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နိဒါန်း

ကမ္ဘာတလွား ဂလိ ုဘယ်လိ ုင ်ဇေးရှင ်းဇြကာင့ ်  မတူသည့ ် ယဉ်ဇကေးမှုအြကား 

ထိဇတွ့မှု တဇန့တခြား မေားခြားလာသည့်နှင့်အမျှ လူမေ ိုးနွယ်နှင့် ယဉ်ဇကေးမှု စုံလင်မှုသည ်

နိုင်ငံအဇတာ် မေားမေားရှိ လူဦးဇရ ဖွဲ့တည်မှု၏ ထူးခြားဇသာ လက္ခဏာတစ်ရြ်ခဖစ်လာသည်။ 

စာရင်းအင်းမေားအရ ၂၀၁၇ ြုနှစ် ဒီေင်ဘာလအထိ ထိ ုင ်ဝမ်သိ ု ့ အိမ်ဇထာင်ဇရးကိ ု

အမှီခြု၍ ဇရေ့ဇခြာင်းဇရာက်ရှိလာသူ ဦးဇရ ၅၃၀,၀၀၀ ဇကော် ရှိသွားပြီခဖစ်ပြီး အမေားစုမှာ 

အမေ ိုးသမီးမေားခဖစ်ကာ ၉၂ % ရှိသည်။ ၎င်းတို ့အနက် နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက ်

၁၇၇,၀၀၀ ဦးြန့ ်၊ တရုတ်ခြည်မနှင့ ်  ဇောင်ဇကာင်၊ မကာအိုဇဒသမှ လာဇရာက်သ ူ

အိမ်ဇထာင်ဖက် ၃၅၄,၀၀၀ ဦးြန့်ရှိပြီ ခဖစ်သည်။ အဓိကအားခဖင့် တရုတ်ခြည်မ၊ ဗီယက်နမ်၊ 

အင်ဒိ ုနီးရှား၊ ကဇမ္ဘာဒီးယား၊ ထိုင်း၊ ဖိလစ်ြိ ုင်၊ ဂေြန်၊ ကိ ုရီးယား စသည့်နိ ုင်ငံမေားမ ှ

ဇရာက်လာသူမေားခဖစ်ြကသည်။ နုိင်ငံခြားသားနှင့် ခြည်မသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ထုိင်ဝမ်သုိ ့

ဇရာက်စတွင် ဘာသာစကား၊ ယဉ်ဇကေးမှုနှင့ ် စားဝတ်ဇနဇရး အသားကေဇစဇရး စသည့ ်

လက်ဇတွ့ အဇခြအဇနမေားနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို ့ဇြကာင့် ဇနထိုင်သူသစ်မေား 

ဝန်ဇဆာင်မှုမေားကို လက်လှမ်းမီ ရရှ ိဇစနိ ုင်ရန်အတွက် ထိုင်ဝမ်တွင်း လူဇနမှုဆိုင်ရာ 

အြေက်အလက်မေားကုိ ဘာသာစကားမေ ိုးစံုခဖင့် ထုတ်ဇဝခြင်းခဖစ်သည်။ 

ထုိင်ဝမ်သ့ုိ ဇရာက်လာသည့် ဇနထုိင်သူသစ်မေား လုိအြ်နုိင်မည့် လူဇနမှုအြေက်အလက် 

အမေ ို းမေ ို းကို စုစည်းကာ လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာနမှ နိ ုင်ငံခြားသား၊ ခြည်မသား 

အိမ ်ဇထာက်ဖက်မေားအတွက်  လူဇနမ ှုဆိ ုင ်ရာ သိဇကာင ် းစရာမေား  စာဇစာင ်ကိ  ု

ဇရးသားတည်းခဖတ်ြဲ့ ပြီး တရုတ်၊ အင်္ဂလိြ်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ကဇမ္ဘာဒီးယား၊ 

ခမန်မာ၊ ဂေြန်နှင့် ကုိးရီးယား စသည့် ဘာသာစကား ၉ မေ ိုးခဖင့် ဘာသာခြန်ကာ ြံုနိှြ်ဇစြ့ဲသည်။ 

ဤစာဇစာင်တွင် ကဏ္ဍ ၁၀ ြု ြါဝင်သည်။ သန်းဇြါင်စာရင်း၊ ယဉ်ဇကေးမှု၊ မိသားစု၊ 

ြညာဇရး၊ ဇန့စဉ်ဘဝ၊ အြန်းဇခဖဇရး၊ လူမှုဖူလု ံဇရး၊ ကေန်းမာဇရး၊ အလုြ်အကိုင်၊ 

ဘဏ္ဍာဇရး ေူ၍ ကဏ္ဍြွ ဲ ပြ ီး ထိ ုင ်ဝမ်၏ လူဇနမှုအသွင်၊ ဓဇလ့ထု ံးတမ်းနှင ့ ်  ဥြဇဒ 

စည်းမေဉ်းမေားကို ဇရးသား မိတ်ဆက် ထားသည်။ ဥြဇဒသတ်မှတ်ြေက်မေားကို ကိုးကားကာ 

အဇမးအဇခဖြံုသဏ္ဌာန်ခဖင့် မည်သူက ဇလျှာက်ထားြွင့်ရိှသည်၊ မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား 

လုိအြ်သည်၊ စသည်ခဖင့် ဇဖာ်ခြထားသည်။ ထုိအ့ခြင် အဇရးကကီးသည့် အြေက်အလက်မေားကုိ 

အိြ်ဇဆာင်ကတ်ဇလးမေားအခဖစ် ြံုနိှြ်ဇြးထားဇသာဇြကာင့် ဇနထုိင်သူသစ်မေား လွယ်လင့်တကူ 

ဇဆာင်ြကဉ်းဖတ်ရှုနုိင်သည်။ 
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ဤစာဇစာင်သည် နိ ုင်ငံခြားသား၊ ခြည်မသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ထိုင်ဝမ်၏ 

လူဇနမှုဝန်းကေင်ကို ဇလ့လာသင်ယူရာတွင်၊ ဌာဇနသစ်ကို ဇစာစီးစွာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နိုင်ပြီး 

အခမန်ဆု ံး ဇနသားကေဇစဇရးတွင် အဇဖာ်မွန်သဖွယ် အဇထာက်အကူဇြးနိ ုင ်မည်ေ ု

ဇမျှာ်လင့ ်ြါသည်။ ထိ ုင်ဝမ်သည် ယဉ်ဇကေးမှု စု ံလင်သည့် နိ ုင ်ငံတစ်နိ ုင ်ငံခဖစ်သည်။ 

ထုိင်ဝမ်လ့ူဇဘာင်တွင် မင်နန် (ဖူကေန့်ခြည်နယ်ဇတာင်ြုိင်းဇဒသ)၊ တရုတ်နုိင်ငံ အခြားခြည်နယ်မှ 

ယဉ်ဇကေးမှု၊ ေတ်ကားနှင ့ ်  တိ ုင ်းရင်းသား ယဉ်ဇကေးမှုမေား ဇစာစီးစ ွာကတည်းက 

အခမစ်တွယ် ထွန်းကားလာြဲ ့သည်။ အိမ်ဇထာင်ဇရးဇြကာင့ ် ဇရခြားဇခမခြား ဇဒသမ ှ

ထုိင်ဝမ်သုိ ့ဇရာက်ရှလိာသည့် နုိင်ငံခြားသား၊ ခြည်မသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် မိမိတုိ၏့ 

အနာဂတ်ဇရှ့ဇရးအတွက် ထိုင်ဝမ်လူ့ဇဘာင်အဇြါ်  အားကိုးအားထားခြုရန် စိတ်ြိုင်း ခဖ 

တ်ထားပြီးခဖစ်ဇသာဇြကာင့် ထိုင်ဝမ်ဘက်မှလည်း ၎င်းတို့အား ြိုမိုဇလးစားသင့်သည့်အခြင ်

အားဇြးရမည်ခဖစ်သည်။ လူမှုြါဝင်မှု (social inclusion) ကုိ အဇလးထားကာ အခြန်အလှန် 

သည်းြံစာနာပြီး ြွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိသည့် လူ့ဇဘာင်တစ်ရြ် ခဖစ်လာဇအာင် အတူလက်တွ ဲ

တည်ဇထာင်ြကြါစ့ုိလားြင်ဗေား။  

ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန 

ညွှ န်ြကားဇရးမှူးြေုြ်
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ဇမးြါမေား စကားရ (Q&A) စာမေက်နှာ
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ဘယ်လုိလုြ်ရမလဲ။
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၁။ ဇနထုိင်ြွင့်နှင့် နုိင်ငံသား ြံယူခြင်း 
ထုိင်ဝမ်သ့ုိလာဇရာက် အဇခြြေဇနထုိင်သူမေားအား ြထမဦးစွာ ထုိင်ဝမ်၏ မိသားစုဝင် 

တစ်ဦးအခဖစ် ကကိုဆုိြါသည်။ လက်ထြ်ထိမ်းခမားခြင်းမှစ၍ တရုတ်သမ္မတနုိင်ငံ (Republic 

of China, R.O.C ထုိင်ဝမ်၏ တရားဝင် နုိင်ငံဇတာ်အမည်။ ဇနာင်တွင် အာအုိစီေုသံုးမည်။) 

နုိင်ငံသားအခဖစ် ြံယူသည့် ခဖစ်စဉ်သည် မိမိ၏ ဇရွးြေယ်မှုနှင့် သင်ယူမှု တသီတတန်းကကီးြင် 

ခဖစ်သည်။ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြံုတင်ခြင်း၊ ဗီော ဇလျှာက်ထားခြင်း၊ ဇနထုိင်ြွင့် (သ့ုိ) 

ဇရရှည် ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားခြင်း၊ နုိင်ငံသား ြံယူခြင်း စသခဖင့် ြါဝင်ြါသည်။

 လက်ထြ်ဇြကာင်း မှတ်ြံုတင်ခြင်း

(တစ်)  နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်သည် နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာနမှ ဇြကညာထားသည့် 

နုိင်ငံသားမေုတ်သူ 

၁.  ထ ိ ုင ်ဝမ ်သားန ှင ့ ်  န ိ ု င ်င ံ ခြာ းသား  အ ိမ ်ဇထာက်ဖက်သည်  ထ ိ ုင ်ဝမ ်တ ွင  ်

လက်ထြ်ထိမ်းခမားသူ ခဖစ်ြါက ဇအာက်ဇဖာ်ခြြါ စာရွက်စာတမ်းမေားခဖင့် မည်သည့် 

သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့ ် မှတ်ြု ံတင်ရု ံးတွင်မဆို လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြု ံတင ်

စာရင်းသွင်းနုိင်သည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။10

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

(၁) လက်ထြ်ထိမ်းခမားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ မည်သူမည်ဝါခဖစ်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက် 

(ထိုင်ဝမ်သား၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်၊ နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 

နုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်)။ 

(၂) ခြည်ြအဇခြစိုက် သံရုံး၊ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှ (ဇနာင်တွင် ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးေ ု

သု ံးမည်) စိစစ်ပြီးဇသာ အိမ်ဇထာင်ဇရး အဇခြအဇနခြ ဇထာက်ြံစာနှင့ ်

တရုတ်ဘာသာခြန်။

(၃) လက်ထြ်စာြေုြ် (သက်ဇသ ၂ ဦးထက်မနည်း လက်မှတ်ဇရးထုိးထားရမည်)။

(၄) ထိ ုင ်ဝမ်သား၏ အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း၊ ၂ နှစ်အတွင်း ရိ ုက်ကူးထားသည့ ်

သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ြုံ ၁ ြုံ (သို)့ ဒစ်ဂေစ်တယ် ဓာတ်ြုံဖိုင်ကိ ု

အြ်လုဒ်ြါ (ြံုစံသစ် မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်ကုိ “ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

သန်းဇြါင်းစာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင် ဦးစီးဌာန”၏ အင်တာနက် စာမေက်နှာ (https://

www.ris.gov.tw) တွင် ရှာဇဖွနုိင်သည်)။ 

(၅) နိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ်ဇထာက်ဖက်သည် တရုတ်အမည် အသု ံးခြုဇြကာင်း 

ဇ ြ က ည ာ ြ ေ က ် ။  ( အ ထ က ် ဇ ဖ ာ ် ခ ြ ြ ါ  စ ာ ရ ွ က ် စ ာ တ မ ် း အ ာ း လ ု ံ း 

မူရင်းယူဇဆာင်လာရမည်)။

၂.  ထ ိ ု င ် ဝ မ ် သ ာ း န ှ င ့ ်  န ိ ု င ် င ံ ခ ြ ာ း သ ာ း  အ ိ မ ် ဇ ထ ာ င ် ဖ က ် သ ည ်  ခ ြ ည ် ြ ၌ 

လက်ထြ်ထိမ်းခမားပြီးခဖစ်ြါက ဇအာက်ြါ စာရွက်စာတမ်းမေားခဖင့ ် မည်သည် ့

သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့ ် မှတ်ြု ံတင်ရု ံးတွင်မဆို လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြု ံတင ်

စာရင်းသွင်းနုိင်သည်။

(၁) လက်ထြ်ထိမ်းခမားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ မည်သူမည်ဝါခဖစ်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက် 

(ထိုင်ဝမ်သား၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်၊ နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 

နုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်)။

(၂) ခြည်ြအဇခြစုိက်ရံုးမှ စိစစ်ပြီးဇသာ ဇထာက်ြံြေက်မေားနှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်။

(၃) ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီးဇသာ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ (သို ့) 

ဌာဇန အစိုးရရုံး၌ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း စာရင်းသွင်းထားသည့် (သို ့မေုတ ်

မှတ်ြံုတင်ထားသည့်) ဇထာက်ြံြေက်နှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်။ “အြင်းခဖစ်ြွားရာ 

ဌာဇန တရားဥြဇဒနှင့် ကိုက်ညီသည်”ေု တံဆိြ်ထုထားြါက အိမ်ဇထာင်ဇရး 

အဇခြအဇနခြ ဇထာက်ြံစာ တင်ခြရန်မလုိြါ။
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(၄) ထိ ုင ်ဝမ်သား၏ အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း၊ ၂ နှစ်အတွင်း ရိ ုက်ကူးထားသည့ ်

သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ြုံ ၁ ြုံ (သို)့ ဒစ်ဂေစ်တယ် ဓာတ်ြုံဖိုင်ကိ ု

အြ်လုဒ်ြါ (ြံုစံသစ် မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်ကုိ “ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

သန်းဇြါင်းစာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင် ဦးစီးဌာန”၏ အင်တာနက် စာမေက်နှာ (https://

www.ris.gov.tw) တွင် ရှာဇဖွနုိင်သည်)။ 

(၅) န ိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ ်ဇထာင်ဖက်သည် တရုတ်အမည် အသု ံး ခြုဇြကာင်း 

ဇ ြ က ည ာ ြ ေ က ် ။  ( အ ထ က ် ဇ ဖ ာ ် ခ ြ ြ ါ  စ ာ ရ ွ က ် စ ာ တ မ ် း အ ာ း လ ု ံ း 

မူရင်းယူဇဆာင်လာရမည်)။

(နှစ်)  န ိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ ်ဇထာက်ဖက်သည် န ိ ုင ်င ံ ခြားဇရး ဝန ် ကက ီ းဌာနမ ှ

ဇြကညာထားသည့် နုိင်ငံသားခဖစ်သူ

မူလနိုင်ငံ၌ လက်ထြ်ပြီးဇနာက် မူလနိုင်ငံမှ ထုတ်ဇြးဇသာ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း 

မှတ်ြံုတင်ထားသည့် ဇထာက်ြံြေက် (သ့ုိ) လက်ထြ်စာြေုြ် စသည့် လက်ထြ်ခြင်းဆုိင်ရာ 

ဇထာက်ြ ံစာန ှင ် ့  တရ ုတ်  ဘာသာခြန ်  စာရွ က် ခဖင ် ့  ခြည်ြအဇခြစ ိ ုက ်ရ ု ံ းထ ံ

လူဇတွ့စစ်ဇမးရန် ဇလျှာက်ထားကာ စာရွက်စာတမ်းမေားအား စိစစ်ဇစရမည်။ ထုိဇ့နာက် 

ထိုင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာက်ဖက်မှ ဇအာက်ဇဖာ်ခြြါ စာရွက်စာတမ်းမေားခဖင့် မည်သည် ့

သန်းဇြါင်စာရင်းနှင် ့ မှတ်ြု ံတင်ရု ံးတွင်မဆို လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း စာရင်းသွင်း 

မှတ်ြံုတင်နုိင်သည်။

၁.  လက်ထြ်ထိမ်းခမားသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏ မည်သူမည်ဝါခဖစ်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက ်

(ထိုင်ဝမ်သား၏ နိုင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်၊ နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာက်ဖက်၏ 

နုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်)။

၂. ခြည်ြအဇခြစိုက်ရု ံးမှ စိစစ်ပြီးဇသာ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ (သို ့) 

ဌာဇန အစိ ုးရရု ံး၌ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း စာရင်းသွင်းထားသည့် (သိ ု ့မေုတ ်

မှတ်ြံုတင်ထားသည့်) ဇထာက်ြံြေက်နှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်။

၃. ထိ ုင ်ဝမ ်သား၏ အိမ ်ဇထာင်စ ုစာရင ်း ၊  ၂ န ှစ ်အတွင ် း  ရ ိ ုက ်ကူးထားသည့ ်

သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် ဓာတ်ြုံ ၁ ြုံ (သို ့) ဒစ်ဂေစ်တယ် ဓာတ်ြုံဖိုင်ကိ ု

အြ်လုဒ်ြါ (ြုံစံသစ် မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုံ သတ်မှတ်ြေက်ကို “ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

သန်းဇြါင်းစာရင်းနှင့် မှတ်ြုံတင် ဦးစီးဌာန”၏ အင်တာနက် စာမေက်နှာ (https://

www.ris.gov.tw) တွင် ရှာဇဖွနုိင်သည်)။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။12

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

၄.  နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်သည် တရုတ်အမည် အသံုးခြုဇြကာင်း ဇြကညာြေက်။ 

 (အထက်ဇဖာ်ခြြါ စာရွက်စာတမ်းအားလံုး မူရင်းယူဇဆာင်လာရမည်)။

 ဗီော

၁.  နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာက်ဖက်မေား ထိုင်ဝမ်မလာမီ ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံး၌ မှီြိုဗီော 

ဇလျှာက်ထားရမည်။လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား -

(၁) ဇလျှာက်ထားသူ၏ မူလနိုင်ငံမှ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ သက်တမ်း ၆ လ အထက ်

ကေန်ရိှရမည့်အခြင် စာမေက်နှာ အလွတ်ရိှရမည်။

(၂) ဇလျှာက်လောကို ဇရးခဖည့်ြါ။ ဇလျှာက်လောကို နိ ုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာ ဗေူရုိ၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်ရိှ “အွန်လုိင်း ဇလျှာက်လော ခဖည့်သွင်းရန် 

စာမေက်နှာ”တငွ် ဇရးခဖည့်ပြီးဇနာက် ဘားကုဒ်ြါ ဗီောဇလျှာက်လော စာရွက်အား 

ြံုနိှြ် ထုတ်ယူြါ။ ဇလျှာက်လောတွင် ဇရးခဖည့်သည့် အြေက်အလက်မေား မှန်ကန်ခြင်း 

ရိှ၊ မရိှ စစ်ဇဆးကာ ကုိယ်တုိင် လက်မှတ်ဇရးထုိးရမည်။ ဇလျှာက်လောတွင် ၆ လ 

အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မအရွယ် ဇရာင်စုံဓာတ်ြုံ ၂ ြုံ ကြ်ရမည်။ 

ဓာတ်ြံုဇနာက်ြံမှာ အခဖူဇရာင် ခဖစ်ရမည်။

(၃) ၃ လ အတွင်း ထုတ်ယူထားဇသာ နိုင်ငံသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ မိသားစုဝင ်

အားလုံး၏ သန်းဇြါင်စာရင်း အဇသးစိြ် မူရင်း ၁ ဇစာင်။ ထိုမူရင်းတွင ်

လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြု ံတင် စာရင်းသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည့်အခြင ်

နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ အမိနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြား အမည် (အင်္ဂလိြ်စာခဖင် ့

ဇြါင်းထားသည့် ခမန်မာအမည်) နှင့် ဇမွးဇန့ သက္ကရာေ် ြါရိှရမည်။
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(၄) ဇလျှာက်ထားသူ၏ မူလနိုင်ငံမှ ထုတ်ဇြးထားဇသာ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း 

ဇထာက်ြံြေက် မူရင်း ၁ ဇစာင်။ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြုံတင်ရသည့် စနစ ်

မကေင့်သံုးသည့် နုိင်ငံခဖစ်ြါက လက်ထြ်စာြေုြ် မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  ၁ ဇစာင်။ အာအုိစီ 

ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီးဇသာ တရုတ် (သို ့) အင်္ဂလိြ် ဘာသာခြန်ကိုြါ 

ြူးတဲွတင်ခြရမည်။ (မူရင်းအား စစ်ဇဆးပြီးလျှင် ခြန်ဇြးမည်။)

(၅) ဇလျှာက်ထားသူ၏ မူလနိုင်ငံမှ ထုတ်ဇြးဇသာ သက်တမ်း မကုန်ဆုံးဇသးသည့ ်

ခြစ်မှုကင်းရှင်းဇြကာင်း (စာရိတ္တ ဇကာင်းမွန်ဇြကာင်း) ဇထာက်ြံစာ မူရင်း ၁ 

ဇစာင်နှင့် အတူ အာအိုစီ ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီး ခဖစ်ဇသာ တရုတ် (သို)့ 

အင်္ဂလိြ် ဘာသာခြန်ကုိြါ ြူးတဲွ တင်ခြရမည်။ (အကယ်၍ ယင်းဇထာက်ြံစာတွင် 

သက်တမ်းခြည့်မည့် ရက်စဲွြါရိှြါက ယင်းဇန့ရက်အထိ တရားဝင်မည်။ အကယ်၍ 

သက်တမ်းခြည့်မည့် ဇန့ရက် သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိြါက ဇလျှာက်ထားသူ၏ 

မူလနုိင်ငံ အစုိးရက ထုတ်ဇြးသည့် ရက်စဲွမှသည် ၁ နှစ်အတွင်း တရားဝင်သည်။)

(၆) ဝန်ကကီးမေားရုံး ကေန်းမာဇရးနှင့် လူမှုဖူလုံဇရး ဝန်ကကီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားသားမေား 

ဇဆးစစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် ဇဆးရုံ (သို)့ ခြည်ြရှိ ဇဆးရုံမှ ၃ လ အတွင်း 

ထုတ်ဇြးထားသည့် ဇဆးစစ်မှတ်တမ်း မူရင်းနှင့ ် မိတ္တူ ၁ ဇစာင်။ ခြည်ြမ ှ

ဇဆးစစ်မှတ်တမ်း ခဖစ်ြါက အာအုိစီ ခြည်ြ အဇခြစုိက်ရံုးမှ စိစစ်ပြီးသည့် တရုတ် 

(သ့ုိ) အင်္ဂလိြ် ဘာသာခြန်ြါ ြူးတဲွတင်ခြရမည်။

(၇) အခြား တစ်ဦးြေင်း၏ အဇခြအဇနအလိုက် ဇတာင်းဆိုဇသာ ဘဏ်စာရင်း၊ 

ထိ ုင ်ဝမ ်လာရသည့ ်  ရည်ရွ ယ်ြေက်န ှင ့ ်  သက်ဆိ ုင ်ဇသာ ဇထာက်ြ ံစာ၊ 

ထိုင်ဝမ်ရှိ ဇဆွမေ ိုးသားြေင်း၏ အာမြံစာ စသည့် စစ်ဇဆးရန် လိုအြ်ဇသာ 

စာရွက်စာတမ်းမေား။

(၈) ဗီောဇြကး။

၂. သတိခြုရန် - ဤဇဖာ်ခြြေက် အဇခြာင်းအလဲ ရှိြဲ့ဇသာ် နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာဗေူရိ ု ဝက်ဘ်ဆိုက် (https://www.boca.gov.tw) တွင ်

ဇနာက်ဆုံးဇဖာ်ခြထားသည့် အြေက်အလက်မေားနှင့် ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမေား၏ 

ဇြကညာြေက်အတုိင်း လုိက်နာရမည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။14

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

 ဇနထုိင်ြွင့်

(တစ်) နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်ခြား ဇလျှာက်ယူခြင်း

၁. မီှြုိဇနထုိင်ြွင့်ဗီောခဖင့် ခြည်ဝင်သူ

 မှီြိုဇနထိုင်ြွင့် ဗီောခဖင့် ခြည်ဝင်လာသူမေားသည် ထိုင်ဝမ်သို ့ ဇရာက်ရှိပြီးဇနာက ်

၁၅ ရက်အတွင်း ေနီးဇမာင်နှ ံ နှစ်ဦးစလုံး (ဇနရြ်ရှ ိ) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန (လဝက) ၏ ဝန်ဇဆာင်မှု စြန်းသို ့ အတူသွားကာ 

“နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်” ဇလျှာက်ထားရမည်။

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ -

(၁) ဇလျှာက်လော။ ဇလျှာက်လောတွင် မ ှတ်ြု ံတင်ဓာတ်ြု ံ  သတ်မှတ်ြေက်နှင ့  ်

ကုိက်ညီသည့် ၁ နှစ်အတွင်း ရုိက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မအရွယ် ဇရာင်စံုဓာတ်ြံု ၁ 

ြံုကုိ ကြ်ထားရမည်။

(၂) နုိင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ဇနထုိင်ြွင့် ဗီော။

(၃) ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားရသည့် အဇြကာင်းအရင်းခြ စာရွက်စာတမ်းမေား။ ဥြမာ 

လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြံုတင်ထားသည့် အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း (သ့ုိ) ထုိင်ဝမ်သား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်ခြား။

(၄) ကေသင့်ဇငွ။ (ြထမဆုံးအကကိမ် ဇလျှာက်ထားသူအား သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ 

ဇြးသည်။ ကေသင့်ဇငွမှာ တစ်နှစ်လျှင် NT$ ၁,၀၀၀ ခဖစ်သည်။)

၂. မီှြုိရြ်နားြွင့်ဗီောခဖင့် ခြည်ဝင်သူ

 မှီြိုရြ်နားြွင့်ဗီော ကိုင်ဇဆာင်ထားသည့် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည ်

ခြည်ဝင်ပြီးဇနာက် ဗီောသက်တမ်း ခြည့်ရန် ရက် ၃၀ မတုိင်မီ ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 

လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန၏ (ဇနရြ်ရိှ) ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား၌ “နုိင်ငံခြားသား 

ဇနထိုင်ြွင့ ်ကတ်” ဇလျှာက်ယူနိ ုင်သည်။ သို ့ဇြမဲ့ ရြ်နားြွင့ ် ၆၀ ရက်အထက ်

ရရှိထားပြီး ဗီောထုတ်ဇြးသည့် ဌာနမှ သက်တမ်းတိုးြွင့်မရှိ (NO EXTENSION) 

ဆိုသည့် ကန့်သတ်ြေက် သို ့မေုတ် အခြားကန့်သတ်ြေက် မြါသည့်၊ သက်တမ်း 

မကုန်ဆံုးဇသးသည့် ဗီော ကုိင်ဇဆာင်ထားသူသာ ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား -

15ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



(၁) ဇလျှာက်လော - ဇလျှာက်လောတွင် မှတ်ြု ံတင်ဓာတ်ြု ံ  သတ်မှတ်ြေက်နှင့ ်

ကုိက်ညီသည့် တစ်နှစ်အတွင်း ရုိက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မ အရွယ် ဇရာင်စံုဓာတ်ြံု 

၁ ြံုကုိ ကြ်ထားရမည်။

(၂) နုိင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် (သက်တမ်း ၆ လထက် မနည်း ကေန်ရိှရမည်) ရြ်နားြွင့်ဗီော။

(၃) ကေန်းမာဇရးနှင့် လူမှုဖူလုံဇရး ဝန်ကကီးဌာနမှ နိုင်ငံခြားသားမေား ဇဆးစစ်ရန ်

သတ်မှတ်ထားသည့် ဇဆးရုံ (သို)့ ခြည်ြရှိ သက်ဆိုင်ရာမှ အသိအမှတ်ခြုဇသာ 

ဇဆးရုံမှ ၃ လ အတွင်း ထုတ်ဇြးသည့် ဇဆးမှတ်တမ်း ၁ ဇစာင်။ (ခြည်ြတွင ်

စစ်ဇဆးသူခဖစ်ြါက ဇဆးစစ်မှတ်တမ်း မူရင်းနှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်ကို ခြည်ြ 

အဇခြစုိက်ရံုးမှ စိစစ်ပြီးခဖစ်ရမည်။)

(၄) ဇလျှာက်ထားသူ၏ မူလနိုင်ငံမှ ၁ နှစ်အတွင်း ထုတ်ဇြးထားဇသာ ခြစ်မှု 

ကင်းရှင်းဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာနှင့် (တနည်းအားခဖင့် စာရိတ္တ ဇကာင်းမွန်ဇြကာင်း 

ဇထာက်ြံစာခဖစ်သည်။ ပြီးြဲ့သည့် ၅ နှစ်အတွင်းမှ မှတ်တမ်းမေား ြါဝင်ရမည်။ 

မူရင်းနှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်သည် ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီး ခဖစ်ရမည်။)၊ 

ထုိင်ဝမ် ရဲဌာနမှ ၃ လအတွင်း ထုတ်ဇြးသည့် ရာေဝတ်မှု မှတ်တမ်း (ခြစ်မှုမှတ်တမ်း 

မရိှသူ၊ ထုိင်ဝမ်သ့ုိ ြထမအကကိမ် လာဇရာက်သူခဖစ်လျှင် တင်ခြရန် မလုိအြ်ြါ။)

(၅) ဇနရြ်လိြ်စာ မှန်ကန်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ (သန်းဇြါင်စာရင်း အတုိင်းခဖစ်ြါက 

မလုိအြ်ြါ)။

(၆) အိမ ်ဇထာင ်စ ုစာရင ် း  (သိ ု ့ )  ထ ိ ုင ်ဝမ ်သား န ိ ုင ်င ံသား စ ိစစ ်ဇရးကတ ်

(လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း စာရင်းသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည့် အခြင် နိုင်ငံခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နုိင်ငံနှင့် နုိင်ငံခြားအမည်ြါ ဇရးသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည်။)

(၇) ကေသင့်ဇငွ ။ (ြထမဆုံးအကကိမ် ဇလျှာက်ထားသူအား သက်တမ်း ၁ နှစ်သာ 

ဇြးသည်။ ကေသင့်ဇငွမှာ တစ်နှစ်လျှင် NT$ ၁,၀၀၀ ခဖစ်သည်။ မှီြိုရြ်နားဗီော 

ကုိင်ဇဆာင်သူ ခဖစ်ြါက NT$ ၂,၂၀၀ ထြ်ဇလာင်း ဇြးဇဆာင်ရမည်။)

※သတိခြုရန်
(၁) မှ ီြ ိ ုဇနထိ ုင်ြွင် ့  ဗီောခဖင် ့ ခြည်ဝင်ပြီးဇနာက် နိ ုင ်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင် ့

ဇလျှာက်ထားသူမေားအား ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာနမ ှ

ြေက်ြေင်း (သ့ုိ) အခြားရက်ြေိန်း၍ လူဇတွ့ဇမးခမန်းြွင့် ရိှသည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။16

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

(၂) န ိ ုင ်င ံ ခြား  ဘာသာနှင ် ့  ဇရးသားထားဇသာ စာရွ က်စာတမ်းမေားအား 

တရုတ်ဘာသာ ခြန်ရမည့်အခြင် ခြည်ြ အဇခြစုိက်ရံုးမှ စိစစ်ပြီးမှသာ ထုိင်ဝမ်တွင် 

အသံုးခြုနုိင်သည်။

သတိခြုရန် (၁)

★  ဇဒသအသီးသီးမှ သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုးမေား၏ ဝန်ဇဆာင်မှု

  လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြုံတင်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားြံယူခြင်း၊ သန်းဇြါင်စာရင်း သွင်းခြင်း၊ 
နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်ခြား ထုတ်ယူခြင်း၊

★ ထုိင်ဝမ်၏ ခြည်ြအဇခြစုိက်ရံုးမေား၏ ဝန်ဇဆာင်မှု

 ဗီောဇလျှာက်ထားခြင်း၊ စာရွက်စာတမ်း စိစစ်ဇြးခြင်း၊

★  ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာန၏ ဇဒသအသီးသီးရှိ ဝန်ဇဆာင်မှု 
စြန်းမေား၏ ဝန်ဇဆာင်မှု

  နိ ုင ်င ံ ခြားသား ဇနထိ ုင ်ြ ွင ် ့ကတ်၊ ဇရရှည် ဇနထိ ုင ်ြ ွင ် ့ကတ်၊ ထိ ုင ်ဝမ်ဇဒသတွင်း 
ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်၊ ထုိင်ဝမ် ဇဒသတွင်း အဇခြြေ ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားခြင်း 

(နှစ်) နုိင်ငံခြားသား ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်ခြား ဇလျှာက်ယူခြင်း

န ိ ု င ် င ံ ခ ြ ာ း သ ာ း  ဇ န ထ ိ ု င ် ြ ွ င ် ့ က တ ်  ရ ရ ှ ိ ထ ာ း ဇ သ ာ  န ိ ု င ် င ံ ခ ြ ာ း သ ာ း 

အိမ်ဇထာက်ဖက်မေားသည် ထိုင်ဝမ်တွင် ၅ နှစ်ဆက်တိုက် တရားဝင် ဇနထိုင်သည့်အခြင ်

နှစ်စဥ် ဇနထိုင်သည့်ရက်ဇြါင်း ၁၈၃ ရက် အထက်ရှိြါက (ဇနရြ်ရှ ိ) ခြည်ထဲဇရး 

ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာန၏ ဝန်ဇဆာင်မှု စြန်းတွင် နိ ုင်ငံခြားသား 

ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ယူနုိင်သည်။

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ -

(၁) ဇရရှည်ဇနထိ ုင ်ြ ွင ် ့  ဇလျှာက်လော။ ဇလျှာက်လောတွင် မှတ်ြု ံတင်ဓာတ်ြု ံ

သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် တစ်နှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မ 

အရွယ် ဇရာင်စံုဓာတ်ြံု ၁ ြံုကုိကြ်ထားရမည်။

(၂) နုိင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်နှင့် အဇောင်း၏ မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  ၁ ဇစာင်စီ။ (မူရင်းအား 

စိစစ်ပြီးလျှင် ခြန်ဇြးမည်)
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(၃) နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  ၁ ဇစာင်စီ။ (မူရင်းအား စိစစ်ပြီးလျှင် 

ခြန်ဇြးမည်)

(၄) ကေန်းမာဇရး ဇဆးစစ်ြေက်မှတ်တမ်း။

(၅) ဇငွဇြကးဥစ္စာြ ိ ုင ်ဆိ ုင ်မ ှု  (သိ ု ့ )  ထူး ခြားသည့ ်  အနုြညာ၊ အတတ်ြညာ 

အရည်အြေင်းရိှဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက်။

(၆) ဇလျှာက်ထားသူ၏ မူလနုိင်ငံမှ ၆ လ အတွင်း ထုတ်ဇြးထားဇသာ ပြီးြ့ဲသည့် ၅ 

နှစ်အတွင်း ခြစ်မှုကင်းရှင်းဇြကာင်း (စာရိတ္တ ဇကာင်းမွန်ဇြကာင်း) ဇထာက်ြံစာ 

(မူရင်းနှင့် တရုတ်ဘာသာခြန်သည် ခြည်ြ အဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီး ခဖစ်ရမည်။) 

ထုိင်ဝမ်ရဲဌာနမှ ၃ လအတွင်း ထုတ်ဇြးသည့် ရာေဝတ်မှု မှတ်တမ်း (ခြစ်မှုမှတ်တမ်း 

မရိှသူ၊ ထုိင်ဝမ်သ့ုိ ြထမအကကိမ် လာဇရာက်သူခဖစ်လျှင် တင်ခြရန် မလုိအြ်ြါ)။

(၇) အခြားဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်း။ ဥြမာ - အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း (သုိ)့ ထုိင်ဝမ်သား 

အိမ ်ဇထာင်ဖက်၏ န ိ ုင ်င ံသား စ ိစစ ်ဇရးကတ် (လက်ထြ် ပြ ီ းဇြကာင်း 

စာရင်းသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည့်အခြင် နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 

နုိင်ငံအမည်နှင့် နုိင်ငံခြား အမည်ြါ ဇရးသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည်)၊ လက်ထြ်စာြေုြ်၊ 

တစ်ဦးြေင်း၏ အဇခြအဇနအရ သက်ဆုိင်ရာမှ ဇတာင်းဆုိသည့် စာရွက်စာတမ်း။

(၈) ကေသင့်ဇငွ NT$ ၁ ဇသာင်း။

မှတ်ြေက် -  န ိ ု င ် င ံ ခ ြ ာ း သ ာ း မ ေ ာ း  ထ ိ ု င ် ဝ မ ် ၌  တ ရ ာ း ဝ င ် ဇ န ထ ိ ု င ် သ ည ့ ်  ၅ 

နှစ်တာကာလအတွင်း အခြားနုိင်ငံသုိ ့ထွက်ြွာသည့် ကာလ အကကိမ်တုိင်း 

၃ လထက် မြိ ုြါက ဇဆးစစ်မှတ်တမ်းနှင့ ်  မ ူလနိ ုင ်င ံ၏ ရဲဌာနမ ှ

ထုတ်ဇြးသည့် ခြစ်မှုကင်းရှင်းဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ တင်ခြရန် မလုိြါ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။18
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သတိခြုရန် (၂)

ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုး - လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြံုတင်ခြင်း

ထုိင်ဝမ်၏ ခြည်ြအဇခြစုိက်ရံုး - ဇနထုိင်ြွင့်ဗီော (သ့ုိ) ရြ်နားြွင့် သက်တမ်း ရက် 
၆၀ အထက်ရိှပြီး သက်တမ်းမတုိးရ (သ့ုိ) အခြားကန့်သတ်ြေက်မေား မြါရိှသည့် 

တရားဝင်ဗီောကုိ ဇလျှာက်ြါ။

လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာန - နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ယူခြင်း

လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာန - ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ယူခြင်း

ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် နမူစာြံုစံ

(ထုိင်ဝမ်၌ ၅ နှစ်ဆက်တုိက် တရားဝင် 
ဇနထုိင်သူ၊ နှစ်စဉ် ဇနထုိင်သည့် ရက်ဇြါင်း 
၁၈၃ ရက်အထက် ရိှသူ။)

နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ထိုင်ဝမ်သို ့ ဇရာက်လာပြီးဇနာက် ဇရရှည်ဇနထိုင်ြွင့ ်
ဇလျှာက်ထားနုိင်သလုိ နုိင်ငံသား အခဖစ်လည်း ြံယူနုိင်သည်။ ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ရန် 
လုြ်နည်းလုြ်စဉ်မှာ ဇအာက်ြါ ကားြေြ်အတုိင်း ခဖစ်သည်။

ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားရန် လုြ်နည်းလုြ်စဉ်ေယား
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သတိခြုရန် (၃)

သတိခြုရန် (၄)

ထိုင်ဝမ်တွင် ဇနထိုင်ပြီးဇနာက် အဇြကာင်းဇြကာင်းဇြကာင့် အိမ်အဇခြာင်းအဇရေ့ရှိလျှင ်
၁၅ ရက်အတွင်း လိြ်စာ အဇခြာင်းအလဲရှိဇြကာင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ထိုသို ့ ခြုလုြ်ရန ်
ြေက်ကွက်ြါက NT$ ၂,၀၀၀ အထက် ၁၀,၀၀၀ ဇအာက် ဒဏ်ဇငွ ဇြးဇဆာင်ရမည်။ 

★		သက်ဆုိင်ရာ ဌာန -
ဇနရြ်သစ်ရိှ ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာန ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း။

★		လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -
၁.  ဇလျှာက်လော။ ဇလျှာက်လောတွင် မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီသည့် ၁ 

နှစ်အတွင်း ရုိက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မအရွယ် ဇရာင်စံုဓာတ်ြံု ၁ ြံုကုိ ကြ်ထားရမည်။
၂. နုိင်ငံကူးလက်မှတ်။ 
၃. နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်။
၄. သက်ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်း မူရင်း - ဥြမာ အိမ်ငှားစာြေုြ်။

★		ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားရန် ဇဆးစစ်ြေက်
နိုင်ငံခြားသားမေား ဇနထိုင်ြွင့ ် ဇလျှာက်ထားြေိန်တွင် “ကေန်းမာဇရး ဇဆးစစ်ရမည့ ်
အမေ ို းအမည် ေယား” (၁ ဇစာင်) တင်ခြရမည်။ ဇဆးစစ်ရမည့ ် အမေ ို းအမည်မှာ 
ကေန်းမာဇရးနှင့် လူမှုဖူလံုဇရး ဝန်ကကီးဌာန၏ သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီရမည်။ 
မှတ်ြေက်။ ။ မှီြိုဇနထိုင်ြွင့်ဗီော ကိုင်ဇဆာင်သူ (သို)့ ထိုင်ဝမ်ဇဒသတွင်း ဇနထိုင်ြွင့်ကတ ်
ဇလျှာက်ထားသူဆုိလျှင် တင်ခြရန်မလုိ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။20

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

သတိခြုရန် (၅)

★		ကေန်းမာဇရး အာမြံကတ် ဇလျှာက်ထားခြင်း
နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာက်ဖက်သည် နိုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့ ်ကတ် ရရှိပြီးဇနာက ်
ထုိင်ဝမ်တွင် ဇနထုိင်သည့် ကာလ ၆ လ ခြည့်သည့်ဇန့ (သ့ုိ) နုိင်ငံခြားသ့ုိ တစ်ကကိမ်ထွက်ဖူးပြီး 
ရက် ၃၀ ထက်မြုိလျှင် လက်ဇတွ့ဇနထုိင်သည့်ကာလမှ တုိင်းတြါး၌ ဇနထုိင်သည့်ရက်ကုိ 
နုတ်ပြီး ကေန်သည့်ရက်ဇြါင်း ၆ လခြည့်သည်နှင့ ် ထိုင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 
မှီြုိသူအခဖစ် ကေန်းမာဇရး အာမြံရရန် ဇလျှာက်ထားနုိင်ပြီခဖစ်သည်။ ကေန်းမာဇရးအာမြံ 
ဦးစီးဌာန၏ အြမ့ဲဖုန်း 0800-30-598

ရြ်နားဗီောအား နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်အခဖစ် ဇခြာင်းလုိလျှင် 
ဘယ်လုိလုြ်ရမလဲ။

သက်တမ်း ရက် ၆၀ အထက်ရှိသည့် ရြ်နားဗီောခဖင့် ခြည်ဝင်သူ ခဖစ်ရမည့်အခြင ်
သက်တမ်းတုိးြွင့်မရိှ (NO EXTENSION) ေု တံဆိြ်နိှြ်ထားခြင်း မရိှသူသည် မီှြုိသူ 
(အိမ်ဇထာင်ဖက်) ခဖစ်ဇြကာင်း အဇထာက် အထားရိှလျှင် ရြ်နားြွင့်သက်တမ်း ခြည့်ရန် 
၃၀ ရက်မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာဌာန၌ သက်ဇသ အဇထာက် အထားမေား တင်ခြကာ 
ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။
သက်ဆုိင်ရာဌာန - (ဇနရြ်ရိှ) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လဝက ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း 
လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း - 
၁.  ဇလျှာက်လော။ ဇလျှာက်လောတွင် မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီသည့် 

၁ နှစ်အတွင်း ရိ ုက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မအရွယ် ဇရာင်စု ံဓာတ်ြု ံ ၁ ြု ံကိ ု
ကြ်ထားရမည်။

၂. နုိင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ရြ်နားဗီော။
၃.  အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း (သ့ုိ) ထုိင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် 

(လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း စာရင်းသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည့်အခြင် နိ ုင်ငံခြားသား 
အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နုိင်ငံအမည်နှင့် နုိင်ငံခြားအမည်ြါ ဇရးသွင်းထားပြီး ခဖစ်ရမည်။)

၄.  ဇနထိုင်သည့်လိြ်စာ မှန်ကန်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ (သန်းဇြါင်စာရင်းြါ 
လိြ်စာခဖစ်ြါက မလုိအြ်ြါ။)

21ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် သက်တမ်း ဘယ်လုိတုိးရမလဲ။

နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ဇနထုိင်ြွင့် သက်တမ်းတုိးရန် လုိအြ်လျှင် ဇနထုိင်ြွင့် 
သက်တမ်း ခြည့်ရန် ၃၀ ရက်မတုိင်မီ ဇလျှာက်ထားရမည်။
သက်ဆုိင်ရာဌာန - (ဇနရြ်ရိှ) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လဝက ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း 
လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ -
၁.  ဇလျှာက်လော။ ဇလျှာက်လောတွင် မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီသည့် 

၁ နှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ၂ လက်မ အရွယ် ဇရာင်စုံဓာတ်ြုံ ၁ ြုံကိ ု
ကြ်ထားရမည်။

၂. နုိင်ငံကူးလက်မှတ်။
၃. နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်။
၄.  ထုိင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် (သ့ုိ) အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း။
၅. ကေသင့်ဇငွ။ (သက်တမ်းတုိးြ ၁ နှစ်အတွက် NT$ ၁,၀၀၀)

၅.  ခြည်ြအဇခြစိုက်ရုံးမှ စိစစ်ပြီးသည့် လက်ထြ်စာြေုြ် (အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း၊ ၃ 
လအတွင်း ထုတ်ဇြးထားသည့် သန်းဇြါင်စာရင်း အဇသးစိြ် (သ့ုိ) ရြ်နားဗီောတွင် 
ထိုင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ြါ အမည် (သို ့) နိုင်ငံသား 
စိစစ်ဇရးကတ်ြါ အမည်ကုိ ဇရးခဖည့်ထားြါက တင်ခြရန်မလုိြါ)။

၆.  ကေသင ့ ်ဇင ွ ။  (ြထမဆု ံ းအကက ိမ ်  ဇလျှာက်ထားသူအား  သက်တမ ် း  ၁ 
နှစ်သာဇြးသည်။ ကေသင့်ဇငွမှာ NT$ ၁,၀၀၀ ခဖစ်သည်။ မှ ီြိ ုရြ်နားဗီော 
ကုိင်ဇဆာင်သူ ခဖစ်ြါက NT$ ၂,၂၀၀ ထြ်ဇလာင်းဇြးဇဆာင်ရမည်။)

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။22

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

နိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် မိမ ိတိ ု ့၏ ဇနထိ ုင ်ြ ွင ့ ်  သက်တမ်း 
ခြည့်မည့်ရက်ကုိ မှတ်သားထားရန် တုိက်တွန်းလုိြါသည်။ သက်တမ်းဇကော် ဇနထုိင်သည့် 
ကာလ ရက် ၃၀ မလွန်ဇသးဘဲ ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားသည့် မူလ အဇြကာင်းခြြေက် 
တည်ဆဲခဖစ်ြါက သတ်မှတ်ြေက်အရ ဒဏ်ဇငွဇြးဇဆာင်ပြီး ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန 
လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာနထံ ဇနထုိင်ြွင့် အသစ်ခြန်လည် ဇလျှာက်ထားြွင့် ရိှသည်။ 
သက်တမ်းလွန ် ဇနထိ ုင ်(ရြ်နား)သူ ဇြးဇဆာင်ရမည့ ်  ဒဏ်ဇငွန ှုန ်းထားမှာ 
ဇအာက်ြါအတုိင်းခဖစ်သည်။ 
၁. သက်တမ်းလွန်ကာလ ၁၀ ရက်ဇအာက် - ဒဏ်ဇငွ NT$ ၂,၀၀၀
၂. သက်တမ်းလွန်ကာလ ၁၁ ရက်အထက် ၃၀ ရက်ဇအာက် - ဒဏ်ဇငွ NT$ ၄,၀၀၀ 
၃. သက်တမ်းလွန်ကာလ ၃၁ ရက်အထက် ၆၀ ရက်ဇအာက် - ဒဏ်ဇငွ NT$ ၆,၀၀၀
၄. သက်တမ်းလွန်ကာလ ၆၁ ရက်အထက် ၉၀ ရက်ဇအာက် - ဒဏ်ဇငွ NT$ ၈,၀၀၀
၅. သက်တမ်းလွန်ကာလ ၉၁ ရက်အထက် - ဒဏ်ဇငွ NT$ ၁၀,၀၀၀
၆.  အသက် ၁၄ နှစ်ဇအာက် ခဖစ်ြါက ဒဏ်ဇငွ ဇြးဇဆင်ရန် မလိုြါ။ အသက် ၁၄ 

နှစ်အထက် ၁၈ နှစ် ဇအာက် ခဖစ်ြါက ဒဏ်ဇငွ တဝက်ဇြးဇဆင်ရမည်။

နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် သက်တမ်းတုိးဖ့ုိဇမ့သွားလျှင် ဘယ်လုိ 
လုြ်ရမလဲ။

23ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 နုိင်ငံသားအခဖစ် ြံယူခြင်း

အာအိ ုစ ီန ိ ုင ်င ံသား အခဖစ ်ြ ံယူရန ်  ဇလျှာက်ထားဇသာ န ိ ုင ်င ံ ခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြုံတင်ပြီး၊ ဗီောဇလျှာက်ထားကာ 

နိုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားပြီးဇနာက်၊ ထိုင်ဝမ်တွင် ၃ နှစ်ဆက်တိုက ်

တရားဝင် ဇနထိုင်သူ ခဖစ်ရမည့်အခြင်၊ နှစ်စဉ် ဇနထိုင်သည့်ရက်ဇြါင်း ၁၈၃ ရက ်

အထက်ရှ ိမ ှသာ၊ အစီအစဉ်အတိုင်း ဌာနအသီးသီးတွင် ဇလျှာက်ထားနိ ုင ်သည်။ 

လုြ်နည်းလုြ်စဉ်မှာ ဇအာက်ြါ ေယားအတုိင်းခဖစ်သည်။ 

လက်ထြ်ခြင်း မှတ်တမ်း
သက်ဆုိင်ရာရံုး - သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုး

ဇနထုိင်ြွင့်ဗီောဇလျှာက်ရန်
သက်ဆုိင်ရာရံုး - နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ခြည်ြအဇခြစုိက် ထုိင်ဝမ်ကုိယ်စားလှယ်ရံုးမေား

နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ရန်
သက်ဆုိင်ရာဌာန - (ဇနရြ်ရိှ) လဝက ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

နုိင်ငံသားြံယူရန် ဇလျှာက်ထားခြင်း
(ဇလျှာက်လောတင်ပြီးသည့်ဇန့မှ ခြန်တွက်လျှင် တရားဝင် ဇနထုိင်သည့် ရက်ဇြါင်း နှစ်စဉ် ၁၈၃ ရက် 

အထက်ရိှရမည့်အခြင် ၃ နှစ်အထက် ဆက်တုိက် ဇနထုိင်သူခဖစ်ရမည်။)
သက်ဆုိင်ရာရံုး - သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုး

နုိင်ငံသားြံယူရန်နှင့် သန်းဇြါင်စာရင်း သွင်းရန် လုြ်နည်းလုြ်စဉ်ေယားြေြ်/

သက်ဆုိင်ရာရံုး၊ ဌာန

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။24

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

ထုိင်ဝမ်ဇဒသတွင်း အဇခြြေ ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားခြင်း
(ဇနထုိင်ကာလ အတုိင်းအတာ တြုအထိ ခြည့်ရန် လုိအြ်သည်။ နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့် 

ရပြီးသည့်ဇန့မှစ ၁ နှစ် ဆက်တုိက်ဇနထုိင်သူ၊ (သ့ုိ) ၂ နှစ်ခြည့်ပြီး နှစ်စဉ် ၂၇၀ ရက်အထက် ဇနထုိင်သူ၊ 
(သ့ုိ) ၅ နှစ်ခြည့်ပြီး နှစ်စဉ် ၁၈၃ ရက်အထက် ဇနထုိင်သူ ခဖစ်ရမည်။)

သက်ဆုိင်ရာဌာန - ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အသီးသီးရိှ လဝက ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား

ထုိင်ဝမ်ဇဒသတွင်း ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားခြင်း
သက်ဆုိင်ရာဌာန - ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အသီးသီးရိှ လဝက ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား

သန်းဇြါင်စာရင်း ဇရသွင်းခြင်းနှင့် နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် ထုတ်ယူခြင်း
သက်ဆုိင်ရာရံုး - သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုး

မူလနုိင်ငံသားအခဖစ်မှ စွန့်လွတ်ရန် ဇလျှာက်ထားခြင်း
(နုိင်ငံသား စွန့်လွတ်ပြီးဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာကုိ ၁ နှစ်အတွင်း တင်ခြရမည်)

သက်ဆုိင်ရာရံုး - မူလနုိင်ငံ (သ့ုိ) မူလနုိင်ငံ၏ ထုိင်ဝမ်အဇခြစုိက် ကုိယ်စားလှယ်ရံုး

၁. နုိင်ငံသား ြံယူရန် ဇလျှာက်ထားခြင်း

သက်ဆုိင်ရာဌာန - ထုိင်ဝမ်တွင်း ဇနရြ်ရိှ သန်းဇြါင်စာရင်းနှင့် မှတ်ြံုတင်ရံုး

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -

(၁) နုိင်ငံသား ြံယူရန် ဇလျှာက်လော။ 

(၂) သက်တမ်း မကုန်ဆုံးဇသးသည့် တရားဝင် နိုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့်ကတ် (သို)့ 

ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်။
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(၃) မူလနိ ုင ်င ံမှ ထုတ်ဇြးဇသာ ရဲဌာနမှတ်တမ်း (သိ ု ့) အခြား သက်ဆိ ုင ်ရာ 

ဇထာက်ြံစာမေား။

▲

 မူလနိုင်ငံ အစိုးရထံ ဇလျှာက်ထားရမည်။ ထိုင်ဝမ်၌ ဇလျှာက်လောတင်သည် ့

ဇန့ရက်မတိုင်မီ ၆ လ အတွင်း ထုတ်ဇြးထားဇသာ စာရွက်စာတမ်းမေား 

ခဖစ ်ရမည်။ မ ူလနိ ုင ်င ံ  အစိ ု းရ ထုတ်ဇြးသည် ့  ရက်စ ွ ဲ  ဇနာက်ြ ိ ုင ် း 

ဇလျှာက်ထားသူ ခြည်ဝင်ပြီးဇနာက် ခြည်ခြန်ထွက်ကာ အြေိန်အတိုင်းအတာ 

တြုအထိ ဇနထိုင်ြဲ ့ြါက သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ သံသယ ခဖစ်စရာရှ ိလျှင ်

ကာယကံရှင်မှ ယင်းနိ ုင်ငံခြားတိုင်းခြည်၌ ဇနထိုင်သည့် ကာလအတွင်း 

ခြစ်မှုမကေူးလွန်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ တင်ခြရမည်။

▲

 ဇလျှာက်ထားသူ၏ နိုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့်ကတ်တွင် ဇနထိုင်ြွင့်ရသည် ့

အဇြကာင်းအရင်းမှာ “မှီြိုသူ (ေနီး သို ့ ြင်ြွန်း)” ေု ဇရးသားထားသူ (သို့) 

နုိင်ငံခြားသား ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ရရိှထားသူမေား တင်ခြရန်မလုိြါ။

(၄) နိ ုင်ငံသားအခဖစ် ြံယူသူမှာ အဇခြြံ (တရုတ်) စကားဇခြာ အရည်အြေင်း၊ 

နိ ုင်ငံသား၏ အြွင် ့အဇရးနှင် ့ တာဝန်ဝတ္တရားဆိုင်ရာ ဗေုသုတရှိဇြကာင်း 

ဇထာက်ြံစာ။ ဇအာက်ဇဖာ်ခြြါ စာရွက်စာတမ်းမေားအနက် တမေ ို းမေ ို း 

တင်ခြရမည်။ 

▲

 ထိုင်ဝမ်ရှိ အစိုးရြိုင် (သို ့) ြုဂ္ဂလိကြိုင် ဇကောင်းတြုြုတွင် ၁ နှစ်အထက ်

ြညာသင်ယူဖူးဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက်။

▲

 အစိုးရဖွင့်ဇသာ သင်တန်း (သို ့) အစိုးရမှ တာဝန်လေဲထားသည့် အရြ်ဘက ်

သင်တန်းတွင် ၇၂ နာရီြကာ တက်ဇရာက်ဖူးဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက်။

▲

 နိုင်ငံသား ြံယူသူမေားအတွက် ကေင်းြသည့် အဇခြြံ စကားဇခြာ၊ နိုင်ငံသား 

အြွင့်အဇရးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရား ဆုိင်ရာ ဗေုသုတ စာဇမးြဲွတွင် အမှတ် ၆၀ 

အထက် အရည်အြေင်းမှတ်တမ်း။ အသက် ၆၅ နှစ် ခြည့်ပြီးသူမှာ အမှတ် ၅၀ 

အထက် အရည်အြေင်းမှတ်တမ်း။

▲

 ဇကောင်းတက်ဇြကာင်း (သ့ုိ) သင်တန်းတက်ြေိန် မှတ်တမ်းကုိ အဆင့်အသီးသီးမှ 

ဇကောင်း (သို)့ အစိုးရ ဌာနမေားမှ မှတ်တမ်းယူကာ သန်းဇြါင်စာရင်းဌာနထ ံ

သတင်းြို ့ ပြီးသူ၊ (သို ့) နိုင်ငံသားြံယူခြင်း စားဇမးြွဲ ဇခဖဆိုဖူးသူ ခဖစ်ြါက 

တင်ခြရန်မလုိ။ သန်းဇြါင်စာရင်းဌာနမှ ရှာဇဖွစိစစ်လိမ့်မည်။
ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။26

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

(၅) နုိင်ငံသား ဥြဇဒ ြုဒ်မ ၉ ြုဒ်မြဲွ ၄ (ဂ) ြါ သတ်မှတ်ြေက်အရ နုိင်ငံခြားဇရး ဌာနမှ 

စိစစ်ပြီးဇသာ စာရွက်စာတမ်း မူရင်း။

(၆) နိုင်ငံမဲ့သူခဖစ်ြါက လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာနမှ ထုတ်ဇြးဇသာ “နိုင်ငံမဲ့သူ”ေ ု

မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် နိ ုင်ငံခြားသား (ဇရရှည်) ဇနထိုင်ြွင် ့ကတ်အခြင ်

အခြား မည်သူမည်ဝါခဖစ်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက်။ ဥြမာ နိုင်ငံခြား အစိုးရမ ှ

ထုတ်ဇြးဇသာ နိုင်ငံမဲ့သူေု မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ြရီးသွား ဇထာက်ြံြေက ်

မ ူရင်း (စ ိစစ ် ပြ ီ းလျှင ်  ခြန ်ဇြးမည်)၊ (သိ ု ့ )  ခြည်ထဲဇရး ဝန် ကကီးဌာနမ ှ

အသိအမှတ်ခြုသည့် အခြား နုိင်ငံမ့ဲ ဇထာက်ြံစာ။

(၇) ခြည်တွင်း၌ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြံု မတင်ရဇသးသူမှာ လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း 

ဇထာက်ြံြေက်၊ နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်နှင့် ထုိင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 

နုိင်ငံသား သက်ဇသြံကတ်ခြား။

(၈) ၂ နှစ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ဦးထုြ်မြါ ဇရာင်စုံဓာတ်ြုံ ၁ ြုံ (မှတ်ြုံတင ်

ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီရမည်။ ဓာတ်ြံု ဇကောဘက်တွင် မိမိအမည်ကုိ 

ဇရးြါ။)

(၉) ဇထာက်ြံစာဇြကး NT$ ၁,၂၀၀။ (စာတိုက်မှ ဇငွလေဲစာခဖင့ ် ဇြးသွင်းြါ။ 

ဇငွလက်ြံသူ - ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန။)

၂. မူလနုိင်ငံသားအခဖစ်မှ စွန့်လေတ်ရန် ဇလျှာက်ထားခြင်း

သက်ဆုိင်ရာဌာန - မူလနုိင်ငံ၏ အစုိးရဌာန (သ့ုိ) မူလနုိင်ငံ၏ ထုိင်ဝမ်အဇခြစုိက် သံရံုး 

(သ့ုိ) ြွင့်ခြုြေက်ရ ကုိယ်စားလှယ်ရံုး။
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၃. ထုိင်ဝမ်ဇဒသတွင်း ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားခြင်း

သက်ဆိုင်ရာဌာန - (ဇနရြ်ရှိ) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာန 

ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းလုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ -

(၁) ဇနထိုင်ြွင့်ဇလျှာက်လော (မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုံ သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကိုက်ညီဇသာ 

ဓာတ်ြံု ၁ ြံု)။

(၂) နုိင်ငံသား ြွင့်ခြုဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  (မူရင်းအား စိစစ်ပြီးလျှင် 

ခြန်ဇြးမည်။)

(၃) နိ ုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့ ်ကတ် မူရင်းနှင့ ် မိတ္တူ (မူရင်းအား စိစစ်ပြီးလျှင ်

ခြန်ဇြးမည်)။

(၄) ဇနရြ်လိြ ်စာ မ ှန ်ကန်ဇြကာင်း ဇထာက်ြ ံစာ။ ဥြမာ - ထိ ုင ်ဝမ ်သား 

အိမ ်ဇထာင်ဖက်၏ လက်ထြ် ပြ ီ းဇြကာင်း  မ ှတ်ြ ု ံတင်သွင ် းထားသည့ ်

အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း (သို)့ နိုင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (မူရင်းအား 

စိစစ်ပြီးလျှင် ခြန်ဇြးမည်)။

(၅) ကေသင့်ဇငွ - NT$ ၁,၀၀၀

၄. ထုိင်ဝမ်ဇဒသတွင်း အဇခြြေ ဇနထုိင်ြွင့် ဇလျှာက်ထားခြင်း

သက်ဆိုင်ရာဌာန - (ဇနရြ်ရှိ) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာန 

ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းလုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ -

(၁) အဇခြြေ ဇနထိုင်ြွင့်ဇလျှာက်လော (မှတ်ြုံတင်ဓာတ်ြုံ သတ်မှတ်ြေက်အတိုင်း 

ရုိက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ြံု ၁ ြံု)။

(၂) ထုိင်ဝမ်ဇဒသတွင်း ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်။

(၃) ထိုင်ဝမ် နိုင်ငံသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း (သို ့) နိုင်ငံသား 

စိစစ်ဇရးကတ် မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ ။ (မူရင်းအား စိစစ်ပြီးဇနာက် ခြန်ဇြးမည်။ ကွာရှင်း 

ခြတ်စဲပြီးသူ ခဖစ်ြါက တင်ခြရန်မလုိြါ။)

(၄) သက်တမ်း ၃ လ မဇကော်လွန်ဇသးသည့် ဇဆးစစ်မှတ်တမ်း။

(၅) အခြား ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းမေား။ ဥြမာ ဇလျှာက်ထားသူမှာ ထိုင်ဝမ်သား 

အိမ ်ဇထာင်ဖက်နှင ့ ်  ကွာရှင ်းထားြါက သန်းဇြါင်စာရင်းြါ လိြ ်စာရှ ိ

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။28

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

ဇနအိမ်ြုိင်ရှင်၏ အိမ်ဇခမအြွန် ဇြးဇဆာင်ထားသည့် ဇခြစာ၊ (သ့ုိ) အိမ်ငှားစာြေုြ် 

မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  (မူရင်းအား စိစစ်ပြီးလျှင် ခြန်ဇြးမည်။)

(၆) မှတ်ြံုတင်စာအခဖစ် ခြန်ြ့ုိဇြးနုိင်သည့် တံဆိြ်ဇြါင်းြါ စာအိတ်။ စာအိတ်ဇြါ်တွင် 

အမည်၊ လိြ်စာ၊ စာတုိက်သံုး သဇကဂတနှင့် ဖုန်းနံြါတ်ကုိ ဇရးသားထားရမည်။

(၇) ကေသင့်ဇငွ - NT$ ၆၀၀ ။

၅. သန်းဇြါင်စာရင်း ဇရးသွင်းခြင်းနှင့် နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် ထုတ်ယူခြင်း

သက်ဆိ ုင်ရာဌာန - ဇနရြ်ရှ ိ  သန်းဇြါင်စာင်းနှင့ ်  မှတ်ြု ံတင်ရု ံးလိ ုအြ်သည့ ်

စာရွက်စာတမ်းနှင့် ကေသင့်ဇငွ - 

(၁) ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှု ကကီးြကြ်ဇရးဌာနမှ သန်းဇြါင်စာရင်းသွင်းရန ်

အဇြကာင်းြကားစာနှင့် အဇခြြေ ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်။

(၂) သန်းဇြါင်စာရင်း (စာရင်းတွင် တဦးတည်းသာရှိလျှင် မလိုအြ်ြါ။ သို ့ဇသာ ်

စာရင်းြါ လိြ်စာရှိ ဇနအိမ်အား ြိုင်ဆိုင်ဇြကာင်း အဇထာက်အထား စသည့ ်

ဆုိင်ရာ စာရွက်စာတမ်း ခြသရန်လုိအြ်သည်။)

(၃) ဓာတ်ြံု ၁ ြံု (မှတ်ြံုတင်ဓာတ်ြံု သတ်မှတ်ြေက်နှင့် ကုိက်ညီရမည်။)

(၄) ြထမအကကိမ် န ိ ုင ်င ံသား စိစစ်ဇရးကတ် ထုတ်ယူသူခဖစ်လျှင် NT$ ၅၀ 

ဇြးဇဆာင်ရမည်။ သန်းဇြါင်စာရင်း သွင်းပြီးဇနာက် သတ်မှတ်ြေက်အရ နုိင်ငံသား 

စိစစ်ဇရးကတ်ကုိ ထုတ်ယူနုိင်သည်။

(အာအုိစီ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် နမူနာြံုစံ)

29ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
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နုိင်ငံကူးလက်မှတ် ဇြောက်ဆံုး၍ အမှုတုိင်ထားဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာဇလျှာက်ထားခြင်း 
၁. ရံုးြေိန်အတွင်း ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အသီးသီးရိှ လဝက ဝန်ဇဆာင်မှု 

စြန်းသို ့ ကိုယ်တိုင် သွားဇရာက်ကာ ဇလျှာက်ထားရမည်။ (ရုံးဆင်းြေိန်ခဖစ်ြါက 
ပမို့နယ်၊ ြရိုင်အသီးသီးရှိ လဝက အထူးလုြ်ငန်းအဖွဲ့ထံ ဇလျှာက်ထားနိုင်သည်။ 
အခြားသူအား ကုိယ်စားလှယ်လေ၍ဲ မဇလျှာက်ရ။)

၂. လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -
(၁) ဇလျှာက်လော ၁ ဇစာင်။
(၂) ၂ လက်မအရွယ် ကုိယ်တြုိင်းြံု ဇရာင်စံုဓာတ်ြံု ၂ ြံု။
(၃) နုိင်ငံကူးလက်မှတ်မှအြ အခြား သက်ဇသြံ အဇထာက်အထားမေား။

နုိင်ငံကူးလက်မှတ် ခြန်လည် ထုတ်ယူခြင်း -
အမှုတိုင်ထားဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာခဖင့် မူလနိုင်ငံအစိုးရ (သို ့) ထိုင်ဝမ်အဇခြစိုက ်
သံရံုး (သ့ုိ) ကုိယ်စားလှယ်ရံုး၌ နုိင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ် (သုိ)့ ြရီးသွား လက်မှတ်ကုိ 
ဇလျှာက်ယူနုိင်သည်။

ဇနထိုင်(ရြ်နား)ြွင့်ဆိုင်ရာ ဥြဇဒ စည်းမေဉ်းနှင့် စြ်လေဉ်းသည့် ခြဿနာဇတွ့လျှင ်
ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာန၏ ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေားသို ့
သွားဇရာက်၍ခဖစ်ဇစ (သုိ)့ တယ်လီဖုန်းခဖင့် ဆက်သွယ်ဇမးခမန်း၍ ခဖစ်ဇစ အကူအညီ 
ဇတာင်းယူနိုင်သည်။ လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာန ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား၏ လိြ်စာနှင့ ်
ဖုန်းနံြါတ်မေားကုိ ေယား ၁ တွင် ဇဖာ်ခြထားသည်။

မိမိ၏ မူလနုိင်ငံမှ နုိင်ငံကူးလက်မှတ် ဇြောက်ဆံုးလျှင် ဘယ်လုိ 
ဇလျှာက်ထားရမလဲ။

ဇနထုိင်(ရြ်နား)ြွင့်ဆုိင်ရာ စည်းမေဉ်းအြုိင်းမှာ ခြဿနာဇတွ့လျှင် 
ဘယ်လုိ အကူအညီ ဇတာင်းရမလဲ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။30

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

၁. ထုိင်ဝမ်သား အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆံုးလျှင် နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် 
ဥ ြ ဇ ဒ  သ တ ် မ ှ တ ် ြ ေ က ် အ ရ  ထ ိ ု င ် ဝ မ ် တ ွ င ်  ဆ က ် လ က ် ဇ န ထ ိ ု င ် ရ န  ်
ဇလျှာက်ထားနိုင်သည်။ သိုဇ့သာ်လည်း တရားဥြဇဒ ြေ ိုးဇဖာက်ြါက ဇနထိုင်ြွင့ ်
ရုြ်သိမ်းြံရနုိင်ပြီး ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဖေက်သိမ်းြံရမည်။

၂. ဇလျှာက်ထားသူ နုိင်ငံခြားသားသည် ထုိင်ဝမ်တွင် သန်းဇြါင်စာရင်းသွင်းထားသည့် 
နုိင်ငံသား၏ အိမ်ဇထာင်ဖက်ခဖစ်ပြီး ယင်းသည် အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ စိတ်ြုိင်းဆုိင်ရာ 
(သို ့) ကိုယ်ထိလက်ဇရာက် ညှဉ်းြန်းနှ ိြ်စက်ခြင်း ြံရသူခဖစ်ကာ တရားရုံးမ ှ
ကာကွယ်မိန် ့ ထုတ်ဇြးထားသူခဖစ်ြါက ထိုင်ဝမ်တွင် ဆက်လက်ဇနထိုင်ရန ်
ဇလျှာက်ထားြွင့် ရိှသည်။

၃. နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် အိမ်ဇထာင်ကွာရှင်းပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် 
ထိုင်ဝမ်၌ ဇနထိုင်ရန် အဇြကာင်းခြြေက် ဇြောက်ြေက်သွားပြီခဖစ်၍ ခြည်ထဲဇရး 
ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရးဌာနမှ ၎င်း၏ ဇနထိုင်ြွင့်ကို ရုြ်သိမ်းလိုက်ပြီး 
ခဖစ်ဇသာဇြကာင့် ဇနထိုင်ြွင့်ကတ်လည်း ဖေက်သိမ်းြံရမည်။ သန်းဇြါင်စာရင်းဝင ်
အရွယ်မဇရာက်ဇသးသည့် ဇသွးသားရင်း သားသမီးမေား၏ အုြ်ထိန်းြွင့် ရရိှမှသာ 
ထုိင်ဝမ်တွင် ဆက်လက်ဇနထုိင်ရန် ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။

၄. အိမ်ဇထာင်တွင်း အြကမ်းဖက်ြံရ၍ တရားရုံးမှ ကွာရှင်းရန် စီရင်ြေက်ြေြံရသ ူ
ခဖစ်သည့်အခြင် သန်းဇြါင်စာရင်းဝင် အရွယ်မဇရာက်ဇသးသည့် သားသမီးရှိသ ူ
ခဖစ်ြါက ဆက်လက်ဇနထုိင်ရန် ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။

၅. ဇနထိ ုင ်ြ ွင ့ ်  ရ ုြ ်သိမ်းြံရ၍ ခြည်နှင်ြံရဇသာ်လည်း သန်းဇြါင်စာရင်းဝင ်
အ ရွ ယ ် မ ဇ ရ ာ က ် ဇ သ း သ ည ့ ်  သ ာ း သ မ ီ း မ ေ ာ း အ ာ း  က က ီ း က က ီ း ဇ လ း ဇ လ း 
ထိြိုက်ဇစနိုင်သည်ေု စိုးရိမ်ရဖွယ်ရှိလျှင် ထိုင်ဝမ်တွင် ဆက်လက်ဇနထိုင်ရန ်
ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။

အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆံုးလျှင် (သ့ုိ) လင်မယား ကွာရှင်းလျှင် 
ဆက်လက်ဇနထုိင်ြွင့် ရိှြါသလား။

31ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
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၁. ထိ ုင ်ဝမ်တွင် ဇနထိ ုင်သည့် ကာလအတွင်း ဇနထိ ုင်ြွင့ ်  အဇြကာင်းခြြေက ်
ြဇြောက်သွားသူ။

၂. ဇလျှာက်လောတွင် ဇရးခဖည့်သည့် အြေက်အလက် မစစ်မှန်သူ။ 
၃. တရားမဝင်သည့် နည်းလမ်းခဖင် ့ ရယူထားဇသာ စာရွက်စာတမ်း အတုအြ 

ကုိင်ဇဆာင်အသံုးခြုသူ။
၄. ၁ နှစ်အထက် ဇထာင်ဒဏ် ြေမှတ်ခြင်းြံရသူ။ သ့ုိဇသာ် မရည်ရွယ်ြဲ ခြစ်မှုကေူးလွန်သူ 

မြါဝင်ဇြ။
၅. အာအုိစီ နုိင်ငံသား ခြန်လည် အတည်ခဖစ်သူ။
၆. အာအုိစီ နုိင်ငံသား ရရိှသူ။
၇. အာအိုစီ နိ ုင်ငံသားလည်းခဖစ်ပြီး နိုင်ငံသားအဇနခဖင့် ခြည်ဝင်၊ ခြည်ထွက်သူ၊ 

ဇနထုိင်သူ (သ့ုိ) အဇခြြေ ဇနထုိင်သူ။
၈. နုိင်ငံခြားသား ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ရရိှပြီးသူ။
၉. ခြည်နှင်ဒဏ် ြံရသူ။

အာအိုစီ တရားမ ဥြဇဒအရ နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် ထိုင်ဝမ်သား 
အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား နည်းတူ ဇခြာင်းဇရေ့၍ ရနုိင်ဇသာ၊ မရနုိင်ဇသာ ြစ္စည်းဥစ္စာမေားကုိ 
အဇမွဆက်ြံြိ ုင်ြွင့ ် ရှ ိသည်။ အကယ်၍ အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆုံးြါက ဥြဇဒ 
စည်းမေဉ်းမေားအရ အဇမွဆက်ြံရန် လုြ်ဇဆာင်နိ ုင ်သည်။ တြေိန်တည်းတွင ်
သတ်မှတ်ြေက်အရ အဇမွြွန် ဇြးဇဆာင်ရမည်။ သို ့ဇသာ်လည်း အိမ်ရာဇခမကဲ့သို ့
ဇခြာင်းဇရေ့၍ မရနိုင်ဇသာ ြစ္စည်းဥစ္စာမေားကို အဇမွဆက်ြံရာတွင် နိုင်ငံခြားသား 
အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ မူလနိုင်ငံနှင့် ထိုင်ဝမ်အြကား တန်းတူညီမျှသည့် အခြန်အလှန ်
အထူးြံစားြွင့် ရိှဇြကာင်း သဇဘာတူညီြေက် ရိှမှသာ ဆက်ြံြုိင်ြွင့်ရိှသည်။ ထုိင်ဝမ်သား 
အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆုံးသည့်ဇန့မှစ၍ ၆ လ အတွင်း အိမ်ရာဇခမ တည်ရှိရာ ဇဒသရှ ိ
ဇခမစာရင်း ဦးစီးဌာန၌ အဇမွဆက်ြံဇြကာင်း စာရင်းဇြးသွင်းရမည်။ စာရင်းသွင်းရန် 
ြေက်ကွက်ြ့ဲလျှင် ၁ လ ဇကော်ြါက စာရင်းသွင်းြ၏ ၁ ဆ ဒဏ်ဇငွဇြးဇဆာင်ရမည်။ 
ဆိုင်ရာ အြေက်အလက်မေားကို ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇခမစာရင်း ဦးစီးဌာန၏ 
ဝက်ဘက်ဆုိက်တွင် ြကည့်ရှုနုိင်သည်။ (https://www.land.moi.gov.tw/)

ဘယ်လုိအဇခြအဇနမေ ိုးမှာ ဇနထုိင်ြွင့်နှင့် နုိင်ငံခြားသား 
ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် ဖေက်သိမ်းြံရနုိင်ြါသလဲ။

အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆံုးလျှင် အိမ်ရာဇခမ အဇမွဆက်ြံြုိင်ြွင့် 
ရိှြါသလား။ ဘယ်လုိလုြ်ဇဆာင်ရမလဲ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။32

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇနထိုင်ြွင့်နှင့် နိုင်ငံသားြံယူခြင်း (သန်းဇြါင်စာရင်းကဏ္ဍ)

တရားမ ဥြဇဒအရ အရွယ်မဇရာက်ဇသးဇသာ သားသမီးမေား၏ အြွင့်အဇရးနှင့ ်
တာဝန်ဝတ္တရားမေားကိ ု  မ ိဘမေားမ ှ  ြ ံစားြ ွင ့ ်  (သိ ု ့)  တာဝန်ယူြ ွင ့ ်  ရ ှ ိသည်။ 
မိဘနှစ်ြါးအနက် တစ်ဦးက တာဝန်မယူနိုင်လျှင် အခြားတစ်ဦးမှ တာဝန်ယူရမည်။ 
ထ့ုိဇြကာင့် မိြင် (သ့ုိ) ဖြင် ဇသဆံုးလျှင် အရွယ်မဇရာက်ဇသးသည့် သားသမီးမေား၏ 
အြွင့်အဇရးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားမေားကုိ ကေန်ရစ်သူမိဘမှ တာဝန်ယူရမည်။ 
တရားမ ဥြဇဒအရ လင်မယား ကွာရ ှင ် းလျှင ်  အရွ ယ်မဇရာက်ဇသးသည့ ်
သားသမီးမေား၏ အြွင့်အဇရးနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားမေားအား မည်သိုစ့ီမံရန် မိဘနှစ်ဦး 
ညှ ိန ှိုင ်းရမည်။ ညှ ိန ှိုင ်း၍မရြါက လင်နှင ့ ်မယားအနက် တစ်ဦးတစ်ဖက်က၊ 
(သို ့) လူမှုဖူလုံဇရး အဖွဲ့အစည်းက၊ (သို ့) အခြားသက်ဆိုင်သူမေားက တရားရုံးမ ှ
အဆုံးအခဖတ်ဇြးရန် ဇလျှာက်ထားနိုင်သည်။ တရားရုံးမှ လူမှုဇရးဝန်ထမ်းမေား၏ 
အိမ်တိ ုင ်ရာဇရာက် ြကည့ ်ရ ှုဇမးခမန်းြဲ ့သည့ ် အစီရင်ြံြေက်ကိ ု ကိ ုးကားကာ 
သားသမီးမေားအတွက် အဇကာင်းဆံုး ခဖစ်ဇစရန် ဆံုးခဖတ်ြေက်ဇြးရမည်။ 
မရှင်းတာရိှလျှင် တရားမ ဥြဇဒ ြုဒ်မ ၁၀၅၅ ကုိ ဖတ်ရှုနုိင်သည်။ သ့ုိမေုတ် ေယား ၆ 
ြါ အဖဲွ့အစည်းမေားထံ စံုစမ်းဇမးခမန်းနုိင်သည်။

န ိ ုင ်င ံ ခြားသား  အ ိမ ်ဇထာင ်ဖက်၏ မ ိဘမေားသည်  ဌာဇနရ ှ ိ  ထ ိ ုင ်ဝမ ်၏ 
ခြည်ြအဇခြစုိက်ရံုးတွင် ဇဆွမေ ိုးမေားထံ လည်ြတ်ရန် ြရီးသွားဗီော (Visitor Visa For 
Visiting Relatives) ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။ 
လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား - 
၁. နုိင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္ူတ  (သက်ဆုိင်ရာ စာမေက်နှာ)။ 
၂. ဗီောဇလျှာက်လော ၁ ဇစာင် ဇရးခဖည့်ြါ။ (၃ လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် 4x6 

အရွယ် ဓာတ်ြံု ၂ ြံု)။ 
၃. ဇသွးသားဇတာ်စြ်ဇြကာင်း ဇထာက်ြံစာ မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (မူရင်းကို စိစစ်ပြီးလျှင ်

ခြန်ဇြးမည်။ လုိအြ်ြါက စိစစ်ပြီးဇသာ တရုတ်ဘာသာခြန် စာရွက်စာတမ်းမေားကုိ 
တင်ခြရမည်)။ 

အိမ်ဇထာင်ဖက် ဇသဆံုးလျှင် (သ့ုိ) လင်မယား ကွာရှင်းလျှင် 
အရွယ်မဇရာက်ဇသးသည့် သားသမီးမေား၏ အြွင့်အဇရးနှင့် 
တာဝန်ဝတ္တရားဆုိင်ရာ တာဝန်ြံအခဖစ် ဘယ်လုိမှတ်ြံုတင်ရမလဲ။

မိမိ၏ မိဘမေား ထုိင်ဝမ်သ့ုိ အလည်အြတ် လာလုိလျှင် ဘယ်လုိ 
လုြ်ဇဆာင်ရမလဲ။
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၄. ထုိင်ဝမ်ရိှ ဇဆွမေ ိုးမေား၏ နုိင်ငံခြားသား ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်၊ ဇရရှည်ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်၊ 
(သ့ုိ) ၃ လအတွင်း ထုတ်ဇြးထားသည့် သန်းဇြါင်းစာရင်း အဇသးစိြ် မူရင်း။ 

၅. လက်ထြ်စာြေုြ် မိတ္ူတ ။ 
၆. ထုိင်ဝမ်ရိှ သားသမီးမေား၏ ဗီော၊ ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် (သ့ုိ) နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်ခြား 

မိတ္ူတ ။ 
၇. သမီး မီးဇနြေိန် ဇစာင့်ဇရှာက်ရန် ဆိုလျှင် ထိုင်ဝမ် ဇဆးရုံမှ ဇထာက်ြံြေက ်

တင်ခြရမည်။ 
၈. ထိုင်ဝမ်သား သမက် (သို)့ ဇြျွးမ၏ ရှင်းလင်းဇခြာြကားစာ။ ြုံစံ အကန့်အသတ ်

မရှ ိြါ။ ဖိတ်ဇြါ်ရသည့် အဇြကာင်းအရင်းနှင ့ ်  ဆက်သွယ်ရန် နည်းလမ်း 
ြါဝင်ရမည့်အခြင် ကုိယ်တုိင် လက်မှတ်ဇရးထုိးရမည်။ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် (သ့ုိ) 
နုိင်ငံကူးလက်မှတ် မိတ္ူတ ြါ ြူးတဲွတင်ခြရမည်။ 

၉. လုိအြ်ြါက ထုိင်ဝမ်ရိှ သက်ဆုိင်သူမှ အာမြံ ဇြးရန်လုိသည်။ 
မှတ်ြေက် -  ဇလျှာက်ထားသူသည် နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာ 

ဗေူရိ ု၏ ဝက်ဘ်ဆိ ုက်မှ ဇဒါင်းလုဒ်ယူထားဇသာ ဗီောဇလျှာက်ရန ်
အာမြံစာရွက်ကို ဇရးခဖည့်ရာတွင် ဇလျှာက်ထားသူ အလုြ်လုြ်သည့ ်
ကုမ္ပဏီ (သ့ုိ) ရြ်ကွက်လူကကီးမှ ြူးတဲွ အာမြံဇြးရန် မလုိြါ။
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ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)

၂ - ထုိင်ဝမ်၏ ရုိးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမ 
 (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)
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၂။ ထုိင်ဝမ်၏ ရုိးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု 
ထုိင်ဝမ်သည် ဇရှးကတည်းကြင် “ဇဖာ်မုိဆာ” လှြဇသာကျွန်းေု အမည်တွင်သည်။ 

ရာသီဥတု သက်ဇတာင့်သက်သာရှိပြီး စီြွားဇရး တည်ပငိမ်စွာ တိုးတက်သည့်အခြင ်

ဒီမုိကဇရစီ နုိင်ငံဇရးစနစ်ကုိ ကေင့်သံုးသည်။ 

 ထုိင်ဝမ်ရိှ အဇရးြါသည့် ပမို့ ကကီးမေား 

ထိုင်ဝမ်၏ ဇခမဧရိယာ အကေယ်အဝန်းမှာ ၃၆,ဝ၀ဝ စတုရန်း ကီလိုမီတာြန့်ရှိပြီး 

လူဦးဇရ ၂၃.၅၇ သန်းြန် ့ရှ ိသည်။ ြင်လယ်ဇလ တိုက်ြတ်မှုဇြကာင် ့ ထိ ုင်ဝမ်၏ 

ရာသီဥတုမှာ ြူဇနွးပြီး စုိထုိင်းသည်။ ဇနွရာသီတွင် အြူြေိန်ခမင့်မား၍ ြူအုိက်သည့်အခြင် 

ရံဖန်ရံြါ ထိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ဇရာက်တတ်သည်။ ဇဆာင်းရာသီတွင် အြူြေိန်နိမ့်သည်။ 

ဇမလမှ စက်တင်ဘာလ ြကားကာလတွင် မုိးမေားသည်။ ဇအာက်တုိဘာလမှ ဇနာက်တနှစ် 

ဧပြီလအြကားတွင်မူ ဇခမာကြုိ်င်းဇဒသ၌ ဇလဇအးစုိင်ဇြကာင့် မုိးရွာသွန်းမှု ရှိဇြမ့ဲလည်း 

မိ ုးနည်းသည်။ အလယ်ြိ ုင ်းနှင် ့  ဇတာင်ြိ ုင ်းဇဒသတွင် ရာသီဥတု သိသိသာသာ 

ဇခြာက်ဇသွ့သည်။ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။36

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)

ကျွနု်ြ်ဇနထုိင်သည့် ပမို့နယ်၊ ြရုိင်သည် ထုိင်ဝမ်၏ ဘယ်ဇနရာတွင် 
တည်ရိှသလဲ။

Kinmen County
Taoyuan City

37ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
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ထုိင်ဝမ်၏ အဇရးြါသည့် ပမို့ ခြဇဒသမေားမှာ - 

▲

 ဇခမာက်ြုိင်း ဇဒသရိှ ထုိင်ဇြပမို့သည် ထုိင်ဝမ်၏ အကကီးဆံုးပမို့ ခဖစ်သည့်အခြင် 

န ိ ုင ်င ံဇရး၊ စ ီ းြ ွားဇရး၊ ယဉ်ဇကေးမ ှု  အြေက်အြောလည်းခဖစ ်သည်။ 

ထိုင်ဇြ၏ ဇကာင်းမွန်သည့် အမေားသုံး သယ်ယူ ြို ့ဇဆာင်ဇရး စနစ်သည ်

ဇခြာစမှတ်တွင ်ဇလာက်သည် ့  အဇခြြံ ဇဆာက်လုြ်ဇရး ခဖစ်သည်။ 

ယြုနှစ်ြိ ုင်းအတွင်း “သဘာဝဝန်းကေင် ထိန်းသိမ်းဇရးနှင့ ် နည်းြညာ 

ဖွ ံ ့ ပဖ ိုးဇရး”ကိ ု ဦးတည်ကာ ထိ ုင်ဇြပမို့အား အာရှြစိဖိတ်ဇဒသတွင်း 

ယှဉ ် ပြ ိ ုင ်န ိ ုင ်စ ွမ ် း  အဇကာင်းဆု ံ း ပမ ိ ု ့ ၊  ဇနထိ ုင ်ရန ်  အသင့ ်ဇတာ်ဆု ံ း 

ပမို့ ကကီးခဖစ်လာရန် ကကိုးြမ်းလေက်ရိှသည်။ 

▲

 ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၏ ဇတာင်ြိ ုင်းရှ ိ ဇကာင်းရှု ံပမို့သည် ဒုတိယအကကီးဆုံးပမို့ 

ခဖစ်သည်။ ဇကာင်းရ ှု ံဆိြ ်ကမ်းမ ှာ ပမ ိ ု ့၏အဇနာက်ဇတာင်စ ွန ်းတွင ်

တည်ရှိပြီး ထိုင်ဝမ်၏ အကကီးဆုံးနိ ုင်ငံတကာ ဆိြ်ကမ်းလည်းခဖစ်သည်။ 

ထိုင်ဇြပမို့ ပြီးဇနာက် ပမို့တွင်းအခမန်ရထားစနစ် ဇဆာက်လုြ်ထားသည် ့

ဒုတိယပမို့ ခဖစ်သည်။ 

▲
 အလယ်ြိုင်းဇဒသရှိ ထိုင်ကေုံးပမို့သည် တတိယအကကီးဆုံးပမို့ ခဖစ်သည်။ 

ဇတာင်ြိုင်းဇဒသနှင့် ဇခမာက်ြိုင်းဇဒသအြကား လမ်းြန်းဆက်သွယ်ဇရး 

အြေက်အြောခဖစ်သည့်အခြင် လူဇနမှု အဆင်ဇခြပြီး ပမို့ ခြစီးြွားဇရး 

အဇခြအဇနနှင့် ခြည့်စံုသည်။ 

▲

 အဇနာက်ဇတာင်ြုိင်းရိှ ထုိင်နန်ပမို့သည် ထုိင်ဝမ်တွင် အဇစာဆံုး ဖံွ့ပဖိုးသည့်ပမို့ 

ခဖစ်ပြီး သမိုင်းဝင်အဇဆာက်အအုံ အမေားအခြားရှိသည့် နှစ်ဇြါင်းရာြေ ီ

ရှိပြီခဖစ်သည့် ဇရှးဇောင်းပမို့ ခဖစ်သည်။ ယဉ်ဇကေးမှု ထွန်းကားဇသာဇြကာင့် 

တမေ ိုးတဖံု တင့်တယ်လှသည်။ 

▲

 အဇရှ့ြိ ုင ်းဇဒသရှ ိ ေွားလေန်တွင်မူ လှြသည့် ြင်လယ်ကမ်းရိ ုးတန်း 

ရှိသည်။ အံ့မြန်းဖွယ် သဘာဝ ဇတာဇတာင်ရှုြင်းမေား၊ မေ ိုးမယ်စုံလင်သည် ့

တိုင်းရင်းသားယဉ် ဇကေးမှုသည် ေွားလေန်၏ သူမတူဇအာင် ထူးခြားသည် ့

ဆဲွဇဆာင်မှုြင်ခဖစ်သည်။ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။38

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)

 ထုိင်ဝမ်ရိှ ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာတရား 

ထိုင်ဝမ်တွင် ဇခြာြကားသည့် ဘာသာစကားမေားမှာ တရုတ်စကား၊ ထိုင်ဝမ်စကား 

(မင်နန်)၊ ေတ်ကား စကားနှင့် တုိင်းရင်းသားလူမေ ိုးမေား၏ ဘာသာစကားမေား ခဖစ်ြကသည်။ 

ထုိင်ဝမ်သည် ကုိးကွယ်ယံုြကည်မှု မေ ိုးမယ်စံုလင်သည့် ဇဒသခဖစ်သည်။ ဗုဒေဘာသာ၊ တာအုိ၊ 

ကက်သလစ်၊ ြရစ်ယာန်၊ ဇမာ်မင်၊ အစ္စလမ်၊ ယိကွမ့်ဇတာက် (ငါးြါးသီလဘာသာ)၊ 

ထုန်ရီးြရစ်ယာန် ဘာသာ၊ ေိန္ူဒ ဘာသာ စသခဖင့်ရိှသည်။ 

 သင့်ခမတ်စွာ ဇနထုိင်ြကသည့် လူမေ ိုးနွယ်စုမေား 

ထိုင်ဝမ်သည် ဇစာဇစာြိ ုင်းကာလမှ ယဇန့အထိ ဇခြာင်းဇရေ ့လာသူမေားခဖင့ ်

ဖွ ဲ ့စည်းထားသည့် လူ့ဇဘာင်အဖွဲ့အစည်း ခဖစ်သည်။ လက်ရှိတွင် “တိုင်းရင်းသား”၊ 

“ေိ ုလ ိ ု ့”  (ဖ ူကေန ် ့ ခြည်နယ်ဇတာင ်ြ ိ ုင ် းမ ှ  မင ်နန ်လ ူမ ေ ို း ) ၊  “ေတ်ကား”န ှင ်  ့

“ဇနထိုင်သူသစ်” ေူ၍ အဓိကအားခဖင့် လူမေ ိုးနွယ်စုကကီး ၄ မေ ိုး ဇနထိုင်လေက်ရှိသည်။ 

ေိ ုလိ ု ့လူမေ ို းနှင် ့  ေတ်ကားလူမေ ို းမေားသည် လွန်ြဲ ့သည့် နှစ်ရာဇြါင်းမေားစွာက 

ထိ ုင ်ဝမ ်သ ိ ု ့  ဇ ခြာင ် းဇရေ ့အဇခြြေလာြကသည် ့  တရ ုတ်လူမေ ို းမ ေား ခဖစ ်သည်။ 

လူဦးဇရ အမေားဆု ံ း ခဖစ ် ပြ ီ း  ဇဒသအသီးသီးတွင ်  ခဖန ့ ်ကေက်ဇနထိ ုင ် ြကသည်။ 

တိုင်းရင်းသားမေားသည် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဇြါ်တွင် မူလကတည်းကရှိသည့် ဩစထရိုဇနးရှား 

စကားဇခြာ လူမေ ို းမေားခဖစ်ပြီး တိုင်းတြါးမှ အခြားလူမေ ို းမေား မဇခြာင်းဇရေ့လာမ ီ

ဇစာဇစာြုိင်းကာလကတည်းက ထုိင်ဝမ်တွင် ဇနထုိင်ြကသူမေားခဖစ်သည်။ 

 ထုိင်ဝမ်ရိှ မိရုိးဖလာ ထံုးတမ်းစဉ်လာ 

ထိ ုင ်ဝမ ်တ ွင ်  တစ ်န ှစ ်တာအတွင ် း  အဇရးြါသည် ့  ြ ွ ဲဇတာ ်မ ော းအနက ်

တရုတ်နှစ်သစ်ကူးြွ ဲသည် (ြျွန်းကေယ်) အဇရးအကကီးဆု ံး ခဖစ်သည်။ ၎င်းအခြင ်

ြေင်းမင်ကေယ် (သင်္ချိုင်း ကန်ဇတာ့ြဲွ) ၊ တွမ်းဝူကေယ် (ဇကာက်ညှင်းထုြ်ြဲွ)၊ ကေုံးြေ ိုးကေယ် 

(လမုန့်ြဲွ) ေူ၍ ြဲွဇတာ်ကကီး ၃ ရြ်လည်း ရိှြါဇသးသည်။ ြေုံရန်ကေယ် (သက်ကကီးြူဇော်ြဲွ) 

ကိုလည်း တခဖည်းခဖည်း အဇလးထားလာြကပြီခဖစ်သည်။ ြွ ဲဇတာ်ဇန့ ဇရာက်တိုင်း 

မိသာစုဝင်မေား စုစုဇဝးဇဝး အတူတကွ ဆင်နေဲြကသခဖင့် ထိုဝမ်သားမေား၏ မိသားစုကိ ု

အဇလးထားသည့် ရိ ုးရာဓဇလ့ကို သိသာထင်ရှားဇစသည်။ ြွ ဲဇတာ်ရက်မေားတွင ်

ကေင်းြသည့် ြ ွ ဲလမ်းသဘင်နှင့ ်  အစားအဇသာက်မေားကိ ု ဇအာက်ြါေယားတွင ်

ဇဖာ်ခြထားသည်။ 

39ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၁၂ လ ၃၀ ရက် မှ ၁ လ ၅ ရက်
★အဇြကာင်းအရာနှင့် အဓိြ္ပာယ် 
နှစ်သစ်ကူးြဲွဇတာ်တွင် 
နှစ်သစ်အကကိုညနှင့် နှစ်ဆန်း ၁ 
ရက်ဇန့ ြါဝင်သည်။ သာမန်အြေိန်တွင် 
ဇဒသအသီးသီး၌ ဇရာက်ရိှဇနြကဇသာ 
အိမ်သားမေားသည် နှစ်ကူးြေိန်တွင် 
အိမ်ခြန်စုဇဝးဇလ့ရိှသည်။ 
နှစ်ကူးမတုိင်မီ ကာလတွင် သန့်ရှင်းဇရး 
လုြ်ဇလ့ရိှသည့်အခြင် နှစ်ကူးအတွက် 
လုိအြ်သည့် ြစ္စြည်းမေားကုိ 
ဝယ်ယူဇလ့ ရိှြကသည်။ အကကိုညတွင် 
ဝုိင်းဖဲွ့စားဇသာက်ြကခြင်း၊ 
လူကကီးမေားက ကဇလးမေားအား 
ေုန်ဇြါင်း (အန်ဇြါင်း) ဇြးခြင်း၊ 
နှစ်သစ်ဇရာက်အလာကုိ ညမအိြ်တန်း 
ဇစာင့်ခြင်း၊ အိမ်တံြါးတွင် စက္ူက နီ 
စာတမ်းမေား ကြ်ခြင်း၊ ဘုရားရိှြုိးခြင်း၊ 
ဘုိးဇဘးမေားအား ကန်ဇတာ့ခြင်း၊ 
နဂါးအက၊ ခြဇသဂအ့ကမေား 
ကခြခြင်း၊ ဇဗောက်အုိးဇဖာက်ခြင်း၊ 
ဘုရားဇကောင်းသွား ဝတ်ခြုခြင်း၊ 
ဇဆွမေ ိုး မိတ်သင်္ဂေမေားအား နှစ
်သစ်ဇကာင်းြေီးမင်္ဂလာဇြးခြင်းတ့ုိ
သည် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးြဲွဇတာ်တွင် 
ဇတွ့ရဇလ့ရိှသည့် ရုိးရာဓဇလ့မေား 
ခဖစ်သည်။ 

နှစ်သစ်ကူးြဲွဇတာ် 

ထုိင်ဝမ်၏ အဇရးြါဇသာ ြဲွလမ်းသဘင်မေား 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။40

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)

★တရုတ်ခြက္ခဒိန်
၁ လ ၁၅ ရက် 
★အဇြကာင်းအရာနင့် အဓိြ္ပာယ် 
ယွမ်ဇရှာင်းကေယ်ကုိ “မီးြံုးြဲွဇတာ်“၊ 
“နှစ်ကူးငယ်”၊ “ရှန့်ယွမ်”ေူ၍လည်း 
ဇြါ်ြကသည်။ အလှခြ မီးြံုးမေား 
ြကည့်ရှုခြင်း၊ စကားထာဝှက်ခြင်းတ့ုိမှာ 
လူအမေား ဆင်နေြဲကသည့် ြဲွလမ်းသဘင်မေား 
ခဖစ်သည်။ မီးြံုးြဲွဇတာ်တွင် 
မုန့်လံုးဇရဇြါ်ကုိ စားဇလ့ရိှသည်။ 
မုန့်လံုးဇရဇြါ်၏ ဝုိင်းဝုိင်းလံုးလံုး 
ြံုသဏ္ဌာန်သည် ပြီးခြည့်စံုခြင်း အဓိြ္ပာယ် 
ဇဖာ်ဇဆာင်သည်။

မီးြံုးြဲွဇတာ် 

★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၃ လ 
★အဇြကာင်းအရာနင့် အဓိြ္ပာယ် 
ြေင်းမင်ကေယ်ဇရာက်လျှင် 
သင်္ချိုင်းသ့ုိသွားကာ ကွယ်လွန်ဇလပြီးဇသာ 
ဘုိးဇဘးမေားအား ကန်ဇတာ့ြကသည်။ 
သားစဉ်မေ ိုးဆက် သုိက်သုိက်ဝန်းဝန်းရိှပြီး 
မိမိ၏မေ ိုးရုိး ောတိကုိ မဇမ့သည့် 
သဇဘာဇဆာင်သည်။ ၁၉၁၁ ြုနှစ်တွင် 
အာအုိစီအစုိးရ ထူဇထာင်ပြီးဇနာက် 
ြရစ်သက္ကရာေ် ဧပြီလ ၅ 
ရက်ဇန့အား “သင်္ချိုင်းကန်ဇတာ့ြဲွ” 
အခဖစ်သတ်မှတ်ြ့ဲသည်။ ထုိင်ဝမ်တွင် 
ဤဇန့၌ ဇကာ်ခြန့်စိမ်းကုိ စားဇလ့ရိှသည်။ 

သင်္ချိုင်းကန်ဇတာ့ြဲွ 
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★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၅ လ ၅ ရက် 
★အဇြကာင်းအရာနင့် အဓိြ္ပာယ် 
တွမ်းဝူကေယ်၏ အနက်အဓိြ္ပာယ်မှာ 
ြုိးမေားမေားအား သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်း 
ခဖစ်သည်။ ထ့ုိဇြကာင့် အိမ်ဝန်းကေင်တွင် 
ရှုေွံမ်ဇဆးအရက် ဖေန်းြက်ခြင်း၊ 
အိမ်တံြါးတွင် အုိက်ဇြောင် (ဇဒါနရွက်)
နှင့် ြေန်းဖူဇဆးြင် (လင်းဇန) 
အြက်မေားထုိးခြင်း၊ ဇဆးဇြါင်းထုြ်မေား 
ြေိတ်ဆဲွခြင်း စသည့် အဇလ့အထမေား 
ရိှသည်။ ဇရှးဇြတ် မေ ိုးြေစ်ကဗောဆရာ 
ြျီွးယွမ်အား အထိမ်းအမှတ်ခြုသည့် 
အဇနခဖင့် ဇကာက်ညှင်းထုြ်စားခြင်း၊ 
နဂါးဇလှပြိုင်ြဲွ ကေင်းြခြင်း စသည့် 
အဇလ့အထမေား ဆင်းသက်လာသည်။ 

ဇကာက်ညှင်းထုြ်ြဲွဇတာ် 

★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၇ လ ၁၅ ရက် 
★အဇြကာင်းအရာနှင့် အဓိြ္ပာယ် 
ထုိင်ဝမ်၏ ကေုံးယွမ်ကေယ်မှာ (တဇစေကကီးြဲွ) 
အဓိကအားခဖင့် ဘုိးဇဘးဘီဘင်မေားနှင့် 
အရြ်စကားအရ “ဇရာင်းရင်းဇကာင်း”ေု 
ဇြါ်ြကသည့် သားဇထာက်ဇခမးြံ မရိှသည့် 
တဇစေမေားအား ကန်ဇတာ့ခြင်းခဖစ်သည်။ 
မေားဇသာအားခဖင့် အသား၊ ငါး 
ေင်းလောမေားခဖင့် ကန်ဇတာ့ြကသည်။ 
ဇဒသအသီးသီးတွင်လည်း 
ြေန်ကူးေုဇြါ်သည့် ကန်ဇတာ့ပြီးြေိန် 
ကန်ဇတာ့စာမေားအား လုယူခြင်းမေား၊ 
ဇြောတုိင်တက် ပြိုင်ြဲွမေား ရိှသလုိ 
မီးြံုးဇရဇမျှာြဲွကုိလည်း ကေင်းြဇလ့ရိှသည်။ 

တဇစေကကီးြဲွ 
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့နှင့် လူဇနမှု (ယဉ်ဇကေးမှုကဏ္ဍ)

★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၈ လ ၁၅ ရက် 
★အဇြကာင်းအရာနှင့် အဓိြ္ပာယ် 
လမုန့်ြဲွဇတာ်၏ ဒဏ္ဍာရီမေားအနက် 
ြေန်ဇအာ်နတ်သမီး လဇြါ်သ့ုိ 
ြေံတက်သွားသည့် ြံုခြင်မှာ လူသိအမေားဆံုး 
ခဖစ်သည်။ လခြည့်ဝန်းသည် ပြီးခြည့်စံုသည့် 
သဇဘာဇဆာင်ဇသာဇြကာင့် 
ရြ်ဇဝးဇရာက်ဇနသူမေား ဤဇန့တွင် 
အိမ်ခြန်ကာ မိသားစုနှင့်အတူ 
စုစုဇဝးဇဝးခဖင့် စန္ဒာလမင်းကုိ ရှုစားရင်း 
လမုန့်မေား၊ ကျဲွဇကာသီးမေားကုိ 
စားဇလ့ရိှသည်။ 

လမုန့်ြဲွဇတာ် 

★တရုတ်ခြက္ခဒိန် 
၉ လ ၉ ရက် 
★အဇြကာင်းအရာနှင့် အဓိြ္ပာယ် 
ြေုံရန်ကေယ်ကုိ သက်ကကီးြူဇော်ြဲွေုလည်း 
ဇြါ်သည်။ သက်ကကီးရွယ်အုိမေားအား 
ရုိဇသမှု ခြသသည့်အဇနခဖင့် ြေုံရန်ကေယ် 
ကေဇရာက်တုိင်း ဇဒသအသီးသီးတွင် 
သက်ကကီးြူဇော်ြဲွမေား ကေင်းြဇလ့ရိှပြီး 
သက်ကကီးရွယ်အုိ ဇထာက်ြ့ံဇြကးကုိ 
ထုတ်ဇြးဇလ့ရိှသည်။ 

သက်ကကီးြူဇော်ြဲွ 
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45ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



၃။ အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် မိသားစု 
အိမ်ဇထာင်ခြု ခြင်းသည် လင်နှင့ ် မယား နှစ်ဦးနှစ်ဇယာက် ဇြါင်းဖက်ခြင်း 

သက်သက်သာ မေုတ်ြဲ မိသားစုနှစ်ြု၏ ဇြါင်းစည်းမှုလည်းခဖစ်သည့်အခြင် ယဉ်ဇကေးမှု 

နှစ်မေ ိုး အခြန်အလှန် ထိဇတွ့မှုေု ဆိုရမည်။ အဓိကအားခဖင့် လင်မယား အခြန်အလှန ်

နားလည်ခြင်း၊ တူညီသည့် ြံယူြေက် တည်ဇဆာက်ခြင်း၊ နှစ်ဘက် အိမ်သားမေားနှင့ ်

ဆက်ဆံဇရး၊ မိသားစု ဇစာင့်ဇရှာက်ဇရးနှင့် အိမ်တွင်းမှု တာဝန်ြဲွဇဝဇရး၊ အိမ်ဇထာင်တွင်း 

ြဋိြက္ခနှင ့ ်  ညှ ိန ှိုင ်းဆက်ဆံဇရး၊ သားသမီးမေားအား ြဲ ့ ခြင်ထိန ်းဇကောင်းဇရး၊ 

သားသမီးမေားနှင့် ဆက်ဆံဇရး (မိဘတာဝန် မျှဇဝယူခြင်း, co-parenting) စသည့ ်

အဇြကာင်းအရာမေား ြါဝင်သည်။ 

 အိမ်ဇထာင်ဖဲွ့စည်းခြင်း 

လက်ထြ်ပြီးသည်နှင့ ် အိမ်ဇထာင်ဇရး အလိုအဇလောက် သာယာလိမ့်မည်ေ ု

ထင်မှတ်ထားလျှင် အနာဂတ် အိမ်ဇထာင်ဇရးမှာ နားမလည်နိုင်သည့် ဇမးြွန်းမေား၊ 

အာဇမဍိတ်မေားခဖင့် ခြည့်နက်ဇနသည့် ရင်မဇအးစရာ ဘဝလမ်းဇြကာင်း ခဖစ်သွားနုိင်သည်။ 

အိမ်ဇထာင်မခြုမီ ဇငွစုခြင်း၊ မင်္ဂလာြွဲအတွက် ခြင်ဆင်ခြင်းမေားထက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။46

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် မိသားစု (မိသားစုကဏ္ဍ)

အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် ြါတ်သက်၍ မည်သ့ုိ စိတ်ကူးထားသည်၊ မည်သ့ုိ ဇမျှာ်မှန်းထားသည်ကုိ 

ဦးစွာ သိရှိထားရန် ြို၍ အဇရးကကီးသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်ြိုင်ဆုံးခဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသ ူ

ရင့်ကေက်သူ တစ်ဦးခဖစ်လာရန် ကကိုးြမ်းခြင်ဆင်ကာ “တို ့နှစ်ဦး”ရဲ့ အိမ်ဇထာင်ဇရး 

ြံုစံခြာကုိ အတူတကွ ဇရးဆဲွမှသာ အိမ်ဇထာင်ဇရး လမ်းဇြကာင်းမှာ ဇအာင်ဇအာင်ခမင်ခမင် 

တာထွက်နုိင်မည် ခဖစ်ြါသည်။

 အိမ်ဇထာင်ဇရး ထိန်းသိမ်းြံု

အိမ်ဇထာင်ဇရးသည် လူနှစ ်ဦး ဇြါင်းဖက်ခြင်း သက်သက်သာ မေုတ်ြ ဲ

မိသားစုနှစ်စု၏ ဇြါင်းစည်းမှုလည်းခဖစ်သည်။ အိမ်ဇထာင်ဇရး သာယာစိုဇခြဇစရန ်

အဇြကာင်းအရင်း မေားစွာရှ ိသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်၏ ြံယူြေက်၊ ဇကာင်းမွန်သည့ ်

ဆက်ဆံဇရး၊ သေောတခဖစ်သည့် ကာမဆက်ဆံဇရး၊  သင့်တင့်ဇလောက်ြတ်သည် ့

ဇငွဇြကးစီမံြန့ ်ြ ွ ဲမ ှုန ှင ့ ်  အိမ်တွင်းမှုကိစ္စ ဆီဇလော်စ ွာ တာဝန်ြွ ဲယူမှု စသည်တိ ု  ့

ြါဝင်သည့်အခြင် အိမ်သားအြေင်းြေင်းလည်း တဖက်သား၏ အမိနိုင်ငံမှ (ဌာဇနမှ) 

မတူသည့် လူဇနမှု အသွင်သဏ္ဌာန်နှင့် ယဉ်ဇကေးမှု အဇလ့အထမေားကို အခြန်အလှန ်

နားလည်ဇြးရမည်။ အခြန်အလှန် ဇလးစားရမည် ခဖစ်သည်။

သာယာသည့် အိမ်ဇထာင်ဇရး

ဇကာင်းမွန်သည့် 

ဇခြာဆုိဆက်ဆံမှု
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၁. လင်မယား ဆက်ဆံဇရး

အိမ်ဇထာင်ဇရး သာယာစိ ုဇခြဇစရန် အဇြကာင်းအရင်း အမေ ို းမေ ို းရ ှ ိသည်။ 

ဇကာင်းမွန်သည့် ဆက်ဆံဇရးအြိုင်းတွင် “တဖက်သား၏ ဇခြာြကားြေက်ကိ ု

စိတ်ရှည်ရှည်ထား နားဇထာင်ဇြးခြင်း၊ ကိုယ့်ဘက်မှ ခဖည်းခဖည်း ဇခြာြကားခြင်း၊ 

သင့်ဇတာ်သည့် အြေိန်တွင် ဇြတ္တရြ်နားခြင်း” စသည့် သဇဘာတရားမေားကိ ု

နှလုံးသွင်းထားသင့်သည်။ အကယ်၍ ဇကာင်းဇကာင်းဇခြာ၍ မရဇလာက်ဇအာင ်

တင်းမာလာြါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက်၏ ဇဒါသစိတ်မေား ဇခြဇလော့သွားရန် “ြဏနား” 

သင့်သည်။ 

ယဇန ့ဇြတ ်  လ ူ ့ ဇဘာင ်တ ွင ်  “အ ိမ ်မ ှုက ိစ ္စ ”သည်  အ ိမ ်သားအားလ ု ံ း၏ 

တာဝန်ခဖစ်ဇြကာင်း လက်ြံလာနုိင်ပြီ ခဖစ်သည်။ ဇလ့လာြေက်မေားအရ တဖက်သားမှ 

အိမ်မှုတာဝန် ြွ ဲယူဇြးလျှင် အိမ်ဇထာင် သာယာဇရး အတွက် အဇထာက်အက ူ

ခဖစ်ဇစဇြကာင်း သိရသည်။ ထို ့ဇြကာင့် တဖက်သားက အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝအတွက ်

အားထုတ်ကကိုးြမ်းြေက်ကို မြကာြဏဆိုသလို ဇကေးေူးတင်စကား ဇခြာြကားပြီး 

တာဝန်ြဲွယူသင့်သည်။ အဇကာင်းဆံုးမှာ တဖက်သား အိမ်မှုကိစ္စ လုြ်ဇဆာင်ခြင်းအား 

၎င်း၏ တာဝန်သာခဖစ်သည်ေု မယူဆသင့်၊ အခြစ်မရိှဘဲ အခြစ်မရှာသင့်ြါ။ 

၂. နှစ်ဘက်မိဘမေား၊ လင်ညီအစ်မမေား၊ အိမ်နီးြေင်းမေားနှင့် ဆက်ဆံဇရး ထိန်းသိမ်းြံု

အိမ်ဇထာင်ဇရးကို လင်မယား ရှုဇထာင့်မှ အကေယ်ြေဲ ရ့လျှင် နှစ်ဘက်မိဘမေား၊ 

နှစ်ဘက် ညီအစ်ကုိ ဇမာင်နှမမေား၊ အခြား ဇဆွမေ ိုးသားြေင်းမေားနှင့် ဆက်ဆံဇရးလည်း 

ြါဝင်သည်။ မတူသည့် အိမ်သားမေားနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မတူသည့် အခြန်အလှန ်

ထိဇတွ့မှုမေား ရှိလာသည်။ သို့ဇြမဲ့ မဇခြာင်းလဲသည့် သဇဘာတရားမှာ “သူသူငါငါ 

မြဲွခြားခြင်း” ြင် ခဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ အိမ်ဇထာင်ဖက်နှင့ ် ၎င်း၏ အိမ်သားြကား စကားမေား ရန်ခဖစ်ြါက 

ြကားဝင် ခဖန်ဇခဖဇြးပြ ီး န ှစ ်ဘက်စလု ံး လက်ြံန ိ ုင ်မည့ ်  အဇခြအဇန (သိ ု ့) 

လုြ ်နည်းလုြ ်ေန ်  ရရ ှ ိန ိ ုင ်ရန ်  ည ှ ိန ှိုင ် းဇြးသင့ ်သည်။ “အိမ ်ဇထာင ်ဇရး 

သာယာလျှင် အရာြြ်သိမ်း အဆင်ဇခြနိုင်သည်” ဆိုသည့် စကားြုံမှာ တရုတ ်

လူ့အသုိင်းအဝုိင်းအြကား အိမ်ဇထာင်ဇရး အဇြါ်ထားရိှသည့် ဇမျှာ်မှန်းြေက်ခဖစ်သည်။ 

ထိုအ့ခြင် ရြ်ကွက်အတွင်း ဆက်ဆံဇရး ဇကာင်းမွန်ဇစရန် အိမ်နီးြေင်းမေားနှင့်လည်း 

ဇြါ်ဇြါ်ဇခြာဇခြာ လုြ်သင့်သည်။ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။48

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် မိသားစု (မိသားစုကဏ္ဍ)

 မေ ိုးဆက်သစ် ြေ ိုးဇထာင်မှု

၁. မိဘလက်သစ်မေား ကကိုတင်ခြင်ဆင်မှု

လက်ထြ်ထိမ်းခမားခြင်းမှစ၍ ကိုယ်ဝန်ဇဆာင်ခြင်း၊ မီးဖွားခြင်း၊ ကဇလးသူငယ်နှင် ့

ဆယ်ဇကော်သက် အရွယ် သားသမီးမေားအား ဇစာင့ ်ဇရှာက်ခြင်း စသည်တို ့မှာ 

အိမ ်ဇထာင်ဦး ေနီးဇမာင်န ှ ံမေား သင်သူရမည့ ်  သင်ြန်းစာမေား ခဖစ်သည်။ 

မိဘလက်သစ်မေားသည် “ကေန်းမာဇရး ြညာဇြးဝက်ဘ်ဆုိက်’” (https://health99.

hpa.gov.tw) မှ အြေက်အလက်မေားကုိ ဖတ်ရှု ဇလ့လာနုိင်သည်။ 

ကဇလးရရှိပြီးဇနာက် ဇငွအား၊ လူအားနှင့် အြေိန်အြါအဝင် အရင်းအခမစ်မေားအား 

မည ်သ ိ ု ့  စ ီမ ံြ ွ ဲ ဇဝရမည်က ိ ု  လင ်န ှင ် ့ မယား  ဦ းစ ွ ာဇဆ ွ းဇန ွ းသင ် ့သည်။ 

ခြည် ့စ ု ံဇကာင်းမွန ်သည် ့ ြတ်ဝန်းကေင် ဖန်တီးဇြးနိ ုင ်မ ှသာ သားသမီးမေား 

ကိုယ်စိတ်နှစ်ြါး ကေန်းကေန်းမာမာ ကကီးထွားဖွံ့ပဖိုးနိုင်မည်ခဖစ်သည်။ လင်နှင့်မယား 

နှစ်ဦးစလံုးက အောရဓာတ် မျှမျှတတ စားဇသာက်ရန်၊ အိြ်ယာ ဇစာဇစာဝင်နုိင်ရန်၊ 

အရက်ဇသစာနှင့် ဇဆးလိြ်အား ဇရှာင်ြကဉ်ရန် ဂရုခြုရမည့်အခြင် ကဇလးထိန်းတာဝန် 

မည်သ့ုိ ြဲွဇဝယူရမည်ကုိ ကကိုတင်ဇဆွးဇနွး ညိှနှိုင်းရမည်။ 

၂. သားသမီးမေားအား ြ့ဲခြင်ထိန်းဇကောင်းနည်း

သားသမီးမေားအား ြဲ ့ ခြင်ထိန်းဇကောင်းရာတွင် မိဘမေား၏ သဇဘာထားမှာ 

အဇရးအကကီးဆံုးခဖစ်သည်။

(၁) သားသမီးမေားအား ြ ဲ ့ ခြင်ထိန ်းဇကောင်းခြင်းသည် မ ိဘနှစ ်ြါးစလု ံး၏ 

တာဝန်ခဖစ်သည်။ မိြင် (သို ့) ဖြင်၏ ဂရုစိုက်မှုသည် သားသမီးမေားအဇြါ် 

ဇလးဇလးနက်နက် သက်ဇရာက်မှု ရှ ိသည်။ ထို ့ဇြကာင့် သားသမီးမေားအား 

ထ ိန ် းဇကောင ် းရာတ ွင ်  “မ ိဘတာဝန ်မ ျှဇဝယူ ခြင ် း ”သည်  ြထမဆု ံ း 

ဇခြလှမ်းခဖစ်သည်။ “ြဲ့ ခြင်ထိန်းဇကောင်းမှုတွင် နှစ်ဦးစလုံး အဇရးြါဇြကာင်း” 

တဖက်သားအား သိဇစသင့်သည်။ 

(၂) မိြင်နှင့် ဖြင်၏ သဇဘာထား တဇခြးညီ ခဖစ်သင့်သည်။ ကုိယ်အားခဖင့်ဇသာ်၎င်း၊ 

နှုတ်အားခဖင့်ဇသာ်၎င်း တဖက်သား၏ သွန်သင်ဆံုးမနည်းကုိ အားဇြးဇထာက်ြံပြီး 

မိဘမေားက မိမိကိ ုယ်ကိ ု သာဓကခြု၍ သားသမီးမေား၏ စံနမူနာအခဖစ ်

ခြုမူဇခြာဆုိသင့်သည်။
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(၃) သားသမီးမေားအား မည်သိ ု ့  သွန ်သင်ဆု ံ းမမည်ကိ ု  အိမ ်ဇထာင်ဖက်နှင ့  ်

ဇဆွးဇန ွ းလိ ုစ ိတ ်  ဇမ ွ းရမည်။ သွန ်သင ်ဆု ံ းမသည့ ်  နည်းလမ်းအဇြါ် 

သဇဘာထားကဲွလဲွမှု ရိှလျှင်လည်း တကူတကွ ညိှနှိုင်းဇခဖရှင်းသင့်သည်။

(၄) သားသမီးမေားအား သွန်သင်ဆု ံးမရာတွင် ရ ံဖန်ရ ံြါ စ ိတ်ြေက်စရာမေား 

ကကုံဇတွ့ရနိုင်သလို ကကံရာမရလည်း ခဖစ်နိ ုင်သည်။ ထို ့ဇြကာင့် မိဘမေားက 

အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ ကေင်းြခြုလုြ်သည့် မိဘတာဝန်ဆိုင်ရာ ြညာဇြး 

အစီအစဉ်မေားကို တက်ဇရာက်သင့်သည်။ သို ့မေုတ် ြညာဇြး ဝက်ဘ်ဆိုက ်

(iCoparenting) (သို ့) လူမှုကွန်ယက် (iCoparenting ၏ဇဖ့စ်ဘွတ်ြ်) 

သ့ုိသွားဇရာက်ကာ ဇလ့လာ သင်ယူနုိင်သည်။ 

 မိဘနှင့် သားသမီး အတူတကွ သင်ယူမှု

ထိ ုင ်ဝမ်၌ “ြညာဇရး”သည် လူဇတာ်လူဇကာင်းတဦး ြေ ို းဇထာင်ဇရးတွင ်

အဇရးအကကီးဆု ံ း  လမ ် းဇ ြကာင ် း ခဖစ ်သည်။  ကဇလးမေား  ၆ န ှစ ်အရွ ယ်တွင ်

မူလတန်းဇကောင်း တက်ရသည်။ ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်မူ အလယ်တန်းဇကောင်းတွင ်

ြညာဆည်းြူးရသည်။ ဤအြိုင်းသည် “မသင်မဇနရ ြညာဇရး” အဆင် ့ ခဖစ်ပြီး 

အစိ ုးရမှ ကဇလးမေားအတွက် အဇကာင်းဆုံး ြညာဇရးစနစ်ကို ြံ ့ြိ ုးဇြးြါသည်။ 

အထက်တန်းြညာဇရးတွင် သာမန်အထက်တန်းနှင့် အသက်ဇမွးဝမ်းဇကောင်း ဆိုင်ရာ 

အထက်တန်းေူ၍ နှစ်မေ ိုးြွဲထားသည်။ ဇကာလိြ်နှင့် တက္ကသိုလ် ြညာဇရးမှာလည်း 

ကေယ်ကေယ်ခြန့်ခြန့် ရှိြါသည်။ ထိုင်ဝမ်တွင် တက္ကသိုလ်နှင့် ဇကာလိြ် ဇကောင်းဇြါင်း 

၁၀၀ ဇကော်ရိှပြီး  ထုိင်ဝမ်အတွက် ဘက်ဇြါင်းစံု ထူးြျွန်သည့် လူအားအရင်းအခမစ်မေားကုိ 

ြေ ိုးဇထာင်ဇြးလေက်ရိှသည်။

သားသမီးမေား ဇကောင်းဝင်ြေ ိန်မှစ၍ မိဘမေားသည် ဆရာ၊ ဆရာမမေားနှင့ ်

နီးနီးကြ်ကြ် ဆက်သွယ်သင့်သည်။ ဤသ့ုိဇသာ ဆက်ဆံဇရးကုိ “မိဘဆရာ အခြန်အလှန် 

ဆက်ဆံဇရး” ေုဇြါ်သည်။ ကဇလးအရွယ်တွင် ြု ံစံသွင်းရ လွယ်ကူဇသာဇြကာင့ ်

ဇကောင်းြညာဇရးသည် ကဇလးမေားအဇြါ် လေမ်းမိ ုးမှု ကကီးမားသည်။ ထို ့ဇြကာင့ ်

နီးကြ်သည့် မိဘဆရာ ဆက်ဆံဇရးသည် ကဇလးမေား ဇကောင်းဇြော်ဇစရန် အဇထာက်အကူ 

ခဖစ်ဇစနိ ုင ်သည်။ ဇနထိ ုင ်သူသစ်မေားသည် အိမ်တွင် မိမ ိ၏ ဘာသာစကားခဖင့ ်

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။50

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် မိသားစု (မိသားစုကဏ္ဍ)

သားသမီးမေားအား ြံုခြင်ဇခြာခြ နုိင်သလုိ ကဇလးဇြော့ဇတး၊ ရုိးရာဇတးသီြေင်းမေားကုိ ဆုိခြ၊ 

သင်ခြနုိင်သည်။ သားသမီးမေားအား မိမိ၏ မိြင်ဘာသာစကား သင်ြကားဇြးခြင်းအားခဖင့် 

မိဘမေား၏ မူလနုိင်ငံ၏ ယဉ်ဇကေးမှုအား သိရိှဇစနုိင်သည်။ သားသမီးမေားနှင့် ြုိမုိရင်းနီှး 

ဇစနုိင်သလုိ နုိင်ငံတကာ အခမင်လည်း ရိှဇစနုိင်သည်။

ထုိင်ဝမ်၏ ြညာဇရးစနစ်

ြါရဂူတန်း

မောတန်း

အလယ်တန်း ၃ နှစ်

မူလတန်း ၆ နှစ်

မူကကိုဇကောင်း

အထက်တန်းဇကောင်း
အသက်ဇမွး အထက်တန်းဇကောင်း

၃ နှစ်

၂ နှစ်တာ နည်းြညာ တက္ကသုိလ် ၂ နှစ်

၂နှစ်ြကာ ဇကာလိြ် 
၂နှစ်

တက္ကသိုလ် ၄ နှစ်

၅နှစ်ြကာ 
ဇကာလိြ် 

၅ နှစ်

၄ နှစ်တာ 
နည်းြညာ 

တက္ကသုိလ် ၄ နှစ်

အ
ဆ

င့်ခမင့် ြည
ာဇရး

အထက်တန်း ြညာဇရး

အ
ဇခြြံ ြည

ာဇရး

မူ
လ

တ
န်

းကကိ
ု 

ြ
ည

ာဇ
ရ

း
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အသက် ၇ နှစ်ဇအာက် ကဇလးမေားအတွက် အစုိးရမှ ဇရာဂါကကိုတင်ကာကွယ်ဇရးနှင့် 
ကေန ် းမာဇရးဆိ ုင ်ရာ ဝန ်ဇဆာင ်မ ှုမ ေားကိ ု  အြမ ဲ ့ြ ံ ့ြ ိ ု း  ဇြးလျှက်ရ ှ ိသည်။ 
ဇဆးရံုဇဆးြန်းမေား၊ ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အသီးသီးမှ ကေန်းမာဇရး အကေ ိုးဇဆာင်စင်တာမေား၊ 
ကေန ် းမာဇရးဌာနမ ော း ၊  ကဇလးသူငယ်  ဖ ွ ံ ့ ပ ဖ ိ ု းမ ှု  အကဲ ခဖတ ်စင ်တာန ှင ်  ့ 
ကကီးထွားမ ှု  ဇန ှးဇကွးသည် ့  ကဇလးမေား သတင်းဇြးဇရး စင်တာမေားတွင ်
တုိက်ရုိက်စံုစမ်းဇမးခမန်းကာ အကူအညီဇတာင်း ယူနုိင်သည်။

မိမိ၏ သားသမီး ရွယ်တူကဇလးမေားထက် ကကီးထွားမှုဇနှးလျှင် 
ဘယ်လုိ အကူအညီဇတာင်းရမလဲ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။52

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



မိမိကိုယ်ကို သင်ယူခြင်းနှင့် လူ့ဇဘာင်ဝင်ဆံ့မှု (ြညာဇရးကဏ္ဍ)

၄ -  မိမိကုိယ်ကုိ သင်ယူခြင်းနှင့် 
လ့ူဇဘာင်ဝင်ဆ့ံမှု (ြညာဇရးကဏ္ဍ)

ဇနထုိင်သူသစ်မေား ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး နည်းဇြးလမ်းခြ..........54
ဇနထုိင်သူသစ်မေား တက်ဇရာက်နုိင်သည့် သင်တန်းမေား ...........................55
ြညာအရည်အြေင်း စိစစ်ခြင်း ....................................................................58
လူမှုဇရး အရင်းအခမစ်မေား ..........................................................................59
ဇနထုိင်သူသစ် စားသံုးသူမေားအတွက် အာမြံြေက် ...................................59
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၄။ မိမိကုိယ်ကုိ သင်ယူခြင်းနှင့် လ့ူဇဘာင်ဝင်ဆ့ံမှု
စကားမဇြါက်ခြင်းမှာ ဇနထုိင်သူသစ်မေား ထုိင်ဝမ်ဇရာက်စတွင် ရင်ဆုိင်ရဇလ့ရိှသည့် 

အကကီးမားဆုံး အြက်အြဲခဖစ်သည်။ မိမိဘာသာ သင်ယူမှသာ ြတ်ဝန်းကေင်အသစ်၊ 

လူ့ဇဘာင်သစ်၏ စည်းမေဉ်း စည်းကမ်းမေားကို သိရှ ိနိ ုင်မည်ခဖစ်သည်။ ထို ့ဇြကာင် ့

ရသမျှအြွင့်အလမ်းမေားကုိ ရယူကာ သင်ယူသင့်သည်။

  ဇနထုိင်သူသစ်မေား ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး နည်းဇြးလမ်းခြ

“ဘာသာစကား ကွာေြေက်” သည် ထိုင်ဝမ်ဇရာက်စ ဇနထိုင်သူသစ်မေားအဖို ့

အကကီးမားဆုံး စိန်ဇြါ်မှု တစ်ရြ်ခဖစ်သည်။ 

ထို ့ဇြကာင့် ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစရန ်

ဘ ာ သ ာ  စ က ာ း သ င ် ယ ူ မ ှု သ ည  ်

ဇနထိုင်သူသစ်မေား၏ ဇခြလှမ်းအစေ ု

ဆိ ုန ိ ုင ်ြါသည်။ ထိ ုင ်ဝမ ်အစိ ု းရသည ်

ဇနထိ ုင ်သူသစ်မေား၏ ဘာသာစကား 

သင်ယူဇရးကို အဇလးထားဇသာဇြကာင် ့

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။54

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



သတိခြုရန် (၆)

မိမိကိုယ်ကို သင်ယူခြင်းနှင့် လူ့ဇဘာင်ဝင်ဆံ့မှု (ြညာဇရးကဏ္ဍ)

ဇနထုိင်သူသစ်မေား ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇရး နည်းဇြးလမ်းခြသင်တန်း

★ ဖွင့်လှစ်သည့်ဌာန -

 ပမို့နယ်၊ြရုိင်အသီးသီး၏ ပမို့ ခြအုြ်ြေုြ်ဇရးဗေူရုိ (ဌာန)၊ သ့ုိမေုတ် လူမှုဝန်ထမ်းရံုး (ဌာန)

★ တက်ဇရာက်ြွင့်ရိှသူ -

  ထိ ုင်ဝမ်သားနှင် ့  လက်ထြ်ပြီးဇြကာင်း မှတ်ြု ံတင်ထားသည့် ဇနထိုင်သူသစ်မေား 
အြမ့ဲတက်ဇရာက်ြွင့်ရိှသည်။

 ဇနထုိင်သူသစ်မေား တက်ဇရာက်နုိင်သည့် သင်တန်းမေား

ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အဆင့် အစုိးရမေား၏ ြညာဇရးဗေူရုိ (ဌာန)၊ မိသားစု ြညာဇရးစင်တာ၊ 

မူလတန်း ဇကောင်း၊ အလယ်တန်းဇကောင်းမေားမှ ဖွင့်လှစ်သည့် ညဇကောင်း၊ ဇနထုိင်သူသစ် 

ြညာသင်ယူဇရးစင်တာ၊ ရြ်ကွက် ဇကာလိြ်ဇကောင်း (Community College) 

မေားမှ ဇနထိုင်သူသစ်မေား သင်ယူဆည်းြူးနိုင်ရန် လမ်းဇြကာင်း မေ ိုးစုံ ဇြးထားသည်။ 

တရုတ်စာသင်ြကားမှု၊ မိဘတာဝန်၊ ဇန့စဉ်ဘဝ အသုံးြေ လက်မှုအတတ်၊ မိသားစ ု

ြညာဇြးဇရး စသည့်သင်တန်းမေားြါဝင်သည်။ ဇနထိုင်သူသစ်မေား စာရင်းသွင်း 

တက်ဇရာက်ြကရန် ဖိတ်ဇြါ်ြါသည်။

ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အဆင့် အစုိးရမေားနှင့် အရြ်ဘက် အဖဲွ့အစည်းမေားက “ဇနထုိင်သူသစ်မေား 

ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး နည်းဇြးလမ်းခြသင်တန်း” မေား ဖွင့်လှစ်ဇြးလျှက်ရိှသည်။

ဇနထုိင်သူသစ်မေား ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး နည်းဇြးလမ်းခြသင်တန်းြါ 
သင်ြန်းစာမေားမှာ -

▲

 ဘာသာစကား

▲

 ဇနထုိင်ဇရးနှင့် အဇခြြေဇနထုိင်ဇရး

▲

 ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး

▲

 ရုိးရာထံုးတမ်းစဉ်လာ

▲

 အလုြ်အကုိင်၊ ကေန်းမာဇရး၊ ြညာဇရး

▲

 သားသမီးမေားအား ြ့ဲခြင်ထိန်းဇကောင်းဇရး

▲

 အဇခြြံအြွင့်အဇရး

▲

 အသက်အုိးအိမ်လံုပြုံဇရး
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မိသားစု ြညာဇရး ဝက်ဘ်ဆုိက်နှင့် ဝန်ဇဆာင်မှု အရင်းအခမစ်မေား
အင်တာနက် အရင်းအခမစ်

ဝက်ဘ်ဆုိက်အမည် သင့်ဇတာ်သူ
ြါဝင်ဇသာ 

အဇြကာင်းအရာ
ဝက်ဘ်ဆုိက်

ြညာဇရးဝန်ကကီးဌာန
မိသားစုြညာဇရး 
အင်တာနက် စာမေက်နှာ

ခြည်သူအားလံုး

ပမို့နယ်အသီးသီးရိှ 
မိသားစု ြညာဇရး 
စင်တာမေား၏ 
ဝန်ဇဆာင်မှုနှင့် 
လှုြ်ရှားမှုမေားကုိ 
ရှာဇဖွခြင်း

https://moe.familyedu.
moe.gov.tw

3iသ
င်ယူ

ဇရးဝက်
ဘ်

ဆို
က်

iLove လူငယ် မေ ိုးဆက်
မိတ်ဖဲွ့ခြင်း၊
လက်ထြ်ဇရးအတွက် 
ခြင်ဆင်ခြင်း

https://ilove.moe.edu.tw

iCoparenting
မိဘလက်သစ်
၃ နှစ်ဇအာက် 
ကဇလးရိှ မိဘ

မိဘတာဝန် မျှယူခြင်း
https:// iCoparenting.
moe.edu.tw

iMyfamily မိသားစုဝင် အားလံုး
မိသားစု အတူတကွ 
သင်ယူခြင်း

https://iMyfamily.moe.
edu.tw

ဇကာင်းမွန်သည့် 
မိသားစု ြညာဇရး 
ဆုိင်ရာ စာအုြ်စာဇြ

လင်မယား၊
မိဘ

မိသားစု အတူတကွ 
သင်ယူခြင်း

https://iMyfamily.moe.
edu.tw

ြညာဇရး ဝန်ကကီးဌာန 
အင်တာနက် လံုပြုံဇရး 
စာမေက်နှာ

မိဘ
သားသမီးမေား အတွက် 
အင်တာနက် လံုပြုံဇရး 
ဗေုသုတ

https://isafe.moe.edu.tw/
parents/

ြညာဇရး ဝန်ကကီးဌာန 
မူလတန်း အလယ်တန်း 
ဇကောင်းသားမေား 
အတွက် 
အင်တာနက်ဆုိင်ရာ 
ဗေုသုတ

မူလတန်း 
အလယ်တန်း 
ဇကောင်းသားမေားနှင့် 
မိဘမေား

အင်တာနက် ဗေုသုတ
https://eteacher.edu.tw/
Desktop.aspx
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



မိမိကိုယ်ကို သင်ယူခြင်းနှင့် လူ့ဇဘာင်ဝင်ဆံ့မှု (ြညာဇရးကဏ္ဍ)

အင်တာနက် အရင်းအခမစ်

ဝက်ဘ်ဆုိက်အမည် သင့်ဇတာ်သူ
ြါဝင်ဇသာ 

အဇြကာင်းအရာ
ဝက်ဘ်ဆုိက်

ြညာဇရး ဝန်ကကီးဌာန 
အင်တာနက် 
အုြ်ထိန်းသူ ဇဆာ့ဖ်ဝဲ 
(Network Guardian 
Angels, NGA)

မိဘ

မသင့်ဇတာ်သည့် 
အင်တာနက် 
စာမေက်နှာသ့ုိ 
သွားဇရာက်ြကည့်ရှုြါက 
တားဆီးဇြးသည့် 
ဇဆာ့ဖ်ဝဲ။ အိမ်သံုး 
ကွန်ြေူတာ၊ 
လက်ဇတာ့ြ်၊ စမတ်ဖုန်း၊ 
တက်ြလက်မေားတွင် 
အင်စဇတာ လုြ်ကာ 
အသံုးခြုနုိင်သည်။ 

https://nga.moe.edu.
tw/2016/

မိသားစု ခြဿနာ ဇမးခမန်းရန် ဖုန်းလုိင်း

412-8185
တနုိင်ငံလံုးဆုိင်ရာ 
မိသားစု ြညာဇရး 
အတွက် ဆက်သွယ်ရန် 
ဇမးခမန်းရန် 

မိသားစုဝင်မေား

သားသမီး 
ဆံုးမသွန်သင်ဇရး၊ 
သားသမီးနှင့် မိဘ 
ဆက်ဆံဇရး၊ လင်မယား 
ဆက်ဆံဇရးနှင့် အခြား 
အိမ်သားမေားနှင့် 
ဆက်ဆံဇရး စသည့် 
ခြဿနာမေားနှင့် 
စြ်လေဉ်း၍ 
ဇမးခမန်းနုိင်သည်။

အြေိန် -
တနင်္ဂာမှ စဇနဇန့
မနက် 9:00~12:00
မွန်းလဲွ 14:00~17:00
တနင်္ဂာမှ ဇသာြကာဇန့
ည 18:00~21:00
ေန်းဖုန်းဇြါ်လျှင်ဧရိယာကုဒ် 
02 ကုိ ထည့်နိှြ်ြါ။
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သတိခြုရန်(၇)

 ြညာအရည်အြေင်း စိစစ်ခြင်း

ဇနထိုင်သူသစ် အြေ ို ့ ထိ ုင ်ဝမ်ဇရာက်လာပြီးဇနာက် အလုြ်ရှာဇဖွရာတွင ်

ြညာအရည်အြေင်း လက်မှတ် ရယူရန် လုိအြ်နုိင်သည်။ သ့ုိခဖစ်လျှင် ြညာဇရး ဌာနမေားမှ 

ကေင်းြသည့် “ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှု ြညာ အရည်အြေင်းစစ် စာဇမးြွဲ” တွင် ဝင်ဇရာက ်

ဇခဖဆုိနုိင်သည်။

ကုိယ်တုိင်သင်ယူမှု ြညာအရည်အြေင်းစစ် စာဇမးြဲွ

★ ကေင်းြသည့်ဌာန -
၁.  ဇကာလိြ် - ြညာဇရးဝန်ကကီးဌာန နည်းြညာနှင့် အသက်ဇမွးမှုဆုိင်ရာ ြညာဇရးဦးစီးဌာန 

အမှတ် ၁ ဌာနြဲွ
 ဖုန်း - 02-77365847
၂.  အထက်တန်းဇကောင်း (အသက်ဇမွးမှု) - ြညာဇရးဝန်ကကီးဌာန အဇခြြံ ြညာဇရးနှင့ ်

မူလတန်းကကို ြညာဇရး ဦးစီးဌာန အထက်တန်းဇကောင်း (အသက်ဇမွးမှု) ဇရးရာအုြ်စု
 ဖုန်း - 04-37061142
၃. မူလတန်း၊ အလယ်တန်း - ပမို့နယ်၊ြရုိင် အသီးသီးမှ ြညာဇရးရံုး

★ လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -
၁. ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်၊ အာအုိစီနုိင်ငံကူးလက်မှတ်၊ နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ်
၂. ဘဲွ့လက်မှတ်
၃. ၂ လက်မအရွယ် ဓာတ်ြံု
၄.  အထက်တန်း အဆင့် ကိုယ်တိုင်သင်ယူမှု ြညာအရည်အြေင်းစစ် စာဇမးြွ ဲတွင ်

ဝင်ဇရာက်ဇခဖဆိ ုသူသည် ‘ဂ’ အဆင့ ် (သိ ု ့) ‘ြ’ အဆင့ ်အထက် technician 
ဇအာင်လက်မှတ် ရိှရမည်။   

၅.  ဇကာလိြ်အဆင့ ်  ကိ ုယ်တိ ုင ်သင်ယူမ ှု  ြညာအရည်အြေင်းစစ် စာဇမးြွ ဲတွင ်
ဝင်ဇရာက်ဇခဖဆုိသူသည် ‘ြ’ အဆင့်အထက် technician ဇအာင်လက်မှတ် ရိှရမည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။58
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မိမိကိုယ်ကို သင်ယူခြင်းနှင့် လူ့ဇဘာင်ဝင်ဆံ့မှု (ြညာဇရးကဏ္ဍ)

 လူမှုဇရး အရင်းအခမစ်မေား

ထိုင်ဝမ်တွင် အရြ်ဘက် လူမှုဖူလု ံဇရး အဖွ ဲ ့အစည်း အမေားအခြားရှ ိသည်။ 

ထိုင်ဝမ်တွင်း ဇနရာအနှံ ့တွင် “ဇနထိုင်သူသစ်မေား ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး 

နည်းဇြးလမ်းခြသင်တန်း”မေား ဖွင့်လှစ်ဇြးသည့်အခြင် စာဖတ်အဖဲွ့၊ ကုိယ်ရည်ကုိယ်ဇသွး 

ဖံွ့ပဖိုးဇရးသင်တန်း (Learning and Personal Development Program) ြညာဇြး 

ဇဆွးဇနွးြဲွ၊ လက်မှုြညာသင်တန်း၊ ရြ်ကွက်အကေ ိုးဇဆာင် စသည့် သင်တန်းမေ ိုးစံုကုိလည်း 

ဖွင ် ့လှစ်ဇြးလျှက် ရှ ိဇသာဇြကာင် ့  ထိ ုင ်ဝမ်ဇရာက် ဇနထိ ုင ်သူသစ်မေားအတွက ်

အဇဖာ်မွန် ခဖစ်သည်။ အဇရးြါသည့် အရြ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းမေားနှင့် ဆက်သွယ်ရန ်

ဖုန်းကို ဇအာက်တွင် ဇဖာ်ခြထားသည်။ လူဇနမှုအြိုင်းတွင် အြက်အြဲဇတွ့ြါက၊ 

အဆင်မဇခြမှုမေားရိှြါက ၎င်းတ့ုိအား ဆက်သွယ်ကာ အကူအညီ ဇတာင်းယူနုိင်သည်။

▲

 ြုလဲဘတ်ြ် ရန်ြံုဇငွအဖဲွ့ (02)2504-8088

▲

 ခမတ်ဇရှ့ဇဆာင် ရန်ြံုဇငွအဖဲွ့ (02)2381-5402

▲

 ဇအဒင် ရန်ြံုဇငွအဖဲွ့ အသစ်ဇခြာင်းဇရေ့လာသူ မိသားစု ဖံွ့ပဖိုးဇရးစင်တာ 

 (02)2558-0133 (သ့ုိ) (02)2230-6670 ext 7205

▲

 အာအုိစီ ြရစ်ယာန် အမေ ိုးသမီး လူငယ်မေား အသင်း (02)2314-0408

▲
 အာရှတလေား ညီအစ်မမေား အသင်း

 ထုိင်ဇြ - (02)2921-0565    ဇကာင်းရှု ံ- (07)6830738
▲

 ထုိင်ဝမ် အမေ ိုးသမီးမေား လုြ်ငန်းဖံွ့ပဖိုးဇရး အစည်းအရံုး (02)2891-1870

▲

 ထုိင်ဇြပမို့ အသစ်ဇခြာင်းဇရေ့လာသူ အမေ ိုးသမီးနှင့် မိသားစု အကေ ိုးဇဆာင်စင်တာ 

(02)25580133

 ဇနထုိင်သူသစ် စားသံုးသူမေားအတွက် အာမြံြေက်

▲

 ဝယ်ယူစားသံုးမှုဆုိင်ရာ ခြဿနာအတွက် စံုစမ်းဇမးခမန်းခြင်း (သ့ုိ) တုိင်တန်းခြင်း -

 ထိုင်ဝမ်၌ ဝယ်ယူစားသုံးမှုနှင့် ြတ်သက်သည့် မည်သည့် အရှုြ်အရှင်း (သို ့ ) 

အခငင်းြွားမှုနှင့် ကကုံလျှင် အမေ ိုးသား စားသုံးသူမေား အကေ ိုးဇဆာင် ဖုန်းနံြါတ ်

1950 အားဆက်သွယ်နုိင်သည်။ ဇဒသဆုိင်ရာ အစုိးရ၏ စားသံုးသူ အကေ ိုးဇဆာင် 
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စင်တာမှ သင်လိုအြ်သလို ကူညီဇြးလိမ့်မည်။ 1950 ဖုန်းလိုင်းမှာ အြဇြကး 

ဇြးဇဆာင်ရသည့် ဖုန်းလုိင်းခဖစ်ပြီး ပမို့တွင်း ဖုန်းြအတုိင်း ဇကာက်ယူမည်ခဖစ်သည်။

▲

 လိမ်ညာလှည့်ခဖားမှု ကာကွယ်တာဆီးဇရး

 ခြည်ထ ဲဇရးဝန ် ကက ီ းဌာန န ိ ုင ်င ံဇတာ ်  ရ ဲဌာနြေ ုြ ်က 

လိမ်ညာလှည့် ခဖားမှု တိုက်ဖေက်ဇရး ဖုန်းနံြါတ် 165 နှင် ့

ဇဖ့စ်ဘွတ်ြ် စာမေက်နှာကို တြ်ဆင်ထားပြီး မည်သို ့မည်ြု ံ

ကာကွယ်ရမည်ကုိ လမ်းညွှ န်ဇြးသခဖင့် လုြ်သားခြည်သူမေား 

အကေ ိုးရိှရိှ အသံုးြေနုိင်သည်။ (165 ဇဖ့စ်ဘွတ်လင့်ြ်)

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။60
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စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

၅ - စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

အမေ ိုးအမယ် စံုလင်ဇသာ အစားအဇသာက် ............62

တင့်တယ်လှြဇသာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ................... 63

လံုပြုံမှုရိှပြီး အဆင်ဇခြဇသာ ဇနဇရးထုိင်ဇရး ..........64

ခမန်ဆန်အဆင်ဇခြဇသာ သွားဇရးလာဇရး .............. 64
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၅။ စားဝတ်ဇနဇရး
ထုိင်ဝမ်၏ စားဝတ်ဇနဇရး အြုိင်းတွင် တုိးတက်ဇြတ်မီ၍ အဆင်ဇခြမှု ရိှသည်။

 အမေ ိုးအမယ် စံုလင်ဇသာ အစားအဇသာက်

ထိ ုင ်ဝမ ်တ ွင ်  သစ ်သ ီ းဝလ ံ  အမေ ို းအမယ်စ ု ံလင ် ပြ ီ း  ထ ွက ်န ှုန ် းလည် း 

ဇကာင်းဇသာဇြကာင့် “သီးစုံနိုင်ငံ” ေု ဇကော်ြကားသည်။ တစ်နှစ်တာ ကာလြတ်လုံး 

ရာသီအလုိက် မတူသည့် သစ်သီးဝလံ အမေ ိုးမေ ိုးကုိ စားသံုးနုိင်သည်။ ထုိင်ဝမ်တွင် ဆန်ကုိ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။62
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စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

အဓိကထား စားသုံးြကပြီး ဂေုံစားသူလည်း မနည်းြါ။ ထိုင်ဝမ်တွင် စားဇသာက်ဖွယ်ရာ 

အသွင်အမေ ိုးမေ ိုး ဇတွ့နုိင်ြါသည်။ စားဇသာက်ကုန်မေားးကုိ သမရုိးကေ ဇေးတန်း၊ ဇေးရံုမေား၊ 

စူြါမတ်ကက်မေား၊ ၂၄ နာရီ ြတ်လံုး ဖွင့်သည့် စတုိးဆုိင်မေား၊ ကုန်ြဇဒသာဆုိင်ကကီးမေားတွင် 

ဝယ်ယူနုိင်သည်။

“ညဇေး”သည် ထိ ုင ်ဝမ ်စားဇသာက်မ ှု  အသွင ်သဏ္ဌာန ်၏ ထူး ခြားြေက ်

တစ်ရြ ် ခဖစ ်သည်။ ထိ ု ့အခြင ်  ဇဒသအလိ ုက ်  ထူ း ခြားြေက်ရ ှ ိသည် ့  သဇရစာ 

အမေ ို မ ေ ို းသည်လည်း  ထိ ုင ်ဝမ ်၏ သဇကဂတ တစ်မ ေ ို းအခဖစ ်  တခဖည်း ခဖည် း 

အသွင်ဇခြာင်းလာကာ ကမ္ဘာလှည့် ြရီးသည်မေားအား ဆဲွဇဆာင်မှုရိှသည်။

 တင့်တယ်လှြဇသာ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု

ထိ ုင ်ဝမ ်၏ အလယ်ြိ ုင ် းန ှင ် ့  ဇတာင်ြ ိ ုင ် းဇဒသတွင် တစ်န ှစ ်တာအတွင်း 

အြူြေိန်ကွာခြားမှု သိြ်မရှ ိြါ။ ဇခမာက်ြိ ုင်းတွင်မူ ဇနွရာသီ၌ အြူြေိန်ခမင် ့မားပြီး 

ဇဆာင်းရာသီတွင် အြူြေိန် အနည်းငယ်နိမ် ့သည်။ ထိုင်ဝမ်တွင် မေားဇသာအားခဖင် ့

ြါးလောဇြါြ့ါးဇသာ အဝတ်အစားမေားကို ဝတ်ဆင်ဇလ့ရှိြကသည်။ ဇဆာင်းရာသီတွင်မ ူ

ဇနွးဇထွးမှု ရှိဇစရန် အဇနွးအကျမေား၊ ဂောကင်မေား ခြင်ဆင်ထားဇလ့ရှိသည်။ ဇနွဦးနှင့်  

ဇဆာင်းဦးရာသီမေားမှာ ရာသီဥတု သိသိသာသာ ဇခြာင်းလဲမှု မရှ ိဇသာဇြကာင် ့

ဇနွရာသီအတိုင်း (သို ့) ဇဆာင်းရာသီအတိုင်း ဝတ်စား ဆင်ယင်ြကသည်။ ထိုင်ဝမ်တွင ်

ယဉ်ဇကေးမှု အသွင်မေ ိုးစံု ရိှဇသာဇြကာင့် တူညီသည့် ရုိးရာဝတ်စံု ေူ၍ သတ်သတ်မှတ်မှတ် 

ဝတ်စားြကခြင်း မရှိြါ။ သာမန်အားခဖင့် “ထသွားထလာ အဝတ်အစား စတိုင်”မေ ိုးသာ 

အဝတ်မေားြကသည်။ 
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 လံုပြုံမှုရိှပြီး အဆင်ဇခြဇသာ ဇနဇရးထုိင်ဇရး

ထိ ုင ်ဝမ်တွင် လူဇနအိမ်ရာ အဇဆာက်အအုံ အသွင်အမေ ို းအမေ ို း ရှ ိသည်။  

ဇကေးလက်ဇဒသမေားတွင် “လုံးြေင်းတိုက်” မေားကို အဇတွ့ရမေားပြီး အထြ်လည်း 

သိြ်မခမင့်ြါ။ ပမို့ ခြကကီးမေားတွင်မူ တုိက်ြန်းမေား၊ ကွန်ဒုိမေားတွင် အဓိက ဇနထုိင်ြကသည်။

ဇန့စဉ်ဘဝတွင် အဇရးဇြါ်ကိစ္စမေား ဇဘးအန္တရာယ်မေား ဇြါ်ဇြါက်လျှင် အြမ့ဲဖုန်း 

“110” ကို ဆက်သွယ် အကူအညီဇတာင်းနိုင်သည်။ မီးဇဘးသင့်လျှင် (သို ့) အိမ်တွင်း 

အဇရးဇြါ်ကိစ္စ ခဖစ်ြွားလျှင် အြမဲ့ဖုန်း “119” ကို ဆက်သွယ်ြါက အြေိန်မီ အကူအည ီ

ရယူနုိင်သည်။

 ခမန်ဆန်အဆင်ဇခြဇသာ သွားဇရးလာဇရး

ထုိင်ဝမ်တွင် ခြည်တွင်း ခြည်ြ လမ်းြန်း ဆက်သွယ်ဇရး အဆင်ဇခြသည်။

ဇလဇြကာင်းြ့ုိဇဆာင်ဇရး - 

နိုင်ငံတကာ ဇလဇြကာင်းအြိုင်းတွင် ဇထာင်ယွမ် နိုင်ငံတကာဇလဆိြ်၊ ထိုင်ဇြ 

(စုန်းစန်း) နုိင်ငံတကာ ဇလဆိြ်၊ ထုိင်ကေုံး နုိင်ငံတကာ ဇလဆိြ်နှင့် ဇကာင်းရှု ံ နုိင်ငံတကာ 

ဇလဆိြ်တုိမှ့ ကမ္ဘာ့ ဇနရာ ဇဒသ အသီးသီးရိှ အဓိက ပမို့ ကကီး ၁၄၃ ပမို့သုိ ့ြေံသန်းလေက် 

ရှိသည်။ ခြည်တွင်း ဇလဇြကာင်း အြိုင်းတွင် ဇလယာဉ် ကုမ္ပဏီကကီး ၄ ြုရှိပြီး ထိုင်ဝမ်ရှ ိ

အဓိက ပမို့ ကကီးမေားနှင့် ကမ်းလွန်ကျွန်းမေားအြကား ြ့ုိဇဆာင်ဇြးဇနြါသည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။64

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

ဘတ်စ်ကား - 

ထိ ုင်ဝမ်ရှ ိ ပမို့ရွာမေားအြကား သွားလာဇရးအတွက် အနီးဇခြး၊ အဇဝးဇခြး 

ဘတ်စ်ကားမေား ရှိသည်။ ၎င်းဘတ်စ်ကား ကုမ္ပဏီမေားမှလည်း ဘတ်စ်ကားမေားကိ ု

စင်းလံုးငှားရန်း နုိင်သည်။ 

ပမို့တွင်း အခမန်ရထား (MRT) -

ထိုင်ဇြ၊ ဇထာင်ယွမ်နှင့် ဇကာင်းရှုံပမို့တွင် ပမို့တွင်း အခမန်ရထားစနစ် ရှိသည်။ 

ထိ ုင်ဇြ MRT တွင် ဝင်ေူလိ ုင်း၊ တန် ့ဇဆွရှင် ့ယိလိ ုင်း၊ စုန်းစန်းရှင်းတေန် ့လိ ုင်း၊ 

ကေုံးဇော်ရှင်းလူလိုင်းနှင့် ြန်နန်လိုင်းေူ၍ ရထားလမ်းဇြကာင်း ၅ လမ်းရှိပြီးခဖစ်သည်။ 

ဇထာင်ယွမ် MRT မှာ ထုိင်ဇြ၊ ရှင်းဇြနှင့် ဇထာင်ယွမ် ပမို့ ခြကကီး ၃ ပမို့ကုိ ခဖတ်ဇကော်ကာ 

ကေည်ဆံရထား၊ ရိုးရိုးရထားလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ် နိုင်ငံတကာ ဇလဆိြ်တို ့နှင့် ြေိတ်ဆက ်

ထားသည်။ ဇကာင်းရှုံ MRT တွင် လမ်းဇြကာင်း ၂ ြုရှိပြီး အလားတူြဲ ကေည်ဆံရထား၊ 

ရုိးရုိးရထား၊ ဇကာင်းရှု ံနုိင်ငံတကာ ဇလဆိြ်တ့ုိနှင့် ြေိတ်ဆက်ထားသည်။ 
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ကေည်ဆံရထား - 

ခမန်နှုန်းခမင် ့  ကေည်ဆံရထား ဇခြးဆွ ဲရြ်နားသည့် ဘူတာမေားမှာ နန်ကန်၊ 

ထိုင်ဇြ၊ ြန်ဇြောင်၊ ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ ဇခမာင်လိ၊ ထိုင်ကေုံး၊ ကေန်းေွ၊ ယွင်လင်၊ 

ကေားယိ၊ ထိုင်နန်နှင့် ဇကော်ရင် စသည့် ဘူတာ ၁၂ ြု ခဖစ်သည်။ ထိုင်ဇြမှ ဇကော်ရင်သို ့

ြရီးတစ်ဇထာက်ကို အခမန်ဆုံး ၉၄ မိနစ်သာြကာသည်။ ကေည်ဆံရထား စီးလိုလျှင ်

https://www.thsrc.com.tw ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို ့) ဖုန်း 4066-3000 ကို ဆက်သွယ ်

ဇမးခမန်းနုိင်သည်။ (ဇခမာင်လိ - 4266-3000၊ ထုိင်တုန်း၊ ကေင်းမင် - 4666-3000၊ မာကေူနှင့် 

ေန်းဖုန်း - 02-4066-3000)

ရထား -

ရိ ုးရိ ု းဓာတ်ရထားလမ်းမှာ ထိ ုင ်ဝမ်ကျွန်းကိ ု ြတ်ကာ ဇဖာက်လုြ်ထားပြီး 

ရထားထွက် ကကိမ ်  မ ေားဇသာဇြကာင ် ့  သ ွားဇရးလာဇရး အဆင်ဇခြဇစသည်။ 

ရထားထွက်သည့်ဇန့ကေမှ လက်မှတ်ဝယ်မည်ဆိုလျှင် ဇနာက်အကေဆုံး ရထားမထွက်မ ီ 

၁ နာရီဇစာပြီး ဝယ်ယူရမည်။ ကကိုတင် လက်မှတ်မေားကိုမူ နှစ်ြတ် (၁၄ ရက်) ဇစာပြီး 

ဘွတ်ကင်လုြ်နိ ုင်သည်။ တနည်းအားခဖင် ့ ဇနာက်နှစ်ြတ်၏ တနင်္ဂာဇန့အတွက ်

လက်မှတ်ကို ယြုအြတ် တနင်္ဂာဇန့တွင် ကကိုမှာထား၍ရသည်။ ဇသာြကာဇန့တွင်မ ူ

ဇနာက်နှစ်ြတ်၏ တနင်္ဂဇနွဇန့အထိ နှစ်ရက်ြို မှာထားနိုင်သည်။ (တနည်းအားခဖင် ့

ဇသာြကာဇန့တိုင်း ဇနာက်နှစ်ြတ်၏ ဇသာြကာဇန့အခြင် စဇနနှင့် တနင်္ဂဇနွဇန့အတွက ်

လက်မှတ်မေားကိုြါ ဘွတ်ကင် လုြ်နိုင်သည်။) ကကိုတင်လက်မှတ်မေားကို ဖုန်းမှ တဆင် ့

(412-1111 သ့ုိ 412-6666၊ အကေ ိုးဇဆာင်နံြါတ် 333 ကုိ နိှြ်သွင်းရန် လုိအြ်သည်။) (သ့ုိ) 

အင်တာနက် စာမေက်နှာ (http://railway.hinet.net/) မှတဆင့် ဝယ်ယူနုိင်သည်။ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။66

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

ဇရဇြကာင်းြ့ုိဇဆာင်ဇရး - 

ကကီးလုံ၊ ထိုင်ကေုံး၊ ဇကာင်းရှုံနှင့် ေွားလေန် ဆိြ်ကမ်းမေားသည် ြရီးသည်တင ်

ဇရယာဉ်မေား အဓိက ဆိုက်ကြ်သည့် နိုင်ငံတကာ ဆိြ်ကမ်းမေား ခဖစ်သည်။ ကေင်းမင်၊ 

မာကေူ စသည့် ကမ်းလွန်ကျွန်းမေားနှင့် ထိုင်ဝမ်အြကား လမ်းြန်းဆက်သွယ်ဇရးမှာ 

ဇလဇြကာင်းအဓိက ခဖစ်ပြီး ဇရယာဉ်မေားကုိလည်း အရံအခဖစ် အသံုးခြုြကသည်။ 

67ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



ထုိင်ဇြ အခမန်ရထားစနစ် လမ်းဇြကာင်းခြြံု

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။68
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စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

ဇထာင်ယွမ် အခမန်ရထားစနစ် လမ်းဇြကာင်းခြြံု
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版
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ဇကာင်းရှု ံအခမန်ရထားစနစ် လမ်းဇြကာင်းခြြံု
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စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

ထုိင်ဝမ်ဇရာက်စ ဇနထုိင်သူသစ်မေားး ဇအာက်ြါ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းမေားကုိ 

အထူးဂရုခြုရမည်။

▲

 ထိုင်ဝမ်ရှ ိ ယာဉ်မေားတွင် ယာဉ်ဇမာင်းထိုင်ြု ံမှာ လက်ဝဲဘက်တွင်ရှ ိသခဖင် ့

ယာဉ်ဇမာင်းရာတွင် လက်ောကြ် ဇမာင်းရမည်။

▲

 ယာဉ်ဇမာင်းသူ (သို ့) လမ်းသွားလမ်းလာသူမေားသည် လမ်းညွှ န်းသဇကဂတမေား၊ 

မ ေ ဉ ် း ဇ ြ က ာ င ် း မ ေ ာ း န ှ င ် ့  အ ြ ေ က ် ခ ြ မ ီ း မ ေ ာ း  ညွှ န ် ခ ြ သ ည ် ့ အ တ ိ ု င ် း 

ဇမာင်းနှင်သွားလာရမည်ခဖစ်ပြီး ယာဉ်ထိန်းတာဝန်ြံ၏ ညွှ န်ြကားြေက်ကိုလည်း 

လုိက်နာရမည်။

▲

 ဇမာ ်ဇတာ်ယာဉ်မေား လက်ောကြ်ဇမာင်းဇသာဇြကာင် ့  လမ်းကူးရာတွင ်

လက်ဝဲဘက်ကုိ ဦးစွာြကည့်ပြီးမှ လက်ောဘက်ကုိ ြကည့်ြါ။

▲

 ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် မြါဘဲ ယာဉ်မဇမာင်းရ။ ယာဉ်ဇမာင်းသူသည် အာအုိစီ အစုိးရမှ 

အသိအမှတ်ခြုဇသာ ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင်ကုိ မိမိနှင့် အတူ ဇဆာင်ြကဉ်းထားရမည်။

▲

 ယ ာ ဉ ် ဇ မ ာ င ် း သ ူ သ ာ မ က ၊  အ ဇ ရ ှ ့ ထ ိ ု င ် ြ ု ံ တ ွ င ် ၎ င ် း ၊  ယ ာ ဉ ် င ယ ် ၏ 

အဇနာက်ထုိင်ြံုတွင်၎င်း စီးနင်းလုိက်ြါသူြါ ထုိင်ြံုြါးြတ် ြတ်ထားရမည်။ အသက် 

၄ နှစ်ဇအာက် ကဇလးမေားအား လုံပြုံမှုရှိဇစမည့် သီးသန့် ကဇလးထိုင်ြုံတွင ်

ထိုင်ဇစသင့်သည်။ ဆိုင်ကယ် ဇမာင်းသူနှင့် စီးနင်းသူအားလုံး ဆိုင်ကယ်ဦးထုြ ်

ဇဆာင်းရမည်။
▲

 ယာဉ်ဇမာင်းရာတွင် သတ်မှတ်ရိှန်နှုန်းထက် အခမန်မဇမာင်းြါနှင့်။ မုိးရွာသွန်းစဉ် (သ့ုိ) 

ခမူထူထြ်စဉ် အရိှန်ဇလျှာ့၍ ဇမာင်းြါ။

▲

 ယာဉ်ဇမာင်းရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရန် အဇရှ့ယာဉ်နှင့် ြြ်ြွာြွာ ဇမာင်းြါ။ 

▲

 ဇတာင်တက်လမ်းမေားတွင် အရှိန်ဇလျှာ့ဇမာင်းြါ။ ရှည်လေား မတ်ဇစာက်သည် ့

အဆင်းလမ်းတွင် ဂီယာကကီး (ဂီယာနံြါတ် ၁ - ၂ ) ခဖင့် ဇမာင်းြါ။

▲

 ဇမာ်ဇတာ်ယာဉ်အား တရားမဝင်သည့် အဇခြာင်းအလဲ မခြုရ။ အန္တရာယ ်

ခဖစ်ဇစနုိင်သည့် ဇဝ့ဝုိက်ကာ ဇမာင်းခြင်း၊ ပြိုင်ဇမာင်းခြင်း မခြုရ။

▲

 မူးလျှင် မဇမာင်းရ၊ ဇမာင်းလျှင် မမူးရ။

▲

 ယာဉ်ဇမာင်းြေ ိန်တွင် လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ကွန်ြေူတာ (သို ့) အခြား အလားတ ူ

စက်ြစ္စည်းမေားခဖင့် ဆက်သွယ် ဖုန်းဆက်ခြင်း၊ မက်ဇဆ့ဂေ် ဇြးြို ့ ခြင်း မခြုရ။ 

ယာဉ်အန္တရာယ် ခဖစ်ဇစနုိင်သည့် မည်သည့် အခြုအမူမေ ိုးမှ မခြုရ။

71ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် ဇခဖဆုိရန် လုြ်နည်းလုြ်စဉ်

ဆုိင်ကယ်ဇသး
(50ccဇအာက်)

ဆုိင်ကယ်ကကီး
(50cc မှ 250cc)

ဇမာ်ဇတာ်ကား

စာရင်းသွင်းြ / 250
လုိင်စင်ြ / 200

စာရင်းသွင်းြ / 250
လုိင်စင်ြ / 200

စာရင်းသွင်းြ / 450
လုိင်စင်ြ / 200

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေားအား 
အသင့်ခြင်ထားြါ။ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် 
(သ့ုိ) မှတ်ြံုတင်ကတ်ဓာတ်ြံု ၂ ြံု

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေားအား 
အသင့်ခြင်ထားြါ။ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် 
(သ့ုိ) မှတ်ြံုတင်ကတ်ဓာတ်ြံု ၂ ြံု

လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေားအား 
အသင့်ခြင်ထားြါ။ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် 
(သ့ုိ) မှတ်ြံုတင်ကတ်ဓာတ်ြံု ၃ ြံု

လုိင်စင်မှတ်တမ်းတင် 
ဇလျှာက်လောရယူြါ။

လုိင်စင်မှတ်တမ်းတင် 
ဇလျှာက်လောရယူြါ။

ကုိယ်ကာယနှင့် ကက့ံြုိင်ဇရး 
စစ်ဇဆးမှုမှတ်တမ်း

လုိင်စင်မှတ်တမ်းတင် 
ဇလျှာက်လောရယူြါ။

ကုိယ်ကာယ စစ်ဇဆးမှုမှတ်တမ်း ကုိယ်ကာယ စစ်ဇဆးမှုမှတ်တမ်း

အဇမာင်းသင် လုိင်စင် 
ဇလျှာက်ယူြါ။ဇရးဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၈၅ မှတ်) ဇရးဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၈၅ မှတ်)

ဇရးဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၈၅ မှတ်)
ဇမာင်းဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၇၀ မှတ်) ကွင်းဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၇၀ မှတ်)

ကွင်းဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၇၀ မှတ်)

လုိင်စင်ထုတ်ယူြါ။ လမ်းဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၇၀ မှတ်)

လမ်းဇခဖ(ဇအာင်မှတ် ၇၀ မှတ်)

လုိင်စင်ထုတ်ယူြါ။

လုြ်နည်းလုြ်စဉ် လုြ်နည်းလုြ်စဉ် လုြ်နည်းလုြ်စဉ်

※	ဇရးဇခဖ၊ ဇမာင်းဇခဖ မဇအာင်ြါက ၇ ရက်ြကာပြီးဇနာက် ထြ်မံ ဇခဖဆုိနုိင်သည်။
※	ကုိယ်ကာယ စစ်ဇဆးမှုမှတ်တမ်းနှင့် ဇရးဇခဖဇအာင်မှတ် ၁ နှစ်အတွင်း တရားဝင်သည်။
※		သာမန်ကားဇမာင်းလုိင်စင် ဇခဖဆုိရာတွင် အဇမာင်းသင်လုိင်စင် ရယူပြီး ၃ လခြည့်ပြီး (သ့ုိ) ကားဇမာင်းသင်တန်း ၅ 

ြတ်ြကာ တက်ပြီးမှသာ ဇရးဇခဖ ဇခဖဆုိြွင့်ရိှသည်။
※		ယြင်က ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် မထုတ်ယူဖူးသူ၊ ြထမအကကိမ် ဆုိင်ကယ်ဇမာင်းလုိင်စင် ဇခဖဆုိသူ ခဖစ်ြါက 

အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဇမာင်းနှင်ဇရး ဇောဇခြာြဲွ တက်ဇရာက်ရမည်။

လုိင်စင်ထုတ်ယူြါ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။72

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် ဘယ်လုိ ဇခဖဆုိရမလဲ။

သက်ဆုိင်ရာဌာန - ဇမာ်ဇတာ်ယာဉ် ကကီးြကြ်ဇရး ဌာနအသီးသီး
ဇခဖဆုိြွင့်ရိှသူ - 

(၁) အသက် ၁၈ နှစ် ခြည့်ပြီးသူ။
(၂) ရြ်နား (သ့ုိ) ဇနထုိင်ြွင့် (လက်မှတ်) ၆ လအထက် ရရိှထားသူ။

ဇလျှာက်ယူရန် လုြ်နည်းလုြ်စဉ် -
(၁)  အစုိးရဇဆးရံု (သ့ုိ) ကေန်းမာဇရးဌာန (သ့ုိ) ဇမာ်ဇတာ်ယာဉ် ကကီးြကြ်ဇရးဌာနမှ 

သတ်မှတ်ထားဇသာ ဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်း (သို ့) အဖွဲ့အစည်းသို ့ ဦးစွာသွားကာ 
ကိုယ်ကာယနှင့် ကကံ့ြိုင်ဇရး စစ်ဇဆးမှု ခြုြါ။ (ဆုိင်ကယ်ဇသး၊ ဆုိင်ကယ်ကကီး 
အဇမာင်းလုိင်စင် ဇခဖဆုိသူမေား ကက့ံြုိင်ဇရး စစ်ဇဆးရန် မလုိြါ)။

(၂) ဇလျှာက်လောစိစစ်မှု → ဇရးဇခဖ → ဇမာင်းဇခဖ → လုိင်စင်ထုတ်
လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား -

(၁) ရြ်နားြွင့်၊ ဇနထုိင်ြွင့် ၆ လအထက် ရရိှထားဇြကာင်း ဇထာက်ြံြေက် (မူရင်း)။
(၂)  အဇမာင်းသင်လိုင်စင် (ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ဇခဖဆိုသူ မလိုြါ) (သို ့) နိုင်ငံခြား 

အစိ ုးရမှ ထုတ်ဇြးထားဇသာ ယာဉ်ဇမာင်းလိ ုင ်စင် (သိ ု ့) နိ ုင ်င ံတကာ 
ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် (သက်တမ်းကုန်ဆံုးလျှင်လည်း ရသည်)။

(၃)  သာမန် ကား(ဆုိင်ကယ်) ဇမာင်းလုိင်စင် မှတ်တမ်းတင် ဇလျှာက်လော ၁ ဇစာင် 
(ကုိယ်ကာယနှင့် ကက့ံြုိင်ဇရး စစ်ဇဆးမှု ဇအာင်ပြီးခဖစ်ရမည်)။

(၄)  ဇခဖဆိုသူ ၆ လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ၁ လက်မ အရွယ် ဦးထုြ်မြါ 
ဓာတ်ြုံ ၁ ြုံ (ကိုယ်ကာယ စစ်ဇဆးမှု မှတ်တမ်း၊ အဇမာင်းသင်လိုင်စင်တွင ်
အသံုးခြုသည့် ဓာတ်ြံုအတုိင်း ခဖစ်ရမည်)။

ယာဉ်ဇမာင်းလုိင်စင် နမူနာြံုစံ

73ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



လုိင်စင် ဇခဖဆုိလျှင် သက်ဆုိင်ရာ အြေက်အလက်မေားကုိ 
ဘယ်ဇနရာတွင် ရယူနုိင်သလဲ။

သယ်ယူြ ိ ု ့ဇဆာင ်ဇရး ဝန ် ကကီ းဌာန ကုန ် းလမ ် း ကကီ း ြကြ ်ဇရး ဦးစ ီ းဌာနမ ှ
ယာဉ်ဇမာင ် းလိ ုင ်စင ်  ဇရးဇခဖ ဇမးြ ွန ် းမေားအား ဇဒါင ် းလုဒ ်ယူန ိ ုင ်သည်။ 
“အာအိုစီ သယ်ယူြို ့ဇဆာင်ဇရး ဝန်ကကီးဌာန ကုန်းလမ်းကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန” 
ဝက်ဘ်ဆိုက် (https://www.thb.gov.tw/)၏ “ယာဉ်ဇမာင်းသူ အကေ ိုးဇဆာင်”/ 
“ဇရးဇခဖဇမးြွန်းမေား” ၌ ဇဒါင်းလုဒ် ရယူနုိင်သည်။ သ့ုိမေုတ် ဝက်ဘ်ဆုိက် လိြ်စာကုိ 
ရုိက်သွင်းနုိင်သည်။ 
၁. ဇမာ်ဇတာ်ကား ဇမးြွန်းမေား -
  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=30892007-f4d7-45f0-8a7e-863e7822fe5c&c=e94977a2-5a11-45ce-
b530-5ca55d709ed3

၂. ဆုိင်ကယ် ဇရးဇခဖ ဇမးြွန်းမေား - 
  https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_

list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-4545-
a6fe-987df50ee75f

၃. အွန်လုိင်း အစမ်းဇခဖ စနစ် -
 https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/

ဆုိင်ကယ်စီးလျှင် ဆုိင်ကယ်ဦးထုြ် 
ဇဆာင်းရမည်။

ကားဇမာင်းလျှင် ကားစီးလျှင်  
အသက်ကယ် ြါးြတ် ြတ်ရမည်။

ဆုိင်ကယ်အဇမာင်းဇခဖ (မေဉ်းဇခဖာင့်ဇြါ် 
ေန်ြေက်ညီညီ ဇမာင်းနှင်နုိင်ခြင်း ရိှ၊ မရိှ 
ဇခဖဆုိရန်)

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။74

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

လမ်းညွှ န်း သဇကဂတမေား

75ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



လမ်းညွှ န်း သဇကဂတမေား

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။76

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



စားဝတ်ဇနဇရး (ဇန့စဉ်ဘဝကဏ္ဍ)

လမ်းညွှ န်း သဇကဂတမေား

77ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။78

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇန့စဉ်ဘဝ ဇြော်ရေင်ဇစဇရး (အြန်းဇခဖဇရးကဏ္ဍ)

၆ - ဇန့စဉ်ဘဝ ဇြော်ရေင်ဇစဇရး 
 (အြန်းဇခဖဇရးကဏ္ဍ)

မေ ိုးမယ်စံုလင်ဇသာ ရြ်ကွက်တွင်းရိှ အရင်းအခမစ် ..80

ြိတ်ရက်တွင် အြန်းဇခဖဇရး ..................................... 81

79ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



၆။ ဇန့စဉ်ဘဝ ဇြော်ရေင်ဇစဇရး 
အြန ် းဇ ခဖ ခြင ် းသည်  မ ေက ်ဇမ ှာက်ဇြတ်  လ ူဇနမ ှုတ ွင ်  အဇရးြါသည့  ်

အြေက်တစ်ရြ် ခဖစ်သည်။ ဇကာင်းဇကာင်းမွန်မွန် အြန်းဇခဖခြင်းခဖင့် အိမ်သားမေား၏ 

ဆက်ဆံဇရး ြိုမိုဇကာင်းမွန်ဇစနိုင်သည်။ ထို ့ဇြကာင့် အြန်းဇခဖခြင်းနှင့် စြ်လေဉ်းရာ 

အြေက်အလက်မေားကို စုဇဆာင်းခြင်းသည်လည်း မေက်ဇမှာက်ဇြတ် မိသားစုဘဝ၏ 

အဇရးကကီးသည့် အလုြ်တစ်ြုေု ဆုိနုိင်သည်။ 

 မေ ိုးမယ်စံုလင်ဇသာ ရြ်ကွက်တွင်းရိှ အရင်းအခမစ် 

ရြ်ကွက်အတွင်းရှိ လူဇနဝန်းကေင်၊ အမေားသုံး အဇဆာက်အအုံမေား၊ ြညာဇရး 

အဆင့်အတန်းမေားသည် မိမိတိ ု ့၏ လူဇနမှု အရည်အဇသွးအဇြါ် သက်ဇရာက်မှု 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။80

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇန့စဉ်ဘဝ ဇြော်ရေင်ဇစဇရး (အြန်းဇခဖဇရးကဏ္ဍ)

ရိှနုိင်သည်။ သားသမီးမေား၏ ြညာဇရးကုိလည်း ကကီးမားသည့် လေမ်းမုိးမှု ခဖစ်ဇစနုိင်သည်။ 

ပမို့နယ်၊ ဇကေးရွာ အသီးသီးတွင် လုြ်သားခြည်သူမေား အြန်းဇခဖရန်နှင့် သင်ယူနိုင်ရန ်

ခြည့်စုံသည့် ရြ်ကွက် လှုြ်ရှားမှု စင်တာမေား စီမံဇြးထားသည်။ မြကာြဏ ဆိုသလိ ု

အြေက်အခြုတ် သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှု သင်တန်း၊ မိဘတာဝန် စသည့် သင်တန်းမေား 

ဖွင့်လှစ်ဇြးဇသာဇြကာင့် ဇနထိုင်သူသစ်မေား ထိုင်ဝမ်၏ ရိုးရာဓဇလ့မေားနှင့် လူဇနမှု 

ထူးခြားြေက်မေားကုိ ဇလ့လာ သိရိှနုိင်သည်။ 

 ြိတ်ရက်တွင် အြန်းဇခဖဇရး 

စဇနဇန့နှင့် တနင်္ဂဇနွဇန့မေားသည် ရုံးြိတ်၊ အလုြ်ြိတ်ရက် ခဖစ်ဇသာဇြကာင့ ်

လုြ်သားခြည်သူမေား ဇအးဇအးဇဆးဇဆး အနားယူနိုင်သည်။ အိမ်သားမေားနှင့် အတ ူ

အလည်အြတ်သွားကာ သဘာဝရှုြင်း အလှအြမေားကို ြံစားနိုင်သည်။ ထိုင်ဝမ်၏ 

ြရီးသွားလာဇရး အရင်းအခမစ် ခြည့်ခြည့်စံုစံု ရိှသည်။ ဥြမာ - ဇနလဇရအုိင်၏ ရှုြင်းအလှ၊ 

အားလီစန်းဇတာင်၏ ဇတာင်တက်ရထားနှင့ ် ဇနမင်းဇြါင်းခြူစ အာရု ံဦးရှုြင်း၊ 

ရှ ီးထို၏ သဘာဝသစ်ဇတာ၊ ေွားလေန်၏ ြင်လယ်ကမ်းဇခြ စသည့် သဘာဝရှုြင်း 

အမေ ိုးမေ ိုး ရှိသည်။ ထို့အခြင် ကကိုဖန့်၊ လုကန်၊ တာ့ ြကာ၊ တာ့ရှီး စသည့် ပမို့ငယ်မေားမ ှ

ဇြတ်ဇောင်းအသွင် ဇေးလမ်းမေားသည်လည်း လူသွားမေားသည့် ဇနရာမေား ခဖစ်သည်။ 

အဇရးြါဇသာ ြရီးသွားလာဇရးဆိုင်ရာ အြေက်အလက်မေားကို ြရီးသွားလာဇရး 

ဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိက် (https://www.taiwan.net.tw/) မှ ရယူ အသံုးခြုနုိင်ြါသည်။ 

81ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



သတိခြုရန် (၈)

နိုင်ငံခြားထွက် လည်ြတ်ပြီး ထိုင်ဝမ်ခြန်လာြါက သယ်ယူလာြွင့် မခြုသည့် ြစ္စည်းမေားကိ ု
သင်သိရိှြါသလား။ 

★  လုြ်သားခြည်သူမေား နိ ုင်ငံခြားနှင့ ် တရုတ်ခြည်မသို ့ သွားဇရာက်လည်ြတ်ရာတွင ်
တားခမစ်ထားဇသာ (ဇအာက်ေယားြါ) အြင်၊ တိရစောန်နှင့် ၎င်းတ့ုိ၏ ထွက်ကုန်ြစ္စည်းမေားကုိ 
မသယ်ဇဆာင်လာြါနှင့ ်။ အကယ်၍ သယ်ဇဆာင်လာသည် ရှ ိဇသာ် အဇကာက်ြွန ်
ဦးစီးဌာန၏ ြရီးသည် ဝန်စည်ဇြကညာလောကို ဇရးခဖည့်ပြီး အနီဇရာင် ဇကာင်တာမ ှ
ခဖတ်ရမည်။ ဥြဇဒ ြေ ိုးဇဖာက်ြါက ဒဏ်ဇငွဇြးဇဆာင်ရမည်။ ခြစ်မှု ကကီးဇလးြါက တရားစဲွ 
အဇရးယူ ြံရနုိင်သည်။ 

※		ဇရာဂါြုိးမေား စစ်ဇဆးရန် ြ့ုိဇဆာင်ရမည်။ စစ်ဇဆးြေက် မဇအာင်ြါက တင်သွင်းြွင့်မခြု။ 
အမေ ိုးအမည် အြင်၊ တိရစောန် ထုတ်ကုန်ြစ္စည်း

တိရစောန် ဇြွး၊ ဇြကာင်၊ ယုန် စသည်ခဖင့် ၁. အသား (အသားစိမ်း၊ ဇအးြဲအသား၊ 
ြေက်ခြုတ်ပြီးဇသာအသား၊ ဇလစုြ်အိတ်ခဖင့် 
ထုြ်ထားသည်မေားလည်း ြါဝင်သည်။)

၂. အသင့်ခြင်ဆင်ထားဇသာ အသား (ဇလစုြ်အိတ်ခဖင့် 
ထုြ်ထားသည်မေားလည်း ြါဝင်သည်။) – 

 (၁)  အဇခြာက်လှန်းထားဇသာ (သ့ုိ) သိြ်ထားဇသာ 
အသားမေား။ ဥြမာ အသားဇခြာက်၊ လှလုြ်ဇြါ် 
ဝက်သားဇခြာက်၊ ြကက်ဇခြဇထာက်။ 

 (၂)  အသားြါြစ္စည်း။ ဥြမာ အသားဇြါက်စီ၊ အသားလံုး၊ 
ဗီယက်နမ် ဝက်အူဇြောင်း၊ အသားမွြါ ြကက်ဥလိြ်၊ 
ဇလယာဉ်ဇြါ်ဇကျွးသည့် အသားြါ အစားအစာမေား (သ့ုိ) 
ထမင်းဘူး။ 

၃. မကေက်ဇသးဇသာ ဥအမေ ိုးမေ ိုး (ဥြါြစ္စည်း)။
၄. တိရစောန်အစာ - တိရစောန်ထွက် ြစ္စည်းြါဝင်ဇသာ ဇြွးစာ၊ 

ဇြကာင်စာ၊ အိမ်ဇမွးတိရစောန်အား ဇြးဝါးသည့် သားဇရလုြ် 
ြစ္စည်း၊ အခြား တိရစောန် အစာမေား။ 

၅. တိရစောန်ထွက် ြစ္စည်းြါ တရုတ်တုိင်းရင်းဇဆး။

အြင် ၁. အင်းဆက်ြုိး အရှင် (သ့ုိ) အန္တရာယ် 
ခဖစ်ဇစနုိင်ဇသာ သက်ရိှ။ 

၂. ဇခမစုိင်ဇခမြဲ၊ ဇခမ (သ့ုိ) အန္တရာယ် 
ခဖစ်ဇစနုိင်သည့် သက်ရိှြါ အြင်။ 

၃. တင်သွင်းရန် တားခမစ်ထားသည့် 
ကူးစက်ဇရာဂါ ြေံြွ့ားရာ ဇဒသ (သ့ုိ) 
ယင်းဇဒသမှ တဆင့် သယ်ဇဆာင် 
လာဇသာ အြင်မေား။

၁. လတ်ဆတ်ဇသာ သစ်သီး။
၂. ဇခမစုိင်ဇခမြဲ။ 
၃. တင်သွင်းရန် တားခမစ်ထားသည့် ကူးစက်ဇရာဂါ ြေံြွ့ားရာ 

ဇဒသ (သ့ုိ) ယင်းဇဒသမှ တဆင့် သယ်ဇဆာင် လာဇသာ 
အြင်ထွက် ြစ္စည်းမေား။

★  ြရီးသည် ဇရာဂါနှင့် ြုိးမေား စစ်ဇဆးဇရး သတ်မှတ်ြေက်မေားကုိ (https://www.baphiq.gov.tw) ဝက်ဘ်ဆုိက်ြါ 
“ခြည်ဝင်ခြည်ထွက် ြရီးသည် ဇရာဂါနှင့် ြုိးမေား စစ်ဇဆးဇရး ဆုိင်ရာ သတိခြုရန်အြေက်မေား’” စာမေက်နှာတွင် 
ဖတ်ရှုနုိင်သည်။ 

★  ဝန်ကကီးမေားရံုး စုိက်ြေ ိုးဇရးနှင့် ဇမွးခမူဇရး ဇကာင်စီ အြင်နှင့် တိရစောန် ဇရာဂါ ကာကွယ် စစ်ဇဆးဇရး ဗေူရုိ 
 ဌာနြေုြ်ဖုန်း - 886-2-23431401 Fax - 886-2-23322200

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။82

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇန့စဉ်ဘဝ ဇြော်ရေင်ဇစဇရး (အြန်းဇခဖဇရးကဏ္ဍ)

ဇနလဇရအုိင်ရှုြင်း

ေွားလေန် ထုိက်လူကယ်

ဖိန်တုန်း ဇအာ်လွမ်ြီ မီးခြတုိက်

83ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



ရန်မင်စန်း အမေ ိုးသားဥယောဉ်

အားလီစန် အာရံုဦး ထွက်ဇန

ယိွစန်း အမေ ိုးသားဥယောဉ်
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လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

၇ -  လူမှုဖူလံုဇရးနှင့် အသက်အုိးအိမ် 
လံုပြုံမှု  (လူမှုဖူလံုဇရးကဏ္ဍ)

ထုိင်ဝမ်၏ လူမှုဖူလံုဇရးစနစ် .................................... 86

ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှခြင်း အခြန်အလှန် 

ဇလးစားခြင်း ............................................................. 91

အသက်အုိးအိမ် လံုပြုံမှု ............................................ 91

85ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



၇။ လူမှုဖူလံုဇရးနှင့် အသက်အုိးအိမ်လံုပြုံဇရး 
ဇနထ ိ ု င ်သ ူသစ ်မ ေ ာ းသည်  မ ိမ ိ၏ ကေ န ် းမာဇရးန ှင ့ ်  အသက်အ ိ ု းအ ိမ  ်

လုံပြုံဇရးကို မိမိဘာသာ ကာကွယ်နိုင်ရန် နိုးနိ ုး ြကားြကား ရှိသင့်သည်။ မဇတာ်၍ 

အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်ခြင်း၊ ဗလက္ကာရခြု ခြင်း ြံရလျှင်၊ သို ့မေုတ် မိသားစုအတွင်း 

ကကီးမားသည့် ဒုက္ခကကုံဇတွ့လျှင် မိမိဇနထိုင်ရာ ပမို့နယ်၊ ြရိုင် အစိုးရထံ ြေက်ြေင်း 

အကူအညီဇတာင်းြါ။

 ထုိင်ဝမ်၏ လူမှုဖူလံုဇရးစနစ်

ထိုင်ဝမ်၏ လူမှုဖူလုံဇရး အရင်းအခမစ်သည် ပြီးခြည့်စုံသည်။ အဓိကအားခဖင့ ်

ကေန်းမာဇရးဇစာင့်ဇရှာက်မှု၊ လူမှုဇရး အာမြံ၊ လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် လူမှုဇရးကယ်ဆယ်ဇရး 

စသည့် အြုိင်း ၄ ြုိင်း ြါဝင်သည်။

၁. ကေန်းမာဇရး ဇစာင့်ဇရှာက်မှု 

ကေန်းမာဇရး ဇစာင့်ဇရှာက်မှုတွင် သာမန်ကေန်းမာဇရး စစ်ဇဆးမှု၊ ကဇလးသူငယ ်

ဇရာဂါကကိုတင် ကာကွယ်ဇရးနှင့် ကေန်းမာဇရး၊ မီးယြ်နှင့်သားဖွား ကေန်းမာဇရး 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။86

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

စစ်ဇဆးဇရးမေား ြါဝင်သည်။ ကေန်းမာဇရး စစ်ဇဆးခြင်းသည် ဇရာဂါကို ဇစာစီးစွာ 

ရှာဇဖွဇတွ့ရှိနိ ုင်ပြီး ကကိုတင်ကုသနိုင်၊ ကာကွယ်နိုင်ဇသာဇြကာင့် မလိုအြ်သည့ ်

ြူြန်မှုမေား၊ ဆံုးရှုးံမှုမေား ဇလော့နည်းဇစနုိင်သည်။

၂. လူမှုဇရးအာမြံ

လူမှုဇရးအာမြံသည် အာမြံစနစ်တစ်မေ ိုးခဖစ်သည်။ ထုိင်ဝမ်၏ လူမှုဇရးအာမြံတွင် 

အဓိကအားခဖင ် ့  အလုြ ်သမား အာမြံ၊  လယ်သမား ကေန ်းမာဇရးအာမြံ၊ 

ဇကောင်းသားအဖွဲ့လိုက်အာမြံ၊  ခြည်သူ့ြင်စင်နှင့်  ခြည်လုံးကျွတ် ကေန်းမာဇရး 

အာမြံမေား ြါဝင်သည်။ လုြ်သားခြည်သူမေား နာမကေန်းြေ ိန ်၊ ေရာအိ ုြေ ိန ်၊ 

ဇသဆုံးြေိန်တွင် ဝင်ဇငွမရှိဇသာဇြကာင့် ဇဆးဝါးမကုသနိုင်ခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းြါးခြင်း 

မခဖစ ်ရဇလဇအာင်  အာမြံြေက်ဇြးသည် ့  စနစ ် ခဖစ ်သည်။ ၎င ် းတိ ု ့အနက ်

ကေန်းမာဇရးအာမြံသည် ထုိင်ဝမ်၏ အဓိကအကေဆံုး အာမြံခဖစ်သည်။ နုိင်ငံခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ဇနထိုင်ြွင့်ကတ် ရရှိထားပြီးခဖစ်လျှင် ဇနထိုင်သည့်ကာလ ၆ 

လခြည့်သည့်ဇန့မှစ၍ ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင် ြါဝင်နိုင်ပြီခဖစ် သည်။ သိုဇ့ြမဲ ့

လုြ်ငန်းြွင် ဝင်ဇနသူသည် အလုြ်ဝင်သည့်ဇန့မှစ၍ ြါဝင်သင့်သည်။ ဇနထုိင်ကာလ ၆ 

လ ခြည့်ရမည် ေူသည့် ကန့်သတ်ြေက်မရိှြါ။

၃. လူမှုဇရးအကေ ိုးဇဆာင်

ဇနထိုင်သူသစ်မေား၏ ဘာသာစကား အြက်အြဲကို ဇခဖရှင်းဇြးနိုင်ဇရးအတွက ်

ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာနမှ “ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသားမေားအတွက် လူဇနမှု 

အကေ ိုးဇဆာင်ဖုန်းလုိင်း 0800-024-111” တြ်ဆင်ထားပြီး  တရုတ်၊ အင်္ဂလိြ်၊ ဂေြန်၊ 

ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒုိနီးရှား၊ ထုိင်း၊ ကဇမ္ဘာဒီးယား စသည့် ဘာသာစကား ၇ မေ ိုးခဖင့် အြမ့ဲ 

ဆက်သွယ် ဇမးခမန်းနုိင်သည်။ ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး၊ ြညာဇရးနှင့်ယဉ်ဇကေးမှု၊ 

အလုြ်ရှာဇဖွဇရး၊ ဇဆးဝါးကုသမှုနှင် ့ ကေန်းမာဇရး၊ အသက်အိုးအိမ်လုံပြုံဇရး၊ 

သားသမီးသွန်သင်ဆုံးမဇရး၊ ဇနထိုင်ြွင် ့၊ အဇခြြေဇနထိုင်ြွင် ့ဆိ ုင်ရာ ဥြဇဒ 

စည်းမေဉ်း စသည့်ကိစ္စမေားနှင့် စြ်လေဉ်း၍ အကေ ိုးဇဆာင်ဇြးသည်။ ထိုင်ဝမ်တွင ်

အြက်အြဲကကုံဇတွ့ြါက၊ ဘာသာစကား အြက်အြဲ ရှ ိြါက ၎င်းအြမဲ့ဖုန်းကိ ု

ဆက်သွယ်နုိင်ြါသည်။
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ထုိင်ဝမ်ဇရာက် နုိင်ငံခြားသားမေားအတွက် လူဇနမှု အကေ ိုးဇဆာင် ဖုန်းလုိင်း

0800-024-111
အကေ ိုးဇဆာင်သည့်အြေိန်ြုိင်း -

★ တရုတ်၊ အင်္ဂလိြ်၊ ဂေြန် - ၂၄ နာရီ၊ နားရက်မရိှ။

★ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ထိုင်း၊ ကဇမ္ဘာဒီးယား - တနင်္ဂာဇန့မှ ဇသာြကာဇန့ထ ိ

မနက် ၉ နာရီမှ ညဇန ၅ နာရီ။ (ရံုးြိတ်ရက်နှင့် အခြားနားရက် မြါ)

ထိ ု ့အခြင် ထိ ုင ်ဝမ်ရှ ိ  ပမ ိ ု ့နယ်၊ ြရိ ုင ် ၂၂ ြုတွင် “ဇနထိ ုင ်သူသစ် မိသားစ ု

ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာမေား” (ေယား ၄ ရှု) ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဇနထုိင်သူသစ်၏ တစ်ဦးြေင်း (သ့ုိ) 

မိသားစု လုိအြ်ြေက်အလုိက် အကေ ိုးဇဆာင်ဇြးလေက် ရိှသည်။ ဥြမာ ဇနထုိင်သူသစ်ဇရးရာ 

ခြဿနာမေား စုံစမ်းဇမးခမန်းခြင်း၊ မိသားစုထံ သွားဇရာက်ြကည့်ရှုခြင်း၊ လူမှုဖူလုံဇရး 

ဇလျှာက်ထား ရာတွင် ကူညီဇြးခြင်း၊ သင်တန်းမေားနှင့် ဇဆွးဇနွးြဲွမေား ဖွင့်လှစ်ကေင်းြခြင်း၊ 

ဥြမာ - ဇန့စဉ်ဘဝ အဆင်ဇခြဇစဇရး သင်တန်း၊ လကမ်ှုအတတ်သင်တန်း၊ မိဘတာဝန် 

ဇဆွးဇနွးြွဲ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်ဇသွး ဖွံ့ပဖိုးဇရးသင်တန်း၊ ယဉ်ဇကေးမှုဆိုင်ရာ လှုြ်ရှားမှုမေား 

စသည်ခဖင့် ြါဝင်သည်။

ထုိင်ဝမ်၏ 

လူမှုဖူလံုဇရးစနစ်

ကေန်းမာဇရးဇစာင့်ဇရှာက်မှု

လူမှုအာမြံ

ကေန်းမာဇရးဇစာင့်ဇရှာက်မှု လူမှုဖူလံုဇရး ဝန်ဇဆာင်မှု

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။88

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



သတိခြုရန် (၉) 

လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

★ ဇနထုိင်သူသစ်မေားအတွက် အသစ်အဆန်းမေားအား လွယ်လင့်တကူရယူနုိင်သည်။
ခြည ်ထ ဲဇရးဝန ် ကက ီ းဌာန  လ ူဝင ်မ ှု ကက ီ း ြကြ ်ဇရးဦးစ ီ းဌာနမ  ှ
လ ုြ ် ဇဆာ င ်ဇြ းထ ားသည် ့  “ဇန ထ ိ ု င ်သ ူသစ ်မ ေ ာ း  စ ွမ ် းရည ်
ြေ ိုးဇထာင်တုိးဇခမာက်ဇရး ဝက်ဘ်ဆုိက်” တွင် ဇနထုိင်သူသစ်မေားအတွက် 
ဇနထိ ုင ်မ ှုဆ ိ ုင ်ရာ နည်းဇြးလမ် း ခြ၊  ြညာဇရးန ှင ် ့သင ်ယူမ ှု ၊ 
စွမ်းရည်ြေ ိုးဇထာင်ဇရးနှင့် လုြ်ငန်းြွင်ဝင်ဇရး၊ ကေန်းမာဇရးဖူလုံမှု၊ ဗေုယဉ်ဇကေးမှု 
ခြန့်ြွားဇရးနှင့် ဇနထုိင်သူသစ် တုိးတက်ဇရး ရံြံုဇငွ စသည့် အဇြကာင်းအရာမေား ြါဝင်ပြီး၊ 
ဇနထိုင်သူသစ်မေားနှင့် သက်ဆိုင်ဇသာ လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် ရြိုင်ြွင့်မေားကို အဘက်ဘက်မ ှ
ဇလ့လာြကည့်ရှုနိုင်ရန် တင်ခြထားသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဇနထိုင်သူသစ်မေားအတွက ်
တရုတ်၊ အင်္ဂလိြ်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒုိနီးရှား၊ ထုိင်း၊ ခမန်မာ၊ ကဇမ္ဘာဒီးယား စသည့် ဘာသာ 
စကား ၇ မေ ိုးခဖင့် တင်ခြထားသည်။ (https://ifi.immigration.gov.tw)

★ LINE ခဖင့် အင်ဇဖာ်ဇမးရှင်းသစ်မေားကုိ အြေိန်မဇရွး ရယူနုိင်သည်။
၁. QR Code အသစ်ထည့်ခြင်း။
  function menu list ရိှ “add friend” ကုိ နိှြ်ြါ။ > “QR Code” 

ကုိလည်း နိှြ်ပြီးလျှင် ယင်းအဇကာင့်ထဲရိှ QR Code ကုိ ဖတ်ယူနုိင်ပြီး 
သူငယ်ြေင်းအခဖစ် လုြ်ထား၍ ရြါပြီ။

၂. တရားဝင် အဇကာင့်ကုိ ရှာဇဖွခြင်း။
  function menu list ရိှ “တရားဝင်အဇကာင့်” ကုိနိှြ်ြါ >  “main 

page” ပြီးလျှင် ID「@ifitw」ကုိ ရှာ၊ add လုိက်လျှင် ရပြီခဖစ်သည်။
  function menu list ရိှ “တရားဝင်အဇကာင့်”  > “ဇနထုိင်သူသစ်မေား 

စွမ်းရည်ြေ ိုးဇထာင် တိုးဇခမာက်ဇရး ဝက်ဘ်ဆိုက်” ကို နှိြ်ပြီး add 
လုိက်လျှင် ရပြီခဖစ်သည်။

၄. လူမှုကယ်ဆယ်ဇရး

လူမှုကယ်ဆယ်ဇရးသည် အဓိကအားခဖင့ ် နွမ်းြါးသူမိသားစု၊ အြက်ဇတွ့သ ူ

မိသားစုအတွက် ကဇလးစရိတ် ဇထာက်ြံ့ဇြကး၊ ဇကောင်းစရိတ် ဇထာက်ြံ့ဇြကး၊ 

အလုြ်လက်မဲ ့ ဇထာက်ြံ ့ဇြကး၊ သဘာဝ ဇဘးအန္တရာယ်နှင့ ် ဇဆးဝါးကုသမှု 

ဇထာက်ြံ့ဇြကး စသည့်အကူအညီမေား ြါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် အဇခြအဇနထူး 
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သတိခြုရန် (၁၀)

ကကုံဇတွ့ရသည့် မိသားစုမေားအား ဇြးသည့် အကူအညီသည် စားဝတ်ဇနဇရး 

အြက်ဇတွ့သည့ ်  ဇနထိ ုင ်သူသစ်မေား၏ မိသားစုအတွက် အဇထာက်အက ူ

အမေားကကီးဇြးနုိင်သည်။ အဓိကအားခဖင့် အဇရးဇြါ်အကူအညီ၊ သားသမီးမေားအတွက် 

စားဝတ်ဇနဇရးဇထာက်ြံ့မှု၊ ြညာဇရးဇထာက်ြံ့မှု၊ ဇဆးဝါးကုသဇရးဇထာက်ြံ့မှု၊ 

ကဇလးထိန်းဇကောင်းစရိတ် ဇထာက်ြံ ့မှု၊ တရားဇရးဆိ ုင်ရာ ဇထာက်ြံ ့မှုနှင့ ်

လုြ်ငန်းထူဇထာင်ဇရးဇြေးဇငွ စသည်ခဖင့် ြါဝင်ြါသည်။

အိမ်တွင် စားဝတ်ဇနဇရး အြက်အြဲဇတွ့လျှင်  ဇဒသအသီးသီးရှိ ပမို့နယ်၊ ြရိုင် အစိုးရထ ံ
အကူအညီ ဇတာင်းယူနုိင် သည်။

★	ဇလျှာက်ထားရန်ဌာန - ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အစုိးရ အသီးသီး၏ လူမှုဝန်ထမ်းရံုး (ေယား ၄ ရှု)

★  ရ န ိ ု င ် သ ည ့ ်  အ က ူ အ ည ီ  -  အ ဇ ရ း ဇ ြ ါ် အ က ူ အ ည ီ ၊  သ ာ း သ မ ီ း မ ေ ာ း အ တ ွ က  ်
စားဝတ်ဇနဇရးဇထာက်ြံ ့မှု၊ ြညာဇရး ဇထာက်ြံ ့မှု၊ ဇဆးဝါးကုသဇရးဇထာက်ြံ ့မှု၊ 
ကဇလးထိန ်းဇကောင်းစရိတ် ဇထာက်ြ ံ ့မ ှု ၊  တရားဇရးဆိ ုင ်ရာ ဇထာက်ြ ံ ့  မ ှုန ှင ့  ်
လုြ်ငန်းထူဇထာင်ဇရးဇြေးဇငွ။ 

အန်းရှင်းဖုန်းလုိင်း

0800-788-995
24h

ပမို့နယ်၊ ြရိုင် ကေန်းမာဇရးဗေူရို၏ ရြ်ကွက်ဆိုင်ရာ စိတ်ြိုင်းကေန်းမာဇရးစင်တာထ ံ
အကူအညီ ဇတာင်းနိုင်သည်။ ၎င်းစင်တာမှ ကျွမ်းကေင်သူမေားက ကူညီြါလိမ့်မည်။ 
လုိအြ်လျှင် ဆုိင်ရာဌာနထံ တဆင့်မိတ်ဆက်ဇြးလိမ့်မည်။ 
ကေန်းမာဇရးနှင့် လူမှုဖူလံုဇရး ဝန်ကကီးဌာန၏ “အန်းရှင်း (စိတ်ဇအးဇစဇရး) သီးသန့်ဖုန်း 
0800-788-995” (ြေိန်ြန်းြန်း ကေ ို ့ကေ ို ့ဇဝါ်) ကိုလည်း ဆက်သွယ်နိ ုင်သည်။ 
စ ိတ်ြ ိ ုင ် းဆိ ုင ်ရာ ခြဿနာမေားအတွက် ၂၄ နာရီ ြတ်လု ံ း  ဇမးခမန်းန ိ ုင ်ရန ်
ဝန်ဇဆာင်မှုဇြးသည်။

စိတ်ရှုြ်စိတ်ညစ်စရာရိှလျှင် ဘယ်သ့ူဆီ အကူအညီ ဇတာင်းနုိင်သလဲ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။90

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

 ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှခြင်း အခြန်အလှန် ဇလးစားခြင်း

ဝန်ကကီးမေားရံုး ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှဇရး ဌာနမှ “အမေ ိုးသမီးမေားအား နည်းမေ ိုးစံုခဖင့် 

ြွဲခြားဆက်ဆံမှုမေား ြဇြောက်ဇရးဆိုင်ရာ အဇထွဇထွ သဇဘာတူစာြေုြ်” (CEDAW) 

အဇကာင်အထည် ဇဖာ်နိ ုင ်ဇရးအတွက် လုြ်သားခြည်သူမေား အြကား ကေား၊ မ 

တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့ ် အခြန်အလှန်  ဇလးစားဇရး သဇဘာတရားမေား ရှ ိလာဇစရန ်

ဇဆာင်ရွက်လေက် ရှ ိသည်။ ထို ့အခြင် ကေား၊ မ အရင်းစွ ဲသည့် အြကမ်းဖက်မှုမေား 

အလေင်းမရှိဇစဇရးနှင့် လူထုနိုးြကားမှုမေား ရှိလာဇစရန်၊ တရားစီရင်ဇရးဌာနမေားမ ှ

အမေ ိုးသမီးနှင့ ် ကဇလးဆိုင်ရာ အမှုမေားကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ ကေား၊ မ တန်းတူဇရး 

အသိတရားမေား ခမှင့်တင်ဇြးဇရး မူဝါဒမေား ြေမှတ်လုြ်ဇဆာင်ဇနပြီခဖစ်သည်။ ယင်းဌာနမှ 

“အြွင့်အာဏာ၊ ဆုံးခဖတ်ြေက်နှင့် ဩောသက်ဇရာက်မှု”၊ “အလုြ်ြွင်၊ စီးြွားဇရးနှင့ ်

လူမှုဇရး”၊ “ြညာဇရး၊ ယဉ်ဇကေးမှုနှင့် မီဒီယာ”၊ “အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှုနှင့် တရား 

စီရင်ဇရး”၊ “ကေန်းမာဇရး၊ ဇဆးဝါးကုသဇရးနှင့် ခြုစုဇစာင့်ဇရှာက်ဇရး”၊ “လူဦးဇရ၊ 

အိမ်ဇထာင်ဇရးနှင့် မိသားစု” နှင့် “ြတ်ဝန်းကေင်၊ စွမ်းအင်နှင့် နည်းြညာ” ေူဇသာ 

မဏိ္ဍုင်ကကီး ၇ ရြ်ကုိ အဇခြြံ၍ မူဝါဒမေား ြေမှတ်ကာ လံုပြုံစိတ်ြေရသည့် လူဇနမှုဝန်းကေင်ကုိ 

ဖန်တီးဇြးလေက်ရှ ိသည်။ အကယ်၍ ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှဇရးနှင့ ် စြ်လေဉ်းသည့ ်

တုိင်တန်းစရာ ကိစ္စမေားရိှလျှင် ဝန်ကကီးမေားရံုး ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှဇရး ဇကာ်မတီ၏ “ကေား၊ 

မ တန်းတူညီမျှဇရး တုိင်တန်းရန် စာတုိက်ဇသတ္တာ” ကုိ ဆက်သွယ်နုိင်သည်။ (ဝက်ဘ်ဆုိက် 

https://www.gec.ey.gov.tw)

 အသက်အုိးအိမ် လံုပြုံမှု

ဇနထိုင်သူသစ်မေား ကကုံဇတွ့ရဇလ့ရှိသည့် အန္တရာယ်မှာ အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှု၊ 

လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ အဓမ္မခြုမှုနှင့် လူကုန်ကူးမှု စသည့်အြုိင်း ၃ ြုိင်းခဖစ်သည်။

၁. အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှု

အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှု ဆိုသည်မှာ “မိသားစုဝင်မေားအြကား ကိုယ်စိတ်နှစ်ြါး 

ထိြိုက်ဇစရန်၊ (သို ့) ဇငွဇြကးအြိုင်းတွင် ဇနှာက်ယှက်ခြင်း၊ ထိန်းြေုြ်ခြင်း (သို ့) 

အခြားဇသာ မတရားနည်းခဖင့ ် အဓမ္မခြု ခြင်း” ကိ ု ဆိ ုလိ ုသည်။ ယင်းအနက ်

မိသားစုဝင်ဆိုသည်မှာ လက်ရှိ (သို ့) ယြင်အိမ်ဇထာင်ဖက်၊ လက်ရှိ (သို ့) ယြင်က 

အတူဇနထုိင်သူ၊ မိဘဇဆွမေ ိုး (သ့ုိ) ဇဆွမေ ိုးမေား၊ လက်ရိှ (သ့ုိ) ယြင်အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ 
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ဇမာင်နှမ (သို ့) ယင်းတို ့၏ အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအခြင် အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ တူ၊ 

တူမမေား စသည်တို ့ြါဝင်သည်။ ြနောကိုယ်အား မတရား ထိြိုက်ဇစခြင်းဆိုသည်မှာ 

ညှဉ်းြန်းနှိြ်စက်ခြင်း၊ ြစ်ြယ်ခြင်း၊ ဇရာင်းစားခြင်း၊ အဓမ္မခြု ခြင်း၊ မသမာသည့ ်

လုြ်ငန်း လုြ်ကိုင်ဇစရန် ခဖားဇယာင်းဇသွးဇဆာင်ခြင်း၊ ဇသွးသား ဇတာ်စြ်မှုကိ ု

အြွင့်ဇကာင်းယူခြင်း၊ ကဇလးမေားနှင့် ဆယ်ဇကော်သက်မေားအား အသုံးြေခြင်း (သို)့ 

၎င်းတို ့အဇြါ် ခြစ်မှုကေူးလွန်ခြင်း၊ ဒဏ်ရာအနာတရ ခဖစ်ဇစခြင်း၊ ြေုြ်ြေယ်ခြင်း၊ 

လိင်ြိ ုင်းဆိုင်ရာ အဓမ္မခြု ခြင်း စသည် တို ့ ခဖစ်သည်။ ရိ ုက်နှက်ြုတ်ြတ်ခြင်း၊ 

ဇကောက်ကန်ခြင်း၊ တွန်းထိုးဆွဲရမ်းခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း၊   ဇဆးလိြ်မီးနှင့ ်တိ ု ့ ခြင်း 

အြါအဝင် အြူဇလာင်ဇစခြင်း၊ ဆံြင်ဆွဲဇဆာင့်ခြင်း၊ လည်ြင်းညှစ်ခြင်း (သို ့) 

ြစ္စည်းကရိယာမေားသံုး၍ ထုိးနှက်ရုိက်ြုတ်ခြင်းမေားလည်း ြါဝင်သည်။

စိတ်ြုိင်းဆုိင်ရာ မတရား နုိင်ထက်စီးနင်းခြုခြင်းမှာ -

(၁) အဇခြာအဆိုခဖင့် နှိြ်စက်ခြင်း - တြါးသူအား ထိန်းြေုြ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ 

စကားလုံးမေားခဖင့်၊ ဇလသံမာခဖင့် ပြိမ်းဇခြာက်ဇခြာဆိုခြင်း၊ ဥြမာ - ဆဲဆိုခြင်း၊ 

ကကိမ်း  ဇမာင်းခြင်း၊ ဇစာ်ကားခြင်း၊ ြနဲ့ ခြင်း၊ မိမိ (သို ့) ဇဆွးမေ ိုးသားြေင်းအား 

ထိြုိက်ဇစမည်ေု ပြိမ်းဇခြာက်ဇခြာဆုိခြင်း၊ အြကမ်းဖက်မည်ေု ကကိမ်းဇမာင်းခြင်း။

(၂) စိတ်ြိုင်းဆိုင်ရာ နှိြ်စက်ခြင်း - ဇခြာဇလရာ ြိုးနားဇထာင်ခြင်း၊ သွားဇလရာ 

ဇနာက်ဇယာင်ြံလိုက်ခြင်း၊ ဇစာင့်ြကည့်ခြင်း၊ ဇအးစက်စက် ဆက်ဆံခြင်း၊ 

မတူမတန်သလုိ နိှမ်ြေခြင်း၊ အရှက်ရဇစခြင်း၊ မမှန်မကန် ယုိးစွြ်ခြင်း၊ တြါးသူအား 

ခြယ်လှယ်ရန် ကကိုးြမ်းခြင်း စသည့် စိတ်မသက်သာဇစသည့် အခြုအမူမေား။

(၃) လိင်ြိုင်းဆိုင်ရာ နှိြ်စက်ခြင်း - အဓမ္မ လိင်ဆက်ဆံဇစခြင်း၊ ညစ်ညမ်းသည့ ်

ဗီဒီယုိမေား၊ ဓာတ်ြံုမေား အဓမ္မ ြကည့်ရှုဇစခြင်း စသည့် မဖွယ်မရာ အခြုအမူမေား။

(၄) ဇင ွဇ ြကးအြ ိ ုင ် းတ ွင ်  မတရား န ိ ုင ်ထက်စ ီ းနင ် း  ခြ ု ခြင ် းဆ ိ ုသည်မ ှာ 

အသုံးစရိတ်မဇြးခြင်း၊ အိမ်ဇထာင်၏ ဇငွဇြကးကဏ္ဍကို လွန်လွန်ကေူးကေူး 

ထိန်းြေုြ်ခြင်း၊ အာမြံသူ လုြ်ဇြးရန် အတင်းအြကြ်ြုိင်းခြင်း၊ ဇငွးတုိးဇြေးသူထံ 

အတင်းအြကြ် ဇငွဇြေးဇစခြင်း စသည်ခဖင့် သိက္ခာကုိ တမင်တကာ ထိြုိက်ဇစသည့် 

အခြုအမူမေား ခဖစ်သည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။92

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုြံရလျှင် -

(၁) စိတ်ဇအးဇအးထားြါ။ မီးြုံထဲ ဆီဖေန်းသလို မခဖစ်ရဇလဇအာင် တဖက်သား၏ 

ဇဒါသကုိ မဆွြါနှင့်။

(၂) မိမိကိယုက်ိ ုကာကယွ်ြါ။ အထးူသခဖင့ ်ဦးဇြါငး်၊ မေကန်ှာ၊ လည်ြငး်၊ ရငဘ်တ၊် 

ဝမ်းဗုိက် စသည့် အဇရးကကီးသည့် ကုိယ်အင်္ဂါမေားကုိ ကာကွယ်ြါ။

(၃) ဇအာ်ေစ် အကူအညီဇတာင်းြါ။ အိမ်သား (သို ့) မိတ်ဇဆွ သူငယ်ြေင်းမေားထ ံ

အကူအညီဇတာင်းြါ။

(၄) အြင်းခဖစ်ြွားရာမှ အခမန်ဆံုးထွက်ြွာြါ။ မိတ်ဇဆွ သူငယ်ြေင်း၊ ဇဆွမေ ိုးသားြေင်း 

(သ့ုိ) သက်ဆုိင်ရာဌာနသ့ုိ သွားဇရာက်ကာ အကူအညီ ဇတာင်းြါ။

(၅) အဇရးဇြါ် အန္တရာယ်ခဖစ်လျှင် ဖုန်းနံြါတ် 110 ကုိ ဆက်သွယ်ပြီး ရဲထံအမှုတုိင်ြါ။ 

ရဲဘက်မှ ကုိင်တွယ်ဇခဖရှင်း ဇြးရန် အကူအညီဇတာင်းြါ။

(၆) ဆရာဝန်အား ဒဏ်ရာကုိ ြေက်ြေင်း စစ်ဇဆးြုိင်းြါ။ သက်ဇသအခဖစ် ဓာတ်ြံုရုိက် 

မှတ်တမ်းတင်ြါ။

(၇) တရားဇရး၊ ဒဏ်ရာစစ်ဇဆးဇရး၊ အဇရးဇြါ်ကုသဇရး၊ စိတ်ြိ ုင ်းဆိ ုင ်ရာ 

ကုသဇရး၊ ဇနရာထိုင်ြင်း ြေဇြးရန် အကူအညီ လိုအြ်ြါက သီးသန့်ဖုန်း 113 

ကုိ ဆက်သွယ်နုိင်သလုိ (ေယား ၇ ြါ) ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အဆင့် အစုိးရ အသီးသီး၏ 

“အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ဗလက္ကာရခြုမှု တားဆီးဇရးစင်တာ” ထံ အကူအညီ 

ဇတာင်းနုိင်သည်။

၂. ဗလက္ကာရခြုခြင်း

ဗလက္ကာရခြု ခြင်းဆိ ုသည်မှာ အမေ ို းသမီးကိ ု ခဖစ်ဇစ၊ အမေ ို းသားကိ ု ခဖစ်ဇစ၊ 

အ ြ က မ ် း ဖ က ် ၍ ဇ သ ာ ် ၎ င ် း ၊  က က ိ မ ် း ဇ မ ာ င ် း  ပ ြ ိ မ ် း ဇ ခ ြ ာ က ် ၍ ဇ သ ာ ် ၎ င ် း ၊ 

အိြ်ဇမွ့ြေြညာခဖင့်ဇသာ်၎င်း၊ မိမိဆန္ဒနှင့် ဇသွဖီဆန့်ကေင်သည့် အခြားနည်းလမ်းမေားခဖင့် 

လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ အဓမ္မခြုခြင်းကုိ ဆုိလုိသည်။ ဆုိးဝါးသည့် ဗလက္ကာရခြုမှုတွင် လိင်အင်္ဂါ 

(သုိ)့ ြါးစြ်ခဖင့် လိင်ဆက်ဆံ ဇစခြင်း၊ ြနောကုိယ်ခြင်ြတွင် သုတ်ရည်ြန်းထုတ်ခြင်း၊ 

လိင်အင်္ဂါခဖင့် ထိဇတွ့ ြွတ်သြ်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာ ဇခြာဆိုခြုမူခြင်းတို ့ ြါဝင်သည်။ 

အကယ်၍ ဗလက္ကာရ ခြုခြင်းြံရဇသာ် - 
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(၁) အ ဇ လ ာ တ က က ီ း  ဇ ရ ြ ေ ို း ခ ြ င ် း ၊  အ ဝ တ ် လ ဲ ခ ြ င ် း  မ ခ ြ ု ြ ါ န ှ င ့ ် ။ 

သက်ဇသအဇထာက်အထားမေားကုိ စုဇဆာင်းရမည်။ ဇဆးရံုသ့ုိ ြေက်ြေင်းသွားကာ 

ဒဏ်ရာဒဏ်ြေက်မေားကုိ စစ်ဇဆးြါ။

(၂) ရ ဲဌာနတွင ်  အမ ှုတိ ုင ်ြ ါ။  ရ ဲဝန ်ထမ ် းက ဇဆးရ ု ံသ ိ ု ့  အဇဖာ ်လ ိ ုက ်ကာ 

အ ဇ သ း စ ိ ြ ် စ စ ် ဇ ဆ း ပ ြ ီ း  သ က ် ဇ သ  အ ဇ ထ ာ က ် အ ထ ာ း မ ေ ာ း က ိ  ု

စုဇဆာင်းဇြးြါလိမ့်မည်။

(၃) အမှုစစ်၊ အမှုဇမးြေိန်တွင် ြွင့ ်ခြုြေက်ရ ကိုယ်စားလှယ်၊ အိမ်ဇထာင်ဖက်၊ 

ဇသွးသားရင်းြော၊ မိဘ (သ့ုိ) လူမှုဇရး ဝန်ထမ်းမေား အဇဖာ်ခြုနုိင်သည်။ 

(၄) အမှုစစ်ဇဆးသည့် ကာလအတွင်း အမှုတုိင်သူ မည်သူခဖစ်ဇြကာင်းနှင့် သက်ဆုိင်ရာ 

စာရွက်စာတမ်း မေားကို လျှ ို့ဝှက်ဇြးထားမည် ခဖစ်ဇသာဇြကာင့် စိတ်ြူြင်စရာ 

မရိှြါ။

(၅) တရားဇရး၊ ဒဏ်ရာစစ်ဇဆးဇရး၊ အ ဇရးဇြါ်ကုသဇရး၊ စိတ်ြိ ုင ်းဆိ ုင ်ရာ 

ကုသဇရး၊ ဇနရာထုိင်ြင်း ြေဇြးရန် အကူအညီလုိအြ်ြါက သီးသန့်ဖုန်း 113 ကုိ 

ဆက်သွယ်နိုင်သလို ပမို့နယ်၊ ြရိုင်အသီးသီး၏ “အိမ်တွင်း အြကမ်း ဖက်မှုနှင့ ်

ဗလက္ကာရခြုမှု တားဆီးဇရးစင်တာ” ထံ အကူအညီဇတာင်းနုိင်သည်။ 

(၆) အဇရးဇြါ်အန္တရာယ် ခဖစ်ဇြါ်နိ ုင်လျှင် ဖုန်းနံြါတ် 110 ကို ဆက်သွယ်ပြီး 

ရဲထံအမှုတုိင်ြါ။ ရဲဘက်မှ ကုိင်တွယ်ဇခဖရှင်းဇြးရန် အကူအညီဇတာင်းြါ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။94
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လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

ပမို ့နယ်၊ ြရိ ုင ် အသီးသီးတွင် “အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့ ်  ဗလက္ကာရခြုမှု 
တားဆီးဇရးစင ်တာ” ထားရ ှ ိ ပြ ီ း  ဇနထိ ုင ်သူသစ်မေားအတွက် တရားဇရး၊ 
အဇရးဇြါ် ဇဆးဝါးကုသဇရး၊ စ ိတ်ြ ိ ုင ် းဆိ ုင ်ရာ ကုသဇရး၊ ဇနရာထိ ုင ်ြင်း 
ြေဇြးဇရး စသည့ ်အြိ ုင ်းမေားတွင ် အကူအညီဇြးလေက်ရှ ိသည်။ အိမ ်တွင ်း 
အြကမ်းဖက်မှုြံရလျှင်၊ လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ အဓမ္မခြုခြင်း ြံရလျှင် အြမ့ဲဖုန်း “113” ကုိ 
ြေက်ြေင်း ဆက်သွယ်နုိင်သလုိ ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အသီးသီးမှ “အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် 
ဗလက္ကာရခြုမှု တားဆီးဇရးစင်တာ” ထံ အကူအညီဇတာင်းနုိင်သည်။ သ့ုိမေုတ် “110 
အဇရးဇြါ် ကယ်ဆယ်ဇရးဖုန်း” ကို ဆက် သွယ်ကာ ရဲဌာနထံ အမှုတိုင်နိုင်သည်။ 
ကေန်းမာဇရးဌာနထံ အကူအညီ ဇတာင်းနုိင်သည်။ တရားရံုးထံ ကာကွယ်မိန့် ြေဇြးရန် 
ဇလျှာက်ထားနုိင်သလုိ တရားလည်း စဲွဆုိနုိင်သည်။

လိင်ြိ ုင်းဆိုင်ရာ ထိြါးဇနှာက်ယှက်မှု ဆိုသည်မှာ မုဒိမ်းမှုမှလွဲ၍ အခြားဇသာ 
တြါးသူ အလိုမတူသည့် လိင်ကိစ္စနှင့် စြ်လေဉ်းဇသာ ဇအာက်ြါအဇခြအဇနမေားနှင့ ်
ကိုက်ညီသည့် အခြုအမူမေားကို ဆိုလိုသည်။  (၁) ထိုအခြုအမူကို လိုက်ဇလောခြင်း 
(သုိ)့ ခငင်းြယ်ခြင်းဇြကာင့် အလုြ်၊ ြညာဇရး၊ ဇလ့ကေင့်ဇရး၊ ဝန်ဇဆာင်မှု၊ စီမံကိန်း၊ 
လှုြ်ရှားမှု၊ စသည့် အြွင့်အလမ်းမေား ရရိှဇစခြင်း၊ ဆံုးရှုးံဇစခြင်း၊ ဇလော့ြါးဇစခြင်း။ (၂) 
စာလံုးမေား၊ ရုြ်ြံုမေား၊ အသံမေား၊ ရုြ်ရှင်မေား၊ (သုိ)့ အခြားအရာြစ္စည်းမေား ခြသခြင်း၊ 
(သ့ုိ) ြဲွခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ဇစာ်ကားဇခြာဆုိခြင်း၊ (သ့ုိ) အခြား နည်းလမ်းခဖင့် တြါးသူ၏ 
ဂုဏ်သိက္ခာညိှုးနေမ်းဇစခြင်း၊ ဇြကာက်စိတ် ခဖစ်ဇြါ်ဇစခြင်း၊ ရန်လုိစိတ်ခဖင့် ဇခြာဆုိခြင်း 
(သို ့) မြန့်ဇလးစား ဇခြာဆိုခြင်းခဖစ်သည်ေု ြံစားရဇစခြင်း၊ (သို ့) မတရားသခဖင့ ်
အလုြ်၊ ြညာဇရး၊ ဇလ့ကေင့်မှု၊ ဝန်ဇဆာင်မှု၊ စီမံကိန်း၊ လှုြ်ရှားမှုနှင့် ြံုမှန်ဇန့စဉ်ဘဝအား 
ထိြုိက်ဇစခြင်းတ့ုိ ခဖစ်သည်။
ထိုသိ ု ့ ထိြါးဇနှာက်ယှက် ြံရသူသည် ရဲဌာနထံ အမှုတိ ုင်နိ ုင ်သည်။ ရဲဌာနမ ှ
လုြ ်ြ ိ ုင ်ြ ွင ့ ်အရ အဇသးစိြ ်  မ ှတ်တမ်းတင် ခြင ်း ၊  စ ု ံစမ ် းစစ ်ဇဆးခြင ်းန ှင ့  ်

အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်ခြင်း (သ့ုိ) ဗလက္ကာရ ခြုခြင်းြံရလျှင် ဘယ်လုိ 
အကူအညီဇတာင်းရမလဲ။

လိင်ြုိင်းဆုိင်ရာ ထိြါးဇနှာက်ယှက်မှုဆုိတာ ဘာလဲ။ ဒီလုိထိြါးြံရလျှင် 
ဘယ်လုိ အကူအညီ ဇတာင်းရမလဲ။
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၃. လူကုန်ကူးမှု

လူကုန်ကူးမှု ဆိ ုသည်မှာ တြါးသူအား ခြည့်တန်ဆာအခဖစ် လုြ်ကိ ုင်ဇစရန်၊ 

လုြ်အားနှင့် လုြ်အားြ မမျှသည့် အလုြ်ကို လုြ်ကိုင်ဇစရန် (သို ့) တြါးသူ၏ 

ကိ ုယ်အင်္ဂ ါ  အစိတ်အြိ ုင ် း  ခဖုတ်ယူရန ် ၊  အြကမ်းဖက်မ ှု ၊  ပြ ိမ ် းဇခြာက်မ ှု ၊ 

အကေယ်ြေ ုြ ် ခြင ် း ၊  ကကိ ု းကိ ုင ် ခြယ်လှယ် ခြင ် း ၊  ဇဆးဝါး၊  အိြ ်ဇမ ွ ့ြေ ခြင ် း ၊ 

လိမ်လည်လှည့ ် ခဖားခြင်း၊ အဇရးကကီးသည့ ် သတင်း အြေက်အလက်မေားကိ ု

ထိမ်ြေန်ဖု ံးကွယ်ထားခြင်း၊ ဇြကွးဆိုးပမီဆိ ုးမေား ြေဇြးခြင်း၊ အဇရးကကီးဇသာ 

စာရွက်စာတမ်းမေားအား သိမ်းြုိက်ထားခြင်း၊ တြါးသူ မတတ်နုိင်ဇသာ၊ မသိနုိင်ဇသာ 

(သို)့ အကူအညီဇတာင်းရန် ြက်ြဲဇသာ အဇခြအဇနကို အြွင့်ဇကာင်းယူခြင်း၊ (သို)့ 

ကာယကံရှင်၏ လိုအင်ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကေင်သည့် အခြားနည်းလမ်းမေားခဖင့် ကကံစီကာ 

လုြ်သားစုဇဆာင်းခြင်း၊ ဇရာင်းဝယ်ခြင်း၊  ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သယ်ြုိ့ ခြင်း၊ လက်ြံခြင်း၊ 

သိုဝှက်ခြင်း၊ တိမ်းဇရှာင်ခြင်း၊ ြွဲစား လုြ်ခြင်း၊ ဇဒသြံနှင့် နိုင်ငံခြားသားမေားအား 

တရားမဝင် လက်ြံထားခြင်း၊ သို ့မေုတ် အထက်ဇဖာ်ခြြါ နည်းလမ်းမေား ခဖင့ ်

တြါးသူအား ခြည့်တန်ဆာ လုြ်ငန်း လုြ်ကိုင် ဇစခြင်း၊ လုြ်အားနှင့်လုြ်ြ မမျှသည့ ်

အလုြ်ကို လုြ်ကိုင်ဇစခြင်း (သို)့ ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အြိုင်း ခဖုတ်ယူခြင်း။ အသက ်

၁၈ နှစ် မခြည့်ဇသးသူအား ခြည့်တန်ဆာလုြ်ငန်း လုြ်ကုိင်ဇစရန်၊ လုြ်အားနှင့်လုြ်ြ 

မမျှသည့်အလုြ် လုြ်ကိုင်ဇစရန်၊ (သို ့) ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အြိုင်း ခဖုတ်ယူရန ်

ရည်ရွယ်ကာ လူစု ဇဆာင်းခြင်း၊ ဇရာင်းဝယ်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သယ်ြို ့ ခြင်း၊ 

လက်ြံခြင်း၊ သိုဝှက်ခြင်း၊ တိမ်းဇရှာင်ခြင်း၊ ြွ ဲစားလုြ်ခြင်း။ အသက် ၁၈ နှစ ်

မခြည့်ဇသးသူအား တရားမဝင် လက်ြံထားခြင်း၊ (သို ့) ခြည့်တန်ဆာလုြ်ငန်း 

လုြ်ကိုင်ဇစခြင်း၊ လုြ်အားနှင့ ်လုြ်ြ မမျှသည့်အလုြ် လုြ်ကိုင်ဇစခြင်း၊ (သို ့) 

သက်ဇသအဇထာက်အထား စုဇဆာင်းခြင်းမေား ခြုလုြ်မည် ခဖစ်သည်။ လုြ်ငန်းြွင်၌ 
အလုြ်တာဝန်ထမ်းဇဆာင်စဉ် တြါးသူက ရန်ရှာဇနှာက်ယှက်လျှင် (သ့ုိ) အလုြ်ရှင်က 
အလုြ်သမားမေားအား (သိ ု ့) အလုြ်လာဇလျှာက်သူအား ကိ ုယ်ဇရးကိ ုယ်ရာ 
အဇြးအယူလုြ်မှ အလုြ်ရနိုင်သည်ေု ဇနှာက်ယှက်လျှင် လုြ်ငန်းြွင် ကေား၊ မ 
တန်းတူညီမျှဇရး ဥြဇဒအရ လုြ်ငန်းြွင်ရိှ သက်ဆုိင်ရာဌာနတွင် တုိင်တန်းနုိင်သည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။96

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



လူမှုဖူလုံဇရးနှင့် အသက်အိုးအိမ် လုံပြုံမှု (လူမှုဖူလုံဇရးကဏ္ဍ)

အဇရးဇြါ် ကယ်ဆယ်ဇရးဖုန်း 110
(သ့ုိ) အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန 1955

(သ့ုိ) 02-2388-3095
(ဇဝါ်ရှန်ြါြ့ါ ရှန်လင်ြကုတ်ဇဝါ်)

လူကုန်ကူးြံရသူေု သံသယဝင်ဖွယ် လူတစ်ဦးဦးနှင့ ်  စကားဇခြာြွင့ ်ရလျှင ်
လူဇမှာငြုိ်သမား ခဖစ်နိုင်ဇြေရှိသည့် ၎င်း၏အဇဖာ် ဥြမာ အိမ်ဇထာင်ဖက်၊ အိမ်သား 
(သို)့ အလုြ်ရှင်ကို မသိမသာ ြထုတ်ပြီး လူကုန်ကူးမှု၏ သားဇကာင် ေုတ်၊ မေုတ ်
ဇအာက်ြါဇမးြွန်းမေားကုိ ဇမးခမန်းြကည့်နုိင်သည်။
၁.  သ င ် ထ ွ က ် ြ ွ ာ ရ န ်  က က ိ ု း စ ာ း ဇ သ ာ ဇ ြ က ာ င ့ ်  အ ပ ြ ိ မ ် း ဇ ခ ြ ာ က ် ြ ံ ရ  ( သ ိ ု ့ ) 

ရုိက်နှက်ြံရြါသလား။
၂. သင့်အလုြ်ြွင် (သ့ုိ) ဇနထုိင်ရာဇနရာ အဇခြအဇန ဘယ်လုိရိှသလဲ။
၃. သင် ဘယ်ဇနရာမှာ စားရသလဲ၊ အိြ်ရသလဲ။
၄. စားြေိန်၊ အိြ်ြေိန်နှင့် ဇရအိမ်သွားြေိန် ထိန်းြေုြ်ခြင်း ြံရြါသလား။
၅. ခြတင်းဇြါက်နှင့် တံြါးမေား ဇသာ့ြတ် ြိတ်ြံရြါသလား။
၆.  သင့်အိမ်သားကို ပြိမ်းဇခြာက်မှုခြုကာ သင့်အား အလိုမတူသည့် အလုြ်ကိ ု

လုြ်ဇဆာင်ဇစသူ ရိှြါသလား။

လူကုန်ကူးြံရသူအား မည်သ့ုိ ြဲွခြားသိနုိင်မလဲ။

ကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အြိုင်း ခဖုတ်ယူခြင်း စသည့်အခြုအမူ မှန်သမျှကို လူကုန်ကူးမှုေ ု

သတ်မှတ်သည်။

လူဇမှာင်ြိ ုဂိ ုဏ်းမေား အသုံးခြုဇလ့ရှိသည့် ြရိယာယ်မေားမှာ အလုြ်ဇြးမည်ေ ု

ကတိဇြးခြင်း၊ ြညာဇရး အြွင့်အလမ်းနှင့် လက်ထြ်ရန် အြွင့်အလမ်း ရှိသည်ေ ု

လှည့်ခဖားခြင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ြရီးသွားဗီော အြမဲ့လုြ်ဇြး မည်ေု ဆိုခြင်း၊ 

အလုြ်လုြ်ြွင့်ကတ် ရနိုင်ရန် ကူညီမည်ေုဆိုခြင်း၊ ခြည်ဝင်စဉ် ကကိုြို ့ဇြးမည်ေ ု

ဆုိခြင်းတ့ုိခဖစ်သည်။ 

97ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
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လူဇမှာင်ြိ ုမ ှု၏ သားဇကာင်မေားသည် အသက်အရွယ်မဇရွ း၊ ကေား၊ မ မဇရွ း 

ခဖစ်န ိ ုင ်သည်။ အမေ ို းသမီးမေား ခဖစ်န ိ ုင ်  သကဲ ့သိ ု ့  ကဇလးသူငယ်မေား (သိ ု ့) 

အရွယ်ဇရာက်ပြီးသည့် ဇယာက်ေားသားမေားလည်း ခဖစ်နုိင်သည်။ ထ့ုိဇြကာင့် မည်သူ မဆုိ 

“ြါးနြ်လိမ္မာစွာ အကဲခဖတ်ပြီး အြေိန်မီ အကူအညီရယူဖို”့ သတိရှိရန် လိုအြ်သည်။ 

လူဇမှာင်ြုိကူးသည့် မသမာသူ မေားသည် လူစိမ်းသက်သက်ြေည်း ေုတ်ြေင်မှေုတ်မည်။ 

မိမိသိကျွမ်းသူ မိတ်ဇဆွ သူငယ်ြေင်းမေား၊ အိမ်နီးြေင်းမေား၊ ဇဆွမေ ိုးသားြေင်းမေားလည်း 

ခဖစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးြေင်း ခဖစ်နိုင်သလို အဖွဲ့၊ အသင်းလိုက်လည်း ခဖစ်နိုင်သည်။ 

ထ့ုိဇြကာင့် သင့်အား သတိ ဇြးလုိသည်မှာ -
▲

 စာရွက်စာတမ်းမေား လက်မှတ်မဇရးထိုးမီ စာရွက်ြါ အဇြကာင်းအရာမေားအား 

ဇသဇသြောြော ဖတ်ရှုြါ။

▲

 မ ိမ ိ၏ နိ ုင ်င ံကူးလက်မှတ်န ှင ့ ်  ဇလယာဉ်လက်မှတ်အား ဇသဇသြောြော 

သိမ်းဆည်းထားြါ။

▲

 အိမ်သားမေား၏ ဖုန်းနံြါတ်ကို မိမိနှင့်အတူ ဇဆာင်ြကဉ်းြါ။ ထိုင်ဝမ်၏ အြမဲ ့

အ  ဇရးဇြါ်ဖုန်း 110 ကို မှတ်သား ထားြါ။ သိုမ့ေုတ် လူကုန်ကူးမှု သတင်းဇြး 

တိုင်ြကားနိုင်သည့် 02-2388-3095 (ဇဝါ်ရှန်ြါြ့ါ ရှန်လင်ြကုတ်ဇဝါ်)၊ 1955 

(အလုြ်သမား ဝန်ကကီး ဌာန) သ့ုိ ဆက်သွယ်ြါ။

▲

 မိမိ၏ ြနောကုိယ်နှင့် အသက်အုိးအိမ်အား တြါးသူမှ မထိြါးဇစနုိင်ရန် သတိခြုြါ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။98

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

၈ - ကေန်းမာဇရး အာမြံ
 (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

ခြည်လံုးကျွတ် ကေန်းမာဇရးအာမြံ ........................100

ကုိယ်ဝန်ဇဆာင် အမေ ိုးသမီးမေား မီးမဖွားမီ 

ဇဆးစစ်ခြင်း ............................................................104

ဇအအုိင်ဒီအက်စ်ဇရာဂါ ကင်းဇဝးဇစဇရး ..............105

ကဇလးသူငယ်မေားအတွက် ကာကွယ်ဇဆး ...........106

လူကကီးမေားအတွက် ကာကွယ်ဇဆး ........................108
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၈။ ကေန်းမာဇရး အာမြံ
“ခြည်လု ံးကျွတ် ကေန်းမာဇရးအာမြံ” သည် ထိ ုင်ဝမ်၏ အဇရးအကကီးဆု ံး 

လူမှုအာမြံစနစ်ခဖစ်သည်။ အဓိက ရည်မှန်းြေက်မှာ ခြည်သူအားလုံး၏ ကေန်းမာဇရးနှင့ ်

လူဇနမှုအဆင့ ်အတန်း ခမ ှင ့ ်တင်ဇြးရန်ခဖစ်သည်။ အာမြံတွင် ြါဝင်န ိ ုင ်သည့ ်

သတ်မှတ်ြေက်၊ ဝန်ဇဆာင်ဇြးသည့် အြေက်အလက်မေားကုိ ထုိင်ဝမ်ဇရာက် နုိင်ငံခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား၏ ကေန်းမာဇရးအတွက် အဇရးြါဇသာဇြကာင့် မသိထား၍ မခဖစ်ြါ။

 ခြည်လံုးကျွတ် ကေန်းမာဇရးအာမြံ

“ခြည်လုံးကျွတ် ကေန်းမာဇရးအာမြံ” သည် ထိုင်ဝမ်၏ အဓိက အကေဆုံးဇသာ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။100

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

လူမ ှုအာမြံစနစ် ခဖစ ်သည်။ န ိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ ်ဇထာင်ဖက်မေား ထိ ုင ်ဝမ ်သိ ု  ့

ဇရာက်ရှိလာပြီးဇနာက် ဥြဇဒသတ်မှတ်ြေက်မေားအရ ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင ်

ြါဝင်ြွင့ ်ရ ှ ိသည်။ နိ ုင ်င ံခြားသားအိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ကေန်းမာဇရး အာမြံတွင ်

ြါဝင်နိုင်ရန် ဇလျှာက်ထားရမည့် နည်းလမ်းမေားနှင့် ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဇဆာင်မှုမေားမှာ 

ဇအာက်ြါအတုိင်းခဖစ်သည်။ 

၁. ြါဝင်ြွင့်ရိှသူ -

ထိုင်ဝမ်တွင် ဇနထိုင်ြွင့် ရရှိပြီး ထိုင်ဝမ်တွင် ဆက်တိုက် ဇနထိုင်သည့်ကာလ ၆ လ 

ခြည့်သည်နှင့် (သ့ုိ) ယြင်က နုိင်ငံခြားထွက်ဖူးပြီး ၁ ကကိမ်လျှင် ရက် ၃၀ ထက်မြုိြါက 

လက်ဇတွ့ဇနထိုင်သည့်ရက်မှ နိ ုင်ငံခြားထွက်သည့် ဇန့ရက်မေားကို နုတ်ယူပြီး 

ကေန်ရက်ဇြါင်း ၆ လ ခြည့်သည်နှင့် ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင် ြါဝင်သင့်သည်။ 

သ့ုိဇြမ့ဲ အလုြ်ဝင်ဇန ပြီဆုိြါက အလုြ်ဝင်သည့်ဇန့မှစ၍ အာမြံ ဝယ်ရမည်ခဖစ်သည်။ 

ဇနထုိင်ကာလ ၆ လ ခြည့်ရမည်ဆုိသည့် ကန့်သတ်ြေက် မရိှြါ။

၂. ဇလျှာက်ထားရန် လုြ်နည်းလုြ်စဉ် -

ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင် ြါဝင်ြွင့ ်ရှ ိဇသာ သတ်မှတ်ြေက်နှင့ ် ကိုက်ညီသ ူ

နိ ုင်ငံခြားသားမေားသည် နိ ုင်ငံခြားသား ဇနထိုင်ြွင့ ်ကတ် မိတ္တူကို တင်ခြပြီး 

ဇအာက်ြါနည်းလမ်းအတုိင်း ဇဆာင်ရွက်နုိင်သည်။

▲
 အလုြ်ရိှသူသည် အလုြ်ဌာနမှတဆင့် ဇလျှာက်ထားရမည်။

▲

 အလုြ်မရိှသည့် နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် ထုိင်ဝမ်တွင် ဆက်တုိက် 

ဇနထိုင်သည့်ကာလ ၆ လ ခြည့်သည်နှင့် (သို ့) ယြင်က နိုင်ငံခြားထွက်ဖူးပြီး ၁ 

ကကိမ်လျှင် ရက် ၃၀ ထက်မြုိြါက လက်ဇတွ့ ဇနထုိင်သည့်ရက်မှ နုိင်ငံခြားထွက်သည့် 

ဇန့ရက်မေားကို နုတ်ယူပြီး ကေန်ရက်ဇြါင်း ၆ လ ခြည့်သည်နှင့် ထိုင်ဝမ်သား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ မီှြုိအခဖစ် ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင် ြါဝင်သင့်သည်။

▲

 အလုြ်လည်းမရိှ မိသားစုဝင် အဇနခဖင့်လည်း ြါဝင်ြွင့်မရိှဇသာ နုိင်ငံခြားသားမေား 

ထိ ုင ်ဝမ်တွင် ဆက်တိ ုက်ဇန ထိ ုင ်သည့ ်ကာလ ၆ လ ခြည့ ်သည်နှင ့ ်  (သိ ု ့) 

ယြင်က န ိ ုင ်င ံ ခြားထွက်ဖ ူ း ပြ ီ း  ၁ ကကိမ ်လျှင ်  ရက် ၃၀ ထက်မြ ိ ုြ ါက 

လက်ဇတွ့ဇနထိုင်သည့်ရက်မှ နိုင်ငံခြားထွက်သည့် ဇန့ရက်မေားကို နုတ်ယူပြီး 

ကေန်ရက်ဇြါင်း ၆ လ ခြည့်သည်နှင့် ဇနထိုင်ြွင့်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းမေား၏ 

မိတ္ူတ ယူကာ ဇနရြ်ရိှ ပမို့နယ်၊ ြရုိင်ရံုးမေားတွင် ဇလျှာက်ထားနုိင်သည်။
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သတိခြုရန် (၁၁)

ကေန ် းမာဇရးအာမြ ံ  ဝယ ်ယ ူထားသည့ ်  န ိ ု င ် င ံ ခြာ းသား  အ ိမ ်ဇထာင ်ဖက ်သည ်
ကိုယ်ဝန်ဇဆာင်သည်နှင့် ဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်း သို ့တိုက်ရိုက်သွား၍ စစ်ဇဆးနိုင်သည်။ အာမြ ံ
မဝယ်ရဇသးလျှင် ပမို့နယ် ကေန်းမာဇရးဌာနထံ မီးမဖွားမီ စစ်ဇဆးရန် ဇထာက်ြံ ့လော 
ဇလျှာက်ယူနိုင်သည်။ တသားလျှင် အမေားဆုံး ၁၀ ကကိမ် ဇထာက်ြံ့သည်။ ၂၀၁၅ ြုနှစ ်
ေန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဇန့မှစ၍ “ဇဆးဝါးကုသဇရးဌာန ဇရာဂါ ကကိုတင်ကာကွယ်ဇရး လုြ်ငန်း 
ဇဆာင်ရွက်ရာတွင် သတိခြုရမည့် အြေက်မေား” နှင့ ်အညီ နိ ုင်ငံသား ကိုယ်ဝန်ဇဆာင ်
အမေ ိုးသီးမေားအား ဇထာက်ြ့ံဇြးသည့် စံနှုန်းထားအတုိင်း လုြ်ဇဆာင်ဇြးသည်။

★  ကေန်းမာဇရးအာမြံ မရဇသးမီ ကိုယ်ဝန်စစ်ဇဆးသည့် ဇထာက်ြံ့လော ဇလျှာက်ထားရန ်
လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေား - 
၁. အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း မူရင်း
၂. ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် (သ့ုိ) ြရီးသွားလက်မှတ်မူရင်း စသည့် သက်ဇသြံ စာရွက်စာတမ်းမေား။

★ မီးမဖွားမီ ဇဆးစစ်ရန် ဇထာက်ြ့ံဇြကးဇလျှာက်ထားခြင်း -
၁. သက်ဇသြံ စာရွက်စာတမ်းမေား စံုစံုလင်လင် အသင့်ခြင်ထားြါ။
၂.  ကေန်းမာဇရးဌာန ဝန်ထမ်းက စာရွက်စာတမ်းမေား စစ်မှန်ဇြကာင်း စစ်ဇဆးပြီးဇနာက ်

ဆရာဝန ်သ ွာ း ခြရန ်  အဇထ ာက်  အထားအခဖစ ်  မ ီ းမဖ ွ ာ းမ ီ  ဇဆးစစ ်  ဇရး 
မှတ်တမ်းတင်စာရွက်ကုိ ထုတ်ဇြးလိမ့်မည်။

၃.  ကိ ုယ်ဝန်ဇဆာင် အမေ ို းသမီးမေား ထိ ုစာရွက်နှင ့ ်  ကိ ုယ်ဝန်သည် ကေန်းမာဇရး 
လက်စွဲစာအုြ်ကို ယူဇဆာင်ကာ ဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်းသိုသ့ွားပြီး စစ်ဇဆးနိုင်ပြီခဖစ်သည်။ 
ယင်းဇဆးရံု၊ ဇဆးြန်းမှ ထုိအကကိမ်အတွက် စစ်ဇဆးြကုိ ဇလျှာ့ဇြးမည်။ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။102
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ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

ကာမဆက်ဆံဖူးသည့် အမေ ိုးသမီးမှန်သမျှ သားအိမ်ဇြါင်း ကင်ဆာဇရာဂါ ရိှ၊မရိှ ၃ နှစ် ၁ 
ကကိမ် အြေိန်မှန်မှန် စစ်ဇဆးသင့်သည်။ အသက် ၃၀ နှစ်အထက် အမေ ိုးသမီးမေားအတွက် 
နှစ်စဉ် အြမ့ဲ စစ်ဇဆးမှု ၁ ကကိမ် ခြုလုြ်ြွင့် ရိှသည်။ 
၁. စစ်ဇဆးနုိင်သည့်ဌာန - ကေန်းမာဇရး အာမြံစနစ်တွင် ြါဝင်သည့် မီးယြ်နှင့်သားဖွား 

အထူးကုဇဆးြန်း (သ့ုိ) မိသားစု ကေန်းမာဇရး အထူးကုဇဆးြန်း (သ့ုိ) ဇဆးရံု။
၂. လိ ုအြ်သည့ ် စာရွက်စာတမ်း - ကေန်းမာဇရး အာမြံကတ်နှင့ ်  န ိ ုင ်င ံသား 

စိစစ်ဇဆးဇရးကတ်ခြား။
၃. မစစ်ဇဆးမီ သတိခြုရန် - မစစ်ဇဆးမီ ဇရှ့တစ်ရက်တွက် ဇရစိမ်ြေ ိုးခြင်း၊ မအင်္ဂါအား 

ဇဆးဇြကာခြင်း၊ ဇဆးဖေန်းခြင်း၊ ဇဆးလိမ်းခြင်း မခြုြါနှင့်။ ကာမဆက်ဆံခြင်း 
မခြုြါနှင့်။ ဓမ္မတာလာြေိန်တွင် မစစ်ဇဆးသင့်ြါ။ 

သဇနေတားရန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် ဦးစွာတိုင်ြင်ပြီးမှ မိမိနှင့် သင့်ဇလော်သည့ ်
နည်းလမ်းကုိ အသံုးခြုသင့်သည်။ အသံုးမေားသည့် သဇနေတားနည်းမေားမှာ -
၁. သားအိမ်တွင်းသု ံး သဇနေတားြစ္စည်း -  Intra-uterine device (IUD), 

Lippes Loop, Copper 7, Multiload စသည့် ြစ္စည်းမေားကို သားအိမ်အတွင်း 
ထည့်သံုးရသည်။ သားဖွားပြီး ၆ ြတ် ြကာပြီးဇနာက် အသံုးခြုနုိင်သည်။ ထိဇရာက်မှု 
၉၅% ရိှသည်။

၂. သဇန ေတားဇဆး  -  ဇော ်မ ုန ် း ခဖင ့ ်  ခြ ုလ ုြ ်သည့ ်  ဇဆးတမေ ို း ခဖစ ် ပြ ီ း 
သတ်မှတ်ြေက်အတုိင်း သံုးစဲွရသည်။ ထိဇရာက်မှု ၉၉% ဇကော်ရိှသည်။

၃. ကွန်ဒု ံး - ကာမဆက်ဆံတိုင်း မှန်ကန်စွာ အသုံးခြုလျှင် ထိဇရာက်မှု ၉၀ % 
ဇကော်ရိှသည်။

၄. သ ုတ ် ပြ ွန ် ၊  သားဥ ပြ ွန ်  ြ ေည ်ဇန ှ ာင ် ခြင ် း  -  ကဇလးမယူဇတာ ့သ ူမ ော း 
သုံးသည့်နည်းလမ်းခဖစ်ပြီး ဇရရှည် သဇနေတား နိုင်ကာ ထိဇရာက်မှု ၁၀၀% နီးြါး 
ရိှသည်။ 

သားအိမ်ဇြါင်း ကင်ဆာဇရာဂါ စစ်ဇဆးခြင်းဆုိတာ ဘာလဲ။ 
ဘယ်ဇနရာမှာ အစစ်ဇဆးြံနုိင်မလဲ။

သင့်ဇတာ်သည့် သဇနေတားနည်းကုိ ဘယ်လုိ ဇရွးြေယ်ရမလဲ။
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၃. ကေန်း မာဇရး အာမြံစနစ်မှ ရရိှနုိင်ဇသာ ဝန်ဇဆာင်မှုမေား -

အာမြံဝယ်ထားသူ နာမကေန်းခဖစ်လျှင်၊ ထိြိ ုက်ဒဏ်ရာရလျှင်၊ မီးဖွားလျှင်၊ 

မဇတာ်တဆမှု ခဖစ်ြွားလျှင်၊ ဇဆးရုံ (သို)့ ဇဆးြန်းမေားတွင် ကုသမှု ြံယူနိုင်သည်။ 

သ ိ ု ့ဇြမ ဲ ့  အာမြ ံ  ဝယ်ထားသူသည်  စည် းကမ ် း  သတ်မ ှတ ်ြ ေက ်အတိ ုင ် း 

သွားဇရာက်ကုသရန်နှင့် ဇဆးဖုိးဝါးြ အြေ ို့တဝက်ကုိ ဇြးဇဆာင်ရန် လုိအြ်သည်။

၄. ဆရာဝန်သွားခြလျှင် “အာမြံကတ်” ကုိ ယူဇဆာင်သွားရန် မဇမ့ြါနှင့်

ဆရာဝန်ခြခြင်း၊ ဇဆးယူခြင်း (သို ့) ဇဆးစစ်သည်ြဲ ခဖစ်ခဖစ် “အာမြံကတ်”ကိ ု

ယူဇဆာင်သွားရန် မဇမ့ြါနှင့်။ တံြါးဝတွင် ကေန်းမာ ဇရး အာမြံ တံဆိြ်ကြ်ထားသည့် 

ဇဆးရံု၊ ဇဆးြန်းတွင်သာ ကေန်းမာဇရး အာမြံကုိ အသံုးခြုနုိင်သည်။ သ့ုိဇြမ့ဲ ဇဆးရံု၊ 

ဇဆးြန်းမေားမှ သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်း မှတ်ြုံတင်ြနှင့် ဇဆးဖိုးဝါးြ 

အြေ ို့တဝက်ကုိ ဇြးဇဆာင်ရမည်ခဖစ်သည်။

ဆရာဝန်သွားခြြေိန်တွင် “အာမြံကတ်” ယူမသွားြါက ဇဆးဖိုးဝါးြအားလုံးကိ ု

မ ိမ ိကိ ုယ်တိ ုင ်  ဦးစွာဇြးဇဆာင်ရမည်။ ၁၀ ရက်အတွင်း (ရ ု ံ းြ ိတ်ရက်မြါ) 

မူလသွားခြြ့ဲသည့် ဇဆးြန်း (သ့ုိ) ဇဆးရံုသ့ုိ “အာမြံကတ်”ကုိ ယူသွားြါက ၎င်းဇဆးရံု၊ 

ဇဆးြန်းမေားက သင်ဇြး ဇဆာင်သင့်သည့် ဇဆးဖိုးဝါးြ တစိြ်တြိုင်းကိုနုတ်၍ 

ကေန်ဇငွကုိ ခြန်အမ်းဇြးမည်ခဖစ်သည်။

 ကုိယ်ဝန်ဇဆာင် အမေ ိုးသမီးမေား မီးမဖွားမီ ဇဆးစစ်ခြင်း

ကိုယ်ဝန်ရပြီးဇနာက် အဇနအထိုင် ဆင်ခြင်ခြင်း၊ လိုအြ်သည့် အောရဓာတ်မေား 

ရယူခြင်း၊ မီးမဖွားမီ အြေိန်မှန်မှန် ဇဆးစစ်ခြင်း၊ သဇနေသားကကီးထွားမှု အဇခြအဇနကိ ု

သိရိှထားခြင်းသည် အမေ ိုးသမီးမေား ကုိယ်ဝန်ဇဆာင်သည့် ကာလ အတွင်း အဇရးကကီးသည့် 

လုြ်ငန်းမေားခဖစ်သည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။104

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

ကေန်းမာဇရး အာမြံကတ် နမူနာြံုစံ

 ဇအအုိင်ဒီအက်စ်ဇရာဂါ ကင်းဇဝးဇစဇရး

ဇအအိုင်ဒီအက်စ်ဇရာဂါသည် လိင်အမေ ို းအစား၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှ တ်မှုေူ၍ 

မြွဲခြားဘဲ ကူးစက်တတ်သည့် ဇရာဂါခဖစ်သည်။ ဇရာဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန ်

အဇကာင်းဆု ံ းနည်းမ ှာ အဇဖာ်တစ်ဦးတည်းန ှင ့ ်သာ လိင ်ဆက်ဆံခြင်း ခဖစ ် ပြ ီ း 

ြေစ်တင်းဇနှာစဉ် တဖက်သားအား ကွန်ဒု ံးကိ ု မှန်ကန်စွာသုံးရန် အားဇြးရမည်။ 

လိင်ဆက်ဆံမှု ရှိသူတိုင်း ဇအအိုင်ဒီအက်စ်ဇရာဂါ ရှိ၊ မရှိ ၁ ကကိမ် စစ်ဇဆးသင့်သည်။ 

ဇဒသအသီးသီးရိှ ကေန်းမာဇရးဌာန (ရံုး) ၌ အြမ့ဲ စစ်ဇဆးဇြးသည့်အခြင်၊ တခြည်လံုးရိှ 

ဇဆးရံုဇြါင်း ၄၄ ရံု၌ အမည်မဇဖာ်ဘဲ စစ်ဇဆးနုိင်ရန် အစုိးရမှ ဇထာက်ြ့ံကူညီထားသည်။ 

ဤသည်မှာ ဇရာဂါကုိ ဇစာစီးစွာ စစ်ဇဆးဇတွ့ရိှပြီး ဇစာဇစာကုသဇြးနုိင်ရန် ခဖစ်သည်။

က ိ ု ယ ် ဝ န ် ဇ ဆ ာ င ် စ ဉ ်  က ေ န ် း မ ာ ဇ ရ း  အ ာ မ ြ ံ က တ ်  ရ ပ ြ ီ း သ ည ် ခ ဖ စ ် ဇ စ ၊ 

မရဇသးလျှင်ခဖစ်ဇစ၊ ဇအအိုင်ဒီအက်စ် ဇရာဂါ ရှိ၊ မရှိ အြမဲ့ စစ်ဇဆးနိုင်ရန် အစိုးရမ ှ

ဇထာက်ြံ့ဇြးထားသည်ခဖစ်၍ ကိုယ်ဝန် ၄ လအတွင်း ကိုယ်ဝန်စစ်ဇဆးသည့်အြါ 

ဇအအိ ုင ်ဒ ီအက်စ ်ဇရာဂါ ရ ှ ိ ၊  မရ ှ ိ  တြါတည်း စစ ်ဇဆးမ ှသာ သဇနေသားအား 

ဇရာဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ဇြးနိုင်မည်။ ဇရာဂါကူးစက်ြံရသည့် ကိုယ်ဝန်ဇဆာင ်

အမေ ို းသမီးကိ ု အြမဲ ့  ဇဆးဝါးကုသဇြးသည့်အခြင် အြေ ိန ်မ ှန ်  ဇနာက်ဆက်တွ ဲ

ကုသမှု၊ စိစစ်မှု လုြ်ဇဆာင်ဇြးသည်။ ဆီဇလော်သည့် မီးဖွားနည်း၊ သဇနေသားအတွက ်

ကကိုတင်ကာကွယ်၊ ကုသခြင်းနှင့် မိြင် နိုရ့ည် အစားထိုးြစ္စည်းမေား ဇရွးြေယ်ဇြးခြင်းတို ့

လ ုြ ်ဇဆာင ်ဇြးသည်။ ဆိ ုင ်ရာ အင ်ဇဖာ ်ဇမးရ ှင ် းမ ေားကိ ု  ဇဒသအသီးသီးရ ှ  ိ
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ကေန်းမာဇရးဌာနထံ ဆက်သွယ်ဇမးခမန်းနိုင်သလို ဇရာဂါဘယထိန်းြေုြ်ဇရးဗေူရို၏ 

ဝက်ဘ်ဆုိက် (https://www.cdc.gov.tw) (သုိ)့ အြမ့ဲ သီးသန့်ဖုန်း  1922 (သုိ)့ 0800-

001922 သ့ုိလည်း ဆက်သွယ်နုိင်သည်။

“လူသား ြ ုြ ံအားကေဆင်းမ ှု  ကူးစက်ဇရာဂါ ကာကွယ်တားဆီးဇရးန ှင ့  ်

ကူးစက်ြံရသူ၏ အြွင့်အဇရး အာမြံြေက် ရရိှဇရး စည်းမေဉ်း” အရ အကယ်၍ ခြည်မသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်သည် ဇရာဂါကူးစက်ြံရြါက ဇအအိုင်ဒီအက်စ်ဇရာဂါ အထူးကုဇဆးရုံ၌ 

ကုသမှုြံယူပြီး အြေိန်မှန်မှန် စစ်ဇဆးြံရမည်။ ြထမ ၂ နှစ်အတွင်း ကုန်ကေသည့ ်

ဇဆးဖုိးဝါးြကုိ ဇရာဂါဘယ ထိန်းြေုြ်ဇရးဗေူရုိမှ ဇထာက်ြ့ံဇြးပြီး၊ ၂ နှစ် ဇနာက်ြုိင်းတွင် 

ကေန်းမာဇရးအာမြံမှ ဇြးဇဆာင်ကာ၊ ကုန်ကေစရိတ် အြေ ို ့တဝက်ကို ဇရာဂါဘယ 

ထိန်းြေုြ်ဇရးဗေူရုိမှလည်း ဆက်လက်ြ့ံြုိးဇြးသည်။

 ကဇလးသူငယ်မေားအတွက် ကာကွယ်ဇဆး

၁. နှစ်နုိင်ငံြကား ကူသန်းသည့်ကဇလး ကာကွယ်ဇဆးထုိးခြင်း

အကယ်၍ သားသမီးမေားကိ ုြါ အတူဇြါ်ပြီး နှစ်နိ ုင ်ငံြကား ဇနထိုင်သူ (သိ ု ့) 

သွားလာသူ ခဖစ ်လျှင ်  ဤအြေက်ကိ ု  သတိ ခြုသင့ ်သည်။ န ိ ုင ်င ံတ ိ ုင ် းတွင ်

အသုံးခြုသည့် ကာကွယ်ဇဆး အမေ ို းအစားနှင့ ် ဇဆးထိုးသည့် ကာလတို ့သည ်

ဇဒသတွင်း ဇရာဂါကူးစက်ြေံ ြ့ွားမှု အဇခြအဇနအလိုက် ကွာခြားမှု အနည်းငယ ်

ရှ ိတတ်သည်။ အဆိုြါနိ ုင်ငံ၏ ကာကွယ်ဇဆး အမေ ို းအစားနှင့ ် ဇဆးထိုးသည့ ်

ကာလကို ဦးစွာဇလ့လာပြီးဇနာက် သတ်မှတ်ြေက်အတိုင်း ကာကွယ်ဇဆးမေားကိ ု

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။106

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

အစဉ်လုိက်ထုိးြါ။ ထုိင်ဝမ်ခြန် ဇရာက်လျှင် ဆက်ထုိးရန် လုိအြ်သည့် ကာကွယ်ဇဆး 

အမေ ို းအစားအတွက် ယြင်က ဇဆးထိုးထားသည့် မှတ်တမ်းကို ယူဇဆာင်ပြီး 

ဆိုင်ရာကေန်းမာဇရးဌာန၊ ရုံး (သို)့ ပမို့နယ်၊ ြရိုင် အသီးသီးရှိ ကာကွယ်ဇဆးထိုးဇြး 

ဇသာ ဇဆးရံုနှင့် ဇဆးြန်းမေားသ့ုိ သွားဇရာက်ကာ ဆက်လက် ထုိးနုိင်သည်။

၂. ကာကွယ်ဇဆးထုိးသည့် မှတ်တမ်းစာရွက်

ကဇလးဇမွးဖွားြေိန်မှ စထိုးသည့် ကာကွယ်ဇဆး အမေ ိုးအစား၊ ထိုးသည့်ရက်စွဲနှင့ ်

ထ ိ ု းသည့ ်ဌာန စသည့ ်  အြေက်အလက်မေားကိ ု  “ကာကွယ်ဇဆးထိ ု းသည့  ်

အြေိန်နှင့်မှတ်တမ်း” တွင် တဇြါင်းတစည်းတည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ (ယြုအြါ 

ကဇလးကေန်းမာဇရး လက်စဲွစာအုြ်တွင် တြါတည်း ဇြါင်းထည့်ထားပြီး ခဖစ်သည်။)  

ဇနာင်အြါ ကာကွယ်ဇဆး ထိုးဇြးသည့် ဇဆးဝန်ထမ်းမေား ကိုးကားရန်နှင့် ဆိုင်ရာ 

ကေန်းမာဇရး စစ်ဇဆးမှုအတွက် လိုအြ်သည့်အြါ အသုံးခြုနိုင်ရန် ဤမှတ်တမ်းကိ ု

အပမဲတမ်း သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။ မူကကို၊ ကဇလးထိန်းဇကောင်းနှင့် မူလတန်းတက်စ 

ကဇလးမေား ယင်းမှတ်တမ်း၏ မိတ္တူကို ဇကောင်းထံ ဇြးအြ်ရမည်။ ဇကောင်းနှင့ ်

ကေန်းမာဇရးဌာနတ့ုိက မထုိးရဇသးသည့် ကာကွယ်ဇဆး အမေ ိုးအစား ရိှဇသးဇြကာင်း 

ဇတွ့ရိှြါက ခဖည့်စွက်ထုိးရန် စီမံဇြးလိမ့်မည်။ ထ့ုိအခြင် နုိင်ငံခြားထွက် ြညာသင်လျှင်၊ 

အလုြ်သွားလုြ်လျှင် (သိ ု ့) ဇခြာင်း ဇရေ ့ဇနထိုင်လျှင်လည်း နိ ုင်ငံအသီးသီးက 

ကာကွယ်ဇဆးထိုးသည့် မှတ်တမ်းကို ဇတာင်းဆိုတတ်သည်။ က ဇလးသူငယ်၏ 

ကာကွယ်ဇဆးထိုးသည့် မှတ်တမ်း ဇြောက်သွားလျှင် ကာကွယ်ဇဆးထိုးြဲ ့သည့ ်

မူလကေန်းမာဇရးဌာနထံ ထြ်မံဇလျှာက်ယူနုိင်သည်။ အကယ်၍ မတူသည့်ဇနရာတွင် 

ကာကွယ်ဇဆးထုိးြ့ဲလျှင် မိမိ၏ သန်းဇြါင်စာရင်းရိှရာ ဇဒသ၏ ကေန်းမာဇရးဌာနထံ 

မှတ်တမ်းမေားအား ကွန်ြေူတာထဲ ထည့်သွင်းထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဇမးခမန်းနိုင်သည်။ 

(သာမန်အားခဖင့ ်  ကေန်းမာဇရးဌာန (သိ ု ့)  ကေန်းမာဇရးရု ံ းန ှင ့ ်  စာြေုြ ်ြေုြ ်

ထားဇသာ ဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်း၌ ကာကွယ်ဇဆးထိုးလျှင် ယင်းဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်းက 

ကာကွယ်ဇဆးထုိးသည့် မှတ်တမ်းအား ဇဆးထုိးြံသူ၏ သန်းဇြါင်စာရင်း ရိှရာဇဒသ၏ 

ကေန်းမာဇရးဌာနသို ့ဇြးြိုတ့တ်ပမဲခဖစ်သည်။) ထိုမှတဖန် ဆိုင်ရာ ကေန်းမာဇရးဌာနမ ှ

တဇြါင်းတစည်းတည်း ထြ်မံထုတ်ဇြးသည်။
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 လူကကီးမေားအတွက် ကာကွယ်ဇဆး။

နိ ုင်ငံခြားသားမေား ဇနထိုင်ြွင့ ် (သိ ု ့) အဇခြြေဇနထိုင်ြွင့ ် ဇလျှာက်ထားစဉ ်

တင်ခြသည့် ဇဆးစစ်တမ်းမေားတွင် ဝက်သက်နှင့် ဂောမန်ဝက်သက်တ့ုိကုိ ြုြံနုိင်စွမ်းရိှသည့် 

ြဋိြစ္စည်းရှိဇြကာင်း (သို ့) ယင်းဇရာဂါမေားအတွက် ကာကွယ်ဇဆး ထိုးပြီးဇြကာင်း 

စသည့်စာရွက်စာတမ်းမေား ြါဝင်သည်။ ဇရာဂါဘယ ထိန်းြေုြ်ဇရးဗေူရိုမှ ယြုအြါ 

အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၄၉ နှစ် ရိှ သားဖွားရွယ် နုိင်ငံခြားသူ အိမ်ဇထာက်ဖက်မေား ဇနထုိင်ြွင့်၊ 

အဇခြြေဇနထိုင်ြွင့် ဇလျှာက်သည့်အြါတွင်၎င်း၊ သို ့မေုတ် ထိုင်ဝမ်တွင် ဇနထိုင်ြွင့်၊ 

အဇခြြေဇနထိုင်ြွင့် ရရှိပြီးသူ ခဖစ်လျှင်ဇသာ်၎င်း၊ ထိုသူ၏ ဂောမန်ဝက်သက် ြဋိြစ္စည်း 

အနုတ်လက္ခဏာ ခြဇနလျှင် ဇနရာဇဒသ အသီးသီးရိှ ကေန်းမာဇရးဌာနသ့ုိ သွားဇရာက်ကာ 

ဝက်သက်၊ ဆု ံဆိ ု ့နာ၊ ဂောမန်ဝက်သက် တိ ု ့အတွက် ဇရာစြ်ထားသည့ ် (MMR) 

ကာကွယ်ဇဆး ၁ ဇြောင်းကုိ အြမ့ဲထုိးနုိင်သည်။ 

အမေ ို းသမ ီ းမ ေား  ကိ ုယ ်ဝန ်ဇဆာင ်စဉ ်  ကာလအတွင ် း  ဂ ောမန ်ဝက်သက ်

ြဋ ိြစ ္စည ် း  မရ ှ ိ ဇ ြကာင ် း  စစ ်ဇဆးဇတ ွ ့ရ ှ ိလ ျှင ်  ယင ် းဇရာဂ ါ ခဖစ ်ြ ွ ာ းသည့  ်

ဇဒသမေားသို ့ မသွားသင့်သည့်အခြင်၊ မီးဖွားပြီးဇနာက် ဂောမန်ဝက်သက် ြဋိြစ္စည်း 

အနုတ်လက္ခဏာခြသည့် ဇဆးစစ်တမ်းခဖင့် နီးစြ်ရာ ကေန်းမာဇရးဌာန (ထိုင်ဇြပမို့တွင ်

၁၂ ပမို့နယ်၏ အဇထွဇထွဇဆးရံု တဲွဖက်ဇဆးြန်းမေား) သုိမ့ေတ်ု စာြေုြ်ြေုြ်ထားဇသာ 

ဇဆးရုံ၊ ဇဆးြန်းမေား၌ MMR ကာကွယ်ဇဆး ၁ ဇြောင်းကို အခမန်ဆုံး ထိုးခြင်းခဖင့ ်

ကာယကံရှင် အမေ ိုးသမီး၊ ဇမွးကင်းစ ကဇလးနှင့်  ဇနာက်တသား၏ ကေန်းမာဇရးကိ ု

ကာကွယ်ဇြးနုိင်မည်။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။108

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ကေန်းမာဇရး အာမြံ (ကေန်းမာဇရးကဏ္ဍ)

ရင်သား ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဇရဒီယို သတ္တိြကွမှု နည်းြါးသည့် X ဇရး 
ဇရာင်ခြည်ခဖင့် ဓာတ်မှန်ရုိက်ကာ ရင်သားအတွင်း ကယ်လစီယမ်ဓာတ် စုဇဝးမှု ရိှ၊ မရိှ 
အကကိတ်တည်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဇဆးခြင်းခဖစ်သည်။ ဇရာဂါလက္ခဏာ မခြဇသးသည့ ်
သု ံညအဆင့ ် ရင်သားကင်ဆာဆဲလ်ကိ ု  ဇတွ့ရှ ိန ိ ုင ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည ်
ရင်သားကင်ဆာ စစ်ဇဆးရာတွင် အထိဇရာက်ဆုံး နည်းလမ်းတရြ်ခဖစ်သည်။ 
နိုင်ငံခြားတိုင်းခြည်မေားမှ ဇလ့လာြေက်မေားတွင်လည်း အသက် ၅၀ နှစ်အထက ်
အမေ ိုးသမီးမေား ြံုမှန်စစ်ဇဆးြါက ရင်သားကင်ဆာဇြကာင့် ဇသဆံုးနုိင်သည့် ရာနှုန်း ၂၀ 
မှ ၃၀ အထိ ကေဆင်းနုိင်ဇြကာင်း ဇတွ့ရိှရသည်။ 
ဇအာက်ြါသတ်မှတ်ြေက်မေားနှင့် ကိုက်ညီသည့် အမေ ိုးသမီးမေားအား ၂ နှစ် ၁ ကကိမ ်
ရင်သားဓာတ်မှန် စစ်ဇဆးြအတွက် အစုိးရမှ ဇထာက်ြ့ံဇြးသည်။
၁. ဒုတိယအဆင့်ဇဆွမေ ို းမေား ရင်သားကင်ဆာခဖစ်ဖူးသည့် အသက် ၄၀ မှ ၄၄ 

နှစ်အရွယ် အမေ ိုးသမီးမေား။ (ဒုတိယအဆင့်ဇဆွမေ ိုး ဆိုသည်မှာ အဖွား၊ မိြင်၊ 
သမီးနှင့် ညီအစ်မမေားကုိ ဆုိလုိသည်။)

၂. အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၆၉ နှစ်အရွယ် အမေ ိုးသမီးမေား ကေန်းမာဇရး အာမြံကတ်နှင့ ်
နိ ုင်ငံသားစိစစ်ဇရးကတ်ကို ဇဆာင်ြကဉ်းကာ ြွင့ ်ခြုြေက်ရ ရင်သားဓာတ်မှန ်
ရိုက်ဇြးသည့် ဇဆးရုံမေားတွင် သွားဇရာက်စစ်ဇဆးနိုင်သည်။ ယင်းဇဆးရုံမေားကိ ု
ခြည်သူ့ကေန်းမာဇရးဗေူရို၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် (https://www.hpa.gov.tw) တွင ်
ရှာဇဖွနုိင်သလုိ၊ ဌာဇနရိှ ကေန်းမာဇရးဌာနမေားတွင်လည်း စံုစမ်းဇမးခမန်းနုိင်သည်။

ရင်သားဓာတ်မှန်ရုိက် စစ်ဇဆးခြင်းဆုိတာ ဘာလဲ။ အစုိးရမှ 
ဇထာက်ြ့ံဇြကး ဇြးြါသလား။ ဘယ်ဇနရာမှာ စစ်ဇဆးနုိင်သလဲ။

109ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



သတိခြုရန် (၁၂)

ကေန်းမာဇရးနှင့ ် စြ်လေဉ်း၍ ပမို့နယ်အသီးသီး၏ ကေန်းမာဇရး အကေ ို းဇဆာင်စင်တာ၊ 
ကေန်းမာဇရးဌာနအား ဆက်သွယ် ဇမးခမန်းကာ ဇအာက်ြါ ဝန်ဇဆာင်မှုမေား ရရိှနုိင်သည်။

၁. ကေန်းမာဇရး ဇဆးစစ်မှုဆုိင်ရာ အဇြကာင်းအရာမေား
၂. ကေန်းမာဇရး ဗေုသုတနှင့် ဇဆွး ဇနွးြဲွအမေ ိုးမေ ိုး
၃. သဇနေတားခြင်းနှင့် မီးမဖွားမီ စစ်ဇဆးခြင်းဆုိင်ရာ အဇြကာင်းအရာမေား
၄. ကဇလးသူငယ်မေားအတွက် စစ်ဇဆးမှုအမေ ိုးမေ ိုး

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။110

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ (အလုြ်အကိုင်ကဏ္ဍ)

၉ - အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ 
 (အလုြ်အကုိင်ကဏ္ဍ)

လုြ်ငန်းြွင်ဝင်ကာ ရည်မှန်းြေက်ကုိ 

အဇကာင်အထည်ဇဖာ်ြါ ........................................112

အြေက်အလက်မေားကုိ ဆုြ်ကုိင်ကာ အြွင့်အဇရးကုိ 

ဦးစွာရယူြါ .............................................................115

111ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



၉။ အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ
ထိုင်ဝမ်အစိုးရသည် လူတစ်ဦးတစ်ဇယာက်ြေင်း၏ စွမ်းရည်ဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်မှုကိ ု

အ ဇ လ း ထ ာ း သ ည ် ။  အ လ ု ြ ် ရ ှ ာ ဇ ဖ ွ ဇ ရ း မ ှ သ ည ်  အ လ ု ြ ် ြ ွ င ်  ဇ လ ့ က ေ င ့ ် ဇ ရ း ၊ 

ကျွမ်းကေင်မှုအရည်အြေင်း စိစစ်ဇရးနှင့ ် လုြ်ငန်းထူဇထာင်ခြင်းအထိ စီမံကိန်းနှင့ ်

ဝန်ဇဆာင်မှု တသီတတန်းကကီးရိှြါသည်။ 

 လုြ်ငန်းြွင်ဝင်ကာ ရည်မှန်းြေက်ကုိ အ ဇကာင်အထည်ဇဖာ်ြါ

ထုိင်ဝမ်၏ စီးြွားဇရး စည်ြင်ဖံွ့ပဖိုးဇသာဇြကာင့် အလုြ်နှင့် လုြ်ငန်းထူဇထာင်သည့် 

အြွင့်အဇရး အဇခမာက်အမေား ရှိြါသည်။ နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည ်

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။112

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ (အလုြ်အကိုင်ကဏ္ဍ)

ဇနထိုင်ြွင့်၊ ဇရရှည်ဇနထိုင်ြွင့် (သို ့) အဇခြြေဇနထိုင်ြွင့် ရရှိသည်နှင့် အလုြ်လုြ်ြွင့ ်

ဇလျှာက်ရန်မလိ ုဘဲ၊ နိ ုင ်င ံသား စိစစ်ဇရးကတ်ခြားလည်း မလိ ုဘဲ ထိ ုင ်ဝမ်တွင ်

အလုြ်လုြ်နုိင်ပြီ ခဖစ်သည်။

နိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား အလုြ်ရှာဇဖွလိ ုလျှင် နိ ုင ်င ံ ခြားသား 

ဇနထိ ုင ်ြ ွင ့ ်ကတ် (သိ ု ့ )  ဇရရ ှည်ဇနထိ ုင ်ြ ွင ့ ်ကတ်ကိ ု  ယူဇဆာင်ကာ အစိ ု းရမ ှ

ထူဇထာင်ထားဇသာ အလုြ်ရှာဇဖွဇရးဌာနသို ့ သွား ဇရာက် စာရင်းဇြးနိ ုင်သည်။ 

ယင်းဌာနမေား၏ ဝန်ဇဆာင်မှုမေားမှာ အလုြ်ရှာဇဖွရန် စာရင်းဇြးသွင်းခြင်း၊ အလုြ်နှင့ ်

ြတ်သက်သည့် ဇမးြွန ်းမေားကိ ု  ဇခဖြကားဇြးခြင်း၊ အလုြ်မိတ်ဆက်ဇြးခြင်း၊ 

လူဇတွ့ဇခဖရာတွင် အဇဖာ်လိ ုက်ဇြးခြင်းနှင့ ်  အလုြ်ရှင်နှင့ ်  ညှ ိနှိုင်းဇြးခြင်းတိ ု  ့

ြါဝင်သည်။ နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားလည်း အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန 

လုြ်အားဖံွ့ပဖိုးဇရးဌာန၏ ထုိင်ဝမ် အလုြ်ရှာဇဖွဇရး အကေ ိုးဇဆာင်စင်တာ အြမ့ဲဖုန်း 0800-

777-888 ကို ၂၄ နာရီ ြတ်လုံး ဆက်သွယ်ဇမးခမန်းနိုင်သည်။  သိုမ့ေုတ် အလုြ်သမား 

ဝန်ကကီးဌာန လုြ်အားဖံွ့ပဖိုးဇရးဌာန ထုိင်ဝမ် အလုြ်ရှာဇဖွဇရးဝက်ဘ်ဆုိက် (https://www.

taiwanjobs.gov.tw) တွင် ရှာဇဖွနုိင်သည်။ 

အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန လုြ်အားဖံွ့ပဖိုးဇရးဌာန ထုိင်ဝမ်အလုြ်ရှာဇဖွဇရး 
အကေ ိုးဇဆာင်စင်တာ အြမ့ဲဖုန်း 

0800-777-888
ထုိင်ဝမ်အလုြ်ရှာဇဖွဇရး ဝက်ဘ်ဆုိက် (https : //www.taiwanjobs.gov.tw)24h

အာအိုစီ နယ်နမိတ်အတွင်း သန်းဇြါင်စာရင်း သွင်းထားသည့် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားနှင့ ်
လက်ထြ်ထိမ ် း ခမား ပြ ီ း  ထိ ုင ်ဝမ ်တွင ်  ဇနထိ ုင ်ြ ွင ့ ်ရ ှ ိသည့ ်  န ိ ုင ်င ံ ခြားသား 
အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားသည် အလုြ်လုြ်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားရန် မလုိသလုိ၊ နုိင်ငံသား 
စိစစ်ဇရးကတ်လည်း မလုိအြ်ဘဲ ထုိင်ဝမ်တွင် အလုြ်လုြ်ြွင့်ရိှသည်။

ထုိင်ဝမ်၌ အလုြ်လုြ်လျှင် အလုြ်လုြ်ြွင့်ကတ် ဇလျှာက်ထားရန် 
လုိအြ်ြါသလား။
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နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား လုြ်ငန်းြွင်ဝင်ပြီးဇနာက် “လုြ်ငန်းထမ်းဇဆာင်မှု 

ဥြဇဒ”၊ “လုြ်ငန်းြွင် ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှဇရး ဥြဇဒ” မေားနှင့်အညီ အြွင့်အဇရးမောကုိ 

ြံစားြိုင်ြွင့်ရှိသည်။ ယင်းဥြဇဒ စည်းမေဉ်းမေားအရ အလုြ်ဇြါ်ခြင်း၊ လူဇတွ့၊ စာဇတွ့ 

စစ်ဇမးခြင်း၊ အလုြ်ြန့်အြ်ခြင်း၊ လုြ်ငန်းတာဝန် ြဲွဇဝဇြးခြင်း၊ လုြ်ငန်းြွင် ဇနရာထုိင်ြင်း 

ဇြးခြင်း၊ လုြ်ရည်ကိုင်ရည် အကဲခဖတ်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးခမှင့်ခြင်း၊ လုြ်အားြဇြးခြင်း၊ 

အပငိမ်းစားဇြးခြင်း၊ အလုြ်ထွက်ခြင်း စသည်တို ့နှင့ ် စြ်လေဉ်း၍ အလုြ်ရှင်သည ်

အလုြ်သမားမေားအား နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက် ခဖစ်ဇသာဇြကာင့် ြဲွခြားဆက်ဆံခြင်း 

မခြုရ။ ထို ့အခြင် အိမ်ဇထာင်သားဇမွးခြင်း၊ ကဇလးထိန်းရခြင်း တို ့ဇြကာင့်လည်း 

နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအား အလုြ်မခဖုတ်ရ။

အ လ ု ြ ် ရ ှ င ် သ ည ်  ဥ ြ ဇ ဒ စ ည ် း မ ေ ဉ ် း မ ေ ာ း န ှ င ့ ် အ ည ီ  န ိ ု င ် င ံ ခ ြ ာ း သ ာ း 

အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက် အလုြ်သမား အာမြံ၊ အလုြ်လက်မဲ ့  အာမြံနှင ့  ်

ကေန်းမာဇရး အာမြံမေားကုိ ဝယ်ဇြးရမည်။ အလုြ်သမား အဇခြြံဥြဇဒ ဇဘာင်အတွင်း 

အကေုံးဝင်သည့် လုြ်ငန်းမေားတွင် လုြ်အားြကုိ အဇခြြံ လုြ်အားြထက် ဇလျှာ့မဇြးရ။ 

(လက်ရိှကေင့်သံုးဇနဇသာ အနည်းဆံုး အဇခြြံလုြ်အားြမှာ ၁ လလျှင် NT$ ၂၂,၀၀၀၊ ၁ 

နာရီလျှင် ၁၄၀ ခဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ြုနှစ် ေန်နဝါရီလ ၁ ရက်ဇန့မှစ၍ အဇခြြံ လုြ်အားြကုိ 

၁ လ လျှင် NT$ ၂၃,၁၀၀၊ ၁ နာရီလျှင် NT$ ၁၅၀ အထိ တုိးခမှင့်သွားမည် ခဖစ်သည်။)

အစုိးရထူဇထာင်သည့် အလုြ်ရှာဇဖွဇရး ဌာနမေားမှ ဝန်ဇဆာင်မှုမေားမှာ - 
▲

 အလုြ်ရှာဇဖွရန် စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အလုြ်ြွင် ဇလ့ကေင့်ဇရး သင်တန်းမေားနှင့ ်

ြတ်သက်သည့ ်  ဇမးြ ွန ် းမေားကိ ု  ဇခဖြကားဇြးခြင ်းန ှင ့ ်  တစ်ဦးြေင ် း၏ 

အဇခြအဇနအလုိက် စီမံဇြးခြင်း။

▲

 လတ်တဇလာ အလုြ ်အြ ွင ့ ်အလမ ် းန ှင ့ ်  လ ုြ ်ငန ် းြ ွင ်  ဇလ ့ကေင ့ ် ဇရး 

အြေက်အလက်မေား ြ့ံြုိးဇြးခြင်း။

▲

 လူဇတွ့ဇခဖရာတွင် အဇဖာ်လုိက်ဇြးခြင်းနှင့် အလုြ်ရှင်နှင့် ညိှနှိုင်းဇြးခြင်း။

▲

 ယာယီအလုြ်ဆိုင်ရာ ဇထာက်ြံ ့ဇြကး ဇလျှာက်ထားခြင်း၊ လုြ်ငန်းြွင်တွင ်

သင်ယူခြင်းနှင့် တဖန်ဇနသားခြန်ကေဇရး ြဇရာဂေက် စသည်တိုက့ို စီမံဇြးခြင်း၊ 

တာတုိအလုြ်ဇြးခြင်း။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။114

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ (အလုြ်အကိုင်ကဏ္ဍ)

▲

 နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား အလုြ်ရှာရာတွင် အတားအဆီး မရှိဇစရန်၊ 

လုြ်ငန်းရှင်မေား အလုြ်ြန့်လိုသည့် ဆန္ဒခမင့်မားလာဇစရန် လုြ်ငန်းရှင်မေားအား 

တုိက်တွန်းဇခြာြကားခြင်း။

▲

 န ိ ုင ်င ံ ခြားသား  အ ိမ ်ဇထာင ်ဖက်မ ေား  အခြားလိ ုအြ ်ြ ေက ်မ ော းရ ှ ိလျှင ်

အ ခ ြ ာ း လ ူ မ ှု ဖ ူ လ ု ံ ဇ ရ း  အ ဖ ွ ဲ ့ အ စ ည ် း ထ ံ  ( သ ိ ု ့ )  ဇ ဆ း ရ ု ံ ၊   ဇ ဆ း ြ န ် း သ ိ ု  ့

လက်လဲွမိတ်ဆက်ဇြးခြင်း။

  အြေက်အလက်မေားကုိ ဆုြ်ကုိင်ကာ အြွင့်အဇရးကုိ ဦးစွာရယူြါ

အလုြ ်လက်မ ဲ ့ ခဖစ ်ဇနဇသာ န ိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ ်ဇထာင ်ဖက်မေားသည ်

အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန၊ လုြ်အားဖွံ့ပဖိုးဇရးဌာန လက်ဇအာက်ရှိ ဌာနြွဲမေားမှ၎င်း၊  

ပမို့နယ်၊ ြရိုင် အစိုးရမေားမှ၎င်း ဖွင့်လှစ်သည့် အလုြ်ဇလ့ကေင့်ဇရး သင်တန်းမေားတွင ်

အြမဲ့ တက်ဇရာက်ကာ မိမိ၏စွမ်းရည်ကို တိုးခမှင့်နိ ုင်သည်။ ယင်းသင်တန်းမေားမှာ 

မိတ်ကြ်အလှခြင်၊ ဆံသ၊ အြေက် အခြုတ်၊ ကွန်ြေူတာ၊ ကဇလးထိန်း၊ လူအိုနှင့ ်

လူနာဇစာင့ ်၊ အိမ်တွင်းမှု စသည်တို ့ ခဖစ်သည်။ “ဇနထိုင်သူသစ်မေား အလုြ်ရရန ်

အဇထာက်အကူခြုဇရး လုြ်ဇဆာင်ြေက်”ြါ သတ်မှတ်ြေက်မေားနှင့် ကိုက်ညီသူသည ်

စားဝတ်ဇနဇရး ဇထာက်ြံ့ဇငွ ဇလျှာက်ထားနိုင်သည်။ သင်တန်းမေားနှင့် စြ်လေဉ်း၍ 

အလုြ်ရှာဇဖွဇရး ဌာနမေားတွင် စံုစမ်းဇမးခမန်းနုိင် သည့်အခြင်၊ အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန 

လုြ်အားဖွ ံ ့ ပဖ ိ ုး ဇရးဌာန၏ “ထိ ုင်ဝမ်အလုြ်ရှာဇဖွဇရး” ဝက်ဘ်ဆိ ုက်တွင်လည်း 

ရှာဇဖွြကည့်နုိင်ြါသည်။

အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန လုြ်အားဖံွ့ပဖိုးဇရးဌာန၏ ထုိင်ဝမ်အလုြ်ရှာဇဖွဇရး 
ဝက်ဘ်ဆုိက် - 
https://www.taiwanjobs.gov.tw
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နိ ုင ်င ံ ခြားသား အိမ ်ဇထာင်ဖက်မေား ကျွမ်းကေင်မ ှုဆိ ုင ်ရာ အရည်အြေင်း 

စိစစ်ဇရး စာဇမးြွဲတွင် ဝင်ဇရာက်ဇခဖဆိုလိုလျှင် ဇနထိုင်ြွင့်ကတ်ရှိရန် လိုအြ်သည်။ 

ထို ့အခြင် “ကဇလးထိန်း”၊ “လူအိုနှင့် လူနာဇစာင့်ဇရှာက်သူ”၊ “မိတ်ကြ် အလှခြင်”၊ 

“အမေ ို းသမီးဆံသ”၊ “တရုတ်ေင်းြေက်နည်း (အသားငါး၊ သက်သတ်လွတ်)”၊ 

“မုန ့ ်ဖ ုတ်နည်း (ဇြါင ်မ ုန ့ ်န ှင ့ ်  ကိတ်မ ုန ့ ် )” စသည့ ်  လုြ ်ငန်း ၆ မေ ို းအတွက် C 

အဆင့် လက်မှတ် (သို ့မေုတ် တဆင့်ြေင်း) ၏ နုတ်တိုက်ဇမးြွန်း ရွတ်ဇြးသည့ ်

အကေ ိုးဇဆာင်မှုရှိသည်။ စားဇမးြွဲနှင့် စြ်လေဉ်းဇသာ အြေက်အလက်မေားကို သိလိုြါက 

ယြင်ဇြကာ်ခငာ စာဇစာင်မေားအား ဖတ်ရှုနိ ုင ်သည်။ အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန 

လုြ်အားဖွံ့ပဖိုးဇရးဌာန၏ ကျွမ်းကေင်မှုဆိုင်ရာ အရည်အြေင်း စိစစ်ဇရး စင်တာကိုလည်း 

ဇမးခမန်းနုိင်သည်။

အလုြ်သမား ဝန်ကကီးဌာန လုြ်အားဖွံ့ပဖိုးဇရးဌာန၏ ကျွမ်းကေင်မှုဆိုင်ရာ 
အရည်အြေင်း စိစစ်ဇရးစင်တာ - 
https://www. wdasec.gov.tw

ဇနထိုင်သူသစ်မေား လုြ်ငန်းြွင်နှင့ ် ြတ်သက်၍ ဇမးြွန်းမေားရှ ိြါက အစိုးရမ ှ
ထူဇထာင်ထားသည့် အလုြ်ရှာဇဖွဇရး ဌာနမေားသ့ုိ ဆက်သွယ် ဇမးခမန်းနုိင်သည်။ ထ့ုိခြင် 
အလုြ်ရှင်မေားက “အလုြ်သမားဇရးရာ အဇခြြံ ဥြဇဒ”၊ “လုြ်ငန်းထမ်းဇဆာင်မှု 
ဥြဇဒ”၊ “လုြ်ငန်းြွင် ကေား၊ မ တန်းတူညီမျှဇရး ဥြဇဒ” မေားအား ြေ ိုးဇဖာက်ဇြကာင်း 
ဇနထိုင်သူသစ်မေား ဇတွ့ရှိြါက သက်ဆိုင်ရာဌာနမေား (စည်ြင်အစိုးရ သို ့မေုတ ်
ပမို့နယ်၊ ြရိုင် အစိုးရ၏ အလုြ်သမားရုံး၊ ဌာန သို ့မေုတ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၊ ဌာန) 
ထံ တိုင်ြကားနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနမေားမှ စုံစမ်းစစ်ဇဆးပြီးဇနာက် ဥြဇဒ 
ြေ ိုးဇဖာက်ဇြကာင်း မှန်ကန်ြါက ဥြဇဒအရ အဇရးယူမည် ခဖစ်သည်။

လုြ်ငန်းြွင်တွင် ြဲွခြားဆက်ဆံခြင်း ြံရလျှင် 
ဘယ်လုိနည်းလမ်းမေားကတဆင့် တုိင်တန်းနုိင်ြါသလဲ။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။116

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



အလုြ်ြွင်မှာ ဇြော်ရေင်ြါ (အလုြ်အကိုင်ကဏ္ဍ)

သတိခြုရန် (၁၃)

ထုိင်ဝမ်တွင် ဇနရာအန့ံှ၌ အလုြ်ရှာဇဖွဇရးဆုိင်ရာ အြေက်အလက်မေားကုိ ရရိှနုိင်သည်။ ဥြမာ - 

★ ဌာနမေား -  ဇဒသအသီးသီးရှိ အစိုးရြိုင် အလုြ်ရှာဇဖွဇရးစင်တာ (သို)့ အလုြ်ရှာဇဖွဇရး 
အကေ ိုး ဇဆာင်ဌာန (ဇကာင်တာ)၊ ြုဂ္ဂလိကြုိင် အလုြ်ရှာဇဖွဇရးဌာန။

★ အင်တာနက် -  ထုိင်ဝမ် အလုြ်ရှာဇဖွဇရး ဝက်ဘ်ဆုိက် (https://www.taiwanjobs.gov.
tw)၊ ပမို့နယ်၊ ြရုိင် အစုိးရမေား၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်မေားမှ အလုြ်ဇြါ်ဇြကာ်ခငာ၊ 
အရြ်ဘက်ဆုိင်ရာ လူအားအရင်းအခမစ် ဘဏ်၏ ဝက်ဘ်ဆုိက်မေား။ 
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧
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ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

၁၀ -  ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း
 (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

ဇငွဇြကးစီမံမှု ..........................................................120

အဇမွဆက်ြံခြင်း ....................................................125
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၁၀။ ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း
ြင်ြင ်ြန ်းြန ်း  ရ ှာဇဖ ွရရ ှ ိထားသည့ ်  ဝင ်ဇင ွမေားကိ ု  ဘယ်လိ ုကိ ုင ်တွယ ်

စီမံရမလဲ။ ဇငွဇြကး “ဇြောင်လည်သူ” တစ်ဦး ခဖစ်လာသည့် တြေ ိန ်တည်းတွင ်

“ အ ြ ွ န ် ဇ င ွ ဇ ြ း ဇ ဆ ာ င ် ခ ြ င ် း ” သ ည ်  န ိ ု င ် င ံ သ ာ း တ စ ် ဦ း ၏  တ ာ ဝ န ် ဝ တ ္တ ရ ာ း 

တစ်ရြ်ခဖစ်သည်ကုိလည်း ဇမ့မထားြါနှင့်။

 ဇငွဇြကးစီမံမှု

မိသားစု ဝင်ဇငွနှင့ ် ထွက်ဇငွကို ထိထိဇရာက် ဇရာက် ထိန်းြေုြ်နိ ုင်ခြင်းသည ်

အိမ်ဇထာင်သာယာဇရးအတွက် အဇခြြံ ခဖစ်သည်။ ထုိင်ဝမ်တွင် လုြ်သားခြည်သူမေားသည် 

ရင်းနီှးခမှုြ်နံှမှု နည်းလမ်းအမေ ိုးမေ ိုးခဖင့် မိမိတုိ၏့ ဇငွဇြကးကုိ စီမံြန့်ြဲွ နုိင်သည်။ ဥြမာ - 

ဘဏ်တွင်ဇငွစုခြင်း၊ ရှယ်ယာမေား၊ အစုိးရဇြကွးပမီှ (bond) စသည်တုိကုိ့ ဝယ်ယူခြင်းမေား 

ြါဝင်သည်။ ထိုင်ဝမ်တွင် ရင်းနှီးခမှုြ်နှံမှုမှ ရရှိဇသာ အတိုးအခမတ်အတွက် ဥြဇဒအရ 

အြွန်ဇြး ဇဆာင်ရမည်။ 

၁. ဘဏ်နှင့် စာတိုက်တွင် ဇငွစုစာရင်း ဖွင့်ခြင်းနှင့် ြရက်ဒစ်ကတ် (Credit Card) 

 ဇလျှာက်ယူခြင်း

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။120

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

လုြ ်အားြနှင ့ ်  ကုမ ္ပဏီဝင်ဇငွ စ ီမ ံရာတွင ်  အဆင်ဇခြဇစရန် လုြ ်ငန်းဌာန 

အသီးသီးသည် မေားဇသာအားခဖင့် “ဘဏ်စာရင်း (သ့ုိ) စာတုိက်ဇငွစုစာရင်း” မှ တဆင့် 

လုြ်အားြမေား လေဲဇြးဇလ့ရှိသည်။ ထို ့ဇြကာင့် လုြ်သားခြည်သူမေားသည် ဘဏ ်

(သို)့ စာတိုက်တွင် ဇငွစုစာရင်း ဖွင့်ထားရန် လိုအြ်သည်။ ဇနထိုင်သူသစ်မေားသည ်

ထိုင်ဝမ်ဇရာက်လာပြီးဇနာက် ဘဏ် (သို ့) စာတိုက်တွင် မိမိကိုယ်ြိုင် ဇငွစုစာရင်း 

၁ ြု ဖွင့်ထားနိုင်သည်။ လိုအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမေားနှင့် လုြ်နည်းလုြ်စဉ်မှာ 

ဇအာက်ြါအတုိင်း ခဖစ်သည်။

(၁) ဘဏ်

◎	စာရွက်စာတမ်း -

▲

 သက်ဇသြံကတ်နှစ်မေ ိုး - နုိင်ငံသား စိစစ်ဇရးကတ် (သုိ)့ ဇနထုိင်ြွင့်ကတ် 

ကိုင်ဇဆာင် ထားလျှင်လည်း အခြားဇသာ သက်ဇသြံကတ်မေားခဖစ်သည့ ်

ကေန်းမာဇရးအာမြံကတ်၊ နိ ုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်ဇမာင်းလိုင်စင်၊ 

သ့ုိမေုတ် ဇကောင်းသားကတ် တမေ ိုးမေ ိုးကုိ ထြ်မံတင်ခြရမည်။ 

▲

 ကုိယ်ြုိင် တံဆိြ်တံုး။

▲
 ြထမအကကိမ် စုဇငွြမာဏ။

◎	လုြ်နည်းလုြ်စဉ် -

 ဘဏ်တွင် ဇငွစုစာရင်းဖွင့်ရန် ဇလျှာက်ရာတွင် အကေ ိုးဇဆာင်ဇကာင်တာတွင် 

ဇမးခမန်းနိုင်သည်။ တြေိန်တည်းတွင် သက်ဇသြံကတ်ခြားမေားကို ခြသြါ။ 

ဘဏ်ဝန်ထမ်းမေားက အကူအညီဇြးြါလိမ့်မည်။

▲

 ဘ ဏ ် စ ာ ရ င ် း ဖ ွ င ့ ် ရ န ်  အ ြ ေ က ် အ လ က ် မ ေ ာ း က ိ ု  ဇ ရ း ခ ဖ ည ့ ် ြ ါ ။ 

သန ် းဇြါင ်စာရင ် းန ှင ့ ်  အခြားအြေက်အလက်မေားသည် မ ိမ ိ၏ 

သက်ဇသြံကတ်ခြားြါအတုိင်း ခဖစ်ရမည်။ 

▲

 ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရာတွင် စုဇဆာင်းမည့် ဇငွြမာဏကုိ ဆံုးခဖတ်ြါ။

▲

 သင့်အြွင့်အဇရးမေား အာမြံြေက် ရိှဇစရန် ဘဏ်ဝန်ထမ်းမေားက သင့်အား 

ဓာတ်ြံု ၁ ြံု ရုိက်ယူလိမ့်မည်။ 

▲

 ATM စက်မှ ဇငွထုတ်ရ အဆင်ဇခြဇစရန် ဘဏ်ဝန်ထမ်းမှ “ဇငွထုတ်ကတ်” 

ဇလျှာက်၊ မဇလျှာက် ဇမးခမန်း လိမ့်မည်။ 
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အကေ ိုးဇဆာင်ဇကာင်တာ ‧အြေက်အလက်မေား ဇရးခဖည့်ြါ

ဇကာင်တာ
 ‧သက်ဇသြံ ကတ်ခြားကုိ ခြြါ

	 ‧စုဇငွ ြမာဏ

ဇကာင်တာ ‧အြံထားရန် ဓာတ်ြံုရုိက်ကူးခြင်း

ဇကာင်တာ ‧ဇငွထုတ်ကတ်ခြား ဇလျှာက်ထားခြင်း

ဇကာင်တာ ‧ဘဏ်စာအုြ်နှင့် ဇငွထုတ်ကတ်ခြား ရယူခြင်း

ဇငွထုတ်စက်
 ‧လျှ ို့ဝှက်သဇကဂတ ဇခြာင်းလဲခြင်း

 ‧ဘဏ်စာအုြ်နှင့် ဇငွထုတ်ကတ်ကုိ ဇသဇသြောြော သိမ်းဆည်းြါ

ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ရန် လုြ်ထံုး။

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။122

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

▲

 ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ပြီး ဘဏ်စာအုြ်နှင့် ဇငွထုတ်ကတ် ရရှိပြီးဇနာက် ATM 

ဇငွထုတ်စက်သ့ုိသွားကာ လျှ ို့ဝှက် နံြါတ်ကုိ ြေက်ြေင်းဇခြာင်းြါ။ 

▲

 မေကဇ်မှာကတွ်င် ဘဏ်အသီးသီး၌ ဇငွထတ်ုကတ်ခဖင့် ဇငွသွင်း၊ ဇငွထတ်ု၊ 

ဇငွလေခဲြင်း ခြုလုြ်နုိင်သည်။ အြွန်အြ ဇြးဇဆာင်နုိင်သည်။ လျှ ို့ဝှက်နံြါတ် 

ဇခြာင်းလဲနိ ုင ်သည်။ လက်ကေန်ဇငွစာရင်းကိ ု  ြကည့ ်ရ ှု  န ိ ုင ်သည်။ 

အကယ်၍ ဇငွစုသူသည် ထိုဇငွထုတ်ကတ်အား ြရက်ဒစ်ကတ်အခဖစ်၊ 

ဒဘီစ်ကတအ်ခဖစ် အသံုးခြုလုိလျှင ်သုိမ့ေတု ်အခြားနိငုင်မံေားတငွလ်ည်း 

ဇငွထုတ်လိုလျှင် သီးခြားသဇဘာတူညီြေက်ကို လက်မှတ်ဇရးထိုးရန ်

လုိအြ်သည်။

(၂) စာတုိက်

◎	လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -

▲

 “န ိ ုင ်င ံကူးလက်မ ှတ်” န ှင ့ ်  “အာအိ ုစ ီ  ID NO. မ ှတ်တမ်း” (သိ ု ့ ) 

“ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်” နှင့် ဒုတိယ သက်ဇသြံ ကတ်ခြား (ဥြမာ - ကေန်းမာ  ဇရး 

အာမြံကတ်၊ အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း၊ သန်းဇြါင်စာရင်း အဇသးစိြ်၊ 

နုိင်ငံကူးလက်မှတ်)
▲

 ကိုယ်ြိ ုင်တံဆိြ်တုံး (ဇနာင်တွင် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဇဆးရန် အြံထားသည့ ်

တံဆိြ်ြံုစံ)

▲

 ဇငွစုစာရင်းဖွင့်ရန် စုဇငွ (NT$ 10 အထက်) 

▲

 ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် ဇလျှာက်ရမည်။ 
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◎ လုြ်နည်းလုြ်စဉ် -

▲

 စာတုိက်ဇငွစုစာအုြ် ဇလျှာက်လော၊ ဇငွစုစာရင်းဖွင့်ရန် သဇဘာတူညီြေက်၊ 

ဇငွစုလောကုိ ဇရးခဖည့်ကာ အထက်ဇဖာ်ခြြါ သက်ဇသြံကတ်မေားနှင့်အတူ 

မည်သည့်စာတုိက်တွင်မဆုိ ဇငွစုစာရင်း ဖွင့်နုိင်သည်။

◎သတိခြုရန် -

▲

 တ ရ ု တ ် န ှ င ့ ်  အ င်္ ဂ လ ိ ြ ် စ က ာ း  ဇ ရ လ ည ် စ ွ ာ  မ ဇ ခ ြ ာ တ တ ် လ ျှ င  ်

ဇခြာတတ်သူတစ်ဦးကိ ု  ဇြါ်သွားန ိ ုင ်သည်။ ထိ ုသူ၏ န ိ ုင ်င ံသား 

စ ိစစ ်ဇရးကတ်ကိ ု  ဇကာင်တာတွင ်  ခြရမည့ ်အခြင ်  မ ိတ္တူကူး ပြ ီ း 

ြေန်ထားရမည်။

၂. ဝင်ဇငွြွန် ဇြးဇဆာင်ခြင်း

နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ထိုင်ဝမ်တွင် အတည်တကေ ဇနထိုင်သည့ ်

ဇနရာမရှိသည့်အခြင် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဇနထိုင်သည့် ရက် ၁၈၃ ရက် မခြည့်ြါက 

၎င်း၏ ဝင်ဇငွြွန်ကို အလုြ်ရှင်မှ ခဖတ်ယူဇြးဇဆာင်ရမည်။ သို ့ဇသာ် နှစ်ြေုြ ်

စာရင်း သွင်းရန်မလိုြါ။ အြွန်စည်းမေဉ်းြါ သတ်မှတ်ြေက်နှင့် အကေုံးမဝင်ဇသာ 

ဝင်ဇငွမေားအတွက် (ဥြမာ အိမ် ပြ ံဇခမ ဇရာင်း ရဇငွ) သတ်မှတ်ထားသည့ ်

နှုန်းထားအတိုင်း ဝင်ဇငွြွန် ဇြးဇဆာင်ရမည်။ အကယ်၍ လင်မယားအနက ်

တစ်ဦးတစ်ဇယာက်က အာအိုစီ နိ ုင်ငံနယ်နမိတ် အတွင်း ဇနထိုင်သူခဖစ်ြါက 

၎င်းနှင့်အတူ ြူးတဲွစာရင်းသွင်းနုိင်သည်။ 

နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေား ထိုင်ဝမ်တွင် အတည်တကေ ဇနထိုင်ရာဇနရာ 

ရှ ိသည့ ်အခြင် အပမဲတဇစဇနထိ ုင ်သူ (သိ ု ့)  အတည်တကေ ဇနထိ ုင ်ရာဇနရာ 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။124

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

မရှ ိဇသာ်လည်း ဘဏ္ဍာနှစ ်တွင ် း  ဇနထိ ုင ်သည့ ်ရက် ၁၈၃ ရက်ဇကော ်ြါက 

လက်ထြ်သည့်နှစ် (သို ့) လင်မယား ကွာရှင်းသည့်နှစ်တွင် အိမ်ဇထာင်ဖက်နှင့ ်

သီးခြားြွ ဲ၍ (သိ ု ့) ြူးတွ ဲ၍ စာရင်းသွင်းကာ ဝင်ဇငွြွန် ဇြးဇဆာင်နိ ုင ်သည်။ 

အ ိမ ်ဇထာင ်သက်တမ ် း  ကာလအတွင ် းတ ွင ်မ ူ  ဝင ်ဇင ွြ ွန ်က ိ ု  လင ်မယား 

ြူးတွဲစာရင်းသွင်း ဇြးဇဆာင်သင့်သည်။ ထို ့အခြင် ြင်ြွန်း (သို ့) ေနီးခဖစ်သူအား 

အဓိကအြွန်ဇဆာင်သူအခဖစ် စာရင်း ဇြးနုိင်သည်။.စာရင်းဇြးရာတွင် အြွန်ဇဆာင်သူ 

သန်းဇြါင်စာရင်း သွင်းရာအရြ် (သ့ုိ) ဇနထုိင်ြွင့်ကတ်ြါ လိြ်စာတည်ရိှရာ နယ်ဇခမရိှ 

အြွန်ရံုးတွင် စာရင်းဇြးသွင်းရမည်။

▲

 ဇြးသွင်းရမည့်ကာလ - နှစ်စဉ် ဇမလ ၁ ရက်ဇန့မှ ၃၁ ဇန့အထိ။

▲

 ဇြးသွင်းရမည့် နည်းလမ်း - ကုိယ်တုိင်ဇရးခဖည့်ခြင်း၊ Matrix (2D) barcode (သ့ုိ) 

အင်တာနက် စသည့် နည်းလမ်း ၃ မေ ိုးကုိ အသံုးခြုနုိင်သည်။ 

 အဇမွဆက်ြံခြင်း

အာအိုစီနိ ုင ်ငံသား ကွယ်လွန်၍ ၎င်း၏  နိ ုင ်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မ ှ

အဇမွဆက်ြ ံလျှင ်  ဥြဇဒအရ “အဇမွြ ွန ်” ဇြးဇဆာင်ရမည်။ န ိ ုင ်င ံ ခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်မှ မိမိ၏ ြစ္စည်းဥစ္စာမေားကိ ု အခြားသူအား လက်ဇဆာင်အခဖစ ်

လေဇဲခြာင်းဇြးလျှင်လည်း “လက်ဇဆာင်ြွန်” ဇြးဇဆာင်ရမည်။
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၁. စာရင်းသွင်း ဇြးဇဆာင်ရမည့် အြွန်အမေ ိုးအစား - 

▲

 အဇမွြွန် - နုိင်ငံသား ဇသဆံုးလျှင် ၎င်း၏ အာအုိစီ နုိင်ငံ နယ်နမိတ်တွင်းနှင့် ခြင်ြရိှ 

ြုိင်ဆုိင်မှုအားလံုး ြူးဇြါင်း စာရင်းဇြးကာ အြွန်ဇဆာင်သင့်သည်။

▲

 လက်ဇဆာင်ြွန် - အာအိုစီ နိုင်ငံသားအခဖစ် မြံယူရဇသးသည့် နိုင်ငံခြားသား 

အိမ်ဇထာင်ဖက်သည် ၎င်း၏ အာအိုစီနယ်နမိတ် အတွင်းရှိ ြစ္စည်းဥစ္စာမေားကိ ု

လက်ဇဆာင်အခဖစ် လေဇဲခြာင်းဇြးလျှင် လက်ဇဆာင်ြွန် ဇြးဇဆာင်ရမည်။ အာအုိစီ 

နုိင်ငံသားအခဖစ် ြံယူပြီးသည့်အခြင် မေားဇသာအားခဖင့် အာအုိစီနယ်နမိတ်အတွင်း 

ဇနထိ ုင ်သူခဖစ်ြါက ၎င်း၏ နိ ုင ်င ံနယ်နမိတ်အတွင်းရှ ိ  ြ ိ ုင ်ဆိ ုင ်မ ှု ခဖစ်ဇစ၊ 

နယ်နမိတ်ခြင်ြရှိ ြုိင်ဆုိင်မှုမေားကုိခဖစ်ဇစ လက်ဇဆာင်အခဖစ် လေဇဲခြာင်းဇြးလျှင် 

လက်ဇဆာင်ြွန် ဇြးဇဆာင်ရမည်။

၂. စာရင်းဇြးရန်ဌာန -

▲

 အဇမွြွန် - နုိင်ငံသားဇသဆံုးလျှင် ဇသဆံုးြေိန်၌ သန်းဇြါင်စာရင်း ဝင်ထားရာအရြ်ရိှ 

အြွန်ရံုးထံ စာရင်းဇြး သွင်းရမည်။

▲

 လက်ဇဆာင်ြွန် - နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်သည် အာအိုစီ နိုင်ငံသားအခဖစ ်

ြ ံယူ ပြ ီ း  အာအိ ုစ ီနယ်နမ ိတ်  အတွင ် း  အပမ ဲတဇစ ဇနထိ ုင ်သ ူ ခဖစ ်ြါက 

လက်ဇဆာင်ဇြးပြီးဇနာက် သန်းဇြါင်စာရင်းဝင်ရာ အရြ်ရှ ိ အြွန်ရု ံးတွင ်

စာရင်းဇြးသွင်းရမည်။ အခြားအဇခြအဇနခဖစ်ြါက ထိုင်ဇြအြွန်ရု ံးတွင ်

စာရင်းဇြးသွင်းရမည်။

၃. စာရင်းဇြးရမည့်ကာလ -

▲

 အဇမွြွန် - နုိင်ငံသား ဇသဆံုးသည့်ဇန့မှစ၍ ၆ လအတွင်း။

▲

 လက်ဇဆာင်ြွန် - နိ ုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်၏ လက်ဇဆာင်ြွန်သည ်

အြွန်လွတ်တန်ဖိုးထက် ဇကော်လွန်လျှင် လက်ဇဆာင်ဇြးပြီး ရက် ၃၀ အတွင်း 

စာရင်းဇြးသွင်းရမည်။

၄. လုိအြ်သည့် စာရွက်စာတမ်း -

▲

 အဇမ ွြ ွန ်  -  အဇမ ွြ ွန ်စာရင ် းသွင ် းရန ်  ဇလျှာက်လော၊  ဇသဆု ံ းသ ူအား 

အိမ်ဇထာင်စုစာရင်းမှ ြယ်ဖေက်ပြီးသည့် အြေက်အလက်၊ အဇမွဆက်ြံသူ၏ 

သန်းဇြါင်စာရင်း အြေက်အလက်၊ အဇမွြံစာရင်း ၁ ဇစာင်စီ၊

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။126

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ဇငွဇြကးစီမံမှုနှင့် အဇမွဆက်ြံခြင်း (ဘဏ္ဍာဇရးကဏ္ဍ)

▲

 လက်ဇဆာင ်ြ ွန ်  -  လက်ဇဆာင ်ြ ွန ်  စာရင ် းသ ွင ် းရန ်ဇလျှာက ်လ ော ၊ 

လက်ဇဆာင်ဇြးသူ၏ အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း မိတ္ူတ ၊ လက်ဇဆာင်ဇြးသည့် စာြေုြ် ၁ 

ဇစာင်စီ။

▲

 အခြား ြူးတွဲတင်ခြရမည့် စာရွက်စာတမ်းမေား။ အြွန်ဦးစီးဌာန၏ အဇမွြွန်၊ 

လက်ဇဆာင်ြွန်ဆုိင်ရာ ရှင်းလင်း ဇခြာြကားြေက်မေားကုိ ကုိးကားနုိင်သည်။ 

  နိဂံုး - ရုိင်းြင်းကူညီစိတ်ခဖင့် ထုိင်ဝမ်တွင် အဇခြြေြါ

ထိုင်ဝမ်၏ ဇနထိုင်သူသစ် တစ်ဦးခဖစ်လာပြီးဇနာက် သင်ယူလိုစိတ်ဇမွးပြီး 

ထိ ုင ်ဝမ ်၏ ဘဝသစ်ကိ ု  ရင ်ဆိ ုင ်ြါ။ အိမ ်ဇထာင ်ဇရး သေောတခဖစ ်ဇအာင ်

သာယာဇအာင် မည်သ့ုိထိန်းသိမ်းမည်ကုိ သင်ယူြါ။ အိမ်ဇထာင်ဖက်နှင့်၊ အိမ်သားမေားနှင့် 

ဇခြဇခြခြစ်ခြစ်ဆက်ဆံခြင်း၊ အကေ ိုးဇဆာင်ဌာန အသီးသီးကုိ သိရိှခြင်း၊ ထုိင်ဝမ်ေင်းလော 

ြေက်ခြုတ် နည်းကုိ သင်ယူခြင်း စသည်တ့ုိသည် ထုိင်ဝမ်တွင် အခမန်ဆံုး ဇနသားကေနုိင်ဇစရန် 

မိမိကုိ အကူညီဇြးနုိင်မည့် အြေက် မေားခဖစ်သည်။ 

ထို ့အခြင် မိမိသိရှိသည့် ဗေုသုတမေားကိုလည်း တြါးသူအား ဇဝမျှဇြးရမည်။ 

မိမိ၏ အဇြါင်းအဇဖာ်မေား ထုိင်ဝမ်တွင် ဇနသားကေဇစရန် အကူအညီဇြးြါ။ ၎င်းတ့ုိအား 

လင်မယားြေင်း ဇကာင်းဇကာင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံတတ်ဇစရန်၊ လူကကီးမေား၊ အိမ်သားမေားနှင့် 

ဆက်ဆံဇရး၊ သားသမီးမေားအား သွန်သင်ဆုံးမသည့် နည်းလမ်းမေားကို သင်ယူရန ်

အားဇြးြါ။ ရန်ြံုဇငွ အဖဲွ့အစည်းမေား၊ အရြ်ဘက်အဖဲွ့အစည်းမေား (သ့ုိ) ရြ်ကွက်အတွင်း၌ 

လုြ်အားဇြးခြင်းခဖင့ ် မိမိ၏ အဇတွ့အကကုံမေားကိ ု အမေားနှင့ ်  ဇဝမျှဖလှယ်ကာ 

အသစ်ဇရာက်လာသူ အဇြါင်းဇဖာ်မေား အိမ်ဇထာင်ဇရး ဘဝလမ်းကုိ သာယာဇြောဇမွ့စွာ 

ဇလျှာက်လှမ်းနိုင်ရန်  ကူညီဇြးြါ။ သိုမ့ှသာ ထိုင်ဝမ်ဆိုသည့် ဌာဇနသစ်တွင် ြိုင်ြိုင်ပမဲပမ ဲ

ရြ်တည်နိ ုင ် ပြီး   ဇရေ ့ဇခြာင်းလာသူမေား၏ စွမ်းြကားသစ်ကိ ု ဇဖာ်ထုတ်နိ ုင ်မည ်

မေုတ်ြါလား။ 

127ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ေယားမေား
 ေယား 1  ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန

  ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အသီးသီး၏ ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား၏ လိြ်စာနှင့်ဖုန်း 130

 ေယား 2  နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာဗေုရုိနှင့် နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန

  ရံုးြဲွမေား  132

  ေယား 3 ပမို့နယ်၊ ြရုိင် ရဲဌာန အသီးသီး၏ ခြည်ြဇရးရာဌာနမေား    133

 ေယား 4  စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနနှင့်

  ဇနထုိင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာမေား  137

 ေယား 5 စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရ

  မိသားစု ြညာဇြးဇရး စင်တာမေား၏ လိြ်စာနှင့်ဖုန်းမေား (ဇမးခမန်းရန်)   147

 ေယား 6 ဇနထုိင်သူသစ်မေား တရားဇရးကိစ္စ စံုစမ်းဇရးဌာနမေား 150

 ေယား 7  စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရအသီးသီး၏

  အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ဗလက္ကာရမှု တားဆီးဇရးစင်တာမေား  163

 ေယား 8 နုိင်ငံအသီးသီး၏ ထုိင်ဝမ်အဇခြစုိက် ကုိယ်စားလှယ်ရံုးမေား   166

 ေယား 9  နုိင်ငံခြားဘာသာ (အင်္ဂလိြ်စကား မေုတ်) ဇရဒီယုိ အစီအစဉ်ေယား    168

 ေယား 10 နုိင်ငံခြားဘာသာ (အင်္ဂလိြ်စကား မေုတ်) ရုြ်ခမင်သံြကား အစီအစဉ်ေယား     173

 ေယား 11 ထုိင်ဝမ်နုိင်ငံသားနှင့် လက်ထြ်ဇသာ နုိင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက် မူလနုိင်ငံစွန့်၍   

  ထုိင်ဝမ်နုိင်ငံသားအခဖစ် ဇလျှာက်ထားခြင်းနှင့် အိမ်ဇထာင်စုစာရင်း သွင်းယူခြင်း လုြ်ထံုးခြေယား 175
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ေယား 1
ခြည်ထဲဇရး ဝန်ကကီးဌာန လူဝင်မှုကကီးြကြ်ဇရး ဦးစီးဌာန ပမို့နယ်၊ ြရုိင်အသီးသီး၏ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်းမေား၏ လိြ်စာနှင့်ဖုန်း

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ကကီးလံုပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၈(တုိက် ဇအ)၊ ၁၁ထြ်၊ ယိ-၁ လမ်း၊
ကေုံးကေိမ့်ပမို့နယ်၊ ကကီးလံုပမို့

02-24276374

ထုိင်ဇြပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၅၊ ကွမ်ကေ ိုးလမ်း၊ ကေုံးကေိမ့်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ဇြပမို့ 02-23889393

ရှင်းဇြပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၃၅၊ ၁ ထြ်၊ မင်အန်းလမ်း၊ 
ကေုံးဇော်ပမို့နယ်၊ ရှင်းဇြပမို့

02-82282090

ဇထာင်ယွမ်ပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၀၆၊ ၁ ထြ်၊ ရှန့်ဖူလမ်း၊ 
ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့

03-3310409

ရှင်းကေူပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၂၊ ၁ ထြ်၊ ကေုံးေွာလမ်း စက်ရှင် ၃၊ ရှင်းကေူပမို့ 03-5243517

ရှင်းကေူြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၃၃၊ ၁ထြ်၊ စန်းမင်လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရုိင် 03-5519905

ဇခမာင်လိြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၈၊ ကေုံးကေိမ့်လမ်း၊ ၁၂၉၁ လမ်းသွယ်၊
ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရုိင်

037-322350

ထုိင်ကေုံးပမို့   
အမှတ်(၁)
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၂၂၊ ၁ ထြ်၊ ဝန်ရှင်းနန် ၃ လမ်း၊ နန်ထွန်ပမို့နယ်၊ 
ထုိင်ကေုံးပမို့ 

04-24725103

ထုိင်ကေုံးပမို့   အမှတ်(၂)
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၂၈၀၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊
ဖုန်းယွမ်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ကေုံးပမို့

04-25269777

ကေန်းေွြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၂၊ ၁ ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၃၊ ကေန်းေွပမို့ 04-7270001

နန်ထုိြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၈၇၊ ၁ထြ်၊ ဝန်ြေမ်းလမ်း၊ နန်ထုိပမို့ 049-2200065

ယွင်လင်ြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၃၈၊ ၁ ထြ်၊ ဖူြေန်လမ်း၊ တုိလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရုိင် 05-5345971

ကေားယိပမို့ 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၈၄၊ ၂ ထြ်၊ ဝူဖုန့်ဇြလမ်း၊ 
အဇရှ့ပမို့နယ်၊ ကေားယိပမို့

05-2166100

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။130

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ကေားယိြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၆၊ ၁ ထြ်၊ ရှန်ေုိ-၂လမ်း၊
အဇနာက်စက်ရှင်၊ ဖူဂေီပမို့၊ ကေားယိြရုိင်

05-3623763

ထုိင်နန်ပမို့   အမှတ်(၁)
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၃၇၀၊ ဖူြေန်လမ်း စက်ရှင်-၂၊ ထုိင်နန်ပမို့ 06-2937641

ထုိင်နန်ပမို့   အမှတ်(၂) 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၃၅၃၊ ၁ ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ 
စန့်ေွပမို့နယ်၊ ထုိင်နန်ပမို့

06-5817404

ဇကာင်းရှုပံမို့   
အမှတ်(၁) 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၄၃၆၊ ၇ ထြ်၊ ြေိန်ကံုး-၁လမ်း၊
ြေန်ကေင်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုပံမို့

07-2821400

ဇကာင်းရှုပံမို့   
အမှတ်(၂) 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၁၅၊ ကန်းစန်းလမ်း၊ 
ကန်းစန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုပံမို့

07-6212143

ဖိန်တုန်းြရုိင် 
ဝန် ဇဆာင်မှုစြန်း

၆၀၊ ၁ထြ်၊ ကေူံးစန်းလမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့ 08-7661885

ယီလန်ြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၆၊ ၄ထြ်၊ ြျွန်ကေင်းလမ်း စက်ရှင် ၃၊ 
၁၆၀ လမ်းသွယ်၊ ဇလာ်တုန်းပမို့ ၊ ယီလန်ြရုိင်

03-9575448

ေွားလေန်ြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၃၇၁၊ ၅ ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ 
ေွားလေန်ပမို့ ၊ ေွားလေန်ြရုိင်

03-8329700

ထုိင်တုန်းြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၅၉၊ ြေန်ဆားလမ်း၊ ထုိင်တုန်းပမို့ ၊ ထုိင်တုန်းြရုိင် 089-361631

ဖုန်ေူြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၇၇၊ ၁ ထြ်၊ ရှင်းစိမ်းလမ်း၊
 မာကံုးပမို့ ၊ ဖုန်ေူြရုိင်

06-9264545

ကေင်းမင်ြရုိင် 
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၅၊ ၂ထြ်၊ ရီှးေုိင်လမ်း စက်ရှင် ၁၊
ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရုိင်

082-323701

လေန်ကေန်းြရုိင်
ဝန်ဇဆာင်မှုစြန်း

၁၃၅-၆၊ ၂ထြ်၊ ဖူဇဝါဇ့ကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ 
လေန်ကေန်းြရုိင်

0836-23738

131ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 ဌာန/ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာဗေူရို
 လိြ်စာ/ ဗေုိညွှ န့်ဇြါင်းရံုး ဇခမာက်ဘက်တုိက် ၃ထြ်၊ ၂-၂၊ ကေိနန်လမ်း စက်ရှင် ၁၊ ထုိင်ဇြပမို့ 
 ဖုန်း/ ြင်မလိုင်း - 02-23432888

 ★ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စုံစမ်းဇရး - 02-23432807၊ 02-23432808
  FAX:02-23432819၊ 02-23432972
 ★ ဗီောဇကာင်တာ - 02-23432866၊ 02-23432867
 ★ ဗီောစုံစမ်းဇရး - 02-23432885၊ 02-23432895
  FAX:02-23432883၊ 02-23432893
 ★ ဇထာက်ြံစာဇကာင်တာ - 02-23432965
 ★ ဇထာက်ြံစာ စုံစမ်းဇရး - 02-23432913‧02-23432914
  FAX:02-23432920

 ဌာန/ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန အလယ်ြိုင်းတိုင်းရုံး
 လိြ်စာ/ ၅၀၃၊ ၁ ထြ်၊ လီမင်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ ထိုင်ကေုံးပမို့ 
 ဖုန်း/ 04-22510799　FAX / 04-22510700

 ဌာန/ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇတာင်ြိုင်းတိုင်းရုံး
 လိြ်စာ/ ၄၃၆၊ ၂-၃ ထြ်၊ ြေိန်ကုန်း ၁ လမ်း၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-2110605　FAX / 07-2110704‧07-2110523

 ဌာန/ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန အဇရှ့ြိုင်းတိုင်းရုံး
 လိြ်စာ/ ၃၇၁၊ ၆ ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-8331041　FAX / 03-8330970

 ဌာန/ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ယွင်ကေားနန်ဇဒသရုံး
 လိြ်စာ/ ၁၈၄၊ ၂ ထြ်၊ ဝူဖုန့်ဇြလမ်း၊ ကေားယိပမို့
 ဖုန်း/ 05-2251567　FAX / 05-2255299

ေယား 2
နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ဇကာင်စစ်ဝန်ဇရးရာဗေုရုိနှင့် နုိင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန ရံုးြဲွမေား
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ ရဲမင်းကကီးရံုး ခြည်ြဇရးရာအဖဲွ့
 လိြ်စာ/ ၇၊ ကေုံး  ဇရှာက်တုန်းလမ်း၊ စက်ရှင် ၁၊ ကေုံးကေိမ့်ပမို့နယ်၊ ထုိင် ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-23213175
 e-mail/ npafad01@npa.gov.tw

 ဌာန/ ဇလဆိြ်ရဲစြန်း ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၇၊ ေန်ြေင်ဇြလမ်း၊ ဖူရှင်းရြ်ကွက်၊ တာ့ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3834728
 e-mail/ eyes@dns.apb.gov.tw

 ဌာန/ ထုိင်ဇြပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၉၆၊ ရန်ဖိန်နန်လမ်း၊ ကေုံးကေန့်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-23817494
 e-mail/ fad@police.taipei

 ဌာန/ ဇကာင်းရှုပံမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၆၀၊ ကေုံးကေန့် ၄ လမ်း၊ ြေန်ကေင်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုပံမို့
 ဖုန်း/ 07-2215796
 e-mail/ evb00@kmph.gov.tw

 ဌာန/ ရှင်းဇြပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၃၂၊ ဖူကေုံးလမ်း၊ ြန်ဇြောင်ပမို့နယ်၊ ရှင်းဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-80725454 ext 4095.4096
 e-mail/ 2122@ntpd.gov.tw

 ဌာန/ ယီလန်ြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၆၇၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၂၊ ယီလန်ပမို့၊ ယီလန်ြရုိင်
 ဖုန်း/ 03-9353921
 e-mail/ ilp0203@mail.e-land.gov.tw

ေယား 3
ပမို့နယ်၊ ြရုိင် ရဲဌာန အသီးသီး၏ ခြည်ြဇရးရာဌာနမေား
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 ဌာန/ ကကီးလံုပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၀၅၊ ရှင့် ၂ လမ်း၊ ကကီးလံုပမို့
 ဖုန်း/ 02-24252787
 e-mail/ klg01010@klg.gov.tw

 ဌာန/ ဇထာင်ယွမ်ပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၃၊ ရှန့်ဖူလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3335107
 e-mail/ kang@tyhp.gov.tw

 ဌာန/ ရှင်းကေူြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၂၊ ကွမ်းမင် ၆ လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရုိင်
 ဖုန်း/ 03-5557953
 e-mail/ cola2425@hchpb.gov.tw

 ဌာန/ ရှင်းကေူပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ရှင်းကေူပမို့
 ဖုန်း/ 03-5242103
 e-mail/ 412145@ems.hccg.gov.tw

 ဌာန/ ဇခမာင်လိြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ကေန့်ကံုးရြ်ကွက်၊ ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရုိင်
 ဖုန်း/ 037-356950

 ဌာန/ ထုိင်ကေုံးပမို့ရဲဌာန ခြည်ြ ဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၅၈၈၊ ဝန်ရှင်းလမ်း စက်ရှင် ၂၊ ရီှးထွန်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-23273875
 e-mail/ ginadavi@tcpb.gov.tw

 ဌာန/ နန်ထုိြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၃၃၊ နန်ကန်း ၂ လမ်း၊ နန်ထုိပမို့၊ နန်ထုိြရုိင်
 ဖုန်း/ 049-2234302
 e-mail/ yuan@mail.ncpb.gov.tw
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ေယား

 ဌာန/ ကေန်းေွြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၇၇၈၊ ကေုံးကေန့်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ ကေန်းေွပမို့၊ ကေန်းေွြရုိင်
 ဖုန်း/ 04-7615463
 e-mail/ duck71@ms2.chpb.gov.tw

 ဌာန/ ယွင်လင်ြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၀၀၊ တာ့ရေယ်လမ်း စက်ရှင် ၃၊ တုိလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရုိင်
 ဖုန်း/ 05-5329033
 e-mail/ fap@mail.ylhpb.gov.tw

 ဌာန/ ကေားယိြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၃၊ ရှန်ဇော် ၁ လမ်း၊ အဇရှ့ဘဇလာက်၊ ထုိက်ဇြါင်ပမို့၊ ကေားယိြရုိင်
 ဖုန်း/ 05-3620220
 e-mail/ 7525122@m2.cypd.gov.tw

 ဌာန/ ကေားယိပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၉၅၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ကေားယိပမို့
 ဖုန်း/ 05-2220772
 e-mail/ mb01@mail.ccpb.gov.tw

 ဌာန/ ထုိင်နန်ပမို့ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၃၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ရှင်းရင်ပမို့နယ်၊ ထုိင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-6354531
 e-mail/ genace@mail.tainan.gov.tw

 ဌာန/ ဖိန်တုန်းြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၁၉၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့၊ ဖိန်တုန်းြရုိင်
 ဖုန်း/ 08-7336283
 e-mail/ ptb001@ptpolice.gov.tw

 ဌာန/ ေွားလေန်ြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၁၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့၊ ေွားလေန်ြရုိင်
 ဖုန်း/ 038-224023
 e-mail/ fad@mail2.hlpb.gov.tw
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 ဌာန/ ထုိင်တုန်းြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၂၆၈၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ထုိင်တုန်းပမို့၊ ထုိင်တုန်းြရုိင်
 ဖုန်း/ 089-334756
 e-mail / v2122@mail.ttcpb.gov.tw

 ဌာန/ ဖုန်ေူြရုိင်ရဲဌာန ခြည်ြဇရးရာဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၃၆၊ ကေိဖိန်လမ်း၊ မာကံုးပမို့၊ ဖုန်ေူြရုိင်
 ဖုန်း/ 06-9278466 (သီးသန့်လုိင်း)
 e-mail/ foreigner@ms1.phpb.gov.tw

 ဌာန/ ကေင်းမင်ြရုိင်ရဲဌာန အုြ်ြေုြ်ဇရးဌာနြဲွ
 လိြ်စာ/ ၁၅၊ ကေင်းစန်းလမ်း၊ ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရုိင်
 ဖုန်း/ 082-325653
 e-mail/ admin@mail.kpb.gov.tw

 ဌာန/ လေန်ကေန်းြရုိင်ရဲဌာန အုြ်ြေုြ်ဇရးဌာနစိြ်
 လိြ်စာ/ ၂၆၀၊ ကေဲစ့ုိ့ဇကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရုိင်
 ဖုန်း/ 0836-25859 ext 2044
 e-mail/ lj1404@ems.matsu.gov.tw
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ထုိင်ဇြပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီး ဖူလုံးဇရးနှင့် ကဇလးသူငယ် ဇစာင့်ဇရှာက်ဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၊ ၈ထြ်၊ စိဖူလမ်း၊ ရှင့်ယိပမို့နယ်၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-27256969~6971 (ထိုင်ဇြပမို့တွင်းသုံး သီးသန့်လိုင်း)
  02-27208889 ext 6969~6971
★ ဇရေ့ဇခြာင်းလာသူ အမေ ိုးသမီးနှင့် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၁၊ ၇ထြ်၊ တီေွလမ်း စက်ရှင် ၁၊ တာ့ထုန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-25580133

ဇကာင်းရှုပံမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကာကွယ်ဇစာင့်ဇရှာက်ဇရး ဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၂၊ ၉ထြ်၊ စိဇဝ ၃ လမ်း၊ လင်ရာပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-3303353‧07-3373695
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၅၊ ြိုင်ရေမ် ၂ လမ်း၊ လင်ရာပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-7113133
★ ဖုန့်စန်း ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၀၀၊ တာ့တုန်း ၂ လမ်း၊ ဖုန့်စန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-7191450
★ကန်းစန်း ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၉၉၊ ကေူဇဝနန်လမ်း၊ ကန်းစန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-6232132
★ ြေီစန်း ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၉၉၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ြေီစန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-6627984
★လုကေူ ဇနထိုင်သူသစ်နှင့် အမေ ိုးသမီး မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၅၁၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ လုကေူပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-6962779၊ 07-6961554

ေယား 4
စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနနှင့် ဇနထုိင်သူသစ် မိသားစု 
ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာမေား
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ရှင်းဇြပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ရြ်ကွက်ဖွံ့ပဖိုးဇရးနှင့် အမေ ိုးသမီးဖူလုံဇရး ဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၆၁၊ ၂ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၁၊ ြန်ဇြောင်ပမို့နယ်၊ ရှင်းဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-29603456 ext 3627
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၇၃၊ ၆ထြ်၊ ရှီးဇဝလမ်း၊ စန်းြေုံပမို့နယ်၊ ရှင်းဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-89858509

ယီလန်ြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကဇလးနှင့် အမေ ိုးသမီး ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၉၅၊ ထုံြေင့်လမ်း၊ ယီလန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-9328822 ext 431
★အဇမ့အိမ် လူမှုဖူလုံဇရး ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ (ဇကောင်းရှီးစြန်း)
 လိြ်စာ/ ၁၂၆၊ ဇကောင်းရှီးလမ်း စက်ရှင် ၄၊ ဇကောင်းရှီးဇကေးရွာ၊ ယီလန်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-9886775
★အဇမ့အိမ် လူမှုဖူလုံဇရး ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ (ဇလာ်တုန်းစြန်း)
 လိြ်စာ/ ၁၇၁၊ ၃ထြ်၊ ထေန်းရှန်လမ်း၊ ဇလာ်တုန်းပမို့နယ်၊ ယီလန်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-9533927
★အဇမ့အိမ် လူမှုဖူလုံဇရး ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ (စူးဇအာက်စြန်း)
 လိြ်စာ/ ၃၆၊ ၃ထြ်၊ အိုက်တင်းလမ်း၊ စူးဇအာက်ပမို့နယ်၊ ယီလန်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-9908116
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ဇထာင်ယွမ်ပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး
 လိြ်စာ/ ၁၊ ၃ထြ်၊ ရှန့်ဖူလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3322101 ext 6424
★ ဇထာင်ယွမ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၃၊ ၄ထြ်၊ ရန်မင် ၃ လမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-2182778
★ကေုံးလိ မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၅၉၊ ၁ထြ်၊ ယွမ်ေွလမ်း၊ ကေုံးလိပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4220126
★ ဖိန်ကေိန့် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၆၈၊ ၃ထြ်၊ ရန်ဖိန်လမ်း စက်ရှင် ၁၊ ဖိန်ကေိန့် ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4911910
★ ြါးတယ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၇၃၊ ကေဲစ့ိုလ့မ်း စက်ရှင် ၂၊ ြါးတယ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3676865
★ ရန်ဇမ မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၊ တာ့ေွာလမ်း၊ ရန်ဇမပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4750067
★လူကေူ မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၅၂၊ ၃ထြ်၊ နန်ြန်လမ်း၊ လူကေူပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-2127678
★ ဇကွးစန်း မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၉၇၊ ၂ထြ်၊ ကေိြေန်နန်လမ်း၊ ဇကွးစန်းပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3208485
★လုံထန် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၀၊ လမ်းသွယ် ၁၉၊ ကန်းြေိန်လမ်း၊ လုံထန်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4790231
★တာ့ရှီး မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၅၆၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ တာ့ရှီးပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3883060
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★တာ့ယွမ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၈၉၊ ၃ထြ်၊ ဇော်ဖိန်တုန်းလမ်း၊ တာ့ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3863316
★ ရှင်းဝူး မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၇၀၊ ၃ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ရှင်းဝူးပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4970225
★ကွမ်းရင်း မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၅၂၊ ရှင်းယိလမ်း၊ ကွမ်းရင်းပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-4732320
★ ဖုရှင်း မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၆၊ ဇော်လေ ို၊ ဇလာ်ဖူရြ်ကွက်၊ ဖုရှင်းပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3821110

ရှင်းကေူြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဖူလုံဇရး ဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၀၊ ကွမ်းမင် ၆ လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-5518101 ext 3257
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/  ၆၂၀၊ ရှန့်ကေန့် ၂လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရိုင် (ရှင်းကေူြရိုင် အမေ ိုးသမီးနှင့် 

ကဇလးရုံ)
 ဖုန်း/ 03-6570832

ဇခမာင်လိြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ဇနထိုင်သူသစ်ဇရးရာဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၊ ၄ထြ်၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရိုင်
 ဖုန်း/ 037-321808၊ 037-559661
★ ဇခမာင်နန်ပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၈၊ ၃ထြ်၊ ဇဝကုံးလမ်း၊ ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရိုင်
 ဖုန်း/ 037-277017‧037-277011
★ ဇခမာင်ဇြပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၅၃၂၊ ကေုံးကေန့် ၁ လမ်း၊ ထိုဖန့်ပမို့၊ ဇခမာင်လိြရိုင်
 ဖုန်း/ 037-598098
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ထုိင်ကေုံးပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကေား၊ မ တန်းတူဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၉၉၊ ထိုင်ဝမ်လမ်းမကကီး စက်ရှင်၃၊ ရှီးထွန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-22289111
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၆၀၊ ေန့်ရှီးအဇနာက်လမ်း စက်ရှင် ၃၊ ဇြထွန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-24365740၊ 04-24365842
★တာ့ထွန် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၂၊ ၅ထြ်၊ ရှင်းကွမ်းလမ်း၊ တာ့လီပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
  (ကဇလးနှင့်လူငယ် ဖူလုံဇရးစင်တာ၊ ၅ထြ်)
 ဖုန်း/ 04-24865363
★ စန်းရှန့် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၄၆၊ မင်ယိလမ်း၊ ဖုန်းယွမ်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-25255995
★ေိုင်ရှန့် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၆၉၊ ၃ထြ်၊ ဇဆွယွမ်လမ်း၊ တာ့ကောပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
  (ထိုင်ကေုံးပမို့ အမေ ိုးသမီး ဖူလုံဇရးစင်တာ၊ ၃ထြ်)
 ဖုန်း/ 04-26801947
★ထိုင်ကေုံးပမို့ ဇနထိုင်သူသစ် ဗေုစာြကည့်ြန်း
 လိြ်စာ/ ၂၆၀၊ ၂ထြ်၊ ေန့်ရှီးအဇနာက်လမ်း စက်ရှင် ၃၊ ဇြထွန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-24372584

ကေန်းေွြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ဇနထိုင်သူသစ် ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၀၀၊ ၆ထြ်၊ ကေုံးရှင်းလမ်း၊ ကေန်းေွပမို့၊ ကေန်းေွြရိုင်
 ဖုန်း/ 04-7532287
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၆၀၊ ၄ထြ်၊ နန်ဇကာလမ်း စက်ရှင် ၁၊ ကေန်းေွပမို့၊ ကေန်းေွြရိုင်
 ဖုန်း/ 04-7237885
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နန်ထုိြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းနှင့် အလုြ်သမားရုံး လူမှုလုြ်ငန်းနှင့် အမေ ိုးသမီး၊ ကဇလးဇရးရာဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၆၆၀၊ ကေုံးရှင်းလမ်း၊ နန်ထိုပမို့၊ နန်ထိုြရိုင်
 ဖုန်း/ 049-2247970
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/  ၈၅၊ နန်ကန်း ၂ လမ်း၊ နန်ထိုပမို့၊ နန်ထိုြရိုင် (နန်ထိုြရိုင် အမေ ိုးသမီးနှင့် 

ကဇလးရုံ)
 ဖုန်း/ 049-2244755

ယွင်လင်ြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့်လူငယ် ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၂၂၊ ဖူဝန်လမ်း၊ တိုလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 05-5348585 (အဇရးဇြါ်)၊ 05-5522576၊ 05-5522592
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၂၊ ဇခမညီထြ်၊ ဖူဝန်လမ်း၊ ထိုလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရိုင်
   (ယွင်လင်ြရိုင် အမေ ိုးသမီး ဖူလုံဇရးစင်တာ)
 ဖုန်း/ 05-5339646၊ 05-5522567

ကေားယိြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုသမီးနှင့်ကဇလး ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၊ ရှန်ဇော် ၁ လမ်း၊ အဇရှ့ဘဇလာက်၊ ထိုက်ဇြါင်ပမို့၊ ကေားယိြရိုင်
 ဖုန်း/ 05-3620900
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၃၆၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ထိုက်ဇြါင်ပမို့၊ ကေားယိြရိုင် 
  (ထိုင်ဝမ် ရှင့်ယိထိုက်ဇြါင် ြရစ်ယာန် ဘုရားဇကောင်း)
 ဖုန်း/ 05-2371969
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ထုိင်နန်ပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီး၊ကဇလးနှင့်လူငယ် ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၆၊ ၇ထြ်၊ ယုံေွလမ်း စက်ရှင် ၂၊ အန်းဖိန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-2991111 ext 6545
★အမှတ်(၁) ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၆၁၊ ၃ထြ်၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ ရှင်းရင်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-6330327
★အမှတ်(၂) ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၁၅၊ ၇ထြ်၊ ကေုံးေွာရှီးလမ်း စက်ရှင် ၂၊ အန်းဖိန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-2992562
★အမှတ်(၃) ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၁၁၊ ၂ထြ်၊ ဝန်ေိန်လမ်း၊ ကွမ်းဇခမာက်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-5950585၊ 06-5950586

ဖိန်တုန်းြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဇရးရာဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၅၂၇၊ ကေိယိုလမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 08-7320415 ext 5323
★ ဖိန်တုန်းပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၀၆၊ တယ်ဖုန်းလမ်း၊ တာ့လေန်ရြ်ကွက်၊ ဖိန်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 08-7387677
★ ဇြောင်ကေ ိုးပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၆၊ ကွမ်းကေယ်လမ်းသွယ်၊ ဇြောင်ကေ ိုးပမို့နယ်၊ ဖိန်တုန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 08-7891929၊ 08-7371382
★တုန်းကန်ပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၀၁၊ ၂ထြ်၊ ရှင်းတုန်းလမ်း၊ တုန်းကန်ပမို့နယ်၊ ဖိန်တုန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 08-8338610
★ေိန်ြျွန်းပမို့နယ် ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၅၈၊ ေိန်နန်လမ်း၊ ေိန်ြျွန်းပမို့နယ်၊ ဖိန်တုန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 08-8893001
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ထုိင်တုန်းြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကဇလးနှင့် အမေ ိုးသမီးဖူလုံဇရး ဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၂၀၁၊ ၂ထြ်၊ ဇကွ့လင်ဇြလမ်း၊ ထိုင်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 089-345106၊ 089-341373
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၆၆၀၊ ကိန်းစိန်းလမ်း၊ ထိုင်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 089-224818

ေွားလေန်ြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဇရးရာ ဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၇၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-8228995
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၈၊ C တိုက်၊ ဇခမညီထြ်၊ ဖူေုတ်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့၊ ေွားလေန်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-8246996

ဖုန်ေူြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး လူမှုလုြ်ငန်း၊ အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဇရးရာဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၃၂၊ ကေိဖိန်လမ်း၊ မာကုံးပမို့၊ ဖုန်ေူြရိုင်
 ဖုန်း/ 06-9274400 ext 397
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၂၄၂၊ ကေုံးေွာလမ်း၊ မာကုံးပမို့၊ ဖုန်ေူြရိုင်
  (ဖုန်ေူြရိုင် အမေ ိုးသမီးဖူလုံဇရးစင်တာ)
 ဖုန်း/ 06-9260385

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။144

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

ကကီးလံုပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၊ ယိ ၁ လမ်း၊ ကကီးလုံပမို့
 ဖုန်း/ 02-24201122
★ ကကီးလုံပမို့နယ်အစိုးရ နိုင်ငံတကာ မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၄၈၂၊ ၅ထြ်၊ မိုက်ကေင်းလမ်း၊ အန်းဇလာ့ပမို့နယ်၊ ကကီးလုံပမို့
 ဖုန်း/ 02-24320495၊ 02-24324145

ရှင်းကေူပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး အမေ ိုးသမီးနှင့် ကဇလးဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၂၄၁၊ ၈ထြ်၊ ကေုံးရန်းလမ်း၊ ရှင်းကေူပမို့
 ဖုန်း/ 03-5352106
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၄၊ ၃ထြ်၊ ကေန့်ကုံး ၁ လမ်း၊ ၄၉ လမ်းသွယ်၊ ရှင်းကေူပမို့
 ဖုန်း/ 03-5722395

ကေားယိပမို့

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကဇလးနှင့် အမေ ိုးသမီး ဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၉၉၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ကေားယိပမို့
 ဖုန်း/ 05-2254321 ext 155
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၆၊ အဇနာက်တိုက်၊ ၄ထြ်၊ တယ်အန်းလမ်း၊ အဇနာက်ပမို့နယ်၊ ကေားယိပမို့
  (ကေားယိပမို့ အမေ ိုးသမီး ဖူလုံဇရးစင်တာ)
 ဖုန်း/ 05-2310445
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ကေင်းမင်ြရုိင်

★လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ရွာြံနှင့် နိုင်ငံခြားသားအိမ်ဇထာင်ဖက် ဝန်ဇဆာင်မှုဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၇၃၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 082-318823 ext 62564
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၃၅၊ ြေုံကေင့်လမ်း၊ ကေင်းေူပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရိုင် (ကေင်းမင်လူမှုဖူလုံဇရးရုံ)
 ဖုန်း/ 082-335690၊ 082-332756

လေန်ကေန်းြရုိင်

★ကေန်းမာဇရးနှင့် လူမှုဖူလုံဇရးရုံး လူမှုဖူလုံဇရးဌာနြွဲ
 လိြ်စာ/ ၁၅၆၊ ၃ထြ်၊ ကေဲစ့ိုဇ့ကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 0836-25022
★ ဇနထိုင်သူသစ် မိသားစု ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 လိြ်စာ/ ၁၅၆၊ ၄ထြ်၊ ကေဲစ့ိုဇ့ကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရိုင် (ရုံးြန်း)
  ၁၃၁၊ ၅ထြ်၊ ြေင်းဇဆွဇကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရိုင် 
  (လေန်ကေန်းြရိုင် အဇထွဇထွ လူမှုဖူလုံဇရးေုန်)
 ဖုန်း/ 0836-23884
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ေယား

ေယား 5
စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရ မိသားစု ြညာဇြးဇရး စင်တာမေား၏ လိြ်စာနှင့်ဖုန်းမေား 
(ဇမးခမန်းရန်)

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ကကီးလံုပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၈၁၊ ရှင့်-၁ လမ်း၊ ကေူံးကေိန့်ပမို့နယ်
ကကီးလံုပမို့

02-24271724

ထုိင်ဇြပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၁၀၊ ၅ထြ်၊ ြကည်လင်လမ်း၊ 
ကေူံးစန်းပမို့နယ်ထုိင်ဇြပမို့

02-25419690
ext 820

ရှင်းဇြစည်ြင်အစုိးရ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁-၁၊ ၄ ထြ်၊ ဇြောင်ကေူံး၁-လမ်း၊ 
ြန်ဇြောင်ပမို့နယ်၊ရှင်းဇြပမို့

02-22724881

ဇထာင်ယွမ်စည်ြင်အစုိးရ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၊ ကျီွကွမ်းလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊
ဇထာင်ယွမ်ပမို့

03-3323885
03-3366885

ရှင်းကေူြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၆၂၀၊ ရှန့်ကေိန့်၂-လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ 
ရှင်းကေူြရုိင်

03-6571045

ရှင်းကေူပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၂၄၁၊ ၇ ထြ်၊ ကေုံးယန်းလမ်း၊ ရှင်းကေူပမို့ 
(ကေန်းမာဇရးနှင့်လူမှုဖူလံုဇရးတုိက် ၇ထြ်)

03-5325885
03-5216121

ဇခမာင်လိြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၁၂၁၊ အ ဇရှ့မုြ်၊ ဇကာ်ေွာလမ်း၊ 
ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရုိင်၊ 

037-350746
037-374711

ထုိင်ကေုံးပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၂၄၅၊ စန်းရှန်လမ်း၊ အဇရှ့ပမို့နယ်၊ 
ထုိင်ကေုံးပမို့
(တံုးယင်းဇဘ့စ်ဇဘာကွင်းအနီး)

04-22124885

နန်ထုိြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၆၆၉၊ ၁ ထြ်၊ ကေူံးရှင်းလမ်း၊ 
နန်ထုိြရုိင်၊ နန်ထုိပမို့

049-2243894
049-2248090

ကေန်းေွြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၊ ကေန့်ရှင်းလမ်း၊ ကေန်းေွပမို့၊ ကေန်းေွြရုိင်
(အားကစားရံု အြန်း-၁၀၂)

04-7110036
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ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ယွင်လင်ြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၆၀၊ ၅ ထြ်၊ နန်ယန်လမ်း၊ တုိလေ ို့ ပမို့၊ 
ယွင်လင်ြရုိင်

05-6341009

ကေားယိြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၆၊ ၁ ထြ်၊ ရှန်ေုိရွာသစ်၊ ရှန်ေုိ-၂လမ်း၊
အ   ဇရှ့စက်ရှင်၊ ထုိက်ဇြါင်ပမို့၊ ကေားယိြရုိင်

05-3620747

ကေားယိပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၂၆၉-၁၊ ရှန်းကေိတင်၊ ကေားယိပမို့
05-2754334
05-2754344

ထုိင်နန်ပမို့ 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

ရီှးဇြ၀န်ဇဆာင်မှုဌာန၁၁၈၊ ြေင်ေန့်လမ်း၊ 
ရှင်းရင်ပမို့န,ယ်၊ ထုိင်နန်ပမို့

06-6591068
06-6590636

ရီှးနန်၀န်ဇဆာင်မှုဌာန
၁၂၇၊ ကံုးယွမ်လမ်း၊ ကေူံးရီှးပမို့နယ်၊ 
ထုိင်နန်ပမို့

06-2210510
06-2216129

တုိင်ြင်ဇမးခမန်းဇရး ၀န်ဇဆာင်မှုဌာန
၆၀၊ ယိွဝိန်လမ်း၊ အဇရှ့ပမို့နယ်၊ ထုိင်နန်ပမို့ 
(ဖုရှင်းမူလတန်းဇကောင်းအတွင်း)

06-3129926

ဇကာင်းရှုစံည်ြင်အစုိးရ 
ြညာဇရးဌာန 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၃၂၊ ၂ ထြ်၊ အဇနာက်တုိက်၊ ကွမ်းဖုလမ်း၊ 
စက်ရှင်-၂၊
ဖုန့်စန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုပံမို့

07-7409350
07-7409373
07-7409375

ဖိန်တုန်းြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၈၀၊ ေွာကေိန့်လမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့၊ ဖိန်တုန်းြရုိင်၊ 
(ဇော်ဖိန်မူလတန်းဇကောင်းအတွင်း)

08-7378465

ယီလန်ြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၃၆၊ ြျွန်ကေင်းလမ်း စက်ရှင် ၁၊ 
ယီလန်ပမို့၊ ယီလန်ြရုိင်၊

03-9333837
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ေယား

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ေွားလေန်ြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၊ တာကူေူ၀မ်းလမ်းမကကီး၊ 
ေွားလေန်ပမို့ ၊ ေွားလေန်ြရုိင်

03-8569692
03-8462860

ထုိင်တုန်းြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၇၊ ကေူံးေွာလမ်း စက်ရှင်-၂၊ 
ထုိင်တုန်းပမို့ ၊ ထုိင်တုန်းြရုိင်

089-341149
089-356370
089-356376

ဖုန်ေူြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၂၁၊ ကေိလိလမ်း၊ မာကံုးပမို့ ၊ ဖုန်ေူြရုိင် 06-9262085

ကေင်းမင်ြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၁၇၃၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊
ကေင်းြေိန်ပမိုနယ်၊ ကေင်းမင်ြရုိင်

082-325631
082-312843

လေန်ကေန်းြရုိင် 
မိသားစုြညာဇြးဇရးစင်တာ

၇၆၊ ကေဲစ့ုိ့ရွာ၊ 
နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရုိင်

0836-22067
0836-23694
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 ဌာန/ အရြ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ တရားဇရးဆိုင်ရာ အကူအညီဇြးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့
 အြေိန/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~12:00
                                 မွန်းလွဲ 2:00~5:00
              အင်္ဂါ၊ ဇသာြကာ ည6:00~9:00
                           စဇန နံနက 9:00~12:00
 လိြ်စာ/ ၂၀၀၊ ၆ထြ်၊ ကေင်းစန်းနန်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-66328282

 ဌာန/ အရြ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ထိုင်ဝမ်ဇရလက်ြကား ကူးလူးဆက်ဆံဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ 9:00~17:00
 လိြ်စာ/  ၁၅၆၊ ၁၆-ထြ်၊ ေုန်ထိုက်တိုက်ကကီး၊ မင်စိန်းအဇရှ့လမ်း 

စက်ရှင်-၃၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-27134726

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အဆင့်ခမင့် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး၊ ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၂၇၊ ဇြါ်အိုက်လမ်း၊ ကေုံးစန်းပမို့နယ်၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-23713261 ext 8423၊ 02-23310901

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  အဆင့်ခမင့် အစိုးရ ဇရှ့ဇနရုံး ထိုင်ကေုံးရုံးြွဲ 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၉၁၊ ကေိရိုလမ်း စက်ရှင် ၁၊ အဇနာက်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-22232311 ext 2124

ေယား 6
ဇနထုိင်သူသစ်မေား တရားဇရးကိစ္စ စံုစမ်းဇရးဌာနမေား
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  အဆင့်ခမင့် အစိုးရ ဇရှ့ဇနရုံး ထိုင်နန်ရုံးြွဲ 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၇၀၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-2282111 ext 761

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  အဆင့်ခမင့် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ဇကာင်းရှုံရုံးြွဲ 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၅၈၆၊ မင်ြေိန် ၃လမ်း၊ ကူစန်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-5533951၊ 07-5524111 ext 139

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  အဆင့်ခမင့် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ေွားလေန်ရုံးြွဲ 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၂၇၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-8225112 ext 87

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ထိုင်ဇြဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၃၁၊ ဇြါ်အိုက်လမ်း၊ ထိုင်ဇြပမို့
  ၂၆၊ ၃ထြ်၊ ဇကွ့ရန်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-23146871 ext 8252၊ 02-23899675
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 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ရှင်းဇြဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၂၄၉၊ ကေင်းြေိန်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ ထူြေိန်ပမို့နယ်၊ ရှင်းဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-22616192 ext 611

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ဆိလင်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၁၉၀၊ ဆိတုန်းလမ်း၊ ဆိလင်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-28331911 ext 124၊ 02-28351864

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဇထာင်ယွမ်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၁၊ ဖာကေိလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3370737 ext 133၊ 134

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ရှင်းကေူဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၁၃၆၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ရှင်းကေူပမို့
 ဖုန်း/ 03-5254102 ext 406
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဇခမာင်လိဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၁၄၉၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ဇခမာင်လိပမို့
 ဖုန်း/ 037-353410 ext 111

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ထိုင်ကေုံးဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၉၁၊ ကေိယိုလမ်း စက်ရှင် ၁၊ အဇနာက်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-22232311 ext 5806

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ နန်ထိုဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၇၅၇၊ ကေုံးရှင်းလမ်း၊ နန်ထိုပမို့၊ နန်ထိုြရိုင်
 ဖုန်း/ 049-2242602 ext 2013၊ 049-2242975

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ကေန်းေွဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၂၄၀၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၂၊ ယွမ်လင်ပမို့နယ်၊ ကေန်းေွြရိုင်
 ဖုန်း/ 04-8357274 ext 322၊ 04-8371295

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ယွင်လင်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၃၈၊ မင်ကေိန့်လမ်း၊ ေူဇဝပမို့နယ်၊ ယွင်လင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 05-6334991 ext 110
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 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ကေားယိဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၂၈၆၊ လင်စိန်းတုန်းလမ်း၊ အဇရှ့ပမို့နယ်၊ ကေားယိပမို့
 ဖုန်း/ 05-2782601 ext 115

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ထိုင်နန်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၃၁၀၊ ကေန့်ြန်းလမ်း စက်ရှင် ၃၊ အန်းဖိန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့
 ဖုန်း/ 06-2959971

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဇကာင်းရှုံဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၇၀၊ ကေုံး ၁ လမ်း၊ ြေန်ကေင်းပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-2161467၊ 07-2161468 ext 3134

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဇြောင်ထိုဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:30~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၈၆၈၊ ကေင်းဝူလမ်း၊ ဇြောင်ထိုပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-6131765 ext 3121

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဖိန်တုန်းဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၁၁၊ ြန့်ြေ ိုလမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 08-7535211 ext 5120၊ 08-7530448
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ထိုင်တုန်းဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၃၁၀၊ ကေယ်ကေန်းလမ်း၊ ထိုင်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 089-310180 ext 141၊ 089-328049

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ေွားလေန်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၁၅၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-8226153 ext 113

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ယီလန်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၃၊ ရှန့်ကေန့်ရှီးလမ်း၊ ယီလန်ပမို့၊ ယီလန်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 03-9253000 ext 126

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ကကီးလုံဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~ညဇန 5:30
 လိြ်စာ/ ၁၇၈၊ တုန်းရှင့်လမ်း၊ ကကီးလုံပမို့
 ဖုန်း/ 02-24651184

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ဖုန်ေူဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၃၀၉၊ ရှီးဝန်ဇအာက်၊ ရှီးဝန်ရြ်ကွက်၊ မာကုံးပမို့၊ ဖုန်ေူြရိုင်
 ဖုန်း/ 06-9211699 ext 113
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 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ဖူကေန့်ကေင်းမင်ဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၁၇၈၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 082-325090

 ဌာန/ တရားဇရး ဝန်ကကီးဌာန
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  လေန်ကေန်းဒစ္စထရိတ် အစိုးရဇရှ့ဇနရုံး 

ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ရုံးဖွင့်ရက် နံနက် 8:00~12:00
                 မွန်းလွဲ 1:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၂၁၀၊ ဖုရှင်းဇကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 0836-22823၊ 0836-23043

 ဌာန/ ထိုင်ဇြပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  အတွင်းဇရးမှူးဌာန ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုအဖွဲ့ 

တရားဇရးစုံစမ်းဇရးဇကာင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~12:00
                                 မွန်းလွဲ 2:00~5:00
  ရုံးသွားပြီး ရယ်ဂေီစတာလုြ်ြေိန် နံနက် 8:30~12:30
 လိြ်စာ/  ၁၊ ဆိဖူလမ်း၊ ထိုင်ဇြပမို့၊ ပမို့ဇတာ်ြန်းမ အဇရှ့ပမို့နယ် 

ဝန်ဇဆာင်မှုအဖွဲ့
 ဖုန်း/  1999 (အခြားပမို့နယ်၊ ြရိုင် -02-27208889) ext 6168 (သို)့ 

27256168
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ဇကာင်းရှုံစည်ြင်အစိုးရ အဇထွဇထွဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/  တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~12:00
  (နံနက် 8:00 မှစ၍ ရယ်ဂေီစတာလုြ်ရန်)
                                  မွန်းလွဲ 2:00~5:00
  (မွန်းလွဲ 1:30 မှစ၍ ရယ်ဂေီစတာလုြ်ရန်)
  (၁ သုတ်လျှင် အမေားဆုံး ၁၂ ဦး)
 လိြ်စာ/ ၂၊ ဇခမညီထြ်၊ စိဇဝ ၃ လမ်း၊ လင်ရာပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/  07-3368333#3686

 ဌာန/ ရှင်းဇြပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/  ရှင်းဇြစည်ြင်အစိုးရ အုြ်ြေုြ်ဇရးရုံး အဇထွဇထွ 

ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ  နံနက် 9:00~12:00
                                  မွန်းလွဲ 2:00~5:00
                အင်္ဂါ - ြကာသြဇတး ည 6:00~9:00
 လိြ်စာ/  ၁၆၁၊ ဇခမညီထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၁၊ ြန်ဇြောင်ပမို့နယ်၊ 

ရှင်းဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-29603456 ext 4249

 ဌာန/ ယီလန်ြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အတွင်းဇရးမှူးရုံးြန်း အုြ်ြေုြ်ဇရးနှင့် ကယ်ဆယ်ဇရး ဌာနြွဲ
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး မွန်းလွဲ 2:00~4:00
 လိြ်စာ/ ၁၊ ကေန့်ဇြလမ်း၊ ယီလန်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-9251000 ext 2528 (ကကိုတင်ဘွတ်ကင်လုြ်ြါ)

 ဌာန/ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ စည်ြင်အစိုးရရုံး တရားဇရး စုံစမ်းဇရးစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~11:30
 လိြ်စာ/ ၁၊ ၇ထြ်၊ ရှန့်ဖူလမ်း၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့
 ဖုန်း/ 03-3322101 ext 5615
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 ဌာန/ ရှင်းကေူြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ြရိုင်အစိုးရရုံး တရားဇရး စုံစမ်းဇရးြန်း
 အြေိန်/ ဇသာြကာ မွန်းလွဲ 2:00~4:00
 လိြ်စာ/ ၁၀၊ ၃ထြ်၊ ကွမ်းမင် ၆ လမ်း၊ ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရိုင်   
  (တရားဇရးစုံးစမ်းဇရးရုံးြန်း)
 ဖုန်း/ 03-5518101 ext 3991~3997

 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ြရိုင်အစိုးရရုံး တရားဇရး စုံစမ်းဇရးြန်း
 အြေိန်/ ဇသာြကာ (တြတ်ခြား) မွန်းလွဲ 2:00~4:00
 လိြ်စာ/  ကေူတုန်းပမို့နယ်ရုံး ညှိနှိုင်းဇရး ဇကာ်မတီ ၊ ၂ ထြ်၊ ညှိနှိုင်းဇရးရုံး

ြန်းေူြိုပမို့နယ်ရုံး၊ ၃ ထြ်၊ ညှိနှိုင်းဇရးရုံးြန်း
 ဖုန်း/ (ကေူတုန်း) 03-5964492၊ (ေူြို) 03-5901157

 ဌာန/ ဇခမာင်လိြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အုြ်ြေုြ်ဇရးနှင့် စားသုံးသူကာကွယ်ဇရး ဌာနြွဲ
 အြေိန်/ 8:00~17:00
 လိြ်စာ/ ၁၀၀၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ဇခမာင်လိပမို့
 ဖုန်း/ 037-357493

 ဌာန/ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ စည်ြင်အစိုးရ ထိုင်ဝမ်လမ်းမကကီး ပမို့ဇတာ်ြန်းမ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~12:00
                                 မွန်းလွဲ 2:00~5:00
 လိြ်စာ/  ၉၉၊ ဝန်ရှင်းတိုက် ၁၀ထြ်၊ ထိုင်ဝမ်လမ်းမကကီး စက်ရှင် ၃၊ 

ရှီးထွန်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-22289111 ext 23610/23611

 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ စည်ြင်အစိုးရ ရန်မင်အဇဆာက်အအုံ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ မွန်းလွဲ 2:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၃၆၊ ၂ ထြ်၊ ရန်မင်လမ်း၊ ဖုန်းယွမ်ပမို့နယ်၊ ထိုင်ကေုံးပမို့   
  (စားသုံးသူကာကွယ်ဇရး အရာရှိရုံးြန်း)
 ဖုန်း/ 04-22289111 ext 23805
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ ကေန်းေွြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ တရားဇရးဌာနြွဲ၊ လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကာကွယ်ဇရးဌာနြွဲ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ နံနက်  9:00~11:00 (တရားဇရးဌာနြွဲ)
   ဇသြကာ မွန်းလွဲ 2:00~5:00
  (လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကာကွယ် ဇရးဌာနြွဲ)
 လိြ်စာ/  ၄၁၆၊ ၇ထြ်၊ ကေုံးစန်းလမ်း စက်ရှင် ၂၊ ကေန်းေွပမို့ 

(တရားဇရးဌာနြွဲ)
  ၃၇၊ ၄ ထြ်၊ ေွာစန်းလမ်း၊ ကေန်းေွပမို့ 
  (လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကာကွယ်ဇရးဌာနြွဲ)
 ဖုန်း/ 04-7531777 (တရားဇရးဌာနြွဲ)
  04-7261113 (လူမှုဝန်ထမ်းရုံး ကာကွယ်ဇရးဌာနြွဲ)

 ဌာန/ နန်ထိုြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ သတင်းနှင့် အုြ်ြေုြ်ဇရးဌာန၊ တရားဇရးနှင့် အုြ်ြေုြ်ဇရးဌာနြွဲ
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး နံနက် 9:00~12:00 (ရယ်ဂေီစတာြေိန် 11:30 အထိ)
 လိြ်စာ/ နန်ထိုြရိုင် အစိုးရရုံး ဇခမညီထြ် ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
  (၆၀၀၊ ကေုံးရှင်းလမ်း၊ နန်ထိုပမို့)
 ဖုန်း/ 049-2222106 ext 2032၊ 049-2204012

 ဌာန/  ယွင်လင်ြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အဇထွဇထွ ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~11:00
 လိြ်စာ/ ၅၁၅၊ ယွင်လင်လမ်း စက်ရှင် ၂၊ တိုလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 05-5329504

 ဌာန/ ကေားယိြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ပမို့ ခြအုြ်ြေုြ်ဇရးဌာန
 အြေိန်/ ဇသာြကာ မွန်းလွဲ 2:30~4:30
 လိြ်စာ/  ြရိုင်ရုံး (သို)့ ပမို့နယ်ရုံးအသီးသီး
  (အလှည့်ကေ တာဝန်ကေရာဇနရာ) 
 ဖုန်း/ 05-3623456
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 ဌာန/ ထိုင်နန်ပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ စည်ြင်အစိုးရရုံး
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး နံနက် 9:30~11:30
  စဇန နံနက် 9:00~11:30
 လိြ်စာ/  မင်ကေိစည်ြင်အုြ်ြေုြ်ဇရးစင်တာ
  (၃၆၊ မင်ကေိလမ်း၊ ရှင်းရင်ပမို့နယ်၊ ထိုင်နန်ပမို့)
 ဖုန်း/ 06-3901095

 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ စည်ြင်အစိုးရရုံး
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~11:00
 လိြ်စာ/  ယုံေွာခမူနီစြယ် အုြ်ြေုြ်ဇရးစင်တာ
  (၆၊ ယုံေွလမ်း စက်ရှင် ၂၊ ထိုင်နန်ပမို့)
 ဖုန်း/ 06-3901095

 ဌာန/ ဖိန်တုန်းြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ြရိုင်အစိုးရရုံး အဇထွဇထွ ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ နံနက် 9:00~11:30
  ဗုဒေေူး ည 7:30~9:30
  ဇသာြကာ မွန်းလွဲ 2:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၅၂၇၊ ကေိယိုလမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့
 ဖုန်း/ 08-7320415 ext 6125

 ဌာန/ ထိုင်တုန်းြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ခြည်သူ့ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ နံနက် 9:00~11:00
 လိြ်စာ/ ၂၇၅၊ ဇြါ်အိုက်လမ်း၊ ထိုင်တုန်းပမို့၊ ထိုင်တုန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 089-347550
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ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ ေွားလေန်ြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ြရိုင်အစိုးရရုံး ြေက်ြေင်းဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး နံနက် 10:00~12:00
 လိြ်စာ/  ၁၇၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့၊ ေွားလေန်ြရိုင် 
  (ြရိုင်ရုံး ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ)
 ဖုန်း/ 03-8221206

 ဌာန/ ဖုန်ေူြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ပမို့ ခြအုြ်ြေုြ်ဇရးဌာန တရားဇရး အကူအညီဇြးဇရး ဌာနြွဲ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ မွန်းလွဲ 2:00~5:00
 လိြ်စာ/ ၃၂၊ ကေိဖိန်လမ်း၊ ဖုန်ေူြရိုင်
 ဖုန်း/ 06-9274400 ext 323

 ဌာန/ ကကီးလုံပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ပမို့နယ်အစိုးရရုံး အဇထွဇထွ ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:00~12:00
 လိြ်စာ/ ၁၊ ယိ ၁ လမ်း၊ ကကီးလုံပမို့
 ဖုန်း/ 02-24201122 ext 1213

 ဌာန/ ရှင်းကေူပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ပမို့ ခြအုြ်ြေုြ်ဇရးဌာနြွဲ
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး နံနက် 9:30~11:30
  ြကာသြဇတး မွန်းလွဲ 2:00~4:00 နှင့် ည 7:00~9:00
 လိြ်စာ/ ၁၂၀၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ ရှင်းကေူပမို့
  ပမို့နယ်အစိုးရရုံး ဝန်ဇဆာင်မှုစင်တာ
 ဖုန်း/ 03-5216121 ext 232
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 ဌာန/ ကေားယိပမို့
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ ပမို့ ခြအုြ်ြေုြ်ဇရးဌာနြွဲ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 9:30~12:00
 လိြ်စာ/  ၁၉၉၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ကေားယိပမို့ 
  (ဇခမညီထြ်၊ တရားဇရးစုံစမ်းဇရးရုံးြန်း၊ ပမို့နယ်အစိုးရရုံး)
 ဖုန်း/ 05-2254321 ext 342၊ 339

 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အဇရှ့ပမို့နယ်ရုံး
 အြေိန်/ အင်္ဂါ နံနက် 9:30~12:00
 လိြ်စာ/  ၁၈၄၊ ဝူဖုန့်ဇြလမ်း၊ ကေားယိပမို့ 
  (ပမို့နယ်ရုံး ၄ ထြ်၊ ညှိနှိုင်းဇရးရုံးြန်း)
 ဖုန်း/ 05-2273772

 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အဇနာက်ပမို့နယ်ရုံး
 အြေိန်/ ဗုဒေေူး နံနက် 9:30~12:00
 လိြ်စာ/  ၂၈၊ ကေင်ကေ ိုး ၂ လမ်း၊ ကေားယိပမို့ 
  (ပမို့နယ်ရုံး ၃ ထြ်၊ စည်းဇဝးြန်း)
 ဖုန်း/ 05-2840858

 ဌာန/ ကေင်းမင်ြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ မိဘခြည်သူဧည့်ြံြန်း
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ နံနက် 8:00~12:00
                                 မွန်းလွဲ 1:30~5:30
 လိြ်စာ/ ၆၀၊ မင်စိန်းလမ်း၊ ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရိုင်
 ဖုန်း/ 082-318823

 ဌာန/ လေန်ကေန်းြရိုင်
 ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန/ အုြ်ြေုြ်ဇရးဌာန တရားဇရးဌာနြွဲ
 အြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ 8:00~17:30
 လိြ်စာ/ ၇၆၊ ၃ထြ်၊ ကေဲစ့ိုဇ့ကေးရွာ၊ နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရိုင်
 ဖုန်း/ 0836-23367
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ေယား

ေယား 7 
စည်ြင်အစုိးရ၊ ြရုိင်(ပမို့နယ်) အစုိးရအသီးသီး၏ အိမ်တွင်း အြကမ်းဖက်မှုနှင့် ဗလက္ကာရမှု 
တားဆီးဇရးစင်တာမေား 

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ကေန်းမာဇရးနှင့် 
လူမှုဖူလံုဇရးဝန်ကကီးဌာန
ကာကွယ်ဇရး ဝန်ဇဆာင်မှုဌာန

၄၈၈၊ ကေုံးဇရှာက်တုန်းလမ်း 
စက်ရှင် ၆၊
နန်ကန်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ဇြပမို့

02-85906666

ထုိင်ဇြစည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၂၃၊ ရန်ဖိန်နန်လမ်း၊ 
ကေုံးကေန့်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ဇြပမို့

02-23615295 
(ြင်မဖုန်း)
02-23615295 ext 226
(အဇရးဇြါ်သီးသန့်လုိင်း)

ဇကာင်းရှုစံည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၈၅၊ ၁၀ထြ်၊ မင်ြျွမ် ၁ လမ်း၊
လင်ရာပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုပံမို့

07-5355920
ext 403、404

ရှင်းဇြစည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၀၊ ၃ထြ်၊ ကေုံးကေန့်လမ်း၊ 
ြန်ဇြောင်ပမို့နယ်၊ရှင်းဇြပမို့

02-89653359

ယီလန်ြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၉၅၊ ထံုြေိန့်လမ်း၊ ယီလန်ပမို့၊ 
ယီလန်ြရုိင်

03-9328822
ext 278

ဇထာင်ယွမ်စည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၅၁၊ ၆ထြ်၊ ရှန့်ဖူလမ်း၊
ဇထာင်ယွမ်ပမို့နယ်၊ ဇထာင်ယွမ်ပမို့

03-3322111

ရှင်းကေူြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၀၊ ကွမ်းမင် ၆ လမ်း၊ 
ကေူဇြပမို့၊ ရှင်းကေူြရုိင်

03-5518101

ဇခမာင်လိြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၊ ၄ထြ်၊ ဖူြေန်လမ်း၊ 
ဇခမာင်လိပမို့၊ ဇခမာင်လိြရုိင်

037-360995
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ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ထုိင်ကေုံးစည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၃၆၊ ရန်မင်လမ်း၊ 
ဖုန်းယွမ်ပမို့နယ်၊ ထုိင်ကေုံးပမို့

04-22289111
ext 38800

ကေန်းေွြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၃၇၊ ၄ထြ်၊ ေွာစန်းလမ်း၊ 
ကေန်းေွပမို့၊ ကေန်းေွြရုိင်

04-7261113

နန်ထုိြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၆၀၀၊ ကေုံးရှင်းလမ်း၊ နန်ထုိပမို့၊ 
နန်ထုိြရုိင်

049-2209290

ယွင်လင်ြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၂၂၊ ၂ထြ်၊ ဖူဝန်လမ်း၊ 
တုိလေ ို့ ပမို့၊ ယွင်လင်ြရုိင်

05-5522592 (ြင်မဖုန်း)
05-5348585
(အဇရးဇြါ်သီးသန့်လုိင်း)

ကေားယိြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၊ ရှန်ဇော် ၂ လမ်း၊ 
အဇရှ့ဘဇလာက်၊
ထုိက်ဇြါင်ပမို့၊ ကေားယိြရုိင်

05-3620900
ext 3303

ထုိင်နန်စည်ြင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၆၊ ၆ထြ်၊ ယံုေွာလမ်း စက်ရှင် ၂၊ 
အန်းဖိန်ပမို့နယ်၊ ထုိင်နန်ပမို့

06-2988995

ဖိန်တုန်းြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၅၂၇၊ ကေိယုိလမ်း၊ ဖိန်တုန်းပမို့
08-7320415 (ြင်မဖုန်း)
08-7321896 
(သီးသန့်လုိင်း)

ထုိင်တုန်းြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၂၀၁၊ ၃ထြ်၊ ဇကွ့လင်ဇြလမ်း၊ 
ထုိင်တုန်းပမို့၊ထုိင်တုန်းြရုိင်

089-320172
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ေယား

ဌာန လိြ်စာ ဖုန်း

ေွားလေန်ြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၇၊ ဖူြေန်လမ်း၊ ေွားလေန်ပမို့

03-8227171
ext 316、317
(အုြ်ြေူြ်ဇရးဆုိင်ရာ)
ext 440、441
(လူကကီးကာကွယ်ဇရး)
ext 392、393
(ကဇလးကာကွယ်ဇရး)

ဖုန်ေူြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၃၂၊ ကေိဖိန်လမ်း၊ မာကံုးပမို့၊ 
ဖုန်ေူြရုိင်

06-9264068
(သီးသန့်လုိင်း)
06-9274400 ext 381

ကကီးလံုပမို့နယ်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၄၈၂၊ ၅ထြ်၊ မုိက်ကေင်းလမ်း၊ 
အန်းဇလာ့ပမို့နယ်၊ ကကီးလံုပမို့

02-24340458

ရှင်းကေူပမို့နယ်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၂၄၁၊ ၅ထြ်၊ ကေုံးရန်းလမ်း၊ 
ရှင်းကေူပမို့

03-5352151 
(သီးသန့်လုိင်း)
03-5352386
ext 602、603、605

ကေားယိပမို့နယ်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၉၉၊ ကေုံးစန်းလမ်း၊ ကေားယိပမို့ 05-2253850

ကေင်းမင်ြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၇၃၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ 
ကေင်းြေိန်ပမို့နယ်၊ ကေင်းမင်ြရုိင်

082-373000

လေန်ကေန်းြရုိင်အစုိးရ
အိမ်တွင်းအြကမ်းဖက်မှုနှင့်
ဗလက္ကာရမှုတားဆီးဇရးစင်တာ

၁၅၆၊ ၃ ထြ်၊ ကေဲစ့ုိ့ဇကေးရွာ၊ 
နန်ကန်းအုြ်စု၊ လေန်ကေန်းြရုိင်

0836-23575
0836-25022
ext 315
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 ဌာန/ ထိုင်ဇြအဇခြစိုက် အင်ဒိုနီးရှား စီးြွားဇရးနှင့် ကုန်သွယ်ဇရးရုံး
  INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI
 လိြ်စာ/ ၅၅၀၊ လွန်ဇဖး အဇဆာက်အဦး ၆ ထြ်၊ ဇရွ့ကွမ်းလမ်း၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-87526170
 FAX/ 02-87523706

 ဌာန/ မနီလာ စီးြွားဇရးနှင့် ယဉ်ဇကေးမှုရုံး
  MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE
 လိြ်စာ/ ၅၅ & ၅၇၊ ၂ ထြ်၊ ကေ ိုးကေီလမ်း၊ ဇန့ေူပမို့နယ်၊ ထိုင်ဇြပမို့ 
 ဖုန်း/ 02-26588825
 FAX/ 02-26588867

 ဌာန/ မနီလာ စီးြွားဇရးနှင့် ယဉ်ဇကေးမှုရုံး ဇကာင်းရှုံရုံးြွဲ
   MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, KAOHSIUNG 

EXTENSION OFFICE
 လိြ်စာ/ ၈၀၊ ၉ ထြ်-၂၊ မင်ကေူ ၁ လမ်း၊ စန်းမင်ပမို့နယ်၊ ဇကာင်းရှုံပမို့
 ဖုန်း/ 07-3985935၊ 07-3985936
 FAX/ 07-3985929

 ဌာန/ မနီလာ စီးြွားဇရးနှင့် ယဉ်ဇကေးမှုရုံး ထိုင်ကေုံးရုံးြွဲ
   MANILA ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE, TAICHUNG 

EXTENSION OFFICE
 လိြ်စာ/ ၂၃၉၊ ၄ ထြ်၊ အြန်း 2A၊ မင်ြျွမ်လမ်း၊ ထိုင်ကေုံးပမို့
 ဖုန်း/ 04-23029080
 FAX/ 04-23029082

ေယား 8 
နုိင်ငံအသီးသီး၏ ထုိင်ဝမ်အဇခြစုိက် ကုိယ်စားလှယ်ရံုးမေား

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။166

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ဌာန/ ထိုင်ဇြအဇခြစိုက် ဗီယက်နမ် စီးြွားဇရးနှင့် ယဉ်ဇကေးမှုရုံး
  VIETNAM ECONOMIC AND CULTURAL OFFICE IN TAIPEI
 လိြ်စာ/ ၆၅၊ ၃ ထြ်၊ စုန်းကေန်းလမ်း၊ ထုိင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-25166626
 FAX/ 02-25166625

 ဌာန/ ထိုင်း ကုန်သွယ်ဇရးနှင့် စီးြွားဇရးရုံး
  THAILAND TRADE AND ECONOMIC OFFICE
 လိြ်စာ/ ၁၆၈၊ ၁၂ထြ်၊ စုန်းကေန်းလမ်း၊ ထိုင်ဇြပမို့
 ဖုန်း/ 02-25811979
 FAX/ 02-25818707

အခြားနိုင်ငံမေားမှ ထိုင်ဝမ်အဇခြစိုက် ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမေား၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနှင့်လိြ်စာမေားကို 
အာအိုစီ နိုင်ငံခြားဇရး ဝန်ကကီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရှာဇဖွနိုင်သည်။ 
(https://www.mofa.gov.tw)
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 အသံလေင့်ဌာန/ ထိုင်ဝမ်အသံလေင့်ဌာန
  ထိုင်ဇြ ၁ လိုင်း - AM 1323 kHz
  (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  တာ့ရှီးလိုင်း - AM 621 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ရှင်းကေူလုိင်း - AM 1206 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ ဇခမာင်လိဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ရှင်းကေူလိုင်း - AM 1206 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ ဇခမာင်လိဇဒသ)
  ★ အင်တာနက်တွင် နားဆင်ရန် - www.taiwanradio.com.tw
   (အင်တာနက်တွင် ဇဒသအားလုံး တပြိုင်နက် နားဆင်နိုင်သည်)
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ မဲဇြါင်ခမစ်ကမ်း (ထိုင်း)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ ြထမအကကိမ် - တနင်္ဂဇနွ 7:00~8:00
  ထြ်လေင့်ြေိန် - တနင်္ဂဇနွ 16:00~17:00

 အသံလေင့်ဌာန/ ထိုင်ဝမ်အသံလေင့်ဌာန
  ထိုင်ဇြ ၁ လိုင်း - AM 1323 kHz
  (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  တာ့ရှီးလိုင်း - AM 621 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
   ရှင်းကေူလိုင်း - AM 1206 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ 

ဇခမာင်လိဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ထိုင်ဇြ ၁ လိုင်း - AM 1323 kHz
   (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  ★  ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ကွမ်းရှီးလိုင်း - AM 1062 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ★ အင်တာနက်တွင် နားဆင်ရန် - www.taiwanradio.com.tw
   (အင်တာနက်တွင် ဇဒသအားလုံး တပြိုင်နက် နားဆင်နိုင်သည်)
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ဇြော်ရေင်ဖွယ်ြိတ်ရက် ဂေကာတာ (အင်ဒိုနီးရှား)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ ြထမအကကိမ် တနင်္ဂဇနွ 17:00~18:00
  ထြ်လေင့်ြေိန် စဇန 18:00~19:00(AM 1323 kHz)
  တနင်္ဂဇနွ 19:00~20:00(AM 1062 kHz)

ေယား 9
နုိင်ငံခြားဘာသာ (အင်္ဂလိြ်စကား မေုတ်) ဇရဒီယုိ အစီအစဉ်ေယား 

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။168

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 အသံလေင့်ဌာန/ ထိုင်ဝမ်အသံလေင့်ဌာန
  ထိုင်ဇြ ၁ လိုင်း - AM 1323 kHz
  (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  တာ့ရှီးလိုင်း - AM 621 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ရှင်းကေူလုိင်း - AM 1206 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ ဇခမာင်လိဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် တာ့ရှီးလိုင်း - AM 621 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ကွမ်းရှီးလိုင်း - AM 1062 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ★ အင်တာနက်တွင် နားဆင်ရန် - www.taiwanradio.com.tw
   (အင်တာနက်တွင် ဇဒသအားလုံး တပြိုင်နက် နားဆင်နိုင်သည်)
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ မနီလာအြေိန် (ဖိလစ်ြိုင်/Tagalog)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ ြထမအကကိမ် တနင်္ဂဇနွ 18:00~19:00
  ထြ်လေင့်ြေိန် တနင်္ဂဇနွ   21:00~22:00

 အသံလေင့်ဌာန/ ထိုင်ဝမ်အသံလေင့်ဌာန
  ထိုင်ဇြ ၁ လိုင်း - AM 1323 kHz
  (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  ရှင်းကေူလုိင်း - AM 1206 kHz (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ၊ ဇခမာင်လိဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ထိုင်ဇြ ၂ လိုင်း - AM 1188 kHz
   (ထိုင်ဇြပမို့၊ ရှင်းဇြပမို့၊ ထိုင်ဇြပမို့ ခြကကီး)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် တာ့ရှီးလိုင်း - AM 621 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ★ ထြ်မံထုတ်လေင့်ြေက် ကွမ်းရှီးလိုင်း - AM 1062 kHz
   (ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူဇဒသ)
  ★ အင်တာနက်တွင် နားဆင်ရန် - www.taiwanradio.com.tw
   (အင်တာနက်တွင် ဇဒသအားလုံး တပြိုင်နက် နားဆင်နိုင်သည်)
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ဇနွးဇထွးတဲ့ ဗီယက်နမ် (ဗီယက်နမ်)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ ြထမအကကိမ် တနင်္ဂဇနွ 13:00~14:00
  ထြ်လေင့်ြေိန် တနင်္ဂဇနွ 18:00~19:00(AM 1188 kHz)
                                     20:00~21:00(AM 621 kHz、AM 1062 kHz)
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 အသံလေင့်ဌာန/ ထိုင်ဇြအသံလေင့်ဌာန FM93.1/AM 1134 kHz
  https://www.radio.taipei.gov.tw/
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ Hello Taipei
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ စဇန 21:00~22:00 (အင်ဒိုနီးရှား)
          22:00~23:00 (ထိုင်း)
  တနင်္ဂဇနွ 21:00~22:00 (ဖိလစ်ြိုင်)
                 22:00~23:00 (ဗီယက်နမ်)

 အသံလေင့်ဌာန/ ဗေိုအသံလေင့်ဌာန RtiFm
  FM
  ကေားယိ - 91.7
  ရှင်းကျွမ်း၊ ရှင်းဇြပမို့ - 88.5
  ကေားယိ၊ ထိုင်နန် - 101.3
  ထိုင်တုန်း - 105.3
  ေွားလေန် - 104.5
  ဇကာင်းရှုံ၊ ဖိန်တုန်း - 107.3
 
  AM
  AM1494
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာ အစီအစဉ်
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ 20:00~22:10(AM1494)
  တနင်္ဂဇနွ 20:00~21:00(FM88.5)
                 22:00~23:00(FM91.7)
  အင်္ဂါ - ဗုဒေေူး 13:00~14:00/
  ြကာသြဇတး - ဇသာြကာ 23:00~24:00/
  စဇန  6:00~7:00
  (FM101.3/FM105.3/FM104.5/FM107.3)

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။170

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 အသံလေင့်ဌာန/ ဗေိုအသံလေင့်ဌာန RtiFm
  FM
  ဇကာင်းရှုံပမို့- 94.3
  အလယ်ြိုင်းဇဒသ - 99.5
   ဇခမာင်လိ၊ ထိုင်ကေုံး၊ ကေန်းေွ၊ ယွင်လင်၊ ကေားယိ၊ ေွားလေန် - 104.5、

101.3
  ထိုင်နန်၊ ဇကာင်းရှုံ၊ ဖိန်တုန်း - 101.3、107.3
  ထိုင်တုန်း - 105.3
  ထိုင်ဇြ၊ ကကီးလုံ၊ ယီလန်၊ ဇထာင်ယွမ်၊ ရှင်းကေူ - 106.5
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ထိုင်းဘာသာအစီအစဉ်
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဇသာြကာ 13:00~14:00
  စဇန၊ တနင်္ဂဇနွ 07:00~08:00
  တနင်္ဂဇနွ          8:00~9:00(FM94.3)
                        19:00~20:00(FM99.5)

 အသံလေင့်ဌာန/ ဗေိုအသံလေင့်ဌာန RtiFm
  FM
  ရှင်းကျွမ်း၊ ထိုက်စန်း၊ စန်းြေုံ - 88.5
  ကေားယိ - 91.7
   ဇခမာက်ြိုင်း ဇဒသ - 106.5
  အလယ်ြိုင်းဇဒသ၊ ေွားလေန် - 104.5
  ကေားယိ၊ ထိုင်နန် - 101.3
  ဇကာင်းရှုံ၊ ဖိန်တုန်း၊ ယွိလီ - 107.3
  ထိုင်တုန်း:105.3

  AM
  ဇကာင်းရှုံ - 738 kHz/1148 kHz
  ထိုင်ဇြ၊ ထိုင်ကေုံး - 1494 kHz

171ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ဗီယက်နမ် ဘာသာ အစီအစဉ်
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂာ - ဗုဒေေူး 
  23:00~24:00(FM101.3/ FM107.3)
  ြကာသြဇတး 13:00~14:00(FM105.3)
  အင်္ဂါ - စဇန    13:30~14:00(AM738/1148)
  အင်္ဂါ - စဇန    20:20~20:30(AM1494)
  တနင်္ဂဇနွ 6:00~7:00(FM106.5/FM104.5)
               19:00~20:00(FM88.5)
               23:00~24:00(FM91.7)

 အသံလေင့်ဌာန/ ဇကာင်းရှုံအသံလေင့်ဌာန
  FM94.3 /AM1089 kHz
  https://www.kbs.gov.tw/
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ထိုင်ဝမ်ကျွမ်းဇနထိုင်သူသစ် (ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂဇနွ 16:00~17:00
  FM94.3 /AM1089 kHz
  https://www.kbs.gov.tw/
 အစီအစဉ်/ဘာသာစကား/ ဇကာင်းရှုံဇရာက် ဖိလစ်ြိုင်လုြ်သား (ဖိလစ်ြိုင်)
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂဇနွ 18:10~19:00

ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။172

ဇရသစ်ဇခမသစ် ဘဝသစ်‧



ေယား

 ရုြ်သံဌာန/ ရှင်းဇြပမို့ ဇကဘယ်ရုြ်သံ အမေားသုံးြေန်နယ် (CH3)
 အစီအစဉ်/ သုြခြည်သူသစ် (ဇနထုိင်သူသစ်မေားအတွက် အဓိကထားသည့် အစီအစဉ်)
 ဘာသာစကား/ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နမ်
 ထုတ်လေင့်ြေိန်/ တနင်္ဂဇနွ 20:00 (တရုတ်)/20:30 (ထိုင်း)
  21:00 (အင်ဒိုနီးရှား)/21:30 (ဗီယက်နမ်)
  တနင်္ဂာ 20:00 (တရုတ်)
  အင်္ဂါ 20:00 (ထိုင်း)
  ဗုဒေေူး 20:00 (အင်ဒိုနီးရှား)
  ြကာသြဇတး 20:00 (ဗီယက်နမ်)

ေယား 10
နုိင်ငံခြားဘာသာ (အင်္ဂလိြ်စကား မေုတ်) ရုြ်ခမင်သံြကား အစီအစဉ်ေယား 

173ထိုင်ဝမ်ဇရာက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဇထာင်ဖက်မေားအတွက်
လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版



ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။174
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ဇနထိုင်သူသစ် ဖွံ့ပဖိုးဇရး ရန်ြုံဇငွအဖွဲ့မှ ြံ့ြိုးကူညီသည်။178
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版
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လူဇနမှုဆိုင်ရာ သိဇကာင်းစရာမေား 緬甸語版
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