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အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

အလုပ္ရွာေဖြစဥ္၊ အလုပ္လုပ္စဥ္၊ အလုပ္ထြက္စဥ္ 

ယင္းအေျခအေနတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း 

ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္ရမလဲ ဘာျဖစ္လာမလဲ 

အလုပ္လုပ္ လုိေသာအခါ 1-1 

(2) ေနထုိင္ခြင့္အား အတည္ျပဳျခင္း 

1-1 

(1) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အလုပ္အကုိင္အေျခအေနကုိ သိရိွထားျခင္း 

 

1-1  

(4) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္သမားဥပေဒကုိ 

သိရိွထားျခင္း 

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းကုိ 

အေထာက္အထား 

ျပခ်င္ေသာအခါ 

1 အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း အေထာက္အထား 

လက္မွတ္ႏွင့္ေလွွ်ာက္လႊာ 

2 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား 

(ရရွိေသာေနထုိင္ခြင့္ျပဳမႈ 

  အေျခအေန၏ ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈကုိ 

လက္ခံမႈ) 

3 ေနထုိင္ခြင့္ အေျခအေန ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈ 

ခြင့္ျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္း စသျဖင့္  

＊ စာအိတ္တြင္ 

ကပ္မည့္တံဆိပ္ေခါင္းတန္ဖိုး 

ယန္း ၆၈၀ 

1-3  

(1) ေဒသဆုိင္ရာ 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရုံးတြင္ 

အလုပ္အကုိင္ အေထာက္အထား 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ တကြ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္း  

အလုပ္အကုိင္လုပ္ကုိင္ 

ခြင့္ အေထာက္အထား 

ျပ စာရြက္စာတမ္းျပျခင္း 

လက္ရွိ ေနထုိင္ခြင့္ 

အေျခအေန 

ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈတြင္ 

၀င္ေငြရွာေဖြခ်င္ေသာအခါ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ အေျခအေန ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈ 

ခြင့္ျပဳေသာ စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ  

2 ေနထုိင္ခြင့္ အေျခအေန ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈ 

အေၾကာင္းအရာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ေရးထားေသာ စာရြက္စာတမ္း  

3 ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္  

4 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေနထုိင္ခြင့္ ကတ္ျပား စသျဖင့္  

* အခမဲ ့

 

 

1- 1  

(3) ေဒသဆုိင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးတြင္ 

ေနထုိင္ခြင့္ အေျခအေန ျပင္ပလွဳပ္ရွားမႈ 

ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

ခြင့္ျပဳခ်က္အား လက္ခံရယူျခင္း 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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ယင္းအေျခအေနတြင္ 

 

အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း 

 

ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္ရမလဲ 

 

ဘာျဖစ္လာမလဲ 

 

အလုပ္ကုိ 

ရွာေဖြေသာအခါ 

1-2 အမ်ားျပည္သူ အလုပ္အကိုင္ 

ရွာေဖြေရးဌာန (Hello Work) သို႔သြားျခင္း  

(စကားျပန္ထားရိွေသာ ေနရာမ်ားလည္းရိွ) 

ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္အကုိင္ 

၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ 

စင္တာတြင္ 

ေမးျမန္းစုံစမ္းျခင္း 

အလုပ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိ 

ေသာ အခါ 

1 ေနထုိင္ခြင့္ ကတ္ျပား  

2 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္  

3 ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ ပုံစံ (CV) 

(ဓါတ္ပံု အပါအ၀င္) 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔တြင္ 

လူေတြ႔စစ္ေဆးမႈကုိ လက္ခံျခင္း 

အလုပ္မခန္႕ 

အလုပ္ခန္႔ အလုပ္ရရိွ 

1 ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား  

2 ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္  

3 လိုအပ္လွ်င္ ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ 

အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း၊ 

တရားေရး၀န္ႀကီးမွ ထုတ္ေပးေသာ 

ညႊန္ၾကားခ်က္ စာရြက္၊ 

ေက်ာင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္ 

အထား စာရြက္စာတမ္း   

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရး 

မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြ 

မိတ္ဆက္ေပးျခင္း 

1-3 

အလုပ္ရရိွမႈ ေသခ်ာျပီးေနာက္ 

2 -2  

အလုပ္မ၀င္ခင္ အလုပ္အေျခအေနႏွင့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ အတည္ျပဳျခင္း  

(1) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ နားခ်ိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  

(2) အားလပ္ရက္ ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ လစာျပည့္ 

ခြင့္ရက္ စံနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  

(3) လုပ္ခလစာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍  

2 - 1 

ျပႆနာမ်ားကုိ 

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ 

အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 

အလုပ္သမား 

သေဘာတူညီခ်က္ 

ထားရိွသင့္ 

အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား 

3-1 အလုပ္သမား ထိခိုက္မႈ အာမခံ 

 

 3-2 အလုပ္အကိုင္ အာမခံ 

 
 4-1 က်န္းမာေရး အာမခံ 

 

 4-2 ပင္စင္ 

 

 ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာေသာအခါ 

အလုပ္ အသြားအျပန္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဒဏ္ရာႏွင့္ ေနထုိင္မေကာင္း 

ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္အတြက္ လိုအပ္ 

အလုပ္ လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာ အခါအတြက္ လုိအပ္ 

ဒဏ္ရာႏွင့္ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ 

အသက္အရြယ္ ႀကီးသူမ်ားကုိ အေထာက္အပံ့ ျပဳရန္အတြက္  

ထြက္ခြာခ်ိန္ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္းေငြေခ်စနစ္ရိွ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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ယင္းအေျခအေနတြင္ 

 

အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း 

 

ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္ရမလဲ 

 

 

ဘာျဖစ္လာမလဲ 

 

ဒဏ္ရာ (သုိ႔) ေနထုိင္ 

မေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ 
ေဆးရုံတြင္ စစ္ေဆး စမ္းသပ္ခံယူႏုိင္ 

ေဆးကုသ စရိတ္ 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း 

က်ခံရျခင္း 

 4-1 က်န္းမာေရးအာမခံ စာရြက္ကုိ 

ယူေဆာင္ၿပီး  

အလုပ္အသြား 

အျပန္တြင္ 

ဒဏ္ရာရရိွေသာအခါ 

အလုပ္တြင ္

ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ျခင္း

၊ ဒဏ္ရာရေသာအခါ 

3-1  

အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အာမခံေလွ်ာက္ျခင္း 

အမ်ိဳးအစားအလုိက္ 

ေထာက္ပ့ံေၾကးေငြ 

လက္ခံရရိွႏိုင္ 
(အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ အသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ ေဆးကုသခံယူေနစဥ္) 

သတ္မွတ္ေဆးရုံ၌ ပထမဆုံး အႀကိမ္ 

သြားေရာက္ ျပသသည့္ အခ်ိန္တြင္ 

ယင္းစာရြက္အား တင္ျပျခင္း 

စမ္းသပ္စရိတ္ ေပးရန္ 

မလုိ 

ကုသမႈ စရိတ္ အေထာက္အပံ့ 

ေတာင္းခံစာရြက္ (စာရြက္ပံုစံသည္ 

သတ္မွတ္ ေဆးရုံတြင္ရွိသည္) 

(အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ အသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ ကုမ ၸဏီမွ အနားယူေနရစဥ္) 

 
အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပျခင္း 

နားရက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာင္းခံလႊာ 

(အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ အသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ ေရာဂါ ဒဏ္ရာ က်န္ရိွေသာအခါ) 

အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပျခင္း 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အေထာက္အပ့ံ 

ေတာင္းခံျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ 

(အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ အသိအမွတ္ျပဳခံရ၍ ေသဆုံးသြားေသာအခါ  

အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 

ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသုိ႔ တင္ျပျခင္း 

 

က်န္ရစ္မိသားစု အတြက္ 

ေထာက္ပ့ံေငြေပးအပ္ျခင္း 

က်န္ရစ္မိသားစု ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ 

ေတာင္းခံျခင္းေလွ်ာက္လြာ 

နားရက္ကာလ၏ 

လစာမရေသာအခါ၊ ၄ 

ရက္ေျမာက္ေန႔မွ စ၍ 

ေန႔စဥ္လုပ္ခ၏ ၆၀% 

ေပးအပ္ျခင္း 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရမႈအဆင့္ႏွင့္ 

ကိုက္ညီေသာ အေထာက္အပ့ံ 

ေန႔တြက္ေၾကးနဲ႕ 

သတ္မွတ္ရက္အေရအတြက္ ေျမွာက္၍ 

ေထာက္ပ့ံေငြ ေပးအပ္ျခင္း  
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ယင္းအေျခအေနတြင္ အသင့္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း 

 

ဘယ္ေနရာမွာ ဘာလုပ္ရမလဲ 

 

ဘာျဖစ္လာမလဲ 

 

2-3 ျပႆနာေဆြးေႏြးျခင္း၊ 

လုပ္ခလစာ မရရိွျခင္း၊ 

အလုပ္အကုိင္ 

အေၾကာင္းအရာ မတူညီျခင္း၊ 

လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ 

အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း၊ 

စေနာက္ 

ေလွာင္ေျပာင္ခံရျခင္း စသျဖင့္ 

လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အလုပ္သမား 

စံခ်ိန္စံညႊန္း ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ 

ေဒသဆုိင္ရာ စည္ပင္သာယာရုံး၏ 

အလုပ္သမား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ 

ဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြး 

အလုပ္သမား အေျခအေန ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ရွိလွ်င္ ယင္းကုိ ယူသြားရန္ 

အလုပ္ထြက္ေသာအခါ 

5-1 (1) 

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရလွ်င္ 

မိမိဆႏၵျဖင့္ အလုပ္ထြက္လွ်င္ 

5-１ (2) 

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမႈကုိ မေက်နပ္လွ်င္ 

အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမႈကုိ လက္ခံလွ်င္ 

5-2 

အလုပ္ထြက္လွ်င္ 

3-2  

အလုပ္ မရိွလွ်င္ 

Hello Work တြင္ 

အလုပ္လက္မဲ ့ေထာက္ခံခ်က္ကုိ 

လက္ခံရယူ  

1။ အလုပ္ထြက္ျခင္းေထာက္ခံစာ 

2။ အာမခံ အေထာက္အထား 

3။ ေနထုိင္ခြင့္ကတ္ျပား 

4။ ဓါတ္ပုံ (၁) ပုံ 

5။ လက္မွတ္ တံဆိပ္တုံး (ရွိလွ်င္) 

   

အလုပ္လက္မဲ ့

ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ လက္ခံရယူ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html

