
ပြညသ် ူ့ြငစ်ငစ်နစ်သည ်ပြည်သ တ  ူ့မှ လစဉ်အာမခံက ကြေးမ ာြေးကြြေးက ာငပ်ခငြ်ေးပြင်ူ့ အသက်ကက ြေးြ  ငြ်ေးအတွကသ်ာမက မသနစ်ွမ်ြေးနငှ်ူ့ ကသ ံ ြေးမှုက ူ့သ  ူ့

ကက ြိုတငခ်န် ူ့မှနြ်ေး၍မရန  ငက်သာက စစတွငလ်ညြ်ေး အက  ြိုြေးခံစာြေးခွင်ူ့မ ာြေးကြြေးကသာစနစ်ပြစ်သည။် န  ငင်သံာြေးမကရွြေး အသက် ၂၀ မှ ၅၉* နစှ်အရွယ်ရှ ကသာ ဂ ြနန်  ငင်တံွင ်

ကနထ  ငသ် အာြေးလံ ြေးသည ်ဂ ြနပ်ြညသ် ူ့ြငစ်ငစ်နစ်အရ ြါဝငရ်န ်လ  အြ်သည။်.  

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သငမ် ာြေးသည်လညြ်ေး ဂ ြနပ်ြညသ် ူ့ြငစ်ငစ်နစ် (အလ ြ်သမာြေး ြငစ်ငအ်ာမခံ သ  ူ့မဟ တ် အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်င)် တွင ်စာရငြ်ေးသွငြ်ေးရနလ်  အြ်သည။်

*အလ ြ်သမာြေးြငစ်ငအ်ာမခံအတွက် အသက် ၇၀ နစှက်အာကရ်ှ သ အာြေးလံ ြေးသည ်ြါဝငရ်န ်လ  အြ်သည။်

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သငက်လူ့က င်ူ့ခ  နက်ာလအတွငြ်ေး ကလူ့က င်ူ့ကရြေးြရ  ဂရမ်ကြေါ်မ တည၍် ကအာက်ြါအတ  ငြ်ေး အမ  ြိုြေးအစာြေးခွ ပခာြေးကာ 

စာရငြ်ေးသငွြ်ေးရန ်လ  အြ်သည။်- 

(1) သင ်ကာြေးြ  ူ့ခ မှုြရ  ဂရမ်ကာလအတွက် အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငစ်နစ်တွင ်စာရငြ်ေးသငွြ်ေးရန ်လ  အြ်သည။်

မှတ်ခ က် - သင၏် ကလူ့က င်ူ့ကရြေးြရ  ဂရမမ်စခင ်ဂ ြနန်  ငင်ရှံ  သင၏် ကနရြ်လ ြ်စာက   စာရငြ်ေးသငွြ်ေးသည်ူ့အခ  နတ်ွင ်အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငစ်နစက်  ကလ ာကထ်ာြေးရမည။်

(2) သင ်ကာြေးြ  ူ့ခ မှုြရ  ဂရမ်ကာလပြ ြေး ံ ြေးပြ ြေးကနာက် လက်ကတွွေ့လ ြ်ငနြ်ေးခွငက်လူ့က င်ူ့ကရြေး (OJT) ကာလအတွက် အလ ြ်သမာြေးြငစ်ငအ်ာမခံတွင်

စာရငြ်ေးသငွြ်ေးရနလ်  အြ်သည ်သ  ူ့မဟ တ် အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငတ်ွင ် က်လက်ြါ၀ငက်နရမည။်

မှတ်ခ က် - နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးြညာသငအ်ပြစ် အလ ြ်လ ြ်သည်ူ့လ ြ်ငနြ်ေးခွငက်နရာသည ်အလ ြ်သမာြေးြငစ်ငအ်ာမခအံကြေါ်  မ တညြ်ါက သငသ်ည ်အလ ြ်သမာြေးြငစ်ငအ်ာမခံတငွ်

စာရငြ်ေးသငွြ်ေးရနအ်ြ်သည။် ယငြ်ေးသ  ူ့မဟ တ်ြါက သငသ်ည ်အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငတ်ွင ် ကလ်ကြ်ါ၀ငက်နရမည။်

နည််းပညာပ ိုင််းအလိုပ်သငမ် ာ်းလလ ာကထ်ာ်းရန်လ ိုအပ်သည့်် ပပညသ် ့်ပငစ်ငစ်နစအ်မ   ်းအစာ်းမ ာ်း 

နည််းပညာပ ိုင််းအလိုပ်သငလ်လ့်က င့််လရ်းကာလ 

(1) သငက်ကာ်းပ ို ့်ခ မှုပရ ိုဂရမ်ကာလ

သင ်ကာြေးြ  ူ့ခ မှုြရ  ဂရမ်ကာလစတငသ်ည ် လက်ကတွွေ့ OJT ကာလစတငသ်ည ်

(2) လကလ်  ွေ့ OJT ကာလ 

(1) အမ   ်းသာ်းပငစ်ငလ်လ ာကပ်ခင််း
(2) အလိုပ်သမာ်းပငစ်ငအ်ာမခံ သ ို ့်မဟို ်

အမ   ်းသာ်းပငစ်ငလ်လ ာကပ်ခင််း

ကလ ာကထ်ာြေးပခငြ်ေး- 

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သငမ် ာြေးသည ်ကနထ  ငက်သာပမ ြို ွေ့နယ်၏ အ ြ်ခ ြိုြ်ကရြေးရံ ြေး 

(အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငက်ကာငတ်ာ) သ  ူ့မဟ တ် အန ြေးစြ် ံ ြေး ဂ ြနြ်ငစ်ငရံ် ြေးခွ တွင ်

၎ငြ်ေးတ  ူ့က  ယ်တ  င ်စာရငြ်ေးသငွြ်ေးကလ က်ထာြေးရန ်လ  အြ်သည။်  

အာမခံက ကြေး- 

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သငမ် ာြေးသည ်စာရငြ်ေးသငွြ်ေးမှုပြြိုလ ြ်ပြ ြေးကနာက်တွင ်

ဂ ြနြ်ငစ်ငဌ်ာနရံ ြေးခွ မှ အာမခံက ကြေးကြြေးက ာငရ်နအ်က ကာငြ်ေး ကာြေးစာက   အသံ ြေးပြြို၍ 

လစဉ်အာမခံက ကြေးြမာဏအပြည်ူ့က   ၎ငြ်ေးတ  ူ့က  ယ်တ  ငက်ြြေးက ာငရ်မည။်  

လစဉ်အာမခံက ကြေးက   ဘဏမ်ှတစ် င်ူ့ သ  မဟ တ် အပခာြေးနညြ်ေးလမြ်ေးမ ာြေးပြင်ူ့ 

ကြြေးက ာငန်  ငသ်ည။် 

အာမခံက ကြေးကငြ်ေးလတွ်ခွင်ူ့- 

သင်ူ့အကနပြင်ူ့ ဝငက်ငနွညြ်ေးြါြေးပခငြ်ေးက ူ့သ  ူ့ကသာ အက ကာငြ်ေးပြခ ကမ် ာြေးက ကာင်ူ့ 

အာမခံက ကြေးကြြေးရန ်အခက်အခ ရှ ြါက ကနထ  ငက်သာပမ ြို ွေ့နယ်၏ အ ြ်ခ ြိုြ်ကရြေးရံ ြေး 

(အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငက်ကာငတ်ာ) သ  ူ့မဟ တ် အန ြေးစြ် ံ ြေး ဂ ြနြ်ငစ်ငဌ်ာနရံ ြေးခွ တွင ်

ကငြ်ေးလတွ်ခွင်ူ့စနစ်က   ကလ ာကထ်ာြေးန  ငသ်ည။် 

အလိုပ်သမာ်းပငစ်ငအ်ာမခံအ  က-် 

ကလ ာကထ်ာြေးပခငြ်ေး- 

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သင၏် အလ ြ်ရှငသ်ည ်ဂ ြနြ်ငစ်ငဌ်ာနရံ ြေးခွ တွင ်

စာရငြ်ေးသငွြ်ေးကလ က်ထာြေးရန ်လ  အြ်သည။်  

အာမခံက ကြေး- 

နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သငန်ငှ်ူ့ အလ ြ်ရှငသ်ည ်အာမခံက ကြေးက   

တစ်ဝက်စ မ ခံသည။် အလ ြ်ရှငသ်ည ်နညြ်ေးြညာြ  ငြ်ေးအလ ြ်သင၏် 

အာမခံက ကြေးကဝစ က   ၎ငြ်ေးတ  ူ့၏ လစာမှ န တယ် ပြ ြေး အလ ြ်ရှငက်က ခံမညူ့ ်

ကဝစ နငှ်ူ့ အတ တကွကြါငြ်ေးကြြေးက ာငသ်ည။်  

အမ   ်းသာ်းပငစ်ငအ်  က-် 

ကလ ာကထ်ာြေးနညြ်ေးမှာ (1) ၏ ရှငြ်ေးလငြ်ေးခ ကအ်တ  ငြ်ေးပြစ်သည။်။ သ  ူ့ကသာ် 

သင ်ကာြေးြ  ူ့ခ မှုြရ  ဂရမ်ကာလစတငခ်  နမ်ှစ၍ အမ  ြိုြေးသာြေးြငစ်ငတ်ငွ ်

ြါဝငပ်ြ ြေးပြစ်ြါက  ထြ်မံ ကလ ာကထ်ာြေးရန ်မလ  အြ်ြါ။ 

နည််းပညာပ ိုင််းအလိုပ်သငမ် ာ်းနငှ့်် ၎င််း  ို ့်၏ အလိုပ်ရှငမ် ာ်းအ  က ်(အဖ  ွေ့အစည််းမ ာ်းအလကာငအ်ထညလ်ဖာ်လ ာငရ် ကပ်ခင််း) 

ြငစ်ငစ်နစ်အက ကာငြ်ေး ြ  မ  သ ရှ လ  ြါက ကက ြေးဇ ြေးပြြို၍ ဂ ြနြ်ငစ်ငဝ်နက် ာငမ်ှုဝဘ ်  က်သ  ူ့ သာွြေးြါ။ 

(https://www.nenkin.go.jp/international/index.html ) 

【ミャンマー語】
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