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အလပ်ုလကမ် ဲ့ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေး (ရ ှီဆဂုယ ော က  ူးဖ)ု န ဲ့ပတသ်ကပ်ပ ြေး 

 

အလပ်ု ကွတ် ဲ့သထူတ၊ွအလပ်ုလကမ် ဲ့ဖြစသ်ေွာြေးတ ဲ့သထူတဟွော ထနောကအ်လပ်ုအက ငုသ်စ်ရန ငုတ် ဲ့ကောလအ    

“အလပ်ုလကမ် ဲ့ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေး” က  ုလကခ် ရရ  န ငုပ်ါတယ။် 

အလပ်ုလကမ် ဲ့ဖြစမ်သေွာြေးခငက် ရယခူ ဲ့တ ဲ့လခရ ဲ့  ၅၀ ရောခ ုငန်ှုနြ်ေးကထန  ၈၀ ရောခ ုငန်ှုနြ်ေးဖြစ်တ ဲ့ထငထွ ကြေးက ရုယနူ ငပ်ါတယ။် 

 

●ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးရြ ု ဲ့အတကွ ်သတမ် တခ်ျကထ်တ ွ

 

●ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးရရ  ြ ု ဲ့လပ်ု  ြုေးလပ်ုနညြ်ေး 

      

＜ဖပငဆ်င ်ောြေးြ ု ဲ့လ ရုော＞ 

အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော (သငက် အလပ်ုလပ်ုခ ဲ့တ ဲ့ကမုပဏ ကထန  ရရ   ောြေးရပါတယ)် 

ဂျပနမ် ောထန  ငုခ်ွင်ဲ့ကတ ်(ဇ ုင ူးလ  ူး ကောူးဒ )ု※ 

ပဂုဂလ ကန ပါတ ်ပါဝငတ် ဲ့စောတမ်ြေး (ဥပမော  က ယု်ဲ့န ပါတမ် တပ် တုငက်တ:် my number card) 

တ ဆ ပ်တ ြုေး 

က ယု်ဲ့အမညန် ဲ့ မ တပ် တုင ်ောြေးတ ဲ့ထငစွစုောအပ်ု၊  ဒါမ မဟတု ် ဘဏထ်င ွတုက်တ:်cash card 

မျကန် ောဓောတပ် ု  န စထ်စောင ်(အလျောြေး ၃ စငတ် မ တော၊ အန  ၂.၅ စငတ် မ တော) 

①ချကခ်ျငြ်ေးအလပ်ုလပ်ုချငလ် ု ဲ့အလပ်ုရ ောထြွထနသမူျောြေး။ 

②ကမုပဏ ကထန အလပ်ု ကွြ် ု ဲ့အထဖပောခ ခ ဲ့ရလ ု ဲ့အလပ်ု ကွခ် ဲ့တ ဲ့အအခါဆ ရုင ်: 

အလပ်ု ကွတ် ဲ့အ   တစ်န စတ်ောအတငွြ်ေး  ၆ လထကျေ်ာ အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ  (ထခါ ဲ့ယ ဟု ု ဲ့ကင)် ယ ူောြေးသမူျောြေး။  

 

က ယု်ဲ့သထဘောန ဲ့ အလပ်ု ကွတ် ဲ့အခါဆ ရုင：် 

အလပ်ု ကွတ် ဲ့အ    န စန် စတ်ောအတငွြ်ေး  ၁၂လထကျေ်ာ အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ ယ ူောြေးသမူျောြေး။ 

 

အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ မဝငခ် ဲ့တ ဲ့သထူတ၊ွ ပဂုဂလ ကရပ်တညခ်ျကန် ဲ့အလပ်ုလပ်ုတ ဲ့သထူတကွထတောဲ့ 

အလပ်ုလကမ် ဲ့ထ ောောကပ် ဲ့ထ ကြေးက လုကခ် ခွင်ဲ့မရ  ပါဘြူေး။ 

သငက်အလပ်ုလပ်ုခ ဲ့တ ဲ့ကမုပဏ ကထန “အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော” 

(ထခါ ဲ့ယ ဟု ု ဲ့ကငဟ် ဟ ု ဲ့ကငရ် ောဲ့လ ရှု  ှို့ကဟု ယ )ု က လုကခ် ယရူပါတယ။် 

 

↓ 

 

မ မ ထန  ငုတ် ဲ့ရပ်ကကွမ် ောရ  တ ဲ့ ဟလ ဝုါ ဲ့ခု (အမျောြေးဖပညသ်အူလပ်ုအက ငုလ် ဖုခ ြုံထရြေးရ ု ြေး) မ ော 

“ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးရြ ု ဲ့အရညအ်ချငြ်ေးဆ ြုေးဖြတခ်ျက”် န ဲ့  “အလပ်ုရ ောထြသွထူတအွတကွစ်ောရငြ်ေးသငွြ်ေးဖခငြ်ေး” န ဲ့ ပတသ်ကတ် ဲ့  

ထလ ောကလ် ောတငရ်ပါတယ။် 

https://tcc117.jp/facil/


ミャンマー語 

 

翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

 

※ဂျပနန် ငုင် သောြေး ခ ယခူ ဲ့သဖူြစပ်ပ ြေး  က ယု်ဲ့န ပါတမ် တပ် ုတငက်တ ်မပါဘြူေးဆ ရုင ်  

က ယု်ဲ့အထ ကောငြ်ေးက သုကထ်သဖပန ငုတ် ဲ့စောတမ်ြေးထတလွ အုပ်ပါတယ။် 

 ဒါန ဲ့ပတသ်ကပ်ပ ြေး ဟလ ဝုါ ဲ့ခု (အမျောြေးဖပညသ်အူလပ်ုအက ငုလ် ဖုခ ြုံထရြေးရ ု ြေး) မ ော စ ုစမ်ြေးထမြေးဖမနြ်ေးရပါတယ။် 

 

●ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးက ရုရ  န ငုတ် ဲ့အ    ထစောင်ဲ့ရမယ်ဲ့အချ နက်ောလ 

ကမုပဏ ကထန အလပ်ု ကွြ် ု ဲ့အထဖပောခ ခ ဲ့ရလ ု ဲ့အလပ်ု ကွတ် ဲ့အခါဆ ရုင：် 

ထလ ောကလ် ောတငက်တညြ်ေးက  ၇ ရကတ်ောကောလ 

က ယု်ဲ့သထဘောန ဲ့အလပ်ု ကွတ် ဲ့အခါဆ ရုင：်  

ထလ ောကလ် ောတငက်တညြ်ေးက ၇ ရက＋် ၃ လ (※１) 

 

 

အမ တစ်ဥ် ① ကထန ④   မ ော အကျ ြုံြေးဝငတ် ဲ့သထူတဆွ ရုင ်အလပ်ုလကမ် ဲ့ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးအတကွ ်ထလ ောကလ် ောတငပ်ပ ြေးထနောက ်

၇ ရကထ်ကျေ်ာ ထစောင်ဲ့ထနရတ ဲ့သဟူော မ မ ထန  ငုတ် ဲ့ရပ်ကကွမ် ောရ  တ ဲ့ ဟလ ဝုါ ဲ့ခု (အမျောြေးဖပညသ်အူလပ်ုအက ငုလ် ဖုခ ြုံထရြေးရ ု ြေး) 

မ ောတ ငုပ်ငထ်ဆြွေးထနြွေးရပါတယ။်   

 

●အလပ်ုလကမ် ဲ့ထ ောကပ် ဲ့ထ ကြေးက လုကခ် ရရ  န ငုတ် ဲ့အချ နက်ောလ 

 အလပ်ု ကွခ် ဲ့တ ဲ့ထန ဲ့ရ ဲ့ ထနောကထ်န ဲ့ကထန တန စတ်ောကောလအတငွြ်ေး (※２) ရကထ်န ဲ့အတ ငုြ်ေးအတောတခု  ရရ  န ငုပ်ါတယ။် 

ရရ  န ငုတ် ဲ့ထန ဲ့ရကအ်ထရအတကွဟ်ော ဂျပနမ် ောဘယထ်လောက ်ကော ကောအလပ်ုလပ်ုခ ဲ့တ ဲ့အထပေါ် မတူညပ်ပ ြေးထဖပောငြ်ေးလ ပါတယ။် 

※ １ ：၂၀၂၀န စ် ထြထြေ်ာဝါရ လ ၂၅ ရကထ်နောကပ် ုငြ်ေးမ ော ထအောကပ်ါ အမ တစ်ဥ ် ① ကထန 

④  ကအထ ကောငြ်ေးရငြ်ေးထတထွ ကောင်ဲ့ 

က ယု်ဲ့သထဘောန ဲ့ အလပ်ု ကွတ် ဲ့သထူတ ွ →၇ကတ်ောကောလပ  ထစောင်ဲ့ရပါတယ။် 

 

①အတထူန  ငုတ် ဲ့မ သောြေးစဝုငထ်တ ွက ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စ် ကြူေးစကခ် ခ ဲ့ရလ ု ဲ့  

 ဖပြုံစထုစောင်ဲ့ထရ ောကြ် ု ဲ့လ အုပ်လောတ ဲ့အတကွ ်အလပ်ု ကွရ်ပါတယ။် 

②က ယုက် အလပ်ုလပ်ုထနတ ဲ့ထနရောမ ော  က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စ် ကြူေးစကခ် ရသ ူထပေါ်လောလ ု ဲ့ 

ကြူေးစကခ် ဲ့မှုကောကယွြ် ု ဲ့အတကွ ်အလပ်ု ကွရ်ပါတယ။်  

③က ယုအ်ပါအဝင ်အတထူနတ ဲ့မ သောြေးစုဝငထ်တ ွ မ ော ထရောဂါအခ ရ  သူ/က ယုဝ်နထ်ဆောင/်သကက်က ြေးရွယအ် ု  ရ  တ ဲ့အတကွ ်

သတူ ု ဲ့ ကြူေးစကမ်ှုမခ ထစချငလ် ု ဲ့ အလပ်ု ကွရ်ပါတယ။် 

④က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စထ်ရောဂါဂယကရ် ုကခ်တမ်ှုထ ကောင်ဲ့  က ယု်ဲ့သောြေးသမ ြေးထတ ွထက ြေးထမွြေးဖပြုံစုြ ု ဲ့ 

လ အုပ်လောတ ဲ့အတကွ ်အလပ်ု ကွရ်ပါတယ။်  
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●ဆကသ်ယွထ်မြေးဖမနြ်ေးရောထနရော  

ဟလ ဝုါ ဲ့ခု (အမျောြေးဖပညသ်အူလပ်ုအက ငုလ် ဖုခ ြုံထရြေးရ ု ြေး) 

စကောြေးဖပနရ်  တ ဲ့ ဟလ ဝုါ ဲ့ခုရ ဲ့ ထနရော (၂၀၂၀န စ် ထမလ) 

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

 ※２：ထအောကပ်ါအတ ငုြ်ေးမ ောအကျ ြုံဝငလ် ု ဲ့ရ  ရင ်တစ်န စ်တောထကျေ်ာထအောင ်သကတ်မ်ြေးတ ြုေးလ ု ဲ့ရပါတယ။် 

・က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စက်ြူေးစကခ် ရမှုကောကယွြ် ု ဲ့အတကွဟ်လ ဝုါ ဲ့ခ ု (အမျောြေးဖပညသ်အူလပ်ုအက ငုလ် ဖုခ ြုံထရြေးရ ု ြေး) 

က မုသေွာြေးတ ဲ့အခါ။  

・က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စက်ြူေးစကခ် ထနရတောန ဲ့တတူ ဲ့လကခဏောရ  တ ဲ့အခါ။  

・က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စထ်ရောဂါဂယကရ် ုကမ်ှုထ ကောင်ဲ့ က ယု်ဲ့သောြေးသမ ြေးတ ု ဲ့က  ုထက ြေးထမွြေးဖပြုံစုြ ု ဲ့လ အုပ်လောတ ဲ့အခါ။  

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
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●စောတမ်ြေးနမနူော 

< အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော1 > 
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< အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော 2 > 
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အလပ်ု ကွတ် ဲ့အထ ကောငြ်ေးရငြ်ေး 

1   ကမုပဏ ပ တသ် မ်ြေးတယ ်

２   အပင မ်ြေးစောြေးယတူယ ်

３   စောချြုံပ်သကတ်မ်ြေးကနုဆ် ြုေးတယ ်

４   ကမုပဏ ရ ဲ့တ ကုတ်နွြ်ေးချက ်

５   အလပ်ုသမောြေးရ ဲ့ဆ ြုေးဖြတခ်ျက ်

6  အ ဒါအဖပင（်အမ တစ်ဥ1် ကထန 5 အဖပင）် 

အထ ကောငြ်ေးရငြ်ေးထတကွ ထုရြေးထပြေးပါ 

တ ကျတ ဲ့အထ ကောငြ်ေးရငြ်ေး(ကမုပဏ ထရြေးရပါတယ）် 

တ ကျ တ ဲ့အထ ကောငြ်ေးရငြ်ေး（အလပ်ု ကွတ် ဲ့သထူရြေးရပါတယ）် 

ကမုပဏ က 〇အမ တထ်ရြေးတ ဲ့အထ ကောငြ်ေးရငြ်ေးန ဲ့ပတသ်ကပ်ပ ြေး 

ဖပဿနောရ  ပါသလောြေး 

 

ရ  ・မရ  ဘြူေး 
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●သတ ဖပြုံစရော 

 

ကမုပဏ ကထန “အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော” က  ုလကမ်ခ  ောြေးထသြေးဘြူေးဆ ရုင ်

ကမုပဏ က ထုမြေးဖမနြ်ေးလ ကုပ်ါ။ 

 

အလပ်ုလကမ် ဲ့အောမခ အောမခ သအူလပ်ု ကွဖ်ခငြ်ေးထ ောကခ် စော က  ုလကခ် ရရ  ရင ်“အလပ်ု ကွတ် ဲ့အထ ကောောငြ်ေးရငြ်ေး” 

န ဲ့ပတသ်ကပ်ပ ြေး သင်ဲ့ထလျေ်ာစွော အမ တ ်ည်ဲ့ရပါမယ။် 

 

သငက် “အလပ်ု ကွပ်ါမယ”် လ ု ဲ့ ထဖပောတ ဲ့အခါဆ ရုင ် ဒါ “က ယု်ဲ့အဆငထ်ဖပမှု” ဖြစပ်ါတယ။် 

 

ကမုပဏ က သငက်  ု“အလပ်ု ကွထ်ပြေးထစချငတ်ယ”် လ ု ဲ့ ထဖပောတ ဲ့အခါဆ ရုင ်ဒါ “ကမုပဏ ဲ့အဆငထ်ဖပမှု” ဖြစပ်ါတယ။် 

 

တကယတ်မ်ြေးကျထတောဲ့ “ကမုပဏ ဲ့အဆငထ်ဖပမှု” ဖြစ်ရကသ်ောြေးန ဲ့ ကမုပဏ က “က ယု်ဲ့အဆငထ်ဖပမှု” ဖြစတ်ယလ် ု ဲ့ 

ထဖပောတောရ  ပါတယ။် 

 

“ကမုပဏ ဲ့အဆငထ်ဖပမှုဖြစတ်ယဆ် ရုင ် အလပ်ုအသစ်က  ုရ ောလ ု ဲ့မရဘြူေး” စသဖြင်ဲ့ လ မ်ထဖပောတောရ  ပါတယ။်   

သတ ဖပြုံြ ု ဲ့လ အုပ်ပါတယ။် 

 

※က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စဂ်ယကရ် ုကခ်တမ်ှုထ ကောင်ဲ့ အလပ်ု ကွခ် ဲ့ရတယဆ် ရုင ်အ ဒ အထ ကောငြ်ေးအရောက  ုကမုပဏ က 

ထရြေးသောြေးထပြေးြ ု ဲ့ ထတောငြ်ေးဆ ရုပါတယ။်   

  

https://tcc117.jp/facil/


ミャンマー語 

 

翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

 

 

＜က ြုေးကောြေးချက＞် (ဂျပနဘ်ောသော) 

ဟလ ဝုါ ဲ့ခ ု

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 

 

ဟလ ဝုါ ဲ့ခအုသ ြုေးဖပြုံြ ု ဲ့လမ်ြေးည နခ်ျက ်

http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html 

 

ကျနြ်ေးမောထရြေးဝနက်က ြေးဌောန 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html 

※ “သ ု ဲ့အလပ်ု ကွရ်တ ဲ့သထူတ”ွ PDFမ ောအဂဂလ ပ်လ ဘုောသောဖပန ်ောြေးတောရ  ပါတယ ်

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf 

 

က ရု ုနောဗ ုငြ်ေးရပ်စ်ထရောဂါအတကွအ် ြူေးထဆောငရွ်ကခ်ျက် (ကျနြ်ေးမောထရြေးဝနက်က ြေးဌောန) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf 

 

GOWELL TOWN 

https://gowell-town.com/subsidy/0505-9/ 

 

withnews၊ Yahoo!သတငြ်ေး (NPOအြွ ှို့POSSEရ ဲ့တောဝနရ်  သထူရြေးသောြေးတ ဲ့ထဆောငြ်ေးပါြေးထတ)ွ 

https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A 

https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A 

https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/ 

 

TOMATES Agent 

https://agent.to-mates.com/ja/column/welfare_in_japan/1995 
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