
တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္းရွိ

ေနထိုင္မႈပံုစံႏွင့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္လမ္းညႊန္

လက္စြဲစာအုပ္

၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း
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I N D E X

ဧည့္သည္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္

စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တာဝန္္

ဆက္စပ္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား

６．ျပသနာႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

７．အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ား ရယူနည္း

 Ⅲ． တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းညႊန္္္

１． ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ သင့္ကိ ု

လိုအပ္ပါတယ္။

２．အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

３． စီနီယာႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္း၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္

 Ⅳ． သင့္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္မည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္

１．ရုတ္တရက္ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရိွျခင္း

２．မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္

３．မေတာ္တဆမႈနွင့္ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်င္

４． ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား အေထာက္အပံ့

５． အသင့္လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေဒသရွိ 

ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ကိုင္ႏိုင ္

သူမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ 

Portal Site

6．ခက္ဆစ္အဘိဓာန္

လမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္ အသံုးျပဳနည္း

 Ⅰ． ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

１．ေနထိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္

２．အိမ္ရွာေဖြျခင္း

３．စာရင္းသြင္းမွတ္ပုံတင္မႈ လုပ္ေဆာင္ပုံအဆင့္ဆင့္

４．ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း

５．လက္ကိုင္ဖုန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း

６．သယံဇာတအမိႈက္ႏွင့္ ရိုးရိုးအမိႈက္ခြဲျခားျခင္း

７．ေဆးရုံတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း

８．ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲျခင္း

９．သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

 Ⅱ． တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္္

１．ႏႈတ္ဆက္စကား

２．သြင္ျပင္လကၡဏာ

３．တစ္ရက္တာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ပုံစံ

４． အစည္းအေဝးအစရွိသည္တို႔တြင္ 

သတင္းအခ်က္အလက ္

မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္း

５．လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာအားလံုး သိရွိနားလည္ေစရန္

ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာ တာဝန္

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Public Relations လုပ္ငန္းတာဝန္
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လမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္ အသံုးျပဳနည္း

ယခုစာအုပ္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခုိခန္းမ်ားတြင္

အခုမွစျပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန ္

လက္စြဲစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပည္ပႏိုင္ငံကေနလာေရာက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ဖို႔ အစစ အရာရာျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ 

လုပ္ငန္းခြင္အသစ္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြမွာ က်င့္သားရဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အခ်ိန္ယူရပါတယ္။

နားမလည္တာေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိေနႏိုင္သလို၊ မွားယြင္းမႈေတြလည္း ရွိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

က်င့္သားမရေသးတဲ့အရာေတြမ်ားျပီးေတာ့ စိတ္ပူပန္ရတဲ့အရာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အနည္းငယ္ေလာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္သက္သာရာရေစဖို႔အတြက္ ယခု လမ္းညႊန ္

လက္စြဲစာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုကစျပီးေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အသစ္မွာ ဝင္ေရာက္မယ့္သူေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳႏုနယ္တဲ့သူေတြအတြက္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္၌သတိထားရမယ့္အခ်က္ေတြ၊  

မေမ့ေလ်ာ့ေစခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။ 

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေတြ႔အၾကံဳမရွိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ ဦးတည္ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တတ္နိုင္သမွ် ရုပ္ပံုေတြနဲ႔ လြယ္ကူတဲ့ ဂ်ပန္စာေတြကိုသာ အသံုးျပဳျပီးေတာ့ နားလည္လြယ္ေအာင္ 

ေရးသားတင္ျပထားေပးပါတယ္။

ယခုလမ္းညႊန္လက္စြဲစာအုပ္ကို အသံုးျပဳရင္း သံသယျဖစ္တာေတြ နားမလည္တာေတြရွိလာရင္  

ေဘးနားကလူေတြဆီကို ေမးျမန္းေပးပါ။

ဂ်ပန္ဘာသာ တစ္ခုတည္းသာမကပဲ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ 

ျမန္မာဘာသာေတြနဲ႔လည္း ထုတ္ေဝထားပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ့ မိခင္ဘာသာနဲ႔ ဂ်ပန္ဘာသာနဲ႔ကို ႏွိဳင္းယွဥ္ျပီးေတာ့ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ဘာသာလည္း 

ေလ့လာျပီးသားျဖစ္သြားမွာပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔၊ အားလံုးက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုေဆာင္အစရွိတဲ့ 

လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရင္းအႏွစ္သာရျပည့္ဝတဲ့ ေန႔ရက္ေတြကို  

ျဖတ္သန္းသြားႏိုင္ဖို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ မတ္လ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းေအဂ်င္စီ
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"အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သား" အမွတ္စဥ္၁

Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

ေနထုိင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္1

● ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ နမူနာ

ကိုးကား- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဗီဇာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန
HP(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html)

■ ေနထိုင္ခြင့္ကာလ
၁ႏွစ္၊ ၆လ သို႔မဟုတ္ ၄လတစ္ၾကိမ္ 

သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ စုစုေပါင္း အမ်ားဆံုး ၅ႏွစ္အထိ

■  ကၽြမ္းက်င္မႈစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ 
ဂ်ပန္ဘာသာစြမ္းရည္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 

စာေမးပြဲ စစ္ေဆးျခင္း ("အထူကၽြမ္းက်င္လုပ္သား  
အမွတ္စဥ္၂" ေကာင္းမြန္စြာ ျပီးဆုံးထားသည့္  
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ စာေမးပြဲကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္)
အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမွာ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းပိုင္း 
ဆုိင္ရာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ စင္တာမွ က်င္းပသည့္  
ဂ်ပန္စာေရးေျဖစာေမးပြဲႏွင့္ လက္ေတြ႔စြမ္းရည္  
အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္ရမည္။
ဂ်ပန္စာစာေမးပြဲမွာ "ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ" ၏ 
N4 Level သုိ႔မဟုတ္ "ဂ်ပန္စာ အေျခခံစာေမးပြဲ" တစ္ခုခု
ေအာင္ျမင္ရမည္။
■ မိသားစုကိုေခၚယူျခင္း

အေျခခံအားျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳပါ။

■  လက္ခံေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖန္ 
မွတ္ပံုတင္ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမွ 
အေထာက္အပံ့ ရရွိႏိုင္သူမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဂ်ပန္တြင္ ေနထိုင္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန ္

အတြက္ ေနထုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ရယူရန္ အရည္အခ်င္း လုိအပ္ပါတယ္။  

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းခြင္မွာ အလုပ္လုပ္ကုိင္ဖို႔အတြက္  

"အထူကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အမွတ္စဥ္၁"၊ "ေလ့က်င့္ေရးလုပ္သား"၊  

"အင္ဂ်င္နီယာ၊ လူမွုအသိပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္း"  

အစရွိတဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ 

ေနထိုင္ခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီးေတာ့  

ေနထိုင္ခြင့္ကာလ၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အလုပ္အကိုင္အေၾကာင္း 

အရာေတြက ကြဲျပားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပီးေတာ့  

စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားေစခ်င္ပါတယ္။ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္က 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို စတင္ဝင္ေရာက္သူေတြအတြက္  

ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ ေနထုိင္ခြင့္ကာလ သက္တမ္းတုိးခြင့္၊ ေနထုိင္ခြင့္ 

အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းလဲခြင့္အစရွိတာေတြကို 

လက္ခံရယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပးအပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ေနထိုင္ခြင့္ကာလ ေက်ာ္လြန္ျပီးေတာ့ ထပ္မ ံ

ေနထိုင္ဖို႔ ဆႏၵရွိတဲ့အခါဆိုရင္ ေနထိုင္ခြင့္ မေက်ာ္လြန္ခင္မွာ 

ေနထုိင္ခြင့္ကာလ သက္တမ္းတုိးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ေတြကေန စာရြက္စာတမ္းတင ္

ေပးတာမ်ဳိးလည္း ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလကို 

ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ ေစာေစာတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးလို႔ ရပါတယ္။  

တစ္ဖန္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူဘဲ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ 

ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးဖို႔ သတ္မွတ္ခံရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ 

သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။



444

Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

အိမ္ရွာေဖြျခင္း2

ေပးတဲ့အခ်ိန္က ေငြပမာဏထက္အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းမွာမလုိ႔၊ 

စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေသခ်ာ စစ္ေဆးအတည္ျပဳ 

သင့္ပါတယ္။ တစ္ဖန္၊ ဂါရဝျပဳေငြကေတာ့ အိမ္ရွင္ကုိ ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ့  

ေပးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အိမ္ကေနထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

ျပန္ရတာမ်ိဳးမရွိပါဘူး။ အေဆာက္အဦးနဲ႔ ေဒသကုိလုိက္ျပီးေတာ့  

စေပၚေငြနဲ႔ ဂါရဝျပဳေငြ ပမာဏက ကြာျခားတဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ေနရာပ ဲ

ျဖစ္ျဖစ္ အိမ္လခ ၁လ သုိ႔မဟုတ္ ၂လစာေလာက္အျဖစ္သတ္မွတ္ 

ထားတာ မ်ားပါတယ္။

အိမ္ငွားတဲ့သူက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ၊ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မွဳေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ 

ထုိ႔အျပင္ ပုံမွန္ထက္လြန္ကဲစြာအသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ အိမ္တြင္ 

အပ်က္အစီး တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက၊ အိမ္ကုိမူရင္းပံုစံအတုိင္း ျပန္

လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္တာဝန္(မူလအတိုင္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္  

တာဝန္) ရိွပါတယ္။ မူလအတုိင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရတဲ့ 

ကုန္က်စရိတ္က အိမ္ငွားတဲ့သူရဲ့ တာဝန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

သတိထားဖို႔ လုိပါတယ္။

ဂ်ပန္တြင္ အိမ္ငွားလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကုိယ္စားအာမခံေပးသူ 

သုိ႔မဟုတ္ အာမခံကုမၸဏီကုိ အသုံးျပဳရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ 

အိမ္ငွားထားသည့္သူမွ အိမ္လခမေပးေခ်ျခင္း၊ အိမ္ရွိပစၥည္းမ်ားအား 

ထိခိုက္ပ်က္စီးေအာင္လုပ္ျပီး ေလ်ာ္ေၾကးမေပးေခ်ျခင္း အစရွိသည့္  

အေျခအေနမ်ားတြင္၊ ကုိယ္စားအာမခံေပးသူ သုိ႔မဟုတ္ အာမခ ံ

ကုမၸဏီမွ အိမ္လခႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကုိ ကုိယ္စားေပးေခ်ရမည္။ 

ကုိယ္စားအာမခံေပးသူႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီကုိ အလြယ္တကူ 

မရွာေဖြႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိလွ်င္၊ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမွ 

ကုိယ္စား အိမ္ငွားရမ္းေပးသည့္ အေနအထားမ်ားလည္း ရိွေသာ 

ေၾကာင့္၊ အိမ္မရွာမီ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့့္ပါသည္။

ဂ်ပန္မွာေတာ့ အိမ္ငွားတဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ ကနဦးကုန္က်စရိတ္အေနန႔ဲ 

စေပၚေငြနဲ႔ အိမ္ရွင္အတြက္ ဂါရဝျပဳေငြေပးေခ်ရတာေတြ 

အမ်ားအျပားရွိပါတယ္၊ စေပၚေငြက အိမ္ပိုင္ရွင္ကုိ အပ္ႏွံထားရတဲ့ 

အာမခံေငြလိုမ်ိဳးအရာျဖစ္ျပီးေတာ့၊ အိမ္လခေၾကြးက်န္နဲ႔ အိမ္ပစၥည္း 

ပ်က္စီးတာမ်ိဳးေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ အိမ္ကေနထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း ေငြပမာဏအားလုံးကုိ ျပန္လည္ရရွိမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္၊ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္မွာ အိမ္ကထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

အိမ္သန္႔ရွင္းေရးစရိတ္ အစရွိတာေတြကုိ စေပၚေငြထဲကေန 

ႏႈတ္ယူမယ္လို႔ ေရးသားထာရင္ေတာ့ ကုိယ္ျပန္ရတဲ့ စေပၚေငြက  

အိမ္ပိုင္ရွင္ အိမ္ငွားေပးသည့္သူ

စေပၚေငြ

ဂါရဝျပဳေငြ

အိမ္ပိုင္ရွင္ကို အပ္ႏွံထားရေသာ အာမခံေငြ
ျပသနာ တစ္စံုတစ္ရာမရွိရင္ 
အိမ္ကေနထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 
မူလပမာဏအတိုင္း ျပန္လည္ရရွိမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ပိုင္ရွင္ကို 
ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္ 
ေပးအပ္သည့္ေငြ
အိမ္မွထြက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ 
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။
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• ႏိုင္ငံ၊ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖန္ 

တရားဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းရံုး

• သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး၊ 

ပံုမွန္အားျဖင့္ အလုပ္သမား၅ဦးႏွင့္အထက္ 

ခန္႔အပ္ထားသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းခြင္

※သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားဆိုတာက ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္း၊ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး 
လုပ္ငန္း၊ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္း၊ ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ 
ေငြေၾကးအာမခံလုပ္ငန္း၊ အငွားသိုေလွာင္မႈလုပ္ငန္း၊  
အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း၊ ေငြစုေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ  
သုေတသနစစ္တမ္း လုပ္ငန္း၊ ေဆးကုသမႈအာမခံလုပ္ငန္း၊  
စီးပြားေရးဆက္သြယ္မႈ လုပ္ငန္း အစရွိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ၊ ေဒသဆိုင္ရာ 
ျပည္သူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊

တရားဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းရံုး

ဝန္ထမ္း
၅ဦးႏွင့္အထက္

က်န္းမာေရးအာမခံ၊ လူမွဳဖူလံုေရးႏွင့္ 
ပင္စင္အာမခံ ၂ခုလံုး 

မျဖစ္မေနဝင္ေရာက္ရသည့္ရံုး

က်န္းမာေရးအာမခံ၊ 
လူမွဳဖူလံုေရးႏွင့္ 

ပင္စင္အာမခံ ၂ခုလံုး 
မျဖစ္မေနဝင္ေရာက္ရသည့္ရံုး

က်န္းမာေရးအာမခံ သို႔မဟုတ္ 
လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ပင္စင္အာမခံ 

တစ္ခုတည္းဝင္ေရာက္၍ရေသာရံုး

ဝန္ထမ္း
၅ဦးမျပည့္

သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျပင္ပျဖစ္သည့္

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းခြင္

သတ္မွတ္ထားေသာ 
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားထဲမွ

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္လုပ္ငန္းခြင္

က်န္းမာေရးအာမခံ သုိ႔မဟုတ္ 
လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ပင္စင္အာမခံ 

တစ္ခုတည္းဝင္ေရာက္၍ရေသာရုံး

Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္မႈ လုပ္ေဆာင္ပံုအဆင့္ဆင့္3

ေနထိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျပီးရင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အဝဝကို 

လုပ္ေဆာင္ထားၾကရေအာင္။

လူမႈအာမခံ မျဖစ္မေနဝင္ရန္ လုိအပ္သည္။
ရံုး (က်န္းမာေရးအာမခံ၊ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ပင္စင္အာမခံ 
၂ခုလံုး မျဖစ္မေနဝင္ေရာက္ရသည့္ရံုး)

● ေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္

ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာသူ သို႔မဟုတ္ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ေန႔မွ 

စတင္၍ ၁၄ရက္အတြင္း ေနထိုင္သည့္ေဒသ၏ 

အစိုးရရံုးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

မွတ္ပံုတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ 

(ေနာက္ရက္တြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္သူဆိုလွ်င္ 

ပတ္စပို႔) လိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ 

ယူေဆာင္သြားရပါမည္။

သင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ၁၄ရက္အတြင္း 

မွတ္ပံုမတင္လွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေငြတပ္ခံရႏိုင္ေခ်၊ ေနထိုင္ခြင့ ္

အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ရုတ္သိမ္းခံရႏိုင္ေခ်မ်ားရွိသည့ ္

အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

● လူမႈအာမခံ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သတ္မွတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 

ျပည့္စံုသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ 

လူမႈဖူလုံေရးႏွင့္ ပင္စင္အာမခံ မဝင္မျဖစ္ဝင္ရမည့္ 

တာဝန္ရွိပါသည္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြလည္း အဆိုပါ 

လူမွဳအာမခံေတြ ဝင္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

ကုမၸဏီကို ဝင္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သက္ဆိုင္တဲ့ 

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာမခံေၾကးကေတာ့ အလုပ္ခန္႔အပ္တဲ့သူနဲ႔ အလုပ္သမားက 

တစ္ဝက္စီ တာဝန္ယူရပါတယ္။ အလုပ္သမားဘက္က 

တာဝန္ယူရတဲ့အပိုင္းကေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ လစာထဲကေန 

ျဖတ္တာမ်ားပါတယ္။

လူမႈအာမခံဝင္ေရာက္ဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္မွာ  

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့အေနအထားဆိုရင္၊ ႏိုင္ငံသား 

ပင္စင္အာမခံ (အသက္၂၀ႏွင့္ ၆၀ၾကားသာ) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား  

က်န္းမာေရးအာမခံေတြ ဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  

ႏုိင္ငံသား ပင္စင္အာမခံနဲ႔ ႏိုင္ငံသား က်န္းမာေရးအာမခံက 

ေနထိုင္တဲ့ေဒသရွိ အစိုးရ႐ံုးရဲ႕ေကာင္တာမွာ အာမခံဝင္ဖို႔ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြ လုပ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ 
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Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ျခင္း4

ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ ေနထုိင္သည့္အိမ္အနီးနားရိွ  

စတုိးဆိုင္နဲ႔ ATMရွိသည့္ဘဏ္ကုိ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အဆင္ေျပပါသည္။  

အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာက ဘဏ္ကိုသတ္မွတ္ေပးတာမ်ိဳးလည္း  

ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေစာေစာအတည္ျပဳထားတာ 

ေကာင္းပါတယ္။

ဂ်ပန္မွာ ဘဏ္ရွိတဲ့စတိုးဆိုင္ေတြက အေျခခံအားျဖင့္ 

ရံုးဖြင့္ရက္ေတြပဲ ဖြင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္၊ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ဖို႔ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ရံုးဖြင့္ရက္မွာပဲ 

လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဘဏ္အေကာင့ ္

ဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင္ ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္ အစရွိတဲ့ 

ကာယကံရွင္အတည္ျပဳဖို႔ စာရြက္စာတမ္းေတြ 

လိုအပ္တာေၾကာင့္ မေမ့မေလ်ာ့ယူေဆာင္သြားရပါမယ္။ 

တစ္ဖန္၊ တံဆိပ္တံုးနဲ႔ ဝန္ထမ္းကဒ္အစရွိတာေတြ တင္ျပဖို႔ 

ေတာင္းဆိုတဲ့ဘဏ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။  

ဝန္ထမ္းကဒ္မရွိတဲ့အေနအထားဆိုရင္၊ 

အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာကေန လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း 

ေထာက္ခံစာ ရယူတာေတြ၊ အလုပ္ခြင္တစ္ခုတည္းမွာ 

အလုပ္အတူလုပ္ေနတဲ့သူနဲ႔ အတူသြားတာေတြ 

အစရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔ရပါတယ္။ စာတိုက္၊ 

လက္ပ္ေတာ့၊ ဖုန္းအပလီေကးရွင္း စတာေတြနဲ႔ 

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို လုပ္ေဆာင္လို႔ရတဲ့ဘဏ္ေတြရွ ိ

ေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စတိုးဆိုင္မွာ လုပ္ေဆာင္တာထက္ 

စာရြက္စာတမ္းေတြ ပိုလိုအပ္တာေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ 

နည္းလမ္းကို အသံုးေပးပါ။

ဘဏ္ရွိတဲ့စတိုးဆိုင္ေတြမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို 

လုပ္ေဆာင္ေပမယ့္ ေငြကဒ္ကိုေတာ့ ေနာက္ရက္မွ အိမ္တိုင္

ရာေရာက္ပို႔ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေငြကဒ ္

ေရာက္မယ့္အခ်ိန္ကို ေသခ်ာအတည္ျပဳထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဘဏ္အေကာင့္ကို ေရာင္းစားတာေတြ၊ 

တျခားလူကို အသံုးျပဳခိုင္းတာမ်ိဳးက 

ျပစ္မႈေျမာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

ေသခ်ာေပါက္ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
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※� 2 - 4 တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအရာမ်ားထဲမွ 

၁ခုဆိုလွ်င္ အဆင္ေျပသည္။

※ �လိုအပ္တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြက ေနာက္မွေပးေခ်ရတဲ့ 

အေနအထားေတြလည္း ရွိေပမယ့္၊ လိုရမယ္ရ 

ယူေဆာင္သြားေစခ်င္ပါတယ္။

Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

လက္ကိုင္ဖုန္း စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း5

1

2

3

4

5

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ကိုင္ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈမွာဆိုရင္  

ေနာက္မွပိုက္ဆံေပးေခ်တဲ့စနစ္နဲ႔ တစ္ခါတည္း 

အေၾကေပးေခ်တဲ့စနစ္ဆိုျပီးေတာ့ ေငြေပးေခ်မႈပံုစံ 

အမ်ိဳးအစား၂ခုရွိျပီး၊ ေနာက္မွေပးေခ်တဲ့စနစ္ကေတာ့ အဓိက 

ေခတ္စားပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ ဝယ္ယူခဲ့တဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းကို 

ဆက္လက္အသံုးျပဳလို႔ရတဲ့ အေနအထားလည္းရွိတဲ့အတြက္၊ 

လက္ကိုင္ဖုန္းကုမၸဏီနဲ႔ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳသင့္ပါတယ္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အသံုးျပဳလို႔မရတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ကိုင္ေဆာင ္

ထားတဲ့အေနအထားဆိုရင္ေတာ့၊ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ 

ဆင္းမ္ကဒ္ကို အတြဲလိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလို႔ရတဲ့အတြက္၊ 

သတိတရနဲ႔ ဖုန္းဝယ္ဖို႔ပိုက္ဆံယူသြားလိုက္ပါ။ 

ဂ်ပန္မွာဆုိရင္ လက္ကုိင္ဖုန္းအတြက္ ေငြေၾကးအစီအစဥ္ေတြက 

 အလြန္ကိုမ်ားျပားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္

နဲ႔ကိုက္ညွိျပီးေတာ့ လက္ကိုင္ဖုန္းဆိုင္က တာဝန္ခံေတြ 

အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ျပီးေတာ့ 

ကိုယ္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အစီအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

ျပစ္မႈကာကြယ္ဖို႔အတြက္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း 
ကုမၸဏီကို အေၾကာင္းမၾကားဘဲနဲ႔ 
လက္ကိုင္ဖုန္း(ဆင္းမ္ကဒ္ အပါအဝင္)ကို 
အျခားလူကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္တာမ်ိဳးကို 
တားျမစ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 
သတိျပဳရပါမယ္။

ေနထိုင္ခြင့္ကဒ္

ေငြကဒ္

ေငြအပ္ႏွံစာအုပ္၊�
ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္

အသံုးျပဳခဲ့သည့္ 

တံဆိပ္တံုး

ခရက္ဒစ္ကဒ္

လိုအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ 

(စာခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကုန္က်စရိတ္၊

စမတ္ဖုန္း ဝယ္ယူသည့္ကုန္က်စရိတ္ 

အစရွိသည္..)

လက္ကိုင္ဖုန္း စာခ်ဳပ္မွာ လိုအပ္တဲ့အရာေတြကို
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္ျပီးေတာ့ စစ္ေဆးအတည္ျပဳ 
ၾကည့္ရေအာင္။

ကိုးကား- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ဗီဇာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာန
HP(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html)



888

Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

သယံဇာတအမိႈက္ႏွင့္ ရိုးရိုးအမိႈက္ခြဲျခားျခင္း6

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သယံဇာတ 

မ်ားကို အက်ဳိးရွိရွိအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က ္

မ်ားျဖင့္ သယံဇာတအမိႈက္ႏွင့္ ရိုးရိုးအမိႈက္မ်ားကို  

စနစ္တက် ခြဲျခားျပီးမွ စြန္႔ပစ္ခိုင္းေလ့ရွိပါတယ္။ 

သယံဇာတႏွင့္ အမိႈက္က ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့  

ေန႔၊ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြမွာပဲ စြန္႔ပစ္ရမွာ ျဖစ္ျပီးေတာ့၊  

ေဒသကိုလိုက္ျပီးေတာ့ သယံဇာတအမိႈက္နဲ႔ ရိုးရိုးအမိႈက ္

ခြဲျခားနည္းနဲ႔ စြန္႔ပစ္နည္းေတြကေတာ့ ကြာျခားတာမ်ိဳးရွိပါတယ္။  

ဥပမာအားျဖင့္၊ အခေၾကးေငြေပးရတဲ့ အမိႈက္အိတ္နဲ႔  

အမိႈက္ပစ္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဒသမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့  

အမိႈက္အိတ္ကို မသံုးဘဲ ပစ္မယ္ဆိုရင္ အမိႈက္သိမ္းဆည္း 

ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

မီးေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္သည့္ အမိႈက္
・မီးဖိုေခ်ာင္မွ ထြက္ေသာအမိႈက္
・စကၠဴအပိုင္းအစ၊
・အိတ္၊ ဖိနပ္၊ ခါးပတ္အစရွိေသာ သားေရပစၥည္းမ်ား

・ဖန္ပစၥည္းမ်ား
・ေၾကြထည္၊ ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား
・လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓား 

အစရွိသည့္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေသးစားမ်ား
・ဒယ္အိုး၊ အေၾကာ္အိုး၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓား အစရွိေသာ 

သတၱဳပစၥည္းမ်ား

・ပုလင္း
・စည္သြပ္ဘူး
・ပလတ္စတစ္ဘူး
・ပလတ္စတစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ 

ခြက္ႏွင့္ ထုပ္ပိုးပစၥည္းမ်ား

・စားပြဲ၊ ထုိင္ခံု၊ အိပ္ရာအစရွိသည့္ 
အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား

・စက္ဘီး

သယံဇာတအမိႈက္

မီးမေလာင္ႏိုင္ေသာ အမိႈက္

အရြယ္အစားၾကီးမားသည့္ 
အမိႈက္မ်ား

● ေနအိမ္ရွိအမိႈက္မ်ား ခြဲျခမ္းနည္း (ဥပမာ)

အမိႈက္စြန္႔ပစ္တဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ

ကို မလိုက္နာျခင္းက ေဘးပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ 

ေနထုိင္သူေတြနဲ႔ ျပသနာတက္ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္

လာႏိုင္တာေၾကာင့္ ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ ေဒသရဲ႕ စံုစမ္းေမးျမ

န္းလို႔ရမယ့္ေကာင္တာေတြ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြမွာ 

စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖန္၊ 

ေယဘူယ်အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနတဲ့ အမိႈက္နဲ႔ 

ေနအိမ္ကထြက္တဲ့အမိႈက္ စြန္႔ပစ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းက 

ကြာျခားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတိျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

・ကတ္ထူ
・အဝတ္ေဟာင္းမ်ား
・ပိတ္စေဟာင္းမ်ား
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ေဆးရံုတြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း7

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာဆုိရင္ စေန၊ တနဂၤေႏြေတြမွာ ေဆးရံုေတြက 

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈေတြကုိ နားထားတာမ်ားတာေၾကာင့ ္

ၾကိဳတင္ျပီးေတာ ကုိယ္ေနတဲ့အိမ္၊ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာ 

စတာေတြနဲ႔ နီးတဲ့ေဆးရံုရဲ႕က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးတဲ့အခ်ိန္ကုိ 

အတည္ျပဳထားသင့္ပါတယ္။ 

ညသန္းေခါင္ေတြနဲ႔ စေန၊ တနဂၤေႏြဆုိေပမယ့္ အေရးေပၚလုိအပ္တဲ ့

လူနာေတြအတြက္ စစ္ေဆးမွဳလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေဆးရံုေတြလည္း  

ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲလုိေဆးရံုေတြကို သိရွိထားရင္ 

အဆင္ေျပပါတယ္။

ပုံံမွန္အားျဖင့္ ေဆးရုံကုိသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္နဲ့ 

ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကုိ ျပင္ဆင္သြားရင္ အဆင္ေျပေပမယ့္၊ 

မိတ္ဆက္စာလိုအပ္တဲ့ ေဆးရံုေတြလည္း ရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ 

မသြားခင္မွာ လုိအပ္တဲ့အရာေတြကုိ ေမးျမန္ထားသင့္ပါတယ္။ 

တစ္ဖန္၊ က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္မရွိရင္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကုိ 

၁၀၀ရာခိုင္ႏွဳန္း ကုိယ္တုိင္ေပးေခ်ရမွာမလုိ႔ ကဒ္ကုိ 

ေသခ်ာထိန္းသိမ္းထားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူတဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခအေန လကၡဏာေတြန႔ဲ 

ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အေသးစိတ္ေမးျမန္းမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ 

ဂ်ပန္ဘာသာစကားမွာ ယုံၾကည္ခ်က္မရွိရင္ ဘာသာျပန ္

အက္ပလီေကးရွင္းကုိ အသုံးျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး 

လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြကုိ အကူအညီေတာင္းျပီးေတာ့ ေဆးရံုကုိ 

အတူတူေခၚသြားသင့္ပါတယ္။

မိတ္ဆက္စာဆိုသည္မွာ

မိတ္ဆက္စာဆိုသည္မွာ လူနာ၏အမည္၊ 

အသက္၊ က်ား မ၊ ေရာဂါလကၡဏာအစရွိသည္တို႔ကို 

ေရးသားထားသည့္အရာ ျဖစ္သည္။

ဆရာဝန္က လူနာကို အျခားေဆးရံုသို႔ 

လႊဲေျပာင္းမိတ္ဆက္သည့္အခ်ိန္တြင္ မိတ္ဆက္စာကို 

ေရးသားေပးရမည္။

၂၀၀၆ခုႏွစ္ကစျပီးေတာ့ ခုတင္၅၀၀နဲ႔အထက ္

ေဆးရံုေတြက မိတ္ဆက္စာမပါတဲ့လူနာေတြဆိုရင္ 

ျခြင္းခ်က္လူနာေတြကလြဲျပီးေတာ့ အျခားလူနာေတြကို  

ထပ္ေဆာင္းအခေၾကးေငြ 

ေကာက္ခံတာမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

● က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အဆင့္ဆင့္

1 1 1

2
2 2

3
3

● ေဆးရံုမသြားခင္ ● ေဆးရံုက ျပန္ျပီးေနာက္ပိုင္း● ေဆးရံုသို႔ ေရာက္ရွိျပီးေနာက္

ေဆးရံု၏ ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာအခ်ိန္ကို 
အတည္ျပဳရမည္။

ဘိုကင္တင္ရန္ လိုအပ္ မလိုအပ္ 
အတည္ျပဳရမည္။

က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္၊ 
ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ကို 
ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္။

ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာတြင္ 
က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ကို 
တင္ျပရမည္။

အင္တာဗ်ဴးစာရြက္တြင္ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖည့္သြင္းရမည္။

က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူျပီးေနာက္ 
ကုန္က်စရိတ္ေပးေခ်ရမည္။

ေဆးဆိုင္မွာ ေဆးစာနဲ႔ 
က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္ကို 
ျပသရပါမယ္။

ေဆးလက္ခံရယူျပီးရင္ 
ကုန္က်စရိတ္ေပးေခ်ရပါမယ္။
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ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲျခင္း8

ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲသည့္အခ်ိန္တြင္၊ ဘဏ္အေကာင့္ 

ဖြင့္ျခင္းနွင့္ မသက္ဆိုင္ပဲ ျပည္ပသို႔ေငြလႊဲသည့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ဖို႔ 

လိုအပ္ပါသည္။ ေငြလႊဲႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံ၊ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္း၊ 

ေငြလႊဲသည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အစရွိသည္တို႔မွာ 

ဘဏ္အလိုက္ကြာျခားမႈ ရွိပါသည္။ တစ္ဖန္၊ 

ျပည္ပေငြလႊဲသည့္နည္းလမ္းမွာ ဘဏ္အေကာင့္၊ 

ATM၊ အင္တာနက္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္းအပလီေကးရွင္း 

အစရွိသည္တို႔ရွိပါသည္။

● ႏိုင္ငံျခားသို႔ေငြလႊဲပံု အဆင့္ဆင့္
(အင္တာနက္ႏွင့္ စမတ္ဖုန္း အပလီေကးရွင္း 

အသံုးျပဳသည့္ အေနအထား)

ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳရန္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း

ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား 
ျဖည့္သြင္းျခင္း

ေငြထုတ္သည့္အခ်ိန္သံုးေသာ အေကာင့္ထဲသို႔ 
ေငြျဖည့္ျခင္း

ေငြလႊဲရန္ ေတာင္းခံျခင္း

ေငြလႊဲရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္၊ ေငြလက္ခံမည့္သူ၏ 
အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဘဏ္အမည္၊ ဘဏ္ခြဲအမည္၊ 
အေကာင့္နံပါတ္ အစရွိသည္

(ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း၊ ေငြပမာဏ၊ ေငြလႊဲရသည့္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းရန္)

1

2

3

4

5

ျပစ္မႈကာကြယ္ဖို႔အတြက္၊ 

ကိုယ့္ရဲ့ဘဏ္အေကာင့္ကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ 

အျခားသူကိုယ္စား ႏိုင္ငံျခားေငြလႊဲတာမ်ိဳးကို 

ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။
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Ⅰ．ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္

သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း9

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ငလ်င္နဲ႔ မုန္တုိင္းအစရွိသည့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ ္

ေတြ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္ဆုိရင္ အသက္အႏၱရာယ္ကာကြယ္ 

ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပုံမွန္အခ်ိန္ကတည္းက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ 

လုိအပ္ပါတယ္။

● ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္အတြက္ ပစၥည္းမ်ား 

ျပင္ဆင္စုေဆာင္းထားျခင္း

ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရနဲ႔ စားစရာအစရွ ိ

တာေတြ ဝယ္ယူလို႔မရႏိုင္ေတာ့တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္  

၃ရက္စာနဲ႔အထက္ ေရနဲ႔ စားစရာေတြ ၾကိဳတင ္

စုေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။

● အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂမ်ား မေရြ႕လ်ားႏိုင္ေအာင္ ေနရာခ်ျခင္း

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြ ျပိဳက်တာေၾကာင့္ 

ဒဏ္ရာရတာေတြ၊ အျပင္ကို မထြက္ႏိုင္ေတာ့တာေတြ 

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့အတြက္ ျပိဳက်ပ်က္စီးတာကို 

ကာကြယ္ေပးတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြကို 

မေရြ႕လ်ားႏိုင္ေအာင္ တပ္ဆင္ရပါမယ္။ တစ္ဖန္၊ 

အိပ္တဲ့အခန္းမွာေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမင့္မားတဲ့ 

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြကို မထားဖို႔အေရးၾကီးပါတယ္။

● ေဘးအႏၱရာယ္ခိုလွံဳေရးစခန္းနဲ႔ ေဘးအႏၱရာယ္ခိုလံုမွဳဆိုင္ရာ 

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အတည္ျပဳျခင္း

အိမ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာရဲ႕ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ 

ေဘးအႏၱရာယ္ခိုလွံဳေရးစခန္းကို 

ေသခ်ာအတည္ျပဳထားသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖန္၊ ေဘးအႏၱရာယ ္

ျဖစ္ပြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘးကင္းတဲ့ေနရာကို ထြက္ေျပးဖို႔  

စည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းေတြကို အတည္ျပဳဖို႔က အေရးၾကီးပါတယ္။  

ေဘးအႏၱရာယ္ခိုလံွဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကုိ  

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းျပီးေတာ့ ခိုလံႈေရးစခန္းကိုသြားတဲ့လမ္းေၾကာင္း  

၂ခုမွ ၃ခုကို ၾကိဳတင္မွတ္သားထားသင့္ပါတယ္။

● သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသည့္နည္းလမ္းမ်ား 

အတည္ျပဳျခင္း

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တင္ျပေပးတဲ့ 

ေဒသတြင္းအစိုးရရံုးေတြက မ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သတ

င္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းတဲ့နည္းလမ္းကို သိထားဖို႔ 

အေရးၾကီးပါတယ္။

● ေဘးအႏၱရာယ္ေရွာင္ရွားေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားတြင္ 

ပါဝင္လွဳပ္ရွားျခင္း

မေတာ္လုိ႔ တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ပ်ာယာခတ္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္လို႔  

ပံုမွန္အခ်ိန္ကတည္းက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ 

ေဘးအႏၱရာယ္ေရွာင္ရွားေရး ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို 

ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရပါမယ္။

● ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ရွိထားသင့္သည့္အရာမ်ား (ဥပမာ)

・လက္ကိုင္ေရဒီယို

・လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး

・ဘက္ထရီေျခာက္

・ဦးထုပ္အမာ

・လက္အိတ္

・ဂတ္စ္မီးဖို၊ ဂတ္စ္ဘူး

・အေအးဒဏ္ခံ၊ ေရဒဏ္ခံရန္ အသံုးျပဳသည့္ 

စာရြက္ျပား

・အေရးေပၚသံုး အိမ္သာ

・ထီး

・အမ်ိဳးသမီး လစဥ္သံုးပစၥည္း
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

Ohayo gozaimasu 
(မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ)

Konnichiwa 
(မဂၤလာ ေန႔လည္ခင္းပါ)

Konbanwa 
(မဂၤလာ ညခင္းပါ)
Oyasumi nasai 
(ေကာင္းေသာ ညခ်မ္းပါ)

Irasshaimase 
(ၾကိဳဆိုပါတယ္)

Arigato gozaimashita 
(ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)

Otsukaresama deshita 
(ပင္ပန္းသြားျပီေနာ္)

ညပိုင္း

ဧည့္သည္ဝင္လာလွ်င္

ဧည့္သည္ကို ေက်းဇူးတင္သည့္အေနျဖင့္

အလုပ္မွ ျပန္သည့္အခ်ိန္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသို႔ 

မနက္ခင္း

ေန႔လည္ခင္း

ႏႈတ္ဆက္စကား1

● ႏႈတ္ဆက္စကား ဥပမာမ်ား

● ယဥ္ေက်းသည့္အသံုးအႏႈန္း ဥပမာမ်ား

Taberu 
(စားသည္)

Iku 
(သြားသည္)

Miru 
(ၾကည့္သည္)

သာမန္ 
ေျပာဆိုနည္း

ယဥ္ေက်းသည့္အသံုးအႏႈန္း ျဖင့္ 
ေျပာဆိုနည္း

တစ္ဖက္သားကို 
ျမွင့္တင္ေျပာဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္း

တစ္ဖက္သားကို 
ျမွင့္တင္ေျပာဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္း

တစ္ဖက္သားကို 
ျမွင့္တင္ေျပာဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္း

Meshiagaru

Irassharu

Goran ni 
naru

Itadaku

Mairu

Haiken suru

ကိုယ့္ကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုသည့္ 
အသံုးအႏွဳန္း

ကိုယ့္ကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုသည့္ 
အသံုးအႏွဳန္း

ကိုယ့္ကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုသည့္ 
အသံုးအႏွဳန္း

ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာသည့္အခ်ိန္တြင္ မ်က္လုံးခ်င္းဆံုျပီးမွ 
ဦးညြတ္ရမည္။

ေသခ်ာေပါက္ ဧည့္သည္မ်ားသုိ႔ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာရမည္ျဖစ္ျပီး၊ 
အတူတကြ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အျခား 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔လည္း ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဆုိရန္ အေရးပါသည္။

ဧည့္သည္သို႔ ေျပာဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ ယဥ္ေက်းသည့္ 
စကားအသုံးအႏွဳန္းျဖင့္ ေျပာဆုိရမည္။ "...desu" 
"...masu"အစရွိသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားမွာ အေျခခံျဖစ္ျပီး၊ 
ယဥ္ေက်းသည့္ အသုံးအႏႈန္း( တစ္ဖက္သားကုိ ျမွင့္တင္ေျပာ 
ဆုိသည့္အသုံးအႏႈန္း- ကုိယ့္ထက္ရာထူးၾကီးသူမ်ား၏ 
အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ အသုံးအႏႈန္း၊ ႏိွမ့္ခ်သည့္ အသုံးအႏႈန္း- 
ကုိယ့္ထက္ရာထူးၾကီးသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ 
မိမိ၏ အျပဳအမူကုိ ေဖာ္ျပသည့္အသံုးအႏႈန္း) မ်ားလည္း 
အသုံးျပဳသည့္အတြက္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ 
ေလ့က်င့္ထားသင့္ပါတယ္။

အခ်ိန္နဲ႔ အေျခအေနကိုလိုက္ျပီးေတာ့ စနစ္တက် ႏႈတ္ဆက္ၾကရေအာင္။
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

POINT

သြင္ျပင္လကၡဏာ2

● အဝတ္အစား ဥပမာႏွင့္ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ား

□ ယူနီေဖာင္းကို စနစ္တက်ေလွ်ာ္ဖြပ္ျပီး မီးပူတိုက္ထားသလား။

□ ဆံပင္ပံုစံ ေသသပ္သလား။

□ လက္သည္းမ်ားကို စနစ္တက်ကိုက္ျဖတ္ထားသလား။

□  စနစ္တက်သြားတိုက္ျပီး ခံတြင္းအနံ႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

ထိန္းသိမ္းထားသလား။

□  (အမ်ိဳးသားဆိုလွ်င္) မုတ္ဆိတ္ေမႊးမ်ား စနစ္တက် 

ရိတ္ထားသလား။

□  စနစ္တက်ေရခ်ိဳးျပီး ကိုယ္သင္းနံ႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ထားသလား။

□ ဖိနပ္မ်ား ညစ္ေပေနသလား။

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္သူမ်ားသည္ သြင္ျပင္လကၡဏာ (အဝတ္အစားႏွင့္ ဆံပင္ပံုစံ အစရွိသည္) 

ကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ရန္မွာ အထူးအေရးပါသည္။ အျမဲတမ္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ့ ပံုပန္းသြင္ျပင္ျဖစ္ေနဖို႔ ၾကိဳးစားၾကရေအာင္။

အလုပ္သြားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဧည့္သည္ေရွ႕သို႔သြားေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ားကို မွန္ေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးသည့္ အက်င့္ေမြးျမဴရမည္။ တစ္ဖန္၊ 

အစပိုင္းတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားက စစ္ေဆးေပးလွ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ပါသည္။

【ဟိုတယ္တြင္ ရွိေနလွ်င】္ 【ဂ်ပန္စတိုင္ တည္းခိုေဆာင္တြင္ ရွိေနလွ်င】္
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

• ၾကိဳတင္ဘြတ္ကင္ လုပ္ထားတာေတြ 
ပြဲအခမ္းအနားအစရွိတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မွ်ေဝရပါမယ္။

• စိတ္ပူတဲ့ကိစၥေတြ စိတ္မခ်တဲ့ကိစၥေတြရွိလာရင္ 
အားမနာပဲနဲ႔ ေျပာရပါမယ္။

• အားလပ္ခ်ိန္ လုိအပ္ပါတယ္။ 
ေသေသခ်ာခ်ာ အနားယူရပါမယ္။

• ေဘးနားကလူေတြနဲ႔ 
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈလည္း ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

• လံုလံုေလာက္ေလာက္ 
အခ်ိန္ေစာထြက္ျပီးေတာ့ 
အလုပ္သြားရပါမယ္။

• သြင္ျပင္လကၡဏာ နဲ႔ အဝတ္အစားကို 
စနစ္တက် စီမံလုပ္ေဆာင္ၾကရေအာင္။

• အဆင္မေျပသည့္ကိစၥမ်ားရွိလွ်င္၊ 
ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း 
ဆံုးျဖတ္တာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ အထက္လူၾကီးနဲ႔ 
တိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

• "မလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႔ "အရင္မေျပာပဲ 
အရင္ဆံုး ဧည့္သည္ရဲ႕စကားကို 
နားေထာင္ၾကည့္ရပါမယ္။

POINT

POINT

POINT

POINT

တစ္ရက္တာ အလုပ္လုပ္ေဆာင္သည့္ပုံစံ3

အလုပ္သြားျခင္း

အလုပ္ျပီးဆုံးျခင္း

အားလပ္ခ်ိန္

အစည္းအေဝး
တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္း

လုပ္ငန္းတာဝန္ 
၂

လုပ္ငန္းတာဝန္ 
၁

တည္းခိုေဆာင္ လုပ္ငန္းခြင္၏ တစ္ရက္တာ 

အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈပုံစံမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းငယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ 

နားမလည္တာရွိရင္ ေမးခြန္းေမးဖို႔နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ဖို႔ 

အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘယ္ေနရာပဲျဖစ္ျဖစ္ 

တေျပးညီအသံုးျပဳေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ အျပဳအမူေတြကို တတ္

ကၽြမ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားျပီးေတာ့ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ 

အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ဖန္တီးၾကရေအာင္။

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းက ၂၄နာရီဝန္ေဆာင္မႈ 

ေပးရတဲ့အတြက္ အလွည့္က်စနစ္ (မနက္ဆိုင္း၊ ညဆိုင္း) နဲ႔ 

လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ 

အနားယူတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ခ်ိန္ေတြကို 

သတိျပဳရပါမယ္။
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

POINT

အစည္းအေဝးအစရွိသည္တို႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္း

4

□ ဘယ္သူက၊ ဘယ္ခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ 

ဘာကို၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို 

ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆိုရပါမယ္။

□ ကိုယ္ေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ 

အထက္လူၾကီးေတြ နားလည္ရဲ႕လားဆိုတာကို 

အတည္ျပဳရင္းနဲ႔ စကားေျပာဆိုရပါမယ္။

□ နားမလည္တာေတြရွိရင္ မရွက္မေၾကာက္ပဲ 

ေမးျမန္းရပါမယ္။

လုပ္ငန္းခြင္ အမ်ားစုတြင္ အစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင ္

ပါတယ္။ အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ 

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သူမ်ားက အားလံုးသိထားသင့္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝျခင္း၊ 

အလုပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ျပျခင္း၊ တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ 

အၾကံဥာဏ္သစ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေတြးအေခၚမ်ား ဖလွယ္ရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါရွိသည္။

ကုမၸဏီကိုလိုက္၍ အစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင္ပံု 

အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေပမယ့္ ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေျပာျပတာေတြ 

တျခားလူရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို နားေထာင္ရတာကေတာ့ 

အေရးပါတဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ 

ပါဝင္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အသံုးဝင္တဲ ့

လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါမယ္။

အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္း၊ 

တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းတို ႔ကိ ု လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ 

တစ္ဖက္လူ နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာျပဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သတိျပဳရင္း အစည္းအေဝးမွာ 

ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရေအာင္။

● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အစည္းအေဝးလုပ္ေဆာင္မႈပုံစံ ● သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းႏွင့္ 
တာဝန္လႊဲေျပာင္းျခင္းအတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား

□ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ ျပီးဆံုးသြားတဲ့ကိစၥေတြသာမက 

ကိုယ္က်ရွံဳးခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ မွားယြင္းခဲ့တဲ့ကိစၥေတြကိုပါ 

မဖံုးကြယ္ဘဲ မွ်ေဝၾကရပါမယ္။

□ အလုပ္ခြင္တြင္းမွာ ပံုစံေျပာင္းသင့္တယ္လို႔ 

ထင္တဲ့ကိစၥေတြ၊ ခက္ခဲတယ္လို႔ ထင္တဲ့ကိစၥေတြရွိရင္ 

အလုပ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ 

တြန္႔ဆုတ္တာမ်ိဳးမရွိဘဲ တင္ျပသင့္ပါတယ္။
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

တည္းခိုေဆာင္၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပ၍ 
တည္းခိုေဆာင္ ၏ ပံုရိပ္ကိုျမွင့္တင္ျခင္း၊ လာေရာက္သည့္ 
ဧည့္သည္မ်ား စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား 
စဥ္းစားျခင္း စသည္တို႔ကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။

● အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Public Relations လုပ္ငန္းတာဝန္

ကုိယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္အရာ ျဖစ္ပါက 

အားတက္သေရာ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရေအာင္။ အကယ္၍ 

မိမိတစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာ 

မဟုတ္လွ်င္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အထက္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး မည့္သို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ကို 

ဆံုးျဖတ္ရမည္။

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းရွိ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား၄မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။ တစ္ဖန္၊ 

အဆိုပါအမ်ိဳးအစား၄မ်ိဳးအျပင္ တည္းခိုေဆာင္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိမွတ္သားထားသင့္သည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္၊ သတိျပဳေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္ေလ့လာသင္ယူထားရမည္။

ဧည့္သည္၏ check in, check out 
ခ်ိန္မွအစ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေနအထားမ်ားကို 
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။

အေဆာက္အဦးတြင္း၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၊ မဂၤလာခန္းမ 
အစရွိသည္တို႔တြင္ ဧည့္သည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။

စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဧည့္သည္အတြက္ 
လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ 
လုပ္ငန္းတာဝန္ျဖစ္သည္။

အျပန္လက္ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အခန္းအပါအဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပရိေဘာဂ 
အခင္းအက်င္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို အလံုးစံုတာဝန္ယူရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း 
တည္းခိုေဆာင္ အေဆာက္အဦတြင္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္ ဆက္စပ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္။

ဧည့္သည္မ်ားထဲတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕

ယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အထူးအေထာက္အပံ့ လိုအပ္သည့္သူမ်ား 

ရွိႏိုင္သည္ (ဥပမာ - နားမၾကားသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 

အကယ္၍ မေတာ္တဆမႈ၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား 

ၾကံဳေတြ႔လာလွ်င္ ဧည့္သည္ကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္မွာ 

အေရးပါသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေဘးကင္းရာသုိ႔ 

ေရြ႕ေျပာင္းသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ၂ခုႏွင့္အထက္ 

ျပင္ဆင္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ 

ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ေလွကားမဟုတ္ပဲ ရိုးရိုးေလွကားကိုသာ 

အသုံးျပဳ၍ ထြက္ေျပးရန္ ညႊန္ၾကားေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ 

ၾကိဳတင္၍ ေလ့က်င့္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

စာျဖင့္ ေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္းကို အသံုးျပဳေပးရမည္)။ 

ဧည့္သည္၏ လိုအပ္ခ်က္ကို တာဝန္လႊဲေျပာင္းခ်ိန္တြင္ 

ေသခ်ာ အတည္ျပဳျပီး သင့္ေတာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရန္။

●  ဧည့္သည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ဧည့္သည္ထံမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားရွိလာလွ်င္၊

● လုပ္ငန္းတာဝန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာကပံု

● ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ● ဧည့္သည္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္

● စားေသာက္ဆိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတာဝန္

●  အျခား 
ဆက္စပ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

●  အကူအညီ အေထာက္အပံ့လိုအပ္သည့္ဧည့္သည္မ်ား 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

● ဧည့္သည္၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ ေစာင္

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာအားလံုး သိရွိနားလည္ေစရန္

5 လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

5 လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ

ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာ လုပ္ငန္းတာဝန္

ဧည့္သည္ကို ပထမဆံုး ၾကိဳဆိုရသည့္တာဝန္ ျဖစ္သည့္အတြက္ 

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္ တာဝန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

တည္းခိုေဆာင္၏ ေကာင္းမြန္သည့္ပံုရိပ္ကို စာင့္ထိန္းႏိုင္ရန္၊ ဧည့္သည္မ်ား 

ေဘးကင္းစိတ္ခ်စြာတည္းခိုႏိုင္ရန္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုျခင္း၊ 

လမ္းညႊန္ျခင္းမ်ားကို ဂရုတစိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

● ဧည့္ၾကိဳတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတိျပဳမည့္ အခ်က္မ်ား

・တည္းခိုေဆာင္၊ တည္းခိုသည့္ အစီအစဥ္ကုိလုိက္၍ check in, check 
out အခ်ိန္မွာ ကြာျခားသည္။ ထုိ႔အတြက္ ဧည့္သည္၏ အေျခအေနႏွင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကိဳတင္အတည္ျပဳထားရမည္။

・check out လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ တည္းခိုခ်ိန္တြင္း 
ကုန္က်ခဲ့သည့္စရိတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းသည့္တြက္ခ်က္မႈတို႔ကုိ တြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ မလုိအပ္ 
အတည္ျပဳရမည္။ ေရပူစမ္းရွိသည့္ တည္းခိုေဆာင္မ်ားတြင္  
အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ႏွင့္အထက္ ဧည့္သည္မ်ားကုိ 
ေရပူစမ္း ဝင္ေရာက္သည့္အခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။

・ေငြရေျပစာ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ ဧည့္သည္ဆုိလွ်င္၊ ေငြရေျပစာကုိ 
မေမ့မေလ်ာ့ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ ယန္း၅ေသာင္းႏွင့္အထက္ 
ေငြရေျပစာမ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

ဧည့္သည္အား ၾကိဳတင္ အသိေပးရွင္းျပထားရမည္။

・ဧည့္သည္ check in လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အဦတြင္း 
လမ္းညႊန္မႈလည္း တစ္ပါတည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။ မီးေလာင္မႈ  
အစရိွသည့္ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္၊ 
မည္သုိ႔တိမ္းေရွာင္ရမည္၊ မည္သည့္ေနရာသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ရမည္ တုိ႔ကုိ 

・ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လိပ္စာမရိွသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား 
check in လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပတ္စပို႔ျပရန္ 
ေတာင္းဆုိျပီး၊ မိတၱဴကုိထိန္းသိမ္းထားရန္။

・ဖုန္းေျပာဆုိလွ်င္ မ်က္ႏွာမျမင္ရသည့္အတြက္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ 
စကားေျပာဆုိသည့္အခ်ိန္ထက္ ပိုမိုသတိထား၍ စကားေျပာဆုိရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ ဧည့္သည္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္  
"Itsumo arigato gozaimasu" (အျမဲအားေပးတဲ့အတြက္  
ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္) "Kashikomari mashita" (နားလည္ပါျပီ) 
"Ikaga itashi masho ka" (ဘယ္လုိ လုပ္ခ်င္ပါသလဲ) အစရွိသည့္  
ယဥ္ေက်းသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ားကုိ ဂရုစိုက္ သုံးႏႈန္းရမည္။

・တည္းခိုမည့္သူ၏ အမည္၊ တည္းခိုမည့္ ေန႔ရက္၊ 
ဖုန္းနံပါတ္တို႔အား အတည္ျပဳျခင္း၊ တည္းခိုမည့္ 
အမ်ိဳးအစား၊ အခြန္ေငြ အစရွိသည္တုိ႔ကို ထည့္သြင္း၍ 
တည္းခိုစရိတ္ႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္ နည္းလမ္းတုိ႔ကို ရွင္းလင္း 
ေျပာၾကားရမည္။

・တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္သူမ်ားမွာ 
ဧည့္သည္အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္သူမ်ား 
ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂ဦးႏွင့္အထက္က ညဥ့္နက္တဲ့အထိ 
ဧည့္ၾကိဳတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ 
ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာျဖင့္ အလွည့္က်တာဝန္မ်ား 
ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္။

●Check�in,�Check�out

● �အေဆာက္အဦးအတြင္း လမ္းညႊန္မႈ 
(အေရးေပၚထြက္ေပါက္၊ ေဘးကင္းရာ  
သို႔ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္လမ္းေၾကာင္း)

● ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အတည္ျပဳျခင္း

● ဖုန္းလက္ခံေျဖဆိုျခင္း

● �ဖုန္းႏွင့္ ဘိုကင္လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္သည့္ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

●ညလံုးေပါက္ ဧည့္ၾကိဳတာဝန္
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လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ5

●အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

● Public Relation လုပ္ေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

အစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ Public Relations လုပ္ငန္းတာဝန္
　　　　　

တည္းခိုေဆာင္သို႔ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ event မ်ားစီစဥ္ျခင္း၊ မိမိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ 

တည္းခိုေဆာင္အေၾကာင္း မသိရွိေသးသူမ်ားအား သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္သည့္ သင့္အတြက္ မိမိ၏ ရွဳေထာင့္အျမင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အလြယ္တကူျပသႏိုင္သည့္ 

အလုပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

・တည္းခိုေဆာင္ကိုလိုက္၍ ဧည့္သည္ စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္၊ 
အထူးပြဲအခမ္းအနားမ်ား စီစဥ္ေပးျခင္းမ်ိဳးရွိသည္။  
မည့္သို႔လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ဧည့္သည္စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိႏိုင္မည္ကို 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ စဥ္းစားရမည္။

・ဝဘ္ဆုိက္စာမ်က္ႏွာ၊ SNS၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ 
အစရိွသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္၍၊ ဧည့္သည္မ်ား၏ မ်က္လုံးတြင္ 
ျမင္သာေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ ျဖစ္သည္။ 
မိမိ၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္  
သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႕ျခင္းျဖင့္၊ မိခင္ႏို္င္ငံမွ 
ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားအျပားလာေရာက္ေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အေရးၾကီးသည္။ 
・အင္တာနက္ ဝဘ္ဆုိက္ အစရွိသည္တို႔၏ ရွာေဖြမႈ 
(Meta search ဟုေခၚဆုိသည္) တြင္ မိမိကုမၸဏီ၏ 
တရားဝင္ ဝဘ္ဆုိက္ရွိ အစီအစဥ္မ်ားကုိအလုိအေလ်ာက္ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အျခားခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား၏ 

အစီအစဥ္မ်ားက အေပၚတြင္ေရာက္ရွိေနသည့္ 
အေနအထားက မ်ားျပားသည့္အတြက္ 
မည့္သုိ႔လုပ္ေဆာင္လွ်င္ မိမိကုမၸဏီ၏ ဝဘ္ဆုိက္သုိ႔လာ 
ေရာက္မည္ကုိ စဥ္းစားရမည္။

・ဟိုတယ္ေၾကာ္ျငာအတြက္ 
ဟိုတယ္အေဆာက္အဦးအတြင္း ရိုက္ကူးထားေသာ 
ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊  
ဧည့္သည္ပါရွိေနလွ်င္ အဆိုပါဧည့္သည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ 
မပါဘဲ အသံုးျပဳခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္ သတိျပဳရမည္။

● event စီစဥ္ျခင္း

●သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔ျခင္း

● ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္း

 (သတိျပဳရန္) တည္းခိုေဆာင္ ဘုိကင္လုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ ဧည့္သည့္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္မ်ား (အမည္၊ 
လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာ အစရွိသည္တို႔ကို) ေမးျမန္းရမည္။ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို 
ဧည့္သည္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ event စီစဥ္ျပီး  
အေၾကာင္းၾကားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဧည့္သည္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားျပီးသား ဟုတ္မဟုတ္သတိျပဳရမည္။
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ဧည့္သည္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္

တည္းခိုေဆာင္တြင္ အေဆာက္အဦးတြင္း၊ အစည္းအေဝးခန္းမႏွင့္ 

မဂၤလာခန္းမအစရွိသည္တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ 

ဧည့္သည္အသံုးျပဳသည့္ေငြပမာဏႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ အစဥ္အျမဲ အျပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ 

ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အေရးၾကီးျပီး၊ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ သတိျပဳရမည့္ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

● ဧည့္သည္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား

・ရႊင္လန္းတက္ၾကြစြာ ႏႈတ္ဆက္ရမည္။ ・ဓာတ္ေလွကားခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးရမည္။ တစ္ဖန္၊ 
ဓာတ္ေလွကား အသံုးျပဳခ်ိန္တြင္ ဧည့္သည္ကို 
ဦးစားေပးရမည္။

・�ပစၥည္းမပို႔ခင္ ဖုန္းျဖင့္ အခန္းတြင္ ဧည့္သည္ရွိမရွိ 
အတည္ျပဳရမည္။
・�တံခါးေခါက္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းမျပန္လွ်င္၊ 

အခန္းေရွ႕တြင္ ပစၥည္းထားခဲ့၍ မရပါ။

・ဧည့္သည္အား ေမးျမန္၍ အေျခအေနကုိ အတည္ျပဳရမည္။

・အကူေခြး (မ်က္မျမင္လမ္းျပေခြး၊ 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ေခြး၊ နားမၾကားသူမ်ား 
လမ္းျပေခြး) မ်ားကို လက္ခံေပးရမည္ျဖစ္သည္။ 
・ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိသည့္ ဧည့္သည္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္စကားေျပာျပီး 

လိုအပ္သည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အတည္ျပဳရမည္။
・လုပ္ေဆာင္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို နားမလည္ပါက၊ 

အထက္လူၾကီး၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ 
အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခတၱေစာင့ ္
ဆိုင္းေပးရန္ ေျပာၾကားရမည္။

● ဧည့္သည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္အခ်ိန္ ● ဧည့္သည္မ်ား ဓာတ္ေလွကား အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္

● ဧည့္သည္၏အခန္းသို႔ ပစၥည္းပို႔သည့္အခ်ိန္

● ဧည့္သည္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသည့္အခ်ိန္

● �ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
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စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တာဝန္

စားေသာက္ဆိုင္တြင္၊ ဧည့္သည္အသံုးျပဳသည့္ေငြပမာဏႏွင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ အစဥ္အျမဲ 
အျပံဳးမ်က္ႏွာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အေရးၾကီးျပီး၊ ဟင္းႏွင့္ ေသာက္စရာမ်ား ပို႔ေပးခ်ိန္တြင္ 
ရွိသင့္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ အစားအစာ မွာခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာ အစားအစာဓာတ္မတည့္ျခင္းႏွင့္ 
ပက္သက္၍ သိသင့္သည္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာမွတ္သားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

●  စားေသာက္ဆိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

・ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ လူဦးေရတို႔အျပင္ 
အစားအစာဓာတ္မတည့္မႈ၊ ခံတြင္းမေတြ႕သည့္ 
အစားအစာမ်ားရွိမရွိ ေမးျမန္းအတည္ျပဳရမည္။

・ဆိုင္သို႔ ဘယ္ႏွဦးလာေရာက္ေၾကာင္း အတည္ျပဳရမည္။
・ ၾကိဳတင္ဘိုကင္လုပ္ထားျခင္း "ရွိ" "မရွိ" အတည္ျပဳျပီး၊ 

ဘိုကင္လုပ္ထားသည့္ ဧည့္သည္ဆိုလွ်င္ 
ထိုင္ခံုေနရာအထိ လမ္းညႊန္ျပသေပးရမည္။
・ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိသည့္ ဆိုင္္ဆိုလွ်င္ 

ဆိုင္အတြင္း ေဆးလိပ္ေသာက္၍ မရေၾကာင္း 
ၾကိဳတင္ေျပာျပထားရမည္။ ・ဧည့္သည္မွ တူ၊ ဇြန္းအစရွိသည္တို႔ကို စားပြဲေပၚမွ 

ၾကမ္းခင္းေပၚသို႔ ျပဳတ္က်သြားလွ်င္ ဧည့္သည္သို႔ 
ပစၥည္းအသစ္မ်ား ျပန္လည္ေပးရမည္။

・ပိုလွ်ံေနသည့္ဟင္းလ်ာမ်ားကို အခန္းသို႔ ယူေဆာင္သြား 
ခ်င္သည့္ ဧည့္သည္ရွိလွ်င္၊ စားေသာက္ဆိုင္ စည္းမ်ဥ္း 
အတိုင္း လိုက္နာျပီး သယ္ေဆာင္သြား၍ ရႏိုင္မရႏိုင္ကိ ု
ေျပာၾကားရမည္။

・အယ္လ္ကိုေဟာ ေအာ္ဒါလက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္၊ 
အသက္၂၀မျပည့္ေသးသူႏွင့္ ကားေမာင္းမည့္သူမ်ားကုိ  
အယ္လ္ကိုေဟာ ေရာင္းခ်မေပးေၾကာင္း 
ေျပာၾကားရမည္။
・အခ်ိန္ၾကာမည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

အခ်ိန္ၾကာမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ဟင္းပြဲေရာက္ရွိမည့္ 
နံပါတ္စဥ္ေနာက္က်ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရမည္။
・ေအာ္ဒါလက္ခံျပီးလွ်င္၊ ဧည့္သည္ 

ေအာ္ဒါမွာထားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ ကိုက္မကိုက္ 
ျပန္လည္အတည္ျပဳရမည္။

・ဧည့္သည္မွ မေခၚလည္း အေျခအေနေပၚလိုက္၍ 
ေအာ္ဒါေမးျမန္းရန္ သြားေရာက္ရမည္။ 
・ဧည့္သည္ မႏွစ္သက္သည့္အရာႏွင့္ 

ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္တတ္သည့္ အစားအစာရွိမရွိ 
အတည္ျပဳျပီး အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္ကို 
စားဖိုေဆာင္သို႔ ေျပာၾကားရမည္။

●  ဘိုကင္လက္ခံသည့္အခ်ိန္

●  ဧည့္သည္ ဆိုင္သို႔လာေရာက္သည့္အခ်ိန္

●  ဧည့္သည္ အစားအစာ သံုးေဆာင္ေနသည့္အခ်ိန္

●  ဧည့္သည္ျပန္သည့္အခ်ိန္

●  ေအာ္ဒါလက္ခံသည့္အခ်ိန္
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ5

ဆက္စပ္လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ား

တည္းခုိေဆာင္ရိွ လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခု အေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ရည္၊ စားစရာႏွင့္ အျပန္လက္ေဆာင္ ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္တြင္ 
အလုပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ တစ္ဖန္၊ တဘက္၊ ခြက္၊ သြားတုိက္တံႏွင့္ မီးသီးအစရိွသည့္ ပစၥည္းမ်ား 
စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခံရသည့္ အခါမ်ားလည္း ရိွသည္။
တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္း နယ္ပယ္ရိွ အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သား ေနထုိင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ 
သူမ်ားမွာ အဆုိပါလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ အဓိကထား မလုပ္ေဆာင္ရေသာ္လည္း၊ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
တူညီစြာပင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကုိ မွတ္သားထားရမည္။

●  အေရာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မ်ား

●  ပစၥည္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းတာဝန္

・ဧည့္သည္မွ ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ေျဖၾကားႏိုင္ရန္ 
ဆိုင္၏ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းမ်ား 
ထားရွိထားသည္ကို အတည္ျပဳရမည္။
・ေငြသား၊ ေငြေပးေခ်ကဒ္၊ အီလက္ထေရာနစ္ 

ပိုက္ဆံ အစရွိသည့္ ဆိုင္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ 
ေငြေပးေခ်မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳရမည္။ တစ္ဖန္၊ 
ေငြရွင္းေကာင္တာ အသံုးျပဳပံုကို မွတ္သားရမည္။

・သတ္မွတ္ထားသည့္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္သည့္ အေရအတြက္၊  
စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းႏွင့္ ပစၥည္းလက္က်န္ထိန္းသိမ္း 
ထားရွိသည့္ေနရာတို႔ကုိ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရမည္။

・တည္းခိုေဆာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအလိုက္ 
စစ္ေဆးမႈရလဒ္ႏွင့္ လဲလွယ္သည့္အေရအတြက္ တုိ႔ကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

・စစ္ေဆးျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ဧည့္သည္ 
အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္။
・ဧည့္သည္အခန္းတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊  

လဲလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္၊ ပံုမွန္ သန္႔ရွင္းေရး 
လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္ မဟုတ္လွ်င္ ဧည့္သည္၏  
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္။

・ဝွီးခ်ဲအသံုးျပဳသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ 
ေရခ်ိဳးခန္းရွိေရပန္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို  
လက္လွမ္းမီသည့္ေနရာတြင္ ထားရွိေပးရမည္။
・အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕ယြင္းမႈရွိသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္၊ 

စာလံုးေပါင္း ေဖာ္ျပေပးသည့္ တီဗီအစရွိသည္တို႔ကို 
ျပင္ဆင္ေပးရမည္။

・ေဆးလိပ္ႏွင့္ အယ္လ္ကိုေဟာကို အသက္၂၀ 
မျပည့္ေသးသည့္သူမ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္းကို 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားသည္။ 
ေဆးလိပ္ႏွင့္ အယ္ကိုေဟာ ဝယ္မည့္သူက 
အသက္၂၀မျပည့္ႏိုင္ေခ်ရွိလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား 
ျပသရန္ေတာင္းဆိုျပီး အသက္၂၀ႏွင့္အထက္ 
ရွိမရွိအတည္ျပဳရမည္။

●  ၾကိဳတင္အတည္ျပဳျခင္း

●  ၾကိဳ တင္စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္း

●  စစ္ေဆးမွဳႏွင့္ လဲလွယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ျပီးလွ်င္

●  စာရင္းတြက္ခ်က္သည့္အခ်ိန္

●  စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လဲလွယ္သည့္အခ်ိန္
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

အေၾကာင္းအရာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နည္း(သာဓက)

၁၊ ဧည့္သည္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်က္ခ်င္း 

ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ျခင္း၊ ဧည့္သည္၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ေမ့ေလ်ာ့သြားျခင္း။

၂၊ ဧည့္သည္က ျပင္ဆင္ေပးထားတဲ့ အခန္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ 

ေဘးပတ္ဝန္းက်င္က ဆူညံတာေတြ၊ ပစၥည္းေတြက 

ပ်က္စီးေနတာေတြ၊ ၾကိဳတင္ရွင္းျပထားတဲ့အရာေတြနဲ႔ 

ကြာျခားေနတာေတြ အစရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ 

အခန္းေျပာင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုျခင္း။

・ကိုယ္က မွားယြင္းတဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင္၊ ခ်က္ခ်င္း 

က်ိဳးက်ိဳးႏြံႏြံနဲ႔ "Moshiwake arimasen" 

(ေတာင္းပန္ပါတယ္) လို႔ ေတာင္းပန္စကားေျပာရပါမယ္။

・အကယ္၍ ကိုယ့္ရဲ႕ အမွား မဟုတ္ရင္ေတာင္၊ အဲဒီေနရာမွာ 

ျပန္လည္ေခ်ပတာမ်ိဳး မလုပ္ေဆာင္ပဲနဲ႔ ဧည့္သည္ရဲ႕ ဆူ

ပူၾကိမ္းေမာင္းမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို 

ေမးျမန္းျပီးေတာ့မွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ 

အထက္လူၾကီးေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းကို 

ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

・ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ဧည့္သည ္

ထံတြင္ အတည္ျပဳရပါမယ္။ ခံစားခ်က္က လူအလိုက ္

ကြာျခားေပမယ့္ ဧည့္သည္ေက်နပ္မႈရႏိုင္ဖို႔အတြက ္

ဝန္ထမ္းနဲ႔ ညွိႏိႈင္းေပးတာမ်ိဳး၊ ပ်က္စီးေနတဲ့ ပစၥည္း 

ေတြကို ျပင္ဆင္ေပးတာမ်ိဳး၊ လြတ္ေနတဲ့ အျခားအခန္းက 

ျပင္ဆင္ေပးတာမ်ိဳး အစရွိတဲ့ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ 

လိုအပ္ပါတယ္။

・လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ အထက္လူၾကီးေတြနဲ႔ 

အတည္ျပဳျပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔နည္းလမ္းေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ျပီး အတူတူ ရွာေဖြသင့္ပါတယ္။

6 ျပသနာႏွင့္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

ဧည့္သည္ မလာခင္၊ လာေနစဥ္ႏွင့္ လာျပီးေနာက ္

စိတ္မသက္သာမႈ တစ္ခုခုျဖစ္ပြားလွ်င္၊  

ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းမႈနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစလိုသည့္  

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ခံရသည္။ 

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာကို တိုင္ၾကားခ်က္ဟု ေခၚဆိုသည္။ 

အေျခခံအားျဖင့္ ဧည့္သည္က ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာကို  

ခံရတဲ့ "အေၾကာင္းျပခ်က္" ကို ေမးျမန္းျပီးေတာ့ ဘယ္လို  

ေျဖရွင္းသင့္သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားရမွာျဖစ္ျပီးေတာ့၊ 

တစ္ေယာက္တည္း ခံယူေျဖရွင္းတာမ်ိဳးမလုပ္ပဲနဲ႔ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အထက္လူၾကီးေတြနဲ႔ 

ခ်က္ခ်င္းေဆြးေႏြးဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

● အေျခအေနအမ်ိဳးအစားအလိုက္ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေျဖရွင္းျခင္း

ဆူပူၾကိမ္းေမာင္းတာကိုခံရတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေနအထားေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
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Ⅱ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာလမ္းညႊန္

အလုပ္သမားစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန ္

(အားလပ္ခ်ိန္၊ အားလပ္ရက္ ရယူျခင္း) ႏွင့္ပတ္သက ္

ျပီးေတာ့လည္း၊ စာရြက္စာတမ္းေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ ့

အတြက္ေၾကာင့္ ကိုယ္က ဘယ္လိုအေနအထားနဲ႔  

အလုပ္လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုတာကို ၾကိဳတင္ျပီးေတာ့  

စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားသင့္ပါတယ္။

● သင့္ေတာ္သည့္ အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အားလပ္ရက္ ရယူျခင္း

အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အာမခံ 

အစရွိသည္တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ အလုပ္သမား 

အေျခခံဥပေဒ၊ အေျခခံလုပ္အားခ ဥပေဒ၊ အလုပ္သမား 

ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ဥပေဒ အစရွိတာေတြအတိုင္း 

လိုက္နာျပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္ရွင္အား 

ျပဌာန္းထားပါတယ္။

စာခ်ဳပ္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အားလပ္ခ်ိန္(ေန႔ခင္း၊ 

ည အားလပ္ခ်ိန္) နဲ႔ အားလပ္ရက္ေတြက 

အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူအတြက္ အေရးပါတဲ့အရာေတြ 

ျဖစ္တာေၾကာင့္၊ ေသေသခ်ာခ်ာရယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္၊ နားတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္ေတြ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔  

ျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဘးနားကလူေတြအတြက္ စနစ္တက် 

စီမံေပးခဲ့တာမ်ိဳး၊ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာမ်ိဳးေတြ လိုအပ္ပါတယ္။  

အနားယူတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဘးနားကလူေတြကို 

အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖို႔က အေရးၾကီးသလို အလွည့္က် 

တာဝန္ ျပင္ပမွာ အားလပ္ရက္ယူမယ္ဆိုရင္ ၾကိဳတင ္

ျပီးေတာ့ အားလပ္ရက္ယူလို႔ ရမရ အထက္လူၾကီးနဲ႔ 

တိုင္ပင္ျပီး အျခားလူေတြနဲ႔လည္း ညွိႏွိဳင္းဖို႔လည္း  

လိုအပ္ပါတယ္။

အားလပ္ခ်ိန္ အလုပ္အလုပ္

အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ား ရယူနည္း7
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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ့ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းေတြမွာ၊ ႏိုင္ငံျခား 

ခရီးသြားဧည့္သည္ေတြ တိုးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဧည့္သည္ေတြကို 

စိတ္ဖိစီးမႈ နည္းပါးတဲ့ တည္းခိုေဆာင္ အေတြ႕အၾကံဳကို 

ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ယခုလက္ရိွ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြလိုမ်ိဳး 

ႏိုင္ငံရပ္ျခားက လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူေတြရဲ့ 

"ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္မႈ"ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။

● ဧည့္သည္ရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ကို အမိအရဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ျခင္း

ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြရဲ့ အင္တာနက္ဝဘ္ဆိုက ္

ေတြမွာ သတင္းအခ်က္လက္ မွ်ေဝတာေတြ၊ လက္ကမ္း 

စာေစာင္ ျပဳလုပ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။

● တည္းခိုေဆာင္မ်ားက အသိေပးလိုသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တိတိက်က် သတင္းျပန္ၾကားရန္။

တည္းခုိေဆာင္၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ 

နွင့္ ပတ္သက္၍ ဧည့္သည္ထံသုိ႔ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ 

မ်ားကို တိတိက်က် အေၾကာင္းၾကားရမည္။

● တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္သို႔ အျမင္သစ္မ်ား 

ယူေဆာင္လာရန္။

အစည္းအေဝးမွာဆိုရင္ သတိထားမိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ 

အသစ္ကို ေျပာျပတာေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ဖန္တီး 

တာေတြ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ သင့္ကို 
လိုအပ္ပါတယ္။

1
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Ⅲ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းညႊန္

အလုပ္ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ရွိကုမၸဏီရဲ့ 

အထက္လူၾကီးနဲ႔ ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးထားဖို႔ 

လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အလုပ္ကေနထြက္မွာလဲ၊ 

လုပ္အားခကို ဘယ္လိုေပးေခ်မွာလဲ၊ အားလပ္ရက္ကို 

ဘယ္လိုေတြလုပ္ေဆာင္မွာလဲ အစရွိတာေတြကို 

အတည္ျပဳျပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီမွဳရရွိဖို႔ 

လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္၊ ကိုယ့္ကို အလုပ္ခန္႔အပ္ထားတဲ့ကုမၸဏီေတြ 

လုပ္ငန္းေတြက ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈကို 

မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ေနလားဆိုတာကို  

စစ္ေဆးဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ (ကုမၸဏီက အဲဒီအေနအထား 

ေတြကို ရွင္းလင္းေပးဖို႔အတြက္ မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အပံ ့

အဖြဲ႕အစည္းကို ေတာင္းဆိုလို႔ရပါတယ္)  

ကိုယ္အလုပ္ေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားေနတဲ့ ကုမၸဏီက 

ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ျပည့္စံုရဲ့လားဆိုတာကို ကုမၸဏီနဲ႔ 

မွတ္ပံုတင္အေထာက္အပံ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီမွာ 

ေမးျမန္းအတည္ျပဳၾကည့္ပါ။

အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕ ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍2

ကိုယ့့္ရဲ့ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းကို စဥ္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာ 

မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္(တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္း) 

ကို ေျပာင္းေရႊ႕တာမ်ိဳးလည္း စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ 

အထူးကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အမွတ္စဥ္၁ ဆိုတဲ့ 

အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့သူေတြက 

အလုပ္ေရႊ႕ေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ကန႔္သတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။

ပထမဆံုးအခ်က္အေနနဲ႔၊ အလုပ္ေျပာင္းေရႊ႕တာကို 

တူညီတဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားထဲမွာပဲ ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ 

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့သူဆိုရင္ 

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္း အတြင္းကလြဲျပီးေတာ့ 

အလုပ္ေျပာင္းလို႔မရပါဘူး။



262626

Ⅲ．တည္းခုိေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လမ္းညႊန္

● DOI THI TRANG (ဇာတိနိုင္ငံ- ဗီယက္နမ္)

ကုမၸဏီသို႔ အလုပ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမွတစ္ဆင့္ အနာဂတ္ အသက္ေမြးဝမ္ေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ယခုမွစ၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံျခားသား 

လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားသို႔

၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိလာျပီး၊ ဂ်ပန္ဘာသာ

စကား သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတြင္

စာေလ့လာျခင္းႏွင့္အတူ အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္ လုပ္ကိုင္ရင္းလည္း 

ဂ်ပန္စာေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ ကတည္းက

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းကုိ စိတ္ဝင္စားမႈရွိျပီး၊ အလုပ္ဝင္ရန္ စဥ္းစား

ခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႔ေနာက္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္

စာေမးပြဲ N2 ကုိ၊ ၂၀၁၉ခုနွစ္ ဧျပီလတြင္ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္း

အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုျပီး ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ ေျဖဆုိ

ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္း ျပီးဆုံးသည့္

ေနာက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္၍ World Heritage 

အစုရွယ္ယာကုမၸဏီမွာ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ငွားရမ္းသည့္ဝန္ထမ္းအျဖစ္၊

လက္ရွိတြင္ ''Sobial Hotel-Namba Daikokucho''တြင္ 

အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနလ်က္ရွိပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ အေတြ႔အၾကံဳ

မ်ားကုိ ထပ္မံစုေဆာင္းျပီးအခုမွစ၍ ဝင္ေရာက္လာမည့္ 

ႏိုင္ငံျခားသား လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကား

ေပးရေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့အထိ အတတ္ႏိုင္ဆုံး 

ၾကိဳးစားသြားပါမည္။

ဂ်ပန္ဘာသာစကား အသံုးအႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွာ ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ား လည္းရွိၿပီး 

ဧည့္ၾကိဳလုပ္ငန္းတာဝန္နွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းတာဝန္နွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ

ေကာင္းေသာ္လည္း တကယ္ကို လုပ္ကိုင္ရက်ိဳးနပ္တဲ့ အလုပ္ေတြပါ။

ဧည့္သည္မ်ား စိတ္ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႔ ေန႔တိုင္း ေလ့လာသင္ယူရင္းနဲ႔ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။

မိသားစုမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ အထီးက်န္သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးရွိေသာ္လည္း၊ အျခား ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး

ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ အားလပ္ရက္ေတြမွာ အျပင္အတူထြက္ရင္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္႐ႊင္

ျဖတ္သန္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း အလြန္ သေဘာေကာင္းသည့္

အတြက္ဂ်ပန္မွာပဲ ေတာက္ေလွ်ာက္ေနရင္း အလုပ္လုပ္သြားခ်င္တယ္လို႔ ေတြးထားပါတယ္။

 Trang ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ပံုရိပ္မ်ား

၂၀၂၄ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ~

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျပီး
ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧျပီလ
~၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ

ႏိုင္ငံျခားသားလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ 
ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားအား 
ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားမႈ တာဝန္

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ~

တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္း အရည္အခ်င္းစစ္ 
စာေမးပြဲႏွင့္ 
ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ N2 ေအာင္ျမင္

ဂ်ပန္ဘာသာစကားေက်င္း ျပီးဆံုးျပီး၊
တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္
(ဧည့္ၾကိဳတာဝန္ အစရွိသည္တို႕ကို 
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္)

မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႔ 
ဂ်ပန္တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
(အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္)

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဧျပီလ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ~

3 စီနီယာ ႏိုင္ငံျခားသား လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၏ 
အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္
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Ⅳ．သင့္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

မိမိ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား ရုတ္တရက္ဖ်ားနာျခင္း၊ 

ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား၍ အေရးေပၚလူနာတင္ကား 

ေခၚဆိုလိုလွ်င္ ၁၁၉သို႔ ဖုန္းဆက္ရမည္။ ဖုန္းဆက္လွ်င္ 

Kyukyu (အေရးေပၚ အသက္ကယ္ဆယ္မႈ) လို႔ ေျပာျပီးေတာ့ 

လာေစခ်င္တဲ့ ေနရာ၊ ဖ်ားနာတဲ့သူ၊ ဒဏ္ရာရတဲ့သူရဲ့ 

အေျခအေန၊ ကိုယ့္ရဲ့နာမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာေတြကို 

ေျပာျပရပါမယ္။

ဂ်ပန္စာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ယံုၾကည္ခ်က္မရွိတဲ့သူ၊ ကိုယ္တိုင ္

ဖုန္းမဆက္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ဘာသာျပန္ အက္ပလီေကးရွင္း 

ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အနီးနားမွာရွိတဲ့သူေတြကို အကူအည ီ

ေတာင္းရပါမယ္။

မေတာ္တဆမႈနွင့္ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား၍ 

ရဲစခန္းသို႔ ေခၚဆိုလိုလွ်င္ ၁၁၀ သို႔ ဖုန္းဆက္ရမည္။ 

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ ရွိေနလွ်င္၊ တစ္ဖန္၊ 

အႏၱရာယ္ေတြ႔ႏိုင္ေခ်ရွိလွ်င္ အရင္ဆံုး ေဘးအႏၱရာယ္ 

ကင္းရွင္းသည့္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီးမွ ဖုန္းဆက္ရမည္။

မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားတာဆိုရင္၊ ဖုန္းဆက္ျပီးတာနဲ႔ Jiko 

(မေတာ္တဆမႈ) လို႔ ေျပာျပီးေတာ့ လာေစခ်င္တဲ့ေနရာ၊ 

မေတာ္တဆမႈ အေျခအေန၊ ကိုယ့္ရဲ့နာမည္နဲ႔ 

ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာေတြကို ေျပာျပရပါမယ္။ 

ျပစ္မႈျဖစ္ပြားတာဆိုရင္ ဖုန္းဆက္ျပီးေတာ့ Jiken 

( ျပစ္မႈ) လို႔ေျပာျပီးေတာ့ လာေစခ်င္တဲ့ေနရာ၊ 

က်ဴးလြန္သူရဲ့ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ေတြ၊ ကိုယ့္ရဲ့နာမည္နဲ႔ 

ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာေတြကို ေျပာျပရပါမယ္။

ဂ်ပန္စာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ယံုၾကည္ခ်က္မရွိတဲ့သူ၊ ကိုယ္တိုင ္

ဖုန္းမဆက္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ဘာသာျပန္ အက္ပလီေကးရွင္း 

ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အနီးနားမွာရွိတဲ့သူေတြကို အကူအည ီ

ေတာင္းရပါမယ္။

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရင္ ၁၁၉ကို ဖုန္းဆက္ရပါမယ္။ 

ဖုန္းဆက္ျပီးေတာ့ Kaji (မီးေလာင္မႈ) လို႔ ေျပာျပီးရင္၊ 

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာ၊ ကိုယ့့္ရဲ့နာမည္နဲ့ 

ဆက္သြယ္ရမယ့္လိပ္စာေတြကို ေျပာျပရပါမယ္။

ဂ်ပန္စာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ယံုၾကည္ခ်က္မရွိတဲ့သူ၊ ကိုယ္တိုင ္

ဖုန္းမဆက္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ဘာသာျပန္ အက္ပလီေကးရွင္း 

ကို အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အနီးနားမွာရွိတဲ့သူေတြကို အကူအည ီ

ေတာင္းရပါမယ္။

● ဖုန္းျဖင့္ ေဆးကုသမႈေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊ ဖုန္းျဖင့္ 

ေဆးကုသမႈ ဘာသာျပန္ဆိုေပးျခင္း

AMDA အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆးကုသမႈ 

သတင္းအခ်က္အလက္စင္တာ

ဖုန္းနံပါတ္ ၀၃-၆၂၃၃-၉၂၆၆

ဖုန္းနံပါတ ္၁၁၀ဖုန္းနံပါတ ္၁၁၉

ဖုန္းနံပါတ ္၁၁၉

တနလၤာမွ ေသာၾကာ၊ ၁၀း၀၀- ၁၅း၀၀
※ �အစိုးရရံုးပိတ္ရက္၊ ၁၂လပိုင္း ၂၉ရက္ မွ ၁လပိုင္း 

၃ရက္ မွအပ

https://www.amdamedicalcenter.com/

● ဂ်ပန္သို႔လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ 
ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား အတြက္ 
အေရးေပၚကားအသုံးျပဳရန္လမ္းညႊန္ 
(အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ တ႐ုတ္ဘာသာစကား၊ 
ကိုရီးယားဘာသာစကား၊ အီတလီဘာသာစကား၊ 
ျပင္သစ္ဘာသာစကား၊ ထိုင္းဘာသာစကား)

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား အေထာက္အပံ့ 
(ကူညီပါရေစ ဖုန္းလိုင္း)

မေတာ္တဆမႈနွင့္ ျပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလွ်င္ရုတ္တရက္ ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိျခင္း

မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္

1 3

4
2
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Ⅳ．သင့္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္

● ျပည္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ လူမႈေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

・တရုတ္ဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (တနလၤာမွ 

ေသာၾကာ) ဒုတိယပတ္ႏွင့္ စတုတၳပတ္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွအပ

・ေပၚတူဂီဘာသာစကား(တနလၤာ)

・စပိန္ဘာသာစကား(ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ)

・ဘဂၤါလီဘာသာစကား (အဂၤါ)

・အင္ဒိုနီးရွားဘာသာစကား (အဂၤါ)

・ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား(ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ)

၀၃-၃၂၀၂-၅၅၃၅

၀၃-၅၁၅၅-၄၀၃၉

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ 
အေထြေထြ ေဆြးေႏြးမႈ 
ေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ

လက္ခံေျပာၾကားေပးမည့္ ဘာသာစကားမ်ားဖုန္းနံပါတ္

ႏိုင္ငံျခားသား 
အေထြေထြေဆြးေႏြးမႈ 
စင္တာ ဆိုင္းတမ

ဟမမဆု ႏိုင္ငံျခားသား 
အေထြေထြေထာက္ပံ့မႈ
One Stop Center

၀၄၈-၈၃၃-၃၂၉၆

၀၅၃-၄၅၈-၂၁၇၀

● ျပည္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆြးေႏြးမႈနွင့္ လမ္းညႊန္မႈ

・ေပၚတူဂီဘာသာစကား(တနၤလာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ)

● ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈနွင့္ လမ္းညႊန္မႈ

・အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကား၊ 
စပိန္ဘာသာစကား၊ တရုတ္ဘာသာစကား၊ 
ကုိရီးယားဘာသာစကား၊ တဂေလာ့ဘာသာစကား၊ 
ထိုင္းဘာသာစကား၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား (အဂၤါ)

● လူေနမႈဘဝႏွင့္ လူေနမႈဘဝအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္မႈ

・အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကား၊ 
စပိန္ဘာသာစကား၊ တရုတ္ဘာသာစကား၊ 
ကုိရီးယားဘာသာစကား၊ တဂေလာ့ဘာသာစကား၊ 
ထိုင္းဘာသာစကား၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာစကား 
(အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈ)

● ျပည္ဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ 
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ေဆြးေႏြးမႈနွင့္ လမ္းညႊန္မႈ

・အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကား၊ 
စပိန္ဘာသာစကား (ဗုဒၶဟူး)

● လူေနမႈဘဝႏွင့္ လူေနမႈဘဝအမ်ိဳးအစားအလိုက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာေဆြးေႏြးမႈနွင့္ လမ္းညႊန္မႈႈ

・အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (အဂၤါေန႔မွ ေသာၾကာေန႔)
・ေပၚတူဂီဘာသာစကား (အဂၤါေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ စေန၊ 

တနဂၤေႏြ)
・တရုတ္ဘာသာစကား (ေသာၾကာ)
・စပိန္ဘာသာစကား(ဗုဒၶဟူး)
・တဂေလာ့ဘာသာစကား (ၾကာသပေတး)

4 ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား အေထာက္အပံ့  
(ကူညီပါရေစ ဖုန္းလိုင္း)
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5 အသင့္လုပ္ကုိင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေဒသရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ကုိင္ႏိုင္
သူမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မႈ Portal Site

● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းအတြက္ ႏိုင္ငံျခားသား
လူ႕ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္ဖြံ႕ ျဖိဳးလာေစရန္
ရည္ရြယ္သည့္ ဝဘ္ဆိုက္

● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တည္းခိုေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားသား
လူ႕ စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ အသံုးျပဳမွဳအတြက္ ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးထားသည္။
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か 行
ぎょう

 / ka Line さ 行
ぎょう

 / sa Line

6

● 健
けんこう

康保
ほけん

険 / က်န္းမာေရးအာမခံ

နာမက်န္းျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ဒဏ္ရာအနာတရ 
ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေဆးကုသစရိတ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း အစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏိုင္သည့္ 
တရားဝင္အာမခံစနစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

● 健
けんこう

康保
ほけんしょう

険証 / က်န္းမာေရးအာမခံကဒ္

က်န္းမာေရးအာမခံ ဝင္ေရာက္ထားျခင္းကို 
သက္ေသခံေပးသည့္ အရာ ျဖစ္သည္။

● 控
こうじょ

除 / အခြန္ႏႈတ္ယူျခင္း

သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြပမာဏကို ႏႈတ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။

● 厚
こうせい

生年
ねんきん

金保
ほけん

険 / လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ ပင္စင္အာမခံ

ကုမၸဏီအစရွိသည္တို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္သူမ်ား 
ဝင္ေရာက္ရသည့္ ပင္စင္ျဖစ္သည္။ အာမခံဝင္ေရာက္ထားသည့္သူမ်ား 
အသက္ၾကီးလာသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမႈျဖစ္ပြားသည့္ 
အခ်ိန္တို႔တြင္ ပင္စင္ေငြ ႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတို႔ကို ရရွိႏိုင္သည္။

● 国
こくみん

民年
ねんきん

金保
ほけん

険 / ႏိုင္ငံသားပင္စင္အာမခံ

အာမခံဝင္ထားသူ၏ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္ခ်ိန္ 
ေနထိုင္မွဳဘဝအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အာမခံျဖစ္သည္။ 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သည့္ အသက္၂၀ႏွင့္အထက္ 
အသက္၆၀ မျပည့္ေသးေသာသူမ်ားအားလံုး ဝင္ေရာက္ရမည့္ 
တာဝန္ရွိသည္။

● 国
こくみん

民健
けんこう

康保
ほけん

険 / ႏိုင္ငံသား က်န္းမာေရးအာမခံ

ကုမၸဏီ၏ က်န္းမာေရးအာမခံသို႔ ဝင္ေရာက္ထားသည့္ 
အေျခအေနမွအပ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတ
င္ထားသည့္သူအားလံုး မျဖစ္မေနဝင္ေရာက္ရသည့္ 
တရားဝင္ေဆးကုသမႈ အာမခံျဖစ္သည္။

● 最
さいてい

低賃
ちんぎんほう

金法 / အနိမ့္ဆံုး လုပ္အားခ ဥပေဒ

ႏိုင္ငံမွသတ္မွတ္ထားေသာ ေငြပမာဏထက္ 
ေက်ာ္လြန္သည့္ လုပ္အားခကို လုပ္သားထံ ေပးေခ်ရန္ 
တာဝန္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

● 社
しゃかい

会保
ほけん

険 / လူမႈအာမခံ

သတ္မွတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္မီွသူမ်ား 
မျဖစ္မေနဝင္ေရာက္ရသည့္ ေဆးကုသမႈအာမခံႏွင့္ 
ပင္စင္အာမခံ အစရွိသည္တို႔ကို ညႊန္းဆိုသည္။

● 処
しょほうせん

方箋 / ေဆးစာ

ဆရာဝန္မွ လူနာသို႔ ညႊန္ၾကားသည့္ ေဆးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ 
ပမာဏအစရွိသည္တို႔ကို ေရးထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။

● 善
ぜんかん

管注
ちゅうい

意義
ぎ む

務 / ထိန္းသိမ္းလိုက္နာမႈတာဝန္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ အေျခခံအားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
သတိေပးခ်က္မ်ားအတုိင္း လုိက္နာျပီး ငွားရမ္းထားသည့္ 
အိမ္ကို အသံုးျပဳရသည့္ တာဝန္ျဖစ္သည္။

● シ
し ふ と
フト交

こうたい
代 / အလွည့္က်တာဝန္ လဲလွယ္ျခင္း

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ နားရက္မ်ားကို ဝန္ထမ္းအလိုက္၊ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားျပီး 
လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။

● 損
そんもう

耗 / ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ

အနာအဆာ၊ အညစ္အေၾကးႏွင့္ အခ်ိဳင့္အခြက္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။

● 収
しゅうにゅういんし

入印紙 / အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း

အခြန္၊ အခေၾကးေငြ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေပးေခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ 
အသံုးျပဳသည့္ အစိုးရက ထုတ္ထားေသာ ေျပစာျဖစ္သည္။

ခက္ဆစ္အဘိဓာန္ (ဂ်ပန္ အကၡရာစဥ္အတုိင္း ရွာေဖြႏိုင္သည္)
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● メ
め た さ ー ち
タサーチ / ရွာေဖြမႈစနစ္ (meta search)

ရွာေဖြေရးအင္ဂ်င္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳ၍ 
အဓိကစကားလံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ရေသာ 
ရွာေဖြေရးစနစ္ ျဖစ္သည္။

● 問
もんしんひょう

診票 / ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေမးခြန္လႊာ

လူနာ၏ အမည္၊ အသက္အရြယ္၊ ေရာဂါလကၡဏာ၊ 
ဓာတ္မတည့္မႈ ရွိ မရွိ အစရွိသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားရန္အတြက္ 
စာရြက္စာတမ္းျဖစ္သည္။

● 連
れんたい

帯保
ほしょうにん

証人 / ပူးတြဲအာမခံသူ

အိမ္ငွားထားသည့္သူမွ အိမ္လခႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ 
ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား မေပးေခ်သည့္အခ်ိန္တြင္၊ 
ငွားရမ္းသူအစား သက္ဆိုင္ရာအခေၾကးေငြကို 
ေပးေခ်ရသည့္သူ ျဖစ္သည္။

●  労
ろうどう

働安
あんぜん

全衛
えいせいほう

生法 / လုပ္ငန္းခြင္ 

ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး၊ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေရး ဥပေဒ

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုျခဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကို တာဝန္ယူျပီး၊ 
သက္ေသာင့္သက္သာရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဖန္တီးေရးကို 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။

● 労
ろうどう

働基
きじゅんほう

準法 / လုပ္သားအေျခခံဥပေဒ

အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္ 
အနိမ့္ဆံုးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ဥပေဒျဖစ္သည္။ အလုပ္သမား အသံုးျပဳသည့္ 
လုပ္ငန္းခြင္အားလံုး အက်ံဳးဝင္သည္။

ら 行
ぎょう

 / ra Line

● 賃
ちんたい

貸契
けいやく

約 / အငွားစာခ်ဳပ္

အိမ္ငွားသည့္အခ်ိန္္တြင္ အိမ္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုရသည့္ 
စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။

● 入
にゅうとうぜい

湯税 / ေရခ်ိဳးခန္း အခြန္ေငြ

ေရပူစမ္းအသံုးျပဳသည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ 
အခြန္ေငြ ျဖစ္သည္။

● 弁
べんしょう

償費
ひよう

用 / ေလ်ာ္ေၾကးေငြ

သူတစ္ပါးအား ထိခိုက္ဆံုးရံွဳးမႈ 
ျဖစ္ပြားေစသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ 
ထိခိုက္ဆံုးရွံဳးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေပးရသည့္ ေငြျဖစ္သည္။

● 補
ほじょ

助犬
けん

 / အေထာက္အပံ့ေခြး

မ်က္စိ၊ နား၊ ေျခလက္ အစရွိသည့္တို႔ 
မသန္စြမ္းသည့္သူမ်ားကို ကူညီေပးသည့္ 
မ်က္မျမင္လမ္းျပေခြး၊ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ေခြး၊ 
နားမၾကားသူမ်ားလမ္းျပေခြးမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

な 行
ぎょう

 / na Line

は 行
ぎょう

 / ha Line

ခက္ဆစ္အဘိဓာန္ (ဂ်ပန္ အကၡရာစဥ္အတုိင္း ရွာေဖြႏိုင္သည္)

た 行
ぎょう

 / ta Line ま 行
ぎょう

 / ma Line


