
စ ီးပ ာီးေရ ီးးဆိုင္ရ ာ
ဝန င္ႀက ီးဌာန

ဇ နင္လ 26 ရကင္ 2020 ခိုႏ ွစင္
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စ ီးပ ာီးေရီးုႏးႏဆီးေးာင္ေဆင္္စ ည ကဆနင္ီး



စ ီးပ  ာီးေရီးုႏ းႏဆီးေးာင္ေဆင္္စ ည ကဆနင္ီး

အေ ိီး ပ ရနင္
အလ နင္လ ယင္ကူေဆင္

စာီးေောကင္းဆိုင္္၊ အေဖ ာင္ယညကာ္၊
လကင္ကာီး ္၊
လကင္လ ္၊ကိနင္ပေဒောစ တဆိီး းဆိ
ုင္ည ာ ီး ္၊ ကိနင္တဆကိင္္၊ ေစ ီး ရပင္က ကင္္၊
ဆေစ ီး ္၊ ရဆိီးရာေစ ီး္၊

အ ပုင္ထ ကင္ၿ ပ ီး ေစ ီး ဝယင္ပါ

ေကာကင္ခ ရယူရနင္
အလ နင္လ ယင္ကူေဆ င္

ပ ိုွႏဆပင္ထာီးေော ေဘာကင္ခ ာ -
စာတဆိကင္္၊ ကိနင္ည ဆ ီးစ ိးဆိ ငု္ည ာီး

ဒစင္ဂ စင္တယင္ေဘာကင္ခ ာညဆိဘဆိ ုင္ ီးလင္
ေပီးေးာုင္ညးႏ

အ ီး-လကင္ညွတင္္၊ အေၾက ီးဝယင္ကဒင္

ေဘာကင္ခ ာရညဆင္္ေနရာရွာ ေဆင္္ ပ
စၥဆင္ီး!

အလ နင္
စဆတင္လးႏပင္ရွာီးစရာေကာုင္ီးေဆင္

၃၀၀၀ ောေပီးၿပ ီး
၁၀၀၀ ဝယင္ယူပါ!

ခရ ီးေ ာီးၿပ ီး ေလွ ာ္ေစ ီးေတ နြနဲ႔ ဒါကဆိ
အည ာီးး ိီးရေအာုင္ လိပင္လဆိကင္ပါ!
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စ ီးပ ာီးေရ ီးးဆိုင္ရ ာဝ
ဝန င္ႀက ီးဌာန



စ ီးပ ာီးေရီးးဆိုင္ရာ
ဝနင္ႀ က ီးဌာန

• Quẹt thẻ mua sắm

• Dùng thẻ hoàn tiền

• App ကဆိ ဖ ု င္္ပါ
စကုင္ဖတင္ပါ

• စကုင္ဖတင္ပါ

• ကဒင္ ဖုင္္ း ြၿပ ီး ေစ ီး ဝယင္ပါ
• အေၾက ီးဝယင္ကဒင္ကဆိ

ရဆိကင္ထဆင္္ပါ

• ေကာကင္ခ ရယူညးႏ
စာရ ကင္ ေဘာကင္ခ ာ

• ယခိပ ငု္ေကာကင္ခ ရ ပါ

ေ  ိီးထ ပင္က  ညင္ီးုႏ းႏဆီးေး ာင္ေ ဆ င္္ေဘ ာက င္ခ ာ! ၃ ၀ ၀ ၀ ော ေပီးၿပ ီး ၁ ၀ ၀ ၀ ဝယ င္ယူပ ါ!

ေပီးေး ာုင္လဆိေဆင္္ နဆင္ီးလညင္ီးကဆိ ေရ ီးခ  ယင္ပါနွစ င္ခါ ပနင္
ေကာကင္ခ ညရယူနဆိုင္ပါ

နစွ္ခါျ ပန္
ေျကာကခမံရယနူ ိုင္ပါ

စညတင္ဖိနင္ီး ဖုင္္ေပီး ေးာ ုင္ပါ အေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ကဆိ ရဆိကင္ထဆ င္္ပါ လဆိအပင္ေဆင္္ပညာာဏ ဝယင္ယ ူညးႏ ဖ ငု္္
လက င္ေးာုင္
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• ကဒင္ ဖုင္္ း ြၿပ ီး ေစ ီး ဝယင္ပါ
•  ပနင္အညင္ီးေု ရယူရနင္

တစင္ခ ကင္နွဆင္ပင္ပါ

တ းဆေိဆင္ ္အေ  ဖုင္္
ေပီးေးာုင္ပါ



စ ီးပ ာီးေရီးးဆိုင္ရာဝ
ဝနင္ႀက ီးဌ ာန

အ ီး-လကင္ညွတင္ ဝကင္ဘင္းဆိဒင္ည ာီးတ ငု္
စာရုင္ီးေ ု င္ီးပါအတဆင္ ပ ညးႏ
ၿပ ီးစ ီးေအာုင္ ပ လိပင္ ပါ
(ကိနင္စ းဆို င္ည  ာီး ္၊ MRT ဘူတာရ ိည ာီး္၊
ဘတင္စင္ကာီးဂဆတင္ည ာီး ္၊ TRA ည ာ ီးတ ုင္ ကဒင္ည ာီးရယူပါ)

အ ီး-လကင္ညွတင္ အစိဝုင္ည ာီး တ ုင္ ေစ ီး ဝယင္ၿ ပ ီး
ေုင္္ဝယင္ယူညးႏကဆိ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ အထဆ
စိေးာုင္ီးပါ

(ေပီးေးာုင္ညးႏကဆိ 12/31 2020 ခိုႏွစင္ ညတဆိုင္ခုင္
 ပ လိပင္ရညဆင္  ဖစင္ေ ဆင္) 

ေုင္္အေ နနွုင္ ္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ ဖဆိီးဝယင္ယူညးႏ ပ လိပင္ၿပ ီးခ ဆနင္ 8 ရကင္အၾကာတ ု င္
 ပနင္ထိတင္ေု ေကာကင္ခ ရယူရနင္ နဆင္ီးလညင္ီးေရ ီးခ ယင္ဖဆိနဲ႔ SMS အေၾကာုင္ီးၾကာီးစာ ရရွဆညဆ င္  ဖစင္ေဆင္။

ဝုင္ေရာကင္ၿပ ီး စာရုင္ီးေ ု င္ီးပါ

(1) က ိနင္စ ိး ဆိုင္ည ာီးတ  ငု္ ထ ပင္ ဖဆင္္ ခုင္ီး ဖုင္္ ထ ဆိုင္၀ညင္ေဒဒ လာ ၂၀၀၀
ေက ာက င္ခ ရယ ူနဆိုင္ပါေ ဆင္
(2) ေု ထ ိတ င္စက င္ စက င္ည ာီးညွ ေက ာက င္ခ ရယ ူရနင္ ေရ ီးခ ယ င္ ခုင္ီး ဖုင္္ ထ ဆိုင္၀ညင္ေဒဒ လ ာ
၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ
(3) လ ွွဴ ဒါ နင္ီးေ ဆင္ ္ကဒိင္ ဖ ငု္္ လ ွွဴ ဒါနင္ီးပါ

• 7/1 ညွ 12/31 အတ ငု္ီး အ ီး-လကင္ညွတင္ဝကင္ဘင္းဆဒိင္ည ာီးတ ငု္ စာရ ငု္ီး ေ ငု္ီး ခ ဆနင္
ေအာကင္ပါေ ိီး ခိအနကင္ညွ  ပနင္ထိတင္ေု ညဆင္ေဆိနဲ႔ရယူညဆင္ ေရ ီးခ ယင္ပါ

• ①ေုင္္ဘ ာဏင္အေကာုင္္ထြေဆိနဲ႔ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀  ပနင္လဆင္ထ ိတင္ယ ူပါ
②လွွဴ ဒါနင္ီးေ ဆင္ ္ ကိဒင္ ဖ ငု္္ လွွဴ ဒါနင္ီးပါ ③ ေ  ုထိတင္စကင္ ညွ ၂၀၀၀ ထိတ င္ယူပါ

• 7/15 ညွစ၍ စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ၿပ ီးၿပ ီး  ခ ငု္ီး ေုင္္စေိးာုင္ီးညးႏ စတုင္ၿပ  ဖစင္ေဆင္
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တ းဆိေဆင္္အေ  ဖုင္္ ေပီးေးာုင္ပါ

စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ထာီး ေဆင္္ ကဒင္ကဆိ ရယူပါ

စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ထာီး ေဆင္္ကဒင္ ဖ ငု္္ ေစ ီး ဝယင္ၿပ ီး
ေပီး ေးာုင္ပါ

ထဆိုင္၀ညင္ေဒ ဒလာ ၂၀၀၀
ေကာကင္ခ ရယူပါ



APP  ဖုင္္ ေပီးေးာုင္ပါ

အစိဝ ငု္းဆိုင္ည ာီးတ ု င္ ေစ ီးဝယင္ၿ ပ ီး ညဆိဘဆိုင္ီးလင္ ေပီးေးာုင္ညးႏ APP 
ည ာီး ဖ ငု္္ ေပီးေးာုင္ပါေစ ီးဝယင္ေဆင္္ပညာ ာဏကဆိ
ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀  ပဆင္္ေအာ ငု္ စိေးာုင္ီးပါ

(ေပီးေးာုင္ညးႏကဆိ 12/31 2020 ခိုွႏစင္ ညတဆိုင္ခ ငု္
 ပ လိပင္ရညဆင္ ဖစင္ေဆင္)  

ဝုင္ေရာကင္ၿ ပ ီး စာရုင္ီးေ ု င္ီးပါ

• 7/1-12/31 အတ ု င္ီး ညဆိဘဆိုင္ီး လင္ ေပ ီးေ းာုင္ညးႏ APP ည ာီး တ ု င္ စာရု င္ီးေ ုင္ီးခ ဆန င္
ေအာကင္ပါ ေ ိီးခ ိအနကင္ညွ  ပ နင္ထိတင္ေ ု ညဆင္ေဆိနဲ႔ရယူည ဆင္ ေရ  ီးခ ယင္ပ ါ(1) 
ေုင္ ္ဘာဏင္အေကာု င္ ္ထြေဆိနဲ႔ ထဆိုင္ဝ ညင္ေ ဒဒ လာ ၂ ၀ ၀ ၀ လႊြေ ပာ ုင္ီး ပါ (2) 
လွွဴ ဒါန င္ီးေဆင္္ ကိဒင္ ဖ ု င္္ လွွဴ ဒါန င္ီးပ ါ (3) ေု  ထိတင္စကင္ ည ွ ၂ ၀ ၀ ၀ ေကာကင္ခ  ရယူပ ါ

• 7/15 ညွစ ၍ စိေ းာုင္ည းႏ စတု င္နဆို င္ပါ ၿပ  

ထဆိုင္၀ညင္ေဒ ဒလာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ

ေုင္္အေနနွုင္္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ဖဆိီးဝယင္ယညူးႏ ပ လိပင္ၿပ ီးခ ဆနင္ 8 ရကင္အၾကာတ  ငု္
 ပနင္ထိတင္ေု ေကာကင္ခ ရယရူနင္ နဆင္ီးလ ညင္ီးေရ ီးခ ယင္ဖဆိနဲ႔ SMS 
အေၾကာ ငု္ီး ၾကာီးစာရရွဆညဆင္ ဖစင္ေဆင္။
(1) ကိနင္စ ိးဆိုင္ည ာ ီးတ ု င္ ထပင္ ဖဆ င္္ ခုင္ ီး ဖုင္္ ထဆိုင္၀ညင္ေဒ ဒလာ ၂၀၀၀
ေကာကင္ခ ရယူနဆိုင္ပါေဆင္
(2) ေု ထိတင္စကင္ စကင္ည ာီးညွ ေကာကင္ခ ရယူရနင္ ေရ ီးခ ယင္ ခုင္ီး ဖုင္္
ထဆိုင္၀ညင္ေဒဒ လာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ
(3) လွွဴဒ ါနင္ီးေဆင္္ကဒိ င္ ဖုင္္ လွွဴဒ ါနင္ီးပါ

• အစိဝုင္ ညိဆဘဆိုင္ီးလင္ ေပီးေးာုင္ညးႏ App ည ာ ီး
ေဒါ ုင္ီးလိဒင္း ြပါ

• အေၾက ီးဝယင္ကဒင္ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ဘာဏင္အေ ကာ ငု္ ္
န ပါတင္ ရဆိကင္ထဆင္္ပါ

HAPPY GO PAY、icash Pay、 LINE Pay money、Pi Mobile, Taiwan 
Pay, Easy Wallet, JKOPay, O’Pay, GAMA Pay, ezPay

စညတင္ဖိန င္ီး ဖုင္္ေပ ီး ေးာုင္ပါ
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App ကဆိ ေဒါုင္ီးလိဒင္း ြပါ

စ ီးပ ာီးေရ ီးးဆိုင္ရ ာ
ဝန င္ႀက ီးဌာန



စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန

အေၾက ီးဝယင္ကဒ င္  ဖုင္္ ေစ ီးဝ ယင္ၿပ ီး
ေပီးေးာုင္ပါ

အေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ အစိဝ ငု္းဆိုင္ည ာီး တ ုင္ ေစ ီး ဝယင္္၊
ေပီး ေးာ ငု္ ပ ီး ေုင္္ဝယင္ယူညးႏကဆိ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ
၃၀၀၀ အထဆ စိေးာုင္ီး ပါ

(ေပီး ေးာုင္ညးႏကဆိ 12/31 2020 ခိုွႏစင္
ညတဆိုင္ခုင္  ပ လိပင္ရညဆင္ ဖစင္ေ ဆင္)  

ပ  ြအတ  ကင္ စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ပါ

• 7/1 ညွ 12/31 အတ ငု္ီး အေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ က ိညၸာဏ ည ာီး တ  ငု္စာရုင္ီးေ  ု င္ီးခ ဆနင္
ေအာကင္ပါေ ိီး ခိအနကင္ညွ  ပနင္ထိတင္ေု ညဆင္ေဆိနဲ႔ရယူညဆင္ ေရ ီးခ ယင္ပါ

(1) ေုင္္ဘ ာဏင္အေကာုင္္ထြေဆိနဲ႔ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀ လႊြေ ပာ ငု္ီး ပါ (2) 
လွွဴ ဒါနင္ီးေ ဆင္ ္ ကိဒင္ ဖ ငု္္ လွွဴ ဒါနင္ီးပါ (3) ေ  ုထိတင္စကင္ ညွ ၂၀၀၀
ေကာကင္ခ ရယူပါ

• 7/15 ညွစ၍ စိေးာုင္ညးႏ စတုင္နဆိုင္ပါၿပ 

ထဆိုင္၀ညင္ေဒဒ လာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ

ေုင္္အေ နနွုင္ ္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ ဖဆိီးဝယင္ယူညးႏ ပ လိပင္ၿပ ီးခ ဆနင္ 8 ရကင္အၾကာတ ု င္
 ပနင္ထိတင္ေု ေကာကင္ခ ရယူရနင္ နဆင္ီးလညင္ီးေရ ီးခ ယင္ဖဆိနဲ႔ SMS 
အေၾကာုင္ီးၾကာီးစာ ရရွဆညဆ င္  ဖစင္ေဆင္။
(1)ေနာ ကင္တစင္လ ေု စာရု င္ီးတ ု င္ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀  ပနင္ထိတင္ေု ရယူပါ
(2) ေု ထိတင္စကင္ စကင္ည ာီးညွ ေကာကင္ခ ရယူရနင္ ေရ ီးခ ယင္ ခုင္ီး ဖုင္္
ထဆိုင္၀ညင္ေဒ ဒလာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ
(3) လွွဴဒ ါနင္ီးေဆ င္္ကဒိ င္ ဖုင္္ လွွဴဒ ါနင္ီးပါ

6

အေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ ေလွ ာကင္လ ႊာတုင္ပါ

ေပီး ေးာုင္ရနင္ အေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ ေလွ ာကင္လ ႊာတုင္ပါ ေဆိနဲ႔ညဟိတ င္
ေရ ီးခ ယင္ပါအေၾက ီးဝယ င္ကဒင္ ဝကင္ဘင္း ဆိဒင္တ ု င္ စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ပါ
(နဆိ ငု္ု ောီး ုွႏုင္္ ကဒင္န ပါတင္ ရဆိကင္ထဆ င္ ္ပါ)

အ စိဝုင္ အေၾက ီးဝယင္ကဒ င္ ကိညၸာဏ ည ာီးကဆိ ရွာပ ါဒ င္
https://3000.gov.tw

အေၾက ီးဝယင္ကဒင္ကဆိ ရဆိကင္ထဆင္္ပါ



NHI ကဒင္ကဆိုင္ေးာုင္ထာီးေူည ာီးအေနနွုင္္ ကဒင္ ဖ ငု္္
ေကာကင္ခ ရယူပါ
ေဆိနဲ႔ညဟိတင္လွ ငု္ 7/1 ညွ 7/7 အထဆုွႏုင္္ 8/1 ညွ 8/7 
အထဆ ကိနင္စ ိးဆိုင္ည ာီးတ ုင္ ID ကဒင္ ဖ ငု္္ ေဘာကင္ခ ာ
လကင္ခ ရယူပါ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ အ နင္လဆိုင္ီးတ ု င္
ႀ ကဆ တုင္အညဆင္ေပီးပါ္၊ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ 7/15 တ ငု္
စာတဆိကင္ ၌ ေကာကင္ခ ရယူပါ

7/15 တ ငု္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ ေဘာကင္ခ ာကဆိ
စာတဆကိင္ေဆိနဲ႔ညဟတိင္အစဝိ ငု္ေနရာည ာီးတ ုင္
ေကာကင္ခ ရယူပါ(ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာာ၀၀ေ  ုစာရုီး ေလီး
ရ ကင္္၊ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ၂၀၀ ေ  ုစာရ ငု္ီး ုါီး ရ ကင္)

NHI ကဒင္ ေုင္္ေဘာကင္ခ ာကဆိ ေကာကင္ခ ရယူပါ

စာရ  ကင္ ေဘာကင္ခ ာ ဖု င္္ ေပီးေးာုင္ပါ

7/15 ည ွ 12/31 အတ ု င္ီး
ေဘာက င္ခ ာ ဖု င္္ ေစ  ီးဝယင္ၿပ ီး
ေပ ီးေးာုင္ပါအေၾက ုွႏုင္္ေု  ပန င္ညေပီးပါ္၊
ထပင္  ဖ ဆင္္ခ ု င္္ည ပ  ပါ

ခ ကင္ ခုင္ီးေု  ပနင္ထတိင္ေပီး ခုင္ီးအ
ီး ခုင္ီးအက ဆ ီးခ စာီးနဆို င္ေဆင္

ႀကဆ ကင္ေဆင္္ေန ရာတ ု င္ အေ ိီး ပ နဆို င္ေဆင္
အ ပု င္ထ ကင္၍ ေစ  ီးဝယင္ပါ

ေကာကင္ခ ရယူညးႏ စာရ ကင္ ေဘာကင္ခ ာ

7

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



ေု ေကာကင္ခ ရယူရနင္ ေု ထိတင္စကင္ ေဆိနဲ႔ေ ာီးပါ

စာရုင္ီးေ ု င္ီး ခုင္ ီး ေု ေကာကင္ခ ရယရူနင္ ေု ထိတင္စကင္ ေဆိနဲ႔ေ ာီးပါ
①ဒစင္ဂ စင္တယင္ ေဘာကင္ခ ာ 3 ခိညွ 1 ခိေရ ီးပါ

②ဒစင္ဂ စင္တယင္ေပီးေးာုင္ညးႏ ပလကင္ေဖာ ငု္ီး တ ု င္
စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ပါ

ပ ငု္န ပါတင္ ရဆိကင္ထဆ င္္ပါ

ေ  ုထိတင္စကင္ ကဒင္ကဆိထဆင္္ၿပ ီး
“ေဘာကင္ခ ာေကာကင္ခ ရယရူနင္” ကဆိေရ ီး ခ ယင္ပါ

နဆိုင္ု ော ီးန ပါတင္ကဆိ ရဆိကင္ထဆင္ ္ၿပ ီး္၊ ကဆိယင္ပဆိုင္ အခ ကင္အလကင္
ေၾက ုာညးႏကဆိ လကင္ခ ေေဘာတူပါ

ကိနင္စ ိးဆိုင္ ေ  ုထိတင္စကင္ တ ုင္ေကာက င္ခ ရယပူါ

ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ရယူပါ

三倍券

回饋

နဆိ ငု္ု ောီး န ပါတင္ ုႏွ ငု္္
စညတင္ဖိနင္ီး န ပါတင္
ရဆိကင္ထဆ င္္ပါ

③“ေ  ုထိတင္စကင္ ၌ ေ  ု ပနင္ေပီး  ခ ငု္ီး” ကဆိေရ ီး ခ ယင္ပါ

ထဆိုင္ဝညင္နဆိုင္ု  ောီးညဟိတင္ေဆင္ ္ အဆညင္ေ ထာုင္ေဆင္ည ာီးုႏ ွုင္္
ေနထဆိုင္ခ ုင္္ လကင္ညွတင္ရထာီးေူည ာီးအတ ကင္ အက   ီးညဝုင္ပါ

ေုင္္အေ နနွုင္ ္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀ ဖဆိီးဝယင္ယူညးႏ ပ လိပင္ၿပ ီးခ ဆနင္ 8 ရကင္အၾကာတ ု င္  ပနင္ထိတင္ေု ေကာကင္ခ ရယူရနင္
နဆင္ီးလညင္ီးေရ ီးခ ယင္ဖဆိနဲ႔ စာတဆ/ိAPP  ဖုင္္ အေၾကာုင္ီးၾကာီးစာ ရရွဆညဆ င္  ဖစင္ေဆင္။
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ညဆင္္ေ ဆင္္ ဒစင္ဂ စင္တယင္
ေပီး ေးာုင္ညးႏ ဖ ငု္
ေပီး လဆိေၾကာုင္ီး
ေရ ီးခ ယင္ပါ

ဒစင္ဂ 
စင္တယင္

ေဘာ
ာကင္ခ ာ
3 ခိညွ 1 

ခိေရ ီးပါ

1

ညဆိဘ ဆိုင္ီးလ င္ေပီးေးာုင္ည းႏ

အ ီး-လ က င္ညွတ င္

အေ ၾ က ီးဝ ယင္ကဒင္

စာရ
ုင္ီးေ

 ငု္ီး ခ
ီး ခုင္ီး

32

လွွဴဒါနင္ီးေဆင္္ကဒိင္ ဖုင္္ လွွဴဒါနင္ီးပါ

နဆိုင္ု ောီး န ပါတင္ ုႏွုင္္
စညတင္ဖိနင္ီးန ပါတင္
ရဆိကင္ထဆင္္ပါ

ဒစင္ဂ စင္တယင္ေပီးေးာ
းာ ငု္ညးႏပလကင္ေဖာုင္ ီး
တ ု င္စာရ ငု္ီးေ ု င္ီးပါ

ည ဆ င္ေဆ င္ ္ အ ဖ  ြနဲ႔အ စ ဆ င္ီးေဆိနဲ႔ လွွဴဒ ါ န င္ီးလဆိေ ၾ ကာ ု င္ီး
ေ ရ  ီးခ  ယင္ပ ါ (အ ဓ ဆကစ ာလ  ိီးကဆိ ရ ဆိကင္ထဆ င္ ္၍
ရ ွာန ဆို င္ပ ါ ေဆ င္) 

အညဆင္ညေဖာင္ပြ လွွဴ ဒါနင္ီးရနင္
ေရ ီးခ ယင္ပါ

ၿ ပ ီးး ိီးပါ ၿ ပ 

စာရ ုင္ီးေ ု င္ီးၿပ ီး
လွွဴဒ ါနင္ီး ခုင္ီး

ကဆိယင္ပဆိုင္
အ ခ ကင္အ လ
ကင္ည ာီးကဆိ
ေထာကင္ပ ္ရနင္
လကင္ခ ေေဘာ
တူပါ

အညဆ င္ညေဖာ င္ပြ
လွွဴဒ ါနင္ီး ခုင္ီး

ေုင္္အေနနွုင္္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၃၀၀၀
ဖဆိီးဝယင္ယ ူညးႏ ပ လိပင္ၿပ ီးခ ဆနင္ 8ရကင္အၾကာတ  ငု္
လွွဴ ဒါနင္ီးညးႏႈအေၾကာုင္ီး ကဆိ စာတဆိ/APP
 ဖ ငု္္အေၾကာုင္ီး ၾကာီး စာရရွဆညဆင္ ဖစင္ေ ဆင္။

လကိနင္တဆို င္ီး တ ငု္
လွွဴဒါ နင္ီးညးႏ
အစ ရုင္ခ စာည ာီး
ေထာကင္ပ ္ေပီးညဆင္ ဖ
စင္ေဆင္

ယ ခ ငု္လ
အစ ရုင္ခ စာည ာီး က ဆိ လတ ဆိုင္ီး
15 ရကင္ေနနဲ႔ တ ုင္
ေထာက င္ပ ္ေပီးညဆင္ ဖစင္ေဆင္
လ ွွဴ ဒါနင္ီးေ ူူ၏ ကဆိယ င္ပဆိ ငု္
အခ က င္အလ က င္
(နဆိ ငု္ု ောီး န ပါတင္ ္၊ အညဆင္္၊
ပညာာဏ)
လ ွွဴ ဒါနင္ီးေ ူ စာရုင္ီး

9

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



ကိနင္စ ိးဆိုင္ည ာီးတ ုင္ႀကဆ တုင္အညဆင္ေပီးၿပ ီး
ေကာကင္ခ ရယူပါ

NHI
ကဒင္
ကဆိ
းဆိုင္ခ
နင္ီးု ယင္
တ 
ုင္ထ
ဆ္င္ပါ

ေပီးေ
းာ
ုင္ညးႏ
စလ
စင္ ဖုင္္
ေု 
 ကဆိ
ိုင္ထ
 ေ ာီး
ီးပါ

ေု  ကဆိုင္

ေုင္ ္ထ 
ေဘာ
ာကင္ခ  ာေ
ကာက င္ခ 
ရယူၿပ ီးေ
ၾကာုင္ီး
စာ တဆိအေ
ၾကာုင္ီး ၾ
ၾကာ ီးစာ
ေရ ာကင္ရ ွဆ
ညဆင္ ဖစင္
ေဆင္

းဆိုင္ခ နင္ီးုယင္ ည ာ

NHI ကဒင္ထဆင္္ပါ

စ ည တင္ဖိန င္ီးန  ပ ါတင္ ရ ဆိကင္ထဆင္္ပ ါ

碼

ထ ဆင္္ေ  ု င္ီးပညာာဏ
အတ ဆင္ ပ ပါ

ေပီးေး ာုင္ညးႏ စလ စင္က ဆိ
ပ ုွိႏဆပင္ထ ိတ င္ပါ

4 း ငု္္

1 2 3

7/1 ုႏွွုင္္ 7/7္၊ 8/1 ုႏွုင္္ 8/7 တဆိနဲ႔တ ု င္
9:00-22:00 အတ ု င္ီး

ႀ ကဆ တုင္အညဆင္ေပီးၿပ ီး ေပီးေးာုင္ပါ

(1) NHI ကဒင္ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ ရယူညဆင္ ္
န ပ ါတင္ ုႏွု င္္ (ညူရ ုင္ီး) နဆို င္ု ောီးကဒင္
ကဆိယူေးာုင္လာပါ

(2) ကိနင္စ ိးဆိုင္ူ၏ စ ယင္စ ိေ ိီး
ပ ိုႏ ွဆပင္စ ကင္တ ုင္ NHI ကဒင္ကဆိထဆင္ ္ပါ
ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ န ပ ါတင္စႈင္ကဆိ ထဆင္္ပါ ။

(3) စလစင္ကဆိ ပ ိုႏ ွဆပင္ထတိင္ပါ
(4) စလစင္ုႏွု င္္ နဆို င္ု ောီးကဒင္တဆိ နဲ႔ ဖ ု င္္

ေု  ကဆိုင္ထ တ ုင္
လတင္ညွတင္ေရီးထဆိီးၿပ ီး
ေကာကင္ခ ရ ယူပါ

စာတဆိအေၾကာုင္ီးၾ
ၾကာီး စာ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္
အ နင္လဆိုင္ီးတ ငု္
စစင္ေးီးပါO

R

7/1 ုႏွွုင္္ 7/7္၊ 8/1 ုႏွုင္္ 8/7 
တဆိနဲ႔တ ု င္ 9:00-22:00 အတ ု င္ီး

ေကာကင္ခ ရယူပါ

10

ေ  ုကဆိုင္ထ ေဆိနဲ႔
10ညဆနစင္အတ ုင္
ီး ေ ာီးပါ

ႀကဆ တုင္အည ဆင္ေပ ီးညးႏ ၿပ ီး
ီးး ိီးရနင္ ထဆိုင္ဝညင္ေဒ ဒလာ
၃၀၀၀ ေပီးေးာုင္ပါ

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



အ နင္လဆို င္ီးတ ုင္ႀ ကဆ တုင္အညဆင္ေပီးၿပ ီး
အစိဝုင္ေနရာည ာီးတ ုင္ ရယူပါ

ညဆင္ေဆဆိနဲ႔ေပီးေးာုင္ရညလြ

ႀ ကဆ တုင္အညဆင္ေပီး ခုင္ီး ေကာကင္ခ ရယူပါ

စာတဆိအေၾကာုင္ီးၾ ကာီးစာ
ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ အ နင္လဆိုင္ီးတ ုင္
စစင္ေးီးပါ

(1) NHI ကဒင္ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ ရယူညဆင္္ န ပါတင္ ုႏွုင္္
(ညူရုင္ီး) နဆိုင္ု ောီးကဒ င္ကဆိယူေးာုင္လာပါ

(2) ကိနင္စ ိးဆိုင္ူ၏ စ ယင္စ ိေ ိီး ပ ိုႏွဆပင္စ ကင္တ ုင္ NHI 
ကဒင္ကဆိထဆင္ ္ပါ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ န ပါတင္စႈင္ကဆိထဆင္ ္ပါ။

(3) စလစင္ကဆိ ပ ုွိႏဆပင္ထိတင္ပါ
(4) စလစင္ုႏွုင္္ နဆိုင္ု ောီးကဒ င္တဆိနဲ႔ ဖုင္္ ေု ကဆိုင္ထ တ ုင္

လတင္ညွတင္ေရီးထဆိီးၿပ ီး ေကာကင္ခ ရယူပါ

စ  ီးပ  ာီးေ ရီးုႏ းႏဆီးေးာင္ေဆင္္ ဝ ကင္ဘင္းဆိဒင္ည  ာီးတ ု င္
ႀကဆ တု င္အ ည ဆင္ေ ပီးပါ

<ကဒင္ဖ တင္ေဆင္ ္စကင္ညရွဆပါ>
(1) ညဆညဆက  နင္ီးညာေရီး ဘ ာဏင္ APP 
ေ ဆိနဲ႔ဝုင္ေရာကင္ပါ
(2)“ေ  ိီးထ ပင္က  ညင္ီးုႏဆးႏီး ေး ာင္ေဆင္္ေဘာ
ေး ာင္ေ ဆင္္ေဘ ာ က င္ခ ာအတဆင္ ပ  ခ ငု္ီး” 
က ဆိုႏွဆပင္ပါ
(3) အတ ဆင္ ပ က ိဒင္န ပါက ဆိ ရယ ူပါ
(4) အတ ဆင္ ပ ရနင္ စ ီးပ ာီးေရီး
ုႏဆးႏီးေး ာင္ေ ဆင္္ ဝက င္ဘ င္း ဆဒိင္ေ ဆိနဲ႔ ဝုင္ေရာကင္ပါ
https://3000.gov.tw
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4
1

..

OR

က ိနင္စ ိး ဆိုင္တ ငု္ ေကာကင္ခ ရယူပါ

ရယူရနင္ န ပါတင္

ကိနင္တဆိက င္ည ာီး ္၊ ေးီး းဆိုင္ည ာီး တ ု င္ ေကာကင္ခ ရယူပါ

(1) ရယူညဆင္္န ပါတင္ ုွႏ ငု္္ (ညူရ ငု္ီး) နဆို ငု္  ောီးကဒ င္
ကဆိယူေးာုင္လာပါ
(2) ေု ကဆိုင္ထ တ ုင္ လတင္ညွတင္ေရီးထဆိီးၿပ ီး ေကာကင္ခ ရယူပါ

O

R

းဆို င္ခ န င္ီးု ယင္ တ ု င္ NHI ကဒ င္ထဆ င္္ပ ါ

စညတ င္ဖိနင္ီးန ပါတ င္ ရဆိက င္ထ ဆင္္ပါ

ပညာ ာဏကဆိ အတဆင္ ပ ပါ

အ ဖ ွဴ ေ ရာုင္ စ လစ င္ကဆိ ပ  ိုႏ ွဆပ င္ထိတင္ပါ

ႀ ကဆ တု င္အ ည ဆ င္စ ာရ ု င္ီးေ ပ ီး ခ ု င္ီး
ၿ ပ  ီးး ိီးရ န င္ ထဆို င္ဝ ည င္ေ ဒ ဒလာ ၃ ၀ ၀ ၀
ေ ပ ီးေ းာ ု င္ပ ါ

ကိနင္စ ိးဆိုင္တ ငု္
ေပီး ေးာ ငု္ ခ ငု္ီး

11

<ကဒင္ဖတင္ေဆင္္စကင္ ဖုင္္>
NHI ကဒင္ကဆိ ထဆင္္ၿပ ီး နဆိုငု္  ောီး ဖစင္ေၾကာုင္ီး
အတဆင္ ပ ပါအတဆင္ ပ ပါ

အေၾက ီးဝယင္ကဒ င္ ဖုင္္
အ နင္လဆို င္ီးတ ု င္ေပီး
ေးာုင္ ခုင္ီး

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



ထဆိုင္ဝညင္ညွ ညဆင္ေဆင္္ စာတဆိကင္ညးဆိ

ေကာ
ာုင္တ
ာတ ု င္
ေက
ာကင္ခ 
ရယူပါ

中華郵政

န ပ ါတင္ရယူၿပ ီး ေ စ ာ ု င္္ပါ

NHI ကဒင္ ေဆိနဲ႔ညဟိတ င္
နဆိ ငု္ု ောီး ကဒင္ ထိတ င္ပါ

ေုင္္နဆိုင္ု ောီးကဒ င္အတဆင္ ပ
 ရနင္ စာေ ရီးထ ေ ာီးပါ

ေုင္္က ဒင္ကဆိထ ဆင္ ္ပါ

ထ ဆိုင္ဝညင္ေဒဒ လ ာ ၃၀၀၀
 ဖ ငု္္ေပီးေး ာုင္ပါ

3000元

ေုင္္နဆိုင္ု ောီးကဒ င္ကဆိ
အတဆင္ ပ ပါ

လတ င္ညွတင္ထဆီိးပါ

ထဆိုင္ဝညင္ေဒ ဒလာ ၃၀၀၀
တနင္ေဆင္ ္ေ ိီးထပင္က ညင္ီးုႏ
းႏဆီးေးာင္ေဆင္္ ေဘာကင္ခ ာကဆိ
ေကာကင္ခ ရယူပါ

ေကာုင္တာတ ု င္
ေကာကင္ခ ရယူပါ

NHI ကဒင္ေဆိနဲ႔ညဟိတ င္
နဆိ ငု္ု ောီး န ပါတင္က ဆိ
အးုင္ေုင္္ ပ ငု္ပါ

15/7~31/12
12

1 2

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန

NHI 
ကဒင္ေဆိနဲ႔ည
ဟိတ င္ 
နဆိ ငု္ု ောီး
န ပါတင္က ဆိ 
အးုင္ေ

ငု္္ ပ ငု္ပါ

စိေးာုင္ီးေု   ေကာ
ကင္တာေဆိနဲ႔ေ ာီးပါ

န ပါတင္ရရနင္ ေစာုင္္ပါ



စာတ ဆိကင္ရ  ိီးည ာီးတ  ုင္ ေက ာက င္ခ ရယ ူပါထ ဆိုင္ဝညင္န ဆိုင္ု ေ ာီးညဟ ိတင္ေဆင္ ္
အဆညင္ေ ထာ ကင္ေ ဆင္ည ာ ီးအေန နွုင္ ္ ေဘ ာက င္ခ ာညဆ င္ေဆိနဲ႔ ေက ာက င္ခ ရယရူညဆ င္နဆင္ီး?

ေနထဆိုင္ခ ုင္္လတင္ညတွင္ရထာ ီးေဆင္္ အဆညင္ေထာုင္ေဆင္ည ာီးအေနနွုင္္
ေဘာက င္ခ ာရယူနဆိုင္ခ ု င္္ ရွဆေဆင္

(1) 7/1-7 ုႏွ ငု္္ 8/1-7 အတ ငု္ီး ႀကဆ တုင္အညဆင္စာရ ငု္ီး ေ ုင္ီးပါ
အ နင္လဆိုင္ီးတ ငု္ ႀကဆ တ ငု္စာရ ငု္ီး ေ ငု္ီး ခ ငု္ီး ္၊ ကိနင္စ ိးဆိုင္/ကိနင္တဆကိင္ည ာီးတ ု င္င္င္
ရယူ ခ ငု္ီး
ကိနင္စ ိးဆိုင္တ ငု္ ႀကဆ တုင္စာရုင္ီးေ  ငု္ီးၿပ ီး ရယူ္  ခုင္ီး
(2) 7/15 ညွ 12/31
NHI က ဒင္ ေဆိနဲ႔ညဟိတ င္ (ညူရုင္ီး) ေနထဆိုင္ခ ု င္္လတ င္ညတွ င္  ဖ ငု္္ စာတဆိကင္ရ ိီး တ ု င္
ေကာကင္ခ ရယူပါ
(3) 7/1 ညွစ၍ ဒစင္ဂ စင္တယင္ ေဘာကင္ခ ာအတ ကင္ စာရုင္ီးေ  ငု္ီး ၿပ ီး 7/15 
ညွစ၍ စတုင္စိေး ာုင္ီးပါ
(ေ  ုထိတင္စကင္ ၌ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀ ေကာကင္ခ ညရယူနဆိုင္ပါ)

ေနထဆိုင္ခ ု င္္လတ င္ညတွင္နွ ငု္္ NHI 
ကဒင္ကဆိုင္ေးာုင္ထာီးေူ
အဆညင္ေထာ ငု္ေဆင္ည ာီး

ေနထဆိုင္ခ ု င္္လတ င္ညတွင္ကဆို င္ေးာုင္ထာီး
ထာီး ေောင္လဆင္ီး NHI ကဒင္ညရွဆေော
အဆညင္ေထာုင္ေဆင္ည ာီး

(1) 7/15 ညွ 12/31 အထဆ
(ညူရ ငု္ီး) ေနထဆိုင္ခ ု င္္လတင္ညွတင္  ဖ ငု္္
စာတဆိကင္လတင္ညွတင္တ ငု္ ေကာကင္ခ ရယူပါ
(2) 7/1 ညွစ၍ ဒစင္ဂ စင္တယင္
ေဘာကင္ခ ာအတ ကင္ စာရုင္ီးေ ု င္ီးၿ ပ ီး 7/15 
ညွစ၍ စတုင္စိေးာုင္ီးပါ
(ေု ထိတင္စကင္ ၌ ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ၂၀၀၀
ေကာကင္ခ ညရယူနဆိုင္ပါ)

中華郵政

13

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



14

စာရ ကင္ေဘာက င္ခ ာ ဖုင္္ည ဆင္ေဆိနဲ႔ေု  ပနင္ထိတင္နဆိုင္ေလြ

ကိည ၸာဏ ဝနင္ထ ညင္ီးလ တင္ည ွတင္
ကဆို င္ေး ာုင္ထ ာီးေ ူ

ကိညၸာဏ ဝနင္ထညင္ီးန ပါတင္
ထိတ င္ပါ

ကိညၸာဏ အေကာုင္္ထြေဆိနဲ႔
 ပနင္ထိတင္ေု 
လႊြေပီးညဆ င္

ကိညၸာဏ အခ နင္လတင္ညွတင္ ညရွဆပါ
ေစ ီး က ကင္ အဖ ြနဲ႔အ စ ဆင္ီး္၊ ေစ ီး က ကင္စ ည ခနင္ နဲ႔ခ ြေ ရီး
အေုင္ ီး ေဆိနဲ႔ည ဟိ တင္ းဆိုင္ခ နင္ီးု ယင္စ ည ခနင္ နဲ႔ခ ြေ ရီး
အေုင္ ီး္၊ ကဆိ ယင္စာ ီးလွ ယင္ည ာ ီး ္၊ စကင္ရ ိ အေုင္ ီးအ ဖ ြနဲ႔္၊
စကင္ရ ိ လိပင္ ောီး အဖ ြနဲ႔အစ ဆင္ ီး ေဆိနဲ႔ည ဟိ တင္
အလိပင္ေညာီး အဖ ြနဲ႔အစဆင္ီးထ ေ ာီးပါ

ေကာကင္ခ ရယူေ ူ အေကာုင္္ထြေ ဆိနဲ႔
အေၾက ီးထ ဆ္ င္ေပီးညဆင္

ထဆိနဲ႔ေနာကင္ ၎ ူ၏အေုင္ီးဝုင္ည ာ ီး (းဆိုင္ည ာီး) ေဆိနဲ႔လႊြေပီးညဆင္

ေကာင္ပဆိရဆတင္ အေကာုင္ ္

Bank

ဘ႑ာေရီး အဖ ြနဲ႔အစဆ င္ီးည ာီးထ ညွ အေကာုင္္ည ာီး ထြေဆိနဲ႔  ပနင္ထိတင္ေု ည ာီးလႊြေပီးညဆင္ညဟိတင္ပါ

ေကာင္ပဆိရဆတင္အေကာုင္္ညရွဆပါ

ကိညၸာဏ ဝနင္ထညင္ီးအညွတင္ုွႏ ငု္္
စ ီးပ ာီး ေရီး
စာရုင္ီးေ  ငု္ီး  ခ ငု္ီး/ 
အခ နင္ စာရုင္ီးေ  ငု္ီး  ခ ငု္ီး

ကိညၸာဏ တာဝနင္ရွဆေူ အေကာုင္္ထြေဆိနဲ႔
 ပနင္ထိတင္ေု လႊြေပီးညဆ င္

23/7/2020~31/3/2021

ဘ႑ာေရီး
အဖ ြနဲ႔အစဆင္ီးထ ေ ာီးပါ

ဘ႑ာေရီး
အဖ ြနဲ႔အစဆင္ီးထ ေ ာီးပါ

ဘ႑ာေရီး အဖ ြနဲ႔အစဆင္ီးတ ု င္ ေဘာကင္ခ ာေကာကင္ခ ရယရူနင္
ကဆိယ င္စာီးလယွင္/အဖ ြနဲ႔အစဆင္ီး

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



‘ေ ိီးထပင္က ညင္ီး’ ေဘာကင္ခ ာရယူနဆိ ငု္ညးႏ

1.ထဆိ ငု္ဝညင္တ ု င္ လကင္ရွဆ ေနင္ီးေခါုင္စာရ ုင္ီးရွဆ ေူ နဆိ ငု္ု ောီးည ာီး.
2.ထဆိ ငု္ဝညင္ ုႏဆိ ငု္ု ောီး ဖစင္ေဆင္္ ညဆောီးစိ ဝ ငု္ည ာီးရွဆေောင္လဆင္ီး လကင္ရွဆ ေနင္ီးေခါုင္စာရ ငု္ ီးည ရွဆ ေဆင္္ အစဆိီးရညွ
 ပဆင္ပတ ု င္ တာဝနင္ခ ထာီးေူည ာီး
3.ေနင္ီးေခါုင္စာ ရ ုင္ီးည ရွဆေောင္လ ဆင္ီး ထဆိ ငု္ဝညင္တ ု င္ ေနထဆိ ငု္ခ ု င္္ရထာီး ေဆင္္ နဆိ ငု္ု ောီးည ာီး
4.ညွ ခဆိေနထဆိ ငု္ ခ ု င္္ ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ ရဆင္ရွဆင္ ေနထဆင္ိ ငု္ခ ု င္္ ရထာီးေဆင္္ တရိတင္လူည ဆ ီးည ာီး
5.ေနထဆိ ငု္ခ ု င္္ ရထာ ီးေ ော လကင္ရွဆအဆညင္ေထာုင္စာရ ုင္ီးရွဆေဆင္္ ထဆိ ငု္ဝညင္လူည ဆ ီးည ာီးူ၏
အဆညင္ေထာ ငု္ေဆင္နဆိ ငု္ု  ခာီးောီး ည ာီး
6.ေနထဆိ ငု္ခ ု င္္ ရထာ ီးၿပ ီး ထဆိ ငု္ဝညင္လူည ဆ ီးည ာီးုွႏ ုင္္ လကင္ထပင္ထာီးေော ေဟာုင္ေကာ ငု္ုႏွု္င္ ညကာအဆိုႏဆိုင္  ုောီးည ာီး
7.နဆိ ငု္ု  ခာီးောီးည ာီး္၊ က ာရွ ငု္ီးထာီးေော ေဆိနဲ႔ညဟိတင္ တခိလတင္ ဖစင္ေနေောင္ လဆင္ ီး အထကင္ပါ အည ဆ ီးအစာီး 2 ည ဆ ီးညွ
ေနထဆိ ငု္ခ ငု္္ကဆို င္ ေးာ ငု္ထာ ီးေူ ေဟာုင္ေကာုင္ုွႏ ငု္္ ညကာအဆိနဆိ ငု္  ုောီးည ာီး
8.အည ဆ ီးအစာီး 3 ုႏွ ငု္္ 7 တဆိနဲ႔ညွ ေနင္ီးေခါုင္စာရ ငု္ ီး ညရွဆ ေ ောင္လဆင္ ီး ေနထဆိ ငု္ခ ု င္္ရထာီး ေူ နဆိ ငု္ု  ခာီးောီးည ာီး
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စ ီးပ  ီး
ေ ရီး
ဆ ိုင္ရ ဝ
န္ႀက ီးဌ 
န

16

ခ ဆ ႕တြေူ္ည ာီးအာီး ေထာကင္ပ ္ပါ

စဆတင္ပဆိုင္ီးုႏွု င္္ ကဆိယင္ပဆို င္ီးးဆိင္ုင္ရာ ခ ဆ ႕ တြ္ေူည ာီးအတ ကင္ ရနင္ပ ိေု 
ခ ဆ ႕တြေ္ော ညဆောီးစဝိုင္ ကေလီးုယင္ည ာီးနွု င္္ လူုယင္ည ာီးအတ ု င္ ေနထဆို င္ညးႏအေထာကင္အပ ည္ ာီး

ဝ ငု္ေု အေတာင္အေုင္္နဆင္ီးပါီးေော လူႀ က ီးည ာီးအတ ကင္ ေထာကင္ပ ေ္ၾကီး

ခ ဆ ႕တြ္ေော ကေလီးုယင္ည ာီး္၊ လူုယင္ည ာီးအတ ကင္ ေနထဆိုင္ညးႏအေထာကင္အပ ည္ ာီး
ဝ ငု္ေ  ုနဆင္ီးေော ညဆောီးစိဝ ငု္ကေလီးုယင္ည ာီးအတ ကင္ ေနထဆို င္ညးႏ ရနင္ပ ိေ  ု

ဝုင္ေု နဆင္ီးေော ညဆောီးစဝိုင္ ေက ာုင္ီးောီးည ာီးအတ ကင္ ေက ာုင္ီးုႏွု င္္ ေနထဆို င္ညးႏ ေထာကင္ပ္ ေု 

ရိနင္ီးကနင္ေနရေောညဆောီးစဝိုင္ ကေလီးုယင္ည ာီး (ေ ညီးည ာီး) အတ ကင္ ေနထဆို င္ညးႏ
ေထာကင္ပ ေ္ၾကီး္၊ ေလွ ာကင္လႊာတုင္ေူုွႏုင္္ ကေလီးုယင္ည ာီး (ေ ညီးည ာီး) အတ ကင္ ပဆာေရီး
ေထာကင္ပ ေ္ု 
အထကင္ပါ အေထာကင္အပ ည္ ာီး ညရရွဆထာီး ေဆင္္ ဝ ငု္ေု နဆင္ီးေော/အေတာင္အေုင္္နဆင္ီးေော
ညဆောီးစဝိုင္ ကေလီးုယင္ည ာီးုွႏုင္္ လူုယင္ည ာီး

ခ ဆ ႕တြေူ္ည ာီးအတ ကင္ ေထာကင္ပ ည္းႏ ညရရွဆထာီးေဆင္္
ဝ ငု္ေ  ုနဆင္ီးေော/အေတာင္အေ ငု္္နဆင္ီးေော ညဆောီးစိည ာီး စာရ ငု္ီး

အခညြ္ ေလွ ာကင္လႊာတ ငု္ ခ ငု္ီး

ေဘာကင္ခ ာေကာကင္ခ ရယူရနင္
ေ ငု္္အေကာ ငု္္ထြေဆိနဲ႔ ထဆိ ငု္ဝညင္ေဒဒလာ

၃၀၀၀ လကင္ခ ရယူပါ



အေကင္ည ပဆင္္ေေီးေောကေလီးုယင္ ည ာီး အတ ကင္
ေဘာကင္ခ ာညဆင္ေဆိနဲ႔ ေကာကင္ခ ရယူရညလြ?

ေဘာကင္ခ ာကဆိ
စာရ ကင္ပ ိစ  ဖုင္္ရယူနဆိ

ုင္ေဆင္

ေဘာကင္ခ ာည  ာီးကဆိ
ဒစင္ဂ စင္တယင္ပ ိစ  ဖုင္္

ရယူနဆိုင္ေဆင္
ညဆဘည ာီး ညွ ကေလီး ုယင္ည ာီး ူ၏ NHI 
ကဒင္ည ာီး  ဖ ငု္္ ႀကဆ တုင္အညဆင္ေပီး ုႏဆိ ငု္ေဆင္။

စာတဆိကင္ည ာီး တ ုင္ 7/15 ညွစ၍
ေကာကင္ခ ရယူနဆိ ငု္ေဆင္

ကိနင္စ ိးဆိုင္ည ာီး တ ုင္ 7/1 ညွစ၍
ႀကဆ တုင္အညဆင္ေပီး နဆိ ငု္ေဆင္

15ုႏွစင္အထကင္ကေလီးု
ီးုယင္ည ာ ီး

အေကင္ည ပဆင္္ေ ေီးေဆင္္
ကေလီးုယင္ည ာီး

အ ီး-လတင္ညွတင္
ပလကင္ေဖာုင္ီးည ာီးညွ
စာရုင္ီးေ ုင္ီးထာီးေဆင္္
အတဆင္ ပ ခ ကင္

ညဆဘည  ာီးူ၏ ဒိတဆယ
(အေၾက ီးဝယင္) ကဒင္ ဖုင္္
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စာရ ကင္ ေဘာကင္ခ ာည ာီးုႏွုင္္ ပတင္ေကင္ၿပ ီး
ကၽ နင္ိပင္တဆိနဲ႔ ေဆထာီးစရာည ာီးရွဆပါေေီးလာီး?

အေၾက ္၊ ေ ု   ပန င္ေပီး ခု င္ီး္၊
ေု  အတ ကင္ ပန င္လဆင္လဆင္ီးေပီး ခ
ေပ ီး ခု င္ီးညရွဆပါ။ ေဘာက င္ခ ာ
ကိနင္း ိီးေဆင္္ရကင္ညွ စ၍
အက   ီးဝု င္ေတာ္ညဆင္ညဟိတင္ပါ

ေပ ာ ကင္း  ိီး္၊ ပ က င္း ီး ္၊
ခဆိီးး ဆိီး ္၊ လိယ ူခ ခြ ္ရေ ဆင္ ္
ေဘာကင္ခ  ာည ာီးအတ ကင္
 ပနင္လ ဆ င္အစ ာီးထ ဆိီးေပ ီး
ပီးညဆ င္ညဟ ိတင္ပ ါ

ေကာကင္ခ ရယူၿပ ီးခ ဆ
ဆနင္တ ုင္ေု  ပ နင္အညင္ီးည
ညင္ီးညဆင္ညဟိတင္ပါ
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ေအာကင္ပါေပီးေးာ ငု္ညးႏည ာီးညပါဝ ငု္ပါ-

ဝန င္ေးာုင္ည းႏအတ ကင္ကနိင္က စရဆ
ဆတင္ည ာီး (ေရဖ ဆိီး္၊ ည ီးဖဆိီး) 

ဘ႑ာေရီးဌာနည ာီးူ၏ ေခ ီး ထာီးေော
ေု ရုင္ီးည ာီး ္၊ အတဆိီးည ာီး ္၊ ကိနင္က စရဆတင္ည ာီးုႏ ွုင္္
အေၾက ီးဝယင္ကဒင္ ေု စာရုင္ီး

စေတာည ာီး ္၊ ေကာင္ပဆိရဆတင္စာခ  ပင္ည ာီး ္၊
အာညခ ည ာီး အတ ကင္ ဝ ငု္ေၾက ီး ေပီး  ခ ငု္ီး (ေရာုင္ီးခ  ခ ငု္ီး)္၊
အက ဆ ီး ခ စာီး ခ ု င္္လ တင္ညွတင္ည ာီး ုွႏုင္္ အာညခ ညူဝါဒည ာီး
ဝယင္ယူ ခုင္ီး ေဆိနဲ႔ညဟိတ င္ ရ ငု္ီး ုႏွ ီး ညွ ပင္ုွႏ  ခ ငု္ီး ္၊

ေးီးလဆပင္ည ာီး္၊ လကင္ေးာုင္လတင္ညတွင္ည ာီး္၊
ေု  လတင္ညွတင္ည ာီး္၊ စရ နင္ေု ည ာီး

ဒာဏင္ေၾကီးည ာီး္၊ ဒာဏင္ေၾကီးေလွ ာေ္ပီးရနင္ ေပ ီးေု  ည ာီး္၊ အ ပစ င္ေပ ီးညးႏည ာီးေလ ာ္ေစ ခု င္ီး္၊ အခ နင္္၊
ကိနင္က  စရဆတင္ည ာီး္၊ လိပင္ေ ာီးအထူီးအာညခ ္၊ အထူီး NHI ုႏွု င္္ နဆို င္ု ောီးပုင္စုင္ အထူီးအာညခ 

19

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



အစာီးအေောကင္ေရာုင္ီးေ ော ေစ ီးည  ာီး္၊
ဆေစ ီးည  ာီး္၊ လညင္ီးေစ ီးဝယင္ထ ကင္ ခ ုင္ီး္၊
ခရ ီးေ ာီး ခုင္ီးုႏွုင္ ္ ေနထဆိုင္ညးႏစရ ဆတင္ည ာီး
အပါအဝ ုင္ ထဆိုင္ဝညင္ ၌ရွဆေော းဆိုင္ည ာီးအာီးလ ိီး

စာီးေ ောကင္းဆို င္

ကိနင္တ ဆိကင္
ဆေစ ီးည ာီး

ေစ  ီးရပင္က ကင္

ကနိင္ပေဒော
စတ ဆိီးးဆို င္ည ာီး္၊

ခရ ီးေ ာီး ခုင္ီးုႏွုင္္
ေနထဆိုင္ညးႏစ
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စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



ေလ ွ ာ္ ေစ ီးပ ဆိညဆိေလ  ာ္ေစၿပ  ီး ေု င္္ဝယင္ယ ူညးႏက ဆိ
အည ာ ီးး ိီး ဖစ င္ေအာု င္ ပ လိ ပင္ပါ

အနိပဆာုႏွုင္္ ယႈင္ေက ီးညးႏးဆိုင္ရာ
လိပငု္ နင္ီး

အပနင္ီးေ ဖ လယင္က ကင္ည ာ ီး ေက ီးလ ကင္ေဒေည ာီး ေဆိနဲ႔ ခရ ီး ေ ာီး ခုင္ီး

ေရွီး တဆိုင္ီး ရ ငု္ီးေဒေည ာီး ေဆိနဲ႔ ခရ ီး ေ ာီး ခုင္ီး

ရးႏခုင္ီးည ာီး လဆင္ပတ င္ၾကဆင္္ရးႏ ခ ငု္ီး ္၊
ခရ ီး ေ ာီး ခုင္ီး
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အစဆိီးရဌာနည ာီး ္၊ းဆိုင္ည ာီး ုႏ ွုင္္ စာီးေော ကင္းဆိုင္ည ာီးညွ ေစ ီးဝ ယင္ရ ခုင္ီးကဆိ
ပဆိ၍ တနင္ဖဆိီးရွဆေစေအာ ုင္ ထပင္ေးာုင္ီးအက ဆ ီးခ စာီးခ ုင္္ည ာီး

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



ေ ငု္္ရြ႕ေစ ီးဝယင္ညးႏ ုႏ
ုႏွ ငု္္
 ပနင္အညင္ီးေ  ုတဆိနဲ႔အ
ိနဲ႔အက ဆ ီးခ စာီးလဆိကင္ပါ

ေစ ီးဝယင္ေူည ာီး
ီးေလ္၊
ဝ ငု္ေ  ုည ာီးေလ

ေ ိီးစ ြေူ ထိတင္ကိနင္/ဝနင္ေးာ ုင္ညးႏ
ေထာကင္ပ ္ေူည ာီး အစဆိီးရ

စ ီးပ ာီးေရီး
ီးေကာုင္ီးေလ္၊
တဆိီးတကင္ညးႏည ာီး
ေလ

ေညွ ာင္ညွနင္ီးထာီးေဆင္္ ပစင္ညွတင္

22

ထဆိုင္ဝညင္ေဒဒလာ ာ၀ ဘ လ ယညင္ ညွ ေစ ီးက ကင္တနင္ဖဆိီး ၁၀၀ ဘ လ ယညင္ တဆိီးေစခ ြ္ေဆင္

စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန



08:30-18:30 အတ ုင္ီး တနလၤာေနနဲ႔ညွ တနဂၤေုႏ ေနနဲ႔တဆို င္ (24 နာရ 
ညူပဆိုင္ ဖိနင္ီးေခဒးဆိညးႏ စုင္တာ) ေဆိနဲ႔ ေက ီးဇူီး ပ ၍
ေခဒးဆိပါ
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ေညီး ညနင္ီးလဆိပါက အ ညနင္လဆိုင္ီးေဆိနဲ႔
စ ီး ပ ာီး ေရီး းဆို င္ရာဝနင္
ႀက ီး ဌာန


