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ဂ်ပန္ႏိုငင္တံြငအ္လုပလု္ပေ္သာႏိုငင္ျံခားသားမ်ားအတြက္

လုပ္ငန္းခြင္ အာမခံေတာင္းဆုိရန္အတြက္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္
<အပုိင္း(2)>

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံခံစားခြင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အာမခံခံစားခြင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ း၏အေၾကာင္းအရာ 

မည္သည့္ႏိုင္ငံသားမဆို၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ 
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အာမခံကို အသုံးျပဳသည္။ အလုပ္ရရွိႏိုင္ေသာ 
ေနထိုင္ခြင့္ ရထားေသာသူသည္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း အခ်ိန္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ရာမွ 
မေတာ္တဆမႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရလွ်င္ က်ိန္းေသလုပ္ငန္းခြင္အာမခံရရွိရန္ 
အက်ဳံးဝင္သည္။ 

ဤလမ္းၫႊန္စာအုပ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အာမခံခံစားခြင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အသီးသီးေသာ 
အာမခံခံစားခြင့္ တို႔၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ေထာက္ပံ့ရန္ လိုအပ္ခ်က္ အေသးစိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္း 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါ သည္။ တစ္ဖန္၊ မိမိႏိုင္ငံျပန္လွ်င္ 
ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေသာ ခံစားခြင့္ မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ သတိျပဳပါ။

[မာတိကာ]
လုပင္န္းခြင္အာမခခံစံားခြင့္ အႏွစခ္်ဳပ္ P2

ေဆးကုသမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခစံားခြင့္ P14

အလုပ္နားျခင္း (ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ခံစားခြင့္ P16

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ပငစ္ငလ္စာ P17

မသနမ္စြမ္းမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ခံစားခြင့္ P18

က်န္ရစသူ္မသိားစ ု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ (နာေရးကူေငြ) P26

ျပဳစေုစာင့္ေရာွက္မႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) ခစံားခြင့္ P33

ျဖည့္သြင္းေရးသားျခင္းဥပမာ P36

ကျနး်မာေရး၊ အလပ်ုသမား�ငှ့် လမူ�ဖူလံေုရးဝန�်ကးီဌာန၊ လပ်ုငနး်ခွင်

စံချိနစံ်��နး်�ုံး ေလျာ်ေ�ကးဌာနခွဲ

ミャンマー語
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အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္
ျဖစ္ျခင္း

အလုပ္အသြားအျပန္
ေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္း

အျခား

လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရျခင္း

အလုပ္အသြားအ
ျပန္ေၾကာင့္ထိခိုက္

ဒဏ္ရာရျခင္း

အျခားထိခိုက္
ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္
အာမခံ

က်န္းမာေရး
အာမခံ

အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေ
သာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း

[အာမခံ][အေၾကာင္းရင္း၊အေၾကာင္းျပခ်က]္ [ထိခုိက္ဒဏ္ရာအမ်ိဳးအစားမ်ား]

လုပ္ငန္းခြငအ္ာမခံေထာက္ပံေ့ၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား
  ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ:တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူရာ
တြင္ရရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ

 အနားယူျခင္း(ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ:တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္း
မရွိပလဲစာမရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ရရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ

 ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ႏွစ္စဥ္ေငြ:တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသမႈစတင္ၿပီးေနာက္1ႏွစ္6လၾကာေသာ္လည္း 
မေပ်ာက္ကင္း(မသက္သာ) ဘဲထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ေရာဂါရျခင္း
အဆင့္အထိျဖစ္သြားပါက အက်ဳံးဝင္ေသာေထာက္ပံ့ေငြ

 မသန္စြမး္ျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ:တာဝန္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ေပ်ာက္ကင္း(သက္သာၿပီး)႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ  
မသန္စြမ္းမႈက်န္ရွိခဲ့ခ်ိန္တြင္ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ

 က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ :  အလုပ္သမားမ်ားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ရရွိေသာေထာက္ပံ့ေငြ
 နာေရးစရိတ္ အစရွိသည့္ (နာေရးကူေငြ): အလုပ္သမားတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီးနာေရးက်င္းပရာတြင္ရရွိေသာေထာက္ပံ့ေငြ
 ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ေငြ :မသန္စြမး္ျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ

သုိ႔မဟုတ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ (ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြမ်ား၏
သတ္မွတ္ထားေသာ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းအလုိက္လက္ရွိတြင္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္းအတြက္ ရရွိေသာေထာက္ပံ့ေငြ

လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈ ေလ်ာ္ေၾကး အာမခံ 
ခံစားခြင့္အေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံဟူသည္မွာအလုပ္သမားမ်ားမွတာ၀န္ႏွင့္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရရိွ
ျခင္း၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ေသဆံုးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚရာတြင္ေဆးကသုစရိတစ္သည့္လိအုပ္ေသာ အာမခံ
ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားကိေုပးေခ်သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း
အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ဤအာမခံႏွင့္အက်ံဳး၀င္သည္။

*လုပ္ငန္းခြင္ထိခိကုဒ္ဏ္ရာရျခင္းအတြကက္်န္းမာေရးအာမခံအသံုးမျပဳႏုိင္ပါ။
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လုပ္ငနး္ခြငတ္ြင္ မေတာ္တဆထခိုုိကမ္ႈ

[အေခၚအေဝၚမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ①]

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟူသည္မွာ အလုပ္သမားသည္  လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ 
ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္မႈ ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစသည္(ဒဏ္ရာ၊ ေရာဂါ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ 
ေသဆုံးမႈ) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ 
ဖ်ားနာမႈစသည္

သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ

 လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္  ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ဖ်ားနာမႈစသည္တို႔ၾကား တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာအေၾကာင္းအက်ိဳး
ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိေသာအခါ   “လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ” ဟုေခၚသည္။

 အလုပ္သမားမဟုတ္ေသာအလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာမ်ာသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္  ခံစားခြင့္ရ႐ွိရန္
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

◊ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သကဆ္ိင္ုေသာ ဒဏ္ရာဟသူည္

မည္သေသာမေတာ္တဆထခိိုကမ္ႈသည္  လုပ္ငန္းခြင္တြင္မေတာ္တဆထခိိုက္မႈအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက၍္ေအာကပ္ါအေျခအေန(၃)မ်ိဳးကို ခြဲျခားၿပီး စဥ္းစားသည္။

<1>လပ္ုငန္းခြင္၏ အေဆာကအ္ဦးအတြင္းတြင္ အလပ္ုလပ္ုေနေသာအေျခအေန

သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပိုအလပု္လုပ္ခ်ိန္အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္၏ 
အေဆာက္အဦး အတြင္း၌ (ကုမၸဏီ႐ုံးခန္း၊ စက္႐ုံ အတြင္း)  အလုပ္လုပ္ေနေသာအေျခအေန၊ 
အထူးအေျခအေနမ႐ွိေသးသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္းခြင္၏   မေတာ္တဆထခိိုကမ္ႈဟုု  သတ္မွတ္သည္။

※ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ဟုမသတ္မွတ္ပါ။

①အလုပ္သမားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယတ္ာ  လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္
မေတာ္တဆထခိိုကမ္ႈျဖစ္ေသာ အေျခအေန

②အလုပ္သမားသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က႐္ွိ႐ွိ မေတာ္တဆထခိိုက္မႈကိ ုျဖစ္ပြားေစေသာအေျခအေန

③ကိုယ္ေရးကိုယတ္ာ မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္  မသက္ဆိုင္သထူမံွ အလုပ္သမားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို  ခံရေသာအေျခအေန
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<2>လုပင္နး္ခြင႐္ွ ိအေဆာက္အဥးီအတြငး္တြင ္အလုပမ္လုပေ္သးေသာအေျခအေန
အနားယူေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ခင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာအခါစသျဖင့္ 
လက္ေတြ႕တြင္အလုပ္မလုပ္ေသးေသာအေျခအေနတြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ 
လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအား 
လုပ္ငန္းခြင္၏မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈဟု မသတ္မွတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္၊ လုပ္ငန္းခြင္႐ွိ 
အေဆာက္အဦး၊ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး  အေျခအေနစသည့္ 
အေၾကာငး္အရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္၏ 
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္၊  အိမ္သာ အသံုးျပဳျခင္း  က့ဲသုိ႔  
ဇီဝကမၼေဗဒပုိင္းဆုိငရ္ာျဖစစ္ဥအ္တြင္း  ေပၚေပါက္ေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္သည္။

<3>လုပင္နး္ခြင႐္ိွ အေဆာက္အဥးီမဟုတ္ေသာ လုပင္နး္တြင ္အလုပလု္ပေ္နေသာ အေျခအေန
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစသည္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳ သေဘာ 
ေဆာင္ေသာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း  စေသာ 
အထူးအေျခအေန မ႐ွိသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟု  သတ္မွတ္မည္။
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါဟူသည္
ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္ (၃)ခု ျပည္စ့ုံေသာအေျခအေနတြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း  အားျဖင္ ့
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္မည္။

<1>အလုပခ္ြငတ္ြင ္အႏၱရာယ္ေပးႏုိငေ္သာအရာ ႐ိွေနျခငး္
အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ  ႐ပု္ပိုင္းဆုိင္ရာအရာဝတၳဳ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊  ခႏၶာကုိယ္တြင္ 
လြန္ကဲစြာဝန္ပိေစေသာလုပ္ငန္း စသည္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ႐ွိေနေသာ 
အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။

(ဥပမာ) ေက်ာက္ဂြမ္း( Asbestos) စသည္

<2>က်နး္မာေရးပ်က္စးီမႈျဖစေ္ပၚေစႏုိငေ္လာက္ေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိငေ္သာအရာ  
ဟုေဖာျ္ ပခရံျခငး္

<3>ေရာဂါလကဏာမ်ားျပျခငး္က္ို ေက်ာျ္ ဖတၿ ္ပီးေနာက္ လူနာအေျခအေနသည္
ေဆးပညာအရ မွနက္နေ္နျခငး္္္
လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ  ေရာဂါသည္    အလုပ္သမားမွ    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း
႐ွိေသာ  အႏၱရာယ္ေပးႏိုငေ္သာအရာႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္  ေရာဂါသည္  အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာအရာျဖင့္
ထိေတ႕ြ ၿပီးေနာက္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာျပသရမည္။ ေရာဂါလကဏၡာျပသေသာ
ကာလသည္ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာအရာ၏ ဂုဏ္သတိၱႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေျခအေနကုိ
လုိက္၍ ကြဲျပားသည္။
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အလုပရ္ငွမ္တူသည့္တစခ္ထုက္ပိေုသာ လုပင္နး္ခြငမ္်ားေၾကာင့္ ထိခိက္ုဒဏရ္ာရျခငး္
တစခ္ထုက္ပိေုသာ လုပင္နး္ခြငေ္ၾကာင့္ ထိခိက္ုဒဏရ္ာရျခငး္

[အေခၚအေဝၚမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ②]

အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားစြာမွ တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသာ 
ဒဏ္ရာ သို႔မဟုတ္ေရာဂါျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ 
ေရာဂါမ်ား စသည္တို႔တြင္ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆိင္ုရာေရာဂါမ်ား 
ပါ၀င္သည္။

◇ အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လပ္ုကိင္ုေသာ 
အလုပ္သမား
အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ 
အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
အလုပ္ရွင္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း 
အလုပ္လုပ္ေသာ အလုပ္သမားျဖစ္သည္။ 

* လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမား၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္း
တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားျဖစ္သည္။

◇ အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရျခင္း မွန္ကန္ေၾကာင္း 
သက္ေသျပျခင္းလပ္ုငန္းခြင္မ်ားစြာမွ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး (အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ စိတဖိ္စီးမႈ 
စသည္တို႔) ကို အလုံးစံုအကျဲဖတ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆအျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းရိွမရိွ အကျဲဖတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက ္လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတည္းကသာ 
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစသည္ဟ ုအသိအမွတ္ျပဳသည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ရိွႏုိင္ၿပီး 
အကယ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ၎မေတာ္တဆအမႈကိ ု
သာမာန္ျဖစ္႐ုိးလုပ္ငန္းခြင္ မေတာ္တဆမႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

→ P10,11
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အလုပ္အသြားအျပန္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ

[အေခၚအေဝၚမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ②]

အလုပ္အသြားအျပန္ မေတာ္တဆထိခုိကမ္ႈဟသူည္မွာ အလုပ္သမားမွ 
အလုပ္အသြား အျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ  ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစသည့္ 
ထိခုိက္မႈ ျဖစ္သည္။

◊ အလုပ္အသြားအျပန္ဟူသည္
အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတသ္က၍္ ေအာက္ပါ ① မွ ③ အထိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း
အား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကိ ု  ဆိုလိုသည္။
① ေနထိုင္သည့္ေနရာ ႏွင့္  အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာ  (လုပ္ငန္း  

စတင္၍ၿပီးဆုံးေသာေနရာ)ၾကားရိွ အသြားအျပန္
② က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန  အမိန႔္ျဖင့္ 

သတ္မွတ္ေသာ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမွ အျခားအလုပ္လုပ္ေသာ
ေနရာသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ေနရာအႏံွ႔ရိွ  အလုပ္သမားမ်ား၏ 
အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတို႔ၾကားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း)

③ အလုပ္အရေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ေနရာႏွင့္မူလေနထိင္ုရာေနရာတို႔
ၾကားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း

အလုပ္အသြားအျပန္ပံုစံ ※2,3 ႏွင့္ပတ္သက၍္သတ္မွတထ္ားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေသာေၾကာင့္ သတိျပဳပါ။

ေနထုိင္သည့္
ေနရာ

အလုပ္လုပ္သည့္
ေနရာ

အျခားေသာ
အလုပလု္ပသ္ည့္

ေနရာ

ေနထုိင္သည့္
ေနရာ

အလုပလု္ပ္
သည့္ေနရာ

ေရႊ႕ေျပာင္းေန
ထိုင္ရသည့္ေနရာ

မလူေနထိငုရ္ာ
ေနရာ

１ ပံုမနွအ္ေျခအေန

2 အလုပအ္ေရအတြက္အမ်ားအျပား 
လုပ္ေနေသာ အလုပသ္မားျဖစေ္သာအခါ

3 အလုပအ္ရေ႐ႊ႕ေျပာငး္ေနထုိငရ္ေသာသျူဖစလ္ွ်င္

အလုပလု္ပ္သည့္
ေနရာ
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◇ အလုပအ္သြားအျပန္ အပိငုး္အျခား
ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လမ္းေၾကာင္းအား လမ္းလြဲေသာအခါ သမဟုတ္ ရပ္တန္႔ေသာ  အေျခအေနတြင္ 
လမ္းလြဲျခင္းသမို ဟုတ္ ရပ္တန္႔ျခင္းတၾို ကားႏွင့္ ၎တို  ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား 
အလုပ္အသြားအျပန္ ဟု မသတ္မွတ္ပါ။  သို႔ေသာ္၊ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္း  ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ အျပဳအမူကို အနည္းဆုံးအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း  
လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆေီလ်ာ္စြာလမ္းေၾကာင္းေပၚ 
ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းကိ ုေနာက္တစ္ႀကမိ္  အလုပ္အသြားအျပန္လပု္ျခင္းဟ ုမွတ္ယူသည္။

အလုပအ္သြားအျပန္
အပိငုး္အျခား

○・・・အလပု္အသြားအျပန္ အပိုင္းအျခားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာအရာ

×・・・အလုပအ္သြားအျပန္ အပိုင္းအျခားအျဖစ္ မသတ္မွတႏုိ္င္ေသာအရာ

အလုပလ္ပုသ္ည့့္္
ေနရာ

ေန႔စဥ္ေနထုိငမ္ႈအရလုိအပ္ေသာ 
လုပေ္ဆာငခ်ကျ္ဖစၿ္ပးီက်နး္မာ
ေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့့္လူမႈဖူလံု
ေရးဝနႀ္ကီးဌာနအမနိ႔္ျဖင့္
သတ္မတ္ွေသာအရာ(တျခားေနရာ
သ႕ို လွည့္ဝငျ္ခငး္)

လမ္းလြဲ၍သြားျခငး္

ေနထုိငသ္ည့္
ေနရာ

※အလုပ္လုပ္သည္ေနရာမွ 
အျခား အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ၊အလုပ္အရ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသည့္ 
ေနရာမွမူလေနထုိင္ရာ 
ေနရာသေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ေသာအေျခအေနသည ္
လည္း အလားတူပင္
ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥေ္နထုိငမ္ႈအရလုိအပေ္သာ  
လုပ္ေဆာငခ္်က္ျဖစၿ္ပးီက်နး္မာ
ေရး၊ အလုပသ္မားႏွင့္လူမႈဖလံုူေရး
ဝန္ႀကီးဌာနအမနိ႔္ျဖင့္သတ္မတ္ွ
ေသာအရာ(လမး္လြဲ၍ သြားျခငး္)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×

အျခားေနရာသုိ႕  
လွည့္ဝငျ္ခငး္

အလုပလ္ပုသ္ည့့္္
ေနရာ

ေနထိုငသ္ည့္
ေနရာ
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◇ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏဟူသည္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏဟူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အားျဖင့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာႏွင့္  
ကိုက္ညီေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။( အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂)
ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာဟူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခလစာ  တြက္ခ်ကသ္င
ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပၚေပါက္ေသာေန႔မတိုင္ခင္၏ သုံးလအတြင္း အဆိုပါ အလုပ  
သမားအား ေပးေခ်ရမည့္ လုပ္ခလစာစုစုေပါင္းပမာဏကို ၎၃ လ၏ ေန႔အေရအတြက္  
စုစုေပါင္း(ပိတ္ရက္စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ ျပကၡဒိန္ပါေန႔အေရအတကြ္) ျဖင့္ စား၍ရလာ
ေသာပမာဏျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ တြက္ခ်က္မႈအေျခခံျဖစ္ေသာ လုပ္ခလစာသည္ 
မည္သည့္ရာထူးမဆို၊ အလုပ္လုပ္သည့္ အဖိုးအခအေနျဖင့္ အလုပ္ရွင္မွ အလုပ  
သမားထံေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္၊ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕စေသာ အထူးေပးေသာ  
လုပ္ခလစာ၊ အပိုဆုေၾကးတို႔ရွိေသာ သုံးလေက်ာ္ေသာကာလတိငု္းတြင္ ေပးေသာ  လုပ္ခလစာ 
စသည္တို႔အား ပ်မ္းမွ်လစာတြင္ ထည့္သြင္းမတြကခ္်ကရ္ပါ။
※ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ ေသဆုံးမႈတို႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားေသာ
ေန႔၊ သို႔မဟုတ္ ဆရာဝန္၏ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေရာဂါရွိေနေၾကာင္းအတည္ျပဳေသာေန႔  
ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ လုပ္ခလစာစာရင္းပိတ္ေန႔ကိသုတမ္ွတထ္ားပါက ထိုေန႔ မတိုင္မ
ေရွ႕က  လုပ္ခလစာစာရင္းပိတ္ေန႔သည္ ထိုေန႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည္။
အေျခခံအားျဖင့္ အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထကပ္ိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား တြင္လုပ္ေနေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ ပမာဏသည္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၏ အေျခခံ 
ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ စုစုေပါင္းႏွင့္ညီမွ်သည္။

[ႃခြင္းခ်က္]

①ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာႏွင့္တူညီေသာပမာဏကိ ုအေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္အျဖစ္သတ္မွတရ္န္  
မသင့္ေလ်ာ္ဟု အတည္ျပဳေသာ အေျခအေနတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏  
တြက္ခ်က္ေသာနည္းတြင္ ႃခြင္းခ်က္ထားႏိုင္သည္။

(a)ပ်မ္းမွ်လစာအား တြက္ခ်က္ေသာ ကာလအတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ ကုသရန္အတြက ္အလုပ္နားထားေသာကာလ႐ွိေသာအေျခအေန

(b)အဆုတ္ေရာင္ကင္ဆာေရာဂါသည္ သည္ ဖုန္မႈန္႔ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာ  
လုပ္ငန္းမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းသို႔ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕လုပ္ထားေသာ အေျခအေနစသည္ 

②ခြင့္ယူျခင္း အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊  ေဆးကုသမႈစတင္သည္မွ ၁ႏွစ္ခြဲ
ေက်ာ္လြန္ေသာအေျခအေနတြင္ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအလိကု ္ အနိမ့္ဆုံးပမာဏ၊ 
အျမင့္ဆုံးပမာဏကို အသုံးျပဳမည္။

ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍   ပင္စင္လစာေထာက္ပံ့ေသာ   ပထမဆုံးေန႔မွ

အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအလိကု ္အနိမ့္ဆုံးပမာဏ၊ အျမင့္ဆုံးပမာဏကို  အသုံးျပဳမည္။
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(ဥပမာ 1)
တစ္လလွ်င္ လစာ ယန္း ၂ သိန္း (လစာစာရင္း ပိတ္ရက္သည္ လစဥ္  လကုန္ရက္) ျဖစ္ၿပီး၊ 
ေအာက္တိုဘာလတြင္ မေတာတ္ဆမႈျဖစ္ပြားေသာ  အေျခအေန

ယန္း ၂ သိန္း× ၃ လစာ÷၉၂ ရက္［ဇူလိုင္လ(၃၁ ရက္ေန႔)+ဩဂုတ္လ (၃၁  ရက္ေန႔)+ 
စက္တင္ဘာလ (၃၀ ရက္ေန႔)≒ ၆,၅၂၂ယန္း                                    
၆,၅၂၂ယန္း×၈၀%≒၅,၂၁၇ယန္း                         

တစ္ရက္လွ်င္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္  ပမာဏ၏ ၈၀%ျဖစ္ေသာ ၅,၂၁၇ ယန္းကို ေထာက္ပံ့သည္။

(ဥပမာ 2)
အလုပ္သမား တစ္ဦးသည္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး ကုမၸဏီ A မွ တစ္လ လစာ ယန္း 200,000
ႏွင့္ ကုမၸဏီ B မွ တစ္လ လစာ ယန္း 100,000 (လစာ ေပးေခ်ရန္ရကသ္ည္ လတိုင္းလကုန္ရက)္ ျဖစ္ၿပီး 
ဇူလိုင္လတြင္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားလွ်င္၊

ကုမၸဏီ A အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ ပမာဏ
(ယန္း 200,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပီလ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 

6,593.40 ယန္း
ကုမၸဏီ B အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ ပမာဏ
(ယန္း 100,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပီလ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 

3,296.70 ယန္း
စုစုေပါင္း အေျခခံ ေန႔တြက ္ခံစားခြင့္ ပမာဏ
6,593.40 ယန္း + 3,296.70 ယန္း ≒ 9,891 ယန္း

※“လုပ္ခလစာ”တြင္ အထူးေပးေသာ လုပ္ခလစာ၊ ၃ လေက်ာ္ေသာကာလ  
တိုင္းတြင္ေပးေသာလုပ္ခလစာ မပါဝင္ပါ။
တစ္ဖန္၊ အပိုဆုေၾကးစသည့္ “၃ လကို ေက်ာ္လြန္ေသာ  ကာလတိုင္းတြင္
ေပးေသာလုပ္ခလစာ” သည္   က်န္ရစ္သူမိသားစု၏  အထူးပင္စင္လစာ
စသည္တို႔ကို  သတ္မွတ္ေသာအေျခအေန႐ွိ  “အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္” အေပၚ
သက္ေရာက္ေနပါသည။္

◇ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ဟူသည္
အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ဟူသည္မွာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြငႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြား   အျပန္တြင္ ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈႏွင့္ေသဆုံးမႈတို႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ
မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေပၚေသာေန႔သို႔မဟတု္ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေရာဂါ႐ွိေနေၾကာင္းအတည္ျပဳေသာေန႔ 
မတိုင္ခင္ ၁ႏွစ ္အတြင္း အဆိုပါ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္႐ွင္ထံမွရ႐ွိေသာ 
အထူးလစာစုစုေပါင္းပမာဏကို အေျခခံႏွစ္ တြက္ပမာဏအေနျဖင့္၃၆၅ ျဖင့္ စား၍
ရလာေသာပမာဏျဖစ္သည္။အထးူလပ္ုခ လစာဆိုသည္မွာ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏ 
အေျခခံသတ္မွတ္ခ်ကတ္ြင္ မပါဝင္ေသာ အပိုဆုေၾကးစေသာ ၃လ
ေက်ာ္လြန္ေသာ ကာလတိုင္းတြင္ေပးေသာ လစာကို ဆိုလိုသည္။(မဂၤလာလက္ဖြဲ႕စေသာ
အထူးေပး ေသာလစာမပါဝင္ပါ။)တစ္ဖန္၊ အထူးလုပ္ခလစာ၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အေျခခံ ေန႔တြက 
ခံစားခြင့္ပမာဏ (အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ၃၆၅ ဆ ႏွင့္ညီမၽွေသာပမာဏ) ၏ ၂၀%ႏ ွ င္ ့  
ညီမွ်ေသာပမာဏကိုု ေက်ာ္သြားေသာ အေျခ အေနတြင္၊ ခံစားခြင့္အေျခခံႏွစ္တြက္ပမာဏ၏ ၂၀%
ႏွင္ ့  ညီမွ်ေသာပမာဏသည္ အေျခခံႏွစ္တြက္ပမာဏ အျဖစ္ သတ္မွတသ္ည္။ (သတ္မွတ္ပမာဏ
ယန္း ၁၅ သိန္း)
အေျခခံအားျဖင့္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္
အေျခခံ ေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏသည္ ထိုလုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ 
အေျခခံႏွစ္တြက္ခံစားခြင့္ အားလုံးေပါင္းကို 365 ျဖင့္စားထားေသာ တန္ဖိုးျဖင့္ ညီမွ်သည္။

အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏  တြက္ခ်က္မႈဥပမာ
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ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးေရာဂါ
【သီးသန႔္ေရာဂါမ်ား အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ခ်က①္】

ဦးေႏွာက္တစ္ရွဴးမ်ား ေသျခင္းစေသာ ''ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါ''၊ ႏွလံုး ေသြးေၾကာပိတ္ဆုိ႔ျခင္းစေသာ
''ႏွလံုးႂကြက္သားေသြးအားနည္းျခင္း''တုိ႔သည္ ယင္းေရာဂါျဖစ္ပြားရသည့္အေျခခံျဖစ္သည့္ ေသြးေၾကာ
အနာတရျဖစေ္စျခင္းစသည္တုိ႔မွာ အဓိကအားျဖင့္ အသက္အရြယ္ရလာျခင္း၊ ေနထုိင္စားေသာက္မႈဓေလ့၊
လူေနမႈပတ္ဝန္းက်င္စေသာ ေန႔စဥ္ဘဝရွိ အေၾကာင္းအရင္းအသီးသီးနွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေၾကာင့္ သီးသန္႔အားျဖင့္ ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ပိုမိုဆုိးဝါးလာၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြား တတ္ၾကေသာ္လည္း
အလုပ္ေၾကာင့္အဓိကျဖစ္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနမ်ားလည္းရွိသည္၊၊
ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုးေရာဂါတုိ႔သည္ ''လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ သိသိသာသာ ေလးလံ လြန္ကဲေသာဒဏ'္' ေၾကာင့္
ေရာဂါလကၡဏာျပသပါက အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးရရွိမည့္သူအျဖစ္ အက်ဳံးဝင္သည္။

<အက်ဳံးဝင္ေသာေရာ ဂါ> 

 ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပတ္ိျခငး္ေရာဂါ  ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥး္ေရာ ဂါ

.ဦးေႏွာက္အဝင္အထြက္ေသြးေၾကာ
(ဦးေႏွာက္အထြက္ေသြးေၾကာ)
.ဦးေႏွာက္ေသြးယုိျခင္း
.ဦးေႏွာက္တစ္သွ်ဴးမ်ားေသျခင္း
.ေသြးတုိးႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေရာင္ျခင္း

.ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း

.ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါေၾကာင့္ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း

.ႏွလံုးရပ္ျခင္း(႐ုတ္တရက္ ႏွလံုးေသျခင္းလည္းပါဝင္)

.ႏွလံုးစြမ္းေဆာင္ရည္ျပင္းထန္စြာက်ဆင္းျခငး္

.ႏွလံုးေသြးေၾကာမႀကီးကြဲျခငး္

[အလုပသ္မားမေတာ္တဆထိခိက္ုမႈေထာက္ခ၊ံ လုိအပခ္်က္] 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါက အလုပ္သမားမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအတြက္ ေထာက္ခံခ်က္ရမည။္

၂။ ေရတုိ အခ်န္ိပုိလုပ္ျခင္း
ေရာဂါလကၡဏာျပသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာအခ်ိန္အတြင္း အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ပို လုပ္မိျခင္း
(၁)ေရာဂါလကၡဏာမျပမွီမွ ယမန္ေန႔အထိ အလုပ္မွာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ပိုလုပ္ရသည့္ အခါ
(၂)ေရာဂါလကၡဏာမျပမွီမွ ယမန္ေန႔အထိ အလုပ္မွာ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ပိုလုပ္ရသည္ ကုိ သက္ေသမျပႏိုင္ပါကလည္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ မဖ်ားနာမီ တစ္ပတ္အတြင္း အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆက္တုိက္ လုပ္ရသည့္အခါတြင္ အလုပေ္ၾကာင့္
ဖ်ားနာျခင္းျဖစ္ပြားသည္ ဟု ေတြးေတာႏိုင္သည္။
ထုိ႔အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္ရွည္ၾကာမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ဝန္ပိေစျခင္းရွိမရွိကုိ မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္အခါတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္
အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပရွိ ဝန္ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ (※) စုစည္းကာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ပါမည္။

ေရာဂါလကၡဏာမျပမွီ ေဝးကြာေသာအခ်ိန္အတြင္း အလြန္ပင္ပန္းေသာ အလုပ္မ်ားကုိ စုၿပဳံလုပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အခ်ိန္ပို
လုပ္မိျခင္း။
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ (၁) ေရာဂါမျပမီ ၁ လအတြင္း အခ်ိန္ပိုအလုပ္သည္ အမ်ားဆုံး နာရီ
၁၀၀ ကုိ ေက်ာ္လြန္ျခင္း၊ (၂) ေရာဂါမျပမီ ၂လမွ ၆လအတြင္း တစ္လလွ်င္ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန္၏ အမ်ားဆုံး နာရီ ၈၀ ကုိ
ေက်ာ္လြန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ (၃) အထက္ေဖာ္ျပပါ (၁)ႏွင့္(၂) ပမာဏအထိမေရာက္ေသာ္လည္း
ထိုိပမာဏမ်ားနီးပါးရွိသည့္အခ်ိန္ပိုအလုပ္အျပင္ ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပရွိ ဝန္ျဖစ္ေစေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား (※) ကုိ
အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ပါက အလုပ္ႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတုိ႔အၾကားရွိ ဆက္ႏြယ္မႈမွာ ခိုင္မာသည္ဟု ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

၁။ ေရရွည္အခ်န္ိပုိလုပ္မိျခင္း

၃၊၊ပံုမွန္မဟုတ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ား
ေရာဂါလကၡဏာမျပမွီမွ ေရွ႕တစ္ရက္အထိ ကာလအတြင္း ေရာဂါလကၡဏာျပသည့္အေျခအေနကုိ အခ်ိန္အားျဖင့္၊

ေနရာအားျဖင့္ ကြဲကြဲျပားျပားသိနိုင္သည့္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးနွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲျ့ခင္း
အလြန္အမင္းစိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ စိတ္ခံစားခ်က္ျမင့္တက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္းစသည္တုိ႔ အားျဖင့္

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာျပင္းထန္စြာဒဏျ္ဖစေ္စသည့္အေျခအေန၊ ရုတ္တရက္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ျဖစ္ေစသည့္အေျခအေန၊
ရုတ္တရက္ ျပင္းထန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနစသည္တုိ႔ ေတြးေတာနိုင္သည္။

※ အလုပ္ခ်ိန္ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း (တင္းၾကပ္သည့္အခ်ိန္ၾကာရွည္သည့္ အလုပ္၊ ပိတ္ရက္မရွိသည့္ဆက္တုိက္အလုပ္၊
ၾကားတြင္နားခ်ိန္တုိေသာ အလုပ္၊ စနစ္မက်ေသာအလုပ္၊ အစားထုိးမ်ားေသာအလုပ္၊ ညနက္သည့္အလုပ္)၊
လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပသ့ုိသြားလာရေသာအလုပ္ (ခရီးထြက္ ရျခင္းမ်ားေသာအလုပ္၊ အျခားအေနျဖင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္
ေရြ႕လ်ားသြားလာရေသာအလုပ္)၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဒဏ္ျဖစ္ေစေသာအလုပ္၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာဒဏ္ျဖစ္ေစေသာအလုပ္၊
လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ (ပတ္ဝန္းက်ငအ္ပူခ်ိန္၊ ဆူညံသံ)ကုိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာရွိ
ဒဏ္ျဖစ္ေစေသာအဓကိအေၾကာငး္အရင္းအေနနငွ့္ ေဆြးေႏြးျခင္း
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စိတ္က်နး္မာေရးခ်ိဳ႕ယြငး္ျခငး္
[ေရာဂါ၏ေထာက္ခံလိုအပ္ခ်က②္]

စိတ္က်နး္မာေရးခ်ိဳ ႕ယြင္းျခငး္သည္ ျပင္ပမွ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး (စိတ္ဖိစးီမႈ)ႏွင့္
အျခားစတ္ိပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးအား တစ္ဦးတည္းကုိင္တြယ္ မႈႏွင့္ဆက္စပ၍္
ဖ်ားနာမႈျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္၊၊ စိတ္က်နး္မာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းသည္
အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ∗အရ ေရာဂါလကၡဏာ
ျပေသာအခါ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကး ရထုိက္ျခင္းဟု သတ္မွတ္မည၊္၊
∗အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ဟူသည္ ဓမၼဓိဌာန္က်က်
ေရာဂါကုိ ျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ယူဆရေသာ စိတ္ပိုင္း ဆုိင္ရာဝန္ထုပ္ဝန္ပိးုကုိ ဆုိလုိသည္။
[ အလုပသ္မားမေတာ္တဆထိခိက္ုမႈ ေထာက္ခ၊ံ လုိအပခ္်က္]
ေအာက္ပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီပါက အလုပ္သမားမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအျဖစ္
ေထာက္ခခံ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ေထာက္ခံထားသည့္ အေျခခံအခ်ကျ္ဖစ္သည့္ စိတ္က်န္းမာ ေရး ခ်ိဳ႕ယြင္း
ျခင္းျဖစ္ပြားသည့္အခါ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေရာဂါအမ်ိဳးအစား အႀကိမ္ ၁၀ေျမာက္ျပငဆ္ငခ္်က္ (ICD10)အခနး္ ၅ ''စိတ္ပိုငး္ဆုိငရ္ာႏွင့္
အျပဳအမူခ်ိဳ႕ယြငး္ျခငး္'' အရ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခံရသည့္ စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြငး္ခ်က္ျဖစသ္ည။္
(စိတ္ေဖာက္ျပနျ္ခငး္ ႏွင့္ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာရျခငး္ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အျခင္းအရာမ်ား မပါဝင္ပါ။
(ဥပမာ) စိတ္ဓါတ္က်ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ စိတ္ဖိစီးမႈ တံု႔ျပန္ခ်က္စသည္

၂၊၊ စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမျဖစ္ပြားမီ ၆လခန႔္အတြင္း အလုပ္ေၾကာင့္
ျဖစ္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္သည္ဟု
သတ္မွတ္ခံရျခင္း

(ဥပမာ) 
• မိမိကုိယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္ရေလာက္သည့္အတုိင္းအတာရွိသည့္ မေတာတ္ဆမႈနွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါ
• အထက္လူႀကီး၏ ကုိယ္က်င့္တရားနွင့္ လူသားဆန္မႈနွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး အလုပသ္ေဘာအရ သိသာထင္ရွားစြာမလုိအပ္ေသာ

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခံရသည့္အခါ
• ရွည္ၾကာသည့္အလုပ္ခ်ိန္ရွိသည့္အခါ စသည္
∗အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ က့ဲသုိ႔ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍
ဖ်ားနာစဥ္၆လအၾကာမွစ၍ ထုိအခ်င္းအရာမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားျခငး္၊ ဖ်ားနာသည္အထိ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားသည့္ အခါတြင္
ထုိအခ်င္းအရာမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါမည္။

၃။ အလုပ္ေၾကာင့္မဟုတ္သည့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႏွင့္မိမိေၾကာင့္
ျဖစ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆ္ုိငရာဝန္ထုပ္ဝန္းကုိ ဖ်ားနာသည္ဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးအေၾကာင္းကိစၥ(ကြာရငွး္ျခငး္၊ အိမ္ေထာငဖ္က္ႏွင့္ ခြဲေနျခငး္၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊ မိဘ၊
ေမာင္နမွတုိ႔ ဆုံးပါးျခင္းစသည္) ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခငး္၏ အေၾကာင္းအရငး္မဟုတ္ဟု ဆုိႏိုင္ျခင္းရွမိရွိကုိ ဂ႐ုျပဳ၍
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည။္
စိတ္က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြငး္ျခငး္ဆုိငရ္ာ ေရာဂါအခႏွံင့္ အရက္စြဲသည့္ေရာဂါအခစံသည့္ တစ္ဦးခ်ငး္သီးျခား
အေၾကာင္းအရင္းမ်ားရွမိရွႏွိင့္ ယင္းအေၾကာင္းအရာႏွင့ပ္တ္သက္၍ အတညျ္ပဳစစ္ေဆးမညျ္ဖစၿ္ပီး
တစ္ဦးခ်င္းသီးျခား အေၾကာင္းအရငး္မ်ားရွိသည့္အခါ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ ဖ်ားနာရျခငး္၏
အဓိကအေၾကာငး္အရငး္ျဖစသ္ညဟု္ ဆုိႏိုင္ျခင္းရွမိရွကုိိ ဂ႐ုျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
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[ေရာဂါ၏ေထာက္ခံလိုအပ္ခ်က③္]

အေပၚဘကေ္ျခလက္အဂၤါခ်ိဳ႕ယြငး္ျခငး္
လက္ေမာင္းႏွင့္လက္ကို ျပင္းထန္စြာေစခိုင္းသည့္အခါ လည္ပင္းမွ ေက်ာ ၊ လက္ေမာင္း၊ လက္၊ လက္ေခ်ာင္းအထိ
ဖူးေရာင္ေစျခင္း၊ အဆစ္ႏွင့္ႂကြက္သား ေၾကာအား မူမမွန္ျဖစ္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည။္
< ပုံမွန္ေရာဂါစစ္တမ္းအမည္> 

• လက္ေမာင္းအေပၚ႐ိုးအျပင္(အတြင္း)ဖူးေရာင္ျခင္း • လက္ေကာက္ဝတ္အေၾကာလြဲျခင္း
• တံေတာင္ဆစ္ အရည္ႁပြန္လကၡဏာ • လက္ေကာက္ဝတ္ႁပြန္ေၾကာနာလကၡဏာ
• ႂကြက္သားအတြင္းအျပင္လကၡဏာ • စာေရးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာႂကြက္တတ္ျခင္း
• လက္ဆစ္

[အလုပ္သမားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈေထာက္ခံ၊ လိုအပ္ခ်က္]
ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက အလုပ္သမားမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအျဖစ္
ေထာက္ခံခ်က္ရမညျ္ဖစ္သည္။

၁။ အေပၚဖက္ေျခလကအ္ဂၤါ ∗တြင္ ဝန္ျဖစ္ေစသည့္အလုပ္ကို အဓိကထား လုပ္ရေသာ အလုပ္တြင္
လုပ္ကိုင္ရသည့္အခ်ိန္ (အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ၆လႏွင့္အထက္ ) လုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း
ေရာဂါလကၡဏာျပေသာအခါ

အဓိကအားျဖင့္ေအာက္ပါအလုပ္မ်ားသည္ အက်ဳံးဝင္သည္၊၊
၁။အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါအား ထပ္ခါထပ္ခါ လႈပ္ရွားရျခင္း မ်ားသည့္အလုပ္
၂၊၊ အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါအား ေျမႇာက္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ လုပ္ရေသာအလုပ္
၃။လည္ပင္း၊ ေက်ာ၏လႈပရ္ွားမႈ နည္းပါးၿပီး၊ ကိုယ္ေနဟန္ထား ကန႔္သတ္ ခံရေသာအလုပ္
၄။အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါ စသည၏္ တိက်ေသာအေနအထားတြင္ ဝန္ျဖစ္ေစသည့္အ ေျခအေနျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္
∗အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါစသည္တို႔ဟူသည္ ေခါင္းအေနာက္ဘက္၊ လည္ပင္း၊ ပခုံးတစ္ဝိုက္၊ အေပၚလက္ေမာင္း၊
အေရွ႕လက္ေမာင္း၊ လက္၊ လက္ေခ်ာင္းကိုဆိုလိုသည္။

၂။ ေရာဂါလကၡဏာ မျပမီ အလုပ္ပမာဏအမ်ားအျပား လုပ္ကိုင္ခဲ့ရျခင္း

ေရာဂါလကၡဏာမျပမီ ၃လအတြင္းတြင္ အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါ စသည္ တို႔တြင္ ဝန္ျဖစ္ေစ ေသာအလုပ္ကို
ေအာက္ပါအေျခအေနတြင္လုပ္ရျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
• အလုပ္ပမာဏသည္ တသမတ္တည္းနီးပါးျဖစ္သည့္အခါ

အဆိုပါအလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ တူညီေသာ လိင္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး အသက္အ႐ြယ္အတူတူနီးပါးရွိေသာ
ဝန္ထမ္းထက္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ အလုပ္ပမာဏ ပိုလုပ္ရသည့္ေန႔သည္
၃လၾကာဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသာအခါ

• အလပု္ပမာဏ ေျပာင္းလျဲခင္းရွိသည့္အေျခအေန
(၁) တစ္ရက္အလုပ္ပမာဏမွာ ပုံမွန္ထက္ ၂၀ ရာခိုငႏ္ႈန္းအထက္ ပိုမ်ားေသာေန႔သည္ တစ္လတြင္
၁၀ရက္နီးပါးရွိၿပီး ၃လဆက္တိုက္ျဖစ္သည့္ အခါ (တစ္လအတြင္းအလုပ္ပမာဏ စုစုေပါင္းသည္
ပုံမွန္ႏွင့္တူညီလွ်င္လည္း ရသည)္ 
∗အလုပ္ပမာဏ အမ်ားအျပားလုပ္ခဲ/့ မလုပ္ခဲ့ျခင္းကို ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ အလုပ္ပမာဏသာမက
ေနာက္အေျခအေနကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ ျဖစ္သည္။
∗အခ်နိ္ၾကာလုပ္ရေသာအလုပ၊္ ဆက္တိုက္လုပ္ရေသာအလုပ္၊ စိုးရိမ္မႈ မ်ားျခင္း၊ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ
မ်ားျပားေသာ အလုပ္ခ်ိန္ မသင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င၊္
∗မ်ားျပားေလးလေံသာအလုပ္ဝန္၊ အင္အားကုန္သုံးရျခင္း

၃။ မ်ားျပားေသာအလုပ္ကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာ ျပသည္အထိ ၾကာရွည္စြာ
အလုပ္လုပ္မႈအား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ေဆးကုသမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း
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ေက်ာေနာက္ပိငုး္နာက်ငမ္ႈ
[ေရာဂါ၏ေထာက္ခံလိုအပ္ခ်က④္]

အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးရထုိက္ေသာ ေက်ာေနာက္ပိုင္းနာက်ငမ္ႈဟူသည္
ေဆးဝါးကုသမႈလုိအပ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရသည့္ ေအာက္ပါအမ်ိဳးအစား ၂မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍
အလုပ္သမားမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ ေထာက္ခံ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
[အလုပသ္မားမေတာ္တဆထိခိက္ုမႈေထာက္ခံ ၊ လုိအပခ္်က္] 

၁။ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေက်ာေနာက္ပိုင္းနာက်င္မႈ
ဒဏ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေက်ာေနာက္ပိုင္းနာက်င္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ပါအခ်က္၁ ၊ ၂ တို႔အနက္
တစ္ခ်က္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အခါ
(၁) ခါးဒဏ္ရာရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ခါးဒဏ္ရာရေစသည့္ ႐ုတ္တရက္ အားစိုက္၍ လႈပ္ရွားရျခင္းသည္
အလုပ္အတြင္း မထင္မွတ္ထားေသာ ကိစၥေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း ထင္ရွားစြာအသိအမွတခ္ံရျခင္း။ 
(၂) ခါးကိုအားစိုက္အသုးံျပဳရျခင္းသည္ ခါးနာက်င္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ တစ္ဖန္
ခါးနာက်င္မႈမွတ္တမ္းေဟာင္း၊ ငုပ္လွ်ိဳးေန ေသာ အနာေရာဂါကို သိသိသာသာ ဆိုး႐ြားေစသည္ဟု
ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအရ အသိအမွတ္အျပဳခံရေသာ အခါ ။

၂။ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္မဟုတ္ေသာ ေက်ာနာက်င္မႈ
ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္မဟတုေ္သာ ေက်ာနာက်င္မႈသည္ နာက်င္ေစ ေသာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္
ေအာက္ပါ ၂မ်ိဳးအျဖစ္ ခြဲျခားဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

◆ႂကြက္သားစသညတုိ္႔ပငပ္နး္မႈေၾကာင့္ ျဖစေ္ပၚေသာနာက်ငမ္ႈ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအလုပ္ႏွင့္ဆကစ္ပ္ေသာ ေရတိုၾကာခ်ိန္(၃လႏွင့္အထက္
ခန႔္)အလုပ္လုပ္ရသည့္္အတြက္ ႂကြက္သားစသည္တို႔ ပင္ပန္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ
ေက်ာနာက်င္မႈသည္ အလုပ္သမားမေတာ္တဆထခိိုက္မႈ ရထိုက္သည္ ဟုသတ္မွတမ္ည္။
.၂၀ကီလိုထကခ္န႔္ရွိေသာ ေလးလံသည့္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ မတူညီသည့္ အ ေလးခ်ိန္ရွိ ေသာပစၥည္းမ်ားကို
ထပ္ဖန္တလလဲဲ ေက်ာလယျ္ဖင့္ သယ္ေဆာင္ ရေသာအလုပ္
.ေန႔စဥ္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ခါးျဖင့္အလြန္တရာ မသင့္ေတာ္ေသာ အေန အထားအတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ရေသာအလပု္
.နာရီအေတာ္ၾကာ မတ္တပ္မရပ္၍ တစ္သတ္မွတတ္ည္း ပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္
.ခါးအားအလြန္ႀကီးမားေသာတနု္ခါမႈျဖင့္ တုန္ခါေစကာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရေသာအလုပ္

◆အ႐ိးုေျပာငး္လဲမႈေၾကာင့္ျဖစေ္ပၚေသာ ေက်ာနာက်ငမ္ႈ
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေလးလံသည့္ ပစၥည္းကို သယ္ယူရေသာ အလပု္အား
တာဝန္ခ်ိန္(၁၀ႏွစ္အထက္ခန႔္)လုပ္ေဆာင္ရေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ အ႐ိုး ေျပာင္းလမဲႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး
ထိုအ႐ိုးေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ နာက်င္မႈကို အလုပ္သမားမေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကး
ရထိုက္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါမည္။
.၃၀ကီလိုအထကခ္န႔္ရွိေသာ ေလးလံေသာ ပစၥည္းကို အလုပ္ခ်ိန္၏ ၃ပုံ၁ပုံ အထက္ခန႔္အထိ
သယ္ယူရေသာအလပု္
.၂၀ကီလိုအထကခ္န႔္ရွိေသာ ေလးလံေသာ ပစၥည္းကို အလုပ္ခ်ိန္ထက္ဝက္ ေက်ာ္ခန႔္အထိ
သယ္ယူရေသာအလပု္

∗အ႐ိုးေျပာင္းလမဲႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေက်ာနာက်င္မႈအား အလုပ္သမား မေတာ္တဆထခိိုကမ္ႈ
ေလ်ာ္ ေၾကးရထိကုသ္ည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳရန္ အတြက္ ထို အ႐ိုးေျပာင္း လမဲႈသည္ ''ပုံမွန္
အသက္ႀကးီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အ႐ိုးေျပာင္းလမဲႈ ထက္ သိသိသာသာေျပာင္းလမဲႈ''ျဖစ္မွသာလွ်င္
အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
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ခြင့္ရက(္ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ ခံစားခြင့္

အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရၿပီး ေရာဂါအလိုက္
ေဆးကုသမႈ  လိုအပ္ေသာအခါ  ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈသည္ “ေပ်ာက္ကင္း” 
※သည္အထိေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကး   ခံစားခြင္(့အလုပ္အတြင္း   မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္ အခါ) 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္မ်ား 
(အလုပ္ရွင္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းအတြက္)  သို႔မဟုတ္ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္ 
(အလုပ္အသြားအျပန္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္အခါ) ကို ေထာက္ပံ့ေပး  မည္ျဖစ္သည္။

ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္တြင္ “ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္”ႏွင့္  “ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္
ေထာက္ပံ့ျခငး္” တုိ႔႐ွိသည္။

● “ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္”သည္ အလုပ္သမားေဆး႐ုံႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕အစည္း၊
ေဆးခန္းစသည္(ေအာက္ပါ “သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္”)တုိ႔တြင္ အခမဲ့
ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေဆးေပးျခင္းကို ရယူႏုိင္သည့္ လက္ေတြ႕ခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။

●“ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ေထာက္ပံ့ျခင္း”သည္ အနီးအနားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ႐ွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္ မဟုတ္ေသာ 
အျခားေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ေဆးခန္းစသည္တို႔တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခါ ထိုကုန္က်စရိတ္ ကို
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ေငြသားခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။

ခံစားခြင့္ရ႐ွိႏုိင္သည့္ ေဆးကုသမႈအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ အခ်ိန္ သည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္တြင္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္၊  ေဆး႐ုံတက္သည့္ကုန္က်
စရိတ္၊ ပ႔ိုေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္စသည့္ ပုံမွန္ေဆးကုသမႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ကုန္က်စရိ္တ္မ်ားပါဝင္ၿပီး၊
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ေပ်ာက္ကင္္းသည္အထိ (ေရာဂါလကၡဏာျငိမ္သကသ္ည)္အထ
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္မည္။

◇ “ေပ်ာက္ကင္းမႈ”ဟူသည္
ကိုယ္တြင္းအဂၤါ၊ ကိုယ္ခႏၶာအဖြဲ႕အစည္းသည္ လုံးဝ နာလန္ထူသည့္အေျခအေနအထိ
ျပန္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနသာမက ၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစိတ္ခ်ရၿပီး
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေဆးကုသမ（ႈ ※１）ကို လုပ္ေဆာင္ကာ၊ 
ထုိေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန（※
２） “ေရာဂါလကၡဏာ ျငိမ္သက္သည့္ ”အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။ထို႔ေၾကာင့္
“ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈလကၡဏာသည္ ေဆးညႊန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထုံး စသည့္
ကုသမႈအရ ယာယီနာလန္ထူျခင္းျဖစ္သည့္အေျခအေန” စသည့္ လကၡဏာ ကန်႐္ လွ်င္လည္း
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဟု ဆုံးျဖတ္ခရံ သည့္ အခါ
အလုပ္သမားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈအာမခံတြင္ “ယ”ု    (ေရာဂါလကၡဏာ ျငိမ္သက္သည္)
ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ေဆးကုသမ(ႈ ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္ကို မေထာက္ပံ့ပါ။
（※１） “ေဆးဘက္ဆုိငရ္ာအရ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေဆးကုသမ”ႈ ဆုိသည္မွာ

အလုပ္သမား မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအာမခံ၏ ေဆးကုသမႈအဝန္းအဝိငုး္ 
(အေျခခံအားျဖင့္ က်န္းမာေရးအာမခအာံ း အေျခခံထားသည)္ အေနျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳသည့္အရာကုိ
ေခၚဆုိသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ စမ္းသပသ္ည့္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈျဖစစ္ဥတ္ြင္
႐ွိသက့ဲသုိ႔ ကုသမနညႈ ္းလမး္ သည္ ဤေနရာတငြ ႐္ ွ ိေသာ ေဆးကုသမႈတငြ ္ မပါဝင္ပါ။

（※２） “ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့သည့္ 
အေျခအေန” ဆုိသည္မွာအဆုိပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ နာလန္ထူျခင္း၊
တုိးတက္မႈကုိ မေမွ်ာ္လင့္ႏုိငေ္တာ့သည့္အေျခအေနကုိ ဆုိလုိသည္။

ခံစားခြင့္အေၾကာင္းအရာ
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 .ေဆးကုသမႈခစံားခြင့္ ေတာငး္ခသံည့္အခါ
ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕အစည္း စသည္ တုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ခံကာ အခြင့္အာဏာအရ
အလုပ္သမားစံႏႈန္း စစ္ေဆးေရး ဥကၠဌသုိ႔ေဆးကုသမႈ ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္ေတာင္းခလံႊာ ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္မ်ား (ပုံစံအမွတ္၅) ၊တဖန္
ေဆးကုသေပးႏိုင္မည့္ ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္ေတာင္းခံလႊာ (ပုံစံအမွတ္ ၁၆၏၃ကုိ)တငျ္ပပါ။

 ေဆးကုသမႈကုနက္်စရတ္ိကုိ ေတာငး္ခသံည့္အခါ
အခြင့္အာဏာအရ အလုပ္သမားအေျခခံစစ္ေဆးေရးဥကၠဌသုိ႔ ေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ ေပးႏိုင္မည့္ ေဆးကုသမႈ
ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံလႊာ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္မ်ား
(ပုံစံအမွတ္၇_)၊ တစ္ဖန္ ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္ ရႏိုင္မည့္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္
ေတာင္းခံလႊာ(ပုံစံအမွတ္၁၆၏၅)ကုိတငျ္ပပါ။
ထုိ႔အျပင္ ေဆးဆုိင္မွ ေဆးဝါးေထာက္ပံ့မႈကုိ ခံယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ပုံစံအမွတ္ ၇(အမွတ္၁၆၏၅)၊
(၂)ကုိဂ်ဴဒိုေရာဂါကုထံုးပညာရွင္ထံမွ ကုသမႈကုိ ခံယူခဲ့သည့္အခါ ပုံစံအမွတ္၇( အမွတ္၁၆၏၅) (၃)ကုိ အပ္စိုက္ကုထံုးဆရာ၊
တ႐ုတ္ေဆးဆရာ၊ လက္ေခ်ာင္းအႏွိပ္ပညာရွင္တုိ႔ထံမွ ကုသမႈကုိ ခံယူခဲ့သည့္ အခါ ပုံစံအမွတ္၇(အမွတ္၁၆၏၅)(၄)ကုိ
အိမ္အေရာက္သူနာျပဳဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းထံမွ အိမ္အေရာက္သူနာျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ခံယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္
ပုံစံအမွတ္၇(အမွတ္၁၆၏၅)(၅)ကုိတငျ္ပပါ။

သတ္မတ္ွထားေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္တုိ႔္ကုိေျပာငး္လဲသည့္အခါ
သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္တုိ႔တြင္ ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္ ကုိ ခံယူေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မွာ ေမြးရပ္သုိ႔ျပန္ျခင္း
စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တုိ႔ေၾကာင့္ အျခားသတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲသည့္အခ်ိန္တြင္
ေျပာင္း လဲသြားသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္တုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္ခံကာအခြင့္အာဏာအရ
အလုပ္သမားအေျခခံ စစ္ေဆး ေရးဥကၠဌသုိ႔ ''ေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကးေထာက္ပံ့ေငြျဖစ္ေသာ ေဆးကုသမႈေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက္ ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္မ်ားလက္ခံ သည့္သတ္မွတ္ထားေသာ
ေဆး႐ုံစသည့္(ေျပာင္းလဲမႈ)အေၾကာင္းၾကား စာ ''ပုံစံအမွတ္၆၊ သုိ႔မဟုတ္ ''ေဆးကုသမႈေထာက္ပံေ့ငြျဖစ္ေသာ ေဆးကုသမႈ
ေထာက္ပံ့ေငြကုိ ခံယူမည့္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆး႐ုံ စသည္တုိ႔ ေျပာင္းလဲ ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ'' (ပုံစံအမွတ္၁၆၏၄) 
ကုိတငျ္ပပါ။

*သတ္မတ္ွထားေသာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ား မဟုတ္ေသာ အျခားေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဆုိင္မ်ား စသည္တုိ႔တြင္ 
ေဆးကုသမႈ ခံယူေနရာမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းလဲ ကုသမႈခံယူလုိေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ပုံစံနံပါတ္ 6 သုိ႔မဟုတ္ ပုံစံနံပါတ္ 16-4 ကုိ တင္ျပရန္ မလုိအပ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ပုံစံနံပါတ္ 5 ႏွင့္ ပုံစံနံပါတ္ 16-3 တုိ႔ကုိတင္ျပပါ။

ေတာငး္ခပံုလံပုန္ည္းအဆင့္ဆင့္

ေဆး႐ုံတတ္စရိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈေဝဒနာရွင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေနထိုင္ရာ၊ တဖန္
အလုပ္ေနရာမွစည္းမ်ည္း 2Km∗ရွိ ေဆး႐ုံတတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေအာက္ပါ (၁)မ(ွ၃)အတြင္း တစ္ခုခုႏွင့္
ကိုက္ညီသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေထာက္ပံ့မႈရႏိုင္သူျဖစ္လာမည္။
(၁) တူညီသည့္ၿမိဳ႕႐ြာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္း ∗တြင္ေဆး႐ုံတတ္သည့္အခ်ိန္။
(၂)တူညီသည့္ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕ အစည္းမရွိသည့္အတြက္
နီးစပ္ရာၿမိဳ႕႐ြာ ရပ္ကြက္သို႔ ေဆး႐ုံတတ္ရသည့္အခ်ိန္ (တူညီသည့္ၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္တြင္
သင့္ေလ်ာ္ေသာေဆးကသုမႈအဖြဲ႕အစည္း ရွိေသာ္လည္း နီးစပ္ရာၿမိဳ႕႐ြာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ
ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းက ပိုၿပီး ေဆး႐ုံတတ္ရလြယ္ကူသည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
(၃)တူညီသည့္ၿမိဳ႕႐ြာ ရပ္ကြက္အတြင္း၊ နီးစပ္ရာၿမိဳ႕ ႐ြာ ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္
ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္း မရွိသည့္အတြက္ ထိုၿမိဳ႕႐ြာ ရပ္ကြက္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္
အနီးဆုံးေဆးကသုမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေဆး႐ုံတတ္ရသည့္အခ်ိန္။
∗၁ အသြား၂ကီလိုမီတာ နီးပါးဆိုလွ်င္လည္း ေဆး႐ုံတတ္စရိတ္ ေထာက္ပံ့မႈ ရႏိုင္သူျဖစ္လာႏိုင္သည့္

အခ်ိန္မ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။
∗၂ သင့္ေလ်ာ္သည့္ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုသည္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွ႔င့္ ဖ်ားနာမႈ ေဆးစစ္ကုသရန္

သင့္ေတာ္သည့္ ေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆိုလိုပါသည္၊၊

ေဆး႐ံုတတစ္ရိတႏွ္င့္ပတသ္က၍္

ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက၍္ လက္ေတြ႕ခံစားခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေတာင္းခံခြင့္
ကန႔္သတ္ျခင္းမွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈစရိတ္သည္ ကုန္က်စရိတ္ သုံးစြဲေငြကို
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ေန႔မွစၿပီး ၂ႏွစ္ေက်ာ္သြားလွ်င္ ကန႔္သတ္ျခင္းဥပေဒအရ ေတာင္းခံခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္
ႏိုင္သည့္အတြက္ သတိထားေပးပါ။

ကန႔္သတ္ခ်က္
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ပိတ္ရက ္(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္

အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာ၀နအ္ရ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊တဖန္ အလုပ္အသြား 
အျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရာနွင့္ ေရာဂါမ်ားကုိေဆးကုသရနအ္တြက္အလုပမ္လုပ္နိငုပ္၊ဲ
ထုိအတြက္ လစာကုိ  မရ႐ွိသည့္အခ်ိန္၊  ပိတ္ရက္ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ေပးျခင္း
(အလုပ္အတြငး္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစသ္ည့္အခါ)၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြငမ္်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပသ္မားမ်ား ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ (တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
လုပ္ငန္းခြငမ္်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္) ကုိ
ပ်က္ရက္4ရက္ေျမာက္မစွၿပးီ ေထာက္ပံ့မည္။

ေအာက္ပါ လိုအပခ္်က္ 3ခုကို ျပည့္မီသည့္ အခ်ိနမ္်ိဳးတြင္ ပတိရ္က္ 4ရက္ေျမာက္မွစ၍ ပတိ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္ေပးျခင္းနွင့္
ပိတ္ရက္အထးူေထာကပ္ံ့ေငြကို ေထာက္္ပံ့ ပါမည္။
①လုပင္န္းတာ၀နအ္ရ အေၾကာင္းျပခ်က္၊တဖန္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစသ္ည့္ ဒဏ္ရာနွင့္ ေရာဂါမ်ားကုိ ေဆးကသုရန္အတကြ္၊
②အလုပ္မလုပန္ိုငသ္ည့္အတြက၊္
③လစာ မရ႐ွိျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္တစခ္ုတညး္တြင္သာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက ္(တစ္ေနရာတညး္တြငသ္ာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား)

• ပိတ္ရက္ ေလ်ာ္ေၾကး ခံစားခြင့္မ်ား/ ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္မ်ာ = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 60%) အလုပ္မွ ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္ေပါင္း 

• ပိတ္ရက္ အထူးစရိတ ္ခံစားခြင့္မ်ား = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 20%) အလုပ္မွ ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္ေပါင္း 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ိဳးစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားအတြက ္(အလုပ္ရွင္ တစ္ဦးတညး္ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္တစခ္ုထကပ္ိသုည့္ ေနရာမ်ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမား)

• ပိတ္ရက္ ေလ်ာ္ေၾကး ခံစားခြင့္မ်ား/ ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္မ်ာ = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 60% သည္ တစ္ခုထကပ္ိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ 
ရရွိသည့္စုစေုပါင္း ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည)္ အလုပ္မွ ပ်က္ကြကသ္ည့္ ရက္ေပါင္း 

•ပိတ္ရက္ အထူးစရိတ ္ခံစားခြင့္မ်ား= (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 20% သည္ တစ္ခုထကပ္ိုေသာ လုပ္ငန္းခြငမ္်ားမွ ရရွိသည့္စစုုေပါင္း 
ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည)္ အလုပ္မွ ပ်က္ကြကသ္ည့္ ရက္ေပါင္း

အလုပ္မွ ပ်က္ကြကျ္ခင္းအတြက ္ပထမ 3 ရက္ကို ေစာင့္ဆိုင္းကာလဟ ုေခၚၿပီး အလုပ္သမား စံခ်ိန္စံၫႊန္းဥပေဒအရ လုပ္ငန္းခြင္ ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက ္
အလုပ္ရွင္သည ္ဤအခ်ိန္အတြင္း ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ (တစ္ေန႔ပ်မ္းမွ်လုပအ္ားခ၏ 60%) ကိုေပးရမည။္ သို႔ေသာ္ တစ္ခုထကပ္ိုေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခငး္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အလုပ္ရွင္မွ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
တာဝန္ရွိသညဟ္ေူသာ ဥပေဒအရ သတ္မွတျ္ပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ။

ထို႔အျပင္ ဥပမာအားျဖင့္၊ အလုပ္သမားသည ္ေဆး႐ုံသြားျပရန ္သတ္မွတထ္ားသည့္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုငး္ အနည္းငယက္ိသုာ လြတ္သြားခဲလ့ွ်င္ ၎သည္ 
လြတ္သြားေသာ အခ်ိန္အတြက္ လုပ္ခ၏ အေျခခံေန႔တြကခ္ံစားခြင့္ ပမာဏ၏ 60% ကို ရႏုိင္သည္။

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းၾကီးၾကပေ္ရးဌာနမႈးဆသီို႔ “လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာ”
(ပံုစံအမွတ္8) သို႔မဟုတ္“အလပု္နားျခင္းနစန္ာေၾကးအာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာ” (ပံုစံအမွတ္ 16-6) ကိုတင္ျပပါ။

ေလ်ွာက္လႊာတင္ရမယ့္
နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္

အလုပ္နားျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္သည္ ေဆးကုသမႈအတြက္အလုပမ္လုပႏုိ္ငေ္သာေၾကာင့္
လုပ္ခလစာ မရေသာ ရက္တုိင္းတြင္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ၿပီး ထုိေနာက္ေန႔မစွ၍2နွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ 
ကန္႔သတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္မႈျဖင့္ ေလ်ွာက္တင္ခြင့္ ပ်က္မွာျဖစေ္သာေၾကာင့္

သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္လြန္မႈ
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ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ ပင္စင္

လုပ္ငန္းခြငအ္တြငး္နငွ့္ အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိနတ္ြငး္ျဖစပ္ြားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဖ်ားနာမႈမ်ား 
စတင္ကုသၿပီးေနာက္ 1နွစ6္လေက်ာ္ေသာေန႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိေန႔ေနာက္ပိငု္းတြင္ ေအာက္ပါအေျခ
အေနမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီပါကထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈေလ်ာ္ေၾကးပငစ္င္ (အလုပ္ခ်ိန္အတြငး္ 
ထိခိုက္မႈအေျခအေန) လုပ္ငန္းခြငတ္စခ္ထုက္ပိေုသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ 
ဖ်ားနာမႈေလ်ာ္ေၾကးပငစ္င္ (တစ္ခုထက္ပိေုသာ လုပ္ငန္းခြငတ္ြင ္လုပ္ကုိင္ျခငး္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခငး္အတြက္) သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈပငစ္င္
(အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိနတ္ြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ထိခိုက္မႈ
(1) ထုိထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ား မေပ်ာက္ေသးျခင္း
(2) ထုိထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈ သည္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ ဖ်ားနာမႈအဆင့္အမ်ိဳးအစားဇယားမွ အဆင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ဖ်ားနာမႈအဆင့္ေပၚမူတည္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရွိသည့္ပင္စင၊္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ အထူးေထာက္ပံ့ေငြနွင့္ ထိခိုက္

ခံစားခြင့္
အေၾကာင္းအရာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပငစ္ငအ္က်ိဳးခံစားခြင့္ရရွျိခငး္ မရရွိိျခငး္သည္        
လုပ္ငန္းခြင ္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွဴး၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပၚမတူည္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ွာက္တငပ္ံုအဆင့္ဆင့္ 
မလုိအပ္ေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈစတင္ ခံယူၿပီးေနာက္ 1နွစ္ 6လေက်ာ္ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ  
မေပ်ာက္သည့္အခါ ေနာက္တစ္လအတြငး္ “ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ အေျခအေန နွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အေၾကာင္းၾကားစာ” (ပံုစံအမတ္ွ 16မွ နံပါတ္ 2) ကုိလုပ္ငန္းခြငစံခ်ိန္စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွဴ းထံသုိ႕
တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။

ေလ်ွာက္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္

ထိခိက္ုဒဏရ္ာႏွင့္
ဖ်ားနာမႈအဆင့္

ထိခိက္ုဒဏရ္ႏွင့္ဖ်ားနာမႈ
(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ပငစ္င္

ထိခိက္ုဒဏရ္ႏွင့္ဖ်ားနာမႈအထူးခံ
စားခြင့္(တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ)

ထိခိက္ုဒဏရ္ႏွင့္ဖ်ားနာမႈအထူး
ပင္စငေ္ငြ

အဆင့္ 1
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ

စုစုေပါင္း၏
313ရက္စာ

1,140,000 ယန္း အေျခခံေန႔တြက္စရတိ္၏
313ရက္စာ

အဆင့္ 2 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ
စုစုေပါင္း၏
277ရက္စာ

1,070,000 ယန္း အေျခခံေန႔တြက္စရတိ္၏
277ရက္စာ

အဆင့္ 3 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ
စုစုေပါင္း၏
245ရက္စာ

1,000,000 ယန္း အေျခခံေန႔တြက္စရတိ္၏
245ရက္စာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ကုိ အထက္ပါအခ်က္ (၁)(၂) ေထာက္ပံ့သည  အေျခအေနနွင့္ 
ကုိက္ညီေသာလ၏ ေနာက္လမွစ၍ ခံစားခြင့္ရွိၿပီး နွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဧၿပီလ၊ဇြန္လ၊ ၾသဂုတ္လ၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ 
ဒီဇင္ဘာလ စေသာ 6လတြင္ လအသီးသီး၏ ေရွ႕2လစာကုိ  ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပင္စင္ေပးေခ်ရမည့္လ

※ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈအဆင့္သည္ပထမအဆင့္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ရင္ဘတ္ပိုင္း အဂၤါမ်ား၊
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခုိက္မႈရွိေနသူသည္ လက္ရွိတြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေနေသာ အေျခအေနဆုိလ်ွင္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ (ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရရွိနိုင္သည္။ (P33)
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ထိခုိက္နစ္နာမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ခံစားခြင့္

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ အလုပ္သြားအလပု္ျပန္အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာထိခိုက္ ဒဏ္ရာ မ်ားႏွင့္ 
ဖ်ားနာမႈမ်ား ေပ်ာက္ကင္းေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ 
က်န္ခဲ့ေသာအေျခအေနတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး ခံစားခြင့္ (လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းျဖစ္ပြား
ေသာ) ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ထိခိုက္ နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး 
(တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရျခင္းအတြက္) 
သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ခံစားခြင့္ (အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ)ကို 
ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည္။

က်န္ရွိေနေသးေသာ ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အဆင့္ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ႏွင့္ ကုိက္ညီလွ်င္ 
ထုိထိခိုက္နစ္နာမႈ အေျခအေနကုိ လုိက္၍ အသီးသီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေထာက္ပံ့ေပးမည္။
 ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္၁မွ အဆင့္၇ႏွင့္ကုိက္ညီေသာအခါ

ထိခိုက္နစ္နာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး ) အစရွိသည့္ ပင္စင္ထိခိုက္နစ္နာမႈအထူးေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အထူးပင္စင္ေငြ
 ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္၈မွ အဆင့္၁၄ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာအခါ 

ထိခိုက္နစ္နာမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ၊ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အထူးေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ 
အထူးတလံုးတခတဲည္းေပးေငြ

ခံစားခြင့္အေၾကာငး္အရာ

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမႉးဆီသို႔ ''ထိခိုက္နစ္နာေၾကး ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု
ထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ထိခိုကန္စ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာ''(ပုံစံအမွတ္၁၀) သို႔မဟုတ္ 
''ထိခိုက္နစ္နာမႈ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေလွ်ာကလ္ႊာ ''(ပုံစံအမွတ္၁၆-၇)ကိုတင္ပါ။

ေလွ်ာက္တငပ္ုအံဆင့္ဆင့္ 

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္သည္ ဒဏ္ရာ၊ နာမက်န္းမႈမ်ား ေပ်ာက္ကင္း
ေသာေန႔၏ ေနာက္တစ္ေန႔မွစ၍ ၅ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလေက်ာ္လြန္မႈျဖင့္ 
ေလွ်ာက္တင္ခြင့္ ပ်ယ္ျပက္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္သတျိပဳပါ။ 

သတမွ္တခ္်န္ိကာလေက်ာ္လြန္မႈ 

ထိခိကုန္စန္ာမႈ
အဆင့္

ထိခိကုန္စန္ာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ 
ေထာကပ္ံေ့ငြ

ထိခိကုဒ္နစ္နာမႈအထးူ
ေထာကပ္ံေ့ငြ (*) ထိခိကုန္စန္ာမႈအထးူပငစ္ငေ္ငြ ထိခိကုန္စန္ာမႈအထးူတလုးံတခတဲညး္ေပးေငြ

အဆင့္1 ပင္စင္ေငြ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏313
ရက္စာ 

တလံုးတခဲ
တည္းေပးေငြ 3,420,000 ယန္း ပင္စင္ေငြ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏313ရက္စာ

အဆင့္2 〃 277 〃 〃 3,200,000 ယန္း 〃 277 〃

အဆင့္3 〃 245 〃 〃 3,000,000 ယန္း 〃 245 〃

အဆင့္4 〃 213 〃 〃 2.640,000 ယန္း 〃 213 〃

အဆင့္5 〃 184 〃 〃 2,250,000 ယန္း 〃 184 〃

အဆင့္6 〃 156 〃 〃 1.920,000 ယန္း 〃 156 〃

အဆင့္7 〃 131 〃 〃 1,590,000 ယန္း 〃 131 〃

အဆင့္8 တလံုးတခဲ
တည္းေပးေငြ 503 〃 〃 650,000 ယန္း တလံုးတခဲ

တည္းေပးေငြ အေျခခံေန႔တြက္စရတ္ိ၏503ရက္စာ

အဆင့္9 〃 391 〃 〃 500,000 ယန္း 〃 391 〃

အဆင့္10 〃 302 〃 〃 390,000 ယန္း 〃 302 〃

အဆင့္11 〃 223 〃 〃 290,000 ယန္း 〃 223 〃

အဆင့္12 〃 156 〃 〃 200,000 ယန္း 〃 156 〃

အဆင့္13 〃 101 〃 〃 140,000 ယန္း 〃 101 〃

အဆင့္14 〃 56  〃 〃 80,000 ယန္း 〃 56  〃

∗တူညီတဲ့ထိခိုက္နစ္နာမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အထူးေထာက္ပံ့ေငြကို ရယူထား ပါက ထိုေငြကို ႏႈတ္ယူမည္။
∗ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ အဆင့္ ၁ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္၂ရွိ ရင္ဘတ္ႏွင့္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ အဂၤါမ်ား၊ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈရွိသူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေနေသာ အေျခအေနျဖစ္ပါက 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ (→ P33) 
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အလုပ္သမားထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံဥပေဒစည္းမ်ဥး္ ပူးတြဲပါဇယား အမွတ္ 1
ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ဇယား

ထိခုိက္နစ္နာမႈ အဆင့္ဇယား

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာထိခိကုန္စန္ာျခငး္

အဆင့္1

အဆိပုါ
ထိခုိက္နစ္နာမႈ

ျဖစ္ေနစဥ္
တစ္နွစ္တြင္

အေျခခံေန႔တြက္ခံ
စားခြင့္ပမာဏ၏

313 ရက္စာ

1 မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ ဆံုးရႈံးျခင္း
2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္  ပ်က္စီးဆံုးရႈံးျခင္း
3 အာ႐ံုေၾကာစြမ္းရည္ႏွင့္စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ

အျပင္းအထန္ထိခုိက္ခံစားေနရၿပီး  
အၿမဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ျခင္း

4 ရင္ဘတ္ႏွင့္ဝမ္းဗုိက္အတြင္းအဂၤါမ်ား
အျပင္းအထန္ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး  
အၿမဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ျခင္း

5 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
6 လက္ႏွစ္ဖက္ကုိတံေတာင္ဆစ္

ႏွင့္အထက္ကုိယ္အဂၤါ  ဆံုးရႈံးျခင္း
7 လက္ႏွစ္ဖက္အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း
8 ေျခႏွစ္ဖက္ကုိ ဒူးဆစ္ႏွင့္အထက္  

ကုိယ္အဂၤါဆံုးရႈံးျခင္း
9 ေျခႏွစ္ဖက္အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း

အဆင့္2 အဆိပုါ 277
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရုံမွာ  
0.02ေအာက္ရိွျခင္း

2 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္၏ အျမင္အာရုံမွာ
0.02ေအာက္ရိွျခင္း

2-2 အာရုံေၾကာစြမ္းရည္သ႔ုိမဟုတ္  
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပင္းအထန္

ထိခုိက္ခံစားမႈက်န္ျပီးအျမဲျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္ေသာသူ

2-3 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗုိက္အတြင္း  
အဂၤါမ်ား အျပင္းအထန္ထိခုိက္  
ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး အၿမဲျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လုိအပ္ေသာသူ

3 လက္နွစ္ဖက္ကုိ 
လက္ေကာက္ဝတ္  နွင့္ အထက္ 
ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း

4 ေျခနွစ္ဖက္ကုိ ေျခခ်င္းဝတ္နွင့္
အထက္ ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း

အဆင့္3 အဆိပုါ 245
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရုံမွာ  
0.06ေအာက္ရိွျခင္း

2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပ်က္စီး  
ဆုံးရံႈးျခင္း

3  အာရုံေၾကာစြမ္းရည္နွင့္ စိတ္ပုိင္း
ဆုိင္ရာ အျပင္းအထန္ 
ထိခုိက္ခံစားကာ ေသသည္အထိ 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္း

4 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗုိက္အတြင္း  
အဂၤါမ်ား အျပင္းအထန္ထိခုိက္  
ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး ေသသည္အထိ  
အလုပ္မလုပ္နိုင္ျခင္း

5 လက္နွစ္ဖက္ရိွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား  
အားလုံး ဆုံးရံႈးျခင္း

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိယုခ္ႏၶာ ထိခိကုန္စန္ာျခငး္

အဆင့္4 အဆိပုါ 213
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္လုံး၏ အျမင္အာရုံ
0.06ေအာက္ရျခင္း
2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပုိင္းဆိုင္ရာ  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပင္းထန္စြာ  
ထိခုိက္ျခင္း

3 နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရုံ  လုံးဝဆုံးရံႈးျခင္း
4 လက္တစ္ဖက္ကုိတံေတာင္ဆစ္နွင့္အထက္  

ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း
5 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိဒူးဆစ္နွင့္

အထက္ပုိင္းဆုံးရံႈးျခင္း
6 လက္နွစ္ဖက္ရိွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား  

အားလုံးသုံးမရျခင္း
7ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ရိွ lisfranc

အဆစ္အထက္ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း

အဆင့္5 အဆိပုါ 184
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရုံမွာ  
0.1ေအာက္ရိွျခင္း

1-2 အာရုံေၾကာစြမ္းရည္နွင့္
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အျပင္းအထန္  

ထိခုိက္ခံစား ေနရၿပီး အထူးသျဖင့္  
လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလြဲ၍  
မလုပ္နိုင္ျခင္း

1-3 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗုိက္အတြင္း
အဂၤါမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးၿပီး  

အထူးသျဖင့္ လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာ  
အလုပ္မွလြဲ၍ မလုပ္နိုင္ျခင္း

2 လက္တစ္ဖက္ကုိ လက္ေကာက္
ဝတ္နွင့္အထက္ ကုိယ္အဂၤါ  
ဆုံးရံႈးျခင္း

3 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ
ေျခခ်င္းဝတ္နွင့္အထက္ပုိင္း
ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း

4 လက္တစ္ဖက္ လုံး၀ အသုံးမျပဳ
ႏုိင္ျခင္း

5 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လုံး၀  
အသုံးမျပဳနိုင္ျခင္း

6 ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ရိွ ေျခေခ်ာင္း
မ်ားအားလုံး ဆုံးရံႈးျခင္း

အဆင့္6 အဆိပုါ 156 
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္လုံး၏ အျမင္အာရုံ  မွာ 
0.1 ေအာက္ ရိွျခင္း

2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပုိင္းဆိုင္ရာ  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထိခုိက္ျခင္း

3 နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရုံမွာ နား
အနားသုိ႔ မကပ္ပါက အသံက်ယ္
က်ယ္ မၾကားနိုင္ေသာ အေျခအေန
ေရာက္ျခင္း

3-2 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရုံ  
လံုးဝေပ်ာက္ဆုံးၿပီးက်န္နား  တစ္ဖက္၏ 
အၾကားအာရုံမွာ40စင္တီမီတာေက်ာ္အ
ကြာအေဝးတြင္ ပုံမွန္စကားေျပာသံကုိ  
နားမလည္နိုင္ေသာအေျခအေန 
ေရာက္ျခင္း



20

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာထိခိကုန္စန္ာျခငး္

4 ေက်ာရုိးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ
ေျပာင္းလဲမႈ သုိ႔မဟုတ္  လႈပ္ရွားမႈ
ထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ျခင္း

5 လက္တစ္ဖက္၏ လက္အဆစ္ပုိင္း
သုံးမ်ိဳးအနက္ အဆစ္နွစ္ခု  
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

6 ေျခတစ္ဖက္၏ ေျခအဆစ္ပုိင္း
သုံးမ်ိဳးအနက္ အဆစ္နွစ္ခု  
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

7 လက္ေခ်ာင္း5ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္
လက္မအပါအဝင္  လက္ေခ်ာင္း
4ေခ်ာင္း ဆုံးရံႈးျခင္း

အဆင့္ 7 အဆုိပါ 131 
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရုံမွာ  
0.6ေအာက္ရိွျခင္း

2 နားနွစ္ဖက္လုံး၏ အၾကားအာရုံမွာ
40စင္တီမီတာေက်ာ္အကြာ
အေဝးတြင္ပုံမွန္စကားေျပာသံကုိ
နားမလည္နိုင္ေသာအေျခအေန
ေရာက္ျခင္း

2-2 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရုံ
လုံးဝဆုံးရံႈးၿပီး က်န္နားတစ္ဖက္၏  

အၾကားအာရုံမွာ 1မီတာေက်ာ္  
အကြာအေဝးတြင္ပုံမွန္စကားေျပာ
သံကုိ နားမလည္နိုင္ေသာ
အေျခအေနေရာက္ျခင္း

3 အာရုံေၾကာစြမ္းရည္သုိ႔မဟုတ္  
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံစားမႈ  
က်န္ျပီးေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလႊ၍ဲ  
မလုပ္ႏုိင္ျခင္း

4 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
5 ရင္ဘတ္နွင့္ဝမ္းဗုိက္အတြင္း  

အဂၤါမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး
လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလြဲ၍
မလုပ္နိုင္ျခင္း

6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္  
လက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္  
လက္မမွလြဲ၍ က်န္လက္ေခ်ာင္း  
4ေခ်ာင္း ဆုံးရံႈးျခင္း

7 လက္တစ္ဖက္၏
လက္ေခ်ာင္း5ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္
လက္မအပါအဝင္လက္ေခ်ာင္း
4ေခ်ာင္း  အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွ lisfranc
အဆစ္အထက္ကုိယ္အဂၤါ  
ဆုံးရံႈးျခင္း

9 လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု
က်န္ျပီး ျပင္းထန္ေသာ  လႈပ္ရွားမႈ
ထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ျခင္း

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္တြင္
အဆစ္တုက်န္ျပီး ျပင္းထန္ေသာ
လႈပ္ရွားမႈ ထိခုိက္နစ္နာမႈ က်န္ျခင္း

11 ေျခေထာက္နွစ္ဖက္လုံး၏
ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလံုးအသုံး
မျပဳႏုိင္ျခင္း

12 အျပင္ပန္းပုံစံ အက်ည္းတန္
သြားျခင္း

13 ေဝွးေစ့နွစ္လံုးဆုံးရံႈးျခင္း

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာ ထိခိကုန္စန္ာျခငး္

အဆင့္ 8
အေျခခံေန႔တြက္ခံ

စားခြင့္ပမာဏ၏ 503
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ ဆုံးရံႈးျခင္း  
သုိ႔မဟုတ္ မ်က္လုံး တစ္ဖက္၏  
အျမင္အာရုံမွာ 0.02 ေအာက္
ေရာက္ျခင္း

2 ေက်ာရုိးတြင္လႈပ္ရွားမႈထိခုိက္ 
နစ္နာမႈက်န္ျခင္း

3 လက္တစ္ဖက္ရိွလက္မအပါအဝင္ 
လက္ေခ်ာင္း  2ေခ်ာင္းသုိ႔မဟုတ္ 
လက္မမွလြဲ၍  အျခားလက္ေခ်ာင္း 
3ေခ်ာင္း  ဆုံးရံႈးျခင္း

4 လက္တစ္ဖက္ရိွလက္မအပါအဝင္
လက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္  

လက္မမွလြဲ၍ အျခား လက္ေခ်ာင္း  
4ေခ်ာင္း အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

5 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ
5စင္တီမ္ီတာနွင့္အထက္ တိုျခင္း
6 လက္တစ္ဖက္၏ အဆစ္3ပုိင္း  

ထတဲြင္ အဆစ္တစ္ပုိင္း  
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

7 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏အဆစ္3
ပုိင္းထတဲြင္ အဆစ္  တစ္ပုိင္း 
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

8 လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု
က်န္ျခင္း

9 ေျခေထာက္တစ္ဖက္တြင္ 
အဆစ္တု က်န္ျခင္း

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွ
ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလုံး ဆုံးရံႈးျခင္း

အဆင့္ 9 အဆုိပါ 391
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္၏အျမင္အာရုံမွာ
0.6ေအာက္ရိွျခင္း

2 မ်က္လုံးတစ္ဖက္၏အျမင္အာရုံမွာ
0.06ေအာက္ရိွျခင္း

3 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္တြင္ အျမင္အာရုံ  
တစ္ျခမ္းကြယ္ေသာ လကၡဏာ၊
ျမင္ကြင္းက်ဥ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ျမင္ကြင္း  
ေျပာင္းလမဲႈမ်ားက်န္ျခင္း

4 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္လုံး၏ မ်က္ခြံတြင္
ျပင္းထန္ေသာ   ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း

5 နွာေခါင္းတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရၿပီး  
အနံ႔အာရုံမခံနုိင္ျခင္း

6 ဘာသာစကားစြမ္းရည္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္  ပ်က္စီးဆုံးရံႈးျခင္း

6-2 နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရုံမွာ 
1မီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္
ပုံမွန္စကားေျပာသံကုိ  နားမလည္  
နိုင္ေသာ  အေျခအေနရိွျခင္း

6-3 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရုံမွာ
နား အနားသုိ႔ မကပ္ပါက  
အသံက်ယ္က်ယ္ကုိနားမ 
လည္နုိင္ေသာအေျခအေနရိွၿပီး  
က်န္နားတစ္ဖက္၏အၾကားအာရုံမွာ 
1မီတာေက်ာ္အကြာအဝးတြင္ပုံမွန္စကား 
ေျပာသံကုိနားလည္နိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ  
အေျခအေနရိွျခင္း

7 နားတစ္ဖက္၏အၾကားအာရုံ
လုံးဝဆုံးရံႈးျခင္း

7-2 အၾကားအာရုံစနစ္ သုိ႔မဟုတ္  
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာခံစားရၿပီး  
လုပ္နုိင္ေသာအလုပ္ကုိ
သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုတြင္  
ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္း
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ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာထိခိုကန္စန္ာျခငး္

7-3 ရင္ဘတ္၊ဝမ္းဗုိက္အတြင္းရိွ  
ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား၏လုပေ
ဆာင္ခ်က္မ်ားပ်က္စီးဆံုးရံႈးၿပီး  
လုပ္နုိင္ေသာအလုပ္ကို
သင့္ေတာ္ေသာအေျခအေန
တစ္ခုကန္႔သတ္ထားခံရျခင္း

8 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မ
သို႔မဟုတ္ လက္မမွအပ  
အျခားလက္ေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း  
ဆံုးရံႈးျခင္္း

9 လက္တစ္ဖက္၏လက္မ 
အပါအဝင္        လက္ေခ်ာင္း
2ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္မမွ
အပအျခားလက္ေခ်ာင္း  
3ေခ်ာင္း  အသံုးမျပဳႏုိင္ျခင္္း

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏
ေျခမအပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း
2ေခ်ာင္းနွင့္အထက္  
ဆံုးရံႈးသူ

11 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏
ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလံုး     
အသံုးမျပဳႏုိင္ျခင္္း

11-2  အျပင္ပန္းပုံစံမွာ
အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ
အက်ည္းတန္ေသာ 
အေျခအေနရိွျခင္္း

12 လိင္အဂၤါတြင္ျပင္းထန္ေသာ  
ထိခုိက္ေဝဒနာ  ခံစားရျခင္း

အဆင့္ 10 အဆိပုါ 302
ရက္စာ

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏  အျမင္အာရုံမွာ
0.1ေအာက္ရိွျခင္္း

1-2 အေရွ႕ျမင္ကြင္းအာရုံ ေဝဝါးျခင္္း
2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္  ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း
3 သြား14ေခ်ာင္းနွင့္အထက္  

သြားတုတပ္ျခင္္း
3-2 နားနွစ္ဖက္လံုး၏ အၾကား

အာရုံမွာ1မီတာေက်ာ္  အကြာအေဝး
တြင္ ပုံမွန္စကားေျပာသံကို
နားလည္နိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ  
အေျခအေနရိွျခင္္း

4 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရံုမွာ
နား အနားသို႔ မကပ္ပါက

အသံက်ယ္လွ်င္နားမလည္နုိင္ေသာ
အေျခအေနရိွျခင္္း

5 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္  

သုိ႔မဟုတ္ လက္မမွအပလက္ေခ်ာင္း 
2ေခ်ာင္းအသံုးမျပဳႏုိင္ျခင္္း

7 ေျခတစ္ဖက္ကို 3စင္တီမီတာ  
နွင့္အထက္တိုျခင္း

8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ ေျခမ
သို႔မဟုတ္အျခား ေျခေခ်ာင္း
4ေခ်ာင္း ဆံုးရံႈးျခင္း

9 လက္တစ္ဖက္ရိွ အဆစ္3ပုိင္း  ထတဲြင္ 
အဆစ္တစ္ပုိင္း၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ပ်က္စီးျခင္း

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွအဆစ္
3ပုိင္းထတဲြင္ အဆစ္  တစ္ပုိင္း၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္  ပ်က္စီးျခင္း

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာ ထိခိကုန္စန္ာျခငး္

အဆင့္ 11 အဆုိပါ 223
ရက္စာ

1 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္  
ထိန္းညိေွပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္  
ထိခိုက္ျခင္း သုိ႔မဟုတမ္လႈပ္ရာွး 
နုိင္ျခင္း

2 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ  
မလႈပ္ရွားနုိင္ျခငး္

3 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံတြင္
ထိခိုက္ဆံုးရံႈးျခင္း

3-2 သြား10ေခ်ာင္းနွင့္အထက္  
သြားတတုပ္ဆင္ျခငး္

3-3နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရံုမာွ
1မီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္  
အသံတိုးတိုးကိုနားမလည္နိငု္
ေသာအေျခအေနရွိျခင္း

4 နားတစ္ဖက္အၾကားအာရံုမွာ
40စင္တီမီတာေက်ာ္
အကြာအေဝးတြငပ္ံုမနွစ္ကားေျပာသံ
ကို နားမလည္နိုင္ေသာ 
အေျခအေနရွိျခင္း

5 ေက်ာရိုးတြင္ ပံုစံေျပာင္းလမဲႈမ်ား 
ရွိျခင္း

6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညိႈး၊
လက္ခလယ္ သို႔မဟုတ္ 
လက္သူၾကြယ္ ဆံုးရံႈးျခင္း

7 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
8 ေျခေထာက္တစဖ္က၏္

ေျခညိွဳးအပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း
2ေခ်ာင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း

9 ရင္ဘတ္၊ဝမ္းဗိုကအ္တြငး္
အဂၤါမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  
ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီးအလုပၿ္ပီး 
ေျမာက္ရန္ အတိုင္းအတာ တစခ္ုထိ  
အဟန္႔အတားရွိျခငး္

အဆင့္ 12 အဆုိပါ 156
ရက္စာ

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္  
ထိန္းညိေွပးေသာလုပေ္ဆာင ္
ခ်က္ထိခိုက္ျခင္း  သုိ႔မဟုတ္ 
မလႈပ္ရွားနုိင္ျခငး္

2 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ
မလႈပ္ရွားနုငိ္ျခငး္

3 သြား 7ေခ်ာင္းနွင့္အထက ္ 
သြားတုတပ္ဆင္ျခငး္

4 နားတစ္ဖက္၏ နားရြက္တြင္
ႀက ီးႀကီးမားမားထိခိုက္
ပ်က္စီးျခင္း

5 ညွပ္ရိုး၊ ရင္ညႊန္႔ရိုး၊ နံရိုး၊
လက္ျပင္ရိုးနွင့္ တင္ပါး

6 လက္တစ္ဖက္၏အဆစ3္ပိငု္း  
ထတဲြငအ္ဆစ1္ပိုငး္၏
လုပ္ေဆာင္ခ်ကမ္်ားထိခိုကျ္ခငး္

7 ေျခေထာက္တစဖ္က၏္  
အဆစ3္ပိုင္းထတဲြင ္
အဆစ1္ပိုင္း၏လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားထိခိုက္ျခင္း

8 ေပါင္ရိုး ပံုစံေျပာင္းလျဲခငး္
8-2 လက္တစ္ဖက္၏ လက္သန္း  

ဆံုးရံႈးျခင္း
9 လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညွဳိး၊

လက္ခလယ္နွင့္ လက္သူၾကြယ္  
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း

10 ေျခေထာက္တစဖ္က၏္
ေျခညွိဳးဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေျခညွိဳး

အပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း  
ဆံုးရႈံးျခင္းနွင့္ ေျခခလယ္ မွအပ  
အျခား ေျခေခ်ာင္း3ေခ်ာင္း  
ဆံုးရႈံးျခင္း

11 ေျခေထာက္တစဖ္က၏္ ေျခမနွင့္  
အျခားေျခေခ်ာင္း 4ေခ်ာင္း  
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း
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ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာ ထိခိကုန္စန္ာျခငး္

12   တစ္ေနရာရာတြင္အာရုံေၾကာနွင့္ဆုိင္ေသာ 
ေရာဂါလကၡဏာ ျပျခင္း

13 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
14   အျပင္ပန္းပုံစံ အက်ည္းတန္ျခင္း

အဆင့္ 13 အဆုိပါ 101
ရက္စာ

1 မ်က္လုံးတစ္ဖက္၏  အျမင္အာရုံမွာ
0.6ရိွျခင္း

2 မ်က္လုံးတစ္ဖက္ အျမင္အာရုံ  
တစ္ျခမ္းကြယ္ေသာ လကၡဏာ၊
ျမင္ကြင္းက်ဥ္းျခင္း သို႔မဟုတ္
ျမင္ကြင္း ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ရိွျခင္း

2-2 အေရွ႕ျမင္ကြင္းအာရုံ ေဝဝါးျခင္း
3 မ်က္လုံးနွစ္ဖက္လုံး၏မ်က္ခြံတစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 

ထိခုိက္ဆုံးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္မ်က္ေတာင္
ေမြးကၽြတ္ျခင္း

3-2 သြား5ေခ်ာင္းနွင့္အထက္  သြားတု
တပ္ဆင္ျခင္း

3-3 ရင္ဘတ္၊ဝမ္းဗုိက္အတြင္း အဂၤါမ်ား၏  
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  ထိခုိက္ပ်က္စီးျခင္း

4 လက္တစ္ဖက္၏လက္သန္းအသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း
5 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအဆစ္  

တစိတ္တပုိင္း ဆုံးရံႈးျခင္း
6 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
7 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ1စင္တီမီတာနွင့္

အထက္ တုိျခင္း
9 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ေျခေခ်ာင္း

3ေခ်ာင္းနွင့္ေအာက္  1ေခ်ာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ 2ေခ်ာင္း  ဆုံးရံႈးျခင္း

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ ေျခညိွဳး
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း၊ေျခညိွဳး အပါအဝင္
ေျခေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္

ေျခခလယ္အပါအဝင္ေျခေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း  
အသုံးမျပဳႏုိင္ျခင္း

ထိခိကုန္စန္ာ
မႈအဆင့္

ခံစားခြင့္
အေၾကာငး္အရာ ကိုယခ္ႏၶာ ထိခိကုန္စန္ာျခငး္

အဆင့္ 14 အဆိပုါ 56
ရက္စာ

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏မ်က္ခြံ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းထိခုိက္                 
ဆံုးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္
မ်က္ေတာင္ကၽြတ္ျခင္း

2 သြား3ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 
သြားတုတပ္ျခင္း

2-2 နားတစ္ဖက္၏အၾကားအာရုံမွာ
1မီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္  
အသံတိုးတိုးမ်ားကိုနားမလည္ 
နိုင္ေသာအေျခအေနျဖစ္ျခင္း

3 လက္တစ္ဖက္ရိွ လက္ဖဝါးတြင္
အက်ည္းတန္ေသာအမာရြတ  ္
အႀကီးႀကီး က်န္ရိွျခင္း

4 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွေျခဖဝါးတြင္
အက်ည္းတန္ေသာအမာရြတ္
အႀကီးႀကီး က်န္ရိွျခင္း

5 ဖ်က္သိမ္းျခင္း
6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမွအပ  

လက္ညွိဳးအရုိး တစိတ္တပုိင္း  
ဆံုးရံႈးျခင္း

7 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမွအပ
လက္ညွိဳး၏ ပထမ အဆစ္ကို 
အေကြးအဆန္႔ မလုပ္ႏုိင္ျခင္း

8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏
ေျခခလယ္နွင့္ ေျခေခ်ာင္း 1ေခ်ာင္း  
သို႔မဟုတ္ 2ေခ်ာင္းအသံုးျပဳ၍
မရျခင္း

9 တစ္ေနရာရာမွ အာရုံေၾကာ
ေရာဂါလကၡဏာျပျခင္း 

10 ဖ်က္သိမ္းျခင္း

သတိျပဳရန္
1 အျမင္အာရံုသတ္မတ္ွျခငး္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသုံး အျမင္အာရံုစမး္သပ္ဇယားျဖစသ္ည။္

မ်က္စိအလင္းယုိငျ္ခငး္ရိွမရွနိငွ့္   ပတ္သက္ၿပီး    ျမင္ကြင္းမနွက္နမ္ႈႏွင့္ပတ္သက္ကာတုိငး္တာသည္။
2 လက္ေခ်ာင္းဆုံးရႈံးျခငး္ဆုိသည္မာွ လက္မသည္ ပထမ လက္အဆစ္၊ က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည ္ 

ဒုတိယလက္ အဆစ္နွင့္ အထက္ပိုင္း ဆံုးရႈံးျခင္းကုိဆုိလိုသည။္
3 လက္ညိွဳးအသုံးမျပဳႏိုင္ျခငး္ဆုိသည္မာွ လက္ညွိဳး၏ ပထမ   အဆစ္ရိုး   တစ္ဝက္ေက်ာ္ဆုံးရံႈးျခငး္  

သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖဝါး၏ အလယ္အဆစ္ သို႔မဟုတ္ လက္ေခ်ာင္း၏ ဒုတိယအဆစ္ (လက္မရွိ  
လက္အဆစ္ေခ်ာငး္)တြင ္လႈပ္ရွား၍မရျခငး္ကုိ ဆုိလုိသည္။

4 ေျခေခ်ာငး္ဆုံးရံႈးျခငး္ဆုိသည္မာွ  ေျခေခ်ာငး္အားလုံးဆုံးရံႈးျခငး္ကုိဆိုလုိသည္။
5 ေျခေခ်ာငး္အသုံးမျပဳႏိငုျ္ခငး္ဆုိသည္မာွ  ေျခညွိဳးသည္ပထမအဆစရ္ိးုတစဝ္က္ေက်ာ္၊  က်န္ေျခေခ်ာင္း

မ်ားသည္ပထမအဆစ္နငွ့္အထက္ ဆုံးရံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ဖဝါး၏ အလယ္အဆစ္ သို႔မဟုတ္  
ဒုတိယလက္အဆစ(္ေျခညွိဳးရွေိျခအဆစေ္ခ်ာငး္)တြငျ္ပငး္ထနေ္သာလႈပ္ရာွးမႈ ထိခိုက္နစ္နာျခငး္  
က်န္ရွိျခင္းကုိဆုိလုိသည။္
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ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ

1 ႀကိမ္သာလွ်င္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ပငစ္ငေ္ငြ ႀကိဳတင္ေပးေငြကုိလက္ခရံရွႏိိုငသ္ည္။

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ 
ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ

ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြပမာဏသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ  
ပမာဏထမဲွ ဆႏၵရွိသည္ကို ေရြးခ်ယ္နိုင္သည္။
ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြကို ရရွိလ်ွင္ လအသီးသးီ၏ (1နွစ္ေက်ာ္ေနာက္ပိုင္းသည္ 5နွစ္စာကို
ျပ႒ာန္းထားေသာ အတိုးႏႈန္းျဖင့့္ႏႈတ္ယူထားေသာပမာဏ)စုစုေပါင္းပမာဏမွာ 
ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ  ပမာဏသို႔ေရာက္သည္အထ ိကာလၾကားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး 
(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြကို  ရပ္စထဲားမည္ျဖစ္သည္။

ခံစားခြင္ ့အေၾကာင္းအရာ

ထိခိုက္နစ္
နာမႈ အဆင့္ ႀကိဳတငတ္လုံးတခတဲည္းေပးေငြပမာဏ

အဆင့္1
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္
ပမာဏ၏ရက1္340စာ

ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္800စာ၊ ရက္1000စာ၊ရက1္200စာ၊

အဆင့္2 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္800စာ၊ ရက္1000စာ၊ရက1္190စာ

အဆင့္3 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္800စာ၊ ရက္1000စာ၊ရက1္050စာ

အဆင့္4 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္800စာ၊ ရက္920စာ

အဆင့္5 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္790စာ

အဆင့္6 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္600စာ၊ ရက္670စာ

အဆင့္7 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက္560စာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေနျဖင့္      ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ေလ်ွာကထ္ားသည္နွင့္ 
တစ္ၿပိဳင္နက္    “ထိခိုက္နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးအစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ထိခိုက္နစ္နာေၾကးပင္စင္၊ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးပင္စင္ေငြ
ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္း ေပးေငြေလ်ွာက္လႊာ” (ပင္စင္ေငြေလ်ွာက္လႊာပံုစံအမွတ္10) က  
လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္ စံညႊန္း ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးဆီသို႔တင္ျပေပးပါ။
သို႔ေသာ္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားသည့္ေနာကေ္န႔မွစ၍ 1နွစ္အတြင္းျဖစ္ပါက  
ထိခိုက္နစ္နာေၾကး အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြကို လက္ခံၿပီးသည့္ေနာကတ္ြင္လည္း ေလ်ွာက္ထား နိုင္သည္။  
ထုိအေျခအေနတြင္ထိခိုကန္စ္နာမႈ အဆင့္အသီးသီးနွင့္ကိကုညီ္ေသာ  အျမင့္ဆံုးသတမ္ွတပ္မာဏ  
မွစ၍ ရရွိထားေသာပင္စင္ေငြပမာဏ ဟုထင္ရသည့္ပမာဏအတြင္းတြင္ ေတာင္းဆိုရမည္။

ေလ်ွာက္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္

သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ျခင္း

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္ တလံုးတခတဲည္းေပးေငြသည္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည့္ ေနာက္ရက္မွစ၍ 2နွစ္ေက်ာ္လ်ငွ္  
သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ကာ ေတာင္းဆိုခြင့္ပ်ကျ္ပယ ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳပါ။
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ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ လက္ခံထားသူေသဆံုးေသာအခါ
ေထာက္ပံ့ ေပးထားၿပီးေသာထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြႏွင့္
ထိခိုက္နစ္နာေၾကး (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ
စုစုေပါင္းကုိ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အဆင့္ေပၚမူတည္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏ
မျပည့္ ေသာအေျခအေနတြင္ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအား ထိခိုက္နစ္နာေၾကး (ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ ႏႈတ္ယူထားေသာ တလံုးတခတဲည္းေပးေငြကုိ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ 
ပင္စင္ေငြႏႈတ္ယူထားေသာတလုးံတခတဲည္းေပးေငြ

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႏႈတ္ယူထားေသာ တလံုးတခတဲည္း
ေပးေငြသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ေပၚမတူည၍္ သတ္မွတ္ထားေသာပမာဏမွ လက္ခံၿပီးထားေသာ
ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္္းေပးေငြ
စုစုေပါင္းပမာဏကုိႏႈတ္ယူထားေသာပမာဏျဖစ္သည္။
ထိခိုက္နစ္နာမႈ အထူးပင္စငေ္ငြႏွင့ပ္တ္သက္၍လည္း ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္
ပင္စငေ္ငြႏွင့တူ္ညီစြာ ႏႈတ္ယူထားေသာတလံုးတခတဲည္းေပးေငြခစံားခြင့္စနစရ္ွသိည၊္၊

ခံစားခြင့္အေၾကာငး္အရာ

ထိခိုက္ဒဏ္
ရာရမႈအဆင့္

ထိခိုက္နစန္ာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ပငစ္ငေ္ငြ
ကြာျခားခ်က္တလံုးတခတဲည္းေပး္ေငြ

ထိခိုက္နစန္ာေၾကးအထူးပငစ္ငေ္ငြႏႈတ္ယူထားေသာ
ေထာက္ပံေ့ၾကး

အဆင့္1 အေျခခံေန႔တြက္ခစံားခြင့္ပမာဏ၏  × 1,340 ရကစ္ာ အေျခခံေန႔တြကစ္ရတိ္ × 1,340 ရကစ္ာ

အဆင့္2 〃 1,190 ရကစ္ာ 〃 1,190 ရကစ္ာ

အဆင့္3 〃 1,050 ရကစ္ာ 〃 1,050 ရကစ္ာ

အဆင့္4 〃 920 ရကစ္ာ 〃 920 ရကစ္ာ

အဆင့္5 〃 790 ရကစ္ာ 〃 790 ရကစ္ာ

အဆင့္6 〃 670 ရကစ္ာ 〃 670 ရကစ္ာ

အဆင့္7 〃 560 ရကစ္ာ 〃 560 ရကစ္ာ

◆ထိခိက္ုနစန္ာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႏႈတ္ယူထားသည့္ေထာက္ပံေ့ၾကးရႏုိင္
ေသာက်နရ္စသူ္မသိားစု

ထိခိုက္နစ္နာ ေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြႏႈတ္ယူထားသည့္
တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ ရႏိုင္ေသာ က်န္ရစ္သူမိသားစုသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၁ႏွင့္၂
တြင္ေဖာ္ျပေသာက်နရ္စသူ္ မိသားစျုဖစ္ၿပီး အာမခံ ရသင့္ေသာ နံပါတ္စဥ္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
၁၊ ၂ အစဥ္အလုိက္ (က်န္ရစသူ္မိသားစုထတဲြင္ ၁ႏွင့္၂တြင္

အသီးသီးေဖာ္ျပထား ေသာအစဥ္လုိက္)ျဖစ္သည္။
၁။ အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ထုိသူႏွင့္အတူ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္

(လက္ထက္ၿပီးစီးေၾကာင္း အေၾကာငး္ၾကားစာ မပို႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္
အၾကင္လငမ္ယားအျဖစ္ေနထုိင္ေသာသူမ်ား ပါဝင္သည္။၂ႏွင့ပ္တ္သက္၍လည္း
အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။)ကေလး၊ အေဖ အေမ ၊ ေျမး၊ အဘုိးအဘြားႏွင့္ ညီအစ္ကုိ
ေမာင္ႏွမမ်ား

၂။(၁)ႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ အိမ္ေထာင္ဘက္ ၊ ကေလး၊ အေဖအေမ၊ ေျမး၊ အဘုိးအဘြား ႏွင့္
ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား
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လုပ္ငန္းခြင္စံခ်နိ္စညံႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးဆီသုိ႔ထိခိုက္ နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးပင္စငေ္ငြက
ႏႈတ္ယူထားသည့္ တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမား
မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးပင္စင္ ႏုတ္ယူထားသည့္ တလံုးတခတဲည္း ေပးေငြ၊ 
ထိခိုက္နစ္နာေၾကးပင္စင္ေငြ ႏႈတ္ယူထားသည့္ တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ ေလ်ွာက္လႊာ
(ပံုစံနံပါတ္ 37-2)ကုိ တင္ျပပါ။ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိပူးတြဲပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

ယခကုဲသ့ို႔ေသာ အခ်န္ိတြင္ ေသခ်ာေပါက္ ပူးတြဲေပးရမည့္အရာမ်ား

ေသဆုံးသူအလုပ္သမားနွင့္  လက္ထပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း 
အေၾကာင္းမၾကားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အၾကင္  
လင္မယား အျဖစ္ ေနထုိင္ေသာ အေျခအေန

အိမ္သားအားလုံးမွတ္ပံုတင္ထားေသာ
အိမ္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းမွတ္ပံုတင္  ထားေသာ 
အိမ္ေထာင္စု ေလ်ွာက္တင္သူနွင့္ ေသဆုံးသူ 
အလုပ္သမားတုိ႔၏ ဆက္ႏြယ္  ပတ္သက္မႈကုိ ေထာက္ခံ 
ေပးနိုင္ေသာ  စာရြက္စာတမ္း

ေသဆုံးသူအလုပ္သမား၏ ဝင္ေငြနွင့္
ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ ကုိ
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အေျခအေန

ထိုအေၾကာင္းအရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ

ပူးတြဲ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိုအေၾကာင္းအရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ

 ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာပူးတြဲအခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

※ထုိ႔အျပင္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည့္အခါမ်ိဳ း ရွိပါသည္။

သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလေက်ာ္လြန္ျခင္း

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြႏႈတ္ယူထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္  ထိခိုက္နစ္နာသူ
အလုပ္သမား ေသဆံုးေသာ ေနာက္ေန႔မွစ၍ 5နွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ ကန္႔သတ္ကာလ ကုန္ဆံုးမည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ာွကထ္ားမႈကို ပယ္ခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ သတျိပဳပါ။
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က်န္ရစသ္ူမသိားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ခစံားခြင့္ 
နာေရးစရတိ ္စသည္(နာေရးေထာက္ပ့ံေၾကး)

ေသဆုံးသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ အသြားအျပန္ခ်ိန္အတြင္း
ေသဆုံးခဲ့ပါက ထိုသူ၏မိသားစုအား က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ခံစားခြင့္ကုိ ေပးသည္။ တဖန္ နာေရးက်င္းပသူအား နာေရးစရိတ္ စသည္(နာေရး
ေထာက္ပံ့ေၾကး) ကုိ ေပးသည္။

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ခံစားခြင့္တြင္က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ပင္စင္နွင့္က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြနွစ္မ်ိဳးရွိသည္။

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ပင္စင္
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္သည္ လက္ခံခြင့္ ရွိေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားထတဲြင္ 
ဦးစားေပးအစဥ္လိုက္ ရရွိခြင့္ရွိသူမ်ားအားေပးပါသည္။

လက္ခံခြင့္ရွိေသာသူမ်ား
ကန်္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ လက္ခံခြင့္ ရွိေသာသူမ်ားမာွ အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ထိုသူ၏
ဝင္ေငြနွင့္ေနထုိင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကေလး၊ အေဖအေမ၊ ေျမး၊ အဘုိးအဘြား၊ ညီအစ္ကုိေမာင္နွမမ်ား
ျဖစၿ္ပးီ ဇနးီသည္မွအပေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းႏွင့ ္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္တြင္ အသက္အရြယ္္အတုိင္းအတာတစ္ခု
သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္ျဖစ္ၿပီး အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန ရွိရန္ လုိပါသည္။

တဖန(္အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား၏ ဝင္ေငြျဖင့္ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ကုိ
ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ) ဆုိသည္မွာအဓိကအားျဖင့္ အလုပ္သမား၏ဝင္ေငြျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ကုိ
ေထာက္ပံ့ေနရန္မလုိဘဲ အလုပ္သမားဝင္ေငြျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ
ေထာက္ပံ့ေပးလ်ွင္လုံေလာက္ကာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အတူတူဝင္ေငြရွာသည့္ အေျခအေန လည္း 
အက်ံဳးဝင္သည္။
ေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံခြင့္ရွိသူျဖစ္ေသာ အစဥ္လုိက္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
① ဇနီးသည္  သို႔မဟုတ္ အသက္60ေက်ာ္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးသူခင္ပြန္းသည္ 
② အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္း

ပထမဆုံးမတ္လ31ရက္ေန႔ထိၾကားတြင္ရွိေသာအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးသူကေလး
③ အသက္60ေက်ာ္   အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆုံးရံႈးသူအေဖအေမ
④ အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္းပထမဆုံးမတ္လ31ရက္ေန႔ ထိၾကားတြင္

ရွိေသာအတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးသူေျမး
⑤ အသက္60ေက်ာ္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆုံးရံႈးသူအဘုိးအဘြား
⑥ အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးမတ္လ 31ရက္ေန႔ထိၾကားတြင္ရွိေသာ

သုိ႔မဟုတ္အသက္60ေက်ာ္ သုိ႔မဟုတ္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံးရံႈးသူ ညီအစ္ကုိေမာင္နွမ
⑦ အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ ခင္ပြန္း
⑧ အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ အေဖအေမ
⑨ အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ အဘို္းအဘြား 
⑩ အသက္ 55 ႏွစ္အထက္ 60 ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာေမာင္ႏွမ

※သတ္မွတ္ထားေသာထိခိုက္နစ္နာမႈဟူသည္မွာ ထိခိုက္နစ္နာအဆင့္ 5 အထက္ရိွေသာရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ခ်ိ ႕ဳယြင္းမႈမ်ားကုိဆုိလုိသည္။

※အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ထိမ္းျမားမႈ ေလွ်ာက္ထားလႊာ ကို အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ တြင္လက္ထပ္
ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရိွသူမ်ားလဲ အက်ံးဳ၀င္သည္။ တဖန
အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ႏ ိ ု ့စို ့ကေလးျဖစ္ေသာသားသမီးသည္ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက 
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူအျဖစ္အကံ်ဳး၀င္သည္။

※ဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေသဆုံးျခင္း၊ထပ္မံလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းစသည္တုိ ့ေၾကာင့္ လက္ခံပိုင္ခြင့္ မရိွေတာ့ေသာ
အခါ ထုိသူ၏ေနာက္ရိွဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္မွ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။

※⑦မွ⑩ရိွအသက္ 55  ႏွစ္အထက္ 60  ေအာက္ခင္ပြန္း၊ မိဘ၊ အဘုိးအဘြား၊ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ လက္ခံပိုင္ခြငရိွသူ
ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ 60 ျပည့္သည္အထိ ႏွစ္စဥ္ေငြ ေထာက္ပံ့မႈကုိရပ္ဆုိင္းမည္။
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က်န္ရစ္သူမိသားစုအေရအတြကအ္ေပၚမူတည္၍ က်န္ရစ္သူ မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြ၊ က်န္ရစ္သူ  မိသားစုအထူးေထာကပ္ံ့ေငြႏွင့္ အထူးပင္စင္ေငြ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
သို ့ေသာ္လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူသည္ 2 ဦးအထက္ရိွခဲ့ေသာ္ ထိုပမာဏကိုအညီအမွ် ပိုင္းျခားထားေသာ
ပမာဏကို လက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိွသူအသီးသးီမွ ရယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

က်နရ္စသ္မူိ
သားစအုေရ

အတြက္

က်နရ္စသ္မူသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး)အစရွသိည့္
ပငစ္ငေ္ငြ

က်နရ္စသ္မူသိားစအုထးူ
ေထာကပ့္ံေငြ

(တလံုးတခတဲညး္ေပးေငြ)
က်နရ္စသ္မူသိားစအုထးူေထာကပ့္ံေငြ

1 ဦး

အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ153 ရက္စာ
(သို ့ေသာ္ 55ႏွစ္အထက္ရွိေသာ ဇနီးသို႔မဟုတ္
သတ္မွတ္ထားေ သာ ထိခုိက္နစ္နာမႈ အေျခအေန
ရွိသည့္ဇနီးျဖစ္လွ်င္အေျခခံေန႔ တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ
175  ရက္စာ) 3,000,000 ယန္း

အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 153 ရက္စာ
(သို ့ေသာ္ 55
ႏွစ္အထက္ရွိေသာဇနီးသို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္
ထားေသာ ထိခုိက္နစ္နာမႈ အေျခအေန
ရွိသည့္ဇနီးျဖစ္လွ်င္ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္
175 ရက္စာ)

2 ဦး အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ 201  ရက္စာ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 201 ရက္စာ

3 ဦး အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ 223  ရက္စာ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 223 ရက္စာ

4 ဦးအထက္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ 245  ရက္စာ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 245 ရက္စာ

 ေလွ်ာက္ထားရာတြငလုိ္အပေ္သာပးူတြစာဲရြက္စာတမး္မ်ား
※အျပင္အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိလဲေတာငး္ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။

က်န္ရစ္သူမသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ႏွစစ္ဥေ္ငြသည္နစန္ာသူေသဆုံးေသာေန႕၏ေနာက္ရက္မ
5ႏွစ္ၾကာလွ်င္ကန႕္သတ္ ကာလအရေလွ်ာက္ထားပိုငခ္ြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ်ားရိွ၍ သတိျပဳပါ။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္စီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထံကန်္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေငြ၊
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစုပင္စင္၊ ေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံလႊာ
(ပံုစံနံပါတ္ 12)  သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္သူမိသားစုပင္စင္ေငြ ေထာက္ပံ့မႈ ေတာင္းခံလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16-
8)ကိုတင္ျပပါ။သို႕ေသာ္အထူးေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားျခင္း သည္အေျခခအံားျဖင့္က်န္ရစ္သူမိသားစု
(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ေထာက္ပံ့ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တူညီရ မည္။ ပံုစံမွာ က်န္ရစ္သူမိသားစု
(ေလ်ာ္ေၾကး) အ စ ရွိ သ ည့ ္ ေ ထာ က္ပံ့ ေ ငြ ႏွင့္တူညီသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ေထာက္ပံ့မႈပုံစံ

ထုိအခါမ်ိဳ းတြင္ ပူးတြဲစာရြက္စာတမး္

ပူးတြဲတငျ္ပရမညမ္်ား

ေသဆုံးမႈေဆးစစ္ခ်က္၊ေသဆုံးသူခႏၶာကုိယ္ေဆးစစ္ခ်က္၊ ေဆးစစ္ခ်က္
မွတ္တမ္းသုိ႕မဟုတ္၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္
စာရြက္စာတမ္းစသည္တုိ႕၊ အလုပ္သမားေသဆုံးသည့္ပုံစံ ႏွင့္ေန႕ရက္မ်ား ကိုေဖာ္ျပ
ထားေသာစာရြက္စာတမ္း

သန္းေခါင္စာရင္း၊ မိတၱဴမ်ား၊ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခား လက္ခံပုိင္ခြင့္
ရွိသူမ်ားႏွင့္ေသဆုံးသူအလုပ္သမားၾကားရွိ ပတ္သက္မႈကုိ အေထာက္
အထားျပႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေသဆံုးသူ အလုပ္
သမား၏၀င္ေငြျဖင့္ေနထုိင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား
ျပသည့္စာရြက္စာတမ္း

ေသခ်ာေပါက္ပူးတြဲတင္ျပရမည့္ေလွ်ာက္ထားသူသ့ုိမဟုတ္အျခားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူ
မ်ား၏ေသဆုံးသူအလုပ္သမားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေလွ်ာက္ထားလႊာအား
အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္းလက္ေတ႕ြ တြင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသည့္
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ရွိသူျဖစ္ေသာအခါ

ထုိအေၾကာင္းအရာကုိအေထာက္အထားျပသည့္စာရြက္စာတမ္း

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအနက္သတ္မွတ္ထားေသာထိခုိက္
နစ္နာမႈအေျခအေနအလုိက္လက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ရမည့္သူရွိေသာအခါ

ေဆးစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမားေသဆုံးသည့္ေန႕မွဆက္လက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာ
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားျပသည့္
စာရြက္စာတမ္း

လက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအနက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြေနထုိင္စားေသာက္ေန
သူရွိေသာအခါ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိအေထာက္အထားျပသည့္စာရြက္စာတမ္း

ဇနီးသည္သည္ထိခုိက္နစ္နာသူျဖစ္ေနေသာအခါ

ေဆးစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမားေသဆုံးသည့္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈ
ျဖစ္သည့္အေျခအေနရွိေၾကာင္းနွင့္ထုိအေျခအေန ျဖစ္ေပၚျပီး သုိ႕မဟုတ္
ထုိထုိအေျခအေနေပ်ာက္ကင္းသြားသည့္ အခ်ိန္ကုိအေထာက္အထားျပ
ႏုိင္သည့္စာရြက္စာတမ္း

တူညီေသာအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္က်န္ရစ္သူမိသားစုလူမႈဖူလုံေရးပင္စင္ေငြ၊အေျခခံ
ပင္စင္ေငြ၊မုဆုိးမပင္စင္ေငြစသည္တ႕ို ေထာက္ပ့ံျခင္းခံရေသာအေျခအေန ေထာက္ပ့ံေငြပမာဏကုိအေထာက္အထားျပသႏိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း

ကန္ ့သတ္ကာလ
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(1)က်နရ္စသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္တလုံးတခတဲညး္ေပးေငြ ေထာက္ပ့ံေသာအခါ
ေအာက္ပါတုိ႕အနက္တခ်က္ခ်က္ျဖင့္ကုိက္ညီလွ်င္ေထာက္ပံသ့ည္။
① အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္၊က်နရ္စ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္

ပင္စငေ္ငြလက္ခယူံမည့္က်နရ္စ္သူမိသားစမုရိေွသာအခါ
② က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ပငစ္ငေ္ငြလက္ခပံိငုခ္ြင့္

ရိွသူသည္ေနာက္ဆုံးဥးီစားေပးအဆင့္ရိွသူအထိအားလုံး
ထုိအခြင့္အေရးဆုံးရံႈးခဲ့ေသာ္လက္ခပံိငုခ္ြင့္ရိွေသာက်န္ရစ္သူ
မိသားစု၀င္အားလုံးအားေပးေခ်ခဲ့သည့္ပငစ္ငေ္ငြပမာဏႏွင့္ က်န္ရစသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြၾကိဳတင္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ (P30) ရိွပမာဏသည္
အေျခခံေန႔တြက္ခစံားခြင့္ ပမာဏ၏1000ရက္စာမျပည့္ေသာအခါ

(2)လက္ခပံိငုခ္ြင့္ရွသူိ
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့ ္တလံ ု းတခဲတည္ း ေပးေငြ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူသည္
ေအာက္ပါတုိ ့   အနက္ပထမဥးီစားေပး အဆင့္ရိွသူ (②③ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသားသမီး၊မိဘ၊ေျမး၊အဘုိး အဘြား
အစဥ္လုိက)္ ျဖင့္ျပီးအဆင့္တူသ2ူ ဦးအထက္ရိွလွ်င ထုိသူအားလုံးလက္ခံပိငုခ္ြင့္ရိွသည။္

① အိမ္ေထာင္ဖက္
② အလုပ္သမားေသဆုံးျပီးေနာက္ထုိသူ၏၀ငေ္ငြျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာကေ္နေသာ ကေလး ၊ မိဘ၊ ေျမး၊

အဘုိးအဘြား
③ အျခား ကေလး၊မဘိ၊ေျမး၊အဘုိးအဘြား
④ ေမာင္ႏွမမ်ား

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ

အထက္ပါ (1) ၏① ျဖစ္လွ်င္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏1000ရကစ္ာေထာကပ္ံ့သည္။
တဖန္က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပ့ံေငြအေနျဖင့္ 3,000,000 ယန္းေထာက္ပံ့မည့္အျပင္    
က်န္ရစ္သူမိသားစ အထူး တလုံးတခတဲည္းေပးေငြအေနျဖင့္ အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏
1000 ရက္စာေထာကပ္ံ့သည္။

အထက္ပါ(1) ၏② ျဖစ္လ်င္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 1000 ရက္စာမွ ေထာက္ပံ့ျပီး ျဖစ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစု
(ေလ်ာ ္ ေ ၾကး )  အစရွိသည့ ္ ပင္စင္ေငြ စေသာ စုစုေပါင္းပမာဏမ်ားကိုႏႈတ္ထားေသာ
ပမာဏအားေထာကပ့ံ္ ပါသည္။
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူျဖစ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္အားလံုး အတြက္ေပးေခ်ေသာ က်န္ရစ္သူ
မိသားစု အထူးပင္စင္ေငြပမာဏအားလံုးသည္အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ရက္ 1000
စာမျပည့္မီခဲ့ေသာ္
က်န္ရစ္သူမိသားစုအထးူတလံုးတခတဲညးေပးေငြအေနျ္ဖင္အေျ့ခခံေန႔တြကစ္ရိတ၏္ 1000 ရက္စာ
ႏွင့္ထိုစုစုေပါင္းပမာဏမ်ားကိႏုႈတထ္ားသည္အားေထာကပ္ံ့မည္။
(က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပံ့ေငြကို မေထာက္ပံ့ပါ။)

ေထာက္ပ့ံသည့္ပံုစံ
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စီရင္ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးက်ပ္ေရးဌာနမႉးထံ က်န္ရစ္သူ မိသားစု
ေလ်ာ္ေၾကးတလုံးတခတဲည္းေပးေငြ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစု 
တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ ၊ ေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံလႊာ(ပုံစံအမွတ္၁၅) သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္သူ မိသားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) 
တလုံးတခတဲည္းေပးေငြေထာက္ပံ့မႈ ေတာင္းခံလႊာ(ပုံစံအမွတ္ ၁၆-၉)ကိုတင္ျပပါ။ သို႔ေသာ္ အထူးေထာက္ပံ့ေငြ
ေလွ်ာက္ထားလႊာသည္ အေျခခံမွာ က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ ေၾကး) တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ႏွင့္
တူညီရမည္။ပုံစံမွာ က်န္ရစ္သမူိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြႏွင့္
အလားတူပင္ျဖစ္သည္။

 ေလွ်ာကထ္ားရာတြငလ္ိအုပေ္သာ ပူးတြဲစာ႐ြကစ္ာတမး္မ်ား

ေလွ်ာက္ထားရနလု္ပထံု္းလုပန္ညး္မ်ား

ထုိအခါမ်ိဳ းတြင္ ပူးတြဲစာ႐ြကစ္ာတမး္မ်ား

ေသဆုံးသအူလပုသ္မားႏွင့္ လက္ထပ္ထမိ္းျမႇားထား ေၾကာငး္
တရားဝင္အေၾကာင္း မၾကား ထားေသာ္လညး္ လက္ေတြ႕တြင္
လက္ထပထ္မိ္းျမႇားထား သကဲ့သို႔ အေျခအေန တြင္ ရွိသူျဖစ္လွ်င္

၎ကို အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း

ေသဆုံးသအူလပုသ္မား၏ဝငေ္ငြျဖင့္ ေနထိုင္
စားေသာက္သျူဖစ္ေနလွ်င္

ထိုအေထာက္ အထားစာ႐ြက္စာတမး္မ်ား အ ေၾကာင္းအရာကို
အေထာက္အထားျပႏိုင္ ေသာ စာ႐ြက္စာတမး္

အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစု
(ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြကုိ လက္ခံႏိုင္ေသာ
က်န္ရစ္သူမိသားစုမရွိေသာအခ်ိန္

A)ေသဆုံးမႈေဆးစစ္ခ်က၊္ ေသဆုံးသူ
ခႏၶာကိုယ္ေဆးစစ္ခ်က္၊ေဆးစစခ္်ကမ္ွတတ္မ္း သို႔မဟုတ္
၎အေၾကာင္း အရာ မ်ားေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ စာ႐ြက္
စာတမ္းစသညတ္ို႔၊ အလုပ္သမားေသဆုးံသည့္ ပုံစံႏွင့္
ေန႔ရကမ္်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာစာ႐ြကစ္ာတမ္း

B)သန္းေခါင္စာရင္း၊ မိတၱဴမ်ား၊ ေလွ်ာက္ထားသႏွူင့္
အျခားလက္ခံပိုငခ္ြင့္ရွသိမူ်ားႏွင့္ ေသဆုံးသအူလပုသ္မားၾကားရွိ
ပတ္သကမ္ႈကို အေထာက္အထားျပႏိုင္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း၊

က်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကး ပင္စင္ေငြလက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသူ
ေနာက္ဆံုးဦးစားေပး အဆင့္အထိ ထုိအခြင့္အေရး
ပ်က္ျပယ္သြားခ်ိန္တြင္ ထုိက်န္ရစ္သူမိသားစုဝင္အားလံုးထံ
ေထာက္ပံ့ထားေသာပင္စင္ေငြပမာဏႏွင့္ က်န္ရစ္သူ
မိသားစု (ေလ်ာေ္ၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္၍
တလံုးတခတဲည္းေပးေငြပမာဏသည္ အေျခခံ ေန႔တြက္
ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ၁၀၀ရက္စာမျပည့္ေသာအခါ

အထက္ပါ Bရွိ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

∗အျခားစာ႐ြက္စာတမး္မ်ားကုိ လဲတငျ္ပရန္ေတာငး္ဆုိႏုိငသ္ည္၊၊

ကန႔္သတ္ကာလ
က်န္ရစသူ္မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြသည္
ထုိပင္စင္ေငြက့ဲသုိ႔ နစ္နာသူအလုပ္သမားေသဆံုးသည့္ေနာက္ေန႔မွ ၅ႏွစ္ၾကာလွ်င္
ကန႔္သတ္ကာလ အလုိက္ ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍ သတိထားရမည။္
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က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြၾကိဳတင္တလံုးတခဲ တည္းေပးေငြကို 1
ၾကိမ္တည္းျဖင့္လက္ခံရယူႏုိင္သည္။
တဖန္ပင္စင္သက္မျပည့္ေသးေသာေၾကာင့္ပင္စင္ေငြ
ေထာက္ပံ့ျခင္းရပ္ဆိုင္းခံရသူသည္လ ဲ ၾကိတဳင္ေပးေငြ လက္ခံရယူႏုိင္သည္။

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စငေ္ငြၾကိဳတင္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ

ၾကိဳတင္၍တလုံးတခတဲညး္ေပးေငြပမာဏသညအ္ေျခခေံန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 200   ရက္စာ၊
400 ရက္စာ၊ 600 ရက္စာ၊ 800 ရက္စာ၊ 1000 ရက္စာတြင္းမွဆႏၵရိွရာပမာဏကုိေရြးခ်ယ္
ႏိ ုင္သည္။
သုိ႔ေသာ္တလုံးတခတဲည္းၾကိဳတငေ္ပးေငြေထာက္ပံျ့ခငး္ခရံလွ်ငက္်နရ္စသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး)အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြသည္1လစီ၏ပမာဏ(1ႏွစၾ္ကာျပီးေနာက္ပိငုး္အတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အတုိးႏႈန္းျဖင့္ 
စားထားေသာပမာဏ) ၏စုစုေပါငး္ပမာဏသညတ္လံုးတခတဲည္းၾကိဳတငေ္ပးေငြပမာဏကုိ
ျပည့္မီသည္အထိေထာက္ပံမ့ႈကုိရပဆုိ္ငး္ထားမည္။

ေထာက္ပံ့မႈပုံစံ

အေျခခံအားျဖင့္က်န္ရစသူ္မသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ႏွင့္အတူ ကန်္ရစ္သူ 
မိသားစုေလ်ာ္ေၾကးပငစ္ငေ္ငြ၊ လုပ္ငန္းခြငတ္စခ္ုထက္ပိေုသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစပုငစ္င ္
၊ က်န္ရစ္သူမိသားစုပငစ္ငေ္ငြၾကိဳတင္ေပးေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပင္စငေ္ငြေလွ်ာက္လႊာပံုစနံံပါတ္1) ကုိ
စီရင္ပိငုခ္ြင့္ရိွေသာ လုပ္ငနး္ခြငစ္ခံ်ိန္စညံႊနး္စမီၾံကီးၾကပေ္ရးဌာနမႈးထံ တင္ျပရမည္။
သုိ႕ေသာ္ပငစ္ငေ္ငြေထာက္ပံ့မည္ျဖစေ္ၾကာငး္အသိေပးေသာ ေန ့၏ေနာက္ေန ့မွစ၍ 1ႏွစ္အတြငး္
ျဖစ္လွင်္ကန်ရ္စသူ္ မိသားစု   (ေလ်ာ္ေၾကး)အ စ ရွိ သ ည့ ္ ပ ငစ္ င္ ေ ငြ ကုိ လ က္ခံ ျ ပီး ေ နာ က္ပို င္ း
တြင္လဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိငသ္ည္။  ထုိအခါမ်ိဳးတြင္အေျခခေံန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 1000  
ရက္စာမေွထာက္ပံထ့ားျပးီျဖစေ္သာ ပင္စင္ ေငြ၏စစုုေပါငး္ပမာဏကုိေလွ်ာ့ထားေသာ ေဘာင္  အတြင္းမွ
ေလွ်ာက္ထားႏိုငသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ပင္စင္ေငြတလံုးတခဲတည္း ၾကိဳတင္ေပးေငြသည္
နစ္နာသအလုပ္သမား ေသဆံုးေသာေန ့၏ ေနာက္ရက္မွ 2 ႏွစ္ၾကာလ်ွင္ကာလကန္႕သတ္ခ်က္အရ
ေလွ်ာက္ထားပိုင ္ ခြင့္ပ်က ္ ျပယ္မည္ျဖစ္၍သတိျပဳပါ။

ကန္ ့သတ္ကာလ
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စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းစီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထံက်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကး
ႏွစ္စဥ္ေငြ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစု ပင္စင္ေငြ၊ 
က်န္ရစ္သူ မိသားစုပင္စင္ေငြေရႊ႕ေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းေလွ်ာက္ထားလႊာ (ပံုစံနံပါတ္  13)
ကိုတင္ျပပါ။
က်န္ရစ္သူမိသားစုအထးူပင္စင္ေငြေထာက္ပံ့ေရးေလွ်ာကလ္ႊာသည္အေျခခံအားျဖင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေထာက္ပံ့ ရန္
ေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ျဖစ္ရမည္။ပံုစံမွာေရႊ႕ေျပာင္းေထာကပ္ံ့ရန္ေလွ်ာကထ္ားလႊာႏွင့္တညီူသည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

ဤအခါမ်ိဳ းတြင္ ပူးတြဲစာရြက္စာတမး္မ်ား

ပူးတြဲတင္ျပရမည္မ်ား 

သန္းေခါင္စာရင္း၊မိတၱဴစေသာေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္
ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြေနထိုင္
စားေသာက္ေနေသာအျခားလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားကို
ေသဆံုးသူအလုပ္သမားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု
အေထာက္အထားျပစာရြက္စာတမ္း

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြ
ေနထိုင္စားေသာက္ေနေသာလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား
အနက္သတ္မွတ္ထားေသာထိခိုက္နစ္နာမႈအေျခ
အေနအရလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူထြက္ေပၚလာခ်ိန္

ေဆးစစ္ခ်က္စေသာအလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္မွဆက္
လက္ျပီးထိုထိခိုက္နစ္နာသည့္အေျခအေနတြင္
ရိွေၾကာင္းအေထာက္အထားျပ စာရြက္စာတမ္း

လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအနက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္
အတူတကြေနထိုင္စားေသာက္ေနသူရိွခ်ိန္ မနွ္ကန္ေၾကာင္းအေထာက္အထားျပစာရြက္စာတမ္း

 ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာပူးတြစာဲရြက္စာတမ္းမ်ား

※အျခားစာရြက္စာတမး္မ်ားတငျ္ပရနေ္တာငး္ချံခငး္မ်ားရိွမည။္

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရိွသူမွာ
ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ား
ေၾကာင့္ထိုအခြင့္အေရးပ်က္ျပယခ္ဲ့ေသာ္ေအာကပ္ါဦးစားေပးအဆင့္ရိွက်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားမွ
ေထာက္ပံ့ေငြကိလုကခ္ံရယႏုိူင္သည္။

(1) ေသဆံုးျခင္း
(2) လက္ထပ္ထမိ္းျမားျခင္း (တရား၀င္အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသကဲသ့ို ့ျဖစ္ျခင္းအပါအ၀င္)
(3) ေသြးရင္းသို ့မဟုတ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္တိုက္ရိုက္ ပတ္သက္သူ၏သားသမီး (တရား၀င္ 

အေၾကာင္းၾကားထားျခင္းမရိွေသာ္လည္းလကေ္တြ႕တြင္မ်ိဳးဆကေ္တာ္ဆကပ္ံုကဲသ့ိ႕ုေသာ 
အေျခအေနတြင္ရိွျခင္းအပါအ၀င္)

(4) ကြာရွင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ေသဆံုးသူအလုပ္သမားႏွင့္ ေတာ္စပ္မႈမရိွျခင္း
(5) သားသမီး၊ေျမး၊ေမာင္ႏွမမ်ားမွာအသက္ 18 ႏွစ္ျပည့္ျပီး ပထမ မတ္လ31 ရက္ေန ့အျပီး 

(အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္မွ ဆက္လကျ္ပီးသတမ္ွတထ္ားေသာထခိိုကန္စ္နာမႈအေျခအေနရိွျခင္း 
မွလြဲ၍)

(6) သတ္မွတ္ထားေသာထခိိုကန္စ္နာမႈအေျခအေနရိွသည့္ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ေျမး၊
အဘိုးအဘြား၊ ေမာင္ႏွမမ်ားမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မဟုတ္ေတာ့ျခင္း

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရိွသူ
ေျပာင္းလခဲ်ိန္

(ေရႊ ့ေျပာင္းေထာကပ့ံ္ျခင္း)
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နာေရးစရိတ္ အစရွိသည့္ (နာေရးကူေငြ) ေထာက္ပံ့ခံရမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ က်န္ရစ္သူမိသားစု
ျဖစ္ရန္မလုိပ ဲ ပံုမွန္မွာနာေရးက်င္းပရန္ သင့္ေတာ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္အက်ံဳး၀င္သည္။
သုိ႕ေသာ္နာေရးျပဳလုပ္ရန္က်န္ရစသူ္မိသားစုမရိွပကုဲမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ေပးေသာအခါ ေသဆုံးသ 
အလုပ္သမား၏ကုမၸဏီသုိ႕ထုိစရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ရမည္။

နာေရးစရိတ္ အစရိွသည့္ (နာေရးကူေငြ)

နာေရးစရိတ္ အစရိွသည့္ (နာေရးကူေငြ) ပမာဏသည္ 315,000 ယန္းတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ 
ပမာဏ၏ရက္30 စာကိုေပါင္းထည့္ထားေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။
ထိုပမာဏသည္အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ရက္ 60 စာ မျပည့္မီေသာ္ရက္ 60 စာ
ေထာက္ပ့ံရမည္။

ေလွ်ာက္ထားမႈအေၾကာင္းအရာ

● ေလွ်ာက္ထားရာတြငလုိ္အပေ္သာပးူတြဲစာရြက္စာတမး္မ်ားေသဆုံးမႈေဆးစစခ္်က္၊ ေသဆုံးသူခႏၶာကုိယ ္
ေဆးစစ္ခ်က္၊ေဆးစစခ္်က္မွတ္တမး္သ႕ို မဟုတ္၄င္း အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္
စာရြက္စာတမး္စသည္တ႕ို ၊အလုပ္သမားေသဆုံး သည့္ပံုစံႏွင့္ေန႕ရက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားေသာ
စာရြက္စာတမး္ သုိ႕ေသာ္က်န္ရစ္သူမသိားစ(ုေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံမ့ႈ ေလ်ွာက္လႊာကုိ
ပူးတြဲတင္ျပရန္မလုိအပပ္ါ။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္စီမံၾကီးၾကပ္ ေရးဌာနမႈးထံ နာေရးစရိတ္ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နာေရးစရိတ္ 
ေတာင္းခံလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16) သို႔မဟုတ္ နာေရးကူေငြေတာင္းခံလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16-10)
ကိုတင္ျပပါ။

ေလ်ွာက္ထားရန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

နာေရးစရိတ္ စသည္ (နာေရးကူေငြ)သည္နစ္နာသူအလပု္သမား ေသဆံုးေသာေန႕၏
ေနာက္ရက္မ 2ႏွစ္ၾကာလွ်င္ကန္႕သတ္ ကာလအရေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ်ားရိွ၍
သတိျပဳေပးပါ

ကန့္သတ္ကာလ
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အကံ်ဳး၀ငသူ္၏ဒဏ္ရာရရိွမႈအေသးစတ္ိအေျခအေန

ပံုမွန္ျပဳစေုစာင့္ေရွာကမ္ႈ

①စိတ္ပိုင္းဆိငု္ရာ၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာပိုငး္ဆိငု္ရာ
ထိခုိက္မႈကန်္ရိွျပီးပံုမနွ္ျပစဳုေစာင္ေ့ရွာကရ္န္လိအုပသ္ူ
(မသန္စြမ္းအဆင္1့အမတွ3္၊အဆင္1့အမတွ4္၊ထခိိုကဒ္ဏ္ရာရရိွမႈအဆင့္1အမတွ1္၊အ
ဆင့္1အမွတ2္)

② ・အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးျပီးမသန္စြမ္းျဖစျ္ခင္းႏွင့္ထခိိကုဒ္ဏ္ရာရရိွျခင္းအဆင့္1,2  ႏွင့္အကံ်ဳး၀င္သူ
・ေျခ၊လကဆ္ံုးရံႈးျခင္း၊ကိယုတ္ပိုင္းေသျခင္းခံစားရသူ စေသာ①

ႏွင့္အလားတူျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သူ

အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရာွကမ္ႈ

①စိတ္ပိုင္းဆိုငရ္ာ၊ဦးေႏွာကႏွ္င့္အာရံုေၾကာပိုင္းဆိငု္ရာ
ထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ရိွေနျပီးအေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈ
လိုအပ္သူ (ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္2အမွတ2္-2၊အဆင္2့အမတွ2္- 3၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ဖ်ားနာမႈ
အဆင္2့အမွတ1္၊အဆင္2့အမွတ2္)

②မသန္စြမး္အဆင့္1ႏွင့္ထခိိကုဒ္ဏ္ရာရရိွမႈအဆင့္１တြင္
အက်ံးဳ၀င္ျပီးပံုမွန္ျပစဳုေစာင့္ေရွာကမ္ႈခံယရူန္လိအုပျ္ခင္းမရိွသူ

ျပဳစုေစာင့္ေရာွကမ္ႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွသိည့္ ေထာက္ပံေ့ငြ

ထိခိုက္နစ္နာ(ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ 
ပင္စင္ေငြ၏ အဆင္ ့1 ရိွ လက္ခံသူအားလံုးႏွင့္ အဆင့္ 2 စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ 
အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္မႈရိွသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူ ေနေသာအခါ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ္ေၾကး အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ (လုပ္ငန္းခြင္ ဒဏ္ရာ 
အနာတရျဖစ္ျခင္း)၊ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေထာက္ပံ့ေငြ (တစ္ခုထက္ပိုေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ ျခင္းေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက)္ သို႕မဟုတ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေထာကပ္ံ့ေငြ  
(အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိကဒ္ဏ္ရာရျခင္း) မ်ား ေထာက္ပ့ံျခင္း ခံရမည္။

1 သတ္မွတ္ထားေသာမသန္စြမ္းအေျခအေနတြင္ရိွရမည္။
ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ထိခုိက္မႈအေျခအေနေပၚမူတညျ္ပီးပံုမနွျ္ပဳစု
ေစာင့္ေရာွက္မႈလုိအပျ္ခငး္ႏွင့္အေရးေပၚျပဳစေုစာင့္ေရာွက္မႈလုိအပျ္ခငး္ဟူ၍ခြဲျခားထားသည္။ပံုမနွ ္
သုိ႕မဟုတ္အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈလုိအပေ္သာထိခိက္ုဒဏ္ရာရရိွမႈအေျခအေနသည္
ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့မႈခံယူရန္လိုအပ္သည္မ်ား

2 လက္ေတြ႕ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယေူနျခင္း
ပုဂၢလိကအခေပးျပဳစုေစာင့္ေရာွက္ေရး၀နေ္ဆာငမ္ႈ၊ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ လက္ေတြ႕ျပစဳု
ေစာင့္ေရာွက္မႈခယူံရန္ လုိအပ္ျခင္း။

3 ေဆးရံု၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနမႈမရိွျခင္း

4 ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊မသန္စြမ္းေထာကပ္ံ့ေရးေဂဟာ (ေနထိုင္မႈ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးခံယူ
ေနခ်ိန္တြင္သာ)၊
အထူးဘိုးဘြား ရိပ္သာ၊ အႏုျမဴလကန္က္ေဘးဒဏ္ခံအထးူ ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္၀င္ေရာက္ေနထိုင္မႈမျပဳျခင္း။
ထုိေနရာမ်ားတြင္၀ငေ္ရာက္ေနထုိငသ္ည့္အခါတြင္၀နေ္ဆာငမ္ႈ ကုိျပည့္စံုစြာရရိွေနသည္ဟု 
ယူဆျပီးေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳပါ။
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ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏသည္
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။ (2022.3.1)

(၁)ပံုမွန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
၁။ ေဆြမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈမရွိေသာအခါ ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္

မႈစရိတ္ (အမ်ားဆံုး 171,650ယန္း)
၂။ေဆြမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနၿပီး
A)ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရတ္ိ မကုန္က်သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္စရိတ္အေနျဖင့္ 73,090ယနး္
B) ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈကုန္က်စရတ္ိက်ခံေနရၿပီး ထုိပမာဏသည္ 73,090ယန္းေအာက္ျဖစလွ္်င္

73,090ယနး္
C) ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈကုန္က်စရတ္ိက်ခံေနရၿပီး ထုိပမာဏသည္ 73,090 ယန္းအထက္ျဖစ္လွ်င္

ထုိပမာဏ(အမ်ားဆံုး 171,650ယန္း) 

(၂)အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
၁။ေဆြမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈမရွေိသာအခါ ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈစရတ္ိ(အမ်ားဆံုး 85,780ယနး္)
၂၊၊ ေဆြမ်ိဳးသုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈခယူံေနၿပီး
A)ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရတ္ိ မကုန္က်သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္စရိတ္အေနျဖင့္ 36,500 ယန္း
B)ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုနက္်စရတ္ိက်ခံေနရၿပီး ထုိပမာဏသည္ 36,500ယန္း
ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ 36,500 ယန္း
C)ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုနက္်စရတ္ိက်ခံေနရၿပီး ထုိပမာဏသည္ 36,500 ယန္းအထက္ျဖစ္လွ်င္
ထုိပမာဏအမ်ားဆံုး (85,780 ယန္း)

 လအလယ္ပိုင္းတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေသာအခါ
၁-ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္ ေပးေခ်ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈရယူေနလွ်င္ အမ်ားဆုံးပမာဏ
ေဘာင္အတြင္းမွျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈပမာဏကို ေထာကပ္ံ့သည္။
၂-ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္ မေပးေခ်ပဲ ေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အခါ
ထိုလအတြကေ္ထာကပ္ံ့ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
ဥပမာ-ေအာက္တိုဘာလလယမ္ွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယေူသာအခါ

ေထာက္ပ့ံမႈပံုစံ

∗ေလွ်ာက္လႊာရွိ ''ေတာင္းခံေသာႏွစ္ လ''ေကာ္လံတြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစတင္ေသာလ (ဥပမာအရ
ေအာက္တိုဘာလစာ)အတြက္ေရးျဖည့္ေပးပါ။

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
စတင္ျခင္း

ထုိကာလအတြက္ ေထာက္ပံ့မည္မဟုတ္ပါ။ သတ္မွတ္ပမာဏေထာက္ပံမ့ည္။

၀ ႏွစ္ေအာက္တုိဘာ ၀ ႏွစ္ႏိုဝငဘ္ာလ
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ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္း စီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထ ံျပဳစုေစာင့္ေရွာကမ္ႈ ေလ်ာ္ေၾကးေထာကပ္ံ့ေငြ၊ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထကပ္ိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပံ့ေငြ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္ 
မႈ ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာကလ္ႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16-2-2) ကိုတင္ျပရမည္။

ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပထုံ္းလုပန္ည္း

ဤအခါမ်ိဳ းတြင္ အကံ် းဳ၀ငသ္၏ူထခိိကုန္စန္ာပံုအေျခအေနအေသးစတိ္

မရိွမျဖစ္ပူးတြဲတင္ျပရမည္မ်ား ဆရာ၀န္သိုမဟုတ္သြားဆရာ၀န္၏ေဆးစစ္ခ်က္

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္က်ခံေန
ရေသာအခါ

အခေပးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနခဲ့ေသာရက္အေရအတြက္
ႏွင့္ပမာဏကိုအေထာက္အထားျပေသာစာရြက္စာတမ္း

●ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

※အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပေစသည္လရဲိွႏိုင္သည္။

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြသည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယေူသာလ၏      
ေနာက္လ  1 ရက္ေန ့မွ 2 ႏွစ္ ၾကာလွ်င္ကန္႕သတက္ာလအလိကုေ္လွ် ာကထ္ားပိုင္ခြင့္ 
ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍  သတိျပဳေပးပါ။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ပင္စငေ္ငြလက္ခပံိုငခ္ြင့္ရိွသူႏွင့္
ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ 1 အမွတ္ 3၊ အဆင့္ 1 အမွတ္ 4 သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ 2 အမွတ္ 2-2၊ အဆင့္ 2 အမွတ္ 2-
3တြင္ အက်ံဳး၀င္သူသည္ ေဆးစစ္ခ်က္ကုိ ပူးတြဲ ေဖာ္ျပရန ္မလုိပါ။
တဖန္   2 ၾကိမ္ေနာက္ပိုငး္ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြကုိ  
ဆက္တုိက္ေလွ်ာက္ထား
ေသာအခါတြင္လဲ    ေဆးစစခ္်က္မလုိအပပ္ါ။
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခငး္(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေလ်ွာက္ထားျခင္းမာွ  1 လစာအတြက္ျဖစျ္ပးီ 3
လစာေပါငး္  ေလွ်ာက္ထား၍လဲရသည။္

ကန႔္သတ္ကာလ
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1. ေဆးကုသမႈ ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 5)
2. ေဆးကုသမႈ စရိတ္ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 7)
3. နားရက္ ေလ်ာ္ေၾကး ေထာက္ပ့ံေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္  ေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 8)
4. ထိခုိက္နစ္နာမႈ ေလ်ာ္ေၾကး ေထာက္ပ့ံေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ထိခုိက္နစ္နာေၾကး ေထာက္ပ့ံေငြ ေလွ်ာက္လႊာ
(ပုံစံနံပါတ္ 10)

5. က်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစု ပင္စင္ေငြ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံ နံပါတ္
12)

6. က်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကး တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု 
ထက္ပုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္က်န္ရစ္သူမိသားစု တလုံးတခတဲည္း 
ေပးေငြ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 15)

7. နာေရးစရိတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္
နာေရးကူေငြ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 16)

8. ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေလ်ာ္ေၾကးေထာက္ပ့ံေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံေငြ ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္
16-2-2)

ေလွ်ာက္လႊာအသီးသီးတြင္ျဖည့္သြင္းပံုဥပမာ
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ေလွ်ာက္ထားသကူို
ယ္တိုင္ေရးျဖည့္ရမည့္

ေနရာျဖစ္သည။္
ကုမၸဏီမွ ေရးျဖည့္ရန္

ျဖစ္သည၊္၊

အလုပ္သမားအာမခံအမတွ္

အလုပ္သမား၏ေမြးေန ထိခုိက္ဒဏ္ရာ သုိ႔မဟုတ္
ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ႏွစ္၊ လ၊ ရက္

အမည္

လိပ္စာ

စာပို႔ကုဒ္အမွတ္

အလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစား

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန

∗လုပ္ငန္းရွင္အေထာက္အထားေကာ္လံ

စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္

လိပ္စာ

အမည္

ေတာင္းဆုိသူ၏

အလုပ္သမားစံခ်ိန္စံၫႊန္းႀကီးၾကပ္
ေရးဌာနမႉး

ေဆး႐ံုအမည္

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

အသက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွသူ၊
ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္

မနက္ပုိင္း
ညေနပုိင္း

ရာထူး
အမည္

ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံနံပါတ္၅) ျဖည့္သြင္းပံု
အလုပ္အသြားအျပနျ္ဖ
စ္လွ်င္ ပုံစံနံပါတ္ ၁၆-၃

အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ
'၁၁'အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ''
၃''ကို ေရးျဖည့္ေပးပါ။

နာမည္ကို katakana ျဖင့္
၁ ေနရာစီ ဟၿပီးေရးေပးပါ။

အမည(္katakana)ျဖင့္

မရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိျဖစ္ပြား
ရာေနရာတြင္ ေရးျဖည့္
ေပးရန္ေတာင္းဆုိပါ။

ဂ်ပနႏ္ွစ္၊လအစဥ္တိငုး္ ေရးျဖည့္ပါ။
ဂ်ပနႏ္ွစ္ Showaသည္ 5 ျဖစ္
သည။္Heisei သည္ 7 ျဖစ္သည။္
Reiwa သည9္ ျဖစ္သည။္

ထိခိုက္အႏၲရာယျ္ဖစ္ပြား
သည္ကို စစ္ေဆးခဲ့သ၏ူ
အလုပ္အကိုငအ္မညက္ို ေ
ရးျဖည့္ပါ။

၁။ေနရာ
၂၊၊အေျခအေန
၃။လုပ္ကိုငေ္နေသာလပု္ငနး္စဥ္ အဆင့္
၄။အေၾကာင္းအရင္း
၅၊၊ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာထခိိုကအ္ႏၲရာယက္ို

ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါ။

*  ကုမၸဏီေထာက္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသာအခါ
ေလွ်ာက္ထားရမည့္စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္
ေဆြးေႏြးပါ။
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လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝိုင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြကက္ိ ုေဖာ္ျပပါ။
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အလုပ္သမားအာမခံအမတွ္

အလုပ္သမား၏ေမြးေန႔၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္ေရာ
ဂါျဖစ္ပြားသည့္ႏွစ္၊ လ၊ ရက္

အမည္

လိပ္စာ
စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္

ေဆးကုသေဆာင္ေရးျဖည့္ရန္အတြက္

အသက္

ေငြလႊေဲစလုိသည့္ေငြေၾကး
အဖြဲ႕အစည္း၏အမည

႐ံုးခြဲအမည္

အေကာင့္ပိငုရ္ငွအ္မည္

လုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္
∗၂ႀကိမ္ေနာက္ပုိင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အလုပ္ထြက္ၿပီးျဖစ္လွ်င္ မလုိအပ္ပါ။

ကာလ၊ ႏွစ္ လ ရက္ – ႏွစ္ လ ရက္ ရက္ေပါင္း အသားတင္ ကုသမႈခံယူသည့္ ရက္ေပါငး္

ကုသမႈ အေသးစိတ္ႏွင့္ ??? အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္ေက်ာတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္

သူနာျပဳေစာင့္ေရာွက္မႈစရတ္ိ

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးစရတ္ိ

ေဆးကုသမႈ ေထာက္ပံေ့ငြကုိလက္မခခံဲသ့ည့္အေၾကာငး္
အရင္း ၊ ေဆးကုသမႈအတြက္လုိအပေ္သာကုနက္်

စရိတ္ပမာဏ

ႏွစ္၊လ၊ရက္

ေတာင္းဆုိသူ၏

အလုပ္သမားစံခ်ိနစ္ၫံႊနး္ ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမႉး

ေလွ်ာက္ထားသူကို
ယ္တိုင္ေရးျဖည့္ရမည့္ေ

န ရာျဖစ္သည။္

ေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္း
ေရးျဖည့္ရသည့္ေနရာ

ျဖစ္သည။္
ကုမၸဏီမွေရးျဖည့္ရ
သည့္ေနရာျဖစ္သည ∗ကုမၸဏီေထာက္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသာအခါ

ေလွ်ာက္ထားရမည့္
စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္ ဖုန္းနံပါတ္

အမည္

လိပ္စာ

စာပို႔ကုဒ္အမတ္ွ

ဖုန္းနံပါတ္

တာဝန္ခံ ဆရာဝန္

အမည္

လိပ္စာ

ႏွစ္၊လ၊ရက္

ေဆးရံု
သုိ႔မဟုတ္
ေဆးခန္း

အေကာင့္နံပါတ္အပႏ္ွံေငြအမ်ိဳးအစား

အလုပ္အသြားအျပနျ္ဖစ္လွ်
င္ပုံစံအမွတ္၁၆-၅(၁)

ေယာက္်ားသည'္'၁'' ၊
မိန္းကေလး
သည'္'၃''ကိုေရး ျဖည့္ပါ။

နာမည္ကို္katakanaျဖင့္၁
ေနရာစီဟၿပီးေရးေပးပါ။

မရွင္းလင္းသညမ္်ားကိျုဖစ္ပြားရာ
ေနရာတြင္ေရးျဖည့္ရန္ေတာင္း
ဆိုပါ။

ဂ်ပနႏ္ွစ္၊ႏွစ္၊ လ အစဥ္
အတိုင္းေရးျဖည့္ပါ။ ဂ်ပနႏ္ွစ္
Showaသည္ 5 ျဖစ္သည။္Heisei 
သည္ 7 ျဖစ္သည။္ Reiwa သည9္
ျဖစ္သည။္

(၁၆၊၁၇၊၁၈၊၁၉) ႏွင့္ဘယဘ္ကရ္ွိ
ဘဏ္အမည၊္ ဘဏ္စာရင္းအမည္
ေကာ္လံတြင္ နံပါတ္အသစ္
ေရးျဖည့္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္
ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာဘဏ္စာရင္းနံပါ
တ္ကို ေျပာင္းလရဲမည့္အခါတြင္သာ
ေရးျဖည့္ပါ။

ေဆးကုသမႈစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္လႊာ(ပုံစံနပံါတ္၇(၁)( မ်က္ႏွာစာ))    ေရးျဖည့္ရန္ ဥပမာ

ပုံမွန္အေျခအေနျဖစ္လွ်င္''
၁''၊ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း
အေျခအေနျဖစ္လွ်င္''၃''
ကို ေရး ျဖည့္ပါ။

ဆ
ရာဝန္ သို

႔မဟု
တ္

 သ
ြားဆ

ရာဝန္၏
 

ေထ
ာက္

ခံခ်က္

အထက္ပါကုန္က်စရိတ္မ်ားမပါေသာ ေဆးကုသစရိတ္

ေဆးကုသမႈဆုိင္ရာ
အေသးစိတ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ /
ေရာဂါအမည္ႏွင့္ ေနရာ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ /
ေရာဂါအမည္ႏွင့္ ေနရာ

ႏွစ,္ လ, ရက္, လက္ရွိ/ ထိန္း/ ေျပာင္း
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ေဆးကုသမႈစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 
7(1)(မ်က္ႏွာစာ)) ေရးျဖည့္ရန္နမူနာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွမိႈျဖစ္ပြားမႈကို

စစ္ေဆးခဲ့သ၏ူ အလုပ္အကိုင္၊
အမည္ကိုေရးျဖည့္ပါ။

1. ေနရာ
2. အေျခအေန
3.လုပ္ကိုငေ္နေသာလပု္ငန္းစဥ္အဆင့္
4. အေၾကာင္းရင္း
5. ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာထိခိကုအ္ႏၲရာယက္ို
ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပပါ။

အလုပ္သမား၏
လုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၏
အမည္ႏွင့္လိပ္စာ

မနက္ပိုင္း

ညေနပိုင္း

ထိခိုက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္

အမည္

အလုပ္အကိုင္

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ျဖစ္ပြားမႈအေျခအေန

ပထမ ကုသမႈ

ဒုတိယ
ကုသမႈ

ေဆးၫႊန္း

အိမ္တြင္
ကုသခံ
ယူမႈ

ေဆးၫႊန္း

အိမ္တြင္ ကုသခံယူမႈ

ေဆးထိုးျခင္း

ကုသျခင္း

ခြဲခန္းသံုး ေမ့ေဆး

စစ္ေဆးျခင္း

ပုံရိပ္ျဖင့္ ေရာဂါ ရွာေဖြျခင္း

အျခား

ေဆးရုံတက္
ကုသျခင္း

ေပါင္း အခ်က္ ①

ျပင္ပလူနာ
ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖည့္စြက္
ျပင္ပလူနာ ျဖည့္စြက္

ပိတ္ရက္
ညသန္းေခါင္

အျပင္ခ်ိန္

x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္

x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္
x ႀကိမ္

ယူနစ္
x ႀကိမ္
ယူနစ္

x ႀကိမ္

x ႀကိမ္
ႀကိမ္

ယူနစ္

ႀကိမ္

ႀကိမ္
ႀကိမ္
ႀကိမ္

ႀကိမ္

ႀကိမ္

ႀကိမ္

ႀကိမ္

ည
အေရးေပၚ / ညသန္းေခါင္

အိမ္အေရာက္
ျပဳစုကုသမႈ

အျခား
ေဆးဝါး

အတြင္းကု ေဆး
ထုတ္ေပးျခင္း

အျပင္ကု ေဆး
ထုတ္ေပးျခင္း

ကုသမႈ
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အဆိပ္
အေျခခံ ေဆးထုတ္ေပးခ

အေၾကာသြင္းေဆး
အျခား

ေဆးဝါး

ေဆးဝါး

ေဆးဝါး

ေဆးဝါး
ေဆးၫႊန္း

ေဆးဝါး ေဆး႐ံုတက္သည့္ ရက္

အေျခခံ ေဆးရုံတက္
စရိတ္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ေရာဂါ / စစ္ေဆး
ရွာေဖြမႈ / အဝတ္

x ရက္
x ရက္
x ရက္
x ရက္
x ရက္

သတ္မွတ္ ေဆးရုံတက္စရိတ္/ အျခား
စုစုေပါင္း ① + ②

ယန္း

ယန္း
ယန္း
ယန္း
ယန္း

ယန္း
ယန္း
ယန္း

ယန္း

ပထမ ကုသမႈ
ဒုတိယ ကုသမႈ

ေဆးၫႊန္း
အျခား

အစာ (အေျခခံ )
ယန္း ရက္
ယန္း ရက္
ယန္း ရက္

ေပါင္း

အက်ဥ္းခ် ႔ဳပ္

အျပင္ခ်ိန္/ ပိတ္ရက္ / ညသန္းေခါင္

ေဆးကုသေဆာငေ္ရးျဖည့္
ရနအ္တြက္

ေဆးကုသမႈအေၾကာငး္အရာ
ႏွင့္ပမာဏကုိ
ေရးျဖည့္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝိုင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြကက္ိ ုေဖာ္ျပပါ။
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ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္
ေရးျဖည့္ရမည့္ေနရာ

ျဖစ္သည္

ေဆးကုသေရးအဖြဲ႕အစည္း
ကျဖည့္သြင္းရမည့္ေနရာျဖစ္

သည္။
ကုမၸဏီမွ ေရးျဖည့္ရန္

ျဖစ္သည္။
*ကုမၸဏီေထာက္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသာ
အခါေလွ်ာက္ထားရမည့္
စီမံႀကီးၾကပ္ေရးဌာနႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။

အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရိွေသာအခါ 
ပံုစံနံပါတ္ 16-6

အမ်ိဳးသားသည္ “1”၊
အမ်ိဳးသမီးသည္ “3”ကုိ
ေရးျဖည့္ပါ။

နာမည္ကုိ Katakana ျဖင့္ 1
ေနရာစီဟၿပီး ေရးျဖည့္ေပးပါ။ဂ်ပန္ႏွစ္၊ ႏွစ္လအစဥ္

အတုိင္းေရးျဖည့္ပါ။
ဂ်ပန္ႏွစ္: Showa သည္ ၅
ျဖစ္သည္။

Heisei သည္ 7 ျဖစ္သည္။
Reiwa သည္ 9 ျဖစ္သည္။

ေဆးကုသေဆာင္ေရးျဖည့္ရန္အတြက္

အလုပ္သမားအာမခံအမွတ္

အမည္

လိပ္စာစာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္

ေငြလႊေဲစလုိသည့္
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း
အမည္

႐ုံးခြဲအမည္

ဘဏ္အေကာင့္ပိုင္ရွင္
အမည္

လုပ္ငန္းေထာက္ခံခ်က္
* 2ႀကိမ္ေနာက္ပုိင္းေလွ်ာက္ထားရာတြင္အလုပ္ထားၿပီးျဖစ္လွ်င္မလုိအပ္ပါ။

ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္

ဘဏ္အေကာင့္ပုိင္ရွင္အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေဆးကုသရန္အတြက္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ကာလ

ႏွစ္လရက္

ေတာင္းဆုိသူ၏

စာပို႔ကုဒ္အမွတ္ ဖုန္းနံပါတ္

အမည္

လိပ္စာ

ဖုန္းနံပါတ္

ႏွစ္ လ ရက္
ေဆးရံု
သုိ႔မဟုတ္
ေဆးခန္း

အမည္

လိပ္စာ

တာဝန္ခံ ဆရာဝန္အမည္ တံဆိပ္

ကုသမႈခံယူသည့္ကာလ၊ ႏွစ္ လ ရက္ – ႏွစ္ လ ရက္ ရက္ေပါင္း အသားတင္ ကုသသည့္ ရက္ေပါင္း

လက္ရွိ ကုသမႈ ႏွစ္ လ ရက္ ကုသၿပီး / ေသဆံုး / ဆရာဝန္ေျပာငး္ / ကုသမႈရပ္ / ဆက္လက္ကုသဆဲ

ကုသမႈေၾကာင့္ အလုပပ္်က္ကြက္ခဲသ့ည့္ ကာလ၊ ရက္ေပါငး္ မွ ႏွစ္ လ ရက္ အထိ ႏွစ္ လ ရက္

⑫ မွ လူ၏အခ်က္အလက္ကုိ သက္ေသျပသည္, အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အပိုင္း 28 မွ 
31 အတုိင္း ျဖစ္ပါသည္.

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ/ ေရာဂါအမည္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားသည့္ အစိတ္အပုိင္း

အလုပ္သမား၏ေမြးေန႔

ထိခိုက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္
ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈႏွစလ္ရက္

ပံုမွန္အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ (1)
ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းအေျခ
အေနျဖစ္လွ်င္ (3)
ကုိ ေရးျဖည့္ပါ။

23, 24, 25, 26
ႏွင့္ဘယ္ဘက္ရိွဘဏ္အမည္၊ 
ဘဏ္စာရင္းအမည္တြင္
နံပါတ္အသစ္ေရးျဖည့္ေသာအခါ
သုိ႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားခ့ဲေသာ
ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ကုိ
ေျပာင္းလဲရမည့္အခါတြင္သာေရးျဖည့္ေ
ပးပါ။

ေဆးကုသမႈအတြက္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း
မျပဳႏိုင္ေသာကာလ 19 ႏွင့္ 
၄င္းတုိ႔ အနက္လုပ္ခ
လစာမရေသာရက္အေရ
အတြက္ 20ကုိေရးျဖည့္ပါ။

မရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိ
ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ေရးျဖည့္
ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါ။

နားရက္ေလွ်ာ္ေၾကး/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နားရက္ 
ခံစားခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 8) ျဖည့္သြင္းဥပမာ

အပ္ႏံွေငြ
အမ်ိဳးအစား

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ/ ေရာဂါျဖစပ္ြားမႈ 
ျဖစ္စဥ္
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မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာ၊ 
ထုိအခ်ိန္က သင့္အလုပ္ႏွင့္ 
အေျခအေန အေသးစိတ္တုိ႔ကုိ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပပါ။ 
အကယ္၍ (7)၊ ေဆးကုသမႈ 
ခံယူသည့္ပထမေန႔ႏွင့္ 
မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားေသာေန႔
အားလံုးသည္ 
တစ္ေန႔တည္းျဖစ္လွ်င္၊ သင္သည္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ေဆး႐ံုသုိ႔ 
သြားခ့ဲသလား ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ေဖာ္ျပပါ။ အကယ္၍ (7)
ႏွင့္ေဆးကုသမႈ 
ခံယူသည့္ပထမေန႔ မတူညီပါက 
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ 
အလားတူထိခုိက္မႈ၊ 
ေရာဂါစသည္တုိ႔အတြက္ 
လူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ အာမခံစနစ္ 
စသည္မွ ပင္စင္ေငြကုိ 
လက္ခံရရိွခ့ဲမွသာ ဤအပုိင္းကုိ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုစီအတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သီးျခားစာ႐ြက္ 1
ႏွင့္ 3 တုိ႔ကုိ ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾ
ကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
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အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရေသာအခါပံုစံ
နံပါတ္ 16-87

အမ်ိဳးသားသည္ 
“အမ်ိဳးသား”၊
အမ်ိဳးသမီးသည္ 
“အမ်ိဳးသမီး”
ေနရာတြင္ဝုိင္းပါ။

မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို
ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ 
ေရးျဖည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

ထိခုိက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသာ အလုပ္သမားအတြက္ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈ ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 10) ေရး ျဖည့္ရန္နမူနာ

အမည္

လိပ္စာ

အသက္

အမည္(Katakanaျဖင့္)

လိပ္စာ(Katakanaျဖင့္)အလုပ္သမားအာမခံအမတွ ္

အ
လု

ပ္သ
မား၏

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေန

အေျခခံပင္စင္ေငြအမွတ္

ပင္စင္ေငြအမ်ိဳးအစား

လ
ူမႈဖူလ

ုံေရးပင္စင္အ
ာမခံစသ

ည့္
ေထ

ာက
္ပံ့ေငြႏွင့္သ

က
္ဆ

ိုင္သ
ည့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္
ေရာဂါျဖစပ္ြား

သည့္ႏွစ္လရက္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္နာမက်နး္
မႈသက္သာေပ်ာက္ကငး္

သည့္ ႏွစ္လရက္

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ

အထူးေထာက္ပ့ံမႈေငြစုစုေပါင္း
(တစ္ႏွစ္စာ)

မသန္စြမ္းမႈအဆင့္
ေထာက္ပ့ံမႈရရိွမည့္ပင္စင္ေငြပမာဏ
ေထာက္ပ့ံမႈရရိွမည့္ႏွစ္လရက္
အေျခခံပင္စင္ေငြအမွတ္ႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးစသည့္ပင္စင္ေငြ

မသန္စြမ္းမႈျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနတြင္
ထုိအစိတ္အပုိင္းႏွင့္အေျခအေန

႐ုံးခြဲအမွတ္
ေငြေၾကးအဖြဲ႕
အစည္း
အမည္

ဘဏ္စာအုပ္၏ေရးသြင္းအမွတ္

စာတုိက္အမည္(Katakanaျဖင္)့
စာတိုက္အမည္
လိပ္စာ
ဘဏ္စာအုပ္၏ေရသြင္းအမွတ္

ႏွစ္လရက္ ေတာင္းဆုိသူ၏

စာပို႔ကုဒ္အမွတ္

ဖုန္းနံပါတ္

လက္မွတ္

လိပ္စာ

႐ုံးခြဲအမည္ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္
ဘဏ္အေကာင့္ပိုငရ္ငွအ္မည္

ေငြလႊေဲပးေစလုိသည့္ေငြေၾကးအဖြဲ႕
အစည္းအမည္

ပင္စင္ေငြလႊမဲႈလက္ခံရယူလုိ
သည့္ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း
သုိ ႔မဟုတ္စာတုိက္

ပူးတြဲပုိ႔မည့္စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းအမည္

လုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာေနရာ
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္
ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္အေျခ
အေနကိုထင္ရွား
စြာေဖာ္ျပပါ။

အလားတူထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီးလူမႈဖူလံုေရး
ပင္စင္ေငြအာမခံ
စေသာပင္စင္ေငြမ်ား
ကုိ သင္ လက္ခံရယူေနခ်ိန္
တြင္ေရးျဖည့္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္
ေရးျဖည့္ရမည့္ေနရာ

ျဖစ္သည္
ကုမၸဏီမွေရးျဖည့္ရန္

ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုစီအတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သီးျခားစာ႐ြက္ 1
ႏွင့္ 3 တုိ႔ကုိ ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾ
ကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရိွသည့္ ခံစားခြင့္ကုိ 
ေတာင္းဆုိသည့္အခါသီးျခားစာ႐ြက္ 
1 ႏွင့္ 3 တုိ႔ကုိ တင္ျပၿပီးျဖစ္လွ်င္ 
မလုိအပ္ပါ။
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အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရေသာအခါပံုစံ
နံပါတ္ 16-8 အမ်ိဳးသားသည္ “အမ်ိဳးသား”၊

အမ်ိဳးသမီးသည္ “အမ်ိဳးသမီး”
ေနရာတြင္ဝုိင္းပါ။

မရွင္းလင္းသည္မ်ားကုိ
ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ 
ေရးျဖည့္ ေပးရန္ 
ေတာင္းဆုိပါ။

က်န္ရစ္သူမိသားစုေလ်ာ္ေၾကး ပင္စင္/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု ပင္စင္ ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပုံစံနံပါတ္ 12) ျဖည့္ရန္ပုံနမူနာ

ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္
ေရးျဖည့္ရမည့္ေနရာ

ျဖစ္သည္
ကုမၸဏီမွေရးျဖည့္ရန္

ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာေနရာ
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနေ
သာလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနကို
ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပပါ။

အလားတူထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈႏွင့္ပတ္
သက္ၿပီးလူမႈဖူလံုေရး
ပင္စင္ေငြအာမခံ
စေသာပင္စင္ေငြမ်ား
ကုိလက္ခံရယူေန
ခ်ိန္တြင္ေရးျဖည့္ပါ။

အမည္
အသက္

အမည္(Katakanaျဖင့္)

အလုပ္သမားအာမခံအမွတ္

အ
လု

ပ္သ
မား၏

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေန

ထိခိုက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္ေရာ
ဂါျဖစ္ပြားသည့္ႏွစလ္ရက္

ေသဆံုးသည့္ႏွစ္လရက္

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ

Date to have been provided

ႏွစ္လရက္

လိပ္စာ

ပင္စင္ေငြလႊမဲႈလက္ခံရယူလိုသည့္ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္စာတိုက္

ပင္စငေ္ငြလႊမဲႈ လက္ခံရယူလုိသည့္
ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းသုိ႔မဟုတ္
စာတုိက္

ပူးတြဲပို႔မည့္စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းအမည္

လုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္

အလုပ္အမ်ိဳးအစား

အထူးေထာက္ပံ့မႈေငြစစုေုပါင္
ပမာဏ(တစ္ႏွစစ္ာ)

အမည္

အမည္
၀န္ထ

မ္း 
ပင္စင္အ

ာမခံစသ
ည္

တ
ို႔ 

လ
က

္ခံရရွိမႈႏွင့္ 
ဆ

က
္စပ္၍

ေမြးေန႔

ေမြးေန႔

လိပ္စာ

လိပ္စာ

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းအမည္

စာတုိက္အမည္

လိပ္စာ
အမည္

႐ုံးခြဲအမွတ္

ဘဏ္စာအုပ္၏ေရးသြင္းအမွတ္

ဘဏ္စာအုပ္၏ေရသြင္းအမွတ္

A စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္ ဖုန္းနံပါတ္

ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္
ဘဏ္အေကာင့္ပိုငရ္ငွအ္မည္႐ုံးခြဲအမည္အမည္

ေတာင္းဆုိသူ၏

ေလွ်ာက္ထားသူအမ
ည္၊ေမြးသကၠရာဇ္၊ 
ေနရပ္ ၊လိပ္စာ၊ 
နစ္နာသူႏွင့္
ေတာ္စပ္ပံု၊
ထိခုိက္နစ္နာမႈရိွမရိွ
ေရးျဖည့္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူမွ
အပက်န္ရစ္သူ မိသားစု
ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္
ေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္ 
တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု 
ေလ်ာ္ေၾကး 
ပင္စင္ေငြကို 
လက္ခံပုိင္ခြင့္
ရိွေသာက်န္ရစ္သူ
မိသားစုကို ေရးျဖည့္ပါ။

ေသဆုံးသူ အလုပ္သမား၏ ဝန္ထမ္းကာလ 
ပင္စင္လက္မွတ္၏ ပင္စင္ကုဒ္ႏွင့္ အၿမတဲမ္း 
ပင္စင္နံပါတ္

ေသဆုံးသူ အလုပ္သမားမွ အာမခံ 
ခံစားခြင့္ရသည့္ ေန႔ရက္ ႏွစ္ လ ရက္

ေဒသခံ လူမႈဖူလံုေရးရံုး
ဝန္ထမ္း ပင္စင္လက္မွတ္၏ ပင္စင္ကုဒ္ႏွင့္ 
အၿမတဲမ္း ပင္စင္နံပါတ္

သက္ဆိုင္ရာေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေပးေသာ 
ပင္စင္အမ်ိဳးအစား

ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိမည့္ 
ပင္စင္ေငြပမာဏ

ယန္း ႏွစ္ လ ရက္

ေထာက္ပံ့မႈ စတင္ရရွိမည့္ႏွစ္လရက္

ေသဆံုးသူ
အလုပ္သမားႏွင့္

ဆက္စပ္မႈ
မသန္စြမ္းမႈရွိမ

ရွိ

ေသဆံုးသူ
အလုပ္သမားႏွင့္

ဆက္စပ္မႈ
မသန္စြမ္းမႈရွိမ

ရွိ

ထိခုိက္နစ္နာမႈျဖစ္
ေသာအခါတြင္
“ရိွ”၊ မရိွလွ်င္
“မရိွ” ကို ဝုိင္းပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူ
ႏွင့္အတူတကြေနထုိင္
စားေသာက္ေနျခင္း
ရိွမရိွ

ဟုတ္မွန္လွ်င္
“ရိွ”၊ မဟုတ္လွ်င္
“မရိွ” ဟူေသာ
ေနရာတြင္ ဝုိင္းပါ။

ေတ
ာင္းဆ

ိုသ
ူ၏
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လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး 
အထူးအာမခံ ထုတ္ယူၿပီး 
ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝုိင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုစီအတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ 
သီးျခားစာ႐ြက္ 1 ႏွင့္ 3 တို႔ကို 
ျဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္ 
(သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျ
ပန္ေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ 
(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ 
ခံစားခြင့္ကို 
ေတာင္းဆိုသည့္အခါသီးျခား
စာ႐ြက္ 1 ႏွင့္ 3 တို႔ကို 
တင္ျပၿပီးျဖစ္လွ်င္ မလိုအပ္ပါ။
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က်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကး တလံုးတခတဲည္း ေပးေငြ/ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ
အလုပ္သမားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစု တလံုးတခတဲည္း ေပးေငြ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ

(ပံုစံနံပါတ္ 15) ေရးျဖည့္ရန္နမူနာ

အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရေသာအခါပံုစံ
နံပါတ္ 16-87

အမ်ိဳးသားသည္ 
“အမ်ိဳးသား”၊
အမ်ိဳးသမီးသည္ 
“အမ်ိဳးသမီး”
ေနရာတြင္ဝုိင္းပါ။

မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို
ျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ 
ေရးျဖည့္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူကို
ယ္တိုင္ေရးျဖည့္ရမည့္

ေနရာျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမွေရးျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။

အမည္

အလုပ္အမ်ိဳးအစား

ေမြးေန႔

အမည္(Katakanaျဖင့္)

အလုပ္သမားအာမခံအမတွ ္

အ
လု

ပ္သ
မား၏

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
ႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ အေျခအေန

ထိခိုက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္
ေရာဂါျဖစပ္ြား

သည့္ႏွစ္လရက္

ေသဆံုးသည့္ႏွစ္လရက္

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ

အထူးေထာက္ပ့ံမႈေငြစုစုေပါင္း
(တစ္ႏွစ္စာ)

ႏွစ္လရက္
ေတာင္းဆုိသူ၏

စာပို႔ကုဒ္အမွတ္ ဖုန္းနံပါတ္

အမည္

လိပ္စာ

႐ုံးခြဲအမည္
ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္

ဘဏ္အေကာင့္ပိုငရ္ငွအ္မည္

ေငြလႊေဲပးေစလုိသည့္ေငြေၾကးအဖြဲ႕
အစည္းအမည္သုိ႔မဟုတ္စာတုိက္

ပူးတြဲပုိ႔မည့္စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္ အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းအမည္

လုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာေနရာ
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္
ေနေသာလုပ္ငန္းစဥ္အေျခ
အေနကိုထင္ရွား
စြာေဖာ္ျပပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူအမည္၊ 
ေမြးသကၠရာဇ္၊ 
ေနရပ္လိပ္စာ၊ 
နစ္နာသူႏွင့္ ေတာ္စပ္ပံု၊ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈရိွမရိွ 
ေရးျဖည့္ပါ။

ေလွ
်ာက္

ထ
ားလို

သူ
၏

ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္း

အမည္ ေမြးေန႔
လိပ္စာ

ေသဆုံးသူအ
လုပ္သမားႏွင့္

ဆက္စပ္မႈ
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လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက 
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေနရာတြင္ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုစီအတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သီးျခားစာ႐ြက္ 1
ႏွင့္ 3 တုိ႔ကုိ 
ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္
ေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ 
(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ 
ခံစားခြင့္ကုိ 
ေတာင္းဆုိသည့္အခါသီးျခားစာ
႐ြက္ 1 ႏွင့္ 3 တုိ႔ကုိ 
တင္ျပၿပီးျဖစ္လွ်င္ မလုိအပ္ပါ။
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အလုပ္အသြားအျပန္
ျဖစ္လွ်င္ပံုစံ
နံပါတ္ 16-10

အမ်ိဳးသားသည္ 
“အမ်ိဳးသား”၊
အမ်ိဳးသမီးသည္ 
“အမ်ိဳးသမီး”
ေနရာတြင္ ဝုိင္းပါ။

ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္
ေရးျဖည့္ရမည့္ေနရာ

ျဖစ္သည္
ကုမၸဏီမွ ေရးျဖည့္ရန္

ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္ဒဏ္ရာရေသာေနရာ
ထိုအခ်ိန္တြင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ
လုပ္ငန္းစဥ္၊ 
အေျခအေနကိုထင္ရွား
စြာေဖာ္ျပပါ။

လုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ခံခ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရာသုိ႔မဟုတ္ေရာဂါျ
ဖစ္ပြားသည့္ႏွစ္လရက္

အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေသ
ဆုံ

းသူ
အ

လု
ပ္သ

မား၏

ေတ
ာင္းဆို

သူ
၏

နာေရးစရိတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသာ အလုပ္သမားအတြက္ 
နာေရးကူေငြ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ (ပုံစံနံပါတ္ 16) ေရးျဖည့္ရန္နမူနာ

အလုပ္သမားအာမခံအမွတ္

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္း
ရင္းႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္အေျခအေန

လိပ္စာ

ေသဆုံးသူအလုပ္သမားႏွင့္ဆက္စပ္မႈ

အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေမြးေန႔

အလုပ္အမ်ိဳးအစား

လိပ္စာ

ပူးတြဲပုိ႔မည့္စာ႐ြက္စာတမ္းႏွင့္
အျခားစာ႐ြက္စာတမ္းအမည္

ႏွစ္လရက္

ေတာင္းဆုိသူ၏

A စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္

လိပ္စာ

အမည္

ဖုန္းနံပါတ္

ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္

ဘဏ္အေကာင့္ပိုငရ္ငွအ္မည္
႐ုံးခြဲအမည္

ေငြေၾကးအဖြဲ႕
အစည္းအမည္

ေငြလႊေဲပးေစလုိသည့္ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းသုိ႔မဟုတ္စာတုိက္

အသက္

ေသဆုံးသည့္ႏွစ္လရက္

ပ်မ္းမွ်လုပ္အားခ
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လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပီး အထူးအာမခံ 
ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤေနရာတြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားစြာတြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝုိင္းပါ၊ 
ၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းခြင္ 
အေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုစီအတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သီးျခားစာ႐ြက္ 1
ႏွင့္ 3 တို႔ကို 
ျဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္ 
(သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾ
ကာင့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္ ပံုစံ 
16-6)။ 
သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) 
အစရိွသည့္ ခံစားခြင့္ကို 
ေတာင္းဆိသုည့္အခါသီးျခားစာ႐ြ
က္ 1 ႏွင့္ 3 တို႔ကို 
တင္ျပၿပီးျဖစ္လွ်င္ မလိုအပ္ပါ။
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ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) အစရိွသည့္ ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16၏2-2)
ျဖည့္သြင္းရန္နမူနာ

ေငြအပ္ႏံွမႈအေထာက္အထားအမွတ္

ေတ
ာင္းဆို

သူ
၏

အမည္(Katakanaျဖင့္)

အမည္ လိပ္စာ

ေမြးေန႔

ပင္စငအ္ဆင့္မသန္စြမး္ျခငး္(ေလ်ာ္ေၾ
ကး)

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခငး္
နာမက်န္းမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)

ေတာင္းဆုိလုိသည့္ႏွစ္လ
ရက္အေရအတ

က္ သူနာျပဳေစာင့္ေရာွက္မႈအတြက္
လုိအပ္ေသာအသံုးစရတ္ိအျဖစ္

ကုန္က်ေသာပမာဏ

ေငြလႊေဲပးေစလုိ
သည့္ေငြေၾကးအ
ဖြဲ႕အစည္း
အမည္

႐ံုးခြဲအမည္ ဘဏ္အေကာင့္
ပုိင္ရွင္အမည္

ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္
အပ္ႏံွသ
ည့္အမ်ိဳး
အစား

ဘဏ္အေကာင့္ပုိင္ရွင္အမည္ (Katakanaျဖင့္)

ဘဏ္အေကာင့္ပုိင္ရွင္အမည္ (အဆက)္

တည္ေနရာ
ေနထုိ
င္ရာေန
ရာ

အေဆာ
က္အဉီးစ
သည္

အမည္ ေမြးေန႔ ေတာ္စပ္ပံု

သူနာျပဳေစာင့္
ေရွာက္သည့္ကာလ
ရက္အေရအတြက္

သူ
နာျပဳေစာင့္ေရွာက္

မႈေပးသ
ည့္

သူ

ပူးတြဲေပးပို႔သည့္
စာ႐ြက္စာတမ္း A စာပုိ႔ကုဒ္အမွတ္

လိပ္စာ

အမည္

(ဖုန္းနံပါတ္)

ဖုန္းနံပါတ္အမည္လိပ္စာ

ျပဳစုေစာင့္ေရာွက္ေပးသည့္သူ၏ လိပ္စာ၊ အမည္ႏွင့္ ဖုနး္နံပါတ္ကုိ ႐ိုက္ထည့္ပါ၊

သူနာျပဳေစာင့္ေရွာက္သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အေထာက္အထား

ဌာန

အမည္

သင္ေတာင္းဆိုလိုသည့္ အာမခံမ်ားကို ဝုိင္းပါ၊ 
သို႔မဟုတ္ သင္ေတာင္းဆိုျခင္း မရိွေသာ 
အာမခံကို ျခစ္ပစ္ပါ။
(ဥပမာ) လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရာရျခင္း ျဖစ္လွ်င္ 介護補償給付及び

複数事業労働者介護給付 ကို ဝုိင္းပါ၊ 
သို႔မဟုတ္ 介護給付 ကို ျခစ္ပစ္ပါ။

ဂ်ပန္ႏွစ္လ၊ ႏွစ္လအစဥ္
အတိုင္းေရးျဖည့္ပါ။
(Heisei မွာ 7
ျဖစ္သည္။)Reiwa
သည္ 9ျဖစ္သည္။

ပင္စင္ေငြအေထာက္
အထားျပလႊာလက္ခံ
ရယူေနခ်ိန္တြင္ထိုပင္စင္
ေငြအေထာက္အထား
ျပလႊာနံပါတ္ေရးျဖည့္ပါ။

ညာဘက္အကြက္ႏွင့္ 30-
33အထိအကြက္သည္
ဘဏ္စာရင္းကို အသစ္
ေလွ်ာက္ထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္
ဘဏ္စာရင္းေျပာင္းလျဲခင္း
အတြက္သာ 
ေရးျဖည့္ရမည္။

ေနအိမ္တြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာ
က္မႈခံယူေနေသာအခါ
“အိ”၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူ
ေသာအခါ “႐ို” ကုိ ဝိုင္းပါ။

သင့္ကုိျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္ေပးေနသူ၏
အမည္၊ ေမြးသကၠရာဇာ္၊
ေတာ္စပ္ပုံ၊ ျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္မႈကာလ (ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မႈစတင္ျပဳ
လုပ္ေသာရက္ႏွင့္
ေနာက္ဆံုးရက္)
ႏွင့္ၾကားရက္မ်ားကုိ
ေရးျဖည့္ပါ။ အပိုင္းအျခား
မ်ားမွာ “ဟ”၊ “နိ”
ျဖစ္လွ်င္ အမည္ႏွင့္
ေမြးေန႔ သကၠရဇာ္၊ 
ေတာ္စပ္ပုံမ်ားေရးျဖည့္
ရန္မလုိပါ။

အခေပးျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္မႈရယူေနေသာ
ရက္အေရအတြက္ကုိ
ေရးျဖည့္ပါ။

ပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူ
သည္ေဆြမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္
“အိ”၊ မိတ္ေဆြ၊ အသိ
ျဖစ္လွ်င္ “႐ုိ”၊
သူနာျပဳ၊ အိမ္အကူျဖစ္
လွ်င္ “ဟ”၊ အဖြဲ႕
အစည္းဝန္ထမ္း
ျဖစ္လွ်င္ “နိ” ကုိ ဝုိင္းပါ။

လက္ခံရရိွေနေသာ
ပင္စင္ေငြအမ်ိဳးအစား
ကုိအမွတ္ျခစ္ၿပီး
အဆင့္ကုိေရးသားေဖာ္ျ
ပပါ။
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ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္လႊာပံုစံအသီးသီး၏အမ်ိဳးအစားႏွင့္
ေလ်ွာက္ထားရန္ေနရာ

ေထာက္ပံေ့ငြအမ်ိဳ းအစား

လုပ္ငနး္ခြငထိ္ ခိုက္ဒဏ္ရာရ
ျခငး္၊ အလုပ္ရငွမ္တူသည့္တစခ္ထုက္ 
ပိုေသာ လုပ္ငနး္ခြငမ္်ားတြင ္လုပ္ၿပးီ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခငး္၊ အလုပ္ အသာြ
းအျပန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျခငး္

အလုိက္

ေလွ်ာက္လႊာအမည္ ပံုစနံပံါတ္ ေလွ်ာက္ထားရမည့္
ေနရာ

ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)
အစရိွသည့္

ေထာက္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

ေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကး
ေထာက္ပ့ံေငြျဖစ္မည့္ေဆး ကုသစရိတ္

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြ

နံပါတ္ 5
ေဆးရံုႏွင့္ေဆးေပး

ခန္းမ်ားမွတဆင့္စီရင္
ပုိင္ခြင့္ ရွိေသာ
လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိ

န္စံညႊန္း
စီမံၾကီးၾကပ္ေရး

ဌာနမႈး
အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္

ဒဏ္ရာရမႈ

ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြ
ျဖစ္ေသာေဆးကုသမႈ

ေထာက္ပ့ံေငြ

နံပါတ္
16-3

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

ေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကး
ေထာက္ပ့ံေငြျဖစ္မည့္ေဆး ကုသစရိတ္

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြ 

နံပါတ္ 7

စီရင္ပုိင္ခြင္ ့ရွိေသာ
လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံ
ညႊန္းစီမံ ၾကီးၾကပ္ေရး

ဌာန

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈ

ေဆးကုသမႈေထာက္ပ့ံေငြ
ျဖစ္ေသာေဆးကုသမႈ

ေထာက္ပ့ံေငြ

နံပါတ္
16-5

နားရက္(ေလ်ာ္ေၾကး)
အစရိွသည့္

ေထာက္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

နားရက္ေလ်ာ္ေၾကး ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္

ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ
နံပါတ္ 8

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္ဒ
ဏ္ရာရမႈ

နားရက္ေထာက္ပ့ံေငြ
ေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္
16-6

ထိခုိက္နစ္နာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)
အစရိွသည့္

ေထာက္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

ထိခုိက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကး ႏွင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 

ထိခုိက္နစ္နာေၾကး
ေထာက္ပ့ံေငြေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္ 10

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈ

ထိခုိက္နစ္နာမႈေထာက္ပ့ံေငြ
ေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္
16-7

ကန္်ရစ္သူမိသားစု
(ေလ်ာ္ေၾကး)
အစရိွသည့္
ေထာက္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

က်န္ရစ္သူမိသားစုေလ်ာ္
ေၾကးပင္စင္ေငြေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္ 

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု ပင္စင္ေငြ ေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္ 12

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈ

က်န္ရစ္သူမိသားစုပင္စင္ေငြ
ေထာက္ပ့ံမႈေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္
16-8

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

က်န္ရစ္သူမိသားစုေလ်ာ္
ေၾကးတလုံးတခဲတည္းေပး

ေငြ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသားစု 

တလံုးတခဲတည္း ေပးေငြ ေထာက္ပ့ံမႈေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္ 15

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈ

ကန္်ရစ္သူမိသားစုတလုံး တခဲတည္းေပးေငြေထာက္ပ့ံ
မႈ ေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္
16-9

နာေရးစရိတ္
အစရိွသည့္

(နာေရးကူေငြ)

လုပ္ငန္းခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသာ 

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္း 
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

နာေရးစရိတ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နာေရးကူေငြ ေလွ်ာက္လႊာ နံပါတ္ 16

အလုပ္အသြား အျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရာရမႈ နာေရးကူေငြေလွ်ာက္လႊာ နံပါတ္

16-10

ျပစုဳေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ္ေၾကး
အစရိွသည့္

ေထာက္ပ့ံေငြ

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ္
ေၾကးေထာက္ပ့ံေငြ၊ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသာ 

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပစုဳေစာင့္ေရွာက္မႈ ေထာက္ပ့ံေငြ၊
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေထာက္ပ့ံ

ေငြေလွ်ာက္လႊာ

နံပါတ္ 16-
2-2

(R4.3) 


