
မိဘတစ္္ ဦးတည္ီးရ ိိေ ္သိမိ္ေ ္ေစ္ငမစ္ီး်ိားင သိေ ္်္ားသ်ူားျပ ိေစရစရန္ ိေ ္်္ားပပ့ံေိေေ ိေပီးသပပ္ပမည္!

မိဘတစ္္ ဦးတည္ီးရ ိိေ ္သိမိ္ေ ္ေစ္ငမစ္ီးသတ ်္ားသ ူီးသိေရီးိေပရိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ ံ မီ္းညြစရနမ္စ်္ား

① ၂၀၂၀မငုႏ စ္္ံပိငေီ္းသတ ်ား်္ားိေံီး၊ ေူယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ားိ္ေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေ ်ားီး်ားိင ံ်္ားမ့ံေရ ည္ပ ူ

② သစိငီးရပေစ္ေ္ံ စ္သစရ  ိည္ပ※²်ားိငရယိူေစရနံစ်ား၂္၀၂၀မငုႏ စ္္ ံပိငေ္ီးသတ ်ား္
်ားိေံီး၊ ေူယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ားိ္ေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ံ ံပမ္ သ္ီးံ့ံေငီး်ားိင ံ့ံေငီး ရပတ္စရန္နမ့ံံေ ိင်ားရ္ ူ※³

③ ်ားိငရိငစရန္ဗိငေ္ီးရပ္စ်္ားူီးစ်ား္မမိေရ္ရပဂါ၏ ရိင်ား္မ်္ားမမိေ ်ား္ေပ္ သိမ္ိေ ္ေ္စငဘဘ္ာငတ္တရ်ား္
သမ်ား္သမဲျ စိ္ေစရနျမေ္ီး စ ည္တိငနိေ ်ား္ေ္ပ ်ားိေံီး၊ ေူယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ားိ္ေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ရရ  ိ္ီးိေ ္
 ူမစ္ီးုႏ ေ္ပ  ေိ္ေေ တညူဥိေ ္သာေပ္တ ေရ္  ိမူစ္ီး

１．သိေျမမ့ံေိေ ္်္ားပပ့ံေျမေီ္း
်ားိေံီး၊ ေူယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ားိ္ေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ်ားိင ရယိူေစရနိေ ္ မိဘတစ္္ ဦးတညီ္းရ  ိည္ပ
သမိိ္ေ ္ေစ္ငမစ္ီးသတ ်ားိ္ေ ္်ားပ္ပ့ံေျမေီ္း※¹

※¹ ်ားိေံီးိေ ္်ားပ့္ံေပျမေီ္းာိငေ္ရ္္ပိေပတ ေ္ တမ္ တ္ ္ီး ည္ပ「ျပ စငပစ ိီးိေ ္ေ ္」ူမစ္ီးံည္ီး
သ်ားစ့ံေ ီး ေ္ပပ ည္

※²  ိေ ာ့ံေငီး ူဂါ၏မိ ္ီးစငသတ ်ားိ္ေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ၊  ိမိင်ား္ပ ္ရ္ရမမိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ၊
 ်ား္ႀ်ားဦးရ ယသ္ိငိေ ္်ားပ့္ံေပိေ ်ားီး၊ ံငပ္ေစရန္ီးမ ေ္ ိမိင်ား္ပ ္ရ္ရမမစရန္မ်ားစစရန္ီးျ စ္မမိေ ္်ားပ့္ံေ့ံေပိေ ်ားီး၊
ိေ ာ့ံေငီး ူဂါ၏မိ ္ီးစငသ္ီးိေပီးသပ္ိေ ္ိေံစ္္ိေ ်ားီးသစရ ိ ည္

※³ ်ားိေံီး၊ ေူယ္ျပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္်ား္ိေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေ ်ားီးံရယူရစရန္ ်ားိင်ား္ညဥမ မရ ိ ည္ဟင
 တ္မ တ္မ့ံေ ္ီးရ မူစ္ီး ္မ်ားယမေ်္ား်ားိေံီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေ ်ားီးိေံ  စ္်ား ္္ီးျပဦး၊ ၂၀၂၀မငုႏ စ္
္ံပိင္ေီ္းသတ ်ား်္ားိေံီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေ ်ားီး်ားိင ပမ္ သ္ီးံ့ံေငီး ( ိငန) တစတိတ္ပိငေီ္း
ရပ္တစရန္နျမေီ္းမ့ံံေ ိင်ားရ္ ညာ္ိင မူစ္ီး ံည္ီးပပ ေ္ ည္

２.  ပ္ိော္ေီ္းိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ 
်ိားငရိငစရန္ဗိငေီ္းရပစ္်ူ္ားီးစ်္ားမမိေရ္ရပဂါ၏ ရိင်္ားမ်္ားမ မိေ ်ား္ေပ္ံသိမိ္ေ ္ေစ္ငဘဘ္
ာငတ္တရ်္ားသမ်္ားသမျဲ စ်္ား္  ေ္ိေေ ်ားစာေ္ီးိေစရန ူမစ္ီးသတ ်္ား ိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ 

● ိေ ္်္ားပ့ံေိေေ ပမ္ 

●ိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ ရရ ရိစရနသ္်ားစ့ံေ ီး ေ ူ္မစ္ီး

သိမ္ိေ ္ေ္စငတစ္စင  ံစေယ္စရနီ္း(၅)ိေ ္ေီ္း၊ ပငတိယ်ားိေံီးမ စတေ္်ား္ တစ္ိေယ္်ား္  ံစေယ္စရနီ္း(၃)ိေ ္ေ္ီး

သိေပရရ ိသိေျမမ့ံေိေ ္်ား္ပ့ံေ့ံေိေေ ဂါ၏①( ိငန)②ုႏ ေပ္်ားိင်ားည္ဥ  ူတဲ ေ္ ်ားိငရိငစရန္်ားူီးစ်ားမ္ ူိေရ္ရပဂါ၏
ရိင်ား္မ်ား္မ မိေ ်ား္ေ္ပ သိမ္ိေ ္ေ္စငဘဘ္ ာငတ္တရ်ား္သမ်ားသ္မျဲ စ္်ား္  ေ္ိေေ ်ားစာေ္ီးိေစရန မူစ္ီး

တစ္သိမ္ိေ ္ေ္ံ စေယ္စရန္ီး(၅)ိေ ္ေီ္း
● ပိ္ော္ေီ္းိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ 

မိဘတစ္္ ဦးတညီ္းရ ိိေ ္မ ိ္ီးစငမစ္ီးသတ ်္ား သိေရီးႀ်ားဦးသိေ ်ား္ေီ္း ်ား္ီးမစ်္ား

ံငပ ့္ံေငီးံငပစ္ရနညီ္းုႏ ေ္ပပတ ္်ား၍္ိေစရန္်ားိ္ေ်ားစ္တ ော္်ား္ံ ်ားိ္ေ ္္ျပပပမည။္ိေ မစ္ိေပပ်ားစ္စိ္ောီးပပ။

●ိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ သတ ်္ားသ်ားစ့ံေ ီး ေ ူ္

■ ိေသ္်ား္ပပစရန့ံေပပတ္(၁)မ (၃)သတ ေ္ီး တစ္မငမငုႏ ေ္ပ ်ားိင်္ားညဥိေ ္ ူ



ိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ ိေပီးသပျ္မေ္ီး ငံပ ့္ံေငီး ငံပစ္ရနည္ီး

▶သိေျမမ့ံေိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ  ညိ္ေံ စ္်ား ္္ီးရစရနမ္ံိငပပ။
▶၈ံပိင္ေီ္းိေံ္်ားတ္ ေ၂္၀၂၀မငုႏ စ္္ံပိင္ေီ္းသတ ်ား္်ားိေံီး၊ ူေယ္ျပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ား္ိေရီးိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ 
ိေပီးသပ္ိေ ္ဘ ္သိေ်ား္ေ္ပာဥ ိေေ ြံဲမည္။

၂၀၂၀မငုႏ စ္္ ံပိင္ေီ္းသတ ်ား်္ားိေံီး၊ ေူယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္ ်ားိ္ေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ိေပီးသပမ့္ံေရ （ူစ္မစ်ားု္ႏ ္ 1．①ုႏ ေ္ပ်ားိင်ားည္ဥ ）ူ

【 တိ ္ီးပပ】
※ ိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ်ားိငမရယူံ ိငပပ်ား သိေ ်ား္ေီ္း ်ား္ီးစ္်ားိငျပစရနပ္ိငနပပ။
※်ားိေံီး၊ ူေယျ္ပ စငိေစ္ေ္ပိေရ ္်ား္ိေရီးိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ိေပီးသပ္ရစရန္သတ ်ား္ဟင  တ္္မ တ္ ္ီးိေ ္

ဘ ္သိေ်ား္ေ္ပဂါ၏စ္မစ ပ္ စ်ား ္္ီးျမေ္ီးစ ည္တိငနိေ ်ား္ေပ္ ိေ ္်ား္ပ့ံေပိေေ ိေပီးသပ္ရစရန္ သမ်ား္သမဲရ ိပပ်ား
ိေေ ံ ြဲရစရန္ဘ ္သိေ်ား္ေ္ပ်ားိငိေျပ္ေ္ီးံျဲမေ္ီး သစရ ိ ည္ပတ္ိငန်ားိင ျပ ံငပ္ ္ီးိေပီးရစရန္ိေတ္ေ္ီးာိငပပ ည္

「မိဘတစ္္ဦးတည္ီးရ ိိေ ္သိမ္ိေ ္ေ္စငမစ္ီးသတ ်ား္သ ူီးသိေရီးိေပရိေ ္်ား္ပပ့ံေိေေ 」ုႏ ေ္ပပတ္ ်ား္၍
“ိေေ ံ ြဲမိငေီ္းျမေီ္းံမိ္ံ ညမ္မ”ုႏ ေ္ပ“်ားိငယိ္ေရီး်ားိငယတ္္ တေီ္းသမစ်ားသ္ံ်ား္ံ မိ္ံ ညမ္မ”တငိန်ားိင တ ိ္ီးပပ။

ိေစရနသိမ္ုႏ ေပ္သံငပ္မ ေ္သစရ ိ ည္တိငနတ ေ္ျပည္စရနယ္ုႏ ေ္ပတိငေ္ီး・ၿမိ ႕ရ ္ရပ္်ား ်ား္၊ ်ားစစရန္ီးမ္ိေရီးုႏ ေ္ပသံငပ္ မ္ီး စရန္ႀ်ားဦးႀ္စရန
（တိငနဂါ၏ စရန္ မ္ီး)တိငနသ္ီးိေျ  ်ား္ီးံိင်္ားိေ ္ မ ၤ်ား္စရ္ ငစရန္ီးုႏ ေ္ပစ္တိင်ား္ိေမီးံ္ပပ်ား ိေစရနသိမ္ရ ိရ္ၿမိ႕ရ ္ရပ္်ား ်ား္ုႏ ေ္ပသစရနဦးာ့ံေငီးရဲစမစရန္ီး
（ ိင႕မဟငတ္ရဲစမစရန္ီးသ္ီးတိငေ္ပေ္ရစရန္သအိ်ား ငစရန္ီး(#9110)）သ္ီးာ်္ား  ယ္သိေ ်ား္ေ္ီး ်ား္ီးပပ။

သ ်ားပ္ပသိေ ်ား္ေီ္းသရ္ုႏ ေ္ပမ ်ားာ္ိငေ ္မူစ္ီး（စ္မစ်ားု္ႏ ္ ပပ１．②、③ုႏ ေပ္်ားိင်ားည္ဥ ）ူ

▶ သိေျမမ့ံေိေ ္်ားပ္ပ့ံေိေေ ・ ပ္ိော္ေီ္းိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ (1.② ္ စံ ေ)္်ားိငသတတူ်ား ိေံ စ္်ား ္္ီးရစရန္ံ ိငသပ ္ည္
▶ ိေံ စ္်ား္ံြ္ တ ေ္ိေေ ံ ြဲရမည္ပဘ ္သိေ်ား္ေ္ပသစရ ိ ည္်ားိငျ ည္ပ  ေ္ီး်ား္၊ံိငသပ္ိေ ္စ္ရ ်ား္

စ္တမ္ီးတိငနုႏ ေ္ပသတူ ိေစရနသိမ္ရ ိရ္ိေပ တ ေ္ီး ိေပ ုႏႏရ်ားိငယ္ ်ူားိငယ ္သ  ဲနဂါ၏ ိေ်ား္ေတ္္တ ေတ္ိင်ားရ္ိင်္ား
( ိငန) စ္တငိင်ားမ္ ပိငနျမေီ္း ျ ေ္ပိေံ စ္်ား္ ္ီးပပ။

▶ ိေ ္်ား္ပ့ံေပိေေ ိေပီးသပ္ျမေ္ီးာိငေ္ရ္ံိငသပ္မစ်ားု္ႏ ေ္ပ်ားိင်ားည္ဥ သူ္ီး ိေံ စ္်ား္ ္ီးိေ ္သိေ ်ား္ေ္ီးသရ္်ားိင
သတညျ္ပ စစ္ိောီး်ား္  တ္မ တ္ ္ီးိေ ္ဘ ္သိေ်ား္ေ္ပ ိငန္ တတု္ႏိငေ ္ိေရ ႕ငျမစရနျ္မစ္ရန ိေေ ံ ြဲပပမည္။

မိဘ
တစ္္ဦးတည္ီး
ရ ိိေ ္

သိမ္ိေ ္ေ္စင

(1)ိေ ္်ားပ့္ံေပိေေ ိေံ စ္်ား ္္ီးမမံ ငပ ့္ံေငီးံငပစ္ရနညီ္း ိေစရနသိမ္ရ ိရ္
ိေပ တ ေ္ီး
ိေပ ုႏႏရ

်ားိငယ္ ူ်ိားငယ္ 
သ  ႕ဲ

① ိေစရနသိမ္ရ ိရ္ိေပ တ ေ္ီး ိေပ ုႏႏရ်ားိငယ္ ူ်ားိငယ္ သ  ႕ဲဂါ၏
ိေ်ား္ေ္တ္တ ေ္တိင်ား္ရိင်ား္( ိငပ) စ္တိင်ား္မ ိေံ စ္်ား္ ္ီးပပ။

(2)ိေေ ံ ြဲရစရန ္တမ္ တ ္္ီးိေ ္ဘ ္သိေ်ား္ေ္ပ  ဲိငနိေေ ံ ြဲျမေီ္း

②ိေံ စ္်ား္ ္ီးံိင်ားိ္ေ ္ိေံ စ္်ား္ံ ြ္ မ ိေ ္်ား္ပ့ံေပိေေ ိေပီးသပ္ျမေ္ီးံိငသပ္မစ်ား္မစ္ီး
ုႏ ေပ္်ားိင်ား္ညဥမ မရ မိရ ိ ာ့ံေငီးျ တ္ၿပဦး ည္ပိေစရန္်ား္ ိေေ ံ ြဲိေပီးပပမည္။

「မိဘတစ္္ဦးတည္ီးရ ိိေ ္သိမ္ိေ ္ေ္စငမစ္ီးသတ ်ား္သ ူီးသိေရီးိေပရိေ ္်ား္ပပ့ံေိေေ 」Call Centre

0120-400-903 (ံ်ား္မ့ံေမစိစရန္ ရ့ံေငီး  ေ္ပရ်ား9္:00～18:00）
○ိေံ စ္်ား္ ္ီးျမေ္ီးာိငေ္ရ္သိေ ီးစိတ္ုႏ ေ္ပပတ္္ ်ား္၍ ိေစရနသိမ္ရ ိရ္ၿမိင႕ရ ္ရပ္်ား ်ား္ဂါ၏

「မိဘတစ္္ဦးတည္ီးရ ိိေ ္သိမ္ိေ ္ေ္စငမစ္ီးသတ ်ား္သ ူီးသိေရီးိေပရိေ ္်ား္ပပ့ံေိေေ 」တ္ စရန္မ့ံေႀ္စရနတ ေ္စ့ံေငီးစမ္ီးိေမီးျမစရန္ီးပပ။

စ့ံေငစမ္ီးိေမီးျမစရနီ္းရစရန္

▶  ပိ္ော္ေီ္းိေ ္်္ားပ့ံေပိေေ  ညိ္ေ  ံစ္်္ား ္ီးရစရန္ံ ိငသပပ္ပ ည္
▶ ပ့ံေငမ စရန္ံ်ား္ရ ိသိေျမသိေစရနစစိ္ောီးိေ ္သမိစစရန（္၈ံပိငေ္ီး）သစရ ိ ည္ုႏ ေ္ပစငိေပပေီ္းင္း၍  ေ္ိေေ ိေံစ္ပ

စရနည္ီးိေစရနိေ ္သိေ ်ား္ေ္ီးသရ္ိေံ စ္်ား္ ္ီးျမေ္ီး်ားိငံ ယ္်ားူိေ ္စရနည္ီးံမ္ီးျ ေ္ပိေံ စ္်ား္ ္ီးိေစပပ
မည္။ိေံ စ္်ား္ ္ီးိေ ္သိေ ်ား္ေ္ီးသရ္်ားိငစစ္ိောီးသတည္ျပ ်ား္ တတ္ုႏိငေ္ ိေရ ႕ျမစရနျ္မစရန္ိေေ ံ ြပဲပ
မည္။


