
『က ိုဗစက် ူးဆကရ် ောဂါရ ကောင ် အလိုပ်နောူးက ညပီန  ်ပ ိုူးရငွေ.ရ ောကပ်န  ်ရငွေ』
လမ်ူးညွှန်ချက်

အလိုပ်ရှင・်အလိုပ်သမောူးမျောူးသ ို  

အ ောက်ပါ  ချက်မျောျားနငှ ် ပပည ်စ ုံအ ော  မူျောျား ည်  လုံပ် နောျားမယူခင် လစော၏ 80%
（တစ်ရက်လျှင်  မျောျားဆ ုံျား ၁၁,၀၀၀ယနျ်ား）က ုံ  မှနတ်စ်ကယ်  နောျားယူ ည ် ရက် တ ုံငျ်ား
အပျားအဆောငပ်ါမည်။   ို  အပပင် အလိုပ်ရှငက် ရပူးရဆောင ်န် မလ ိုပါ။

① ၂၀၂၀/ဧပပြီလ/၁ရက်～မှ တစ်န ုံငင် လ ုံျား  အရျားအပေါ်  အပခ အန ရုံပ်  မ်ျားပပြီျား အနောက်တစ်လကုံန ်ည် ထ 
က ိုဗစက် ူးဆကမ်ှုရ ကောင ် လိုပ်ငန်ူးနစန်ောရနရသော လိုပ်ငန်ူးရှငက် အလိုပ်နောူးရနစဉ် အ ျားစောျားနငှ ်
 လယ် လတ် တနျ်ားစောျားမျောျားတွင်  လုံပ်လုံပ်က ုံငအ်နအ ော  လုံပ် မောျားမျောျား

② ထ ုံ နောျားယူမှု တွက် လုံပ်ငနျ်ားခွင် ( နောျားယူမှု ရပ ုံငခ်ွင အ်င)ွ မရရှ န ုံငအ် ော  မူျောျား

အလိုပ်မနောူးမီ ပျမ်ူးမျှ
၁ ကဝ်ငရ်ငွေ ×၈၀%× လအသူီးသူီးရှ  က်

（၃၀  က် သ ို  ၃၁ က）်

အလိုပ်ဆငူ်းသည ်  က်
က ိုယရ် ူးက ိုယတ်ော အ နောူး က်ー

① ၁ ကအ်တွေက် ရပူးရဆောငရ်ငွေ
（အပမင ဆ် ိုူး ၁၁,၀၀၀ယန်ူး）

② အမှန်တစ်ကယ် အလိုပ်နောူးရ ကောငူ်း

အထောက်ပန  အ် ကျားအင ွောျား အ ောက်ပါက    ုံ  တွက်ချက်ပါ ည်။

・၁ ရက် ၈နောရြီမှ ၃နောရြီ ော  လုံပ်ဆငျ်ား ရ ည  ်ခါ၊
ဆ ိုင/်လိုပ်ငန်ူး ဖွေင ခ်ျ န်က ရလျော နညူ်း၍ အလိုပ်ချ န် နညူ်းပါူးသွေောူးပပီူး၊ တစရ်န  ၄နော ီရအောက်
ပဖစပ်ါက၊ ရန  တစဝ်က် အလိုပ် နောူး သညဟ်ို ပ်မှတမ်ည။်
・တစ်ပါတလ်ျှင် ၅ ကက မ်မှ ၃ ကက မ် ော  လုံပ်ဆငျ်ားရ ည  ်ခါ၊
တစလ်၏တစစ် တ် တစပ် ိုငူ်း အလိုပ်နောူးသညမ်ျောူးလညူ်း  က  ျားဝငပ်ါ ည။်
（ လုံပ်ဆငျ်ား ည် ရက်မျောျား ည် လက်အတွွေ့  လုံပ်နောျားရက ောျား ဖယ်ထုံပ်ပပြီျား ပပ လုံပ်ပါမည်။

တစ်နည်ျားဆ ုံအ ော ရန  စဉ် အလညှ ်ကျ ခန  ် ောူးခ  သ မျောူး၊ လကရ်တွေွေ့ မ ကောခဏ ရပပောငူ်းလမဲှုမျောူး ရှ ရသော
ရက စမ်ျောူး၊ အလိုပ်ရှငက် အလိုပ်နောူးရစသည ်အရပေါ် အလိုပ်သမောူး အလိုပ်ရှင် သရ ောတ ညီပပီူး
ရ ောကပ်န  ်ရ ကူးရပူးရငွေ ရလျှောကလ်ွှောက ို ပပြုလိုပ်ပါက ※က ညီ・ရ ောကပ်န  ်ရငွေက ို ရရှ န ုံငပ်ါ ည်။

အ ောက်ပါ က စစတွင်  နောျားယူအ ကောငျ်ား  တညမ်ပပ န ုံငအ်စကောမူ  ကျ  ျားဝငန် ုံငပ်ါ ည။်
① အလိုပ်သရ ောတ ညခီျကစ်ောတွေင်「တစ်ပါတ○်လိုပ် က」်စသကဲ သ ို  တ တ ကျကျ ရ ူးသောူး ောူးပခငူ်း၊
ရလျှောက ်ောူးန ိုငရ်သော လ က၊ လိုပ်ငန်ူးခွေငဇ်ယောူးတွေင် ပါရှ ရနရသောအခါ လုံပ်ရှင ်ောျား ထ ုံ အ ကောငျ်ား ရောမျောျား
မနှက်န ်ညဟ်ုံ  တညပ်ပ န ုံငအ် ော  ခါ။
②  လုံပ်မနောျားခင် လ ၏လစောစော ွေကတ်ွေင် ၆လရကျော်အတွေငူ်း၊ အရပခခ အောူးပဖင ် တစ်လလျှင် ၄ ကအ် က် အမှန်တစ်ကယ်
အလိုပ် လိုပ်ရနသည အ်ခါ။
မျောူးနငှ ် အလိုပ်ရှငက် က ိုဗစ်က ူးဆကမ်ှု မရှ ခဲ ပါက   ိုလမျောူးတွေင် အလိုပ်ဆကလ်ကခ်န  ်မည ် သရ ောရှ ရ ကောငူ်း သ သောရသော
က စစ။（  ုံ  အ ေ်ာ က ုံဗစ်ကူျားဆက်အရောဂါနငှ ် မ က်ဆ ုံငအ် ော တစ်ပခောျား အ ကောငျ်ား ရောမျောျားအ ကောင ်  လုံပ်နောျားရပခငျ်ားမျောျား
မ က်ဆ ုံငပ်ါ။）

ရ ောကပ်န  ်ရ ကူးရငွေ တွေကခ်ျကန်ညူ်း

အကျ ြုူးဝငရ်သော ရပူးရဆောငမ်ှု ပမောဏ

※

က ုံဗစ် ကျူားဆကအ်ရောဂါအ ကောင ်  လုံပ်နောျားထောျားရအ ော  အ ျားစောျားနငှ ်  လယ ်လတ်
တနျ်ားစောျားမျောျားတငွ်  လုံပ်လုံပ်က ုံငအ်နအ ော  လုံပ် မောျားမျောျား တွငျ်ား လုံပ်ငနျ်ားခငွ်  နောျားယမူှု
ရပ ုံငခ်ငွ အ်ငွ မရရှ ထောျားအ ော  မူျောျား ောျား က ုံဗစ် ကျူားဆကအ်ရောဂါအ ကောင ်  လုံပ်နောျား
ကညူြီ.အထောကပ်န  အ်ငကွ ုံ အပျားအဆောငပ်ါမည။်  ချ နတ် ုံ၊  လညှ က်ျ  ချ နပ် ုံငျ်ား၊ လုံပ်ရက်
နညျ်ားပါျား မူျောျားလညျ်ား   က  ျားဝငပ်ါ ည။်

LL030212保02ကျန်ူးမောရ ူးနငှ  ်အလိုပ်သမောူး ဝန်ကကူီးဌောနနငှ  ်တ ိုငူ်းနငှ ပ်ပညန်ယ ်အလိုပ်သမောူးရ ူး ော ဌောန.Hello Work



■အရ ွေရ ွေ အလိုပ်သမောူး တ ိုငပ်င ်န် စငတ်ော လမ်ူးညွှန်
 လုံပ်နောျားကညူြီပန  ပ် ုံျားအင.ွအထောကပ်န  အ်ငွ အလျှောကထ်ောျားပခငျ်ားနငှ ် ပါတ ်က၍်၊ လုံပ်ငနျ်ားခွင ်တငွျ်ား ပပဿနော

 ခက ်ခ ရှ ပါက  အထအွထွ  လုံပ် မောျား တ ုံငပ်ငရ်န် စငတ်ောက ုံ ဆက ်ယွပ်ါ။

ဤစငတ်ော ည် တ ုံငျ်ားနငှ ပ်ပညန်ယ်  လုံပ် မောျား ဝနက်ကြီျားဌောန၊  လုံပ် မောျား စ နှုနျ်ား ထ မ်ျား  မ်ျားအရျားဌောနမျောျားတငွရ်ှ ပပြီျား၊

 လုံပ်ပဖ တပ်ခငျ်ား၊  လုံပ်မှ ရပ်ဆ ပခငျ်ား၊  လုံပ်အနရော အပပောငျ်ားပခငျ်ား၊  လုံပ်ခွင်  နောျားယူ ခ စောျားခွင အ်ငွ မအပျားအဆောငပ်ခငျ်ား၊

 န ငက်ျင ပ်ခငျ်ား၊ အနေှာကယ်ကှပ်ခငျ်ား၊ ဖ  ောျားအပျားပခငျ်ားစ ည ်  လုံပ် မောျားပပဿနောမျောျား အများပမနျ်ားစ ုံစမျ်ား အဆောငရွ်ကအ်နပါ ည။်

■ အလိုပ်နောူးက ညပီန  ်ပ ိုူးရငွေ.ရ ောကပ်န  ်ရငွေ ရလျှောက ်ောူးပခငူ်းနငှ ် ပါတသ်က၍် တ ိုငပ်ငရ်ဆွေူးရနွေူးလ ိုပါက ကျန်ူးမောရ ူးနငှ ်

အလိုပ်သမောူး ဝန်ကကူီးဌောန Call Center သ ို  စ ိုစမ်ူးန ိုငပ်ါသည။်

ကျန်ူးမောရ ူးနငှ ် အလိုပ်သမောူး ဝန်ကကူီးဌောန က ိုဗစက် ူးဆကရ် ောဂါရ ကောင ် အလိုပ်နောူးက ညပီန  ်ပ ိုူးရငွေ.ရ ောကပ်န  ်ရငွေCall Center

ဖိုန်ူး ၀၁၂၀-၂၂၁-၂၇၆ တနလလော～ ရသော ကော ၀၈：၀၀～ ၂၀：၀၀ / စရန၊ တနဂလရနွေနငှ ် ရ ို ူးပ တ ်က် ၀၈：၃၀～၁၇：၁၅

စ ိုစမ်ူးရမူးပမန်ူး န်

 ပခောျား  လုံပ်နောျားကညူြီပန  ပ် ုံျားအငနွငှ ် ပါတ ်ကအ် ောQ&A၊ အလျှောကလ် ောက ုံ ကျနျ်ားမောအရျားနငှ ်  လုံပ် မောျား

ဝနက်ကြီျားဌောနHP（အ ောကပ်ါＵＲＬ）တငွ် ရှ ပါ ည（်「休業支援金」စ ည ပ်ဖင ် ရေှာအဖွန ုံငပ်ါ ည）်

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

※ ရလျှောကလ်ွှောစတင ်ကက် အလိုပ်နောူးကောလ၏ ရနောကလ်အစမှ ပဖစ်ပါမည။်

（ဥပမော：ဇနန်ဝါရြီလ  လုံပ်နောျားရက ်တကွ် အဖအဖေါ်ဝါရြီလမှ စတငန် ုံငပ်ါ ည။်）

※  လုံပ်နောျားအ ောကောလ ည် ၂၀၂၀ ဧပပြီ～စကတ်ငဘ်ောလ ပဖစ်အစကောမူ အ ောကပ်ါ က စစမျောျားက ုံ လကခ် ပါ ည။်

・ရအောကတ် ို ော ၃၀  က ်ိုပ် ရ ကော်ပငောချကန်ငှ ် အကျ ြုူးဝငသ် （※）

→၂၀၂၁ မတလ် ၃၁ က（်ဗိုဒ္ဓဟ ူး） ထ ပါတ ်ကရ်ော ပါတ ်ကအ် ကောငျ်ားက ုံ  ကအ် ပပ

တငပ်ပအလျှောကထ်ောျားန ုံငပ်ါက၊ ဤစနစ် ောျား    ည ်  ချ နက်ောလနငှ ် မ ကဆ် ုံင် လကခ် အဆောငရွ်ကပ်ါမည။်

・လကရှ် ရလျှောက ်ောူးဆဲ အတွေက်  ရှ  န် (မ ရှ သည)် အချ န် ကောလွေန်၍၊

ရနောက ်ပ် အသစက်ောလအတွေက် ရလျှောက ်ောူးမှုကောလကိုန်ဆ ိုူးခါနီူး ပိုဂ္ ြုလ်

→အငလွကခ် ရရှ ပခငျ်ား(မရရှ ပခငျ်ား) ဆ ုံျားပဖတပ်ပြီျားရကမ်ှ ၁လ တငွျ်ား အလျှောကလ် ောတငပ်ါကလကခ် အဆောငရွ်ကမ်ည။်

သကဆ် ိုင ်ောကောလနငှ ် ရလျှောကလ်ွှောပ တ ်က်

ရလျှောက ်ောူးနညူ်း

〒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

【လ ိုအပ်ရသော စော ွေကစ်ောန်ူး】（１）အလျှောကလ် ော （２）အထောက်ပန  အ် ကျားအပျားအငလွ ုံ ပ်ပခငျ်ား  တညပ်ပ လ ော（ အပခခ  ောျားပဖင ်  လုံပ် မောျားနငှ ်  လုံပ်ရှငက်

 တူတစ်ကွ ပပ လုံပ်ပါ ည※်） （３）ကောယက ရငှ်  က်အ  အထောက ်ထောျား（ယောဉ်အမောငျ်ားလ ုံငစ်ဉ် စ ည ）်（４）အငကွလ  ရန် ဘဏတ် ုံက်（ATMကဒပ်ပောျား
 စရှ  ည）် （５） လုံပ်မနောျားမှြီနငှ ်  လုံပ်နောျားစဉ်လစောက ုံ  တညပ်ပ န ုံငအ် ော စောရွက်စောတနျ်ား（လစောပဖတပ် ုံငျ်ား စ ည）်

※ အထောက်ပန  အ် ကျားအပျားအငလွ ုံ ပ်ပခငျ်ား  တညပ်ပ လ ော ပပ လုံပ်ရောတွင်  လုံပ်ရှငမှ် မကူညြီပါက၊ မကူညြီအ ကောငျ်ားက ုံ စောရွက်စောတနျ်ားအပေါ်တငွ် အရျား ောျား၍

 လုံပ် မောျားက အလျှောက်ထောျားန ုံငပ်ါ ည။်

 ွနလ် ုံငျ်ား၊ စောတ ုံက် ၂မျ  ျားရှ  ည။်  လုံပ် မောျားကတ ုံကရ် ကအ်လျှောကထ်ောျားန ုံငပ်ါ ည။် ( လုံပ်ရငှမ်ှ တစ်ဆင လ်ညျ်ား ရပါ ည)်

〇  ွနလ် ုံငျ်ားပဖင ် အလျှောကလ် ော တင ်ည  ်ခါ၊ အ ောကပ်ါ ကျနျ်ားမောအရျားနငှ  ် လုံပ် မောျား ဝနက်ကြီျားဌောနHP ထျူားဆ ုံဒမ်ဝှငအ်ရောကပ်ါ

〇 စောပဖင ် အလျှောကလ် ော တငလ် ုံပါက၊ အ ောကပ်ါ လ ပ်စောမှ အပျားပ ုံ  န ုံငပ်ါ ည။်

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

 လုံပ် နောျားယူ ကောလ အလျှောက်လ ော ပ တ်ရက်

၂၀၂၀ / အ ောက်တ ုံဘောလ ～ ဒြီဇငဘ်ောလ ၂၀၂၁ / မတ်လ / ၃၁ရက် （ဗုံဒဓဟူျား）

၂၀၂၁ / ဇနန်ဝါရြီလမှ တစ်န ုံငင် လ ုံျား  အရျားအပေါ်  အပခ အန
ရုံပ်  မ်ျားပပြီျား အနောက်တစ်လကုံန ်ည် ကောလ ထ 

※လက်ရှ  အပခ အန ရ ဧပပြီလ

 က်ဆ ုံငရ်ော ကောလ ပပြီျား ၃လ  ကော အနောက်ဆ ုံျားရက်
※ က်ဆ ုံငရ်ော ကောလက ဧပပြီလ ပဖစ်ပါက ဇွနလ်ကုံန်

・တစ်နညျ်ားဆ ုံအ ော  လှည က်ျစနစ်၊ အန  စောျား၊ စောရငျ်ား ွငျ်ား အစလ တ်  လုံပ် မောျားမျောျား
・ကုံနတ် ုံက်မျောျား ပ တ်ပခငျ်ားအ ကောင ် လုံပ်ငနျ်ားခွင် ပပငပ် ပါတ်ဝနျ်ားကျင်  အပခ အနအ ကောင ်  လုံပ်နောျားရ ည  ်ခါ
・ ထက်ပါ ပုံဂ္  လ်မျောျား  ပပင၊်  လုံပ် အဘောတူညြီချက်စောတွင်「တစ်ပါတ်○လုံပ်ရက်」စ က    ုံ  တ တ ကျကျ အရျား ောျား

ထောျားပခငျ်ားမျောျား ပပင၊်  လုံပ် မောျားက  လုံပ်မနောျားလ ုံအ ော်လညျ်ား၊  လုံပ်ရှင၏်  လုံပ်နောျားရက်နငှ ်  အဘောတူညြီမှု မတ ုံက်ဆ ုံငလ်ျှင်

（※）

ကျန်ူးမောရ ူးနငှ  ်အလိုပ်သမောူး ဝန်ကကူီးဌောနနငှ  ်တ ိုငူ်းနငှ ပ်ပညန်ယ ်အလိုပ်သမောူးရ ူး ော ဌောန.Hello Work
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