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ကိိုယ်အင်္ဂါထိခိိုက်မှုအာမခံ 

 ပ ေါ်လစီစည််းမျဉ််းမျာ်း 
၁။  အအောက်ပါအဖြစ်အပျက်မျောျားနငှ ် အအ ကောင်ျားအရောမျောျားအ ကောင ်၎င်ျား၊ အကျ   ျားဆက်မျောျားအ ကောင ်၎ငျ်ား၊ ဖြစအ်ပေါ်သည ် အသဆ  ျားဖြင်ျား မစွမျ်ားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ားနငှ ် 

ဒဏ်ရောရဖြင်ျား စသည်မျောျားမှော ဤအောမြ ၌ အကျ  ျားမဝင်ပါ။ 

(က) ကက  တင်ကက ရယွ်ြျက်ဖြင ် မ မ က  ယက်   ဒဏ်ရောအနာတရဖြစအ်စဖြင်ျား၊ မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်အစဖြင်ျားနှင  ်အသဆ  ျားအစဖြင်ျား။ 

)ြ)  မ ျားယစ်အစတတ်အသောအဆျားဝါျား သ  ျားစွွဲထောျားစဉ ်)သ  ို့) သ  ျားစွွဲဖြငျ်ားအ ကောင ် ဒဏ်ရောအနာတရဖြစ်ဖြင်ျား၊ မစွမျ်ားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျားနငှ ် အသဆ  ျားဖြင်ျား။ 

)ဂ)  အရောဂါအ ကောင  ်အသဆ  ျားဖြငျ်ား၊ မစွမျ်ားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ား။ 

)ဃ) စစ်ဖြစ်ပွါျားဖြငျ်ား (စစအ် ကဖငောသည်ဖြစ်အစ၊ မအ ကဖငောသည်ဖြစ်အစ)၊ စစအ်သွင်တ  က်ြ  က်ဖြငျ်ား၊ ဖပည်တွငျ်ားစစ၊် ပ န်က န်ဖြငျ်ား၊ အဓ ကရ ဏ်ျား၊ 

စစ်တပ ်(သ  ို့) လ ထ အ  ကကွဖြငျ်ား၊ အသောင်ျားကျန်ျားဖြင်ျား၊ သ ပ နထ်ဖြငျ်ား၊ အတော်လနှ်အရျား၊ စစ်တပအ်ောဏောသ မ်ျားဖြင်ျား၊ စစ်အမ နိ်ု့ထ တ်ဖပနဖ်ြငျ်ား (သ  ို့) 

သ မ်ျားပ  ကထ်ောျားဖြင်ျား၊ ဖပည်တငွ်ျားဆ ပ  အသောင်ျားကျနျ်ားဖြငျ်ား၊ ၎င်ျားတ  ို့က  ဖြစ်အပေါ်အစအသော အအ ကောင်ျားရင်ျားမျောျား (သ  ို့) ၎ငျ်ားတ  ို့၏ 

အကျ  ျားဆက်မျောျားအ ကောင  ်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊ မစွမျ်ားမသန်ဖြစဖ်ြငျ်ားနှင  ်အသဆ  ျားဖြင်ျား။ 

)င) ရောဇဝတမ်ှု ကျ ျားလွန်ရောမှ ဒဏ်ရောအနာတရဖြစ်ဖြငျ်ား၊ မစွမျ်ားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ားနှင  ်အသဆ  ျားဖြင်ျား။ 

    )စ )  သ တစ်ပါျား၏ လက်ြျက်အ ကောင ်ဖြစအ်စ၊ သ တစ်ပါျား၏ ကက  ျားပမ်ျားအောျားထ တ်မှုအ ကောင ်ဖြစအ်စ၊ ယင်ျားနငှ ်စပလ်ျဉ်ျား၍ ဖြစအ်စ၊ ဒဏရ်ောရဖြင်ျား၊ 

မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ားနှင  ်အသဆ  ျားဖြငျ်ား။ 

၂။  မအတောတ်ဆထ ြ  က်မှုဖြစ်ပွါျားပပ ျားအနာက်)၃)လအကျော်လွန်ပပ ျား )၄)လမတ  ငမ် ဖြစ်အပေါ်အသောဒဏ်ရောရဖြငျ်ား၊ မစမွ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ားနငှ ် အသဆ  ျားဖြင်ျားမျောျားမေှာ 

အဆ  ပါမအတော်တဆဖြစ်ပွါျားမှုအ ကောင ဖ်ြစ်အ ကောင်ျား ြ  ငလ်  စွောသက်အသဖပန  င်မှသော ၎ငျ်ားတ  ို့သည်ဤအောမြ ၌အကျ  ျားဝင်မည် ဖြစ်သည်။ 

၃။  အကျ  ျားြ စောျားြွင  ် အတောင်ျားြ မည ်အဖြစ်အပျက် တစ်စ  တစ်ရောဖြစ်အပေါ်ပါက အြျက်အလက်အဖပည ်အစ  နငှ တ်ကွ ဤက မပဏ သ  ို့  )၁၄)ရက်အတွင်ျား 

အအ ကောင်ျား ကောျားရမည်။ သတ်မတှထ်ောျားအသောအတောငျ်ားြ လ ောဖြင  ်လ  အပအ်သောအအထောက်အထောျားမျောျား ပ ျားတွွဲ၍အတောင်ျားြ ရမည်။ 

၄။  ဒဏ်ရောရဖြင်ျား၊ မစွမျ်ားမသန်ဖြစဖ်ြငျ်ားနှင ် အသဆ  ျားဖြငျ်ားမျောျားအတွက ် က မပဏ ၏ဆရောဝန်မျောျားကအအလောင်ျားက   ြွွဲစ တ်စစ်အဆျားဖြငျ်ား )Post-Mortem 

Examination) အပါအဝင် လ  အပသ်လ  စစ်အဆျားမည်။ 

၅။  ဤက မပဏ က ဤအောမြ က  ြျကသ် မ်ျားြွဲ လျှင် တည်ပမွဲြွဲ အသောကောလအတွက ် အြျ   ျားကျရက်တွက ် ပရ မ ယ နှုန်ျား )Pro rata) နှင တ်ွကြ်ျက်၍ 

ပ  အငွဖပန်အမ်ျားမည်။ 

၆။  အပေါ်လစ တစ်အစောငအ်တွက ်အမျောျားဆ  ျားရန  ငအ်သော အကျ   ျားြ စောျားြွင ်စ စ အပါင်ျားမှော အောမြ ထောျားအင ွဖြစ်သည်။  

၇။  မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြငျ်ားအတွက ်အကျ   ျားြ စောျားြငွ ်က   အဖြောျားအကျ   ျားြ စောျားြွင န်ငှ ် ပ ျားတွွဲြ စောျားြွင ်မရှ ။ 

၈။ အကျ  ျားြ စောျားြွင အ်ပျားအလျော်ဖြငျ်ားနငှ ် စပ်လျဉ်ျား၍ အောမြ ထောျားသ /အကျ  ျားြ စောျားြွင ်ရှ သ နှင  ် အောမြ လက်ြ သ တ  ို့ သအ ောထောျားကွွဲဖပောျားဖြောျားနာျားမ  

အပေါ်အပါက်ြွဲ လျင် တစ်ဖြောျားက စစမျောျားမပါဝင်ပွဲ ယင်ျားဖြောျားနာျားမ တစ်ြ တည်ျားအတွကသ်ော သအ ောထောျားမတ  က်ဆ  င်သ  ၂ဦျားက စောဖြင ် 

အရျားသောျားြနိ်ု့အပ်အသော အန ညောတြ   လ ကက ျား၏ဆ  ျားဖြတ်ြျက်က   နာြ ရမည်။ (သ  ို့မဟ တ်) ၎င်ျားတ  ို့ ၂ဦျားက ြ  လ ကက ျားတစ်ဦျားတည်ျားြနိ်ု့အပဖ်ြင်ျားက   

သအ ောမတ လျင် ဆ  ျားဖြတ်ရမည ်က စစနှင ် လ  ျားဝမသက်ဆ  င်သည ် ြ  လ ကက ျား ၂ ဦျား၏ ဆ  ျားဖြတ်ြျက်က  နာြ ရမည်။ အဖြောျားတစဦ်ျားက ြ  လ ကက ျားြနိ်ု့ထောျားရန် 

စောအရျားအအ ကောင်ျား ကောျားလောလျင ် ကျန်တစ်ဦျားက မ မ ၏ြ  လ ကက ျားအောျား ဖပကခဒ န်၂လအတွငျ်ား ြနိ်ု့ထောျားရမည်။ သအ ောထောျားမတ  က်ဆ  င်သ  

တစ်ဦျားဦျားသည် မ မ ၏ြ  လ ကက ျားက  ြနိ်ု့ထောျားရန် န  ို့တစ်စောက  လက်ြ ရရှ ပပ ျားအနာက် ဖပကခဒ န် ၂လအတငွ်ျား မ မ ၏ ြ  လ ကက ျားအောျား ြနိ်ု့ထောျားရန် 

ဖငင်ျားဆန်လျငအ်သော်လည်ျားအကောငျ်ား၊ ပျက်ကွကလ်ျင်အသော်လည်ျားအကောင်ျား၊ ကျန်သအ ောထောျား မတ  က်ဆ  င်သ က တစဦ်ျားတည်ျားအသော ြ  လ ကက ျားက   

ြနိ်ု့ထောျားပ  င်ြွင ်ရှ သည်။ ြ  လ ကက ျား ၂ဦျားအတွငျ်ား သအ ောထောျားကွွဲလွွဲလျင် ဆ  ျားဖြတ်ရန်က စစက   မအဆောင်ရွက်မ ကပင ် ၎င်ျားတ  ို့ ၂ဦျားစလ  ျားက 

ကက  တငစ်ောအရျားြနိ်ု့ထောျားအသော ဒ  ငလ် ကက ျား၏ဆ  ျားဖြတ်ြျက်က   နာြ ရမည်။ ဒ  င်လ ကက ျားသည် ြ  လ ကက ျားမျောျားနငှ ် အတ တက ွ ရ  ျားထ  င်ကော 

၎င်ျားတ  ို့အဆွျားအနွျားည  န ှုငျ်ားဖြင်ျားအအပေါ်တငွ် သ ောပတ မ ရမည်။ သအ ောထောျားမတ  က်ဆ  င်သ  တစ်ဦျားဦျားအသဆ  ျားဖြင်ျားအ ကောင  ် ြ  လ ကက ျား၊ ြ  လ ကက ျားမျောျား 

(သ  ို့မဟ တ်) ဒ  ငလ် ကက ျား၏ အောဏောနငှ ်လ ပ်ပ  င်ြငွ  ်အသ ျားသ ျားက   မထ ြ  က်၊ မပျက်ဖပယ်အစရ။ ြ  လ ကက ျားတစ်ဦျား (သ  ို့မဟ တ်) ဒ  ငလ် ကက ျား အသဆ  ျားလျင် 

၎င်ျားအောျားြနိ်ု့အပြ်ွဲ အသော သအ ောထောျားမတ  က်ဆ  င်သ  ကလည်ျားအကောင်ျား၊ ြ  လ ကက ျားမျောျားကလည်ျားအကောင်ျား၊ (ဖြစ်အပေါ်သည ်အတ  ငျ်ား) အသဆ  ျားသ အစောျား 

အဖြောျားတစ်ဦျားဦျားအောျား အစောျားထ  ျားြနိ်ု့ထောျားရမည်။ ဆ  ျားဖြတ်ရန ် အဆောငရ်ွကဖ်ြင်ျားနငှ ် ဆ  ျားဖြတ်ြျက်ြျမှတ်ဖြင်ျားတ  ို့အတွက် ကျသင ်စရ တ်စကမှော 

ယင်ျားဆ  ျားဖြတြ်ျက်က   ြျမှတ်သည ် ြ  လ ကက ျား၊ ြ  လ ကက ျားမျောျား (သ  ို့မဟ တ်) ဒ  င်လ ကက ျားက သတ်မှတ်သည ်အတ  င်ျားဖြစ်သည်။ 

အကျ  ျားြ စောျားြွင အ်ပျားအလျော်ဖြငျ်ားနငှ ် စပ်လျဉ်ျား၍ အဖငင်ျားပွါျားပါက ြ  လ ကက ျား၊ ြ  လ ကက ျားမျောျား (သ  ို့မဟ တ်) ဒ  င်လ ကက ျား၏ ဆ  ျားဖြတ်ြျက်က   ဦျားစွောရရှ ပပ ျားမှသော 

ဤအပေါ်လစ နငှ ်အည  မည်သည  ် ဥပအဒအအ ကောငျ်ားအရ အဆောင်ရွက်ဖြင်ျား သ  ို့မဟ တ် တရောျားစွွဲဆ  ဖြင်ျားက  မဆ   ဖပ လ ပ်န  င်ြွင ်ရှ သည်။ ထ  ကွဲ သ  ို့ 

တရောျားဥပအဒစွွဲဆ  ဖြင်ျားက   ဆ  ျားဖြတ်ြျက်ရရှ ပပ ျားအနာက်(၁၂)လအတွင်ျားမအဆောင်ရွက်လျှင ် အကျ  ျားြ စောျားြငွ ်အတောင်ျားြ ဖြင်ျားက   လ  ျားဝစွနိ်ု့လ တလ်  က်ပပ ဟ  

ယ ဆရမည်ဖြစ်ကော မည်သည ်အကျ   ျားြ စောျားြွင ်က  မှမရရှ န  င်အတော ပါ။ 

၉။  အဆ  လ ောတွင် ဖြည ်စွက်ြျက်မျောျား / မှန်ကန်ဖြငျ်ားနှင ် အပေါ်လစ စည်ျားမျဉ်ျားမျောျားက   လ  က်နာအဆောင်ရွက်ဖြင်ျားအအဖြစသည်မျောျားတ ကျ မေှာ အကျ   ျားြ စောျားြွင ် 

အပျားအြျဖြင်ျားအတွက ်အဓ ကလ  အပ်ြျက်မျောျားဖြစ်သည်။ 
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                                       ကိိုယ်အင်္ဂါထိခိိုက်မှုအာမခံ အကျ ိ်းခံစာ်းခွင ်မျာ်း 

စဉ ် အပ ကာင််းအရာ 
အာမခံထာ်းပငွ၏ 
ရာခိိုင်နှုန််း 

၁။ အသဆ  ျားဖြငျ်ား ၁၀၀ 

၂။ ထောဝစဉလ်  ျားဝမစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျား ၁၀၀ 

၃။ လက်အမောင်ျားရငျ်ားမှလကအ်ကောက်ဝတ်အထ တစ်အနရောရောတွငလ်က်နှစြ်က်လ  ျားဝဖပတ်ဖြငျ်ား ၁၀၀ 

၄။ အပါင်ရင်ျားမအှဖြကျင်ျားဝတ်အထ တစအ်နရောတွငအ်ဖြနစှ်ြက်လ  ျားဝဖပတ်ဖြငျ်ား ၁၀၀ 

၅။ မျက်စ နှစ်ြက်လ  ျားဝကွယ်ဖြငျ်ား ၁၀၀ 

၆။ လက်အမောင်ျားရငျ်ားမှလကအ်ကောက်ဝတ်အထ တစ်အနရောရောတွငလ်က်တစြ်က်လ  ျားဝဖပတ်ဖြငျ်ား ၅၀ 

၇။ အပါင်ရင်ျားမအှဖြကျင်ျားဝတ်အထ တစအ်နရောရောတငွ်အဖြတစ်ြကလ်  ျားဝဖပတ်ဖြင်ျား ၅၀ 

၈။ မျက်စ တစ်ြက်လ  ျားဝကွယ်ဖြငျ်ား ၅၀ 

၉။ မျက်နှာနှင ်ဦျားအြါငျ်ားပ  င်ျားရ ပ်ဆင်ျားအဂဂါပျက်ဖြင်ျား ၅၀ 

၁၀။ နာျားနစှ်ြက်လ  ျားဝပငျ်ားဖြငျ်ား ၅၀ 

၁၁။ ြါျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၅၀ 

၁၂။ လည်ပင်ျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၅၀ 

၁၃။ အဖြလက်အဂဂါတစ်ြ ြ  လကအ်ကောကဝ်တ်မှ အြျောျားြက်အသောလ်ည်ျားအကောင်ျား၊ အဖြကျငျ်ားဝတ်မအှြျောျားြကအ်သောလ်ည်ျားအကောငျ်ား၊ 

လက်အြျောင်ျားမျောျားနငှ ်အဖြအြျောငျ်ားမျောျားအထ မအရောက်ပွဲလ  ျားဝဖပတဖ်ြင်ျား 

၃၇. ၅ 

၁၄။ နာျားရွကန်စှ်ြက်လ  ျားဝဖပတဖ်ြင်ျား ၃၀ 

၁၅။ လက်အမောင်ျားရငျ်ားမှလကအ်ကောက်ဝတ်အထ တစ်အနရောရောမလှက်နှစ်ြက်လ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၃၀ 

၁၆။ အပါင်ရင်ျားမအှဖြကျင်ျားဝတ်အထ တစအ်နရောရောမအှဖြနှစြ်က်ကျ   ျားဖြငျ်ား ၃၀ 

၁၇။ တင်ပါျားဆ  ရ  ျားနစှ်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၃၀ 

၁၈။ ဦျားအြါငျ်ားြွ ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၂၅ 

၁၉။ တင်ပါျားြွက်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၂၅ 

၂၀။ နာျားတစ်ြက်သောလ  ျားဝပငျ်ားဖြငျ်ား ၂၅ 

၂၁။ ဗ  ကြ်ွွဲက သရဖြင်ျား ၂၅ 

၂၂။ အကျောက်ကပ်ထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြငျ်ား ၂၅ 

၂၃။ အယောက်ျောျားအဂဂါထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား ၂၅ 

၂၄။ ဆ ျားအ မ်ကွွဲ၍ြျ ပ်ရဖြင်ျား ၂၅ 

၂၅။ သရက်ရကွ်ထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား ၂၅ 

၂၆။ သောျားအ မ်ထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား ၂၅ 

၂၇။ အ လ  ျားထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြငျ်ား ၂၀ 

၂၈။ ပြ  ျားရ  ျား )သ  ို့) ည ပ်ရ  ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၂၀ 

၂၉။ နာျားရွကတ်စ်ြက်သောလ  ျားဝဖပတဖ်ြငျ်ား ၁၅ 

၃၀။ လက်အမောင်ျားရငျ်ားမှလကအ်ကောက်ဝတ်အထ တစ်အနရောရောမလှက်တစြ်က်ကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၁။ အပါင်ရင်ျားမအှဖြကျင်ျားဝတ်အထ တစအ်နရောရောမအှဖြတစ်ြက်ကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၂။ နာျားထင်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၃။ အများရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၄။ မျက်တွင်ျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၅။ ပါျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၆။ နြ ျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၃၇။ နာျားရွကအ်ရ  ျားန ကျ   ျားဖြငျ်ား ၁၅ 

၃၈။ လက်အကောက်ဝတ ် )သ  ို့)  အဖြကျငျ်ားဝတ်အြျောျားြက်အစွန်ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၁၅ 

၃၉။ အဖြမျက်အစ ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၄၀။ အဖြြအနာင ရ်  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၄၁။ ဆ ျားြ  ရ  ျားတစရ်  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၄၂။ တင်ပါျားဆ  ရ  ျားတစ်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 

၄၃။ ပမ ျားအည ောင ရ်  ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၁၅ 

၄၄။ ဂ  ည င်ျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၅ 
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၄၅။ မျက်စ တစ်ြက်ဒဏ်ရောရဖြငျ်ား ၁၅ 

၄၆။ က  ယ်ြနဓာ၏အဖြောျားအစ တ်အပ  င်ျားတငွ်သောမန်ဒဏ်ရောရောဖြင်ျား ၁၅ 

၄၇။ မ န်ျားမအဂဂါထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျား ၁၅ 

၄၈။ အသောျားအစောျားထ  ျားက သရဖြငျ်ား ၁၅ 

၄၉။ နာျားရွကတ်စ်ြက်ဒဏ်ရောရ၍တစစ် တ်တစအ်ဒသနာျားပင်ျားသွောျားဖြငျ်ား ၁၂.၅ 

၅၀။ လက်ဖပင်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၀ 

၅၁။ လက်မတစအ်ြျောင်ျားမည်သည ်အနရောတွင်မဆ  လ  ျားဝဖပတ်ဖြင်ျား ၁၀ 

၅၂။ နှာအြါငျ်ားရ  ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၁၀ 

၅၃။ သွောျားြ  ျားရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၀ 

၅၄။ န ရ  ျားတစ်အြျောင်ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၁၀ 

၅၅။ နာျားရွကတ်စ်ြက်ဒဏ်ရောရဖြငျ်ား ၁၀ 

၅၆။ အဖြအထောက်တ  ဖြင်ျား ၁၀ 

၅၇။ ဆ ျားြ  ရ  ျားအနရောအရွွေ့ဖြငျ်ား ၁၀ 

၅၈။ အဆစ်ြ  ငဖ်ြင်ျား၊ အဆစလ်ွွဲဖြငျ်ား ၁၀ 

၅၉။ အဖြမတစ်အြျောငျ်ားမည်သည ်အနရောတငွ်မဆ  လ  ျားဝဖပတ်ဖြငျ်ား ၉ 

၆၀။ လက်ည   ျားတစအ်ြျောငျ်ားမည်သည ်အနရောတွင်မဆ  လ  ျားဝဖပတဖ်ြင်ျား ၉ 

၆၁။ လက်ြလယ်၊ လက်သ ကကွယ်၊လကသ်န်ျားမည်သည ်အနရောတွင်မဆ  လ  ျားဝဖပတ်ဖြငျ်ား ၇.၅ 

၆၂။ အဖြမမှတစ်ပါျားအဖြောျားအဖြအြျောင်ျားတစအ်ြျောင်ျားလ  ျားဝဖပတ်ဖြင်ျား ၇.၅ 

၆၃။ လက်ြ  ရ  ျားတစ်ရ  ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၅ 

၆၄။ အဖြြ  ရ  ျားတစရ်  ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၅ 

၆၅။ လက်မတစ်ြက်ကျ   ျားဖြင်ျား ၅ 

၆၆။ အဖြမ တစ်အြျောင်ျားကျ   ျားဖြငျ်ား ၅ 

၆၇။ ကျန်လက်တစ်အြျောင်ျားအြျောင်ျားကျ   ျားဖြင်ျား ၃ 

၆၈။ ကျန်အဖြအြျောငျ်ားတစအ်ြျောငျ်ားအြျောငျ်ားကျ   ျားဖြင်ျား ၃ 

၆၉။ သွောျားကျ   ျားဖြငျ်ား ) တစအ်ြျောင်ျား)သွောျား လျှင် ၂.၅ 

၇၀။ ထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျားအ ကောင ် အဆျားရ  တက်ရဖြင်ျားအတွက ်ရက်သတတတစပ်ါတ်လျင် အောမြ ထောျားအငွ၏ ၃%ဖြင  ်အမျောျားဆ  ျားအောမြ ထောျားအငွ၏ ၁၅% 

ထက်မပ  အသောအငွအ ကျား 

၇၁။ ထ ြ  က်ဒဏ်ရောရဖြင်ျားအ ကောင ် အလ ပမ်လ ပ်န  ငဖ်ြင်ျားအတွက ်ရက်သတတတစ်ပါတ်လျင် အောမြ ထောျားအငွ၏ ၃%  ဖြင ် အမျောျားဆ  ျား အောမြ ထောျားအငွ၏ 

၁၅% ထက်မပ  အသောအငွအ ကျား 

 
မှတ်ချက ်  

၁။ အထက်အြောဖ်ပပါဒဏ်ရောမျောျားတငွ ် အကျ  ျားမဝင် ွဲ ဝင်အငွမရှောန  င်အလောက်အအောင ် ဖပငျ်ားထနစ်ွောထ ြ  က်လျှင ် မစွမျ်ားမသန်ဟ  

သတ်မှတ်သည်။ အောမြ ထောျားအငအွအပေါ် ဆရောဝန်မျောျားကသတ်မှတအ်သော မစွမျ်ားမသန်မှုရောြ  င်နှုန်ျားအရ အကျ   ျားြ စောျားြငွ ်အပျားအလျော်မည်။ 

ထောဝစဉလ်  ျားဝမစွမ်ျားမသန်ဖြစ်ဖြင်ျား (Total Permanent Disability) က   ၁၀၀% ဟ သတ်မတှ်သည်။ ယင်ျားအအပေါ်အအဖြြ ၍ 

အောမြ ထောျားသ ၏ မစမွ်ျားမသန်ဖြစ်မှုရောြ  င်နှုနျ်ားက   ဆရောဝန်မျောျားက စစ်အဆျားသတ်မှတ် အတည်ဖပ ရန်ဖြစ်သည်။ 

၂။ အထက်အြေါ်ဖပပါဒဏ်ရောမျောျားတွင ် အကျ  ျားမဝင်သည ်အဖပင် မစွမ်ျားမသန်ဖြစ်သည်ဟ လညျ်ားမဆ  န  င်အသောက စစမျောျား၌ အြေါ်ဖပထောျားအသော 

ဒဏ်ရောမျောျားအနက် အန ျားစပ်ဆ  ျားဒဏရ်ောတစ်ြ ြ က   ဆရောဝန်မျောျားကအရွျားြျယ်သတ်မှတ်အပျားရန ်ဖြစ်ပါသည်။ 


