ミャンマー語

လူေနမႈဘ၀အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

※ ၂၇ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္အခ်က္အလက္ျဖစ္၍ေနာက္ပိုင္းတြင္အခ်ိန္ႏွငတ
့္ ေျပးညီေနာက္
ဆံုးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကိုထုတ္ျပန္သြားပါမည္။ (ဤေထာက္ပံ့မႈစီမံခ်က္မ်ားအထဲတြင၂
္ ၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ထပ္ေဆာင္းဘတ္
ဂ်က္ေငြအတည္ျပဳရန္အတြက္အဆိုမ်ားလည္းပါ၀င္ေနပါသည္။)

ေငြေၾကး(လူေနမႈစရိတ္ႏွငလ
့္ ုပ္ငန္းရံပံုေငြ)အတြက္အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနလွ်င္
 ကန္႕သတ္ပမာဏျဖင့္အစိုးရအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(ယာယီအမည္)

သတ္မွတ္သည့္ေန႕(၂၇ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္)တြင္ေနထိုင္သူအေျခခံမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားအား
တဦးလွ်င္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေငြယန္း၁သိန္းကိုေပးပါမည္။(※ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလသည္ေလွ်ာက္လႊာစတင္လက္

P.３

ခံသည့္ ေန့မွ ၃ လ အတြင္း)

 ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသိ႕ု အစိုးရ၏အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး
(ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုအတြက္)

P.４

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္
ေထာင္စုမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုအေနျဖင့္ကေလးစရိတ္ခံစားခြင့္(ဤစည္း
မ်ဥ္းအရေထာက္ပံ့ျခင္း)ကိုအက်ံဳး၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(တလံုးတခဲေပးသည့္ေငြ)ကို
ေထာက္ပံ့သြားပါမည္။

 အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ ၊ အေထြေထြေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ(လူေနမႈစရိတ္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားျခင္းႏွင့္အလုပ္လက္မ့ဲ
ျဖစ္ျခင္းစသည္တို႕ေၾကာင့္လူေနမႈစရိတ္အတြက္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားလိုအပ္သည့္လူေနမႈစရိတ္စသည္တ႕ို အတြက္
ေငြေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

 စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္)

P.５

P.６

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအျဖစ္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္၊အထူးသျဖင့္ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္
မႈခံေနရေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုပ္ငန္းဆက္လက္တည္တံႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳ၍၊ေနာက္တဖန္လုပ္ငန္းလည္
ပတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳမည့္လုပ္ငန္းအားလံုးက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကို
ေထာက္ပံ့ပါမည္။

 လက္ေတြ႕တြင္အတိုးမဲ့ ၊ အာမခံအေပါင္မေပးရသည့္ေခ်းေငြ (လုပ္ငန္းရံပံုေငြ)

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေနဆိုးရြားခဲ့
သည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ဖရီးလန္႕စ္မ်ားအပါအ၀င္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအာမခံအ
ေပါင္မပါ၊ အတိုးမဲ့ျဖင့္ေငြေခ်းေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

 လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္တ
့ ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း

လူေနမႈဘ၀ႏွငပ
့္ တ္သက္၍စိတ္ပူပန္မႈကိုခံစားေနၾကသူမ်ားအတြက္အေရးေပၚေဆာင္ရြက္မႈ ၁ ခုအျဖစ္လူမႈဖူလံုေရး
အာမခံေၾကးအျပင္အျခားေသာႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ႏွင့္ေရ၊မီး၊ဂက္စ္အသံုးျပဳမႈ၀န္ေဆာင္ခစသည္တ
့ ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕
ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။

P.７

P.８

～10

 အိမ္ရာအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အိမ္ငွားရမ္းခ)

လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစသည့္တ႕ို ေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္း၍အလုပ္ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွငလ
့္ ုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွငတ
့္ ူ
ညီသည့္အေျခအေနသိ႕ု က်ေရာက္၍ေနစရာမရွိျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္ေနရသူမ်ားအားလည္းအခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတ
ခုအတြက္အိမ္ငွားရမ္းခႏွငတ
့္ ူညီေသာပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

 လူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားမိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးသည့္
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွငရ
့္ င္ဆိုင္ေနရသည့္လူေနမႈဘ၀တြင္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားတဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္အားလံုးကိုျခံဳငံ၍
ု အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 လူေနမႈဘ၀ကိုကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရး

လက္ရွိလူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအား အေျခခံလူေနမႈဘ၀အာမခံခ်က္ႏွငက
့္ ိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏို္င္ေရး
အေထာက္အကူေပးရန္ရည္ရြယ္ကာခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍လူေနမႈစရိတ္၊အိမ္ရာစရိတ္စသည့္
လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

P.11

P.12

P.13

လူေနမႈဘ၀အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ

ႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ေရာဂါကူးစက္မႈစသည္တ႕ို ေၾကာင့္အလုပ္မွ
အနားယူထားလွ်င္
 ဒဏ္ရာႏွငေ
့္ ရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္

က်န္းမာေရးအာမခံထားရွိသူသည္ဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါေၾကာင့္ကုသမႈကိုခံယူရန္အတြက္အလုပ္နားလွ်င္၊အနားယူ
ထားသည့္၄ရက္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္း၏၀င္ေငြအတြက္အာမခံမႈကိုေပးပါမည္။

 လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္

ကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည္အ
့ ေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္မွနားထားလွ်င္အလုပ္နား
ထားသည့္ကာလအတြင္းလုုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(ပွ်မ္းမွ်လုပ္ခေငြ၏၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
အထက္္)ကိုေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။

 အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး

စီးပြားေရးအေျခအေနကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုမတတ္သာဘဲျပဳလုပ္လိုက္ရ
သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္၀န္ထမ္းခန္႕ထားမႈကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္း
အတြက္ခံစားခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလိုအပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။

P.14

P.15

P.16

မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္တ႕ို ၏ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရႈ

ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္လွ်င္

 မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕
ထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္)

မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တ႕ို ၏ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ
ကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အလုပ္သမား(အုပ္ထိန္းသူ)(အျမဲခန္႕၊အခ်ိန္ပိုင္းခန္႕ဟူ၍ခဲြျခား
ျခင္းမျပဳပါ။)အား၊လစာႏွငခ
့္ ြင့္(လုပ္ခေငြအားလံုးကိုေပးျခင္း)ကိုေပးလိုက္ေသာလုပ္ငန္းရွင္(အလုပ္သမားစံဥပေဒ
တြင္ျပဌာန္းထားေသာႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္လစာႏွငခ
့္ ြင့္မပါ)အားေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

P.17

 မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည့္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္အပ္ျခင္းကိုလက္ခံ
၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္)

P.18

မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ၎ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ကေလး
မ်ားကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္(အလုပ္အပ္ျခင္းကိုလက္ခံ၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သ(ူ အုပ္ထိန္း
သူ) မ်ားအားအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ပါမည္။

 ကုမၼဏီမ၀
ွ န္ေဆာင္မႈေပးသည္က
့ ေလးထိန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳသူမ်ားအား
ေထာက္ပံ့သည့္လုပ္ငန္း
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္မူလတန္းစသည့္ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းျဖစ္ေပၚ
ခဲ့လွ်င္အုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္မွခြင့္ယူျခင္း၊ေက်ာင္းခ်ိန္ျပီးဆံုးသည့္ေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္ကိုအသံုးျပဳ၍မရသျဖင့္
ကေလးထိန္းကိုအသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ကုန္က်စရိတ္ကိုအေထာက္အပံ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။ကုိယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေနသူ
မ်ားလည္းအသံုးျပဳႏိိုင္ပါသည္။

P.19
～20

ကန္႕သတ္ပမာဏျဖင့္အစိုးရအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(ယာယီအမည္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာအေရးေပၚစီးပြားေရးစီမံခ်က္တရပ္အ
ေနႏွငရ
့္ ိုးရွင္းသည့္အစီအမံျဖင့္လွ်င္ျမန္တိက်စြာအိမ္အသံုးစရိတ္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္
ေစရန္ ၁ဦးလွ်င္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးယန္း ၁သိန္းကိုေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

သတ္မွတ္ထားသည့္ေန႕(၂၇ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္)တြင္ေနထိုင္သူအေျခခံမွတ္ပံုတင္စာရင္း၌မွတ္
ပံုတင္ထားသူ

ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ ၁ဦးလွ်င္

ယန္း ၁ သိန္း

ေထာက္ပံေၾကးလက္ခံယူခြင့္ရွိသူ
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္သတ္မွတ္ထားသူမ်ားႏွငသ
့္ က္ဆို္င္ေသာအိမ္ေထာင္စု၏အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္နည္းလမ္း
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားမႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁)ႏွင့္(၂)ကိုအေျခခံ
၍ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္အေျခခံအားျဖင့္ေလွ်ာက္ထားသူကာယကံရွင္၏အမည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘဏ္အ
ေကာင့္ထဲသ႕ို လဲထ
ြ ည့္ေပးပါမည္။

※ကူးစက္မႈက်ယ္ျပန္႕ျခင္းကိုကာကြယ္တာဆီးသည့္ရႈေထာင့္မွမည္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနတြင္သာေကာင္
တာတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳပါမည္။

(၁) စာတိုက္မွပ႕ို ၍ွေလွ်ာက္ထားနည္း
ၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွလက္ခံရယူခြင့္ရွိသူကိုလိပ္မ၍
ူ ေပးပိ႕ု လိုက္ေသာေလွ်ာက္လႊာတြင္ေငြ
လဲႊေပးရမည့္အေကာင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ကိုျဖည့္စြက္၍၊ ေငြလႊဲေပးရမည့္အေကာင့္မွန္ကန္
မႈရွိမရွိစစ္ေဆးသည့္စာရြက္စာတမ္းအားကာယကံရွင္မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးသည့္စာရြက္စာ
တမ္းမိတၲဴႏွင့္အတူၿမိဳ႕၊ ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသိ႕ု စာတိုက္ျဖင့္ေပးပို႕ပါရန္။

(၂) အြန္လိုင္းမွေလွ်ာက္ထားနည္း(ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လက္ဝယ္ရွိသူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္သည္။)
မိုင္နာပိုတာလု မွေငြလႊဲရမည့္အေကာင့္ကိုျဖည့္စြက္၍ ေငြလဲႊရမည့္ဘဏ္အေကာင့္မွန္ကန္ေၾကာင္း
စစ္ေဆးရန္အတြက္ဘဏ္အေကာင့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုအပ္လုဒ္တင္၍အီလက္ထေရာနစ္ျဖင့္္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း(အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ျဖင့္ကာယကံရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးျခင္းျပဳလုပ္
သျဖင့္ကာယကံရွင္ျဖစ္ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္စာရြက္စာတမ္းမ်ားမလိုအပ္ပါ။)

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခႏ
ံ ွငအ
့္ စိုးရေထာက္ပ႔ံေၾကးစေပးသည့္ေန႕
ၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွဆံုးျဖတ္ပါမည္။(အေရးေပၚစီးပြားေရးစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုထည့္သင
ြ ္း
စဥ္းစား၍အတတ္ႏိုင္ဆံုးလွ်င္ျမန္စြာစတင္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္အရာျဖစ္ပါသည္)။
ေလွ်ာက္ ထားရမည့္ကာလသည္စာတိုက္မွပ႕ို ၍ေလွ်ာက္ထားသည့္နည္းျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္
ေန႕မွ ၃ လအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

i

 အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္၍အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပည္ထဲေရးႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါ။
 စံုစမ္းရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍

Call Center ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။
၀၃ - ၅၆၃၈ - ၅၈၅၅

ဆက္သြယ္ရန္အခ်ိန္ - ၉ ： ၀၀ ～ ၁၈ ： ၃၀ (စေန၊တနဂၤေႏြ၊အစိုးရံုးပိတ္ရက္မပါ)

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသိ႕ု အစိုးရ၏
အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး
 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္ေနေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ကိုအေထာက္အကူျပဳသည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တ
ခုအေနျဖင့္ကေလးစရိတ္ခံစားခြင့္(ဤစည္းမ်ဥ္းအရအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုလက္ခံယူမည့္အိမ္
ေထာင္စုမ်ားအားအစိုးရ၏အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(တလံုးတခဲေပးသည့္ေငြ)ကိုေထာက္
ပံ့ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၄ လပိုင္း( ၃ လပိုင္းအပါအ၀င္) အတြက္ကေလးစရိတ္ခံစားခြင့္(ဤစည္းမ်ဥ္းအရ
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး)ကိုလက္ခံယူမည့္သူမ်ားအားေထာက္ပံ့ပါမည္။
※သတ္မွတ္ထားသည့္ကေလးမ်ားသည္ ၃၁ရက္ ၃လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အတြင္းတြင္ေမြးဖြားေသာကေလးမ်ားျဖစ္၍
၃ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အထိတြင္အလယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားျဖစ္ခဲ့သည့္ကေလး(အထက္တန္းပထ
မႏွစ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား)မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့မည့္ေငြပမာဏ
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူကေလး ၁ ဦးလွ်င္ ယန္း ၁ ေသာင္း
၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အခ်ိန္တြင္ေနထိုင္ေနသည့္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွထုတ္ေပးပါမည္။
※အထက္တန္းေက်ာင္းပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍၂၉ ရက္ ၂ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
အခ်ိန္တင
ြ ္ေနထိုင္ေနသည့္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွထုတ္ေပးပါမည္။
※၁ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူသည္မေျပာင္းေရႊ႕မီွေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕၊
ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသိ႕ု ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းပါရန္။

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ငန္းစဥ္
အေျခခံအားျဖင့္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုပါ။ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားအား ၃၁ရက္၃လ၂၀၂၀ခု
ႏွစ္အခ်ိန္တြင္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွေၾကာင္းၾကားပါမည္။
※အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနေအဂ်င္စီမွေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူျဖစ္
ေၾကာင္းအေထာက္အထားျဖင့္ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာတြင္ေလွ်ာက္ထားပါ။

i

 စံုစမ္းရန္

၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ အ
္ ခ်ိန္(အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍
၂၉ ရက္ ၂ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အခ်ိန္)တြင္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏(ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
ေနေသာအိမ္ေထာင္စုသ႕ို အေရးေပၚအစိုးရအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး)ေကာင္တာ၊
(စနစ္တခုလံုးႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြ႕ဲ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုသ႕ို
အစိုးရအထူးေထာက္ပ႔ံေၾကး Call Center (၅ လပိုင္းအစမွစ၍))၊
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အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ ၊ အေထြေထြေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ(လူေနမႈစရိတ္)
ၿမိဳ႕တိုင္းႏွငစ
့္ ီရင္စုတိုင္း၏လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီတြင္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္းစသည္တ႕ို ေၾကာင့္လူေနမႈ
စရိတ္အတြက္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ေငြေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ(ေခတၱရံပံုေငြလိုအပ္ေနသူ (အဓိကအားျဖင့္အလုပ္ရပ္နားထားရသူ))

အေရးေပၚႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ေခတၱခက္ခေ
ဲ နလွ်င္အေသးစားေငြပမာဏကိုေခ်းေပးျခင္းျပဳ
လုပ္ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရသျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္း
ထားရျခင္းေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္း၍အေရးေပၚႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုေခတၱထိန္းသိမ္း
ထားရန္အတြက္ ေငြေခ်းရန္လိုအပ္သည့္အိမ္ေထာင္စု
※ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလွ်င္အလုပ္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမျပဳေသာ္
လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ေခ်းေပးမည့္အမ်ားဆံုးပမာဏ
အတိုးအတြက္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ
ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ

ေက်ာင္းစသည္တ႕ို ပိတ္ျခင္း၊ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္စသည့္ႁခြင္းခ်က္အေျခအေနတြင္
ယန္း ၂ သိန္းအထိ ၊ အျခားအေျခအေနတြင္ ယန္း ၁သိန္းအထိ၊
၁ ႏွစ္အထိ၊
အတိုးမပါ ၊ မလို
ေခ်းေငြအတြက္အတိုး ၊ အာမခံေပးသူ
၂ ႏွစ္အထိ၊

အေထြေထြအတြက္ေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ (လူေနမႈဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေသာသူ(အဓိကအားျဖင့္
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာသူစသည္ျဖင့္))

လူေနမႈဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ကာလအတြင္းလိုအပ္သည့္စရိတ္မ်ားေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရေသာေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္း
ႏွင့္အလုပ္လက္မ့ျဲ ဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့၍ေန႕စဥ္အသက္ရွင္မႈကိုထိန္း
သိမ္းထားရန္ခက္ခဲေနေသာအိမ္ေထာင္စု
※ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးအလုပ္လက္မဲ့အေျခ
အေနမဟုတ္လွ်င္လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ေခ်းေပးမည့္အမ်ားဆံုးပမာဏ ( ၂ ဦးႏွငအ
့္ ထက္) ၁ လ ယန္း ၂ သိန္းအထိ၊
( ၁ ဦး ) ၁လ ယန္း ၁သိန္း ၅ ေသာင္းအထိ(ေခ်းေပးမည့္ကာလ- အေျခခံအားျဖင့္၃ လ အထိ)
အတိုးအတြက္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ ၁ ႏွစ္အထိ၊
၁၀ ႏွစ္အထိ၊
ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ
ေခ်းေငြအတြက္အတိုး ၊ အာမခံေပးသူ
အတိုးမပါ ၊ မလို

※၁ ယခုအၾကိမ္၏အထူးစီမံခ်က္တြင္ထပ္မ၍
ံ ၊ျပန္လည္ေပးဆပ္ခ်ိန္တြင္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေန

ထိုင္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္အိမ္ေထာင္စုအားျပန္ဆပ္ရန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးႏိုင္သည့္အရာအျဖစ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
※၂ ပထမဦးစြာအေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြျဖစ္ေသာ အမ်ားဆံုးယန္း ၂ သိန္းကိုေခ်းေပးကာ ထပ္မံ၍၀င္ေငြနည္းပါးမႈ
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းစသည့္အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ေနာက္ထပ္အေထြေထြအတြက္ေထာက္ပံ့ရံပုံေငြအျဖစ္၂ ဦးႏွင့္အထက္
အိမ္ေထာင္စုျဖစ္လွ်င္အမ်ားဆံုး ယန္း ၂ သိန္းကို ၃ လေခ်းေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္သာြ းပါမည္။(အမ်ားဆံုး ယန္း ၈ သိန္း)

ေငြေခ်းေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
ေလွ်ာက္ထား

ေလွ်ာက္
ထားသူ

ၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာလူမႈဖူလႈံေရး
ေကာင္စီသ႕ို မဟုတ္အလုပ္သမား
ဘဏ္

ေပးပို႕

ၿမိဳ႕၊စီရင္စုလူမႈဖူလံုေရး
ေကာင္စီ

ေငြေခ်းေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ ေငြပို႕

i ●အေထြေထြစံုစမ္းရန္မွာ ေဆြးေႏြးေရး Call Center

၀၁၂၀ - ၄၆ - ၁၉၉၉ ※ ၉ : ၀၀ ~ ၂၁ : ၀၀ ( စေန တနဂၤေႏြ ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္)

 ေလွ်ာက္ထားရန္မွာမိမိေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာလူမႈဖူလံုေရးေကာင္စသ
ီ ႕ို မဟုတ္
※ စာတိုက္မွပ႕ို ၍လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္သမားဘဏ္

※ ၿမဳိ ႕၊စီရင္စုမ်ား ၊ ၊သတ္မွတ္ထားေသာၿမဳိ ႕လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီ၏ဟုမ္းေပ့ခ်တ
္ ြင္ “လင့္ခ္မ်ား ”ႏွင့္“ၿမဳိ ႕နယ္ၿမိဳ႕၊ရြာ၊ရပ္ကြက္လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီစာရင္း(အမည္စာရင္း)”အ
ျဖစ္ၿမဳိ ႕နယ္၊ၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ရြာလူမႈဖူလံုေရး HP ကိုတင္ထားပါသည္။ညာဖက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ QR ကုတ္မွစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ မေဖာ္ျပထားလွ်င္အင္တာနက္ေပၚတြင္
ရွာေဖြသည့္ေနရာမွရွာပါရန္။
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စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး
 စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအ
ျဖစ္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္၊အထူးသျဖင့္ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈခံေနရေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုပ္ငန္းဆက္
လက္တည္တံႏိုင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ၍၊ေနာက္တဖန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
○

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ေရာင္းရေငြမွာယခင္နွစ္ျဖင့္ႏိႈင္း
ယွဥ္လွ်င္

၅၀%ႏွငအ
့္ ထက္ေလ်ာ့နည္းေနသူ※

※ မတည္ေငြယန္း ၁ ဘီလီယႏ
ံ ွင့္အထက္ရွိေသာကုမၼဏီႀကီးမ်ားမပါ ၊ မတည္ေငြယန္း သန္း၁၀၀မွ ယန္း
၁ ဘီလီယံအၾကားရွိသည့္Mid-sizedကုမၼဏီ၊အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၼဏီ ၊ အငယ္စားကုမၼဏ၊ီ
ဖရီးလန္႕စ္မ်ားအပါအ၀င္ကိုယ္ပို္င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစသည္န
့ ယ္ပယ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕မွ
ေလွ်ာက္ထားႏို္င္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည္။တဖန္ေဆးကုသေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေကာ္
ပိုေရးရွင္း၊NPOေကာ္ပိုေရးရွင္း၊လူမႈဖူလံုေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းစသည့္၊ကုမၼဏီမဟုတ္သည့္ေကာ္ပိုေရးရွင္း
မ်ားႏွငပ
့္ တ္သက္၍နယ္ပယ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေလွ်ာက္ထားႏိင
ု ္ပါသည္။

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ
ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ယန္း ၂ သန္း၊ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ယန္း ၁ သန္း
(သိ႕ု ေသာ္လည္း ယခင္ႏွစ္ ၁ ႏွစ္တာ၏ေရာင္းရေငြမွေလ်ာ့နည္းသည္ပ
့ မာဏကိုအမ်ားဆံုးအျဖစ္သတ္
မွတ္မည္)။

ေရာင္းရေငြမွေလ်ာ့နည္းသည့္ပမာဏကိုတြက္ခ်က္နည္း
ယခင္ႏွစ္၏ေရာင္းရေငြစုစုေပါင္း(လုပ္ငန္္း၀င္ေငြ) – (ယခင္ႏွစ္၏တူညီေသာလႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္
▲ ၅၀% ၁လေရာင္းရေငြ × ၁၂ လ)
※ အထက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားခ်က္ကိုအေျခခံလွ်က္ယခင္ႏွစ္လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သူမ်ားႏွငက
့္ ိုက္ညီသည့္
စီမံခ်က္မ်ားလည္းဆက္လက္၍စိစစ္စဥ္းစားလွ်က္ရွိပါသည္။

 စံုစမ္းရန္
i

အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေရး၊အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး
ေဆြးေႏြးရန္ေကာင္တာ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၅၇၀ - ၇၈၃၁၈၃
※ ရံုးဖြင့္ရက္ ၊စေနတနဂၤေႏြ ႏိုင္ငံေတာ္ရုံးပိတ္ရက္ ၉ နာရီ ၀၀ မိနစ္ ~ ၁၇ နာရီ ၀၀ မိနစ္
ထပ္မ၍
ံ စနစ္ဆိုင္ရာအေသးစိတ္ႏွငပ
့္ တ္သက္၍စိစစ္စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း၊
ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေငြစတင္ထုတ္ေပးမည့္ကာလႏွင့္ေလွ်ာက္ထား
စဥ္လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္စသည့္စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏွငပ
့္ တ္သက္၍အေျခခံက်ေသာစဥ္းစားပံုစဥ္းစားနည္းကိုစီးပြားေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မ၀
ႈ န္
ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္တင္ထားပါသည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ URL သိ႕ု မဟုတ္ QR ကုတ္မွၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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လက္ေတြ႕တြင္အတိုးမဲ့၊ အာမခံအေပါင္မပါသည့္ေခ်းေငြ (လုပ္ငန္းရံပံုေငြ)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေနဆိုးရြားခဲ့
ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ဖရီးလန္႕စ္မ်ားအပါအ၀င္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအာမခံအ
ေပါင္မပါ၊အတိုးမဲ့ျဖင့္ေငြေခ်းေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြ)ႏွင(့္ အထူးအတိုးေထာက္ပံ့ေၾကးစနစ္)ကိုအတူတ
ကြအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လက္ေတြ႕တြင္အတိုးမရွိရန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလုပ္ငန္းရံပံုေငြဆိုင္ရာေငြလည္ပတ္မႈအ
တြက္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ကိရ
ု န
ုိ ာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြ
▶ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈကိုခံရ၍ေခတၱလုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုးရြား(လတ္
တေလာ ၁ လအတြက္ေရာင္းရေငြသည္ယခင္ႏစ
ွ ္သို႕မဟုတ္တျမန္မႏွစ၏
္ တူညီေသာကာလႏွငႏ
့္ ိႈင္းယွဥ္ကာ ၅%
ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့သည္အေျခအေနျဖစ္)လာခဲ့သည့္လုပ္ငန္းရွင္(လုပ္ငန္းျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ဖရီးလန္႕စ္မ်ားအ
ပါအ၀င္)မ်ားအတြက္၊အျခားေခ်းေငြစနစ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
ယံုၾကည္ႏိုင္မႈပမာဏႏွင့္အာမခံအေပါင္အေပၚမူတည္ျခင္းမရွိဘဲတသမတ္တည္းေသာအတိုးျဖင့္ေငြေခ်းၿပီး
ေနာက္၃ႏွစ္အထိ အတိုး ၀.၉%အထိေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
※ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္(လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ဖရီးလန္႕စ္အပါအ၀င္ပမာဏေသးေသာလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္သာ)သည္သက္ေရာက္မႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ျဖစ္လွ်င္လည္း
သင့္တင့္စြာစဥ္းစားေဆာင္ရက
ြ ္ပါမည္။
ေငြအသံုးျပဳနည္း-လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ရံပံုေငြ၊အေဆာက္အဦးပစၥည္းကိရိယာအတြက္ရံပံုေငြ အာမခံအေပါင္-မလို
ေခ်းေပးသည့္ကာလ - အေဆာက္အဦးပစၥည္းကိရိယာ၂၀ႏွစ္အထိ ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္၁၅ႏွစ္အထိ၊
၎တို႕အထဲမွအတိုးအတြက္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ ၅ ႏွစ္အထိ၊
ေခ်းေပးမည့္အမ်ားဆံုးေငြပမာဏ(အျခားေခ်းေငြစနစ္)-အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းယန္းသန္း၃၀၀
အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ယန္းသန္း ၆၀)
အတိုး - ကနဦး ၃ ႏွစ္တာ အေျခခံအတိုးႏႈန္း ▲ ၀.၉% ၊ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္းတြင္အေျခခံအတိုးႏႈန္း
(ေလ်ာ့ခ်မည့္အတိုး၏ကန္႕သတ္ပမာဏ - အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း ယန္းသန္း၁၀၀ ၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းယန္းသန္း ၃၀)၊

i

 တနလၤာမွေသာၾကာတြင္ေဆြးေႏြးရန္

ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းလုပ္ငန္းရံပံုေငြႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁၂၀-၁၅၄-၅၀၅
အိုကီနား၀ါးတိုးတက္မႈဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ၊ေခ်းေငြဌာန(၂) ၊ အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စားလုပ္ငန္းေခ်းေငြ
အဖြဲ႕(၁) ၀၉၈-၉၄၁-၁၇၈၅
စေန၊ တနဂၤေႏြ ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္တြင္ေဆြးေႏြးရန္
ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း - ၀၁၂၀ -၁၁၂၄၇၆ (ျပည္သ႕ူ လူမႈဘ၀လုပ္ငန္း) ၊ ၀၁၂၀-၃၂၇၇၉၀(အေသးစား
ႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္း) အိုကီနား၀ါးတိုးတက္မႈဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း-၀၉၈-၉၄၁-၁၇၉၅

အထူးအတိုးေထာက္ပံ့ေရးစနစ္
ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမႈမစတင္ေသးပါ။ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ႏွငေ
့္ လွ်ာက္ထား
！ ရန္လုပ္ငန္းစဥ္စသည္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းအေသးစိတ္သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ၿပီးခ်င္းအျမန္ဆံုးေၾက
ျငာပါမည္။
▶ ဂ်ပန္ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းစသည္တ႕ို ၏(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာအထူးေငြ
ေခ်းျခင္း)ေၾကာင့္ေငြေခ်းယူေသာကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္(လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ဖရီးလန္႕စ္အပါအ၀င္)
စသည္တို႕အတြက္အတိုးေထာက္ပံ့မႈကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္လုပ္ငန္းေငြလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အပံ့မ်ားျပဳ
လုပ္ပါမည္။
အတိုးေထာက္ပံ့သည့္ကာလ - ေငြေခ်းယူၿပီးေနာက္ကနဦး ၃ ႏွစ္တာ၊
အတိုးေထာက္ပံ့မည့္အမ်ားဆံုးပမာဏ - အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စားလုပ္ငန္း ယန္းသန္း ၁၀၀ ၊ အငယ္စားလုပ္ငန္းႏွင့္
စတင္တည္ေထာင္သည့္လုပ္ငန္း ယန္းသန္း ၃၀ ၊

့္ လတ္စားလုပ္ငန္းဘ႑ာေရး၊အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆြးေႏြးရန္ေကာင္တာ
i  အေသးစားႏွငအ
၀၅၇၀-၇၈၃၁၈၃ (တနလၤာမွေသာၾကာ ၊ ရံုးပိတ္ရက္ ၉:၀၀ ~ ၁၇:၀၀)
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္တ
့ ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၁)
လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္အာမခံေၾကးစသည္တ႕ို ကိုေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစနစ္
၁.ခဲ၍
ြ ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း

လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္အာမခံေၾကးစသည္တို႕ကိုတၾကိမ္တည္းႏွင့္ေပးေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္လုပ္ငန္းကိုဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ရန္အတြက္ခက္ခဲလာမည္ဟု စိုးရိမ္ရသည္ဟူေသာသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ေပး
ေဆာင္ရမည့္အာမခံေၾကးစသည္တို႕ကိုေပးေဆာင္ရမည့္ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မ၆
ွ လအတြင္း သက္ဆိုင္ရာပင္စင္ရံုးသို႕
ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ခြ၍
ဲ ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။

၂.ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အခ်က္တခုခႏ
ု င
ွ ့္ကိုက္ည၍
ီ လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္အာမခံေၾကးစသည့္တ႕ို ကိုလတ္တေလာ
တြင္ေပးေဆာင္ရန္ခက္ခဲေနလွ်င္တာ၀န္ယူေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည္ပ
့ င္စင္ရးုံ မွတဆင့္ေဒသႏ ၱရလူမႈဖူလံုေရး(ဌာနခဲြ)ဌာနမႈး
ထံသို႕ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္အခါလည္းရွိပါ သည္။

(၁) ပိုင္ဆိုင္မႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈခံခ့ရ
ဲ ျခင္းသို႕မဟုတ္ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရျခင္း ၊
(၂) လုပ္ငန္းရွင္သို႕မဟုတ္၎ကုန္က်စရိတ္ကိုအတူတကြက်ခံေသာမိဘေဆြမ်ိဳးသည္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းသိ႕ု မဟုတ္ဒဏ္
ရာရခဲ့ျခင္း ၊
(၃) လုပ္ငန္းကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႕မဟုတ္ရပ္နားခဲ့ျခင္း ၊
(၄) လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍သိသာစြာနစ္နာမႈရွိေနခဲ့ျခင္း ၊
(၁. ခဲြ၍ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္ျခင္း) သိ႕ု မဟုတ္(၂.ေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း) ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္
◆ ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္ေငြပမာဏကိုေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္လစဥ္ခဲြ၍ေပးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
◆ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းျခင္းႏွင့္ေငြေဖာ္ျခင္း(ေရာင္း၍ေငြကိုရယူျခင္း)ကိုေရႊ႕ဆိုင္းေပးပါမည္။
◆ ေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္ေနာက္က်သည့္ေနာက္က်ေၾကးကိုတစိတ္တပိုင္းလြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးပါမည္။

ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစနစ္ကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ရံုးသိ႕ု ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ကိုအနီးဆံုးလူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ရံုးသို႕ဆက္သယ
ြ ္ေႏြးပါရန္။
※က်န္းမာေရးအာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္သည့္စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာမွာ ကိေယာကိုင္းခဲန္းပိုက်န္းမာေရးအာမခံ
ခံအသင္း၀င္ထားသူျဖစ္လွ်င္လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ရံုး၊အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံအသင္း(ခဲန္းကိုးဟိုကန
ဲ ္းကုမိ
အအိက်န္းမာေရးအာမခံအသင္း)၀င္ထားလွ်င္ခဲန္းကိုးဟိုကဲန္း ကုမိအအိအသင္းသိ႕ု စံစ
ု မ္းေမးျမန္းပါရန္။

i  စံုစမ္းရန္ေနရာ
အနီးဆံုးလူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ရံုး(ေအာက္တင
ြ ္ေဖာ္ျပထားသည့္ URLသိ႕ု မဟုတ္ညာဖက္ရွိQRကုတ္）

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံ၊အမ်ိဳးသားပင္စင္၊အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္
ေဆးကုသမႈစနစ္ႏွင့္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံအတြက္အာမခံေၾကး(အခြန္)လြတ္ျငိမ္းခြင့္စသည္ျဖင့္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္အတိုင္းအတာတခုအထိ၀င္ေငြ
ေလ်ာ့နဲသြားသူမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံ၊အမ်ိဳးသားပင္စင္၊ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအ
သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ေဆးကုသမႈစနစ္ႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံအတြက္အာမခံေၾကး(အခြန္)
လြတ္ျငိမ္းခြင့္ႏွင့္ေကာက္ယူရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းလည္းရွိပါသည္။ပထမဦးစြာေနထိုင္
ေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ရြာ၏ပင္စင္ရံုးသိ႕ု မဟုတ္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံအသင္းသိ႕ု စံုစမ္းေမးျမန္းပါရန္။

i  စံုစမ္းရန္ေနရာ
○ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံေၾကး(အခြန္)ႏွင့္ပတ္သက္၍

⇒ ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေသာၿမိဳ႕ရပ္ကက
ြ ္ၿမိဳ႕နယ္ရာြ ၏အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံတာ၀န္ခံဌာနခဲ၊ြ
(အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံအသင္းသို႕၀င္ေရာက္ထားသူသည္ အသင္း၀င္ထားသည့္အသင္း)
○ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ေဆးကုသမႈစနစ္၏အာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးမ်ားအတြက္
ေဆးကုသမႈတာ၀န္ခံဌာနခြ၊ဲ
○ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံတာ၀န္ခံဌာနခဲ၊ြ
○ အမ်ိဳးသားပင္စင္အာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏အမ်ိဳးသားပင္စင္တာ၀န္ခံခံဌာႏွင့္ပင္စင္ရံုး၊

လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္တ
့ ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၂)
ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ကိုတႀကိမ္
တည္းႏွင့္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္အခက္အခဲရွိေနလွ်င္အခြန္ရံုးတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ခြ၍
ဲ ေပးေဆာင္
ရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။ ထိ႔အ
ု ၿပင္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေျခအေန
မ်ားရွိေနလွ်င္အခြန္ေပးေဆာင္မႈကိုေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။ပထမဦးစြာဖုန္းျဖင့္
သက္ဆိုင္ရာအခြန္ရံုးသိ႕ု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါရန္။
အခြန္ရံုးတြင္ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္စိစစ္မႈမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။
【တဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေန】
(၁) ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္မ်ားစြာနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ၊
(၂) ကာယကံရွင္သ႕ို မဟုတ္မိသားစုသည္ေရာဂါကူးစက္ခံရလွ်င္ ၊
(၃) လုပ္ငန္းကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ရပ္နားခဲရ
့ လွ်င္ ၊
(၄) လုပ္ငန္းတြင္သိသာစြာနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ၊
ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္
◆အေျခခံအားျဖင့္ ၊ ကာလ ၁ ႏွစ္ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရပါမည္။
(အေျခအေနအေပၚမူတည္၍ေနာက္ထပ္ ၁ႏွစ္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။)
◆ ေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္ေနာက္က်ခြန္ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသို႕မဟုတ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးပါမည္။
◆ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းဆည္း၍ေငြေဖာ္(ေရာင္းခ်)ျခင္းမ်ားကိုေရႊ႕ဆိုင္းထားေပးပါမည္။

i

 စံုစမ္းရန္ေနရာ
ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဦးစီးဌာန (ေအာက္ေဖာ္ျပပါURLသို႕မဟုတ္ညာဖက္ရQ
ွိ Rကုတ္)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ေဒသႏၲရအခြန္ဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္
၁. ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကိုအခြန္ေဆာင္သူ(မိသားစုအပါအ၀င္)သည္ကူးစက္ေ၀ဒ
နာခံစားရသည့္အေျခအေနအျပင္အျခားကိရ
ု ိန
ု ာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္သည့္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီလွ်င္ေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။
【 တဦးျခင္းစီ၏အေျခအေန 】
(၁) ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအေနၿဖင့္မ်ားစြာနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ၊
(၂) ကာယကံရွင္သ႕ို မဟုတ္မိသားစုသည္ေရာဂါကူးစက္ခံရလွ်င္ ၊
(၃) လုပ္ငန္းကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း သိ႕ု မဟုတ္ ရပ္နားခဲ့ရလွ်င္ ၊
(၄) လုပ္ငန္းတြင္သိသာစြာနစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ ၊
၂. ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ခြ၍
ဲ ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ေဒသႏၲရအခြန္ကိုတႀကိမ္တည္း
ႏွင့္ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္လွ်င္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ခြ၍
ဲ ေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္ကိုအသိ
အမွတ္ျပဳေပးသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။

i  စံုစမ္းရန္ေနရာ
ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး၊ေမးျမန္းစံုစမ္း
လိုလွ်င္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕ေတာ္၊စီရင္စု၊ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ရြာသိ႕ု ဆက္သြယ္ပါရန္။
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္တ
့ ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၃)
လွ်ပ္စစ္၊ ဂက္စ၀
္ န္ေဆာင္ခမ်ားကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစသည္တ႕ို
ႏွငပ
့္ တ္သက္၍
တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းသိ႕ု မဟုတ္ကုမၸဏီဟ၍
ူ ခဲြျခားျခင္းမျပဳဘဲကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစား
သစ္ကူးစက္ေရာဂါျပန္႕ပြားမႈက်ယ္ျပန္႕လာျခင္း၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ၀
္ န္
ေဆာင္ခကိုေပးေဆာင္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည့္အေျခအေနရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္၎ျဖစ္ေပၚေန
ေသာအေျခအေနကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားကာ၊၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုမေပးေဆာင္နိုင္ၿခင္း
ေၾကာင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းဆိုင္ရာရပ္ဆိုင္းမႈမ်ားအားေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစသည္ျဖင့္လွ်ပ္စစ္၊
ဂက္စ၀
္ န္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍အဆင္ေၿပစြာေဆာင္ရြက္နိုင္
ရန္လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေမတၱာရပ္ခံတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳုလုပ္ထားပါသည္။
（※） လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ၀
္ န္ေဆာင္ခအျပင္ေသာက္ေရ၊သံုးေရ၊ NHK၊လိုင္းဖုန္း၊လက္ကိုင္ဖုန္း
အသံုးျပဳခႏွငအ
့္ မ်ားျပည္သူအိမ္ရာ၏အိမ္ငွာရမ္းခကိုေပးေဆာင္ရန္ခက္ခသ
ဲ ည့္အေျခ
အေနတြင္ရွိေနသူမ်ားအတြက္၎တိ႕ု ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္အေျခအေနကိုထည့္သြင္းစဥ္း
စားကာေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းစသည္တ႕ို ကိုလွ်င္ျမန္စာြ ျဖင့္အဆင္ေျပစြာလုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။

i

 ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ေနရာ
လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ္၀န္ေဆာင္ခကိုေပးေဆာင္ရန္စိတ္ပူပန္ေနသူမ်ားသည္ ပထမဦး
စြာတႀကိမ္ ၊ ၀ယ္ယူသံုးစဲြရန္သေဘာတူထားသည့္လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ္လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္
ေဆြးေႏြးပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
လွ်ပ္စစ္၀န္ေဆာင္ခႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း
(ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ဂက္စ၀
္ န္ေဆာင္ခႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း(ေဆာင္ရြက္
ရန္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
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အိမ္ရာရရွိေရးအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အိမ္ဌားရမ္းခ)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏ကူးစက္ၿပန္႕ပြားမႈက်ယ္ျပန္႕လာျခင္းစသည့္အေျခ
အေနကိုထည့္သြင္းစဥ္းစား၍အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းေၾကာင့္၀င္ေငြနည္းလာျခင္းအတြက္အလုပ္မွႏုတ္
ထြက္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအထိမျဖစ္ေသာ္လည္းထိုကဲ့သို႕ေသာအေျခအေနသိ႕ု က်ေရာက္
ကာေနထိုင္စရာမရွိေသာအေျခအေနတြင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားလည္းအခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု
အထိအိမ္ဌားရမ္းခႏွင့္တူညီေသာေငြပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

အိမ္ရာရရွိွေရးအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရက
ြ ္ၿပီးေနာက္

ေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထားသူ (လက္ရွိ)

အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္း
ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ၂ႏွစ္အတြင္းရွိ
ပုဂၢိဳလ္

・အလုပ္မွႏွဳတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ
၂ႏွစ္အတြင္းရွိပုဂၢိဳလ္
. လခစသည့္တ႕ို ကိုရရွိရန္အခြင့္အေရးသည္၎ကာ
ယကံရွင္၏တာ၀န္အျဖစ္မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
၎ကာယကံရွင္၏အေျခအေနေပၚတြငမ
္ တ
ူ ည္ျခင္းမ
ရွိဘလ
ဲ ခေလ်ာ့နည္းကာ၊အလုပ္မွနုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္
ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကဲ့သ႕ို ေသာအေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ရွိ
ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

လ်ာထားသူ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းၿခင္းမွ၂နွစ္အတြင္းသိ႕ု မဟုတ္လုပ္ငန္းရပ္နားထား
ေငြေထာက္ပ့ံ
မည့္ကာလ
ေငြေပးမည့္
ပမာဏ

ျခင္း ေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလာကာအလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္တူ
ညီေသာအေျခအေနတြင္ရွိေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား။
အေၿခခံအားၿဖင့္(၃)လ၊(ရိုးသားစြာအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနပါက(၃)လထပ္တိုးနိုင္ပါသည္။
(အရွည္ဆံုး ၉လ အထိ))

(တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္အထူးရပ္ကက
ြ ္၏ခန္႕မွန္းသတ္မွတ္ခ်က္)၊အိမ္ေထာင္စုဦးေရ(၁)ဦး-၅၃၇၀၀ယန္း၊
အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၂)ဦး- ၆၄၀၀၀ ယန္း၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၃)ဦး- ၆၉၈၀၀ ယန္း။

ေထာက္ပ့မ
ံ ႈအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
○ ဝင္ေငြလိုအပ္ခ်က္မ်ား အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာခြန္၏အခြန္ပွ်မ္းမွ်ႏႈန္းအေပၚမူတည္ေသာအခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ဝင္ေငြပမာဏ၏၁/၁၂ + အိမ္ငွားရမ္းခပမာဏ (အိမ္ရာဆိုင္ရာအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး
အတြက္သတ္မွတ္ထားသည့္အေျခခံေငြပမာဏကိုအမ်ားဆံုးအျဖစ္ကန္႕သတ္) ထက္မေက်ာ္လန
ြ ္ေစရ။
(တုိက်ိဳအထူးရပ္ကက
ြ ္အတြက္ခန္းမွန္းသတ္မွတ္ခ်က္)- အိမ္ေထာင္စုဦးေရ(၁)ဦး-ယန္း၁၃၈,၀၀၀၊
စ
အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၂)ဦး- ယန္း ၁၉၄,၀၀၀၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၃)ဦး- ယန္း၂၄၁,၀၀၀
သည္
○ ပိုင္ဆိုင္မႈလုိအပ္ခ်က္ - အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏အပ္ႏွင္းေငြစုစုေပါင္းပမာဏသည္ေအာက္ပါထက္မပိုေစရ။
(သိ႕ု ေသာ္လည္းယန္း ၁ သန္းထက္မပိုေသာပမာဏ)( တုိက်ိဳအထူးရပ္ကက
ြ ္အတြက္ခန္႕မွန္းသတ္မွတ္ ၿဖင့္
ခ်က္-အိမ္ေထာင္စုဦးေရ(၁)ဦး-ယန္း ၅၀၄,၀၀၀ ၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၂)ဦး- ယန္း၇၈၀,၀၀၀ ၊
အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၃)ဦး- ယန္း ၁,၀၀၀,၀၀၀ (ယန္း ၁သန္း)။
○ လုပ္ငန္းရွာေဖြၿခင္းအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား - ရိုးသားစြာနွင့္စိတ္အားထက္သန္စြာအလုပ္ရွာေဖြမႈုရွိရမည္။
※ ေလွ်ာက္ထားစဥ္တင
ြ ္ဟလုိးေဝါ့ခ္တင
ြ ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားရန္မလိုပါ (ဧၿပီ ၃၀ရက္မွစတင္၍)။

i  ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းစံုစမ္းရန္ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္အတြက္
ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏို္င္မႈတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးပ့ံပိုးမွုအဖြ႔သ
ဲ ႕ို
တနိုင္ငံလံုးရွိဆက္သြယ္ရန္စာရင္း https://www.mhlw.go.jp/content/000
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လူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားမိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လူေနမႈဘဝအတြက္ခက္ခဲေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္တစ္ဦး
ခ်င္း၏အေၿခအေနအေပၚမူတည္၍အားလံုးကိုျခံဳငံုထားေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကိုျပဳလုပ္ေနပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္

（မိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ေဆြးေႏြးမႈေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း）

တိုင္ပင္
ေဆြး
ေႏြးမႈ
လက္
ခံ

လူေနမႈ
ဘဝေျခ
အေန၏
ၿပႆနာ
မ်ားကိုအ
စီအစဥ္
တက်ျပဳ
လုပ္ၿခင္း

ပံ့ပိုးမႈ
မီႏူး
ကို
ေပး
ျခင္း

ပံ့ပိုးမႈ
အစီအ
စဥ္ၿပဳ
လုပ္
ၿခင္း

အစီအ
စဥ္ကို
ၿပန္
လည္
သံုး
သပ္
ၿခင္း

ျပ
ႆ
နာ
မ်ား
ေၿဖ
ရွင္း
ၿခင္း

ေထာက္ပံမႈမီႏူးဥပမာ
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေထာက္ပံ့မႈ၊
အလုပ္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ေထာက္ပံ့မႈ

အိမ္အသံုးစားရိတ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ေထာက္ပံ့မႈု

■အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအၾကံေပးမႈႏွင့္အလုပ္
ေခၚယူမႈမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္
ေထာက္ပံ့မွုမ်ားကိုၿပဳလုပ္ပါမည္။
■တဖန္အလုပ္အတြက္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနျခင္း၊
ဆက္ဆံေရးတြင္အားနဲေနသည္ဟူေသာအေျခအ
ေနတြင္အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္လုပ္
ငန္းအေတြ ႔အၾကံဳမ်ားရရွိႏိုင္ရန္ကိုယ္တိုင္လုပ္
ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ပါမည္။

■အိမ္အသံုးစားရိတ္ကုိ(သိျမင္ခ်င္းအားျဖင့္)အိ္မ္အ
သုံးစားရိတ္၏အေၿခအေနကိုသိရွိၿပီးေခ်းေငြကိစၥရပ္
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာရရွိေရးအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး

လတ္တေလာလူေနမႈုဘဝအတြက္
ေထာက္ပံ့မႈ

■အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္စီးပြားေရးအခက္
အခဲႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရသူမ်ား၊အိမ္ရာဆံုးရႈံးခဲ့ရသူ
မ်ားႏွင့္၎အတြက္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားအ
လုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနျခင္းစသည့္သတ္မွတ္ခ်က္
ျဖင့္အိမ္ဌားရမ္းစရိတ္ကိုကာလသတ္မွတ္၍အစိုး
ရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေပးပါမည္။

i

■ထိုအၿပင္အိမ္ငွာရမ္းခ၊အခြန္အခ၊ လ်ွပ္စစ္ခ၊ေရ၊
ဂက္စ္ဝန္ေဆာင္ခမ်ား စသည့္အေၾကြးက်န္ရွိေနမွု
မ်ားအတြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအစိုးရ၏ေထာက္ပ့ံေၾကး
စနစ္ၿဖင့္ေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။

■အိမ္ရာဆံုးရံွုးသြားသူမ်ားအား၊ကာလအတိုင္းအတာ
တခုအထိစားဝတ္ေနေရးစသည့္ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀
အတြက္လုိအပ္ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပး
ပါမည္။

 တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္မိမိေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ ႔၊ၿမိဳ ႔နယ္၊ရြာနွင့္ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိုင္ရန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
ေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္းကုိေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ေကာင္တာသို႔ဆက္သြယ္ပါရန္။
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လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္
 လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းသည္အေျခခံအက်ဆံုးေသာလူေနမႈဘဝကိုအာမခံျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိင္
ေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္သည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

မည္သ႔ေ
ို သာပုဂၢိဳလ္သည္လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုခံစားခြင့္ရရွိနိုင္မည္္နည္း၊
○ လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးစသည့္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
ကိုအေျခခံထားကာ၎အေပၚတြင္လုိအပ္သည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္)။
・မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုငေ
္ သာပစၥညး္ အိမ္ျခံေျမမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အပ္ႏင
ွ ္းေငြနွင့္စုေဆာင္းေငြမ်ားစသည္တို႔ထဲမွခ်က္ခ်င္းအ
သုံးျပဳနိုင္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမရွိျခင္း၊
မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုငေ
္ သာပစၥညး္ အိမ္ျခံေျမမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းကိုအသိအ
မွတ္ျပဳေသာအေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။
・အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈမရွျိ ခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္းလိုအပ္သည့္လူေနမႈစားရိတ္ကိုရရွိနိုင္မႈမရွိျခင္း။
・ပင္စင္၊ခံစားခြင့္စသည့္ လူမွုဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ားစသည္တို႕ကိုအသံုးျပဳေသာ္လည္းလိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာလူေနမႈကုန္က်
စားရိတ္ကိုမရရွိနိုင္ပါ။
※

・ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိသူထံတြင္မွီခိုေနသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဦးစားေပးပါမည္။
※ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ဇနီးႏွငခ
့္ င္ပြနး္ ၊အလယ္တန္းတတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားႏွင့္
၄င္းေအာက္ကေလးမ်ား၏မိဘကိုအဓိကထားစံုစမ္းစိစစ္ေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထား၍လူမႈဖူလံုေရးရံုး၏လူမ၀
ႈ န္ထမ္း
(Case worker)မွအေျခခံအားျဖင့္ေတြ႕ဆံုကာမွီခိုျပဳလုပ္၍ရႏိင
ု မ
္ ရ
ႈ မ
ိွ ရွက
ိ ေ
ုိ မးျမန္းပါမည္။၎အျပင္အျခားျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းစာျဖင့္ေမးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
※

လိုအပ္သည့္လူေနမႈစရိတ္သည္ အသက္၊ အိမ္ေထာင္စု၀င္အေရအတြက္စသည္တို႕ျဖင့္သတ္မွတ္ထား၍(အေျခ
ခံလူေနမႈစရိတ္) ၊ အေျခခံလူေနမႈစရိတ္ထက္နဲေသာ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈစရိတ္
ကိုလက္ခံရယူနိုင္ပါသည္။

အေျခခံလူေနမႈစရိတ္

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈေထာက္ပံ့ေငြ

ပင္စင္၊ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကးစသည့္၀င္ေငြ

○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈကိုခံယူျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေသးစိတ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္အေသးစိတ္ကိုမိမိေနထိုင္ေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၏လူမႈဖူလံုေရးဌာနသို႕တိုင္
ပင္ေဆြးေႏြးပါရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
○ မိမိေနထိုင္ေနေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၏လူမႈဖူလံုေရးရံုး(လူေနမႈဘ၀ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရးေကာင္တာ)တြင္ေဆြး
ေႏြးပါ။
○ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့လွ်င္လူမႈဖူလံုေရးရုံးမွလာေရာက္စံုစမ္ေမးျမန္းျခင္း၊ပိုင္ဆိုင္မႈႏွငပ
့္ တ္သက္
ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကိုျပဳလုပ္၍ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူႏိုင္ျခင္းရွိမရွိႏင
ွ ့္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ေငြပမာဏကိုသတ္
မွတ္ရန္အတြက္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ပါမည္။
○ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္စစ
ိ စ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္၍လူမႈဖူလံုေရးရံုးသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေလွ်ာက္လႊာ
တင္သည့္ေန႕မွ၁၄ရက္အတြင္းေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလက္ခံရရွိႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈစရိတ္ကိုစတင္လက္ချံ ပီးေနာက္

○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူေနစဥ္တြင္လူမႈ၀န္ထမ္း(Caseworker)မွတႏွစ္လွ်င္၃၊၄၊၅ႀကိမ္ခန္႕လာေရာက္စံု
စမ္းျခင္းအျပင္လူမႈ၀န္ထမ္း(Caseworker) မွညႊန္ၾကားေသာလူေနမႈဘ၀ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို္ခံယူေနစဥ္တြင၀
္ င္ေငြအေျခအေနကိုလစဥ္ေၾကျငာရန္လိုအပ္ပါသည္။
○ လူေနမႈစရိတ္အျပင္အိမ္ငွားရမ္းခႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းအေျခခံသတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏအတြင္းမွေထာက္ပ႔ံေပးပါမည္။
○ တဖန္လိုအပ္သည့္ေဆးကုသမႈ ၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
○ အိမ္သံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ေထာက္ပံ့မႈ၊ကေလးမ်ား၏ပညာေရးေလ့က်င့္မႈ၊လူေနမႈဘ၀အတြက္
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရန္ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည့္ေထာက္ပံ့ျခင္းကိုလက္ခံယူႏိုင္သည္(အခ်ိဳ႕ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႕မပါ၀င္ပါ)။

i

 တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္မိမိေနထိုင္လ်ွက္ရွိေသာေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႕၏လူမႈဖူလံုေရးရံုး
သိ႕ု ဆက္သြယ္ပါရန္။
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ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္
 ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္စရိတ္သည္က်န္းမာေရးအာမခံစသည္အာမခံဝင္ထားသူအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအျပင္အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါနွင့္ဒဏ္ရာကိုကုသမႈခံ
ယူရန္ အလုပ္မွနားထားလ်ွင္ဝင္ေငြအတြက္အာမခံကိုေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအ
စားအသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံရ၍ကုသမႈခံယူရန္အတြက္အလုပ္မလုပ္နိုင္သူမ်ားလည္းအသံုးျပဳ
နိုင္ပါသည္။
• မိမိကုိယ္တိုင္ခံစားသိရွိသည့္ေရာဂါလကၡဏာမရွိေသာ္လည္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၏ရလဒ္(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအ
စားသစ္ေရာဂါပိုးေတြ ႔ရွိ)ဟူေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလက္ခံကာေဆးရံုတက္ေနပါသည္။
• အဖ်ားရွိေနျခင္းစသည့္မိမိကုိ္ယ္တုိင္ခံစားသိရွိသည္႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိ၍ကုသမႈကိုခံယူရန္အတြက္အလုပ္
နားေနပါသည္။စသည့္အေျခအေနႏွငပ
့္ တ္သက္၍လည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွငေ
့္ ရာဂါအတြက္ေငြေၾကးခံစားခြင့္ကို
လက္ခံနိုင္သူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လုိအပ္ခ်က္
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၂ ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စုံလွ်င္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁) အလုပ္နွင့္ပတ္သက္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမဟုတ္သည့္အျခားေသာဒဏ္ရာကိုကုသရန္အတြက္အ
လုပ္မလုပ္နိုင္ျခင္း၊
※ လုပ္ငန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္အလုပ္သြားအလုပ္ျပန္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ရရွိသည့္ေရာဂါနွင့္ဒဏ္ရာသည္
အလုပ္သမားအာမခံေထာက္ပံေၾကးရရွိႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
(၂)
၄ ရက္နွင့္အထက္အလုပ္မွအနားယူေနျခင္း
※ ေဆးကုသမွုခံယူရန္အတြက္ဆက္တိုက္ ၃ ရက္ၾကာအလုပ္မွရပ္နားထားျပီးေနာက္ (ေစာင့္
ဆိုင္းကာလ) ၄ ရက္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္းတြင္အလုပ္ကုိနားထားသည့္ရက္အတြက္ေထာက္
ပံ့ေပးပါမည္။
※ ေစာင့္ဆိုင္းကာလတြင္ လစာနွင့္ခြင့္၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ နိုင္ငံေတာ္ရုံးပိတ္ရက္၊ အမ်ားျပည္သူ
ရုံးပိတ္ရက္မ်ားပါဝင္သည္။

ေထာက္ပံ့မည့္ကာလ
စတင္ေထာက္ပံ့သည့္ေန႔မွ အရွည္ဆုံး ၁ ႏွစ္ ၆ လတာ အထိ၊
※ ၁ နွစ္ ၆ လတာကာလအတြင္းတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြေၾကးကိုေထာက္
ပံ့မႈအတြက္လုိအပ္သည့္အခ်က္အလက္နွင့္ျပည့္စုံသည့္ေန႔ရက္အတြက္ေထာက္ပံ့ပါမည္။

၁ ရက္အတြက္ေထာက္ပံ့သည့္ေငြပမာဏ

ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြကိုစတင္ေထာက္ပံ့သည့္ေန႔နွင့္သက္ဆိုင္သည့္လမတုိင္မီ
ေနာက္ဆံုး ၁၂ လတာ၏စံလစဥ္လစာကိုပ်ွမ္းမွ်တြက္ထားသည့္ေငြပမာဏ၏၃၀ပုံ၁ပံုနွငတ
့္ ူညီသည့္
ပမာဏ၏ ၃ပံု ၂ပုံႏွင့္တူညီသည့္ပမာဏ
※ ေပးသည့္လစာပမာဏသည္ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြပမာဏထက္နဲေနလွ်င္ထိခိုက္
ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြႏွငလ
့္ စာေငြ၏ကြာဟေနသည့္ပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္။

ေထာက္ပံ့မည့္ေငြ
စုစုေပါင္း

i

＝

ေနာက္ဆုံး ၁၂ လ တာအတြက္
ေပးေသာစံလစာေငြပ်မ္းမွ်ပမာ
ဏ၏ ၃၀ပုံ ၁ပုံ

×

၃ ပုံ ၂ ပုံ

×

ေထာက္ပံ့မည့္
ရက္ေပါင္း

• ေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ခ်က္အေသးစိတန
္ ွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံထား၀င္ထား
သည္က
့ ်န္းမာေရးအာမခံ(ကုမၸဏီ)သိ႔စ
ု ံုစမ္းေမးျမန္းပါရန္။

（※）အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံဝင္ထားသူနွင့္ပတ္သက္၍
ၿမိဳ႔၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႔နယ္၊ရြာအလုိက္ထုတ္ၿပန္ထားရွိေသာအမိန္႔၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအ
မ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ၿခင္းစသည္တ႔ေ
ို ၾကာင့္အလုပ္သမားတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါခံစား
ခြင့္ေငြကိုေထာက္ပံ့သည့္အခါလည္းရွိပါသည္။အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ၿမိဳ ႔၊ ရပ္ကက
ြ ္၊
ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရြာသို႔ ဆက္သယ
ြ ္ေမးၿမန္းပါရန္။
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လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ (အလုပ္သမားစံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆)
 အလုပ္သမားစံဥပေဒပုဒ္မ၂၆တြင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ကုမၸဏီတြင္တာဝန္ရွိသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္မွအနားေပးထားလွ်င္အလုပ္သမားမ်ား၏ေျခခံလူေနမႈဘဝအတြက္အာမခံေပး
ရန္လုပ္ငန္းရပ္နားထားသည့္ကာလအတြင္းလုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ကိုေပးေဆာင္ရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။
• ကုမၸဏီတြင္အလုပ္သမားကိုအနားေပးထားလွ်င္အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္
တာဝန္ကိုထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ၊အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာညွိနိွုင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုအစြမ္း
ကုန္အသံုးခ်၍အလုပ္နားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေပးျခင္းစသည္တို႔ကျုိ ပဳလုပ္ျခင္းအား ျဖင့္အ
ခြင့္မသာမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားနိုင္ေရးအားထုတ္ၾကိဳးပမ္းပါရန္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။
※ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာညွိနိွုင္းေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး အေသး

စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္စာမ်က္ ႏွာတြင္ၾကည့္ပါရန္။

ကုမၸဏီသည္အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ကိုေပးေဆာင္ရမည့္အေျခအေနဆိုသည္မွာ
ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူရမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အလုပ္ရပ္နားထားလွ်င္ထိုအလုုပ္ရပ္နား
ထားသည့္ကာလအတြက္ အလုပ္ရပ္နားမႈခံစားခြင့္ကိုေပးရပါမည္။
▶ မလြန္ဆန္နိုင္ေသာအင္အားေၾကာင့္လုပ္ငန္းရပ္နားထားလွ်င္ကုမၸဏသ
ီ ည္လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစား
ခြင့္မ်ားကိုေပးေခ်ရန္တာဝန္မရွိေပ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္၂ခ်က္တြင၂
္ ခ်က္လုံးအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္မလြန္ဆန္နိုင္ေသာအင္အားေၾကာင့္လုပ္ငန္း
ရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
▶

(၁) အေၾကာင္းရင္းသည္လုပ္ငန္း၏ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚေသာမေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း၊
(၂) လုပ္ငန္းရွငသ
္ ည္ပုံမွန္စီးပြားစီမံသူအျဖစ္အစြမ္းကုန္သတိထား၍ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ္လည္း ၊မည္သို႕မွ်ေရွာင္
ရွား၍မရေသာမေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း ၊
(၁)ႏွင့္ကိုက္ညီသည္မွာ - ဥပမာ-အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ေၾကျငာခ်က္အေပၚအေျခခံသည့္ေမတၲာရပ္ခံ
ေတာင္းဆိုခ်က္စသည္တုိ႔က႔သ
ဲ ႔လ
ို ုပ္ငန္းျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈ
ကိုခက္ခဲေစသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
(၂)တြင္ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ကိုက္ညီရန္အတြက္ကုမၸဏသ
ီ ည္လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္းကိုေရွာင္ရွားရန္အတြက္အေသး
စိတ္က်ေသာၾကိဳးပမ္းမွုကိုအစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အေသးစိတ္က်ေသာၾကိဳးပမ္းမႈကိုေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့
သည္ဟုေျပာနိင
ု မ
္ လားဆိုသည္မွာ ဥပမာ・အိမ္တြင္ေန၍ အလုပ္လုပ္ျခင္းစသည္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္
လ်ွင္ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍လုံေလာက္စြာစဥ္းစားျခင္းကိုၿပဳလုပ္ေနလ်ွက္ရွိသလား။
・ အလုပ္သမားမ်ားအားအျခားတြင္အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားရွိလွ်က္ႏွငလ
့္ ုပ္ငန္းကို
ရပ္နားထားျခင္းျပဳလုပ္ေနသလား။
ဟူေသာအေျခအေနအေပၚသီးျခားစီဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈ) တခုတည္းကိုသာအေၾကာင္းျပ၍အား
လံုးအလုပ္ရပ္နားျခင္းဆိုင္ရာခံစားခြင့္ေပးေဆာင္ရမည့္တာဝန္သည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္အရာမဟုတ္ေပ။

လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္းခံစားခြင့္ပမာဏ

• ပွ်မ္းမွ်လုပ္အားခ (လုပ္ငန္းရပ္နားခဲ့သည့္ေန႔မတိုင္မီ ၃ လအတြင္း၄င္းအလုပ္သမားအားေပးေဆာင္ခဲ႔သည္လ
့ ုပ္အားခစု
စုေပါင္းပမာဏကို၄င္းကာလ၏ ရက္စုစုေပါင္ျဖင့္စားထားသည့္ပမာဏ ※) ၏ ၁၀၀ ပုံ ၆၀ ပုံ နွင့္အထက္ရွိေသာပမာဏ
※ လုပ္ခသည္နာရီၿဖင့္ေပးသည့္စနစ္နင
ွ ့္ေန႔စားလုပ္အားချဖင့္ေပးသည့္စနစ္၊ ပုတ္ျပတ္ျဖင့္ေပးသည့္စနစ္စသည္တ႔ို
ျဖစ္လွ်င္အေျခခံ အာမခံပမာဏကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိပါသည္။

i

 တဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလုိပါက

အထူးအလုပ္သမားေရးရာေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊အလုပ္ဆက္မခန္႔ျခင္း၊
လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္စသည္အလုပ္သမားဆုိင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေနပါ
သည္။
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အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး
(အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္)

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရ၍လုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုေရွာင္
လႊဲ၍မရဘဲျပဳလုပ္လိုက္ရေသာလုပ္ငန္းရွင္သည္အလုပ္သမားမ်ားအားယာယီအလုပ္ရပ္နားျခင္း၊ပညာေရးေလ့က်င့္
ေပးမႈမ်ားသို႕မဟုတ္အျခားဌာနသို႕သြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍အလုပ္သမားမ်ားခန္႕ထားမႈကို
ထိန္းသိမ္းထားရန္လုပ္ေဆာင္လွ်င္အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္၏တစိတ္တပိုင္းေထာက္ပံ့ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သ(ူ လုပ္ငန္းရွင္)

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈကိုခံရသည့္လုပ္ငန္းရွင္

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ※ေအာက္တြင္မ်ဥ္းတားထားသည့္အပိုင္းသည္

၁ရက္ ၄လ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္မွစတင္ေဆာင္ရြက္ပါ မည္။

○ေထာက္ပ့ျံ ခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္၊ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႕စြာတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
※၁ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္မွ ၃၀ရက္ ၆ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အထိလုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစသည္တ႕ို အတြက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁)လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့မည့္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုတိုးျမွင့္ျခင္း(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၸဏီ၄/၅၊
ကုမၸဏီႀကီး၂/၃)၊အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္လွ်င္ေထာက္ပံ့မည့္ရာခိုင္ႏႈန္းကိုထပ္တိုး၍(အေသးစားႏွင့္အလတ္စား
ကုမၸဏီ ၉/၁၀ ၊ ကုမၸဏီႀကီး၃/၄)
※ခံစားခြင့္ရွိမည့္အလုပ္သမား၁ဦးလွ်င္တေန႕၈၃၃၀ယန္းအထိ(၁ရက္ ၃လ ၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္လက္ရွိအခ်ိန္)
(၂) ပညာေရးေလးက်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လွ်င္ထပ္ေပါင္းပမာဏကိုတိုးျမွင့္ျခင္း(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၸဏ၂
ီ ၄၀၀ယန္း၊
ကုမၸဏီႀကီး ၁၈၀၀ ယန္း)
(၃)လတ္တေလာဘဲြ႕ရထားသူစသည္အလုပ္သမားအာမခံ၀င္ထားသူအေနျဖင့္ခန္႕ထားျခင္းကာလအဆက္မျပတ္၆လမျပည့္
လွ်င္လည္းေထာက္ပံ့ေပးရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
(၄) တႏွစ္လွ်င္ရက္၁၀၀အထိေထာက္ပံ့ေပးမည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးအျပင္အျခားေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၅) အလုပ္အာမခံ၀င္ထားသူမဟုတ္သည့္အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္နားထားျခင္းအတြက္လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
○ ေထာက္ပံ့ေၾကးလက္ခံရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မ၍
ံ ေျဖေလ်ာ့ျခင္း။
※ လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစတင္သည့္ေန႕သည္ ၂၄ ရက္ ၁လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္လွ်င္လည္းေနာက္
ေၾကာင္းျပန္၍အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၆) ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအညႊန္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေျဖေလ်ာ့ျခင္း (ေဆာင္ရြက္မည့္ကာလစတင္သည့္ေန႕ ၁ရက္ ၄လ
၂၀၂၀ခုႏွစ္ မွ ၃၀ရက္ ၆လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိကာလအတြင္းသည္ ၅% ေလ်ာ့နည္းသည္)။
(၇) လတ္တေလာ ၃ လတာကာလတြင္အလုပ္သမားခန္႕ထားမႈပမာဏသည္ယခင္ႏွစ္ျဖင့္နွိုင္းယွဥ္လွ်င္မ်ားလာေနေသာ္
လည္းေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
(၈) အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုဆက္တိုက္အသံုးမျပဳလုပ္ႏိုင္ဟုသတ္မွတ္
ထားသည့္အခ်က္အလက္(အခ်ိန္ဆထ
ြဲ ားေပးေသာကာလCooling Period)ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း၊
(၉) လုပ္ငန္းေနရာတည္ေဆာက္ျပီးေနာက္ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ေသာကာလရွိရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္ကိုေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊
(၁၀) အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းပမာဏဆိုင္ရာလိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊
○ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူမႈ
※ လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစသည္တို႕စတင္သည့္ေန ၂၄ရက္ ၁လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္မွ ၂၃ရက္ ၇လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ
အေျခအေနျဖစ္လွ်င္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
(၁၁) ထိုေနာက္တြင္ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ကာလကို ၃၀ရက္ ၆လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အထိတိုးျမွင့္ျခင္း၊
(၁၂) အခ်ိန္တိုအတြင္းအားလံုးတျပိဳင္နက္အလုပ္နားရန္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္ကိုေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊
(၁၃) အခ်ိန္ပိုကိုခုႏိမ
ွ ္ျခင္းစနစ္္အားကာလအတိုင္းအတာတခုအထိရပ္ဆိုင္းျခင္း၊
(၁၄) ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာပမာဏမ်ားစြာကိုလြယ္ကူရွင္းလင္းေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊
※ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ထပ္မံ၍အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္စီစဥ္ေနပါသည္။

 ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွငလ
့္ ုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတက
္ ိုက်န္း
မာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါရန္။
i
●Call Center တြင္အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပတ္သက္
ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကိုကိုင္တယ
ြ ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
၀၁၂၀-၆၀-၃၉၉၉(လက္ခံခ်ိန္ ၉း၀၀~၂၁း၀၀ (စေန၊တနဂၤေႏြ၊ႏိုင္ငံေတာ္ရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္။))
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မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕ထား
သည့္လုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ားအတြက္）

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္မလ
ူ တန္းေက်ာင္းစသည္တို႕
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနေသာကေလးမ်ား၏အုပ္ထိန္း
သူမ်ားမွအလုပ္နားထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ၀င္ေငြေလ်ာ့နဲလာမႈအေပၚကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အ
တြက္အၿမဲခန္႕၊အခ်ိိန္ပိုင္းခန္႕မခြျဲ ခားဘဲလစာႏွင္ခြင့္(အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာႏွစ္စဥ္ရရွိ
ေသာလစာႏွငခ
့္ ြင့္မပါ)ကိုေပးလိုက္ေသာကုမၸဏီမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သ(ူ လုပ္ငန္းရွင္)
(၁)သိ႕ု မဟုတ္(၂)တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကေလးမ်ားကိုအုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္လာ
သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာတႏွစ္တြင္ခံစားခြင့္ရွိသည့္
လစာႏွင့္ခြင့္အျပင္အျခားလစာႏွင့္ခြင့္(လစာအားလံုးေပးျခင္း)ကိုေပးသည့္လုပ္ငန္းရွင္။
(၁)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္လမ္းညႊန္
စသည္တ႕ို အေပၚမူတည္၍ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္ေသာမူလတန္း
ေက်ာင္းစသည္တ႕ို တြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ကေလးမ်ား

※ မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္ - မူလတန္းေက်ာင္း၊မသင္မေနရပညာေရးပို႕ခ်သည့္ေက်ာင္းအတန္းငယ္ပိုင္း၊ေက်ာင္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး(မူႀကိဳေက်ာင္းသို႕မဟုတ္မူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္ႏွငတ
့္ ူေသာအတန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားေသာေက်ာင္း
မ်ားသာ)၊အထူးေထာက္ပံ့ေရးေက်ာင္း(ဌာနမ်ားအားလံုး)၊ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္၊ ေက်ာင္း
ဆင္းျပီးေနာက္Day Serviceမူႀကိဳေက်ာင္း၊ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊လိုင္စင္ရကေလးေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႕အစည္း၊
လိုင္စင္မရွိေသာကေလးေစာင့္ေရွာက္အဖြဲ႕အစည္း၊ေနအိမ္ကဲ့သို႕ေသာကေလးထိန္းလုပ္ငန္းစသည့္၊ကေလးမ်ား
ကိုယာယီလက္ခံျခင္းကိုျပဳလုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္း၊မသန္စမ
ြ ္းကေလးမ်ားအတြက္ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းစသည္႕

(၂)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံရသည့္ကေလးမ်ား၊မူလတန္း
ေက်ာင္းကိုခြင့္ယူရန္လိုအပ္သည့္ကေလးမ်ား။

ေပးေဆာင္မည့္ေငြပမာဏ
လစာႏွင့္ခြင့္ကိုယူခဲ့သည့္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသူအလုပ္သမားအားေပးေဆာင္ခဲ့သည့္လုပ္ခႏွင့္တူညီ
ေသာပမာဏ× ၁၀/၁၀
※ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္အမ်ားဆံုးပမာဏသည္ ၁ရက္လွ်င္၈၃၃၀ယန္း၊

ေဆာင္ရြက္ရမည္ေ
့ န႔
၂၇ ရက္ ၂လ၂၀၂၀ ခုနွစ္~ ၃၀ရက္ ၆လ အၾကားတြင္ယူခဲ့သည့္လစာႏွင့္ခြင့္

※ ေဆာင္းကူးေႏြေက်ာင္းပိ္တ္ရက္စသည္႔ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မည္အစီအစဥ္မရွိသည့္ေန႕ရက္စသည္တ႕ို ကိုနုတ္ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလ
၃၀ ရက္ ၉လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ အထိ

※ လုပ္ငန္းရွင္အလိုက္အတတ္နိုင္ဆုံးစုတစည္းတည္းစုေပါင္း၍ေလွ်ာက္ထားပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

i

 ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည္အ
့ ခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတက
္ ို
က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါရန္။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္အလုပ္နားမႈေထာက္ပံ့ေၾကး
ရွာေဖြ
 ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္နွင့္ပတ္သက္၍
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္ရာညိွ
ႏွုိင္းမႈေထာက္ပံ့ေၾကး Call center ၀၁၂၀-၆၀-၃၉၉၉

လက္ခံကာလ- ၉:၀၀~၂၁:၀၀ (စေန၊ တနဂၤေႏြရုံးပိတ္ရက္ပါဝင္သည္)။
- 17 -

မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မွုစသည္တ႔အ
ို တြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ေထာက္ပ့ံေၾကး
(အလုပ္အပ္ျခင္းကို လက္ခံ၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမိ်ဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားစသည္တ႕ို ကိုပံုမွန္မဟုတ္သည့္
ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကေလးမ်ားကိုၾကည္႔ရ႔ေ
ွု စာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အတြက္စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆ၍
ို လက္ခထ
ံ ား
ေသာအလုပ္မ်ားမလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေနသည့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားသိ႔ေ
ု ထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပ့ံေပးပါ
မည္။

ေလွ်ာက္ထားသူ(အလုပ္အပ္မႈကိုလက္ခ၍
ံ ႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ)
(၁)
သိ႔မ
ု ဟုတ္
(၂)
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရေ
ုွ စာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အုပ္ထိန္းသူျဖစ္၍
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ျပည့္စုံသူ

(၁)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္လမ္းညြန္ခ်က္
စသည္တ႔က
ို ိုအေျခခံ၍ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္ေသာေက်ာင္း(※)တြင္တက္ေရာက္
ေနသည့္ကေလး

※ မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္ - မူလတန္းေက်ာင္း၊မသင္မေနရပညာေရးပို႕ခ်သည့္ေက်ာင္းအတန္းငယ္ပိုင္း၊ေက်ာင္းအ
မ်ိဳးမ်ိဳး(မူႀကိဳေက်ာင္းသိ႕ု မဟုတ္မူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္တူေသာအတန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား
သာ)၊အထူးေထာက္ပံ့ေရးေက်ာင္း(ဌာနမ်ားအားလံုး)၊ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္၊ေက်ာင္းဆင္းၿပီီး
ေနာက္Day Service၊မူႀကိဳေက်ာင္း၊ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊လိုင္စင္ရကေလးေစာင့္ေရွာက္အ ဖြ႕ဲ အစည္း၊လိုင္
စင္မရွိေသာကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း၊ေနအိမ္ကဲ့သို႕ေသာကေလးထိန္းလုပ္ငန္းစသည့္၊ကေလးမ်ား
ကိုယာယီလက္ခံျခင္းကိုျပဳလုပေ
္ နသည့္လုပ္ငန္း၊မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းစသည္၊

(၂)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ကေလးမ်ား၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားစသည္တ႔ိုကို
ခြင့္ယူရန္လိုအပ္သည့္ကေလး၊

သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္


ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္မည့္အစီအစဥ္ရွိခဲ့လွ်င္၊



အလုပ္အပ္ႏင
ွ ္းသည့္သေဘာတူစာခ်ုပ္စသည္တ႔ိုကိုအေျခခံသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္

လုပ္ခေငြကိုလက္ခံထားျပီးအလုပ္အပ္သူထံမွလုပ္ငန္းအခ်က္အလက္၊လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ၊
ေန႔ရက္၊အခ်ိန္စသည္တ႔န
ို ွင့္ပတ္သက္၍အတိုင္းအတာတခုအထိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံထားလွ်င္၊

ေပးေဆာင္မည့္ေငြပမာဏ
အလုပ္မလုပ္နိုင္ခ့ေ
ဲ သာေန႔ရက္ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ၁ရက္လွ်င္ ၄၁၀၀ ယန္း(ပုံေသသတ္မွတ္ပမာဏ)

ေဆာင္ရြက္ရမည့္ေန႔
၂၇ ရက္ ၂လ ၂၀၂၀ ခုနွစ္~ ၃၀ရက္ ၆လ
ေဆာင္းကူးေႏြေက်ာင္းပိ္တ္ရက္စသည္႔ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မည္အစီအစဥ္မရွိသည့္ေန႕ရက္စသည္တို႔ကို
နုတ္ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလ
၃၀ ရက္ ၉လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ရက္ေန႔အထိ

i

 ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည္အ
့ ခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္
ကိုက်န္းမာေရး၊အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါရန္။
 ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္နွင့္ပတ္သက္၍
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္
ညိွႏုိင
ွ ္းမႈ ႔ေထာက္ပံ့ေၾကး Call center ၀၁၂၀-၆၀-၃၉၉၉
လက္ခံကာလ - ၉:၀၀ ~၂၁:၀၀

(စေန၊ တနဂၤေႏြရုံးပိတ္ရက္ပါဝင္သည္)။
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ကုမၸဏီမ၀
ွ န္ေဆာင္မႈေပးသည္က
့ ေလးထိန္းမ်ားအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း(အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္- ကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တို႕ကိုပံုမွန္မဟုတ္
သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာအုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္
မွခြင့္ယူရျခင္း၊ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္စသည္တ႕ို ကိုအသံုးျပဳ၍မရျခင္းေၾကာင့္
ကေလးထိန္းကိုအသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ထိုကုန္က်စရိတ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁) ～ (၃)ႏွငက
့္ ိုက္ညီသူမ်ားအေနျဖင့္အထူးစီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
ေထာက္ပ့ံေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
(၁)ပုဂၢလိကကုမၸဏီစသည္တို႕တြင္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း ၊
(၂) အိမ္ေထာင္ဘက္သည္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊မိဘတဦးတည္းအိမ္ေထာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္က
ေလးထိန္းကိုအသံုးမျပဳလွ်င္အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊
(၃)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ားတက္
ေနသည့္မူလတန္းႏွငမ
့္ ူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားပိတ္ေနျခင္း ၊

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္သည့္အခ်က္အလက္
မူလတန္းေက်ာင္းႏွငမ
့္ ူႀကိဳေက်ာင္းစသည့္ေက်ာင္းမ်ားအေရးေပၚေက်ာင္းပိတ္လွ်င္အသံုးျပဳႏိုင္
ေသာေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္(၂၂၀၀ယန္း/ေစာင္)ကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။
＜ပံုမွန္အခ်ိန္＞＜အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္＞

・၁ရက္အတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၁ေစာင္/ေယာက္ ⇒ ၅ေစာင္/ေယာက္
・၁လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၂၄ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု⇒ ၁၂၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု
・၁ႏွစ္လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္၂၈၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု⇒ အကန္႕အသတ္မရွိ
ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ငန္းစဥ္
(၁)ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုေလွ်ာက္ထား

အလုပ္
လုပ္ေန
ေသာ
ကုမၸဏီ
စသည့္

(၂) ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုစာတိုက္မွပို႕

(၆)အသံုးျပဳၿပီးေသာေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္

(၃)ကေလးထိန္းကိုအသံုးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထား

အ
သံုး
ျပဳဳ
သူ

၏ျဖတ္ပိုင္းကိုျပန္ပို႕

(၄)ကေလးထိန္း၀န္ေဆာင္မႈေပး

(၅)အသံုးျပဳမႈအတြက္က်သင့္ေငြကိုေပး
ေဆာင္ျခင္း၊ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုလက္
ကမ္းေပးျခင္း

※အေၾကာင္းရင္းကိုေရးသားထားသည့္လက္
မွတ္ကိုေပးပါမည္။

i

●အေသးစိတ္ကိုတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအသင္း
ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.acsa.jp/
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ကုမၸဏီမ၀
ွ န္ေဆာင္မႈေပးသည္က
့ ေလးထိန္းမ်ားအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံမႈလုပ္ငန္း(အထူးစီမံခ်က္- တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တိုက႕ို ပံုမွန္မဟုတ္

သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေနသူအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္အလုပ္
နားရျခင္း၊ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္စသည္တ႕ို ကိုအသံုးျပဳဳ၍မရျခင္းေၾကာင့္ကေလး
ထိန္းကိုအသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ထိုကုန္က်စရိတ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁) ～ (၃)ႏွငက
့္ ိုက္ညီသူမ်ားအေနျဖင့္အထူးစီမံေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
ေထာက္ပ့ံေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
(၁)တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနျခင္း(ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ ဖရီးလန္႕စ္စသည္ျဖင့္)
(၂)အိမ္ေထာင္ဘက္သည္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊မိဘတဦးတည္းအိမ္ေထာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္က
ေလးထိန္းကိုအသံုးမျပဳလွ်င္အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊
(၃) ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ား
တက္ေနသည့္မူလတန္းႏွငမ
့္ ူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားပိတ္ေနျခင္း ၊

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္သည့္အခ်က္အလက္
မူလတန္းေက်ာင္းႏွငမ
့္ ူႀကိဳေက်ာင္းစသည့္ေက်ာင္းမ်ားအေရးေပၚေက်ာင္းပိတ္လွ်င္အသုံးျပဳနိုင္
ေသာေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္(၂၂၀၀ယန္း/ေစာင္)ကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။
＜ပံုမွန္အခ်ိန္＞＜အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္＞
・၁ရက္အတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၁ေစာင္/ေယာက္ ⇒ ၅ေစာင္/ေယာက္
・၁လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၂၄ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု⇒ ၁၂၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု
・၁ႏွစ္လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္၂၈၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စ⇒
ု အကန္႕အသတ္မရွိ

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ငန္းစဥ္
တႏိုင္ငံလုံး
ဆိုင္ရာက
ေလးေစာင့္
ေရွာက္ျခင္း
၀န္ေဆာင္မႈ
အသင္းမွအ
လုပ္အပ္ျခင္း
ကိုလက္ခံ
သည့္အဖဲြ႕
အစည္း

i

(၁)ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကို
ေလွ်ာက္ထား
(၂) ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကို
စာတိုက္မွပို႕
(၆)အသံုးျပဳျပီး
ေသာေလ်ာ့ေစ်း
လက္မွတ္ကို
သိမ္းထား

(တ
ပိုင္
တ အ
ႏိုင္
လုပ္ သံုး
ငန္း
လုပ္ ျပဳ
ေန
သူ)

(၃)ကေလးထိန္းကိုအသံုး
ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထား
(၄)ကေလးထိန္း၀န္ေဆာင္
မႈေပး
(၅)အသံုးျပဳမႈအတြက္က်သင့္
ေငြကိုေပးေဆာင္၊ ေလ်ာ့ေစ်း
လက္မွတ္ကိုလက္ကမ္းေပး

※အေၾကာင္းရင္းကိုေရးသားထား
သည့္လက္မွတ္ကိုေပးပါမည္။

●အေသးစိတ္ကိုတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအသင္း
၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.acsa.jp/
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※၏ေကာင္တာႏွငပ
့္ တ္သက္၍ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္သာေဆာင္ရက
ြ ္ေနပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ေကာင္တာမ်ားစာရင္း
အားလံုးအတြက္တဦးခ်င္းစီ၏ပူပန္မႈမ်ားကိုအတူတကြေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုင္ပင္ေဆြး
ေႏြးႏိုင္ေသာေကာင္တာမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 Hello Work 【 ဖုနး္ - အနီးဆံုးHello Workသို႕ဆက္သြယ္ပါ။】

အလုပ္ရွာေနသူသည္အနီးအနားရွိ Hello Workတြင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အလုပ္ေခၚေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကH
ို ello
Work၏အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈတြင္လည္းရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ထိ႕ု အျပင္အလုပ္မိတ္ဆက္ျခင္းစသည္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဖုန္းျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ Hello Workသို႕လာေရာက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးအိမ္ရာ ၊ လူေနမႈဘ၀
ေထာက္ပ့ျံ ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္အေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းစသည္လ
့ ိုအပ္သည့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္းလက္ခံပါမည္။

အလုပ္သမားျပႆနာ (အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ၊အလုပ္ခန္႕ထားမႈကိုရပ္စဲျခင္းစသည္တ႕ို )ႏွငပ
့္ တ္သက္၍
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 အထူးအလုပ္သမားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာစသည္ျဖင့္【 ဖုန္းအနီးဆံုးHello Workသိ႕ု ဆက္သြယ္ပါ။】
ၿမိဳ႕တိုင္းစီရင္စုတိုင္း၏အလုပ္သမားရံုးတြင္「အထူးအလုပ္သမားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ」ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္ခန္႕ထားမႈကိုရပ္စဲျခင္း၊
အလုပ္နားထားျခင္းဆိုင္ရာခံစားခြင့္စသည့္အလုပ္သမားဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနလ်ွက္ရွိပါသည္။

တဖန္အလုပ္ခန္႕ရန္လ်ာထားျခင္းကိုရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္အလုပ္စ၀င္ရန္အခ်ိန္ကိုေရႊ႕ဆိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူအားလံုးအ
တြက္ဘြ႕ဲ ရခါစမ်ားကိုအားေပးသည့္ Hello Work တြင္ဘြ႕ဲ ရခါစပုဂၢိဳလ္မ်ားအားအလုပ္ခန္ ႕ရန္လ်ာထားၿပီးရုပ္သိမ္းျခင္းစ
သည့္အထူးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ」ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္လည္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္
 စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈဖူလံုေရးစင္တာ 【 ဖုန္း - အနီးဆံုးစင္တာသို႕ဆက္သြယ္ပါ။】

က်န္းမာေရးသူနာျပဳ ၊စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈဖူလံုေရး၀န္ထမ္းစသည့္အတတ္ပညာရွင္လား၊လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ဖုန္းစ
သည္ျဖင့္ကိုရိုနာႏွင့္ပတ္သက္၍စိတ္ပူပန္ကာမအိပ္ႏိုင္ျခင္း၊ကေလးမ်ားကိုႀကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေနသည္ဆို
သည့္စိတ္ဒုကၡေရာက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကိုလက္ခံပါသည္။

 အလုပ္လုပ္သူမ်ား၏Mental health portal site「ႏွလံုးသားအတြက္နား」

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါမည္။တဖန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္
ဆယ္လာစသည္တ႕ို မွ ေမးလ္ႏွင့္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လာသည့္စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနျခင္းဟူေသာက်န္းမာေရးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလက္ခံပါမည္။

DVႏွငက
့္ ေလးၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 DVတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလမ္းညႊန္【 ဖုနး္ - ၀၅၇၀-၀-၅၅၂၁၀】

အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ခ်စ္သူရည္းစားထံမွအၾကမ္းဖက္မႈ(DV)အတြက္စိတ္ပူပန္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အနီးဆံုးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး
ေရးေကာင္တာတြင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။တဖက္သားႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္「ပင္ပန္းသည္」「တခုခုပံု မွန္မဟုတ္」ဟု
ခံစားေနရလွ်င္တေယာက္တည္းေသာကေရာက္ေနျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲဖုန္းဆက္ပါရန္။

 ကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာန ၊ ကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာန၊နွိပ္စက္ညွဥ္း
ပန္းမႈအတြက္ဖုန္းဆက္ရန္【 ဖုန္း-အနီးဆံုးကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာနသို႕မဟုတ္ကေလးမ်ားတိုင္
ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာနႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈအတြက္ဖုန္းဆက္ရန္「၁၈၉」သိ႕ု ဆက္ပါ။】

ကေလးမ်ားျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈအတြက္ေသာကမ်ား၊ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဖုန္းျဖင့္
ေဆြးေႏြးမႈကိုလက္ခံေနပါသည္။

အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ခက္ခဲမႈကိုခံစားေနရသည္စသည့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိတ္ပူပန္မႈႏွင့္
ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 Yorisoi Hot Lineစသည္(့ ဖုန္းျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း)【ဖုနး္ -၀၁၂၀-၂၇၉-၃၃၈】

မည္သူမဆို မည္သို႕ေသာစိတ္ပူပန္မႈမဆိုအတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုရွာေဖြပါမည္။
(ေဆြးေႏြးမႈဥပမာ)・အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ပူပန္ေနျခင္း၊ပူပန္မႈကိုနားေထာင္ေစခ်င္သူ၊DV၊ကာမအၾကမ္းဖက္မႈ
စသည္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်င္ေသာသူ ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ေဆြးေႏြးခ်င္သူစသည္ျဖင့္

 SNSစသည္ျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
LINE, Twitter, Facebookစသည့္SNSႏွင့္ဖုန္းမွတဆင့္အသက္ႏွင့္က်ားမမခဲြျခားဘဲ「အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ခက္
ခဲမႈကိုခံစားေနရသည္」စသည့္စိတ္ပူပန္မႈကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္လက္ခံပါမည္။
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