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ចាប់ពីការស្វែងរកផ្ទះជួលរហូតដល់ការផ្លា
្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ

1

2

3

4

5

6

ព័ត៌មានសដលមានបបនោជន៍្បមាប់ការជួលផ្ទះ

ការបតួតពិនិត្យ្ិទ្ិកាន់កាប់លំនៅដ្ឋានសដលតប្ូវឱ្យមាន
តារាងបតួតពិនិត្យឯកសារ

តារាងបតួតពិនិត្យតប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខណ្ឌ

តារាងបតួតពិនិត្យអំពីការនោរពតា្កិច្ច្នយាផ្លា្់ទីលំនៅ
ចូលរ្់នៅ

នីតិវិធីជួលផ្ទះនិងដំនណើរការកិច្ច្នយានៅនពលជួ
លផ្ទះ

ឯកសារនិងថ្លៃន្វាសដលតប្ូវឱ្យមាន

នីតិវិធីផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ

បទបញ្ជាលំនៅដ្ឋាននបកាយនពលផ្លា្់ទីលំនៅចូ
លរ្់នៅ

នីតិវិធីផ្លា្់ទីលំនៅ(ការចាកនចញ)

លក្ខខណ្ឌអចលនបទព្យសដលនោកបតូវសតយល់ដឹ
ងនៅនពលជួលផ្ទះ

* ពាក្យដិតនិងគូ�បញ្ជាក់បតូវបានពន្យល់នៅក្នុង
"លក្ខខណ្ឌអចលនបទព្យ 6 សដលនោកអ្កបតូវយល់ដឹងនៅនពលជួល
ផ្ទះ។"
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K03
1ចាប់ពីការស�វែងរកផ្ទះជួលរហូតដល់ការផាលា�់េីលំ

សៅចូលរ�់សៅ 

ដំសណើការសៅសពលជួលផ្ទះ
នីតិវិធីជួលផ្ទះ និងដំសណើរការកិច្ច�នយាសៅសពលជួលផ្ទះ1

ស្វែងរកលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅតា្អុីនធឺណិត។
ជាពិន្្ការស្វែងរកផ្ទះជួលតា្នគហទំព័រព័
ត៌មានអចលនបទព្យឬនគហទំព័រSafetyNet
Housing។

*បប្ិននបើនោកអ្កស្វែងរកផ្ទះសដលបតូវតា្
តប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខណ្ឌរប្់អ្ក
្ូ្ទាក់ទងភានាក់ងារអចលនម្េព្យ។

្ូ្នៅជួបភានាក់ងារអចលន
ម្េព្យនៅតំបន់ជិតោង។

្ូ្ម្រាប់ភានាក់ងារអចលនម្េព្យអំពីតប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខណ្ឌលំនៅដ្ឋានសដលនោកអ្កកំពុងស្វែងរក។

្ូ្នៅពិនិត្យន្ើលផ្ទះជួលននាទះ។

បប្ិននបើនោកអ្កបតូវការទំនាក់ទំនង្បមាប់ផ្ទះជួលននាទះ្ូ្បំនពញពាក្យ្ុំរប្់មាចា្់ផ្ទះជួល។

នរៀបចំការណាត់ជួប

ការបតួតពិនិត្យនិងការ្នប្ចចិត្នលើការបតួតពិនិត្យ្ិទ្ិកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាននដ្យភានាក់ងារអចលនម្េព្យ។

ការពន្យល់អំពីចំណុច�ំខាន់ៗ
ទទួលបាននិងការពន្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌថនកិច្ច្នយា។

*ជាញឹកញាប់នៅនពលដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះ
តប្ូវឱ្យមានអ្នកធានាឬម្ក៊មហ៊៊នធានារ៉ាប់រង
ជួលផ្ទះ។

ចុទះហតថែនលោនលើកិច្ច្នយានិងបង់ថ្លៃន្វាសដលបតូវការសដលរួ្មានម្រាក់តម្កល់ធានា 
ម្រាក់កក់រាចា�់ផ្ទះជួល ន្្លស�វាេីភានាក់ងារ ប៊ពវែោភធានារ៉ាប់រងការ្ូចខាត ន្្លជួលផ្ទះ 

និងន្្លស�វា�ម្រាប់ស�វាកមមែរួម។

ចបាប់ច្លៃង្ំន�នដើ្ថនកិច្ច្នយាននទះបតូវរកសាទុកនដ្យមាចា្់ផ្ទះជួលនិងអ្កជួលផ្ទះ។

ទទួលបានកូននសាផ្ទះនិងផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ។
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K04
1 រសបៀបស�វែងរកផ្ទះជួល

●នោកអ្កអាចស្វែងលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនដ្យនបបើបបា្់នគហទំព័រព័ត៌
មានអចលនបទព្យតា្អុីនធឺណិត។

　មាននគហៈទំព័រ្ួយ(ជាោសាជប៉ុន)នៅថា"SafetyNetHousing"
សដលនោកអ្កអាចស្វែងរកផ្ទះជួលសដលទទួលយកជនបរនទ្៖
http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php

●បប្ិននបើនោកអ្ក្ិនអាចទទួលបានព័ត៌មានសដលបតូវការពីអុីន
ធឺណិតនទ្ូ្នៅរកភានាក់ងារអចលនម្េព្យនៅ្ូលដ្ឋាននហើយបបា
ប់ពួកនគអំពីតប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខណ្ឌលំនៅដ្ឋានសដលនោក
អ្កកំពុងស្វែងរកនហើយន្្ើ្ុំឱ្យពួកនគសណនាំអំពីលំនៅដ្ឋានដល់
នោកអ្ក។ភានាក់ងារអចលនម្េព្យបបកា្ផ្សពវែផសាយព័ត៌មានអំពីផ្ទះ
ជួលដូនច្ទះអាចពិនិត្យន្ើលោងនបរៅការិោល័យរប្់ពួកនគផងសដរ។
ការស្វែងរកព័ត៌មានផ្សពវែផសាយននទះនឹងផ្ល់ជូននោកអ្កនូវគំនិតអំពី
ការជួលផ្ទះនៅតំបន់សដលនោកអ្កចង់រ្់នៅ។

●បប្ិននបើនោកអ្កជា្ិ្្សឬនិ្្សិតបរនទ្្ូ្សាក្ួរព័ត៌មាន
នៅសផ្កទទួលបន្នុក្ិ្្សឬនិ្្សិតនៅឯសាោរប្់អ្កបប្ិននបើសា
ោនរៀនមានព័ត៌មានអំពីលំនៅដ្ឋានរប្់្ិ្្សឬនិ្្សិត។

●នោកអ្កក៏អាចពយាោ្សាក្ួរព័ត៌មានពីអ្កសាគាល់ោនាអំពីលំនៅដ្ឋាន
សានាក់នៅសដលពួកនគបានឮ។

សគហៈេំព័រ (ជាភាសាជប៉ា៊ន) ស�� "Safety Net Housing" 
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K05
【ការសមើលប្លង់ជាន់ននអគារ】
●នៅបបនទ្ជប៉ុនការនរៀបចំបលៃង់ជាន់ថនអោរបតូវបានបង្ហាញឱ្យន�ើញពី
ការនបបើបបា្់ពាក្យនានាដូចជា"2LDK"។

●"L"តំណាងបន្ប់ទទួលន្ញៀវ,"D"បន្ប់បរិនោគអាហារ
និង"K"ផ្ទះបាយ។"DK"មានន័យថាបន្ប់រួ្ោនា្ួយ
នបបើជាជាបន្ប់បរិនោគអាហារនិងផ្ទះបាយ។"LDK"
មានន័យថាបន្ប់រួ្ោនា្ួយនបបើជាជាបន្ប់ទទួលន្ញៀវបន្ប់បរិនោគអា
ហារនិងផ្ទះបាយ។

●បប្ិននបើមាននលខដូចជា"1"ឬ"2"នៅពី្ុខពាក្យដូចជា"1DK"
ឬ"2LDK,"វាបង្ហាញចំនួនបន្ប់សានាក់នៅដ្ច់នដ្យសែក។
ឧទាហរណ៍"2LDK"មានន័យថាមានបន្ប់សានាក់នៅដ្ច់នដ្យសែកចំ
នួនពីរបសនថែ្ពីនលើLDK។

បន្ប់សបបបច្ចឹ្បបនទ្

បចកចូលឬផលៃលូវចូល

បន្ប់សបបជប៉ុន
LDK(បន្ប់ទទួលន្ញៀវ
បន្ប់បរិនោគអាហារ

ផ្ទះបាយ)

បន្ប់ទឹកបង្គន់

នផើងោង្ុខ
និងបន្ប់ផ្លា្់ប្លូរនោអាវ

យ៉រឬនៅ

*ននទះជាបលៃង់ជាន់ថនអោរសដលជាឧទាហរណ៍។

បង្អួចលយនចញពីជញ្ជាំង

កសនលៃងដ្ក់អីវា៉ន់ កសនលៃងដ្ក់អីវា៉ន់

ផលៃលូវនដើរក្នុងផ្ទះ

សាល

2LDK

កសនលៃងដ្ក់មា៉ា្ុីននបាកនោអាវ

ទូដ្ក់នោអាវឬអីវ៉ាន់តា្សបបជប៉ុន កសនលៃងដ្ក់អីវ៉ាន់
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K06
●នៅនពលជួបភានាក់ងារអចលនម្េព្យ្ូ្ន្លៃៀកពាក់្្រ្្យនដើ្្ីផ្ល់ចំ
ណាប់អារ្្មណ៍ល្ជានលើកដំបូងដល់ោនាក់ង្រ។

●បប្ិននបើនោកអ្ក្ិននិោយោសាជប៉ុនបានល្នទ្ូ្នាំអ្កណា
មានាក់សដលនិោយោសាជប៉ុនបានល្្កជា្ួយនោកអ្កនៅនពលអ្ក
នៅជួបភានាក់ងារអចលម្េព្យ។

●រដ្ឋា្ិបាលនិងសាថាប័នជំនួញនៅ្ូលដ្ឋាន្ួយចំនួនផ្ល់ជូនន្វាក្្មសដ
លក្នុងននាទះមានបុគ្គលិកអ្ដំនណើរនោកអ្កនដើ្្ីជួយនោកអ្កនៅនព
លនៅជួបភានាក់ងារអចលម្េព្យ។

●បតូវបបាកដថាមានការបញ្ជាក់ពីតប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខណ្ឌ
លំនៅដ្ឋានរប្់អ្កដូចជាសាថានីយរ្ន្លៃើងនៅជិតថ្លៃជួលទំហំ
និងនបគឿង្ង្ហារឹ្និង្មាភារៈឬបរិកាខារ។

　➡វាជាចំណុចល្ក្នុងការបំនពញតារាងបតួតពិនិត្យតប្ូវការទា្ទារតា្
លក្ខខណ្ឌនៅទំព័រK21-22ជា្ុននិងបង្ហាញតារាងននទះនៅភានាក់ងា
រអចលនម្េព្យ។

●ជាទូនៅភានាក់ងារអចលនម្េព្យនឹងសាក្ួរនោកអ្កអំពីចំណុចដូចោ
ងនបកា្។

　ន្មទះរប្់អ្ក្ុខរបរអ្នករ�់សៅផ្ទះឬបន្ប់រួមគានា
(ចំនួនអ្កសានាក់នៅ)បបាក់ចំណូល្្តថែោពោសាជប៉ុន្ូលនហតុ
សដលនោកអ្កកំពុងស្វែងរកលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅជានដើ្។

●នដ្យសារសតករណីខលៃទះនោកអ្កអាចបតូវបាននគន្្ើ្ុំឱ្យបំនពញពាក្យ្ុំ
ជួលផ្ទះនៅថ្ងៃសដលនោកអ្កនៅជួបោនាក់ង្រននាទះ្ូ្យកអត្្ញ្ញា
ណប័ណ្ណ្មាគាល់ខលៃអួន(ដូចជាប័ណ្ណសានាក់នៅឬលិខិតឆលៃងសដនរប្់អ្ក)
្កជា្ួយនោកអ្ក។

●នោកអ្កអាចបតូវបាននគន្្ើ្ុំបប្ិននបើនោកអ្ករានអ្នកធានា។

●បប្ិននបើនោកអ្កស្វែងរកផ្ទះសដលបតូវតា្តប្ូវការទា្ទារតា្លក្ខខ
ណ្ឌរប្់អ្ក្ូ្អន្ជើញនៅនិងពិនិត្យន្ើលផ្ទះជា្ួយភានាក់ងារអចលនេ្
រព្យ។នោកអ្កអាចពិនិត្យន្ើលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនដ្យឥតគិតថ្លៃ។
នោកអ្ក្ិនចាំបាច់ដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះអាបផ្តន្នននទះនទបប្ិននបើ
នោកអ្ក្ិននពញចិត្ចំនពាទះផ្ទះបនាទាប់ពីការពិនិត្យន្ើលវា។

2 ជួបភានាក់ងារអចលនម្េព្យ

3 តម្មូវការទាមទារតាមលក្ខ្ណ្ឌលំសៅដ្ឋានរប�់អ្នក

4 ចំណុចសដលភានាក់ងារអចលនម្េព្យ នឹងសាក�ួរសោកអ្នក

5 ការពិនិត្យសមើលលំសៅដ្ឋាន
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●នៅនពលពិនិត្យន្ើលលំនៅដ្ឋាន្ូ្ពិនិត្យកសនលៃងនានាដូចជាផ្ទះបាយ
និងមា៉ា្ុីនបតជាក់និងពិនិត្យន្ើលឱ្យបបាកដថាមានកសនលៃងបគប់បោន់្បមាប់វ
តថែនុឬ្មាភារៈដូចជាទូទឹកកកនិងមា៉ា្ុីននបាកនោអាវជានដើ្។

●នលើ្ពីននទះនទៀតក៏បតូវពិនិត្យន្ើលបរិសាថានជុំវិញលំនៅដ្ឋាន
និងោពង្យប្ួលផងសដរ។សាក្ួអំពីសាថានីយរ្ន្លៃើង
និងចំណតរ្យន្បកុងផសារទំននើបនិងហាងលក់ទំនិញបគប់្ុខ
ការិោល័យប៉ុ្្ថបប្ណីយ៍ធនាោរ្ន្ីរនពទ្យឧទយានជានដើ្។

●បប្ិននបើនោកអ្កចូលចិត្លំនៅដ្ឋាន្ូ្ដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលលំនៅដ្ឋាន
នហើយដ្ក់ឯកសារចាំបាច់្បមាប់ការបតួតពិនិត្យ្ិទ្ិកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន។

　➡នបបើប្ជីនផ្ៀងផ្ទាត់នៅទំព័រK23។
●ភានាក់ងារអចលនម្េព្យនិងមាចា្់ផ្ទះជួលនឹងនធវែើការបតួតពិនិត្យ្ិទ្ិកាន់កាប់លំ

នៅដ្ឋាននហើយបប្ិននបើនោកអ្កទទួលបានការអនុ្័តពីការបតួតពិនិត្យននទះ
នោកអ្កអាចផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ។

●តា្ធ្្មតាបតូវចំណាយនពល1-2្បាតាហ៍ចាប់តាំងពីនពលសដលនោកអ្
កដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះរហូតដល់នោកអ្កអាចផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ។

●នៅនពលនរៀបចំកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះនៅបបនទ្ជប៉ុនការនបបើបបា្់បកុ
្ហ៊ុនធានារា៉ប់រងជួលផ្ទះឬការផ្ល់ជូនអ្នកធានាគឺជាការចាំបាច់ក្នុងក
រណីអ្កជួលផ្ទះ្ិនអាចបង់ថ្លៃជួល។្បមាប់ព័ត៌មានបសនថែ្
្ូ្សាក្ួរភានាក់ងារអចលនម្េព្យ។

●្ ុននពលចុទះហតថែនលោនលើកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ្ូ្ឱ្យភានាក់ងារអច
លនម្េព្យពន្យល់អំពីចំណុច្ំោន់ៗដល់នោកអ្កសដលទាក់ទងនឹង
កិច្ចបព្នបពៀងជួលនិងលំនៅដ្ឋាន។

6 ការដ្ក់ពាក្យ�៊ំជួលលំសៅដ្ឋាន

7 ការពន្យល់អំពីចំណុច�ំខាន់ៗ

បកុ្ហ៊ុនធានារា៉ប់រងទទួលខុ្
បតូវចំនពាទះថ្លៃជួលផ្ទះ

កិច្ច្
នយា

ការពន្យល់អំពី
ចំណុច្ំោន់ៗ

នតើនោកអ្កយល់ឬនទ? OK
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●នៅនពលនោកអ្កជួលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនោកអ្កនឹងនរៀបចំកិច្ចបព្
នបពៀងជួលផ្ទះ្ួយ។កិច្ចបព្នបពៀងជួលគឺជាឯកសារសដលបញ្ជាក់អំពីកា
រ្នយារវាងមាចា្់ផ្ទះជួលនិងអ្កជួលផ្ទះ។្ូ្អានលក្ខខណ្ឌថនកិច្ចបព
្នបពៀងជួល ្ូ្ឱ្យពួកនគពន្យល់ដល់នោកអ្ក នហើយចុទះហតថែនលោ
នលើកិច្ចបព្នបពៀងនៅនបកាយនពលនោកអ្កយល់ដឹងចបា្់ោ្់អំពី
លក្ខខណ្ឌននាទះសតប៉ុនណាណទះ។ការចុទះហតថែនលោនលើកិច្ចបព្នបពៀងជួលមា
នន័យថានោកអ្កយល់ដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌនិងការ្នយា នដើ្្ីបបតិបត្ិ
តា្លក្ខខណ្ឌរប្់ខលៃអួន។ បប្ិននបើភានាក់ងារអចលនម្េព្យនធវែើតំណាងជា
អន្រការីននាទះនោកអ្កនឹងបតូវបាននគគិតបបាក់ន្្លស�វាេីភានាក់ងារ។

●្ ុននពលចុទះហតថែនលោនលើកិច្ចបព្នបពៀងជួល ្ូ្ពិនិត្យន្ើលចំណុច
ដូចោងនបកា្នៅនពលទទួលបានការពន្យល់អំពីចំណុច�ំខាន់ៗ។
・�ថានតើកិច្ចបព្នបពៀងជួលគឺជាកិច្ចម្ពមសម្ពៀងជួលឬកិច្ច�នយាជួលសដលត្
រឹ្បតូវតា្ចបាប់ឬនទ។
・�សាក្ួរអំពីចំនួនម្រាក់តម្កល់ធានាម្រាក់កក់រាចា�់ផ្ទះជួល
ជានដើ្សដលតប្ូវឱ្យមាននៅនពលចុទះហតថែនលោនលើកិច្ច្នយា
និងចំនួនម្រាក់�៊ីគីប៊ីគី Shikibiki (ន្្លស�វាជួ�ជ៊លស�ើងវិញមិនអាច
�ងវិញរានសេ) បប្ិននបើមាន។
・�្ បមាប់កិច្ចម្ពមសម្ពៀងជួលសដលម្តឹមម្តូវតាមចបាប់្ូ្សាក្ួរថានតើ
មានន្្លស�វាបន្តកិច្ចម្ពមសម្ពៀង្មែីឬនទនហើយនបើមាននតើថ្លៃន្វាប៉ុនាមន។
・�នតើលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅអាចនរៀបចំតុបសតងលំអនែើងវិញឬនទនហើ
យនតើកសនលៃងសានាក់នៅរួ្ោនាមាននរណាមានាក់នបរៅពីអ្កជួលផ្ទះ
ឬការស្រកសា្តវែចិ្្ចឹ្បតូវបានហា្ឃាត់ឬនទ?
・�នតើអវែីខលៃទះជាលក្ខខណ្ឌជួ�ជ៊លស�ើងវិញតាមសាថានភាពសដើម?
្ូ្ពិនិត្យន្ើលការចំណាយនលើការជួ�ជ៊លស�ើងវិញតាមសាថានភាពសដើម
នៅនពលចាកនចញនដើ្្ីការពារបញ្ហានកើតមាននែើង។

8 កិច្ច ម្ពម សម្ពៀង ជួលផ្ទះ

ឯកសារ និងន្្លស�វាសដលតម្មូវឱ្យរាន2
ប្ជី ការពិពណ៌នា

ឯកសារសដលតប្ូវ
ឱ្យមាននៅនពលដ្
ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះ

លិខិតឆលៃងសដនប័ណ្ណសានាក់នៅលិខិតបញ្ជាក់អំពីការរកបានបបាក់ចំ
ណូលលិខិតបញ្ជាក់អំពីការង្រលិខិតបញ្ជាក់អំពីការចុទះប្ជី្ិ្្ស
ឬនិ្្សិតជានដើ្។
(បប្ិននបើមានការនបបើបបា្់អ្កធានាននាទះបតូវមានលិខិតបញ្ជាក់អំ
ពីការរកបានបបាក់ចំណូលរប្់អ្កធានានិងលិខិតបញ្ជាក់អំពីការ
ចុទះប្ជីសដលមានបបថាប់បតា)

តប្ូវឱ្យមានការទូ
ទាត់បបាក់នៅនពល
នរៀបចំកិច្ចបព្នបពៀ

ងជួលផ្ទះ

ម្រាក់តម្កល់ធានាម្រាក់កក់រាចា�់ផ្ទះជួលន្្លស�វាេីភានាក់ងារ
ប៊ពវែោភធានារ៉ាប់រងការ្ូចខាតន្្លជួល(បតូវបង់បបាក់្ួយសខ
្ុននៅបបនទ្ជប៉ុន),ន្្លស�វា�ម្រាប់ស�វាកមមែរួមជានដើ្។
ទាំងននទះមានខុ្ៗោនាតា្តំបន់ប៉ុសន្តា្បទបញ្ជាអនុវត្ជា
ក់ស្្ងមានចំនួនទឹកបបាក់ន្្មើនឹងថ្លៃជួលរយៈនពលពី4ដល់
7សខ។ជាទូនៅការទូទាត់បបាក់បតូវបាននធវែើនែើងជាសាច់បបាក់
ឬតា្ការនផ្របបាក់តា្ធនាោរ។
(បប្ិននបើមានការនបបើបបា្់បកុ្ហ៊ុនធានារា៉ប់រងជួលផ្ទះននាទះ
ថ្លៃន្វាធានារា៉ប់រង[ជាញឹកញាប់មានបបសហលថ្លៃជួលផ្ទះកនលៃទះសខ
្បមាប់ការធានារយៈនពលពីរឆ្នាំ])
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K09
នីតិវិធីផាលា�់េីលំសៅចូលរ�់សៅ3

●នោកអ្កនឹងទទួលបានកូននសារផ្ទះបនាទាប់ពីកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះបតូ
វបានចុទះហតថែនលោនហើយនោកអ្កបានបង់បបាក់សដលមានចំនួនបបាក់
សដលបតូវបង់នៅនពលចុទះហតថែនលោ។កូននសាននទះបតូវសតបបគល់ជូនមាចា្់
ផ្ទះជួលវិញនៅនពលប្្ចប់ថនកិច្ច្នយាននទះដូនច្ទះបតូវបបុងបបយ័ត្កុំឱ្យបា
ត់បង់កូននសាននទះ។

●នៅនពលទទួលបានកូននសាបប្ិននបើអាចនធវែើបានននាទះបតូវមានភានាក់ងារ
អចលនម្េព្យអ្ដំនណើរនោកអ្កនដើ្្ីពិនិត្យន្ើលសាថានោពលំនៅដ្ឋាន
នហើយវាជាគំនិតល្្ួយបតូវនរៀបចំប្ជីនផ្ៀងផ្ទាត់។ការគូរបលៃង់ជាន់ថនអោ
រសដលជាឧទាហរណ៍្ួយនិងការកត់្មាគាល់កសនលៃងសដលខូចោងឬកខវែ
ក់និងការោជាប់រូប្តសដលមានកាលបរិនចឆេទគឺមានបបនោជន៍នដើ្្ីនជៀ្
វាងបញ្ហានានពលអនាគត។បតូវបបាកដថាបតូវពិនិត្យន្ើលថានបគឿង្ង្ហា
រឹ្និង្មាភារៈបរិកាខារទាំងអ្់ដំនណើរការបតឹ្បតូវ។

●នដើ្្ីដ្ក់ពាក្យ្ុំអគ្គិ្នី្ូ្្រន្រន្មទះអា្យដ្ឋាននិងកាលប
រិនចឆេទចាប់នផ្ើ្នបបើបបា្់នៅនលើកាតប៉ុសាតាល់ថបប្ណីយ៍សដលោជាប់នឹង
ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្អគ្គិ្នីនហើយប្ជលូនវាតា្ប៉ុ្្ថបប្ណីយ៍។

●ចំនពាទះហាគា្្ូ្ទាក់ទងបកុ្ហ៊ុនហាគា្្ុននពលនិងន្្ើ្ុំនបើកដំ
នណើរការហាគា្្ុនកាលបរិនចឆេទផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅ។នោកអ្កត្
រូវសតមានវត្មាននៅនពលហាគា្នបើកដំនណើរការ។

●ចំនពាទះទឹក្ូ្ទាក់ទងសផ្កទទួលបន្នុកបបព័ន្សចកចាយទឹកនៅការិ
ោល័យរដ្ឋា្ិបាល្ូលដ្ឋានរប្់អ្កនហើយអនុវត្តា្នីតិវិធីនដើ្្ីនបើ
កដំនណើរការទឹក។្ូ្្រន្រន្មទះអា្យដ្ឋាននិងកាលបរិនចឆេទ
ចាប់នផ្ើ្នបបើបបា្់នៅនលើកាតប៉ុសាតាល់ថបប្ណីយ៍សដលបានផ្ល់ជូន
នហើយប្ជលូនវាតា្ប៉ុ្្ថបប្ណីយ៍។

●្ ូ្សាក្ួរភានាក់ងារអចលនម្េព្យថាបតូវទាក់ទងជា្ួយអ្កណា្បមា
ប់ន្វាក្្មនី្ួយៗោងនលើននទះ។

1 ការេេួលរានកូនសសា

2 ការពិនិត្យសមើលសផ្នកខាងក្ននុងផ្ទះ

3 ការដ្ក់ពាក្យ�៊ំអគ្គិ�នី ហ្គា� និងេឹក
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K10
●ចំនពាទះបណាតាញទូរ្័ព្មានសខ្ស្ូ្ទាក់ទងបកុ្ហ៊ុនទូរ្័ព្នហើយបំ
នពញសបបបទ្បមាប់បណាតាញ្្មី្ួយ។

●ចំនពាទះអុីនធឺសណត្ូ្ទាក់ទងអ្កផ្ល់ន្វាអុីនធឺណិត
នដើ្្ីចាប់នផ្ើ្ន្វាអុីនធឺណិត។

●្ ូ្ពិនិត្យន្ើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងជា្ួយោនាក់ង្រអចលនបទព្យ។

●វិធីយក្ំរា្នចញមានខុ្ៗោនាអាប្័យនលើតំបន់ជិតោង
សដលនោកអ្ករ្់នៅ(ទីបកុងខ័ណ្ឌឬ្ណ្ឌលទីបកុងតូចៗ
ឬ្ូ្ិ)។ថ្ងៃនិងនពលនវោ្បមាប់បបន្ទ្ំរា្នផ្សងោនា
បតូវបាននរៀបចំទុកដ្ក់បតឹ្បតូវដូនច្ទះនៅនពលនោកអ្កផ្លា្់ទីលំនៅចូល
រ្់នៅ្ូ្នៅសាក្ួរោនាក់ង្រអចលនបទព្យអ្កជិតោងឬការិោល័
យរដ្ឋា្ិបាល្ូលដ្ឋានអំពីថ្ងៃនិងនពលនវោសដលបានកំណត់។

●បប្ិននបើនោកអ្ក្ិននរៀបចំទុកដ្ក់្ំរា្តា្នពលនវោសដលបានកំ
ណត់នទ្ំរា្ននាទះនឹង្ិនបតូវបានបប្ូលនែើយនទាទះបីជានោកអ្កសប
ងសចក្ំរា្នដ្យសែកបានបតឹ្បតូវក៏នដ្យនហើយជាញឹកញាប់ការណ៍
ននទះនឹងបង្កឱ្យមានបញ្ហាជា្ួយអ្កជិតោងផងសដរ។ចូរបបុងបបយ័ត្
ជាពិន្្បតូវពិនិត្យន្ើលថ្ងៃនិងនពលនវោសដលបានកំណត់។

●ចំណុចនានាសដលចាំបាច់បតូវពិនិត្យន្ើល
・�ថ្ងៃនិងនពលនវោសដល្ំរា្បតូវនរៀបចំទុកដ្ក់
・�ទីកសនលៃងសដល្ំរា្បតូវនរៀបចំទុកដ្ក់
・�ការសបងសចក្ំរា្នដ្យសែកសដលអាចដុតបាននិង្ិនអាចដុតបាន
・�ការសបងសចកកាក្ំណល់សកថច្នែើងវិញ(ដបកំប៉ុងដបបាលៃ្្ិចPET
បកដ្្កាស្តជានដើ្)

・�រនបៀបនបាទះនចាលវតថែនុឬ្មាភារៈធំៗជានដើ្
●នៅទីបកុងខ័ណ្ឌឬ្ណ្ឌលទីបកុងតូចៗឬ្ូ្ិនានាសដលមានអ្ករ្់នៅ
ជាបរនទ្ជានបចើនននាទះអាចមានខិត្ប័ណ្ណសដលមានការបង្ហាញរូបោ
ពជាោសាបរនទ្សដលពន្យល់ពីរនបៀនបាទះនចាល្ំរា្។្ូ្សាក្ួរ
នៅការិោល័យរដ្ឋា្ិបាល្ូលដ្ឋានឬការិោល័យបប្ូល្ំរា្។

4 សបបបេម្បព័ន្ធេូរ�័ព្ និងអ៊ីនធឺណិត

បេបញ្ជាលំសៅដ្ឋានសម្កាយសពលផាលា�់េីលំសៅចូលរ�់សៅ4

1 ការសរៀបចំេ៊កដ្ក់�ំរម

បបអប់ឬកំប៉ុង្ំរា្
=អង្គារ,បពហ្្ត៍,ន�រ�
=ពុធ

្ំរា្សដលអាចដុតបាន

្ំរា្សដលផ្ល់ធនធាន
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K11
●ចំនពាទះកសនលៃងសានាក់នៅសដលមានបគួសារនបចើនននាទះ្ន្លៃងអាចឮនៅ
ដល់អ្កជិតោងោ៉ាងង្យឬនៅដល់ជាន់ថនអោរនានានៅោងនលើ
និងោងនបកា្ដូនច្ទះបតូវបបុងបបយ័ត្្ិនបតូវមាន្ន្លៃងរំោននែើយ
ជាពិន្្នៅនពលយប់ឬនៅនពលបពលឹ្។

●ឧទាហរណ៏ការបន្្ចញ្ន្លៃងោលាំងៗពិធីជប់នលៀងឬការជួបជុំ្ុីផឹក
ទូរទ្្សន៍និងឧបករណ៍ចាក់ន្លៃងន្្នរេអូឧបករណ៍តនន្ី
មា៉ា្ុីនបូ្ធូលីនិងមា៉ា្ុីននបាកនោអាវ្ន្លៃងនក្មងៗរត់នលងជុំវិញ
ការរុញបិទទាវារោលាំងៗការងូតទឹកអាងទឹកឬសបងញ័រពាក់កណាតាលអបធា
បតនិង្ក្្មោពប្នដៀងោនាននទះអាចនាំឱ្យមានបញ្ហាទាក់ទងនឹង្ន្លៃ
ងរំោនដូនច្ទះបតូវបបុងបបយ័ត្្ិនបតូវរំោនដល់អ្កជិតោងនែើយ។

នៅបបនទ្ជប៉ុនអ្កជួលផ្ទះបតូវមានកាតពវែកិច្ចជួ្ជុលនែើងវិញនូវលំនៅ
ដ្ឋានជួលនៅតា្សាថានោពនដើ្រប្់វា។នោកអ្កបតូវសតបង់ថ្លៃចំណាយសដ
លនកើតមាននែើងនដើ្្ីជួ្ជុលលំនៅដ្ឋានជួលនែើងវិញនៅតា្សាថានោព
នដើ្រប្់វាក្នុងករណីលំនៅដ្ឋានជួលមានការខូចោតឬការនធវែើឱ្យបបឡាក់
សដលបណាតាល្កពីការខកោនចំនពាទះការនោរពតា្ការសណនាំោងនលើ។

【1】លំសៅដ្ឋានសានាក់សៅេូសៅ
●លំនៅដ្ឋានសានាក់នៅជប៉ុនមានកាំជនណតាើរ្ួយនែើងពីបចកចូល
នៅសាលឬបន្ប់។
ស្្កនជើងបតូវនដ្ទះនចញនៅ
បចកចូល្ុននពលចូលនៅ
លំនៅដ្ឋានសានាក់នៅ។

　នៅបបនទ្ជប៉ុនបបជាពលរ
ដ្ឋអង្គនុយផ្ទាល់នៅជាន់នលើឥដ្ឋ
ឬជាន់ថនអោរឬអង្គនុយនៅ
នលើនខ្ើយបទាប់ឬកបមាលបទា
ប់ដ្ក់នៅជាន់នលើឥដ្ឋឬជាន់ថនអោរ។ដូនច្ទះបតូវបបាកដថានោកអ្ក
នដ្ទះស្្កនជើងរប្់អ្កនចញនៅបចកចូល។នោកអ្ក្ិនបតូវចូលនៅ
លំនៅដ្ឋានសានាក់ជា្ួយស្្កនជើងរប្់អ្កនែើយ។

3 រសបៀបសម្បើម្រា�់លំសៅដ្ឋានសានាក់សៅជប៉ា៊ន

2 ការម្ប៊ងម្បយ័ត្នសដលទាក់េងនឹង�សម្លងរំខាន

NO!
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●បបនទ្ជប៉ុនមាន្ំនណើ្ោលាំងណា្់(ជាពិន្្នៅរដូវនរៅតា)ដូនច្ទះ
្ូ្យកចិត្ទុកដ្ក់ចំនពាទះខ្យល់នចញចូលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅ។បប្ិ
ននបើមានចំហាយទឹកឬ្ំនណើ្នកើតមាននែើង្ូ្ជូត្មាអាតនចញ។
ការទុកនចាលចំហាយទឹកឬ្ំនណើ្អាចបណាតាលឱ្យមានផ្សិត
និងដុទះផ្សិឬ្្ឹ្នកើតមាននែើង។

●ការដុំសដកនោលនៅជញ្ជាំងផ្ទះឬការោបថានាំផ្ទះជានរឿយៗបតូវបានហា្ឃាត់
ដូនច្ទះបតូវបបាកដថាបតូវពិនិត្យន្ើលអវែីសដលហា្ឃាត់តា្កិច្ចបព្នបពៀងជួ
លផ្ទះ។

【2】ផ្ទះរាយ
●្ ិនបតូវោងោលាញ់ឬនបបងរំអិលឬកន្្កក្្ីកាក្ំណល់អាហារចូល
នៅក្នុងបំពង់បង្លូរទឹកនផើងនែើយ។្ូ្នបបើបកដ្្កាស្តឬ្មាភារៈអវែីសដ
លប្ូបយកជាតិោលាញ់ឬនបបងរំអិលនហើយដ្ក់វានៅក្នុង្ំរា្សដលអា
ចដុតបាន។

●ក្នុងករណីការច្្ិនមានកលៃិនឬសផ្សងោលាំង្ ូ្នបើកដំនណើរការកង្ហារបឺតតា
្បំពង់សផ្សងនហើយបតូវនធវែើឱ្យបបាកដថាកលៃិនននទះ្ិន្ថែិតនៅក្នុងលំនៅដ្ឋា
នសានាក់នៅនទៀតនែើយ។

【3】បន្ប់េឹក និងបង្គន់
●ជាទូនៅបន្ប់ទឹកនៅបបនទ្ជប៉ុនមានកសនលៃងងូតទឹកដ្ច់នដ្យសែក្ួ
យពីអាងងូតទឹកឬសបងញ័រ។

●្ ិនបតូវោង្មាអាតវតថែនុធាតុកាក្ំណល់និងសារធាតុនផ្សងៗនទៀតចូលនៅ
ក្នុងបំពង់បង្លូរនៅបន្ប់ទឹកនែើយនដ្យសារវាអាចបណាតាលឱ្យ្្ទះបាន។

●អាងងូតទឹកឬសបងញ័រនបបើទឹកនរៅតាសតប៉ុនណាណទះនហើយការកក់្ក់ឬការោ
ង្មាអាតរាងកាយបតូវនធវែើនៅោងនបរៅអាងងូតទឹកឬសបងញ័រនៅកសនលៃងងូ
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តទឹក។ដំបូងបតូវោង្មាអាតសាប៊ូកក់្ក់និងសាប៊ូដុ្ខលៃអួនទាំងអ្់
្ិន្ុននពលចូលបតាំទឹកនៅក្នុងអាងងូតទឹកឬសបងញ័រ។

●បប្ិននបើ្នុ្្សនបចើនជាងមានាក់បតូវការងូតទឹកននាទះទឹកនរៅតានៅក្នុងអាង
ងូតទឹកឬសបងញ័រ្ិនហូរនចញនទនហើយអាចនបបើបាន្បមាប់្នុ្្សមានា
ក់នទៀត។អាងងូតទឹកឬសបងញ័រ្ួយចំនួនមានលក្ខណៈពិន្្ថនបបព័
ន្កំនៅដំនណើរការនែើងវិញនដើ្្ីកំនៅទឹកបប្ិននបើអាងងូតទឹកឬសបង
ញ័រ្យចុទះបតជាក់។

●្ ិនបតូវនបើកទឹកបង្លូរនបាទះនចាលអវែី្ួយនបរៅពីកាក្ំណល់ពីរាងកាយ្នុ
្្សនិងបកដ្្នបបើនៅបង្គន់ចូលនៅក្នុងបង្គន់។

●នោកអ្កនឹងបង្កឱ្យមានបញ្ហាដល់អ្កជិតោងរប្់អ្បប្ិននបើបបព័ន្
បង្លូរទឹកឬបង្គន់បតូវ្្ទះនិងនហៀរនចញ។បប្ិននបើនោកអ្កបង្កឱ្យមាន
ការខូចោតដល់លំនៅដ្ឋានសានាក់នៅោងនបកា្នោកអ្កននាទះនោកអ្
កអ្កនឹងទទួលខុ្បតូវចំនពាទះការបង់បបាក់្បមាប់ការខូចោតននទះ។

【4】េីកសន្លងស�វាកមមែរួម និងរាល់ក៊ងឬយ៉ារ
●កសនលៃងសានាក់នៅសដលមានបគួសារនបចើនននាទះសាលជនណតាើរនិងទី
តាំងនផ្សងនទៀតនៅោងនបរៅផ្ទះរប្់អ្កគឺជាទីកសនលៃងន្វាក្្មរួ្។
្ិនបតូវដ្ក់្ំរា្ឬបទព្យ្្្ត្ិផ្ទាល់ខលៃអួននៅទីកសនលៃងទាំងននទះ។
ទីកសនលៃងន្វាក្្មរួ្ទាំងននទះបតូវនបបើបបា្់ជាផលៃលូវរត់នគចខលៃអួននពលមានបោ
អា្ន្ផងសដរ។

●បាល់កុងឬយ៉រអាចនបបើបបា្់ជាផលៃលូវរត់នគចខលៃអួននពលមានបោអា្ន្ផង
សដរ។្ិនបតូវដ្ក់រប្់របរអវែីជានដើ្សដលរារាំងដល់ផលៃលូវរត់នគចខលៃអួន។
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【5】កសន្លងចំណតកង់
●បតូវដ្ក់តនប្ៀបកង់រប្់អ្កជាជួរនៅតា្រនបៀបសដលមាន្ណាតា
ប់ធានាប់នៅទីកសនលៃងសដលបានកំណត់ដូចជាកសនលៃងចំណតកង់។
ក្នុងករណីមានបទបញ្ជានានាដូចជាការបិទ្្ិក�័រពិន្្ោជាប់នឹងកង់
ននាទះបតូវនោរពតា្បទបញ្ជាទាំងននទះ។

●នៅនពលផ្លា្់ទីលំនៅនចញបតូវជូនដំណឹងដល់មាចា្់ផ្ទះជួលឬោនាក់ង្រ
អចលនបទព្យក្នុងរយៈនពលសដលមានសចងក្នុងកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ
(តា្ធ្្មតាចាប់ពី1នៅ2សខ្ុន)សដលនោកអ្កនឹងបតូវប្្ចប់កិច្ចបព
្នបពៀងជួលផ្ទះ(លិខិតជូនដំណឹងអំពីការប្្ចប់ជួលផ្ទះ)។

●្ ុននពលផ្លា្់ទីលំនៅនចញោ៉ាងតិច្ួយ្បាតាហ៍្ូ្ជូនដំណឹង
ដល់បកុ្ហ៊ុនថា្ពលអគ្គិ្នីបកុ្ហ៊ុនហាគា្និងសផ្កទទួលបន្នុ
កបបព័ន្សចកចាយទឹកនៅការិោល័យរដ្ឋា្ិបាល្ូលដ្ឋានរប្់អ្ក
នដើ្្ីបិទដំនណើរការន្វាក្្ម។

●បុគ្គលិក្កពីបកុ្ហ៊ុនថា្ពលអគ្គិ្នីបកុ្ហ៊ុនហាគា្និងសផ្កទទួល
បន្នុកបបព័ន្សចកចាយទឹកនៅការិោល័យរដ្ឋា្ិបាល្ូលដ្ឋានរប្់អ្ក
នឹង្កដល់លំនៅដ្ឋាននៅថ្ងៃផ្លា្់ទីលំនៅនចញនដើ្្ីឱ្យនោកអ្កបំនព
ញសបបបទបិទដំនណើរការន្វាក្្ម។នោកអ្កនឹងបតូវបាននគគិតថ្លៃន្
វាក្្មសដលបតូវផ្ល់ជូននៅរហូត្កដល់ថ្ងៃននាទះ។

●ចំនពាទះបណាតាញទូរ្័ព្មានសខ្ស្ូ្ទាក់ទងបកុ្ហ៊ុនទូរ្័ព្
នហើយបំនពញសបបបទផ្លា្់ទីលំនៅនចញ។

●ចំនពាទះអុីនធឺរសណត្ូ្ជូនដំណឹងនៅអ្កផ្ល់ន្វាសដលមានកិច្ច្នយា
អំពីការផ្លា្់ប្លូរអា្យដ្ឋានរប្់អ្កជានដើ្។

នីតិវិធីផាលា�់េីលំសៅ (ការចាកសចញ)5

1 លិ្ិតជូនដំណឹងអំពីការផាលា�់េីលំសៅ

2 ការបិេដំសណើរការអគ្គិ�នី ហ្គា� និងេឹក

3 សបបបេម្បព័ន្ធេូរ�័ព្ និងអ៊ីនធឺណិត
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●្ ូ្អន្ជើញនៅការិោល័យថបប្ណីយ៍និងបំនពញសបបបទ្្្
រាប់ការប្ជលូន្ំបុបតរប្់អ្ក។បប្ិននបើនោកអ្កនធវែើសបបននទះ
្ំបុបតនផញើតា្ប៉ុ្្ថបប្ណីយ៍នៅកាន់អា្យដ្ឋានចា្់រប្់
អ្កនឹងបតូវប្ជលូននៅអា្យដ្ឋាន្្មីសដលមានរយៈនពលកំណត់
(នៅក្នុងបបនទ្ជប៉ុនជានដើ្)។

●្ូ្បបគល់កូននសាវិញនៅនពលចាកនចញពីបរិនវណលំនៅដ្ឋាន
●ការជួ្ជុលនែើងវិញនៅតា្សាថានោពនដើ្មានន័យថាការជួ្ជុ
លទីកសនលៃងនានាថនលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅរប្់អ្កសដលនោកអ្កបាន
នធវែើសបកចាក់ឬខូចោត្ុននពលចាកនចញពីលំនៅដ្ឋានននទះ។ោនាក់ង្
រអចលនបទព្យឬមាចា្់ផ្ទះជួលនឹងអ្ដំនណើរនោកអ្កនដើ្្ីបតួតពិនិ
ត្យន្ើលលំនៅដ្ឋាននដើ្្ីនបបៀបនធៀបសាថានោពលំនៅដ្ឋាននិងនបគឿង
្ង្ហារឹ្និង្មាភារៈឬបរិកាខារសដលមាននៅនពលផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់
នៅនដើ្្ីពិនិត្យន្ើលថានតើការជួ្ជុលនែើងវិញនៅតា្សាថានោពនដើ្
ទា្ទារឱ្យមានការនចញថ្លៃប៉ុនាមនជានដើ្។

●ជានោលការណ៍បបាក់ត្្កល់ធានាននទះនឹងបតូវបានបបគល់ជូនវិញបនាទាប់
ពីការចាកនចញពីលំនៅដ្ឋាន។នទាទះជាោ៉ាងណាក៏នដ្យបប្ិននបើមាន
ការចំណាយនលើការជួ្ជុលនែើងវិញនៅតា្សាថានោពនដើ្ឬការចំ
ណាយនលើការយករប្់របរសដលនៅន្្្ល់នៅក្នុងលំនៅដ្ឋាននៅ
នបាទះនចាលជានដើ្ការចំណាយសបបននទះនឹងបតូវដកយកនចញពីបបាក់ត
្្កល់ធានា។បប្ិននបើការចំណាយនលើការជួ្ជុលនែើងវិញនៅតា្
សាថានោពនដើ្មាននលើ្ពីចំនួនបបាក់ត្្កល់ធានាននាទះនោកអ្កបតូវ
សតបង់ថ្លៃបសនថែ្នលើចំនួនបបាក់ត្្កល់ធានា។

4 សបបបេទាក់េងនឹងបញ្ហាប៉ា៊�្តនម្ប�ណីយ៍

5 ការម្បគល់កូនសសាវិញ និងការចាកសចញពីបរិសវណលំសៅដ្ឋាន

6 ការេូទាត់ម្រាក់តម្កល់ធានា
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K16
លក្ខ្ណ្ឌអចលនម្េព្យសដលសោកម្តូវសតយល់ដឹងសៅសពលជួលផ្ទះ6

[ន្្លស�វា�ម្រាប់ស�វាកមមែរួម (ន្្លស�វាម្គប់ម្គង)]
នហើយននទះជាបបាក់សដលនចញថ្លៃចំណាយនលើន្វាអគ្គិ្នីសដលបាននបបើបបា
្់ឬថ្លៃន្វានបា្្មាអាតជានដើ្្បមាប់កសនលៃងសដលអ្កជួលផ្ទះបាននបបើ
បបា្់រួ្ោនាដូចជាជនណតាើរនិងផលៃលូវនដើរក្នុងលំនៅដ្ឋាន។នៅបបនទ្ជប៉ុននោ
កអ្កបតូវបង់ថ្លៃន្វា្បមាប់ន្វាក្្មរួ្(ឬថ្លៃន្វាបគប់បគង)សដលមានកំ
ណត់ដ្ច់នដ្យសែកពីថ្លៃជួលផ្ទះ។ជាទូនៅថ្លៃន្វាននទះបតូវបង់នៅសខ្្មីរួ្
ោនាជា្ួយថ្លៃជួលផ្ទះនៅចុងសខ្ុន។

[ម្រាក់តម្កល់ធានា (ម្រាក់ធានា)] 
បបាក់ត្្កល់ធានាបតូវបានដ្ក់ជា្ួយមាចា្់ផ្ទះជួលនៅខណៈនពលចុទះហតថែនលោ
នលើកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះសដលជាការការពារចំនពាទះការ្ិនបង់ថ្លៃជួលផ្ទះឬកា
រជួ្ជុលសដលតប្ូវឱ្យមាននៅក្នុងករណីមានការចាកនចញពីលំនៅដ្ឋានជួល។
តា្នោលការណ៍សណនាំននាទះតា្ធ្្មតាការដ្ក់បបាក់ត្្កល់ធានាននទះមានចំនួ
នបបាក់បបសហលន្្មើនឹងថ្លៃជួលផ្ទះរយៈនពល2សខ។បបាក់ត្្កល់ធានាសដលនៅ្
ល់ណា្ួយបនាទាប់ពីការទូទាត់ចំណាយនៅនពលចាកនចញពីលំនៅដ្ឋានជួលននាទះ
បតូវបបគល់ជូននោកអ្កវិញ។
នៅតា្តំបន់ខលៃទះនគនៅបបាក់ត្្កល់ធានាថាបបាក់ធានា។បបាក់ធានាននទះជាញឹ
កញាប់មានចំនួនបបាក់ន្្មើនឹងថ្លៃជួលផ្ទះរយៈនពល6សខ។

[ន្្លស�វាបន្តកិច្ចម្ពមសម្ពៀង្មែី] 
នហើយននទះជាបបាក់សដលអ្កជួលផ្ទះបតូវបង់ជូនមាចា្់ផ្ទះជួលនៅខណៈនព
លកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះបតូវនធវែើ្្មីនដើ្្ីបន្ដំនណើរការកិច្ចបព្នបពៀងននទះ
នហើយបតូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពិន្្ក្នុងកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ
។តា្ធ្្មតាកិច្ច្នយាមានរយៈនពល2ឆ្នាំ។

[ការជួ�ជ៊លស�ើងវិញសៅតាមសាថានភាពសដើម] 
នោកអ្កបតូវសតបង់ថ្លៃចំណាយសដលនកើតមាននែើងនដើ្្ីជួ្ជុលលំនៅ
ដ្ឋានជួលនែើងវិញនៅតា្សាថានោពនដើ្រប្់វាក្នុងករណីលំនៅដ្ឋានជួល
មានការខូចោតឬការនធវែើឱ្យបបឡាក់នដ្យនចតនានដ្យនធវែ្បបសហ្
ឬ្ិនយកចិត្ទុកដ្ក់ពីនោកអ្ក។ករណីននទះបតូវបាននគនៅថាថ្លៃន្វា
្បមាប់ការជួ្ជុលនែើងវិញនៅតា្សាថានោពនដើ្និងបតូវដកយកនចញ
ពីបបាក់ត ្្កល់ធានានៅនពលចាកនចញពីលំនៅដ្ឋាន។បតូវយកចិត្ទុកដ្ក់
ស្រកសាលំនៅដ្ឋានឱ្យសាអាតនិងការជួ្ជុលល្។

[លិ្ិតជូនដំណឹងអំពីការបញ្ចប់ជួលផ្ទះ] 
ក្នុងករណីមានការប្្ចប់កិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ្ុននពលផុតកំណត់ននាទះ
នោកអ្កបតូវជូនដំណឹងដល់មាចា្់ផ្ទះជួលឬោនាក់ង្រអចលនបទព្យជាោយ
លក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈនពលសដលមានសចងក្នុងកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ
(តា្ធ្្មតាចាប់ពី1នៅ2សខ្ុន)។
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[ប៊ពវែោភធានារ៉ាប់រងសលើការ្ូចខាត] 
វាជានរឿងធ្្មតានៅនពលចុទះហតថែនលោនលើកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះនដើ្្ីទទួ
លបានការនចញថ្លៃធានារា៉ប់រងនលើការខូចោតនដើ្្ីការពារពីការខូចោត
នដ្យអគ្គី្័យឬទឹកសដលបណាតាល្កពីអ្កជួលផ្ទះ។

[ន្្លស�វាេីភានាក់ងារ] 
នហើយននទះជាបបាក់សដលបតូវបង់ជាថ្លៃន្វាជូននៅោនាក់ង្រអចលនបទព្យ
នហើយបតូវបានកំណត់នៅក្នុងថ្លៃជួលសដលមានរយៈនពល1សខ។

[ការពន្យល់អំពីចំណុច�ំខាន់ៗ] 
ក្នុងករណីោនាក់ង្រអចលនបទព្យនធវែើតំណាងជាោនាក់ង្រផ្ទះជួលននាទះោនាក់ង្រ
អចលនបទព្យនឹងពន្យល់អំពីចំណុច្ំោន់ៗថនកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះដល់អ្
កជួលផ្ទះ(អ្កជួលផ្ទះសដលអាច្ករ្់នៅ)្ុននពលចុទះហតថែនលោនលើកិ
ច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះនិងផ្ល់ជូនតារាងពន្យល់អំពីចំណុច្ំោន់ៗដល់អ្ក
ជួលផ្ទះ។ចំណុច្ំោន់ៗសដលទាក់ទងនឹងការបញ្ជាក់អំពី្មាភារៈឬបរិកាខារ
ការនបបើបបា្់បបាក់ត្្កល់ធានាជានដើ្នឹងបតូវពន្យល់ដូនច្ទះ្ូ្សាតាប់នដ្យ
បបុងបបយ័ត្នហើយសាក្ួរ្ំណួរនៅនពលនោកអ្ក្ិនយល់អំពីអវែី្ួយ។

[អ្នករ�់សៅផ្ទះឬបន្ប់រួមគានា] 
បប្ិននបើអ្ករ្់នៅផ្ទះឬបន្ប់រួ្ោនានៅក្នុងលំនៅដ្ឋានជួលននាទះបតូវបបាប់
នៅមាចា្់ផ្ទះជួលនៅនពលនរៀបចំកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ។បប្ិននបើ្ិន
បបាប់អំពីបញ្ហាននទះនទនហើយនោកអ្កអនុញ្ញាតឱ្យមានអ្ករ្់នៅផ្ទះឬប
ន្ប់រួ្ោនានដ្យោមនការអនុញ្ញាតននាទះនោកអ្កអាចបតូវបនណតាញនចញពី
លំនៅដ្ឋានសានាក់នៅននទះ។

[កិច្ច ម្ពម សម្ពៀង ជួលផ្ទះសដលម្តឹមម្តូវតាមចបាប់] 
កិច្ចបព្នបពៀងជួលសដលបតឹ្បតូវតា្ចបាប់សដលជាទូនៅគឺជាបបន្ទកិច្ចបព្
នបពៀងជួលសដលនបបើបបា្់នៅបបនទ្ជប៉ុន។មាចា្់ផ្ទះជួល្ិនអាចបដិន្ធ
ចំនពាទះការបន្នធវែើកិច្ចបព្នបពៀង្្មីនៅចុងប្្ចប់ថនរយៈនពលកិច្ចបព្នបពៀងនដ្
យោមន្ូលនហតុ្្ប្បនែើយ។្យា៉ាងវិញនទៀតកិច្ច្នយាននទះបតូវបានបន្
នធវែើ្្មីនដ្យ្វែ័យបបវត្ិនបើនទាទះបី្ិនមានការបន្នធវែើកិច្ចបព្នបពៀង្្មីក៏នដ្យ។

[កិច្ចម្ពមសម្ពៀង ជួល] 
កិច្ចបព្នបពៀងជួលគឺជាកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះសដលមានរយៈនពលកិច្ច្នយា
ជាក់ោក់នហើយប្្ចប់នៅចុងប្្ចប់ថនរយៈនពលកិច្ច្នយានដ្យោមនការ
បន្ជា្្មី។កិច្ច្នយា្្មី្ួយអាចបតូវបាននធវែើនែើងតា្ររយៈកិច្ចបព្នបពៀងរវា
ងមាចា្់ផ្ទះជួលនិងអ្កជួលផ្ទះ។

[ន្្លស�វាជួលជ៊លស�ើងវិញ មិនអាចម្បគល់ជូនវិញរានសេ] 
ថ្លៃន្វាជួលជុលនែើងវិញ្ិនអាចបបគល់ជូនវិញននទះគឺជាវិធីសាប្្ថនកិ
ច្ច្នយាសដលកំណត់ជា្ុនចំនពាទះចំនួនបបាក់ថនចំសណកបបាក់ត្្កល់ធានា
ឬបបាក់ធានាសដល្ិនបបគល់ជូនវិញបាននទក្នុងករណីមានការចាកនចញ
ពីលំនៅដ្ឋាន។ការណ៍ននទះជាញឹកញាប់បតូវបានទា្ទារនៅក្នុងតំបន់តូថក
Tokai,តំបន់កាន់ថ្Kansaiនិងក្យនុ្៊ុKyushu។
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K18
[ភានាក់ងារអចលនម្េព្យ]
នហើយននទះជាោនាក់ង្រសដលបនប្ើការង្រជាោនាក់ង្ររប្់មាចា្់ផ្ទះជួល្បមា
ប់ការជួលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនហើយជាោនាក់ង្រទិញនិងលក់អចលនបទព្យ។

[អ្នកធានា]
ននទះជាបុគ្គលសដលទូទាត់បបាក់ថ្លៃជួលផ្ទះសដល្ិនបានបង់ឬថ្លៃចំណាយ
នលើការជួលជុលសដល្ិនបានបង់បនាទាប់ពីនោកអ្កចាកនចញពីលំនៅដ្ឋា
នជួលក្នុងករណីសដលនោកអ្ក្ិនអាចទូទាត់បបាក់នដ្យខលៃអួនឯង។តប្ូវ
ឱ្យមានអ្កធានាមានាក់នៅនពលដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅ។អ្ក
ធានាបតូវមានបបាក់ចំណូលសដលមាននលើ្ពីកប្ិតជាក់ោក់្ួយ។អ្ក
ធានាអាចបតូវបាននគន្្ើ្ុំនៅនពលនោកអ្កដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះ។

[ន្្លស�វាដ្ក់ពាក្យ�៊ំ] 
នហើយននទះជាបបាក់សដលបតូវបង់ជូននៅោនាក់ង្រអចលនបទព្យនៅនពលទ
ទួលបានកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ។ពិនិត្យន្ើលថានតើថ្លៃន្វាដ្ក់ពាក្យ្ុំ
បតូវបបគល់ជូនវិញឬអត់បប្ិននបើកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ្ិនបតូវបាននរៀប
ចំនែើង។

[ម្រាក់កក់]
នហើយននទះជាបបាក់សដលបតូវបង់ជូននៅមាចា្់ផ្ទះជួលនៅនពលចុទះហតថែ
នលោនលើកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ។ជាញឹកញាប់បបាក់កក់បតូវបានទា្ទា
រនៅតំបន់កាន់តូKantoនហើយតា្ធ្្មតាគិតតា្ថ្លៃជួល1ឬ2សខ។
បបាក់កក់្ិនបបគល់ជូនវិញបាននទ។នានពល្្មីៗននទះមានផ្ទះជួល្ួយចំនួន
សដល្ិនតប្ូវឱ្យមានបបាក់កក់្បមាប់ការជួលផ្ទះនែើយ។

[ន្្លជួល]

នហើយននទះជាការគិតថ្លៃ្បមាប់ការជួលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនហើយជាទូ
នៅថ្លៃជួល្បមាប់សខ្្មីដល់នពលកំណត់នៅចុងសខ្ុន។បប្ិននបើនោ
កអ្កផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅឬផ្លា្់ទីលំនៅនចញពីលំនៅដ្ឋានសានាក់
នៅបនាទាប់ពីថ្ងៃទី្ួយថនសខននាទះតា្នោលការណ៍ថ្លៃជួល្បមាប់សខននាទះ
នឹងបតូវថលតា្ចំនួនបបាក់។

[ម្ក៊មហ៊៊នធានារ៉ាប់រងេេួល្៊�ម្តូវចំសពាទះន្្លជួលផ្ទះ] 
បកុ្ហ៊ុនធានារា៉ប់រងទទួលខុ្បតូវចំនពាទះថ្លៃជួលផ្ទះគឺជាបកុ្ហ៊ុន្ួយសដ
លធានាបង់ថ្លៃជួលផ្ទះជូននៅមាចា្់ផ្ទះជួលក្នុងករណីសដលនោកអ្ក្ិនបង់
ថ្លៃជួលផ្ទះ។នដើ្្ីនបបើបបា្់បកុ្ហ៊ុនសបបននទះនោកអ្កបតូវសតបង់ថ្លៃន្វា
ធានាសដលបានកំណត់(នហើយការបង់ន្វាននទះជាញឹកញាប់មានពី35%
នៅ50%ថនថ្លៃជួលផ្ទះ្ួយសខសដលបតូវបង់្ុនជាថ្លៃន្វាធានារយៈនពល
2ឆ្នាំ)។នទាទះោ៉ាងណាក៏៏នដ្យក៏ការណ៍ននទះ្ិនស្នជាការធានារា៉ប់រង
នទ។បកុ្ហ៊ុនធានារា៉ប់រងនឹងនចញវិក្កយបបតគិតលុយនោកអ្ក្បមាប់ថ្លៃ
ជួលផ្ទះសដលបកុ្ហ៊ុនបានបង់ជូន្បមាប់នោកអ្ក។នោកអ្កអាចបតូវ
បាននគន្្ើ្ុំឱ្យនបបើន្វាក្្មននទះនៅនពលដ្ក់ពាក្យ្ុំជួលផ្ទះ។
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K19
ការគាំម្េការសានាក់សៅ�ម្រាប់ជនបរសេ�

①ម្ក៊មម្បឹកសាអាជាញាធរមូលដ្ឋាន និងសផ្នកេំនាក់េំនងអន្តរជាតិ
[សគហេំព័រព័ត៌រានអំពីការរ�់សៅសដលរានសម្ចើនភាសា]
ព័ត៌មានចាំបាច់្បមាប់ការជួលអចលនបទព្យ
បតូវបានផ្ល់ជូនជាោសាជប៉ុនអង់នគលៃ្ចិនកូនរេអាលលៃឺ្៉ង់បារាំង
នអ្បា៉ាញព័រទុយហាគាល់តាហាគាែលូកនវៀតណា្ឥណ្ឌឌូនន្ុីថ្រូ្្សនុី
និង្ូមា។
http://www.clair.or.jp/tagengo/

②�មណ្ឌលគាំម្េការរ�់សៅ�ម្រាប់ជនបរសេ� �៊ូរា៉ាស�ន កាន់ណាហ្គាវា៉ា 
Sumasen Kanagawa

ផ្ល់ជូននូវការពិនបោទះនោបល់និងការបកសបបោសានផ្សងៗនដលទាក់ទ
ងនៅនឹងលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅដល់ជនបរនទ្ជាោសាអង់នគលៃ្ចិនកូនរេ
នអ្បា៉ាញនិងព័រទុយហាគាល់។ការោំបទចំនពាទះការស្វែងរកលំនៅដ្ឋាន
ជួលបតូវបានផ្ល់ជូនផងសដរ។
☎045-228-1752
http://www.sumasen.com/

③�សផ្នកអន្តរជាតិនននាយកដ្ឋានគាំម្េការរ�់សៅរប�់អ្នកសានាក់សៅស្ត្តន�
តារា៉ា Saitama

[ម្បព័ន្ធភានាក់ងារគាំម្េការជួលផ្ទះសដលេ៊កចិត្ត]
ោនាក់ង្រអចលនបទព្យសដលបានចុទះប្ជីនៅនខត្ននទះជា"ោនាក់ង្រោំបទ
ការជួលផ្ទះសដលទុកចិត"្ជួយជនបរនទ្នដើ្្ីស្វែងរកលំនៅដ្ឋានសានាក់
នៅ។ប្ជីន្មទះោនាក់ង្រជា្មាជិកអាចរកបានតា្នគហទំព័រននទះ។
☎048-830-2705
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/ 
documents/201503anshinlistnihongo.pdf

④�"ការពិសម្គាទះសោបល់ជាមួយជនបរសេ�" ននរដ្ឋាភិរាលមូលដ្ឋាន និង
�រាគមសផ្នកសផាតទះប្តតូរអន្តរជាតិ
ការពិនបោទះនោបល់ទាក់ទងនឹងលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅបតូវបានផ្ល់ជូនដូនច្ទះ
បតូវបបាកដថាបតូវសាក្ួរ្ំណួរពួកនគ។

2ព័ត៌រានសដលរានម្បសោជន៍�ម្រាប់ការជួ
លផ្ទះ 
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សផាតទះប្តតូរ�ិ�្ស/ការគាំម្េលំសៅដ្ឋានសានាក់សៅរប�់�ិ�្សឬនិ�្សិតធមមែតា

①ការសផាតទះប្តតូរ និងស�វាកមមែសផ្នកអប់រំសៅជប៉ា៊ន
[ការធានារ៉ាប់រងម្គប់ម៊្�ម្រាប់�ិ�្សឬនិ�្សិតបរសេ�សដល�ិកសា
សៅជប៉ា៊ន]
នហើយននទះជាបបព័ន្ោំបទ្ួយសដលនធវែើឱ្យង្យប្ួល្បមាប់ោគីពាក់ព័
ន្នឹងសាោនរៀននដើ្្ីបនប្ើការង្រជាអ្កធានា្បមាប់្ិ្្សឬនិ្្សិត
អន្ដរជាតិ។
☎03-5454-5275
http://www.jees.or.jp/crifs/index.htm

②មជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិជីរា Chiba

[ម្បព័ន្ធអ្នកម្បឹកសាសោបល់អំពីលំសៅដ្ឋាន�ិ�្សឬនិ�្សិតបរសេ�] 
បបព័ន្ននទះផ្ល់ជូនអ្កជំនាញបតូវប្ជលូន្កនៅភានាក់ងារអចលនម្េព្យសដ
លោំបទដល់ការស្វែងរកលំនៅដ្ឋានជួលតា្រយៈការនផ្តាទះប្លូរនានា្ិ្្ស
ឬនិ្្សិតនិង្ិ្្សឬនិ្្សិតធ្្មតានខត្ជីបាChiba។នលើ្ពីននទះនទៀ
តព័ត៌មានអំពីការរ្់នៅបតូវបានផ្ល់ជូនជាោសាជប៉ុនអង់នគលៃ្ចិន
និងកូនរេ។
☎043-297-0245
http://www.mcic.or.jp/

③��រាគមម្គប់ម្គងអចលនម្េព្យ�ម្បត្តិជប៉ា៊ន 
សាខាក្យតូតូ Kyoto
[សគហេំព័រស�វែងរកលំសៅដ្ឋាន HOUSE navi]
បណាតាញអុីនធឺសណតននទះផ្ល់ជូនព័ត៌មានអំពីការស្វែងរកលំនៅដ្ឋាននៅ
តំបន់ក្យលូតូKyotoសដលមានោសាជប៉ុនអង់នគលៃ្ចិននិងកូនរេ។
បណាតាញអុីនធឺសណតននទះក៏បង្ហាញផងសដរនូវបកុ្ហ៊ុនអចលនបទព្យសដល
មាន្្តថែោពផ្ល់ជូនន្វាក្្មនបចើនោសានិងផ្ល់ជូនព័ត៌មានទាក់ទ
ងនឹងលំនៅដ្ឋានជានបចើន។
☎075-211-4774
http://housenavi-jpm.com/
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បំនពញនៅកសនលៃងចននាលាទះថន"តារាងបតួតពិនិត្យតប្ូវការទា្ទារ"នហើយបង្ហា
ញវានៅកាន់ោនាក់ង្រអចលនបទព្យ។

ខញនុំកំពុងស្វែងរកលំនៅដ្ឋានជួលសដលមានលក្ខខណ្ឌដូចោងនបកា្។
ជនបរសេ�

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

3តារងម្តួតពិនិត្យតម្មូវការទាមទារ 

ថ្លៃជួលសដលនពញចិត្

ទីតាំងសដលនពញចិត្

បបន្ទលំនៅដ្ឋាន

ផ្ទះអាបផ្តន្ន
នៅជាន់ទីប៉ុនាមន

ទីកសនលៃងជាន់ថនអោរ

បលៃង់ជាន់ថនអោរ

បង្គន់

អាងងូតទឹកឬសបងញ័រ

មា៉ា្ុីនបតជាក់

ចំនួនអ្កសានាក់នៅ

អ្កធានា

កាលបរិនចឆេទចូលរ្់នៅសដលចង់បាន

ការទូទាត់បបាក់បតូវនធវែើនែើងនៅឯ
ការចុទះហតថែនលោនលើកិច្ច្នយា

តប្ូវការទា្ទារជាអាទិោព

*រយៈនពលសានាក់នៅសដលបាននបោងទុករប្់ខញនុំគឺ
រហូតដល់(　　  　)ឆ្នាំ(　　  　)សខ។

(ចំនួនទឹកបបាក់សដលនោកអ្កអាចបង់ក្នុង្ួយសខសដលរួ្មានថ្លៃ
ន្វា្បមាប់ន្វាក្្មរួ្និងថ្លៃន្វាបគប់បគង)
￥　                   　　〜￥　                   　　
នៅជិតសាថានីយ៍  (　　　　　　　   　          　)
នដើររយៈនពល(　　　)នាទីពីសាថានីយ៍

□ផ្ទះអាបផ្តន្ន □ផ្ទះ

□ជាន់ទី2ឬខ្ព្់ជាងននទះ　□ជាន់ណា្ួយ្ិនអីនទ

(　　　　　　　)m2 ឬនបចើនជាងននទះ

□្្លូឌីនោ □នបរៅពី្្លូឌីនោ
បន្ប់ដ្ច់នដ្យសែក (　　　)បន្ប់
បន្ប់រួ្ □K □DK　□LDK
បបន្ទបន្ប់ □ជប៉ុន □បច្ចិ្បបនទ្□្ិនមានចំណូលចិត្

□បច្ចិ្បបនទ្ □ជប៉ុន

□មានអាងទឹកឬសបងញ័រ □អាច្ិនមានអាងទឹកឬសបងញ័រ

□មានមា៉ា្ុីនបតជាក់□អាច្ិនមានមា៉ា្ុីនបតជាក់

(　    　　　    )នាក់ □បគួសារ
□្ិត្្ក្ិ □នផ្សងៗ

□ចង់នបបើបបា្់បកុ្ហ៊ុនធានារា៉ប់រង □មានអ្កធានា

ពីឆ្នាំ(　　)សខ(　　)ថ្ងៃ(　　　)

ខញនុំអាចនរៀបចំបប្ុងទុកបបសហល￥　　　　　　　　　　

ថនតប្ូវការទា្ទារនានានៅចំណុច① ដល់⑨ោងនលើ៖
តប្ូវការទា្ទារជាចំណុច្ំោន់បំផុតចំនពាទះនោកអ្ក
តប្ូវការទា្ទារជាចំណុច្ំោន់ទីពីរចំនពាទះនោកអ្ក
តប្ូវការទា្ទារជាចំណុច្ំោន់ទីបីចំនពាទះនោកអ្ក
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□ន្ើលខិតប័ណ្ណនហើយនបើនោកអ្កន្ើលន�ើញផ្ទះសដលអ្កចូលចិត្្ូ្អ

ន្ជើញ្កជា្ួយ្នុ្្សមានាក់សដលនិោយោសាជប៉ុន។

□្ូ្អានខិត្ប័ណ្ណ្្ងនទៀតនដ្យបបុងបបយ័ត្។

□ បច្ចនុប្ន្នយើងខញនុំ្ិនមានលំនៅដ្ឋានណា្ួយសដល្្រ្្យនឹងតប្ូវការរប្់

អ្ក។

□នយើងខញនុំ្ិនមានលំនៅដ្ឋាន្ួយសដល្្រ្្យនឹងតប្ូវការរប្់អ្ក។

អបតាថ្លៃជួលទីផសារ្បមាប់ទំហំផ្ទះនិងទីតាំងផ្ទះសដលអ្កនពញចិត្គឺ

￥　　　　　　　　　　　　　　　　　

ខញនុំ្ូ្សណនាំនោកអ្កឱ្យគិតនែើងវិញអំពីលក្ខខណ្ឌនានាសដលអ្កនពញចិត្។

កប្ងព័ត៌មានរប្់ខញនុំមានដូចោងនបកា្។

ជនបរសេ�

①នតើនោកអ្កមាន្ុខរបរអវែី?

 □និនោជិតបកុ្ហ៊ុន □អ្កបបកបកិច្ចការជំនួញជាមាចា្់ខលៃអួនឯង

 □្ិ្្សឬនិ្ិ្សត □នផ្សងៗ(��������������������������������������������������������������)

②នតើ្ុខង្រថនការង្ររប្់អ្កជាអវែី?

 □បុគ្គលិកធ្្មតា □បុគ្គលិកមានកិច្ច្នយា □បុគ្គលិកបនប្ើការបនណាតាទះអា្ន្

 □បុគ្គលិកនបរៅនមា៉ាង □នផ្សងនទៀត(��������������������������������������������������������������)

③នតើ្្តថែោពនិោយោសាជប៉ុនរប្់អ្កមានកប្ិតណា?

 □ល្ □ការ្ន្នាបបចាំថ្ងៃ □នខសាយ

④នតើនោកអ្កអាចអានោសាជប៉ុនឬនទ?

 □បាទ/ចា្៎ □ហុីរ៉ាហាគានណា(Hiragana)គឺអូនខ □នទ

ភានាក់ងារអចលនវត្នុ
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*្ូ្ដ្ក់ជូនពិនិត្យឯកសារសដលបានគូ្ឬធីកោងនបកា្។

ការម្តួតពិនិត្យ�ិេ្ធិកាន់កាប់សដលតម្មូវឱ្យរា
នតារងពិនិត្យឯកសារ

①

នលខ

លិខិតឆលៃងសដន

ឯកសារ

ការកំណត់អត្្ញ្ញាណផ្ទាល់ខលៃអួន

ឯកសារ្បមាប់ការពិនិត្យន្ើលនិនោជក
ឬសាោ

ឯកសារ្បមាប់ការពិនិ
ត្យន្ើលបបាក់ចំណូល

ប័ណ្ណអ្កសានាក់នៅ

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការង្រ

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការនៅចូលនរៀននៅ
សាោ

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការង្រសដលមាន្ិ
ទ្ិអនុញ្ញាត

លិខិតអនុញ្ញាតអំពីកិច្ចការមានឋានៈ
បសនថែ្

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការដកយកពន្

ព័ត៌មានល្្ិតអំពីបបាក់សខ

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់បបាក់ពន្

ឯកសារ្តច្លៃងថន្ំណងពន្នលើបបា
ក់ចំណូលពីឆ្នាំ្ុន
លិខិតបញ្ជាក់អំពីការបង់បបាក់សខ
(បាននបោងទុក)(នបើការង្ររប្់អ្ក
្ិនទាន់បានចាប់នផ្ើ្នៅនែើយ)

ព័ត៌មានល្្ិតអំពីការនផ្របបាក់ធនា
ោរ

លិខិតបញ្ជាក់អំពីការទូទាត់បបាក់អា
ហារូបករណ៍
ឯកសារដ្ក់បបាក់ត្្កល់និងបបាក់្ន្សំ
នៅធនាោរ
(ឯកសារ្តច ល្ៃងថនន្ៀវនៅធនាោរ)

⑨

②

⑩

③

⑪

④

⑫

⑤

⑬

⑥

⑭

⑦

⑧

តប្ូវឱ្យមាន
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K24
េ��ះ

�សយ��ន

េ��ះទីកែន�ងេធ�ើ�រ
ឬ	�េរៀន

ទីកែន�ង

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�ចល័ត

េលខលិខិតឆ�ងែដន

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសជប៉ុន

េ��ះ

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសកំេណើត

េ��ះ

ព័ត៌�ន��ល់ខ�ួន

តារងម្តួតពិនិត្យការ�នយារប�់អ្នកកាន់កាប់
លំសៅដ្ឋាន 

កាលបរិនចឆេទ៖　　　　(ឆ្នាំ)/　　　　(សខ)/　　　　(ថ្ងៃ)　　　　
ន្មទះអចលនបទព្យ៖　　　　　　　　　　　នលខអោរ៖��������������
ន្មទះ(ហតថែនលោ)៖�����������������������������������������������������������������������
អា្យដ្ឋានអុីស្៉ល៖�������������������������������������������������������������������������

ខញនុំ្ូ្្នយាថានោរពតា្ការ្នយាោងនលើ។

*្ូ្នបបើ្ំណុំសបបបទននទះនបកាយពីមានការពិនិត្យនែើងវិញ្្ប្បនដើ្្ីបង្ហាញខលៃឹ្សារថនកិច្ចបព្នបពៀងជួលផ្ទះ។

ល.រ ន្ចក្ីល្្ិត
នៅនពលផ្លា្់ទីលំនៅចូលរ្់នៅនិងការកាន់កាប់លំនៅដ្ឋាន

①
ខញនុំនឹងបង់ថ្លៃជួលផ្ទះនិងការគិតថ្លៃនផ្សងនទៀត្បមាប់សខបនាទាប់នៅបតឹ្
ថ្ងៃទី___ថនសខនី្ួយៗនដ្យមានចំនួនបបាក់ដូចោងនបកា្៖____
នយន(ថ្លៃជួល____នយន,____ការគិតថ្លៃ_____នយន)។

②
ខញនុំនឹងបំនពញសបបបទកិច្ច្នយា្បមាប់ការនបបើន្វាក្្មអគ្គិ្នីហាគា្
និងទឹកនដ្យខលៃអួនឯង។កិច្ចបព្នបពៀងននទះនចញថ្លៃនលើការការជួលផ្ទះ
សតប៉ុនណាណទះ

③ ខញនុំនឹងនដ្ទះស្្កនជើងខញនុំនចញនៅនពលខញនុំចូលលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅ។

④ ខញនុំនឹង្ិនជួលផ្ទះឬផ្ល់ផ្ទះននទះនៅឱ្យអ្កដថទនទៀតនែើយ។

⑤ ោមន្មាជិកបគួសារសាច់ញាតិ្ិត្្ក្ិឬអ្កដថទនឹងរ្់នៅក្នុងលំ
នៅដ្ឋានសានាក់នៅនែើយ។

⑥ ខញនុំនឹង្ិនរកសាទុក្តវែចិ្្ចឹ្ឬ្តវែដថទនទៀតនទ។

⑦
ខញនុំនឹងយកនចញកាក្ំណល់ឬ្ំរា្សដលអាចដុតបាននៅថ្ងៃ()
និងកាក្ំណល់ឬ្ំរា្សដលអាចដុតបាននៅថ្ងៃ()
និងកាក្ំណល់ឬ្ំរា្អាចសកថច្នែើងវិញនៅថ្ងៃ()។

⑧ ខញនុំនឹងនជៀ្វាងពីការនធវែើឱ្យមាន្ន្លៃងោលាំងៗជាពិន្្នៅអំែនុងនពល
ចាប់ពីនមា៉ាងបបសហល៖ោងាចដល់នមា៉ាងបបសហល៖បពឹក។

⑨ ខញនុំនឹង្ិនទុកនចាលវតថែនុឬ្មាភារៈនៅការីដូឬផលៃលូវនដើរជនណតាើររានហាល
ឬទីកសនលៃងប្នដៀងោនា។

⑩ ខញនុំនឹងរកសាលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅឱ្យបានសាអាតនហើយនបបើ្មាភារៈ
(_____,_____)ឱ្យបានបតឹ្បតូវ។

⑪ ខញនុំនឹងជូនដំណឹងដល់______្ុននឹងចាកនចញពីលំនៅដ្ឋានសានាក់
នៅរយៈនពលសវង(_____្បាតាហ៍ឬយូរជាងននទះ)។

នៅនពលផ្លា្់ទីលំនៅចាកនចញពីលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅ

⑫ ខញនុំនឹងបបគល់លិខិតជូនដំណឹងជាោយលក្ខណ៍អក្សរនៅ______,
______សខ្ុនការចាកនចញ។

⑬ ខញនុំនឹងផ្លា្់ទីលំនៅនចញតា្កាលបរិនចឆេទប្្ចប់ការជួលផ្ទះ
(នៅថ្ងៃ____ថនសខននាទះ)។

⑭ ខញនុំនឹង្ិននបាទះបង់នចាលរប្់របរណា្ួយសដលរួ្មានកាក្ំណល់ឬ
្ំរា្នៅក្នុងលំនៅដ្ឋានសានាក់នៅនែើយ។

⑮ ខញនុំនឹងបបគល់កូននសាផ្ទះនៅ_______។

⑯

បប្ិននបើខញនុំបាននធវែើឱ្យបន្ប់កខវែក់ខញនុំនឹងបង់ថ្លៃចំណាយនលើការនបា្្
មាអាតនដ្យកាត់យកបបាក់ពីបបាក់ត្្កល់ធានារប្់ខញនុំ(បានកក់បបាក់ដ
ល់មាចា្់មាចា្់ផ្ទះនៅនពលនរៀបចំកិច្ច្នយាជួលផ្ទះ)។ឧទាហរណ៍ខញនុំនឹង
បង់ថ្លៃចំណាយនលើការផ្លា្់ប្លូរបកដ្្បិទជញ្ជាំងផ្ទះបប្ិននបើមានកា
រខូចោតធងៃន់ធងៃរនដ្យមានសានា្បបឡាក់ឬកលៃិនពីសផ្សងបារី។

ខញនុំបាទ/នាងខញនុំយល់។
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K25
េ��ះ

�សយ��ន

េ��ះទីកែន�ងេធ�ើ�រ
ឬ	�េរៀន

ទីកែន�ង

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�ចល័ត

េលខលិខិតឆ�ងែដន

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសជប៉ុន

េ��ះ

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសកំេណើត

េ��ះ

ព័ត៌�ន��ល់ខ�ួន

េ��ះ

�សយ��ន

េ��ះទីកែន�ងេធ�ើ�រ
ឬ	�េរៀន

ទីកែន�ង

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�ចល័ត

េលខលិខិតឆ�ងែដន

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសជប៉ុន

េ��ះ

（　　　 　）េលខទូរស័ព�៖

េលខទំក់ទំនងប�ន់េ��បេទសកំេណើត

េ��ះ

ព័ត៌�ន��ល់ខ�ួន




