ပညာရ ေး အသက်အာမခံရပေါ်လီစီ
အခွင်အရ ေးနှင်စည်ေးကမ်ေးချက်မျာေး
၁။ ပညာရ ေးအသက်အာမခံအကျ ေးခံစာေးခွင်မျာေး
ပညာရရေးအသက်အာမခံထာေးရှှိသူတစ်ဦေးအရေဖြင် နှစ်ထပ်ကွမ်ေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ပံုံစံ (

အမ ှိ ေးအစာေးကှိုံ

ဝယ်ယူထာေးရှှိသူသည် အမှတ်စဉ် (က) မှ (ဃ) အထှိ အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိမည်ဖြစ်၍ အရဖခခံအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ပံုံစံ
အမ ှိ ေးအစာေးဝယ်ယူထာေးရှှိသူအတွက် အမှတ်စဉ် (ဂ) နှင် (ဃ) အက ှိ ေးခံစာေးခွင်မ ာေးကှိုံသာ ရရှှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်ေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်မ ာေးကှိုံ
ရအာက်တွင်ရြာ်ဖပထာေး ပါသည်။

(က)

(က)

ရသဆံုံေးမှုအက ှိ ေးခံစာေးခွင် (

)

(ခ)

ထာဝစဉ်လံုံေးဝ မသေ်စွမ်ေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင် (

(ဂ)

ပရီမီယံ ကင်ေးလွတ်ခွင် (

(ဃ)

ပညာရရေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင် (

)
)
)

ရသဆံေးမှုအကျ ေးခံစာေးခွင်
(၁)

အာမခံသက်တမ်ေးအတွင်ေး ပညာရရေးအသက်အာမခံ နှစ်ထပ်ကွမ်ေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ပံုံစံ
အမ ှိ ေးအစာေးကှိုံဝယ်ယူထာေးရသာ

အာမခံထာေးသူရသဆံုံေးပါက

အာမခံထာေးရငွကှိုံ

အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူအာေး

ထုံတ်ရပေးပါမည်။
(၂)

အက ှိ ေးခံစာေးခွင်လွှဲအပ်ခံရသူသည် အသက်(၁၈)နှစ် မဖပည်ရသေးသူဖြစ်လျှင် အာမခံလုံပ်ငေ်ေး လုံပ်ကှိုံင်ခွင် ဥပရေ (၁၂)
(စ) နှင်အညီ မှိဘအရင်ေး (သှိ)ုံို့ တရာေးဝင်ရမွေးစာေးမှိဘ (သှိ)ုံို့ တရာေးဝင်အုံပ်ထှိေ်ေးသူကှိုံသာ ထုံတ်ရပေးပါမည်။

(၃)

အာမခံထာေးရှှိသူ

ရသဆံုံေးခ ေ
ှိ ်တွင်

ထပ်မံလွှဲရဖပာင်ေးထာေးဖခင်ေး

မရှှိလျှင်

အက ှိ ေးခံစာေးခွင်လွှဲအပ်ခံရသူက
အာမခံလုံပ်ငေ်ေး

လုံပ်ကှိုံင်ခွင်

ရသဆံုံေးပပီေး
ဥပရေ

ဖြစ်ကာ
(၁၂)

အက ှိ ေးခံစာေးခွင်
(ဆ)

နှင်အညီ

ရအာက်ပါအစီအစဉ်အတှိုံင်ေး ထုံတ်ရပေးပါမည်။
- ခင်ပွေ်ေး/ ဇေီေး
- သာေးသမီေး
- ရဖမေး
- ညီအစ်ကှိုံ၊ရမာင်နှမ
- မှိဘ
(၄)

ရသဆံုံေးမှုအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ထုံတ်ယူရေ်အတွက် လှိုံအပ်ရသာ စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးမှာ
- ရပေါ်လီစီစာခ ပ်မူရင်ေး
- ရသစာရင်ေးမှိတတူမှေ်/ ခှိုံင်လံုံရသာအရထာက်အထာေး
- ရသဆံုံေးရ ကာင်ေး ရက ေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုံပ်ခ ပ်ရရေးမှူေးရထာက်ခံခ က်
- အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရတာင်ေးခံလာ တှိဖုံို့ ြစ်ပါသည်။

(၅)

အကယ်၍ အာမခံထာေးသူ ရသဆံုံေးပပီေး အရလာင်ေးရှာမရတွွေ့ပါက (၂)နှစ် ရစာင်ဆှိုံင်ေးရမည်ဖြစ်ပပီေး မ က်ဖမင်အာေးဖြင်
သွာေးလာလှုပ်ရှာေးမှု မရှှိရ ကာင်ေးကှိုံ ရက ေးရွာ/ရပ်ကွက်အုံပ်ခ ပ်ရရေးမှူေး၏ ရထာက်ခံခ က် ရရှှိလျှင် အာမခံထာေးရငွကှိုံ
အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူထံ တစ်လံုံေးတည်ေး ထုံတ်ရပေးပါမည်။

CMH01UWEB200012M

Page 1/6

(ခ)

ထာဝစဉ်လံေးဝ မသန်စွမ်ေးအကျ ေးခံစာေးခွင် (
(၁)

)

ပညာရရေးအာမခံ နှစ်ထပ်ကွမ်ေး အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ပံုံစံ (
အာမခံထာေးသူသည်

အမ ှိ ေးအစာေးကှိုံ ဝယ်ယူထာေးရသာ

ရပေါ်လီစီတည်ပမွှဲရေစဉ်အတွင်ေး

ရုံတ်တရက်ထှိခှိုံက်ဖခင်ေး

ရ ကာင်လည်ေးရကာင်ေး၊

ရရာဂါရ ကာင်လည်ေးရကာင်ေး ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး ဖြစ်၍ ဝင်ရငွရရှှိရသာ အလုံပ်အကှိုံင်ကှိုံ လံုံေးဝမလုံပ်ကှိုံင်နှိုံင်လျှင်
အာမခံထာေးရငွကှိုံ တလံုံေးတည်ေး ထုံတ်ရပေးပါမည်။
(၂)

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ထုံတ်ယူရေ်အတွက် လှိုံအပ်ရသာစာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးမှာ
- ရပေါ်လီစီစာခ ပ်မူရင်ေး
- ရဆေးကုံသည်အထူေးကုံဆရာဝေ်၏ ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ရ ကင်ေးရထာက်ခံခ က်
- က ေ်ေးမာရရေးနှင် အာေးကစာေးဝေ်ကကီေးဌာေမှ အသှိအမှတ်ဖပ ထာေးသည် ရဆေးရံုံ/ရဆေးခေ်ေးမ ာေးမှ ရဆေးကုံ သမှုမှတ်တမ်ေး
- အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရတာင်ေးခံလာ တှိဖုံို့ ြစ်ပါသည်။

(၃)

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေးဆှိုံသည်မှာ ရအာက်တွင်ရြာ်ဖပထာေးသည်ေမူော ဖြစ်ရပ်မ ှိ ေးကှိုံ ဆှိုံလှိုံပါသည်။
(က)

မ က်စှိနှစ်ြက်လံုံေးဝကွယဖ် ခင်ေး။

(ခ)

လက်ရကာက်ဝတ်အထက်ပှိုံင်ေးမှ လက်နှစ်ြက်ဖပတ်ဖခင်ေး၊ လံုံေးဝအသံုံေးဖပ ၍ မရဖခင်ေး။

(ဂ)

ရဖခက င်ေးဝတ်အထက်ပှိုံင်ေးမှ ရဖခရထာက်နှစ်ြက်ဖပတ်ဖခင်ေး၊ လံုံေးဝအသံုံေးဖပ ၍ မရဖခင်ေး။

(ဃ)

မ က်စှိတစ်ြက်လံုံေးဝကွယဖ် ခင်ေး

နှင်

လက်ရကာက်ဝတ်

အထက်ပှိုံင်ေး

လက်တစ်ြက်

ဖပတ်ဖခင်ေး/

အသံုံေးဖပ ၍မရဖခင်ေး၊ ရဖခက င်ေးဝတ် အထက်ပှိုံင်ေး ရဖခတစ်ြက်ဖပတ်ဖခင်ေး/ လံုံေးဝအသံုံေးဖပ ၍မရဖခင်ေး။
(င)

အာမခံထာေးရှှိသူကုံသသည် အထူေးကုံဆရာဝေ်မှ ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ရ ကာင်ေး ရထာက်ခံခ က်နှင်
ဤကုံမပဏီမှ ရရွေးခ ယ် ရပေးရသာ ဆရာဝေ်နှစ်ဦေး၏ ထာဝစဉ်လံုံေးဝ မသေ်စွမ်ေးဖြစ်ရ ကာင်ေး ရထာက်ခံခ က်။

(ဂ)

ပ ီမီယံကင်ေးလွတ်ခွင် (
(၁)

)

အာမခံထာေးသူသည်

ရပေါ်လီစီတည်ပမွှဲရေစဉ်အတွင်ေး

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးခွှဲလျှင်

ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊

ထှိုံထှိခှိုံက်ဆံုံေးရံှုေးမှု

ရသဆံုံေးခွှဲလျှင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊
ဖြစ်ပွာေးပပီေးရောက်ပှိုံင်ေး

ပရီမီယံရ ကေး

ရပေးသွင်ေးရမည်ရက် ရရာက်သည်ရေို့မှစ၍ ပရီမီယံရ ကေး ရပေးသွင်ေးသည်ကာလ ပပီေးဆံုံေးခ ေ
ှိ ်အထှိ အာမခံကုံမပဏီသှိုံို့
ရပေးသွင်ေးရေ် က ေ်ရှှိရသာ ပရီမီယံမ ာေးအာေးလံုံေးကှိုံ ဆက်လက်ရပေးသွင်ေးရေ် မလှိုံရတာပွှဲ ကင်ေးလွတ်ခွင်ရှှိပါသည်။
အာမခံကုံမပဏီမှ

ပရီမီယံရ ကေးမ ာေး

ကင်ေးလွတ်ခွင်

ရပေးထာေးသည်

ကာလအတွင်ေး

ရပေါ်လီစီသည်

ဆက်လက်တည်ပမွှဲရေမည်ဖြစ်ပပီေး သတ်မှတ်ထာေးရသာသက်တမ်ေး ရရာက်သည်အခါ ပညာရရေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်ကှိုံ
ရရှှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
(၂)

ပရီမီယံကင်ေးလွတ်ခွင် ရတာင်ေးခံရေ်အတွက် လှိုံအပ်ရသာ စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးမှာ
- ရပေါ်လီစီစာခ ပ်မူရင်ေး
- ပရီမီယံကင်ေးလွတခ
် ွင် ရတာင်ေးခံလာ တှိုံို့အဖပင်
အာမခံထာေးသူရသဆံေးပါက
- ရသစာရင်ေးမှိတတူမှေ်/ ခှိုံင်လံုံရသာအရထာက်အထာေး
- ရသဆံုံေးရ ကာင်ေး ရက ေးရွာ/ ရပ်ကွက်အုံပ်ခ ပ်ရရေးမှူေး ရထာက်ခံခ က်
သှိမ
ုံို့ ဟုံတ်
အာမခံထာေးသူထာဝစဉ်လံေးဝမသန်စွမ်ေးဖြစ်ပါက
- ရဆေးကုံသည် အထူေးကုံဆရာဝေ်၏ ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ရ ကာင်ေး ရထာက်ခံခ က်
- က ေ်ေးမာရရေးနှင်

အာေးကစာေးဝေ်ကကီေးဌာေမှ

အသှိအမှတ်ဖပ ထာေးသည်

ရဆေးရံ/ုံ ရဆေးခေ်ေးမ ာေးမှ

ရဆေးကုံသမှုမှတ်တမ်ေးတှိက
ုံို့ ှိုံပါ ပူေးတွွှဲ တင်ဖပရပါမည်။

CMH01UWEB200012M

Page 2/6

(ဃ)

ပညာရ ေးအာမခံအကျ ေးခံစာေးခွင် (
(၁)

ဤပညာရရေးအာမခံ

)

ရပေါ်လီစီသည်

ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရသည်သက်တမ်ေး

ပပီေးဆံုံေးသွာေးရသာ်လည်ေး

ဆက်လက်

တည်ပမွှဲရေမည် ဖြစ်ပပီေး ပရီမီယံ ရပေးသွင်ေးရသည် သက်တမ်ေး ပပီေးဆံုံေးခ ေ
ှိ ်မှစ၍ အာမခံသက်တမ်ေး ရစရက်ရရာက်သည်ရေို့
အပါအဝင် တစ်နှစ်ဖပည်သည်ရေို့သှိုံို့ ရရာက်တှိုံင်ေး အာမခံကုံမပဏီမှ ပညာရရေးအက ှိ ေးခံစာေးခွင်အဖြစ် အာမခံထာေးရငွ၏
၂၀%စီကှိုံ ဖပေ်လည်ထုံတ်ရပေးမည် ဖြစ်သည်။ (အာမခံသက်တမ်ေးဖပည်သည်အခါ ထုံတ်ရပေးခွှဲရသာ ပညာရရေးအာမခံ
စုံစုံရပါင်ေးသည် အာမခံထာေးရငွနှင်ညီမျှရေမည် ဖြစ်ပါသည်။)
(၂)

ထှိုံပညာရရေးအာမခံ အက ှိ ေးခံစာေးခွင်သည် ရသဆံုံေးမှုအက ှိ ေးခံစာေးခွင်၊ ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး အက ှိ ေးခံစာေးခွင်
တှိန
ုံို့ ှင် သက်ဆှိုံင်ဖခင်ေးမရှှိပွှဲ အာမခံကုံမပဏီမှ ရပေးရေ်ရှှိသည် အက ှိ ေးခံစာေးခွင်မ ှိ ေး ဖြစ်ပါသည်။

၂။

ပညာရ ေးအသက်အာမခံရပေါ်လီစီမှ

ှနင်သည်အဖခာေးခံစာေးခွင်မျာေး

ရပေါ်လစီရှင်သည် ပညာရရေးအသက်အာမခံရပေါ်လစီမှ ရအာက်ရြာ်ဖပပါခံစာေးခွင်မ ာေးကှိုံလည်ေး ရရှှိ ခံစာေးနှိုံင်ပါသည်။
(က)

ရပေါ်လီစီကှိုံစာရင်ေးပှိတ်နှိုံင်ဖခင်ေး (

(ခ)

အမ်ေးရငွထုံတ်ယူနှိုံင်ဖခင်ေး (

(ဂ)

ပညာရရေးအသက်အာမခံရပေါ်လီစီ ရငွရခ ေးယူနှိုံင်ဖခင်ေး (

(က)

ရပေါ်လီစီကစာ င်ေးပတ်နင်ဖခင်ေး (
(၁)

ရပေါ်လီစီရှင်တစ်ဦေးအရေဖြင်

)

အတည်ဖြစ်ပပီေးရသာ

ရပေါ်လီစီတစ်ရစာင်ကှိုံ

ပရီမီယံဆက်လက်

မရပေးသွင်ေးနှိုံင်လျှင် စာရင်ေးပှိတ်နှိုံင်သည်။
(၂)

ရပေါ်လီစီတွင် ရြာ်ဖပထာေးရသာ သက်တမ်ေးရစ ရရာက်သည်ရေို့တွင် စာရင်ေးပှိတ်တေ်ြှိုံေးကှိုံ ရပေါ်လီစီရှင်သှိုံို့
ထုံတ်ရပေးပါသည်။

(၃)

အာမခံသက်တမ်ေးအတွင်ေး

အာမခံထာေးသူ

ရသဆံုံေးလျှင်

အက ှိ ေးခံစာေးခွင်

လွှဲရဖပာင်ေးဖခင်ေးခံရသူအာေး

စာရင်ေးပှိတ်တေ်ြှိုံေးကှိုံသာ ထုံတ်ရပေးပါသည်။
(၄)

ရပေါ်လီစီကှိုံ စာရင်ေးပှိတ်ရေ်အတွက် လှိုံအပ်သည် စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးမှာ
- ရပေါ်လီစီစာခ ပ်မူရင်ေး
- ရပေါ်လီစီရှင်အရ ကာင်ေး ကာေးစာ တှိဖုံို့ ြစ်ပါသည်။

စာရင်ေးပှိတ်တေ်ြှိုံေးတွက်ေည်ေးေမူော
စာရင််းပိတတ
် န်ဖိ်း = (အာမခံထာ်းငငွေ x ပရီမီယင
ံ ပ်းပပီ်းနှစ)်
အာမခံသက်တမ််း

(ခ)

ရပေါ်လီစီ ှင်မှအမ်ေးရငွ သင်တန်ြေးထတ်ယူနင်ဖခင်ေး (
(၁)

ရပေါ်လီစီရှင်သည် က သင်ပရီမီယံကှိုံ ဆက်လက်ရပေးသွင်ေးဖခင်ေး မဖပ နှိုံင်ရတာသဖြင် အတည်ဖြစ်ပပီေးရသာ
ရပေါ်လီစီတစ်ရစာင်ကှိုံ

ြ က်သှိမ်ေး၍

အမ်ေးရငွထုံတ်ယူရေ်

အရ ကာင်ေး ကာေးလာလျှင်

အမ်ေးရငွဇယာေးပါနှုေ်ေးအတှိုံင်ေး ရခွင်ရှှိသည်အမ်ေးရငွကှိုံ ရပေါ်လီစီရှင်သှိုံို့ တစ်လံုံေးတည်ေး ထုံတ်ရပေးပါသည်။
(၂)

အမ်ေးရငွထုံတ်ယူရေ်အတွက် လှိုံအပ်သည်စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးမှာ
- မူရင်ေးရပေါ်လီစီစာခ ပ်
- ရပေါ်လီစီရှင်အရ ကာင်ေး ကာေးစာ တှိဖုံို့ ြစ်ပါသည်။
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(ဂ)

ပညာရ ေးအသက်အာမခံရပေါ်လီစီမှရငွရချေးယူနင်ဖခင်ေး (
(၁)

ရပေါ်လီစီရှင်တစ်ဦေးအရေဖြင်
ရခ ေးယူနှိုံင်မည်

)

အတည်ဖြစ်ပပီေးရသာ

ရငွပမာဏမှာ

ရပေါ်လီစီတစ်ရစာင်မှ

အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေး

ရခ ေးရငွရယူနှိုံင်ခွင်ရှှိသည်။

နှုေ်ေးထာေးဇယာေးပါအတှိုံင်ေး

ရခွင်ရှှိသည်

စုံစုံရပါင်ေးအမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေး၏ ၉၀% အထှိဖြစ်ပါသည်။
(၂)

ရငွတစ်ကကှိမ် ရခ ေးလျှင် ရငွရခ ေးခ က ပ် ၁၀၀၀/- ရပေးသွင်ေးရပါမည်။ ရခ ေးရငွ က ပ်၁၀၀/-လျှင် တစ်နှစ်အတွက်
၁၅ %ဖြင် အတှိုံေးရပေးရပါမည်။ အကယ်၍ ရခ ေးရငွကှိုံဖပေ်ဆပ်မည်ဆှိုံပါက တစ်လံုံေးတည်ေး ဖပေ်ဆပ်ရပါမည်။
ရငွရခ ေးယူသူက ရခ ေးယူထာေးသည်ရငွကှိုံ ဖပေ်လည် ရပေးဆပ်ဖခင်ေး မဖပ လျှင် အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ထုံတ်ယူခ ေ
ှိ ်တွင်
ရခ ေးရငွနှင်အတှိုံေးကှိုံ ခုံနှှိမ်ပါမည်။

(၃)

ရခ ေးရငွရယူရေ်အတွက် ရအာက်ရြာ်ဖပပါ စာရွက်စာတမ်ေးမ ာေးအာေး တင်ဖပရေ်လှိုံပါသည်။
(က) မူရင်ေးရပေါ်လီစီ
(ခ) ရပေါ်လီစီရှင်အရ ကာင်ေး ကာေးစာ တှိဖုံို့ ြစ်ပါသည်။

၃။

အကျ ေးခံစာေးခွင်မ
(၁)

ှနင်သည်ကစစမျာေး

အာမခံထာေးသူသည် ရအာက်ရြာ်ဖပပါအရ ကာင်ေးကှိစစမ ာေးရ ကာင် ရသဆံုံေးခွှဲလျှင် ရသဆံုံေးမှုအက ှိ ေးခံစာေးခွင် (
) အာေး ရခွင်မရှှိပါ။ အမ်ေးရငွတေ်ြှိုံေးပမာဏကှိုံသာ အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူအာေး ဖပေ်ထုံတ်ရပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က)

အာမခံစသည်ရေို့မှ တစ်နှစ်အတွင်ေး မှိမှိကှိုံယ်ကှိုံသတ်ရသဖခင်ေး။

(ခ)

အာမခံဝယ်ယူစဉ်ကရြာ်ဖပရေ်ထှိေ်ခ ေ်ခွှဲရသာ ရှှိရင်ေးစွွှဲရရာဂါရ ကာင် အာမခံစသည်ရေို့မှ တစ်နှစ်အတွင်ေး
ရသဆံုံေးဖခင်ေး။

(၂)

အာမခံထာေးသူတစ်ဦေးသည်

ရအာက်ရြာ်ဖပပါ

အရ ကာင်ေးကှိစစမ ာေးရ ကာင်

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်မှု အက ှိ ေးခံစာေးခွင်

ဖြစ်ခွှဲလျှင်

အာေး ရခွင်မရှှိပါ။

အမ်ေးရငွတေ်ြှိုံေးပမာဏ ကှိုံသာ ရပေါ်လီစီရှင်/ အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူအာေး ဖပေ်ထုံတ်ရပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က)

ကကှိ တင်ရည်ရွယ်ခ က်ဖြင်

မှိမှိကှိုံယ်ကှိုံ

အောတရဖြစ်ရအာင်

လုံပ်ဖခင်ေးရ ကာင်ဖြစ်သည်

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး ဖြစ်ဖခင်ေး။
(ခ)

မှိမှိကှိုံယ်ကှိုံသတ်ရသဖခင်ေးရ ကာင် မရသဘွှဲ ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး။

(ဂ)

မူေးယစ်ရဆေးဝါေးသံေးုံ စွွှဲဖခင်ေးရ ကာင်ဖြစ်သည် ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး။

(ဃ)

ရဘေးအနတရာယ်ဖြစ်ရစရသာရဆေးကှိုံ မှီဝွှဲဖခင်ေးရ ကာင်ဖြစ်သည် ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး။

(င)

ကှိုံယ်တင
ှိုံ ်ရာဇဝတ်မှုက ူေးလွေ်ဖခင်ေးရ ကာင်ဖြစ်သည် ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး။

(စ)

အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ရြာ်ဖပရေ်ထှိေ်ခ ေ်ခွှဲရသာရှှိရင်ေးစွွှဲရရာဂါရ ကာင် အာမခံစသည်ရေို့မှ တစ်နှစ် အတွင်ေး
ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ဖခင်ေး။

၄။

ပညာရ ေးအသက်အာမခံရပေါ်လီစီစည်ေးကမ်ေးချက်မျာေး
(က)

ပ ီမီယံရပေးသွင်ေးဖခင်ေး
(၁)

ပရီမီယံကှိုံ

(၁)နှစ်တစ်ကကှိမ်၊

(၆)လတစ်ကကှိမ်၊

ရပေးသွင်ေးနှိုံင်ပါသည်။

(၁)နှစ်တစ်ကကှိမ်၊

ရပေါ်လီစီမ ာေးအတွက်

ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရေ်

(၃)လတစ်ကကှိမ်၊

(၆)လတစ်ကကှိမ်၊
အပှိုံရက်

(၃၀)

(၁)လတစ်ကကှိမ်

အရစ်က

(၃)လတစ်ကကှိမ်

ရပေးသွ င်ေးသည်

ခွင်ဖပ ပါသည်။

(၁)လတစ်ကကှိမ်

ရပေါ်လီစီမ ာေးအတွက် ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရေ် အပှိုံရက် (၁၅)ရက် ခွင်ဖပ ပါသည်။ အပှိုံရက် အတွင်ေး ပရီမီယံ
ရပေးသွင်ေးရေ် ပ က်ကွက်လျှင် ရပေါ်လီစီ ပ က်ဖပယ်သည်။ ရပေးသွင်ေးနှိုံင်သည် အပှိုံရက်၏ ရောက်ဆံုံေးရက်သည်
အစှိုံေးရရံေးုံ /ဘဏ် ပှိတ်ရက်ဖြစ်ပါက ရံုံေး/ဘဏ်ြွင်ရသာ ပထမရက်တွင် ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရပါမည်။
(၂)

ပရီမီယံကှိုံ

ကုံမပဏီ

ရံုံေးခ ပ်/ရံုံေးခွွှဲမ ာေးတွင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး၊

ဘဏ်မ ာေးမှတစ်ဆင်ရသာ်လည်ေးရကာင်ေး

ရငွသာေးဖြင် ဖြစ်ရစ၊ ခ က်လက်မှတ်ဖြင်ဖြစ်ရစ၊ စာရင်ေးလွှဲရဖပာင်ေးဖခင်ေးဖြင်ဖြစ်ရစ ရပေးသွင်ေးနှိုံင်ပါသည်။
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(ခ)

ရပေါ်လီစီတည်မမြဲဖခင်ေး
(၁)

ပရီမီယံစတင်သည်ရေို့မှစ၍ ရပေါ်လီစီသည် စတင်တည်ပမွှဲလာပပီေး ရအာက်တွင်ရြာ်ဖပထာေးရသာ (က) မှ (ဂ)
အထှိ ရေို့ရက်မ ာေး မတှိုံင်ခင်အထှိ ရပေါ်လီစီသည် ဆက်လက် တည်ပမွှဲရေပါမည်။

(၂)

(က)

ရပေါ်လီစီရလျှာက်လာတွင် သတ်မှတ်ထာေးရသာ အက ှိ ေးခံစာေးခွင် ရပ်ဆှိုံင်ေးသည်ရေို့

(ခ)

ရပေါ်လီစီရှင်မှ ရပေါ်လစီရပ်စွှဲသည်ရေို့နှင်

(ဂ)

ရပေါ်လီစီြ က်သှိမ်ေးသည်ရေို့ သှိမ
ုံို့ ဟုံတ် ပ က်ဖပယ်သည်ရေို့

ပညာရရေးအသက်အာမခံရပေါ်လီစီအတွက် ပရီမီယံကှိုံ အေည်ေးဆံုံေး (၃)နှစ် ရပေးသွင်ေးပပီေးပါက ရပေါ်လီစီအတည်
ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ)

ပျက်သည်ရပေါ်လီစီဖပန်လည်တည်မမြဲဖခင်ေး
(၁)

ရပေါ်လီစီသည် အပှိုံရက်မ ာေးအတွင်ေး၌ ပရီမီယံမသွင်ေးခွှဲရသာ် ရပေါ်လီစီပ က်သည်။

(၂)

ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရေ်

ပ က်ကွက်သည်ကာလမှာ

၆လထက်မပှိုံပါက

ပ က်သည်ရပေါ်လီ စီကှိုံ

ဖပေ်လည်

တည်ပမွှဲနှိုံင်ရေ် ရအာက်ပါအတှိုံင်ေး ရဆာင်ရွက်နှိုံင်ပါသည်။
(က)

မှိမှိ ကှိုံယ်တင
ှိုံ ်က ေ်ေးမာရ ကာင်ေး ဝေ်ခံခ က်တင်ဖပရေ်လှိုံပါသည်။

(ခ)

ရပေးသွင်ေးရေ် က ေ်သည် ပရီမီယံ စုံစုံရပါင်ေးနှင် ယင်ေးပရီမီယံက ေ်ရငွရပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင်အတှိုံေးနှုေ်ေး
၁၅%ဖြင် ပ က်ကွက်ကာလအတွက် တွက်ခ က်၍ရသည် အတှိုံေးကှိုံတစ်ရပါင်ေးတည်ေး ရပေးသွင်ေးရမည်
ဖြစ်ပါသည်။

(၃)

ပရီမီယံရပေးသွင်ေးရေ်ပ က်ကွက်သည်ကာလ (၆)လရက ာ်ပပီေး (၁၂)လအတွင်ေးဖြစ်ပါက ပ က်သည်ရပေါ်လီ စီကှိုံ
ဖပေ်လည်တည်ပမွှဲနှိုံင်ရေ် ရအာက်ပါအတှိုံင်ေး ရဆာင်ရွက်နှိုံင်ပါသည်။
(က)

မှိမှိစရှိတ်ဖြင်ကုံမပဏီမှညေ် ကာေးသည်အတှိုံင်ေး က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးမှုခံယူရပါမည်။

(ခ)

က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးခ က်ရလေ်ရကာင်ေးမွေ်ပါက

ဖပေ်လည်တည်ပမွှဲဖခင်ေးကှိုံ

ကုံမပဏီကလက်ခံ

ရဆာင်ရွက်ပါသည်။ ရပေးသွင်ေးရေ်က ေ်သည် ပရီမီယံစုံစုံရပါင်ေး နှင် ယင်ေးပရီမီယံ က ေ်ရငွရပေါ်တွင်
တစ်နှစ်လျှင်အတှိုံေးနှုေ်ေး

၁၅%

ဖြင်ပ က်ကွက်ကာလအတွက်

တွက်ခ က်၍ရသည်

အတှိုံေးကှိုံ

တစ်ရပါင်ေးတည်ေး ရပေးသွင်ေးရပါမည်။
(၄)

အကယ်၍

အထက်တွင်ရြာ်ဖပထာေးသည်ေည်ေးလမ်ေးအတှိုံင်ေး

ရပေါ်လီစီကှိုံ

ဖပေ်လည်တည်ပမွှဲရေ်

မရဆာင်ရွက်ပါက ရပေါ်လီစီပ က်သည်။
(ဃ)

အလအရလျာက်ရပေါ်လီစီတည်မမြဲဖခင်ေး
(၁)

အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေး
ရပေါ်လီစီမပ က်ပါ။
အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေးမှ

ရရှှိနှိုံင်ရသာရပေါ်လီစီတွင်
ရပေးသွင်ေးရေ်က ေ်သည်
အရစ်က အတှိုံင်ေး

ပရီမီယံရပေးသွင်ေးဖခင်ေး
ပရီမီယံ၊

နှုတ်ယူပပီေး

အတှိုံေးနှင်

ရပေါ်လီစီကှိုံ

ပ က်ကွက်ရသာ်လည်ေး
ကုံမပဏီမှရရေ်ရှှိရငွမ ာေးကှိုံ

အလှိုံအရလ ာက်

ဆက်လက်

တည်ပမွှဲရစနှိုံင်ပါသည်။ အဆှိုံပါ ရပေးရေ်က ေ်ပရီမီယံရငွ ရပေါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၁၅% အတှိုံေးပါ ထည်သွင်ေး
တွက်ခ က်ပါမည်။
(၂)

ရပေါ်လီစီရှင်မှ ရပေးသွင်ေးရေ်က ေ်သည် ပရီမီယက
ံ ှိုံ အထက်တွင် ရြာ်ဖပခွှဲသည် အတှိုံင်ေး အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေးမှ
နုံတ်၍ အလီလီ ရပေးသွင်ေးဖခင်ေးဖြင် အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေး ကုံေ်သွာေးပါက ရပေါ်လီစီပ က်သည်။

(၃)

အထက်တွင် ရြာ်ဖပခွှဲသည်ေည်ေးဖြင် အလှိုံအရလ ာက်တည်ပမွှဲရစသည် ရပေါ်လီစီအတွက် ရပေးရေ်က ေ်သည်
ပရီမီယံ စုံစုံရပါင်ေးနှင် အတှိုံေးကှိုံ တစ်ကကှိမ်တည်ေး ရပေးဆပ်ဖခင်ေးဖြင် ရပေါ်လီစီကှိုံ ဖပေ်လည်တည်ပမွှဲရစနှိုံင်သည်။
ဤကွှဲသှိုံို့

တည်ပမွှဲရစရာတွင်

က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးရေ်

လှိုံအပ်သည်ဟုံ

ကုံမပဏီမှ ယူဆလျှင်

ဖပေ်လည်စစ်ရဆေးမှု ခံယရ
ူ မည်ဖြစ်ပပီေး က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးမှုစရှိတ်ကှိုံ ရပေါ်လီစီရှင်မှ က ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
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(၄)

အကယ်၍ က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးသည် ဆရာဝေ်၏ ရထာက်ခံခ က်အရ က ေ်ေးမာရရေး အရဖခအရေသည်
လက်ခံနှိုံင်သည် အရေအထာေးရှှိလျှင် ရပေါ်လီစီကှိုံ ဖပေ်လည်တည်ပမွှဲခွင်ဖပ မည် ဖြစ်ပါသည်။ သှိရ
ုံို့ ာတွင်
က ေ်ေးမာရရေးစစ်ရဆေးသည် ဆရာဝေ်၏ ရထာက်ခံခ က်အရ က ေ်ေးမာရရေးအရဖခအရေသည် လက်ခံနှိုံင်သည်
အရေအထာေးမရှှိလျှင် ရပေါ်လီစီကှိုံ ဖပေ်လည် တည်ပမွှဲခွင်ဖပ မည်မဟုံတ်ပါ။

(၅)

ဤကွှဲသှိုံို့အလှိုံအရလ ာက်ရပေါ်လီစီတည်ပမွှဲရေရသာ ကာလအတွင်ေး အာမခံထာေးသူ ကွယလ
် ွေ်/ထာဝစဉ်
လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး ဖြစ်ခွှဲရသာ် တင်ရှှိရေရသာ ပရီမီယံအရ ကွေးမ ာေး၊ တစ်နှစ်လျှင် ၁၅% ဖြင် က သင်အတှိုံေးနှင်
ကုံမပဏီမှ ရရေ်ရှှိရငွမ ာေးကှိုံ နှုတ်ယူပပီေးလျှင် က ေ်အာမခံထာေးရငွကှိုံ တစ်လံုံေးတည်ေးထုံတ်ရပေးမည်။ သှိရ
ုံို့ ာတွင်
ရပေါ်လီစီရှင်မှ ဖပေ်လည်ရပေးဆပ်ရမည် စုံစုံရပါင်ေးရငွပမာဏသည် ၎င်ေးရခွင်ရှှိရသာ အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေးထက်
ပှိုံရေလျှင် အလှိုံအရလ ာက်ရပေါ်လီစီ တည်ပမွှဲ ရေရတာမည် မဟုံတ်ပါ။ ထှိုံအခ ေ
ှိ ်တွင် အာမခံထာေးသူရသဆံုံေး/
ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ပါက အာမခံထာေးရငွကှိုံ ရနှိုံင်ခွင်မရှှိပါ။ သှိရ
ုံို့ ာတွင် အာမခံထာေးသူ ကွယလ
် ွေ်/
ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေးဖြစ်ခ ေ
ှိ ်၌

ရပေါ်လစီအရ

ရရှှိနှိုံင်ရသာ

စာရင်ေးပှိတ်တေ်ြှိုံေးကှိုံ

တွက်ခ က်ပပီေး

ရပေါ်လီစီရှင်မှ ရပေးရေ်က ေ်သည်စုံစုံရပါင်ေးရငွကှိုံနုံတ်၍ က ေ်ရငွကှိုံ ရပေါ်လီစီရှင်/ အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူသှိုံို့
ထုံတ်ရပေးပါမည်။
(၆)

အလှိုံအရလ ာက်

ရပေါ်လီစီတည်ပမွှဲရေရသာကာလအတွင်ေး

အာမခံထာေးသူ

ကွယလ
် ွေ်/

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး ဖြစ်ခွှဲရသာ် ပရီမီယံကင်ေးလွတ်ခွင်ရရှှိနှိုံင်ပါသည်။ သှိရ
ုံို့ ာတွင် ရပေါ်လီစီရှင်မှ ဖပေ်လည်
ရပေးဆပ်ရမည်
အလှိုံအရလ ာက်

စုံစုံရပါင်ေးရငွပမာဏသည်

၎င်ေးရခွင်ရှှိရသာ

ရပေါ်လီစီတည်ပမွှဲရေရတာမည်

ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး

ဖြစ်ပါက

မဟုံတ်ပါ။

အာမခံထာေးရငွကှိုံ

အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေးထက်
ထှိုံအခ ေ
ှိ ်တွင်

ရနှိုံင်ခွင်မရှှိပါ။

ပှိုံရေလျှင်

အာမခံထာေးသူရသဆံုံေး/

သှိရ
ုံို့ ာတွင်

အာမခံထာေးသူ

ကွယလ
် ွေ်/ထာဝစဉ်လံုံေးဝမသေ်စွမ်ေး ဖြစ်ခ ေ
ှိ ်၌ ရပေါ်လီစီအရ ရရှှိနင
ှိုံ ်ရသာ စာရင်ေးပှိတ်တေ်ြှိုံေးကှိုံ တွက်ခ က်ပပီေး
ရပေါ်လီစီရှင်မှ ရပေးရေ်က ေ်သည် စုံစုံရပါင်ေးရငွကှိုံနုံတ်၍ က ေ်ရငွကှိုံ ရပေါ်လီ စီရှင်/အက ှိ ေးခံစာေးခွင်ရှှိသူသှိုံို့
ထုံတ်ရပေးပါမည်။
(၇)

အမ်ေးရငွရသင်တေ်ြှိုံေးမရရှှိနှိုံင်ရသာ ရပေါ်လီစီပ က်ရေခ ေ
ှိ ်တွင် အာမခံထာေးသူ ရသဆံုံေးဖခင်ေး/ ထာဝစဉ်လံုံေးဝ
မသေ်စွမ်ေးဖြစ်ပါက မည်သည် အက ှိ ေးခံစာေးခွင်မှ မရရှှိနှိုံင်ပါ။

- The End -
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