ミャンマー語

လူေနမႈဘဝအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ
ႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
၂၀၂၀ခုႏွစ၇
္ လပိုင္း၁၆ရက္ေန႔အသစ္ျပင္ဆင္ခ်က္

ေငြေၾကး(လူေနမႈစရိတ္ႏွင့္လုပ္ငန္းရံပံုေငြ)အတြက္အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနလွ်င္
 ကန္႕သတ္ပမာဏျဖင့္အစိုးရအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(ယာယီအမည္)
သတ္မွတ္သည့္ေန႕(၂၇ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္)တြင္ေနထိုင္သူအေျခခံမွတ္ပံုတင္စာရင္းတြင္မွတ္ပံုတင္ထားသူမ်ားအား
တဦးလွ်င္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေငြယန္း၁သိန္းကိုေပးပါမည္။(※ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလသည္ေလွ်ာက္လႊာစတင္လက္

P.５

ခံသည့္ ေန့မွ ၃ လ အတြင္း)

 ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသိ႕ု အစိုးရ၏အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး
(ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုအတြက္)

P.６

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္
ေထာင္စုမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုအေနျဖင္က
့ ေလးစရိတ္ခံစားခြင့္(ဤစည္း
မ်ဥ္းအရေထာက္ပံ့ျခင္း)ကိုအက်ံဳး၀င္သည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(တလံုးတခဲေပးသည့္ေငြ)ကို

ေထာက္ပံ့သြားပါမည္။

 ဝင္ေငြနည္းပါးေသာမိဘတစ္ဦးတည္းရွိသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားအားအထူးအေရးေပၚေထာက္ပံ့ေၾကး
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို
တစ္ဦးတည္းထမ္းေဆာင္ေနသည့္၀င္ေငြနည္းပါးေသာမိဘတစ္ဦးတည္းရွိေသာအိမ္ေထာင္စု၏ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မ၀
ႈ န္ထုပ္
၀န္ပိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြနည္းပါးလာမႈအေပၚေထာက္ပံရ
့ န္အတြက္အထူးအေရးေပၚေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

P.７

 အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ ၊ အေထြေထြေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ(လူေနမႈစရိတ္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားျခင္းႏွငအ
့္ လုပ္လက္မ့ဲ
ျဖစ္ျခင္းစသည္တ႕ို ေၾကာင့္လူေနမႈစရိတ္အတြက္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားလိုအပ္သည့္လူေနမႈစရိတ္စသည္တ႕ို အတြက္

P.８

ေငြေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

 စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စားလုပ္ငန္းရွင္၊
ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္)

P.９

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအျဖစ္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္၊အထူးသျဖင့္ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈခံေနရ
ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုပ္ငန္းဆက္လက္တည္တံႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျပဳ၍၊ေနာက္တဖန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္
အေထာက္အကူျပဳမည့္လုပ္ငန္းအားလံုးက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

 အိမ္လခေထာက္ပံ့ေၾကး（အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စားလုပ္ငန္းရွင္၊ တစ္ဦးတည္းပိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္）
５လပ္ိုင္းအေရးေပၚအေျခအေနထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကာလဆက္လက္တိုးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းမ်ားေတြ႕ၾကံဳရသည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္နိုင္ဖ႕ို ရာ ေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ ေျမငွားခ၊ အိမ္ငွားခ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ေလ်ာ့ခ်
ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အိမ္ျခံေျမအငွားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ပါမည္။

P.10

 ဂ်ပန္နိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္အိုကီနာ၀ါဘ႑ာေရးအဖြ႔မ
ဲ ွေပးအပ္ေသာကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္
ကူးစက္ေရာဂါအတြက္ေခ်းေငြအစရွိသည္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုး၀ါးလာနိုင္ေခ်ရွိေသာFreelance
အပါအ၀င္တစ္ဦးတည္းပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားအတိုးမဲ့၊ အာမခံထားရန္မလိုေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါမည္။

P.11

 ျပည္သူ႕ဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွအတိုးမဲ့၊ အာမခံထားရန္မလိုေသာေခ်းေငြ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုး၀ါးလာနိုင္ေခ်ရွိေသာFreelance
အပါအ၀င္တစ္ဦးတည္းပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားအတိုးမဲ့၊ အာမခံထားရန္မလိုေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးပါမည္။

P.12

 လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည့္တ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း
လူေနမႈဘ၀ႏွင့္ပတ္သက္၍စိတ္ပူပန္မႈကိုခံစားေနၾကသူမ်ားအတြက္အေရးေပၚေဆာင္ရြက္မႈ ၁ ခုအျဖစ္လူမႈဖူလံုေရး

P.13

အာမခံေၾကးအျပင္အျခားေသာႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ႏွင့္ေရ၊မီး၊ဂက္စ္အသံုးျပဳမႈ၀န္ေဆာင္ခစသည့္တ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕
ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။

～16

 လူမႈဖူလံုေရးနွစ္စဥ္ေၾကးအစရွိသည့္လစာေပးေဆာင္ရမည့္အေျခခံေငြပမာဏအားအထူးျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ျခင္း
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈႏွင့္အတူလုပ္ငန္းပိတ္ရျခင္းေၾကာင့္လုပ္အားခအလြန္နည္းပါး
လာသည့္အခါတြင္ လူမႈဖူလံုေရးနွစ္စဥ္ေၾကးအစရွိသည့္လစာေပးေဆာင္ရမည့္အေျခခံေငြပမာဏအား အထူးကိစၥရပ္ေၾကာင့္
ေနာက္တစ္လမွစတင္ကာျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္နိုင္သည္။

P.17

လူေနမႈဘ၀အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ေထာက္ပံ့မႈ
ႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
 အိမ္ရာအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အိမ္ငွားရမ္းခ)

လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစသည့္တို႕ေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္း၍အလုပ္ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းရျခင္းႏွင့္တူ
ညီသည့္အေျခအေနသို႕က်ေရာက္၍ေနစရာမရွိျဖစ္မည္ကိုစိုးရိမ္ေနရသူမ်ားအားလည္းအခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတ
ခုအတြက္အိမ္ငွားရမ္းခႏွငတ
့္ ူညီေသာပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

P.11

 လူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားမိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးသည့္
ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း
P.12
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွငရ
့္ င္ဆိုင္ေနရသည့္လူေနမႈဘ၀တြင္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားတဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္အားလံုးကိုျခံဳငံ၍
ု အေထာက္အပံ့ေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 လူေနမႈဘ၀ကိုကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္ေရး

လက္ရွိလူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအား အေျခခံလူေနမႈဘ၀အာမခံခ်က္ႏွင့္ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏို္င္ေရး
အေထာက္အကူေပးရန္ရည္ရြယ္ကာခ်ိဳ႕တဲ့သည့္အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍လူေနမႈစရိတ္၊အိမ္ရာစရိတ္စသည့္
လိုအပ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

P.13

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ေရာဂါကူးစက္မႈစသည္တို႕ေၾကာင့္အလုပ္မွ
အနားယူထားလွ်င္

 ဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္

က်န္းမာေရးအာမခံထားရွိသူသည္ဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါေၾကာင့္ကုသမႈကိုခံယူရန္အတြက္အလုပ္နားလွ်င္၊အနားယူ
ထားသည့္၄ရက္ေျမာက္ေနာက္ပိုင္း၏၀င္ေငြအတြက္အာမခံမႈကိုေပးပါမည္။

 လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္

ကုမၸဏီတြင္တာ၀န္ရွိသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္မွနားထားလွ်င္အလုပ္နား
ထားသည့္ကာလအတြင္းလုုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(ပွ်မ္းမွ်လုပ္ခေငြ၏၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္
အထက္္)ကိုေပးေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။

 အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး

စီးပြားေရးအေျခအေနကိုအေၾကာင္းျပဳ၍လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုမတတ္သာဘဲျပဳလုပ္လိုက္ရ
သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္၀န္ထမ္းခန္႕ထားမႈကိုဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္း
အတြက္ခံစားခြင့္ႏွင့္ဆိုင္ေသာလိုအပ္သည့္ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးသြားပါမည္။

P.14

P.15

P.16

 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္လုပ္ငန္းနားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္လုပ္ငန္းပိတ္ခိုင္းခံရကာ၊အလုပ္ပိတ္ေထာက္ပံ့ေငြမရရွိနိုင္
ခဲ့ေသာအလုပ္သမားမ်ားအားကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအတြက္လုပ္ငန္းနားျခင္းအတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

P.24

 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ေသာမိခင္မ်ားက်န္းမာ
ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အရေထာက္ပံ့ေငြ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ပတ္သက္ေသာမိခင္မ်ားက်န္္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္အေနျဖင့္
အလုပ္နားရန္လိုအပ္ေသာကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လစာျပည့္ခြင့္စနစ္က်င့္သံုးကာခြင့္ေပး
သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေထာက္ပံ့ပါမည္။

P.25

 ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေထာက္ပ့ံသည့္ရန္ပံုေငြ（လူနာေစာင့္ေရွာက္ရန္အလုပ္ထက
ြ ္ျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္
ေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္（ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေျဖရွင္းမႈအထူးကိစၥရပ္））
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါစီမံခ်က္အေနႏွင့္မိသားစုအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုအပ္ေသာ
အလုပ္သမားသည္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊လူနာျပဳစုရန္အနားယူမႈဥပေဒေပၚအေျခခံကာယူေသာ ျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္မႈခြင့္ႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္၊ အျခားလစာျပည့္ခြင့္ယူကာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္နုိင္ေသာ စနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေထာက္ပံ့ပါမည္။

P.26

ေနထိုင္မႈဘ၀ကိုေထာက္ပံ့ေသာအေထာက္အပံ့လမ္းညႊန္ခ်က္
အလုပ္ရွာေဖြရင္းျဖင့္အခမဲ့အလုပ္Trainingမ်ားကိုရယူလိုပါက

 အမ်ားျပည္သူအလုပ္သင္တန္း（အလုပ္ထြက္ရသူမ်ားအတြက္သင္တန္း）
အလုပ္အာမခံမွခံစားခြင့္ျဖင့္အခမဲ့（ဖတ္စာအုပ္စသည့္လက္ေတြ႕ကုန္က်ေငြသာေပးျခင္း）ျဖင့္ အလုပ္သင္တန္းကို
တက္ေရာက္နီုင္ပါသည္။

 အလုပ္ရွာသူမ်ားအားေထာက္ပံ့ေသာသင္တန္း
အလုပ္အာမခံမွ ခံစားခြင့္မရရွိႏိုင္ေသာ အလုပ္ရွာေနသူမ်ားသည္အခမဲ့ （ဖတ္စာအုပ္စသည့္လက္ေတြ႕ ကုန္က်
ေငြသာေပးျခင္း）ျဖင့္အလုပ္သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီပါကတစ္လယန္း၁၀ေသာင္း
တန္သင္တန္းတက္ေရာက္ခေထာက္ပံ့ေငြကိုရယူနိုင္ပါသည္။

P.27

P.28

မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္တ႕ို ၏ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရႈ

ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္လွ်င္

 မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕
ထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္)
မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တို႕၏ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္၎ေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနေသာ
ကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အလုပ္သမား(အုပ္ထိန္းသူ)(အျမဲခန္႕၊အခ်ိန္ပိုင္းခန္႕ဟူ၍ခဲြျခား

P.17

ျခင္းမျပဳပါ။)အား၊လစာႏွင့္ခြင့္(လုပ္ခေငြအားလံုးကိုေပးျခင္း)ကိုေပးလိုက္ေသာလုပ္ငန္းရွင္(အလုပ္သမားစံဥပေဒ
တြင္ျပဌာန္းထားေသာႏွစ္စဥ္ရရွိသည့္လစာႏွငခ
့္ ြင့္မပါ)အားေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

 မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည့္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္အပ္ျခင္းကိုလက္ခံ
၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္)
မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ၎ေက်ာင္းတြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ကေလး
မ်ားကိုၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္(အလုပ္အပ္ျခင္းကိုလက္ခံ၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ(အုပ္ထိန္း
သူ) မ်ားအားအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာရက္မ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ပါမည္။

P.18

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

P.19

～20

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ေကာင္တာမ်ားစာရင္း
အားလံုးအတြက္တဦးခ်င္းစီ၏ပူပန္မႈမ်ားကိုအတူတကြေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အမ်ိဳးမ်ိဳးတိုင္ပင္ေဆြး
ေႏြးႏိုင္ေသာေကာင္တာမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။စိတ္ေပါ့ပါးစြာ ျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။

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

အလုပ္ရွာေနသူသည္အနီးအနားရွိ Hello Workတြင္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။ အလုပ္ေခၚေနသည့္သတင္းအခ်က္အလက္ကH
ို ello
Work၏အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈတြင္လည္းရွာေဖြၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ထိ႕ု အျပင္အလုပ္မိတ္ဆက္ျခင္းစသည္တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍
ဖုန္းျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ Hello Workသိ႕ု လာေရာက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီးအိမ္ရာ ၊ လူေနမႈဘ၀
ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သူမ်ားအတြက္ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္အေၾကာင္းရွင္းျပျခင္းစသည္လ
့ ိုအပ္သည့္
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားလည္းလက္ခံပါမည္။

အလုပ္သမားျပႆနာ (အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ၊အလုပ္ခန္႕ထားမႈကိုရပ္စဲျခင္းစသည္တို႕)ႏွငပ
့္ တ္သက္၍
တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 အထူးအလုပ္သမားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာစသည္ျဖင့္【 ဖုန္းအနီးဆံုးHello Workသို႕ဆက္သြယ္ပါ။】
ၿမိဳ႕တိုင္းစီရင္စုတိုင္း၏အလုပ္သမားရံုးတြင္「အထူးအလုပ္သမားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ」ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ အလုပ္ခန္႕ထားမႈကိုရပ္စဲျခင္း၊
အလုပ္နားထားျခင္းဆိုင္ရာခံစားခြင့္စသည့္အလုပ္သမားဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနလ်ွက္ရွိပါသည္။

တဖန္အလုပ္ခန္႕ရန္လ်ာထားျခင္းကိုရုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္အလုပ္စ၀င္ရန္အခ်ိန္ကိုေရႊ႕ဆိုင္းခံရျခင္းႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သူအားလံုးအ
တြက္ဘဲြ႕ရခါစမ်ားကိုအားေပးသည့္ Hello Work တြင္ဘြ႕ဲ ရခါစပုဂၢိဳလ္မ်ားအားအလုပ္ခန္ ႕ရန္လ်ာထားၿပီးရုပ္သိမ္းျခင္းစ
သည့္အထူးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ」ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ဖုန္းျဖင့္လည္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးႏွငပ
့္ တ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္လိုလွ်င္
 စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာလူမႈဖူလံုေရးစင္တာ 【 ဖုန္း - အနီးဆံုးစင္တာသိ႕ု ဆက္သြယ္ပါ။】

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

 အလုပ္လုပ္သူမ်ား၏Mental health portal site「ႏွလံုးသားအတြက္နား」

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာစိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးပါမည္။တဖန္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေကာင္
ဆယ္လာစသည္တ႕ို မွ ေမးလ္ႏွင့္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္လာသည့္စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းေၾကာင္း၊ အလုပ္လုပ္လြန္ျခင္းေၾကာင့္
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနျခင္းဟူေသာက်န္းမာေရးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုလက္ခံပါမည္။

DVႏွငက
့္ ေလးၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္
 DVတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလမ္းညႊန္【 ဖုန္း - ၀၅၇၀-၀-၅၅၂၁၀】、DVေဆြးေႏြးမႈ+（plus）【TEL:0120-279-889】
အုပ္ထိန္းသူ၏ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ(DV)ႏွင့္ပတ္သက္သည့္စိတ္ေသာကမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ DVတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈလမ္းညြန္သည္
အနီးဆံုးေကာင္တာသိ႕ု ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။ DVေဆြးေႏြးမႈ+သည္ 24နာရီဖုန္းျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္း ၊ SNS/E-mail တိ႕ု ျဖင့္ေဆြးေႏြးျခင္းကို
ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။

 ကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာန ၊ ကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာန၊နွိပ္စက္ညွဥ္း
ပန္းမႈအတြက္ဖုန္းဆက္ရန္【 ဖုန္း-အနီးဆံုးကေလးမ်ားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာနသိ႕ု မဟုတ္ကေလးမ်ားတိုင္
ပင္ေဆြးေႏြးေရးဌာနႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈအတြက္ဖုန္းဆက္ရန္「၁၈၉」သိ႕ု ဆက္ပါ။】
ကေလးမ်ားျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္မႈအတြက္ေသာကမ်ား၊ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈဆိုင္ရာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ဖုန္းျဖင့္
ေဆြးေႏြးမႈကိုလက္ခံေနပါသည္။

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

မည္သူမဆို မည္သ႕ို ေသာစိတ္ပူပန္မႈမဆိုအတူတကြေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကိုရွာေဖြပါမည္။
(ေဆြးေႏြးမႈဥပမာ)・အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ပူပန္ေနျခင္း၊ပူပန္မႈကိုနားေထာင္ေစခ်င္သူ၊DV၊ကာမအၾကမ္းဖက္မႈ
စသည္တ႕ို ႏွငပ
့္ တ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခ်င္ေသာသူ ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ေဆြးေႏြးခ်င္သူစသည္ျဖင့္

 SNSစသည္ျဖင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း
LINE, Twitter, Facebookစသည့္SNSႏွငဖ
့္ ုန္းမွတဆင့္အသက္ႏွငက
့္ ်ားမမခဲြျခားဘဲ「အသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္ခက္
ခဲမႈကိုခံစားေနရသည္」စသည့္စိတ္ပူပန္မႈကိုတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္လက္ခံပါမည္။
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ကန္႕သတ္ပမာဏျဖင့္အစိုးရအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(ယာယီအမည္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာအေရးေပၚစီးပြားေရးစီမံခ်က္တရပ္အ
ေနႏွင့္ရိုးရွင္းသည့္အစီအမံျဖင့္လွ်င္ျမန္တိက်စြာအိမ္အသံုးစရိတ္အတြက္အေထာက္အကူျဖစ္
ေစရန္ ၁ဦးလွ်င္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးယန္း ၁သိန္းကိုေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

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

ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ ၁ဦးလွ်င္

ယန္း ၁ သိန္း

ေထာက္ပံေၾကးလက္ခံယူခြင့္ရွိသူ
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္သတ္မွတ္ထားသူမ်ားႏွငသ
့္ က္ဆို္င္ေသာအိမ္ေထာင္စု၏အိမ္ေထာင္ဦးစီး

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသည့္နည္းလမ္း
အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားမႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁)ႏွင(့္ ၂)ကိုအေျခခံ
၍ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္အေျခခံအားျဖင့္ေလွ်ာက္ထားသူကာယကံရွင္၏အမည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာဘဏ္အ
ေကာင့္ထဲသို႕လဲထ
ြ ည့္ေပးပါမည္။

※ကူးစက္မႈက်ယ္ျပန္႕ျခင္းကိုကာကြယ္တာဆီးသည့္ရႈေထာင့္မွမည္သို႕မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနတြင္သာေကာင္
တာတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေပးျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳပါမည္။

(၁) စာတိုက္မွပို႕၍ွေလွ်ာက္ထားနည္း

ၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွလက္ခံရယူခြင့္ရွိသူကိုလိပ္မ၍
ူ ေပးပို႕လိုက္ေသာေလွ်ာက္လႊာတြင္ေငြ
လဲႊေပးရမည့္အေကာင့္ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ကိုျဖည့္စြက္၍၊ ေငြလႊဲေပးရမည့္အေကာင့္မွန္ကန္
မႈရွိမရွိစစ္ေဆးသည့္စာရြက္စာတမ္းအားကာယကံရွင္မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးသည့္စာရြက္စာ
တမ္းမိတၲဴႏွင့္အတူၿမိဳ႕၊ ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသိ႕ု စာတိုက္ျဖင့္ေပးပိ႕ု ပါရန္။

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

ေလွ်ာက္လႊာလက္ခႏ
ံ ွငအ
့္ စိုးရေထာက္ပ႔ံေၾကးစေပးသည့္ေန႕
ၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွဆံုးျဖတ္ပါမည္။(အေရးေပၚစီးပြားေရးစီမံခ်က္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုထည့္သြင္း
စဥ္းစား၍အတတ္ႏိုင္ဆံုးလွ်င္ျမန္စြာစတင္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္အရာျဖစ္ပါသည္)။
ေလွ်ာက္ ထားရမည့္ကာလသည္စာတိုက္မွပို႕၍ေလွ်ာက္ထားသည့္နည္းျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံသည့္
ေန႕မွ ၃ လအတြင္းျဖစ္ပါသည္။

i

 အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္၍အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဥ္ကိုျပည္ထေ
ဲ ရးႏွင့္ဆက္သယ
ြ ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါ

 စံုစမ္းရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍
Call Center ကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။

0120－260020

ဆက္သြယ္ရန္အခ်ိန္ - ９：00～20：00
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၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားသိ႕ု အစိုးရ၏
အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး
 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနသည့္ကေလးျပဳစုပ်ိဳး
ေထာင္ေနေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ကိုအေထာက္အကူျပဳသည္လ
့ ုပ္ေဆာင္ခ်က္တ
ခုအေနျဖင့္ကေလးစရိတ္ခံစားခြင့္(ဤစည္းမ်ဥ္းအရအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုလက္ခံယူမည့္အမ
ိ ္
ေထာင္စုမ်ားအားအစိုးရ၏အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေၾကး(တလံုးတခဲေပးသည့္ေငြ)ကိုေထာက္
ပံ့ပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

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

ေထာက္ပံ့မည့္ေငြပမာဏ
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူကေလး ၁ ဦးလွ်င္ ယန္း ၁ ေသာင္း
၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အခ်ိန္တြင္ေနထိုင္ေနသည့္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွထုတ္ေပးပါမည္။
※အထက္တန္းေက်ာင္းပထမႏွစ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍၂၉ ရက္ ၂ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္
အခ်ိန္တင
ြ ္ေနထိုင္ေနသည့္ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာမွထုတ္ေပးပါမည္။
※၁ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ေျပာင္းေရႊ႕သြားသူသည္မေျပာင္းေရႊ႕မီွေနထိုင္သည့္ၿမိဳ႕၊
ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာသို႕ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းပါရန္။

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

i  စံုးစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ

• ၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အခ်ိန္(အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍
၂၉ ရက္ ၂ လ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အခ်ိန္)တြင္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏[ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္
ေနေသာအိမ္ေထာင္စုသ႔ို အထူးအေရးေပၚေထာက္ပံ့ေၾကး]ေကာင္တာ၊
• စနစ္ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ကား အစိုးရဝန္ၾကီးမ်ားအဖြ႕ဲ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္အိမ္ေထာင္စုသ႕ို
အထူးအေရးေပၚေထာက္ပ႔ံေၾကး Call Center
0120-271-381
ၾကားရက္ရံုးဖြင့္ရက္ 9：00～18：30 （စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားကိုခ်န္လွပ္၍）
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ဝင္ေငြနည္းပါးသည့္မိဘတစ္ဦးတည္းရွိေသာအိမ္ေထာင္စုမ်ားအားေထာက္ပံ့ေသာ
အေရးေပၚအထူးေထာက္ပံ့ေငြ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းပါးလာသည့္ မိဘတစ္ဦးတည္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား
ေထာက္ပ့ံရန္အတြက္ အထူးအေရးေပၚေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ေထာက္ပံ့ပါမည္။

အက်ံဳးဝင္သူ
①

၂၀၂၀ခုနွစ၆
္ လပိုင္းအတြကက
္ ေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ေထာက္ပံ့ခံရသူ

②

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာပင္စင္အစရွိသည္ကိုလက္ခံရယူေနကာ၂၀၂၀ခုနွစ္၆လပိုင္းအတြက္
ကေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ေထာက္ပံ့မႈရပ္တန္႔ခံရသူ

③

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါသက္ေရာက္မႈကိုခံရကာအိမ္အသံုးစရိတ္ရုတ္တရက္
ေျပာင္းလဲျခင္းအစရွိသျဖင့္ မိမိဝင္ေငြသည္ ကေလးေထာက္ပံ့စရိတ္ရယူေနသူႏွငစ
့္ ႏ
ံ န
ႈ ္းတူေနသူ

ေထာက္ပံျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
①၏ရည္ရြယ္သူ
အေျခခံ
ေထာက္
ပ့ံျခင္း

ထပ္
ေဆာင္း
ေထာက္
ပံ့ျခင္း

ေထာက္ပံ့
ေငြ
ပမာဏ

②၏ရည္ရြယ္သူ

③၏ရည္ရြယ္သူ

1အိမ္ေထာင္လွ်င္ယန္း5ေသာင္း
※ 2ေယာက္ေျမာက္ကေလးမွစ၍ေနာက္ပိုင္းတစ္ေယာက္လွ်င္ယန္း 3 ေသာင္းေပါင္းမည္

ေလွ်ာက္
ထားျခင္း

မလိုအပ္

လို္အပ္

ေထာက္ပ့ံ
မည့္ကာလ

8လေလာက္

တတ္နိုင္သမွ်ျမန္ျမန္

ေထာက္ပံ့
ေငြ
ပမာဏ
ေလွ်ာက္
ထားျခင္း
ေထာက္ပ့ံ
မည့္ကာလ

ဝင္ေငြေလွ်ာ့နည္းလာပါကယန္း5ေသာင္း
လိုအပ္

လိုအပ္

(ပံုမွန္လက္ရွိအေျခအေနအတည္ျပဳ
စစ္ေဆးခ်ိန္အစရွိသည္)

－

တတ္နိုင္သမွ်ျမန္ျမန္

※②・③ ၏အက်ံဳးဝင္သူအတြက္ေလွ်ာက္ထားနည္း
မိဘတစ္ဦး
တည္း
အိမ္ေထာင္စု

(1)ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္၏ေကာင္တာတြင္တိုက္ရုိက္သို့မဟုတ္စာတိုက္ေမးလ္ျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ႏွင့္လိုအပ္
ေသာစာရြက္စာတမ္းကိုတင္ပါ။

(2)သတ္မွတ္ဘဏ္အေကာင့္ထဲေငြလႊဲျခင္း

တင္လိုက္ေသာေလွ်ာက္လႊာမွေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္ခ်က္နွင့္ကို္က္ညီမႈရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ျပီးသည့္အခါေထာက္ပံ့ခံရပါလိမ့္မည္ ။

i [စံုစမ္းေမးျမန္းမႈနွင့္ပတ္သက္၍]
 ေယဘုယ်စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္Call Centre သို႔
0120ｰ400ｰ903（လက္ခံခ်ိန္ ၾကားရက္ရံုးဖြင့္ရက္ 9:00～18:00）

[ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍]
 ေနအိမ္ရွိရာ ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္၏ “မိဘတစ္ဦးတည္းရွိအိမ္ေထာင္စုအေရးေပၚ
ေထာက္ပံ့ေငြ” ေကာင္တာ အထိဆက္သြယ္ေမးျမန္းေစလိုပါသည္။
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ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္

အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ ၊ အေထြေထြေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ(လူေနမႈစရိတ္)
ၿမိဳ႕တိုင္းႏွငစ
့္ ီရင္စုတိုင္း၏လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီတြငက
္ ိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏
သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္အလုပ္လက္မ့ျဲ ဖစ္ျခင္းစသည္တ႕ို ေၾကာင့္လူေနမႈ
စရိတ္အတြက္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ေငြေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။

အေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြ(ေခတၱရံပံုေငြလိုအပ္ေနသူ (အဓိကအားျဖင့္အလုပ္ရပ္နားထားရသူ))
အေရးေပၚႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ေခတၱခက္ခဲေနလွ်င္အေသးစားေငြပမာဏကိုေခ်းေပးျခင္းျပဳ
လုပ္ပါမည္။
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရသျဖင့္လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္း
ထားရျခင္းေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္း၍အေရးေပၚႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းကိုေခတၱထိန္းသိမ္း
ထားရန္အတြက္ ေငြေခ်းရန္လိုအပ္သည့္အိမ္ေထာင္စု
※ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းလွ်င္အလုပ္ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းမျပဳေသာ္
လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

ေခ်းေပးမည့္အမ်ားဆံုးပမာဏ
အတိုးအတြက္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ
ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ

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

အေထြေထြအတြက္ေထာက္ပံ့ရံပံုေငြ (လူေနမႈဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေသာသူ(အဓိကအားျဖင့္
အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနေသာသူစသည္ျဖင့္))

လူေနမႈဘ၀ကိုျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ကာလအတြင္းလိုအပ္သည့္စရိတ္မ်ားေခ်းေပးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရေသာေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္း
ႏွင့္အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့၍ေန႕စဥ္အသက္ရွင္မႈကိုထိန္း
သိမ္းထားရန္ခက္ခဲေနေသာအိမ္ေထာင္စု
※ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားၿပီးအလုပ္လက္မဲ့အေျခ
အေနမဟုတ္လွ်င္လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ေခ်းေပးမည့္အမ်ားဆံုးပမာဏ ( ၂ ဦးႏွငအ
့္ ထက္) ၁ လ ယန္း ၂ သိန္းအထိ၊
( ၁ ဦး ) ၁လ ယန္း ၁သိန္း ၅ ေသာင္းအထိ(ေခ်းေပးမည့္ကာလ- အေျခခံအားျဖင့္၃ လ အထိ)
အတိုးအတြက္ေရႊ႕ဆိုင္းကာလ ၁ ႏွစ္အထိ၊
၁၀ ႏွစ္အထိ၊
ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလ
ေခ်းေငြအတြက္အတိုး ၊ အာမခံေပးသူ
အတိုးမပါ ၊ မလို

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ

※၁ ယခုအၾကိမ္၏အထူးစီမံခ်က္တြင္ထပ္မံ၍၊ျပန္လည္ေပးဆပ္ခ်ိန္တြင္၀င္ေငြေလ်ာ့နည္းျခင္းဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ေန
ထိုင္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္အိမ္ေထာင္စုအားျပန္ဆပ္ရန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးႏိုင္သည့္အရာအျဖစ္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
※၂ ပထမဦးစြာအေရးေပၚအေသးစားပမာဏရံပံုေငြျဖစ္ေသာ အမ်ားဆံုးယန္း ၂ သိန္းကိုေခ်းေပးကာ ထပ္မ၍
ံ ၀င္ေငြနည္းပါးမႈ
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းစသည့္အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ေနာက္ထပ္အေထြေထြအတြက္ေထာက္ပံ့ရံပုံေငြအျဖစ္၂ ဦးႏွင့္အထက္
အိမ္ေထာင္စုျဖစ္လွ်င္အမ်ားဆံုး ယန္း ၂ သိန္းကို ၃ လေခ်းေပးျခင္းကိုေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။(အမ်ားဆံုး ယန္း ၈ သိန္း)

ေငြေခ်းေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
ေလွ်ာက္ထား

ေလွ်ာက္
ထားသူ

ၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာလူမႈဖူလႈံေရး
ေကာင္စီသို႕မဟုတ္အလုပ္သမား ဘဏ္

ေပးပိ႕ု

ၿမိဳ႕၊စီရင္စုလူမႈဖူလံုေရး
ေကာင္စီ

※ အလုပ္သမားဘဏ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္စာတိုက္တြင္ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံမည္မွာအေရးေပၚအေသးစားသံုးေငြသာ

ျဖစ္ကာ အေထြေထြအသံုးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြနွင့္ပတ္သက္၍ကားေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္ရွိ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

ေငြေခ်းေပးရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်၊ ေငြပ႕ို

i ●အေထြေထြစံုစမ္းရန္မွာ ေဆြးေႏြးေရး Call Center

0120ｰ46ｰ1999 ၉ : ၀၀ ~ ၂၁ : ၀၀ ( စေန တနဂၤေႏြ ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္)

●ေနထိုင္မႈဘ၀ပံ့ပိုးေရးေကာ္မတီHome Page（အထူးေထာက္ပ့ံေငြ）ကေတာ့ ဒီမွာစံုစမ္းပါ
 ေလွ်ာက္ထားရန္မွာမိမိေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာလူမႈဖူလံုေရးေကာင္စသ
ီ ို႕မဟုတ္
အလုပ္သမားဘဏ္
※ ၿမိဳ႕၊စီရင္စုမ်ား ၊ ၊သတ္မွတ္ထားေသာၿမိဳ႕လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီ၏ဟုမ္းေပ့ခ်တ
္ ြင္ “လင့္ခ္မ်ား ”ႏွင“့္ ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕၊ရြာ၊ရပ္ကြက္လူမႈဖူလံုေရးေကာင္စီစာရင္း(အမည္စာရင္း)”အ
ျဖစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ၿမိဳ႕၊ရပ္ကြက္၊ရြာလူမႈဖူလံုေရး HP ကိုတင္ထားပါသည္။ညာဖက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ QR ကုတ္မွစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ မေဖာ္ျပထားလွ်င္အင္တာနက္ေပၚတြင္
ရွာေဖြသည့္ေနရာမွရွာပါရန္။
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စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး
စဥ္ဆက္မျပတ္တည္တံ့ေစရန္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအ
ျဖစ္မ်ားလာျခင္းေၾကာင့္၊အထူးသျဖင့္ႀကီးမားေသာသက္ေရာက္မႈခံေနရေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုပ္ငန္းဆက္
လက္တည္တံႏိုင္ေရးအေထာက္အကူျပဳ၍၊ေနာက္တဖန္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ႏိုင္ရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
○ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ေရာင္းရေငြမွာယခင္နွစ္ျဖင့္ႏိႈင္း
ယွဥ္လွ်င္ ၅၀%ႏွင့္အထက္ေလ်ာ့နည္းေနသူ※

※ရင္းႏွီးမတည္ေငြယန္းသန္း၁၀၀၀ႏွင၁
့္ ၀၀၀အထက္ရွိေသာအႀကီးစားလုပ္ငန္းမ်ားကိုခ်န္လွပ္ကာအလတ္စားလုပ္ငန္း၊
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း၊အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္၊Freelanceအပါအ၀င္တစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုရည္ရြယ္
ပါမည္။ တဖန္ ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ NPOလုပ္ငန္းအစရွိသည့္ကုမၸဏီမဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍လည္းက်ယ္ျပန္႕စြာရည္ရြယ္ပါသည္။

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

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

i

လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္္နိုင္ရန္ေပးအပ္ေသာေထာက္ပံ့ေငြပေရာဂ်က္Call Centre
တိုက္ရိုက္နံပါတ္：0120ｰ115ｰ570 Ipဖုန္းသီးသန္႕သံုးလိုင္း：03‐6831‐0613
လက္ခံခ်ိန္：8နာရီ30မိနစ္~19နာရီ00မိနစ္
※6လပိုင္း（ေန႔တိုင္း）、7လပိုင္းမွ12လပိုင္း（စေနေန႔ကိုခ်န္လွပ္၍）
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
[ေလွ်ာက္လႊာတင္ေသာSite]

“လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္္နိုင္ရန္ေပးအပ္ေသာေထာက္ပံ့ေငြ”၏ရံုးဌာနHP

https://www.jizokuka-kyufu.jp
[ေလွ်ာက္္လႊာတင္ရန္လိုအပ္ခ်က္၊ အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ားအစရွိသည္]

အထက္ပါရံုးဌာနHPသို႕မဟုတ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနHPမွ ၾကည့္ရန
ႈ င
ုိ ပ
္ ါ
သည္။
စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနHP (လုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္္နိုင္ရန္ေပးအပ္ေသာေထာက္ပံ့ေငြ）

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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အိမ္လခေထာက္ပံ့ေၾကး
 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကိုအေၾကာင့္းျပဳ၍ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ၅လပ္ိုင္အေရးေပၚအေျခ
အေနထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကာလဆက္လက္တိုးျမွင့္ျခင္းေၾကာင့္ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းမ်ားေတြ႕ၾကံဳရသည့္စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလုပ္ငန္းဆက္လက္လည္ပတ္နိုင္ဖို႕အေရးေထာက္ပ့ံေပးရန္အတြက္ေျမငွားခ၊အိမ္ငွားခ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို
ေလ်ာ့ခ်ေပးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္အိမ္ျခံေျမအငွားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား “အိမ္လခေထာက္ပံ့ေၾကး” ေပးအပ္ပါမည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ရန္ရည္ရြယ္သူမ်ား
အိမ္ငွားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထဲတြင္ အလတ္စားလုပ္ငန္း၊အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း၊
အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္ ၊တစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွင္အစရွိသည့္ ယခုႏွစ္ 5လပိုင္းမွ 12လပိုင္း
တြင္ ေအာက္ပါမည္သည့္အခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစကိုက္ညီသူအား ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ပါမည္။

①မည္သည့္လျဖစ္ေစတစ္လစာေရာင္းအားသည္ယခင္နွစ္တူညီေသာလႏွင့္နႈိုင္းယွဥ္ပါက50％
ႏွငအ
့္ ထက္ေလ်ာ့နည္းျခင္း
②3လဆက္တိုက္ေရာင္းအားသည္ယခင္ႏစွ ္တူညီေသာကာလနွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက30％ႏွင့္အထက္
ေလ်ာ့နည္းျခင္း

ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ၊ ေထာက္ပံ့နႈန္း
ေလွ်ာက္္ထားခ်ိန္ႏွင့္အနီးကပ္ဆံုးလတြင္ေပးေခ်ရမည့္အိမ္ငွားခ(တစ္လစာ)ေပၚမူတည္၍
တြက္ခ်က္ထားေသာေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ(တစ္လစာ)ကိုအေျခခံကာ6လစာေငြပမာ
ႏွင့္ကိုက္ညီေသာေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။
ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ
（တစ္လစာ）

（အျမင့္ဆံုး）
ယန္းေသာင္း
100

＜ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါက：တစ္လလ်ွင＞
္

ေထာက္ပံ့ႏႈန္း1/3

ေထာက္ပံ့ႏႈန္း1/3
ယန္း25ေသာင္း

ေထာက္ပံ့ႏႈန္း2/3

ယန္း75ေသာင္း

ယန္း225ေသာင္း

ေပးေခ်ရမည့္အိမ္လ
ခ
0
（တစ္လစာ）

⇒ကုမၸဏီအဖြ႔အ
ဲ စည္းသည္အမ်ားဆံုးယန္းေသာင္း600
i

＜တစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ပါက：တစ္လလွ်င္＞

（အျမင့္ဆံုး）
ယန္းေသာင္း50

ယန္းေသာင္း
50

0

ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏ
（တစ္လစာ)

ေထာက္ပံ့ႏႈန္း2/3
ယန္း37.5ေသာင္း

ေပးေခ်ရမည့္အိမ္လခ

ယန္း112.5ေသာင္း

（တစ္လစာ)

⇒တစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွငသ
္ ည္အမ်ားဆံုးယန္းေသာင္း300

စံုစမ္းေမးျမန္းမႈကို “အိမ္လခေထာက္ပံ့ေငြ Call Centre” သိ႔ု
ဖုန္းနံပါတ္ ：0120-653-930
လက္ခခ
ံ ်ိန္မ်ား：8:30~19:00 (ၾကားရက္ရုံးဖြင့္ရက္၊ စေနတနဂၤေႏြႏွင့္အစိုးရံုးပိတ္ရက္)
အိမ္လခေထာက္ပံ့ေငြႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာအသိေပးအေၾကာင္းၾကားမႈကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္၀န္ႀကီး
ဌာနHPမွအတည္္ျပဳနိုင္ပါသည္။

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
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ဂ်ပန္နိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္အိုကီနာ၀ါဘ႑ာေရးအဖြ႔မ
ဲ ွေပးအပ္သည့္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြအစရွိသည္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္လုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုး၀ါးလာနိုင္ေခ်ရွိေသာFreelanceအပါအ
၀င္တစ္ဦးတည္းပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားအတိုးမဲ့၊ အာမခံထားရန္မလိုေသာ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးပါမည္။
“ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြ”ႏွင့္ “အထူးအတိုးဆပ္ေပးေသာစနစ္” ကို္အတူသံုးျခင္းျဖင့္ အမွန္
တကယ္အတိုးမဲ့စနစ္သို႔ေျပာင္းလဲေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာလုပ္ငန္းမတည္ေငြ၏၀င္ေငြထြက္ေငြမွ်တေစရန္ပံ့ပိုးမႈကို
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

7လပိုင္းမွစ၍အျမင့္ဆံုးေခ်းေငြပမာဏႏွင့္အနိမ့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာပမာဏတိုးျမွင့္နိုင္ရန္လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္
ေဖာ္ပါမည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြ
▶

▶

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈခံရေသာယာယီလုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုး၀ါးမႈ（အနီးဆံုး
တစ္လစာေရာင္းအားသည္ ယခင္ႏွစ္(သို႔) လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွတူညီေသာကာလႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 5%ႏွင့္အထက္က်
ဆင္းသြားျခင္းစသျဖင့္）ျဖစ္ေသာလုပ္ငန္းရွင္（ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ Freelanceအပါအ၀င္）တိ႔အ
ု ား
ယံုၾကည္ႏိုင္မႈနွင့္အာမခံေပၚတြင္မမူတည္ဘဲ တစ္ေျပးညီအတိုးႏႈန္းျဖင့္ ေခ်းေငြေပးၿပီးေနာက္3ႏွစ္အထိ 0.9%သိ႕ု အတိုး
ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်မႈကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမည္။
※တစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွင္（ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသ ည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာFreelanceအပါအ၀င္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားသာ）သည္သက္ေရာက္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွင္းျပေပးပါက လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

ရင္းႏွီးမတည္ေငြအသံုးျပဳပံ｜
ု ေငြရွင္ရင္းႏွီးမတည္ေငြ၊ ေငြေသရင္းႏွီးမတည္ေငြ
အာမခံ｜အာမခံမပါ
ေခ်းေငြကာလ｜ေငြေသရင္းႏွီးမတည္ေငြ
ႏွစ္20ႏွင့္20အႏွစ္တြင္း၊
ေငြရွင္ရင္းႏွီးမတည္ေငြ
15ႏွစ္ႏွင့္15ႏွစ္အတြင္း
ေရြ႔ဆိုင္းကာလ｜５ႏွစ္ႏွင့္5ႏွစ္အတြင္း
ကန္႔သတ္ေခ်းေငြပမာဏ (ျဖည့္စြက္ခ်က္)｜အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း၊ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ယန္းသန္း 600 (မတိုးခ်ဲ႕ခင္ယန္းသန္း300)
ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္း ယန္းေသာင္း8,000 (မတိုးခ်ဲ႕ခင္ ယန္းေသာင္း6,000)
အတိုးႏႈန္း｜ကနဦး３ႏွစ္တာအေျခခံစံအတိုးႏႈန္း▲0.9%၊４ႏွစ္ေျမာက္ႏွင့္４ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း အေျခခံစံအတိုးႏႈန္း
(အနိမ့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ပမာဏ：အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း၊ ေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ
လုပ္ငန္း ယန္းသန္း200 (မတိုးခ်ဲ႕ခင္ယန္းသန္း100)
ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္း ယန္းေသာင္း4,000 (မတိုးခ်ဲ႕ခင္ယန္းေသာင္း3,000))

 တနလၤာမွေသာၾကာေဆြးေႏြးျခင္း

i

ဂ်ပန္နိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းေဆြးေႏြးေခၚဆိုမႈ：0120-154-505
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးမႈေကာင္တာ：0120-542-711
အိုကီနာ၀ါဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းေဆြးေႏြးေခၚဆိုမႈ：0120-981-827

 စေန၊တနဂၤေႏြ・အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ေဆြးေႏြးမႈ

ဂ်ပန္နိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း：0120-112476 (ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္း), 0120-327790 (အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း)
အိုကီနာ၀ါဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္း：0120-981-827 အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးမႈ
ေကာင္တာ : 0120-542-711

အထူးအတိုးဆပ္ေပးေသာစနစ္
i

ေလွ်ာက္ထားမႈလက္ခံျခင္းမျပဳေသးပါ။ေထာက္ပ့ံမႈအတြက္လိုအပ္ေသာအေျခအေနႏွင့္ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္
ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အေသစိတ္အတည္ျဖစ္သည္နွင့္ ခ်က္ခ်င္းအမ်ားျပည္သူသို႔ေၾကျငာပါ
မည္။

ဂ်ပန္နိုင္ငံဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ “ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအထူးေခ်းေငြ” အရ
ေခ်းေငြရယူခဲ့ေသာတစ္ဦးတည္းလုပ္ငန္းရွင္(ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာFreelanceအပါအ၀င္)
အစရွိသည္ တို႔အား အတိုးေပးဆပ္ေပးျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းမတည္ေငြ၏ ၀င္ေငြထြက္ေငြ မွ်တေစရန္ ပံ့ပိုးမႈကို
လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အတိုးေပးဆပ္ေပးမည့္ကာလ｜ေခ်းယူၿပီးကနဦး３ႏွစ္တာ
အျမင့္ဆံုးအတိုးေပးဆပ္ေပးမည့္လ်ာထားခ်က္｜အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္း
မ်ားအတြက္ေခ်းေငြလုပ္ငန္းယန္းသန္း200, ျပည္သူပိုင္လုပ္ငန္း ယန္းေသာင္း4,000

▶

i

 အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းဘ႑ာေရးေဆြးေႏြးမႈေကာင္တာ
0570-783183 (ၾကားရက္ရုံးဖြင့္ရက္၊ ပိတ္ရက္ 9:00~19:00)
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ျပည္သူပိုင္ ဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းရွိ
အတိုးမဲ့၊အာမခံထားရန္မလိုေသာေခ်းေငြ
ၿမိဳ႕ရြာစီရင္စု၏ေခ်းေငြစ နစ္ကိုအသံုးျပဳကာျပည္သူပ ို္င္ဘ ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းတြင ္လည္းအတိုးမဲ့※・ အာမခံထားရန္ မလိုေ သာ၊
အမ်ားဆံုး၅နွစ္အထိ ေပးဆပ္မ ႈကိုေရြ႕ဆိုင္းနိုင္ေသာ ေခ်းေငြစနစ္ကို တိုးခ်ဲ႕လွ်က္ရ ွိသည္။
ထပ္ေ လာင္း၍ ယံုၾကည္မ ွႈအာမခံအတြက္ အာမခံေ ၾကးကို တစ္ဝ က္(သို႔) ဇီးရိုးအျဖစ္သို ႔၎။ အသီးသိီးေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
ၿမိဳ႕ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔စည္းမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္မ ွႈမ ်ားျပီးစီးသည္ႏွင့္ အျမင့္ဆံုးေခ်းေငြပမာဏကို တိုးျမင့္ပ ါမည္။
※အခိ်ဳ႕ေသာၿမိဳ႕ရြာစီရင္စုတို႔တြင္ကား လုပ္ငန္းရွင္မွ တစ္ႀကိမ္အတိုးေပးေခ်ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေပးေခ်လိုက္
သည့္အတိုးကိုလုပ္ငန္းရွင္အားျပန္လည္ေပးအပ္ျခင့္ျဖင့္ အတိုးမဲ့ေစရန္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းရွအ
ိ တိုးမဲ့၊ အာမခံထားရန္မလိုေသာေခ်းေငြ
【လိုအပ္ခ်က္မ်ား】
နိုင္ငံေတာ္မွေထာက္ပံ့ေသာ ၿမဳိ ႕ရြာစီရင္စရ
ု ွိေခ်းေငြစနစ္တြင္ ေခ်းေငြအာမခံအမွတ္စဥ္(၄) နွင့္(၅)၊ ကပ္ကာလအာမခံ
တိ႔ထ
ု ဲမွမည္သည္ကိုမဆိုအသံုးျပဳလိုေသာအေျခအေနတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အာမခံေၾကးႏွင့္
အတိုးႏႈန္းေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ကင္းလႊတ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။
※ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈၾကပ္တည္းေနေသာအေျခအေနတြင္ ဦးစြာျပည္သူပိုင္ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ ေပးအပ္ေသာ အေရးေပၚေခ်းေငြကိုထုတ္ေပးကာ
အဆိုပါအေရးေပၚေခ်းေငြသည္အတိုးမဲ့ေခ်းေငြျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိသည္။
အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးအားေမးျမန္းတိုင္ပင္ပါ။

ေရာင္းအား▲5％
တစ္ဦးတည္းပုိုင္လုပ္ငန္းရွင္
（လုပ္ငန္းအေျခအေနဆိုးဝါး
လာနိုင္ေခ်ရွိေသာFreelance
အပါအဝင္အေသးစားလုပ္ငန္း）
အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္
（အထက္ေဖာ္ျပခ်က္ကိုခ်န္လွပ္၍）

ေရာင္းအား▲15％

အာမခံေၾကး ဇီးရိုး၊ အတိုးဇီးရိုး

အာမခံေၾကး 1/2

အာမခံေၾကး ဇီးရိုး၊ အတိုးဇီးရိုး

【အျမင့္ဆံုးေခ်းေငြပမာဏ】 ယန္းေသာင္း4,000（မတိုးခ်ဲ႕ခင္ ယန္းေသာင္း3,000）
※အေျခအေနေျပာင္းလဲခ်က္ႏွင့္လိုက္၍ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အာမခံေၾကးကိုလုပ္ငန္းရွင္မွက်ခံရမည္။

【ေထာက္ပ့ံမည့္ကာလ】 အာမခံေၾကးကို ေခ်းေငြကာလတစ္ေလွ်ာက္၊ အတိုးေထာက္ပ့ျံ ခင္းကို ကနဦး၃ႏွစ္တာ
【ေခ်းေငြကာလ】 ၁၀ႏွစ္အတြင္း 【ေရြ႕ဆိုင္းကာလ】 အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္
【အာမခံ】 အာမခံမလို
【အာမခံေပးသူ】 ကိုယ္စားလွယ္သည္သတ္မွတ္ထားေသာလိုအပ္ခ်က္（①ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ တစ္ဦးတည္းသီးျခား၊
②ရင္းႏွီးေငြေက်ာ္လြန္ပိုလွ်ံေနသူ）ႏွင့္ကိုက္ညီပါကမလိုအပ္ပါ။ ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္သည့္ဆက္စပ္
အာမခံေပးသူသည္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမလိုအပ္ပါ）
【အေၾကြးေဟာင္းအားအေၾကြးသစ္ျဖင့္ေပးေခ်မႈ】
အာမခံပါေသာအေၾကြးေဟာင္းအားလည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံုပါက ေခ်းေငြစနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ
အတိုးမဲ့ေခ်းေငြေခ်းျခင္းသို႔ ေျပာင္းလဲေခ်းယူႏိုင္ပါသည္။

i

 【စံုးစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ】

အေသးစားအလတ္စားဘ႑ာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းစံုစမ္းမႈေကာင္တာ 0570ｰ783183
※ၾကားရက္ရုံးဖြင့္ရက္၊စေနတနဂၤေႏြႏွငအ
့္ စိုးရရံုးပိတ္ရက္ 9နာရီ00မိနစ္～19 နာရီ 00မိနစ္
※အမွန္တကယ္ေခ်းေငြအတြက္ေဆြးေႏြးမွႈ၊ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ေငြထုတ္ေငြလႊဲလုပ္ဖူး
ေသာ(သိ႔)ု နီးစပ္ရာဘ႑ာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိုင္ပင္ပါ။
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည့္တ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၁)
လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးေပးေဆာင္မွႈ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းဆိုင္ရာျခြင္းခ်က္
လက္ရွိကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းဝင္ေငြအေတာ္အတန္
ေလ်ာ့နည္းမႈရွိေနေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စာရင္းေပးသြင္း၍ အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လူမႈဖူလံုေရး
အာမခံေၾကး ႏွင့္ အလုပ္သမားအာမခံေၾကးေပးသြင္းမႈကို ၁ႏွစ္ ေရြ႕ဆိုင္းႏိုင္ပါသည္။
【အက်ံဳးဝင္သူ】
လက္ရွိကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္၂လပိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာလ
အပိုင္းအျခားတစ္ခု（၁လႏွင့္အထက္）လုပ္ငန္း၀င္ေငြသည္ ယခင္ႏစ
ွ ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္
အၾကမ္းအားျဖင့္၂၀％ႏွင့္အထက္ေလွ်ာ့နည္းမွႈရိ၍
ွ ယာယီေပးသြင္းရန္ခက္ခဲေသာေနလုပ္ငန္းရွင္
【အေၾကာင္းအရာ】
တစ္ႏွစတ
္ ာ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္း။
အာမခံေပးရန္မလိုပါ။ ေရြ႕ဆိုင္းခကိုကင္းလြတ္ေပးမည္။
※ ေနာက္ဆံုးေပးသြင္းရမည့္ကာလသည္ ၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္၂လပိုင္း၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ခုႏစ
ွ ္၂လပိုင္း ၁ရက္ေန႔အတြင္း
က်ေရာက္ေသာ လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးမ်ားကို ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။
ေရြ႕ဆိုင္းစနစ္၏အထူးကိစၥကိုအသံုးျပဳရန္ပင္စင္ရံုးသို႔ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ကိုနီးစပ္ရာပင္စင္ရံုးတြင္စံုးစမ္းေဆြးေႏြးပါ။ ေရြ႕ဆိုင္းစနစ္ႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာ ေယဘုယ် ေမးခြန္းမ်ားကိုမူ
လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းေရးေဆြးေႏြးမႈေကာင္တာတြင္ လက္ခံေဆာင္ရက
ြ ္ေပးေနပါသည္။
ထို႔အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာကို ဂ်ပန္နိုင္ငံပင္စင္အဖြဲ႔အစည္း၏ Home pageတြင္ ေဒါင္းလုတ္ဆန
ြဲ ုိင္ပါသည္။

※က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းရန္ေနရာသည္ အသင္းအဖြဲ႔ဝင္ျခင္းအတြက္ ပင္စင္ရံုး၊
က်န္းမာေရးအာမခံဝင္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ပါမည္။
※အလုပ္သမားအာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာသည္ ၿမိဳ႕ရြာစီရင္စုအလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန
ျဖစ္ပါမည္။
ေရြ႕ဆိုင္းျခင္းအသိအမွတ္ျပဳခံရပါက「ေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္း（အထူးျခြင္းခ်က္）ခြင့္ျပဳအေၾကာင္းၾကားစာ」ကိုပို့ပါမည္။
၄င္း「 ေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္း（အထူးျခြင္းခ်က္）ခြင့္ျပဳအေၾကာင္းၾကားစာ 」တြင္မ「
ူ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္
အေရးေပၚအထူးျခြင္းခ်က္ဥပေဒအပိုဒ၃
္ အရေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္းစတင္သက္၀င္」သည့္အဓိကအခ်က္ကို ေဖာ္ျပပါမည္။
※ ေရြ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာပင္စင္ရံုးတြင္「ေပသြင္းမႈအတည္ျပဳလႊာ」ကိုရယူခဲ့ပါက
「ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အေရးေပၚအထူးျခြင္းခ်က္ဥပေဒအပိုဒ၃
္ အရေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္းစတင္သက္ဝင္」သည့္
အဓိကအခ်က္ ကိုေဖာ္ျပပါမည္။
※ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ေၾကးအား ယာယီေပးသြင္းရန္
အခက္အခဲရွိပါက အထက္ေဖာ္ျပပါ ေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆုိင္းျခင္းအထူးျခြင္းခ်က္အျပင္ ခြဲေဝေပးသြင္းျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈ
（「ေလလံပစ္ရန္တန္ဖိုးျဖတ္မႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္း」ႏွင့္「ေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္း」）မ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္
အေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည့္အတြက္ အထက္ပါစံုးစမ္းေရးဌာနမ်ားသို႔ စံုစမ္းေဆြးေႏြးပါ။

i

●စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ

နီးစပ္ရာပင္စင္ရံုး（ေအာက္ပါURLသို႔ ညာဘက္ရွိQR Code）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ေၾကးေပးသြင္းမႈေရြ႕ဆိုင္းေရးေဆြးေႏြးမႈေကာင္တာ（ေအာက္ပါURL)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200422.html
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည့္တို႕ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၂)
အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံ၊အမ်ိဳးသားပင္စင္၊အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္
ေဆးကုသမႈစနစ္ႏွင့္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံအတြက္အာမခံေၾကး(အခြန္)လြတ္ျငိမ္းခြင့္စသည္ျဖင့္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္အတိုင္းအတာတခုအထိ၀င္ေငြ
ေလ်ာ့နဲသြားသူမ်ားအတြက္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံ၊အမ်ိဳးသားပင္စင္၊ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအ
သက္ၾကီးသူမ်ားအတြက္ေဆးကုသမႈစနစ္ႏွင့္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံအတြက္အာမခံေၾကး(အခြန္)
လြတ္ျငိမ္းခြင့္ႏွငေ
့္ ကာက္ယူရန္ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းကိုအသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းလည္းရွိပါသည္။ပထမဦးစြာေနထိုင္
ေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ရြာ၏ပင္စင္ရံုးသိ႕ု မဟုတ္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံအသင္းသို႕စံုစမ္းေမးျမန္းပါရန္။

i  စံုစမ္းရန္ေနရာ
○ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံေၾကး(အခြန္)ႏွင့္ပတ္သက္၍

⇒ ေနထိုင္လ်ွက္ရွိေသာၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္ရြာ၏အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံတာ၀န္ခံဌာနခဲြ၊
(အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံအသင္းသိ႕ု ၀င္ေရာက္ထားသူသည္ အသင္း၀င္ထားသည္အ
့ သင္း)
○ အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ေဆးကုသမႈစနစ္၏အာမခံေၾကးႏွင့္ပတ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏အသက္ႀကီးပိုင္းတြင္ပိုမိုအသက္ႀကီးမ်ားအတြက္
ေဆးကုသမႈတာ၀န္ခံဌာနခြ၊ဲ
○ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံတာ၀န္ခံဌာနခဲ၊ြ
○ အမ်ိဳးသားပင္စင္အာမခံေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္၍
⇒ ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏အမ်ိဳးသားပင္စင္တာ၀န္ခံခံဌာႏွငပ
့္ င္စင္ရံုး၊

ျပည္သူ႔ပင္စင္အာမခံေၾကးကင္းလႊတ္ခြင့္အထူးျခြင္းခ်က္
လက္ရွိကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ဝင္ေငြက်ဆင္းသြားသူမ်ားသည္
ျပည္သ႔ပ
ူ င္စင္အာမခံေၾကး ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
【အက်ံဳးဝင္သူ 】 ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္၂၀၂၀ခုႏွစ္၂လပို္င္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ဝင္ေငြအေတာ္အတန္ ေလ်ာ့နည္းသြားသူ
【အေၾကာင္းအရာ】တစ္ဦးခ်င္းေပးသြင္းရသည့္ျပည္သ႔ပ
ူ င္စင္အာမခံေၾကးအားလံုး၊
တစိတ္တပိုင္းကင္းလႊတ္ခြင့္ႏွင့္ ေရႊ႔ဆိုင္းျခင္း
【ေလွ်ာက္ထားနည္း】 ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကက
ြ ္ျပည္သ႔ပ
ူ င္စင္တာဝန္ခံ
ေကာင္တာမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားပါ
※ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းသည္ဂ်ပန္နိ္ုင္ငံပင္စင္အဖြဲ႕အစည္း၏Home Pageမွ ေဒါင္းလုတ္ဆြဲႏို္င္ပါသည္။
※ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရးရႈေထာင့္အရ စာတိုက္မွတစ္ဆင့္
ေသခ်ာေပါက္ပ႔ေ
ို ပးပါရန္။
【စတင္လက္ခံမည့္ေန႔】၂၀၂၀ခုႏွစ၅
္ လပို္င္း၁ရက္

i ●စံုစမ္္းေမးျမန္းရန္ေနရာ
・ ျပည္သူ႔ပင္စင္အဖြ႕ဲ အစည္း「ပင္စင္ေပးသြင္းသူDial」ကိုအသံုးျပဳပါ။
TEL：0570－003－004 ※050ျဖင့္စတင္ေသာဖုန္းျဖင့္ဆက္မည္ဆိုပါက 03－6630－2525
・ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကက
ြ ္၏ျပည့္သ႔ပ
ူ င္စင္တာဝန္ခံဌာန(သိ႔)ု ပင္စင္ရံုးကိုအသံုးျပဳပါ။
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည့္တို႕ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း(၃)
ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ကိုတႀကိမ္
တည္းႏွင့္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္အခက္အခဲရွိေနလွ်င္အခြန္ရံုးတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ခြ၍
ဲ ေပးေဆာင္
ရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။ ထိ႔အ
ု ၿပင္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေျခအေန
မ်ားရွိေနလွ်င္အခြန္ေပးေဆာင္မႈကိုေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳသည့္အခါလည္းရွိပါသည္။ပထမဦးစြာဖုန္းျဖင့္
သက္ဆိုင္ရာအခြန္ရံုးသိ႕ု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါရန္။ ဦးစြာဖုန္းျဖင့္ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာနေရြ႕ဆိုင္းမႈ
ေဆြးေႏြးေရးစင္တာသို့ ဆက္သယ
ြ ္ေဆြးေႏြးပါ။
အခြန္ရံုးတြင္ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္စိစစ္မႈမ်ားကိုလွ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္သာြ းပါမည္။
○ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၂လပိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာလ
အပိုင္းအျခားတစ္ခု（၁လႏွငအ
့္ ထက္）လုပ္ငန္းဝင္ေငြသည္ ယခင္ႏစ
ွ ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္
အၾကမ္းအားျဖင့္၂၀％ႏွငအ
့္ ထက္ေလွ်ာ့နည္းမွႈရွိသည္။ ထိ႔ျု ပင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သီးျခား
အေျခအေနမ်ားလည္းရွိေနပါက ေဆြးေႏြးခ်ိန္တင
ြ ္ေျပာျပေစလိုပါသည္။
○ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ပို္င္ဆိုင္မႈတင
ြ ္ႀကီးမားေသာဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
○ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္(သိ႔)ု မိသားစုတင
ြ ္က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။
ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္

◆ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအရ တစ္ႏွစ္ၾကာအခြန္ေပးေဆာင္မႈကိုေရြ႕ဆိုင္းေပးမည္။
◆ ေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္ေနာက္က်ခြန္ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသို႕မဟုတ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးပါမည္။
◆ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းဆည္း၍ေငြေဖာ္(ေရာင္းခ်)ျခင္းမ်ားကိုေရႊ႕ဆိုင္းထားေပးပါမည္။

i

 စံုစမ္းရန္ေနရာ

ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ဦးစီးဌာန (ေအာက္ေဖာ္ျပပါURLသိ႕ု မဟုတ္ညာဖက္ရွိQRကုတ္)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

ေဒသႏၲရအခြန္ဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းစနစ္
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္ေျမအခြန္ကို ယာယီေပးသြင္းရန္ခက္ခဲပါက
နယ္ေျမအဖြ႔အ
ဲ စည္းတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ စည္းၾကပ္ခြန္ ေရြ႕ဆိုင္းမႈေပးျခင္းလည္းရွိပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေအာက္ပါ
အေျခအေနမ်ားရွိပါက စည္းၾကပ္ခြန္ေရြ႕ဆိုင္းမႈအထူးျခြင္းခ်က္သတ္မွတ္ေပးျခင္းလည္းရွိပါသည္။ ဦးစြာဖုန္းျဖင့္ေပးေဆာင္ရမည့္
ေနရာ နယ္ေျမအဖြ့အ
ဲ စည္းႏွငတ
့္ ိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
○ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ၂
္ လပိုင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ကာလအပိုင္းအျခားတစ္ခု
（၁လႏွငအ
့္ ထက္）လုပ္ငန္းဝင္ေငြသည္ ယခင္ႏစ
ွ ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိုင္းယွဥ္လွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္၂၀％ႏွငအ
့္ ထက္
ေလွ်ာ့နည္းမွႈရွိသည္။ တစ္ဖန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသီးျခားအေျခအေနမ်ားလည္းရွိေနပါက ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ေျပာျပေစလိုပါသည္။
○ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ပို္င္ဆိုင္မႈတြင္ႀကီးမားေသာဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
○ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္(သိ႔)ု မိသားစုတြင္က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

ေရႊ႕ဆိုင္းရန္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္

◆ေယဘုယ်စည္းမ်ဥ္းအရ တစ္ႏွစ္ၾကာအခြန္ေပးေဆာင္မႈကိုေရြ႕ဆိုင္းေပးမည္။
◆ ေရႊ႕ဆိုင္းကာလအတြင္းတြင္ေနာက္က်ခြန္ကိုေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္းသို႕မဟုတ္လြတ္ျငိမ္းခြင့္ေပးပါမည္။
◆ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကိုသိမ္းဆည္း၍ေငြေဖာ္(ေရာင္းခ်)ျခင္းမ်ားကိုေရႊ႕ဆိုင္းထားေပးပါမည္။

i  စံုစမ္းရန္ေနရာ
ေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာေရႊ႕ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး၊ေမးျမန္းစံုစမ္း
လိုလွ်င္ေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ႕ေတာ္၊စီရင္စု၊ၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ရြာသိ႕ု ဆက္သြယ္ပါရန္။
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည့္တ႕ို ကိုေပးေဆာင္ရန္ေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း (၄)
လွ်ပ္စစ္၊ ဂက္စ္၊ ဖုန္းခ၊ NHKလိုင္းေၾကးအစရွိသည္တို႔အားေပးေခ်မႈေရြ႕ဆိုင္းျခင္းစသည္
တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းသို႕မဟုတ္ကုမၸဏီဟူ၍ခဲြျခားျခင္းမျပဳဘဲကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစား
သစ္ကူးစက္ေရာဂါျပန္႕ပြားမႈက်ယ္ျပန္႕လာျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္၊ဂက္စ္၊ဖုန္းခ၊NHKလိုင္းေၾကး
（※１） တို႔ကို ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဤကဲ့သို
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ၊ ဝန္ေဆာင္ခေပးေဆာင္ရန္
ေနာက္က်ျခင္း၊ မေပးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအား ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင္ေၿပစြာေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေမတၱာရပ္ခံ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳုလုပ္ထားသည္။
（※２）ထို႔အျပင္ သံုးေရႏွင့္မိလႅာေရဖိုး၊ အိမ္လခတို႔ကို ေပးေခ်ရန္ အခက္အခဲရွိေနေသာ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္လည္း ဤအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ
ေပးေခ်မႈကိုေရႊ႕ဆိုင္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ ထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ ပ္ငန္းရွင္မ်ားအားေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားပါသည္။

i

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ေနရာ
မီတာခ・ဂက္စ္ခ・ဖုန္းခ・NHKလိုင္းေၾကး ေပးေခ်ရန္ အခက္ခဲရွိေနသူသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ
လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဦးစြာတစ္ၾကိမ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။
လွ်ပ္စစ္ဝန္ေဆာင္ခႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း
(ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
ဂက္စ္ဝန္ေဆာင္ခႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း(ေဆာင္ရြက္
ရန္လ်ာထားသည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။)
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
မီတာခႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာေျဖရွင္းေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစာရင္း (ေျဖရွင္းေရးအစီအစဥ္အပါအဝင္)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682993.pdf
ＮＨＫလိုင္းေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္ေသာေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jushinryo.html
ＮＨＫလိုင္းေၾကးလႊတ္ျငိမ္းျခင္းနွင့္ပတ္္သက္ေသာ
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html
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လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္၏အေျခခံလစာအထူးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း
လူမႈဖူလံုေရးအာမခံေၾကးစသည္၏အေျခခံလစာအထူးျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍
လက္ရွိကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္အလုပ္နားထားသူျဖစ္ကာ အလုပ္နားမႈေၾကာင့္ လုပ ္အားခ
ဆိုးဝါးစြာေလ်ာ့နည္းလာၾကသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီပါက က်န္းမာေရးအာမခံ၊
လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ေၾကးအေျခခံလုပ္အားခလစာကို ပံုမွန္တည္းျဖတ္စစ္ေဆးမွႈ (၄လၾကာေျမာက္
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ)ႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ အထူးျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္လမွျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈျပဳလုပ္နိုင္ ပါသည္။

【အက်ံဳးဝင္သူ】
ေအာက္ပါ（၁）မွ（၃）အားလံုးႏွငက
့္ ိုက္ညီသူသည္ရည္ရြယ္သူျဖစ္သည္။
（၁） ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္အလုပ္နားျခင္း（အခ်ိန္ယူနစ္ အပါအဝင္）
ေၾကာင့္၂၀၂၀ခုႏွစ၄
္ လပိုင္းမွ ၇လပို္င္းအထိကာလတြင္ လုပ္အားခသည္ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာလရွိခဲ့သူ
（၂） ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးလုပ္အားခေလ်ာ့နည္းခဲ့ေသာလအတြက္ေပးေခ်ခဲ့ေသာ လုပ္အားခစုစုေပါင္း (၁လစာ) သည္
သတ္မွတ္ထားၿပီးသားအေျခခံလုပ္အားခ ၁လစာပမာဏႏွင့္ႏႈိုင္းယွဥ္ပါက ၂ဆင့္ႏွင့္အထက္ ေလ်ာ့နည္းေနခဲ့သူ
※ အျခားေထာက္ပံ့ေၾကးမပါေသာအေျခခံလစာ（အေျခခံလစာ၊ေန႔တြက္ခ）ေျပာင္းလဲမႈမရွိလွ်င္လည္း
အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

（၃） ၍အထူးျခြင္းခ်က္အရ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေသာအေၾကာင္းအရာကို ကာယကံရွင္မွစာရြက္စာတမ္းတြင္
သေဘာတူထားျခင္းရွိသည္။
※ အာမခံထားရွိသူကိုယ္တိုင္၏လံုေလာက္ေသာသေဘာတူညီမႈေပၚတြင္အေျခခံေသာ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီ
မႈသည္လိုအပ္ပါသည္။
（ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီးေသာအေျခခံလုပ္အားခလစာေပၚအေျခခံကာ ထိခိုက္နာမက်န္းမႈေထာက္ပံ့ေငြ၊ မီးဖြား
ေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ပင္စင္ပမာဏကိတ
ု ြကခ
္ ်က္မည္ကုိသေဘာတူညျီ ခင္းေၾကာင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။）
※ ဤအထူးျခြင္းခ်က္ကို တူညေ
ီ သာအာမခံထားရွိသူမွ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳႏို္င္ပါ။
【 အက်ံဳးဝင္ေသာအာမခံေၾကး】
၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္ ၄လပို္င္းမွ၇လပို္င္းအထိေသာကာလတြင္အလုပ္ပိတ္မႈေၾကာင့္ လုပ္အားခရုတ္တရက္ ေလ်ာ့နည္းလာပါက
၄င္းလ၏ေနာက္တစ္လ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၅လပို္င္းမွ ၈လပိုင္းစာ အာမခံေၾကးမ်ားအက်ံဳးဝင္ပါမည္။

※ ၂၀၂၁ခုႏွစ၁
္ လပို္င္းအဆံုးအထိေနာက္ဆံုးထားကာ အေၾကာင္းၾကားစာေရာက္ခ့သ
ဲ ူမ်ားသာ အက်ံဳးဝင္ပါမည္။
ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္းတြင္ ျပန္လည္ကာေလွ်ာက္ထားျခင္းျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း လစာရံုး၏ရႈပ္ေထြးမႈႏွင့္
ႏွစ္ကုန္စာရင္းညွႏ
ိ ႈွိုင္းမွႈစသည္တို႕အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းကို အနည္းဆံုးသို႔ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈကို ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက တတ္ႏိုင္သ၍ အျမန္ေလွ်ာက္ထားပါရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။
【ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ပတ္သက္၍】
လစာပမာဏေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းၾကားစာ（အထူးျခြင္းခ်က္သတ္မွတ္ေရးသုံး）တြင္ေၾကျငာစာကိုဖိုင္တက
ြဲ ာ
သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံပင္စင္ရံုးသို႔ေလွ်ာက္ထားေပးပါ။
※ တာဝန္ခံပင္စင္ရံုးသို႔ စာတိုက္မွေပးပို႔ပါ။（ေကာင္တာသို႔လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။)
※ အေၾကာင္းၾကားစာႏွင့္ေၾကျငာစာႏွင့္ပတ္သက္၍ဂ်ပန္နို္င္ငံပင္စင္အဖြဲ႔ Home page မွ ေဒါင္းလုတ္ဆႏ
ြဲ ိုင္ပါသည္။
※က်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႕တြင္ထည့္ဝင္ေနပါေသာက်န္းမာေရးအာမခံေၾကး၏ အေျခခံလုပ္အားခလစာ၏
အထူးျခြင္းခ်က္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားရာေနရာသည္ က်န္းမာေရးအာမခံအဖြဲ႔ျဖစ္ပါမည္။

i ●စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ေနရာ
ပင္စင္ေၾကးေပးသြင္း
သူဆက္ရန္

０５７０－００７－１２３（Navi Dial）
０３－６８３７－２９１３（０５０ ျဖင့္စေသာဖုန္းျဖင့္ဆက္မည္ဆိုပါက）
・လက္ခံခ်ိန္：တနလၤာ～ေသာၾကာ：မနက္ပို္င္း ၈နာရီ ၃၀ မိနစ္～ညေနပို္င္း ၇နာရီ
ဒုတိယအပတ္စေန： မနက္ပို္င္း ၉နာရီ ၃၀ မိနစ္～ညေနပို္င္း ၄နာရီ

အေသးစိတ္ကိုေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ရွာျခင္း (သိ႔)ု ညာဘက္ရွိ
QR codeမွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳပါ။
ပင္စင္အဖြ့အ
ဲ စည္း
အထူးျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ

ရွာေဖြရန္

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tokureikaitei.html
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အိမ္ရာရရွိေရးအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး(အိမ္ဌားရမ္းခ)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏ကူးစက္ၿပန္႕ပြားမႈက်ယ္ျပန္႕လာျခင္းစသည့္အေျခ
အေနကိုထည့္သင
ြ ္းစဥ္းစား၍အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းေၾကာင့္၀င္ေငြနည္းလာျခင္းအတြက္အလုပ္မွႏုတ္
ထြက္ျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းအထိမျဖစ္ေသာ္လည္းထိုက့သ
ဲ ႕ို ေသာအေျခအေနသိ႕ု က်ေရာက္
ကာေနထိုင္စရာမရွိေသာအေျခအေနတြင္စိုးရိမ္ပူပန္ေနရသူမ်ားအားလည္းအခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု
အထိအိမ္ဌားရမ္းခႏွငတ
့္ ူညီေသာေငြပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြကၿ္ ပီးေနာက္

ေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထားသူ (လက္ရွိ)

・အလုပ္မွႏွဳတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ
၂ႏွစ္အတြင္းရွိပုဂၢိဳလ္
. လခစသည့္တို႕ကိုရရွိရန္အခြင့္အေရးသည္၎ကာ
ယကံရွင္၏တာဝန္အျဖစ္မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
၎ကာယကံရွင္၏အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျခင္းမ
ရွိဘဲလခေလ်ာ့နည္းကာ၊အလုပ္မွနုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္
ငန္းဖ်က္သိမ္းျခင္းကဲ့သို႕ေသာအေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ရွိ
ေနသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္း
ဖ်က္သိမ္းျခင္းမွ၂ႏွစ္အတြင္းရွိ
ပုဂၢိဳလ္

လ်ာထားသူ အလုပ္မွႏုတ္ထြက္ျခင္း၊လုပ္ငန္းဖ်က္သိမ္းၿခင္းမွ၂နွစ္အတြင္းသိ႕ု မဟုတ္လုပ္ငန္းရပ္နားထား

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

ေငြေပးမည့္
ပမာဏ

(တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္အထူးရပ္ကြက္၏ခန္႕မွန္းသတ္မွတ္ခ်က္)၊အိမ္ေထာင္စုဦးေရ(၁)ဦး-၅၃၇၀၀ယန္း၊
အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၂)ဦး- ၆၄၀၀၀ ယန္း၊ အိမ္ေထာင္စုဦးေရ (၃)ဦး- ၆၉၈၀၀ ယန္း။

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

i ●ေယဘုယ်စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္ေဆြးေႏြးေရးCall Centreသိ႔ု
0120ｰ23ｰ5572 ※ 9:00～21:00( စေန တနဂၤေႏြ ၊အစိုးရရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္)
●လူေနမႈဘဝထာက္ပံ့ေရးအထူးအဖြ႔ဲ Home Page（ေနအိမ္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္
ေထာက္ပံ့ေၾကး）ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤေနရာတြင္

 ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ရြာ၏ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏို္င္မႈတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေရးပ့ံပိုးမွုအဖြ႔သ
ဲ ႕ို
တနိုင္ငံလံုးရွိဆက္သြယ္ရန္စာရင္း
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
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လူေနမႈဘ၀အတြက္ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသူမ်ားအားမိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေထာက္ပံ့ေရးစနစ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပႆနာမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္လူေနမႈဘဝအတြက္ခက္ခဲေနေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္တစ္ဦး
ခ်င္း၏အေၿခအေနအေပၚမူတည္၍အားလံုးကိုျခံဳငံုထားေသာအေထာက္အပံ့မ်ားကိုျပဳလုပေ
္ နပါသည္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္ဆင့္

（မိမိကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ေဆြးေႏြးမႈေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း）

တိုင္ပင္
ေဆြး
ေႏြးမႈ
လက္
ခံ

လူေနမႈ
ဘဝေျခ
အေန၏
ၿပႆနာ
မ်ားကိုအ
စီအစဥ္
တက်ျပဳ
လုပ္ၿခင္း

ပံ့ပိုးမႈ
မီႏူး
ကို
ေပး
ျခင္း

ပံ့ပိုးမႈ
အစီအ
စဥ္ၿပဳ
လုပ္
ၿခင္း

အစီအ
စဥ္ကို
ၿပန္
လည္
သံုး
သပ္
ၿခင္း

ျပ
ႆ
နာ
မ်ား
ေၿဖ
ရွင္း
ၿခင္း

ေထာက္ပံမႈမီႏူးဥပမာ
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေထာက္ပံ့မႈ၊
အလုပ္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္မႈအတြက္ေထာက္ပံ့မႈ

အိမ္အသံုးစားရိတ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ပိုမိုတိုး
တက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ေထာက္ပံ့မႈု

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

■အိမ္အသံုးစားရိတ္က(ုိ သိျမင္ခ်င္းအားျဖင့္)အိ္မ္အ
သုံးစားရိတ္၏အေၿခအေနကိုသိရွိၿပီးေခ်းေငြကိစၥရပ္
မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ပါသည္။

အိမ္ရာရရွိေရးအတြက္အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး

လတ္တေလာလူေနမႈုဘဝအတြက္
ေထာက္ပံ့မႈ

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

i

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

■အိမ္ရာဆံုးရံွုးသြားသူမ်ားအား၊ကာလအတိုင္းအတာ
တခုအထိစားဝတ္ေနေရးစသည့္ေန႔စဥ္လူေနမႈဘ၀
အတြက္လုိအပ္ေသာေထာက္ပံ့မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပး
ပါမည္။

 တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိလ
ု ွ်င္မိမိေနထိုင္ေနေသာၿမိဳ ႔၊ၿမိဳ ႔နယ္၊ရြာနွင့္ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိုင္ရန္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ
ေထာက္ပ့ံေရးစီမံကိန္းကုိေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ေကာင္တာသိ႔ဆ
ု က္သြယ္ပါရန္။
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လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္
 လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ျခင္းသည္အေျခခံအက်ဆံုးေသာလူေနမႈဘဝကိုအာမခံျခင္းႏွင့္ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္နိင္ ေရးအေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္သည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ လူေနမႈ႕ဘဝ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေလွ်ာက္ထားမႈသည္ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရး
ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈ႕ဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ မည္သူမဆိုလိုအပ္နိုင္ေျခရွိေသာ အရာျဖစ္သည့္အတြက္ ေတြေဝျခင္းမရွိပဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ
ကာကြယ္ေရးအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။

မည္သ႔ေ
ို သာပုဂၢိဳလ္သည္လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုခံစားခြင့္ရရွိနိုင္မည္္နည္း၊
○ လူေနမႈဘဝကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အရည္အေသြးစသည့္ျဖင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအရာမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
ကိုအေျခခံထားကာ၎အေပၚတြင္လုိအပ္သည့္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
(ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေလွ်ာက္ထားနုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္)။
・မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအိမ္ျခံေျမမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ အပ္ႏွင္းေငြနွင့္စုေဆာင္းေငြမ်ားစသည္တို႔ထဲမွခ်က္ခ်င္းအ
သုံးျပဳနိုင္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမရွိျခင္း၊
မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအိမ္ျခံေျမမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကိုျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းကိုအသိအ
မွတ္ျပဳေသာအေျခအေနမ်ားလည္းရွိပါသည္။
・အလုပ္လုပ္ကိုင္နိုင္မႈမရွိျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္းလိုအပ္သည့္လူေနမႈစားရိတ္ကိုရရွိနိုင္မႈမရွိျခင္း။
・ပင္စင္၊ခံစားခြင့္စသည့္ လူမွုဖူလုံေရးခံစားခြင့္မ်ားစသည္တို႕ကိုအသံုးျပဳေသာ္လည္းလိုအပ္လ်ွက္ရွိေသာလူေနမႈကုန္က်
စားရိတ္ကိုမရရွိနိုင္ပါ။
※

・ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္တာဝန္ရွိသူထံတြင္မွီခိုေနသူမ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဦးစားေပးပါမည္။
※ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ဇနီးႏွင့္ခင္ပြန္း၊အလယ္တန္းတတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားႏွင့္
၄င္းေအာက္ကေလးမ်ား၏မိဘကိုအဓိကထားစံုစမ္းစိစစ္ေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထား၍လူမႈဖူလံုေရးရံုး၏လူမႈ၀န္ထမ္း
(Case worker)မွအေျခခံအားျဖင့္ေတြ႕ဆံုကာမွီခိုျပဳလုပ္၍ရႏိုင္မႈရွိမရွိကိုေမးျမန္းပါမည္။၎အျပင္အျခားျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းစာျဖင့္ေမးျခင္းကိုျပဳလုပ္ပါမည္။
※

လိုအပ္သည့္လူေနမႈစရိတ္သည္ အသက္၊ အိမ္ေထာင္စု၀င္အေရအတြက္စသည္တို႕ျဖင့္သတ္မွတ္ထား၍(အေျခ
ခံလူေနမႈစရိတ္) ၊ အေျခခံလူေနမႈစရိတ္ထက္နဲေသာ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္
ကိုလက္ခံရယူနိုင္ပါသည္။

အေျခခံလူေနမႈစရိတ္

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈေထာက္ပံ့ေငြ

ပင္စင္၊ကေလးေထာက္ပံ့ေၾကးစသည့္၀င္ေငြ

○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူျခင္းဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာအေသးစိတ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေသာေၾကာင့္အေသးစိတ္ကိုမိမိေနထိုင္ေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၏လူမႈဖူလံုေရးဌာနသို႕တိုင္
ပင္ေဆြးေႏြးပါရန္။

လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္
○ မိမိေနထိုင္ေနေသာေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး၏လူမႈဖူလံုေရးရံုး(လူေနမႈဘ၀ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေရးေကာင္တာ)တြင္ေဆြး

ေႏြးပါ။
○ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့လွ်င္လူမႈဖူလံုေရးရုံးမွလာေရာက္စံုစမ္ေမးျမန္းျခင္း၊ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္
ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကိုျပဳလုပ္၍ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူႏိုင္ျခင္းရွိမရွိႏွင့္ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ေငြပမာဏကိုသတ္
မွတ္ရန္အတြက္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ပါမည္။
○ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္စိစစ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္၍လူမႈဖူလံုေရးရံုးသည္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ေလွ်ာက္လႊာ
တင္သည့္ေန႕မွ၁၄ရက္အတြင္းေစာင့္ေရွာက္မႈကိုလက္ခံရရွိႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကိုဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈစရိတ္ကိုစတင္လက္ခံျပီးေနာက္
○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကိုခံယူေနစဥ္တြင္လူမႈ၀န္ထမ္း(Caseworker)မွတႏွစ္လွ်င္၃၊၄၊၅ႀကိမ္ခန္႕လာေရာက္စံု
စမ္းျခင္းအျပင္လူမႈ၀န္ထမ္း(Caseworker) မွညႊန္ၾကားေသာလူေနမႈဘ၀ဆိုင္ရာလမ္းညႊန္မႈမ်ားကိုလိုက္နာရန္လိုအပ္ပါသည္။
○ လူေနမႈဘ၀ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို္ခံယူေနစဥ္တြင္၀င္ေငြအေျခအေနကိုလစဥ္ေၾကျငာရန္လိုအပ္ပါသည္။
○ လူေနမႈစရိတ္အျပင္အိမ္ငွားရမ္းခႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းအေျခခံသတ္မွတ္ထားသည့္ပမာဏအတြင္းမွေထာက္ပ႔ံေပးပါမည္။
○ တဖန္လိုအပ္သည့္ေဆးကုသမႈ ၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးအာမခံႏွင့္ပတ္သက္၍အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
○ အိမ္သံုးစရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ေထာက္ပံ့မႈ၊ကေလးမ်ား၏ပညာေရးေလ့က်င့္မႈ၊လူေနမႈဘ၀အတြက္
ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ရန္ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည့္ေထာက္ပံ့ျခင္းကိုလက္ခံယူႏိုင္သည္(အခ်ိဳ႕ေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႕မပါ၀င္ပါ)။

i

 တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္မမ
ိ ေ
ိ နထိင
ု လ
္ ်ွက္ရွိေသာေဒသႏၲရအစိုးရအဖဲြ႕၏လူမႈဖူလံုေရးရံုးသို႕ဆက္သြယ္ပါရန္။
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ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္
 ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္စရိတ္သည္က်န္းမာေရးအာမခံစသည္အာမခံဝင္ထားသူအေနျဖင့္
လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအျပင္အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါနွင့္ဒဏ္ရာကိုကုသမႈခံ
ယူရန္ အလုပ္မွနားထားလ်ွင္ဝင္ေငြအတြက္အာမခံကိုေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအ
စားအသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံရ၍ကုသမႈခံယူရန္အတြက္အလုပ္မလုပ္နိုင္သူမ်ားလည္းအသံုးျပဳ
နိုင္ပါသည္။
• မိမိကုိယ္တိုင္ခံစားသိရွိသည့္ေရာဂါလကၡဏာမရွိေသာ္လည္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၏ရလဒ္(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအ
စားသစ္ေရာဂါပိုးေတြ ႔ရ)ွိ ဟူေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလက္ခံကာေဆးရံုတက္ေနပါသည္။
• အဖ်ားရွိေနျခင္းစသည့္မိမိကုိ္ယ္တုိင္ခံစားသိရွိသည္႔ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိ၍ကုသမႈကိုခံယူရန္အတြက္အလုပ္
နားေနပါသည္။စသည့္အေျခအေနႏွငပ
့္ တ္သက္၍လည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ေရာဂါအတြက္ေငြေၾကးခံစားခြင့္ကို
လက္ခံနိုင္သျူ ဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။

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

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

၁ ရက္အတြက္ေထာက္ပံ့သည့္ေငြပမာဏ

ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြကိုစတင္ေထာက္ပံ့သည့္ေန႔နွင့္သက္ဆိုင္သည့္လမတုိင္မီ
ေနာက္ဆံုး ၁၂ လတာ၏စံလစဥ္လစာကိုပ်ွမ္းမွ်တြက္ထားသည့္ေငြပမာဏ၏၃၀ပုံ၁ပံုနွင့္တူညီသည့္
ပမာဏ၏ ၃ပံု ၂ပုံႏွငတ
့္ ူညီသည့္ပမာဏ
※ ေပးသည့္လစာပမာဏသည္ထိခုိက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြပမာဏထက္နဲေနလွ်င္ထိခိုက္
ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါအတြက္ခံစားခြင့္ေငြႏွငလ
့္ စာေငြ၏ကြာဟေနသည့္ပမာဏကိုေထာက္ပံ့ေပးမည္။

ေထာက္ပံ့မည့္ေငြ
စုစုေပါင္း

i

＝

ေနာက္ဆုံး ၁၂ လ တာအတြက္
ေပးေသာစံလစာေငြပ်မ္းမွ်ပမာ
ဏ၏ ၃၀ပုံ ၁ပုံ

×

၃ ပုံ ၂ ပုံ

×

ေထာက္ပံ့မည့္
ရက္ေပါင္း

• ေထာက္ပံ့ရန္လုိအပ္ခ်က္အေသးစိတ္နွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အာမခံထား၀င္ထား
သည့္က်န္းမာေရးအာမခံ(ကုမၸဏီ)သိ႔စ
ု ံုစမ္းေမးျမန္းပါရန္။

（※）အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံဝင္ထားသူနွင့္ပတ္သက္၍
ၿမိဳ႔၊ရပ္ကက
ြ ္၊ၿမိဳ႔နယ္၊ရြာအလုိက္ထုတ္ၿပန္ထားရွိေသာအမိန္႔၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအ
မ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ၿခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္အလုပ္သမားတြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ေရာဂါခံစား
ခြင့္ေငြကိုေထာက္ပံ့သည့္အခါလည္းရွိပါသည္။အေသးစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ၿမိဳ ႔၊ ရပ္ကက
ြ ္၊
ၿမိဳ ႔နယ္၊ ရြာသို႔ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္းပါရန္။
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လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ (အလုပ္သမားစံဥပေဒပုဒ္မ ၂၆)
 အလုပ္သမားစံဥပေဒပုဒ္မ၂၆တြင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ကုမၸဏီတင
ြ ္တာဝန္ရွိသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္
အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္မွအနားေပးထားလွ်င္အလုပ္သမားမ်ား၏ေျခခံလူေနမႈဘဝအတြက္အာမခံေပး
ရန္လုပ္ငန္းရပ္နားထားသည့္ကာလအတြင္းလုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ကိုေပးေဆာင္ရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားသည္။

• ကုမၸဏီတြင္အလုပ္သမားကိုအနားေပးထားလွ်င္အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားသည့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္
တာဝန္ကိုထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ၊အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာညွိနိွုင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုအစြမ္း
ကုန္အသံုးခ်၍အလုပ္နားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေပးျခင္းစသည္တို႔ကျုိ ပဳလုပ္ျခင္းအား ျဖင့္အ
ခြင့္မသာမႈမ်ားကိုေရွာင္ရွားနိုင္ေရးအားထုတ္ၾကိဳးပမ္းပါရန္ေမတၲာရပ္ခံပါသည္။
※ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာညွိနိွုင္းေဆာင္ ရြက္နိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး အေသး

စိတ္အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္စာမ်က္ ႏွာတြင္ၾကည့္ပါရန္။

ကုမၸဏီသည္အလုပ္ရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္ကိုေပးေဆာင္ရမည့္အေျခအေနဆိုသည္မွာ
ကုမၸဏီသည္ကုမၸဏီမွတာဝန္ယူရမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္အလုပ္ရပ္နားထားလွ်င္ထိုအလုုပ္ရပ္နား
ထားသည့္ကာလအတြက္ အလုပ္ရပ္နားမႈခံစားခြင့္ကိုေပးရပါမည္။
▶ မလြန္ဆန္နိုင္ေသာအင္အားေၾကာင့္လုပ္ငန္းရပ္နားထားလွ်င္ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစား
ခြင့္မ်ားကိုေပးေခ်ရန္တာဝန္မရွိေပ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္၂ခ်က္တြင္၂ခ်က္လုံးအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရလွ်င္မလြန္ဆန္နိုင္ေသာအင္အားေၾကာင့္လုပ္ငန္း
ရပ္နားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
▶

(၁) အေၾကာင္းရင္းသည္လုပ္ငန္း၏ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚေသာမေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း၊
(၂) လုပ္ငန္းရွငသ
္ ည္ပုံမွန္စီးပြားစီမံသူအျဖစ္အစြမ္းကုန္သတိထား၍ေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ္လည္း ၊မည္သို႕မွ်ေရွာင္
ရွား၍မရေသာမေတာ္တဆမႈျဖစ္ျခင္း ၊

(၁)ႏွင့္ကိုက္ညီသည္မွာ - ဥပမာ-အေရးေပၚအေျခအေနအျဖစ္ေၾကျငာခ်က္အေပၚအေျခခံသည့္ေမတၲာရပ္ခံ
ေတာင္းဆိုခ်က္စသည္တုိ႔က႔သ
ဲ ို႔လုပ္ငန္းျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္လုပ္ငန္းစီမံလည္ပတ္မႈ
ကိုခက္ခဲေစသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။
(၂)တြင္ေဖာ္ျပခ်က္နွင့္ကိုက္ညီရန္အတြက္ကုမၸဏီသည္လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္းကိုေရွာင္ရွားရန္အတြက္အေသး
စိတ္က်ေသာၾကိဳးပမ္းမွုကိုအစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အေသးစိတ္က်ေသာၾကိဳးပမ္းမႈကိုေဆာင္ရက
ြ ္ခဲ့
သည္ဟုေျပာနိင
ု မ
္ လားဆိသ
ု ည္မာွ ဥပမာ・အိမ္တြင္ေန၍ အလုပ္လုပ္ျခင္းစသည္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္လုပ္ေစျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္
လ်ွင္ဤအရာႏွင့္ပတ္သက္၍လုံေလာက္စြာစဥ္းစားျခင္းကိုၿပဳလုပ္ေနလ်ွက္ရွိသလား။
・ အလုပ္သမားမ်ားအားအျခားတြင္အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားရွိလွ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းကို
ရပ္နားထားျခင္းျပဳလုပ္ေနသလား။
ဟူေသာအေျခအေနအေပၚသီးျခားစီဆုံးျဖတ္ျခင္းခံရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္(ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈ) တခုတည္းကိုသာအေၾကာင္းျပ၍အား
လံုးအလုပ္ရပ္နားျခင္းဆိုင္ရာခံစားခြင့္ေပးေဆာင္ရမည့္တာဝန္သည္ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္အရာမဟုတ္ေပ။

လုပ္ငန္းရပ္နားျခင္းခံစားခြင့္ပမာဏ
• ပွ်မ္းမွ်လုပ္အားခ (လုပ္ငန္းရပ္နားခဲ့သည့္ေန႔မတိုင္မီ ၃ လအတြင္း၄င္းအလုပ္သမားအားေပးေဆာင္ခဲ႔သည့္လုပ္အားခစု
စုေပါင္းပမာဏကို၄င္းကာလ၏ ရက္စုစုေပါင္ျဖင့္စားထားသည့္ပမာဏ ※) ၏ ၁၀၀ ပုံ ၆၀ ပုံ နွင့္အထက္ရွိေသာပမာဏ
※ လုပ္ခသည္နာရီၿဖင့္ေပးသည့္စနစ္နင
ွ ့္ေန႔စားလုပ္အားချဖင့္ေပးသည့္စနစ္၊ ပုတ္ျပတ္ျဖင့္ေပးသည့္စနစ္စသည္တို႔
ျဖစ္လွ်င္အေျခခံ အာမခံပမာဏကိုသတ္မွတ္ထားျခင္းရွိပါသည္။

i

 တဦးခ်င္းစီ၏အေျခအေနႏွငပ
့္ တ္သက္၍ေဆြးေႏြးေမးျမန္းလုိပါက
အထူးအလုပ္သမားေရးရာေဆြးေႏြးေရးေကာင္တာ

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္၏သက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာအလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊အလုပ္
ဆက္မခန္႔ျခင္း၊
လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ခံစားခြင့္စသည္အလုပ္သမားဆုိင္ရာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္
ေပးေနပါ သည္။
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အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကး
(အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္)
အလုပ်ခန့်ထားမှုအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဆထာက်ပံ့ဆ ကးသည်စီးပွားဆရးအဆခခအဆနအဆပါ်မူတည်ပပီး
လုပ်ငန်းဆလျှော့ခရရသည့်လုပ်ငန်းရှင်မှအလုပ်သမားမရားအားယာယီအလုပ်နားဆစခခင်း၊သင်တန်းဆပးခခင်း၊ဆခရး
ဆငွဆပးခခင်း၊အလုပ်သမားမရားေက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆစရန် ကံရွယ်ပပီးလုပ်ငန်းရှင်ထံမှဆလျှောက်ထားခရက်
အဆပါ်မူတည်ကာလုပ်ငန်းရှင်မှအလုပ်သမားထံဆပးဆခရသည့်အလုပ်မှာအနားဆပးသည့်အတွက်ဆထာက်ပံ့ဆငွ
အခရို ့တစ်ဝက်ကိုပံ့ပိုးဆပးသည့်စနစ်ခြစ်သည်။
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈအတြက္ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္
ေထာက္ပံ့ေၾကးကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔ၾကတ္ျပီးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကိုလြယ္ကူေစရန္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ(လုပ္ငန္းရွင္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏ရိုက္ခက္မွႈကိုခံရသည့္လုပ္ငန္းရွင္
※ ေရာင္းရေငြစသည့္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေျခအေနကိုညွြန္ျပသည့္အနီးကပ္ဆံုးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
အညႊန္းကိန္းသည္ ရည္မွန္းနွိုင္းယွဥ္မႈလနွင့္တိုင္းတာေသာ္ ၅ရာခိင
ု န
္ န
ႈ း္ အထက္ က်ဆင္းေနျခင္း စသည္တ့ုိ
လိုအပ္သည္။

အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း
○ေထာက္ပ့ျံ ခင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္၊ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ားကိုက်ယ္ျပန္႕စြာတိုးခ်႕ဲ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
※၁ ရက္ ၄ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္မွ ၃၀ရက္ ၉ လ ၂၀၂၀ ခုႏစ
ွ ္အထိလုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းစသည္တ႕ို အတြက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
(၁)လုပ္ငန္းရပ္နားထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့မည့္ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းကိုတိုးျမွင့္ျခင္း(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၸဏ၄
ီ /၅၊
ကုမၸဏီႀကီး၂/၃)၊အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္းကိုမျပဳလုပ္လွ်င္ေထာက္ပံ့မည့္ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းကိုထပ္တိုး၍(အေသးစားႏွငအ
့္ လတ္စား
ကုမၸဏီ ၁၀/၁၀ ၊ ကုမၸဏီႀကီး၃/၄)
※ခံစားခြင့္ရွိမည့္အလုပ္သမား၁ဦးလွ်င္တေန႕၁၅၀၀၀ ယန္းအထိ(၁ရက္ ၃လ ၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္လက္ရွိအခ်ိန္)
(၂) ပညာေရးေလးက်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လွ်င္ထပ္ေပါင္းပမာဏကိုတိုးျမင
ွ ့္ျခင္း(အေသးစားႏွင့္အလတ္စားကုမၸဏ၂
ီ ၄၀၀ယန္း၊
ကုမၸဏီႀကီး ၁၈၀၀ ယန္း)
(၃)လတ္တေလာဘဲြ႕ရထားသူစသည္အလုပ္သမားအာမခံ၀င္ထားသူအေနျဖင္ခ
့ န္႕ထားျခင္းကာလအဆက္မျပတ္၆လမျပည့္
လွ်င္လည္းေထာက္ပံ့ေပးရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
(၄) တႏွစ္လွ်င္ရက္၁၀၀အထိေထာက္ပံ့ေပးမည္ေ
့ ထာက္ပံ့ေၾကးအျပင္အျခားေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
(၅) အလုပ္အာမခံ၀င္ထားသူမဟုတ္သည္အ
့ လုပ္သမားမ်ားအလုပ္နားထားျခင္းအတြက္လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
○ အသံုးျပဳရန္လြယ္ကူမႈ
※(၆)အတြက္ စီမံခ်က္တင္ျပရန္မလိုအပ္ျခင္းနွင့္ (၇)အတြက္ ၂၀၂၀ခုနွစ္ေမလ၁၉ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း ေထာက္ပံ့မႈ
ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အသံုးျပုနိုင္ျခင္း။
(၆)ေလွ်ာက္လႊာကိမ
ု ်ားစြားလြယ္ကူေစရန္ျပဳလုပ္ထားပါသည္။
ပူးတြတ
ဲ င္ျပရန္မ်ားကိုဖယ္ရွားကာ အလုပ္နားျခင္းစသည့္စီမံခ်က္မ်ားတင္ျပရန္မလိုအပ္ပါ။
(၇) ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏတြက္ခ်က္နည္းစသည့္ေလွ်ာက္ထားပံုအဆင့္ဆင့္ကိုပိုမိုလြယ္ကူေစရန္ေျပာင္းလဲထားပါသည္။

i

●ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွငလ
့္ ုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတက
္ ိုက်န္း
မာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါရန္။
●လုပ္ငန္းေနရာကိၾု ကီးၾကပ္သည့္အလုပ္သမားေရးရာဌာန တနည္းအားျဖင့္ Hello Work တြင္
ေလွ်ာက္လွ်ာမ်ားကို လက္ခံေနပါသည္။ (ေကာင္တာသို့မဟုတ္စာတိုက္မွတဆင့္ေလွ်ာက္ထားရန္။)
● Call Center တြင္အလုပ္ခန္႕ထားမႈအတြက္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွငပ
့္ တ္သက္
ေသာစံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းကိုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။
0120-60-3999（လက္ခံခ်ိန္ 9:00～21:00 (စေန၊တနဂၤေႏြ၊ႏိုင္ငံေတာ္ရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္။))
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ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါတံု့ျပန္ေရးအလုပ္နား
ျခင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္ အလုပ္နားရေသာ
အေသးစားနွင့္အလယ္ အလတ္လုပ္ငန္းမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ားအနက္ အလုပ္နားျခင္းအတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြ မရရွိနိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္
ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္ အလုပ္နားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္သြားမည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါနွင့္ကာကြယ္မႈအတြက္
အလုပ္နားခဲ့ရေသာ အေသးစားနွင့္အလယ္အလတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ
အလုပ္သမားမ်ားအနက္ အလုပ္နားေနသည့္ ကာလအတြင္း
ေခ်းေငြ(အလုပ္နားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ)မခံစားရသည့္
အလုပ္သမား（※）
※ အာမခံမရွိလွ်င္လဲခံစားခြင့္ရမည္။

ေထာက္ပံ့ေငြ

အလုပ္မနားမီေခ်းေငြ၏80% (လစဥ္အမ်ားဆံုးယန္း၃သိန္း၃ေသာင္း)
※ အလုပ္နားသည့္နႈန္းအေပၚမူတည္ျပီးေထာက္ပံ့မည္။

i ●လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္နွင့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတြက္အလပ္
သမားဝန္ျကီးဌာန၏ Home Page တြင္ေလ့လာပါ။ု
●Call Center တြင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပၥၸိုးအမိဳ္းအစားသစၠူးစက္ေရာဂါေျကာင့္
အလုပ္နားရျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြနွင့္ပတ္သတ္ျပီးေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
0120-221-276
（ရံုးဖြင့္ခ်ိန္ တနလၤာ~ေသာျကာ 8:30～20:00／စေန၊တနဂၤေႏြနွင့္
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ 8:30～17:15）
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ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ မိခင္နွင့္ကေလးက်န္းမာေရး
ေဆာင္ရြက္မႈအရ အလုပ္နားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ မိခင္နွင့္ကေလးက်န္းမာေရး
ေဆာင္ရြက္မႈအေနျဖင့္ အလုပ္နားရန္လိုအပ္သည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အလုပ္သမားမ်ား
စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ နားရက္ယူ မီးဖြားျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေစရန္ အမ်ိူးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာျဖင့္ခြင့္ရက္ေပးသည့္
စနစ္ထားရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္ကို ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူ (လုပ္ငန္းရွင)္
①～③ရွိအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာလုပ္ငန္းရွင္။
၂၀၂၀ခုနွစ္ေမလ၇ရက္ေန့မွ စက္တင္ဘာလ၃၀ရက္ေန့အတြင္း
① ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ မိခင္နွင့္ကေလး က်န္းမာေရး
ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ဆရာဝန္ သို့မဟုတ္ မီးဖြားဆရာဝန္၏ လမ္းညွြန္မႈအရအလုပ္နားရန္လိုအပ္ေသာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အလုပ္သမား
လစာရွိခြင့္ခံစားနိုင္သည့္နားရက္စနစ္（နွစ္စဥ္လစာရွိခြင့္ရက္မ်ားကိုဖယ္ကာ
ထိုေခ်းေငြနွင့္ကိုက္ညီသည့္ပမာဏ၏ ၆၀ရာခိုင္နႈန္းအထက္ ေထာက္ပံ့ခ်ိန္တြင္သာ）ကိုထားရွိျပီး

②သက္ဆိုင္ရာလစာရွိခြင့္ရက္ခံစားနိုင္သည့္စနစ္ကို ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္
ကူးစက္ေရာဂါဆိုင္ရာ မိခင္နွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ
အလုပ္သမားထံ အေျကာင္းျကားေသာ လုပ္ငန္းရွင္
၂၀၂၀ခုနွစ္ေမလ၇ရက္ေန့မွ ၂၀၂၁ခုနွစ္ဇန္နဝါရီလ၃၁ရက္ေန့အတြင္း
③သက္ဆိုင္ရာခြင့္ရက္ကိုတြက္ခ်က္ကာ၅ရက္အထက္ယူေစသည္လ
့ ုပ္ငန္းရွင္

ေထာက္ပံ့ေငြ
အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္
လုပ္သက္ခြင့္စုစုေပါင္း၅ရက္အထက္ရက္၂၀ေအာက္：ယန္း၂သိန္း၅ေသာင္း
ေနာက္ပိုင္းရက္၂၀ျပည့္တိုင္းယန္း၁သိန္း၅ေသာင္း (အမ်ားဆံုး：ယန္း ၁၀သိန္း)က
※ လုပ္ငန္း၁ေနရာလွ်င္အမ်ားဆံုးလူဦးေရ：၂၀ဦး

ေလွ်ာက္ထားရန္ကာလ

၂၀၂၀ခုနွစ္ဇြန္လ၁၅ရက္ေန့မွ၂၀၂၁ခုနွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈အထိ
※အလုပ္အာမခံရွိသူနွင့္မရွိသူဟူ၍အမ်ိုးအစား၂မ်ိုးရွိပါသည္။
※အလုပ္ေနရာတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ေလွ်ာက္ထားမႈျဖစ္ပါသည္။
i

 လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္အေသးစိတ္နွင့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတြက္
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၏ Home Page တြင္ေလ့လာပါ။
 အေသးစိတ္ေဆြးေနြးမႈ၊ေမးျမန္းမႈမ်ားအတြက္
နီးစပ္ရာအလုပ္သမားေရးရာဌာနအလုပ္ခန့္ထားမႈအေျခအေန၊ခြေ
ဲ ဝမႈဌာန
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္: ８:30～17:15（ စေန၊တနဂၤေနြနွင့္ နွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမပါ）
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ျပိဳင္တူေထာက္ပံ့ေငြ
(ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္အလုပ္ထြက္ျခင္းကာကြယ္ေရးအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း)
（ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေဆာင္ရြက္မႈအထူးအစီအစဥ္）
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါတံု႔ျပန္မႈအေနျဖင့္ မိသားစုကိုျပဳစုရန္လိုအပ္ေသာ
အလုပ္သမားသည္ ကေလးထိန္း၊ သူနာျပဳခြင့္ရက္ဥပေဒရွိခြင့္ရက္နွင့္မသက္ဆိုင္ပဲ အထူးလစာ
ရွိခြင့္ရက္ ခံစားခြင့္ေပးကာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ေပးသည့္ စနစ္ရွိေသာအေသးစားနွင့္အလတ္စား
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေထာက္ကူသြားမည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူ (အလုပ္ရွင္)
①ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါအတြက္အသံုးျပုနိုင္ေသာ သူနာျပုအတြက္ လစာရွိခြင့္ရက္စနစ္
（※）ထားရွိကာထိုစနစ္အပါအဝင္အလုပ္နွင့္ျပုစုေစာင့္ေရွာက္မႈျပိုင္တူတည္ရွိမႈစနစ္ကိုလုပ္ငန္းအတြင္း
ေျကညာရန္။
※ သတ္မွတ္လုပ္ရက္၏ရက္၂၀အထက္ခံစားခြင့္ရွိေသာစနစ္
※ ျပဌာန္းထားေသာသူနာျပုလုပ္ငန္း၊ သူနာျပုခင
ြ ့္ရက္၊ လုပ္သက္ခြင့္ရက္နွင့္အျခားခြင့္ရက္စနစ္ျဖစ္ရန္လိုပါသည္။
② ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္မိသားစုအားျပုစုေစာင့္ေရွာက္ရန္အလုပ္နားရသည့္
အလုပ္သမားအား①ခြင့္ရက္ကိုစုစုေပါင္း၅ရက္အထက္ခံစားေစရပါမည္။

ေထာက္ပံ့ေငြ

ရက္

ပမာဏ

စုစုေပါင္း၅ရက္အထက္၁၀ရက္ေအာက္

ယန္း၂သိန္း

စုစုေပါင္း၁၀ရက္အထက္

ယန္း၃၅သိန္း
အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလွ်င္
၅ဦးအထိေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

ခံစားခြင့္ရွိသည့္အလုပ္သမား

①ကသူနာျပုဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ေသာမိသားစုပံုမွန္အသံုးျပုေနသည့္သို့မဟုတ္အသံုးျပုရန္ရည္ရြယ္ထား
ေသာသူနာျပုဝန္ေဆာင္မႈသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္ ရယူမည့္ခြင့္ရက္မ်ားေျကာင့္
အသံုးမျပုနိုင္ျခင္း။

②ကမိသားစုမွပံုမွန္အသံုးျပုေနေသာသို့မဟုတ္အသံုးျပုရန္ရည္ရယ
ြ ္ထားေသာသူနာျပုဝန္ေဆာင္မႈနွင့္
ပတ္သတ္ျပီးကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္ အသံုးျပုျခင္းကိုရပ္ဆိုင္းလိုက္ရျခင္း။
③ကမိသားစုကိုပံုမွန္ျပုစုေနသူသည္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိုးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေျကာင့္ မိသားစုအား မျပုစုနိုင္ျခင္း။

သက္ဆိုင္ရာကာလ
၂၀၂၀ခုနွစ္ဧျပီလ၁ရက္～၂၀၂၁ခုနွစ္မတ္လ၃၁ရက္အတြင္းရွိခြင့္ရက္
ေလွ်ာက္ထားရန္ကာလ
ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္စံုသည့္ေနာက္ရက္မွ၂လအတြင္း
＊၂၀၂၀ခုနစ
ွ ဇ
္ ြနလ
္ ၁၅ရက္ေန့မွစျပီးလက္ခံသြားမည္။
（သတိ၂၀၂၀ခုနစ
ွ ဇ
္ ြနလ
္ ၁၅ရက္ေန့ထက္ေစာ၍ေလွ်ာက္ထားနိုင္လွ်င္ျသဂုတ္လ၁၅ရက္ေန့ေနာက္ဆံုးျဖစ္မည္။

 အခ်က္အလက္အေသးစိတ္နွင့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတြက္
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၏ Home Page တြင္ေလ့လာပါ။
 ေမးျမန္းမႈမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ျပီး

Corona Virus
ျပုစုေစာင့္ေရွာက္ေရး
ေထာက္ပံ့မႈ ၂ဦး၂ဖက္ပံ့ပိုးေငြ

သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာဌာနအလုပ္ခန့္ထားမႈအေျခအေန၊ခြဲေဝမႈဌာန
ရံုးဖြင့္ခ်ိန္：８：30～17：15（ စေန၊တနဂၤေနြနွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္ မ်ားမပါ）
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ရွာေဖြရန္

ဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ့သင္တန္း
(အလုပ္ထြက္သူမ်ားအတြက္လက္ေတြ့သင္တန္း)
အလုပ္အာမခံနွင့္တကြ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕သင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ (စာရြက္စာတမ္းေၾကး၊
ဖတ္စာအုပ္ေၾကးမ်ားအတြက္သာ ေပးေခ်ရန္) ရယူနိုင္သည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူ
①
②
③
④
⑤

: အလုပ္ရွာေနသူျဖစ္ျပီးအေျခခံအားျဖင့္ေအာက္ပါအခ်က္၅ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီရမည္။

Hello Work တြင္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားျခင္း။
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဆဲ (တပတ္နာရီ၂၀အထက္) မဟုတ္ျခင္း။
အလုပ္အာမခံေလ်ာ္ေျကးေငြရယူခံစားေနျခင္းမရွိျခင္း။
အလုပ္လုပ္ရန္စိတ္ပါဝင္စားျပီးထိုစြမ္းရည္ရွိသူ။
လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းစသည့္ေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သည္ဟု Hello Work မွ သတ္မွတ္ျခင္း။

သင္တန္း

① အလုပ္ဝင္ရန္လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္နွင့္ဗဟုသုတမ်ားကိုသင္ယူနိုင္မည့္သင္တန္းျဖစ္သည္။
② သင္တန္းကာလမွအျကမ္းဖ်င္း၃လမွ၂နွစ္အထိျဖစ္သည္။
③ သင္တန္းေျကးအခမဲ(့ ဖတ္စာအုပ္ဖိုးအေနျဖင့္ယန္း၁ေသာင္း၂ေသာင္းခန့္သာလိုအပ္သည္။)
④ နိုင္ငံ၊စီရင္စုနယ္ေျမ၊သင္တန္းအဖြ့အ
ဲ စည္း စသည္တို့မွ (စီရင္စုနယ္ေျမမွ တာဝန္ ေပးအပ္ျခင္း) မွ
သင္တန္းေပးမည္။

သင္တန္းပို့ခ်ပံု

・・・ ဦးစြာ Hello Work သိ႔လ
ု ာခဲ့ပါ။

Hello Work တြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
သင္တန္းေပးမည့္အဖြ့အ
ဲ စည္းတြင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

i

● အေသးစိတ္ကို အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၏ Home Page တြင္ေလ့လာပါ။
●ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ပို့ခ်လွ်က္ရွိေသာသင္တန္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီး
Hello Work Internet Service ျဖင့္ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။
●သင္တန္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီးေမးျမန္းလိုပါကနီးစပ္ရာ Hello Work ထံသြားေရာက္နိုင္ပါသည္။
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သင္တန္းတက္ျခင္း

သင္တန္းတက္ေရာက္
ရန္ေထာက္ခံခ်က္

ရလဒ္ေျကညာျခင္း

လူေတြ့ေမးျမန္းျခင္း

သင္တန္း
ေလွ်ာက္ထားျခင္း

အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း・
ေဆြးေနြးျခင္း

ျပည္သူ့လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕သင္တန္း(အလုပ္ထက
ြ ္သူမ်ားအတြက္လက္ေတြ႕သင္တန္း)နွင့္အလုပ္ရွာေနသူမ်ား
အတြက္အေထာက္အကူျပုသင္တန္းတက္ေရာက္ရန္Hello Workတြင္ေလွ်ာက္ထားျပီးေနာက္သင္တန္းပို႔ခ်မည့္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၏လူေတြ႕ေမးျမန္းျခင္းေအာင္ျမင္ျပီးHello Workမွသင္တန္းနွင့္ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္းေထာက္ခံမႈ
ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ထိုေထာက္ခံမႈသည္ Hello Work တြင္ေဆြးေႏြးျပီး
①အလုပ္အတြက္သင္တန္းတက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းနွင့္
②သင္တန္းတက္ရန္လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္ရွိျပီးဟု Hello Work မွ သတ္မွတ္သူမ်ားကိုသာ သင္တန္းေပးမည္။

အလုပ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျပုသင္တန္း
အလုပ္အာမခံမရွိသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ဖတ္စာအုပ္ေျကးနွင့္အျခားအမွန္အကန္အသံုးစရိတ္မ်ားသာ
က်ခံျပီးသင္တန္းအခမဲ့တက္ေရာက္ကာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီပါကသင္တန္းစရိတ္
လစဥ္ယန္း၁သိန္းလက္ခံရယူနိုင္ပါသည္။

ခံစားခြင့္ရွိသူ

：အလုပ္ရွာေနသူျဖစ္ျပီးအေျခခံအားျဖင့္ေအာက္ပါအခ်က္၅ခ်က္နွင့္ကိုက္ညီရမည္။

①Hello Work တြင္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားျခင္း။
②အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဆဲ (တပတ္နာရီ၂၀အထက္) မဟုတ္ျခင္း။
③အလုပ္အာမခံေလ်ာ္ေျကးေငြရယူခံစားေနျခင္းမရွိျခင္း။
④အလုပ္လုပ္ရန္စိတ္ပါဝင္စားျပီးထိုစြမ္းရည္ရွိသူ။
⑤လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းစသည့္ေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သည္ဟု Hello Work မွ သတ္မွတ္ျခင္း။
※ေထာက္ပံ့ေငြရယူရန္ေအာက္ပါေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္သည့္အခ်က္အလက္နွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္
ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။

သင္တန္းအေသးစိတ္
①ကနဦးအလုပ္ဝင္ရန္သင္တန္းျဖစ္သည္။
②သင္တန္းကာလမွာ ၂လမွ၆လ အထိျဖစ္သည္။
③သင္တန္းေျကးအခမဲ့(ဖတ္စာအုပ္ဖိုးအေနျဖင့္ယန္း၁ေသာင္း၂ေသာင္းခန့္သာလိုအပ္သည္။)
④နိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းအဖြ့အ
ဲ စည္းမွသင္တန္းေပးမည္။
⑤သင္တန္း၂မ်ိုးရွိသည္။
・[အေျခခံသင္တန္း]：အလုပ္ဝင္မည့္သူအေနျဖင့္သိထားရမည့္စြမ္းရည္နွင့္အခ်ိန္တိုအတို
သင္ယူနိုင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကိုေလ့လာနိုင္မည္။
・[လက္ေတြသ
့ င္တန္း]：လုပ္ကိုင္လိုသည့္အလုပ္အမ်ိုးအစားအတြက္လက္ေတြက
့ ်က်
အသံုးဝင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကိုသင္ျကားနိုင္မည္။

သင္တန္းပို့ခ်ပံု

：စာမ်က္နွာ၂၇ကိုျကည့္ပါ။
(ျပည္သူ့လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕သင္တန္းနွင့္တူသည္။）

ေထာက္ပံ့ေငြနွင့္လိုအပ္ခ်က္
[ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏ]
・လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြသ
့ င္တန္းေထာက္ပံ့ေငြ：လစဥ္ ယန္း၁သိန္း
・ေန့စဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ：သင္တန္းအကြာအေဝးအလိုက္သတ္မွတ္ပမာဏ (ကန့္သတ္ပမာဏ)
・တည္းခိုစရိတ္：လစဥ္ ယန္း၁ေသာင္း၇ရာ
※ ေန့စဥ္ေထာက္ပံ့ေငြနွင့္တည္းခိုစရိတ္အေသးစိတ္အတြက္ Hello Work ထံစံုစမ္းပါ။
[အဓိကေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္ခ်က္] (အာက္ပါတို့နွင့္ကိုက္ညီသ）
ူ
・တစ္လ လစဥ္ဝင္ေငြ ယန္း ၈ေသာင္းေအာက္
・အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္းဝင္ေငြ လစဥ္ ယန္း၂သိန္း၅ေသာင္းေအာက္
・အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ယန္းသိန္း၃၀ေအာက္

i

 အခ်က္အလက္အေသးစိတ္နွင့္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားအတြက္
အလုပ္သမားဝန္ျကီးဌာန၏ Home Page တြင္ေလ့လာပါ။
 ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ပို့ခ်လွ်က္ရွိေသာသင္တန္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီး Hello Work Internet Service ျဖင့္
ရွာေဖြနိုင္ပါသည္။
 သင္တန္းနွင့္ပတ္သတ္ျပီးေမးျမန္းလိုပါကနီးစပ္ရာ Hello Work ထံသြားေရာက္နိုင္ပါသည္။
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မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မႈစသည္တ႕ို အတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး(အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕ထား
သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္）

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္မလ
ူ တန္းေက်ာင္းစသည္တ႕ို
ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနေသာကေလးမ်ား၏အုပ္ထိန္း
သူမ်ားမွအလုပ္နားထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ၀င္ေငြေလ်ာ့နဲလာမႈအေပၚကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္အ
တြက္အၿမဲခန္႕၊အခ်ိိန္ပိုင္းခန္႕မခြျဲ ခားဘဲလစာႏွင္ခြင့္(အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာႏွစ္စဥ္ရရွိ
ေသာလစာႏွင့္ခြင့္မပါ)ကိုေပးလိုက္ေသာကုမၸဏီမ်ားအားေထာက္ပံ့ေပးပါမည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သ(ူ လုပ္ငန္းရွင္)
(၁)သို႕မဟုတ္(၂)တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကေလးမ်ားကိုအုပ္ထိန္းသူအျဖစ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္လာ
သည့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္အလုပ္သမားစံဥပေဒတြင္ျပဌာန္းထားေသာတႏွစ္တြင္ခံစားခြင့္ရွိသည့္
လစာႏွင့္ခြင့္အျပင္အျခားလစာႏွင့္ခြင့္(လစာအားလံုးေပးျခင္း)ကိုေပးသည့္လုပ္ငန္းရွင္။
(၁)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္လမ္းညႊန္
စသည္တို႕အေပၚမူတည္၍ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္ေသာမူလတန္း
ေက်ာင္းစသည္တို႕တြင္တက္ေရာက္ေနသည့္ကေလးမ်ား

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

(၂)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ျခင္းခံရသည့္ကေလးမ်ား၊မူလတန္း
ေက်ာင္းကိုခြင့္ယူရန္လိုအပ္သည့္ကေလးမ်ား။

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

（၂၀၂၀ခုနစ
ွ ဧ
္ ျပီလ၁ရက္ေနာက္ပိုင္းလက္ခံရယူခဲ့သည့္အလုပ္နားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေငြ ယန္း၁၅၀ဝ၀）

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

※ ေႏြဦးရာသီနွင့္ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မ်ား၊ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္ရန္အစီအစဥ္မရွိသည့္ရက္မ်ားမပါပါ။

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလ
၂၀၂၀ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလ၂၈ရက္ေန့အထိ
i

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

လက္ခံကာလ- ၉:၀၀~၂၁:၀၀ (စေန၊ တနဂၤေႏြရုံးပိတ္ရက္ပါဝင္သည္)။
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မူလတန္းေက်ာင္းပိတ္မွုစသည္တို႔အတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ေထာက္ပ့ံေၾကး
(အလုပ္အပ္ျခင္းကို လက္ခံ၍ကိုယ္တိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမိ်ဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားစသည္တ႕ို ကိုပံုမွန္မဟုတ္သည့္
ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကေလးမ်ားကိုၾကည္႔ရ႔ေ
ွု စာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အတြက္စာခ်ုပ္ခ်ုပ္ဆ၍
ို လက္ခထ
ံ ား

ေသာအလုပ္မ်ားမလုပ္နိုင္ေတာ့သည့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းကိုလုပ္ေနသည့္အုပ္ထိန္းသူမ်ားသိ႔ေ
ု ထာက္ပံ့ေၾကးကိုေထာက္ပ့ံေပးပါ မည္။

ေလွ်ာက္ထားသူ(အလုပ္အပ္မႈကိုလက္ခံ၍႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ)
(၁)
သို႔မဟုတ္
(၂)
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာကေလးမ်ားကိုၾကည့္ရေ
ုွ စာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္အုပ္ထိန္းသူျဖစ္၍
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိသတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ျပည့္စုံသူ

(၁)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္လမ္းညြန္ခ်က္
စသည္တို႔ကိုအေျခခံ၍ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္ေသာေက်ာင္း(※)တြင္တက္ေရာက္
ေနသည့္ကေလး

※ မူလတန္းေက်ာင္းစသည့္ - မူလတန္းေက်ာင္း၊မသင္မေနရပညာေရးပို႕ခ်သည့္ေက်ာင္းအတန္းငယ္ပိုင္း၊ေက်ာင္းအ
မ်ိဳးမ်ိဳး(မူႀကိဳေက်ာင္းသို႕မဟုတ္မူလတန္းေက်ာင္းအဆင့္ႏွင့္တူေသာအတန္းမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားေသာေက်ာင္းမ်ား
သာ)၊အထူးေထာက္ပံ့ေရးေက်ာင္း(ဌာနမ်ားအားလံုး)၊ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္၊ေက်ာင္းဆင္းၿပီီး
ေနာက္Day Service၊မူႀကိဳေက်ာင္း၊ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊လိုင္စင္ရကေလးေစာင့္ေရွာက္အ ဖြ႕ဲ အစည္း၊လိုင္
စင္မရွိေသာကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း၊ေနအိမ္ကဲ့သို႕ေသာကေလးထိန္းလုပ္ငန္းစသည့္၊ကေလးမ်ား
ကိုယာယီလက္ခံျခင္းကိုျပဳလုပ္ေနသည့္လုပ္ငန္း၊မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ေန႕ကေလးထိန္းေက်ာင္းစသည္၊

(၂)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ေရာဂါကူးစက္ခံရသည့္ကေလးမ်ား၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားစသည္တ႔က
ို ို
ခြင့္ယူရန္လိုအပ္သည့္ကေလး၊

သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္အလက္


ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္မည့္အစီအစဥ္ရွိခဲ့လွ်င္၊



အလုပ္အပ္ႏင
ွ ္းသည့္သေဘာတူစာခ်ုပ္စသည္တ႔က
ို ိုအေျခခံသည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္

လုပ္ခေငြကိုလက္ခံထားျပီးအလုပ္အပ္သူထံမွလုပ္ငန္းအခ်က္အလက္၊လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မည့္ေနရာ၊
ေန႔ရက္၊အခ်ိန္စသည္တ႔န
ို ွင့္ပတ္သက္၍အတိုင္းအတာတခုအထိသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံထားလွ်င္၊

ေပးေဆာင္မည့္ေငြပမာဏ
အလုပ္မလုပ္နိုင္ခ့ေ
ဲ သာေန႔ရက္ႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ၁ရက္လွ်င္ ၄၁၀၀ ယန္း(ပုံေသသတ္မွတ္ပမာဏ)
※၂၀၂၀ခုနှစ်ဧပြီလ၁ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအတွက်တ၍၍နေ့ ယန်း7,500 (ပုံသေ)

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

ေလွ်ာက္ထားရမည့္ကာလ
၃၀ ရက္ ၉လ ၂၀၂၀ခုႏစ
ွ ္ရက္ေန႔အထိ

i

 ေထာက္ပံ့မႈအတြက္လိုအပ္သည္အ
့ ခ်က္အလက္အေသးစိတ္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္အေသးစိတ္
ကိုက်န္းမာေရး၊အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ရႈပါရန္။
 ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္နွင့္ပတ္သက္၍
ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားျခင္းအတြက္ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ အလုပ္ခန္႕ထားျခင္းဆိုင္
ညိွႏွုိင္းမႈ ႔ေထာက္ပံ့ေၾကး Call center ၀၁၂၀-၆၀-၃၉၉၉
လက္ခံကာလ - ၉:၀၀ ~၂၁:၀၀ (စေန၊တနဂၤေႏြ၊ႏိုင္ငံေတာ္ရံုးပိတ္ရက္အပါအ၀င္။)
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ကုမၸဏီမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္က
့ ေလးထိန္းမ်ားအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံ့မႈလုပ္ငန္း(အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္- ကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တို႕ကိုပံုမွန္မဟုတ္
သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကုမၸဏီတြင္အလုပ္လုပ္ေနေသာအုပ္ထိန္းသူသည္အလုပ္

မွခြင့္ယူရျခင္း၊ေက်ာင္းခ်ိန္ၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္စသည္တ႕ို ကိုအသံုးျပဳ၍မရျခင္းေၾကာင့္
ကေလးထိန္းကိုအသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ထိုကုန္က်စရိတ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁) ～ (၃)ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားအေနျဖင့္အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈ
ေထာက္ပ့ံေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
(၁)ပုဂၢလိကကုမၸဏီစသည္တို႕တြင္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း ၊
(၂) အိမ္ေထာင္ဘက္သည္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊မိဘတဦးတည္းအိမ္ေထာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္က
ေလးထိန္းကိုအသံုးမျပဳလွ်င္အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊
(၃)ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ားတက္
ေနသည့္မူလတန္းႏွင့္မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားပိတ္ေနျခင္း ၊

အထူးစီမံေဆာင္ရြကသ
္ ည့္အခ်က္အလက္
မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္မူႀကိဳေက်ာင္းစသည့္ေက်ာင္းမ်ားအေရးေပၚေက်ာင္းပိတ္လွ်င္အသံုးျပဳႏို
င္ေသာေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္(၂၂၀၀ယန္း/ေစာင္)ကိုေထာက္ပံ့ပါမည္။

＜ပံုမွန္အခ်ိန္＞＜အထူးစီမံေဆာင္ရြက္ခ်က္＞

・၁ရက္အတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၁ေစာင္/ေယာက္ ⇒ ၅ေစာင္/ေယာက္
・၁လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္ ၂၄ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု⇒ ၁၂၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု
・၁ႏွစ္လအတြက္အမ်ားဆံုးအေရအတြက္၂၈၀ေစာင္/အိမ္ေထာင္စု⇒ အကန္႕အသတ္မရွိ

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ငန္းစဥ္
(၁)ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုေလွ်ာက္ထား

အလုပ္
လုပ္ေန
ေသာ
ကုမၸဏီ
စသည့္

(၂) ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုစာတိုက္မွပို႕

(၆)အသံုးျပဳၿပီးေသာေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္

(၃)ကေလးထိန္းကိုအသံုးျပဳရန္ေလွ်ာက္ထား

အ
သံုး
ျ ပဳ ဳ
သူ

၏ျဖတ္ပိုင္းကိုျပန္ပို႕

(၄)ကေလးထိန္း၀န္ေဆာင္မႈေပး

(၅)အသံုးျပဳမႈအတြက္က်သင့္ေငြကိုေပး
ေဆာင္ျခင္း၊ေလ်ာ့ေစ်းလက္မွတ္ကိုလက္
ကမ္းေပးျခင္း

※အေၾကာင္းရင္းကိုေရးသားထားသည့္လက္
မွတ္ကိုေပးပါမည္။

i

●အေသးစိတ္ကိုတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအသင္း
ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.acsa.jp/
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ကုမၸဏီမွ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ကေလးထိန္းမ်ားအသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္
ေထာက္ပံမႈလုပ္ငန္း(အထူးစီမံခ်က္- တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူမ်ားအတြက္)
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္မူလတန္းေက်ာင္းစသည္တိုက႕ို ပံုမွန္မဟုတ္
သည့္ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းကိုျပဳလုပ္လိုက္လွ်င္ကိုယ္ပိုင္အလုပ္လုပ္ေနသူအုပ္ထိန္းသူမ်ားသည္အလုပ္
နားရျခင္း၊ေက်ာင္းဆင္းျပီးေနာက္ကေလးမ်ားကလပ္စသည္တ႕ို ကိုအသံုးျပဳဳ၍မရျခင္းေၾကာင့္ကေလး

ထိန္းကိုအသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ထိုကုန္က်စရိတ္ကိုေထာက္ပံ့ေပးသည့္အရာျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူ
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ(၁) ～ (၃)ႏွင့္ကိုက္ညီသူမ်ားအေနျဖင့္အထူးစီမံေဆာင္ရြက္မႈ
ေထာက္ပ့ံေၾကးကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။
(၁)တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ေနျခင္း(ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ ဖရီးလန္႕စ္စသည္ျဖင့္)
(၂)အိမ္ေထာင္ဘက္သည္အလုပ္လုပ္ေနျခင္း၊မိဘတဦးတည္းအိမ္ေထာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္က
ေလးထိန္းကိုအသံုးမျပဳလွ်င္အလုပ္ဆက္မလုပ္ႏိုင္ျခင္း ၊
(၃) ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအမ်ိဳးအစားသစ္ကူးစက္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ကေလးမ်ား
တက္ေနသည့္မူလတန္းႏွင့္မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားပိတ္ေနျခင္း ၊

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

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

i

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

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

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

※အေၾကာင္းရင္းကိုေရးသားထား
သည့္လက္မွတ္ကိုေပးပါမည္။

●အေသးစိတ္ကိုတႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကေလးေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၀န္ေဆာင္မႈအသင္း
၏ဟုမ္းေပ့ခ်္တြင္ၾကည့္ပါ။
http://www.acsa.jp/
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