
េពលខ�ះថវ �� (ចំ� យជីវ �ត�ប� ៃំថ�និង� ជីវកម�)

� រែណ� ពំី� រឧបត�ម�េដ�ម�ី�ទ�ទង់ជីវ� ព

●មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប/មូលនិធិជំនួយច�ម �ះ(� រចំ� យជីវ �ត�ប� ៃំថ�)
មូលនិធិជំនួយឯក� ជឲ�ប� � អ�កជួបលំ� កក��ងជីវ� ពេ� យ� រជំងឺេមេ� គកូវ �ដ១៩

េយ�ងអនុវត�ឲ�កម�ីប� �� រចំ� យជីវ �ត�ប� ំៃថ�� ំ� ច់ចំេ� ះមនុស�ជួបលំ� កអំពីចំ� យក��ង� ររស់េ� េ� យ� រស�� ក
� រ� រ ឬ� �ន� រ� រេ� យ� រជះឥទ�ិពលរបស់ជំងឺវ �រុសកូវ �ដ១៩។
េ�� ពីេនះ មូលនិធិ� ំ�ទ �ត�វ� នផ�ល់ជូនដល់�គ�� រែដល� នប� �ប់� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញនូវមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ និង
�គ�� រមួយចំនួនែដលមិន�ត�វអនុម័តក��ង� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញ។ ※ � ប់ពីៃថ�ទី4 ែខមក� � �ំ២០២២ �គ�� រែដល� ន
ប� �ប់� រផ�ល់មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប និងមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ (េល�កទីមួយ) ក៏�ត�វ� នរមួប���លក��ង�គ�� រ
េ� លេ� ផងែដរ។

P.7
〜8

P.13

●�� ក់កម�ីពិេសសេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩ របស់� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជប៉ុន(Japan Finance
Corporation)និង � ជីវកម�ហិរ� �វត��អភិវឌ�អូគី� ��(The Okinawa Development
Finance Corporation)

េយ�ងផ�ល់�� ក់កម�ីដល់� �ស់� ជីវកម�� �ក់ៗ រមួ� ងំអ�កឯក� ជ� ែដល� ជីវកម�របស់ពួកេគ� ន� �ក់ចុះ
េ� យ� រែតឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩េនះ េ� យេស��រែត� �ន� រ�� ក់ និង� �នវត��ប� �ំ។

ប� �រពិេ�� ះ

េយ�ងខ��ំ� នេរ�បចំប� �រពិេ�� ះេផ�ង� �� េ�ច�ន េដ�ម�ីេ� ះ�� យ� ពលំ� ករបស់បងប��ន� �ក់ៗ។ សូម�បឹក�
� មួយេយ�ងខ��ំេ� យ� ពរ �ក� យ។

P.5
〜6

បច��ប�ន�កម�ៃថ�ទី២៣ ែខ១២ � �ំ២០២១
（ែផ�កខ�ះ បច��ប�ន�កម�ៃថ�ទី២៨ ែខ១ � �ំ២០២២）

●� រផ�ល់ឧបត�ម�ពិេសស� បេ� � ះ� សន�ចំេ� ះ�គ�� រែដលចិ� �ឹមកូន

ខណៈេពលែដលឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងវ �រុសកូវ �ដ១៩ប៉ះ� ល់ដល់មនុស�េផ�ងៗ� � េដ�ម�ីជួយ� �ំទកុ� រ� ៉ ង� �ំងេ� ក��ង�បេទស

ជប៉ុន និងជួយឲ� � នអ� គតដ៏ល�េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់ចំនួន 100,000 េយ៉នស�� ប់កុ� រ� �ក់ដល់�គ�� រចិ� �ឹមកូនែដល

បំេពញលក�ខណ�មួយចំនួន។

P.9

●លុយឧបត�ម�ពិេសស� បេ� � ះ� សន�ចំេ� ះ�គ�� រែដលរចួផុតពីពន�� �ក់េ�
េពលឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩េ� ែតបន�េក�ត� ន� យូរមក េដ�ម�ីឲ��គ�� រែដលកំពុងជួប�បទះ� រលំ� កេផ�ងៗ� ចទទួល
� រ� �ំទស�� ប់ជីវ� ព� ៉ ងរហ័ស េយ�ងនឹងផ�ល់ថវ �� 100,000 េយ៉នក��ងមួយ�គ�� រជូនដល់�គ�� រែដលរចួផុតពីពន�� �ក់
េ� ។

P.10

●លុយឧបត�ម�� បេ� � ះ� សន�ចំេ� ះនិស�ិតេដ�ម�ី� ចបន�េរ�នសូ�ត
េដ�ម�ីជួយនិស�ិតែដលកំពុងជួប�បទះ� �ន� ពដ៏ពិ� កក��ង� របន�េរ�នសូ�ត េ� យ� រ� រឆ�ង� ល� លៃនវ �រុសកូវ �ដ១៩ េ� ះ
េយ�ងខ��ំផ�ល់ជូនដល់និស�ិត� ែដលបំេពញលក�ខណ�មួយចំនួន។

P.11

●មូលនិធិ� �ំទ� រេប�ក� ជីវកម�េឡ�ងវ �ញ
សហ�� សធុនតូច និងមធ�ម រមួ� ងំអ�កឯក� ជ� ែដល�ត�វ� នរងផលប៉ះ� ល់� ៉ ង� �ំងេ� យជំងឺកូវ �ដ១៩ � ចទទួលមូលនិ
ធិ� �ំទ� រេប�ក� ជីវកម�េឡ�ងវ �ញ� មទំហំ� ជីវកម�របស់ពួកេគ េ� យមិនគិតពីតំបន់ឬ�បេភទៃនឧស� ហកម�។

P.12



េ� � រណីែដល� រ� រ� ន� រថយចុះេ� យ� រ� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ

P.24�បសិនេប�កម�ករនិេ� ជិត�ត�វ� នឈប់ស�� កេ� យេហតុែដល�ក �មហុ៊នទទួលខុស�ត�វេ� ះ �ក �មហុ៊ន�ត�វបង់
�� ក់បំ� ច់� រឈប់ស�� ក (60% ឬេ�ច�ន� ងេនះៃន�� ក់ឈ��លមធ�ម) ក��ងអំឡ�ងេពលឈប់ស�� ក។

P.23�បសិនេប�អ�កែដលចូលរមួក��ង� រ� � ��ប់រង ដូច� � រ� � ��ប់រងសុខ� ព ឈប់ស�� កពី� រ� រ
េ� យ� រ� រព� � លជម�ឺ ឬរបួស � រ� � ��ប់រងៃន�� ក់ចំណូលនឹង�ត�វ� នផ�ល់ជូនប� �ប់ពីៃថ�ទី 4 ៃន
� រឈប់ស�� ក។

P.25ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដល�ត�វ� នបង�ំឱ�� ត់បន�យសកម�� ព� ជីវកម�របស់ពួកេគេ� យ� រែតេហតុផល
ហិរ� �វត�� េយ�ងនឹងឧបត�ម�ធនេល�� រចំ� យែដល�ត�វ� រស�� ប់� រឈប់ស�� កេដ�ម�ីរក� � រ� ររបស់កម�ករ
និេ� ជិត។

� រែណ� ពំី� រឧបត�ម�េដ�ម�ី�ទ�ទង់ជីវ� ព

P.26កម�ករែដល�ត�វ� នេគប� �ប់ពី� រ� រេ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ េហ�យមិន� ចទទួល� ន�� ក់បំ� ច់
េពលឈប់ស�� កេ� ះ នឹង�ត�វផ�ល់មូលនិធិស�� ប់� រឈប់ស�� ក និង�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩។

ស�� ប់អ�កែដលពិត� � នេសចក�ី�ត�វ� រក��ង� ររស់េ� េយ�ងផ�ល់� រ� រ� រ� � ំ� ច់ ដូច� � រចំ� យេល�� ររស់
េ� និង� រចំ� យេល�លំេ� � �នេ� � មក�មិតៃនត�ម�វ� រ ក��ងេ� លបំណង� � នូវជីវ� ពអប�បរ� និង� រជួយឲ្
យ� ចចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង។

P.22
●�បព័ន�ឧបត�ម�សុខុ� ល� ព

P.19
●�បព័ន�� �ំទស�� ប់អ�កខ�ះ� តេដ�ម�ី� ចចិ� �ឹមខ��នឯងេឡ�ងវ �ញ

េយ�ងកំពុងែតផ�ល់� រ� ំ�ទែដលរមួប���លែផ�កេផ�ងៗ�សប� ម� លៈេទសៈ� �ក់ៗ ស�� ប់អ�កខ�ះ� តក��ង
ជីវ� ពែដល� នឧបសគ�េផ�ងៗ។

P.20

●ថវ �� ឧបត�ម�ស�� ប់េស�រ� ពៃនលំេ� � �ន (ៃថ�ផ�ះជួល)

េយ�ង� ំ�ទដល់� រ� � លំេ� � ន�បកបេ� យស�ិរ� ព េ� យផ�ល់ថវ �� ឧបត�ម�ស�� ប់េស�រ� ពៃនលំេ� � នដល់អ�ក
ែដល� ន� និភ័យក��ង� រ� ត់បង់ផ�ះសែម�ង េ� យ� រ� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូល េ� យ� រែត� រឈប់ស�� ក
េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងកូវ �ដ១៩។

ស�� ប់ឪពុក� �យែដលេ� លីវែដល� នចំណង់ចង់ចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង� មរយៈ� រ� រ េយ�ងនឹងផ�
ល់�� ក់កម�ីេ� យមិន� ន� រ�� ក់ � មួយនឹង� រេល�កែលងសំណងស�� ប់មូលនិធិែដល�ត�វ� រស�� ប់
� រជួលផ�ះ។

P.21
●កម�ីមូលនិធិ�ទ�ទង់លំេ� � �នស�� ប់�គ�� រែដល� នែត� � ឬបិ� � មួយនឹង� រេល�កែលងសំណង

P.14
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●ពន� រៃថ�� � ��ប់រងសង�ម

� វ �� ន� រប� �ន់មួយស�� ប់អ�កែដល� ន� រ�ព�យ� រម�អំពីជីវ� ពរបស់ពួកេគ បែន�មពី� រពន�រៃថ�� �
��ប់រងសង�ម � រទូ� ត់ និង� រពន�េពលៃន� របង់ពន�� តិ និងៃថ�េស� � � រណៈេផ�ង � ច�ត�វ� នអនុ� �ត។

P.18

●� រពិនិត�េឡ�ងវ �ញពិេសសៃនស�ង់� រ�� ក់ែខេប�វត�រ��ប� ែំខ ដូច� �� ក់� � ��ប់រងចូល
និវត�ន៍សុខុ� ល� ព
ក��ងករណីែដលចំណូល� �ក់ចុះ� �ំងេ� យ� រឈប់� ជីវកម�េ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩ � រពិនិត�េឡ�ងវ �ញពិេសសៃនស�ង់� រ
�� ក់ែខេប�វត�រ��ប� ំែខ ដូច� �� ក់� � ��ប់រងចូលនិវត�ន៍សុខុ� ល� ពនឹង�ត�វ� នអនុ� �ត� ប់ពីែខប� �ប់�
� រណីពិេសស។

 �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រណីជំងឺ និងរបួស

 �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រឈប់ស�� កពី� រ� រ

 ថវ �� ឧបត�ម�ស�មបស�ម�ល� រ� រ

 �� ក់ឧបត�ម�� �ំទស�� ប់� រ� �ក� រ� រេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩・�� ក់ឧបត�ម�



� រែណ� ពំី� រឧបត�ម�េដ�ម�ី�ទ�ទង់ជីវ� ព

� រណីែដលែស�ងរក� រ� រ

●� របណ��ះប� � លវ �� �ជីវៈ� � រណៈ (� របណ��ះប� � លស�� ប់អ�កែដលប� �ប់� រ� រ)

ខណៈេពលែដលទទួល� ន� រ� � ��ប់រង� រ� រ អ�ក� ចទទួលយក� របណ��ះប� �ល វ �� �ជីវៈេ� យមិនគិត
ៃថ�(�ត�វេចញៃថ�ស�� ប់ែត� រចំ� យ ដូច� េស�វេ� សិក� )។

●� រជួយបណ��ះប� � លអ�កែស�ងរក� រ� រ
អ�កែស�ងរក� រ� រែដលមិន� ចទទួល� ន� រ� � ��ប់រង� រ� រ � ចទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម��ប� ំែខ
ចំនួន 100,000 េយ៉ន �បសិនេប�ពួកេគបំេពញ� មត�ម�វ� រក��ងេពលកំពុងទទួល� របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ
េ� យមិនគិតៃថ� (�ត�វេចញៃថ�ស�� ប់ែត� រចំ� យ ដូច� េស�វេ� សិក� )។

P.33

P.34

●ឧបត�ម�ធន� មូល� �នៃន� រ� � ��ប់រង� រ� រ(�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់អ�កែស�ងរក� រ� រ)

P.32

េដ�ម�ីេល�កកម�ស់� រទទួល� នស� �ប័�តស�� ប់ស�ិរ� ព� រ� ររបស់ឪពុក� �យេ� ល �� ក់ឧបត�ម�នឹង
�ត�វ� នបង់� � រចំ� យេល�� ររស់េ� ក��ងអំឡ�ងេពលបណ��ះប� �ល� ក់ទងនឹងស� �ប័�ត។

P.35

●� រឧបត�ម�ធនេដ�ម�ីេល�កកម�ស់� របណ��ះប� � លវ �� �ជីវៈខ�ស់។

P.27
〜28

● �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� �ំទសមតុល�ជីវ �ត� រ� រ(វគ�� �ំទ� រទប់� �ត់� រឈប់ពី� � រ
េម�លែថ� (ំករណីពិេសសស�� ប់� រឆ�ងកូវ �ដ១៩)) P.29

ជួយឧបត�ម�� �ស់� ជីវកម�� �តតូចនិងមធ�មែដលឲ�និេ� ជិតឈប់ស�� កេដ�ម�ីេម�លែថ� �ំគ�� រេ� យ
េប�ក�� ក់ែខ េ�� ពី� រយកវ �សម� លស�� ប់េម�លែថ� �ំគ�� រ�សប� មច� ប់ស�ីអំពី� រឈប់ស�� កែថ� រំ
យៈេពលែវង។

●�� ក់ឧបត�ម�ស�ិរ� ព� រ� រេ� ក��ងវ �ស័យឧស� ហកម�

●�� ក់ឧបត�ម�េ�ជ�សេរ �សបុគ�លិក� កល�ង(វគ�� កល�ង(រយៈេពលខ�ី)េដ�ម�ីទប់� �ត់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩)

ក��ងករណីែដល� �ស់� ជីវកម�ែដល�ត�វ� ត់បន�យ�បតិបត�ិ� រ� ជីវកម�បេ� � ះ� សន�េ� យ� រ� រឆ�ងជំងឺ
កូវ �ដ១៩ ែតរក� � រ� រកម�ករ� មរយៈ� រចុះេ� �ះ� ក់� ត់េ� កែន�ង� រ� រេផ�ង គេ�� ងេនះនឹងផ�ល់
� រឧបត�ម�ធនដល់� �ស់� ជីវកម�� ងំពីរ គឺ� ងទទួលនិង� ង� ក់ឲ�។

េដ�ម�ីជួយឲ�� ន� រ� រេឡ�ងវ �ងស�� ប់អ�កែដលចង់ចូល� រ� រែដលខ��ន� �នបទពិេ� ធន៍ក��ងចំេ� ម
អ�កែដលប� �ប់� រ� រេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េយ�ងផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ែដល� ែផ�កខ�ះៃន
�� កែខក��ងរយៈេពលេ�ជ�សេរ �សបុគ�លិកេ� ះ(េ� ល� រណ៍៣ែខ)ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដល� កល�ងេ�ជ�ស
េរ �ស� ត់

P.30

P.31

● �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់�បព័ន�� រឈប់ស�� ក� មរយៈវ �� ន� រ�គប់�គងសុខ� ព� �
� ក់ទងនឹង� រឆ�ងកូវ �ដ១៩ �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� �ំទសមតុល�ជីវ �ត� រ� រ។ (វគ�
ជំនួយ� រយកវ �ស�ម� លស�� ប់វ �� ន� រ�គប់�គងសុខ� ព� � � ក់ទងនឹង� រឆ�ងកូ
 វ �ដ១៩)

េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ដល់� �ស់� ជីវកម�ែដល� នេរ�បចំ�បព័ន�ឈប់ស�� កែដល� ន�� ក់ឈ��ល
ស�� ប់កម�ករ�ស�ី� នៃផ�េ� ះែដល�ត�វ� រ� រឈប់ស�� ក� វ �� ន� រ�គប់�គងសុខ� ព� � � ក់ទង
នឹង� រឆ�ងកូវ �ដ១៩។

េនះគឺ� � រឧបត�ម�សកម�� ពែស�ងរក� រ� រេធ��េដ�ម�ីឱ�អ�កែដល� ន� កេចញពី� រ� រ (អ�កែស�ងរក
� រ� រេធ��) � ចចិ� �ឹមជីវ �ត� នេស�រ� ព និង� ចចូល� រ� រវ �ញ� ន� ប់� មែដល� ចេធ��េ� � ន។
ស�� ប់អ�កែដល� ចបំេពញលក�ខណ�ដូច� រយៈេពល� រ� � ��ប់រង េយ�ងផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�50% េ� 80% ៃន
�� ក់ែខ� រ� រពីមុន។
※ អ�កែស�ងរក� រ� រ�ត�វ� ក់� ក�សំុ� រ� រ ដូេច�ះសូម� ក់ទង Hello Work � មុនសិន។



េពលែដល�ត�វ� រេម�លកូនេ� យ� រ� របិទ� � បឋមសិក� � បេ� � ះ� សន�។

� រែណ� ពំី� រឧបត�ម�េដ�ម�ី�ទ�ទង់ជីវ� ព

P.38
〜39

�បសិនេប�េគបិទ� � បឋមសិក� េ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩ េហ�យឪពុក� �យ�ត�វេ�ប��� ស់េស� អ�កេម�លែថ� ំ
� រក េ� យ� រ� � ព� � លមិន� នឈប់ស�� ក� រ� រឬេ�ប��� ស់ក�ឹបកុ� រេ�� យ� � េយ�ងខ��ំនឹង
ផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់ៃថ�េស� េ� ះ� ន។ េ� ះក៏� នស�� ប់អ�កែដលេធ��� រ� លក�ណៈឯកជនែដរ។

ព័ត៌� ន� ក់ព័ន�េផ�ងេទ�ត

P.40
〜41

េយ�ងសូមែណ� េំគហទំព័រែដល� ក់ទង� �ែដល� នពត៌� នអំពីវ �� ន� រ� ំ�ទែដល� កទងនឹង
ជំងឺកូវ �ដ១៩។

P.36

● �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់េពលបិទ� � បឋមសិក� (ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដលជួលកម�ករ)

េយ�ងឧបត�ម�ធនដល់� �ស់� ជីវកម�ែដលឲ� "កម�ករ (� � ព�� ល)" (� រ� រេទ�ង� ត់ ឬមនិេទ�ង� ត)់
ែដល�ត�វ� រេម�លែថ� កំុ� រែដលចូលេរ�នេ� � � បឋមសិក� េ� យ� រ� របិទ� � បឋមសិក�� បេ� � ះ
� សន� � នបង់�� ក់ឈ��លេពញេ� េពលកម�ករឈប់ស�� ក ( េ� យមិន� បប់���ល� រឈប់ស�� កែដល� ន
�� ក់ឈ��ល�ប� ំ� �ំេ�� មច�ប់ស�ង់� រ� រ� រ)។

P.37េយ�ងឧបត�ម�ធនដល់"អ�កែដលេធ��� រ� ឯកជន (� � ព�� ល)"ែដល�ត�វ� រេម�លែថ� កំុ� រែដលចូលេរ�ន
េ� � � បឋមសិក� េ� យ� រ� របិទ� � បឋមសិក�� បេ� � ះ� សន�ស�� ប់ៃថ�ែដលមិន� េធ��� រ� រ។

 �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់េពលបិទ� � បឋមសិក� (ស�� ប់អ�កែដលេធ��� រ� ឯកជន)

 � ជីវកម�ជំនួយស�� ប់អ�កេ�ប��� ស់អ�កេម�លែថ� �ំ រកែដលដឹក� េំ� យ�ក �មហុ៊ន



េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីប� �� រ� រ (� របេណ�ញេចញ � រប� �ប់� រ� រ）

ប� �ីៃនប� �រពិេ�� ះេ� បល់ ①
េដ�ម�ីជួយេ� កអ�ក�គប់� � េយ�ង� នប� �រពិេ�� ះេ� បលេ់ផ�ងៗ។

សូម� ក់ទងមកេយ�ងខ��ំេ� យេសរ �។

●ប� �រពិេ�� ះ� រ� រពិេសស [TEL: សូមទូរស័ព�េ� ប� �រែដលេ� ជិតបំផុត]

េយ�ង� នេរ�បចំ "ប� �រពិេ�� ះ� រ� រពិេសស" េ� � រ �� ល័យ� រ� រ�ប� ំេខត�នីមួយៗ។េយ�ងផ�ល់� រ�បឹក�ែផ�ក� រ� រ ដូច
� � របេណ�ញេចញ � រប� �ប់� រ� រ និង� រទុក�� ក់បំ� ច់ េ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩។

េពលេ� កអ�កចង់ពិេ�� ះពី� រ� រ

●Hello Work [TEL: សូមទូរស័ព�េ� Hello Work ែដលេ� ជិតបំផុត]

�បសិនេប�អ�កកំពុងែស�ងរក� រ� រ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យ Hello Work ក��ងតំបន់របស់អ�ក។ អ�កក៏� ចែស�ងរកប� �ី
� រ� រេ� េល�េស� Hello Work Internet ផងែដរ។ ម៉�ងវ �ញេទ�ត អ�ក� ចពិេ�� ះ� មទូរស័ព�ស�� ប់ែណ� ំ� រ� រ។

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីសុខ� ពផ��វចិត�

●មជ�មណ�លសុខ� ពផ��វចិត�និងសុខុ� ល� [TEL:សូមទូរស័ព�េ� មជ�មណ�លែដលេ� ជិតបំផុត]
អ�កជំ� ញដូច� គិ� នុប� �យិ� សុខ� ព� � រណៈ និងបុគ�លិកសុខ� ពផ��វចិត�នឹង� ចទទួល� រពិេ�� ះ� មរយៈ� រ
ស� �សន៍ � រេ� ទូរស័ព�� េដ�មអំពី� រ�ព�យ� រម�អំពីជំងឺកូវ �ដ១៩ និង� រេគងមិនលក់។

●េគហទំព័រសុខ� ពផ��វចិត�ស�� ប់កម�ករ "Kokoro no Mimi"

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីអំេព�ហិង� ក��ង�គ�� រនិង� រ�ព�យ� រម�អំពី� រចិ� �ឹមកូន

● � រពិេ�� ះេ� បល់អំពីអំេព�ហិង� ក��ង�គ�� រ 【TEL:#8008】ពិេ�� ះេ� បល់អំពី
អំេព�ហិង� ក��ង�គ�� រ+(Plus) 【TEL:0120-279-889】
អ�ក� ចពិេ�� ះអំពី� រ�ព�យ� រម�ៃនអំេព�ហិង� (DV) ពីប�ីឬ�បពន�របស់អ�ក។ � ររុករក� រពិេ�� ះេ� បល់នឹង
អំេព�ហិង�ក��ង�គ�� រ� �ប់េ� ប� �រពិេ�� ះែដលេ� ជិតបំផុត។ � រពិេ�� ះេ� បល់អំេព�ហិង�ក��ង�គ�� រ+ ក៏� ច
រក� ន� មរយៈ� រពិេ�� ះេ� បល់� មទូរស័ព�24 េ� ៉ ង SNS និងអីុែមល។

[TEL៖ សូមទូរស័ព�េ� មជ�មណ�លែណ� ំកុ� រែដលេ� ជិតបំផុត ឬមជ�មណ�លែណ� ំកុ� រ � រេ� ទូរស័ព�អំពី� រេ�ប�អំេព�
ហិង� េល�កុ� រេ� យចុចេលខ "0120-189-783"។ ] េយ�ងទទួលយក� រពិេ�� ះេ� បល់� មទូរស័ព�អំពី� រ�ព�យ� រម�ពី
� រចិ� �ឹមកូន � រ�បឹក� អំពី� ររ�េ� ភបំ� ន� េដ�ម។

មួយវ �ញេទ�ត ស�� ប់អ�កែដល�ត�វលុបេ� ល� រផ�ល់ជូន� រ� រ ឬពន�រេពល� រ� រ ពួកេយ�ង� នេរ�បចំ "តុពិេ�� ះ
ពិេសសស�� ប់� រលុបេ� ល� រផ�ល់ជូន� រ� រស�� ប់និស�ិតប� �ប់� រសិក�“។ អ�ក� ចពិេ�� ះ� មទូរស័ព�េ� យមិន
� ំ� ច់េ� � រ �� ល័យ។

ដំ� ល� �េនះ ស�� ប់អ�កែដលមក� រ �� ល័យរបស់េយ�ង េហ�យ�ត�វ� រជំនួយអំពីលំេ� � �ន និងជីវ �តរស់េ� េយ�ងក៏ទទួល
យក� រ�បឹក�� ំ� ច់ ដូច� ព័ត៌� នអំពី�បព័ន�ជំនួយ� េដ�ម។ េយ�ងក៏� នបេង��តប� �រឯកេទសេផ�ងៗផងែដរ ដូច� ប� �រ
ពិេ�� ះេ� បល់ជំ� នេឡ�ងៃន� រ� ំ�ទស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ផងែដរ ។

េយ�ងផ�ល់ព័ត៌� នអំពីសុខ� ពផ��វចិត�េ� កែន�ងេធ��� រ។ ម៉�ងវ �ញេទ�ត អ�ក�បឹក�ឧស�ហកម�� េដ�ម ទទួលយក� រ
�បឹក�សុខ� ព� មអីុែមល ទូរស័ព�SNS � េដ�ម ដូច� ប� �សុខ� ពផ��វចិត�និងជំងឺេ� យ� រ� រ� រហួសក� �ំង។

ស�� ប់�ស�ីចិ� �ឹមកូន សូមេ�ប�"Mothers Hello Work" និង "Mothers Corner" ។ េយ�ង� នបេង��តបរ �� � សែដលផ�ល់
� ព� យ�ស�លដល់កុ� រក��ង� រមក� រ �� ល័យ េហ�យេយ�ងផ�ល់េស� �បឹក� វ �� �ជីវៈ និងែណ� ំ� រ� រ� ៉ ងលម�ិតេ� យ
� �ក់� រ ក៏ដូច� � រផ�ល់ព័ត៌� ន� រ� រែដលេធ��ឱ�� យ�ស�ល� នតុល�� ពក��ង� រ� រនិង� រចិ� �ឹមកូន។

5

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីកែន�ងែដលអ�ករស់េ�

អ�ក� ចពិេ�� ះអំពី "ប� �� ក់ទងនឹងលំេ� � ន" ដូច� � �នកែន�ងែដល�ត�វេ� ៃថ�េនះ ឬមិន� ចបង់ៃថ�ជួល � មទូរស័ព�ឬ
េ� េល�េគហទំព័រ។

●មជ�មណ�លែណ� កុំ� រ / មជ�មណ�លែណ� កុំ� រ � រេ� ទូរស័ព�អំពី� រេ�ប�អំេព�
ហិង� េល�កុ� រ

●ប� �រពិេ�� ះេ� បល់ស�� ប់ប� �លំេ� � �ន"Sumakoma"។ [TEL:0120-050-593]



ប� �ីៃនប� �រពិេ�� ះេ� បល់②

●តុជំនួយ FRESC [TEL: 0120-76-2029]

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីឧ�កិដ�កម�រ�េ� ភ និងអំេព�ហិង� ផ��វេភទ

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពី� រេរ �សេអ�ងអយុត�ិធម៌ � រេរ �សេអ�ង � រសម��តេធ��� ប

●ប� �រពិេ�� ះសិទ�ិមនុស� TEL:0570-003-110】
� �ប័ន� ំ�ទ� រ� រសិទ�ិមនុស�របស់�កសួងយុត�ិធម៌ទទួលយក� រពិេ�� ះេ� បល់សិទ�ិមនុស�ពីជនរងេ�� ះៃន� រេរ �សេអ�ង
អយុត�ិធម៌ � រេរ �សេអ�ង � រសម��តេធ��� បែដល� ក់ទងនឹង� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។

េលខទូរសព�េនះ� ំេ� ដល់មជ�មណ�ល� ំ�ទែដលេ� ជិតបំផុតស�� ប់ឧ�កិដ�កម�រ�េ� ភ និងជនរងេ�� ះៃនអំេព�ហិង�ផ��វ
េភទ។
អ�ក� ចពិេ�� ះអំពីឧ�កិដ�កម�រ�េ� ភ និងជនរងេ�� ះៃនអំេព�ហិង�ផ��វេភទ។

េពលអ�កមិនដឹង� គួរ�បឹក� � មួយទី� �ក់� ររដ�� ល�

●មជ�មណ�លព័ត៌� នច�ម �ះស�� ប់ជនបរេទស

េពលជនបរេទស� នប� �េ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ េហ�យចង់ពិេ�� ះ

●តុទទួលស�� ប់� រ�បឹក� ែផ�ករដ�� ល TEL:0570-090110】

� រពិេ�� ះេ� បល់ែផ�ករដ�� លៃន�កសួងម� ៃផ�គឺ� យន�� រមួយក��ង� រទទួល� ក�បណ�ឹង េ� បល់ និងសំេណ�អំពីរ� �ភិ
� ល និងេល�កកម�ស់� រេ� ះ�� យ និង� រសេ�មចរបស់ពួកេគ។ េយ�ងក៏ទទួលយក� រ�បឹក�អំពី� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩
ប� �ែដល� មិន� �ល់ទី� �ក់� ររដ�� ល� ែដលទទួលបន��ក និងអ�កែដលគួរពិេ�� ះ និងប� �ែដល�គបដណ�ប់� �ក់� ររដ�
� ល� េ�ច�ន។

●� រែណ� សំ�ីពីប� �រពិេ�� ះេ� បល់� មេខត�អំពីជំងឺកូវ �ដ១៩
�កសួងម� ៃផ�� នបេង��តេស�វេ� ែណ� ំែដលសេង�បព័ត៌� នេ� ក��ងេខត�� ងំ ៤៧ � មរេប�បែដល� យ�ស�លយល់ែដល
� ក់ទងនឹងវ �� ន� រ� ំ�ទេផ�ងៗ និងប� �រពិេ�� ះជំងឺកូវ �ដ១៩។

េ� េពលអ�កចង់ពិេ�� ះអំពីកង�ល់េផ�ងៗ ដូច� � ន� រម�ណ៍� ពិ� ករស់េ�

●េលខទូរស័ព�រមួដំេណ�រ (�បឹក� េ� បល់� មទូរស័ព�។) [TEL: 0120-279-338]
េ� ះបីប� �ែបប� ឬរបស់អ�ក� ក៏េ� យ េយ�ងនឹងែស�ងរក វ �ធីេ� ះ�� យប� �� មួយ� �។ (ឧ� ហរណ៍ៃន� រពិេ�� ះ) អ�ក
ែដលចង់� នអ�ក� �ប់អំពីកង�ល់ និងកង�ល់អំពីជីវ �តរបស់ពួកេគ អ�កែដលចង់ពិេ�� ះអំពីអំេព�ហិង�ក��ង�គ�� រ និងអំេព�
ហិង�ផ��វេភទ អ�កែដលចង់ពិេ�� ះ� � � បរេទស។

●� រ�បឹក� េ� យ SNS ដូច� LINE, Twitter, Facebook និងទូរស័ព�
េយ�ងទទួលយក� រពិេ�� ះេ� បល់េល�កង�ល់ដូច� "� ន� រម�ណ៍� ពិ� ករស់េ� " េ� យមិនគិតពី� យុ ឬេភ
ទ។

េយ�ងទទួលយក� រ�បឹក�េ� យអ� មិកែដល� ក់ទងនឹងកង�ល់អំពីអំេព�ហិង�រ�េ� ភ េ� យមិនគិតពី� យុ ឬេភទ។
(ទទួល�បឹក�េ� បល់៖ ៃថ�ច័ន�ពុធ េ� រ�� ប់ពីេ� ៉ ង ១៧:០០ ដល់ ២១:០០។)

●េពលេវ� ព� � ល(cure time)

●អ�កមិនែមនេ� � �ក់ឯងេទ
េ� យេឆ��យសំណួរមួយចំនួន អ�ក� ចែស�ងរក� រ� ំ�ទែដលសមនឹង� �ន� ពរបស់អ�ក� មួយ chatbot ែដលេឆ��យតប
េ� យស��យ�បវត�ិពី�បព័ន�និងប� �រ�បែហល 150 ។

【TEL:0570-013904（ទូរសព�� មអីុនធឺណិត, េ�� �បេទស:03-5796-7112）】

●មជ�មណ�ល� �ំទរមួស�� ប់ជនរងេ�� ះៃនឧ�កិដ�កម�រ�េ� ភ និងអំេព�ហិង� ផ��វេភទ
េលខអក�រ� ត់ទូ� ងំ�បេទស [TEL: #8891 (� ក់ទង� ៉ ងេល�នេ� មជ�មណ�ល� �ំទ)]

តុជំនួយរបស់ FRESC នឹង� �ប់ជនបរេទសែដលកំពុង� នប� �ក��ងជីវ �តរបស់ពួកេគ� មទូរស័ព�ដូច� � រ� ត់� រ� រ
េ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩។
េយ�ង� ចបេ�ង�នអ�កពី� រេរ�បចំជួយអ�ក និងអ��ែដលអ�ក�ត�វេធ��េដ�ម�ីបន�� �ក់េ� �បេទសជបុ៉ន។ �បសិនេប�អ�ក� ន
ប� �� មួយ សូមទូរស័ព�មកេយ�ង។ អ�ក� ចពិេ�� ះក��ង 18� � ។

េយ�ងនឹងេឆ��យតបេ� នឹង� រ� កសួរេផ�ងៗ� ក់ទងនឹងនីតិវ �ធីអេ� ��បេវសន៍ និងនីតិវ �ធី� �ក់េ� ។ េយ�ងេឆ��យតបេ�
នឹង� រ� កសួរ� មទូរស័ព�ឬេ� ប� �រ មិន�តឹមែត� � � ជបុ៉នបុ៉េ� � ះេទ ែថម� ងំ� � � បរេទស (អង់េគ�ស កូេរ�
ចិន េអស�ញ។)
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※ 1 � វ �� ន� រពិេសសេ� េល�កេនះ អ�ក� ចរចួពី� រផ�ល់សំណង �បសិនេប��គ�� រេ� ះរចួផុតពីពន�េល�លំេ� � នេ� យ� របន�� ន
� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូល (ស�� ប់មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប េយ�ងនឹងប� �ក់ពី� រេល�កែលងពន�លំេ� � �នេ� � �ំ
២០២១ន ឬ� �ំ២០២២ េហ�យេធ��� រេល�កែលងែតម�ង។ ចំេ� ះមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ ①ស�� ប់�� ក់កម�ីេល�កដំបូង េយ�ងប� �ក់� រ
េល�កែលងពន�លំេ� � នេ� � �ំ២០២១ឬ២០២២ ( 2) ស�� ប់�� ក់កម�ីបន�ពន� រ េយ�ងប� �ក់� រេល�កែលងពន�លំេ� � នេ� � �ំ
២០២៣ (3)ស�� ប់�� ក់កម�ីម�ងេទ�ត� ថ�ីេយ�ងនឹងប� �ក់� រេល�កែលងពន�លំេ� � នេ� � �ំទី២០២៤ េហ�យេធ��� រេល�កែលងែត
ម�ង។ េ� លេ� ស�� ប់ប� �ក់� រេល�កែលងពន�លំេ� � ន គឺ�គ�� រ� អ�កខ�ីនិង� េម�គ�� រ។ )
※ 2 េ� េពល� ក់� ក�សុំមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ �� ក់កម�ីនឹង�ត�វេប�កឲ�េពលអ�កយល់�ពមទទួល� រ� ំ�ទពី� �ប័ន� ំ�ទ� រពិេ�� ះ
េ� បល់ឯក� ជ� មុនេពល� ប់េផ��ម� រសងទូ� ត់។
※ 3 ស�� ប់�� ក់កម�ីែដលេ�� ងនឹងសងវ �ញមុនដំ� ច់ែខធ��� �ំ២០២២ េពលេវ� � ប់េផ��មៃន� រសងវ �ញនឹង�ត�វពន� រដល់ៃថ�ទី 5
ែខមក� ៃន� �ំ២០២៣។

មិនេល�សពី200,000 េយ៉ន

ក��ងរយៈេពល 1 � �ំ

ក��ងរយៈេពល 2 � �ំ

មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប/មូលនិធិជំនួយច�ម �ះ(� រចំ� យជីវ �ត�ប� ៃំថ�)

�ក �ម�បឹក�េខត�នីមួយ ៃៗនសុខុ� ល� ពសង�មផ�ល់�� ក់កម�ីពិេសសដល់�ប� ពលរដ�ែដល� ន� រ�ព�យ
� រម�អំពី� រចំ� យេល�� ររស់េ� របស់ពួកេគេ� យ� រែត� រឈប់ស�� ក ឬអត់� រ� រេធ�� េ� យ� រឥទ�ិ
ពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។
(� ក�សំុនឹង�ត�វ� នទទួលយករហូតដល់ចុងែខមី� � �ំ២០២២)

�គ�� រែដលរង� រប៉ះ� ល់េ� យជំងឺកូវ �ដ-១៩ េហ�យ� ន� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូល
េ� យ� រ� រឈប់ស�� ក និង�ត�វ� រ�� ក់កម�ីេដ�ម�ីរក� ជីវ� ពរបស់ពួកេគ�
ប� �ន់ និងបេ� � ះ� សន�។

�ប� ជនេ� លេ�

ចំនួន�� ក់កម�ីអតិបរ�

រយៈេពលពន� េពល

ៃថ�ផុតកំណត់ៃន� ររ�េ� ះ

i

●េដ�ម�ី� ក់� ក�សំុ សូមទូរស័ព�េ� �ក �ម�បឹក� សុខុ� ល� ពសង�មេ� ក��ងទី�ក �ងរបស់អ�ក។

េយ�ងនឹងខ�ី�� ក់បន�ិចបន��ចស�� ប់ករណី� ប� �ន់ និង� រលំ� កបេ� � ះ� សន�ក��ង� ររក� ជីវ� ព។

េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់កម�ីដល់អ�កនូវ� រចំ� យ� ំ� ច់ស�� ប់� ររស់េ� ែដល�ត�វ� ររហូតដល់េពលក� ងជីវ �តរស់េ� របស់អ�កេឡ�ងវ �ញ។

�គ�� រែដលរង� រប៉ះ� ល់េ� យ� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េហ�យ� ន� រលំ� កក��ង� រ
ែថរក� ជីវ� ព�ប� ំៃថ�របស់ពួកេគ េ� យ� រ� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូល និង� �ន
� រ� រេធ��។
※ �បសិនេប�� ន� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូលេ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ េ� ះនឹង� ចអនុវត�� ន េ� ះបី� អ�ក
មិន� ន� ត់បង់� រ� រេធ��ក៏េ� យ។

ក��ងរយៈេពល 1 � �ំ
ក��ងរយៈេពល 10� �ំ

ចំនួន�� ក់កម�ីអតិបរ�

រយៈេពលពន� េពល
ៃថ�ផុតកំណត់ៃន� ររ�េ� ះ

មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប(អ�កែដល�ត�វ� រេដ�មទុនបេ� � ះ� សន�[� គេ�ច�ន
� អ�កែដលឈប់ស�� កពី� រ� រ])

មូលនិធិជំនួយច�ម �ះ(អ�កែដល�ត�វ� រក� ងជីវ �តរស់េ� េឡ�ងវ �ញ [� គអ�កែដល� ត់បង់� រ� រេធ��។])

អ�ក� ក់
� ក�សំុ

េស��សំុ េផ��

េផ�រ�� ក់

●ស�� ប់� រ� កសួរទូេ� សូម� ក់ទងមជ�មណ�លទទួលទូរស័ព�ពិេ�� ះេ� បល់។
0120-46-1999 ※ ៃថ�ក��ងអំឡ�ងស� �ហ៍ 9:00-17:00

※ េ� េល�េគហទំព័រៃនេខត�� េ�ច�ន និង�ក �ម�បឹក��ក �ងែដល� នកំណត់ េគហទំព័ររបស់�ក �ម�បឹក��ក �ង�ត�វ� នបេ� �ះ� "តំណ� �ប់" និង "ប� �ី
�ក �ម�បឹក��ក �ង/ប� �ី" ។ សូមពិនិត�េម�លកូដ QR េ� � ង� �ំ។ �បសិនេប�� មិន�ត�វ� ន� ក់ក��ងប� �ីសូមែស�ងរកេ� យេ�ប�េគហទំព័រែស�ងរក
េ� េល�អីុនធឺណិត។

�ក �ម�បឹក� សុខុ� ល
� ពសង�មៃនេខត�
សេ�មចចិត��� ក់កម�ី

※ អ�កក៏� ច� ក់� ក�� មសំបុ�ត� នែដរ។

� រ�� ក់េល��� ក់កម�ី
អ�ក� �

� �ន� រ�� ក់

មិន� ំ� ច់

� រ�� ក់េល��� ក់កម�ី
អ�ក� �

� �ន� រ�� ក់
មិន� ំ� ច់

�ក �ម�បឹក� សុខុ� ល� ពសង�ម

●ចុចទីេនះស�� ប់េគហទំព័រពិេសសស�� ប់ជំនួយ� ររស់េ� (កម�ីពិេសស)

�ប� ជនេ� លេ� :

(មនុស�2 � ក់ ឬេ�ច�ន� ង) មិនេល�សពី200,000 េយ៉នក��ងមួយែខ
(រយៈេពលផ�ល់�� ក់កម�ី៖ � េ� ល� រណ៍ 3 ែខឬតិច� ងេនះ)
(េ� លីវ) មិនេល�សពី150,000 េយ៉នក��ងមួយែខ

ជំ� នៃនដំេណ�រ� រ�� ក់កម�ី
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�គ�� រែដល� នែតមនុស�� �ក់៖ 60,000 េយ៉ន, �គ�� រែដល� នមនុស�២� ក់: 80,000 េយ៉ន, �គ�� រ
ែដល� នមនុស�៣� ក់ ឬេ�ច�ន� ង: 100,000 េយ៉ន
※ � ច�ត�វ� នរមួប���ល� មួយនឹង�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់សន�ិសុខលំេ� � �ន �� ក់ឧបត�ម�ពិេសសបណ្

េ� ះ� សន�ស�� ប់�គ�� រែដល� នឪពុក� �យេ� ល និង�� ក់ឧបត�ម�� ំ�ទពិេសសស�� ប់�គ�� រចិ� �ឹម
កូនែដល� នចំណូល� ប។

៣ែខ� ប់ពីែខែដល� ក់� ក�សំុ
※ ស�� ប់អ�កែដល� នប� �ប់� រផ�ល់ឲ�ៃនមូលនិធិ� ំ�ទឯក� ជ�ៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ស�� ប់អ�កែដលខ�ះ

� ត េ� ះនឹង� ចផ�ល់េឡ�ងវ �ញក��ងរយៈេពល៣ែខ។
(� ក�សំុនឹង�ត�វ� នទទួលយករហូតដល់ចុងែខមី� � �ំ២០២២)

សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័រៃនរ� �ភិ� លក��ងតំបន់របស់អ�កស�� ប់ប� �រចុះេ� �ះនិងរេប�បចុះេ� �ះ។

មូលនិធិជំនួយឯក� ជដល់អ�កែដលជួបលំ� កេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩

ចំេ� ះ�� ក់កម�ីពិេសសដូច� មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប េយ�ងនឹងផ�ល់ "មូលនិធិជំនួយឯក� ជដល់
អ�កែដលជួបលំ� កេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩"ដល់�គ�� រែដល� នប� �ប់� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញនូវមូលនិធិ
ជំនួយច�ម �ះ និង�គ�� រែដលមិន� នទទួល� រអនុម័តពី� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញ។

�គ�� រ (※) ែដលមិន� ចេ�ប��� ស់�� ក់កម�ីពិេសស ដូច� មូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប និងបំេពញ

លក�ខណ�� ងេ�� មេនះ (※)

・ �គ�� រែដល� នប� �ប់� រខ�ីនូវ� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញៃនមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ / �គ�� រែដល� ន

ប� �ប់� រខ�ី�� ក់�តឹមែខមី� � �ំ២០២២

・ �គ�� រែដលមិន�ត�វ� នអនុម័តអំពី� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញនូវមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ

・ �គ�� រែដល� នពិេ�� ះេ� បល់ស�� ប់� រផ�ល់�� ក់កម�ីេឡ�ងវ �ញនូវមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ បុ៉ែន�មិន� នចុះ

េ� �ះ

(1) ត�ម�វ� រអំពីចំណូល

(2) ត�ម�វ� រអំពី�ទព�សម�ត�ិ

លុយសន�ំ� នចំនួន6ដងឬតិច� ង ① (េ� ះ� � ៉ ង� ក៏េ� យ 1 � នេយ៉ន ឬតិច� ងេនះ)

(3) ត�ម�វ� រស�� ប់សកម�� ពែស�ងរក� រ� រ។

�ត�វបំេពញ� មត�ម�វ� រ� មួយ� ងេ�� ម

・ � ក់� ក�សំុ� រ� រេ� ទី� �ក់� រ� រ� រ� � រណៈេ� យឥតគិតៃថ�ែដលផ�ល់េ� យ Hello Work ឬអង�

� រ� � រណៈក��ងតំបន់ េហ�យេធ��សកម�� ពែស�ងរក� រ� រេ� យេ� �ះ�តង់ និងេ� យខ�ះែខ�ង។

・ �បសិនេប�ពិ� កចិ� �ឹមជីវ �តខ��នឯងេ� យេធ��� រ� រ េហ�យេគរ�ពឹង� � ត់នឹងពិ� កក��ង� ររក�

ជីវ� ពរស់េ� ប� �ប់ពីប� �ប់ឧបត�ម�េនះ សូម� ក់� ក�សំុ� រ� រ� រសុខុ� ល� ព។

ចំនួនទឹក
�� ក់ឧបត�ម�

រយៈេពលផ�ល់
�� ក់

i

មូលនិធិជំនួយឯក� ជដល់អ�កែដលជួបលំ� កេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩

●� រ� កសួរ� ក់ទងនឹងមូលនិធិជំនួយេនះនឹង�ត�វ� នទទួលយកេ� មជ�មណ�លេ� ទូរសព�� ងេ�� ម។
0120-46-8030 ※ ៃថ�ក��ងអំឡ�ងស� �ហ៍ 9:00-17:00

●ចុចទីេនះស�� ប់េគហទំព័រពិេសសស�� ប់ជំនួយ� ររស់េ�

កែន�ងចុះេ� �ះ
/ រេប�បចុះ
េ� �ះ

មនុស�
េ� លេ�

(ប� �ប់ពីែខមក� � �ំ២០២២ �គ�� រែដល� នប� �ប់� រខ�ី�� ក់ដំបូងៃនមូលនិធិកម�ី�ប� ប់� នក�មិត� ប
និងមូលនិធិជំនួយច�ម �ះ េ� យមិន� ប់ប���ល�គ�� រ� ងេល�/ ែដល� នប� �ប់� រខ�ី�តឹមែខមី� � �ំ២០២២ ក៏
� នសិទ�ិទទួល� នផងែដរ)

�� ក់ចំណូលមិនេល�សពចំីនួនសរុបៃន①② (ចំនួន�ប� ំែខ)
①1/12 ៃនចំនួនេល�កែលងពន�ស�� ប់ពន��ប� ជន�ក �ង
② ចំនួនស�ង់� រៃនជំនួយលេំ� � �នស�� ប់� រ� រ� រជីវ� ព
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�� ក់ឧបត�ម�ពិេសស� បេ� � ះ� សន�ស�� ប់�គ�� រែដលចិ� �ឹមកូន

ខណៈេពលែដលមនុស�េផ�ងៗទទួលឥទ�ិពលពី� រឆ�ង� លដលជំងឺកូវ �ដ១៩ េដ�ម�ីជួយ� ំ�ទកុ� រ� ៉ ង� �ំងេ�
ក��ង�បេទសជបុ៉ន និងជួយឲ�កុ� រ� នអ� គតដ៏ល� េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់ចំនួន 100,000 េយ៉នស�� ប់កុ� រ
� �ក់ៗដល់�គ�� រែដលចិ� �ឹមកូនែដលបំេពញលក�ខណ�មួយចំនួន។

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័រ� រ �� ល័យខុទ�� ល័យស�� ប់នីតិវ �ធី� ក់� ក់ស�� ប់�� ក់ឧបត�ម�។

●ស�� ប់� រ� កសួរ េយ�ង� នមជ�មណ�លេ� ទូរសព�។

េ� ៉ ងទទួលទូរសព�៖ 9:00 �ពឹក ដល់ 8:00 យប់ (ស�� ក ៃថ�ទី29 ែខធ��ដល់ ៃថ�ទី3ែខមក�

រមួ� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�ស�� ក)

i

េ� លេ�

ព័ត៌� នលម�ិតអំពី� រផ�ល់ឧបត�ម�

កុ� រ� ប់ពី� យុ 0 � �ំដល់� �ក់ទី១២ៃនវ �ទ�លយ័ (កំណត់ស� �ល់1) េល�កែលងែត�គ�� រែដល� ន
�� ក់ចំណូល�ប� ំ� �ំ 9.6 � នេយ៉ន ឬេ�ច�ន� ងេនះ (កំណត់ស� �ល់2) ែដលកំពុងចិ� �ឹមកូន។
(កំណត់ស� �ល់1) ស�ង់� រេ� េពលែដល� ច់� តិែដលច។ ចិ� �ឹមកូនពីរ� ក់ និងប�ី�បពន�ែដល

� ន�� ក់ចំណូល�ប� ំ� �ំ 1.03 � នេយ៉ន ឬតិច� ងេនះ។
(កំណត់ស� �ល់2) កុ� រែដលេក�តេ� ចេ� �ះៃថ�ទី2 ែខេម� � �ំ២០០៣ ដល់ៃថ�ទី31 ែខមី� � �ំ

២០២២។

េស��នឹង100,000េយ៉នស�� ប់កូន� �ក់ (� � ង)

�� ក់ឧបត�ម�� មុន ចំនួន 50,000 េយ៉ន �� ក់ឧបត�ម�បែន�មេស��នឹង 50,000 េយ៉ន

� រ

សេង�ប

・ផ�ល់� �មៗ 50,000 េយ៉ន� � ច់�� ក់ស�� ប់កូន
� �ក់។

・ �� ក់ឧបត�ម�50,000 េយ៉នមុន និងប័ណ�ែដលេស��
នឹង 50,000 េយ៉នបែន�ម។
・�� ក់ឧបត�ម�50,000 េយ៉នមុន និង�� ក់ឧបត�ម�

បែន�ម 50,000 េយ៉នបែន�ម។
・ ក��ងករណីខ�ះ 100,000 េយ៉ន� � ច់�� ក់� ច

�ត�វ� នផ�ល់ែតម�ង េ� យរមួ� មួយនឹង� រផ�ល់�� ក់
� មុនចំនួន 50,000 េយ៉នក��ង� �ំ។
េពលេវ� ផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�・ �� ក់ឧបត�ម�នឹង�ត�វ

� នផ�ល់ជូន� �មៗេ� េពលែដល� រេរ�បចំ�ត�វ� ន
េធ��េឡ�ងស�� ប់�ក �ងនីមួយៗ។

រយៈេពល
ផ�ល់�� ក់
ឧបត�ម�

・ ស�� ប់កុ� រ� យុេ�� មអនុវ �ទ� ល័យ � នបំណង
ផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ក��ង� �ំ។ � រផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�
ស�� ប់សិស�វ �ទ� ល័យនឹង� ប់េផ��មឱ�� ន� ប់� ម
ែដល� ចេធ��េ� � ន។

・ �� ក់ឧបត�ម�នឹង�ត�វ� នផ�ល់ជូន� �មៗេ� េពល
ែដល� រេរ�បចំ�ត�វ� នេធ��េឡ�ងស�� ប់�ក �ងនីមួយៗ។

អង�� ព
ែដលអនុវត�

•�ក �ង (រមួ� ងំតំបន់ពិេសស)
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�� ក់ឧបត�ម�ពិេសស� បេ� � ះ� សន�ស�� ប់�គ�� រែដល�ត�វេល�កែលងពីពន�
េល�លំេ� � ន

េ� យ� រឥទ�ិពលៃនជងំកូឺវ �ដ១៩បន�� ន� យូរ េយ�ងនងឹផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ចនួំន 100,000
េយន៉ស�� ប់មួយ�គ�� រែដល�ត�វេល�កែលងពីពន�េល�លំេ� � ន េដ�ម�ីឲ��ប� ជនែដល�បឈម
មុខនឹង� រលំ� កេផ�ងៗ� ចទទួល� នជំនួយស�� ប់ជីវ� ព និងជីវ� ពរស់េ� � �មៗ។

េ� លេ�

ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�

េពលេវ� ែដលផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�

អង�� ពែដលអនុវត�

① �គ�� រែដលស� ជកិ� ងំអស់�ត�វ� នេល�កែលងពីអ�� ពន�លំេ� � �នស�� ប់
មនុស�� �ក់ៗស�� ប់� �ំ២០២១

※ េ� យមនិ� ប់ប���ល�គ�� រែដល� នែត� ច�់ តកិ��ងបន��ករបស់អ�កែដល�ត�វ
បង់ពន�លំេ� � �ន

②បែន�មេល� ① �គ�� រែដលេសដ�កចិ��គ�� រេ� ះ� ន� �ស់ប��រ� �មៗេ� យ� រែត
� រប៉ះ� ល់ៃន� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩ នងិ�ត�វ� ន� តទ់កុ� ស�ិតក��ង� �ន� ព
ដូច� �� មួយនងឹ�គ�� រេ� ក��ង ① (�គ�� រែដល� ន� រ� �ស់ប��រ� �មៗេ� ក��ង
េសដ�កិច��គ�� រ)។

100,000 េយ៉ន ក��ងមួយ�គ�� រ

�� ក់ឧបត�ម�នងឹ�ត�វផ�ល់ជូន� �មៗ េ� េពលែដល� � �ក �ងនមួីយៗេរ�បចំរចួ� ល់
េហ�យ។

�ក �ង (រមួ� ងំតបំនពិ់េសស)

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័រ� រ �� ល័យខុទ�� ល័យស�� ប់នីតិវ �ធី� ក់� ក់អំពី
�� ក់ឧបត�ម�។

●េយ�ង� នមជ�មណ�លេ� ទូរស័ព�ស�� ប់� រ� កសួរ។
0120－526-145
េ� ៉ ងទទួលទូរសព�៖ 9:00 �ពឹក ដល់ 8:00 យប់ (ស�� ក ៃថ�ទី29 ែខធ��ដល់
ៃថ�ទី3ែខមក�
រមួ� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�ស�� ក)

i
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�� ក់ឧបត�ម�ប� �ន់េដ�ម�ីបន�� រសិក� ស�� បសិ់ស�� �

េដ�ម�ីជួយនិស�ិតែដលស�ិតក��ង� �ន� ពលំ� កេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �
ដ១៩បន�សិក� េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់ចំនួន 100,000 េយ៉នដល់សិស�ែដលបំេពញ
លក�ខណ�មួយចំនួន។

●អំពីនីតិវ �ធី� ក់� ក់ស�� ប់�� ក់ឧបត�ម�សូមែឆកេម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងអប់រ�វប�ធម៌
កី� វ �ទ� � �ស� និងបេច�កវ �ទ� ។

●សូម� ក់ទង� កលវ �ទ� ល័យនីមួយៗអំពីព័ត៌� នលម�ិត។

i

និស�ិតេ� លេ�

ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�ែដលផ�ល់ឲ�

� កលវ �ទ�ល័យ� តិ � � រណៈ និងឯកជន (� ប់ប���ល� ងំអនុបណ�ិត) អនុម� វ �ទ�ល័យ ម� វ �ទ�ល័យបេច�កេទស
� � វ �� �ជីវៈ
និស�ិតៃន� �ប័នអប់រ�� � ជប៉ុនែដលកំណត់េ� យេសចក�ីជូនដំណឹងរបស់�កសួងយុត�ិធម៌ ※ រមួ� ងំនិស�ិតអន�រ� តិ
ផងែដរ។

100000 េយ៉ន

ត�ម�វ� រស�� ប់សិស�ែដល�ត�វ� ន� �ំទ

ជំ� នៃន� រផ�ល់ឲ�

� រឧបត�ម�ធន

� រប���នប� �ី

� រពិនិត�
ពិ� រ�

� ក់� ក�សំុ

� រផ�ល់ឧបត�ម�
(េផ�រ�� ក់)

※ អ�កេ�ប��� ស់ "�បព័ន�ថ�ីែដល� ំ�ទ
� រទទួល� រអប់រ�ខ�ស់" � ចទទួល

�� ក់ឧបត�ម�េ� យមិនទទួល� រ
េល�កេ� �ះ។

① អ�កេ�ប��� ស់ "�បព័ន�ថ�ីែដល� ំ�ទ� រទទួល� រអប់រ�ខ�ស់ (� � របូករណ៍ែដល� �� ក់ឧបត�ម�)" (មិន� ំ� ច់
� ក់� ក�សំុេទ)
② បែន�មពីេល�① អ�កែដល�ត�វ� នេល�កេ� �ះេ� យ� កលវ �ទ� ល័យ � អ�កែដលបំេពញត�ម�វ� រដូច� ង

េ�� ម
・ � េ� ល� រណ៍ អ�ករស់េ� ផ�ះឬបន�ប់ជួល។
・ មិនទទួល� នទឹក�� ក់ដ៏េ�ច�នពី�គ�� ររបស់អ�ក។
・ អ�កមិន� ចរ�ពឹងទុក� � ចទទួលជំនួយបែន�មពី�គ�� រអ�ក េ� យ� រែត� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូល�គ�� រ។
・ ទទួលឥទ�ិពលពី� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩អំពី�� ក់ចំណូលពី� រ� រេ�� េ� ៉ ង។
・ អ�កកំពុងេ�ប��� ស់ ឬេ�� ងនឹងេ�ប��� ស់�បព័ន�ែដល� ន�� ប់ ដូច� � � របូករណ៍�បេភទទី១ (� � របូករ

ណ៍� �ន� រ�� ក់)។
③ បុគ�លែដល�ត�វទទួល� �ល់� ព� ំ� ច់ និងេល�កេ� �ះេ� យ� កលវ �ទ� ល័យ� ពិ� កបន�សិក� េ� សកលវ �ទ�

ល័យ� េដ�ម េ� យ� រេហតុផលហិរ� �វត��េ� យពិ� រ� េល�② េ� � ងេល�េនះ។

រ� �ភិ� លរ� �ភិ� ល

អង�� រេស� កម�និស�ិតជប៉ុន
(JASSO)

អង�� រេស� កម�និស�ិតជប៉ុន
(JASSO)

និស�ិតេ� លេ�និស�ិតេ� លេ�

� កលវ �ទ� ល័យនមួីយៗ� កលវ �ទ� ល័យនមួីយៗ

- 11 -



( � រលក់ក��ងរយៈេពលមូល� �ន※1) ー (� រលក់ក��ងែខេ� លេ� ※ 2) x 5
※1 រយៈេពល� មួយៃន "ែខវ �ច�ិ� 2018-ែខមី� 2019", "ែខវ �ច�ិ� 2019-ែខមី� 2020", "ែខវ �ច�ិ� 2020-ែខមី�
2021" (េដ�ម�ីឲ�ដឹង� ែខេ� លេ� � �ត�វរមួប���លែខែដលេ�ប��� ស់ស�� ប់� រេ�ប�បេធ�បចំនួន� រលក(ែខមូល� �ន) ។
※ 2 ែខ� មួយក��ងអំឡ�ងេពល� ប់ពីែខវ �ច�ិ� � �ំ 2021 ដល់ែខមី� � �ំ 2022 (ែខែដល� រលក់� �ក់ចុះ 50% ឬេ�ច�ន
� ងេនះ ឬ 30% ឬេ�ច�ន� ងេនះ និងតិច� ង 50% េប�េ�ប�បេធ�បេ� នឹងែខដូច� �នឹងរយៈេពលមូល� �ន)

មូលនិធិ� �ំទ� រេប�ក� ជីវកម�េឡ�ងវ �ញ

េដ�ម�ីជួយ� ជីវកម�� �តមធ�ម � ជីវកម�� �តតូច នងិមធ�ម នងិអ�ករកស៉�ខ��នឯង រមួ� ងំ
� �ស់េ� លែដលរងផលប៉ះ� ល់� ៉ ង� �ំងពី� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩ � ចបន�េធ��� ជីវកម�រហូតដល់
ែខមី� � �ំ២០២២ េយ�ងនងឹផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�� ជនួំយែតម�ងស�� ប់� រចំ� យ�ប� ំេ� យ
ែផ�កេល�បរ �� ណៃន� រថយចុះៃនចនួំន� រលក់ស�� ប់រយៈេពល 5 ែខ េ� យមនិគិតពីតំបន់
� ឬឧស�ហកម�ក�ី។

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័រមូលនិធិ� �ំទ� រេប�ក� ជីវកម�េឡ�ងវ �ញស�� ប់នីតិវ �ធី� ក់� ក់អំពី
�� ក់ឧបត�ម�។

●[ស�� ប់ែតអ�ក� ក់� ក�សំុបុ៉េ� � ះ] 0120-789-140 (※មកពីទូរសព�� មអុីនធឺណិត: 03-
6834-7593)

（受付時間:土日祝日を含む全日8:30〜19:00）
(េ� ៉ ងទទួលទូរសព�៖ 8:30-19:00 � ល់ៃថ�រមួ� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស�� ក)

i

មនុស�េ� លេ�

ចំនួនផ�ល�់� ក់ឧបត�ម�

រយៈេពល� ក់� ក�សុំ
� ប់ពីៃថ�ទី31 ែខមក� � �ំ2022 ដល់ៃថ�ទី31 ែខឧស� � �ំ2022

អ�� ៃន� រថយចុះ
ៃនចំនួន� រលក់

� �ស់េ� ល
� ជីវកម�

� ជីវកម�

ចំនួន� រលក់�ប� ំ� �ំ ※
100 � នេយ៉ន ឬតិច

� ងេនះ

ចំនួន� រលក់�ប� ំ� �ំ ※
េល�សពី 100 � នេយ៉
នដល់ 500 � នេយ៉ន

ចំនួន� រលក់�ប� ំ� �ំ ※
េល�សពី 500 � នេយ៉ន

▲ 50% ឬេ�ច�ន� ង
េនះ

500,000េយ៉
ន

1� នេយ៉ន 1,5� នេយ៉ន 2,5� នេយ៉ន

▲30％
〜50％

300,000េយ៉
ន

600,000េយ៉ន 900,000េយ៉ន 1.5� នេយ៉ន

ចំនួនអតិបរ�

※ ចំនួន� រលក់�ប� ំ� �ំស�� ប់� �ំ� ជីវកម�រមួ� ងំែខមូល� �ន (ែខែដលេ�ប��� ស់េដ�ម�ីេ�ប�បេធ�បចំនួន� រលក់រ� ងែខវ �ច�ិ� � �ំ2018ដល់
ែខមី� � �ំ2021)

�ក �មហ៊ុន� �តមធ�ម សហ�� សធុនតូច និងមធ�ម � �ស់េ� លែដលបំេពញត�ម�វ� រ① និង②េ�
� ងេ�� មេនះ
① រង� រប៉ះ� ល់� ៉ ង� �ំងេ� យ� ររ �ក� ល� លៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ក��ងរយៈេពលយូរ ដូច� � រថយចុះ

ៃនេសចក�ី�ត�វ� រ ឬ� រ� ក់ក�មិតេល�� រផ�ត់ផ�ង់។
②េ� យទទួលឥទិ�ពលៃន ① ចំនួន� រលក់ក��ងែខេ� លេ� � នថយចុះ 50% ឬេ�ច�ន� ងេនះ
ឬ 30% ឬេ�ច�ន� ងេនះ និងតិច� ង 50% េប�េ�ប�បេធ�បេ� នឹងែខដូច� �ៃនរយៈេពលមូល
� �ន េ� យមិនវ �និច�័យេ� យ� �ស់� ជីវកម�� �ល់ខ��ន។
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កម�ីពិេសសស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ � េដ�ម េ� យ� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជបុ៉ន
(� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជបុ៉ន)និង� ជីវកម�ហិរ� �វត��អូគី� ��អភិវឌ�ន៍

(� ជីវកម�ហិរ� �វត��អូគី� ��អភិវឌ�ន៍)

i

េយ�ងផ�ល់�� ក់កម�ីដល់� �ស់� ជីវកម�នីមួយៗ រមួ� ងំ� �ស់េ� លៃន� ររកស៉�ែដលលក�ខណ�� ជីវកម�របស់
ពួកេគ ែដល� ន់ែត� ៉ ប់យុឺនេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េ� យេស��រែត� �ន� រ�� ក់ និង
� �នវត��ប� �ំ។ េ� យេ�ប� "�� ក់កម�ីពិេសសស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩" និង "�បព័ន�ផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់ពិេសស"
រមួ� � េយ�ង� នសេ�មចេស��រែត� �ន� រ�� ក់ េហ�យកំពុង� ំ�ទ� រផ�ល់ហិរ� �ប�� នៃនមូលនិធិ� ជីវកម�។

�� ក់កម�ីពិេសសស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩

▶ េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ ចំេ� ះ� ជីវកម�ែដលល� ន� រថមថយ� បេ� � ះ� សន� (ចំនួន� រលក់�
មធ�មៃនចំនួន� រលក់ក��ងែខថ�ីៗ េនះ ឬ 6 ែខចុងេ�� យ (រមួ� ងំែខថ�ីៗ េនះ)� នថយចុះ� ង5%េប�េ�ប�បេធ�បនឹង
ចំនួន� រលក់ក��ងរយៈេពលដូច� �4 � �ំមុន) ៃន�ត�វ� នេ�ប�បេធ�ប� មួយនឹង។ ស�� ប់� ជីវកម�(រមួ� ងំ អ�កឯក
� ជ�ែដល� នស� �នុពល� ជីវកម�) ែដល� ន� រថយចុះ 5% ឬេ�ច�ន� ងេនះ អ�� � រ�� ក់នឹង� បេស��េ� យមិន
គិតពី� ពសម�សបៃនឥណ� ន ឬវត��ប� �ំ េហ�យអ�� � រ�� ក់នឹង�ត�វ� ត់បន�យ 0.9% ស�� ប់រយៈេពលរហូតដល់
3 � �ំប� �ប់ពី�� ក់កម�ីេក�នេឡ�ង។
※ចំេ� ះ� �ស់� ជីវកម�េ� យ� �ល់ (រមួ� ងំអ�កឯក� ជ�ែដល� នលក�ខណ�� ជីវកម� និងស�� ប់ែត� ជីវកម�� �តតូច) េយ�ង� ចេឆ��យតប� ៉ ង
បត់ែបនចំេ� ះ� រពន�ល់� ៉ ងធម�� របស់� �ស់� ជវីកម�អំពីឥទ�ិពល។

�បព័ន�ផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់ពិេសស

▶ េយ�ងនឹង� ំ�ទ� រផ�ល់ហិរ� �ប�� នដល់� �ស់េ� លៃន� ជីវកម� (រមួ� ងំអ�កឯក� ជ�ែដល� នលក�ខណ�� ជីវកម�)
ែដល� នខ�ី� មរយៈ
"�� ក់កម�ីពិេសសស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩" ៃន� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជប៉ុន េ� យផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់។

i ●(� ជីវកម�ឯក� ជ�) អង�� រស�� ប់ែថ� េំហ� �រច� សម�័ន�ៃនសហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម
េល� ធិ� រ� �នៃន�បព័ន�ផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់ពិេសសស�� ប់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។
0570-060515 (ក��ងអំឡ�ងស� �ហ៍/ៃថ�ស�� ក 9:00-19:00)

រេប�បេ�ប��� ស់មូលនិធិ | េដ�មទុនរកស៉�/ មូលនិធិឧបករណ៍
※� ងំអស់ស�� ប់ែតមូលនិធិែដល�ត�វ� រ េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។ �ទព�ប� �ំ｜� �ន�ទព�ប� �ំ
រយៈេពលកម�ី| ឧបករណ៍ក��ងរយៈេពល 20 � �ំ �បតិបត�ិ� រក��ងរយៈេពល 15 � �ំ។

រយៈេពលពន� េពល | ក��ងរយៈេពល 5 � �ំ។
ក�មិត�� ក់កម�ី(េផ�ង) | សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម Shoko Chukin 600� នេយ៉ន

� ជីវកម�ស�� ប់�ប� ជន 80 � នេយ៉ន
អ�� � រ�� ក់｜អ�� � រ�� ក់េ� ល 3 � �ំដំបូង ▲ 0.9%, អ�� � រ�� ក់មូល� �ន� ប់ពី� �ំទី4

ក�មិត� រ� ត់បន�យអ�� � រ�� ក់: សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម Shoko Chukin
� ជីវកម�ស�� ប់�ប� ជន 60 � នេយ៉ន

 � រពិេ�� ះេ� បលក់��ហអំឡ� ងស� �ហ៍
ប� �រទូរសព��បឹក� ស�� ប់� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជប៉ុន៖ 0120-154-505
ប� �រ�បឹក� ស�� ប់Shoko Chukin: 0120-542-711
ប� �រទូរសព��បឹក� អំពីមូលនិធិ� ជីវកម�ស�� ប់� ជីវកម�ហរិ� �វត��អូគី� ��៖ 0120-981-827
 � រពិេ�� ះេ� បលៃ់ថ�េ� រ�
� ជីវកម�ហិរ� �វត��ជប៉ុន៖ 0120-112476 (� ជីវកម�ជីវ �ត�ប� ជន),
0120-327790 (� ជីវកម�សហ�� សធុនតូច និងមធ�ម)
� ជីវកម�ហិរ� �វត��អូគី� ៖ 0120-981-827 ប� �រ�បឹក� េ� បល់ Shoko Chukin: 0120-542-711
 � រ�បឹក� អំពី� រផ�លហ់ិរ� �ប�� ន។
ប� �រ�បឹក� អំពីហិរ� �វត��ស�� ប់� ជវីកម�សហ�� សធុនតូច និងមធ�ម៖ 0570-783183 (ក��ងអំឡ�ងស� �ហ៍ 9:00-

17:00)

រយៈេពលផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់ | 3� �ំដំបូងប� �ប់ពី� រខ�ី
ក�មិតេល�េ� លេ� ៃន� រផ�ត់ផ�ង់� រ�� ក់ | សហ�� សធុនតូច និងមធ�ម・Shoko Chukin �� ក 300� នេយ៉ន

� ជីវកម��ប� ជន 60� នេយ៉ន
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�បព័ន�ពន� រេពលស�� ប�់ របង់ៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននវិត�ន៍ សុខុ� ល� ព

●ទំ� ក់ទំនង

� រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍ែដលេ� ជិតបំផុត (URL � ងេ�� ម ឬកូដ QR េ� � ង� �ំ)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

េពល� �ស់� ជីវកម�ែដលទទួល� រពន� រេពលពិេសសស�� ប់បង់ៃថ�� រ� � ��ប់រង ពិ� កបង់ៃថ�
� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍ សុខុ� ល� ពេទ�ត េ�� យប� �ប់� រពន� រេពលេហ�យ េ� ះ� ចទទួល
� រពន� រេពលេទ�ត� ន។

※� រពន� រេពលពិេសសស�� ប់បង់ៃថ�� រ� � ��ប់រង គឺ� �បព័ន�ពន� រេពល១� �ំស�� ប់� របង់
ៃថ�ស�� ប់� រណីែដល� ន� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូលែដលមកពី� ជីវកម�េ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺ
កូវ �ដ១៩ េ� យ� �ន�ទព�ប� �ំ・�� ក់ស�� ប់ហួសេពលកំណត់(េ� លេ� គឺៃថ�� � ��ប់រងេ� ធន
និវត�ន៍ សុខុ� ល� ព� ប់ពីែខមក� � �ំ២០២០ដល់ែខធ��� �ំ២០២០� េដ�ម)

សូម� ក់ទងនឹង� រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍ែដលេ� ជិតបំផុតរបស់អ�ក។
※ស�� ប់� រ� កសួរ� ក់ទងនឹងៃថ�� � ��ប់រងសុខ� ព សូម� ក់ទង� រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍

�បសិនេប�អ�ក� ស� ជិកៃនស� គមKenpo។ �បសិនេប�អ�ក� ស� ជិកស� គម� � ��ប់រង
សុខ� ព អ�ក� ច� ក់ទងនឹងស� គម� � ��ប់រងសុខ� ព។

� រពន� រេពលៃន� របង់ៃថ�� � ��ប់រងសង�ម①

i

ក��ងករណីែដលចង់ទទួល� �ស់ប��រ
〇 � ចបង់ៃថ�េ� យែបងែចកក��ង១ែខៗក��ងអំឡ�ង� រពន� រេពល
〇 នឹង�ត�វ� ត់បន�យ�� ក់កម�ីពិេសសស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ពី8.7%េ� ០.9% ក��ងអំឡ�ង� រពន� រ
េពល
※� ប់ពីៃថ�ទី១ ែខមក� � �ំ២០២ៗ � ន� �ស់ប��រអ�� ដូច� ងេល�េនះេហ�យ

〇 � ររ �បអូស�ទព�សម�ត�ិនិងតៃម�ប��រេ� �� ក់ (� រលក់�ទព�ឲ�ប��រេ� �� ក់� េដ�ម) �ត�វ� នពន� រ
េពល

រយៈេពលែដល� ចទទួល� រពន� រេពល
〇 � េ� ល� រណ៍ មិនេល�សពី១� �ំ
〇 េប�� ន� រណីែដលពិ� កបង់ៃថ�ក��ងរយៈេពលៃន� រពន� រេពល១� �ំ េ� ះ� ច�ត�វអនុ� �តឲ�បង់

ៃថ�េ� យែបងែចកក��ងរយៈេពលេល�ស១� �ំ េ� យពិនិត�ពិ� រ� � �ន� ពដូច�ទព�សម�ត�ិ� េដ�ម។

〇 មិន� ំ� ច់បង់�ទព�ប� �ំ េល�កែលងែតក��ង� រណីែដល� ចបង់�ទព�ប� �ំ� � ក់ែស�ង។

※ យន�� រដូច� �េនះអនុវត�ចំេ� ះៃថ�� � ��ប់រង� រ� រ។ (�បសិនេប�អ�កទទួល� ន�បព័ន�ពន� រេពល អ�ក

នឹង�ត�វ� នេល�កែលងពី�� ក់ស�� ប់ហួសេពលកំណត់។) ស�� ប់ពត៌� នលម�ិត សូម� ក់ទង� រ �� ល័យ

� រ� រ�ប� ំេខត�។

※ �បសិនេប�អ�ក� ក់� ក�សំុ� រពន� រេពលស�� ប់ពន�� តិ ពន�ក��ង�ស �ក ៃថ�� � ��ប់រង� រ� រ អ�កមិន

�ត�វ� រ� �ប់កំណត់ខ�ះ និងឯក� រមួយចំនួនេ� យ� �ប់មក� មួយច� ប់ចម�ងៃនទ�មង់� ក�សំុ និង

លិខិតប� �ក់� �ន� ពចំណូល និងចំ� យេ� េពលេ� ះ។
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� រពន� រេពលៃន� របង់ៃថ�� � ��ប់រងសង�ម②

●េលខទំ� ក់ទំនង

� រេល�កែលងពិេសសពីៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍� តិ

ៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍� តិ� ច�ត�វ� នេល�កែលងស�� ប់អ�កែដល�� ក់ចំណូល� ន� �ក់ចុះ
េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។

【េ� លេ� 】 អ�កែដល� ន� ត់បន�យ�� ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ� ំងពីែខកុម�ៈ� �ំ២០២០ េ� យ� រ
ែតឥទ�ិពលៃនជំងឺឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េហ�យ�� ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ� ន� �ក់ចុះ� ៉ ងេ�ច�
ន។

【� រ�បតិបត�ិ】� រេល�កែលង ឬពន� រេពលបង់ៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍� តិ� ងំអស់ ឬមួយែផ�
ក។

ស�� ប់អ�កែដល�� ក់ចំណូល� ន� �ក់ចុះក��ងមួយក�មិតេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ � របង់ៃថ�� រ� �
��ប់រងសុខ� ព� តិ �� ក់េ� ធននិវត�ន៍� តិ �បព័ន�េវជ�� �ស�ស�� ប់មនុស�� ស់ និង� រ� � ��ប់រងែថ� ំ (ពន�) �ត�វ
� នេល�កែលង និងពន� រេពល។ . សូម� ក់ទង� � �ក �ង � រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍ ឬស� គម� � ��ប់រងសុខ� ព
� តិ� មុនសិន។

� រ� ត់បន�យឬ� រេល�កែលងៃនៃថ�� � ��ប់រងសុខ� ព� តិ �� ក់េ� ធននិវត�ន៍� តិ �បព័ន�
េវជ�� �ស�ស�� ប់មនុស�� ស់ និង� រ� � ��ប់រងែថ� ំ (ពន�)

i ●ទំ� ក់ទំនងពិេ�� ះ
○អំពីៃថ�� � ��ប់រងសុខ� ព� តិ (ពន�)
⇒ ែផ�ក� � ��ប់រងសុខ� ព� តិៃនទី�ក �ងរបស់អ�ក។
(�បសិនេប�អ�ក� ស� ជិកៃនស� គម� � ��ប់រងសុខ� ព� តិ សូម� ក់ទងនឹងស� គម)

○អំពីៃថ�� � ��ប់រងស�� ប់�បព័ន�េវជ�� �ស�ស�� ប់មនុស�� ស់
⇒ ែផ�កេវជ�� �ស�ស�� ប់មនុស�� ស់េ� ក��ង�ក �ងែដលអ�ករស់េ�

○អំពីៃថ�� � ��ប់រងេល�� រែថ� ំ
⇒ ែផ�ក� � ��ប់រងែផ�កែថ� ៃំនទី�ក �ងឬភូមិរបស់អ�ក។

○អំពីៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍� តិ
⇒ ែផ�ក�� ក់េ� ធននិវត�ន៍� តិ ឬ� រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍ៃនទី�ក �ងឬភូមិរបស់អ�ក។

i
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・សូមេ�ប��� ស់ "េលខទូរសព�ស�� ប់អ�កចះុេ� �ះNenkin" របស់េស� េ� ធន
និវត�នរ៍បស់�បេទសជបុ៉ន

TEL: 0570-003-004 ※ �បសិនេប�ក� លេលខទូរសព�របស់អ�កគឺ050 សូមេតេ� 03-6630-2525

・សូមេ�ប��� ស់ែផ�កេ� ធននវិត�ន�៍ តិ ឬ� រ �� ល័យេ� ធននវិត�នៃ៍ន�ក �ងរបស់
អ�ក។

【រេប�ប� ក់� ក�សំុ】� ក់ឯក� រ� ក�សុំេ� ប� �រ�� ក់េ� ធននិវត�ន៍� តិរបស់� � �ក �ង។
※ឯក� រ� ក�សុំ� ច� ញយក� នពីេគហទំព័រ េស� េ� ធននិវត�ន៍របស់�បេទសជបុ៉ន ។
※េដ�ម�ី� រ� រពី� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ សូមេផ��ឯក� រ� មៃ�បសណីយ៍។

【េពលេវ� � ប់េផ��មទទួលយក】 ៃថ�ទី 1 ែខឧស� � �ំ២០២០



� រពន� រេពលៃន� របង់ៃថ�� � ��ប់រងសង�ម③

�បព័ន�ពន� រេពល� របង់ពន�� រ� តិ

�បសិនេប�ពិ� កក��ង� របង់ពន�� តិក��ងេពលែតមួយ េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ អ�ក� ចនឹង�ត�វ
� នផ�ល់ "� រពន� រេពលៃន� រលក់�ទព�ឲ�ប��រេ� �� ក់" េ� យ� ក់� ក�សំុេ� � ន់� រ �� ល័យពន�� រ។ េល�សពីេនះ
"� រពន� េពលបង់ពន�" � ច�ត�វ� នផ�ល់ឱ�� ម� លៈេទសៈដូច� ងេ�� ម។
ស�� ប់� រ� កសួរ� ក់ទងនឹង� រពន� រេពល សូមទូរស័ព�េ� "� រ �� ល័យពន�� រេ� ក��ងយុ� �ធិ� ររបស់អ�ក (អ�ក

�បមូល)" ។

【ឧ� ហរណ៍ៃន� លៈេទសៈេផ�ងៗ】
①េ� េពលែដល� ន� រ� ត់បង់ៃន�ទព�សម�ត�ិ� ៉ ងេ�ច�នសន�ឹកស� �ប់េក�តេឡ�ងេ� យ� រេ�� ះមហន�� យ ②េ� េពល

ែដលបុគ�លេ� ះ ឬ�ក �ម�គ�� រ� �ក់ខ��នឈឺ។ ③ េ� េពលែដល� ជីវកម��ត�វ� នលុបេ� ល ឬ� �ក ④ េ� េពលែដល� ជីវ
កម�ទទួលរង� រ� តបង់� ៉ ងធំ

i

ករណីែដល� រពន�រេពល�ត�វ� នអនុ� �ត
◆ � េ� ល� រណ៍ រយៈេពលពន�រមួយ� �ំ�ត�វ� នអនុ� �ត។

(� �ស័យេល�� �ន� ព េ� ះ� ច�ត�វ� នពន�រេពលមួយ� �ំេទ�ត។ )
◆ពន�ស�� ប់ហួសេពលកំណត់ក��ងអំឡ�ងេពល� រពន�រនឹង�ត�វ� ន� ត់បន�យ (កំណត់

ស� �ល់)ឬេល�កែលង។
(កំណត់ស� �ល់)
� �ំធម�� 8.8%→ � �ំែដលេ�� យ� ត់បន�យ 1.0% (ស� � �តក��ងអំឡ�ងេពល � �ំ២០២១)
� �ំធម�� 8.7%→ � �ំែដលេ�� យ� ត់បន�យ 0.9% (ស� � �តក��ងអំឡ�ងេពល� �ំ២០២២)
◆ � ររ �បអូស�ទព�សម�ត�ិនិង� រយកតៃម��ទព�� �� ក់ (លក់)នឹង�ត�វពន�រេពល។

【ចុចទីេនះស�� ប់ខិត�ប័ណ�】

i

�បព័ន�ពន� រេពលបង់ពន�ក��ង�ស �ក

１．� រពន� រៃន� រយកពន�
បែន�មពីរណីែដលអ�ក� ប់ពន�(រមួ� ងំស� ជិក�គ�� រ) �ត�វ� នរង� រប៉ះ� ល់េ� យឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩

�បសិនេប�� នករណីែដលដូច� ងេ�� មេ� យ� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េ� ះ�ត�វ� នពន� រេពលែដរ។
【ឧ� ហរណ៍ៃន� លៈេទសៈេផ�ងៗ】
① េ� េពលែដល� ន� រ� ត់បង់�ទព�សម�ត�ិ� ៉ ងេ�ច�នសន�ឹកស� �ប់េក�តេឡ�ងេ� យ� រេ�� ះមហន�� យ
② �បសិនេប�អ�ក ឬ�គ�� រអ�កឈឺ
③ េ� េពលែដល� ជីវកម��ត�វ� នលុបេ� ល ឬ� �ក
④ �បសិនេប�� ជីវកម�ទទួលរង� រ� តបង់� ៉ ងធំ

２．� រពន� រេពលស�� ប់� រពន� រេពលៃន� រលក់�ទព�ឲ�ប��រេ� �� ក់េ� យ� ក់� ក�សុំ
ក��ងករណីែដលមិន� ចបង់ពន�ក��ង�ស �កក��ងេពលែតមួយេ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ � រពន� រ

េពលៃន� រលក់�ទព�ឲ�ប��រេ� �� ក់េ� យ� ក់� ក�សុំ� ច�ត�វអនុ� �តឲ�� ន។
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 ទំ� ក់ទំនង
ស�� ប់� រពិេ�� ះេ� បល់ និង� រ� កសួរ� ក់� ក់� ក់ទងនឹង� រពន� រ� រ�បមូលពន�សូម
� ក់ទងេខត�/�ក �ង/ភូមិែដលទទួលពន�� រ។

●ទំ� ក់ទំនង
�កសួងពន�� រ� តិ (URL � ងេ�� ម ឬកូដ QR េ� � ង� �ំ)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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� រពន� រេពលៃន� របង់ៃថ�� � ��ប់រងសង�ម④
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� រពន� េពល� របង់ៃថ�េភ��ង ៃថ�� �ស ៃថ�ទូរសព�ៃថ�NHK

មិន� អ�ក� ឯកជន ឬ�ក �មហ៊ុនក�ីស�� ប់អ�ក� ន� រពិ� កក��ង� របង់ៃថ�េភ��ង � �ស ៃថ�
ទូរសព�ឬៃថ�NHK េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េយ�ងេស��សុំ�ក �មហ៊ុន� ជីវកម�� ងំ
េ� ះពិ� រ� � �ន� ព និងគិតៃថ�េស� េ� យេចះបត់ែបន ដូច� � រពន� រេពលៃន� របង់ៃថ�
និង� រពន� រេពលៃន� រ� �កេស� កម�េ� យ� រ� រមិន� នបង់�� ក់ (※)។

(※) បែន�មេ� េទ�ត ស�� ប់អ�កែដល� ន� រលំ� កក��ង� របង់ៃថ�ជួលស�� ប់�បព័ន�ទឹក/លូ
និងលំេ� � �ន� � រណៈ េយ�ងកំពុងេស��សុំ�ក �មហ៊ុន� ជីវកម�ពិ� រ� អំពី� �ន� ព និង
� ត់វ �� ន� រឱ�� ន� ប់រហ័ស េ� យេចះបត់ែបន ដូច� � រពន� េពល� របង់ៃថ�។

●ទំ� ក់ទំនង
�បសិនេប�អ�ក�ព�យ� រម�អំពី� របង់ៃថ�េភ��ង � �ស ៃថ�ទូរស័ព�និងៃថ�NHK សូម

� ក់ទង�បតិបត�ិករ� ជីវកម�ែដល� នចុះកិច�សន� � មុនសិន។

ប� �ី�ក �មហ៊ុនែដល�ត�វ� �� ក់ទងនឹងៃថ�េភ��ង (រមួ� ងំ� រ� ំ�ទែដល� នេ�� ងទុក)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ប� �ី�ក �មហ៊ុនែដល�ត�វ� �� ក់ទងនឹងៃថ�� �ស (រមួ� ងំ� រ� ំ�ទែដល� នេ�� ងទុក)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

ប� �រពិេ�� ះេ� បល់� ក់ទងនឹងៃថ�NHK
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

i



[បុគ�លេ� លេ� ①] (បុគ�លេ� លេ� ែដល�ត�វនឹង (1) ដល់(3) )
1 ករណីពិេសសស�� ប់អ�កែដល� ន�� ក់ចំណូល� ន� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំងេ� យ� រែត� រឈប់ស�� កេ� ចេ� �ះែខេម� ដល់ែខកក�� � �ំ
២០២១
(1) េ� យ� រែត� រឈប់ស�� ក (� ប់ប���ល� ងំឯក� េ� ៉ ង) េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩

អ�កែដល� នែខ� ែដល�� ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ� ន� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំង
(2) អ�កែដល�� ក់េប�វត�រ��ប� ំែខ� ស�ង់� រែដល�ត�វនឹងចំនួនសរុបៃន�� ក់ចំណូល (ស�� ប់មួយែខ) ែដល� នបង់ក��ងែខែដល�� ក់

ចំណូល� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំង � �ក់�តឹម២� �ក់ឬេ�ច�ន� ងេនះ េប�េ�ប�បេធ�បនឹង�� ក់ចំណូលស�ង់� រែដល� នកំណត់រចួេហ�យ។
※ េ� ះក៏� ចអនុវត�� នផងែដរេ� េពលែដលមិន� ន� រ� �ស់ប��រ�� ក់ឈ��ល�ប� ំែខ (�� ក់ឈ��លមូល� �ន �� ក់ឈ��ល�ប� ំៃថ�។)។

(3) បុគ�លេ� ះយល់�ពម� � យលក�ណ៍អក�រចំេ� ះខ�ឹម� រែដល� នែកស�ម�លេ� យ� រវ �� ន� រពិេសសេនះ។
※� រយល់�ពម� មុនគឺ�ត�វ� ន� ម� រេ� យែផ�កេល�� រយល់ដឹងេពញេលញរបស់អ�កែដលទទួល� រ� � ��ប់រង។ (ែផ�កេល��� ក់េប�វត�រ�
�ប� ំចំណូលស�ង់� រែដល� នែកស�ម�លែដល� ន� មួយ� រយល់�ពមក��ង� រគណ� ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�របួស និងជំងឺ �� ក់ឧបត�ម�� តុ
� ព និង�� ក់េ� ធននិវត�ន៍។ ）

� រពិនិត�េឡ�ងវ �ញពិេសសៃន�� ក់េប�វត�រ��ប� ែំខ� ស�ង់� រៃនៃថ�� � ��ប់រងេ� ធននិវត�ន៍
សុខុ� ល� ព

i
０５７０－００７－１２３ (េលខទូរសព�ស�� ប់ែណ� )ំ
０３－６８３７－２９１３(េពលខលពីេលខទូរសព�ែដលក� ល� ប់េផ��មពី050)
・ េ� ៉ ងទទួល៖ ៃថ�ច័ន�ដល់ ៃថ�សុ�កៈ ៨:៣០ �ពឹក ដល់ ៧:០០ យប់ ៃថ�េ� រ�ទី២៖ ៩:៣០ �ពឹក ដល់ ៤:០០ � �ច

េលខទូរសព�ស�� ប់អ�ក
ែដលចុះេ� �ះ�� ក់

េ� ធននិវត�ន៍

[បុគ�លេ� លេ� ②] (មនុស�េ� លេ� ែដល�ត�វនឹង (1) ដល់ (3) )

2 ករណីពិេសសស�� ប់អ�កែដល� ន�� ក់បំ� ច់� ន� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំងេ� យ� រែត� រ� �ក� ជីវកម�េ� ចេ� �ះពីែខសី� ៃន
� �ំ២០២១ដល់ែខមី� � �ំ២០២១។
លក�ខណ�គឺដូច� �នឹង 1 េ� � ងេល�។
3 ករណីពិេសសស�� ប់អ�កែដល� នទទួល� រ� �ស់ប��រពិេសសេ� យ� រែត� រថយចុះ� ៉ � �ងំដល់�� ក់ឈ��លេ� យ� រែត� រ

� �ក� ជីវកម�� ប់ពីមិថុ� � �ំ២០២០ ដល់ែខឧស� � �ំ២០២១
(1)េ� យ� រែត� រ� �ក� រ� រ (� ប់ប���ល� ងំឯក� េ� ៉ ង) េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូ វ �ដ១៩ �� ក់បំ� ច់� ន� �ក់

ចុះ� ៉ ង� �ំង� ប់ពីែខមិថុ� � �ំ២០២០ ដល់ែខឧស� � �ំ២០២១ េហ�យ� នទទួល� រ� �ស់ប��រពិេសស។

(2)�� ក់េប�វត�រ��ប� ំែខ� ស�ង់� រែដល�ត�វនឹងចំនួនសរុបៃន�� ក់បំ� ច់ែដល� នបង់ក��ងែខសី� � �ំ២០២១ គឺពីរ� �ក់ ឬ
� ប� ងេប�េ�ប�បេធ�បនឹង�� ក់េប�វត�រ��ប� ំែខ� ស�ង់� រែដលកំណត់េ� យ� រសេ�មចចិត��ប� ំក��ងែខក� �។

(3) បុគ�លេ� ះយល់�ពម� � យលក�ណ៍អក�រចំេ� ះខ�ឹម� រែដល� ន� �ស់ប��រៃនវ �� ន� រពិេសសេនះ (ដូច� �នឹង 1 � ងេល�)។

ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមែស�ងរក� ងេ�� ម ឬពិនិត�េម�លកូដ QR េ� � ង� �ំ។ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមែស�ងរក� ងេ�� ម ឬពិនិត�េម�លកូដ QR េ� � ង� �ំ។

ែស�ងរក ែស�ងរក

អង�� រេ� ធននិវត�ន៍ បន�ពន� រ� រពិនិ
ត�េឡ�ងវ �ញពិេសស
អង�� រេ� ធននិវត�ន៍ បន�ពន� រ� រពិនិ
ត�េឡ�ងវ �ញពិេសស https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

ស�� ប់អ�កែដល� ន� រ� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំងៃន�� ក់ែខក��ងអំឡ� ងេពល� ប់ពីែខេម� � �ំ២០២១ដល់ែខមី� � �ំ២០២២ ក��ងចំេ� មអ�កែដល
ឈប់ស�� កេ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ � ចទទួល� រ� �ស់ប��រពិេសសៃន�� ក់េប�វត�រ��ប� ំែខ� ស�ង់� រៃនៃថ�� � ��ប់រងេ� ធន
និវត�ន៍សុខុ� ល� ព・ៃថ�� � ��ប់រងសុខ� ព� ម� រេស��សុំពី� �ស់� ជីវកម�េ� យមិនេធ��� ម� រ� �ស់ប��រធម�� (� �ស់ប��រេ� ែខទី៤)
ម៉� ងវ �ញេទ�ត ក��ងចំេ� មអ�កែដលទទួល� រ� �ស់ប��រពិេសសេហ�យ អ�កែដល�ត�វនឹងលក�ខណ�មួយចំនួន� ច� �ស់ប��រ� រសេ�មចចិត��ប� ំែដល
នឹងអនុវត�� ប់ពីែខក� �� �ំ២០២១� ន។

ែស�ងរក

ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមែស�ងរក� ងេ�� ម ឬពិនិត�េម�លកូដ QR េ� � ង� �ំ។ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមែស�ងរក� ងេ�� ម ឬពិនិត�េម�លកូដ QR េ� � ង� �ំ។

(� ប់ប���ល� ងំអ�កែដលទទួល� ន� រផ�ល់ពិេសសៃន� រគណ� � � ��ប់រងេ� ក��ង� រសេ�មចចិត��ប� ំក��ង� �ំទី២០២០ េហ�យមិន� ប់ប���លអ�កែដល� ន� ន� �ន� ពល�េឡ�ងវ �ញពី� រ� �ក� រ� រ)

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html
អង�� រេ� ធននិវត�ន៍ � របន�

ពន� រៃន� រ� �ស់ប��រពិេសស
អង�� រេ� ធននិវត�ន៍ � របន�

ពន� រៃន� រ� �ស់ប��រពិេសស
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[ៃថ�� � ��ប់រងែដល� េ� លេ� ]
េ� លេ� គឺ ៃថ�� � ��ប់រង� ប់ពីែខប� �ប់ពីែខែដល�� ក់េប�វត�រ�� �ក់ចុះ� ៉ ង� �ំងេ� យ� រែត� រឈប់ស�� ក (ែខសី� � �ំ២០២១
ក��ងករណី 3)។
※�បសិនេប��ត�វនឹង 1 � ងេល�េ� លេ� គឺ � រេស��សុំែដល� នេធ��រចួ� ល់េ� ចុងែខក� � � �ំ២០២១។
※ក��ងករណី ែដល�ត�វនឹង2ឬ 3� ងេល�េ� លេ� គឺ � រេស��រសុំែដល� នទទួលមុន� ច់ែខឧស� � �ំ២០២២ស�� ប់� រេស��សុំែដល� ែខ

ែដល� ន� រថយចុះ� ៉ ង� �ំង� ប់ពីែខមក� � �ំ២០២២ដល់ែខមី� � �ំ២០២១ និង � រេស��រសុំែដល� នទទួលមុន� ច់ែខកុម�ៈ� �ំ
២០២២ស�� ប់� រេស��សុែំដល� ែខែដល� ន� រថយចុះ� ៉ � �ំង� ប់ពីែខសី� � �ំ២០២១ដល់ែខធ��� �ំ២០២១។

※ ក��ងករណី� ក៏េ� យ អ�ក� ចេស��សុំេឡ�ងវ �ញរហូតដល់េពលកំណត់ បុ៉ែន�េដ�ម�ី� ត់បន�យ� រប៉ះ� ល់េល�� ពស��គ� �ញៃន�បតិបត�ិ
� រេប�ក�� ក់េប�វត�រ�និង� រែកត�ម�វចុង� �ំ �បសិនេប�អ�ក� នបំណង� �ស់ប��រេ� ះ សូមប���ន� រេស��រសុំឱ�� ន� ប់� មែដល� ច
េធ��េ� � ន។

[អំពីនីតិវ �ធីៃន� រ� ក់� ក�]
សូម� �ប់ញត�ិេ� � រជូនដំណឹងអំពី� រ� �ស់ប��រ�ប� ំែខ (ស�� ប់� រែកែ�បពិេសស) េហ�យអនុវត�េ� � រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍េ� ក��ង
ែដនសមត�កិច�របស់អ�ក។
※សូមេផ��សំបុ�តេ� � ន់� រ �� ល័យេ� ធននិវត�ន៍ក��ងែដនសមត�កិច�របស់អ�ក។ (អ�កក៏� ចប���ន� េ� ប� �រ។ )
※អ�ក� ច� ញយកទ�មង់� រជូនដំណឹង និងទ�មង់ែបបបទញត�ិពីេគហទំព័រេស� េ� ធននិវត�ន៍របស់�បេទសជបុ៉ន។
※ វ �� ន� រពិេសសេនះ� ច�ត�វ� នអនុវត�ែតម�ងស�� ប់បុគ�លែដល� នសិទ�ិនីមួយៗ ① និង②។
※�បសិនេប�អ�ក� ស� ជិកៃនស� គម� � ��ប់រងសុខ� ព អ�ក� ចេស��សុំ� រែកែ�បពិេសសៃន�� ក់េប�វត�រ��ប� ំែខស�ង់� រស�� ប់

បុព�� ភ� � ��ប់រងសុខ� ពេ� � ន់ស� គម� � ��ប់រងសុខ� ព។



�បព័ន�� �ំទជួយឲ��ប� ជនែដលខ�ះ� ត

េយ�ងផ�ល់� រ� ំ�ទ� ៉ ងទូលំទូ� យែដល�សប� ម� �ន� ពរបស់បុគ�ល� �ក់ៗស�� ប់អ�ក
ែដលខ�ះ� តេ� យ� រ� នឧបសគ�េផ�ងក��ងជីវ �ត។

ឧ� ហរណ៍ៃនប� �ីៃនរេប�ប� ំ�ទ

� រ� ំ�ទេដ�ម�ីឲ�� ន� រ� រ / � រ� ំ�ទ
េដ�ម�ី� ប់េផ��មេធ��� រ

■ េយ�ងផ�ល់ដំបូ� �នអពីំ� ររក� រ� រ

និង� រ� �ំទដូច� � រជួយរក� រ� រ
េ� យ� �ល់។
■ េល�សពីេនះ �បសិនេប�អ�ក�ព�យ� រម�

អំពី� ររក� រ� រ ឬមិនពូែក� ង� រ
�� �ស័យ� ក់ទង េយ�ងនឹងផ�ល់� រ� �ំទ
ដូច� សិ� �� � និង� រពិេ� ធន�៍ រ
� រ។

� រ� ំ�ទស�� ប់� រែកែ�បថវ �� �គ�� រ

■ � មរយៈ "� រឲ�េម�លេឃ�ញ" � �ន
� ពៃនថវ �� �គ�� រ េយ�ង� ចយល់អពីំ
� �ន� ពៃនថវ �� �គ�� រ និងែណ� ំ
�� ក់កម�ី។
■ េយ�ងក៏ផ�ល់� រ� �ំទស�� ប់� រជួល

យឺត� ៉ វ ពន�ឧបករណ៍េ�ប��� ស់� េដ�ម

និង� រេ�ប��� ស់�បព័ន�អត��បេ� ជន៍
េផ�ងៗ។

�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់រក� លំេ� � �ន

■ េយ�ងនឹងផ�ល់� រច�ំ យេល�� រជួល
ផ�ះក��ងរយៈេពលែដលកណំត់ ដល់អ�ក

ែដល� ន� តប់ងលំ់េ� � �នេ� យ� រ
ប� �េសដ�កិច�េ� យ� រ� រឈប់ពី
� រ� រ ឬអ�កែដល� ន� នភិយ័
� ត់បង់លំេ� � ន េ� យ� នលក�ខណ�
ដូច

� ំ�ទជីវ� ព� បេ� � ះ� សន�

■ ស�� ប់អ�កែដល� តប់ងលំ់េ� � ន

េយ�ងនឹងផ�ល់ជនួំយ� ំ� ចស់�� ប់
ជីវ� ព�ប� ំៃថ�ដូច� សេម��កបំ� ក់
� � រ និងលំេ� � �នក��ងមួយរយៈេពល។

ជំ� ននីមួយៗៃន� រពិេ�� ះេ� បល់ (គេ�� ង� ំ�ទ� រពិេ�� ះ
េ� បលេដ�ម�ីចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯងេឡ�ងវ �ញ)
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i ●ស�� ប់� រពិេ�� ះេ� បល់ សូម� ក់ទង� � �ក �ងែដលអ�ករស់េ� ឬប� �រៃនអង�� រែដល
អនុវត�គេ�� ង� �ំទ� រពិេ�� ះេ� បល់ចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នេឡ�ង វ �ញ។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� � លំេ� � �ន (ៃថ�ជួល)

េយ�ង� ំ�ទដល់� រ� � លំេ� � ន�បកបេ� យស�ិរ� ព េ� យផ�ល់�� កឧ់បត�ម�� �
លំេ� � នដល់អ�កែដល� ន� នភិយ័ក��ង� រ� តប់ងលំ់េ� � ន េ� យ� រ� រថយចះុៃន
�� ក់ចំណូល េ� យ� រែត� រឈប់ស�� កេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩។

●ចុះេ� �ះេ� � �បន័� �ំទ� រពិេ�� ះេ� បលេ់ដ�ម�ីចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯងេឡ�ងវ �ញៃន�ក �ងរបស់អ�ក។
ប� �ីទំ� ក់ទំនងទូ� ងំ�បេទស https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

ចំនួន�� ក់
ឧបត�ម�ផ�ល់ឲ�

ចំនួនៃថ�ជួលផ�ះ (េ� ះ� � ៉ ង� រហូតដល់ចំនួនស�ង់� រពិេសសស�� ប់ជំនួយលំេ� � �ន)
(ឧ� ហរណ៍ៃនចំនួនអតិបរ� ស�� ប់តំបន់ពិេសសេ� ទី�ក �ងតូក��) �គ�� រែដល� នមនុស�

ែត� �ក់៖ 53,700 េយ៉ន �គ�� រ 2 � ក់: 64,000 េយ៉ន �គ�� រ 3 � ក់: 69,800 េយ៉ន

រយៈេពល
ផ�ល់�� ក់

3 ែខ� េ� ល� រណ៍ (3 ែខ� ចពន� រ� ន�បសិនេប�អ�កកំពុងែស�ងរក� រ� រេ� យេ� �ះ
�តង់ (រហូតដល់ 9 ែខ))
※ស�� ប់អ�កែដល� នប� �ប់� រផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� � លំេ� � ន � ចផ�ល់ម�ង

េទ�តក��ងរយៈេពល 3ែខ រហូតដល់ចុងែខមី� � �ំ២០២២ (ពី� រ� ក់� ក�សំុេ� ែខកុម�ៈ � �ំ
២០២១)។

○ត�ម�វ� រស�� ប់�� ក់ចំណូល៖ ចំនួនសរុបៃន�� ក់ចំណូល�គ�� រមិនេល�សពីចំនួនសរុបៃន① និង②
① 1/12 ៃនចំនួន�� ក់ចំណូលៃនអ�� ពន��ប� ជនក��ង�ក �ងែដល�ត�វ� នេល�កែលង
② ចំនួនៃថ�ជួលផ�ះ (រហូតដល់ចំនួនស�ង់� រពិេសសស�� ប់ជំនួយលំេ� � �ន)

(� ម� រ� ៉ ន់� �នតំបន់ពិេសសេ� ទី�ក �ងតូក��) �គ�� រែដល� នមនុស�ែត� �ក់៖ 138,000 េយ៉ន,
�គ�� រ 2 � ក់: 194,000 េយ៉ន, �គ�� រ 3 � ក់: 241,000 េយ៉ន

○ត�ម�វ� រអំពី�ទព�សម�ត�ិ៖ ចំនួនសរុបៃន�� ក់បេ� ��និង�� ក់សន�ំរបស់�គ�� រមិនេល�សពីចំនួន
ស�� ប់៦ែខ① � ងេល�(េ� ះ� � ៉ ង� ចំនួនេនះមិនេល�សពី1� នេយ៉នេទ)។

(� ម� រ� ៉ ន់� �នតំបន់ពិេសសេ� ទី�ក �ងតូក��) �គ�� រែដល� នមនុស�ែត� �ក់៖ 504,000 េយ៉ន,
�គ�� រ 2� ក់: 780,000 េយ៉ន, �គ�� រ 3� ក់: 1 � នេយ៉ន

○ត�ម�វ� រស�� ប់� រែស�ងរក� រ� រេធ��។៖ � ក់� ក�សុំ� រ� រេ� Hello Work ឬប� �រ� � រណៈ
ែដលែណ� ំ� រ� រេ� យឥតគិតៃថ�ែដលបេង��តេឡ�ងេ� យអង�� រ� � រណៈក��ងតំបន់ េហ�យេធ��
សកម�� ពែស�ងរក� រ� រេ� យេ� �ះ�តង់ និងខ�ះែខ�ង។

※ស�� ប់អ�កែដល� នសិទ�ិទទួល�� ក់ឧបត�ម�②� ងេល�េយ�ងមិនត�ម�វឱ�� ក់� ក�សំុ� រ� រេ�
Hello Work� េដ�មេឡ�យ។

※ស�� ប់អ�ក� ក់� ក�សំុេ� ចុងែខមី� � �ំ២០២២ � ករណីពិេសស
� ត់� ចទទួល� ន� ងំ�� ក់ឧបត�ម�បណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ និង�� ក់ឧបត�ម�� � លំេ� � �ន។

ត�ម�វ� រស�� ប់� រផ�ល់�� ក់

�
េដ�ម

●ស�� ប់� រ� កសួរទូេ� សូម� ក់ទងមជ�មណ�លេ� ទូរសព័�ពិេ�� ះេ� បល។់
0120-23-5772 ※ៃថ�ក��ងអំឡ�ងស� �ហ៍ 9:00-17:00

●ចុចទីេនះចូលេគហទំព័រពិេសសស�� ប�់ រ� �ំទជីវ� ព (�� ក់ឧបត�ម�� � លំេ� � �ន)

អ�កែដល� នសិទ�ិ
ទទួល�� ក់ឧបត�ម�
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� � លំេ� � �ន

①បុគ�លែដល� កេចញ ឬបិទ� ជីវកម�ក��ងរយៈេពល2� �ំ
②បុគ�លែដល� ន� រថយចុះៃនឱ� សទទួល�� ក់ចំណូលេ� យមិនែមនមកពីកំហុសឬេហតុផលរបស់

� ត់ ែដល� ន� �ន� ព�សេដ�ង� �នឹង� រ� កេចញឬបិទ� ជីវកម�។



កម�ីមូលនិធិែដល�ត�វេល�កែលងពី� រសង
ស�� ប់�ទ�ទង់លំេ� � �នស�� ប់� � ប�ិ េ� ល

ស�� ប់ឪពុក� �យេ� លែដល� នបំណងចង់ចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង និង
ព� � មេធ��ដូេច�ះ� មរយៈេធ��� រ� រ េយ�ងនឹងផ�ល់�� ក់កម�ីេ� យមិន� ន

� រ�� ក់� មួយនឹង� រេល�កែលង� រសងស�� ប់មូលនិធិែដល�ត�វ� រស�� ប់
� រជួលផ�ះ។

i ●សូម� ក់ទង� � េខត�ែដលអ�ករស់េ� េដ�ម�ី� ក�់ ក�សំុ។

(�បសិនេប�អ�ករស់េ� ក��ងទ�ីក �ងែដល� នកណំត់ សូម� ក់ទងេ� � �
�ក �ង)

បុគ�លេ� លេ�

ឪពុក� �យេ� លែដល�ត�វនងឹ� រណី� ងំអស់ដូច� ងេ�� ម
① អ�កែដលទទួល� ន�� កឧ់បត�ម�ច�ិ �ឹមកូន ឬ� នក�មតិ�� កច់ណូំលដូច� �។
② អ�កខំ�បឹងេ� យខ�ះែខ�ងេដ�ម�ីច�ិ �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង ប� �ប់ពីទទួល� ន� រ

បេង��តកម�វ �ធ�ី ំ�ទ� រច�ិ �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង� � -កូន/ឪពុក-កូន (※)

ចំនួន�� ក់កម�ី

ចំនួន�� ក់ែដលកំណត់� �ប� ំែខ 40,000 េយ៉ន x 12 ែខ

�បសិនេប�អ�កបន�េធ��� ររយៈេពលមួយ� �ំ អ�កនងឹ�ត�វេល�កែលងពី� រសងវ �ញក��ងេពលមួយ។

※កម�វ �ធីែដលបេង��តេឡ�ងេ� យប���ល� �នឹងរេប�ប� ំ�ទ� ម� លៈេទសៈ� �ក់ៗ េ� យសំ
� សន៍បុគ�លេ� ះឲ�ដឹងអំពី� �ន� ព� ត់ ដូច� � �ន� ពជីវ� ព � រខំ�បឹងេដ�ម�ី� ន
� រ� រ � រព� � មេដ�ម�ី� នទទួលស� �ប័�ត ស�� ប់អ�កែដលទទួល�� ក់ឧបចិ� �ឹមកូ
ន។

� រេល�កែលងពី� រសងវ �ញ
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�បព័ន�ឧបត�ម�� រ� រជីរ �ត

○ �បព័ន�ឧបត�ម�� រ� រជីរ �តនឹងផ�ល់ឧបត�ម�� រ� រជីរ �តែដល�ត�វ� រ� � ំ� ច់ ែដលត�ម�វឲ�េ�ប��� ស់អ��ៗ � ងំអស់
រចួ� ល់េហ�យដូច� �ទព�សម�ត�ិនិងសមត�� ព(បុគ�លេ� លេ� ែដល� ន� �ន� ពដូច� ងេ�� មេនះ)។

・ មិន� ន�ទព�សម�ត�ិែដល� ចេ�ប��� ស់� �មៗក��ងចំេ� មអចលន�ទព� � នយន��� ក់បេ� ��និងសន�ំ។
※� ន� រណីេល�កែលងែដលអនុ� �តឲ�រក� ទុកអចលន�ទព� និងរថយន�។

・ មិន� ចេធ��� រ� ន ឬេ� ះបី� ចេធ��� រ� នក�ីមិន� ចទទួល� ន� រចំ� យេល�� ររស់េ� � ំ� ច់េ� ះេទ។
・ មិន� ចទទួល� ន� រចំ� យេល�� ររស់េ� � ំ� ច់េ� ះេទ េ� ះបី� េ�ប��� ស់�� ក់ឧបត�ម�� � សង�ម ដូច� �� ក់

េ� ធននិវត�ន៍ និង�� ក់ឧបត�ម�ក៏េ� យ។
・� រផ�ត់ផ�ង់ពីអ�កទទួលបន��ក � ន� ទិ� ព� ងឧបត�ម�� រ� រជីវ �ត។
※ េ� េពលែដល� ក�សំុ�ត�វ� ន� ក់ អ�កេធ��� រសំណំុេរ�ងៃន� រ �� ល័យសុខុ� ល� ពនឹងពិនិត�ពិ� រ� េ� យជួប
� �ល់� េ� ល� រណ៍េដ�ម�ីឲ��� កដ� ពិ� មិន� ចផ�ងត់ផ�ង់� នេទ េ� យ� នេ� លេ� ែដល�� វ�� វគឺ គូ� �មី
ភរ �� និងឪពុក� �យរបស់កុ� រេ� � �ក់ទី3ៃនអនុវ �ទ� ល័យ ឬេក�ង� ងេនះ។ ស�� ប់អ�កែដល� នបន��កេផ�ងេទ�ត
េយ�ងនឹងេធ��� រ� កសួរ� ឯក� រ។
※� រចំ� យេល�� ររស់េ� � ំ� ច់�ត�វ� នកំណត់េ� យ� យុ ចំនួនមនុស�ក��ង�គ�� រ។(� រចំ� យរស់េ� អប�បរ
� )។ អ�ក� ចទទួល� ន� រ� រ� រជីវ� ពក��ងករណីែដល� នចំនួន�� ក់ចំណូលគឺ� ប� ង� រចំ� យរស់េ� អប�
បរ� ។

○េ� យ� រ� នច� ប់លម�ិតេផ�ងេទ�តេ�� ពីចំណុច� ងេល�េនះស�� ប់� រសេ�មចចិត�� � ចទទួល�� ក់ឧបត�ម�
� រ� រជីវ� ពឬអត់ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យសុខុ� ល� ពៃនរ� �ភិ� លក��ងតំបន់របស់អ�ក។

េត�អ�ក� � ចទទួល� នឧបត�ម�� រ� រជីរ �ត?

ប� �ប់ពីទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ព

ជំ� ននីមួយៗៃន� រេស��រសំុ

ឧបត�ម�� រ� រជីរ �ត គឺ� �បព័ន�ែដលផ�ល់� រ� រ� រ� ំ� ច់េ� � មក�មិតៃន� រខ�ះ� ត េ� យ� ន
េ� លបំណង� � នូវជីវ� ពរស់េ� អប�បរ� និងជួយឲ�ចិ� �ឹមជីវ �តេ� យខ��នឯង។

ម�៉ ងេទ�ត� រេស��រសុំឧបត�ម�� រ� រជីរ �ត� សិទ�ិ�ប� ជន។ មនុស��គប់របូ� នលទ�� ពែដល�ត�វ� រ
ឧបត�ម�� រ� រជីរ �ត ដូេច�ះកំុ� �ក់េស��រក��ង� រ� ក់ទងេ� រ� �ភិ� លក��ងតំបន់។

○ សូមពិេ�� ះ� មួយ� រ �� ល័យសុខុ� ល� ពៃនរ� �ភិ� លក��ងតំបន់របស់អ�ក (ប� �រស�� ប់� រ�បឹក� ពីជីវ� ព)។
○ េ� េពល� ក់� ក�សំុ�� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ព � រ �� ល័យសុខុ� ល� ពនឹងេធ��� រ�� វ�� វពី�ទព�សម�ត�ិនិង� រ

�� វ�� វេ� ជួប� �ល់ េហ�យេយ�ងនឹងពិនិត�េម�ល� េត�អ�ក� ចទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ព� នឬអត់ និង
កំណត់ៃថ��� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ពែដលនឹងផ�ល់។
○ ប� �ប់ពីេធ��� រពិនិត�� ងេល�េនះ � រ �� ល័យសុខុ� ល� ពនឹងសេ�មចចិត�� េត�អ�ក� ចទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�
� រ� រជីវ� ពឬអត់ក��ងរយៈេពល14ៃថ�ពី� រ� ក់� ក�សំុ� រ។

○ ក��ងអំឡ�ងេពលែដលកំពុងទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ព អ�កេធ��� រសំណំុេរ�ងេធ��� រ�� វ�� វ� ប៉ុ� �នដង
ក��ងមួយ� �ំ �ពម� ងំអ�ក�ត�វេធ��� ម� រែណ� ំអំពីជីវ� ពពីអ�កេធ��� រសំណំុេរ�ងផងែដរ។

○ ក��ងអំឡ�ងេពលែដលកំពុងទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�� រ� រជីវ� ព េ� ះ�ត�វ� យ� រណ៍ពី� �ន� ព�� ក់ចំណូល� េរ�ង
� ល់ែខ។

○ បែន�មេល�� រចំ� យស�� ប់� ររស់េ� ៃថ�ផ�ះជួលនឹង�ត�វផ�ល់ក��ងមួយក�មិតៃនចំនួនស�ង់� រ។
○ េល�សពីេនះ � រែថ� េំវជ�� �ស�� � ំ� ច់ និង� រែថ� កំ៏� េ� លេ� ស�� ប់� រផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�។
○ � ចទទួល� នជំនួយដូច� ជំនួយ� រ�បឹក� ថវ �� �គ�� រ ជំនួយ� រេរ�នសូ�ត/ជីវ �តរបស់កុ� រ និងជំនួយរក� រ� រ
(មិន� ប់ប���លរ� �ភិ� លក��ងតំបន់មួយចំនួន)។

� រចំ� យស�� ប់� ររស់េ� អប�បរ�

�� ក់ចំណូលពី�� ក់េ� ធននិវត�ន៍・�� ក់ឧបត�ម�ចិ� �ឹមកូន ៃថ��� ក់ឧបត�ម�� រ� រ�ត�វ� នផ�ល់

i ●ស�� ប់� រពិេ�� ះេ� បល់ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យសុខុ� ល� ពៃនរ� �ភិ� លក��ងតំបន់របស់អ�ក
(តំណ� �ប់េ� ទីេនះ)។

※ េ� យែផ�កេល�� �ន� ពបច��ប�ន�� រ �� ល័យសុខុ� ល� ពកំពុង�បតិបត�ិ� រេ� យ� ពបត់ែបន ដូច� រក� ទុក
�ទព�សម�ត�ិរបស់អ�កែដល� ន�� ក់ចំណូល� �ក់ចុះ� បេ� � ះ� សន�។ ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមចូលេម�លេគហ
ទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់របួសនិងជំងឺ

�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់របួសនងិជំងឺ គឺ� �បព័ន�ែដលផ�ល់� រ� រ� រស�� ប់�� កច់ណូំល េ�
េពលែដលបុគ�ល�ត�វ� � ��ប់រង ដូច� � រ� � ��ប់រងសុខ� ព ស�� ក់ពី� រ� រ េ� យ� រ
� រព�� លជម�ឺឬរបួសេ� យ� រេហតផុលេផ�ងេ�� ពីេ�� ះ� �ក�់ រ� រ។ អ�កែដល� នឆ�ង
ជំងឺកូវ �ដ១៩ែដលមនិ� ចេធ��� រេ� យ� រព�� លេវជំងរឺបស់ពួកេគ ក៏� ចទទួល�� កឧ់បត�ម�
េនះ� នែដរ។

●សូមពិនិត�� មួយ�ក �មហុ៊ន� � ��ប់រងសុខ� ពរបស់អ�កស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រស�� ប់ទទួល និង
រេប�បេស��រសំុ� ៉ ង� ក់� ក់។i

�� ក់ឧបត�ម�េនះនឹង�ត�វ� នផ�ល់េ� េពលែដលលក�ខណ�� ងេ�� ម� ងំអស់�ត�វ� នបំេពញ។
① មិន� ចេធ��� រ� នេ� យ� រជំងឺឬរបួសែដលេ�� ពីេ�� ះ� �ក់ពី� រ� រ
※ជំងឺនិងរបួសែដលបង�េឡ�ងេ� យ� រ� រ ឬ� រេធ��ដំេណ�រេ� កែន�ងេធ��� រ គឺ�ត�វ��ប់រងេ� យ� រ� �

��ប់រងសំណងេ�� ះ� �ក់របស់កម�ករ។
② ស�� កពី� រ� រ 4ៃថ�ឬេ�ច�ន� ងេនះ។
※នឹង�ត�វបង់�� ក់ស�� ប់ៃថ�ប� �ប់ពីៃថ�ទី 4 ប� �ប់ពីឈប់ស�� កពី� រ� ររយៈេពល 3 ៃថ�� ប់ៗ� �
ស�� ប់� រព� � ល (រយៈេពលរង់� ំ) ។
※រយៈេពលរង់� ំរមួប���លៃថ�ឈប់ស�� កែដលផ�ល់�� ក់ឈ��ល និងៃថ�ឈប់ស�� ក� � រណៈ ដូច� ៃថ�ចុង
ស� �ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស�� ក។

ត�ម�វ� រស�� ប់� រផ�ល់�� ក់

រយៈេពលផ�ល់�� ក់

ស�� ប់រយៈេពលសរុប1� �ំ6ែខែដលគិត� ប់ពីៃថ�ែដល� រផ�ល់�ត�វ� ន� ប់េផ��ម
※�� ក់ឧបត�ម�េនះនឹង�ត�វផ�ល់��� ប់ៃថ�ែដលត�ម�វ� រស�� ប់� រផ�ល់�� ក់ឧបត�ម�របួសនិងជំងឺ

�ត�វ� នបំេពញ។

ចំនួនៃន� រផ�ល់�� ក់ក��ងមួយៃថ�

ចំនួនទឹក�� ក់ែដលេស��នឹងពីរ� គបីៃនចំនួនែដលេស��នឹងមួយ� គ៣០ៃន�� ក់េប�វត�រ�ស�ង់� រ
�ប� ំែខ� មធ�មក��ង១២ែខចុងេ�� យបំផុតមុនែខែដល� លបរ �េច�ទ� ប់េផ��ម� រផ�ល់�� ក់
ឧបត�ម�ជំងឺនិងរបួស។
※�បសិនេប�ចំនួន�� ក់េប�វត�រ�ផ�ល់តិច� ងចំនួន�� ក់ឧបត�ម�របួសនិងជំងឺ េ� ះ� ពខុស� �រ� ងចំនួន�� ក់ឧបត�ម�

របួសនិងជំងឺ និងចំនួន�� ក់េប�វត�រ�ែដល�ត�វផ�ល់។

• េ� ះបី� មិន� នេ� គស� �អ��ក៏េ� យ បុ៉ែន�� ត់�ត�វ� នប���នេ� មន�ីរេពទ�ប� �ប់ពី�ត�វ� នវ �និច�័
យ� " វ �ជ�� នស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩" ែដល� លទ�ផលៃន� រេធ��េតស�។

• �បសិនេប�អ�ក� នេ� គស� �� ក់ែស�ងដូច� �គ �នេ� � េហ�យស�� កពី� រ� រេ� យ� រ� រព�� ល
ជំងឺ អ�ក� ច� នសិទ�ិទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់របួសនិងជំងឺ។

ចំនួនសរុប
ែដល� នផ�ល់

1/30 x ៃន�� ក់ែខស�ង់� រ

�ប� ែំខ� មធ�មស�� ប់រយៈ
េពល 12 ែខចុងេ�� យ

2 / 3 ចំនួនៃថ�ែដល
� នផ�ល់＝

× ×
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(※) ស�� ប់អ�កែដល� ន� រ� � ��ប់រងសុខ� ព� តិ
� �ស័យេល�� � �ក �ង � មបទប� �ត�ិ �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់របួសនិងជំងឺ� ច�ត�វផ�ល់េ� ឱ�និេ� ជិតែដល� នឆ�ងជំងឺ

កូវ �ដ១៩។ ស�� ប់ព័ត៌� នបែន�ម សូម� ក់ទងទី�ក �ងរបស់អ�ក។



● េ� យមិនគិតពី� តព�កិច�ៃនច� ប់ស�ីពីស�ង់� រ� រ� រ េ� េពលែដលកម�ករនេិ� ជតិ
�ត�វ� នឈប់ពី� រ� រេ� �ក �មហ៊នុ សូមខិតខំ�បឹងែ�បងេដ�ម�ីេជ�ស� ងគុណវ �បត�ិដូច

� � របង់�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រឈប់ស�� កេ� យេ�ប��� ស់�� ក់ឧបត�ម�ែកត�ម�វ
� រ� រ� ៉ ងសកម�។

※ សូមេម�លទំព័រប� �ប់ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតស�ីពី� រឧបត�ម�ស�� ប់� រែកត�ម�វ� រ� រ។

�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� �ក� រ� រ(� �� 26 ៃនច� ប់ស�ីពីស�ង់� រ� រ� រ)

េ� ង� ម� �� 26 ៃនច�ប់ស�ីពីស�ង�់ រ� រ� រ �បសិនេប��ក �មហុ៊នឈប់ស�� កេ� យមូល
េហតុែដល�ក �មហុ៊នទទួលខុស�ត�វ �ក �មហុ៊ន�ត�វេប�ក�� ក់បំ� ច់េពលឈប់ស�� កក��ងអំឡ�ង
េពលឈប់ស�� ក េដ�ម�ី� � ជីវ� ពអប�បរ� របស់កម�ករ។

i ●ស�� ប់� រពិេ�� ះេ� បល់� ក់ទងនឹងករណី� ម� �ន� ពនីមួយៗ ប� �រ

ពិេ�� ះេ� បល់ពិេសស� រ� រ�ត�វ� នបេង��តេឡ�ងេ� ក��ង� រ �� ល័យ� រ� រ
�ប� េំខត�នីមួយៗ។

▶ �ក �មហ៊ុន�ត�វេប�ក�� ក់បំ� ច់� រឈប់ស�� កក��ងអំឡ�ងេពលឈប់ស�� ក ក��ងករណីឈប់ស�� ក
េ� យ� រេហតុផលរបស់�ក �មហ៊ុន។

▶ �ក �មហ៊ុនមិន� ន� តព�កិច�ប�� ក់បំ� ច់� រឈប់ស�� កក��ងករណី� ន� រឈប់ស�� ក
េ� យ� រ� នេរ�ងែដលេគចផុតមិន� នេក�តេឡ�ង។
�បសិនេប�ក� �� ងំពីរ� ងេ�� ម�ត�វ� នទទួល� �ល់ េ� ះ� របិទ� ជីវកម�នឹង�ត�វ� ត់ទុក� េរ�ង
ែដលេគចផុតមិន� នេក�តេឡ�ង។

① មូលេហតុគឺេ�� ះ� �ក់េក�តេឡ�ងពី� ងេ�� � ជីវកម�
② េរ�ងេ� ះ� �ពឹត�ិ� រណ៍ែដលមិន� ចេជ�ស� ង� ន េ� ះបី� � �ស់� ជីវកម�យកចិត�ទុក� ក់

បំផុតក��ង� ម� អ�ក�គប់�គងធម�� ក៏េ� យ។

①គឺ� ក� �ែដលេធ��ឱ��បតិបត�ិ� រ� ជីវកម�� ន� រលំ� ក ដូច� � រេស��សុំែផ�កេល��� � សន�ែដល
េក�តេឡ�ងេ� � ងេ�� � ជីវកម�។ េដ�ម�ីបំេពញ

②�ក �មហ៊ុន�ត�វែតខិតខំ�បឹងែ�បងឱ�អស់ពីសមត�� ព េដ�ម�ីេច�ស� ង� រឈប់ស�� ក។ េដ�ម�ីឲ�េយ�ង
� ចទទួល� �ល់� ន� �ក �មហ៊ុន� នខិតខំ�បឹងែ�បង� ក់ែស�ងឬអត់ េយ�ងនឹពិ� រ� ដូច� ង
េ�� មេនះ

・ េត��ក �មហ៊ុនកំពុងពិ� រ� � ៉ ងេពញេលញអំពី� រណីែដល� ចឲ�កម�ករបន�េធ��� រ� រពីផ�ះ?
・ េត�និេ� ជិតមិនឈប់ស�� កេទ េ� ះបី� ន� រ� រេផ�ងេទ�តែដល� ច�បគល់ឱ�កម�ករក៏េ� យ?

ចំណុច� ងំេ� ះនឹង�ត�វពិ� រ� � ម� លៈេទសៈនីមួយៗ។
ដូេច�ះ � តព�កិច�េប�ក�� ក់បំ� ច់� រឈប់ស�� កមិន�ត�វ� នលុបេ� លេ� យ� រែត "ឥទ�ិពលៃន

� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩"ក��ង�គប់� �ន� ពេ� ះេទ។

ករណីែដល�ក �មហ៊ុន�ត�វេប�ក�� ក់ឧបត�ម�� រឈប់ស�� ក

ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� �ក� រ� រ

ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� �ក� រ� រ
េ�ច�ន� ង 60� គ100 ៃន�� ក់ឈ��ល� មធ�ម (ចំនួនសរុបៃន�� ក់ឈ��លែដល� នេប�កដល់កម�ករក��ងរយៈ
េពលបីែខមុនៃថ�ឈប់ស�� ក ែចកនឹងចំនួនៃថ�សរុបេ� ក��ងរយៈេពលេ� ះ※)
※�បសិនេប��� ក់ឈ��ល� �� ក់ឈ��លគិត� មេ� ៉ ង �� ក់ឈ��លគិត� មៃថ�ឬ�� ក់ឈ��ល� មលទ�ផលៃន� រ� រ េ� ះ� នច� ប់អំពី

�� ក់� � អប�បរ� ។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រែកត�ម�វ� រ� រ ( វ �� ន� រពិេសស)

�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រែកត�ម�វ� រ� រ�ត�វ� នផ�ល់ជូនដល់� �ស់� ជីវកម�ែដល� ក់� ក�សុំស�� ប់
ឧបត�ម�ែផ�កៃន�� ក់បំ� ច់េពលឈប់ស�� ក ក��ង� រណីែដលនិេ� ជកែដល�ត�វ� នបង�ំឱ�� ត់
បន�យសកម�� ព� ជីវកម�របស់ខ��នេ� យ� រែតេហតុផលេសដ�កិច�ព�� មឲ�បន��បគល់� រ� រដល់
កម�ករ េ� យឈប់ស�� កបេ� �ះ� សន�ឬ�បគល់ឲ�កម�ករេ� កែន�ងេធ��� រេផ�ងេដ�ម�ីអប់រ�។

※� នត�ម�វ� រែដលសន�ស�ន៍ផលិតកម�ចុងេ�� យែដលប� �ញពី� �ន� ពៃនសកម�� ព� ជីវកម�ដូច� � រលក់� នថយចុះ
5% ឬេ�ច�ន� ងេនះេប�េ�ប�បេធ�បេ� នឹងែខេ� លេ� េ�ប�បេធ�ប។

 វ �� ន� រពិេសស

○ព័ត៌� នលម�ិត / េ� លេ�

①អ�� ឧបត�ម�ស�� ប់�� ក់ឧបត�ម�� រឈប់ស�� ក ស�� ប់សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម4� គ5
ស�� ប់សហ�� សធំ2� គ3�បសិនេប�អ�កមិនប� �ប់បុគ�លិក [កំណត់ស� �ល់ 1] [កំណត់ចំ� ំ 3]សហ
�� សធុនតូច និងមធ�ម 9� គ10សហ�� សធំ 3� គ4
※ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�អតិបរ �� ៖ 13,500 េយ៉នក��ងកម�ករនិេ� ជិតក��ងមួយៃថ�

※11,000 េយ៉នក��ងែខមក� និងែខកុម�ៈៃន� �ំ២០២២, 9,000 េយ៉នក��ងែខមី� ៃន� �ំ២០២ៗ

② �បសិនេប�� រអប់រ�និង� របណ��ះប� �ល�ត�វ� នេធ��េឡ�ង េ� ះ 2,400 េយ៉នស�� ប់សហ�� សធុន
តូច និងមធ�ម និង 1,800 េយ៉នស�� ប់សហ�� សធំនឹង�ត�វ� នបែន�ម។

③ កម�ករនិេ� ជិតែដល� នបន�េធ��� រ� រ� អ�កែដលទទួល� រ� � ��ប់រង� រ� រក��ងរយៈេពលតិច
� ង6ែខ ដូច� និស�ិតេទ�បប� �ប់� រសិក�ក៏� នសិទ�ិទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�ផងែដរ។

④ ឧបត�ម�េនះ� ច�ត�វ� នេ�ប�េ� យែឡកពីែដនកំណត់ៃន� រផ�ល់ឧបត�ម�អតិបរ� 100 ៃថ�ក��ងមួយ
� �ំ។

⑤ ឧបត�ម�េនះក៏សំេ� េល�� រឈប់ស�� ករបស់កម�ករនិេ� ជិតែដលមិន�ត�វ� ន� � ��ប់រងេ� យ� រ
� � ��ប់រង� រ� រ។

○ក��ងករណី� ងេ�� ម េយ�ងកំពុងបេង��នអ�� ឧបត�ម�និងចំនួន�� ក់ឧបត�ម�។

⑦ អ�� ឧបត�ម��ត�វ� នដំេឡ�ងដល់អតិបរ� 10/10 [កំណត់ស� �ល់ 2] ស�� ប់�ក �មហ៊ុនទូ� ងំ�បេទស
ែដលសូច� ករផលិតកម�� នថយចុះ 30% ឬេ�ច�ន� ងេនះ� មធ�ម�ប� ំែខស�� ប់រយៈេពលបីែខ
ចុងេ�� យេនះ េប�េ�ប�បេធ�បនឹងរយៈេពលដូច� �ៃន� �ំមុនឬពីរ� �ំមុន។
※ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�អតិបរ� ៖ 15,000 េយ៉នស�� ប់កម�ករ� �ក់ក��ងមួយៃថ�

i
● សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រ

េប�ក�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។
● � ក�េស��សុំ�ត�វ� នទទួលយកេ� � រ �� ល័យ� រ� រ ឬ Hello Work ែដល� នយុ� �ធិ� រេល�ទី� ំងៃនកែន�ង

� ជីវកម�។(ប� �រ ឬ� មៃ�បនីយ៍ ឬ� មអីុនធឺណិត)។ េយ�ងនឹងេឆ��យតបេ� នឹង� រ� កសួរ� ក់ទងនឹង� រ
ឧបត�ម�ស�� ប់� រែកត�ម�វ� រ� រេ� មជ�មណ�លេ� ទូរសព�។

0120-60-3999 (េ� ៉ ងទទួល 9:00-21:00 (� ប់ប���ល� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស�� ក))
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េ� លេ� ៖ � �ស់� ជីវកម�ែដលរង� រប៉ះ� ល់េ� យ� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។

※ � ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខឧស� � �ំ២០២១ ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំទី២០២២

※អនុវត�ចំេ� ះ� រឈប់ស�� កពី� រ� រប� �ប់ពីៃថ�ទី 8 ែខមក� � �ំ២០២១
⑥ អ�� ឧបត�ម�ស�� ប់េ� ជនីយ� �នែដលសហ� រក��ង� រ� ត់បន�យេ� ៉ ងេធ��� រក��ង� រេឆ��យតប

េ� នឹងសំេណ�ពីអភិ� លេខត�ៃនតំបន់ែដលវ �� ន� រ�� � សន�គួរែត�ត�វ� នអនុវត�និងតំបន់

ែដលវ �� ន� រ� ទិ� ពដូច� � រទប់� �ត់� ររ �ក� ល� លគួរែត�ត�វ� នអនុវត��សប� មេ� ល
នេ� � យទប់ទល់� មូល� �ន �ត�វ� នបេង��នដល់អតិបរ� 10/10 [កំណត់ស� �ល់ 2] ។
※ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�អតិបរ� ៖ 15,000 េយ៉នស�� ប់កម�ករ� �ក់ក��ងមួយៃថ�

○ � រ� �ំទស�� ប់� ររក� � រ� រេ� យែផ�កេល�� រដំេឡ�ង�� ក់ឈ��លអប�បរ�
※ � ប់ពីែខតុ� � �ំ២០២១ ដល់ែខមី� � �ំ២០២២

⑧ �បសិនេប�សហ�� សធុនតូចឬមធ�ម ែដលស�ិតេ� េ�� មលក�ខណ�� ជីវកម�ពិេសសដំេឡ�ង�� ក់ឈ��ល
េ� ៉ ង� បបំផុតេ� កែន�ងេធ��� រេល�សពីក�មិត� ក់� ក់� មួយ េយ�ងជួយឧបត�ម�េ� យមិនគិតពី� �តដ្
� នៃន� រឈប់ស�� ក � ប់ពីែខតុ� � �ំេនះដល់ែខមី� � �ំ២០២២ែដល�� ក់ឈ��លអប�បរ� � មតំបន់នឹង
េក�នេឡ�ង។



・ េ� ះ� េ� ៉ ងេធ��� រ�ត�វ� ន� ត់បន�យេ� យ� រេ� ៉ ងេធ��� រខ�ីដូច� េធ��� រពី៨េ� ៉ ង េ� ៣េ� ៉ ងក��ងមួយៃថ�ក៏េ� យ
�បសិនេប�េ� ៉ ងេធ��� រតិច� ង៤េ� ៉ ងក��ងមួយៃថ�នឹង�ត�វ� ត់ទុក� ៃថ�ឈប់ស�� កកន�ះៃថ�។

・ ែផ�កៃនែខនឹង�ត�វឈប់ស�� ក ដូច� េធ��� រ5េ� 3ដងក��ងមួយស� �ហ៍ ក៏� េ� លេ� េនះែដរ។
(េ� យមិន� ប់ប���លៃថ�េធ��� រពីកំណត់�� ឈប់ស�� ក។ )

េ� យ� រែតឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ និងវ �� ន� រណ៍េដ�ម�ីទប់� �ត់� ររ �ក� ល� លរបស់�
①កម�ករៃនសហ�� សធុនតូចនិងមធ�មែដល�ត�វ� នឈប់ស�� កេ� យនិេ� ជក� ប់ពីៃថ�ទី1ែខេម� � �ំ២០២១ ដល់

ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២ ។
②ក��ងចំេ� មកម�ករប��រេវន� េដ�មៃន�ក �មហុ៊នធំៗែដល�ត�វ� នឈប់ស�� កេ� យនិេ� ជក� ប់ពីៃថ�ទី1ែខេម� � �ំ
២០២១ ដល់ៃថ�ទី31ែខមី� � �ំ២០២២ កម�ករែដលមិន� ចទទួល� ន�� ក់ឈ��ល (�� ក់បំ� ច់ៃថ�ឈប់ស�� ក) ក��ង
អំឡ� ងេពលឈប់ស�� ក (※)
※អនុវត�ចំេ� ះអ�កែដលមិន� ន� រ� � ��ប់រងេ� យ� រ� � ��ប់រង� រ� រ។

�� ក់ឧបត�ម�� �ំទស�� ប់� រឈប់ស�មក� រ� រេដ�ម�ីទប់� �តជ់ំងឺកូវ �
ដ១៩

ក��ងចេំ� មកម�ករនេិ� ជតិែដល�ត�វ� នប� �ប់ពី� រ� រេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជងំកូឺវ �
ដ១៩ ចេំ� ះកម�ករែដលមនិ� ចទទួល� ន�� ក់បំ� ច់េពលឈប់ស�� ក េយ�ងនងឹផ�ល់�� ក់
ឧបត�ម�� �ំទស�� ប់� រឈប់ស�មក� រ� រេដ�ម�ីទប់� �តជ់ងំកូឺវ �ដ១៩។

បុគ�លេ� លេ�

ចំនួនទឹក�� ក់ផ�ល់

80%ៃន�� ក់ឈ��លមុនៃថ�ឈប់ស�� ក (រហូតដល់ 8,265 េយ៉នក��ងមួយៃថ�)

※ចំនួនអតិបរ� មួយៃថ�គឺ 11,000េយ៉នក��ងែខេម� � �ំ២០២១ ចំនួនអតិបរ� មួយៃថ�9,900េយ៉នពីែខឧស� ដល់ែខធ��� �ំ
២០២១ ។

※ស�� ប់និេ� ជិកៃន� �ប័ន (េ� ជនីយ� �ន� េដ�ម) ែដល�ត�វែចងក��ង� �� 11ៃនច�ប់ស�ីពីវ �� ន� រពិេសសស�� ប់ជំងឺកូ
 វ �ដ១៩ ែដលសហ� រក��ង� រ� ត់បន�យេ� ៉ ងេធ��� រ� មសំេណ�របស់អភិ� លេខត�ែដល� វ �� ន� រ� ទិ� ព ដូច� វ �� ន
� រ�� � សន�ឬ� រទប់� �ត់� ររ �ក� ល� ល ក��ងរយៈេពល� ប់ពីៃថ�ទី1ែខឧស� � �ំ២០២១ ដល់ៃថ�ទី31ែខមី� � �ំ២០២២
ចំនួនអតិបរ� ៃន� រផ�ល់ក��ងមួយៃថ�គឺ11,000េយ៉ន។

※ផ�ល់ជូនេ� ងេ� � មកំណត់�� � រឈប់ស�� ក

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ត�ម�វ� រ និងរេប�ប
� ក់� ក�សំុៃន� រផ�ល់�� ក់លម�ិត។
●េ� មជ�មណ�លេ� ទូរសព�(0120-221-276) េយ�ងនឹងេឆ��យតបេ� នឹង� រ� កសួរ� ក់ទងនឹង� រឈប់

ស�� ក និង�� ក់ឧបត�ម�� ំ�ទស�� ប់� រឈប់ស�មក� រ� រេដ�ម�ីទប់� �ត់ជំងឺកូវ �ដ១៩។
(េ� ៉ ងទទួល ៃថ�ច័ន�-ៃថ�សុ�ក 8:30-20:00 / ៃថ�េ� រ�ៃថ�� ទិត� និងៃថ�ឈប់ស�� ក 8:30-17:15)

i

ៃថ�ផុតកំណត់ៃន� រ� ក់� ក�សុំ

បុគ�លេ� ល
េ�

រយៈេពលៃន� រឈប់ស�� ក
ៃថ�ផុតកំណត់ៃន� រ� ក់� ក�សំុ (�ត�វែតមកដល់

ៃថ�កំណត់ េប�� មៃ�បសណីយ៍)

①・② ែខេម� ដល់ែខធ��� �ំ២០២១ ៃថ��ពហស�ត�ទី៣១ ែខមី� � �ំ២០២២

①・② ែខមក� ដល់ែខមី� � �ំ២០២២ ៃថ��ពហស�ត�ទី៣០ ែខមិថុ� � �ំ២០២២

○អ�ក� ែដលចំ� យេពលក��ង� រសេ�មចចិត�េល�� រផ�ល់�� ក់ (មិនផ�ល់�� ក់) ស�� ប់�� ក់ឧបត�ម�ែដល� ន� ក់
� ក�សំុរចួេហ�យ េហ�យ� រ� ក់� ក�សំុប� �ប់ពីេល�កេ�� យនឹងផុតកំណត់
→ �បសិនេប�អ�ក� ក់� ក�សំុក��ងរយៈេពលមួយែខគិត� ប់ពីៃថ�ែដល� រផ�ល់�� ក់ (មិនផ�ល់�� ក់) �ត�វ� នសេ�មច េយ�ង

នឹងទទួលយកសំេណ�សំុ� ន។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រឲ�� ន�បព័ន�វ �សម� ល� មរយៈវ �� ន� រែថ
រក� សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩
(ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដលផ�ល�់ រ� រដល់កម�ករ)

េដ�ម�ីបេង��ត� �ន� ព� រ� រែដលកម�ករនិេ� ជតិ�ស�ី� នៃផ�េ� ះែដល�ត�វ� រ� រឈប់
ស�� ក� វ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩� ចឈប់ស�� កេ� យ
� ន� រម�ណ៍�ស�ល នងិស�� លកូន េហ�យបន�េធ��� រ� រ� ៉ ងសកម�ប� �ប់ពី� រស�� លកូន
េយ�ងនងឹឧបត�ម�ដល់� �ស់� ជវីកម�ែដល� នបេង��ត�បព័ន� វ �សម� លែដល� ន�� កឈ់��ល
ស�� ប់កម�� រ �ន។ី

①� វ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩ � �ស់� ជីវកម�ែដល

េរ�បចំ�បព័ន�វ �សម� លែដល� ន�� កឈ់��លស�� ប់កម�� រ �នីែដល� នៃផ�េ� ះ
ែដល�ត�វ� រឈប់ស�� កេ�� ម� រែណ� ំរបស់េវជ�បណ�ិត ឬឆ�ប ( �បព័ន�ឈប់
ស�� កែដល� ន�� កឈ់��ល (មិន� ប់ប���លវ �សម� ល�ប� ំ� �ំ ស�� ប់ែតវ �សម
� លែដល60% ឬេ�ច�ន� ងៃន�� កឈ់��លវ �សម� ល�ប� ំ� �ំែដល�ត�វផ�ល់)

②� �ស់� ជីវកម�ែដល� នជូនដំណងឹដល់កម�ករអពីំខ�ឹម� រៃន�បព័ន�វ �សម� លែដល
� ន�� ក់ឈ��ល រមួ� មួយនងឹខ�ឹម� រៃនវ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់
� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩។

③� �ស់� ជីវកម�ែដល� នផ�ល់វ �សម� លសរុបចនួំន5ៃថ�ឬេ�ច�ន� ង ក��ងរយៈេពលពី
ៃថ�ទី1ែខេម� � �ំ២០២១ដល់ៃថ�ទី31ែខម�ី � �ំ២០២២។
④េ� េពល� ក់� ក�សំុ� រឧបត�ម�ធនេនះ � �ស់� ជីវកម�េ� ះមនិទទួល�� ក់

ឧបត�ម�គឺ "�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� �ំទ� ពឆប� �(�បព័ន�� �ំទយកវ �សម� ល
� មរយៈវ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩)"ស�� ប់� �ំ
២០២០និង២០២១ ឬ"�� ក់ឧបត�ម�� �ំទយកវ �សម� ល� មរយៈវ �� ន� រែថរក�
សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩"ស�� ប់� �ំ២០២០ ។

※ អ�កែដលមិន�ត�វ� ន� � ��ប់រងេ� យ� រ� � ��ប់រង� រ� រក�៏ នសិទ�ិផងែដរ។

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

ចំនួនទឹក�� ក់ឧបត�ម�

150,000េយ៉នម�ងក��ងមួយ� ជីវកម�

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រ
ផ�ល់�� ក់

និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។

i

●ស�� ប់� រ�បឹក� និង� រ� កសួរ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យ(បន�ប់)បរ �� �ន� រ� រ និងសម� ពៃន� រ �� ល័យ
� រ� រេខត�ែដលេ� ជិតបំផុត។

េ� ៉ ងទទួល: 8:30-17:15 (មិន� ប់ប���លៃថ�ចុងស� �ហ៍ ៃថ�ឈប់ស�� ក និងចុង� �ំ និងៃថ�ឈប់ស�� កចូល� �ំ)

●�បសិនេប�កម�ករេ� លេ� គឺ� អ�កែដល�ត�វ� � ��ប់រងេ� យ� រ� � ��ប់រង� រ� រ "�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� ំ
�ទ� ពឆប� �(�បព័ន�� ំ�ទយកវ �សម� ល� មរយៈវ �� ន� រែថរក� សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩)" ក៏
� ក់� ក�សំុ� នែដរ។

រយៈេពលៃន� រ� ក់� ក�សុំ

� ប់ពីៃថ�ប� �ប់ពីៃថ�ែដលចំនួនៃថ�វ �សម� លសរុបរបស់កម�ករេ� លេ� � នដល់5ៃថ� រហូត
ដល់ៃថ�ទី31ែខឧស� � �ំ២០២២ ។
※ � ក់� ក�សំុ� ម� ជីវកម�នីមួយៗ។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� �ំទ� ពឆប� �(�បព័ន�� �ំទយក វ �សម� ល� មរយៈ
 វ �� ន� រែថរក� សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩)

(ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដលផ�ល់� រ� រដល់កម�ករ)

េដ�ម�ីបេង��ត� �ន� ព� រ� រែដលកម�ករនិេ� ជតិ�ស�ី� នៃផ�េ� ះែដល�ត�វ� រ� រឈប់
ស�� ក� វ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជងំកូឺវ �ដ១៩� ចឈប់ស�� កេ� យ
� ន� រម�ណ៍�ស�ល នងិស�� លកូន េហ�យបន�េធ��� រ� រ� ៉ ងសកម�ប� �ប់ពី� រស�� លកូន
េយ�ងនឹងឧបត�ម�ដល់� �ស់� ជីវកម�ែដល� នបេង��ត�បព័ន� វ �សម� លែដល� ន�� កឈ់��ល
ស�� ប់កម�� រ �ន។ី

� �ស់� ជីវកម�ែដលបំេពញលក�ខណ�� ងំអស់ៃន① ដល់ ③ � នសិទ�ិេស��សំុ។

រយៈេពលរ� ងៃថ�ទី 7 ែខឧស� � �ំ២០២០ និងៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២
①� វ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩ � �ស់� ជីវកម�ែដល

េរ�បចំ�បព័ន�វ �សម� លែដល� ន�� កឈ់��លស�� ប់កម�� រ �នីែដល� នៃផ�េ� ះែដល�ត�វ
� រឈប់ស�� កេ�� ម� រែណ� រំបស់េវជ�បណ�ិត ឬឆ�ប ( �បព័ន�ឈប់ស�� កែដល� ន
�� ក់ឈ��ល (មិន� ប់ប���លវ �សម� ល�ប� ំ� �ំ ស�� ប់ែតវ �សម� លែដល60% ឬេ�ច�ន
� ងៃន�� កឈ់��លវ �សម� ល�ប� ំ� �ំែដល�ត�វផ�ល់)

②� �ស់� ជីវកម�ែដល� នជូនដណំងឹដល់កម�ករអពីំខ�ឹម� រៃន�បព័ន�វ �សម� លែដល� ន
�� ក់ឈ��ល រមួ� មួយនងឹខ�ឹម� រៃនវ �� ន� រែថរក�សុខ� ព� � ស�� ប់� រឆ�ងជំងឺ
កូវ �ដ១៩។

③ � �ស់� ជីវកម�ែដល� នផ�ល់វ �សម� លសរុបចនួំន20ៃថ�ឬេ�ច�ន� ង

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

ចំនួនទឹក�� ក់ឧបត�ម�ផ�ល់

បុគ�លិកេ� លេ� (អ�កែដល�ត�វ� � ��ប់រងេ� � � រ� � ��ប់រង� រ� រ): 285,000 េយ៉ន
ក��ងមនុស�� �ក់
※ចំនួនមនុស�អតិបរ� ក��ងមួយ�គឹះ� �ន៖ រហូតដល់ 5 � ក់។

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត
អំពីត�ម�វ� រផ�ល់�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។

i

●ស�� ប់� រ�បឹក� និង� រ� កសួរ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យ(បន�ប់)បរ �� �ន� រ� រ និងសម� ព
ៃន� រ �� ល័យ� រ� រេខត�ែដលេ� ជិតបំផុត។
េ� ៉ ងទទួល: 8:30-17:15 (មិន� ប់ប���លៃថ�ចុងស� �ហ៍ ៃថ�ឈប់ស�� ក និងចុង� �ំ និងៃថ�ឈប់
ស�� កចូល� �ំ)

រយៈេពលៃន� រ� ក់� ក�សំុ

� ប់ពីៃថ�ប� �ប់ពីៃថ�ែដលចំនួនៃថ�វ �សម� លសរុបរបស់កម�ករេ� លេ� � នដល់ 20 ៃថ�រហូត
ដល់ៃថ�ទី 31 ែខឧស� � �ំ២០២២។
※ � ក់� ក�សំុ� ម�គឹះ� �ននីមួយៗ។

� �ំ 2021

※�� ក់ឧបត�ម�េនះពិពណ៌� អំពីត�ម�វ� រស�� ប់� រេស��សំុវ �សម� លែដល� ន�� ក់ឈ��លស�� ប់កម�ករេ� លេ� ែដល� ន
ទទួលក��ង� �ំ២០២១ (ៃថ�ទី 1 ែខេម� � �ំ២០២១ ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២)។ ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមចូលេ�
� ន់េគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព� ងេ�� ម។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� �ំទ� ពឆប� �
(�បព័ន�� �ំទេដ�ម�ីទប់� �ត់ពី� រឈប់� រ� រែថ� (ំ� រណីពិេសស

ែដល� ក់ទងនឹងជំងឺកូវ �ដ១៩))
� វ �� ន� រស�� ប់� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩ េយ�ងនឹងផ�ល់វ �សម� លែដល� ន�� កឈ់��ល
ពិេសសដល់កម�ករែដល�ត�វ� រេម�លែថ�គ�� រ បែន�មពីេល�� រឈប់ស�� កែថ� ំ េ� យ
ែផ�កេល�ច� ប់ស�ីពី� រែថ� កំ�ុ រ និង� រឈប់ស�� កែថ� ំ �ពម� ងំ េយ�ងឧបត�ម�� �ស់
� ជីវកម�� �តតូចនងិមធ�មែដលជួយេរ�បចំឲ�កម�ករ� ចែថ� �ំ ន។

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

ចំនួនទឹក�� ក់ផ�ល់

� លបរ �េច�ទែដល� ចអនុវត�� ន

រយៈេពលៃន� រ� ក់� ក�សុំ

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រ
ផ�ល់�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។

●ស�� ប់� រ�បឹក� និង� រ� កសួរ សូម� ក់ទង� រ �� ល័យ(បន�ប់)បរ �� �ន� រ� រ
និងសម� ពៃន� រ �� ល័យ� រ� រេខត�ែដលេ� ជិតបំផុត។
េ� ៉ ងទទួល: 8:30-17:15
(មិន� ប់ប���លៃថ�ចុងស� �ហ៍ ៃថ�ឈប់ស�� ក និងចុង� �ំ និងៃថ�ឈប់ស�� កចូល� �ំ)

រយៈេពលទទួលយក ចំនួនទឹក�� ក់ផ�ល់

សរុប5ៃថ�ឬេ�ច�ន� ងេនះ
ខ�ី� ង10ៃថ�

200,000 េយ៉ន

សរុប10ៃថ�ឬេ�ច�ន� ងេនះ 350,000 េយ៉ន

 វ �សម� លែដល�ត�វយក� ប់ពីៃថ�ទី1ែខេម� � �ំ២០២១ ដល់ៃថ�ទី31ែខមី� � �ំ២០២២

ក��ងរយៈេពល2ែខេ� យគិត� ប់ពីៃថ�ប� �ប់ពីៃថ�ែដលបំេពញត�ម�វ� រស�� ប់� រ� ក់� ក�សំុ

ជំងឺកូវ �ដ១៩ � រ� ំ�ទ� រែថ� ំ �� ក់ឧបត�ម�
ស�� ប់� រ� ំ�ទ� ពឆប� �

ែស�ងរក

① េ� េពលែដលេស� ែថ� ែំដល� ធម�� �ត�វ� នេ�ប��� ស់ ឬ� នបំណងេ�ប��� ស់េ� យស� ជិក�គ�� រ
ែដល�ត�វ� រ� រែថ� ំ មិន� ចេ�ប�� នេ� វ �ញ េ� យ� រែត� រឈប់ស�� កេ� យ� រ� រឆ�ងជំងឺកូវ �
ដ១៩ � េដ�ម។

② េ� េពលែដលមិនេ�ប��� ស់េស� ែថ� ែំដល�គ�� រ� ធម�� េ�ប��� ស់ ឬ� នបំណងេ�ប��� ស់ េ� យ� រ
� វ �� ន� រស�� ប់� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។

③ េ� េពលែដលមនុស�� �ក់ែដល� ធម�� េម�លែថ�គ�� រមិន� ចេម�លែថ�គ�� រ� នេ� យ� រឥទ�ិពល
ៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។

កម�ករ� េ� លេ�

រហូតដល់5� ក់� ច� ក់� ក�សុំ� នក��ងមួយ� �ស់សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម
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① បេង��ត�បព័ន�វ �សម� លែដល� ន�� ក់ឈ��ល (※) ស�� ប់� រែថ� ំ ែដល� ច�ត�វ� នេ�ប�� � រវ �� ន� រ
ស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ និងជូនដំណឹងដល់បុគ�លកិ�ក �មហ៊នុ� ងំអសអំ់ពីខ�ឹម� រៃន�បព័ន�� ំ�ទ� ពឆប� �រ� ង
� រ� រនិង� រែថ� រំមួ� ងំ�បព័ន�េនះផង។
※ �បព័ន�ែដលអនុ� �តឱ�បុគ�លិកទទួល� ន 20 ៃថ�ឬេ�ច�ន� ងេនះៃនៃថ�េធ��� រ។
※� ំ� ច់�ត�វ� ន�បពន័�វ �សម� លែដល� ច់េ� យែឡកពី� រឈប់ស�� ក�សបច� ប់ស�� ប់� រែថ� គិំ� នុប� �
យិ�  វ �សម� លែថ� ំ និងវ �សម� ល�ប� �ំ �ំ។
②កម�ករនិេ� ជិតែដល�ត�វស�� កេដ�ម�ីេម�លែថ� �ំគ�� រេ� លេ� េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ �ត�វ
យកវ �សម� លចំនួន① រយៈេពលសរុប ៥ ៃថ�ឬេ�ច�ន� ងេនះ។



�� ក់ឧបត�ម�ស�ិរ� ព� រ� រឧស� ហកម�

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

អ�� ផ�ល់ជំនួយ・ចំនួន�� ក់ជំនួយ

i ●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រ
ផ�ល់�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សុំ។

●� ក�េស��សុំ�ត�វ� នទទួលយកេ� � រ �� ល័យ� រ� រ ឬ Hello Work ែដល� នយុ� �ធិ� រេល�ទី� ំងៃនកែន�ង
� ជីវកម�(ប� �រ ឬ� មៃ�បសណីយ៍)។

●េយ�ងនឹងេឆ��យតបេ� នឹង� រ� កសួរ� ក់ទងនឹង�� ក់ឧបត�ម�ស�ិរ� ព� រ� រឧស� ហកម�េ� មជ�មណ�លេ� ទូរ
សព�។

0120-60-3999 (េ� ៉ ងទទួល 9:00-21:00 (� ប់ប���ល� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�ឈប់ស�� ក))

"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" � នសិទ�ិទទួល� ន� រឧបត�ម�

① � �ស់� ជីវកម� (� �ស់� ជីវកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង") ែដលប���នកម�ករ (�ត�វ� � ��ប់រង� រ� រ) េ� យ"
� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"ក��ងេ� លបំណងរក� � រ� ររបស់កម�ករ េ�� ះសកម�� ព� ជីវកម��ត�វ� នបង�ំឱ�� ត់
បន�យ� បេ� � ះ� សន�េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩។ .
② � �ស់� ជីវកម�ែដលទទួលយកកម�ករ (� �ស់� ជីវកម�ទទួល"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង")

សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម េ�� ពីសហ�� សធុនតូចនិង
មធ�ម

េពលែដល� �ស់� ជវីកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"មិន� នប� �ប់កម�ករ 9/10 3/4

េពលែដល� �ស់� ជវីកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"� នប� �ប់កម�ករ 4/5 2/3

ចំនួនអតិបរ� ៃនឧបត�ម�ជំនួយ (សរុបៃន� �ស់� ជីវកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"
សង� ង) 12,000 េយ៉ន/ៃថ�

�ក �មហុ៊នែដល� ត់"� រឲ�េ�
កែន�ងេធ��� រេផ�ង"

�ក �មហុ៊នែដលទទួល"� រឲ្
យេ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"

ចំនួនទឹក�� ក់ឧបត�ម�
100,000 េយ៉ន/ ស�� ប់មនុស�� �ក់

(ចំនួនកំណត់)

ចំនួនទឹក�� ក់បែន�ម（※）
50,000 េយ៉ន/ស�� ប់មនសុ�� �ក់

(ចំនួនកំណត់)

※�បសិនេប�� �ស់� ជីវកម�� ត់"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"គឺ
� �ក �មហុ៊នេ� ក��ងឧស� ហកម�ែដល� នបុគ�លិកេ�ច�នេល�សលប់

ឬ�ក �មហុ៊នែដលត�ម�វ� រសន�ស�ន៍ផលិត� ព� ន� �ក់ចុះក��ង
ក�មិត� ក់� ក់មួយ ឬ�បសិនេប�� �ស់ករ� ជីវកម�ទទួល"� រឲ�
េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"ទទួលយកកម�ករមកពីឧស� ហកម�េផ�ង
�� ក់ឧបត�ម�នឹង�ត�វ� នបែន�ម។
※� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"ក��ងរ� ង�ក �មហុ៊ន២ែដលមិន� ន
ទទួល� �ល់� មិន� ន� ក់ទង� � េ� ះមិន� នសិទ�ិទទួល� ន
េទ។

េ� េពលែដល� �ស់� ជីវកម�ែដល�ត�វ� ត់បន�យសកម�� ព� ជីវកម�របស់� ត់� បេ� � ះ� សន�េ� យ� រ
ឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩ រក� � រ� ររបស់កម�ករេ� យឲ�េ� កែន�ង� រ� រេផ�ង � �ស់� ជីវកម�សង� ង
� ងំ� ងប���ន� ងំ� ងទទួលយក�ត�វ� ំ�ទេ� យ�បព័ន�ឧបត�ម�េនះ។

※អ�� ឧបត�ម�ស�� ប់� �ស់� ជវីកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"ែដលមិន� នទទួល� �ល់� មិន� ក់ទង� �: 2/3 ស�� ប់សហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម
1/2 ស�� ប់េ�� ពីសហ�� សធុនតូចនិងមធ�ម
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○ េយ�ងនឹងឧបត�ម��� ប់ៃថ�េរ�បចំច� ប់� រ� រ និងៃថ�ែថ� សំ�� ប់កិច�សន� “
� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" � រអប់រ�និង� របណ��ះប� �លែដលេធ��េឡ�ងេ� យ� �ស់� ជីវកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រ
េផ�ង"� មុនេ� េពលេធ��"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" និងវ �� ន� រ� ំ� ច់ែដល� �ស់� ជីវកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រ
េផ�ង"េធ��េដ�ម�ីទទួលបុគ�លិក"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" ដូច� េរ�បចំឧបករណ៍។

○ � រចំ� យ�បតិបត�ិ"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"
េយ�ងនឹងឧបត�ម�ែផ�កមួយៃន� រចំ� យែដល�ត�វ� រក��ងអំឡ�ងេពល"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" ដូច� �� ក់ឈ��ល

ែដលេក�តេ� យ� �ស់� ជីវកម�"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង" និង� �ស់� ជីវកម�ែដលទទួល"� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រ
េផ�ង" និង� រចំ� យេល�� រែកត�ម�វ� ក់ទងនឹង� រអប់រ� និង� របណ��ះប� �ល និង� រ�គប់�គង� រ� រ។

■េ� លេ� : "� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រេផ�ង"េ� យ� នេ� លបំណងគឺ� រែកត�ម�វ� រ� រ ("� រឲ�េ� កែន�ងេធ��� រ
េផ�ង"ស�� ប់េ� លបំណងរក� � រ� រេ� យ� �ស់� ជីវកម�ែដល�ត�វ� ត់បន�យសកម�� ព� ជីវកម�របស់ពួក
េគ� បេ� � ះ� សន�េ� យ� រែតឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩)

■លក�ខណ�: �ត�វ� នគេ�� ងែដល� បុគ�លិកេ� ះនឹង�តលប់េ� �គឹះ� �នេដ�មវ �ញប� �ប់ពីរយៈេពល"� រឲ� េ� កែន�ងេធ��
� រេផ�ង"េដ�ម�ីេធ��� រេ� យ� រឧបត�ម�េនះស�� ក់� ររក� � រ� រ។



�� ក់ឧបត�ម�� រ� រ� កល�ង
( វ �� ន� រចំេ� ះជំងឺកូវ �ដ១៩ (រយៈេពលខ�ី) វគ�� កល�ង

ក��ងចំេ� មនិេ� ជិកែដលរង� រប៉ះ� ល់េ� យ� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េដ�ម�ី� ំ�ទឲ�អ�កែដល� នបំណង
ចង់ទទួល� ន� រ� រេ� យ� �នបទពិេ� ធន៍� រ� រ � ន� រ� រេឡ�ងវ �ញឲ�� នេល�ន �បព័ន�េនះនឹង

ផ�ល់ឧបត�ម�ដល់� �ស់� ជីវកម�� ែផ�កមួយៃន�� ក់ឈ��លក��ងអំឡ�ងេពល� កល�ង� រ� រ� រយៈេពល� ក់
� ក់មួយ (� េ� ល� រណ៍ 3 ែខ) ។

និេ� ជកែដលនឹង� កល�ងជួលអ�កែដលបំេពញត�ម�វ� រ� ងំអស់� ងេ�� មេ� ៃថ�ែណ� ំស�� ប់រយៈេពល� ក់� ក់
មួយ (� េ� ល� រណ៍ 3 ែខ)
① អ�កែដល� ន� កេចញពី� រ� ររបស់ពួកេគ (រមួ� ងំអ�កែដល� ន� �ន� ព�សេដ�ងនឹង� រ� កេចញពី� រ� រ

េ� យ� រែត� រថយចុះៃនេវន� រ� រ)
② អ�កែដល� នបំណងចង់ទទួល� ន� រ� រេ� យ� �នបទពិេ� ធន៍� រ� រ

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

ព័ត៌� នលំអិតៃនជំនួយ

បំណង�� � �របស់បុគ�លេ� ះ េ� ៉ ងេធ��� រែដល� នកំណត់ ចំនួនៃន� រឧបត�ម�

� រ� រេទ�ង� ត់ 30េ� ៉ ងឬេ�ច�ន� ងេនះក��ងមួយស� �ហ៍ 40,000េយ៉នក��ងមួយែខ

េ� ៉ ងេធ��� រខ�ី
20េ� ៉ ងឬេ�ច�ន� ងេនះក��ងមួយស� �ហ៍

~ តិច� ង 30 េ� ៉ ង
25,000េយ៉នក��ងមួយែខ

របូ� ពៃន� រឧបត�ម�

� រ� រ� កល�ង កិច�សន� � រ� រ
� នេពលកំណត់

(៣ែខ� េ� ល� រណ៍)

� រ� រអចិៃ�ន�យ៍
(េទ�ង� ត់ ឬរយៈេពលខ�ី)

� រ� រ� កល�ង� ន� ប់
េផ��ម

� នេធ��កិច�សន� � រ� រផ��វ
� រ

ឧបត�ម�ែផ�កៃន�� ក់ឈ��ល

i ●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព
ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រស�� ប់ផ�ល់�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សុំ� ក់
� ក់។
●� ក�េស��សុំ�ត�វ� នទទួលយកេ� � រ �� ល័យ� រ� រ ឬ Hello Work ែដល� ន
យុ� �ធិ� រេល�ទី� ំងៃនកែន�ង� ជីវកម�(ប� �រ ឬ� មៃ�បសណីយ៍)។

- 31 -

<ឯក� រេ� ង៖ �� ក់ឧបត�ម�� រ� រ� កល�ង (វគ�� កល�ងទូេ� )>

〇េយ�ងនឹងឧបត�ម�ចំនួន40000េយ៉នក��ង១ែខដល់� �ស�់ ជីវកម�ែដល� កល�ងជួលអ�កែស�ងរក� រ� រេធ��ែដល
ពិ� កទទួល� ន� រ� រ� នេស�រ� ពេ� យ� រខ�ះបទពិេ� ធន៍� រ� ក��ងរយៈេពល� ក់� ក់� មួយ(� េ� ល
� រណ៍៣ែខ) ក��ងេ� លបំណង� �ស់ប��រេ� � រ� រេទ�ង� ត់។ (តិច� ង 30 េ� ៉ ងមិន� នសិទ�ិទទួល� ន� រ
ឧបត�ម�)
※បុគ�លែដល� ន� កេចញ ឬ� �ស់ប��រ� រ� រេ�ច�ន� ង២ដងក��ងរយៈេពលពីរ� �ំ អ�កែដលឈប់ពី� រ� រេល�សពី

មួយ� �ំកន�ងមកេហ�យ អ�កែដល� កេចញពី� រ� រេ� យ� រ� រេម�លែថ� កុំ� រ� ងមួយ� �ំ អ�កទំេនរែដល
� ន� យុេ�� ម55� �ំ អ�កែដល�ត�វ� រ� រពិ� រ� ពិេសស (អ�កទទួល� រ� រ� រ� ររសេ់� ។)



�� ក់ឧបត�ម�មូល� �នស�� ប់� រ� � ��ប់រង� រ� រ
(�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់អ�កែស�ងរក� រ� រ)

េនះគឺ� �� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� ំ�ទដល់សកម�� ពែស�ងរក� រ� រេធ�� េដ�ម�ីឱ�អ�កែដល� ន� កេចញពី
� រ� រ (អ�កែស�ងរក� រ� រេធ��) � ចចិ� �ឹមជីវ �ត� នេស�រ� ព និង� ចចូលបេ�ម�� រ� រវ �ញ� ន� ប់� ម
ែដល� ចេធ��េ� � ន។ ស�� ប់អ�កែដលបំេពញលក�ខណ�ដូច� រយៈេពល� � ��ប់រង េយ�ងផ�ល់�� ក់ឈ��ល
50% េ� 80% ៃន�� ក់ឈ��លមុនេពលេចញពី� រ� រ។
※អ�កែស�ងរក� រ� រ�ត�វ� ក់� ក�សុំ� រ� រេ� យ� �ល់ខ��ន ដូេច�ះសូម� ក់ទង Hello Work � មុនសិន។
៖អ�កែដលបំេពញលក�ខណ�ដូច� ងេ�� ម។ � ដំបូង សូម� ក់ទង Hello Work។

︓អ�កែដលបំេពញល័ក�ខ័ណ�េ� � ងេ�� មេនះ។ សូម� ក់ទងHello Workសិន។បុគ�លេ� លេ�

i ●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព
ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រស�� ប់ផ�ល់�� ក់ និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។

●អ�កែដល� កេចញពី� រ� រ សូម� ក់ទងនឹង� រ �� ល័យ Hello Work ែដលេ� ជិតបំផុត។

ចំនួន�� ក់ឧបត�ម�

○ អ�កែដល� ន� កេចញពី� រ� រ េហ�យស�ិតក��ង� �ន� ពែដលមិន� ចទទួល� ន� រ� រេធ��េ� ះបី� េធ��
សកម�� ពែស�ងរក� រ� រ� ៉ ងសកម�និង� នសមត�� ពនិងបំណងចិត�ចងចូលេធ��� រឲ�� ន� ប់
បំផុតក�ី(� �ន� ពសុខ� ព �គ�� រ) ។

○ � េ� ល� រណ៍ អ�កែដល� នរយៈេពល� � ��ប់រង 12 ែខ ឬេ�ច�ន� ងេនះក��ងរយៈេពល 2 � �ំមុនៃថ�
� កេចញពី� រ� រ។

○ ក��ងករណីែដល� កេចញពី� រ� រេ� យ� រ� រក�័យធនឬ� រប� �ប់ � រណីែដល� នមូលេហតុែដល
េជ�ស� ងមិន� នដូច� កិច�សន� � រ� រែដល� នរយៈេពលកំណត់មិន�ត�វ� នបន�េប�� ត់� នរយៈ
េពល� � ��ប់រង� ង៦ែខក��ងរយៈេពល១� �ំមុនៃថ�� កេចញពី� រ� រ។

[ចំនួន�� កឧបត�ម�ស�� ប់១ៃថ�(�� ក់ឧបត�ម�មូល� �នក��ង១ៃថ�)]
・ � េ� ល� រណ៍ គឺ�បែហល 50 េ� 80% ៃនចំនួនែដល� នគណ� េ� យែបងែចកេ� យ180នូវ�� ក់ឈ��លសរុបែដល� ន

េប�កឲ�� េរ�ង� ល់ែខស�� ប់រយៈេពល6ែខមុនៃថ�េចញពី� រ� រ េហ�យ�� ក់ឈ��ល� ន់ែត� ប អ�� �� ក់ឧបត�ម�� ន់ែតខ�
ស់។ េល�សពីេនះ �� ក់ឧបត�ម�មូល� �នស�� ប់១ៃថ�� នចំនួនអតិបរ� ចំនួនអប�បរ� ។

★របូមន�គណ� �ប� ក់�បែហល
�� ក់ឈ��លសរុបស�� ប់រយៈេពល 6 ែខមុន
េពល� កេចញពី� រ� រ

180

[ចំនួនៃថ�ៃន�� ក់ឧបត�ម�មូល� �ន (ចំនួនៃថ�ែដល� នកំណត់ៃន�� ក់ឧបត�ម�)]
・ � យុចូលនិវត�ន៍ � រផុតកំណត់ៃនកិច�សន� និងអ�កែដល� នេហតុផល� �ល់ខ��ន ពី90េ� 150ៃថ�
・ � រក�័យធន � រប� �ប់ អ�កែដលកិច�សន�� រ� រមិន� នបន� ពី90េ� 330ៃថ�
・ ជនពិ� រែដលពិ� ករក� រ� រេធ�� ពី150េ� 360ៃថ�

[ករណីពិេសស� ក់ទងនឹង� រពន� រៃថ��� ក់ឧបត�ម�ក��ងវ �� ន� រស�� ប់� រប៉ះ� ល់ៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩]
・ស�� ប់អ�កែដល�ត�វបង�ំឲ�� កេចញពី� រ� រេ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩� េដ�ម េយ�ងកំពុង� ត់វ �� ន� រ

េដ�ម�ីពន� រចំនួនៃថ�ៃន�� ក់ឧបត�ម�មូល� �ន� ងេល�៦០ៃថ�(ខ�ះ៣០ៃថ�) � េ� ល� រណ៍។ ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូម
ពិនិត�េម�លខិតប័ណ� ឬ� ក់ទង� រ �� ល័យ Hello Work ែដលេ� ជិតបំផុត។

រេប�ប� ក់� ក�សុំ
○ សូម� ក់� ក�សំុេ� យខ��នឯងេ� � ន់ Hello Work ែដល� នយុ� �ធិ� រេល�� សយ� �នរបស់អ�ក។
※ "លិខិត� កេចញពី� រ� រ" ែដលេចញេ� យនិេ� ជកគឺ�ត�វ� រស�� ប់� រ� ក់� ក�សុំ។ េ� ះបី� អ�កមិន� នទទួលលិខិត� ក

េចញពី� រ� រពីនិេ� ជកក៏េ� យ អ�ក� ចពិនិត�េម�លសិទ�ិរបស់អ�ក និង� ក់� ក�សុំ�� ក់ឧបត�ម�េ� Hello Work ដូេច�ះសូម
�បឹក� � មួយ Hello Work � មុនសិន។

អ�� �� ក់ឧបត�ម�

×（50～80％）※ ＝�� ក់ឧបត�ម�មូល� �នក��ង១ៃថ�

※45-80% ស�� ប់មនុស�ែដល� ន� យុ 60-64 � �ំ។
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� របណ��ះប� � លវ �� �ជីវៈ� � រណៈ
(� របណ��ះប� � លស�� ប់អ�កែដល� កេចញពី� រ� រ)

ខណៈេពលែដលទទួល� ន� រ� � ��ប់រង� រ� រ អ�ក� ចទទួលយក� របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ
េ� យមិនគតិៃថ�(�ត�វចំ� យេល�ែតៃថ�ែដល�ត�វ� រដូច� េស�វេ� សិក�បុ៉េ� � ះ)។

︓អ�កែដលកំពុងែស�ងរក� រ� រេធ��និងអ�កែដលបំេពញលក�ខណ�� ងំបួន� ងេ�� មេនះ�
េ� ល� រណ៍

បុគ�លេ� លេ�

ខ�ឹម� រៃន� របណ��ះប� � ល

i
●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់រេប�ប� ក់

� ក�សំុ� ក់� ក់។
●អ�ក� ចែស�ងរក� របណ��ះប� �លែដលេធ��េឡ�ងេ� ក��ងតំបន់របស់អ�កេ� េល�េស� អុីនធឺណិតHello
Work ។

●ស�� ប់� រ�បឹក� អំពី� របណ��ះប� �ល សូម� ក់ទង Hello Work ែដល� នយុ� �ធិ� រេល�� សយ� �ន
របស់អ�ក។

① អ�ក� ន� ក់� ក�សំុរកែស�ង� រ� រេ� Hello Work
② អ�ក�ត�វែតទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� ត់បង់� រ� រេធ��ពី� រ� � ��ប់រង� រ� រ
③ � នបំណងចិត�ចង់េធ��� រ� រនិងសមត�� ពក��ង� រេធ��� រ
④ Hello Work � នទទួល� �ល់� � រ� ំ�ទដូច� � របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈគឺ� ំ� ច់

ជំ� នៃន� រ� ប់េផ��មវគ�សិក� ・・・� ដំបូងសូមអេ� ��ញមក� ន់ Hello Work!
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េដ�ម�ីទទួលយក� របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ� � រណៈ (� របណ��ះប� �លស�� ប់អ�ក� កេចញពី� រ� រ) និង� របណ្
តុះប� �ល� �ំទអ�កែស�ងរក� រ� រ � ំ� ច់�ត�វ� ក់� ក�សុែំស�ងរក� រ� រេ� Hello Work ប� �ប់មក�ត�វ� ប់

� រពិនិត�ដូច� � រស� �សន៍ែដលេធ��េឡ�ងេ� យ�គឹះ� �នែដលេធ��វគ�បណ��ះប� �ល និងទទួល� ន� រែណ� េំ�
Hello Work។
ម៉� ងេទ�ត � រែណ� ំទទួល� របណ��ះប� �ល គឺ� មរយៈ� រពិេ�� ះេ� បល់វ �� �ជីវៈេ� Hello Work ដូច
① �ត�វ� នទទួល� �ល់� � ំ� ច់�ត�វេធ��� របណ��ះប� �លេដ�ម�ីទទួល� ន� រ� រសមរម�និង
② បុគ�លែដល�ត�វវ �និច�័យេ� យHello Work� � នសមត�� ព� �ំ ច់េដ�ម�ីទទួល� ន� របណ��ះប� �ល។
※Hello Work នីមួយៗេរ�បចំឲ�� ន "ប� �រពិេ�� ះStep-up ស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩" ែដលផ�ល់ព័ត៌� នស�ីពី� រប

ណ��ះប� �លវ �� �ជវីៈ និង� រែណ� ំទទួល� របណ��ះប� �លេ� ក��ងកែន�ងែតមួយស�� ប់អ�កែដល� កេចញពី
� រ� រេ� យ� រឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ១៩។

① � របណ��ះប� �លេដ�ម�ីទទួល� នជំ� ញវ �� �ជីវៈ និងចំេណះដឹង� ំ� ច់ស�� ប់� រ� រ
② រយៈេពលបណ��ះប� �លគឺ�បែហលពី 3ែខ េ� 2 � �ំ (វគ�បណ��ះប� �លរយៈេពលខ�ីពី 1 េ� 2 ែខក៏�ត�វ� នបេង��តេឡ�ងេ�

េពល� �ត�វ� រ)។
③ ៃថ�សិក� គឺមិនគិតៃថ�េទ (�តឹមែតតៃម�� ក់ែស�ង�បែហល 10,000 េ� 20,000 េយ៉ន ដូច� ៃថ�េស�វេ� សិក� �ត�វចំ� យ)
④ រ� �ភិ� ល� តិ េខត��ក �ង � �ប័នអប់រ�និងបណ��ះប� �លឯកជន (� រេស��សំុមកពីេខត�) នឹងេធ��� របណ��ះប� �ល។



� របណ��ះប� � ល� �ំទអ�កែស�ងរក� រ� រ

អ�កែស�ងរក� រ� រែដលមនិ� ចទទួល� ន� រ� � ��ប់រង� រ� រ � ចទទួល� ន�� ក់
ឧបត�ម�ដូច� �� កឧ់បត�ម��ប� ែំខស�� ប់� របណ��ះប� �លចនួំន 100,000 េយ៉នក��ងេពល
កំពុងទទួល� របណ��ះប� �លវ �� �ជវីៈេ� យមនិគតិៃថ�(�ត�វបងស់�� ប់ែត� រច�ំ យ� ក់ែស�ង
ដូច� េស�វេ� សិក�) �បសិនេប�បំេពញ� មត�ម�វ� រ។

︓អ�កែដលកំពុងែស�ងរក� រ� រេធ��និងអ�កែដលបំេពញលក�ខណ�� ងំ�� ំបុគ�លេ� លេ�

ខ�ឹម� រៃន� របណ��ះប� � ល

i
●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ពត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រនិងរេប�ប� ក់

� ក�សំុ� ក់� ក់។
●អ�ក� ចែស�ងរក� របណ��ះប� �លែដលេធ��េឡ�ងេ� ក��ងតំបន់របស់អ�កេ� េល�េស� អីុនធឺណិតHello Work ។
●ស�� ប់� រ�បឹក� អំពី� របណ��ះប� �ល សូម� ក់ទង Hello Work ែដល� នយុ� �ធិ� រេល�� សយ� �នរបស់អ�ក។

ព័ត៌� នលម�ិត និងត�ម�វ� រស�� ប់� រទទួល�� ក់ឧបត�ម�

① អ�ក� ន� ក់� ក�សំុ� រ� រេ� Hello Work
② មិន�ត�វ� ន� � េ� យ� រ� � ��ប់រង� រ� រ
③ អ�ក�ត�វែតទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រ� ត់បង់� រ� រពី� រ� � ��ប់រង� រ� រ
④ � នបំណងចិត�ចង់េធ��� រ� រនិងសមត�� ពក��ង� រេធ��� រ
⑤ Hello Work � នទទួល� �ល់� � រ� ំ�ទដូច� � របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈគឺ� ំ� ច់
※ េដ�ម�ីទទួល� ន�� ក់ឧបត�ម��ត�វបំេពញត�ម�វ� រែដល�ត�វសរេសរក��ង "ព័ត៌� នលម�ិតនិងត�ម�វ� រ

ស�� ប់�� ក់ឧបត�ម�"ដូច� ងេ�� មេនះ។

[ចំនួនទឹក�� ក់ឧបត�ម�]
・�� ក់ឧបត�ម�ចូលរមួវគ�បណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ៖ 100,000 េយ៉នក��ងមួយែខ
・�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់េ� ហុ៊យេធ��ដេំណ�រ៖ ចំនួនទឹក�� ក់ែដល� នកំណត់ទុក� មុនេ� ងេ� � មផ��វអ�កេ�

� ន់កែន�ងបណ��ះប� �ល (� នកំណត់ចំនួនអតិបរ� )
・�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� �ក់េ� ៖ 10,700 េយ៉នក��ងមួយែខ
※សូម� ក់ទង Hello Work ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពី "�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់េ� ហុ៊យេធ��ដំេណ�រ" និង "�� ក់

ឧបត�ម�ស�� ប់� �ក់េ� "។

[លក�ខណ�ចម�ងស�� ប់ផ�ល់�� ក់] (ស�� ប់អ�កែដលបំេពញ� មលក�ខណ�� ងំអស់េ� � ងេ�� មេនះ)
・ �� ក់ចំណូល� �ល់ខ��នគឺ 80,000 េយ៉ន ឬតិច� ងេនះក��ងមួយែខ (※)
※ក��ងចំេ� មអ�កែដលេធ��� រ� ម�បព័ន�ប��រេវន � រ� រខ��នឯងឬឯកជន � រ� រេ�� /� រ� រមួយេទ�ត

ែដល� ន�� ក់ចំណូលេថរ 80,000 េយ៉ន ឬតិច� ងេនះក��ងមួយែខ �� ក់ចំណូល� �ល់ខ��នគឺ 120,000 េយ៉
ន ឬតិច� ងេនះក��ងមួយែខ (ករណីពិេសសរហូតដល់ចុងែខមី� � �ំ២០២២)

・ �� ក់ចំណូល�ប� ំែខរបស់�គ�� រ� ងំមូលគឺ 400,000 េយ៉ន ឬតិច� ងេនះ (ករណីពិេសសរហូតដល់ចុងែខ
មី� � �ំ២០២២)

・ �ទព�សម�ត�ិហិរ� �វត��របស់�គ�� រ� ងំមូលគឺ 3 � នេយ៉ន ឬតិច� ងេនះ។

ជំ� នៃន� រ� ប់េផ��មវគ�សិក�︓សូមេម�លទំព័រ33 (�សេដ�ងនឹង� របណ��ះប� �លវ �� �ជីវៈ� � រណៈ)
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① � របណ��ះប� �លស�� ប់� រចូល� រ� រឲ�� ន� ប់
② រយៈេពលបណ��ះប� �លគឺពី 2 េ� 6 ែខ (វគ�បណ��ះប� �លស�� ប់អ�កេធ��� រ� មេវនគឺ� ប់ពី2ស� �ហ៍ (ករណី

ពិេសសរហូតដល់ចុងែខមី� � �ំ២០២២))។
③ ៃថ�សិក� គឺមិនគិតៃថ�េទ (�តឹមែតតៃម�� ក់ែស�ង�បែហល 10,000 េ� 20,000 េយ៉ន ដូច� ៃថ�េស�វេ� សិក� �ត�វ

បង់េ� យខ��នឯង)
④ �គឹះ� �នអប់រ�និងបណ��ះប� �លឯកជននឹងអនុវត�� របណ��ះប� �លែដល�ត�វប� �ក់េ� យរ� �ភិ� ល� តិ។
⑤ វគ�សិក� � នពីរ�បេភទ
・ "វគ�សិក� មូល� �ន"៖អ�ក� ចទទួល� នសមត�� ព� មូល� �នក��ង� ម� ស� ជិកៃនសង�ម និងជំ� ញែដល

� ចទទួល� នក��ងរយៈេពលដ៏ខ�ី។
・ "វគ�សិក� អនុវត�� ម"៖អ�ក� ចទទួល� នជំ� ញ� ក់� ក់ស�� ប់� រអនុវត�� រ� រក��ង� រ� រែដលអ�កចង់

េធ��� រ។



ស� �ប័�តែដល� នអត��បេ� ជន៍ស�� ប់ចូល� រ� រ នងិែដល�ត�វ� នបណ��ះប
� �លេ� � �ប័នបណ��ះប� �លរយៈេពល 6 ែខ ឬេ�ច�ន� ងេនះ។
(ឧ� ហរណ)៍ ស� �ប័�ត� តិដូច� គ�ិ នុប� �យិ� ជនួំយ� រគ�ិ នបុ� �យ�ិ

�គ�គ�ិ នុប� �យិ� អ�កែថ� ំ អ�កព� � ល� ង� យ អ�កព� � លចល� ចងុេ�
�គ�បេ�ង�នអ� មយ័េធ��នំ និងស� �ប័�តឯកជនក��ងវ �ស័យឌីជថីល។

�� ក់ឧបត�ម�� �ំទ� របណ��ះប� � លវ �� �ជីវៈខ�ស់

េដ�ម�ី� ំ�ទ� រទទួល� នស� �ប័�តែដលជួយឲ�� នេស�រ� ពៃន� រ� រដល់ឪពុក� �
យេ� ល �� ក់ឧបត�ម�នឹង�ត�វ� នផ�ល់� � រចំ� យេល�� ររស់េ� ក��ងអំឡ�ងេពលបណ��ះ
ប� �ល� ក់ទងនឹងស� �ប័�ត។

ឪពុក� �យេ� លែដលស�ិតេ� � �ន� ពែដល�ត�វនងឹចណុំច� ងេ�� មេនះ ប� �ប់
ពី� លបរ �េច�ទ� ប់េផ��មបណ��ះប� �ល
① អ�កែដលទទួល� ន�� កឧ់បត�ម�ច�ិ �ឹមកូន ឬ� នក�មតិ�� កច់ណូំលដូច� �។
② អ�កែដល� នសិក� កម�វ �ធីសិក� េល�សពី៦ែខេ� � �ប័នបណ��ះប� �ល េហ�យេគ

រ�ពឹង� នងឹទទួល� នស� �ប័�ត� មេ� លេ� ។

បុគ�លេ� លេ�

� របណ��ះប� � លេ� លេ�

i ●ស�� ប់� ក់� ក�សុំ សូម� ក់ទងេ� េខត�/�ក �ង/
ភូមិរបស់អ�ក។

100,000 េយ៉នក��ងមួយែខក��ងអឡំ�ងេពលបណ��ះប� �ល
※�គ�� រែដល� ប់ពន�េល�លំេ� � �នគឺ 70,500 េយ៉នក��ងមួយែខ
※ 40,000េយ៉នបែន�មនងឹ�ត�វ� នផ�ល់ស�� ប់ែត� �ំចងុេ�� យៃន� រសិក�

ខ�ឹម� រអំពី� រផ�ល់ឧបត�ម�
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រឈប់ស�� កេ� � � បឋមសិក�
(ស�� ប់� �ស់� ជីវកម�ែដលជួលកម�ករ)

មិន� េទ�ង� ត់ ឬមិនេទ�ង� ត់ េដ�ម�ីេឆ��យតបេ� នឹង� រថយចុះៃន�� ក់ចំណូលេ� យ� រ� រឈប់
ស�� ករបស់កម�ករ ែដល� ឪពុក� �យរបសកូ់នែដលេរ�នេ� � � បឋមសិក�� េដ�ម េ� េពលែដល
� � បឋមសិក�� េដ�ម�ត�វបិទ� បេ� � ះ� សន� េ� យ� រឥទ�ិពល ពី� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ េយ�ងនឹង
ឧបត�ម�ដល់� �ស់� ជីវកម�ែដល� នផ�ល់វ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��លដល់កម�ករ (មិន� ប់ប���ល
 វ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��ល�ប� ំ� �ំេ�� មច�ប់ស�ង់� រ� រ� រ)។

និេ� ជកែដលែដលផ�ល់វ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��ល(�� ក់ឈ��លេពញ) ដល់កម�ករនិេ� ជិតែដល�ត�វ� រេម�លែថកូន ①
ឬ ② បែន�មពីេល�វ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��ល�ប� ំ� �ំេ�� មច� ប់ស�ីពីស�ង់� រ� រ� រ។
①� វ �� ន� រស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ កុ� រែដលេរ�នេ� � � បឋមសិក� (※ ※) ែដល�ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�(※)
េ� យែផ�កេល�� រែណ� ំ។
※មិន�តឹមែតស�� ប់ៃថ�ឈប់ស�� ក� � បឋមសិក� � ងំមូលប៉ុេ� � ះេទ ប៉ុែន�ក៏ស�� ប់ៃថ�ឈប់ស�� ក� �ក់ � �ក់អន

� ញ និង� រចូលេរ�នែដល� ន�ត�វែបងែចកផងែដរ។
※※� � បឋមសិក� � េដ�ម: � � បឋមសិក� � � អប់រ�� � តព�កិច�� � ត�ម�វ� រពិេសស ក�ឹបកុ� រេ�� យ

� � េស� េ�� យេ� ៉ ងសិក� មេតយ�សិក� � � មេត�យ� �គឹះ� �នកុ� រែដល� ន� រអនុ� �ត។
② �ត�វឈប់ស�� កពី� � បឋមសិក� ដូច� កុ� រែដលឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩� េដ�ម។

បុគ�លេ� លេ� (� �ស់� ជីវកម�)

ចំនួនទឹក�� ក់ផ�ល់

ចំនួនទឹក�� ក់េស��នឹង�� ក់ឈ��លែដលេប�កឲ�កម�ករនិេ� ជិតែដល� នសិទ�ិែដលយកវ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��ល x
10/10
※ ចំនួនអតិបរ� ស�� ប់១ៃថ�ស�� ប់វ �ស�ម� ល� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខសី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ��� �ំ២០២១ គឺ 13,500 េយ៉ន។

ចំនួនអតិបរ� ស�� ប់១ៃថ�ស�� ប់វ �ស�ម� ល� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខមក� ដល់ៃថ�ទី 28 ែខកុម�ៈ� �ំ២០២២ គឺ 11,000 េយ៉
ន។ចំនួនអតិបរ� ស�� ប់១ៃថ�ស�� ប់វ �ស�ម� លក� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខមី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២ គឺ 9,000
េយ៉ន។

※ ស�� ប់�ក �មហុ៊នែដល� ន�គឹះ� �ន� ជីវកម�េ� ក��ងតំបន់ែដល� ន� �ន� ព� សន�ឬេ� ក��ងតំបន់ែដល� នវ �� ន
� រ� � ទិ� ពដូច� � រទប់� �ត់� ររ �ក� ល� លគួរែត�ត�វ� នអនុវត�ក��ងអំឡ�ងេពលវ �ស�ម� លែដល�ត�វអនុវត�
ចំនួនអតិបរ� ស�� ប់១ៃថ�ៃន� រឧបត�ម�គឺ 15,000 េយ៉ន។

� លបរ �េច�ទែដល� ចអនុវត�� ន
 វ �ស�ម� លែដល� ន�� ក់ឈ��លែដល� នយកេ� ចេ� �ះៃថ�ទី 1 ែខសី� � �ំ២០២១ និងៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២
※មិន� ប់ប���លៃថ�ែដល� � មិន� នកំណត់េពលេប�ក ដូច� � រស�� កនិ� ឃរដូវ  វ �ស�ម� លរដូវេ� � និងវ �ស�ម

� លរដូវរ� ។

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិតអំពីត�ម�វ� រ
ផ�ល់ឧបត�ម�និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។

រយៈេពលៃន� រ� ក់� ក�សុំ

i

●ស�� ប់� រ� កសួរទូេ� � រឧបត�ម�េល�� រែកត�ម�វ� រ� រ � រឧបត�ម�ស�� ប់ស�ិរ� ព� រ� រក��ងឧស� ហកម�
� រឧបត�ម�� រឈប់ស�� កេ� � � បឋមសិក� ជំនួយឧបត�ម�/មជ�មណ�លេ� ទូរសព�
0120-60-3999 េ� ៉ ងទទួល៖ 9:00 ដល់ 21:00 (� ប់ប���ល� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�បុណ�)

ែស�ងរក� រ� ំ�ទវ �ស�ម� ល ជំងឺកូ វ �ដ១៩

● ស�� ប់វ �ស�ម� ល� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខសី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខតុ� � �ំ២០២១ ⇒ ៃថ�ទី 27 ែខធ��� �ំ២០២១ (�ត�វែតមកដល់)
● ស�� ប់វ �ស�ម� ល� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខវ �ច�ិ� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ��� �ំ២០២១ ⇒ ៃថ�ទី 28 ែខកុម�ៈ � �ំ២០២២ (�ត�វែតមកដល់)
● ស�� ប់វ �ស�ម� ល� ប់ពីៃថ�ទី 1 ែខមក� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២ៗ ⇒ ៃថ�ទី 31 ឧស� � �ំ២០២ៗ (�ត�វែតមកដល់)

● េ� � រ �� ល័យ� រ� រេខត�"ប� �រពិេ�� ះេ� បល់ពិេសសស�� ប់� រឧបត�ម�ស�� ប់� រឈប់ស�� ក
េ� � � បឋមសិក� " េល�កទឹកចិត�េ�ប��� ស់�� ក់ឧបត�ម�ឬ� រ� ប់េផ��មេ�ប��បព័ន�វ �ស�ម� លពិេសស
ស�� ប�ក �មហុ៊ន� ម� រសំុេ� បល់ពីកម�ករដូច� សំុឲ��ក �មហុ៊នេ�ប��� ស់�� ក់ឧបត�ម�េនះ� េដ�ម។
ស�� ប់� រ� ក់� ក�េ� យ� �ល់ពីកម�ករ� មរយៈប� �រពិេ�� ះពិេសស និង�បព័ន�ជំនួយ និង�� ក់
ឧបត�ម�ៃន� រឈប់ស�� ក សូមពិនិត�េម�លទីេនះ។
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�� ក់ឧបត�ម�ស�� ប់� រឈបស់�� កពី� � បឋមសិក�
(ស�� ប់អ�កែដល�ត�វ� ន�បគល់ឱ�េធ��� រ� ឯកជន)

េដ�ម�ីេម�លែថក�ុ រេ� េពលែដល� � បឋមសិក�� េដ�ម�ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�
េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងកូឺវ �ដ១៩ េយ�ងនឹងផ�ល់�� កឧ់បត�ម�� �ំទដល់ឪពុក� �យែដល
េធ��� រ� ឯកជនែដលមនិ� ចេធ��� រ� មកចិ�សន�� នេទ។

ឪពុក� �យែដល�ត�វ� រេម�លែថកូនរបស់ ① ឬ ② និងអ�កែដលបំេពញត�ម�វ� រមួយចំនួន។
① � វ �� ន� រស�� ប់ជំងឺកូវ �ដ១៩ កុ� រែដលេរ�នេ� � � បឋមសិក� (※※) ែដល�ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ
� សន�(※) េ� យែផ�កេល�� រែណ� ។ំ

※ មិន�តឹមែតស�� ប់ៃថ�ឈប់ស�� ក� � បឋមសិក� � ងំមូលប៉ុេ� � ះេទ ប៉ុែន�ក៏ស�� ប់ៃថ�ឈប់ស�� ក� �ក់ � �ក់
អន� ញ និង� រចូលេរ�នែដល� ន�ត�វែបងែចកផងែដរ។

※※ � � បឋមសិក� � េដ�ម: � � បឋមសិក� � � អប់រ�� � តព�កិច�� � ត�ម�វ� រពិេសស ក�ឹបកុ� រេ�� យ
� � េស� េ�� យេ� ៉ ងសិក� មេតយ�សិក� � � មេត�យ� �គឹះ� �នកុ� រែដល� ន� រអនុ� �ត។

② �ត�វឈប់ស�� កពី� � បឋមសិក� ដូច� កុ� រែដលឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩� េដ�ម។

បុគ�លេ� លេ� (អ�កែដល�ត�វ� ន�បគល់ឱ�េធ��� រ� ឯកជន)

ចំនួនទឹក�� ក់ផ�ល់

� លបរ �េច�ទែដល� ចអនុវត�� ន

ៃថ�ទី 1 ែខសី� � �ំ២០២១ - ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២
※ មិន� ប់ប���លៃថ�ែដល� � មិន� នកំណត់េពលេប�ក ដូច� � រស�� កនិ� ឃរដូវ  វ �ស�ម� លរដូវេ� � និងវ �ស�ម� លរ

ដូវរ� ។

ត�ម�វ� រមួយចំនួន

● �បសិនេប�� នគេ�� ងេធ��� រ� រ� ឯកជន
● េ� េពលែដល�ត�វកំណត់អំពីកែន�ងេធ��េធ��� រនិង� រ�បតិបត�ិ� ជីវកម�ពីអ�កផ�ល់� រ� រ េ� យទទួល�� ក់ឈ��ល

ស�� ប់� រ� រ� មកិច�សន� � រ� រ។

រយៈេពលៃន� រ� ក់� ក�សុំ

●សូមពិនិត�េម�លេគហទំព័ររបស់�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល� ព ស�� ប់ព័ត៌� ន
លម�ិតអំពីត�ម�វ� រផ�ល់ឧបត�ម�និងរេប�ប� ក់� ក�សំុ� ក់� ក់។i

●ស�� ប់� រ� កសួរទូេ� � រឧបត�ម�េល�� រែកត�ម�វ� រ� រ � រឧបត�ម�ស�� ប់ស�ិរ� ព� រ� រក��ង
ឧស� ហកម�� រឧបត�ម�� រឈប់ស�� កេ� � � បឋមសិក� ជំនួយឧបត�ម�/មជ�មណ�លេ� ទូរ
សព�

0120-60-3999
េ� ៉ ងទទួល៖ 9:00 ដល់ 21:00 (� ប់ប���ល� ងំៃថ�ចុងស� �ហ៍ និងៃថ�បុណ�)

ៃថ�ែដលមិន� ចេធ��� រ� ន
ៃថ�ទី 1 ែខសី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ��� �ំ២០២១ ⇒ 6,750 េយ៉នក��ងមួយៃថ�(ចំនួនេថរ)
ៃថ�ទី 1 ែខមក� ដល់ៃថ�ទី 28 ែខកុម�ៈ � �ំ២០២២ ⇒ 5,500 េយ៉នក��ងមួយៃថ�(ចំនួនេថរ)
ៃថ�ទី1 ែខមី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២២⇒ 4,500 េយ៉នក��ងមួយៃថ�(ចំនួនេថរ)
※7,500 េយ៉នក��ងមួយៃថ�(ចំនួនេថរ) ស�� ប់អ�កែដល� ន� សយ� �នេ� ក��ងតំបន់ែដល� ន� �ន� ព� សន�ឬតំបន់

ែដលវ �� ន� រ� ទិ� ពដូច� � រ� រ� រ� ររ �ក� ល� លគួរែត�ត�វ� នអនុវត�ក��ងអំឡ�ងេពលែដល� រ� រែដល�ត�វអនុវត�
មិន� ចេធ��េ� � នេទ។

ៃថ�ែដលមិន� នេធ��� រ
ៃថ�ទី 1 ែខសី� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខតុ� � �ំ២០២១ ⇒ ៃថ�ទី 27 ែខធ��� �ំ២០២១ (�ត�វែតមកដល់)
ៃថ�ទី 1 ែខវ �ច�ិ� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខធ��� �ំ២០២១ ⇒ ៃថ�ទី 28 ែខកុម�ៈ � �ំ២០២២ (�ត�វែតមកដល់)
ៃថ�ទី 1 ែខមក� ដល់ៃថ�ទី 31 ែខមី� � �ំ២០២ៗ ⇒ ៃថ�ទី 31 ឧស� � �ំ២០២ៗ (�ត�វែតមកដល់)
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គេ�� ង� �ំទអ�កេ�ប��� ស់អ�កែថ� �ំ រកែដលដឹក� េំ� យ�ក �មហុ៊ន
( វ �� ន� រពិេសស:ស�� ប់អ�កែដលេធ��� រឱ��ក �មហុ៊ន)

េ� េពលែដល� � បឋមសិក��ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�េ� យ� រជំងឺកូវ �ដ១៩ ជួយ
ឧបត�ម�ៃថ�េ�ប��� ស់េ� េពលេ�ប��� ស់អ�កែថ� �ំ រក េ� យ� រឪពុក� �យែដលេធ��� រ
េ� �ក �មហុ៊នមិន� ចេឆ��តេពលស�� កពី� រ� រ ឬេ�ប��� ស់ក�ឹបកុ� រេ�� យ� � �
េដ�ម។

អ�កែដល�ត�វនឹងចំណុច� ងេ�� ម ① ដល់ ③ � នសិទ�ិទទួល� នវ �� ន� រពិេសស។

① េធ��� រឱ��ក �មហ៊ុនឯកជន។

② ប�ីឬ�បពន�របស់� ត់កំពុងេធ��� រ ឬ� ឪពុក� �យេ� ល ដូេច�ះ� ត់មិន� ចបន�េធ��� រ� នេទ
លុះ�� ែត� ត់េ�ប�អ�កែថ� �ំ រក។

③ េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ � � បឋមសិក� និង� � មេត�យ�ែដលកុ� រេរ�ន
�ត�វ� នបិទ។

បុគ�លេ� លេ�

ព័ត៌� នលម�ិតអំពីវ �� ន� រពិេសស

នីតិវ �ធីៃន� រ� ក់� ក�សុំ

េយ�ងនឹងផ�ល់សំបុ�តប���ះតៃម�(2,200 េយ៉ន/១សន�ឹក) ែដល� ចេ�ប�� នេ� េពលែដល� � បឋម
សិក� និង� � មេត�យ��ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�។

<េពលធម�� > < វ �� ន� រពិេសស>

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយៃថ�︓ 2 សន�ឹក / កុ� រ ⇒ 5 សន�ឹក / កុ� រ

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយែខ︓ 24 សន�ឹក / �គ�� រ ⇒ 120 សន�ឹក / �គ�� រ

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយ� �ំ︓280 សន�ឹក/�គ�� រ ⇒ � �នចំនួនអតិបរ�

i

អ
�ក

េ�ប
���

ស់

�ក
�ម

ហ៊ុ
ន

ែដ
ល

អ
�ក

េធ
��

�
រឱ

�
①� ក់� ក�សុំសំបុ�តប���ះតៃម�

⑥�បគល់� ក់ក� �លៃនសំបុ�ត

ប���ះតៃម�ែដល� នេ�ប�រចួមក
 វ �ញ

④ផ�ល់េស� កម�អ�កែថ� �ំ រក

⑤� រទូ� ត់ៃថ�េ�ប��� ស់ / � រ

�បគល់េ� យ� �ល់ៃនសំបុ�តប���ះ
តៃម�

③� ក់� ក�សុំស�� ប់េ�ប�អ�កែថ� ំ

� រក

②� រេផ��សំបុ�តប���ះតៃម�

※ េយ�ងនឹងផ�ល់ឱ�អ�កនូវ

សំបុ�តែដលសរេសរមូលេហតុ

●ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមេម�លេគហទំព័ររបស់ស� គមេស� ែថ� ំ
កុ� រ� តិ។
http://www.acsa.jp/
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គេ�� ង� �ំទអ�កេ�ប��� ស់អ�កែថ� �ំ រកែដលដឹក� េំ� យ�ក �មហុ៊ន
( វ �� ន� រពិេសស៖ ស�� ប់អ�កែដលេធ��� រេ� យខ��នឯង)

េ� េពលែដល� � បឋមសិក��ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�េ� យ� រជំងឺកូវ �
ដ១៩ ជួយឧបត�ម�ៃថ�េ�ប��� ស់េ� េពលេ�ប��� ស់អ�កែថ� �ំ រក េ� យ� រ
ឪពុក� �យែដលេធ��� រេ� យខ��នឯង មិន� ចេឆ��តេពលស�� កពី� រ� រឬ
េ�ប��� ស់ក�ឹបកុ� រេ�� យ� � � េដ�ម។

អ�កែដល�ត�វនឹងចំណុច� ងេ�� ម ① ដល់ ③ � នសិទ�ិទទួល� នវ �� ន� រពិេសស។

① េធ��� រេ� យខ��នឯង(� រ� រេ� យខ��នឯង ឯកជន)

② ប�ីឬ�បពន�របស់� ត់កំពុងេធ��� រ ឬ� ឪពុក� �យេ� ល ដូេច�ះ� ត់មិន� ចបន�េធ��� រ� នេទ
លុះ�� ែត� ត់េ�ប�អ�កែថ� �ំ រក។

③ េ� យ� រឥទ�ិពលៃន� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ១៩ � � បឋមសិក� និង� � មេត�យ�ែដលកុ� រេរ�ន
�ត�វ� នបិទ។

បុគ�លេ� លេ�

ព័ត៌� នលម�ិតអំពីវ �� ន� រពិេសស

នីតិវ �ធីៃន� រ� ក់� ក�សុំ

េយ�ងនឹងផ�ល់សំបុ�តប���ះតៃម�(2,200 េយ៉ន/១សន�ឹក) ែដល� ចេ�ប�� នេ� េពលែដល� � បឋម
សិក� និង� � មេត�យ��ត�វ� នបិទ� បេ� � ះ� សន�។

< វ �� ន� រពិេសស>

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយៃថ�︓ 5 សន�ឹក / កុ� រ

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយែខ︓ 120 សន�ឹក / �គ�� រ

・ ចំនួនសន�ឹកអតិបរ� ក��ងមួយ� �ំ︓ � �នចំនួនអតិបរ�
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� ①� ក់� ក�សុំសំបុ�តប���ះតៃម�

④ផ�ល់េស� កម�អ�កែថ� �ំ រក

⑤� រទូ� ត់ៃថ�េ�ប��� ស់ / � រ�បគល់

េ� យ� �ល់ៃនសំបុ�តប���ះតៃម�

③� ក់� ក�សុំស�� ប់

េ�ប�អ�កែថ� �ំ រក

②� រេផ��សំបុ�តប���ះតៃម�

※េយ�ងនឹងផ�ល់ឱ�អ�កនូវ
សំបុ�តែដលសរេសរមូលេហតុ

⑥រក� ទុក
� ក់ក� �លៃន
សំបុ�តប���ះតៃម�
ែដល� នេ�ប�រចួ

i ●ស�� ប់ព័ត៌� នលម�ិត សូមេម�លេគហទំព័ររបស់ស� គមេស� ែថ� ំ
កុ� រ� តិ។
http://www.acsa.jp/
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ពត៌� នេផ�ងេទ�តែដល� ក់ទង� �

េយ�ងែណ� េំគហទំព័រេផ�ងៗអំពីវ �� ន� រ� �ំទែដល� ប់� ក់ទងនឹងកូវ �ដ។

�កសួងេផ�ងៗ អំពីេគហទំព័រែដល� ក់ទងនឹងជំងឺកូវ �ដ-១៩

● គណៈកម�� រ� ណិជ�កម�េ� យយតុ�ិធម៌
េគហទំព័រែដល� ក់ទងនឹងជំងកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ងែណ� ំ េ� លគំនិតៃនច� ប់�ប� ំងមូ៉ណូបូ៉លី និងច� ប់
កិច�សន� បន� ែដល� ច�ត�វ� នេ�ប�� ឯក� រេ� ងស�� ប់
កិច�ខិតខំ�បឹងែ�បងរបស់អ�ក� ជីវកម� ែដលតយុទ�� មួយនឹង
ជំងឺកូវ �ដ-១៩ េហ�យែណ� ំអំពីតុពិេ�� ះស�� ប់កិច�ខិតខំ�បឹង
ែ�បង� ងំេ� ះ។

● �កសួងែដនដី េហ� �រច� សម�័ន�ដឹកជ���
ននិងេទសចរណ៍ � រទប់� �ត់នឹងជំងកូឺវ �
ដ-១៩ េ� យ�កសួងែដនដី េហ� �រច� ស
ម�័ន�ដឹកជ���ន និងេទសចរណ៍

េយ�ង� នព័ត៌� នស�ីពី� រេ�ប��� ស់មេធ� � យេធ��ដំេណ�រ�
� រណៈស�� ប់�ប� ពលរដ�, ព័ត៌� នស�ីពីវ �� ន� ទប់ទល់នឹង
ជំងឺឆ�ងក��ងមេធ� � យេធ��ដំេណ�រ� � រណៈ និងព័ត៌� នស�ីពី
 វ �� ន� រ� ំ�ទស�� ប់អ�ក� ជីវកម�ែដល� ក់ទងនឹងែដនដី
េហ� �រច� សម�័ន�ដឹកជ���ន និងេទសចរណ៍។

● �កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល
� ពេគហទំព័រពិេសសស�ីពីជំងកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� នព័ត៌� នស�ីពី� រឆ�ងជំងឺកូវ �ដ-១៩ និងវ �� ន� រ� ំ
�ទដូច� � រឧបត�ម�ធនស�� ប់� រែកស�ម�លេផ�ងៗក��ង� រ
ជួលបុកល័ក�។

● េល� ធិ� រ� �នគណៈរដ�ម�ន�ី
 វ �� ន� រទប់ទល់នឹងជំងកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� ន ព័ត៌� នស�� ប់ពលរដ� ស�ីពីវ �ធីទប់� �ត់� រឆ�ងវ �រុ
សកូវ �ដ-១៩។

● �កសួងហិរ� �វត��ពត៌� នែដល� ក់ទងនឹង
ជំងឺកូវ �ដ-១៩

េយ�ង� នព័ត៌� នស�� ប់ពលរដ�ស�ីពីវ �� ន� រ� ំ�ទលំហូរ� ច់
�� ក់េ� ក��ងេ� លនេ� � យហិរ� �វត�� និង�បព័ន�ពន� េពល
ស�� ប់� របង់ពន�� តិ� េដ�ម។

● ទី� �ក់� រនគរ� ល� តិ
អំពីវ �� ន� រទប់ទល់នឹងជំងកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� នព័ត៌� នស�ីពីនីតិវ �ធីរដ�� ល និងឧ�កិដ�កម�េផ�ងៗ
ែដល� ន� ញយក�បេ� ជន៍ពី� រផ��ះេឡ�ងៃន� រឆ�ងេម
េ� គថ�ីេនះ ។

● ទី� �ក់� រេស� កម�ហិរ� �វត��ពត៌� នែដល
� ក់ទងនឹងជងំកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� នព័ត៌� នស�� ប់� ជីវកម�និងបុគ�លែដល� ន� រ
ខ�ះ� ត។

េយ�ង� នព័ត៌� នអំពីនិងតុពិេ�� ះប� �អ�កេ�ប��� ស់ និង
អ��ែដលអ�កេ�ប��� ស់គួរ� �ល់ ដូច� � រេស��សុំគួរឱ�សង�័យ
� ញយកអត��បេ� ជន៍ពីជំងឺឆ�ង និងប� �ែដលបង�េឡ�ង
េ� យវ �ធី� �ស�� ជីវកម�ព� � ទ។

● �កសួងេសដ�កិច�� ណិជ�កម�និងឧស� ហក
ម� វ �� ន� រ� �ំទែដល� ក់ទងនឹងជងំកូឺវ �ដ
-១៩

េយ�ងែណ� ំអ�កអំពីវ �� ន� រ� ត់បន�យ� រប៉ះ� ល់ៃនជំងឺកូវ �
ដ-១៩ េល��ក �មហ៊ុន និងវ �� ន� រ� ំ�ទពួកេគ។

● �កសួងបរ �� �ន េគហទំព័រពិេសស ែដល�
ក់ទងនឹងជងំកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� ន ព័ត៌� នស�ីពីវ �� ន� ររបស់�កសួងបរ �� �នក��ង� រ
ទប់� �ត់� ររ �ក� ល� លៃនជំងឺ កូវ �ដ-១៩។

● �កសួងយុត�ិធម៌េគហទំព័រពិេសស ែដល�
ក់ទងនឹងជងំកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ង� ន ព័ត៌� នស�� ប់ពលរដ�និងជនបរេទស ស�ីពីជំងឺកូវ �
ដ-១៩(ប� �ផ��វច� ប់ ប� �សិទ�ិមនុស� � ក�េស��សុំ� �ក់េ� /� រ
� ំ�ទ� ររស់េ� � រចូលពីេ�� �បេទស� េដ�ម)។

● �កសួងកសិកម�រុ� ��ប� ញ់ និងេន� ទ
ពត៌� នអំពីជំងឺកូវ �ដ-១៩

េយ�ង� នព័ត៌� នអំពីវ �ធីទប់� �ត់ ជំងឺកូវ �ដ-១៩ ស�� ប់
�ប� ជន កសិកម� រុ� ��ប� ញ់ និងេន� ទ និង� ជីវកម�
� ក់ទងនឹង� � រ (ព័ត៌� នដូច� � រផ�ត់ផ�ង់� � រ � រ
េស��សុំ� រហូបចុក  វ �� ន� រ� ំ�ទ � េដ�ម)។

● � រ �� ល័យអេ� ��បេវសន៍ៃន�បេទសជប៉ុ
ន ពត៌� នែដល� ក់ទងនឹងជំងកូឺវ �ដ-១
៩

េយ�ង� នព័ត៌� នស�ីពី� រចូល និង� �ក់េ� ក��ង�បេទស
ជបុ៉ន ែដល� ក់ទងនឹង� រឆ�ងវ �រុសកូវ �ដ-១៩។

 ទី� �ក់� រកិច�� រអ�កេ�ប��� ស់
ព័ត៌� នែដល� ក់ទងនឹងជងំកូឺ
 វ �ដ-១៩ស�មប់អ�កេ�ប��� ស់
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ពត៌� នេផ�ងេទ�តែដល� ក់ទង� �

េយ�ងែណ� េំគហទំព័រេផ�ងៗអំពីវ �� ន� រ� �ំទែដល� ប់� ក់ទងនឹងកូវ �ដ។

ប� �ី� � ងនិងេគហទំព័រែដលែណ� អំំពីវ �� ន� រ� �ំទ

● ខិត�ប័ណ�ៃនប� �ី� � ងអំពីវ �� ន� រ� �ំទ
(ស�� ប់អ�កជំនួញែដលទទួល� រប៉ះ� លពី់]
ជំងឺកូវ �ដ-១៩)
េយ�ង� នេរ�បចំខិត�ប័ណ�អំពី� រ� ំ�ទអ�កជំនួញែដលទទួល� រ
ប៉ះ� ល់ពីជំងឺកូវ �ដ-១៩។

●  វ �� ន� រ� �ំទស�� ប់វ �សយ័កសិកម�រ�ុ ��ប
� ញ់និងេន� ទ និង� ជីវកម�� ក់ទងនឹ
ង� � រ
េយ�ងែណ� ំ� លក�ណៈ� យ�ស�លយល់អំពីវ �� ន� រ� ំ�ទ
ស�� ប់វ �ស័យកសិកម� រុ� ��ប� ញ់ និងេន� ទ និង� ជីវកម�
� ក់ទងនឹង� � រ ែដលរងផលប៉ះ� ល់េ� យជំងឺកូ វ �ដ-១៩។

●  វ �� ន� រ� �ំទស�� ប់មនុស�� ងវប�ធម៌
និងសិល�ៈ

េយ�ងសេង�បឲ�� ន� យយល់ អំពី វ �� ន� រ� ំ�ទស�� ប់មនុស�
� ងវប�ធម៌និងសិល�ៈ។

●ប� �ីៃន� រ� �ំទស�� ប់សិស�ែដលរង
� រប៉ះ� ល់េ� យជំងកូឺវ �ដ-១៩

េយ�ងែណ� ំវ �� ន� រ� ំ�ទស�� ប់សិស�ែដលពិ� កសិក�
េ� យ� រែតឥទ�ិពលៃនជំងឺកូវ �ដ-១៩។

● េគហទំព័រែដលែណ� អំំពីវ �� ន� រ� �ំទ
ជីវ �ត របស់ជនបរេទស

 វ �� ន� រ� ំ�ទស�� ប់ជនបរេទស និងអង�� រែដលទទួល
ជនបរេទស ក��ងអំឡ�ងេពលជំងឺកូវ �ដ-១៩

● េគហទំព័រេ� យ�កសួង� របរេទស អំពីសុវ
ត�ិ� ពេ� េ�� �បេទស

េយ�ងែណ� ំព័ត៌� នអំពី� រ� �ស់ប��រៃនវ �� ន� រេ� �ពំែដនេ� យ� រ
� និភ័យៃនជំងឺឆ�ង, ព័ត៌� នអំពី� និភ័យៃនជំងឺឆ�ងេ� �បេទស
នីមួយៗ និងព័ត៌មអំពី� រពិ� កក��ង� រ� កេចញពី�បេទសជបុ៉ន
េ� យ� រែត� រ� �ក�បតិបត�ិ� រេ� យ� រជំងឺកូវ �ដ-១៩។

●មជ�មណ�លេតស�ជំងឺកូវ �ដ-១៩ ស�� ប់អ�ក
េធ��ដំេណ�េ� �បេទសេ�� (TeCOT)

េ� យសហ� រ� មួយ�កសួងសុ� ភិ� ល � រ� រ និងសុខុ� ល
� ព, �កសួងេសដ�កិច�និង � ណិជ�កម� ផ�ល់េស� ឥតគិតៃថ�
ែដលជួយអ�កេធ��ដំេណ�រឲ�ែស�ងរក� �ប័នេវជ�� �ស� ែដលេចញ
 វ �� �បនប�ត�ត�តពិនិត�� មត�ម�វ� ររបស់�បេទសេ� លេ� ។

● ព័ត៌� នអំពីជំងឺកូវ �ដ-១៩ េ� យមជ�ម
ណ�ល� �ំទែផ�កច� ប់េ� �បេទសជប៉ុន
(Houterasu)

េយ�ងែណ� ំព័ត៌� ន� ំ� ច់ស�� ប់� រេ� ះ�� យប� �ផ��វ
ច� ប់ ែដល� ក់ទងនឹងជំងឺកូវ �ដ-១៩

● � រ� �ំទស�� ប់ឪពុក� �យែដលច�ិ �ឹមកូន
� �ក់ឯង ក��ង� រឆ�ង� ល� លៃនជងំកូឺវ �ដ
-១៩

េយ�ងែណ� ំវ �� ន� រ� ំ�ទៃនរ� �ភិ� ល ស�� ប់ឪពុក� �យ
ែដលចិ� �ឹមកូន� �ក់ឯងេហ�យរង� រប៉ះ� ល់េ� យ� រឆ�ងរ �ក
� ល� លៃនជំងឺកូវ �ដ-១៩ ។

●  វ �� ន� រ� �ំទស�� ប់ជនបរេទស និងអង�
� រែដលទទួលជនបរេទស ក��ងអំឡ� ងេពល
ជំងឺកូវ �ដ-១៩

េយ�ងែណ� ំអំពីវ �� ន� រ� ំ�ទេផ�ងៗស�� ប់ជនបរេទស,
េ� ែកៃនជនបរេទស និងអង�� រែដលទទួលជនបរេទស។

● កម�វ �ធីប� �ក់� រ� ក់ព័ន�នឹងជំងកូឺវ �ដ-១៩
(COCOA)

កម�វ �ធីប� �ក់� រ� ក់ព័ន�គឺ� កម�វ �ធី� �តហ��នែដលផ�ល់ដំណឹង
អំពីលទ�� ពៃន� រទំ� ក់ទំនង� មួយមនុស�ែដលឆ�ងជំងឺកូវ �ដ-
១៩។

េយ�ងេរ�បចំខិត�ប័ណ�ែដលសេង�បអំពី� រ� ំ�ទស�� ប់មនុស�
ែដលរង� រប៉ះ� ល់េ� យជំងឺកូវ �ដ-១៩ ក��ងជីវ �ត�ប� ំៃថ�និង
� ជីវកម�។

●កម�វ �ធីវ �� �បនប័�ត��ក់� ំង� រ� រជងំកូឺវ �
ដ-១៩

កម�វ �ធី� ផ��វ� រេ� យរ� �ភិ� លជបុ៉នេនះ ជួយអ�កឲ�ទទួល
 វ �� �បនប�ត� ក់��ក់� ំងកូវ �ដ-១៩។

 ព័ត៌� នអំពី� រ� �ំទេផ�ងៗែដល� ក់ទង
នឹងជំងឺកូវ �ដ-១៩
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