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ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္တြင္ “ေဆးကုသမႈ ခံစားခြင့္”ႏွင့္ “ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ 
ေထာက္ပံ့ျခင္း” တို႔႐ွိသည္။ 

◇ “ေပ်ာက္ကင္းမႈ”ဟူသည္ 
ကိုယ္တြင္းအဂၤါ၊ ကိုယ္ခႏၶာအဖြဲ႕အစည္းသည္ လုံးဝ နာလန္ထူသည့္အေျခအေနအထိ  
ျပန္ေကာင္းသည့္ အေျခအေနသာမက ၊ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈစိတ္ခ်ရၿပီး 
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေဆးကသုမႈ（※１）ကုိ လုပ္ေဆာင္ကာ၊ 
ထိုေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန（※２） 
“ေရာဂါလကၡဏာ ျငိမ္သက္သည့္ ”အေျခအေနကို ဆိုလိုသည။္ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ “ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈလကၡဏာသည္ ေဆးညႊန္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုထံုး 
စသည့္ ကုသမႈအရ ယာယီနာလန္ထူျခင္းျဖစ္သည့္အေျခအေန” စသည့္ လကၡဏာ က်န႐္ွိ 
လွ်င္လည္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ဟု ဆုံးျဖတ္ခရံသည္ ့
အခါ အလုပ္သမားမေတာ္တဆထိခိုက္မႈအာမခံတြင္ “ယု” (ေရာဂါလကၡဏာ ျငိမ္သက္သည္) 
ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဆးကုသမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။ 

ခြင့္ရက္(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ 

အလုပ္သမားသည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရၿပီး ေရာဂါအလိုက္ 
ေဆးကုသမႈ လုိအပ္ေသာအခါ ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈသည္ “ေပ်ာက္ကင္း” ※သည္အထိ 
ေဆးကုသမႈေလ်ာ္ေၾကး ခံစားခြင့္(အလုပ္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္အခါ) သို႔မဟုတ္ 
ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္ (အလုပ္အသြားအျပန္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္အခါ) ကို ေထာက္ပံ့ေပး 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ခံစားခြင့္အေၾကာင္းအရာ 

●“ေဆးကုသမႈခံစားခြင့္”သည္ အလုပ္သမားေဆး႐ံုႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးကုသမႈ အဖြ႕ဲအစည္း၊ 
ေဆးခန္းစသည္(ေအာက္ပါ “သတ္မတ္ွထားေသာေဆးကုသမႈအဖြဲ႕အစည္းစသည္”)တုိ႔တြင္ အခမဲ့ 
ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေဆးေပးျခင္းကုိ ရယူႏိုင္သည့္ လက္ေတြ႕ခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။ 

●“ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္ေထာက္ပ့ံျခင္း”သည္ အနီးအနားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈ အဖြဲ႕ 
အစည္းမ႐ွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္းမဟုတ္ေသာ 
အျခားေဆးကုသမႈအဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ ေဆးခန္းစသည္တုိ႔တြင္  ေဆးကုသမႈခံယူသည့္အခါ ထုိကုန္က်စရိတ္ 
ကုိ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ ေငြသားခံစားခြင့္ျဖစ္သည္။ 

ခံစားခြင့္ရ႐ိွႏုိင္သည့္ ေဆးကုသမႈအဝန္းအဝုိင္းႏွင့္ အခ်ိန္ သည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ 
ေဆးကသုမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္တြင္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္၊ ေဆး႐ုံတက္သည့္ကုန္က်စရိတ္၊ 
ပို႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္စသည့္ ပုံမွန္ေဆးကုသမႈအတြက္ လုိအပ္သည့္ကုန္က်စရ္ိတ္မ်ားပါဝင္ၿပီး၊ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ ေပ်ာက္ကင္္းသည္အထိ(ေရာဂါလကၡဏာျငိမ္သက္သည္)အထိ 
ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္မည္။ 

（※１） “ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအရ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေဆးကုသမႈ”ဆိုသည္မွာ အလုပ္သမား 
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအာမခံ၏ ေဆးကုသမႈအဝန္းအဝုိင္း (အေျခခံအားျဖင့္ 
က်န္းမာေရးအာမခံအား အေျခခံထားသည)္ အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အရာကုိ 
ေခၚဆုိသည္။ထို႔ေၾကာင့္ စမ္းသပ္သည့္အဆင့္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေဆးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ 
႐ွိသကဲ့သို႔ ကုသမႈနည္းလမ္းသည္ ဤေနရာတြင္႐ိွေသာ ေဆးကုသမႈတြင္ မပါဝင္ပါ။  

（※２） “ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေျခအေန” 
ဆုိသည္မွာ အဆိုပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ နာလန္ထူျခင္း၊ တိုးတက္မႈကို 
မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေတာ့သည့္အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။ 
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ေအာက္ပါ လိုအပ္ခ်က္ 3ခုကို ျပည့္မီသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ပိတ္ရက္ 4ရက္ေျမာက္မွစ၍ 
ပိတ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္ေပးျခင္းနွင့္ ပိတ္ရက္အထူးေထာက္ပံ့ေငြကုိ ေထာက္္ပံ့ 
ပါမည္။ 
①လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ တဖန္ အလုပ္အသြားအျပန္ေၾကာင့္ျဖစ္သည့္   
   ဒဏ္ရာနွင့္ ေရာဂါမ်ားကို ေဆးကုသရန္အတြက္၊ 
②အလုပ္မလုပ္နိုင္သည့္အတြက္၊ 
③လစာ မရ႐ွိျခင္း 

ပိတ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္ 

အလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္အရ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား၊ တဖန္ အလုပ္အသြား 
အျပန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရာနွင့္ ေရာဂါမ်ားကုိ ေဆးကုသရန္အတြက္ အလုပ္မလုပ္နိုင္ပ၊ဲ 
ထိုအတြက္ လစာကို မရ႐ွိသည့္အခ်ိန္၊ ပိတ္ရက္ေလ်ာ္ေၾကးခံစားခြင့္ေပးျခင္း (အလုပ္အတြင္း 
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္အခါ)၊ တဖန္ ပိတ္ရက္ ေပးျခင္း (အလုပအ္သြားအျပန္  
မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မ်ိဳး)တြင္ ပိတ္ရက္4ရက္ေျမာက္မွ စၿပီး ေထာက္ပံ့မည္။ 

ခံစားခြင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ 
・ပိတ္ရက္ (ေလ်ာ္ေၾကး) ခံစားခြင့္ = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 60%) × 
ပိတ္ရက္အေရအတြက္ 

・ပိတ္ရက္အထူးေထာက္ပံ့ေငြ = (အေျခခံ ေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 20%) × 
ပိတ္ရက္အေရ အတြက္ 

ပိတ္ရက္ ပထမရက္မွစ၍ 3ရက္ေျမာက္အထိကို သတိေပး ကာလဟု ေခၚကာ၊ 
ထိုအခ်ိန္အတြင္းတြင္ အလုပ္အတြင္း မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္သည့္အခါ လုပ္ငန္း႐ွင္က 
အလုပ္သမားအေျခခံဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္ကို အေျခခံသည့္ ပိတ္ရက္ေထာက္ပံ့ျခင္း 
(1ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမ်ွ လစာ၏ 60% ကို ေပးမည္။) 
တဖန္ ေဆးရံုတက္ရန္ အလုပ္သမားက သတ္မွတ္ထားေသာအလုပ္ခ်ိန္၏ တစိတတ္ပိုင္း 

သာ လုပ္ခဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္ အာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ရက္ စုစုေပါင္းမွ ထိုအလုပ္အတြက္ 
ေပးေခ်ခဲ့ေသာ လုပ္ခလစာေငြ ပမာဏကို ႏႈတ္ဖယ္ထားေသာပမာဏ၏ 60 ရာခိုင္ႏႈန္းနွင့္ 
ညီမ်ွေသာပမာဏကို ေထာက္ပံ့မည္။  

ေလ်ွာက္လႊာတင္ရမယ့္ နည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္ 
လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးဆီသုိ႔                                                                      
“အလုပ္နားျခင္း နစ္နာေၾကးအာမခံ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေလ်ွာက္လႊာ” (ပံုစံအမွတ္8) သို႔မဟုတ္ 
“အလုပ္နားျခင္း နစ္နာေၾကးအာမခံအက်ိဳးခံစားခြင့္ေလ်ွာက္လႊာ” (ပံုစံအမွတ္ 16-6) ကုိ 
တင္ျပပါ။  

သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလ ေက်ာ္လြန္မႈ 

အလုပ္နားျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္သည္ ေဆးကုသမႈအတြက္ အလုပ္မလုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္ 
လုပ္ခလစာ မရေသာ ရက္တိုင္းတြင္ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ၿပီး ထိုေနာက္ေန႔မွစ၍    2နွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ 
ကန္႔သတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္မႈျဖင့္ ေလ်ွာက္တင္ခြင့္ ပ်က္မွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္  
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ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းနွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိန္တြင္းျဖစ္ပြားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား၊ ဖ်ားနာမႈမ်ား 
စတင္ကုသၿပီးေနာက္ 1နွစ္6လေက်ာ္ေသာေန႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါအေျခ 
အေနမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီပါက ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ (အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း 
ထိခိုက္မႈအေျခအေန) သုိ႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈပင္စင္ (အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိန္တြင္ 
ျဖစ္ပြားေသာ ထိခိုက္မႈ  
(1) ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ား မေပ်ာက္ေသးျခင္း 
(2) ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဖ်ားနာမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ  ထိခိုက္ဆုံးရံႈးမႈသည္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ ဖ်ားနာမႈ အဆင့္အမ်ိဳးအစားဇယားမွ အဆင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား  

ခံစားခြင့္ အေၾကာင္းအရာ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာနွင့္ဖ်ားနာမႈအဆင့္ေပၚမူတည္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) 
ပင္စင္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ အထူးေထာက္ပံ့ေငြနွင့္ ထိခိုက္  

ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ 
အဆင့္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ 
(ေလ်ာ္ ေၾကး)ပင္စင္ 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ 
အထူးခံစားခြင့္(တလုံးတခဲ 

တည္းေပးေငြ) 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ 

အထူးပင္စင္ေငြ 

အဆင့္ 1  
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ 

ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ 
313ရက္စာ 

1,140,000 ယန္း  အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ 
313ရက္စာ 

အဆင့္ 2 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ 

ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ 
277ရက္္စာ 

1,070,000 ယန္း အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ 
277ရက္စာ 

အဆင့္ 3 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ 

ပမာဏ စုစုေပါင္း၏ 
245ရက္စာ 

1,000,000 ယန္း အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ 
245ရက္စာ 

 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ကို အထက္ပါအခ်က္ (၁)(၂) ေထာက္ပံ့သည့္ 
အေျခအေနနွင့္ ကိုက္ညီေသာလ၏ ေနာက္လမွစ၍ ခံစားခြင့္ရွိၿပီး နွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ဧၿပီလ၊ 
ဇြန္လ၊ ၾသဂုတ္လ၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ဒီဇင္ဘာလ စေသာ 6လတြင္ လအသီးသီး၏ ေရွ႕2လစာကို 
ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

ပင္စင္ေပးေခ်ရမည့္လ 

※ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈအဆင့္သည္ပထမအဆင့္ရွိသူ သို႕မဟုတ္ ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ရင္ဘတ္ပိုင္း  
အဂၤါမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခုိက္မႈရွိေနသူသည္ လက္ရွိတြင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေနေသာ  
အေျခအေနဆုိလ်ွင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ (ေလ်ာ္ေၾကး) အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ရရွိနိုင္သည္။ (→P32) 

ေလ်ွာက္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွျခင္း မရရွိိျခင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ 
စံခ်ိန္ စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွဴး၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ွာက္တင္ပံုအဆင့္ဆင့္ 
မလိုအပ္ေသာ္လည္း ေဆးကုသမႈစတင္ ခံယူၿပီးေနာက္ 1နွစ္ 6လေက်ာ္ေသာ္လည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ႏွင့္ဖ်ားနာမႈ မေပ်ာက္သည့္အခါ ေနာက္တစ္လအတြင္း “ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ ဖ်ားနာမႈ အေျခအေန 
နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ” (ပံုစံအမွတ္ 16မွ နံပါတ္ 2) ကို လုပ္ငန္းခြင္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွဴးထံသို႕ တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။  
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ထိခုိက္နစ္နာမႈ အဆင့္ဇယား 
အလုပ္သမားထိခိုက္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္း 
  ပူးတြဲပါဇယား အမွတ္ 1 ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ဇယား 

ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

အဆင့္1 

အဆိုပါ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈ 

ျဖစ္ေနစဥ္ 
တစ္နွစ္တြင္ 

အေျခခံေန႔တြက္ခံ
စားခြင့္ပမာဏ၏ 

313 ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးႏွစ္ဖက္ ဆံုးရံႈးျခင္း 
2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ 

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း 
3 အာရံုေၾကာစြမ္းရည္နွင့္ 

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ 
အျပင္းအထန္ထိခိုက္ခံစားေနရၿပီး 
အၿမဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ျခင္း 

4 ရင္ဘတ္ႏွင့္၀မ္းဗိုက္အတြင္းအဂၤါမ်ား 
အျပင္းအထန္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈက်န္ျပီး 
အျမဲျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ျခင္း 

5 ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
6 လက္နွစ္ဖက္ကုိ 

တံေတာင္ဆစ္နွင့္အထက္ကုိယ္အဂၤါ
ဆံုးရံႈးျခင္း  

7 လက္နွစ္ဖက္အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း  
8 ေျခနွစ္ဖက္ကို ဒူးဆစ္နွင့္အထက္ 

ကိုယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း  
9 ေျခနွစ္ဖက္အသုံးျပဳ၍ မရျခင္း  

အဆင့္2 အဆိုပါ 277 
ရက္စာ  

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး 
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ 
0.02ေအာက္ရိွျခင္း 

2 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ 
0.02ေအာကရိွ္ျခင္း                                                                    

2-2 အာရံုေၾကာစြမ္းရည္သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပင္းအထန္ 
ထိခိုက္ခံစားမႈက်န္ျပီးအျမဲျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာသူ  

2-3 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း 
အဂၤါမ်ား အျပင္းအထန္ထိခုိက္ 
ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး အၿမဲျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ေသာသူ 

3 လက္နွစ္ဖက္ကုိ လက္ေကာက္ဝတ္ 
နွင့္ အထက္ ကိုယ္အဂၤါဆံုးရံႈးျခင္း 

4 ေျခနွစ္ဖက္ကို ေျခခ်င္းဝတ္နွင့္ 
အထက္ ကိုယ္အဂၤါဆံုးရံႈးျခင္း 

အဆင့္3 အဆိုပါ 245 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး 
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ 
0.06ေအာက္ရိွျခင္း 

2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပ်က္စီး 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

3 အာရံုေၾကာစြမ္းရည္နွင့္ စိတ္ပိုင္း 
ဆိုင္ရာ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္ခံစား 
ကာ ေသသည္အထိ အလုပ္ 
မလုပ္ႏိုင္ျခင္း 

4 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း 
အဂၤါမ်ား အျပင္းအထန္ထိခုိက္ 
ပ်က္စီးမႈက်န္ၿပီး ေသသည္အထိ 
အလုပ္မလုပ္နုိင္ျခင္း  

5  လက္နွစ္ဖက္ရိွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား 
အားလံုး ဆံုးရံႈးျခင္း  

ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

အဆင့္4 အဆိုပါ 213 
ရက္စာ 

1  မ်က္လံုးနွစ္ဖက္လုံး၏ အျမင္အာရံု 
0.06ေအာက္ရျခင္း  

2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ျပင္းထန္စြာ 
ထိခိုက္ျခင္း 

3  နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရံု 
လံုးဝဆံုးရံႈးျခင္း 

4  လက္တစ္ဖက္ကုိ 
တံေတာင္ဆစ္နွင့္အထက္ 
ကိုယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း  

5  ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ 
ဒူးဆစ္နွင့္အထက္ပိုင္း ဆံုးရံႈး ျခင္း 

6  လက္နွစ္ဖက္ရိွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား 
အားလံုးသံုးမရျခင္း 

7  ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ရွိ lisfranc 
အဆစ္အထက္ကုိယ္အဂၤါဆုံးရံႈး 
ျခင္း  

အဆင့္5 အဆိုပါ 184 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး 
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ  
0.1ေအာက္ရွိျခင္း  

1-2 အာရံုေၾကာစြမ္းရည္နွင့္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အျပင္းအထန္ 
ထိခိုက္ခံစား ေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ 
လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလြ၍ဲ 
မလုပ္နုိင္ျခင္း  

1-3 ရင္ဘတ္နွင့္ ဝမ္းဗိုက္အတြင္း 
အဂၤါမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး ၿပီး 
အထူးသျဖင့္ လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာ 
အလုပ္မွလြ၍ဲ မလုပ္နုိင္ျခင္း 

2 လက္တစ္ဖက္ကုိ လက္ေကာက္ 
ဝတ္နွင့္အထက္ ကိုယ္အဂၤါ 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

3 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ 
ေျခခ်င္းဝတ္နွင့္အထက္ပိုင္း 
ကိုယ္အဂၤါဆုံးရံႈးျခင္း 

4 လက္တစ္ဖက္ လံုး၀ အသံုးမျပဳ 
ႏိုင္ျခင္း 

5 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ လံုး၀ 
အသံုးမျပဳနုိင္ျခင္း  

6 ေျခေထာက္နွစ္ဖက္ရွိ ေျခေခ်ာင္း 
မ်ားအားလံုး ဆံုးရံႈးျခင္း 

အဆင့္6 အဆိုပါ 156 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္လုံး၏ အျမင္အာရံု 
မွာ 0.1 ေအာက္ ရွိျခင္း  

2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ ထိခိုက္ျခင္း 

3 နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရံုမွာ နား 
အနားသို႔ မကပ္ပါက အသံက်ယ္ 
က်ယ္ မၾကားနိုင္ေသာ အေျခအေန 
ေရာက္ျခင္း  

3-2 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရံု 
လုံးဝေပ်ာက္ဆုံးၿပီးက်န္နား 
တစ္ဖက္၏ အၾကားအာရံုမွာ 
40စင္တီမီတာေက်ာ္အကြာအေဝး
တြင္ ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားမလည္နုိင္ေသာ 
အေျခအေနေရာက္ျခင္း 
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ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

4 ေက်ာရိုးတြင္ ျပင္းထန္ေသာ 
ေျပာင္းလဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ျခင္း 

5  လက္တစ္ဖက္၏ လက္အဆစ္ပိုင္း 
သံုးမ်ိဳးအနက္ အဆစ္နွစ္ခု 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

6 ေျခတစ္ဖက္၏ ေျခအဆစ္ပိုင္း 
သံုးမ်ိဳးအနက္ အဆစ္နွစ္ခု 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

7 လက္ေခ်ာင္း5ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္မအပါအဝင္ လက္ေခ်ာင္း 
4ေခ်ာင္း ဆံုးရံႈးျခင္း 

အဆင့္ 7 အဆုိပါ 131 
ရက္စာ  

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္ဆုံးရံႈးၿပီး 
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ  
0.6ေအာက္ရွိျခင္း  

2 နားနွစ္ဖက္လံုး၏ အၾကားအာရံုမွာ 
40စင္တမီီတာေက်ာ္                                                                                                               
အကြာအေဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားမလည္နုိင္ေသာ 
အေျခအေနေရာက္ျခင္း 

2-2 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရံု 
လံုးဝဆံုးရံႈးၿပီး က်န္နားတစ္ဖက္၏ 
အၾကားအာရံုမွာ 1မီတာေက်ာ္ 
အကြာအေဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားမလည္နုိင္ေသာ 
အေျခအေနေရာက္ျခင္း 

3  အာရံုေၾကာစြမ္းရည္သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထိခိုက္ခံစားမႈ 
က်န္ျပီးေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလြ၍ဲ 
မလုပ္ႏိုင္ျခင္း  

4  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
5 ရင္ဘတ္နွင့္ဝမ္းဗိုက္အတြင္း 

အဂၤါမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈက်နၿ္ပီး                            
လြယ္ကူေပါ့ပါးေသာအလုပ္မွလြ၍ဲ 
မလုပ္နုိင္ျခင္း  

6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္ 
လက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္မမွလြ၍ဲ က်န္လက္ေခ်ာင္း 
4ေခ်ာင္း ဆံုးရံႈးျခင္း 

7 လက္တစ္ဖက္၏ 
လက္ေခ်ာင္း5ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္မအပါအဝင္ 
လက္ေခ်ာင္း4ေခ်ာင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွ lisfranc 
အဆစ္အထက္ကုိယ္အဂၤါ 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

9 လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု  
က်န္ျပီး ျပင္းထန္ေသာ 
လႈပ္ရွားမႈထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ျခင္း  

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္တြင္ 
အဆစ္တုက်န္ျပီး ျပင္းထန္ 
ေသာလႈပ္ရွားမႈထိခိုက္နစ္နာမႈ 
က်န္ျခင္း 

11 ေျခေထာက္နွစ္ဖက္လုံး၏   
     ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလံးု                                                                                                        
     အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း  
12 အျပင္ပန္းပံုစံ အက်ည္းတန္   
       သြားျခင္း 
13  ေဝွးေစ့နွစ္လံုးဆုံးရံႈးျခင္း  

ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

အဆင့္ 8 
အေျခခံေန႔တြက္ခံ
စားခြင့္ပမာဏ၏ 

503 ရက္စာ 

1  မ်က္လံုးတစ္ဖက္ ဆံုးရံႈးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ မ်က္လံုး တစ္ဖက္၏ 
အျမင္အာရံုမွာ 0.02ေအာက္ 
ေရာက္ျခင္း 

2 ေက်ာရိုးတြင္လႈပ္ရွားမႈထိခိုက္ 
နစ္နာမႈက်န္ျခင္း 

3  လက္တစ္ဖက္ရိွ  
လက္မအပါအဝင္ လက္ေခ်ာင္း 
2ေခ်ာင္းသို႔မဟုတ္ လက္မမွလြ၍ဲ 
အျခားလက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

4  လက္တစ္ဖက္ရိွလက္မအပါအဝင္ 
လက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္မမွလြ၍ဲ အျခား လက္ေခ်ာင္း 
4ေခ်ာင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

5  ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ 
5စင္တီမီ္တာနွင့္အထက္ တုိျခင္း  

6  လက္တစ္ဖက္၏ အဆစ္3ပိုင္း 
ထဲတြင္ အဆစ္တစ္ပိုင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

7  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 
အဆစ္3ပိုင္းထဲတြင္ အဆစ္ 
တစ္ပိုင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

8  လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု 
က်န္ျခင္း 

9  ေျခေထာက္တစ္ဖက္တြင္ 
အဆစ္တုက်န္ျခင္း 

10  ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွ 
ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလံုး ဆံုးရံႈးျခင္း 

အဆင့္ 9 အဆိုပါ 391 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏အျမင္အာရံုမွာ 
0.6ေအာက္ရွိျခင္း 

2 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏အျမင္အာရံုမွာ 
0.06ေအာက္ရိွျခင္း 

3 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္တြင္ အျမင္အာရံု 
တစ္ျခမ္းကြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ 
ျမင္ကြင္းက်ဥ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျမင္ကြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက်န္ျခင္း  

4  မ်က္လံုးနွစ္ဖက္လုံး၏ မ်က္ခြံတြင္ 
ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း 

5  နွာေခါင္းတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီး 
အနံ႔အာရံုမခံနိုင္ျခင္း 

6  ဘာသာစကားစြမ္းရည္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း 

6-2  နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရုံမွာ 
1မီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားမလည္နုိင္ေသာ 
အေျခအေနရွိျခင္း 

6-3  နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရံုမွာ 
နား အနားသို႔ မကပ္ပါက 
အသံက်ယ္က်ယ္ကုိ 
နားမလည္နိုင္ေသာ 
အေျခအေနရွိၿပီး 
က်န္နားတစ္ဖက္၏ 
အၾကားအာရံုမွာ 1မီတာေက်ာ္ 
အကြာအဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားလည္နုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ 
အေျခအေနရွိျခင္း 

7  နားတစ္ဖက္၏အၾကားအာရံု 
လံုးဝဆံုးရံႈးျခင္း  

7-2 အၾကားအာရံုစနစ္ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေဝဒနာခံစားရၿပီး 
လုပ္နိုင္ေသာအလုပ္ကုိ 
သင့္ေတာ္ေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုတြင္ 
ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္း 
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ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

7-3  ရင္ဘတ္၊ဝမ္းဗိုက္အတြင္းရွိ 
ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ား၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးၿပီး 
လုပ္နိုင္ေသာ အလုပ္ကို 
သင့္ေတာ္ေသာ 
အေျခအေနတစ္ခုတြင္ 
ကန္႔သတ္ထားခံရျခင္း  

8  လက္တစ္ဖက္၏ လက္မ 
သို႔မဟုတ္ လက္မမွအပ 
အျခားလက္ေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း 
ဆံုးရံႈးျခင္္း  

9  လက္တစ္ဖက္၏ 
လက္မအပါအဝင္ လက္ေခ်ာင္း 
2ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္မမွအပ 
အျခားလက္ေခ်ာင္း 3ေခ်ာင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္္း 

10  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 
ေျခမအပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း 
2ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ ဆံုးရံႈးသူ 

11  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 
ေျခေခ်ာင္းမ်ားအားလံုး အသံုး 
မျပဳႏိုင္ျခင္္း 

11-2 အျပင္ပန္းပံုစံမွာ 
အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ အက်ည္း 
တန္ေသာ အေျခအေနရွိျခင္္း 

12  လိင္အဂၤါတြင္ 
ျပင္းထန္ေသာထိခိုက္ေဝဒနာ 
ခံစားရျခင္း 

အဆင့္ 10 အဆိုပါ 302 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ 
0.1ေအာက္ရွိျခင္္း 

1-2  အေရွ႕ျမင္ကြင္းအာရံု ေဝဝါးျခင္္း  
2 ဘာသာစကားစြမ္းရည္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးျခင္း 
3 သြား14ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 

သြားတုတပ္ျခင္္း 
3-2 နားနွစ္ဖက္လုံး၏ အၾကား 

အာရံုမွာ 1မီတာေက်ာ္ 
အကြာအေဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ 
နားလည္နုိင္ရန္ ခက္ခဲေသာ 
အေျခအေနရွိျခင္္း 

4 နားတစ္ဖက္၏ အၾကားအာရုံမွာ 
နား အနားသို႔ မကပ္ပါက 
အသံက်ယ္လွ်င္ 
နားမလည္နိုင္ေသာ 
အေျခအေနရွိျခင္္း 

5 ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္ 

သုိ႔မဟုတ္ လက္မမွအပ 
လက္ေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္္း 

7 ေျခတစ္ဖက္ကုိ 3စင္တီမီတာ 
နွင့္အထက္ တိုျခင္း 

8 ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ ေျခမ 
သို႔မဟုတ္အျခား ေျခေခ်ာင္း 
4ေခ်ာင္း ဆံုးရံႈးျခင္း 

9 လက္တစ္ဖက္ရွိ အဆစ္3ပိုင္း 
ထဲတြင္ အဆစ္တစ္ပိုင္း၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပ်က္စီးျခင္း 

10 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရွိ 
အဆစ္3ပိုင္းထဲတြင္ အဆစ္ 
တစ္ပိုင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ပ်က္စီးျခင္း  

ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

အဆင့္ 11  အဆိုပါ 223 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္ 
ထိန္းညိွေပးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 
ထိခိုက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မလႈပ္ရွားနုိင္ျခင္း  

2  မ်က္လံုးနွစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ 
မလႈပ္ရွားနုိင္ျခင္း 

3  မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံတြင္ 
ထိခိုက္ဆုံးရံႈးျခင္း  

3-2  သြား10ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 
သြားတုတပ္ဆင္ျခင္း 

3-3  နားနွစ္ဖက္အၾကားအာရုံမွာ 
1မီတာေက်ာ္ အကြာ အေဝးတြင္ 
အသံတိုးတုိးကုိ နားမလည္နိုင္ေသာ  
အေျခ အေနရွိျခင္း 

4  နားတစ္ဖက္အၾကားအာရံုမွာ  
40စင္တီမီတာေက်ာ္ 
အကြာအေဝးတြင္ 
ပံုမွန္စကားေျပာသံကုိ နားမလည္ 
နိုင္ေသာ အေျခအေနရွိျခင္း 

5  ေက်ာရိုးတြင္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ရွိျခင္း 

6  လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညိႈး၊ 
လက္ခလယ္ သို႔မဟုတ္ 
လက္သူၾကြယ္ ဆံုးရံႈးျခင္း 

7  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
8  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 

ေျခညိွဳးအပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း 
2ေခ်ာင္း အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

9 ရင္ဘတ္၊ဝမ္းဗုိက္အတြင္း 
အဂၤါမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးၿပီး 
အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္ အတိုင္း 
အတာတစ္ခုထိ 
အဟန္႔အတားရိွျခင္း  

အဆင့္ 12 အဆိုပါ 156 
ရက္စာ  

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္ 
ထိန္းညိွေပးေသာ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထိခုိက္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မလႈပ္ရွားနုိင္ျခင္း  

2  မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ 
မလႈပ္ရွားနုိင္ျခင္း  

3  သြား 7ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 
သြားတုတပ္ဆင္ျခင္း  

4 နားတစ္ဖက္၏ နားရြက္တြင္ 
ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း 

5  ညွပ္ရိုး၊ ရင္ညႊန္႔ရိုး၊ နံရိုး၊ 
လက္ျပင္ရိုးနွင့္ တင္ပါး  

6 လက္တစ္ဖက္၏အဆစ္3ပိုင္း 
ထဲတြင္အဆစ္1ပိုင္း၏ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထိခုိက္ျခင္း 
7  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 

အဆစ္3ပိုင္းထဲတြင္ အဆစ္1ပိုင္း 
၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားထိခိုက္ျခင္း 

8  ေပါင္ရိုး ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္း 
8-2  လက္တစ္ဖက္၏ လက္သန္း 

ဆံုးရံႈးျခင္း 
9  လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညွဳိး၊ 

လက္ခလယ္နွင့္ လက္သူၾကြယ္ 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း  

10  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 
ေျခညွိဳးဆံုးရံႈးျခင္း၊ ေျခညွိဳး 
အပါအဝင္ ေျခေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း 
ဆံုးရႈံးျခင္းနွင့္ ေျခခလယ္ မွအပ 
အျခား ေျခေခ်ာင္း3ေခ်ာင္း 
ဆံုးရႈံးျခင္း  

11  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ ေျခမနွင့္ 
အျခားေျခေခ်ာင္း 4ေခ်ာင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း  
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ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

12 တစ္ေနရာရာတြင္ 
အာရံုေၾကာနွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါ 
လကၡဏာ ျပျခင္း 

13 ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
14  အျပင္ပန္းပံုစံ အက်ည္းတန္ျခင္း 

အဆင့္ 13 အဆိုပါ 101 
ရက္စာ 

1 မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ အျမင္အာရံုမွာ 
0.6ရွိျခင္း 

2  မ်က္လံုးတစ္ဖက္ အျမင္အာရံု 
တစ္ျခမ္းကြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ 
ျမင္ကြင္းက်ဥ္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ျမင္ကြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိျခင္း  

2-2  အေရွ႕ျမင္ကြင္းအာရံု ေဝဝါးျခင္း  
3  မ်က္လံုးနွစ္ဖက္လုံး၏ 

မ်က္ခြံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိခိုက္ 
ဆံုးရံႈးျခင္း သို႔မဟုတ္ 
မ်က္ေတာင္ေမြးကၽြတ္ျခင္း  

3-2  သြား5ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 
သြားတုတပ္ဆင္ျခင္း  

3-3  ရင္ဘတ္၊ 
ဝမ္းဗိုက္အတြင္းအဂၤါမ်ား၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း 

4  လက္တစ္ဖက္၏ 
လက္သန္းအသုံးမျပဳႏိုင္ျခင္း 

5  လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအဆစ္ 
တစိတ္တပိုင္း ဆံုးရံႈးျခင္း 

6  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
7  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
8  ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကုိ 

1စင္တီမီတာနွင့္အထက္ တိုျခင္း 
9  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ 

ေျခေခ်ာင္း3ေခ်ာင္းနွင့္ေအာက္ 
1ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ 2ေခ်ာင္း 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

10  ေျခေထာက္တစ္ဖက္၏ ေျခညွိဳး 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း၊ 
ေျခညွိဳးအပါအဝင္ 
ေျခေခ်ာင္း2ေခ်ာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ေျခခလယ္အပါအဝင္ 
ေျခေခ်ာင္း3ေခ်ာင္း 
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္း  

ထိခိုက္နစ္နာ
မႈအဆင့္ 

ခံစားခြင့္ 
အေၾကာင္းအရာ ကိုယ္ခႏၶာ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 

အဆင့္ 14 အဆိုပါ 56 
ရက္စာ  

1  မ်က္လံုးတစ္ဖက္၏ 
မ်က္ခြံတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ထိခိုက္ 
ဆံုးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
မ်က္ေတာင္ကၽြတ္ျခင္း 

2  သြား3ေခ်ာင္းနွင့္အထက္ 
သြားတုတပ္ျခင္း 

2-2 နားတစ္ဖက္၏အၾကားအာရံုမွာ 
1မီတာေက်ာ္ အကြာအေဝးတြင္ 
အသံတိုးတုိးမ်ားကို 
နားမလည္နုိင္ေသာ 
အေျခအေနျဖစ္ျခင္း 

3  လက္တစ္ဖက္ရိွ လက္ဖဝါးတြင္ 
အက်ည္းတန္ေသာ 
အမာရြတ္အႀကီးႀကီး က်န္ရွိျခင္း 

4 ေျခေထာက္တစ္ဖက္ရိွေျခဖဝါးတြင္ 
အက်ည္းတန္ေသာ 
အမာရြတ္အႀကီးႀကီး က်န္ရွိျခင္း 

5  ဖ်က္သိမ္းျခင္း 
6  လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမွအပ 

လက္ညွိဳးအရိုး တစိတ္တပုိင္း 
ဆံုးရံႈးျခင္း 

7  လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမွအပ 
လက္ညွိဳး၏ ပထမ အဆစ္ကို 
အေကြးအဆန္႔ မလုပ္ႏိုင္ျခင္း 

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

9  တစ္ေနရာရာမွ အာရံုေၾကာ   
   ေရာဂါလကၡဏာ ျပျခင္း 
10 ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

သတိျပဳရန္ 

1  အျမင္အာရံုသတ္မွတ္ျခင္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသံုး အျမင္အာရံုစမ္းသပ္ဇယားျဖစ္သည္။ 
မ်က္စိအလင္း ယိုင္ျခင္းရိွမရွိနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမင္ကြင္းမွန္ကန္မႈႏွင္ပ့တ္သက္ကာတုိင္းတာသည္။  

2  လက္ေခ်ာင္းဆံုးရႈံးျခင္းဆုိသည္မွာ လက္မသည္ ပထမ လက္အဆစ္၊ က်န္လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ 
ဒုတိယလက္ အဆစ္နွင့္ အထက္ပိုင္း ဆုံးရႈံးျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ 

3  လက္ညိွဳးအသုံးမျပဳႏိုင္ျခင္းဆုိသည္မွာ လက္ညွိဳး၏ ပထမ အဆစ္ရိုး တစ္ဝက္ေက်ာ္ဆုံးရံႈးျခင္း 
သို႔မဟုတ္ လက္ဖဝါး၏ အလယ္အဆစ္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေခ်ာင္း၏ ဒုတိယအဆစ္ (လက္မရွိ 
လက္အဆစ္ေခ်ာင္း)တြင္ လႈပ္ရွား၍မရျခင္းကုိ ဆိုလိုသည္။ 

4  ေျခေခ်ာင္းဆံုးရံႈးျခင္းဆိုသည္မွာ ေျခေခ်ာင္းအားလံုးဆံုးရံႈးျခင္းကုိဆိုလုိသည္။ 
5  ေျခေခ်ာင္းအသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေျခညိွဳးသည္ပထမအဆစ္ရိုးတစ္ဝက္ေက်ာ္၊ က်န္ေျခေခ်ာင္း 

မ်ားသည္ပထမအဆစ္နွင့္အထက္ ဆံုးရံႈးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖဝါး၏ အလယ္အဆစ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ဒုတိယလက္အဆစ္(ေျခညိွဳးရွိေျခအဆစ္ေခ်ာင္း)တြင္ျပင္းထန္ေသာလႈပ္ရွားမႈ ထိခိုက္နစ္နာျခင္း 
က်န္ရွိျခင္းကိုဆိုလုိသည္။ 
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ထိခုိက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ 

1ႀကိမ္သာလ်ွင္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္ေပးေငြကိုလက္ခံရရွိနိုင္သည္။ 

ခံစားခြင့္ အေၾကာင္းအရာ 
ႀကိဳတင္တလုံးတခဲတည္းေပးေငြပမာဏသည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ 
ပမာဏထဲမွ ဆႏၵရွိသည္ကုိ ေရြးခ်ယ္နုိင္သည္။ 
ႀကိဳတင္တလုံးတခဲတည္းေပးေငြကုိ ရရွိလ်ွင္ လအသီးသီး၏ (1နွစ္ေက်ာ္ေနာက္ပုိင္းသည္ 5နွစ္စာကုိ 
ရိုးရိုးအတုိးျဖင့္ႏႈတ္ယူထားေသာပမာဏ)စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ႀကိဳတင္တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ 
ပမာဏသုိ႔ေရာက္သည္ အထိ ကာလၾကားတြင္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ေငြကုိ 
ရပ္စဲထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထိခိုက္နစ္
နာမႈ 

အဆင့္ 
ႀကိဳတင္တလုံးတခဲတည္းေပးေငြပမာဏ 

အဆင့္1 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက8္00စာ၊ ရက1္000စာ၊ရက္1200စာ၊ 
ရက1္340စာ 

အဆင့္2 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက8္00စာ၊ ရက1္000စာ၊ရက္1190စာ 

အဆင့္3 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက8္00စာ၊ ရက1္000စာ၊ရက္1050စာ 

အဆင့္4 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက8္00စာ၊ ရက9္20စာ 

အဆင့္5 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက7္90စာ 

အဆင့္6 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက6္00စာ၊ ရက6္70စာ 

အဆင့္7 အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ ရက2္00စာ၊ရက္400စာ၊ ရက5္60စာ 

ေလ်ွာက္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္ 
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ေလ်ွာက္ 
ထားသည္နွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ “ထိခိုက္နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေငြ၊ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး 
ပင္စင္ေငြႀကိဳတင္တလံုးတခတဲည္းေပးေငြေလ်ွာက္လႊာ” (ပင္စင္ေငြေလ်ွာက္လႊာပံုစံအမွတ1္0) ကို 
လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္ စံညႊန္း ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးဆီသုိ႔တင္ျပေပးပါ။ 
သို႔ေသာ္ ပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားသည့္ေနာက္ေန႔မွစ၍ 1နွစ္အတြင္းျဖစ္ပါက 
ထိခိုက္နစ္နာေၾကး ပင္စင္ေငြကို လက္ခံၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း ေလ်ွာက္ထား နိုင္သည။္ 
ထုိအေျခအေနတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္ အသီးသီး နွင့္ကိုက္ညီေသာ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ပမာဏ 
မွစ၍ ရရွိထားေသာပင္စင္ေငြပမာဏ ဟုထင္ရသည့္ပမာဏအတြင္းတြင္ ေတာင္းဆိုရမည္။ 

သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္ျခင္း 

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ ႀကိဳတင္ တလံုးတခဲတည္းေပးေငြသည္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ မ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည့္ ေနာက္ရက္မွစ၍ 2နွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ 
သတ္မွတ္ကာလေက်ာ္လြန္ကာ ေတာင္းဆိုခြင့္ ပ်က္ျပယ္ မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳပါ။ 
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ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးဆီသို႔   ထိခိုက္ နစ္နာေၾကးေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေငြကို 
ႏႈတ္ယူထားသည့္ တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ ၊ ထိခိုက္နစ္နာေၾကး ပင္စင္ေငြ ႏႈတ္ယူထားသည့္ 
တလံုးတခတဲည္းေပးေငြ ေလ်ွာက္လႊာ                                                                                                                        
(ပံုစံနံပါတ္ 37-2)ကို တင္ျပပါ။ ေလ်ွာက္လႊာတြင္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ပူးတြပဲါ။ 

ယခုက့ဲသုိ႔ေသာ အခ်ိန္တြင္  ေသခ်ာေပါက္ ပူးတြဲေပးရမည့္အရာမ်ား 

ေသဆံုးသူအလုပ္သမားနွင့္ 
လက္ထပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း အေၾကာင္း 
မၾကားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အၾကင္ 
လင္မယား အျဖစ္ ေနထိုင္ေသာ အေျခအေန 

အိမ္သားအားလံုးမွတ္ပံုတင္ထားေသာ 
အိမ္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္းမွတ္ပံုတင္ 
ထားေသာ အိမ္ေထာင္စု ေလ်ွာက္တင္သူနွင့္ 
ေသဆံုးသူ အလုပ္သမားတို႔၏ ဆက္ႏြယ ္
ပတ္သက္မႈကို ေထာက္ခံ ေပးနိုင္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း  

ေသဆံုးသူအလုပ္သမား၏ ဝင္ေငြနွင့္ 
ေနထိုင္စားေသာက္ စရိတ္ ကို 
ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေသာ အေျခအေန 

ထိုအေၾကာင္းအရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ 

ပူးတြ ဲစာရြက္စာတမ္းမ်ား ထိုအေၾကာင္းအရာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ 

●ေလ်ွာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ပူးတြအဲခ်က္အလက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 

※ထို႔အျပင္ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရမည့္အခါမ်ိဳး ရွိပါသည္။ 

သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလေက်ာ္လြန္ျခင္း  

ထိခိုက္နစ္နာေၾကး ပင္စင္ေငြ ႏႈတ္ယူထားသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး သည္ ထိခိုက္နစ္နာသူ 
အလုပ္သမား ေသဆံုးေသာ ေနာက္ေန႔မွ စ၍ 5နွစ္ေက်ာ္လ်ွင္ ကန္႔သတ္ကာလ ကုန္ဆံုးမည္ 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈကုိ ပယ္ခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ သတိျပဳပါ။  
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က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ 
နာေရးစရိတ္ (နာေရးေထာက္ပံ့ေၾကး) 

ေသဆုံးသူသည္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ အသြားအျပန္ခ်ိန္အတြင္း 
ေသဆုံးခဲ့ပါက ထုိသူ၏မိသားစုအား က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္ကုိ ေပးသည္။ 
တဖန္ နာေရးက်င္းပသူအား နာေရးစရိတ္ (နာေရး ေထာက္ပံ့ေၾကး) ကို ေပးသည္။ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ခံစားခြင့္တြင္က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္နွင့္က်န္ရစ္သူ 
မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) တလံုးတခတဲည္းေပးေငြနွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ လက္ခံခြင့္ ရွိေသာသူမ်ားမွာ အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ထုိသူ၏ 
ဝင္ေငြနွင့္ေနထိုင္စားေသာက္ခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကေလး၊ အေဖအေမ၊ ေျမး၊ အဘိုးအဘြား၊ ညီအစ္ကို 
ေမာင္နွမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဇနီးသည္မအွပေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းနွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အသက္ 
အရြယ္္အတိုင္းအတာတစ္ခုသို႔မဟုတ္ လူငယ္ျဖစ္ၿပီး အတုိင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အေျခအေန 
ရွိရန္ လိုပါသည္။  

လက္ခံခြင့္ရိွေသာသူမ်ား 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္သည္ လက္ခံခြင့္ ရွိေသာေဆြမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ 
ဦးစားေပးအစဥ္လိုက္ ရရွိခြင့္ရွိသူ မ်ားအားေပးပါသည္။ 

ေထာက္ပံ့ေငြလက္ခံခြင့္ရွိသူျဖစ္ေသာ အစဥ္လိုက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ 

※သတ္မွတ္ထားေသာထိခိုက္နစ္နာမႈဟူသည္မွာ ထိခိုက္နစ္နာအဆင့္ 5 အထက္ရိွေသာရုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ 
ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ားကိုဆိုလိုသည္။ 

※အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ထိမ္းျမားမႈ ေလွ်ာက္ထားလႊာ ကို အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ ့ 
တြင္လက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္အလားတူအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရိွသူမ်ားလ ဲအက်ံဳး၀င္သည္။ တဖန္ 
အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ ႏို ့စို ့ကေလးျဖစ္ေသာသားသမီးသည္ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက 
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူအျဖစ္အကံ်ဳး၀င္သည္။ 

※ဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ေသဆံုးျခင္း၊ထပ္မံလက္ထပ္ ထိမ္းျမားျခင္းစသည္တို ့ေၾကာင့္ လက္ခံပိုင္ခြင့္ 
မရိွေတာ့ေသာ အခါ ထိုသူ၏ေနာက္ရိွဦးစားေပးပုဂၢိဳလ္မွ လက္ခံ ပိုင္ခြင့္ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။ 

※⑦မ⑩ွရိွအသက္ 55 ႏွစ္အထက္ 60 ေအာက္ခင္ပြန္း၊ မိဘ၊ အဘိုးအဘြား၊ ေမာင္ႏွမမ်ားသည္ လက္ခံပိုင္ခြင့္ 
ရိွသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အသက ္60 ျပည့္သည္အထိ ႏွစ္စဥ္ေငြ ေထာက္ပံ့မႈကိုရပ္ဆိုင္းမည္။ 

တဖန္(အလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား၏ ဝင္ေငြျဖင့္ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ကို 
ေထာက္ပံ့ခဲ့ေသာ) ဆိုသည္မွာအဓိကအားျဖင့္ အလုပ္သမား၏ဝင္ေငြျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္ကို 
ေထာက္ပံ့ေနရန္မလိုဘဲ အလုပ္သမားဝင္ေငြျဖင့္ ေနထုိင္စားေသာက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို 
ေထာက္ပံ့ေပးလ်ွင္လံုေလာက္ကာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အတူတူဝင္ေငြရွာသည့္ အေျခအေန လည္း 
အက်ံဳးဝင္သည္။ 

1. ဇနီးသည္ သုိ႔မဟုတ္ အသက္60ေက်ာ္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးသူခင္ပြန္းသည္ 
2. အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္း 

ပထမဆံုးမတ္လ31ရက္ေန႔ထိၾကားတြင္ရွိေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးသူကေလး 
3. အသက္60ေက်ာ္  အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆံုးရံႈးသူအေဖအေမ 
4. အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုးမတ္လ31ရက္ေန႔ ထိၾကားတြင္ 

ရွိေသာအတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးသူေျမး 
5. အသက္60ေက်ာ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆံုးရံႈးသူအဘိုးအဘြား  
6. အသက္18နွစ္ျပည့္ေသာေန႔ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးမတ္လ 31ရက္ေန႔ထိၾကားတြင္ရွိေသာ 

သို႔မဟုတ္အသက္60ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးသူ ညီအစ္ကိုေမာင္နွမ 
7. အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ ခင္ပြန္း 
8. အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ အေဖအေမ 
9. အသက္55ေက်ာ္ အသက္60မျပည့္သူ အဘ္ုိးအဘြား 
10.အသက္ 55 ႏွစ္အထက္ 60 ႏွစ္မျပည့္ေသးေသာ ေမာင္ႏွမ 
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ေထာက္ပ့ံမႈပုံစံ 
က်န္ရစ္သူမိသားစုအေရအတြက္အေပၚမူတည္၍ က်န္ရစ္သူ မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ေငြ၊ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအထူး 
ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ အထူးပင္စင္ေငြ ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူသည္ 2 ဦးအထက္ရိွခဲ့ေသာ္ 
ထိုပမာဏကိုအညီအမွ် စားထားေသာ ပမာဏကို လက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိွသူအသီးသီးမွ ရယူ ရမည္ျဖစ္သည္။  

က်န္ရစ္သူမိ
သားစုအေရ

အတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ 

က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူး 
ေထာက္ပ့ံေငြ 

(တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ) 
က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပ့ံေငြ 

1 ဦး 

အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ153 ရက္စာ 
(သို ့ေသာ္ 55 
ႏွစ္အထက္ရွိေသာဇနီးသုိ႔မဟုတ္သတ္မွတ္ထားေ
သာ ထိခိုက္နစ္နာမႈအေျခအေနရိွသည့္ဇနီးျဖစ္လွ်င္ 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ 175 ရက္စာ) 3,000,000 ယန္း 

အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 153 ရက္စာ (သို ့ေသာ္ 
55 ႏွစ္အထက္ရိွေသာဇနီးသုိ႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ 
ထားေသာ ထိခိုက္နစ္နာမႈအေျခအေန ရိွသည့္ 
ဇနီးျဖစ္လွ်င္အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 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 

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 
စီရင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္စီမံၾကီးၾကပ္ ေရးဌာနမႈးထံက်န္ရစ္သူမိသားစုေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ေငြ 
ေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 12) သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္သူမိသားစုပင္စင္ေငြေထာက္ပံ့မႈေတာင္းခံလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16-8) 
ကိုတင္ျပပါ။သုိ႕ေသာ္အထူးေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းသည္အေျခခံ အားျဖင့္က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) 
ေထာက္ပံ့ရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တူညီရမည္။ ပံုစံမွာ က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) ေထာက္ပံ့ေငြ ႏွင့္တူညီသည္။ 

※အျပင္အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလေဲတာင္းခံႏိုင္ဖြယ္ ရိွသည္။ 

ကန္ ့သတ္ကာလ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ႏွစ္စဥ္ေငြသည္နစ္နာသူ ေသဆံုးေသာေန႕၏ေနာက္ရက္မွ 
5ႏွစ္ၾကာလွ်င္ကန္႕သတ္ ကာလအရေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ်ားရိွ၍ သတိျပဳပါ။ 

ထိုအခါမ်ိဳးတြင ္ ပူးတြစဲာရြက္စာတမ္း 

ပူးတြတဲင္ျပရမည္မ်ား 

ေသဆံုးမႈေဆးစစ္ခ်က္၊ေသဆံုးသူခႏၶာကိုယ္ေဆးစစ္ခ်က္၊ ေဆးစစ္ခ်က္ 
မွတ္တမ္းသို႕မဟုတ္၄င္းအေၾကာင္းအရာမ်ား ေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္ 
စာရြက္စာတမ္းစသည္တို႕၊ အလုပ္သမားေသဆံုးသည့္ပုံစံ ႏွင့္ေန႕ရက္မ်ား 
ကိုေဖာ္ျပ ထားေသာစာရြက္စာတမ္း 

သန္းေခါင္စာရင္း၊ မိတၱဴမ်ား၊ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခား လက္ခံပုိင္ခြင့္ 
ရွိသူမ်ားႏွင့္ေသဆံုးသူအလုပ္သမားၾကားရွိ ပတ္သက္မႈကို အေထာက္ 
အထားျပႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေသဆံုးသူ အလုပ္ 
သမား၏၀င္ေငြျဖင့္ေနထိုင္စားေသာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထား 
ျပသည့္စာရြက္စာတမ္း 

ေသခ်ာေပါက္ပူးတြတဲင္ျပရမည့္ေလွ်ာက္ထားသူသို့မဟုတ္အျခားလက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသ ူ
မ်ား၏ေသဆံုးသူအလုပ္သမားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းေလွ်ာက္ထားလႊာအား 
အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသည္ ့
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ရိွသူျဖစ္ေသာအခါ 

ထိုအေၾကာင္းအရာကိုအေထာက္အထားျပသည့္စာရြက္စာတမ္း 

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အျခားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအနက္သတ္မွတ္ထားေသာထိခိုက္
နစ္နာမႈအေျခအေနအလိုက္လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူျဖစ္ရမည့္သူရိွေသာအခါ 

ေဆးစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမားေသဆံုးသည့္ေန႕မွဆက္လက္ျပီး သက္ဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအေျခအေနတြင္ရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားျပသည့္ 
စာရြက္စာတမ္း 

လက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအနက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြေနထိုင္စားေသာက္ေန
သူရိွေသာအခါ ထိုအေၾကာင္းအရာကိုအေထာက္အထားျပသည့္စာရြက္စာတမ္း 

ဇနီးသည္သည္ထိခိုက္နစ္နာသူျဖစ္ေနေသာအခါ 
ေဆးစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမားေသဆံုးသည့္အခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ထိခုိက္နစ္နာမႈ 
ျဖစ္သည္အ့ေျခအေနရွိေၾကာင္းနွင့္ထိုအေျခအေန ျဖစ္ေပၚျပီး သို႕မဟုတ္ 
ထိုထိုအေျခအေနေပ်ာက္ကင္းသြားသည့္ အခ်ိန္ကိုအေထာက္အထားျပ 
ႏုိင္သည့္စာရြက္စာတမ္း 

တူညီေသာအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္က်န္ရစ္သူမိသားစုလူမႈဖူလံုေရးပင္စင္ေငြ၊အေျခခံ
ပင္စင္ေငြ၊မုဆိုးမပင္စင္ေငြစသည္တိ႕ုေထာက္ပံ့ျခင္းခံရေသာအေျခအေန ေထာက္ပ့ံေငြပမာဏကိုအေထာက္အထားျပသႏုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

● ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာပူးတြစဲာရြက္စာတမ္းမ်ား 
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က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ 

(1)က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ ေထာက္ပ့ံေသာ 
အခါ 

ေအာက္ပါတိ႕ုအနက္တခ်က္ခ်က္ျဖင့္ကိုက္ညီလွ်င္ေထာက္ပံ့သည္။ 
① အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္၊က်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ေငြလက္ခံယူမည့္က်န္ရစ္သူမိသားစုမရိွေသာအခါ 
② က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြလက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိွသူသည္ေနာက္ဆုံးဦးစားေပးအဆင့္ရိွသူအထိအားလံုး 
ထိုအခြင့္အေရးဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ္လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွေသာက်န္ရစ္သူ မိသားစု၀င္အားလုံးအားေပးေခ်ခဲ့သည့္ပင္စင္ေငြပမာဏႏွင့္ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြၾကိဳတင္တလုံးတခတဲည္းေပးေငြ (P29) ရိွပမာဏသည္ 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ ပမာဏ၏1000ရက္စာမျပည့္ေသာအခါ 

ေထာက္ပ့ံသည့္ပုံစံ 

(2)လက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) တလုံးတခဲတည္းေပးေငြ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူသည္ ေအာက္ပါတို ့ အနက္ပထမဦးစားေပး 

အဆင့္ရိွသူ (②③ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသားသမီး၊မိဘ၊ေျမး၊အဘိုး အဘြား အစဥ္လိုက္)ျဖင့္ျပီးအဆင့္တူသူ2ဦးအထက္ရိွလွ်င္ 
ထိုသူအားလုံးလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ 

① အိမ္ေထာင္ဖက္ 
② အလုပ္သမားေသဆုံးျပီးေနာက္ထုိသူ၏၀င္ေငြျဖင့္ ေနထိုင္ စားေသာက္ေနေသာကေလး၊မိဘ၊ေျမး၊အဘိုးအဘြား 
③ အျခား ကေလး၊မိဘ၊ေျမး၊အဘုိးအဘြား 
④ ေမာင္ႏွမမ်ား 

အထက္ပါ (1) ၏ ① ျဖစ္လွ်င္ 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏1000ရက္စာေထာက္ပံ့သည္။ 
တဖန္က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပ့ံေငြအေနျဖင့္ 3,000,000 ယန္းေထာက္ပံ့မည့္အျပင္ က်န္ရစ္သူမိသားစု 
အထူး တလုံးတခဲတည္းေပးေငြအေနျဖင့္ အေျခခေံန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 1000 ရက္စာေထာက္ပံ့သည္။ 

အထက္ပါ (1) ၏ ② ျဖစ္လွ်င္ 
အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 1000 ရက္စာမွ ေထာက္ပံ့ျပီး ျဖစ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) 
ပင္စင္ေငြစေသာ စုစုေပါင္းပမာဏမ်ားကုိႏႈတ္ထားေသာ ပမာဏအားေထာက္ပံ့ ပါသည္။ 
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူျဖစ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္အားလုံး အတြက္ေပးေခ်ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးပင္စင္ေငြ 
ပမာဏအားလုံးသည္အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ရက္ 1000 စာမျပည့္မီခဲ့ေသာ္က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးတလုံးတခဲ 
တည္းေပးေငြအေနျဖင့္အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ 1000 ရက္စာႏွင့္ထိုစုစုေပါင္းပမာဏမ်ားကုိႏႈတ္ထားသည္အား 
ေထာက္ပံ့မည္။ (က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးေထာက္ပံ့ေငြကုိ မေထာက္ပံ့ပါ။) 
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က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြၾကိဳတင္တလုံးတခဲ တည္းေပးေငြ 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြၾကိဳတင္တလုံးတခဲ တည္းေပးေငြကို 1 
ၾကိမ္တည္းျဖင့္လက္ခံရယူႏိုင္သည္။ 
တဖန္ပင္စင္သက္မျပည့္ေသးေသာေၾကာင့္ပင္စင္ေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းရပ္ဆုိင္းခံရသူသည္လဲ 
ၾကိဳတင္ေပးေငြ လက္ခံ ရယူႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

ၾကိဳတင္၍တလုံးတခတဲည္းေပးေငြပမာဏသည္အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 200 ရက္စာ၊ 
400 ရက္စာ၊ 600 ရက္စာ၊ 800 ရက္စာ၊ 1000 ရက္စာတြင္းမွဆႏၵရိွရာပမာဏကိုေရြးခ်ယ္ 
ႏိုင္သည။္ 
သို႔ေသာ္တလုံးတခတဲည္းၾကိဳတင္ေပးေငြေထာက္ပံ့ျခင္းခံရလွ်င္က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး) 
ပင္စင္ေငြသည1္လစီ၏ပမာဏ(1ႏွစ္ၾကာျပီးေနာက္ပိုင္းအတြက္ 5% အတိုးျဖင့္ 
စားထားေသာပမာဏ) ၏စုစုေပါင္းပမာဏသည္တလံးုတခဲတည္း 
ၾကိဳတင္ေပးေငြပမာဏကိုျပည့္မီသည္အထိေထာက္ပံ့မႈကိုရပ္ဆုိင္းထားမည္။ 

ေထာက္ပ့ံမႈပုံစံ 

အေျခခံအားျဖင့္က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ႏွင့္အတူ က်န္ရစ္သူ 
မိသားစုေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ ေငြ၊က်န္ရစ္သူမိသားစုပင္စင္ေငြၾကိဳတင္ေပးေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပင္စင္ေငြ 
ေလွ်ာက္လႊာပုံစံနံပါတ္1)ကုိ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းစီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထံ 
တင္ျပရမည္။ 
သို႕ေသာ္ပင္စင္ေငြေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိေပးေသာ ေန ့၏ေနာက္ေန ့မွစ၍ 1ႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္လွ်င္က်န္ရစ္သူ မိသားစု (ေလ်ာ္ေၾကး) ပင္စင္ေငြကိုလက္ခံျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လဲ ေလွ်ာက္ထား 
ႏိုင္သည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ 1000 ရက္စာမွေထာက္ပံ့ထားျပီး 
ျဖစ္ေသာ ပင္စင္ ေငြ၏စုစုေပါင္းပမာဏကိုေလွ်ာ့ထားေသာ ေဘာင္ အတြင္းမွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ 
သည္။ 

ကန္ ့သတ္ကာလ 
က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြတလံုးတခဲတည္း ၾကိဳတင္ေပးေငြသည္ နစ္နာသူ 
အလုပ္သမားေသဆုံးေသာေန ့၏ ေနာက္ရက္မွ 2 ႏွစ္ၾကာလ်ွင္ကာလကန္႕သတ္ခ်က္အရ 
ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍သတိျပဳပါ။ 



30 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရွိသူ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ 
(ေရႊ  ့ေျပာင္းေထာက္ပ့ံျခင္း) 

က်န္ရစ္သူမိသားစု(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရိွသူမွာ ေအာက္ပါအေၾကာင္းရင္းမ်ား 
ေၾကာင့္ထိုအခြင့္အေရးပ်က္ျပယ္ခဲ့ေသာ္ေအာက္ပါဦးစားေပးအဆင့္ရိွက်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားမွ 
ေထာက္ပံ့ေငြကိုလက္ခံရယူႏိုင္သည္။ 

ေလွ်ာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

(1) ေသဆုံးျခင္း 
(2) လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း (တရား၀င္အေၾကာင္းမၾကားထားေသာ္လည္း လက္ေတြ ့တြင္ 

လက္ထပ္ထိမ္းျမားထားသက့ဲသုိ ့ျဖစ္ျခင္းအပါအ၀င္)  
(3) ေသြးရင္းသို ့မဟုတ္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖင့္တုိက္ရုိက္ ပတ္သက္သူ၏သားသမီး (တရား၀င္ 

အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း မရိွေသာ္လည္းလက္ေတြ႕တြင္မ်ိဳးဆက္ေတာ္ဆက္ပံုက့ဲသုိ႕ေသာ 
အေျခအေနတြင္ရွိျခင္းအပါအ၀င္)  

(4)ကြာရွင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ေသဆုံးသူအလုပ္သမားႏွင့္ ေတာ္စပ္မႈမရွိျခင္း 
(5) သားသမီး၊ေျမး၊ေမာင္ႏွမမ်ားမွာအသက္ 18 ႏွစ္ျပည့္ျပီး ပထမ မတ္လ 31 ရက္ေန ့အျပီး 

(အလုပ္သမားေသဆုံးခ်ိန္မွ ဆက္လက္ျပီးသတ္မွတ္ထားေသာထိခုိက္နစ္နာမႈအေျခအေနရွိျခင္း 
မွလြ၍ဲ) 

(6) သတ္မွတ္ထားေသာထိခုိက္နစ္နာမႈအေျခအေနရွိသည့္ ခင္ပြန္း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ေျမး၊ 
အဘုိးအဘြား၊ ေမာင္ႏွမမ်ားမွာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မဟုတ္ေတာ့ျခင္း 

ဤအခါမ်ိဳးတြင္ ပူးတြစဲာရြက္စာတမ္းမ်ား 

ပူးတြတဲင္ျပရမည္မ်ား 

သန္းေခါင္စာရင္း၊မိတၱဴစေသာေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ 
ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြေနထိုင္ 
စားေသာက္ေနေသာအျခားလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားကို
ေသဆံုးသူအလုပ္သမားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပံု 
အေထာက္အထားျပစာရြက္စာတမး္ 

ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္အတူတကြ 
ေနထိုင္စားေသာက္ေနေသာလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ား
အနက္သတ္မွတ္ထားေသာထိခိုက္နစ္နာမႈအေျခ 
အေနအရလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူထြက္ေပၚလာခ်ိန္ 

ေဆးစစ္ခ်က္စေသာအလုပ္သမားေသဆံုးခ်ိန္မွဆက္
လက္ျပီးထိုထိခိုက္နစ္နာသည့္အေျခအေနတြင္ 
ရိွေၾကာင္းအေထာက္အထားျပ စာရြက္စာတမ္း 

လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူမ်ားအနက္ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ 
အတူတကြေနထိုင္စားေသာက္ေနသူရိွခ်ိန္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအေထာက္အထားျပစာရြက္စာတမ္း 

●ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာပူးတြစဲာရြက္စာတမ္းမ်ား 

※အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပရန္ေတာင္းခံျခင္းမ်ားရိွမည္။ 

စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္စံခ်ိန္စံညႊန္းစီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထံက်န္ရစ္သူမိသားစု ေလ်ာ္ေၾကး 
ႏွစ္စဥ္ေငြ၊က်န္ရစ္သူ မိသားစုပင္စင္ေငြေရႊ႕ေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းေလွ်ာက္ထားလႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 13) 
ကိုတင္ျပပါ။ 
က်န္ရစ္သူမိသားစုအထူးပင္စင္ေငြေထာက္ပံ့ေရးေလွ်ာက္လႊာသည္အေျခခံအားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း 
ေထာက္ပံ့ရန္ေတာင္းခံခ်ိန္တြင္ျဖစ္ရမည္။ 
ပံုစံမွာ ေရႊ႕ေျပာင္းေထာက္ပံ့ရန္ေလွ်ာက္ထားလႊာႏွင့္တူညီသည္။ 
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နာေရးစရိတ္ (နာေရးကူေငြ) 
နာေရးစရိတ္ (နာေရးကူေငြ) ေထာက္ပံ့ခံရမည့္ပုဂၢိဳလ္သည္ က်န္ရစ္သူမိသားစု ျဖစ္ရန္မလိုပဲ 
ပံုမွန္မွာနာေရးက်င္းပရန္ သင့္ေတာ္ေသာက်န္ရစ္သူမိသားစုႏွင့္အက်ံဳး၀င္သည။္ 
သို႕ေသာ္နာေရးျပဳလုပ္ရန္က်န္ရစ္သူမိသားစုမရိွပကဲုမၸဏီမွ  ျပဳလုပ္ေပးေသာအခါ ေသဆံုးသူ 
အလုပ္သမား၏ကုမၸဏီသုိ႕ထုိစရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ရမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားမႈအေၾကာင္းအရာ 

နာေရးစရိတ္ (နာေရးကူေငြ) ပမာဏသည္ 315,000 ယန္းတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ ခံစားခြင့္ 
ပမာဏ၏ရက3္0 စာကိုေပါင္းထည့္ထားေသာ ပမာဏျဖစ္သည။္ 
ထိုပမာဏသည္အေျခခံေန႔တြက္ခံစားခြင့္ပမာဏ၏ရက္ 60 စာ မျပည့္မီေသာ္ရက္ 60 စာ 
ေထာက္ပံ့ရမည္။ 

ေလ်ွာက္ထားရန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား 

ေသဆံုးမႈေဆးစစ္ခ်က္၊ေသဆုံးသူခႏၶာကုိယ္ေဆးစစ္ခ်က၊္ေဆးစစ္ခ်က္မွတ္တမ္းသုိ႕မဟုတ္၄င္း
အေၾကာင္းအရာမ်ားေရးသားေဖာ္ျပထားသည့္စာရြက္စာတမ္းစသည္တုိ႕၊အလုပ္သမားေသဆုံး 
သည့္ပံုစံႏွင့္ေန႕ရက္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားေသာစာရြက္စာတမ္းသုိ႕ေသာ္က်န္ရစ္သူမိသားစု 
(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပံ့မႈ ေလ်ွာက္လႊာကုိ ပူးတြတဲင္ျပရန္မလိုအပ္ပါ။ 

ကန္ ့သတ္ကာလ 
နာေရးစရိတ္(နာေရးကူေငြ)သည္နစ္နာသူအလုပ္သမား ေသဆံုးေသာေန႕၏ ေနာက္ရက္မွ 
2ႏွစ္ၾကာလွ်င္ကန္႕သတ္ ကာလအရေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ်ားရိွ၍ သတိျပဳေပးပါ။ 

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

●ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာပူးတြစဲာရြက္စာတမ္းမ်ား 
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ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပ့ံေငြ 
ထိခိုက္နစ္နာ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြသုိ ့မဟုတ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြ၏အ
ဆင္1့ရိွသူအားလုံးႏွင့္အဆင့္2စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ 
ရိွသူမ်ားသည္လက္ေတြ ့ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနေသာအခါျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ္ေၾကး
ေထာက္ပံ့ေငြ(လုပ္ငန္းခြင္ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္း)သုိ႕မဟုတ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေထာက္ပံ့
ေငြ (အလုပ္အသြားအျပန္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း) မ်ားေထာက္ပ့ံျခင္းခံရမည္။ 

ေထာက္ပ့ံမႈခံယူရန္လုိအပ္သည္မ်ား 

1 သတ္မွတ္ထားေသာမသန္စြမ္းအေျခအေနတြင္ရွိရမည္။ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပံ့ေငြသည္ထိခုိက္မႈအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီးပံုမွန္ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ျခင္းႏွင့္အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ျခင္းဟူ၍ခြဲျခားထားသည္။ပံုမွန္ 
သို႕မဟုတ္အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္ေသာထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအေျခအေနသည ္
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။ 

အကံ်ဳး၀င္သူ၏ဒဏ္ရာရရွိမႈအေသးစိတ္အေျခအေန 

ပံုမွန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 

①စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္မႈက်န္ရိွျပီးပံုမွန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သူ 
(မသန္စြမ္းအဆင့္1အမွတ္3၊အဆင့္1အမွတ္4၊ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအဆင့္1အမွတ္1၊အဆင့္1အမွတ္2) 

・အျမင္အာရံုဆံုးရံႈးျပီးမသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရိွျခင္းအဆင့္1,2 ႏွင့္အကံ်ဳး၀င္သူ 

② 
・ေျခ၊လက္ဆံုးရံႈးျခင္း၊ကိုယ္တပိုင္းေသျခင္းခံစားရသူ 
စေသာ①ႏွင့္အလားတူျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈလိုအပ္သူ 

အေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 

①စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာပိုင္းဆိုင္ရာ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈက်န္ရိွေနျပီးအေရးေပၚျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
လိုအပ္သူ (ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္2အမွတ္2-2၊အဆင့္2အမွတ္2-
3၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ႏွင့္ဖ်ားနာမႈ 
အဆင့္2အမွတ္1၊အဆင့္2အမွတ္2) 

②မသန္စြမ္းအဆင့္1ႏွင့္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈအဆင့္１တြင္ 
အက်ံဳး၀င္ျပီးပံုမွန္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္လိုအပ္ျခင္းမရိွသူ 

2 လက္ေတြ႕ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနျခင္း 
ပုဂၢလိကအခေပးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ၊ေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ လက္ေတြ႕ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ျခင္း။ 

3 ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားတြင္တက္ေရာက္ေနမႈမရွိျခင္း 

4 ဘုိးဘြားရိပ္သာ၊မသန္စြမ္းေထာက္ပ့ံေရးေဂဟာ (ေနထုိင္မႈ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးခံယူ 
ေနခ်ိန္တြင္သာ)၊ အထူးဘုိးဘြား ရိပ္သာ၊ အႏုျမဴလက္နက္ေဘးဒဏ္ခံအထူး ျပဳစု 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္၀င္ေရာက္ေနထုိင္မႈမျပဳျခင္း။ 

ထိုေနရာမ်ားတြင္၀င္ေရာက္ေနထိုင္သည့္အခါတြင္၀န္ေဆာင္မႈ ကိုျပည့္စံုစြာရရိွေနသည္ဟု 
ယူဆျပီးေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳပါ။ 
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ဤအခါမ်ိဳးတြင္ အကံ်ဳး၀င္သူ၏ထိခိုက္နစ္နာပံုအေျခအေနအေသးစိတ္ 

မရိွမျဖစ္ပူးတြဲတင္ျပရမည္မ်ား ဆရာ၀န္သုိ ့မဟုတ္သြားဆရာ၀န္၏ေဆးစစ္ခ်က္ 

ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈစရိတ္က်ခံေန 
ရေသာအခါ 

အခေပးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေနခ့ဲေသာရက္အေရအတြက္ 
ႏွင့္ပမာဏကုိအေထာက္အထားျပေသာစာရြက္စာတမ္း 

ေလွ်ာက္ထားသည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္ထားရာတြင္စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွေသာလုပ္ငန္းခြင္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းစီမံၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမႈးထံျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈေလ်ာ္ေၾကးေထာက္ပံ့ေငြ၊ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္
မႈေထာက္ပံ့ေငြေလွ်ာက္လႊာ (ပံုစံနံပါတ္ 16-2-2) ကိုတင္ျပရမည္။ 
●ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

※အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ျပေစသည္လဲရွိႏုိင္သည္။ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ဖ်ားနာမႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ပင္စင္ေငြလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိွသူႏွင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာမႈအဆင့္1အမွတ္3၊အဆင့္1အမွတ္4 သို႔မဟုတ္ အဆင့္2အမွတ္2-2၊အဆင့္2အမွတ္2-
3တြင္အက်ံဳး၀င္သူသည္ ေဆးစစ္ခ်က္ကို ပူးတြဲ ေဖာ္ျပရန္ မလိုပါ။ 
တဖန္ 2ၾကိမ္ေနာက္ပိုင္းျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး) ေထာက္ပံ့ေငြကို ဆက္တိုက္ေလွ်ာက္ထား 
ေသာအခါတြင္လဲ ေဆးစစ္ခ်က္မလိုအပ္ပါ။ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပံ့ေငြ ေလ်ွာက္ထားျခင္းမွာ 1 လစာအတြက္ျဖစ္ျပီး 3 
လစာေပါင္း ေလွ်ာက္ထား၍လဲရသည္။ 

ကန္႔သတ္ကာလ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ(ေလ်ာ္ေၾကး)ေထာက္ပံ့ေငြသည္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူေသာလ၏ ေနာက္လ 
1 ရက္ေန ့မွ 2 ႏွစ္ ၾကာလွ်င္ကန္႕သတ္ကာလအလုိက္ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္ ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍ 
သတိျပဳေပးပါ။ 


