
 

CMH01UWEB200016M                        P a g e  1 | 4 

ပြင််းထန်သသောသ ောဂါကုသမှုအောမခ ံ

 စည််းကမ််းချက်မျော်း 
၁။ က ိုယ်တ ိုင် အာမခံထာားရ  သူ က ပြင်ားထန်သသာသရာဂါကိုသမှုအာမခံအဆ ိုလ ာြါ သ ာ်ပြချက်မျာားတွင ်သြါ ေါ့ဆစာွသ ာ်ပြပခငာ်း၊ မ ာားယွငာ်းစာွသ ာပ်ြပခငာ်း၊ 

တမင်ရည်ရွယ်ချက်ပ ငေါ့် လွွဲမ ာားစွာသ ာ်ပြပခင်ား၊ ထ န်ချန်ပခငာ်း၊ လ မလ်ည်ပခင်ားစသညေါ့် မမ န်မကန်သ ာပ်ြပခင်ားမျာားရ  ြါက အာမခစံာချျုြ်ြါ 

အကျ  ျုားခံစာားခွငေါ့်မျာား ဆံိုားရံှုားမည်။ 

၂။ အာမခံြရီမီယ ံသြားသွင်ားသညေါ့်အချ  နမ် စ၍ အာမခံသက်တမ်ား စတင်သည်။ အာမခံသက်တမာ်း (၁)  န စ ် ပြညေါ့်သပမာက်သညေါ့်သနေ့၏ ည)၁၂( နာရတီွင် 

သက်တမ်ားကိုန်ဆံိုားမည်။ 

၃။ အာမခံထာားသူက အာမခစံာချျုြ ် ရြ်စွဲပခင်ားသ ကာငေါ့် ြရီမီယအံမာ်းသင ွ ခံစာားခွငေါ့်မရ  ြါ။ အာမခံလက်ခံသူက အာမခစံာချျုြ်ရြစ်ွဲလ ိုလျှင် 

ကျန်ရ  ကာလအတွက ်ရက်တွကန်ှုနာ်းပ ငေါ့် ြရီမယီံ ပြန်အမာ်းမည်။ 

၄။ ြထမအကက မ ်ြရီမီယသံြားသွငာ်းပြီားသနာက် ကျန်ကာလမျာားအတွက ်ြရီမယီံသြားသွငာ်းမှုစနစ်အရ ြရီမီယသံြားသွင်ားရမညေါ့် သတ်မ တ်သနာက်ဆံိုားသနေ့၏ 

သနာက်တစ်သနေ့မ  (၁၅)ရက်အတငွ်ား သြားသွင်ားရန်၊ အကျ  ျုားခစံာားခွငေါ့်သြားသချရမညေါ့က် စစ ပ စ်ြွာားြါက အကျ  ျုားခစံာားခွငေါ့်သြားမညေါ့်သငထွွဲမ  

သစာငေါ့ဆ် ိုငာ်းကာလအတွငာ်း မသြားသချရသသားသညေါ့် ြရီမီယံက ို ခိုန  မ်၍ သြားသလျာ်မည်။ ြရီမီယံသ ကားသြားသွင်ားပခင်ား မရ  ြွဲ ြရမီီယံသ ကားသြားသွင်ားရန် 

သစာငေါ့ဆ် ိုငာ်းသြားသညေါ့်ကာလက ို သကျာ်လွန်သွာားြါက အာမခံစာချျုြ်သည် သစာငေါ့ဆ် ိုင်ားကာလ ပြညေါ့်သညေါ့်သနေ့၏ သနာက်တစ်သနေ့မ စပြီား 

အကျ  ျုားသက်သရာက်မှု ြျက်ပြယ်သွာားမည်ပ စ်ြါသည်။ သက်တမ်ားဆက ်အာမခံစာချျုြ်မျာားအတွက ်အာမခသံက်တမ်ား ပြန်စသညေါ့် ကာားကာလတွင် 

ြရီမီယံသြားသွငာ်းရန ်သစာငေါ့ဆ် ိုင်ားကာလ မရ  ြါ။ 

၅။ အကျ ျုားခံစာားခွငေါ့တ်င်ပြသတာင်ားခပံခင်ားအတွက ် အာမခံလက်ခံသူမ  ထြ်မံသတာင်ားခသံသာ လ ိုအြ်သညေါ့်စာရွကစ်ာတမ်ားမျာားက ိုအာမခံထာားသူမ  

)၃(လအတွငာ်း သြားြ ိုေ့န ိုင်ပခငာ်းမရ  ြါက အကျ  ျုားခံစာားခငွေါ့်ဆံိုားရံှုားမည်။ 

၆။ အာမခံထာားရ  ပြာီး )၁(လအတငွာ်း အာမခံအကျ  ျုားခစံာားခငွေါ့် သတာင်ားခံသသာ ပ စ်ရြ်မျာားအတွက ် တင်ပြသသာသရာဂါမျာားက ို 

အာမခံလက်ခံသညေါ့်ကိုမပဏီ၏ ကျွမ်ားကျင်သူမျာားမ  ထြ်မစံ စစ်မည်ပ စ်သည်။ 

အကျ  ်းခံစော်းခွင ် အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

 သအာက်သ ာ်ပြြါ က စစရြ်တစ်ခိုခိုန ငေါ့်ြတ်သက်၍ တ ိုက်ရ ိုက်ပ စသ်စ၊ သွယ်ဝ ိုက်၍ပ စ်သစ ပ စ်သြေါ်ခံစာားရသသာ ပြင်ားထန်သသာသရာဂါ )သ ိုေ့( 

သသဆံိုားပခငာ်းတ ိုေ့အတွက် အကျ  ျုားခံစာားခွငေါ့် အကျံျုားဝင်မည်မဟိုတ်ြါ။)Exclusion( 

 )၁( သဆားကိုသမှုခံယူသနပခငာ်း၊ သဆားကိုသရန်ဆရာဝန်၏ သထာက်ခံချက်က ို ရရ  ထာားပခင်ား၊ သရာဂါလကခဏာ ရ  ပြာီးသာား ပ စ်သနပခင်ား၊ 

)၂( စ တ်သြါ ေါ့သွြ်ပခငာ်း )Psychosis)၊ စ တ်သရာဂါသဝဒနာမျာားသ ကာငေါ့ပ် စ်ပခင်ား )Mental Disorders)။ 

)၃( ကျန်ားမာသရားသဆားစစ်ရနန် ငေါ့ ်အနာားယူအာားသမွားရန ်သဆားရံိုတက်ပခငာ်း 

)၄( အလ အြအတွကပ် စပ်ခင်ား 

)၅( နာား ကာားက ရ ယာ တြဆ်င်ရနအ်တကွ်ပ စ်ပခငာ်း 

)၆( က ိုယ်ခနဓာချ  ျုျို့ယွင်ားပခင်ား )Physical Defect) သ ိုေ့မဟိုတ် မသန်စွမ်ားပခင်ား )Infirmity) 

)၇( မူားယစ်သဆားဝါားသံိုားစွွဲပခငာ်း  

)၈( က ိုယ်တ ိုင်ရာဇဝတ်မှုကျ ားလနွ်ပခငာ်း 

)၉( AIDS/HIV ပ စ်ပခင်ား 

)၁၀( အ ကမ်ား က် ျက်စီားပခင်ား၊ အဓ ကရိုဏ်ား၊ စစ်န ငေါ့်စစအ်သွင်ပ စြ်ွာားပခင်ား )စစ်ပြျုပခင်ားမျာား၊ စစ်ြွွဲကွဲေါ့သ ိုေ့ တ ိုက်ခ ိုက်ပခင်ား၊ စစတ်ြ် )သ ိုေ့မဟိုတ်( 

အာဏာသ မာ်းပခငာ်းန ငေါ့် သ ာ်ပြြါ အပ စ်အြျက်တစ်ခိုခို၏ တ ိုက်ရ ိုက် )သ ိုေ့မဟိုတ်( သွယ်ဝ ိုက်သသာ အကျ  ျုားသက်သရာက်မှု 

တစ်ရြ်ရြ်သ ကာငေါ့ ် တ ိုက်ရ ိုက်သသာ်လည်ားသကာင်ား၊ သွယ်ဝ ိုက်၍သသာ်လည်ားသကာင်ား၊ နီားကြ်စွာသသာလ်ည်ားသကာင်ား၊ 

သဝားလစံွာသသာလ်ည်ားသကာင်ား ပ စ်သြေါ်သစသသာ အာားသြားသသာ၊ အသပခခသံသာ၊ သြေါ်သြါက်သသာ မည်သညေါ့် မသတာတ်ဆပ စ်ြွာားပခငာ်း၊ 

ဆံိုားရံှုားပခငာ်း၊ ြျက်စီားပခင်ား( 

)၁၁( လ မ်လည်သတာင်ားခံသညေါ့်ပ စ်ရြ်မျာား 

)၁၂( မ မ က ိုယ်က ို သတ်သသပခင်ား )သ ိုေ့မဟိုတ်) မ မ က ိုယ်က ို ဒဏ်ရာအနာတရပ စ်သအာင် ပြျုလိုြ်ပခငာ်း  

)၁၃( အာမခံစသညေါ့်သနေ့ )သက်တမ်ားဆက်ထာားသညေါ့် စာချျုြ်ပ စ်ြါက သက်တမ်ားမဆက်မီ စာချျုြ်၏ အာမခံစသညေါ့်သနေ့( မ စပြာီး 

ရက်သြါင်ား)၉၀(အတငွ်ား သရာဂါအမည် သတ်မ တ်ခံရသညေါ့် ကင်ဆာပ စသ်သာအလံိုားအကျ  တ် )Malignant Tumor) က ိုကိုသပခင်ား 

)၁၄( Carcinoma in situ/ Intraepithelial Neoplasm )အက်ြီသီလျှမ်အလ ာတငွ်ား အလံိုားအကျ  တ်၊ အသရပြာား၊ အသက်ရ  ၊ အစာန ငေါ့ ်

ဆီားလမာ်းသ ကာင်ားတ ိုေ့၏ အသခါင်ားအဂဂါလမ်ားသ ကာငာ်းအာားလံိုားရ   အက်ြီသီလျှမ်ဆွဲလ ်အလ ာတငွ် အလံိုားအကျ  တ်ပ စ်ြာွားပခင်ား။ 
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    မည ် အကျ   ်းခံစော်းခွင ်   င််းလင််းချက်မျော်း 

ပြင်ားထန်သသာသရာဂါကိုသမှု အာမခအံကာအကွယ် ရရ  န ိုင်သညေါ့် အကျ  ျုားခံစာားခငွေါ့်မျာားမ ာ သအာက်ြါအတ ိုင်ားပ စ်သည်။ 

စဉ ်

အာမခံ 

အကာအကွယ် 

န ငေါ့်ယူနစ ်

အကျ ျုားခံစာားခွငေါ့ ်ရရ  န ိုင်မှု 
သလျာ်သ ကားသြားသချမညေါ့် 

သငွြမာဏ (ကျြ်) 

အကျ ျုားခံ

စာားခငွေါ့်ရ  သူ 

၁ 

ပြင်ားထန်သသာ 

သရာဂါကိုသပခင်ား 

)    ( ယနူစ ်

၁။ Heart Attack )န လံိုားရြ်ပခငာ်း( 

• Heart Attack ဆ ိုသည်မ ာ န လံိုားသသွားသ ကာ ရိုတ်တရက် ြ တ်ဆ ိုေ့ကာန လံိုားတစ်ရ  ား 

သသသွာားပခငာ်းက ို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ Heart Attack ၏ သရာဂါလကခဏာမျာားက ို   

ECG တငွ် ထင်ရ ာားစွာသတျွို့ပမငန် ိုင်ြါသည်။ 

 အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

• သြေါ်လစီမစတငမ်ီ သရာဂါရ  ပြီားသာားပ စ်သနပခင်ား )သ ိုေ့( သရာဂါလကခဏာရ  ပြီားသာား 

ပ စ်သနပခင်ားတ ိုေ့တငွ် သလျာ်သ ကားသြားသချရန် အကျံျုားမဝင်ြါ။ 

သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည ်အသပခအသန 

• န လံိုားအထူားကိုမ  သရာဂါက ိုအတည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတကသ်ရာက် ကိုသမှုခယံမူ သာ 

သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။ 

၂။ Stroke )သလပ တ်ပခငာ်း( 

• သလပ တ်ပခငာ်းဆ ိုသည်မ ာ ဦားသန ာကသ်သွားသ ကာသြါက်ပခင်ား )သ ိုေ့( သသွားခွဲ 

ြ တ်ဆ ိုေ့ပခငာ်းက ို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ ဤသရာဂါသည်ရိုတ်တရက်ပ စ်သြေါ်တတ ်သကွဲေါ့သ ိုေ့ 

သရာဂါရ ာသ ွစစ်သဆားပခငာ်းပ ငေါ့်လည်ားသတွျို့ရ  န ိုင်ြါသည်။အကယ်၍ြံိုမ န်မဟိုတ်

သသာ သရာဂါလကခဏာမျာားသတျွို့ရ  ြါကCTScan ပ ငေါ့်အတည်ပြျုရမည်ပ စြ်ါသည်။ 

သ ိုေ့သသာ် သာမာန ်)မပြငာ်းထနသ်သာ( သလပ တ်ပခင်ားတ ိုေ့က ို စစသ်ဆားရန် မလ ိုအြ်ြါ။ 

အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

• သြေါ်လစီမစတငမ်ီ သလပ တ်ပခငာ်း )သ ိုေ့( သလပ တ်သညေါ့် လကခဏာရ  ပြီားသာား 

ပ စ်သနပခင်ားတ ိုေ့တငွ် သလျာ်သ ကားသြားသချရန် အကျံျုားမဝင်ြါ။ 

သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  သရာဂါက ိုအတည်ပြျုပြီား သဆားရံိုတကသ်ရာက် ကိုသမှု  

ခံယူမ သာ    သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။                                                                

၃။ Cancer )Life – threatening( - ကင်ဆာ 

• အလံိုားအကျ  တ ်)သ ိုေ့( လျင်ပမန်သသာ ဆွဲလ်ြွာားနှုနာ်းရ  သညေါ့် အ ိုအကျ  တတ် ိုေ့သည် 

အပခာားက ိုယအ်ဂဂါအစ တ်အြ ိုင်ားမျာားသ ိုေ့ ြျံျို့န ံေ့သွာားပခင်ားက ို Life- threatening 

ကင်ဆာဟို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ အထာူးကိုဆရာဝန်၏ အတည်ပြျုချက်လ ိုြါသည်။  

အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

• အက်ြီသီလျန်အလ ာအတွငာ်းပ စ်သသာ အလံိုားအကျ  တ/် အသရပြာား၊ အသက်ရှု၊ 

အစာန ငေါ့် ဆာီးလမာ်းသ ကာင်ားတ ိုေ့၏ အသခါင်ားအဂဂါလမ်ားသ ကာင်ား အာားလံိုားရ   

ဆွဲလ်အလ ာတငွ် အလံိုားအကျ  တပ် စြ်ွာားပခင်ားတ ိုေ့တွင ်သလျာသ် ကားသြားသချရန် 

အကျံျုားမဝင်ြါ။                                              

သလျော်သ က်းသြ်းသချ မည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  ကင်ဆာသရာဂါအသပခအသနက ို အတည်ပြျုရြါမည်။   

အာမခံထာားသူသည် ြထမအကက မ်ပ စ်သသာကင်ဆာ ပ စ်ရမည်ပ စ်ပြီား သဆားကိုသမှု 

စတင်ခံယလူျှင ်သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။                                                              

၄။ Renal Failure )သကျာက်ကြ်ြျက်စီားပခငာ်း( 

• ရိုတ်တရက ်)သ ိုေ့( နာတာရ ည်သကျာက်ကြ်သရာဂါ ခံစာားရသညေါ့်အတွက ်

သကျာက်ကြ် )၂( က်စလံိုား ြျက်စီားပခင်ားသ ကာငေါ့ ်ြံိုမ န်သကျာက်ကြ ်သဆားပခင်ား၊ 

သကျာက်ကြ်လွဲပခငာ်း စသညေါ့်ကိုသမှုမျာား ပြျုလိုြ်ရနလ် ိုအြ်သညေါ့် အသပခအသနက ို 

သကျာက်ကြ်ြျက်စီားပခငာ်းဟို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။      

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  သရာဂါက ို အတည်ပြျုသြားရမည်။                                     

၅။ Major Organ Transplant – အစာားထ ိုားကိုသပခငာ်း 

1,000,000 ကျြ် x 

ယူနစ်အသရအတွက ်

အ
ာမ

ခံထ
ာား

သ
ူ 
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• Major Organ Transplant ဆ ိုသည်မ ာ ကိုသ၍မရသသာ န လံိုား၊ အဆိုတ်)၂(ခိုလံိုား၊ 

အသွဲ၊သကျာက်ကြ်)၂( က်လံိုား၊ရ ိုားတငွ်ားချဉ်ဆီတ ိုေ့က ို အစာားထ ိုားကိုသပခင်ားပ စ်ြါသည်။ 

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  Major Organ မျာား ြျက်စီားသွာားသည်ဟို အတည်ပြျုပြီား 

လူနာမ လည်ား ကိုသမှုစတင်ခံယူြါက သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စ်ြါသည်။                                                                                              

၆။ Heart Valve Replacement or Repair ဆ ိုသည်မ ာ န လံိုားအဆ ိုေ့ရ င်ြျက်စီားပခငာ်း 

)သ ိုေ့( ပြျုပြငပ်ခင်ား 

• Heart Valve Replacement or Repairဆ ိုသည်မ ာန လံိုားအဆ ိုေ့ရ င်ြျက်စီားပခင်ား)သ ိုေ့( 

ြံိုမ န်မဟိုတ်ပခင်ားအတွက ်အစာားထ ိုားပခင်ား )သ ိုေ့( ပြျုပြင်ပခငာ်းတ ိုေ့အတွက ်ခွွဲစ တ်ကိုသမှု 

ပြျုလိုြ်ပခင်ားက ို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ န လံိုားြျက်စီားပခင်ား )သ ိုေ့( န လံိုားြံိုမ န်မဟိုတသ်ညေါ့် 

အသပခအသနမျ  ျုားတွင ်ပြျုလိုြ်ြါသည်။                 

• သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  ခွွဲစ တ်ကိုသရနလ် ိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမ သာ 

သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။                                                              

၇။ Coronary Artery bypass surgery – လမာ်းသ ကာင်ားလ ွဲ၍ န လံိုားခွွဲစ တ်ကိုသပခင်ား 

• Coronary Artery bypass surgery ဆ ိုသည်မ ာ န လံိုားသသွားသ ကာကျဉ်ားပခင်ား )သ ိုေ့( 

န လံိုားသသွားသ ကာ )၁( သချာငာ်း/ (၁( သချာင်ားထက်ြ ို၍ ြ တ်ပခင်ားစသညေါ့် အသပခအသန 

မျာားတွင ်လမာ်းသ ကာင်ားလ ွဲ၍ ခွွဲစ တက်ိုသပခင်ားက ို သခေါ်ြါသည်။ 

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  ခွွဲစ တ်ကိုသရန ်လ ိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမ သာ 

သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။                                                             

၈။ Severe Burns - ပြငာ်းထနစ်ွာ မီားသလာင်ပခငာ်း 

• အသရပြာားသအာက်နက်နွဲသသာ မာီးသလာင်ပခင်ား )ခနတာက ိုယ်မျက်န ာပြငတ်ငွ် 

အနည်ားဆံိုား ၂၀ ရာခ ိုင်နှုနာ်း( က ို Severe Burns ဟို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ 

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  ခွွဲစ တ်ကိုသရန ်လ ိုအြ်သည်ဟို အတည်ပြျုပြီားမ သာ 

သလျာ်သ ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။                                                             

၉။ Coma - သတ သမေါ့ပခငာ်း 

• ပြင်ြမ လံှုျို့သဆာ်ပခငာ်း )သ ိုေ့( ခနဓာက ိုယ်တွင်ားမ  လံှုျို့သဆာ်ပခင်ားတ ိုေ့က ို တိုနေ့်ပြန်မှုမရ  ဘွဲ 

)၉၆(နာရီဆက်တ ိုက်သတ သမေါ့သနပခင်ားက ိုComaဟိုသခေါ်ဆ ိုြါသည်။ယင်ားအသပခအသန

တွင် Glasgow coma score သည် )၄( သ ိုေ့မဟိုတ် )၄( သအာက်တငွ် ရ  သနရြါမည်။                                 

• သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  သရာဂါအသပခအသနက ို အတည်ပြျုပြာီး သဆားရံိုတက်၍ 

သဆားကိုသမှုခံယူမ သာ သလျာသ် ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။                               

အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

• သရာဂါအတွကသံ်ိုားသသာ သဆားမျာားလနွ်ကွဲရာမ ပ စသ်ြေါ်လာသသာ သတ သမေါ့ပခင်ား 

• အရက် )သ ိုေ့( မူားယစ်သဆားဝါား သံိုားစွွဲပခင်ား၏ အကျ  ျုားဆက်သ ကာငေါ့ ်သတ သမေါ့ပခင်ား 

• ဦားသန ာက်သသဆံိုားပခင်ားသ ကာငေါ့် သတ သမေါ့ပခငာ်း                                                    

၁၀။ Bacterial Meningitis - ဘက်တီားရီားယာားသ ကာငေါ့ပ် စသ်သာ 

ဦားသန ာက်အသပမ ားသရာင်ပခင်ား 

• Bacterial Meningitis ဆ ိုသည်မ ာ ဘက်တီားရီားယာားသ ကာငေါ့ပ် စသ်သာ ဦားသန ာက် 

အသပမ ားသရာင်ပခငာ်းက ို သခေါ်ဆ ိုြါသည်။ ဦားသန ာက်သကျာရ ိုားမကကီားမ  ထိုတ်ယသူသာ 

အရည် )Cerebrospinal Fluid( က ို ြ ိုားသမွားစစ်သဆားပြာီးမ  အတည်ပြျုန ိုင်ြါသည်။  

သလျော်သ က်းသြ်းသချမည ်အသပခအသန 

• အထူားကိုဆရာဝန်မ  သရာဂါအသပခအသနက ို အတည်ပြျုပြာီး သဆားရံိုတက်၍ 

သဆားကိုသမှုခံယူမ သာ သလျာသ် ကားသြားသချမည် ပ စြ်ါသည်။     

အကျံ ်းမဝင်သည ်အချက်မျော်း 

• ဗ ိုင်ားရြ်သ ကာငေါ့ပ် စ်သသာ ဦားသန ာကအ်သပမ ားသရာင်ပခငာ်း 
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၂ 

သသဆံိုားပခငာ်း 

(    ) ယနူစ ်

• အာမခံထာားသူသည် အာမခံသက်တမ်ားအတငွ်ား အာမခစံသညေါ့်သနေ့န ငေါ့ ်

သနာက်ြ ိုငာ်းတငွ် ပ စ်ြွာားသသာသရာဂါ )သ ိုေ့မဟိုတ်( မသတာတ်ဆ ထ ခ ိုက်မှုသ ကာငေါ့ ်

သသဆံိုားသသာအခါ )သ ိုေ့သသာ် အထက်သ ာ်ပြြါ ပြင်ားထနသ်သာသရာဂါသ ကာငေါ့် 

အကျ  ျုားခံစာားခွငေါ့သ်ြားသချထာားပြီားသာား အသပခအသနပ စ်ြါက အာမခံစာချျုြသ်ည် 

သြျာက်ြျက်သွာားမည်ပ စ်ပြာီး၊ သသဆံိုားမှုအာမခံ အကျ  ျုားခံစာားခွငေါ့်က ို သြားသချမည် 

မဟိုတ်ြါ(။ 

1,000,000 ကျြ် x 

ယူနစ်အသရအတွက ်

 

 

 

အကျ  ်းခံစော်းခွင ်သြ်းသချပခင််းဆ ုင် ော ပြည ်စွက်စည််းကမ််းချက် 

• အကျ ျုားခံစာားခွငေါ့သ်ြားသချချ  န်တငွ် သြားသချရမညေါ့် သငွြမာဏထွဲမ  သစာငေါ့ဆ် ိုင်ားကာလအတငွ်ား မသြားသချရသသားသညေါ့် ြရီမီယံသ ကားက ို နိုတ်ပြီားမ  သြားသချမည်။ 

• ြရီမီယံသ ကားသြားသွငာ်းပခငာ်းမရ  ဘွဲ ြရီမီယသံ ကားသြားသွင်ားရန ် သစာငေါ့်ဆ ိုင်ားသြားသညေါ့်ကာလက ိုသကျာ်လွန်သွာားြါက အာမခံစာချျုြ်သည် 

သစာငေါ့ဆ် ိုငာ်းကာလပြညေါ့်သညေါ့်သနေ့၏ သနာက်သနေ့မ စပြီား အကျ  ျုားသက်သရာကမ်ှု ြျက်ပြယ်သွာားမည်ပ စ်ပြီား၊ စာချျုြသ်ည် သြျာက်ြျက်သွာားမည်ပ စ်သည်။ 


