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ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာပင္စင္စနစ္ 

 

1 ျပည္သူ႔ပင္စင္ (အေျခခံပင္စင္) 

 

 

2 ၀န္ထမ္းပင္စင္ (အပုိပင္စင္) 

 

အသက္(၂၀)မွ (၆၀)ေအာက္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာေနထုိင္သူမ်ားထဲမွ 

၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ခြင့္မရသူ

မ်ား 

 

ကုမၸဏီ (သုိ႔) ရုံးခန္းတြင္ 

ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ေနသူ 

အသက္၇၀ေအာက္မ်ား 

(1) 

စနစ္၀င္ခြင့္ရွိသူမ်ား 

 

မိမိအိမ္ေထာင္စုစာရင္းရွိေသာ 

ျမိ ႔ဳနယ္ရုံး၏ပစ္စင္ေကာင္တာ၌ 

လုိအပ္သည္မ်ားကုိ 

လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

ကုမၸဏီ (သုိ႔) ရုံးခန္း သည္ 

၀န္ထမ္းပင္စင္ ႏွင့္ 

ျပည္သူ႔ပင္စင္ စနစ္၀င္ရန္ 

စီစဥ္ပါ မည္။ 

 

(2) 

စနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ရန္
လုပ္ေဆာင္ပုံ 

 

၀င္ေငြအနည္းအမ်ားႏွင့္ 

မသက္ဆုိင္ဘဲ 

လစဥ္ပုံေသ ၁၆၄၉၀ ယန္း 

(၂၀၁၇ဘ႑ာေရးနွစ္) 

 

၀င္ေငြအနည္းအမ်ားေပၚမူ

တည္၍ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 

ကာယကံရွင္က 

တစ္၀က္စီေပးေဆာင္သည္။ 

(လခမွ ႏုတ္ယူသည္။) 

 

(3) 

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ 

 

ျပည္သူ႕ပင္စင္၏  

ႏႈတ္ထြက္ခိ်န္ တစ္လုံးတစ္ခဲ 

ျပန္ထုတ္ေငြစနစ္ရွိသည္။ 

ျပည္သူ႕ပင္စင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း 

ပင္စင္မ်ား၏ ႏႈတ္ထြက္ခိ်န္ 

တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ 

စနစ္ရွိသည္။ 

 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ 

အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္  

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေန 

ထုိင္သူအားလုံး 

သည္စနစ္၀င္ရ 

ပါမည္။ 

 

ကုမၸဏီ(သုိ႔) 

ရံုးခန္းမွာ 

လုပ္ကုိင္သူမ်ား

သည္ 

ျပည္သူ႔ပင္စင္ 

ႏွင့္ ၀န္္ထမ္း 

ပင္စင္ဟု ၂မိ်ဳး 

၀င္ရမည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
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အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပင္စင္သည္ အသက္ႀကီး၊ မသန္စြမ္း၊ မိသားစု ပင္စင္လစာမ်ားခံစားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ 
လူမႈဖူလံုေရးအာမခံစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပင္စင္၌ ပင္စင္စနစ္၏အေျခခံအေနျဖင့္ စနစ၀္င္မ်ားအားလံုးအက်ံဳး၀င္ေသာ  သက္ႀကီး၊ မသန္စြမ္း၊ 
မိသားစုပင္စင္ အေျခခံပင္စင္လစာကို ထုတ္ေပးေသာ ျပည္သူ႔ပင္စင္ႏွင့္ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ားစသည့္၀န္ထမ္းမ်ားက စနစ၀္င္ၿပီး 
ျပည္သူ႔ပင္စင္ကို ျဖည့္စြက္ကာ စနစ္၀င္၏၀င္ေငြေပၚမူတည္၍ အခ်ိဳးအစားက် ခံစားခြင့္ရႏုိင္ေသာ ၀န္ထမ္းပင္စင္ဟု ၂မိ်ဳး 
 ရိွသည္။ 

 

1 ျပည္သူ႔ပင္စင္ 
 

1-1 ျပည္သူ႔ပင္စင္စနစ္၀င္ျခင္း 

 
(1) အသက္ႏွင့္ အျခားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား  

ဂ်ပန္တြင္ေနထိုင္ေနေသာ အသက္ (၂၀)မွ အသက္ (၆၀) မျပည့္ေသးသူမ်ားအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံျခားသားအပါအ၀င ္
ျပည္သူ႔ပင္စင္ စနစ္သုိ႕ ဝင္ရမည္။  
 
(2) စနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ပုံ 

အလုပ္ဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ထားပါက တစ္ၿပိဳင္နက္တြင္ ျပည္သူ႔ပင္စင္ စနစ၀္င္ျဖစ္မည္ (အမ်ဳိးအစား-၂ 
အာမခံထားသူ)။ ဝန္ထမ္းပင္စင္ဝင္မည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဝန္ထမ္းပင္စင္အာမခံသို႕ ဝင္ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ 
ဌာနမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မလိုအပ္ပါ။  

၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ျဖစ္သြားသည့္အခါ အလုိလို ျပည္သူ႔ပင္စင္စနစ္၀င္ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ မိမိိကိုယ္တိုင္ စနစ၀္င္စရာ 
မလိုပါ။ ၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္ မဝင္ရေသးပါက ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ပင္စင္ေကာင္တာ၌ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရပါမည္။ 
 
(3) ပင္စင္စုေဆာင္းေငြေပးေဆာင္ျခင္း 
 ၀င္ေငြႏွင့္သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ တစ္လပံုေသ ၁၆၄၉၀ ယန္း (၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္) ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ပင္စင္ဆားဗစ္မွ 
စနစ္၀င္ေပးေဆာင္ေငြေငြသြင္းလႊာမ်ားကို ႏွစ္တိုင္း ဧၿပီလတြင္ ေပးပုိ႔လာပါမည္။ 
 ဤေငြသြင္းလႊာကို ကိုင္ေဆာင္ကာ စာတိုက္(သို႔) ဘဏ္ေကာင္တာ၊ ကြန္ဗီနစီတိုးဆိုင္ စသည့္၌ ေပးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ 
ဘဏ္ေငြလဲႊျဖင့္လည္း ေပးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ 
 ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္း စသည္ျဖင့္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကို ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရိွသည့္အခါ ထိုအေၾကာင္း 
ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ အားလံုး သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အ၀က္ကိုေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရႏိုင္ပါသည္။ 
 ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည္မ်ားမွာ မူအားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႕ျပင္ စားဝတ္ေနေရး အေထာက္အပံ့မွ 
စားဝတ္ေနေရးေထာက္ပ့ံံေငြ ရယူေနလွ်င္ (သို႕) အဆင့္ ၂ အထက္ မသန္စြမ္းမႈပင္စင္ကို လက္ခံေနသည့္အခါ  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
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ျပည္သူ႕ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည္ (ဥပေဒအရ ကင္းလြတ္ခြင့္) ဆိုေသာ္လည္း ၊ ႏုိင္ငံျခားသားက 
စားဝတ္ေနေရးေထာက္ပ့ံေငြ ရယူေနသည့္အခါ ေလွ်ာက္လႊာတင္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ေတာင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ 
အတြက္ သတိျပဳေစလုိပါသည္။  
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ ေပးေဆာင္ျခင္းကို ေရႊ႕ဆိုင္းေပးႏိုင္သည့္ "ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား 
ကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္"ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။  ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားကင္းလြတ္ခြင့္စနစ္ အက်ဳံးဝင္သည့္ေက်ာင္းကို 
ပင္စင္ဆားဗစ္၏ အင္တာနက္စာမ်က္နွာတြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။  
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html 
အေသးစိတ္ကို ပင္စင္ရံုး သို႕မဟုတ္ ပင္စင္ဆိုင္ရာေကာင္တာတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္းပါ။  
ထို႕အျပင ္ ဝန္ထမ္းပင္စင္ဝင္ထားသူ (အမွတ္ ၂ အမ်ဳိးအစား အာမခံထားသူ)အား မွီခုိေနသူ အိမ္ေထာင္ဘက္ (အမွတ္ ၃ 
အမ်ဳိးအစား အာမခံထားသူ) သည္ စုေဆာင္းေငြေပးရန္မလိုပါ။   

 

●ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားႏုိင္ေသာ ခန္႔မွန္း၀င္ေငြ 

ကင္းလြတ္ခြင့္အမ်ိဳးအစား 

 

ကင္းလြတ္ခြင့္ခံစားႏုိင္ေသာ ခန္႔မွန္း၀င္ေငြ 

 
အခိ်ဳ႕ေပးေဆာင္ေငြ 

(လစဥ္ေၾကး) 

 

 

ပင္စင္လစာ 

တြက္ခ်က္ျခင္း 

 
လူဦးေရ(၁)ဦးထဲသာရိွ 

ေသာအိမ္ေထာင္ 

 

※လူဦးေရ ၂ 

ဦးရိွေသာအိမ္ေထာင္ 

 

※လူဦးေရ ၄ 

ဦးရိွေသာအိမ္ေထာင္ 

 

ကင္းလြတ္ခြင့္အျပည့္ 

 ယန္း 570,000 

 (ယန္း 1,220,000) 

ယန္း 920,000 

(ယန္း 1,570,000) 

ယန္း 1,620,000 

(ယန္း 2,570,000) 

－ (၂)ပံု(၁)ပံု 

လူငယ္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

 － － 

(၄)ပုံ(၃)ပုံကင္းလြတ္ခြင့္ 

 

ယန္း 930,000 

(ယန္း 1,580,000) 

ယန္း 1,420,000 

(ယန္း 2,290,000) 

ယန္း 2,300,000 

(ယန္း 3,540,000) 
ယန္း 3,760 (၈)ပံု(၅)ပံု 

တစ္၀က္ကင္းလြတ္ခြင့္ 

 ယန္း 1,410,000 

(ယန္း 2,270,000) 

ယန္း 1,950,000 

(ယန္း 3,040,000) 

ယန္း 2,820,000 

(ယန္း 4,200,000) 

ယန္း 7,510 (၈)ပံု(၆)ပံု 

ေက်ာင္းသားကင္းလြတ္ခြင့္ 

 － － 

(၄)ပုံ(၁)ပုံကင္းလြတ္ခြင့္ 

 

ယန္း 1,890,000 

(ယန္း 2,960,000) 

ယန္း 2,470,000 

(ယန္း 3,760,000) 

ယန္း 3,350,000 

(ယန္း 4,860,000) 
ယန္း 11,270 (၈)ပံု(၇)ပံု 

※ လူဦးေရ၂ ဦးရွိေသာအိမ္ေထာင္သည္ လင္မယား၊ လူဦးေရ ၄ ဦးရွိေသာအိမ္ေထာင္သည္ လင္မယားႏွင့္ ကေလး ၂ ေယာက္(အသက္ ၁၆ 

ႏွစ္ထက္ငယ္) ျဖင့္ တြက္ခ်က္သည့္အခါ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/gakutokutaisyouko.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

1 ျပည္သူ႔ပင္စင္ 

 

1-2 ပင္စင္လစာ၏အမ်ိဳးအစား 

 

(1) သက္ႀကီးအေျခခံပင္စင္ 
 

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြအားေပးေဆာင္သည့္ကာလ၊ ေပးေဆာင္ျခင္းမွွကင္းလြတ္ခြင့္ရထားသည့္ ကာလႏွင့္ ေပါင္းထည့္ရန္ 
အက်ဳံးဝင္သည့္ ကာလမ်ား၏ စုစုေပါင္းသည္  ၁၀ႏွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက အသက္ ၆၅ႏွစ္မွစ၍ သက္ႀကီးအေျခခံပင္စင္လစာ 

ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ ေပါင္းထည့္ရန္ အက်ဳံးဝင္သည့္ကာလဆုိသည္မွာ "အလြတ္ကာလ" ဟုေခၚၾကသည့္အရာျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၆၁ခုႏွစ္ 
ေမလ ၁ရက္ေန႕ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား ျဖစ္လာသူ (သုိ႕) ရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ ရသူမ်ားအား ႏုိင္ငံျခားတြင္ 
ေနထုိင္သည့္ကာလထဲမွ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ (သုိ႕) ေနထုိင္ခြင့္ ရမႈ မတုိင္ခင္ကာ (အသက္ ၂၀အထက္ ၆၀ေအာက္ ကာလ) 
စသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ပင္စင္လစာပမာဏတြက္ခ်က္ရာတြင္ အသံုးမျပဳေသာ္လည္း၊ ပင္စင္စနစ္ဝင္ထားသည့္ကာလအျဖစ္ 
တြက္ခ်က္ပါသည္။ 
 

(2) မသန္စြမ္းအေျခခံပင္စင္  
ျပည္သူ႕ပင္စင္၀င္ထားေသာကာလတြင္ မသန္စြမ္းျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ဆရာဝန္ (သုိ႕) သြားဆရာဝန္၏ ကုသမႈကုိ ခံယူခဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသက္၂၀မတုိင္မီ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္လာရသည့္ 
အခါတုိ႕တြင္ ထုတ္ေပးေသာ ပင္စင္ျဖစ္ပါသည္။ စုေဆာင္းေငြ ေပးသြင္းသည့္ အေနအထားေပၚမူတည္၍ ထုတ္မေပးသည့္အခါ 
လည္း ရိွပါသည္၊ အသက္၂၀ မျပည့္မ ီထိခုိက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ၀င္ေငြႏွင့္အျခားအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပင္စင္လစာ 

ထုတ္ႏႈန္း အကန္႕အသတ္ရွိပါသည္။ (ကာယကံရွင္၏ဝင္ေငြက ယန္း၃၆၀၄၀၀၀ ကုိေက်ာ္လွ်င္ စသည္) 
 

(3) မိသားစုပင္စင္ 
ျပည္သူ႕ပင္စင္စနစ္၀င္ သုိ႔မဟုတ္ သက္ႀကီးပင္စင္ထုတ္ယူႏ္ုိင္ရန္လုိအပ္ေသာသတ္မွတ္ကာလ(မူအားျဖင့္ (၂၅)ႏွစ္)ကုိ 

ျဖည့္တင္းထားေသာသူမ်ားသည္ ေသဆုံးခ့ဲလွ်င္ က်န္ရစ္သြားသည့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည့္သည့္ ကေလးမ်ားရွိသည့္ 
အိမ္ေထာင္ဖက္ သုိ႔မဟုတ္ ကေလးမ်ား (အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည့္    သြားသည့္ အစုိးရ ဘ႑ာႏွစ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္ထိ။ 
သုိ႕တည္းမဟုတ္ မသန္စြမ္းသည့္ကေလးက အသက္၂၀ ျပည့္သည့္အခ်ိန္ထိ)  အတြက္ မိသားစုပင္စင္ကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။ 

သုိ႕ေသာ္လည္းေသဆုံးသြားေသာသူသည္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ ပင္စင္စနစ္၀င္ကာလ၏ (၃)ပုံ(၂)ပံုထက္ပုိ၍ 
ေပးေဆာင္ထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

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

 

1 ျပည္သူ႔ပင္စင္ 

(4) ႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္) 

ျပည္သူ႔ပင္စင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းပင္စင္မွာ ႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြစနစ္ရွိပါသည္။ 
ဤစနစ္သည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္သည့္ကာလတြင္ ပင္စင္စနစ္၀င္ျဖစ္ၿပီး ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ 

(၆)လထက္ပို၍ ေပးေဆာင္ခဲ့ပါက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္မွ (၂)ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း 
ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲ ျပန္ထုတ္ေငြကုိ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႕ရာတြင္ ထုတ္ေပးသည့္ပမာဏမွာ ေပးေဆာင္ထားသည့္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ၏ ၂ပံု ၁ပံု မွ ၄ပံု ၁ပံု ျဖစ္ေသာ 
ပမာဏျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပုိင္းတြင္၊ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္ စနစ္ဝင္ထားသည့္ကာလရိွၿပီး ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ 
ရိွလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ ေလွ်ာက္ထား၍ မရပါ။ (မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္သြားသည့္တုိင္ အနာဂတ္တြင္ 
ပင္စင္လစာကုိ ရယူႏုိင္သည္။) 

ႏုတ္ထြက္ခ်ိန ္တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြကုိ လက္ခံလုိက္လွ်င္ ထုိပင္စင္ဝင္ထားသည့္ကာလကုိ ပင္စင္ဝင္ထားျခင္းမရိွသည့္ 
ကာလအျဖစ္ မွတ္ယူခံရမည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၏ ပင္စင္ဝင္ကာလႏွင့္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံ၏ ပင္စင္ဝင္ကာလကုိ ေပါင္းစပ္ကာ 
ပင္စင္ကာလကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး ထုိ ၂ႏုိင္ငံစလံုးမွ ပင္စင္ကုိ လက္ခံရယူႏုိင္သည္မ်ဳိးရိွပါသည္။ ဂ်ပန္၏ ပင္စင္သည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္မွ 
၁၀နွစ္တာ ( ကင္းလြတ္ခြင့္ရကာလ၊ ေပါင္းထည့္ရန္အက်ဳံးဝင္သည့္ကာလလည္း ပါဝင္သည္) ဝင္ထားပါက ပင္စင္ကုိခံစားႏုိင္  
မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိခင္ႏိုင္ငံသုိ႕ျပန္ၿပီးေနာက္ ထုိႏုိင္ငံ၏ပင္စင္စနစ္တြင္ ဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ပင္စင္ခံစားႏုိင္သည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျပည့္မီႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္ တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိပါက ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ  
ေလွ်ာက္ထားၾကေစလုိပါသည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပင္စင္ဌာနတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ 
 
●ျပည္သူ႔ပင္စငႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြကုိေလွ်ာက္ရန္အတြက္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ အျခားလုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း 

ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ 

(၆)လထက္ ပုိ၍ 

ေပးေဆာင္ထား သူျဖစ္ၿပီး 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါ 

ခ်ိန္မွ (၂)ႏွစ္အတြင္း 

ေလွ်ာက္ရမည္။ 

 

ႏ ုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြစီစစ္ျခင္းေလွ်

ာက္လႊာ 

 

1။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၲဴ 

(ေနာက္ဆုံးဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွထြက္သြားသည္႔ရက္စဲြ၊ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ 

ႏိုင္ငံသား၊ လက္မွတ္၊ ဗီဇာအမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပသည့္စာမ်က္ႏွာ) 

2။ ဘဏ္အမည္၊ ဘဏ္ခဲြအမည္၊ ဘဏ္ခဲြတည္ေနရာ၊ 

ေငြစုစာရင္းနံပါတ္၊ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ 

ေငြစုစာရင္းမွန္ကန္ျခင္းကိုသက္ေသျပႏုိင္ေသာစာရြက္စာတမ္း 

(ဘဏ္ေထာက္ခံစာ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာ၌ရိွ 

ေငြစုစာရင္းအတြက္အသံုးျပဳသည့္တံဆိပ္တံုး အကြက္တြင္ 

ဘဏ္၏သက္ေသခံခ်က္ကုိ ရယူရမည္။) 

3။ ပင္စင္စာအုပ္ 

စာညႊန္။ ။ဂ်ပန္ပင္စင္ဌာန 
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2 ၀န္ထမ္းပင္စင္ 
 

၀န္ထမ္းပင္စင္သည္ ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းစသည့္၀န္ထမ္းမ်ား က စနစ္၀င္သည္။ ျပည္သူ႔ပင္စင္ကုိ ျဖည့္စြက္ၿပီး စနစ္၀င္၏ 
၀င္ေငြေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳး အစားက် ခံစားခြင့္ရႏုိင္ေသာ ပင္စင္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

2-1 ၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ျခင္း 

 

(1) စနစ္၀င္ခြင့္ရွိသူမ်ား 
ဝန္ထမ္းက်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္အလားတူ အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းကို အသံုးျပဳသည့္ အဖြ႕ဲအစည္း၏ ရံုး၊ ၅ဦးထက္ပုိသည့္ 

အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္းကုိ အသံုးျပဳေနသည့္ ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္း၏ ရံုး (ဧည့္ေဂဟာ၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ဆံပင္ညွပ္ဆုိင္ စသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမပါ။) မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္တြင္ မျဖစ္မေန ဝင္ရမည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ဤစနစ္တြင္ 
ဝင္ရပါမည္။ ထုိ႕အျပင္ အခ်ိန္ပုိင္း၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္လ အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေန႕အေရအတြက္က အၿမဲတမ္းဝန္ထမ္း၏ (၄)ပံု(၃)ပုံထက္ပုိေနပါက ဤစနစ္၀င္ရန္ ၀တၲရားရွိပါသည္။ 
 

(2) စနစ္သုိ႕ဝင္ေရာက္ရန္လုပ္ေဆာင္ပုံ 
အလုပ္လုပ္ေနသည့္ကုမၸဏီက စနစ္ဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ 

ပင္စင္ဌာန၌ ေမးျမန္စုံစမ္းပါ။ 
 

(3) ပင္စင္စုေဆာင္းေငြေပးေဆာင္ျခင္း 
အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ကာယကံရွင္က ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ တစ္၀က္စီေပးေဆာင္ပါသည္။  ပင္စင္စုေဆာင္းေငြပမာဏ သည္ 
လစာႏွင့္ ဆုေၾကးေငြအနည္းအမ်ားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလသဲြား ပါမည္။ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ သည္ ကုမၸဏီ မွ 
တစ္ဆင့္ေပးေဆာင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ ပင္စင္ ဌာန၌ ေမးျမန္းစုံစမ္းပါ။  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/g/index.html
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2 ၀န္ထမ္းပင္စင္ 

 

2-2 ပင္စင္လစာ၏အမ်ိဳးအစား 

 

(1) သက္ႀကီး၀န္ထမ္းပင္စင္ 
၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ထားသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ပင္စင္လစာထုတ္ယူႏုိင္ရန္လုိအပ္သည့္ သတ္မွတ္ကာလ ျပည့္ပါက 

(ပင္စင္စုေဆာင္းေငြအားေပးေဆာင္သည့္ကာလ ႏွင့္ ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိထားသည့္ကာလ စုစုေပါင္း 
၁၀ႏွစ္ထက္ပုိ၍ ရွိပါက) အသက္ ၆၅ႏွစ္မွ စတင္၍ သက္ႀကီးအေျခခံပင္စင္လစာအျပင္ ၎ကုိျဖည့္စြက္သည့္ သက္ႀကီး 
၀န္ထမ္းပင္စင္လစာကုိလည္း ခံစားထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။  

 

(2) မသန္မစြမ္း၀န္ထမ္းပင္စင္ 
၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ထားသည့္ကာလတြင္ ေဆးကုသမႈ စတင္သည့္ေန႕ (မသန္စြမ္းမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ခဲ့သည့္  

ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး ဆရာဝန္ (သုိ႕) သြားဆရာဝန္၏ စစ္ေဆးကုသမႈကုိ ခံယူသည့္ေန႕) က်ေရာက္ေနသည့္  
ေရာဂါ၊ ဒဏ္ရာကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ အတုိင္းအတာတစ္ခုထက္ပုိေသာ မသန္စြမ္းမႈ က်န္ေနၿပီး၊ မသန္စြမ္းဝန္ထမ္းပင္စင္ကုိ 
ခံစားႏုိင္သည့္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြထည့္ဝင္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီေနလွ်င္ ထုတ္ေပးသည္။ မသန္စြမ္းမႈ အေနအထား 
အလိုက္ အဆင့္ ၁၊ အဆင့္ ၂၊ အဆင့္ ၃ ပင္စင္အမ်ဳိးအစား ရိွသည္။ 

 

(3) မိသားစုပင္စင္ 
၀န္ထမ္းပင္စင္စနစ္၀င္ထားသူ ေသဆုံးသည့္အခ်ိန္စသည့္အခါမ်ားတြင္ ေသဆံုးသူအေပၚ  ဘဝကုိ မီခိုရပ္တည္သည့္ 

ဇနီး၊ ရင္ေသြး၊ ေျမးမ်ားအား၊ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္၊ ျပည္သူ႔ပင္စင္၏ အေျခခံ 
မိသားစုပင္စင္လစာ အျပင္ ၀န္ထမ္း မိသားစုပင္စင္ လစာကုိလည္း ထပ္ေပါင္းထုတ္ေပးပါသည္။ 
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2 ၀န္ထမ္းပင္စင္ 
 

(4) ႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ (ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္) 
၀န္ထမ္းပင္စင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ပင္စင္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြစနစ္ရွိပါသည္။ဤစနစ္သည္ ႏုိင္ငံျခားသား 

မ်ား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေနထုိင္သည့္ကာလတြင္ ပင္စင္စနစ္၀င္ျဖစ္ၿပီး ပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ ၆လထက္ပုိ၍ ေပးေဆာင္ခ့ဲပါက 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္မွ ၂ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတုိင္း ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ခိ်န္  
တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြကုိ ထုတ္ေပးသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုတ္ေပးသည့္ ေငြပမာဏမွာ ေပးသြင္းခဲ့သည့္ ပင္စင္စုေဆာင္းေငြ၏ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၂ပံု ၁ပံုေအာက္ ျဖစ္ၿပီး ဝင္ထားသည့္ 
ကာလအလုိက္ ထုတ္ေပးသည့္ ႏႈန္းထားကြာျခားသည္။ 

၂၀၁၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လေနာက္ပုိင္းတြင္၊ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္စနစ္ဝင္ထားသည့္ကာလရိွၿပီး ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ ရိွလွ်င္ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္ 
တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြေလွ်ာက္ထား၍မရပါ။ (မိခင္ႏိုင္ငံသုိ႕ ျပန္သြားသည့္တုိင္အနာဂတ္တြင္ပင္စင္လစာကုိ ရယူႏုိင္သည္။) 

ႏုတ္ထြက္ခ်ိန ္တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြကုိ လက္ခံလုိက္လွ်င္ ထုိပင္စင္ဝင္ထားသည့္ကာလကုိ ပင္စင္ဝင္ထားျခင္းမရိွသည့္ 
ကာလအျဖစ္ မွတ္ယူခံရမည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂ်ပန္၏ ပင္စင္ဝင္ကာလႏွင့္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံ၏ ပင္စင္ဝင္ကာလကုိ ေပါင္းစပ္ကာ 
ပင္စင္ကာလကုိ တြက္ခ်က္ၿပီး ထုိ ၂ႏုိင္ငံစလံုးမွ ပင္စင္ကုိ လက္ခံရယူႏုိင္သည္မ်ဳိးရိွပါသည္။ ဂ်ပန္၏ ပင္စင္သည္ ၂၀၁၇ခုနွစ္မွ 
၁၀နွစ္တာ ( ကင္းလြတ္ခြင့္ရကာလ၊ ေပါင္းထည့္ရန္အက်ဳံးဝင္သည့္ကာလလည္း ပါဝင္သည္) ဝင္ထားပါက ပင္စင္ကုိခံစားႏုိင္  
မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိခင္ႏိုင္ငံသုိ႕ျပန္ၿပီးေနာက္ ထုိႏုိင္ငံ၏ပင္စင္စနစ္တြင္ ဝင္ျခင္းအားျဖင့္ ပင္စင္ခံစားႏုိင္သည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္ႏွင့္ 
ျပည့္မီႏိုင္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ႏုတ္ထြက္ခ်ိန္ တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆုိပါက ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားၿပီးမွ  
ေလွ်ာက္ထားၾကေစလုိပါသည္။ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပင္စင္ဌာနတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။ 

●ျပည္သူ႔ပင္စင္ႏႈတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လုံးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ေငြကုိေလွ်ာက္ရန္အတြက္ 

လုိအပ္ခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ အျခားလုိအပ္သည့္စာရြက္စာတမ္း 

၀န္ထမ္းပင္စင္စုေဆာင္းေငြကုိ ၆လ 

ထက္ပုိ၍ ေပးေဆာင္ထားသူျဖစ္ၿပီး 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အၿပီးထြက္ခြါခ်ိန္မွ 

(၂)ႏွစ္အတြင္း ေလွ်ာက္ရပါမည္။ 

 

ႏ ုတ္ထြက္ခိ်န္တစ္လံုးတစ္ခဲျပန္ထုတ္ 

ေငြစီစစ္ျခင္းေလွ်ာက္လႊာ 

(ျပည္သူ႔ပင္စင္ ၊ ၀န္ထမ္းပင္စင္) 

 

1။ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၲဴ (ေနာက္ဆုံးဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထြက္သြား 

သည္႔ရက္စဲြ၊ အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ႏိုင္ငံသား၊ လက္မွတ္၊ 

ဗီဇာအမ်ိဳးအစား ေဖာ္ျပသည့္ စာမ်က္ႏွာ) 

2။ ဘဏ္အမည္၊ ဘဏ္ခဲြအမည္၊ ဘဏ္ခဲြတည္ေနရာ၊ 

ေငြစုစာရင္းနံပါတ္၊ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ေငြစုစာရင္းမွန္ကန္ 

ျခင္းကိုသက္ေသျပႏုိင္ေသာ စာရြက္စာတမ္း (ဘဏ္ေထာက္ခံစာ 

သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လႊာ၌ရိွ ေငြစုစာရင္းအတြက္အသံုးျပဳသည့္ 

တံဆိပ္တံုး အကြက္တြင္ ဘဏ္၏သက္ေသခံခ်က္ကုိ ရယူရမည္။) 

3။ ပင္စင္စာအုပ္ 

စာညႊန္။ ။ဂ်ပန္ပင္စင္ဌာန 

 

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

