ကျန််းမာရ ်းအာမခံစည််းကမ််းချက်မျာ်း
ကျန််းမာရ ်းအာမခံအကာအကွယ်အမျ ်းအစာ်းအလိုက်
စဉ်

အာမခံအကာအကွယ်နင်

အကျ ်းခံစာ်းခွင်

နိုင်မှု

ယူနစ်
၁။

အခ ြေြေံအာမြေံ
အကာအကွယ် ၁ ယူနစ်

•

ခ ာဂါခ ကာင်
ခ

•

၂။

ခ ွေးြေျယ်နိုံင်ေည်

ေးရံုံတက် ြေင်ေး။

မခတာ်တ
ခ

•

နင
ို ်သည် အကျ ်းခံစာ်းခွင်မျာ်း

ရလျာ်ရ က်းရ ်းရချ မည်

အကျ ်းခံစာ်းခွင်ရငွ

အရ ကာင််းအ င််း

(ကျ ်)

ခ

ေးကုံေ န် ည် ွယ်

ြေျက် ြင် ခ

မှုခ ကာင်

•

ေးရံုံတက်

ခေ

ံုံေး ြေင်ေး

•

ြေွွဲစိတ်ကုံေ ြေင်ေး

ေးရံုံတက် က်

တစ် က်လျှင်

ေည်အြေါ

၁၀,၀၀၀

ေးရံုံ တက် ြေင်ေး။

•

ခ

ကျပ်

(အမျာေး

ံုံေး

က် ၆၀ အထိ)

•

ခေ

ံုံေးေည်အြေါ

•

တစ်ကိုံယ်လံုံေး ခမခ

ေး

•

(၁၀) ေိန်ေး ကျပ်

•

ြေွွဲစိတ်ကုံေမှုအတွက်

အာမြေံအကာအကွယ် (၁)

(ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်)

အမှန်တကယ်

၁ ယူနစ်

ကိုံယ်တစ်ပိုံင်ေး

တိုံက်ရိုံက်

ထံုံခ

ကုံန်ကျစ ိတ်။ ေိခ
ုံို့ ော်

•

ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး

•

ေး ြင်

ြေွွဲစိတ်ကုံေမှုကိုံ

အနည်ေး

ြေံယူေည်အြေါ

ေိန်ေးကျပ်

ေဘာဝအခလျာက်

•

ဝယ်ယူထာေးေည်ယူနစ်

ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး

နှင်မ

(ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်)

ကျပ်

ခ ာဂါခ ကာင်

•

ံုံေး ၅

ိုံင်ဘွဲ ၃ ေိန်ေး

ြေွွဲစိတ်ကုံေ ြေင်ေးနှင်

ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး

ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး

ြစ်ပပေး၊

နှစ်ြေုံခပါင်ေးအတွက် ၅

ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး

ေိန်ေး ကျပ် x

အတွက် ကုံေမှုအ ြစ်

အာမြေံထာေးေည်ယူနစ်

ခ

ခပါင်ေးကိုံ စုံစုံခပါင်ေး

ေးရံုံတက်ပပေး

ြေွွဲစိတ်မှု၊ ကုံေမှုကိုံ

အမျာေး

ံုံေးခပခြေျနိုံင်ေ

ပြုေည်အြေါ

ည် ပမာဏအ ြစ်
ေတ်မှတ်မည်။

၃။

ခ ွေးြေျယ်နိုံင်ေည်

ခ

•

ေးရံုံ/ခ

ေးြေန်ေး

•

ခ

ပေ ြေင်ေး

အာမြေံအကာအကွယ် (၂)

ေးကုံေ န်

•

ည် ွယ်ြေျက် ြင်

၁ ယူနစ်

ခ

ေးရံုံ/ခ

ခ

ေးရံုံ/ခ

ေးြေန်ေး

တစ်ကကိမ် ပလျှင်

ေးြေန်ေး

တစ်ယူနစ် ၂,၅၀၀ ကျပ်

ပေေည်အြေါ

•

ေိခ
ုံို့ ော် ၁၀,၀၀၀ ကျပ်
x အာမြေံထာေးေည်
ယူနစ်ခပါင်ေးကိုံ
စုံစုံခပါင်ေး အမျာေး

ံုံေး

ခပေးခြေျ နိုံင်ေည်
ပမာဏ အ ြစ်
ေတ်မှတ်မည်။

အာမခံအကျ ်းခံစာ်းခွင် အကျံ ်းမဝင်သညအ
် ချက်မျာ်း
ခအာက်ခြာ် ပပါ ကိစစ ပ်တစ်ြေုံြေုံနှင် ပတ်ေက်၍ တိုံကရ
် ိုံက် ြစ်ခစ၊ ေွယ်ဝိုံက၍
် ြစ်ခစ
ြစ်ခပေါ်ြေံစာေး ခော ဒဏ် ာ ြေင်ေး၊ ခ ာဂါ
ကိုံယ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေး၊ ခေ

ံုံေး ြေင်ေး၊ ခ

ှိ ြေင်ေး၊ ခ

ေးရံုံ/ ခ

ေးရံုံတက် ြေင်ေး၊ ြေွွဲစိတ်ကုံေ ြေင်ေး၊

ေးြေန်ေး ပေ ြေင်ေး တိအ
ုံို့ တွက် အကျိြုေးြေံစာေးြေွင် အကျံြုေးဝင်မည်

မဟုံတ်ပါ။ (Exclusion) -

ခ

ေးကုံေမှုြေံယူခန ြေင်ေး၊ ခ

ေးကုံေ န်

ာဝန်၏ ခထာက်ြေံြေျက်ကိုံ

ှိထာေး ြေင်ေး၊ ခ ာဂါလကခဏာ

ှိပပေးောေး ြစ်ခန ြေင်ေး။
-

ောေးြွာေး ြေင်ေး၊ ဗိုံကြေ
် ွွဲခမွေး ြေင်ေး၊ မေးြွာေး ြေင်ေးနှင်

င
ိုံ ်ခော ြေွွဲစိတ်ကုံေမှု၊ ေိခ
ုံို့ ော် အာမြေံထာေးပပေးခနောက်

ကိုံယ်ဝန်နှင် အာမြေံထာေးြေျိန်တွင် ပံုံမန
ှ ် ြစ်ခနခော ကိုံယ်ဝန်ခ ကာင် ြစ်လာေည် တွွဲြက်ခ ာဂါမျာေး
(ကိုံယ်ဝန်

ိပ်ေင် ြေင်ေး၊ ကိုံယ်ဝန်ခ

ာင်ခေွေးတိုံေးခ ာဂါ၊ ကိုံယ်ဝန်ခ

ာင်

ေးြေျိြုခ ာဂါစေည်တိုံို့)

ခ ကာင် ခ

ေးရံုံတက် ြေင်ေးနှင် ြေွွဲစိတ်ကုံေ ြေင်ေးေည် အကျိြုေးြေံစာေးြေွင် ခပေးခြေျ န် အကျံြုေးဝင်ေည်။

ထိုံို့အ ပင် ကိယ
ုံ ်ဝန်ပျက်ကျ ြေင်ေးေည် ခ ွေးြေျယ်နိုံငေ
် ည် အာမြေံအကာအကွယ် (၁) ကိုံ
ဝယ်ယူထာေးပါက အကျိြုေးြေံစာေးြေွင် ခပေးခြေျ န် အကျံြုေးဝင်ေည်။
-

စိတ်ခပါေွပ် ြေင်ေး (Psychosis)၊ စိတ်ခ ာဂါခဝဒနောမျာေးခ ကာင် ြစ် ြေင်ေး (Mental Disorders) ။

-

ကျန်ေးမာခ ေးစစ်ခ

-

ောေးေမေး လိုံမှု ြင် ခ

-

မခတာ်တ

ေး န်နှင် အနောေးယူအာေးခမွေး န် ခ

ေးရံုံတက် ြေင်ေး။

ေးရံုံတက် ြေင်ေးနှင် ြေွွဲစိတက
် ုံေ ြေင်ေး။

ထိြေိုံကဒ
် ဏ် ာ ြေင်ေးမှအပ ြစ်ခော ေွာေးနှင်ပတ်ေက်ေည် ကုံေမှုအတွက် ြစ် ြေင်ေး။

-

မခတာ်တ

ထိြေိုံကဒ
် ဏ် ာ ြေင်ေးမှ အပ ြစ်ခော မျက်မှန်အပါအဝင် မျက်စိစမ်ေးေပ် ြေင်ေး၊

အ မင်ခေွြယ် ြေင်ေး၊ မျက်စိကုံေ ြေင်ေး၊ အ မင်အာရံုံ ခကာင်ေးမွနလ
် ာခအာင် ပြု ပင် န် ြစ် ြေင်ေး။
-

အလှအပ အတွက် ြစ် ြေင်ေး။

-

နောေး ကာေးကိ ိယာ တပ်

-

ကိုံယ်ြေနဓော ြေျိြုျို့ယွင်ေး ြေင်ေး (Physical Defect) (ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်) မေန်စွမ်ေး ြေင်ေး (infirmity) ။

-

မူေးယစ်ခ

-

ကိုံယ်တိုံင် ာဇဝတ်မှု ကျ ေးလွန် ြေင်ေး။

-

AIDS/HIV ြစ် ြေင်ေး။

-

အ ကမ်ေးြက်ြျက်စေး ြေင်ေး၊ အဓိကရုံဏ်ေး၊ စစ်နှင် စစ်အေွင် ြစ်ပွာေး ြေင်ေး (စစ် ပြု ြေင်ေးမျာေး၊ စစ်ပွွဲကေိ
ွဲ ုံို့

င် န်အတွက် ြစ် ြေင်ေး။

ေးဝါေးေံုံေးစွွဲ ြေင်ေး။

တိုံကြေ
် ိုံက် ြေင်ေး၊ စစ်တပ် (ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်) အာဏာေိမ်ေး ြေင်ေးနှင် ခြာ် ပပါ ြစ် ပ်တစ်ြေုံြေုံနှင် တိုံကရ
် ိုံက်
(ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်) ေွယ်ဝိုံကခ
် ော အကျိြုေးေက်ခ ာက်မှု တစ် ပ် ပ်ခ ကာင် တိုံကရ
် ိုံကခ
် ော်လည်ေးခကာင်ေး၊
ေွယ်ဝိုံက၍
် ခော်လည်ေးခကာင်ေး၊ နေးကပ်စွာခော်လည်ေးခကာင်ေး၊ ခဝေးလံစွာခော်လည်ေးခကာင်ေး
ြစ်ခပေါ်ခစခော၊ အာေးခပေးခော၊ အခ ြေြေံခော၊ ခပေါ်ခပါက်ခော မည်ေည် မခတာ်တ
ြစ်ပွာေး ြေင်ေး၊

ံုံေးရံှုေး ြေင်ေး၊ ပျက်စေး ြေင်ေး) ။

-

ခ ာဂါခ ကာင် ခ

ေးရံုံတက် က်ခပါင်ေးေည် (၃) က်နှင်ခအာက် ြစ်ခော ခ

ေးကုံေမှုမျာေး။

-

လိမ်လည်ခတာင်ေးြေံေည် ြစ် ပ်မျာေး။

-

မိမိကယ
ိုံ ်ကေ
ိုံ တ်ခေ ြေင်ေး (ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်) မိမိကယ
ိုံ က
် ိုံ ဒဏ် ာ အနောတ ြစ်ခအာင် ပြုလုံပ် ြေင်ေး။

စည််းကမ််းချက်မျာ်း
၁။

အာမြေံထာေး ှိေူကယ
ိုံ ်တိုံင်က ကျန်ေးမာခ ေးအာမြေံ အ
ခပါ

ိုံလာပါ ခြာ် ပြေျက်မျာေးတွင်

စွာခြာ် ပ ြေင်ေး၊ မှာေးယွင်ေးစွာခြာ် ပ ြေင်ေး၊ တမင် ည် ွယ်ြေျက် ြင် လွွဲမှာေးစွာခြာ် ပ ြေင်ေး၊

ထိန်ြေျန် ြေင်ေး၊ လိမလ
် ည် ြေင်ေးစေည် မမှန်မကန်ခြာ် ပ ြေင်ေး မျာေး ှိပါက အာမြေံစာြေျြုပ်ပါ
အကျိြုေးြေံစာေးြေွင်
၂။

ံုံေးရံှုေးမည်။

အာမြေံပ မယံ ခပေးေွင်ေးေည်အြေျိနမ
် ှစ၍ အာမြေံေက်တမ်ေး စ ေည်။ အာမြေံေက်တမ်ေး (၁) နှစ်
ပည်ခ မာက်ေည်ခနို့၏ ည (၁၂) နော တွင် ေက်တမ်ေး ကုံန်

၃။

ံုံေးမည်။

အာမြေံထာေးေူက အာမြေံစာြေျြုပ် ပ်စွဲ ြေင်ေးခ ကာင် ပ မယံအမ်ေးခငွ ြေံစာေးြေွင်မ ှိပါ။
အာမြေံလက်ြေံေူမှ အာမြေံစာြေျြုပ် ပ်စွဲလိုံလျှင် ကျန် ှိကာလအတွက် က်တွက်နှုန်ေး ြင်
ပ မယံ ပန်အမ်ေးမည်။

၄။

ပထမအကကိမ် ပ မယံခပေးေွင်ေးပပေးခနောက် ကျန်ကာလမျာေးအတွက် ပ မယံခပေးေွင်ေးမှု စနစ်အ
ပ မယံခပေးေွင်ေး မည် ေတ်မှတ်ခနောက်

ံုံေးခနို့၏ ခနောက်တစ်ခနို့မှ (၁၅) က် အတွင်ေး ခပေးေွင်ေး န်၊

အကျိြုေးြေံစာေးြေွင်ခပေးခြေျ မည် ကိစစ ြစ်ပွာေးပါက အကျိြုေးြေံစာေးြေွင်ခပေးမည် ခငွထွဲမှ
ခစာင်

ိုံင်ေးကာလအတွင်ေး မခပေးခြေျ ခေေးေည် ပ မယံကိုံ ြေုံနမ
ှိ ်၍ ခပေးခလျာ်မည်။

ပ မယံခ ကေးခပေးေွင်ေးမှုမ ှိဘွဲ ပ မယံခ ကေး ခပေးေွင်ေး န် ခစာင်
ခကျာ်လွန်ေွာေးပါက အာမြေံစာြေျြုပ်ေည် ခစာင်

ိုံင်ေးခပေးေည်ကာလကိုံ

ိုံင်ေးကာလ ပည်ေည်ခနို့၏ ခနောက်တစ်ခနို့မှစပပေး

အကျိြုေးေက်ခ ာက်မှု ပျက် ပယ်ေွာေးမည် ြစ်ပါေည်။ ေက်တမ်ေး

က်အာမြေံစာြေျြုပ်မျာေးအတွက်

အာမြေံေက်တမ်ေး ပန်စေည် ကာေးကာလတွင် ပ မယံခပေးေွင်ေး န် ခစာင်
၅။

အာမြေံထာေးေူအခန ြင် ခ

ေးရံုံတက်ခ ာက် ကုံေမှုြေံ ပါက အာမြေံလက်ြေံေူေိုံို့

ကကိြုတင်အခ ကာင်ေး ကာေး န် ြစ်ပပေး ခ
ခ
၆။

ိုံင်ေးကာလ မ ှိပါ။

ေးရံုံ

င်ေးေည်ခနို့မှစ၍ အလုံပ်လပ
ုံ ် က် (၁၀) က် အတွင်ေး

ေးကုံေမှု မှတ်တမ်ေးနှင်တကွ အကျိြုေးြေံစာေးြေွင် ခတာင်ေးြေံ မည်။

အကျိြုေးြေံစာေးြေွင် တင် ပ ခတာင်ေးြေံ ြေင်ေးအတွက် အာမြေံလက်ြေံေူမှ ထပ်မံခတာင်ေးြေံလိုံခော
လိုံအပ်ြေျက်မျာေးကိုံ အာမြေံထာေးေူမှ (၃) လ အတွင်ေး ခပေးပိန
ုံို့ ိုံင် ြေင်ေးမ ှိပါက အကျိြုေးြေံစာေးြေွင်
ံုံေးရံှုေးမည်။

၇။

အာမြေံထာေး ှိပပေး (၁) လ အတွင်ေး ခ

ေးရံုံတက်စ ိတ်ခတာင်ေးြေံခော ြစ် ပ်မျာေးအတွက် တင် ပခော

ခ ာဂါမျာေးကိုံ အာမြေံလက်ြေံေည် ကုံမပဏ၏ ကျွမ်ေးကျင်ေူမျာေးမှ ထပ်မံစစစ်မည် ြစ်ေည်။
၈။

ကျန်ေးမာခ ေးအာမြေံေည် ခ

ေးရံတ
ုံ က်ခ ာက် ခ

ေးကုံေမှုြေံ ြေင်ေးအတွက်

အာမြေံအကာအကွယ်ခပေး ြေင်ေးော ြစ်၍ အာမြေံထာေးေူ

၉။

ခ

ေးရံုံတက် ြေင်ေးအတွက် အကျံြုေးမဝင်ပါ။

ခ

ေးရံုံ/ ခ

ေးစစ် န်

ေးြေန်ေး ပေ ြေင်ေး အကျိြုေးြေံစာေးြေွင်အခန ြင် အာမြေံကမ
ုံ ပဏက ေတ်မှတ်ထာေးေည်

ာဝန်၏ ခ
ခ

နဒအ ခ

ေးစစ်ြေျက်ခထာက်ြေံစာ (ေိမ
ုံို့ ဟုံတ်) ခ

ေးကုံေမှု မှတ်တမ်ေးစာအုံပ် ြင် ခ

ေးြေန်ေး ပေထာေး ြေင်ေး /ှိ မ ှိ ကိုံ အတည် ပြုနိုံင် န် လိုံအပ်ပါေည်။

ေးရံ/ုံ

