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ကျန ်းမာရ ်းအာမခ ံ

 စည ်းကမ ်းချက မျာ်း 
၁။ အာမခံထာားရ ှိသူကှိိုယ်တှိိုင်က  ကျနာ်းမာရရားအာမခံအဆှိိုလ ာပါ  ရ ာ်ပပချက်မျာားတွင်  ရပါ ေါ့ဆစွာရ ာ်ပပပခငာ်း၊ မ ာားယွငာ်းစွာရ ာပ်ပပခငာ်း၊ 

တမင်ရည်ရွယ်ချက်ပ ငေါ့်   လွွဲမ ာားစွာရ ာ်ပပပခငာ်း၊ ထှိန်ချန်ပခငာ်း၊ လှိမလ်ည်ပခင်ားစသညေါ့် မမ နမ်ကန်ရ ာ်ပပပခင်ားမျာားရ ှိပါက အာမခံစာချျုပ်ပါ  

အကျှိျုားခံစာားခွငေါ့်မျာား ဆံိုားရံ ားမည်။ 

၂။ အာမခံပရီမီယ ံ ရပားသွင်ားသညေါ့်အချ ှိန်မ စ၍ အာမခံသက်တမ်ား စတင်သည်။ အာမခံသက်တမ်ား (၁) န စပ်ပညေါ့်ရပမာက်သညေါ့်ရနေ့၏ ည)၁၂(နာရတီငွ် 

သက်တမ်ားကိုန်ဆံိုားမည်။ 

၃။ အာမခံထာားသူက အာမခစံာချျုပ ် ရပ်စွဲပခင်ားရ ကာငေါ့် ပရီမီယအံမာ်းရင ွ ခံစာားခွငေါ့်မရ ှိပါ။ အာမခံလက်ခံသူက အာမခစံာချျုပ်ရပစ်ွဲလှိိုလျှင် 

ကျန်ရ ှိကာလအတွက ်ရက်တွကန် နာ်းပ ငေါ့် ပရီမယီံ ပပန်အမာ်းမည်။ 

၄။ ပထမအကကှိမ်ပရီမယီံရပားသွင်ားပပာီးရနာက် ကျန်ကာလမျာားအတွကပ်ရီမယီံရပားသွငာ်းမ စနစ်အရပရီမီယရံပားသွင်ားရမညေါ့် သတ်မ တရ်နာက်ဆံိုားရနေ့၏ 

ရနာက်တစ်ရနေ့မ  )၁၅(ရက်အတငွ်ား ရပားသွင်ားရန်၊ အကျ ှိျုားခစံာားခွငေါ့်ရပားရချရမညေါ့က်ှိစစ ပ စ်ပွာားပါက အကျ ှိျုားခစံာားခွငေါ့်ရပားမညေါ့်ရငထွွဲမ  

ရစာငေါ့ဆ်ှိိုငာ်းကာလအတွငာ်း မရပားရချရရသားသညေါ့် ပရီမီယံကှိို ခိုန ှိမ်၍ ရပားရလျာ်မည်။ ပရီမီယံရ ကားရပားသွင်ားပခင်ား မရ ှိပွဲ ပရမီီယံရ ကားရပားသွင်ားရန် 

ရစာငေါ့ဆ်ှိိုငာ်းရပားသညေါ့်ကာလကှိို ရကျာ်လွန်သွာားပါက အာမခံစာချျုပ်သည် ရစာငေါ့ဆ်ှိိုင်ားကာလ ပပညေါ့်သညေါ့်ရနေ့၏ ရနာက်တစ်ရနေ့မ စပပီား 

အကျ ှိျုားသက်ရရာက်မ  ပျက်ပပယ်သွာားမည်ပ စ်ပါသည်။ သက်တမ်ားဆကအ်ာမခံစာချျုပ်မျာားအတွက ်အာမခသံက်တမ်ားပပန်စသညေါ့်  ကာားကာလတွင် 

ပရီမီယံရပားသွငာ်းရန ်ရစာငေါ့ဆ်ှိိုင်ားကာလ မရ ှိပါ။ 

၅။ အာမခံထာားသူအရနပ ငေါ့ ် ရဆားရံိုတက်ရရာက်ကိုသမ ခံယူရပါက အာမခံလက်ခံသူသှိိုေ့ ကကှိျုတင်အရ ကာငာ်း ကာားရန်ပ စ်ပပီား၊ ရဆားရံိုမ ဆင်ားသညေါ့် 

ရနေ့မ စ၍ အလိုပလ်ိုပ်ရက် (၁၀( ရကအ်တွင်ား ရဆားကိုသမ မ တတ်မ်ားန ငေါ့်တကွ အကျ ှိျုားခံစာားခွငေါ့ရ်တာင်ားခရံမည်။ 

၆။ အကျှိျုားခံစာားခွငေါ့ ် တင်ပပရတာင်ားခံပခင်ားအတွက ် အာမခံလက်ခံသူမ  ထပ်မံရတာင်ားခရံသာ လှိိုအပ်ချက်မျာားကှိို အာမခံထာားသူမ  )၃(လအတငွာ်း 

ရပားပှိိုေ့နှိိုင်ပခငာ်းမရ ှိပါက အကျ ှိျုားခံစာားခငွေါ့် ဆံိုားရံ ားမည်။ 

၇။ အာမခံထာားရ ှိပပာီး )၁(လအတွင်ား ရဆားရံိုတက်စရှိတ ်ရတာငာ်းခံရသာ ပ စ်ရပ်မျာားအတွက ်တင်ပပရသာရရာဂါမျာားကှိို အာမခလံက်ခံသညေါ့်ကိုမပဏီ၏ 

ကျွမ်ားကျင်သူမျာားမ  ထပ်မ ံစှိစစ်မည်ပ စ်သည်။ 

၈။  ကျန်ားမာရရားအာမခံသည် ရဆားရံိုတက်ရရာက် ရဆားကိုသမ ခံယူရပခင်ားအတွက ်အာမခံ အကာအကွယ ်ရပားပခင်ားသာပ စ်၍ အာမခံထာားသူဆနဒအရ 

ရဆားစစ်ရန် ရဆားရံိုတကပ်ခင်ားအတကွ် အကျံျုားမဝင်ပါ။ 

၉။ ရဆားရံို/ရဆားခန်ားပပသပခင်ား အကျ ှိျုားခစံာားခငွေါ့်အရနပ ငေါ့် အာမခံကိုမပဏီက သတ်မ တ်ထာားသညေါ့် ဆရာဝန်၏ ရဆားစစ်ချက်ရထာက်ခံစာ )သှိိုေ့မဟိုတ်( 

ရဆားကိုသမ မ တတ်မ်ားစာအိုပပ် ငေါ့် ရဆားရံို/ရဆားခနာ်း ပပသထာားပခင်ား ရ ှိ/မရ ှိကှိို အတည်ပပျုနှိိုင်ရန ်လှိိုအပ်ပါသည်။ 

အကျ  ်းခံစာ်းခွင  အကျံ ်းမဝင ရ ာအချက မျာ်း 

 ရအာက်ရ ာ်ပပပါ ကှိစစရပတ်စ်ခိုခိုန ငေါ့်ပတ်သက်၍ တှိိုက်ရှိိုက်ပ စ်ရစ၊ သွယ်ဝှိိုက်၍ပ စ်ရစ ပ စ်ရပေါ်ခစံာားရရသာ ဒဏ်ရာရပခင်ား၊ ရရာဂါရရ ှိပခင်ား၊ 

ရဆားရံိုတက်ရရာက်ပခငာ်း၊ ခွွဲစှိတ်ကိုသပခင်ား၊ ကှိိုယ်ဝန်ပျက်ကျပခင်ား၊ ရသားဆံိုားပခငာ်း၊ ရဆားရံို/ရဆားခန်ား ပပသပခင်ားတှိိုေ့အတွက ် အကျ ှိျုားခံစာားခငွေါ့် 

အကျံျုားဝင်မည်မဟိုတ်ပါ။)Exclusion( 

 )၁( ရဆားကိုသမ ခံယူရနပခငာ်း၊ ရဆားကိုသရန်ဆရာဝန်၏ ရထာက်ခံချက်ကှိို ရရ ှိထာားပခင်ား၊ ရရာဂါလကခဏာ ရ ှိပပာီးသာား ပ စ်ရနပခင်ား၊ 

)၂( သာား ွာားပခင်ား၊ ဗှိိုကခ်ွွဲရမာွးပခငာ်း၊ မာီး ွာားပခင်ားန ငေါ့်ဆှိိုငရ်သာ ခွွဲစှိတ်ကိုသမ ၊ သှိိုေ့ရသာ် အာမခထံာားပပီားရနာက်ကှိိုယ်ဝန်န ငေါ့ ်အာမခံထာားချ ှိန်တငွ် 

ပံိုမ န်ပ စရ်နရသာ ကှိိုယ်ဝနရ် ကာငေါ့်ပ စ်လာသညေါ့် တွွဲ ကရ်ရာဂါမျာား )ကှိိုယ်ဝန်ဆှိပ်သငေါ့်ပခင်ား၊ ကှိိုယဝ်န်ရဆာင်ရသွားတှိိုားရရာဂါ၊ 

ကှိိုယ်ဝန်ရဆာင ် ဆီားချ ှိျုရရာဂါစသည်တှိိုေ့( ရ ကာငေါ့် ရဆားရံိုတက်ပခင်ားန ငေါ့် ခွွဲစှိတ်ကိုသပခငာ်းသည် အကျ ှိျုားခံစာားခငွေါ့်ရပားရချရန် 

အကျံျုားဝင်သည်။ ထှိိုေ့အပပင ် ကှိိုယ်ဝန်ပျက်ကျပခင်ားသည် ရရာွးချယန်ှိိုင်သညေါ့် အာမခ ံ အကာအကွယ ် )၁(ကှိို ဝယ်ယူထာားပါက 

အကျ ှိျုားခံစာားခွငေါ့ရ်ပားရချရန ်အကျံျုားဝင်သည်။ 

)၃( စှိတ်ရပါ ေါ့သွပ်ပခငာ်း )Psychosis)၊ စှိတ်ရရာဂါရဝဒနာမျာားရ ကာငေါ့ပ် စ်ပခင်ား )Mental Disorders)။ 

)၄( ကျန်ားမာရရားရဆားစစ်ရနန် ငေါ့ ်အနာားယူအာားရမွားရန ်ရဆားရံိုတက်ပခငာ်း 

)၅( သာားသမီားရလှိိုမ ပ ငေါ့် ရဆားရံိုတက်ပခငာ်းန ငေါ့ ်ခွွဲစှိတ်ကိုသပခင်ား 

)၆( မရတာတ်ဆ ထှိခှိိုက်ဒဏ်ရာရပခငာ်းမ အပပ စ်ရသာ သွာားန ငေါ့်ပတ်သက်သညေါ့် ကိုသမ အတွကပ် စ်ပခင်ား 

)၇( မရတာတ်ဆ ထှိခှိိုက်ဒဏ်ရာရပခငာ်းမ အပ ပ စရ်သာ မျက်မ န်အပါအဝင် မျက်စှိစမ်ားသပ်ပခင်ား၊ အပမငရ်သွ ယ်ပခင်ား၊ မျက်စှိကိုသပခငာ်း၊ 

အပမင်အာရံို ရကာင်ားမွနလ်ာရအာင် ပပျုပပင်ရန် ပ စ်ပခငာ်း 

)၈( အလ အပအတွကပ် စပ်ခင်ား 

)၉( နာား ကာားကှိရှိယာ တပဆ်င်ရနအ်တကွ်ပ စ်ပခငာ်း 

)၁၀( ကှိိုယ်ခနဓာချ ှိျုျို့ယွင်ားပခင်ား )Physical Defect) သှိိုေ့မဟိုတ် မသန်စွမ်ားပခင်ား )Infirmity) 

)၁၁( မူားယစ်ရဆားဝါားသံိုားစွွဲပခငာ်း 

)၁၂( ကှိိုယ်တှိိုင်ရာဇဝတ်မ ကျ ားလနွ်ပခငာ်း 



CMH01UWEB200015M             P a g e  2 | 2 
 

 

)၁၃( AIDS/HIV ပ စ်ပခင်ား 

)၁၄( အ ကမ်ား က် ျက်စီားပခင်ား၊ အဓှိကရိုဏ်ား၊ စစ်န ငေါ့်စစအ်သွင်ပ စပ်ွာားပခင်ား )စစ်ပပျုပခင်ားမျာား၊ စစ်ပွွဲကွဲေါ့သှိိုေ့ တှိိုက်ခှိိုက်ပခင်ား၊ စစတ်ပ် )သှိိုေ့မဟိုတ်( 

အာဏာသှိမာ်းပခငာ်းန ငေါ့ ် ရ ာ်ပပပါ အပ စ်အပျက်တစခ်ိုခို၏တှိိုက်ရှိိုက် )သှိိုေ့မဟိုတ်( သွယ်ဝှိိုက်ရသာ အကျ ှိျုားသက်ရရာက်မ  

တစ်ရပ်ရပ်ရ ကာငေါ့ ် တှိိုက်ရှိိုက်ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊ သွယ်ဝှိိုက်၍ရသာ်လည်ားရကာင်ား၊ နီားကပ်စွာရသာလ်ည်ားရကာင်ား၊ 

ရဝားလစံွာရသာလ်ည်ားရကာင်ား ပ စ်ရပေါ်ရစရသာ အာားရပားရသာ၊ အရပခခရံသာ၊ ရပေါ်ရပါက်ရသာ မည်သညေါ့် မရတာတ်ဆပ စ်ပွာားပခငာ်း၊ 

ဆံိုားရံ ားပခငာ်း၊ ပျက်စီားပခင်ား( 

)၁၅( ရရာဂါရ ကာငေါ့ ်ရဆားရံိုတက်ရက်ရပါင်ားသည် )၃(ရကန် ငေါ့် ရအာက်ပ စ်ရသာ ရဆားကိုသမ မျာား 

)၁၆( လှိမ်လည်ရတာင်ားခံသညေါ့်ပ စ်ရပ်မျာား 

)၁၇( မှိမှိကှိိုယ်ကှိို သတ်ရသပခင်ား )သှိိုေ့မဟိုတ်) မှိမှိကှိိုယ်ကှိို ဒဏ်ရာအနာတရပ စ်ရအာင် ပပျုလိုပ်ပခငာ်း 

အကျ  ်းခံစာ်းခွင  မျာ်း 

ကျန်ားမာရရားအာမခ ံအကာအကွယအ်မျ ှိျုားအစာားအလှိိုက် ရရ ှိနှိိုင်သညေါ့် အကျ ှိျုားခံစာားခငွေါ့်မျာားမ ာ ရအာက်ပါအတှိိုင်ားပ စ်သည်။ 

စဉ  
အာမခံအကာ 

အကွယ နှင  ယနူစ  
အကျ  ်းခံစာ်းခွင     ှ န ိုင မှု ရ ျာ ရ က်းရ ်းရချ မည   အရ ကာင ်းအ င ်း အကျ  ်းခံစာ်းခွင  ရင ွ(ကျ  ) 

၁ 

အရပခခံအာမခံ 

အကာအကွယ ်

၁ ယူနစ ်

-ရရာဂါရ ကာငေါ့်ရဆားရံိုတက်ပခင်ား 

-မရတာ်တဆမ ရ ကာငေါ့ ်

ရဆားရံိုတက်ပခင်ား 

- ရသဆံိုားပခင်ား 

- ရဆားကိုသရန ်ရည်ရွယ်ချက်ပ ငေါ့်      

ရဆားရံို တက်သညေါ့်အခါ 

 

  

- ရသဆံိုားသညေါ့်အခါ 

- ရဆားရံိုတက်ရက် )၁(ရက ်ကျပ် 

၁၀,၀၀၀/- အမျာားဆံိုား ရက်ရပါင်ား )၆၀( 

အထှိသာ 

-၁၀ သှိန်ားကျပ် 

၂ 

ရရွားချယ်နှိိုင်သညေါ့် 

အာမခံ 

အကာအကွယ်)၁( 

(    ) ယနူစ ်

- ခွွဲစှိတ်ကိုသပခငာ်း 

 

 

 

 

- ကှိိုယ်ဝန်ပျက်ကျပခင်ား 

- တစ်ကှိိုယ်လံိုားရမေါ့ရဆား)သှိိုေ့မဟိုတ်( 

ကှိိုယ်တစ်ပှိိုငာ်း ထံိုရဆားပ ငေါ့ ်ခွွဲစှိတ်ကိုသမ ကှိို 

ခံယူသညေါ့်အခါ 

 

 

-သဘာဝအရလျာက် ကှိိုယ်ဝန်ပျကက်ျပခင်ား 

)သှိိုေ့မဟိုတ်)ရရာဂါရ ကာငေါ့်ကှိိုယဝ်နပ်ျက်ကျ

ပခင်ား ပ စ်ပပီား၊ ကှိိုယ်ဝန်ပျက်ကျမ အတွက ်

ကိုသပခင်ား အပ စ်ရဆားရံိုတက်ပပာီးခွွဲစှိတ်မ ၊ 

ကိုသမ ကှိိုပပျုလိုပ်သညေါ့်အခါ 

-ခွွဲစှိတ်ကိုသမ အတွက ်

အမ န်တကယတ်ှိိုက်ရှိိုက် 

ကိုန်ကျစရှိတ်။သှိိုေ့ရသာ် အနည်ားဆံိုား 

)၅(သှိန်ားကျပ် 

 

-ဝယ်ယူထာားသညေါ့်ယူနစ်န ငေါ့ ်မဆှိိုငဘ်ွဲ 

)၃(သှိန်ားကျပ ်

 

 

 

-ခွွဲစှိတ်ကိုသပခင်ားန ငေါ့်ကှိိုယ်ဝန ်

ပျက်ကျပခင်ား န စ်ခိုရပါင်ားအတွက ်

)၅(သှိန်ားကျပ် x 

အာမခံထာားသညေါ့်ယူနစရ်ပါင်ား ကှိို 

စိုစိုရပါငာ်းအမျာားဆံိုား ရပားရချနှိိုင်သညေါ့် 

ပမာဏအပ စ် သတ်မ တ်မည်။ 

၃ 

ရရွားချယ်နှိိုင်သညေါ့် 

အာမခံ 

အကာအကွယ်)၂( 

(    ) ယနူစ ်

- ရဆားရံို/ရဆားခန်ားပပသပခင်ား 
- ရဆားကိုသရန ်ရည်ရွယ်ချက်ပ ငေါ့် 

ရဆားရံို/ရဆားခန်ားပပသသညေါ့်အခါ 

-ရဆားရံို/ရဆားခနာ်း )၁( ကကှိမ် ပပလျှင် 

)၁(ယူနစ် ၂,၅၀၀ကျပ်။ သှိိုေ့ရသာ် 

၁၀,၀၀၀ကျပ်xအာမခံထာားသညေါ့်ယူနစ်

ရပါင်ားကှိို စိုစိုရပါင်ားအမျာားဆံိုား ရပားရချ 

နှိိုင်သညေါ့်ပမာဏအပ စ်သတ်မ တ်သည်။ 

 


