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3  အလုပ္သမား အာမခံ  

အလုပ္သမား အာမခံသည္ အာမခံ၀င္ထားသူ ႏွင့္ ၎၏ မိသားစု ေနထိုင္မႈဘ၀ကို အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လူမႈ   
အာမခံ စနစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ အာမခံႏွင့္ အလုပ္အာမခံ ဟူ၍ ႏွစ္ခုရိွသည္။ 

3－1 အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံ   

(1) အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံဟူသည္မွာ 
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အလုပ္သမား ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံဟု ေခၚၿပီး အာမခံေၾကးသည္ အလုပ္ရွင္ (လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္)က  
အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရသည္။ အခ်ိန္ပုိင္းအလုပ္ႏွင့္ ျပင္ပ၀င္ေငြရအလုပ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဤစနစ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး၊ ကုမၸဏတီြင္    
အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္ပါက မည့္သည့္ ေနထိုင္ခြင့္အမ်ိဳးအစားရိွသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမဆို အက်ံဳး၀င္သည္။  
အလုပ္ခြင္တြင္ ဒဏ္ရာရရိွျခင္း၊ ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း အေျခအေန၊ ေသဆုံးျခင္း စသည့္အေျခအေန ထို႔ျပင္    
အလုပ္အသြားအျပန္ လမ္းခုလတ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေသာ အေျခအေနဟု အသိအမွတ္ျပဳခံရပါက အလုပ္သမား    
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ စနစ္တြင္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အာမခံေလွ်ာ္ေၾကး လက္ခံရယူႏိုင္သည္။  

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမားထိခိုက္အာမခံသည္ ကာယကံရွင္ (သို႔) အလုပ္ရွင္က အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းကြပ္ကဲ 
ၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ မေလွ်ာက္ထားပါက အာမခံေလ်ာ္ေၾကးမခံစားရပါ။ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈဟု ထင္ျမင္လွ်င္ 
ေရွးဦးစြာ အနီးစပ္ဆံုး အလုပ္အကိုင္စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲၾကီးၾကပ္ေရးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ၾကပါ။   

 (2) အဓိက အာမခံေလွ်ာ္ေၾကး အမ်ိဳးအစားမ်ား  
အဓိက အာမခံေလ်ာ္ေၾကး အမ်ိဳးအစားမ်ား စာရြက္စာတမ္း 

ထုတ္ေသာေနရာ  

စာရြက္စာတမ္း တင္ျပ 
ေလွ်ာက္ထားရန္ေနရာ 

ေဆးကုသမႈ ေလွ်ာ္ေၾကး  
(ေဆးကုသမႈ ေပးအပ္ျခင္း ေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္သမား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ 
သတ္မွတ္ေဆးရံု 

အလုပ္သမား ထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ 
သတ္မွတ္ေဆးရံု (ပထမေန႔  ေဆးကုသမႈ 
သြားေရာက္ စမ္းသပ္မႈ ခံယူစဥ္) 

အလုပ္နားျခင္း ေလ်ာ္ေၾကး 
(အလုပ္နားျခင္း အတြက္ အာမခံေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္္ေၾကး  
(ထိခုိက္ဒဏ္ရာ အာမခံ ေလ်ာ္္ေၾကး 
ေတာင္းခံလႊာႏွင့္)  

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္္ေၾကး  
(က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္္ေၾကးပင္စင္ 
ေတာင္းခံလႊာႏွင့္) 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း 
ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 

အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲ 
ႀကီးၾကပ္ေရးဌာန 
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 ေဆးကုသမႈ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း 
အလုပ္သမားက အလုပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ အသြားအျပန္ အခ်ိန္တြင္ ဒဏ္ရာ၊ ေနထိုင္ 
မေကာင္းျဖစ္ေသာအခါ ေဆးကုသမႈ အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ 

 ေဆးကုသမႈ ေလ်ာ္္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက္ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ အလုပ္သမားအာမခံ၏ 
သတ္မွတ္ေဆးရံုသို႔ သြားၾကပါ။ သတ္မွတ္ေဆးရံုတြင္ (ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ ေပးအပ္မႈ ေတာင္းခံလႊာ) ဟူေသာ 
စာရြက္ထားရွိၿပီး ပထမဦးစြာ စမ္းသပ္ခံယူခ်ိန္တြင္ ဤစာရြက္ကို ေလွ်ာက္ထားတင္ျပျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမား 
အာမခံေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး ေဆးကုသမႈၿပီးဆံုးသည္အထိ၏ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံရန္မလိုအပ္ေပ။ အလုပ္သမား 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈဟု ထင္ျမင္ေသာအခါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ ထို႔အျပင္ 
ျပည္သူက်န္းမာေရးအာမခံကို အသံုးျပဳေသာ အေျခအေနတြင္လည္းပဲ မျဖစ္မေန အလုပ္သမားထိခိုက္ 
ဒဏ္ရာအာမခံ ေလွ်ာက္ထားၾကပါ။  

 အလုပ္နားျခင္း ေလ်ာ္္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း  

အလုပ္သမားက အလုပ္ခြင္တြင္း ႏွင့္ အလုပ္အသြားအျပန္ခ်ိန္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွၿပီး ၎၏ ေဆးကုသမႈ အတြက္ 
အလုပ္ရပ္နား၍ လုပ္ခလစာ မရႏုိင္ခဲ့ေသာ အေျခအေနတြင္ ၎ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔မ ွစ၍ အေျခခံ ေန႔တြက္စရိတ္၏ 
၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။ 

 အလုပ္နားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း ေလွ်ာက္လႊာ (အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈရံုးတြင္ 
ရယူႏိုင္) ဟု ေခၚေသာ ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္ကို အလုပ္အကိုင္ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြပ္ကဲႀကီးၾကပ္မႈဌာနတြင္ 
တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾကပါစို႔။   

 ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ေပးျခင္း 
လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသြားေသာ္လည္း ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဒဏ္ရာက်န္ရွိေနေသာ 
အခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ျခင္း ခံရသည္။  

 က်န္ရစ္သူ မိသားစု ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္း 

အလုပ္သမားက လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ အလုပ္အတက္အဆင္းခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသြားလွ်င္ က်န္ရစ္သူမိသားစုကို 

ေပးအပ္သည္။   

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/e/index.html

