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“အလပ်ုအက ငုရ် ှာဖ ွေသဖူ ှာကပ် ံ့ဖ ေးစနစ”် ဆ တုှာ အလပ်ုလကမ် ံ့အှာမခ  (ဖခ ံ့ယ ဟု ု ံ့ကင)် က  ုမ န ငုသ်ဖူတွေ 

မမန်မမန်ဆန်ဆန် အလပ်ုအက ငုရ် ှာဖ ွေဖတွေွေ့ ရ  န ငုဖ်အှာင ်အစ ုေး က ကညူီဖပေးတ ံ့ စနစမ် စပ် တယ။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ပ ုပပီေး အဖသေးစ တသ် ချငသ်ဖူတွေအဖနန ံ့ မ မ ဖန  ငု ်ှာ ပမ  ွေ့  ွေ ှာ  ံ့ ဟလ ဝု ံ့ခုမ ှာ ဖမေးမမန်ေးကကပ ။   

 

● ဖ ှာကပ် ံ့မှု ယဖူ ေး လ အုပ်ချကမ်ျှာေး 

ဖအှာကပ်  ①～④ အ   အလ ေုးစ ု 

① ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ အလိုပ်အက ိုငရ် ှာဖ ွေဖ ေး ဖလ ှာကထ်ှာေးခခငေ်း 

② အလိုပ်လက်မ ါ့အှာမခ ံဝငမ်ထှာေးဘ ၊ အလိုပ်လကမ် ါ့ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး (ရ ှီဆိုဂဖ ှာ က  ေး ို)    ထှာေးမှု 

မရ  ခခငေ်း 

③ အလိုပ်လိုပ်ချငတ် ါ့ ဆန္ဒန ါ့ လိုပ်န္ ိုငတ် ါ့ စွေမ်ေး ည်ရ  ခခငေ်း  

④ ဖထှာက်ပံါ့မှု လ ိုအပ်ဖ ကှာငေ်း ဟလ ိုဝ ါ့ခို က အသ အမ တ်ခပြုခခငေ်း 

 

အလပ်ုအက ငုရ် ှာဖ ွေသဖူ ှာကပ် ံ့ဖ ေးစနစ ်(ကယေူးဖရ ှာကရု  ရ  အ န်ေး ဖစေးအ ဒ )ု ရ  ပ တယ!် 

(အလိုပ် ရ ှာဖ ွေွေ့ဖတွေွေ့ ရ  န္ ိုင ် ို ါ့ 

စွေမ်ေး ည်ခမြှင်ါ့တငဖ် ေးသငတ်နေ်း) 

ဟလ ဝု ံ့ခု 

(အမျှာေးမပညသ်အူလပ်ုအက ု

ငလ် မုခ  ဖ ေးရ ု ေး) မ ှာ 

အလပ်ုရ ှာဖ ွေဖ ေးအတွေက ်

အကအူည ီယူ 

"အလပ်ုအက ငုသ်ငတ်န်ေး” 

(ဖရ ှာကဂုဖယှာ 

ကွေန်ေးလ န်ေး) 

အလပ်ုက  ု

မမန်မမန်ဆန်ဆန် 

ရ ှာဖတွေွေ့မယ ်

"အလပ်ုအက ငုသ်ငတ်န်ေးတကမ်ခငေ်းအတွေကဖ် ှာကပ် ံ့ဖကကေး” (ဖရ ှာကဂုဖယှာကွေန်ေးလ န်ေး ဂျ ေးက ေုး ကယေူး ုကငေ်း) 

(စွေမ်ေး ညခ်မြှင်ါ့တင ် ို ါ့အတွေက ် ရ  မ ်ါ့ ဖငွေဖ ကေး) 
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(ဥပမှာ)  အလိုပ်လက်မ ါ့ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး မ န္ ိုငသ်  

အလိုပ်လက်မ ါ့ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး  ခ ါ့ဖပမ ါ့ အလိုပ်သစ် မ ခ ါ့သ  

     မ မ က ို ်ပ ိုငလ်ိုပ်ငနေ်း  ွေင်ါ့လ စ်လိုပ်က ိုငဖ်န ှာမ  လိုပ်ငနေ်း ပျက်သွေှာေးသ   

အလိုပ် ရ ှာမဖတွေွေ့ဖသေးဘ  ဖကျှာငေ်းပပှီေးသွေှာေးသ  

 

●"အလိုပ်အက ိုငသ်ငတ်နေ်း" န္ င်ါ့ ပတသ်က၍်   

 

"အဖခခခံစွေမ်ေး ည် သငတ်နေ်း" → အလိုပ်လိုပ်န္ ိုင ် ို ါ့ အဖခခခံကျတ ါ့ စွေမ်ေး ည်က ို အချ နတ် ိုတ ိုအတွေငေ်း 

ဖလါ့လှာန္ ိုငပ် တ  ်

"လက်ဖတွေွေ့အသံိုေးချ သငတ်နေ်း" → လိုပ်က ိုငလ် ိုတ ါ့ အလိုပ်အမျ ြုေးအစှာေးအတွေက် လ ိုအပ်တ ါ့ စွေမ်ေး ညက် ို 

ဖလါ့လှာန္ ိုငပ် တ  ်

⮚ သငတ်န်ေးပ ု ံ့ချမှု ကှာလ： သငတ်န်ေး တစခု်က  ု၂လမ  ၆လအ   

⮚ အဖသေးစ တ် အချက်အလက်ဖတွေက ို ဟလ ိုဝ ါ့ခို  ါ့ အငတ်ှာနက်စှာမျက်န္ ှာဝနဖ်ဆှာငမ်ှုမ ှာ  ကညါ့်ပ 

（https://www.hellowork.mhlw.go.jp/）  

 

●"အလိုပ်အက ိုငသ်ငတ်နေ်းတကခ်ခငေ်းအတွေကဖ်ထှာကပံ်ါ့ဖ ကေး" န္ င်ါ့ ပတသ်က၍် 

＜အချကအ်လက＞် 

တစ်လလ င ် နေ်း ၁၀၀,၀၀၀ 

"အလိုပ်အက ိုငသ်ငတ်နေ်း" တက်မ ်ါ့ ဖန ှာသ ို ါ့ သွေှာေးလှာ န ်ခ ှီေးစ  တ ်

ဖနထ ိုငတ် ါ့ ဖန ှာအတွေက ်အခဖ ကေးဖငွေ (※) 

 (※) သငတ်နေ်း တက ် ို ါ့အတွေက ်ဖနထ ိုငတ် ါ့ဖန ှာက ို ဖခပှာငေ်းဖ  ွေ့ ခခငေ်းခ စ်ပပှီေး ထ ိုသ ို ါ့ဖခပှာငေ်းဖ  ွေ့ နလ် ိုအပ်ဖ ကှာငေ်း 

ဟလ ိုဝ ါ့ခို မ  အသ အမ တခ်ပြုခခငေ်း 

 

 

 

① မ မ   ါ့ ဝငဖ်ငွေက တစ်လလ င ် နေ်း ၈ဖသှာငေ်းဖအှာက် ခ စ်ခခငေ်း 

② မ သှာေးစို တစ်ခိုလံိုေး  ါ့ ဝငဖ်ငွေက တစ်လလ င ် နေ်း ၂၅ဖသှာငေ်း ဖအှာက ်ခ စ်ခခငေ်း 

③ မ သှာေးစို တစ်ခိုလံိုေး  ါ့ ဖငွေသှာေးပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု (စိုဖဆှာငေ်းဖငွေ စသည်) က  နေ်း ဖသှာငေ်း ၃၀၀ ဖအှာက ်

ခ စ်ခခငေ်း   

④ လက်ရ  ဖနထ ိုငတ် ါ့ ဖန ှာ အခပင ်ဖခမ၊ အဖဆှာကအ်အံို ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှု မရ  ခခငေ်း 

⑤ သငတ်နေ်းတွေင ်မပျက်မကွေက် တက်ဖ ှာက်ခခငေ်း 

⑥ အ မ်ဖထှာငစ်ိုအတွေငေ်း အလှာေးတ  ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး    ဖနသ  မရ  ခခငေ်း   

＜လကခ်  ယဖူ ေး လ အုပ်ချကမ်ျှာေး＞ 
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⑦  ခင ်၃န္ စ်ကှာလအတွေငေ်း လ မ်ညှာ၍ခ စ်ဖစ၊ မ ှာေး ွေငေ်း၍ခ စ်ဖစ ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး တစ်မျ ြုေးမျ ြုေးက ို    မှု 

မရ  ခခငေ်း  

 

＊သငတ်န်ေးတကဖ်နချ န်မ ှာဖ ှာ ပပီေးဆ ေုးတ ံ့ဖနှာကမ် ှာပ  ဟလ ဝု ံ့ခုက  ုသွေှာေးပပီေး 

အလပ်ုအတွေကဖ်ဆွေေးဖနွေေးတ ငုပ်ငမ်ှု လပ်ု  ု ံ့ လ ပု တယ ်(＝အလပ်ုအက ငုဆ် ငု ်ှာဖဆွေေးဖနွေေးတ ငုပ်ငမ်ှု） 

 

အက ်၍ "အလိုပ်အက ိုငသ်ငတ်နေ်းတက်ခခငေ်းအတွေက်ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး" တစ်ခိုတည်ေးန ါ့ စှာေးဝတ်ဖနဖ ေး 

အဆငမ်ဖခပတ ါ့ အဖနအထှာေးမ ှာ ဖငွေဖချေးလ ို ါ့လညေ်း  ပ တ ် (ဖနှာငမ် ှာ မခ စ်မဖန ခပနဆ်ပ် ပ မ ်)။ 

အဖသေးစ တ်က ို ဟလ ိုဝ ါ့ခို မ ှာ ဖမေးခမနေ်းပ ။ 

 

●လိုပ်ငနေ်းစဉ် 

သငတ်န်ေးတကဖ် ှာက ်န် လပ်ုငန်ေးစဉ် 
"အလပ်ုအက ငုသ်ငတ်န်ေးတကမ်ခငေ်းအတွေကဖ် ှာကပ် ံ့

ဖကကေး" လပ်ုငန်ေးစဉ် 

1. ဖနထ ိုင ်ှာ အ ပ်မ  ဟလ ိုဝ ါ့ခိုတွေင ် 

အလိုပ်ရ ှာဖ ွေဖ ေး ဖလ ှာကလ် ှာတင ်

"အလိုပ်အက ိုငရ် ှာဖ ွေသ ဖထှာက်ပံါ့ဖ ေးစနစ်" 

အသံိုေးခပြုလ ိုဖ ကှာငေ်း ဖခပှာခပ 

ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး    လ ိုဖ ကှာငေ်း ဖခပှာခပ 

↓ 

2. ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ သငတ်နေ်းအမျ ြုေးအစှာေးက ို 

ဖ ွေ ေးချ  ်

ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေးအတွေက် 

အကက ြုစစ်ဖဆေးမှုမ ှာလ ိုအပ်တ ါ့ စှာ ွေက်စှာတမ်ေး၊ ပံိုစံ 

ဖတွေက ို     ♦ 

↓ 

3. ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ သငတ်နေ်းအတွေက် ဖလ ှာက်ထှာေး ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေးအတွေက် အကက ြုစစ်ဖဆေးမှု 

စှာ ွေက်စှာတမ်ေးဖတွေက ို ခ ည်ါ့  

♠ 

↓ 

4. သငတ်နေ်းတက်မ ်ါ့ ဖန ှာမ ှာ 

ဖလ ှာက်လ ှာတင ်

 

↓ 
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5. သငတ်နေ်းတက်မ ်ါ့ ဖန ှာ  ါ့ စှာဖမေးပွေ က ို ဖခ  

(လ ဖတွေွေ့ ၊ ဖ ေးဖခ ) 

 

လ ဖတွေွေ့၊ ဖ ေးဖခ  စှာဖမေးပွေ ဖတွေန ါ့ ပတ်သက်ပပှီေး 

ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ ဖမေးခမနေ်းပပှီေး အသင်ါ့ခပင ်

 

↓ 

6. "စှာဖမေးပွေ ဖအှာင"် တ ါ့ 

အဖ ကှာငေ်း ကှာေးစှာဖ ှာကလ်ှာ င ်

ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ 

"အလိုပ်ရ ှာဖ ွေဖ ေးဖထှာကပံ်ါ့မှုစှီမံက နေ်းစှာ ွေ

က်စှာတမ်ေး" က ို     

အကက ြုစစ်ဖဆေးမှု အဖခ က ို    ပ  

ဖလ ှာက်ထှာေး  ို ါ့ စှာ ွေက်စှာတမ်ေးဖတွေက ို     

↓ 

7. သငတ်နေ်းတက ်

သတ်မ တ်ထှာေးတ ါ့ဖန ါ့ ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ 

အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုင ်ှာ ဖဆွေေးဖန္ွေေးတ ိုငပ်ငမ်ှုက ို 

လိုပ်ဖဆှာင ်

ဟလ ိုဝ ါ့ခိုမ ှာ အလိုပ်အက ိုငဆ် ိုင ်ှာ 

ဖဆွေေးဖန္ွေေးတ ိုငပ်ငမ်ှုက ို လိုပ်ဖဆှာငခ်ျ နမ် ှာ 

ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေးက ို ဖလ ှာက်ထှာေး 

 

※ ဖအှာကမ် ှာဖ ှာ်မပ ှာေးတ ံ့ အဖနအ ှာေးဖတွေမ ှာ " 

အလပ်ုအက ငုသ်ငတ်န်ေးတကမ်ခငေ်းအတွေကဖ် ှာကပ် ံ့ဖကကေး" မ န ငုပ် ။ 

သတ မပ ကကပ ။ 

・ သတ်မ တ်ထှာေးတ ါ့ဖန ါ့မ ှာ ဟလ ိုဝ ါ့ခိုက ို မသွေှာေးခခငေ်း 

・ သငတ်နေ်းက ို မသွေှာေးခခငေ်း/ဖနှာက်ကျခခငေ်း/ဖစှာခပနခ်ခငေ်း (၁ကက မ်ပငခ် စ်ဖစ) 

(အဖ ကှာငေ်းခပချက်ရ  တ ါ့အခ  ရ ငေ်းလငေ်းချက်စှာ ွေက်စှာတမ်ေးဖတွေ လ ိုအပ်ပ တ ။် ဖဆွေေးဖန္ွေေးတ ိုငပ်ငပ် ။) 
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● ဆကသ်ွေယဖ်မေးမမန်ေး န်ဖန ှာ 

မ မ ဖနထ ိုင ်ှာ ပမ ြုွေ့  ွေ ှာ  ါ့ ဟလ ိုဝ ါ့ခို 

စကှာေးခပနရ်  တ ါ့ ဟလ ိုဝ ါ့ခို ဖန ှာမျှာေး (၂၀၂၀ခပည်ါ့န္ စ် ဖမလ စှာ ငေ်း) 

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

 

 

မ ှီခငမ်ေး၊ က ိုေးကှာေး 

 

"အလိုပ်အက ိုငရ် ှာဖ ွေသ ဖထှာက်ပံါ့ဖ ေးစနစ် န္ င်ါ့ ပတသ်က်၍" (လ မှု  လံိုဖ ေး၊ ကျနေ်းမှာဖ ေးန္ င်ါ့ 

အလိုပ်သမှာေးဖ ေး ဝနက်ကှီေးဌှာန) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000645028.pdf 

 

"အလိုပ်အက ိုငရ် ှာဖ ွေသ ဖထှာက်ပံါ့ဖ ေးစနစ် ရ  ပ တ ်！" (လ မှု  လံိုဖ ေး၊ ကျနေ်းမှာဖ ေးန္ င်ါ့ အလိုပ်သမှာေးဖ ေး 

ဝနက်ကှီေးဌှာန) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000657587.pdf 

 

♠ "အလိုပ်အက ိုငသ်ငတ်နေ်းတက်ခခငေ်းအတွေက်ဖထှာက်ပံါ့ဖ ကေး" အကက ြုစစ်ဖဆေးမှုမ ှာ လ ိုအပ်တ ါ့ 

စှာ ွေက်စှာတမ်ေး၊ပံိုစံမျှာေး・စှာ ွေက်စှာတမ်ေး 

ပိုဂဂလ ကနပံ တ ်ပ ဝငတ် ါ့စှာတမ်ေး (ဥပမှာ  က ို ်ါ့နပံ တ်မ တ်ပံိုတငက်တ်: my number card) 

ဂျပနမ် ှာဖနထ ိုငခ်ွေင်ါ့ကတ် (ဇ ိုငေ်းလျ ေး ကှာေးဒ ို) 

ဟလ ိုဝ ါ့ခို ကဖန  ခ ါ့တ ါ့ စှာ ွေက်စှာတမ်ေး（♦） 

ဒ ါ့အခပင ်သတ်မ တ်ထှာေးတ ါ့ စှာ ွေက်စှာတမ်ေးမျှာေး (အဖသေးစ တ်က ို ဟလ ိုဝ ါ့ခို မ ှာ ဖမေးခမနေ်းပ ) 
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