
 
ကျန််းမာရရ်းနငှ့််အလုပ်သမာ်းရရ်းရာဝနက်က ်းဌာန   Hello Work 

 

၂၀၂၀ပြည့််နစှ်ဇူလ ိုငလ် မူ 

 

ミャンマー語 / ပမန်မာဘာသာ 

န ငုင်ခံ ာ်းသာ်းမျာ်းအတွက် Hello Workအသံ်ုးခပြုခ င််း စစ်ရ ်းမှုဇယာ်း 

 

ဂျြန်အစ ိုိုးရထမှံ အသ ပြိုးချကပ်ြစ်ြါသည်။ 

အပရိုးကက ိုးသည့််အပ ကာငိ်ုးအရာပြစ်သပြင့်် ပအာကြ်ါအချကမ်ျာိုးက ို မပြစ်မပန စစ်ပ ိုးအတည်ပြြုြါ။ 

 

စစပ် ိုးအတညပ်ြြုရမည့််အချကမ်ျာိုး 
 P 

သင ်မညသ် ို ့် အလိုြ်ထကွမ်ည ်(ထကွခ် ့်သည)် က ို စစပ် ိုးအတညပ်ြြုြါ။ 

① သင ်မည်သ ု ့်အလုပ်ထကွ်မည် (ထကွ်  ့်သည်)   ုသည့််အရပေါ်မူတည်၍ ကုမပဏ အရနခြင့်် လ ုက်နာ 

ထ န််းသ မ််းရမည့်် စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းအမျ ြု်းမျ ြု်းရှ ပါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။ 

 1 

② စ ု်းရ မ်မှု ရှ သည့််အ ါ အစ ု်းရ ဝနထ်မ််းနငှ့်် တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။  2 

③ အလုပ်ထကွ်လျှင ်  ျက် ျင််း မခြစ်မရနလုပ်ရ ာငရ်မည့်် လုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်း ရှ ပါသည်။ 

သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။ 

 3 

Hello Work က ိုသာွိုး ကစ ို ့်။ 

④ Hello Work   ုသည်မှာ အစ ု်းရဝနထ်မ််းက သင့််အတွက် အလုပ်သစ်ရှာရြွရရ်း 

ကူည ရ ာငရွ်က်ရပ်းမည့််ရနရာခြစ်ပါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။ 

 5 

⑤ အလုပ်ခပြုတ်သည့််အ ါ၊ အလုပ်ထကွ်ပပ ်း အလုပ်ရှာမရတွွေ့သည့််အ ါတွင ်စာ်းဝတ်ရနရရ်းပူပငရ်န ်

မလ ုဘ  အလုပ်သစ်က ုရှာရြွန ငုရ်န ်"အလုပ်အာမ ံ"မှ ရငရွန ငုပ်ါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။ 

 6 

⑥  ျက် ျင််း အလုပ်မလုပ်န ငုသ်ူအရနခြင့််လည််း အလုပ်လုပ်န ငုလ်ာသည့််အ ါ "အလုပ်အာမ ံ"မှ 

ရငရွန ငုပ်ါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။ 

 9 

အလိုြ်သစက် ို ရှာပြွြါ။ 

⑦ ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းအလ ုက် လုပ်န ငုသ်ည့််အလုပ်မျာ်း ကွ ခပာ်းပါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။  12 

⑧ Hello Work တွင ်လုပ်လ ုသည့်် အလုပ်က ု ရှာရြွပါ။  13 

⑨ လုပ်လ ုသည့်် ကုမပဏ တွင ်အလုပ်ရလျှာက်ထာ်းပပ ်း လူရတွွေ့စစ်ရ ်းမှု  ံယူပါ။  15 

⑩ ခမနခ်မန ်န ်န ်အလုပ်ရသည့််အ ါ "အလုပ်အာမ ံ"မှ ရငရွရှ ခ င််းမျ ြု်းလည််း ရှ ပါသည်။  16 

အလိုြ်ရသည့််အခါ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးက ို လိုြ်ပ ာငြ်ါ။ 

⑪ ကုမပဏ သစ်၏ အလုပ်  ုငရ်ာသတ်မှတ် ျက်မျာ်းက ု စစ်ရ ်းအတည်ခပြုပါ။  17 

⑫ ရနထ ငု ်ွင့််  ုငရ်ာ လုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းက ု လုပ်ရ ာငပ်ါ။  17 

⑬ အလုပ်စလုပ်သည့််အ ါ အခ ာ်းလုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းလည််းလ ုအပ်ပါသည်။ သ ရှ ထာ်းပါသလာ်း။  19 

～အလိုြ်ထကွမ်ည့််သ/ူအလိုြ်ထကွ၍် အလိုြ်သစရှ်ာပြွပနသမူျာိုးသ ို ့်～ 
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သင့််ကမုပဏ သည် သငက် န ငုင်ခံ ာ်းသာ်းခြစသ်ခြင့်် သင့််အရပေါ် ဂျပနလ်မူျ ြု်း မျာ်းထက် 

ပ မု ု  ု်းရွာ်းစွာ သရဘာထာ်း က် ၍ံ မရပါ။ 

ကုမပဏ သည် သင့််အာ်း အပ ကာငိ်ုးပြချကမ်ရှ ြါဘ  အလိုြ်ထိုတပ်ခငိ်ုး မပြြုန ိုငြ်ါ။ ကမုပဏ သည် 

သငအ်ာ်း အလပ်ုမှထကွရ်စလ သုည့််အ ါ ဂျပနလ်မူျ ြု်းအာ်း အလုပ်မှ ထကွရ်စလ သုည့််အ ါနငှ့်် 

အလာိုးတစူည်ိုးမျဉိုးက ု ထ န််းသ မ််းလပ်ုရ ာငရ်မည်။  

 

"သငဘ်ာရ ကာင့်် အလပ်ုထကွမ်ည်"   သုည်နငှ့်် ပတ်သက်၍ သငန်ငှ့်် ကမုပဏ တ ု ့်၏ အခမငမ်ျာ်း 

တစထ်ပ်တည််းကျသည့််ရနာက်တွငမ်ှ အလပ်ုထကွစ်ာက ု လကမ်တှ်ထ ်ုးပါ။ 

 

 

 ကိုမပဏ က သင့််အာိုး "အလိုြ်ထကွြ်ါ" ဟို အမ န် ့်ပြိုးသည့််အခါ 
  

 

 
 

သင့််အာ်း အလပ်ုထကွ်ရစရန ်ရပေါ်လွငထ်ငရှ်ာ်းသည့်် အရ ကာင််းခပ ျကမ်ရှ ပါက ကမုပဏ သည် သင့််အာ်း 

အလပ်ုမှထကွ်ရန ်အမ န် ့်ရပ်းခ င််း မခပြုန ငုပ်ါ။ 

ထ ု ့်အခပင ်ရအာကပ်ါကာလအတွင််း ကမုပဏ သည် သင့််အာ်း"အလပ်ုထကွပ်ါ"ဟု အမ န် ့်ရပ်းခ င််းမခပြုန ငု။် 

 

⚫ အလိုြ်လိုြ်စဉ ထ ခ ိုကဒ်ဏ်ရာရမှု၊ နာမကျန်ိုးမှုပြင့်် အနာိုးယပူနစဉကာလနငှ့်် ထ ို ့်ပနာက ်ရက ်၃၀ အတငွိ်ုး 

⚫ မ ိုးမြွာိုးမ ၊ မ ိုးြွာိုးပြ ိုး အလိုြ်နာိုးကာလ (ကပလိုးမပမွိုးမ နငှ့်် ပမွိုးပြ ိုးပနာက ်အနာိုးယကူာလ)နငှ့်် ထ ို ့်ပနာက ်

၃၀ရက ်တာ  

 

 
 

အမ န် ့်ရပ်းသည့်် ကမုပဏ သည် အလပ်ုမထကွ်မ  ရက် ၃၀ ရကျာ် မတ ုငမ် တွင ်အလပ်ုထကွ်ရန ်သင့််အာ်း 

အသ ရပ်းမည။် ၃၀ရက် မခပည့််လျှင ်ထ အုတွက် အ ရ က်းရငကွ ု သင့််အာ်း ရပ်းရ ျမည်။ 

 

 

 စာချြုြ်သကတ်မ်ိုးကိုန် ံိုိုးသည့််အခါ 
  

 

 
 

ကုမပဏ သည် ၃ကက မ်ရကျာ် စာ ျြုပ် ျြုပ်  ့်သူ၊ တစ်နစှရ်ကျာ် အလပ်ုလပ်ုရနသူနငှ့်် စာ ျြုပ်သကတ်မ််းကုနပ်ပ ်းရနာက် 

စာ ျြုပ်သစ်  ကမ် ျြုပ်သည့််အ ါတွင ်စာ ျြုပ်သကတ်မ််းမကုနမ်  ရက် ၃၀ အလ အုထ  အရတာအတွင််း 

"စာ ျြုပ်သစ ်မ ျြုပ်  ပုါ" ဟု အသ ရပ်းရမည်။ 

 
 

စာ ျြုပ်သက်တမ််းကနုပ်ပ ်းရနာက် ထ ရုနရာတွင ် ကလ်က် အလပ်ုလပ်ုမည့််သသူည် စာ ျြုပ်သစက် ု  ျြုပ်  မုည် 

ခြစသ်ည။် စာ ျြုပ်အကက မက်က မ် ျြုပ်ကာ ထ အုလပ်ုက ပုငရ်တာကရ်လျာကလ်ပ်ုက ုငရ်နသခူြစလ်ျှင ်ကမုပဏ သည် 

အရ ကာင််းခပ ျကမ်ရှ ပါက ထ သုူနငှ့််အ ကာ်း စာ ျြုပ်သစ်က ု  ျြုပ်  ုရမည်ခြစ်သည်။ 

 

  

1 

2 

1 

2 

သင ်မညသ် ို ့် အလိုြ်ထကွမ်ည ်(ထကွခ် ့်သည)်က ို စစပ် ိုးအတညပ်ြြုြါ။ 1 

① သင ်မညသ် ို ့်အလိုြ်ထကွမ်ည် (ထကွခ် ့်သည်)   ိုသည့််အပြေါ်မူတည်၍ ကိုမပဏ အပနပြင့်် လ ိုကန်ာထ န်ိုးသ မ်ိုး 

ရမည့်် စည်ိုးမျဉိုးစည်ိုးကမ်ိုးအမျ ြုိုးမျ ြုိုးရှ ြါသည်။ သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 



 

2 

 မ မ သပဘာပြင့်် အလိုြ်ထကွသ်ည့််အခါ 
  

⚫ "အလပ်ုစည််းမျဉ်း (ကမုပဏ  စည််းမျဉ်း)"အရ သတမ်တှ်ထာ်းသည့််ရန ့် (သတ်မတှမ်ထာ်းပါက ၂ ပတမ်တ ုင ်င)် 

အထ အတွင််း "အလုပ်ထကွ ်ျငသ်ည်" ဟု ကုမပဏ ၊ အထကလ်ူကက ်းအာ်း ရခပာရမည။် 

⚫ စာ ျြုပ်အရ မညသ်ည့််အ ျ နအ်ထ  အလပ်ုလပ်ုရမညဟ်ု သတမ်ှတထ်ာ်းသသူည် စာ ျြုပ်မခပည့််မ  မထကွ်န ငုပ်ါ။ အထ်ူး 

အရ ကာင််းခပ ျကရ်ှ သည့််အ ါ ကုမပဏ နငှ့််  တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးရမည်။ 

 

 

⚫ ကုမပဏ က သင့််အာ်း "အလပ်ုထကွပ်ါ" ဟု အမ န် ့်ရပ်းလာရသာ်လည််း ကမုပဏ  

စည််းကမ််းက ု ရကာင််းစွာနာ်းမလည်သည့််အ ါနငှ့်် အလပ်ုလပ်ု  ့်ရသာ်လည််း လစာ 

မရ  ့်သည့်အ် ါ အရင ်ံု်း အစ ်ုးရ၏ "န ငုင်ခံ ာ်းသာ်းလုပ်သာ်းမျာ်းအတကွ် ရ ွ်းရန်ွး 

တ ုငပ်ငရ်ရ်းဌာန"၊ အလပ်ုသမာ်းစံညွှန််းကက ်း ကပ်ရရ်းဌာနမျာ်းတွင ်တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။ 

ကုမပဏ တွင ်ရငမွရှ ရတာ့်သခြင့်် ပ တသ် မ််းသည့််အ ါ မရပ်းရ ျရရသ်းသည့်် လစာ၏ 

တစစ် တ်တစပ် ုင််းက ု အစ ု်းရက စ ုကထ်တုရ်ပ်းရ ျသည့်် စနစရ်ှ ပါသည။် 

⚫ အလိုြ်သမာိုးစံညွှန်ိုးကက ိုး ကြ်ပရိုးဌာနတွင ်ရအာကပ်ါက စစရပ်မျာ်းက ု တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးန ငုသ်ည။် 

 

⚫ အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျက ်(လစာ၊ အလိုြ်ချ န်၊ အလိုြ်တာဝန်စသည့်် အလိုြ်  ိုငရ်ာ ကတ ကဝတမ်ျာိုး) 

⚫ ဘယလ် ို  ိုရင ်"အလိုြ်ရြ်နာိုးပခငိ်ုး ပထာကြံ့််ပင(ွ※１)" လကခံ်ရရှ န ိုငမ်လ ။ 

⚫ "လစာပြင့်် လိုြ်သကခွ်င့််(※２)" က ို ဘယလ် ို သံိုိုးရမလ ။ 

⚫ အလိုြ်လိုြ်ပနသကူ ို အလိုြ်ထကွပ်စချငတ် ့်အခါ ကိုမပဏ အပနန ့် ထ န်ိုးသ မ်ိုးသင့််တ ့် စည်ိုးကမ်ိုးမျာိုး။。 

※１ ကုမပဏ တွင ်တာဝနရ်ှ သည့််အရ ကာင််းခြင့်် သင့််အာ်း"အလုပ်ထွက်ပါ"ဟု ရခပာလာသည့််အ ါ ကုမပဏ မှ သင့််အာ်း 

ရပ်းသည့််ရငခွြစ်သည်။ 

※２ သငက် အလုပ်နာ်းရက်ယူလ ုသည့််အ ါ အသံု်းခပြုပါက အလုပ်နာ်းရသာ်လည််း လစာရသည့်် နာ်းရက်ခြစ်သည်။ 

 

အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျကန်ငှ့််ြတသ်က၍် တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုးလ ိုသည့််အခါ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 

 

  

②  စ ိုိုးရ မ်မှုရှ သည့်အ်ခါ အစ ိုိုးရဝန်ထမ်ိုးနငှ့်် တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုးြါ။ 



 

3 

 

အလပ်ုထကွ်လျှင ်ရအာက်ရြာ်ခပပါ အ ျကမ်ျာ်းအာ်းလည််း သတ ထာ်းပါ။ 

 

 လဝက (ပဒသနတရ လဝူငမ်ှုကက ိုး ကြ်ပရိုး ဝန်ပ ာငမ်ှုဗျျူရ ို ) သ ို ့် အပ ကာငိ်ုး ကာိုးပခငိ်ုး 
  

 

သင၏်ရနထ ငု ်ွင့််သည်ｐ12～၏ ❷ နငှ့်် ❹ ခြစ်သည့််အ ါ (အလပ်ုတာဝနအ်လ ကု် ရနထ ငု ်ွင့််  ုငရ်ာကန် ့်သတ် ျက်ရှ သူ) 

အလိုြ်ထကွပ်ြ ိုး ၁၄ရကအ်တငွိ်ုး "အလိုြ်လိုြ်ရာပနရာဌာန  ိုငရ်ာ အပ ကာငိ်ုး ကာိုးပခငိ်ုး" ခြင့်် လဝကသ ု ့် အသ ရပ်းပါ။ 

 

 အလိုြ်အာမခံ  ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုး 
  

 

သငက်"အလပ်ုအာမ "ံနငှ့််အကျံြု်းဝငသ်ည့််အ ါ အလုပ်ရှာရြွရနရ်ငကွ ုရန ငုပ်ါသည။်Hello Workတွင ်တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။ 

(အရသ်းစ တ်က ု ｐ６ တွင)် 

 

 ကျန်ိုးမာပရိုးအာမခံ  ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုး 
  

 

 
 

ကျန်ိုးမာပရိုးအာမခံစနစ် အသံိုိုးပြြုသည့်် ကိုမပဏ တငွ ်အလိုြ်လိုြ်ခ ့်ြါက 

 အလပ်ုထကွသ်ည့််အ ါ ထ အု ျ နအ်ထ  ဝငထ်ာ်း  ့်သည့်် ကုမပဏ ၏ကျန််းမာရရ်းအာမ  ံ စံာ်း ွင့်် ပျကခ်ပယပ်ါသည်။ 

"ကျန််းမာရရ်းအာမ ံထာ်းသူ ကတ်ခပာ်း(အာမ ကံတခ်ပာ်း)"က ု ကမုပဏ မလှူထသံ ု ့် ခပနအ်ပ်ပါ။ ကျန််းမာရရ်းအာမ ံ 

 ံစာ်း ွင့််ပျကခ်ပယပ်ါက ရနထ ငုရ်ာ ပမ ြုွေ့နယ်ရပ်ရွာ၏ ခပည်သူ ့်ကျန််းမာရရ်းအာမ စံနစတ်ွင ်ဝငရ်ရာက်ရမည်ခြစ် 

သည်။ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းနငှ့််ပတသ်က်၍ ရနထ ငုရ်ာ ပမ ြုွေ့နယ်ရပ်ရွာ၏ ရကာငတ်ာတွင ်ရမ်းခမန််းပါ။ 

 

ထ ု ့်အခပင ်မ မ  နဒအရလျာကမ်ဟုတဘ်  အလပ်ုလကမ် ့်ခြစ်ခ င််း (ရေဝါလ  ံခ င််း၊ အလပ်ုခြြုတ် ံရခ င််းရ ကာင့်် 

အလပ်ုခပြုတ်ခ င််းစသညမ်ျာ်း) ခြစလ်ျှင၊် ရလျှာက်ထာ်းပါက အာမ ံရ က်း (အ ွန)် ရလျှာ့်ရပ်းခ င််းလည််းရှ ပါသည်။ 

ရနထ ငုရ်ာ ပမ ြုွေ့နယ်ရပ်ရွာ၏ ရကာငတ်ာတွင ်တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။ 

 

 ဤရနရာတွင ်သငက် ကျန််းမာရရ်းအာမ ထံာ်းသူခြစ ် ့်သည့်က်ာလ (အလပ်ုထကွ ် ့်သည့်် ကုမပဏ တွင ်လပ်ု  ့်သည့်် 

ကာလ) က  ကတ် ကု်အာ်းခြင့်် ၂လရကျာ်ရှ သည့််အ ါ သင့််အရနခြင့််  နဒခပြုပါက ယ ငန်ငှ့််အလာ်းတူ အာမ ံ 

ကုမပဏ ၏ကျန််းမာရရ်းအာမ ကံ ု  က်လက် ဝငရ်ရာက်န ငုပ်ါသည် ( နဒအရလျာကသ်ကတ်မ််းတ ု်းအာမ ထံာ်းသူ 

စနစ်)။ ထ အုရနအထာ်းတွင ်အလပ်ုထကွသ်ည့််ရန ့်မှ ၂၁ရကအ်တွင််း လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းက ု လပ်ုရ ာငရ်မည်။ 

လုပ်ရ ာငရ်န ်နည််းလမ််းမျာ်းနငှ့််ပတသ်က်၍ ထ အု ျ နအ်ထ  ဝငထ်ာ်း  ့်သည့်် ကျန််းမာရရ်းအာမ ံကမုပဏ ထ ံ

ရမ်းခမန််းပါ (အာမ ကံမုပဏ နငှ့််ပတသ်က်၍ အလပ်ုလပ်ု  ့်သည့်် ကမုပဏ တွင ်ရမ်းခမန််းလျှင ်သ န ငုပ်ါသည်။)။ 

 

န ိုငင်လံံိုိုး  ိုငရ်ာကျန်ိုးမာပရိုးအာမခံအြွ ွဲ့အစည်ိုး ဝက်ဘ ် ိုက၊် စာပစာင ်

( နဒအပလျာကသ်က်တမ်ိုးတ ိုိုးအာမခံထာိုးသစူနစ်နငှ့််ြတသ်က်၍) 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ 

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/ 
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③ အလိုြ်ထကွလ်ျှင ်ချကခ်ျငိ်ုး မပြစမ်ပနလိုြ်ပ ာငရ်မည့်် လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးရှ ြါသည။် 

သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 



 

4 

 
 

(ကိုမပဏ ၏ကျန်ိုးမာပရိုးအာမခံမဟိုတဘ် ) ပနထ ိုငရ်ာ ပမ ြု ွဲ့နယရ်ြ်ရွာ၏ ပြည်သူ ့်ကျန်ိုးမာပရိုးအာမခံ ဝငထ်ာိုးြါက 

အလပ်ုထကွ်ပပ ်းရသာ်လည််း  ကလ်က်၍ ယ ငန်ငှ့််အလာ်းတူ ခပည်သူ ့်ကျန််းမာရရ်းအာမ တံွငပ်ါဝငမ်ည်ခြစသ်ည်။ 

တစစ်ံတုစ်ရာ လပ်ုရ ာငရ်နမ်လ ုပါ။ 

 

 

 ြငစ်င ် ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာ 
  

 

 
 

လမူှုြူလံိုပရိုးြငစ်ငအ်ာမခံစနစ် အသံိုိုးပြြုသည့်် ကိုမပဏ တငွ ်အလိုြ်လိုြ်ခ ့်ြါက 

အလပ်ုထကွသ်ည့််အ ါ ထ အု ျ နအ်ထ  ဝငထ်ာ်း  ့်သည့်် ကုမပဏ ၏လူမှုြူလံရုရ်းပငစ်ငအ်ာမ ံ  စံာ်း ွင့်် ပျက်ခပယ် 

ပါသည်။ အသက် ၆၀ရအာက ်ငယ်ရွယသ်မူျာ်းသည် အသစတ်စြ်န ်"ခပည်သူ ့်ပငစ်င"်စနစသ် ု ့် ဝငရ်ရာက်ရပါမည်။ 

ရနထ ငုရ်ာပမ ြုွေ့နယ် ရပ်ရွာ၏ ရကာငတ်ာတွင ်ရလျှာက်ထာ်းပါ။ 

 

 
 

(ကိုမပဏ မဟိုတဘ် ) ပနထ ိုငရ်ာပမ ြု ွဲ့နယရ်ြ်ရွာ၏ ပြည်သူ ့်ြငစ်င ်ဝငထ်ာိုးြါက 

အလပ်ုထကွ်လျှငလ်ည််း အရခပာင််းအလ မရှ ပါ။ လုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်း လပ်ုရနမ်လ ုပါ။ 

 

ဂျြန် ့်ြငစ်ငအ်ြွ ွဲ့အစည်ိုး ဝက်ဘ ် ိုက၊် စာပစာင ်

(အလိုြ်ပပြာငိ်ုး၊ အလိုြ်မှအနာိုးယခူျ န် လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုး) 

 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/ 
20121003.html 

 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/ 
seido-shikumi.html 
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Hello Work ၏ အလုပ်ရှာရြွရရ်း တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးမှုရကာငတ်ာတွင ်ရအာက်ပါ ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်း အလံု်းစံုက ု အ မ ့် ရန ငုပ်ါသည်။ 
 

  
 

အလပ်ုရှာရြွရရ်းနငှ့်် ပတသ်က်သည့်် တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးမှု အမျ ြု်းမျ ြု်းက ု လက် ရံနပါသည်။ 

မညသ်ည့််အရ ကာင််းအရာမ  ု အရငဦ်ိုး ံိုိုး ပကာငတ်ာတငွ ်တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုး  ကည့််ပါ။ 

 

 
（ｐ13 သ ို ့်） 

 

Hello Work သည် ကမုပဏ အမျာ်းအခပာ်း၏ အလပ်ုသမာ်းရ ေါ်ယူခ င််း သတင််းမျာ်း ("အလုပ်ရ ကာ်ခငာ" - အလပ်ု 

လုပ်သူ လ ု ျငရ်သာ ကမုပဏ ၏ သတင််းအ ျကအ်လက)် ရရှ ထာ်းပါသည်။ အလုပ်ရ ကာ်ခငာမျာ်းက ု Hello Work ၏ 

ကွနပ်ျျူတာခြင့််လည််း  ကည့််ရှုန ငုပ်ါသည်။ အခ ာ်း Hello Work တွင ်ထတုခ်ပနထ်ာ်းသည့်် အလုပ်ရ ကာ်ခငာမျာ်းက ု 

လည််း  ကည့််ရှုန ငုပ်ါသည်။ စမတ်ြုန််းမှလည််း  ကည့်ရ်ှုန ငုပ်ါသည။် အကယ်၍ ကမုပဏ ၏ ရမျှာ်လင့်် ျက်နငှ့်် သင့်် 

ရမျှာ်လင့်် ျက် ကွ ခပာ်းရနသည့််အ ါ Hello Work သည် ကမုပဏ ထသံ ု ့် သင၏် ရမျှာ်လင့်် ျက်က ု အသ ရပ်းန ငုပ်ါသည်။ 

 

 
（ｐ15 သ ို ့်） 

 

သင ်အလပ်ုဝငလ် ုသည့်် ကမုပဏ  ရတွွေ့ပါက ရကာငတ်ာသ ု ့်သာွ်းပါ။ ဝနထ်မ််းမှ ထ ကုမုပဏ နငှ့်် အလပ်ုရ ေါ်ယမူှု  ုငရ်ာ 

အဓ က အ ျကမ်ျာ်းက ု အ ကံရပ်းပါမည။် 

ထ ု ့်အခပင ်သငက် ကုမပဏ မှ လနူငှ့်် လူရတွွေ့ရမ်းခမန််းမှု  ယံူန ငုရ်န ်ဝနထ်မ််းသည် ကမုပဏ မှ လူထ ံတယလ် ြုန််းခြင့်် 

 ကသ်ွယက်ာ သင့််အာ်း "မ တ် က်စာ" ရပ်းအပ်ပါမယ်။ 

 

 
（ｐ15 သ ို ့်） 

 

Hello Work သည် က ုယရ်ရ်းရာဇဝင၊် အလုပ်အရတွွေ့အ ကံြုရာဇဝငစ်သည့်် ရလျှာကလ်ွှာစာရွကစ်ာတမ််းမျာ်း 

အတကွ် လမ််းညွှနမ်ှု၊ လူရတွွေ့စစ်ရ ်းမှုကျင့််ဝတ်/နလှံု်းသွင််းရနအ် ျက်မျာ်း  ုငရ်ာ အ ကံရပ်းမှုနငှ့်် လရူတွွေ့စစ်ရ ်းမှု 

အစမ််းရလ့်ကျင့််ခ င််း၊ ရဟာရခပာပ ု ့် ျခ င််းမျာ်းက ု လပ်ုရ ာငရ်နပါသည။် 
 

ထ အု ျကမ်ျာ်းအခပင၊် Hello Work ဌာနအလ ုက် ဝနရ် ာငမ်ှုအမျ ြု်းမျ ြု်းက ု လုပ်ရ ာငရ်ပ်းရနပါသည်။ 

ဝနရ် ာငမ်ှုအမျ ြု်းအစာ်းနငှ့်် အရ ကာင််းအရာမျာ်းနငှ့််ပတသ်က်၍ ရနအ မ်နငှ့်် န ်းရာ Hello Work သ ု ့် သွာ်း ကည့်ပ်ါ။ 

 

ပနအ မ်နငှ့််န ိုးရာ Hello Work က ို ရှာပြွရန် 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf  
 

စကာိုးပြန်ရှ သည့်် Hello Work က ို ရှာပြွရန် 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

Hello Work က ို သာွိုး ကစ ို ့် 2 

④ Hello Work   ိုသညမှ်ာ အစ ိုိုးရဝန်ထမ်ိုးက သင့််အတကွ ်အလိုြ်သစရှ်ာပြွပရိုး 

ကညူ ပ ာငရွ်ကပ်ြိုးမည့််ပနရာပြစြ်ါသည။် သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 

1 အလိုြ်  ိုငရ်ာ တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုးမှု 

2 အလိုြ်ဝငခ်ျငသ်ည့်် ကိုမပဏ  ရှာပြွပခငိ်ုး 

3 အလိုြ်ဝငခ်ျငသ်ည့်် ကိုမပဏ နငှ့်် မ တ ်ကပ်ြိုးပခငိ်ုး 

4 အလိုြ်ရှာပြွမှု အပထာကအ်ြံ့် 
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"အလပ်ုအာမ "ံ  သုညမ်ှာ အလုပ်ခပြုတ်သည့််အ ါ၊ အလပ်ုထကွ်ပပ ်း အလပ်ုရှာမရတွွေ့သည့််အ ါအတကွ် အာမ ံခြစသ်ည။် 

စာ်းဝတ်ရနရရ်းပပူငရ်နမ်လ ဘု  အလပ်ုသစက် ု ရှာရြွန ငုရ်န ်ဤအာမ ံမှ ရငထွတု်ရပ်းပါသည်။ 

 

 "အလိုြ်အာမခ"ံ ရရှ ရန် လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးမှာ ပအာကြ်ါအတ ိုငိ်ုးပြစသ်ည။် 
  

 

 
 

သငသ်ည် "အလပ်ုအာမ ံထာ်းသူကတ်ခပာ်း"(※１) က ု က ုငရ် ာငထ်ာ်းပပ ်း  ပါ သတမ်တှ် ျက် (ｐ７က ု 

 ကည့်ပ်ါ) က ု ခပည့််မ ပါက သင့််အရနခြင့်် "အလုပ်အာမ "ံ မှ ရငလွက် ံရန ်အကျံြု်းဝငသ်ူ (※２) ခြစပ်ါသည်။ 

（※１） တစ်ပတ်လျှင ်နာရ  ၂၀ရကျာ ်အလပ်ုလုပ်ရနပပ ်း၊ ၃၁ရက်ရကျာ် အလုပ်လုပ်  ့်ပါက မူအာ်းခြင့်် အလုပ်လုပ်သည့်် ကုမပဏ ထံမှ 

လက် ံရရှ  န ငုပ်ါသည်။ အာမ ံ ရရှ ထာ်းခ င််းမရှ ပါက ကုမပဏ တွင ်ရမ်းခမန််းပါ။ ကုမပဏ က မှာ်းယွင််း၍ လုပ်ရ ာငထ်ာ်းခ င််း 

မရှ သည့််အ ါ Hello Work တွင ်တ ငုပ်ငရ် ွ်းရန်ွးန ငုပ်ါသည်။ 

（※２） ယ င ်အလုပ်တွင ်လုပ်  ့်သည့်် အ ျ နက် တစ်ပတ်လျှင ်နာရ  ၂၀ထက် နည််းသူ၊ ရန ့်အ ျ နတွ်င ်ရကျာင််းသာ်းအခြစ် ပညာ 

သငယ်ူရနသူ ပညာရတာ်သငရ်ကျာင််းသာ်းမျာ်းသည် အကျံြု်းဝငသူ် မခြစ်န ငုပ်ါ။  

 

 
 

သငသ်ည် "အလပ်ုအာမ "ံ၏ အကျံြု်းဝငသ်ူခြစပ်ါက အလုပ်ထကွ် ျ နတ်ွင ်ကမုပဏ မှ သင့််အာ်း ' "အလပ်ုထကွ်ခ င််း 

အရထာက်အထာ်း"တွင ်တ ံ ပ်တံု်းနှ ပ်/လကမ်တှ်ထ ်ုးပါ' ဟု ရခပာပါမည။် "အလုပ်ထကွခ် င််း အရထာက်အထာ်း" 

တွင ်ရရ်းသာ်းထာ်းရသာ လစာပမာဏနငှ့်် သင ်အလပ်ုထကွသ်ည့််အရ ကာင််းအရင််း（  P10 သ ို ့် ）မျာ်း 

မှာ်းယွင််း ရနခ င််းရှ  မရှ  ရသ ျာစွာ စစရ် ်းအတညခ်ပြုပါ။ 

 

သငသ်ည် "ငာှ်းရမ််းဝနထ်မ််း (ဝနထ်မ််းငာှ်းရမ််းကုမပဏ နငှ့်် စာ ျြုပ် ျြုပ်၍ အခ ာ်းကုမပဏ တွင ်အလုပ်လုပ်သူ) " ခြစ်ပါက ဝနထ်မ််း 

ငာှ်းရမ််း ကုမပဏ နငှ့််အလုပ်လုပ်သည့််ကုမပဏ ၏စာ ျြုပ်သက်တမ််းကုန ်ျ နမ်ဟုတ်ဘ ၊ ဝနထ်မ််းငာှ်းရမ််းကုမပဏ မှအလုပ်ထွက် ျ န ်

တွင ်"ဝနထ်မ််းငာှ်းရမ််းကုမပဏ "မှ ' "အလုပ်ထွက်ခ င််းအရထာက်အထာ်း"တွင ်တံ  ပ်တံု်းနှ ပ်/လက်မှတ်ထ ု်းပါ'ဟု ရခပာပါမည်။ 

သငသ်ည် "ဝနထ်မ််းငာှ်းရမ််းကုမပဏ "မှ အလုပ်ထွက်ခ င််းအရ ကာင််းရင််း မှာ်းယွင််းရနခ င််း ရှ  မရှ  စစ်ရ ်းအတည်ခပြုပါ။ 

 

 
 

ကုမပဏ က "အလပ်ုထကွ်ခ င််းအရထာက်အထာ်း"က ု Hello Work သ ု ့် ရပ်းပ ု ့်သည့််အ ါ Hello Work သည် 

"အလပ်ုအာမ ထံာ်းသူ အလပ်ုထကွ်ခ င််းကတခ်ပာ်း" ("အလပ်ုထကွ်ခ င််းပံစုံ-၁" "အလပ်ုထကွ်ခ င််း ပံစုံ-၂" ဟု 

ရ ေါ်သည)် က ု ကမုပဏ ထ ံရပ်းပ ု ့်ပါသည်။ ကမုပဏ သည် ထ "ုအလပ်ုထကွ်ခ င််းပံစုံ-၁" "အလုပ်ထကွ်ခ င််းပံစုံ-၂" တ ု ့်က ု 

သင့်အ်ာ်း ရပ်းအပ်ပါမည်။ လစာပမာဏနငှ့်် အလပ်ုထကွ်သည့််အရ ကာင််းအရင််း（  P10 သ ို ့် ）မျာ်း မှာ်းယွင််း 

ရနခ င််းရှ  မရှ  ထပ်မံ၍ ရသ ျာစွာ စစရ် ်းအတညခ်ပြုပါ။ မှာ်းယွင််းရနပါက ကမုပဏ အာ်း အသ ရပ်း၍ 

ခပင ်င ် ုင််းပါ။ ကမုပဏ မှ ခပင ်ငမ်ရပ်းလျှင ်Hello Work တွင ်တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။ ထ ု ့်အခပင ်ကမုပဏ မှ 

အလပ်ုထကွ်ခ င််းပံစုံက ု မရပ်းသည့််အ ါတွငလ်ည််း Hello Work တွင ်ရမ်းခမန််းပါ။ 

 

အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုးြံိုစံ-၁ အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုးြံိုစံ -၂ တ ို ့်၏ နမူနာ  ကည့််ရှုရန် 

 https:// www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e2_01.pdf 
 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e7_01.pdf 
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⑤ အလိုြ်ပြြုတသ်ည့််အခါ၊ အလိုြ်ထကွပ်ြ ိုး အလိုြ်ရှာမပတွွဲ့သည့်အ်ခါတငွ ်စာိုးဝတပ်နပရိုး ြူြငရ်န် 

မလ ိုဘ  အလိုြ်သစက် ို ရှာပြွန ိုငရ်န် "အလိုြ်အာမခ"ံမှ ပငရွန ိုငြ်ါသည။် သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 
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 ျက် ျင််းအလပ်ုလပ်ုန ငုသ်သူည် ရငလွက်  ံွင့််အတည်ခပြုခ င််း (သင့််အာ်း ရငရွပ်း မရပ်း  သုည်က ု Hello Work က 

 ံု်းခြတမ်ည)်   ုငရ်ာ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာက ု လပ်ုရ ာငပ်ါ။ ( ျက ်ျင််းအလုပ်မလုပ်န ငုသ်ူခြစပ်ါကｐ９ သ ု ့်) 

အလပ်ုထကွ် ပပ ်းသည်နငှ့််  ျက ်ျင််း လုပ်ရ ာငပ်ါ။ ရငလွက ်ံန ငုသ်ည့််ကာလမှာ သငအ်လပ်ုထကွ်ပပ ်း ရနာက်ရန ့်မှ 

တစန်စှတ်ာ ကာလဟ ုကန် ့်သတ် သတမ်ှတထ်ာ်းပါသည်။ Hello Work သ ု ့် လာရရာကရ်န ်ရနာက်ကျပါက 

လက ်ံန ငုသ်ည့်် ရငပွမာဏ ရလျာ့်နည််းမည်ခြစသ်ည်။ အလပ်ုထကွ်ပပ ်း တစ်နစှ်ရကျာ်လျှငလ်ည််း Hello Work သ ု ့် 

လာရရာက်သည့််တ ုင ်ရငလွံု်းဝ လက ်ံန ငုမ်ညမ်ဟတုပ်ါ။ 

 

 
 

 
 

ရငလွက် ံရနအ်တွက် မအူာ်းခြင့်် သငအ်လိုြ်ထကွသ်ည့််ပန ့်မတ ိုငမ်  ၂နစှ်တာအတငွိ်ုး ၁၂လပကျာ် အာမခံထာိုးသ ူ

သကတ်မ်ိုး (အလိုြ်အာမခံဝငထ်ာိုးသည့််ကာလ) ရှ ရန ်လ ုအပ်သည်။ 

သ ု ့်ရသာ် ရအာကပ်ါအရနအထာ်းတွင ်သင ်အလပ်ုထကွ်သည့််ရန ့် မတ ုငမ်  ၁နစှ်တာအတငွိ်ုး ၆လပကျာ် အာမ ံ 

ထာ်းသူသကတ်မ််း ရှ လျှင ်ရပါသည။်  

 

⚫ ပဒဝါလ ခံပခငိ်ုး၊ အလိုြ်ထိုတခံ်ရပခငိ်ုးမျာိုးပ ကာင့်် သငအ်လိုြ်ထကွရ်သည့််အခါ (သတမှ်တထ်ာိုးပသာ  

ပငလွကခံ်ခွင့််ရှ သ（ူ  P10 သ ို ့်）ပြစ်ြါသည်။) 

⚫ သကတ်မ်ိုးြါအလိုြ်စာချြုြ် သကတ်မ်ိုးတ ိုိုးမပြိုးပခငိ်ုးနငှ့်် အပခာိုးမလွ မပရှာငသ်ာအပ ကာငိ်ုးရငိ်ုးမျာိုး 

ပ ကာင့်် အလိုြ်ထကွရ်သည့််အခါ (သတမှ်တထ်ာိုးပသာအပ ကာငိ်ုးပြင့်် အလိုြ်ထကွသ်（ူ  P10 သ ို ့်） 

ပြစ်ြါသည်။) 

 

  

4 

5 

? 

? 

(ဥပမာ) သငသ်ည် ပံမုှနအ်ာ်းခြင့်် "ရက ်၁၅၀စာ" ရငလွက် နံ ငုသ်ူခြစ်ရစကာမူ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာမျာ်း လပ်ုရ ာင ်

ရနရ်နာက်ကျသည့််အ ါ ရငလွက်  ံွင့်် အတည်ခပြုသည့််ရန ့်မှ သင ်အလိုြ်ထကွပ်ြ ိုးပနာကတ်စ်ပန ့်မှတစ်နစှ်တာ 

အထ သာ ရငလွက် နံ ငုပ်ါသည်။ 

 

 ပငလွကခ်ံသည့််ကာလ (တစ်နစ်ှတာ) 
ပငလွကခ်ံပခငိ်ုးမပြြုန ိုငြ်ါ 

      

   
ပစာင့််  ိုငိ်ုး 

(၇)ရက ်
ထိုတပ်ြိုးကာလ (၃လ) ရက်၁၂၀စာ ပြိုးအြ် ရက်၃၀စာ  

        

အလိုြ်ထကွ်ပြ ိုး

ပနာကတ်စ်ပန ့် 
ပငလွကခ်ံခငွ့််အတည်ပြြုသည့််ပန ့် ပငလွကခ်ံချ နက်ာလ ကိုန် ံိုိုးသည့််ပန ့် 
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ရအာက်ပါစာရွကစ်ာတမ််းက ယုူရ ာငပ်ပ ်း ရနအ မ်နငှ့််န ်းရာ Hello Work သ ု ့်သွာ်းကာ အလပ်ုသစရှ်ာရန ်

ရလျှာကထ်ာ်းပါ။ (အလပ်ုရှာရန ်ရလျှာက်ထာ်းခ င််းｐ13 သ ု ့်) သငတ်ငခ်ပသည့်် စာရွကစ်ာတမ််းအာ်း ကည့််ရှု၍ 

Hello Work သည် ရငလွက်  ံွင့််က ု စစ်ရ ်း အတည်ခပြုမည်။ 

 

【Hello Work သ ို ့် ယပူ ာငသ်ာွိုးရန်အရာမျာိုး】 

1. ကိုမပဏ ထမှံရသည့်် အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုးြံိုစံ -၁ (အမည်၊ ဘဏစ်ာရင််း စသညမ်ျာ်းက ု မ မ ဘာသာရရ်းပါ။) 

2. ကိုမပဏ ထမှံရသည့်် အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုးြံိုစံ -၂ 

3. My Number ကတပ်ြာိုး 

※My Number ကတ်ခပာ်း မရှ သည့််အ ါ 

① My Number အရ ကာင််း ကာ်းကတ်ခပာ်း၊ My Number ပါသည့်် ရနထ ငုသ်ူစာရင််းရထာက် စံာ 

② ရနထ ငု ်ွင့််ကတခ်ပာ်း၊ န ငုင်ကံူ်းလကမ်တှ် စသည့်် ဓာတ်ပံပုါ သကရ်သ ံအရထာက်အထာ်း 

4. တ ံ ြ်တံိုိုး ( က ုယပ် ုင ်တံ  ပ်တံု်းသာ။ ရရာ်ဘာတ ံ ပ်တံု်းမအှပ) 

5. ဓာတြံ်ို ၂ြံို ( လတ်တရလာ ဓာတ်ပံ၊ု ရရှ ွေ့က ုမျက်နာှမူ က ယု်အထကပ် ုင််း၊ အန ံ3.0 cm x အလျာ်း 2.5 cm ) 

6. ဘဏ်စာအိုြ် သ ို ့်မဟိုတ ်ဘဏ်ကတပ်ြာိုး (သင့်အ်မည် ပါဝငသ်ည့််အရာ) 

 

 
 

ရငလွက် ံန ငုသ်ည့်အ် ါ Hello Work တွင ်"အလပ်ုအာမ ံရှင််းလင််းပွ " တက်ရရာက်ရပါမည။် ထ ပုွ တွင ်သင ်

ရငလွက် ံန ငုရ် ကာင််း အရထာက်အထာ်း ("အလုပ်အာမ ံ ရငလွက ်ံ ွင့််ရှ သူ အရထာက်အထာ်း") စသည်မျာ်းက ု 

ရရှ ပါမည်။ ထ ု ့်အခပင ်ဝနထ်မ််းမှ ရနာကပ် ုင််း  က်လက်လပ်ုရ ာငရ်မည်မျာ်းက ု ရှင််းလင််းပါမည်။ 

 

အလိုြ်အာမခံ ပငလွကခံ်ခွင့််ရှ သ ူအပထာက်အထာိုး၏ နမူနာ  ကည့််ရှုရန် 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e5_02.pdf 

 

 
 

သငသ်ည် Hello Work / ပဂုဂလ ကအလပ်ုမ တ ်က်ကမုပဏ မျာ်းက ုအသံု်းခပြု၍အလုပ်ရှာရြခွ င််း (အလပ်ုရှာရြရွရ်း 

လှုပ်ရှာ်းမှု) ခပြုရမည်။ မအူာ်းခြင့်် ၄ပတ်လျှငတ်စက်က မ်၊ Hello Work သ ု ့်သွာ်းပပ ်း "အလုပ်လက်မ ့်အသ အမတှ်ခပြုရရ်း 

အစ ရင ်စံာ"က ုခြည့််ကာ အလုပ်ရှာရြရွရ်းလှုပ်ရှာ်းမှုအရခ အရန (※)က ု ဝနထ်မ််းထသံတင််းပ ု ့်ရမည်။ သင ်အလပ်ု 

လကမ် ့်ခြစရ် ကာင််း (အလပ်ုမရှ ရ ကာင််း) အသ အမတှ်ခပြု ံရပါက တစပ်တ် န် ့်အတွင််း သင့်် ဘဏစ်ာရင််းသ ု ့် ရငလွွှ  

မည။် ရငရွမည့််အ ျ နန်ငှ့််ရငပွမာဏမှာ သငအ်လပ်ုထကွသ်ည့််အရ ကာင််းရင််းစသညတ် ု ့်အလ ုက ်ကွ ခပာ်းပါသည။် 

（※）ရငလွက် ံန ငုရ်န ်"အလုပ်ရှာရြွရရ်းလက်ရတွွေ့လုပ်ရ ာငမ်ှု " ဟ ုအသ အမှတ်ခပြုသည့်် လှုပ်ရှာ်းမှုက ု သ တင််း ၄ပတ်လျှင ်

၂ကက မ် အထက် လုပ်ရ ာငရ်န ်လ အုပ်သည်။ "အလုပ်ရှာရြွရရ်းလက်ရတွွေ့လုပ်ရ ာငမ်ှု " ဟု အသ အမှတ်ခပြုသည့်် အဓ က 

လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်းမှာ ရအာက်ပါအတ ုင််းခြစ်သည်။ 

 

⚫ ကိုမပဏ သ ို ့် ပလျှာကလ်ွှာတငပ်ခငိ်ုး 

⚫ Hello Work / ြိုဂဂလ ကအလိုြ်မ တ ်ကက်ိုမပဏ နငှ့်် တ ိုငြ်ငပ်ခငိ်ုး၊ ကိုမပဏ နငှ့်် မ တ ်ကပ်ြိုးမှု ရယပူခငိ်ုး  

⚫ Hello Work / ြိုဂဂလ ကအလိုြ်မ တ ်ကက်ိုမပဏ က ကျငိ်ုးြသည့်် ပ ိွုးပနိွုးြွ  တကပ်ရာကပ်ခငိ်ုး 

⚫ ကိုမပဏ မျာိုး၏ ရှငိ်ုးလငိ်ုးြွ က ို တကပ်ရာကပ်ခငိ်ုး 

⚫ အသ အမှတပ်ြြုလကမှ်တ ်စာပမိုးြွ မျာိုး ပပြ  ိုပခငိ်ုး စသည်မျာိုး 
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အလိုကလ်ကမ် ့်အသ အမှတပ်ြြုပရိုးအစ ရငခံ်စာ၏ နမူနာ  ကည့််ရှုရန် 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01.pdf 

 

 

 
※ ျက ်ျင််းအလပ်ုလပ်ုန ငုသ်ူ ｐ６သ ု ့်။ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းက ု  ျက် ျင််း လပ်ုရ ာငပ်ါ။ 

 

 
 

အလပ်ုထကွ်ပပ ်း  ျက် ျင််း အလုပ်မလုပ်န ငုသ်လူည််း "အလပ်ုအာမ ံ"မှ ရငရွရှ န ငုပ်ါသည်။ ဥပမာ ရအာကပ်ါ 

အရနအထာ်းရှ သမူျာ်းသည် အလုပ်ထကွ်ပပ ်း ၃၁ရကရ်ကျာ်လနွသ်ည့်ရ်နာက်  ျက ်ျင််း Hello Work သ ု ့်သွာ်းကာ 

"ရငလွက ်ံရရ်းကာလ တ ု်း ျ ွေ့ရန ်ရလျှာက်ထာ်းခ င််း" လပ်ုရ ာငပ်ါ။  

 

① ပရာဂါ/ဒဏ်ရာပ ကာင့်် အလိုြ်မလိုြ်န ိုငပ်ခငိ်ုး 

② က ိုယဝ်န်ပ ာင၊် မ ိုးြွာိုး၊ ရငပ်သိွုးပြြုစို (၃နစှ်ပအာကသ်ာ) ပခငိ်ုးမျာိုးပ ကာင့်် အလိုြ်မလိုြ်န ိုငပ်ခငိ်ုး 

(သာိုးသမ ိုးရရှ ပရိုး ကိုသမှု အြါအဝင)် 

③ ပ မွျ ြုိုးသာိုးချငိ်ုး လမူမာပြြုစိုရန်အတကွ ်အလိုြ်မလိုြ်န ိုငပ်ခငိ်ုး 

④ အသက၆်၀ပကျာ် အသကပ်ြည့််ပခငိ်ုးစသည်မျာိုးပ ကာင့််အလိုြ်ထကွခ် ့်ပြ ိုး အခ ိုကအ်တန် ့်အနာိုးယပူနပခငိ်ုး 

 

 
 

ဤရလျှာက်ထာ်းခ င််းက ု လုပ်ရ ာငထ်ာ်းပါက အလပ်ုလုပ်န ငုလ်ာပပ ်း အလပ်ုစတငရ်ှာရြသွည့််အ ါ ရငလွက် ံ 

ရရှ န ငုပ်ါသည။် 

 

 

 

  

1 

2 

⑥ ချကခ်ျငိ်ုး အလိုြ်မလိုြ်န ိုငသ်အူပနပြင့််လညိ်ုး အလိုြ်လိုြ်န ိုငလ်ာသည့်အ်ခါ "အလိုြ်အာမခံ"မှ 

ပငရွန ိုငြ်ါသည။် သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 
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လအူမျာိုး အလိုြ်ထကွသ်ည့်် အဓ ကအပ ကာငိ်ုးရငိ်ုးအချ ြု ွဲ့က ို မ တ ်ကပ်ြိုးြါမည်။ 

 

① အလိုြ်ထိုတခံ်ရပခငိ်ုး ကုမပဏ ၏အရ ကာင််းခပ ျက်ခြင့််"အလုပ်ထကွ်"ရနအ်မ န် ့်ရပ်း ံရ ျ န ်

② ပဒဝါလ ခံပခငိ်ုး ကုမပဏ ပပ ြုလ  ပျက်စ ်းမည် ခြစ်သခြင့်် အလုပ်ထကွ်ရ ျ န ်

③ ကိုမပဏ မှလှုံွဲ့ပ ာ်ပသာမ မ  နဒပြင့််အလိုြ်ထကွ ်

ရန်ြ တပ်ခေါ်မှု(သ ို ့်)အလိုြ်ထကွရ်န်တ ိုက်တနွ်ိုးမှု 

"အလုပ်ထကွ်ရပ်းမလာ်း" ဟု ကုမပဏ ကရမ်းရာ သငက် "ဟုတ်က ့်" 

ဟု ရခြ  ့် ျ န ်

④ ကိုမပဏ ၏သပဘာပြင့်် ခန် ့်ထာိုးမှု ရြ်  ိုငိ်ုးပခငိ်ုး 

( ၃နစှ် အထက)် 

သက်တမ််းပါရသာစာ ျြုပ်က ု အ ါ ါ သက်တမ််းတ ု်း၍ ၃နစ်ှရကျာ် 

လုပ်  ့်ပပ ်းမှ ကုမပဏ ဘက်မှ ရုတ် ျည််း သက်တမ််းမတ ု်းသည့််အ ျ န ်

⑤ ကိုမပဏ ၏သပဘာပြင့်် ခန် ့်ထာိုးမှု ရြ်  ိုငိ်ုးပခငိ်ုး 

( ၃နစှ် ပအာက)် 

သက်တမ််းပါရသာစာ ျြုပ်ခြင့်် လုပ်သက် ၃နစ်ှ မခပည့််ရသ်း ျ န၊် 

သက်တမ််းတ ု်းရန ်သင ် နဒခပြုရသာ်လည််း တ ု်းမရပ်းသည့််အ ျ န ်

⑥ မှန်ကန်ပသာ အပ ကာငိ်ုးပြချက်ရှ သည့်် 

မ မ သပဘာပြင့်် အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုး 

ရရာဂါ၊ ေဏရ်ာ၊ က ုယ်ဝန၊် ရငရ်သွ်းခပြုစုမှု၊ မ သာ်းစု လူမမာခပြုစုမှု 

စသခြင့်် မလွှ မရရှာငသ်ာ၍သင့်် နဒအရ အလုပ်ထကွ်သည့််အ ျ န ်  

⑦ အပခာိုးပသာ စာချြုြ်သက်တမ်ိုး ပြည့််ပခငိ်ုး သက်တမ််းပါစာ ျြုပ်ခြစ်ပပ ်း  က်လက် သက်တမ််းမတ ု်းရ ကာင််း 

သငလ်ည််း သ ထာ်းကာ သက်တမ်တ ု်းခ င််း ခြစ်ရပေါ်သည့််အ ျ န ်  

⑧ အသကပ်ြည့််ပခငိ်ုး "အသက်  XX နစ်ှ ရရာက်သည့််အ ါ အလုပ်ထကွ်မည်" ဟု 

သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် အသက်သ ု ့် သင ်ရရာက်သည့််အ ျ န ် 

⑨ အပြစ်ပြိုးထိုတြ်ယပ်ခငိ်ုး အခပစ်ရပ်း ံရခ င််းစသည့်် သင့််လုပ်ရ ာင ် ့်သည့်် မရကာင််းမှု 

ရ ကာင့်် ကုမပဏ က"အလုပ်ထွက်" ရန ်အမ န် ့်ရပ်း ံရသည့််အ ျ န ်

⑩ မှန်ကန်ပသာ အပ ကာငိ်ုးပြချက်မ ့်  

မ မ သပဘာပြင့်် အလိုြ်ထကွပ်ခငိ်ုး 

သငက်  နဒခပြုကာ မ မ က ုယ်တ ုင ်အလုပ်ထကွ်သည့််အ ါ 

 

"သတမှ်တထ်ာိုးပသာ ပငလွကခ်ံခွင့််ရှ သ"ူ  "သတမှ်တထ်ာိုးပသာအပ ကာငိ်ုးပြင့်် အလိုြ်ထကွသ်"ူ   ိုသည်မှာ 

 

■သတမှ်တထ်ာိုးပသာ ပငလွကခံ်ခွင့််ရှ သ・ူ・・ရေဝါလ  ခံ င််း၊ အလပ်ုထတု ်ံရခ င််းမျာ်းရ ကာင့်် အလပ်ုသစ် 

အတကွ် ခပင ်ငရ်နအ် ျ နမ်လံရုလာကဘ်  အလပ်ုထကွ ် ့်သူ (အထကပ်ါ ဥပမာ ①～④ က ့်သ ု ့်) 

■သတမှ်တထ်ာိုးပသာ အပ ကာငိ်ုးပြင့်် အလိုြ်ထကွသ် ူ  သုညမ်ှာ အထကပ်ါ ရငလွက ် ံွင့််ရှ သမူအှပ သက်တမ််းပါ 

စာ ျြုပ်သက်တမ််းမတ ု်းခ င််း၊အခ ာ်း မလွှ မရရှာငသ်ာ အရ ကာင််းခြင့်် အလပ်ုထကွ ် ့်သူ (အထကဥ်ပမာ ⑤ ⑥ က ့်သ ု ့်） 

 

"သတမှ်တထ်ာိုးပသာ ပငလွကခ်ံခွင့််ရှ သ"ူ  "သတမှ်တထ်ာိုးပသာအပ ကာငိ်ုးပြင့်် အလိုြ်ထကွသ်"ူ ပြစ် မပြစ်  

 

သငသ်ည် သတမ်ှတ်ထာ်းရသာ ရငလွက်  ံွင့််ရှ သူ/ သတ်မတှထ်ာ်းရသာအရ ကာင််းခြင့်် အလုပ်ထကွသ်ူ ခြစ် မခြစ် 

  ုသညက် ု Hello Work က  ံု်းခြတပ်ါမည။် သငသ်ည် သငအ်လပ်ုထကွ်သည့်် အရ ကာင််းရင််း မှနက်နရ် ကာင််း 

သကရ်သခပသည့်် စာရွကစ်ာတမ််းက ု တငခ်ပရမည်ခြစသ်ည်။ ကုမပဏ က ယ ူသည့်် "အလပ်ုထကွသ်ည့်် အရ ကာင််း 

ရင််း"သည် သငရ်ခပာရနသည်နငှ့်် ကွ ခပာ်းသည့််အ ါ Hello Work သည် သင့််ထမံှ စာရွကစ်ာတမ််းနငှ့်် ကမုပဏ ထမံှ 

စာရွက်စာတမ််း နစှမ်ျ ြု်းစလံု်းက ု  ကည့််ရှု ပပ ်း အလပ်ုထကွ်သည့််အရ ကာင််းရင််းက ု  ံု်းခြတမ်ည။်  

? 
သတမှ်တထ်ာိုးပသာ ပငလွကခ်ခံွင့််ရှ သ ူ ိုသညမှ်ာ / 

အလိုြ်ထကွသ်ည့်အ်ပ ကာငိ်ုးရငိ်ုးက ို စစပ် ိုးြါ 
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အလိုြ်ထကွ ်

 

အလိုြ်ရှာပြွပခငိ်ုးပလျှာကလ်ွှာနငှ့်် 

ပငလွကခ်ံခွင့််ရှ သ ူ ံိုိုးပြတပ်ခငိ်ုး 

 

အလိုြ်အာမခံရှငိ်ုးလငိ်ုးြွ  

 

ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလပြည့်် 

  

 
ပထာက်ြံ့်မှု 

ကန် ့်သတခ်ျက် 

  

အလိုြ်လကမ် ့် အသ အမှတပ်ြြု 

 

အပပခခံ ပထာကြံ့််ပင ွထိုတပ်ြိုး 

 

မူအာိုးပြင့်် ၄ြတလ်ျှငတ်စ်ကက မ် 

သင့််အတကွ ်အတည်ပြြုသည့််ပန ့် 

က ို သတမှ်တြ်ါမည်။  

  

 
အလိုြ်ရ 

  

ပငပွြိုးပခငိ်ုးပြ ိုး ံိုိုး 

 

 

  

ပငလွကခံ်ပခငိ်ုးလိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာအ င့််မျာိုး 

မ မ သပဘာအပလျာက် စသည်မျာိုးပြင့်် အလိုြ်ထကွ်သအူာိုး ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလပြည့််ပြ ိုး 

ပနာကပ်န ့်မှစ၍ ၃လတာ အပပခခပံထာက်ြံ့်ပငထွိုတမ်ပြိုးြါ။ ဤသည်က ို"ပထာက်ြံ့်မှု 

ကန် ့်သတခ်ျက်" ဟို ပခေါ်ြါသည်။ 

အသ အမှတပ်ြြုပန ့်အလ ိုက် (မူအာိုးပြင့််၄ြတလ်ျှငတ်စ်ကက မ်) အလိုြ်လကမ် ့်အသ အမှတ ်

ပြြုပရိုးအစ ရငခ်ံစာတငြ်ါ။ အလိုြ်လိုြ်ပခငိ်ုး ရှ  မရှ ၊ အလိုြ်ရှာပြွပရိုးလကပ်တွွဲ့ 

လိုြ်ပ ာငမ်ှု စသည်မျာိုးက ို စစ်ပ ိုးကာ အသ အမှတပ်ြြုပခငိ်ုးက ို လိုြ်ပ ာငမ်ည်။ 

အလိုက်လကမ် ့် အသ အမှတပ်ြြုခံရသည့််ပန ့်အပရအတကွ်စာ အပပခခပံထာက်ြံ့်ပငကွ ို 

သင့်ဘ်ဏ်စာရငိ်ုးသ ို ့် လွှ ပြိုးမည်။ (လွှ ပြ ိုးသည့််အထ   ကာချ န်မှာ ဘဏ်အလ ိုက်ပခာိုးနာိုး 

ပသာ်လည်ိုး အ ကမ်ိုးအာိုးပြင့်် တစ်ြတခ်န် ့် ကာပမင့််ပ ကာငိ်ုး သ ထာိုးပစလ ိုြါသည်) 

အလိုြ်ရှာပြွပရိုးတ ိုငြ်ငပ် ွိုးပနိွုးမှုက ို အသံိုိုးပြြုြါ။ 

အလိုြ်ပ ကာ်ပငာ ကည့််ရှု ပခငိ်ုး၊ အလိုြ်ရှာပြွပရိုး တ ိုငြ်ငပ် ွိုးပနိွုးမှု စသည်မျာိုးက ို 

အသ အမှတပ်ြြုပန ့်မဟိုတသ်ည့််အချ နတ်ငွလ်ည်ိုး အသံိုိုးပြြုန ိုငြ်ါသည်။ 

အပမန ်ံိုိုးအလိုြ်ပြနလ်ိုြ်န ိုငြ် ို ့် အလိုြ်ရှာပြွပရိုးက ို တက်တက်ကကကကလှုြ်ရှာိုးြါစ ို ့်။  

 

အလိုြ်ပြန်လိုြ်ပခငိ်ုးအတကွအ်ပထာကအ်ြံ့်အပြစ် အလိုြ်ပြနလ်ိုြ်ပခငိ်ုးပထာကြံ့််ပင၊ွ 

အလိုြ်လိုြ်ပခငိ်ုးအာိုးပြိုးပရိုးပထာက်ြံ့်ပင၊ွ အလိုြ်လိုြ်ရန်ပြင ်ငမ်ှု ြံိုမှနပ်ထာက်ြံ့်ပင၊ွ 

အသက်ကက ိုးသအူလိုြ်ပြနလ်ိုြ်ပခငိ်ုးအပထာက်အြံ့်မျာိုး ပလျှာက်ထာိုးန ိုငပ်ခငိ်ုးရှ ြါသည်။ 

ပငပွြိုးပခငိ်ုး ပြ ိုး ံိုိုးလျှငလ်ည်ိုး အလိုြ်ရှာပြွပရိုး တ ိုငြ်ငပ် ွိုးပနိွုးမှုက ို သံိုိုးန ိုငြ်ါသည်။ 

အာိုးမနာဘ  Hello Work သ ို ့် ကကပရာက်ြါ။ 

ပငလွကခ်ံရနလ်ိုြ်ပ ာငသ်ည့်် ကာယကံရှငက် လ ိုအြ်သည့််စာရွက်စာတမ်ိုးက ို ယ၍ူ 

Hello Work သ ို ့် လာြါ။ Hello Work သည် တငပ်ြလာသည့်် စာရွက်စာတမ်ိုးမျာိုးပြင့်် 

ပငလွကခ်ံခငွ့််ရှ သ ူအတည်ပြြု  ံိုိုးပြတပ်ခငိ်ုး လိုြ်ပ ာငြ်ါမည်။ 

ပငလွကခ်ံခငွ့််ရှ သအူပထာက်အထာိုးစသည့်် လ ိုအြ်သည့််စာရွက်စာတမ်ိုးမျာိုးထိုတပ်ြိုး 

မည်။ ထ ို ့်အပြင ်အလိုြ်အာမခပံငလွကခ်ံမှု လိုြ်ပ ာငြံ်ိုနည်ိုးလမ်ိုးနငှ့်် အလိုြ်ရှာပြွပရိုး  

လှုြ်ရှာိုးမှုနငှ့်် ြတသ်က်၍ ရှငိ်ုးလငိ်ုးပပြာ ကာိုးမည်။ 

※အလိုြ်အာမခံရှငိ်ုးလငိ်ုးြွ သည် ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလပြည့််ပြ ိုးမှ လည်ိုးပြစ်န ိုငသ်ည်။ 

ပငလွကခ်ံခငွ့််အတည်ပြြုခံရသည့်ပ်န ့်မှ အလိုြ်လက်မ ့်အပနအထာိုးစိုစိုပြါငိ်ုး ၇ရက်တ တ  

က ို"ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလ"ဟိုပခေါ်ကာ ထ ိုကာလသည် အလိုြ်အာမခပံငထွိုတပ်ြိုးမှုတငွ ်

အကျံြုိုးမဝငြ်ါ။ 
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ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းအလ ကု် ဂျပနတ်ွင ်လပ်ုန ငုသ်ည့််အလုပ်မျာ်း ကွ ခပာ်းပါသည်။ သင့်် ရနထ ငု ်ွင့််ကတခ်ပာ်းက ု 

 ကည့််၍ ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းက ု စစ်ရ ်းပါ။ 

 

❶ အပမ တမ်ိုးပနထ ိုငသ်၊ူ ဂျြန်လမူျ ြုိုး၏အ မ်ပထာငြ်က/် အပမ တမ်ိုးပနထ ိုငသ်၏ူ အ မ်ပထာငြ်က ်စသည်နငှ့်် 

အချ န်ရှည်ပနထ ိုငသ် ူပြစ်လျှင ်

 

မည်သည့််အလိုြ်မ  ို လိုြ်န ိုငသ်ည်။ 

 

❷ အငဂ်ျငန် ယာ-လမူှုဘာသာရြ်ကျွမ်ိုးကျငသ်-ူန ိုငင်တံကာတာဝန်၊ အ င့််ပမင့််ကျွမ်ိုးကျငသ်၊ူ 

နာတာရှညပ်ြြုစိုပစာင့််ပရှာကပ်ရိုး၊ အတတြ်ညာ၊ ကျွမ်ိုးကျငလ်ိုြ်သာိုး စသည်မျာိုးပြစလ်ျှင ်

 

အလိုြ်တာဝနအ်လ ိုက ်ပနထ ိုငခွ်င့််  ိုငရ်ာ ကန် ့်သတခ်ျကရှ် ြါသည်။  

(ဥြမာ ၁) "အငဂ်ျငန် ယာ-လမူှုဘာသာရြ်ကျွမ်ိုးကျငသ်-ူန ိုငင်တံကာတာဝန်" ပြစ်သမူျာိုး 

⚫ တကက သ ုလန်ငှ့်် ဂျပနခ်ပည်တွင််း အတတပ်ညာသငရ်ကျာင််းမျာ်းတွင ်ပညာသင ်ကာ်းပပ ်းခြစခ် င််း 

⚫ တကက သ ုလန်ငှ့်် အတတပ်ညာသငရ်ကျာင််းမျာ်းတွင ်သင ်ပလ့်လာသငယ်ခူ ့်သည့််ြညာရြ်နငှ့်် လိုြ်က ိုင ်

မည့််တာဝန်  ကစ်ြ်မှု（※１）ရှ ရနလ် ုအပ်သည။် တကက သ လု်မ ှ အထ်ူးခပြုဘာသာရပ်နငှ့်် ကစ်ပ်မှု 

က ုမရူလျှာ့်ရပါ ့်စဉ်းစာ်း（※２）ရပ်းသည။် သင၏် ရကျာင််း င််းလကမ်တှ်သာမက (ရကျာင််းရ ေါ် ျ န ်

အာ်းလံု်းရြာခ်ပထာ်းသည့််) စွမ််းရ ာငမ်ှုဇယာ်းက လုည််း  ကည့််ကာ  ကစ်ပ်မှုက စုစရ် ်းပါ။  

※１  က်စပ်မှုရှ သည်ဟု အတည်ခပြုသည့်် နမူနာ 

⚫ စက်မှုဘာသာရပခ်ြင့််ရကျာင််း င််းသူက လျှပ်စစ်ပစစည််းကုမပဏ တွငန်ည််းပညာတ ထွငမ်ှုအလုပ်လုပ်ခ င််း  

⚫ ဂျပနမှ်အတတ်ပညာသငရ်ကျာင််းတွင ်အလှခပငဘ်ာသာရပ်ခြင့််ရကျာင််း င််းသူက အလှကုနအ်ရရာင််း 

ကုမပဏ တွင ်အလှကုန ်တ ထွငမ်ှု၊ မာ်းကက်တင််း အလုပ်လုပ်ခ င််း  

※２ "အထူ်းခပြုဘာသာရပ်"အမည်က ထ ုအလုပ်နငှ့််တ ုက်ရ ုက် က်စပ်မှု အတည်မခပြုန ငုသ်ည့််တ ုင ်သငရ်လ့်လာ 

  ့်ရသာ "ဘာသာရပ်"အာ်းလံု်းက ု ခ ံြုငံပုပ ်း လုပ်က ုငမ်ည့််တာဝနအ်တွက် လ ုအပ်သည့်် စွမ််းရည်ရ  ့်ခ င််းရှ  မရှ  

အက ခြတ်သည်။ ထ ု ့်အခပင ်ယ ုလပ်ုက ုငမ်ည့််တာဝနက် ု ယ ငက် ၃နစ်ှတာ န် ့်လုပ်  ့်ြူ်းသူခြစ်ပါက 

တကက သ ုလ်၏ "အထူ်းခပြုဘာသာရပ်"စသည်နငှ့်် သ ပ်မ က်စပ်သည့််တ ုင ်ရလျှာ့်ရပါ ့်စဉ်းစာ်းရပ်းသည်။ 

(ဥြမာ ၂) "ကျွမ်ိုးကျငလ်ိုြ်သာိုး" ပြစ်သမူျာိုး 

⚫ အလပ်ုသင ်အ င့်် ၂ က ု ရကာင််းစွာပပ ်း ံု်းသ⇒ူအလပ်ုသငရ်လ့်လာ  ့်သည်နငှ့််အလာ်းတူ တာဝန ်

⚫ စာရမ်းပွ ရအာငခ်မငသ်ူ⇒ရအာငခ်မင ် ့်သည့်် စာရမ်းပွ   ုငရ်ာ လုပ်ငန််းနယပ်ယ ်

မျာ်းတွငသ်ာ လပ်ုန ငုသ်ည်။ အလုပ်သငမ်ှုမရှ / စာရမ်းပွ မရအာငသ်ည့်် နယ်ပယတ်ွင ်အလုပ်မလပ်ုန ငုပ်ါ။ 

ထ ု ့်အခပင ်ရ ာကလ်ပ်ုရရ်း၊ စ ကု်ပျ ြု်းရမွ်းခမျူရရ်းစသည့်် သတ်မတှ်နယပ်ယ် ၁၄ ု အတကွသ်ာ ခြစသ်ည။် 

  

1 

အလိုြ်သစက် ို ရှာပြွြါ 3 

⑦ ပနထ ိုငခ်ွင့််အမျ ြုိုးအစာိုးအလ ိုက ်လိုြ်န ိုငသ်ည့််အလိုြ်မျာိုး ကွ ပြာိုးြါသည။် သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 
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❸ ြညာပတာ်သင/် မ သာိုးစိုဝငပ်နထ ိုငခွ်င့်် ပြစလ်ျှင ်

 
လဝကတငွ ်"ကန် ့်သတခ်ျကပ်ကျာလ်န်ွလှုြ်ရှာိုးခွင့််"ပလျှာကပ်ြ ိုး ခွင့််ပြြုချကယ်ြူါ။ တစ်ြတလ်ျှင ်၂၈နာရ  

အတငွိ်ုး ပြစ်ြါက အလိုြ်လိုြ်န ိုငြ်ါသည်။ ြညာပတာသ်ငသ်ည် ပနဦွိုးပကျာငိ်ုးြ တရ်ကစ်သည့်် ရကရှ်ည် 

ပကျာငိ်ုးြ တခ်ျ န်တငွ ်တစ်ပန ့်လျှင ်၈နာရ အထ  အလိုြ်လိုြ်န ိုငြ်ါသည်။ ထ ို ့်အပြင ်ြညာပတာ်သင ်ပြစပ်ြ ိုး 

ပနာငတ်ငွ ်ပကျာငိ်ုး ငိ်ုးမည့််သသူည် ❷ ြါပနထ ိုငခွ်င့််သ ို ့်ပပြာငိ်ုးလ ရန်ရည်မှန်ိုးပြ ိုး ❷ နငှ့််အကျံြုိုးဝငသ်ည့်် 

အပနအထာိုးအတ ိုငိ်ုး အလိုြ်လိုြ်မည့််ကိုမပဏ က ို ရှာပြွန ိုငြ်ါသည်။ 

 

❹ နည်ိုးြညာသငတ်န်ိုးသာိုး ပြစ်လျှင ်

 
မူအာိုးပြင့်် ဂျြန်သ ို ့်ပရာကရှ် လျှင ်ကိုမပဏ တစ်ခိုတည်ိုးတငွ ်အလိုြ်လိုြ်ရြါသည်။ အကယ၍် အလိုြ်ထကွ ်

ရြါက "ကက ိုး ကြ်ပရိုးအြွ ွဲ့"နငှ့််"န ိုငင်ပံခာိုးသာိုးနည်ိုးြညာအလိုြ်သငဌ်ာန"မျာိုးတငွ ်တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုး၍ 

ကိုမပဏ သစ်က ို ရှာပြွရန်အကအူည ပတာငိ်ုးြါ။ သ ို ့်ရာတငွ ်"အလိုြ်အာမခံ"မှ ပငလွကခံ်န ိုငြ်ါက Hello 

Work တငွ ်လိုြ်ပ ာငြ်ါ။  

 

❺ အပခာိုးပနထ ိုငခွ်င့််မျာိုး ပြစလ်ျှင ်

 

မူအာိုးပြင့်် အလိုြ်မလိုြ်န ိုငြ်ါ။ သ ို ့်ရာတငွ ်❶နငှ့််❷ ြါ ပနထ ိုငခွ်င့််သ ို ့် ပပြာငိ်ုးရန်ရှ လျှင ်အလိုြ်ရှာန ိုငသ်ည်။ 

 

 
 

❶、❷、❸ ပါ ရနထ ငု ်ွင့််ရှ သူခြစ်ပပ ်း မ မ အရနခြင့်် မည်သည့််အရနအထာ်းခြင့်် အလပ်ုလုပ်န ငုသ်ည်က ု ရှင််းလင််း 

စွာသ လ ပုါက လဝကတွင ်"အလုပ်လပ်ု ွင့််ရထာက ်စံာ"က ု ရယူန ငုပ်ါသည်။ ထ ရုထာက ်စံာက ု ကမုပဏ သစ်သ ု ့် 

ရပ်းအပ်ခ င််းလည််း ခပြုန ငုပ်ါသည်။  

 

 
 

 
 

Hello Work တွင ်အလပ်ုရှာရြွရနအ်တကွ် ရလျှာက်လွှာတငပ်ါ။ ရနအ မန်ငှ့််န ်းရာ Hello Work သ ု ့်သွာ်းပါ။ 

"အလပ်ု အာမ "ံ မှ ရငလွက ်ရံရှ န ငုပ်ါသည် (ｐ６ သ ု ့်)။ ပနထ ိုငခွ်င့််ကတပ်ြာိုးနငှ့်် န ိုငင်ကံိူုးလကမှ်တ ်

က ုယရူ ာငသ်ွာ်းပါ။ 

 

ပနအ မ်နငှ့််န ိုးရာ Hello Work က ို ရှာပြွရန် 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

စကာိုးပြန်ရှ သည့်် Hello Work က ို ရှာပြွရန် 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 
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⑧ Hello Work တငွ ်လိုြ်လ ိုသည့် ်အလိုြ်က ို ရှာပြွြါ။ 
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Hello Work တွငရှ် သည့်် "အလုပ်ရှာရြရွရ်း ရလျှာကလ်ွှာ" တွင ်ရရ်းခြည့််ခ င််း သ ု ့်မဟတု် စမတြ်ုန််း၊ Hello Work 

အတွင််းရှ  ကွနပ်ျျူတာမှ သင့််အ ျကအ်လကမ်ျာ်းက ု ထည့််သွင််းကာ ရကာငတ်ာတွင ်ဝနထ်မ််းနငှ့်် တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွး 

ပါ။ Hello Work သည် သင၏် ရနထ ငု ်ွင့််ကတခ်ပာ်းနငှ့်် န ငုင်ကံူ်းလက်မတှမ်ျာ်းက ု  ကည့််ရှုပါမည်။ သင့််ရနထ ငု ်ွင့်် 

သည် အလပ်ုလပ်ုန ငုသ်ည့််အမျ ြု်းအစာ်းခြစ်ပါက "Hello Work မှလက် ရံခပစာ" က ု ရရှ န ငုပ်ါသည။် 

လက ်ံရခပစာတွင ်သင၏် "အလုပ်ရှာရြရွရ်း နပံါတ်" ရရ်းထာ်းပါသည။် Hello Work သ ု ့် လာရရာက ်ျ နတ်ွင ်

ရထာ်းသည့်် "လက ်ံရခပစာ" က ု မခြစမ်ရန ယူရ ာငလ်ာပါ။ လက် ရံခပစာရှ ပါက ရလျှာက်လွှာတင ် ့်သည့်် ရနရာ 

မဟတုသ်ည့်် Hello Work တငွလ်ည််း အလုပ်ရှာရြနွ ငုပ်ါသည်။  

 

"အလိုြ်ရှာပြွပရိုးပလျှာကလ်ွှာ" ပြည့််နည်ိုး  ကည့််ရှုရန် 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 
gaikokujinnkyuusyokumousikomisyonokakikata.pdf 

 

(ဂျြန်ဘာသာတတက်ျွမ်ိုးသအူပနပြင့််) Hello Work ရှ  ကနွ်ြျျူတာ (သ ို ့်) စမတြ်ိုန်ိုးပြင့််  

ယာယ  မှတြံ်ိုတငပ်ြ ိုးမှ ပကာငတ်ာတငွ ်ပလျှာကလ်ွှာတငပ်ခငိ်ုးမျ ြုိုးလည်ိုး လိုြ်ပ ာငန် ိုငသ်ည်။ 

 https://kyushoku.hellowork.mhlw.go.jp/kyushoku/ 
GEAA020020.do?action=initDisp&screenId=GEAA020020 

 

 
 

အလပ်ုရ ကာ်ခငာ သတင််းက ု Hello Work ၏ရကာငတ်ာမှ ရှာရြွရပ်းပါမည်။ ရရှ သည့်် "အလုပ်ရ ကာ်ခငာစာရင််း" 

က ု ကည့််ပပ ်း သင့််ရမျှာ်မှန််း ျကန်ငှ့်် က ုကည် သည့်် ရ ကာ်ခငာက  ုရှာရြပွါ။ "အလပ်ုရ ကာ်ခငာစာရင််း"က ု  ကည့််ရှု  

နာ်းလည်ရန ် က ် ပါက Hello Work ၏ဝနထ်မ််းနငှ့်် တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပပ ်း သင့််ရမျှာ်မနှ််း ျကက် ု ရခပာခပပါ။ 

 

အလိုြ်ပ ကာ်ပငာစာရငိ်ုး  ကည့််ရှုနည်ိုး 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/ 
gaikokujinnkyuujinnhyounomikata.pdf 

 

(ဂျြန်ဘာသာတတက်ျွမ်ိုးသအူပနပြင့််) Hello Work ရှ  ကနွ်ြျျူတာ (သ ို ့်) မ မ ကန်ွြျျူတာ 

ပြင့််လည်ိုး အလိုြ်ပ ကာ်ပငာသတငိ်ုးက ို ရှာပြွန ိုငြ်ါသည်။ 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/ 
GECA110010.do?action=initDisp&screenId=GECA110010 

 

（※） အထ်ူးသခြင့်် န ငုင်ခံ ာ်းသာ်း လက် သံည့်် အလပ်ုရ ကာ်ခငာက ု ရှာရြလွ ုပါက「フリーワード(မ မ စ တ်ကက ြုက် 

ရှာလ ုရသာ စကာ်းလံု်း)」ရနရာတွင「်外国人 (န ငုင်ခံ ာ်းသာ်း)」 「日本語 (ဂျပနဘ်ာသာစကာ်း)」စသခြင့်် 

ရ ုက်ထည့််လျှင ်ရန ငုပ်ါသည်။ 
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သင့််ရမျှာ်မှန််း ျက်နငှ့််က ုကည် သည့်် အလပ်ုရ ကာ်ခငာရတွွေ့ပါက Hello Work ၏ရကာငတ်ာတွင ်တ ုငပ်ငရ် ွ်းရန်ွးပါ။ 

Hello Work သည် ကမုပဏ သ ု ့်  ကသ်ွယပ်ပ ်း သင ်လရူတွွေ့စစရ် ်းမှု ယံူမည့်် ရန ့်ရကက် ု သတ်မတှ် ကာ သင့််က ု 

"မ တ ်ကစ်ာ" ရပ်းအပ်ပါမည။် 

 

 
 

လူရတွွေ့စစရ် ်းမည့်် ရန ့်မတ ုငမ်  "က ယု်ရရ်းရာဇဝင"် (※１) နငှ့်် "အလပ်ုအရတွွေ့အ ကံြုရာဇဝင"် (※２) က ု ရရ်းပါ။ 

ကုမပဏ မှလသူည် သငရ်ရ်းထာ်းရသာ က ယုရ်ရ်းရာဇဝငန်ငှ့်် အလပ်ုအရတွွေ့အ ကံြုရာဇဝငမ်ျာ်းက ု  ကည့််၍ သင့််အာ်း 

အလပ်ု န် ့် မ န် ့်  ံု်းခြတ်ပါမည်။ ရှင််းလင််း သပ်ရပ်စွာ ရရ်းသာ်းပပ ်း မ မ အစမွ််းအစ ရပေါ်လငွရ်အာငခ်ပသပါ။ Hello 

Work တွင ်က ယု်ရရ်းရာဇဝငန်ငှ့်် အလပ်ုအရတွွေ့အ ကံြုရာဇဝငမ်ျာ်း ရရ်းသာ်းနည််းက ု သင့််အာ်း သင ်ကာ်းရပ်းမည့်် 

ရဟာရခပာပ ု ့် ျမှုက ု လပ်ုရ ာငရ်နပါသည်။ ရကာငတ်ာတွင ်သငရ်ရ်းထာ်းရသာ စာရွက်စာတမ််း ပ မု ု ရကာင််းမနွ ်

ရစရန ်အ ကရံပ်းခ င််းလည််း လုပ်ရ ာငရ်နပါသည။် ထ ထ ရရာကရ်ရာက် အသံု်း ျရစလ ပုါသည်။ 

（※１） ယ ုအ ျ နအ်ထ  သင ်မည်သည့််ရနရာတွင ်ပညာသငယူ်  ့်သည်၊ မညသ်ည့််ရနရာတွင ်အလုပ် 

လုပ်  ့်သည်၊ ဘာရ ကာင့်် ထ ုအလုပ်မှထွက်  ့်သည်၊ သင၏် အာ်းသာ ျက်၊ အထူ်းအရည်အရသွ်း၊ 

ရရှ ထာ်းသည့်် ရအာငလ်က်မှတ် စသည်မျာ်းက ု ရရ်းသာ်းထာ်းသည့်် စာရွက်စာတမ််းခြစ်သည်။ 

ဂျပနတွ်င ်က ုယ်ရရ်းရာဇဝင၌် အမျာ်းအာ်းခြင့်် မ မ ၏ ဓာတ်ပုံက ု ကပ်ရပါသည်။ ဤသည်မှာ 

"လူရတွွေ့စစ်ရ ်းမှု  ံယူသူသည် ကာယကံရှင ်သင ်ဟုတ်မှနရ် ကာင််း" ကုမပဏ မှလူအရနခြင့်် 

စစ်ရ ်းသ ရှ န ငုရ်နသ်ာခြစ်သည်။ သင၏်အသွငအ်ခပငသ်ည် ထည့််သွင််းစဉ်းစာ်းသည့််အ ျက်နငှ့်် 

သက်  ုငမ်ှု မရှ သခြင့်် စ တ်မပူရစလ ုပါ။  

（※２） ယ ုအ ျ နအ်ထ  သင ်လုပ်ရ ာင ် ့်သည့်် အလုပ်တာဝန၊် ယ ုအ ျ နအ်ထ  လုပ်ရ ာင ် ့်သည် အလုပ်မှ ရရှ   ့်သည့်် 

စွမ််းရည်မျာ်းက ု ရရ်းသာ်းထာ်းသည့်် စာရွက်စာတမ််းခြစ်သည်။ 

 

 
 

လူရတွွေ့စစရ် ်းမှုမတ ုငမ်  ကမုပဏ ၏သတင််းအ ျကအ်လကမ်ျာ်းက စုုရ ာင််း၍ လူရတွွေ့စစရ် ်းမှုအတွက် ကက ြုတင ်

ရလ့်ကျင့််ပါ။ "ကျွန်ပ်ုတ ု ့် ကမုပဏ တွင ်ဘာရ ကာင့်် အလုပ်လပ်ု ျငတ်ာပါလ "၊ "ကမုပဏ တွင ်သင ်မည်သည့််လပ်ုငန််း 

မျာ်းက ု လပ်ုလ ပုါသလ "၊ "သင၏် အာ်းသာ ျက်၊ အာ်းနည််း ျက်က ဘာပါလ " စသည့််ရမ်း နွ််းမျာ်းက ု ရမ်းရလ့် ရှ ပါ 

သည။် Hello Work တွင ်လရူတွွေ့စစရ် ်းမှုရခြ  ပံုကု ု ရဟာရခပာပ ု ့် ျရနပါသည်။ ထ ု ့်အခပင ်လူရတွွေ့စစရ် ်း ျ န ်

ကျင့််ဝတ ် ုငရ်ာအ ကခံပြု ျကန်ငှ့်် လူရတွွေ့စစရ် ်းမှု အစမ််းရလ့်ကျင့််ခ င််းမျာ်းက ု လုပ်ရ ာငရ်ပ်းရနပါသည။် 

 

 
 

လူရတွွေ့စစရ် ်းမှုရန ့်တွင ်ရနာက်မကျဘ  ၁၅မ နစ် ကက ြုတငရ်ရာက်ရှ ပါ။ Hello Work မှ "မ တ် က်စာ"၊ သငရ်ရ်း 

ထာ်းသည့်် "က ယု်ရရ်းရာဇဝင"်မျာ်းက ု မရမ့်မရလျာ့်ယရူ ာငသ်ွာ်းပါ။ အကယ်၍ ကမုပဏ မှ "စာရွက်စာတမ််းမျာ်းက ု  

လူရတွွေ့စစရ် ်းမှုမတ ုငမ်  ကမုပဏ သ ု ့် ပ ု ့်ရပ်းပါ"ဟု ရခပာ  ့်သည်  ပုါက သတမ်တှ်ရက်က ု လ ုက်နာကာ ရပ်းပ ု ့်ရမည် 

ခြစသ်ည။် 

စစ်ရ ်းမည့််ရန ့်တွင ်သင့််အရနခြင့်် သတမ်ှတ ်ျ နထ်က်ရနာက်ကျြယွ်ရှ သည့််အ ါ/ မရမျှာ်လင့််ဘ  မသွာ်းန ငုရ်တာ့် 

သည့်် အ ါမျာ်းတွင ်ကမုပဏ မလှူထသံ ု ့် မခြစမ်ရန ြုန််း က၍် အရ ကာင််း ကာ်းပါ။ 

စစ်ရ ်းမည့််ရန ့်တွင ်ကမုပဏ မလှူမျာ်းက ု နှုတ ်ွန််း က်ခ င််းက ု ရကာင််းစွာလပ်ုရ ာငပ်ါ။ မ မ ၏အဝတအ်စာ်းနငှ့်် 

 ပံငမ်ျာ်း သပ်ရပ်မှုရှ  မရှ  စစရ် ်းပါ။ 

  

1 

2 

3 

4 

⑨ လိုြ်လ ိုသည့် ်ကိုမပဏ တငွ ်အလိုြ်ပလျှာကထ်ာိုးပြ ိုး လပူတွွဲ့စစပ် ိုးမှု ခံယြူါ။ 
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သငအ်ရနခြင့်် "အလပ်ုအာမ ံ"၏ ရငလွက ်ံ ွင့််အတည်ခပြု ျက်ရပပ ်းရနာက် ခမနခ်မန ်န ်နအ်လပ်ုရှာရတွွေ့လျှင ်

"အလပ်ုခပနလ်ပ်ုခ င််းရထာကပံ့််ရင"ွရခ င််းမျ ြု်းရှ ပါသည်။ အလပ်ုရရ ကာင််း Hello Work သ ု ့်အစ ရင ်ံ (ｐ19) 

ပပ ်းလျှင ်အလပ်ုစဝငသ်ည့်် ရနာက်ရန ့်မစှ၍ တစလ်တာ ကာလအတွင််း Hello Work တွင ်ရလျှာကထ်ာ်းပါ။ 

 

 
 

 သတမ်တှ် ျက်မျာ်းက ု ခပည့််မ ပါက ရအာကပ်ါ ရထာကပံ့််ရငကွ ု လက် ရံရှ ပါမည်။ 

အလပ်ုလကမ် ့်ရထာကပံ့််ရငလွက် ံရရှ ရန ်ကကင််းကျနရ်က် (ရပ်းအပ်မှုကကင််းကျနရ်က်)က 

ရက်အခပည့်် (ခပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့်် ရပ်းအပ်မည့််ရက်)၏ 

 ၃ပံု ၁ပံု အထက် ခြစပ်ါက ⇒သင ်လက် ံရနရှ်   ့်သည့်် ရငပွမာဏ၏ ၆၀% 

 ၃ပံု ၂ပံု အထက် ခြစပ်ါက ⇒သင ်လက် ံရနရှ်   ့်သည့်် ရငပွမာဏ၏ ၇၀% 

 

 
 

 

 

 

  

1 

2 

⑩ ပမန်ပမန် န် န် အလိုြ်ရသည့််အခါ "အလိုြ်အာမခ"ံမှ ပငရွရှ ပခငိ်ုးမျ ြုိုးလညိ်ုး ရှ ြါသည်။ 

⚫ အရခ  ံ ရထာကပံ့််ရငရွန ့်တွက် ၄,၀၀၀ ယန််း၊ ခပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့််ရထာက်ပံ့်ရက် ၉၀ရက် ခြစ်သူက 

ရပ်းအပ်မှုကကင််းကျန ်ရက် ၆၀ ရက် ရခမာက်တွင ်အလုပ်ဝင ် ့်သည် အရနအထာ်း 

     ပြဋ္ဌာန်ိုးထာိုးသည့််ပထာက်ြံ့်ရက် (၉၀ရက်)  

  

 

ပစာင့််  ိုငိ်ုး(၇ရက်) 

 
အပပခခံပထာက်ြံ့်ပငထွိုတပ်ြိုး 

(၃၀ရက်စာ) 
   

          

အလိုြ်ထက်ွ ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလပြည့််ပန ့် အလိုြ်မဝငခ်ငပ်န ့် ပြိုးအြ်သည့််ကာလပြ ိုး ံိုိုးသည့််ပန ့် 

 ပငလွက်ခံခွင့််အတည်ပြြုပန ့် ပစာင့််  ိုငိ်ုးကာလပြည့််ပြ ိုးပနာက်ပန ့် အလိုြ်ဝငသ်ည့််ပန ့် 

 

⚫ ခပဋ္ဌာန််းထာ်းသည့််ရထာကပံ့််ရက် ၉၀ ရကတ်ွင ်အရခ  ံရထာက်ပံ့်ရင ွကကင််းကျနရ်က်က ၆၀ရက် (၃ပံု ၂ပံု 

အထက)် ခြစသ်ခြင့်် အလပ်ုခပနလ်ပ်ုခ င််းရထာကပံ့််ရင ွရပ်းအပ်နှုန််းထာ်းမှာ ၇၀% ခြစပ်ါမည်။ 

⚫ အလပ်ုခပနလ်ပ်ုခ င််းရထာကပံ့််ရငပွမာဏမှာ ၄,၀၀၀ယန််း × ၆၀ရက ်× ၇၀% ＝ ၁၆၈,၀၀၀ယန််း ခြစ်ပါမည။် 



 

17 

 

 
 

 
 

 ကုမပဏ ထမံှ သင့််က ု အလပ်ု န် ့်လ ုရ ကာင််း အရ ကာင််း ကာ်း ျက်ရ  ့်လျှင ်ထ ကုမုပဏ တွင ်

အလပ်ုလပ်ုရနမ် ံု်းခြတမ်  ပနာကတ်စ်ကက မ် အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျကမ်ျာိုးက ို စစ်ပ ိုးပါ။ 

 

 
 

အလပ်ုစာ ျြုပ်တွငလ်ကမ်ှတထ် ်ုးပါ"ဟု ရခပာလာသည့််အ ါ ရရ်းထာ်းသည့်အ်ရ ကာင််းအရာ 

မျာ်းက ု နာ်းမလည်ဘ  လကမ်တှ်ထ ်ုးခ င််း မခပြုပါနငှ့််။ 

 

 
 

ကုမပဏ သည် အလပ်ုစာ ျြုပ်နငှ့်် အလပ်ု  ုငရ်ာသတ်မတှ် ျက်အသ ရပ်းစာက ု သင့််အာ်းရပ်းအပ်ပပ ်း အလပ်ု  ုငရ်ာ 

သတမ်တှ် ျက်မျာ်းက ု အသ ရပ်းရနတ်ာဝနရ်ှ သည်။ ကမုပဏ တွငအ်လုပ်လပ်ုရာ၌ လ ကု်နာရနစ်ည််းမျဉ်းမျာ်း 

("အလပ်ုစည််းမျဉ်း") က ု ကမုပဏ က ရပ်းအပ်ခ င််းမျ ြု်းလည််း ရှ ပါသည။် 

 

 
 

အလပ်ု  ုငရ်ာသတ်မတှ ်ျက်နငှ့်် စာရွကစ်ာတမ််းမျာ်းတွင ်ရရ်းသာ်းထာ်းသည်မျာ်းက ု နာ်းမလည်ပါက ကမုပဏ မှလူ 

အာ်းရမ်းခမန််းပါ။ စ ု်းရ မ်ပါက Hello Work / အလုပ်သမာ်းစညံွှန််းကက ်း ကပ်ရရ်းဌာနတွငတ် ငုပ်ငရ် ွ်းရန်ွးန ငုပ်ါသည်။ 

 

အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျကန်ငှ့််ြတသ်က၍် တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုးလ ိုသည့််အခါ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 

 
 

 
 

 
 

သင၏် ပနထ ိုငခွ်င့််က ｐ12 ၏ ❶ ပြစ်သည့််အခါ 

ရနထ ငု ်ွင့််  ုငရ်ာ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာနငှ့်် လဝက သ ု ့် အရ ကာင််း ကာ်းရန ်မလ အုပ်ပါ။ 

 

 
 

သင၏် ပနထ ိုငခွ်င့််က ｐ12 ၏ ❷ ပြစ်ြါက 

 

ကိုမပဏ သစ်တငွ ်ထမ်ိုးပ ာငမ်ည့််တာဝန်မှာ ယခင ်ကိုမပဏ နငှ့်် မတြူါက 

 

❶ အလပ်ုထကွ် ျ နတ်ွင ် လဝက သ ု ့် "အလပ်ုလပ်ုသည့််ရနရာဌာန  ုငရ်ာအစ ရင ်စံာ" တငပ်ပ ်း ယ ငက်မုပဏ နငှ့်် 

စာ ျြုပ် သက်တမ််း ကနု ်ံု်းရ ကာင််း အရ ကာင််း ကာ်းရနလ် အုပ်သည် (အလပ်ုထကွ်ပပ ်း ၁၄ ရကအ်တွင််း)။ 

❷ ကုမပဏ သစအ်တည်ခြစပ်ါက လဝက တွင ်"ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းရခပာင််းလ  ွင့််ရလျှာကထ်ာ်းမှု" လပ်ုရ ာင ်

ရနလ် အုပ်ပါသည်။  ွင့််ခပြု ျက်မရပါက အလုပ်က စုလပ်ု၍မရပါ။ အလပ်ု န် ့်ရနရ်သ ျာသည်နငှ့််  ျက ်ျင််း 

လဝက တွင ်ရလျှာက်ထာ်းမှု လုပ်ရ ာငပ်ါ။ 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

အလိုြ်ရသည့််အခါ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးက ို လိုြ်ပ ာငြ်ါ။ 4 

⑪ ကိုမပဏ သစ၏် အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျကမ်ျာိုးက ို စစပ် ိုးအတညပ်ြြုြါ။ 

⑫ ပနထ ိုငခ်ွင့််  ိုငရ်ာ လိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးက ို လိုြ်ပ ာငြ်ါ။ 
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❸ လုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းက  ု ကမုပဏ မလှူက လပ်ုရပ်းခ င််းလည််းရှ ပါသည။် စာရွက်စာတမ််းရပ်းရန ် ရတာင််း  ံ

လာပါက  ျက် ျင််းရပ်းန ငုရ်ငခ်ပငထ်ာ်းပါ။ မရှင််းလင််းသညမ်ျာ်းက ု ကမုပဏ မလှူ / လဝက ထတံွင ်ရမ်းခမန််းပါ။ 

❹ လဝက ၏ ွင့််ခပြု ျကက်ျပါက အလပ်ုစလပ်ုန ငုပ်ါသည်။ 

 

ကိုမပဏ သစ်တငွ ်ယခငန်ငှ့််အလာိုးတတူာဝန်က ို ထမ်ိုးပ ာငြ်ါက 

 

ယ ငက်ုမပဏ နငှ ်စာ ျြုပ်သကတ်မ််းကုန ်ံု်းရ ကာင််းက ု (အလုပ်ထကွ်ပပ ်း ၁၄ရကအ်တွင််း) အရ ကာင််း ကာ်းရမည။် 

လဝက သ ု ့် "ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းရခပာင််းလ  ွင့််ရလျှာကထ်ာ်းမှု" မှာမူ မလ အုပ်ပါ။ ကမုပဏ သစအ်တညခ်ြစပ်ါက 

ကုမပဏ သစန်ငှ့်် စာ ျြုပ် ျြုပ်ထာ်းရ ကာင််း အရ ကာင််း ကာ်းပါ (အလပ်ုစဝငပ်ပ ်း ၁၄ရကအ်တငွ််း)။ သ ု ့်ရသာ် "အ င့်် 

ခမင့််ကျွမ််းကျငပ်ညာရှင"်နငှ့််"ကျွမ််းကျငလ်ပ်ုသာ်း" စသည့်် အ ျ ြုွေ့ ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းခြင့်် ရနထ ငုသ်ူအရနခြင့််  

"ရနထ ငု ်ွင့်် အမျ ြု်းအစာ်း ရခပာင််းလ  ွင့််ရလျှာက်ထာ်းမှု"က ု လဝက တွငလ်ပ်ုရ ာငရ်နလ် အုပ်ပါသည။် မရှင််းလင််း 

သညမ်ျာ်းက ု လဝက တွင ်ရမ်းခမန််းပါ။ 

 

 
 

သင၏် ပနထ ိုငခွ်င့််က ｐ13 ၏ ❸ ပြစ်ြါက 

 

သငသ်ည် ြညာပတာ်သငပ်ြစ်ပြ ိုး ပကျာငိ်ုး ငိ်ုးပြ ိုး အသစ်တစ်ြန် အလိုြ်စလိုြ်သည့်အ်ခါ 

 

❶ သငသ်ည ်လဝက တွင ်"ရနထ ငု ်ွင့််အမျ ြု်းအစာ်းရခပာင််းလ  ွင့်် ရလျှာက်ထာ်းမှု"လပ်ုရ ာငရ်န ်လ အုပ်သည်။ 

 ွင့််ခပြု ျကမ်ရပါက အလပ်ုက စုလပ်ု၍မရပါ။ အလပ်ု န် ့်ရနရ်သ ျာသည်နငှ့််  ျက ်ျင််း လဝက တွင ်ရလျှာက ်

ထာ်းမှု လပ်ုရ ာငပ်ါ။ 

❷ လုပ်ငန််းရ ာငတ်ာမျာ်းက  ု ကမုပဏ မလှူက လပ်ုရပ်းခ င််းလည််းရှ ပါသည။် စာရွက်စာတမ််းရပ်းရန ် ရတာင််း  ံ

လာပါက  ျက ်ျင််းရပ်းန ငုရ်ငခ်ပငထ်ာ်းပါ။ မရှင််းလင််းသညမ်ျာ်းက ု ကမုပဏ မလှူ / လဝက ထတံွင ်ရမ်းခမန််းပါ။。 

❸ လဝက ၏ ွင့််ခပြု ျကက်ျပါက အလပ်ုစလပ်ုန ငုပ်ါသည်။ 

 

သငသ်ည် ြညာပတာ်သင ်/ မ သာိုးစိုဝငပ်နထ ိုငခွ်င့််ပြစ်ပြ ိုး အချ န်ြ ိုငိ်ုးအလိုြ်သစ်ရသည့််အခါ 

 

ရနထ ငု ်ွင့််  ုငရ်ာ လပ်ုငန််းရ ာငတ်ာနငှ့်် လဝက သ ု ့် အရ ကာင််း ကာ်းရန ်မလ အုပ်ပါ။ 

အလပ်ု ျ န ်တစပ်တလ်ျှင ်၂၈နာရ  မရကျာ်ရစရန ်သတ ထာ်းပါ။ အ ျ နပ် ုင််းအလပ်ု ၂ ုမက လုပ်ရနသည့််အ ါ 

စစုုရပါင််း ၂၈နာရ က ု ရကျာ်လနွ၍် မရပါ။  

 

လဝက သ ို ့် "ပနထ ိုငခွ်င့််အမျ ြုိုးအစာိုးပပြာငိ်ုးလ ခွင့််ပလျှာက်ထာိုးမှု" နငှ့်် ြတသ်က်၍ 

 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html 

 

လဝက သ ို ့် အပ ကာငိ်ုး ကာိုးပခငိ်ုးနငှ့်် ြတသ်က၍်  ကည့််ရှုရန် 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00014.html 

 

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/ 
nyuukokukanri10_00015.html 
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သင့််အရနခြင့်် "အလပ်ုအာမ ံ" မှရငကွ ုရယူရနသည့််အ ါ အလုပ်မဝငရ်န ့်တွင ်Hello Work သ ု ့် သွာ်း၍ အလပ်ုရပပ  

ခြစရ် ကာင််း ရခပာပါ။ ရအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ််းက ု ယရူ ာငသ်ွာ်းပါ။ 

 

⚫ အလိုြ်အာမခံပငလွကခံ်ခွင့််ရှ သလူကမှ်တ ်(အလိုြ်အာမခံ  ိုငရ်ာရှငိ်ုးလငိ်ုးြွ တငွ ်ပြိုးသည်) 

⚫ အလိုြ်လကမ် ့်အသ အမှတပ်ြြုပရိုးအစ ရငခံ်စာ (အလိုြ်ဝငသ်ည့််ပန ့်၊ ကိုမပဏ သစ်၏လ ြ်စာမျာိုးက ို က ိုယတ် ိုင ်

ပရိုးပြည့််ြါ။) 

 

 
 

ကုမပဏ သည် သငအ်လပ်ုဝငသ်ည့််ရန ့်နငှ့်် ရနထ ငု ်ွင့််စသည်မျာ်းက ု Hello Work သ ု ့် သတင််းပ ု ့်ရန ်တာဝနရှ် သည်။ 

ကုမပဏ မှလအူာ်း သင့်် ရနထ ငု ်ွင့််ကတ်ခပာ်းတွင ်ရရ်းသာ်းထာ်းသည့်် အ ျကအ်လကမ်ျာ်းက ု အသ ရပ်းပါ။  

 

 

 

 
 

 ကသ်ယွရ်န်ပနရာမျာိုး စာရငိ်ုး 

 

ပနအ မ်နငှ့််န ိုးရာ Hello Work က ို ပအာကြ်ါ ဝကဘ် ် ိုကတ်ငွ ်ရှာပြွန ိုငြ်ါသည်။ 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf 

 

စကာိုးပြန်ရှ သည့်် Hello Work က ို ရှာပြွရန် 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

 

အလိုြ်  ိုငရ်ာသတမှ်တခ်ျကန်ငှ့််ြတသ်က၍် တ ိုငြ်ငပ် ိွုးပနိွုးလ ိုသည့််အခါ 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html 
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⑬ အလိုြ်စလိုြ်သည့််အခါအပခာိုးလိုြ်ငန်ိုးပ ာငတ်ာမျာိုးလညိ်ုးလ ိုအြ်ြါသည။် သ ရှ ထာိုးြါသလာိုး။ 


