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Dapat mong sundin ang rules ng pinakamababang
sahod kapag nagpapatrabaho o nagtatrabaho.
Amo at empleyado; Siguraduhing icheck 
ang pinakamababang sahod.

Tingnan sa online!

Ang pinakamababang sahod 
ay muling magbabago 
ngayong taon.

Tingnan natin!

¥
PLUS

Website tungkol sa 
pinakamababang sahod:
http://www.saiteichingin.info/

¥

per
hour

タガログ語版
最低賃金制度 検 索

871
27

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/

Kapag may tanong at iba pa, 
pakisuyong magcontact sa Hiroshima Labour Bureau 
o pinakamalapit na Labour Standards Inspection.　

Simula sa 
Oktubre 1, 2019

Website ng Hiroshima Labour Bureau:

Ang pinakamababang sahod 
sa Hiroshima



4 Kung ang sahod mo ay 
kombinasyon ng 321 ,,

Kung per hour 
ang sahod mo1

Sahod mo per hour

￥

Pinakamababang sahod (per hour)

￥

Pinakamababang sahod (per hour)

￥

Kung per day 
ang sahod mo2 ＝÷

Kung per month 
ang sahod mo3 ＝÷

Ihahambing sa pinakamababang sahod Isulat ang iyong sahod at pinakamababang sahod sa iyong prefecture.
（*3）

Ano ang sistema ng 
pinakamababang sahod?

Makakapit ito sa lahat ng trabahante anuman ang 
edad mo o uri ng trabaho mo, kahit part-time 
ka lang o estudyante ka pa.

Ito ay kaayusan na gumagarantiya ng 
pinakamababang halaga ng sahod 
(pinakamababang sahod) para 
sa lahat ng trabahante.

Gawing per hour ang iyong sahod. 
At, ihambing ito sa pinakamababang sahod (per hour) !

（*1）

（*2）Paano magchecheck?

￥

￥

Sahod mo per day

￥

Sahod mo per month

￥

Average na oras ayon sa 
working iskedyul per day

oras

Average na oras ayon sa 
working iskedyul per month

oras

Sahod mo per hour

￥

Sahod mo per hour

￥

Pinakamababang sahod (per hour)

￥

❶ Pangunahing sahod (per day)      →  

❷ Karagdagang sahod (per month) → 

❸ Total ng ❶ + ❷ ≥ Pinakamababang sahod (per hour)

Ikalkula ang halaga per hour 
gamit ang kalkulasyon 
Ikalkula ang halaga per hour 
gamit ang kalkulasyon 3

2

(*1) Ang sumusunod na sahod ay hindi puwedeng ihambing sa pinakamababang sahod.
① Pansamantalang sahod (marriage allowance, etc.) ② Sahod para sa panahong mas mahaba kaysa sa isang buwan (bonus, etc.) ③ Sahod para sa trabahong humihigit sa working iskedyul (gaya ng dagdag na sahod sa overtime 
work) ④ Sahod para sa trabahong ginawa maliban sa working days (gaya ng dagdag na sahod para sa trabahong ginawa sa day off) ⑤ perang idinagdag sa normal na sahod kapag nagtrabaho sa 10 pm hanggang 5 am (gaya ng 
dagdag na sahod para sa panggabi) ⑥ Perfect attendance allowance, commutation allowance at family allowance
(*2)Kung sa iyong kaso ay nakaset ang specific na pinakamababang sahod per day : Sahod mo na kinalkula per day ≥ Specific na pinakamababang sahod
(*3) Kumonsulta sa Labour Bureau o pinakamalapit na Labour Standards Inspection Office para sa higit pang detalye ng pagkalkula gaya ng paraan ng pagkalkula in case ang iyong sahod ay depende sa ginawa mo.

Amo at empleyado; Siguraduhing icheck 
ang pinakamababang sahod.

Tingnan ang pinakamababang 
sahod sa lugar mo sa iyong 
smartphone o cellphone!

Para sa mga 
may-ari ng maliliit 

na negosyo

May suporta para tataas ang sahod.
Pinansyal na suporta para mapabuti ang performance ng negosyo

Kung ginamit mo ang pera para mapabuti ang business performance at tumaas ang sahod ng mga trabahante, matatanggap mo 
ang pinansyal na suporta sa kaayusang ito. May itinakdang kondisyon sa kung sino at kung ano ang makakatanggap ng 
pinansyal na suporta. Tingnan ang detalye sa website namin!

Walang bayad na kumonsulta sa experto 

Centers na sumusuporta sa pagpapabuti sa working-style    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
Kung nahihirapan kang magpataas ng sahod, kumonsulta sa center na sumusuporta sa pagpapabuti sa working-style.

業務改善助成金 検 索

≥

≥

≥

（R1.9）

Halimbawa, kung ang pangunahing sahod 
mo ay per day at ang karagdagang sahod 
(gaya ng duty allowance) ay per month


