


လုပ္ငန္းခြင္အာမခံဟူသည္မွာ

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံဟူသည္မွာအလုပ္သမားမ်ားမွတာ၀န္ႏွင့္အလုပ္
အသြားအျပန္ေၾကာင့္ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္း၊ေသဆံုးျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေပၚရာတြင္ေဆးကုသစရိတ္စသည့္လိုအပေ္သာအာမခံေထာက္ပ့ံ
ေၾကးမ်ားကိုေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္းဂ်ပန္
ႏုိင္ငံအတြင္းအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ဤအာမခံႏွင့္အက်ံဳး၀င္သည္။

[အေၾကာင္းရင္း၊အေၾကာင္းျပခ်က္]
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*လုပ္ငန္းခြင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းအတြက္က်န္းမာေရးအာမခံအသုံးမျပဳႏိုင္ပါ။

လုပ္ငန္းခြင္အာမခံေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား

ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ:တာ၀န္သုိ႕မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ               
                                                    ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္ေဆးကုသမႈခံယူရာတြင္                                                          

         ရရိွသည့္ေထာက္ပ့ံေငြ
အနားယူျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ :တာ၀န္သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာထိခုိက္

           ဒဏ္ရာမ်ား၊နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ားအတြက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ
           လစာမရရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ရရွိသည့္ေထာက္ပ့ံေငြ

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေလ်ာ္ေၾကး)ႏွစ္စဥ္ေငြ :တာ၀န္သုိ႕မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ         
        ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားကုိကုသမႈစတင္ျပီးေနာက္ 1ႏွစ္6လၾကာေသာ္လည္း
        မေပ်ာက္ကင္း(မသက္သာ)ဘဲ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေရာဂါရျခင္း

                                                    အဆင့္အထိျဖစ္သြားပါက အက်ံဳး၀င္ေသာေထာက္ပ့ံေငြ
မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ :တာ၀န္သုိ ့မဟုတ္အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ

                                  ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားေပ်ာက္ကင္း(သက္သာျပီး)ရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ  
                                                              မသန္စြမ္းမႈက်န္ရွိခ့ဲခ်ိန္တြင္ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ေငြ
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ : အလုပ္သမားမ်ားေသဆုံးခ်ိန္တြင္ရရွိေသာေထာက္ပ့ံေငြ
နာေရးစရိတ္၊ နာေရးကူေငြ : အလုပ္သမားတစ္ဦး ေသဆုံးျပီးနာေရးက်င္းပရာတြင္ရရွိေသာေထာက္ပ့ံေငြ
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ :မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြသုိ႕မဟုတ္   

                  ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြမ်ား၏သတ္မွတ္ထိခုိက္                
                  ဒဏ္ရာအလိုက္လက္ရွိတြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူျခင္းအတြက္            
                  ရရိွေသာေထာက္ပ့ံေငြ
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လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆထိခုုိက္မႈ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟူသည္မွာ အလုပ္သမားသည္ 
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ထိခိုက္မႈ ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစသည္ 
(ဒဏ္ရာ၊ ေရာဂါ၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေသဆုံးမႈ) တို႔ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းခြင ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ 
ဖ်ားနာမႈစသည့္  

သတ္မွတ္ထားေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ 

 လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ဖ်ားနာမႈစသည္တုိ႔ၾကား တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ 
အေၾကာင္းအက်ိဳးဆက္ႏြယ္မႈ ႐ွိေသာအခါ “လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ” ဟု ေခၚသည္။ 

 အလုပ္သမားမဟုတ္ေသာ အလုပ္႐ွင္ႏွင့္ သင္တန္းသား သည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ 
ခံစားခြင့္ရ႐ွိရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ 

◇လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဒဏ္ရာဟူသည္ 
မည္သို႔ေသာမေတာ္တဆထိခိုက္မႈသည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ 
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
ေအာက္ပါအေျခအေန(၃)မ်ိဳးကို ခြဲျခားၿပီး စဥ္းစားသည္။ 

<1>လုပ္ငန္းခြင္၏ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာအေျခအေန 
သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ အခ်ိန္ပို အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ အတြင္း 
တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၏ အေဆာက္အဦး အတြင္း၌ (ကုမၸဏ႐ီုံးခန္း၊ စက႐္ုံ အတြင္း) 
အလုပ္လုပ္ေနေသာအေျခအေန၊ အထူးအေျခအေနမ႐ွိေသးသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ 
၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟုု သတ္မွတ္သည္။ 

※ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္မႈဟု မသတ္မွတ္ပါ။ 

①အလုပ္သမားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ 
လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္ေသာ အေျခအေန 

②အလုပ္သမားသည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ိွ႐ိွ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈကုိ 
ျဖစ္ပြားေစေသာအေျခအေန 

③ကိုယ္ေရးကုိယ္တာ မေက်နပ္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္
မသက္ဆိုင္သူထံမွ အလုပ္သမားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ခံရေသာအေျခအေန 

[အေခၚအေဝၚမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ①] 
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<2>လုပ္ငန္းခြင္႐ိွ အေဆာက္အဦးအတြင္းတြင္ အလုပ္မလုပ္ေသးေသာအေျခအေန 

အနားယူေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အလုပ္မလုပ္ခင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာအခါစသျဖင့္ လက္ေတြ႕ 
တြင္အလုပ္မလုပ္ေသးေသာအေျခအေနတြင္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာလုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ 
ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈအား လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟု 
မသတ္မွတ္ပါ။ 
သို႔ေသာ္၊ လုပ္ငန္းခြင္႐ွိ အေဆာက္အဦး၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြေဲရး  
အေျခ အေနစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ 
သည္ လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္၊ အိမ္သာအသုံးျပဳျခင္း 
ကဲ့သုိ႔ ဇီဝကမၼေဗဒပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္အတြင္း ေပၚေပါက္ေသာ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ 
သည္ လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည္။ 

<3>လုပ္ငန္းခြင္႐ိွ အေဆာက္အဦးမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ 
အေျခအေန 
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပဳ 
သေဘာေဆာင္ေသာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လုပ္ေဆာင္မႈကို ေဆာင႐္ြက္ျခင္း 
စေသာ အထူးအေျခအေန မ႐ွိသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္းခြင္၏ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟု 
သတ္မွတ္မည္။ 

◇လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေရာဂါဟူသည္ 
ေအာက္ပါလိုအပ္ခ်က္ (၃)ခု ျပည့္စုံေသာအေျခအေနတြင္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 
အားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္မည္။ 

<1>အလုပ္ခြင္တြင္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာအရာ ႐ွိေနျခင္း 
အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရာဝတၳဳ၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္း၊ ခႏၶာကိုယ္ 
တြင္ လြန္ကဲစြာဝန္ပိေစေသာလုပ္ငန္း စသည္တို႔သည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ 
႐ွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည။္ 
(ဥပမာ) ေက်ာက္ဂြမ္း( Asbestos) စသည ္

<2>က်န္းမာေရးပ်က္စီးမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေလာက္ေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာအရာ 
ဟု ေဖာ္ျပခံရျခင္း 

<3>ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပျခင္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ လူနာအေျခအေနသည္ 
ေဆးပညာအရ မွန္ကန္ေနျခင္း 

လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါသည္ အလုပ္သမားမွ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း 
႐ွိေသာ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာအရာႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာ 
ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါသည္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာအရာျဖင့္
ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္တြင္ ေရာဂါလကၡဏာျပသရမည္။ ေရာဂါလကၡဏာျပသေသာ 
ကာလသည္ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာ၏ ဂုဏ္သတိၱႏွင့္ ထိေတြ႕မႈအေျခ 
အေနကုိ လုိက္၍ ကြဲျပားသည္။ 
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အလုပ္အသြားအျပန္ မေတာ္တဆထိခုိက္မႈ 
အလုပ္အသြားအျပန္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈဟူသည္မွာ 
အလုပ္သမားမွ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစသည့္ ထိခုိက္မႈျဖစ္သည္။ 

[အေခၚအေဝၚမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ ②] 

◇အလုပ္အသြားအျပန္ဟူသည္ 
အလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါ ① မ ွ③ အထိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ 
ျခင္းအား က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား 
ျဖင့္ ေဆာင႐္ြက္ျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 

① ေနထိုင္သည့္ေနရာ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေသာ ေနရာ (လုပ္ငန္း 
စတင္၍ ၿပီးဆုံးေသာေနရာ) ၾကား႐ိွ အသြားအျပန္ 

② က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာန 
အမိန္႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာမွ အျခား 
အလုပ္လုပ္ေသာေနရာသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း (ေနရာ အႏွ႔ံ႐ိွ 
အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္သည့္ေနရာတို႔ၾကားတြင္ 
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း) 

③ အလုပ္အရေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရသည့္ေနရာႏွင့္ မူလ
ေနထိုင္ရာေနရာတို႔ၾကားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း 

အလုပ္အသြားအျပန္ ပံုစံ ※2,3 ႏွင့္ပတ္သက္၍  သတ္မွတ္ထားေသာ 
လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ွိေသာေၾကာင့္ သတိျပဳပါ။ 

１ ပုံမွန္အေျခအေန 

2 အလုပ္အေရအတြက္အမ်ားအျပား 
လုပ္ေနေသာ အလုပ္သမားျဖစ္ေသာအခါ 

ေနထုိင္သည့္ေနရာ အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ 

3 အလုပ္အရေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရေသာသူျဖစ္လွ်င္ 

ေနထုိင္သည့္ေနရာ 

အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ 

အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ 

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရ 
သည့္ေနရာ 

မူလေနထုိင္ရာေန
ရာ 

အျခားေသာ 
အလုပ္လုပ္သည့္

ေနရာ 
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ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လမ္းေၾကာင္းအား လမ္းလြေဲသာအခါ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ေသာ 
အေျခအေနတြင္ လမ္းလြျဲခင္းသုိ႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔ျခင္းတို႔ၾကားႏွင့္ ၎တို႔ 
ၿပီးေနာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား အလုပ္အသြားအျပန္ ဟု မသတ္မွတ္ပါ။ 
သို႔ေသာ္၊ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္း 
ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ တူညီေသာ အျပဳအမူကို အနည္းဆုံးအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း 
လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ 
လမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းကုိ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ 
အလုပ္အသြားအျပန္လုပ္ျခင္းဟု မွတ္ယူသည္။ 

◇အလုပ္အသြားအျပန္ အပုိင္းအျခား 

အလုပ္အသြားအျပန္ 
အပုိင္းအျခား 

○・・・အလုပ္အသြားအျပန္ အပိုင္းအျခားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာအရာ 
×・・・အလုပ္အသြားအျပန္ အပိုင္းအျခားအျဖစ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာအရာ 

အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ 

※အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာမွ အျခား အလုပ္ 
လုပ္သည့္ေနရာ၊ 
အလုပ္အရေ႐ႊ႕ေျပာင္း
ေနထုိင္ရသည့္ေနရာမွ 
မူလေနထုိင္ရာ ေနရာ 
သုိ႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေသာအ
ေျခအေနသည္လည္း
အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ 

အျခားေနရာသုိ႕ 
လွည့္ဝင္ျခင္း ေနထုိင္သည့္ေနရာ 

လမ္းလြ၍ဲသြားျခင္း 

အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရာ 

ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈအရ 
လုိအပ္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ 

လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အမိန္႔ျဖင့္ 

သတ္မွတ္ေသာအရာ(တျခား 
ေနရာသုိ႕ လွည့္ဝင္ ျခင္း) 

ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈအရ 
လိုအပ္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး 
က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမားႏွင့္ 

လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန 
အမိန္႔ျဖင့္ 

သတ္မွတ္္ေသာအရာ(လမ္းလြဲ
၍သြားျခင္း) 

ေနထုိင္သည့္ေနရာ 

○ 

○ ○ 

× × 

× 

× 

× 

× 

× × × 
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အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏဟူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အားျဖင့္ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာႏွင့္ 
ကိုက္ညီေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။( အလုပ္သမားစံႏႈန္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂) 
ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာဟူသည္ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခလစာ တြက္ခ်က္သင့္ 
ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပၚေပါက္ေသာေန႔မတိုင္ခင္၏ သုံးလအတြင္း အဆိုပါ အလုပ္ 
သမားအား ေပးေခ်ရမည့္ လုပ္ခလစာစုစုေပါင္းပမာဏကို ၎ ၃ လ၏ ေန႔အေရအတြက္ 
စုစုေပါင္း(ပိတ္ရက္စသည္တို႔ပါဝင္ေသာ ျပကၡဒိန္ပါေန႔အေရအတြက)္ ျဖင့္ စား၍ရလာ 
ေသာပမာဏျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာ၏ တြက္ခ်က္မႈအေျခခံျဖစ္ေသာ လုပ္ခလစာ 
သည္ မည္သည့္ရာထူးမဆုိ၊ အလုပ္လုပ္သည့္ အဖိုးအခအေနျဖင့္ အလုပ႐္ွင္မွ အလုပ္ 
သမားထံေပးေသာ အရာျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္၊ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕စေသာ အထူးေပးေသာ 
လုပခ္လစာ၊ အပိုဆုေၾကးတို႔႐ွိေသာ သုံးလေက်ာ္ေသာကာလတိုင္းတြင္ ေပးေသာ 
လုပ္ခလစာ စသည္တုိ႔အား ပ်မ္းမွ်လစာတြင္ ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္ရပါ။ 
※ဒဏ္ရာရ႐ွိမႈ၊ ေသဆံုးမႈတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားေသာ 

ေန႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆရာဝန္၏ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေရာဂါ႐ွိေနေၾကာင္းအတည္ျပဳေသာေန႕ 
ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ လုပ္ခလစာစာရင္းပိတ္ေန႔ကိသုတ္မွတ္ထားပါက ထုိေန႔ မတိုင္မီ 
ေရွ႕က လုပ္ခလစာစာရင္းပိတ္ေန႔သည္ ထိုေန႕ႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။  

◇အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏဟူသည္ 

[ႃခြင္းခ်က္] 
①ပ်မ္းမွ်လုပ္ခလစာႏွင့္တူညီေသာပမာဏကို အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ 

မသင့္ေလ်ာ္ဟု အတည္ျပဳေသာ အေျခအေနတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏ 
တြက္ခ်က္ေသာနည္းတြင္ ႃခြင္းခ်က္ထားႏိုင္သည္။ 
(a)ပ်မ္းမွ်လစာအား  တြက္ခ်က္ေသာ ကာလအတြင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပတြင္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ ကုသရန္အတြက္ အလုပ္နားထားေသာကာလ 
႐ွိေသာအေျခအေန 

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

②ခြင့္ယူျခင္း (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍၊  ေဆးကုသမႈစတင္သည္မွ ၁ 
ႏွစ္ခြေဲက်ာ္လြန္ေသာအေျခအေနတြင္ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ 
အနိမ့္ဆုံးပမာဏ၊ အျမင့္ဆုံးပမာဏကို အသံုးျပဳမည္။ 
ပင္စင္လစာခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပင္စင္လစာေထာက္ပံ့ေသာ ပထမဆံုးေန႔မွ 
အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အနိမ့္ဆုံးပမာဏ၊ အျမင့္ဆုံးပမာဏကို 
အသုံးျပဳမည္။ 
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အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ဟူသည္မွာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ 
ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြား အျပန္တြင္ ဒဏ္ရာရ႐ိွမႈႏွင့္ 
ေသဆုံးမႈတုိ႔၏ အေၾကာင္းအရင္းျဖစ္ေသာ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ေပၚေသာေန႔ 
သို႔မဟုတ္ ေဆးစစ္ခ်က္အရ ေရာဂါ႐ိွေနေၾကာင္းအတည္ျပဳေသာေန႔
မတိုင္ခင္ ၁ ႏွစ္အတြင္း အဆိုပါ အလုပ္သမားသည္ အလုပ္႐ွင္ထံမွရ႐ိွ 
ေသာ အထူးလစာစုစုေပါင္းပမာဏကုိ အေျခခံႏွစ္တြက္ပမာဏအေနျဖင့္ 
၃၆၅ ျဖင့္ စား၍ ရလာေသာပမာဏျဖစ္သည္။ 
အထူးလုပ္ခလစာဆုိသည္မွာ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏ 
အေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ အပုိဆုေၾကးစေသာ ၃လ 
ေက်ာ္လြန္ေသာ ကာလတိုင္းတြင္ ေပးေသာ လစာကို ဆိုလိုသည္။ 
(မဂၤလာလက္ဖြဲ႕စေသာ အထူးေပးေသာလစာမပါဝင္ပါ။) 
တစ္ဖန္၊ အထူးလုပ္ခလစာ၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ အေျခခံ ေန႔တြက္ 
ခံစားခြင့္ပမာဏ (အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ၃၆၅ ဆ ႏွင့္ညီမၽွ 
ေသာပမာဏ)၏ ၂၀%ႏွင့္ ညီမွ်ေသာပမာဏကိုု ေက်ာ္သြားေသာ အေျခ 
အေနတြင္၊ ခံစားခြင့္အေျခခံႏွစ္တြက္ပမာဏ၏ ၂၀% ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ 
ပမာဏသည္ အေျခခံႏွစ္တြက္ပမာဏ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 
(သတ္မွတ္ပမာဏ ယန္း ၁၅ သိန္း) 

◇အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ဟူသည္ 

အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ တြက္ခ်က္မႈဥပမာ 

တစ္လလွ်င္ လစာ ယန္း ၂ သိန္း (လစာစာရင္း ပိတ္ရက္သည္ လစဥ္ 
လကုန္ရက)္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားေသာ 
အေျခအေန 

ယန္း ၂ သိန္း× ၃ လစာ÷၉၂ ရက္［ဇူလိုင္လ(၃၁ ရက္ေန႔)+ဩဂုတ္လ (၃၁ 
ရက္ေန႔)+ စက္တင္ဘာလ (၃၀ ရက္ေန႔) ］ ≒ ၆,၅၂၂ ယန္း 
၆,၅၂၂ ယန္း×၈၀%≒ ၅,၂၁၇ ယန္း 
→အလုပ္နားရက္ တစ္ရက္လွ်င္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏ 

၈၀%ျဖစ္ေသာ ၅,၂၁၇ ယန္းကို ေထာက္ပံ့သည္။ 
 
※“လုပ္ခလစာ”တြင္ အထူးေပးေသာ လုပ္ခလစာ၊ ၃ လေက်ာ္ေသာကာလ 

တိုင္းတြင္ေပးေသာလုပ္ခလစာ မပါဝင္ပါ။ 
တစ္ဖန္၊ အပိုဆုေၾကးစသည့္ “၃ လကို ေက်ာ္လြန္ေသာ ကာလတုိင္းတြင္ 
ေပးေသာလုပ္ခလစာ” သည္ က်န္ရစ္သူမိသားစု၏ အထူးပင္စင္လစာ
စသည္တို႔ကို သတ္မွတ္ေသာအေျခအေန႐ိွ “အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္” အေပၚ 
သက္ေရာက္ေနပါသည္။ 
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