
ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်ရန် လှိိုအြ်သမူ ျောျေး၌၊ ပြန်ဆြ်ရန် အခကအ်ခရဲ ှိြါက ခက ျောဘကရ် ှိ သကဆ်ှိိုငရ်ျောအဖွေဲ ွဲ့အစညျ်ေးမ ျောျေး၏ လမ လမ်ျေးန်ခန်ခ ကက်ှိို ့ကည ြ်ါ

 ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင က်ြိို ရနြ် ိုခငွေအမ ြိ ျေးအစောျေးအလြိိုက ်တစက်ကြိမ်တညျ်ေးပြင  ်စိုခြေါငျ်ေးခဆောငရ်ွေကြ်ေါမည ်

(1) အခရျေးခြေါ်အခ ျေးစောျေးရနြ် ိုခငွေ (2) အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေမှ ြထမအကကြိမ်ထိုတခ်ခ ျေးခြျေး ည ြ်မောဏ (3) အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေမှ 

ကောလတြိိုျေးပမြှင ထ်ိုတခ်ခ ျေးခြျေး ည ြ်မောဏ (4) အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေ ထြ်မ ထိုတခ်ခ ျေးပခငျ်ေး တြိို  ပြစြ်ေါ ည ်

 ခခ ျေးခငွေရယမူည  ်နူငှ  ်အြိမ်ခထောငဦ်ျေးစ ျေးတြိို   ည ်ခနထြိိုင ်အူခွေနက်ငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်( ောတူည မျှအခွေန၊် ဝငခ်ငွေအခွေန ်နစှခ်ိုစလ ိုျေး) ရြေါက ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှု

ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင န်ငှ  ်အက   ျေးဝငြ်ေါ ည ် အပခောျေးအြိမ်ခထောငစ်ိုဝငမ် ောျေး၏ အခွေနထ်မ်ျေးခဆောငမ်ှုအခပခအခနနငှ  ်မ က်ဆြိိုငြ်ေါ (※ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်ဆ ိုျေးပြတ်ပြ ျေး

ခ ြိန၌် ပြနဆ်ြ်ခ   ည  ်ခငွေြမောဏမှော ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင တ်ွေင ်အက   ျေးမဝငြ်ေါ) 

 ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်လြိိုအြ်ခ ကစ် ညတ်ြိို  မှော ရနြ် ိုခငွေအမ ြိ ျေးအစောျေးအလြိိုက ်ကွေ ပြောျေးြေါ ည ် (ခအောက်ခြော်ပြြေါ ြ ိုတွေငက်ြိိုျေးကောျေးြေါ)

 အထကြ်ါတှိို  မ လွေ၍ဲလညျ်ေး၊ သတမ် တဆ် ိုျေးပဖတသ်ည  ်ဘဏ္ဍျောန စ်ခနျောကြ်ှိိုငျ်ေးတွေင ်ခခ ျေးခငွေရယမူည သ်နူ င  ်အှိမ်ခထျောငစ်ျေးစတျေးတှိို  သည ်ခနထှိိုငသ်အူခွေန်

ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ရ်ခဲ ြါက က န်ရ ှိအခ ကျေးမ ျောျေးကှိို တစ်လ ိုျေးတညျ်ေးကငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်ရမည အ်ပြင၊် ပြန်ဆြ်ခနစဥ် ခခ ျေးခငွေရယမူည သ် ူကွေယလ်ွေန်ပခငျ်ေးန င  ်

ခြ ျောကဆ် ိုျေးသွေျောျေးခ့ကျောငျ်ေးခ့ကညျောထျောျေးပခငျ်ေး၊ လမူွေဲစျောရငျ်ေးခ ယပူခငျ်ေး စသည  ်ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်ခနစဥ်တွေငလ်ညျ်ေး ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်ရန် ခကခဲ်သည ်

အခပခအခနရ ှိြါက၊ ခခ ျေးခငွေအျောျေးလ ိုျေး သှိို  မဟိုတ ်ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်မှု တစ်စှိတတ်စ်ြှိိုငျ်ေးကှိို ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ရ်နှိိုငသ်ည  ်အခါမ ျောျေးလညျ်ေးရ ှိသည ်

 ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်ခလ ျောကထ်ျောျေးရန်လှိိုအြ်သည ်(※အက   ျေးဝင ်မူ ောျေးမှော အလြိိုအခလ ောက် ကငျ်ေးလွေတ ်ွေောျေးမညမ်ဟိုတြ်ေါ)  

လူမှုြူလ ိုခရျေးခကောငစ် မှ အ ြိခြျေးခ က်အောျေး စစခ်ဆျေးပြ ျေးမှ ော၊  တ်မှတ်ခနောကဆ် ိုျေးရကမ်တြိိုငမ်  ခလျှောက်ထောျေးရန ်ခမတတာ ောရြ်ခ အြ်ြေါ ည ်

အြိမ်ခပြောငျ်ေးပခငျ်ေးစ ညတ်ြိို  ခ ကောင  ်ခလ ျောကထ်ျောျေးခ ှိန်န င  ်ခနရြ်လှိြ်စျော ကွေလဲွေခဲနြါက၊ ထိုတခ်ခ ျေးရန်ခလ ျောကထ်ျောျေးမှု လိုြ်ထ ိုျေးလိုြ်နညျ်ေးမ ျောျေး လိုြ်ခဆျောင်

ခဲ သည  ်လမူှုဖူလ ိုခရျေးခကျောငစ်တထ  ဆကသ်ွေယအ်ခ့ကျောငျ်ေး့ကျောျေးြါ 

2022 ခိုနစှ ်ဩဂိုတလ် လကရ်ှြိ

※1 2022 ခိုနစှ် ဧပြ လခနေှာငျ်ေးြြိိုငျ်ေး၌ အခရျေးခြေါ်အခ ျေးစောျေးရနြ် ိုခငွေ၊ အခထွေခထွေခထောကြ်  မှုရနြ် ိုခငွေ (ြထမအကကြိမ်ထိုတခ်ခ ျေးပခငျ်ေး) ၏ အထျူေးထိုတခ်ခ ျေးမှုအတွေက ်ခလျှောကထ်ောျေးြမောဏမှော၊ ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ဆ ိုျေးပြတပ်ခငျ်ေး ည ်2023 ဘဏ္ဍောနစှ်၏ ခနထြိိုင ်ူအခွေနက်ငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်ခြေါ် မူတညမ်ညပ်ြစ်ပြ ျေး၊ ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုဆြိိုငျ်ေးင  ကောလကြိို 2023 ခိုနစှ် ဒ ဇငဘ်ောလကိုနအ်ထြိ ထောျေးြေါမည ်

※2 ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်ရပြ ျေးခနောကတ်ွေငလ်ညျ်ေး၊ ကြိိုယြ်ြိိုငရ်ြ်တညန်ြိိုငခ်ရျေး ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငမ်ှု ခထောကြ်  ကညူ ခရျေးအြွေ ွဲ့အစညျ်ေးစ ညတ်ြိို  မှပြ လိုြ်ခ ော စ်ဆဆကမ်ပြတ် ခထောကြ်  မှုမ ောျေး ရရှြိနြိိုငရ်နအ်တွေက်

ခနောကဆ်ကတ်ွေ ခဆောငရ်ွေကမ်ှုမ ောျေးရှြိြေါမည ်

※3 ခခ ျေးခငွေရယမူည  ်ူ၏ ဆနဒအခလ ောက ်ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုဆြိိုငျ်ေးင  ကောလကြိို ခလျှော ခ လြိိုကြ်ေါက၊  ကဆ်ြိိုငခ်တော မညမ်ဟိုတြ်ေါ 

အမ ှိ ျေးအစျောျေးသစ ်ကှိိုရှိိုနျောဗှိိုငျ်ေးရြ်စက်ျူေးစကခ်ရျောဂါပြန  ်ြွေျောျေးမှုအတွေက ်အထျူေးစတမ ခ က်

“အခရျေးခြေါ်အခသျေးစျောျေးရန်ြ ိုခငွေစသည  ်အထျူေးထိုတခ်ခ ျေးပခငျ်ေး” ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်မှု 

ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင န်  င စ်ြ်လ ဥျ်ေး၍

ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်အဓှိကက ခသျောအခ ကမ် ျောျေး

ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်လှိိုအြ်ခ ကန် င  ်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်အမ ျောျေးဆ ိုျေးြမျော 

ရန်ြ ိုခငွေအမ ှိ ျေးအစျောျေး
ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်

လှိိုအြ်ခ က်
ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင  ်အမ ျောျေးဆ ိုျေးြမျော 

ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်မှု 

စတငသ်ည ်

အခ ှိန်ကျောလ

※ကငျ်ေးလွေတ်ခွေင မ်ရ

 ည ်အခေါစ ည်

အခရျေးခြေါ်အခ ျေးစောျေးရနြ် ိုခငွေ

2022 ခိုနစှ ်မတ်လကိုနအ်ထြိ ခလျှောက်ထောျေး ည ြ်မောဏ

2021 ဘဏ္ဍောနစှ ် ြိို  မဟိုတ် 2022 

ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ယနျ်ေး 20 ခ ောငျ်ေး 2023 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ

အခရျေးခြေါ်အခ ျေးစောျေးရနြ် ိုခငွေ

2022 ခိုနစှ ်ဧပြ လခနေှာငျ်ေးြြိိုငျ်ေးတွေင ်ခလျှောက်ထောျေး ည ြ်မောဏ

2023 ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်
ယနျ်ေး 20 ခ ောငျ်ေး 2024 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ

အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေ 

(ြထမဆ ိုျေးအကကြိမ်ထိုတ်ခခ ျေး ည ြ်မောဏ)

2022 ခိုနစှ ်မတ်လကိုနအ်ထြိ ခလျှောက်ထောျေး ည ြ်မောဏ

2021 ဘဏ္ဍောနစှ ် ြိို  မဟိုတ် 2022 

ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ယနျ်ေး 45 ခ ောငျ်ေး (တစဦ်ျေးတညျ်ေးအြိမ်ခထောငစ်ို)

ယနျ်ေး 60 ခ ောငျ်ေး (2 ဦျေးနငှ အ်ထက်ရှြိခ ော

အြိမ်ခထောငစ်ို)

2023 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ

အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေ 

(ြထမဆ ိုျေးအကကြိမ်ထိုတ်ခခ ျေး ည ြ်မောဏ)

2022 ခိုနစှ ်ဧပြ လခနေှာငျ်ေးြြိိုငျ်ေးတွေင ်ခလျှောက်ထောျေး ည ြ်မောဏ

2023 ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ယနျ်ေး 45 ခ ောငျ်ေး (တစဦ်ျေးတညျ်ေးအြိမ်ခထောငစ်ို)

ယနျ်ေး 60 ခ ောငျ်ေး (2 ဦျေးနငှ အ်ထက်ရှြိခ ော

အြိမ်ခထောငစ်ို)

2024 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ

အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေ 

(ကောလတြိိုျေးပမြှင ထ်ိုတ်ခခ ျေးခြျေး ည ြ်မောဏ)

2023 ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ယနျ်ေး 45 ခ ောငျ်ေး (တစဦ်ျေးတညျ်ေးအြိမ်ခထောငစ်ို)

ယနျ်ေး 60 ခ ောငျ်ေး (2 ဦျေးနငှ အ်ထက်ရှြိခ ော

အြိမ်ခထောငစ်ို)

2024 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ

အခထွေခထွေခထောက်ြ  မှုရနြ် ိုခငွေ (ထြ်မ ထိုတ်ခခ ျေးပခငျ်ေး)
2024 ဘဏ္ဍောနစှမ်ှော 

ခနထှိိုငသ်အူခွေန်ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင ်

ယနျ်ေး 45 ခ ောငျ်ေး (တစဦ်ျေးတညျ်ေးအြိမ်ခထောငစ်ို)

ယနျ်ေး 60 ခ ောငျ်ေး (2 ဦျေးနငှ အ်ထက်ရှြိခ ော

အြိမ်ခထောငစ်ို)

2025 ခိုနစှ ်ဇနန်ဝေါရ လမှ



ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကောလအတွေငျ်ေး ခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်ခလျှောက်ထောျေးနြိိုင ်ည  ်အခေါမ ောျေးလညျ်ေးရှြိ ည ်

ထြိို  အပြင ်လြိိုအြ်ခ ော  က်ဆြိိုငရ်ောအြွေ ွဲ့အစညျ်ေးမ ောျေး၏ ြ  ြြိိုျေးမှုနငှ လ်ညျ်ေး ခ ြိတ်ဆကခ်ြျေးြေါမည ်

【အ  ိုျေးပြ ရနအ်က   ျေးဝင ်】ူခခ ျေးခငွေပြနဆ်ြ်မှုကငျ်ေးလွေတခ်ွေင အ်တွေက ်အက   ျေးမဝငခ် ော်လညျ်ေး ပြနဆ်ြ်ရနခ်က်ခ ခ ော ူ

【ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ော】ခနထြိိုငခ်နခ ော ပမြိ ွဲ့နယစ် ရငစ်ိုအလြိိုက် ကွေ ပြောျေးြေါ ည ် အခ ျေးစြိတ်ကြိို ပမြိ ွဲ့နယစ် ရငစ်ို လူမှုြူလ ိုခရျေးခကောငစ် မှ ခြျေးြြိို  ခ ော 

ကငျ်ေးလွေတခ်ွေင လ်မ်ျေးညွှန၊် Homepage စ ညတ်ြိို  တွေင ်စစခ်ဆျေးြေါ 

အတူတကွေ  င အ်ြိမ်ခထောငစ်ိုခငွေခ ကျေးမ ောျေးကြိို ပြနလ်ည ် ိုျေး ြ်ပြ ျေး၊ ဝငခ်ငွေနငှ အ်  ိုျေးစရြိတအ်ခပခအခနကြိို တြိိုျေးတက်ခစရန ်ြ  ြြိိုျေးခြျေး

ပခငျ်ေးနငှ  ်ခ ကျေးပမ ပြငဆ်ငထ်ြိနျ်ေးညြှြိပခငျ်ေးဆြိိုငရ်ော လမ်ျေးညွှနမ်ှုမ ောျေးအပြင၊် Hello Work စ ညတ်ြိို  နငှ  ်ြူျေးခြေါငျ်ေး၍ အလိုြ်အကြိိုင် အတွေက် 

ြ  ြြိိုျေးခြျေးြေါမည ်

【အ  ိုျေးပြ ရနအ်က   ျေးဝင ်】ူဝငခ်ငွေနငှ အ်  ိုျေးစရြိတ၊် အြိမ်ခထောငစ်ိုခငွေခ ကျေးတြိို  ၌ စြိတ်ြူြနမ်ှုရှြိခန မူ ောျေး

အထျူေးခဆွေျေးခနွေျေးခကျောငတ်ျော ဖိုန်ျေး ြ  ြှိိုျေးကညူတမှု အခ့ကျောငျ်ေးအရျော

စောျေး  ိုျေး ူ Hotline

(စောျေး  ိုျေး ူဘဝခနထြိိုငမ်ှု 

ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ော)

188
စောျေး  ိုျေး ူ အခက်အခ မ ောျေးနငှ စ်ြ်လ ဥ်ျေး၍ ခဆွေျေးခနွေျေးနြိိုင ်ည ် န ျေးစြ်ရော စောျေး  ိုျေး ူ

ဘဝခနထြိိုငမ်ှု ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ောကြိို လမ်ျေးညွှနြ်ေါမည် 

ဂ ြနန်ြိိုငင် တရောျေးခရျေးဆြိိုငရ်ော

အခထောက်အကူပြ စငတ်ော

(Houterasu ၊ ြ  ြြိိုျေးမှုြိုနျ်ေး (Support Dial)

0570-078374

စ ျေးြွေောျေးခရျေးအခပခအခနအရ ခငွေခ ကျေးမတတ်နြိိုင ်ူမ ောျေးအတွေက ်အခမ  ဥြခဒခရျေးရော 

တြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးပခငျ်ေး၊ ခရှ ွဲ့ခန၊ တရောျေးစ ရငခ်ရျေးဆြိိုငရ်ော စောရွေက်စောတမ်ျေးပြ လိုြ် ူ

အရောရှြိ အခခ ကျေးခငွေမ ောျေး ကိုနက် စရြိတ်ပြနခ်ြျေး ည ်စနစ်စ ည်တြိို  ကြိို လမ်ျေးညွှန်

ြေါမည် 

ဂ ြနန်ြိိုငင် ခရှ ွဲ့ခနမ ောျေးအြွေ ွဲ့ခ  ြ်

(ဟြိမဝရြိ အြိိုနယမြိ န ြေါတ် 110)
0570-783-110

န ျေးစြ်ရော ခရှ ွဲ့ခနအြွေ ွဲ့အစည်ျေး၏ တြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးမှုစငတ်ောနငှ ခ် ြိတ်ဆက်ပြ ျေး၊ တြိိုငြ်င်

ခဆွေျေးခနွေျေးမှုအတွေက် ဘွေတ်ကငယ်ူပခငျ်ေးစ ည်တြိို  ကြိို လမ်ျေးညွှနြ်ေါမည် 

တရောျေးစ ရငခ်ရျေးဆြိိုငရ်ော 

စောရွေက်စောတမ်ျေးပြ လိုြ် ူအရောရှြိမ ောျေး 

အခထွေခထွေတြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးမှုစငတ်ော

န ျေးစြ်ရော တရောျေးစ ရငခ်ရျေးဆြိိုငရ်ော စောရွေက်စောတမ်ျေးပြ လိုြ် ူအရောရှြိမ ောျေး အခထွေခထွေတြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးမှုစငတ်ော

တွေင ်မတနတ်ဆခြျေးခခ ခငွေ ရှြိမရှြိစ ည်ကြိို စစ်ခဆျေးပခငျ်ေးနငှ  ်က်ဆြိိုငခ် ော ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငမ်ှု လိုြ်ခဆောင်

နြိိုငြ်ေါ ည် 

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/

ခ ကျေးပမ မ ြိ ျေးစ ို ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ော
ခငွေခ ကျေးဝနခ်ဆောငမ်ှုခအဂ ငစ် ဝဘ်ဆြိိုဒတ်ွေင ်ခ ကျေးပမ မ ြိ ျေးစ ို ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ောဇယောျေးကြိို ခြော်ပြထောျေးြေါ ည် 

https://www.fsa.go.jp/soudan/

ခ ကျေးပမ မ ြိ ျေးစ ို ခဆွေျေးခနွေျေးခကောငတ်ောဇယောျေး

(ခငွေခ ကျေးဝနခ်ဆောငမ်ှုခအဂ ငစ် ဝဘဆ်ြိိုဒ)်

တရောျေးစ ရငခ်ရျေးဆြိိုငရ်ော 

စောရွေ က်စောတမ်ျေးပြ လိုြ် အူရောရှြိမ ောျေး

အခထွေခထွေတြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးမှုစငတ်ောဇယောျေး

(ဂ ြနန်ြိိုငင်  တရောျေးစ ရငခ်ရျေးဆြိိုငရ်ော

စောရွေ က်စောတမ်ျေးပြ လိုြ် အူရောရှြိမ ောျေးအြွေ ွဲ့ 

အြွေ ွဲ့ခ  ြ် ဝဘဆ်ြိိုဒ)်

အထျူေးခဆွေျေးခနွေျေး

ခကျောငတ်ျော
ြ  ြှိိုျေးကညူတမှု အခ့ကျောငျ်ေးအရျော

ကြိိုယ်ြြိိုငရ်ြ်တည်နြိိုငခ်ရျေး 

ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငမ်ှု

ခထောက်ြ  ကူည ခရျေးအြွေ ွဲ့အစည်ျေး

အြိမ်ခထောငစ်ိုခငွေခ ကျေးပမြှင တ်ငခ်ရျေး ြ  ြြိိုျေးကူည မှု ြခရောဂ က်စ ည ် ဘဝခနထြိိုငမ်ှုအခထွေခထွေအခပခအခနရှြိ 

ပြဿနောမ ောျေးအတွေက် တြိိုငြ်ငခ်ဆွေျေးခနွေျေးမှုကြိို ြ  ြြိိုျေးခြျေးြေါ ည် 

https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf

Hello Work

အလိုြ်အကြိိုငအ်တွေက် ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငပ်ခငျ်ေး၊ အလိုြ်အကြိိုငမ်ြိတ်ဆက်ပခငျ်ေး ောလျှင်မက၊ အလိုြ်အကြိိုငအ်တွေက် 

ပြငဆ်ငခ်နရောခ ထောျေးခြျေးပခငျ်ေးနငှ  ်အ က်ခမွေျေးဝမ်ျေးခ ကောငျ်ေးဆြိိုငရ်ော  ငတ်နျ်ေးစ ည်တြိို  ကြိိုလည်ျေး ြ  ြြိိုျေးခြျေးြေါ ည် 

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

ကြိိုယ်ြြိိုငရ်ြ်တညန်ြိိုငခ်ရျေး ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငမ်ှု

ခထောက်ြ  ကူည ခရျေးအြွေ ွဲ့အစညျ်ေးဇယောျေး

(က နျ်ေးမောခရျေး၊ အလိုြ် မောျေးနငှ  ်လူမှုြူလ ိုခရျေး

ဝနက်က ျေးဌောန ၀က်ဘဆ်ြိိုဒ)်

ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်ရန် ခကခဲ်သမူ ျောျေးအျောျေး သကဆ်ှိိုငရ်ျောအဖွေဲ ွဲ့အစညျ်ေးမ ျောျေး၏ လမ လမ်ျေးန်ခန်ခ က်

Hello Work ဇယောျေး

(က နျ်ေးမောခရျေး၊ အလိုြ် မောျေးနငှ  ်လမူှုြူလ ိုခရျေး 

ဝနက်က ျေးဌောန ၀က်ဘဆ်ြိိုဒ)်

အလိုြ်အကှိိုင၊် အှိမ်ခထျောငစ်ိုခငွေခ့ကျေး စသညတ်ှိို  အတွေက ်ြ  ြှိိုျေးကညူတမှု

ဥြခဒခရျေးရောကျွမ်ျေးက င ်မူ ောျေးစ ညတ်ြိို  မှ ဥြခဒခရျေးရော ခဆွေျေးခနွေျေးတြိိုငြ်ငမ်ှုနငှ  ်ခ ကျေးပမ ပြငဆ်ငထ်ြိနျ်ေးညြှြိပခငျ်ေး (ခ ကျေးပမ ခက ခအျေးပခငျ်ေး၊ 

လူမွေ စောရငျ်ေးခ ယပူခငျ်ေး စ ည)် နငှ  ်ခ ြိတ်ဆက်ခြျေးြေါမည ်

【အ  ိုျေးပြ ရနအ်က   ျေးဝင ်】ူအထျူေးထိုတခ်ခ ျေးပခငျ်ေးအပြင ်ခ ကျေးပမ ရှြိခန၍ အခက်အခ ရှြိခန မူ ောျေး

ခ ကျေးမမတမ ှိ ျေးစ ိုန င  ်ဥြခေခရျေးရျော ခဆွေျေးခနွေျေးတှိိုငြ်ငပ်ခငျ်ေး

ခခ ျေးခငွေပြန်ဆြ်ပခငျ်ေးန င စ်ြ်လ ဥျ်ေးသည  ်ခဆွေျေးခနွေျေးတှိိုငြ်ငမ်ှု

【အပချောျေးခသျော ခမျေးပမန်ျေးစ ိုစမ်ျေးရန်】ဘဝခနထှိိုငမ်ှု ဖူလ ိုခရျေးရန်ြ ိုခငွေ ခခ ျေးခငွေခဆွေျေးခနွေျေးမှု ဖိုန်ျေးခခေါ်စငတ်ျော

0120-46-1999 (9:00～17:00 စခန၊ တနဂဂခနွေ အမ ျောျေးပြညသ်ြူှိတရ်ကမ် လွေ၍ဲ)

https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/center_list/
https://www.fsa.go.jp/soudan/
https://www.mhlw.go.jp/content/000936284.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

