
ေငေွ� ကး(ေနထိ�ငမ်�စရိတ်� �င်လ့�ပ်ငန်းရန်ပံ�ေင)ွအတကွအ်ခကအ်ခဲ� �ိလ� င်

လ�ေနမ�ဘဝအေထာကအ်က�ြဖစေ်စရန်အတကွေ်ထာကပ့ံ်မ�� �င်ပ့တသ်တသ်ည့်လမ်း� �န်ချကမ်ျား

 အေရးေပ� ေငသွားရန်ပံ�ေငွ ၊အေထေွထေွထာကပ့ံ်ရန်ပံ�ေင(ွေနထိ�ငမ်�စရိတ)် ၊
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ေနမ�ဘဝထခိိ�ကသ်�များအတကွြ်ပန်လည်ထ�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ

COVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ပိတြ်ခငး်� �င်အ့လ�ပ်လကမ်ဲ့ြဖစမ်�များအရေနထိ�ငမ်�စရိတအ်တကွစ်တိပ်�ေန
ေသာသ�များအတကွလ်ိ�အပ်ေသာေနထိ�ငမ်�စရိတက်ိ�ထ�တေ်ချးမည။်တဖန၊်အေထေွထေွထာကပံ်ရ့� ်�ပံ�ေင၏ွေနာက်
တစ်� ကမိေ်ချးေငကွိ�လကခ်ံရ� �ိ� ပီးေသာမိသားစ�� �င်ေ့နာကတ်စ်� ကမိထ်�တေ်ချးခွင်မ့ရခဲေ့သာမိသားစ�များအတကွ်

ေထာကပံ်ရ့နပံ်�ေငမွျားကိ�ေပးမည။်※2022ခ�� �စ1်လပိ�ငး်ေနာကပိ်�ငး်မ�စ၍၊အေရးေပ� ေငသွားရနပံ်�ေငွ� �င်အ့ေထေွထွ
ေထာကပံ်ရ့နပံ်�ေင(ွပထမအ�ကမိေ်ြမာက)်ေချးေငကွိ�လကခ်ံရ� �ိ� ပီးေသာမိသားစ�များလညး်ေလျာကထ်ားရနအ်� ကံ� း
ဝငေ်သာမိသားစ�များြဖစသ်ည။်

P.7
〜8

P.13

 ဂျပန်အစိ�းရဘ� ာေရးအဖဲွ�အစည်း(ဂျပန်အဖဲွ�အစည်း) � �င်အ့ိ�ခီနဝါဖံွ� � ဖိ� းတိ�းတကမ်�ေငေွ� ကးအဖဲွ�
အစည်း(အိ�ခီနဝါအဖဲွ�အစည်း)များ၏COVID၁၉ပျံ� �ံမ့�ေ� ကာင်အ့ထ�းထ�တေ်ချးေငွ

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့� � ံးေပ� ေနေသာလ�ပ်ငနး်ပံ�စံ� �ေိသာfreelanceအပါအဝငက်ိ�ယပိ်�ငလ်�
ပ်ငနး်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များအတကွအ်တိ�းမ� �ိ၊အာမခမံလိ�ေသာေချးေငကွိ�ထ�တေ်ချးမည။်

ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �ငသ်ည့်ေနရာများ

လ�တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး်စ၏ီစတိပ်�စရာများကိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွ� ိ �ငရ်နအ်မျိ� းမျိ� းေသာေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်နေ်န

ရာများကိ�စစီ� ထား� �ိပါသည။်လတွလ်ပ်စာွေဆးွေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �ငပ်ါသည။်
P.5
〜6

2021ခ�� �စ1်2လ23ရကအ်သစြ်ပငဆ်ငခ်ျက်

(2022ခ�� �စ1်လ28ရကတ်စစ်တိပိ်�ငး်ြပငဆ်ငခ်ျက)်

 ကေလး� �ိမိသားစ�အတကွအ်ထ�းြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာယာယေီထာကပ့ံ်ေ� ကး
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများအမျိ� းမျိ� းေသာလ�တနး်စားအေပ� သကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်မ့ိမိတိ� ့� ိ �ငင်၏ံကေလးသ�ငယ်
များ၏စွမ်းရညက်ိ�ေထာကပံ့်� ပီးသ�တိ�၏့အနာဂတေ်တာကပ်ေစရနရ်ညရွ်ယခ်ျကြ်ဖင်သ့တမ်�တထ်ားေသာအရညအ်ချငး်

ကိ�ြပည်မ့ီေသာကေလး� �ိမသိားစ�များ၏ကေလးသ�ငယမ်ျားကိ�1ေယာကလ်� ငယ်နးိ10ေသာငး်� �နး်ေထာကပံ့်မည။်

P.９

 ေနထိ�ငခွ်န်ကငး်လတွေ်သာမိသားစ�များအတကွအ်ထ�းြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာယာယေီထာကပ့ံ်ေ� ကး
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများကာလာ� �ည်� ကာသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်အ့မျိ� းမျိ� းေသာြပဿနာ� �င်ရ့ငဆ်ိ�ငေ်နရေသာ
သ�များကေချာေမွ�စာေနထိ�ငမ်�ဘဝေထာကပံ့်မ�များရ� �ိေစရနေ်နထိ�ငခ်နွက်ငး်လတွေ်သာမိသားစ�များအတကွတ်စအ်မိ်

ေထာငလ်� ငယ်နး်10ေသာငး်ေထာကပံ့်ေပးအပ်မည။်

P.10

 ေကျာငး်သားများဆကလ်ကပ်ညာသင်� ကား� ိ�ငရ်န်ြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာအေရးေပ� ေထာကပ့ံ်ေ� ကး
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့လနွအ်ခကအ်ခဲြဖစေ်နေသာေကျာငး်သားများဆကလ်ကပ်ညာသင်� ကား� ိ�
ငရ်နသ်တမ်�တထ်ားေသာအရညအ်ချငး်ြပည်မ့�ီေသာေကျာငး်သားများအတကွယ်နး်10ေသာငး်ေထာကပံ့်ေပးအပ်မည။်

P.11

 လ�ပ်ငန်းြပည်လည်ထ�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့ေသးစား၊အလတစ်ားစးီပွါးေရးလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားfreelanceအစ� �ေိသာကိ�
ယပိ်�ငစ်းီပွါးေရးလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအတကွေ်ဒသ၊လ�ပငနး်အမျိ� းအစားကိ�ကန်သ့တခ်ျကမ်ထားဘလဲ�ပ်ငနး်အရွယအ်စား� �

င်က့ိ�ကည်ေီသာလ�ပ်ငနး်ြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပံ့်ေငကွိ�ေပးအပ်မည။်

P.12



COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်အကိ�ငေ်လျာန့ည်းသာွးလ� င်

P.24

 လ�ပ်ငန်းရပ်နားထားြခငး်အတကွခံ်စားခွင့်
က�မ�ဏကီအေ� ကာငး်ြပချကြ်ဖင်တ့ာဝနယ်�� ပီးအလ�ပ်သမားများအားအလ�ပ်မ�ားနားခိ�ငး်ထားလ� ငအ်လ�ပ်နားထား

သည်က့ာလအတငွး်လ�ပ်ငနး်ရပ်နားထားြခငး်အတကွေ်ထာကပံ်ေ့� ကး(ပျမ်းမ�လ�ပ်ခေင၏ွ၆၀% � �င်အ့ထက)်ကိ�ေပး
ေဆာငရ်နလ်ိ�အပ်သည။်

P.23
 ဒဏ်ရာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခံ်စားခွင့်

ကျနမ်ာေရးအာမခံထား� �ိသ�သညဒ်ဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါေ� ကာင်က့�သမ�ကိ�ခယံ�ရနအ်တကွအ်လ�ပ်နားလ� ငအ်နားယ�သ

ည်၄့ရကေ်ြမာကေ်နာကပိ်�ငး်၏ဝငေ်ငအွတကွအ်ာမခမံ�ကိ�ေပးမည။်

P.25

 အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အတကွည်ိ� �ငိး်ေဆာငရွ်က်� ိ�ငရ်န်ေထာကပ့ံ်ေ� ကး

စးီပွါးေရးအေြခေနအရမလ�သဲာဘစဲးီပါွးေရးလညပ်တမ်�ကိ�ေလျာခ့ျခဲေ့သာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်တကွဝ်နထ်မ်းခန်ထ့ားမ�ကိ�
ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်က်� ိ�ငရ်နလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်စံားခွင်အ့တကွလ်ိ�အပ်ေသာက�နက်ျစရိတက်ိ�ေထာ

ကပံ့်မည။်

လ�ေနမ�ဘဝအေထာကအ်က�ြဖစေ်စရန်အတကွေ်ထာကပ့ံ်မ�� �င်ပ့တသ်တသ်ည့်လမ်း� �န်ချကမ်ျား

P.26

 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရန်လ�ပ်ငန်းရပ်နားြခငး်အတကွေ်ထာကပ့ံ်ေင၊ွြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာေထာကပ့ံ်ေ� ကး

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ရပ်နားခိ�ငး်ြခငး်ခရံကာလ�ပ်ငနး်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်စံားခွင်မ့ရ� �ခိဲေ့သာအလ�ပ်
သမားများတကွC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရနလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အတကွေ်ထာကပံ့်ေငြွပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာေထာ
ကပံ့်ေ� ကးကိ�ေပးအပ်ပါမည။်

လက်� �ိလ�ေနမ�ဘဝတငွအ်ခကအ်ခဲ� �သိ�များအတကွအ်ေြခခလံ�ေနမ�ဘဝအာမခခံျက်� �င်က့ိ�ယတ်ိ�ငထ်�ေထာင်
ေရးကိ�ပံ့ပိ�း� ိ �ငရ်နရ်ညရွ်ယ၍်အခကအ်ခပဲမာဏေပ� မ�တည၍်လ�ေနမ�စရိတအ်မိရ်ာစရိတစ်သည်လ့ိ�အပ်ေသာ

ေထာကပံ့်မ�များကိ�ေဆာငရွ်ကေ်နသည။်

P.22

 လ�ေနမ�ဘဝကာကယွေ်စာင်ေ့� �ာကေ်ရးစနစ်

P.19

 လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပန်လည်ထ�ေထာငေ်ရးစနစ်

အမျိ� းမျိ� းေသာစနိေ်ခ� မ�များ� �င်ရ့ငဆ်ိ�ငေ်နရသည်လ့�ေနမ�ဘဝတငွအ်ခကအ်ခဲ� �ိသ�တစဦ်းချငး်စ၏ီအေြခအေန� �င့်
ကိ�ကည်ေီအာငအ်ားလံ�းပါဝင်� ိ �ငေ်သာေထာကပံ့်မ�ကိ�ေဆာငရွ်ကေ်နသည။်

P.20

 အမ်ိရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပ့ံ်ေ� ကး(အမ်ိင�ါးခ)
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ပိတြ်ခငး်ေ� ကာင်လ့�ပ်အားခအလနွန်ညး်ပါးလာသည်အ့တကွအ်ိ�း
အမိဆ်ံ�း� � ံးမညက်ိ�စိ�းရိမေ်နေသာသ�များအတကွအ်မိ်ရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပံ်ေ့� ကးစနစြ်ဖင့်
တည်� ငမိ်ေသာေနထိ�ငမ်�ရေစရနေ်ထာကပံ့်ေပးမည။်

အလ�ပ်လ�ပ်၍မိမဘိာသာရပ်တညေ်နေသာအမိေ်ထာငမ်� �ေိသာမဘိများအတကွအ်မိင်�ါးရနလ်ိ�အပ်ေသာေငွ

ေ� ကးအတကွြ်ပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရနမ်လိ�ေသာအတိ�းမ� �ေိချးေငကွိ�ထ�တေ်ချးမည။်

P.21
 ကေလး� �ိ၍အမ်ိေထာငမ်� �ိေသာမိဘများအတကွြ်ပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာအမ်ိရာေထာကပ့ံ်ေ� ကးထ�တေ်ချးမ�

P.14
〜17

 လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသည်တိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်န်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်

ေနထိ�ငမ်�ဘဝအတကွပ်�ပနေ်နေသာသ�များအတကွအ်ေရးေပ�အစအီမံ၁ခ�အြဖစလ်�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအြပ
ငအ်ြခားေသာအခွန၊်ေရဘိ�း၊မီးဘိ�း၊ဂကစ်ဘ်ိ�းအစ� �ိသညတ်ိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်နေ်� ��ဆိ�ငး်ြခငး်ကိ�အသအိမ�တြ်ပ�သ

ည်အ့ခါလဲ� �ိသည။်

P.18
 ပငစ်ငေ်� ကးအစ� �ိသည့်လစ� ေပးေဆာငရ်မည့်အေြခံခံေငပွမာဏအားအထ�းြပငဆ်ငသ်တမ်�တြ်ခငး်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ပိတြ်ခငး်၊လ�ပ်အားခအလနွန်ညး်ပါးလာသည်အ့ခါတငွပ်ငစ်င်
ေ� ကးအစ� �ိသည်လ့စ� ေပးေဆာငရ်မည်အ့ေြခခံေံငပွမာဏအားအထ�းအေနြဖင်ေ့နာကလ်မ�စ၍ြပနလ်ညြ်ပငဆ်င်

သတမ်�တ်� ိ�ငသ်ည။်



လ�ေနမ�ဘဝအေထာကအ်က�ြဖစေ်စရန်အတကွေ်ထာကပ့ံ်မ�� �င်ပ့တသ်တသ်ည့်လမ်း� �န်ချကမ်ျား

အလ�ပ်� �ာလိ�လ� င်

 အများြပည်သ�အလ�ပ်သငတ်န်း(အလ�ပ်ရပ်နားထားသ�များသငတ်န်း）
အလ�ပ်အာမခမံ�ခစံားခွင်ြ့ဖင်အ့ခမဲ့(ဖတစ်ာအ�ပ်ဘိ�းစသည်လ့ကေ်တွ�က�နက်ျေငေွပးေချရ)ြဖင်အ့လ�ပ်သငတ်နး်ကိ�
သကေ်ရာက်� ိ�ငသ်ည။်

 အလ�ပ်� �ာသ�အားေထာကပ့ံ်ေသာသငတ်န်း
အလ�ပ်အာမခမံ�ခစံားခွင်မ့� �ေိသာအလ�ပ်� �ာေနသ�သညအ်ခမဲ့(ဖတစ်ာအ�ပ်ဘိ�းစသည်လ့ကေ်တွ�က�နက်ျေငေွပးေချ
ရ)ြဖင်အ့လ�ပ်သငတ်နး်ကိ�တကေ်ရာကက်ာသတမ်�တခ်ျကမ်ျားြပည်မ့�ပီါကတစလ်ယနး်၁၀ေသာငး်တနသ်ငတ်နး်
သကေ်ရာကခ်ေထာကပံ်ေ့ငကွိ�ရ� �ိ� ိ �ငသ်ည။်

P.33

P.34

 အလ�ပ်အာမခံ၏အေြခခံခံစားခွင့်

P.32

အလ�ပ်ရပ်နားြခငး်ခံရ� ပီး(အလ�ပ်� �ာေနေသာသ�)ကတည်� ငမိ်ေသာေနထိ�ငမ်�ရေစရနအ်ြမနဆ်ံ�းအလ�ပ်ြပနလ်ညလ်�ပ်ကိ�
င်� ိ �ငေ်စရနအ်လ�ပ်� �ာေဖြွခငက်ိ�ေထာကပံ့်သည်ေ့ထာကပံ့်ေငြွဖစသ်ည။်အာမခထံားေသာကာလအစ� �ိသည်သ့တမ်�တ်

ချကက်ိ�ြပည်မ့�ီလ� ငအ်လ�ပ်မထကွခ်ငလ်စာ၏၅၀%မ�၈၀%အထေိထာကပံ့်လ�က်� �ိသည။်
※အလ�ပ်� �ာေနသ�ကိ�ယတ်ိ�င(်အလ�ပ်� �ာေဖွမ�ေလျာကထ်ားြခငး်ကိ�)ြပ�လ�ပ်ရနလ်ိ�အပ်ေသာေ� ကာင်ဦ့းစွာHelloworkသိ� ့
သာွးေရာကတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။

ကေလး� �ိ၍အမိေ်ထာငမ်� �ေိသာမိဘများအတကွတ်ည်� ငမိေ်သာအလ�ပ်ရ� �ိရနလ်ိ�အပ်ေသာအသအိမ�တြ်ပ� လ
ကမ်�တမ်ျားရယ�ြခငး်ကိ�အားေပးရနအ်သအိမ�တြ်ပ� သငတ်နး်များတကေ်ရာကေ်နစ� ကာလတငွေ်နထိ�ငမ်�စရိ

တအ်ြဖစေ်ထာကပံ့်ေ� ကးကိ�ေပးအပ်မည။်

P.35

 အဆင်ြ့မင်အ့သကေ်မွးမ�ဆိ�ငရ်ာသငတ်န်းတကေ်ရကရ်န်အားေပးေထာကပ့ံ်ေ� ကး

P.27
〜28

 � �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပ့ံ်သည့်ေင(ွလ�နာြပ� စ�ရန်အလ�ပ်ထကွြ်ခငး်မ�ကာကယွသ်ည့်ေထာကပ့ံ်မ�အစအီစ� (
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဟန်တ့ားရန်အထ�းကစိ�ရပ်)

P.29

COVID၁၉ပျံ� � �မ့�ဟန်တ့ားရနစ်မီခံျကအ်ေနြဖင်မ့သိားစ�အားပ�စ�ေစာင်ေ့� �ာကရ်နလ်ိ�အပ်ေသာအလ�ပ်သမားသည်
ကေလးသ�ငယ်� �င်လ့�နာြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကမ်�ဥပေဒအရရယ�ခငွ့်� �ေိသာြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကခ်ငွ်ယ့�ြခငး်� �င်မ့သတဆ်ိ�င်
ဘသဲးီြခားလစာြပည်ခ့ငွ်စ့နစက်ိ�က့ျင်သ့ံ�းသည်အ့ေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအားေထာကပံ့်ပါမည။်

 က�န်ထ�တလ်�ပ်မ�လ�ပ်ငန်းတငွအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားမ�တည်� ငမ်ိေစရန်ေထာကပ့ံ်ေငွ

 အလ�ပ်အစမ်းခန်ြ့ခငး်ေထာကပ့ံ်ေင(ွCOVID၁၉ပျံ� � �မ့�ဟန်တ့ားရန်(အချိန်ပိ�ငး်)အစမ်းခန်ေ့ဆာငရွ်ကခ်ျက်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်အရွယအ်စားကိ�မသကသ်ာဘေဲလျာခ့ျလိ�ကရ်ေသာ
လ�ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်သမားများအားအလ�ပ်ေ� ��ေြပာငး်ြခငး်စနစြ်ဖင်အ့လ�ပ်ဆကလ်ကခ်န်ထ့ားေသာအခါအလ�ပ်

သမားေ� ��ေြပာငး်ေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� �င်အ့လ�ပ်သမားလကခ်ေံသာလ�ပ်ငနး်� �င်� �စဦ်းစလံ�းေထာကပံ့်ေ� ကးရ� �မိည။်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွခ်ိ�ငး်ြခငး်ခရံေသာအလ�ပ်သမားကအေတွ�အ
� ကံ� မ� �ိေသာလ�ပ်ငနး်အသစတ်ငွအ်လ�ပ်လ�ပ်လိ�လ� ငအ်လ�ပ်အြမနရ်ေစရနေ်ထာကပံ့်မ�အြဖစသ်တမ်�တထ်ား

ေသာကာလ(အနညး်ဆံ�း၃လ)အစမး်ခန်ေ့သာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားအစမ်းခကာလလ�ပ်ခလစာ
တစစ်တိတ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာကပံ်ေ့ပးမည။်

P.30

P.31

 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျားကျန်းမာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငန်းစ� အရ
အလ�ပ်ခွင်ရ့ကေ်ပးြခငး်စနစက်ျင်သ့ံ�းသည့်အတကွ်� �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပ့ံ်ေင(ွCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�
ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျားကျန်းမာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငန်းစ� အရအလ�ပ်ခွင်ရ့ကယ်�ြခ

ငး်ေထာကပ့ံ်မ�လမ်းစ� )
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်မ့ိခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာငေ့� �ာကမ်�စနစအ်ေနြဖင်အ့လ�ပ်နားရနလ်ိ�အပ်ေသာကိ�ယ်
ဝနေ်ဆာငအ်မျိးသမီးအလ�ပ်သမားများအတကွလ်စာြပည်ခ့ငွ်ေ့ပးသည်လ့�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအားေထာကပံ်ပ့ါမည။်



မ�လတန်းေကျာငး်အစ� �ိသည်တိ�ယ့ာယပိီတြ်ခငး်ေ� ကာင်က့ေလးထန်ိးရန်လိ�အပ်လ� င်

လ�ေနမ�ဘဝအေထာကအ်က�ြဖစေ်စရန်အတကွေ်ထာကပ့ံ်မ�� �င်ပ့တသ်တသ်ည့်လမ်း� �န်ချကမ်ျား

P.38
〜39

 က�မ�ဏီမ�ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသည့်ကေလးထန်ိများကိ�အသံ�းြပ� သ�များအားေထာကပ့ံ်သည့်လ�ပ်ငန်း

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်မ့�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြ်ခငး်ြဖင်အ့လ�ပ်ခွင်ယ့�ြခငး်၊ေကျာငး်ချိန်� ပီးဆံ�းသည့်
ေနာကက်ေလးများကလပ်ကိ�အသံ�းမြပ� � ိ �ငဘ်ကဲေလးထနိး်ကိ�အသံ�းြပ� ရလ� ငထ်ိ�က�နက်ျေငကွိ�ေထာကပံ်ေ့ပးသည။်

ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များလညး်အသံ�းြပ� � ိ �ငသ်ည။်

တြခားဆိ�ငေ်သာသတငး်အချကအ်လက်

P.40
〜41

COVID၁၉� �င်ဆ့ကစ်ပ်ေနသည်က့�ညေီထာကပံ့်မ�များ� �င်ပ့တသ်တ၍်သကဆ်ိ�ငရ်ာWebsite� �ိရာေနရာများကိ�လ
မ်း� �နေ်ပးလျက်� �ပိါသည။်

P.36

 မ�လတန်းေကျာငး်ပိတြ်ခငး်အစအီမံက�ညီေင(ွအလ�ပ်သမားခန်ထ့ားေသာလ�ပ်ငန်း� �ငအ်တကွ)်

မ�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြ်ခငး်ေ� ကာင်က့ေလးထနိး်ရနလ်ိ�အပ်ေသာအလ�ပ်သမား(အ�ပ်ထနိး်သ�)(အ� မဲ
တမ်းဝနထ်မ်း၊သတမ်�တခ်ျကဝ်နထ်မ်းစသည်က့န်သ့တခ်ျကမ်ျားမ� �ိ)တိ�အ့ားလစာြပည်ခ့ွင်(့အလ�ပ်သမားစံ� �နး်ဥပ
ေဒအရ� �စစ်� လစာြပည်ခ့ငွ်ယ့�ြခငး်� �င့မ်ဆိ�င)်ကိ�ကျင်သ့ံ�းေသာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားေထာကပံ့်မည။်

P.37

 မ�လတန်းေကျာငး်ပတြ်ခငး်အစအီမံေင(ွအမ�ာစာလကခံ်၍ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငန်းလ�ပ်ကိ�ငသ်�)

မ�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြိခငး်ေ� ကာင်က့ေလးထနိး်ရနလ်ိ�အပ်ေသာအမ�ာစာလကခ်ံ၍ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်

လ�ပ်ကိ�ငသ်�(အ�ပ်ထနိး်သ�)အားအလ�ပ်မ� ပီးေြမာကေ်သာေနအ့တကွေ်ထာကပံ့်ေငကွိ�ေပးအပ်မည။်



အလ�ပ်သမာြပဿနာ(အလ�ပ်ထ�တခ်ရံြခငး်၊အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�ကိ�ရပ်စြဲခငး်စသညတ်ိ� ့)� �င်ပ့တသ်တ၍်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွလလိ� င်

တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရန်ေကာငတ်ာများ①

လ�တစဦ်းတစေ်ယာကခ်ျငး်စ၏ီစတိပ်�စရာများကိ�တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွ� ိ �ငရ်န်အမျိ� းမျိ� းေသာေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်န်ေနရာများကိ�စစီ� ထား� �ိ

ပါသည။်လတွလ်ပ်စွာေဆးွေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �ငပ်ါသည။်

 အထ�းအလ�ပ်သမားတိ�ငပ်ငေ်ဆးွရန်ေကာငတ်ာ【TEL:အနးီဆံ�းHelloworkသိ�ဆ့ကသ်ယွပ်ါ 】

စရီငစ်�အလိ�ကအ်ထ�းအလ�ပ်သမားတိ�ငပ်ငေ်ဆးွရနေ်ကာငတ်ာကိ�ထား� �ိသည။်COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာ
င်အ့လ�ပ်ထ�တခ်ံရြခငး်၊အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�ကိ�ရပ်စြဲခငး်၊အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်စံားခွင်စ့သည်အ့လ�ပ်သမားဆိ�

ငရ်ာတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွြခငး်များကိ�ြပ�လ�ပ်လျက်� �ိသည။်

အလ�ပ်နဲပ့တသ်တ်� ပီးေဆးွေ� းွလိ�လ� င်

 Hellowork【TEL:အနးီဆံ�းHelloworkသိ�ဆ့ကသ်ယွပ်ါ】

အလ�ပ်� �ာေနသ�သညအ်နးီနား� �ိHelloworkတငွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။အလ�ပ်ေခ� ေနသည်သ့တငး်အချကအ်လကက်ိ�
အငတ်ာနကတ်ငွလ်ညး်� �ာေဖွ� ကည့်� � � ိ �ငသည။်ထိ�အ့ြပငအ်လ�ပ်မတိဆ်ကြ်ခငး်စသညတ်ိ� ့� �င်ပ့တသ်တ၍်ဖ�နး်ြဖင်တ့ိ�

ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

စတိက်ျန်းမာေရး� �င်ပ့တသ်တ၍်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွလိ�လ� င်

 ကျန်းမာေရးဆိ�ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးစငတ်ာ【TEL:အနးီဆံ�းစငတ်ာသိ�ဆ့ကသ်ယွပ်ါ။】

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�� �င်ပ့တသ်တ၍်စတိပ်�ပန်� ပီးအပ်ိမေပျာ်ြခငး်စေသာတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွစရာများကိ�ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း
စတိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးဝနထ်မ်းစသည်အ့တတပ်ညာ� �ငမ်ျားကလ�ကိ�ယတ်ိ�ငသ်ိ�မ့ဟ�တဖ်�နး်ြဖင်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွ

ေပးပါသည။်

 အလ�ပ်သမား၏Mental health � �င်P့ortal site( � �လံ�းသားအတကွန်ား)

DV� �င်က့ေလးပျိ� းေထာငြ်ခငး်� �င်ပ့တသ်တ၍်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွလိ�လ� င်

 DVတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွမ�လမ်း� �န်【TEL:#8008】、DVေဆးွေ� းွမ�+（plus）【TEL:0120-279-889】

အ�ပ်ထနိး်သ�၏ည�ငး်ပနး်� �ပ်ိစကမ်�� �င်ပ့တသ်တသ်ည်ေ့သာကများကိ�ေဆးွေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်。
DVေဆးွေ� းွမ�လမ်း� �နသ်ညအ်နးီနား� �ိေကာငတ်ာသိ�ဆ့ကသယွေ်ပးပါမည။်DVေဆးွေ� းွမ�＋
သည၂်၄နာရီဖ�နး်၊ေမးလ၊်SNSတိ� ့ြဖင်ေ့ဆးွေ� းွ� ိ �ငပ်ါသည။်

 ကေလးများတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရန်ဌာန၊ကေလးများ� �ပ်ိစည်�ငး်ပန်းခံ� � ခငး်အတကွတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရန်
အနးီဆံ�းကေလးများတိ�ငပ်ငေ်ဆးေ� းွရနဌ်ာနသိ�မ့ဟ�တ်ကေလးများ� �ပ်ိစ်ည�ငး်ပနး်ခံရြခငး်အတွက်တိ�ငပ်ငရ်န(်0120-189-
783)ကိ�ဆက်ပါ။ကေလးပျိ� းေထာငြ်ခငးေသာက၊ည�ငး်ပနး်� �ပ်ိစက်ြခငး်တိ� ့� �င်ပ့တ်သတ်၍ဖ�နး်ြဖင်ေ့ဆွးေ� းွ� ိ �ငပ်ါသည။်

အလ�ပ်ခန်မ့�ကိ�� �ပ်သမိ်းြခငး်အလ�ပ်စဝငခ်ျိနက်ိ�ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်တိ� ့� �င့်� ကံ� ေတွ� ခဲရ့သ�များအတကွH်elloworkတငွ(်ဘွဲ�ရ
ခါစသ�များအလ�ပ်ခန်မ့�ကိ�� �ပ်သမိး်ခံရြခငး်စသည်အ့ထ�းတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရနေ်ကာငတ်ာ)ကိ�ထား� �ိသည။်ဖ�နး်ြဖင်လ့
ညး်ေဆးွေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

တစ်� ပိ� ငတ်ညး်မ�ာပင်� ံ� းခနး်သိ�ေ့ရာကလ်ာသ�များထတဲငွအ်မိ်ရာေနထိ�ငမ်�� �င်ပ့တသ်တ၍်ေထာကပံ့်မ�လိ�လ� ငလ်မ်း� �န်

မ�များြပ�လ�ပ်� ပီးေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငေ်ပးပါသည။်COVID၁၉� �င်ပ့တသ်တသ်ည်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရနေ်ကာငတ်ာ� �င်အ့သးီ
သးီေသာနယပ်ယအ်လိ�ကတ်ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရနေ်ကာငတ်ာများလညး်� �ိသည။်

လ�ပ်ငနး်ခွငစ်တိက်ျနး်မာေရး� �င်ပ့တသ်တေ်သာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ�ေပးပါမည။်က�နထ်�တမ်�ေကာင်

ဆယလ်ာအားေမးလ၊်ဖ�နး်၊SNSကိ�အသံ�းြပ� ၍စတိက်ျနး်မာေရးမေကာငး်ေ� ကာငး်အလ�ပ်လ�ပ်လနွး်� ပီးေနမ
ေကာငေ်� ကာငး်စေသာေဆးွေ� းွမ�များြပ�လ�ပ်� ိ�ငပ်ါည။်

ကေလးြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကလ်ျက်� �ိေသာမိခငတ်ိ�သ့ည(်Mothers Hellowork)(Mothers
Corner)ကအိသံ�းြပ� � ိ �ငသ်ည။်ကေလးများေခ�လာ� ိ�ငေ်အာငဖ်နတိးီေပးထား� ပီး၊တာဝနခ်ံစနစြ်ဖင်အ့လ�ပ်� �င်ပ့တသ်တ်
၍အေသးစတိေ်ဆးွေ� းွြခငး်အလ�ပ်မိတဆ်ကေ်ပးြခငး်တိ�က့ိ�ေဆာငရွ်ကလ်ျက်� �ိသည်အ့ြပငအ်လ�ပ်� �င်က့ေလးြပ� စ�ြခ

ငး်ကိ�အညအီမ�လ�ပ်� ိ�ငေ်သာအလ�ပ်ေခ�သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ�မ� ေဝေပးေနသ။်
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အမ်ိရာ� �င်ပ့တသ်တ၍်ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� င်

 အမ်ိရာြပဿနာေဆးွေ� းွေရးေကာငတ်ာ【TEL:0120-050-593】

ဒေီနသ့ာွးစရာေနရာမ� �ိဘ�း။အမိလ်ခမေပး� ိ�ငဘ်�းအစ� �ိသည်အ့မိရ်ာြပဿနာတိ�အ့ားဖ�နး်Websiteမ�ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �င်
ပါသည။်



တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွရန်ေကာငတ်ာများ②
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 ＦＲＥＳＣအက�ညေီပးေသာေကာငတ်ာ【TEL:0120-76-2029】

လငိရ်ာဇဝတမ်�၊လငိအ်� ကမ်းဖကခ်ရံမ�စသညတ်ိ�က့ိ�ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� င်

 လငိရ်ာဇဝတမ်�၊လငိအ်� ကမ်းဖကခ်ရံမ�အတကွO်ne stopစငတ်ာ
တစ်� ိ �ငင်လံံ�းဆိ�ငရ်ာအတိ�ချ� ပ်နံပါတ【်TEL:#8891】

မတရားခွဲြခားဆကဆ်ခံရံမ�၊ဘကလ်ိ�ကြ်ခငး်၊အ� ိ�ငက်ျင်ြ့ခငး်တိ� ့� �င်ပ့တသ်တ၍်ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� င်

 လ�အခွင်အ့ေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွ� ိ �ငေ်သာေကာငတ်ာ【TEL:0570-003-110】

တရားေရးဝန်� ကီးဌာန၏လ�အ့ခွင်အ့ေရးေကာ်မ� �ငတိွင、်COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�� �င်ဆ့က်� ယွ်ေသာ
မတရားခွဲြခားဆက်ဆခံံရမ�၊ဘက်လိ�က်ြခငး်၊အ� ိ�ငက်ျင်ြ့ခငး်တိ�ခ့ံရလ� ငလ်�အ့ခွင်အ့ေရးတိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ� းွေရးေကာငတ်ာသိ� ့
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

လငိရ်ာဇဝတမ်�၊လငိအ်� ကမ်းဖကခ်ံရမ�အတကွအ်နးီဆံ�းOne stopစငတ်ာသိ�ခ့ျိတဆ်က်� ိ�ငသ်ည။်
လငိရ်ာဇဝတမ်�၊လငိအ်� ကမ်းဖကခ်ံရမ�အတကွေ်ဆးွေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �ငသ်ည။်

ဘယေ်နရာမ�ာေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်မလမဲသလိ� င်

 � ိ �ငင်ြံခားသားေနထိ�ငခ်ငွ်ဆ့ိ�ငရ်ာအေထေွထသွတငး်အချကအ်လကဌ်ာန

� ိ �ငင်ြံခာသားကCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်ဒ့ �က�ေရာက်� ပီးေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� င်

 အစိ�းရ� ံ� းပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာေဆးွေ� းွမ�ေကာငတ်ာ【TEL:0570-090110】

အ�ပ်ချ� ပ်ေရးဝန်� ကးီဌာန၏ေဆေွ� းွမ�ေကာငတ်ာသညအ်စိ�းရ� ံ� းပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာမေကျနပ်မ�သေဘာထားများကိ�အေြခခံ၍ထိ�

အရာများကိ�ေြဖ� �ငး်ရနဖ်ွဲ�စညး်ထားသညC်OVD၁၉ပျံ� � �ံမ့�� �င်ပ့တသ်တသ်ည်အ့ေ� ကာငး်အရာများ、
မညသ်ည်တ့ာဝနခ်ံအစိ�းရ� ံ� းကိ�ဆကသ်ယွရ်မလမဲသသိည်အ့ခါ� �င်အ့စိ�းဌာနမျိ� းစံ�� �င်ပ့တသ်တေ်သာြပဿနာများကိ�

ေဆးွေ� းွ� ိ �ငပ်ါသည။်

 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့� � �င်ပ့တသ်တေ်သာစရီငစ်�အသးီသးီအလိ�ကေဆးွေ� းွ� ိ �ငေ်သာေကာငတ်ာ

အ�ပ်ချ� ပ်ေရးဝန်� ကဌီာနတငွC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�� �င်ပ့တသ်တသ်ည်ေ့ထာကပံ့်သည်စ့နစမ်ျားဆေွ� းွတိ�ငပ်ငရ်နေ်ကာင်
တာများအစ� �ိသည်စ့ရီငစ်�၄၇ခ�၏အချကအ်လကမ်ျားကိ�နားလညလ်ယွေ်အာငလ်မ်း� �နစ်ာအ�ပ်ြပ�လ�ပ်ထားသည။်

ေနထိ�ငမ်�ဘဝခကခ်ဲမ�ကိ�အစ� �ိသည့်အမျိ� းမျိ� းေသာစတိပ်ငပ်န်းမ�များ� �င်ပ့တသ်တ၍်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွလိ�လ� င်

 နားလညမ်�ေပးေသာHot Line（ဖ�န်းြဖင်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွြခငး်）【TEL:0120-279-338】

ဘယ်လိ�လ�မျိ� းြဖစြ်ဖစ၊်ဘယ်လိ�ေသာကပဲြဖစပ်ေစအတ�တကွေြဖ� �ငး်နညး်ကိ�� �ာေဖွေပးမည။်

（ဥပမာ）အမ်ိရာေသာက ၊ ေသာကကိ�နားေထာငေ်ပးေစချငတ်ဲသ့� ၊ DV・
လိငအ်� ကမ်းဖက်မ�စသည်ေ့ဆွးေ� းွတိ�ငပ်ငစ်ရာများ၊� ိ �ငင်ြံခားဘာသာြဖင်ေ့ဆွးေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�သ�မျာအစ� �ိေသာ

 LINE, Twitter, Facebookအစ� �ိသည့်SNS� �င်ဖ့�န်းြဖင်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွြခငး်
အသက်အရွယ်ကျားမကန်သ့နခ်ျက်မ� �ိ、「ေနထိ�ငမ်�ဘဝအခက်အခဲကိ�ခံစားရတယ」်
အစ� �ိေသာေသာကများကိ�ေဆွးေ� းွတိ�ငပ်င်� ိ �ငပ်ါသည။်

လငိအ်� ကမ်းဖကခ်ံရမ�အတကွအ်သကအ်ရွယက်ျားမကန်သ့တခ်ျကမ်� �ိအမညမ်ေဖာ်ဘေဲဆးွေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

（လကခ်ံေဆးွေ� းွြခငး်︓တနငး်လာ・ဗ�ဒ�ဟ�း・စေန17နာရီ〜21နာရီ）

 Cure time（က�သချိန်）

 သငသ်ညတ်စေ်ယာကထ်မဲဟ�တဘ်�း
အနညး်ငယေ်သာေမးခွနး်ကိ�ေြဖဆိ�� ပီးေနာကအ်ခ�၁၅၀ခန်ေ့သာေထာကပံ့်မ�စနစ်� �င်ေ့ကာငတ်ာများအထမဲ�
သင၏်အေြခေန� �င်က့ိ�ကည်ေီသာက�ညေီထာကပံ့်မ�ကိ�အလိ�အေလျာကေ်ြဖေပးတဲC့hat boxြဖင့်� �ာေဖွ� ိ �ငသ်ည။်

【TEL:0570-013904（IＰ，� ိ �ငင်ြံခား:03-5796-7112）】

FRESCအက�ညေီပးေသာေကာငတ်ာသညC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်လကမ်ဲ့ြဖစ်� ပီးလ�ေနမ�ဘဝတငွ်
အခကခ်ဲ� �ိေသာ� ိ�ငင်ြံခားသားများ၏တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွမ�ကိ�ဖ�နး်ြဖင်လ့ကခ်လံျက်� �ိပါသည။်� ိ�ငင်ြံခားသား
ကိ�က�ညေီသာအဖွဲ�အစညး်များ� �င်ဂ့ျပနတ်ငွေ်နထိ�ငရ်နလ်ိ�အပ်ေသာကစိ�ရပ်များကိ�ေြပာြပပါမည။်အခက်

အခဲ� �ိလ� ငဖ်�နး်ဆကလ်ိ�ကပ်ါ။

� ိ�ငင်ြံခားသားများ၏ြပညဝ်င်ခ့ွင်ေ့လျာကထ်ားြခငး်၊ေနထိ�ငခ်ငွ်ေ့လျာကထ်ားြခငး်စသည်အ့မျိ� းမျိ� းေသာေမးြမနး်
မ�များကိ�ေြဖ� ကားလျက်� �ိသည။်လ�ကိ�ယတ်ိ�ငသ်ိ�မ့ဟ�တဖ်�နး်ြဖင်ေ့မးြမနး်ြခငး်များအတကွဂ်ျပနဘ်ာသာအြပင်� ိ �င်

ငြံခားဘာသာ(အဂ်လပ်ိ၊ကိ�ရီးယား၊တ� �တ၊်စပိန)်ြဖင်ေ့ြဖ� ကားေပးလျက်� �သိည။်



ယနး်ေသာငး်၂၀အထိ

１� �စအ်တွငး်

２� �စအ်တွငး်

- 7 -

အေရးေပ� ေငသွားရန်ပံ�ေငွ ၊အေထေွထေွထာကပ့ံ်ရန်ပံ�ေင(ွေနထိ�ငမ်�စရိတ)်

စရီငစ်�အသးီသးီ� �ိလ�မ�ဖ�လံ�ေရးဌာနတငွC်OVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ပိတြ်ခငး်� �င်အ့လ�ပ်
လကမ်ဲ့ြဖစမ်�များအရေနထိ�ငမ်�စရိတအ်တကွစ်တိပ်�ေနေသာသ�များအတကွအ်ထ�းေချးေငကွိ�ထ�တ်

ေချးမည။်（2022� �စ３်လပိ�ငး်က�နအ်ထေိလျာကထ်ားမ�ကိ�လကခ်)ံ

COVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ပိတြ်ခငး်အရဝငေ်ငနွညး်ပါးသာွးေသာ
အေရးေပ� � �င်ေ့ခတ� အသကေ်မွးဝမ်းေ� ကာငး်အတကွေ်ချးေငလွိ�အပ်ေသာမိသားစ�
※COVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာငဝငေ်ငနွညး်ပါးသာွးလ� ငအ်လ�ပ်ပိတြ်ခငး်မခရံေသာ်လညး်ေလျာကထ်ားရန်
သတမ်�တခ်ျကြ်ပည်မ့�သီည။်

ေလျာကထ်ား� ိ �ငသ်�

ေချးေငပွမာဏ

အတိ�းအတကွေ်� � �ဆိ�ငး်ကာလ

ြပန်ဆပ်ရမည့်ကာလ

i

 ေလျာကထ်ားလိ�လ� ငေ်နထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယဖ်�လံ�ေရးေကာငစ်ကီိ�ဆကသ်ယွပ်ါ。

အေရးေပ� � �င်ေ့ခတ� အသကေ်မွးဝမ်းေ� ကာငး်အတကွခ်ကခ်ေဲနလ� ငေ်ငပွမာဏအနညး်ငယက်ိ�ထ�တေ်ချးမည။်

လ�ေနမ�ဘဝြပနလ်ညထ်�ေထာငရ်နလ်ိ�အပ်ေသာေနထိ�ငမ်�စရိတက်ိ�ထ�တေ်ချးမည။်

COVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်ဝ့ငေ်ငနွညး်ပါးသာွးကာအလ�ပ်လကမ်ဲ့ြဖစ်� ပီးေနထိ�ငမ်�ဘဝအတကွခ်က်
ခကဲာ、ဆကလ်ကအ်သက်� �ငေ်နထိ�ငရ်နခ်ကခ်ေဲသာမိသားစ�
※COVID19ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာငဝ်ငေ်ငနွညး်ပါးသာွးလ�ငအ်လ�ပ်လကမ့ဲ်မြဖစေ်သာ်လညး်ေလျာကထ်ားရနသ်တမ်�တခ်ျကြ်ပည်မ့�ီသည။်

ေလျာကထ်ား� ိ�ငသ်�

（၂ေယာကအ်ထက）်တစလ်ယနး်ေသာငး်၂၀အတငွး် （ေချးမည့်� ကာချိန︓်အနညး်ဆံ�း၃လအတငွး်）

（တစေ်ယာကတ်ညး်）တစလ်ယနး်၁၅ေသာငး်အတငွး်

１� �စအ်တငွး်

10� �စအ်တငွး်

ေချးေငပွမာဏ

အတိ�းအတကွေ်� � �ဆိ�ငး်ကာလ

ြပန်ဆပ်ရမည့်ကာလ

အေရးေပ� ေငသွားရန်ပံ�ေငွ（ေခတ� ရန်ပံ�ေငလွိ�အပ်သ�［အထ�းသြဖင်အ့လ�ပ်ပိတြ်ခငး်ခရံသ�များ］）

အေထေွထေွထာကပ့ံ်ရန်ပံ�ေငွ（လ�ေနမ�ဘဝြပန်လညထ်�ေထာငရ်န်လိ�အပ်သ�［အထ�းသြဖင်အ့လ�ပ်လကမ့ဲ်ြဖစေ်နေသာသ�စသညြ်ဖင်］့）

ထ�တ်ေချးြခငး်လ�ပ်ငနး်စ�

ေ
လ
ျာက

်
ထ
ားသ

�

ေလျာကထ်ား
ေပးပိ� ့ြခငး်

ေချးေငဆွံ�းြဖတြ်ခငး်� �င်ေ့ငပိွ� ့ြခငး်

●အေထေွထစွံ�စမ်းရန်ေဆးွေ� းွေရးCall Center

0120ｰ46ｰ1999 ※ � ကားရက9်:00〜17:00

※ � မိ� �နယစ်ရီငစ်�၏Home pageတွင、်လင်ခ့်များ� မိ� �နယေ်ဒသအမညမ်ျားအြဖစတ်ငထ်ားပါသည။်。ညာဘက်မ�QR
Codeမ�� �ာ� ိ �ငပ်ါသည။်မေဖာ်ြပထားလ�ငအ်ငတ်ာနက်တငွ်� �ာပါရန်

စရီငစ်�လ�မ�ဖ�လံ�ေရး

ေကာငစ်ီ

※1.ယခ�အထ�းစမံီချကတ်ငွေ်ချးေငြွပနဆ်ပ်ရမည်အ့ချိန၌်ဝငေ်ငဆွကလ်ကန်ညး်ပါးသည်ေ့နထိ�ငခွ်နက်ငး်လတွခွ်င့်� �ိေသာမိသားစ�အြဖစဆ်ကလ်ကသ်တမ်�တြ်ခငး်ခံရပါက

ေချးေငကွိ�ြပနဆ်ပ်ရနက်ငး်လတွခွ်င်ြ့ပ� သည။်（အေရးေပ� ရနပံ်�ေငွ� �င်ပ့တသ်တ၍်、

2021ခ�� �စ်� �င်2့022ခ�� �စ၏်ဝငေ်ငခွွနကိငး်လတွခွ်င်ရ့� �ိမ�အေပ� စစေ်ဆး၍ေချးေငကွိ�ြပနဆ်ပ်ရနက်ငး်လတွခွ်င်ြ့ပ� သည။်အေထေွထရွနပံ်�ေငွ� �င်ပ့တသ်တ၍်①

ပထမဆံ�းထ�တ်ေချးမ�သညအ်ေရးေပ� ရနပံ်�ေငွ� �င်တ့�ညစွီာ2021ခ�� �စ/်2022ခ�� �စ၏်ဝငေ်ငခွွနက်ငး်လတွခွ်င်ရ့� �ိမ�အေပ� စစေ်ဆးမည။်② ေနာက်

ေချးေငသွည2်023ခ�� �စ၏်ဝငေ်ငခွွန် ကငး်လွတခွ်င်ရ့� �ိမ�အေပ� စစေ်ဆးမည။်③

ေနာက်တ�ကမ်ိေချးေငသွည2်024ခ�� �စ၏်ဝငေ်ငခွွနကိငး်လတွခွ်င်ရ့� �ိမ�အေပ� စစေ်ဆးမည။်

ထိ�ေ့နာက်ေချးေငကွိ�ြပနဆ်ပ်ရနက်ငး်လတွခွ်င်ြ့ပ� သည။်ဝငေ်ငခွွနက်ငး်လတွခွ်င်က့ိ�စံ�စမ်းခံရမည်သ့�သညေ်ငေွချးသ�သိ�မ့ဟ�တအ်မ်ိေထာငဦ်းစးီြဖစသ်ည။်

※2.အေထေွထရွနပံ်�ေငကွိ�ေချးင�ါးသ�သညေ်ချးင�ါးစ� ြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေကာငစ်မီ�အေထာကအ်ပ့ံကိ�ေငြွပနဆ်ပ်� ပီးသညအ်ထရိယ�နသ်ေဘာတ�မ�ေငထွ�တေ်ချးမည။်

※3.2022ခ�� �စ1်2လေနာကပိ်�ငး်မ�စ၍ေငြွပနဆ်ပ်ရမည်ေ့ချးေငကွိ�ြပနဆ်ပ်ရနက်ာလစတငသ်ည်အ့ချိနက်ိ�2023ခ�� �စ1်လပိ�ငး်အထေိရွ�လိ�ကသ်ည။်

※ စာတိ�က်မ�တဆင်ေ့လျာက်ထားလိ�ရ့သည။်

အတိ�း・အာမခံေပးသ� အတိ�းမ့ဲ/မလိ�

အတိ�း・အာမခံေပးသ� အတိ�းမဲ့/မလိ�

� မိ� �နယလ်�မ�ဖ�လံ�ေရေကာငစ်ီ

●ေနထိ�ငမ်�ဘဝပ့ံပိ�းေရးHome Page(အထ�းေထာကပ့ံ်ေင）ွကဒမီ�ာစံ�စမ်းပါ



1ေယာက်ထ︓ဲယနး်６ေသာငး်、２ေယာက်မိသားစ�︓ယနး်８ေသာငး်、３
ေယာက်အထက်မိသားစ�︓ယနး်１０ေသာငး်
※အမ်ိရာအတွက်အစိ�းရေထာကပ့ံ်ေ� ကး、ကေလး� �ိမိသားစ�အတကွအ်ထ�းြပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာယာယေီထာက်ပ့ံေ� ကး

ကေလး� �ိ၍ဝငေ်ငနွညး်ပါးေသာမိသားစ�အတကွက်ေလး� �ိမိသားစ�၏ေနထိ�ငမ်�ဘဝကိ�က�ညရီနြ်ပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာအထ�းေထာက်ပ့ံေ� ကးတိ� ့ြဖင့်
ပ�းတွဲယ�� ိ �ငသ်ည။်

ေလျာက်ထားသည်လ့မ�စ၍３လ�ကာ

※COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ေနမ�ဘဝထခိိ�က်သ�များအတွက်ြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာက်ပံေ့ငရွ� �ိ � ပီးသ�ေနာ
က်တ� ကိမ်၃လ�ကာေထာက်ပံ့� ိ �ငသ်ည။်

(2022� �စ３်လပိ�ငး်က�နအ်ထေိလျာကထ်ားမ�ကိ�လကခ်ံ)

ေလျာက်ထား� ိ�ငသ်ည်ေ့ကာငတ်ာ� �ငေ်လျာက်ထားပံ�အဆင်ဆ့င်က့ိ�ေနထိ�ငရ်ာစရီငစ်�အစိ�းရ၏H
ome Pageတွင်� �ာေဖွပါ

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ေနမ�ဘဝထခိိ�ကသ်�များအတကွြ်ပန်လညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ

အေရးေပ� ေငသွားရနပံ်�ေငအွထ�းထ�တေ်ချးြခငး်� �င်ပ့တသ်တ၍်အေထေွထေွထာကပံ့်ရ� ် �ပံ�ေင၏ွ
ေနာကတ်စ်� ကမိ်ေချးေငကွိ�လကခ်ရံ� �ိ � ပီးေသာမိသားစ�� �င်ေ့နာကတ်စ်� ကမိ်ထ�တေ်ချးခငွ်မ့ရခဲေ့သာ

မိသားစ�များအတကွ်{COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ေနမ�ဘဝထခိိ�ကသ်�များအတကွြ်ပနလ်ညထ်�
ေထာငေ်ရးေထာကပံ့်ေင}ွကိ�ေထာကပံ့်မည။်

အေရးေပ� ေငသွားရန်ပံ�ေငကွိ�ထ�တေ်ချးခငွ်မ့� �ိေသာအမ်ိေထာငစ်�（※）

ြဖစ်� ပီးေအာကပ်ါအချကမ်ျားြပည့်စံ�သ�（※）

• အေထေွထေွထာကပ့ံ်ရ� ်�ပံ�ေင၏ွေနာကတ်စ်� ကမ်ိေချးေငကွိ�လကခ်ရံ� �ိ � ပီးေသာမိသားစ�/2022ခ�� �စ3်လ

ပိ�ငး်အထေိချး� ပီးေသာမိသားစ�

• ေနာကတ်စ်� ကမ်ိထ�တေ်ချးခွင်မ့ရခဲေ့သာမိသားစ�

• အေထေွထေွထာကပ့ံ်ရ� ်�ပံ�ေငကွိ�ေချးရန်တိ�ငပ်င်� ပီးေနာကမ်ေလျာကထ်ားြဖစခ်ဲ့ေသာမိသားစ�

（2022ခ�� �စ１်လပိ�ငး်ေနာက်ပိ�ငး်သည် အထက်ပါ� �င်အ့� ကံ� းမဝငဘ်ဲ

အေရးေပ� ေငသွားရနပံ်�ေငွ� �င်အ့ေထေွထေွထာက်ပံရ့� ်�ပံ�ေင၏ွပထမအ�ကိမ်ေချးေငကွိ�လက်ခံရ� �ိ � ပီးေသာမိသားစ�/

2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်အထေိချး� ပီးေသာမိသားစ�များလညး်အ� ကံ� းဝငသ်ည။်）

(1) ဝငေ်ငကွန်သ့တခ်ျက်

ဝငေ်ငကွ①②၏စ�စ�ေပါငး်ပမာဏကိ�မေကျာ်ရ（တစလ်စာ）

① � မိ� �နယေ်နထိ�ငသ်�တစဦ်းချငး်၏အခနွး်� �နး်မ�ကငး်လတွခ်ငွ်ရ့ေင１ွ／１２

②အမိ်ရာအက�အညအီတကွအ်ထ�းစံ� �နး်ပမာဏ

(2) ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ကန်သ့တခ်ျက်

စ�ေငကွ①၏６ဆေအာကြ်ဖစရ်န（်သိ�ေ့သာ်ယနး်100ေသာငး်ေအာက）်

(3) အလ�ပ်� �ာေဖွမ�လိ�အပ်ချက်

ေအာကပ်ါအချကတ်စခ်�ကိ�ြပည်မ့�ီရန်

• Helloworkသိ�မ့ဟ�တေ်ဒသဆိ�ငရ်ာအဖဲွ�အစညး်ကဖွင်လ့�စထ်ားေသာအခမဲ့အလ�ပ်မိတေ်ပးေသာ

ေကာငတ်ာတငွအ်လ�ပ်� �ာေဖွမ�ေလျာကထ်ားြခငး်ကိ�ြပ� လ�ပ်ရမည။်・

• အလ�ပ်လ�ပ်� ပီးရနတ်ညရ်နခ်ကခ်လဲ� ငဤ်ေထာကပံ့်မ�� ပီးဆံ�းေသာ်လညး်ဘဝဆကလ်ကရ်ပ်တညရ်န်

ခကခ်ေဲသာအခါလ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစက်ိ�ေလျာကထ်ားရမည။်

ေလျာက်

ထား� ိ�ငသ်�

ေထာကပ့ံ်ေငွ
（လစာ）

ေထာကပ့ံ်ကာလ

i

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ေနမ�ဘဝထခိိ�ကသ်�များအတကွြ်ပန်လည်ထ�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ

●ဤေထာက်ပ့ံေငွ� �င်ပ့တ်သတ်၍ေမးြမနး်လိ�လ� ငေ်အာက်ပါCall Centerသိ�ဆ့က်သယွ်ပါ။
0120ｰ46ｰ8030 ※ � ကားရက်9:00〜17:00

●ေနထိ�ငမ်�ဘဝပ့ံပိ�းေရးHome Pageကဒမီ�ာစံ�စမ်းပါ
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ေလျာကထ်ားရမည့်

ေနရာ� �င့်

ေလျာကထ်ားပံ�



ကေလး� �ိမိသားစ�အတကွအ်ထ�းြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာယာယေီထာကပ့ံ်ေ� ကး

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများအမျိ� းမျိ� းေသာလ�တနး်စားအေပ� သကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်မ့ိမိတိ� ့� ိ �ငင်ံ
၏ကေလးသ�ငယမ်ျား၏စွမ်းရညက်ိ�ေထာက်ပံ့� ပီးသ�တိ�၏့အနာဂတ်ေတာကပ်ေစရနရ်ညရွ်ယခ်ျက်
ြဖင်သ့တမ်�တထ်ားေသာအရညအ်ချငး်ကိ�ြပည်မ့ီေသာကေလး� �ိမိသားစ�များ၏ကေလးသ�ငယမ်ျား

ကိ�1ေယာကလ်� ငယ်နးိ10ေသာငး်� �နး်ေထာကပံ့်မည။်

 ေထာကပ့ံ်ေင၏ွအေသးစတိလ်�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အစိ�းရအဖဲွ� ံ� းHome Pageတငွ်� �ာေဖွပါ။

 ေမးြမန်းလိ�လ� င်

Call Centerကိ�ဆကသ်ယွပ်ါ။

0120－526-145
ဖ�န်းလကခံ်ချိန်︓မနက9်နာရီညေန8နာရီ

（စေန၊တနငး်ဂေ� ၊ွအလ�ပ်ပိတရ်ကအ်ပါအဝင、်12/29〜1/3ပိတသ်ည။်）

i
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ကိ�ကည်မီ�

ကေလးတစေ်ယာကလ်� ငယ်နး်10ေသာငး်� �နး်

５ေသာငး်အရငေ်ထာကပ့ံ်ြခငး် ထပ်ေဆာငး်5ေသာငး်� �င်ည့ီမ� ေသာေထာကပ့ံ်မ�

အ� ကမ်း
ဖျ� း

• ကေလးတေယာက်လ� ငေ်ငသွား5ေသာငး်
အြမနေ်ထာက်ပ့ံြခငး်

• စရီငစ်�အစိ�းရ၏ဆံ�းြဖတ်ချက်အရဦးစွာ

ေငသွားယနး်5ေသာငး်� �င်ထ့ပ်ေဆာငး်အ
ေနြဖင်ယ့နး်5ေသာငး်� �င်ည့ီမ� ေသာက�ပွန်
ေထာက်ပ့ံြခငး်

• ဦးစွာေငသွားယနး်5ေသာငး်� �င်ထ့ပ်ေဆာ
ငး်ေငသွားယနး်5ေသာငး်ေထာက်ပ့ံြခငး်အ
ြပင်

• တစ်� �စအ်တွငး်5ေသာငး်� �စခ်�ကိ�ပ�းတွဲ၍
တခါထေဲငသွားယနး်10ေသာငေ်ထာက်ပ့ံ
ြခငး်လည်း� �ိသည်။

ေထာကပ့ံ်

ကာလ

• အလယ်တနး်ေအာက်ကေလးများကိ�တစ်� �စ်

အတွငး်ေထာက်ပ့ံရနရ်ည်ရွယသ်ည်။
• အထက်တနး်ကေလးများကိ�လဲတတ်� ိ�ငသ

ေလာက်ြမနဆ်နစွ်ာစတငေ်ထာက်ပ့ံမည်။

� မိ� � ရွာေဒသအလိ�က်ြပငဆ်ငမ်�� ပီးလ� င်� ပီချငး်စ

တငမ်ည်။

အေကာင်
ထညေ်ဖာ်

ြခငး်

・ � မိ� � ရွာေဒသ（အထ�းခ� ိ�ငလ်ပဲါဝငသ်ည）်

ကေလးပျိ� းေထာငသ်�၏� �စစ်� ဝငေ်ငကွယနး်ေသာငး်960အထကမ်ိသားစ�(ခ� ငး်ချက1်)၏မိသားစ�အပအသက်
０ � �စမ်�အထကတ်နး်３ � �စေ်ြမာကအ်ထကိေလး(ခ� ငး်ချက2်)

(ခ� ငး်ချက1်)ကေလး� �စေ်ယာက်� �င့်� �စစ်� ဝငေ်ငယွနး်103ေသာငး်ေအာကမ်�ီခိ�သ�� �ိေသာမိသားစ�၏အ�ကမ်းဖျ
ငး်

(ခ� ငး်ချက2်)2003ခ�� �စ４်လ２ရကမ်�စ၍2022ခ�� �စ３်လ31ရက်� ကားေမွးေသာကေလး

ေထာကပ့ံ်သည့်အေ� ကာငး်အရာ



ေနထိ�ငခ်ွန်ကငး်လတွေ်သာမိသားစ�များအတကွအ်ထ�းြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာယာယေီထာကပ့ံ်ေ� ကး

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများကာလာ� �ည်� ကာသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်အ့မျိ� းမျိ� းေသာြပဿနာ� �င့်
ရငဆ်ိ�ငေ်နရေသာသ�များကေချာေမွ�စာေနထိ�ငမ်�ဘဝေထာကပံ့်မ�များရ� �ိေစရနေ်နထိ�ငခ်နွက်ငး်လတွ်

ေသာမိသားစ�များအတကွတ်စအ်မိ်ေထာငလ်� ငယ်နး်10ေသာငး်ေထာကပံ့်ေပးအပ်မည။်
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ကိ�ကည်မီ�

ေထာကပ့ံ်သည့်ပမာဏ

ေထာကပ့ံ်သည့်ကာလ

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်

တစအ်မိ်ေထာငလ်� ငယ်နး်၁၀ေသာငး်

� မိ� � ရွာေဒသအလိ�ကြ်ပငဆ်ငမ်�� ပီးလ� င်� ပီချငး်စတငမ်ည။်

� မိ� � ရွာေဒသ（အထ�းခ� ိ�ငလ်ပဲါဝငသ်ည）်

 ေထာကပ့ံ်ေင၏ွအေသးစတိလ်�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အစိ�းရအဖဲွ� ံ� းHome Pageတငွ်� �ာေဖွပါ။

 ေမးြမန်းလိ�လ� င်

Call Centerကိ�ဆကသ်ယွပ်ါ။

0120－526-145
ဖ�န်းလကခံ်ချိန်︓မနက9်နာရီညေန8နာရီ

（စေန၊တနငး်ဂေ� ၊ွအလ�ပ်ပိတရ်ကအ်ပါအဝင、်12/29〜1/3ပိတသ်ည။်）

i

① မိသားစ�ဝငအ်ားလံ�းက2021ခ�� �စ၏်ေနထိ�ငခ်နွက်ငး်လတွေ်သာ
အမိ်ေထာငစ်�
※ေနထိ�ငခ်နွထ်မ်းေဆာငေ်နေသာသ�၏မ�ခီိ�သ�များသာ� �ိေသာအမိ်ေထာငစ်�မ�အပ

② ①အြပငC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့မိ်၏စးီပွါးေရးမေကာငး်ေသာအခါ၊①
၏မိသားစ�� �င်တ့�ညေီသာအေြခအေနြဖစသ်ညဟ်�အသအိမ�တြ်ပ� ခရံေသာအမိ်ေထာငစ်�

（စးီပွါးေရးအေြခအေနေြပာငး်လသဲာွးေသာအမိ်ေထာငစ်�）



ေကျာငး်သားများဆကလ်ကပ်ညာသင်� ကား� ိ�ငရ်န်ြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာ
အေရးေပ� ေထာကပ့ံ်ေ� ကး

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့လနွအ်ခက်အခဲြဖစေ်နေသာေကျာငး်သား
များဆက်လက်ပညာသင်� ကား� ိ�ငရ်နသ်တမ်�တထ်ားေသာအရည်အချငး်ြပည်မ့�ီေသာ

ေကျာငး်သားများအတကွ်ယနး်10ေသာငး်ေထာက်ပံေ့ပးအပ်မည်။

 ေထာကပ့ံ်ေင၏ွအေသးစတိလ်�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�ပညာေရးဝန်� ကးီဌာနHome
Pageတငွ်� �ာေဖွပါ။

 အေသးစတိက်ိ�ဟ�တက�သိ�လတ်ငွစ်ံ�စမ်းေမးြမန်းပါ။

i
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ကိ�ကည်ေီသာေကျာငး်သား

ေထာကပ့ံ်ေငွ

� ိ �ငင်ပိံ�ငတ်က� သိ�လ（်ဘွ�လွနအ်ပါအဝင）်ေကာလိပ်・သက်ေမွးေကျာငး်・
အထ�းြပ� နည်းပညာေကျာငး်တရာေရးရာဝန်� ကီးဌာနကအသအိမ�တ်ြပ� ေသာဂျပနသ်ာသာေကျာငး်※� ိ �ငင်ံ
ြခားသားပညာေတာ်သငေ်ကျာငး်သားအပါအဝင်

ယန1်0ေသာငး်

ေထာကပ့ံ်ရန်ကိ�ကည်ေီသာေကျာငး်သားသတမ်�တခ်ျက်

①「အဆင်ြ့မင်ပ့ညာ� ပီးဆံ�းြခငး်စနစ်（ြပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာပညာသငေ်� ကး)」အသံ�းြပ�သ�（ေလျာက်ရနမ်လိ�）

② အေပ� 1အြပငေ်အာက်ပါအချက်များြပည်စ့ံ�� ပီးတက� သိ�လ်စသည်တိ�က့ေထာက်ခံေပးသ�
・အနည်းဆံ�မိဘအမ်ိတွငမ်ေနဘမိဲမိဘာသာရပ်တည်ေနသ�
・မိသားစ�ဆမီ�ပိ�ေ့ငအွများ� ကီးလက်မခံထားသ�
・မိသားစ�ဝငေ်ငေွလျာန့ည်းမ�ေ� ကင်、့မိသားစ�ထမံ�က�ညီေထာက်ပ့ံမ�မရ� ိ�ငသ်�
・ COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့ချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်ဝငေ်ငထွခိိ�က်သ�
・နပံါတ်၁ပံ�စပံညာသငေ်� ကး（အတိ�းမ့ဲစသည်စ့နစက်ိ�အသံ�းြပ� ေနသ�သိ�မ့ဟ�တ်အသံ�းြပ� ရနည််ရွယ်ထားသ�

③အထက်ပါအြပငစ်းီပွါးေရးအခက်အခဲေ� ကာင်တ့က� သိ�လ်တွင်

ပညာဆက်သငရ်နအ်ခက်အခဲ� �ိသည်ဟ�တက� သိ�လ်အစ� �ိသည်တိ�က့ေထာက်ခံေသာသ�

ေထာကပ့ံ်ပံ�အဆင်ဆ့င့်

ေငေွပးပိ� ့

※အဆင်ြ့မင်ပ့ညာ� ပီးဆံ�း
ြခငး်စနစက်ိ�အသံ�းြပ� ေန
ေသာသ�သညေ်ထာက်ခံ

စာမလိ�

ေလျာက်ထား

စစ်

ေဆး

ေထာက်ပ့ံေငွ

စရငး်တငြ်ပ

တိ�ငး်ြပည်

ဂျပန်ေကျာငး်သားအဖဲွ�အစညး်

（JASSO）

တက�သိ�လ်

ကိ�ကည်ေီသာေကျာငး်သား



（စသံတမ်�တထ်ားေသာကာလ※1၏အြမတေ်ငအွများ）－（သတမ်�တလ်တစလ်※2 အြမတေ်ငအွများ）× 5

※1 「 2018 ခ�� �စ် 11လ〜 2019 ခ�� �စ3်လ」「 2019 ခ�� �စ1်1လ〜 2020 ခ�� �စ် 3လ」「 2020 ခ�� �စ် 11လ〜
2021 ခ�� �စ် 3လ」၏တခ�ေသာကာလ
（သတ်မ�တ်ေသာလကိ�� ကည်၍့ဆံ�းြဖတေ်သာေ� ကာင်အ့ြမတ်ေငအွများ၏� �ငိး်ယ�� မ�ကိ�အသံ�းြပ� ေသာလတစလ်
（စသံတ်မ�တ်ထားေသာလ）လဲပါဝငေ်သာကာလြဖစသ်ည။်）

※2 2021 ခ�� �စ် 11လ〜 2022 ခ�� �စ် 3လ၏တခ�ေသာကာလ（စသံတ်မ�တ်ထားေသာကာလ၏တ�ညေီသာလ� �င့်
� �ငိး်ယ�� ၍50%အထက်သိ�မ့ဟ�တ်30%အထက်� �င်5့0%မြပည်သ့ေလာကေ်လျာန့ညး်ေသာလြဖစြ်ခငး်)

လ�ပ်ငန်းြပညလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့ေသးစား၊အလတစ်ားစးီပွါးေရးလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားfreelanc
eအစ� �ိေသာကိ�ယပိ်�ငစ်းီပွါးေရးလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအတကွ်2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်အထအိလားအလာ� �ိ
ေစရနေ်ဒသ၊လ�ပ်ငနး်အမျိ� းအစားကိ�ကန်သ့တခ်ျကမ်ထားဘပံဲ�ေသအရငး်စရိတေိထာကပံ့်မ�အြဖစ5်
လစာအြမတေ်ငအွများအနညး်ကိ�အေြခခ၍ံတကွခ်ျကထ်ားေသာငပွမာဏကိ�တလံ�းထေဲထာကပံ့်မည။်

 ေထာကပ့ံ်ေင၏ွအေသးစတိလ်�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�လ�ပ်ငန်းြပညလ်ညထ်�ေထာငေ်ရး
ေထာကပ့ံ်ေငWွebsiteတငွ်� �ာေဖွပါ။

 【ေလျာကထ်ားသ�သးီသန်】့0120-789-140（※ＩＰဖ�န်းမ�︓03-6834-7593）

（ဖ�န်းလကခ်ံချန်ိ: စေန၊တနငး်ဂေ� ၊ွအလ�ပ်ပိတရ်ကအ်ပါအဝငရ်ကအ်ားလံ�း8:30〜19:00）

i
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ကိ�ကည်ေီသာသ�

ေထာကပ့ံ်ေငပွမာဏ

ေအာက်ပါ①� �င်②့ထကဲတခ�ကိ�ြပည်မ့�ီေသာအေသးစားအလတ်စား� �င်က့ိ�ယ်ပိ�ငစ်းီပွါးေရးလ�ပ်ငနး်� �င်

①
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများ� �င်အ့တ�ဝယ်လိ�အားကျဆငး်ြခငး်၊ေရာငး်လိ�အားကန်သ့တ်မ�ေ� ကာင့်
သက်ေရာက်မ�ကိ�ခံေနရြခငး်

②
①၏သက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်、့
မိမိတိ�လ့�ပ်ငနး်၏ဆံ�းြဖတ်မ�� �င်မ့ဆိ�ငဘ်သဲတ်မ�တ်လတစလ်၏အြမတ်ေငသွည်စံသတ်မ�တ်ထားေသာ

လ� �င့်� �ငိး်ယ�� ၍50%အထက်သိ�မ့ဟ�တ်30%အထက်� �င်5့0%မြပည်သ့ေလာက်ေလျာန့ည်းြခငး်

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

2022 ခ�� �စ်１လ 31日〜2022 ခ�� �စ်５လ 31日

အြမတေ်ငအွများ

အနညး်� �နး်

ကိ�ယပိ်�ငစ်းီ
ပွါးေရးလ�ပ်င

နး်� �င်

ေကာ်ပိ�ေရး� �ငး်

� �စစ်� အြမတ※်
ယနး်သနိး်တစေ်ထာင်

ေအာက်

� �စစ်� အြမတ※်
ယနး်သနိး်တစေ်ထာင〜်
ယနး်သနိး်ငါးေထာင်

� �စစ်� အြမတ※်
ယနး်သနိး်ငါးေထာငအ်ထ

က်

▲50％
အထက်

ယနး်50
ေသာငး်

ယနး်100ေသာငး် ယနး်150ေသာငး် ယနး်250ေသာငး်

▲30％
〜50％

ယနး်30
ေသာငး်

ယနး်60ေသာငး် ယနး်90ေသာငး် ယနး်150ေသာငး်

အများဆံ�းေငပွမာဏ

※ စသံတမ်�တထ်ားေသာလ（ 2018 ခ�� �စ် 11လ〜 2021 ခ�� �စ် 3
လ�ကားတငွအ်ြမတေ်ငအွများကိ�� �ငိး်ယ�� ထားေသာလ）အပါအဝငလ်�ပ်ငနး်� �စ၏်� �စစ်� အြမတအ်များ
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ဂျပန်အစိ�းရဘ� ာေရးအဖဲွ�အစည်း(ဂျပန်အဖဲွ�အစည်း)� �င်အ့ ိ�ခီနဝါဖံွ� � ဖိ� းတိ�းတကမ်�
ေငေွ� ကးအဖဲွ�အစည်း(အိ�ခီနဝါအဖဲွ�အစည်း)များ၏COVID၁၉ပျံ� �ံမ့�ေ� ကာင့်

အထ�းထ�တေ်ချးေငွ

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့� � ံးေပ� ေနေသာလ�ပ်ငနး်ပံ�စံ� �ိေသာfreelanceအပါအဝငက်ိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်
ငနး်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များအတကွ်အတိ�းမ� �ိ၊အာမခံမလိ�ေသာေချးေငကွိ�ထ�တ်ေချးမည်။[COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အထ�းေချးေငွ
] � �င်「့အထ�းအတိ�းဆပ်ေသာစနစ」်
ကိ�ပ�းတွဲအသံ�းြပ� ြခငး်ြဖင်တ့ကယ်အ့တိ�းမ့ဲစနစြ်ဖစ်လာ� ပီးလ�ပ်ငနး်မတည်ေငတွည်� ငမ်ိေစရနပ့ံ်ပိ�းမ�ကိ�လ�ပ်ေဆာင်

သာွးမည်။

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အထ�းေချးေငွ

▶ COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်ေ့ခတ� လ�ပ်ငနး်အေြခအေနဆိ�းဝါးေန� ပီး（ဒအီေတာအတငွး်１
လတာ၏အြမတေ်ငသွိ�မ့ဟ�တ်� ပီးခဲေ့သာ၆လတာ（ဒေီတာငတ်ငွး်１လအပါအဝင）်
၏ပျမ်းမ� အြမတေ်ငအွများကေ� � � ၄� �စ၏်တခ�ခ�ေသာခ�� �စ်� �င့်� �ငိး်ယ�� ၍5%အထကေ်လျာန့ညး်သာွးြခငး်စသည）်
တိ� ့� �ငေ်တွ� � ကံ� ေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

（လ�ပ်ငနး်ပံ�စံ� �ိေသာfreelanceအပါအဝင)်တိ�အ့ားယံ�� ကညမ်�အာမခမံ�တိ�မ့လိ�ဘတဲစေ်ြပးညအီတိ�း� �နး်ြဖင်ေ့ငေွချး
� ပီးေငေွချးကာလ3� �စအ်ထ0ိ.9％အတိ�း� �နး်ေလျာာခ့ျေပးမည။်

※ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ကိ�ငသ်�များ（လ�ပ်ငနး်ပံ�စံ� �ိေသာfreelanceအပါအဝင、်
အေသးစားလ�ပ်ငနး်များသာသကေ်ရာကမ်�� �င်ပ့တသ်တ်� ပီးေသေသချာချာ� �ငး်ြပပါကလိ�ကေ်လျာညေီထစွွာေဆာငရွ်ကေ်ပးမည။်

မတညေ်ငအွသံ�းြပ� ပံ�｜ေငွ� �င၊်ေငေွသ

※မညသ်ည်ဟ့ာမဆိ�COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့ိ�အပ်ေသာမတညေ်ငသွာြဖစရ်မည် အာမခံ｜အာမခမံလိ�

ေချးင�ါးကာလ｜ေငေွသ � �စ2်0အတငွး်、ေငွ� �င1်5� �စအ်တငွး် ေ� � �ဆိ�ငး်ကာလ｜５ � �စအ်တငွး်

ကန်သ့တေ်ချးေငပွမာဏ（ြဖည့်စွက｜်အေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငနး်・သမ�ဝါရမယနး်သနိး်6ေထာင်

ြပညသ်�ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်ယနး်8,000ေသာငး်

အတိ�း｜ပထမ၃� �စစ်သံတမ်�တထ်ားေသာအတိ�း▲0.9%、４ � �စေ်ြမာကမ်�စ၍သတမ်�တထ်ားေသာစအံတိ�း
（အတိ�းေလျာခ့ျကန်သ့တခ်ျက︓်အေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငနး်・သမ�ဝါရမယနး်သနိး်3ေထာင်
ြပညသ်�ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်ယနး်6,000ေသာငး်

အထ�းအတိ�းဆပ်ေသာစနစ်

အတိ�းဆပ်ေပးေသာကာလ｜ ပထမ၃� �စ်

အတိ�းေလျာ့ချကန်သ့တခ်ျက် ｜ အေသးစားအလတ်စားလ�ပ်ငနး်・ သမ�ဝါရမ ယနး်သနိး်သံ�းေထာင်

ြပညသ်�ပိ�ငလ်�ပ်ငနး် ယနး်6,000ေသာငး်

▶ ဂျပနအ်စိ�းရဘ� ာေရးအဖဲွ�အစညး်၏COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အထ�းေချးေငအွားေချးင�ါးခဲေ့သာကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ကိ�င်
သ�များ(လ�ပ်ငနး်ပံ�စံ� �ိေသာfreelanceအပါအဝင)်တိ�အ့ားအတိ�းဆပ်ေပးြခငး်ြဖင်လ့�ပ်ငနး်မတညေ်ငတွည်� ငမိ်ေစရန်
ပံ့ပိ�းမ�ကိ�လ�ပ်ေဆာငသ်ာွးမည။်

i  � ကားရကေ်ဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်န်
ဂျပနအ်ဖွဲ�အစညး်︓0120-154-505 သမ�ဝါရမ︓0120-542-711
အိ�ခီနဝါအဖွဲ�အစညး်Call Center︓0120-981-827

 စေန၊တနငး်ဂေ� ေွဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်န်
ဂျပနအ်ဖွဲ�အစညး်︓0120-112476（ ြပညသ်�ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်）、0120-327790
（အေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငန်း）
အိ�ခီနဝါအဖွဲ�အစညး်︓0120-981-827 သမ�ဝါရမ︓0120-542-711
 တြခားလ�ပ်ငန်းမတညေ်ငတွည်� ငမ်ိေစရန်ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငရ်န်
အေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငနး်︓0570ｰ783183（平日9:00〜17:00）

i  （တစဦ်းတညး်ပိ�င）်အေသးစား� �င်အ့လတစ်ားေဒသဆိ�ငရ်ာဆန်းသစမ်�အဖဲွ�အစညး်
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အထ�းအတိ�းေထာကပ့ံ်မ�� ံ� း

0570-060515（ � ကားရက・်ပိတရ်က9်:00〜19:00）



လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသည်တိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်န်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်စနစ်

●ေမးြမန်းရန်ေနရာ

အနးီဆံ�းပငစ်င်� ံ� း（ေအာကပ်ါURLသိ�မ့ဟ�တည်ာဘကက်QRက�တ）်

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

အထ�းေငေွပးေချမ�ေ� � �ဆိ�ငး်မ�ကိ�လက်ခံရ� �ိထားေသာလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားသည်ထိ�သတ်မ�တ်ကာလ� ပီးဆံ�းေသာ်လ

ည်းလည်းလ�မ�ဖ�လံ�းေရး� �စစ်� ေ� ကးကိ�ေပးေချရနအ်ခက်အခဲ� �ိလ� ငဤ်စနစက်ိ�ထပ်မံအသံ�းြပ� � ိ �ငသ်ည်။

※အထ�းေငေွပးေချမ�ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်ဆိ�သည်မ�ာCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်� �င်ပ့တ်သတ်
သည်ဝ့ငေ်ငေွလျာန့ည်းသည်အ့ခါ、အာမခံ၊အပိ�ေ� ကးမလိ�ဘ１ဲ
� �စ်� ကာေငေွပးေချမ�ကိ�ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်ြဖစသ်ည်။

（၂၀၂၀ခ�� �စ၁်လပိ�ငး်မ�၂၀၂၀ခ�� �စ၁်၂လပိ�ငး်အထလိ�မ�ဖ�လံ�ေရးေ� ကးလည်းပါဝငသ်ည်။）

အေသးစပ်ိကိ�နးီစပ်ရာပငစ်င်� ံ� းတငွစ်ံ�စမ်း� ိ �ငသ်ည။်

※ကျနး်မာေရးအာမခံ� �င်ပ့တသ်တ၍်ေမးြမနး်လိ�လ� င်� �င်ဖဲွ့�အစညး်အာမခဝံငလ်ိ�လ� ငပ်ငစ်င်� ံ� း၊ကျနး်မာေရးအာမခအံသ်
ငး်ဝငလ်ိ�လ� ငက်ျနမ်ာေရးအာမခအံသငး်ဝင်� ံ� း

လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသညတ်ိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်န်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး် ①

i
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လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသည်တိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်နေ်� � �ဆိ�ငး်ြခငး်စနစက်ိ�အသံ�းြပ� ခဲ့လ� င、်

○ ေ� ��ဆိ�ငး်ကာလအတွငး်အရစက်ျေပးေချရမည်။
○ ေ� ��ဆိ�ငး်ကာလအတွငး်ေနာက်ကျေသာေပးေချမ�အတွက်8.7%မ�0.9%သိ�ေလျာခ့ျ� ိ�ငသ်ည်၀
※2022ခ�� �စ် 1လပိ�ငး်１ရက်ေနေ့နာက်ပိ�ငး်、အထက်ပါအတိ�ငး်ေြပာငး်လဲလိ�က်သည်။

○ ပစ�ည်းသမ်ိးြခငး်လလဲ�ယြ်ခငး်（ေရာငြ်ခငး်ြဖင်ေ့ငွ� �ာြခငး်）ကိ�ေ� � �ဆိ�ငး်သည် ။

ေ� ��ဆိ�ငး်ကာလသည်

○ အနည်းဆးံ၁� �စအ်တငွး်ြဖစသ်ည်။
○ ၁� �စအ်တွငး်ေငေွပးေချရနခ်က်ခဲလ� ငပိ်�ငဆ်ိ�မ�အေြခအေနကိ�စစေ်ဆး၍၁� �စေ်ကျာ်ကာလကိ�အရစက်ျေပး
ေချမ�ြဖင်လ့ကခံ်မည်။、

○ အေပါငပ်စ�ည်းထား� ိ�ငသ်�မ�အပအေပါငပ်စ�ည်းမလိ�ပါ။

※အလ�ပ်သမားအာမခံလဲထိ�နည်းတ�စွာြဖစသ်ည်။

（ေ� ��ဆိ�ငး်မ�စနစက်ိ�အသံ�းြပ� လ� ငေ်နာက်ကျေ� ကးေပးရနမ်လိ�)စံ�စမ်းေမးြမနး်� ိ�ငသ်ည်ေ့နရာသည်စရီငစ်�

အလ�ပ်သမားဌာနြဖစသ်ည်။

※တိ�ငး်ြပည်အခွနတ်ြခားအခွနသ်ိ�မ့ဟ�တ်အလ�ပ်သမားအာမခံတိ�အ့ားေပးေချမ�ေ� � �ဆိ�ငး်ရနေ်လျာက်ထား

ထားလ� ငထ်ိ�ေလျာက်ထားသည်စ့ာရွက်� �င်ပိ့�ငဆ်ိ�မ�စာရွက်စသည်တိ�၏့မိတ� � ကိ�တငြ်ပြခငး်ြဖင်တ့ချိ� �ေသာ

စာရွက်စာတမ်းများတငြ်ပရနမ်လိ�ပါ။



လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသည်တိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်န်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး် ②

● ေမးြမန်းရန်ေနရာ

・ဂျပနပ်ငစ်ငအ်ဖဲွ�အစညး်「ပငစ်ငေ်ပးသငွး်သ�Dial」ကိ�အသံ�းြပ� ပါ။

TEL︓0570－003－004 ※050ြဖင်စ့ေသာဖ�နး်ကိ�ဆကသ်ည်အ့ခါ03－6630－2525

・ေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ်၏ ပငစ်ငဌ်ာန� �င်ပ့ငစ်ငတ်ာဝနခ်ံဌာနကိ�အသံ�းြပ� ပါ။

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်ဝ့ငေ်ငေွလျာန့ည်းသာွးေသာသ�ေတွအတကွ်ပငစ်ငေ်� ကးကငး်လတွ်ခွင့်� �ိ
သည်။

【ကိ�ကည်သီ�】 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင့် 、2020ခ�� �စ２်လပိ�ငး်ေနာကပိ်�ငး်ဝငေ်ငေွလျာန့ညး်သာွးသ�

【အေ� ကာငး်အရာ】 တစဦ်းချငး်ေပးသငွး်ရမည်ါပငစ်ငေ်� ကးအက�န・်တစစ်တိတ်စပိ်�ငး်ကငး်လတွခ်ငွ့်� �င်ေ့� � �ဆိ�ငး်မ�

【ေလျာကထ်ားနညး်】 ေလျာကလ်�ာကိ�� မိ� �နယပ်ငစ်ငတ်ာဝနခ်ဌံာနေကာငတ်ာသိ�တငြ်ပပါ။

※ေလျာကလ်�ာကိ�ဂျပန်� ိ �ငင်ပံငစ်ငအ်ဖဲွ�စည်း့၏Home Pageတငွေ်ဒါငး်လ�တဆ်ွဲ� ိ �ငသ်ည။်
※COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရနစ်ာတိ�ကမ်�တဆင်ေ့သချာေပါကေ်ပးပိ�ပ့ါရန။်

【စတငလ်ကခ်ံချိန်】 2020ခ�� �စ５်လ１ရက်
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COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်ပ့မာဏတစခ်�အထဝိငေ်ငေွလျာန့ညး်သာွးေသာသ�ေတအွတကွက်ျနး်မာရးအာမခံ
၊ပငစ်ငေ်� ကး၊အသက်� ကးီသ�များအတကွေ်ဆးက�သမ�စနစ်� �င့်� ကည့်� �ေစာင်ေ့� �ာကမ်�အာမခေံ� ကး(အခနွ)်စသည်လ့တွ်� ငိ
မ်းခငွ်ေ့� ��ဆိ�ငး်ခငွ်ြ့ပ� ြခငး်� �ိသည။်ဦးစွာေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ၏်ပငစ်ငဌ်ာန� �င်က့ျနး်မာေရးအာမခဌံာနတငွစ်ံ�စမ်းေမးြမနး်ပါ။

ကျန်းမာရးအာမခံ၊ပငစ်ငေ်� ကး၊အသက်� ကးီသ�များအတကွေ်ဆးက�သမ�စနစ်� �င့်� ကည့် � � ေစာင်ေ့� �ာကမ်�

အာမခံေ� ကး(အခွန်)စသည့်လတွ်� ငမ်ိးခွင့်

i  ေမးြမန်းရန်ေနရာ
○ ကျနး်မာရးအာမခံ (အခွန်）� �င်ပ့တ်သတ်၍
⇒ေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ်၏အမျိ� းသားကျနး်မာေရးအာမခံတာဝနခ်ံဌာနခွဲ
（အမျိ� းသားကျနး်မာေရးအာမခံအသငး်သိ�ဝ့ငထ်ားသ�သည်အသငး်ဝငထ်ားသည်အ့သငး်）

○ အသက်� ကီးသ�များအတွက်ေဆးက�သမ�စနစ်� �င်ပ့တ်သတ်၍
⇒ေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ်၏အသက်� ကီးသ�များအတွက်ေဆးက�မ�တာဝနခ်ံဌာနခဲွ

○ အသက်� ကီးသ�များအတွက်� ကည့်� �ေစာင်ေ့� �ာက်မ�အာမခံေ� ကး� �င်ပ့တ်သတ်၍
⇒ ေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ်၏အသက်� ကီးသ�များအတွက်� ကည့်� �ေစာင်ေ့� �ာကမ်�တာဝနခံ်ဌာနခဲွ

○ ပငစ်ငေ်� ကး� �င်ပ့တ်သတ်၍
⇒ ေနထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ်၏ ပငစ်ငဌ်ာန� �င်ပ့ငစ်ငတ်ာဝနခ်ံဌာနခွဲ

i

အမျိ� းသားပငစ်ငအ်ာမခံ ပရီမီယေံ� ကးမ� အထ�းကငး်လတွခွ်င့်
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လ�မ�ဖ�လံ�ေရးအာမခံ� ကးအစ� �ိသည်တိ�က့ိ�ေပးေဆာငရ်န်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်③

� ိ �ငင်ေံတာငအ်ခွန်ေပးေချမ�ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်စနစ်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင့်� ိ �ငင်ေံတာ်အခနွက်ိ�ေခတ� မေပးသငွး်� ိ �ငလ်� ငအ်ခနွ်� ံ� းတငွေ်လျာကထ်ားြခငး်ြဖင်(့
ေငလွဲ� �နး်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်)ကိ�ခငွ်ြ့ပ� � ိ �ငသ်ည။်ေအာကပ်ါသးီြခားအေြခအေနများ� �ိသည်အ့ခါတငွလ်(ဲအခနွေ်� ��ဆိ�ငး်ြခငး်)ကိ�
ခငွ်ြ့ပ� � ိ �ငသ်ည။်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်� �င်ပ့တသ်တ၍်ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� င{်တရားစရီငပိ်�ငခ်ငွ်အ့ခနွ်� ံ� း
（ေငေွကာကခ်တံာဝနခ်）ံ}အားဖ�နး်ြဖင်ဆ့ကသ်ယွပ်ါ။

【သးီသန်အ့ေြခအေနဥပမာ】
①သဘာဝေဘးေ� ကာင်ပိ့�ငဆ်ိ�ငမ်�များဆံ�း� � ံးေသာအခါ②ကာယကံ� �ငသ်ိ�မ့ဟ�တမ်သိားစ�ကေရာဂါြဖစေ်သာအခါ
③လ�ပ်ငနး်ပိတသ်မိး်ြခငး်သိ�မ့ဟ�တ် လ�ပ်ငနး်ရပ်နားေသာအခါ、④လ�ပ်ငနး်တငွ်� ကးီမားေသာဆံ�း� � ံးမ�ြဖစေ်သာအခါ

i
 ေမးြမန်းရန်ေနရာ

အခနွဝ်န်� ကးီဌာန（ေအာကပ်ါURLသိ�မ့ဟ�တည်ာဘကက်QRက�တ）်

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်ခွင်ြ့ပ� ေသာအခါ
◆အနည်းဆံ�း၁� �စေ်� � �ဆိ�ငး်ခွင်ြ့ပ�သည်။。
အေြခအေနအရထပ်မံ၍１� �စေ်� � �ဆိ�ငး်ြခငး်လဲ� �ိသည်။。)

◆ေ� ��ဆိ�ငး်ကာလအတွငး်ေနာက်ကျခွနက်ိ�ေလျာခ့ျေပးြခင（်ခ� ငး်ချက်）

သိ�မ့ဟ�တ်လွတ်� ငမ်ိးခွင်ြ့ပ�သည်။。
(ခ� ငး်ချက်） ပံ�မ�နတ်စ်� �စ8်.8％ →ေလျာခ့ျ� ပီးေနာက် တစ်� �စ1်.0％（2021ခ�� �စအ်တွငး်）

ပံ�မ�နတ်စ်� �စ8်.7％ → ေလျာခ့ျ� ပီးေနာက် တစ်� �စ0်.9%（2022ခ�� �စအ်တွငး်）

◆ပစ�ည်းသမ်ိးြခငး်လဲလ�ယ်ြခငး်（ေရာငြ်ခငး်）ကိ�ေ� � �ဆိ�ငး်သည်။

【လက်ကမ်းစာေစာငသ်ညဤ်ေနရာ】

i
 ေမးြမန်းရန်ေနရာ

 ေငေွပးေချရနေ်� ��ဆိ�ငး်ြခငး်� �င်ပ့တသ်တသ်ည်အ့ေသးစပ်ိတိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွမ�၊ေမးြမနး်မ�ြပ� လ�ပ်လိ�လ� ငအ်ခနွေ်ပး
ေချရာစရီငစ်�၊� မိ� �နယတ်ငွြ်ပ� လ�ပ်ပါ

ေဒသအခွန်ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်စနစ်

１．ေငေွကာက်ခံမ�ေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်အ့ခွနေ်ဆာငသ်�（မိသားစ�အပါအဝင）်

ထခိိ�က်မ�ြဖစြ်ခငး်အြပငC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများ� �င်ဆ့က်� �ယ်ေသာအစ� �ိသည်ေ့အာက်ပါအချက်မ�ား� �
င်က့ိ�က်ညီလ� ငေ်� � �ဆိ�ငး်ြခငး်စနစက်ိ�ခွင်ြ့ပ� � ိ �ငသ်ည်။
【သးီသန်အ့ေြခအေနဥပမာ】

①သဘာဝေဘးေ� ကာင်ပိ့�ငဆ်ိ�ငမ်�များဆံ�း� � ံးေသာအခါ
②ကာယကံ� �ငသ်ိ�မ့ဟ�တမ်သိားစ�ကေရာဂါြဖစေ်သာအခါ
③လ�ပ်ငနး်ပိတသ်မိး်ြခငး်သိ�မ့ဟ�တ် လ�ပ်ငနး်ရပ်နားေသာအခါ、
④လ�ပ်ငနး်တငွ်� ကးီမားေသာဆံ�း� � ံးမ�ြဖစေ်သာအခါ

２．ေလျာက်ထားမ�ေ� ကာင်လ့ဲလ�ယ်မ�ရပ်ဆိ�ငး်ြခငး်
COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်ေ့ဒသအခွနက်ိ�ေခတ� မေပးသငွး်� ိ�ငလ်� ငေ်လျာက်ထားမ�ေ� ကာင်လ့ဲ

လ�ယ်မ�ရပ်ဆိ�ငး်ြခငး်စနစက်ိ�ခွင်ြ့ပ� � ိ �ငသ်ည်။
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မီးဘိ�း・ဂကစ်ဘ်ိ�း・ဖ�န်ေဘလဘ်ိ�း,NHKဘိ�း စသည့်ေပးေချမ�များအားေ� � �ဆိ�ငး်ြခငး်

အရပ်သားသိ�မ့ဟ�တက်�မ�ဏဟီ�ခွြဲခားမ�မ� �ိဘCဲOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင့်
မီးဘိ�းဂကစ်ဘ်ိ�းဖ�နေ်ဘလဘ်ိ�းNHKဘ် ိ�းစသည်ေ့ပးေချမ�အခကအ်ခဲ� �ိလ� ငထ်ိ�အေြခအေန
ကိ�သံ�းသပ်၍ေငေွပးေချမ�ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်� �င်ေ့ငမွေချမ�ေ� ကာင်ဝ့နေ်ဆာငမ်�ရပ်တန် ့ြခငး်စသ
ညတ်ိ�က့ိ�ေ� ��ဆိ�ငး်ေစရနလ်�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအားေမတ� ာရပ်ခေံတာငး်ဆိ�လျက်� �ိပါသည။်

（※）

（※）
တြခားေသာ၊ေရဘိ�း၊မိလ� ာဘိ�း� �င်ြ့ပညသ်�ပိ�ငအ်မိ်ရာအမိ်လခစသညတ်ိ�ေ့ပးေချရနခ်
ကခ်သဲ�တိ�အ့ားထိ�အေြခအေနကိ�သံ�းသပ်၍ေငေွပးေချမ�ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်စသညတ်ိ�က့ိ�

ြမနဆ်နစ်ွာေြပလညေ်အာငေ်ဆာငရွ်ကရ်န်
လ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအားေမတ� ာရပ်ခေံတာငး်ဆိ�လျက်� �ိပါသည။်

● ေမးြမနး်ရနေ်နရာ

မီးဘိ�းဂကစ်ဘ်ိ�းဖ�နေ်ဘလဘ်ိ�းNHKဘိ�းတိ�ေ့ပးေချရနေ်သာကေရာကေ်နသ�သညဦ်းစွာတစ်� ကမိ်

စာချ� ပ်ချ� ပ်ထားေသာ က�မ�ဏီ� �င်တ့ိ�ငပ်ငပ်ါ။

မီးဘိ�း� �င်ပ့တသ်တေ်သာက�မ�ဏမီျားစရငး်(ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ျာထားသည်လ့�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားလပဲါဝင)်

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf

ဂတစ်ဘ်ိ�း� �င်ပ့တသ်တေ်သာက�မ�ဏမီျားစရငး်(ေဆာငရွ်ကရ်နလ်ျာထားသည်လ့�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားလပဲါဝင)်

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf

ＮＨＫေငေွပးေချေရးေဆးွေ� းွေကာငတ်ာ

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html

i



【ကိ�ကည်ေီသာသ�①】（ေအာကပ်ါ(1)မ�(3)အားလံ�း� �င်က့ိ�ကည်ေီသာသ�ြဖစရ်မည။်）

1 2021ခ�� �စ４်လပိ�ငး်မ�７လပိ�ငး်� ကားအလ�ပ်ပိတေ်သာေ� ကာင်ဝ့ငေ်ငအွလန်ွနညး်သာွးသ�၏အထ�းကစိ�ရပ်

(1) COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငန်းရပ်နားထား（အချိနစ်နစအ်ပါအဝင）်ြခငး်ေ� ကာင်、့
လ�ပ်အားခအလန်ွနညး်ေသာလ� �ိခဲသ့ �

(2) လ�ပ်အားခအလန်ွနညး်ေသာလရတငွရ်� �ိေသာလစာ၏စ�စ�ေပါငး်（１လစာ）
သညသ်တမ်�တထ်ားေသအေြခခံလစာစံ� �န်းထက、်၂ဆင်အ့ထကက်ျဆငး်ေသာအခါ

※ ပံ�ေသလ�ပ်ခ（ပံ�မ�နလ်စာ、ေနစ့ားဘိ�းစသည)်တိ�မ့ေြပာငး်လေဲသာ်လညး်အ�ကံ� းဝငသ်ည။်

(3) ဤစမီံချကအ်ရေငေွ� ကးြပငဆ်ငခ်ျကအ်ေ� ကာငး်အရာများအားကာယကံ� �ငက်စာရွကစ်ာတမ်းေပ� တငွသ်ေဘာတ�ရမည။်

※ အာမခံဝငသ်�ကြပည်ဝ့စွာနားလညသ်ေဘာေပါက်� ပီးထိ�အရာအား� ကိ� တင၍်သေဘာတ�ရ်လိ�သည။်（ြပငဆ်ငထ်ားေသာလစ� ေ� ကးအေပ� အေြခခံ၍、

ဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါခံစားခွင်、့ေမွးဖွားခွင်ခံ့စားခွင့်� �င်ပ့ငစ်ေ်� ကးတကွခ်ျကမ်�အေပ� သေဘာတ�ြခငး်လပဲါဝငသ်ည။်。）

ပငစ်ငေ်� ကးအစ� �ိသည့်လစ� ေပးေဆာငရ်မည့်အေြခံခံေငပွမာဏအား
အထ�းြပငဆ်ငသ်တမ်�တြ်ခငး်
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i
０５７０－００７－１２３（Navi Dial）
０３－６８３７－２９１３（０５０မ�စေသာဖ�နး်� �င်ဆ့ကေ်သာအခါ）
・ဖ�နး်လက်ခံချိန︓် တနငး်လာ〜ေသာ�ကာ︓မနက်８နာရီ３０မိနစ်〜ညေန７နာရီ ၂ခ�ေြမာက်စေန︓မနက်９နာရီ３０မိနစ်〜ညေန４時

ပငစ်ငဝ်ငသ်�

Dial

【 ကိ�ကည်ေီသာသ�②】（ေအာကပ်ါ(1)မ�(3)အားလံ�း� �င်က့ိ�ကည်ေီသာသ�ြဖစရ်မည။်）

２ 2021ခ�� �စ8်လပိ�ငး်မ�2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်� ကားအလ�ပ်ပိတေ်သာေ� ကာင်ဝ့ငေ်ငအွလန်ွနညး်သာွးသ�၏အထ�းကစိ�ရပ်

အထကပ်ါ１ � �ငတ်�ညေီသာသတမ်�တခ်ျကြ်ဖစသ်ည။်。

３ 2020ခ�� �စ6်လပိ�ငး်မ�2021ခ�� �စ5်လပိ�ငး်အထအိလ�ပ်ပိတေ်သာေ� ကာင်လ့�ပ်အားခနညး်သာွး� ပီးအထ�းြပငဆ်ငခ်ျကက်ိ�လကခံ်
ထားသ�၏အထ�းကစိ�ရပ်(1) COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ရပ်နားထား（ အချိနစ်နစအ်ပါအဝင）်
ြခငး်ေ� ကာင့်

(1) 2020ခ�� �စ်6လပိ�ငး်မ�2021ခ�� �စ်5လပိ�ငး်အထလိ�ပ်အားခနည်းသာွး� ပီးအထ�းြပငဆ်ငခ်ျက်ကိ�လကခံ်ထားသ�(2020တငွ、်

ပံ�မ�န်ဆံ�းြဖတခ်ျကအ်ရအထ�းအေနြဖင်အ့ာမခံတကွခ်ျကမ်�ရထားသ�・လ�ပ်ငန်းနလန်ထ�� ပီးသ�မ�အပ)

(2) 2021ခ�� �စ် ８လပိ�ငး်တငွေ်ပးေချေသာလစာ၏စ�စ�ေပါငး်(၁လစာသည)်、９

လပိ�ငး်၏ပံ�မ�န်ဆံ�းြဖတခ်ျကြ်ဖင်ဆ့ံ�းြဖတလ်ိ�ကေ်သာအေြခံလစာ� �န်းထက２်ဆင်အ့ထကက်ျေနေသာသ�

(3) ဤစမံီချက်အရေငေွ� ကးြပငဆ်ငခ်ျက်အေ� ကာငး်အရာများအားကာယကံ� �ငက်စာရွကစ်ာတမ်းေပ� တငွသ်ေဘာတ�ရမည။်(အထက်

ပါ１� �ငတ်�ည）ီ
အေသးစိပ်ကိ�ေအာကတ်ငွ်� �ာပါသိ�မ့ဟ�တ、်ညာဘကက်QRက�တ်အေသးစိပ်ကိ�ေအာကတ်ငွ်� �ာပါသိ�မ့ဟ�တ、်ညာဘကက်QRက�တ်

� �ာေဖွ

ပငစ်ငအ်ဖဲွ�စညး်
အထ�းြပငဆ်ငခ်ျက်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်
ပငစ်ငအ်ဖဲွ�စညး်
အထ�းြပငဆ်ငခ်ျက်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei2.html

【သတမ်�တခ်ျကြ်ပည့်မ�ီေသာအာမခံေ� ကး】

အလ�ပ်ပိတ်ြခငး်ေ� ကာင်အ့လနွဝ်ငေ်ငနွညး်ေသာလ（3ြဖစေ်သာအခါ၂၀၂၁ခ�� �စ၈်ပိ�ငး်）၏ေနာကလ်ေနာကပိ်�ငး်ကအာမခံေ� ကးသာအ�ကံ� းဝငသ်ည။်

※ အထကပ်ါ၁� �င်က့ိ�ကည်လီ� င、်၂၀၂၁ခ�� �စ်၉လပိ�ငး်အက�န်ထေိလျာကထ်ားေသာသ�သာအ� ကံ� ဝငသ်ည။်。

※ အထက်ပါ၂သိ�မ့ဟ�တ၃်� �င်က့ိ�ကည်လီ� င、်၂၀၂၁ခ�� �စ်၈လပိ�ငး်မ�၁၂လပိ�ငး်အထအိလန်ွနညး်ေသာလဟသတမ်�တလ်ိ�လ� င၂်၀၂၂ခ�� �စ်၂လပိ�ငး်အထ、ိ
၂၀၂၂ခ�� �၁်လပိ�ငး်မ�၃လပိ�ငး်အထအိလန်ွနညး်ေသာလဟ�သတမ်�တလ်ိ�လ� င၂်၀၂၂ခ�� �စ်၅လပိ�ငး်အထေိလျာကထ်ားေသာသ�သာအ� ကံ� းဝငသ်ည။်

※ မညသ်ည်ဟ့ာမဆိ�အချိနေ်နာကေ်� ကာငး်ြပနေ်လျာကထ်ား� ိ�ငေ်သာ်လညး်、
လစာဌာန၏အလ�ပ်များမ�� �င့်� �စက်�နည်�ေိငအွေပ� ကျိ� းသကေ်ရာက်� ိ �ငေ်သာေ� ကာင်အ့ြမနေ်လျာက်ထား� ကပါ။

【ေလျာကထ်ားပံ�အဆင်ဆ့င့်� �င်ပ့တသ်တ၍်】

လစ� ေြပာငး်လမဲ�အသေိပးချက（်အထ�းြပငဆ်ငခ်ျက）်အသနားခံစာကိ�ပ�းတွ၍ဲတရားစီရငခွ်င်ပ့ငစ်င်� ံ� းသိ�ေ့လျာကပ်ါ。

※ တရားစရီငခွ်င်ပ့ငစ်င်� ံ� းသိ�စ့ာတိ�ကြ်ဖင်ပိ့�ပ့ါ。（ေကာငတ်ာတွငလ်ေဲလျာက်ထား� ိ�ငသ်ည။်）

※ ေလျာက်လွာ� �င်အ့သနားခံစာသညဂ်ျပနပ်ငစ်င်� ံ� းHome pageတွငေ်ဒါငး်လ�တဆ်ွပဲါ。

※ ဤစမံီချက်သည、်အ�ကံ� းဝငေ်သာသ�① � �င်②့အသးီသးီ၁� ကမ်ိစေီလျာကထ်ား� ိ�ငသ်ည။်

※ ကျနး်မာေရးအာမခံအဖဲွအစညး်ဝငြ်ဖစလ်� င、်

ကျနး်မာေရးအာမခံေ� ကး� �င်တ့လစာေပးေချေငပွမာဏ၏ေလျာကထ်ားရာေနရာသညက်ျနး်မာေရးအာမခအံဖွဲ�အစညး်ြဖစသ်ည။်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငန်းရပ်နားထား� ပီး、2021ခ�� �စ４်လပိ�ငး်မ�စ၍2022ခ�� �စ３်လပိ�ငး်� ကားအလ�ပ်ပိတြ်ခငး်ေ� ကာင်လ့�ပ်ခ
အလန်ွနညး်သာွးသ�သည、်သတမ်�တထ်ားေသာအချက်� �င်က့ိ�ကည်လီ� ငလ်�ပ်ငနး်� �င၏်တငြ်ပမ�ြဖင်က့ျနး်မာေရးအာမခ・ံလ�မ�ဖံ�လံ�ေရးအာမခေံ� ကးစည်လ့စ�
ေပးေချရမည်ေ့ငပွမာဏကိ�ပံ�မ�နြ်ပငဆ်ငခ်ျက（်၄လေြမာကြ်ပငဆ်ငခ်ျက်� �င်မ့ဆိ�ငဘ်）ဲ、အထ�းအေနြဖင်ေ့နာကလ်မ�စ၍ြပငဆ်ငသ်တမ�တ်� ိ �ငသ်ည။်လက်
� �ိအထ�းြပငဆ်ငခ်ျကက်ိ�ရယ�ထားေသာသ�များသည、်သတမ်�တေ်သာအချကမ်ျားြပည်မ့�လီ� င2်021ခ�� �စ9်လမ�စ၍စတငက်ျင်သ့ ံ�းမည့်အ� မဲဆံ�းြဖတခ်ျကက်ိ�
အထ�းအေနြဖင်ေ့ြပာငး်လဲ� ိ �ငသ်ည။်。

� �ာေဖွ

အေသးစိပ်ကိ�ေအာကတ်ငွ်� �ာပါသိ�မ့ဟ�တ、်ညာဘကက်QRက�တ်အေသးစိပ်ကိ�ေအာကတ်ငွ်� �ာပါသိ�မ့ဟ�တ、်ညာဘကက်QRက�တ်

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei3.html
ပငစ်ငအ်ဖဲွ�စညး်
အထ�းြပငဆ်ငခ်ျက်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်
ပငစ်ငအ်ဖဲွ�စညး်
အထ�းြပငဆ်ငခ်ျက်ေ� ��ဆိ�ငး်ြခငး်



လ�ေနမ�ဘဝကာကယွေ်စာင်ေ့� �ာကေ်ရးစနစ်

အမျိ� းမျိ� းေသာစနိေ်ခ� မ�များ� �င်ရ့ငဆ်ိ�ငေ်နရသည်လ့�ေနမ�ဘဝတငွအ်ခကအ်ခဲ� �ိသ�တစဦ်းချငး်စ၏ီ

အေြခအေန� �င်က့ိ�ကည်ေီအာငအ်ားလံ�းပါဝင်� ိ �ငေ်သာေထာကပံ့်မ�ကိ�ေဆာငရွ်ကေ်နသည။်

ေထာကပံ့်မ�အစအီစ� မီ� �းဥပမာများ

အလ�ပ်� �င်ပ့တသ်တသ်ည်ေ့ထာကပံ်မ့�・
အလ�ပ်လ�ပ်ရနြ်ပငဆ်ငမ်�ေထာကပံ့်မ�

■အလ�ပ်အ� ကေံပးမ�� �င်အ့လ�ပ်ေခ� ယ�မ�တိ�းချဲ�ေဆာငရွ်ကြ်ခ

ငး်အေပ� ေထာကပံ့်မည။်

■အလ�ပ်အတကွပ်�ပနမ်�များ၊ဆကဆ်ေံရးညံြ့ခငး်များ� �ိလ� င်

အလ�ပ်� ံ�ေဆးွေ� းွမ�� �င်လ့�ပ်ငနး်အေတွ�အ�ကံ� များကိ�ေထာ

ကပံ့်မည။်

အမိ်၏စးီပွါးေရးအေြခအေနြပငဆ်ငမ်�ေထာကပံ်ြ့ခငး်

■အမိ်၏စးီပါွးေရးအေြခအေနကိ�「ြမငလ်ာြခငး်」ြဖင်、့

အေြခအေနကိ�သံ�းသပ်၍ေချးေငကွစိ�ရပ်များကိ�ေဆာငရွ်

ကေ်ပးသည။်

■အမိ်လခ၊အခနွ၊်ေရဘိ�းမးီဘိ�းစသည်ေ့ပးေြခမ�များအတကွ်

အမျိ� းမျိ� းေသာေထာကပံ့်ေငစွနစက်ိ�ေလျာကထ်ား� ိ�ငရ်နက်�

ညမီည။်

အမိ်ရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပံ့်ေ� ကး

■အလ�ပ်မ�� �တထ်ကွရ်ြခငး်ေ� ကာင်စ့းီပါွးေရးခကခ်ဲ� ပီးအမိ်

ရာဆံ�း� � ံးခဲသ့�များအတကွ်� �င်ထ့ိ�အေြခအေနြဖစ်� ိ �ငေ်ချ� �ိ

ေသာသ�များကိ�အလ�ပ်� �ာေဖွရနစ်ေသာသတမ်�တခ်ျကမ်ျား

ြဖင်အ့မိ်လခကိ�ကာလသတမ်�တ၍်ေထာကပံ်သ့ည။်

ယာယေီနထိ�ငမ်�ဘဝေထာကပံ်ြ့ခငး်

■အမိ်ရာဆံ�း� � ံးသ�များအတကွက်ာလတခ�အတငွး်

စားေသာကေ်နထိ�ငမ်�စေသာေနစ့� လ�ေနမ�ဘဝအတကွလ်ိ�

အပ်ေသာအရာများကိ�ေထာကပံ့်သည။်

ေဆးွေ� းွမ�အဆင်ဆ့င့်
（မမိကိိ�ယတ်ိ�ငရ်ပ်တညရ်နေ်ဆးွေ� းွေထာကပံ်မ့�လ�ပ်ငနး်）

ေနထိ�ငမ်�ဘဝ

ြပဿနာကိ�
စနစတ်ကျ
ြပ� လ�ပ်ြခငး်

ေထာက်ပ့ံမ�
အစအီမံေရး

ဆွြဲခငး်

ေထာက်ပ့ံမ�အစီ
အစ� မီ� �းကိ�တင်

ြပြခငး်

အစအီစ� ြပန်
လညေ်ရးဆွဲ

ြခငး်

ြပဿနာ
များေြဖ � �

ငး်ြခငး်

i  ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�လ� ငေ်နထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ၏်မိမိကိ�ယတ်ိ�ငရ်ပ်တည်ရန်ေဆးွေ� းွေထာကပ့ံ်မ�လ�ပ်ငန်း

ေကာငတ်ာသိ�ဆ့ကသ်ယွပ်ါ။
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တိ�ငပ်င်
ေဆးွေ� းွမ�

လက်ခံြခငး်
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အမ်ိရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပ့ံ်ေ� ကး(အမ်ိင�ါးခ)

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ပိတြ်ခငး်ေ� ကာင်လ့�ပ်အားခအလနွန်ညး်ပါးလာ
သည်အ့တကွအ်ိ�းအမိဆ်ံ�း� � ံးမညက်ိ�စိ�းရိမေ်နေသာသ�များအတကွအ်မိ်ရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပံ့်
ေ� ကးစနစြ်ဖင့် တည်� ငမိ်ေသာေနထိ�ငမ်�ရေစရနေ်ထာကပံ့်ေပးမည။်

 ေလျာကထ်ားလိ�လ� ငေ်နထိ�ငရ်ာ� မိ� �နယ၏်မိမိကိ�ယတ်ိ�ငရ်ပ်တညရ်န်ေဆးွေ� းွေထာကပ့ံ်မ�

လ�ပ်ငန်းေကာငတ်ာသိ�ဆ့ကသ်ယွပ်ါ။တ� ိ�ငင်လံံ�း� �ိဆက်သယွရ်နစ်ရငး်

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

i

ေထာကပ့ံ်ေသာပမာဏ အမိ်လခ（သိ�ေ့သာ်အမိ်ရာအက�အညအီတကွအ်ထ�းစံ� �နး်ပမာဏအထ）ိ
（တိ�ကျိ� အထ�းရပ်ကကွ၏်အများဆံ�းပမာဏဥပမာ）
1ေယာကထ်ဲ︓53,700ယနး်、２ ေယာကမ်ိသားစ�︓64,000ယနး်、
３ ေယာကမ်ိသားစ�︓69,800ယနး်

ေထာကပ့ံ်ကာလ အနညး်ဆံ�း၃လ（အလ�ပ်� �ာေဖမွ�အမ�နတ်ကယလ်�ပ်ေနေသာအခါ၃လသကတ်မ်းတိ�း� ိ �ငသ်ည။်
（အများဆံ�း９လအထိ））
※အမိရ်ာအတကွအ်စိ�းရေထာကပံ်မ့�� ပီးဆံ�းသာွးတဲသ့�အတကွ၂်၀၂၂ခ�� �စ၃်လပိ�ငး်က�နထ်ိ� ကား、
၃လ�ကာထပ်မံထာကပံ့်� ိ �ငသ်ည။်（၂၀၂၁ခ�� �စ၂်လပိ�ငး်ေလျာ်ထားမ�မ�စ၍）

① အလ�ပ်ထကွြ်ခငး်・အလ�ပ်ဖျကသ်မိး်ြခငး်ေနာက２် � �စအ်တငွး်ေသာသ�
② လစာရ� �ိရနအ်ခငွ်အ့လမး်သညထ်ိ�သ�ေပ� တငွသ်ကေ်ရာက်� ိ�ငေ်သာအေ�ကာငး်ြပချက၊်ထိ�သ�၏အေြခအေန

ေပ� တငွမ်�မတညဘ်ေဲလျာန့ညး်ြခငး်၊အလ�ပ်ထကွြ်ခငး်အလ�ပ်ဖျကသ်မိ်းြခငး်ခံရသ�� �ငတ့�ညေီသာအေြခအေန� �ိ

ေသာသ�။

○ ဝငေ်ငကွန်သ့တခ်ျက︓် မိသားစ�၏ဝငေ်ငကွ①②၏စ�စ�ေပါငး်ပမာဏကိ�မေကျာ်ရ

① � မိ� �နယေ်နထိ�ငသ်�တစဦ်းချငး်၏အခနွး်� �နး်မ�ကငး်လတွခ်ငွ်ရ့ေင１ွ／１２

②အမိ်လခ（အမိ်ရာအက�အညအီတကွအ်ထ�းစံ� �နး်ပမာဏအထိ）

(တိ�ကျိ� အထ�းရပ်ကကွ၏်ပျမး်မ� ) 1ေယာကထ်ဲ︓ယနး် 13.8ေသာငး်、２ ေယာကမ်ိသားစ�︓ ယနး် 19.4ေသာငး်、 3

ေယာကမ်ိသားစ�︓ယနး် 24.1ေသာငး်

○ ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ကန်သ့တခ်ျက်︓မိသားစ�၏ စ�ေငကွ①၏６လစာထကမ်ေကျာ်ရ（သိ�ေ့သာ်ယနး်100ေသာငး်ေအာက）်

(တိ�ကျိ� အထ�းရပ်ကကွ၏်ပျမ်းမ� ) 1ေယာကထ်ဲ︓ယနး် 50.4ေသာငး်、２ ေယာကမ်ိသားစ�︓ယနး် 78ေသာငး်、3

ေယာကမ်ိသားစ�︓ယနး် 100ေသာငး်

○အလ�ပ်� �ာေဖမွ�လိ�အပ်ချက:်Helloworkသိ�မ့ဟ�တေ်ဒသဆိ�ငရ်ာအဖွဲ�အစညး်ကဖငွ်လ့�စထ်ားေသာအခမဲ့အလ�ပ်မတိဆ်က်

ေပးေသာေကာငတ်ာတငွအ်လ�ပ်� �ာေဖမွ�ေလျာကထ်ားြခငး်ကိ�ြပ� လ�ပ်ရမည။်

※ေထာကပံ့်ရနက်ိ�ကည်ေီသာသ�②သည、်Helloworkစသညတ်ိ�တ့ငွအ်လ�ပ်� �ာရနမ်လိ�

※၂၀၂၂ခ�� �စ၃်လပိ�ငး်က�နအ်ထေိလျာကထ်ားသ�သညအ်ထ�းအေနြဖင်အ့လ�ပ်� �ာသ�အားေထာကပံ်ေ့သာသငတ်နး်က�ညေီငွ� �င့်

အမိ်ရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပံ်ေ့� ကးကိ�ပ�းတွရဲယ�နငိသ်ည။်

ေထာကပ့ံ်မ�ကန်သ့တခ်ျက်

စသညတ်ိ� ့

●အေထေွထစွံ�စမ်းရန်ေဆးွေ� းွေရးCall Center
0120ｰ23ｰ5572 ※� ကားရက် 9:00〜17:00

● ေနထိ�ငမ်�ဘဝပ့ံပိ�းေရးHome Page(အမ်ိရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပ့ံ်ေ� ကး）ကဒမီ�ာစံ�စမ်းပါ

ကိ�ကည်ေီသာသ�ကိ�ကည်ေီသာသ�

အမ်ိရာအတကွအ်စိ�းရေထာကပ့ံ်ေ� ကး
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ကေလး� �ိ၍အမ်ိေထာငမ်� �ိေသာမိဘများအတကွြ်ပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာ
အမ်ိရာေထာကပ့ံ်ေ� ကးထ�တေ်ချးမ�

အလ�ပ်လ�ပ်၍မိမိဘာသာရပ်တညေ်နေသာအမိ်ေထာငမ်� �ိေသာမိဘများအတကွအ်မိ်င�ါးရနလ်ိ�အပ်

ေသာေငေွ� ကးအတကွြ်ပနလ်ညေ်ပးဆပ်ရနမ်လိ�ေသာအတိ�းမ� �ိေချးေငကွိ�ထ�တေ်ချးမည။်

i  ေလျာကထ်ားမ�သညေ်နထိ�ငရ်ာစရိငစ်�� မိ� �နယတ်ငွေ်မးြမန်းပါ။

（သတမ်�တ်� မိ� � � ကးီများတငွေ်နထိ�ငသ်�သညရ်ပ်ကကွ်� ံ� းအထ）ိ

ကိ�ကည်ေီသာသ�

ေအာကပ်ါတခ�ခ�� �င်က့ိ�ကည်ီေသာ

1.ကေလးသ�ငယြ်ပစ�ပျိ� းေထာငစ်ရိတ်ခံစားခွင်ရ့ယ�ေနသ�သိ�မ့ဟ�တတ်�ညီ
ေသာဝငေ်ငွ� �ိသ�

2.မိခငက်ေလး･ဖခငက်ေလးမိမိဘာသာရပ်တည်� ိ�ငရ်နအ်စအီစ�
(※)တငွပ်ါဝင်� ပီးမမိကိ�ယ်တိ�ငရ်ပ်တည်ရနစ်တိအ်ားထက်သနသ်�

ေချးေငပွမာဏ

လစ� ကန်သ့တပ်မာဏယန်း４ေသာငး်×12လ

တစ်� �စဆ်ကတ်ိ�ကအ်လ�ပ်လ�ပ်လ� ငြ်ပန်လညေိပးဆပ်ရန်ကငး်လတွခ်ွင့်

※ကေလးသ�ငယ်ြပစ�ပျိ� းေထာငစ်ရိတ်ခံစားခွင်ရ့ယ�ေနသ�အားသးီြခားေတွ�ဆံ�ေ� းွမ�ြပ� လ�ပ်၍、
ထိ�သ�၏ေနထိ�ငမ်�ဘဝအေြခအေနအလ�ပ်အတွက်စတိ်အားထက်သနမ်�အသအိမ�တ်ြပ� လ
က်မ�တ်ရရန်� ကိ� းပမ်းမ�စေသာအေြခအေနကိ�ြခံ� ငံ�၍တစဦ်းချငး်� �င်က့ိ�က်ညီေသာေထာက်ပ့ံ

မ�မီ� �းကိ�ေပါငး်စပ်ေသာအစအီစ�

ြပန်လညေ်ပးဆပ်ရန်ကငး်လတွခွ်င့်



လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပန်လညထ်�ေထာငေ်ရးစနစ်

○ လ�ေနမ�ဘဝအခက်အခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစသ်ည、်

ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�၊အရညအ်ချငး်စသညတ်ိ�အ့ားလံ�းေပ� တွငအ်ေြခခံကာလိ�အပ်ေသာြပနလ်ည်ထ�ေထာငမ်�ကိ�ြပ� လ�ပ်သည။်

（ေအာက်ပါအေြခအေန� �ိသ�များအ� ကံ� းဝငသ်ည။်）

・အမ်ိြခံေြမ ၊ ကား ၊ စ�ေငစွေသာချက်ချငး်အသံ�းြပ� � ိ �ငေ်သာပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�မ� �ိြခငး်။

※အမ်ိြခံေြမ ၊ ကား၊သညခ်� ငး်ချက်အေနြဖင်ပိ့�ငဆ်ိ�ငမ်�ကိ�အသအိမ�တ်ြပ� ြခငး်လဲ� �ိသည။်

・အလ�ပ်လ�ပ်မေနြခငး် ၊သိ�ေ့သာ်အလ�ပ်လ�ပ်ေနေသာ်လညး်လိ�အပ်ေသာေနထိ�ငမ်�စရိတ်မရ� ိ�ငြ်ခငး်။

・ပငစ်ငခ်ံစားခွင်စ့သည်လ့�မ�ဖ�လံ�းအာမခံေ� ကးကိ�ရေနေသာ်လညး်လိ�အပ်ေသာေနထိ�ငမ်�စရိတ်မရ� ိ�ငြ်ခငး်

・ြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာက်ရနတ်ာဝန်� �ိသ�ထတံွငမ်�ီခိ�ေနသ�အားဦးစားေပးမည။်

※လ�ေနမ�ဘဝအခက်အခဲ� �ိသ�များြပနလ်ည်ထ�ေထာငေ်ရးစနစေ်လျာက်ထားသည်အ့ခါလငမ်ယား၊အလယ်တနး်၃� �စ၏်

ကေလးမိဘသညအ်ေရး� ကီးစစီစရ်နလ်ိ�အပ်ေသာသ�အြဖစလ်�မ�ဖ�လံ�ေရး(Case
worker)ကအနညး်ဆံ�းေတွ�ဆံ�၍မ�ီခိ�မ�ြပ� လ�ပ်၍ရ� ိ�ငမ်ရ� ိ�ငက်ိ�ေမးြမနး်ပါမည။်အြခားေစာင်ေ့� �ာက်ရနတ်ာဝန်� �ိသ�များ� �င့်
ပတ်သတ်၍လညး်စာြဖင်ေ့မးြမနး်ပါမည။်

※လိ�အပ်ေသာေနထိ�ငမ်�စရိတ်သညအ်သ၊်မိသားစ�အေရအတွက်အရသတ်မ�တ်ထား� ပီး（အနညး်ဆံ�းေနထိ�ငမ်�စရိတ်）
အနညး်ဆံ�းေနထိ�ငမ်�စရိတ်ေအာက်နညး်ေသာဝငေ်ငွ� �ိေသာအခါလ�ေနမ�ဘဝအခက်အခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစ

နစက်ိ�ရယ�� ိ�ငသ်ည။်

○လ�ေနမ�ဘဝအခက်အခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစက်ိ�အသံ�းြပ� ခွင်ရ့မရသည်အထက်ပါအြပငတ်ြခားေသာအေသးစပ်ိသ

တ်မ�တ်ချက်များ� �ိေသာေ� ကာင်အ့ေသးစပ်ိကိ�ေနထိ�ငရ်ာစရီငစ်�၏စရီငစ်�အစိ�းရ၏လ�မ�ဖ�လံ�ေရး� ံ� းတွငေ်မးြမနး်ပါ။

ဘယလ်ိ�မျိ� းေသာသ�ကလ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပန်လညထ်�ေထာငေ်ရးစနစက်ိ�ခစံားခငွ့်� �ိသလဲ

လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပန်လည်ထ�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငစွတငရ်ယ�� ပီးေနာက်

လ�ပ်ငန်းစ� အဆင်ဆ့င့်

လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစသ်ညအ်ေြခခကံျဆံ�းေသာလ�ေနမ�ဘဝကိ�အာမခြံခငး်� �င်က့ိ�ယတ်ိ�င်

ပ်တည်� ိ �ငေ်ရးအေထာကအ်�ြဖစေ်စရနရ်ညရွ်ယ၍်ြပ� လ�ပ်သည်စ့နစြ်ဖစသ်ည။်ထိ�အ့ြပငလ်�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်

ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစသ်ညြ်ပည်သ့�အ့ခငွ်အ့ေရးြဖစသ်ည။်လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစသ်ညမ်

ညသ်�မဆိ�လိ�အပ်� ိ �ငေ်ြခ� �ိေသာအရြဖစသ်ည်အ့တကွေ်တေွဝြခငး်မ� �ိဘစဲရီငစ်�အစိ�းရ� �င်ေ့ဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။

○ေနထိ�ငရ်ာစရီငစ်�၏စရီငစ်�အစိ�းရ၏လ�မ�ဖ�လံ�ေရး� ံ� းတငွ(်လ�ေနမ�ေဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငေ်ရးေကာငတ်ာ)တငွေ်ဆးွေ� းွတိ�ငပ်ငပ်ါ။

○လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစက်ိ�ေလျာကထ်ားသည်အ့ခါ、

လ�မ�ဖ�လံ�ေရး� ံ� းသညလ်ာေရာက၍်စစေ်ဆးြခငး်၊ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�စစေ်ဆးြခငး်ကိ�ြပ� လ�ပ်� ပီး၊ရ� ိ�ငမ်ရ� ိ�င်� �င、်

ေထာကပံ်ေ့ပးမည်လ့�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပံ်ေ့ငပွမာဏကိ�ဆံ�းြဖတမ်ည်စ့စေ်ဆးမ�ြပ� လ�ပ်မည။်

○အထကပ်ါစစေ်ဆးမ�များြပ� လ�ပ်� ပီးလ�မ�ဖ�လံ�ေရး� ံ� းသညလ်�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစေ်လျာကထ်ားသည်ေ့နမ့�အန
ညဆ်ံ�း၁၄ရကအ်တငွး်ရ� ိ�ငမ်ရ� ိ�ငဆ်ံ�းြဖတမ်ည။်

○လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပံ်ေ့ငယွ�ေနစ� အေတာအတငွး်(Case

worker)တ� �စတ်ငွအ်� ကမိ်� ကမိလ်ာေရာကစ်စေ်ဆး� ပီး(Case worker)ရဲလ့မး်� �နမ်�ကိ�လိ�ကန်ာရမည။်

○လ�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပံ်ေ့ငယွ�ေနစ� အေတာအတငွး် ဝငေ်ငအွေြခအေနကိ�လစ� တငြ်ပရမည။်

○ေနထငိမ်�စရိတအ်ြပငအ်မိလ်ခကိ�သတမ်�တထ်ားေသာစပံမာဏအတငွး်ေထာကပံ်မ့ည။်

○လိ�အပ်ေသာေဆးက�သမ� ေစာင်ေ့� �ာကမ်�ေထာကပံ်ေ့ငအွတကွလ်အဲ� ကံ� းဝငသ်�ြဖစမ်ည။်

○အမိစ်းီပါွးေရး� �င်ပ့တသ်တေ်သာေဆးွေ� းွက�ညမီ�၊ကေလး၏ပညာေရး၊ဘဝေထာကပံ်မ့�၊အလ�ပ်ေထာကပံ်မ့�စေသာေထာကပံ်မ့�ကိ�ယ�ရမည။်

（တချိ� �ေသာစရီငစ်�အစိ�းရမပါ）。

အနညး်ဆံ�းေနထိ�ငမ်�စရိတ်

ပငစ်င・်ကေလးေထာက်ပံေ့� ကးစသည်ဝ့ငေ်ငွ
ေထာက်ပ့ံေပးမည်လ့�ေနမ�ဘဝအခကအ်ခဲ� �ိသ�

များြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးေထာကပ့ံ်ေငွ

i
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 ေဆးွေ� းွလိ�လ� ငေ်နထိ�ငရ်ာစရီငစ်�၏စရီငစ်�အစိ�းရ၏လ�မ�ဖ�လံ�ေရး� ံ� း（လင်ခ့်သည်ဒမီ�ာ）အထဆိကသ်ယွပ်ါ

※ လက်� �ိအေြခအေနအရလ�မ�ဖ�လံ�းေရး� ံ� းတငွယ်ာယဝီငေ်ငေွလျာ့နညး်သ�၏ပိ�ငဆ်ိ�ငမ်�ထမ်ိးသန်ိးမ�အတကွေ်ဆာငရွ်ကေ်ပေနသည်။。
အေသးစပ်ိကိ�အလ�ပ်သမားဝန်� ကးီဌာနHome pageတငွ်� ကည့်ပါ။



※အမျိ� းသားကျနး်ေရးအာမခသံိ�ဝ့ငထ်ားေသာ
သ�သည်� မိ� �နယက်ိ�လိ�က၍်နညး်ဥပေဒအရCOVID၁၉က�းစကသ်�အားဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခ်စံားခငွ်ေ့� ကးေထာကပံ်ြ့ခငး်� �ိသည။်အေသးစပ်ိကိ�ေနထိ�င်
ရာ� မိ� �နယသ်ိ�ေ့မးြမနး်ပါရန။်

ဒဏ်ရာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခံ်စားခွင့်

ဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခ်စံားခငွ်သ့ညက်ျနး်မာေရးအာမခဝံငထ်ားေသာသ�ကလ�ပ်ငနး်ေဘးအ� �ရာ
ယေ်� ကာင်မ့ဟ�တေ်သာေရာဂါ� �င်ဒ့ဏရ်ာေဆးက�သရနအ်နားယ�သည်အ့ခါဝငေ်ငအွတကွအ်ာမခကံိ�

ေပးသည်စ့နစြ်ဖစသ်ည။်COVID၁၉က�းစက်၍ထိ�က�သမ�အတကွအ်လ�ပ်မလ�ပ်� ိ �ငေ်သာသ�လအဲသံ�း
ြပ� � ိ �ငသ်ည။်

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကအ်ေသးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းစ� အသးစပ်ိ� �င်ပ့တသ်တ၍်အာမခံဝငထ်ားေသာကျန်း
မာေရးအာမခံသိ�စ့ံ�စမ်းေမးြမန်းပါရန်။

i

ေအာကပ်ါအချကမ်ျား� �င်ြ့ပည့စ်ံ�လ� ငေ်ထာက်ပံမ့ည။်
① ထားေသာသ�ကလ�ပ်ငနး်ေဘးအ� �ရာယေ်� ကာင်မ့ဟ�တေ်သာေရာဂါ� �င်ဒ့ဏရ်ာေဆးက�သ

ရနအ်လ�ပ်မလ�ပ်� ိ �ငြ်ခငး်
※ အလ�ပ်တငွသ်ိ�မ့ဟ�တအ်လ�ပ်အသာွးအြပနတ်ငွြ်ဖစေ်သာေရာဂါ� �င်ဒ့ဏရ်ာသညအ်လ�ပ်သမားအာမခေံထာကပံ်ေ့� ကးရ� ိ�ငသ်�

ြဖစသ်ည။်

② ４ရကအ်ထကအ်လ�ပ်နားလ� င်
※ ေဆးက�သရန၃်ရကဆ်ကတ်ိ�ကအ်နားယ�� ပီးေနာက（်ေစာင်ဆ့ိ�ငး်ကာလ）

၄ရကေ်ြမာကေ်နာကပိ်�ငး်နားသည်ေ့နအ့တကွေ်ထာကပံ်မ့ည။်

※ ေစာင်ဆ့ိ�ငး်ကာလတငွလ်စာြပည်ခ့ငွ်၊့စေနတနဂ�ေ� ွ � ိ �ငင်ေံတာ်ပိတရ်ကစ်ေသာအများြပညသ်�� ံ� းပိတရ်ကလ်ပဲါသည။်

ေထာကပ့ံ်မ�အတကွလ်ိ�အပ်ချက်

ေထာကပ့ံ်ကာလ

ေထာကပံ်မ့�စသည်ေ့နမ့�ဆက်တိ�က်တွကခ်ျက၍်အ� �ညဆ်ံ�း１� �စ６်လတာ

※ ဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခ်စံားခငွ်က့ိ�ေထာကပံ့်မ�အတကွလ်ိ�အပ်ချကြ်ပည်မ့�ီေသာေနမ့�စ၍ေထာကပံ့်မည။်

１ရကအ်တငွး်ေထာကပ့ံ်သည့်ေငွ�ပမာဏ

ဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခ်စံားခငွ်က့ိ�ေထာကပံ့်မ�စတငသ်ည်လ့မတိ�ငခ်ငအ်နးီဆံ�း၁၂လ�ကား၏စသံတမ်�တထ်ားေသာလ

စာကိ�ပျမ်းမ�ယ�ထားေသာပမာဏ၏30ပံ�１ပံ�� �င်ည့မီ� ေသာပမာဏ၏３ပံ�2ပံ�ပမာဏ

※လစာ၏ပမာဏက ဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတကွခ်စံားခငွေ်ထာကပံ့်ေငထွကန်ညး်ေနေသာအခါဒဏရ်ာ� �င့်
ေရာဂါအတကွခ်စံားခငွ်ေ့ထာကပံ့်ေငွ� �င်လ့စာ၏ကာွဟေနသည်ပ့မာဏကိ�ေထာကပံ့်မည။်

• ေရာဂါလက�ဏာမေပ� ေသာ်လည်းစစေ်ဆးချက်အရ「COVID၁၉က�းစက်သည်」
ဟ�သတ်မ�တ်ခံရ� ပီးေဆး� ံ�တက်ေနြခငး်

• အဖျားစေသာေရာဂါလက�ဏာေပ� � ပီးက�သမ�အတွက်အလ�ပ်နားသည်အ့ခါတွငလ်ည်းဒဏရ်ာ� �င်ေ့ရာဂါအတွ

က်ခံစားခွင်ေ့ထာက်ပ့ံြခငး်အတွက်အ�ကံ� းဝငသ်ည်။

ေထာကပ့ံ်ေငွ
စ�စ�ေပါငး်

အနီးဆံ�း၁၂လ� ကား၏စံသတမ်�တထ်ားေသာ

လစာကိ�ပျမ်းမ� ယ�ထားေသာပမာဏ၏

30ပံ�１ပံ�

３ပံ�2ပံ�

ေထာကပံ်သည့်

ေနအ့ေရ
အတကွ်

＝ × ×
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 က�မ�ဏီတငွအ်လ�ပ်သမားကိ�အလ�ပ်နားခိ�ငး်သည့်အခါအလ�ပ်သမားစံဥပေဒ၏တာဝန်ြပဌာန်းမ�� �င်မ့ဆိ�ငဘ်、ဲ
အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�ထန်ိးည�ေိရးက�ညေီငကွိ�အသံ�းြပ� ၍အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခံ်စားခွင်က့ိ�ေပးေချြခငး်ြဖင်အ့ခွင်မ့သာမ�ကိ�ေ� �ာ

င်� �ား� ိ �ငရ်န်ေမတ� ာရပ်ခံပါသည။်

※အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�ထန်ိးည�ေိရးက�ညေီင၏ွအေသးစိပ်အချကက်ိ�ေအာက်စာရွကတ်ငွ်� ကည့်ပါ။
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လ�ပ်ငန်းရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်ံစားခွင့်
（အလ�ပ်သမားစဥံပေဒပ�ဒမ်၂၆）

အလ�ပ်သမားစဥံပေဒပ�ဒမ်၂၆တငွက်�မ�ဏအီေနြဖင်က့�မ�ဏတီငွတ်ာဝန်� �ိသညဟ်�ေသာအေ� ကာငး်ြပ
ချကြ်ဖင်အ့လ�ပ်သမားများအားအလ�ပ်မ�နားထားလ� ငအ်လ�ပ်သား၏အနညး်ဆံ�းေသာလ�ေနမ�ဘဝကိ�
အာမခေံပး� ိ �ငရ်နလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားထားစ� လ�ပ်ငနး်ရပ်နားထားြခငး်အတကခ်စံားခငွ်ေ့ပးေချရမညဟ်�

ြပဠာနး်ထားပါသည။်

i
 တစဦ်းချငစ်၏ီအေြခအေန� �င်ပ့တသ်တ၍်ေဆးွေ� းွလိ�ပါက、

စရီငစ်�အသးီသးီ၏အလ�ပ်သမားဌာနတငွ်� �ိေသာအထ�းအလ�ပ်သမားေဆးွေ� းွေကာငတ်ာ

▶ က�မ�ဏသီညက်�မ�ဏ၏ီအေ� ကာငး်ြပချကြ်ဖင်အ့လ�ပ်ရပ်နားထားလ� ငအ်လ�ပ်ရပ်နားထားသည်အ့ေတာအတငွး်လ�ပ်ငနး်ရ

ပ်နားထားြခငး်အတကွခ်ံစားခွင်က့ိ�ေပးေချရမည။်
▶ မလနွဆ်န်� ိ �ငေ်သာအငအ်ားေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ရပ်နားထားလ� ငက်�မ�ဏသီညလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အတကွခ်စံားခွင်က့ိ�ေပးေချ

ရနတ်ာဝနမ်� �ိေပ။

ေအာကပ်ါ၂ချကစ်လံ�း� �င်ြ့ပည်စ့ံ�လ� ငမ်လနွဆ်န်� ိ �ငေ်သာအငအ်ားေ� ကာင်အ့လ�ပ်ရပ်နားြခငး်ဟ�သတမ်�တ်� ိ�ငသ်ည။်

① အေ�ကာငး်အရငး်သညလ်�ပ်ငနး်၏ြပငပ်တငွြ်ဖစေ်သာမေတာ်ဆမ�ြဖစြ်ခငး်

② လ�ပ်ငနး်� �ငသ်ညပံ်�မ�နစ်းီပါွးစမီသံ�အြဖစအ်စမွး်က�နသ်တထိား၍ေဆာငရွ်ကေ်သာ်လညး်မညသ်ိ�မ့� ေ� �ာင်� �ား

၍မရေသာမေတာ်ဆမ�ြဖစြ်ခငး်

① နင်က့ိ�ကည်သီ�မ�ာ၊ဥပမာအေရးေပါအေြခအေနအြဖစေ်� ကြငာချကအ်ေပ� အေြခခသံည်ေ့တာငး်ဆိ�ချကစ်သညတ်ိ�က့ဲသ့ိ� ့
လ�ပ်ငနး်ြပငပ်တငွြ်ဖစေ်ပ� ခဲေ့သာအေြခအေနေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်လညပ်တမ်�ကိ�ခကခ်ေဲစေသာအေ� ကာငး်အရငး်ြဖစသ်

ည။်
② တငွေ်ဖာ်ြပချက်� �င်က့ိ�ကည်ရီနအ်တကွက်�မ�ဏသီညလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်ကိ�ေ� �ာင်� �ားရနအ်တကွအ်ေသးစပ်ိကျေသာ

� ကိ� းပမ်းမ�ကိ�လ�ပ်ေဆာငရ်ပါမည။်အေသးစပ်ိကျေသာ� ကိ� းပမး်မ�ကိ�လ�ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ညဟ်�ေြပာ� ိ�ငမ်လားဆိ�သညမ်�ာ
ဥပမာ-

 အမ်ိမ�အလ�ပ်လ�ပ်ြခငး်စသည်န့ညး်လမ်းြဖင်အ့လ�ပ်သမားကိ�အလ�ပ်လ�ပ်ေစြခငး်များြပ� လ�ပ်� ိ �ငလ်� ငဤ်အရာ� �င်ပ့တ်သတ်၍

လံ�ေလာက်စာွစ� းစားလ�က်� �ိသလား။
 အလ�ပ်သမားအားတြခားေနရာတွငအ်လ�ပ်လ�ပ်ခိ�ငး်� ိ �ငေ်သာ်လညး်လ�ပ်ငနး်ကိ�ရပ်နားထားြခငး်ြပ� လ�ပ်ေနသလား

စေသာအေြခအေနများကိ�� ကည်၍့သးီြခားဆံ�းြဖတ်မည။်

ထိ�ေ့� ကာင်「့COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်」့ဟ�ေသာအေ� ကာငး်ြပချကတ်စခ်�ြဖင်、့
အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်စံားခငွ်က့ိ�ေပးေခရမည်တ့ာဝနသ်ညေ်ပျာကက်ယွ်မ့ည်အ့ရာမဟ�တပ်ါ။

က�မ�ဏီကအလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်စံားခငွ်က့ိ�ေပးေဆာငရ်မည့်အေြခအေနဆိ�သညမ်�ာ

အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခံ်စားခွင်ပ့မာဏ

ပျမ်းမ�လ�ပ်ခ（အလ�ပ်ရပ်မနားခင၃်လ� ကားေပးေချထားေသာလ�ပ်ခစ�စ�ေပါငး်၏、
ထိ�ကာလ၏စ�စ�ေပါငး်ရကြ်ဖင်စ့ားထားေသာပမာဏ※）၏100ပံ�60အထကပ်မာဏ

※ လ�ပ်ခသညအ်ချိနး်စာစနစ၊်ေနစ့ားစနစြ်ဖင်ေ့ပးေချေသာအခါ、အေြခခံအာမခံပမာဏကိ�ေပးေချရမည။်



အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အတကွည်ိ� �ငိး်ေဆာငရွ်က်� ိ �ငရ်န်ေထာကပ့ံ်ေ� ကး(အထ�းစမံီချက)်

စးီပွါးေရးအေြခအေနေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်လည်ပတ်မ�ေလျာခ့ျြခငး်ကိ�မတတ်ဘြဲပ�လ�ပ်ရသည်အ့ခါအလ�ပ်သမားအတွ
ကယ်ာယီအလ�ပ်ပိတ်ြခငး်စေသာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်တကွဝ်နထ်မ်းခန်ထ့ားမ�ကိ�ဆက်လက်ထနိး်ထား� ိ�ငရ်နေ်ဆာငရွ်က်
လ� ငလ်�ပ်ငနး်� �င၏်ေလျာက်ထားချက်ြဖင်အ့လ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတွက်ခံစားခွင်စ့သည်တ့စတိ်တပိ�ငး်ကိ�ေထာက်

ပ့ံမည်။

※အြမတ်ေငေွစသာလ�ပ်ငနး်အေြခအေနကိ�ေဖာ်ြပသည်အ့နးီဆံ�းက�နထ်�တ်မ�အ� �နး်ကနိး်သည်� �ငိး်ယ�� မ�လ� �င်တ့ိ�ငး်တာေသာ်5%အထကေ်လျာန့ညး်ြခငး်စေသာသတမ်�တ်ချ
က်� �ိသည။်

ကိ�ကည်ီေသာသ�︓COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းကိ�ခံရေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

အထ�းစမံီချက်

○က�ညေီသာအေ� ကာငး်အရာ・ကိ�ကည်မီ�
※2020ခ�� �စ５်လ１ရက်မ�2022ခ�� �စ３်လ31ရက်အထိ

① အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်အတွက်ခံစားခွင်၏့ေထာက်ပံရ့ာခိ�င်� �နး် အေသးစားအလတ်စားလ�ပ်ငနး်４/５、

အ�ကီးစားလ�ပ်ငနး်２ /３အလ�ပ်ထ�တြ်ခငး်မလ�ပ်လ� င【်ခ� ငး်ချက်１】【ခ� ငး်ချက３် 】အေသးစားအလတ်စားလ�ပ်ငနး် ９
/10、အ�ကီးစားလ�ပ်ငန３/４
※က�ညေီငပွမာဏအများဆံ�းကိ�က်ညေီသာအလ�ပ်သမား１ေယာက်လ� င１်ေန ့� �နး်ယနး်13,５00

※2022ခ�� �စ်１・２လသညယ်န်း11,000、� �စ်တ�３လသညယ်န်း9,000

② ပညာေရးေလက့ျင်မ့�လ�ပ်လ� ငအ်ေသးစားအလတ်စားလ�ပ်ငနး်ယနး်2,400,အ�ကးီစားလ�ပ်ငနယနး်1,800ကိ�
ထည့်ေပါငး်တကွမ်ည။်

③ လတတ်ေလာဘွဲ�ရထားသ�စည့်အလ�ပ်အာမခံဝငထ်ားသ�အေနြဖင်ခ့န်ထ့ားြခငး်ကာလ၆လမြပည့်ေသာ်လညး်အ� ကံ� းဝငသ်ည။်

④ １� �စလ်� င1်00ရက်အထေိထာက်ပံမ့ည်ေ့ထာက်ပံေ့� ကးကိ�တြခားေထာက်ပံေ့� ကးအေန� �င်သ့ံ�း� ိ �ငသ်ည။်

⑤ အလ�ပ်ခန်ထ့ားေရးအာမခံမဝငထ်ားေသာအလ�ပ်သမား၏အလ�ပ်ရပ်နားထားြခငး်လအဲ� ကံ� းဝငသ်ည။်

○ေအာကပ်ါအချကမ်ျား� �င်က့ိ�ကည်လီ� ငေ်ထာကပ့ံ်� �န်၊ပမာဏကိ�တိ�းေပးမည။်
※2021ခ�� �စ１်လ８ရက်ေနာက်ပိ�ငး်အလ�ပ်ရပ်နားြခငး်� �င်သ့က်ဆိ�င်

⑥ အေရးေပ� အေြခအေနစမံီေဆာငရွ်က်ရမည်ေ့ဒသ� �င်က့�းစက်မ�ဟန်တ့ားေရးအထ�းစမံီချက်ကိ� ေဆာငရွ်က်
ေနသာေဒသ၏အ�ပ်ချ� ပ်ေရးမ�း၏မ�ဝါဒကိ�လိ�က်၍အလ�ပ်ချိနေ်လျာခ့ျြခငး်စေသာပ�းေပါငး်ေဆာငရွ်က်မ�ြပ� လ�ပ်ေသာစားေသာ
က်ဆိ�ငမ်ျား� �င်ပ့တ်သတ်၍ေထာကပ့ံ်ရာခိ�င်� �န်းအများဆံ�း10／10【ခ� ငး်ချက2်】သိ� ့ြမ�င်တ့ငေ်ပးေနသည။်
※ေထာက်ပံေ့သာပမာဏအများဆံ�း ကိ�က်ညေီသာအလ�ပ်သမား１ေယာက်１ေနယ့နး်15,000

⑦ က�နထ်�နလ်�ပ်မ�� �နး်ကိနး်ကအရင်� �စ်သိ�မ့ဟ�တ်ေ� � �တ� �စြ်ဖင့်� �ငိး်ယ�� လ� ငအ်နးီဆံ�း３လ၏လစ� ပျမ်းမ�တနဘ်ိ�း၏30％

အထက်ကျဆငး်ခဲ့တဲတ့စ်� ိ �ငင်လံံ�း� �ိလ�ပ်ငနး်� �င်ပ့တ်သတ်၍ေထာကပ့ံ်ရာခိ�င်� �န်းအများဆံ�း10／10【ခ� ငး်ချက2်】
သိ� ့ြမ�င်တ့ငေ်ပးေနသည။်
※ေထာက်ပံေ့သာပမာဏအများဆံ�း ကိ�က်ညေီသာအလ�ပ်သမား１ေယာက်１ေနယ့နး်15,000

【ခ� ငး်ချက်１】2020ခ�� �စ１်လ24ရက်ေနာက်ပိ�ငး်အလ�ပ်ထ�တ်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ထားေသာအခါ（〜2021ခ�� �စ1်2လ）
【ခ� ငး်ချက်２】2021ခ�� �စ１်လ８ရက်ေနာက်ပိ�ငး်အလ�ပ်ထ�တ်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ထားေသာအခါ
【ခ� ငး်ချက်３】2021ခ�� �စ１်လ８ရက်ေနာက်ပိ�ငး်အလ�ပ်ထ�တ်ြခငး်မြပ�လ�ပ်ထားေသာအခါ（2022ခ�� �စ１်လ〜）

○အနညး်ဆံ�းလ�ပ်ခကိ�ြမ�င်တ့ငြ်ခငး်ြဖင်အ့လ�ပ်ဆကခ်န်ထ့ားြခငး်အားေထာကပ့ံ်ြခငး်
※2021ခ�� �စ1်0လပိ�ငး်မ�စ၍2022ခ�နစ３်လအထိ

⑧ အထ�းအေြခအေနြဖင်အ့� ကံ� းဝငေ်သာအေသးစားအလတ်စားလ�ပ်ငနမ်ျားကလ�ပ်ငနး်အတွငး်

အနညး်ဆံ�းအချိနလ်ခကိ�ပမာဏတစခ်�အထက်ြမ�င်တ့ငေ်သာအခါေဒသအလိ�က်အနညး်ဆံ�းလ�ပ်ခကိ�ြမ�င်တ့ငထ်ားသည်1့0
လပိ�ငး်မ�စ၍2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်အထလိ�ပ်ငနး်ရပ်နားရနလ်ိ�အပ်ချက်� �င်မ့ဆိ�ငဘ်ေဲထာက်ပံသ့ည။်
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●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home page တငွ်� ကည့်ပါ။
●လ�ပ်ငနး်ေနရာကိ�� ကးီ� ကပ်သည်အ့လ�ပ်သမားေရးရာဌာနသိ�မ့ဟ�တH်ello work တငွေ်လျာကထ်ား� ိ�ငပ်ါသည။်
（ေကာငတ်ာ、စာတိ�ကသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ွနလ်ိ�ငး်）。
●Call centerတငွအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အတကွည်�ိ� �ငိး်ေဆာငရွ်ကရ်နေ်ထာကပံ်ေ့� ကး� �င်ပ့တသ်တ၍်ေမးြမနး်� ိ �ငပ်ါသည။်
0120-60-3999（ဖ�နး်လကခ်ခံျိန် 9:00〜21:00（စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ� ိ �ငင်ေံတာပိ်တရ်ကအ်ပါအဝင）်）
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COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းများေ� ကာင်သ့ိ�မ့ဟ�တက်�းစကမ်�ဟန်တ့ားေရးအထ�းစမီခံျက၏်သကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင့်
① 2021ခ�� �စ4်လ1ရကမ်�စ၍2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရကအ်ထလိ�ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်ရပ်နားခဲေ့သာအေသစားအလတစ်ားလ�ပ်င

နး်၏အလ�ပ်သမား
② 2021ခ�� �စ4်လ1ရကမ်�စ၍2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရကအ်ထလိ�ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်ရပ်နားခဲေ့သာအ�ကးီစားလ�ပ်ငနး်၏အလ�

ည်ေ့ြပာငး်အလ�ပ်သမားများစသ�များအထကဲ、လ�ပ်ငန်းရပ်နားထားစ� လ�ပ်（လ�ပ်ငန်းရပ်နားထားြခငး်အတကွခံ်စားခွင်）့
ကိ�မရ� �ိခဲေ့သာအလ�ပ်သမား（※）

※ အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အာမခမံဝငထ်ားသ�လအဲ�ကံ� းဝငသ်ည။်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရန်လ�ပ်ငန်းရပ်နားြခငး်အတကွေ်ထာကပ့ံ်ေင၊ွ
ြပန်ဆပ်ရန်မလိ�ေသာေထာကပ့ံ်ေ� ကး

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ရပ်နားခိ�ငး်ြခငး်ခရံကာလ�ပ်ငနး်ရပ်နားထားြခငး်အတကွခ်ံစားခငွ့်
မရ� �ိခဲေ့သာအလ�ပ်သမားများတကွ်COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရနလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အတကွ်
ေထာကပံ့်ေငြွပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာေထာကပံ့်ေ� ကးကိ�ေပးအပ်ပါမည။်

ကိ�ကည်ီေသာသ�

ေထာကပ့ံ်ေငပွမာဏ

အလ�ပ်ရပ်နားြခငး်မတိ�ငမ်�ီလ�ပ်ခ၏ 80％（၁ေနစ့ာအများဆံ�းပမာဏယန်း8,265円

※ 2021ခ�� �စ4်လသည၁်ေနစ့ာအများဆံ�းပမာဏယနး်11,000၊ 2021ခ�� �စ5်လမ�စ၍12လပိ�ငး်အထ၏ိ၁ေနစ့ာအများဆံ�းပမာဏယနး် 9,900

※ အေရးေပ� အေြခအေနစမီေံဆာငရွ်ကရ်မည်ေ့ဒသ� �င်、့က�းစကမ်�ဟန်တ့ားေရးအထ�းစမီခံျကက်ိ�ေဆဋငရွ်ကေ်နသာေဒသ၏အ�ပ်ချ� ပ်ေရးမ�း

၏ေတာငး်ဆိ�ချကအ်ရလ�ပ်င� ်�းအချိနေ်လျာခ့ျြခငး်စသညတ်ိ�က့ိ�ပ�းေပါငးပါဝငေ်သာတ�ပ်ေကးွေရာဂါအသစများအတကွအ်ထ�းစမီခံျကဥပေဒပ�ဒမ်

11တငွသ်တမ်�တထ်ားေသာအလ�ပ်ခငွမ်ျား(စားေသာကဆ်ိ�ငစ်သည်)့အလ�ပ်သမားများအေနြဖင့် 2021ခ�� �စ5်လ1日〜 2022ခ�� �စ３်

လ31ရက်� ကားသည၁်ေနစ့ာအများဆံ�းပမာဏယနး် 11,000

※ တကယလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အတကွေ်ထာကပံ်ြ့ခငး်

●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home page တငွ်� ကည့်ပါ။
●Call center（0120-221-276）COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ကိ�ဟန်တ့ားရနလ်�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အတကွေ်ထာကပ့ံ်ေင၊ွ
ြပနဆ်ပ်ရနမ်လိ�ေသာေထာကပ့ံ်ေ� ကး� �င်ပ့တသ်တ၍်ေမးြမနး်� ိ �ငပ်ါသည။်

（ ဖ�နး်လက်ခံချိန်တနငး်လာ〜ေသာ� ကာ8:30〜20:00／ စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ � ိ �ငင်ေံတာ်ပိတရ်က် 8:30〜17:15）

i

ေလျာကထ်ားရန်ေနာကဆ်ံ�းရက်

・１ရက်８နာရီမ�３နာရီအထ၏ိအလ�ပ်ြဖစြ်ခငး်、လ�ပ်ငန်းချိန်ေလျာ့ချြခငး်ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ချိန်ေလျာ့ကျြခငး်
１ရက４်နာရီမြပည့်ေသာအလ�ပ်ြဖစ်လ� င、်1/2日ရကအ်လ�ပ်ရပ်နားြခငး်အြဖစ်အ� ကံ� းဝငသ်ည။်。

・တပတ်５� ကိမ်မ�တပတ်３� ကိမ်သိ� ့ြဖစြ်ခငး်、၁လ၏တစ်စိတတ်ပိ�ငး်ကိ�လညး်အလ�ပ်ပိတြ်ခငး်အြဖစ်သတမ်�တသ်ည။်
（အလ�ပ်လ�ပ်သည်ေ့နက့ိ�တကယ်အလ�ပ်ရပ်နားြခငး်မ�ထ�တ်� �တ်� ပီးမ�အ� ကံ� းဝငသ်ည။်）
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ကိ�ကည်ီ

ေသာသ�
အလ�ပ်ရပ်နားထားေသာကာလ

ေလျာကထ်ားရနေ်နာကဆ်ံ�းရက်

（စာတိ�ကက်ပိ�လ့� ငအ်ေရာကြ်ဖစရ်မည）်

①・② 2021ခ�� �စ4်လ〜12လ 2022ခ�� �စ3်လ31ရက（်� ကာသပေတး）

①・② 2022ခ�� �စ1်လ〜３လ 2022ခ�� �စ6်လ30日ရက（်� ကာသပေတး）

○ေလျာက်ထား� ပီးေသာရက်အတွက်ေထာက်ပံြ့ခငး်（မေထာက်ပံြ့ခငး်）
ဆံ�းြဖတ်မ�အချိန်� ကာေသာေ� ကာင်ေ့နာက်� တကိမ်၏ေလျာက်ထားမ�မမ�ီေသာသ�

→ေထာက်ပံြ့ခငး（မေထာက်ပံြ့ခငး်）ဆံ�းြဖတ်� ပီးသည်ေ့နမ့�စ၍１လအတွငး်ေလျာက်ထားလ� ငလ်က်ခံမည။်
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COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျားကျန်းမာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငန်းစ� အရ
အလ�ပ်ခွင်ရ့ကေ်ပးြခငး်စနစက်ျင်သ့ ံ�းသည့်အတကွေ်ထာကပ့ံ်ေငွ

（အလ�ပ်သမားခန်ထ့ားသည့်လ�ပ်ငန်း� �ငအ်တကွ）်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာက်မ�လ�ပ်ငနး်စ� အရအလ�ပ်နားရနလ်ိ�အပ်
ေသာကိ�ယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငအ်လ�ပ်သမားများကစတိ်ပ�ပနမ်�မ� �ိဘအဲလ�ပ်နား၍ကေလးေမွး� ိ�င်� ပီးကေလးေမွး� ပီးေနာ
က်ဆက်လက်၍အလ�ပ်လ�ပ်� ိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်ခွငြ်ဖစ်ရနထ်ိ�အမျိ� းသမီးအလ�ပ်သမားများအတွက်လစာြပည်ခ့ွင်စ့နစ်

ကျင်သ့ံ�းေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်ိ�ေထာက်ပ့ံမည်။

①〜④၏အားလံ�းေသာအချကမ်ျား� �င်ြ့ပည်မ့�ီလ� ငအ်� ကံ� းဝငသ်ည။်

① COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငနး်စ� အရ、
ဆရာဝနသ်ိ�မ့ဟ�တသ်ားဖွားလကသ်ည၏်လမ်း� �နမ်�အရအလ�ပ်နားရနလ်ိ�အပ်ေသာကိ�ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ� းသမီးဝနထ်မ်း

၏လစာြပည်ခ့ွင်စ့နစ(်� �စစ်� လစာြပည်ခ့ွင့်� �င်မ့ဆိ�ငဘ်ဲ� �စစ်� လစာြပည်ခ့ွင်၏့လစာ� �င်တ့�ညေီသာ6ဆေကျာ်ေပးေချေသာ
သ�သာလ�င)်ကျင်သ့ံ�းမ�

② ထိ�လစာြပည်ခ့ွင်၏့အေ� ကာငး်အရာကိ�COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�
ပ်ငနး်စ� အေ� ကာငး်အရာကိ�ပ�းတွ၍ဲအလ�ပ်သမားအားအသေိပးေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

③ 2021ခ�� �စ4်လ1ရကမ်�စ၍2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရကအ်ထိ� ကားတငွ、်
ဤခွင်စ့နစက်ိ�စ�စ�ေပါငး်5ရကအ်ထကယ်�ခငွ်ေ့ပးေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

④ ဤေထာကပံ်ေ့ငကွိ�ေလျာကထ်ားချိနအ်ထ、ိ2020ခ�� �စ・်
2021ခ�� �စ၏်[� �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပံ့်ေင(ွCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�
လ�ပ်ငနး်စ� အရအလ�ပ်ခွင်ရ့ကယ်�ြခငး်ေထာကပံ့်မ�လမ်းစ� )� �င်2့020ခ�� �စ(်COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခင်
များကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငနး်စ� အရအလ�ပ်ခွင်ရ့ကေ်ပးြခငး်စနစကျင်သ့ံ�းသည်အ့တကွေ်ထာကပံ်ေ့င]ွကိ�လက်
ခံမရ� �ိထားသ�

※ အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အာမခမံဝငထ်ားသ�လအဲ� ကံ� းဝငသ်ည။်

ကိ�ကည်ီေသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်ေငပွမာဏ

လ�ပ်ငနး်၁ခ�လ�က်၁� ကိမ်သာယနး် 15ေသာငး်

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home
page တငွ်� ကည့်ပါ။

i

 ေဆွးေ� းွေမးြမနး်လိ�လ� ငအ်နးီဆံ�းစရီငစ်�၏အလ�ပ်သမားဌာနအလ�ပ်ပတ်ဝနး်ကျငသ်ာတ�ညမီ� ဦးစးီဌာနတွငြ်ပ� လ�ပ်

� ိ �ငသ်ည။်

ဖ�နး်လက်ခံချိန်︓８︓30〜17︓15（စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ � ိ �ငင်ေံတာ်ပိတ်ရက်� �င့်� �စက်�းမ�အပ）

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

2021ခ�� �စ်

အ�ကံ� းဝငေ်သာအလ�ပ်သမား၏ထပ်တိ�းလစာြပည်ခ့ွင်အ့ေရအတွက်စ�စ�ေပါငး်5ရက်ြပည်ေ့သာေန၏့
ေနာက်ေနမ့�2022ခ�� �စ５်လ31ရက်အထိ

※လ�ပ်ငနး်ခွငအ်လိ�က်ေလျာက်ထားြခငး်ြဖစသ်ည်။

 အ�ကံ� းဝငေ်သာအလ�ပ်သမားသညအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားေရးအာမခံဝငထ်ားလ� င်
[ � �စဦ်း� �စဘ်က်ေထာက်ပံေ့င(ွCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာက်မ�လ�ပ်ငနး်စ� အရအ
လ�ပ်ခွင်ရ့က်ယ�ြခငး်ေထာက်ပံမ့�လမ်းစ� )]ကိ�လညး်အသံ�းြပ� � ိ �ငသ်ည။်
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� �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပ့ံ်ေင(ွCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျားကျန်းမာေရးေစာင့်
ေ� �ာကမ်�လ�ပ်ငန်းစ� အရအလ�ပ်ခွင်ရ့ကယ်�ြခငး်ေထာကပ့ံ်မ�လမ်းစ�

（အလ�ပ်သမားခန်ထ့ားသည့်လ�ပ်ငန်း� �ငအ်တကွ）်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာက်မ�လ�ပ်ငနး်စ� အရအလ�ပ်နားရနလ်ိ�အပ်
ေသာကိ�ယ်ဝနေ်ဆာငမိ်ခငအ်လ�ပ်သမားများကစတိ်ပ�ပနမ်�မ� �ိဘအဲလ�ပ်နား၍ကေလးေမွး� ိ�င်� ပီးကေလးေမွး� ပီးေနာ
က်ဆက်လက်၍အလ�ပ်လ�ပ်� ိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်ခွငြ်ဖစ်ရနထ်ိ�အမျိ� းသမီးအလ�ပ်သမားများအတွက်လစာြပည်ခ့ွင်စ့နစ်

ကျင်သ့ံ�းေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်ိ�ေထာက်ပ့ံမည်။

①〜③၏အားလံ�းေသာအချကမ်ျား� �င်ြ့ပည်မ့�ီလ� ငအ်� ကံ� းဝငသ်ည။်

2020ခ�� �စ5်လ7ရကမ်� 2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရက်အထိ� ကား
① COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်န်ေဆာငမိ်ခငမ်ျားကျန်းမာေရးေစာင်ေ့� �ာကမ်�လ�ပ်ငန်းစ� အရ、

ဆရာဝနသ်ိ�မ့ဟ�တသ်ားဖွားလကသ်ည၏်လမ်း� �နမ်�အရအလ�ပ်နားရနလ်ိ�အပ်ေသာကိ�ယဝ်နေ်ဆာငအ်မျိ� းသမီးဝန်

ထမ်း၏လစာြပည်ခ့ငွ်စ့နစ(်� �စစ်� လစာြပည်ခ့ငွ့်� �င်မ့ဆိ�ငဘ်ဲ� �စစ်� လစာြပည်ခ့ငွ်၏့လစာ� �င်တ့�ညေီသာ6ဆေကျာ်
ေပးေချေသာသ�သာလ� င)်ကျင်သ့ံ�းမ�

② ထိ�လစာြပည်ခ့ငွ်၏့အေ� ကာငး်အရာကိ�COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်က့ိ�ယဝ်နေ်ဆာငမ်ိခငမ်ျားကျနး်မာေရးေစာင်ေ့� �ာက်
မ�လ�ပ်ငနး်စ� အေ� ကာငး်အရာကိ�ပ�းတွ၍ဲအလ�ပ်သမားအားအသေိပးေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

③ ဤခငွ်စ့နစက်ိ�စ�စ�ေပါငး်20ရကအ်ထကယ်�ခငွ်ေ့ပးေသာလ�ပ်ငနး်� �င်

ကိ�ကည်ီေသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်ေငပွမာဏ

အ�ကံ� းဝငေ်သာအလ�ပ်သမား（အလ�ပ်ခန်ထ့ားေရးအာမခံဝငထ်ား）၁ေယာက်� �နး်︓ယနး်28.5ေသာငး်
※ လ�ပ်ငနး်ခွင၁်ခ�လ� ငအ်လ�ပ်သမားအများဆံ�း︓５ေယာက်အထိ

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home
page တငွ်� ကည့်ပါ။i

 ေဆွးေ� းွေမးြမနး်လိ�လ� ငအ်နးီဆံ�းစရီငစ်�၏အလ�ပ်သမားဌာနအလ�ပ်ပတ်ဝနး်ကျငသ်ာတ�ညမီ� ဦးစးီဌာနတွငြ်ပ� လ�ပ်
� ိ �ငသ်ည။်

ဖ�နး်လက်ခံချိန်︓８︓30〜17︓15（စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ � ိ �ငင်ေံတာ်ပိတ်ရက်� �င့်� �စက်�းမ�အပ）

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

အ�ကံ� းဝငေ်သာအလ�ပ်သမား၏ထပ်တိ�းလစာြပည်အ့ေရအတကွ်စ�စ�ေပါငး်20ရက်ြပည်ေ့သာေန၏့ေနာ
က်ေနမ့�2022ခ�� �စ５်လ31ရက်အထိ

※လ�ပ်ငနး်ခွငအ်လိ�က်ေလျာက်ထားြခငး်ြဖစသ်ည်။

※ဤေထာကပ့ံ်ေငသွည、်2021ခ�� �စတ်ငွရ်ယ�ခဲေ့သာအ� ကံ� းဝငအ်လ�ပ်သမား၏လစာြပည့်ခွင်ယ့�ရန်（ 2021ခ�� �စ4်လ1 ရက်

〜 2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရက်）ကိ�ေလျာကထ်ားသည့်အခါလိ�ေသာအရာြဖစသ်ည。်

အေသးစပ်ိကိ�ေအာကပ်ါအလ�ပ်သမား� �င်လ့�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home pageတငွ်� ကည့်ပါ။

2021ခ�� �စ်
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� �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပ့ံ်သည့ေ်ငွ
(လ�နာြပ� စ�ရန်အလ�ပ်ထကွြ်ခငး်မ�ကာကယွသ်ည့်ေထာကပ့ံ်မ�အစအီစ� (COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဟန် ့

တားရန်အထ�းကစိ�ရပ်)

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဟန်တ့ားရနစ်မီံချကအ်ေနြဖင်မ့ိသားစ�အားြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကရ်နလ်ိ�အပ်ေသာအ
လ�ပ်သမားသညက်ေလးသ�ငယ်� �င်လ့�နာြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကမ်�ဥပေဒအရရယ�ခငွ့်� �ိေသာြပ� စ�ေစာင့်
ေ� �ာကခ်ငွ်ယ့�ြခငး်� �င်မ့သတဆ်ိ�ငဘ်သဲးီြခားလစာြပည်ခ့ငွ်စ့နစက်ိ�က့ျင်သ့ံ�းသည်အ့ေသးစားအလ

တစ်ားလ�ပ်ငနး်� �ငမ်ျားအားေထာကပံ့်ပါမည။်

ကိ�ကည်ီေသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်ပမာဏ

သကေ်ရာကေ်သာေန ့

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

COVID၁၉ ြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာက်မ�က�ညေီရး
� �စဦ်း� �စဘ်ကေ်ထာကပ့ံ်ေငွ � �ာသည်

 ေဆွးေ� းွေမးြမနး်လိ�လ� ငအ်နးီဆံ�းစရီငစ်�၏အလ�ပ်သမားဌာနအလ�ပ်ပတ်ဝနး်ကျငသ်ာတ�

ညမီ� ဦးစးီဌာနတွငြ်ပ� လ�ပ်� ိ �ငသ်ည။်

ဖ�န်းလကခံ်ချိန် ︓８︓30〜17︓15（စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ� ိ �ငင်ေံတာ်ပိတရ်ကမ်�အပ）

ယ�ေသာေနစ့�စ�ေပါငး် ေထာကပ့ံ်သည့်ပမာဏ
စ�စ�ေပါငး်5 ရကအ်ထက်

１０ရကမ်ြပည့်
ယန်း２０ေသာငး်

စ�စ�ေပါငး်１０ရကအ်ထက် ယန်း３５ေသာငး်

2021ခ�� �စ4်လ1 ရက်〜 2022ခ�� �စ3်လပိ�ငး်31ရကတ်ငွရ်ယ�ခဲေ့သာခငွ့်

ေလျာကထ်ားရနသ်တမ်�တခ်ျကြ်ပည်မ့�ီေသာရက၏်ေနာကရ်ကမ်�ေရတကွေ်သာ်၂လအတငွး်

① COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အားဟန်တ့ားရနအ်သံ�းြပ� � ိ �ငေ်သာလ�နာြပ� စ�ရန်လစာြပည့်ခွင်စ့နစ်ကိ�ကျင်သ့ံ�း� ပီး၊ဤစနစ်အပါအဝငအ်လ�

ပ်� �င်လ့�နာြပ� စ�ြခငး်အတွက်� �စဦ်း� �စ်ဘက်ေထာက်ပံြ့ခငး်စနစအ်ေ� ကာငး်က�မ�ဏအီတွငး်အသေိပးရန်

※သတ်မ�တ်အလ�ပ်ရက်ထက် ရက်20အထက်ရယ�� ိ�ငေ်သာစနစ်

※ြပဌာနး်ထားေသာသ�နာြပ� လ�ပ်ငနး်၊သ�နာြပ� ခွင်၊့ � �စစ်� လစာြပည်ခ့ွင့်� �င်မ့ဆိ�ငေ်သာခွင်စ့နစြ်ဖစရ်နအ်ေရး� ကီး

②COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဆိ�းကျိ� းေ� ကာင်အ့� ကံ� းဝငေ်သာမိသားစ�၏လ�နာေစာငေ့� �ာက်ရနအ်လ�ပ်မနားလ� ငမ်ြဖစေ်သာအလ�ပ်သ

မားက①၏ခွင်က့ိ�စ�စ�ေပါငး်５ရကအ်ထကယ်�ြခငး်

1. လ�နာြပ� စ�ရနလ်ိ�အပ်ေသာမိသားစ�ကအ� မအဲသံ�းြပ� ေနေသာသိ�မ့ဟ�တအ်သံ�းြပ� ရနရ်ညရွ်ယသ်ည်လ့�နာြပ� စ�ေရးဝန်

ေဆာငမ်�ကCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဆိ�းကျိ� းေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်ရပ်နားြခငး်အရအသံ�မြပ� � ိ �ငေ်တာလ့� င်

2. မိသားစ�ကအ� မဲအသံ�းြပ� ေနေသာသိ�မ့ဟ�တအ်သံ�းြပ� ရနရ်ညရွ်ယသ်ည်လ့�နာြပ� စ�ေရးဝနေ်ဆာငမ်�အားCOVID၁၉ပျံ� � �ံ ့

မ�အားဟန်တ့ားရနအ်သံ�းြပ� ြခငး်ကိ�ေ� �ာင်� က� လ� င်

3. မိသားစ�ကိ�အ� မဲတမး်ြပ� စ�ေစာင်ေ့� �ာကေ်နသ�ကCOVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဆိ�းကျိ� းေ� ကာင်မ့သိားစ�ကိ�ြပ� စ�ေစာင်ေ့လျာကရ်နမ်

ြဖစ်� ိ �ငေ်တာေ့သာအခါ

ကိ�ကည်ီေသာအလ�ပ်သမား

1ေယာကေ်သာအေသးစားလတစ်ားလ�ပ်ငန်းပိ�င်� �ငသ်ည5်ေယာကအ်ထေိလျာကထ်ား� ိ�ငသ်ည။်
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က�န်ထ�တလ်�ပ်မ�လ�ပ်ငန်းတငွအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားမ�တည်� ငမ်ိေစရန်ေထာကပ့ံ်ေငွ

ကိ�ကည်ီေသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်� �န်း・ေထာကပ့ံ်ပမာဏ

i  ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏
Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

 လ�ပ်ငနး်ေနရာ� ကီး� ကပ်ေသာအလ�ပ်သမားဌာနသိ�မ့ဟ�တ်Helloworkတွငေ်လျာက်ထား� ိ�ငသ်ည။်
（ေကာငတ်ာသိ�မ့ဟ�တ်စာတိ�က်）

 Call centerတွင် � �က်ပ့တ်သတ်၍ေမးြမနး်� ိ�ငသ်ည။်
0120-60-3999（ဖ�နး်လက်ခံချိန် 9:00〜21:00（ စေန၊တနဂ�ေ� ွ� ိ �ငင်ေံတာ်ပိတ်ရက် အပါအဝင）်）

ေထာကပ့ံ်ေငရွ� ိ�ငေ်သာ「အလ�ပ်ေ� � �ေြပာငး်မ�」

① COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်အရွယ်အစားကိ�မသက်သာဘေဲလျာခ့ျလိ�က်ရသည့်အတွက်、

အလ�ပ်ဆက်ခန်ထ့ားမ�ကိ�ရညရွ်ယ်၍အလ�ပ်ေ� ��ေြပာငး်ြခငး်အရအလ�ပ်သမားကိ�（အလ�ပ်ခန�ထ့ားမ�အာမခံဝငထ်ားသ�)

ကိ�ေစလ�တ်ေသာလ�ပ်ငနး� �င（်အလ�ပ်သမားထ�တေ်ပးေသာလ�ပ်ငန်း� �င）်

② ထိ�အလ�ပ်သမားများကိ�လက်ခံေသာလ�ပ်ငနး်� �င（်အလ�ပ်သမားလကခံ်ေသာလ�ပ်ငန်း� �င）်

■ကိ�ကည်မီ�︓အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�ကိ�တ� ည်မ်ိေစရနရ်ညရွ်ယ်ေသာအလ�ပ်ခန ့ထ်ားမ�（COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်လ့�

ပ်ငနး်အရွယ်အစားကိ�မသက်သာဘေဲလျာခ့ျလိ�က်ရေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်သမားများအားအလ�ပ်ေ� ��ေြပာငး်ြခငး်စနစြ်ဖ

င်အ့လ�ပ်ဆက်လက်ခန်ထ့ားေသာအခါ ）အ�ကံ� းဝငသ်ည။်

■လိ�အပ်ချက︓်အလ�ပ်ခန်ထ့ားေရးကိ�က�ညရီနြ်ဖစသ်ည့်အတွက်အလ�ပ်ေြပာငး်ေ� ��ကာလ� ပီးဆံ�းေသာအခါမ�လ�ပ်ငနး်ခွငသ်ိ� ့ြပနလ်ာရနလ်ိ�အပ်သည။်

○အလ�ပ်ေ� � �ေြပာငး်ြခငး်အရက�န်ကျမ�

အလ�ပ်သမားထ�တ်ေပးေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� �င်အ့လ�ပ်သမားလက်ခံေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်ကျခံရမည်ေ့ငေွ� ကပညာေပးြခငး်စေသာအလ�ပ်သ

မားစမီခံခန်ခ့ွဲမ�� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာက�နက်ျေငစွသည့်အလ�ပ်ေ� � �ေြပာငး်စ� လိ�အပ်သည့်ေငေွ� ကးတချိ� �ေထာက်ပ့ံမည။်

အေသးစားအလတစ်ား
အေသးစားအလတစ်ား

� �င်မ့ဆိ�ငေ်သာ

အလ�ပ်သမားပိ�ေ့ပးသ�ကအလ�ပ်ထ�တထ်ားြခငး်မ� �ိလ� င် 9/10 3/4

အလ�ပ်သမားပိ�ေ့ပးသ�ကအလ�ပ်ထ�တထ်ားြခငး်� �ိလ� င် 4/5 2/3

အများဆံ�းပမာဏ（ပိ�ေ့ပး・လကခ်၏ံစ�စ�ေပါငး်） 12,000ယန်း／တစေ်န ့

○အလ�ပ်ေ� � �ေြပာငး်ြခငး်ပထမဦးဆံ�းက�န်ကျမ�
အလ�ပ်စညး်ကမ်းအရေ� ��ေြပာငး်စာချ� ပ်စရိတ်အလ�ပ်သမားထ�တ်ေပးေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်မပိ�ခ့င်� ကိ� တင၍်ပညာေပးြခငး်၊အလ�ပ်

သမားလက်ခံေသာလ�ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်သမားလက်ခံရနလ်ိ�အပ်ေသာစက်ပစ�ညး်များ� �င်လ့�ပ်ငနး်သံ�းပစ�ညး်များစသည်အ့လ�ပ်ေ� ��

ေြပာငး်မ�ြဖစရ်နလ်ိ�အပ်ေသာအရာများြပ� လ�ပ်လ� ငေ်ထာက်ပံေ့� ကးေပးမည။်

ပိ�သ့ည်ေ့နရာ လက်ခံေနရာ

ေထာက်ပံေ့ငွ ၁ဦးလ� ငယ်န်း၁၀ေသာငး်စ（ီသတမ်�တေ်င）ွ

ထပ်တိ�းေင（ွ※）
၁ဦးလ� ငယ်န်း၅ေသာငး်စ（ီသတမ်�တေ်င）ွ

※အလ�ပ်သမားပိ�သ့�ကအလ�ပ်သမားပိ�လ� ံေသာလ�ပ်ငနး်အမျိ� းအစား၏လ�ပ်င

နး်� �င်က့�နထ်ကွသ်တမ်�တခ်ျကဆ်ိ�းဝါးေနေသာအခါေရွ�ေြပာငး်လကခံ်သ�ကအ

လ�ပ်သမားကိ�မတ�ညေီသာလ�ပ်ငနး်အမျိ� းအစားမ�လကခံ်ေသာအခါေထာကပ့ံ်

ေငထွပ်ေပါငး်ရ� �ိမည။်

※ကိ�ယပိ်�ငရ်ပ်တည်� ိ�ငစွ်မ်းမ� �ိေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� ကားအ�ကံ� းမဝငပ်ါ။

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်လ့�ပ်ငနး်အရွယ်အစားကိ�မသက်သာဘေဲလျာခ့ျလိ�က်ရေသာလ�
ပ်ငနး်� �ငက်အလ�ပ်သမားများအားအလ�ပ်ေ� � �ေြပာငး်ြခငး်စနစြ်ဖင်အ့လ�ပ်ဆက်လက်ခန်ထ့ားေသာအခါအလ�ပ်သ

မားေ� � �ေြပာငး်ေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� �င်အ့လ�ပ်သမားလက်ခံေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� �စဦ်းစလံ�းေထာက်ပ့ံေသာစနစြ်ဖစသ်ည်။

※ကိ�ယပိ်�ငရ်ပ်တည်� ိ�ငစွ်မ်းမ� �ိေသာလ�ပ်ငနး်� �င်� ကားအလ�ပ်ေ� ��ေြပာငး်ြခငး်ြဖစေ်သာခါေထာကပ့ံ်� �နး်
အေသးစားအလတစ်ားလ�ပ်ငနး်2/3၊အေသးစားအလတစ်ား� �င်မ့ဆိ�ငေ်သာလ�ပ်ငနး်1/2
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အလ�ပ်အစမ်းခန်ြ့ခငး်ေထာကပ့ံ်ေငွ
(COVID၁၉ပျံ� � �မ့�ဟန်တ့ားရန်(အချိန်ပိ�ငး်)အစမ်းခန်ေ့ဆာငရွ်ကခ်ျက)်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွခ်ိ�ငး်ြခငး်ခရံေသာအလ�ပ်သမားကအ
ေတွ�အ� ကံ� မ� �ိေသာလ�ပ်ငနး်အသစတ်ငွအ်လ�ပ်လ�ပ်လိ�လ� ငအ်လ�ပ်အြမနရ်ေစရနေ်ထာကပံ့်မ�အြဖစ်

သတမ်�တထ်ားေသာကာလ(အနညး်ဆံ�း၃လ)အစမ်းခန်ေ့သာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားအစမ်းခကာလလ�ပ်ခ
တစစ်တိတ်ပိ�ငး်ကိ�ေထာကပံ့်ေပးမည။်

အလ�ပ်မိတ်ဆက်သည်ေ့နတ့ွငေ်အာက်ပါအချက်အာလံ�းြပည်စ့ံ�သ�အားသတမ်�တ်ကာလ（အနညး်ဆံ�း
３လ）အစမ်းခန်သ့ည်လ့�ပ်ငနး်� �င်
①အလ�ပ်ထကွ်ထားေသာသ�
（အလ�ပ်ချိနန်ညး်သာွးေသာေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွ်ထားေသာသ�ကဲသ့ိ�အ့လားတ�ေသာသ�）

②အေတွ�အ� ကံ� မ� �ိေသာလ�ပ်ငနး်တွငဝ်ငေ်ရာက်လိ�သ�

ကိ�ကည်ေီသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်သည့်အေ� ကာငး်အရာ

＜ကိ�းကားချက︓်အလ�ပ်အစမ်းခန်ေ့ထာကပံ်ေင（ွသာမနအ်စမ်းခန်ေ့ဆာငရွ်က်ချက）်＞

○လ�ပ်ငနး်အေတွ�အ� ကံ� မလံ�ေလာကမ်�ေ� ကာင်、့ပံမ�နလ်�ပ်ငနး်ဝငရ်နခ်က်ခဲေသာအလ�ပ်� �ာသ�※� �င်ပ့တသ်တ၍်、

ပံ�မ�န်အလ�ပ်ခန်ေ့စရန်ရညရွ်ယ၍်သတမ်�တက်ာလ（အနညး်ဆံ�း３လ）အစမ်းခန်ေ့သာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားတစလ်ယနး်４ေသာငး်ေထာကပံ့်မည်။

（30နာရီမြပည်လ့� ငေ်ထာကပံ့်ရနအ်� ကံ� းမဝင）်

※2 � �စအ်တငွး်2 � ကမိ်ထကအ်လ�ပ်ထကွထ်ားသ�၊အလ�ပ်ထကွ်� ပီး1 � �စေ်ကျာ်ကာလ� �ိသ�၊ကေလးပျိ� းေထာငြ်ခငး်ြဖင်တ့ည်� ငမိ်ေသာအလ�ပ်မဝင်� ိ �

ငေ်သာကာ၁� �စအ်ထက်� �ိသ�၊အလ�ပ်မ� �ိေသာအသက5်5� �စမ်ြပည်သ့�၊အထ�းစ� းစားေပးရနလ်ိ�အပ်ေသာသ�（လ�ေနမ�ဘဝြပနလ်ညထ်�ေထာငေ်ရးစနစ）်

မိမိဆ� � သတမ်�တအ်လ�ပ်ချိန် ေထာက်ပ့ံေငွ

ပံ�မ�နဝ်နထ်မ်း တစပ်တ်30နာရီအထက် တစလ်ယန်း4ေသာငး်

အချိနပိ်�ငး်ဝနထ်မ်း
တစပ်တ်20နာရီအထက်

〜30နာရီမြပည့်
တစလ်ယန်း2.5ေသာငး်

ေထာကပ့ံ်သည့်ပံ�စံ

အစမ်းခန်အ့လ�ပ်
သတမ်�တက်ာလ� �ိေသာစာချ� ပ်（အနညး်ဆံ�း

３လ）

ကာလမသတမ်�တထ်ားေသာအလ�ပ်
（ပံ�မ�နသ်ိ�မ့ဟ�တအ်ချိနပိ်�ငး်）

အစမ်းခန်စ့တငြ်ခငး် အမ�န်တကယအ်လ�ပ်ခန်အ့ပ်စာချ� ပ်ချ� ပ်ဆိ�ြခငး်

လ�ပ်ခတစစ်တိတ်စပိ်�ငး်ေထာကပ့ံ်

i ●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီ

ဌာန၏Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

●လ�ပ်ငနး်ေနရာ� ကးီ� ကပ်ေသာအလ�ပ်သမားဌာနသိ�မ့ဟ�တH်elloworkတငွေ်လျာကထ်ား� ိ �ငသ်ည။်
（ေကာငတ်ာသိ�မ့ဟ�တစ်ာတိ�က）်



အလ�ပ်အာမခံ၏အေြခခံခံစားခွင့်
（အလ�ပ်� �ာသ�ေထာကပ့ံ်ေ� ကး）

အလ�ပ်ရပ်နားြခငး်ခံရ� ပီး(အလ�ပ်� �ာေနေသာသ�)ကတည်� ငမ်ိေသာေနထိ�ငမ်�ရေစရနအ်ြမနဆ်ံ�းအလ�ပ်ြပနလ်ည်လ�ပ်

ကိ�င်� ိ �ငေ်စရနအ်လ�ပ်� �ာေဖွြခငက်းကိ�ေထာက်ပ့ံသည်ေ့ထာက်ပ့ံေငြွဖစသ်ည်။အာမခံထားေသာကာလအစ� �ိသည်သ့

တ်မ�တ်ချကက်ိ�ြပည်မ့�ီလ� ငအ်လ�ပ်မထကွ်ခငလ်စာ၏၅၀%မ�၈၀%အထေိထာက်ပ့ံလ�က်� �ိသည်။※အလ�ပ်� �ာေနသ�k

※ကိ�ယ်တိ�င(်အလ�ပ်� �ာေဖွမ�ေလျာက်ထားြခငး်ကိ�)ြပ�လ�ပ်ရနလ်ိ�အပ်ေသာေ� ကာင်ဦ့းစွာ

Helloworkသိ�သ့ာွးေရာက်တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။

︓ေအာက်ပါအချက်များြပည်စ့ံ�သ�။ဦးစွာHellowork� �င်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။ကိ�ကည်သီ�

i
●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏
Home page တငွ်� ကည့်ပါ။
●အလ�ပ်ထကွရ်သ�အတကွဦ်းစာွHellowork � �င်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။

ေထာကပ့ံ်ေငေွ� ကး

○[အလ�ပ်ထကွထ်ားသ�အလ�ပ်ဝငခ်ျငသ်ညဟ်�ေသာြပငး်ြပေသာစတိထ်ား� �င်မ့ညသ်ည်အ့ခါမဆိ�အလ�ပ်လ�ပ်� �ငသ်ည်စ့ွမး်ရည်

(ကျနး်မာေရး၊မိသားစ�အေြခအေန)� �ိ၍ြပငး်ြပစာွအလ�ပ်� �ာေနေသာ်လညး်အလ�ပ်� �ာမေတွ�]ေသာသ�။

○အနညး်ဆံ�း၊အလ�ပ်ထကွရ်ကမ်တိ�ငခ်ငမ်�2 � �စအ်တငွး်12လအထကအ်ာမခဝံငထ်ားေသာသ�။

○ေဒဝါလခီြံခငး်၊ထ�တပ်ယြ်ခငး်ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွသ်ည်အ့ခါသတမ်�တက်ာလအလ�ပ်စာချ� ပ်သကတ်မး်မတိ�း� ိ �ငခ်ဲြ့ခငး်၊တ

ြခားမြဖစမ်ေနအေ�ကာငး်အရာေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွရ်လ� ငအ်လ�ပ်မထကွခ်င1်� �စအ်တငး်６လအထကအ်ာမခံသကတ်မး်ကျ

နေ်သာသ�။

【1ေနစ့ာေထာကပံ်ေ့င（ွအေြခခံ ခံစားခွင်ေ့င）ွ】
• အနညး်ဆံ�းအလ�ပ်မထကွခ်င6်လတငွလ်စ� ရ� �ေိသာလခ၏စ�စ�ေပါငး်ကိ�180ြဖင်စ့ား၍ရေသာပမာဏ၏5~8ဆခန် ့ြဖင်လ့ခနညး်
သေလာကြ်မင်ေ့သာေထာကပံ်ေ့� ကး� �နး်ရ� ိ�ငသ်ည။်တေနစ့ာအေြခခံခစံားခွင်ေ့ငတွငွအ်များဆံ�းအနညး်ဆံ�းပမာဏကိ�သတမ်�တ်
ထားသည။်

★ အ�ကမ်းဖျ� းတကွခ်ျကပံ်�

အလ�ပ်မထကွခ်င6်လ၏စ�စ�ေပါငး်လခ

180

【အေြခခံ ခံစားခွင်ေ့နရ့ကမ်ျား（သတမ်�တခ်ံစားခွင်ေ့နရ့ကမ်ျား）】
・ လ�ပ်သကြ်ပည်၊့စာချ� ပ်သကတ်မ်းက�နြ်ခငး်၊မိမိဆ� � 90ရက〜်150ရက်
・ ေဒဝါလ၊ီထ�တပ်ယခ်ံရြခငး် ၊အလ�ပ်စာချ� ပ်သကတ်မ်းမတိ�းြခငး် 90ရက〜်330ရက်
・ မသနစ်မ်ွးေသာေ� ကာင်အ့လ�ပ်တငွအ်ခကအ်ခဲ� �သ�များ 150ရက〜်360ရက်

【 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်ေ့ထာက်ပံေ့� ကးခံစားခွင်ရ့က်တိ�းြမ�င်ေ့သာအထ�းကိစ�ရပ်】
・ COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်မ့သကသ်ာဘအဲလ�ပ်ထကွရ်သ�အတကွအ်ထကပ်ါ

ေထာကပံ့်ေ� ကးခံစားခွင်ရ့က်ကိ�အနညး်ဆံ�း60ရက（်တချိ� �30ရက）်
တိ�းြမ�င်သ့ည်စ့မီံချက်� �ိသည။်အေသးစပ်ိကိ�လကက်မး်စာေဆာငတ်ငွ်� ကည့်� � � ိ �ငသ်လိ�ဦးစာွHellowork � �င်တ့ိ�ငပ်င်
ေဆးွေ� းွပါ

လ�ပ်ေဆာငပံ်�အဆင်ဆ့င့်

○မိမိေနထိ�ငရ်ာေနရ� �Hိelloworkတငွမ်ိမကိိ�ယတ်ိ�ငအ်လ�ပ်� �ာေဖမွ�ေလျာကထ်ားြခငး်ကိ�လ�ပ်ေဆာငပ်ါ။

※ေထာကပံ်ေ့� ကးလကခ်မံ�လ�ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွလ်�ပ်ငနး်� �ငမ်�ထ�တေ်ပးေသာအလ�ပထကွစ်ာရွကလ်ိ�အပ်သည။်လ�ပ်ငနး်� �
င�မ�အလ�ပ်ထကွစ်ာရွကရ်� �ိ� ိ �ငေ်သာသ�ြဖစေ်သာ်လညး်Helloworkတငွစ်ံ�စမ်း၍ေထာကပံ်ေ့� ကးရရနလ်�ပ်ေဆာင်� ိ �ငေ်သာ
ေ� ကာင့် ဦးစွာHellowork � �င်တ့ိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွပါ။

ေထာကပံ့်ေ� ကး� �နး်

×（50〜80％）※ ＝ 1ေနစ့ာအေြခခံ ခစံားခငွ်ေ့ငွ

※ 60〜64� �စအ်ထက်သ�သည်45〜80％
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အများြပညသ်�အလ�ပ်သငတ်န်း
(အလ�ပ်ရပ်နားထားသ�များသငတ်န်း）

အလ�ပ်အာမခံမ�ခံစားခွင်ြ့ဖင်အ့ခမဲ(့ဖတစ်ာအ�ပ်ဘိ�းစသည်လ့ကေ်တွ�က�နက်ျေငေွပးေချ
ရ)ြဖင်အ့လ�ပ်သငတ်နး်ကိ�တကေ်ရာက်� ိ �ငသ်ည။်

︓အလ�ပ်� �ာေန� ပီးအနည်းဆံ�းေအာက်ပါ4ချက်ြပည်စ့ံ�သ�ကိ�ကည်ီေသာသ�

သငတ်န်းအေ� ကာငး်အရာ
① အလ�ပ်ဝငရ်နလ်ိ�အပ်ေသာလ�ပ်ငနး်ခွငအ်ရညအ်ချငး်၊အသပိညာရ� �ိရနသ်ငတ်နး်ြဖစသ်ည။်
② သငတ်နး်ကာလသည6်လ〜２� �စြ်ဖစသ်ည။်（１・２လ�ကာကာလတိ�သငတ်နး်များလဲ� �ိသည）်
③ သငတ်နး်ခ အခမဲြ့ဖစသ်ည။်（ဖတစ်ာအ�ပ်စသည、်１〜２ေသာငး်ခန်လ့ိ�အပ်သည။်）
④ တိ�ငး်ြပည、်စရီငစ်�、ြပညသ်�သ့ငတ်နး်စသည်（့စရီငစ်�ကတာဝနြ်ဖင်）့သငတ်နး်ေပးမည။်

i ●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏
Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

●ေနထိ�ငရ်ာေဒသ� �ိသငတ်နး်� �င်ပ့တသ်န၍်、Hellowork internet serviceတငွ်� �ာ� ိ �ငသ်ည။်
●သငတ်နး်အေ� ကာငး်ေဆေွ� းွလိ�လ� ငေ်နထငိရ်ာေနရာ� �ိHelloworkတငွေ်ဆးွေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

① Helloworkတငွအ်လ�ပ်ေလျာက်ထားြခငး်ြပ� လ�ပ်ထားသ�
② အလ�ပ်အာမခံေလျာ်ေ� ကးေငရွ� �ိေနသ�
③ အလ�ပ်လ�ပ်ချငစ်တိ်� �င်စ့ွမ်းရည်� �ိသ�
④ လ�ပ်ငနး်ခွငသ်ငတ်နး်စသည်ေ့ထာက်ပံ့မ�လိ�သည်ဟ�Hello workမ�သတမ်�တထ်ားသ�

သငတ်န်းပိ�ခ့ျပံ� ・・ ・ဦးစွာHelloworkသိ�လ့ာပါ။︕

အများြပည်သ�အလ�ပ်သငတ်နး်အများြပည်သ�အလ�ပ်သငတ်နး်(အလ�ပ်ရပ်နားထားသ�များသငတ်နး်）
သိ�မ့ဟ�တ်အလ�ပ်� �ာသ�များသငတ်နး်တက်ရန်H်elloworkတွငအ်လ�ပ်ေလျာက်ထားြခငး်ြပ� လ�ပ်� ပီးေနာက်သငတ်
နး်ေပးမည်ေ့နရာကြပ� လ�ပ်သည်အ့ငတ်ာဗျ� းေအာင်� ပီးHelloworkမ�သငတ်နး်� �င်က့ိ�က်ညီမ�� �ိေ� ကာငး်ေထာက်ခံ
ချက်ရရနလ်ိ�အပ်ပါသည်။
သိ�ေ့သာ်ထိ�ေထာက်ခံမ�သည်Helloworkတွငေ်ဆးွေ� းွ� ပီး

①အလ�ပ်အတွက်သငတ်နး်တကရ်နလ်ိ�အပ်ေ� ကာငး်
②သငတ်နး်တက်ရနလ်ိ�အပ်ေသာစွမ်းရည်� �ိသည်ဟ�Hello workမ�ဆံ�းြဖတ်ေသာသ�
※HelloworkအသးီသးီတွငC်OVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်အ့လ�ပ်ထကွ်ရသ�အတွက်အလ�ပ်
သငတ်နး်အချက်အလက်� �င်သ့ငတ်နး်� �င်က့ိ�ကည်ီမ�စသည်ကိ�အ� မဲြပ� လ�ပ်ေနသည့်

「COVI၁၉ေဆးွေ� းွေကာငတ်ာ」� �ိသည်။
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အလ�ပ်� �ာသ�အားေထာကပ့ံ်ေသာသငတ်န်း

အလ�ပ်အာမခမံ�ခစံားခွင်မ့� �ိေသာအလ�ပ်� �ာေနသ�သညအ်ခမဲ့(ဖတစ်ာအ�ပ်ဘိ�းစသည်လ့ကေ်တွ�က�န်
ကျေငေွပးေချရ)ြဖင်အ့လ�ပ်သငတ်နး်ကိ�တက်ေရာကက်ာသတမ်�တခ်ျကမ်ျားြပည်မ့�ီပါကတစလ်ယ
နး်၁၀ေသာငး်တနသ်ငတ်နး်သကေ်ရာကခ်ေထာကပံ့်ေငကွိ�ရ� �ိ � ိ �ငသ်ည။်

︓အလ�ပ်� �ာေန� ပီးအနည်းဆံ�းေအာက်ပါ5ချက်ြပည်စ့ံ�သ�ကိ�ကည်ီေသာသ�

သငတ်န်းအေ� ကာငး်အရာ

① အြမနအ်လ�ပ်ဝငရ်နသ်ငတ်နး်ြဖစသ်ည်။
② သငတ်နး်ကာလသည်2~6လြဖစသ်ည်။(အလ�ည်စ့နစြ်ဖင်အ့လ�ပ်လ�ပ်သ�အတကွ်သငတ်နး်ပံ�စသံည2်ပတမ်�စ၍(2022� �စ３်

လပိ�ငး်အထအိထ�းကစိ�ရပ်))

③ သငတ်နး်ခ အခမ့ဲြဖစသ်ည်။（ဖတ်စာအ�ပ်စသည်、１〜２ေသာငး်ခန်လ့ိ�အပ်သည်။）
④ � ိ �ငင်အံသအိမ�တ်ြပ�သငတ်နး်အဖဲွ�အစည်းမ�သငတ်နး်ေပးမည်။
⑤ သငတ်နး်၂မျိ� း� �ိသည်။

・「အေြခခံသငတ်နး်」︓အလ�ပ်ဝငမ်ည်သ့�၏အေြခခံစွမ်းရည်အချိနတ်ိ�ြဖင်သ့ငယ်�� ိ �ငမ်ည်စွ့မ်းရည်ကိ�
ေလလ့ာ� ိ�ငမ်ည်။

・「လက်ေတွ�သငတ်နး်」︓လ�ပ်ကိ�ငလ်ိ�သည်လ့�ပ်ငနး်အမျိ� းအစားအတွကလ်က်ေတွ�ကျကျအသံ�းဝငမ်
ည်စွ့မ်းရည်များကိ�ေလလ့ာ� ိ�ငမ်ည်။

i
●ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏
Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

●ေနထိ�ငရ်ာေဒသ� �ိသငတ်နး်� �င်ပ့တ်သန၍်、Hellowork internet serviceတွင်� �ာ� ိ �ငသ်ည။်
●သငတ်နး်အေ� ကာငး်ေဆွေ� းွလိ�လ� ငေ်နထိငရ်ာေနရာ� �ိHelloworkတွငေ်ဆွးေ� းွ� ိ �ငသ်ည။်

ေထာကပ့ံ်ေငအွေ� ကာငး်အရာ၊လိ�အပ်ချက်

① Helloworkတငွအ်လ�ပ်ေလျာက်ထားြခငး်ြပ� လ�ပ်ထားသ�
② အလ�ပ်အာမခံမဝငထ်ားသ�
③ အလ�ပ်အာမခံေလျာ်ေ� ကးေငမွရ� �ိေနသ�
④ အလ�ပ်လ�ပ်ချငစ်တိ်� �င်စ့ွမ်းရည်� �ိသ�
⑤ လ�ပ်ငနး်ခွငသ်ငတ်နး်စသည်ေ့ထာက်ပံ့မ�လိ�သည်ဟ�Hello workမ�သတမ်�တထ်ားသ�
※ ေထာကပံ်ေ့ငရွရနေ်အာကတ်ငွေ်ရးထားေသာ「ေထာက်ပံေ့ငအွေ� ကာငး်အရာ
လိ�အပ်ချက」်ြပည်မ့�ီရနလ်ိ�အပ်သည။်

【ေထာကပံ့်ေင】ွ
・ အလ�ပ်သငတ်နး်ခစံားခငွ်ေ့င︓ွတစလ်ယနး်１０ေသာငး်

・ လမ်းစရိတေ်ထာကပံ့်ေင︓ွသငတ်နး်အကာွအေဝးအလိ�ကသ်တမ်�တပ်မာဏ（ကန်သ့တပ်မာဏ）
・ တညး်ခိ�စရိတ︓်တစလ်１０，７００ယနး်
※「လမ်းစရိတေ်ထာကပံ့်ေင」ွ「တညး်ခိ�စရိတ」်အေသးစပ်ိကိ�Helloworkတငွေ်မးြမနး်ပါ။

【အဓိကေထာကပံ့်ရနလ်ိ�အပ်ချက】်（ေအာကပ်ါတိ� ့ြပည်စ့ံ�ေသာသ�）
・ မိမိဝငေ်ငသွညယ်နးိ８ေသာငး်ေအာက（်※）
※အလ�ည်က့ျစနစအ်လ�ပ်သမား၊ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်၊freelance၊ထပ်ေဆာငး်အလ�ပ် လ�ပ်� ပီးဝငေ်ငတွစလ်ယနး်８
ေသာငး်ေအာကသ်�များသညမ်ိမိဝငေ်ငယွနး်12ေသာငး်ေအာက်
（2022� �စ３်လပိ�ငး်အထအိထ�းကစိ�ရပ်）

・ မိသားစ�အားလံ�း၏ဝငေ်ငတွစလ်ယနး်４０ေသာငး်ေအာက（်令和４年３月末までの特例）
・ မိသားစ�ဝငအ်ားလံ�း၏ေငအွရငး်အ� �းီယနး်３００ေသာငး်ေအာက်

သငတ်န်းပိ�ခ့ျပံ� ︓P.33ကိ�� ကည်ပ့ါ（အများြပည်သ�အလ�ပ်သငတ်နး်� �င်တ့�သည်）



အလ�ပ်ဝငရ်ာတငွအ်သံ�းဝင၍်、သငတ်နး်တငွ６်လအထက်တက်ေရာက်� ပီးသ�

（ဥပမာ）သ�နာြပ� ၊တွဲဘက်သ�နာြပ� ၊ ကေလးထနိး် ၊လ�နာေစာင်ေ့� �ာက်သ� ၊ � �ပ်ပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာေရာဂါက�သ�

၊လ�ပ်ငနး်ခွငဆ်ိ�ငရ်ာေရာဂါက�သ�၊ဟငး်ချက်သ�၊အချိ� ပဲွြပ�လ�ပ်သ�စေသာ� ိ�ငင်အံသအိမ�တ်ြပ�လက်မ�တ်၊

ဒဂီျစတ်ယဆ်ိ�ငရ်ာအသအိမ�တြ်ပ� လကမ်�တ်

အဆင်ြ့မင်အ့သကေ်မွးမ�ဆိ�ငရ်ာသငတ်န်းတကေ်ရကရ်န်အားေပးေထာကပ့ံ်ေ� ကး

ကေလး� �ိ၍အမိ်ေထာငမ်� �ိေသာမိဘများအတကွတ်ည်� ငမိ်ေသာအလ�ပ်ရ� �ိရနလ်ိ�အပ်ေသာအသအိ
မ�တြ်ပ�လကမ်�တမ်ျားရယ�ြခငး်ကိ�အားေပးရနအ်သအိမ�တြ်ပ� သတ်နး်များတကေ်ရာကေ်နစ� ကာလ

တငွေ်နထိ�ငမ်�စရတအ်ြဖစေ်ထာကပံ့်ေ� ကးကိ�ေပးအပ်မည။်

သငတ်နး်စသည်ေ့နာကေ်အာကပ်ါတခ�ခ�� �င်က့ိ�ကည်ေီသာကေလး� �ိအမိ်ေထာငမ်� �ိမိဘ

①ကေလးသ�ငယြ်ပစ�ပျိ� းေထာငစ်ရိတခ်စံားခငွ်ရ့ယ�ေနသ�သိ�မ့ဟ�တ်

တ�ညေီသာဝငေ်ငွ� �ိသ�

②သငတ်နး်ေကျာငး်တငွ6်လအထက်

သင်� ိ� း� �နး်တနး်� ပီးဆံ�း� ပီးသတမ်�တအ်ရညအ်ချငး်လကမ်�တရ်� ိ�ငသ်�

ကိ�ကည်ေီသာသ�

ကိ�ကည်ေီသာသငတ်န်း

i  ေလျာကထ်ားလိ�လ� ငေ်နထိ�ငရ်ာ စရီငစ်�၊� မိ� �နယသ်ိ�ေ့မးြမန်းပါ။

သငတ်နး်တကစ်� ၊တစလ်ယနး်10ေသာငး်

※ေနထိ�ငခ်ွနကိငး်လွတ်ေသာမိသားစ�သည်တစလ်ယနး်70,500

※ေလလ့ာ� �စေ်နာက်ဆံ�း၁� �စသ်ာလ� ငေ်ထာက်ပ့ံေငယွနး်４ေသာငး်ထပ်တိ�းမည်။

ေထာကပ့ံ်သည့်အေ� ကာငး်အရာ
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မ�လတန်းေကျာငး်ပိတြ်ခငး်အစအီမံက�ညေီငွ
(အလ�ပ်သမားခန်ထ့ားေသာလ�ပ်ငန်း� �ငအ်တကွ)်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်မ့�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသည်တိ�ပိ့တိြခငး်ေ� ကာင်က့ေလးထနိး်
ရနလ်ိ�အပ်ေသာအလ�ပ်သမား(အ�ပ်ထနိး်သ�)တိ�၏့လစာေလျာန့ည်းမ�ကိ�ေြဖ� �ငး်ရန(်အ� မဲတမ်းဝနထ်မ်း၊သတ်မ�တ်ချ
က်ဝနထ်မ်းစသည်က့န်သ့တ်ချက်များမ� �ိ)တိ�အ့ားလစာြပည်ခ့ွင်(့အလ�ပ်သမားစံ� �နး်ဥပေဒအရ� �စစ်� လစာြပည်ခ့ွင့်
ယ�ြခငး်� �င့မ်ဆိ�င)်ကိ�ကျင်သ့ံ�းေသာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားေထာက်ပ့ံမည်။

①သိ�မ့ဟ�တ်②
၏အ�ပ်ထနိး်သ�အြဖစက်ေလးအားြပ� စ�ရနလ်ိ�ေသာအလ�ပ်သမားအတွက်အလ�ပ်သမားစဥံပေဒအရ� �စစ်� လ
စာြပည်ခ့ွင့်� �င်မ့ဆိ�ငေ်သာလစာြပည်ခ့ွင်စ့နစက်ျင်သ့ံ�းေသာလ�ပ်ငနး်� �င။်
①COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�များအတွက်လမ်း� �နခ်ျက်များကိ�အေြခခံ၍ယာယီေကျာငး်ပိတ်ြခငး်（※）
စသည်တိ� ့ြပ�လ�ပ်ခဲ့ေသာမ�လတနး်ေကျာငး်（※※）တွငေ်ကျာငး်တက်ေသာကေလးများ
※မ�လတနး်ေကျာငး်တစခ်�လံ�းပိတ်ြခငး်မဟ�တ်ဘ、ဲစာသင်� �စ・်
အတနး်လိ�က်ပိတ်ြခငး်၊အွနလ်ိ�ငး်အတနး်၊、အသ�တ်ခဲွေကျာငး်ကြ်ခငး်များလဲပါဝငသ်ည်။

※※မ�လတနး်ေကျာငး်︓
မ�လတနး်ေကျာငး်၊မသငမ်ေနရပညာေရး၊အထ�းေထာက်ပ့ံေရးေကျာငး်၊ေကျာငး်� ပီးချိနက်ေလးအသငး်

၊ေနတ့ပိ�ငး်ေကျာငး်၊မ�� ကိ� ၊ကေလးထနိး်ရာေနရာ၊အသအိမ�တ်ြပ� ကေလးေကျာငး်စသည်။
②COVID၁၉က�းစက်သာွးသည်က့ေလးစသည်မ့�လတနးိေကျာငး်ကိ�နားရနလ်ိ�အပ်ေသာကေလး

ကိ�ကည်ေီသာသ�（လ�ပ်ငန်း� �င）်

ေထာကပ့ံ်ေငွ
လစာြပည်ခ့ွင်ရ့ယ�ရနအ်� ကံ� းဝငေ်သာအလ�ပ်သမားအားေပးေချခဲ့ေသာလ�ပ်ခ ×10／10

※ 2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜12လ 31 ရက်အထခိွင်ရ့က်ရယ�မ�သညတ်စေ်နက့န်သ့တ်ေငယွနး်13,500
2022ခ�� �စ１်လ１ရက်〜２လ 28 ရက်အထခိွင်ရ့က်ရယ�မ�သညတ်စေ်နက့န်သ့တ်ေငယွနး် 11,000
2022ခ�� �စ３်လ１ရက်〜３လ 31 ရက်အထခိွင်ရ့က်ရယ�မ�သညတ်စေ်နက့န်သ့တ်ေငယွနး် 9,000

※ေလျာက်ထားေသာခွင်က့ာလအတွငး်အေရးေပ� အေြခအေနေ� ကြငာထားေသာေဒသ၊ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ဟန်တ့ားရနအ်ထ�းစမံီချက်ကျ
င်သ့ံ�းေနေသာေဒသတွငလ်�ပ်ငနး်ခွင်� �ိေသာလ�ပ်ငနး်သညက်န်သ့တ်ေင１ွေနလ့� ငယ်နး်15,000

သကေ်ရာကေ်သာေန ့
2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜 2022ခ�� �စ်３လ31ရက်� ကားရယ�ခဲ့ေသာလစာြပည့်ခွင့်
※ေ� ဦွးရာသပိီတ်ရက်၊ေ� ရွာသပိီတ်ရက၊်ေဆာငး်ရာသပိီတ်ရက်စသည်、့
ေကျာငး်ဖွင်ရ့နမ်ရည်ရွယထ်ားေသာေနက့ိ�ထ�တ်� �တသ်ည်။

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစိပ်� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာန၏
Home page တငွ်� ကည့်ပါ။

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

i

 အေထေွထစွံ�စမ်းေမးြမန်းမ�� �င်ပ့တသ်တ၍်အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အတကွည်ိ� �ငိး်ေဆာငရွ်က်� ိ �ငရ်န်ေထာကပ့ံ်ေ� ကး၊က�န်ထ�တလ်�ပ်မ�လ�ပ်ငန်းတငွအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားမ�

တည်� ငမ်ိေစရန်ေထာကပ့ံ်ေင၊ွမ�လတန်းေကျာငး်ပိတြ်ခငး်အစီအမံက�ညေီင၊ွေထာကပ့ံ်ေငCွall Center
0120－60－3999 ဖ�န်းလကခံ်ချိန်︓９︓00〜21︓00（ စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ� ိ �ငင်ေံတာ်ပိတရ်ကအ်ပါအဝင）်

� �ာသည်COVID၁၉ ပိတ်ရက်ေထာကပ့ံ်ြခငး်

●2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜10လ 31ရကအ်ထခိငွ်ရ့ကရ်ယ�မ�⇒ 2021ခ�� �စ် 12လ27ရက（်အေရာက）်
●2021ခ�� �စ1်1လ1ရက်〜 12လ31ရက်အထခိွင်ရ့ကရ်ယ�မ�⇒ 2022ခ�� �စ２်လ28ရက（်အေရာက်）
●2022ခ�� �စ1်လ1ရက်〜３လ31ရက်အထခိွင်ရ့ကရ်ယ�မ�⇒ 2022ခ�� �စ５်လ31ရက（်အေရာက်）

 စီရငစ်�လ�ပ်သမားဌာန『 မ�လတန်းေကျာငး်ပိတြ်ခငး်အစီအမံက�ညေီငအွထ�းေဆးွေ� းွေကာငတ်ာ』တငွ်
「လ�ပ်ငန်းတငွဤ်ေထာကပ့ံ်ေငအွသံ�းြပ� ချငတ်ယ」်
စေသာ၊အလ�ပ်သမားစီမ�ေဆးွေ� းွမ�အေ� ကာငး်အရာကိ�လိ�က၍်လ�ပ်ငန်းအားအထ�းခွင်စ့နစ၊်က�ညေီငအွသံ�းြပ� ရန်လ�ံ�ေဆာ်ေပးေနပါသည။်。
အထ�းေဆးွေ� းွေကာငတ်ာ� �င်ပိ့တရ်ကေ်ထာကပ့ံ်ေင၊ွေထာကပ့ံ်� ကးအတကွအ်လ�ပ်သမားမ�တိ�က်� ိ�ကေ်လျာကထ်ားလိ�လ� ငဒ်ေီနရာတငွ်� ကည့်ပါ။
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မ�လတန်းေကျာငး်ပတြ်ခငး်အစအီမံေငွ
(အမ�ာစာလကခ်ံ၍ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငန်းလ�ပ်ကိ�ငသ်�အတကွ)်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသကေ်ရာကမ်�ေ� ကာင်မ့�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြိခငး်
ေ� ကာင်က့ေလးထနိး်ရနလ်ိ�အပ်ေသာအမ�ာစာလကခ်၍ံကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငနး်လ�ပ်ကိ�ငသ်�(အ�ပ်ထနိး်သ�)
အားအလ�ပ်မ� ပီးေြမာကေ်သာေနအ့တကွေ်ထာကပံ့်ေငကွိ�ေပးအပ်မည။်

①သိ�မ့ဟ�တ်②
၏အ�ပ်ထနိး်သ�အြဖစက်ေလးအားြပ� စ�ရနလ်ိ�ေသာအလ�ပ်သမားြဖစ်� ပီးသတ်မ�တ်ထားေသာလိ�အပ်ချက်ြပည့်

မ�ီသ�။
①COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�များအတွက်လမ်း� �နခ်ျက်များကိ�အေြခခံ၍ယာယီေကျာငး်ပိတ်ြခငး်（※）
စသည်တိ� ့ြပ�လ�ပ်ခဲ့ေသာမ�လတနး်ေကျာငး်（※※）တွငေ်ကျာငး်တက်ေသာကေလးများ
※မ�လတနး်ေကျာငး်တစခ်�လံ�းပိတ်ြခငး်မဟ�တ်ဘစဲာသင်� �စ・်အတနး်လိ�က်ပိတ်ြခငး်၊အွနလ်ိ�ငး်အတနး်၊、
အသ�တ်ခွဲေကျာငး်က်ြခငး်များလဲပါဝငသ်ည်။

※※မ�လတနး်ေကျာငး်︓
မ�လတနး်ေကျာငး်၊မသငမ်ေနရပညာေရး၊အထ�းေထာက်ပ့ံေရးေကျာငး်၊ေကျာငး်� ပီးချိနက်ေလးအသငး်၊

ေနတ့ပိ�ငး်ေကျာငး်၊မ�� ကိ� ၊ကေလးထနိး်ရာေနရာ၊အသအိမ�တ်ြပ� ကေလးေကျာငး်စသည်။

ကိ�ကည်ေီသာသ�（အမ�ာစာလကခံ်၍ကိ�ယပိ်�ငလ်�ပ်ငန်းလ�ပ်ကိ�ငသ်�）

ေထာကပ့ံ်ေငွ

သကေ်ရာကေ်သာေန ့
2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜 2022ခ�� �စ３်လ31ရက်
※ေ� ဦွးရာသပိီတရ်က၊်ေ� ရွာသပိီတရ်က၊်ေဆာငး်ရာသပိီတရ်ကစ်သညေ်ကျာငး်ဖွင်ရ့နမ်ရညရွ်ယထ်ားေသာေနက့ိ�ထ�တ်� �တသ်ည။်

သတမ်�တလ်ိ�အပ်ချက်

●တစဦ်းတည်းအလ�ပ်လ�ပ်ရနရ်ည်ရွယ်ထားခဲ့ေသာအခါ

●အမ�ာစာစာချ� ပ်ကိ�အေြခခံ၍လ�ပ်ခရ� �ိေန� ပီးအမ�ာစာေပပိ�ေ့သာလ�ပ်ငနး်အေ� ကာငး်အရာ、
အလ�ပ်ေနရာ၊ေနစ့သည်သ့တ်မ�တ်ချက်များက်�လက်မခံထားလ� င်

ေလျာကထ်ားရန်ကာလ

 ေထာကပ့ံ်ရန်လိ�အပ်ချကေ်သးစပ်ိ� �င်လ့�ပ်ငန်းအဆင်ဆ့င်က့ိ�အလ�ပ်သမား� �င့လ်�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန်� ကးီဌာ

န၏Home page တငွ်� ကည့်ပါ။
i

 အေထေွထစွံ�စမ်းေမးြမန်းမ�� �င်ပ့တသ်တ၍်အလ�ပ်ခန်ထ့ားမ�အတကွည်ိ� �ငိး်ေဆာငရွ်က်� ိ�ငရ်န်ေထာကပ့ံ်ေ� ကး၊က�န်ထ�တလ်�
ပ်မ�လ�ပ်ငန်းတငွအ်လ�ပ်ခန်ထ့ားမ�တည်� ငမ်ိေစရန်ေထာကပ့ံ်ေင၊ွမ�လတန်းေကျာငး်ပိတြ်ခငး်အစအီမံက�ညေီင၊ွေထာကပ့ံ်ေငွ

Call Center
0120－60－3999 ဖ�န်းလကခံ်ချိန်︓９︓00〜21︓00（စေန၊တနဂ�ေ� ・ွ � ိ �ငင်ေံတာ်ပိတရ်ကအ်ပါအဝင）်

အလ�ပ်မလ�ပ်� ိ�ငခ်ဲ့ေသာေနက့
2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜12လ 31 ရက်⇒１ေနလ့� ငယ်နး်6,750（သတ်မ�တ်ေင）ွ
2022ခ�� �စ１်လ１ရက်〜２လ 28 ရက်⇒１ ေနလ့� ငယ်နး် 5,500（သတ်မ�တ်ေင）ွ
2022ခ�� �စ３်လ１ရက်〜３လ 31 ရက်⇒１ ေနလ့� ငယ်နး် 4,500（သတ်မ�တ်ေင）ွ
※ေလျာကထ်ားေသာခငွ်က့ာလအတငွး်အေရးေပ� အေြခအေနေ� ကြငာထားေသာေဒသ၊ေရာဂါပျံ� � �ံမ့�ဟန်တ့ားရနအ်ထ�းစမီခံျကက်ျင်သ့ံ�းေန

ေသာေဒသတငွေ်နထိ�ငေ်သာသ�သည် １ေနလ့� ငယ်နး် 7,500円（သတမ်�တေ်ငွ）

အလ�ပ်မလ�ပ်� ိ�ငခ်ဲ့ေသာေနက့
●2021ခ�� �စ8်လ1ရက် 〜10လ 31ရက⇒် 2021ခ�� �စ် 12လ27ရက（်အေရာက）်
● 2021ခ�� �စ1်1လ1ရက်〜 12လ31ရက်⇒ 2022ခ�� �စ２်လ28ရက（်အေရာက်）
● 2022ခ�� �စ1်လ1ရက်〜３လ31ရက်⇒ 2022ခ�� �စ５်လ31ရက（်အေရာက်）



က�မ�ဏီမ�ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသည့်ကေလးထန်ိးများကိ�အသံ�းြပ� သ�များအားေထာကပ့ံ်သည့်လ�ပ်ငန်း
（အထ�းစမံီချက︓်လ�ပ်ငန်းတငွအ်လ�ပ်လ�ပ်ေနသ�အတကွ）်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်မ့�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြိခငး်ြဖင်လ့�ပ်ငနး်တငွအ်လ�ပ်လ�ပ်ေန

ေသာအလ�ပ်သမားကအလ�ပ်ခငွ်ယ့�ြခငး်၊ေကျာငး်ချိန်� ပီးဆံ�းသည်ေ့နာကက်ေလးများကလပ်ကိ�အ

သံ�းမြပ� � ် ိ�ငဘ်ကဲေလးထနိး်ကိ�အသံ�းြပ� ရလ� ငထ်ိ�က�နက်ျေငကွိ�ေထာကပံ့်ေပးသည။်

ေအာက်ပါ①〜③� �င်က့ိ�က်ညီေသာသ�သည်အထ�းစမီချက်� �င်အ့� ကံ� းဝငသ်ည်။

①ပ�ဂ�လိကလ�ပ်ငနး်တွငလ်�ပ်ကိ�ငေ်နသ�

②မ�ီခိ�သ�ကအလ�ပ်လ�ပ်ေနြခငး်၊ကေလး� �ိ၍အမ်ိေထာငမ်� �ိမိဘြဖစြ်ခငး်၊

က�မ�ဏမီ�ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည်က့ေလးထနိမ်ျားအသံ�းမြပ� လ� ငဘ်�ပ်ဆက်မလ�ပ်� ိ�ငြ်ခငး်

③ COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်က့ေလးေကျာငး်တက်ေနသည့်

မ�လတနး်ေကျာငး်၊ကေလးထနိး်ေနရာကပိတ်ြခငး်

ကိ�ကည်ေီသာသ�

အထ�းစမံီချကအ်ေ� ကာငး်အရာ

ေလျာကထ်ားပံ�အဆင်ဆ့င့်

မ�လတနး်ေကျာငး်၊ကေလးထနိး်ေနရာကယာယီပိတြ်ခငး်၊ပိတခ်ဲ့လ� ငသ်ံ�� ိ �ငေ်သာ

ေလျာေ့စျးက�ပနွ(်2,200ယနး်/၁ရွက)် ကိ�ေထာကပံ်မ့ည။်

＜သာမနအ်ချိန＞် ＜အထ�းစမံီချက်＞

・1ေနလ့� ငက်န်သ့တ်အရွက︓် ２ရွက်/ကေလး ⇒ ５ရွက်/ကေလး

・1လလ� ငက်န်သ့တ်အရွက်︓ 24ရွက်/မိသားစ� ⇒ 120 ရွက်/မိသားစ�

・1� �စလ်� ငက်န်သ့တ်အရွက်︓280 ရွက် /မိသားစ� ⇒ ကန်သ့တ်ချက်မ� �ိ
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①ေလျာေ့စျးက�ပနွ်
ေလျာက်ထား

⑥အသံ�းြပ� ခဲ့ေသာေလျာေ့စျး
က�ပနွ၏်ြဖတ်ပိ�ငး်ကိ�ြပနပိ်� ့

④ကေလးထနိး်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး

⑤အခေ� ကးေငေွပးေချ၊
က�ပနွလ်ဲလ�ယ်

③ကေလးထနိး်အသံ�းြပ� ရန်
ေလျာက်ထား

②ေလျာေ့စျးက�ပနွက်ိ�
စာတိ�က်ကေနပိ� ့

※အေ�ကာငး်အရာေရးထား
သည်ဤ့က�ပနွက်ိ�ေပးပါမည။်

●အေသးစပ်ိကိ�တြပညလ်ံ�းဆိ�ငရ်ာကေလးထန်ိးဝန်ေဆာငမ်�အသငး်၏Home Page တငွ်� ကည့်ပါ။

http://www.acsa.jp/



က�မ�ဏီမ�ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသည့်ကေလးထန်ိးများကိ�အသံ�းြပ� သ�များအားေထာကပ့ံ်သည့်လ�ပ်ငန်း
（အထ�းစမံီချက︓်တစဦ် ီးတညး်အလ�ပ်လ�ပ်သ�အတကွ）်

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ေ� ကာင်မ့�လတနး်ေကျာငး်အစ� �ိသညတ်ိ�ပိ့တြ်ခငး်ြဖင်တ့စဦ်းတညး်အလ�ပ်လ�ပ်ေန

ေသာအလ�ပ်သမားကအလ�ပ်ခငွ်ယ့�ြခငး်၊ေကျာငး်ချိန်� ပီးဆံ�းသည်ေ့နာကက်ေလးများကလပ်ကိ�အ

သံ�းမြပ� � ် ိ�ငဘ်ကဲေလးထနိး်ကိ�အသံ�းြပ� ရလ� ငထ်ိ�က�နက်ျေငကွိ�ေထာကပံ့်ေပးသည။်

ေအာက်ပါ①〜③� �င်က့ိ�က်ညီေသာသ�သည်အထ�းစမီချက်� �င်အ့� ကံ� းဝငသ်ည်။

①တစဦ်းတည်းအလ�ပ်လ�ပ်ေနြခငး်（ကိ�ယ်ပိ�ငလ်�ပ်ငနး်、freelanceအစ� �ိသည်）

②မ�ီခိ�သ�ကအလ�ပ်လ�ပ်ေနြခငး်၊ကေလး� �ိ၍အမ်ိေထာငမ်� �ိမိဘြဖစြ်ခငး်၊

က�မ�ဏမီ�ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသည်က့ေလးထနိမ်ျားအသံ�းမြပ� လ� ငဘ်�ပ်ဆက်မလ�ပ်� ိ�ငြ်ခငး်

③ COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�၏ဆိ�းကျိ� းသက်ေရာက်မ�ေ� ကာင်က့ေလးေကျာငး်တက်ေနသည့်

မ�လတနး်ေကျာငး်၊ကေလးထနိး်ေနရာကပိတ်ြခငး်

ကိ�ကည်ေီသာသ�

အထ�းစမံီချကအ်ေ� ကာငး်အရာ

ေလျာကထ်ားပံ�အဆင်ဆ့င့်

မ�လတနး်ေကျာငး်၊ကေလးထနိး်ေနရာကယာယီပိတြ်ခငး်၊ပိတခ်ဲ့လ� ငသ်ံ�� ိ �ငေ်သာ

ေလျာေ့စျးက�ပနွ(်2,200ယနး်/၁ရွက)်ကိ�ေထာကပံ့်မည။်

＜အထ�းစမီံချက်＞

・1ေနလ့� ငက်န်သ့တအ်ရွက် ︓ ５ရွက/်ကေလး

・1လလ� ငက်န်သ့တအ်ရွက် ︓ 120 ရွက/်မိသားစ�

・1 � �စလ်� ငက်န်သ့တအ်ရွက် ︓ ကန်သ့တခ်ျကမ်� �ိ
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①ေလျာေ့စျးက�ပနွ်
ေလျာက်ထား

④ကေလးထနိး်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး

⑤အခေ� ကးေငေွပးေချ၊
က�ပနွလ်ဲလ�ယ်

③ကေလးထနိး်အသံ�းြပ� ရန်
ေလျာက်ထား

②ေလျာေ့စျးက�ပနွက်ိ�
စာတိ�က်ကေနပိ� ့

※အေ�ကာငး်အရာေရးထား
သည်ဤ့က�ပနွက်ိ�ေပးပါမည။်

⑥အသံ�းြပ� ခဲ့ေသာ
ေလျာေ့စျးက�ပနွ၏်ြဖတ်ပိ�ငး်

ကိ�သမ်ိးဆညး်

i ●အေသးစပ်ိကိ�တြပညလ်ံ�းဆိ�ငရ်ာကေလးထန်ိးဝန်ေဆာငမ်�အသငး်၏Home Page တငွ်� ကည့်ပါ။

http://www.acsa.jp/



အြခားဆကစ်ပ်သတငး်� �င်ပ့တသ်တ၍်
COVID၁၉ေထာကပ့ံ်မ�� �င်ပ့တသ်တေ်သာဝဘဆ်ိ�ဒမ်ျားသိ�လ့မ်း� �န်ထားပါသည။်

ဝန်� ကးီဌာနများ COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာဝဘဆ်ိ�ဒ်� �င်ပ့တသ်တ၍်
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 တရားမ� တေသာက�န်သယွေ်ရးေကာ်မ� �င်

COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်page

COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အတကွလ်�ပ်ငနး်� �ငတ်ိ�၏့လ�ပ်ေဆာငမ်�များသညလ်
ကဝ်ါး� ကးီအ�ပ်ြခငး်တာြမစဥ်ပေဒအရပတသ်တသ်ညဟ်�စ� းစားမလိ�
ငထ်ိ�လ�ပ်ေဆာငမ်�� �င်ပ့တသ်တေ်သာေဆးွေ� းွေကာငတ်ာကိ�တငထ်ား

ပါသည။်

 လမ်းပန်းဆကသ်ယွေ်ရးဝန်� ကးီဌာန

COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာလ�ပ်ေဆာငခ်ျက်

ြပညသ်�များအတကွအ်များြပညသ်�သံ�းယာ� � �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်၊က�း
စကမ်�ဟန်တ့ားမျ� � �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်၊လမ်းပမး်ဆကသ်ယွေ်ရး� �င်ဆ့ိ�
ငေ်သာလ�ပ်ငနး်� �ငအ်ားေထာကပံ်ေ့ရးမီ� �း� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်အချက်

အလကမ်ျားတငထ်ားပါသည။်

 ဝန်� ကးီများ� ံ� း
COVID၁၉ စမံီချကမ်ျား

ြပညသ်�များအတကွ်COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�ဟန်တ့ားရန်� �င်ဆ့ိ�င်
ေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားတငထ်ားပါသည။်

 ဘဏ� ာေရးဝန်� ကးီဌာန

COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်

ြပညသ်�များအတကွေ်ငေွရးေ� ကးေရးစမီခံျကမ်ျား� �င်အ့ခနွေ်� � �ဆိ�ငး်ြခ

ငး်စနစစ်ေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားတငထ်ားပါသည။်

 ရဲတပ်ဖဲွ� COVID၁၉စမံီချကမ်ျား� �င့်

ပတသ်တ၍်

အမျိ� းမျိ� းေသာ� ံ� းပိ�ငး်ဆိ�ငရ်ာလ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများCOVID၁၉က�းစ
ကမ်�ကိ�အခငွ်ေ့ကာငး်ယ�ေသာရာဇဝတမ်�များ� �င်ပ့တသ်တ်
ေသာသတငး်အချကအ်လကမ်ျားတငထ်ားပါသည။်

 ေငေွ� ကးဌာန
COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်

အရငး်ေငွ� �င်ပ့တသ်တ၍်ဒ�က�ေရာကေ်နေသာလ�ပ်ငနး်� �င၊်တစဦ်းချငး်

အတကွသ်တငး်အချကအ်လကမ်ျားတငထ်ားပါသည။်

 စားသံ�းသ�ဌာန COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာ
စားသံ�းသ�အတကွသ်တငး်
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COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာအေထာကအ်ပ့ံ

COVID၁၉၏လ�ပ်ငနး်အေပ� သကေ်ရာကမ်�ကိ�ေြပေလျာေ့စ� ပီး၊လ�ပ်င
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စစေ်ဆးမ�ေကာငတ်ာ（TeCOT）
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ဌာန� �င်ေ့ပါငး်၍ေလယာ� စးီမည်သ့�ကသးွမည့်� ိ �ငင်၏ံေတာငး်ဆိ�
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 ဂျပန်တရားစရီငေ်ရးေထာကပ့ံ်စငတ်ာ（ဥပေဒ）
COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာသတငး်

COVID၁၉� �င်ဆ့ိ�ငေ်သာဥပေဒြပဿနာေြဖ� �ငး်ရနလ်ိ�ေသာ
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 COVID၁၉ပျံ� � �ံမ့�အရကေလး� �ိအမ်ိေထာငမ်
� �ိမိဘအတကွေ်ထာကပ့ံ်မ�
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COVID၁၉ဆိ�းကျိ� းခစံားရေသာေ�ကာင့်
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