
ការណែនាំ『ការស្នើរ្ ាំប្រាកជ់ាំនយួចាំស ោះអ្នកណែលានបញឈ្បក់ារររ
សោយសារបញ្ហវ្រី ្ ករូ ណូាថ្ម』ី

ជូនចាំស ោះម្ច្្់អាជីវកម្មនឹងកម្មករកម្មការីទាំងអ្្់

ល័កខខ័ែឌខាងសប្រកាម្្ប្រម្ប់អ្នកណែលអាចទទួលាន៨០% ននប្រាក់ឈ្នួលម្ ននថ្ៃឈ្ប់្ ប្រម្ក
（ ប្រាក់ប្របចាំនថ្ៃកាំែត់ប្រតមឹ្១១,០០០ សយ៉េន ） នឹងប្រតូវបង់តាម្ននចាំននួននការឈ្ប់្ប្រម្ក ។បញ្ជក្់
វា ម្ិនម្នជាបនទកុសៅសលើម្ច្្ អ់ាជវីកម្មសទប្ើយ។

ប្រក្ួង្ ខាភិាលការិយាល័យការរររែឋាលសខតត កណនែងស្នើ្ ាំប្រាក់ជាំនួយហាទ្បសូវីក

①ចប់ពីនថ្ៃទី ១ ណខសម្សាឆ្្ាំទី ២០២០ រហូតែល់ច ងណខឧស្ភាប្រតវូានបិតបញ្ឈបក់ារប្របកា្អា្នន 
ប្រប្និសបើកម្មករណាណែលានបញឈ្បក់ារររសោយសារណតរកីរាលោលននការឆ្ែងសម្សរាគថ្មសីនោះសៅ
ប្រក ម្ហ  នខ្្ាតតូចនងិម្ធយ្ម្ណែលប្រតូវានបទិសោយម្ច្្អ់ាជីវកម្ម។

②អ្នកណែលម្ិនានទទួលប្រាក់ឈ្នលួ(ប្រាក់ឧបតថម្ភសពលឈ្ប់្ ប្រម្ក)សពលឈ្ប់្ ប្រម្កពីការររ ។

ប្រាកឈ់្នួលគតិជាម្ធយ្ម្
កនុង១នថ្ៃម្ នឈ្ប់
្ប្រម្កពីការររ

× ៨០% × ចាំនួននថ្ៃកនុងណខនីម្យួៗ
（៣០នថ្ៃឬ៣១នថ្ៃ）

ចាំនួនណែលសធវើការសហើយកម្ម
ករានឈ្ប់្ាំរាកー

① ទឹកប្រាក់ណែលបងជ់នូកនុង១នថ្ៃ
（ កាំំំែត់ប្រតឹម្១១,០០០ សយ៉េន ） ② ចាំនួនននការឈ្ប់្ ប្រម្ក

ការគែនទឹកប្រាក់ជាំនួយសោយសប្របើរូបម្នតែូចខាងសប្រកាម្។

・ចាំស ោះកនុងងម្យួនថ្ៃការបនថយសម្ ្ងសធវើការពី៨សម្ ្ង្ល៣់សម្ ្ងសហើយសម្ ្ងសធវើការម្នការថ្យច ោះ
សោយសារណតប្រក ម្ហ  នសបើកអាជវីកមរយោះសពលខែី។ ប្រប្ិនសបើអ្នកសធវើការតិចជាង ៤ សម្ ្ងកនុង១នថ្ៃសនោះអ្នកនឹង
ប្រតូវានសគគិតសអាយឈ្ប់្ ាំរាករយៈ សពលកនែោះនថ្ៃកនងុ១នថ្ៃ។ 
・ចាំស ោះកនុងម្ួយ្ាតហ៍្ការបនថយការររចប់ពី៥នថ្ៃសៅ៣នថ្ៃ សហើយណខខែោះក៏ប្រតូវានឈ្ប់្ប្រម្កងងណែរ។ 

（ អាចស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនយួានម្និរាប់បញចលូនថ្ៃណែលានសធវើការកនុងចាំននួននការឈ្ប់្ប្រម្ក ）

ស លគកឺារររបតរូសវនតប្របចាំនថ្ៃឬការររសពញសម្ ង្ណែលអាចបនតទែិធការសា្ក្ស់ៅកនងុភាពជាកណ់្តងសហើយ
អាចស្នើរកនងុណខននការោក ់កយ្ណែលម្នការប្រពម្សប្រពៀងពមី្ច្្ អ់ាជវីកម្មកនងុការឈ្ប់្ ប្រម្កពកីារររ ម្ន
ការបញ្ជក្អ់្ាំពកីារស្នើរ្ ាំប្រាកជ់នយួ * អ្នកនងឹម្ន្ទិធទិទលួានការស្នើរ្ ាំប្រាកជ់ាំនយួាន។ 

សទោះបីភាពជាក់ណ្តងននការឈ្ប់្ប្រម្កការររមិ្នានបញ្ជ្ក់ក៏សោយខាងសប្រកាម្សនោះក៍អាចោក់ ក្យស្នើរាន
①តារាងការររប្របចាំណខណែលម្នការ្រស្រ្ ាំប្រាក់ជាំនួយសង្េងៗ អ្ាំពនីថ្ៃសធវើការជាកល់ាកែ់ចូជា "សធវើការសៅនថ្ៃទ ី
….កនុងម្យួ្ាតហ្"៍ សៅក្ន ងក ងប្រតាលក័ខខែឌការររ។ សបើសទោះបវីាជាក ងប្រតាកស៏ោយករែីណែលម្នការបញ្ជ្ក់
ច្ា្់លា្់ពមី្ច្្អ់ាជវីកម្មថាលក័ខខែឌការររសនោះគឺប្រតឹម្ប្រតូវ។ 
②ម្ នណខណែលប្រតូវបញឈ្ប់ការររចាំស ោះអ្នកណែលានសធវើការសលើ្ ពី ៤ នថ្ៃកនុងមួ្យ្ាត្ហ៍សហើយចសន្្ោះសលើ្ ពី ៦ 
ណខសោយណងែកសលើរាយការែ៍ប្រាក់ណខ។ ប្រប្ិនសបើប្រក ម្ហ  នមិ្នម្នងលប៉េោះ លន់នការឆ្ែងរកីរាលោលននជាំងកូឺរ ូ
ណាសទសនោះ សហើយ្ថិតកនុងល័កខខែឌគឺអាចម្ន្ិទធស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយាន（បញ្ជ្ក់ការស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយសពល
ឈ្ប់្ប្រម្កការររសនោះគឺមិ្ន្ាំសៅណតការរងប៉េោះ លស់ោយសារការរកីរាលោលននជាំងកូឺរ ណូា ណតមួ្យម្ ខសនោះ
សទ។ ）

វិធីគែនទឹកប្រាកជ់ាំនយួ

ល័កខខ័ែឌទទលួប្រាកជ់ាំនយួ

※

ចាំស ោះកម្មករកម្មការីណាណែលានសធវើការសៅកនងុប្រក ម្ហ  នខ្្ាតតចូនងិម្ធយ្ម្ណែលប្រតវូានសគបញ្ឈប់
ការររសោយសារណតឥទធិពលននការឆ្ែងសម្សរាគកូរ ូណាថ្មី សហើយម្ិនអាចទទួលានប្រាកឧ់បតថម្ភសពល
ឈ្ប់្ប្រម្ក នឹងប្រតូវានងតល់ប្រាកជ់ាំនួយសោយប្រ្បចា្ប់ប្រតមឹ្ប្រតវូ។សទោះបសីម្ ្ងសធវើការររតិចឬការសធវើ
ការររបតូរសវនដក៏អាចស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនយួានងងណែរ។
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・ ចាំស ោះអ្នកសធវើការបតូរសវន  សធវើការប្របចាំនថ្ៃ ឬអ្នកណែលសធវើការររសអាយប្រក ម្ហ  នហាក់ណកន
・ ករែីបិទម្ជ្ឈម្ែឌលលក់ទាំនិញសោយសារណតការផ្្្្់បតូរការប្រគប់ប្រគងអាជីវកម្មសៅខាងសប្រៅ
・ សប្រៅពីខាងសលើសនោះការម្នក ងប្រតាល័កខខ័ែឌបញ្ជ្ក់ការររច្ា្់លា្់(សធវើការសៅនថ្ៃទី ● កនុងម្ួយ្ាត្ហ៍) 
ករែីបញ្ឈប់ការររកម្មករសោយម្ិន្ម្ប្រ្បតាម្កាល:សទ្:រប្់កម្មករសធវើការ

■ពតម៌្នពសិប្ររោះសយាបលអ់្ាំពកីារររទរូសៅ
្ូម្ខលសៅអ្នកពិសប្ររោះសយាបល់អ្ាំពីការររទូរសៅណែលទក់ទងការស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយសពលឈ្ប់្ប្រម្កនឹងការររម្នបញ្ហ្សៅកណនែង
សធវើការជាសែើម្។ការិយាល័យពិសប្ររោះសយាបល់ការររទូរសៅគឺម្នទីតាាំងសៅប្រគប់សខតតប្រក ងសៅរែធាលសខតតនិងការិយាល័យអ្ធិការកិចច
ការររទូរសៅ្តីអ្ាំពីការបសែេញសចញ  ការព្យួរស ្្ោះ ការផ្្្្់បតូរកណនែងសធវើការ  ការម្ិនបង់ប្រាក់ឧបតថម្ភសពលឈ្ប់្ប្រម្ក
ការ្តីបសនត្្ ការសរី្សអ្ើង ការសប្របើកាំលាាំាយជាសែើម្ អាចពីសប្ររោះានអ្ាំពីបញ្ហ្ការររសលើប្រគប់វិ្័យ។

■ ពតម៌្នលម្ែតិ្តពីរីសបៀបការស្នើ្  ាំប្រាកជ់ាំនយួសពលឈ្ប់្ ប្រម្ក្មូ្ខលសៅម្ញឈ្ម្ែឌលប្រក្ងួ្ ខាភាិល
ការស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយសពល្ប្រម្កការររសោយសាការឆ្ែងវរី ្ ថ្មីរប្ប់្រក្ួង្ ខាភិាល្មូ្ខលសៅសលខខាងសប្រកាម្
ទូរ្័ពទសលខ០១២០-២២១-២៧៦ ច័នទ～្ ប្រក ៨：៣០～២០：០០ /សៅរ៏ អាទិត្យនថ្ៃប ែ្យ៨：៣០～១៧：១៥

សាក្រួពតម៍្នតាម្រយោះ

សប្រៅពីសនោះទក់ទងនឹង្ាំែួរចសម្ែើយនឹងការទញយក ក្យស្នើរ្ ាំសចញពីប្របព័នធអ្ ៊ិនធឺរណែត្ូម្ចូលសៅ
ណវបសាយខាងសប្រកាម្សោយ្រស្រ ក្យថា「休業支援金」

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

※ អាចោក់ ក្យស្នើរ្ ាំសៅណខបនទប្ា់នសប្រកាយសពល្ប្រម្កពកីារររ។
（ ឧទហរែ៍ៈ ប្រប្ិនសបើឈ្ប់សៅណខម្ករាអ្នកអាចោក់ ក្យចប់ពីនថ្ៃទី ១ ណខក ម្ភៈាន ）

※ សទោះបីឈ្ប់្ប្រម្កការររចសន្្ោះណខសម្សា ～កញ្ញ្ឆ្្ាំ២០២០កនុងករែីខាងសប្រកាម្គឺអាចស្នើរ្ាំប្រាក់ជាំនួយានណែរ។
・អ្នកទទួលានខិតតបែ័ណប្របកា្ឈ្ប់្ ប្រម្កការររសៅនថ្ៃទី ៣០ណខត លា （※）

→រហូតែល់នថ្ៃព ធទី៣១ណខម្ីនឆ្្ាំ២០២១ចាំស ោះអ្នកណែលម្នស្ចកតីណថ្ែងការែ៍បញ្ជ្ក់សនោះអ្នកអាចម្ន្ិទធិស្នើរ្ ាំាន។
・ ចាំស ោះអ្នក្ាំសរចទទួលានប្រាក់ជាំនួយ (ម្ិនទទលួាន) ណតចាំនយសពលយរូកនុងការោក ់ក្យស្នើរ្ ាំបនទ្បា់នង តកាំែត់
→ ប្រប្ិនសបើការ្ាំសរចប្រតូវទទួលាន (ឬមិ្នទទួលាន) កនុងរយោះសពល១ណខគឺអាចោក់ ក្យស្នើរ្ ាំម្តងសទៀត។

រយៈសពលណែលអាចស្នើរ្ ាំនងឹនថ្ៃង តកាំែតន់នការោក ់កយ្

រសបៀបស្នើរ្ ាំ

〒６００ー８７９９ 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行

【ឯកសារប្រតវូការ 】（１） ក្យស្នើរ្ ាំ（２） ឯកសារបញ្ជ្ក់អ្ាំពីការស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយ(ណែលម្នការប្រពម្សប្រពៀង្ហការ
ពីម្ច្្់អាជីវកម្ម※） （３） ឯកសារបញ្ជ្ក់អ្តត្ញ្ញ្ែ（ថ្តចាំលងប័ែណសបើកបរជាសែើម្）

（４）ឯកសារបញ្ជ្ក់គែនីធនររ （ ថ្តចាំលងកាតធនររជាសែើម្）
（５）ឯកសារណែលបញ្ជ្ក់អ្ាំពីប្រាក់ឈ្នួលម្ នសពលឈ្ប់្ប្រម្កការររ（ថ្តចាំលងប្រកោ្ប្រាក់ណខជាសែើម្)

※ប្រប្ិនសបើអ្នកម្ិនានទទួលការ្ហការពីម្ច្្់អាជីវកម្មសរៀបឯកសារបញ្ជ្ក់ការស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយ្ូម្្រស្របញ្ជ្ក់សៅសលើប្រកោ្
ស្នើរ្ ាំប្រាក់ជាំនួយសហើយអ្នកអាចោក់ ក្យស្នើរ្ ាំាន។ 

ការស្នើរ្ ាំម្នពីរប្របសភទគឺតាម្ប្របព័នធអ្ ៊ិនធឺរណែតឬសងញើតាម្នប្រប្ែីយ៍（អ្នកក៏អាចោក់ ក្យ្ ាំតាម្រយៈម្ច្្់អាជីវកម្មានណែរ ）

〇ប្រប្ិនសបើអ្នកោក់ ក្យសងញើតាម្នប្រប្ែីយ៍្ូម្សងញើសៅអា្យោឋ្នខាងសប្រកាម្សនោះ។

〇 ប្រប្ិនសបើអ្នកោក់ ក្យតាម្ប្របព័នធអ្ ៊ិនធឺរណែត្ូម្ចូលសម្ើលសគហទាំព័រណវបសាយពិស្្រប្់ប្រក្ួង្ ខាភិាលខាងសប្រកាម្។

ប្រក្ួង្ ខាភិាលការិយាល័យការរររែឋាលសខតត កណនែងស្នើ្ ាំប្រាក់ជាំនួយយហាទ្បូសវកី
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

រយៈសពលការឈ្ប់្ប្រម្កការររ នថ្ៃង តកាំែត់ននការោក់ ក្យ

ណខត លា ឆ្្ាំ២០២០～ណខធនូ ឆ្្ាំ២០២០ នថ្ៃព ធ ទី៣១ ណខមី្ន ឆ្្ាំ២០២១

ចប់ពីណខម្ករារហូតែល់ណខក ម្ភោះឆ្្ាំ២០២១ គឺានល បសចលការប្របកា្
អា្ននទូទាំងប្របសទ្ 

※ការប្របកា្អា្ននគឺ្នមតថាប្របកា្រហូតែល់ច ងណខសម្សាឆ្្ាំ២០២១

ច ងណខម្ីនឬរហូតែល់ច ងណខសម្សា
※ប្រប្ិនសបើការប្របកា្ននបនតរហូតែល់ច ងណខសម្សាសនោះ

នឹងពន្ាែល់ច ងណខកក្ោ

（※）

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

