カンボジア語

ការណែនាំេកាី រឧបតថមពភ មើ បីទ្រទ្រង់ជវី ភាេ
※ថ្ថៃរី27ណែ4ឆ្នំ2020េ័តមានបចចុបបននេ័តមានថមីនឹងព្វើការផ្សេវផ្ាយជាបនាាន់

(ពៅកនុងណផ្នការឧបតថមភណ លកំេុងចាប់ពផ្ដើមពនេះស្ថិតកនុងថវិកាជាតិបណនថមឆ្ន2ំ 020 ណ លនឹងពទ្ោងអនុម័ត)

ថវិកា(ចំណាយចិញ្មចឹ ជីវតិ និងចំណាយអាជីវកមម)នាពេលលំបាក
• ថវិកាឧបតថមភេពិ ស្ស្មានចំនួនរឹកទ្បាក់ពស្មោ
ើ ន (ពៅបពណាតេះអាស្នន)

កាលបរិពចេរជាមូលដ្ឋាន(ថ្ថៃរី27ណែ4ឆ្ន2ំ 020) ចំព េះអនកណ លបានកក់ទ្ាចូលកនុងបញ្ជីទ្បជាជនកនុងមានក់ររួលបានទ្បាក់10មុ៉ឺនពយ៉េន។
កាលបរិពចេរដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំកនុងរយៈពេល3ណែ ពទ្កាយេីថ្ថៃររួល កយ។
• ថវិកាឧបតថមភេពិ ស្ស្បពណាតេះអាស្ននចំព េះទ្រួសារណ លមានកូនកនងុ បនាកុ (ចំព េះទ្រសាួ រណ លចញ្ិ មចឹ កនូ )
ទ្រួសារមានកូនកនុងបនាុកណ លររួលរងឥរធិេលេីពោរចមលងវីរុស្កូរូណាណផ្នការឧបតថមភមួយណ លកេំ ុងស្វេះណស្វងរ៉ឺការផ្ដល់ទ្បាក់ឧបតថមភស្ទ្មាប់
ទ្រួសារណ លកំេុងររួលបាន(ថវិកាឧបតថមភពរៀងទាត់កនុងការចិញ្ចឹមកូន)នឹងបានបណនថមថវិកាឧបតថមេភ ិពស្ស្បពណាតេះអាស្នន(ម ួយរយៈ)។ 

P.３

P.４

• មូលលិ្ិតូចបនាាន់・ថវិកាឧបតថមរភ ូពៅ(ចំណាយស្ទ្មាប់ចញ្ិ មចឹ ជវី តិ )

ចំព េះអនកណ លបាត់បង់ការងារនិងផ្អាកព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយសារណតការរងឥរធិេលេីពោរចមលងកូរូណាណ លមានការទ្េួយបារមភចំព េះចំណាយ
កនុងការចិញ្ចឹមជីវិតពយើងមានការអនុវតតផ្តល់ជូនពស្វាកមចីចំណាយចំបាច់កនុងការចិញ្ចឹមជវី ិត។

• ថវិកាឧបតថមភបនតនិរនតរភាេ(ចំព

P.５

េះមាចស្់អាជីវកមម្ុនតូចនិងម្យម･អាជីវកមមបុរគល)

ពដ្ឋយសារណតការរីកោលដ្ឋលថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណាជាេិពស្ស្ចំព េះមាចស្់អាជីវកមមណ លររួលរងឥរធិេលខ្លំងព ើមបីទ្រទ្រង់បនតអាជីវកមមនិងការចាប់
ពផ្ដើមព ើងវិញពយើងមានការអនុវតតផ្ដល់ថវិការឧបតថមភស្ទ្មាប់អាជីវកមមទ្រប់្ុនយកពៅពទ្បើទ្បាស្់បាន៉ា៉េ ងរូលំរូាយយ។

P.６

ការររួលរងឥរធិេលេីពោរចមលងកូរូណាព្វើឲ្យអាជីវកមមកាន់ណត៉ា៉េប់យុ៉ឺនអាជីវកមមឯកបុរគលនិងរួមបញ្ជូលអាជីវករឯកោជយ ពយើងមានការអនុ
វតតផ្ដល់ជូនកមចីោមនការទ្បាក់និងកមចីោមនទ្រេយបញ្ច ំ។

P.７

• កមចីោមនការទ្បាក់និងឥែទានោមនទ្រេយបញ្ច ំ(មូលនិ្ិអាជីវកមម)
• ការេនារថ្ថលបង់ពស្វាធានាោ៉ា ប់រង់ស្ងគម

ចំព េះបុរគលណ លមានការទ្េួយបារមភេីអពស្ថរភាេថ្នជីវភាេវិធានការមួយណ លអាចជួយពដ្ឋេះទ្សាយនាទ្ោអាស្ននរ៉ឺការេនារកនុងការបង់
ធានាោ៉ាប់រងពស្វាស្ងគមេនធជាតិនិងពស្វាសាធារែៈណ លអាចនឹងររួលបាននូវការអនុពទ្ោេះ។

P.８
～10

• ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់ពស្ថរភាេថ្នលំពៅដ្ឋាន(ថ្ថលជួលផ្ ាេះ)

ពដ្ឋយសារអាជីវកមមផ្អាក ំពែើរការ ព្វើពអាយចំែូលទ្តូវបានថយចុេះជាព ើមពទាេះបីជា មិនទាន់ ល់ ំណាក់កាលបាត់បង់ការងារឬបិរអាជីវ
កមមក៏ពដ្ឋយទ្បស្ិនពបើស្ថិតកនុងសាថនភាេណបបពនេះចំព េះបុរគលណ លមានការទ្េួយបារមភកនុងការបាត់បង់លំពៅឋានពយើងនឹងផ្តល់ជូននូវថវិកា
ណ លមានរឹកទ្បាក់ពស្មើនឹងថ្ថលជួលផ្ាេះកនុងមួយរយៈពេល។

P.11

ចំព េះបុរគលណ លមានជីវភាេលំបាកណ លទ្តូវទ្បឈមមុែនឹងបញ្ា ពផ្សងៗពយើងមានការរអនុវតតជួយឧបតថមភ៉ា៉េងរូលំរូាយយស្ទ្មបពៅាម
សាថ នភាេថ្នបុរគលមានក់ៗ។

P.12

• រំពោងឧបតថមភការេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទ្រទ្រង់ែនលួ ឯង ល់ជនណ លមានជីវភាេលំបាក
• ការឧបតថមភស្ែុ ុមាលភាេ

បចចុបបននចំព េះបុរគលណ លមានជីវភាេទ្កីទ្កព ើមបីព្លើយតបពៅនឹងកំរិតថ្នជីវភាេទ្កីទ្កចំណាយតទ្មូវការចាំបាច់ស្ទ្មាប់ជីវភាេនិងថ្ថលសានក់
ពៅជាព ើមទ្តូវបានផ្តល់ជូនកនុងពោលពៅធានាស្នតិស្ុែជីវិតនិងការរីកលូតាយស្់កនុងការទ្រទ្រង់ែលួនឯង។

P.13

ការណែនាំេកាី រឧបតថមពភ មើ បីទ្រទ្រង់ជវី ភាេ
ស្ទ្មាកព្វើការងារពដ្ឋយសារណតវរី ស្៉ាុ ចមលងកូរណា
ូ
• ថវិកាឧបតតមភចពំ េះការរងរបួស្និងជំង៉ឺ
អនកណ លមានធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេ ទ្បាក់ចំែូលទ្តូវបានធានាកនុងករែីស្ទ្មាកេីការងារព ើមបីេាបាលជំង៉ឺឬបួស្ពលើស្េី4ថ្ថៃព ើងពៅ ។

P.14

• ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ

ទ្កុមហុនមានរំនួលែុស្ទ្តូវកនុងករែីពអាយបុរគលិកឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ ទ្កុមហុនទ្តូវពបើកទ្បាក់ឧបថមភឈប់ស្ទ្មាក(ពលើស្េី60%ថ្ន
ទ្បាក់ឈនួលជាម្យម

P.15

)

• ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មបស្ទ្មលួ ការងារ

ណផ្ាកពៅពលើមូលពហតុថ្នពស្ ាកិចចបងខំពអាយមាចស្់អាជីវកមមកាត់បនថយស្កមមភាេព្វើអាជីវកមម ព ើមបីបនតការរកាការងារពនាេះ ពយើងនឹងផ្តល់
នូវទ្បាក់ឧបថមភទ្ស្បពៅាមចំណាយចាំបាច់កនុងការចំណាយឧបតថមភស្ទ្មាប់ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ។

P.16

ពេលណ លទ្តូវការពេលពវាយព ើមបីពមើលណថទាំកូន

ការឈប់បពណាតេះអាស្ននថ្នសាាយបឋមស្ិកាជាព ើម

• ថវិកាឧបតថមភចពំ េះការឈប់ស្ទ្មាក់ថ្នសាាយបឋមស្ិកា（ស្ទ្មាប់មាចស្់អាជីវកមម）

ទ្ស្បពេលណ លសាាយបឋមស្ិកាទ្តូវបានបិរជាបពណាតេះអាស្នន ចំព េះស្ិស្សណ លពរៀនពៅសាាយពនាេះទ្តូវការការពមើលណថទាំេី「បុរគលិក P.17
（អាណាេាបាល） 」 （ពដ្ឋយមិនរិតេីបុរគលិកពេញស្ិរធ.បុរគលិកមិនពេញស្ិរធ） ូពចនេះពយើងនឹងព្វើការឧបតថមភ ល់ទ្កុមហុនណ លអនុ
ញ្ា តិពអាយបុរគលិកឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ（ពដ្ឋយមិនរិតបញ្ចូលថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកទ្បចាំឆ្នំព៉ាងពៅាមចាប់បរដ្ឋានការងារ）ពដ្ឋយររួលបាន
ទ្បាក់ពបៀវតសរ៍（ររួលបានទ្បាក់ឈនួលពេញ）។
• ថវិកាទ្រទ្រង់ចពំ េះការឈប់ស្ទ្មាក់ថ្នសាាយបឋមស្ិកា（ចំព េះអនកព្វកាើ រពហើយយកកូនពៅពផ្ញរើ ពអាយពរណថទាំ） P.18
ទ្ស្បពេលសាាយបឋមស្ិកាឈប់ស្ទ្មាកចំព េះស្ិស្សបឋមណ លទ្តូវការពមើលការណថទាំពនាេះ「បុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯង
ពហើយយកកូនពៅពផ្ញើរ（អាណាេាបាល）」ឧបតថមភថវិកាចំព េះថ្ថៃណ លមិនបានព្វើអាជីវកមម។

• ឧបតថមភ ល់អនកពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាអនកពមើលណថទាំពកមងរបស្់ទ្កមុ ហនុ

ពដ្ឋយសារណតវរី ុស្ចមលងកូរូណាករែីស្ាយបឋមស្ិកាទ្តូវបានឈប់ស្ទ្មាកជាបពណាដេះអាស្នន អាណាេាបាលទ្តូវឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ P.19
និងមិនអាចបនតពមា៉េងរុកកូនពៅកនុងសាាយបានជាព ើម ទ្បស្ិនពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាកមមអនកពមើលណថទាំពកមង ចំព េះចំណាយទាំងពនាេះនឹងទ្តូវររួល ～20
បានការឧបតថមភ។បុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯងក៏អាចពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាកមមពនេះបានណ រ។

ទ្បាក់ឧបតថមេភ ពិ ស្ស្មានចំននួ រឹកទ្បាក់ពស្មើោន(ពៅបពណាតេះអាស្នន)
ជំង៉ឺចមលងវីរុស្កូរូណាជាណផ្នកមួយថ្នវិធានការពស្ ាកិចចបនាាន់ ណ លជាយនតការសាមញ្ាមួយពយើងនឹងផ្តលទ្់ បាក់ឧបតថមភ10មុ៉ឺនពយ៉េនកនុងមនុស្សមានក់ព ើមបីឧបតថមភ
៉ា៉េ ងរហ័ស្និងទ្តឹមទ្តូវ ល់ពស្ ាកិចចទ្រួសារ។

ស្ទ្មាប់បុរលគ ររួលបានការឧបតថមភ
កាលបរិពចេរជាមូលដ្ឋាន(ថ្ថៃរី27ណែ4ឆ្នំ2020) ចំព េះអនកណ លបានកក់ទ្ាចូលកនុងបញ្ជីទ្បជាជន។

ចំនួនរឹកទ្បាក់

លកខែែឌ កនុងមានក់ររួលបាន 10មុ៉ឺនពយ៉េន។

អនកណ លមានស្ិរធររួល
ពមទ្រួសារមានស្ិរធិជាអនកតំណាងររួលជំនួស្ស្មាជិកទ្រួសារ។

នីតិវិ្ីដ្ឋក់ កយពស្នស្ើ នុំ ិងការររួលទ្បាក់ឧបថមភ
ការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំទ្បាក់ឧបតថមភ ជាមូលដ្ឋានាមរយៈវិ្ី (1) និង (2)
ទ្បាប់ឧបតថមភជាពោលការែ៍សាមីែលួនទ្តូវពទ្បើទ្បាស្់រែនី្នាោព្ម េះររបស្់សាមីែលួនផ្អាល់ព មើ បីររួលទ្បាក់ឧបតថមភ។
※ព ើមបីការ រការរីកោយដ្ឋលថ្នការ្លងពមពោរ
ទ្បស្ិនពបើមិនអាចពជៀស្វាងបានរ៉ឺអនុញ្ាតពអាយព្វើការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំនិងររួលទ្បាក់
ឧបតថមភពៅកណនលងផ្ដល់ពស្វាកមម។
（1）វិ្ពី ស្នើស្ុំាមរយៈការពផ្ញើរស្ំបុទ្ត
បំពេញពលែរែនី្នាោរពហើយភាជប់ជាមួយឯកសារចមលងណ លបញ្ជ ក់េីរែនី្នាោរនិងឯកសារបញ្ជ ក់េីសាមីែលួនចូលពៅកនុង
កយពស្នើស្ុំណ លអាជាញ្រពៅាមតំបន់នឹងពផ្ញើរពៅពអាយពៅាមអាទ្ស្យ័ដ្ឋានរបស្់ពាយកអនកពហើយពផ្ញើរមកកាន់អាជាញ្រវិញ។
（2）វិ្ពី ស្នើស្ុំាមរយៈអុីន្៉ឺណែត（អនកណ លមានពលែទ្បចាំែលួនអាចពទ្បើទ្បាស្់បាន）ថ្មណាេូារឺ (マイナポータル) បំពេញពលែ
រែនី្នាោររួចោល់ពហើយបញ្ជូលឯកសារបញ្ជ ក់រែនី្នាោរបនាាប់មកព្វើការពស្នើស្ុំាមពអ ិចទ្តូនិច(ាមរយៈការអនុវតតហតថ
ពលខ្ពអ ិចទ្តូនិចឯកសារបញ្ជ ក់េីសាមីែលួនមិនទ្តូវការព ើយ)។

ថ្ថៃររួល កយពស្នស្ើ នុំ ងិ ថ្ថៃចាប់ពផ្តើមផ្តលទ្់ បាក់ឧបថមភ
អនុម័តពដ្ឋយអាជាញ្រពៅាមតំបន់(ណផ្ាកពៅពលើពោលពៅថ្នវិធានការពស្ ាកិចចបនាាន់ពយើងមានពោលបំែងចាប់ពផ្តើមផ្តល់ជូនទ្បាក់ឧបថមភពអាយឆ្ប់
រហ័ស្ាមអវីណ លអាចព្វើពៅបាន)។
កាលបរិពចេរដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំាមរយៈការពផ្ញើរស្ំបុទ្តកនុងរយៈពេល3ណែរិតចាប់េីថ្ថៃចាប់ពផ្ដើមពបើកររួល កយពស្នើស្ុំ។
i

⚫និតិវិ្ីជាក់ាយក់ថ្នការររួលទ្បាក់ឧបតថមភ ស្ូមចូលពៅកាន់ពរហរំេ័ររបស្់ទ្កស្ួងកិចកាច រថ្ផ្ាកនុងនិងរំនាក់រំនង។
⚫ស្តីអំេីការសាកស្ួរេីេត័ មាន

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyo
umukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

ពយើងមានបពងកើតមជឈមែឌ លររួលរូរស្័េា
03－5638－5855

ពមា៉េងបពទ្មកាើ រ：９：00～18：30（មិនោប់បញ្ជលូ ថ្ថៃ ពៅរ៍អារិតយ・បុែយជាតិ）
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ឆ្ំន 2020ថវិកាឧបតថមេភ ពិ ស្ស្បពណាតេះអាស្ននចពំ េះទ្រសា
ួ រណ លមានកូនកនងុ បនាកុ
ចំព េះទ្រួសារណ លមានកូនកនុងបនាុកណ លរងររួលឥរធិេលេីពោរចមលងវីរ៉ាុស្កូរូណា ណផ្នការឧបតថមភមួយណ លកំេុងស្វេះណស្វងរ៉ឺការផ្តល់ទ្បាក់ឧបតថមភស្ទ្មាប់
កុមារ ល់ទ្រួសារណ ល(អតថទ្បព៉ាជន៍ពរៀងទាត់កនុងការចិញ្ចឹមកូន)នឹងររួលបានបណនថមេីទ្បាក់ឧបតថមភេិពស្ស្បពណាតេះអាស្នន(ម ួយរយៈ)។ 

ស្ទ្មាប់បុរលគ
ស្ទ្មាប់ណែ4ឆ្នំ2020 (ស្ទ្មាប់ណែ３ក៏បូករួមបញ្ចូល) នឹងររួលបានទ្បាក់ឧបតថមភស្ទ្មាប់កុមារ ចំព េះទ្រួសារណ លកំេុងបានររួល(អតថ
ទ្បព៉ាជន៍ពរៀងទាត់កនុងការចិញ្ចឹមកូន)។
※លកខែែឌ ណ លអាចររួលបានចំព េះកុមារ ណ លបានចាប់កំពែើតទ្តឹមថ្ថៃរី31ណែ３ឆ្នំ2020និងរួមបញ្ចូលកុមារណ លចូលពរៀនថ្ននក់កំរិតម្យម
ស្ិកាណែ３ឆ្នំ 2020 （ស្ិស្សថមីថ្ននក់រី10）ក៏ោប់បញ្ចូលណ រ។

ចំនួនរឹកទ្បាក់ឧបតថមភ
កុមារមានក់ររួលបាន１មុ៉ឺនពយ៉េន
ថ្ថៃរី 31ណែ３ឆ្នំ 2020 នឹងររួលបានេីអាជាញ្រពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ។
※ ស្ិស្សថមីថ្ននក់រ1
ី 0 នឹងររួលបានេីអាជាញ្រពៅាមតំបន់ណ

លអនកសាន ក់ពៅរិតទ្តឹមថ្ថៃរី29ណែ2ឆ្នំ 2020។
※ចំព េះស្ិស្សណ លបតូររីលំពៅចាប់េីថ្ថៃរី 1ណែ4ឆ្នំ 2020 ស្ូមទាក់រងពៅអាជាញ្រពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ។

និតិវិ្ីថ្នការពស្នស្ើ ុំ
ជាពោលការែ៍ មិនចាំបាច់ព្វើការដ្ឋក់ កយពស្នើរស្ុំព ើយ។
អាជាញ្រពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅនឹងជូន ំែឹង ល់ស្ិស្សណ លទ្តូវររួលបានទ្តឹមថ្ថៃរី 31ណែ３ឆ្នំ 2020
※ចំព

េះបុរគលិករ ា ស្ូមយកឯកសារបញ្ជ ក់របស្់បុរគលណ លទ្តូវររួលបានការឧបថមភពៅាមអងគភាេការងារ ពហើយសាមីែលួនជាអនកដ្ឋក់ កយពស្នើរស្ុំពៅអាជាញ្រពៅ
ាមតំបន់ណ លែលួនសាន ក់ពៅ។

i

⚫សាកស្ួរេីេត៌មាន
ទ្តឹមថ្ថៃរី31ណែ３ឆ្នំ 2020（ ថ្ថៃរី29ណែ2ឆ្នំ2020មុននឹងកាលយជាស្ិស្សថមីថ្ននក់រី10 ）ពស្វាកមមបពទ្មើពស្វា
「ទ្បាក់ឧបតថមភេិពស្ស្បពណា
ត េះអាស្ននចំព េះទ្រួសារណ លមានកូនកនុងបនាុក」ពៅអាជាញ្រពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ។
（ស្តីអំេីទ្បេ័នារូពៅមជឈមែឌ លររួលរូរស្េាទ្បាក់ឧបតថមភេិពស្ស្បពណា
ត េះអាស្ននរបស្់ការិ៉ាល័យរែៈរ ាមន្តនតីររួលបនាុកណផ្នក
ទ្រួសារណ លមានកូនកនុងបនាុក( ំពែើរការព ើមណែ５))
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មូលនិ្ិតូចបនាាន់・ថវិកាឧបតថមរភ ពូ ៅ(ចំណាយចញ្ិ មចឹ ជីវតិ )

ទ្កុមទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេស្ងគមាមពែតតនីមួយៗ ពទ្កាមការររួលរងឥរធិេលេីពោរចមលងកូរូណា បណាដលពអាយមានការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារឬក៏បាត់បង់
ការងារជាព ើម អនកណ លមានការទ្េួយបារមភចំព េះថវិការចំណាយចិញ្ចឹមជីវិត ពយើងមានការអនុវតតពអាយពទ្បើទ្បាស្់កមចីេិពស្ស្។

មូលនិ្ិតូចបនាាន់（អនកណ លទ្តវូ ការព មើ រុនមួយរយៈ［ស្ទ្មាប់អកន ណ លឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ］）
នាទ្ោអាស្នននិងលំបាកកនុងការទ្រទ្រង់ជីវភាេកនុងមួយរយៈពេលពយើងមានផ្ដល់កមចីចំនួនរឹកទ្បាក់បនតិចបនតួច។
ស្ទ្មាប់បរុ លគ ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា ពយើងផ្តល់ទ្បាក់កមចីមួយចំនួនតូច ល់ទ្រួសារណាណ លមានជីវភាេលំបាកកនុងការទ្រទ្រង់
ជីវភាេរស្់ពៅកនុងមួយរយៈពេលនាទ្ោអាស្នន ពដ្ឋយសារណតទ្បាក់ចំែូលថយចុេះនិងបាត់បង់ការងារជាព ើម។
※ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្កូរូណាទ្បស្ិនពបើទ្បាក់ចំែូលថយចុេះ

អតិបរមាថ្នរឹកទ្បាក់កមចី

ពទាេះបីជាមិនឈប់ស្ទ្មាកេីការងារក៏ពដ្ឋយក៏អាចពទ្បើទ្បាស្់កមចីពនេះបានណ រ។

សាាយទ្តូវបានបិរ ចំព េះបុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯង ករែីេិពស្ស្អាចែចីបានមិនពលើស្េី20មុ៉ឺនពយ៉េន។
ករែីពផ្សងពរៀតអាចែចីបានមិនពលើស្េី10មុ៉ឺនពយ៉េន។
រយៈពេលេនារ
កនុងរយៈពេល１ឆ្នំ
កមចីមានការទ្បាក់・អនកធានា
ោម នការទ្បាក់・មិនចាំបាច់
រយៈពេលបង់រពំ ាយេះ
កនុងរយៈពេល２ឆ្នំ
ថវិកាឧបតថមភរពូ ៅ（អនកណ លទ្តវូ ការចាំបាច់កងនុ ការកសាងជីវភាេព ងើ វញិ ［ស្ទ្មាប់អកន ណ លបាត់បង់ការងារ］）
ពយើងនឹងផ្ដល់កមចីស្ទ្មាប់ចំណាយទ្តូវការចាំបាច់កនុងការរស្់ពៅរហូត ល់ជីវភាេរស្់ពៅបានទ្បពស្ើរព ើងវញិ ។
ស្ទ្មាប់បរុ លគ ទ្រួសារណ លមានភាេលំបាកកនុងការទ្រទ្រង់ជីវភាេរស្់ពៅពដ្ឋយទ្បាក់ចំែូលថយចុេះនិងបាត់បង់ការងារជាព ើម ពដ្ឋយសារណតការ
ររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា។
※ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្កូរូណា

ទ្បស្ិនពបើទ្បាក់ចំែូលថយចុេះពទាេះបីជាមិនឈប់ស្ទ្មាកេីការងារក៏ពដ្ឋយក៏អាចពទ្បើទ្បាស្់កមចីពនេះបានណ រ។

អតិបរមាថ្នរឹកទ្បាក់កមចី

(ពលើស្េី２នាក់)

រយៈពេលេនារ
រយៈពេលបង់រពំ ាយេះ

(អនកពៅលីវ)
កនុងរយៈពេល１ឆ្នំ
កនុងរយៈពេល10ឆ្នំ

កនុងមួយណែទ្តឹម20មុ៉ឺនពយ៉េន
កនុងមួយណែទ្តឹម 15មុ៉ឺនពយ៉េន (រយៈពេលកមចី：ទ្តឹម３ណែ)
កមចីមានការទ្បាក់・អនកធានា

ោម នការទ្បាក់・មិនចាំបាច់

※１ វិធានការេិពស្ស្ពលើកពនេះពយើងមានចំណាត់ការថមចី ំព េះរយៈពេលថ្នការបង់រំពាយេះពដ្ឋយអនុពទ្ោេះពលើការបង់រំពាយេះចំព េះទ្រួសារណ លរួចផ្ុតេីេនធសានក់ពៅនិងទ្រួសារណ លទ្បាក់ចំែូលពៅណតបនតថយចុេះ។
※２ ំបូងពយើងផ្តល់កមចីាមរយៈមូលនិ្ិតូចបនាាន់ ណ លរឹកទ្បាក់អតិបរមា２０មុ៉ឺនពយ៉េនប៉េុណនតទ្បស្ិនពបើករែីទ្បាប់ចំែូលពៅណតបនតថយចុេះកនុងករែីពនេះអាចព្វើរការែចីបណនថមពរៀតេីថវិការឧបតថមភរូពៅ ចំព េះណត
ទ្កុមទ្រួសារណ លមានស្មាជិកចាប់េ２
ី នាក់ព ើងណ លអាចែចីបាន２０មុ៉ឺនពយ៉េនកនុងរយៈពេល３ណែ។
（អតិបរមា８０មុ៉ឺនពយ៉េន）

និតិវិ្ីថ្នការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ទ្ុំ បាក់កមចី

អនកពស្នើស្ុំ

ដ្ឋក់ កយ

អាជាញ្រមូលដ្ឋានថ្នទ្កុមទ្បឹកាស្ុែមាុ លភាេស្ងគម
ឬក៏ស្ហជីេការងារ

ពផ្ញើរ

ទ្កុមទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេស្ងគមពែតតទ្កុង

អនុម័តពអាយែចី・ពផ្ញើរទ្បាក់
i

●សាកស្ួរេត៌មានរូពៅមជឈមែឌ លររួលរូរស្័េេា ពិ ទ្ោេះព៉ាបល់
0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～21:00（រួមទាំងពៅរ៍អារិតយ・បុែយជាតិ）
● ការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅាមរយៈអាជាញ្រមូលដ្ឋានថ្នទ្កមុ ទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេស្ងគមឬក៏ស្ហជីេការងារ។

※ ការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំាមរយៈការពផ្ញរើ ស្ំបុទ្តក៏បានណ រ។

※ពរហរំេ័រទ្កុមទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេស្ងគមាមពែតតទ្កុង“តភាជប់”ឬ“ាោងអាជាញ្រមូលដ្ឋានថ្នទ្កុមទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេស្ងគម（បញ្ជីព្ម េះ）”មានបពងាាេះពៅាមពរហរំេ័រអាជាញ្រ។
ស្ូមេិនិតយពមើលQRកូ ខ្ងសាដ ំករែីពបើោមនបពងាាេះពរហរំេ័រស្ូមណស្វងរកកនុងទ្បេ័នធអុិន្៉ឺណែត។
-5-

ថវិកាឧបតថមបភ នតនរិ នតរភាេ
ពដ្ឋយសារណតការរីកោលដ្ឋលថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណា ជាេិពស្ស្ចំព េះមាចស្់អាជីវកមមណ លររួលរងឥរធិេលខ្លងំ ព ើមបីទ្រទ្រង់បនតអាជីវកមមនិងការចាប់ពផ្ដើមព ើង
វិញពយើងមានការអនុវតតផ្ដល់ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់អាជីវកមមទ្រប់្ុនយកពៅពទ្បើទ្បាស្់បាន៉ា៉េ ងរូលំរូាយយ។

ស្ទ្មាប់បុរលគ ណ លររួលបានការឧបតថមភ
○

ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា
ចំព េះអនកណ លមានចំែូលអាជីវកមមធាលក់ចុេះជាង50％ពបើពទ្បៀបព្ៀបពៅនឹងឆ្នំមុន※
※

ពលើកណលងចំព េះទ្កុមហុនខ្នត្ំណ លមានព ើមរុនពលើស្េី10ាយនពយ៉េនព ើង ទ្កុមហុនខ្នតម្យម ទ្កុមហុនខ្នតតូច អាជីវកមម្ុនតូច
អាជីវកមមឯកោជយ រួមបញ្ចលូ អាជីវកមមឯកបុរលគ ជាអនកណ លអាចររួលបាន។
មា៉េងពរៀតចំព េះសាជីវកមមពវជជសាទ្ស្ត សាជីវកមមកស្ិកមម អងគការ សាជីវកមមស្ែុ មាុ លភាេស្ងគម ណ លមិនណមនជាទ្កមុ ហនុ ក៏ពដ្ឋយ
ក៏ទ្តូវបានអនុវតតនបា៍ ន៉ា៉េ ងរូលរំ ាយ
ូ យចំព េះសាជីវកមមទាំងពនាេះណ រ។

ចំនួនថវិកាឧបតថមភ
សាជីវកមម200មុ៉ឺនពយ៉េន អាជីវកមមឯកបុរគល100មុ៉ឺនពយ៉េន
（

កំែត់ស្មាគល់ ទ្បាក់ចែ
ំ ូ លឆ្នំមនុ កនងុ រយៈពេល1ឆ្នំរ៉ឺជាណ នកំកែត់ថ្នចំនួនទ្បាក់ចំែូលណ លថយចុេះ）

វិ្ីសាទ្ស្រត ែនាចំែូលថយចុេះ
ចំែូលស្រុបឆ្នំមនុ （ចំែូលអាជីវកមម）ー（ពទ្បៀបព្ៀបនឹងឆ្នំមុនណែ ណ ល▲50%ថ្នចំែូលទ្បចាំណែ×ចំនួន12ណែ）
※

i

ណផ្ាកពលើមូលដ្ឋានខ្ងពលើអនកណ លពរើបណតបពងកើតអាជីវកមមពៅឆ្នំមុនពយើងនឹងបនតព្វើការេិចារណារកវិធានការព ើមបីព្លើយតម។

⚫រំនាក់រនំ ងេត៌មាន

ិ រឧបតថមភ 0570ｰ783183
ភានក់ងារេិពទ្ោេះព៉ាបល់អាជីវកមមតចូ និងម្យមហិរញ្ាវតថុ・ថវកា
※ ថ្ថៃព្វើការ・ពៅរ៍អារិតយបុែយជាតិ9 :00～17:00
ចំព េះេ័តមានលមាិតស្ដីអំេីទ្បេ័នធពនេះពយើងកំេុងណតេិចារណាពស្នើស្ុំ ・ ពេលចាប់ពផ្ដើមររួលថវកាិ ឧបតថមភនិងេ័តមានចាំបាច់ទាក់រងនឹងការ
ពស្នើស្ុំជាព ើមណ លបានសាកស្ួរមកជាពទ្ចើនែលឹមសារទាំងពនាេះរំនិតជាមូលដ្ឋានបានបពងាាេះពៅកនុងពរហរំេ័ររបស្់ទ្កស្ួងពស្ ាកិចច។
ស្ូមេិនិតយពមើលURLខ្ងពទ្កាមឬក៏QRខ្ងសាដ ំពនេះ។
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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កមចីោមនការទ្បាក់・ ឥែទានោមនទ្រេយបញ្ច ំ(មូលនិ្អាិ ជីវកមម)
ការររួលរងឥរធិេលេីពោរចមលងកូរូណាព្វើឲ្យអាជីវកមមកាន់ណត៉ា៉េប់យុ៉ឺនចំព េះអាជីវកមមឯកបុរគលនិងរួមបញ្ជូលអាជីវករឯកោជយ ពយើងមានផ្តល់ជូននូវកមចី
ោម នការទ្បាក់・ កមចីោមនទ្រេយបញ្ច ំ។
「ឥែទានេិពស្ស្ថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណា」និង「ទ្បេ័នធផ្គត់ផ្គង់ការទ្បាក់េិពស្ស្」រួមបញ្ចូលោន ពយើងអាចអនុវតតន៍បានជាក់ណស្ដងនូវរូបោងឥែទានឥត
ការទ្បាក់ ស្ទ្មាប់មូលនិ្ិអាជីវកមមព ើមបីោំទ្រណផ្នកហិរញ្ាវតថុ ល់ទ្កុមហុន។

ឥែទានេិពស្ស្ថ្នវរី ស្ុ ចមលងកូរណា
ូ

▶ ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណាព្វើពអាយមានស្មិរធផ្លមិនលាមួយរយៈពេល （ថមីៗពនេះចំែូលែពស្់កនុង1ណែ យកមកពទ្បៀបព្ៀបនឹង
ណែ ូចោន ថ្នឆ្នំមុន និងឆ្នំមុនមួយពរៀត ណ លមានការធាលក់ចុេះពលើស្េី5％ជាព ើម）ចំព េះអាជីវកមម（រួមបញ្ចូលអនកព្វើអាជីវកមមឯកោជយ）
ពយើងបានបពងកើតកទ្មិតពផ្សងស្ទ្មាប់ទ្បេ័នធឥែទាន។ អទ្ាការទ្បាក់ ូចៗោន ពដ្ឋយមិនចាំបាច់េឹងណផ្ាកពៅពលើរំនុកចិតតនិងវតថុបញ្ជ ំ
ពដ្ឋយបញ្ចុេះការទ្បាក់ ល់ 0.9％ ពទ្កាយេីររួលបានកមចីឥែទានទ្តឹមរយៈពេល 3ឆ្នំ។
※ អាជីវកមមឯកបុរគល（កំែត់យកទ្តឹមអាជីវកមម្ុនតូច រួមទាំងអនកព្វើអាជីវកមមឯកោជយ）ពយើងស្ទ្មបស្ទ្មួលទ្រប់លកខែេះចំព េះការ
េនយល់មូលពហតុថ្នការប៉េេះ ល់។
ការពទ្បទ្ើ បាស្់មលូ លិ្ិ｜ព្វើជាព ើមរុន និងនិព៉ារពលើពទ្រឿងបរិកាខរ
បញ្ជ ំ｜មិនបញ្ជ ំ
រយៈពេលកមច｜
ី និព៉ារពលើពទ្រឿងបរិកាខរកនុងរយៈពេល20ឆ្នំ និងព្វើជាព ើមរុនរយៈពេល15ឆ្នំ រយៈពេលេនារបង់រពំ ាយេះ｜５ឆ្នំ
កទ្មិតថ្នកំែត់រកឹ ទ្បាក់ឥែទាន（កទ្មតិ ពផ្សង）｜ឧស្ាហកមមខ្នតតូចនិងម្យម３ាយនពយ៉េន អាជីវកមមបុរគល6,000មុ៉ឺនពយ៉េន
ការទ្បាក់｜រយៈពេល３ឆ្នំ ំបូង ស្តង់ដ្ឋរការទ្បាក់▲0.9% ឆ្នំរី４ព ើងពៅស្តង់ដ្ឋរការទ្បាក់
（បញ្ចុេះការទ្បាក់ទ្តឹមកំរិតរឹកទ្បាក់：អាជីវកមម្ុនតូចម្យម１ាយនពយ៉េន អាជីវកមមបុរគល3,000មុ៉ឺនពយ៉េន）
i

⚫េិពទ្ោេះព៉ាបល់ថ្ថពៃ ្វកាើ រ
ពោលនព៉ាបាយមូលនិ្ិអាជីវកមមសាជីវកមមហិរញ្ាវតថុជប៉េុនេិពទ្ោេះព៉ាបល់ាមរយៈពលែ：0120-154-505
រតនាោរអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ាវតថុអូរីណាវាណផ្នកឥែទានរី2ទ្កុមរី1ឥែទានអាជីវកមម្ុនម្យមនិងតូច：098-941-1785
⚫េិពទ្ោេះព៉ាបល់ពៅរ៍អារិតយ・បុែយជាតិ
ពោលនព៉ាបាយរតនាោរឥែទានជប៉េុន：0120-112476（ណផ្នកអាជីវកមមបុរគល）0120-327790（ណផ្នកអាជីវកមម្ុនម្យម
និងតូច）
រតនាោរអភិវឌ្ឍន៍ហរិ ញ្ាវតថអុ រូ ណា
ី វា：098-941-1795

ទ្បេ័នធផ្គត់ផ្គង់ការទ្បាក់េិពស្ស្
！

ការដ្ឋក់ កយពស្នស្ើ មុំ និ ទាន់ពបើកររួលពៅព យើ ។ ស្តីអំេីលកខែែឌ ផ្ដល់ពអាយនិងនិតិវិ្ីពស្នើស្ុំជាព ើម ពទ្កាយេីការព្វើការស្ពទ្មច
លមាិតជាជាក់ាយក់រួចោល់ពហើយនឹងព្វើការផ្សេវផ្ាយជាបនាាន់។

▶ រតនាោរពោលនព៉ាបាយហិរញ្ាវតថុជប៉េុន「កមចីេិពស្ស្ថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណា」ចំព េះកមចីរបស្់អាជីវកមមឯកបុរគល（រួមបញ្ចូលអនកព្វើអាជីវកមម
ឯកោជយ）ពយើងនឹងព្វើការអនុវតតពដ្ឋយជួយឧបតថមភាមរយៈការជួយផ្គត់ផ្គង់ពលើការទ្បាក់។
រយៈពេលកនងុ ការជួយផ្គតផ្់ ងគ កា់ រទ្បាក់｜កមចី３ឆ្នំ ំបូង
កទ្មិតថ្នការជួយផ្គតផ្់ ងគ កា់ រទ្បាក់｜អាជីវកមមម្យមនិងតូច１ាយនពយ៉េន អាជីវកមមបុរគល3,000មុ៉ឺនពយ៉េន
i

⚫ភានក់ងារេិពទ្ោេះព៉ាបល់ឥែទានអាជីវកមមម្យមនិងតូច・ថវកាិ ឧបតថមភ
0570－783183

（ថ្ថៃព្វើការ・ថ្ថៃស្ទ្មាក9:00～17:00）
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ការេនារថ្ថលបង់ពស្វាធានាោ៉ាប់រង់ស្ងគម①
ទ្បេ័នាេនារថ្ថលបង់ពស្វាធានាោ៉ា ប់រង់ស្ងគម

１．ការេនារកនុងការបង់េនធ

ាមរយៈការបង់េនធពស្វាធានាោ៉ាប់រងស្ងគមមួយទ្ោអាចបណាដលពអាយការបនតព្វើអាជីវកមមជួបភាេលំបាកពៅពេលណ លបំពេញាមលកខែែឌ
មួយជាក់ាយក់ ាមរយៈព្វើការពស្នើស្ុំពៅកាន់ការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍ ថ្ថលធានាោ៉ាប់រងណ លទ្តូវបង់ ណ លមានកំែត់កាលបរិពចេរបង់កនុងកំ ុង6ណែ
ពយើងអនុញ្ាតពអាយេនារកនុងការបង់េនធ។
２．ការេនារថ្ថលរូទាត់
ទ្បស្ិនពបើទ្តូវាមលកខែែឌ ខ្ងពទ្កាមថ្ថលរូរទាត់ធានាោ៉ាប់រងអាចេនារថ្ថលរូរទាត់បានមួយរយៈនាទ្ោលំបាកកនុងករែីណបបពនេះអនកអាច
ររួលបានការអនុញ្ាតពអាយេនារថ្ថលរូរទាត់ពដ្ឋយព្វើការពស្នើស្ុំពៅទ្បធាននាយកដ្ឋានការងារនិងស្ុែុមាលភាេជនបរាមរយៈការិ៉ាល័យ
ពសា្ននិវតតន៍
①ទ្រេយស្មបតតិណ លែូចខ្តបាត់បង់ពដ្ឋយសារពទ្ោេះមហនតោយនិងទ្តូវបានលួច
②មាចស្់អាជីវកមមណ លមានស្មាជិកទ្កុមទ្រួសារឈ៉ឺនិងរបួស្
③បិរឈប់ព្វើអាជីវកមមឫក៏ផ្អាក ំពែើរការព្វើអាជីវកមម
④ខ្តបង់កនុងការព្វើអាជីវកមម
「１．ការេនារកនុងការបង់េនធ」និង「２．ការេនារថ្ថលរូរទាត់」ពៅពេលររួលបានការអនុញ្ាតពអាយេនារ
◆ រឹកទ្បាក់រូរទាត់ណ លទ្តូវេនារកនុងកំ ុងពេលកំេុងេនារអាចព្វើការបង់រំពាយេះទ្បចាំណែបាន។
◆ ទ្រេយស្មបតតិណ លនឹងទ្តូវរឹបអូស្ឬក៏ទ្រេយស្មបតតិណ លមានតថ្មលជារឹកទ្បាក់ ( លក់ព ើមបីយកជាសាច់ទ្បាក់) ទ្តូវបានររួលការអនុញ្ាតពអាយេនារ។
◆ កំ ុងពេលេនារការទ្បាក់មួយណផ្នកទ្តូវបានអនុពទ្ោេះ។
ការពទ្បើទ្បាស្់ទ្បេ័នធេនារចាំបាច់ទ្តូវណតដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំពៅការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍
េត៌មានលមាិតស្ូមេិពទ្ោេះព៉ាបល់ពៅការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍ពៅជិតពាយកអនក
※
រំនាក់រំនងសាកស្ួរេ័តមានទាក់រងនឹងថ្ថលធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បស្ិនពបើអនកជាស្មាជិកថ្នស្មារមពែនប៉េូ (けんぽ)រំនាក់រំនង
ពៅការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍និងធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេ។
ទ្បស្ិនពបើអនកជាស្មាជិកថ្នស្ហជីេ(くみあい) រំនាក់រំនងពៅធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេស្ហជីេ។
i ⚫សាកស្ួរេ័តមាន
ការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍ណ លពៅជិត（URLខ្ងពទ្កាមឬក៏QRខ្ងសាដ ំពនេះ）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

ធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជនពសា្ននវិ តតនទ្៍ បជាជនការកាត់បនថយពលើទ្បេ័នពធ វជជសាន្តស្ស្ត ទ្មាប់ចាស្់ជោនិង(េនធ) ធានាោ៉ាប់រងការណថទាំជាព មើ 
ការររួលឥរធិេលេីវីរ៉ាុស្ចមលងកូរូណាព្វើពអាយចំែូលថយចុេះកនុងមួយទ្ោចំព េះអនកទាំងពនេះទ្តូវបានអនុញ្ាតកនុងការបញ្ចុេះថ្ថល(េនធ) ឬក៏េនារ
កនុងការបង់ធានាោ៉ាប់រង ូចជាធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជនពសា្ននិវតតន៍ទ្បជាជនធានាោ៉ាប់រងទ្បេ័នធពវជជសាន្តស្តស្ទ្មាប់ចាស្់ជោនិងណថទាំ។ ំបូង
ស្ូមទាក់រងពៅអាជាញ្រមូលដ្ឋាននិងការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍ាមតំបន់ពាយកអនកឬក៏ស្ហជីេធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជន។
i

⚫សាកស្ស្ួរេ័តមានាមរយៈ
○ ស្ដីអំេី(េនធ)ធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជន
⇒ណផ្នកបនាុកេនធធានាោ៉ាប់រងទ្បជាជនពៅាមអាជាញ្រមូលដ្ឋាន
（ចំព េះអនកណ លជាស្មាជិកថ្នស្ហជីេធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជនទាក់រងពៅស្ហជីេ）
○ ស្ដីអំេីថ្ថលធានាោ៉ាប់រងទ្បេ័នធពវជជសាទ្ស្ដស្ទ្មាប់ចាស្់ជោ
⇒ណផ្នកររួលែុស្ទ្តូវទ្បេ័នធពវជជសាទ្ស្តស្ទ្មាប់ចាស្់ជោពៅាមអាជាញ្រមូលដ្ឋាន
○ ស្ដីអំេីថ្ថលធានាោ៉ាប់រងណថទាំ
⇒ណផ្នកររួលបនាុកធានាោ៉ាប់រងណថទាំពៅាមអាជាញ្រមូលដ្ឋាន
○ ស្ដីអំេីថ្ថលធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជន
⇒ណផ្នកររួលបនាុកធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេទ្បជាជននិងការិ៉ាល័យពសា្ននិវតតន៍ពៅាមអាជាញ្រមូលដ្ឋាន
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ការេនារធានាោ៉ាប់រងពស្វាស្ងគម②
ទ្បេ័នធេនារការបង់េនធដ្ឋរជាតិ
ការររួលរងឥរធិេលវីរុស្ចមលងកូរូណាព្វើពអាយមានការជួបលំបាកកនុងការបង់េនធដ្ឋរជាតិកនុងពេលមួយទ្ោពនាេះ ាមរយៈព្វើការដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំ
ពៅការិ៉ាល័យេនធដ្ឋរពនាេះនឹងអាចររួលបានការអនុញ្ាតពអាយេនារកនុងការបង់េនធ។មា៉េងពរៀត ទ្បស្ិនពបើមានពហតុផ្ល ូចខ្ងពទ្កាមពនេះ ការ
េនារថ្នការបង់េនធក៏ររួលសាគ ល់ណ រ។ ំបូងស្ូមទាក់រងេិពទ្ោេះជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានេនធដ្ឋរ។ ការិ៉ាល័យេនធដ្ឋរនឹងព្វើការេពនលឿនកនុងការទ្តួត
េិនិតយជាបឋម។
【ពហតុផ្លបុរល
គ 】
①ករែីទ្រេយស្មបតតិែូចខ្តបាត់បង់ពដ្ឋយពទ្ោេះមហនតោយ
②ករែីសាមីែលួនឬក៏ស្មាជិកទ្រួសារមានជំង៉ឺ
③ករែីបិរឈប់ព្វើអាជីវកមម ឬក៏ផ្អាកព្វើអាជីវកមម
④ ខ្តបង់កនុងការព្វើអាជីវកមម
ករែីពេលររួលបានការអនុញ្ាតពអាយេនារ
◆ជាពោលការែ៍ អនុញ្ាតពអាយេនារមានរយៈពេល１ឆ្នំ។
（ព៉ាងពៅាមសាថ នភាេ ករែីបនតបណនថម１ឆ្នំពរៀតអាចនឹងមាន។)
◆កំ ុងពេលកំេុងណតេនារ េនធពលើការបង់យ៉ឺតទ្តូវបានកាត់បនថយឬក៏អនុពទ្ោេះ។
◆ទ្រេយស្មបតតិណ លទ្តូវរឹបអូស្ឬក៏ទ្រេយស្មបតតិណ លមានតថ្មលជារឹកទ្បាក់（លក់ព ើមបីយកជាសាច់ទ្បាក់)ទ្តូវបានេនារ។
i

⚫សាកស្ួរេត៌មាន
នាយកដ្ឋានេនធដ្ឋរជាតិ（URLខ្ងពទ្កាមឬក៏QRពៅខ្ងសាដ ំ）
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ទ្បេ័នធេនារការបង់េនធាមតំបន់
１．ការេនារបង់

ចំព េះករែីអនកបង់េនធ(រួមទាំងស្មាជិកទ្រួសារ)ទ្តូវបាន្លងជំង៉ឺេវី ីរុស្ចមលងកូរូណា និងករែីពផ្សងពរៀតណ លស្ថិតកនុងការ ក់េ័នធនឹងពោរចមលង
វីរុស្កូរូណាក៏ទ្តូវបានអនុញ្ាតពអាយពទ្បើទ្បាស្់ទ្បេ័នធេនារពនេះណ រ។
【ពហតុផ្លបុរល
គ 】
①ករែីទ្រេយស្មបតតិែូចខ្តបាត់បង់ពដ្ឋយពទ្ោេះមហនតោយ
②ករែីសាមីែលួនឬក៏ស្មាជិកទ្រួសារមានជំង៉ឺ
③ករែីបិរឈប់ព្វើអាជីវកមម ឬក៏ផ្អាកព្វើអាជីវកមម
④ ខ្តបង់កនុងការព្វើអាជីវកមម
２．េនារបង់ាមរយៈការពស្នើស្ុំ
ការរងររួលឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា ករែីណ លមិនអាចព្វើការបង់េនធតំបន់បានាមរយៈព្វើការពស្នើស្ុំ អនកអាចនឹងររួលបានការអនុញ្ាត
ពអាយពទ្បើទ្បាស្់ទ្បេ័នធេនារបង់ពនេះ។
i

⚫រំនាក់រនំ ងសាកស្ួរេត៌មាន
េិពទ្ោេះព៉ាបល់លមាិតទាក់រងនឹងការេនារបង់េនធ・សាកស្ួរេត៌មានអាជាញ្រាមតំបន់ពែតតទ្កុង・ភូមិឃុំ។
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ការេនារធានាោ៉ាប់រងពស្វាស្ងគម③
ស្ដីអំេីការេនារបង់ថ្ថលពភលើង・ហ្គគស្
ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា មិនថ្នជាបុរគលឬក៏ទ្កុមហុនក៏ពដ្ឋយ ចំព េះអនកណ លមានពហតុផ្លេិបាកកនុងការបង់ថ្ថល
ពភលើង・ហ្គគស្ ពយើងេិចារណាពលើសាថនភាេពនេះ ពហើយេនារមិនពអាយផ្អដច់ពស្វាកមមពដ្ឋយមូលពហតុមិនបង់ថ្ថលពទ្បើទ្បាស្់ និងការេនារកនុងការបង់ថ្ថល
ពភលើង・ហ្គគស្ ពយើងនឹងពស្នើស្ុំពៅកាន់មាចស្់អាជីវកមមទាំងពនាេះព ើមបីរក ំពណាេះទ្សាយស្មទ្ស្បមួយ។
（※ ）

ពផ្សងពរៀតពទ្ៅេីថ្ថលពភលើង・ហ្គគស្មានរឹក・រឹកកែវក់រូររស្សន៍NHK រូរស្័េាពលើតុ・រូរស្័េាថ្ និងលំពៅដ្ឋានរ ាចំព េះអនកណ ល
មានមូលពហតុេិបាកកនុងការបង់ពយើងេិចារណាពលើសាថនភាេពនេះ ូចជាការេនារកនុងការបង់ជាព ើមព ើមបីរក ំពណាេះទ្សាយស្មទ្ស្បមួយ
ព្លើយតប៉ា៉េ ងរហ័ស្ពយើងនឹងដ្ឋក់ស្ំពែើពៅកាន់អាជីវកមមទាំងពនាេះ។

i

⚫សាកស្ួរេត៌មាន
ចំព េះអនកទ្េួយបារមភេីការបង់ថ្ថលពភលើង・ហ្គគស្ ំបូងស្ូមព្វើការេិពទ្ោេះមួយ ងស្ិនជាមួយនឹងភានក់ងារអាជីវកមមពភលើង・ហ្គគស្
ណ លអនកកំេុងពទ្បើ។
ាោងភានក់ងារអាជីវកមមណ លទាក់រងនឹងវិក័យប័ទ្តអរគិស្នី(រួមទាំងកាលបរិពចេរព្លើយតប)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ាោងភានក់ងារអាជីវកមមណ លទាក់រងនឹងវិក័យប័ទ្តហ្គគស្(រួមទាំងកាលបរិពចេរព្លើយតប)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
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ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់ពស្ថរភាេថ្នលំពៅដ្ឋាន(ថ្ថជល លួ ផ្េះា )
ណផ្ាកពៅពលើសាថនភាេរីកោលដ្ឋលថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណា ព្វើពអាយអាជីវកមមផ្អាក ំពែើរការពហើយចំែូលក៏បានថយចុេះជាព ើម ពទាេះបីជាមិនទាន់ ល់
ំណាក់កាលបាត់បង់ការងារឬបិរអាជីវកមមក៏ពដ្ឋយ ទ្បស្ិនពបើស្ថិតកនុងសាថនភាេណបបពនេះ ចំព េះបុរគលណ លមានការទ្េួយបារមភកនុងការបាត់បង់លំពៅដ្ឋាន
ពយើងនឹងផ្តល់ជូននូវថវិការណ លមានរឹកទ្បាក់ពស្មើនឹងថ្ថលជួលផ្ាេះ កនុងមួយរយៈពេល។

ថវិកាឧបថមភស្ទ្មាប់ពស្ថរភាេថ្នលំពៅដ្ឋាន
ផ្ដល់ជនូ ស្ទ្មាប់បរុ លគ （លកខែែឌ បចចបុ បនន）

ពទ្កាយេីការណកស្ទ្មលួ

បុរគលណ លឈប់េីការងារ・បុរគលណ លបិរអាជីវកមម
កនុងកំ ុងរយៈពេល２ឆ្នំ
・

បុរគលណ លឈប់េីការងារ・បុរគលណ លបិរអាជីវកមមកនុងកំ ុងរ
យៈពេល２ឆ្នំ
・ ចំព េះបុរគលណ លមានសាថ នភាេទ្ស្ព ៀងពៅនឹងបុរគលណ ល
ឈប់េីការងារនិងបុរគលណ លបិរអាជីវកមមពដ្ឋយមិនអាទ្ស្័យពៅពលើ
សាថ នភាេផ្អាល់ែលួន・បុរគលណ ល ក់េ័នធជាយថ្នពហតុណ លឱកាស្
កនុងការររួលបានទ្បាក់ណែទ្តូវបានថយចុេះ
・

បុរគលណ លឈប់េីការងារ・បុរគលណ លបិរអាជីវកមមកនុងរយៈពេល2ឆ្នំ និងបុរគលណ លអាជីវកមមទ្តូវបានឈប់ស្ទ្មាកព្វើពអាយ
ទ្បាក់ចំែូលថយចុេះជាព ើម ណ លមានកំរិតសាថ នភាេទ្ស្ព ៀងពៅនឹងការបាត់បង់ការងារជាព ើម។
រយេះពេលផ្ដលជ់ នូ ជាពោលការែ៍មានរយៈពេលចំនួន３ណែ（ករែីកំេុងស្វេះណស្វងរកការងារជាព ើមអាចបនតបានចំនួន３ណែពរៀត
（ពទ្ចើនបំផ្ុតផ្ដល់ជូនបានចំនួន９ណែ））
ស្ទ្មាប់បរុ លគ

រឹកទ្បាក់ផ្លដ ជ់ នូ （ស្តង់ដ្ឋរតំបន់េិពស្ស្ពៅទ្កុងតូកយូ）ពៅលីវ:53,700ពយ៉េន ទ្រួសារណ លមានស្មាជិក２នាក់：64,000ពយ៉េន
ទ្រួសារណ លមានស្មាជិក３នាក់：69,800ពយ៉េន
លកខែែឌ ររួល
○ លកខែែឌ ថ្នទ្បាក់ចំែូល：ចំែូលស្រុបថ្នទ្រួសារេនធសានក់ពៅរិតជាម្យមណ លមិនតទ្មូវពអាយបង់េនធរិតជារឹកទ្បាក់ចំែូល
1/12＋ថ្ថលជួលផ្ាេះ（ ណ នកំែត់ចំនួនរឹកទ្បាក់ស្តង់ដ្ឋរេិពស្ស្ថ្នជំនួយឧបតថមភណផ្នកលំពៅឋាន）ណ លមិនពលើស្កំែត់
（ស្តង់ដ្ឋរតំបន់េិពស្ស្ពៅទ្កុងតូកយូ）ពៅលីវ：13.8 មុ៉ឺនពយ៉េន、ទ្រួសារណ លមានស្មាជិក２នាក់： 19.4 មុ៉ឺនពយ៉េន
ទ្រួសារណ លមានស្មាជិក３នាក់： 24.1 មុ៉ឺនពយ៉េន
○

លកខែែឌ ថ្នទ្រេយស្មបតតិ：ទ្រួសារណ លមានរឹកទ្បាក់ស្នសំមិនពលើស្េីចំនួនខ្ងពទ្កាម（ចំនួនរឹកទ្បាក់មិនពលើស្េី100មុ៉ឺនពយ៉េន）
(ស្តង់ដ្ឋរតំបន់េិពស្ស្ពៅទ្កុងតូកយូ)ពៅលីវ：50.4មុ៉ឺនពយ៉េន ទ្រួសារណ មានស្មាជិក２នាក់：78មុ៉ឺនពយ៉េន ទ្រួសារណ លមាន
ជាព ើម
ស្មាជិក3នាក់：100មុ៉ឺនពយ៉េន

○

លកខែែឌ កនុងពេលណស្វងរកការងារជាព ើម：ស្វេះណស្វងនិងយកចិតតរុកខដ្ឋក់កនុងការព្វើស្កមមភាេណស្វងរកការងារ
※ពៅពេលដ្ឋក់ កយមិនចាំបាច់ភាជប់មកជាមួយ កយពស្នើស្ុំរកការងារព្វើេីហ្គ ូពវីក(ハローワーク)（ថ្ថៃរី30ណែ4～）

i

⚫សាកស្ួរេត៌មាន・ដ្ឋក់ កយពស្នស្ើ ុំ
អងគភាេោំទ្រការេពិ ទ្ោេះព៉ាបល់ទ្រទ្រង់ែនលួ ឯងពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ
ាោងរំនាក់រំនងរូទាំងទ្បពរស្ https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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ទ្បេ័នធឧបតថមភេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទ្រទ្រង់ែលួនឯងស្ទ្មាប់ជនណ លមានជីវភាេលំបាក
ចំព េះបុរគលណ លមានជីវភាេលំបាកណ លទ្តូវទ្បឈមមុែនឹងបញ្ា ពផ្សងៗ ពយើងមានការអនុវតតកនុងការជួយឧបតថមភ៉ា៉េងរូលំរូាយយស្ទ្មបពៅាមសាថន
ភាេថ្នបុរគលមានក់ៗ។
និតិវិ្ីថ្នការេិពទ្ោេះព៉ាបល់（រពទ្មាងឧបតថមភេពិ ទ្ោេះព៉ាបល់ទ្រទ្រង់ែលួនឯង）

ពដ្ឋេះទ្សាយបញ្ា

េិនិតយរពទ្មាងព ើងវញិ

ផ្ដល់ជូនចំែុចណ លទ្តូវឧបតថមភ

បពងកើតរពទ្មាងឧបតថមភ

ពរៀបចំអំេីបញ្ា ថ្នសាថ នភាេជីវភាេ

ការររួលេិពទ្ោេះព៉ាបល់

ឧទាហរែ៍ថ្នចំែុចណ លទ្តូវឧបតថមភ
ោំទ្រកនុងការណកលមារថ្នពស្ ាកិចចទ្រួសារ

ោំទ្រការព្វើការងារ・ោំទ្រការពរៀបចំព្វើការងារ
■ផ្ដល់ ំបូនាមនេីការងារនិងោំទ្រកនុងការណស្វងរកការងារជូនបុរគល។

■សាថ នភាេពស្ ាកិចចទ្រួសារាមរយៈការ「ការពមើលពឃើញជារូបោង」ពយើង

■ករែីអនកណ លមានការទ្េួយបារមភកនុងការព្វើការងារនិងមានការលំបាកកនុង

ការបពងកើតរំនាក់រំនងពយើងនឹងោំទ្របពងកើតស្ិកាខរស្ិាយនិងជួយផ្ដល់ជូនបរ
េិពសា្កនុងការសាកលបងព្វើការងារ។

នឹងណស្វងយល់អំេីសាថនភាេពស្ ាកិចច ពហើយអនុវតតកនុងការស្ទ្មបស្ទ្មួលកមចី
ទ្បាក់ជាព ើម។
■ពយើងមានការឧបតថមភចំព េះការជំ ក់ថ្ថលជួលផ្ាេះ បង់េនធនិងថ្ថលបង់ពស្វា
សាធារែ:ជាព ើមពហើយនិងោំទ្រកនុងការពទ្បើទ្បាស្់ទ្បេ័នធឧបតថមភពផ្សងៗពរៀត។

ថវិកាឧបតថមភពស្ថរភាេថ្នលំពៅដ្ឋាន

ការឧបតថមភស្ទ្មាប់ជីវភាេមួយរយៈ
■ចំព េះបុរគលណ លបាត់បង់រីកណនលងសាន ក់ពៅពយើងនឹងឧបតថមភចំព េះតទ្មូវ

■ការឈប់េីការងារជាព ើមព្វើពអាយពស្ ាកិចចមានភាេលំបាកចំព េះបុរគល

ណ លបាត់បង់កណនលងសាន ក់ពៅនិងបុរគលណ លមានការទ្េួយបារមភកនុងការបាត់បង់
កណនលងសាន ក់ពៅាមរយៈការព្វើស្កមមភាេណស្វងរកការងារព្វើរ៉ឺជាលកខែែឌ កនុង
ការររួលបានថវិកាឧបតថមភថ្ថលជួលផ្ាេះណ លមានរយៈពេលកំែត់។

i

ការចាំបាច់ស្ទ្មាប់រស្់ពៅ ូចជាពស្បៀងអាហ្គរស្ពមលៀកបំ ក់ និងលំពៅ
ដ្ឋានកនុងមួយរយៈពេល។

⚫េិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្ូមទាក់រងពៅអាជាញ្រមូលដ្ឋានពៅតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅនិងអងគភាេថ្នរពទ្មាងពស្វាឧបតថមេភ ភាិ កាទ្រទ្រង់ែនលួ ឯង។
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ទ្បេ័នធឧបតថមភស្ុែុមាលភាេ
ទ្បេ័នធស្ុែុមាលភាេរ៉ឺជាពោលពៅកនុងការពលើកស្ាួយ ទ្រទ្រង់ស្ទ្មាប់តទ្មូវការទាបបំផ្ុតកនុងការរស្់ពៅនិងការរីកលូតាយស្់កនុងការទ្រទ្រង់ែលួនឯងព ើមបីព្លើយ
តបពៅនឹងកំរិតជីវភាេណ លលំបាក។
○

ពតើបុរគលណាែលេះណ លអាចររួលការឧបតថមភស្ទ្មាប់ជវី ភាេរស្់ពៅ

ការឧបតថមភស្ទ្មាប់ជីវភាេរស្់ពៅរ៉ឺទ្តូវបានផ្ដល់ជូនស្ទ្មាប់តទ្មូវការចាំបាច់ពដ្ឋយណផ្ាកពៅពលើការពទ្បើទ្បាស្់របស្់ទាំងអស្់ពនាេះណ លមាន
ូចជាការពទ្បើទ្បាស្់ទ្រេយស្មបតតិនិងលរធិភាេពផ្សងៗជាព ើម។
（ខ្ងពទ្កាមពនេះរ៉ឺជាលកខែែឌ ស្ទ្មាប់បុរគលណ លអាចររួលបាន）
・ ទ្រេយស្មបតតិស្ទ្មាប់ពទ្បើទ្បាស្់បាន ូចជា អចលនទ្រេយ រថយនត ទ្បាក់ស្នសំជាព ើមណ លមិនអាចយលមកពទ្បើទ្បាស្់បានភាលមៗ ។
※

ករែីមានអចលនទ្រេយនិង រថយនត អាចអនុពទ្ោេះបាន។

・មិនអាចព្វើការងារឬក៏ពទាេះបីជាកំេុងណតព្វើការងារក៏ពដ្ឋយ ក៏ពៅណតមិនអាចផ្គត់ផ្គង់តទ្មូវការចាំបាច់ស្ទ្មាប់ជីវភាេរស្់ពៅបាន។
・ ពទាេះបីជាពទ្បើទ្បាស្់ទ្បាក់ពសា្ននិវតតន៍និងពទ្បើទ្បាក់ឧបតថមភស្នតិស្ុែស្ងគមក៏ពដ្ឋយ ក៏ពៅណតមិនអាចផ្គត់ផ្គង់តទ្មូវការចាំបាច់ស្ទ្មាប់

ជីវភាេរស្់ពៅ
・ផ្ដល់អារិភាេជូន ល់បុរគលណ លស្ថិតពទ្កាមកាតេវកិចចចិញ្ចឹមរបស្់អាណាេាបាល។
※

ពៅពេលព្វើការពស្នើស្ំុ បដីទ្បេនធ និងអាណាេាបាលណ លមានកូនពរៀនពទ្កាមម្យមស្ិកាថ្ននក់រី9នឹងកាលយជាពោលពៅ ៏ស្ំខ្ន់ស្ទ្មាប់ទ្សាវទ្ជាវ។
ាមចាប់រូពៅបុរគលិកជំនាញថ្នការិ៉ាល័យស្ុែុមាលភិបាលនឹងពៅជួបផ្អាល់ព ើមបីព្វើការសាកស្ួរថ្នេិតជាអាចនឹងផ្ដល់ការឧបតថមភបានឬពរ។
ចំព េះបុរគលណ លស្ថិតពទ្កាមកាតេវកិចចចិញ្ចឹមរបស្់អាណាេាបាល ពយើងេិនិតយទ្តឹមណតឯកសារព៉ាង។
※ ចំណាយចាំបាច់ស្ទ្មាប់ជីវភាេរស្់ពៅ ទ្តូវបានកំែត់ពដ្ឋយអាយុនិងចំនួនស្មាជិកទ្រួសារជាព ើម（ចំណាយទាបបំផ្ុតស្ទ្មាប់ចិញ្ចឹមជីវិត）
ចំណាយទាបបំផ្ុតស្ទ្មាប់ចិញ្ចឹមជីវិតកនុងទ្បាក់ចំែូលខ្ងពទ្កាម ណ លអាចររួលបានការឧបតថមស្ភ ុែុមាលភាេ។
ចំណាយទាបបំផ្ុតស្ទ្មាប់ចិញ្ចឹមជីវិត
ចំនួនរឹកទ្បាក់ណ លទ្តូវឧបតថមភ
ចំែូលបានមកេីពសា្ននិវតតន៍・ទ្បាក់ឧបតថមភចិញ្ចឹមកូន
○

ព ើមបីវិនិចេ័យកនុងការណ លអាចររួលបានការឧបតថមភស្ុែុមាលភាេ ចំែុចណ លបានពរៀបោប់ពៅខ្ងពលើ និងបរបបញ្ាតតិលំអិតពផ្សងពរៀត
ពស្ចកដីលំអិត ស្ូមេិភាកាជាមួយការិ៉ាល័យស្ុែុមាលភាេស្វ័យភាេរបស្់មូលដ្ឋានពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ។

លំហូរថ្ននិតិវ្ិ ី

ស្ូមេិពទ្ោេះជាមួយការិ៉ាល័យស្ុែុមាលភាេស្ងគមស្វ័យភាេរបស្់មូលដ្ឋានពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ（ណផ្នកេិពទ្ោេះព៉ាបល់
ស្ុែុមាលភាេ）។
○ ពៅពេលព្វើការពស្នើស្ុំ ព ើមបីអនុម័តកនុងការផ្ដល់ការឧបតថមភ ថ្នអាចនឹងផ្ដល់ជូនពៅការឧបតថមភឬពរ ការិ៉ាល័យស្ុែុមាលភាេស្ងគមនឹងព្វើការ
ចុេះពៅជួបទ្សាវទ្ជាវេីទ្រេយស្មបតតិជាព ើម។
○ ការទ្សាវទ្ជាវខ្ងពលើនឹងព្វើការវិនិចេ័យ ពហើយការិ៉ាល័យស្ុែមា
ុ លភាេស្ងគមនឹងព្វើការស្ពទ្មចកនុងរយៈពេល14ថ្ថៃកនុងការផ្ដល់ជូនការឧបតថមភ
ឬពរ។
○

បនាាប់េីររួលបានការឧបតថមភស្ែុ ុមាលភាេ

កនុងកំ ុងពេលររួលបានការឧបតថមភស្ុែុមាលភាេ អនកជំនាញការការិ៉ាល័យនឹងចុេះពៅព្វើការទ្សាវទ្ជាវពទ្ចើន ងកនុងមួយឆ្នំ
និងចាំបាច់ទ្តូវព្វើាមការណែនាំស្ដីអំេីជីវភាេរស្់ពៅរបស្់អនកជំនាញការការិ៉ាល័យ។
○ កនុងកំ ុងពេលររួលការឧបតថមភស្ុែុមាលភាេ ចាំបាច់ទ្តូវណតោយការែ៍េីសាថនភាេទ្បាក់ចំែូលជាពរៀងោល់ណែ។
○ ពទ្ៅេីចំណាយចិញ្ចឹមជីវិតពផ្សងពរៀត ថ្ថលផ្ាេះពយើងឧបតថមភចំនួនរឹកទ្បាក់ស្ថិតកនុងកំរិតស្តង់ដ្ឋរជាក់ាយក់មួយ។
○ ពលើស្េីពនេះពៅពរៀត តទ្មូវការេាបាលនិងណថទាំ ក៏ពយើងឧបតថមភពអាយណ រ។
○ អនកអាចនឹងររួលបានជំនួយ ូចជាការេិភាកាអំេីពស្ ាកិចចទ្រួសារ ថ្ថលស្ិការបស្់កូន・ការចិញ្ចឹមជីវិត និងការងារជាព ើម
（ពលើកណលងស្ទ្មាប់រ ាបាលពៅតំបន់មួយណផ្នកមិនោប់បញ្ចូល）
○

i

⚫ស្ូមទាក់រងេិភាកាជាមួយការិ៉ាល័យស្ុែមាុ លភាេស្វយ័ ភាេរបស្់មលូ ដ្ឋានពៅាមតំបន់ណ លអនកសាន ក់ពៅ
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ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់រងរបួស្និងជំង៉ឺ
ថវិកាឧបតតមភស្ទ្មាប់រងរបួស្និងជំង៉ឺរ៉ឺជាទ្បេ័នធមួយណ លផ្ដល់ជូននូវការធានាថ្នទ្បាក់ចំែូលកនុងករែីបុរលគ ណ លមានធានាោ៉ាប់រងស្ុែភាេជាព មើ ណ លបាន
ឈប់ស្ទ្មាកេីការងារព ើមបីេាបាលជំង៉ឺនិងរបួស្ណ លពកើតព ើងពទ្ៅេីពទ្ោេះថ្ននក់កនុងពេលព្វើការងារ។ បុរគលណ លបាន្លងវីរុស្ចមលងកូរូណា ព ើមបីស្ទ្មាក
េាបាលពហើយមិនអាចពៅព្វើការបានក៏អាចពទ្បើទ្បាស្់ថវិកាឧបតថមភពនេះបានណ រ។
• ោម នពោរស្ញ្ា ប៉េុណនតលរធផ្លថ្នការទ្តួតេិនិតយ「្លងពោរវីរុស្កូរូណា」ពទ្កាយពេលបាន ឹងពហើយទ្តូវពៅស្ទ្មាកេាបាលពៅមនាីរពេរយ
• មានពោរស្ញ្ា ូចជាពៅដ ែលួនជាព ើមស្ទ្មាកេីការងារព ើមបីពៅេាបាលអនកអាចររួលបានថវិកាឧបតថមភពនេះ។

លកខែែឌ កនុងការររួល
ការឧបតថមភទ្តូវបានព្វើព ើងពៅពេលណ លបំពេញទ្រប់លកខែែឌ ូចខ្ងពទ្កាម
① ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារព ើមបីេាបាលជំង៉ឺនិងរបួស្ណ លពកើតព ើងពទ្ៅេីពទ្ោេះថ្ននក់កនុងពេលព្វើការងារ។

※ជំង៉ឺនឹងរបួស្ណ លពកើតព ើងកនុងពេលកំេុងព្វើការនិងពេលព្វើ ំពែើរពៅព្វើការ ស្ថិតពទ្កាមការឧបតថមភថ្នធានាោ៉ាប់រងពទ្ោេះថ្ននក់កនុងឧស្ាហកមម។
② ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារពលើស្េី４ថ្ថៃ
※ចំណាយពេលចំនួន3ថ្ថៃជាប់ៗោន ព ើមបីេាបាលរបួស្និងជំង៉ឺរ៉ឺ（រយៈពេលរងចាំ）បនតឈប់ស្ទ្មាកេីការងារចំនួន４ថ្ថៃព ើងពៅនឹងររួល
បានការឧបតថមភពនេះ។
※រយៈពេលរងចាំរិតបញ្ចូល ថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកទ្បចាំឆ្នំ ពៅរ៍អារិតយ បុែយជាតិនឹងពវនស្ទ្មាករបស្់អនក។

រយៈពេលររួល
ពទ្កាយេីថ្ថៃបានររួលទ្បាក់ឧបតថមភរហូត ល់រយៈពេលយូរបំផ្ុតចំនួន１ឆ្នំ６ណែ
※អនកនឹងររួលបានការឧបតថមភចំនួន１ឆ្នំ６ណែកនុងថ្ថៃណ លបំពេញទ្រប់ាមលកខែែឌ របស្់ទ្បាក់ឧបតថមភរបួស្និងជំង៉ឺ។

ចំនួនរឹកទ្បាក់ឧបតថមភកនុង１ថ្ថៃ
ពស្មើនឹងចំនួនរឹកទ្បាក់2ភារ3ថ្នចំនួនរឹកទ្បាក់1ភារ30ថ្នស្តង់ដ្ឋរចំនួនរឹកទ្បាក់ចំែូលម្យមកនុងរយៈពេល12ណែចុងពទ្កាយ
ររួលថវិកាឧបតថមភរបួស្និងជំង៉ឺ

មុនណែណ លបាន

※ចំនូនរឹកទ្បាក់ណ លបានផ្តល់ជូន ទ្បស្ិនពបើតិចជាងចំនួនរឹកទ្បាក់ឧបតថមភរបួស្និងជំំង៉ឺ ចំនួនរឹកទ្បាក់ណ លែវេះខ្តនឹងផ្ដល់ជូនព ើមបីពអាយ
ពស្មើនឹងចំនួនរឹកទ្បាក់ឧបតថមភរបួស្និងជំង៉ឺ។

ចំនួនរឹកទ្បាក់
ស្រុបណ លណ ល
ររួលបាន
i

＝

ចំែូលរឹកទ្បាក់1ភាក30ថ្នស្តងដ្ឋ់ រ
ចំនួនរឹកទ្បាក់ចនំ លូ ម្យម
កនុងរយៈពេល12ណែចុងពទ្កាយ ×

ភារ３

２

×

ចំនួនថ្ថណៃ ល
ររួលបាន

⚫ស្ដីអំេីពស្ចកដលី មាតិ េីតទ្មវូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីតវិ ្ិ ជាី ក់ាយក់ស្ូមេិនតិ យជាមួយទ្កមុ ហនុ ធានាោ៉ាប់រងរបស្់ពាយកអនក។

（※）ចំព

េះអនកណ លជាស្មាជិកធានាោ៉ាប់រងទ្បជាជន ព៉ាងពៅាមអនុពាយមរបស្់អាជាញ្រមូលដ្ឋាន
អនកណ លបាន្លងវីរុស្ចមលងកូរូណាក៏នឹងអាចររួលទ្បាក់ឧបតថមភរបួស្នឹងជំង៉ឺផ្ងណ រ។ េត៌មានលំអិតស្ូមទាក់រងពៅអាជាញ្រមូលដ្ឋានរបស្់ពាយកអនក។
- 14 -

ថវិកាឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារ（ចាប់ស្េីដ បី រដ្ឋានការងារជំេកូ រី26）
ចាប់ស្ដីេីបរដ្ឋានការងារជំេូករី26 ទ្កមុ ហុនមានរំនួលែុស្ទ្តូវកនុងករែីពអាយបុរគលិកឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ ពដ្ឋយកនុងកំ ុងពេលឈប់ស្ទ្មាកទ្តូវផ្ដល់
ថវិកាឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារកនុងពោលពៅព ើមបីធានាតទ្មូវការចំណាយចាំបាច់កនុងជីវភាេរស្់ពៅរបស្់បុរគលិក។
⚫ ពដ្ឋយមិនរិតេីកាតេវកចិ ថ្ច នចាប់ស្េដី បី រដ្ឋានការងារ ពៅពេលណ លទ្កមុ ហនុ ពអាយបុរលគ កិ ឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ ពយើងពស្នស្ើ ពុំ អាយទ្កមុ ហនុ មាន
ភាេស្កមមកងនុ ការពទ្បទ្ើ បាស្់ថវកាិ ឧបតថមស្ភ ទ្មបស្ទ្មលួ ការងារ ព ើមបីពជៀស្វាងការខ្តបង់កងនុ ការចំណាយពលើការបង់ថ្ថេល លកមមបរុ លគ កិ ពៅពេល
ិ ឧបតថមស្ភ ទ្មបស្ទ្មួលការងារ ស្ូមពមើលពៅកនុងពរហរំេ័រខ្ងពទ្កាម។
ស្ទ្មាក។
※ពស្កដីលំអិតស្ដីអំេីថវកា

មូលពហតុណ លទ្កុមហនុ ទ្តូវណតព្វកាើ របង់ថ្ថលចំព េះចំណាយឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារ

▶ ទ្កុមហុនមានរំនួលែុស្ទ្តូវជាយថ្នពហតុកនុងករែីស្ទ្មាកព្វើអាជីវកមម កំ ុងពេលផ្អាកព្វើអាជីវកមមទ្កមុ ហុនទ្តូវណតចំណាយពៅពលើទ្បាក់
ឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារ។
▶ ករែីផ្អាកព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយសារពទ្ោេះមហនតោយ ទ្កុមហុនមិនមានកាតេវកិចចររួលែុស្ទ្តូវកនងុ ការបង់ថ្ថលចំណាយឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេី
ការងារពនាេះពរ។
ករែីផ្អាកព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយសារពទ្ោេះមហនតោយមាន2កាត ណ លពយើងររួលសាគ ល់មាន ូចខ្ងពទ្កាមពនេះ។
① ពទ្ោេះថ្ននក់ណ លពកើតព ើងបណាដលមកេីស្ងគមខ្ងពទ្ៅ
② មាចស្់អាជីវកមមបានែិតែំទ្បឹងណទ្បងអស្់េីលរធភាេកនុងការទ្បុងទ្បយ័តនប៉េុណនតពៅណតមិនអាចពជៀស្វាងពទ្ោេះថ្ននក់បាន
ស្ថិតកនុង① ឧទាហរែ៍ព៉ាងពៅាមការពស្នើស្ុំណ លស្ថិតពៅពទ្កាមការទ្បកាស្អាស្នននាទ្ោអាស្ននជាព ើមណ លជាពហតុការែ៍ពកើតព ើង
បណាដលមកេីស្ងគមខ្ងពទ្ៅណ លជាមូលពហតុព្វើពអាយមានការេិបាកកនុងការ ំពែើរការអាជីវកមម។
ព ើមបីបំពេញបានលកខែែឌ ② ពជៀស្វាងកនុងការផ្អាកអាជីវកមម ូពចនេះទ្កុមហុនទ្តូវណតទ្បងឹ ណទ្បងពអាយអស្់េីលរធភាេចំព េះវិធានការជាក់
ាយក់មួយណ លអាចនិ៉ាយបានឧទាហរែ៍

・ាមរយៈការព្វើការពៅផ្ាេះពតើទ្កុមហុនបានព្ើវការេិចារណាពអាយបានទ្រប់ទ្ោន់កនុងការពរៀបចំពអាយបុរគលិកអាចព្វើការពៅផ្ាេះបានណ ឬពរ។
・ពទាេះបីជា៉ា៉េ ងណាក៏ពដ្ឋយក៏មិនផ្អាកព្វើអាជីវកមមណ រពដ្ឋយមានការងារពផ្សងពរៀតណ លអាចពអាយបុរគលិកព្វើការបានណ រឬពរ។
អាទ្ស្័យពលើកាលៈពរស្ៈណបបពនេះពយើងនឹងព្វើការវិនិចេ័យជាលកខែៈបុរគល។
ូពចនេះពហើយ「ការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា」មិនអាចយកមកព្វើជាពហតុផ្លមួយទាំងទ្ស្ុងព ើមបីបំបាត់កាតេវកិចចកនុងការបង់ថ្ថល
ចំណាយពលើទ្បាក់ឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារបានព ើយ។

ចំនួនរឹកទ្បាក់ឧបតថមភពេលស្ទ្មាកេីការងារ

ថ្ថលឈនួលម្យម（ចំនួនរឹកទ្បាក់ស្រុបថ្ថលកមាលំងេលកមមណ លបានផ្ដល់ជូនពអាយបុរគលិកកនុងរយៈពេលចំនួន3ណែមុនថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ ណចកនឹង
ចំនួនថ្ថៃស្ុបកនុងកំ ុងពេលពនាេះ※）ររួលបានទ្បាក់ពលើស្េី 60 ភារ100។
ទ្បាក់ឈនួលអបបបរមាមួយទ្តូវបានកំែត់៉ា៉េងជាក់ាយក់កនុងការធានាចំព េះពលើថ្ថលឈនួលកមាលំងេលកមម ូចជា ទ្បាក់ឈនួលទ្បចាំថ្ថៃនិងពមា៉េង និងទ្បាក់
ឈនួលរូទាត់ាមស្មិរធផ្លស្ពទ្មចជាព ើម។
i

⚫ស្ដីអំេីការេិពទ្ោេះព៉ាបល់ជាលកខែៈបុរលគ
ពស្វាកមមេពិ ស្ស្េិពទ្ោេះព៉ាបល់ការងារ
ពយើងផ្ដល់នូវការេិពទ្ោេះព៉ាបល់ការងារ ូចជាការបញ្ឈប់េីការងារ・ការផ្អាកពទ្ជើស្ពរីស្បុរគលិកនិងថវិកាឧបតថមភ
ស្ទ្មាប់ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារពដ្ឋយសារការររួលរងឥរធិេលថ្នវីរុស្ចមលងកូរូណា។
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ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មបស្ទ្មួលការងារ（វធាិ នការេិពស្ស្）
ការររួលរងេីឥរធិេលវីរុស្ចមលងកូរូណា បងខំពអាយមាចស្់អាជីវកមមកាត់បនថយស្កមមភាេព្វើអាជីវកមម ពហើយបានពអាយបុរគលិកឈប់ស្ទ្មាកេីការងារមួយរយៈ
ពេល ផ្អាកការអប់រំបែដុ េះបណាដលបុរគលិកនិងពបស្កកមម និងេា៉ាមបនតរកាបុរគលិក នឹងររួលបានការឧបតថមភមួយណផ្នកេីថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់ការឈប់
ស្ទ្មាកេីការងារ។

ស្ទ្មាប់បុរលគ （មាចស្់អាជីវកមម）

មាចស្់អាជីវកមមណ លររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា

វិធានការែ៍េពិ ស្ស្

ចំែុចណ លមានស្រូបនាាត់េពី ទ្កាម អនុវតតចាប់េីថ្ថៃរី1ណែ4ឆ្នំ2020

※

○ែលឹមសារឧបតថមភ・េទ្ងីកពោលពៅ៉ា៉េ ងរូលំរូាយយ

អនុវតតចំព េះការស្ទ្មាកព្វើអាជីវកមមចាប់េីថ្ថៃរី1ណែ4ឆ្នំ2020 ល់ថ្ថៃរី30ណែ6ឆ្នំ2020
① បពងកើនអទ្ាទ្បាក់ឧបតថមភពលើថវិកាឧបតថមភការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ（អាជីវកមម្ុនតូចនិងម្យម４/５ អាជីវកមម្ុន្ំ２/３）
ទ្បស្ិនពបើមិនបញ្ឈប់បុរគលិកជាព ើម បពងកើនអទ្ាទ្បាក់ឧបតថមភបណនថម（ អាជីវកមម្ុនតូចនិងម្យម ９/10 អាជីវកមម្ុន្ំ ３/４）
※ស្ទ្មាប់បុរគលិក１នាក់កនុង１ថ្ថៃររួលបានទ្តឹម8,330ពយ៉េន（កាលបរិពចេរបចចុបបននថ្ថៃរី1ណែ３ឆ្នំ2020）
② បពងកើនពលើចំនួនរឹកទ្បាក់បណនថម ពៅពេលព្វើការអនុវតតអប់រំនិងបែដុ េះបណាដល
（ អាជីវកមម្ុនតូចនិងម្យម 2,400ពយ៉េន អាជីវកមម្ន្ំ 1,800ពយ៉េន）
③ ស្ទ្មាប់និស្ិតសពរើបណតបញ្ចប់ការស្ិកា កនុងរយៈពេលពៅណតបនតព្វើជាបុរគលិកកនុងនាមជាអនកណ លមានធានាោ៉ាប់រងការងារពទាេះបីជាមិនទាន់
ទ្រប់ចំនួន6ណែក៏ពដ្ឋយ ក៏មានស្ិរធិររួលបានថវិកាឧបតថមភណ រ
④ អាចពទ្បើទ្បាស្់បានពៅកនុងែាង់ពផ្សងពរៀតពទ្ៅេីថ្ថៃកំែត់ណ លបានផ្ដល់ជូន100ថ្ថៃកនុង１ឆ្នំ
⑤ ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារចំព េះបុរគលណ លមិនមានធានាោ៉ាប់រងការងារក៏មានស្ិរធិណ រ
○ ការបនធូរបនថយណថមពរៀតពលើតទ្មូវការថ្នលកខែែឌ ររួល
※អនុវតតចាប់ាំងេីថ្ថៃណ លឈប់ស្ទ្មាកេីការងារ ំបូង ណ លមានកាលបរិពចេរចាប់េីថ្ថៃរ2
ី 4ណែ1ឆ្នំ2020
⑥ ការបនធូរបនថយពលើលកខែែឌ ពោលពៅស្មមតិកមម（ពោលពៅបានថយចុេះ5%ចាប់េីថ្ថៃរី1ណែ4ឆ្នំ2020 ល់ថ្ថៃរ3ី 0ណែ6ឆ្នំ2020）
⑦ ពបើពទ្បៀបព្ៀបជាមួយនឹងឆ្នំមុនចំនួនពទ្ជើស្ពរីស្បុរគលិកកនុងរយៈពេល3ណែចុងពទ្កាយមានការពកើនព ើងពទ្ចើន ក៏ររួលបានថវិកាឧបតថមភពនេះណ រ
⑧ លកខែែឌ ណ លមិនអាចបនតការពទ្បើទ្បាស្់ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មបស្ទ្មួលការងារ（កនុងកំ ុងពេលទ្តូវបនតកិចចស្នា）ទ្តូវបានលុបបំបាត់ពចាល
⑨ លកខែែឌ តទ្មូវការពអាយមានការបពងកើតអាជីវកមមពលើស្េីមួយឆ្នំទ្តូវបានបនធូរបនថយ
⑩ ការបនធូរបនថយពលើលកខែែឌ ថ្នរំហំអាជីវកមម
○ ភាេងាយទ្ស្ួលកនុងការពទ្បើទ្បាស្់
※ អនុវតតចំព េះការស្ទ្មាកព្វើអាជីវកមមចាប់េីថ្ថៃរី24ណែ1ឆ្នំ2020 ល់ថ្ថៃរី23ណែ7ឆ្នំ2020
⑪ អាចដ្ឋក់ កយពស្នើរស្ុំាមពទ្កាយបាន កាលបរិពចេរដ្ឋក់ កយពស្នើរស្ុំ េនាររហូត ល់ថ្ថៃរី30ណែ6ឆ្នំ2020
⑫ បនធូរបនថយពលើលកខែែឌ កនុងការផ្អាកព្វើអាជីវកមមទាំងអស្់កនុងរយៈពេលែលី
⑬ ផ្អាកទ្បេ័នធអុហវស្ិតពមា៉េងបណនថម
⑭ ឯកសារដ្ឋក់ កយពស្នើស្ុំមានភាេងាយទ្ស្ួលសាមញ្ា
※តពៅមុែនឹងមានពទ្ោងអនុវតតន៍បណនថមពលើវិធានការែ៍េិពស្ស្ពនេះ។
※

i

⚫ស្ដីអំេីពស្ចកដលី មាតិ េីតទ្មវូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនិតវិ ្ិ ជាី ក់ាយក់ស្ូមេិនិតយពមើលពរហរំេ័រទ្កស្ួងស្ុខ្ភិបាល
●ស្ដីអំេីថវិកាឧបតថមភស្ទ្មបស្ទ្មួលការងារស្ូមរំនាក់រំនងពៅមជឈមែឌ លររួលរូរស្័េា
0120-60-3999（ពមា៉េងបពទ្មើការ
9:00～21:00（ពៅរ៍អារិតយ・ថ្ថៃបុែយ））
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ថវិកាឧបតថមភចំព េះការឈប់ស្ទ្មាកថ្នសាាយបឋមស្ិកា（ស្ទ្មាប់មាចស្់អាជីវកមម）
ទ្ស្បពេលសាាយបឋមស្ិកាឈប់ស្ទ្មាកចំព េះស្ិស្សបឋមណ លទ្តូវការការពមើលការណថទាំពនាេះ「បុរគលិក（អាណាេាបាល) 」 （ទាំងបុរគលិកពេញ
ស្ិរធ・បុរគលិកមិនពេញស្ិរធ）ឈប់ស្ទ្មាកពដ្ឋយររួលបានទ្បាក់ពបៀវតសរ៍（ររួលបានទ្បាក់ឈនួលពេញពលញ）ពយើងនឹងផ្ដល់ទ្បាក់ឧបតថមភ ល់មាចស្់អាជីវ
កមមណ លអនុញ្ាតិពអាយបុរគលិកស្ទ្មាក（ព៉ាងពៅាមចាប់េលកមមពដ្ឋយមិនរិតបញ្ចូលថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកទ្បចាំឆ្នំ）

ស្ទ្មាប់បុរលគ （មាចស្់អាជីវកមម）
①និង② ចំព េះមាចស្់អាជីវកមមណ លអនុញ្ាតពអាយបុរគលិកឈប់ស្ទ្មាក

ពដ្ឋយររួលបានទ្បាក់ឈលនួ ពេញពលញ ） ល់បុរគលិកណ លជា
អាណាេាបាលទ្តូវការពមើលណថរកាកូន បណនថមពលើថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកទ្បចាំឆ្នំពដ្ឋយររួលបានទ្បាក់ពបៀវតសន៍ណ លមានណចងកនុងចាប់បរដ្ឋានការងារ។
① ស្ិស្សបឋមស្ិកាណ លសាាយទ្តូវបានបិរបពណាដេះអាស្នន（※） ណផ្ាកពៅពលើពោលការែ៍ថ្នការណែនាំ ព ើមបីពដ្ឋេះទ្សាយជាមួយ
នឹងជំង៉ឺចមលងកូរូណា
（

※

សាាយ：សាាយបឋមស្ិកា សាាយណ លមានកាតេវកិចចអប់រំស្ទ្មាប់បឋមស្ិកា ទ្បពភរសាាយពផ្សងៗពរៀត（កំែត់ទ្តឹមកំរិត សាាយ
មពតតយយនិងបឋមស្ិកា）សាាយស្ទ្មាប់ជនេិការ（ទ្រប់ណផ្នក）កលឹបមពតតយយពទ្ៅពមា៉េងស្ិកា ណថទាំពទ្ៅពមា៉េងស្ិកា សាាយមពតតយយ ស្ាយណថទាំទារក សាាយ
មពតតយយកនុងទ្បេ័នធ អោរណថទាំទារកពទ្ៅទ្បេ័នធ អាជីវកមមណថទាំកូនពៅផ្ាេះ អាជីវកមមោំ រកុមារមួយរយៈ និងអោរទ្រទ្រង់ ល់ពកមងេិការជាព ើម

② ពកមងណ ល្លងវីរុស្កូរូណាជាព ើមណ លទ្តូវឈប់ស្ទ្មាកេីសាាយ

ចំនួនរឹកទ្បាក់ផ្ដល់
បុរគលិកណ លររួលបានការអនុញ្ាតពអាយឈប់ស្ទ្មាក នឹងររួលបានទ្បាក់ឈនួលពស្មើនឹងទ្បាក់ថ្ថលឈនួលថ្នថ្ថៃឈប់ស្ទ្មាកទ្បចាំឆ្នំ×10／10
※

កំរិតទ្បាក់ឈនួលផ្ដល់ជូនជាអតិបរមា１ថ្ថៃ 8,330ពយ៉េន

ថ្ថៃអនុវតត
ថ្ថៃណ លររួលបានការឈប់ស្ទ្មាកកនុងកំ ុងពេលចាប់េីថ្ថៃរី27ណែ２～ ថ្ថៃរី30ណែ６ឆ្នំ2020
※

ស្ទ្មាកនិទាឃរ ូវជាព ើម ពលើកណលងចំព េះថ្ថៃណ លសាាយោម នរំពោងនឹងពបើក។

រយៈពេលដ្ឋក់ កយពស្នស្ើ ុំ
ទ្តឹមថ្ថៃរី
※

i

ណែ ９ឆ្ន2ំ 020

30

មាចស្់អាជីវកមមនីមួយៗ ពបើស្ិនជាអាចស្ូមពមាត ពស្នើស្ុំមដងស្រុប។

⚫ស្ដីអំេីពស្ចកដលី មាតិ េីតទ្មវូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីតវិ ្ិ ជាី ក់ាយក់ស្ូមេិនិតយពមើលពរហរំេ័រទ្កស្ួងស្ុខ្ភិបាល
新型コロナ 休暇支援

検索

⚫ស្ដីអំេីការទាក់រងេត៌មាន
មជឈមែឌ លររួលរូរស្័េស្ា អដី េំ ថី វកាិ ឧបតថមភ ・ថវិកាឧបតថមចភ ពំ េះការឈប់ស្ទ្មាកថ្នសាាយនិងថវកាិ ឧបតថមស្ភ ទ្មបស្ទ្មលួ ការងារ
0120－60－3999
：９：00～21：00（

ពមា៉េងបពទ្មកាើ រងារ

រួមបញ្ចលូ ពៅរ៍អារិតយ・បុែយជាតិ）
- 17 -

ថវិកាទ្រទ្រង់ចំព េះការឈប់ស្ទ្មាក់ថ្នសាាយបឋមស្ិកា（ចំព

េះអនកព្វកាើ រពហើយយកកូនពៅពផ្ញរើ ពអាយពរណថទាំ）

ពទ្កាមការររួលរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា បុរគលណ លមិនអាចព្វើពៅាមកិចចស្នាណ លបានររួលពនាេះ េីពទ្ េះព ើមបីពមើលណថរកាកូនកនុងពេលសាាយ
បឋមស្ិកាទ្តូវបានបិរជាបពណាដេះអាស្នន ពយើងផ្ដល់ទ្បាក់ឧបតថមភ ល់អាណាេាបាលទាំងពនាេះ។

ស្ទ្មាប់បុរលគ （យកកូនពៅពផ្ញពើ អាយពរណថទាំពហើយសាមីែលួនពៅព្វើការងារ）
①និង②អាណាេាបាលណ លទ្តូវការពមើលណថទាំកូន ពដ្ឋយបំពេញទ្រប់ាមតទ្មូវការជា

លកខែែឌ ជាក់ាយក់មយួ ។
① ស្ិស្សបឋមស្ិកាណ លសាាយទ្តូវបានបិរបពណាដេះអាស្នន（※） ណផ្ាកពៅពលើពោលការែ៍ថ្នការណែនាំ ព ើមបីពដ្ឋេះទ្សាយជាមួយនឹង
ជំង៉ឺចមលងកូរូណា
※ សាាយ：សាាយបឋមស្ិកា សាាយណ លមានកាតេវកិចចអប់រំស្ទ្មាប់បឋមស្ិកា ទ្បពភរសាាយពផ្សងៗពរៀត（កំែត់ទ្តឹមកំរិត
សាាយមពតតយយនិងបឋមស្ិកា）សាាយស្ទ្មាប់ជនេិការ（ទ្រប់ណផ្នក）កលឹបមពតតយយពទ្ៅពមា៉េងស្ិកា ណថទាំពទ្ៅពមា៉េងស្ិកា សាាយមពតតយយ សាាយណថទាំទារក
សាាយមពតតយយកនុងទ្បេ័នធ អាោរណថទាំទារកពទ្ៅទ្បេ័នធ អាជីវកមមណថទាំកូនពៅផ្ាេះ អាជីវកមមោំ រកុមារមួយរយៈ និងអោរទ្រទ្រង់ ល់ពកមងេិការជាព ើម

② ពកមងណ ល្លងវីរុស្កូរូណាជាព ើមណ លទ្តូវឈប់ស្ទ្មាកេីសាាយ

លកខែែឌ ជាក់ាយក់មួយ
⚫ ទ្បស្ិនពបើសាមីែលួនមានរពទ្មាងព្វើការងារ
⚫ ករែីទ្បាក់ឈនួលទ្តូវបានបង់ស្ទ្មាប់ព្វើការងារពដ្ឋយណផ្ាកពលើកិចចស្នាររួលព្វើអាជីវកមម ណ លមាចស្់ជំនួញកំែត់បញ្ជ ពអាយព្វើ
៉ា៉េ ងជាក់ាយក់មួយ ូចជាែលឹមសារការងារ រីកណនលងណ លទ្តូវព្វើការងារ・ពមា៉េងនិងថ្ថៃជាព ើម។

ចំនួនរឹកទ្បាក់ផ្ដល់
ថ្ថៃណ លមិនអាចព្វើការងារបាន កនុង1ថ្ថៃ4,100ពយ៉េន（រឹកទ្បាក់ពថរ）

ថ្ថៃអនុវតត
ថ្ថៃរី27ណែ２～ថ្ថៃរី30ណែ６ឆ្នំ2020
※

ស្ទ្មាកនិទាឃរ ូវជាព ើម ពលើកណលងចំព េះថ្ថៃណ លសាាយោម នរំពោងនឹងពបើក។

រយៈពេលដ្ឋក់ កយពស្នស្ើ ុំ
ទ្តឹមថ្ថៃរី30ណែ９ឆ្នំ2020
i

⚫ស្ដីអំេីពស្ចកដលី មាតិ េីតទ្មវូ ការលកខែែឌ ររួលនិងនីតវិ ្ិ ជាី ក់ាយក់ស្ូមេិនិតយពមើលពរហរំេ័រទ្កស្ួងស្ុខ្ភិបាល
⚫ស្ដីអំេីការទាក់រងេត៌មាន
មជឈមែឌ លររួលរូរស្័េស្ា អដី េំ ថី វកាិ ឧបតថមភ ・ថវិកាឧបតថមចភ ពំ េះការឈប់ស្ទ្មាកថ្នសាាយនិងថវកាិ ឧបតថមស្ភ ទ្មបស្ទ្មលួ ការងារ
0120－60－3999

ពមា៉េងបពទ្មកាើ រងារ：９：00～21：00（ រួមបញ្ចលូ ពៅរ៍អារិតយ・បុែយជាតិ）
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រពទ្មាងឧបតថមភ ល់អនកពទ្បទ្ើ បាស្់ពស្វាអនកពមើលណថទាំពកមងរបស្់ទ្កុមហនុ
វិធានការេិពស្ស្：ចំព េះអនកណ លព្វកាើ រពអាយទ្កមុ ហនុ ）

（

ពដ្ឋយសារណតវរី ុស្ចមលងកូរូណាករែីស្ាយបឋមស្ិកាទ្តូវបានឈប់ស្ទ្មាកជាបពណាដេះអាស្នន អាណាេាបាលទ្តូវឈប់ស្ទ្មាកេីការងារនិងមិនអាចបនត
ពមា៉េងរុកកូនពៅកនុងសាាយបានជាព ើម ទ្បស្ិនពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាកមមអនកពមើលណថទាំពកមង ចំព េះចំណាយទាំងពនាេះនឹងទ្តូវររួលបានការឧបតថមភ។បុរគលណ ល
ព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯងក៏អាចពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាកមមពនេះបានណ រ។

ស្ទ្មាប់បុរគល
អនកណ លទ្តូវនឹងលកខែែឌ ①～③ខ្ងពទ្កាមពនេះ អាចពទ្បើទ្បាស្់វិធានការេិពស្ស្ពនេះបាន។
①បពទ្មើការងារពៅទ្កុមហុនឯកជនជាព ើម
②បដីឬទ្បេនធអនកណ លជាអនកព្វើការ ពមមា៉េយឬព េះមា៉េយណ លមិនអាចបនតព្វើការងារបាន ទ្បស្ិនពបើមិនពទ្បើពស្វាកមមពមើលណថទាំកុមារ
③អនកណ លមានកូនទ្តូវពៅពរៀនពៅសាាយ ូចជា សាាយបឋមស្ិកានិងមែឌ លពមើលណថទាំទារកទ្តូវបានបិរពដ្ឋយសារការរងឥរធិេលេីវីរុស្
ចមលងកូរូណា

ែលឹមសារថ្នវធាិ នការេិពស្ស្
សាាយបឋមស្ិកានិងមែឌ លពមើលណថទាំទារកជាព ើម ណ លបានបិរសាាយ・បិរមែឌ លជាបពណាដេះអាស្នន ពយើងនឹងផ្ដល់ជូនមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មល
ណ លអាចពទ្បើទ្បាស្់បាន (2,200ពយ៉េន/មូលបទ្ត)។
＜វិធានការេិពស្ស្＞

＜ពេល្មមា＞

・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង１ថ្ថៃ
・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង１ណែ
・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង1ឆ្នំ

ស្នលឹក/នាក់
： 24ស្នលឹក/ទ្រួសារ
：280ស្នលឹក/ទ្រួសារ
：

１

⇒
⇒
⇒

ស្នលឹក/នាក់
120ស្នលឹក/ទ្រួសារ
ោម នចំនួនកំែត់
５

នីតិវិ្ីពស្នើស្ុំ

②ពផ្ញើមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មល

ប់ពៅវិញមូលបទ្ត
ក់កណាដលថ្នមូលបទ្តបញ្ចុេះ
តថ្មលណ លបានពទ្បើទ្បាស្់រួចោល់
⑥ពផ្ញើទ្ត

កយពស្នើស្ុំពទ្បើទ្បាស្់អនកពមើលណថទាំ

④ផ្ដល់ជូនពស្វាអនកពមើលណថទាំ
⑤ផ្ដល់ជូនប័ែណបញ្ចុេះតថ្មល・

បង់ថ្ថលពស្វាពទ្បើទ្បាស្់
※ផ្ដល់ប័ែណេែ៌នាអំេី
ពហតុផ្ល

●េត៌មានលមាតិ ស្ូមពមើលកនងុ ពរហរំេរ័ ស្មារមពស្វាកមមណថទាំទារករូទាំងទ្បពរស្។

http://www.acsa.jp/
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អនកព្វើអាជីវកមមពមើលណថទាំពកមង

③ដ្ឋក់

កយពស្នើស្ុំមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មល

អនកពទ្បើទ្បាស្់

ទ្កមុ ហុនណ លកំេុងព្វើការពអាយ
i

①ដ្ឋក់

រពទ្មាងទ្រទ្រង់អនកពទ្បពើ ស្វាណថទាំកុមារណ ល កឹ នាំពដ្ឋយទ្កមុ ហនុ
វិធានការេិពស្ស្ : ចំព េះបុរលគ ណ លព្វអាើ ជីវកមមពដ្ឋយែលនួ ឯង）

（

អាទ្ស្័យពលើវីរុស្ចមលងកូរូណា សាាយបឋមស្ិកាទ្តូវបានឈប់ជាបពណាដេះអាស្នន បុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯងឈប់ស្ទ្មាកេីការងារពដ្ឋយមិនអាច
ពទ្បើទ្បាស្់កណនលងពមើលណថទាំកូនពទ្ៅពមា៉េងស្ិកាបាន ទ្បស្ិនពបើពទ្បើទ្បាស្់ពស្វាអនកពមើលណថទាំកូន ូពចនេះអាចពទ្បើទ្បាស្់ថវិកាឧបតថមភពនេះបាន។

ស្ទ្មាប់បុរលគ
អនកណ លទ្តូវនឹងលកខែែឌ ①～③ខ្ងពទ្កាមពនេះ អាចពទ្បើទ្បាស្់វិធានការេិពស្ស្ពនេះបាន។
①បុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯង （អាជីវកមមផ្អាល់ែលូន អាជីវកមមឯកោជយជាព ើម）
②បដីឬទ្បេនធអនកណ លជាអនកព្វើការ ពមមា៉េយឬព េះមា៉េយណ លមិនអាចបនតព្វើការងារបានទ្បស្ិនពបើមិនពទ្បើពស្វាកមមពមើលណថទាំកុមារ
③អនកណ លមានកូនទ្តូវពៅពរៀនពៅសាាយ ូចជា សាាយបឋមស្ិកានិងមែឌ លពមើលណថទាំទារកទ្តូវបានបិរពដ្ឋយសារការរងឥរធិេលេីវីរុស្
ចមលងកូរូណា

ែលឹមសារថ្នវធាិ នការេិពស្
សាាយបឋមស្ិកានិងមែឌ លពមើលណថទាំទារកជាព ើមណ លបានបិរសាាយ・បិរមែឌ លជាបពណាដេះអាស្នន នឹងផ្ដល់ជូនមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មលណ ល
អាចពទ្បើទ្បាស្់បាន (2,200ពយ៉េន/មូលបទ្ត)។
＜ពេល្មមា＞
＜វិធានការេិពស្ស្＞
・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង１ថ្ថៃ
： １ស្នលឹក/នាក់
⇒ ５ស្នលឹក/នាក់់
・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង１ណែ
： 24ស្នលឹក/ទ្រួសារ
⇒ 120ស្នលឹក/ទ្រួសារ
・ចំនួនកំែត់មូលបទ្តកនុង1ឆ្នំ
：280ស្នលឹក/ទ្រួសារ
⇒ ោម នចំនួនកំែត់

និតិវិ្ីពស្នើស្ុំ

②ពផ្ញើមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មល

⑥រការុកមូលបទ្ត

ក់កណាដល
ថ្នមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មលណ ល
បានពទ្បើទ្បាស្់រួចោល់

③ដ្ឋក់

កយពស្នើស្ុំពទ្បើទ្បាស្់អនកពមើលណថទាំ

④ផ្ដល់ជូនពស្វាអនកពមើលណថទាំ
⑤ផ្ដល់ជូនប័ែណបញ្ចុេះតថ្មល・

បង់ថ្ថលពស្វាពទ្បើទ្បាស្់
※ផ្ដល់ប័ែណ
េែ៌នាអំេីពហតុផ្ល

●េត៌មានលមាតិ ស្ូមពមើលកនងុ ពរហរំេរ័ ស្មារមពស្វាកមមណថទាំទារករូទាំងទ្បពរស្។
http://www.acsa.jp/
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អនកព្វើអាជីវកមមពមើលណថទាំពកមង

កយពស្នើស្ុំមូលបទ្តបញ្ចុេះតថ្មល

អនកពទ្បើទ្បាស្់
(បុរគលណ លព្វើអាជីវកមមពដ្ឋយែលួនឯង)

ភានក់ងារណ លបានររួលស្ិរធិេីស្មារម
ពស្វាកមមណថទាំកុមាររូទាំងទ្បពរស្
i

①ដ្ឋក់

※កណនលងផ្ដល់ជូនពស្វាមានណតភាសាជប៉េុនណតប៉េុពណាណេះ។

បញ្ជីកណនលងផ្ដលជ់ នូ ពស្វាេិពទ្ោេះព៉ាបល់
ព ើមបីជយួ រក ពំ ណាេះទ្សាយចំព េះការទ្េយួ បារមភរបស្់ពាយកអនក
ពយើងមានពរៀបចំកណនលងផ្ដលជ់ នូ ពស្វាេិពទ្ោេះព៉ាបល់ពផ្សងៗ។ស្ូមមកេិពទ្ោេះព៉ាបល់ជាមួយពយើងែញុំពដ្ឋយពស្រី។

ចង់េិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្អដី េំ ីការងារ
⚫ ហ្គ ូពវកី (ハローワーク)【TEL:ស្ូមទាក់រងពៅហ្គ ូពវីកណ លពៅជិតពាយកអនក】
ចំព េះបុរគលណស្វងរកការងារព្វើស្ូមពៅេិពទ្ោេះព៉ាបល់ជាមួយហ្គ ូពវីកណ លពៅជិតពាយកអនក។ េត៌មានពទ្ជើស្ពរីស្បុរគលិកអាចព្វើការ
ណស្វងរកបានពៅកនុងពស្វាកមមអុិន្៉ឺណែតរបស្់ហ្គ ូពវីក។ម៉េាងវិញពរៀតស្ដីអំេីការណែនាំការងារ អាចរូរស្័េាមកេិពទ្ោេះព៉ាបល់បាន។
ចំព េះបុរគលណ លបានមក ល់មជឈមែឌ លពហើយទ្តូវការររួលការឧបតថមភស្ដីអំេីកណនលងរស្់ពៅ・ការទ្រទ្រង់ជីវភាេរស្់ពៅពយើងក៏ររួល
េិពទ្ោេះព៉ាបល់និងណែនាំទ្បេ័នធឧបតថមភពផ្សងៗពរៀតជាព ើម។
ចង់េិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្អដី េំ ីបញ្ា ការងារ（បញ្ឈប់េកាី រងារ・មិនបនតការងារ）
⚫ ពស្វាកមមេពិ ទ្ោេះព៉ាបល់េពិ ស្ស្េីការងារជាព មើ 【TEL: ស្ូមទាក់រងពៅកណនលងផ្ដល់ពស្វាកមមណ លពៅជិតពាយកអនក】
មានបពងកើត 「ពស្វាកមមេិពទ្ោេះព៉ាបល់េិពស្ស្េីការងារ」 ពៅកនុងនាយកដ្ឋានការងារាមពែតតទ្កុង។ររួលេិពទ្ោេះព៉ាបល់េីការងារ ូចជា
បញ្ឈប់េីការងារ ・មិនបនតការងារ ・ថវិកាឧបតថមភស្ទ្មាប់ការឈប់ស្ទ្មាកេីការងារណ លបណាដលមកេីការរងឥរធិេលេីវីរុស្ចមលងកូរូណា។
ម៉េាងវិញពរៀតស្ទ្មាប់បុរគលណ លទ្តូវបានលុបពចាលកនុងការចូលបពទ្មើព្វើការងារនិងថ្ថៃចូលបពទ្មពើ ្វើការងារទ្តូវបានពលើកពយើងមានបពងកើត
「 ពស្វាកមមេិពទ្ោេះព៉ាបល់េិពស្ស្ ល់និស្ិតសពរើបណតបញ្ចប់ការស្ិកាណ លទ្តូវបានលុបពចាលកនុងការចូលបពទ្មើការងារ」 ពៅកនុងហ្គ ូ
ពវីកទ្រទ្រង់និស្ិតសណ លពរើបបញ្ចប់ការស្ិកា។អាចេិពទ្ោេះព៉ាបល់បានាមរយៈរូរស្័េាពដ្ឋយមិនចាំបាច់មកពដ្ឋយផ្អាល់។

ចង់េិពទ្ោេះព៉ាបល់េស្ី ែុ ភាេផ្លវូ ចិតត
⚫ មជឈមែឌ លស្ុែមាុ លភាេផ្លវូ ចិតជាត ព មើ 【TEL:ស្ូមទាក់រងពៅមជឈមែឌ លណ លមានពៅជិតកណនលងពាយកអនក】
ររួលេិពទ្ោេះព៉ាបល់ចំព េះអនកណ លមានការទ្េួយបារមភពដ្ឋយសារណតកូរូណាព្វើពអាយមានការទ្េយួ បារមភពរងមិនលក់ពន្តស្តស្កនុងការពមើល
ណថទាំកូនាមរយៈទ្រូពេរយស្ុែភាេ・អនកជំនាញណផ្នកស្ុែុមាលភាេផ្លូវចិតតជាព ើមពដ្ឋយព្វើការស្មាភស្ន៍និងរូរស្័េាពៅ។
⚫ ពរហរំេរ័ ស្ុែភាេផ្លវូ ចិតត「ទ្តពចៀកសាដ ប់ចតិ (ត こころの耳)」របស្់អកន ព្វកាើ រ
ពយើងផ្ដល់ជូនេត៌មានស្ដីអំេីស្ុែភាេផ្លូវចិតតពៅកណនលងព្វើការងារ។ម៉េាងវិញពរៀតពយើងររួលេិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្ដីអំេីការទ្បឹកាស្ុែុមាលភាេ
ឧស្ាហកមមណ លមាន ូចជាភាេមិនស្ុែស្បាយថ្នស្ុែភាេផ្លូវចិតតែូចស្ុែភាេពដ្ឋយសារណតការព្វកាើ រងារហួស្កមាលំងេលកមមជាព ើម
ាមរយៈអុីណម៉េលនិងរូរស្័េា។

ចង់េិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្អដី េំ ីDVអំពេើហងិ ាកនងុ ទ្រួសារនិងការទ្េយួ បារមភកនុងការចិញ្មចឹ កូន
⚫ េិពទ្ោេះព៉ាបល់េD
ី Vអំពេើហងិ ាកនងុ ទ្រសា
ួ រ【TEL:0570-0-55210】
ស្ដីអំេីការទ្េួយបារមភចំព េះការររួលរងអំពេើហិងាេីថ្ រូរនិងស្ងារ（DV) អនកអាចេិពទ្ោេះព៉ាបល់ពៅកណនលងផ្ដល់ពស្វាជូនណ លពៅ
ជិតពាយកអនក។រំនាក់រំនងជាមួយនឹងថ្ រូរ 「េិបាក」「មានអវីចណមលក」ពៅពេលណ លមានអារមមែ៍ណបបពនេះកុំែវល់ខ្វយណតមានក់ឯង
ស្ូមរូរស្័េាមកពយើងែញុំ។
⚫ ពលែរំនាក់រនំ ងថ្នកណនលងេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទារក・ កណនលងេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទារកហិងាពលើទារក
【TEL：កណនលងេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទារកណ លពៅជិតឬក៏កណនលងេិពទ្ោេះព៉ាបល់ទារកហិងាពលើទារកពតមកពលែ「189」 】
ពយើងររួលការេិពទ្ោេះព៉ាបល់ាមរយៈរូរស្័េាស្ដីេីការេិពទ្ោេះព៉ាបល់ ូចជាការទ្េួយបារមភកនុងការចិញ្ចឹមកូនអំពេើហិងាជាព ើម។

ចង់េិពទ្ោេះព៉ាបល់ស្អដី េំ ីពេលណ លមានអារមមែថ្ន៍ ជីវតិ លំបាកនិងការទ្េួយបារមភពផ្សងៗពរៀត

⚫ បណាដញរូរស្័េបា នាាន់（េិពទ្ោេះព៉ាបល់ាមរយៈរូរស្័េជាា ព មើ ）【TEL:0120-279-338】
បុរគលណបបណាក៏ពដ្ឋយការទ្េួយបារមភណបបណាក៏ពដ្ឋយពយើងណស្វងរកវិ្ីសាទ្ស្តពដ្ឋេះទ្សាយទាំងអស្់ោន។
（ឧទាហរែ៍ថ្នការេិពទ្ោេះព៉ាបល់）
・ពរឿងទ្េួយបារមភកនុងការរស្់ពៅ・អនកណ លចង់ពអាយពរសាដ ប់អំេីការទ្េួយបារមភអនកណ លចង់េិពទ្ោេះអំេីDVអំពេើហិងាកនុងទ្រួសារ・អំពេើ
ហិងាពលើផ្លូវពភរ
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