
 

 

EU (ျမန္က)ူ ရနပ္ုေံငြ 

သတမ္ွတထ္ားသည္ ့အက်ိဳ းခံစားခြင့္ရွိသမူ်ားသည ္အဆုိပါ ေယဘယု် သတမ္တွ္ခ်ကမ္်ားႏွင့္ 
ကိကု္ညရီပါမည ္-  

• ၂၀၂၀ ခႏွုစ္၊ ဇနန္၀ါရလီ ၁ရက္ေန႔မစွ၍ (အထညခ္်ဳပ၊္ ဖနိပ၊္ လက္ကုိင္အိတ္/ေက်ာပ္ုိးအိတ္) စက္ရုမံ်ားတြင္ အလုပခ္န္႔ထားျခငး္ခရံသည့္ 
စက္ရုအံလုပ္သမားမ်ား။ 

• သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မီသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပမ္ွထုတ္ပယ္ခရံျခင္း၊ ဆိုင္းငံျ့ခင္း (သုိ႔မဟုတ္) အလုပ္လုပရ္က္ ႏွင္ ့လုပခ္လစာ 
သိသိသာသာ (ပုမံနွ္၏ထက္၀က္ေအာက္) ေလွ်ာ့ခ်ခရံျခင္း ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခငး္။ 

• အဆိုပါ လုပင္န္းခြငအ္တြင္း မၾကာေသးမီက ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း (သုိ႔) အလုပ္ပမာဏေလွ်ာ့ခ်ခရံျခင္း စသည ္
လုပ္ငန္းသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပရပါမည။္  

သတမ္တွခ္်ကႏ္ငွ့္ျပည့္မေီသာ စႏံႈနး္မ်ား* 

ဥးီစားေပး လပုေ္ဆာငမ္ႈမ်ား -  

• ျမန္ကူသည္ အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ၾကီးဌာန၌ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး 
အလုပ္သမား သမဂၢႏွင့္ CSO မ်ားမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာထားေသာ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းထားျခင္း (သုိ႔) ဆိုင္းင့ံထားျခင္း ရိွသည့္ စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ 
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  
 

• ေျမာက္ျမားစြာေသာ အလုပ္သမားမ်ားထံသုိ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရိွႏုိင္ေစရန္ 
ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္ တစ္ၾကိမ္ထက္ပုိသည္႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား မရရိွႏုိင္ျခင္းမ်ိဳးလည္း 
ရိွႏုိင္ပါသည္။ ။ တစ္ၾကိမ္ထက္ပုိသည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ( ၂လ သုိ႔ ၃လ အထက္) သည္ ရန္ပုံေငြ ရရိွႏုိင္မႈ ႏွင့္ 
အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္လက္မ့ဲ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမႈ ေပၚ မူတည္၍သာ ရရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား အမ်ားဆံုး ၃လ အတြက္သာ စီစဥ္ထားရိွပါသည္။ 

*သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ စံႏႈန္းမ်ား အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ . 



 

 

သတ္မတွခ္်ကႏ္ငွ့္ျပည့္မီေသာ စံႏႈနး္မ်ား 
၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၆ရက္ေန႔ အသစ္ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း  

 

၁။ ေယဘယု်စညး္ကမး္ခ်ကမ္်ား 

• ျမန္ကူအေရးေပၚရန္ပံုေငြသည ္ COVID-19 စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ၀ယ္ယူသူမ်ားမွ အမွာစာမ်ားေလ်ွာ့ခ်ျခင္း 
ခံရသည္ ့စက္ရံုမ်ားရိွ အလုပ္သမားမ်ားအား ကူညီေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ရညရ္ြယ္ပါသည။္  

• ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္ကူရန္ပံုေငြ မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွသည္ ့အလုပ္သမားမ်ားအား အသက္၊ အသားအေရာင္၊ လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္သည့္ 
ဘာသာ၊ က်ား/မ ႏွင့္ အျခားလိင္အမ်ိဳးအစား၊ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) မျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား 
ရိွျခင္း၊ မရိွျခင္းေပၚတြင္  အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳး မရိွပါ။  

• သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီရန္ အလုပ္သမားတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔မွစ၍ အနည္းဆံုးရက္ ၂၀အတြင္း 
တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားသည္ ့ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဖိနပ္ (သုိ႔) လက္ကုိင္အိတ္၊ေက်ာပုိးအိတ္စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ထားျခင္းကုိ 
အေထာက္အထားျပရပါမည။္ ျမန္မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ 
အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား ကနဦး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

• သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီရန္ အလုပ္သမားတစ္ဦးစီမွ အေထာက္အထားတင္ျပရာတြင္ လုပ္ခလစာစာရြက္၊ အလုပ္မွ 
ထုတ္ပယ္ခံရေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (သုိ႔) အလားတူစာရြက္စာတမ္း ပံုစံကုိ တင္ျပရပါမည္။ 
အလုပ္သမား၊လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန (MoLIP) မွ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ 
စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ားမွ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း စာရင္းဇယားမ်ား ကုိ အျခားေသာ အေထာက္အထားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္ကူမွ 
ရယူထားရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေထာက္အထားျပသရန္ မရိွသည့္အေျခအေနတြင္  ျမန္ကူ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္၊ 
အလုပ္အကုိင္ကုိ အတည္ျပဳရန္ ျမန္ကူ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အင္တာဗ်ဴ းျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။  

• ရန္ပံုေငြ ကန္႔သတ္ထားျခင္း ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားမႈရိွျခင္းေၾကာင့္၊ ျမန္ကူရန္ပံုေငြ မွ စိစစ္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္
တရား၀င္ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရျခင္း၊ လုပ္ခလစာ မရရိွပဲ ဆိုင္းင့ံခံရျခင္း (သုိ႔) အနည္းဆံုးလစာျဖင့္ ဆိုင္းင့ံထားျခင္း ႏွင့္ 
အမွန္တကယ္ ေငြေၾကးလိုအပ္ေနသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည ္ျဖစ္ပါသည။္  

• ရန္ပံုေငြကုန္သြားသည္ ့ အေျခအေနတြင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္ကူ မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ 
ဇူလိုင္လအထိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ရန္ ၾကိဳးစားသြားမညျ္ဖစ္ေသာ္လည္း ၊ ရန္ပံုေငြမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထား 
သညထ္က္ ျမန္ဆန္စြာကုန္သြားပ ါက မၾကာမီပင္ ေထာက္ပ့ံမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႔) ရပ္ဆိုင္းရမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

• ျမန္ကူ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္တရား၀င္ ေထာက္ပ့ံမႈေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ အျပည့္အ၀ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒုတိယ 
အခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ အပ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္း အခက္အခဲ၊ ပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအကန္႔အသတ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ တစ္ဦးခ်င္းစီကုိ ပ့ံပုိးကူညီေပးမည့္စာရင္းမွ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ပါသည္။  

• ျမန္ကူ၀န္ထမ္းမ်ားသည ္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသည့္အုပ္စုမ်ား အၾကား “ထုတ္ပယ္သည့္ပံုစံမ်ား” ႏွင့္ 
သက္ဆိုင္သည္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း ႏွင့္ ဖယ္ရွားရန္ ရွာေဖြျခင္းတို႔ကုိ သတိျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

• ေထာက္ပ့ံမႈရရိွရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ပ့ံကူညမီႈမ်ား ေတာင္းခံမႈအတြက္ 
မညသ္ည့္ေထာက္ပ့ံေပးမႈကုိမဆို အခ်ိန္မေရြးရရိွႏုိင္မႈအတြက္ အာမ မခံႏုိင္ပါ။  

• ေေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ Wave Money အသံုးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  Wave Money ျဖင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ 
ရရိွရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ရန္ရွားပါးႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားေသာေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္မႈမ်ားကုိ 
ရွာေဖြစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာမည္ဟု အာမ မခံပါ။  

• စက္ရံုပုိင္ရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ေငြသားအား လက္ခံရယူျခင္း (သုိ႔) လႊေဲပးျခင္း အတြက္ တာ၀န္ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ ေငြသား 
အားလံုးသည ္အလုပ္သမားမ်ားထံသုိ႔ Wave Money ေငြေပးေခ်မႈစနစ္မွ တဆင့္ တုိက္ရုိက္ေပးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။  

• ျမန္ကူ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားျခင္း အေျခအေနကုိ စစ္ေဆးရန္ အလုပ္သမားမ်ား၊ MoLIP ႏွင့္ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာမ်ား 
ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည။္ တပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး နာရီ ၃၀ခန္႔ အလုပ္လုပ္ရန္ 
ခန္႔ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ား သည္ လုပ္ငန္းျပန္လည္စတင္သည္ ့၁လ အတြင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ပါသည္။  

• အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား သည္ ကုန္ဆံုးျပီးသည့္လမ်ားအတြက္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရိွမည္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္၊ 
အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ 
 ျမန္ကူရန္ပံုေငြကုိ ေမလတြင္ ေလွ်ာက္ထားပါက ေမလအတြက္သာလွ်င္ အက်ံဳး၀င္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဇြန္လ ႏွင့္ ဇူလိုင္လမ်ားအတြင္း 
ထပ္မံ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ရရိွေကာင္း ရရိွႏုိင္ပါသည။္ မတ္လႏွင့္ ဧျပီလ မ်ားအတြက္ အဆိုပါကာလအတြင္း အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္သည့္ 
အေထာက္အထားမ်ား ရိွေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔သည ္အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီမည္မဟုတ္ပါ။  



 

 

• အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ အမ်ားဆံုး လစဥ္အက်ိဳးခံစားခြင့္သည ္၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ခလစာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရိွပဲ တရားမ၀င္ 
အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရရိွႏုိင္ပါသည။္  

•  အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္ အမ်ားဆံုး စုစုေပါင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္သည ္ ၃၇၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ျပီး၊ ၃လတာ ကာလအတြင္း 
စီမံလုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။  

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ ေက်နပ္မႈမရိွျခင္း (သုိ႔) တိုင္ၾကားလုိပါက၊ ျမန္ကူ 
main hotline နံပါတ္ ၀၉-၇၅၀၂၀၈၈၈၇ သုိ႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ပါသည္။  
 

၂။ ပံုပိးုေငြေပးအပျ္ခငး္သတမ္တွခ္်ကတ္ြင ္အက်ံဳ းမ၀ငသ္ည္ ့အလပုသ္မားမ်ား 

 

• အျခားေသာ အစုိးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ (သုိ႔) အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား မွ 
အျခားေသာ ေငြေၾကးခံစားခြင့္ ရရိွသညဟု္ သိရိွရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္ ျမန္ကူ မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား 
ရရိွျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သုိ႔) ဖယ္ထုတ္လိုက္ျခင္းမ်ိဳး ရိွပါမည္။   

• ျမန္ကူသုိ႔ တင္ျပသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မွားယြင္းသညဟု္ သိရိွရလွ်င္၊ ထုတ္ပယ္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။   

• တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၃၀ထက္ပုိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ပတ္ထက္ပုိ၍လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ရျခင္း (သုိ႔) တစ္လလ်ွင္ လစာေငြ 
၂၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ထက္ပုိ၍ ရရိွေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ တစ္လအတြင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ မွ 
ဖယ္ရွားခံရမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

• MIA (သုိ႔) MGMA ၏ အသင္း၀င္ထားသည့္စက္ရံုမ်ားမွ မဟုတ္သည့္ မညသ္ည့္အလုပ္သမားကုိမဆုိ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း 
ပထမအၾကိမ္ ကူညေီထာက္ပ့ံမႈမွ ထုတ္ပယ္မည္ျဖစ္ပါသည။္ MIA အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ ဖိနပ္ ႏွင့္ လက္ကုိင္အတ္ိ၊ေက်ာပုိးအတ္ိ 
စက္ရံု မ်ားသာလွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီပါသည။္ အဆိုပါအခ်က္အား ေမလ ေငြထုတ္ေပးမႈမ်ားအတြင္း 
ျပန္လညသံု္းသပ္ျပီးမွသာ ညွိႏႈိင္းျပင္ဆင္မည ္ျဖစ္ပါသည္။  

• ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ ပထမဆံုး တရား၀င္အလုပ္ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ျခင္း (သုိ႔) လုပ္ခလစာ လံုေလာက္စြာ 
မရရိွသည္ ့အလုပ္သမားမ်ားသာလွ်င္ မညသ္ည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကုိမဆုိ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည။္  

 
၃။ လပုခ္လစာမရရွပဲိ ဆုိငး္ငံထ့ားသည္ ့အလပုသ္မားမ်ားအတြက ္ 

• လုပ္ခလစာမရရိွပဲ ဆိုင္းင့ံထားသည့္အလုပ္သမားမ်ားသည ္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္အား အမ်ားဆံုး ၃လအထိ 
ခံစားခြင့္ရရိွရန္ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည္။  

 
၄။ တရား၀ငလ္ပုထ္ုးံလပုန္ညး္မ်ားအရ လပုခ္လစာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရရွ၍ိ အလပုမ္ထွတုပ္ယခ္ရံသည့္ အလပုသ္မားမ်ားအတြက ္ 

 

• ၃၁.၃.၂၀၂၀ ရက္မွစ၍ လုပ္ခလစာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၃၅၀,၀၀၀ က်ပ္ (သုိ႔) ထို႔ထက္နည္းပါး၍ ရရိွျပီး အလုပ္ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည ္၄င္းတုိ႔ေလ်ာ္ေၾကးလစာရရိွသည့္ရက္မွ ေနာက္ရက္ ၃၀ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ 
အား အမ်ားဆံုး ၃လအထိ ခံစားခြင့္ရရိွရန္ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည။္  

 
၅။ လပုခ္လစာ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရရွပဲိ အလပုမ္ထွတုပ္ယခ္ရံသည့္ အလပုသ္မားမ်ားအတြက ္ 

 

• လုပ္ခလစာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ မရရိွပဲ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည ္ကနဦး ေပးေငြ ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ အပါအ၀င္ 
တစ္လလ်ွင္ ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္အား အမ်ားဆံုး အပုိေဆာင္း ၂လ အထိ ခံစားခြင့္ရရိွရန္ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည္။  

• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ အလုပ္ဆိုင္းင့ံျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာျခင္းမရိွဘဲ အလုပ္သမားမ်ားအား 
ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဆိုင္းင့ံံထားျခင္း ျပဳလုပ္သည္ဟု ယူဆသည္ ့စက္ရံုမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး 
ႏွင့္ ျပညသူ္႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည။္  
 

 
၆။ လပုခ္လစာေပး၍ ဆုိငး္ငံခ့ရံသည္ ့ အလပုသ္မားမ်ားႏွင္ ့ လကရ္ွအိလပုသ္မားမ်ားအတြက ္ ကိကုည္ေီသာ အက်ိဳ းခစံားခြင့္ႏငွ္ ့
စပလ္်ဥး္၍ 



 
 

 

  

• စက္ရံုမွ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အခမ့ဲ in-kind အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ပ့ံပုိးေပးထားသည္ ့အလုပ္သမားမ်ားသည ္၁၀၀% 
ရာခိုင္ႏႈန္း ကုိက္ညီေသာ မုိဘုိင္းေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈအတြက္ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည။္ ဤေနရာတြင္ ေနစရာ ေနရာထုိင္ခင္း ႏွင့္ 
အစားအစာ သာလွ်င္ in-kind အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အေနျဖင့္ အက်ံဳး၀င္ပါသည။္ ကုမၸဏီမွေပးသည့္ အိမ္ယာတြင္ အခမ့ဲ 
ေနရာထိုင္ခင္း ရရိွသည္ ့ အလုပ္သမားမ်ားသည ္ မုိဘုိင္းေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈ ၃၅,၀၀၀ က်ပ္အတြက္ ကုိက္ညီျပည့္မီပါသည။္ 
အစားအေသာက္မ်ား၏ တန္ဖုိးအား ျမန္ကူ၏၀န္ထမ္း ႏွင့္၄င္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည္ ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ 
ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ပါသည။္  

• လုပ္ခလစာျဖင့္ ဆိုင္းင့ံခံရျခင္း (သုိ႔) တစ္ပတ္လ်ွ်င္ နာရီ ၃၀ ေအာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရျခင္း (သုိ႔) ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ့လစဥ္ေၾကး 
ျမန္မာေငြ ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ေအာက္ ရရိွသည္ ့ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျမန္ကူ မွ ျဖည့္စြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈရရိွရန္ 
ကိုက္ညီျပည့္မီပါသည။္  

• စက္ရံုမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားသုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးသည္ ့ ေငြသား၏ ၅၀% ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရိွေစရန္ ျမန္ကူမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ 
အမ်ားဆံုး ျမန္မာေငြ ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည။္ (ဥပမာ၊ စက္ရံုမွ အလုပ္သမားတစ္ဦးအတြက္ ျမန္မာေငြ 
၈၀,၀၀၀ က်ပ္ ေထာက္ပ့ံေပးလွ်င္ ျမန္ကူမွ ျမန္မာေငြ ၄၀,၀၀၀ က်ပ္ကုိ အလုပ္သမားအား ေထာက္ပ့ံေပးမည ္ ျဖစ္ပါသည။္) 
ကုိက္ညီသည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ျမန္ကူေငြေၾကးျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေစရန္  အနီးစပ္ဆံုး ေသာင္းျပည္ ့
ဂဏန္းကုိယူ၍ စဥ္းစားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

• ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွသည္ ့လုပ္ခလစာမွတ္တမ္းမ်ား ေဖာ္ျပရမည ္ျဖစ္ျပီး အလုပ္သမားမ်ားအား 
ျဖည့္စြက္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရိွရန္အတြက္ မွတ္တမ္းမ်ား တိက်မွန္ကန္မႈကုိ ၄င္းတုိ႔၏အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ 
အတည္ျပဳ ေမးျမန္းျခင္းကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။  

• ကိုက္ညီေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္၊ စက္ရံုမ်ားသည ္၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ခလစာအနိမ့္ဆံုးရရိွသည္ ့အလုပ္သမားမ်ားကုိ ပထမဦးဆံုး 
စာရင္းေပးသြင္းရပါမည။္ ကုိက္ညီေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ အမ်ားဆံုး အလုပ္သမား ၁,၀၀၀ ဦးခန္႔ 
စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။  

• ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ကိုက္ညီေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္နိုင္ရန္ ၄င္းတုိ႔၏ အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ဦးလွ်င္ 
ျမန္မာေငြ ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေငြသား အနည္းဆံုး ႏွင့္ (သုိ႔မဟုတ္) in-kind အက်ိဳးခံစားခြင့္ တုိ႔ကုိ ေပးရမည။္  

 
၇။ ဆုးံျဖတရ္န ္(သို႔) အေထာကအ္ထားတငျ္ပရန ္ခကခဲ္ေသာ အေျခအေနရွသိည္ ့အလပုသ္မားမ်ားအတြက ္ 

 

• အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ခု (သုိ႔) အ၀တ္အထည္စက္ရံုမွ အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္သည့္ အလုပ္သမားဟူ၍ အခုိင္အမာေဖာ္ျပႏုိင္ သည့္ 
အလုပ္သမားမ်ားသည ္ တစ္လလ်ွင္ ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္အား အမ်ားဆံုး ၃လ အထိ ရရိွရန္ ကိုက္ညီျပည့္မီပါသည။္ 
ကုိက္ညီျပည့္မီမႈ ရိွ၊မရိွ သည္ ျမန္ကူ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည။္  
 
၈။ အခ်ကအ္လကမ္်ား စမီခံန္႔ခြဲမႈ  

 

• အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္ကူမွ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပညသူ္႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ 
အျခားေသာ ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည။္   

• ျျမန္ကူ မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ပါ။  

• အလုပ္သမား၏ အလုပ္လက္မ့ဲ အေျခအေနကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ရန္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား စက္ရံုမ်ားသုိ႔ 
တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည။္  

• အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသညအ္ခ်က္မ်ားမွ အပ အေရးၾကီးေသာ လွ်ိ ႔ဳ၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္သည္ ့အလုပ္သမား၏ မွတ္ပံုတင္ 
နံပါတ္ ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး နံပါတ္မ်ား၊ အလုပ္သမား၏ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္ ႏွင့္ ေမြးဖြားရာ ဇာတိ တုိ႔ကုိ အျခားေသာ ျပင္ပ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀ တင္ျပျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။  

• အလုပ္သမား၏ အမည၊္ ရာထူး ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္စက္ရံုတုိ႔ ပါ၀င္သည္ ့ အခ်က္အလက္မ်ားအား အလုပ္သမား၏ 
နႈတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျမင္သာေသာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည ္ျဖစ္ပါသည္။  

 
၉။ သတမ္တွခ္်က ္စႏံႈနး္မ်ားအား ေျပာငး္လဲ ျပငဆ္ငျ္ခငး္  

• ဤအဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား UNOPS ျမန္မာရံုး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 
တုိ႔မွ ေရးသားထားေသာ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ႏုိင္ပါသည။္  



 
 

 

 

တရား၀င ္အလုပ္မွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္း 

လုပ္ခလစာျဖင့္ 
ဆုိင္းင့ံထားျခင္း 

လုပ္ခလစာ မရရိွပ ဲ
ဆုိင္းင့ံထားျခင္း 

မရငွ္းလင္းေသာ 
(သုိ႔) 

အတညမ္ျပဳႏုိင္ေသာ 
အေျခအေန 

ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
မရရိွပ ဲအလုပ္မွ 
ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း 

လုပ္ခလစာမရရိွပဲ 
ဆုိင္းင့ံထားေသာ္လည္း 
အျခား အက်ိဳးခံစားခြင့္ 
ရရိွျခင္း။ (ဥပမာ - 
၀န္ထမ္းအိမ္ယာ) 

ေမ၊ဇြန္၊ဇူလုိင္ (၃)လအတြင္း ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀က်ပ္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

(၃)လအထိ ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀ က်ပ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရိွျပီး လစာေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ရရိွျပီး ေနာက္ ၁လအၾကာမွသာ သက္ေရာက္မႈရိွမည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္သည္ 

ဇူလုိင္လ ၃၁ရက္ေန႔အထိသာ ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ပထမအၾကိမ္ ေငြပမာဏသည္ ျမန္မာေငြ ၁၂၅,၀၀၀ က်ပ္ျဖစ၍္ 
အပိုထပ္ေဆာင္း ၂လအတြက္ ၇၅,၀၀၀ က်ပ ္အက်ိဳ းခစံားခြင့္ 

စက္ရံုတစ္ရံုတြင္ အမ်ားဆံုး အလုပ္သမား ၁၀၀၀ 
အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္တန္ဖုိး၏ ၅၀% ႏွင့္ ညီမွွ်ေသာ 

ပ့ံပိုးေငြ 

စက္ရံုမွ အခမဲ့ပ့ံပုိးေပးသည့္ အိမ္ယာႏွင့္အစားအစာ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ျမန္ကူမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 

တန္ဖုိး၏ ၁၀၀% ကိကု္ညီပါသည္။  

ေမ၊ဇြန္၊ဇူလုိင္ (၃)လအတြင္း ျမန္မာေငြ ၇၅,၀၀၀က်ပ္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

 

လုပ္ခလစာျဖင့္ 
ဆက္လက ္

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန
ျခင္း 

အကယ္၍ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၃၀ထက္နည္း၍ 
အလုပ္လုပ္လွ်င္ (သုိ႔) တစ္လလွ်င္ က်ပ္ 

၁၀၀,၀၀၀ ေအာက္သာရရိွလွ်င္ ၄င္းတုိ႔သည္လည္း 
လစာျဖင့္ဆိုင္းင့ံထားေသာ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အတူ ကုိက္ညီပါသည။္ 

အမ်ိဳ းအစား အက်ိဳ းခစံားခြင့္ ပမာဏ 

က႑ ၁ 

က႑ ၂ 

က႑ ၃ 


