နှစ်တင
ို ငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံ
ခံစာ်းခွေငန
် င
ှ စ
် ည််းကမ််းချက်မျာ်း
၁။ နှစ်တင
ို ငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံအခွေငအ
် ငရ်းနှငစ
် ည််းကမ််းချက်မျာ်း
နှစ်တိုငငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံ၏အက ်းခံစာ်းခွေငမ
် ာ်းမှာ ငအာက်ပါအတိုင်း် ဖြစ်ပါသည်။
(၁) နှစ်ငစအက ်းခံစာ်းခွေင် (Maturity Benefit)
(၂) ငသဆံို်းမှုအက ်းခံစာ်းခွေင် (Death Benefit)
(၃) ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းအက ်းခံစာ်းခွေင် (Permanent Total Disability Benefit)
(၁-၁) နှစ်ငစအကျ ်းခံစာ်းခွေင ် (Maturity Benefit)
၁.၁.၁ အာမခံထာ်းသူသည် ပရီမီယံငပ်းသွေင်း် ပပီ်းငနာက် ငပေါ်လစီတွေငင
် ြာ်ဖပထာ်းသည်
သက်တမ််းငစတွေင် အာမခံထာ်းငငွေကို တစ်လံို်းတည််းထိုတ်ယူနင
ို ပ
် ါသည်။
(၁-၂) ငသဆံို်းမှုအကျ ်းခံစာ်းခွေင ် (Death Benefit)
၁.၂.၁

အာမခံသက်တမ််းအတွေင်း် ငပေါ်လစီတည်ပမြဲငနစဉ် (သို) အလိုအငလ ာက်
ငပေါ်လစီတည်ပမြဲငနစဉ် အာမခံထာ်းသူကငသဆံို်းပါက ကိုမပဏမ
ီ ှရရန်ရှငငွေမ ာ်းကို
နိုတ်၍ က န်အာမခံထာ်းငငွေကို အက ်းခံစာ်းခွေငရ
် သူ
ှ မ ာ်း ထိုတ်ငပ်းပါမည်။

၁.၂.၂

အက ်းခံစာ်းခွေငလ
် ြဲအပ်ဖခင််းခံရသူသည် အသက် (၁၈) နှစ်မဖပည်ငသ်းသူဖြစ်လျှင်
အာမခံလိုပင
် န််းလိုပ်ပိုငခ
် ွေင် ဥပငေပိုေမ
် (၁၂) (စ) နှငအ
် ညီ ၎င််း၏မဘအရင််း (သို)
တရာ်းဝင်ငမွေ်းစာ်းမဘ (သ)ို တရာ်းဝင်အိုပ်ထန််းသူကိုသာ ထိုတ်ငပ်းပါမည်။

၁.၂.၃

အာမခံထာ်းသူငသဆံို်းခ န်တွေင် အက ်းခံစာ်းခွေင် လြဲအပ်ဖခင််းခံရသူက
ငသဆံို်းပပီ်းဖြစ်ကာအက ်းမြဲခံစာ်းခွေင် ထပ်မံလြဲငဖပာင််းထာ်းဖခင််းမရှလျှင်
အာမခံလိုပင
် န််းလိုပ်ပိုငခ
် ွေင် ဥပငေပိုေမ
် (၁၂) (ဆ) နှငအ
် ညီ ငအာက်ပါအတိုင်း်
ထိုတ်ငပ်းပါမည်။
(၁) အာမခံထာ်းသူ၏ခင်ပွေန်း် /ဇနီ်း
(၂) အာမခံထာ်းသူ၏သာ်း/သမီ်း
(၃) အာမခံထာ်းသူ၏ငဖမ်း
(၄) အာမခံထာ်းသူ၏ညီအကို၊ငမာင်နမ
ှ
(၅) အာမခံထာ်းသူ၏မဘ

(၁-၃) ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းအကျ ်းခံစာ်းခွေင ် (Permanent Total Disability Benefit)
၁.၃.၁ ငပေါ်လစီတည်ပမြဲငနစဉ်ကာလအတွေင်း် အာမခံထာ်းသူသည် ငရာဂါင ကာင်
ငသာ်လည််းငကာင််း မငတာ်တဆမှုင ကာင် ငသာ်လည််းငကာင််း
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ပါက ကိုမပဏက
ီ ရရန်ရှငငွေမ ာ်းကို နိုတ်၍
က န်အာမခံထာ်းငငွေကို အာမခံထာ်းသူသို တစ်လ်းံို တည််း ထိုတ်ငပ်းပါမည်။

၁.၃.၂

ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း အက ်းခံစာ်းခွေငအ
် တွေက် ငအာက်ငြာ်ဖပပါ
အငထာက်အထာ်းမ ာ်းကို တင်ဖပရန်လိုအပ်ပါသည်။

၁.၃.၃ ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််းဆိုသည်မှာ ငအာက်တွေငင
် ြာ်ဖပထာ်းသည် နမူနာ
ဖြစ်ရပ်မ ်းကိုဆလ
ို ိုပါသည်။
(၁)

မ က်စနှစ်ြက်လံို်းဝကွေယ်ဖခင််း။

(၂)

လက်ငကာက်ဝတ်အထက်ပိုင်း် မှ လက် နှစ်ြက်ဖပတ်ဖခင််း၊ လံို်းဝ
အသံို်းဖပ ၍မရဖခင််း။

(၃)

ငဖခက င််းဝတ်အထက်ပိုင်း် မှ ငဖခငထာက် နှစ်ြက်ဖပတ်ဖခင််း၊ လံို်းဝ
အသံို်းဖပ ၍မရဖခင််း။

(၄)

မ က်စတစ်ြက်လံို်းဝကွေယဖ် ခင််းနှင် လက်ငကာက်ဝတ်
အထက်ပိုင်း် လက်တစ်ြက် ဖပတ်ဖခင််း/အသံို်းဖပ ၍မရဖခင််း၊
ငဖခက င််းဝတ်အထက်ပိုင်း် ငဖခတစ်ြက်ဖပတ်ဖခင််း/
လံို်းဝအသံို်းဖပ ၍မရဖခင််း။

မှတ်ခ က်။

။

အထက်ပါအခ က်မ ာ်းနှင် အက ံ ်းမဝင်ငသာ်လည််း ကိုသသည်

ငဆ်းရံိုမှ အထူ်းကိုဆရာဝန်၏ ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််း ဖြစ်င ကာင််း ငထာက်ခံခ က်ရရှလျှင်
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််း အက ်းခံစာ်းခွေငရ
် ရှနင
ို သ
် ည်။
၁.၃.၄ က န််းမာငရ်းကိုအင ကာင််းဖပ ၍ငသာ်လည််းငကာင််း၊ အလိုပ်အကိုငက
် ို
အင ကာင််းဖပ ၍ငသာ်လည််းငကာင််း ခခင််းခ က်ဖြငလ
် က်ခံထာ်းငသာ
ငပေါ်လစီမ ာ်းသည် ဤအက ်းခံစာ်းခွေငက
် ို မရနင
ို ပ
် ါ။
၂။ နှစ်တိုငငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံငပေါ်လစီမှ ရရှနင
ို သ
် ည်အခခာ်းခံစာ်းခွေငမ
် ျာ်း
အာမခံထာ်းသူသည် နှစ်တိုငငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံ ငပေါ်လစီမှ

ငအာက်ငြာ်ဖပပါ ခံစာ်းခွေင်

မ ာ်းကိုလည််း ရရှခံစာ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

(၂-၁)

(၁)

အာမခံထာ်းသူက ငပေါ်လစီကစ
ို ာရင််းပတ်နင
ို ဖ် ခင််း (Paid-up)

(၂)

အာမခံထာ်းသူက အမ််းငငွေထိုတ်ယူနင
ို ဖ် ခင််း (Surrender Value)

(၃)

နှစ်တိုငငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံကိုမပဏမ
ီ ှ ငငွေငခ ်းယူနင
ို ဖ် ခင််း (Policy Loan)

အာမခံထာ်းသူက ငပေါ်လစီကို စာရင််းပတ်နင
ို ခ် ခင််း
၂.၁.၁

က သငပ
် ရီမီယက
ံ ို (၁) နှစ်တစ်ဆက်တည််းထညသ
် ွေင်း် ပပီ်းပါက ပရီမီယံကို
ဆက်လက်ငပ်းသွေင်း် ဖခင််း မဖပ နင
ို င
် တာသဖြင် ငပေါ်လစီကိုစာရင််းပတ်ငပ်းရန်
အင ကာင််း ကာ်းလာလျှင် အဆိုပါငပေါ်လစီကို ဤကိုမပဏက
ီ စာရင််းပတ်
ငပေါ်လစီအဖြစ် ငဖပာင််းလြဲသတ်မတ
ှ ်ငပ်းပါမည်။

၂.၁.၂

ငပေါ်လစီတွေငင
် ြာ်ဖပထာ်းသည် သက်တမ််းငစ ငရာက်သည်ငနတွေင် ဖပင်ဆင်
သတ်မှတ်ထာ်းသည် စာရင််းပတ်တန်ြို်းကို အာမခံထာ်းသူသို ထိုတ်ငပ်းမည်
ဖြစ်ပါသည်။

၂.၁.၃

အာမခံသက်တမ််းအတွေင်း် အာမခံထာ်းသူငသဆံို်းလျှင် သတ်မှတ်ထာ်းသည်
စာရင််းပတ်တန်ြို်းကိုသာ အက ်းခံစာ်းခွေင် လြဲငဖပာင််းဖခင််းခံရသူ/မ ာ်းအာ်း
ထိုတ်ငပ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၂-၂)

အာမခံထာ်းသူအမ််းငငွေရသငတ
် န်ဖို်းထိုတယ
် ူနင
ို ခ် ခင််း
၂.၂.၁

က သငပ
် ရီမီယက
ံ ို (၁) နှစ်တစ်ဆက်တည််းငပ်းသွေင်း် ပပီ်းပါက ပရီမီယံကို
ဆက်လက်ငပ်းသွေင်း် ဖခင််း မဖပ နင
ို င
် တာသဖြင် ငပေါ်လစီကို အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်း
ထိုတ်ငပ်းရန် အင ကာင််း ကာ်းလာလျှင် အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်းနှုန်း် ထာ်း
ဇယာ်းအတိုင်း် ရခွေငရ
် ှသည် အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်းကို အာမခံထာ်းသူသို
တစ်လံို်းတည််း ထိုတ်ငပ်းပါမည်။

(၂-၃)

နှစ်တင
ို ငွေပင်ငငွေရင််းအာမခံငပေါ်လစီမှငငွေငချ်းယူနင
ို ခ် ခင််း
၂.၃.၁

အာမခံထာ်းသူအငနဖြင် ၁ နှစ်တစ်ဆက်တည််း ပရီမီယံငပ်းသွေင်း် ပပီ်းသည်
ငပေါ်လစီတစ်ငစာင်မှ ငခ ်းငငွေရယူနင
ို ခ
် ွေငရ
် ှသည်။ ငခ ်းယူနင
ို မ
် ည် ငငွေပမာဏမှာ
အမ််းငငွေရသင် တန်ြို်းနှုန်း် ထာ်း ဇယာ်းပါအတိုင်း် ရခွေငရ
် ှသည် စိုစိုငပါင််း အမ််းငငွေ
ရသငတ
် န်ြို်း၏ ၉၀% အထဖြစ်ပါသည်။

၂.၃.၂

ငခ ်းငငွေ က ပ်၁၀၀/-လျှင် တစ်နစ
ှ ်အတွေက်၈% ဖြင် အာမခံထာ်းသူက အတို်းငပ်း
ရပါမည်။ အကယ်၍ ငခ ်းငငွေကိုဖပန်ဆပ် မည်ဆိုပါက တစ်လံို်းတည််း ဖပန်ဆပ်
ရပါမည်။ ငငွေတစ်ကကမ်ငခ ်းလျှငင
် ငွေငခ ်းက က ပ်၁၀၀၀/-ငပ်းရပါမည်။
ငငွေငခ ်းယူသူက ငခ ်းယူထာ်းသည်ငငွေကို ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ဖခင််းမရှလျှင်
အက ်းခံစာ်းခွေင် ထိုတ်ယူခ န်တွေင် ငခ ်းငငွေနင
ှ အ
် တို်းကို ခိုနမ်
ှ ပါမည်၊၊

၃။ အကျ ်းခံစာ်းခွေငမ
် ရရှနင
ို သ
် ည်ကစစမျာ်း
(၃-၁)

အာမခံထာ်းသူသည် ငအာက်ငြာ်ဖပပါအင ကာင််းကစစမ ာ်းင ကာင် ငသဆံို်းခြဲလျှင်
“ငသဆံို်းမှုအက ်းခံစာ်းခွေင် (Death Benefit) အာ်းရခွေငမ
် ရှပါ။ ငပ်းသွေင်း် ပပီ်းပရီမီယက
ံ ိုသာ
ဖပန်ထိုတ်ငပ်းမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က)

အာမခံစသည်ငနမှ တစ်နစ
ှ ်အတွေင်း် မမကိုယက
် ို သတ်ငသဖခင််း။

(ခ)

အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ငြာ်ဖပရန်ထန်ခ န်ခြဲငသာ ရှရင််းစွေြဲငရာဂါင ကာင်
အာမခံစသည်ငနမှ တစ်နစ
ှ ်အတွေင်း် ငသဆံို်းဖခင််း။

(၃-၂)

အာမခံထာ်းသူတစ်ဦ်းသည် ငအာက်ငြာ်ဖပပါအင ကာင််း ကစစမ ာ်းင ကာင်
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ခြဲလျှင် “ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်မှု အက ်းခံစာ်းခွေင်

(Permanent Total Disability Benefit)” အာ်းရခွေငမ
် ရှပါ။ ငပ်းသွေင်း် ပပီ်း ပရီမီယံကိုသာ
ဖပန်ထိုတ်ငပ်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
(က)

ကက တင်ရည်ရွေယ်ခ က်ဖြင် မမကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်ငအာင်
လိုပ်ဖခင််းင ကာငဖ် ြစ်သည် ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စမ
ွေ ််းဖြစ်ဖခင််း။

(ခ)

မမကိုယက
် ိုသတ်ငသဖခင််းင ကာင် မငသဘြဲ
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း။

(ဂ)

မူ်းယစ်ငဆ်းဝါ်းသံို်းစွေြဲဖခင််းင ကာငဖ် ြစ်သည်
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း။

(ဃ)

ငဘ်းအနတရာယ် ဖြစ်ငစငသာ ငဆ်းကို မှီဝြဲဖခင််းင ကာင် ဖြစ်သည်
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း။

(င)

ကိုယ်တိုငရ
် ာဇဝတ်မက
ှု
်းလွေနဖ် ခင််းင ကာငဖ် ြစ်သည်
ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း။

(စ)

အာမခံဝယ်ယူစဉ်က ငြာ်ဖပရန်ထန်ခ န်ခြဲငသာ ရှရင််းစွေြဲငရာဂါင ကာင်
အာမခံသည်ငနမှ တစ်နစ
ှ ်အတွေင်း် ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ဖခင််း။

၄။ နှစ်တင
ို ငွေပင်ငငွေရင််းအသက်အာမခံငပေါ်လစီစည််းကမ််းချက်မျာ်း
(၄-၁)

ပရီမီယံငပ်းသွေင်း် ခခင််း
၄.၁.၁ ပရီမီယံကို (၁)နှစ်တစ်ကကမ်၊ (၆)လတစ်ကကမ်၊ (၃)လတစ်ကကမ်၊ (၁)လတစ်ကကမ်
ငပ်းသွေင်း် နင
ို ပ
် ါသည်။ (၁)နှစတ
် စ်ကကမ်၊ (၆)လတစ်ကကမ်၊ (၃)လတစ်ကကမ်၊
ငပ်းသွေင်း် သည် ငပေါ်လစီမ ာ်းအတွေက်ပရီမယ
ီ ံငပ်းသွေင်း် ရန် အပိုရက် (၃၀)
ခွေငဖ် ပ ပါသည်။ (၁)လတစ်ကကမ်ငပ်းသွေင်း် သည် ငပေါ်လစီမ ာ်းအတွေက် ပရီမယ
ီ ံ
ငပ်းသွေင်း် ရန် အပိုရက် (၁၅)ရက် ခွေငဖ် ပ ပါသည်။ ငပ်းသွေင်း် နင
ို သ
် ည်အပိုရက်၏
ငနာက်ဆံို်းရက်သည် အစို်းရရံို်း/ဘဏ် ပတ်ရက်ဖြစ်ပါက ရံို်း/ဘဏ် ြွေငင
် သာ
ပထမရက်တွေင် ပရီမယ
ီ ံငပ်းသွေင်း် ရပါမည်။

(၄-၂)

ပျက်သည်ငပေါ်လစီခပန်လည်တည်မမြဲခခင််း
၄.၂.၁

ငပေါ်လစီသည် အပိုရက်မ ာ်းအတွေင်း် ၌ ပရီမယ
ီ ံမငပ်းသွေင်း် ခြဲငသာ်
ငပေါ်လစီပ က်သည်။

၄.၂.၂

ပရီမီယံငပ်းသွေင်း် ရန်ပ က်ကက
ွေ ်သည်ကာလမှာ ၆ လထက်မပိုပါက
ပ က်သည်ငပေါ်လစီကို ဖပန်လည်တည်ပမြဲနင
ို ရ
် န် ငအာက်ပါအတင
ို ်း်
ငဆာင်ရွေက်နင
ို ပ
် ါသည်။
(က)

မမကိုယတ
် ိုငက
် န််းမာင ကာင််းခံဝန်ခ က်တင်ဖပရန်လိုအပ်ပါသည်။

(ခ)

ငပ်းသွေင်း် ရန်က န်သည် ပရီမီယံစိုစိုငပါင််းနှင် ယင််းပရီမီယံက န်ငငွေငပေါ်တွေင်
တစ်နစ
ှ ်လျှငအ
် တို်းနှုန်း် ၈% ဖြင် ပ က်ကွေက်ကာလအတွေက်
တွေက်ခ က်၍ရသည် အတို်းကို တစ်ငပါင််းတည််းငပ်းသွေင်း် ရမည်
ဖြစ်ပါသည်။

၄၂.၃

ငပေါ်လစီငပ်းသွေင်း် ရန်ပ က်ကွေက်သညက
် ာလ ၆လငက ာ်ပပီ်း ၁၂လအတွေင်း် ဖြစ်ပါက
ပ က်သည်ငပေါ်လစီကို ဖပန်လည်တည်ပမြဲနင
ို ရ
် န် ငအာက်ပါအတင
ို ်း်
ငဆာင်ရွေက်နင
ို ပ
် ါသည်။
(က)

မမစရတ်ဖြငက
် ိုမပဏမ
ီ ှ ညန် ကာ်းသည် အတိုင်း် က န််းမာငရ်း
စစ်ငဆ်းမှုခံယူရပါမည်။

(ခ)

က န််းမာငရ်းစစ်ငဆ်းခ က်ရလေ်ငကာင််းမွေနပ
် ါက ဖပန်လည်တည်ပမြဲဖခင််းကို
ကိုမပဏက
ီ လက်ခံငဆာင်ရွေကပ
် ါသည်။ ငပ်းသွေင်း် ရန်က န်သည် ပရီမီယံ
စိုစိုငပါင််းနှင် ယင််းပရီမယ
ီ ံက န်ငငွေငပေါ်တွေင် တစ်နစ
ှ ်လျှင် အတို်းနှုန်း် ၈%ဖြင်
ပ က်ကွေက်ကာလအတွေက် တွေက်ခ က်၍ရသည်အတို်းကို တစ်ငပါင််းတည််း
ငပ်းသွေင်း် ရပါမည်။

၄.၂.၄

အကယ်၍အထက်တွေင် ငြာ်ဖပထာ်းသည် နည််းလမ််းအတိုင်း် ငပေါ်လစီကို
ဖပန်လည်တည်ပမြဲရန်မငဆာင်ရွေက်ပါက ငပေါ်လစီပ က်သည်။

(၄-၃)

အလိုအငလျာက်ငပေါ်လစီတည်မမြဲခခင််း
၄.၃.၁ အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်း ရရှနင
ို င
် သာငပေါ်လစီတင
ွေ ် ပရီမီယံငပ်းသွေင်း် ဖခင််း
ပ က်ကွေက်ငသာ်လည််း ငပေါ်လစီမပ က်ပါ။ ငပ်းသွေင်း် ရန်က န်သည် ပရီမီယံ၊
အတို်းနှင် ကိုမပဏမ
ီ ှရရန်ငငွေမ ာ်းကို အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်းမှ အရစ်က အတိုင်း်
နိုတ်ယူပပီ်း ငပေါ်လစီကို အလိုအငလ ာက် ဆက်လက်တည်ပမြဲငစနင
ို ပ
် ါသည်။
အဆိုပါငပ်းရန်က န် ပရီမီယံငငွေငပေါ်တွေငတ
် စ်နစ
ှ လ
် ျှင် ၈% အတို်းပါ ထည်သွေင်း်
တွေက်ခ က်ပါမည်။
၄.၃.၂

အာမခံထာ်းသူမှ ငပ်းသွေင်း် ရန်က န်သည် ပရီမီယက
ံ ို အထက်တွေင်
ငြာ်ဖပခြဲသည်အတင
ို ်း် အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်းမှနတ
ို ၍
် အလီလီ ငပ်းသွေင်း် ဖခင််းဖြင်
အမ််းငငွေရသင် တန်ြို်း ကိုနသ
် ွော်းပါက ငပေါ်လစီပ က်သည်။

၄.၃.၃ အထက်တွေငင
် ြာ်ဖပခြဲသည်နည််းဖြင် အလိုအငလ ာက်တည်ပမြဲငစသည်
ငပေါ်လစီအတွေက် ငပ်းရန်က န်သည် ပရီမီယံစစ
ို ိုငပါင််း နှင် အတို်းကိုတစ်ကကမ်တည််း
ငပ်းဆပ်ဖခင််းဖြင် ငပေါ်လစီကို ဖပန်လည်တည်ပမြဲငစနင
ို သ
် ည်။ ဤကြဲသိုတည်ပမြဲ
ငစရာတွေင် က န််းမာငရ်းစစ်ငဆ်းစစ်ငဆ်းရန်လိုအပ်သည်ဟို ကိုမပဏမ
ီ ှ ယူဆလျှင်
ဖပန်လည် စစ်ငဆ်းမှုခံယူခံယူရမည်ဖြစ်ပပီ်း က န််းမာငရ်း စစ်ငဆ်းမှုစရတ်ကို
အာမခံထာ်းသူမှ က ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄.၃.၄ အကယ်၍က န််းမာငရ်းစစ်ငဆ်းသည် ဆရာဝန်၏ငထာက်ခံခ က်အရ က န််းမာငရ်း
အငဖခအငနသည် လက်ခံနင
ို သ
် ည်အငနအထာ်းရှလျှင် ငပေါ်လစီကို ဖပန်လည်
တည်ပမြဲခွေငဖ် ပ မည် ဖြစ်ပါသည်။ သိုရာတွေင် က န််းမာငရ်း စစ်ငဆ်းသည် ဆရာဝန်၏
ငထာက်ခံခ က်အရ က န််းမာငရ်း အငဖခအငနသည် လက်ခံနင
ို သ
် ည် အငနအထာ်း
မရှလျှင် ငပေါ်လစီကိုဖပန်လည် တည်ပမြဲခွေငဖ် ပ မည်ဟိုမဟိုတ်ပါ။
၄.၃.၅ ဤကြဲသိုအလိုအငလ ာက်ငပေါ်လစီတည်ပမြဲငနငသာ ကာလအတွေင်း် အာမခံထာ်းသူ
ကွေယ်လွေန/် ထာဝစဉ် မသန်စွေမ််းဖြစ်ခြဲငသာ် တင်ရငနငသာ
ှ
ပရီမီယံအင က်းမ ာ်း၊
တစ်နစ
ှ ်လျှင် ၈% ဖြငက
် သငအ
် တို်းနှငက
် မ
ို ပဏမ
ီ ှရရှငငွေမ ာ်းကို နိုတ်ယူပပီ်းလျှင်
က န်အာမခံထာ်းငငွေကို တစ်လံို်းတည််းထိုတ်ငပ်းမည်။ သိုရာတွေငအ
် ာမခံထာ်းသူမှ
ဖပန်လည်ငပ်းဆပ်ရမည် စိုစိုငပါင််းငငွေပမာဏသည် ၎င််းရခွေငရ
် ှငသာ အမ််းငငွေ
ရသငတ
် န်ြို်းထက်ပိုငနလျှင် ငပေါ်လစီပ က်ဖပယ်သည်။ ထိုအခ န်တွေင်
အာမခံထာ်းသူ ငသဆံို်း/ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််းဖြစ်ပါက အာမခံထာ်းငငွေကို
ရနင
ို ခ
် ွေငမ
် ရှပါ။ သိုရာတွေင် အာမခံထာ်းသူ ကွေယလ
် ွေန/် ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််း
ဖြစ်ခ န်၌ ငပေါ်လစီအရ ရရှနင
ို င
် သာ စာရင််းပတ် တန်ြို်းကိုတွေက်ခ က်ပပီ်း
အာမခံထာ်းသူမှ ငပ်းရန် က န်သည် စိုစိုငပါင််းငငွေကို နတ
ို ်၍ က န်ငငွေကို
အာမခံထာ်းသူ/အက ်းခံစာ်းခွေငရ
် ှသူသို ထိုတ်ငပ်းပါမည်။
၄.၃.၆ အမ််းငငွေရသငတ
် န်ြို်းမရရှနင
ို င
် သာ (၁နှစ်ဆက်တက
ို ်ပရီမီယမ
ံ သွေင်း် ရငသ်းငသာ)
ငပေါ်လစီပ က်ငနခ န်တွေင် အာမခံထာ်းသူ ငသဆံို်းဖခင််း/ထာဝစဉ်လံို်းဝမသန်စွေမ််း
ဖြစ်ပါက မည်သည်အက ်းခံစာ်းခွေငမ
် ှ မရရှနင
ို ပ
် ါ။

