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က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ   ်းအစာ်းသစ်က ကာင့်် အလိုပ်လက်မ ့်ဖြစ်ရသမူ ာ်း၊ 

အလိုပ်သ ို ့် မသာွ်းန ိုငသ်မူ ာ်း၏ ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗီဇာ (ဇ ိုင််းလ  ်း ရီှခတ်ခို) နငှ့်် ပတ်သက၍် 

၁။ အလိုပ်လိုပ်ြ ို ့် ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗဇီာ ရှ ထာ်းသကူတထွ က ကအာကက်ြာ်ဖပပါ အကနအထာ်းရှ သကူတဟွာ လကရ်ှ  ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗဇီာန ့် ဂ ပနမ်ှာ 

ကနထ ိုငန် ိုငပ်ါတယ။် 

(က) ယခင ်ကိုမပဏမီှ အလိုပ်ဖြ တခ်ံရပပီ်း အလိုပ်သစ် ရာှကြလွ ိုသ ူ

(ခ) ကိုမပဏမီှ ကနအ မတ်ငွ ်ကနရန ်ကဖပာထာ်းကသာ်လည််း အလာ်းတအူလိုပ်က ို ဖပနလ်ညလ်ိုပ်က ိုငလ် ိုသူ 

(ဂ) ကိုမပဏမီှ အလိုပ်လိုပ်သည့်် အခ  နက် ို ကလ ာ့်ခ ခရံကသာ်လည််း လကရ်ှ အလိုပ်က ို ဆကလ်ကလ်ိုပ်က ိုငလ် ိုသ ူ 

(ဃ) အထကပ်ါ (က) မှ (ဂ) အထ  နငှ့်် အလာ်းတ ူအကဖခအကနရှ သ ူ

 

ကန် ့်သတခ် ကက်က ာ်လနွ ် လှုပ်ရာှ်းမှု (ရှခီတခ်ို ဂ ိုင််း ခတဆ်ဒူ ို်း) <လကရ်ှ  ကနထ ိုငခ်ွင့်ဗ်ဇီာနငှ့်် ကွ ဖပာ်းသည့်် အလိုပ်လိုပ်ဖခင််း> က ို 

ခွင့််ဖပ ခ က ်ကလ ာကထ်ာ်းန ိုငပ်ါတယ။် 

ကိုမပဏဘီကက် အကနအထာ်းက ကာင့်် အထကပ်ါ (က) မှ (ဃ) လ ို အကဖခအကန ဖြစ်လာခ ့်တာက ို သ န ိုငတ် ့် စာရွကစ်ာတမ််းက ို တငဖ်ပပါ။ 

ကန် ့်သတခ် ကက်က ာ်လနွ ်လှုပ်ရာှ်းမှုက ို ၆လတာ လိုပ်ကဆာငန် ိုငပ်ါတယ။် (အ ဒထီကက်စာပပီ်း ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလ ကိုနဆ်ံို်းမယ့််သကူတ ွ

ကကတာ့် ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလရ ့် ကနာကဆ်ံို်းကန ့်အထ  လိုပ်ကဆာငန် ိုငပ်ါတယ။်)  

 

၂။ အထကပ်ါ ၁။ န ့်က ိုကည်သီဟူာ ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလ ကိုနဆ်ံို်းတ ့်အခ  နမ်ှာ "အထ ူးသတ်မတှ်ထ ူးတ ဲ့လှုပ်ရှ ူးမှု (တ ိုကိုကတ်း ခတဆ်ဒူ ို်း)" 

လ ို ့်ကခေါ်တ ့် ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗဇီာ အသစက် ို ရယနူ ိုငပ်ါသည။် 

ကိုမပဏဘီကက် အကနအထာ်းက ကာင့်် အထကပ်ါ (က) မှ (ဃ) လ ို အကဖခအကန ဖြစ်လာခ ့်တာက ို သ န ိုငတ် ့် စာရွကစ်ာတမ််းက ို တငဖ်ပပါ။ 

ကန် ့်သတခ် ကက်က ာ်လနွ ်လှုပ်ရာှ်းမှု ခွင့််ဖပ ခ က ်ကလ ာကထ်ာ်းန ိုငပ်ါတယ။် 

ကန် ့်သတခ် ကက်က ာ်လနွ ်လှုပ်ရာှ်းမှုက ို ၆လတာ လိုပ်ကဆာငန် ိုငပ်ါတယ။် (အ ဒထီကက်စာပပီ်း ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလ ကိုနဆ်ံို်းမယ့််သကူတ ွ

ကကတာ့် ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလရ ့် ကနာကဆ်ံို်းကန ့်အထ  လိုပ်ကဆာငန် ိုငပ်ါတယ။်) 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ   ်းအစာ်းသစက် ကာင့်် အလိုပ်မလိုပ်န ိုငတ် ့်သအူကနန ့် ကနထ ိုငခ်ွင့််ကာလက ို သကတ်မ််းတ ို်းန ိုငပ်ါတယ။် (၆လတာ) 

 

(မတှခ် က)် ကအာကပ်ါပိုဂ္  လက်တကွကတာ့် လကရ်ှ  ကနထ ိုငခ်ွင့်ဗ်ီဇာအတ ိုင််း ကနထ ိုငခ်ွင့်က်ာလက ို သကတ်မ််းတ ို်းန ိုငပ်ါတယ။် (၁နစှတ်ာ) 

 ･ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗဇီာ ကိုနဆ်ံို်းခ  နမ်ာှ က နက်သ်းတ ့် ကစာင့််ဆ ိုင််းကာလ (ကနအ မပ် မှာကနရတ ့်ကာလ) ၁လ ကအာက ်ရှ သ။ူ  

 ･အလိုပ်လိုပ်တ ့်အခ  နက် အ မမ်ှာကနြ ို ့် အကဖပာခံရတ ့် အခ  နထ်က ်ရညှလ် ာ်းသ။ူ 

 

၃။ သတ ခ ပ်ရန ်အခ ကမ် ာ်း။ 

(က) "အထ ူးသတ်မတှ်ထ ူးတ ဲ့လှုပ်ရှ ူးမှု" ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗီဇာ ရသကူ ကနာကတ်စက်က မ် ပံိုမှနအ်တ ိုင််း အလိုပ်လိုပ်မယဆ် ိုရင ် ခ ကဖ်ခင််းပ  

ကနထ ိုငခ်ွင့််ဗီဇာ ကဖပာင််းလ ကလ ာကထ်ာ်းပါ။ 

(ခ) ကန် ့်သတခ် ကက်က ာ်လနွ ်လှုပ်ရာှ်းမှု ခွင့််ဖပ ခ ကက် ို ကလ ာကထ်ာ်းသဟူာ ကိုမပဏရီ ့် ခွင့််ဖပ ခ ကက် ို ရယြူ ို ့် လ ိုပါတယ။် ဒခီွင့််ဖပ ခ က ်

ကလ ာကမ်ယဆ် ိုတာ ကိုမပဏကီ ို မဖြစမ်ကန အသ ကပ်းပါ။ (ခငွ့််ဖပ ခ ကရ်ထာ်းက ကာင််း ကလ ာကလ် ာတငခ်  နမ်ှာ ကဖပာဖပပါ။) 

 (ဂ) နည််းပညာပ ိုင််းဆ ိုငရ်ာအလိုပ်သငက်တကွကတာ့် အထကပ်ါအခ ကက်တအွတ ိုင််း မလိုပ်န ိုငပ်ါ။ 

 

ကနထ ိုငခ်ွင့််ဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းကတနွ ့် ပတသ်ကပ်ပီ်း ဘာသာစကာ်းကပါင််းစံိုန ့် ကဆ်ွးကန်ွးတ ိုငပ်ငန် ိုငပ်ါတယ။် 

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html (လဝူငမ်ှုကက်ီး ကပ်ကရ်း ဝနက်ဆာငမ်ှု ဗ  ရ ို  အငတ်ာနကစ်ာမ ကန်ာှ) 

 

က  ူးက ူးချက်: 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方につ

いて（出入国在留管理庁 2020 年 6 月 1 日） 

http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf 
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