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2 ការបំំពេពូញបែបំបំបំទីពេ�ភូូមិិឃំំុំស្រុ�ុក

ប្របព័នធនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

2-1 នៅត�អំើ�ជាប្របព័នធនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

•  នៅគប្រតូវការនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលសប្រមាប់ក់រ�� ដូ្ឋចុតនៅ�៖

①  នៅ�នៅពល��ួលប្របាក់់នៅស្នាធន ឬប្របាក់់ឧបតិមិភសប្រមាប់ចិុញ្ចូច ឹមិកូ់ន ឬ��ួលនៅសវាពាបាល

②  នៅ�នៅពលនៅ�ើ�ប្របាក់់នៅ�បរនៅ�ស ឬនៅ�នៅពល��ួលប្របាក់់ខែដ្ឋលនៅ�ើ�មិក់ព�បរនៅ�ស

③  នៅ�នៅពលបនៅងា�តគ�ន�នៅ�ធនាគ្នារ

•  នៅ�នៅពលនៅប្រប�នៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

①  នៅត�នៅល�នៅនាះពិតជានៅល�ស�គ្នាល់បុគគលរបស់អំំក់ពិតប្របាក់ដ្ឋខែមិនខែដ្ឋរឬនៅ�

②  នៅគនៅធើ�ការពិនិតយបញ្ញាជ ក់់ថានៅត� អំំក់និងមិនុសសខែដ្ឋលនៅ�កុំ់ងលិ�ិតបញ្ញាជ ក់់មានរូបថុតដូ្ឋចុជា

លិ�ិតឆ្មាងខែដ្ឋនជានៅដ្ឋ�មិ ពិតជាមិនុសសខែតមំាក់់ខែដ្ឋរឬនៅ�។ នៅ�តុដូ្ឋនៅចុំះនៅ��យ គ្នាា ននរណាមំាក់់អាចុបនា�

នៅប្រប�នៅល�ស�គ្នាល់បុគគលរបស់អំំក់បាននៅ��យ។

2-2 កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលជាកាតខែដ្ឋលមានបងាប់ ICឈ្នួ�បខែដ្ឋលនៅគប្រតូវការនៅដ្ឋ�មិី�នៅអាយការរស់នៅ�ប្របនៅ�សជ

បុុនមានភាពងាយស្រុសួល។

(1) ក់��ត់ប្រត្តា

នៃ�ៃខាងមុិ�៖ នៅ�ា ះ អាសយ�ឋ ន នៃថុៃខែ�ឆំ្នាំ�ក់�នៅ�� ត នៅភិ� របូថុត

នៃ�ៃខាងនៅប្រកាយ៖ នៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

នៃ�ៃខាងមុិ�៖ នៃ�ៃខាងនៅប្រកាយ៖
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2 ការបំំពេពូញបែបំបំបំទីពេ�ភូូមិិឃំំុំស្រុ�ុក

(2) នៅត�នៅគនៅប្រប�នៅ�នៅពលណា

•  នៅប្រប�ប្របាស់ជាលិ�ិតបញ្ញាជ ក់់អំតតសញ្ញាញ �ស្នាមិ��ាួនជា�ាូវការ

•  នៅធើ�ការប្របកាសពនធនៅល�ប្របាក់់ចុ��ូលត្តាមិអំនឡាញ់

•  នៅធើ�ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិអំនឡាញ់នូវប្របាក់់ឧបតិមិភពាក់់ព័នធនឹងកូ់ន ឬនៅសំ�សុ�ចូុលទារក់�ឋ ន

•  ��ួលយក់នៅសចុកី់�ចុមិាងលិ�ិតបញ្ញាជ ក់់ការសំ្នាក់់នៅ�នៅ��ារមុាត (នៃថុៃសប្រមាក់ក៏់បាន។ មានស្រុសកុ់ឃុុំ�ភូិមិិ�ាះ

ខែដ្ឋលមិិនអាចុយក់នៅសចុក់ី�ចុមិាងលិ�ិតបញ្ញាជ ក់់ការសំ្នាក់់នៅ�ត្តាមិ�ារមុាតក៏់មានខែដ្ឋរ)

•  នៅប្រប�ប្របាស់នៅធើ�ជាប័�ណសមាជិក់របបខែថុទា�សុ�ភាព

សិ្នាប័ននៅព�យ និងឱសថុសិ្នានខែដ្ឋលអាចុនៅប្រប�បាន មាននៅ�ក់ំុងនៅគ���ព័រខាងនៅប្រកាមិនៅនះ។

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

(3) វធិ�នៅសំ�សុ�

នៅ�នៅពលខែដ្ឋលមានអាសយ�ឋ នរស់នៅ�ប្របនៅ�សជបុុនជាក់់លាក់់រចួុ នៅ��យនៅ�ជូនដ្ឋ��ឹងដ្ឋល់ភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់

អំ�ព�ការផ្លាា ស់ល�នៅ�ចូុល អាចុ�ក់់ពាក់យនៅសំ�សុ�កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល (នៅល�ក់ខែលងមួិយភាគ)។

នៅ�នៅពលនៅសំ�សុ�នៅល�ក់ដ្ឋ�បូងគឺមិិនមានការគិតប្របាក់់នៅ��យ។

ចុ�នៅពាះអំំក់ខែដ្ឋលមិិនអាចុនៅសំ�សុ�បាននៅ�នៅពលនៅ�ជូនដ្ឋ��ឹងដ្ឋល់ភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់អំ�ព�ការផ្លាា ស់ល�នៅ�ចូុល នឹង

បាន��ួលពាក់យនៅសំ�សុ�កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលខែដ្ឋលនឹងប្រតូវបាននៅ�ើ�នៅ�ដ្ឋល់�ៃះ សូមិនៅប្រប�ប្របាស់ពាក់យនៅសំ�សុ�

នៅនាះនៅដ្ឋ�មិី�នៅធើ�ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិវធិ�ខាងនៅប្រកាមិ៖

1  ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិ�ូរស័ពៃស្នាា ត�ើូន

  ថុតរបូមុិ�នៅ�យ�ូរស័�ៃស្នាា ត�ើូន នៅ��យចូុលនៅ�កាន់ ខែវបស្នាយសប្រមាប់នៅសំ�សុ� ត្តាមិរយៈ QR 

កូ់ដ្ឋនៅ�ក់ំុងពាក់យនៅសំ�សុ�

2  ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិកុ់�ពយូ�័រ 

  ថុតរបូមុិ�នៅ�យកានៅមិរុាឌី�ជ�ថុល នៅ��យចូុលនៅ�កាន់ ខែវបស្នាយសប្រមាប់នៅសំ�សុ�

3  ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិនៃប្របស�� យ៍

  បិ�របូថុតនៅ�នៅល�ពាក់យនៅសំ�សុ� នៅ��យប�នៅពញ់ព័ត៌មានចាំ�បាច់ុ �ក់់ចូុលក់ំុងនៅស្រុស្នាមិស�បុប្រត

សប្រមាប់នៅ�ើ� នៅ��យ�ក់់ចូុលក់ំុងប្របអំប់នៃប្របស�� យ៍

4  ការនៅសំ�សុ�ត្តាមិមុាសុ�នថុតរបូសប្រមាប់បញ្ញាជ ក់់ (ចុ�នៅពាះខែតប្របនៅភិ�មុាសុ�នខែដ្ឋលមានមុិ�ងារនៅនាះ

បុុនៅណាណ ះ)

  ចុុចុនៅល�ប្រប�ប់បញ្ញាជ នៅល�នៅអំប្រក់ង់ �ក់់ប្របាក់់ចូុល �ក់់ QRកូ់ដ្ឋនៅ�ក់ំុងពាក់យនៅសំ�សុ�នៅអាយប្រប�ប់អា

នបាកូ់ដ្ឋអាន។ ប�នៅពញ់ព័ត៌មានប្រតូវការចុ�បាច់ុ ថុតរបូ នៅ��យបញ្ចូជូ ន។

5  ការនៅសំ�សុ�នៅ�បញ្ចូជ រ��ួលនៅភិើ�វរបស់រដ្ឋឋបាលភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់ (នៅល�ក់ខែលងក់រ�� �ាះ)

  ប�នៅពញ់ព័ត៌មានប្រតូវការចុ�បាច់ុនៅ�ក់ំុងពាក់យនៅសំ�សុ� នៅ��យ�ក់់ជូននៅ�នៅអាយភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់ខែដ្ឋល�ាួន

រស់នៅ�

*  នៅ�នៅពលនៅធើ�ការនៅសំ�សុ�នៅ�ភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់ នៅគអាចុ��ួលយក់កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលត្តាមិនៃប្របស�� យ៍បាន។

ចុ�នៅពាះ�ាឹមិស្នារល�អិំត សូមិពិនិតយនៅមិ�លនៅ�នៅគ���ព័រខាងនៅប្រកាមិ៖

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
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2 ការបំំពេពូញបែបំបំបំទីពេ�ភូូមិិឃំំុំស្រុ�ុក

(4) វធិ���ួលយក់

1ខែ�នៅប្រកាយព�ការនៅសំ�សុ� នៅគនឹង��ួលបានកាតបុុស្នាត ល់ព�ភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់។

សូមិយក់មិក់ជាមួិយនូវកាតបុុស្នាត ល់នៅនាះនិងឯក់ស្នារប្រតូវកាចាំ�បាច់ុ នៅដ្ឋ�មិី�នៅ���ួលយក់កាត

នៅល�ស�គ្នាល់បុគគលរបស់អំំក់។

ចុ�នៅពាះ�ាឹមិស្នារល�អិំត សូមិពិនិតយនៅមិ�លនៅ�នៅគ���ព័រខាងនៅប្រកាមិ៖

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

2-3 ប្របការប្របុងប្របយ័តំក់ំុងការនៅប្រប�កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

•  ក់ំុងក់រ�� ខែដ្ឋលមានការផ្លាា ស់បីូរនូវនៅ�ា ះ អាសយ�ឋ ន ជានៅដ្ឋ�មិ សូមិនៅធើ�ការជូនដ្ឋ��ឹងនៅ�ភូិមិិឃុុំ�ស្រុសុក់

ខែដ្ឋលអំំក់រស់នៅ�។

•  កាលក់��ត់សុពលភាពនៃនកាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល គឺដូ្ឋចុគំ្នានឹងនៃថុៃបញ្ចូច ប់នៃនក់មិាុងនៅពលនៃនការសំ្នាក់់នៅ�

ខែដ្ឋរ។

•  នៅប្រកាយបនតកាលក់��ត់នៃនរយៈនៅពលសំ្នាក់់នៅ� សូមិនៅធើ�ការបនតសុពលភាពនៃនកាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល 

ក់ំុងអំ��ុងនៅពលខែដ្ឋលកាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលនៅ�មានសុពលភាព។
*  នៅទាះជាសុពលភាពនៃនរយៈនៅពលសំ្នាក់់នៅ�ប្រតូវបានបនតក៏់នៅ�យ ក៏់សុពលភាពនៃនកាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគលមិិនប្រតូវបានបនតនៅ�យ

សើ័យប្របវតតិនៅ��យ។

*  ប្រតូវប្របយ័តំអំ�ព�ក់មិាុងនៅពលពិនៅសស ខែដ្ឋលនៅក់�តមាននៅ��ងនៅ�នៅពលសុ�ការសំ្នាក់់នៅ�។

  ក់ំុងក់រ�� ខែដ្ឋលមិិនអាចុ��ួលការអំនុញ្ញាញ តការពនារការសំ្នាក់់នៅ� ឱយបានមុិននៅពល�ុតសុពលភាពកាតនៅល�សមាគ ល់បុគគល 

ចាំ�បាច់ុប្រតូវនៅ�សុ�ពនារសុពលភាពកាតនៅល�សមាគ ល់បុគគល 2ខែ� (ក់មិាុងនៅពលពិនៅសស)។

  នៅ�នៅពលខែដ្ឋលបាន��ួលប័�ណសំ្នាក់់នៅ�ថុា�  ចាំ�បាច់ុនៅ�ពនារសុពលភាពនៃនកាតនៅល�សមាគ ល់បុគគលឱយបាននៅសា�នឹងនៃថុៃបញ្ចូច ប់នៃនក់

មិាុងនៅពលនៃនការសំ្នាក់់នៅ�ថុា� មិីងនៅ�ៀត។ 

ចុ�នៅពាះនៅសចុក់ី�ល�អិំត សូមិពិនិតយនៅមិ�លនៅ�នៅគ���ព័រខាងនៅប្រកាមិ។

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
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2 ការបំំពេពូញបែបំបំបំទីពេ�ភូូមិិឃំំុំស្រុ�ុក

2-4 នៅ�សងៗ

ចុ�នៅពាះ�ាឹមិស្នារនៅ�សងនៅ�ៀត សូមិពិនិតយនៅមិ�លនៅ�នៅគ���ព័រខាងនៅប្រកាមិ៖

ប្របព័នធនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

កាតនៅល�ស�គ្នាល់បុគគល

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

នៅយ�ង��ួលការស្នាក់សួរត្តាមិ�ូរស័ពៃ�ងខែដ្ឋរ។

នៅសវាព័ត៌មានត្តាមិ�ូរស័ពៃ
(ច័ុនៃ ~ សុប្រក់ 9:30 - 20:00 នៃថុៃនៅ�រ ៍នៃថុៃអា�ិតយនិងនៃថុៃបុ�យ 9:30 - 17:30)

◎ ភាស្នាជបុុន

TEL 0120-95-0178

◎ English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese

TEL 0120-0178-27

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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	(3)	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាកការងារ



	បទបញ្ញត្តិនៅពេលធ្វើការ
	ការបើកប្រាក់ឈ្នួល
	ថេរវេលាធ្វើការ / ការសម្រាក / ថ្ងៃឈប់សម្រាក
	(1)	ថេរវេលាធ្វើការ
	(2) 	ការសម្រាក
	(3)	ថ្ងៃឈប់សម្រាក
	(4)	កាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការសម្រេចលក្ខខណ្ឌការងាររបស់បុគ្គលិកបញ្ជូន



	ការងារបន្ថែមម៉ោង និងការងារថ្ងៃឈប់សម្រាក
	(1)	ការងារបន្ថែមម៉ោង និងការងារថ្ងៃឈប់សម្រាក
	(2)	ប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែម


	ការថែទាំសុខភាពមាតា / ការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាព / ការឈប់សម្រាកចិញ្ចឹមកូន / ការឈប់សម្រាកថែទាំ
	(1)	នៅពេលមានផ្ទៃពោះ
	(2) 	ការឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាព
	(3)	ការឈប់សម្រាកចិញ្ចឹមកូន
	(4)	ការឈប់សម្រាកថែទាំ



	ការលាឈប់ និងការបញ្ឈប់ការងារជាដើម
	(1)	ការលាឈប់
	(2)	ការបញ្ឈប់ការងារ
	(3)	ការក្ស័យធនរបស់សហគ្រាស
	(4)	របបនិកម្មភាពការងារ (ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមូលដ្ឋាន)
	(5)	សកម្មភាពរកការងារ



	សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារ
	សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថានកន្លែងធ្វើការល្អ
	(1)	ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យ
	(2)	ការពិនិត្យសុខភាព។ល។
	(3)	ការសម្ភាសន៍និងណែនាំពីគ្រូពេទ្យ



	តាវកាលិកសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ការងារ ឬជំងឺជាដើម (របបហានិភ័យការងារ)
	(1)	ការទទួលតាវកាលិកពីរបបហានិភ័យការងារ
	(2)	ចំណុចសំគាល់ផ្សេងទៀត


	ការហាមឃាត់មិនអោយរើសអើងភេទ
	(1)	នៅពេលស្វែងរកការងារ
	(2)	ក្រោយពេលចូលធ្វើការ


	វិធានការទប់ស្កាត់ការបៀតបៀន
	គោលការណ៍ណែនាំក្នុងការគ្រប់គ្រងការជួលពលរដ្ឋបរទេស
	របបសន្តិសុខសង្គម និងការធានារ៉ាប់រងការងារ
	របបថែទាំសុខភាព និងរបបថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋ
	របបប្រាក់សោធនពលរដ្ឋ និងរបបប្រាក់សោធនសុខុមាលភាព
	របបធានារ៉ាប់រងលើការគាំពារ
	របបនិកម្មភាពការងារ
	(1)	គោលដៅអនុវត្ត
	(2)	បន្ទុកនៃភាគទាន


	របបហានិភ័យការងារ

		ជំពូកទី4	ការសម្រាលកូន និងការចិញ្ចឹមកូន
	បែបបទបំពេញនៅពេលមានផ្ទៃពោះ
	ការផ្ដល់ដំណឹងអំពីការមានផ្ទៃពោះនិងការផ្ដល់សៀវភៅសុខភាពមាតាជាដើម
	ការពិនិត្យផ្ទៃពោះមុនសម្រាល
	ការណែនាំដល់ផ្ទះពីគិលានុបដ្ឋាយិកាសុខភាពសាធារណៈនិងឆ្មបជាដើម
	វគ្គណែនាំ ម្ដាយនិងឪពុក (ឪពុកម្ដាយ)
	ការបំពេញបែបបទក្រោយសម្រាលកូន
	ការចុះបញ្ជីកំណើត
	(1)	ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ការចុះបញ្ជីកំណើត
	(2)	ការបំពេញបែបបទផ្សេងទៀត


	ការចុះបញ្ជីកំណើតទៅប្រទេសខ្លួន
	ថ្លៃសម្រាលកូន និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ
	ប្រាក់បំណាច់សម្រាលនិងចិញ្ចឹមកូន
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាលកូន
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឈប់សម្រាកចិញ្ចឹមកូន
	(1)	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ពេលឈប់សម្រាកចិញ្ចឹមកូន
	(2)	ចំពោះបុគ្គលិកមានកាលកំណត់ (កម្មករនិយោជិតមានកិច្ចសន្យាកំណត់ថេរវេលា)


	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារ
	(1)	អ្នកមានសិទ្ធិទទួល
	(2)	វិធីទទួល
	(3)	ទឹកប្រាក់ទទួលបាន
	(4)	ពេលវេលាទទួល



	ការចិញ្ចឹមកូន
	ការពិនិត្យសុខភាពទារក និងកុមារ
	ការចាក់វ៉ាក់សាំង
	ថ្លៃព្យាបាលកុមារ
	កន្លែងទទួលកុមារមុនចូលរៀន
	(1)	ទារកដ្ឋាន
	(2)	មត្ដេយ្យសាលា
	(3)	មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកុមារតូចមានការទទួលស្គាល់



	ក្លឹបកុមារក្រោយម៉ោងសិក្សា (សកម្មភាពក្រោយម៉ោងសិក្សា)
	មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារគ្រួសារ (Family support center)

		ជំពូកទី5	ការអប់រំ
	ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ជប៉ុន
	សាលាបឋមសិក្សា និងអនុវិទ្យាល័យ
	វិទ្យាល័យ
	សាលាសម្រាប់ពលរដ្ឋបរទេស
	អនុវិទ្យាល័យរៀនវេនយប់
	ការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត 1
	ការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត 2
	ស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា (សកលវិទ្យាល័យជាដើម)
	ការប្រឡងចូលស្ថាប័នឧត្តមសិក្សា
	ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុលើថ្លៃសិក្សា
	ឧបត្ថម្ភធនលើចំណាយសិក្សា
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំណាយសិក្សានៅវិទ្យាល័យជាដើម
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យជាដើម
	អាហារូបករណ៍សម្រាប់កម្រិតឧត្តមសិក្សា
	ការសិក្សាភាសាជប៉ុន
	ស្ដីពីការសិក្សាភាសាជប៉ុន
	ក្របខ័ណ្ឌយោងក្នុងការសិក្សាភាសាជប៉ុន
	កន្លែងសិក្សាភាសាជប៉ុន
	(1)	សាលាភាសាជប៉ុន
	(2)	ថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុននៅក្នុងសហគមន៍
	(3)	ការអប់រំដោយឆ្លើយឆ្លង ឬពីចំងាយ



	គេហទំព័រសម្រាប់សិក្សាភាសាជប៉ុន“ផ្សារភ្ជាប់ ពង្រីក ការរស់នៅដោយប្រើភាសាជប៉ុន” (ឈ្មោះហៅធម្មតា Tsunahiro)

		ជំពូកទី6	ការថែទាំនិងព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ
	ស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ
	ប្រភេទនៃស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ
	ការស្វែងរកស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ
	របបធានារ៉ាប់រងសុខភាព
	របបថែទាំសុខភាព
	(1)	លក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិក
	(2)	ភាគទាន
	(3)	ខ្លឹមសារនៃតាវកាលិក



	របបថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋ
	(1)	លក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិក
	(2)	បែបបទក្នុងការចូលនិងចាកចេញ
	(3)	ភាគទាន
	(4)	ខ្លឹមសារនៃតាវកាលិក



	របបថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់
	(1)	លក្ខខណ្ឌចូលជាសមាជិក
	(2)	បែបបទក្នុងការចូលនិងចាកចេញ
	(3)	ភាគទាន
	(4)	ខ្លឹមសារនៃតាវកាលិក



	ថ្នាំពេទ្យ
	ឱសថស្ថាន
	Drugstore

		ជំពូកទី7	របបប្រាក់សោធន និងសុខុមាលភាព
	របបប្រាក់សោធន
	របបប្រាក់សោធនពលរដ្ឋ
	(1)	សមាជិក (អ្នកចូលក្នុងរបប) និងនីតិវិធីចូលជាសមាជិក
	(2)	ភាគទាន
	(3)	តាវកាលិក



	របបប្រាក់សោធនសុខុមាលភាព
	(1)	សមាជិក (អ្នកចូល)
	(2)	ភាគទាន
	(3)	តាវកាលិក



	ប្រាក់សោធនពេលចាកចេញ
	របបធានារ៉ាប់រងលើការគាំពារ
	សមាជិកគោលដៅ
	ភាគទាន
	ការប្រើប្រាស់សេវាគាំពារ
	សុខុមាលភាពកុមារ
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារ
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកុមារ
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចិញ្ចឹមកុមារពិសេស
	ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខុមាលភាពកុមារពិការ
	សុខុមាលភាពជនពិការ
	សៀវភៅ
	សេវារដ្ឋបាលចំពោះជនពិការ និងកុមារពិការ
	របបជំនួយសង្គម
	លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានរបបជំនួយសង្គម
	(1)	ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ
	(2)	ការប្រើប្រាស់សមត្ថភាព
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