အလုပ္သမားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈအာမခံ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိသူအားလံုးႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားသို႕

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမေတာ္တဆ
ထိခိုက္မႈအာမခံတြင္ ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ရႏိုင္ေျခ ရွိပါသည္။
က်န္းမာေရးႏွငအ
့္ လုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ လစဥ္လုပ္အားခစစ္တမ္းမ်ားမွ စာရင္းအားလံုးကို
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထုတ္ႏႈတ္စစ္ေဆးရာ စုစုေပါင္းေငြပမာဏ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းမရွိခဲ့ပါသည္။
ဤရလဒ္ေၾကာင့္ အလားတူစစ္တမ္း၏ ပ်မ္းမွ်လစာေျပာင္းလဲမႈကို အေျခခံ၍ ေလ်ာ့ႏႈန္းကို
တြက္ခ်က္ထားေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအာမခံ အက်ဳိးခံစားခြင့္ပမာဏတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနပါသည္။
၂၀၁၄ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ လိုအပ္သည့္ကာလမ်ားအတြက္ ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္
ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမႈအတြက္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

◆
◆
◆
◆

ေရာဂါဒဏ္ရာ（ေလ်ာ္ေၾကး）ပင္စင္၊ ေရာဂါဒဏ္ရာသီးသန္႕ပင္စင္
ထိခုိက္မႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္၊ ထိခိုက္မွႈသီးသန္႕ပင္စင္
မိသားစုဝင္ (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္၊ မိသားစုဝင္သီးသန္႕ပင္စင္၊ အလံုးရင္းေပးေငြ
လုပ္ငန္းရပ္နားမႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္၊ လုပ္ငန္းရပ္နားမႈသီးသန္႕ေထာက္ပံ့ေငြ စသည္

※ ၂၀၁၄ခုႏစ
ွ ္ ဇူလိုင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ခံစ ားခြင့္ရရွိခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ကာလႏွင့္ ခံစ ားခြင့္အေျခခံ
ခြင ့္ေန႔ရက္ပမာဏေပၚမူတည္၍ ထပ္ေပါင္း ခံစ ားခြင့္မရျခင္း လည္းရွိပါသည္။
ေအာက္ပါအစီအစဥ္အရ ထပ္မံတြက္ခ်က္ထားေသာ ေငြပမာဏျဖင့္ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ထပ္ေပါင္းခံစားခြင့္ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

မေတာ္တဆထိခိုက္မႈပင္စင္

လက္ရွိ
ရရွိဆဲ
ပုဂၢိဳလ္

(၂၀၁၉ခုႏွစ္
မတ္လ)

စတင္အသိေပးသည့္ကာလ

ေပးေခ်မႈစတင္သည့္ကာလ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၄လပိုင္း

၂၀၁၉ခုႏွစ္၆လပိုင္း～

က်န္းမာေရးပင္စင္ႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈ မလိုအပ္သူ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၅လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၆လပိုင္း～

က်န္းမာေရးပင္စင္ႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈ လိုအပ္သူ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၉လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၁၀လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၉လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၁၀လပိုင္း～

စတင္အသိေပးသည့္ကာလ

ေပးေခ်မႈစတင္သည့္ကာလ

ေနာင္ကာလ (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီ၊ ေမလမွ ျပန္လည္
တြက္ခ်က္ထားေသာ ပမာဏ)
ယခင္ကာလ

ယခင္ကာလတြင္ခံစားခြင့္ရရွိဖူးသူ

လုပ္ငန္းနား (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္

လက္ရွိ
ရရွိဆဲ
ပုဂၢိဳလ္

(၂၀၁၉ခုႏွစ္
မတ္လ)

※1

ေနာင္ကာလ (၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ အလုပ္နားခဲ့သည့္
ေတာင္းခံမႈမွ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ထားေသာပမာဏ)
ယခင္ကာလ

※2

－

၂၀၁၉ခုႏွစ္၅လပိုင္း～

က်န္းမာေရးပင္စင္ႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈမလိုအပ္သူ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၆လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၇လပိုင္း～

က်န္းမာေရးပင္စင္ႏွင့္ေထာက္ပံ့မႈလိုအပ္သူ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၇လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၈လပိုင္း～

၂၀၁၉ခုႏွစ္၈လပိုင္း～
※1

၂၀၁၉ခုႏွစ္၉လပိုင္း～
※2

ယခင္ကာလတြင္ခံစားခြင့္ရရွိဖူးသူ
ယခင္ကာလတြင္ခံစားခြင့္ရရွိဖူးသူျဖစ္ၿပီး စနစ္အရ ေျဖရွင္းရန္
ေနာက္ထပ္အခ်ိန္လိုအပ္သူ

၂၀၁၉ခုႏွစ္၁၁လပိုင္း～

※ [ေထာက္ပံ့မႈညွိႏႈိင္းျခင္း]သည္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈပင္စင္ႏွင့္ က်န္းမာေရးပင္စင္ (ထိခိုက္မႈ
သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ပင္စင္) ႏွစ္ခုစလံုး ေထာက္ပံ့မႈရရွိသည့္အခါႏွင့္ ရံုးတက္ရံုးဆင္းခ်ိန္မေတာ္တဆ
ထိခိုက္သည့္အခါတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုကမ
္ ႈအာမခံေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
စသည္လည္း ရွိပါသည္။

(၄လပိုင္းတြင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း)

၂၀၁၉ခုႏွစ္၁၂လပိုင္း～

※1 လက္ရွိလိပ္စာအတည္ျပဳႏိုင္သူအစဥ္လိုက္
※2 လိုအပ္သည့္ကာယကံရွင္အတည္ျပဳမႈစီစစ္ၿပီးအစဥ္လိုက္

○ျပန္လည္တြက္ခ်က္မႈအရ လက္ခံရရွိမႈပမာဏ မေျပာင္းလဲေသာသူမ်ားအား ထပ္ေပါင္းခံစားခြင့္ကို အေၾကာင္းၾကားမည္မဟုတ္ပါ။
○ထပ္ေပါင္းခံစားခြင့္ရံုးလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

※

ေနာင္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတြင္ အသံုးဝင္ႏိုင္ေျခရွိသည့္အတြက္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို လႊင့္မပစ္ဘဲသိမ္းထားပါ။
ေထာက္ပံ့မႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္းၾကားစာ၊ ေငြေပးေခ်လႊဲေျပာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ၊ ပင္စ င္လက္မွတ္၊ ေျပာင္းလဲမႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အေၾကာင္းၾကားစာ

က်န္းမာေရးႏွငအ
့္ လုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန စီရင္စုနယ္အလုပ္သမားရံုး အလုပ္စံခ်ိန္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးရံုး

အလုပ္သမားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈအာမခံ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိခဲ့သူအားလံုးသို႕

[ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဖုန္းနံပါတ္]
ကိုတပ္ဆင္ထားပါသည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေနရာအႏွံ႕မွ အခမဲ့
ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလ ိုင္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ အလုပ္သမားမေတာ္တဆ
ထိခိုက္မႈအာမခံတြင္ ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ ရႏိုင္ေျခရွိပါသည္။
ေအာက္ပါစံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဖုန္းနံပါတ္မွ ေမးျမန္းမႈ၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ားကို လက္ခံပါသည္။
ေရွးဦးစြာ ေမးျမန္းမည့္အခ်က္အား အေၾကာင္းၾကားေပးပါ။

ဤသို႕ေသာေမးခြန္းမ်ားအား
ေျဖၾကားေပးပါမည္

သီးသန္႕ဖုန္းနံပါတ္က
ဒီမွာပါ ☞

✓

◆ မည္ကဲ့သို႕ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္သည္ ထပ္ေပါင္းခံစားခြင့္တြင္ ပါဝင္ပါသလဲ။
◆ မည္သည့္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမည္လ။ဲ
◆ အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာင္းလဲသြားသည့္အတြက္ …..

0120-952-824
ဖုန ္းလက္ခံမည့္အခ်ိန္

※ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္သာ

ၾကားရက္
စေန၊ တနဂၤေႏြ၊ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္

8:30～20:00
8:30～17:15

ထပ္ေပါင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ စံုစမ္းရန္္ဖုန္းနံပါတ္မွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းအား
ေလာေလာဆယ္ ရက္ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။

ႏိုင ္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးမည့္ ဖုန ္းနံပါတ္မ်ား

※ ဖုန္းေခၚဆိုခက်သင့္ပါမည္

ဘာသာစကား

ဖုန ္းလက္ခံသည့္ေန႕

ဖုန ္းလက္ခံသည့္ခ်ိန္

အဂၤလိပ္ဘာသာ
တရုတ္ဘာသာ
ေပၚတူဂီဘာသာ

ဖုန ္းနံပါတ္

0570-001701
0570-001702

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ

စပိန္ဘာသာ

0570-001703
မနက္၁၀နာရီ မွ ညေန၃နာရီ
(ေန႕လည္ ၁၂နာရီ မွ
၁နာရီထိ ခဏနားပါသည္)

0570-001704

တက္ဂေလာ့ဘာသာ

အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊
ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ

ဗီယက္နမ္ဘာသာ

တနလၤာ မွ ေသာၾကာ

0570-001706

ျမန္မာဘာသာ

တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူး

0570-001707

နီေပါဘာသာ

အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး

0570-001708

0570-001705

က်န္းမာေရးႏွငအ
့္ လုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန စီရ င္စုနယ္အလုပ္သမားရံုး အလုပ္စံခ်ိန္ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးရံုး

