
ကုိရိုနာဗုိင္းယပ္စ္ ကူးဆက္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္နားသည့္အတြက္ ကူညီပန္႕ပုိးေငြ・ေထာက္ပန္႕ေငြ  
ေလွ်ာက္ထားရက္ သက္တန္း တုိးျမင့္ျခင္း 

ဆက္သြယရ္န္ လိပ္စာ 

အလုပ္နားသည့္
ကာလ 

ေလ ်ွ ာက္ထား ခြင့္ ကန္ုဆံးု ရက္ 

မူလ အသစ္ 

ဧျပီ 
၂၀၂၀ခု စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ 

(ဗုဒၶဟူးေန့) 

 
၂၀၂၀ခ ုဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက ္

(ၾကာသာပေတးေန့) 

ေမ 

ဇြန္ 

ဇူလိုင္ ၂၀၂၀ခ ုေအာက္တုိဘာလ ၃၁ရက ္
(စေနေန့) 

ၾသဂုတ္ 
၂၀၂၀ခု နိုဝင္ဘာလ ၃၀ရက ္

(တနလၤာေန့) 

စက္တင္ဘာ ၂၀၂၀ခု ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက ္
(ၾကာသာပေတးေန့) 

ေအာက္တိုဘာ 

－ 
၂၀၂၁ခ ုမတ္လ ၃၁ရက ္(ဗုဒၶဟူးေန့) 

 
နုိဝင္ဘာ 

ဒဇီင္ဘာ 

တိုးျမွင့္ကာလ 

အက ွံဳ းဝင္ေသာ ကာ လႏ ႈင္ ့ေလ ်ွ ာ ကထ္ားခြင့္ ကနုဆ္ံုးရက ္

①  အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္တစ္ကယ္ အလုပ္နားေၾကာင္း သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ 

အလုပ္ရွင္၏ အကူအညီကို ရယူရန္ လိုအပ္ေပသည္၊ 

② ေလွ်ာက္လွြာတင္ျခင္းေၾကာင့္  အလုပ္မ  ထ ုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငနး္ခြင ္ရပိငုခ္ြင့္မ ွ ားကို အက ွို းယုတေ္စျခငး္မ ွ ား မရ ေိစရပါ။  

③  ေလွ်ာက္လွြာတင္ရာတြင္ အလုပ္သမား အာမခနံံ ပါတ ္ လိအုပပ္ါသည ္။ အလုပ္သမား ၁ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ 

အလုပ္အမ်ိုးအစား၊ အလုပ္အရြယ္အစားနွင့္မဆိုင္ အလုပ္သမား အာမခံကို ထားရေပမည္။ 

တို
းျမွင့္က

ာလ
 

အလုပ္သမား・အလုပ္ရွင္မ်ားသုိ႕ 

※အ လ ုပ္န ားေသာ ကာလ ၏ ေ န ာက္လအ စ မ  စ ၍ ေ လ  ွာက္လ  ြာ စ တင ္တင ္နုိင ္ပါသည ။္ 

（ဥပမာ：စက္တင္ဘာလတြင္ မလုပ္နားပါက ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန့မွ စတင္ နိုင္ပါသည္）      

ေလ ွာက္ထားရန္တြင္ သတိျပုရမည့္ အခ ွ က（္အလုပ္ရ င္မ ွ ား） 

■ေထာက္ပန္႕ေၾကးေငြ စနစ္ အေသးစိတ္၊ ေထာက္ပန္႕ေၾကးေငြ အေမးအေျဖ၊ ေလွ်ာက္လွြာပုံစံ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္းစသည့္ကုိ 
 က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန၏ ကိုရိုနာဗုိင္းယပ္စ္ ကူးဆက္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္နားသည့္အတြက္ ကူညီပန္႕ပိုးေငြ・
ေထာက္ပန္႕ေၾကးေငြ ဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆုိက္ HP တြင္ စစ္ေဆး အတည္ျပုပါ။   
    https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 
■တယ္လီဖုံးျဖင့္ စံုစမ္း ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ဖံုးေခၚဌာန 
 က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန၏ ကိုရိုနာဗုိင္းယပ္စ္ ကူးဆက္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္နားသည့္အတြက္ ကူညီပန္႕ပိုးေငြ・
ေထာက္ပန္႕ေၾကးေငြ ဆုိင္ရာ ဖံုးေခၚေဆာင္ဌာန  
    ဖံုးနံပါတ္ 0120-221-276 တနလၤေန႕～ေသာၾကာေန႕ 8：30～20：00 / စေနတနဂၤေႏြႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္ 8：30～17：15 

က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ・တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာန 



ေလ ွာက္ထားနည္း （စာတိက္ုမ ဆစ္ဆင့္） 

〒６００ー８７９９ 

日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行 

① ေလွ်ာက္လွြာ ပုံစံ    

② လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးခ်က္စာရြက္စာတန္း   

③ ကာယကံရွင္ သက္ေသခံ လက္မွတ္（ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စဥ္ စသည္） 

④ ေငြလြရဲန္ ဘဏ္အခ်က္အလက္（ဘဏ္ကပ္ျပား မိတၱူေကာ္ပီ စသည္) 

⑤ အလုပ္မနားမီ သို့မဟုတ္ အလုပ္နားစဥ္အတြင္း လစသိနိုင္ေသာ စာရြက္စာတန္း (လစာျဖတ္ပိုင္း စသည္) 
စုစုေပါင္း ၅ ခ်က္ကုိ စာအိပ္အတြင္း ထည့္၍ ေအာက္ပါ လိပ္စာ အတိုင္း ေပးပို့ပါ။ 

စနစ္ကုိ ျခံဳငံုတင္ျပျခင္း 
 အထူးသျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္၂ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီေနေသာသူသည္ အလုပ္မနားခင္ 
ရရိွေသာ လစာ၏ ၈၀% (တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ားဆုံး ယန္း တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္) ကုိ 
အမွန္တစ္ကယ္ အလုပ္နားေသာ ရက္အေပၚလိုက္၍ ေထာက္ပန္႕ေပးေခ် ပါမည္။ 
①  ၂၀၂၀ ခု ဧျပီလ ၁ရက္ေန႕မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ရက္ အတြင္း အလုပ္ရွင္၏ အမိန္႕ျဖင့္ 
အလုပ္နားေသာ အလယ္လတ္နွင့္ အေသးစား လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမား 
② ထုိအလုပ္နားျခင္းအေပၚ လစာ (ခြင့္ရက္ေထာက္ပန္႕ေငြ) ကုိ မရရိွနုိင္ေသာသူ 
 
   ※ အေသးစိတ္ကုိ အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆုိက္ HP တြင္ ေရးသားထားေသာ ေထာက္ပန္႕ေငြနွင့္ 
ပါက္သက္ေသာ Q&A တြင္ စစ္ေဆး အတည္ျပုနိုင္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္လွြာ ေလွ်ာက္ထားပုံ ေလွ်ာက္ထားနည္း 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း  

(သတိ)  စစ္ေဆးျခင္း  ေပးေခ်ျခင္း 

အလုပ္သမား အလုပ္သမား 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားေရးရာဌာန 
（ဗဟိ ုကြန္ျပဳတာ စင္တာ） 

အလုပ္ရွင္ 

လိုအပ္ပါက အလုပ္ရွင္ ・
အလုပ္သမားအား 
အေၾကာင္းအရာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေမးျမန္း စစ္ေဆး 

တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာန 
တြင္ ရွိေသာ ဗဟုိ ကြန္ျပဳတာ စင္တာတြင္ 
ေလွ်ာက္လွြာမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း၊  ေပးေခ်ရန္ 
ဆံုးျဖတ္ျခင္း 

ေလွ်ာက္ထားသူကုိ ေပးေခ်ျခင္း 
(ပယ္ခ်ျခင္း)ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း။ 
ကာယကံရွင္၏ ဘဏ္သို႕ ေငြလွြဲျခင္း 

  (သတိ) 
•  တစ္ခုထက္ပုိေသာ လုပ္ငန္း ဌာနမ်ား အလုပ္နား၍ ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ၊ ဌာနအားလုံး၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုစည္းတင္ျပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 
လုပ္ငန္းဌာန တစ္ခုအတြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ကာလနွင့္ ပါတ္သက္၍ တစ္ျခားေသာ အရာမ်ားအားလံုးက အက်ံုးမဝင္ ျဖစ္သြားပါမည္။ 

•  ေလွ်ာက္လွြာျပုလုပ္ရန္ အလုပ္ရွင္၏ အကူအညီကုိ မရရိွပါက၊ ဥပေဒနွင့္အညီ တုိင္းနွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွ အလုပ္ရွင္အား တင္ျပရန္ 
ေတာင္းဆုိျပီး၊ ထုိအေျဖက ရရိွသည္အထိ စစ္ေဆးမွုမ်ား ျပုလုပ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိကာလအတြက္ ေလွ်ာက္လွြာေလွ်ာက္ရာမွ ေငြေပးေခ်သည္အထိ 
အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာနိုင္ပါသည္။ 

•  လိမ္လည္၍  ကူညီပန္႕ပိုးေငြ・ေထာက္ပန္႕ေငြ ကုိ လက္ခံရရိွပါက အလုပ္သမားအေပၚ အမ်ားဆုံး ေပးေခ်ေငြ၏ ၃ဆကုိ ျပန္လည္ေတာင္းဆုိပါမည္။ 
ထုိ႕အျပင္ တစ္ျခားေသာ ပါတ္သက္သူမ်ားက ပူးေပါင္း လိမ္လည္ပါက အလုပ္အမားနွင့္ တစ္ဆက္တည္း အထက္ပါေငြအား ျပန္လည္ေပးဆက္ရန္ 
ေတာင္းဆိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းအမည္ကုိ ထုပ္ေဖၚျခင္းမ်ား ျပုလုပ္ပါမည္။ 

က်န္းမာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန ・တိုင္းနွင့္ျပည္နယ္ အလုပ္သမားေရးရာ ဌာန 

အလုပ္ရွင္၏ 
အကူအညီကုိ ရယူ၍ 
ေလွ်ာက္လွြာ 
ေရးသားမည္ 


