
Мөнгө（Амьжиргааны мөнгө, бизнесийн хөрөнгө）-ний бэршээлтэй байгаа бол

Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай

P.７
 Барьцаагүй, хүүгүй зээл олгоно（Бизнесийн зээл）

Шинэ коронавирусын халдварын тархалтын улмаас бизнесийн орлого нь багассан бизнес

эрхлэгчид болон хувиараа бизнес эрхлэгчдэд барьцаагүй, хүүгүй зээл олгоно.

 Бага хэмжээний шуурхай зээл, хэрэглээний  зээл（өрхийн хэрэгцээний зээл）

Шинэ коронавирусын халдвар тархалтын нөлөөгөөр ажлаасаа амрах болсон, ажлаас

халагдсан зэргээс үүдэн ахуйн хэрэгцээний мөнгөний бэрхшээлд орсон хүнд, тусгай зээл

олгоно.

P.８
～10

 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлбөрийг хойшлуулах

Ахуйн хэрэглээний мөнгөний бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан яаралтай арга хэмжээний

хүрээнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс гадна улсын татвар, ахуйн хэрэглээний

төлбөрийг төлөх хугацааг хойшлуулах г.м арга хэмжээ авагдана.

P.12
 Нэн ядуу иргэдийн амьжиргааны чадавхийг дэмжих тусламж

Амьдралын янз бүрийн асуудлаас үүдэн хүнд хэцүү амьдарч байгаа иргэдэд зориулж, хүн 

нэг бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан дэмжлэг үзүүлдэг. 

P.13
 Амьжиргааны халамжийн тэтгэмж

P.５

P.11
 Орон сууцыг баталгаажуулах тэтгэмж（Байрны төлбөр）

Ажлаасаа амрах болсноос үүдэн өрхийн орлого буурч, ажлаас халагдах, дампуурах болон

түүнтэй дүйцэхуйц хүнд байдалд орсоноос болж орон сууцаа алдах эрсдэлтэй байгаа хүнд,

байрны түрээсийн зарим хэсгийг тодорхой хугацаагаар улсаас төлж тусална.

,

Амьжиргааны доод түвшинг хангах, амьжиргааны чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор  

тухайн нөхцөлд тохирсон ахуйн хэрэглээний зардал, байрны түрээс төлөх зэрэгг зайлшгүй 
шаардагдах санхүүгийн дэмжлэг туслалцаа олгоно.

P.４
 Хүүхэдтэй өрхүүдэд зориулсан хүүхдийн нэг удаагийн тусгай тэтгэмж

（Хүүхэдтэй өрхөд）

Шинэ коронавирусын халдварын тархалтын улмаас өрхийн орлого буурсан, хүүхэдтэй айл

өрхийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж (үндсэн тэтгэмж) -ийг авч буй

өрхүүдэд түр зуурын тусгай тэтгэмж (нэг удаагийн) олгоно.

P.６
 Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахыг дэмжих мөнгөн тусламж

(Жижиг, дунд аж үйлдвэр эрхлэгчид болон хувиараа бизнес эрхлэгчдэд)

Шинэ коронавирусын халдварын тархалтын улмаас, эдийн засгийн хямралд орсон бизнес

эрхлэгчдэд бизнесийн үйл ажиллагаагаа тогтвортой байлгах, дахин сэргээн босгоход
нэмэрлэх мөнгөн тусламжийг олгоно.

P.３

 Иргэн бүрт олгох тусгай мөнгөн тусламж（түр нэр）

Үндсэн огноо（2020 оны 4 сарын 27 өдөр）-ы байдлаар оршин суугчийн үндсэн бүртгэлд бүртгэлтэй

иргэн бүрт, тус бүр 100,000 иенийн мөнгөн тусламж олгоно. ※Өргөдөл хүлээн авах хугацаа нь

өргөдлийг бүртгэж эхэлсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор байна.

※Үүнийг 2020 оны 4-р сарын 27-ны байдлаар үйлдсэн бөгөөд цаашид үе үе шинэчлэгдэх болно.

(Эдгээр тусламжийн багц арга хэмжээнд 2020 оны төсвийн нэмэлт төсөвт тусгагдсан зүйлүүд багтсан болно.)

UMJYJ
テキスト ボックス
モンゴル語



Шинэ коронавирусын тархалтаас болж ажлаасаа амрахад хүрсэн бол

P.15

 Ажил алба амарснаас болж олгох тэтгэмж

Компанийн зүгээс ажилчнаа амраасан тохиолдолд, уг ажилчинг амрах хугацаанд компаниас

цалинтай амралтын тэтгэмж (дундаж цалингийн 60% ба түүнээс дээш)-ийг нөхөн төлнө.

P.14
 Осол, гэмтлийн тэтгэмж

Эрүүл мэндийн даатгал зэрэгт даатгуулсан хүн өвчин, осол гэмтлийн улмаас эмчилгээ

хийлгэхээр ажлаасаа амарсан тохиолдолд, амралтын 4 дэх өдрөөс эхлэн орлогын нөхөн

олговор олгогдоно.

P.17

 Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах 

боломжгүй болсон хүнд олгох цалинтай чөлөө (Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудад)

Бага сургууль зэргийг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд сурч буй хүүхдээ

гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчин (эцэг эхчүүд) "(үндсэн ба үндсэн бус гэж

ялгахгүй.)-д цалинтай (цалинтай дүйцэх) чөлөө олгоно. (Хөдөлмөрийн стандартын тухай

хуулийн дагуух жилийн цалинтай амралтыг тооцохгүй).

P.18
 Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах 

боломжгүй болсон хүнд олгох мөнгөн тэтгэлэг (Хувиараа ажил 

эрхлэгчид)
Бага сургуулиудыг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд сурч буй

хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон “хувиараа ажил эрхлэгч (эцэг эхчүүд)”-д
ажиллахаар төлөвлөсөн байсан өдрүүдийг тооцож мөнгөн тэтгэлэг олгоно.

Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан Хүүхдээ харах шаардлага гарсан бол

P.16
 Ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг дэмжих мөнгөн тэтгэлэг

Эдийн засгийн шалтгаанаас болж, бизнесийн үйл ажиллагааны хүрээгээ багасгахаас өөр аргагүй

болсон ажил олгогчдод ажилчны ажлын байрыг хадгалахад зарцуулсан зардал болон ажил алба

амарснаас болж олгох тэтгэмжийн зардлыг нөхөн олгоно.

P.19
～20

 Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр үйлчлүүлдэг ажилчинд уян 

хатан хандах

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиуд түр хугацаагаар

хаагдсан хугацаанд, ажлаасаа чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх,

эсвэл хүүхэд асрагч хөлсөлж авсан эцэг эхчүүдэд үүнд зарцуулсан зардал, хүүхэд асрагчийн

төлбөрийг нөхөн олгоно. Хувиараа бизнес эрхлэгч хүн ч энэ үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

Амьжиргааг дэмжих багц арга хэмжээний тухай



Иргэн бүрт олгох тусгай мөнгөн тусламж（түр нэр）

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас үүссэн эдийн засгийн хямралыг арилгах

яаралтай арга хэмжээнүүдийн нэг болгон энгийн механизмаар хурдан, шударга

байдлаар айл өрхүүдийн орлогыг дэмжих зорилгоор, иргэн хүн бүрт тус бүр

100,000 иенийн мөнгөн тусламж олгоно.

 Иргэн бүрт олгох тусгай мөнгөн тусламжийн талаарх мэдээллийг Дотоод 

хэрэг, харилцаа холбооны яамны вэб хуудаснаас үзнэ үү.

 Лавлах зүйл байвал,

Дуудлагын төв рүү холбогдож асууна уу.

03－5638－5855
Ажиллах цаг: ９:00～18:30（Хагас, бүтэн сайн өдөр, баярын өдрүүдээс бусад өдөр）

i
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Үндсэн огноо (2020 оны 4 сарын 27-ны өдөр) -ны байдлаар, оршин суугчийн 

үндсэн бүртгэлд бүртгэгдсэн иргэн

Хамрагдах иргэн

Хэмжээ
Хүн тус бүрт 100,000 иен

Хүсэлт гаргах, бүртгүүлэх арга
Доорх (1) ба (2) аргаар хүсэлт гаргаж бүртгүүлсэн иргэн, ам бүлийн өрхийн тэргүүний нэр дээрх банкны

дансанд шилжүүлэх зарчмаар олгогдоно.

※Халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс зөвхөн зайлшгүй шалтагтай гэж үзсэн хүнийг л

биечлэн ирж бүртгүүлж, мөнгөн тэтгэмжээ гар дээр авахыг зөвшөөрнө.

（1）Шуудангаар илгээж бүртгүүлэх

Харъяа аймаг хот, дүүргийн захиргаанаас ирсэн бүртгүүлэх бичгийн зааврын дагуу банкны 

мэдээллээ бөглөн бичиж, банкны дэвтрийн хуулга болон хувийн биеийн байцаалтны бичиг 

баримтны хуулбарын хамт харъяа аймаг хот, дүүргийн захиргаа руу илгээх

（2）Онлайнаар бүртгүүлэх

（My number карттай бол бүртгүүлэх боломжтой）Хувийн бүртгэлийн хуудаснаас банкны дансны 

мэдээллийг бичиж оруулсны дараа, банкны дэвтэр болон хувийн биеийн байцаалтны бичиг 
баримтыг татан оруулж, цахим аргаар бүртгүүлнэ（Цахим гарын үсэг зурснаар, хувийн 

биеийн байцаалт баталгаажих тул, биеийн байцаалтын бичиг баримтны хуулбар өгөх 
шаардлагагүй）

Хүлээн авагч

Хүсэлт гаргасан ам бүлийн өрхийн тэргүүн

Бүртгэл эхлэх болон олгох хугацаа
Бүртгэл эхлэх хугацааг харъяа аймаг хот, дүүргийн захиргаа шийднэ. (Эдийн засгийн 

яаралтай арга хэмжээний зорилгын дагуу, бүртгэлийг аль болох хурдан эхлүүлэхээр 

чармайн ажиллана.)

Бүртгэлийн хугацаа шуудангаар илгээж бүртгүүлэх бүртгэл эхэлснээс хойш 3 сарын 

дотор байна.

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyo
umukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html



Хүүхэдтэй өрхүүдэд зориулан 2020 онд хүүхдийн 

тэтгэмж дээр нэмэлт мөнгөн тэтгэмж олгоно

Шинэ коронавирусын халдвар тархалтын нөлөөнд өртсөн хүүхэдтэй өрхүүдийн

амьдралыг дэмжих арга хэмжээний нэг болгон, хүүхдийн тэтгэмж (хүүхдийн

мөнгө) авдаг өрхүүдэд хүүхдийн тэтгэмж дээр (нэг удаа) нэмж мөнгөн тэтгэмж

олгоно.

2020 оны 4 сар (3 сарын мөнгийг оруулж)-н хүүхдийн тэтгэмж

(үндсэн тэтгэмж) авах өрхөд нэмэлт мөнгөн тэтгэмж олгоно.
※2020 оны 3 сарын 31-ны дотор төрсөн нярай хүүхдээс эхлээд, 2020 оны 3 сарын

байдлаар дунд сургуулийн сурагч байсан хүүхэд (Шинээр элссэн ахлах сургуулийн 1-р

ангийн сурагч)-г хамруулна.

Хамрагдах өрх

Олгогдох хэмжээ

Бүртгүүлэх арга

Хүүхэд нэг бүрт, 10,000 иен
2020 оны 3 сарын 31-ны өдрийн байдлаар оршин сууж буй хот, дүүргийн

захиргаанаас олгогдоно.

※Шинээр элссэн ахлах сургуулийн 1-р ангийн сурагчийн тухайд, 2020 оны 2 сарын 29-ны өдрийн

байдлаар тооцож, оршин сууж буй хот, дүүргийн захиргаанаас олгогдоно.

※2020 оны 4 сарын 1-ны өдрөөс хойш нүүж шилжсэн хүн байвал, өмнө оршин сууж байсан харъяа

аймаг хот, дүүргийн захиргаанаас тодруулна уу.
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Зарчмын хувьд бүртгүүлэх шаардлагагүй.

Зорилтот бүлэгт 2019 оны 3-р сарын 31-ний байдлаар оршин

сууж буй аймаг хот, дүүргийн захиргаанаас мэдэгдэх болно.

※ Төрийн албан хаагчийн тухайд, харьяалагдах байгууллагаасаа хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авагч

болохыг батлах тодорхойлолт авч, оршин сууж буй хот, дүүргийн захиргаанд өөрөө хүсэлт гаргаж
бүртгүүлнэ үү.

i
 Лавлах хаяг

2020 оны 3 сарын 31-ны өдрийн байдлаар (шинээр элссэн ахлах 

сургуулийн 1-р ангийн сурагчийн тухайд, 2020 оны 2 сарын 29-ны 

байдлаар) оршин сууж буй хот, дүүргийн “Хүүхэдтэй өрхүүдэд 

зориулан олгох хүүхдийн тэтгэмжийн нэмэлт мөнгөн тэтгэмж”-н 

лавлахаас асууна уу.

(Ерөнхий системийн тухай лавлах зүйл байвал, Засгийн газрын Хэрэг 

эрхлэх газрын дэргэдэх “Хүүхэдтэй өрхүүдэд олгох хүүхдийн 

тэтгэмжийн нэмэлт мөнгөн тэтгэмж”-ийн дуудлагын төвөөс лавлана уу 

(5 сарын эхнээс))



Сургууль түр хаагдсантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй болсон хүн, хувиараа

бизнес эрхлэгч зэрэг онцлох шалтгаантай хүнд 200,000 иен хүртэл

Бусад тохиолдолд 100,000 иен хүртэл

1 жилийн дотор

2 жилийн дотор
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Бага хэмжээний шуурхай зээл, хэрэглээний зээл 
（өрхийн хэрэглээний зээл）

Муж, хотуудын Нийгмийн халамжийн нийгэмлэгээс шинэ төрлийн коронавирусын халдварын

тархалтаас болж ажил алба амарсан, ажлаас халагдсан зэргээс үүдэн, өрхийн санхүүг дэмжих,

амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор тусгай зээл олгож байна.

Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл хориотой холбоотойгоор

бизнесийн үйл ажиллагаа зогссоноор цалин орлого буурсантай холбогдуулан өрхийн

хэрэглээнд түр зарцуулах мөнгө яаралтай хэрэгтэй байгаа өрх

※Шинэ төрлийн коронавирусын халдварын тархалтаас болж өрхийн орлого буурсан

бол, ажлаа хийж байгаа ч гэсэн энэ зээлийг ашиглаж болно.

Хамрагдах бүлэг

Зээлийн дээд хэмжээ

Хойшлуулах хугацаа

Эргүүлэн төлөх хугацаа

i

 Зээл хүсэх өргөдөл гаргах болвол оршин сууж буй хот, дүүргийн

Нийгмийн халамжийн зөвлөл эсвэл Хөдөлмөрийн банкид хандана уу.

Өрхийн хэрэглээнд түр зарцуулах мөнгө яаралтай хэрэгтэй болсон үед бага хэмжээгээр 

зээл олгоно.

Амьдрах нөхцөлийг сайжруулах хүртэлх хугацаанд хэрэглэх хэрэглээний зээл олгоно.

Шинэ төрлийн короновирусын халдварын тархалтаас болж, өрхийн орлого буурсан,

ажлаас халагдсан зэргээс шалтгаалан санхүүгийн хүнд байдалд орсон, өдөр тутмын

санхүүгийн асуудлаа шийдвэрлэхийг хүсч буй өрх

※ Шинэ төрлийн короновирусын халдварын тархалтаас болж, өрхийн орлого буурсан

бол, ажлаа хийж байгаа ч гэсэн энэ зээлийг ашиглаж болно.

Хамрагдах бүлэг

（2-с дээш гэр бүлийн гишүүнтэй бол）сард 200,000 иенээс дээш

（Ганц бие бол） сард 150,000 иенийн дотор（Зээлийн хугацаа: 3 хүртэл сар）

１ жилийн дотор

10 жилийн дотор

Зээлийн дээд хэмжээ

Хойшлуулах хугацаа

Эргүүлэн төлөх хугацаа

Бага хэмжээний шуурхай зээл (өрхийн хэрэглээнд зарцуулах мөнгө 

хэрэгтэй байгаа хүн “ялангуяа ажил алба амарснаас болж ажиллах боломжгүй байгаа хүн”)

Хэрэглээний зээл（Өрхийн санхүүгийн байдлыг сайжруулах шаардлагатай 

байгаа хүн”ялангуяа ажлаас халагдсан хүн г.м” ）

Зээл авах арга

З
э
э
л

 

х
ү
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э
гч

Хот, дүүргийн Нийгмийн 

халамжийн зөвлөл эсвэл 

Хөдөлмөрийн банк

Хүсэлт 

гаргах

Илгээх

Зээл олгохыг зөвшөөрч, зээл олгоно

●Ерөнхий лавлагаа,  зөвлөгөө өгөх дуудлагын төв
0120ｰ46ｰ1999 ※ 9:00～21:00（Амралтын өдрүүд, баярын өдрүүд орно）

※ Ихэнх муж, хотуудын захиргааны байгууллагуудын вэбсайтад "холбоосууд" ба "хотын захиргаа, байгууллагуудын жагсаалт (нэрсийн жагсаалт)" -д 

оруулсан байгаа.Баруун талын QR кодоор орж, шалгана уу. Хэрэв байршуулагдаагүй бол интернет дээрх хайлтын сайтыг ашиглан хайж үзнэ үү.

Муж, нийслэлийн 

Нийгмийн халамжийн 

зөвлөл

※1 Энэ удаагийн тусгай арга хэмжээний хүрээнд, зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаанд зээлдэгчийн цалин орлого 

тасалдаж, энэ байдал цаашид тодорхой хугацаагаар үргэлжлэх төлөвтэй байгаагаас зээлээ төлөх чадамжгүй болсон  

оршин суугчийн татвараас чөлөөлөгддөг өрхийг зээлийн төлөлтөөс чөлөөлнө гэсэн нэмэлт засвар оруулсан.

※2 Эхний ээлжинд, бага хэмжээний шуурхай зээл ашиглан 200,000 иенийн зээл авч болох бөгөөд санхүүгийн байдал 

сайжрахгүй бол, үүн дээрээ хэрэглээний зээл ашиглан 2-с дээш гэр бүлийн гишүүнтэй бол 200,000 иенийн зээлийг 3 
сарын хугацаатай нэмж зээлэх боломжтой.（Хамгийн ихдээ 800,000 иен хүртэл）

※Шуудангаар өргөдөл гаргаж болно.

Зээлийн хүү, батлан даалт Хүүгүй, батлан даалтгүй

Зээлийн хүү, батлан даалт Хүүгүй, батлан даалтгүй



Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой 
байлгахыг дэмжих мөнгөн тусламж

Шинэ коронавирусын халдварын тархалтын улмаас, эдийн засгийн

хямралд орсон бизнес эрхлэгчдэд бизнесийн үйл ажиллагааг

тогтвортой байлгах, дахин сэргээн босгоход нэмэрлэх мөнгөн

тусламжийг олгоно.

○ Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл

хориотой холбоотойгоор орлогын хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үетэй

харьцуулахад 50% ба түүнээс дээш хувиар буурсан хүн, ААН※
※ 1 тэрбум иен ба түүнээс дээш үндсэн хөрөнгөтэй томоохон компаниудыг эс тооцож,

дунд хэмжээний компаниуд, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч, бичил бизнес эрхлэгч,

бие даасан бизнес эрхлэдэг хувийн бизнес эрхлэгчийг хамруулна.

Мөн, эмнэлэг, хөдөө аж ахуйн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд,

нийгмийн халамж үйлчилгээний байгууллагууд гэх мэт компаниас бусад

байгууллагуудыг ч хамруулна.

Хамрагдах бүлэг

Олгогдох хэмжээ

Хуулийн этгээдэд 2,000,000 иен, 

Хувиар бизнес эрхлэгчид 1,000,000 иен

（ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。）

- 6 -

Орлого буурсан эсэхийг бодох арга

Өнгөрсөн оны нийт борлуулалт（үйл ажиллагааны орлого）ー

（өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад▲50% сарын 

борлуулалт×12 сар）

※ Дээр бичигдсэнд үндэслэн, өнгөрсөн онд үүсгэн байгуулсан хуулийн этгээдэд 

ямар арга хэмжээ тохирч болохыг хэлэлцэж байна.

i  Холбоо барих хаяг

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд санхүү, мөнгөн 

тусламжийн талаарх зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 0570ｰ783183
※ Ажлийн өдөр, амралт, баярын өдөр  9:00-17:00

Системийн мэдээлэл нь одоогоор хараахан тодорхой бус байгаа бөгөөд энэ мөнгөн 

тусламжийг авах хүсэлт гаргах, олгох хугацаа болон бүрдүүлэх материалын талаарх 

мэдээлэл гэх мэттэй холбоотой олон асуултуудыг хүлээн авч Эдийн засаг, худалдаа аж 

үйлдвэрийн яамны вэб хуудсаар дамжуулан мэдээллэж байна.

Доорх URL буюу баруун талд байгаа QR кодоор орж үзнэ үү.

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
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Барьцаагүй, хүүгүй зээл（Бизнесийн зээл）

Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл хориотой холбоотойгоор бизнесийн үйл

ажиллагаа нь зогссон, орлого буурсан аж ахуйн нэгжүүд, хувиараа бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн

дэмжлэг өгөх зорилгоор барьцаагүй, хүүгүй зээл олгоно.

“Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн хувь хүн, ААН-д олгох тусгай зээл” болон “Зээлийн хүүг

хөнгөлөх тогтолцоо”-г ашиглан, зээлийн хүүг хөнгөлөх боломжоор хангаж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн хувь хүн, ААН-д олгох 

тусгай зээл

▶ Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртөж, бизнесийн үйл ажиллагаа зогсонги
（өнгөрсөн сарын борлуулалт нь өмнөх оны мөн үеэс эсвэл өмнөх оны мөн үеэс 5%

ба түүнээс дээш хувиар буурсан) байгаа бизнес эрхлэгчдэд (хувиар бизнес

эрхлэгчийг оруулна) зориулсан тусгай зээлийн системийг бий болгосон. Зээлийн хүү,

барьцаанаас үл хамааран зээлийн хүүг зээл олгосноос хойш гурван жилийн

хугацаанд 0.9% байхаар тогтоосон.

※ * Хувиараа бизнес эрхлэгч (зөвхөн бичил бизнес эрхлэгч, жижиг хэмжээний компаниуд)-д уян

хатан хандана.

Зээлийн ашиглалт: Эргэлтийн хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн зардал Барьцаа: Барьцаагүй

Зээлийн хугацаа: Тоног төхөөрөмжийн зардалд зарцуулсан зээлийг 20 жилийн дотор, эргэлтийн хөрөнгөд
зарцуулсан зээлийг 15 жилийн дотор Хойшлуулсан хугацаа: 5 жилийн дотор

Зээлийн дээд хэмжээ（тусгай）: Жижиг, дунд ААН 300 сая иен, хувийн бизнес эрхлэгч 60 сая иен

Зээлийн хүү: Эхний 3 жил Зээлийн жилийн үндсэн хүү ▲ 0.9%, 4 жилийн дараа зээлийн жилийн үндсэн
хүү (Зээлийн хүүг бууруулах: Жижиг, дунд ААН 100 сая иен, хувийн бизнес эрхлэгч 30 сая иен)

Зээлийн хүүг хөнгөлөх тогтолцоо

Зээлийн хүүг хөнгөлөх хугацаа: Зээл авснаас хойш 3 жил

Зээлийн дээд хэмжээ: Жижиг, дунд ААН 100 сая иен, хувийн бизнес эрхлэгч 30 сая иен

Өргөдөл хүлээн авч хараахан эхлээгүй байна. Зээл олгох нөхцөл шаардлага,
өргөдөл гаргах журмын талаар хараахан мэдэгдээгүй байна.

！

▶ Японы санхүүгийн корпорациас хэрэгжүүлж буй “Шинэ төрлийн коронавирусын

нөлөөнд өртсөн хувь хүн, ААН-д олгох тусгай зээл” авсан хувиар бизнес эрхлэгч
（ бичил бизнес эрхлэгчийг оруулаад） -н зээлийн хүүг хөнгөвчилж, санхүүгийн

дэмжлэг үзүүлнэ.

i
 Ажлын өдрүүдэд зөвлөгөө авахыг хүсвэл
Японы санхүүгийн корпораци Зөвлөгөө өгөх утас：0120-154-505

Окинаваг хөгжүүлэх санхүүгийн корпораци Санхүүгийн зээлийн 2-р хэсэг Жижиг, дунд ААН-н 
зээлийн 1-р ажлын хэсэг：098-941-1785

 Амралтын өдрүүд, баярын өдрүүдэд зөвлөгөө авахыг хүсвэл
Японы санхүүгийн корпораци: 0120-112476（Иргэдийн ахуй амьдралыг дэмжих ажлын хэсэг）, 

0120-327790（Жижиг, дунд ААН-г дэмжих ажлын хэсэг）

Окинаваг хөгжүүлэх санхүүгийн корпораци: 098-941-1795

i Жижиг, дунд ААН-н санхүү, тэтгэмжийн талаар зөвлөгөө авахыг 
хүсвэл  0570－783183
（Ажлын болон амралтын өдрүүдэд 9:00～17:00）



Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ①
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Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнөөс болж орлогын тодорхой хэмжээ буурсан хүний үндэсний

эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгал, өндөр настныханд зориулсан эрүүл мэндийн тусламж,
нийгмийн халамжийн даатгалын шимтгэл（ татвар） -г хөнгөлөх, чөлөөлөх, шимтгэл төлөлтийг

хойшлуулна. Юуны өмнө хот, суурин, тосгоны тэтгэврийн байгууллага эсвэл үндэсний эрүүл мэндийн

даатгалын холбоонд хандаж зөвлөгөө авна уу.

Эрүүл мэндийн даатгал, тэтгэврийн даатгал, өндөр настнуудад үзүүлэх эрүүл 

мэндийн тусламж, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, шимтгэл (татвар)-г хөнгөлөх, 

чөлөөлөх

i
 Холбогдох хаяг
○ Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл（татвар）-н талаар

⇒Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны үндэсний эрүүл мэндийн даатгалыг хариуцдаг хэлтэс

（Үндэсний эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагад хамрагддаг хүн, даатгалын байгууллагадаа 

хандах）
○ Өндөр настныханд зориулсан эрүүл мэндийн тусламжийн талаар

⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны өндөр настныханд зориулсан эрүүл мэндийн 

тусламжийг хариуцдаг хэлтэс
○ Асаргааны даатгалын талаар

⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны асаргааны даатгалыг хариуцдаг хэлтэс

○ Үндэсний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн талаар

⇒ Оршин суугаа хот, дүүрэг, суурин, тосгоны үндэсний тэтгэврийн даатгалыг хариуцдаг хэлтэс эсвэл 

тэтгэврийн байгууллага

i
 Холбогдох хаяг

Оршин суугаа орон нутгийн Тэтгэврийн байгууллага（Доорх URL болон баруун талын QR

кодоор орж үзнэ үү.）
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх тогтолцоо

1. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх
Санхүүгийн байдлаас шалтгаалан тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг дор төлөхөд хүндрэлтэй

байгаа бол, шимтгэл төлөлтийн эцсийн хугацаа дууссанаас хойш 6 сарын дотор оршин суугаа орон

нутгийн Тэтгэврийн байгууллагад хандаж тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх хүсэлт гаргаж

болно, зөвшөөрөгдсөн тохиолдолд тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлнө.

2. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах
Дараах шалтгаанаар, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээ нэг дор төлөхөд хүндрэлтэй байгаа бол,

орон нутгийн тэтгэврийн байгууллагад хандаж, даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах хүсэлт

гаргаж болно.

① Байгалийн гамшгийн улмаас эд хөрөнгөө алдсан, эсвэл хулгайлагдсан бол

② Орлого ологч эсвэл хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүн өвчтэй, гэмтэж бэртсэн бол

③Бизнесийн үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон, эсвэл түр зогссон бол

④Бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож санхүүгийн хямралд орсон бол

“1．Даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх” эсвэл “2. Шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах”-г зөвшөөрсөн бол

◆ Хөнгөлөгдсөн хугацааны төлбөрийг сар бүрт хувааж нөхөн төлж болно.

◆ Эд хөрөнгийг хураах, лацдах (зарж борлуулах)-г түр хойшлуулна.

◆ Хөнгөлөлтийн хугацаанд хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлийн зарим хэсгийг чөлөөлнө.

Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх, хойшлуулах тогтолцоонд хамрагдахыг хүсвэл,

Тэтгэврийн байгууллагад хандаж хүсэлт гаргах шаардлагатай.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг оршин суугаа газрын ойролцоох Тэтгэврийн байгууллагаас лавлана уу.

※ Эрүүл мэндийн даатгалтай холбогдох лавлагааг Кэнпо байгууллагын даатгалд хамрагддаг

бол тэтгэврийн байгууллагад, эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг бол Эрүүл мэндийн ерөнхий

газарт хандаж тодруулна уу.

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ②
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Улсын албан татвар төлөлтийг хойшлуулах тогтолцоо
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтын нөлөөнөөс болж улсын албан

татварыг нэг дор төлөхөд хүндрэлтэй байгаа бол, татварын албанд хандаж, татвар
төлөлтийг хойшлуулах хүсэлт гаргаж болно. Мөн, дараах шалтгаанаар албан татвараа

төлөхөд хүндрэлтэй байгаа бол, татвар төлөлтийг хойшлуулахыг зөвшөөрөх тохиолдол

бий. Юуны өмнө, харъялагдах татварын ерөнхий газар руу утсаар лавлаж, зөвлөгөө авна

уу. Татварын ерөнхий газраас тогтоосон шалгалт хийж шуурхай шийднэ.

【Хувь хүний нөхцөл байдал】
①Байгалийн гамшгийн улмаас эд хөрөнгийн хохирол учирсан бол

②Орлого ологч эсвэл хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүн өвчтэй бол

③Бизнесийн үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон, эсвэл түр зогссон бол

④Бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож санхүүгийн хямралд орсон бол

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

i  Холбогдох хаяг
Татвар төлөлтийг хойшлуулахтай холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл, оршин суугаа 

хот, дүүрэг, суурин, тосгоны захиргаатай холбоо барина уу.

Орон нутгийн татвар төлөлтийг хойшлуулах тогтолцоо

1. Татварын төлбөрийг хойшлуулах
Татвар төлөгч (тэдний гэр бүлийн гишүүнийг оруулна.) шинэ төрлийн коронавирусын

халдвар авсан тохиолдолд, мөн шинэ төрлийн коронавирусын халдвартай холбоотой

дараахь тохиолдолд татвар төлөлтийг хойшлуулж болно.

【Хувь хүний нөхцөл байдал】
①Байгалийн гамшгийн улмаас эд хөрөнгийн хохирол учирсан бол

②Орлого ологч эсвэл хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүн өвчтэй бол

③Бизнесийн үйл ажиллагаа нь бүрэн зогссон, эсвэл түр зогссон бол

④Бизнесийн үйл ажиллагаа доголдож санхүүгийн хямралд орсон бол

2. Татвар төлөлтийг хойшлуулах өргөдөл гаргах
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалтын нөлөөнөөс болж орон нутгийн

албан татварыг нэг дор төлөх боломжгүй бол, татвар төлөлтийг хойшлуулах өргөдөл

гаргавал, зөвшөөрөгдөх тохиолдол бий.

Татвар төлөлтийг хойшлуулахыг зөвшөөрсөн бол
◆Зарчмын хувьд, албан татвар төлөлтийг 1 жилээр хойшлуулна.

（Нөхцөл байдлаас шалтгаалан дахин 1 жилээр хойшлуулах тохиолдол бий.)

◆Хөнгөлөлтийн хугацаанд төлөгдөөгүй татварыг хөнгөвчилж эсвэл чөлөөлнө.

◆Эд хөрөнгийг хураах, лацдах（зарж борлуулах）-г түр хойшлуулна.

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг хойшлуулах ③
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Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархсанаас болж хувь хүн эсвэл

аж ауйн нэгж байгууллагууд цахилгаан, газны төлбөрөө төлөхөд хүндрэлтэй

байгаа тохиолдолд, уг нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, төлбөрөө төлөөгүйн

улмаас нийлүүлэлтийг зогсоож таслахгүйгээр, цахилгаан, газны төлбөрийг

хойшлуулахтай холбоотой уян хатан арга хэмжээ авна.

Цахилгаан, газны төлбөр зэргийг хойшлуулах тухай

i  Холбогдох хаяг
Цахилгаан, газны төлбөрөө төлөхөд бэрхшээлтэй байвал, юуны өмнө 

гэрээ хийсэн цахилгаан, газны компанид хандаж зөвлөгөө авна уу.

Цахилгааны төлбөртэй холбогдох арга хэмжээ авч буй компаниудын 

жагсаалт (Арга хэмжээ авахаар төлөвлөж буй компанийг оруулаад)

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

Газны төлбөртэй холбогдох арга хэмжээ авч буй компаниудын жагсаалт

(Арга хэмжээ авахаар төлөвлөж буй компанийг оруулаад)

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

（※）Цахилгаан, газны төлбөрөөс гадна, цэвэр, бохир усны төлбөр, NHK, суурин болон 

гар утасны хэрэглээний төлбөр болон нийтийн орон сууцны түрээсийн төлбөрөө 

төлөхөд хүндрэлтэй байгаа хүмүүст тухайн нөхцөл байдлыг харгалзан, төлбөр 

төлөлтийг хойшлуулах зэрэг шуурхай, уян хатан арга хэмжээ авах хүсэлтийг хүлээн 

авна.

https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_electric.pdf
https://www.enecho.meti.go.jp/coronavirus/pdf/list_gas.pdf
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Oрон сууцыг баталгаажуулах тэтгэмж（байрны төлбөр）

Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархалт зэргийн нөлөөнөөс үүдэн ажил
алба амрах болсноор ажлаас халагдах болон ажил татан буугдаагүй ч нөхцөл
байдлын хувьд ажилгүй болсонтой дүйцэхүйц байдал үүсэж, орон гэрээ алдах
эрсдэл тулгарч буй хүмүүст ч мөн адил тодорхой хугацааны байрны төлбөрийг
улсаас төлөх тэтгэмжийн хамрах хүрээг өргөжүүлж байгаа.

Орон сууцыг баталгаажуулах тэтгэмж

Ажлаас гараад болон ажил нь татан буугдсанаас хойш 2 жил хүртэлх
хугацаанд байгаа болон ажил алба хаагдсанаас болж орлого багасаж
ажилгүй иргэдтэй адил нөхцөл байдалд байгаа иргэн

Хамрагдах
иргэн

 Холбоо барих болон өргөдөл өгөх бол

оршин суугаа газрынхаа амьжиргааны чадавхи нэмэгдүүлэхэд 

зөвлөгөө өгөх байгууллагад хандана уу. 

Улсын хэмжээнд холбоо барих жагсаалт: 

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

i

Тэтгэмжийн 
хэмжээ

(Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) ганц бие өрх: 53,700 ен, 2 ам бүлтэй

өрх: 64,000 ен, 3 ам бүлтэй өрх: 69,800 ен

Тэтгэмж 
олгох 
хугацаа

Үндсэндээ 3 сар (ажил хайх зэрэг идэвхи цармайлттай байвал

3 сараар сунгах боломжтой) (дээд тал нь 9 сар хүртэл))

・Ажлаас халагдсан, ажлын байр 

нь татан буугдсанаас хойш 2 жил 

болоогүй иргэн

Хамрагдах хүрээ

(одоогийн байдлаар)
・Ажлаас халагдсан, ажлын байр нь татан 
буугдсанаас хойш 2 жил болоогүй иргэн
・Орлого олох эх үүсвэр нь уг этгээдийн 

хариуцлагаас үл хамаарах шалтгаанаар 
буурснаар ажилгүй, ажил нь татан 
буугдсан иргэдтэй адил нөхцөл байдалд 
байгаа иргэн

Өргөтгөсний дараа

○ Орлогын нөхцөл: Өрхийн нийт орлого нь хотын иргэнд ноогдох татвараас 
чөлөөлөгдөх хэмжээ бүхий орлогын 1/12＋байрны төлбөр (орон сууцны 

тэтгэмжийн үндсэн үнэлгээг дээд хэмжээнд тооцно) –ийг даваагүй байх. 
(Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) ганц бие өрх: 138,000 ен, 2 ам бүлтэй өрх:
194,000 ен, 3 ам бүлтэй өрх: 241,000 ен)

○ Хөрөнгийн нөхцөл: Өрхийн нийт орлого нь дараах үнийн дүнг даваагүй байх. 

(үүнд, 1 сая енээс бага үнийн дүн байх) (Токио хавийн тусгай дүүргийн жишиг) ганц 
бие өрх: 504,000 ен, 2 ам бүлтэй өрх: 780,000 ен, 3 ам бүлтэй өрх: 1 сая ен

○ Ажил идэвхитэй хайх зэрэг болзолтой: Идэвхи чармайлттайгаар ажил хайж олох 

※Өргөдөл өгөх үед Хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлсэн байх шаардлагагүй. (4 
сарын 30 өдрөөс)

Тавигдах шаардлага

гэ
х
 м

э
т

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


Нэн ядуу иргэдийн амьжиргааны чадавхыг дэмжих тогтолцоо

Амьдралын янз бүрийн асуудлаас үүдэн хүнд хэцүү амьдарч байгаа иргэдэд

зориулж, хүн нэг бүрийн нөхцөл байдалд тохируулан дэмжлэг үзүүлдэг.

Дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн жишээ

Хөдөлмөр эрхлэх, түүнд бэлдэх 
дэмжлэг

■Ажил хайхтай холбогдуулан зөвлөгөө 

өгөх болон ганцаарчилсан сонгон 

шалгаруулалтанд дэмжлэг үзүүлдэг. 

■Түүнчлэн, ажил хайхдаа сэтгэлзүйн 

бэлтгэлгүй байх, харилцааны чадамжгүй 

байх тохиолдолд, хамтарсан дадлага 

туршлага олгох дэмжлэг үзүүлдэг. 

Өрхийн санхүүг сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх

■Өрхийн санхүүгийн байдлыг 

“харагдахуйц” болгосноор өрхийн төсөв 

тодорхой болж, санхүүжилт олгох 

боломжтой болдог. 

■Түүнчлэн, байрны төлбөр, татвар, 

нийтийн хэрэглээний төлбөр зэрэг 

хугацаат төлбөрүүдийг төлөхөд чиглэсэн 

дэмжлэг үзүүлдэг.

Орон сууцыг баталгаажуулах 
тэтгэмж

■Ажилгүй болох зэргээс үүдэн эдийн 

засгийн хувьд хүнд байдалд орж, орон 

гэрээ алдсан иргэн болон ийм байдалд 

орох магадлалтай иргэдэд ажил 

идэвхитэй хайж олох болзолтойгоор 

байрны түрээсийн төлбөрийг тодорхой 

хугацаатайгаар улсаас олгодог. 

Амьжиргааны түр зуурын 
дэмжлэг

■ Орон байраа алдсан иргэдэд хандаж, 

тодорхой хугацааны туршид өдөр тутмын 

амьдралд шаардагдах орон байр, хувцас 

хунар, хоол хүнсний дэмжлэг үзүүлдэг. 

Зөвлөмж өгөх явц (Амьжиргааны чадавхаа нэмэгдүүлэхэд 

зөвлөмж, дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ)
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i  Зөвлөгөө авахыг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа амьжиргааны чадавхи 

нэмэгдүүлэхэд зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх байгууллагын хүлээн авахад

хандана уу. 
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Амьжиргааны халамжийн тогтолцоо

○ Амьжиргааны халамжийг хөрөнгө, ур чадвар зэрэг ашиглах боломжтой бүхий л зүйл дээр

тулгуурлан халамж үйлчилгээ үзүүлдэг. (доорх нөхцөл байдалтай иргэн хамрагдана)

・ Үл хөдлөх хөрөнгө, авто машин, хадгаламж зэрэг өөрийн гэсэн эд хөрөнгө байхгүй.

※ Үл хөдлөх хөрөнгө, авто машиныг онцгой тохиолдолд ашиглахыг зөвшөөрөх тохиолдол бий. 

- Ажилд орж чадахгүй, эсвэл ажилд орсон ч амьжиргааны шаардлагат хэрэгцээнд хүрэлцэхгүй 

байх. 

- Тэтгэвэр, олговор зэрэг нийгмийн халамж авдаг хэдий ч амьжиргааны шаардлагат зардалд

хүрэхгүй байх.

- Нийгмийн халамжинд байдаг хүнийг хамгаалах асуудал нэн тэргүүнд тавигдана.

※ Халамж хүсэх өргөдөл гаргасан тохиолдолд гэр бүл, дунд сургуулийн 3-р ангиас доошхи насны

хүүхдийн эцэг эхийг судалгааны голлох иргэнээр тодорхойлж, халамжийн төвийн үндсэн журмын дагуу

уулзаж, дэмжлэх үзүүлэх боломжтой эсэхийг асууж тодруулна. Бусад хамаарал бүхий этгээдийн

талаар бичгээр лавлагаа авна.

※ Амьжиргааны хэрэгцээт зардал нь нас, өрхийн ам бүлийн тоо зэрэгт үндэслэн тогтоогдсон байдаг

(амьжиргааны хамгийн доод зардал) бөгөөд амьжиргааны баталгаат түвшнээс доогуур байх

тохиолдолд амьжиргааны халамж авч болдог.

Ямар хүн халамж үйлчилгээ авах боломжтой вэ?

Амьжиргааны халамж олгож эхэлснээс хойш 

Аж амьдрал халамжийн тогтолцоо гэдэг нь амьжиргааны хамгийн доод түвшинг хангаж,

амьжиргааны чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор тэрхүү хүнд бэрх нөхцөл байдалд нийцүүлэн

шаардлагатай халамж үйлчилгээг үзүүлэх тогтолцоо юм.

○ Оршин суугаа газрын өрхийн нийгмийн халамжийн төвд (Амьжиргааны зөвлөгөө өгөх цонх)
хандаж зөвлөгөө авна уу.

○ Халамж хүсэх өргөдөл өгсөн тохиолдолд, нийгмийн халамжийн төвөөс ирж өв хөрөнгийн
судалгаа зэргийг явуулж халамж үзүүлэх эсэх, халамжийн үнийн дүнг тогтоох шалгалт хийгдэнэ.

○ Нийгмийн халамжийн төв нь дээрх шалгалт хийн, өргөдөл өгснөөс хойш 14 хоногийн дотор
халамж олгох эсэхийг шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг.

○ Амьжиргааны халамж авч байх хугацаанд төвийн ажилчид жилд хэд хэдэн удаа гэрт нь очиж

судалгаа хийх бөгөөд, төвийн ажилчдын зааварчилгааг дагаж мөрдөх шаардлагатай.

○ Амьжиргааны халамж авч байх хугацаанд сар бүр орлогын мэдүүлэг өгөх шаардлагатай.

○ Амьжиргааны зардал болон байрны түрээсний тухайд тогтсон мөнгөн дүнгийн хүрээнд

олгогдоно.

○ Мөн, шаардлагатай эмчилгээ болон асаргааны зардал ч олгогдоно.

○ Өрхийн төсвийн зөвлөгөө, хүүхдийн сургалт, амьдралын дэмжлэг, ажилд ороход дэмжлэг

үзүүлэх зэрэг үйлчилгээ авч болно. (зарим орон нутгийн захиргаа үл хамаарна)

Амьжиргааны хамгийн доод зардал

Тэтгэвэр, хүүхдийн мөнгө гэх мэт орлого
Олгогдох 

халамжийн хэмжээ

 Зөвлөгөө авахыг хүсвэл оршин суугаа газрын өрхийн нийгмийн халамжийн төвд 

хандана уу. 
i
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○ Амьжиргааны халамж олгох эсэх шийдвэр нь дээрх үзүүлэлтээс гадна өөр нарийн

шалгууртай байдаг бөгөөд дэлгэрэнгүй мэдээллийг оршин суугаа газрын нийгмийн
халамжийн төвд хандаж, лавлана уу.

Бичиг баримт бүрдүүлэлтийн явц



（※）Улсын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж буй иргэний хувьд, тухайн хот дүүргээс

шалтгаалан журмын дагуу, шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авсан иргэнд эмчилгээний

тэтгэмж олгох тохиолдолд байдаг. Дэлгэрэнгүйг оршин суугаа хот дүүрэгтээ хандана уу.

Осол гэмтлийн тэтгэмж

Осол гэмтлийн тэтгэмж гэдэг нь эрүүл мэндийн даатгал зэрэгт даатгуулсан этгээд
нь үйлдвэрийн ослоос өөр шалтгаанаар өвдөх болон гэмтэл авч эмчилгээ
хийлгэхийн тулд ажлаасаа чөлөө авсан тохиолдолд орлогын баталгааг хангах
тогтолцоо юм. Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авч, эмчилгээ хийлгэхийн
тулд ажиллах боломжгүй болсон хүн ч ашиглаж болно.

 Тэтгэмж олгох болзолын дэлгэрэнгүй болон нарийн бичиг баримт 

бүрдүүлэлтийн талаар эрүүл мэндийн даатгалынхаа байцаагчид хандана уу. 
i

Дараах нөхцөл байдлын аль нэгийг хангасан тохиолдолд тэтгэмж олгогдоно.
① Ажлын байранд буюй үйлдвэрийн ослоос бусад тохиолдолд өвдөх болон гэмтэл

бэртлийн эмчилгээ хийлгэхийн тулд ажиллах боломжгүй болсон тохиолдолд

※ Ажлын байранд болон ажилдаа ирж явах үедээ өвдөх болон гэмтэл авсан
тохиолдолд үйлдвэрийн осол гэж авч үзнэ.

② 4 –өөс дээш хоног ажлаас чөлөө авсан тохиолдолд

※ Эмчилгээ хийлгэхийн тулд үргэлжлүүлэн 3 өдөр ажлаа амарсны дараа (хүлээлтийн
хугацаа) , 4 дэх өдрөөс хойш амарсан ажлын өдрүүдэд олгогдоно.

※ Хүлээлтийн хугацаанд цалинтай чөлөө, амралт болон баярын амралтын өдрүүд
хамаарна.

Тэтгэмж олгох болзол

Олгогдох хугацаа

Тэтгэмж олгох эхэлсэн өдрөөс хойш хамгийн уртдаа 1 жил 6 сар
※1 жил 6 сарын хугацаанд осол гэмтлийн эмчилгээний тэтгэмж олгох

зөвшөөрөгдсөн өдрүүдэд олгогдоно.

1 өдөрт ноогдох үнийн дүн
Осол гэмтлийн тэтгэмжийг олгож эхлэх өдрийн өмнөс сараас

сүүлийн 12 сарын дундаж орлогын 1/30-т ноогдох мөнгөн дүнгийн

2/3-той тэнцэх тэтгэмж байна.
※Төлөгдсөн цалин нь осол гэмтлийн тэтгэмжийн үнийн дүнгээс бага байх

тохиолдолд, эмчилгээний тэтгэмж болон төлөгдсөн цалингийн үнийн

зөрүүг олгоно.

• Өөрт мэдэгдэх шинж тэмдэг үгүй боловч, шинжилгээний хариу “шинэ төрлийн коронавирус 

эерэг” гэж гарч эмнэлэгт хэвтэж буй. 

• Хэт өндөр халуурах зэрэг өөрт мэдэгдэх шинж тэмдэг илрэн, эмчилгээ хийхийн тулд 

ажлаасаа чөлөө авсан. 

зэрэг тохиолдолд ч осол гэмтэл, эмчилгээний тэтгэмжийг хүсэх боломжтой. 

Нийт 

тэтгэмж

Сүүлийн 12 сарын 

тогтмол орлогын 
Дундажын 30-ны１

３-ны ２
олгох 

өдөр 
＝ × ×
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 Компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн шалтгаанаар ажилчидаа амраасан

тохиолдолд, хөдөлмөрийн стандартын тухай хуульд заасан үүрэг хариуцлагаас үл

хамааран, үйл ажиллагааны алдагдал гарахаас зайлсхийж, ажилчдын ажлын

байрыг хадгалахыг дэмжих тэтгэмжийг идэвхтэй ашиглаж, ажилчдал олгох
хэрэгтэй.
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Ажил алба амарснаас болж олгох тэтгэмж
(Хөдөлмөрийн тухай хууль 26 дугаар зүйл)

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд, компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн

шалтгаанаар ажилчидаа амраасан тохиолдолд, ажилчдын амьжиргааны доод түвшний баталгааг

хангах үүднээс амарч байх хугацаанд амралтын тэтгэмж олгохгүй бол болохгүй гэж заасан

байдаг.

i  Тусгайчлан зөвлөгөө авах тохиолдолд、
Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой зөвлөгөө авах хэсэг
Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөтэй холбогдон ажлаас халах, 

ажлаас амраасан зэрэг хөдөлмөрийн эрхлэлттэй холбоотой зөвлөгөө өгч 
байна. 

▶ Компани нь өөрийн хариуцлагаас үүдсэн шалтгаанаар ажилчидаа амраасан тохиолдолд, ажилчдын

амьжиргааны доод түвшний баталгааг хангах үүднээс амарч байх хугацаанд амралтын тэтгэмж олгох ёстой.

▶ Давагдашгүй хүчин зүйлийн шалтгаанаар ажилчидаа амраасан тохиолдолд, компанид ажилчдад амралтын

тэтгэмж олгох хариуцлага оногдохгүй.

Дараах 2 хүчин зүйлийг хоёуланг нь хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдлыг давагдашгүй хүчин зүйлийн

шалтгаанаар ажилчдаа амраасан гэж үзнэ.

① Бизнесээс гадуурх нөхцөлөөс үүссэн осол гарсан бол

② Ажил эрхлэгч нь маш болгоомжтой хандаж хамаг хүчин чадлаа дайчилж байсан ч сэргийлэх 

боломжгүй осол гарсан бол

①-н тухайд, жишээ нь, онц байдал зарласантай холбогдуулан, бизнесийн үйл ажиллагаанд 

ямар бэрхшээл учруулсан болох, үйл ажиллагаа явуулахад үүссэн хохиролыг хэлж болно. 

②-н хувьд, Компани ажилгүй байхаас зайлсхийхийн тулд бүх хүчин чармайлтаа гаргах ёстой.

Ямар хүчин чармайлт гаргасан болохыг нотлох хэрэгтэй болно. Жишээ нь,

・Ажилчдыг гэрээс нь ажиллуулах зэрэг аргуудыг хэрэгжүүлж ажиллуулах боломжтой эсэхийг 

судалж байгаа юу

・Ажилчдад өөр ажил хуваарилах боломжтой байтал, амраасан байна уу

гэх мэт шалтгаанийг нэг бүрчлэн шүүнэ.

Иймээс "шинэ төрлийн коронавирусын халдвар" -ын нөлөөнөөс болж амралтын тэтгэмж 

төлөх үүрэггүй болно гэсэн үг биш юм.

Компани ямар тохиолдолд амралтын тэтгэмжийг олгох ёстой вэ

Амралтын тэтгэмжийн мөнгөн дүн

Дундаж цалин (амарсан өдрөөс 3 сарын өмнөх хугацааны цалингийн дундажыг амарсан

нийт өдрүүдэд хуваасан тоо※) –н 60 хувиас дээш тэтгэмж

※ Цалин нь цагаар болон өдрөөр эсвэл гүйцэтгэлээр бодогддог бол, амьжиргааны хамгийн доод

хэмжээгээр тооцно.
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Ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг дэмжих мөнгөн тэтгэлэг
（Тусгай арга хэмжээ）

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр, бизнесийн үйл ажиллагааны хүрээгээ багасгахаас өөр

аргагүйд хүрсэн ажил олгогчдод түр хугацаагаар үйл ажиллагаагаа зогсоож, сургалт явуулах эсвэл

ажилд зуучлах зэргээр ажилчны ажлын байрыг хадгалах чармайлт гаргасан бол, ажил алба

амарснаас болж олгох тэтгэмжийн зардлыг нөхөн олгоно.

Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнд өртсөн ажил олгогч

Хамрагдах бүлэг（Ажил олгогч）

Тусгай арга хэмжээ ※Доорх зураастай хэсэг нь 2020 оны 4 сарын 1-с хүчин  

төгөлдөр болно
○Агуулга, хамрагдах хүрээг өргөжүүлсэн

※2020 оны 4 сарын 1-ны өдрөөс 2020 оны 6 сарын 30-ны өдөр хүртэл ажилчдыг амраасан бол

хамрагдах боломжтой
① Амралтын тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх (Жижиг, дунд үйлдвэр 4/5, томоохон аж

ахуйн нэгж 2/3)

Ажлаас халаагүй тохиолдолд, тэтгэмжийн хэмжээг нэмж олгоно (Жижиг, дунд үйлдвэр 9/10,
томоохон аж ахуйн нэгж 3/4)

※Хамрагдах ажилчин тус бүрт 1 өдөрт ногдох дээд хэмжээ 8,330 иен （2020 оны 3 сарын 1-

ны өдрийн байдлаар）
② Мэргэжлийн дадлага сургалт явуулсан бол, нэмж олгоно (Жижиг, дунд үйлдвэр 2,400 иен,

томоохон аж ахуйн нэгж 1,800 иен)
③ Шинээр ажилд орсон гэх мэтчилэн хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулж 6 сараас багагүй

хугацаанд ажилласан хүн ч хамрагдана.
④ 1 жилийн хугацаанд 100 өдөр ажилласан бол өөр хүрээнд ашиглах боломжтой

⑤ Хөдөлмөрийн даатгалд даатгуулаагүй ажилчин ч хамрагдана

○Тэтгэлэг олгох нөхцөлийг уян хатан болгосон

※Амралтын тэтгэмжийг 2020 оны 1 сарын 24-ны өдрөөс эхэлж тооцож болно
⑥ Үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтэд тавигдах шаардлагыг уян хатан болгосон（2020 оны 4 сарын 1-

ны өдрөөс 2020 оны 6 сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд,５％ буурсан бол）
⑦ Сүүлийн 3 сарын хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь өмнөх жилээс өссөн байсан ч гэсэн

⑧ Ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийг үргэлжлүүлэн ашиглах

боломжгүй гэсэн шаардлагыг арилгасан
⑨ Байгуулагдсанаас хойш 1-с дээш жил үйл ажиллагаагаа эрхэлсэн байх ёстой гэсэн шаардлагыг

уян хатан болгосон
⑩ Амралтын тэтгэмж авах хүрээнд багтах шаардлагыг уян хатан болгосон

○Тэтгэлэг авахад хялбар болгосон

※Амралтын тэтгэмжийг 2020 оны 1 сарын 24-ны өдрөөс 2020 оны 7 сарын 23-ны өдөр хүртэл

хамруулна.
⑪ Өргөдлийг дараа ирүүлэх боломжтой, өргөдөл хүлээн авах хугацааг 2020 оны 6 сарын 30-ны

өдөр хүртэл сунгана
⑫ Богино хугацаанд ажилчдыг бөөнөөр нь амраах шаардлагуудыг уян хатан болгосон

⑬ Илүү цагаар ажиллуулах системийг нэг хэсэгтээ зогсоосон

⑭ Өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх материалыг хялбарчилсан

※Цаашид, тусгай арга хэмжээг нэмж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

i
 Тэтгэлэг авах шаардлага, тодорхой журмын талаар Эрүүл мэнд, 

хөдөлмөр хамгааллын яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.
●Дуудлагын төв рүү залгаж, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг дэмжих 

мөнгөн тэтгэмжийн талаар лавлана уу. 
0120-60-3999（Ажиллах цаг 9:00～21:00（Амралтын болон баярын өдрүүдийг 

оруулна））
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Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй болсон 
хүнд олгох цалинтай чөлөө (Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад)

Бага сургууль зэргийг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд

сурч буй хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчин (эцэг

эхчүүд) "(үндсэн ба үндсэн бус гэж ялгахгүй.)-д цалинтай (цалинтай дүйцэх)

чөлөө олгоно. (Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуух жилийн

цалинтай амралтыг тооцохгүй).

① болон ②-т тусгасан хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон ажилчинд,

хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуух жилийн цалинтай амралтаас тусад нь,

цалинтай (цалинтай дүйцэх) чөлөө өгсөн ажил олгогч

① Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл хориотой
холбоотойгоор түр хугацаагаар хаасан сургуулиудын （※）сурагч

※ Бага сургууль г.м: Сургууль, цэцэрлэг, төрөл бүрийн сургуулиуд (цэцэрлэгийн эсвэл бага

сургуулийн хичээлтэй ижил төстэй хичээл ордон сургууль), хөгулийн бэрхшээлтэй

хүүхдийн сургууль (бүх төрлийн), сургуулийн өдөр өнжүүлэх клуб, хичээлийн дараах

үйлчилгээ, цэцэрлэг, ясли, лицензгүй хүүхдийн асрамжийн газар, гэрээр асрах

асрамжийн газар, хүүхдүүдийг түр хугацаагаар харах үйлчилгээтэй газар, хөгжлийн

бэрхшээлтэй хүүхдийн асрах газар гэх мэт.

② Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авсан хүүхдүүд, бага сургуулиас 

амраах шаардлагатай гэж үзсэн хүүхдүүд

Хамрагдах бүлэг（Ажил олгогч）

Олгох хэмжээ

Хүүхдээ гэртээ харж асрахын тулд ажлаасаа чөлөө авсан ажилчинд
төлөх цалинтай дүйцэх хэмжээ ×10／10
※ Олгох хэмжээг 1 өдрийн 8,330 иен гэж тооцно

Хамруулах хугацаа

2020 оны 2 сарын 27-ны өдрөөс 6 сарын 30-ны өдөр хүртэлх

хугацаанд цалинтай чөлөө олгоно
※ Хаврын амралт зэрэг сургуулийн хичээлийн бус өдрийг тооцохгүй.

 Тэтгэмж авах шаардлага, тодорхой журмын талаар 

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.

Өргөдөл хүлээж авах хугацаа

2020 оны 9 сарын 30+-ны өдөр хүртэл
※ Ажил олгогч тус бүрдээ, хүсэлтүүдийг аль болох нэгтгэж өргөдөл мэдүүлнэ үү.

i

 Лавлах зүйл гарвал,

Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан олгох тэтгэмж, ажлын байрыг хадгалах, 
эдийн засгийг дэмжих тэтгэмжийн тухай Дуудлагын төв 0120－60－3999

Ажиллах цаг：９：00～21：00（ Амралтын болон баярын өдрүүдийг оруулна ）

検 索新型コロナ 休暇支援
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Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан ажиллах боломжгүй 

болсон хүнд олгох мөнгөн тэтгэлэг (Хувиараа ажил эрхлэгчид)

Бага сургуулиудыг түр хугацаагаар хаасантай холбогдуулан бага сургуульд

сурч буй хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон “хувиараа ажил

эрхлэгч (эцэг эхчүүд)”-д ажиллахаар төлөвлөсөн байсан өдрүүдийг тооцож
мөнгөн тэтгэлэг олгоно.

① болон ②-т тусгасан хүүхдээ гэртээ харж асрах шаардлагатай болсон

тодорхой шаардлагыг хангасан хувь хүн

① Шинэ төрлийн короновирусын хүрээнд хийгдэж буй хөл хориотой
холбоотойгоор түр хугацаагаар хаасан сургуулиудын （※）сурагч

※ Бага сургууль г.м: Сургууль, цэцэрлэг, төрөл бүрийн сургуулиуд (цэцэрлэгийн эсвэл бага

сургуулийн хичээлтэй ижил төстэй хичээл ордон сургууль), хөгулийн бэрхшээлтэй

хүүхдийн сургууль (бүх төрлийн), сургуулийн өдөр өнжүүлэх клуб, хичээлийн дараах

үйлчилгээ, цэцэрлэг, ясли, лицензгүй хүүхдийн асрамжийн газар, гэрээр асрах

асрамжийн газар, хүүхдүүдийг түр хугацаагаар харах үйлчилгээтэй газар, хөгжлийн

бэрхшээлтэй хүүхдийн асрах газар гэх мэт.

② Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар авсан хүүхдүүд, бага сургуулиас 

амраах шаардлагатай гэж үзсэн хүүхдүүд

Хамрагдах бүлэг（Хувиараа ажил эрхлэгч）

Олгох хэмжээ

Ажиллахаар төлөвлөж байсан өдрөөр тооцно. 1 өдөр 4,100 иен

Хамруулах хугацаа

2020 оны 2 сарын 27-ны өдрөөс 6 сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд

цалинтай чөлөө олгоно
※ Хаврын амралт зэрэг сургуулийн хичээлийн бус өдрийг тооцохгүй.

Тодорхой шаардлага

 Хувиараа бизнес эрхлэдэг бол

 Ажлын гүйцэтгэлийн цалин хөлс, ажлын агуулга, ажиллах газар,

ажиллах он сар өдөр, цаг гэх мэтийг тодорхой бичигдсэн ажлын

гэрээтэй байх.

Өргөдөл хүлээж авах хугацаа

2020 оны 9 сарын 30-ны өдөр хүртэл

 Тэтгэмж авах шаардлага, тодорхой журмын талаар 

Эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын яамны вэб сайтнаас үзнэ үү.

i

 Лавлах зүйл гарвал,

Бага сургуулиудыг түр хаасантай холбогдуулан олгох тэтгэмж, ажлын байрыг хадгалах, 
эдийн засгийг дэмжих тэтгэмжийн тухай Дуудлагын төв 0120－60－3999

Ажиллах цаг：９：00～21：00（ Амралтын болон баярын өдрүүдийг оруулна ）



Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр үйлчлүүлдэг 

ажилчинд уян хатан хандах
（Тусгай арга хэмжээ:ААН, байгууллагад ажиллдаг хүнд зориулсан）

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиуд түр

хугацаагаар хаагдсан хугацаанд, ажлаасаа чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн

өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх, эсвэл хүүхэд асрагч хөлсөлж авсан эцэг

эхчүүдэд хүүхэд асрагчийн төлбөрийг нөхөн олгоно.

Доорх①～③-д таарах хүнд тусгай арга хэмжээний тэтгэмж олгогдоно.

① ААН, байгууллагад ажилладаг

② Гэр бүлийн гишүүн нь ажилладаг эсвэл ганц бие өрх толгойлсон учраас

хүүхэд асрагч хөлслөхгүй бол орлогогүй болох эрсдэлтэй

③Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр сургууль, цэцэрлэг түр хаагдсан

Хамрагдах хүн

Тусгай арга хэмжээний агуулга

Хүсэлт гаргах журам

Сургууль, цэцэрлэг түр хаагдсантай холбогдуулан хямдралтай тасалбар
(2200 иен / ширхэг) өгнө.

＜Ердийн үед＞ ＜Тусгай арга хэмжээний үед＞

・1 өдөрт олгох хэмжээ ： 1 ш /хүн ⇒ 5 ш /хүн

・1 сард олгох хэмжээ ： 24 ш /өрх ⇒ 120 ш /өрх

・1 жилд олгох хэмжээ ：280 ш /өрх ⇒ хэмжээ тогтоогоогүй
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① Хямдралтай 

тасалбар авах хүсэлт 

гаргах

⑥Хэрэглэсэн хямдралтай 

тасалбарын талыг буцааж 

явуулах

④ Хүүхэд асрах 

үйлчилгээ үзүүлэх

⑤Төлбөр төлөх, 

хямдралтай 

тасалбараа өгөх

③Хүүхэд асрах үйлчилгээ 

авах хүсэлт гаргах

② Хямдралтай 

тасалбарыг 
шуудангаар илгээх

※Шалтгааныг нь тайлбарласан 

тасалбарыг хүлээлгэн өгөх

●Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлдэг нийгэмлэгийн вэбсайтаас үзнэ үү.

http://www.acsa.jp/

http://www.acsa.jp/


Компанийн зүгээс хүүхэд асрах үйлчилгээгээр 

үйлчлүүлдэг ажилчинд уян хатан хандах
（Тусгай арга хэмжээ:Хувиар ажил эрхлэдэг хүнд зориулсан）

Шинэ төрлийн коронавирусын тархалтаас болж, цэцэрлэг, бага сургуулиуд түр

хугацаагаар хаагдсан хугацаанд, ажлаасаа чөлөө авч чадалгүй, сургуулийн

өдөр өнжүүлэхэд хүүхдээ өгөх, эсвэл хүүхэд асрагч хөлсөлж авсан хувиар

ажил эрхлэгчдэд хүүхэд асрагчийн төлбөрийг нөхөн олгоно.

Доорх ①～③-д таарах хүнд тусгай арга хэмжээний тэтгэмж олгогдоно.

① Хувмар ажил эрхлэдэг (Хувиар болон бичил бизнес эрхлэгч)

② Гэр бүлийн гишүүн нь ажилладаг эсвэл ганц бие өрх толгойлсон

учраас хүүхэд асрагч хөлслөхгүй бол орлогогүй болох эрсдэлтэй

③Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөгөөр сургууль, цэцэрлэг түр

хаагдсан

Хамрагдах хүн

Тусгай арга хэмжээний агуулга

Хүсэлт гаргах журам

Сургууль, цэцэрлэг түр хаагдсантай холбогдуулан хямдралтай тасалбар
(2200 иен / ширхэг) өгнө.

＜Ердийн үед＞ ＜Тусгай арга хэмжээний үед＞

・1 өдөрт олгох хэмжээ ： 1 ш /хүн ⇒ 5 ш /хүн

・1 сард олгох хэмжээ ： 24 ш /өрх ⇒ 120 ш /өрх

・1 жилд олгох хэмжээ ：280 ш /өрх ⇒ хэмжээ тогтоогоогүй
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① Хямдралтай 

тасалбар авах 
хүсэлт гаргах 

④ Хүүхэд асрах 

үйлчилгээ үзүүлэх

⑤Төлбөр төлөх, 

хямдралтай тасалбараа 

өгөх

③Хүүхэд асрах үйлчилгээ 

авах хүсэлт гаргах

② Хямдралтай 

тасалбарыг 
шуудангаар илгээх

※Шалтгааныг нь 

тайлбарласан тасалбарыг 

хүлээлгэн өгөх

⑥Хэрэглэсэн 

хямдралтай 

тасалбарын 

талыг хадгалах

i ●Хүүхэд харах үйлчилгээ үзүүлдэг нийгэмлэгийн вэбсайтаас үзнэ үү.

http://www.acsa.jp/
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Хөдөлмөр эрхлэлт (Ажлаас халагдах г.м)-н асуудалтай холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл

Зөвлөгөө өгөх газруудын жагсаалт
Бид хүн бүрт тулгамдаж буй асуудалд туслахын тулд төрөл бүрийн зөвлөгөө

өгөх газруудыг ажиллуулж байна. Бидэнтэй холбоо бариарай.

Онц байдал зарласантай холбогдуулсан хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх зөвлөгөө авах

【TEL: Ойролцоох зөвлөгөө өгөх газарт хандана уу. 】
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Муж, хотуудын хөдөлмөрийн товчоо бүрт “Онц байдал зарласантай холбогдсон хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар 

зөвлөгөө авах газар”-г ажиллуулж байна. Шинэ төрлийн коронавирусын нөлөөнөөс болж ажлаас халагдсан, 
ажил алба амарсантай холбоотой зөвлөгөө өгч байна.

Амьдралын хүнд хэцүү янз бүрийн зовлон бэрхшээлийн талаар зөвлөгөө авахыг хүсч байвал

 YORISOI hotline г.м（Утсаар зөвлөгөө өгнө）【TEL:0120-279-338】

Ямар ч хүний, ямар ч асуудлыг хамтдаа бодож шийдлийг олох аргыг эрэлхийлнэ.
（Жишээ нь）
・Өдөр тутмын амьдрал, өөрийн зовлон зовинолын талаар сонсгохийг хүссэн хүн, бэлгийн болон гэр бүлийн 

хүчирхийллийн талаар зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн, гадаад хэлээр зөвлөгөө авахыг хүссэн хүн г.м

Ажлын талаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл

 Hello work【TEL:Ойролцоох хөдөлмөрийн биржид хандана уу】

Ажил хайж байгаа хүн ойролцоох хөдөлмөрийн биржид хандаж, зөвлөгөө авна уу. Ажлын зарыг 

хөдөлмөрийн биржийн интернэт үйлчилгээгээр хайж болно. Мөн, ажилд зуучлах талаар утсаар 

зөвлөгөө авах боломжтой.

 SNS-ээр дамжуулан зөвлөгөө өгөх
LINE, Twitter, Facebook зэрэг SNS болон утсаар дамжуулан, нас, хүйс харгалзалгүй, “Амьдралын 

хүнд хэцүү” зовлон зэргийг даван туулахад зөвлөгөө өгнө.

Сэтгэлзүйн эрүүл мэндтэй холбоотой зөвлөгөө авахыг хүсвэл

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн халамжийн төв г.м【TEL:Ойролцоох төвд хандана уу. 】

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн ажилтнууд гэх мэт 

мэргэжлийн хүмүүстэй ярилцаж, утсаар зөвлөгөө авч, коронавирус халдах вий гэж айснаас 

болж унтаж чадахгүй байгаа, гэртээ хүүхдээ харахаас стрессдэж байгаа г.м янз бүрийн 

асуудлаар зөвлөгөө авч болно

 Ажилчны сэтгэцийн эрүүл мэндийг сахих “Кокоро но Мими” вэб хуудас

Ажлын байрны сэтгэцийн эрүүл мэндийн талаархи мэдээллийг өгдөг. Мөн, хэт их 

ажилласнаас болсон сэтгэцийн асуудал, өвчин гэх мэт эрүүл мэндийн зөвлөгөөг хүлээн 

авч, мэргэжлийн сэтгэлзүйч и-мэйл эсвэл утсаар хариу өгнө.

Хүчирхийлэл болон хүүхэд өсгөхтэй холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авахыг хүсвэл

 Хүчирхийллийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх навигац【TEL:0570-0-55210】
Гэр бүлийн болон үерхдэг хүчирхийлэл  (DV) –д өртөн шаналж байвал ойролцоох зөвлөлдөх албатай 

холбоо барьж болно. Ямар ч зүйл байсан хамаагүй санаа зоволтгүй бидэн рүү залгаарай.

 Хүүхдийн талаарх зөвлөгөө өгөх газар, хүүхдийн төвийн хүчирхийллийн 

эсрэг арга хэмжээ авах дуудлага TEL: Ойролцоох хүүхдийн талаарх зөвлөгөө өгөх газар руу , 

хүүхдийн төвийн хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээ авах дуудлага「189」руу залгана уу. 】

Хүүхэд өсгөхтэй холбоотой болон хүчирхийллийн асуудлаар утсаар зөвлөгөө авч болно.

Мөн, шинээр ажилд орох залуучуудын ажлын байр цуцлагдсан, ажилд орох хугацаа хойшлогдсон хүмүүст 

зориулсан шинээр ажилд орогсдыг дэмжихийн тулд, хөдөлмөрийн бирж дээр “шинээр ажилд орох залуучуудын 

ажлын байр цуцлагдсан  зэрэгтэй холбогдуулан зөвлөгөө өгөх тусгай булан”-г ажиллуулж байна. Утсаар зөвлөгөө 

авах боломжтой.

Үүний зэрэгцээ, орон сууц, амьжиргааны талаар тусламж авах шаардлагатай хүмүүст дэмжлэг 

үзүүлэх боломжтой системийг тайлбарлаж өгөх,  шаардлагатай зөвлөгөөг хүргэдэг.

※тэмдэгтэй хэсгийн талаар зөвхөн япон хэлээр зөвлөгөө өгнө.
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