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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 
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ရာမွာ လံုျခံဳ ေကာင္းမြန္ေသာ ေန႔စဥ္ဘ၀ကုိ ရရိွရန္ အတြက္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ 
ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင့္ဓေလ့ထံုးစံ စသည္တုိ႔ကုိ သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤ E အလုပ္အက္ုိင္ႏွင့္ 
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္းတြင္ ဗဟုသုတႏွင့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ  
ေလ့လာျပီး ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္သမား ဘ၀ကုိ ဖန္တီးယူၾကပါစုိ႔။  

 

1 အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြစဥ္ အေရးႀကီးသည္မွာ ေနထိုင္ခြင့္ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ သင္၏ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိမႈကုိ 
ေသခ်ာေစၿပီးမွ အလုပ္အကိုင္ကို ရွာေဖြၾကပါစုိ႔။   

 
1-1 အလုပ္အကုိင္ကုိ ရွာေဖြသည္ 
(1) ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ အေျခအေန  
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တို႔၏ အလုပ္အကိုင္၊ ဓေလ့ထံုးစံတြင္  အႀကီးမားဆံုး ကြာျခားခ်က္မွာ စာခ်ဳပ္ကို 
ခ်ဳပ္ဆိုေလ့မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ရန္ အလုပ္မ၀င္ခင္ 
အလုပ္္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာ သိရိွထားရန္ လိုအပ္သည္။   
အလုပ္စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆိုေသာ အေျခအေနတြင္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ္ အေျခအေနကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေရးထားေသာ စာကို 
လက္ခံရရွိျခင္းက ေကာင္းမြန္သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ တစ္ဖန္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပဳစုေသာ 
အလုပ္အကိုင္အေျခအေန အသိေပးစာ (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ 
ေတာင္ကိုရီးယားဘာသာ၊ တာဂေလာ့ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ စသည့္ ရွစ္ဘာသာ) ကို 
အသံုးျပဳျခင္းဟာ အေရးႀကီးပါသည္။  
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နမူနာ 
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http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
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 ရည္ညႊန္း။ ။အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန (ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား အတြက္ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန အသိေပးစာ ပုံစံ) 

နမူနာ 
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1  အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြျခင္း 

(2) အလုပ္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္  

ေရွးဦးစြာ သင္သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္မည္ဟု ရည္ရြယ္လွ်င္ မိမိ၏ ေနထိုင္ခြင့္ ျဖင့္ ထိုအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းရွိ 

မရိွကို ေသခ်ာစြာသိရွိထားရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ (B ေနထိုင္ခြင့္ ၁ ေနထုိင္ခြင့္ စစ္ေဆးျခင္းကို ၾကည့္ပါ။)။ မိမိ၏ 

ေနထိုင္ခြင့္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ ေဘာင္အျပင္ လုပ္ခရရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ 

ေဒသဆိုင္ရာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနထံမွ ေနထုိင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရရွိရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဤခြင့္ျပဳခ်က္မရိွပဲ 

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ တရားမ၀င္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (B ေနထုိင္ခြင့္ ၂-၆ ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ ကိုၾကည့္ပါ။)။   

● ေနထုိင္ခြင့္ အမ်ိဳးအစားဇယား 

① အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာ ေနထုိင္ခြင့္ (၁၈ မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သံတမန္ 

ဂ်ပန္အစိုးရမွ လက္ခံေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ (သို႔) 

ေကာင္စစ္၀န္ရုံးမ်ား၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊စာခ်ဳပ္(သို႔) အျပည္ျပည္္ဆိုင္ရာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္အရ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အလားတူေသာ အခြင့္ထူး 

(သို႔)ကင္းလြတ္ခြင့္ရိွသူႏွင့္၊ အထက္ေဖၚျပထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အိမ္ 

ေထာင္စုစာရင္းတူညီေသာမိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္လႈပ္ရွားျခင္း  ≪

သံအမတ္ၾကီး၊ သံမွဴး၊ ေကာင္စစ္၀န္ခ်ဳပ္၊ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္စသည္ မ်ားႏွင့္ 

၎တို႕၏မိသားစု၀င္မ်ား≫ 

‘သံတမန္းေရးရာ 

ကိစၥမ်ား’ ကို လုပ္ 

ေဆာင္သည့္ ကာလ  

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf
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အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အစုိးရပုိင္း ဆုိင္ရာ 

ဂ်ပန္အစိုးရက အတည္ျပဳလက္ခံထားေသာ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား(သို႔) အျပည္ 

ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူႏွင့္၊ ထိုသူ၏ 

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတူညီေသာမိသားစု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ လႈပ္ရွား ျခင္း 

(ဤဇယား၏ “သံတမန္”တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာ မပါ။) ≪

သံရံုး၀န္ထမ္း၊ ေကာင္စစ္၀နရ္ံုး၀န္ထမ္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္း 

စသည္တို႕၏ အစုိးရပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥေၾကာင့္ ေစလႊတ္ျခင္းခံထားသူမ်ားႏွင့္ 

၎တို႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ 

၃လ၊ ၃၀ရက္ (သို႔) 

၁၅ရက္ 

○ 

ပါေမာကၡ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရိွ တကၠသိုလ္(သို႔) တကၠသိုလ္ႏွင့္ အဆင့္တူညီေသာအဖဲြ႔ ဌာ နႏွင့္ 

အထက္တန္းသီးျခားပညာသင္ေက်ာင္းတို႔တြင္ သုေတသန ျပဳျခင္း၊ သု 

ေတသနျပဳရာတြင္ ပို႔ခ်လမ္းညႊန္ျခင္း(သို႔) သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪တကၠသိုလ္ပါေမာကၡ စသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

အႏုပညာ 

၀င္ေငြရရိွႏုိင္သည့္ ေတးဂီတ၊ပန္းခ်ီ၊စာေပအစရွိေသာ အႏုပညာပိုင္း ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“ေဖ်ာ္ေျဖေရး”တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္း 

အရာမ်ား မွအပ)≪ပန္းခ်ီဆရာ၊ ေတးေရးဆရာ၊ စာေရးဆရာစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

သာသနာျပဳ 

 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘာသာေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔  ေစလႊတ္ ေသာ 

သနာျပဳဆရာက ျပဳလုပ္သည့္ သာသနာျပဳေရးႏွင့္ အျခားသာသနာျပဳေရး ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪ျပည္ပႏုိင္ငံ၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔ အစည္းမွ 

ေစလႊတ္ျခင္း ခံထားေသာ သာသနာျပဳ ဆရာစသည့္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

သတင္းမီဒီယာ 

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ 

လုပ္ေဆာင္သည့္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ အျခားသတင္းမီဒီယာႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ≪ျပည္ပသတင္းဌာန၏ သတင္းေထာက္၊ ဓါတ္ပံုဆရာ

≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အဆင့္ျမင့္ 

ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွင္ 

အမ်ိဳးအစား ၁  

အဆင့္ျမင့္သည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရိွသူအျဖစ္ တရားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ 

အမိန္႕ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူသည္ ေအာက္ပါ 

(က)မ(ွဂ)အထိအတြင္း တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး၊ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပညာရပ္သုေတသန သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ 

အက်ိဳးုျပဳမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးႏိုင္သူ 

(က) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊  

ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ သုေတသန၊ 

သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(သို႕) ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

စီမံခန္႕ခြျဲခင္း သို႕မဟုတ္ ထိုအဖြ႕ဲအစည္း မဟုတ္သည့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရသုေတသန၊ 

သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္အရ သဘာဝသိပၸံ  

သို႕မဟုတ္္ ဝိဇၨာပညာ နယ္ပယ္တြင္ပါဝင္ေသာ အသိပညာ သို႕မဟုတ္ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ (သို႕) 

ထိုလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

ထူေထာင္စီမံခန္႕ခြျဲခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

(ဂ) တရားေရးဝန္ႀကီးက သတ္မွတ္ထားသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖြ႕ဲအစည္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ အျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစီမံခန္႕ခြျဲခင္း 

သို႕မဟုတ္ ထို လုပ္ငန္း၏ စီမံခန္႕ခြမဲႈသက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (သို႕) 

ထိုလုပ္ငန္းလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ကိုယ္တိုင္ 

ထူေထာင္စီမံခန္႕ခြျဲခင္း လႈပ္ရွားမႈ 

အမ်ဳိးအစား ၁ မွာ 

၅ႏွစ္၊ 

အမ်ိဳးအစား ၂ မွာ 

အကန္႕အသတ္ 

မရိွ 

○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အဆင့္ျမင့္ 

ကၽြမ္းက်င္ 

ပညာရွင္ 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

အမ်ိဳးအစား ၁ ပါ လႈပ္ရွားမႈကို လုပ္ေဆာင္သူျဖစ္ၿပီး၊ ထိုေနထိုင္ 

မႈသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖစ္သည္ဟု 

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံညႊန္း 

ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သူက လုပ္ေဆာင္သည့္ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈ 

(က) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ 

စာခ်ဳပ္အရ သုေတသန၊ သုေတသနဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ 

သင္ၾကားျခင္း လႈပ္ရွားမႈ  

(ခ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထား ေသာ 

စာခ်ဳပ္အရ သဘာဝသိပၸံ သို႕မဟုတ္္ ဝိဇၨာပညာ နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္ေသာ 

အသိပညာ သို႕မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ တာဝန္ကို 

ထမ္းေဆာင္ေသာလႈပ္ရွားမႈ 

(ဂ) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကုန္သြယ္ေရး ၊ အျခား 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုစီမံခန္႕ခြျဲခင္း သို႕မဟုတ္ ထို လုပ္ငန္း၏ 

စီမံခန္႕ခြမဲႈသက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 

(ဃ) အမ်ိဳးအစား ၂ ၏ (က)မွ (ဂ)အထိ တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္  

အက်ဳံးဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သည့္ ပါေမာကၡ၊ အႏုပညာ၊ 

ဘာသာေရး၊ သတင္းမီဒီယာ၊ ဥပေဒႏွင့္ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း၊ 

ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာႏွင့္ ဝိဇၨာပညာႏွင့္ အျပည္ျပည္ 

ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ဳိးအစား 

မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ (အမ်ိဳးအစား ၂ ၏ (က)မ ွ(ဂ)အထိ 

တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အပ) 

 ≪အမွတ္ေပးစနစ္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္လူအရင္းအျမစ္≫ 

  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

စီမံခန့္ခြမဲႈႏွင့္ 

ႀကီးၾကပ္မႈ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္္သြယ္ေရးစသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား စီမံခန္႕ခြျဲခင္း (သို႔) 

ထိုလုပ္ငန္းအား ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ (“ဥပေဒ ႏွင့္ 

စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း” တြင္ေဖာ္ျပေသာ အစုိးရလက္မွတ္ မပါလွ်င္ ဥပေဒအရ 

လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေသာ လႈပ္ရွားမႈမွအပ)  

≪ကုမၸဏီ စီမံခန္႔ခြသဲူ၊ ႀကီးၾကပ္သူ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏစွ္၊ 

၄လ (သို႔) ၃လ 
○ 

ဥပေဒႏွင့္ 

စာရင္းကုိင္ 

လုပ္ငန္း 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရေရွ႕ေန၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရ 

အစိုးရလက္မွတ္ရစာရင္းကိုင္ႏွင့္ အျခားဥပေဒအရလုိအပ္ေသာ 

အရည္အခ်င္းရိွသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္သည့္ ဥပေဒႏွင့္စာရင္းကိုင္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

≪ေရ႕ွေန၊ အစုိးရလက္မွတ္ရ စာရင္းကိုင္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

ေဆးဘက္ 

ဆုိင္ရာ  

ဆရာ၀န္၊ သြားဆရာ၀န္ႏွင့္ အျခားဥပေဒအရ လိုအပ္ေသာ အရည္ အခ်င္း  

ရိွသူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေသာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪ဆရာ၀န္၊ သြားဆရာ၀န ္ႏွင့္ သူနာျပဳ ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

သုေတသန 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ(သို႔) ပုဂၢလိက အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္ အရ 

ျပဳလုပ္သည့္ သုေတသနဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“ပါေမာကၡ” တြင္ 

ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမပါ။)  

≪အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔) ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၏ သုေတသီ≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ပညာေရး 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ မူလတန္းေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္း၊ 

မသန္စြမ္းသူမ်ားေက်ာင္း၊ သက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အျခား 

စာသင္ေက်ာင္းမ်ား (သို႔) ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ စာသင္ေက်ာင္း 

ဟုယူဆႏိုင္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္  ဘာသာစကား 

သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းစသည့္ပညာေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪အလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ဘာသာစကားဆရာ  

စသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

နည္းပညာ၊ 

၀ိဇၨာပညာ၊ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ 

ရာလုပ္ငန္းမ်ား 

 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ(သို႔) ပုဂၢလိက အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိသည့္စာခ်ဳပ္ အရ 

ျပဳလုပ္သည့္ သိပၸံ၊ စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ အျခားသိပၸံပညာရပ္နယ္ပယ္ သို႕မဟုတ္ 

ဥပေဒ၊ စီးပြားေရး၊၊ အျခားဝိဇၨာ ပညာရပ္နယ္ပယ္တြင္ ပါဝင္သည့္ နည္းပညာ 

သို႔မဟုတ္ အသိပညာ လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္း (သို႔) ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ 

အေျခခံေသာစဥ္စားထင္ျမင္မႈ၊ ခံစားခ်က္အျမင္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ 

လႈပ္ရွားမႈ (ပါေမာကၡ၊ အႏုပညာ၊ သတင္းမီဒီယာ၊ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ 

ဥပေဒႏွင့္စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း၊ ေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ၊ သုေတ သန၊ ပညာေရး၊ 

ကုမၸဏီတာ၀န္၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ေဖာ္ 

 ျပထားေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ အပ)  

≪စက္မႈအင္ဂ်င္နီယာ၊ စကားျပန္၊ ဒီိဇုိင္းနာ၊ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ၏ 

ႏိုင္ငံျခားဘာသာဆရာ၊ ေဈးကြက္ေလ့လာေရးသမားစသည့္မ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

ကုမၸဏီတာ၀န္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ရံုးခ်ုဳပ္၊ရံုးခြႏဲွင့္ အျခားရုံးဌာနမ်ားရိွေသာ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက 

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ရိွ ရံုးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ 

ရံုးဌာနသို႔ သက္တမ္းကာလသတ္မွတ္ျပီး၊ ေျပာင္းေရႊ႕လာ၍ ယခုဇယားပါ 

နည္္းပညာ၊၀ိဇၨာပညာ၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ 

လႈပ္ရွားမႈ 

≪ျပည္ပႏုိင္ငံရိွရုံးဌာနမွ တာ၀န္အရ ေျပာင္းေရႊ႕လာေသာ ၀န္ထမ္း≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

လူမမာျပဳစုေရး 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္အရ 

လူမမာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးကၽြမ္းက်င္သူ လက္မွတ္ရသူက လူမမာ ျပဳစုေရး (သို႕) 

လူမာျပဳစုေရး လမ္းညႊန္သင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

ေဖ်ာ္ေျဖေရး 

ျပဇာတ္၊ သဘင္၊ ဂီတ၊ အားကစား စသည့္မ်ားကို စီးပြားျဖစ္ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း နွင့္ 

အျခားေဖ်ာ္ေျဖမႈဆိုင္ရာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား (“စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ" 

တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွ အပ)  

≪သရုပ္ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္၊ ကေခ်သည္၊ ေၾကးစားအားကစားသမား စသည္≫  

၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၆လ၊ 

၃လ (သို႔) ၁၅ရက္ 
○ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစုိးရ၊ ပုဂၢလိက အဖဲြ႔အစည္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္စာခ်ဳပ္အရ ထူးျခားေသာ 

နယ္ပယ္တြင္ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္သည့္ လုပ္ငန္း 

ကိုလုပ္ေဆာင္သည့္လႈပ္ရွားမႈ ≪ႏိုင္ငံျခားအစားအစာ စားဖိုမႈး၊ အားကစားနည္းျပ၊ 

ေလယာဥ္မွဴး၊ ပန္းထိမ္ဆရာစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 

(သို႔) ၃လ 
○ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 
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ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

အတတ္ပညာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အလုပ္သင္ 

အမ်ိဳးအစား ၁ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၁ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္  

ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ သင္တန္း တက္ျခင္း၊ ထို႕အျပင္ အတတ္ပညာ 

ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၁ အဖြဲ႕ကႀကီးၾကပ္သည့္ပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အလုပ္သင္ျခင္းႏငွ့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ သင္တန္း တက္ျခင္း၊ ထို႕အျပင္ 

အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၂ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ 

ျခင္းႏငွ့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၂ အဖြဲ႕ကႀကီးၾကပ္သည့္ ပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အလုပ္သင္ျခင္းႏငွ့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

အမ်ိဳးအစား ၃ 

(က) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၃ ကုမၸဏီတစ္ခုခ်င္းပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ 

ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

(ခ) အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ ဥပေဒျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ  

အမ်ိဳးအစား ၁ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၁ႏွစ ္မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 

 

အမ်ိဳးအစား ၂ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၂ႏွစ္ မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 

 

အမ်ိဳးအစား ၃ 

တရားေရးဝန္ႀကီး က 

တစ္ခုခ်င္း အလိုက္ 

သတ္မွတ္ထား 

သည့္ကာလ 

(၂ႏွစ္ မေက်ာ္သည့္  

ပမာဏအတြင္း) 

○ 

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

 

 

 

အလုပ္သင္စီမံကိန္း (အမ်ိဳးအစား ၃ အဖြဲ႕ကႀကီးၾကပ္သည့္ ပုံစံ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

အလုပ္သင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္သာ) အရ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ 

 

 
 

 

 (2) အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ မရ္ိွေသာ ေနထုိင္ခြင့္ (၅ မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ယဥ္ေက်းမႈ 

ဆ္ုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈ 

၀င္ေငြရရိွျခင္းမရိွေသာ ပညာေရး(သို႔)အႏုပညာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား (သို႔) 

ထူးျခားေသာ ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ(သို႔) အႏုပညာအား သုေတသနျပဳျခင္း (သို႔) 

တတ္ကၽြမ္းသူထံမွ ၎ပညာသင္ယူျခင္း(" ေက်ာင္းသား" မ"ွသင္တန္း" အထိ 

ေဖၚျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ အပ)  

≪ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာသည့္ သုေတသီ≫ 

၃ႏွစ္၊၁ႏစ္ွ၊ ၆လ (သို႔) 

၃လ 
× 

ကာလတုိ 

ေနထုိင္ျခင္း 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ကာလတိုေနထိုင္လွ်က္ ျပဳလုပ္သည့္ ခရီးသြားျခင္း၊ အပန္း ေျဖ 

အနားယူျခင္း၊ အားကစား၊ ေဆြမ်ိဳးထံလည္ပတ္ျခင္း၊  ေလ့လာခရီး၊ သင္တန္း 

(သို႔) အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကိစၥေဆြးေႏြး ျခင္းႏွင့္ 

အလားတူေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

≪ကမၻာလွည့္ခရီးသည္၊ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူစသည့္≫ 

၉၀ရက္၊ ၃၀ရက္ 

(သို႔) ၁၅ရက္ 

အတြင္း ရက္ႏႈန္းျဖင့္ 

သတ္မွတ္မည္။ 

× 

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

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္းဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ပညာေတာ္သင္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း 

(အလယ္တန္းအဆင့္ပညာသင္ေက်ာင္း၏ နွစ္ႀကီးပိုင္း အဆင့္ပါ၀င္)  

သို႕မဟုတ္ အထူးေထာက္ပံ့မႈေက်ာင္း၏ အထက္တန္း အဆင့္၊ အလယ္တန္း 

(အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာသင္ေက်ာင္း၏ အေစာပုိင္း ႏွစ္ အဆင့္ပါဝင္) 

သို႕မဟုတ္ အထူးေထာက္ပံ့မႈေက်ာင္း၏ မူလတန္းအဆင့္၊ 

အသက္ေမြးပညာေလ့လာေရးေက်ာင္း သို႕မဟုတ္ ေက်ာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (သို႔) 

ပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအရ ေက်ာင္းဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အဖဲြ႔ အစည္းတြင္ 

ပညာသင္ယူေရး လႈပ္ရွားမႈ 

≪တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ နည္းပညာ ေကာလိပ္၊ အထက္တန္းေက်ာင္း 

အလယ္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းစသည္မ်ား၏  

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား≫ 

၄ႏွစ္ႏွင့္၃လ၊ ၄ႏွစ္၊ 

၃ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ ၃ႏွစ္၊ 

၂ႏွစ္ႏွစ့္ ၃လ၊ ၂ႏွစ္၊ 

၁ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ ၁ႏွစ္၊ 

၆လ (သို႔) ၃လ  

× 

သင္တန္း 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရိွ အစိိုးရ၊ ပုဂၢလိကအဖဲြ႔အစည္းက လက္ခံ၍ လုပ္ေဆာင္သည့္  

နည္းပညာစသည္မ်ားကို ရယူသည့္လႈပ္ရွားမႈ ("အလုပ္သင္ အမ်ဳိးအစား ၁ "ႏွင့္ 

"ေက်ာင္းသား" ေနထိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ေဖာ္ျပသည့္ လႈပ္ရွားမႈမွအပ)  

≪သင္တန္းသား≫ 

၁ႏွစ္၊ ၆လ (သို႔) ၃လ × 

မွီခုိ 

"ပါေမာကၡ"မ ွ"ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ"အထိ ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ ေနထိုင္သူ 

("အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္"မွအပ) (သုိ႔) "ပညာ ေတာ္သင္" 

ေနထိုင္ခြင့္ျဖင့္ေနထိုင္သူကို မီွခိုေနသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ (သို႔) ရင္ေသြးအျဖစ္ 

နိစၥဒူဝ လႈပ္ရွားမႈ  

≪ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားကိုမွီခိုသည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ႏွင့္ 

ရင္ေသြး≫ 

၅ႏွစ္၊ ၄ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ 

၄ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ ႏွင့္၃လ၊ 

၃ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္ႏွစ့္၃လ၊ 

၂ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ႏွင့္ ၃လ၊ 

၁ႏွစ္၊ ၆လ (သို႔) ၃လ 

× 
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E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

(3) ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ ခြင့္ျပဳထားေသာအေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိမရွိ 

သတ္မွတ္သည့္ ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစား (၁မ်ိဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 

≪လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာလုပ္ငန္း ဥပမာ≫ 
ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

သီးျခားသတ္ 

မွတ္သည့္ 

လႈပ္ရွားမႈ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ အထူး 

သတ္မွတ္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

≪သံတမန္စသူ၏အိမ္အကူ၊ Working Holiday၊ စီးပြားေရး သေဘာတူညီ 

ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားသားသူနာျပဳႏွင့္္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးပညာရွင္ 

အေလာင္းအလ်ာစသူမ်ား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၄ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊  

၂ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္၊ ၆လ၊  

၃လ (သို႔) တရားေရး  

၀န္ၾကီး က တစ္ဦးခ်င္း 

အလိုက္သတ္မွတ္ 

သည့္ကာလ 

(၅ႏွစ္ထက္မေက်ာ္)  

○ 

(4) အဆင့္အတန္း(သုိ႕) ရာထူးအေပၚအေျခခံသည့္ေနထုိင္ခြင့္ (၄မိ်ဳး) 

ေနထုိင္ခြင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရထားသည့္ အဆင့္အတန္း (သုိ႕) ရာထူး ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ရာသက္ပန္ 

ေနထုိင္သူ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳသူ  

≪တရားေရး၀န္ၾကီး ထံမွ ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ရရွိထားသူ 

(လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ျခြင္းခ်က္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒတြင္ 

သတ္မွတ္ထားေသာ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ မွအပ)≫ 

အခ်ိန္အကန္႔ 

အသတ္မရိွ 
◎ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား၏ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ 

စသည့္မ်ား 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာက္ဖက္(သို႔)တရားမဥပေဒ  

(‘မဲဂ်ီ်’၂၉ႏွစ္ ဥပေဒအမွတ္၈၉) ပုဒ္မ ၈၁(၂)၏ျပဌာန္းခ်က္အရ 

အထူးေမြးစားသား (သို႔) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏ကေလးအျဖစ္ေမြးဖြားသူ 

≪ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား၏အိမ္ေထာင္ဖက္၊ကေလး၊အထူးေမြးစားသား≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ (သို႔) 

၆လ 
◎ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 
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ေနထုိင္ခြင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရထားသည့္ အဆင့္အတန္း (သုိ႕) ရာထူး ခြင့္ျပဳကာလ အလုပ္ 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ 

၏အိမ္ေထာင္ဖက္ 

စသည္မ်ား 

ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူေနထိုင္ခြင့္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
စာခ်ဳပ္အရ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံသားျပန္အပ္ႏံွသူမ်ားဆိုင္ရာလူ၀င္မႈအထူး 
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ (ေအာက္တြင္ 
"ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူစသည္မ်ား"ဟုေခၚဆိုမည္။)၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ 
(သို႔) ရာသက္ပန္ေနထုိင္သူ စသည္၏ ရင္ေသြး အျဖစ္ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြား ကာ ဆက္လက္ေန ထိုင္ေနသူ 
≪ရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ၊ အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္သူ၏အိမ္ေထာင္ 
ဖက္(သို႔)ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြားျပီး ဆက္လက္ေနထိုင္ေနသည့္ ရင္ေသြး 
အရင္း≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္  
(သို႔) ၆လ  

◎ 

အေျခခ်ေနထုိင္သူ 

တရားေရး၀န္ၾကီးက ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစား၍ သက္တမ္းအတိုင္းအတာတစ္ခုကို သတ္မွတ္ျပီး ေနထိုင္ 
ခြင့္ျပဳသူ  

≪တတိယႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်သည့္ ဒုကၡသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသား 
ဂ်ပန္မ်ဳိးႏြယ္ တတိယမ်ဳိးဆက္၊ စစ္ျပီးခ်ိန္တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္  
က်န္ေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားစသည္≫ 

၅ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္၊ ၁ႏွစ္ 
(သို႔)၆လ (သို႔) 
တရားေရး၀န္ၾကီး က 
တစ္ဦးစီအလိုက္ 
သတ္မွတ္သည့္ကာလ 
(၅ႏွစ္ထက္မပိုရ) 

◎ 

 မွတ္ခ်က္။ ။ “အလုပ္" ေကာ္လံ တြင္အသံုးျပဳထားေသာသေကၤတ 

◎：အကန္႔အသတ္မရိွ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

○： သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။ 

×： အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိ 

 ရည္ညႊန္း။ ။တရားေရး၀န္ၾကီးဌာန လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာန ေနထုိင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားမ်ားဇယား 
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   1 အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း 
  (3) အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္မရိွေသာ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္  
  ေနထုိင္ခြင့္အမိ်ဳးအစား "ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာလႈပ္ရွားမႈ” ၊ "ကာလတိုေနထိုင္ျခင္း" ၊ "ပညာေတာ္သင္"၊ "သင္တန္း” ႏွင့္ "မီွခို" 
ျဖစ္သူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ၀င္ေငြရရိွေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီမံခန္႔ခြျဲခင္းႏွင့္ အခေၾကးေငြရရိွေသာ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳထားေသာေၾကာင့္ ဤေနထိုင္ခြင့္ကို ရရိွထားသူသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုေသာ 
အခါ ေရွးဦးစြာ ေဒသဆိုင္ရာလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးစသည္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္သည္ မိမိ၏ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ အႀကံဳး၀င္ေသာ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈကို မထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာေဘာင္ အတြင္းတြင္သာ ခြင့္ျပဳေပးခံရမည္။    

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ရန္ ႏွင့္ စုံစမ္းရန္ေနရာ အခ်ိန္ စရိတ္ 

1။ ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ 
2။ ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွျပီး ေဆာင္ရြက္မည့္ လႈပ္ရွားမႈ 
အေၾကာင္းကိုရွင္းျပသည့္ စာရြက္စာတမ္း 
3။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 
4။ ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား  
စသည့္ 

ေလွ်ာက္ရန္ေနရာ။  ။ မိမိေနထိုင္ရာ 
ေေေေေဒသ၏ ေဒသဆိုင္ရာလူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေေရး ဌာနရုံး  
စံုစမ္းရန္ေနရာ။  ။ ေဒသဆိုင္ရာ 
လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနရံုး ထို႔အျပင္ 
ႏိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္ခြင့္ အေထြေထြ 
သတင္း အခ်က္ အလက္စင္တာ 

ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပ 
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 
လုပ္လိုေသာအခါ  

အခမဲ့ 

“ပညာေတာ္သင္"ေနထိုင္ခြင့္ကို ရရွိထားသူမ်ားသည္ အေထြေထြေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈခြင့္ျပဳခ်က္ကို 
ရယူျပီးေနာက္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္သည္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ တစ္ပတ္တြင္ ၂၈ နာရီအတြင္း 
(ကာလရွည္ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၈ နာရီအထိ) ျဖစ္သည္။ (B ေနထိုင္ခြင့္ ၂-၆ ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ၾကည့္ပါ။) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf
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1 အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း  

 (4) အလုပ္အကုိင္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒ 
သင္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္အခါ မည့္သည့္ႏိုင္ငံသားပင္ျဖစ္ေနပါေစ ေအာက္ပါ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈကို ခံစားႏိုင္သည္။ 

အလုပ္အကိုင္ တည္ျငိမ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္အလုပ္အကိုင္ တိုက္တြန္း၊ ရွာေဖြေပးသည့္အခါ မည့္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိေစရန္ 
ဥပေဒျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ တရားမ၀င ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြမိတ္ဆက္ျခင္းမ်ားအား 
တားျမစ္ထားသည္။  

 

အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
အလုပ္သမား သေဘာတူညီခ်က္၊ လုပ္ခ (လစာ)၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၊ နားခ်ိန္၊ နားရက္ ထို႔အျပင္ ႏွစ္စဥ္ လစာျပည့္ခြင့္ စသည့္ 
အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန၏ အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ျပဌာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံသား၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ 
လုပ္ခႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္စသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ မရွိေစရန္ ျပဌာန္းထားသည္။  

 
အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
အလုပ္ေခၚျခင္း၊ အလုပ္ခန္႔ျခင္း၊ အလုပ္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ရာထူးတက္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ 
လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္က်န္းမာေရး၊ သက္ျပည့္ပင္စင္၊ အလုပ္ထြက္ျခင္း၊ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၏ 
က်ား၊မခြျဲခားမႈကို အေၾကာင္ျပဳ၍ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ထားသည္။   

အျခားဥပေဒမ်ား 
အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ဥပေဒ၊ လုပ္ငန္းခြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ 
ဥပေဒ၊ ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ သက္ၾကီးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန ္ အလုပ္နားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အခ်ိန္ပိုင္း 
အလုပ္သမားဆိုင္ရာ ဥပေဒ စသည္တို႔သည္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။ 

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

   1-2  အလုပ္အကုိင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ မိတ္ဆက္ရွာေဖြျခင္း 
   (1) အမ်ားျပည္သူ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ဌာန (Hello Work)  
အလုပ္အကုိင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္မိတ္ဆက္ရွာေဖြျခင္းကို အခမဲ့လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေသာ အစိုးရ 
အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္သည္။ Hello Work သည္ အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ကြန္ျပဴတာႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အလုပ္ေခၚစာ 
မ်ားကို ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  
ဂ်ပန္ဘာသာစကား တတ္ေျမာက္သူသည္ နီးစပ္ရာ Hello Work ကို အသံုးျပဳသင့္သည္။ ဂ်ပန္ဘာသာစကားက ကၽြမ္းက်င္စြာ 
မတတ္ေျမာက္သူသည္လည္း Hello Work ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  သို႔ရာတြင္ ဖုန္းျဖင့္ ၾကိဳတင္ ရမရ ေသခ်ာေမးျမန္းပါ။ 
အလုပ္ရွာေဖြရန္ စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါ ေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကာလကို စိစစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ 
ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား (သို႔) အထူးရာသက္ပန္ ေနထိုင္သူ ေထာက္ခံစာကို မလြမဲေသြ ယူေဆာင္သြားပါ။ အခ်ိဳ႕ Hello Work 
ရံုးမ်ားတြင္ စကားျပန္ကို ထားရွိသည္မ်ားလည္းရွိသည္။    

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ျပဳစုထားေသာဇယား။ ။ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf 

 ယူေဆာင္သြားရန္လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတန္း စသည့္ 

ပညာေတာ္သင္၊ မွီခုိ ေနထုိင္ခြင့္ျဖင့္ 

အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ လုိေသာ 

အခါ 

1။ ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား 

2။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 

3။ ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ခြင့္ျပဳစာ (B ေနထိုင္ခြင့္ 2-6 ေနထိုင္ခြင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈ 
ခြင့္ျပဳစာ အညႊန္း) 

သီးျခားသတ္မွတ္သည့္ လႈပ္ရွာမႈ 

(working holiday စသည့္) ျဖစ္လွ်င္ 

1။ ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား 

2။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္  

3။ တရားေရး၀န္ၾကီးမွ ထုတ္ေပးေသာ ခြင့္ျပဳအမိန္႔စာ 

ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားက 

ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ လုပ္မည့္ 

အလုပ္ကုိ ေဆြးေႏြးလုိေသာ အခါ 

1။ ေနထိုင္ခြင့္ ကတ္ျပား 
2။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ 
3။ ေက်ာင္းသားကတ္ျပား  

စာညႊန္း။ ။ရွင္းဂ်ဳကု ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္အကုိင္ အကူအညီ လမ္းညႊန္စင္တာ (အေပၚ ၂ ေၾကာင္း) 

တုိက်ိဳ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ (ပညာေတာ္သင္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္၊ အလုပ္ရွာေဖြျခင္း၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား) 

(ေအာက္ ၁ ေၾကာင္း)  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/naitei/dl/nihong1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/02_6.pdf


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

1 အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း  

   (2) ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ 

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္သီးသန္႔ အလုပ္အကိုင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အကူအညီေပးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေသာ 
"ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္အကိုင္ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ"သည္ တိုက်ိဳ၊ အိုဆာကာ၊ နာဂုိယာမွာရိွသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕အမ်ားျပည္သူ 
အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးဌာန (Hello Work) တြင္ စကားျပန္မ်ားကို ထားရွိသည့္ ဌာနလည္းရွိသည္။    

 

 ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္အကုိင္ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ 

အမည္ တည္ေနရာ ဖုန္းနံပါတ္ 

စုံစမ္းရန္ 

အသုံးျပဳႏုိင္ 

ေသာ 

ဘာသာစကား 

လက္ခံခ်ိန္ 

တုိက်ိဳ ႏုိင္ငံျခားသား 
အလုပ္အကုိင္ 
၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ  

〒163-0721 
Tokyo-To Shinjuku-Ku 
Nishi-Shinjuku 2-7-1 
Odakyu Daiichi Seimei 
Building 21F 

TEL  
03-5339-8625 
 

FAX 
03-5339-8654 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 

တရုတ္ဘာသာ 

မနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅း၁၅ ထိ 
(စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစုိးရ 
ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ထို႔အျပင္ ႏွစ္စ၊ 
ႏွစ္ဆံုး အားလပ္ရက္မ်ား မပါ၀င)္ 
*စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္၍ 
ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ 

ရွင္းဂ်ဳကု ႏုိင္ငံျခားသား 
အလုပ္အကုိင္၊ 
အေထာက္အပ့ံ 
ရွာေဖြေပးေရး စင္တာ 

〒160-8489 

Tokyo-To Shinjuku-Ku 
Kabukicho 2-42-10 Hello 
Work Shinjuku 
(Kabukicho Chosha) 1F  

TEL 
03-3204-8609 

 

FAX 
03-3204-8619 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 

ေပၚတူဂီဘာသာ၊ 

စပိန္ဘာသာ၊ 

တရုတ္ဘာသာ 

မနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅း၁၅   
(စေန၊ တနဂၤေႏြ၊  
အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ား ထို႔အျပင္ 
ႏွစ္စ၊ ႏွစ္ဆံုး အားလပ္ရက္မ်ား 
မပါ၀င္) 
*စကားျပန္လိုအပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္၍ 
ဖုန္းဆက္ ဘြတ္ကင္လုပ္ရန္  

အုိဆာကာ 
ႏုိင္ငံျခားသား 
အလုပ္အကုိင္ 
၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ  

〒530-0017 
Osaka-Shi Kita-Ku 
Kakudacho 8-47 Hankyu 
Grand Hill Building 16F 

TEL  
06-7709-9465 
 

FAX 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 

ေပၚတူဂီဘာသာ၊ 

စပိန္ဘာသာ၊ 

တရုတ္ဘာသာ 

မနက္ ၁၀း၀၀ မ ွညေန ၀၆း၀၀  

 

(စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစုိးရ 
ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ထို႔အျပင္ ႏွစ္စ၊ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

06-7709-9468 ႏွစ္ဆံုး အားလပ္ရက္မ်ား မပါ၀င)္ 

နဂုိယာ ႏုိင္ငံျခားသား 
အလုပ္အကုိင္ 
၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ 

〒460-0008 
Nagoya-Shi Naka-Ku 
Sakae 4-1-1 Chunichi 
Building 12F 

TEL 
052-264-1901 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 

ေပၚတူဂီဘာသာ၊ 

စပိန္ဘာသာ၊ 

တရုတ္ဘာသာ 

မနက္ ၈း၃၀ မွ ညေန ၅း၁၅ 

(စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစုိးရ 
ရံုးပိတ္ရက္မ်ား ထို႔အျပင္ ႏွစ္စ၊ 
ႏွစ္ဆံုး အားလပ္ရက္မ်ား မပါ၀င)္ 

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

1 အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း  

   (3) အလုပ္ရသည္အထိ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား 

 

အညႊန္း- လူမႈဖူလုံေရး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္) 

 

ၾကိဳတင္ Hello Work သို႔ ဖုန္းဆက္လွ်င္ သင့္ေလ်ာ္သည္ ခ်ိန္းဆုိျခင္း 

အလုပ္ရွာသူမွတ္ပံုတင္ပံုစံတြင္ ျဖည့္၍ အလုပ္ရွာသူ မွတ္ပံုတင္သည္ အလုပ္ရွာသူ မွတ္ပုံတင္ျခင္း 

မိမိလိုခ်င္ေသာ အလုပ္အမိ်ဳးအစားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အေျခ 
အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္ေခၚစာ သတင္းအခ်က္ 
အလက္ကို လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္သည္။   

 

အလုပ္ေဆြးေႏြးျခင္း 

အလုပ္အကိုင္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း 
စံုစမ္းျခင္း၊ ေသခ်ာေစျခင္း  

 

အလုပ္မိတ္ဆက္ျခင္း 

ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ျဖည့္ျခင္း စသည့္ 

 

လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈျပင္ဆင္ျခင္း 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနရာသုိ႔ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားကို 
မလဲြမေသြ ယူေဆာင္၍ သြားေရာက္ရန္ 

 

လူေတြ႔စစ္ေဆးျခင္း 

ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးလို႔ ၀မ္းေျမာက္ အလုပ္ခန္႔ျခင္း  

အလုပ္မခန္႔ျခင္း 

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

  

                                                                ရည္ညႊန္း ။  ။ လူမႈဖူလုံေရး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန/ Hello Work 

နမူနာ 

 

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

 

ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ေရးနည္း 

အေျခခံအခ်က ္

 

1။ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္သည္ မိမိေလွ်ာက္ေသာ ကုမၸဏ ီစသည္ႏွင့္ ပထမဦးဆံုးထိေတြ႕ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုစိတ္ ျပင္းျပ စိတ္ဓါတ္အား သိေစရန္ မွန္ကန္စြာ၊ နားလည္လြယ္ကူစြာ ေရးၾကပါစုိ႔။ 

    
2။ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ကို လက္ေရးျဖင့္ေရးလွ်င္ အနက္ေရာင္ေဘာပင္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရးသား ျဖည့္သြင္း 

ရန္လုိပါသည္။ ေရးသားမႈမွားသြားလွ်င္ မင္ဖ်က္ေဆးျဖဴကို မသံုးပဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစမွ ျပန္၍ ေရးပါ။ 
ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ကြက္လပ္ မရိွေအာင္ ျဖည့္သြင္းရန္ လိုအပ္သည္။  

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

 

 

 

ရည္ညႊန္း။ ။လူမႈဖူလုံေရး အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္) 

လက္ရိွေနရပ္လိပ္စာ 
မိမိေနထုိင္ရာ ခရိုင္အမည္မွ 

တုိက္ခန္းနံပါတ္ထိေရးျဖည့္ရန္။ 
 

ပညာအရည္အခ်င္း 
ေက်ာင္းအမည္ ျပည့္စံုစြာေရးရန္၊ 

တကၠသိုလ္၏ ဘာသာရပ္ကုိ တိက်စြာ 

ေရးျဖည့္ရန္။ 

 

အလုပ္ရာဇ၀င္ 

ေက်ာင္းတက္ရာဇ၀င္ ေနာက္ဆုံးစာေၾကာင္းမွ တစ္ 

ေၾကာင္းျခားကာ ေရးရန္။ အရင္ ကုမ ၸဏီမ်ား၏ 

အမည္ကုိ တရား၀င္အမည္ျဖင့္ အျပည့္အစံု ျဖည့္စြက္ရ 

ရန္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္မ်ားကုိ  ကာလရွည္လုပ္ခဲ့လွ်င္ 

ျဖည့္စြက္ရန္။    
 

အလုပ္ေလွ်ာက္လုိေသာ အေၾကာင္းအရင္း 

ဤအလုပ္ေလွ်ာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကုိ 

ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီး အေသးစိတ္ေရးသား 

ေလွ်ာက္ထားရန္။ အလုပ္ရွင္က စိတ္၀င္းစားဆုံး 

အခ်က္ျဖစ္သည္။   

 

ရက္စြဲ 
လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း (စာတုိက္မွ 

ပို႔ေသာ) ရက္စြျဲဖည့္စြက္ရန္ 

 

ဓါတ္ပုံ 

၃လအတြင္း ရုိက္ကူးထားေသာအေပၚပုိင္း ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွ 

ဓါတ္ပုံကို ကပ္ရန္ေဘာင္တြင္ ကပ္ပါ။ အေနာက္တိုင္း၀တ္စုံ ျဖင့္ 

ဆံပင္ပုံစံ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ မိတ္ကပ္တို႔တြင္ သတိျပဳၿပီး 

ႏွစ္လိုဖြယ္ရိွေသာ အမူအရာရိွေသာ ပုံျဖစ္ရမည္။ 

လွ်ပ္တျပတ္ရုိက္ကူးထားေသာ ပုံမ်ားမျဖစ္ရပါ။   
 

လုိင္စင္၊ အရည္အခ်င္း 
၄င္းတုိ႔ကို ရရွိထားေသာ အစဥ္အလုိက္ 

တရား၀င္အမည္ျဖင့္ ျဖည့္စြက္ ရမည္။ 

အလုပ္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အရည္ 

အခ်င္းႏွင့္ ၀ါသနာစသည့္ အရည္ 

အခ်င္းတို႔ကုိ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ပါသည္။  

 

ေျပာလုိေသာ အေၾကာင္းအရာ  

မိမိအလုိရွိေသာ 

အလုပ္အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ စသည္ကုိ 

ျဖည့္စြက္ရန္ 

 

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

1 အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း  

1-3 အလုပ္၀င္ျခင္း 

 (1) အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာ 

   အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာသည္ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေသာ ေနထုိင္ခြင့္ကို ပုိင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ေသျပေသာ 

ေထာက္ခံစာျဖစ္သည္။ ၎တြင္ အလုပ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အလုပ္လုပက္ုိင္ႏိုင္ေသာကာလကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးသား 

ထားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာတြင္ သင္၏ 

ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ကာလကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား 

ႏွစ္ဘက္စလံုးအတြက္ စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ေသာအခါလည္း တခါတရံ လိုအပ္ႏိုင္သည္။ (B 

ေနထိုင္ခြင့္ 3 အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာရယူျခင္းကို ၾကည့္ပါ။)   

 

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္၊ စုံစမ္းရန္ အခ်ိန္ စရိတ္ 

1။ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

ေလွ်ာက္လႊာ 

2။ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) 

ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား (ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို 

ရရိွထားလွ်င္) 

3။ ေနထိုင္ခြင့္ျပင္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ 

 စသည့္ 

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္။  ။ မိမိ ေနထိုင္ရာ 

ေဒသ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနရုံး  

 

စံုစမ္းရန္။  ။ ေဒသဆုိင္ရာ 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနရံုး (သို႔) 

ႏိုင္ငံျခားသား ေနထိုင္ခြင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ စင္တာ  

လိုအပ္ခ်က္ 

အတိုင္း  

ေထာက္ခံစာကို 

လက္ခံ ရယူသည့္ 

အခါ ယန္း ၆၈၀ 

ေပးေဆာင္ရမည္။ 

(တံဆိပ္ေခါင္း) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/03.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/b/03.pdf
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                                    ရည္ညႊန္း။  ။ တရားေရး၀န္ႀကီးဌာန (အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ ေထာက္ခံစာေလွ်ာက္လႊာပုံစံ)g 

နမူနာ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-9.html


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 
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 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

1  အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြျခင္း  

(2) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အျပဳအမူ 
          ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္လွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အျပဳအမူတို႔ကိ ုလိုက္နာရမည္    

   ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ အေျခခံက်ေသာ အလုပ္ခြင္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ အျပဳအမူ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

3။ ကုမၸဏီတြင္ မိမိ၏ အထက္ 

လူႀကီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားအား 

 ေလးေလးစားစား  ႏွဳတ္ဆက္ရန္ 

 

4။ ခြင့္ယူသည့္အခါ ေသခ်ာစြာ  

ကုမၸဏီသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ 

 

5။ ေပးအပ္ညႊန္ၾကားခံရေသာ  

အလုပ္ကုိ မွန္ကန္တိက်စြာ လုပ္ၾကစုိ႔ 

 

6။ အလုပ္ခ်ိန္ အတြင္း ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 

 ေတြ႔ဆုံမႈမ်ား၊ ဖုန္းေျပာမႈ မလုပ္ရ 

 

7။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ကုမၸဏီပုိင္ ပစၥည္းမ်ား   

ယူေဆာင္သြားျခင္း၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ  

 အသုံးျပဳျခင္းမလုပ္ရ 

 

8။ အလုပ္ၿပီးေသာအခါ မိမိ၏ လုပ္ငန္းခြင္ 

ေနရာကုိ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေနရာတက် သိမ္း 

ဆည္းျခင္းမ်ား လုပ္ၾကပါစုိ႔   

9။ အိမ္ျပန္သည့္အခါ (ပင္ပန္းေနၿပီေနာ္) 

(အရင္ျပန္ႏွင့္မယ္ေနာ္) စသည္ျဖင့္ 

 ႏႈတ္ဆက္စကား ဆုိၾကပါစုိ႔  

10။ နားရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီ၏ 
ျပကၡဒိန္ႏွင့္အညီ နားရမည္ 
၁၁။ အလုပ္အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး 
သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္ ေႏွာက္က်ျခင္း၊  
အလုပ္ပိတ္ရက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း 
မ်ားလည္း ရိွသည္ 

1။ ကုမၸဏီသုိ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္ထက္  

ေနာက္မက်ေစပ အလုပ္၀င္ရန္ 

2။ ခုိင္မာေသာ အေၾကာင္းရင္းမရိွပဲ 

 အလုပ္ေနာက္က်ျခင္း ခြင့္မျပဳ  

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

1－4 အခ်ိန္ပုိင္း အလုပ္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္သမား အမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သည္ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ နာရီၾကာၾကာလုပ္ကိုင္ၾကေသာ သာမန္အလုပ္သမားထက္ ပုိ၍တိုေသာ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း 
လုပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္သူမ်ားအေပၚတြင္လည္း အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
မူအားျဖင့္ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္။  

   ထို႔အျပင္ အာမခံႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈ အာမခံကို ခံစားႏိုင္ၿပီး အလုပ္အာမခံႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံ 
တို႔သည္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုလွ်င္ ခံစားႏိုင္သည္။  
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2 အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန 

          အလုပ္မ၀င္ခင္တြင္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကုိယ္တုိင္ ေသခ်ာ သိရိွေစရန္   
          အေရးႀကီးသည္။  

2－1 အလုပ္စာခ်ဳပ္ 

(１) အလုပ္စာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ 
အလုပ္စာခ်ဳပ္ဆိုသည္မွာ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန (အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
သင္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္ၾကား ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္တာ၀န ္သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အလုပ ္
ရင္ွသည္ လုပ္ခ  (လစာ)၊ အလုပ္ခ်ိန္ အစရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္အေျခအေနကို ရွင္းလင္းစြာ ေရးထားေသာ သေဘာ 
တူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ (အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနအေၾကာင္းၾကားစာ 1－1（1） ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန ၊ 
အညႊန္း) ကို ထည့္သြင္းေပးေလ့ရွိသည္။  
ဥပမာ - လစာ၏ ပမာဏကုိ ၎သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္တြင္ မပါ၀င္ပဲ ႏွဳတ္ကတိျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္        
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းအတိုင္း ျဖစ္မလာခဲ့ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သက္ေသမရွိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ေပၚသည္ 
မ်ားလည္းရွိသည္။ အလုပ္စာခ်ဳပ္၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္၏ အေျခအေန အေသးစိတ္ကိုလည္း 
ထည့္သြင္းေရးသားသင့္သည္။ 
အလုပ္စာခ်ဳပ္ကို ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားလွ်င္ အလုပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ 
ဘာသာျပန္ရယူျခင္း စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ပါ။      

 

 (2) စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားမည့္ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန 
    စာခ်ဳပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရမည့္ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

 အလုပ္စာခ်ဳပ္၏ အခ်ိန္ကာလ 
 အလုပ္ေနရာ၊ အလုပ္၏ အေၾကာင္းအရာ 
 အလုပ္စတင္ခ်ိန္၊ အလုပ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ေသာ အလုပ္ရိွ၊ မရိွ၊  

နားခ်ိန္၊ နားရက္၊ အားလပ္ရက္ စသည့္ 
 လစာပမာဏ သတ္မွတ္ျခင္း၊ တြက္ခ်က္ျခင္း၊ ေပးအပ္ျခင္း ပံုစံမ်ား၊ လစာစာရင္းပိတ္ျခင္းႏွင့္ ေပးအပ္ျခင္းအခ်ိန္၊ 

ထို႔အျပင္ လစာတိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
 အလုပ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ 
 
ကုမ ၸဏီသို႔ အလုပ္အကိုငအ္ေျခအေနႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ “အလုပ္အကိုင္စည္းမ်ဥ္း (ကုမ ၸဏီ၏ 
အဆံုးအျဖတ္)” ရိွေသာအခါ ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာ သိရိွေစရန္ အေရးႀကီးသည္) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/01_1_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/01_1_1.pdf
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2 အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန 

2-2 လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေန  

(1) အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ နားခ်ိန္ 

အလုပ္ခ်ိန္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ၈ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၄၀နာရီ မေက်ာ္လြန္ေစရပါ။ နားခ်ိန္သည္ အလုပ္ခ်ိန္တြင္ 
မပါ၀င္ေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္စတင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား စသည့္ အလုပ္ရွင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းျဖစ္ပါက 
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဟု သတ္မွတ္သည္။  
အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ ၈နာရီကို ေက်ာ္ေသာအခါ ၁နာရီေက်ာ္ေသာ အနားယူခ်ိန္သည္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္းတြင္ ထည့္သြင္းရန္ 
သတ္မွတ္ထားသည္။  

  

(2) နားရက္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္လာစာျပည့္ခြင့္ရက္စနစ္ 

အလုပ္အကိုင္စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အနည္းဆံုး တစ္ပတ္လွ်င ္ တစ္ႀကိမ္ထက္ေက်ာ္၍ ၄ပတ္လွ်င္ ၄ရက္ထက္ 
ေက်ာ္ေသာ နားရက္ကို အလုပ္သမားမ်ားကို ေပးအပ္ထားသည္။  
၎အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ နားရက္အျပင္ အေျခခံအားျဖင့္ အလုပ္သမားက အနားယူလိုေသာ ရက္တြင္ လစာျဖင့္ 
(အနားယူေသာ ရက္တြင္ အလုပ္သမားက လစာရယူခံစားႏိုင္) နားႏိုင္သည္က ႏွစ္စဥ္လစာျပည့္ခြင့္ရက္ (Nenkyu) ျဖစ္ၿပီး၊ 
အလုပ္စ၀င္ၿပီး ၆လအၾကာ အလုပ္ဆက္တုိက္လုပ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရက္အျပည့္ (အလုပ္လုပ္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာရက္အပိုင္းအျခား) ၏ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အထက္အလုပ္ဆင္းၿပီးလွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၀ရက္ ထို႔ေနာက္ 
၎အလုပ္ခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ကာလေပၚမူတည္ ၍ လစာျဖင့္ ခြင့္ကို ခံစားႏိုင္သည္။  
အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္အလုပ္ရက္ အေရအတြက္နည္းေသာ အလုပ္သမားသည္လည္း 
အလုပ္လုပ္ရက္ေပၚမူတည္၍ ႏွစ္စဥ္လစာျပည့္ခြင့္ရက္ (Nenkyu) ကို ရရွိႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ခြင္ကို ထိခိုက္မႈ 
ရွိေသာအခါတြင္ ခြင့္ယူရန္ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္စဥ္လစာျပည့္ခြင့္ရက္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းခံရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ 
မိမိ၏ အထက္အရာရွိႏွင့္ ႀကိဳတင္ေဆြးေႏြးထားၾကပါ။    

 

(3) လုပ္ခ (လစာ၊ ဆုေၾကးစသည့္) 
လုပ္ခသည္ ေငြသားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ကာယကံရွင္က တိုက္ရိုက္ လစာေငြစုစုေပါင္းကို တစ္လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ အထက္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ ေန႔ရက္တြင္ ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္။  
လုပ္ခ ပမာဏႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေဒသအလိုက္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခပမာဏကုိ သတ္မွတ္ထားရွိသည္။ 
အကယ္၍ သင္၏ လုပ္ခသည္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာထက္ နိမ့္လွ်င္ အလုပ္ရွင္မွ သင့္ထံ ကြာဟေငြ ပမာဏကုိ ေပးရရံုသာမက 
အလုပ္ရွင္သည္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရႏိုင္သည္။ 
ထို႔အျပင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသည္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္သည္။ နီးစပ္ရာ အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားတြင္ စံုစမ္းၾကည့္ၾကပါ။    
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2 အလုပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေန 

    2-3 လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆနာ 

သင္သည္ အလုပ္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ဥပမာ။  ။ လုပ္ခမရျခင္း၊ 
အလုပ္အေၾကာင္းအရာ မတူညီျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေႏွာက္ယွက္မႈကုိ ခံရျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္တြင္ 
ခ်က္ျခင္း အနီးဆုံး လူမႈဖူလုံေရး အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အလုပ္အကုိင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမ်ားႏွင့္ 
ျမိဳ႕နယ္ရံုး၏ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာဌာနတြင္ ဂ်ပန္ဘာသာစကား နားလည္သွူႏွင့္သြား၍ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကည့္ပါ။  

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

3  အလုပ္သမား အာမခံ  

အလုပ္သမား အာမခံသည္ အာမခံ၀င္ထားသူ ႏွင့္ ၎၏ မိသားစု ေနထိုင္မႈဘ၀ကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လူမႈ   
အာမခံ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အာမခံႏွင့္ အလုပ္အာမခံ ဟူ၍ ႏွစ္ခုရိွသည္။ 

3－1 အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံ   

(1) အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံဟူသည္မွာ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံဟု ေခၚၿပီး အာမခံေၾကးသည္ အလုပ္ရွင္ (လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္)က  
အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရသည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ႏွင့္ ျပင္ပ၀င္ေငြရအလုပ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဤစနစ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ ကုမၸဏတီြင္    
အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ပါက မည့္သည့္ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားရိွသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမဆို အက်ံဳး၀င္သည္။  
အလုပ္ခြင္တြင္ ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း အေျခအေန၊ ေသဆုံးျခင္း စသည့္အေျခအေန ထို႔ျပင္    
အလုပ္အသြားအျပန္ လမ္းခုလတ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ အေျခအေနဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရပါက အလုပ္သမား    
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ စနစ္တြင္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အာမခံေလွ်ာ္ေၾကး လက္ခံရယူႏိုင္သည္။  

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားထိခိုက္အာမခံသည္ ကာယကံရွင္ (သို႔) အလုပ္ရွင္က အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းကြပ္ကဲ 
ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ မေလွ်ာက္ထားပါက အာမခံေလ်ာ္ေၾကးမခံစားရပါ။ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈဟု ထင္ျမင္လွ်င္ 
ေရွးဦးစြာ အနီးစပ္ဆံုး အလုပ္အကိုင္စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ၾကပါ။   

 (2) အဓိက အာမခံေလွ်ာ္ေၾကး အမ်ိဳးအစားမ်ား  
အဓိက အာမခံေလ်ာ္ေၾကး အမ်ိဳးအစားမ်ား စာရြက္စာတမ္း 

ထုတ္ေသာေနရာ  

စာရြက္စာတမ္း တင္ျပ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ေနရာ 

ေဆးကုသမႈ ေလွ်ာ္ေၾကး  
(ေဆးကုသမႈ ေပးအပ္ျခင္း ေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္သမား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ 
သတ္မွတ္ေဆးရံု 

အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ 
သတ္မွတ္ေဆးရံု (ပထမေန႔  ေဆးကုသမႈ 
သြားေရာက္ စမ္းသပ္မႈ ခံယူစဥ္) 

အလုပ္နားျခင္း ေလ်ာ္ေၾကး 
(အလုပ္နားျခင္း အတြက္ အာမခံေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္္ေၾကး  
(ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံ ေလ်ာ္္ေၾကး 
ေတာင္းခံလႊာႏွင့္)  

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္္ေၾကး  
(က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္္ေၾကးပင္စင္ 
ေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 
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 ေဆးကုသမႈ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း 
အလုပ္သမားက အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္ အခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာ၊ ေနထိုင္ 
မေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ ေဆးကုသမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 ေဆးကုသမႈ ေလ်ာ္္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အလုပ္သမားအာမခံ၏ 
သတ္မွတ္ေဆးရံုသို႔ သြားၾကပါ။ သတ္မွတ္ေဆးရံုတြင္ (ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေပးအပ္မႈ ေတာင္းခံလႊာ) ဟူေသာ 
စာရြက္ထားရွိၿပီး ပထမဦးစြာ စမ္းသပ္ခံယူခ်ိန္တြင္ ဤစာရြက္ကို ေလွ်ာက္ထားတင္ျပျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား 
အာမခံေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး ေဆးကုသမႈၿပီးဆံုးသည္အထိ၏ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရန္မလိုအပ္ေပ။ အလုပ္သမား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈဟု ထင္ျမင္ေသာအခါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ ထို႔အျပင္ 
ျပည္သူက်န္းမာေရးအာမခံကို အသံုးျပဳေသာ အေျခအေနတြင္လည္းပဲ မျဖစ္မေန အလုပ္သမားထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာအာမခံ ေလွ်ာက္ထားၾကပါ။  

 အလုပ္နားျခင္း ေလ်ာ္္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း  

အလုပ္သမားက အလုပ္ခြင္တြင္း ႏွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွၿပီး ၎၏ ေဆးကုသမႈ အတြက္ 
အလုပ္ရပ္နား၍ လုပ္ခလစာ မရႏုိင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ၎ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မ ွစ၍ အေျခခံ ေန႔တြက္စရိတ္၏ 
၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ 

 အလုပ္နားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ (အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈရံုးတြင္ 
ရယူႏိုင္) ဟု ေခၚေသာ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ကို အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈဌာနတြင္ 
တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾကပါစို႔။   

 ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဒဏ္ရာက်န္ရွိေနေသာ 
အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။  

 က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

အလုပ္သမားက လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္အတက္အဆင္းခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ က်န္ရစ္သူမိသားစုကို 

ေပးအပ္သည္။   

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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3-2 အလုပ္အကုိင္ အာမခံ 

(1) အလုပ္အကုိင္ အာမခံဆုိသည္မွာ 

အလုပ္သမားက အကယ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားေသာအခါတြင္ ေနာက္အလုပ္သစ္ကို မပူမပင္ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္လက္ကာလအတြင္း ေပးအပ္ေသာ စနစ္ျဖစ္ၿပီး အာမခံေၾကးသည္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ၂ 
ဦးစလံုးမွ က်ခံရသည္။  
အလုပ္အကိုင္အာမခံသည္ အလုပ္သမားျဖစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ပါ အက်ံဳး၀င္သည္။ အေသးစိတ္ကို နီးစပ္ရာ Hello 
Work တြင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပါ။ ၃၁ ရက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ႏုိင္သည့္ အလုပ္ ရရိွႏိုင္ေျခရိွျခင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀ေက်ာ္ 
အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ အက်ံဳး၀င္သည္။  
ထို႔အျပင္ အလုပ္အကိုင္ အာမခံသည္ သေဘာတရားအရ ၆၅ႏွစ္ အထက္ရွိေသာသူ မပါ၀င္ပါ။  

(2) အလုပ္အကုိင္အာမခံ၏ အလုပ္လက္မ့ဲ ေထာက္ပံေငြထုတ္ေပးျခင္း 
အလုပ္လက္မဲ ့ ေထာက္ပံ့ေငြ (အေျခခံေထာက္ပံ့ေငြ) ကို လက္ခံရန္အတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ အလုပ္ထြက္သည့္ရက္မတိုင္ခင္ 
၂ႏွစ္အၾကာ (*အထူးေထာက္ပံ့ေငြ ခံစားခြင့္ရရိွသူ မပါ၀င္) တြင္ အာမခံထားသူ အခ်ိန္ကာလသည္ ၁၂လႏွင့္ အထက္ 
(*အထူးေထာက္ပံ့ေငြ ခံစားခြင့္ရရိွသူ မပါ၀င္) ရွိရမည္ျဖစ္သည္။  
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မိမိေနထိုင္ရာ Hello Work သို႔ ယူေဆာင္သြားၿပီး အလုပ္ရွာျခင္း 
မွတ္ပံုတင္လွ်င္ အလုပ္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရိွႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ Hello 
Work မ ွညႊန္ၾကားေသာ ရက္ (၂၈ ရက္ၾကာတိုင္း)တြင္ ေတြ႕ဆံုရမည္။  
အလုပ္လက္မဲ ့ ေထာက္ပံ့ေငြရယူႏိုင္ေသာအခ်ိန္္ကာလႏွင့္ ေငြပမာဏသည္ အလုပ္အကိုင္အာမခံကို ထားရွိေသာ 
အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လစာပမာဏ၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ အလုပ္မွ နားျခင္းအေၾကာင္းအရင္းစသည္တို႔အေပၚတြင္ 
အဆံုးအျဖတ္ေပးပါသည္။   

 

လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ရန္ ႏွင့္ စုံစမ္းရန္ေနရာ မည္သည့္အခ်္ိန္မွ/မည္သည့္အခ်ိန္ထိ 

1။ အလုပ္ထြက္ျခင္းေထာက္ခံစာ 
2။ အာမခံ အေထာက္အထား 
3။ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား 
4။ ဓါတ္ပံု (၁) ပုံ 
5။ တံဆိပ္တံုး (ရွိလွ်င္) 

မိမိေနထိုင္ရာ ေဒသ၏ Hello 
Work 

အလုပ္ထြက္ၿပီးေနာက္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး 
အျမန္ဆံုး 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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4 ေဆးကုသမႈႏွင့္ ပင္စင္ (F ေဆးကုသမႈ၊ G ပင္စင္ ကုိၾကည့္ပါ။) 
က်န္းမာေရးအာမခံ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားႏွင့္ ၄င္း၏ မိသားစု ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ 
လိုအပ္ေသာ ေဆးကုသမႈစရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ ေပးအပ္ခံရႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ပင္စင္အာမခံ ထည့္၀င္ထားျခင္းျဖင့္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စုံလွ်င္ ပင္စင္ေပးအပ္ခံရႏုိင္သည္။     

 

4‐1 ေဆးကုသမႈ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအာမခံ ႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ တစ္ခုခုအား 
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ၄င္းအာမခံမ၀င္ထားလွ်င္ က်န္းမာေရးစရိတ္အားလံုးကို မိမိမွ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။     

(1) က်န္းမာေရး အာမခံ 
က်န္းမာေရးအာမခံ၀င္ထားသည့္လုပ္ငန္းတြင္ ပုံမွန္အလုပ္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္လည္း က်န္းမာေရးအာမခံ 
အက်ံုဳး၀င္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းကို မ၀င္မေနရျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးအာမခံ၀င္ထားျခင္းျဖင့္ ကာယကံရွင္ႏွင့္ 
၄င္း၏မိသားစုေရာဂါႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရိွခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္ခံယူေသာအခါတြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစရိတ္ႏွင့္ 
ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ခံရသည္။ ေရာဂါႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အျပင္ ကေလးမီးဖြားျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္း စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ပါ 
ေထာက္ပံ့ေၾကးရရိွႏိုင္သည္။ က်န္းမာေရးအာမခံသည္ အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္မွ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းစီ က်ခံရသည္။ ၄င္းအာမခံ 
မ၀င္ထားလွ်င္ ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္အားလံုးကို ကာယကံရွင္မွ က်ခံရမည္။ အေသးစိတ္ကို မိမိအလုပ္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ 
တာ၀န္ရိွေသာ လူမႈအာမခံရံုးတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ (F ေဆးကုသမႈ 4－2 က်န္မာေရးအာမခံ အညႊန္း)    

(2) ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး အာမခံ 
က်န္းမာေရးအာမခံ၏ အက်ံဳးမ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေနထိုင္သူအေျခခံစာရင္းတြင္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး 
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနထိုင္ခြင့္ကာလ ၃ လအထက္ရွိသူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား (၃လေအာက္ 
ရွိလွ်င္လည္း ၄င္းေနာက္ ၃လေက်ာ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရသူမ်ားပါ ပါ၀င္) သည္ အေျခခံအားျဖင့္ 
ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအာမခံ ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ ၀င္ထားျခင္းျဖင့္ ၎သည္ ေရာဂါႏွင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးကုသမႈကို ခံယူေသာအခါတြင္ လိုအပ္ေသာ က်န္မာေရးစရိတ္ စသည္ကို ရရွိႏုိင္သည္။ 
ကေလးမီးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆံုးျခင္းစသည့္အခါတြင္လည္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရွိသည္။ အေသးစိတ္ကို မိမိေနထိုင္ရာကို 
မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုးမ်ားတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ (F ေဆးကုသမႈ 4－3 ျပည္သူ႔က်န္မာေရးအာမခံ ကိုၾကည့္ပါ။)    

  

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/04_3.pdf
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4 ေဆးကုသမႈႏွင့္ ပင္စင္ (F ေဆးကုသမႈ၊ G ပင္စင္ ရည္ညႊန္း)  

4－2 ပင္စင္ 
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ လူမႈဖူလံုေရး ပင္စင္အာမခံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားပင္စင္ကို 

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္ အက်ံဳး၀င္သည္။     

 (1) လူမႈဖူလုံေရးပင္စင္  

က်န္းမာေရးအာမခံကဲ့သို ႔ ၅ေယာက္အထက္ ၀န္ထမ္းရွိေသာ ကုမ ၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္လည္း 

လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး ၄င္းအာမခံကို မ၀င္မေနရပါ။ ထို႔အျပင္ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ လုပ္ေသာ 

အေျခအေနတြင္လည္း ၄င္းကုမ ၸဏီတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ ပံုမွန္၀န္ထမ္း၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရက္ 

အေရအတြက္၏ ၄ပုံ၃ပံုအထက္ ရွိေသာအေျခအေနတြင္ ၎အာမခံကို ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံေၾကးသည္ မိမိ၏ 

ကုမ ၸဏီႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔က ၅၀ရာခုိင္ႏွဳန္းစီ က်ခံရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ပမာဏသည္ အလုပ္သမား၏ လစာႏွင့္ 

ဆုေၾကးေငြပမာဏေပၚမူတည္၍ ကြျဲပားသည္။ ၎အျပင္ အာမခံေၾကး ေပးျခင္းသည္ ကုမ ၸဏီမွ တဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည္။    

  (2) ျပည္သူ႔ပင္စင္ 

လူမႈဖူလံုေရး ပင္စင္အာမခံတြင္ မ၀င္ထားသူသည္ ျပည္သူ႔ပင္စင္တြင္ ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ (G ပင္စင္ 1 ျပည္သူ႔ပင္စင္ကို 

ၾကည့္ပါ။)     

  (3) ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္ တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ စနစ္  

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင ္လူမႈဖူလံုေရး ပင္စင္အာမခံ၊ ျပည္သူ႔ပင္စင္တြင္ ၀င္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ 

ေလွ်ာက္ထားပါက ႏႈတ္ထြက္ခ်ိန္ တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ (တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္) ျပန္လည္ေတာင္းယူႏိုင္သည္။ (အေသးစိတ္ကို G 

ပင္စင္ 1-2 (4) ႏွင့္ 2-2 (4) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ တစ္လံုးတစ္ခဲေငြကို ၾကည့္ပါ။)   

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/f/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/01_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/01_2.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/02_2_2.pdf
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5 အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထြက္ျခင္း 
အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ႏွင့္ အလုပ္ထြက္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ကုမ ၸဏီမွ ရပ္နားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေၾကာင္းအရာသည္ 

လံုး၀ကြျဲပားသည္။   
 

5-1 အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း  

(1) အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းဟူသည္  
အလုပ္ရွင္က တစ္ဖက္သတ္ သင္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ (အလုပ္) ကို ၿပီးဆံုးေစျခင္းဟူေသာ သေဘာ 
(အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း = အလုပ္မွ ရပ္နားခံရျခင္း) ေဆာင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္က အလုပ္သမားကို 
အလုပ္ထုတ္ရာတြင္ ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းရင္း ရိွရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားတြင္ အလုပ္ထုတ္ျခင္းကို တားျမစ္သည္။  

1။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဒဏ္ရာ၊ ေနထိုင္မေကာင္း၍ နားေနေသာကာလအတြင္းႏွင့္ ၎ေနာက္ ရက္၃၀အတြင္း 
အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 

2။ ကေလးမေမြးဖြားမွီ ကေလးေမြးၿပီး အလုပ္နားကာလႏွင့္ ၄င္းေနာက္ ရက္၃၀အတြင္း အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 
3။ အလုပ္သမား၏ ႏိုင္ငံသား (ႏိုင္ငံအမည္)၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမႈအဆင့္အတန္းစသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး 

အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 
4။ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ရွင္၏ အလုပ္အကိုင္စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈကို အလုပ္အကိုင္ 

စံခ်ိန္စံညႊန္းကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန စသည္သို႔ ေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္းစသည့္အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 
5။ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမဂၢ၏ တရား၀င ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟူေသာ 

အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 
6။ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္း စသည္ 

အေၾကာင္း၊ ကေလးမေမြးဖြားမွီ ႏွင့္ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ အလုပ္နားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 
7။ ႏို႔စို႔အရြယ္ကေလးထိန္းေၾကာင္းရန္ အလုပ္နားျခင္းအတြက္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ၎းအျပင္ 

ကေလးထိန္းေၾကာင္းရန္နားျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း  

၄င္းအျပင္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ သက္တမ္းေပၚမူတည္၍ အလုပ္ထုတ္ျခင္း၏ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကြဲဲျပားသည္။  

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html
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(2) အလုပ္ထုတ္ပယ္ ခံရျခင္းတြင္ မေက်နပ္မႈ ရိွေသာအခါ   
အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းတြင္ မေက်နပ္မႈ ရိွေသာအခါ ေရွးဦးစြာ အလုပ္ရွင္ထံ မေက်နပ္မႈကို အသိေပးၾကပါ။ ၄င္းေနာက္ 
အလုပ္ထြက္ အေထာက္အထားကို ရယူၿပီး အလုပ္စာခ်ဳပ္ၿပီးဆံုးျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းသည္ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းလား၊ 
အလုပ္ထြက္ျခင္း (မိမိကိုယ္တိုင္၏ အေျခအေနအရ အလုပ္ထြက္ျခင္း) လား၊ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္းသည္ 
မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့သည္ စသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ရွိရန္မွာ အေရးႀကီးသည္။ အလုပ္ထုတ္ခံရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းတြင္ လက္မခံႏုိင္ေသာအခါ အနီးစပ္ဆံုး အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ 
အလုပ္သမားစင္တာ၊ ခရုိင္ အလုပ္သမားဆိုင္ရာဌာန၊ ေရ႕ွေနစသည္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကစို႔။ 
မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမရွိပဲ အလုပ္ထုတ္ခံရေသာ အေျခအေနတြင္လည္း ခ်က္ခ်င္း အနီးစပ္ဆံုး အလုပ္အကိုင္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ အလုပ္သမားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေကာင္တာ စသည္တို႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကပါ။  

 

 

 

 

 

 

 

အလုပ္သက္တမ္းအတိအက်မရွိေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း အေျခအေန 

 အနည္းဆုံး ရက္၃၀မတုိင္မွီ အလုပ္ရွင္သည္ 

အလုပ္သမားထံ အလုပ္ထုတ္ျခင္းကုိ 

အသိေပးရမည္ 

 

အကယ္၍ အသိမေပးပဲ ရုတ္ခ်ည္းအလုပ္ထုတ္လွ်င္  

အလုပ္ရွင္သည္ အသိေပး အေထာက္ပံ့ေၾကး 

အျဖစ္ ရက္၃၀ ထက္ပိုေသာ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခကုိ 

ေပးရမည္ 

 

အလုပ္သက္တမ္းသတ္မွတ္ထားရွိေသာ အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းအေျခအေန 

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္စာခ်ဳပ္ကာလ အတြင္းတြင္ 

အလုပ္သမားကုိ အလုပ္မထုတ္ႏိုင္ 
ဤအေျခအေနတြင္လည္း 

အလုပ္ရွင္သည္ ရက္၃၀ မတုိင္မီွ အသိေပးျခင္း 

ထုိ႔အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ကုိလည္း ေပးရမည္။  
မတတ္သာေသာ အေျခအေနမွ  

လြ၍ဲ  

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


 

 

 

ဘာသာစကားစုံလူေနမႈလမ္းညႊန္ 

 
E 

အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

5 အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ အလုပ္ထြက္ျခင္း 

5-2 အလုပ္ထြက္ျခင္း 

အလုပ္သမား၏ အေျခအေနႏွင့္ အလုပ္ရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အလုပ္ ရပ္နားျခင္းကို အလုပ္ထြက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ 
အလုပ္ထြက္ရာတြင္ အလုပ္ရွင္ထံ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ထြက္ေသာ အေျခအေန၊ အလုပ္သမားမွ ေတာင္းဆိုပါက ၇ 
ရက္အတြင္းတြင္ မေပးရေသးေသာ လုပ္ခကိုေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ စုေဆာင္းေငြစသည္တို႔ကိုလည္း ျပန္လည္ရယူႏိုင္သည္။ 

 

အလုပ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း 
သတ္မွတ္ျခင္းမရိွပဲ အလုပ္ 
ခန္႔ထားသူမ်ားအတြက္ 

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္ထြက္ျခင္းကို သေဘာမတူလွ်င္လည္းပဲ အလုပ္ထြက္ျခင္း 
ေလွ်ာက္ထားသည့္ရက္မွ ၂ ပတ္ေက်ာ္လြန္ပါက ကုမၸဏီကို ရပ္နားႏိုင္သည္။  

အလုပ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း 
သတ္မွတ္ျပီး အလုပ္ခန္႔ 
ထားသူမ်ားအတြက္ 

အလုပ္စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကာလအတြင္း မလႊဲမေရွာင္သာေသာ အေၾကာင္းရင္းမရွိသ၍ 
အလုပ္သမားထံမ ွအလုပ္စာခ်ဳပ္၏ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္။  

 

အလုပ္ရွင္သည္ အလုပ္သမား၏ အလုပ္ထြက္ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားသည္ 
အလုပ္ထြက္ရန္အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ျပန္ရုပ္သိမ္းျခင္းကို အေျခခံအားျဖင့္မလုပ္ႏိုင္သျဖင့္ အလုပ္ထြက္စာကို သတိျဖင့္ 
ျပဳလုပ္ၾကပါ။ အလုပ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ အလုပ္ထြက္ျခင္း၏ အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေသခ်ာေစျခင္းသည္ 
အေရးႀကီးသည္။  
၎အျပင္ ၀န္ထမ္းအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ ငွားရမ္းေပးထားေသာ ကုမ ၸဏ၀ီတ္စံု၊ က်န္းမာေရးအာမခံ 
အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း စသည္မ်ားကုိလည္း အလုပ္ရွင္ထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။   
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အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

6 ႏုိင္ငံျခားသားအတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ "သင္တန္း" 
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇလူိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ယခင္ ႏုိင္ငံျခားသား သင္တန္းစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး၊ ယခု ႏိုင္ငံျခားသား 
အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ “သင္တန္း" ဟုေခၚေသာ ေနထိုင္ခြင့္၏ အမည္သည္ 
အတူတူပင္ျဖစ္ေသာလည္း ယခင္မေျပာင္းလဲခင္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲၿပီးေနာက္သည္ လံုး၀ျခားနားသည္။ ေနထိုင္ခြင့္ 
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္ျခင္း"တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမႈမ်ားသည္ ေနထိုင္ခြင့္ "သင္တန္း" တြင္ မပါ၀င္ပါ။ ယခုလက္ရွိ 
"သင္တန္း" သည္ စာေတြ႕အဓိက ေလ့လာမႈသင္တန္းျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။  
ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ၏ လူငယ္လူရြယ္ အလုပ္သမားမ်ားကို 

သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ လက္ခံၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာ စသည္တို႔ကို ရယူႏုိင္ေစေသာ 
အစီအမံျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အလုပ္သမားမ်ား မဟုတ္ပါ။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒပါ ေနထုိင္ခြင့္သည္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္" ျဖစ္သည္။  
၎အျပင္ စနစ္ ဆင္တူေသာ ေနထိုင္ခြင့္အျဖစ္ “သင္တန္း" ရွိသည္။ ဤေနထိုင္ခြင့္ကုိ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ား လံုး၀မပါ၀င္ေသာ 
သင္တန္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏငွ့္ ေဒသအစုိးရစသည့္တို႔မ ွ အဓိကစရိတ္ခံကာ စီမံေဆာင္ရြက္သည့္ အစီအစဥ္အျဖစ္ 
တရား၀င္ျပဳလုပ္သည့္သင္တန္း စသည္တို႔အတြက္သာ ကန္႔သတ္ထားသည္။  

 
ဤတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္အေၾကာင္းကို ရွင္းျပမည္။ 
ႏုိင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္စနစ္တြင္ ၎ကိုလက္ခံေသာ အဖြ႕ဲအစည္းေပၚမူတည္၍ ေအာက္ပါပုံစံ ၂ 
မ်ိဳးရွိသည္။     

(1) ကုမ ၸဏီလုပ္ငန္းအလိုက္ပံုစံ ။  ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကုမ ၸဏီစသည့္ (လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ေဆာင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း) 
သည္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားရွိ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အစုစပ္ကုမ ၸဏီမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ကုမ ၸဏီမ်ား၏ 
ကုမ ၸဏ၀ီန္ထမ္းမ်ားကို လက္ခံကာ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 
(2) အဖြဲ႔အစည္းျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံ ။  ။ စက္မႈကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ အေသးစားအလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 
အသင္းစသည့္ စီးပြားျဖစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္း (စီမံခန္႔ခြမဲႈ အဖြဲ႕အစည္း) သည္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္သင္တန္းသားကို လက္ခံကာ မိမိ၏ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ ကုမ ၸဏီစသည့္ (လက္ေတြ႔ အလုပ္သင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ေသာ 
အဖြဲ႔အစည္း) တြင္ အလုပ္သင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း။ 
 
၄င္းအျပင္ ဤပံုစံ ၂ မ်ိဳးသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၏ ေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေပၚ 
မူတည္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျပည္၀င္ခြင့္ရၿပီး ပထမႏွစ္၏ အတတ္ပညာရယူေရး လႈပ္ရွားမႈႏွင့့္ ၂ႏွစ္ ၃ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ရယူခဲ့ေသာ 
အတတ္ပညာမ်ားတြင္ ပိုမိုကၽြမ္းက်င္ေစေရး လႈပ္ရွားမႈဟူ၍ ခြျဲခားထားပါသည္။ ထို႕အျပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႕မ ွ
စ၍ ထူးခၽြန္ေသာ အလုပ္သင္ဌာန၊ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ၄ႏွစ္၊ ၅ႏွစ္ေျမာက္ အတတ္ပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈ အလုပ္သင္ 
လက္ခံလာႏိုင္ခဲ့သည္။ အသုံးျပဳမည့္ ေနထိုင္ခြင့္ အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ "အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္" တြင္ ၆မ်ဳိး 
ခြျဲခားထားသည္။   
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ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ျပည္၀င္ခြင့္ ရၿပီး ၁ႏွစ္  ျပည္၀င္ခြင့္ ရၿပီး ၂ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ေျမာက္  ျပည္၀င္ခြင့္ရၿပီး ၄ႏွွစ္၊ ၅ႏွစ္ေျမာက္ 

ကုမၸဏီ 
အလုိက္ပုံစံ 

ေနထိုင္ခြင့္ 
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၁ က " 

ေနထိုင္ခြင့္  
" အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၂ က " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၃ က " 

အဖြဲ႔အစည္း ျဖင့္ 
စီမံခန္႔ခြမဲႈပုံစံ 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၁ ခ " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ ၂ ခ " 

ေနထိုင္ခြင့္  
"အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပသ္င ္၃ ခ " 

 

၂၀၁၇ခုနွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ရက္ေန႕၊ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ျခင္းကို မွန္ကန္ထိေရာက္စြာ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ (အတတ္ပညာ  
ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္ဥပေဒ) ကို ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ တရားေရး၀န္ၾကီး၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးတို႕က 
တာဝန္ခံဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသား အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္အဖြ႕ဲအစည္းက ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြ႕ဲအစည္း 
ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္ အလုပ္သင္ေပးသည့္ဌာန၏ အလုပ္သင္စီမံကိန္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး အတတ္ပညာ 
ကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္မ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊မႈလက္ခံျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 

6-1 အလုပ္သင္ လက္ခံေရး အဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 

လက္ခံေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

 
ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာအခ်က္မ်ား  

ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရမည္ျဖစ္သည္။ 
 
အလုပ္သင္ေပးေသာဌာနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္မ်ား 
အလုပ္သင္ေပးေသာဌာနသည္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရသည့္စနစ္ က်င့္သုံးမည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈ 
အလုပ္သင္ စီမံကိန္းကို တစ္ခုခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရယူရန္လိုအပ္သည္။ 
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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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အလုပ္အကိ ုင ္ႏ ွင ္ ့  အတတ္ပညာကၽ ြမ ္းက်င ္မ ႈအလုပ ္သင္၊ သင္တန္း 
 

 E အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အတတ္ပညာကၽြမ္းက်င္မႈအလုပ္သင္၊ သင္တန္း ထိပ္သို႔ 
  

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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ျ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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