Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай
2020 оны 12 сарын 23-ны өдөр шинэчлэв
(2022 оны 1 сарын 28-ны өдөр зарим хэсгийг шиэнчлэв)

Зөвлөгөө өгөх газруудын жагсаалт
Бид хүн бүрт тулгамдаж буй асуудалд туслахын тулд төрөл бүрийн зөвлөгөө
өгөх газруудыг ажиллуулж байна. Бидэнтэй холбоо бариарай.
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Мөнгө (Амьжиргааны мөнгө, эргэлтийн хөрөнгө)-ний бэршээлтэй байгаа бол
 Бага хэмжээний шуурхай зээл, хэрэглээний зээл (өрхийн хэрэглээний зээл),
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтаас үүдэн амьжиргааны
түвшин буурсан иргэний амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг
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Шинэ коронавирусын халдвар тархалтын нөлөөгөөр ажлаас амраасан болон ажлаас халагдсан зэргээс үүдэн
санхүүгийн бэрхшээлд орсон хүнд, амьжиргаандаа хэрэглэх шаардлагатай мөнгийг хэрэглээний зээлээр олгоно.
Мөн, хэрэглээний зээлийг давтан зээлж дууссан болон давтан зээл авах хүсэлт цуцлагдсан зарим айл өрхөд
өрхийн амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг олгоно.
※2022 оны 1 сараас хойш, Бага хэмжээний шуурхай зээл, хэрэглээний зээл (эхний удаа) авч дууссан өрх айл ч
мөн хамрагдана.

 Хүүхэдтэй өрхөд зориулсан нэг удаагийн тусгай мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын үр дагавар олон хүнд нөлөөлж байгаатай холбогдуулан,
Япон улсын хүүхдүүдийг тууштай дэмжиж, тэдний ирээдүйг хамгаалах үүднээс тодорхой нөхцөл
хангасан хүүхэд өсгөн хүмүүжүүлж буй өрхүүдэд нэг хүүхэд тутамд 100 мянган иенийн тэтгэмж
олгоно.

 Оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн өрхүүдэд зориулсан нэг удаагийн
мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын үр дагавар олон хүнд нөлөөлж байгаатай холбогдуулан
өрхийн амьжиргааг дэмжих үүднээс оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн өрх тутамд 100,000
иенийн мөнгөн тэтгэмж олгоно.

 Оюутнуудыг үргэлжлүүлэн суралцахыг дэмжих яаралтай мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын нөлөө удаан үргэлжилж байгаатай холбогдуулан,
оюутнуудыг үргэлжлүүлэн суралцахыг дэмжих зорилгоор тодорхой нөхцөлийг хангасан оюутан
хүнд 100,000 иенийн мөнгөн тэтгэмж олгоно.

 Бизнесээ сэргээхэд нь бодит туслалцаа үзүүлэх тэтгэлэг
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын нөлөө удаан үргэлжилж байгаатай холбогдуулан жижиг
дунд бизнес эрхлэгчид, хувиар аж ахуй эрхлэгчдэд орон нутаг, аж үйлдвэрлэлийг
хязгаарлалгүйгээр бизнесээ сэргээхэд нь туслалцаа үзүүлэх зорилгоор тэтгэлэг олгоно.

 Японы Санхүү, төрийн сан (Японы төрийн сан) ба Окинаваг дэмжих
төрийн сан (Окинава сан)-с шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг авч
хэрэгжүүлж буй тусгай зээлүүд
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж санхүүгийн хямралд орсон аж ахуйн нэгж,,
хувиараа бизнес эрхлэгчдэд хүүгүй, барьцаагүй зээл олгоно.
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Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай
 Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах
Ахуйн хэрэглээний мөнгөний бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан яаралтай арга хэмжээ авах хүрээнд,
нийгмийн даатгалын шимтгэлээс гадна улсын татвар, айл өрх, аж ахуйн нэгжийн хэрэглээний цахилгаан,
газ, усны төлбөрийг төлөх хугацааг хойшлуулах г.м арга хэмжээ авагдана.

 Тэтгэврийн даатгалын хураамж бодогдох сарын цалингийн
жишиг хэмжээг өөрчлөх тусгай арга хэмжээ
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас үүдэн компанийн зүгээс ажилчнаа амрааснаас болж
цалингийн хэмжээ эрс буурсан тохиолдолд, тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл бодогдох сарын цалингийн
жишгийг тусгай хөтөлбөрийн хүрээнд дараа сараас нь өөрчилж болно.

 Амьжиргааны түвшин доогуур айл өрхийг дэмжих тогтолцоо
Амьдралын янз бүрийн асуудлаас үүдэн хүнд хэцүү амьдарч байгаа иргэдэд зориулж, хүн нэг
бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан дэмжлэг үзүүлдэг.

 Орон байрыг баталгаажуулах тэтгэмж (байрны түрээс)
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас үүдэн ажлаас амраасан зэргээс болж өрхийн
орлого буурсантай холбогдуулан орон гэргүй болох эрсдэлтэй хүмүүст тодорхой хугацаанд
байрны түрээсийг улсаас төлж тогтвортой амьдрах орон байрыг баталгаажуулна.

 Эргүүлэн төлөлтөөс чөлөөлөх болзолтой Өрх толгойлсон ганц бие эцэг
эхчүүдийн орон сууцны түрээсний зээл
Хөдөлмөр эрхлэх зэргээр амьжиргаагаа сайжруулах хүсэл эрмэлзэлтэй өрх толгойлсон ганц
бие эцэг эхчүүдэд орон сууц түрээслэхэд шаардагдах мөнгийг эргүүлэн төлөлтөөс чөлөөлөх
болзолтой, хүүгүй зээлээр олгоно.

 Амьжиргааны халамжийн тогтолцоо

P.14
〜17

P.18

P.19

P.20

P.21

P.22

Ядуу дорой амьдарч байгаа хүнд, амьжиргааны доод төвшинг баталгаажуулж, бие даах
чадавхийг дэмжих зорилгоор амьжиргааны төвшинд нийцүүлэн амьжиргааны зардал, орон
сууцны түрээс зэрэг шаардлагатай тэтгэмжийг олгоно.

Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажил багассан үед
 Осол гэмтэл, өвчний тэтгэмж
Эрүүл мэндийн даатгал зэрэгт даатгуулагч хүн өвдөх, гэмтсэний улмаас эмчилгээ хийлгэхээр
ажлаасаа чөлөө авч амарсан тохиолдолд, ажлаас чөлөө авсан 4 дэх өдрөөс хойшхи орлогыг
нөхөн олгоно.

 Ажлаас амраасны тэтгэмж

Компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн шалтгаанаар ажилчдаа амраасан тохиолдолд, тэрхүү
хугацаанд компанийн зүгээс ажилчдад ажлаас амраасны тэтгэмж олгоно.
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 Ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмж
Санхүүгийн шалтгаанаас болж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа зогсоохоос өөр аргагүйд хүрсэн
ажил олгогч нь ажилчдын ажлын байрыг хадгалан үлдээх зорилгоор ажлаас амраасан тэтгэмж
авахад шаардагдах зардлыг нөхөн олгоно.

 Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай
холбогдуулан олгох ажлын газраас амраасан амралтын тэтгэмж,
мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлаас амраасны улмаас ажлын газраас
амраасан амралтын тэтгэмжээ авч чадаагүй хөдөлмөр эрхлэгчид зориулан шинэ төрлийн
коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан амралтын тэтгэмж, мөнгөн
тэтгэмж олгоно
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Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай
 Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн
ажилчны эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч цалинтай амралт
олгох тогтолцоог нэвтрүүлэхийг дэмжих тэтгэлэг, ажил ар гэрийн
тэнцвэрт байдлыг дэмжих тэтгэмж (Шинэ төрлийн коронавирусын
тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны эрүүл мэндийг хянах
арга хэмжээг авч цалинтай амралт олгоход дэмжлэг үзүүлэх)
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Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны эрүүл мэндийг хянах арга
хэмжээг авч амралт авах шаардлагатай жирэмсэн ажилчинд цалинтай амралт олгосон ажил олгогчийг
дэмжиж тэтгэмж олгоно.

 Ажил, амьдралын тэнцвэрийг дэмжих тэтгэлэг (асран сувилах
зорилгоор ажилаас гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дэмжих
хөтөлбөр (Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын үеийн тусгай
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтын үед гэр бүлээ асран сувилах шаардлагатай хөдөлмөр
хөтөлбөр))
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эрхлэгчид “Хүүхэд асрах болон асаргааны чөлөө авах тухай” хуулиас тусад нь цалинтай амралт олгож, асран
сувилах бололцоог бүрдүүлсэн жижиг дунд аж ахуйн нэгж эрхлэгчид дэмжлэг үзүүлнэ

 Аж үйлдвэрийн хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулах тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж бизнесийн үйл ажиллагаагаа түр
хугацаагаар зогсоохоос өөр аргагүйд хүрсэн ажил олгогч нь ажилчдыг өөр компанид томилон
ажиллуулах болвол томилогч болон хүлээн авагч компанийг дэмжих тогтолцоо юм.

 Туршилтаар ажиллуулахыг дэмжих тэтгэмж (Шинэ төрлийн
коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан
(Богино хугацааны) туршилтаар ажиллуулах хөтөлбөр)
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлаас гарахаас өөр аргагүй болсон, 3 сараас
дээш хугацаагаар ажилгүй байгаа, ажлын туршлагагүй ажилд орох хүсэлтэй байгаа хүнийг аль
болох хурдан ажилд орохыг дэмжиж, тодорхой хугацаанд （Зарчмын хувьд 3 сар） туршилтын
журмаар ажиллуулах ажил олгогчид туршилтын хугацаанд олгох цалингийн зарим хэсгийг олгож
дэмжинэ.
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Ажил хайж байгаа тохиолдолд
 Хөдөлмөрийн даатгалын үндсэн тэтгэмж (Ажил хайгчийн тэтгэмж)
Ажлаас гарсан хүн (ажил хайгч) тогтвортой амьдрахын тулд, 1 өдөр ч болов аль болох P.28
хурдан ажилд орохыг дэмжих тэтгэмж юм. Даатгуулсан хугацаа гэх мэт шаардлагыг хангасан
хүнд ажлаас халагдахаас өмнөх цалингийн 50％〜80％-г олгодог. ※Ажил хайгч хүн “Ажилд орох
хүсэлт” гаргах шаардлагатай тул, эхлээд Hello work-тэй холбоо барина уу.
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 Мэргэжил олгох сургалт (ажилгүй иргэдэд мэргэжил олгох сургалт)
Ажилгүйдлийн даатгал авангаа (зөвхөн сурах бичиг зэрэг зардалыг өөрөө даана) мэргэжил
олгох үнэгүй сургалтанд хамрагдаж болно.
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 Ажил хайгчдыг дэмжих сургалт

Ажилгүйдлийн даатгал олгогдоогүй ажил хайгч (зөвхөн сурах бичиг зэрэг зардалыг өөрөө
даана) мэргэжил олгох үнэгүй сургалтанд хамрагдангаа, шаардлага хангасан тохиолдолд сард
100,000 иений тэтгэлэг авах боломжтой.

 Өндөр мэргэжил эзэмшихийг дэмжих тэтгэлэг

Өрх толгойлсон эцэг эхчүүдийг тогтвортой ажилтай болохын тулд мэргэжлийн ур чадвараа
сайжруулах сургалтанд суух хугацаанд амьжиргааны мөнгийг олгоно.
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Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай
Бага сургуулиудын сургалтын үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой
холбогдуулан Хүүхдээ харах шаардлага гарсан бол

 Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах
боломжгүй болсон хүнд олгох цалинтай чөлөө (Аж ахуйн
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нэгж, байгууллагуудад)
Бага сургууль зэргийг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд сурч буй
хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчин (эцэг эхчүүд) “ (үндсэн ба үндсэн
бус гэж ялгахгүй.) -д цалинтай (цалинтай дүйцэх) чөлөө олгоно. (Хөдөлмөрийн стандартын
тухай хуулийн дагуух жилийн цалинтай амралтыг тооцохгүй).

 Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах
боломжгүй болсон хүнд олгох мөнгөн тэтгэлэг (Хувиараа
ажил эрхлэгчид)
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Бага сургуулиудыг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд сурч буй хүүхдээ
гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон “хувиараа ажил эрхлэгч (эцэг эхчүүд)”-д ажиллахаар
төлөвлөсөн байсан өдрүүдийг тооцож мөнгөн тэтгэлэг олгоно.

 Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр
үйлчлүүлдэг ажилчинд уян хатан хандах
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиуд түр хугацаагаар
хаагдсан хугацаанд, ажлаасаа чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх,
эсвэл хүүхэд асрагч хөлсөлж авсан эцэг эхчүүдэд үүнд зарцуулсан зардал, хүүхэд асрагчийн
төлбөрийг нөхөн олгоно. Хувиараа бизнес эрхлэгч хүн ч энэ үйлчилгээг ашиглах боломжтой.
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Бусад холбогдох мэдээлэл
Шинэ төрлийн коронавирусын халдварын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаархи
мэдээллийг холбогдох вэб хуудаст байршуулж мэдээллэнэ.
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Зөвлөгөө өгөх газруудын жагсаалт ①

Бид хүн бүрийн тулгамдаж буй асуудалд туслахын тулд төрөл бүрийн
зөвлөгөө өгөх газруудыг ажиллуулж байна. Бидэнтэй холбоо бариарай.

Ажлын талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл
 Hello work 【Утас: Ойролцоох хөдөлмөрийн биржид хандана уу】
Ажил хайж байгаа хүн ойролцоох хөдөлмөрийн биржид хандаж, зөвлөгөө авна уу. Ажлын зарыг
хөдөлмөрийн биржийн интернэт үйлчилгээгээр хайж болно. Мөн, ажилд зуучлах талаар утсаар
зөвлөгөө авах боломжтой.
Хүүхэд өсгөж буй эмэгтэйчүүдийн хувьд “"Mother's Hello Work“, “Ээжийн булан“-д хандаж,
зөвлөгөө авна уу. Хүүхэдтэйгээ ирж ашиглахад таатай орчинг бүрдүүлсэн бөгөөд хариуцсан
ажилчны зүгээс мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, ажил хайхад туслахаас гадна, ажил ар гэрийн
тэнцвэртэй байдлыг хадгалахад тохирсон ажлын зарыг танилцуулах болно. 。
Үүний зэрэгцээ, орон сууц, амьжиргааны асуудлын талаар тусламж авах шаардлагатай хүмүүст
дэмжлэг үзүүлэх боломжтой системийг тайлбарлаж, зохих зөвлөгөөг өгдөг. Шинэ төрлийн
коронавирусын тархалтын шатлалд нийцүүлэн зөвлөгөө өгөх булан гаргах зэргээр олон төрлийн
мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх газруудыг ажиллуулж байна.

Хөдөлмөр эрхлэлт (Ажлаас халагдах г.м)-н асуудалтай холбоотой зөвлөгөө
авахыг хүсвэл
 Онц байдал зарласантай холбогдуулсан хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх
зөвлөгөө өгөх газар 【Утас: Ойролцоох зөвлөгөө өгөх газарт хандана уу. 】

Муж, хотуудын хөдөлмөрийн товчоо бүрт “Онц байдал зарласантай холбогдсон хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар
зөвлөгөө авах газар”-г ажиллуулж байна. Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнөөс болж ажлаас халагдсан,
ажлаас амраасантай холбоотой зөвлөгөө өгч байна.
Мөн, шинээр ажилд орох залуучуудын ажлын байр цуцлагдсан, ажилд орох хугацаа хойшлогдсон хүмүүст
зориулсан шинээр ажилд орогсдыг дэмжихийн тулд, хөдөлмөрийн бирж дээр “шинээр ажилд орох
залуучуудын ажлын байр цуцлагдсан зэрэгтэй холбогдуулан зөвлөгөө өгөх тусгай булан”-г ажиллуулж байна.
Утсаар зөвлөгөө авах боломжтой.

Сэтгэлзүйн эрүүл мэндтэй холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл
 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн халамжийн төв г.м 【Утас: Ойролцоох төвд
хандана уу. 】

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн ажилтнууд гэх мэт мэргэжлийн
хүмүүстэй ярилцаж, утсаар зөвлөгөө авч, коронавирус халдах вий гэж айснаас болж унтаж
чадахгүй байгаа г.м янз бүрийн асуудлаар зөвлөгөө авч болно.

 Ажилчны сэтгэцийн эрүүл мэндийг сахих “Кокоро но Мими” вэб хуудас
Ажлын байрны сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаархи мэдээллийг өгдөг. Мөн, хэт их
ажилласнаас болсон сэтгэцийн асуудал, өвчин гэх мэт эрүүл мэндийн зөвлөгөөг хүлээн
авч, мэргэжлийн сэтгэлзүйч и-мэйл эсвэл утас, SNS-р хариу өгнө.

Хүчирхийлэл болон хүүхэд өсгөхтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл
 Хүчирхийллийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх навигац 【Утас: #8008】, гэр бүлийн
хүчирхийллийн зөвлөгөө+ (плас)【Утас: 0120-279-889】
Эхнэр/нөхөр зэрэг гэр бүлийн хүчирхийлэллийн талаар зөвлөгөө авах боломжтой. Гэр
бүлийн хүчирхийллийн навигац нь хамгийн ойрын цонхтой холбож өгнө. Гэр бүлийн
хүчирхийллийн зөвлөгөө+ нь 24 цагаар утас ба мессеж, имэйлээр ажиллаж байна.

 Хүүхдийн талаарх зөвлөгөө өгөх газар, хүүхдийн төвийн хүчирхийллийн эсрэг
арга хэмжээ авах дуудлага 【 Утас: Ойролцоох хүүхдийн талаарх зөвлөгөө өгөх газар руу ,
хүүхдийн төвийн хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээ авах дуудлага「0120-189-783」руу залгана уу. 】
Хүүхэд өсгөхтэй холбоотой болон хүчирхийллийн асуудлаар утсаар зөвлөгөө авч болно.

Амьдрах орон сууцны тухай зөвлөгөө авах бол
 Амьдрах орон сууцны талаар зөвлөгөө өгөх СҮМАКОМА【TEL:0120-050-593】
Өнөөдөр очих газаргүй, байрны төлбөрөө төлж чадахгүй байгаа зэрэг “Орон сууцтай
холбоотой асуудал"-ын талаар утсаар болон цахим хуудсаар зөвлөгөө авч болно.
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Зөвлөгөө өгөх газруудын жагсаалт ②
Амьдрах хэцүү санагдах гэх мэт янз бүрийн асуудлын талаар зөвлөхийг хүсвэл

 Ёрисои зөвлөгөө өгөх утас

(утсаар зөвлөгөө өгөх)【TEL:0120-279-338】

Ямар ч хүний, ямар ч асуудлыг хамтдаа шийдэх арга замыг эрэлхийлнэ. (Зөвлөгөөний жишээ )
Ахуй амьдралын тухай, санаа зовоож байгаа зүйлийн талаар сонсохыг хүссэн хүмүүс, DV болон
бэлгийн хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө авахыг хүссэн хүмүүс, гадаад хэлээр зөвлөгөө авахыг
хүссэн хүмүүс гэх мэт

 LINE, Twitter, Facebook зэрэг SNS, утсаар зөвлөгөө өгөх
Нас, хүйсээр ялгалгүй “Амьдрах хэцүү санагдах” гэх мэт асуудлуудын талаарх зөвлөгөөг хүлээн
авдаг.

Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл
 Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод зориулсан нэг
цэгээс дэмжлэг үзүүлэх төв, улс даяар түгээмэл товчилсон дугаар
【TEL:#8891】(шууд дуудлага)】
Хамгийн ойрын Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэргийн хохирогчдод зориулсан нэг
цэгээс дэмжлэг үзүүлэх төвтэй холбогдоно. Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэгт
өртсөн хүмүүсийн талаар зөвлөгөө авах боломжтой.

 Cure time

Нас, хүйс харгалзалгүй, нэрээ нууцлан, бэлгийн хүчирхийллийн талаархи зөвлөгөө авч болно.
（Зөвлөгөө өгөх хуваарь: Даваа, Лхагва, Хагас сайн өдрийн 17:00～21:00 цаг хүртэл）

Шударга бусаар ялгаварлан гадуурхах, ялган нүд үзүүрлэх, дээрэлхэх гэх
мэтийн талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл

 Хүний эрхийн талаар зөвлөгөө өгөх газар 【TEL:0570-003-110】

Хуульзүйн яамны Хүний эрхийн дээд комиссарын газар шинэ төрлийн коронавирустай
холбогдуулан шударга бусаар ялгаварлан гадуурхах, ялган нүд үзүүрлэх, дээрэлхэх гэх мэт
хохирогчдын хүний эрхийг хамгаалах талаар зөвлөгөө өгч байна.

Гадаадын иргэн шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас үүдэлтэй асуудлаар
зөвлөгөө авахыг хүсвэл

 FRESC Help Desk 【TEL:0120-76-2029】
FRESC Help Desk нь шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр ажилгүй болсон гэх мэт өдөр
тутмын амьдралд ямар нэг бэрхшээлтэй тулгарч байгаа гадаадын иргэдэд утсаар зөвлөгөө
өгдөг. Танд тус нэмэр болох дэмжлэгийн тогтолцоо, оршин суух статусын талаархи
шаардлагатай мэдээллийг өгөх болно. Асууж зөвлөх зүйл байвал, утсаар холбогдоно уу.

 Гадаадын оршин суугчдын мэдээллийн төв
【TEL:0570-013904 (IＰ， гадаадад :03-5796-7112) 】

Хилээр орж гарах журам, оршин суух статусын талаархи янз бүрийн асуултанд бид хариулах
болно. Бид утсаар эсвэл биеэр ирж асууж лавласан зүйлийг япон хэлнээс гадна гадаад хэлээр
(англи, солонгос, хятад, испани гэх мэт) хүргэнэ.

Захиргааны аль байгууллагад хандахаа мэдэхгүй байгаа бол
 Захиргааны байгууллагын зөвлөгөө хүлээн авах газар【TEL:0570-090110】
Дотоод хэргийн яамны захиргааны байгууллагын талаархи зөвлөгөө хүлээн авах газар нь
захиргааны байгууллагатай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, асуудлыг шийдвэрлэх,
хэрэгжүүлэх ажлыг дэмждэг системтэй. Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга
хэмжээтэй холбогдуулан захиргааны аль байгууллагад хандахаа мэдэхгүй байгаа асуудлууд, хэд
хэдэн захиргааны байгууллагад хамааралтай асуудлуудын талаар ч, зөвлөгөө авч болно.

 Шинэ төрлийн коронавирусын талаар хот, мужуудын зөвлөгөө
өгөх газруудын мэдээлэл

Дотоод хэргийн яамнаас, Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн
дэмжлэгийн арга хэмжээ, зөвлөгөө өгөх газруудын талаархи мэдээллийг 47 муж тус бүрээр нь
ойлгомжтой байдлаар нэгтгэсэн гарын авлага гаргаж байна.

 Та ганцаараа биш

Хэдэн асуултад хариулснаар та 150 орчим дэмжлэгийн систем, зөвлөгөө өгөх газраас таны
нөхцөл байдалд тохирсон дэмжлэгийг автомат хариулттай чатботоор хайж олох боломжтой.
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Бага хэмжээний шуурхай зээл, хэрэглээний зээл
(өрхийн хэрэглээний зээл)
Муж, хотуудын Нийгмийн халамжийн нийгэмлэгээс шинэ төрлийн коронавирусын халдвар
тархалтаас болж ажлаас амраасан, ажлаас халагдсан зэргээр орлого буурсан өрхийн
санхүүг дэмжих, амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор тусгай зээл олгож байна.
(2022 оны оны 3 сар хүртэл зээл хүсэх өргөдлийг хүлээн авна)

Бага хэмжээний шуурхай зээл (өрхийн хэрэглээнд зарцуулах мөнгө хэрэгтэй байгаа хүн
“ялангуяа ажил алба амарснаас болж ажиллах боломжгүй байгаа хүн”)
Өрхийн хэрэглээнд түр зарцуулах мөнгө яаралтай хэрэгтэй болсон үед бага хэмжээгээр зээл олгоно.
Хамрагдах бүлэг
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалт, хөл хорионоос үүдэн бизнесийн үйл ажиллагаа
зогссоноор цалин орлого буурсантай холбогдуулан өрхийн хэрэглээнд түр зарцуулах мөнгө
яаралтай хэрэгтэй байгаа өрх ※ Шинэ төрлийн коронавирусын халдварын тархалтаас болж
өрхийн орлого буурсан бол, ажил хийж байгаа ч гэсэн энэ зээлийг ашиглаж болно.

Зээлийн дээд хэмжээ

200,000 иен хүртэл

Хойшлуулах хугацаа

１жилийн дотор
２жилийн дотор

Эргүүлэн төлөх хугацаа

Зээлийн хүү, батлан даалт

Хүүгүй, батлан даалтгүй

Хэрэглээний зээл (Өрхийн санхүүгийн байдлыг сайжруулах шаардлагатай байгаа хүн
”ялангуяа ажлаас халагдсан хүн г.м” )

Амьдрах нөхцөлийг сайжруулах хүртэлх хугацаанд хэрэглэх хэрэглээний зээл олгоно.
Хамрагдах бүлэг

Шинэ төрлийн коронавирусын халдварын тархалтаас үүдэн, өрхийн орлого
буурсан, ажлаас халагдсан зэргээс шалтгаалан санхүүгийн хүнд байдалд
орсон, өдөр тутмын санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэхийг хүсч буй өрх ※
Шинэ төрлийн коронавирусын халдварын тархалтаас болж, өрхийн орлого
буурсан бол, ажил хийж байгаа ч гэсэн энэ зээлийг ашиглаж болно.

Зээлийн дээд хэмжээ

(2-с дээш гэр бүлийн гишүүнтэй бол) сард 200,000 иенээс дээш
(Зээлийн хугацаа: 3 хүртэл сар) Ганц бие бол」сард 150,000 иенийн дотор

Хойшлуулах хугацаа

1 жилийн дотор

Эргүүлэн төлөх хугацаа
Зээлийн хүү, батлан даалт

10 жилийн дотор
Хүүгүй, батлан даалтгүй

※1 Энэ удаагийн тусгай арга хэмжээний хүрээнд,шинээр зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаанд зээл авагчийн цалин орлого буурч, энэ байдал цаашид тодорхой
хугацаагаар үргэлжлэх төлөвтэй байгаагаас зээлээ төлөх чадамжгүй болсон оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгддөг өрхийг зээлийн эргэн төлөлтөөс
чөлөөлнө гэсэн нэмэлт засвар оруулсан. (Бага хэмжээний шуурхай зээл авагч нь 2021 он, 2022 оны оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн болох нь
батлагдвал, зээлийн эргэн төлөлтөөс нэг мөсөн чөлөөлнө. Хэрэглээний зээлийн тухайд,① Анх удаа зээлсэн бага хэмжээний шуурхай зээлийн адил зээл
авагч нь 2021 он, 2022 оны оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн болох нь батлагдвал, ②дахин зээлсэн зээлийг 2024 оны оршин суугчийн татвараас
чөлөөлөгдсөн эсэхийг шалгаж, ③ дахин зээлсэн зээлийг 2025 оны оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн эсэхийг шалгаж, тус бүрчлэн зээлийн эргэн
төлөлтөөс чөлөөлөх эсэхийг шийднэ. Оршин суугчдын татвараас чөлөөлөгдсөн эсэх нь зээл авагч болон өрхийн тэргүүнд хамааралтай.)
※2 Хэрэглээний зээл авах өргөдөл шинээр гаргах үед, зээлийн эргэн төлөлт эхлэх хүртэлх хугацаанд бие даахыг дэмжих дэмжлэгийн байгууллагаас дэмжлэг
авахыг зөвшөөрсөн эсэхийг үндэслэн зээл олгоно.
※3 2022 оны 12 сараас с өмнө зээлийн эргэн төлөлт эхлэх зээлийн тухайд, уг зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг 2023 оны 1 сар хүртэл сунгана.

Зээл авах арга
Зээл
хүсэгч

i

Хүсэлт
гаргах

Хот, дүүргийн Нийгмийн
халамжийн зөвлөл

Илгээх

Муж, нийслэлийн
Нийгмийн халамжийн
зөвлөл
Зээл олгохыг зөвшөөрч,
зээл олгоно

●Ерөнхий лавлагаа, зөвлөгөө өгөх дуудлагын төв
0120ｰ46ｰ1999 ※ Ажлын өдөр 9:00～17:00
●Амьжиргаа дэмжих тусгай вэб хуудас (тусгай зээл) энд дар
 Зээл хүсэх өргөдөл гаргах болвол оршин сууж буй хот,
дүүргийн Нийгмийн халамжийн зөвлөл рүү утасдана уу.
※

Шуудангаар өргөдөл гаргаж болно.

※ Ихэнх муж, хотуудын захиргааны байгууллагуудын вэбсайтад "холбоосууд" ба "хотын захиргаа, байгууллагуудын жагсаалт (нэрсийн
жагсаалт)" -д оруулсан байгаа. Баруун талын QR кодоор орж, шалгана уу. Хэрэв байрлуулаагүй бол интернет дээрх хайлтын сайтыг
ашиглан хайж үзнэ үү.
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“Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтаас үүдэн амьжиргааны
түвшин буурсан иргэний амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг”
Бага хэмжээний шуурхай зээл зэрэг тусгай зээлийн тухайд, хэрэглээний зээлийг давтан
зээлж дууссан айл өрх болон давтан зээл авах хүсэлт цуцлагдсан айл өрхөд “Шинэ төрлийн
коронавирусын халдвар тархалтаас үүдэн амьжиргааны түвшин буурсан иргэний
амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг”-г олгоно.

“Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтаас үүдэн амьжиргааны
төвшин буурсан иргэний амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг
Хамрагдах
бүлэг

Бага хэмжээний шуурхай зээл гэх мэт тусгай зээл авах боломжгүй айл өрх (※) дараах
нөхцлийг хангасан байх.
(※)
・Хэрэглээний зээлийг давтан зээлж дууссан айл өрх/ 2022 оны 3 сар хүртэл зээл авч
дуусах айл өрх
・Хэрэглээний зээл давтан зээлэх хүсэлт цуцлагдсан айл өрх
・Хэрэглээний зээлийн давтан зээл авах зөвлөгөө авч байсан хэдий ч, зээл авах
өргөдөл гаргаагүй айл өрх
(2022 оны 1 сараас хойш дээр бичигдсэнд ороогүй бага хэмжээний шуурхай зээл болон
хэрэглээний зээлийн эхний удаагийн зээлийг авч дууссан айл өрх/ 2022 оны 3 сар
хүртэл зээл авч дуусах айл өрхийг ч хамруулна)
(1) Орлогын нөхцөл шаардлага
Орлого нь ①②-н нийт дүнгээс хэтрэхгүй байх (сарын дүн)
①Хотын оршин суугчдын албан татварын нэг хүнд ноогдох татвараас чөлөөлөгдөх дүнгийн
1/12
②Амьжиргааны тэтгэлгээр олгох орон сууцны түрээсний стандарт хэмжээ
(2) Хөрөнгийн шаардлага
Хадгаламжийн мөнгө ①-с 6 дахин бага байх (гэхдээ 1 сая иен ба түүнээс бага байх)
(3) Ажил хайхад тавигдах шаардлага
Дараах нөхцлийн аль нэгийг хангасан байх.
・Хөдөлмөр зуучлалд бүртгүүлж, идэвхитэй ажил хайх.
・Ажил хийж бие даах хүндрэлтэй, энэхүү тэтгэмжийг авсны дараа ч амьжиргааны төвшин
сайжрахгүй байгаа тохиолдолд, амьжиргааны тэтгэлэг авах хүсэлт гаргах

Олгох хэмжээ
(сард олгох хэмжээ)

Олгох хугацаа

Ганц бие өрх: 60,000 иэн, 2 ам бүлтэй өрх: 80,000 иэн, 3-с дээш ам бүлтэй
өрх: 100,000 иэн
※ Орон сууцыг баталгаажуулан дэмжих тэтгэмж, ганц бие өрх толгойлсон
эцэг, эхчүүдэд зориулсан түр зуурын тусгай тэтгэмж, амьжиргааны
баталгаажих түвшингээс доогуур орлоготой, хүүхэдтэй өрхийн амьжиргааг
дэмжих тэтгэмжтэй хавсаргах боломжтой.
Өргөдөл гаргасан сараас эхлээд 3 сар хүртэлх хугацаанд хүчинтэй
(Өргөдлийг 2022 оны 3 сар хүртэл хүлээж авна.)
※ Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтаас үүдэн амьжиргааны
түвшин буурсан иргэний амьжиргаагаа сайжруулахыг дэмжих тэтгэлэг авч
дууссан бол дахин 3 сар тэтгэлэг авах боломжтой.

Өргөдөл гаргах хаяг,
мэдүүлэх арга

i

Өргөдөл гаргах хаяг, мэдүүлэх аргыг оршин сууж буй засаг захиргааны
газрын цахим хуудаснаас үзнэ үү.

●Энэ тэтгэмжийн талаархи лавлагааг доорх Дуудлагын төвээс тодруулж
лавлана уу. 0120ｰ46ｰ8030 ※ Ажлын өдөр 9:00〜17:00

●Амьжиргааг дэмжих тусгай цахим хуудсыг эндээс үзнэ үү
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Хүүхэдтэй өрхөд зориулсан нэг удаагийн
тусгай мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын үр дагавар олон хүнд нөлөөлж
байгаатай холбогдуулан, Япон улсын хүүхдүүдийг тууштай дэмжиж, тэдний
ирээдүйг хамгаалах үүднээс тодорхой нөхцөл хангасан хүүхэд өсгөн
хүмүүжүүлж буй өрхүүдэд нэг хүүхэд тутамд 100 мянган иенийн тэтгэмж олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Жилд 9.6 сая иен ба түүнээс дээш орлоготой (Анхааруулга
1) хүүхэд өсгөж буй өрхөөс бусад 0 наснаас ахлах сургуулийн 3-р анги
хүртэлх хүүхдүүд (Анхааруулга 2).
(Анхааруулга 1) Хоёр хүүхэдтэй жилийн орлого нь 1.03 сая
иен ба түүнээс бага байх тохиолдолд тооцно.
(Анхааруулга 2) 2003 оны 4-р сарын 2-ноос 2022 оны 3-р
сарын 31-ний хооронд төрсөн хүүхдүүд.

Тэтгэмжийн хэмжээ
Нэг хүүхэд тутамд 100 мянган иен
50.000 иэнийг бэлэн
мөнгөөр олгоно
・Нэг хүүхдэд 50.000 иений
бэлэн мөнгийг яаралтай
олгоно.

Орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэрээр
・50.000 иенийн бэлэн мөнгө, 50.000 иентэй
тэнцэх купон олгоно.
・50.000 иенийн бэлэн мөнгө, 50.000 иентэй
тэнцэх купонтой хослуулахаас гадна,
・Жилийн дотор бэлнээр олгох 50,000
иентэй нийлүүлж 100,000 иенийг нэг мөсөн
бэлэн мөнгөөр олгох тохиолдол бий.

・Дунд сургуулиас доош
насны хүүхдүүдийн хувьд
жилийн дотор тэтгэмж
олгохыг зорино. Ахлах
сургуулийн хүүхдүүдэд
олгох тэтгэмжийг аль болох
хурдан эхлүүлнэ.

・Хотын захиргаадын бэлтгэл хангагдмагц
яаралтай олгоно.

Товч агуулга

Олгох
хугацаа

Гүйцэтгэх
газар

i

Үлдсэн 50.000 иентэй тэнцэх купон
олгоно

・Хотын захиргаа (тусгай дүүргийг оруулах)

 Тэтгэмжтэй холбогдох мэдэллийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын цахим
хуудаснаас үзнэ үү.
 Лавлагаа авахыг хүсвэл Дуудлагын төвтэй холбогдоно уу.

0120－526-145
Ажлын цаг Ажлын өдрүүдэд 9:00〜20:00
(Бямба, ням, амралтын өдрүүд, 12/29-1/3 амарна)
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Оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн өрхүүдэд
зориулсан нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын үр дагавар олон хүнд
нөлөөлж байгаатай холбогдуулан
өрхийн амьжиргааг дэмжих
үүднээс оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн өрх тутамд 100,000
иенийн мөнгөн тэтгэмж олгоно.
Хамрагдах бүлэг
① 2020 оны оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдсөн өрхүүд
※Оршин суугчийн татвар төлөгчийн тэжээгч ам бүлийн өрхийг
оруулахгүй
② ① -с гадна, шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас
болж өрхийн орлого гэнэт өөрчлөгдсөн, ① -н өрхтэй ижил
нөхцөл байдалд байгаа өрх (Өрхийн орлого огцом
өөрчлөгдсөн өрх).
Тэтгэмжийн хэмжээ
1 өрх тутамд 100,000 иен

Тэтгэмж олгох хугацаа
Хотын захиргаад бэлтгэл хангагдмагц яаралтай олгоно.
Гүйцэтгэх газар
Хотын захиргаа (тусгай дүүргийг оруулах)

i

 Тэтгэмжтэй холбогдох мэдэллийг Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын
цахим хуудаснаас үзнэ үү.
 Лавлагаа авахыг хүсвэл Дуудлагын төвтэй холбогдоно уу.

0120－526-145
Ажлын цаг Ажлын өдрүүдэд 9:00〜20:00
(Бямба, ням, амралтын өдрүүд, 12/29-1/3 амарна)
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Оюутнуудыг үргэлжлүүлэн суралцахыг
дэмжих яаралтай мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын нөлөө удаан үргэлжилж байгаатай
холбогдуулан, оюутнуудыг үргэлжлүүлэн суралцахыг дэмжих зорилгоор
тодорхой нөхцөлийг хангасан оюутан хүнд 100,000 иенийн мөнгөн тэтгэмж
олгоно.

Хамрагдах оюутан
Улсын болон хувийн их дээд сургуулиуд (төгсөлтийн дараах сургууль), коллеж,
техникийн коллеж, мэргэжлийн сургуулиудын оюутнууд
Хууль зүйн яамнаас зөвшөөрөгдсөн Япон хэлний сургалтын байгууллагын оюутнууд
※ Гадаад оюутнуудыг хамруулна.

Хамрагдах оюутанд тавигдах шаардлага
① “Дээд боловсрол эзэмшихийг дэмжих систем (Оюутны тэтгэлэг)”-д хамрагддаг оюутан
(мэдүүлэх шаардлагагүй)
② Дээрх ①-с гадна, дараах шаардлагыг хангасан оюутанг их дээд сургуулиудаас санал
болгосон бол
・ Зарчмын хувьд бие даан амьдарч байгаа бол
・ Ар гэрээсээ санхүүгийн дэмжлэг авдаггүй бол
・ Өрхийн орлого багассанаас болж ар гэрээсээ санхүүгийн дэмжлэг авах боломжгүй
байгаа бол
・ Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж цагийн ажлын орлого багассан бол
・ Оюутны тэтгэлэг (Хүүгүй тэтгэлэг) зэргийг ашигладаг эсвэл тэтгэлэг авах төлөвлөгөөтэй
байгаа бол
③ Дээрх ②-с үүдэн, санхүүгийн шалтгаанаар их дээд сургуульд үргэлжлүүлэн суралцахад
хүндрэлтэй байгаа бол

Тэтгэмжийн хэмжээ

Тэтгэмж олгох журам
Улс

100,000 иен

Тэтгэлэг

Японы оюутныг дэмжих
байгууллага (JASSO)
Нэрс гаргаж өгөх

Их дээд
сургуулиуд г.м

[Шалгах]

Өргөдөл мэдүүлэх

Хамрагдах оюутан

i

Олгох
(Дансаар)
※Дээд боловсролд
суралцахад дэмжлэг
үзүүлэх шинэ систем"-г
хэрэглэгчдэд багшийн
тодорхойлох захидлыг
хүлээлгүйгээр олгоно.

 Тэтгэмжтэй холбогдох мэдэллийг Боловсролын яамны цахим
хуудаснаас үзнэ үү
 Дэлгэрэнгүйг их дээд сургуулиудаас лавлана уу.
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Бизнесээ сэргээхэд нь бодит туслалцаа үзүүлэх тэтгэлэг
Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын нөлөө удаан үргэлжилж байгаатай
холбогдуулан жижиг дунд болон хувиар бизнес эрхлэгчдэд 2022 оны 3 сар
хүртэл орон нутаг, бизнесийн салбарыг хязгаарлалгүйгээр бизнесээ сэргээхэд
нь туслалцаа үзүүлэх зорилгоор 5 сарын орлогын буурсан дүнгээр тооцсон
тэтгэлэг олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Доорх ① ба ②-н аль нэг нөхцөлийг хангасан жижиг дунд болон хувиар бизнес
эрхлэгчдэд
① Шинэ төрлийн коронавирусын цар тахлын нөлөө удаан үргэлжилж байгаатай
холбогдуулан эрэлт хэрэгцээ буурсан эсвэл нийлүүлэлтийн хязгаарлалт
гарсанаас ихээхэн хохиролд өртсөн
② ①-н нөлөөгөөр, өөрийн бизнесийн бодлогоос үл хамааран зорилтот сарын
орлого мөн үеийн сартай харьцуулахад 50%-с дээш эсвэл 30% ба түүнээс дээш,
50% -иас бага байгаа

Олгох хэмжээ
(Үндсэн үе ※1 –н борлуулт) － (зорилтот сар ※2 –н борлуулалт) × 5
※1 “ 2018 оны 11 сараас 2019 оны 3 сар”, “2019 оны 11 сараас 2020 оны 3 сар”, “2020 оны 11
сараас 2021 оны 3 сар”-н аль нэг хугацаа
(Зорилтот сарыг тооцохдоо, борлуулалтын орлоготой харьцуулахад оруулсан сарыг
(үндсэн сар) оруулсан хугацаа байх)
※2 2021 оны 11 сараас 2022 оны 3 сарын аль нэг сар
(борлуулалтын үндсэн үеийн мөн үетэй харьцуулахад борлуулалт нь 50% ба түүнээс дээш
эсвэл 30% ба түүнээс дээш 50% -иас бага буурсан сар)

Тэтгэлгийн дээд хэмжээ
Хуулийн этгээд
Борлуулалтын
буурсан хувь

Хувиар
бизнес
эрхлэгч

▲50％ ба
түүнээс дээш
▲30％
〜50％

Жилийн борлуулалт※
100 сая иен буюу
түүнээс бага

Жилийн борлуулалт※
100 сая иенээс дээш
500 сая иен

Жилийн борлуулалт※
500 сая иенээс дээш

500,000 иен

1 сая иен

1.5 сая иен

2.5 сая иен

300.000 иен

600.000 иен

900.000 иен

1.5 сая иен

※Үндсэн сар (2018 оны 11 сараас 2021 оны 3 сарын хугацааны борлуулалтыг харьцуулсан сар) -г
оруулаад санхүүгийн жилийн борлуулалт

Мэдүүлэх хугацаа
2022 оны 1 сарын 31-нээс 2022 оны 5 сарын 31-ний өдөр
i

 Тэтгэлэгтэй холбогдох мэдээллийг Бизнесээ сэргээхэд нь бодит
туслалцаа үзүүлэх тэтгэлэг-с лавлана уу.
 【Лавлах】0120-789-140 (※IP утаснаас︓03-6834-7593)
(Ажлын цаг: Бямба, ням, амралтын өдрүүдийг оруулаад 8:30-19:00)
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Японы Санхүү, төрийн сан (Японы төрийн сан) ба Окинаваг
дэмжих төрийн сан (Окинава сан) -с шинэ төрлийн
коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй тусгай зээлүүд
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын улмаас бизнесийн үйл ажиллагаа нь хүндэрсэн хувиараа
бизнес эрхлэгчидэд хүүгүй, барьцаагүй зээл олгоно. “Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг авч
хэрэгжүүлж буй тусгай зээл” болон “Зээлийн хүүг нөхөн олгох тусгай хөтөлбөр”-тэй хослуулан
хамрагдсанаар хүүгүй зээл авч, бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөтэй болгохыг дэмжиж байна.

Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй тусгай зээл
▶ Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж бизнесийн үйл ажиллагаа нь түр
саатсан (сүүлийн 1 сарын борлуулалтын дүн эсвэл сүүлийн хагас жил (сүүлийн 1
сарын оруулах.)-н дундаж орлогын дүн өмнөх 4 жилийн аль нэг оны мөн үеийнхтэй
харьцуулахад 5-аас дээш хувиар багассан г.м) бизнес эрхлэгчдэд (хувиараа бизнэс
эрхлэгчдийг хамруулна) итгэмжлэл болон барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр ижил
хүүтэй зээл олгож, зээлийн эхний 3 жилд зээлийн хүүг 0.9 хувиар бууруулна.
※ Хувиараа бизнес эрхлэгч (бизнес эрхлэгч хувь хүнийг оруулах ба зөвхөн бага хэмжээний зээлд хамаарна) бол
нөлөөллийг нь тоймлон тайлганасан тохиолдолд уян хатан хандаж дэмжлэг үзүүлнэ.

Зээлийн зориулалт｜Эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжид зарцуулах хөрөнгө
※ Аль аль нь шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж шаардагдах хөрөнгөд хамааралтай

Зээлэх хугацаа｜Tоног төхөөрөмжид зарцуулах хөрөнгө 20 жил хүртэл,
эргэлтийн хөрөнгө 15 жил хүртэл
Хойшлуулах хугацаа｜5 жил хүртэл
Зээлийн дээд хэмжээ (тусдаа квот)｜Жижиг дунд ААН, худалдаа үйлдвэрлэгчдийн сан 600 сая
иен, Үндэсний бизнес 80 сая иен
Зээлийн хүү｜Эхний 3 жилд жишиг хүү ▲ 0.9%, 4-р жилээс жишиг хүүгээр
(Хүүг бууруулах зээлийн хэмжээ: Жижиг дунд ААН, худалдаа үйлдвэрлэгчдийн
сан 300 сая иэн, Үндэсний бизнес 60 сая иен

i

▶

 Ажлын өдрүүдэд холбогдож лавлах
Японы төрийн сангийн Бизнесийн санхүүжилтийн лавлах: 0120-154-505
Арилжаа эрхлэгчдийн сангийн лавлах: 0120-542-711
Окинава төрийн сангийн Бизнесийн санхүүжилтийн лавлах: 0120-981-827
 Амралт баярын өдрүүдэд холбогдож лавлах
Японы төрийн сан: 0120-112476 (иргэдийн амьжиргааны хэлтэс) 0120-327790 (жижиг дунд
ААН хэлтэс)
Окинава төрийн сан: 0120-981-827 Арилжаа эрхлэгчдийн сангийн лавлах: 0120-542-711
 Бусад зээлийн талаархи зөвлөгөө
Жижиг дунд ААН-н санхүүжилттэй холбоотой зөвлөгөө︓0570ｰ783183
(Ажлын өдрүүдэд 9:00〜17:00)

Зээлийн хүүг нөхөн олгох тусгай хөтөлбөр

Японы Санхүүгийн төрийн сангийн “Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй
тусгай зээл”-д хамрагдсан хувиараа бизнес эрхлэгчдэд (бизнес эрхлэгч хувь хүнийг
оруулаад) зээлийн хүүг нөхөн олгож, түүгээр дамжуулан эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг
дэмжинэ.
Нөхөн олгох хугацаа｜Зээлийн эхний 3 жил
Нөхөн олгох дээд хэмжээ ｜ Жижиг дунд ААН, худалдаа
үйлдвэрлэгчдийн сан 300 сая иэн,
Үндэсний бизнес 60 сая иен

(БДЗБ)
Жижиг
дунд
аж ахуйн нэгж, бүс нутгийн инновацийн байгууллага
i
Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй тусгай зээлийн хүүг
нөхөн олгох тогтолцоог хариуцсан ажлын комисс
0570-060515 (Ажлын өдрүүдэд, амралтын өдөр 9:00〜19:00)
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ①
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх тогтолцоо
Санхүүгийн байдлаас шалтгаалан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг дор
төлөхөд хүндрэлтэй байгаа бол, шимтгэл төлөлтийн эцсийн хугацаа
дууссанаас хойш 6 сарын дотор оршин суугаа орон нутгийн Тэтгэврийн
байгууллагад хандаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн төлөлтийг
хойшлуулах хүсэлт гаргаж болно.
※ Шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах тусгай заалт гэж шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр бизнесийн
үйл ажиллагааны орлого багассан тохиолдолд, барьцаагүй, хугацаа сунгалтын торгуульгүйгээр 1 жилийн
хугацаанд даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах арга хэмжээ юм. (2020 оын 1 сараас 2020 оны 12 сар
хүртэлх тэтгэврийн даатгалд хамааралтай. )

Дэлгэрэнгүйг ойролцоох тэтгэврийн албанаас лавлана уу.
※ Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдох лавлагааг Канпо нийгэмлэгийн даатгалд
хамрагддаг бол Тэтгэврийн албад, эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг бол Эрүүл
мэндийн хорооноос авна уу.
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт, төлөлтийг хойшлуулах системыг
ашигласан тохиолдолд,
〇 Шимтгэлийн хөнгөлөлт, төлөлтийг хойшлуулах хугацаанд сар бүрээр хэсэгчлэн
төлөх боломжтой.
〇 Шимтгэлийн хөнгөлөлт, төлөлтийг хойшлуулах хугацаанд хугацаа хэтэрсэн
төлбөрийг жилийн 8.７％-иас０.９％ болгож бууруулна.
※2022 оны 1 сарын 1-нээс хойш, дээрх харьцаа өөрчлөгдсөн.
〇 Эд хөрөнгийг татан хураах, зарах (Зарж бэлэн мөнгө болгох) -г хойшлуулна.
Хамруулах хугацааг
〇 Зарчмын хувьд 1 жилийн дотор гэж үзнэ.
〇 Гэвч, 1 жилийн хойшлуулах хугацаанд шимтгэл төлөхөд бэрхшээлтэй бол,
санхүүгийн байдлыг харгалзан, 1 жилээс дээш хугацааг хэсэгчлэн төлөхийг
зөвшөөрөх тохиолдол бий.
〇 Барьцаа хөрөнгө гаргаж болох нь тодорхой байгаагаас бусад

тохиолдолд
барьцаа хөрөнгө шаардахгүй.

※ Хөдөлмөрийн даатгалын шимтгэлд ч, мөн ижил систем үйлчилнэ (Шимтгэлийн хөнгөлөлт,
төлөлтийг хойшлуулах бол хугацаа хэтэрсэн төлбөрөөс чөлөөлнө) Лавлагааг хот дүүргийн
хөдөлмөрийн товчооноос авна уу.
※ Улсын татвар, орон нутгийн татвар мөн хөдөлмөрийн даатгалын хөнгөлөлт, төлөлтийг
хойшлуулах өргөдөл гаргасан бол, тэрхүү өргөдөл болон үл хөдлөх хөрөнгийн балансын
хуулбарыг хавсаргаснаар зарим нэг баримт бүрдүүлэх, хавсаргах ажлаа хөнгөвчлөх болно.

i

 Холбогдох хаяг
Оршин суугаа орон нутгийн Тэтгэврийн байгууллага
(Доорх URL болон баруун талын QR кодоор орж үзнэ үү.)
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ②
Улсын эрүүл мэндийн даатгал, улсын тэтгэврийн даатгал, өндөр настнуудад
зориулсан эмчилгээний тогтолцоо, асаргааны даатгалын шимтгэл (татвар)-г
хөнгөлөх, чөлөөлөх
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж орлогын тодорхой хэмжээ буурсан хүний үндэсний
эрүүл мэндийн даатгал, улсын тэтгэврийн даатгал, өндөр настныханд зориулсан эмчилгээний тогтолцоо,
нийгмийн халамжийн даатгалын шимтгэл (татвар) -г хөнгөлөх, чөлөөлөх, шимтгэл төлөх хугацааг
хойшлуулна. Юуны өмнө хот, суурин, тосгоны тэтгэврийн алба эсвэл үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын
холбоонд хандаж зөвлөгөө авна уу.

i

 Холбогдох газар
○ Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (татвар) -н талаар
⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны үндэсний эрүүл мэндийн даатгалыг хариуцдаг хэлтэс
(Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын холбоонд хамрагддаг хүн, даатгуулсан холбоондоо хандах)
○ Өндөр настныханд зориулсан эмчилгээний тогтолцооны талаар
⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны өндөр настныханд зориулсан эмчилгээний тогтолцоог
хариуцдаг хэлтэс
○ Асаргааны даатгалын талаар
⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны асаргааны даатгалыг хариуцдаг хэлтэс
○ Үндэсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн талаар
⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны үндэсний тэтгэврийн даатгалыг хариуцдаг хэлтэс эсвэл
тэтгэврийн алба

Улсын тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх тусгай хөтөлбөр
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж орлого багассан иргэний тухайд,
тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөллөгдөх боломжтой болсон.
【Хамрагдах бүлэг】 Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж 2020 оны 2-р
сараас хойш мэдэгдэхүйц хэмжээгээр орлого багассан иргэн
【 Агуулга】 Хувь хүний тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг бүрэн ба
хэсэгчлэн чөлөөлөх, хойшлуулах.
【Өргөдөл гаргах арга】 Өргөдлийн бичиг баримтыг хот, дүүрэг, суурин, тосгоны
тэтгэврийн даатгалын газарт бүрдүүлж өгнө.

Өргөдлийн маягтыг Японы тэтгэврийн байгууллагын вэб хуудаснаас татаж авах
боломжтой.
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх үүднээс шуудангийн
үйлчилгээг өргөнөөр ашиглана уу.

【Хүлээн авч эхлэх хугацаа】 2020 оны 5-р сарын 1

i ● Холбогдох газар
• Японы тэтгэврийн байгууллага “Тэтгэвэрт хамрагдагсдын дугаар” руу залгана уу.
Утас: 0570－003－004 * Хэрэв 050-р эхэлсэн утаснаас залгах бол 03－6630－2525
• Хот, дүүргийн тэтгэврийн хэлтэс эсвэл тэтгэврийн албанаас лавлана уу.
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ③
Улсын албан татвар төлөлтийг хойшлуулах тогтолцоо

Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж улсын албан татварыг нэг дор төлөхөд хүндрэлтэй
байгаа бол, татварын албанд татвар төлөлтийг хойшлуулахыг хүссэн хүсэлт гаргаснаар, битүүмжилсэн
хөрөнгийг “борлуулж мөнгө болгохыг хойшлуулах”-г зөвшөөрөх магадлалтай.
Татвар төлөлтийг хойшлуулахтай холбоотой ерөнхий асуултуудыг “Улсын татварын албаны татвар
төлөлтийг хойшлуулахтай холбогдох зөвлөгөө авах төв”-с лавлаж, татвар төлөлтийг хойшлуулах
тогтолцоо, тус бүрийн нөхцөл байдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл “харъяат татварын
алба (шимтгэл хураах хэлтэс) ”-с зөвлөгөө авна уу.
【Тус бүрийн нөхцөл байдлын жишээ】
①Байгалийн гамшигт өртөж их хэмжээний эд хөрөнгөний гарз учирсан бол, ②Тухайн хүн эсвэл гэр
бүлийнхэн нь өвчтэй болсон бол ③Бизнесийн үйл ажиллагаагаа татан буулгасан эсвэл түр зогсоосон бол,
④ Их хэмжээний санхүүгийн алдагдалд орсон бол
Татвар төлөлтийг хойшлуулахыг зөвшөөрсөн бол
◆Зарчмын хувьд, 1 жилийн хугацаанд Татвар төлөлтийг хойшлуулна
(Нөхцөл байдлаас шалтгаалан дахин 1 жилээр сунгах тохиолдол бий.)
◆Татвар төлөлтийг хойшлуулах хугацаанд хугацаа хэтрүүлсэн торгуулийг хөнгөлөх
(анхааруулга) эсвэл чөлөөлнө.
(Анхааруулга) Жирийн үед жилд 8.8％ байсныг→ хөнгөлөлтийн дараа жилд 1.0％
болгон бууруулна (2021 онд авсан хувь)
Жирийн үед жилд 8.7％ байсныг→ хөнгөлөлтийн дараа жилд 0.9％
болгон бууруулна (2022 онд авсан хувь)
◆ Эд хөрөнгийг
битүүлжлэх, борлуулж мөнгө болгох (худалдан борлуулах) -г
хойшлуулна.

i

【Мэдээллийг
эндээс үзнэ
үү】

 Холбогдох газар
Татварын ерөнхий газар (Доорхи URL эсвэл баруун талын QR код)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Орон нутгийн татвар төлөлтийг хойшлуулах тогтолцоо
1．Шимтгэл хураахыг хойшлуулах
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж татвар төлөгч (гэр бүлийнхэнийг
оруулах) халдвар авснаас тохиолдлоос гадна шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой
дараахи тохиолдолтой дүйцэх бол татвар төлөлтийг хойшлуулах тогтолцоо ашиглахыг
зөвшөөрнө.
【 Тус бүрийн нөхцөл байдлын жишээ 】
① Байгалийн гамшигт өртөж их хэмжээний эд хөрөнгөний гарз учирсан бол
②Тухайн хүн эсвэл гэр бүлийнхэн нь өвчтэй болсон бол
③ Бизнесийн үйл ажиллагаагаа татан буулгасан эсвэл түр зогсоосон бол
④ Их хэмжээний санхүүгийн алдагдалд орсон бол
２．Өргөдөлд үндэслэн эд хөрөнгийг борлуулж мөнгө болгохыг хойшлуулах
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж, орон нутгийн татварыг түр
хугацаанд төлөх чадваргүй байгаа бол, өргөдөл мэдүүлснээр эд хөрөнгийг борлуулж
мөнгө болгохыг хойшлуулах тохиолдол бий.

i

 Холбогдох газар
Татвар төлөлтийг хойшлуулахтай холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл,
оршин суугаа хот, дүүргийн захиргаатай холбоо барина уу.
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ④
Цахилгаан, газ, утас, NHK телевизийн төлбөр төлөлтийг хойшлуулах тухай

Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж хувь хүн эсвэл аж ауйн
нэгж байгууллагууд цахилгаан, газ, утас, NHK телевизийн төлбөрөө төлөхөд
хэцүү байгаа тохиолдолд, уг нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, төлбөр
төлөлийг хойшлуулсан, төлбөрөө төлөөгүйн улмаас нийлүүлэлтийг зогсоож
таслахгүйгээр уян хатан арга хэмжээ авахыг зохих байгууллагуудад төрийн
зүгээс шаардана (※).
(※) Эдгээр төлбөрөөс гадна, цэвэр, бохир усны төлбөр, нийтийн орон сууцны
түрээсийн төлбөрөө төлөхөд хэцүү байгаа хүмүүст тухайн нөхцөл байдлыг
харгалзан, төлбөр төлөлтийг хойшлуулах зэрэг шуурхай, уян хатан арга хэмжээ
авахыг зохих байгууллагуудад төрийн зүгээс шаардана.

i

●Холбогдох газар

Цахилгаан, газ, утас, NHK телевизийн төлбөр төлөлтийн тухай асуудлын
талаар эхлээд гэрээ хийсэн байгууллагатайгаа зөвлөлдөнө үү.
Цахилгааны төлбөр төлөлтийн талаар холбогдох арга хэмжээ авч буй
компаниудын жагсаалт (Арга хэмжээ авахаар төлөвлөж буй компанийг
оруулаад)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
Газны төлбөр төлөлтийн талаар холбогдох арга хэмжээ авч буй
компаниудын жагсаалт (Арга хэмжээ авахаар төлөвлөж буй компанийг
оруулаад)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
NHK телевизийн төлбөртэй холбогдох зөвлөгөө өгөх цонх
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
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Тэтгэврийн даатгалын хураамж бодогдох сарын цалингийн
жишиг хэмжээг өөрчлөх тусгай хөтөлбөр
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж, 2020 оны 4 сараас 2021 оны 4 сар хүртэлх хугацаанд ажлын газраас амрааснаас
болж цалингийн хэмжээ харьцангуй буурсан хүний тухайд, тодорхой нөхцөл хангагдсан тохиолдолд, ажил олгогчийн мэдүүлэгт үндэслэн
эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгалын хураамж бодогдох сарын цалингийн хэмжээг ердийн үеийн заалт (4 дэх сард өөрчлөлт орсон)
-с үл хамааран, тусгай заалтаар дараагийн сараас өөрчлөх боломжтой.
Мөн, аль хэдийн тусгай заалтанд хамрагдсан хүмүүсийн дунд, тодорхой нөхцөл хангасан бол, 2020 оны 9 сараас эхэлж гарсан
шийдвэрийг тусгай заалтаар өөрчлөх боломжтой.

【Хамрагдах бүлэг①】((1)-с (3) –д хамааралтай хүн)
2020 оны 4 сараас 7 сар хүртэлх хугацаанд ажлын газраас амраасны улмаас цалингийн хэмжээ
харьцангуй буурч тусгай заалтаар дэмжлэг авсан хүн

1

(1) Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлын газраас амраасан (цагийн ажлыг оруулна) -с болж
цалингийн хэмжээ харьцангуй буурсан сар байсан хүн
(2) Цалин харьцангуй буурсан сард төлөгдсөн цалингийн хэмжээ (1 сарын цалин) нь цалингийн стандартаар
тогтоосон хэмжээтэй харьцуулахад 2 ба түүнээс дээш зэргээр буурсан хүн
※ Тогтмол цалин хөлс (Үндсэн цалин, өдрийн цалин г.м) өөрчлөгдөөгүй байсан ч хамааралтай.
(3) Тусгай заалтын өөрчлөгдсөн агуулгыг тухайн хүн бичгээр хүлээн зөвшөөрсөн байх
※ Даатгуулагч өөрчлөгдсөн агуулгыг сайтар ойлгож урьдчилан зөвшөөрсөн байх шаардлагатай. (Өөрчлөлтийн
дараахи цалингийн стандартаар тогтоосон хэмжээнд үндэслэн, осол гэмтэл, өвчний тэтгэмж, төрсний тэтгэмж
болон тэтгэврийн хэмжээ бодогдох болохыг зөвшөөрсөн байх. )

Дэлгэрэнгүйг, доорхи хайлт эсвэл баруун талын QR кодоор орж үзнэ үү.
Тэтгэврийн байгууллага
Хайлт https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
Тусгай заалтын сунгалт
【 Хамрагдах бүлэг ②】((1)-с (3) –д хамааралтай хүн)
2

2021 оны 8 сараас 2022 оны 3 сар хүртэлх хугацаанд ажлын газраас амрааснаас болж цалингийн хэмжээ
харьцангуй буурч тусгай заалтаар хянан засварлуулж дэмжлэг авсан хүн
Дээр бичигдсэн 1-тэй ижил нөхцөлтэй байна.

3 2020 ны 6 сараас 2021 оны 5 сар хүртэл ажлын газраас амрааснаас болж цалингийн хэмжээ харьцангүй буурч,
тусгай заалтаар дэмжлэг авсан хүн
(1) Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлын газраас амраасан (цагийн ажлыг оруулна)-с болж
2020 оны 6 сараас 2021 оны 5 сар хүртэл цалингийн хэмжээ харьцангуй буурч, тусгай заалтаар дэмжлэг авсан хүн
(2020 оны шийдвэрээр даатгал төлөгчийн тусгай заалтаар дэмжлэг авсан хүнийг оруулна, ажилдаа эргэж орсон хүнийг оруулахгүй)

(2) 2020 оны 8 сард төлөгдсөн цалингийн хийт хэмжээ (1 сарын цалин) нь 9 сарын шийдвэрээр тогтоогдсон
цалингийн стандарт хэмжээтэй харьцуулахад 2 ба түүнээс дээш зэргээр буурсан хүн
(3) Тусгай заалтын өөрчлөгдсөн агуулгыг тухайн хүн бичгээр хүлээн зөвшөөрсөн байх
(Дээр бичигдсэн 1-тэй ижил . ）

Дэлгэрэнгүйг, доорхи хайлт эсвэл баруун талын QR кодоор орж үзнэ үү.
Тэтгэврийн байгууллага
Хайлт https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html
Тусгай заалтын сунгалт

【Даатгалын хэмжээ】
Ажлын газраас амрааснаас болж цалин огцом буурсан сар (3-н тухайд 2021 оны 8 сар) -н дараагийн сараас хойшхи даатгалын
хураамжид хамааралтай.
※ Дээр бичигдсэн 1-н нөхцөлийг хангасан бол, 2021 оны 9 сар хүртэлх хугацаанд өргөдөл гаргасан хүнд хамааралтай.
※ Дээр бичигдсэн 2,3-н нөхцөлийг хангасан бол, 2021 ны 8 сараас 12 сар хүртэлх хугацаанд цалингийн хэмжээ огцом буурсан сар
байвал 2022 оны 2 сар хүртэл, 2022 оны 1 сараас 3 сар хүртэлх хугацаанд цалингийн хэмжээ огцом буурсан сар
байвал 2022 оны 5
сар хүртэлх хугацаанд өргөдөл гаргасан хүнд хамааралтай..
※ Аль аль нь эдгээрх хугацаанд цалингаа нөхөж мэдүүлэх боломжтой бөгөөд цалин тооцох ажлын ачаалалтай, жилийн тайлангийн
улирлын нөлөөг багасгах үүднээс, хянан засварлах гэж байгаа тохиолдолд аль болох хурдан мэдэгдэх хэрэгтэй,
【Өргөдөл гаргах журмын тухай】
Сарын хураамжыг өөрчлөх мэдэгдэл (Тусгай заалтын засвар) -д өргөдлөө хавсаргаж, харъяалагдах тэтгэврийн албанд
мэдүүлнэ үү.
※ Харъяалагдах тэтгэврийн алба руу шуудангаар явуулна уу (Хүлээн авахад өгсөн ч болно. )
※ Мэдэгдэл болон өргөдлийн маягтыг Япон улсын Тэтгэврийн байгууллагын вэб хуудаснаас татаж авах боломжтой.
※ Энэхүү тусгай заалтаар хянан засварлуулахыг хүсвэл ① ба ②-н аль нэгийг 1 удаа мэдүүлэх боломжтой.
※ Эрүүл мэндийн холбоонд даатгуулсан тохиолдолд, эрүүл мэндийн даатгалын цалингийн стандарт хэмжээг тусгайлан хянуулах
хүсэлтээ эрүүл мэндийн даатгалын холбоонд гаргаж болно.

i

Тэтгэвэрт
хамрагдагсдын дугаар

０５７０－００７－１２３ (Нави дугаар)
０３－６８３７－２９１３ (０５０-р эхэлсэн дугаараас залгах бол)
・Хүлээн авах цаг︓ Даваа〜Баасан гараг: 8:30〜19:00
２ дахь бямба гараг: 9:30〜16:00
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Амьжиргааны төвшин доогуур айл өрхийг дэмжих тогтолцоо
Амьдралын янз бүрийн асуудлаас үүдэн хүнд хэцүү амьдарч байгаа иргэдэд
зориулж, хүн нэг бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан дэмжлэг үзүүлдэг.
Зөвлөмж өгөх явц (Амьжиргааны чадавхаа сайжруулах
зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ)
Асуудлыг
шийдвэрлэх

Төлөвлөгөөг дахин
боловсруулах

Дэмжлэг үзүүлэх
хөтөлбөр танилцуулах

Дэмжлэг үзүүлэх
төлөвлөгөө
боловсруулах

Амьдралд тулгарч буй
асуудлыг тодруулах

Зөвлөгөө авах бүртгэл

Дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн жишээ
Хөдөлмөр эрхлэх, түүнд бэлдэх
дэмжлэг

Өрхийн санхүүг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх
■Өрхийн санхүүгийн байдлыг
“харагдахуйц” болгосноор өрхийн төсөв
тодорхой болж, санхүүжилт олгох
боломжтой болдог.
■Түүнчлэн, байрны төлбөр, татвар,
нийтийн хэрэглээний төлбөр зэрэг
хугацаат төлбөрүүдийг төлөхөд чиглэсэн
дэмжлэг үзүүлдэг.

■Ажил хайхтай холбогдуулан зөвлөгөө
өгөх болон ганцаарчилсан сонгон
шалгаруулалтанд дэмжлэг үзүүлдэг.
■Түүнчлэн, ажил хайхдаа сэтгэлзүйн
бэлтгэлгүй байх, харилцааны чадамжгүй
байх тохиолдолд, хамтарсан дадлага
туршлага олгох дэмжлэг үзүүлдэг.

Орон сууцыг баталгаажуулах
тэтгэмж

Амьжиргааны түр зуурын
дэмжлэг

■Ажилгүй болох зэргээс үүдэн санхүүгийн
хүнд байдалд орж, орон гэрээ алдсан
иргэн болон ийм байдалд орох
магадлалтай иргэдэд идэвхитэй ажил
хайж олох болзолтойгоор байрны
түрээсийн төлбөрийг тодорхой
хугацаатайгаар улсаас олгодог.

■ Орон байраа алдсан иргэдэд зориулан,
тодорхой хугацааны туршид өдөр тутмын
амьдралд шаардагдах орон байр, хувцас
хунар, хоол хүнсээр хангах дэмжлэг
үзүүлдэг.

i

 Зөвлөгөө авахыг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа амьжиргааны чадавхийг
нэмэгдүүлэхэд зөвлөгөө өгөх байгууллагын хүлээн авахад хандана уу.
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Oрон байрыг баталгаажуулах тэтгэмж
(байрны түрээс)

Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлын газраас амрааснаас
үүдэн цалин хөлс багассанаас орон гэрээ алдах эрсдэл тулгарч буй хүмүүст
байрны төлбөрийг улсаас төлөх тэтгэмж олгож орон сууцыг баталгаажуулна.

Орон байрыг баталгаажуулах тэтгэмж
Хамрагдах бүлэг
① Ажлаас халагдсан, ажлын байр нь татан буугдсанаас хойш 2 жил болоогүй иргэн
② Орлого олох эх үүсвэр нь уг этгээдийн хариуцлагаас үл хамаарах шалтгаанаар
буурснаар ажилгүй, ажил нь татан буугдсан иргэдтэй адил нөхцөл байдалд байгаа
иргэн

Тэтгэмж
олгох
хугацаа

Үндсэндээ 3 сар (ажил хайх зэрэг идэвхи чармайлттай байвал 3 сараар
сунгах боломжтой) (дээд тал нь 9 сар хүртэл))
※Орон сууцыг баталгаажуулах тэтгэмж авч дууссан хүний тухайд, 2021 ны
9 сар хүртэлх хугацаанд, дахин 3 сар тэтгэмж авах боломжтой. (2021 оны 2
сараас өргөдөл гаргах)

Тэтгэм
жийн
хэмжээ

Байрны түрээс (Гэвч орон сууцны тэтгэмжийн дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй
байх)
(Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) ганц бие өрх: 53,700 иен, 2 ам
бүлтэй өрх: 64,000 иен, 3 ам бүлтэй өрх: 69,800 иен

Тавигдах шаардлага
○ Орлогын нөхцөл: Өрхийн нийт орлого нь ① ба ②-н нийт дүнгээс давахгүй байх
①Хотын оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгдөх хэмжээ бүхий орлогын 1/12
② Байрны төлбөр (орон сууцны тэтгэмжийн үндсэн үнэлгээг дээд хэмжээ гэж тооцно)
(Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) Ганц бие өрх: 138,000 иен, 2 ам бүлтэй өрх: 194,000 иен, 3 ам
бүлтэй өрх: 241,000 иен)
○ Хөрөнгийн нөхцөл: Өрхийн нийт орлого нь дээр бичигдсэн ①-н 6 сарын дүнг даваагүй байх. (Гэсэн
хэдий ч 1 сая иенээс хэтрэхгүй байх)
(Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) Ганц бие өрх: 504,000 иен, 2 ам бүлтэй өрх: 780,000 иен, 3 ам
бүлтэй өрх: 1 сая иен
○ Идэвхитэй ажил хайх болзолтой: Хөдөлмөрийн биржээс идэвхитэй ажил хайж олох
※Хамрагдах бүлэг ②-н тухайд, Хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлсэн байх шаардлагагүй.
※Түүнчлэн, 2022 оны 3 сар хүртэлх хугацаанд өргөдөл гаргасан бол, онцгой тохиолдолд мэргэжлийн
сургалтын тэтгэмж, орон сууцыг баталгаажуулах тэтгэмжийг хоёуланг нь олгох боломжтой

i

● Ерөнхий мэдээллийн талаар зөвлөгөө өгөх дуудлагын төв
0120ｰ23ｰ5572 ※Ажлын өдрүүдэд 9:00〜17:00
●Амьжиргааг дэмжих тусгай вэб хуудас (орон сууцыг баталгаажуулах
тэтгэмж) -г эндээс үзнэ үү.
●Өргөдөл өгөх бол оршин суугаа газрынхаа амьжиргааны чадавхийг
нэмэгдүүлэх зөвлөгөө өгөх байгууллагад хандана уу.
Холбоо барих газруудын жагсаалт:
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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г.м

Эргэн төлөлтөөс чөлөөлөх нөхцөлтэй ганц бие өрх
толгойлсон эцэг эхчүүдийн орон сууцны түрээсний
зээл
Хөдөлмөр эрхлэх зэргээр бие даах хүсэл эрмэлзэлтэй өрх
толгойлсон ганц бие эцэг эхчүүдэд орон сууц түрээслэхэд
шаардагдах мөнгийг эргүүлэн төлөлтөөс чөлөөлөх болзолтой,
хүүгүй зээлээр олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Дараахь зүйлсийн аль нэгэнд хамаарах ганц бие өрх толгойлсон
эцэг эхчүүд
①Хүүхдийн тэтгэмж авдаг эсвэл ижил орлогын төвшинтэй хүн
②Эцэг, эхийн бие даасан байдлыг дэмжих хөтөлбөр(※) гарсны
дараа, санхүүгийн бие даалтай болох хүсэл эрмэлзэлтэй хүн
※Хүүхэд асран тэтгэмж авдаг эцэг, эхчүүдтэй нэг бүрчлэн
уулзаж, тэдний амьдралын нөхцөл, ажилд орох хүсэл
эрмэлзэл, мэргэшилтэй болох хүчин чармайлт зэрэг бодит
байдлыг судлан, тус бүрийн тохиолдолд нийцсэн
дэмжлэгүүдийг хослуулсан хөтөлбөр юм.

Зээлийн хэмжээ
Сард хамгийн ихдээ 40,000 иэн×12 сар

Зээлийн эргэн төлөлтөөс чөлөөлөх
1 жил тогтвортой үргэлжлүүлэн ажиллавал
зээлийн
эргэн төлөлтөөс нэг мөсөн чөлөөлнө
i

Өргөдөл гаргахыг хүсвэл оршин суугаа хот,
мужаас лавлана уу.
(Нийслэл хотод амьдарч байгаа хүн хотын
захиргаанд хандана уу)
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Амьжиргааны халамжийн тогтолцоо
Амьжиргааны халамжийн тогтолцоо гэдэг нь амьжиргааны хамгийн доод түвшинг хамгаалж,
амьжиргааны чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор тэрхүү хүнд бэрх нөхцөл байдалд нийцүүлэн
шаардлагатай халамж үйлчилгээг үзүүлэх тогтолцоо юм.
Mөн, амьжиргааны халамжинд хамрагдах хүсэлт гаргах нь иргэн хүний эрх юм. Амьжиргааны халамж
авах шаардлага гарах магадлал хүн бүхэнд байдаг тул, эргэлзэлгүйгээр хотын захиргаанд хандана уу.

Ямар хүн халамжийн тогтолцоонд хамрагдах боломжтой вэ?
○

Амьжиргааны халамжийг эд хөрөнгө, ур чадвар зэрэг ашиглах боломжтой бүхий л зүйл дээр
тулгуурлан шаардлагатай халамж үзүүлдэг. (доорх нөхцөл байдалтай хүн хамрагдана)
・Үл хөдлөх хөрөнгө, автомашин, хадгаламж зэрэг өөрийн гэсэн эд хөрөнгө байхгүй.
※Үл хөдлөх хөрөнгө, автомашинтай хүнийг онцгой тохиолдолд халамжийн тогтолцоог ашиглахыг
зөвшөөрөх тохиолдол бий.
・ Ажилд орж чадахгүй, эсвэл ажилд орсон ч амьжиргааны шаардлагат хэрэгцээний мөнгө

хүрэлцэхгүй байх.
・Тэтгэвэр, тэтгэмж зэрэг нийгмийн халамж авдаг хэдий ч амьжиргааны шаардлагат зардалд
хүрэлцэхгүй байх.
・ Нийгмийн халамжинд байдаг хүнийг хамгаалах асуудал нэн тэргүүнд тавигдана.
※Халамж хүсэх өргөдөл гаргасан тохиолдолд гэр бүл, дунд сургуулийн 3-р ангиас доошхи насны хүүхдийн
эцэг эхийг хамрагдах бүлгээр тодорхойлж, халамжийн төвийн үндсэн журмын дагуу уулзаж, дэмжлэх
үзүүлэх боломжтой эсэхийг лавлаж тодруулна. Бусад хамрагдах бүлгийн талаар бичгээр лавлагаа авна.
※ Амьжиргааны хэрэгцээт өртөг нь нас, өрхийн ам бүлийн тоо зэрэгт үндэслэн тогтоогдсон байдаг
(амьжиргааны хамгийн доод өртөг) бөгөөд амьжиргааны баталгаат түвшнээс доогуур байх тохиолдолд
амьжиргааны халамж авч болдог.

Амьжиргааны хамгийн доод зардал
Тэтгэвэр, хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж
гэх мэт орлого
○

Олгогдох халамжийн хэмжээ

Амьжиргааны халамж олгох эсэх шийдвэр нь дээрх үзүүлэлтээс гадна өөр нарийн шалгууртай байдаг
бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг оршин суугаа газрын нийгмийн халамжийн төвд хандаж, лавлана уу.

Бичиг баримт бүрдүүлэлтийн явц
○

Оршин суугаа газрын нийгмийн халамжийн төвд (Амьжиргааны талаархи зөвлөгөө өгөх цонх) хандаж
зөвлөгөө авна уу.
○ Халамж хүсэх өргөдөл өгсөн тохиолдолд, нийгмийн халамжийн төвөөс ирж өв хөрөнгийн судалгаа
явуулж халамж үзүүлэх эсэх, халамжийн өртөгийн хэмжээг тогтоох шалгалт хийгдэнэ.
○ Нийгмийн халамжийн төв нь дээрх шалгалтыг хийн, өргөдөл өгснөөс хойш 14 хоногийн дотор халамж
олгох эсэхийг шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

Амьжиргааны халамж олгож эхэлснээс хойш
○

Амьжиргааны халамж авч байх хугацаанд төвийн ажилчид жилд хэд хэдэн удаа гэрт нь очиж
судалгаа хийх бөгөөд, төвийн ажилчдын зааварчилгааг дагаж мөрдөх шаардлагатай.
○ Амьжиргааны халамж авч байх хугацаанд сар бүр орлогын мэдүүлэг өгөх шаардлагатай.
○

Амьжиргааны зардал болон байрны түрээсний тухайд тогтсон мөнгөн дүнгийн хүрээнд олгогдоно.

○

Мөн, шаардлагатай эмчилгээ болон асаргааны зардал ч олгогдоно.

○ Өрхийн төсвийн зөвлөгөө, хүүхдийн сургалт, амьдралын дэмжлэг, ажилд ороход дэмжлэг үзүүлэх
зэрэг үйлчилгээ авч болно. (зарим орон нутгийн захиргаа үл хамаарна)
※ Одоогийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан, нийгмийн халамжийн газраас халамж олгохыг
хүссэн түр зуур орлого буурсан хүнд эд хөрөнгөө үлдээхийг зөвшөөрөх гэх мэтчилэн уян хатан
хандана. Дэлгэрэнгүйг, Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас
үзнэ үү.

i

 Зөвлөгөө авахыг хүсвэл оршин суугаа орон нутгийн засаг захиргааны нийгмийн халамжийн
газар (Холбоосыг эндээс) -т хандана уу.
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Осол гэмтлийн тэтгэмж
Осол гэмтлийн тэтгэмж гэдэг нь эрүүл мэндийн даатгал зэрэгт даатгуулсан
этгээд нь үйлдвэрийн ослоос өөр шалтгаанаар өвдөх болон гэмтэл авч
эмчилгээ хийлгэхийн тулд ажлаасаа чөлөө авсан тохиолдолд орлогын
баталгааг хангах тогтолцоо юм. Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авч,
эмчилгээ хийлгэхийн тулд ажиллах боломжгүй болсон хүн ч ашиглаж болно.
• Өөрт мэдэгдэх шинж тэмдэг үгүй боловч, шинжилгээний хариу “шинэ төрлийн
коронавирус эерэг” гэж гарч эмнэлэгт хэвтэж буй.
• Хэт өндөр халуурах зэрэг өөрт мэдэгдэх шинж тэмдэг илрэн, эмчилгээ хийхийн тулд
ажлаасаа чөлөө авсан.
зэрэг тохиолдолд ч осол гэмтэл, эмчилгээний тэтгэмжийг хүсэх боломжтой.

Тэтгэмж олгох болзол
Дараах нөхцөл байдлын аль нэгийг хангасан тохиолдолд тэтгэмж олгогдоно.
①

②

Ажлын байранд буюй үйлдвэрийн ослоос бусад тохиолдолд өвдөх болон гэмтэл
бэртлийн эмчилгээ хийлгэхийн тулд ажиллах боломжгүй болсон тохиолдолд
※ Ажлын байранд болон ажилдаа ирж явах үедээ өвдөх болон гэмтэл авсан
тохиолдолд үйлдвэрийн осол гэж авч үзнэ.

4 –өөс дээш хоног ажлаас чөлөө авсан тохиолдолд
※ Эмчилгээ хийлгэхийн тулд үргэлжлүүлэн 3 өдөр ажлаа амарсны дараа (хүлээлтийн
хугацаа) , 4 дэх өдрөөс хойш амарсан ажлын өдрүүдэд олгогдоно.
※ Хүлээлтийн хугацаанд цалинтай чөлөө, амралт болон баярын амралтын өдрүүд
хамаарна.

Олгогдох хугацаа
Тэтгэмж олгох эхэлсэн өдрөөс хойш хамгийн уртдаа 1 жил 6 сар
※1 жил 6 сарын хугацаанд осол гэмтлийн эмчилгээний тэтгэмж олгох
Зөвшөөрөгдсөн өдрүүдэд олгогдоно.

1 өдөрт ноогдох үнийн дүн

Осол гэмтлийн тэтгэмжийг олгож эхлэх өдрийн өмнөс сараас сүүлийн 12
сарын дундаж орлогын 1/30-т ноогдох мөнгөн дүнгийн 2/3-той тэнцэх
тэтгэмж байна.
※ Төлөгдсөн цалин нь осол гэмтлийн тэтгэмжийн үнийн дүнгээс бага байх
тохиолдолд, эмчилгээний тэтгэмж болон төлөгдсөн цалингийн үнийн
зөрүүг олгоно.

Нийт
тэтгэмж

i

＝

Сүүлийн 12 сарын
тогтмол орлогын
Дундажын 30-ны１

×

３-ны ２

×

олгох
өдөр

 Тэтгэмж олгох болзолын дэлгэрэнгүй болон нарийн бичиг баримт
бүрдүүлэлтийн талаар эрүүл мэндийн даатгалынхаа байцаагчид хандана уу.

（※）Улсын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж байгаа хүн хотын захиргаанаас хамаарч, захирамжаар Шинэ
төрлийн коронавирусын халдвар авсан ажилчдад осол гэмтэл, өвчний тэтгэмж олгож болно. Дэлгэрэнгүй
мэдээллийг өөрийн хотын захиргаанаас лавлана уу.
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Ажлын газраас амраасан үед олгох амралтын тэтгэмж
(Хөдөлмөрийн тухай хууль 26 дугаар зүйл)
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд, компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн
шалтгаанаар ажилчдаа амраасан тохиолдолд, ажилчдын амьжиргааны доод түвшний
баталгааг хангах үүднээс амарч байх хугацаанд амралтын тэтгэмж олгохгүй бол болохгүй
гэж заасан байдаг.
●

Компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн шалтгаанаар ажилчдаа амраасан
тохиолдолд, хөдөлмөрийн стандартын тухай хуульд заасан үүрэг хариуцлагаас үл
хамааран, үйл ажиллагааны алдагдал гарахаас зайлсхийж, ажилчдын ажлын байрыг
хадгалан үлдээхийг дэмжих тэтгэмжийг идэвхтэй ашиглаж, ажилчдад амралтын
тэтгэмж олгох үүрэгтэй.
※ Ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмжийн
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараагийн хуудаснаас үзнэ үү.

Компани ямар тохиолдолд амралтын тэтгэмжийг олгох ёстой вэ
▶

Компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн шалтгаанаар ажилчдаа амраасан тохиолдолд, ажилчдын
амьжиргааны доод түвшний баталгааг хангах үүднээс амарч байх хугацаанд амралтын тэтгэмж олгох
ёстой.

▶

Давагдашгүй хүчин зүйлийн шалтгаанаар ажилчдаа амраасан тохиолдолд, компанид ажилчдад
амралтын тэтгэмж олгох хариуцлага ноогдохгүй.
Дараах 2 хүчин зүйлийг хоёуланг нь хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдлыг давагдашгүй хүчин зүйлийн
шалтгаанаар ажилчдаа амраасан гэж үзнэ.

①
②

Бизнесээс гадуурх нөхцөлөөс үүссэн осол гарсан бол
Ажил эрхлэгч нь маш болгоомжтой хандаж хамаг хүчин чадлаа дайчилж байсан ч урьдчилан
сэргийлэх боломжгүй осол гарсан бол

①-н тухайд, жишээ нь, онц байдал зарласантай холбогдуулан, бизнесийн үйл ажиллагаанд
ямар бэрхшээл учруулсан болох, үйл ажиллагаа явуулахад үүссэн хохиролыг хэлж болно.
②-н хувьд, компани ажилгүй байхаас зайлсхийхийн тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргах ёстой.
Ямар хүчин чармайлт гаргасан болохыг нотлох хэрэгтэй болно. Жишээ нь,
・Ажилчдыг гэрээс нь ажиллуулах зэрэг аргуудыг хэрэгжүүлж ажиллуулах боломжтой эсэхийг
судалж байгаа юу
・Ажилчдад өөр ажил хуваарилах боломжтой байтал, амраасан байна уу
гэх мэт шалтгаанийг нэг бүрчлэн шүүнэ.
Иймээс "шинэ төрлийн коронавирусын халдвар" -ын нөлөөнөөс болж амралтын тэтгэмж төлөх
үүрэггүй болно гэсэн үг биш юм.

Амралтын тэтгэмжийн мөнгөн дүн
Дундаж цалин (амарсан өдрөөс 3 сарын өмнөх хугацааны цалингийн дундаж хэмжээг
амарсан нийт өдрүүдэд хуваасан тоо※) –н 60/100-с дээш хэмжээний тэтгэмж
※ Цалин нь цагаар болон өдрөөр эсвэл гүйцэтгэлээр бодогддог бол, амьжиргааны хамгийн
доод хэмжээгээр тооцно.

i

 Тусгайчлан зөвлөгөө авах тохиолдолд,
Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой зөвлөгөө авах хэсэг
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлаас халах, ажлын
газраас амраасан зэрэг хөдөлмөрийн эрхлэлттэй холбоотой зөвлөгөө
өгч байна.
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Ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмж
(Тусгай арга хэмжээ)
Ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмж нь санхүүгийн шалтгаанаас
болж, бизнесийн үйл ажиллагаагаа багасгахаас өөр аргагүйд хүрсэн бизнес эрхлэгч нь
ажилчдын ажлын байрыг хадгалан үлдээх зорилгоор ажилчдад түр амралтын чөлөө олгох,
мэргэжлийн сургалт явуулах болон өөр байгууллагад ажиллуудах зэрэг арга хэмжээ авсан
тохиолдолд ажилчдад олгосон тэтгэмжээс зарим хэсгийг ажил олгогчийн хүсэлтийн дагуу
нөхөн олгох тогтолцоо юм.
Хамрагдах бүлэг︓ Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн ажил олгогч
※Борлуулалт зэрэг бизнесийн үйл ажиллагааны төлөв байдлыг илэрхийлсэн сүүлийн
үеийн үйлдвэрлэлийн индекс нь жишиг болгох сартай харьцуулахад 5-аас дээш хувиар буурсан
зэрэг нөхцлийг хангасан байх ёстой.

Тусгай арга хэмжээ
○ Тэтгэмжийн агуулга, хамрах хүрээ

※2021 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ны өдөр хүртэл

① Ажлын газраас амраасан амралтын тэтгэмжийн хувь Жижиг дунд ААН 4/5, томоохон компаниуд 2/3

Ажлаас халаагүй тохиолдолд (анхааруулга 1), (анхааруулга 3) Жижиг, дунд үйлдвэр 9/10, томоохон аж ахуйн нэгж
3/4)
※Тэтгэмжийн дээд хэмжээ Хамрагдах ажилчин тус бүрт 1 өдөрт ногдох дээд хэмжээ 13,500 иен
※2022 оны 1,2 сард 11,000 иен, тум оны 3 сард 9000 иен
② Мэргэжлийн сургалт явуулсан бол, жижиг дунд ААН 2,400 иэн, томоохон компаниуд 1,800 иэн нэмж олгоно
③ Шинээр ажилд орсон гэх мэтчилэн хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулж 6 сараас багагүй хугацаанд ажилласан хүн ч
хамрагдана
④ 1 жилд дээд тал нь 100 өдөр ажилласан бол тусад нь ашиглах боломжтой
⑤ Хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулаагүй ажилчны амралтын тэтгэмж ч хамрагдана

○ Доорхи нөхцөлийг хангасан бол, тэтгэмжийн хувь, хэмжээ нэмэгдэнэ

※2020 оны 1 сарын 8-ны өдрөөс хойшх амралтын өдрүүдэд хамааралтай
⑥ Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа бүс нутаг, шинэ төрлийн
коронавирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх нэн тэргүүний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай бүс нутгийн мужийн
захирагчийн үндсэн чиглэлд үндэслэсэн хүсэлтийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах ажлын цагийг богиносгон хамтрах ажиллаж
байгаа ресторан, хоолны газруудын тэтгэмжийн хувийг дээд тал нь 10/10【анхааруулга 2】болгон нэмэгдүүлж байна
※Тэтгэмжийн дээд хэмжээ Хамрагдах ажилчин тус бүрт 1 өдөрт ногдох хэмжээ 15,000 иен
⑦ Үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг өмнөх жил буюу өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад, сүүлийн гурван сарын байдлаар
дунджаар 30% ба түүнээс дээш хувиар буурсан компаниудын тэтгэмжийн хувийг дээд тал нь 10/10【анхааруулга 2】
болгон нэмэгдүүлж байна
※ Тэтгэмжийн дээд хэмжээ Хамрагдах ажилчин тус бүрт 1 өдөрт ногдох хэмжээ 15,000 иен
【анхааруулга 1】2020 оны 1 сарын 24-ний өдрөөс хойш ажилчнаа ажлаас халаагүй байх тохиолдолд (-2021 оны 12 сар)
【анхааруулга 2】2021 оны 1 сарын 8-ны өдрөөс хойш ажилчнаа ажлаас халаагүй байх тохиолдолд
【анхааруулга 2】2021 оны 1 сарын 8-ны өдрөөс хойш ажилчнаа ажлаас халаагүй байх тохиолдолд (2022 оны 1 сараас)

○Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлснээр ажлын байрыг хадгалахад
дэмжлэг үзүүлнэ

※2021 оны 10 сараас 2022 оны 3 сар хүртэл
⑧ Хамрагдах бүлгийн жижиг дунд аж үйлдвэрлэл эрхлэгчид ажлын байран дахь хамгийн доод цагийн цалинг тодорхой
түвшнээс дээш нэмсэн тохиолдолд, орон нутаг тус бүрээр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тус оны 10 сараас 2022 оны
3 сар хүртэл амралтын шалтгааныг үл хамааран тэтгэмж олгоно.

i

●Тэтгэмж олгох нөхцөл, тодорхой журмын талаар Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.
●Өргөдлийг харьяалагдах Хөдөлмөрийн товчоо эсвэл “Hello Work” хөдөлмөрийн бирж дээр дээр
хүлээн авна. (Хүлээн авах, шуудан эсвэл онлайн).
● Дуудлагын төв рүү залгаж, ажлын байрыг хадгалах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмжийн талаар
лавлана уу.
0120-60-3999 (Ажиллах цаг 9:00〜21:00 (Амралтын болон баярын өдрүүдийг оруулна)
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Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан
олгох ажлын газраас амраасан амралтын тэтгэмж, мөнгөн тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлаас амраасны улмаас ажлын газраас
амраасан амралтын тэтгэмжээ авч чадаагүй хөдөлмөр эрхлэгчид зориулан шинэ төрлийн
коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан амралтын тэтгэмж, мөнгөн
тэтгэмж олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалт, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нэн тэргүүний арга хэмжээ авах
үр дагавараас болж,
①Ажил олгогчийн зүгээс 2021 ны 4 сарын 1-ны өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ны өдөр хүртэл жижиг
дунд үйлдвэрийн ажилчдаа амраасан бол
② Ажил олгогчийн зүгээс 2021 оны 4 сарын 1-ны өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ны өдөр хүртэл том
компаниудын ээлжийн ажилчдаа амраасан бол
Эдгээр дундаас, ажлаас амраасан амралтын хугацааны тэтгэмж (амралтын тэтгэмж) -ээ авч
чадаагүй ажилчин (※)
※ Хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулаагүй ажилчин байсан ч хамааралтай.

Олгогдох хэмжээ
Амраахаас өмнөх цалингийн дүнгийн 80％ (Өдөрт дээд тал нь 8,265 иэн)
※2020 оны 4 сард 1 өдөрт ногдох тэтгэмжийн дээд тал нь 11,000 иен, 2021 оны 5 сараас 12 сар хүртэл
1 өдөрт ногдох тэтгэмжийн дээд тал нь 9,900 иен
※ Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг яаралтай хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа бүс
нутаг, шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх нэн тэргүүний арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх шаардлагатай бүс нутгийн мужийн захирагчийн хүсэлтийн дагуу дагуу үйл ажиллагаа
явуулах ажлын цагийг багасгахад хамтран ажиллаж байгаа шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг
тусгай арга хэмжээ авах тухай захирамжийн 11-р зүйлд заасан байгууламж (хоолны газар г.м) -д
ажилладаг ажилчны тухайд, 2021 оны 5 сарын 1-ны өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ны өдөр хүртэл
хугацаанд 1 өдөрт ногдох тэтгэмжийн дээд тал нь 11,000 иэн байна.
※ Ажлаас амраасан үзүүлэлтэнд нийцүүлэн олгоно.
・Өдөрт 8 цаг ажилладаг байсан ажлын цагийг 3 цаг хүртэл багасгах зэргээр ажлын цагийг
багасгасан байсан ч, 1 өдөрт 4-с бага цаг ажилладаг бол 1 өдрийн ½-г амраасан гэж үзнэ.
・Долоо хоногт 5 өдөр ажилладаг байсныг 3 өдөр болгож ажиллах цагийг багасгасан бол сарын
талыг амраасан гэж үзнэ.
(Ажилласан өдрийг амраасан өдрүүдээс хасаж амраасан өдрүүдэд олгоно.)

Өргөдөл гаргах хугацаа
Хамрагдах
бүлэг

Өргөдөл гаргах хугацаа (Шуудангаар
илгээх бол хүлээж авах өдөр)

Амраасан хугацаа

①・②

2021 оны 4 сараарс 12 сар

2022 оны 3 сарын 31-ний өдөр (Пү)

①・②

2022 оны 1 сараас 3 сар

2022 оны 6 сарын 30-ний өдөр (Пү)

○Өмнө нь өгсөн өргөдлийг хүлээн авч тэтгэмжийг олгох (олгохгүй) эсэхэд нэлээн хугацаа
зарцуулагдсанаас, дараа дараагийн өргөдлийг хүлээж авах хүгацаа дууссан хүн
→Тэтгэмж олгох (олгохгүй) эсэх шийдвэр гарсан өдрөөс 1 сарын дотор өргөдөл мэдүүлвэл,
хүлээж авна.

i

●Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг Эрүүл мэнд, хөдөлмөр,
нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.
●Дуудлагын төв (0120-221-276) -с шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ
авахтай холбогдуулан ажлын газраас амраасан амралтын тэтгэмж, мөнгөн тэтгэмж олгохтой
холбоотой зүйлсийг лавлана уу.
(Ажлын цаг Даваа〜Баасан 8:30〜20:00／Бямба, ням, амралтын. өдрүүдэд 8:30〜17:15)
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Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны
эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч цалинтай амралт олгох тогтолцоог
нэвтрүүлэхийг дэмжих тэтгэмж (Ажил олгогчид зориулсан)2021 он
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны эрүүл
мэндийг хянах арга хэмжээг авч амралт авах шаардлагатай жирэмсэн ажилчинд
жирэмсний амралтаа авч төрсний дараа ч үргэлжлүүлэн ажиллах ажлын байрыг бий
болгоход зориулсан цалинтай амралт олгосон ажил олгогчдыг дэмжиж тэтгэмж
олгоно.

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)

①〜④-н бүх нөхцөлийн хангасан ажил олгогчыг хамруулна.
① Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны эрүүл мэндийг
хянах арга хэмжээг авч, эмч, сувилагчийн заавраар, амрах шаардлагатй гэж үзсэн жирэмсэн
ажилчинд цалинтай амралт олгох тогтолцоо (жилийн цалинтай амралтыг оруулахгүй, жилийн
цалинтай амралттай тэнцэх цалингийн 60% ба түүнээс дээш хувийг авдаг хүмүүст хамааралтай) -г
бүрдүүлж,
② Энэ цалинтай амралт олгох тогтолцооны агуулгыг шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай
холбогдуулан эхийн эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээ авах агуулгатай хавсруулан ажилчинд
мэдэгдсэн ажил олгогч
③ 2021 оны 4 сарын 1-ны өдрөөс 2022 оны 4 сарын 31-ны өдөр хүртэл хугацаанд, тус цалинтай
амралтыг нийт 5-с дээш өдөр олгосон ажил олгогч
④Энэ тэтгэмжийг авах өргөдөл гаргах үед, 2020 ,2021 оны “Ажил ар гэрийг дэмжих тэтгэмж (Шинэ
төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчинд цалинтай амралт олгохыг
дэмжих хөтөлбөр)” болон 2020 оны “Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн
ажилчны эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч цалинтай амралт олгохыг дэмжих тэтгэмж”-г
мэдүүлээгүй байх.
※ Хөдөлмөрийн даатгалд хамрагдаагүй хүнийг ч хамруулна.

Олгох хэмжээ
1 аж ахуйн нэгжид 1 удаа 150,000 иэн
Өргөдөл гаргах хугацаа
Хамрагдах ажилчинд олгох цалинтай амралтын нийт өдрийн тоо 5 өдөрт
хүрсэн дараагийн өдрөөс 2022 оны 5 сарын 31-ний өдөр хүртэл
※Аж ахуйн нэгж тус бүрчлэн өргөдөл гаргана.

i

 Хамрагдах хүн хөдөлмөрийн даатгалд орсон бол, “Ажил ар гэрийг дэмжих тэтгэмж
шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчинд
цалинтай амралт олгохыг дэмжих хөтөлбөр)”-г ч ашиглах боломжтой.
 Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг Эрүүл
мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.
 Зөвлөгөө, лавлагаа авахыг хүсвэл, ойролцоох Хот, муж бүрийн Хөдөлмөрийн
товчоо, Хөдөлмөр эрхлэлтийн орчин, тэгшитгэлийн газар (тасаг) -т хандана уу.
Ажлын цаг︓8︓30〜17︓15 (Бямба, ням, амралтын өдрүүд, жилийн амралтаас
бусад өдөр)
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Ажил, амьдралын тэнцвэрийг дэмжих тэтгэлэг шинэ төрлийн коронавирусын
тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч
цалинтай амралт олгохыг дэмжих тэтгэмж (Ажил олгогчид зориулсан)
2021 он

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн ажилчны
эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч амралт авах шаардлагатай жирэмсэн
ажилчинд жирэмсний амралтаа авч төрсний дараа ч үргэлжлүүлэн ажиллах
ажлын байрыг бий болгоход зориулсан цалинтай амралт олгох тогтолцоог
нэвтрүүлсэн ажил олгогчдыг дэмжиж тэтгэлэг олгоно.
※Энэхүү тэтгэлэгт 2021 онд цалинтай амралт авсан ажилчны цалинтай амралт (2021 оны 4 сарын 1-ны
өдрөөс 2022 оны 1 сарын 31-ны өдөр) авах өргөдөл гаргахад тавигдах шаардлагыг бичсэн.
Дэлгэрэнгүйг доорхи Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)
①〜③-н бүх нөхцөлийг хангасан ажил олгогчийг хамруулна.
2020 оны 5 сарын 7-ны өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ны өдрийг хүртэлх
хугацаанд
① Шинэ төрлийн коронавирусын тархалттай холбогдуулан жирэмсэн
ажилчны эрүүл мэндийг хянах арга хэмжээг авч, эмч, төрөх эмчийн
заавраар, амрах шаардлагатй гэж үзсэн жирэмсэн ажилчинд цалинтай
амралт олгох тогтолцоо (жилийн цалинтай амралтыг оруулахгүй, жилийн
цалинтай амралттай тэнцэх цалингийн 60% ба түүнээс дээш хувийг авдаг
хүмүүст хамааралтай) -г бүрдүүлж,
② Энэ цалинтай амралт олгох тогтолцооны агуулгыг шинэ төрлийн
коронавирусын тархалттай холбогдуулан эхийн эрүүл мэндийг хянах арга
хэмжээ авах агуулгатай хавсруулан ажилчинд мэдэгдсэн ажил олгогч,
③ Тус цалинтай амралтыг нийт 20-с дээш өдөр олгосон ажил олгогч

Олгох хэмжээ
Хамрагдах ажилчин (Хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулагч)１ хүнд︓285,000 иэн
※ 1 аж ахуйн нэгжид ногдох хүний тооны хязгаар:５ хүртэл хүн

Өргөдөл гаргах хугацаа
Хамрагдах ажилчинд олгох цалинтай амралтын нийт өдрийн тоо 20
өдөрт хүрсэн дараагийн өдрөөс 2022 оны 5 сарын 31-ний өдөр хүртэл
※Аж ахуйн нэгж тус бүрчлэн өргөдөл гаргана.

i

 Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.
 Зөвлөгөө, лавлагаа авахыг хүсвэл, ойролцоох Хот, муж бүрийн Хөдөлмөрийн товчоо,
Хөдөлмөр эрхлэлтийн орчин, тэгшитгэлийн газар (тасаг) -т хандана уу.
Ажлын цаг︓8︓30〜17︓15 (Бямба, ням, амралтын өдрүүд, жилийн амралтаас бусад өдөр)
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Ажил, амьдралын тэнцвэрийг дэмжих тэтгэлэг (асран сувилах зорилгоор
ажлаас гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дэмжих хөтөлбөр (Шинэ төрлийн
коронавирусын тархалтын үеийн тусгай хөтөлбөр) )
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын үед гэр бүлээ асран сувилах
шаардлагатай хөдөлмөр эрхлэгч нь “Хүүхэд асрах болон асран сувилах чөлөө
авах тухай” хуулиас тусдаа цалинтай чөлөө авч асран сувилах бололцоо
олгосон жижиг дунд аж ахуйн нэгж эрхлэгчид тусламж олгоно.

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)

① Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын үед хамрагдах боломжтой Асран сувилах
цалинтай чөлөө олгох тогтолцоог (※) нэвтрүүлж, Ажил ба асран сувилах
тэнцвэрийг дэмжих хөтөлбөрийн агуулгатай хамт компани дотроо таниулсан байх.
※Хуваарьт ажлын өдрүүдийн 20-иас дээш өдөр чөлөө авах боломжтой.
※Хуулинд заасан асаргааны чөлөө, асаргааны амралт, ээлжийн цалинтай амралтаас
тусдаа чөлөө олгох тогтолцоо байх шаардлагатай.

② Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын улмаас гэр бүлийн асаргаа хийх зорилгоор
ажлаас чөлөө авах шаардлага гарч, ажилчин нь ①-т заасан чөлөөг нийт 5-аас
дээш өдөр авсан байх.

Олгогдох хэмжээ

Хамрагдах ажилчид

Чөлөө авсан өдөр

Олгох дүн

Нийт 5-аас дээш
10 хүртэл

200,000 иен

Нийт 10-аас дээш

350,000 иен

1 жижиг дунд ААН тутамд 5 хүнд хүсэлт гаргах боломжтой.

① Асрамж шаардлагатай байгаа гэр бүлийнхэн ашиглаж байсан эсвэл ашиглахаар
төлөвлөж буй асрамжийн үйлчилгээ нь шинэ төрлийн коронавирусын тархалтын
улмаас үүдээ хааж ашиглах боломжгүй болсон
② Шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас сэргийлэхийн тулд гэр бүлийнхний
ихэвчлэн ашигладаг эсвэл ашиглахаар төлөвлөж буй асрамжийн үйлчилгээг
ашиглахаас татгалзсан
③ Гэр бүлийн асаргааг байнга хийдэг хүн шинэ төрлийн коронавирусаас болж гэр
бүлээ асрах боломжгүй болсон бол

Хамрагдах хугацаа
2021 оны 4-р сарын 1-ээс 2022 оны 3-р сарын 31 хүртэлх хугацаанд чөлөө авсан

Өргөдөл гаргах хугацаа
Олгох нөхцөлийг хангасан өдрийн дараа өдрөөс эхлэн 2 сарын дотор
 Олгох нөхцөл, өргөдөл гаргах журмын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрүүл
мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэбсайтаас авна уу.
 Лавлах
Хот, муж бүрийн Хөдөлмөрийн товчоо, Хөдөлмөр
эрхлэлтийн орчин, тэгшитгэлийн газар (тасаг)
Ажиллах цаг: 8.30-17.15 (Бямба, ням, баярын
амралтаас бусад)
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шинэ төрлийн коронавирус, Ажил,
амьдралын тэнцвэрийг дэмжих тэтгэлэг
Асаргааг дэмжих

Хайлт

Аж үйлдвэрийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
тогтворжуулах тэтгэмж
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж бизнесийн үйл ажиллагааг түр
хугацаагаар зогсоохоос өөр аргагүйд хүрсэн ажил олгогч нь ажилчдыг өөр компанид
томилон ажиллуулах болвол илгээгч болон хүлээн авагч компанийг дэмжих тогтолцоо юм.

Тэтгэмжид хамрагдах бүлэг “Хүлээн авагч компани”
■Хамрагдах бүлэг: Хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулах үүднээс хүлээн авагч компани
(Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж бизнесийн үйл ажиллагааг түр
хугацаагаар зогсоохоос өөр аргагүйд хүрсэн ажил олгогч нь ажилчдын хөдөлмөр
эрхлэлтийг тогтворжуулах зорилгоор томилон ажиллуулах)
■Зорилго: Хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулахын тулд, томилолтын хугацаа дууссаны
дараа өмнөх ажлын байранд буцаж ирж ажиллах боломжыг бүрдүүлэх нь чухал юм.

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)

① Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж бизнесийн үйл ажиллагааг түр
хугацаагаар зогсоохоос өөр аргагүйд хүрч, ажилчдын ажлын байрыг хадгалж,
хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулах зорилгоор ажилчдыг өөр компанид (хөдөлмөрийн
даатгалд даатгуулагч) томилон ажиллуулж байгаа ажил олгогч (Томилж явуулсан
ажил олгогч)
② Тус ажилчдыг хүлээн авагч ААН (Хүлээн авагч ААН)

Тэтгэмж олгох хувь, хэмжээ

○Томилолтын зардал

Томилон явуулдаг ажил олгогч болон хүлээн авах компаниас олгох цалин, мэргэжлийн
сургалт, хөдөлмөрийн менежменттэй холбоотой зохицуулалтын зардал гэх мэтчилэн
томилолтоор явах хугацаанд шаардагдах зарим зардлыг гаргаж дэмжинэ
Жижиг дунд ААН

Жижиг дунд ААН-с бусад

Томилж явуулсан ажил олгогч нь ажилчдыг ажлаас халаагүй бол

9/10

3/4

Томилж явуулсан ажил олгогч нь ажилчдыг ажлаас халсан бол

4/5

2/3

Тэтгэмжийн хамгийн дээд хэмжээ (Томилогч, хүлээн авагч ААН-д олгох
тэтгэмжийн нийт хэмжээ)

12,000 иэн／өдөрт

○Томилолтоор явахад зарцуулах эхний зардал

Ажлын дүрэм, томилогдсон гэрээний засвар үйлчилгээний зардал, томилж явуулах ажил олгогчийн
томилолтоор явуулахаас өмнө хийх сургалтын зардал болон хүлээн авагч ААН-н томилогдсон ажилчдыг
хүлээж авахад хэрэглэх тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл зэрэгт зарцуулсан зардлыг томилолтыг гүйцэтгэх
арга хэмжээ авагдсан тохиолдолд тэтгэмжээр олгож дэмжинэ.

Тэтгэмжийн
хэмжээ
Нэмэлт (※)

i

Томилогч
Хүлээн авагч
Тус бүр 100,000 иэн／1 хүнд ногдох
(тогтсон хэмжээ)
Тус бүр 50,000 иэн／1 хүнд ногдох
(тогтсон хэмжээ)

※Томилж явуулсан ажил олгогч нь хэт их ачаалалтай
ажил эрхэлдэг болон хөдөлмөрийн бүтээмжийн
стандарт тодорхой түвшинд хүртэл буурсан ААН байх
тохиолдолд, томилон явуулах ажил олгогч өөр өөр
салбарын ажилчдыг хүлээж авах тохиолдолд,
тэтгэмжийн хэмжээг нэмж олгоно.

 Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг Эрүүл мэнд, хөдөлмөр,
нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.
● Ажлын газрын байршилд харъяалагддаг Хөдөлмөрийн товчоо эсвэл Hello Work-д өргөдлийг хүлээж
авна (Хүлээн авахад ирэх эсвэл шуудангаар илгээх).
 Дуудлагын төвөөс Хөдөлмөр эрхлэлтийг тогтворжуулах тэтгэмжийн талаар лавлана уу.
0120-60-3999 Ажлын цаг︓8︓30〜17︓15 (Бямба, ням, амралтын өдрүүд)
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Туршилтаар ажиллуулахыг дэмжих тэтгэмж
(Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг хариу арга хэмжээ авахтай
холбогдуулан (Богино хугацааны) туршилтаар ажиллуулах хөтөлбөр)
Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас болж ажлаас гарахаас өөр аргагүй болсон, 3
сараас дээш хугацаагаар ажилгүй байгаа, ажлын туршлагагүй ажилд орохыг хүсч байгаа
хүнийг аль болох хурдан ажилтай болохыг дэмжих үүднээс, тодорхой хугацаанд (Зарчмын
хувьд 3 сар) туршилтын байдлаар ажиллуулах ажил олгогчид туршилтын хугацаанд олгох
цалингийн зарим хэсгийг олгож дэмжинэ.

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)
Дараахи бүх шаардлагыг хангасан хүмүүсийг тодорхой хугацаагаар (зарчмын хувьд 3
сар) туршилтаар ажиллуулах ажил олгогч
① Ажилгүй болсон хүн (Ээлжийн ажил багассанаар ажилгүйтэй ижил нөхцөлд орсон
хүн ч хамрагдана)
② Ажлын туршлагагүй ажилд орох хүсэлтэй хүн

Тэтгэмжийн агуулга
Тухайн хүний хүсэлт
Тогтмол ажиллах

Бага цагаар ажиллах

Хуваарьт ажлын цаг
Долоо хоногт 30-с дээш
цаг
Долоо хоногт 20-с дээш
30-с бага цаг

Олгох тэтгэмж
Сард 40,000 иэн

Сард 25,000 иэн

Тэтгэмжийн төсөөлөл
Туршилтаар ажиллаж эхлэх
Туршилтын ажил эрхлэлт
Хугацаат хөдөлмөрийн гэрээ
(Зарчмын хувьд 3 сар)

Үндсэн хөдөлмөрийн гэрээ хийгдэх
Тогтсон хугацаагүй ажил эрхлэлт
(Тогтмол ажиллах эсвэл бага цагаар ажиллах)

Цалингийн тодорхой хэсгийг тэтгэмжээр олгох
＜Лавлагаа: Туршилтаар ажиллуулахыг дэмжих тэтгэмж (Ердийн туршилтын хөтөлбөр) ＞
○Ажлын туршлагагүйгээс тогтвортой ажилд ороход хүндрэлтэй байгаа ажил хайгч※-г, тогтмол ажилд
шилжүүлж оруулах зорилгоор, тогтсон хугацаанд (Зарчмын хувьд 3 сар) туршилтаар ажиллуулах
ажил олгогчид сард 40,000 иэнийн тэтгэмж олгож дэмжинэ. (30-с доош цаг байвал тэтгэмжид
хамрагдахгүй)
※2 жилийн дотор 2-с олон удаа ажлаа сольсон хүн, 1-с дээш жил тогтвортой ажилгүй байгаа хүн,
хүүхэд асрах гэх мэт шалтгаанаар нэг жилээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхлээгүй хүн, 55-с доош
насны ажил эрхлээгүй хүн, онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай хүн (Амьжиргааны халамж авагч
г.м)

i

●Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.
● Ажлын газрын байршилд харъяалагддаг Хөдөлмөрийн товчоо эсвэл Hello
Work-д өргөдлийг хүлээж авна (Хүлээн авахад ирэх эсвэл шуудангаар илгээх).
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Хөдөлмөрийн даатгалын үндсэн тэтгэмж
(Ажил хайгчид зориулсан тэтгэмж)
Ажлаас гарсан хүн (ажил хайгч) -г тогтвортой амьдрахын тулд, аль болох хурдан
ажил олоход нь туслах тэтгэмж юм. Даатгуулсан хугацаа гэх мэт шаардлагыг
хангасан хүнд ажлаас гарахаас өмнөх цалингийн 50-80 хувийн тэтгэмж олгодог.
※Ажил хайгч хүн өөрөө “Ажилд орох өргөдөл” гаргах шаардлагатай байдаг тул
эхлээд Hello Work -тэй холбоо барина уу.

Хамрагдах бүлэг : Дараахи нөхцөлийг хангасан хүн Hello Work –с зөвлөгөө авна уу.
○

Ажлаас гарсан хүн “Дахиж ажиллах хүсэл эрсэлзэлтэй, хэзээ ч ажилд орох
чадвартай (эрүүл мэндийн байдал, гэр бүлийн орчин г.м) идэвхитэй ажил хайж
байгаа ч ажилд орох боломжгүй байгаа” хүн.
○
Зарчмын хувьд, ажлаас гарахаас 2 жилийн өмнө 12-с дээш сар даатгалд
хамрагдаж байсан хүн
○ Ажиллаж байсан компани дампуурах, ажлаас халсан гэх мэт шалтгаанаар ажлаас
гарсан тохиолдолд, тогтмол хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээг цуцлаагүй, бусад
зайлшгүй шалтгаанаар ажлаасаа гарсан тхиолдолд, ажлаас халагдах өдрөөс өмнө
нэг жилийн дотор 6 сар ба түүнээс дээш хугацааны даатгалын хугацаатай хүн

Өргөдөл гаргах тухай

○

Өөрийн амьдардаг гэрийн хаягт харъяалагддаг Hello Work дээр ажилд орох өргөдөл
гаргана уу.
※ Тэтгэмж авахын тулд, ажлын газраас өгсөн “Ажлаас гарсан хуудас” хэрэг болно.
Ажлын газраас ажлаас гарсан хуудас өгөөгүй байсан ч, Hello Work дээр тэтгэмжид
хамрагдах эрхээ шалгуулах боломжтой тул, эхлээд Hello Work-с зөвлөгөө авна уу.

Олгох тэтгэмжийн хэмжээ
【1 өдөрт ногдох тэтгэмжийн хэмжээ (үндсэн тэтгэмж) 】

・ Зарчмын хувьд, ажлаас гарсан өдрөөс өмнөх 6 сарын туршид авсан цалингийн
нийт дүнг 180-р хувааж тооцсон дүнгийн 50-80 орчим хувийг олгох бөгөөд цалин бага байх
тусам тэтгэмж авах магадлал өндөр болно. Мөн, тэтгэмжийн хэмжээ нь дээд ба доод
хязгаартай байна.
★

Ойролцоогоор бодох томъёо
Олгох хувь
Ажлаас гарахаас өмнөх 6 сарын цалингийн нийт дүн × (50-80％) ※
＝ Үндсэн тэтгэмжийн хэмжээ
180
※ 60-64 насны хүн бол 45-80％

【Үндсэн тэтгэмж олгох өдрийн тоо (Тэтгэмж олгох өдрүүд) 】

・ Тэтгэвэрт гарсан, гэрээт ажлын хугацаа дууссан, өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарсан хүн бол
өдөр
・ Дампуурсан, ажлаас халагдсан, хөдөлмөрийн гэрээ сунгагдаагүй хүн бол
өдөр
・ Хөгжлийн бэрхшээлтэй, ажиллахад бэрхшээлтэй хүн бол
өдөр

90 өдрөөс 150
90 өдрөөс 330
150 өдрөөс 360

【 Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас үүдэн тэтгэмж олгох өдрийг сунгахтай холбоотой тусгай заалт.】
・ Шинэ төрлийн коронавирусын үр дагавараас үүдэн ажлаас гарахаас өөр аргагүй болсон хүний тухайд, дээрх
үндсэн тэтгэмжийг 60 хоногоор (зарим хэсэгт 30 хоног) сунгах арга хэмжээг авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг
хүсвэл товхимолыг үзэх эсвэл өөрт ойр байрлах Hello Work оффист хандана уу.

i

●Тэтгэмж олгох нөхцөл, дэлгэрэнгүй мэдээлэл, өргөдөл гаргах журмыг
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэб хуудаснаас үзнэ
үү.
●Мөн, ажлаас гарсан хүн эхлээд ойролцоох Hello Work-с зөвлөгөө авна уу.
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Мэргэжил олгох сургалт (ажилгүй иргэдэд мэргэжил олгох
сургалт)
Хөдөлмөрийн даатгал авангаа үнэгүй (зөвхөн сурах бичиг зэрэг зардлыг өөрөө
даана) мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж болно.

Хамрагдах бүлэг : Ажил хайж байгаа, зарчмын хувьд дараах 4 нөхцлийг хангасан иргэд
① “Hello Work” хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд ажилд орох хүсэлт гаргасан
② Хөдөлмөрийн даатгалаас ажилгүйдлийн тэтгэмж авч байгаа
③ Хөдөлмөрлөх хүсэл, чадвартай байх
④ Ажил мэргэжлийн сургалт гэх мэт дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатайг “Hello
Work” зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн

Сургалтын агуулга
① Ажилд ороход шаардлагатай мэргэжлийн ур чадвар, мэдлэгийг эзэмшүүлэх сургалт
② Сургалтын хугацаа 3 сараас 2 жил байна. (1,2 сарын богино хугацааны сургалт
явагддаг)
③ Сургалтын төлбөр үнэгүй. (зөвхөн сурах бичгийн төлбөр гэх мэт 10,000-20,000
иений бодит зардал шаардагдана)
④ Улсын, хот, муж, хувийн боловсрол, сургалтын байгууллагууд (хот, мужийн
захиалгаар) сургалт явуулдаг.

Хичээлийн явц

・・・Юуны түрүүнд “Hello Work”-д хүрэлцэн ирнэ үү!

Олон нийтийн мэргэжлийн сургалт (ажилгүй иргэдийн сургалт) болон ажил хайгчдыг дэмжих
сургалтанд хамрагдахын тулд “Hello Work”-д ажилд орох хүсэлт гаргаж, сургалт явагдаж буй
байгууллагын явуулсан ярилцлага гэх мэт шалгуурыг өгсний үндсэн дээр “Hello Work”-аар
зуучлуулах шаардлагатай. Mөн, сургалтад зуучлах үйлчилгээг “Hello Work”-д ажлын талаар
зөвлөгөө авах явцад,
① Сургалтанд хамрагдах нь тохирсон ажилд ороход зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг хүлээн
зөвшөөрсөн бөгөөд
②Сургалтанд хамрагдахад шаардлагатай чадамжтайг “Hello Work”-ийн зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн
иргэдэд үзүүлнэ.
※ Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнөөс болж ажилгүй болсон хүнд зориулсан мэргэжлийн
сургалт, мэдээллийн нэг цэгээс өгөх зорилгоор “Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх булан"-г Hello Work-уудад
байгуулсан.

Сургалтанд
хамрагдах

Сургалтанд
зуучлуулах

Соногон
шалгаруулалтын
дүн

Ярилцлага
гэх мэт

Сургалтанд
хамрагдах хүсэлт
гаргах

Ажилд орох хүсэлт
гаргаж, зөвлөгөө
авах

“Hello Work”-д хийгдэх
Сургалтын байгууллагад хийгдэх

i

● Хамрагдах журмын тухай дэлгэрэнгүйг Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн
халамжийн яамны вэбсайтаас авна уу.
● “Hello Work интернет үйлчилгээ” вэбсайтаас өөрийн оршин суудаг нутаг дээр
явуулж буй сургалтыг хайж олох боломжтой.
● Сургалтын талаар зөвлөгөөг авахыг хүсвэл ойрын “Hello Work”-тэй холбоо барина уу.
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Ажил хайгчдыг дэмжих сургалт
Хөдөлмөрийн даатгалаа авч чадахгүй байгаа ажил хайгчид үнэгүй (зөвхөн
сурах бичиг зэрэг зардлыг өөрөө даана) мэргэжлийн сургалтанд
хамрагдангаа шаардлага хангасан тохиолдолд сард 100,000 иений тэтгэлэг
авах боломжтой.
Хамрагдах бүлэг : Ажил хайж байгаа, зарчмын хувьд дараах 5 нөхцлийг хангасан хүн
① “Hello Work”-д ажилд орох хүсэлт гаргасан
② Хөдөлиөрийн даатгал төлөгч биш байх
③ Хөдөлмөрийн даатгалаас ажилгүйдлийн тэтгэмж аваагүй байх
④ Хөдөлмөрлөх хүсэл, эрмэлзэлтэй байх
⑤Ажил мэргэжлийн сургалт гэх мэт дэмжлэг олгох зайлшгүй шаардлагатайг “Hello
Work” зүгээс хүлээн зөвшөөрсөн
 Тэтгэмж авахын тулд мөн дараах ”Tэтгэмж олгох агуулга ба
нөхцөлүүд”-д бичигдсэн шаардлагуудыг хангасан байх ёстой.

Сургалтын агуулга
① Хурдан хугацаанд ажилд орохыг зорилго болгосон сургалт
②Сургалтын хугацаа 2-6 сар байна. (Ээлжээр ажилладаг ажил хайгчдад зориулсан
мэргэжлийн сургалт 2 долоо хоногоос (2022 оны 3 сар хүртэлх тусгай заалт) )
③ Сургалтын төлбөр үнэгүй (зөвхөн сурах бичгийн төлбөр гэх мэт 10,000-20,000
иений
бодит зардал шаардагдана).
④ Сургалтыг засгийн газраас итгэмжлэгдсэн хувийн боловсрол, сургалтын
байгууллагууд явуулдаг.
⑤ 2 төрлийн сургалт байдаг.
・“Үндсэн сургалт”: Нийгмийн гишүүний хувьд үндсэн чадваруудыг эзэмшиж,
богино хугацаанд олж авах чадвартай болно.
・“Практик сургалт”: Ажиллахыг хүссэн салбарт ажил үүргээ гүйцэтгэх практик ур
чадварыг эзэмшинэ.

Хичээлийн явц : 33-р хуудсыг харна уу. (Олон нийтийн мэргэжлийн сургалттай
Tэтгэмж олгох агуулга ба нөхцөлүүд

ижил）

【Олгох дүн】
Мэргэжлийн сургалтан хамрагдсаны тэтгэмж : Сард 100,000 иен
Унааны зардал: Сургалтын байгууламж руу явах маршрутын дагуу тогтоосон мөнгөн дүн (дээд
хязгаартай)
• Суурьших зардал: Сард 10,700 иен
※“Унааны зардал”, “Суурьших зардал”-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Hello Work”-аас авна уу.
【Олголтын үндсэн шаардлага】 (Доорх бүх нөхцөлийг хангасан байх)
•
Өөрийн сарын орлого 80,000 иенээс бага (※)
※ Ээлжээр ажилладаг хүн, хувиараа бизнес эрхлэгч, давхар ажил хийдэг хүн, 80,000 иэнээс
бага сарын орлоготой хүн, хувийн орлого нь 120,000 иэнээс бага хүн (2022 оны 3 сар
хүртэлх тусгай заалт)
•
Өрхийн нийт орлого сард 400,000 иенээс бага (2022 оны 3 сар хүртэлх тусгай заалт)
•
Өрхийн санхүүгийн хөрөнгө нь нийт 3 сая иенээс бага
•
•

i

● Тэтгэмж олгох нөхцөл, өргөдөл гаргах журмын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамны вэбсайтаас авна уу.
● “Hello Work интернет үйлчилгээ”-нээс өөрийн нутаг дэвсгэр дээр явуулж буй
сургалтыг хайж олох боломжтой.
●Сургалтын талаар зөвлөгөө авахад ойрын “Hello Work”-тэй холбоо барина уу.
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Өндөр мэргэжил эзэмшихийг дэмжих тэтгэлэг
Өрх толгойлсон эцэг эхчүүдийг тогтвортой ажилтай болохын тулд
мэргэжлийн ур чадвараа сайжруулах сургалтанд суух хугацаанд
амьжиргааны мөнгийг олгоно.
Хамрагдах бүлэг
Сургалт эхлэх өдрөөс хойш дараахь зүйлсийн аль нэгэнд хамаарах
ганц бие эцэг эхчүүд
①Хүүхдийн тэтгэмж авдаг эсвэл түүнтэй ижил орлогын түвшинтэй хүн
②Сургалтын байгууллагад 6 сар ба түүнээс дээш хугацаанд сургалтанд
хамрагдаж, зорилтот ур чадвар эзэмших төлөвтэй байгаа хүн

Хамрагдах сургалт
Ажилд ороход давуу талтай, сургалтын байгууллагад 6 сар ба
түүнээс дээш хугацаагаар сурсан мэргэжил
(Жишээ) Сувилагч, туслах сувилагч, цэцэрлэгийн багш, асран
сувилагч, физик эмчилгээний эмч, мэргэжлийн эмч, тогооч,
нарийн боовны эрүүл ахуйч, дижитал салбарын сертификат
Олгох тэтгэлгийн агуулга
Сургалтын хугацаанд сард 100,000 иен
※Оршин суугчдын татвар ногдуулдаг өрхүүд сард 70,500 иен
※ Сургалтын сүүлийн жилд зөвхөн 40,000 иенийг нэмж төлнө
i

Өргөдөл гаргахыг хүсвэл оршин суугаа
орон нутгийн засаг захиргаанд хандана уу.
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Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй
болсон хүнд олгох цалинтай чөлөө (Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад)
Бага сургууль зэргийг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд
сурч буй хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчин (эцэг
эхчүүд) "(үндсэн ба үндсэн бус гэж ялгахгүй.)-д цалинтай (цалинтай дүйцэх)
чөлөө олгоно. (Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуух жилийн
цалинтай амралтыг тооцохгүй).

Хамрагдах бүлэг (Ажил олгогч)
① болон ②-т тусгасан хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчинд,
хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуух жилийн цалинтай амралтаас тусад нь,
цалинтай (цалинтай дүйцэх) чөлөө өгсөн ажил олгогч
① Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл
холбоотойгоор түр хугацаагаар хаасан сургуулиудын (※) сурагч

хориотой

※ Бага сургуулийг бүхэлд нь амраахаас тохиолдлоос гадна, ангиын хичээл амрах, цахим
хичээл, хуваариар хичээллэх зэрэг тохиолдлыг ч хамруулна
※ Бага сургууль г.м: Сургууль, цэцэрлэг, төрөл бүрийн сургуулиуд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн сургууль, сургуулийн өдөр өнжүүлэх клуб, хичээлийн дараах үйлчилгээ, цэцэрлэг,
ясли, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрах газар гэх мэт.

② Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авсан хүүхдүүд, бага сургуулиас
амраах шаардлагатай гэж үзсэн хүүхдүүд

Олгох хэмжээ

Хүүхдээ гэртээ харж асрахын тулд ажлаасаа чөлөө авсан ажилчинд төлөх
цалинтай дүйцэх хэмжээ ×10／10
※ 2021 оны 8 сарын 1-ны өдрөөс 12 сарын 31-ний өдөр хүртэл олгох хэмжээг 1 өдрийн 13,500 иен гэж
тооцно
2022 оны 1 сарын 1-ны өдрөөс 2 сарын 28-ны өдөр хүртэл олгох хэмжээг 1 өдрийн 11,000 иен гэж тооцно
2022 оны 3 сарын 1-ны өдрөөс 3 сарын 31-ний өдөр хүртэл олгох хэмжээг 1 өдрийн 9,000 иен гэж тооцно
※Өргөдөл гаргах амралтын хугацаанд онц байдал зарласан болон тархалтаас урьдчилан сэргийлэх нэн
тэргүүний арга хэмжээ авах шаардлагатай бүс нутагт бизнес эрхэлдэг компаниудын хувьд 1 өдөрт олгох
дээд хэмжээ нь 15,000 иен байна.

Хамруулах хугацаа

2021 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд
цалинтай чөлөө олгоно
※ Хавар, зун, өвлийн амралт зэрэг сургуулийн хичээлийн бус өдрийг тооцохгүй.

Өргөдөл хүлээж авах хугацаа
・2020 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс 10 сарын 31-ний өдөр хүртэлх цалинтай чөлөөг ⇒2021 оны 12 сарын 27 өдөр
(ирүүлсэн)
・2020 оны 11 сарын 1-ний өдрөөс 12 сарын 31-ний өдөр хүртэлх цалинтай чөлөөг ⇒2022 оны 2 сарын 28 өдөр
(ирүүлсэн)
・2022 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 3 сарын 31-ний өдөр хүртэлх цалинтай чөлөөг ⇒2022 оны 5 сарын 31 өдөр
新型コロナ 休暇支援 検 索
 Тэтгэмж авах шаардлага, тодорхой журмын талаар
i(ирүүлсэн)
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.
 Хот, мужуудын Хөдөлмөрийн товчооны “Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй
болсон хүнд олгох цалинтай чөлөө”-г "Компаниуд энэ тэтгэмжийг ашиглаасай" гэсэн хөдөлмөр эрхлэгчдээс
ирүүлсэн зөвлөгөөний агуулгад нийцүүлэн, компаниудад цалинтай чөлөө олгох тогтолцоог нэвтрүүлж, тэтгэмжийг
ашиглах арга хэмжээ явуулна. Тусгай зөвлөгөө авах болон амралтын дэмжлэг, тэтгэмжийн системээр дамжуулан
ажилчдын шууд хүсэлтийг эндээс үзнэ үү.
 Лавлах зүйл гарвал,
Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан олгох тэтгэмж, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг
дэмжих тэтгэмжийн тухай Дуудлагын төв
0120－60－3999 Ажиллах цаг︓９︓00〜21︓00（Бямба, ням болон баярын өдрүүдийг оруулна ）
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Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй
болсон хүнд олгох мөнгөн тэтгэлэг (Хувиараа ажил эрхлэгчид)
Бага сургуулиудыг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд
сурч буй хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон “хувиараа ажил
эрхлэгч (эцэг эхчүүд)”-д ажиллахаар төлөвлөсөн байсан өдрүүдийг тооцож
мөнгөн тэтгэлэг олгоно.

Хамрагдах бүлэг (Хувиараа ажил эрхлэгч)
① болон ②-т тусгасан хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчинд,
хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуух жилийн цалинтай амралтаас тусад нь,
цалинтай (цалинтай дүйцэх) чөлөө өгсөн ажил олгогч
① Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл
холбоотойгоор түр хугацаагаар хаасан сургуулиудын (※) сурагч

хориотой

※ Бага сургуулийг бүхэлд нь амраахаас тохиолдлоос гадна, ангиын хичээл амрах, цахим
хичээл, хуваариар хичээллэх зэрэг тохиолдлыг ч хамруулна
※ Бага сургууль г.м: Сургууль, цэцэрлэг, төрөл бүрийн сургуулиуд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдийн сургууль, сургуулийн өдөр өнжүүлэх клуб, хичээлийн дараах үйлчилгээ,
цэцэрлэг, ясли, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асрах газар гэх мэт.

② Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авсан хүүхдүүд, бага сургуулиас
амраах шаардлагатай гэж үзсэн хүүхдүүд

Тодорхой шаардлага



Хувиараа бизнес эрхлэдэг бол
Ажлын гүйцэтгэлийн цалин хөлс, ажлын агуулга, ажиллах газар, ажиллах он
сар өдөр, цаг гэх мэтийг тодорхой бичигдсэн ажлын гэрээтэй байх.

Олгох хэмжээ
Ажиллаж чадаагүй өдрөөр тооцно.
2021 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс 12 сарын 31-ний өдөр ⇒ 1 өдөр 6,750 иен (тогтсон хэмжээ)
2022 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 2 сарын 28-ны өдөр ⇒ 1 өдөр 5,500 иен (тогтсон хэмжээ)
2022 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс 3 сарын 31-ний өдөр ⇒ 1 өдөр 4,500 иен (тогтсон хэмжээ)
※ Өргөдөл гаргах ажиллаж чадаагүй хугацаанд онц байдал зарласан болон тархалтаас урьдчилан
сэргийлэх нэн тэргүүний арга хэмжээ авах шаардлагатай бүс нутагт хаягтай хувиараа бизнес эрхлэгч
хүнд 1 өдөрт олгох дээд хэмжээ нь 7,500 иен (тогтсон хэмжээ) байна.

Хамруулах хугацаа
2021 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс 2022 оны 3 сарын 31-ний өдөр хүртэлх хугацаанд цалинтай чөлөө олгоно
※ Хавар, зун, өвлийн амралт зэрэг сургуулийн хичээлийн бус өдрийг тооцохгүй.

Өргөдөл хүлээж авах хугацаа
Ажиллаж чадаагүй өдөр
・2021 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс 10 сарын 31-ний өдөр ⇒2021 оны 12 сарын 27 өдөр (ирүүлсэн)
・2021 оны 11 сарын 1-ний өдрөөс 12 сарын 31-ний өдөр ⇒2022 оны 2 сарын 28 өдөр (ирүүлсэн)
・2022 оны 1 сарын 1-ний өдрөөс 3 сарын 31-ний өдөр ⇒2022 оны 5 сарын 31 өдөр (ирүүлсэн)

i

 Тэтгэмж авах шаардлага, тодорхой журмын талаар
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.
 Лавлах зүйл гарвал,
Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан олгох тэтгэмж, ажлын байрыг
хадгалах, эдийн засгийг дэмжих тэтгэмжийн тухай Дуудлагын төв
0120－60－3999 Ажиллах цаг︓９︓00〜21︓00 (Бямба, ням, баярын өдрүүдийг оруулна )
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Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр үйлчлүүлдэг
ажилчинд уян хатан хандах
(Тусгай арга хэмжээ:ААН, байгууллагад ажилладаг хүнд зориулсан)

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиудын
сургалтын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон хугацаанд, ажлаасаа
чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх, эсвэл хүүхэд
асрагч хөлсөлж авсан эцэг эхчүүдэд хүүхэд асрагчийн төлбөрийг нөхөн олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Доорх ①〜③-д таарах хүнд тусгай арга хэмжээний тэтгэмж олгогдоно.
① ААН, байгууллагад ажилладаг
② Гэр бүлийн гишүүн нь ажилладаг эсвэл ганц бие өрх толгойлсон учраас
хүүхэд асрагч хөлслөхгүй бол орлогогүй болох эрсдэлтэй
③ Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр сургууль, цэцэрлэг сургалтын
үйл ажиллагаа түр зогссон

Тусгай арга хэмжээний агуулга
Сургууль, цэцэрлэг сургалтын үйл ажиллагаа түр зогссонтой холбогдуулан
хямдралтай тасалбар (2200 иен / ширхэг) өгнө.
＜Ердийн үед＞＜Тусгай арга хэмжээний үед＞
・1 өдөрт олгох тасалбарын тоо︓ 2 ш /хүүхэд ⇒
5 ш /хүүхэд
・1 сард олгох тасалбарын тоо ︓ 24 ш /өрх
⇒
120 ш /өрх
・1 жилд олгох тасалбарын тоо ︓280 ш /өрх ⇒
хэмжээ тогтоогоогүй

② Хямдралтай
тасалбарыг шуудангаар
илгээх
⑥Хэрэглэсэн хямдралтай
тасалбарын талыг буцааж
явуулах

Хэрэглэгч

Ажиллаж буй ААН
i

③Хүүхэд асрах үйлчилгээ
авах хүсэлт гаргах

① Хямдралтай тасалбар
авах хүсэлт гаргах

④ Хүүхэд асрах
үйлчилгээ үзүүлэх
⑤Төлбөр төлөх,
хямдралтай тасалбараа
өгөх
※Шалтгааныг нь тайлбарласан
тасалбарыг хүлээлгэн өгөх

●Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлдэг нийгэмлэгийн вэбсайтаас үзнэ үү.

http://www.acsa.jp/
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Хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлдэг газар

Хүсэлт гаргах журам

Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр
үйлчлүүлдэг ажилчинд уян хатан хандах

(Тусгай арга хэмжээ:Хувиар ажил эрхлэдэг хүнд зориулсан)
Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиудын сургалтын үйл
ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон хугацаанд, ажлаасаа чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн
өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх, эсвэл хүүхэд асрагч хөлсөлж авсан хувиараа ажил
эрхлэгчдэд хүүхэд асрагчийн төлбөрийг нөхөн олгоно.

Хамрагдах бүлэг
Доорх ①〜③-д таарах хүнд тусгай арга хэмжээний тэтгэмж олгогдоно.
① Хувиараа ажил эрхлэдэг (Хувиараа болон бичил бизнес эрхлэгч)
② Гэр бүлийн гишүүн нь ажилладаг эсвэл ганц бие өрх толгойлсон
учраас хүүхэд асрагч хөлслөхгүй бол орлогогүй болох эрсдэлтэй
③ Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр сургууль, цэцэрлэгийн
сургалтын үйл ажиллагаа түр зогссон

Тусгай арга хэмжээний агуулга
Сургууль, цэцэрлэг сургалтын үйл ажиллагаа түр зогссонтой холбогдуулан
хямдралтай тасалбар (2200 иен / ширхэг) өгнө.
＜Тусгай арга хэмжээний үед＞
・1 өдөрт олгох тасалбарын тоо︓
5 ш /хүүхэд
・1 сард олгох тасалбарын тоо ︓
120 ш /өрх
・1 жилд тасалбарын тоо
︓
хэмжээ тогтоогоогүй

② Хямдралтай
тасалбарыг шуудангаар
илгээх

⑥Хэрэглэсэн
хямдралтай
тасалбарын
талыг хадгалах

Хэрэглэгч
（
Хувиар
ажил
）
эрхлэдэг хүн

Хүүхэд харах үйлчилгээ
эрхлэгчдийн үндэсний
холбооноос итгэмжлэгдсэн
бүлгэм

i

① Хямдралтай тасалбар
авах хүсэлт гаргах

③Хүүхэд асрах үйлчилгээ
авах хүсэлт гаргах
④ Хүүхэд асрах
үйлчилгээ үзүүлэх
⑤Төлбөр төлөх,
хямдралтай тасалбараа
өгөх
※Шалтгааныг нь
тайлбарласан тасалбарыг
хүлээлгэн өгөх

●Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлдэг нийгэмлэгийн вэбсайтаас үзнэ үү.
http://www.acsa.jp/
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Хүүхэд асрах үйлчилгээ үзүүлдэг газар

Хүсэлт гаргах журам

Бусад холбогдох мэдээллийн тухай
Шинэ төрлийн коронавирусын хямралын эсрэг авч буй арга хэмжээний
талаар вэб хуудсаар дамжуулан мэдээллэнэ
Яамдууд


Шинэ төрлийн коронавирусын халдвартай холбоотой вэб хуудасны тухай

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яам



Шинэ төрлийн коронавирусын талаархи мэдээллийн

хямралын эсрэг авч буй хариу арга хэмжээ

ЗГХЭГ Шинэ төрлийн коронавирусын

тусгай вэб хуудас

Японы ард иргэдэд шинэ төрлийн коронавирусын халдвар
тархалтын байдал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тэтгэмжийн
талаархи мэдээллийг хүргэнэ

Японы ард иргэдэд шинэ төрлийн коронавирусын хямралын
эсрэг авч буй арга хэмжээний талаархи мэдээллийг хүргэнэ



 Японы шударга худалдааны комисс
Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээлэл

Шинэ төрлийн коронавирусын

Төрөл
бүрийн
захиргааны
коронавирусаар далимдуулсан
мэдээллийг хүргэнэ.

Шинэ төрлийн коронавирусын нөхцөлд бизнес эрхлэгчдэд тус
нэмэр болох Монополийн эсрэг хууль, туслах гэрээний тухай
хуулийн үзэл баримтлал, эдгээртэй холбоотой зөвлөгөө авах
талаар мэдээлэл хүргэнэ

журам,
шинэ
гэмт хэргийн

төрлийн
талаархи

 Хэрэглэгчийн асуудал эрхэлсэн газар

 Санхүүгийн газар

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой хэрэглэгчдэд

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээлэл

зориулсан мэдээлэл

Санхүүгийн хүнд хэцүү байдалд байгаа ААН, хувиар ажил
эрхлэгчдэд зориулсан мэдээллийг хүргэнэ.

 Хууль зүйн яам Шинэ төрлийн коронавирустай

Шинэ төрлийн коронавирусаар далимдуулан залилан,
санаатайгаар хуурах гэх мэт хэрэглэгчдийг хохироож байгаа
хэргийн талаархи мэдээлэл, хэрэглэгчийн асуудал хариуцсан
зөвлөгөөний талаар мэдээлэл хүргэнэ.

 Гадаад иргэн харъяатын газар

холбоотой мэдээллийн тусгай вэб хуудас

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээлэл

Японы иргэд, гадаадын иргэдэд шинэ төрлийн коронавирусын
холбоотой мэдээлэл (Хууль зүйн асуудал, хнүний эрхийн
асуудал, оршин суух статусын мэдүүлэг, амьжиргааны
тэтгэмж, гадаадаас орж ирэх г.м) -г хүргэнэ.

Шинэ төрлийн коронавирустай холбогдуулан хилээр орох,
гарах журам, оршин суугчийн статусын талаархи мэдээллийг
хүргэнэ

 Сангийн яам



Цагдаагийн газар

хямралын эсрэг авч буй арга хэмжээний тухай



Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуурын яам

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээлэл

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой мэдээлэл

Иргэдэд зориулсан санхүүгийн дэмжлэг, улсын татвар
төлөлтийг хойшлуулахтай холбоотой мэдээллийг хүргэнэ.

Японы ард иргэд, хөдөө аж ахуй, загас агнуур эрхлэгч,
хүнсний бтүээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг хүмүүст шинэ төрлийн
коронавирусын хямралын эсрэг авч буй арга хэмжээны тухай
мэдээлэл (хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, гадуур хоолоход
анхаарах зүйл, тэтгэмжийн тухай мэдээллийг хүргэнэ.

 Зам тээврийн яам Шинэ төрлийн

Эдийн засаг, аж үйлдвэрийн яам
Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой

дэмжлэгийн арга хэмжээ
Шинэ төрлийн коронавирустай үр дагавараас болж, ААН
Байгууллагуудад үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах арга
хэмжээний талаар заавар өгнө.

 Байгаль орчны яам

коронавирустай холбогдуулан Зам тээврийн
яамнаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ
Иргэдийн нийтийн тээврийг ашиглахтай холбоотой мэдээлэл,
Зам тээврийн байгууллагын шинэ төрлийн коронавирусын
эсрэг авах арга хэмжээний тухай мэдээлэл, зам тээврийн аж
ахуйн нэгжүүдийг дэмжих дэмжлэгийн тухай мэдээллийг
хүргэнэ.

Шинэ төрлийн коронавирустай

холбоотой мэдээллийн тусгай вэб хуудас

Шинэ төрлийн коронавирустай халдвараас урьдчилан
сэргийлэх талаар Байгаль орчны яамнаас авч хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээний талаарх мэдээллийг хүргэнэ.
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Бусад холбогдох мэдээллийн тухай

Шинэ төрлийн коронавирусын хямралын эсрэг авч буй арга
хэмжээний талаар вэб хуудсаар дамжуулан мэдээллэнэ
Дэмжлэг үзүүлж буй арга хэмжээний талаарх товхимол, портал сайтуудын тухай


 Хөдөө АА, загас агнуур, хүнсний

Дэмжлэг үзүүлж буй арга хэмжээний тухай товхимол

(Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн ААН,

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих

байгууллагуудад)

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд
өртсөн ААН, байгууллагуудад зориулан
дэмжлэг, тэтгэмжийн тухай товхимолыг
нэгтгэсэн.

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн
хөдөө АА, загас агнуур, хүнсний бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчдэд зориулсан дэмжлэгийн арга
хэмжээнүүдийг ойлгомжтой нэгтгэсэн.

 Соёл урлагийн ажилтныханыг дэмжих

 Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд
өртсөн оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг

Соёл урлагийн ажилтныханд зориулсан
дэмжлэг, тэтгэмжийг ойлгомжтой нэгтгэсэн.

үзүүлэх

Шинэ
төрлийн
коронавирусын
нөлөөгөөр
үргэлжлүүлэн суралцахад бэрхшээлтэй байгаа
оюутнуудад
санхүүгийн
дэмжлэг
үзүүлэх
системийг бүрдүүлсэн.
 Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд

 Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд
өртсөн ганц бие өрх толгойлсон
өрхүүдийг дэмжих

өртсөн гадаадын иргэн, гадаадын ур чадвар
ын далагажигчдийг дэмжих

Гадаадын иргэн, гадаад ажилчинтай ААН, хүлээн
авагч байгууллагуудад ашиглах боломжтой янз
бүрийн дэмжлэгийн тухай мэдээллэнэ.

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн өрх
толгойлсон өрхүүдэд ашиглах боломжтой улсын
дэмжлэгийн арга хэмжээнүүдийг нэгтгэсэн.

 Гадаад явдлын яам

 Гадаад иргэдийн амьжиргааг дэмжих
портал сайт

Хилийн чанадын аюулгүй байдлын вэб хуудас

Шинэ
төрлийн
коронавирустай
холбоотой
мэдээлэл, Японд амьдрахад хэрэгтэй мэдээллийг
гадаад хэл тус бүрээр байршуулсан.

Шинэ
төрлийн
коронавирусын
эрсдэлийн
мэдээллийн
өөрчлөлттэй
холбогдуулан
халдварөөс сэргийлэх арга хэмжээ, улс орнуудын
шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтын
талаар мэдээллэх, Японы хилээр гарахад
хүндрэлтэй байгаа тухай мэдээллийг хүргэнэ６

 Гадаадад аялагчдын шинэ төрлийн
коронавирусын шинжилгээний төв (TeCOT)

Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн яам Эрүүл
мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамтай
хамтран
зорчигчдод гадаадын улс орны
шаардлагад нийцсэн шинэ төрлийн коронавирусын
шинжилгээний гэрчилгээ олгодог эмнэлгийн
байгууллагуудыг хайж олох, захиалга өгөх үнэгүй
үйлчилгээ үзүүлдэг.
 Шинэ төрлийн коронавирусын эсрэг төрөл
Шинэ төрлийн коронавирусын ахуй амьжиргаа
болон бизнесийн үйл ажиллагаанд учруулсан
нөлөөллөөс гарахад дэмжлэг үзүүлэх төрөл бүрийн
дэмжлэгүүдийг нэгтгсэн товхимолыг гаргаж байна.

вакцинжуулалтын гэрчилгээний апплекейшн

(Houterasu) Шинэ төрлийн коронавирустай хо
лбо¥отой мэдээлэл

Шинэ төрлийн коронавирустай холбоотой
хууль эрх зүйн бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд
шаардлагатай мэдээллийг хүргэнэ.

 Шинэ төрлийн коронавирусын ойрын

бүрийн дэмжлэгүүдийн танилцуулга

 Шинэ төрлийн коронавирусын

 Японы хууль эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх төв

хавьталтай эсэхийг шалгах апплекейшн
(COCOA)
Шинэ төрлийн коронавирусын ойрын хавьталтай
эсэхийг шалгах апп нь шинэ төрлийн
коронавирусын халдвар авсан хүнтэй ойрхон байх
магадлалыг илрүүлж мэдэгддэг ухаалаг утасны
апп юм.

Японы засгийн газраас албан ёсоор гаргасан
шинэ төрлийн коронавирусын вакцинжуулалтын
гэрчилгээ авах боломжтой апплекейшн юм.
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