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វិ ធានកាការ ាំំរុសសសដ្ឋរិច្ច



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ងាយក្សួលរន ុងការទទួលយរ

វិ ធានកាការំាំរុសសសដ្ឋរិច្ច

ងាយក្សួលសក្រើ

សោំកាីយដ្ឋឋ កា, សេស ជំៈ, 

លរ់ដុ្ាំ, លរ់រាយ, ផ្សារលរ់

ទាំកាិស, ផ្សារទាំសកាើរ, ផ្សារ

រន ុងក្សរុ, ផ្សាររាក្រី, ផ្សារ

ក្រថ្ៃណី។.

សៅសក្ៅ កាិងទិសទាំកាិស

រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់ខដ្លាកាសាោះ

ៃុមព៖ ការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ៍, ហាង

លរ់ទាំកាិស

រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់ឌីំីងល៖ ការ

ទូទារ់ក្ារ់តាមទូរស័ៃទ

សាំរុក្រសេឡិច្ក្រកូាិច្, រ័ណណ ឥណណទាកា

ទីតាាំងរ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់!

រំសេើរណាស់

រង់ NT$1000 សដ្ើមបីទទួលាការថ្មល

សសម ើNT$3000

ស វ្ ើដ្ាំសណើរ កិាងទទួលរញុ្ោះរថ្មល

កាក់ាខរសក្ច្ើការាំផុ្សរ!
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

• Quẹt thẻ mua sắm

• Dùng thẻ hoàn tiền

• រង់ក្ារ់ជាមួយ

ទូរស័ៃទស្មម រហ្វ កូា

ររស់េនរ

• សរើររមម ិ ធ្ា ី APP

• លឺសសមលងប ៊ីរ រចួ្

រង់ក្ារ់

• រញ្លូរ័ណណ ឥណណ

ទាកា

• ទទួលយររ័ណណ

ក្រដ្ឋសក្ារ់

• ទទួលយរឥណឡូិ

សកាោះ

រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់រីដ្ង! ទិស 3000, រង់ខរ 1000!

សក្ំើសសរ ើសរសរៀររង់ក្ារ់ររស់េនរ

Chi tiêu bằng thẻ đa năng ច្ុច្សដ្ើមបីរងវល់ក្ារ់សងិ ធាស សសេ កា េាំសណាយជាមួយកាឹងការទសិ

ច្ាំកួាកាទឹរក្ារ់ខដ្លរក្មូិ
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• លឺសសមលងប ៊ីរ រចួ្រង់

ក្ារ់

• េូសសដ្ើមីបទិស

គ្មម កាការទទួលាកាៃីរដ្ង

សទ



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ច្ុោះស ម្ ោះសៅសេហ្ទាំៃ័រតាមសាំរុក្រ

សេឡិច្ក្រូកាិររាំសៃសការសផ្សទៀង

ផ្ទទ រ់
(ទទួលាការ័ណណ សៅតាមហាងលរ់ទាំកាិស, 

ស្មា កាីយ៍MRT, ច្ាំណររងយកាត ក្រងុ, TRA)

ទិសសៅហាងលរ់សាំរុក្រសេឡចិ្ក្រូ

កាិច្សហ្ើយរងគរការទិសររស់េនរដ្ល់

NT$3,000 

(ការរង់ក្ារ់ក្រូិ ស វ្ ើមុកាថ្ងៃទី 12/31, ឆ្ន ាំ 2020)

េនរកាឹងទទួលាកាការំូកាដ្ាំណឹងតាមស្មរែល ីសដ្ើមបីសក្ ើំសសរ ើសិ ធ្ា ីទទួល

យរសាំណងច្ាំកួាកា 8 ថ្ងៃរនាទ រ់ៃីស វ្ ើការទិស NT$3,000 ។

ឡុរចូ្លកាិងច្ុោះស ម្ ោះ

①ការរញ្លូទឹរក្ារស់ៅតាមហាងលរ់ទាំកាសិកាងឹអាច្
ទទួលយរក្ារច់្ាំកួាកា NT$2000 

② ទទួលយរក្ារ់ច្ាំកួាកាNT$2000 សដ្ឋយសក្ំើសសរ ើសការទទួល

យរៃីម៉ា សុីកាសេ្ីេឹម

③ស វ្ ើការររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ

• 7/1-12/31 សក្ំើសសរ ើសរសរៀរខដ្លេនរច្ងទ់ទួលាកាសាំណងសដ្ឋយរសរៀរទាាំង

រីដូ្ច្ខាងសក្កាមសៅសៃលស វ្ ើការច្ោុះស ម្ ោះសៅសលើសេហ្ទាំៃ័រសាំរុក្រសេឡិច្ក្រូ

កាិច្

• ①យរសាំណងក្ារ់ច្ាំកួាកា NT$2000 សៅកាកា់េណកីា្នាគ្មរររស់េនរ②
ស វ្ ើការររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ③ដ្រក្ារ2់000 តាមម៉ា សីុកាសេ

្ីេឹម

• សៅសដ្ើមឆ្ន ាំ 7/15, ការរងគរររស់េនរច្ចរ់សផ្សតើមសៅថ្ងៃខដ្លេនរស វ្ ើការ

ច្ុោះស ម្ ោះ
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គ្មម កាការទទួលាកាៃីរដ្ងសទ

ទទួលាការ័ណណ ច្ុោះស ម្ ោះ

ទិស កាិងរង់ក្ារ់សដ្ឋយសក្រើរ័ណណ ខដ្លាកាចុ្ោះស ម្ ោះ
ទទួលយរក្ារ់ NT$2,000 



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

រង់ក្ារ់ជាមួយរមម ិ ធ្ា ី APP

ទិសសៅតាមហាងខដ្លមកាការច្ចរ់ថ្ដ្េូ

កិាងទូទារ់ជាមួយរមម ិ ធ្ា ីទូទារ់តាមទូរស័ៃទ

រងគរច្ាំកួាកាការទិសទាំកាិសររស់េនរដ្ល់

NT$3,000 

(ការរង់ក្ារ់ក្រូិ ស វ្ ើមុកាថ្ងៃទី 12/31, ឆ្ន ាំ 2020)

ឡុរចូ្លកាិងច្ុោះស ម្ ោះ

• 7/1-12/31សក្ំើសសរ ើសរសរៀរខដ្លេនរច្ង់ទទួលាកាសាំណងសដ្ឋយរសរៀរទាាំង

រីដូ្ច្ខាងសក្កាមសៅសៃលស វ្ ើការច្ុោះស ម្ ោះសៅរមម ិ ធ្ា ីរង់ក្ារ់តាមទូរស័ៃទ

1  ① សផ្សទរក្ារ់ NT$2000 ចូ្លរន ុងេណកីា្នាគ្មរររស់េនរ② ស វ្ ើការ
ររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ③ ទទួលយរ NT$2000 សៅសេ្ីេឹម

• ច្ចរ់សផ្សតើមរងគរសៅសដ្ើម 7/15

ទទួលយរក្ារ់ NT$2,000 

េនរកាឹងទទួលាកាការំូកាដ្ាំណឹងតាមស្មរែល ីសដ្ើមបីសក្ ើំសសរ ើសិ ធ្ា ី

ទទួលយរសាំណងច្ាំកួាកា 8 ថ្ងៃរនាទ រ់ៃីស វ្ ើការទិស NT$3,000 ។

①ការរញ្លូទឹរក្ារ់សៅតាមហាងលរទ់ាំកាសិកាងឹ
អាច្ទទួលយរក្ារច់្ាំកួាកា NT$2000 

② ទទួលយរសៅសេ្ីេឹម NT$2,000

③ស វ្ ើការររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ

• ទាសយររមម ិ ធ្ា ីថ្ដ្េូទូទារ់ក្ារ់តាម

ទូរស័ៃទថ្ដ្

• រញ្លូរ័ណណ ឥណណទាកាឬសលែេណកាី។

HAPPY GO PAY、icash Pay、 LINE Pay money、Pi Mobile, 

Taiwan Pay, Easy Wallet, JKOPay, O’Pay, GAMA Pay, ezPay

ច្ុច្សដ្ើមបីរងវល់ក្ារ់សងិ ធាស
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ទាសយររមម ិ ធ្ា ី



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ទិសទាំកាិសកាិងរងក់្ារស់ដ្ឋយរ័ណណ ឥណណទាកា

ទិសទាំកិាសកិាងរង់ក្ារ់ជាមួយហាងលរ់

ទាំកិាសជាថ្ដ្េូខដ្លមកាទទួលរ័ណណ ឥណណទា

កា។ រងគរការទិសររស់េនរដ្ល់ NT$3,000
(ការរង់ក្ារ់ក្រូិ ស វ្ ើមុកាថ្ងៃទី 12/31, ឆ្ន ាំ 2020)

ច្ុោះស ម្ ោះសក្មរ់ក្ៃឹរត ិការណ៍សកាោះ

• 7/1-12/31សក្ំើសសរ ើសរសរៀរខដ្លេនរច្ង់ទទួលាកាសាំណងសដ្ឋយ

រសរៀរទាាំងរីដូ្ច្ខាងសក្កាមសៅសៃលស វ្ ើការចុ្ោះស ម្ ោះសៅសលើសេហ្

ទាំៃ័ររ័ណណ ឥណណទាកា
① សផ្សទរក្ារ់ NT$2000 ចូ្លរន ុងេណកាី្ នាគ្មរររស់េនរ② ស វ្ ើការ
ររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ③ ទទួលយរ NT$2000 សៅសេ្ីេមឹ

• ច្ចរ់សផ្សតើមរងគរសៅសដ្ើម 7/15

ទទួលយរក្ារ់ NT$2,000

េនរកាឹងទទួលាកាការំូកាដ្ាំណឹងតាមស្មរែល ីសដ្ើមបីសក្ ើំស

សរ ើសិ ធ្ា ីទទួលយរសាំណងច្ាំកួាកា 8 ថ្ងៃរនាទ រ់ៃីស វ្ ើការទិស

NT$3,000 ។

①ទទួលាកាសាំណង NT$2000 រន ុងិ ធារេយរក្រខែរនាទ រ់។

②ស វ្ ើការររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ③ ទទួលយរ
NT$2000 សៅសេ្ីេមឹ
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ដ្ឋរ់ពារយសសន ើសុាំរ័ណណ ឥណណទាកា

•ដ្ឋរ់ពារយសសន ើសុាំឬសក្ំើសសរ ើសរ័ណណ ឥណណទាកាសដ្ើមបីទូទារ់

• ចុ្ោះស ម្ ោះសៅសេហ្ទាំៃ័ររ័ណណ ឥណណទាកា

(រញ្លូេរតសញ្ញា ណរ័ណណ កាិងសលែរ័ណណ )

ខសវ ងររក្រមុហ្ ុការ័ណណ ឥណណទាកាខដ្លច្រ់ថ្ដ្េូ

https://3000.gov.tw

សសេ កា



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សក្មរ់េនរកាកា់រ័ណណ NHI, ទទួលយរជាមួយរ័ណណ

សរើមិកាដូ្សច្ចន ោះសទ, 7/1-7/7 កាិង 8/1-8/7, សូមមរយរ

រ័ណណ សដ្ឋយសក្រើេរតសញ្ញា ណរ័ណណ សៅតាមហាងលរ់

ទាំកាិស ឬររ់តាមេីុកាស្ើណិរ ឬទទួលយរសៅថ្ងៃទី

7/15 សៅការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ៍

7/15,ទទួលយរយររ័ណណ ច្ាំកួាកា NT$3000

សៅការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ ឬទីតាាំងខដ្ល

មកាថ្ដ្េូ(ក្រដ្ឋស NT$500, 4 សកាល ឹរ,

NT$200, 5សកាល ឹរ)

រ័ណណ NHI ទទួលយររ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ាររ់រស់េនរ

ទូទារ់ជាមួយរ័ណណ ក្រដ្ឋសក្ារ់

7/15-12/31

ទិសទាំកាិសកាិងរង់ក្ារ់ជាមួយរ័ណណ រសមល ើង

ទឹរក្ារ់

គ្មម កាការផ្ទល ស់រត រូមរិ ធាស,គ្មម កាស្មច្់ក្ារ់មរ

វិ ធាស, គ្មម កាការរញ្លូទឹរក្ារ់ក្រូិ ាកាេកាុញ្ញា រ

វរ ើររាយកាងឹការទូទារស់ាំណងជារនាទ កា់

សក្រើវាក្េរ់ទីរខកាលងខដ្លេនរចូ្លច្ិរត

សច្សសៅសក្ៅ កាិងទិសទាំកាិស

េាំសណាយជាមួយកាឹងការទិសច្ាំកួាកាទឹរ

ក្ារ់ខដ្លរក្មូិ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ទទួលយរស្មច្់ក្ារ់តាមសេ្ីេឹម

ការចុ្ោះស ម្ ោះ ទទួលយរស្មច្់ក្ារ់តាមសេ្ីេឹម

①រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់ឌីំីងល, សក្ ើំសសរ ើស 1 ៃី 3

②ច្ុោះស ម្ ោះសៅសិទិកាទូទារ់ឌីំីងល

រញ្លូសលែរូដ្ PIN

រញ្លូរ័ណណ សេ្ីេឹម, សក្ំើសសរ ើស“ រ័ណណ រម្

សលើងទឹរក្ារ់”

រញ្លូសលែសមគ ល់,យល់ក្ៃមសលើសសច្រត ី

ក្រកាសៃ័រ៌មកាផ្ទទ ល់ែល កួា

ទទួលយរសៅហាងលរ់ទាំកាិសសេ្ីេមឹ

ទទួលយរាកា NT$2000 

三倍券

回饋

រញ្លូសលែសមគ ល់

កាិងសលែស្មម រហ្វ កូា

③សក្ ើំសសរ ើស“ការដ្រក្ារ់សៅសេ្ីេឹម”

មិកាមកាសក្មរ់រត ីក្រៃកាធ ខដ្លមិកា

ខមកាជាំកាជារិថ្រវា៉ា ក់ាខដ្លមកា

លិែិរស្មន រ់សៅ

សៅសៃលេនរទសិក្រឹមច្ាំកួាកា NT$3,000, 8 ថ្ងៃសក្កាយ, េនរកាឹងក្រូិ ាកាំូកាដ្ាំណងឹតាម

ស្មរ/APP សដ្ើមបីទទួលយរសាំណងររស់េនរសៅតាមសេ្េីមឹ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សក្ ើំសសរ ើសការទូទារ់

ឌីំីងលណាមួយ

ខដ្លេនរច្ង់រង់

រ័ណណ រ

សមល ើង

ទឹរ

ក្ារ់ឌី

ំីងល,

សក្ ើំស

សរ ើស 1 

ៃី 3

1

ការទូទារ់ក្ារ់តាម

ទូរស័ៃទ

សាំរុក្រសេឡិច្ក្រកិូាច្

រ័ណណ ឥណណទាកា

ច្ុោះ

ស ម្ ោះ

សៅ

សិទិ

កា

ទូទា

រ់ឌី

ំី

ងល

32

ស វ្ ើការររ ធាច្ចច េជាមួយសលែរូដ្ររ ធាច្ចច េ

រញ្លូសលែ

សមគ ល់កាិងសលែ

ស្មម រហ្វ កូា

ច្ុោះស ម្ ោះសៅ

សិទិកាទូទារឌី់ំី

ងល

សក្ំើសសរ ើសស្មា រ័កាណាមួយសដ្ើមបីររ ធាច្ចច េ

(េនរអាច្រញ្លូពារយេកាល ឹោះសដ្ើមបីខសវ ង

ររ)

សក្ំើសសរ ើសស វ្ ើ ិ ធាោេទាកាេនាមរិ

រាំសៃស

េាំសណាយខដ្លាកាចុ្ោះ

ស ម្ ោះ

យល់ក្ៃមផ្សត

ល់ៃ័រ៌មកា

ផ្ទទ ល់ែល កួា

េាំសណាយេនាមរិ

សៅសៃលេនរទិសាកា

NT$3,000, 8 ថ្ងៃសក្កាយ េនរ

កឹាងក្រូិ ាកាំូកាដ្ាំណឹងេាំៃី

ការររ ធាច្ចច េតាមស្មរ/APP

រាយការណ៍ការ

ររ ធាច្ចច េកឹាងក្រូិ ផ្សត

ល់ំូកាសៅច្ុងខែ

កាីមួយៗ

រាយការណ៍ក្រច្ចាំខែ

មុកាកឹាងក្រូិ ាកាផ្សតល់

ំូកាសៅថ្ងៃទី 15 ថ្កាខែ

កីាមួយៗ

ៃ័រ៌មកាផ្ទទ ល់ែល កួាររស់

េនរររ ធាច្ចច េ (សលែេរត

សញ្ញា ណរ័ណណ , ស ម្ ោះ, 

ច្ាំកួាកាទឹរក្ារ់)

•រញជ ីេនរររ ធាច្ចច េ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ររ់កាិងទទួលយរសៅហាងលរ់ទាំកាិស

រញ្លូ

រ័ណណ

NHI

សៅទូ

ឃីេ័ស

ែិរ

សៅ

ំិរ

េនរ

េិរ

លុយ

ជាមួ

យរ័

ណណ

រង់

ក្ា

រ់

សរឡា

ររ
េនរ

កឹាងក្រូិ

ាកា

ំូកា

ដ្ាំណឹង

េាំៃីការ

ទទួល

យររ័

ណណ រម្

សលើង

ទឹរ

ក្ារ់

តាម

ស្មរ

ទូឃីេ័ស

រញ្លូរ័ណណ NHI

រញ្លូសលែទូរសៃ័ទស្មម

រហ្វ កូា

碼

រញ្ញជ រ់ការ

រញ្លូ

សាោះៃុមពរ័ណ្

រង់ក្ារ់

4

ដ្ាំណារ់

កាល

1 2 3

ររ់ទុរ & រង់ក្ារ់ 9:00-

22:00, 7/1-7/7, 8/1-8/7

①សូមយរេរតសញ្ញា ណរ័ណណ NHI 

ឬសលែេីរអារ់ កាិងេរត

សញ្ញា ណរ័ណណ (ច្ារ់សដ្ើម)

②រញ្លូរ័ណណ NHI ឬរញ្លូសលែ

សស រ ើសៅម៉ា សុីកាក្ៃីកាៃហ្ុមុែ

ងារររស់ហាងលរ់ទាំកាិស

③ សាោះៃុមព ិ ធារេយរក្រ

④ច្ុោះហ្រាសលខាសដ្ើមបីទទួលយរ
សៅសរឡាររសលើិ ធារេយរក្រកាិង

រ័ណណ សមគ ល់ែល កួា

ការំូកាដ្ាំណឹង

ស្មរឬៃិកាិរយ

សមើលតាមេុីកា

ស្ើណិរO

R

ទទួលយរសៅច្សនាល ោះ

សម៉ា ង 9:00-22:00, 7/15-

7/31 & 8/15-8/31,

10

សៅសរឡាររ

រន ុងរយៈសៃល

10 នាទី

រងN់T$1000 

សដ្ើមបីរញចរ់

ការររ់



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច ររ់តាមេីុកាស្ើណិរ កាិងសក្ំើសសរ ើសរខកាលង

មរយរសៅទីតាាំងថ្ដ្េូ

រសរៀររង់ក្ារ់

ការររ់ ទទួលយរ

ការំូកាដ្ាំណឹងស្មរឬៃិកាិរយ

សមើលតាមេុីកាស្ើណិរ
1.សូមយរេរតសញ្ញា ណរ័ណណ NHIឬសលែេី

រអារ់កាិងេរតសញ្ញា ណរ័ណណ (ច្ារ់

សដ្ើម)

2.រញ្លូរ័ណណ NHI ឬរញ្លូសលែសស រ ើសៅ

ម៉ា សុីកាក្ៃីកាៃហ្ុមែុងារររស់ហាងលរ់

ទាំកាិស

3.សាោះៃុមព ិ ធារេយរក្រ

4.ច្ុោះហ្រាសលខាសដ្ើមបីទទួលយរសៅសរឡា

ររសលើិ ធារេយរក្រកាិងរ័ណណ សមគ ល់ែល កួា

ររ់ទុរសៅសេហ្ទាំៃ័រំាំរុសសសដ្ឋរិច្ច

<គ្មម កាឧរររណ៍សសេការ័ណ្>

①ចូ្លសៅរន ុងរមម ិ ធ្ា ី្នាគ្មរ
សុែោៃែុ្ាំ

②ច្ុច្“វិ ធាញ្ញា រការ័ក្ររញ្ញជ រ់រ័ណណ

រសមល ើងទឹរក្ារ់រីដ្ង”

③ទទួលាកាសលែរូដ្សផ្សទៀងផ្ទទ រ់

④ចូ្លសៅសេហ្ទាំៃ័រិ ធារស្មយ
សសដ្ឋរិច្ចសដ្ើមបីរញ្ញជ រ់

https://3000.gov.tw

23

4
1

..

OR
ទទួលយរសៅហាងលរ់ទាំកាិស

សលែេីរអារ់

ទទួលយរសៅផ្សារទាំសកាើរ, ហាងលរ់ថ្ន ាំ

1.នាាំមរកូាិសលែេរីអារ់កាងិេរតសញ្ញា ណរ័ណណ

ររស់េនរ (ច្ារ់សដ្ើម)

2.ច្ុោះហ្រាសលខាសដ្ើមបីទទួលយរសៅសរឡាររសលើ

វិ ធារេយរក្រ

O

R

រញ្លូរ័ណណ NHI សៅទូឃេ័ីស

រញ្លូសលែទូរស័ៃទស្មម រ

ហ្វ កូា
រញ្ញជ រ់ការរញ្លូ

សាោះៃុមព ិ ធារេយរក្រៃណ៌ស

រង់ NT$1000 សដ្ើមបី

រញចរ់ការររ់

រង់លុយសៅ

ហាងលរ់ទាំកាសិ

11

<ជាមួយឧរររណស៍សេ ការណ័ណ >

រញ្លូរ័ណណ NHI សដ្ើមបីរញ្ញជ រ់

េរតសញ្ញា ណរ័ណណ

ការទូទារ់តាម

េុីកាស្ើណិរ

ជាមួយរ័ណណ

ឥណណទាកា



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ការ ធាយាល័យថ្ក្រសណយ៍ីណាមួយសៅថ្រវា៉ា កា់

ស្មខាណាមួយ

ទទួល

យរ

សៅ

រញជ រ

សក្រៀមរ័

ណណ NHI 

ឬេរត

សញ្ញា ណ

រ័ណណ

ររស់

េនរ

中華郵政

យរសលែសហ្ើយរង់ច្ចាំ

ផ្សលិររ័ណណ NHI ឬ

េរតសញ្ញា ណរ័ណណ

សសម ៀកាកាឹងរញ្ញជ រេ់រត

សញ្ញា ណរ័ណណ ររស់េនរ

រញ្លូរ័ណណ ររស់

េនរ

រង់ក្ារ់ច្ាំកួាកា NT$1,000 

3000元

រញ្ញជ រ់េរតសញ្ញា ណ

រ័ណណ ររស់េនរ

ច្ុោះហ្រាសលខា

ទទួលយរក្ារ់

NT$3,000 រ័ណណ រសមល ើង

ទឹរក្ារ់រីដ្ង

ទទួលយរសៅ

ការ ធាយាល័យ

ថ្ក្រសណីយ៍
យរសលែ

រង់ច្ចាំសលែររស់

េនរចូ្លសៅកាក់ារញជ រ

សកាស ាំ

7/15~12/31
12
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សក្មរ់រត ីក្រៃកាធខដ្លមិកាខមកាជាំកាជារិថ្រវា៉ា កា់ សរើ

ក្រូិ ទទួលយររ័ណណ ក្ារ់យា៉ា ងដូ្ច្សមតច្?

រត ីក្រៃកាធខដ្លមកាលិែិររញ្ញជ រ់ទីលាំសៅមកាសទិធិទទួលាការ័ណណ

1.ស វ្ ើការររ់ច្សនាល ោះៃី 7/1-7, 8/1-7

•ការររ់តាមេុិកាស្ើណិរហាងលរ់ទាំកាិស/េីរអារ់

•ការររ់ទុរ កាិងទទួលយរសៅហាងលរ់ទាំកាិស

2.7/15-12/31

•ទទួលយរសៅការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ៍សដ្ឋយមការ័ណណ NHI 

ឬលិែិររញ្ញជ រ់ទីលាំសៅ (ច្ារ់សដ្ើម)

3.ច្ុោះស ម្ ោះសក្រើរ័ណណ ឥណណៃកាធឌីំីងលច្ចរ់ៃីថ្ងៃទី 7 ខែទី 1 

ច្ចរ់សផ្សតើមរងគរសៅសដ្ើម 7/15

(ការទទួលយរក្ារ់ច្ាំកួាកាNT$2,000ថ្រសៅរន ុងម៉ា សុីកាសេ្ីេឹម មិកាមកាសទ)

រត ីក្រៃកាធកាកា់លិែិររញ្ញជ រ់ទី

លាំសៅ កាិងរ័ណណ NHI

រត ីក្រៃកាធកាកា់លិែិរ

រញ្ញជ រ់ទីលាំសៅ ខរគ្មម កា

រ័ណណ NHI

1.7/15-12/31

ទទួលយរសៅការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ៍

សដ្ឋយមកាលិែិររញ្ញជ រ់ទីលាំសៅ

(ច្ារ់សដ្ើម)

2.ច្ុោះស ម្ ោះសក្រើរ័ណណ ឥណណៃកាធឌីំីងល

ច្ចរ់ៃីថ្ងៃទី 7/1 ច្ចរ់សផ្សតើមរងគរសៅ

សដ្ើម 7/15

(ការទទួលយរក្ារ់ច្ាំកួាកាNT$2,000ថ្រសៅរន ុង

ម៉ា សុីកាសេ្ីេឹម មិកាអាច្ររាកាសទ)

中華郵政
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

14

វិ ធ្ា ីទទួលក្ារ់សាំណងជាមួយរ័ណណ ក្រដ្ឋសក្ារ់

េនរកាក់ាេរតសញ្ញា ណរ័ណណ ក្រមុ

ហ្ ុកា

ផ្សលិរសលែ

សមគ ល់ក្រមុហ្ កុា

សាំណងសកាោះចូ្លសៅរន ុង

េណកាីររស់ក្រមុហ្ ុកា

គ្មម កាសលែសមគ ល់ៃកាធ ក្រមុហ្ ុកា

ខសវ ងររស្មា រ័កាទីផ្សារក្រមុក្េរ់ក្េងទីផ្សារ
ឬក្រមុក្េរ់ក្េងរូរេនររាំណាងសមេម
ឧសាហ្រមមសហ្ំីៃ ឬសហ្ំីៃការងារ

ឥណណទាកាក្រូិ ាការញ្លូសៅរន ុងេណកីាររស់េនរ

ទទួលយរ

រនាទ រ់មរក្រូិ ាកាសច្សឱ្យសមំិរររស់ែល កួា

(ហាង)

េណកាីក្រមុហ្ ុកា

ស្មំីិរមម

Ban

k

សាំណងមិកាេិរៃីស្មា រ័កាហ្ិរញា ិរថ ុសទ។

គ្មម កាេណកាីស្មំី

ិរមម

ផ្សលិរសលែសមគ ល់ក្រមុហ្ ុកា

កាិងការច្ុោះរញជ ីពាណិ ជំរមម/

ការច្ុោះស ម្ ោះៃកាធ

សាំណងកឹាងចូ្លសៅរន ុង

េណកីាររស់ក្រមុហ្ ុកា

7/23/2020~3/31/2021

សៅស្មា រ័កាហ្រិញា ិរថ ុ សៅស្មា រ័កាហ្ិរញា ិរថ ុ

រាំណាង/ស្មា រ័កាសដ្ើមបីទទួលយររ័ណណ រម្

សលើងទឹរក្ារ់សៅឯស្មា រ័កាហិ្រញា ិរថ ុ



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សិទធិសក្មរ់ទទួលាការ័ណណ 'រសមល ើងទឹរ

ក្ារ់រីដ្ង'

1.ំកាជារិខដ្លមកាច្ុោះស ម្ ោះក្េួស្មររចុ្្របកាន សៅថ្រវា៉ា កា់។.

2.ក្រជាំកាខដ្លាកាឈរស ើំងសៅសក្ៅក្រសទសតាមរទរញ្ញជ ររស់រដ្ឋឋ េិាលសដ្ឋយគ្មម កាការច្ុោះស ម្ ោះ

ក្េួស្មររចុ្្របកាន កាិងសមំិរក្េួស្មរររស់ៃួរសេខដ្លមកាសញ្ញជ រិថ្រវា៉ា កា។់.

3.ំកាជារិខដ្លគ្មម កាការច្ុោះស ម្ ោះក្េួស្មរខដ្លាកាទទួលរ័ណណ ស្មន រ់សៅថ្រវា៉ា កា.់

4.ំកាជារិច្ិកាខដ្លទទួលាកាលែិិរេកាុញ្ញា រស្មន រស់ៅឬលែិិរេកាុញ្ញា រស្មន រស់ៅរយៈសៃលខិង។.

5.រត ីក្រៃកាធំការរសទសថ្កាំកាជារិថ្រវា៉ា ក់ាខដ្លមកាក្េួស្មរខដ្លាកាច្ុោះស ម្ ោះរចួ្សហ្ើយ កាិងទទួលាកា

លិែិរេកាុញ្ញា រស្មន រស់ៅ.

6.ទីលាំសៅហុ្ងរុងឬម៉ា កាិខដ្លសរៀរការជាមួយំកាជារិថ្រវា៉ា ក់ាសហ្ើយទទួលាកាលិែិរេកាញុ្ញា រស្មន រស់ៅ។.

7.ក្រជាៃលរដ្ឋររសទសេនររស់សៅហុ្ងរុងកាងិម៉ា កាិខដ្លក្រូិាកាខលងលោះរសឺមម៉ា យ/សពាោះម៉ា យសហ្ើយ

មកាលិែិរេកាុញ្ញា រស្មន រ់សៅមកាសៃុលោៃរន ុង 2 ក្រសេទខាងសលើ។.

8.ំការរសទសណាខដ្លាកាទទួលលិែិរេកាុញ្ញា រស្មន រ់សៅ ខរគ្មម កាការច្ុោះស ម្ ោះរញជ ីក្េួស្មរ សា ិររន ុងក្រមុ

ទី 3 ដ្ល់ទី 7 ។.
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ក្រសួង

រិច្ច

ការ

សសដ្ឋ

រិច្ច

16

ំួយក្ទក្ទង់េនរែវ ោះខារសកាោះ

◆ងិ ធាកាសក្មរៃ់កិារោៃផ្សល ូិ ច្រិត កាិងរាងកាយ

◆ំាំកួាយសក្មរក់ាររសស់ៅររសរ់ុមរ កាិងយុិិយ័មរៃកី្េួស្មរខដ្លែវោះខារ

◆ ក្ារ់ឧររាមភសក្មរម់កាុសសិយ័ច្ាំណាស់ខដ្លមកាក្ារ់ច្ាំណូលទាររក្មិរម្យម

◆ំាំកួាយសក្មរក់ាររសស់ៅសក្មររ់មុរកាងិសរមងខដ្លែវោះខារ

◆ងិ ធាកាសក្មរក់ាររសស់ៅសក្មររ់មុរមរៃកី្េួស្មរខដ្លមកាក្ារ់ច្ាំណូលទារ

◆ក្ារឧ់ររាមភស្មលាសរៀកាកាងិការរស់សៅសក្មរ់សិសសមរៃកី្េួស្មរខដ្លមកាក្ារច់្ាំណូលទារ

◆ក្ារឧ់ររាមភការរសស់ៅសក្មររ់មុរ (សៅ) ៃីក្េួស្មរសៅរន ុងោៃលាំារ; ក្ារ់

ឧររាមភការេររ់សំក្មររ់មុរ (សៅ) កាិងេនរដ្ឋរព់ារយ

◆រុមរកាងិយុិ ិយ័មរៃកី្េួស្មរខដ្លមកាក្ារច់្ាំណូលទារ/ពារ់រណាត លទារ

ខដ្លមិកាសា រិសៅសក្កាមំាំកួាយៃមីកុា

◆ាកាច្ុោះរញជ ីក្េួស្មរខដ្លមកាក្ារច់្ាំណូលទារ/ពាររ់ណាត លទារខដ្លមកិាសា ិរ

សៅសក្កាមំាំកួាយរខកាាមសក្មរេ់នរមកាឯរសិទធទិារ

ការដ្ឋរព់ារយសសន ើសុាំសដ្ឋយឥណរ

េិរថ្ងល

ទទួលាកាក្ារច់្ាំកួាកា NT$1000 

សៅរន ុងេណការីរសេ់នរសដ្ើមបី

ទទួលាការណ័ណ



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សក្មរ់សរមងរូច្ៗសរើក្រូិ ទទួលយររ័

ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់យា៉ា ងដូ្ច្សមតច្?

រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់

មកាជាទក្មង់ក្រដ្ឋស

រ័ណណ រសមល ើងទឹរក្ារ់

មកាជាទក្មង់ឌីំីងល

ផ្សងខដ្រ

ឪៃុរមត យស វ្ ើការររ់ទុរជា

មួយរ័ណណ NHI ររស់រុមរ

ទទួលយរច្ចរ់ៃីថ្ងៃទី 7/15 

សៅការ ធាយាល័យថ្ក្រសណីយ៍

ររ់ច្ចរ់ៃី 7/1 សៅហាងលរ់

ទាំកាិស

សរមងអាយុសលើសៃី

15 ឆ្ន ាំ

រូការូច្

ការសផ្សទៀងផ្ទទ រ់ខដ្លាកា

ច្ុោះស ម្ ោះសៅសលើសិទិកា

សាំរុក្រសេឡិច្ក្រកិូាច្

ជាមួយរ័ណណ (ឥណណទាកា) 

រនាទ រ់រកាស ាំររស់ឪៃុរម្

តាយ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សរើមកាេវ ីខដ្លែុ្ាំេួរដឹ្ងេាំៃីរ័ណណ ក្រដ្ឋស

ក្ារ់?

គ្មម កាការផ្ទល ស់រត រូក្ារ់

ក្រលរ់មរិ ធាសជាស្មច្់

ក្ារ់។រ័ណណ រសមល ើងទឹរ

ក្ារ់កាឹងមិកាមកាក្រសទិធ

ោៃសទ រនាទ រ់ៃីវាផ្សុរ

រាំណរ់

មិកាមកាការសង

សាំណងិ ធាសច្ាំសពាោះការ

ារ់រង់ការែូច្ខារ

សច្ចររមមកាិងសច្ចររលកា់

រ័ណណ សនាោះសទ។

មិកាមកាការសង

ក្ារ់ិ ធាសរនាទ រ់ៃី

ទទួលយររចួ្

18



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ការទូទារ់ខាងសក្កាមមិកាក្រូិ ាការារ់

រញ្លូសទ៖

ថ្ងលសក្រើក្ាស់ (វិ ធារេយរក្រទឹរ

សេល ើង)

សគ្មលការណ៍ក្ារ់រមច ីក្ារ់

រមចី កាិងការក្ារ់ការរង់ថ្ងល

កិាងិ ធារេយរក្ររ័ណណ ឥណណទាកា

ការទិសឬិ ធាកិាសយាេោេហ្ ុកា, មូល

រក្ររាំណុលស្មំីិរមម, ការជាិ (ការ

លរ់) ថ្ការ័ណណ េកុាញ្ញា រ, រ័ណណ េនរ

ទទួលេរាក្រសយាំក៍ា, កិាងសគ្មល

កាសយាាយននារា៉ា រ់រង។

ារ ើ, រ័ណណ េាំសណាយ, រ័ណណ ស្មច្់

ក្ារ,់ ការដ្ឋរ់ក្ារ់

ការផ្ទរៃិកា័យ, ការផ្សតនាទ សទាសច្ាំសពាោះការៃិក័ាយ, ការៃិក័ាយយឺរ, ៃកាធ , 

ការេិរក្ារ់ កាិងថ្ងលសសវា, រុៃវលាេននារា៉ា រ់រងការងារ, រុៃវលាេ

NHI, កាិងរុៃវលាេននារា៉ា រ់រងក្ារ់សស្ម្កាជារិ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

រាល់ហាងលរ់ររូិក័ាត សៅថ្រវា៉ា កា់ រមួទា ាំង

ទីផ្សារអាហារ, ផ្សាររាក្រ,ី ការទិសឥណវា៉ា កា់

តាមផ្សល ូិ , ការស វ្ ើដ្ាំសណើរ កាិងការច្ាំណា

យសលើការស្មន រ់សៅ។

សោំកាីយដ្ឋឋ កា

ផ្សារលរ់

ទាំកាិស
ផ្សាររាក្រី

ផ្សារក្រថ្ៃណី។

ផ្សារទាំសកាើរ

ការស វ្ ើដ្ាំសណើរកាិង

រខកាលងស្មន រ់សៅ
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ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

ការរញុ្ោះរាំថ្លៃក្ងីរ,រសងេ ើកាការទសិររស់េនរ

សិលបៈ, ិរប្ម៌ឧសាហ្រមម

រសិដ្ឋឋ ការាំស្មកាត ការស វ្ ើដ្ាំសណើរតាមំការទ

ការស វ្ ើដ្ាំសណើររន ុងក្សរុ

សដ្ើរសលងរាំស្មកាត , ការស វ្ ើដ្ាំសណើរ
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ទទួលាកាេរាក្រសយាំកា៍រខកាាមៃីនាយរដ្ឋឋ ការដ្ឋឋ េិាល, ហាង,កាិង

សោំកាីយដ្ឋឋ កាសដ្ើមបីស វ្ ើឱ្យការទិសទាំកាិសកាក់ាខរមការថ្មល



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សូមរ ើររាយជាមួយ

ការទិសទាំកាិសររស់

េនរ វរ ើររាយកាឹងការ

រងវ ិលក្ារ់

េរិងិំកា

កាក់ាខរសក្ច្ើកា

ក្ារ់ច្ាំណូល

កាក់ាខរសក្ច្ើកា

េនរសក្រើក្ាស់ េនរផ្សតល់ផ្សលិរផ្សល/សសវា

រមម
រដ្ឋឋ េិាល

សសដ្ឋរិច្ច

កាក់ាខរ

ក្រសសើរ, 

រាំសណើកា

កាក់ាខរ

ក្រសសើរ

សគ្មលសៅខដ្លាកាសក្គ្មងទុរ
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ំូការងាវ កា់ NT$50 ពាកា់លាកាដ្ល់ការំាំរុសរថ្មលទីផ្សារ 100 ពាកា់លាកា



ក្រសួងរិច្ចការ

សសដ្ឋរិច្ច

សម៉ា ង 8:30-18:30 ថ្ងៃច្៍កាទ -ថ្ងៃអាទិរយ

(ខផ្សនរសសវារសក្មើេរិងិំកាសដ្ឋយថ្ិឆ្ល រ 24 សម៉ា ង)
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សក្មរ់ការស្មរសួរសូមទូរស័ៃទមរសលែទូរស័ៃទ


