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6 ႏုိင္ငံျခားသားအတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ "သင္တန္း"  

6-2 အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ကုိင္တြယ္ဆက္ဆံေရး  

(1) အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ကုိင္တြယ္ဆက္ဆံေရး  
သင္တန္းကာလအတြင္းတြင္ အလုပ္သင္သင္တန္းသားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆို ထားေသာေၾကာင့္ 
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ ွ၀င္ေငြမရိွေသာ အလုပ္သင္မ်ားအား ေန႔စဥ္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ 
အျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ေထာက္ပံ့ေၾကးကိုေပးရမည္။ ေနထိုင္ရန္အတြက္ အခမဲ့ေထာက္ပံ့ေပးမည္။ ထို႔အျပင္ သင္တန္း  
ေေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔မေရာက္မီွ အလုပ္သင္သင္တန္းသားအား အသိေပးရန ္လိုအပ္သည္။  
ထို႔အျပင္သင္တန္းကာလအတြင္း အလုပ္သင္ဌာနသည္ အလုပ္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုပ္သင္အေပၚ အမိန္႔မေပးႏိုင္ 
သျဖင့္ သင္တန္းမရွိေသာ အားလပ္ရက္ႏွင့္ ညအခ်ိန္တြင္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို 
မျပဳလုပ္ရပါ။   

 
(2) (အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ အမ်ိဳးအစား ၁ ခ) (သင္တန္းကာလမပါ၀င္) ၊ (အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ 
အမ်ိဳးအစား ၂ ခ) ၊ (အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ အမ်ိဳးအစား ၃ ခ) လႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္း ကုိင္တြယ္ဆက္ဆံေရး    
(က) အလုပ္သင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း 
အလုပ္သင္ေပးသည့္ဌာနသည္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ (အမ်ိဳးအစား ၁) အေပၚ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာ  
ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အမိန္႕ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ ရွင္းလင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 
ႏွင့္အတူ စာျဖင့္လည္း စီစဥ္ထားေသာ(အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ အမ်ိဳးအစား ၁ ခ)၏ သင္ယူမႈအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ 
(အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ အမ်ိဳးအစား ၂ ခ)၊ (အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ အမ်ဳိးအစား ၃ ခ)သို႔ ေျပာင္းလဲ  
သည့္အခါ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနအခ်က္အလက္မ်ားတို႔အျပင္ အလုပ္သင္ကာလအတြင္း အလုပ္အေနအထားကို 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္း (မခိင္ဘာသာစကားျဖင့္ ယွဥ္တြေဲဖာ္ျပျခင္း) ကိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္။   
 
(ခ) အလုပ္စာခ်ဳပ္အား သင့္ေလ်ာ္စြာခ်ဳပ္ဆိုျခင္း        

အလုပ္သင္ေပးေသာဌာနသည္ အလုပ္သင္က အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းျပဳထားသည့္ အေနအထားတြင္ရွိျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ျပႆနာကို 
ႀကိဳတင္တားဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ခတို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိထားရန္အတြက္ 
အလုပ္အကိုင္စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုကာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ေရးသားျပဳစုျခင္း၊ အလုပ္အေျခအေနအသိေပးစာ ေပးအပ္ျခင္း (မိခင္ဘာသာ 
စကား ျဖင့္ ယွဥ္တြေဲဖာ္ျပျခင္း) လိုအပ္သည္။  
 
(ဂ) အလုပ္ခ်ိန္  

အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ (အမ်ိဳးအစား ၁ ၊၂ ၊ ၃) ၏ အလုပ္ခ်ိန္သည္ အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ဆိုင္ရာဥပေဒကုိ 
အေျခခံကာ တစ္ေန႔လွ်င္၈နာရီအတြင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္၄၀နာရီၾကာအတြင္းဟု စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ထားသည္။ ၎အခ်ိန္မ်ားထက္  
ေက်ာ္၍ အလုပ္သင္ဌာနမွ အလုပ္သင္ (အမ်ိဳးအစား ၁ ၊၂ ၊ ၃) အား အခ်ိန္ပို ႏွင့္ အားလပ္ရက္တြင္ အလုပ္ခိုင္းေစေသာအခါ 
ဥပေဒမ်ာကုိလိုက္နာကာ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမားသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုွျခင္းစသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းစဥမ္်ား 
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လုပ္ေဆာင္ရနလ္ုိအပ္ၿပီး အခ်ိန္ပိုေၾကးစသည္ကို ေပးရန္လိုအပ္သည္။  

 

(ဃ) သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုပ္အားခေပးအပ္ျခင္း 
အလုပ္သင္ဌာနသည္ အလုပ္သင္၏ လုပ္အားခကို ကာယကံရွင္ထံ တိုက္ရိုက္ လစဥ္ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔တြင္ ေပးအပ္  
ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ရိုက္ေပးျခင္း၏ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ (က) ဘဏ္အေကာင့္သို႔ ေပးအပ္ရန္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား 
သေဘာတူညီမႈခ်ဳပ္ဆိုျခင္း၊ (ခ) ကာယကံရွင္၏ စာျဖင့္ သေဘာတူညီျခင္း၊ (ဂ) ကာယကံရွင္က ညႊန္ၾကားေသာ ဘဏ္မွ 
ကာယကံရွင္၏ဘဏ္အေကာင့္သို႕ လႊဲေပးျခင္း၊ (ဃ) လုပ္အားခေပးအပ္ျခင္းေျပစာ စသည့္သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေန  
ေေအာက္တြင္ ဘဏ္အေကာင့္မွ တစဆ္င့္ လုပ္အားခကို ေပးအပ္ႏုိင္သည္။ ၎အျပင္ လုပ္ခႏုတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအရ 
ျပ႒ာန္းထားေသာ ေလွ်ာ့ေပါ့ျခင္းမွအပ အျခား အေၾကာင္းကိစၥအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ေသာအခါ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား သေဘာတူ  
ညီမႈ ရယူထားရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္မွာ အေဆာင္ေနထုိင္စရိတ္စသည့္ ကိစၥမ်ား 
စသည့္ ထင္ရွားေပၚလြင္သည့္ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ရမည္ဟု ကန္႔သန႔္ထားၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ ပမာဏမွာ အမွန္တကယ္ကုန ္
က်သည့္ စရိတ္ကို မေက်ာ္လြန္ရပါ။    
ထိုမွ်မက ေပးအပ္ေသာ လုပ္ခ ပမာဏသည္ ခရုိင္အလုိက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခပမာဏ  (ေယဘုယ်အားျဖင့္  
ေဒသအလိုက္သတ္မွတ္ထားေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္အားခကို လိုက္နာေသာ္လည္း သီးျခားသတ္မွတ္သည့္ (လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ 
အလိုက္) အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို လိုက္နာသည့္အခါလည္းရိွေသာေၾကာင့္ သတိျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္) ထက္ မနည္းေစရန ္
လိုအပ္သည္။ 

 
(င) အလုပ္အကို္င္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားစသည္ကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း 
အလုပ္သငဌ္ာနသည္ မိမိလက္ခံေသာ အလုပ္သင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္အကုိင္စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား 
လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒ၊ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခဥပေဒ၊ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးဥပေဒ၊ 
အလုပ္အာမခံဥပေဒ၊ က်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒ၊ လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔ 
ပင္စင္ဥပေဒစသည့္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာစည္မ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၎တို႕ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည္  
ျဖစ္သည္။  
ထိုမွ်မက ထိုဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးရာတြင္ သာမန္ ဂ်ပန္အလုပ္သမားႏွင့္ လုံးဝတန္းတူျဖစ္ရမည္။ 
 
(စ) လံုျခံဳေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ အာမခံထားရွိျခင္း 
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္သည္ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ႏွင့္ အကၽြမ္းမ၀င္ေသာေၾကာင့္ 
ဂ်ပန္လူမ်ိဳး လုပ္သားမ်ားထက္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေနထိင္မႈဘ၀အတြင္း လုံျခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္ းေစာင့္ေရွာက္  
ေပးရန္ အေရးၾကီးသည္။ 
အလုပ္သင္ဌာနသည္ အလုပ္သင္အား ဒဏ္ရာ အနာတရ မျဖစ္ေစပဲ က်န္းမာေသာ ခႏၶာကိုယ္ျဖင့္ မိခင္ႏုိင္ငံမိသားစုထံသို႔ ျပန္ 
ေေရာက္ေစႏိုင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။ ထို႔အတြက္ အဓိကအားျဖင့္ အလုပ္သမား လံုျခံဳေရးႏွင့္က်န္းမာေရးႈဥပေဒကုိ 
လိုက္နာျခင္းအျပင္ ေဘးအႏၱရယ္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းမႈ စီမံခ်က္ စသည္တို႕ကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ 
လိုအပ္သည္။ 
ထို႔အျပင္ အကယ္၍ အလုပ္ခြင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္း၊ အလုပ္အတက္အဆင္းတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ျခင္းအတြက္ ႀကိုတင္ 
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံထားရန္၊ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀အတြင္း အနာတရျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ေနမေကာင္း 
ျဖစ္ျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ က်န္ရစ္သူမိသားစုေလ်ာ္ေၾကးမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး 
အာမခံႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္စသည့္ လူမႈေရးအာမခံမ်ား အသီးသီး ဝင္ထားေစရန္ လိုအပ္သည္။ ပုဂၢလိက အာမခံတြင္ 
၀င္ထားျခင္းသည္လည္းပဲ ေကာင္းမြန္သည္ဟုေျပာႏုိင္သည္။  
 
(ဆ) အလုပ္သမားသမဂၢစသည္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း 
အလုပ္သင္လက္ခံရန္အစီအစဥ္ရွိေသာ ကုမ ၸဏီစသည္တို႔သည္ အလုပ္သင္ႏွင့္အၾကား အလုပ္ခန္႕အပ္သည့္ အေနအထား 
ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎လုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢႏွင့္အၾကား အလုပ္သင္လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ညွိႏိႈင္းထားသင့္သည္။  
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