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ဂ်ပန္ႏိုငင္တံြငအ္လုပလု္ပေ္သ ႏိုငင္ျံခ ားသ ားမ် ားအတြက္

လုပ္ငန္ားခြင္ အ မခံေတ င္ားဆုိရန္အတြက္ လမ္ားၫႊန္စ အုပ္

<အပိငုာ္း(2)>

လုပ္ငနာ္းခြငအ္ မခခံစံ ားခြင့္ အက်ဥာ္းခ််ဳပ္

အ မခခံစံ ားခြင့္အမ််ိဳားမ််ိဳား၏အေၾက ငာ္းအရ  

မည္သည့္ႏိုင္ငံသ ားမဆို၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမ ားအေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေသ  
ႏိုင္ငံျခ ားသ ားမ် ား အတြက္ လုပ္ငန္ားခြင္အ မခံကို အသုံားျပ်ဳသည္။ အလုပ္ရရ ိႏိုင္ေသ  
ေနထိုင္ခြင့္ ရထ ားေသ သူသည္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္ား အခ်ိန္ပိုင္ား အလုပ္လုပ္ရ မ  
မေတ ္တဆမ ႏ င့္ ေတြ႕ႀက်ဳံခ ့ရလ ်င္ က်ိန္ားေသလုပ္ငန္ားခြင္အ မခံရရ ိရန္ 
အက််ဳံားဝင္သည္။ 
ဤလမ္ားၫႊန္စ အုပ္တြင္ လုပ္ငန္ားခြင္အ မခံခံစ ားခြင့္ အက်ဥ္ားခ််ဳပ္ႏ င့္ အသ ားသ ားေသ  

အ မခံခံစ ားခြင့္ တို႔၏ အေၾက င္ားအရ မ် ားႏ င့္ ပတ္သက္၍ ေဖ ္ျပထ ားသည္။ 
ေထ က္ပံ့ရန္ လိုအပ္ခ်က္ အေသားစိတ္ႏ င့္ ပတ္သက္၍လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္ား 
ႀက ားၾကပ္ေရားဌ နသို႔ ေမားျမန္ားစုံစမ္ားႏိုင္ပါ သည္။ တစ္ဖန္၊ မိမိႏိုင္ငံျပန္လ ်င္ 
ရရ ိႏိုင္မည္မဟုတ္ေသ  ခံစ ားခြင့္ မ် ားရ ိေသ ေၾက င့္ သတိျပ်ဳပါ။

[မ တိက ]
လုပင္န္ားခြင္အ မခခံစံ ားခြင့္ အႏ စခ္််ဳပ္ P2

ေဆားကသုမ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခစံ ားခြင့္ P14

အလပု္န ားျခင္ား (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ခံစ ားခြင့္ P16

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ပငစ္ငလ္စ P17

မသနမ္စြမ္ားမ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ခံစ ားခြင့္ P18

က်န္ရစသ္ူမသိ ားစ ု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ (န ေရားကေူငြ) P26

ျပ်ဳစေုစ င့္ေရ  ကမ္  (ေလ် ္ေၾကား) ခစံ ားခြင့္ P33

ျဖည့္သြင္ားေရားသ ားျခင္ားဥပမ P36

ကျန ်းမာရ ်း၊ အလပု သမာ်းနငှ  လမူှုဖူလ ရု ်းဝန ကက ်းဌာန၊ လပု ငန ်းခွင 

စ ချျိန စ ညွှန ်းရ ု ်း ရလျာ ရ က်းဌာနခွွဲ

ミャンマー語
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အလုပ္ကိစၥေၾက င့္
ျဖစ္ျခင္ား

အလပု္အသြ ားအျပန္
ေၾက င့္ျဖစ္ျခင္ား

အျခ ား

လုပ္ငန္ားခြင္ထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရျခင္ား

အလုပ္အသြ ားအ
ျပန္ေၾက င့္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရျခင္ား

အျခ ားထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရျခင္ားမ် ား

လုပ္ငန္ားခြင္
အ မခံ

က်န္ားမ ေရား
အ မခံ

အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေ
သ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားေၾက င့္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား

[အ မခံ][အေၾက င္ားရင္ား၊အေၾက င္ားျပခ်က္] [ထိခုိက္ဒဏ္ရ အမ်ိ်ဳားအစ ားမ် ား]

လုပ္ငန္ားခြငအ္ မခံေထ က္ပံေ့ၾကားအမ်ိ်ဳားအစ ားမ် ား
◆ ေဆားကုသမ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ:တ ဝန္သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ျဖစ္ပြ ားေသ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား၊ န မက်န္ားျဖစ္ျခင္ားမ် ားအတြက္ ေဆားကုသမ ခံယူရ 
တြင္ရရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ

◆ အန ားယူျခင္ား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ:တ ဝန္သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ျဖစ္ပြ ားေသ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား န မက်န္ားျဖစ္ျခင္ားမ် ားအတြက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္ား
မရ ိပ လစ မရရ ိသည့္ အခ်ိန္တြင္ရရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ

◆ ထိခိုက္ဒဏ္ရ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ႏ စ္စဥ္ေငြ:တ ဝန္သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ျဖစ္ပြ ားေသ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ားကုိကုသမ စတင္ၿပ ားေန က္1ႏ စ္6လၾက ေသ ္လည္ား 
မေပ် က္ကင္ား(မသက္သ ) ဘ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ေရ ဂါရျခင္ား
အဆင့္အထိျဖစ္သြ ားပါက အက််ံဳားဝင္ေသ ေထ က္ပံ့ေငြ

◆ မသန္စြမ္ားျဖစ္ျခင္ား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ:တ ဝန္သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ျဖစ္ေသ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား ေပ် က္ကင္ား(သက္သ ၿပ ား)႐ုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရ   
မသန္စြမ္ားမ က်န္ရ ိခ ့ခ်ိန္တြင္ရရ ိေသ ေထ က္ပံ့ေငြ

◆ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ :  အလုပ္သမ ားမ် ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ရရ ိေသ ေထ က္ပံ့ေငြ
◆ န ေရားစရိတ္ အစရ ိသည့္ (န ေရားကူေငြ): အလုပ္သမ ားတစ္ဦား ေသဆံုားၿပ ားန ေရားက်င္ားပရ တြင္ရရ ိေသ ေထ က္ပံ့ေငြ
◆ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ေငြ :မသန္စြမ္ားျဖစ္ျခင္ား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ

သို႔မဟုတ္ထိခိုက္ဒဏ္ရ  (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြမ် ား၏
သတ္မ တ္ထ ားေသ  မသန္စြမ္ားျဖစ္ျခင္ားအလိုက္လက္ရ ိတြင္
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယူျခင္ားအတြက္ ရရ ိေသ ေထ က္ပံ့ေငြ

လုပ္ငန္ားခြင္ မေတ ္တဆမ  ေလ် ္ေၾကား အ မခံ 
ခံစ ားခြင့္အေၾက င္ား အႏ စ္ခ််ဳပ္

လုပ္ငန္ားခြင္အ မခံဟူသည္မ  အလုပ္သမ ားမ် ားမ တ ၀န္ႏ င့္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ဒဏ္ရ ရရိ 

ျခင္ား၊န မက်န္ားျဖစ္ျခင္ား၊ေသဆံုားျခင္ားမ် ားျဖစ္ေပၚရ တြင္ေဆားကသုစရိတစ္သည့္လိအုပ္ေသ အ မခံ

ေထ က္ပ့ံေၾကားမ် ားကိေုပားေခ်သည့္စနစ္ျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံျခ ားသ ားမ် ားလည္ားဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္ား

အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ဤအ မခံႏ င့္အက်ံ်ဳား၀င္သည္။

*လုပ္ငန္ားခြင္ထိခိကုဒ္ဏ္ရ ရျခင္ားအတြကက္်န္ားမ ေရားအ မခံအသံုားမျပ်ဳႏုိင္ပါ။
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လုပ္ငနာ္းခြငတ္ြင္ မေတ ္တဆထခိုုိကမ္ 

[အေခၚအေဝၚမ် ား၏ အဓိပၸ ယ္ ①]

လုပ္ငန္ားခြင္တြင္ မေတ ္တဆထိခိုက္မ ဟူသည္မ   အလုပ္သမ ားသည္  လုပ္ငန္ားခြင္ တြင္ 
ျဖစ္ေပၚေသ  ထိခိုက္မ  ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ စသည္(ဒဏ္ရ ၊ ေရ ဂါ၊ မသန္စြမ္ားမ ၊ 
ေသဆုံားမ ) စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ 
ဖ် ားန မ စသည္

သတ္မ တ္ထ ားေသ ေၾက င္ားက်ိ်ဳားဆက္ႏြယ္မ 

⚫ လုပ္ငန္ားခြင္ ႏ င့္  ထိခိုက္ဒဏ္ရ ၊ ဖ် ားန မ စသည္တို႔ၾက ား တြင္ သတ္မ တ္ထ ားေသ အေၾက င္ားအက်ိ်ဳား
ဆက္ႏြယ္မ ႐ ိေသ အခါ   “လုပ္ငန္ားခြင္ႏ င့္သက္ဆိုင္ေသ ” ဟုေခၚသည္။

⚫ အလုပ္သမ ားမဟုတ္ေသ အလုပ္ရ င္မ် ားႏ င့္ ဒါ႐ိုက္တ မ် သည္ အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ားအ ားျဖင့္  ခံစ ားခြင့္ရ႐ ိရန္
မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

◊ လုပင္နာ္းခြငႏ္ င့္သကဆ္ိငုေ္သ  ဒဏရ္ ဟသူည္

မည္သေသ မေတ ္တဆထခိိုကမ္ သည္  လုပ္ငန္ားခြင္တြင္မေတ ္တဆထခိိုက္မ အျဖစ္ 
သတ္မ တ္ခံရျခင္ားႏ င့္ ပတ္သက၍္ေအ ကပ္ါအေျခအေန(၃)မ်ိ်ဳားကို ခြ ျခ ားၿပ ား စဥ္ားစ ားသည္။

<1>လပုင္နာ္းခြင၏္ အေဆ ကအ္ဥ ားအတြငာ္းတြင္ အလပုလ္ပု္ေနေသ အေျခအေန

သတ္မ တ္ထ ားေသ  အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အတြင္ားႏ င့္ အခ်ိန္ပိုအလပု္လုပ္ခ်ိန္အတြင္ားတြင္ လုပ္ငန္ားခြင္၏ 
အေဆ က္အဥ ား အတြင္ား၌ (ကုမၸဏ ႐ုံားခန္ား၊ စက္႐ုံ အတြင္ား)  အလုပ္လုပ္ေနေသ အေျခအေန၊ 
အထူားအေျခအေနမ႐ ိေသားသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္ားခြင္၏   မေတ ္တဆထခိိုက္မ ဟု ု သတ္မ တ္သည္။

※ေအ က္ပါအေျခအေနမ် ားကို လုပ္ငန္ားခြင္၏ မေတ ္တဆ ထိခိုက္မ  ဟမုသတ္မ တပ္ါ။

①အလုပ္သမ ားသည ္လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ားတြင္ ကိုယ္ေရားကိုယတ္   လုပ္ေဆ င္မ ေၾက င့္
မေတ ္တဆထခိိုကမ္ ျဖစ္ေသ  အေျခအေန

②အလုပ္သမ ားသည ္ရည္႐ြယ္ခ်က႐္ ိ႐ ိ မေတ ္တဆထခိိုက္မ ကိ ုျဖစ္ပြ ားေစေသ အေျခအေန

③ကိုယ္ေရားကိုယတ္  မေက်နပ္မ ေၾက င့္ လုပ္ငန္ားခြင္ႏ င့္  မသက္ဆိုင္သထူမံ  အလုပ္သမ ားသည္ 
အၾကမ္ားဖက္မ ကို  ခံရေသ အေျခအေန
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<2>လပုင္နာ္းခြင႐္  ိအေဆ ကအ္ဥ ားအတြငာ္းတြင ္အလပုမ္လပုေ္သားေသ အေျခအေန
အန ားယူေသ အခ်ိန္ႏ င့္ အလုပ္မလုပ္ခင္ႏ င့္ အလုပ္လုပ္ၿပ ားေသ အခါစသျဖင့္ 
လက္ေတြ႕တြင္အလုပ္မလုပ္ေသားေသ အေျခအေနတြင္ ကိုယ္ေရားကိုယ္တ  
လုပ္ေဆ င္မ  ေၾက င့္ ျဖစ္ေပၚလ ေသ  မေတ ္တဆထိခိုက္မ အ ား 
လုပ္ငန္ားခြင္၏မေတ ္တဆ ထိခိုက္မ ဟု မသတ္မ တ္ပါ။ သို႔ေသ ္၊ လုပ္ငန္ားခြင္႐ ိ 
အေဆ က္အဥ ား၊ အသုံားအေဆ င္ ပစၥည္ားမ် ားႏ င့္ စ မံခန္႔ခြ ေရား  အေျခအေနစသည့္ 
အေၾက င္ားအရင္ားေၾက င့္ ျဖစ္ေပၚလ ေသ  မေတ ္တဆထိခိုက္မ သည္ လုပ္ငန္ားခြင္၏ 
မေတ ္တဆထိခိုက္မ  ျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္၊  အိမ္သ  အသံုားျပ်ဳျခင္ား  က ့သို႔  
ဇ ဝကမၼေဗဒပုိင္ားဆိုငရ္ ျဖစစ္ဥအ္တြင္ား  ေပၚေပါက္ေသ  မေတ ္တဆထိခိုက္မ သည္ 
လုပ္ငန္ားခြင္၏ မေတ ္တဆထိခိုက္မ  ျဖစ္သည္။

<3>လပုင္နာ္းခြင႐္ိ အေဆ ကအ္ဥ ားမဟတုေ္သ  လုပင္နာ္းတြင ္အလပုလ္ပုေ္နေသ  အေျခအေန
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခရ ားထြက္ျခင္ားႏ င့္ လုပ္ငန္ားစသည္တို႔ႏ င့္ ပတ္သက္၍ အျပ်ဳ သေဘ  
ေဆ င္ေသ  ကိုယ္ေရားကိုယ္တ  လုပ္ေဆ င္မ ကို ေဆ င္႐ြက္ျခင္ား  စေသ  
အထူားအေျခအေန မ႐ ိသေ႐ြ႕ လုပ္ငန္ားခြင္၏ မေတ ္တဆထိခိုက္မ ဟု  သတ္မ တ္မည္။
လုပ္ငန္ားခြင္ႏ င့္သက္ဆိုင္ေသ  ေရ ဂါဟူသည္
ေအ က္ပါလိုအပ္ခ်က္ (၃)ခု ျပည့္စုံေသ အေျခအေနတြင္ အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ား  အ ားျဖင့္ 
လုပ္ငန္ားခြင္ႏ င့္သက္ဆိုင္ေသ  ေရ ဂါဟု သတ္မ တ္မည္။

<1>အလပုခ္ြငတ္ြင ္အႏၱရ ယေ္ပားႏုိငေ္သ အရ  ႐ိ ေနျခငာ္း
အႏၱရ ယ္ေပားႏိုင္ေသ   ႐ုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရ အရ ဝတ ်ဳ၊ ဓ တုေဗဒပစၥည္ား၊  ခႏၶ ကုိယ္တြင္ 
လြန္က စြ ဝန္ပိေစေသ လုပ္ငန္ား စသည္တို႔သည္ လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ားတြင္ ႐ ိေနေသ  
အေျခအေနမ် ားျဖစ္သည္။

(ဥပမ ) ေက် က္ဂြမ္ား( Asbestos) စသည္

<2>က်နာ္းမ ေရားပ်ကစ္ ားမ ျဖစေ္ပၚေစႏုိငေ္လ ကေ္သ  အႏၱရ ယေ္ပားႏုိငေ္သ အရ   
ဟုေဖ ျ္ ပခရံျခငား္

<3>ေရ ဂါလကဏ မ် ားျပျခငာ္းကုိ္ ေက် ျ္ ဖတၿ ္ပ ားေန က္ လူန အေျခအေနသည္
ေဆားပည အရ မ နက္နေ္နျခငာ္္္း
လုပ္ငန္ားခြင္ႏ င့္သက္ဆိုင္ေသ   ေရ ဂါသည္    အလုပ္သမ ားမ     လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ား
႐ ိေသ   အႏၱရ ယ္ေပားႏိုငေ္သ အရ ႏ င့္ ထိေတြ႕မိျခင္ားေၾက င့္ ေရ ဂါလကၡဏ 
ျပျခင္ားျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾက င့္  ေရ ဂါသည္  အႏၱရ ယ္ေပားႏိုင္ေသ အရ ျဖင့္
ထိေတ႕ြ ၿပ ားေန က္တြင္ ေရ ဂါလကၡဏ ျပသရမည္။ ေရ ဂါလကဏၡ ျပသေသ 
က လသည္ အႏၱရ ယ္ေပားႏိုင္ေသ အရ ၏ ဂုဏ္သတိၱႏ င့္ ထိေတြ႕မ အေျခအေနကို
လိုက္၍ ကြ ျပ ားသည္။
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အလပုရ္ ငမ္တသူည့္တစခ္ထုကပ္ိေုသ  လုပင္နာ္းခြငမ္် ားေၾက င့္ ထိခိကုဒ္ဏရ္ ရျခငာ္း
တစခ္ထုက္ပိေုသ  လုပင္နာ္းခြငေ္ၾက င့္ ထိခိက္ုဒဏရ္ ရျခငာ္း

[အေခၚအေဝၚမ် ား၏ အဓိပၸ ယ္ ②]

အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစခ္ုထကပ္ိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားေၾက င့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခငာ္း ဆိုသည္မ   အလုပ္သမ ားမ် ားစြ မ  တစ္ခုထက္ပိုေသ  
လုပ္ငန္ားမ် ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္ားေၾက င့္ ျဖစ္ရျခင္ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆေသ  
ဒဏ္ရ  သို႔မဟုတ္ေရ ဂါျဖစ္သည္။ ေမားခြန္ားတြင္ ပါဝင္ေသ  ဒဏ္ရ မ် ားႏ င့္ 
ေရ ဂါမ် ား စသည္တို႔တြင္ ဦားေႏ  က္၊ ႏ လုံားေရ ဂါႏ င့္စိတ္ပိုင္ားဆိငု္ရ ေရ ဂါမ် ား 
ပါ၀င္သည္။

◇ အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစ္ခုထကပုိ္ေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္လပ္ုကိင္ုေသ  
အလုပ္သမ ား
အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစခ္ုထကပ္ိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ား တြင္ လုပ္ကိုင္ေသ  
အလုပ္သမ ားတစ္ဦားသည္ ဒဏ္ရ ရျခင္ား သို႔မဟုတ္ ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
အလုပ္ရ င္တစ္ဦားတည္ား မဟုတ္ေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ တစ္ၿပိ်ဳင္တည္ား 
အလုပ္လုပ္ေသ  အလုပ္သမ ားျဖစ္သည္။ 

* လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေသ  အလုပ္သမ ား၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုတည္ား
တြင္သ  လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားျဖစ္သည္။

◇ အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစခ္ုထကပ္ိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ား တြင္ 
လုပ္ကိုင္ျခင္ားေၾက င့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား မ န္ကန္ေၾက င္ား 
သက္ေသျပျခင္ားလပု္ငန္ားခြင္မ် ားစြ မ  ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိား (အလုပ္ခ်ိန္မ် ားႏ င့္ စိတဖ္ိစ ားမ  
စသည္တို႔) ကို အလုံားစုံအက ျဖတ္ၿပ ား လုပ္ငန္ားခြင္ မေတ ္တဆအျဖစ္ 
အသိအမ တ္ျပ်ဳျခင္ားရ ိမရ ိ အက ျဖတ္သည္။ လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားတစ္ဦားအတြက ္လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခတုည္ားကသ  
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိားျဖစ္ေစသည္ဟ ုအသိအမ တ္ျပ်ဳသည့္ ကိစၥမ် ားလည္ား ရ ိႏုိင္ၿပ ား 
အကယ္၍ ယင္ားက ့သို႔ ျဖစ္ခ ့လ ်င္ ၎မေတ ္တဆအမ ကိ ု
သ မ န္ျဖစ္႐ိုားလုပ္ငန္ားခြင္ မေတ ္တဆမ အျဖစ္ အသိအမ တ္ျပ်ဳမည္ ျဖစ္သည္။

→ P10,11
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အလုပ္အသြ ားအျပန္ မေတ ္တဆထိခုိက္မ 

[အေခၚအေဝၚမ် ား၏ အဓိပၸ ယ္ ②]

အလုပ္အသြ ားအျပန္ မေတ ္တဆထိခိကုမ္ ဟသူည္မ   အလုပ္သမ ားမ  
အလုပ္အသြ ား အျပန္ေၾက င့္ ျဖစ္ပြ ားေသ   ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ စသည့္ 
ထိခိုက္မ  ျဖစ္သည္။

◊ အလုပ္အသြ ားအျပန္ဟူသည္
အလုပ္လုပ္ျခင္ားႏ င့္ပတသ္က၍္ ေအ က္ပါ ① မ  ③ အထိ ေျပ င္ားေ႐ႊ႕ျခင္ား
အ ား က်ိ်ဳားေၾက င္ားဆ ေလ် ္ေသ  လမ္ားေၾက င္ားႏ င့္ နည္ားလမ္ားမ် ားျဖင့္ 
ေဆ င္႐ြက္ျခင္ားကိ ု  ဆိုလိုသည္။
① ေနထိုင္သည့္ေနရ  ႏ င့္  အလုပ္လုပ္ေသ  ေနရ   (လုပ္ငန္ား  

စတင္၍ၿပ ားဆုံားေသ ေနရ )ၾက ားရ ိ အသြ ားအျပန္
② က်န္ားမ ေရား၊ အလုပ္သမ ားႏ င့္ လူမ ဖူလုံေရား ဝန္ႀက ားဌ န  အမိန႔္ျဖင့္ 

သတ္မ တ္ေသ  အလုပ္လုပ္သည့္ေနရ မ  အျခ ားအလုပ္လုပ္ေသ 
ေနရ သို႔ေ႐ႊ႕ေျပ င္ားျခင္ား (ေနရ အႏ ံ႔ရ ိ  အလုပ္သမ ားမ် ား၏ 
အလုပ္လုပ္သည့္ေနရ တို႔ၾက ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပ င္ားျခင္ား)

③ အလုပ္အရေ႐ႊ႕ေျပ င္ားေနထိုငရ္သည့္ေနရ ႏ င့္မူလေနထိငု္ရ ေနရ တို႔
ၾက ားတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပ င္ားျခင္ား

အလုပအ္သြ ားအျပနပ္ုစံံ ※2,3 ႏ င့္ပတ္သက၍္သတ္မ တထ္ ားေသ  လိုအပ္ခ်က္မ် ား႐ိ ေသ ေၾက င့္ သတိျပ်ဳပါ။

ေနထုိငသ္ည့္
ေနရ 

အလုပလု္ပသ္ည့္
ေနရ 

အျခ ားေသ 
အလုပလု္ပသ္ည့္

ေနရ 

ေနထုိငသ္ည့္
ေနရ 

အလုပလု္ပ္
သည့္ေနရ 

ေရႊ႕ေျပ င္ားေန
ထုငိ္ရသည့္ေနရ 

မလူေနထိငုရ္ 
ေနရ 

１ ပံုမ နအ္ေျခအေန

2 အလုပအ္ေရအတြကအ္မ် ားအျပ ား 
လုပ္ေနေသ အလုပသ္မ ားျဖစေ္သ အခါ

3 အလုပအ္ရေ႐ႊ႕ေျပ ငာ္းေနထုိငရ္ေသ သျူဖစလ္ ်င္

အလုပလု္ပ္သည့္
ေနရ 
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◇ အလပုအ္သြ ားအျပန္ အပိငုာ္းအျခ ား

ေ႐ႊ႕ေျပ င္ား လမ္ားေၾက င္ားအ ား လမ္ားလြ ေသ အခါ သမဟုတ္ ရပ္တန္႔ေသ   အေျခအေနတြင္ 
လမ္ားလြ ျခင္ားသမို ဟုတ္ ရပ္တန္႔ျခင္ားတၾို က ားႏ င့္ ၎တို  ၿပ ားေန က္ ေ႐ႊ႕ေျပ င္ားျခင္ားအ ား 
အလုပ္အသြ ားအျပန္ ဟု မသတ္မ တ္ပါ။  သို႔ေသ ္၊ ေန႔စဥ္သုံားပစၥည္ားဝယ္ယူျခင္ားႏ င့္ အျခ ားေသ  
ေန႔စဥ္သုံားပစၥည္ား  ဝယ္ယူျခင္ားႏ င့္ တူည ေသ  အျပ်ဳအမူကို အနည္ားဆုံားအဝန္ားအဝိုင္ားအတြင္ား  
လုပ္ေဆ င္ေသ  အေျခအေနမ်ိ်ဳားတြင္ က်ိ်ဳားေၾက င္ားဆ ေလ် ္စြ လမ္ားေၾက င္ားေပၚ 
ျပန္ေရ က္လ ၿပ ားေန က္ပိုင္ားကိ ုေန က္တစ္ႀကမိ္  အလုပ္အသြ ားအျပန္လပု္ျခင္ားဟ ုမ တ္ယူသည္။

အလပုအ္သြ ားအျပန္
အပိငုာ္းအျခ ား

○・・・အလပု္အသြ ားအျပန္ အပိုင္ားအျခ ားအျဖစ္ သတ္မ တ္ႏုိင္ေသ အရ 

×・・・အလုပအ္သြ ားအျပန္ အပိုင္ားအျခ ားအျဖစ္ မသတ္မ တႏုိ္င္ေသ အရ 

အလုပလ္ပုသ္ည့့္္
ေနရ 

ေန႔စဥ္ေနထုိငမ္ အရလုိအပ္ေသ  
လုပ္ေဆ ငခ်ကျ္ဖစၿ္ပ ားက်နာ္းမ 
ေရား၊ အလုပသ္မ ားႏ င့့္လူမ ဖူလံု
ေရားဝနႀ္က ားဌ နအမနိ႔္ျဖင့္
သတ္မ တ္ေသ အရ (တျခ ားေနရ 
သ႕ို လ ည့္ဝငျ္ခငာ္း)

လမ္ားလြ ၍သြ ားျခငာ္း

ေနထုိငသ္ည့္
ေနရ 

※အလုပ္လုပ္သည္ေနရ မ  
အျခ ား အလုပ္လုပ္သည့္ 
ေနရ ၊အလုပ္အရ 
ေ႐ႊ႕ေျပ င္ားေနထိုင္ရသည့္ 
ေနရ မ မူလေနထိုင္ရ  
ေနရ သေျပ င္ားေ႐ႊ႕ 
ေသ အေျခအေနသည ္
လည္ား အလ ားတူပင္
ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥေ္နထုိငမ္ အရလုိအပေ္သ   
လုပ္ေဆ ငခ္်က္ျဖစၿ္ပ ားက်နာ္းမ 
ေရား၊ 
အလုပသ္မ ားႏ င့္လူမ ဖလံုူေရား
ဝန္ႀက ားဌ နအမနိ႔္ျဖင့္သတ္မ တ္
ေသ အရ (လမာ္းလြ ၍ သြ ားျခငာ္း)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×

အျခ ားေနရ သုိ႕  
လ ည့္ဝငျ္ခငာ္း

အလုပလ္ပုသ္ည့့္္
ေနရ 

ေနထိုငသ္ည့္
ေနရ 
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◇ အေျခခေံန႔တြက္ခစံ ားခြင့္ပမ ဏဟူသည္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏဟူသည္ အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ား အ ားျဖင့္ ပ်မ္ားမ ်လုပ္ခလစ ႏ င့္  
ကိုက္ည ေသ  ပမ ဏျဖစ္သည္။( အလုပ္သမ ားစံႏ န္ားဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂)
ပ်မ္ားမ ်လုပ္ခလစ ဟူသည္ အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ားအ ားျဖင့္ ပ်မ္ားမ ် လုပ္ခလစ   တြက္ခ်ကသ္င
ေသ  အေၾက င္ားျပခ်က္ ေပၚေပါက္ေသ ေန႔မတိုင္ခင္၏ သုံားလအတြင္ား အဆိုပါ အလုပ  
သမ ားအ ား ေပားေခ်ရမည့္ လုပ္ခလစ စုစုေပါင္ားပမ ဏကို ၎၃ လ၏ ေန႔အေရအတြက္  
စုစုေပါင္ား(ပိတ္ရက္စသည္တို႔ပါဝင္ေသ  ျပကၡဒိန္ပါေန႔အေရအတကြ္) ျဖင့္ စ ား၍ရလ 
ေသ ပမ ဏျဖစ္သည္။ ပ်မ္ားမ ်လုပ္ခလစ ၏ တြက္ခ်က္မ အေျခခံျဖစ္ေသ  လုပ္ခလစ သည္ 
မည္သည့္ရ ထူားမဆို၊ အလပု္လပု္သည့္ အဖိုားအခအေနျဖင့္ အလုပ္ရ င္မ  အလုပ  
သမ ားထံေပားေသ  အရ ျဖစ္သည္။သို႔ေသ ္၊ မဂၤလ လက္ဖြ ႕စေသ  အထူားေပားေသ   
လုပ္ခလစ ၊ အပိုဆုေၾကားတို႔ရ ိေသ  သုံားလေက် ္ေသ က လတိငု္ားတြင္ ေပားေသ   လုပ္ခလစ  
စသည္တို႔အ ား ပ်မ္ားမ ်လစ တြင္ ထည့္သြင္ားမတြကခ္်ကရ္ပါ။
※ဒဏ္ရ ရရ ိမ ၊ ေသဆုံားမ တို႔၏ အေၾက င္ားအရင္ားျဖစ္ေသ  မေတ ္တဆမ  ျဖစ္ပြ ားေသ 
ေန႔၊ သို႔မဟုတ္ ဆရ ဝန္၏ ေဆားစစ္ခ်က္အရ ေရ ဂါရ ိေနေၾက င္ားအတည္ျပ်ဳေသ ေန႔  
ဟုဆိုေသ ္လည္ား၊ လုပ္ခလစ စ ရင္ားပိတ္ေန႔ကိုသတမ္ တထ္ ားပါက ထိုေန႔ မတိုင္မ
ေရ ႕က  လုပ္ခလစ စ ရင္ားပိတ္ေန႔သည္ ထိုေန႔ႏ င့္ ကိုက္ည သည္။
အေျခခံအ ားျဖင့္ အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစ္ခုထကပ္ိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ား တြင္လုပ္ေနေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏသည္ လုပ္ငန္ားခြင္မ် ား၏ အေျခခံ 
ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ စုစုေပါင္ားႏ င့္ည မ ်သည္။

[ႃခြင္ားခ်က္]

①ပ်မ္ားမ ်လုပ္ခလစ ႏ င့္တူည ေသ ပမ ဏကိ ုအေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္အျဖစ္သတ္မ တရ္န္  
မသင့္ေလ် ္ဟု အတည္ျပ်ဳေသ  အေျခအေနတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏ၏  
တြက္ခ်က္ေသ နည္ားတြင္ ႃခြင္ားခ်က္ထ ားႏိုင္သည္။

(a)ပ်မ္ားမ ်လစ အ ား တြက္ခ်က္ေသ  က လအတြင္ား၊ လုပ္ငန္ားခြင္ျပင္ပတြင္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ  ကုသရန္အတြက ္အလုပ္န ားထ ားေသ က လ႐ ိေသ အေျခအေန

(b)အဆုတ္ေရ င္ကင္ဆ ေရ ဂါသည္ သည္ ဖုန္မ န္႔ ႏ င့္ အလုပ္လုပ္ရေသ   
လုပ္ငန္ားမဟုတ္ေသ  လုပ္ငန္ားသို႔ အေျပ င္ားအေ႐ႊ႕လုပ္ထ ားေသ အေျခအေနစသည္ 

②ခြင့္ယူျခင္ား အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္ႏ င့္ပတ္သက္၍၊  ေဆားကုသမ စတင္သည္မ  ၁ႏ စ္ခြ 
ေက် ္လြန္ေသ အေျခအေနတြင္ အသက္အ႐ြယ္အပိုင္ားအျခ ားအလိကု ္ အနိမ့္ဆုံားပမ ဏ၊ 
အျမင့္ဆုံားပမ ဏကို အသုံားျပ်ဳမည္။

ပင္စင္လစ ခံစ ားခြင့္ႏ င့္ပတ္သက္၍   ပင္စင္လစ ေထ က္ပံ့ေသ    ပထမဆုံားေန႔မ 

အသက္အ႐ြယ္အပိုင္ားအျခ ားအလိကု ္အနိမ့္ဆုံားပမ ဏ၊ အျမင့္ဆုံားပမ ဏကို  အသုံားျပ်ဳမည္။
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(ဥပမ 1)
တစ္လလ ်င္ လစ  ယန္ား ၂ သိန္ား (လစ စ ရင္ား ပိတ္ရက္သည္ လစဥ္  လကုန္ရက္) ျဖစ္ၿပ ား၊ 
ေအ က္တိုဘ လတြင္ မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားေသ   အေျခအေန

ယန္ား ၂ သိန္ား× ၃ လစ ÷၉၂ ရက္［ဇူလိုင္လ(၃၁ ရက္ေန႔)+ဩဂုတ္လ (၃၁  ရက္ေန႔)+ 
စက္တင္ဘ လ (၃၀ ရက္ေန႔)≒ ၆,၅၂၂ယန္ား                                    
၆,၅၂၂ယန္ား×၈၀%≒၅,၂၁၇ယန္ား                         

တစ္ရက္လ ်င္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္  ပမ ဏ၏ ၈၀%ျဖစ္ေသ  ၅,၂၁၇ ယန္ားကို ေထ က္ပံ့သည္။

(ဥပမ 2)
အလုပ္သမ ား တစ္ဦားသည္ ကုမၸဏ ႏ စ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပ ား ကုမၸဏ  A မ  တစ္လ လစ  ယန္ား 200,000
ႏ င့္ ကုမၸဏ  B မ  တစ္လ လစ  ယန္ား 100,000 (လစ  ေပားေခ်ရန္ရက္သည္ လတိုင္ားလကုန္ရက္) ျဖစ္ၿပ ား 
ဇူလိုင္လတြင္ မေတ ္တဆမ  ျဖစ္ပြ ားလ ်င္၊

ကုမၸဏ  A အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏ
(ယန္ား 200,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပ လ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 

6,593.40 ယန္ား
ကုမၸဏ  B အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏ
(ယန္ား 100,000) x 3 လ ÷ 91 ရက္ [ဧၿပ လ (ရက္ 30) + ေမလ (31 ရက္) + ဇြန္လ (ရက္ 30) = 

3,296.70 ယန္ား
စုစုေပါင္ား အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏ
6,593.40 ယန္ား + 3,296.70 ယန္ား ≒ 9,891 ယန္ား

※“လုပ္ခလစ ”တြင္ အထူားေပားေသ  လုပ္ခလစ ၊ ၃ လေက် ္ေသ က လ  
တိုင္ားတြင္ေပားေသ လုပ္ခလစ  မပါဝင္ပါ။
တစ္ဖန္၊ အပိုဆုေၾကားစသည့္ “၃ လကို ေက် ္လြန္ေသ   က လတိုင္ားတြင္
ေပားေသ လုပ္ခလစ ” သည္   က်န္ရစ္သူမိသ ားစု၏  အထူားပင္စင္လစ 
စသည္တို႔ကို  သတ္မ တ္ေသ အေျခအေန႐ ိ  “အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္” အေပၚ
သက္ေရ က္ေနပါသည္။

◇ အေျခခေံန႔တြက္စရတ္ိဟူသည္
အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ဟူသည္မ  အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ားအ ားျဖင့္ လုပ္ငန္ားခြငႏ င့္သက္ဆိုင္ေသ  
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြ ား   အျပန္တြင္ ဒဏ္ရ ရ႐ ိမ ႏ င္ေ့သဆုံားမ တို႔၏ အေၾက င္ားအရင္ားျဖစ္ေသ 
မေတ ္တဆမ ျဖစ္ေပၚေသ ေန႔သို႔မဟုတ္ ေဆားစစ္ခ်က္အရ ေရ ဂါ႐ ိေနေၾက င္ားအတည္ျပ်ဳေသ ေန႔ 
မတိုင္ခင္ ၁ႏ စ ္အတြင္ား အဆိုပါ အလုပ္သမ ားသည္ အလုပ္႐ င္ထံမ ရ႐ ိေသ  
အထူားလစ စုစုေပါင္ားပမ ဏကို အေျခခံႏ စ္ တြက္ပမ ဏအေနျဖင့္၃၆၅ ျဖင့္ စ ား၍
ရလ ေသ ပမ ဏျဖစ္သည္။အထာူးလပု္ခ လစ ဆိုသည္မ  အေျခခံေန႔တြကခ္ံစ ားခြင့္ ပမ ဏ၏ 
အေျခခံသတ္မ တ္ခ်ကတ္ြင္ မပါဝင္ေသ အပိုဆုေၾကားစေသ ၃လ
ေက် ္လြန္ေသ က လတိုင္ားတြင္ေပားေသ  လစ ကို ဆိုလိုသည္။(မဂၤလ လက္ဖြ ႕စေသ 
အထူားေပား ေသ လစ မပါဝင္ပါ။)တစ္ဖန္၊ အထူားလုပ္ခလစ ၏ စုစုေပါင္ားပမ ဏသည္ အေျခခံ
ေန႔တြက ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ (အေျခခံေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ၃၆၅ ဆ ႏ င့္ည မၽ ေသ ပမ ဏ) ၏
၂၀%ႏ  င္ ့  ည မ ်ေသ ပမ ဏကိုု  ေက် ္သြ ားေသ အေျခ အေနတြင္၊
ခံစ ားခြင့္အေျခခံႏ စ္တြက္ပမ ဏ၏ ၂၀% ႏ င္ ့  ည မ ်ေသ ပမ ဏသည္ အေျခခံႏ စ္တြက္ပမ ဏ
အျဖစ္ သတ္မ တသ္ည္။ (သတ္မ တ္ပမ ဏယန္ား ၁၅ သိန္ား)
အေျခခံအ ားျဖင့္ တစ္ခုထက္ပိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္
အေျခခံ ေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ ပမ ဏသည္ ထိုလုပ္ငန္ားခြင္မ် ားမ  ေထ က္ပံ့ေသ  
အေျခခံႏ စ္တြက္ခံစ ားခြင့္ အ ားလုံားေပါင္ားကို 365 ျဖင့္စ ားထ ားေသ  တန္ဖိုားျဖင့္ ည မ ်သည္။

အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏  တြက္ခ်က္မ ဥပမ 
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ဦားေႏ  က္၊ ႏ လံုားေရ ဂါ
【သ ားသန႔္ေရ ဂါမ် ား အတည္ျပ်ဳရန္လိုအပ္ခ်က္①】

ဦားေႏ  က္တစ္ရ ရားမ် ား ေသျခင္ားစေသ ''ဦားေႏ  က္ေသြားေၾက ပိတ္ေရ ဂါ''၊ ႏ လုံား ေသြားေၾက ပိတ္ဆို႔ျခင္ားစေသ 
''ႏ လုံားႂကြက္သ ားေသြားအ ားနည္ားျခင္ား''တို႔သည္ ယင္ားေရ ဂါျဖစ္ပြ ားရသည့္အေျခခံျဖစ္သည့္ ေသြားေၾက 
အန တရျဖစ္ေစျခင္ားစသည္တို႔မ  အဓိကအ ားျဖင့္ အသက္အရြယ္ရလ ျခင္ား၊ ေနထိုင္စ ားေသ က္မ ဓေလ့၊
လူေနမ ပတ္ဝန္ားက်င္စေသ ေန႔စဥ္ဘဝရ ိ အေၾက င္ားအရင္ားအသ ားသ ားႏ င့္ မ်ိ်ဳား႐ိုားဗ ဇေၾက င့္ သ ားသန္႔အ ားျဖင့္ ငုပ္လ ်ိ်ဳားေနေသ 
အေၾက င္ားအရင္ားမ် ားေၾက င့္ ျဖည္ားျဖည္ားခ်င္ား ပိုမိုဆိုားဝါားလ ၿပ ား ေရ ဂါျဖစ္ပြ ား တတ္ၾကေသ ္လည္ား
အလုပ္ေၾက င့္အဓိကျဖစ္ေသ ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားမ အေျခအေနမ် ားလည္ားရ ိသည္၊၊
ဦားေႏ  က၊္ ႏ လုံားေရ ဂါတို႔သည္ ''လုပ္ငန္ားခြင္ေၾက င့္ ျဖစ္ေသ သိသိသ သ ေလားလံ လြန္က ေသ ဒဏ္'' ေၾက င့္
ေရ ဂါလကၡဏ ျပသပါက အလုပ္သမ ားထိခိုက္ဒဏ္ရ ေလ် ္ေၾကားရရ ိမည့္သူအျဖစ္ အက််ံဳားဝင္သည္။

<အက််ံဳားဝင္ေသ ေရ ဂါ> 

 ဦားေႏ  ကေ္သြားေၾက ပတိျ္ခငာ္းေရ ဂါ  ႏ လုံားေသြားေၾက က်ဥာ္းေရ ဂါ

.ဦားေႏ  က္အဝင္အထြက္ေသြားေၾက 
(ဦားေႏ  က္အထြက္ေသြားေၾက )
.ဦားေႏ  က္ေသြားယိုျခင္ား
.ဦားေႏ  က္တစ္သ ်ရားမ် ားေသျခင္ား
.ေသြားတိုားႏ င့္ ဦားေႏ  က္ေရ င္ျခင္ား

.ႏ လုံားေသြားေၾက ပိတ္ျခင္ား

.ႏ လုံားေသြားေၾက က်ဥ္ားေရ ဂါေၾက င့္ ရင္ဘတ္ေအ င့္ျခင္ား

.ႏ လုံားရပ္ျခင္ား(႐တု္တရက္ ႏ လုံားေသျခင္ားလည္ားပါဝင္)

.ႏ လုံားစြမ္ားေဆ င္ရည္ျပင္ားထန္စြ က်ဆင္ားျခငာ္း

.ႏ လုံားေသြားေၾက မႀက ားကြ ျခင္ား

[အလုပသ္မ ားမေတ ္တဆထိခိက္ုမ ေထ က္ခ၊ံ လုိအပခ္်က္] 
ေအ က္ပါအခ်က္မ် ားႏ င့္ကိုက္ည ပါက အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆ ထိခိုက္မ အတြက္ ေထ က္ခံခ်က္ရမည္။

၂။ ေရတုိ အခ်နိပ္ိလုုပျ္ခငာ္း
ေရ ဂါလကၡဏ ျပသည့္အခ်ိန္ႏ င့္ န ားကပ္ေသ အခ်ိန္အတြင္ား အထူားသျဖင့္ အခ်ိန္ပို လုပ္မိျခင္ား
(၁)ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ  မ ယမန္ေန႔အထိ အလုပ္မ  အထူားသျဖင့္ အလုပ္ပိုလုပ္ရသည့္ အခါ
(၂)ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ  မ ယမန္ေန႔အထိ အလုပ္မ  အထူားသျဖင့္ အလုပ္ပိုလုပ္ရသည္ ကို သက္ေသမျပႏိုင္ပါကလည္ား
ေယဘုယ်အ ားျဖင့္ မဖ် ားန မ တစ္ပတ္အတြင္ား အခ်ိန္ပိုအလုပ္ဆက္တိုက္ လုပ္ရသည့္အခါတြင္ အလုပ္ေၾက င့္
ဖ် ားန ျခင္ားျဖစ္ပြ ားသည္ ဟု ေတြားေတ ႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ အလုပ္ခ်ိန္ရ ည္ၾက မ တစ္ခုတည္ားေၾက င့္ ဝန္ပိေစျခင္ားရ ိမရ ိကို မဆံုားျဖတ္ႏိုင္သည့္အခါတြင္ အလုပ္ခ်ိန္ႏ င့္
အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပရ ိ ဝန္ျဖစ္ေစသည့္အေၾက င္ားအရင္ားမ် ားကို (※) စုစည္ားက ထည့္သြင္ားစဥ္ားစ ားၿပ ား ဆံုားျဖတ္ပါမည္။

ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ  ေဝားကြ ေသ အခ်ိန္အတြင္ား အလြန္ပင္ပန္ားေသ အလုပ္မ် ားကုိ စုၿပ်ံဳလုပ္ျခင္ား၊ အထူားသျဖင့္ အခ်ိန္ပို
လုပ္မိျခင္ား။
ေအ က္ပါအခ်က္မ် ားထ မ တစ္ခ်က္ခ်ကျ္ဖစ္သည့္အခါတြင္ (၁) ေရ ဂါမျပမ ၁ လအတြင္ား အခ်ိန္ပိုအလုပ္သည္ အမ် ားဆုံား န ရ 
၁၀၀ ကို ေက် ္လြန္ျခင္ား၊ (၂) ေရ ဂါမျပမ ၂လမ ၆လအတြင္ား တစ္လလ ်င္ပ်မ္ားမ ်အခ်ိန္ပိုအလုပ္ခ်ိန၏္ အမ် ားဆုံား န ရ ၈၀ ကို
ေက် ္လြန္ျခင္ား သို႔မဟုတ္ (၃) အထက္ေဖ ္ျပပါ (၁)ႏ င္(့၂) ပမ ဏအထိမေရ က္ေသ ္လည္ား
ထိုိပမ ဏမ် ားန ားပါားရ ိသည့္အခ်ိန္ပိုအလုပ္အျပင္ ပံုမ န္အလုပ္ခ်ိန္ျပင္ပရ ိ ဝန္ျဖစ္ေစေသ အေၾက င္ားအရင္ားမ် ား (※) ကို
အသိအမ တျ္ပ်ဳႏိုင္ပါက အလုပ္ႏ င့္ ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားမ တို႔အၾက ားရ ိ ဆက္ႏြယ္မ မ  ခိုင္မ သည္ဟု ဆံုားျဖတႏ္ိုင္ပါသည္။

၁။ ေရရ ည္အခ်နိပ္ိလုုပမ္ျိခငာ္း

၃၊၊ပုမံ နမ္ဟုတ္ေသ ျဖစစ္ဥမ္် ား
ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ  မ ေရ ႕တစ္ရက္အထိ က လအတြင္ား ေရ ဂါလကၡဏ ျပသည့္အေျခအေနကို အခ်ိန္အ ားျဖင့္၊

ေနရ အ ားျဖင့္ ကြ ကြ ျပ ားျပ ားသိႏိုင္သည့္ ပံုမ န္မဟုတ္သည့္အျဖစ္အပ်က္မ််ိဳားႏ င့္ ႀကံ်ဳေတြ႔ခ ျ့ခင္ား
အလြန္အမင္ားစိတ္လ ပ္ရ  ားျခင္ား၊ စိတ္ခံစ ားခ်ကျ္မင့္တက္ျခင္ား၊ ေၾက က္ရြံ႕ျခင္ား၊ ထိတ္လန္႔ျခင္ားစသည္တို႔ အ ားျဖင့္

စိတ္ပိုင္ားဆုိင္ရ ျပင္ားထန္စြ ဒဏျ္ဖစေ္စသည့္အေျခအေန၊ ႐ုတ္တရက္ ႐ုပ္ပိုင္ားဆုိင္ရ ျပင္ားထန္စြ ဒဏျ္ဖစ္ေစသည့္အေျခအေန၊
႐ုတ္တရက္ ျပင္ားထန္သည့္ လုပ္ငန္ားခြင္ပတ္ဝန္ားက်င္ ေျပ င္ားလ မ ႏ င့္ ႀကံ်ဳေတြ႔ရသည့္ အေျခအေနစသည္တို႔ ေတြားေတ ႏိုင္သည္။

※ အလုပ္ခ်ိန္ပံုမ န္မဟုတ္ျခင္ား (တင္ားၾကပ္သည့္အခ်ိန္ၾက ရ ည္သည့္ အလုပ္၊ ပိတ္ရက္မရ ိသည့္ဆက္တိုက္အလုပ္၊
ၾက ားတြင္န ားခ်ိန္တိုေသ အလုပ္၊ စနစ္မက်ေသ အလုပ္၊ အစ ားထုိားမ် ားေသ အလုပ္၊ ညနက္သည့္အလုပ္)၊
လုပ္ငန္ားခြင္ျပင္ပသို႔သြ ားလ ရေသ အလုပ္ (ခရ ားထြက္ ရျခင္ားမ် ားေသ အလုပ္၊ အျခ ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပတြင္
ေရြ႕လ် ားသြ ားလ ရေသ အလုပ္)၊ စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဒဏ္ျဖစ္ေစေသ အလုပ္၊ ႐ုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဒဏ္ျဖစေ္စေသ အလုပ္၊
လုပ္ငန္ားခြင္ပတ္ဝန္ားက်င္ (ပတ္ဝန္ားက်င္အပူခ်ိန္၊ ဆူညံသ)ံကို လုပ္ငန္ားေဆ င္ရြက္ရ ရ ိ
ဒဏျ္ဖစ္ေစေသ အဓိကအေၾက ငာ္းအရင္ားအေနႏ င့္ ေဆြားေႏြားျခင္ား
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စိတ္က်နာ္းမ ေရားခ်ိ်ဳ႕ယြငာ္းျခငာ္း

[ေရ ဂါ၏ေထ က္ခံလိုအပ္ခ်က②္]

စိတ္က်န္ားမ ေရားခ််ိဳ႕ယြင္ားျခငာ္းသည္ ျပင္ပမ စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုား (စိတ္ဖိစ ားမ )ႏ င့္
အျခ ားစိတ္ပိုင္ားဆုိင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုားအ ား တစ္ဦားတည္ားကိုင္တြယ္ မ ႏ င့္ဆက္စပ္၍
ဖ် ားန မ ျဖစ္ပြ ားေစသည္ဟု ယူဆႏိုင္သည္၊၊ စိတ္က်န္ားမ ေရား ခ်ိ်ဳ႕ယြင္ားျခင္ားသည္
အလုပ္ေၾက င့္ျဖစ္သည့္ ျပင္ားထန္ေသ စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုား ∗အရ ေရ ဂါလကၡဏ 
ျပေသ အခါ အလုပ္သမ ားေလ် ္ေၾကား ရထိုက္ျခင္ားဟု သတ္မ တ္မည၊္၊
∗အလုပ္ေၾက င့္ျဖစ္သည့္ ျပင္ားထန္ေသ စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုား ဟူသည္ ဓမၼဓိဌ န္က်က်
ေရ ဂါကို ျဖစ္ပြ ားေစသည္ဟု ယူဆရေသ စိတ္ပိုင္ား ဆိုင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိာုးကို ဆိုလိုသည။္
[ အလပုသ္မ ားမေတ ္တဆထခိိကုမ္ ေထ ကခ္၊ံ လိုအပခ္်က]္
ေအ က္ပါလိုအပ္ခ်က္မ် ားႏ င့္ ကိုက္ည ပါက အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆ ထိခိုက္မ အျဖစ္
ေထ က္ခံခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ေထ က္ခံထ ားသည့္ အေျခခံအခ်က္ျဖစ္သည့္ စိတ္က်န္ားမ ေရား ခ်ိ်ဳ႕ယြင္ား
ျခင္ားျဖစ္ပြ ားသည့္အခါ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရ ေရ ဂါအမ်ိ်ဳားအစ ား အႀကိမ္ ၁၀ေျမ က္ျပငဆ္ငခ္်က္ (ICD10)အခနာ္း ၅ ''စိတ္ပိုငာ္းဆိုငရ္ ႏ င့္
အျပ်ဳအမူခ်ိ်ဳ႕ယြငာ္းျခငာ္း'' အရ အမ်ိ်ဳားအစ ား သတ္မ တ္ခံရသည့္ စိတ္က်န္ားမ ေရားခ်ိ်ဳ႕ယြငာ္းခ်က္ျဖစသ္ည။္
(စိတ္ေဖ က္ျပနျ္ခငာ္း ႏ င့္ ဦားေခါင္ားဒဏ္ရ ရျခငာ္း စသည္တုိ႔ေၾက င့္ ျဖစ္ပြ ားသည့္ အျခင္ားအရ မ် ား မပါဝင္ပါ။
(ဥပမ ) စိတ္ဓါတ္က်ျခင္ား၊ ႐ုတ္တရက္ စိတ္ဖိစ ားမ တံု႔ျပန္ခ်က္စသည္

၂၊၊ စိတ္က်န္ားမ ေရားခ်ိ်ဳ႕ယြင္ားျခင္ားမျဖစ္ပြ ားမ ၆လခန႔္အတြင္ား အလုပ္ေၾက င့္
ျဖစ္သည့္ ျပင္ားထန္ေသ စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိားျဖစ္သည္ဟု
သတ္မ တ္ခံရျခင္ား

(ဥပမ ) 
• မိမိကိုယ္ကို ေသေၾက င္ားႀကံစည္ရေလ က္သည့အ္တိုင္ားအတ ရ ိသည့္ မေတ ္တဆမ ႏ င့္ ႀကံ်ဳေတြ႕ရသည့္အခါ
• အထက္လူႀက ား၏ ကိုယ္က်င့္တရ ားႏ င့္ လူသ ားဆန္မ ႏ င့္ဆန္႔က်င္ၿပ ား အလုပ္သေဘ အရ သိသ ထင္ရ  ားစြ မလိုအပ္ေသ 

စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ တိုက္ခိုက္မ မ် ား ျပ်ဳလုပ္ခံရသည့္အခါ
• ရ ည္ၾက သည့္အလုပ္ခ်ိန္ရ ိသည့္အခါ စသည္
∗အႏိုင္က်င့္ျခင္ား၊ လိင္ပိုင္ားဆိုင္ရ အေႏ  င့္အယ က္ က ့သို႔ေသ ျဖစ္စဥ္မ် ား ထပ္ခါတလ လ ျဖစ္ပြ ားျခင္ားႏ င့ပ္တ္သက၍္
ဖ် ားန စဥ္၆လအၾက မ စ၍ ထိုအခ်င္ားအရ မ် ားစတင္ျဖစ္ပြ ားျခငာ္း၊ ဖ် ားန သည္အထိ ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြ ားသည့္ အခါတြင္
ထုိအခ်င္ားအရ မ် ားစတင္ျဖစ္ပြ ားခ်ိန္မ စ၍ စိတ္ပိုင္ားဆုိင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုား ျဖစ္သည္ဟု သတ္မ တ္ပါမည။္

၃။ အလုပ္ေၾက င့္မဟုတ္သည့္ စိတ္ပိုင္ားဆုိင္ရ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုားႏ င့္မိမိေၾက င့္
ျဖစ္ေသ စိတ္ပိုင္ားဆ္ုိငရ ဝန္ထုပ္ဝန္ားကုိ ဖ် ားန သည္ဟု မသတ္မ တႏ္ိုင္ေၾက င္ား

ပုဂ ိ်ဳလ္ေရားအေၾက င္ားကိစၥ(ကြ ရ ငာ္းျခငာ္း၊ အိမ္ေထ င္ဖက္ႏ င့္ ခြ ေနျခငာ္း၊ အိမ္ေထ င္ဖက္၊ သ ားသမ ား၊ မိဘ၊
ေမ င္ႏ မတုိ႔ ဆုံားပါားျခင္ားစသည္) ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားရျခငာ္း၏ အေၾက င္ားအရငာ္းမဟုတ္ဟု ဆုိႏိုင္ျခင္ားရ ိမရ ကုိိ ဂ႐ုျပ်ဳ၍
ဆံုားျဖတ္မည္ျဖစ္သည။္
စိတ္က်န္ားမ ေရားခ်ိ်ဳ႕ယြငာ္းျခငာ္းဆိုငရ္ ေရ ဂါအခႏံ င့္ အရက္စြ သည့္ေရ ဂါအခစံသည့္ တစ္ဥ ားခ်ငာ္းသ ားျခ ား
အေၾက င္ားအရင္ားမ် ားရ မိရ ႏိ င့္ ယင္ားအေၾက င္ားအရ ႏ င့္ပတ္သက္၍ အတညျ္ပ်ဳစစ္ေဆားမည္ျဖစၿ္ပ ား
တစ္ဥ ားခ်င္ားသ ားျခ ား အေၾက င္ားအရငာ္းမ် ားရ ိသည့္အခါ ယင္ားအခ်က္မ် ားသည္ ဖ် ားန ရျခငာ္း၏
အဓိကအေၾက ငာ္းအရငာ္းျဖစသ္ညဟု္ ဆုိႏိုင္ျခင္ားရ မိရ ကိို ဂ႐ုျပ်ဳ၍ ဆံုားျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
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[ေရ ဂါ၏ေထ က္ခံလိုအပ္ခ်က③္]

အေပၚဘကေ္ျခလကအ္ဂၤါခ်ိ်ဳ႕ယြငာ္းျခငာ္း
လက္ေမ င္ားႏ င့္လက္ကို ျပင္ားထန္စြ ေစခိုင္ားသည့္အခါ လည္ပင္ားမ ေက် ၊ လက္ေမ င္ား၊ လက္၊
လက္ေခ် င္ားအထိ ဖူားေရ င္ေစျခင္ား၊ အဆစ္ႏ င့္ႂကြက္သ ား ေၾက အ ား မူမမ န္ျဖစ္ေစျခင္ားတို႔ျဖစ္တတ္သည္။
< ပုံမ န္ေရ ဂါစစ္တမ္ားအမည္> 

• လက္ေမ င္ားအေပၚ႐ိုားအျပင္(အတြင္ား)ဖူားေရ င္ျခင္ား • လက္ေက က္ဝတ္အေၾက လြ ျခင္ား
• တံေတ င္ဆစ္ အရည္ႁပြန္လကၡဏ • လက္ေက က္ဝတ္ႁပြန္ေၾက န လကၡဏ 
• ႂကြက္သ ားအတြင္ားအျပင္လကၡဏ • စ ေရားျခင္ားေၾက င့္ျဖစ္ေသ ႂကြက္တတ္ျခင္ား
• လက္ဆစ္

[အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆထိခိုက္မ ေထ က္ခံ၊ လိုအပ္ခ်က္]
ေအ က္ပါလိုအပ္ခ်က္မ် ားႏ င့္ ကိုက္ည ပါက အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆ ထိခိုက္မ အျဖစ္
ေထ က္ခံခ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ အေပၚဖက္ေျခလက္အဂၤါ ∗တြင္ ဝန္ျဖစ္ေစသည့္အလုပ္ကို အဓိကထ ား လုပ္ရေသ အလုပ္တြင္
လုပ္ကိုင္ရသည့္အခ်ိန္ (အေျခခံစည္ားမ်ဥ္ားအ ားျဖင့္ ၆လႏ င့္အထက္ ) လုပ္ၿပ ားသည့္ ေန က္ပိုင္ား
ေရ ဂါလကၡဏ ျပေသ အခါ

အဓိကအ ားျဖင့္ေအ က္ပါအလုပ္မ် ားသည္ အက််ဳံားဝင္သည္၊၊
၁။အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါအ ား ထပ္ခါထပ္ခါ လ ပ္ရ  ားရျခင္ား မ် ားသည့္အလုပ္
၂၊၊ အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါအ ား ေျမႇ က္ထ ားသည့္ပုံစံျဖင့္ လုပ္ရေသ အလုပ္
၃။လည္ပင္ား၊ ေက် ၏လ ပ္ရ  ားမ နည္ားပါားၿပ ား၊ ကိုယ္ေနဟန္ထ ား ကန႔္သတ္ ခံရေသ အလုပ္
၄။အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါ စသည္၏ တိက်ေသ အေနအထ ားတြင္ ဝနျ္ဖစ္ေစသည့္အေျခအေနျဖင့္
လုပ္ေဆ င္ရေသ အလုပ္
∗အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါစသည္တို႔ဟူသည္ ေခါင္ားအေန က္ဘက၊္ လည္ပင္ား၊ ပခုံားတစ္ဝိုက္၊
အေပၚလက္ေမ င္ား၊ အေရ ႕လက္ေမ င္ား၊ လက္၊ လက္ေခ် င္ားကိုဆိုလိုသည္။

၂။ ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ အလုပ္ပမ ဏအမ် ားအျပ ား လုပ္ကိုင္ခ ့ရျခင္ား

ေရ ဂါလကၡဏ မျပမ ၃လအတြင္ားတြင္ အေပၚဘက္ေျခလက္အဂၤါ စသည္ တို႔တြင္ ဝနျ္ဖစ္ေစေသ အလုပ္ကို
ေအ က္ပါအေျခအေနတြင္လုပ္ရျခင္ားကို ဆိုလိုသည္။
• အလုပ္ပမ ဏသည္ တသမတ္တည္ားန ားပါားျဖစ္သည့္အခါ

အဆိုပါအလုပ္တြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ တူည ေသ လိင္အမ်ိ်ဳားအစ ား ျဖစ္ၿပ ား အသက္အ႐ြယ္အတူတူန ားပါားရ ိေသ 
ဝန္ထမ္ားထက္ ၁၀ရ ခိုင္ႏ န္ားအထက္ အလုပ္ပမ ဏ ပိုလုပ္ရသည့္ေန႔သည္
၃လၾက ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသ အခါ

• အလုပ္ပမ ဏ ေျပ င္ားလ ျခင္ားရ ိသည့္အေျခအေန
(၁) တစ္ရက္အလုပ္ပမ ဏမ  ပုံမ န္ထက္ ၂၀ ရ ခိုင္ႏ န္ားအထက္ ပိုမ် ားေသ ေန႔သည္ တစ္လတြင္
၁၀ရက္န ားပါားရ ိၿပ ား ၃လဆက္တိုက္ျဖစ္သည့္ အခါ (တစ္လအတြင္ားအလုပ္ပမ ဏ စုစုေပါင္ားသည္
ပုံမ န္ႏ င့္တူည လ ်င္လည္ား ရသည္) 
∗အလုပ္ပမ ဏ အမ် ားအျပ ားလုပ္ခ /့ မလုပ္ခ ့ျခင္ားကို ဆုံားျဖတ္သည့္အခါ အလုပ္ပမ ဏသ မက
ေန က္အေျခအေနကို လည္ား ထည့္သြင္ားစဥ္ားစ ားမည္ ျဖစ္သည္။

∗အခ်ိန္ၾက လုပ္ရေသ အလုပ္၊ ဆက္တုိက္လုပ္ရေသ အလုပ္၊ စိုားရိမ္မ မ် ားျခင္ား၊ ပုံမ န္မဟုတ္ေသ 
မ် ားျပ ားေသ အလုပ္ခ်ိန္ မသင့္ေတ ္ေသ အလုပ္ပတ္ဝန္ားက်င္၊

∗မ် ားျပ ားေလားလံေသ အလုပ္ဝန္၊ အင္အ ားကုန္သုံားရျခငာ္း

၃။ မ် ားျပ ားေသ အလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ျခင္ားႏ င့္ ေရ ဂါလကၡဏ ျပသည္အထိ ၾက ရ ည္စြ 
အလုပ္လုပ္မ အ ား က်ိ်ဳားေၾက င္ားဆ ေလ် ္ေသ ေဆားကုသမ အျဖစ္ သတ္မ တ္ႏုိင္ေၾက ငာ္း
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ေက် ေန က္ပိငုာ္းန က်ငမ္ 

[ေရ ဂါ၏ေထ က္ခံလိုအပ္ခ်က④္]

အလုပ္သမ ားေလ် ္ေၾကားရထုိက္ေသ ေက် ေန က္ပိုင္ားန က်ငမ္ ဟူသည္
ေဆားဝါားကုသမ လုိအပ္ေၾက င္ား သတ္မ တ္ခံရသည့္ ေအ က္ပါအမ်ိ်ဳားအစ ား ၂မ်ိ်ဳားႏ င့္ ပတ္သက၍္
အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆ ထိခိုက္မ ေထ က္ခံ လိုအပ္ခ်က္ကုိ ဆုံားျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။
[အလပုသ္မ ားမေတ ္တဆထခိိကုမ္ ေထ ကခ္ံ ၊ လိအုပခ္်က]္ 

၁။ ေဘားအႏၲရ ယ္ေၾက င့္ျဖစ္ေသ ေက် ေန က္ပိုင္ားန က်င္မ 
ဒဏ္ရ ေၾက င့္ျဖစ္ေသ ေက် ေန က္ပိုင္ားန က်င္မ ေၾက င့္ ေအ က္ပါအခ်က္၁ ၊ ၂ တို႔အနက္
တစ္ခ်က္ခ်က္ႏ င့္ ကိုက္ည သည့္အခါ
(၁) ခါားဒဏ္ရ ရသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ ခါားဒဏ္ရ ရေစသည့္ ႐ုတ္တရက္ အ ားစိုက္၍ လ ပ္ရ  ားရျခင္ားသည္
အလုပ္အတြင္ား မထင္မ တ္ထ ားေသ ကိစၥေၾက င့္ ျဖစ္ပြ ားေၾက င္ား ထင္ရ  ားစြ အသိအမ တခ္ံရျခင္ား။
(၂) ခါားကိုအ ားစိုက္အသုာံးျပ်ဳရျခင္ားသည္ ခါားန က်င္မ ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပ ား၊ တစ္ဖန္
ခါားန က်င္မ မ တ္တမ္ားေဟ င္ား၊ ငုပ္လ ်ိ်ဳားေနေသ အန ေရ ဂါကို သိသိသ သ ဆိုား႐ြ ားေစသည္ဟု
ေဆားဖက္ဆိုင္ရ အရ အသိအမ တ္အျပ်ဳခံရေသ အခါ ။

၂။ ေဘားအႏၲရ ယ္ေၾက င့္မဟုတ္ေသ ေက် န က်င္မ 
ေဘားအႏၲရ ယ္ေၾက င့္မဟတုေ္သ ေက် န က်င္မ သည္ န က်င္ေစေသ အေၾက င္ားအရ အလိုက္
ေအ က္ပါ ၂မ်ိ်ဳားအျဖစ္ ခြ ျခ ားဆုံားျဖတ္မည္ျဖစ္သည။္

◆ႂကြကသ္ ားစသညတ္ို႔ပငပ္နာ္းမ ေၾက င့္ ျဖစေ္ပၚေသ န က်ငမ္ 
ေအ က္ေဖ ္ျပပါအလုပ္ႏ င့္ဆကစ္ပ္ေသ ေရတိုၾက ခ်ိန(္၃လႏ င့္အထက္
ခန႔္)အလုပ္လုပ္ရသည့္္အတြက္ ႂကြက္သ ားစသည္တို႔ ပင္ပန္ားမ ေၾက င့္ျဖစ္ေပၚ လ ေသ 
ေက် န က်င္မ သည္ အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆထခိိုက္မ ရထိုက္သည္ ဟုသတ္မ တမ္ည္။
.၂၀က လိုထကခ္န႔္ရ ိေသ ေလားလံသည့္ပစၥည္ား သို႔မဟုတ္ မတူည သည့္ အေလားခ်ိန္ရ ိေသ ပစၥည္ားမ် ားကို
ထပ္ဖန္တလ လ ေက် လယျ္ဖင့္ သယ္ေဆ င္ ရေသ အလုပ္
.ေန႔စဥ္ န ရ ေပါင္ားမ် ားစြ ခါားျဖင့္အလြန္တရ မသင့္ေတ ္ေသ အေန အထ ားအတိုင္ား
လုပ္ေဆ င္ရေသ အလပု္
.န ရ အေတ ္ၾက မတ္တပ္မရပ၍္ တစ္သတ္မ တတ္ည္ား ပုံစံျဖင့္ လုပ္ေဆ င္ရေသ အလုပ္
.ခါားအ ားအလြန္ႀက ားမ ားေသ တနု္ခါမ ျဖင့္ တုန္ခါေစက လုပ္ငန္ားလုပ္ေဆ င္ရေသ အလုပ္

◆အ႐ိာုးေျပ ငာ္းလ မ ေၾက င့္ျဖစေ္ပၚေသ ေက် န က်ငမ္ 
ေအ က္ေဖ ္ျပပါ ေလားလံသည့္ ပစၥည္ားကို သယ္ယူရေသ အလပု္အ ား
တ ဝန္ခ်ိန္(၁၀ႏ စ္အထက္ခန႔္)လုပ္ေဆ င္ရေသ အလုပ္ေၾက င့္ အ႐ိုား ေျပ င္ားလ မ ကို ျဖစ္ေပၚေစၿပ ား
ထိုအ႐ိုားေျပ င္ားလ မ ေၾက င့္ ျဖစ္ေပၚေသ န က်င္မ ကို အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆထိခိုက္မ ေလ် ္ေၾကား
ရထိုက္သည္ဟု သတ္မ တ္ပါမည္။
.၃၀က လိုအထကခ္န႔္ရ ိေသ ေလားလံေသ ပစၥည္ားကို အလုပ္ခ်ိန္၏ ၃ပံု၁ပံု အထက္ခန႔္အထိ
သယ္ယူရေသ အလပု္
.၂၀က လိုအထကခ္န႔္ရ ိေသ ေလားလံေသ ပစၥည္ားကို အလုပ္ခ်ိန္ထက္ဝက္ ေက် ္ခန႔္အထိ
သယ္ယူရေသ အလပု္

∗အ႐ိုားေျပ င္ားလ မ ေၾက င့္ျဖစ္ေပၚေသ ေက် န က်င္မ အ ား အလုပ္သမ ား မေတ ္တဆထခိိုကမ္ 
ေလ် ္ေၾကားရထိကုသ္ည္ဟု အသိအမ တ္ျပ်ဳရန္ အတြက္ ထို အ႐ိုားေျပ င္ား လ မ သည္ ''ပံုမ န္
အသက္ႀက ားမ ေၾက င့္ျဖစ္ေသ အ႐ိုားေျပ င္ားလ မ ထက္ သိသိသ သ ေျပ င္ားလ မ ''ျဖစ္မ သ လ ်င္
အသိအမ တ္ျပ်ဳမညျ္ဖစ္သည။္
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ခြင့္ရက(္ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ ခံစ ားခြင့္

အလုပ္သမ ားသည္ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ ဒဏ္ရ ရၿပ ား ေရ ဂါအလိုက္
ေဆားကုသမ   လိုအပ္ေသ အခါ  ထိုထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ သည္ “ေပ် က္ကင္ား” 
※သည္အထိေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကား   ခံစ ားခြင့္(အလုပ္အတြင္ား   မေတ ္တဆထိခိုက္မ ျဖစ္သည့္ အခါ) 
လုပ္ငန္ားခြင္မ်ိ်ဳားစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ ေဆားကုသမ  ခံစ ားခြင့္မ် ား 
(အလုပ္ရ င္မတူသည့္တစ္ခုထက္ပိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္ားေၾက င့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရရ ိျခင္ားအတြက္)  သို႔မဟုတ္ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ 
(အလုပ္အသြ ားအျပန္မေတ ္တဆထိခိုက္မ ျဖစ္သည့္အခါ) ကို ေထ က္ပံ့ေပား  မည္ျဖစ္သည္။

ေဆားကုသမ (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္တြင္ “ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္”ႏ င့္  “ေဆားကုသမ ကုန္က်စရိတ္
ေထ က္ပံ့ျခငာ္း” တုိ႔႐ ိသည္။

● “ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္”သည္ အလုပ္သမ ားေဆား႐ုံႏ င့္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား၊
ေဆားခန္ားစသည္(ေအ က္ပါ “သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားစသည္”)တုိ႔တြင္ အခမ ့
ေဆားကုသမ ႏ င့္ ေဆားေပားျခင္ားကို ရယူႏုိင္သည့္ လက္ေတြ႕ခံစ ားခြင့္ျဖစ္သည္။

●“ေဆားကုသမ ကုန္က်စရိတ္ေထ က္ပံ့ျခင္ား”သည္ အန ားအန ားတြင္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕ 
အစည္ားမ႐ ိဟူေသ အေၾက င္ားျပခ်က္ျဖင့္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားစသည္ မဟုတ္ေသ  
အျခ ားေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားႏ င့္ ေဆားခန္ားစသည္တို႔တြင္ ေဆားကုသမ ခံယူသည့္အခါ ထိုကုန္က်စရိတ္ ကို
ေထ က္ပံ့ေပားသည့္ ေငြသ ားခံစ ားခြင့္ျဖစ္သည္။

ခံစ ားခြင့္ရ႐ ိႏုိင္သည့္ ေဆားကုသမ အဝန္ားအဝိုင္ားႏ င့္ အခ်ိန္ သည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
ေဆားကုသမ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္တြင္ ေဆားကုသမ ကုန္က်စရိတ္၊  ေဆား႐ုံတက္သည့္ကုန္က်
စရိတ္၊ ပ႔ိုေဆ င္ေရားကုန္က်စရိတ္စသည့္ ပုံမ န္ေဆားကုသမ အတြက္ လိုအပ္သည့္ကုန္က်စရိ္တ္မ် ားပါဝင္ၿပ ား၊
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ ေပ် က္ကင္္ားသည္အထိ (ေရ ဂါလကၡဏ ၿငိမ္သက္သည္)အထ
ေထ က္ပံ့ေပားမည္ျဖစ္မည္။

◇ “ေပ် က္ကင္ားမ ”ဟူသည္
ကိုယ္တြင္ားအဂၤါ၊ ကိုယ္ခႏၶ အဖြ ႕အစည္ားသည္ လုံားဝ န လန္ထူသည့္အေျခအေနအထိ
ျပန္ေက င္ားသည့္ အေျခအေနသ မက ၊ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ စိတ္ခ်ရၿပ ား
ေဆားဘက္ဆိုင္ရ အရ အသိအမ တ္ျပ်ဳသည့္ ေဆားကုသမ（ ※１）ကို လုပ္ေဆ င္က ၊ 
ထုိေဆားဘက္ဆိုင္ရ  အက်ိ်ဳားသက္ေရ က္မ ကို မေမ ် ္လင့္ႏိုင္ေတ ့သည့္ အေျခအေန（※
２） “ေရ ဂါလကၡဏ ၿငိမ္သက္သည့္ ”အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။ထို႔ေၾက င့္
“ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ လကၡဏ သည္ ေဆားၫႊန္ား၊ ႐ုပ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ကုထုံား စသည့္
ကုသမ အရ ယ ယ န လန္ထူျခင္ားျဖစ္သည့္အေျခအေန” စသည့္ လကၡဏ ကန်႐္ လ ်င္လည္ား
ေဆားဘက္ဆိုင္ရ  အက်ိ်ဳားသက္ေရ က္မ ကို မေမ ် ္လင့္ႏိုင္ဟု ဆုံားျဖတ္ခရံ သည့္ အခါ
အလုပ္သမ ားမေတ ္တဆထိခိုက္မ အ မခံတြင္ “ယု”    (ေရ ဂါလကၡဏ  ၿငိမ္သက္သည္)
ဟု ဆံုားျဖတ္ၿပ ား ေဆားကုသမ( ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္ကို မေထ က္ပံ့ပါ။
（※１） “ေဆားဘက္ဆိုငရ္ အရ အသိအမ တ္ျပ်ဳသည့္ ေဆားကုသမ” ဆုိသည္မ  

အလုပ္သမ ား မေတ ္တဆ ထိခိုက္မ အ မခံ၏ ေဆားကုသမ အဝန္ားအဝိငုာ္း 
(အေျခခံအ ားျဖင့္ က်န္ားမ ေရားအ မခအ ံ ား အေျခခံထ ားသည)္ အေနျဖင့္
အသိအမ တ္ျပ်ဳသည့္အရ ကုိ
ေခၚဆုိသည္။ထုိ႔ေၾက င့္ စမ္ားသပသ္ည့္အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ စစ္ေဆားမ ျဖစစ္ဥတ္ြင္
႐ ိသက ့သုိ႔ ကုသမနည ္ားလမာ္း သည္ ဤေနရ တငြ ႐္  ိေသ ေဆားကုသမ တငြ ္ မပါဝင္ပါ။

（※２） “ေဆားဘက္ဆိုင္ရ အက်ိ်ဳားသက္ေရ က္မ ကို မေမ ် ္လင့္ႏိုင္ေတ ့သည့္ 
အေျခအေန” ဆုိသည္မ  အဆုိပါ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ န လန္ထူျခင္ား၊
တုိားတက္မ ကုိ မေမ ် ္လင့္ႏုိငေ္တ သ့ည့္အေျခအေနကုိ ဆုိလုိသည္။

ခံစ ားခြင့္အေၾက င္ားအရ 
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⚫ .ေဆားကသုမ ခစံ ားခြင့္ ေတ ငာ္းခသံည့္အခါ
ေဆားကုသမ ခံယူေနသည့္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား စသည္ တို႔ကုိ တစ္ဆင့္ခံက အခြင့္အ ဏ အရ
အလုပ္သမ ားစံႏ န္ား စစ္ေဆားေရား ဥကၠဌသို႔ေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကားခံစ ားခြင့္ ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ေတ င္ားခလံႊ ႏ င့္ 
လုပ္ငန္ားခြင္မ်ိ်ဳားစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ ေဆားကုသမ  ခံစ ားခြင့္မ် ား (ပုံစံအမ တ္၅) ၊တဖန္
ေဆားကုသေပားႏိုင္မည့္ ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံအမ တ္ ၁၆၏၃ကို)တငျ္ပပါ။

⚫ ေဆားကသုမ ကနုက္်စရတိက္ို ေတ ငာ္းခသံည့္အခါ
အခြင့္အ ဏ အရ အလုပ္သမ ားအေျခခံစစ္ေဆားေရားဥကၠဌသို႔ ေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကားခံစ ားခြင့္ ေပားႏိုင္မည့္ ေဆားကုသမ 
ကုန္က်စရိတ္ ေတ င္ားခံလႊ ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္မ်ိ်ဳားစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ ေဆားကုသမ  ခံစ ားခြင့္မ် ား
(ပုံစံအမ တ္၇_)၊ တစ္ဖန္ ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ ရႏိုင္မည့္ ေဆားကုသမ ကုန္က်စရိတ္
ေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံအမ တ္၁၆၏၅)ကိုတင္ျပပါ။
ထို႔အျပင္ ေဆားဆိုင္မ ေဆားဝါားေထ က္ပံ့မ ကို ခံယူခ ့သည့္အခ်ိန္မ်ိ်ဳားတြင္ ပုံစံအမ တ္ ၇(အမ တ္၁၆၏၅)၊
(၂)ကိုဂ်ရဒိုေရ ဂါကုထံုားပည ရ င္ထံမ ကုသမ ကို ခံယူခ ့သည့္အခါ ပုံစံအမ တ္၇( အမ တ္၁၆၏၅) (၃)ကို အပ္စိုက္ကုထုံားဆရ ၊
တ႐ုတ္ေဆားဆရ ၊ လက္ေခ် င္ားအႏ ိပ္ပည ရ င္တို႔ထံမ ကုသမ ကို ခံယူခ ့သည့္ အခါ ပုံစံအမ တ္၇(အမ တ္၁၆၏၅)(၄)ကို
အိမ္အေရ က္သူန ျပ်ဳဝန္ေဆ င္မ လုပ္ငန္ားထံမ အိမ္အေရ က္သူန ျပ်ဳ ဝန္ေဆ င္မ ကို ခံယူခ ့သည့္အခ်ိန္မ်ိ်ဳားတြင္
ပုံစံအမ တ္၇(အမ တ္၁၆၏၅)(၅)ကိုတင္ျပပါ။

⚫သတ္မ တထ္ ားေသ ေဆားကသုမ အဖြ ႕အစညာ္းစသညတ္ို႔္ကိေုျပ ငာ္းလ သည့္အခါ
သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားစသည္တို႔တြင္ ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ ကို ခံယူေနသည့္ ပုဂ ိ်ဳလ္မ  ေမြားရပ္သို႔ျပန္ျခင္ား
စသည့္ အေၾက င္ားျပခ်က္တုိ႔ေၾက င့္ အျခ ားသတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားသို႔ ေျပ င္ားလ သည့္အခ်ိန္တြင္
ေျပ င္ား လ သြ ားသည့္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားစသည္တို႔ကုိ တစ္ဆင့္ခံက အခြင့္အ ဏ အရ
အလုပ္သမ ားအေျခခံ စစ္ေဆား ေရားဥကၠဌသို႔ ''ေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကားေထ က္ပံ့ေငြျဖစ္ေသ ေဆားကုသမ ေထ က္ပံ့ေငြႏ င့္ 
လုပ္ငန္ားခြင္မ်ိ်ဳားစုံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ ေဆားကုသမ  ခံစ ားခြင့္မ် ားလက္ခံ သည့္သတ္မ တ္ထ ားေသ 
ေဆား႐ုံစသည့္(ေျပ င္ားလ မ )အေၾက င္ားၾက ား စ ''ပုံစံအမ တ္၆၊ သို႔မဟုတ္ ''ေဆားကုသမ ေထ က္ပံ့ေငြျဖစ္ေသ ေဆားကုသမ 
ေထ က္ပံ့ေငြကုိ ခံယူမည့္ သတ္မ တ္ထ ားေသ ေဆား႐ုံ စသည္တို႔ေျပ င္ားလ ေၾက င္ားအေၾက င္ားၾက ားစ '' (ပုံစံအမ တ္၁၆၏၄) 
ကိုတင္ျပပါ။

⚫*သတ္မ တ္ထ ားေသ  ေဆား႐ုံေဆားခန္ားမ် ား မဟုတ္ေသ  အျခ ားေဆား႐ုံေဆားခန္ားမ် ားႏ င့္ ေဆားဆိုင္မ် ား စသည္တို႔တြင္ 
ေဆားကုသမ  ခံယူေနရ မ  သတ္မ တ္ထ ားေသ  ေဆား႐ုံေဆားခန္ားမ် ားသုိ႔ ေျပ င္ားလ  ကုသမ ခံယူလုိေသ  သူမ် ားအေနျဖင့္ 
ပုံစံနံပါတ္ 6 သို႔မဟုတ္ ပုံစံနံပါတ္ 16-4 ကို တင္ျပရန္ မလိုအပ္ပါ။ ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ ပုံစံနံပါတ္ 5 ႏ င့္ ပုံစံနံပါတ္ 16-3 တို႔ကုိတင္ျပပါ။

ေတ ငာ္းခပံုလံပုန္ညာ္းအဆင့္ဆင့္

ေဆား႐ုံတတ္စရိတ္ႏ င့္ပတ္သက၍္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ ေဝဒန ရ င္ အလုပ္သမ ားမ် ား၏ ေနထိုင္ရ ၊ တဖန္
အလုပ္ေနရ မ စည္ားမ်ည္ား 2Km∗ရ ိ ေဆား႐ုံတတ္ျခင္ားမ်ိ်ဳားျဖစ္ၿပ ား ေအ က္ပါ (၁)မ (၃)အတြင္ား တစ္ခုခုႏ င့္
ကိုက္ည သည့္ အခ်ိန္မ်ိ်ဳားတြင္ ေထ က္ပံ့မ ရႏိုင္သူျဖစ္လ မည္။
(၁) တူည သည့္ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္အတြင္ားရ ိ သင့္ေလ် ္ေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား
∗တြင္ေဆား႐ုံတတ္သည့္အခ်ိန္။
(၂)တူည သည့္ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္အတြင္ားတြင္ သင့္ေလ် ္ေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕ အစည္ားမရ ိသည့္အတြက္
န ားစပ္ရ ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္သို႔ ေဆား႐ုံတတ္ရသည့္အခ်ိန္ (တူည သည့္ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္တြင္
သင့္ေလ် ္ေသ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား ရ ိေသ ္လည္ား န ားစပ္ရ ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္အတြင္ားရ ိ
ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားက ပိုၿပ ား ေဆား႐ုံတတ္ရလြယ္ကူသည့္အခ်ိန္ စသည္တို႔ပါဝင္သည္။
(၃)တူည သည့္ၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္အတြင္ား၊ န ားစပ္ရ ၿမိ်ဳ႕ ႐ြ ရပ္ကြက္အတြင္ားတြင္ သင့္ေလ် ္သည့္
ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား မရ ိသည့္အတြက္ ထိုၿမိ်ဳ႕႐ြ ရပ္ကြက္ထက္ သ လြန္ေက င္ားမြန္သည့္
အန ားဆုံားေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားတြင္ ေဆား႐ုံတတ္ရသည့္အခ်ိန္။
∗၁ အသြ ား၂က လိုမ တ န ားပါားဆိုလ ်င္လည္ား ေဆား႐ုံတတ္စရိတ္ ေထ က္ပံ့မ ရႏိုင္သူျဖစ္လ ႏိုင္သည့္

အခ်ိန္မ်ိ်ဳားလည္ား ရ ိပါသည္။
∗၂ သင့္ေလ် ္သည့္ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားဆိုသည္မ  ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ ႔င့္ ဖ် ားန မ ေဆားစစ္ကုသရန္

သင့္ေတ ္သည့္ ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ားကို ဆိုလိုပါသည္၊၊

ေဆား႐ုံတတစ္ရိတႏ္ င့္ပတသ္က၍္

ေဆားကုသမ ခံစ ားခြင့္ႏ င့္ ပတ္သက၍္ လက္ေတြ႕ခံစ ားခြင့္ရျခင္ားျဖစ္သည့္အတြက္ ေတ င္ားခံခြင့္
ကန႔္သတျ္ခင္ားမ  ျပႆန မရ ိေသ ္လည္ား ေဆားကုသမ စရိတ္သည္ ကုန္က်စရိတ္ သုံားစြ ေငြကို
ခ်မ တ္ခ ့သည့္ေန႔မ စၿပ ား ၂ႏ စ္ေက် ္သြ ားလ ်င္ ကန႔္သတျ္ခင္ားဥပေဒအရ ေတ င္ားခံခြင့္ကို ပယ္ဖ်က္
ႏုိင္သည့္အတြက္ သတိထ ားေပားပါ။

ကန႔္သတ္ခ်က္
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ပိတ္ရက ္(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္

အလုပ္သမ ားမ် ားသည္ လုပ္ငန္ားတ ၀နအ္ရအေၾက င္ားျပခ်က္မ် ား၊တဖန္ အလုပ္အသြ ား 
အျပန္ေၾက င့္ ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရ ႏ င့္ ေရ ဂါမ် ားကုိေဆားကုသရနအ္တြက္အလုပမ္လုပ္ႏိငုပ္ ၊
ထုိအတြက္ လစ ကုိ  မရ႐ ိသည့္အခ်ိန္၊  ပိတ္ရက္ေလ် ္ေၾကားခံစ ားခြင့္ေပားျခင္ား
(အလုပ္အတြငာ္းမေတ ္တဆထိခိုက္မ ျဖစသ္ည့္အခါ)၊ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ားခြငမ္် ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားမ် ား ပိတ္ရက္ခံစ ားခြင့္ (တစ္ခုထက္ပိုေသ  
လုပ္ငန္ားခြငမ္် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ားေၾက င့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္) ကုိ
ပ်က္ရက္4ရက္ေျမ က္မ စၿပ ား ေထ က္ပံ့မည္။

ေအ က္ပါ လိုအပခ္်က္ 3ခုကို ျပည့္မ သည့္ အခ်ိနမ္်ိ်ဳားတြင္ ပတိ္ရက္ 4ရက္ေျမ က္မ စ၍ ပတိ္ရက္ (ေလ် ္ေၾကား) ခံစ ားခြင့္ေပားျခင္ားႏ င့္
ပိတ္ရက္အထာူးေထ ကပ္ံ့ေငြကို ေထ က္္ပံ့ ပါမည္။
①လုပင္န္ားတ ၀နအ္ရ အေၾက င္ားျပခ်က္၊တဖန္ အလုပ္အသြ ားအျပနေ္ၾက င့္ျဖစ္သည့္ ဒဏ္ရ ႏ င့္ ေရ ဂါမ် ားကုိ ေဆားကသုရန္အတကြ္၊
②အလုပ္မလုပႏ္ိုငသ္ည့္အတြက၊္
③လစ  မရ႐ ိျခင္ား

လုပ္ငန္ားခြင္တစခ္ုတညာ္းတြင္သ  လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက ္(တစ္ေနရ တညာ္းတြငသ္  လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ား)

•ပိတ္ရက္ ေလ် ္ေၾကား ခံစ ားခြင့္မ် ား/ ပိတ္ရက္ ခံစ ားခြင့္မ်  = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 60%) အလုပ္မ  ပ်က္ကြက္သည့္ ရက္ေပါင္ား 

•ပိတ္ရက္ အထူားစရိတ ္ခံစ ားခြင့္မ် ား = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 20%) အလုပ္မ  ပ်က္ကြကသ္ည့္ ရက္ေပါင္ား 

လုပ္ငန္ားခြင္မ်ိ်ဳားစုံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားအတြက ္(အလုပ္ရ င္ တစ္ဦားတညာ္း မဟုတ္ေသ  လုပ္ငန္ားခြင္တစခ္ုထကပ္ိသုည့္ ေနရ မ် ားတြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ား)

•ပိတ္ရက္ ေလ် ္ေၾကား ခံစ ားခြင့္မ် ား/ ပိတ္ရက္ ခံစ ားခြင့္မ်  = (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 60% သည္ တစ္ခုထကပ္ိုေသ  လုပ္ငန္ားခြငမ္် ားမ  
ရရ ိသည့္စုစေုပါင္ား ပမ ဏႏ င့္ ည မ ်သည)္ အလုပ္မ  ပ်က္ကြကသ္ည့္ ရက္ေပါင္ား 

•ပိတ္ရက ္အထူားစရိတ္ ခံစ ားခြင့္မ် ား= (အေျခခံ ေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 20% သည္ တစ္ခုထကပ္ိေုသ  လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားမ  ရရ ိသည့္စုစေုပါင္ား 
ပမ ဏႏ င့္ ည မ ်သည)္ အလုပ္မ  ပ်က္ကြကသ္ည့္ ရက္ေပါင္ား

အလုပ္မ  ပ်က္ကြကျ္ခင္ားအတြက ္ပထမ 3 ရက္ကို ေစ င့္ဆိုင္ားက လဟ ုေခၚၿပ ား အလုပ္သမ ား စံခ်ိန္စံၫႊန္ားဥပေဒအရ လုပ္ငန္ားခြင္ ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက ္
အလုပ္ရ င္သည ္ဤအခ်ိန္အတြင္ား ပိတ္ရက္ခံစ ားခြင့္ (တစ္ေန႔ပ်မ္ားမ ်လုပအ္ ားခ၏ 60%) ကိုေပားရမည။္ သို႔ေသ ္ တစခ္ုထကပ္ိေုသ  
လုပ္ငန္ားခြင္ေၾက င့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားႏ င့္ အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾက င့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခငာ္း ျဖစ္ခ ့လ ်င္ အလုပ္ရ င္မ  ေလ် ္ေၾကားေပားရန္
တ ဝန္ရ ိသညဟ္ေူသ  ဥပေဒအရ သတ္မ တျ္ပ႒ န္ားထ ားျခင္ား မရ ိပါ။

ထို႔အျပင္ ဥပမ အ ားျဖင့္၊ အလုပ္သမ ားသည ္ေဆား႐ုံသြ ားျပရန ္သတ္မ တထ္ ားသည့္ အလုပ္အခ်ိန္ပိုင္ား အနည္ားငယ္ကိသု  လြတ္သြ ားခ ့လ ်င္ ၎သည ္
လြတ္သြ ားေသ  အခ်ိန္အတြက္ လုပ္ခ၏ အေျခခံေန႔တြကခ္ံစ ားခြင့္ ပမ ဏ၏ 60% ကို ရႏုိင္သည။္

ခံစ ားခြင့္ 
အေၾက င္ားအရ မ် ား

လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္ားၾက ားၾကပေ္ရားဌ နမ ားဆ သို႔ “လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသ  အလုပ္သမ ားမ် ား ပိတ္ရက္ခံစ ားခြင့္ ေလ  ် က္လႊ ”
(ပံုစံအမ တ္8) သို႔မဟုတ္“အလပု္န ားျခင္ားနစန္ ေၾကားအ မခံအက်ိ်ဳားခံစ ားခြင့္ ေလ  ် က္လႊ ” (ပံုစံအမ တ္ 16-6) ကိုတင္ျပပါ။

ေလ  ် က္လႊ တင္ရမယ့္
နည္ားလမ္ားအဆင့္ဆင့္

အလုပ္န ားျခင္ား(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္သည္ ေဆားကုသမ အတြက္အလုပမ္လုပႏုိ္ငေ္သ ေၾက င့္
လုပ္ခလစ မရေသ ရက္တိုင္ားတြင္ ေလ  ် က္ထ ားႏိုင္ၿပ ား ထုိေန က္ေန႔မ စ၍2ႏ စ္ေက် ္လ  ်င္ 
ကန္႔သတ္က လ ေက် ္လြန္မ ျဖင့္ ေလ  ် က္တင္ခြင့္ ပ်က္မ  ျဖစေ္သ ေၾက င့္

သတ္မ တ္ခ်ိန္က လ ေက် ္လြန္မ 
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ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ ပင္စင္

လုပ္ငန္ားခြငအ္တြငာ္းႏ င့္ အလုပ္အသြ ားအျပန္ခ်ိနတ္ြငာ္းျဖစပ္ြ ားေသ ထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား၊ ဖ် ားန မ မ် ား 
စတင္ကုသၿပ ားေန က္ 1ႏ စ္6လေက် ္ေသ ေန႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ထုိေန႔ေန က္ပိငုာ္းတြင္ ေအ က္ပါအေျခ
အေနမ် ားႏ င့္ ကုိက္ည ပါကထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ ေလ် ္ေၾကားပငစ္င္ (အလုပ္ခ်ိန္အတြငာ္း 
ထိခိုက္မ အေျခအေန) လုပ္ငန္ားခြငတ္စခ္ထုက္ပိေုသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ 
ဖ် ားန မ ေလ် ္ေၾကားပငစ္င္ (တစ္ခုထက္ပိေုသ  လုပ္ငန္ားခြငတ္ြင ္လုပ္ကုိင္ျခငာ္းေၾက င့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခငာ္းအတြက္) သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ ပငစ္င္
(အလုပ္အသြ ားအျပန္ခ်ိနတ္ြင္ ျဖစ္ပြ ားေသ ထိခိုက္မ 
(1) ထုိထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား သို႔မဟုတ္ ဖ် ားန မ မ် ား မေပ် က္ေသားျခင္ား
(2) ထုိထိခိုက္ဒဏ္ရ မ် ား သို႔မဟုတ္ ဖ် ားန မ မ် ားေၾက င့္ျဖစ္ေသ ထိခိုက္ဆံုား႐ံ ားမ သည္ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ အဆင့္အမ်ိ်ဳားအစ ားဇယ ားမ အဆင့္အမ်ိ်ဳားအစ ားမ် ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ အဆင့္ေပၚမူတည္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ (ေလ် ္ေၾကား) 
အစရ ိသည့ပ္င္စင၊္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ  အထူားေထ က္ပံ့ေငြႏ င့္ ထိခိုက္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက င္ားအရ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပငစ္ငအ္က်ိ်ဳားခံစ ားခြင့္ရရ ျိခငာ္း မရရ ိိျခငာ္းသည္        
လုပ္ငန္ားခြင ္ စံခ်ိန္ စံၫႊန္ားၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ရား၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပၚမတူညေ္သ ေၾက င့္ ေလ  ် က္တင္ပံုအဆင့္ဆင့္ 
မလုိအပ္ေသ ္လည္ား ေဆားကုသမ စတင္ ခံယူၿပ ားေန က္ 1ႏ စ္ 6လေက် ္ေသ ္လည္ား ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ   
မေပ် က္သည့္အခါ ေန က္တစ္လအတြငာ္း “ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ အေျခအေန ႏ င့္ ပတ္သက္ေသ 
အေၾက င္ားၾက ားစ ” (ပံုစံအမ တ္ 16မ နံပါတ္ 2) ကုိလုပ္ငန္ားခြငစံခ်ိန္စံၫႊန္ားၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ရားထံသုိ႕
တင္ျပရန္လုိအပ္သည္။

ေလ်  က္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္

ထိခိကုဒ္ဏရ္ ႏ င့္
ဖ် ားန မ အဆင့္

ထိခိကုဒ္ဏရ္ႏ င့္ဖ် ားန မ 
(ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ပငစ္င္

ထိခိကုဒ္ဏရ္ႏ င့္ဖ် ားန မ အထာူးခံ
စ ားခြင့္(တလုာံးတခ တညာ္းေပားေငြ)

ထိခိကုဒ္ဏရ္ႏ င့္ဖ် ားန မ အထာူး
ပင္စငေ္ငြ

အဆင့္ 1
အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ

စုစုေပါင္ား၏
313ရက္စ 

1,140,000 ယန္ား အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏
313ရက္စ 

အဆင့္ 2 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ
စုစုေပါင္ား၏
277ရက္စ 

1,070,000 ယန္ား အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏
277ရက္စ 

အဆင့္ 3 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ
စုစုေပါင္ား၏
245ရက္စ 

1,000,000 ယန္ား အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏
245ရက္စ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ကို အထက္ပါအခ်က္ (၁)(၂) ေထ က္ပံ့သည  အေျခအေနႏ င့္ 
ကိုက္ည ေသ လ၏ ေန က္လမ စ၍ ခံစ ားခြင့္ရ ိၿပ ား ႏ စ္စဥ္ ေဖေဖ ္ဝါရ လ၊ ဧၿပ လ၊ဇြန္လ၊ ၾသဂုတ္လ၊ ေအ က္တုိဘ လ၊ 
ဒ ဇင္ဘ လ စေသ  6လတြင္ လအသ ားသ ား၏ ေရ ႕2လစ ကို  ရရ ိမည္ျဖစ္သည္။

ပင္စင္ေပားေခ်ရမည့္လ

※ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ အဆင့္သည္ပထမအဆင့္ရ ိသူ သို႕မဟုတ္ ဝမ္ားဗိုက္ႏ င့္ရင္ဘတ္ပိုင္ား အဂၤါမ် ား၊
စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ထိခုိက္မ ရ ိေနသူသည္ လက္ရ ိတြင္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယူေနေသ  အေျခအေနဆုိလ် င္
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ အက်ိ်ဳားခံစ ားခြင့္ကို ရရ ိႏိုင္သည္။ (P33)
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ထိခုိက္နစ္န မ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ ခံစ ားခြင့္

လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ားႏ င့္ အလုပ္သြ ားအလပု္ျပန္အခ်ိန္အတြင္ား ျဖစ္ပြ ားေသ ထိခိုက္ ဒဏ္ရ မ် ားႏ င့္ 
ဖ် ားန မ မ် ား ေပ် က္ကင္ားေသ အခါ ခႏၶ ကိုယ္တြင္ ထိခိုက္မ မ် ား အတိုင္ားအတ တစ္ခုအထိ 
က်န္ခ ့ေသ အေျခအေနတြင္ ထိခိုက္နစ္န မ ေလ် ္ေၾကား ခံစ ားခြင့္ (လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ားျဖစ္ပြ ား
ေသ ) ၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ထိခိုက္ နစ္န မ ေလ် ္ေၾကား 
(တစ္ခုထက္ပိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္ားေၾက င့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္) 
သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္န မ  ခံစ ားခြင့္ (အလုပ္သြ ား အလုပ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြ ားေသ )ကို 
ေထ က္ပံ့ေၾကားရရ ိမည္။

က်န္ရ ိေနေသားေသ  ထိခိုက္မ မ် ားသည္ ထိခိုက္နစ္န မ  အဆင့္ဇယ ားတြင္ ေဖ ္ျပေသ  ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ႏ င့္ ကိုက္ည လ ်င္ 
ထိုထိခိုက္နစ္န မ  အေျခအေနကို လိုက္၍ အသ ားသ ား ေအ က္ေဖ ္ျပပါအတိုင္ား ေထ က္ပံ့ေပားမည္။
⚫ ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္၁မ  အဆင့္၇ႏ င့္ကိုက္ည ေသ အခါ
ထိခိုက္နစ္န မ (ေလ် ္ေၾကား ) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ထိခိုက္နစ္န မ အထူားေထ က္ပံ့ေငြႏ င့္ ထိခိုက္နစ္န မ  အထူားပင္စင္ေငြ

⚫ ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္၈မ  အဆင့္၁၄ႏ င့္ ကိုက္ည ေသ အခါ
ထိခိုက္နစ္န မ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ၊ ထိခိုက္နစ္န မ  အထူားေထ က္ပံ့ေငြ ႏ င့္ ထိခိုက္နစ္န မ  
အထူားတလံုားတခ တည္ားေပားေငြ

ခံစ ားခြင့္အေၾက ငာ္းအရ 

လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္ားႀက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားဆ သို႔ ''ထိခိုက္နစ္န ေၾကား ေလ် ္ေၾကားခံစ ားခြင့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခု
ထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ထိခိုကန္စ္န မ ေလ် ္ေၾကား ေလ ် က္လႊ ''(ပုံစံအမ တ္၁၀) သို႔မဟုတ္ 
''ထိခိုက္နစ္န မ  အက်ိ်ဳားခံစ ားခြင့္ေလ ် ကလ္ႊ  ''(ပုံစံအမ တ္၁၆-၇)ကိုတင္ပါ။

ေလ ် ကတ္ငပ္ုအံဆင့္ဆင့္ 

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္သည္ ဒဏ္ရ ၊ န မက်န္ားမ မ် ား ေပ် က္ကင္ား
ေသ ေန႔၏ ေန က္တစ္ေန႔မ စ၍ ၅ႏ စ္ေက် ္လြန္လ ်င္ သတ္မ တ္ခ်ိန္ က လေက် ္လြန္မ ျဖင့္ 
ေလ ် က္တင္ခြင့္ ပ်ယ္ျပက္မ  ျဖစ္ေသ ေၾက င့္သတျိပ်ဳပါ။ 

သတမ္ တခ္်နိက္ လေက် ္လြန္မ  

ထိခိကုန္စန္ မ 
အဆင့္

ထိခိကုန္စန္ မ (ေလ် ္ေၾကား)အစရ သိည့္ 
ေထ ကပ္ံေ့ငြ

ထိခိကုဒ္နစ္န မ အထာူး
ေထ ကပ္ံေ့ငြ (*) ထိခိကုန္စန္ မ အထာူးပငစ္ငေ္ငြ ထိခိကုန္စန္ မ အထာူးတလုာံးတခ တညာ္းေပားေငြ

အဆင့္1 ပင္စင္ေငြ အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏313
ရက္စ  

တလံုားတခ 
တည္ားေပားေငြ 3,420,000 ယန္ား ပင္စင္ေငြ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏313ရက္စ 

အဆင့္2 〃 277 〃 〃 3,200,000 ယန္ား 〃 277 〃

အဆင့္3 〃 245 〃 〃 3,000,000 ယန္ား 〃 245 〃

အဆင့္4 〃 213 〃 〃 2,640,000 ယန္ား 〃 213 〃

အဆင့္5 〃 184 〃 〃 2,250,000 ယန္ား 〃 184 〃

အဆင့္6 〃 156 〃 〃 1,920,000 ယန္ား 〃 156 〃

အဆင့္7 〃 131 〃 〃 1,590,000 ယန္ား 〃 131 〃

အဆင့္8 တလံုားတခ 
တည္ားေပားေငြ 503 〃 〃 650,000 ယန္ား တလံုားတခ 

တည္ားေပားေငြ အေျခခံေန႔တြက္စရတ္ိ၏503ရက္စ 

အဆင့္9 〃 391 〃 〃 500,000 ယန္ား 〃 391 〃

အဆင့္10 〃 302 〃 〃 390,000 ယန္ား 〃 302 〃

အဆင့္11 〃 223 〃 〃 290,000 ယန္ား 〃 223 〃

အဆင့္12 〃 156 〃 〃 200,000 ယန္ား 〃 156 〃

အဆင့္13 〃 101 〃 〃 140,000 ယန္ား 〃 101 〃

အဆင့္14 〃 56  〃 〃 80,000 ယန္ား 〃 56  〃

∗တူည တ ့ထိခိုက္နစ္န မ ေၾက င့္ ထိခိုက္နစ္န မ  အထူားေထ က္ပံ့ေငြကို ရယူထ ား ပါက ထိုေငြကို ႏ တ္ယူမည္။
∗ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ အဆင့္ ၁ပုဂ ိ်ဳလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္၂ရ ိ ရင္ဘတ္ႏ င့္ ဝမ္ားဗိုက္အတြင္ားရ ိ အဂၤါမ် ား၊ 
စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ထိခိုက္မ ရ ိသူမ် ားသည္ အမ န္တကယ္ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ခံယူေနေသ  အေျခအေနျဖစ္ပါက 
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္ကို ရရ ိႏိုင္သည္။ (→ P33)
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အလုပ္သမ ားထိခိုက္နစ္န မ ေလ် ္ေၾကားအ မခံဥပေဒစည္ားမ်ဥာ္း ပူားတြ ပါဇယ ား အမ တ္ 1
ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ဇယ ား

ထိခိုက္နစ္န မ  အဆင့္ဇယ ား

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

အဆင့္1

အဆိုပါ
ထိခုိက္နစ္န မ 
ျဖစ္ေနစဥ္
တစ္ႏ စ္တြင္

အေျခခံေန႔တြက္ခံ
စ ားခြင့္ပမ ဏ၏

313 ရက္စ 

1 မ်က္လံုားႏ စ္ဖက္ ဆုံား႐ ံားျခင္ား

2 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္  ပ်က္စ ားဆုံား႐ ံားျခင္ား

3 အ ႐ံုေၾက စြမ္ားရည္ႏ င့္စိတ္ပုိင္ားဆိုင္ရ 

အျပင္ားအထန္ထိခုိက္ခံစ ားေနရၿပ ား  

အၿမ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  လုိအပ္ျခင္ား

4 ရင္ဘတ္ႏ င့္ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ားအဂၤါမ် ား

အျပင္ားအထန္ထိခုိက္ပ်က္စ ားမ က်န္ၿပ ား  

အၿမ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  လိုအပ္ျခင္ား

5 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

6 လက္ႏ စ္ဖက္ကုိတံေတ င္ဆစ္

ႏ င့္အထက္ကိုယ္အဂၤါ  ဆုံား႐ ံားျခင္ား

7 လက္ႏ စ္ဖက္အသံုားျပ်ဳ၍ မရျခင္ား

8 ေျခႏ စ္ဖက္ကုိ ဒူားဆစ္ႏ င့္အထက္  

ကိုယ္အဂၤါဆုံား႐ ံားျခင္ား

9 ေျခႏ စ္ဖက္အသံုားျပ်ဳ၍ မရျခင္ား

အဆင့္2
အဆိုပါ 277
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ဆုံား႐ံ ားၿပ ား  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အ ႐ုံမ    
0.02ေအ က္ရ ိျခင္ား

2 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္၏ အျမင္အ ႐ုံမ  

0.02ေအ က္ရ ိျခင္ား

2-2 အ ႐ုံေၾက စြမ္ားရည္သ႔ုိမဟုတ္  
စိတ္ပုိင္ားဆိုင္ရ  အျပင္ားအထန္

ထိခုိက္ခံစ ားမ က်န္ၿပ ားအၿမ ျပ်ဳစု

ေစ င့္ေရ  က္မ လိုအပ္ေသ သူ

2-3 ရင္ဘတ္ႏ င့္ ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ား  
အဂၤါမ် ား အျပင္ားအထန္ထိခုိက္  
ပ်က္စ ားမ က်န္ၿပ ား အၿမ ျပ်ဳစု

ေစ င့္ေရ  က္မ  လိုအပ္ေသ သူ

3 လက္ႏ စ္ဖက္ကုိ 
လက္ေက က္ဝတ္  ႏ င့္ အထက္ 
ကိုယ္အဂၤါဆံုား႐ံ ားျခင္ား

4 ေျခႏ စ္ဖက္ကုိ ေျခခ်င္ားဝတ္ႏ င့္

အထက္ ကိုယ္အဂၤါဆံုား႐ံ ားျခင္ား

အဆင့္3
အဆိုပါ 245
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ဆုံား႐ံ ားၿပ ား  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အ ႐ုံမ    
0.06ေအ က္ရ ိျခင္ား

2 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္ပ်က္စ ား  
ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

3  အ ႐ုံေၾက စြမ္ားရည္ႏ င့္ စိတ္ပုိင္ား
ဆိုင္ရ  အျပင္ားအထန္ 
ထိခုိက္ခံစ ားက  ေသသည္အထိ 
အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ျခင္ား

4 ရင္ဘတ္ႏ င့္ ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ား  
အဂၤါမ် ား အျပင္ားအထန္ထိခုိက္  
ပ်က္စ ားမ က်န္ၿပ ား ေသသည္အထိ  
အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ျခင္ား

5 လက္ႏ စ္ဖက္ရ ိ လက္ေခ် င္ားမ် ား  
အ ားလုံား ဆုံား႐ံ ားျခင္ား

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိယုခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

အဆင့္4
အဆိုပါ 213
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္လုံား၏ အျမင္အ ႐ုံ

0.06ေအ က္ရျခင္ား

2 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္ပုိင္ားဆုိင္ရ   

လုပ္ေဆ င္ခ်က္တြင္ ျပင္ားထန္စြ   

ထိခုိက္ျခင္ား

3 န ားႏ စ္ဖက္အၾက ားအ ႐ုံ  လံုားဝဆံုား႐ံ ားျခင္ား

4 လက္တစ္ဖက္ကုိတံေတ င္ဆစ္ႏ င့္အထက္  

ကုိယ္အဂၤါဆုံား႐ံ ားျခင္ား

5 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ကုိဒူားဆစ္ႏ င့္

အထက္ပုိင္ားဆံုား႐ံ ားျခင္ား

6 လက္ႏ စ္ဖက္ရ ိ လက္ေခ် င္ားမ် ား  

အ ားလံုားသံုားမရျခင္ား

7ေျခေထ က္ႏ စ္ဖက္ရ ိ lisfranc
အဆစ္အထက္ကိုယ္အဂၤါဆံုား႐ံ ားျခင္ား

အဆင့္5
အဆိုပါ 184
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ဆုံား႐ံ ားၿပ ား  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အ ႐ုံမ    
0.1ေအ က္ရ ိျခင္ား

1-2 အ ႐ုံေၾက စြမ္ားရည္ႏ င့္

စိတ္ပုိင္ားဆိုင္ရ  အျပင္ားအထန္  
ထိခုိက္ခံစ ား ေနရၿပ ား အထူားသျဖင့္  
လြယ္ကူေပါ့ပါားေသ အလုပ္မ လြ ၍  
မလုပ္ႏိုင္ျခင္ား

1-3 ရင္ဘတ္ႏ င့္ ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ား

အဂၤါမ် ား ထိခုိက္ပ်က္စ ားၿပ ား  
အထူားသျဖင့္ လြယ္ကူေပါ့ပါားေသ   
အလုပ္မ လြ ၍ မလုပ္ႏိုင္ျခင္ား

2 လက္တစ္ဖက္ကုိ လက္ေက က္

ဝတ္ႏ င့္အထက္ ကိုယ္အဂၤါ  
ဆုံား႐ံ ားျခင္ား

3 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ကုိ

ေျခခ်င္ားဝတ္ႏ င့္အထက္ပုိင္ား

ကိုယ္အဂၤါဆံုား႐ံ ားျခင္ား

4 လက္တစ္ဖက္ လံုား၀ အသံုားမျပ်ဳ

ႏုိင္ျခင္ား

5 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ လံုား၀  
အသံုားမျပ်ဳႏိုင္ျခင္ား

6 ေျခေထ က္ႏ စ္ဖက္ရ ိ ေျခေခ် င္ား

မ် ားအ ားလံုား ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

အဆင့္6
အဆိုပါ 156 

ရက္စ 

1 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္လုံား၏ အျမင္အ ႐ုံ  မ   
0.1 ေအ က္ ရ ိျခင္ား

2 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္ပုိင္ားဆိုင္ရ   
လုပ္ေဆ င္ခ်က္တြင္ ထိခုိက္ျခင္ား

3 န ားႏ စ္ဖက္အၾက ားအ ႐ုံမ   န ား

အန ားသို႔ မကပ္ပါက အသံက်ယ္

က်ယ္ မၾက ားႏိုင္ေသ  အေျခအေန

ေရ က္ျခင္ား

3-2 န ားတစ္ဖက္၏ အၾက ားအ ႐ုံ  
လုံားဝေပ် က္ဆုံားၿပ ားက်န္န ား  တစ္ဖက္၏ 
အၾက ားအ ႐ုံမ  40စင္တ မ တ ေက် ္အ
ကြ အေဝားတြင္ ပုံမ န္စက ားေျပ သံကုိ  
န ားမလည္ႏိုင္ေသ အေျခအေန
ေရ က္ျခင္ား
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ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

4 ေက် ႐ုိားတြင္ ျပင္ားထန္ေသ 

ေျပ င္ားလ မ  သို႔မဟုတ္  လ ပ္ရ  ားမ 

ထိခုိက္နစ္န မ က်န္ျခင္ား

5 လက္တစ္ဖက္၏ လက္အဆစ္ပုိင္ား
သံုားမ်ိ်ဳားအနက္ အဆစ္ႏ စ္ခု  

အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

6 ေျခတစ္ဖက္၏ ေျခအဆစ္ပုိင္ား

သံုားမ်ိ်ဳားအနက္ အဆစ္ႏ စ္ခု  

အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

7 လက္ေခ် င္ား5ေခ် င္ား သို႔မဟုတ္

လက္မအပါအဝင္  လက္ေခ် င္ား

4ေခ် င္ား ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

အဆင့္ 7
အဆုိပါ 131 

ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ဆုံား႐ံ ားၿပ ား  
က်န္တစ္ဖက္၏ အျမင္အ ႐ုံမ    
0.6ေအ က္ရ ိျခင္ား

2 န ားႏ စ္ဖက္လုံား၏ အၾက ားအ ႐ုံမ  

40စင္တ မ တ ေက် ္အကြ 
အေဝားတြင္ပုံမ န္စက ားေျပ သံကုိ

န ားမလည္ႏိုင္ေသ အေျခအေန
ေရ က္ျခင္ား

2-2 န ားတစ္ဖက္၏ အၾက ားအ ႐ုံ

လံုားဝဆံုား႐ံ ားၿပ ား က်န္န ားတစ္ဖက္၏  
အၾက ားအ ႐ုံမ   1မ တ ေက် ္  
အကြ အေဝားတြင္ပုံမ န္စက ားေျပ 
သံကုိ န ားမလည္ႏိုင္ေသ 

အေျခအေနေရ က္ျခင္ား

3 အ ႐ုံေၾက စြမ္ားရည္သို႔မဟုတ္  
စိတ္ပုိင္ားဆိုင္ရ  ထိခုိက္ခံစ ားမ   
က်န္ၿပ ားေပါ့ပါားေသ အလုပ္မ လႊ ၍  
မလုပ္ႏုိင္ျခင္ား

4 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

5 ရင္ဘတ္ႏ င့္ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ား  
အဂၤါမ် ား ထိခိုက္ပ်က္စ ားမ က်န္ၿပ ား

လြယ္ကူေပါ့ပါားေသ အလုပ္မ လြ ၍

မလုပ္ႏိုင္ျခင္ား

6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္  
လက္ေခ် င္ား 3ေခ် င္ား သို႔မဟုတ္  
လက္မမ လြ ၍ က်န္လက္ေခ် င္ား  
4ေခ် င္ား ဆုံား႐ံ ားျခင္ား

7 လက္တစ္ဖက္၏

လက္ေခ် င္ား5ေခ် င္ား သို႔မဟုတ္

လက္မအပါအဝင္လက္ေခ် င္ား
4ေခ် င္ား  အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

8 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ရ ိ lisfranc
အဆစ္အထက္ကိုယ္အဂၤါ  
ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

9 လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု

က်န္ၿပ ား ျပင္ားထန္ေသ   လ ပ္ရ  ားမ 
ထိခုိက္နစ္န မ က်န္ျခင္ား

10 ေျခေထ က္တစ္ဖက္တြင္
အဆစ္တုက်န္ၿပ ား ျပင္ားထန္ေသ 
လ ပ္ရ  ားမ ထိခုိက္နစ္န မ  က်န္ျခင္ား

11 ေျခေထ က္ႏ စ္ဖက္လုံား၏

ေျခေခ် င္ားမ် ားအ ားလုံားအသံုား

မျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

12 အျပင္ပန္ားပုံစံ အက်ည္ားတန္

သြ ားျခင္ား

13 ေဝ ားေစ့ႏ စ္လုံားဆံုား႐ံ ားျခင္ား

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

အဆင့္ 8
အေျခခံေန႔တြက္ခံ

စ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 503
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ ဆံုား႐ံ ားျခင္ား  
သို႔မဟုတ္ မ်က္လုံား တစ္ဖက္၏  
အျမင္အ ႐ုံမ   0.02 ေအ က္
ေရ က္ျခင္ား

2 ေက် ႐ုိားတြင္လ ပ္ရ  ားမ ထိခုိက္ 
နစ္န မ က်န္ျခင္ား

3 လက္တစ္ဖက္ရ ိလက္မအပါအဝင္ 
လက္ေခ် င္ား  2ေခ် င္ားသို႔မဟုတ္ 
လက္မမ လြ ၍  အျခ ားလက္ေခ် င္ား 
3ေခ် င္ား  ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

4 လက္တစ္ဖက္ရ ိလက္မအပါအဝင္

လက္ေခ် င္ား 3ေခ် င္ား သို႔မဟုတ္  
လက္မမ လြ ၍ အျခ ား လက္ေခ် င္ား  
4ေခ် င္ား အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

5 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ကုိ

5စင္တ မ ္တ ႏ င့္အထက္ တုိျခင္ား

6 လက္တစ္ဖက္၏ အဆစ္3ပုိင္ား  
ထ တြင္ အဆစ္တစ္ပုိင္ား  
အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

7 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏အဆစ္3
ပုိင္ားထ တြင္ အဆစ္  တစ္ပုိင္ား 
အသုံားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

8 လက္တစ္ဖက္တြင္ အဆစ္တု
က်န္ျခင္ား

9 ေျခေထ က္တစ္ဖက္တြင္ 
အဆစ္တု က်န္ျခင္ား

10 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ရ ိ

ေျခေခ် င္ားမ် ားအ ားလံုား ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

အဆင့္ 9
အဆိပုါ 391
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္၏အျမင္အ ႐ုံမ  
0.6ေအ က္ရ ိျခင္ား

2 မ်က္လုံားတစ္ဖက္၏အျမင္အ ႐ုံမ  

0.06ေအ က္ရ ိျခင္ား

3 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္တြင္ အျမင္အ ႐ုံ  

တစ္ျခမ္ားကြယ္ေသ  လကၡဏ ၊

ျမင္ကြင္ားက်ဥ္ားျခင္ား သုိ႔မဟုတ္ျမင္ကြင္ား  

ေျပ င္ားလ မ မ် ားက်န္ျခင္ား

4 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္လုံား၏ မ်က္ခြံတြင္

ျပင္ားထန္ေသ    ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား

5 ႏ  ေခါင္ားတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရၿပ ား  

အနံ႔အ ႐ုံမခံႏုိင္ျခင္ား

6 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္

လုပ္ေဆ င္ခ်က္  ပ်က္စ ားဆုံား႐ံ ားျခင္ား

6-2 န ားႏ စ္ဖက္အၾက ားအ ႐ုံမ   

1မ တ ေက် ္ အကြ အေဝားတြင္

ပုံမ န္စက ားေျပ သံကုိ  န ားမလည္  

ႏိုင္ေသ   အေျခအေနရ ိျခင္ား

6-3 န ားတစ္ဖက္၏ အၾက ားအ ႐ုံမ  

န ား အန ားသို႔ မကပ္ပါက  

အသံက်ယ္က်ယ္ကုိန ားမ 

လည္ႏုိင္ေသ အေျခအေနရ ိၿပ ား  

က်န္န ားတစ္ဖက္၏အၾက ားအ ႐ုံမ   

1မ တ ေက် ္အကြ အဝားတြင္ပုံမ န္စက ား 

ေျပ သံကုိန ားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခ ေသ   

အေျခအေနရ ိျခင္ား

7 န ားတစ္ဖက္၏အၾက ားအ ႐ုံ

လံုားဝဆံုား႐ံ ားျခင္ား

7-2 အၾက ားအ ႐ုံစနစ္ သို႔မဟုတ္  

စိတ္ပုိင္ားဆိုင္ရ  ေဝဒန ခံစ ားရၿပ ား  

လုပ္ႏုိင္ေသ အလုပ္ကို

သင့္ေတ ္ေသ အေျခအေနတစ္ခုတြင္  

ကန္႔သတ္ထ ားခံရျခင္ား



21

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိုကန္စန္ ျခငာ္း

7-3 ရင္ဘတ္၊ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ားရ ိ  
ကိုယ္တြင္ားအဂၤါမ် ား၏လုပေ
ဆ င္ခ်က္မ် ားပ်က္စ ားဆံုား႐ံ ားၿပ ား  
လုပ္ႏုိင္ေသ အလုပ္ကို
သင့္ေတ ္ေသ အေျခအေန
တစ္ခုကန္႔သတ္ထ ားခံရျခင္ား

8 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မ
သို႔မဟုတ္ လက္မမ အပ  
အျခ ားလက္ေခ် င္ား2ေခ် င္ား  
ဆံုား႐ံ ားျခင္္ား

9 လက္တစ္ဖက္၏လက္မ 
အပါအဝင္        လက္ေခ် င္ား
2ေခ် င္ား သုိ႔မဟုတ္ လက္မမ 
အပအျခ ားလက္ေခ် င္ား  
3ေခ် င္ား  အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္္ား

10 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏
ေျခမအပါအဝင္ ေျခေခ် င္ား
2ေခ် င္ားႏ င့္အထက္  
ဆံုား႐ံ ားသူ

11 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏
ေျခေခ် င္ားမ် ားအ ားလံုား     
အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္္ား

11-2  အျပင္ပန္ားပုံစံမ  
အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ
အက်ည္ားတန္ေသ  
အေျခအေနရ ိျခင္္ား

12 လိင္အဂၤါတြင္ျပင္ားထန္ေသ   
ထိခုိက္ေဝဒန   ခံစ ားရျခင္ား

အဆင့္ 10 အဆိုပါ 302
ရက္စ 

1 မ်က္လံုားတစ္ဖက္၏  အျမင္အ ႐ုံမ  
0.1ေအ က္ရ ိျခင္္ား

1-2 အေရ ႕ျမင္ကြင္ားအ ႐ုံ ေဝဝါားျခင္္ား
2 ဘ သ စက ားစြမ္ားရည္
လုပ္ေဆ င္ခ်က္  ပ်က္စ ားဆံုား႐ံ ားျခင္ား

3 သြ ား14ေခ် င္ားႏ င့္အထက္  
သြ ားတုတပ္ျခင္္ား

3-2 န ားႏ စ္ဖက္လံုား၏ အၾက ား
အ ႐ုံမ  1မ တ ေက် ္  အကြ အေဝား
တြင္ ပုံမ န္စက ားေျပ သံကို
န ားလည္ႏိုင္ရန္ ခက္ခ ေသ   
အေျခအေနရ ိျခင္္ား

4 န ားတစ္ဖက္၏ အၾက ားအ ႐ံုမ  
န ား အန ားသို႔ မကပ္ပါက
အသံက်ယ္လ ်င္န ားမလည္ႏုိင္ေသ 
အေျခအေနရ ိျခင္္ား

5 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား
6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအပါအဝင္  
သုိ႔မဟုတ္ လက္မမ အပလက္ေခ် င္ား 
2ေခ် င္ားအသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္္ား

7 ေျခတစ္ဖက္ကို 3စင္တ မ တ   
ႏ င့္အထက္တိုျခင္ား

8 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏ ေျခမ
သို႔မဟုတ္အျခ ား ေျခေခ် င္ား
4ေခ် င္ား ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

9 လက္တစ္ဖက္ရ ိ အဆစ္3ပုိင္ား  ထ တြင္ 
အဆစ္တစ္ပုိင္ား၏  လုပ္ေဆ င္ခ်က္ 
ပ်က္စ ားျခင္ား

10 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ရ ိအဆစ္
3ပုိင္ားထ တြင္ အဆစ္  တစ္ပုိင္ား၏ 
လုပ္ေဆ င္ခ်က္  ပ်က္စ ားျခင္ား

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

အဆင့္ 11 အဆိပုါ 223
ရက္စ 

1 မ်က္လံုားႏ စ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္  
ထိန္ားညိ ေပားေသ  လုပ္ေဆ င္ခ်က္  
ထိခိုက္ျခင္ား သုိ႔မဟုတ္မလ ပ္ရ  ား 
ႏုိင္ျခင္ား

2 မ်က္လံုားႏ စ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ  
မလ ပ္ရ  ားႏုိင္ျခငာ္း

3 မ်က္လံုားတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံတြင္
ထိခိုက္ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

3-2 သြ ား10ေခ် င္ားႏ င့္အထက္  
သြ ားတုတပ္ဆင္ျခငာ္း

3-3န ားႏ စ္ဖက္အၾက ားအ ႐ံုမ  
1မ တ ေက် ္ အကြ အေဝားတြင္  
အသံတိုားတိုားကိုန ားမလည္ႏိငု္
ေသ အေျခအေနရ ိျခင္ား

4 န ားတစ္ဖက္အၾက ားအ ႐ံုမ  
40စင္တ မ တ ေက် ္
အကြ အေဝားတြငပ္ံုမ နစ္က ားေျပ သံ
ကို န ားမလည္ႏိုင္ေသ  
အေျခအေနရ ိျခင္ား

5 ေက် ႐ိုားတြင္ ပံုစံေျပ င္ားလ မ မ် ား 
ရ ိျခင္ား

6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညိ ား၊
လက္ခလယ္ သို႔မဟုတ္ 
လက္သူၾကြယ္ ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

7 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား
8 ေျခေထ က္တစဖ္က၏္
ေျခညိ ်ဳားအပါအဝင္ ေျခေခ် င္ား
2ေခ် င္ား အသံုားမျပ်ဳႏိုင္ျခင္ား

9 ရင္ဘတ္၊ဝမ္ားဗိုက္အတြင္ား
အဂၤါမ် ား၏ လုပ္ေဆ င္ခ်က္မ် ား  
ထိခိုက္ပ်က္စ ားၿပ ားအလုပၿ္ပ ား 
ေျမ က္ရန္ အတိုင္ားအတ  တစ္ခုထိ  
အဟန္႔အတ ားရ ိျခငာ္း

အဆင့္ 12 အဆိပုါ 156
ရက္စ 

1 မ်က္လံုားတစ္ဖက္၏ မ်က္ဆံတြင္  
ထိန္ားညိ ေပားေသ လုပေ္ဆ င ္
ခ်က္ထိခိုက္ျခင္ား  သုိ႔မဟုတ္ 
မလ ပ္ရ  ားႏုိင္ျခငာ္း

2 မ်က္လံုားတစ္ဖက္၏ မ်က္ခြံ
မလ ပ္ရ  ားႏုိင္ျခငာ္း

3 သြ ား 7ေခ် င္ားႏ င့္အထက ္ 
သြ ားတုတပ္ဆင္ျခငာ္း

4 န ားတစ္ဖက္၏ န ားရြက္တြင္
ႀက  ားႀက ားမ ားမ ားထိခိုက္
ပ်က္စ ားျခင္ား

5 ညႇပ္႐ိုား၊ ရင္ၫႊန္႔႐ိုား၊ နံ႐ိုား၊
လက္ျပင္႐ိုားႏ င့္ တင္ပါား

6 လက္တစ္ဖက္၏အဆစ္3ပိငု္ား  
ထ တြင္အဆစ1္ပိုငာ္း၏
လုပ္ေဆ င္ခ်ကမ္် ားထိခိုကျ္ခငာ္း

7 ေျခေထ က္တစဖ္က၏္  
အဆစ္3ပိုင္ားထ တြင ္
အဆစ္1ပိုင္ား၏လုပ္ေဆ င္
ခ်က္မ် ားထိခိုက္ျခင္ား

8 ေပါင္႐ိုား ပံုစံေျပ င္ားလ ျခငာ္း
8-2 လက္တစ္ဖက္၏ လက္သန္ား  

ဆံုား႐ံ ားျခင္ား
9 လက္တစ္ဖက္၏ လက္ညႇ်ဳိား၊
လက္ခလယ္ႏ င့္ လက္သူၾကြယ္  
အသံုားမျပ်ဳႏိုင္ျခင္ား

10 ေျခေထ က္တစဖ္က၏္
ေျခညႇိ်ဳားဆံုား႐ံ ားျခင္ား၊ ေျခညႇိ်ဳား
အပါအဝင္ ေျခေခ် င္ား2ေခ် င္ား  
ဆံုား႐ ံားျခင္ားႏ င့္ ေျခခလယ္ မ အပ  
အျခ ား ေျခေခ် င္ား3ေခ် င္ား  
ဆံုား႐ ံားျခင္ား

11 ေျခေထ က္တစဖ္က၏္ ေျခမႏ င့္  
အျခ ားေျခေခ် င္ား 4ေခ် င္ား  
အသံုားမျပ်ဳႏိုင္ျခင္ား
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ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

12   တစ္ေနရ ရ တြင္အ ႐ုံေၾက ႏ င့္ဆိုင္ေသ  

ေရ ဂါလကၡဏ  ျပျခင္ား

13 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

14   အျပင္ပန္ားပုံစံ အက်ည္ားတန္ျခင္ား

အဆင့္ 13
အဆိပုါ 101
ရက္စ 

1 မ်က္လုံားတစ္ဖက္၏  အျမင္အ ႐ုံမ  

0.6ရ ိျခင္ား

2 မ်က္လုံားတစ္ဖက္ အျမင္အ ႐ုံ  

တစ္ျခမ္ားကြယ္ေသ  လကၡဏ ၊

ျမင္ကြင္ားက်ဥ္ားျခင္ား သုိ႔မဟုတ္

ျမင္ကြင္ား ေျပ င္ားလ မ မ် ား ရ ိျခင္ား

2-2 အေရ ႕ျမင္ကြင္ားအ ႐ုံ ေဝဝါားျခင္ား

3 မ်က္လုံားႏ စ္ဖက္လုံား၏မ်က္ခြံတစ္စိတ္တစ္ပုိင္ား 

ထိခုိက္ဆုံား႐ံ ားျခင္ား သို႔မဟုတ္မ်က္ေတ င္

ေမြားကၽြတ္ျခင္ား

3-2 သြ ား5ေခ် င္ားႏ င့္အထက္  သြ ားတု

တပ္ဆင္ျခင္ား

3-3 ရင္ဘတ္၊ဝမ္ားဗုိက္အတြင္ား အဂၤါမ် ား၏  

လုပ္ေဆ င္ခ်က္မ် ား  ထိခုိက္ပ်က္စ ားျခင္ား

4 လက္တစ္ဖက္၏လက္သန္ားအသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

5 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မအဆစ္  
တစိတ္တပုိင္ား ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

6 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

7 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

8 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ကုိ1စင္တ မ တ ႏ င့္

အထက္ တိုျခင္ား

9 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏ေျခေခ် င္ား

3ေခ် င္ားႏ င့္ေအ က္  1ေခ် င္ား 

သို႔မဟုတ္ 2ေခ် င္ား  ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

10 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏ ေျခညႇိ်ဳား

အသံုားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား၊ေျခညႇိ်ဳား အပါအဝင္

ေျခေခ် င္ား2ေခ် င္ား သုိ႔မဟုတ္

ေျခခလယ္အပါအဝင္ေျခေခ် င္ား 3ေခ် င္ား  

အသုံားမျပ်ဳႏုိင္ျခင္ား

ထိခိကုန္စန္ 
မ အဆင့္

ခံစ ားခြင့္
အေၾက ငာ္းအရ ကိုယခ္ႏၶ ထိခိကုန္စန္ ျခငာ္း

အဆင့္ 14
အဆိုပါ 56
ရက္စ 

1 မ်က္လံုားတစ္ဖက္၏မ်က္ခြံ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္ားထိခုိက္                 
ဆံုား႐ံ ားျခင္ား သုိ႔မဟုတ္
မ်က္ေတ င္ကၽြတ္ျခင္ား

2 သြ ား3ေခ် င္ားႏ င့္အထက္ 
သြ ားတုတပ္ျခင္ား

2-2 န ားတစ္ဖက္၏အၾက ားအ ႐ုံမ  
1မ တ ေက် ္ အကြ အေဝားတြင္  
အသံတိုားတိုားမ် ားကိုန ားမလည္ 
ႏိုင္ေသ အေျခအေနျဖစ္ျခင္ား

3 လက္တစ္ဖက္ရ ိ လက္ဖဝါားတြင္
အက်ည္ားတန္ေသ အမ ရြတ  ္
အႀက ားႀက ား က်န္ရ ိျခင္ား

4 ေျခေထ က္တစ္ဖက္ရ ိေျခဖဝါားတြင္
အက်ည္ားတန္ေသ အမ ရြတ္
အႀက ားႀက ား က်န္ရ ိျခင္ား

5 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား
6 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမ အပ  

လက္ညႇိ်ဳားအ႐ုိား တစိတ္တပုိင္ား  
ဆံုား႐ံ ားျခင္ား

7 လက္တစ္ဖက္၏ လက္မမ အပ
လက္ညႇိ်ဳား၏ ပထမ အဆစ္ကို 
အေကြားအဆန္႔ မလုပ္ႏုိင္ျခင္ား

8 ေျခေထ က္တစ္ဖက္၏
ေျခခလယ္ႏ င့္ ေျခေခ် င္ား 1ေခ် င္ား  
သို႔မဟုတ္ 2ေခ် င္ားအသံုားျပ်ဳ၍
မရျခင္ား

9 တစ္ေနရ ရ မ  အ ႐ုံေၾက 
ေရ ဂါလကၡဏ ျပျခင္ား 

10 ဖ်က္သိမ္ားျခင္ား

သတျိပ်ဳရန္
1 အျမင္အ ႐ံုသတ္မ တ္ျခငာ္းကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရ သံုား အျမင္အ ႐ံုစမာ္းသပ္ဇယ ားျဖစသ္ည။္
မ်က္စိအလင္ားယိုငျ္ခငာ္းရိ မရ ႏိ င့္   ပတ္သက္ၿပ ား    ျမင္ကြင္ားမ နက္နမ္ ႏ င့္ပတ္သက္က တုိငာ္းတ သည္။

2 လက္ေခ် င္ားဆံုား႐ ံားျခငာ္းဆိသုည္မ   လက္မသည္ ပထမ လက္အဆစ္၊ က်န္လက္ေခ် ငာ္းမ် ားသည္  
ဒုတိယလက္ အဆစ္ႏ င့္ အထက္ပိုင္ား ဆုံား႐ ံားျခင္ားကိုဆိုလုိသည။္

3 လက္ညိ ်ဳားအသံုားမျပ်ဳႏိုင္ျခငာ္းဆိုသည္မ   လက္ညႇိ်ဳား၏ ပထမ   အဆစ္႐ိုား   တစ္ဝက္ေက် ္ဆံုား႐ံ ားျခငာ္း  
သို႔မဟုတ္ လက္ဖဝါား၏ အလယ္အဆစ္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေခ် င္ား၏ ဒုတိယအဆစ္ (လက္မရ ိ  
လက္အဆစ္ေခ် ငာ္း)တြင ္လ ပ္ရ  ား၍မရျခငာ္းကို ဆုိလုိသည္။

4 ေျခေခ် ငာ္းဆံုား႐ံ ားျခငာ္းဆိုသည္မ    ေျခေခ် ငာ္းအ ားလံုားဆံုား႐ံ ားျခငာ္းကိုဆုိလိုသည္။
5 ေျခေခ် ငာ္းအသံုားမျပ်ဳႏိုငျ္ခငာ္းဆိုသည္မ    ေျခညႇိ်ဳားသည္ပထမအဆစ႐္ိာုးတစဝ္က္ေက် ္၊  က်န္ေျခေခ် ငာ္း
မ် ားသည္ပထမအဆစ္ႏ င့္အထက္ ဆံုား႐ံ ားျခင္ား သုိ႔မဟုတ္ လက္ဖဝါား၏ အလယ္အဆစ္ သုိ႔မဟုတ္  
ဒုတိယလက္အဆစ(္ေျခညႇိ်ဳားရ ေိျခအဆစေ္ခ် ငာ္း)တြငျ္ပငာ္းထနေ္သ လ ပ္ရ  ားမ  ထိခိုက္နစ္န ျခငာ္း  
က်န္ရ ိျခင္ားကိုဆိုလိုသည။္
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ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား)ပင္စင္ေငြ ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ

1 ႀကိမ္သ လ ်င္ ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား)ပငစ္ငေ္ငြ ႀကိ်ဳတင္ေပားေငြကုိလက္ခရံရ ႏိိုငသ္ည္။

ထိခုိက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ 
ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ

ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြပမ ဏသည္ ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ေပၚမူတည္ၿပ ား သတ္မ တ္ထ ားေသ   
ပမ ဏထ မ  ဆႏၵရ ိသည္ကို ေရြားခ်ယ္ႏိုင္သည္။
ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြကို ရရ ိလ် င္ လအသ ားသ ား၏ (1ႏ စ္ေက် ္ေန က္ပိုင္ားသည္ 5ႏ စ္စ ကို
ျပ႒ န္ားထ ားေသ  အတိုားႏ န္ားျဖင့့္ႏ တ္ယူထ ားေသ ပမ ဏ)စုစုေပါင္ားပမ ဏမ   
ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ  ပမ ဏသို႔ေရ က္သည္အထ ိက လၾက ားတြင္ ထိခိုက္နစ္န ေၾကား 
(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြကို  ရပ္စ ထ ားမည္ျဖစ္သည္။

ခံစ ားခြင္ ့အေၾက င္ားအရ 

ထိခိုက္နစ္
န မ  အဆင့္ ႀကိ်ဳတငတ္လုံားတခ တည္ားေပားေငြပမ ဏ

အဆင့္1
အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္

ပမ ဏ၏ရက္1340စ 

ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္800စ ၊ ရက္1000စ ၊ရက္1200စ ၊

အဆင့္2 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္800စ ၊ ရက္1000စ ၊ရက္1190စ 

အဆင့္3 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္800စ ၊ ရက္1000စ ၊ရက္1050စ 

အဆင့္4 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္800စ ၊ ရက္920စ 

အဆင့္5 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္790စ 

အဆင့္6 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္600စ ၊ ရက္670စ 

အဆင့္7 အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ရက္200စ ၊ရက္400စ ၊ ရက္560စ 

စည္ားမ်ဥ္ားစည္ားကမ္ားအေနျဖင့္      ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား)ခံစ ားခြင့္ေလ်  ကထ္ ားသည္ႏ င့္ 
တစ္ၿပိ်ဳင္နက္    “ထိခိုက္နစ္န ေၾကားေလ် ္ေၾကားအစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြ၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ထိခိုက္နစ္န ေၾကားပင္စင္၊ ထိခိုက္နစ္န ေၾကားပင္စင္ေငြ
ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ား ေပားေငြေလ်  က္လႊ ” (ပင္စင္ေငြေလ်  ကလ္ႊ ပုံစံအမ တ္10) က  
လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္ စံၫႊန္ား ၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားဆ သို႔တင္ျပေပားပါ။
သို႔ေသ ္ ပင္စင္ခံစ ားခြင့္ရရ ိေၾက င္ားအေၾက င္ားၾက ားသည့္ေန ကေ္န႔မ စ၍ 1ႏ စ္အတြင္ားျဖစ္ပါက  
ထိခိုက္နစ္န ေၾကား အစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြကို လက္ခံၿပ ားသည့္ေန ကတ္ြင္လည္ား ေလ်  က္ထ ား ႏိုင္သည္။  
ထုိအေျခအေနတြင္ထိခိုကန္စ္န မ  အဆင့္အသ ားသ ားႏ င့္ကိကုည္ ေသ   အျမင့္ဆံုားသတမ္ တပ္မ ဏ  
မ စ၍ ရရ ိထ ားေသ ပင္စင္ေငြပမ ဏ ဟုထင္ရသည့္ပမ ဏအတြင္ားတြင္ ေတ င္ားဆိုရမည္။

ေလ်  က္တင္ပုံအဆင့္ဆင့္

သတ္မ တ္က လ ေက် ္လြန္ျခင္ား

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့ပ္င္စင္ေငြ ႀက်ိဳတင္ တလံာုးတခ တည္ားေပားေငြသည္  
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ ဖ် ားန မ မ် ား ေပ် က္ကင္ားသည့္ ေန က္ရက္မ စ၍ 2ႏ စ္ေက် ္လ် င္  
သတ္မ တ္က လေက် ္လြန္က  ေတ င္ားဆိုခြင့္ပ်ကျ္ပယ ္မည္ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ သတိျပ်ဳပါ။
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ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ လက္ခံထ ားသူေသဆံုားေသ အခါ
ေထ က္ပံ့ ေပားထ ားၿပ ားေသ ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြႏ င့္
ထိခိုက္နစ္န ေၾကား (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ
စုစုေပါင္ားကို ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ေပၚမူတည္၍ သတ္မ တ္ထ ားေသ ပမ ဏ
မျပည့္ေသ အေျခအေနတြင္ ေဆြမ်ိ်ဳားသ ားခ်င္ားမ် ားအ ား ထိခိုက္နစ္န ေၾကား (ေလ် ္ေၾကား) 
အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ ႏ တ္ယူထ ားေသ တလံုားတခ တည္ားေပားေငြကုိ ေထ က္ပံ့မညျ္ဖစ္သည္။

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ေငြႏ တ္ယူထ ားေသ တလုာံးတခ တည္ားေပားေငြ

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႏ တ္ယူထ ားေသ တလံုားတခ တည္ား
ေပားေငြသည္ ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ေပၚမတူည္၍ သတ္မ တ္ထ ားေသ ပမ ဏမ လက္ခံၿပ ားထ ားေသ 
ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႀကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္္ားေပားေငြ
စုစုေပါင္ားပမ ဏကုိႏ တ္ယူထ ားေသ ပမ ဏျဖစ္သည္။
ထိခိုက္နစ္န မ အထူားပင္စငေ္ငြႏ င့္ပတ္သက္၍လည္ား ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္
ပင္စငေ္ငြႏ င့္တူည စြ ႏ တ္ယူထ ားေသ တလံုားတခ တည္ားေပားေငြခစံ ားခြင့္စနစရ္ သိည္၊၊

ခံစ ားခြင့္အေၾက င္ားအရ 

ထိခိုက္ဒဏ္
ရ ရမ အဆင့္

ထိခိုက္နစန္ ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ သိည့္ပငစ္ငေ္ငြ
ကြ ျခ ားခ်က္တလံုားတခ တည္ားေပာ္းေငြ

ထိခိုက္နစန္ ေၾကားအထူားပငစ္ငေ္ငြႏ တ္ယူထ ားေသ 
ေထ က္ပံေ့ၾကား

အဆင့္1 အေျခခံေန႔တြက္ခစံ ားခြင့္ပမ ဏ၏  u 1,340 ရက္စ အေျခခံေန႔တြက္စရတိ္ u 1,340 ရက္စ 

အဆင့္2 〃 1,190 ရက္စ 〃 1,190 ရက္စ 

အဆင့္3 〃 1,050 ရက္စ 〃 1,050 ရက္စ 

အဆင့္4 〃 920 ရက္စ 〃 920 ရက္စ 

အဆင့္5 〃 790 ရက္စ 〃 790 ရက္စ 

အဆင့္6 〃 670 ရက္စ 〃 670 ရက္စ 

အဆင့္7 〃 560 ရက္စ 〃 560 ရက္စ 

◆ထိခိကုန္စန္ ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပငစ္ငေ္ငြ ႏ တယ္ထူ ားသည့္ေထ ကပ္ံေ့ၾကားရႏုိင္
ေသ က်နရ္စသ္မူသိ ားစု

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြႏ တ္ယူထ ားသည့္
တလုံားတခ တည္ားေပားေငြ ရႏိုင္ေသ က်န္ရစ္သူမိသ ားစုသည္ ေအ က္ေဖ ္ျပပါ ၁ႏ င့္၂
တြင္ေဖ ္ျပေသ က်န္ရစသ္ူ မိသ ားစုျဖစ္ၿပ ား အ မခံရသင့္ေသ နံပါတ္စဥ္မ  ေအ က္ေဖ ္ျပပါ
၁၊ ၂ အစဥ္အလိုက္ (က်န္ရစ္သူမိသ ားစုထ တြင္ ၁ႏ င့္၂တြင္
အသ ားသ ားေဖ ္ျပထ ားေသ အစဥ္လုိက္)ျဖစ္သည္။

၁။ အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ ထိုသူႏ င့္အတူ ေနထိုင္ခ ့ေသ အိမ္ေထ င္ဖက္
(လက္ထက္ၿပ ားစ ားေၾက င္ား အေၾက င္ားၾက ားစ မပို႔ေသ ္လည္ား အမ န္တကယ္
အၾကင္လင္မယ ားအျဖစ္ေနထိုင္ေသ သူမ် ား ပါဝင္သည္။၂ႏ င့္ပတ္သက၍္လည္ား
အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။)ကေလား၊ အေဖ အေမ ၊ ေျမား၊ အဘိုားအဘြ ားႏ င့္ ည အစ္ကို
ေမ င္ႏ မမ် ား

၂။(၁)ႏ င့္ မကိုက္ည ေသ အိမ္ေထ င္ဘက္ ၊ ကေလား၊ အေဖအေမ၊ ေျမား၊ အဘိုားအဘြ ား ႏ င့္
ည အစ္ကိုေမ င္ႏ မမ် ား
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လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်နိ္စၫံႊန္ားၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားဆ သို႔ထိခိုက္ နစ္န ေၾကားေလ် ္ေၾကားပင္စငေ္ငြက
ႏ တ္ယူထ ားသည့္ တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ား
မ် ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္န ေၾကားပင္စင္ ႏုတ္ယူထ ားသည့္ တလုံားတခ တည္ား ေပားေငြ၊ 
ထိခိုက္နစ္န ေၾကားပင္စင္ေငြ ႏ တ္ယူထ ားသည့္ တလုံားတခ တည္ားေပားေငြ ေလ်  က္လႊ 
(ပံုစံနံပါတ္ 37-2)ကို တင္ျပပါ။ ေလ်  က္လႊ တြင္ ေအ က္ပါစ ရြက္စ တမာ္းမ် ားကိပုူားတြ ပါ။

ေလ ် က္ထ ားရန္လုပ္ထုံားလုပ္နည္ားမ် ား

ယခကု သ့ို႔ေသ အခ်နိတ္ြင္ ေသခ် ေပါက္ ပူားတြ ေပားရမည့္အရ မ် ား

ေသဆုံားသူအလုပ္သမ ားႏ င့္  လက္ထပ္ၿပ ားစ ားေၾက င္ား 
အေၾက င္ားမၾက ားေသ ္လည္ား အမ န္တကယ္ အၾကင္  
လင္မယ ား အျဖစ္ ေနထိုင္ေသ  အေျခအေန

အိမ္သ ားအ ားလုံားမ တ္ပံုတင္ထ ားေသ 
အိမ္ေထ င္စု သို႔မဟုတ္ တစ္ဥ ားခ်င္ားမ တ္ပံုတင္  ထ ားေသ  
အိမ္ေထ င္စု ေလ  ် က္တင္သူႏ င့္ ေသဆုံားသူ 
အလုပ္သမ ားတို႔၏ ဆက္ႏြယ္  ပတ္သက္မ ကို ေထ က္ခံ 
ေပားႏိုင္ေသ   စ ရြက္စ တမ္ား

ေသဆံုားသူအလုပ္သမ ား၏ ဝင္ေငြႏ င့္
ေနထိုင္စ ားေသ က္စရိတ္ ကို
ေထ က္ပံ့ေပားခ ့ေသ အေျခအေန

ထိုအေၾက င္ားအရ မ န္ကန္ေၾက င္ား ေထ က္ခံစ 

ပူားတြ စ ရြက္စ တမ္ားမ် ား ထိုအေၾက င္ားအရ မ န္ကန္ေၾက င္ား ေထ က္ခံစ 

❖ ေလ်  က္ထ ားရ တြင္ လိုအပ္ေသ ပူားတြ အခ်က္အလက္ စ ရြက္စ တမ္ားမ် ား

※ထုိ႔အျပင္ အျခ ားစ ရြက္စ တမ္ားမ် ား တင္ျပရမည့္အခါမ််ိဳား ရ ိပါသည္။

သတ္မ တ္ခ်ိန္က လေက် ္လြန္ျခင္ား

ထိခိုက္နစ္န ေၾကား အစရ ိသည့ပ္င္စင္ေငြႏ တ္ယူထ ားသည့္ ေထ က္ပံ့ေၾကားသည္  ထိခိုက္နစ္န သူ
အလုပ္သမ ား ေသဆံုားေသ ေန က္ေန႔မ စ၍ 5ႏ စ္ေက် ္လ် င္ ကန္႔သတ္က လ ကုန္ဆံုားမည္
ျဖစ္ေသ ေၾက င့္ ေလ်  ကထ္ ားမ ကို ပယ္ခ်မည္ ျဖစ္သျဖင့္ သတျိပ်ဳပါ။
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က်န္ရစသ္ူမသိ ားစု (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ခစံ ားခြင့္ 
န ေရားစရတိ ္စသည(္န ေရားေထ က္ပ့ံေၾကား)

ေသဆံုားသူသည္ လုပ္ငန္ားခြင္အတြင္ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္ အသြ ားအျပန္ခ်ိန္အတြင္ား
ေသဆံုားခ ့ပါက ထုိသူ၏မိသ ားစုအ ား က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ခံစ ားခြင့္ကုိ ေပားသည္။ တဖန္ န ေရားက်င္ားပသူအ ား န ေရားစရိတ္ စသည္(န ေရား
ေထ က္ပံ့ေၾကား) ကို ေပားသည္။

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္တြင္က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ႏ င့္က်န္ရစ္သူမိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြႏ စ္မ်ိ်ဳားရ ိသည္။

က်န္ရစ္သူမိသ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့ပ္င္စင္

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့ပ္င္စင္သည္ လက္ခံခြင့္ ရ ိေသ ေဆြမ်ိ်ဳားမ် ားထ တြင္ 
ဥ ားစ ားေပားအစဥ္လိုက္ ရရ ိခြင့္ရ ိသူမ် ားအ ားေပားပါသည။္

လက္ခံခြင့္ရိ ေသ သူမ် ား
ကန်္ရစ္သူမိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့ပ္င္စင္ လက္ခံခြင့္ ရ ိေသ သူမ် ားမ  အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ ထုိသူ၏
ဝင္ေငြႏ င့္ေနထိုင္စ ားေသ က္ခ ့ေသ အိမ္ေထ င္ဖက္၊ ကေလား၊ အေဖအေမ၊ ေျမား၊ အဘိုားအဘြ ား၊ ည အစ္ကိုေမ င္ႏ မမ် ား
ျဖစၿ္ပ ား ဇန ားသည္မ အပေဆြမ်ိ်ဳားသ ားခ်င္ားႏ င့ ္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ အသက္အရြယ္္အတိုင္ားအတ တစ္ခု
သုိ႔မဟုတ္ လူငယ္ျဖစ္ၿပ ား အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ပ်က္စ ားမ အေျခအေန ရ ိရန္ လုိပါသည္။

တဖန္(အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမ ား၏ ဝင္ေငြျဖင့္ေနထုိင္စ ားေသ က္စရိတ္ကို
ေထ က္ပံ့ခ ့ေသ ) ဆိုသည္မ  အဓိကအ ားျဖင့္ အလုပ္သမ ား၏ဝင္ေငြျဖင့္ ေနထုိင္စ ားေသ က္စရိတ္ကုိ
ေထ က္ပံ့ေနရန္မလိုဘ အလုပ္သမ ားဝင္ေငြျဖင့္ ေနထုိင္စ ားေသ က္မ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္ားကို
ေထ က္ပံ့ေပားလ  ်င္လံုေလ က္က တစ္နည္ားအ ားျဖင့္ အတူတူဝင္ေငြရ  သည့္ အေျခအေန လည္ား 
အက်ံ်ဳားဝင္သည္။

ေထ က္ပံ့ေငြလက္ခံခြင့္ရ ိသူျဖစ္ေသ အစဥ္လိုက္မ  ေအ က္ပါအတိုင္ားျဖစ္ပါသည္။
① ဇန ားသည္  သုိ႔မဟုတ္ အသက6္0ေက် ္အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံား႐ံ ားသူခင္ပြန္ားသည္ 

② အသက1္8ႏ စ္ျပည့္ေသ ေန႔ေန က္ပိုင္ား
ပထမဆံုားမတ္လ31ရက္ေန႔ထိၾက ားတြင္ရ ိေသ အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံား႐ံ ားသူကေလား

③ အသက္60ေက် ္   အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆံုား႐ံ ားသူအေဖအေမ
④ အသက္18ႏ စ္ျပည့္ေသ ေန႔ေန က္ပိုင္ားပထမဆုံားမတ္လ31ရက္ေန႔ ထိၾက ားတြင္

ရ ိေသ အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆံုား႐ံ ားသူေျမား
⑤ အသက္60ေက် ္ အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ ဆံုား႐ံ ားသူအဘိုားအဘြ ား
⑥ အသက1္8ႏ စ္ျပည့္ေသ ေန႔ေန က္ပိုင္ား ပထမဆံုားမတ္လ 31ရက္ေန႔ထိၾက ားတြင္ရ ိေသ 

သုိ႔မဟုတ္အသက6္0ေက် ္ သို႔မဟုတ္ အတိုင္ားအတ တစ္ခုထိ ထိခိုက္ဆုံား႐ံ ားသူ ည အစ္ကိုေမ င္ႏ မ
⑦ အသက္55ေက် ္ အသက္60မျပည့္သူ ခင္ပြန္ား
⑧ အသက္55ေက် ္ အသက္60မျပည့္သူ အေဖအေမ
⑨ အသက္55ေက် ္ အသက6္0မျပည့္သူ အဘ္ုိားအဘြ ား 
⑩ အသက္ 55 ႏ စ္အထက္ 60 ႏ စ္မျပည့္ေသားေသ ေမ င္ႏ မ

※သတ္မ တ္ထ ားေသ ထိခိုက္နစ္န မ ဟူသည္မ  ထိခိုက္နစ္န အဆင့္ 5 အထက္ရိ ေသ ႐ုပ္ပုိင္ားဆိုင္ရ  
ခ်ိ်ဳ႕ယြင္ားမ မ် ားကိုဆိုလိုသည္။

※အိမ္ေထ င္ဖက္ျဖစ္ခ ့ေသ ္ထိမ္ားျမ ားမ ေလ ် က္ထ ားလႊ ကုိ အေၾက င္ားမၾက ားထ ားေသ ္လည္ားလက္ေတြ တြင္လက္ထပ္
ထိမ္ားျမ ားျခင္ားႏ င့္အလ ားတူအေျခအေနမ်ိ်ဳားတြင္ ရိ သူမ် ားလ အက်ံ်ဳား၀င္သည္။ တဖန
အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္တြင္ ႏ ိ ု ့စို ့ကေလားျဖစ္ေသ သ ားသမ ားသည္ေမြားဖြ ားစဥ္ကတည္ားက 
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူအျဖစ္အကံ််ဳား၀င္သည္။

※ဥ ားစ ားေပားပုဂ ိ်ဳလ္မ် ားသည္ေသဆံုားျခင္ား၊ထပ္မံလက္ထပ္ ထိမ္ားျမ ားျခင္ားစသည္တုိ ့ေၾက င့္ လက္ခံပိုင္ခြင့္ မရိ ေတ ့ေသ 
အခါ ထိုသူ၏ေန က္ရိ ဥ ားစ ားေပားပုဂ ိ်ဳလ္မ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရရိ မည္ ျဖစ္သည္။

※⑦မ ⑩ရိ အသက္ 55  ႏ စ္အထက္ 60  ေအ က္ခင္ပြန္ား၊ မိဘ၊ အဘိုားအဘြ ား၊ ေမ င္ႏ မမ် ားသည္ လက္ခံပိုင္ခြငရိ သူ
ျဖစ္ေသ ္လည္ား အသက္ 60 ျပည့္သည္အထိ ႏ စ္စဥ္ေငြ ေထ က္ပံ့မ ကိုရပ္ဆိုင္ားမည္။



27

က်န္ရစ္သူမိသ ားစုအေရအတြကအ္ေပၚမူတည္၍ က်န္ရစ္သူ မိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ေငြ၊ က်န္ရစ္သူ  မိသ ားစုအထူားေထ ကပ္ံ့ေငြႏ င့္ အထူားပင္စင္ေငြ ေပားအပ္မည္ျဖစ္သည္။
သို ့ေသ ္လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူသည္ 2 ဥ ားအထက္ရိ ခ ့ေသ ္ ထိုပမ ဏကိုအည အမ ် ပိုင္ားျခ ားထ ားေသ 
ပမ ဏကို လက္ခံပိုင္ခြင့္ ရိ သူအသ ားသ ားမ ရယူ ရမည္ျဖစ္သည္။

က်နရ္စသ္မူိ
သ ားစအုေရ
အတြက္

က်နရ္စသ္မူသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ သိည့္
ပငစ္ငေ္ငြ

က်နရ္စသ္မူသိ ားစအုထာူး
ေထ ကပ့္ံေငြ

(တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ)
က်နရ္စသ္မူသိ ားစအုထာူးေထ ကပ့္ံေငြ

1 ဥ ား

အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ153 ရက္စ 
(သို ့ေသ ္ 55ႏ စ္အထက္ရိ ေသ ဇန ားသို႔မဟုတ္
သတ္မ တ္ထ ားေ သ ထိခုိက္နစ္န မ အေျခအေန
ရိ သည့္ဇန ားျဖစ္လ ်င္အေျခခံေန႔ တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ
175  ရက္စ ) 3,000,000 ယန္ား

အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 153 ရက္စ 
(သို ့ေသ ္ 55
ႏ စ္အထက္ရိ ေသ ဇန ားသို႕မဟုတ္ သတ္မ တ္
ထ ားေသ ထိခုိက္နစ္န မ အေျခအေန
ရိ သည့္ဇန ားျဖစ္လ ်င္ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္
175 ရက္စ )

2 ဥ ား အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ 201  ရက္စ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 201 ရက္စ 

3 ဥ ား အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ 223  ရက္စ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 223 ရက္စ 

4 ဥ ားအထက္ အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ 245  ရက္စ အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္ 245 ရက္စ 

❖ ေလ ် ကထ္ ားရ တြငလ္ိအုပေ္သ ပာူးတြစ  ရြကစ္ တမာ္းမ် ား
※အျပင္အျခ ားစ ရြက္စ တမ္ားမ် ားကိုလ ေတ ငာ္းခံႏုိင္ဖြယ္ရိ သည္။

က်န္ရစ္သူမသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ႏ စစ္ဥေ္ငြသည္နစန္ သူေသဆုံားေသ ေန႕၏ေန က္ရက္မ
5ႏ စ္ၾက လ ်င္ကန႕္သတ္ က လအရေလ ် က္ထ ားပိုငခ္ြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ် ားရိ ၍ သတိျပ်ဳပါ။

စ ရင္ဆံုားျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိ ေသ လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္စ မံၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားထံကန်္ရစ္သူ မိသ ားစု ေလ် ္ေၾကားပင္စင္ေငြ၊
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစုပင္စင္၊ ေထ က္ပံ့မ ေတ င္ားခံလႊ 
(ပံုစံနံပါတ္ 12)  သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစုပင္စင္ေငြ ေထ က္ပံ့မ ေတ င္ားခံလႊ (ပံုစံနံပါတ္ 16-
8)ကိုတင္ျပပါ။သို႕ေသ ္အထူားေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္ထ ားျခင္ား သည္အေျခခအံ ားျဖင့္က်န္ရစ္သူမိသ ားစု
(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ေထ က္ပံ့ရန္ ေလ ် က္ထ ားခ်ိန္တူည ရ မည္။ ပံုစံမ  က်န္ရစ္သူမိသ ားစု
(ေလ် ္ေၾကား) အ စ ရ ိ သ ည့ ္ ေ ထ က္ပံ့ ေ ငြ ႏ င့္တူည သည္။

ေလ ် က္ထ ားရန္လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ် ား

ေထ က္ပံ့မ ပုံစံ

ထုိအခါမ််ိဳားတြင္ ပူားတြ စ ရြက္စ တမာ္း

ပူားတြ တင္ျပရမညမ္် ား

ေသဆံုားမ ေဆားစစ္ခ်က္၊ေသဆံုားသူခႏၶ ကိုယ္ေဆားစစ္ခ်က္၊ ေဆားစစ္ခ်က္
မ တ္တမ္ားသို႕မဟုတ္၄င္ားအေၾက င္ားအရ မ် ား ေရားသ ားေဖ ္ျပထ ားသည့္
စ ရြက္စ တမ္ားစသည္တို႕၊ အလုပ္သမ ားေသဆုံားသည့္ပုံစံ ႏ င့္ေန႕ရက္မ် ား ကုိေဖ ္ျပ
ထ ားေသ စ ရြက္စ တမ္ား

သန္ားေခါင္စ ရင္ား၊ မိတၱရမ် ား၊ ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အျခ ား လက္ခံပုိင္ခြင့္
ရိ သူမ် ားႏ င့္ေသဆံုားသူအလုပ္သမ ားၾက ားရိ ပတ္သက္မ ကို အေထ က္
အထ ားျပႏုိင္သည့္ စ ရြက္စ တမ္ား

ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အျခ ားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရိ သူမ် ားသည္ ေသဆံုားသူ အလုပ္
သမ ား၏၀င္ေငြျဖင့္ေနထိုင္စ ားေသ က္လ ်က္ရိ ေၾက င္ား အေထ က္အထ ား
ျပသည့္စ ရြက္စ တမ္ား

ေသခ် ေပါက္ပူားတြ တင္ျပရမည့္ေလ ် က္ထ ားသူသုိ႔မဟုတ္အျခ ားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရိ သူ
မ် ား၏ေသဆုံားသူအလုပ္သမ ားႏ င့္လက္ထပ္ထိမ္ားျမ ားျခင္ားေလ ် က္ထ ားလႊ အ ား
အေၾက င္ားမၾက ားထ ားေသ ္လည္ားလက္ေတ႕ြ တြင္လက္ထပ္ထိမ္ားျမ ားထ ားသည့္
အေျခအေနမ်ိ်ဳားတြင္ရိ သူျဖစ္ေသ အခါ

ထိအုေၾက င္ားအရ ကိုအေထ က္အထ ားျပသည့္စ ရြက္စ တမ္ား

ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အျခ ားလက္ခံပုိင္ခြင့္ရိ သူမ် ားအနက္သတ္မ တ္ထ ားေသ ထိခုိက္
နစ္န မ အေျခအေနအလိုက္လက္ခံပုိင္ခြင့္ရိ သူျဖစ္ရမည့္သူရိ ေသ အခါ

ေဆားစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမ ားေသဆုံားသည့္ေန႕မ ဆက္လက္ၿပ ား သက္ဆိုင္ရ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရရ ိမ အေျခအေနတြင္ရိ ေၾက င္ား အေထ က္အထ ားျပသည့္
စ ရြက္စ တမ္ား

လက္ခံပုိင္ခြင့္ရိ သူမ် ားအနက္ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အတူတကြေနထိုင္စ ားေသ က္ေန
သူရိ ေသ အခါ ထုိအေၾက င္ားအရ ကုိအေထ က္အထ ားျပသည့္စ ရြက္စ တမ္ား

ဇန ားသည္သည္ထိခုိက္နစ္န သူျဖစ္ေနေသ အခါ

ေဆားစစ္ခ်က္၊အလုပ္သမ ားေသဆုံားသည့္အခ်ိန္ေန က္ပုိင္ား ထိခုိက္နစ္န မ 
ျဖစ္သည့္အေျခအေနရိ ေၾက င္ားႏ င့္ထိုအေျခအေန ျဖစ္ေပၚၿပ ား သို႕မဟုတ္
ထိုထုိအေျခအေနေပ် က္ကင္ားသြ ားသည့္ အခ်ိန္ကိုအေထ က္အထ ားျပ
ႏုိင္သည့္စ ရြက္စ တမ္ား

တူည ေသ အေၾက င္ားရင္ားေၾက င့္က်န္ရစ္သူမိသ ားစုလူမ ဖူလုံေရားပင္စင္ေငြ၊အေျခခံ
ပင္စင္ေငြ၊မုဆိုားမပင္စင္ေငြစသည္တ႕ို ေထ က္ပ့ံျခင္ားခံရေသ အေျခအေန ေထ က္ပ့ံေငြပမ ဏကိုအေထ က္အထ ားျပသႏိုင္သည့္ စ ရြက္စ တမ္ား

ကန္ ့သတ္က လ
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(1)က်နရ္စသ္မူသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ သိည့္တလံုားတခ တညာ္းေပားေငြ ေထ ကပ့္ံေသ အခါ
ေအ က္ပါတုိ႕အနက္တခ်က္ခ်က္ျဖင့္ကုိက္ည လ ်င္ေထ က္ပံသ့ည္။
① အလပု္သမ ားေသဆုံားခ်ိန္၊က်န္ရစသူ္မသိ ားစု (ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္

ပင္စငေ္ငြလက္ခယံူမည့္က်နရ္စ္သမူိသ ားစမုရိ ေသ အခါ
② က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ပငစ္ငေ္ငြလက္ခပံိငုခ္ြင့္

ရိ သူသည္ေန က္ဆံုားဥ ားစ ားေပားအဆင့္ရိ သူအထိအ ားလံုား
ထိအုခြင့္အေရားဆုံား႐ံ ားခ ေ့သ ္လက္ခပံိငုခ္ြင့္ရိ ေသ က်န္ရစ္သူ
မိသ ားစု၀င္အ ားလံုားအ ားေပားေခ်ခ ့သည့္ပငစ္ငေ္ငြပမ ဏႏ င့္ က်န္ရစသူ္မသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ေငြၾကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ (P30) ရိ ပမ ဏသည္
အေျခခံေန႔တြက္ခစံ ားခြင့္ ပမ ဏ၏1000ရက္စ မျပည့္ေသ အခါ

(2)လကခ္ပံိငုခ္ြင့္ရ သိူ
က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့ ္တလံ ု ားတခ တည္ ား ေပားေငြ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူသည္
ေအ က္ပါတုိ ့   အနက္ပထမဥ ားစ ားေပား အဆင့္ရိ သူ (②③ႏ င့္ပတ္သက္ၿပ ားသ ားသမ ား၊မိဘ၊ေျမား၊အဘုိား
အဘြ ား အစဥ္လုိက)္ ျဖင့္ၿပ ားအဆင့္တူသ2ူ ဥ ားအထက္ရိ လ ်င ထုိသူအ ားလုံားလက္ခံပိငုခ္ြင့္ရိ သည။္

① အမိ္ေထ င္ဖက္
② အလပု္သမ ားေသဆုံားၿပ ားေန က္ထုိသူ၏၀ငေ္ငြျဖင့္ ေနထိုင္စ ားေသ ကေ္နေသ ကေလား ၊ မိဘ၊ ေျမား၊

အဘိုားအဘြ ား
③ အျခ ား ကေလား၊မဘိ၊ေျမား၊အဘုိားအဘြ ား
④ ေမ င္ႏ မမ် ား

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ

အထက္ပါ (1) ၏① ျဖစ္လ ်င္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏1000ရကစ္ ေထ ကပ္ံ့သည္။
တဖန္က်န္ရစ္သူမိသ ားစုအထူားေထ က္ပ့ံေငြအေနျဖင့္ 3,000,000 ယန္ားေထ က္ပံ့မည့္အျပင္    
က်န္ရစ္သူမိသ ားစ အထူား တလုံားတခ တည္ားေပားေငြအေနျဖင့္ အေျခခံေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏
1000 ရက္စ ေထ ကပ္ံ့သည္။

အထက္ပါ(1) ၏② ျဖစ္လ်င္
အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 1000 ရက္စ မ ေထ က္ပံ့ၿပ ား ျဖစ္ေသ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု
(ေလ် ္ ေ ၾကား )  အစရ ိသည့ ္ ပင္စင္ေငြ စေသ စုစုေပါင္ားပမ ဏမ် ားကိုႏ တ္ထ ားေသ 
ပမ ဏအ ားေထ ကပ္ံ့ ပါသည္။
လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူျဖစ္ေသ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု၀င္အ ားလံုား အတြက္ေပားေခ်ေသ က်န္ရစ္သူ
မိသ ားစု အထူားပင္စင္ေငြပမ ဏအ ားလံုားသည္အေျခခံေန႔တြက္စရိတ္၏ရက္ 1000
စ မျပည့္မ ခ ့ေသ ္
က်န္ရစ္သူမိသ ားစုအထာူးတလံုားတခ တညားေပားေငြအေနျ္ဖင္အေျ့ခခံေန႔တြကစ္ရိတ၏္ 1000 ရက္စ 
ႏ င့္ထိုစုစုေပါင္ားပမ ဏမ် ားကိႏု တထ္ ားသည္အ ားေထ ကပ္ံ့မည္။
(က်န္ရစ္သူမိသ ားစုအထူားေထ က္ပံ့ေငြကို မေထ က္ပံ့ပါ။)

ေထ က္ပ့ံသည့္ပံုစံ
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စ ရင္ဆုံားျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရ ိေသ လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္ားႀက ားက်ပ္ေရားဌ နမ ားထံ က်န္ရစ္သူ မိသ ားစု
ေလ် ္ေၾကားတလုံားတခ တည္ားေပားေငြ၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု 
တလုံားတခ တည္ားေပားေငြ ၊ ေထ က္ပံ့မ ေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံအမ တ္၁၅) သို႔မဟုတ္ က်န္ရစ္သူ မိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) 
တလုံားတခ တည္ားေပားေငြေထ က္ပံ့မ ေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံအမ တ္ ၁၆-၉)ကိုတင္ျပပါ။ သို႔ေသ ္ အထူားေထ က္ပံ့ေငြ
ေလ ် က္ထ ားလႊ သည္ အေျခခံမ  က်န္ရစ္သူမိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) တလုံားတခ တည္ားေပားေငြ ေလ ် က္ထ ားခ်ိန္ႏ င့္
တူည ရမည္။ပုံစံမ  က်န္ရစ္သူမိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္တလုံားတခ တည္ားေပားေငြႏ င့္
အလ ားတူပင္ျဖစ္သည္။

⚫ ေလ ် ကထ္ ားရ တြငလ္ိအုပေ္သ ပူားတြ စ ႐ြကစ္ တမာ္းမ် ား

ေလ ် ကထ္ ားရနလ္ပုထ္ုာံးလပုန္ညာ္းမ် ား

ထိုအခါမ််ိဳားတြင္ ပူားတြ စ ႐ြကစ္ တမာ္းမ် ား

ေသဆုံားသအူလပုသ္မ ားႏ င့္ လက္ထပ္ထမိ္ားျမႇ ားထ ား ေၾက င္ား
တရ ားဝင္အေၾက င္ား မၾက ားထ ားေသ ္လညာ္း လက္ေတြ႕တြင္
လက္ထပထ္မိ္ားျမႇ ားထ ား သက ့သို႔ အေျခအေန တြင္ ရ ိသူျဖစ္လ ်င္

၎ကို အေထ က္အထ ားျပႏိုင္သည့္ စ ႐ြက္စ တမ္ား

ေသဆုံားသအူလပုသ္မ ား၏ဝငေ္ငြျဖင့္ ေနထိုင္
စ ားေသ က္သျူဖစ္ေနလ ်င္

ထိုအေထ က္ အထ ားစ ႐ြက္စ တမာ္းမ် ား အေၾက င္ားအရ ကို
အေထ က္အထ ားျပႏိုင္ ေသ စ ႐ြက္စ တမာ္း

အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္၊ က်န္ရစ္သူ မိသ ားစု
(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြကုိ လက္ခံႏိုင္ေသ 
က်န္ရစ္သူမိသ ားစုမရ ိေသ အခ်ိန္

A)ေသဆုံားမ ေဆားစစ္ခ်က္၊ ေသဆုံားသူ
ခႏၶ ကိုယ္ေဆားစစ္ခ်က္၊ေဆားစစ္ခ်ကမ္ တတ္မ္ား သို႔မဟုတ္
၎အေၾက င္ား အရ မ် ားေရားသ ားေဖ ္ျပထ ားသည့္ စ ႐ြက္
စ တမ္ားစသညတ္ို႔၊ အလုပ္သမ ားေသဆုာံးသည့္ ပုံစံႏ င့္
ေန႔ရက္မ် ားကို ေဖ ္ျပထ ားေသ စ ႐ြကစ္ တမ္ား

B)သန္ားေခါင္စ ရင္ား၊ မိတၱရမ် ား၊ ေလ ် က္ထ ားသႏူ င့္
အျခ ားလက္ခံပိုငခ္ြင့္ရ သိမူ် ားႏ င့္ ေသဆုံားသအူလပုသ္မ ားၾက ားရ ိ
ပတ္သကမ္ ကို အေထ က္အထ ားျပႏိုင္သည့္ စ ႐ြက္စ တမ္ား၊

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ေလ် ္ေၾကား ပင္စင္ေငြလက္ခံပိုင္ခြင့္ရ ိသူ
ေန က္ဆံုားဦားစ ားေပား အဆင့္အထိ ထိုအခြင့္အေရား
ပ်ကျ္ပယ္သြ ားခ်ိန္တြင္ ထိုက်န္ရစ္သူမိသ ားစုဝင္အ ားလံုားထံ
ေထ က္ပံ့ထ ားေသ ပင္စင္ေငြပမ ဏႏ င့္ က်န္ရစ္သူ
မိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြ ႀကိ်ဳတင္၍
တလံုားတခ တည္ားေပားေငြပမ ဏသည္ အေျခခံေန႔တြက္
ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ ၁၀၀ရက္စ မျပည့္ေသ အခါ

အထက္ပါ Bရ ိ စ ႐ြက္စ တမ္ားမ် ား

∗အျခ ားစ ႐ြက္စ တမာ္းမ် ားကို လ တငျ္ပရန္ေတ ငာ္းဆိုႏုိငသ္ည၊္၊

ကန႔္သတ္က လ
က်န္ရစ္သူမိသ ားစု (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြသည္
ထိုပင္စင္ေငြက ့သုိ႔ နစ္န သူအလုပ္သမ ားေသဆံုားသည့္ေန က္ေန႔မ ၅ႏ စ္ၾက လ ်င္
ကန႔္သတ္က လ အလုိက္ ေတ င္ားဆုိပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍ သတိထ ားရမည္။
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က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြၾကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြကို 1
ၾကိမ္တည္ားျဖင့္လက္ခံရယူႏုိင္သည္။
တဖန္ပင္စင္သက္မျပည့္ေသားေသ ေၾက င့္ပင္စင္ေငြ
ေထ က္ပံ့ျခင္ားရပ္ဆိုင္ားခံရသူသည္လ  ၾကိ်ဳတင္ေပားေငြ လက္ခရံယူႏုိင္သည။္

က်န္ရစ္သူမိသ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ ပင္စငေ္ငြၾကိ်ဳတင္တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ

ၾကိ်ဳတင္၍တလုံားတခ တညာ္းေပားေငြပမ ဏသညအ္ေျခခေံန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 200   ရက္စ ၊
400 ရက္စ ၊ 600 ရက္စ ၊ 800 ရက္စ ၊ 1000 ရက္စ တြင္ားမ ဆႏၵရိ ရ ပမ ဏကုိေရြားခ်ယ္
ႏိ ုင္သည္။
သုိ႔ေသ ္တလုံားတခ တည္ားၾကိ်ဳတငေ္ပားေငြေထ က္ပံျ့ခငာ္းခရံလ ်ငက္်နရ္စသူ္မသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ေငြသည္1လစ ၏ပမ ဏ(1ႏ စၾ္က ၿပ ားေန က္ပိငုာ္းအတြက္ ျပ႒ န္ားထ ားေသ  အတုိားႏ န္ားျဖင့္ 
စ ားထ ားေသ ပမ ဏ) ၏စုစုေပါငာ္းပမ ဏသည္တလံုားတခ တည္ားၾကိ်ဳတငေ္ပားေငြပမ ဏကုိ
ျပည့္မ သည္အထိေထ က္ပံမ့ ကုိရပဆုိ္ငာ္းထ ားမည္။

ေထ က္ပ့ံမ ပုံစံ

အေျခခံအ ားျဖင့္က်န္ရစသူ္မသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား)အစရ ိသည့္ပင္စငေ္ငြ ေလ ် က္ထ ားခ်ိန္ႏ င့္အတူ ကန်္ရစ္သူ 
မိသ ားစုေလ် ္ေၾကားပငစ္ငေ္ငြ၊လုပ္ငန္ားခြင္တစခ္ထုက္ပိေုသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစပုငစ္င ္
၊ က်န္ရစ္သူမိသ ားစပုငစ္ငေ္ငြၾကိ်ဳတင္ေပားေငြေလ ် က္လႊ (ပင္စငေ္ငြေလ ် က္လႊ ပံုစနံပံါတ္1) ကုိ
စ ရင္ပိငုခ္ြင့္ရိ ေသ လုပ္ငနာ္းခြငစ္ခံ်ိန္စၫံႊနာ္းစ မၾံက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားထံ တင္ျပရမည္။
သုိ႕ေသ ္ပင္စငေ္ငြေထ က္ပံ့မည္ျဖစေ္ၾက ငာ္းအသိေပားေသ ေန ့၏ေန က္ေန ့မ စ၍ 1ႏ စ္အတြငာ္း
ျဖစ္လ င်္ကန်ရ္စသူ္ မိသ ားစု   (ေလ် ္ေၾကား)အ စ ရ ိ သ ည့ ္ ပ ငစ္ င္ ေ ငြ ကုိ လ က္ခံ ၿ ပ ား ေ န က္ပို င္ ား
တြင္လ ေလ ် က္ထ ားႏုိငသ္ည္။  ထုိအခါမ်ိ်ဳားတြင္အေျခခေံန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ 1000  
ရက္စ မ ေထ က္ပံထ့ ားၿပ ားျဖစေ္သ ပင္စင္ ေငြ၏စုစေုပါင္ားပမ ဏကုိေလ ် ့ထ ားေသ ေဘ င္  အတြင္ားမ 
ေလ ် က္ထ ားႏိုငသည္။

ေလ ် က္ထ ားရန္လုပ္ထုံားလုပ္နည္ား

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ပင္စင္ေငြတလံုားတခ တည္ား ၾကိ်ဳတင္ေပားေငြသည္
နစ္န သအလုပ္သမ ား ေသဆံုားေသ ေန ့၏ ေန က္ရက္မ 2 ႏ စ္ၾက လ် င္က လကန္႕သတ္ခ်က္အရ
ေလ ် က္ထ ားပိုင ္ ခြင့္ပ်က ္ ျပယ္မည္ျဖစ္၍သတိျပ်ဳပါ။

ကန္ ့သတ္က လ
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စ ရင္ပိုင္ခြင့္ရိ ေသ လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္ားစ မံၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားထံက်န္ရစ္သူမိသ ားစု ေလ် ္ေၾကား
ႏ စ္စဥ္ေငြ၊ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ပင္စင္ေငြ၊ 
က်န္ရစ္သူ မိသ ားစုပင္စင္ေငြေရႊ႕ေျပ င္ားေပားအပ္ျခင္ားေလ ် က္ထ ားလႊ (ပုံစံနံပါတ ္ 13)
ကိုတင္ျပပါ။
က်န္ရစ္သူမိသ ားစုအထာူးပင္စင္ေငြေထ က္ပံ့ေရားေလ ် ကလ္ႊ သည္အေျခခံအ ားျဖင့္
ေရႊ႕ေျပ င္ားေထ က္ပံ့ ရန္
ေတ င္ားခံခ်ိန္တြင္ျဖစ္ရမည္။ပုံစံမ  ေရႊ႕ေျပ င္ားေထ ကပ္ံ့ရန္ေလ ်  ကထ္ ားလႊ ႏ င့္တူည သည္။

ေလ ် က္ထ ားရန္လုပ္ထံုားလုပ္နည္ား

ဤအခါမ််ိဳားတြင္ ပူားတြ စ ရြက္စ တမာ္းမ် ား

ပူားတြ တင္ျပရမည္မ် ား 

သန္ားေခါင္စ ရင္ား၊မိတၱရစေသ ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္
ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အတူတကြေနထိုင္
စ ားေသ က္ေနေသ အျခ ားလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူမ် ားကို
ေသဆံုားသူအလုပ္သမ ားႏ င့္ေဆြမ်ိ်ဳားေတ ္စပ္ပံု
အေထ က္အထ ားျပစ ရြက္စ တမ္ား

ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္အတူတကြ
ေနထိုင္စ ားေသ က္ေနေသ လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူမ် ား
အနက္သတ္မ တ္ထ ားေသ ထိခိုက္နစ္န မ အေျခ
အေနအရလက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူထြက္ေပၚလ ခ်ိန္

ေဆားစစ္ခ်က္စေသ အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္မ ဆက္
လက္ၿပ ားထိုထိခိုက္နစ္န သည့္အေျခအေနတြင္
ရိ ေၾက င္ားအေထ က္အထ ားျပ စ ရြက္စ တမ္ား

လက္ခံပိုင္ခြင့္ရိ သူမ် ားအနက္ေလ ် က္ထ ားသူႏ င့္
အတူတကြေနထိုင္စ ားေသ က္ေနသူရိ ခ်ိန္ မ န္ကန္ေၾက င္ားအေထ က္အထ ားျပစ ရြက္စ တမ္ား

❖ ေလ ် က္ထ ားရ တြင္လုိအပ္ေသ ပူားတြစ  ရြက္စ တမ္ားမ် ား

※အျခ ားစ ရြက္စ တမာ္းမ် ားတငျ္ပရနေ္တ ငာ္းချံခငာ္းမ် ားရိ မည္။

က်န္ရစ္သူမိသ ားစု(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရိ သူမ  
ေအ က္ပါအေၾက င္ားရင္ားမ် ား
ေၾက င့္ထိုအခြင့္အေရားပ်က္ျပယခ္ ့ေသ ္ေအ ကပ္ါဥ ားစ ားေပားအဆင့္ရိ က်န္ရစ္သူမိသ ားစုမ် ားမ 
ေထ က္ပံ့ေငြကိလုကခ္ံရယႏုိူင္သည။္

(1) ေသဆံုားျခင္ား
(2) လက္ထပ္ထမိ္ားျမ ားျခင္ား (တရ ား၀င္အေၾက င္ားမၾက ားထ ားေသ ္လည္ား လက္ေတြ ့တြင 

လက္ထပ္ထိမ္ားျမ ားထ ားသက သ့ို ့ျဖစ္ျခင္ားအပါအ၀င္)
(3) ေသြားရင္ားသို ့မဟုတ္လက္ထပ္ထိမ္ားျမ ားျခင္ားျဖင့္တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္သူ၏သ ားသမ ား (တရ ား၀င္ 

အေၾက င္ားၾက ားထ ားျခင္ားမရိ ေသ ္လည္ားလကေ္တြ႕တြင္မ်ိ်ဳားဆကေ္တ ္ဆကပ္ံုက သ့ိ႕ုေသ  
အေျခအေနတြင္ရိ ျခင္ားအပါအ၀င္)

(4) ကြ ရ င္ားလိုက္ျခင္ားေၾက င့္ေသဆံုားသူအလုပ္သမ ားႏ င့္ ေတ ္စပ္မ မရိ ျခင္ား
(5) သ ားသမ ား၊ေျမား၊ေမ င္ႏ မမ် ားမ  အသက္ 18 ႏ စ္ျပည့္ၿပ ား ပထမ မတ္လ31 ရက္ေန ့အၿပ ား 

(အလုပ္သမ ားေသဆံုားခ်ိန္မ ဆက္လကၿ္ပ ားသတမ္ တထ္ ားေသ ထခိိုကန္စ္န မ အေျခအေနရိ ျခင္ား 
မ လြ ၍)

(6) သတ္မ တ္ထ ားေသ ထခိိုကန္စ္န မ အေျခအေနရိ သည့္ ခင္ပြန္ား၊ သ ားသမ ား၊ မိဘ၊ ေျမား၊
အဘိုားအဘြ ား၊ ေမ င္ႏ မမ် ားမ   ထိခိုက္နစ္န မ မဟုတ္ေတ ့ျခင္ား

က်န္ရစ္သူမိသ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စင္ေငြလက္ခံယူခြင့္ရ ိသူ
ေျပ င္ားလ ခ်ိန္

(ေရႊ ့ေျပ င္ားေထ ကပ္ံ့ျခင္ား)
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န ေရားစရိတ္ အစရ ိသည့္ (န ေရားကူေငြ) ေထ က္ပံ့ခံရမည့္ပုဂ ်ိဳလ္သည္က်န္ရစ္သူမိသ ားစု
ျဖစ္ရန္မလိုပ  ပံုမ န္မ  န ေရားက်င္ားပရန္ သင့္ေတ ္ေသ က်န္ရစ္သူမိသ ားစုႏ င့္အက်ံ်ဳား၀င္သည္။
သို႕ေသ ္န ေရားျပ်ဳလုပ္ရန္က်န္ရစသ္ူမိသ ားစုမရိ ပ ကုမၸဏ မ ျပ်ဳလုပ္ေပားေသ အခါ ေသဆံုားသ 
အလုပ္သမ ား၏ကုမၸဏ သို႕ထိုစရိတ္မ် ားေထ က္ပံ့ရမည္။

န ေရားစရိတ္ အစရ ိသည့္ (န ေရားကူေငြ)

န ေရားစရိတ္ အစရ ိသည့္ (န ေရားကူေငြ) ပမ ဏသည္ 315,000 ယန္ားတြင္ အေျခခံေန႔တြက္ ခံစ ားခြင့္ 
ပမ ဏ၏ရက္30 စ ကိုေပါင္ားထည့္ထ ားေသ ပမ ဏျဖစ္သည္။
ထိုပမ ဏသည္အေျခခံေန႔တြက္ခံစ ားခြင့္ပမ ဏ၏ရက္ 60 စ  မျပည့္မ ေသ ္ရက္ 60 စ 
ေထ က္ပံ့ရမည္။

ေလ ် က္ထ ားမ အေၾက င္ားအရ 

● ေလ ် က္ထ ားရ တြငလ္ိအုပေ္သ ပာူးတြ စ ရြက္စ တမာ္းမ် ားေသဆုံားမ ေဆားစစခ္်က္၊ ေသဆုံားသူခႏၶ ကုိယ ္
ေဆားစစ္ခ်က္၊ေဆားစစခ္်က္မ တတ္မ္ားသ႕ို မဟုတ္၄င္ား အေၾက င္ားအရ မ် ား ေရားသ ားေဖ ္ျပထ ားသည့္
စ ရြက္စ တမာ္းစသည္တ႕ို ၊အလုပ္သမ ားေသဆံုား သည့္ပံုစံႏ င့္ေန႕ရက္မ် ားကို ေဖ ္ျပထ ားေသ 
စ ရြက္စ တမာ္း သုိ႕ေသ ္က်န္ရစ္သူမသိ ားစ(ုေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံမ့ ေလ  ် က္လႊ ကုိ
ပူားတြ တင္ျပရန္မလုိအပပ္ါ။

စ ရင္ဆံုားျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိ ေသ လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံၫႊန္စ မံၾက ားၾကပ္ ေရားဌ နမ ားထံ န ေရားစရိတ္ 
သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ န ေရားစရိတ္ 
ေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံနံပါတ္ 16) သို႔မဟုတ္ န ေရားကူေငြေတ င္ားခံလႊ (ပုံစံနံပါတ္ 16-10)
ကိုတင္ျပပါ။

ေလ်  က္ထ ားရန္လုပ္ထံုားလုပ္နည္ားမ် ား

န ေရားစရိတ္ စသည္ (န ေရားကူေငြ)သည္နစ္န သူအလပု္သမ ား ေသဆံုားေသ ေန႕၏
ေန က္ရက္မ 2ႏ စ္ၾက လ ်င္ကန္႕သတ္ က လအရေလ ် က္ထ ားပိုင္ခြင့္ပ်က္ျပယ္သည္မ် ားရိ ၍
သတိျပ်ဳေပားပါ

ကန္႔သတ္က လ
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အကံ််ဳား၀ငသူ္၏ဒဏ္ရ ရရိ မ အေသားစတ္ိအေျခအေန

ပံုမ န္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  ကမ္ 

①စိတ္ပိုင္ားဆိငု္ရ ၊ဥ ားေႏ  ကႏ္ င့္အ ႐ံုေၾက ပိုင္ားဆိငု္ရ 
ထိခုိက္မ ကန်္ရိ ၿပ ားပံုမ န္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  ကရ္န္လိအုပသ္ူ
(မသန္စြမ္ားအဆင့္1အမ တ3္၊အဆင့္1အမ တ4္၊ထခိိုကဒ္ဏ္ရ ရရိ မ အဆင့္1အမ တ1္၊အ
ဆင့္1အမ တ2္)

② ・အျမင္အ ႐ံုဆံုား႐ံ ားၿပ ားမသန္စြမ္ားျဖစျ္ခင္ားႏ င့္ထခိိကုဒ္ဏ္ရ ရရိ ျခင္ားအဆင့္1,2  ႏ င့္အကံ ််ဳား၀င္သူ
・ေျခ၊လကဆ္ံုား႐ံ ားျခငာ္း၊ကိယုတ္ပိုငာ္းေသျခင္ားခံစ ားရသူ စေသ ①
ႏ င့္အလ ားတူျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ လိုအပ္သူ

အေရားေပၚျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ 

①စိတ္ပိုင္ားဆိုငရ္ ၊ဥ ားေႏ  ကႏ္ င့္အ ႐ံုေၾက ပိုငာ္းဆိငုရ္ 
ထိခုိက္နစ္န မ က်န္ရိ ေနၿပ ားအေရားေပၚျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ 
လိုအပ္သူ (ထိခိုက္နစ္န မ အဆင္2့အမ တ2္-2၊အဆင္2့အမ တ2္- 3၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ 
အဆင့္2အမ တ္1၊အဆင္2့အမ တ2္)

②မသန္စြမာ္းအဆင့္1ႏ င့္ထခိိကုဒ္ဏ္ရ ရရိ မ အဆင့္１တြင္
အက်ံ်ဳား၀င္ၿပ ားပံုမ န္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  ကမ္ ခံယရူန္လိအုပျ္ခင္ားမရိ သူ

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  ကမ္ (ေလ် ္ေၾကား)အစရ သိည့္ ေထ က္ပံေ့ငြ

ထိခိုက္နစ္န (ေလ် ္ေၾကား) ပင္စင္ေငြ သို႔မဟတု ္ထခုိိကဒ္ဏ္ရ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ပင္စင္ေငြ၏ အဆင္ ့1 ရိ  လက္ခံသူအ ားလံုားႏ င့္ အဆင့္ 2 စိတ္ပိုင္ားဆိုင္ရ ၊ ဥ ားေႏ  က္ႏ င့္ 
အ ႐ံုေၾက ပိုင္ားဆိုင္ရ  ထိခုိက္မ ရိ သူမ် ားသည္ လက္ေတြ႔ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ခံယူ ေနေသ အခါ 
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ေလ် ္ေၾကား အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြ (လုပ္ငန္ားခြင္ ဒဏ္ရ  
အန တရျဖစ္ျခင္ား)၊ လုပ္ငန္ားခြင္ တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  
ေထ က္ပံ့ေငြ (တစ္ခုထက္ပိုေသ  လုပ္ငန္ားခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ ျခင္ားေၾက င့္ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက)္ သို႕မဟုတ္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ေထ ကပ္ံ့ေငြ  
(အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခုိကဒ္ဏ္ရ ရျခင္ား) မ် ား ေထ က္ပ့ံျခင္ား ခံရမည္။

1 သတ္မ တ္ထ ားေသ မသန္စြမ္ားအေျခအေနတြင္ရိ ရမည္။
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြသည္ထိခုိက္မ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပ ားပံုမ နျ္ပ်ဳစု
ေစ င့္ေရ  က္မ လုိအပျ္ခငာ္းႏ င့္အေရားေပၚျပ်ဳစေုစ င့္ေရ  က္မ လုိအပ္ျခင္ားဟူ၍ခြ ျခ ားထ ားသည။္ပံုမ န ္
သုိ႕မဟုတ္အေရားေပၚျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ လုိအပေ္သ ထိခိက္ုဒဏ္ရ ရရိ မ အေျခအေနသည္
ေအ က္ပါအတုိင္ား ျဖစ္သည္။

ေထ က္ပံ့မ ခံယူရန္လိုအပ္သည္မ် ား

2 လက္ေတြ႕ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယေူနျခင္ား
ပုဂ လိကအခေပားျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ေရား၀နေ္ဆ ငမ္ ၊ေဆြမ်ိ်ဳား၊ မိတ္ေဆြမ် ားထံမ လက္ေတြ႕ျပ်ဳစု
ေစ င့္ေရ  က္မ ခယူံရန္ လုိအပ္ျခင္ား။

3 ေဆား႐ံု၊ေဆားခန္ားမ် ားတြင္တက္ေရ ကေ္နမ မရိ ျခင္ား

4 ဘိုားဘြ ားရိပ္သ ၊မသန္စြမ္ားေထ ကပ္ံ့ေရားေဂဟ (ေနထိုင္မ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ေရားခံယူ
ေနခ်ိန္တြင္သ )၊
အထူားဘိုားဘြ ား ရိပ္သ ၊ အႏုျမရလကန္က္ေဘားဒဏ္ခံအထာူး ျပ်ဳစု
ေစ င့္ေရ  က္ေရားေဂဟ တြင္၀င္ေရ က္ေနထိုင္မ မျပ်ဳျခင္ား။
ထုိေနရ မ် ားတြင္၀ငေ္ရ က္ေနထုိငသ္ည့္အခါတြင္၀နေ္ဆ ငမ္ ကုိျပည့္စံုစြ ရရိ ေနသည္ဟု 
ယူဆၿပ ားေထ က္ပံ့ျခင္ားမျပ်ဳပါ။
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ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္ထ ားရ တြင္ စ ရင္ပိုင္ခြင့္ရိ ေသ  လုပ္ငန္ားခြင္ 
စံခ်ိန္စံၫႊန္ား စ မံၾက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ားထ ံျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  ကမ္  ေလ် ္ေၾကားေထ ကပ္ံ့ေငြ၊ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထကပ္ိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ေထ က္ပံ့ေငြ၊ 
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ မ  ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် ကလ္ႊ (ပုံစံနံပါတ္ 16-2-2) ကိုတင္ျပရမည္။

ေလ ် က္ထ ားသည့္လုပထုံ္ားလုပန္ည္ား

ဤအခါမ််ိဳားတြင္ အကံ််ဳား၀ငသ္၏ူထခိိကုန္စန္ ပံုအေျခအေနအေသားစတိ္

မရိ မျဖစ္ပူားတြ တင္ျပရမည္မ် ား ဆရ ၀န္သိုမဟုတ္သြ ားဆရ ၀န္၏ေဆားစစ္ခ်က္

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ စရိတ္က်ခံေန
ရေသ အခါ

အခေပားျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယူေနခ ့ေသ ရက္အေရအတြက္
ႏ င့္ပမ ဏကိုအေထ က္အထ ားျပေသ စ ရြက္စ တမ္ား

●ေလ ် က္ထ ားရ တြင္လိုအပ္ေသ စ ရြက္စ တမ္ားမ် ား

※အျခ ားစ ရြက္စ တမ္ားမ် ားတင္ျပေစသည္လ ရိ ႏိုင္သည္။

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြသည္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယေူသ လ၏ 
ေန က္လ  1 ရက္ေန ့မ  2 ႏ စ္ ၾက လ ်င္ကန္႕သတက္ လအလိကုေ္လ ်  ကထ္ ားပိုင္ခြင့္ 
ပ်က္ျပယ္မည္ျဖစ္၍  သတိျပ်ဳေပားပါ။

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္ဖ် ားန မ  (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ပင္စငေ္ငြလက္ခပံိုငခ္ြင့္ရိ သူႏ င့္
ထိခိုက္နစ္န မ အဆင့္ 1 အမ တ္ 3၊ အဆင့္ 1 အမ တ္ 4 သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ 2 အမ တ္ 2-2၊ အဆင့္ 2 အမ တ္ 2-
3တြင္ အက်ံ်ဳား၀င္သူသည္ ေဆားစစ္ခ်က္ကုိ ပူားတြ  ေဖ ္ျပရန ္မလုိပါ။
တဖန္   2 ၾကိမ္ေန က္ပိုငာ္းျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြကုိ  
ဆက္တုိက္ေလ ် က္ထ ား
ေသ အခါတြင္လ     ေဆားစစခ္်က္မလုိအပပ္ါ။
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ျခငာ္း(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြ ေလ  ် က္ထ ားျခင္ားမ    1 လစ အတြက္ျဖစၿ္ပ ား 3
လစ ေပါငာ္း  ေလ ် က္ထ ား၍လ ရသည္။

ကန႔္သတ္က လ
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1. ေဆားကုသမ ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ (ပံုစံနံပါတ္ 5)
2. ေဆားကုသမ စရိတ္ ေလ ် က္လႊ (ပံုစံနံပါတ္ 7)
3. န ားရက္ ေလ် ္ေၾကား ေထ က္ပံ့ေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထကပ္ိုေသ 

အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ပိတ္ရက္ခံစ ားခြင့္  ေလ ် က္လႊ (ပုံစံနံပါတ္ 8)
4. ထိခိုက္နစ္န မ ေလ် ္ေၾကား ေထ က္ပံ့ေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသ 

အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ထိခိုက္နစ္န ေၾကား ေထ က္ပံ့ေငြ ေလ ် က္လႊ 
(ပံုစံနံပါတ္ 10)

5. က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ေလ် ္ေၾကားပင္စင္ေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထကပ္ိုေသ 
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ပင္စင္ေငြ ေလ ် က္လႊ (ပံုစံ နံပါတ္
12)

6. က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ေလ် ္ေၾကား တလံုားတခ တည္ားေပားေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခု 
ထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္က်န္ရစ္သူမိသ ားစု တလုံားတခ တည္ား
ေပားေငြ ေလ ် က္လႊ (ပံုစံနံပါတ္ 15)

7. န ေရားစရိတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိေုသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္
န ေရားကူေငြ ေလ ် က္လႊ (ပံုစံနံပါတ္ 16)

8. ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ေလ် ္ေၾကားေထ က္ပံ့ေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိေုသ 
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက ္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ေထ က္ပံ့ေငြ ေလ ် က္လႊ  (ပံုစံနံပါတ္
16-2-2)

ေလ ် က္လႊ အသ ားသ ားတြင္ျဖည့္သြင္ားပံုဥပမ 
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ေလ ် က္ထ ားသကူို
ယ္တိုင္ေရားျဖည့္ရမည့္
ေနရ ျဖစ္သည။္

ကုမၸဏ မ ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္၊၊

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ္

အလုပ္သမ ား၏ေမြားေန ထိခုိက္ဒဏ္ရ သို႔မဟုတ္
ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္ ႏ စ္၊ လ၊ ရက္

အမည္

လိပ္စ 

စ ပို႔ကုဒ္အမ တ္

အလုပ္အကိုင္အမ်ိ်ဳားအစ ား

မေတ ္တဆျဖစ္ပြ ားသည့္အေၾက င္ားအရင္ားႏ င့္ ျဖစ္ပြ ားမ အေျခအေန

∗လုပ္ငန္ားရ င္အေထ က္အထ ားေက ္လံ

စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္

လိပ္စ 

အမည္

ေတ င္ားဆိုသူ၏

အလုပ္သမ ားစံခ်ိန္စံၫႊန္ားႀက ားၾကပ္
ေရားဌ နမ ား

ေဆား႐ံုအမည္

တယ္လ ဖုန္ားနံပါတ္

အသက္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရရ ိသူ၊
ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္အခ်ိန္

မနက္ပိုင္ား
ညေနပိုင္ား

ရ ထူား
အမည္

ေဆားကုသမ ေထ က္ပ့ံေငြေလ ် က္လႊ (ပံုစံနံပါတ္၅) ျဖည့္သြင္ားပံု

အမ်ိ်ဳားသ ားမ် ားမ  
'၁၁'အမ်ိ်ဳားသမ ားမ် ားမ  ''
၃''ကို ေရားျဖည့္ေပားပါ။

န မည္ကို katakana ျဖင့္
၁ ေနရ စ ဟၿပ ားေရားေပားပါ။

အမည္(katakana)ျဖင့္

မရ င္ားလင္ားသည္မ် ားကုိျဖစ္ပြ ား
ရ ေနရ တြင္ ေရားျဖည့္
ေပားရန္ေတ င္ားဆုိပါ။

ဂ်ပန္ႏ စ္၊လအစဥတ္ိငု္ား
ေရားျဖည့္ပါ။ ဂ်ပန္ႏ စ္ Showaသည္
5 ျဖစ္ သည။္Heisei သည္ 7
ျဖစ္သည္။ Reiwa သည9္
ျဖစ္သည္။

ထိခိုက္အႏၲရ ယျ္ဖစ္ပြ ား
သည္ကို စစ္ေဆားခ ့သ၏ူ
အလုပ္အကိုငအ္မညက္ိေု
ရားျဖည့္ပါ။

၁။ေနရ 
၂၊၊အေျခအေန
၃။လုပ္ကိငု္ေနေသ လပုင္န္ားစဥ္ အဆင့္
၄။အေၾက င္ားအရင္ား
၅၊၊ျဖစ္ပြ ားခ ့ေသ ထခိိကုအ္ႏၲရ ယက္ို
ရ င္ားလင္ားစြ ေဖ ္ျပပါ။

* ကုမၸဏ ေထ က္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသ အခါ
ေလ ် က္ထ ားရမည့္စ မံႀက ားၾကပ္ေရားဌ နႏ င့္
ေဆြားေႏြားပါ။

အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရ ရ ေိသ အခါ ပုံစံနံပါတ္ 16-3
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လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝိုင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြကက္ိ ုေဖ ္ျပပါ။



39

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ္

အလုပ္သမ ား၏ေမြားေန႔၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရ သို႔မဟုတ္ေရ 
ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္ႏ စ္၊ လ၊ ရက္

အမည္

လိပ္စ 
စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္

ေဆားကုသေဆ င္ေရားျဖည့္ရန္အတြက္

အသက္

ေငြလႊ ေစလုိသည့္ေငြေၾကား
အဖြ ႕အစည္ား၏အမည

႐ံုားခြ အမည္

အေက င့္ပိငုရ္ ငအ္မည္

လုပ္ငန္ားရ င္ေထ က္ခံခ်က္
∗၂ႀကိမ္ေန က္ပုိင္ားေလ ် က္ထ ားရ တြင္ အလုပ္ထြက္ၿပ ားျဖစ္လ ်င္ မလိုအပ္ပါ။

က လ၊ ႏ စ္ လ ရက္ – ႏ စ္ လ ရက္ ရက္ေပါင္ား အသ ားတင္ ကုသမ ခံယူသည့္ ရက္ေပါငာ္း

သူန ျပ်ဳေစ င့္ေရ  က္မ စရတ္ိ

လမ္ားပန္ားဆက္သြယ္ေရားစရတ္ိ

ေဆားကုသမ ေထ က္ပံေ့ငြကုိလက္မခခံ သ့ည့္အေၾက ငာ္း
အရင္ား ၊ ေဆားကုသမ အတြက္လုိအပေ္သ ကုနက္်

စရိတ္ပမ ဏ

ႏ စ္၊လ၊ရက္

ေတ င္ားဆိုသူ၏

အလုပ္သမ ားစံခ်ိနစ္ၫံႊနာ္း ႀက ားၾကပ္ေရားဌ နမ ား

ေလ ် က္ထ ားသူကို
ယ္တိုင္ေရားျဖည့္ရမည့္ေ

န ရ ျဖစ္သည္။

ေဆားကုသမ အဖြ ႕အစည္ား
ေရားျဖည့္ရသည့္ေနရ 

ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏ မ ေရားျဖည့္ရ
သည့္ေနရ ျဖစ္သည ∗ကုမၸဏ ေထ က္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသ အခါ

ေလ ် က္ထ ားရမည့္
စ မံႀက ားၾကပ္ေရားဌ နႏ င့္ေဆြားေႏြားပါ။

စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္ ဖုန္ားနံပါတ္

အမည္

လိပ္စ 

စ ပို႔ကုဒ္အမ တ္

ဖုန္ားနံပါတ္

တ ဝန္ခံ ဆရ ဝန္

အမည္

လိပ္စ 

ႏ စ္၊လ၊ရက္

ေဆား႐ံု
သုိ႔မဟုတ္
ေဆားခန္ား

အေက င့္နံပါတ္အပ္ႏ ံေငြအမ်ိ်ဳားအစ ား

ေယ က္် ားသည'္'၁'' ၊
မိန္ားကေလား
သည'္'၃''ကိုေရား ျဖည့္ပါ။

န မည္ကို္katakanaျဖင့္၁
ေနရ စ ဟၿပ ားေရားေပားပါ။

မရ င္ားလင္ားသညမ္် ားကိျုဖစ္ပြ ားရ 
ေနရ တြင္ေရားျဖည့္ရန္ေတ င္ား
ဆိုပါ။

ဂ်ပန္ႏ စ္၊ႏ စ္၊ လ အစဥ္
အတိုင္ားေရားျဖည့္ပါ။ ဂ်ပန္ႏ စ္
Showaသည္ 5 ျဖစ္သည္။Heisei 
သည္ 7 ျဖစ္သည္။ Reiwa သည9္
ျဖစ္သည္။

(၁၆၊၁၇၊၁၈၊၁၉) ႏ င့္ဘယဘ္ကရ္ ိ
ဘဏ္အမည္၊ ဘဏ္စ ရင္ားအမည္
ေက ္လံတြင္ နံပါတ္အသစ္
ေရားျဖည့္ေသ အခါ သို႔မဟုတ္
ေလ ် က္ထ ားခ ့ေသ ဘဏ္စ ရင္ားနံပါ
တ္ကို ေျပ င္ားလ ရမည့္အခါတြင္သ 
ေရားျဖည့္ပါ။

ေဆားကုသမ စရိတ္ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ (ပုံစံနပံါတ္၇(၁)( မ်ကႏ္  စ ))    ေရားျဖည့္ရန္ ဥပမ 

ပုံမ န္အေျခအေနျဖစ္လ ်င္''
၁''၊ ခ်က္ခ်င္ား လက္ငင္ား
အေျခအေနျဖစ္လ ်င္''၃''
ကို ေရား ျဖည့္ပါ။

ဆ
ရ ဝန္ သို

႔မဟု
တ္
 သ

ြ ားဆ
ရ ဝန္၏

 
ေထ

 က္
ခံခ်က္

အထက္ပါကုန္က်စရိတ္မ် ားမပါေသ ေဆားကုသစရိတ္

ေဆားကုသမ ဆုိင္ရ 
အေသားစိတ္

ထိခိုက္ဒဏ္ရ  /
ေရ ဂါအမည္ႏ င့္ ေနရ 

ထိခိုက္ဒဏ္ရ  /
 

ေရ ဂါအမည္ႏ င့္ ေနရ

ႏ စ္, လ, ရက္, လက္ရ ိ/ ထိန္ား/ ေျပ င္ား
ကုသမ  အေသားစိတ္ႏ င့္ ေငြပမ ဏအေသားစိတ္ကုိ ေန က္ေက် တြင္ 
ေဖ ္ျပထ ားသည္

အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခိုက္ 
ဒဏ္ရ ရ ေိသ အခါ ပုံစံနံပါတ္ 
16-
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ေဆားကုသမ စရိတ္ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ  (ပုံစံနံပါတ္ 
7(1)(မ်က္ႏ  စ )) ေရားျဖည့္ရန္နမူန ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရရ မိ ျဖစ္ပြ ားမ ကို

စစ္ေဆားခ ့သ၏ူ အလုပ္အကိုင္၊
အမည္ကိုေရားျဖည့္ပါ။

1. ေနရ 
2. အေျခအေန
3.လုပ္ကိုငေ္နေသ လပု္ငန္ားစဥ္အဆင့္
4. အေၾက င္ားရင္ား
5. ျဖစ္ပြ ားခ ့ေသ ထိခိကုအ္ႏၲရ ယက္ို
ရ င္ားလင္ားစြ ေဖ ္ျပပါ။

အလုပ္သမ ား၏
လုပ္ငန္ားခြင္ေနရ ၏
အမည္ႏ င့္လိပ္စ 

မနက္ပိုင္ား

ညေနပိုင္ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရ သုိ႔မဟုတ္ေရ ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္အခ်ိန္

အမည္

အလုပ္အကိုင္

မေတ ္တဆျဖစ္ပြ ားသည့္အေၾက င္ားရင္ားႏ င့္ျဖစ္ပြ ားမ အေျခအေန

ပထမကုသမ 

ဒုတိယ
ကုသမ 

ေဆားၫႊန္ား

အိမ္တြင္
ကုသခံ
ယူမ 

ေဆားၫႊန္ား

အိမ္တြင္ ကုသခံယူမ 

ေဆားထိုားျခင္ား

ကုသျခင္ား

ခြ ခန္ားသံုား ေမ့ေဆား

စစ္ေဆားျခင္ား

ပံုရိပျ္ဖင့္ ေရ ဂါ ရ  ေဖြျခင္ား

အျခ ား

ေဆား႐ံုတက္
ကုသျခင္ား

ေပါင္ား အခ်က္ ①

ျပင္ပလူန 
ေန က္ဆက္တြ ျဖည့္စြက္
ျပင္ပလူန ျဖည့္စြက္

ပိတ္ရက္
ညသန္ားေခါင္

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
အေရားေပၚ / ညသန္ားေခါင္

အိမ္အေရ က္
ျပ်ဳစုကုသမ 

အျခ ား
ေဆားဝါား

အတြင္ားကု ေဆား
ထုတ္ေပားျခင္ား

အျပင္ကု ေဆား
ထုတ္ေပားျခင္ား

ကုသမ 
မူားယစ္ေဆားဝါားႏ င့္ အဆိပ္
အေျခခံ ေဆားထုတ္ေပားခ

အေၾက သြင္ားေဆား
အျခ ား

ေဆားဝါား

ေဆားဝါား

ေဆားဝါား

ေဆားဝါား
ေဆားၫႊန္ား

ေဆားဝါား ေဆား႐ုံတက္သည့္ ရက္

အေျခခံ ေဆား႐ံုတက္
စရိတ္ ေန က္ဆက္တြ 

ေရ ဂါ / စစ္ေဆား
ရ  ေဖြမ / အဝတ္

x ရက္
x ရက္
x ရက္
x ရက္
x ရက္

သတ္မ တ္ ေဆား႐ံုတက္စရိတ္/ အျခ ား

စုစုေပါင္ား① + ②

ယန္ား

ယန္ား
ယန္ား
ယန္ား
ယန္ား

ယန္ား
ယန္ား
ယန္ား

ယန္ား

ပထမ ကုသမ 
ဒုတိယ ကုသမ 

ေဆားၫႊန္ား
အျခ ား

အစ (အေျခခံ )
ယန္ား ရက္
ယန္ား ရက္
ယန္ား ရက္

ေပါင္ား

အက်ဥ္ားခ််ဳ႔ပ္

အျပင္ခ်ိန/္ ပိတ္ရက္ / ညသန္ားေခါင္

ေဆားကုသေဆ ငေ္ရားျဖည့္
ရနအ္တြက္

ေဆားကုသမ အေၾက ငာ္းအရ 
ႏ င့္ပမ ဏကုိ
ေရားျဖည့္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝိုင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြကက္ိ ုေဖ ္ျပပါ။
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ေလ ် က္ထ ားသူကုိယ္တုိင္
ေရားျဖည့္ရမည့္ေနရ 

ျဖစ္သည္

ေဆားကုသေရားအဖြ ႕အစည္ား
ကျဖည့္သြင္ားရမည့္ေနရ ျဖစ္

သည္။

ကုမၸဏ မ  ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။

*ကုမၸဏ ေထ က္ခံခ်က္မရႏုိင္ေသ 
အခါေလ ် က္ထ ားရမည့္
စ မံႀက ားၾကပ္ေရားဌ နႏ င့္ေဆြားေႏြားပါ။

အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရ ိေသ အခါ 
ပံုစံနံပါတ္ 16-6

အမ်ိ်ဳားသ ားသည္ “1”၊
အမ်ိ်ဳားသမ ားသည္ “3”ကို
ေရားျဖည့္ပါ။

န မည္ကုိ Katakana ျဖင့္ 1
ေနရ စ ဟၿပ ား ေရားျဖည့္ေပားပါ။ဂ်ပန္ႏ စ္၊ ႏ စ္လအစဥ္

အတိုင္ားေရားျဖည့္ပါ။
ဂ်ပန္ႏ စ္: Showa သည္ ၅
ျဖစ္သည္။

Heisei သည္ 7 ျဖစ္သည္။
Reiwa သည္ 9 ျဖစ္သည္။

ေဆားကုသေဆ ငေ္ရားျဖည့္ရနအ္တြက္

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ္

အမည္

လိပ္စ စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္

ေငြလႊ ေစလိုသည့္
ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ား
အမည္

႐ုံားခြ အမည္

ဘဏ္အေက င့္ပိုင္ရ င္
အမည္

လုပ္ငနာ္းေထ က္ခခံ်က္
* 2ႀကိမ္ေန က္ပုိင္ားေလ ် က္ထ ားရ တြင္အလုပ္ထ ားၿပ ားျဖစ္လ ်င္မလိုအပ္ပါ။

ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္

ဘဏ္အေက င့္ပုိင္ရ င္အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေဆားကုသရန္အတြက္အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခ ့သည့္က လ

ႏ စ္လရက္

ေတ င္ားဆုိသူ၏

စ ပို႔ကုဒ္အမ တ္ ဖုန္ားနံပါတ္

အမည္

လိပ္စ 

ဖုန္ားနံပါတ္

ႏ စ္ လ ရက္
ေဆား႐ံု
သုိ႔မဟုတ္
ေဆားခန္ား

အမည္

လိပ္စ 

တ ဝန္ခံ ဆရ ဝန္အမည္ တံဆိပ္

ကုသမ ခံယူသည့္က လ၊ ႏ စ္ လ ရက္ – ႏ စ္ လ ရက္ ရက္ေပါင္ား အသ ားတင္ ကုသသည့္ ရက္ေပါင္ား

လက္ရ ိ ကုသမ  ႏ စ္ လ ရက္ ကုသၿပ ား / ေသဆံုား / ဆရ ဝန္ေျပ ငာ္း / ကုသမ ရပ္ / ဆက္လက္ကုသဆ 

ကုသမ ေၾက င့္ အလုပပ္်က္ကြက္ခ သ့ည့္ က လ၊ ရက္ေပါငာ္း မ  ႏ စ္ လ ရက္ အထိ ႏ စ္ လ ရက္

⑫ မ  လူ၏အခ်က္အလက္ကုိ သက္ေသျပသည,္ အခ်က္အလက္မ် ားသည္ အပိုင္ား 28 မ  
31 အတုိင္ား ျဖစ္ပါသည.္

ထိခုိက္ဒဏ္ရ / ေရ ဂါအမည္ႏ င့္ ျဖစ္ပြ ားသည့္ အစိတ္အပုိင္ား

အလုပ္သမ ား၏ေမြားေန႔

ထိခိုက္ဒဏ္ရ သုိ႔မဟုတ္
ေရ ဂါျဖစပ္ြ ားမ ႏ စလ္ရက္

ပံုမ န္အေျခအေနျဖစ္လ ်င္ (1)
ခ်က္ခ်င္ားလက္ငင္ားအေျခ
အေနျဖစ္လ ်င္ (3)
ကို ေရားျဖည့္ပါ။

23, 24, 25, 26
ႏ င့္ဘယ္ဘက္ရ ိဘဏ္အမည္၊ 
ဘဏ္စ ရင္ားအမည္တြင္
နံပါတ္အသစ္ေရားျဖည့္ေသ အခါ
သုိ႔မဟုတ္ ေလ ် က္ထ ားခ ့ေသ 
ဘဏ္စ ရင္ားနံပါတ္ကုိ
ေျပ င္ားလ ရမည့္အခါတြင္သ ေရားျဖည့္ေ
ပားပါ။

ေဆားကုသမ အတြက္
အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္ား
မျပ်ဳႏိုင္ေသ က လ 19 ႏ င့္ 
၄င္ားတုိ႔ အနက္လုပ္ခ
လစ မရေသ ရက္အေရ
အတြက္ 20ကုိေရားျဖည့္ပါ။

မရ င္ားလင္ားသည္မ် ားကုိ
ျဖစ္ပြ ားရ ေနရ တြင္ေရားျဖည့္
ေပားရန္ ေတ င္ားဆုိပါ။

န ားရက္ေလ ် ္ေၾကား/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ န ားရက္ 
ခံစ ားခြင့္ေလ ် က္လႊ  (ပုံစံနံပါတ္ 8) ျဖည့္သြင္ားဥပမ 

အပ္ႏ ံေငြ
အမ်ိ်ဳားအစ ား

ထိခိုက္ဒဏ္ရ / ေရ ဂါျဖစပ္ြ ားမ  
ျဖစ္စဥ္
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မေတ ္တဆမ  ျဖစ္ပြ ားရ ေနရ ၊ 
ထုိအခ်ိန္က သင့္အလုပ္ႏ င့္ 
အေျခအေန အေသားစိတ္တုိ႔ကုိ 
ရ င္ားရ င္ားလင္ားလင္ား ေျပ ျပပါ။ 
အကယ္၍ (7)၊ ေဆားကုသမ  
ခံယူသည့္ပထမေန႔ႏ င့္ 
မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားေသ ေန႔
အ ားလံုားသည္ 
တစ္ေန႔တည္ားျဖစ္လ ်င္၊ သင္သည္ 
သတ္မ တ္ထ ားေသ  
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္ား ေဆား႐ံုသုိ႔ 
သြ ားခ ့သလ ား ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ေဖ ္ျပပါ။ အကယ္၍ (7)
ႏ င့္ေဆားကုသမ  
ခံယူသည့္ပထမေန႔ မတူည ပါက 
အေၾက င္ားျပခ်က္ေပားပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ 
အလ ားတူထိခုိက္မ ၊ 
ေရ ဂါစသည္တုိ႔အတြက္ 
လူမ ဖူလံုေရားပင္စင္ အ မခံစနစ္ 
စသည္မ  ပင္စင္ေငြကုိ 
လက္ခံရရ ိခ ့မ သ  ဤအပုိင္ားကုိ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖ ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုစ အတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သ ားျခ ားစ ႐ြက္ 1
ႏ င့္ 3 တုိ႔ကုိ ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾ
က င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။
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အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရ ရေသ အခါပံုစံ 
နံပါတ္ 16-7

အမ်ိ်ဳားသ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသ ား”၊
အမ်ိ်ဳားသမ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသမ ား”
ေနရ တြင္ဝိုင္ားပါ။

မရ င္ားလင္ားသည္မ် ားကို
ျဖစ္ပြ ားရ ေနရ တြင္ 
ေရားျဖည့္ေပားရန္ ေတ င္ားဆိုပါ။

ထိခိုက္နစ္န မ ေလ် ္ေၾကား/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထကပုိ္ေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ 
ထိခိုက္နစ္န မ  ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ  (ပုံစံနံပါတ္ 10) ေရား ျဖည့္ရန္နမူန 

အမည္

လိပ္စ 

အသက္

အမည္(Katakanaျဖင့္)

လိပ္စ (Katakanaျဖင္)့အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ ္

အ
လု
ပ္သ

မ ား၏

မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားရသည့္ အေၾက င္ားရင္ား
ႏ င့္ျဖစ္ပြ ားသည့္ အေျခအေန

အေျခခံပင္စင္ေငြအမ တ္

ပင္စင္ေငြအမ်ိ်ဳားအစ ား

လ
ူမ ဖူလ

ုံေရားပင္စင္အ
 မခံစသ

ည
့္

ေထ
 က

္ပံ့ေငြႏ င့္သ
က
္ဆ
ိုင္သ

ည
့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရ သုိ႔မဟုတ္
ေရ ဂါျဖစပ္ြ ား
သည့္ႏ စ္လရက္

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ႏ င့္န မက်နာ္း
မ သက္သ ေပ် က္ကငာ္း

သည့္ ႏ စ္လရက္

ပ်မ္ားမ ်လုပ္အ ားခ

အထူားေထ က္ပ့ံမ ေငြစုစုေပါင္ား
(တစ္ႏ စ္စ )

မသန္စြမ္ားမ အဆင့္
ေထ က္ပ့ံမ ရရ ိမည့္ပင္စင္ေငြပမ ဏ
ေထ က္ပ့ံမ ရရ ိမည့္ႏ စ္လရက္
အေျခခံပင္စင္ေငြအမ တ္ႏ င့္လူမ ဖူလံုေရားစသည့္ပင္စင္ေငြ

မသန္စြမ္ားမ ျဖစ္ေနသည့္အေျခအေနတြင္
ထိုအစိတ္အပုိင္ားႏ င့္အေျခအေန

႐ုံားခြ အမ တ္
ေငြေၾကားအဖြ ႕
အစည္ား
အမည္

ဘဏ္စ အုပ္၏ေရားသြင္ားအမ တ္

စ တုိက္အမည္(Katakanaျဖင့္)
စ တိုက္အမည္
လိပ္စ 

ဘဏ္စ အုပ္၏ေရသြင္ားအမ တ္

ႏ စ္လရက္ ေတ င္ားဆုိသူ၏

စ ပို႔ကုဒ္အမ တ္

ဖုန္ားနံပါတ္

လက္မ တ္

လိပ္စ 

႐ုံားခြ အမည္ ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္
ဘဏ္အေက င့္ပိုငရ္ ငအ္မည္

ေငြလႊ ေပားေစလိုသည့္ေငြေၾကားအဖြ ႕
အစည္ားအမည္

ပင္စင္ေငြလႊ မ လက္ခံရယူလုိ
သည့္ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ား
သို ႔မဟုတ္စ တိုက္

ပူားတြ ပုိ႔မည့္စ ႐ြက္စ တမ္ားႏ င့္ အျခ ားစ ႐ြက္စ တမ္ားအမည္

လုပ္ငနာ္းရ ငေ္ထ က္ခခံ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရေသ ေနရ 
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆ င္
ေနေသ လုပ္ငန္ားစဥ္အေျခ
အေနကိုထင္ရ  ား
စြ ေဖ ္ျပပါ။

အလ ားတူထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရမ ႏ င့္ပတ္
သက္ၿပ ားလူမ ဖူလံုေရား
ပင္စင္ေငြအ မခံ
စေသ ပင္စင္ေငြမ် ား
ကုိ သင္ လက္ခံရယူေနခ်ိန္
တြင္ေရားျဖည့္ပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူကုိယ္တုိင္
ေရားျဖည့္ရမည့္ေနရ 

ျဖစ္သည္

ကုမၸဏ မ ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။
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လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖ ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုစ အတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သ ားျခ ားစ ႐ြက္ 1
ႏ င့္ 3 တုိ႔ကုိ ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾ
က င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သုိ႔ေသ ္လည္ား အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ (ေလ် ္ေၾကား) 
အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္ကုိ 
ေတ င္ားဆုိသည့္အခါသ ားျခ ားစ ႐ြက္ 
1 ႏ င့္ 3 တုိ႔ကုိ တင္ျပၿပ ားျဖစ္လ ်င္ 
မလုိအပ္ပါ။
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အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရေသ အခါပံုစံ
နံပါတ္ 16-8

အမ်ိ်ဳားသ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသ ား”၊
အမ်ိ်ဳားသမ ားသည္ “အမ်ိ်ဳားသမ ား”
ေနရ တြင္ဝုိင္ားပါ။

မရ င္ားလင္ားသည္မ် ားကုိ
ျဖစ္ပြ ားရ ေနရ တြင္ 
ေရားျဖည့္ ေပားရန္ 
ေတ င္ားဆိုပါ။

က်န္ရစ္သူမိသ ားစုေလ် ္ေၾကား ပင္စင္/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ပင္စင္ ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ  (ပုံစံနံပါတ္ 12) ျဖည့္ရန္ပုံနမူန 

ေလ ် က္ထ ားသူကုိယ္တုိင္
ေရားျဖည့္ရမည့္ေနရ 

ျဖစ္သည္

ကုမၸဏ မ ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရေသ ေနရ 
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆ င္ေနေ
သ လုပ္ငန္ားစဥ္အေျခအေနကို
ထင္ရ  ားစြ ေဖ ္ျပပါ။

အလ ားတူထိခုိက္
ဒဏ္ရ ရမ ႏ င့္ပတ္
သက္ၿပ ားလူမ ဖူလံုေရား
ပင္စင္ေငြအ မခံ
စေသ ပင္စင္ေငြမ် ား
ကုိလက္ခံရယူေန
ခ်ိန္တြင္ေရားျဖည့္ပါ။

အမည္
အသက္

အမည(္Katakanaျဖင္)့

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ္

အ
လု
ပ္သ

မ ား၏

မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားရသည့္အေၾက င္ားရင္ား
ႏ င့္ျဖစ္ပြ ားသည့္ အေျခအေန

ထိခိုက္ဒဏ္ရ သုိ႔မဟုတ္ေရ 
ဂါျဖစ္ပြ ားသည့္ႏ စလ္ရက္

ေသဆုံားသည့္ႏ စ္လရက္

ပ်မ္ားမ ်လုပ္အ ားခ

Date to have been provided

ႏ စ္လရက္

လိပ္စ 

ပင္စင္ေငြလႊ မ လက္ခံရယူလိုသည့္ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ားသို႔မဟုတ္စ တိုက္

ပင္စငေ္ငြလႊ မ လက္ခံရယူလုိသည့္
ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ားသုိ႔မဟုတ္
စ တုိက္

ပူားတြ ပို႔မည့္စ ႐ြက္စ တမ္ားႏ င့္ အျခ ားစ ႐ြက္စ တမ္ားအမည္

လုပ္ငန္ားရ င္ေထ က္ခံခ်က္

အလုပ္အမ်ိ်ဳားအစ ား

အထူားေထ က္ပံ့မ ေငြစစုေုပါင္
ပမ ဏ(တစ္ႏ စစ္ )

အမည္

အမည္
၀န္ထ

မ္ား 
ပင္စင္အ

 မခံစသ
ည
္တ
ို႔ 

လ
က
္ခံရရ ိမ ႏ င့္ 

ဆ
က
္စပ္၍

ေမြားေန႔

ေမြားေန႔

လိပ္စ 

လိပ္စ 

ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ားအမည္

စ တုိက္အမည္

လိပ္စ 
အမည္

႐ုံားခြ အမ တ္

ဘဏ္စ အုပ္၏ေရားသြင္ားအမ တ္

ဘဏ္စ အုပ္၏ေရသြင္ားအမ တ္

A စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္ ဖုန္ားနံပါတ္

ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္
ဘဏ္အေက င့္ပိုငရ္ ငအ္မည္႐ုံားခြ အမည္အမည္

ေတ င္ားဆုိသူ၏

ေလ ် က္ထ ားသူအမ
ည္၊ေမြားသကၠရ ဇ္၊ 
ေနရပ္ ၊လိပ္စ ၊ 
နစ္န သူႏ င့္
ေတ ္စပ္ပံု၊
ထိခုိက္နစ္န မ ရ ိမရ ိ
ေရားျဖည့္ပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူမ 
အပက်န္ရစ္သူ မိသ ားစု
ေလ် ္ေၾကားပင္စင္
ေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္ 
တစ္ခုထက္ပုိေသ  
အလုပ္သမ ားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသ ားစု 
ေလ် ္ေၾကား 
ပင္စင္ေငြကို 
လက္ခံပုိင္ခြင့္
ရ ိေသ က်န္ရစ္သူ
မိသ ားစုကို ေရားျဖည့္ပါ။

ေသဆုံားသူ အလုပ္သမ ား၏ ဝန္ထမ္ားက လ 
ပင္စင္လက္မ တ္၏ ပင္စင္ကုဒ္ႏ င့္ အၿမ တမ္ား 
ပင္စင္နံပါတ္

ေသဆုံားသူ အလုပ္သမ ားမ  အ မခံ 
ခံစ ားခြင့္ရသည့္ ေန႔ရက္ ႏ စ္ လ ရက္

ေဒသခံ လူမ ဖူလံုေရား႐ံုား
ဝန္ထမ္ား ပင္စင္လက္မ တ္၏ ပင္စင္ကုဒ္ႏ င့္ 
အၿမ တမ္ား ပင္စင္နံပါတ္

သက္ဆိုင္ရ ေသဆုံားမ ႏ င့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ေပားေသ  
ပင္စင္အမ်ိ်ဳားအစ ား

ေထ က္ပံ့မ  ရရ ိမည့္ 
ပင္စင္ေငြပမ ဏ

ယန္ား ႏ စ္ လ ရက္

ေထ က္ပံ့မ  စတင္ရရ ိမည့္ႏ စ္လရက္

ေသဆံုားသူ
အလုပ္သမ ားႏ င့္
ဆက္စပ္မ 

မသန္စြမ္ားမ ရ ိမ
ရ ိ

ေသဆံုားသူ
အလုပ္သမ ားႏ င့္
ဆက္စပ္မ 

မသန္စြမ္ားမ ရ ိမ
ရ ိ

ထိခုိက္နစ္န မ ျဖစ္
ေသ အခါတြင္
“ရ ိ”၊ မရ ိလ ်င္
“မရ ိ” ကို ဝုိင္ားပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူ
ႏ င့္အတူတကြေနထိုင္
စ ားေသ က္ေနျခင္ား
ရ ိမရ ိ

ဟုတ္မ န္လ ်င္
“ရ ိ”၊ မဟုတ္လ ်င္
“မရ ိ” ဟူေသ 
ေနရ တြင္ ဝုိင္ားပါ။

ေတ
 င္ားဆ

ိုသ
ူ၏
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လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပ ား 
အထူားအ မခံ ထုတ္ယူၿပ ား 
ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝုိင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြက္ကို ေဖ ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုစ အတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ 
သ ားျခ ားစ ႐ြက္ 1 ႏ င့္ 3 တို႔ကို 
ျဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္ 
(သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျ
ပန္ေၾက င့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သို႔ေသ ္လည္ား အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ 
(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ခံစ ားခြင့္ကို 
ေတ င္ားဆိုသည့္အခါသ ားျခ ား
စ ႐ြက္ 1 ႏ င့္ 3 တို႔ကို 
တင္ျပၿပ ားျဖစ္လ ်င္ 
မလိုအပ္ပါ။
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က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ေလ် ္ေၾကား တလံုားတခ တည္ား ေပားေငြ/ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ 
အလုပ္သမ ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု တလံုားတခ တည္ား ေပားေငြ ေထ က္ပံ့ေၾကား ေလ ် က္လႊ ပံုစံ

(ပံုစံနံပါတ္ 15) ေရားျဖည့္ရန္နမူန 

အလုပ္အသြ ားအျပန္ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရ ရေသ အခါပံုစံ 
နံပါတ္ 16-9

အမ်ိ်ဳားသ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသ ား”၊
အမ်ိ်ဳားသမ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသမ ား”
ေနရ တြင္ဝုိင္ားပါ။

မရ င္ားလင္ားသည္မ် ားကို
ျဖစ္ပြ ားရ ေနရ တြင္ 
ေရားျဖည့္ေပားရန္ 
ေတ င္ားဆိုပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူကို
ယ္တိုင္ေရားျဖည့္ရမည့္
ေနရ ျဖစ္သည္။

ကုမၸဏ မ ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။

အမည္

အလုပ္အမ်ိ်ဳားအစ ား

ေမြားေန႔

အမည္(Katakanaျဖင့္)

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ ္

အ
လု
ပ္သ

မ ား၏

မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားရသည့္ အေၾက င္ားရင္ား
ႏ င့္ျဖစ္ပြ ားသည့္ အေျခအေန

ထိခိုက္ဒဏ္ရ သုိ႔မဟုတ္
ေရ ဂါျဖစပ္ြ ား
သည့္ႏ စ္လရက္

ေသဆုံားသည့္ႏ စ္လရက္

ပ်မ္ားမ ်လုပ္အ ားခ

အထူားေထ က္ပ့ံမ ေငြစုစုေပါင္ား
(တစ္ႏ စ္စ )

ႏ စ္လရက္
ေတ င္ားဆုိသူ၏

စ ပို႔ကုဒ္အမ တ္ ဖုန္ားနံပါတ္

အမည္

လိပ္စ 

႐ုံားခြ အမည္
ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္
ဘဏ္အေက င့္ပိုငရ္ ငအ္မည္

ေငြလႊ ေပားေစလိုသည့္ေငြေၾကားအဖြ ႕
အစည္ားအမည္သို႔မဟုတ္စ တိုက္

ပူားတြ ပုိ႔မည့္စ ႐ြက္စ တမ္ားႏ င့္ အျခ ားစ ႐ြက္စ တမ္ားအမည္

လုပ္ငနာ္းရ ငေ္ထ က္ခခံ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရေသ ေနရ 
ထိုအခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆ င္
ေနေသ လုပ္ငန္ားစဥ္အေျခ
အေနကိုထင္ရ  ား
စြ ေဖ ္ျပပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူအမည္၊ 
ေမြားသကၠရ ဇ္၊ 
ေနရပ္လိပ္စ ၊ 
နစ္န သူႏ င့္ ေတ ္စပ္ပံု၊ 
ထိခုိက္နစ္န မ ရ ိမရ ိ 
ေရားျဖည့္ပါ။

ေလ
 ် က

္ထ
 ားလ

ိုသူ
၏

ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ား

အမည္ ေမြားေန႔
လိပ္စ 

ေသဆုံားသူအ
လုပ္သမ ားႏ င့္
ဆက္စပ္မ 
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လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက 
ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ ဤေနရ တြင္ 
ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကုိင္ပါက 有 ကုိ ဝုိင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြက္ကုိ ေဖ ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုစ အတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သ ားျခ ားစ ႐ြက္ 
1 ႏ င့္ 3 တုိ႔ကုိ 
ျဖည့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 
(သုိ႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္
ေၾက င့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္ 
ပံုစံ 16-6)။ 
သုိ႔ေသ ္လည္ား အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ 
(ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ 
ခံစ ားခြင့္ကုိ 
ေတ င္ားဆုိသည့္အခါသ ားျခ ားစ 
႐ြက္ 1 ႏ င့္ 3 တုိ႔ကုိ 
တင္ျပၿပ ားျဖစ္လ ်င္ မလုိအပ္ပါ။
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အလုပ္အသြ ားအျပန္
ျဖစ္လ ်င္ပံုစံ
နံပါတ္ 16-10

အမ်ိ်ဳားသ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသ ား”၊
အမ်ိ်ဳားသမ ားသည္ 
“အမ်ိ်ဳားသမ ား”
ေနရ တြင္ ဝုိင္ားပါ။

ေလ ် က္ထ ားသူကုိယ္တုိင္
ေရားျဖည့္ရမည့္ေနရ 

ျဖစ္သည္

ကုမၸဏ မ  ေရားျဖည့္ရန္
ျဖစ္သည္။

ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရေသ ေနရ 
ထိုအခ်ိန္တြင္ 
လုပ္ေဆ င္ေနေသ 
လုပ္ငန္ားစဥ္၊ 
အေျခအေနကိုထင္ရ  ား
စြ ေဖ ္ျပပါ။

လုပ္ငနာ္းရ ငေ္ထ က္ခခံ်က္

ထိခုိက္ဒဏ္ရ သို႔မဟုတ္ေရ ဂါျ
ဖစ္ပြ ားသည့္ႏ စ္လရက္

အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေသ
ဆုံ
ားသူ

အ
လု
ပ္သ

မ ား၏

ေတ
 င္ားဆို

သူ
၏

န ေရားစရိတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားအတြက္ 
န ေရားကူေငြ ေလ ် က္လႊ ပုံစံ (ပုံစံနံပါတ္ 16) ေရားျဖည့္ရန္နမူန 

အလုပ္သမ ားအ မခံအမ တ္

မေတ ္တဆမ ျဖစ္ပြ ားရသည့္အေၾက င္ား
ရင္ားႏ င့္ျဖစ္ပြ ားသည့္အေျခအေန

လိပ္စ 

ေသဆုံားသူအလုပ္သမ ားႏ င့္ဆက္စပ္မ 

အမည္(Katakanaျဖင့္)

ေမြားေန႔

အလုပ္အမ်ိ်ဳားအစ ား

လိပ္စ 

ပူားတြ ပုိ႔မည့္စ ႐ြက္စ တမ္ားႏ င့္
အျခ ားစ ႐ြက္စ တမ္ားအမည္

ႏ စ္လရက္

ေတ င္ားဆုိသူ၏

A စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္

လိပ္စ 

အမည္

ဖုန္ားနံပါတ္

ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္

ဘဏ္အေက င့္ပိုငရ္ ငအ္မည္
႐ုံားခြ အမည္

ေငြေၾကားအဖြ ႕
အစည္ားအမည္

ေငြလႊ ေပားေစလုိသည့္ေငြေၾကားအဖြ ႕အစည္ားသုိ႔မဟုတ္စ တုိက္

အသက္

ေသဆုံားသည့္ႏ စ္လရက္

ပ်မ္ားမ ်လုပ္အ ားခ
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လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ေနၿပ ား အထူားအ မခံ 
ထုတ္ယူၿပ ား ျဖစ္ပါက ေက်ားဇူားျပ်ဳ၍ 
ဤေနရ တြင္ ျဖည့္စြက္ပါ။

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားစြ တြင္ 
လုပ္ကိုင္ပါက 有 ကို ဝုိင္ားပါ၊ 
ၿပ ားေန က္ လုပ္ငန္ားခြင္ 
အေရအတြက္ကို ေဖ ္ျပပါ။ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုစ အတြက္ 
ပံုစံနံပါတ္ 8 ၏ သ ားျခ ားစ ႐ြက္ 1
ႏ င့္ 3 တို႔ကို 
ျဖည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္ 
(သို႔မဟုတ္အလုပ္အသြ ားအျပန္ေၾ
က င့္ 
ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ားအတြက္ ပံုစံ 
16-6)။ 
သို႔ေသ ္လည္ား အကယ္၍ 
သင္သည္ ပိတ္ရက္ (ေလ် ္ေၾကား) 
အစရ ိသည့္ ခံစ ားခြင့္ကို 
ေတ င္ားဆိုသည့္အခါသ ားျခ ားစ ႐ြ
က္ 1 ႏ င့္ 3 တို႔ကို 
တင္ျပၿပ ားျဖစ္လ ်င္ မလိုအပ္ပါ။
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ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ (ေလ် ္ေၾကား) အစရ ိသည့္ ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ  (ပုံစံနံပါတ္ 16၏2-2)
ျဖည့္သြင္ားရန္နမူန 

ေငြအပ္ႏ ံမ အေထ က္အထ ားအမ တ္

ေတ
 င္ားဆ

ိုသူ
၏

အမည္(Katakanaျဖင့္)

အမည္ လိပ္စ 

ေမြားေန႔

ပင္စငအ္ဆင့္မသန္စြမာ္းျခငာ္း(ေလ် ္ေၾ
ကား)

ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခငာ္း
န မက်န္ားမ (ေလ် ္ေၾကား)

ေတ င္ားဆိုလုိသည့္ႏ စ္လ
ရက္အေရအတ

က္ သူန ျပ်ဳေစ င့္ေရ  က္မ အတြက္
လုိအပ္ေသ အသံုားစရတ္ိအျဖစ္

ကုန္က်ေသ ပမ ဏ

ေငြလႊ ေပားေစလုိ
သည့္ေငြေၾကားအ
ဖြ ႕အစည္ား
အမည္

႐ံုားခြ အမည္ ဘဏ္အေက င့္
ပုိင္ရ င္အမည္

ဘဏ္အေက င့္နံပါတ္
အပ္ႏ ံသ
ည့္အမ်ိ်ဳား
အစ ား

ဘဏ္အေက င့္ပုိင္ရ င္အမည္ (Katakanaျဖင့္)

ဘဏ္အေက င့္ပုိင္ရ င္အမည္ (အဆက္)

တည္ေနရ 
ေနထုိ
င္ရ ေန
ရ 

အေဆ 
က္အဉ ားစ
သည္

အမည္ ေမြားေန႔ ေတ ္စပ္ပံု

သူန ျပ်ဳေစ င့္
ေရ  က္သည့္က လ
ရက္အေရအတြက္

သူ
န ျပ်ဳေစ င့္ေရ  က္

မ ေပားသ
ည့္

သူ

ပူားတြ ေပားပို႔သည့္
စ ႐ြက္စ တမ္ား A စ ပုိ႔ကုဒ္အမ တ္

လိပ္စ 

အမည္

(ဖုန္ားနံပါတ္)

ဖုန္ားနံပါတ္အမည္လိပ္စ 

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ေပားသည့္သူ၏ လိပ္စ ၊ အမည္ႏ င့္ ဖုနာ္းနပံါတ္ကုိ ႐ိုက္ထည့္ပါ၊

သူန ျပ်ဳေစ င့္ေရ  က္သည့္အေၾက င္ားအရ ႏ င့္ပတ္သက္သည့္
အေထ က္အထ ား

ဌ န

အမည္

သင္ေတ င္ားဆိုလိုသည့္ အ မခံမ် ားကို ဝုိင္ားပါ၊ 
သို႔မဟုတ္ သင္ေတ င္ားဆိုျခင္ား မရ ိေသ  
အ မခံကို ျခစ္ပစ္ပါ။
(ဥပမ ) လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ ဒဏ္ရ ရျခင္ား 
သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပုိေသ  
လုပ္ငန္ားခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္ားေၾက င့္ ထိခုိက္ 
ဒဏ္ရ ရျခင္ား ျဖစ္လ ်င္ 介護補償給付及び

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

ဂ်ပန္ႏ စ္လ၊ ႏ စ္လအစဥ္
အတိုင္ားေရားျဖည့္ပါ။
(Heisei မ   7
ျဖစ္သည္။)Reiwa
သည္ 9ျဖစ္သည္။

ပင္စင္ေငြအေထ က္
အထ ားျပလႊ လက္ခံ
ရယူေနခ်ိန္တြင္ထိုပင္စင္
ေငြအေထ က္အထ ား
ျပလႊ နံပါတ္ေရားျဖည့္ပါ။

ည ဘက္အကြက္ႏ င့္ 30-
33အထိအကြက္သည္
ဘဏ္စ ရင္ားကို အသစ္
ေလ ် က္ထ ားျခင္ား 
သို႔မဟုတ္
ဘဏ္စ ရင္ားေျပ င္ားလ ျခင္ား
အတြက္သ  
ေရားျဖည့္ရမည္။

ေနအိမ္တြင္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  
က္မ ခံယူေနေသ အခါ
“အိ”၊ အဖြ ႕အစည္ားမ် ား
တြင္ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ခံယူ
ေသ အခါ “႐ို” ကုိ ဝိုင္ားပါ။

သင့္ကုိျပ်ဳစုေစ င့္
ေရ  က္ေပားေနသူ၏
အမည္၊ ေမြားသကၠရ ဇ ္၊
ေတ ္စပ္ပုံ၊ ျပ်ဳစုေစ င့္
ေရ  က္မ က လ (ျပ်ဳစု
ေစ င့္ေရ  က္မ စတင္ျပ်ဳ
လုပ္ေသ ရက္ႏ င့္
ေန က္ဆံုားရက္)
ႏ င့္ၾက ားရက္မ် ားကုိ
ေရားျဖည့္ပါ။ အပိုင္ားအျခ ား
မ် ားမ   “ဟ”၊ “နိ”
ျဖစ္လ ်င္ အမည္ႏ င့္
ေမြားေန႔ သကၠရဇ ္၊ 
ေတ ္စပ္ပုံမ် ားေရားျဖည့္
ရန္မလုိပါ။

အခေပားျပ်ဳစုေစ င့္
ေရ  က္မ ရယူေနေသ 
ရက္အေရအတြက္ကုိ
ေရားျဖည့္ပါ။

ပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္ေနသူ
သည္ေဆြမ်ိ်ဳားျဖစ္လ ်င္
“အိ”၊ မိတ္ေဆြ၊ အသိ
ျဖစ္လ ်င္ “႐ုိ”၊
သူန ျပ်ဳ၊ အိမ္အကူျဖစ္
လ ်င္ “ဟ”၊ အဖြ ႕
အစည္ားဝန္ထမ္ား
ျဖစ္လ ်င္ “နိ” ကုိ ဝုိင္ားပါ။

လက္ခံရရ ိေနေသ 
ပင္စင္ေငြအမ်ိ်ဳားအစ ား
ကုိအမ တ္ျခစ္ၿပ ား
အဆင့္ကုိေရားသ ားေဖ ္ျ
ပပါ။
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ေထ က္ပံ့ေငြေလ ် က္လႊ ပံုစံအသ ားသ ား၏အမ်ိ်ဳားအစ ားႏ င့္
ေလ်  က္ထ ားရန္ေနရ 

ေထ က္ပံေ့ငြအမ််ိဳားအစ ား

လုပ္ငနာ္းခြငထိ္ ခိုက္ဒဏ္ရ ရ
ျခငာ္း၊ အလုပ္ရ ငမ္တူသည့္တစခ္ထုက္ 
ပိုေသ  လုပ္ငနာ္းခြငမ္် ားတြင ္လုပ္ၿပ ား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရ  ရျခငာ္း၊ အလုပ္ အသ ြ

ားအျပန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရ ရျခငာ္း
အလုိက္

ေလ ် က္လႊ အမည္ ပံုစနံပံါတ္ ေလ ် က္ထ ားရမည့္
ေနရ 

ေဆားကုသမ (ေလ် ္ေၾကား)
အစရ ိသည့္
ေထ က္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

ေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကား
ေထ က္ပ့ံေငြျဖစ္မည့္ေဆား ကုသစရိတ္

ေလ ် က္လႊ ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ ေဆားကုသမ ေထ က္ပ့ံေငြ

နံပါတ္ 5
ေဆား႐ံုႏ င့္ေဆားေပား
ခန္ားမ် ားမ တဆင့္စ ရင္

ပုိင္ခြင့္ ရိ ေသ 
လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိ

န္စံၫႊန္ား
စ မံၾက ားၾကပ္ေရား

ဌ နမ ား
အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္

ဒဏ္ရ ရမ 

ေဆားကုသမ ေထ က္ပ့ံေငြ
ျဖစ္ေသ ေဆားကုသမ 

ေထ က္ပ့ံေငြ

နံပါတ္
16-3

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

ေဆားကုသမ ေလ် ္ေၾကား
ေထ က္ပ့ံေငြျဖစ္မည့္ေဆား ကုသစရိတ္

ေလ ် က္လႊ ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ ေဆားကုသမ ေထ က္ပ့ံေငြ 

နံပါတ္ 7

စ ရင္ပုိင္ခြင္ ့ရိ ေသ 
လုပ္ငန္ားခြင္စံခ်ိန္စံ
ၫႊန္ားစ မံ ၾက ားၾကပ္ေရား

ဌ န

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရမ 

ေဆားကုသမ ေထ က္ပ့ံေငြ
ျဖစ္ေသ ေဆားကုသမ 

ေထ က္ပ့ံေငြ

နံပါတ္
16-5

န ားရက္(ေလ် ္ေၾကား)
အစရ ိသည့္
ေထ က္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

န ားရက္ေလ် ္ေၾကား ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ 
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ ပိတ္ရက္ခံစ ားခြင့္

ေထ က္ပ့ံေငြေလ ် က္လႊ 
နံပါတ္ 8

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခုိက္ဒ
ဏ္ရ ရမ 

န ားရက္ေထ က္ပ့ံေငြ
ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္
16-6

ထိခုိက္နစ္န မ (ေလ် ္ေၾကား)
အစရ ိသည့္
ေထ က္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

ထိခုိက္နစ္န မ ေလ် ္ေၾကား ႏ င့္ 
လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ 

ထိခုိက္နစ္န ေၾကား
ေထ က္ပ့ံေငြေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္ 10

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရမ 

ထိခုိက္နစ္န မ ေထ က္ပ့ံေငြ
ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္
16-7

ကန္်ရစ္သူမိသ ားစု
(ေလ် ္ေၾကား)
အစရ ိသည့္
ေထ က္ပ့ံေငြ

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

က်န္ရစ္သူမိသ ားစုေလ် ္
ေၾကားပင္စင္ေငြေလ ် က္လႊ ႏ င့္ 

လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပိုေသ  အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ 
က်န္ရစ္သူမိသ ားစု ပင္စင္ေငြ ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္ 12

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရမ 

က်န္ရစ္သူမိသ ားစုပင္စင္ေငြ
ေထ က္ပ့ံမ ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္
16-8

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

က်န္ရစ္သူမိသ ားစုေလ် ္
ေၾကားတလုံားတခ တည္ားေပား

ေငြ ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ က်န္ရစ္သူမိသ ားစု 

တလုံားတခ တည္ား ေပားေငြ ေထ က္ပ့ံမ ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္ 15

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရမ 

ကန္်ရစ္သူမိသ ားစုတလုံား တခ တည္ားေပားေငြေထ က္ပ့ံ
မ ေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္
16-9

န ေရားစရိတ္
အစရ ိသည့္

(န ေရားကူေငြ)

လုပ္ငန္ားခြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား၊ 
တစ္ခု ထက္ပုိေသ  

လုပ္ငန္ားခြင္မ် ားတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္ား 
ေၾက င့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရ ရျခင္ား 

န ေရားစရိတ္ ႏ င့္ လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  
အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ န ေရားကူေငြ ေလ ် က္လႊ နံပါတ္ 16

အလုပ္အသြ ား အျပန္ထိခိုက္
ဒဏ္ရ ရမ န ေရားကူေငြေလ ် က္လႊ နံပါတ္

16-10

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ေလ် ္ေၾကား
အစရ ိသည့္
ေထ က္ပ့ံေငြ

ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ေလ် ္
ေၾကားေထ က္ပ့ံေငြ၊လုပ္ငန္ားခြင္တစ္ခုထက္ပုိေသ  

အလုပ္သမ ားမ် ားအတြက္ ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ  ေထ က္ပ့ံေငြ၊
ျပ်ဳစုေစ င့္ေရ  က္မ ေထ က္ပ့ံ

ေငြေလ ် က္လႊ 

နံပါတ္ 16-
2-2

(R5.3) 


