
လမူ�ဖူလံေုရးအာမခံ�ငှ့် ကျန်းမာေရးအာမခံတိုက့ို ဝငထ်ားြခငး်ြဖင့်
ဝန်ထမ်းများ၏ ဘဝေနထိငုေ်ရးကို အေထာကအ်ပ့ံေပးပါသည။်

တစ်စံုတစ်ခု ြဖစ်လာချိန်တငွ်
ဘဝေနထိငုေ်ရးကို ကညူေီပးသည်

လူအ့ဖဲွ�အစညး်တစ်ခုလံးုကို
ေထာကပ့ံ်ေပးေသာ

မျိုးဆကအ်ဖဲွ�အစညး်များ�ကား
အြပန်အလန်ှကညူြီခငး်

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ
ကျန်းမာေရးအာမခံ

အိမုငး်သာွးချိန်တငွ်
ဘဝေနထိငုေ်ရးကို
အာမခံေပးသည်

အားလံးု၏
လေူနမ�ဘဝ
ဖူလံလုာေစရန်

လပ်ုငန်း�ှငမ်ျားအားလံးုသို ့

ဂျပန�်ိငုင်ပံငစ်ငေ်ရးရာဝနေ်ဆာငမ်�အဖွဲ �အစညး်သည် အများြပညသ်ူဆိုငရ်ာပငစ်င် စမံီခန ့ခ်ွဲေရး လုပ်ငနး်များကို တာဝနယ်ူထားပါသည။်

အာမခံေလ�ာကထ်ားရန် လပ်ုပံုလပ်ုနညး်များ�ငှ့၊် ေဆးွေ�းွတိငုပ်ငလ်ိပုါက
နးီစပ်ရာ ပငစ်င�ုံ်းများသို သ့ာွးပါရန်

ဂျပန်�ိငုင်ပံငစ်ငေ်ရးရာ
ဝန်ေဆာငမ်� အဖဲွ�အစညး် home page https://www.nenkin.go.jp/
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ေအာကပ်ါလပ်ုငနး်များသညလ်မူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခ�ံငှ့က်ျနး်မာေရးအာမခကံိမုြဖစမ်ေနဝငရ်မညဟ်ဥုပေဒအရြပဌာနး်ထားသည။်
(အာမခမံဝငမ်ေနရလပ်ုငနး်များ)

※ေကာ်ပုိေရး�ှငး်လပ်ုငနး်ဟဆုိေုသာ်လညး်ေကျာငး်ေကာ်ပုိေရး�ှငး်လပ်ုငနး်ြဖစပ်ါကပုဂ�လကိေကျာငး်ဆရာများအြပနအ်လနှက်ညူေီပးေရးစနစတ်ငွဝ်ငရ်မညြ်ဖစသ်ည။်
※လူ၅ဦး�ငှ့အ်ထက�်ှိ ပုဂ�လိကလပ်ုငနး်ဆိေုသာ်လညး် ဝနေ်ဆာငမ်�လုပ်ငနး်များြဖစသ်ည့် လယယ်ာလုပ်ငနး်၊ ေရထကွ်ပစ�ညး်လပ်ုငနး်၊ ေမွးြမူေရးလပ်ုငနး်၊

ဥပေဒေရးရာကစိ�ရပ်များဆိငုရ်ာ လုပ်ငနး်များမှာ အာမခံမထားမေနရလပ်ုငနး်များတငွ် မပါဝငပ်ါ။
အာမခံမထားမေနရလပ်ုငနး်မဟတုသ်ည့လ်ပ်ုငနး်များတွငအ်ချို�ေသာအချက်များြဖင့် ြပည့မီှ်ပါကလူမ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ�ငှ့် ကျနး်မာေရးအာမခံ
ထား�ိငုသ်ည။် (ဆ��အေလျာကအ်ာမခံထား�ိငုေ်သာလပ်ုငနး်)

အာမခဝံငထ်ားရနတ်ာဝန�်ငှ့် စပ်လျဉ်း၍

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခ�ံငှ့် ကျနး်မာေရးအာမခတံငွ၊် ကမု�ဏ(ီလပ်ုငနး်)များသည် အာမခထံားရမည့လ်ပ်ုငနး်များြဖစ�်ပီး အဆိပုါလပ်ုငနး်တငွ်
လပ်ုကိငုသ်အူားလံးု အာမခဝံငထ်ားသြူဖစရ်မည။်

အာမခဝံငထ်ားသူ ဆိသုညမ်ှာ

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ�ငှ့် ကျန်းမာေရးအာမခံတိုတ့ငွ်
အာမခံထားရန် သတမှ်တခ်ျကမ်ျား
အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်း�ငှ့် လုပ်ငနး်ကိုယစ်ားလယှ၊် လုပ်ငနး်အ�ကီးအကအဲစ�ှိသတူိုသ့ည်
အာမခံထားသြူဖစရ်မည။်
အချိနပုိ်ငး်ဝနထ်မ်း�ငှ့် part-timer စသတူိုသ့ည် တစပ်တ်အတငွး်
အလုပ်လုပ်ချိနန်ာရီ�ငှ့် တစလ်အတငွး်အလပ်ုလပ်ုရကေ်ပါငး်မှာ အဆိပုါလုပ်ငနး်တငွ်
တူညေီသာ အလုပ်လုပ်ေနသည့အ်�မဲတမ်းဝနထ်မ်း၏၄ပုံပုံ ၃ပုံအထက်�ှိ
လ�ငအ်ာမခံဝငထ်ားသြူဖစရ်မည။်
ထိုအ့ြပင် အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်း၏ ၄ပုံ ၃ပုံမြပည့ေ်သာ်လညး် တစပ်တ်အတငွး်
အလုပ်လုပ်ချိနန်ာရီသည် နာရီ၂၀ေကျာ�်ှိသစူသည့် အချို�ေသာသတ်မှတ်ချက်
များ ြပည့မီှ်ပါကအာမခံထားသူ ြဖစရ်မည။်

part-timer 
အချို�ေသာ

လိုအပ်ချက်များ
ြပည့်မှီပါက
အာမခံထားသူ
ြဖစရ်မည်

part-timer 
(အာမခံထားသ)ူ

အလုပ်လုပ်ချိနန်ာရီ
အလပ်ုလုပ်ရက်ေပါငး်

အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်း
(အာမခံထားသ)ူ

→ ၄ပံပံုု ၃ပံု �ငှ့အ်ထက်
မှာ အာမခံ
ထားသူြဖစ်ရမည်။

အသက်၇၀ေအာက် သက်�ကီးရွယအ်ိလုမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င် (အထးူေထာက်ပ့ံမ� အပါအဝင)် ကို ရ�ှိထားေသာ သအူား အလုပ်ခန ့ထ်ားပါကလညး် အာမခံ
ထားရန် လိုအပ်ချက်များြပည့မီှ်သြူဖစပ်ါကအာမခံဝငထ်ားသူ ြဖစရ်မည။် တစဖ်န် အလုပ်လုပ်ေနဆတဲငွ် သက�်ကီးရွယအ်ိုလမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ား လစာ၊
အပုိဆေု�ကး၊ ပငစ်ငလ်စာများကို တွက်ချက်�ပီး တစလ်စာ စုစုေပါငး်ဝငေ်ငအွေပါ်မူတည၍်ပငစ်ငေ်င၏ွ တစစ်တိတ်စပုိ်ငး်
သိုမ့ဟုတ်အားလံးုကိေုထာကပ့ံ်ြခငး်ရပ်ဆိငုး်လိကုသ်ည့အ်ခါလညး် �ှိသည။်

အာမခံထားရန် လိုအပ်ချက်များြပည့မီှ်သြူဖစပ်ါက မညသ်ည့�်ိငုင်သံားမေရွးအာမခံထားသူ ြဖစရ်မည။်

တရားဥပေဒအရအလပ်ုခန ့စ်ာချုပ်၊ကာယက�ံှင၏်သေဘာတညူြီခငး်တို�့ငှ့မ်သကဆ်ိငုဘ်အဲာမခံထားရနလ်ိအုပ်သတမှ်တခ်ျကမ်ျားြပည့မီှ်သြူဖစပ်ါက
အစမ်းခန ့က်ာလအစကတညး်ကအာမခံထားသူ ြဖစရ်မည။်

ေကာ်ပုိေရး�ှငး်လပ်ုငန်းများ
အားလံးု

(အာမခံထားသူ ၁ဦး�ငှ့အ်ထက်)

ပုဂ�လကိလပ်ုငန်း

(အ�မဲတမ်းဝနထ်မ်း၅ဦး�ငှ့်
အထက်ခန ့ထ်ားသည)်

※လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်ငအ်ာမခံကို စညး်မျဉ်းအတိုငး် အသက် ၇၀ ြပည့သ်ည့တ်ိုငေ်အာင် ထားရမည။်

အာမခထံားရမည့လ်ပ်ုငန်း
အာမခထံားရန် = အာမခထံားသူ
လိအုပ်ချကြ်ပည့မီှ်သူ

လုပ်ငနး်
ကိုယစ်ားလှယ်

ဝနထ်မး်

�ိငုင်ြံခား
သား

အစမး်ခန ့ဝ်နထ်မး်

Part-
timer

အချနိပိ်ငုး်
ဝနထ်မး်

အ�မတဲမး်
ဝနထ်မး်

�ိငုင်သံား၊ အသကအ်ရွယ၊်လတူနး်စားမေရွး

အသံးုြပုပတသ်ကမ်�

အလပ်ု၊ စာရွကစ်ာတမ်းကစိ�

လခ လပ်ုအားခ

အစမ်းခန ့်ကာလတငွ် ကမု�ဏီအာမခံ လပ်ုကိငုပုံ်

�ိငုင်ြံခားသားကို အလပ်ုခန ့်ထားပါက

ပငစ်ငစ်ားတစေ်ယာကက်ို အလပ်ုခန ့်ထားပါက
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လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခ�ံငှ့် ကျနး်မာေရးအာမခထံားရာတငွ် လပ်ုငနး်�ှငထ်မံှ အေ�ကာငး်�ကားစာ လိအုပ်သည။်

သက�်ကးီရွယအ်ိလုမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င် ေလ�ာကထ်ားသမူျားသည် ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ြပည့မ်ှပီါက
သက�်ကးီရွယအ်ိုအေြခခပံငစ်င�်ငှ့အ်တူ သက�်ကးီရွယအ်ိလုမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငက်ို ထပ်ေပါငး်၍ ရ�ှိပါမည။်
① အသက် ၆၅�စှ�်ငှ့အ်ထက် (အသက၆်၀မှ �ကို တငေ်ငလွကခ်ြံခငး်�ငှ့် ၆၆�စှေ်နာကပုိ်ငး်မှ

ေ���ဆိငုး်လကခ်ြံခငး်များ ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည)်
②လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခဝံငထ်ားသည့သ်ကတ်မ်းမှာ၁လေကျာ်�ိှသူ
③သက�်ကးီရွယအ်ိအုေြခခပံငစ်ငက်ို ရယရူန်လိအုပ်ေသာသတမှ်တက်ာလ�ိှသည်

ထိုအ့ြပင် ေအာကပ်ါအချကမ်ျား ြပည့မ်ှပီါက အသက၆်၀မှ ၆၅�စှ�်ကားတငွ်
အထးူေပးအပ်ေသာ သက�်ကးီရွယအ်ိုလမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငက်ို ရ�ှိပါမည။်
(ေမးွသက� ရာဇ်၊ ကျား၊မအလိကု၍် စတငေ်ပးအပ်မည့အ်သကအ်ပိငုး်အြခားမာှ ကာွြခားသာွးမည)်
①အသက် ၆၀�စှ�်ငှ့အ်ထက်
②လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င၏်အာမခဝံငထ်ားသည့သ်ကတ်မ်းမှာ၁လေကျာ်�ိှသူ
③သက�်ကးီရွယအ်ိအုေြခခပံငစ်ငက်ိရုယရူန်လိအုပ်ေသာသတမှ်တခ်ျိန်ကာလ�ိှသည်

အထးူေပးအပ်ေသာ
သက်�ကီးရွယအ်ို
လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်င်

သက်�ကီးရွယအ်ို
လူမ�ဖူလံုေရး
ပငစ်င်

သက်�ကီးရွယအ်ို
အေြခခံပငစ်င်

အသက် ၆၀ ၆၅ �စှ်

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခဝံငထ်ားသူ ေသဆံးုသာွးပါက (အာမခထံားစဉ်ြဖစသ်ည့် ေရာဂါေ�ကာင့် ေဆးစစရ်ကမ်ှ ၅�စှ်
အတငွး် ေသဆံးုသာွးချိနအ်ပါအဝင)် အဆိပုါပုဂ�ိုလ၏် ကျန်ရစသ်မိူသားစုကိုကျနရ်စသ်လူမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငက်ို ေပးအပ်သည။်

※အချိုးကျထကပုိ်ေသာ အာမခေံ�ကးကို ေပးေချသည့်
အချိန်ကာလ စသညတ်ို�ိှ့ရန်လညး် လိအုပ်သည။်

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခဝံငထ်ားစဉ်တငွ် ပထမဆံးု
ေဆးစစရ်က(်ပထမဆံးု ေဆး�ံုတငွ် ေဆးစစရ်က)်�ှိသည့်
ေရာဂါ�ငှ့၊်ဒဏရ်ာအလိကု် မသနမ်စမွး်ြဖစသ်ာွးေသာအခါ၊
အေြခအေန�ငှ့လ်ိကု၍် ပငစ်ငအ်ကျိုးခစံားခငွ့ေ်ငွ ရ�ှိ�ိငုသ်ည။်

မသနမ်စွမ်းစဉ်စရိတ်
မသန်စွမ်းအဆင့် ၃ထကနိ်မ့်ေသာ ထခိိကုမ်�
မကျနး်မာစဉ်စရိတက်ိသုာ တစလ်ံးုတညး် ရ�ိငုသ်ည်

မသနမ်စွမ်း
လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်င်

မသနမ်စွမ်းအေြခခံပငစ်င်

မသန်စွမ်းအဆင့် ၁-၂
မသနမ်စမွး်လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င�်ငှ့် မသနမ်စမွး်
အေြခခပံငစ်င် �စှမ်ျိုးလံးု ရ�ိငုသ်ည။်

မသနမ်စွမ်း
လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်င်

မသန်စွမ်းအဆင့် ၃
မသနမ်စမွး်လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငသ်ာ ရ�ိငုသ်ည်

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ အကျိုးခစံားခငွ့်

② မဘိ ③ ေြမး ④အဘိးုအဘာွး① ကေလး�ှိေသာအိမ်ေထာင်
ဖက်�ငှ့က်ေလး

●ကေလး�ှိေသာ အမိေ်ထာငဖ်ကသ်ိုမ့ဟတုက်ေလးအား
ကျနရ်စသ်အူေြခခပံငစ်ငပ်ါ ေပးသည။်

(အသကအ်ပိငုး်အြခားစသည့အ်ေြခအေနများ�ှိသည)်

ကျနရ်စသ်ူ
လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်င်

ကျနရ်စသ်ူ
လူမ�ဖူလံုေရးပငစ်င်

ကျနရ်စသ်အူေြခခံပငစ်င်

ကေလး�ိှေသာအမ်ိေထာငဖ်က�်ငှ့်
ကေလး

အြခားကျန်ရစ်သမိူသားစု

※အချိုးကျထကပုိ်ေသာ အာမခေံ�ကးကို ေပးေချသည့် အချိန်ကာလ စသညတ်ို�ိှ့ရန်လညး် လိအုပ်သည။်

●ကျနရ်စသ်လူမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င် ရ�ှိေသာ
ကျနရ်စသ်မူသိားစု
ကျနရ်စသ်မူသိားစမုှ ဦးစားေပးအဆင့ြ်မင့ေ်သာသူ
(အသကအ်ပိငုး်အြခားစသည့် အေြခအေနများ�ှိသည)်

လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခသံည် အာမခထံားသူ အသက�်ကးီသာွးေသာအခါ၊ မသနမ်စမွး်ြဖစသ်ာွးေသာအခါ၊ ေသဆံးုသာွး ေသာအခါများတငွ်
ေတာငး်ဆိသုည့အ်တိငုး် ပငစ်င�်ငှ့် ေငတွစလ်ံးုတညး်ေပးြခငး်များ ြပုလပ်ုသည့် စနစြ်ဖစသ်ည။်

※အေ�ကာငး်�ကားစာ ြပုလပ်ုပုံအေသးစိတ�်ငှ့် လိအုပ်ေသာ စာရွကစ်ာတမ်းများအတကွ် ပငစ်င�ုံ်းတငွ် စံုစမ်းပါ။
ထိုအ့ြပင် ဂျပန�်ိငုင်ပံငစ်ငေ်ရးရာဝနေ်ဆာငမ်�အဖွဲ�အစညး် home page မှ အေ�ကာငး်�ကားစာရွကေ်ဖာငက်ို

download လပ်ု�ိငုသ်ည။် https://www.nenkin.go.jp/

＜ကျန်ရစသ်ူ လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င်＞

အာမခံအသစေ်လ�ာကထ်ား
မ�အေ�ကာငး်�ကားစာ

အာမခံထားသအူရညအ်ချငး်ြပည့မီှ်
ေ�ကာငး်အေ�ကာငး်�ကားစာ

မီှခုိသူ (လ�ဲေြပာငး်) 
အေ�ကာငး်�ကားစာ

လပ်ုငနး်မအှာမခံ
ေလ�ာကထ်ားရာတငွ်

အာမခထံားသအူေန�ငှ့်
အာမခေံလ�ာကထ်ားရာတငွ်

အာမခထံားသတူငွ်
မှခီိသု�ူှိပါက

အာမခေံလ�ာကထ်ားရန် လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ညမ်ျား

＜သက�်ကးီရွယအ်ိလုမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င်＞အသက�်ကးီသာွးေသာအခါ

＜ မသန်မစွမ်း လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်င်＞မသန်မစွမ်းြဖစသ်ာွးေသာအခါ

ေသဆံးုသာွးေသာအခါ
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အာမခေံငတွကွခ်ျကပံ်ု

※ကျန်းမာေရးအာမခံအကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကို လကခံ်ရ�ိှရန် အချို �ေသာသတမှ်တခ်ျကမ်ျား �ိှသည။်

ကျနး်မာေရးအာမခအံကျိုးခစံားခငွ့မ်ျားကို ေတာငး်ဆိရုန�်ငှ့် ေဆးွေ�းွရန် အမျိုးသားကျနး်မာေရးအာမခအံဖွဲ�အစညး်၏ စရီငစ်အုသးီသးီ�ှိ ဌာနခွမဲျားတငွ်
စံစုမး်ပါ။
အကျိုးခစံားခငွ့အ်ေ�ကာငး်အရာအေသးစတိ�်ငှ့် ေတာငး်ခလံ�ာ၊ လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည့် နညး်လမး်များစသညတ်ိုက့ို အမျိုးသားကျနး်မာေရးအာမခံ
အဖွဲ�အစညး်၏ home page （https://www.kyoukaikenpo.or.jp/）တငွတ်ငထ်ားသည့အ်တကွမ်ပျကမ်ကကွ�်ကည့ေ်ပးပါရန။်

ကျနး်မာေရးအာမခအံကျိုးခစံားခငွ့မ်ျား

ေရာဂါ

ဒဏရ်ာ

အာမခလံကမ်တှ�်ှိ ေဆးကသုမ� ခယံခူဲေ့သာအချိန်
ကျနး်မာေရးအာမခံကို လက်ခံေသာေဆးကသုမ�ဌာန၏ ေကာငတ်ာတငွ်
တစ်စိတတ်စ်ပုိငး်အကန်ုအကျခံေငေွပးေချ
ြခငး်ြဖင့်လိုအပ်ေသာ ေဆးကုသမ� ခံယ�ူိငုသ်ည။်

ေဆးကုသမ�ဌာနတွငက်ုသမ�ခံယူ�ပီးချိန် ကျခံေငမွှာ ပမာဏ
တစ်ခုကိုေကျာ်သွားပါက ြပန်ရ�ိငုသ်ည်။ ထိုအ့ြပင် သကေ်သခံ
ေြပစာေဆာငထ်ားြခငး်ြဖင့ေ်ကာငတ်ာတွငက်ျသင့သ်ည်
များကို ေလ�ာ့ချ�ိငုသ်ည်။

�ိငုင်ြံခားသိုခ့ရီးထကွ်စဉ်�ငှ့် တာဝနက်ျစဉ် မလ�ဲမေ�ှာငသ်ာ၍
အဆုိပါေဒသ�ှိေဆးကုသမ�ဌာနတွင် စစ်ေဆးမ�ခံယူပါက
ဂျပန�်ိငုင်၏ံေဆးကုသစရိတ်ကိုအေြခခံတွက်ထားေသာ
ပမာဏတစ်စိတ်တစ်ပိုငး်ကို ြပန်ရ�ိငုသ်ည်။

အာမခံထားသူ မီှခုိသူ

ကျနး်မာေရးအာမခံကို အာမခံထားသူ�ငှ့် မိသားစု (မှီခိုသူ) နာမကျနး်ြဖစခ်ျိန�်ငှ့် ဒဏရ်ာရ�ှိချိန် (လုပ်ငနး်ခွငအ်တွငး်�ငှ့်
အလုပ်အသွားအြပနအ်��ရာယ်ြဖစခ်ျိနမ်လှွဲ၍)တွင် ေတာငး်ဆိုသည့အ်တိုငး် ေဆးကုသမ�အကျိုးခံစားခွင့�်ငှ ့်
စရိတ်ေထာက်ပံမ့�ြပုလုပ်သည့် စနစြ်ဖစသ်ည။်

လမူ�ဖူလံေုရးအာမခ�ံငှ့် ကျနး်မာေရးအာမခတံို၏့ အာမခေံ�ကးများကို အာမခထံားသမူှ လကခ်ရံ�ှိေသာအခေ�ကးေငကွို အေြခခ၍ံ
စသံတမ်တှထ်ားေသာလစဉ်ဝငေ်ငပွမာဏအေပါ်တငွ် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအာမခေံ�ကး��နး်ြဖင့် တကွခ်ျကပ်ါသည။်
တဖနအ်ပိဆုေု�ကး�ငှ့် စပ်လျဉ်း၍ စသံတမ်တှထ်ားေသာအပိဆုေု�ကးပမာဏအေပါ်တငွ် လစဉ်အာမခေံ�ကးကဲသ့ို ့
တညူေီသာအာမခေံ�ကး��နး်ြဖင့် တကွခ်ျကယ်ပူါသည။်

အာမခေံ�ကးမာှ လပ်ုငနး်�ှင�်ငှ့် အာမခထံားသူ အသးီသးီက တစဝ်ကဆ်ကီျခ�ံပီး၊ လပ်ုငနး်�ှငမ်စှေုပါငး်ကာပငစ်င�်ံု းသို ေ့ပးေဆာငရ်မည။် ထိုအ့ြပင်
ကေလး�ငှ့် ကေလးြပုစပုျိုးေထာငမ်� ပံပိ့းုစရတိသ်ည် ကေလးငယအ်တကွေ်ထာကပံ်ရ့နလ်ိအုပ်ေသာ စရတိ၏်တစစ်တိတ်စပိ်ငုး်အြဖစ် လပ်ုငနး်�ှငမ်ှ
အလံးုစံကုျသင့ခ်ရံမည။်
(အာမခထံားသကူျခရံမည် မဟတုပ်ါ၊ အေသးစတိက်ို ပငစ်င�်ံု းတငွ် ေမးြမနး်ေဆးွေ�းွပါ)

ေဆးကသုစရိတမ်ျားလနွး်ေနေသာအခါ

မီးဖွားြခငး်

လစာမရ�ှိ�ိငုခ်ျိနတ်ငွ်
ဖျားနာမ�စရိတ်ကို ရ�ိငုသ်ည။်

ကိုယဝ်နေ်ဆာင် ၄လ (၈၅ရက)်�ငှ့အ်ထကတ်ငွ် မီးဖွားပါက
မီးဖွားစရိတ၊်ကေလးြပုစုစရိတက်ို တစ်လံးုတညး်ရ�ိှမည။်

ေရာဂါ�ငှ့ဒ်ဏရ်ာေ�ကာင့အ်လပ်ုနားေသာအခါ

မးီဖွားချိန်

လစာမရ�ှိ�ိငုခ်ျိနတ်ငွ်
မီးဖွားချိန်ကန်ုကျစရိတက်ို
ရ�ိငုသ်ည။်

မးီဖွားရနအ်လပ်ုနားချိန်

ေသဆံုးြခငး် လုပ်ငနး်လုပ်စဉ်�ငှ့် အလုပ်အသွားအြပနအ်��ရာယအ်ြပင် အြခားအေ�ကာငး်များေ�ကာင့်
ေသဆုံးသွားပါက အသဘုေ�ကး (ကန်ုကျစရိတ)် ရပါမည်။ေသဆံးုချိန်

�ိငုင်ရံပ်ြခားတငွေ်ဆးကသုေသာအခ◌ါ

■ စံသတမတထသလစလခပမဏ ■အာမခံေ�ကး��န်း (အာမခံေ�ကး��န်းမှာ ေနာကပုိ်ငး်တငွ် ေြပာငး်လသဲာွး�ိငုသ်ည)်

○လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ
1000 ပံု 183.00 ပံု

○အမျိုးသားကျနး်မာေရးအာမခအံဖွဲ�အစညး်စမီေံသာကျနး်မာေရးအာမခံ
စရီငစ်အုသးီသးီအတကွသ်းီြခားသတမ်တှထ်ားသည။် အေသးစတိက်ိအုမျိုးသား
ကျနး်မာေရးအာမခအံဖွဲ�အစညး်၏စရီငစ်အုသးီသးီ�ှိ ဌာနခွမဲျားတငွ် စံစုမး်ပါ။

○ကေလး�ငှ့် ကေလးြပုစပုျိုးေထာငမ်� ပံပိ့းုစရတိ်
1000 ပံု 3.6 ပံု (အလပ်ု�ှငမ်အှြပည့အ်ဝေပးေဆာငရ်မည)်

○လမူ�ဖူလံေုရးပငစ်ငအ်ာမခံ
အဆင့၁်(88,000ယနး်)မအှဆင့၃် (650,000ယနး်)
○အမျိုးသားကျနး်မာေရးအာမခအံဖွဲ�အစညး်

စမီေံသာကျနး်မာေရးအာမခံ
အဆင့၁်(58,000ယနး်)မအှဆင့၅်၀(1,390,000ယနး်)

■စံသတမှ်တထ်ားေသာအပုိဆေု�ကး ပမာဏ

အပုိဆေု�ကးအကျိုးခံစားခွင့�်ှိပမာဏမှ1,000ယနး်မြပည့်
ေသာေငပွမာဏကိြုဖတထ်တုထ်ားေသာပမာဏ
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