50
静岡地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語
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ស្្្ត
្ំនួយកខនលៃង 

ការដ្ក់
េំនាក់េំនង េីលំសៅ ភាសាបំសពញ្កមរូវការ

�ិុហសុេឹអុកា

ហាមា៉ា មា៉ា េសេឹ�្ុយ 053-456-8147
Hamamatsu Joint Government Office, 1-12-4 

Chuo, Nakaku, Hamamatsu-shi 
ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�អិុវា៉ាតា 0538-32-2205
Iwata Local Joint Government Office 3599-6 

Mitsuke, Iwata-shi 
ភាសាពរេុកាល់

អាអិុជិ

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 052-972-0253
Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 

2-5-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

្ុយ៉ាុហា�ិុ 
0532-54-1192

Toyohashi Local Joint Government Office, 111 

Daikokucho, Toyohashi-shi
ភាសាពរេុកាល់

មិអិ

យ៉ាុកកាអិុជិ�្ុយ 059-351-1661 2-5-23 Shinsho, Yokkaichi-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�េសេឹ 059-227-1282
Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 

Shimazakicho, Tsu-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

�ិុហាក

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

ហិុកុណិ 
0749-22-0654

Hikone Local Joint Government Office, 58-3 

Nishiimacho, Hikone-shi 
ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�ហិុ 

ហាក �ិុអុអឹមិ 
0748-22-0394 8-14 Yokaichimidorimachi, Higashiomi-shi ភាសាពរេុកាល់

ក្ុយអឹ្ុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 075-241-3214
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, 

Nakagyo-ku, Kyoto-shi 
ភាសាអង់សគលៃ�

អុអុសាកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 06-6949-6490
Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2,  

4-1-67 Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi

ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន 

ភាសាពរេុកាល់

ហ្ុយអឹហកុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 078-367-9151
Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, 

Chuo-ku, Kobe-shi
ភាសា្ិន

�ិុមា៉ា ណិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 0852-31-1156
Matsue Local Joint Government Office, 134-10 

Mukoujimacho, Matsue-shi
ភាសា្ិន

ហិុឡុ�ិុមា៉ា

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 082-221-9242
Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 

6-30 Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi

ភាសា្ិន ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

ហ្ឹគឹយ៉ា មា៉ា  
084-923-0005 1-7 Asahimachi, Fukuyama-shi ភាសា្ិន

្ុគឹ�ិុមា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 088-652-9163
Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 

Jyounai, Tokushimacho, Tokushima-shi
ភាសា្ិន

ហ្ឹគឹអុកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 092-411-4862
Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 

2-11-1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi
ភាសាអង់សគលៃ�
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ការដ្ក់
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ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�អិុវា៉ាតា 0538-32-2205
Iwata Local Joint Government Office 3599-6 

Mitsuke, Iwata-shi 
ភាសាពរេុកាល់

អាអិុជិ

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 052-972-0253
Nagoya Joint Government Office, Bldg. No. 2, 

2-5-1 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

្ុយ៉ាុហា�ិុ 
0532-54-1192

Toyohashi Local Joint Government Office, 111 

Daikokucho, Toyohashi-shi
ភាសាពរេុកាល់

មិអិ

យ៉ាុកកាអិុជិ�្ុយ 059-351-1661 2-5-23 Shinsho, Yokkaichi-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�េសេឹ 059-227-1282
Second Tsu Local Joint Government Office, 327-2 

Shimazakicho, Tsu-shi

ភាសាអង់សគលៃ� 

ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

�ិុហាក

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

ហិុកុណិ 
0749-22-0654

Hikone Local Joint Government Office, 58-3 

Nishiimacho, Hikone-shi 
ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី�ហិុ 

ហាក �ិុអុអឹមិ 
0748-22-0394 8-14 Yokaichimidorimachi, Higashiomi-shi ភាសាពរេុកាល់

ក្ុយអឹ្ុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 075-241-3214
451 Ryougaemachido-ri Oikeagaru Kinbukicho, 

Nakagyo-ku, Kyoto-shi 
ភាសាអង់សគលៃ�

អុអុសាកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 06-6949-6490
Osaka Joint Government Office, Bldg. No. 2,  

4-1-67 Otemae, Chuo-ku, Osaka-shi

ភាសាអង់សគលៃ� ភាសា្ិន 

ភាសាពរេុកាល់

ហ្ុយអឹហកុ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 078-367-9151
Kobe Crystal Tower, 1-1-3 Higashikawasakicho, 

Chuo-ku, Kobe-shi
ភាសា្ិន

�ិុមា៉ា ណិ ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 0852-31-1156
Matsue Local Joint Government Office, 134-10 

Mukoujimacho, Matsue-shi
ភាសា្ិន

ហិុឡុ�ិុមា៉ា

ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 082-221-9242
Hiroshima Joint Government Office, Bldg. No. 2, 

6-30 Kamihacchobori, Naka-ku, Hiroshima-shi

ភាសា្ិន ភាសាសអ�បា៉ាញ 

ភាសាពរេុកាល់

ប៉ាុ�្តិ៍ប៉ាូលី� 

ហ្ឹគឹយ៉ា មា៉ា  
084-923-0005 1-7 Asahimachi, Fukuyama-shi ភាសា្ិន

្ុគឹ�ិុមា៉ា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 088-652-9163
Tokushima Local Joint Government Office, 6-6 

Jyounai, Tokushimacho, Tokushima-shi
ភាសា្ិន

ហ្ឹគឹអុកា ខផ្្នកក្រួ្ពិនិ្្យ 092-411-4862
Fukuoka Joint Government Office (New Annex), 

2-11-1 Hakataekihigashi, Hakata-ku, Fukuoka-shi
ភាសាអង់សគលៃ�
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都道府県 設置個所 連絡先 所在地 対応言語

静岡

浜松署 053-456-8147
静岡県浜松市中区中央1-12-4
浜松合同庁舎

ポルトガル語

磐田署 0538-32-2205
静岡県磐田市見付3599-6
磐田地方合同庁舎

ポルトガル語

愛知

監督課 052-972-0253
愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1
名古屋合同庁舎第2号館

英語・
ポルトガル語

豊橋署 0532-54-1192
愛知県豊橋市大国町111
豊橋地方合同庁舎

ポルトガル語

三重

四日市署 059-351-1661 三重県四日市市新正2-5-23
英語・スペイン語・
ポルトガル語

津署 059-227-1282
三重県津市島崎町327-2
津第二地方合同庁舎

英語・スペイン語・
ポルトガル語

滋賀

彦根署 0749-22-0654
滋賀県彦根市西今町58-3
彦根地方合同庁舎

ポルトガル語

東近江署 0748-22-0394 滋賀県東近江市八日市緑町8-14 ポルトガル語

京都 監督課 075-241-3214
京都府京都市中京区両替町通御池
上ル金吹町451

英語

大阪 監督課 06-6949-6490
大阪府大阪市中央区大手前4-1-67
大阪合同庁舎2号館

英語・中国語・
ポルトガル語

兵庫 監督課 078-367-9151
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3
神戸クリスタルタワー

中国語

島根 監督課 0852-31-1156
島根県松江市向島町134-10
松江地方合同庁舎

中国語

広島

監督課 082-221-9242
広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島合同庁舎第2号館

中国語・スペイン語・
ポルトガル語

福山署 084-923-0005 広島県福山市旭町1-7 中国語

徳島 監督課 088-652-9163
徳島県徳島市徳島町城内6-6
徳島地方合同庁舎

中国語

福岡 監督課 092-411-4862
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

英語
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តារាងេី៤: មនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ�តាមេូមិភាគ

ស ្្ម ះឬ្ំបន់់កាន់កាប់ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ េីលំសៅ េូរ�័ពទា (្ំ្ង)

សាប់ប៉ាុឡុក្ុយគឹ

(ហុកកាអិុ�ុអឹ)
060-0042

Third Sapporo Joint Government Office, 

Odori-nishi 12 Chome, Chuo-ku,  

Sapporo-shi, Hokkaido

011-261-7502

�ិនដ្អិុក្ុយគឹ

(មិយ៉ាហ្គិកិន ហ្ឹគឹ�ិុមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ហាក តាកិនអិុវា៉ា្ិកិន 

អាគិតាកិន អាអុម៉ាុលិកិន)

983-0842

Second Sendai Legal Affairs Joint

Government Office, 1-3-20 Gorin,

Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi

022-256-6076

្ូក្ូយក្ុយគឹ

(្ូក្ូយ្ុ កា្ហាក វា៉ាកិន សាអិុតាមា៉ា កិន ជិោកិន  
អិុោឡាគិកិន ្ុជិហ្គិកិន ហ្គឹនមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ្ 

�ិុកិន ្ហាក ណុកិន និអិុហាក តាកិន)

108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 03-5796-7111

យ៉ាុកុហាមា៉ា �ិុក្ុយគឹ 236-0002
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku,

Yokohama-shi, Kanagawa
045-769-1720

្លិតាគឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 282-0004

6F Narita Airport Second Terminal Bldg., 

1-1 Furugome, Furugome, Narita-shi, 

Chiba

0476-34-2222

ហាណិដ្គឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 144-0041
Haneda Airport CIQ Bldg. 2-6-4

Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
03-5708-3202

យ៉ា ក្ុយគឹ

(អាអិុជិកិន មិអិកិន �ិុហសុេឹអុកាកិន ហ្គិហ្ឹកិន  
ហ្ឹគឹអិុកិន ្ុយ៉ាមា៉ា កិន អិុ�ិុកាវា៉ាកិន)

455-8601
5-18, Shoho-cho, Minato-ku,

Nagoya-shi, Aichi
052-559-2150

ជឹអឹបឹ៊គឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 479-0881
3F CIQ Bldg., 1-1 Centrair,

Tokoname-shi, Aichi
0569-38-7410

អុអុសាកាក្ុយគឹ

(អុអុសាកាហ្ឹ ក្ុយអឹ្ុហ្ឹ ហ្ុយអឹហកុកិន ្ឡាកិន 
 �ិុហាក កិន វា៉ាកាយ៉ា មា៉ា កិន)

559-0034
1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku,

Osaka-shi, Osaka
06-4703-2100

កុអឹបិ�ិុក្ុយគឹ 650-0024
Kobe Local Joint Government Office, 29 

Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
078-391-6377

កានសាអិុគឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 549-0011
1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho,

Sennan-gun, Osaka
072-455-1453

ហិុឡុ�ិុមា៉ា ក្ុយគឹ

(ហិុឡុ�ិុមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ហ្គឹជិកិន អុកាយ៉ាមា៉ា កិន  
្ុ្្ុលិកិន �ិុមា៉ា ណិកិន)

730-0012

Hiroshima Legal Affairs Joint Government 

Office, 2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, 

Hiroshima-shi Hiroshima

082-221-4411

តាកាមា៉ា េសេឹក្ុយគឹ

(កាហាក វា៉ាកិន អឹហិុមិុកិន ្ុគឹ�ិុមា៉ា កិន កុអឹជិកិន)
760-0033

Takamatsu Legal Affairs Joint Government 

Office, 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi,

Kagawa

087-822-5852

ហ្ឹគឹអុកាក្ុយគឹ

(ហ្ឹគឹអុកាកិន សាហាក កិន ្ហាក សាគិកិន  

អុអុអិុតាកិន គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុកិន កាហកុ�ិុមា៉ា កិន  
មិយ៉ា ហសាគិកិន អុគិ្វា៉ាកិន)

812-0003

First Fukuoka Legal Affairs Government 

Complex, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, 

Fukuoka-shi, Fukuoka

092-717-5420

្ហាក្ុយគឹ 900-0022
First Naha Local Joint Government Office, 

1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa
098-832-4185
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តារាងេី៤: មនទាីការកគប់កគងការ្ូលកបសេ�តាមេូមិភាគ

ស ្្ម ះឬ្ំបន់់កាន់កាប់ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ េីលំសៅ េូរ�័ពទា (្ំ្ង)

សាប់ប៉ាុឡុក្ុយគឹ

(ហុកកាអិុ�ុអឹ)
060-0042

Third Sapporo Joint Government Office, 

Odori-nishi 12 Chome, Chuo-ku,  

Sapporo-shi, Hokkaido

011-261-7502

�ិនដ្អិុក្ុយគឹ

(មិយ៉ាហ្គិកិន ហ្ឹគឹ�ិុមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ហាក តាកិនអិុវា៉ា្ិកិន 

អាគិតាកិន អាអុម៉ាុលិកិន)

983-0842

Second Sendai Legal Affairs Joint

Government Office, 1-3-20 Gorin,

Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi

022-256-6076

្ូក្ូយក្ុយគឹ

(្ូក្ូយ្ុ កា្ហាក វា៉ាកិន សាអិុតាមា៉ា កិន ជិោកិន  
អិុោឡាគិកិន ្ុជិហ្គិកិន ហ្គឹនមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ្ 

�ិុកិន ្ហាក ណុកិន និអិុហាក តាកិន)

108-8255 5-5-30 Konan, Minato-ku, Tokyo 03-5796-7111

យ៉ាុកុហាមា៉ា �ិុក្ុយគឹ 236-0002
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku,

Yokohama-shi, Kanagawa
045-769-1720

្លិតាគឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 282-0004

6F Narita Airport Second Terminal Bldg., 

1-1 Furugome, Furugome, Narita-shi, 

Chiba

0476-34-2222

ហាណិដ្គឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 144-0041
Haneda Airport CIQ Bldg. 2-6-4

Haneda-kuko, Ota-ku, Tokyo
03-5708-3202

យ៉ាក្ុយគឹ

(អាអិុជិកិន មិអិកិន �ិុហសុេឹអុកាកិន ហ្គិហ្ឹកិន  
ហ្ឹគឹអិុកិន ្ុយ៉ាមា៉ា កិន អិុ�ិុកាវា៉ាកិន)

455-8601
5-18, Shoho-cho, Minato-ku,

Nagoya-shi, Aichi
052-559-2150

ជឹអឹបឹ៊គឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 479-0881
3F CIQ Bldg., 1-1 Centrair,

Tokoname-shi, Aichi
0569-38-7410

អុអុសាកាក្ុយគឹ

(អុអុសាកាហ្ឹ ក្ុយអឹ្ុហ្ឹ ហ្ុយអឹហកុកិន ្ឡាកិន 
 �ិុហាក កិន វា៉ាកាយ៉ា មា៉ា កិន)

559-0034
1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku,

Osaka-shi, Osaka
06-4703-2100

កុអឹបិ�ិុក្ុយគឹ 650-0024
Kobe Local Joint Government Office, 29 

Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo
078-391-6377

កានសាអិុគឹអឹកុអឹ�ិុក្ុយគឹ 549-0011
1 Senshu-Kuko-Naka, Tajiri-cho,

Sennan-gun, Osaka
072-455-1453

ហិុឡុ�ិុមា៉ា ក្ុយគឹ

(ហិុឡុ�ិុមា៉ា កិន យ៉ាមា៉ា ហ្គឹជិកិន អុកាយ៉ាមា៉ា កិន  
្ុ្្ុលិកិន �ិុមា៉ា ណិកិន)

730-0012

Hiroshima Legal Affairs Joint Government 

Office, 2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, 

Hiroshima-shi Hiroshima

082-221-4411

តាកាមា៉ា េសេឹក្ុយគឹ

(កាហាក វា៉ាកិន អឹហិុមិុកិន ្ុគឹ�ិុមា៉ា កិន កុអឹជិកិន)
760-0033

Takamatsu Legal Affairs Joint Government 

Office, 1-1 Marunouchi, Takamatsu-shi,

Kagawa

087-822-5852

ហ្ឹគឹអុកាក្ុយគឹ

(ហ្ឹគឹអុកាកិន សាហាក កិន ្ហាក សាគិកិន  

អុអុអិុតាកិន គឹមា៉ា ម៉ាុ្ុកិន កាហកុ�ិុមា៉ា កិន  
មិយ៉ា ហសាគិកិន អុគិ្វា៉ាកិន)

812-0003

First Fukuoka Legal Affairs Government 

Complex, 3-5-25 Maizuru, Chuo-ku, 

Fukuoka-shi, Fukuoka

092-717-5420

្ហាក្ុយគឹ 900-0022
First Naha Local Joint Government Office, 

1-15-15 Higawa, Naha-shi, Okinawa
098-832-4185
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表4：地方入国管理局

名称及び管轄地域 〒 所在地 電話（代表）

札幌局
（北海道）

060-0042
北海道札幌市中央区大通西 
12丁目　札幌第三合同庁舎

011-261-7502

仙台局
（宮城県、福島県、山形県、岩手県、
秋田県、青森県）

983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪
1-3-20
仙台第二法務合同庁舎

022-256-6076

東京局
（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、
茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、
長野県、新潟県）

108-8255 東京都港区港南5-5-30 03-5796-7111

横浜支局 236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町
10-7

045-769-1720

成田空港支局 282-0004
千葉県成田市古込字古込1-1
成田国際空港
第2旅客ターミナルビル6階

0476-34-2222

羽田空港支局 144-0041
東京都大田区羽田空港2-6-4
羽田空港CIQ棟

03-5708-3202

名古屋局
（愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、
福井県、富山県、石川県）

455-8601 愛知県名古屋市港区正保町5-18 052-559-2150

中部空港支局 479-0881
愛知県常滑市セントレア1-1
CIQ棟3階

0569-38-7410

大阪局
（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、
滋賀県、和歌山県）

559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北
1-29-53

06-4703-2100

神戸支局 650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通り29
神戸地方合同庁舎

078-391-6377

関西空港支局 549-0011
大阪府泉南郡田尻町泉州
空港中一番地

072-455-1453

広島局
（広島県、山口県、岡山県、鳥取県、
島根県）

730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎内

082-221-4411

高松局
（香川県、愛媛県、徳島県、高知県）

760-0033
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎内

087-822-5852

福岡局
（福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、
熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県）

812-0003
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎

092-717-5420

那覇支局 900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎

098-832-4185
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URL: http://www.vnembassy-jp.org/ja

 

URL: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

 

URL: http://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

 

 

  

URL: http://tokyo.philembassy.net/

e-mail: polotky@philembassy.net(POLO)

URL: http://www.thaiembassy.jp/
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03-6441-0959



  

 

URL: http://www.vnembassy-jp.org/ja

 

URL: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

 

URL: http://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

 

 

  

URL: http://tokyo.philembassy.net/

e-mail: polotky@philembassy.net(POLO)

URL: http://www.thaiembassy.jp/

86

03-6441-0959

5

URL: http://www.vnembassy-jp.org/ja

URL: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

URL: http://www.kemlu.go.id/tokyo/pages/default.aspx

URL: http://tokyo.philembassy.net/
e-mail: polotky@philembassy.net(POLO)

URL: http://www.thaiembassy.jp/

URL: http://www.cambodianembassy.jp/
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ស ្្ម ះកបសេ� ស ្្ម ះ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ អ�យ័ដ្ឋា ន សល្េូរ�័ពទា

កម្ពុជា
សាថែ នេូ្ 107-0052 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 03-5412-8512

URL: http://www.cambodianembassy.jp/

មីយ៉ាំមា៉ា
សាថែ នេូ្ 140-0001 4-8-26 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 03-3441-9291, 9294

URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

ម៉ាុងសហា្គ លី

សាថែ នេូ្ 150-0047 21-4 Kamiyamacho, Shibuya-ku, Tokyo 03-3469-2088

សាថែ នកុង�ុ៊លអុអុសាកា 541-0059
19F Midosuji Gran Tower, 3-5-1 Bakuromachi, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6241-7761

URL: http://www.tokyo.embassy.mn/

(* ការសសាសវកជាវរកសដ្យកក�ួងការបរសេ�)

* អា្បញ្ជា ក់ព្៌មាន្្មីបំផុ្្តាមសគហេំព័រខ្ងសកកាម រមួបញចេូ លសាថែ នេូ្កបសេ�សផ្សេងជាស�ើម។

[សគហេំព័រកក�ួងការបរសេ� បញជា ីសគហេំព័រសាថែ នេូ្បរសេ�ខ�លមានេីលំសៅ]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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ស ្្ម ះកបសេ� ស ្្ម ះ សល្កូ�នកប�ណីយ៍ អ�យ័ដ្ឋា ន សល្េូរ�័ពទា

កម្ពុជា
សាថែ នេូ្ 107-0052 8-6-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 03-5412-8512

URL: http://www.cambodianembassy.jp/

មីយ៉ាំមា៉ា
សាថែ នេូ្ 140-0001 4-8-26 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 03-3441-9291, 9294

URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

ម៉ាុងសហា្គ លី

សាថែ នេូ្ 150-0047 21-4 Kamiyamacho, Shibuya-ku, Tokyo 03-3469-2088

សាថែ នកុង�ុ៊លអុអុសាកា 541-0059
19F Midosuji Gran Tower, 3-5-1 Bakuromachi, 

Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka
06-6241-7761

URL: http://www.tokyo.embassy.mn/

(* ការសសាសវកជាវរកសដ្យកក�ួងការបរសេ�)

* អា្បញ្ជា ក់ព្៌មាន្្មីបំផុ្្តាមសគហេំព័រខ្ងសកកាម រមួបញចេូ លសាថែ នេូ្កបសេ�សផ្សេងជាស�ើម។

[សគហេំព័រកក�ួងការបរសេ� បញជា ីសគហេំព័រសាថែ នេូ្បរសេ�ខ�លមានេីលំសៅ]
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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国名 名称 〒 住所 電話番号

ミャンマー
大使館 140-0001 東京都品川区北品川4-8-26

03-3441-9291, 
9294

URL: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/

モンゴル

大使館 150-0047 東京都渋谷区神山町21-4 03-3469-2088

大阪総領事館 541-0059
大阪府大阪市中央区博労町3-5-1
御堂筋グランタワー19階

06-6241-7761

URL: http://www.tokyo.embassy.mn/

(※外務省調べ）

※その他の国の大使館等も含め、最新の情報は以下のホームページで確認ができます。

【外務省ホームページ　駐日外国公館ホームページ一覧】 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/embassy/index.html
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ការយកមកសធ្ើជាឯកសារជំនួយ

1 ភាសាជប៉ាុនខ�លសកបើករអា�ន្ន

(1) ពាក្យកបកា�អា�ន្នក្នុងការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញ

សករះថា្ន ក់ (abunai) សករះថា្ន ក់ (kiken) កំុ (dame)

កំុប៉ាះ (sawaruna) ខលងសៅ (hanase) កំុសធ្ើ (yamero)

បញ្ឈប់(tomero) កិ្(nigero) ឱន្លៃួន (fusero)

(2) ពាក្យឲ្យ�ឹងអំពីរសវឿងរា៉ា វ

សេលៃើងសែះ(kaji da) សករះថា្ន ក់ (jiko da) រញជាួ យ�ី(jishin da)

រលកយក្យ�ូ៊្មិ(tsunami da) លិ្េឹក (kouzui da) មានបញ្ហ (taihen da)

សករះអា�ន្ន (kinkyujitai desu)

(3) ពាក្យ�ំុជំនួយ

ជួយផ្ង (tasukete) ពិោក (kurushii) ឈឺ(itai)

�ំុអ្នក្មកផ្ង (darekakite) ឡាងសពេ្យ(kyukyusha)
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参考

1. 緊急時に使う日本語

（1）技能実習中のとっさの言葉

あぶない（abunai） きけん（kiken） だめ（dame）

さわるな（sawaruna） はなせ（hanase） やめろ（yamero）

とめろ（tomero） にげろ（nigero） ふせろ（fusero）

（2）トラブルを知らせる言葉

かじだ（kaji da） じこだ（jiko da） じしんだ（jishin da）

つなみだ（tsunami da） こうずいだ（kouzui da） たいへんだ（taihen da）

きんきゅうじたいです（kinkyujitai desu）

（3）救助を求める言葉

たすけて（tasukete） くるしい（kurushii） いたい（itai）

だれかきて（darekakite） きゅうきゅうしゃ（kyukyusha）
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2. 日本地図／ខផ្នេីជប៉ាុន
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2. 日本地図／ខផ្នេីជប៉ាុន
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3. 都道府県／ស ្្ម ះស្្្ត

都道府県

ស ្្ម ះស្្្ត 
都道府県県庁所在地

េីលំសៅមនទាីររ�ឋាោលស្្្ត

北海道 Hokkaido 札幌市 Sapporo

青森県 Aomori 青森市 Aomori

岩手県 Iwate 盛岡市 Morioka

宮城県 Miyagi 仙台市 Sendai

秋田県 Akita 秋田市 Akita

山形県 Yamagata 山形市 Yamagata

福島県 Fukushima 福島市 Fukushima

茨城県 Ibaraki 水戸市 Mito

栃木県 Tochigi 宇都宮市 Utsunomiya

群馬県 Gunma 前橋市 Maebashi

埼玉県 Saitama さいたま市 Saitama

千葉県 Chiba 千葉市 Chiba

東京都 Tokyo 東京 Tokyo

神奈川県 Kanagawa 横浜市 Yokohama

新潟県 Niigata 新潟市 Niigata

富山県 Toyama 富山市 Toyama

石川県 Ishikawa 金沢市 Kanazawa

福井県 Fukui 福井市 Fukui

山梨県 Yamanashi 甲府市 Kofu

長野県 Nagano 長野市 Nagano

岐阜県 Gifu 岐阜市 Gifu

静岡県 Shizuoka 静岡市 Shizuoka

愛知県 Aichi 名古屋市 Nagoya

三重県 Mie 津市 Tsu

都道府県

ស ្្ម ះស្្្ត 
都道府県県庁所在地

េីលំសៅមនទាីររ�ឋាោលស្្្ត

滋賀県 Shiga 大津市 Otsu

京都府 Kyoto 京都市 Kyoto

大阪府 Osaka 大阪市 Osaka

兵庫県 Hyogo 神戸市 Kobe

奈良県 Nara 奈良市 Nara

和歌山県 Wakayama 和歌山市 Wakayama

鳥取県 Tottori 鳥取市 Tottori

島根県 Shimane 松江市 Matsue

岡山県 Okayama 岡山市 Okayama

広島県 Hiroshima 広島市 Hiroshima

山口県 Yamaguchi 山口市 Yamaguchi

徳島県 Tokushima 徳島市 Tokushima

香川県 Kagawa 高松市 Takamatsu

愛媛県 Ehime 松山市 Matsuyama

高知県 Kochi 高知市 Kochi

福岡県 Fukuoka 福岡市 Fukuoka

佐賀県 Saga 佐賀市 Saga

長崎県 Nagasaki 長崎市 Nagasaki

熊本県 Kumamoto 熊本市 Kumamoto

大分県 Oita 大分市 Oita

宮崎県 Miyazaki 宮崎市 Miyazaki

鹿児島県 Kagoshima 鹿児島市 Kagoshima

沖縄県 Okinawa 那覇市 Naha
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【母国語相談ホットライン　　11:00 ～ 19:00】

中国語・ベトナム語
毎週月曜日・水曜日・金曜日

フィリピン語・英語
毎週火曜日・土曜日

インドネシア語
毎週火曜日・木曜日

タイ語
毎週木曜日・土曜日

外国人技能実習機構（OTIT）
※点線に沿って切り取り、パスケース等に入れておいてください。

STOP失踪 不法就労防止 SNSによる
勧誘に注意

他人になりますして配達伝票に署名する

他人の宅配便(商品)をだまし取る

他人に携帯電話を譲り渡す

ATM で他人名義の口座から現金を引き出す

他人に銀行口座・キャッシュカードを売る・譲る

他人になりますして配達伝票に署名する

他人の宅配便(商品)をだまし取る

他人に携帯電話を譲り渡す

ATM で他人名義の口座から現金を引き出す

他人に銀行口座・キャッシュカードを売る・譲る



ស�វាេូរ�័ពទាផ្ទា ល់�កមាប់ករអា�ន្នការពិភាកសាជាភាសាកំសណើ ្  11:00 - 19:00

ភាសា្ិន ភាសាសវៀ្្ម     
រាល់�ោ្ត ហ៍ន្ងៃ្័នទា ន្ងៃពុធ ន្ងៃ�ុកក 

ភាសាហ្ីលីពីន ភាសាអង់សគលៃ�
រាល់�ោ្ត ហ៍ន្ងៃអងា្គ រ ន្ងៃសៅរ ៍

ភាសាឥណ្ឌូ សណ�ីុ
រាល់�ោ្ត ហ៍ន្ងៃអងា្គ រ ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍ 

ភាសាន្
រាល់�ោ្ត ហ៍ន្ងៃកពហ�្ ិ្៍ ន្ងៃសៅរ ៍

អង្គភាពការ�ិកសាបស្ចេកសេ�ជំនាញជនបរសេ� (OTIT)

* �ូមកា្់ស្ញតាមសា្ន មអុ្ៗសហើយដ្ក់ក្នុង�ុ៊មកា្ជាស�ើម។

《ឈប់ ការោ្់្លៃួន
《ការពារពីការងារ

សល្មើ�្បាប់

កបរុងកបយ័្្នការ
បបួលឲ្យ្ូលរបួរមួ

សដ្យ SNS

្ុះហ្ថែសលខ្សលើវក័ិយប័ក្ការ�ឹកជញជាូ ន
សដ្យបនលៃំ្លៃួនជាអ្នកឯសេៀ្

ការលក់ ការសផ្ទារសៅអ្នកឯសេៀ្នូវគណនីធនាររ 
កា្�កមាប់សបើកលុយពីមា៉ា �ីុន

ការសផ្ទារឲ្យេូរ�័ពទាន�សៅអ្នកឯសេៀ្

ការ�កលុយស្ញពីគណនីប�ិទាននាមអ្នកឯសេៀ្សៅ ATM

បសញ្្្យកឥវា៉ាន់ខ�លបញជាូ នមកឲ្យ(េំនិញ)បសញ្្្យកឥវា៉ាន់ខ�លបញជាូ នមកឲ្យ(េំនិញ)

ការ�កលុយស្ញពីគណនីប�ិទាននាមអ្នកឯសេៀ្សៅ ATM

ការលក់ ការសផ្ទារសៅអ្នកឯសេៀ្នូវគណនីធនាររ 
កា្�កមាប់សបើកលុយពីមា៉ា �ីុន
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外国人技能
実習機構 表紙（表）（1,4）

技能実習手帳（カンボジア語版）
X4

0085 2 責了

背幅（データサイズ）4mm

製版寸法 天地 188.0mm

 左右 266.0mm

技能実習生手帳

外国人技能実習機構

カンボジア語版
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