
 

 
 
 
 
 

 

 

 
※ထထောက်ပံံ့မှုလက်ခံရန်လပ်ုထံုုံးလုပ်နည်ုံးမ ောုံးတငွ ်က ုယပ် ုငနံ်ပါတအ်တည်ပပြုစောရွက်စောတမ်ုံးမ ောုံး (my number cardစသည်) တ ု ံ့ လ အုပ်ပါသည်။ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလုပ်မှထွက်လ ုက်ပပ ြီး "အလုပ်ဝငခ် ငတ်ယ်ဆ ုထသော တက်ကကသညံ့်စ တ်ဆန္ဒနငှ  ် ဘယ်အခ ျိနမ်ဆျိိုအလုပ်ဝငန်္ ငုသ်ညံ့်စွမ်ုံးရည် (က န်ုံးမောထရုံးအထပခအထန၊ မ သောုံးစုပတဝ်န်ုံးက ငစ်သည်) 

ရှ ပပ ြီး တက်ကကစွောပြငံ့ ်အလုပ်ရ ောထြွပခငု်ံးလှုပ်ရ ောုံးမှုမ ောုံးက ု ပပြုလုပ်ထနပါထသေ်ာလည်ုံး အလုပ်မဝငန်္ ငုထ်သောအထပခအထန" တွငရ်ှ သည ်ပုဂ္ ိုလ်က ု ဆ ုလ ုပါသည်။ 

 

 

   အလိုပ်ရ ှာဖ ွေသူအက ျိ ျိုးခံစှာျိုးခွေင  ်(အဖပခခံခံစှာျိုးခွေင အ်ပပင)် သည ်အလိုပ်အသစ်သျိို  ပပနလ်ည်ဝငဖ်ရှာက်ပခငျ်ိုးကျိိုရည်ရွေ ယ်သည ် ပိုဂ္ျိ လ်မ ှာျိုးကျိို ဖ ှာက်ပံ ဖပျိုးသည ်စနစ်ပ စ်ပါသည်။ 

   အခ ြေြေံမူအ ြီး ြင  ်ခအ က်ခြ ် ပပါနငှ  ်က ုက်ည သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီးသည် ခထ က်ပံ  ြေင်ြီးမြေံရခသ ်လည်ြီး ထ ုအခ ြေအခေခပေါ်မူတည်၍ ခထ က်ပံ  ြေင်ြီးြေံရေ ငသ်ည ်  

   အခ ြေအခေမ  ြီးလည်ြီးရှ သည ်အတွက်ခ က င  ်Hello Workသ ု ံ့ ထဆွုံးထန္ုွံးတ ငုပ်ငပ်ါ။ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

③ ထအောက်ထြော်ပပပါပုဂ္ ြုလမ် ောုံးသည် အထပခခံမူအောုံးပြငံ့ ်အလပ်ုရ ောထြွသအူက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ထ်ထောက်ပံံ့မှုက ုမရရ  န္ ငုပ်ါ။ 

(အလုပ်ရှ ခြွသည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီးသ ု  ) 

➢အလပ်ုထကွခ် ံ့သညံ့ပု်ဂ္ ြုလမ် ောုံးသ ု ံ့ 

◆ဤလကက်မ်ုံးစောထစောငသ်ည် အလပ်ုထကွ်ခ ံ့သညံ့်ပုဂ္ ြုလမ် ောုံးအတကွ ် အထုူံးအထရုံးကက ုံးသညံ့်အရောမ ောုံးက ု ထရုံးသောုံးထြေ်ာပပထောုံးပါသည်။ အထသုံးစ တက်  ု

အန ုံးအနောုံးရ   Hello Workသ ု ံ့ စုံစမ်ုံးထမုံးပမန်ုံးပါ။ ထ ု ံ့ပပင ်"အလပ်ုထကွ်ထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံး−2" ၏ထနောကထ်က ောဘက်က ုပါ ြတရ်ှုပါ။ 

အလုပ်အ မြေံမှအလုပ်လက်မ  စသည ်အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင တ်ွင ် အလုပ်အလုပ်လက်မ ဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မ  ျားသည် တည်ငငဂမ်မှုရ ဂသညဲ့်နေထဂငုမ်ှုဘဝအ ျားဖြတသ်ေ်ျားနေရငျ်ား 1 ရက်ပ ဖြစ်ဖြစ်နစ လ ငစ်   

အလုပ်အသစ်သဂု ဲ့ဖပေ်လည်ဝငန်ရ က်နဂငုရ်ေ်အလဂု ဲ့င   အလုပ်ရ  နြ ဖြငျ်ားလှုပ်ရ  ျားမှုကဂု အနထ က်အကူဖြစ်နစရေ်အတ က်၏အက ဂိုျားြံစ ျားြ ငဲ့အ်ဖြစ် "အလုပ်ရ ောထြွသအူက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့"် 

ရ  ပါသည်။ "အလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင "် တွင ် ပံုမှေအ် မြေံထ ြီးရှ သူမ  ြီးအတွက် "အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင "်၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအ မြေံထ ြီးရှ သူမ  ြီး ( ※ 1) အတွက် 

"သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ရှ ခြွသူ အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်င"ွ၊ က လတ ုအလုပ်အက ုငအ်ထူြီးအ မြေံထ ြီးရှ သူ (※2) "အထူြီးခပြီးခြေ ခသ တစ်လံုြီးတစ်ြေ တည်ြီးခင"ွ စသည်တ ု   ရှ ပါသည်။ 

ခအ က်တွင ် က ုယ်စ ြီး ပိုအ ြစ်ဆံုြီး "အထပခခံခံစောုံးခွငံ့"် (တစ်နည်ုံးအောုံးပြငံ့ ် အလုပ်လက်မ ံ့ခံစောုံးခွငံ့)် က ုအဓ ကထ ြီး၍ ထ ုအခ က ငြ်ီးအရ နငှ  ် လုပ်ထုံြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ု 

ရှငြ်ီးလငြ်ီး ပသွ ြီးပါမည်။ 

※1  65နငှ အ်ထက်ရှ သည ်ပုဂ္ ိုလ် ြစပ်ပ ြီး အထူြီးအ မြေံထ ြီးရှ သူ နငှ  ်ခေ  စ ြီးအလုပ်အ မြေံထ ြီးရှ သမူဟုတ်သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီး 

※2  ရ သ အလ ုက်လုပ်ငေြ်ီးက လက ုသတ်မှတ်ပပ ြီးအလုပ်ြေေ  အ်ပ် ြေငြ်ီးြေံရသည ပ်ုဂ္ ိုလ်မ  ြီး၊ ရ သ အလ ုက်အလုပ်ဝင၊် အလုပ်ထွက် ကသည ်ပဂု္ ိုလ်မ  ြီး 

 
① အ မ်မှုက စစမ  ြီးတွငအ် ရံုစ ကု်သည ်ပုဂ္ ိုလ ်

② ခေ  ခက  ငြ်ီးခက  ငြ်ီးသ ြီး သ ု  မဟုတ ် ခေ  ခက  ငြ်ီးခက  ငြ်ီးသ ြီးနငှ တ်ညူ သည အ်ခ ြေအခေဟု မှတ်ယူန ငု ်ြေငြ်ီး 

စသည ် ပည ခရြီးတငွအ် ရံုစ ုက်သည ်ပုဂ္ ိုလ ်

③ မ သ ြီးစုလုပ်ငေြ်ီးမ  ြီးတငွ ်ဝငခ်ရ ကလ်ုပ်က ုငပ်ပ ြီး အလုပ်မဝငခ်ရ ကန် ငု ်ြေငြ်ီး 

④ က ယု်ပ ုငစ် ြီးပွ ြီးခရြီးလုပ်ငေြ်ီးအ ြီးစတင ်ြေငြ်ီး သ ု  မဟုတ ်က ယုပ် ုငစ် ြီးပွ ြီးခရြီး လုပ်ငေြ်ီးကက ိုတင ်ပငဆ်င ်ြေငြ်ီး တွင ်  

   အ ရံုစ ုက်သည ်ပုဂ္ ိုလ်  

 (အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီးလှုပ်ရှ ြီးမှုလုပ်ခေစဉ်အတွငြ်ီး လုပ်ငေြ်ီးတည်ခထ ငရ်ေက်က ိုတင ်ပငဆ်င ်ြေငြ်ီး၊ စဉ်ြီးစ ြီး ြေငြ်ီးမ  ြီး  

  ပိုလုပ်ခေသည ်ပုဂ္ ိုလ်သည ်ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးြံေရန ငုသ်ည ်အခ ြေအခေရှ ပါသည်။) 

⑤ ခေ ကအ်လုပ်ဝငရ်ေဆုံ်ြီး ြတ်ထ ြီးသည ်ပုဂ္ ိုလ ်

⑥ အလုပ်အ မြံေ၏အ မြံေထ ြီးရှ သူမ ြစ်န ငုသ်ည ်အြေ  ေတ် အုလုပ်သ က လုျှငလ်ုပ်ရေဆ်နဒရှ သည ်ပုဂ္ ိုလ ်

⑦ မ မ ၏အမည် ြင  ်စ ြီးပွ ြီးခရြီးလုပ်ငေြ်ီးက လုုပ်က ုငခ်ေသည ်ပုဂ္ ိုလ် 

⑧ ကုမပဏ အရ ထမ်ြီးစသည်အ ြစ် တ ဝေယ်ူထ ြီးသည ်ပုဂ္ ိုလ ်

    (တ ဝေခ်ပြီးအပ်ရေလ်  ထ ြီး ြေငြ်ီးနငှ  ်အမည်ြံေအရ ထမ်ြီးမ  ြီးလညြ်ီးပါဝငသ်ည်) 

⑨ အပမ တမ်ြီး သ ု  မဟုတ ်ခေ  စ ြီး အလုပ်ဝငခ်ေသည ်ပုဂ္ ိုလ ်(အစမ်ြီးြေေ  က် လပါဝငသ်ည်) 

⑩  part-time၊ အြေ  ေပ် ုငြ်ီးအလုပ်လုပ်ခေသည ်ပုဂ္ ိုလ် ( ※တစ်ပတ်စ ၏အလုပ်ြေ  ေသ်ည်ေ ရ 20မ ပည ်ပါက 

အလုပ်  

    လုပ်သည ်ရက်၊ ဝငခ်ငပွမ ဏက ု အစ ရငြံ်ေရေလ် အုပ်ခသ လ်ညြ်ီး အ ြေ ြီးအလုပ်လက်မ   ြစ်ခေသည ရ်က်  

     နငှ ပ်တ်သက်၍ အခ ြေြံေြံေစ ြီးြွေင ခ်ထ က်ပံ မှုက ရုရှ န ငုသ်ည ်အခ ြေအခေမ  ြီး ရှ ပါသည်။) 

⑪  တညူ ခသ အလုပ်ဌ ေတွင ် အလုပ်ဝင ်ြေငြ်ီး၊ အလုပ်ထွက် ြေငြ်ီးက ု ထပ်ြေါတလ လ လုပ်ခဆ ငပ်ပ ြီး 

ခေ ကတ်စ်ကက မ်  

     ထ ုတညူ ခသ အလုပ်ဌ ေတွင ်အလုပ်ဝငရ်ေအ်စ အစဉ်ရှ သည ်ပုဂ္ ိုလ ်

 

②န္ ငံ့ထ်နောကပ် ုငု်ံးက  ုက ုုံးကောုံးပါ စောမ ကန်္ ော4၏⑩က  ုက ုုံးကောုံးပါ။ 

ေ မက ေ်ျားဖြစ်ဖြငျ်ား၊ ကနလျားနမ ျားဖြငျ်ား၊ ကနလျားဖပိုစုနစ ငဲ့န်ရ  က်ဖြငျ်ား၊ ကဂုယ်ဝေ်မန  ငန်ဂငုမ်ှုကုသဖြငျ်ား၊ 

ြ  ျားေ ဖြငျ်ားစသည်တဂု ဲ့ဖြငဲ့ ်ြ က်ြ ငျ်ားအလုပ်မလုပ်နဂငုသ်ညဲ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် 

နထ က်ပံဲ့မှုရရ ဂနဂငုသ်ညဲ့်က လတဂျုားဖမြှငဲ့မ်ှု နလ  က်လ  တငဖ်ြငျ်ားကဂုလုပ်န  ငပ်ါ 

အလုပ်လက်မ ဲ့အနဖြအနေဖြစ်ငပ ျား ြ က်ြ ငျ်ားအလုပ်လုပ်နဂငုသ်ညဲ့်ပုဂ္ဂိုလ်သည် 

နထ က်ပံဲ့မှုလက်ြံရရ ဂရေ် အရည်အြ ငျ်ားဖပညဲ့်မ မှု ံုျားဖြတဖ်ြငျ်ား အတက်ွ 

လုပ်ထံျုားလုပ်ေည်ျားမ  ျားကဂု လုပ်န  ငပ်ါ။ 

② အလပ်ုလက်မ ံ့အထပခအထနပြစ်ပပ ုံး ခ က်ခ ငု်ံးအလပ်ုလပ်ုန္ ငုသ်ညံ့်ပုဂ္ ြုလဆ် သုည်မ ော 

     က န်ုံးမောထရုံး၊ အလပ်ုသမောုံးန္ ငံ့လ်မူှုြူလံထုရုံးဝန်ကက ုံးဌောန    Hello Work PL020801 အ မြေံ 01 

① အလပ်ုအောမခံမ အလပ်ုရ ောထြွမှုအက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ဆ် သုည်မ ော 

UMJYJ
テキスト ボックス
ミャンマー語



 

ထထောက်ပံံ့မှုရရ  ရန်လုပ်ထံုုံးလုပ်နည်ုံးအတွက်လ ုအပ်သညံ့်အရောမ ောုံး 

0.  
 
 
1. အလုပ်ထက်ွထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံး-1   အမည်န္ ငံ့ဘ်ဏ်အထကောငံ့နံ်ပါတစ်သည်က ု ထရုံးသငွု်ံးပါ။ (ထအောက်ပါထရုံးသငွု်ံးမှုနမူနောက ုက ုုံးကောုံးပါ) 

                                 သ ု ံ့ထသေ်ာ က ုယ်ပ ုငနံ်ပါတထ်ကေ်ာလံက ု Hello Workရုံုံးသ ု ံ့လောထရောက်ပပ ုံးထနောက်မ  ထကောငတ်ောတငွ ်ကောယကံရ ငက် ုယ်တ ငု ်ထရုံးသငွု်ံးပါ။ 

2. အလုပ်ထက်ွထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံး-2 

3. my number card 

   my number cardမရ  ထသုံးသညံ့်ပုဂ္ ြုလ်သည် ထအောက်ပါ ①က ုယ်ပ ုငနံ်ပါတန်္ ငံ့ ်② ID (အမ န်တကယ်တည်ရ  မှု) အတည်ပပြုစောရွက်စောတမ်ုံးမ ောုံးက ု ယူထဆောငလ်ောခ ံ့ပါ။ 

   ① က ုယ်ပ ုငနံ်ပါတအ်တည်ပပြုစောရွက်စောတမ်ုံး (အမ  ြုုံးအစောုံး 1 ခုခု) 

ကဂုယ်ပဂုငေံ်ပါတ်အနကက ငျ်ားအကက ျားကဒ၊် ကဂုယ်ပဂုငေံ်ပါတန်ရျားသ ငျ်ားထ ျားသညဲ့်နေထဂငုြ် ငဲ့က်ဒ(်နေထဂငုြ် ငဲ့က်ဒတ် ငန်ရျားသ ငျ်ားထ ျားသညဲ့်အြ က်မ  ျားအတကွ်အထထောက်အထောုံးလက်မ တ)် 

    ② ID (အမ န်တကယ်တည်ရ  မှု) အတည်ပပြုစောရွက်စောတမ်ုံးမ ောုံး ( (1) ထ မ အမ  ြုုံးအစောုံး 1 ခုခု။         

         (1)၏စောရွက်စောတမ်ုံးမ ောုံးမရ  သညံ့ပ်ုဂ္ ြုလမ် ောုံးသည် (2)အထ မ  မတသူညံ့်အမ  ြုုံးအစောုံး 2 မ  ြုုံး 

         (မ တတ ူမရပါ) ) 

     (1) ယောဉ်ထမောငု်ံးလ ငုစ်င၊် ယောဉ်ထမောငု်ံးမ တတ်မ်ုံးထထောက်ခံစော၊  အစ ုုံးရရုံုံးမ ထတုထ်ပုံးထောုံးသညံ့်  

       မ တပံ်ုတငက်ဒ၊် အရည်အခ ငု်ံးထြော်ပပခ က်လက်မ တ ်(ဓောတပံ်ုပါ)စသည ်

     (2) အမ ောုံးပပည်သထူဆုံးကုသမှုအောမခံ၏အောမခံထောုံးရ  သကူဒ၊် ကထလုံးထထောက်ပံံ့စရ တခံ်စောုံးခွငံ့ ်လက်မ တ ်စသည ်

4. ကောယကံရ င၏်တဆံ ပ်တံုုံး (တရောုံးဝငအ်သ အမ တပ်ပြုတဆံ ပ်တံုုံးရ၊ Stampတဆံ ပ်တံုုံးမ အပ) 

5. ဓောတပံ်ု 2ပံု (လတတ်ထလောဓောတပံ်ု၊ အထရ ှေ့ခန္ဓောက ုယ်အထပေါ် ပ ုငု်ံး ထဒါငလ် ုက် 3.0cm x အလ ောုံးလ ုက်2.5cm 

   1 ပံုက ု အလုပ်ထကွ်ထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံး-2တငွရ်  သညံ့် ဓောတပံ်ုကပ်ရသညံ့်ထကော်လံတငွ ်ကပ်ပါ) 

   ※ ဤလုပ်ထံုုံးလပ်ုနညု်ံးန္ ငံ့ဤ်သည်န္ ငံ့အ်ဆက်ထနောက်ပ ငုု်ံးပပြုလုပ်မညံ့်ထထောက်ပံံ့မှုထလ ောက်လ ောတစ်ခုစ တ ငုု်ံး 

   တငွ ်my number cardက  ုတငပ်ပသညံ့်အခ  န်တငွ ်မ က်န္ ောဓောတပံ်ုက ု ခ န်လ ပ်ထောုံး၍ရန္ ငုပ်ါသည်။ 

6. ကောယကံရ ငန်ောမညပ်ါထငစွုဘဏ်စောအပ်ု (ဘဏ္ဍောထရုံးအြွ ှေ့အစည်ုံးအခ  ြု ှေ့အောုံးခ န်လ ပ်သည်) 

   သ ု ံ့ထသော် ဘဏ္ဍောထရုံးအြွ ှေ့အစညု်ံးထရွုံးခ ယ်သတမ် တသ်ညံ့်အထ ကောငု်ံး ကောုံးစောတငွ ်

ဘဏ္ဍောထရုံးအြွ ှေ့အစည်ုံး၏တရောုံးဝငအ်သ အမ တပ်ပြုတဆံ ပ်တံုုံးပါပါက ဘဏ်စောအပ်ုသည် မလ ုအပ်ပါ။ 

   7 . သထဘဘောသောုံးပြစ်ပါက သထဘဘောသောုံးအောမခံအလုပ်လက်မ ံ့အောမခံကဒပ်ပောုံးန္ ငံ့ ်သထဘဘောသောုံးမ တပံ်ုတငက်ဒ ်

 
 

အလုပ်အ မြံေ၏အလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ခ်ထ က်ပံ မှုက ုရရှ ရေအ်တကွ် လူကက ြီးမငြ်ီးတ ု  ၏ခေရပ်လ ပ်စ က ု စ ရငပ် ုငြွ်ေင ရ်ှ  Hello Work (စ မ ကန် ှ 8 က ု 

က ုြီးက ြီးပါ) သ ု   မ မ က ုယ်တ ငု ်အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ ကလ်  တင ်ြေငြ်ီး (စ မ ကန် ှ 7 က ုက ြုီးက ြီးပါ) စသည ်လုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ု လုပ်ခဆ ငပ်ါ။ 

တစ်ြေ ်အဓ ကအခေနငှ စ် ရငစု်အတွငြ်ီးရှ  အ ြေ ြီးHello Workတငွ ်အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီးလှုပ်ရှ ြီးမှုက ု ပိုလုပ်မည ် ပုဂ္ ိုလ်သည် တ ုငပ်ငခ်ဆွြီးခနြွီးပါ။ 

 

 

  
  

  
  
  

  
 
 

    
 
 

     
    

 
 

 

 

 

 

 

◆သခ္ဘ သ ြီး ြစ်သည ်ပုဂ္ ိုလ်သည် အလုပ်ထွက်ပပ ြီးခေ က် ဆက်လက်၍သခ္ဘ သ ြီးအလုပ်က ုလုပ်ခဆ င်ရေဆ်နဒရှ ပါက ခေသနတရသယ်ယူပ ု  ခဆ ငခ်ရြီးဌ ေ၏အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီးခလျှ က်ထ ြီးမှုလုပ်ထုံြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ု ခက ြီးဇူြီး ပို၍လုပ်ခဆ ငပ်ါ။ 

 

 
◆ အခ ြေြံေမူအ ြီး ြင  ်အလပ်ုထကွ်သညံ့်ရက်မတ ငုမ်  ထရ ှေ့ 2 န္ စ်အတငွု်ံးတငွ ်12 လန္ ငံ့အ်ထက ်အ မြေံထ ြီးရှ သကူ လ （※1） ရှ သည်။ 

◆ ခေဝါလ ြေံရ ြေငြ်ီး၊ အလုပ်မှထတု်ပယ် ြေငြ်ီးစသည်တ ု  ခ က င  ် အလုပ်ထကွ်ြေ  ပါက (အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူနငှ က် ုက်ည  ြေငြ်ီး)၊ 

က လသတ်မှတ်ြေ ကရ်ှ သည ်အလုပ်စ ြေ ိုပ်က ု သကတ်မ်ြီးတ ုြီးမြေရံ ြေငြ်ီး၊ အ ြေ ြီးမလ  မခရှ ငသ် အခ က ငြ်ီး ပြေ က်မ  ြီးခ က င  ် အလုပ်ထကွ်ြေ  ပါက 

(အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထကွ်သူနငှ က် ကု်ည  ြေငြ်ီး) （※2） အလိုပ် ွေက်သည ရ်က်မတျိိုငမီ် ဖရ ှေ့ 1 န စ်အတွေငျ်ိုးတွေင ်အှာမခံ ှာျိုးရ ျိသူကှာလသည် 6 

လ န င အ် ကရ်ှ သည်။     

             ※1 အ မြေံထ ြီးရှ သူက လဆ ုသည်မှ  အလုပ်အ မြေံတွငအ် မြေံထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်က လအတွငြ်ီး အလုပ်ထွက်သည ်ရက်မှစ၍ 1 လစ  ြေွ ခဝပ ုငြ်ီး ြေ ြီးထ ြီးသည ်က လ၌  

လစ  ခပြီးခြေ သည ်အခ ြေြေံရက်အခရအတွက်သည် 11 ရက်နငှ အ်ထက်ရှ သည ်လက  ု 1 လ က ဟု တွက်ြေ က်သည်။ တစ်ြေ ် 2020 ြေုနစှ် 8 လ 1 ရက် ခေ က်ပ ုငြ်ီးတွင ်

အလုပ်ထွက်ြေ   သည ်ပုဂ္ ိုလ်နငှ ပ်တ်သက်၍ လစ ခပြီးခြေ မှုအခ ြေြေံရက်အခရအတွက်သည် 11 ရက်နငှ အ်ထက်ရှ သည ်လသည် 12 လတ မဟုတ်ြေ  ပါက 

လစ ခပြီးခြေ မှုအခ ြေြေံ ြစ်သည ် အြေ  ေအ်ခရအတွက်သည် ေ ရ  80 နငှ အ်ထက်ရှ သည ်လက ု 1 လအ ြစ် တွက်ြေ က်မည်။ 

               ※2 အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ၊ အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထွက်သူနငှ ပ်တ်သက်၍သည် စ မ က်န ှ 3 ၏ ⑨ က ု က ုြီးက ြီးပါ။ 

  《အလုပ်ထက်ွထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံးအထပမောက်အပမောုံးပ ုငဆ် ုငသ်ညံ့်ပုဂ္ ြုလ်သည် ကောလတ အုလုပ်ထက်ွထောုံးထ ကောငု်ံးကဒပ်ပောုံးပြစ်ထသေ်ာလည်ုံး အောုံးလုံုံးက ုတငပ်ပပါ။》 

★သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအ မြံေထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်သ ု  ခထ က်ပံ သည ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ်ခင၊ွ က လတ ုအလုပ်အက ုငအ်ထူြီးအ မြံေထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်သ ု    

   ခထ က်ပံ သည ်အထူြီးခပြီးခြေ ခသ တစ်လံုြီးတစ်ြေ တည်ြီးခငသွည် အလုပ်ထွက်သည ်ရက်မတ ုငမ်  1 နစှ်အတွငြ်ီးတွင ်6 လနငှ အ်ထက်အ မြံေထ ြီးရှ သူက လရှ ရေ ်လ ုအပ်သည်။ 

 

 
အလုပ်လက်မ   ြစ်ခေသည ်ရက်တွင ်ခထ က်ပံ မှုရရှ န ငုသ်ည ် 1 ရက်၏ခငပွမ ဏက ု "အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင  ်

တစ်ရက်ပမ ဏ" ဟုခြေေါ်ပါသည်။ 

အခ ြေြေံမူအ ြီး ြင  ် အလုပ်ထွက်သည ်ရက်မတ ုငမ်  6 လအလ ုတွင ် လစဉ်သတ်မှတ်ခပြီးခြေ  

ြေံရသည ်လစ ၏စုစုခပါငြ်ီးက ု 180  ြင စ် ြီးပပ ြီး တွက်ြေ က်ထ ြီးသည ်ခငပွမ ဏ ("လစ တစ်ရက်ပမ ဏ" 

ဟုခြေေါ်ပါသည်) ၏ ြေေ  မ်ှေြ်ီးခ ြေ 50~80 ရ ြေ ုငန်ှုေြ်ီး ြစ်ပပ ြီး လစ ေ မ ်သည ပ်ုဂ္ ိုလ်သည ်အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင န်ှုေြ်ီး 

 မင ပ်ါ မည်။ ထ ု  ခေ က် အခ ြေြေံြေစံ ြီးြေွင တ်စ်ရက်ပမ ဏတွင ်အ မင ဆ်ံုြီးသတ်မှတ်ြေ က်ပမ ဏ၊ အေ မ ဆ်ံုြီး 

သတ်မှတ်ြေ က်ပမဏဟူ၍ သတ်မှတ်ထ ြီးပါသည်။ 

 

⑥ 1 ရကလ် င ်အက  ြုုံးခံစောုံးခငွံ့ပ်မောဏ "အထပခခံခံစောုံးခငွံ့တ်စ်ရက်ပမောဏ" ◆ခန ံ့်မ န်ုံးထပခတကွ်ပုံတကွန်ည်ုံး 

အလုပ်မထွက်မ 6လအလ ု၏လစ စုစုခပါငြ်ီး 

X     (50~80%)   ※  
180 

=  "အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင တ်စ်ရက်ပမ ဏ" 

 

※ 60~64နစှ်ရှ သည ်ပုဂ္ ိုလ်နငှ ပ်တ်သက်၍ 45~80% 

အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင န် ှုေြ်ီး 

④ အလပ်ုရ ောထြွသအူက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ရ်ရ  ရန်လပ်ုထံုုံးလပ်ုနည်ုံးမ ောုံးဆ သုည်မ ော 

⑤ အလပ်ုရ ောထြွသအူက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့က် ုရရ  ရန်အရည်အခ ငု်ံးဆ သုည်မ ော "အထပခခခံံစောုံးခွငံ့ထ်ထောက်ပံံ့မှုရရ  ရန်အရည်အခ ငု်ံး" 

လစှာတစ်ရက်စှာပမှာဏ 

求職者給付等払渡希望金融機関指定届 

届出者 

フリガナ ロウドウ    タロウ 

１ 氏 名 労 働  太 郎 

２ 住所又は居所 東京都千代田区霞ヶ関１の２の２ 

払渡希望 

金融機関 

フリガナ ○×ギンコウ △◇シテン 金
融

機
関

確
認
印  

３ 名 称 ○×銀行 △◇支店 

４ 銀行等 口座番号 1234567 

５ ゆうちょ銀行 
記号番

号 

 

金融機関コード 店舗コード 

9 8 7 6 3 4 5 
       

 

 ○× 

銀行 

△◇ 

支店 

 

ပြညံ့်သငွု်ံးမှုနမူနော 



 

 

◆အပင မ်ြီးစ ြီးယူ ြေငြ်ီး၊ စ ြေ ိုပ်က လပပ ြီးဆံုြီး ြေင်ြီးနငှ  ်

မ မ အခ ြေအခေအရအလပု်ထွက်သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီး 

 
10န စ် 

မပပည ်ပခငျ်ိုး 

10 န စ်န င အ် က် 

 20 န စ်မပပည ပ်ခငျ်ိုး 

20  န စ်န င  ်

အ က် 

65 နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 90 ရက ် 120 ရက ် 150 ရက ်

◆မသေစွ်မ်ြီးသူမ  ြီးစသည ်အလုပ်လုပ်ရေအ်ြေကအ်ြေ ရှ သူမ  ြီး 

 
1နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 1 နှစ်နှင အ်ထက် 

45 နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 

150 ရက ်

330 ရက ်

45နစှ်နငှ အ်ထက် 65နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 360 ရက ်

 

 

 

 

 
※  "အ မြံေထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည က် လ" တွင ် ယြုေတစ်ကက မ်အလုပ်ထကွ်ြေ  သည ်အလုပ်ဌ ေမတ ုငမ် ၏ အလုပ်အ မြံေဝငထ် ြီးသည က် လက ု ခပါငြ်ီးတကွ်န ငုပ်ါသည်။ 

တစ်ြေ ်ခပါငြ်ီးတကွ် ြေငြ်ီးတွင ်သတ်မှတထ် ြီးသည ်အခ ြေအခေမ  ြီးရှ သည ်အတကွ်ခ က င  ်Hello Workသ ု   စုံစမ်ြီးခမြီး မေြ်ီးပါ။ 

 

 
 

အလုပ်ထွက်ရ ြေငြ်ီးအခ က ငြ်ီး ပြေ 

က ်
အလုပ်မှပယ်ထုတ် ြေငြ်ီး၊ အပင မ်ြီးစ ြီးယူ ြေငြ်ီး၊ စ ြေ ိုပ်က လပပ ြီးဆုံြီး ြေငြ်ီးတ ု  ခ က င အ်လုပ်ထွက် ြေငြ်ီး မ မ အခ ြေအခေအရအလုပ်ထွက် ြေငြ်ီး၊ အ ပစ်ေဏအ်ရအလုပ်မှထုတ်ပယ် ြေငြ်ီးတ ု  ခ က င အ်လုပ်ထွက် ြေငြ်ီး 

ခထ က်ပံ မှုစတင ်ြေငြ်ီး 
အလုပ်ထွက်ထ ြီးခ က ငြ်ီးကေ ်ပ ြီးက ု တင ်ပပပ ြီး အလုပ်ရှ ခြမွှုခလျှ ကလ်  တငပ်ပ ြီးသည ်ခေ က ်

7 ရက်ကကှာအလုပ်လက်မ   ြစ်ခေသည ်ရက ်(ခစ င ဆ် ုငြ်ီးက လ) ခက  လ်ွေသွ် ြီးပပ ြီးခေ က ်

အလပု်ထွက်ထ ြီးခ က ငြ်ီးကေ ်ပ ြီးက ု တင ်ပပပ ြီး အလပု်ရှ ခြွမှုခလျှ ကလ်  တငပ်ပ ြီးသည ခ်ေ က် 7 ရက်ကကှာ 

အလပုလ်က်မ   ြစ်ခေသည ်ရက ်(ခစ င ဆ် ငုြ်ီးက လ) + 3 လတှာ (အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေငွ က်ေ  သ်တ်ြေ က)် ခက  လ်ေွပ်ပ ြီးခေ က ်

ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိမည ်ကှာလ 

အလုပ်ထ က်သညဲ့်နေ ဲ့၏နေ က်တစ်နေ ဲ့မ စ၍1န စတ်  

1 နစ်ှတ အတွငြ်ီးတွင ်သတ်မှတ်ထ ြီးသည ်အက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ရ်ကအ်ခရအတွကက် ု ကေ  သ်တ်ြေ ကအ်ခေ ြင  ်ခထ က်ပံ ပါမည်။ ထထောက်ပံံ့မှုရရ  မညံ့်ကောလက ုထက ော်လွန်သေွာုံးပါက 

အက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ရ်က်အထရအတက်ွသည်က နရ်  ထနပါထသေ်ာလည်ုံး ထထောက်ပံံ့ပခငု်ံးခံရမည်မဟုတပ်ါ။ (ခစ လ ငစွ် လုပ်ထုံြီးလုပ်ေညြ်ီးမ  ြီးက လုုပ်ခဆ ငပ်ါ) 

 
※ အထပခခံခံစောုံးခွငံ့က် ုရရ  ရန်အတကွ ်အထပခခံမူအောုံးပြငံ့ ်4 ပတ ်ကောတငွ ်1 ကက မ် ထထောက်ခံခ က်ထပုံးသညံ့ရ်က်တငွ ်အလုပ်လကမ် ံ့ပြစ်ထ ကောငု်ံးထထောက်ခံခ က်ထပုံးပခငု်ံးက ုရရ  ရန် လ ုအပ်အပ်ပါသည်။ 

★ သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအ မြံေထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်က ု ခထ က်ပံ သည  ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ခ်ငအွတွက် ခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်က လ (ခထ က်ပံ မှုက ုရရှ န ငုသ်ည  ်

က လ) သည် အလုပ်ထွက်သည ်ရက်၏ခေ က်တစ်ရက်မှစ၍ 1 နစ်ှက ုခက  ်လွေသ်ည ်ရက်၊ က လတ ုအလုပ်အက ုငအ်ထူြီးအ မြံေထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်က ု ခထ က်ပံ မည  ်အထူြီး 

ခပြီးခြေ ခသ တစ်လုံြီးတစ်ြေ တည်ြီးခငပွမ ဏအတွက် ခထ က်ပံ မှုရရှ ရေက် လသည် အလုပ်ထွက်သည ်ရက်၏ခေ က်တစ်ရက်မှစ၍ 6 လတ က  ုခက  ်လွေသွ် ြီးသည ်ရက် ြစ်ပါသည်။ 

 

 

 

◆"အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ" "အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထကွ်သူ" ဆ ုသည်မှ  

အထုူံးထထောက်ပံံ့မှုရရ  ရန်အရည်အခ ငု်ံးပပညံ့်မ သဆူ ုသည်မှ  ခေဝါလ ြံေရ ြေငြ်ီး၊ အလုပ်မှထုတ်ပယ်ြံေရ ြေငြ်ီးစသည ်အခ က ငြ်ီး ပြေ က်ခ က င  ် အလုပ်အသစ်သ ု   ပေလ်ည်ဝင်ခရ က်ရေ ်

ကက ိုတင ်  ပငဆ်ငြ်ေ  ေမ်ရ္  အလုပ်ထွက်ရေအ်တငြ်ီးအက ပ်ခစြေ ုငြ်ီး ြေငြ်ီးြံေရသူ ြစ်ပပ ြီး၊ အထုူံးအထ ကောငု်ံးပပခ က်ပြငံ့အ်လုပ်ထက်ွသဆူ ုသည်မှ  အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေ ်

အရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူမှတစ်ပါြီး  ြစ်ပပ ြီး က လသတ်မှတ်ထ ြီးသည ်အလုပ်စ ြေ ိုပ်သည် သက်တမ်ြီးတ ုြီး ြေငြ်ီးမြံေရ ြေင်ြီး၊ အ ြေ ြီးမလ  မခရှ ငသ် အခ က င်ြီး ပြေ က်မ  ြီးခ က င ် 

အလုပ်ထွက်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ် ြစ်သည်။ ၎ငြ်ီးတ ု  အသ ြီးသ ြီးနငှ က် ုက်ည သူမ  ြီး ြစ်ရေ ်အတ ုငြ်ီးအတ မ  ြီး သတ်မှတ်ထ ြီးပါသည်။ 

◆"အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ" "အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထကွ်သူ" နငှ က် ကု်ည မှုရှ မရှ ဆုံြီး ြတ် ြေငြ်ီး 

အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ၊ အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထွက်သူနငှ က် ုက်ည မှုရှ မရှ ဆံုြီး ြတ် ြေငြ်ီးက ု အလုပ်ထွက်ရသည ်အခ က ငြ်ီးရငြ်ီးအခပေါ်မူတည်၍ 

Hello Work မှ ခဆ ငရွ်က်ပါသည်။ အလုပ်ထွက်ြေ  သည ်အခ က ငြ်ီး ပြေ က်အတွက်ဆံုြီး ြတ်ရ တွင ် အလုပ်ရှငမှ်ခ ပ ဆ ုထ ြီးသည ်အလုပ်ထွက်ြေ  သည ်အခ က ငြ်ီး ပြေ က်နငှ ် 

အလုပ်ထွက်ြေ  သူမှ အြေ ုင ် အမ ခ ပ ဆ ုခသ အလုပ်ထွက်ြေ  သည ်အခ က ငြ်ီး ပြေ က်တ ု  က ု ခသြေ  ေ ြီးလည်သ  မင်ခအ ငလ်ုပ်ပပ ြီး ၎င်ြီးတ ု  နစ်ှြက်အသ ြီးသ ြီးမှခ ပ ဆ ုြေ က်မ  ြီးက ု 

အတည် ပိုန ငုသ်ည ်စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီး  ြင  ်အမှေတ်ရ ြီးက ုအတည် ပိုစစ်ခဆြီးပပ ြီးသည ်ခေ က်တွင ်ခေ က်ဆံုြီးအခေ ြင  ်Hello Workမှ အခလြီးအေက်ထ ြီး ဆံုြီး ြတ် ြေငြ်ီး ပိုပါသည်။ 

 အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူနငှ  ် အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထွက်သူတ ု  အတွက် အတ ုငြ်ီးအတ နငှ ဆ်ံုြီး ြတ်သည ်စံြေ  ေ်စံနှုေ်ြီးနငှ ်ပတ်သက်၍ Hello Workသ ု   

စုံစမ်ြီးခမြီး မေြ်ီးပါ။ ထ ု  ခေ က် က ေ်ြီးမ ခရြီး၊ အလုပ်သမ ြီးနငှ  ်လူမှုြူလံုခရြီးဝေက်က ြီးဌ ေ၏ Home pageတွင ်လက်ကမ်ြီးစ ခစ ငက် ု တငထ် ြီးပါသည်။ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html 

※  သက်တမ်ြီးရှ စ ြေ ိုပ်က ု ထပ်မံ၍သက်တမ်ြီးတ ုြီးထ ြီးသည ပု်ဂ္ ိုလ် (စ ြေ ိုပ်က လသည် စုစုခပါငြ်ီး3နစ်ှမ ပည ် ြေငြ်ီး)  ြစ်ပပ ြီး စ ြေ ိုပ်က လသည် က လတ ု ြစ် ြေငြ်ီးစသည အ်လုပ်အက ငုအ်ခ ြေအခေေ မ ်ပါြီး ြေငြ်ီးမ  ြီးရှ ပပ ြီး တစ်ြေ ်

က ယကံရငှသ်ည ်စ ြေ ိုပ်သက်တမ်ြီးတ ြုီး ြေငြ်ီးက ု ဆနဒရှ ြေ  ပါခသ လ်ညြ်ီး သက်တမ်ြီးတ ြုီး ြေငြ်ီးမရှ ခသ စ ပ ုေသ်ည်ပူြီးတွ ပါခေပါက အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က်ခ က င အ်လုပ်ထွက်ြေ  သူအခေ ြင  ်က ကု်ည မှုရှ သည  ်အခ ြေအခေမ  ိုြီးရှ ပါသည်။ 

 

 

◆အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ၊ အြေ  ိုျို့ခသ အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထွက်သွ ြီးသူမ  ြီး 

  
1နစ်ှမ ပည ် ြေငြ်ီး 

1နစှ်နငှ အ်ထက် 

5နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 

5နစှ်နငှ အ်ထက် 

10နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 

10နစှ်နငှ အ်ထက် 

20နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 
20 နှစ်နှင အ်ထက် 

30 နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 

90 ရက ်

90 ရက ် 120 ရက ် 180 ရက ် － 

30နစှ်နငှ အ်ထက် 35နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 120 ရက ်
180 ရက ်

210 ရက ် 240 ရက ်

35နစှ်နငှ အ်ထက် 45နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 150 ရက ် 240 ရက ် 270 ရက ်

45နစှ်နငှ အ်ထက် 60နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 180 ရက ် 240 ရက ် 270 ရက ် 330 ရက ်

60နစှ်နငှ အ်ထက် 65နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 150 ရက ် 180 ရက ် 210 ရက ် 240 ရက ်

 

⑦ အထပခခံခံစောုံးခွငံ့၏်အက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ရ်က်ပမောဏ "သတမ် တထ်ောုံးသညံ့်အက  ြုုံးခံစောုံးခငွံ့ရ်ကပ်မောဏ" 

⑧ ထထောက်ပံံ့မှုစတငပ်ခငု်ံးန္ ငံ့က်ောလ "ထစောငံ့ဆ် ငုု်ံးကောလ" "အက  ြုုံးခံစောုံးခငွံ့က်န ံ့်သတခ် က်" "လက်ခံရရ  မညံ့်ကောလ" 

အလုပ်ထွက်ြေ  ေတ်ွင် ပည ်ြေ  သည ်အသက် 

အလုပ်ထွက်ြေ  ေတ်ွင် ပည ်ြေ  သည ်အသက် 

 

အလုပ်ထွက်ြေ  ေတ်ွင် ပည ်ြေ  သည ်အသက် 

 

အ မြေံထ ြီးရှ သူ 

 ြစ်ြေ  သည ်က လ 

အ မြေံထ ြီးရှ သူ 

 ြစ်ြေ  သည ်က လ 

ထအောကထ်ြေ်ာပပပါပုဂ္ ြုလ်ထသံ ု ံ့ တစ်လံုုံးတစ်ခ တည်ုံးထငအွောုံး တစ်ခါတည်ုံးအောုံးလံုုံးထထောက်ပံံ့ပါမည်။ 

◆သက်ကကီျိုးရွေယ်အျိိုအှာမခံ ှာျိုးရ ျိသူ (65န စ်န င အ် က်ပ စ်ပပီျိုးအပငျိမ်ျိုးစှာျိုးယူ ှာျိုးသည ်ပိုဂ္ျိ လ်မ ှာျိုး) 

   

◆ကှာလတျိိုအလိုပ်အကျိိုငအ် ူျိုးအှာမခံ ှာျိုးရ ျိသူ (ရှာသီဥတိုအလျိိုက်အလိုပ်ဝင ်ှာျိုးသည ်ပိုဂ္ျိ လ်မ ှာျိုး) 

အ မြေံထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်က လ 1နစှ်မ ပည ် ြေငြ်ီး 1 နှစ်နှင အ်ထက် အထူြီးခပြီးခြေ ခသ တစ်လံြုီးတစ်ြေ တညြ်ီးခငပွမ ဏ 40 ရက်စ  

သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်ငပွမ ဏ 30 ရက်စ  50 ရက်စ  (ယ ယ အစ အမံ)  

船員であっ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

⑨ အထုူံးထထောက်ပံံ့မှုရရ  ရန်အရည်အခ ငု်ံးပပညံ့်မ သ၊ူ အထုူံးအထ ကောငု်ံးပပခ က်ပြငံ့အ်လပ်ုထက်ွသဆူ သုည်မ ော 

အ မြေံထ ြီးရှ သူ 

保険者で 

 ြစ်ြေ  သည ်က လ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html


 

ထထောကပံ်ံ့မှုရရ  ရနက်ောလတ ုုံးပမြှငံ့မ်ှုထလ ောက်လ ောတငပ်ခငု်ံးလပ်ုထံုုံးလပ်ုနည်ုံးမ ောုံး 

 

 
အလုပ်ထွက်ပပ ြီးခေ က် အခ ြေြံေြံေစ ြီးြွေင  ်ခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်က လ 1 နစ်ှအတွငြ်ီးတွင ်ခအ က်ခြ ် ပပါအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင  ်အလုပ်မလုပ်န ငုသ်ည ်အခ ြေအခေ 

သည် ရက် 30 နငှ အ်ထက်ဆကတ် ကု် ြစ်ခေပါက ခထ က်ပံ မှုရရှ ရေက် လက  ုတ ုြီး မြှင န်  ငုပ်ါသည်။ 

ထ ု  ခေ က ်ပည ခရြီးခလ က င မ်ှုအက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင လ်က်ြံေရယူရေဆ်နဒရှ သည ်ပုဂ္ ိုလမ်  ြီးနငှ ပ်တသ်က၍် ခလ က င မ်ှုြံေယူန ငုသ်ည ်က လက ုလည်ြီး တ ုြီး မြှင န်  ငုပ်ါသည်။ 
 

    ①  နှာမက နျ်ိုးပ စ်ပခငျ်ိုး၊ ဒဏရ်ှာရပခငျ်ိုးတျိို  ဖကကှာင အ်လိုပ်မလိုပ်နျိိုငပ်ခငျ်ိုး (က နျ်ိုးမှာဖရျိုးအှာမခံမှ   ှာျိုးနှာပခငျ်ိုးန င ဒ်ဏရ်ှာရပခငျ်ိုးခံစှာျိုးခွေင ၊် အလိုပ်သမှာျိုးမဖတှာ်တဆ ျိချိိုက်မှုအှာမခံမှ အလိုပ်နှာျိုးရပခငျ်ိုးဖလ ှာ်ဖကကျိုးကျိို ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိဖနစဉ် 

အဖပခအဖနပါဝငသ်ည)် 

      ② ကျိိုယ်ဝနဖ်ဆှာငပ်ခငျ်ိုး၊ ကဖလျိုးဖမွေျိုးပခငျ်ိုး၊ ကဖလျိုးပပ စိုဖစှာင ဖ်ရ ှာက်ပခငျ်ိုး (3န စ်မပပည ရ်နက်န  သ်တ် ှာျိုးသည်) စသည်တျိို  ဖကကှာင  ်အလိုပ်မလိုပ်နျိိုငပ်ခငျ်ိုး (ကျိိုယ်ဝနမ်ဖဆှာငန်ျိိုငမ်ှု ကိုသပခငျ်ိုးပါဝငသ်ည်) 

      ③ ဖဆွေမ ျိ ျိုးမ ှာျိုး၏ေ မက ေြ်ီးပပ စိုဖစှာင ဖ်ရ ှာက်မှုအတွေက ်အလိုပ်မလိုပ်နျိိုငပ်ခငျ်ိုး 

      ④ 60 န စ်န င အ် က်သက် ပည ်အပငျိမ်ျိုးစှာျိုးယပူခငျ်ိုးစသညတ်ျိို  ဖကကှာင  ်အလိုပ် ွေက်ပပီျိုး ခဏတှာအနှာျိုးယူဖနပခငျ်ိုး (သဖဘဘှာသှာျိုးပ စ်ပါက အသက်လျိိုအပ်ခ က ်ကွေှာပခှာျိုးမှုရ ျိပါသည်) 

 

တ ုြီး မြှင ရ် ြေငြ်ီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် 
ေ မက ေြ်ီး ြစ် ြေငြ်ီးနငှ ေ်ဏ်ရ ရ ြေငြ်ီး၊ က ယု်ဝေခ်ဆ င ်ြေငြ်ီး၊ ကခလြီးခမွြီးြွ ြီး ြေငြ်ီး၊ 

ခဆွမ  ိုြီးမ  ြီးက ေု မက ေြ်ီး ပိုစခုစ င ခ်ရှ က် ြေငြ်ီးစသည် 
60 နစ်ှနငှ အ်ထက်သက် ပည ်အပင မ်ြီးစ ြီးယူ ြေငြ်ီးစသည ်

ခလျှ က်လ  က လ 

အလုပ်ထွက်သည ်ရက် (အလုပ်မလုပ်န ငုခ်တ  သည ရ်က)် ၏ခေ က်တစ်ရက်မှစ၍ ရက် 30 ခက  ်ပပ ြီးခေ က ်ခစ စ ြီးစွ  

ခလျှ က်လ  တငရ်မည်မှ  အခ ြေြံေမူပ စ်ခသ ်လည်ြီး တ ြုီး မြှင ပ်ပ ြီးခေ ကရ်ှ  

ခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်က လ၏ခေ က်ဆုံြီးရက်မတ ုငမ် အတငွြ်ီး ြစ်ပါက ခလျှ က်ထ ြီး၍ရန ငု ်

အလုပ်ထွက်သည ်ရက်၏ခေ က်တစ်ရက်မှစ၍ 2 လတ အတွငြ်ီး 

တ ုြီး မြှင က် လ 
(မူလခထ က်ပံ မှုရရှ မည က် လ)  

1နစ်ှ 
+ 

(အလုပ်မလုပ်န္ ငုထ်တောံ့သညံ့်ကောလ) 

 အရ ညဆ်ံုုံး 3န္ စတ်ော 

(မူလခထ က်ပံ မှုရရှ မည က် လ)  

1နစ်ှ + 
(အနောုံးယူခ ငသ်ညံ့်ကောလ) 

 အရ ညဆ်ံုုံး 3န္ စတ်ော 

တင ်ပရမည  ်

စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီး 

ခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်က လတ ုြီး မြှင မ်ှုခလျှ က်လ  ၊ အလုပ်ထွက်ထ ြီးခ က ငြ်ီးကေ ်ပ ြီး-2၊ က ယကံရှင၏်တံဆ ပ်တုံြီး (တရ ြီးဝငအ်သ အမှတ် ပိုတံဆ ပ်တုံြီးရ၊ Stampတံဆ ပ်မှအပ) 

တ ုြီး မြှင ရ် ြေငြ်ီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က်က ုသက်ခသ ပန ငုသ်ည ်စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီး  

တင ်ပရမည ေ်ညြ်ီးလမ်ြီး က ယကံရှငက် ယုတ် ငုရုံ်ြီးသ ု  လ ခရ က် ြေငြ်ီး၊ စ တ ကုမ်ှခပြီးပ ု   ြေငြ်ီး၊ က ယု်စ ြီးလယှ် (က ယု်စ ြီးလယှလ်  စ လ အုပပ်ါသည်) အခ ြေြံေမူအ ြီး ြင က် ယကရံှငက် ယု်တ ုငရ်ံုြီးသ ု  လ ခရ က် ြေငြ်ီး 

တင ်ပရမည ်ခေရ  ခေရပ်လ ပ်စ က  ုစ ရငပ် ုငြွ်ေင ရ်ှ Hello Work (ခထ က်ပံ မှုလက်ြံေရရှ ရေအ်ရညအ်ြေ ငြ်ီး ပည ်မ မှုဆုံြီး ြတ် ြေငြ်ီးခေ က်ပ ုငြ်ီး ြစ်ပါက ထ ုခထ က်ပံ မှုလက်ြံေရရှ ရေအ်ရညအ်ြေ ငြ်ီး ပည ်မ မှုဆုံြီး ြတ် ြေငြ်ီးအ ြီး ပိုလုပ်ြေ  သည  ်Hello Work) 

 
〈ဥပမှာ〉 

   
တျိိုျိုးပမြှင ပ်ပီျိုးဖနှာက်ရ ျိ 

ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိမည ်ကှာလပပီျိုးဆံိုျိုးသည ်ရက် 

အလုပ်ထွက်သည ်ရက်     မူလခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်က လပပ ြီးဆုံြီးသည ်ရက ်    
            

ယခငအ်လိုပ်ဌှာန အလုပ်မဝငန် ငုသ်ည က် လရက် 200   တ ုုံးပမြှငံ့ခ်ံထောုံးရသညံ့်ကောလ ရက် 200  
 

ရက် 30 ထလ ောက်လ ောထလ ောက်ထောုံးန္ ငုသ်ညံ့်ကောလ （※） 

 

  

            

            

※ ခလျှ ကလ်  ခလျှ က်ထ ြီးန ငုသ်ည ်က လ ြစ်ခသ လ်ည်ြီး ခလျှ ကလ်  တငရ်ေခ်ေ ကက် သွ ြီးပါက 

ခထ က်ပံ မှုရရှ မည က် လတ ုြီး မြှင  ်ြေငြ်ီးက ု ပိုလုပ်ခသ ်လည်ြီး အခ ြေြံေြံေစ ြီးြွေင အ်တကွ် သတ်မှတ်ထ ြီးသည အ်က  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ရ်က်အခရအတကွ်အ ြီးလံုြီးက ု 

ခထ က်ပံ မှုမရရှ န ငုခ် ြေရှ သည ်အတကွ် သတ  ပိုပါ။ 

★  သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအ မြေံထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ပ်ဂု္ ိုလ်က ု ခထ က်ပံ သည  ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ရှ ခြွသူအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်င၊ွ က လတ ုအထူြီးအ မြေံထ ြီးရှ သူ ြစ်ြေ  သည ်ပဂု္ ိုလ်က ု ခထ က်ပံ သည ် အထူြီးခပြီး 

ခြေ ခသ တစ်လုံြီးတစ်ြေ တည်ြီးခငနွငှ ပ်တ်သက်၍ ခထ က်ပံ မှုရရှ မည ်ကေ  သ်တ်ြေ က်က လ (ခထ က်ပံ မှုရရှ န ငုသ်ည ်ကေ  သ်တ်ြေ က်က လ) တ ုြီး မြှင  ်ြေငြ်ီးက ု မလုပခ်ဆ ငန် ငုပ်ါ။ 
 

 
 

65 နစှ်မ ပည ်သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီးက ု ခထ က်ပံ မည ်အထူြီးခထ က်ပံ မှု ြစ်သည ် သက်ကက ြီးလူမှုြူလံုခရြီးပငစ်ငခ်င၊ွ အပင မ်ြီးစ ြီးအ ပေအ်လှေက်ူည ခရြီးပငစ်ငခ်ငနွငှ  ်

အလုပ်အ မြေံမအှခ ြေြေံြေံစ ြီး ြေွင တ် ု  က ု တစ်ပပ ိုငတ်ည်ြီးတွင ် ရရှ န ငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။ အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင  ် ခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်တွက် အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တငလ် ုက်ပါက 

အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင ခ်ထ က်ပံ မှုရရှ  ြေငြ်ီး ပပ ြီးဆံုြီးသည် အထ က လအတွငြ်ီး သက်ကက ြီးလူမှုြူလံုခရြီးပငစ်ငခ်င၊ွ အပင မ်ြီးစ ြီးအ ပေအ်လှေက်ူည ခရြီးပငစ်ငခ်ငတွ ု  အတွက် 

ခထ က်ပံ မှုခငပွမ ဏအ ြီးလံုြီးက ု ရပ်ဆ ုငြ်ီးထ ြီးပါမည်။ 

အခသြီးစ တ်က ု အေ ြီးအေ ြီးရှ  ဂ ပေ်ပငစ်ငအ်ြ  ွဲ့အစည်ျား၏ ပငစ်ငရုံ်ျားမ  ျားထံသ ု   အတည် ပိုပါ။ 

 

 
   အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ၊ အထူြီးအခ က ငြ်ီး ပြေ က် ြင အ်လုပ်ထွက်ြေ  သူအ ြစ် အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင က် ုရရှ မည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီးတွင ်အမ  ိုြီးသ ြီးက ေြ်ီးမ ခရြီးအ မြေံခ ကြီး 

(အြေွေ)် ခလျှ  ြေ  ြေငြ်ီးြေံရမည ်စေစ်ရှ ပါသည်။ (သက်ကက ြီးရွယ်အ ုခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူ၊ အထူြီးခထ က်ပံ မှုရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူသည် ခလျှ  ြေ  ြေငြ်ီးစေစ်တွင ်

အက ံိုြီးမဝငပ်ါ) 

    ခလ   ြေ  ြေငြ်ီးက ုရရှ ရေအ်တွက် အစ ရငြ်ေံရေ ် လ ုအပ်ပါသည်။ အခသြီးစ တ်က ု နေရပ်လဂပ်စ ရ   ငမဂို ွဲ့ေယ်နက ျားရ  တဂု ဲ့မ  အမ ဂိုျားသ ျားက ေ်ျားမ နရျားအ မြံတ ဝေ်ရ ဂသထံူတွင် 

အတည် ပိုစစ်ခဆြီးပါ။ 

⑩ ခ က်ခ ငု်ံးအလပ်ုမလပ်ုန္ ငုသ်ညံ့်ပုဂ္ ြုလဆ် သုည်မ ော...65န စ်မဖပညဲ့်ဘ အငငဂမ်ျားစ ျားယြူ ဲ့ပါက "နထ က်ပံဲ့မှုရရ ဂရေက် လတဂျုားဖမြှငဲ့ဖ်ြငျ်ား" 

တ ုုံးပမြှငံ့ပ်ပ ုံးထနောက်ရ   ထထောက်ပံံ့မှုရရ  မညံ့်ကောလ (1န္ စ်တော) 

⑪ ပငစ်ငန်္ ငံ့အ်တထူပါငု်ံးစပ်ထထောက်ပံံ့ပခငု်ံးညြှ  န္ှု ငု်ံးမှုန္ ငံ့ပ်တသ်က်၍ 

မူလခထ က်ပံ မှုရရှ မည က် လ (1နစ်ှတ ) 

⑫ အမ  ြုုံးသောုံးက န်ုံးမောထရုံးအောမခံထ ကုံး(အခွန်) ထလ ောံ့ခ ပခငု်ံးန္ ငံ့ပ်တသ်က်၍ 



 

 

 

 

 

 

 

                

                         

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလုပ်ရ ောထြွပခငု်ံးအတက်ွထလ ောက်လ ောတငပ်ခငု်ံးန္ ငံ့ ်

ထထောက်ပံံ့မှုလက်ခံရရ  ရနအ်ရညအ်ခ ငု်ံးပပညံ့်မ မှုက  ု

ဆံုုံးပြတပ်ခငု်ံး 

အလပ်ုထက်ွထောုံးပခငု်ံး 

ထစောငံ့ဆ် ငုု်ံးကောလပပ ုံးဆံုုံးပခငု်ံး 

အက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့က်န ံ့်သတ်ခ က် 

အလုပ်လက်မ ံ့အပြစ်ထထောက်ခံခ က်ထပုံးပခငု်ံး 

 

အထပခခခံံစောုံးခွငံ့ထ်ပုံးထခ ပခငု်ံး 

 

အလပ်ုဝငပ်ခငု်ံး 

ထထောကပံ်ံ့မှုပပ ုံးဆံုုံးပခငု်ံး 

အထပခခမူံအောုံးပြငံ့ ်4 

ပတ ်ကောတ ငုု်ံးတငွ ်သငံ့အ်တကွ ်

ထထောကခ်ခံ ကထ်ပုံးသညံ့်ရက် 

သတမ် တထ်ပုံးပါမည်။ 

ခထ က်ပံ မှုလက်ြံေရရှ ရေလု်ပ်ထုံြီးလုပ်ေည်ြီးလုပ်ခဆ ငရ် တွင ် က ယကံရှငသ်ည် လ ုအပ်ခသ  စ ရွက် 

စ တမ်ြီးမ  ြီးက  ု Hello Work သ ု  ယူခဆ ငလ် ြေ  ပါ။ Hello Work တွင် တင် ပလ သည  ် စ ရွက်စ တမ်ြီး 

စသည်တ ု   ြင ် ခထ က်ပံ မှုလက်ြံေရရှ ရေအ်ရည်အြေ င်ြီး ပည ်မ မှုအတွက် အတည် ပိုစစ်ခဆြီး ြေငြ်ီး၊ ဆုံြီး ြတ် 

 ြေငတ် ု   လုပ်ခဆ ငပ်ါမည်။ 

အလပ်ုအောမခံရ ငု်ံးလငု်ံးပွ  

အလပ်ုအက ုငထ်ဆွုံးထန္ုွံးတ ငုပ်ငပ်ခငု်ံးက  ုအသံုုံးပပြုပါ 

အလုပ်ခြေေါ်ဆ ုမှုရှ ခြွြတ်ရှု ြေငြ်ီး၊ အလုပ်အက ုငခ်ဆွြီးခနြွီးတ ုငပ်င ်ြေငြ်ီး စသည်တ ု  သည် ခထ က်ြေံြေ က်ခပြီး 

သည ်ခေ  အ ပင ်အ ြေ ြီးရက်မ  ြီးတွငလ်ည်ြီး အသံုြီး ပိုန ငုပ်ါသည်။  

တက်ကကခသ  အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီးလှုပ်ရှ ြီးမှု ြင  ်1 ရက်ပ  ြစ ်ြစ ်မေ ်မေ ်အလုပ်သစ ်ပေလု်ပ် ြေငြ်ီးသ ု  ။ 

ထထောကပံ်ံ့မှုပပ ုံးဆံုုံးသေွာုံးသညံ့်ထနောက်တငွလ်ည်ုံး အလုပ်အက ငုထ်ဆွုံးထန္ုွံးတ ငုပ်ငပ်ခငု်ံးက  ု

အသံုုံးပပြုန္ ငု ်ပါသည်။ 

အောုံးမနောဘ  Hello Work သ ု ံ့ ကကလ မ်ုံးခ ံ့ပါ။ 

⑬ ထထောက်ပံံ့မှုလက်ခံရရ  ရန်လပ်ုထံုုံးလပ်ုနည်ုံးအဆငံ့ဆ်ငံ့ ်

 

ခထ က်ပံ မှုလက်ြံေရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ မှုအတွက်အဆုံြီးအ ြတ်ရယူသည ်ခေ  မှစ၍ 

အလုပ်လက်မ  အခ ြေအခေ စုစုခပါငြ်ီး 7 ရက်ခက  ်သည်အထ က  ု"ခစ င ဆ် ုင်ြီးက လ" ဟုခြေေါ် ပပ ြီး ထ ုက လ 

သည် အလုပ်အ မြံေခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးအတွက်အက ံိုြီးမဝငပ်ါ။ 

ခထ ကြံ်ေြေ က်ခပြီးသည ်ရက်တ ုငြ်ီး (ခယ္ူယ စည်ြီးမ ဉ်ြီးအခေ ြင  ်4 ပတ်လျှင ်1 ကက မ်) တွင ်အလုပ်လက်မ   

ခထ က်ြံေြေ က်ခတ ငြ်ီးြံေလ  က ု တင ်ပပါ။  

အလုပ်လုပ်ခေ ြေင်ြီး ရှ ၊မရှ ၊ အလုပ်ရှ ခြွ ြေင်ြီးလှုပ်ရှ ြီးမှု၏ အမှေ်တကယ်ရလေစ်သည်တ ု  က ုအတည် ပိုစစ်ခဆြီးပပ ြီး 

အလုပ်လက်မ  အ ြစ်ခထ က်ြံေြေ က်ခပြီး ြေင်ြီးက  ုလုပ်ခဆ င်ပါသည်။ 

အလုပ်လက်မ  အ ြစ်ခထ က်ြေံြေ က်ရရှ ြေ  သည ်ခေ  အခရအတွက်စ ၏ အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင က် ု သင၏်ပံုမှေခ်ငစွု္ ဏအ်ခက င  ်

ထ သ ု   လ  ထည ်ခပြီးပါမည်။ (ခငလွ  ထည ်ပပ ြီးသည်အထ  အြေ  ေက် လသည် ္ဏ္ဍ ခရြီးအြွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးအခပေါ်မူတည်၍ 

ကွ  ပ ြီးမှုရှ ပါခသ ်လည်ြီး အ ကမ်ြီးြ ငြ်ီးအ ြီး ြင  ်1 ပတ်ြေေ   ်က  မင တ်တ်သည ်အတွက်ခ က င  ်ေ ြီးလည်ခပြီးပါ) 

အလုပ် ပေလ်ည်ဝင်ခရ က် ြေင်ြီးအတွက် အက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင ခ်ငအွခေ ြင  ် အလုပ် ပေလ်ည်ဝင်ခရ က် ြေငြ်ီး 

ြံေစ ြီးြွေင ၊် အလုပ်အက ုင ်မြှင တ်င်ခရြီးသတ်မှတ်ထ ြီးသည ်ခထ က်ပံ ခ ကြီး၊ အလုပအ်က ုငြံ်ေစ ြီးြွေင ၊် 

ပံုမှေအ်လုပ်အက ုင်ခထ က်ပံ မှုြံေစ ြီးြွေင ်၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ု အလုပ် ပေလ်ည်ဝင်ခရ က် ြေငြ်ီးအက  ိုြီးြံေစ ြီး 

ြွေင ခ်ငစွသည်တ ု  က ု ခလျှ က်ထ ြီးန ငုသ်ည ်အြေါမ  ြီး ရှ ပါသည်။ 

ခထ က်ပံ မှုလက်ြေံရရှ ရေအ်ရည်အြေ ငြ်ီး ပည ်မ သူလက်မှတ်စသည ် လ ုအပ်ခသ စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီးအ ြီးလ  ခပြီးပါမည်။ 

တစ်ြေ ်အလုပ်အ မြေံမှခထ က်ပံ မှုရရှ ရေလု်ပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီး ဆက်လက်လုပ်ခဆ ငေ်ည်ြီးနငှ  ်အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီး လှုပ်ရှ ြီးမှု 

မ  ြီးနငှ ပ်တ်သက်၍ ရှငြ်ီးလငြ်ီး ပပါမည်။ 

     ※အလုပ်အ မြေံရှငြ်ီးလငြ်ီးပွ သည ်ခစ င ဆ် ငုြ်ီးက လပပ ြီးဆံုြီးသည ်ခေ က်မှလည်ြီး  ြစ်တတ်ပါသည်။ 

မ မ အခ ြေအခေစသည်ခ က င အ်လုပ်ထွက်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်သည် ခစ င ဆ် ုငြ်ီးက လပပ ြီးဆုံြီးသည ် 

ခေ က်တစ်ရက်မှစ၍ ခေ က်ထပ် 3 လအတွငြ်ီး အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင  ် ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးမြေံရပါ။  

ဤသည်က ု "အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင က်ေ  သ်တ်ြေ က"် ဟုခြေေါ်ပါသည်။ 



 

 

 
 Hello Work တွေင ် အလိုပ်ရ ှာဖ ွေမှုဖလ ှာက် ှာျိုး (အလိုပ် ွေက် ှာျိုးဖကကှာငျ်ိုးကဒပ်ပှာျိုးတငပ်ပပခငျ်ိုး) ပပီျိုး၊ ဖစှာင ဆ်ျိိုငျ်ိုးကှာလကျိိုဖက ှ်ာလွေနပ်ပီျိုးဖနှာက် အဖစှာပျိိုငျ်ိုးကှာလတွေင ် တည်ပငျိမ်မှုရ ျိ 

သည ်အလိုပ်သျိို  ဝငဖ်ရှာက်ခ  သည ်( ※ )ပိုဂ္ျိ လ်မ ှာျိုးသျိို   အလုပ်သစ်ဖပေ်လည်ဝငန်ရ က်ဖြငျ်ားြံစ ျားြ ငဲ့က်ျိို ဖ ှာက်ပံ ပါမည်။ အလိုပဝ်ငသ်ည ်ရက်၏ ခရှျို့တစ်ရက်အ ျိ အလိုပ်လက်မ   

ဖ ှာက်ခံခ က်ဖပျိုးပခငျ်ိုးကျိိုရရ ျိထ ြီးပပီျိုး  ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိမည ်ကှာလအတွေငျ်ိုးတွေငက် နရ် ျိဖနသည ်အဖပခခံခံစှာျိုးခွေင ၏် ဖ ှာက်ပံ မှုရက်အဖရအတွေက် (ဖ ှာက်ပံ မှုက နရ် ျိသည ်ရက်အဖရ အတွေက်) သည် 

သတ်မ တ် ှာျိုးသည ်အက ျိ ျိုးခံစှာျိုးခွေင ရ်က်အဖရအတွေက်၏ 3 ပံို 1 ပံိုန င အ် က် " 3 ပံို 2 ပံိုန င အ် က်" ရ ျိပါက ဖ ှာက်ပံ မှုက နရ် ျိသည ်ရက်အဖရအတွေက်၏ 60 ရှာချိိုငန်ှုနျ်ိုး "70 ရှာချိိုငန်ှုန်ျိုး" 

န င ည်ီမ ဖသှာရက်အဖရအတွေက်တွင ် အဖပခခံခံစှာျိုးခွေင တ်စ်ရက်ပမှာဏကျိို ဖပမြှှာက် ှာျိုးသည ်ပမှာဏ (1 ယနျ်ိုးမပပည ်သည ်ပမ ဏက ု  ြတ်ခတ က်ပါမည်) ကျိို ဖ ှာက်ပံ မှု ရရ ျိနျိိုငပ်ါသည်။ 

ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိရနအ်တွေက် သတ်မ တ် ှာျိုးဖသှာ လျိိုအပ်ခ က်မ ှာျိုး ပပည ်မီရနလ်ျိိုအပ်ပါသည်။ 

  ※ အလိုပ်အှာမခံတွင ်အှာမခံ ှာျိုးရ ျိသူပ စ်လှာသည ်အဖပခအဖနန င  ်အလိုပ်ရ ငပ် စ်လှာပပီျိုး အလိုပ်အှာမခံတွင ်အှာမခံ ှာျိုးရ ျိသူကျိို အလိုပ်ခန  ရ်သည ်အဖပခအဖနစသည်။ 

 

 တစ် န် အလိုပ်အသစ်သျိို  ပပန်လည်ဝင်ဖရှာက်မှုခံစှာျိုးခွေင ်အတွက် ဖ ှာက်ပံ မှုကျိိုရရ ျိခ  သူသည် ဆက်လက်၍  ျိိုအလိုပ်အသစ်ဖနရှာတွေင် 6 လန င ်အ က်အလိုပ်ခန  ်အပ်ပခငျ်ိုးခံရပပ ြီး 

အလိုပ်အသစ်ဖနရှာတွေင် 6 လအတွေငျ်ိုးဖပျိုးဖခ ခံခ  ရသည ်လိုပ်အှာျိုးခသည် အလိုပ်အှာမခံအက ျိ ျိုးခံစှာျိုးခွေင ်မရရ ျိမီ၏လိုပ်အှာျိုးခန င ်နှုျိငျ်ိုးယ ဉ်သည ်အြေါ နျိမ ်က ဖနပါက အလုပ်အကဂုင်ဖမြှငဲ့်တင် နရျား 

သတ်မ တ်ထ ျားသညဲ့်နထ က်ပံဲ့နကကျားအက ျိ ျိုးခံစှာျိုးခွေင ်ကျိို ရရ ျိနျိိုင်ပါသည်။ 

 ျိို  ဖနှာက် ဖ ှာက်ပံ မှုရရ ျိမည ်ကှာလအတွေငျ်ိုးတွေင် သတ်မ တ် ှာျိုးသည ်အက ျိ ျိုးခံစှာျိုးခွေင ရ်က်အဖရအတွေက်၏  3 ပံို 1 ပံိုန င အ် က် န င  ် 45 ရက်န င အ် က်ကျိို ခ န်လ ပ် ှာျိုးပပီျိုး 

အလိုပ်သစ်ပပနလ်ည်ဝငဖ်ရှာက် ြေငြ်ီးခံစှာျိုးခွေင အ်တွက် ဖ ှာက်ပံ ပခငျ်ိုးနငှ အ်က ံ ျိုးဝငမ်ှုမပ စ်သည  ် ပံိုမ နအ်လိုပ်အကျိိုငြ်ေေ  အ်ပ်မှုစသည်မ အပ အပခှာျိုးပံိုစံမ ှာျိုး (1 န စ်ကျိိုဖက ှ်ာလွေန ်ွေယ်မရ ျိဖသှာ 

အလိုပ်အကျိိုငြ်ေေ  အ်ပ်မှု) ပ င အ်လိုပ်ဝငခ်  ပါက  ျိိုအလိုပ်ဝငခ်  သည ်ရက်တျိိုငျ်ိုးတွေင ် အဖပခခံခံစှာျိုးခွေင တ်စ်ရက်ပမှာဏ၏ 3 ရှာချိိုငန်ှုနျ်ိုး (1 ယနျ်ိုးမပပည ်သည ်ပမ ဏက ု  ြတ်ခတ က်ပါမည်) 

အလုပ်ဝငမ်ှုြံစ ျားြ ငဲ့က်ျိို ဖ ှာက်ပံ ပခငျ်ိုးခံရပါမည်။ 

တစ် န ်မည်သည ်ခံစှာျိုးခွေင မ်ဆျိို အသက်အလျိိုက် အဖပခခံခံစှာျိုးခွေင တ်စ်ရက်ပမှာဏတွေင ်အမ ှာျိုးဆံိုျိုးကန  သ်တ်ပမှာဏ ရ ျိပါသည်။ 

 
 အလုပ်ထက်ွရပခငု်ံးအထ ကောငု်ံးပပခ က်မ ောုံးထ ကောငံ့ ် အက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့မ် ကန ံ့်သတခ်ံထောုံးရသညံ့်ပုဂ္ ြုလ်မ ောုံးသည် ထစောငံ့ဆ် ုငု်ံးကောလပပ ုံးဆံုုံးပပ ုံးထနောက် 1 လအတငွု်ံးတငွ ် Hello Work သ ု ံ့မဟုတ ်

အလုပ်မ တ်ဆက်ထပုံးသညံ့်အလုပ်ရ င၏်မ တဆ်က်ထပုံးမှုပြငံ့ ်အလုပ်ဝငခ် ံ့သညံ့်အထပခအထနတငွသ်ောလ င ်အလုပ်သစ်ပပန်လည်ဝငထ်ရောက်ပခငု်ံးခံစောုံးခွငံ့၊် အလုပ်ဝငမ်ှုခံစောုံးခွငံ့က် ု ထထောက်ပံံ့မှုခံရပါမည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 အလုပ်အသစ်သ ု ံ့ပပနလ်ည်ဝငထ်ရောက်မှု၏ ပထမထပခလ မ်ုံးသည် ပထမဦုံးစွော မ မ က ုယက် ယုထ်ကောငု်ံးစွော သ ပခငု်ံးမ  

စတငပ်ါသည်။ 

   Hello Workတငွ ်ယခုထက်ထ လုပ်ခ ံ့သညံ့်အလပ်ုအထတွှေ့အ ကံြုမ ောုံးက  ုစောရငု်ံးပပြုစုပခငု်ံးစသည်၊ ဆန္ဒရ  သညံ့ ်

အလ ကု် အလပ်ုအက ုငထ်ဆွုံးထန္ုွံးတ ငုပ်ငပ်ခငု်ံး၊ အလပ်ုထခေါ်ဆ မုှုသတငု်ံးအခ ကအ်လကမ် ောုံးထပုံးအပ်ပခငု်ံး၊ အလုပ် 

ထလ ောက်ထောုံးသညံ့်စောရွက်စောတမ်ုံးမ ောုံးပပြုလပ်ုမှုအ ကထံပုံးပခငု်ံး၊ အလပ်ုမ တဆ်က်ထပုံးပခငု်ံးစသညံ့် ဝနထ်ဆောငမ်ှုမ ောုံးက ု  

ထပုံးအပ်လ က်ရ  ပါသည်။ 

 

 

 

⑭ အနစ ပဂုငျ်ားက လ၏အလပ်ုအသစ်သဂု ဲ့ဖပေ်လည်ဝငန်ရ က်ဖြငျ်ားတ ငန်ထ က်ပံဲ့မှုြံရသညဲ့်ြံစ ျားြ ငဲ့ ်

အလပ်ုအသစ်သ ု ံ့ပပန်လည်ဝငထ်ရောက်မှု 

အတက်ွ Hello Workက ု အသံုုံးပပြုပပ ုံး 

အလပ်ုထဆုွံးထန္ုွံးတ ငုပ်ငမ်ှုက ု 

ပပြုလပ်ု ကရထအောင!်! 

 

  သတ်မှတ်ထ ြီးသည ်လ ုအပ်ြေ က်မ  ြီး ပည ်စံုထ ြီးသည ် 60 နစှ်နငှ အ်ထက် 65 နစှမ် ပည ်သည ် （※）အလုပ်အ မြေံတွင ်အ မြေံထ ြီးရှ သူမ  ြီးအတွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ဆက်လက်လုပ်က ုငမ်ှုအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင က် ု 

ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးြေံရပါမည်။ ※သခ္ဘ သ ြီးမ  ြီးနငှ ပ်တ်သက်၍ ခမွြီးသကက ရ ဇ်ခပေါ်မူတည်၍ 55 နစှ်နငှ အ်ထက် 60 နစှ်မ ပည ်သည  ်အြေါမ  ိုြီးရှ န ငုပ်ါသည်။ 

  သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ဆက်လက်လုပ်က ုင်မှုအက  ိုြီးြံေစ ြီးြွေင တွ်င် သက်ကက ုံးရွယ်အ ုအလုပ်ဆက်လက်လုပ်က ုင်မှုအထပခခံအက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့ထ်င ွနှင  ်သက်ကက ုံးရွယ်အ အုလုပ်သစ်ပပန်လည်ဝင်ထရောက်ပခင်ုံးအက  ြုုံးခံစောုံးခွငံ့်ထင ွ  

ဟူ၍ အမ  ိုြီးအစ ြီး2မ  ိုြီး ရှ ပါသည်။ 

 
  သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်ဆက်လက်လုပ်က ုငမ်ှုအခ ြေြေံအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်ငသွည် အလုပ်အ မြေံမ ှ အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင စ်သည ် (အလုပသ်စ် ပေလ်ည်ဝငခ်ရ က် ြေငြ်ီးြေံစ ြီးြေွင စ်သည  ် အခ ြေြေံြေစံ ြီးြေွင  ် က ုခထ က်ပံ  

ြေ  သည်ဟုယူဆရသည ် အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ပ်ါဝငသ်ည)် ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးက ုမရရှ ္  အလုပ်အသစ်သ ု   ပေလ်ည်ဝငခ်ရ က်ြေ  သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီး အက ံိုြီးဝငသ်ည ် အက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်င ွြစ်ပါသည်။ 60နစှ ်ပည ပ်ပ ြီးခေ က်၏ 

တစ်လြေ ငြ်ီးစ ၏ လုပ်အ ြီးြေသည် 60နစှ် ပည ်သည ်အြေ  ေ၏် လုပ်အ ြီးြေနငှ န်ှု ငြ်ီးယှဉ်လျှင ် 75%မ ပည ်ပါက ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီးြေံရပါမည် (ခထ က်ပံ မှုပမ ဏသည် လတ ုငြ်ီးတွငခ်ပြီးခြေ  ြေငြ်ီးြေံရသည ် လုပအ် ြီးြေ၏ 15%အ ြစ ်

ကေ  သ်တ်ထ ြီးပပ ြီး လုပ်အ ြီးြေ၏က ဆငြ်ီးမှုနှုေြ်ီးနငှ လ် ုက်၍ ခပြီးခြေ  ြေငြ်ီးြေံရပါမည်)။ 

 
  သက်ကက ြီးရွယ်အ ုအလုပ်သစ် ပေလ်ည်ဝငခ်ရ က် ြေငြ်ီးအက  ိုြီးြေံစ ြီးြေွင ခ်ငသွည် အလုပ်ထွက်ပပ ြီးခေ က်တွင ် အခ ြေြေံြေံစ ြီးြေွင မ်ှ ခထ က်ပံ မှုရရှ ခေသည  ် 60နစှ်နငှ အ်ထက် 65နစှ်မ ပည သ်ည ်ပဂု္ ိုလ်မ  ြီးသည် 

ခထ က်ပံ မှုရက်အခရအတွက် 100ရက်နငှ အ်ထက်က ေရ်ှ ခေသည ်အခ ြေအခေတွင ် အလုပ်အသစ်သ ု   ပေလ်ည်ဝငခ်ရ က် (1နစှ်ခက  ်အလုပ်လုပ်ရေအ်စ အစဉ်ရှ  ြေငြ်ီး) ပပ ြီး အလုပ်အသစသ် ု  ဝငခ်ရ က်ပပ ြီးခေ က်၏ 

လစဉ်လုပ်အ ြီးြေသည် လုပ်အ ြီးြေတစ်ရက်ပမ ဏ၏ 30ရက်စ နငှ  ် နှု ငြ်ီးယှဉ်လျှင ် 75%မ ပည ပ်ါက ခထ က်ပံ  ြေငြ်ီး ြေံရပါမည ် (ခထ က်ပံ မှုပမ ဏသည ် လတ ုငြ်ီးတွငခ်ပြီးခြေ  ြေငြ်ီးြေံရသည  ် လုပ်အ ြီးြေ၏ 15%အ ြစ ်

ကေ  သ်တ်ထ ြီးပပ ြီး လုပ်အ ြီးြေ၏က ဆငြ်ီးမှုနှုေြ်ီးနငှ လ် ုက်၍ ခပြီးခြေ  ြေငြ်ီးြေံရပါမည်)။ သ ု  ခသ ် အလုပ် ပေလ်ည်ဝငခ်ရ က်မှုြေံစ ြီးြေွင  ်(အထက်ပါ⑭) နငှ  ်တစ်ပပ ိုငတ်ည်ြီးရရှ န ငုမ်ည်မဟုတ်ပါ။ 

 

အထက်ပါြံေစ ြီးြွေင မ်  ြီးအ ပငလ်ည်ြီး "ပုံမှေအ်လုပ်ဝငခ်ရ က်မှုကက ိုတင ်ပငဆ်င ်ြေငြ်ီးြံေစ ြီးြွေင "် ရှ ပါသည်။ 

မည်သည ်ြံေစ ြီးြွေင မ်ဆ ု ခထ က်ပံ မှုလ အုပ်ြေ က်စသည ်အခသြီးစ တန်ငှ ပ်တ်သက်၍ Hello Workသ ု   စုံစမ်ြီးခမြီး မေြ်ီးပါ။ 

60န္ စ်ထက ေ်ာပပ ုံးထနောကတ်ငွ ်အလပ်ုအသစ်သ ု ံ့ဝငထ်ရောက်ခ ံ့သညံ့ပု်ဂ္ ြုလမ် ောုံးအတကွ်... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အလပ်ုရ ောထြွမှုထလ ောကလ် ောတငပ်ခငု်ံးလပ်ုထံုုံးလပ်ုနညု်ံးလမ်ုံးည န် 

 အလုပ်ရ ှခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးလုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးက ု မည်သည ်Hello Workတွငမ်ဆ ု လက်ြေလံ ကရ်ှ ပါသည်။ 

 သ ု  ခသ ် အလုပ်အ မြံေခထ က်ပံ မှုရရှ ရေလ်ုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးစသည်က ု လုပ်ခဆ ငလ် ုပါက ခေရပ်လ ပ်စ က ု စ ရငပ် ုငြွ်ေင ရ်ှ  Hello Workတွငသ်  

လုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီး လုပ်ခဆ ငရ်ေ ်လ ုအပ်သည်။ 

~ 2020 ခုန္ စ် 1 လ 6 ရကမ် စ၍ အလပ်ုရ ောထြွမှုထလ ောကလ် ောတငပ်ခငု်ံးနည်ုံးလမ်ုံးသည ်ထပပောငု်ံးလ ပါမည် ~ 

အလပ်ုရ ောထြွမှုထလ ောကလ် ောတငပ်ခငု်ံးလပ်ုထံုုံးလပ်ုနညု်ံးအဆငံ့ဆ်ငံ့ ်

① Hello Workအတွငြ်ီးရှ  ကွေပ် ျူတ  (ရှ ခြွ ြေငြ်ီး၊ မှတ်ပုံတင ်ြေငြ်ီးအတွကက်ွေပ် ျူတ အစုံလ ုက်)  ြင  ်  

   အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးအြေ ကအ်လက်မ  ြီးက  ုထည ်သွငြ်ီး ြေငြ်ီး (ယ ယ မှတ်ပုံတင ်ြေငြ်ီး) 

※ "အလုပ်ရ ှခြွမှုခလျှ ကလ်  စ ရွက"် (လက်ခရြီး ြင  ်ြည ရ်သည ်ပုံစံ) က ုလညြ်ီး  ပငဆ်ငထ် ြီးပါသည်။ 

အလုပ်ရှ ခြွမှုလုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ုလုပ်ခဆ င ်ြေငြ်ီး 

(ခလျှ က်လ  အခ က ငြ်ီးအရ နငှ ်ဆနဒရှ သည ်သတ်မှတ်ြေ က်မ  ြီးက ုအတည် ပိုစစ်ခဆြီး ြေငြ်ီးစသည်) 

အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးလက်ြေံမှုပပ ြီးဆံုြီး ြေငြ်ီး (Hello Work၏လက်ြေံစ ရွက်က ုထုတ်ခပြီး ြေငြ်ီး) 

(ဆနဒရှ ပါက) အလုပ်ရှ ခြွသူMy Pageက ု ြွင ခ်ပြီး ြေငြ်ီး 

② မ မ အ မ်မှ ကွေပ် ျူတ မ  ြီး၊ tabletမ  ြီး၊ စမတြ်ုေြ်ီးမ  ြီးမှ "Hello Work Internet Service"  

   သ ု  ဝငခ်ရ က်ပပ ြီး အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးအြေ က်အလက်မ  ြီးက ု ထည ်သွငြ်ီး ြေငြ်ီး  

   (ယ ယ မှတ်ပုံတင ်ြေငြ်ီး) 

<ခက ငတ် > 

အလုပ်အက ုငခ်ဆွြီးခနြွီးတ ုငပ်င ်ြေငြ်ီး၊ အလုပ်ခြေေါ်ဆ ုမှုသတငြ်ီးအြေ က်အလက်မ  ြီးခပြီးအပ် ြေငြ်ီး၊ အလုပ်ခလျှ က်ထ ြီးသည ်စ ရွက်စ တမ်ြီးမ  ြီး ပိုလုပ်မှုအ ကံခပြီး ြေငြ်ီး၊ 

အလုပ်မ တ်ဆက်ခပြီး ြေငြ်ီးစသည ် အမ  ိုြီးမ  ိုြီးခသ ဝေခ်ဆ ငမ်ှုမ  ြီးက ု အသံုြီး ပိုန ငုပ်ါသည်။ 

အလပ်ုရ ောထြွသMူy Pageလမ်ုံးည န် (2020 ခုန္ စ် 1 လ 6 ရက ်~) 

ထလ ောက်လ ောတငပ်ခငု်ံးနညု်ံးလမ်ုံး① : Hello Workအတငွု်ံးတငွ ်တပ်ဆငထ်ောုံးသညံ့် ကနွ်ပ ူတော (ရ ောထြွပခငု်ံး၊ မ တ်ပုံတငပ်ခငု်ံးအတွက်ကွန်ပ ူတောအစံုလ ုက်) ပ င  ်အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးအြေ က်အလက်မ  ြီးက ု ထည ်သွငြ်ီးပပ ြီး  

                            (ယ ယ မှတ်ပံုတင ်ြေငြ်ီး) ခေ က်တွင ်  ခက ငတ် တွင ်ခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးလုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ု လုပ်ခဆ ငပ်ါမည်။ 

    ※ အလုပရ်ှ ခြွမှုခလျှ က်လ  စ ရွက် (လက်ခရြီး ြင  ်ြည ်ရသည ပ်ံုစံ) က ုလည်ြီး  ပငဆ်ငထ် ြီးပါသည်။ 

ထလ ောက်လ ောတငပ်ခငု်ံးနညု်ံးလမ်ုံး② :မ မ အ မ်မ  ကွနပ် ူတောမ ောုံး၊ tabletမ ောုံး၊ စမတြ်နု်ုံးမ ောုံးမ ှ"Hello Work Internet Service" သ ု  ဝငခ်ရ က်ပပ ြီး ကက ိုတင၍် 

အလုပ်ရှ ခြွမှုခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးအြေ က်အလက်မ  ြီးက ု  

                           ထည ်သွငြ်ီးပပ ြီး (ယ ယ မှတ်ပံုတင ်ြေငြ်ီး) ခေ က်တွင ်Hello Workသ ု  သွ ြီးခရ က်၍ ခလျှ က်လ  တင ်ြေငြ်ီးလုပ်ထံုြီးလုပ်ေည်ြီးမ  ြီးက ု လုပ်ခဆ ငပ်ါမည်။ 

    ※  ည ်သွေငျ်ိုးပခငျ်ိုး (ယှာယီမ တ်ပံိုတငပ်ခငျ်ိုး) ပပီျိုးဆံိုျိုးပပီျိုးဖနှာက် 14ရက်အတွေငျ်ိုး (ဖနှာက်ဆံိုျိုးရက်သည် ရံိုျိုးပျိတ်ရက်ပ စ်ပါက ရံိုျိုးပျိတ်ရက်မတျိိုငမ်ီဖရ ှေ့တစ်ရက်) တွေင ်Hello Work သျိို  လှာဖရှာက်ပါ။ 

                ※ မျိမျိအျိမ်စသည်တွေင ်ကကျိ တင်၍ယှာယီမ တ်ပံိုတငပ်ခငျ်ိုးပ င  ်Hello Workသျိို  လှာဖရှာက်နျိိုငသ်ည ်အခ ျိန်တွေင ်ဖခ ှာဖခ ှာဖမွေှေ့ဖမွေှေ့ ြင  ်လိုပ် ံိုျိုးလိုပ်နည်ျိုးမ ှာျိုးကျိိုလိုပ်ဖဆှာငန်ျိိုငပ်ါမည်။ 

 Hello Work Internet Serviceအခပေါ်တွင ်"အလပ်ုရ ောထြွသMူy Page" က  ုြွင လ် ကု်ပါက မ မ အ မ်ရှ ကွေပ် ျူတ ၊ tablet၊ စမတ်ြေုြ်ီးတ ု  မှ 

ခအ က်ပါဝေခ်ဆ ငမ်ှုမ  ြီးက အုသံုြီး ပိုန ငုပ်ပ ြီး၊ အလုပ်ရှ ခြွ ြေငြ်ီးသည်ပ ၍ုအဆငခ် ပလ ပါမည်။ ြွင ရ်ေဆ်နဒရှ သည ်ပုဂ္ ိုလ်မ  ြီးသည် 

2020ြေုနစ်ှ1လ6ရက်ခေ က်ပ ုငြ်ီးတွင ်ခက ငတ် သ ု   ခလျှ က်ထ ြီးပါ။ 

○ အလုပ်နြေါ်ယူဖြငျ်ားရ  နြ မှုသတမ် တြ် က်မ  ျားန ငဲ့ ်သနဘ က သညဲ့အ်လုပ်နြေါ်ယူဖြငျ်ားမ  ျားကဂု သဂမ်ျား ည်ျားထ ျားနျိိုငပ်ါသည်။ 

○ Hello Workတွေင ်မျိတ်ဆက်ဖပျိုးခ  သည ် အလိုပဖ်ခေါ်ယူပခငျ်ိုးအဖကကှာငျ်ိုးအရှာန င  ်အလိုပဖ်လ ှာက်ပခငျ်ိုးမ တ်တမ်ျိုးကျိို အတည်ပပ စစ်ဖဆျိုးနျိိုငပ်ါသည်။ 

○ Messageလိုပ်ဖဆှာငခ် က်ပ င  ်အလိုပ်ဖလ ှာက် ှာျိုးခ  သည အ်လိုပ်ဖခေါ်ယူပခငျ်ိုးမ  တှာဝနခ်ံန င  ်စှာဖပျိုးစှာယူဆက်သွေယ်နျိိုငပ်ါသည်။ Hello Workမ  

အလိုပရ် ှာဖ ွေမှုသတငျ်ိုးအခ က်အလက်မ ှာျိုးန င  ်အသျိဖပျိုးဖကကညှာခ က်မ ှာျိုးကျိို ဖပျိုးပျိို  သည ်အခါမ ှာျိုးလည်ျိုး ရ ျိပါသည်။ 

<သတျိပပ ရမည ်အခ က်မ ှာျိုး> 

 ・အလိုပ်ရ ှာဖ ွေသူMy Page သည ်Hello Workန င  ်Hello Work Internet Serviceကျိိုအသံိုျိုးပပ ပပီျိုးအလိုပ်ရ ှာဖ ွေပခငျ်ိုးလှုပ်ရ ှာျိုးမှုမ ှာျိုးကျိို ပပ လိုပ်ရနရ်ည်ရွေယ်သူမ ှာျိုးကျိို ပစ်မ တ် ှာျိုး၍ 

အလိုပ်ဖခေါ်ယူမှုသတငျ်ိုးအခ က် အလက်မ ှာျိုးရ ှာဖ ွေပခငျ်ိုး၊ ကကည ်ရှုပခငျ်ိုးမ ှာျိုးစသည ်အလိုပ်ရ ှာဖ ွေပခငျ်ိုးအတွေက် လျိိုအပ်သည ်ဝနဖ်ဆှာငမ်ှုမ ှာျိုးကျိို ဖပျိုးအပ်သည ် အရှာပ စ်ပါသည်။ 

 ・"အလိုပ်ရ ှာဖ ွေသူMy Page" ကျိို  ွေင ရ်နအ်တွေက ်Hello Work တွေင ်အလိုပ်ရ ှာဖ ွေမှုမ တ်ပံိုတငရ်နလ်ျိိုအပ်ပါသည်။ အလိုပ်ရ ှာဖ ွေမှု သက်တမ်ျိုးကိုနသ်ွေှာျိုးပါက ဝနဖ်ဆှာငမ်ှုတစ်ခ ျိ ှေ့ 

ကျိိုအသံိုျိုးပပ နျိိုငမ်ည်မဟိုတ်ပါ။ 

  ・My Pageကျိို  ွေင ရ်နအ်တွေက ်Login accountအ ြစ်အသံိုျိုးပပ မည ် email address (ကွေနပ် ျူတှာ၊ စမတ် ိုနျ်ိုးစသည်) လျိိုအပ်သည ်အတွေက်ဖကကှာင  ်ဖကှာငတ်ှာတွေငမ် တ်ပံိုတငပ်ါ။ 

တစ် နအ်သံိုျိုးပပ မှုစည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမ ှာျိုးန င  ်Privacy Policyကျိို သဖဘှာတူရနလ်ျိိုအပ်ပါသည်။ 

※ ထည ်သွငြ်ီး ြေငြ်ီး ပပ ြီးဆုံြီးပပ ြီးခေ က ်

14ရက်အတငွု်ံးတွင ်Hello Work သ ု   



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

ဆကသ်ယွရ်န်ေနရာများ စာရငး်

ေနအမ်ိ� �င်နီ့းရာ Hello Work ကိ� ေအာကပ်ါ ဝကဘ်ဆ်ိ�ကတ်ငွ် � �ာေဖွ� ိ�ငပ်ါသည။်

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

စကားြပန်� �ိသည့် Hello Work ကိ� � �ာေဖွရန်

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

အလ�ပ်ဆိ�ငရ်ာသတမ်�တခ်ျက်� �င်ပ့တသ်က၍် တိ�ငပ်ငေ်ဆးွေ� းွလိ�သည့အ်ခါ


