
�រចូល���� ប់រង្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍សុខុ�ល
�ព(េណនគីន) និង���� ប់រងសុខ�ព គ�ឺ�រ�ំ

្រទជីវ�ពរស់េ�របស់បុគ�លិក�ងំអស់�� ។

ជួយជីវ�ពេ�េពល
�នេរឿងអ� �មួយេកើតេឡើង

�រជួយ�� េ�វ �ញ
េ�មកពីជំ�ន់១េ�១

េ�យ�ន�រ�្ំរទ
ពីសង�ម�ងំមូល

���� ប់រង
េណនគីន

���� ប់រង
សុខ�ព

��ជីវ�ព
េ្រ�យេពល

�ស់

េលើកកម�ស់
សុខុ�ល�ព

របស់អ�ក
�ងំអស់��

ជូនចំេ�ះ�� ស�់ជីវករ�ងំអស់

េស�កម� ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ជប៉ុន ទទួលបន� �កេលើ�រ�រ�ត់ែចង្រ�កេ់�ធននិវត�ន៍��រណៈ។

ែបបបទៃន�រចុះេ�� ះចូល���� បរង ក៏ដូច��រពិេ្រ�ះ
េ�បល់ សូមេ��ន់�រ ��ល័យ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ជិតេ�ក

អ�ក

េគហទំព័រេស�កម�េ�ធននិវត�ន៍ជប៉ុន https://www.nenkin.go.jp/
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កែន�ង�ជីវកម�ដូច�ងេ្រ�ម �ន�តព�កចិ�ចូល���� ប់រងេណនគីន និង���� ប់រងសុខ�ពែដលកំណត់េ�យច�ប់។

（កែន�ង�ជីវកម��នលក�ណៈបង� ំ）

※ េ�ះ�កែន�ង�ជវីកម�នតីិបគុ�លក� ី ចំេ�ះនីតបិុគ�ល្រគឹះ�� នសិក�គឺ្រត�វចូលក� �ង្របព័ន�ជួយ�� េ�វ �ញេ�មករបស់បគុ� លិក��េរៀនឯកជន។
※ េ�ះ�កែន�ង�ជវីកម�បគុ�ល�នបគុ�លិក 5 �កក់� ី ចំេ�ះកែន�ង�ជវីកម�េស�កម�មួយែផ�ក កសិកម�និងៃ្រពេឈើ ជលផល ចិ�� ឹមសត� និងច�ប់�
េដើម្រត�វ�នេលើកែលងពីកែន�ង�ជវីកម�ែដល�នលក�ណៈបង�។ំ

េ�ះ�កែន�ង�ជីវកម�េ្រ�ពីកែន�ង�ជវីកម�ែដល្រត�វអនុេ�ម�មបង�កំ� ី ្របសិនេបើ្រគបល់ក�ខណ� �ំ�ច់ េ�ះ�ចចូល���� ប់រងេណនគនី និង
���� ប់រងសុខ�ព�ន។ (កែន�ង�ជីវកម�ែដល្រត�វអនេុ�ម�មយល់្រពមប៉េុ�� ះ)

អំពី�តព�កចិ�ចូល���� ប់រង

ចំេ�ះ���� ប់រងេណនគីន និង���� ប់រងសុខ�ព គឺកែន�ង�ជីវកម�អនុេ�មេ�យឯក�
្រក �មហ៊ុន (កែន�ង�ជីវកម�) េហើយអ�ក្រត�វជួលេ�កែន�ង�ជីវកម�េ�ះ�ងំអស�់អ�កទទួល���� ប់រង។

អ� �េ��អ�កទទួល���� ប់រង

លក�ខណ� ចូល���� ប់រងេណនគីន និង���� ប់រងសុខ�ព

បុគ�លិកេពញសិទ�ិ តំ�ង និង�� ក់ដឹក�ំ្រក �មហុ៊ន�េដើម គឺ�

អ�កទទួល���� ប់រង។

បុគ�លិកបេ�� ះ�សន� និងអ�កេធ� ��រ�មេ�៉ងកេ៏�យ ឲ្យែតេធ� ��រ

េលើសពី 3/4 ៃនបុគ�លិកេពញសិទ�ិេ�កែន�ង�រ�រដូច�� និងក� �ងចំនួន

េ�៉ងៃន�រ�រែដលកំណត់�ម 1 ស�� ហ៍ ក៏ដូចចំនួនៃថ��រ�រកំណត់

ក� �ង 1 ែខ គឺ�អ�កទទួល���� ប់រង។

ម�៉ងេទៀត េ�ះ�តិច�ង 3/4 ៃនបុគ�លិកេពញសិទ�ិ ឲ្យែតបំេពញ

លក�ខណ� កំណត់មួយដូច� ក� �ង១ស�� ហ័៍េធ� ��រេ្រចើន�ង 20 េ�៉ង ក៏�អ�កទទួល���� ប់រងែដរ។

បុគ�លិក
បេ�� ះ�សន�

（អ�កបំេពញល/ខកំណត់
�អ�កទទួល��

�� ប់រង）

បុគ�លិក
បេ�� ះ�សន�
（អ�កទទួល��

�� ប់រង）

េ�៉ង�រ�រកំណត់
ចំនួនៃថ��រ�រកណំត់

បុគ�លិកេពញសិទ�ិ
（អ�កទទួល��

�� ប់រង）

→េលើសពី 3/4
�អ�កទទួល
���� បរ់ង

ករណីផ�ល់�រ�រដលអ់�កទទួល្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍�ស់ជ�េ្រ�ម 70 �� ំ (រមួ�ងំអ�កទទួលពិេសស) ក៏េ�យ
អ�កែដលបំេពញលក�ខណ� ចូល គឺ�អ�កទទួល���� ប់រង។
បុ៉ែន� ក� �ងេពលបំេពញ�រ�រ ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍សុខុ�ល�ព�ស់ជ� �នករណីែដល�រផ�ត់្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍មួយែផ�កឬ
�ងំអស់្រត�វ�នប�្ឈប់ េ�យែផ�កេ�េលើចំណូលសរុបក� �ង 1 ែខេ្រ�យគណ�េចញពី្រ�ក់ែខ ្រ�ក់រ�� ន់ និង្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍។

អ�កែដលបំេពញលក�ខណ� ចូល គឺ�អ�កទទួល���� ប់រង េ�យមិនគិតពីស�� តិេឡើយ។

េ�យមិន�្រស័យេ�េលើកិច�សន��រ�រេ�ក� �ងច�ប់ ឬ�រយល់្រពមពី�មីខ� �នេ�ះ ឲ្យែតអ�កេ�ះ�នបំេពញលក�ខណ� ចូល
គឺ�អ�កទទួល���� ប់រង�ប់ពី�រ�ប់េផ�ើមរយៈេពល�កល្បងេ�ះ។

កែន�ង�ជីវកម�
នីតិបុគ�ល�ងំអស់

（អ�ក�ន���� ប់រងពី
1 របូេឡើង）

កែន�ង�ជីវកម�បុគ�ល
（ផ�ល់�រ�រដល់
បុគ�លិកេពញសិទ�ិ

�ប់ពី 5 របូេឡើង）

※ ���� ប់រងេណនគីន �េ�ល�រណ៍គឺ្រត�វចូលរហូតដល់�យុ 70 �� ។ំ

កែន�ង�ជីវកម�
ែដល្រត�វអនុេ�ម�ម

អ�កបំេពញលក�ខណ� ចូល
＝អ�កទទួល���� ប់រង
អ�កតំ�ង្រក �មហ៊ុន

�� ក់ដឹក�ំ

ជនបរេទស

អ�កក� �ងរយៈេពល
�កល្បង

បុគ�លិក
បេ�� ះ�សន�

អ�កេធ� ��រ�មេ�៉ង

បុគ�លិក

មិន្រប�ន់
ស�� តិ �យុ េភទ

ទំ�ក់ទំនងេ្របើ្រ�ស់

ពលកម� �រ�រ

្រ�ក់រ�� ន់ ្រ�ក់ែខ

�រ�ត់ែចង���� ប់រងសង�មក� �ងរយៈេពល�កល្បង

ករណីផ�ល់�រ�រដល់ជនបរេទស

ករណីផ�ល់�រ�រដល់អ�កទទួល្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍
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េ�េពលចូល���� ប់រងេណនគីន និង���� ប់រងសុខ�ព �ំ�ច់្រត�វ�ក់�ក្យ�មរយៈ�� ស់�ជីវកម�។

អ�កែដល�នចូល���� ប់រងេណនគីន េ�េពលបំេពញលក�ខណ� �ងេ្រ�ម
�ចផ�ល់្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍សុខុ�ល�ព�ស់ជ� េ��ម្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន�ស់ជ�។
① េលើស 65 �� ំ (�ប់ពី 60 �� ំេឡើង �ចទទួលមុន ឬ �ប់ពី 66 �� ំេឡើង �ចទទួលយឺត�ន)

② រយៈេពលអ�កទទួល���� ប់រងេណនគីន គឺពី១ែខេឡើង
③ េដើម្ីបទទួល្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន�ស់ជ� �នរយៈេពលលក�ខណ� ��ំច់

ម�៉ងេទៀត ពី�យុ 60 ដល់ 65 �� ំ អ�កែដលបំេពញល/ខ�ងេ្រ�ម �ចផ�ល់ ្រ�ក់េ�ធន
សុខុ�ល�ព�ស់ជ�េ�យផ�ល់ពិេសស�ន។
（ែផ�ក�មៃថ�ែខ�� ំកំេណើត និងេភទ �យុ�ប់េផ�ើមផ�ល់ខុស�� ។）
① 60 �� ំេឡើង
② រយៈេពលទទួល���� ប់រងេណនគនី �ប់ពី 1 �� ំំេឡើង
③ �នរយៈេពលគុណសម្បត� ិែដល��ំច់ស្រ�បទ់ទួល្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន�ស់ជ�

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព

�ស់ជ�ផ�ល់ពិេសស

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល

�ព�ស់ជ�

្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន
�ស់ជ�

60 �� ំ 65 �� ំ

េ�េពល�� ប់ក� �ងអំឡ� ងេពលចូល���� ប់រងេណនគីន(រមួ�ងំ�រ�� ប់ េ�យ�រជំងឺក� �ងេពលកំពុងចូល���� ប់រង េ�យគិត
�ប់ពីៃថ�ព��លដំបូង រហូតដល់្រ�ំ�� ំ) ���� ប់រងសុខុ�ល�ព�ច់�តិនឹងផ�ល់េ�្រក �ម្រគ��រអ�ក�� ប់ែដល្រត�វ�ន
ែថរក�កន�ងមក។

※ ��ំច់្រត�វ�នរយៈេពលបង់ៃថ����� បរង�ប់ពី

ក្រមិតកំណត់េឡើងេ�។

ក� �ងេពលចូល���� ប់រងេណនគីន េ�េពលជួបេ្រ�ះ�� ក់

េ�យ�រឈឺ ឬរបួស �ចទទួល�រផ�ត់ផ�ង់�ម�� ន�ពេ�ះ 

េ�ៃថ�ចូលព��លដបូំង(ៃថ�ចូលមន� ីរេពទ្យដបូំង) 

្រ�ក់ឧបត�ម�េ្រ�ះ�� ក់
ក្រមិតេ្រ�ះ�� ក់ េ្រ�ះ�� ក់្រ�ល�ងក្រមិត 3
ផ�ល់្រ�ក់ឧបត�ម�េ្រ�ះ�� ក់�្រ�ក់ឧបត�ម�ែត១េលើក។

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព
េ្រ�ះ�� ក់

្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន
េ្រ�ះ�� ក់

ក្រមិតេ្រ�ះ�� ក់ ក្រមិត 1～2
ផ�ល់�ងំ្រ�កេ់�ធនសុខុ�ល�ពេ្រ�ះ�� ក់
និង្រ�ក់េ�ធនមូល�� នេ្រ�ះ�� ក់។

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព
េ្រ�ះ�� ក់

ក្រមិតេ្រ�ះ�� ក់ ក្រមិត 3
ផ�ល់ែត្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ពេ្រ�ះ�� ក់។

អត� ្របេ�ជន៍ៃន���� ប់រងេណនគីន

②ឪពុក�� យ ③ េ� ④ជីដូនជី�①ប� ីឬ្របពន� ឬកូន

● ចំេ�ះប� ីឬ្របពន��នកូន ឬកូន ផ�ល់រមួ�មួយ្រ�ក់េ�ធន
មូល�� ន�ច់�តិ។
(�នលក�ខណ� �យុ។)

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព
�ច់�តិ

្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព
�ច់�តិ

្រ�ក់េ�ធនមូល�� ន
�ច់�តិ

ប� ីឬ្របពន��នកូន
ឬកូន �ច់�តិេផ្សងេទៀត

※ ��ំច់្រត�វ�នរយៈេពលបង់ៃថ����� បរង�ប់ពីក្រមិតកំណត់េឡើងេ�។

● �ច់�តិែដល្រ�ក់េ�ធន�ច់�តិ្រត�វផ�ល់
អ�កែដល�នលំ�ប់�ច់�តិខ�ស់
(�នលក�ខណ� �យុ។)

���� ប់រងេណនគីន គឺ�្របព័ន�ផ�ល់្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ ឬ្រ�ក់ផ�ល់ែតម�ង �មរយៈ�រេស� ើសំុ េ�េពលអ�កទទួល
�ស់ជ� ជួបេ្រ�ះ�� ក់ ឬេពល�� ប់។

※ នីតិវ �ធី�ក់�ក្យលម� ិតឬសំណំុឯក�រ��ំច់ សូមសួររកេ��រ ��ល័យ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍។

�មួយេនះ ក៏�ច�ញយកឯក�រ�ក់�ក្យពីេគហទំព័ររបស់េស�កម� ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ជបុ៉ន�នែដរ។ https://www.nenkin.go.jp/

＜្រ�ក់េ�ធនសុខុ�ល�ព្រក �ម្រគ��រអ�ក�� ប់＞

ែបបបទបំេពញ
លក�ខណ� ថ�ី

ែបបបទទទួល�នលក�ណៈ
សម្បត� ិ�អ�កទទួល���� ប់រង

ែបបបទអ�កក� �ងបន� �ក(េផ�រ)

េ�េពលកែន�ង�ជីវកម�
�អ�កចូល

េ�េពលចូល�អ�កទទួល
���� ប់រង

េ�េពលអ�កកទទួល���� ប់រង
�នអ�កេ�ក� �ងបន� �ក

ែបបបទៃន�រ�ក់�ក្យ

＜្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍សុខុ�ល�ព�ស់ជ�＞េ�េពល�ស់ជ�

＜្រ�កេ់�ធនសខុុ�ល�ពេ្រ�ះ�� ក＞់េ�េពល�� កក់� �ង�� ន�ពេ្រ�ះ�� ក់

េ�េពល�� ប់
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 វ �ធីគណ�ៃថ����� ប់រង

※ េដើម្ីបទទួល�ន�រផ�ល់���� ប់រងសុខ�ព ្រត� វ�នលក�ខណ� មួយចំនួន។

�រេស� ើសុំផ�ល់���� ប់រងសុខ�ព ក៏ដូច�រពិេ្រ�ះេ�បល់ សូមសួររកេ���េខត�នីមួយៗរបស់ស�គម���� ប់រងសុខ�ព
ទូ�ងំ្របេទស។
ខ� ឹម�រផ�ល់លម� ិត និង�ក្យសុំ ក៏ដូចែបបបទ�� �នបេ�� ះេ�េលើេគហទំព័ររបស់ស�គម���� ប់រងសុខ�ពទូ�ងំ្របេទស
（https://www.kyoukaikenpo.or.jp/） ។ សូមេមើលេ�ទីេ�ះ។

អត� ្របេ�ជន៍���� ប់រងសុខ�ព

ជំងឺ

របួស

េពលព��លេ�យប�� ញប័ណ� អ�កទទួល���� ប់រង �ចទទួល�រព��ល�ំ�ច់េ�យបង់ៃថ�មួយចំែណក េ�ប�� រៃនមន� ីរ
ព��លែដលទទួលយក���� ប់រងសុខ�ព។

េ�េពលលបង់ៃថ�ព��លមួយចំែណកែដលហួសក្រមិតកំណត់ េ�េពល
ទទួល�រព��លេ�មន� ីរព��ល �ចេស� ើសុំសំណង�ន។ ម�៉ងេទៀត
�មរយៈ�រទទួលប័ណ� ស�� ល់ �ច�ត់បន�យបន� �ក
េ� ប�� រ។

េ�េពលេ�កំ�ន�ឬេ��រ�រេ�េ្រ�្របេទស េហើយ្រត�វទទួល�រ
ព��លេ�មន� ីរព��លទីេ�ះេ�យ�នមិន�ន �ចទទួលសំណង
មួយែផ�ក�ន េ�យគិត�មមូល�� នតៃម�ៃន�រព��លេ�ជបុ៉ន។

អ�កទទួល���� ប់រង អ�កក� �ងបន� �ក

���� ប់រងសុខ�ព �្របព័ន�ផ�ល់�រព��លឬ្រ�ក់ឧបត�ម� �មរយៈ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ េ�េពលអ�កទទួល���� ប់រង
ឬ្រគ��រ(អ�កក� �ងបន� �ក)�នជំងឺ ឬរបួស(េលើកែលងេ�េពលេធ� ��រ�រនិងេ្រ�ះ�� ក់េពលេ�បំេពញ�រ�រ)។

ៃថ����� ប់រងស្រ�ប់���� ប់រងេណនគីន និង���� ប់រងសុខ�ព កំណត់�មូល�� នេ�យែផ�កេលើ្រ�ក់ែខែដលអ�កទទួល
���� ប់រងទទួល�ន
គណ�េ�យយក្រ�ក់ែខគុណនឹងអ្រ�ៃថ����� ប់រងដូច�ងេ្រ�ម។
ម�៉ងេទៀត ចំេ�ះ្រ�ក់រ�� ន់ គឺយក្រ�ក់រ�� ន់ស� ង់�រគុណនឹងអ្រ�ៃថ����� ប់រងដូចៃថ����� ប់រង្រប�ំែខ។

ៃថ����� ប់រង�បន� �ករបស់�� ស់�ជវីកម� និងអ�កទទួល���� ប់រង�ក់ក�� ល�� ក់ េ�យ�� ស់�ជវីកម��អ�ក្របមូលបង់េ�ឲ្យ�រ ��ល័យេ�ធននិវត�ន៍។
បុ៉ែន�ចំេ�ះ្រ�ក់ឧបត�ម�កុ�រនិង�រែថ�កុំ�រ �� ស់�ជីវកម�ទទួលបន� �ក�ងំអស់ េ�យទុក�ែផ�កមួយៃន�រចំ�យ�ំ�ច់ស្រ�ប់ឧបត�ម�កុ�រ។
(អ�កទទួល���� ប់រងមិន�នបន� �កេទ។)
ព័ត៌�នលម� ិត សូមពិេ្រ�ះេ�បល់េ��រ ��ល័យ្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍។

េ�េពលៃថ�ព��លៃថ�ខ�ស់

ស្រ�ល
កូន

េ�េពលពុំ�ន្រ�ក់ែខ �ច
ទទួល្រ�ក់ឧបត�ម�របួស និង
ជំងឺ។

េ�េពលស្រ�លកូនេ�យ�នៃផ�េ�ះេលើសព៤ីែខ(៨៥ៃថ�) �ចទទួល
ថវ ��ស្រ�លនងិែថ�កូំន១េលើក។

េ�េពលស្រ�កពី�រ�រេ�យជងឺំ ឬរបួស

េ�េពលស្រ�លកូន

េ�េពលពុំ�ន្រ�ក់ែខ �ច
ទទួល្រ�ក់ឧបត�ម��តុ�ព។

េ�េពលស្រ�កពី�រ�រ េ�យ�តុ�ព

មរណ�ព េ�េពល�� ប់េ�យមូលេហតុេ្រ�ពីេពលបំេពញ�រ�រនិងេ្រ�ះ�� ក់ 
េពលេ��រ�រ �ន�រឧបត�ម�ៃថ�ប�� � ះសព។េ�េពល�� ប់

េ�េពលព��លេ្រ�្របេទស

■ ្រ�ក់ែខស� ង់�រ ■ អ្រ�ៃថ����� ប់រង （ចំេ�ះអ្រ�ៃថ����� ប់រង �ច�រែកែ្របៃថ�េ្រ�យ។）

○ ���� ប់រងេណនគីន
183.00 �គ 1000

○ ���� ប់រងសុខ�ព្រគប់្រគងេ�យស�គម
���� ប់រងសុខ�ពទូ�ងំ្របេទស
កំណត់�មេខត�នីមួយៗ។ ព័ត៌�នលម� ិត សូមសួរេ���េខត�នីមួយៗរបស់ស�គម��
�� ប់រងសុខ�ពទូ�ងំ្របេទស។

○ ្រ�ក់ឧបត�ម�កុ�រនិង�រែថ�កុំ�រ
3.6�គ1000 （�បន� �ករបស់�� ស់�ជីវកម��ងំអស់）

○ ���� ប់រងេណនគីន
ក្រមិត1（88,000 េយ៉ន）～ក្រមិត32（650,000េយ៉ន）

○ ���� ប់រងសុខ�ព្រគប់្រគងេ�យស�គម
���� ប់រងសុខ�ពទូ�ងំ្របេទស

ក្រមិត1（58,000 េយ៉ន）～ក្រមិត50（1,390,000 េយ៉
ន）

■ ្រ�ក់រ�� នស់� ង់�រ

�្រ�ក់ែដលគិតពី្រ�ក់រ�� ន់ែដលទទួល�ន េ�យ�ត់យក
ឯក� 1000 េយ៉ន។
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