
အလပ် ာေနသများအတကွ ်

တရားဝငလ်ငိစ်ငရ် ိထားေသာကမဏီ 

ဂျပန် ကီးဥးီေဆာငတ်ဲ ့ေအာငက်မဏသီည် ဂျပန် ငိင် ံကျနး်မာေရး င် ့အလပ်သမားေရးရာဝန် ကးီဌာန 

အလပ်သမားဦးစီဌာနမ အလပ်အကငိ် ာေဖွေရးလိငစ်ငရ် ိထားေသာကမဏြီဖစ်ပါသည်။  

မိတဆ်ကေ်ပး ငိေ်သာအလပ်အမျိ းအစား 

ေအာငက်မဏသီည် ဂျပန် ငိင်တံွင ် ေနထငိသ်များအတကွ် အလပ်အကငိတ်ည် ငမိ်းေရးဥပေဒတွင ်

ြပဌာနး်ထားေသာ အလပ်အမျိ းအစားအားလံးကိ မိတ်ဆက်ေပး ငိပ်ါသည်။ သိေ့သာ်လည်း 

ေဆာက်လပ်ေရးအလပ် (ေဆာက်လပ်ေရးလပ်ငနး်ခငွတ်ွင ် လပ်ရမည်အ့လပ်အမျိ းအစား) င် ့

ဆပ်ိကမ်းအလပ် င်ပ့တ်သက်၍ ာေဖွမိတ်ဆက်ေပးနငိမ်ာ မဟတ်ပါ။ 

အလပ်အကငိ် ာေနသများအတကွ ်အခမ့ဲဝန်ေဆာငမ်ေပးြခငး် 

ဂျပန် ငိင်ဥံပေဒအရ အလပ်အကငိေ်အဂျငစ်ီသည် အလပ်အကငိ် ာေနသထမံ မအားြဖင် ့ဝနေ်ဆာငခ် 

ယပိငခ်ွင်မ့ ိပါ။ ေအဂျငစ်သီည် အလပ်သမား ာေနသထမံသာ ဝနေ်ဆာငခ်ယ ပီး လပ်ငနး်လပ်ကိင ်

ေနပါသည်။ 

တာဝန်ခံအလပ်အကငိ် ာေဖွသ 

ေအာငက်မဏ၏ီအလပ်အကိင် ာေဖွေရးလပ်ငနး်ကိ ဂျပန် ကီးေခ  Hosokawa Takanoriမ တာဝနယ် 

ေဆာငရွ်က်ေနပါသည်။ 

အလပ်အကငိ် ာေနသထမံ လကခ်ံရ ိထားေသာအချကအ်လကမ်ျား 

 အလပ်အကငိ် ာေနသထမံ ရ ိထားသည် ့ အချက်အလက်များကိ အလပ်အကငိ် ာေဖွေရး 

အတွက်သာ အသးံြပ ပါမည်။ ထိအ့ြပင ် ရ ိထားေသာအချက်အလက်များကိ ကယိ်ေရးကယိတ်ာ 

အချက်အလက်များကာကယ်ွေရးဥပေဒပါ ြပဌာနး်ချက် ငအ်ညီ ဂ တစကိ် ထနိး်သမိ်းထားပါမည်။ 

မေြပလည်မ၊ မေကျနပ်မများ အတတ် ငိဆ်းံ ကားဝငေ်ြဖ ငး်ေပးြခငး် 

အလပ်အကငိ် ာေဖွေနစ  ကံ ေတွရေသာ အခက်အခမဲျားကိ ေအာငက်မဏမီ အတတ် ငိဆ်းံ 

ကားဝင ်ေြဖ ငး်ေပးပါမည်။ 

  



ကယိေ်ရးကယိတ်ာအချကအ်လကမ်ျား ဂ တစိကထ်န်ိးသမ်ိးြခငး် 

ေအာငက်မဏသီည် ကယိေ်ရးကယိတ်ာအချကအ်လက်များက ိ ဂျပန် ငိင်၏ံ ကိယ်ေရးကယိ်တာ 

အချက်အလက်များ ကာကွယ်ေရးဥပေဒအရ ဂ တစကိ်ထနိး်သမိး်စီမံခန်ခ့ွသဲွားပါမည်။ ေအာင ်

ကမဏအီား မိမ၏ိကိယ်ေရးကိယ်တာအချက်အလက်များ ေပးမေပးကိ မမိဘိာသာမမိိ ဆးံြဖတ် ငိ ်

ေသာ်လည်း ယငး်အချက်အလက်များမရ သိည်အ့ခါ ေအာငက်မဏမီ ဝနေ်ဆာငမ်ေပးရန ် ြငငး်ဆိ ငိ ်

ပါသည်။    

ကယိေ်ရးကယိတ်ာအချကအ်လကဆ်သိည်မာ 

ကယိ်ေရးကယိ်တာအချကအ်လက်ဆသိည်မာ နာမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖနး်နပံါတ်၊ အးီေမလ်လပ်ိစာ 

အစ ိေသာ အချက်အလက်များြဖစ်၍ ယငး်အချက်အလက်များကိ ေပါငး်စပ်သည်အ့ခါ မည်သမည်ဝါ 

ြဖစ်ေ ကာငး်ကိ သိ ိ ငိေ်သာအချက်အလကမ်ျားြဖစ်ပါသည်။ 

အသးံြပ မည့်အတငိး်အတာ 

လက်ခံရ ိထားေသာကယိ်ေရးကယိ်တာအချကအ်လကမ်ျားကိ အလပ်အကငိ် ာေဖွေရး င် ့ ေအာင ်

ကမဏ၏ီ ဝနေ်ဆာငမ်ပိမေိကာငး်မွနတ်းိတက်ေရးအတွက်သာ အသးံြပ ပါမည်။  

အလပ်အကငိ ် ာေဖွေပးသည်အ့ခါ ေအာငက်မဏီ င ် ချိတ်ဆက်လပ်ကငိေ်နေသာ အြခားအလပ် 

အကငိ ် ာေဖွေရးေအဂျငစ်ီ င် ့ ပးေပါငး် ပီး အလပ်အကိင် ာေဖွသည်အ့ခါလည်း ပိါသည်။ ထိအ့ခါ 

တွငမ် ကာယကံ င၏် သေဘာတညီချက်ြဖင် ့ကယိ်ေရးကိယ်တာအချက်အလက်များက ိယငး်အြခား 

အလပ်အကငိ် ာေဖွေရးလပ်ငနး်သိ ့ ေပးသည်အ့ခါလည်း ိ ငိပ်ါသည်။ 

ေပါက် ကားြခငး်မ ိရန် ထန်ိးသမိ်းစမံီခန်ခဲွ့ြခငး် 

မအားြဖင် ့ လက်ခရံ ိထားေသာ ကိယ်ေရးကိယတ်ာအချက်အလက်များကိ ကာယကံ င၏် သေဘာ 

တညီချက်မရ ိပါက တတယိလအား  မေပးပါ။ သိေ့သာ်လည်း လအ့သက် င် ့ အးိအမိ်အား 

ကာကွယ်ရန ် ယငး်အချကအ်လက်များလိအပ်၍ ကာယကံ င၏် သေဘာတညီချက် ရယရန ် အခက ်

အခဲ ိသည်အ့ခါြဖစ်ေစ၊ ဥပေဒအရ အစိးရအဖဲွအစည်းမ တငြ်ပရန ်ေတာငး်ဆလိာသည် ့အခါြဖစ်ေစ 

သေဘာတညီချက်မ ိေသာ်လည်း ေပး ငိပ်ါသည်။ 

ကယိေ်ရးကယိတ်ာအချကအ်လကထ်န်ိးသမိ်းစီမံခန်ခ့ွရဲန် တာဝန် ိသ 

ေအာငက်မဏတီွင ် ကယိ်ေရးကယိ်တာအချကအ်လကကိ် ထနိး်သမိ်းစမီံခန်ခ့ွဲရန ် တာဝန် ိသသည် 

ဂျပန် ကီး ေခ  Hosokawa Takanoriြဖစ်ပါသည်။ ေအာငက်မဏအီား ေပးအပ်ထားေသာ မိမ၏ိ 

ကယိ်ေရးကယိ်တာအချကအ်လက်များ င်ပ့တ်သက်၍ မေကျနပ်မ ၍ိ တိငပ်ငေ်ဆွးေ းွလသိည်အ့ခါ 



လည်းေကာငး်  အချက်အလက်များကိ ြပငဆ်င၊် ထပ်တိး၊ ပယ်ဖျကရ်နလ်သိည်အ့ခါလည်းေကာငး် 

တာဝန် ိသအား ဆက်သယွ်လာပါက ကာယကံ ငြ်ဖစ်ေ ကာငး်ကိ အတည်ြပ ပီးမ ေဆာငရွ်က် 

ေြဖ ငး်ေပးပါမည်။  

  
ေအာငက်မဏ ီ

ကယိ်ေရးကယိ်တာအချကအ်လက်များထနိး်သမိး်စီမံခန်ခ့ွဲရနတ်ာဝန် သိ 

ဂျပန် ကီး ေခ  Hosokawa Takanori 

ဖနး် ၀၈၀-၂၀၈၈-၄၈၂၄ 

အးီေမလ် thosokawa@aung.co.jp 

 

 


