
အလုပ်ု်အာမခံံသ့ို့�  ကူးး� ပြော�ပ်ာင််း�လ့ုပု်ါကူး အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ 
နုှု�တ််ထွွက်ူးလ့ု ုပြော�ကူးာင််း� အာမခံံ ပြောကူးာင််းတ်ာသ့ို့�  လုးကု့ူးယ််တ့်င်ု်း��စ််ပြောစ်၊  
စ်ာတ့်က်ုူး သ့ို့� မဟုတ်ု် အီလုက်ူးထွ�ွန်း�်န်းစ််ပြောလုာာက်ူးလုာာ��င်း််��စ််ပြောစ် ဆက်ူး
သွို့ယ်် ပြောဆာင််း�ွက်ူး�မည််။ (နုှု�တ််ထွွက်ူးအ ပြော�ကူးာင််း� �ကူးာ�မု မရ့ုှိပ်ါကူး 
အာမခံံ ပြော�ကူး�မ�ာ� ဆက်ူးလုက်ူး  ပြောပ်�ပြောဆာင််းပြောန်း�မည််) ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 7

ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်�နုှုင်း်် ဗီီဇာာအမ��့�အစ်ာ�  ပြော�ပ်ာင််း�လဲုမုရ့ုှိပ်ါကူး ဆက်ူးသွို့ယ််
အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ��မည််။ ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 3၊ 5

၀င််း ပြောင်းရ့ုွှိသို့းမ�ာ�၊၀င််း ပြောင်းနွ်းည််�ပ်ါ�သို့းမ�ာ�လုည််� ၀င််း ပြောင်း ွအပြောထွာက်ူးအထွာ� 
တ်င််း�ပ်ပြောပ်��မည််။ ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 9၊14

ဝင််းပြောင်းတ့ွ်�ုပွ်ာ�ပ်ါကူး ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််် အာမခံံ ပြော�ကူး� ပ်မာဏလုည််� တ့်�ု
�မင်း််မည််။ ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 10-15

ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံပြော�ကူး�ကု့ူး သို့တ််မုတ််�က်ူးအတ်င်ွ်း�  ပြောပ်�သွို့င််း�ပ်ါ။  
အာမခံံပြော�ကူး�ပြောပ်�သွို့င််း�န်းည််� ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 15-17

အာမခံံပြော�ကူး�ပြောပ်�သွို့င််း��န်း ်ပ်�က်ူးကွူးက်ူး�ခံင််း� ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 18၊19

ပြောဆ�ရုံုံပြောဆ�ခံန်း�်သွို့ာ�ပ်ါကူး ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံကူးတ်် ယ်းပြောဆာင််းသွို့ာ��
မည််။ ►စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 19၊20

၂၀၂၂ အမျိုး� း��သားး�  
ကျ�န်းး�မျိုးးရေး��အးမျိုးခံံ လကျးစွဲ့့�

တိုး�ရီှီ�မျိုးး��ပ်းကွျကျး
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 ၁။ အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံစန်းစး 

ဂျ�ပ်န်းန်ှု့င်ု်းငံ်း၏ ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံစ်န်းစ််သို့ည်် ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််ကု့ူး အာ� 

လံု�ု အတ်းတ်း ပြောဝမာကူး�ခံံပြောပ်�သို့ည််် အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံစ်န်းစ်် 

��စ််သို့ည််။

နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ�အပ်ါအဝင််း ဂျ�ပ်န်းပ်ြောန်းသို့း �ပ်ည််သို့းမ�ာ�အာ�လံု�ု အစု့်�� 

ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံသ့ို့�  ဝင််းပြော�ာက်ူးပြီပီ်�၊ အာမခံံပြော�ကူး�မ�ာ� မ��စ််မပြောန်း ပြောပ်�

သွို့င််း��မည််။

ကုူးန်းက်ူး�ပြောင်းအွန်းည််�င်းယ််��င်း်် ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းနှု့င်ု်းပြီပီ်�၊ ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် 

ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး�မ�ာ�လုည််� ပြောလုာာက်ူးယ်းနှု့င်ု်းမည််��စ််သို့ည််။

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ ဝင််းပြော�ာက်ူးထွာ�သို့းအ ပြောန်း��င်း်် ပြောန်းထု့ွင််း မပြောကူးာင််း� ��စ််

သို့ည်််အခံါ ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံ သုံို့�၍  ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းနှု့င်ု်းမည််် 

အခွံင်း််အပြော�� �ရ့ုှိ�ခံင််း�နုှုင်း််အတ်း တ်စ််ဘက်ူးတ်င်ွ်းလုည််� အာမခံံပြော�ကူး� ပြောပ်�

ပြောဆာင််း�မည််် တ်ာ၀န်း ်ရ့ုှိသို့ည််။

အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာရေး��အာမာခံံ(အတိိ�ရေးကာာကား kokuho) သို့ည်် ပြော�ာ်�ပ်ပ်ါ 

ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံစ်န်းစ်် တ်စ််ခုံ��စ််သို့ည််။ အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာပြော�� 

အာမခံံဝင််း�ခံင််း�နုှုင်း်် နုှု�တ််ထွွက်ူး�ခံင််း�တ့်� ကု့ူး ၁၄�ကားအတွိင်း� ပြောဆာင််း�ွက်ူး�

မည််။ (စ်ာမ�က်ူး နုှုာ 4-9 တ်င်ွ်း�ကူးည်််ရှုရုံုပ်ါ)

*နုှု�တ််ထွွက်ူး �န်း ်လုပ်ု် ပြောဆာင််းခံ�က်ူး ပြောနုှုာင်း််ပြောနုှု�ပ်ါကူး အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာပြော��

အာမခံံ ပြော�ကူး�မ�ာ� ပုံ်မုန်း ်ဆက်ူးလုက်ူး ကူး�သို့င်း်် ပြောန်းသို့ည်််အတ်က်ွူး အ့မ် ပြောထွာင််း 

ဦး�စီ်�အပြောန်း��င်း်် အာမခံံပြော�ကူး� ပြောပ်�ပြောခံ��မည််် တ်ာ၀န်း ်ဆက်ူးလုက်ူး ကူး�န်းရ့ု်ှိ ပြောန်း

ပြီပီ်�၊ ပု့်င််းဆု့င််းမုမ�ာ�စ်စ််ပြောဆ�ခံံ��ခံင််း�နုှုင်း်် ခံ�တ့််ပ့်တ််သ့ို့မ်�ယ်း�ခံင််း�မ�ာ� 

�ပ်�လုပ်ု်ခံံ�မည််။ (စ်ာမ�က်ူးနုှုာ18နုှုင်း်် 19တ်င်ွ်း �ကူးည်််ရှုရုံုပ်ါ)
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 ၂။ အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံဖွဲ့့�စည်းး�ပံုံ� 

အမ�ာ��ပ်ည််သို့း ပြောန်းထု့ွင််းသို့ည််် တ့်င်ု်း�နုှုင်း််�ပ်ည််န်းယ်် ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူး ဌာာန်း

မ�ာ�မု အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကု့ူး လုက်ူးခံံ ပြောဆာင််း�ွက်ူးပြောပ်�သို့ည််။   

ပြောဆ��ု့� တ်ခံ��့ တ်ဝက်ူးသို့ာ အ့တ််စု့်က်ူး ပြောပ်�ပြောခံ�ရုံုံ��င်း်် ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းနှု့င်ု်း

မည်် ��စ််သို့ည််။

 ၃။ အာမာခံံကာတိး (အမာ��ိ�သားာ� ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� 
အာမာခံံသားကား ရေးသားခံံကာတိး)

(၁) အာမာခံံကာတိးကိာ�  ရေးသားခံ�ာထိွန်းး�သိားမား�ထွာ��န်းး

အာမခံံကူးတ််သို့ည်် အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း 

��စ််ပြော�ကူးာင််း� သို့က်ူးပြောသို့ခံံ အပြောထွာက်ူးအထွာ���စ််ပြီပီ်� အာမခံံ��င်း်် ပြောဆ�ကုူး

သို့မု ခံံယ်းသို့ည်််အခံါတ်င်ွ်းလုည််� မရ့ုှိမ��စ်် လ့ုအုပ််သို့ည််။

အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း တ်ဦး�လုာင််း အာမခံံကူးတ်် တ်စ််ခုံစီ် ထုွတ်် ပြောပ်� 

သို့ည််။

*အသားကား၇၀ ခြားပုံည််းးပြီးပုံး�သားးမာ�ာ�အတွိကား သားကားကြီးကား� အကာ��ိ�ခံံစာ�ခွံင််း  

အ ရေးထွာကား အထွာ�ကာတိး ထွ�တိး ရေးပုံ�သားည်းး။

အသို့က်ူး၇၀ �ပ်ည်််ပြော�မာက်ူးမည််် ပြောမွ�လု၏ ပြောန်းာက်ူးတ်စ််လု (၁ �က်ူး ပြောန်း ်

တ်င်ွ်း  ပြောမွ��ွာ�သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူးမး  ပြောမွ�လု)မုစ်တ်င််း၍  အ့တ််ကူးပ််ထဲွမု 

စု့်က်ူးထုွတ််�မည်််  ပြောဆ�ကုူး သို့စ်�့တ််  နုှု�န်း�်ထွာ�မ�ာ� ပြော��သို့ာ�ထွာ�

သို့ည််် (သို့က်ူးကြီးကီူး�အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံ အ�ည််အခံ�င််း�

�ပ်ည်််မီုသို့း သို့က်ူး ပြောသို့ခံံကူးတ််) ထုွတ်် ပြောပ်�ပြီပီ်� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ််

နုှုင်း််အတ်း မပြောပ်�ာက်ူးပြောအာင််း ပြောသို့ခံ�ာသ့ို့မ်�ဆည််�ထွာ��မည််။

(၂) ရေး��ဘကား�ိ�င်း�ာဌာာန်းမာ�ာ�၌  ရေး��ကာ�သားမုာ ခံံယ်းခံ�နိ်းးတွိင်း ကာ�န်းး�မာာရေး�� 
အာမာခံံကာတိး ထွ�တိးခြားပုံရေးပုံ�ပုံါ

ပြောဆ�ရုံုံပြောဆ�ပြောပ်�ခံန်း�်မ�ာ�တ်င်ွ်း ပြောဆ�စ်စ််မု ခံံယ်းပ်ါကူး  ပြောကူးာင််းတ်ာသ့ို့�  

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ်် မ��စ််အပြောန်း ထုွတ််�ပ်ပြောပ်��မည််။

အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ��င်း်် ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းလ့ုပု်ါကူး အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ အသုံို့��ပ်�နှု့င်ု်းမည်််   ပြောဆ�ရုံုံ ပြောဆ� ပြောပ်�ခံန်း�်မ�ာ�ကု့ူးသို့ာ  

ပြော�ွ�ခံ�ယ်် အသုံို့��ပ်��မည််။

အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ အသုံို့��ပ်�နှု့င်ု်းသို့ည််် ပြောဆ�ဘက်ူး 

ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူး ပြော��ဌာာန်းမ�ာ�တ်င်ွ်း ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာ ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးမုကု့ူး 



3

ခံံယ်းပ်ါကူး ပြောဆ�ကုူးသို့ စ် �့တ််အာ�လံု�ုကု့ူး အ့တ််ကူးပ််ထဲွမု စု့်က်ူးထုွတ််ကူး�ခံံ 

ပြောပ်��မည််။ (အမ�ာ�အာ���င်း််  ပြောဆ� ကုူးသို့မုဌာာန်း အာ�လံု�ုန်း�ီပ်ါ� အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ အသုံို့��ပ်� နှု့င်ု်းပ်ါ သို့ည််။)

(၃) အာမာခံံကာတိး သားကားတိမား�

ဗီးဇာာသားကားတိမား� အလို�ကား ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံကာတိး၏ သားကားတိမား� 

သားတိးမုာတိး ထွာ�ပြီးပုံး� သားကားတိမား�ကာ�န်းး�ံ�� ရေးန်းရေးသားာ ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံ

ကာတိးအာ� အသံား��ခြားပုံ�၍ မာ�နိှု�င်းပုံါ။ ဗီးဇာာသားကားတိမား� ထွပုံးမံာတိိ��ခြားမှာင််းခြားခံင်း�

ကိာ� သားကားတိမား�မာကာ�န်းး�ံ��ခံင်း ဂါ�ပုံန်းးနိှု�င်းငံ်လုးဝင်းမုာကြီးကား��ကာပုံးရေး��ဌာာန်းသိား�  

သွားာ�ရေး�ာကား၍ လု�ပုံးရေး�ာင်း�မာည်းး။

နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ� မုတ််ပုံ်တ်င််းကူးတ်် အသို့စ််မ�ခံင််း ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ်် 

သို့က်ူးတ်မ်�ကုူးန်းဆုံ်� မည်််အခံ�န့်း ်န်း�ီကူးပ်် ပြောန်းပ်ါကူး ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� တ့်�ု�မင်း််ပြောန်း

ဆဲ ��စ််ပြော�ကူးာင််း� အပြောထွာက်ူးအထွာ� ယ်း ပြောဆာင််း၍ အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

အာမခံံ ဌာာန်းသ့ို့�  သွို့ာ� ပြော�ာက်ူး လုပ်ု် ပြောဆာင််းပ်ါကူး ကူးတ််သို့က်ူးတ်မ်� ၂လု တ့်�ု

�မင်း််ပြောပ်�မည််။

ဗီီဇာာပြောန်းထု့ွင််းခွံင်း််ကူးာလုတ့်�ု�မင်း််ပြီပီ်�ပ်ါကူး ပ်တ််စ်ပ့်� စ်ာအပ်ု်၊ နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ� 

မုတ််ပုံ်တ်င််း ကူးတ််၊ ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ်် အ ပြောဟုာင််း� တ့်� ကု့ူး တ်ပ်ါ

တ်ည််� ယ်း ပြောဆာင််းလုာ ပြီပီ်� အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းတ်င်ွ်း 

အာမခံံကူးတ်် အသို့စ်် လဲုလုုယ််�ယ်း ပ်ါ။ အထွး�ဗီီဇာာအမ��့�အစ်ာ� ကု့ူးင််း

ပြောဆာင််းထွာ�သို့း ��စ််ပြောန်းပ်ါကူး သို့တ််မုတ််ခွံင်း််�ပ်� ထွာ�ပြောသို့ာ ပြောန်းထု့ွင််းလုပ်ု်ကု့ူးင််း

ခွံင်း်် အပြောထွာက်ူးအထွာ�စ်ာ�ွက်ူးပ်ါ တ်ပ်ါတ်ည််� ယ်း ရေး�ာင်းလုာ�မာည်းး။ ဗီးဇာာ

ရေးန်းထိွ�င်းခွံင််းကာာလု ထွပုံးမံာ တိိ��ခြားမာင််းထွာ�ရေး�ကာာင်း� အ ရေးထွာကားအထွာ� တိင်းခြားပုံ

နိှု�င်းခြားခံင်း� မာရိုှပုံါကာ ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံ အကာ��ိ�ခံံစာ�ခွံင််းမာ�ာ� �ံ��ရှုံး�ုံ�

သွားာ�ပြီးပုံး� အာမာခံံကာတိးလုည်းး� �ကားလုကား အသံား�� ခြားပုံ�နိှု�င်းမာည်းး မာဟု�တိးရေးတိာ်

ရေးပုံ။

ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� ၃လုပြောအာက်ူးပြောလု�ာန််းည််�ပြောန်းသို့း (သ့ို့� ) ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� 

ကုူးန်းဆုံ်� သွို့ာ�သို့းမု တ်�ခံာ�ဗီီဇာာအမ��့�အစ်ာ� တ်ခုံခုံ ထွပ််မံ�ယ်းပြီပီ်� 

�ပ််ကွူးက်ူးသို့န်း�် ပြောခံါင််း စ်ာ�င််း� �ပ်�လုပ်ု်ပ်ါကူး ပ်တ််စ်ပ့်� စ်ာအပ်ု်၊ နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ� 

မုတ််ပုံ်တ်င််းကူးတ််တ့်� ကု့ူး တ်ပ်ါ တ်ည််� ယ်းပြောဆာင််းပြီပီ်� ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ

ကူးတ်် အသို့စ်် ထုွတ််ယ်းပ်ါ။ အထွး�ဗီီဇာာ အမ��့�အစ်ာ�ကု့ူးင််းပြောဆာင််းထွာ�သို့း 

��စ််ပြောန်းပ်ါကူး သို့တ််မုတ််ခွံင်း််�ပ်�ထွာ�ပြောသို့ာ ပြောန်းထု့ွင််း လုပ်ု်ကု့ူးင််းခွံင်း်် အ ပြောထွာက်ူး

အထွာ� စ်ာ�ွက်ူးပ်ါ တ်ပ်ါတ်ည််� ယ်း ပြောဆာင််းလုာ�မည််။
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(၄) ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံကာတိး ကိာ�င်းတွိယ်းအသံား��ခြားပုံ�ခြားခံင်း�

၁) အာမခံံကူးတ်် အခံ�က်ူးအလုက်ူးမ�ာ� �ပ်င််းဆင််းလ့ုပု်ါကူး အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းသ့ို့�  သွို့ာ� ပြော�ာက်ူး တ်င််း�ပ်ပြီပီ်�  ပြောဆာင််း�ွက်ူး

နှု့င်ု်းသို့ည််။

၂) အာမခံံကူးတ်် ပြောပ်�ာက်ူးရုှိပ်�က်ူးစီ်�ပြီပီ်� အသုံို့�မ�ပ်�နှု့င်ု်းပြောတ်ာပ််ါကူး အာမခံံ

ကူးတ််သို့စ်် ထွပ််မံ ပြောလုာာက်ူးထွာ� ထုွတ််ယ်းပ်ါ။

၃) ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� ကုူးန်းဆုံ်��ခံင််း�၊အထွး�ဗီီဇာာ " ပြောဆ�ဗီီဇာာ" ��စ််သွို့ာ�

�ခံင််း�(သ့ို့� ) "ပြောဆ�ဗီီဇာာ ကု့ူးင််းပြောဆာင််းထွာ�သို့း၏  ပြောဝယ်�ာဝစ်စမ�ာ� 

လုပ်ု်ပြောဆာင််းပြောပ်��ခံင််း�" (သ့ို့� ) "အလုည််အပ်တ််နုှုင်း်် အန်းာ�ယ်းအပ်န်း�် ပြော��

�ခံင််း�၊ အ�ခံာ�အလုာ�တ်း လုပ်ု်ရုှိာ�မုမ�ာ�" အတ်က်ွူး ထုွတ်် ပြောပ်�သို့ည််် 

ဗီီဇာာ ��စ််သွို့ာ��ခံင််း�၊ တ်�ခံာ�ပြီမ့�န်းယ်် �ပ််ကွူးက်ူး သ့ို့�   ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �သွို့ာ�

�ခံင််း� (သ့ို့� ) အလုပ်ု်အာမခံံသ့ို့�  ကူးး� ပြော�ပ်ာင််း� ဝင််းပြော�ာက်ူး�ခံင််း�မ�ာ� ��စ််

ပ်ါကူး အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ အကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း််မ�ာ� ဆုံ�ရှုရုံုံ� 

သွို့ာ�မည််��စ််ပြီပီ်�ဆက်ူးလုက်ူး အသုံို့��ပ်�နှု့င်ု်းပြောတ်ာမ်ည်် မဟုတ်ု် ပြောတ်ာဘဲ် 

ခံ�က်ူးခံ�င််း� �ပ်န်းပ်ြောပ်��မည််။

၄) အာမခံံကူးတ််ကု့ူး ကူးာယ်ကံူးရုှိင််းမုလုွဲ၍ အသုံို့�မ�ပ်��ပ်ါ။ တ်စုံ်တ်ပြောယ်ာက်ူး

အာ� အာမခံံကူးတ်် ဌာာ� ပြောပ်��ခံင််း�နုှုင်း်် တ်စုံ်တ်ပြောယ်ာက်ူးထံွမု ဌာာ�ယ်းသုံို့�စဲွ်

�ခံင််း� �ပ်�လုပ်ု် ပ်ါကူး ဥပ် ပြောေအ� အပြော��ယ်း�ခံင််း� ခံံ�မည််။

၅) အာမခံံကူးတ််  ပြောန်းာက်ူးပြောကူး�ာဘက်ူးတ်င်ွ်း "ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း�အဂျါ ါ ပြောပ်�အပ််လုူ

ေန်း�်�ခံင််း� "နုှုင်း််ပ်တ််သို့က်ူး၍ ��ည်််စွ်က်ူး ပြော��သို့ာ��န်း ် ပြောကူးာ်လံု ထွည်််သွို့င််း� 

ပြောပ်�ထွာ�ပ်ါသို့ည််။

 ၄။ အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံဝင်း ရေး�ာကား
သားည််းးအခံါ 

(၁) အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံ မာဝင်းမာ ရေးန်း� သားတိးမုာတိးထွာ� သားးမာ�ာ�

သားန်းး ရေးခံါင်းစာ�င်း�မုာတိးပံုံ�တိင်း ဥပုံ ရေးေအ� (အမုာတိးစဉ်း၂ နုှုင််း ကိာ�ကားည်းး ရေးန်း

သားးမာ�ာ� မုာအပုံ) လုးတိိ�င်း� အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံ မာခြားဖွဲ့စးမာရေးန်း ဝင်း

ရေး�ာကား�ကာ� မာည်းး။ မိာမိာစိတိးသား ရေးဘာအ ရေးလု�ာကား အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကားခြားခံင်း�

နုှုင််း နုှု�တိးထွွကားခြားခံင်း�မာ�ာ� ခြားပုံ�လု�ပုံး၍ မာ�ပုံါ။ အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကားခြားခံင်း�၊ 

အခံ�ကားအလုကားမာ�ာ� ခြားပုံ�ခြားပုံင်း ရေးခြားပုံာင်း�လု�ခြားခံင်း�နုှုင််း နုှု�တိးထွွကားခြားခံင်း�မာ�ာ�ရိုှ

ပုံါကာ ၁၄�ကားအတွိင်း� အ ရေး�ကာာင်း� �ကာာ�ရေးပုံ��မာည်းး။

* ပ်ည်ာ ပြောတ်ာ်သို့င််းအာမခံံ၊ ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််ပ်း�တ်ွဲ အသို့က်ူးအာမခံံ၊ 

ခံ�ီ�သွို့ာ� အာမခံံ ဝင််းထွာ�သို့းမ�ာ�လုည််� အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာပြော�� 
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အာမခံံ မဝင််းမ ပြောန်း� ဝင််း�ကူး�မည််။ ( ပြော�ာ်�ပ်ပ်ါ အာမခံံမ�ာ�သို့ည်် ဂျ�ပ်န်း်

အစု့်�� အသ့ို့အမုတ််�ပ်� တ်�ာ�ဝင််း ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံစ်န်းစ််တ်င်ွ်း  

အကူး��ံ�မဝင််းပ်ါ။)

(၂) အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာ ရေး��အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကားခွံင််းမာရိုှသားး

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�တ်င်ွ်း  ပြောန်းထု့ွင််းပြီပီ်� သို့န်း�်ပြောခံါင််းစ်ာ�င််း�မုတ််တ်မ်� ဥပ်ပြောေနုှုင်း်် ကု့ူးက်ူး

ညီ် သို့းမ�ာ�အန်းက်ူး  ပြောအာက်ူးပ်ါ အခံ�က်ူးမ�ာ�နုှုင်း်် ည်ိ့စွ်န်း�်ပြောန်းပ်ါကူး အာမခံံ ဝင််း 

ပြော�ာက်ူးခွံင်း်် မရ့ုှိပ်ါ။

၁) အစု့်�� အသ့ို့အမုတ််�ပ်� အ�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

အသို့င််း� အ�ဲ့အာမခံံနုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�်ရုှိင််းမ�ာ� အသို့င််း�အာမခံံ) ဝင််းထွာ�သို့း

နုှုင်း်် အာမခံံ ဝင််း ခွံင်း်် ရ့ုှိ ပြောန်းသို့းမ�ာ�

၂) အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်� အ�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော��

အသို့င််း� အ�ဲ့ အာမခံံနုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�်ရုှိင််းမ�ာ�အသို့င််း� အာမခံံ) တ်င်ွ်း မီုခု့ံ

မ့သို့ာ�စု်ဝင််းအ ပြောန်း��င်း်် အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့းနုှုင်း်် အာမခံံ ဝင််းခွံင်း်် ရ့ုှိ

ပြောန်းသို့းမ�ာ�

၃)  လုးမု�းလံုပုြော�� ပြောထွာက်ူးခံံပြော�ကူး� �ယ်းထွာ�သို့းမ�ာ�

၄) ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� ၃လုပြောအာက်ူး ကု့ူးင််းပြောဆာင််းထွာ�သို့းမ�ာ� (*သို့တ့်�ပ်��န်း)်
 *  ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� ၃လုပြောအာက်ူး ကု့ူးင််း ပြောဆာင််းထွာ�သို့းမ�ာ�အ ပြောန်း��င်း်် 

အလုပ်ု် ခံန်း ်အ်ပ်် �ခံင််း� သို့ ပြောဘာတ်းစ်ာခံ��ပ််အ� ၃လုနုှုင်း််အထွက်ူး ဂျ�ပ်န်း်

တ်င်ွ်း အလုပ်ု်လုပ်ု်ခွံင်း်် ရ့ုှိ ပြော�ကူးာင််း� အ ပြောထွာက်ူးအထွာ� ခု့ံင််းလံုပု်ါကူး 

အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးခွံင်း်် �နှု့င်ု်းသို့ည််် အ တ်က်ွူး စုံ်စ်မ်� ပြောမ��မန်း�်ပ်ါ (ဗီီဇာာ

အမ��့�အစ်ာ� "ကူးာလုတ့်ဗီုီဇာာ" နုှုင်း််"ဗီီဇာာ ကု့ူးင််း ပြောဆာင််းထွာ��ခံင််း� မရ့ုှိ

သို့း" မုအပ်) ။ သ့ို့� �ာတ်င်ွ်း အာမခံံ ဝင််းပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း ��စ်် ပ်ါကူး ဗီီဇာာ

သို့က်ူးတ်မ်� ၃လုပြောအာက်ူး န်းည််� ပြောန်းပ်ါ ပြောသို့ာ်လုည််� အာမခံံ ဆက်ူးလုက်ူး 

ဝင််း ပြော�ာက်ူးခွံင်း််ရ့ုှိသို့ည််။

 ပ်တ််စ်ပ့်� စ်ာအပ်ု်နုှုင်း်် နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ� မုတ််ပုံ်တ်င််းကူးတ်် ယ်း ပြောဆာင််းလုာပြီပီ်� 

အာမခံံ ကူးတ်် လုာ ပြော�ာက်ူး ထုွတ််ယ်းပ်ါ။

၅) "အထွး�ဗီီဇာာ" ကု့ူးင််း ပြောဆာင််းထွာ�သို့းမ�ာ�အန်းက်ူး " ပြောဆ�ကုူးသို့မုခံံ ယ်း

�ခံင််း�"၊ "ပြောဆ�ဗီီဇာာ ကု့ူးင််းပြောဆာင််းထွာ�သို့း၏  ပြောဝယ်�ာဝစ်စမ�ာ� လုပ်ု် 

ပြောဆာင််းပြောပ်��ခံင််း�" (သ့ို့� ) "အလုည််အပ်တ််နုှုင်း်် အန်းာ�ယ်း အပ်န်း�် ပြော���ခံင််း�၊ 

အလုာ�တ်း လုပ်ု်ရုှိာ�မုမ�ာ�" အတ်က်ွူး ထုွတ်် ပြောပ်�သို့ည််် ဗီီဇာာအမ��့�

အစ်ာ� ကု့ူးင််း ပြောဆာင််းထွာ�သို့းမ�ာ�

၆) အသို့က်ူး၇၅နုှုစ််နုှုင်း််အထွက်ူး (အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ မဟုတ်ု် 

ပြောသို့ာ "အ�ွယ််လုနွ်းသ်ို့က်ူးကြီးကီူး� �ွယ််အ့ ု ကူး�န်း�်မာပြော��စ်န်းစ််၏ အာမခံံ 

အကူး��့� ခံံစ်ာ�ခွံင်း်် ရ့ုှိသို့း��စ််မည််) (စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 28တ်င်ွ်း �ကူးည်််ရှုရုံုပ်ါ)
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(၃) အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကား�န်းး လု�ပုံး ရေး�ာင်းပံုံ�အ�င််း�င််း

 ပြောအာက်ူးပ်ါ အခံ�က်ူးမ�ာ�နုှုင်း်် ကု့ူးက်ူးညီ်ပ်ါကူး ၁၄�က်ူးအတ်င်ွ်း� အမ��့�သို့ာ�

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းနုှုင်း်် �ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�တ့်� တွတ်ွင််း အာ မခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူး

နှု့င်ု်းသို့ည််။

အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကားသားည််းးအခံါ

၁) တ့်ရီုုှိမာ��ပ််ကွူးက်ူး(ဂျ�ပ်န်းန်ှု့င်ု်းငံ်း)သ့ို့�  ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �လုာသို့ည််် အ ခံါ

၂) အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်� အ�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော��

အသို့င််း�အ�ဲ့ အာမခံံနုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�်ရုှိင််းမ�ာ�အသို့င််း� အာမခံံ) မု 

နုှု�တ််ထွွက်ူးသို့ည်််အခံါ

၃) ကူး ပြောလု�မီ��ွာ�သို့ည်််အခံါ

၄) လုးမု�းလံုပုြော��ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� �ပ််တ်န်း ်လ့်ုက်ုူးသို့ည်််အခံါ

(၄) အာမာခံံကာတိး လုကားခံံ�ယ်းခြားခံင်း�

အာမခံံကူးတ််ကု့ူး မုတ််ပုံ်တ်င််းစ်ာ��င်း်် စ်ာတ့်က်ုူးမု ပ့်�  ပြောဆာင််းပြောပ်�မည််��စ််သို့ည််် 

အ တ်က်ွူး စ်ာတ့်က်ုူးပုံ်�တ်င်ွ်း မ့မ့အမည်် ပြော��ကူးပ်် ထွာ� �န်းလ့်ုပု်ါသို့ည််။

အကူးယ််၍ လ့ုပ်် စ်ာ မုာ�၍ စ်ာ ပြော�ာက်ူး မလုာ�ခံင််း�၊ အ�ပ်င််းထွွက်ူးပြောန်းခံ�န့်း ်စ်ာ 

လုာပ့်� တွသို့ွာ��ခံင််း�ပြော�ကူးာင်း်် လုက်ူးခံံ�ယ်းနှု့င်ု်း �ခံင််း� မရ့ုှိပ်ါကူး အမ��့�သို့ာ�

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ ဌာာန်း (သ့ို့� ) �ပ်် ကွူးက်ူးရုံုံ�သ့ို့�  သွို့ာ� ပြော�ာက်ူး၍ ကူးတ််

အသို့စ်် ထွပ််မံ ထုွတ််ယ်းပ်ါ။ အာမခံံကူးတ်် ခံ�က်ူးခံ�င််း� လ့ုခုံ�င််းသို့းမ�ာ�

အပြောန်း��င်း်် အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးခံ�န့်းနု်ှုင်း်် ကူးတ််အသို့စ်် ထွပ််မံ ထုွတ််ယ်းခံ�န့်းတ််င်ွ်း  

ပြောအာက်ူး ပြော�ာ်�ပ်ပ်ါ သို့က်ူးပြောသို့ခံံ အပြောထွာက်ူးအထွာ�စ်ာ�ွက်ူးမ�ာ� ယ်း ပြောဆာင််း 

လုာပြောပ်��မည််။

(အာမာခံံကာတိး ခံ�ကားခံ�င်း� ထွ�တိးယ်းနိှု�င်းမာည််းး အ ရေးထွာကားအထွာ�)
 * သို့က်ူးတ်မ်�ရ့ုှိ အ ပြောထွာက်ူးအထွာ� မး�င််း�မ�ာ� ��စ််�မည််။

 • မု့င််းန်းမ်ဘာကူးတ်် (မ�က်ူးနုှုာဓာာတ််ပုံ်နုှုင်း််အတ်း)
 • ပ်တ််စ်ပ့်� စ်ာအပ်ု်

 • နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ�မုတ််ပုံ်တ်င််း(သ့ို့� ) အထွး� ဧည်််နှု့င်ု်းငံ်းသို့ာ�ကူးတ််

 • အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်�အ�ဲ့အစ်ည််�မု ထုွတ်် ပြောပ်�ပြောသို့ာ လ့ုင်ု်းစ်င််းကူးတ်် 

(သ့ို့� ) သို့က်ူး ပြောသို့ခံံကူးတ််�ပ်ာ� (မ�က်ူးနုှုာပုံ်၊ အမည််နုှုင်း််  ပြောမွ�သို့ကူးက �ာဇ်ာမ�ာ� 

ပ်ါဝင််း�မည််)
 * အာမခံံကူးတ်် ခံ�က်ူးခံ�င််း�ထုွတ််ယ်းနှု့င်ု်းမည်််သို့က်ူး ပြောသို့ခံံအ ပြောထွာက်ူး အ

ထွာ� �ပ်ည်််စုံ် ပ်ါပြောသို့ာ်လုည််�  ပြောကူးာင််းတ်ာတ်င်ွ်း လုးကူး� ပြောန်းပ်ါကူး စ်ာတ့်က်ုူးမု 

ပ့်�  ပြောပ်�ပ်ါသို့ည််။
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(၅) အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကား�န်းး  ရေးန်းာကားကာ�ခြားခံင်း�

အာမခံံ  ဝင််း ပြော�ာက်ူးသို့ည််် လုမုစ်၍ အာမခံံပြော�ကူး�  စ်တ်င််းပြောပ်� သွို့င််း��မည််။ 

အာမခံံ ဝင််း�န်း ် ပြောန်းာက်ူးကူး�ပ်ါကူး ပ်�က်ူးကွူးက်ူးခ်ဲံသို့ည််် ကူးာလုအတ်က်ွူး အမ�ာ�

ဆုံ� ၂နုှုစ််စ်ာ �ပ်န်း ်လုည်် ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််။ အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးမထွာ�သို့ည််် 

ကူးာလုအတ်က်ွူး အာမခံံ အကူး��့� ခံံစ်ာ�ခွံင်း်် မ�ရ့ုှိ ပြောတ်ာဘဲ် ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််

အာ�လံု�ု အ့တ််ကူးပ််ထဲွမု စု့်က်ူး ထုွတ်် ကူး�ခံံ�မည််။

                �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377

 ၅။ အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အာမာခံံနုှု�တိးထွွကား
သားည််းးအခံါ 

ပြောအာက်ူးပ်ါ အခံ�က်ူးမ�ာ�နုှုင်း်် ကု့ူးက်ူးညီ်ပ်ါကူး ၁၄�က်ူးအတ်င်ွ်း� အမာ��ိ�သားာ� 

ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံဌာာန်းနုှုင််း ပြီးမိာ�န်းယ်း�ံ� �သိား�  အ ရေး�ကာာင်း��ကာာ�ပုံါ။ အာမာခံံ 

ဝင်း ရေး�ာကား ထွာ�သားးအာ�လံု��၏ အာမာခံံကာတိးမာ�ာ� ယ်း ရေး�ာင်းလုာ�မာည်းး။ 

ထိွ�အခြားပုံင်း ၂) အခံ�ကားနုှုင််း ကိာ�ကားည်းးပုံါကာ စာတိိ�ကား သိား�မာဟု�တိး  

အးလုကားထွ�ွန်းး�န်းစးရေးလု့ာကားလုာာခြားဖွဲ့င််းလုည်းး� လု�ပုံးရေး�ာင်းနိှု�င်းပုံါသားည်းး။

၁) တ့်ရီုုှိမာ��ပ််ကွူးက်ူးမုတ်�ခံာ�ပြီမ့�န်းယ််(ဂျ�ပ်န်း�်ပ်ည််ပ်) သ့ို့�  ပြော�ပ်ာင််း� ပြော�ာ �ခံ�န့်း်

 အပြောထွွပြောထွွ ဌာာန်း(သ့ို့� )ပြီမ့�န်းယ််ရုံုံ�ဌာာန်းသ့ို့�  အ ပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�ပ်ါ။

 *  ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �သွို့ာ�ပြောသို့ာ ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူး(လ့ုပ််စ်ာသို့စ််) တ်င်ွ်း ပြောန်းာက်ူး

တ်စ်် ကြီးက့ူးမ် အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူး�မည််။

 * ခြားပုံည်းးပုံထွွကားခွံာခံ�နိ်းးတွိင်းလုည်းး� အ ရေး�ကာာင်း��ကာာ�ပုံါကာ သားန်းး� ရေးခံါင်း

စာ�င်း� ကာ�န်းး ရိုှရေးန်းပြီးပုံး� အာမာခံံ ရေး�ကာ�မာ�ာ� �ကားလုကား ကာ�သားင််း ရေးန်းမာည်းး။

 * ကူးာလုရုှိည်် �ပ်ည််ပ်ထွွက်ူးခွံာမည််ဆု့ပ်ါကူး နှု့င်ု်းငံ်း�ပ််�ခံာ�တ်င်ွ်း 

ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ � ပြောန်းထု့ွင််း ပြော�ကူးာင််း� အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ��မည််။

၂) အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်� တ်�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

သို့မဝါယ်မ အသို့င််း�နုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�်ရုှိင််းမ�ာ�အသို့င််း� အာမခံံ) ကူးး� ပြော�ပ်ာင််း� 

ဝင််းပြော�ာက်ူးသို့ည််် အခံါ

 နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ�မုတ််ပုံ်တ်င််း၊ ဧည်််နှု့င်ု်းငံ်းသို့ာ�ကူးတ််၊ အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာပြော�� ကူးတ််နုှုင်း်် အလုပ်ု်ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ််မ�ာ�၊ 

မ�က်ူးနုှုာပုံ်ပ်ါ ပြောသို့ာ မု့င််းန်းမ် ဘာ ကူးတ််(သ့ို့� ) မု့င််းန်းမ်ဘာ အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�

စ်ာတ့်� နုှုင်း််တ်ကွူး အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�် မာ ပြော�� အာမခံံ ဌာာန်း(သ့ို့� ) ပြီမ့�န်းယ််ရုံုံ�

သ့ို့�  လုာ ပြော�ာက်ူးအ ပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�ပ်ါ။
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 * အာမခံံ နုှု�တ််ထွွက်ူး ပြော�ကူးာင််း� အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ��ခံင််း� မရ့ုှိပ်ါကူး အာမခံံ

ထွပ်် ပြောန်းပြီပီ်� အာမခံံ ပြော�ကူး� နုှုစ််ကြီးက့ူးမ် ပြောပ်�ပြောဆာင််းပြောန်း�မည်် ��စ််

သို့ည်််အတ်က်ွူး အထွး�သို့တ့် ထွာ��ကူးပ်ါ။

 * ပ်ည်ာ ပြောတ်ာ်သို့င််းအာမခံံ၊  ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််ပ်း�တ်ွဲ အသို့က်ူးအာမခံံ၊ 

ခံ�ီ�သွို့ာ� အာမခံံ ဝင််းထွာ�သို့းအ ပြောန်း��င်း်် အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာပြော��

အာမခံံ နုှု�တ််ထွွက်ူးခွံင်း်် မရ့ုှိပ်ါ။ ( ပြော�ာ်�ပ်ပ်ါ အာမခံံမ�ာ�သို့ည်် ဂျ�ပ်န်း်

အစု့်�� အသ့ို့အမုတ််�ပ်� တ်�ာ�ဝင််း ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံစ်န်းစ််တ်င်ွ်း အ

ကူး��ံ�မဝင််းပ်ါ။)
 * စ်ာတ့်က်ုူး သ့ို့� မဟုတ်ု် အီလုက်ူးထွ�ွန်း�်န်းစ်် ပြောလုာာက်ူးလုာာဆု့င််း�ာ 

အပြောသို့�စ့်တ််အခံ�က်ူးအလုက်ူးမ�ာ�အတ်က်ွူး၊ homepage ကု့ူး �ကူးည်််ရှုရုံု

ပ်ါ။

သားတိိခြားပုံ��န်းး

၁) တိိ�ရုှးမာာ�ပြီးမိာ�န်းယ်းခြားပုံင်းပုံသိား�  ရေးခြားပုံာင်း�ရေး�ာ �ရေးန်းထိွ�င်းသားးမာ�ာ� (ဂါ�ပုံန်းးခြားပုံည်းးပုံ) ၊ 
အစိ��� အသိားအမုာတိးခြားပုံ� တိခြားခံာ�ကာ�န်းး�မာာရေး�� အာမာခံံ (ကာ�န်းး�မာာရေး�� 

သားမာဝါယ်မာအ သားင်း�နုှုင််း လု�ပုံးင်န်းး�ရုှင်းမာ�ာ� အသားင်း�အာမာခံံ) သိား�  ဝင်း 

ရေး�ာကားသားးမာ�ာ�အ ရေးန်းခြားဖွဲ့င််း တိိ�ရုှးမာာ�ပြီးမိာ�န်းယ်း၏ အမာ��ိ�သားာ� ကာ�န်းး�မာာ 

ရေး�� အာမာခံံကာတိးအာ� အသံား��ခြားပုံ�ခွံင််း မာရိုှပုံါ။ အကာယ်း၍ အသံား��ခြားပုံ�ခံ�်

သားည်းးရိုှ ရေးသားား တိိ�ရုှးမာာ�ပြီးမိာ�န်းယ်း အမာ��ိ�သားာ� ကာ�န်းး� မာာ ရေး��အာမာခံံမုာ 

တိာဝန်းးယ်း ကာ�ခံံရေးပုံ�ထွာ�ရေးသားာ  ရေး��ကာ�သားစ�ိတိးမာ�ာ� ခြားပုံန်းးလုည်းး 

ရေးပုံ�ရေးခံ�ရေးပုံ��မာည်းး ခြားဖွဲ့စးသားည််းးအတွိကား အထွး�သားတိိခြားပုံ�ပုံါ။

၂) အာမာခံံ ရေး�ကာ�ရေးင် ွ ခြားမာင််းမာာ�ခြားခံင်း� သိား�တိည်းး�မာဟု�တိး အာမာခံံ အသံား��ခြားပုံ�မုာ 

မာရိုှခြားခံင်း� စသားည််းး အရေး�ကာာင်း�ခြားပုံခံ�ကားခြားဖွဲ့င််း အာမာခံံမုာ နုှု�တိးထွွကား၍  

မာ�ပုံါ။

               �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး  

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377
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 ၆။ အခြားခံာ�လု�ပုံးင်န်းး�ရေး�ာင်းတိာမာ�ာ� 

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််အတ်င်ွ်း�  ပြောန်းထု့ွင််းသို့း��စ််ပြီပီ်� ပြောန်း�ပ််လ့ုပ််စ်ာ၊ အမည််  

ပြော�ပ်ာင််း�လဲု သို့ည်််အခံါ ၊ ပြော�ပ်ာင််း�လဲုမည်််သို့း အာ�လံု�ု၏ အာမခံံကူးတ််မ�ာ� 

ယ်းပြောဆာင််းလုာပြီပီ်� အ ပြောထွွပြောထွွ စုံ်စ်မ်� ပြောမ��မန်း�်ပြော��ဌာာန်း သ့ို့� မဟုတ်ု် ပြီမ့�န်းယ််

�ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�ဌာာန်းသ့ို့�  သွို့ာ� ပြော�ာက်ူးပ်ါ။

ဂျ�ပ်န်းန်ှု့င်ု်းငံ်းသို့ာ���စ်် ခံံယ်းသို့းမ�ာ�သို့ည်် အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ

ဌာာန်း သ့ို့� လုည််� သွို့ာ� ပြော�ာက်ူးအပြော�ကူးာင််း��ကူးာ� ပြောပ်��မည််။

 ၇။ သားတိးမုာတိးကာာလုအတွိင်း� ဝင်း ရေးင်ရွေး�ကာခြားင်ာစာ 
တိင်း သွားင်း� ရေးပုံ��ကာ�န်းး ရေးမာတိာ ာ�ပုံးခံံခြားခံင်း� 

အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံပြော�ကူး�ကု့ူး ဝင််း ပြောင်းစုွ်စု်ပြောပ်ါင််း� ပ်မာဏ ပြောပ််

မးတ်ည်် ပြီပီ်� တ်က်ွူးခံ�က်ူး�ပ်ါသို့ည််။

ဝင်း ရေးင်ရွေး�ကာခြားင်ာရေးပုံ�ခြားခံင်း� မာရိုှပုံါကာ အာမာခံံ ရေး�ကာ�နုှုင််း တိန်းးဖိွဲ့��ခြားမာင််း ရေး��ကာ�

သားစ�ိတိးအတွိကား ကာ�ခံံ�မာည််းးအခံ��ိ�နုှု�န်းး�မာ�ာ� တိိကာ� မုာန်းးကာန်းးစွာ 

တွိကားခံ�ကားယ်းနိှု�င်းမာည်းး မာဟု�တိး ရေးပုံ။ ဝင်း ရေးင်မွာရိုှသားးနုှုင််း ဝင်း ရေးင်နွ်းည်းး�သားး 

အာ�လံု�� သားတိးမုာတိးကာာလုအတွိင်း� ဝင်း ရေးင်ရွေး�ကာခြားင်ာစာ တိင်းသွားင်း�ရေးပုံ��ကာ

ပုံါ�န်းး  ရေးမာတိာ ာ �ပုံးခံံအပုံးပုံါသားည်းး။

ဝင််း ပြောင်းပွြော�ကူး�င်းာစ်ာ တ်င််းသွို့င််း��မည််် ပြောန်း�ာမုာ ဝင််း ပြောင်းပွြော�ကူး�င်းာလ့ု ု သို့ည််် 

ဘဏ္ဍာာ ပြော��နုှုစ််၏ ဇာန်းန််းဝါ�ီလု၁�က်ူး ပြောန်း ်တွတ်ွင််း သို့န်း�် ပြောခံါင််း စ်ာ�င််း�မုတ််ပုံ်တ်င််း 

ဝင််းပြောန်းသို့ည််် ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူး၏ အခွံန်း ်တ်ာဝန်းခံ်ံဌာာန်း��စ််သို့ည််။

◻ ၂၀၂၂ခံ�နုှုစး ဇာန်းးန်းဝါ�းလု ၁�ကားရေးန်း ် မာတိိ�င်းမား ဂါ�ပုံန်းးသိား�  ရေး�ာကား ရိုှလုာ
သားးမာ�ာ�

 ၂၀၂၂ ခုံနုှုစ်် ဇာန်းန််းဝါ�ီလု ၁�က်ူးပြောန်း ် လုက်ူးရ့ုှိအခံ�န့်းတ််င်ွ်း သို့န်း�် ပြောခံါင််း

စ်ာ�င််း� မုတ််ပုံ် တ်င််း တ်င််းသွို့င််း�ထွာ� ပြောသို့ာ ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူးရ့ုှိ အခွံန်း်

တ်ာဝန်းခံ်ံဌာာန်းသ့ို့�  ဝင််းပြောင်း ွပြော�ကူး�င်းာစ်ာ တ်င််းသွို့င််း�ပြောပ်��မည််။

◻ ၂၀၂၂ခံ�နုှုစး ဇာန်းးန်းဝါ�းလု ၂�ကား ရေးန်းရ်ေးန်းာကားပိုံ�င်း� ဂါ�ပုံန်းးသိား�  ရေး�ာကားရိုှလုာ
သားးမာ�ာ�

 ဂျ�ပ်န်းတ််င်ွ်း စ်တ်င််း ပြောန်းထု့ွင််းကူးာစ်��စ််ပြီပီ်� ယ်ခံင််းတ်စ််နုှုစ််ကူး ဂျ�ပ်န်းတ််င်ွ်း 

ပြောန်းထု့ွင််းခ်ဲံ�ခံင််း� မရ့ုှိသို့းမ�ာ�အပြောန်း��င်း်် "အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 
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အာမခံံပြော�ကူး�အတ်က်ွူး သီို့�သို့န်း ်ဝ်င််းပြောင်း ွ ပြော�ကူး�င်းာစ်ာ" ကု့ူး အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းသ့ို့�  တ်င််း သွို့င််း�ပ်ါ။

 * အ ပြော�ခံခံံအာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာပ်ြောပ်ါပ်ြောပ်�ပြောင်းနုွှုင်း်် ပ်တ််သို့က်ူး၍ စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 

14တ်င်ွ်း �ကူးည်််ရုှိပ်ါ။

              �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377

 ၈။ အာမာခံံရေး�ကာ� 

အာမခံံ စ်တ်င််းဝင််း ပြော�ာက်ူးသို့ည််် လုမုစ်၍  အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောပ်�သွို့င််း��မည််။ 

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််သ့ို့�  ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ � (ဂျ�ပ်န်း ် နှု့င်ု်းငံ်းသ့ို့� ) လုာခံ�န့်း၊် အစု့်��

အသ့ို့အမုတ််�ပ်� အ�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အသို့င််း�အ�ဲ့ 

အာမခံံနုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�် ရုှိင််းမ�ာ� အသို့င််း� အာမခံံ )မု နုှု�တ််ထွွက်ူးပြီပီ်� အမ��့�သို့ာ� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ သ့ို့�  ဝင််း ပြော�ာက်ူးခံ�န့်းမု်စ်၍ အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��

အာမခံံ အကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း်် �ရ့ုှိမည််။

 *  ပြောကူး�ာင််း�သို့ာ�မ�ာ�အတ်က်ွူး အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာပ်ြောပ်ါပ်ြောပ်��ခံင််း� မရ့ုှိ ပ်ါ။

 * ဝင််း ပြောင်း ွန်းည််�သို့းမ�ာ�အာ� အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာပ်ြောပ်ါပ်ြောပ်�ပြောသို့ာ်လုည််� ဝင််း 

ပြောင်းပွြော�ကူး�င်းာပြောပ်��န်းလ့်ုသုို့ည််။ အ ပြောသို့�စ့်တ််ကု့ူး စ်ာမ�က်ူးနုှုာ 9 နုှုင်း်် 14 

တ်င်ွ်း �ကူးည််် ရှုရုံုပ်ါ။

(၁) အာမာခံံ ရေး�ကာ�တွိကားခံ�ကားန်းည်းး�

အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးမည်််သို့း၏ အ ခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််း ပြောင်းပွ်မာဏနုှုင်း်် 

မ့သို့ာ�စု် အ ပြော�အတ်က်ွူးပြောပ််မးတ်ည််ပြီပီ်� ဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ်် (ဧပြီပီ်လုမု ပြောန်းာက်ူး

တ်စ််နုှုစ်် မတ််လု အထ့ွ)အလ့ုက်ုူး အာမခံံ ပြော�ကူး� တ်က်ွူးခံ�က်ူး ပြောပ်�သို့ည််။

အ ခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််း ပြောင်းပွ်မာဏဆု့သို့ည််မုာ ယ်ခံင််းနုှုစ််၏ ဇာန်းန််းဝါ�ီလု

မု ေီဇာင််းဘာလုအတ်င်ွ်း� �ရ့ုှိ ထွာ�ပြောသို့ာ ဂျ�ပ်န်း�်ပ်ည်် တ်င်ွ်း� ဝင််း ပြောင်းစုွ်စု် ပြောပ်ါင််း�မု 

ဝင််း ပြောင်းခွွံန်း ် စ်ည််��ကူးပ််မုပြောလုာာပ်ြောပ်ါပ်ြောင်း ွ (430,000ယ်န်း�်)ကု့ူး နုှု�တ််ထွာ� ပြောသို့ာ 

ပ်မာဏ ��စ််သို့ည််။

တ်နုှုစ််အတ်က်ွူး ပြောပ်�ပြောခံ��မည််် အာမခံံ ပြော�ကူး�ကု့ူး အ ခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််း 

ပြောင်း ွအလ့ုက်ုူး ကူး�ခံံ�မည််် အာမခံံပြော�ကူး�နုှုင်း်် အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးမည််် မ့သို့ာ�စု်

ဝင််းအလ့ုက်ုူး တ် ပြော�ပ်�ညီ် ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််် ပုံ် ပြောသို့အာမခံံ ပြော�ကူး�တ့်� ကု့ူး 

ပြောပ်ါင််း�စ်ပ််တ်က်ွူးယ်းထွာ� �ခံင််း� ��စ််သို့ည််။

ဥပ်မာ-၂၀၂၁ခုံန်းစ်် ဇာန်းန််းဝါ�ီလုတ်င်ွ်း ဂျ�ပ်န်းန်ှု့င်ု်းငံ်း၌ စ်တ်င််းပြောန်းထု့ွင််းသို့းမ�ာ� အ 

တ်က်ွူး ၂၀၂၁ခုံန်းစ်် ဇာန်းန််းဝါ�ီလုမု ေီဇာင််းဘာလု အတ်င်ွ်း� �ရ့ုှိပြောသို့ာ စု်စု် ပြောပ်ါင််း� 
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ဝင််း ပြောင်း ွ ပ်မာဏအ ပြောပ်် အ ပြော�ခံခံံ၍ အ ခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််းပြောင်းပွ်မာဏ 

တ်က်ွူးခံ�က်ူးယ်းပြီပီ်� ၂၀၂၂ခုံနုှုစ်် ဧပြီပီ် လုမု ၂၀၂၃ခုံနုှုစ်် မတ််လုအထ့ွ ပြောပ်�

သွို့င််း��မည််် အာမခံံ ပြော�ကူး�အာ� တ်က်ွူးခံ�က်ူး ပြောပ်�သို့ည််။

(၂) အာမာခံံ ရေး�ကာ�နုှုင််း ပုံတိးသားကား၍ အရေး�ကာာင်း��ကာာ�စာ ပိုံ� ခြခြားခံင်း�

  အာမာခံံ ရေး�ကာ�မာ�ာ�ကိာ� နုှုစးစဉ်း ဇွာန်းးလုတွိင်း �ံ��ခြားဖွဲ့တိးရေးလ်ုရိုှသားည်းး။

ပြောန်းထု့ွင််းခွံန်း ်စ်ည််��ကူးပ််ပြောင်းပွ်မာဏ အတ်ည််�ပ်�သို့တ််မုတ််သို့ည်််  ဇွာန်းလ်ုတ်င်ွ်း 

အာမခံံ ပြော�ကူး�မ�ာ� အတ်ည််�ပ်� ဆုံ���တ််ပြီပီ်�၊ ဇွာန်းလ်ု လုယ််အ ပြော�ာက်ူးတ်င်ွ်း 

ပြောပ်�ပြောဆာင််း �မည််် "အာမခံံ ပြော�ကူး�နုှုင်း်် ပ်တ််သို့က်ူး ပြောသို့ာ အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�စ်ာ"  
ကု့ူး ပ့်�  ပြောဆာင််း ပြောပ်�သို့ည််။

အာမခံံ ပြော�ကူး�ကု့ူး ဇွာန်းလ်ုမု  ပြောန်းာက်ူးတ်စ််နုှုစ်် မတ််လုအတ်င်ွ်း� ဆယ််ကြီးက့ူးမ် ခဲွံ၍  

ပြောပ်�ပြောဆာင််း�သို့ည််။ အာမခံံ ပြော�ကူး�ကု့ူး  အာမခံံပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ��င်း်် ပြောပ်�

သွို့င််း� �ာတ်င်ွ်း ဇွာန်းလ်ုမု ဩဂုျတ််လုအတ်က်ွူး (လုစ်ဉ်် ပြောပ်�ပြောခံ��ခံင််း�ပုံ်စံ်) 
သ့ို့� မဟုတ်ု် တ်စ််နုှုစ်် လံု�ုစ်ာအတ်က်ွူး (တ်စ််နုှုစ််စ်ာ တ်လံု�ုတ်ခဲံတ်ည််� ပြောပ်�ပြောခံ�

�ခံင််း�) နုှုစ််သို့က်ူး�ာ စ့်တ်် ကြီးက့ူး�က်ူး ပြော�ွ�ခံ�ယ််နှု့င်ု်းသို့ည််။ စ်က်ူးတ်င််းဘာမု 

နှု့ဝုင််းဘာလုအတ်က်ွူး အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာကု့ူး စ်က်ူးတ်င််းဘာလုဆန်း�်

ပု့်င််း�၌၊ ေီဇာင််းဘာလုမု မတ််လုအထ့ွ အာမခံံပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာကု့ူး 

ေီဇာင််းဘာလု ဆန်း�်ပု့်င််း�တ့်� ၌၌ ပ့်�  ပြောဆာင််းပြောပ်�သို့ည််။

အာမခံံ ပြော�ကူး� အသ့ို့ ပြောပ်�စ်ာရ့ုှိ အခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််း ပြောင်းပွ်မာဏ ��ည်််

သွို့င််း� သို့ည်််  ပြောန်း�ာတ်င်ွ်း ဝင််း ပြောင်း ွပြော�ကူး�င်းာထွာ��ခံင််း�မရ့ုှိ ဟု ု  ပြော�ာ်�ပ်ခံံထွာ��

သို့းမ�ာ�အ ပြောန်း��င်း်် ဝင််း ပြောင်းပွြော�ကူး�င်းာစ်ာ တ်င််းသွို့င််း� ပြောပ်��န်း ် လ့ုအုပ််သို့ည််။ 

စ်ာမ�က်ူးနုှုာ9 တ်င်ွ်း �ကူးည်််ရှုရုံုပ်ါ။

ဧပြီပီ်လုနုှုင်း်် ပြောမလုတ်င်ွ်း အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးသို့း၏ အ့မ်ပြောထွာင််းစု် စ်ာ�င််း� အ

ပြော�ာ� အပြော�ပ်ာင််း� ပြီမ့�န်းယ််အတ်င်ွ်း�  ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ ��ခံင််း�၊ တ်�ခံာ�ပြီမ့�န်းယ််သ့ို့�   

ပြော�ာ �ပြော�ပ်ာင််း��ခံင််း�၊ မီ��ွာ��ခံင််း�၊ ကွူးယ််လုနွ်း�်ခံင််း�၊ အလုပ်ု်အာမခံံသ့ို့�  ကူးး� 

ပြော�ပ်ာင််း��ခံင််း� စ်သို့��င်း််) ရ့ုှိခ်ဲံပ်ါကူးလုည််� ဇွာန်းလ်ု  ပြော�ာက်ူးမုသို့ာ 

အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�စ်ာ ပ့်� ပြောဆာင််းပြောပ်�သို့ည််။

သ့ို့� �ာတ်င်ွ်း စု်စု် ပြောပ်ါင််း�ဝင််းပြောင်းပွ်မာဏ အပြော�ပ်ာင််း�အလဲုနုှုင်း်် ဇွာန်းလ်ု  ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း� 

အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးသို့း၏ အ့မ်ပြောထွာင််းစု်စ်ာ�င််း� အပြော�ပ်ာင််း�အလဲု ရ့ုှိခ်ဲံပ်ါကူး  

" အမ��့� သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံပြော�ကူး� �ပ်င််းဆင််းခံ�က်ူး"  ကု့ူး ခံ�က်ူးခံ�င််း� ပ့်�  

ပြောဆာင််းပြောပ်�သို့ည််။

အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောပ်�သွို့င််း��ာတ်င်ွ်း ပြောန်းာက်ူးဆုံ� ပြောပ်�ပ့်� ထွာ� ပြောသို့ာ   ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ 

အာ� အသုံို့��ပ်�ပ်ါ။
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ပြောဆ�ဝါ�ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော��အတ်က်ွူး အာမံပြော�ကူး�

ဝင််းပြောင်း ွအလ့ုက်ုူး ကူး�ခံံ�မည်််
အာမခံံပြော�ကူး�

ပုံ်ပြောသို့အာမခံံပြော�ကူး� ဧပြီပီ်လုမု ပြောန်းာက်ူးနုှုစ်် မတ််လု
အထ့ွပြောဆ�ဝါ�ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူး
ပြော��အာမခံံပြော�ကူး� (အမ�ာ�
ဆုံ�အာမခံံပြော�ကူး� 650,000 
ယ်န်း�်) အ

ာ�လု
�ု ပြောပ်ါင်း�လု

ကူး
ပ်ါကူး

 တ်
စ်နှုစ်စ်ာ အ

ာမခံပြော�ကူး
� ထွ

ကူး
လု

ာမည်

အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း၏ 
အခွံန်းစ််ည််��ကူးပ်် 
ဝင််းပြောင်း×ွ7.16%စု်စု်ပြောပ်ါင််း� 

+

အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူး ထွာ�သို့း
ဦး�ပြော�×42,100 ယ်န်း�် =

အ�ွယ််လုနွ်းသ်ို့က်ူးကြီးကီူး��ွယ််အ့မု�ာ�အတ်က်ွူး အာမခံံပြော�ကူး�

ဝင််းပြောင်း ွအလ့ုက်ုူး ကူး�ခံံ�မည်််
အာမခံံပြော�ကူး�

ပုံ်ပြောသို့အာမခံံပြော�ကူး� ဧပြီပီ်လုမု ပြောန်းာင််းနုှုစ်် မတ််လု
အထ့ွ ပြောဆ�ဝါ�
ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော��
အာမခံံပြော�ကူး� 
(အမ�ာ�ဆုံ�အာမခံံပြော�ကူး� 
200,000 ယ်န်း�်)

အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူး ထွာ�သို့း၏ 
အခွံန်း ်စ်ည််��ကူးပ််
ပြောင်း×ွ2.28% စု်စု်ပြောပ်ါင််း�

+

အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူး ထွာ�သို့း
ဦး�ပြော�×13,200 ယ်န်း�်

=

�ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော�� အာမခံံပြော�ကူး�

ဝင််းပြောင်း ွအလ့ုက်ုူး ကူး�ခံံ�မည်််
အာမခံံပြော�ကူး�

ပုံ်ပြောသို့အာမခံံပြော�ကူး� ဧပြီပီ်လုမု ပြောန်းာင််းနုှုစ်် မတ််လု
အထ့ွ ပြောဆ�ဝါ�
ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူး ပြော��
အာမခံံပြော�ကူး� (အမ�ာ�ဆုံ�
အာမခံံပြော�ကူး� 170,000 
ယ်န်း�်)

အသို့က်ူး40နုှုစ််မု64နုှုစ်် �ကူးာ�  
အာမခံံဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း၏ 
အခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််
ဝင််းပြောင်း×ွ2.31%စု်စု်ပြောပ်ါင််း�

+

အသို့က်ူး40နုှုစ်် မု64နုှုစ်် 
�ကူးာ� အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူး
ထွာ�သို့းဦး�ပြော�×16,600 
ယ်န်း�်

=

*အခွံန်းစ််ည််��ကူးပ််ဝင််းပြောင်း ွ= ယ်ခံင််းတ်စ််နုှုစ််၀င််း        ပြောင်းစုွ်စု်ပြောပ်ါင််း�-ဝင််းပြောင်းခွွံန်းစ််ည််��ကူးပ််မု ပြောလု�ာပ်ြောပ်ါပ်ြောပ်�ပြောင်း ွ(430,000 ယ်န်း�်)

နုှုစ််တ်စ််ဝက်ူးတ်င်ွ်း အာမခံံ ဝင််းပြော�ာက်ူး�ခံင််း�၊နုှု�တ််ထွွက်ူး�ခံင််း�

တ်စ််နုှုစ််စ်ာ အာမခံံပြော�ကူး�  အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူးသို့ည််် လုအပြော�အတ်က်ွူး
12

အာမာခံံရေး�ကာ�အရေး�ကာာင်း� သားတိိခြားပုံ�စ�ာ

၁) အမာ��ိ�သားာ� ကာ�န်းး�မာာရေး��အာမာခံံ အကာ��ိ�ခံံစာ�ခွံင််း ရိုှသားည််းးလုမုာ 

စတိင်း၍ အာမာခံံ ရေး�ကာ� တွိကားခံ�ကားမာည်းး။

 ဥပ်မာ  ပြောမလုတ်င်ွ်း အလုပ်ု်အာမခံံမု နှုတ်ု်ထွွက်ူးပြီပီ်� ဩဂုျတ််လုတ်င်ွ်း 

အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံသ့ို့�  ဝင််း လ့ု ုပြော�ကူးာင််း� ပြောလုာာက်ူးလုာာတ်င််း

ပြောသို့ာ်လုည််� ပြောမလုမု စ်တ်င််း၍ အာမခံံ ပြော�ကူး� တ်က်ွူးခံ�က်ူးသွို့ာ�မည််။ 

(အမ�ာ�ဆုံ� နုှုစ််နုှုစ််တ်ာကူးာလု အတ်က်ွူး �ပ်န်းလ်ုည််ပြောတ်ာင််း�ယ်းခွံင်း်် ရ့ုှိ

သို့ည််။)

×



13

၂) ပြီးမိာ�န်းယ်းအတွိင်း� ရေးခြားပုံာင်း�ရေး�ာ �လုာသားး၏ အာမာခံံရေး�ကာ�သားည်းး  ရေးန်းာကားပိုံ�င်း�

တွိင်း တိိ��ခြားမာင််းလုာနိှု�င်းဖွွဲ့ယ်းရိုှသားည်းး။

 တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််သ့ို့�  ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �လုာသို့း၏ အာမခံံ ပြော�ကူး�ကု့ူး အစ်ပု့်င််း�

တ်င်ွ်း အ ပြော�ခံခံံ အာမခံံ ပြော�ကူး�သို့ာ တ်က်ွူးခံ�က်ူးယ်းထွာ�သို့ည််။ ယ်င််း� 

ပြောန်းာက်ူး အဆု့ပ်ါ ဘဏ္ဍာာ ပြော��နုှုစ််၏ ဇာန်းန််းဝါ�ီလု ၁�က်ူး ပြောန်း ်တွတ်ွင််း သို့န်း�် 

ပြောခံါင််းစ်ာ�င််း�မုတ််ပုံ် တ်င််းထွာ� ခ်ဲံ ပြောသို့ာ ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူးအတ်င်ွ်း�  

ပြော�ကူး�င်းာထွာ�သို့ည််် ဝင််း ပြောင်းစုွ်စု် ပြောပ်ါင််း� ပ်မာဏ ကု့ူး ပြောတ်ာင််း�ယ်းစ်စ််ပြောဆ�

ပြီပီ်�၊ အာမခံံ  စ်ည််��ကူးပ််မည််် ဝင််း ပြောင်းပွ်မာဏအာ� �ပ်န်း ်လုည််တ်က်ွူးခံ�က်ူး

ယ်းပြီပီ်�ပြောန်းာက်ူး " အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ  ပြော�� အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြော�ပ်ာင််း�လဲု

ခံ�က်ူး"  အာ� ပ့်�   ပြောဆာင််းပြောပ်�ပြောလုရ့ု်ှိပ်ါသို့ည််။

၃) ဘဏ္ဍာာရေး��နုှုစး မာကာ�န်းး�ံ��ခံင်း အာမာခံံမုာ နုှု�တိးထွွကားသွားာ�သားး အတွိကား 

အာမာခံံ ရေး�ကာ�

 (i)  မ့သို့ာ�စု်ဝင််း အာ�လံု�ု တ်ပြီပ့်�င််းန်းက်ူးတ်ည််� နုှု�တ််ထွွက်ူးပ်ါကူး 

အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံ နုှု�တ််ထွွက်ူးသို့ည််် လု၏ ပြောရုှိ�တ်စ််

လုအထ့ွ ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််် အာမခံံပြော�ကူး�အာ�  အပု့် အလ့ု ု

�ပ်န်းလ်ုည််တ်က်ွူးခံ�က်ူး ပြောပ်�မည််။   အာမခံံ ပြော�ကူး� လ့ု ုပြောန်း ပ်ါကူး 

နုှု�တ််ထွွက်ူးပြီပီ်� ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း� ဆက်ူးလုက်ူး ပြောပ်�ပြောခံ�နှု့င်ု်းပြီပီ်�၊ ပု့်ပြောန်းပ်ါကူး 

�ပ်န်းအ်မ်�ပြောပ်�သို့ည််။

 (ii)  မ့သို့ာ�စု်ဝင််းထဲွမု တ်ခံ��့တ်ဝက်ူး နုှု�တ််ထွွက်ူးပ်ါကူး အာမခံံ ပြော�ကူး� 

�ပ်န်းလ်ုည်် တ်က်ွူး ပြောပ်�ပြီပီ်� ပြောပ်�ပြောဆာင််း�န်း ် ကူး�န်းရ့ု်ှိ ပြောန်းပြောသို့ာ အာမခံံ 

ပြော�ကူး�အာ� မတ််လု အ တ်က်ွူး  ပြောပ်�သွို့င််း��မည််် ကူးာလုအထ့ွ 

ပြောန်းာက်ူးဆုံ�ထွာ�ပြီပီ်� အပု့်င််း�ပု့်င််း�ခဲွံ၍ ပြောပ်� သွို့င််း�နှု့င်ု်းသို့ည််။

၄) ယ်ခံင်းဘဏ္ဍာာရေး��နုှုစးအတွိကား  အာမာခံံရေး�ကာ�

 အာမခံံ ပြော�ကူး�ကု့ူး ဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ်် (ဧပြီပီ်လုမု  ပြောန်းာက်ူးတ်စ််နုှုစ်် မတ်် လု

အထ့ွ) အလ့ုက်ုူး တ်က်ွူးခံ�က်ူးသို့ည််။ ယ်ခံင််းဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ်် အတ်က်ွူး  

အာမခံံ ပြော�ကူး�ဆု့သို့ည််မုာ ယ်ခံင််းဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ််(မတ််လု၃၁�က်ူး ပြောန်း ်  

မတ့်င်ု်းခံင််းအထ့ွ) အတ်က်ွူး ပြောန်းာက်ူးပြော�ကူးာင််း� �ပ်န်းလု်ုည်််၍ အာမခံံ ဝင််း

ပြော�ာက်ူး�ခံင််း� ၊   ယ်ခံင််းဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ််အတ်က်ွူး ဝင််း ပြောင်း�ွရ့ုှိမု အ ပြော�ခံအပြောန်း 

စ်စ််ပြောဆ�ပြောတ်ရ့ု့ှိပြီပီ်� ထွပ််မံတ့်�ု ပြောတ်ာင််း�သို့ည််် အာမခံံ ပြော�ကူး� ��စ််သို့ည််။

              �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377
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 ၉။  အရေးခြားခံခံံအာမာခံံရေး�ကာ� ရေးလု့ာရ်ေးပုံါရ်ေးပုံ�ခြားခံင်း� 

အာမာခံံရေး�ကာ� ကာင်း�လွုတိးခွံင််းနုှုင််း  ရေးကာ�ာင်း�သားာ�မာ�ာ�အတွိကား အာမာခံံ ရေး�ကာ� 

ရေးလု့ာရ်ေးပုံါရ်ေးပုံ�သားည််းး စန်းစးမာ�ာ� မာရိုှပုံါ။

ခြွခံင််း�ခံ�က်ူးအ ပြောန်း��င်း်် အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�ပြောသို့ာ 

အ့မ်ပြောထွာင််းဦး�စီ်� (အာမာခံံ ဝင်း ရေး�ာကားထွာ�ခြားခံင်း�မာရိုှသားည််းး အိမား ရေးထွာင်းဦး�စး�

မာ�ာ� လုည်းး� အကာ��ံ�ဝင်းသားည်းး) ယ်ခံင််း ဘဏ္ဍာာပြော��နုှုစ််၏ စု်စု် ပြောပ်ါင််း�ဝင််းပြောင်းွ

သို့ည်် ပြောလုာာခ်ံ�မုစံ်သို့တ််မုတ််ပ်မာဏထွက်ူး န်းမ့််ကူး�သို့ည်််အ့မ်ပြောထွာင််းစု်��စ််

ပ်ါကူး အ ပြော�ခံခံံအာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာ ်ပြောပ်ါပ်ြောပ်�မည််။

အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာပ်ြောပ်ါခံ်ံစ်ာ�ခွံင်း််��န်း ် ယ်ခံင််းနုှုစ််၏ ဝင််းပြောင်းပွ်မာဏအာ� 

ပြော�ကူး �င်းာ ပြောပ်�ထွာ��မည််။

ဝင််း ပြောင်း ွ လံု�ုဝမရ့ုှိသို့းမ�ာ�နုှုင်း်် ဝင််း ပြောင်း ွ ပြောလု�ာန််းည််�သို့းမ�ာ�လုည််� မ��စ််မပြောန်း 

ဝင််းပြောင်း ွပြော�ကူး�င်းာစ်ာ တ်င််းသွို့င််း��မည််။

ဝင််း ပြောင်းပွြော�ကူး�င်းာမုကု့ူး ၂၀၂၂ခုံနုှုစ်် ဇာန်းန််းဝါ�ီလု ၁�က်ူး ပြောန်း ်တွတ်ွင််း သို့န်း�် ပြောခံါင််းစ်ာ 

�င််း� မုတ််ပုံ်တ်င််း တ်င််းသွို့င််း�ထွာ� ပြောသို့ာ ပြီမ့�န်းယ်် �ပ််ကွူးက်ူးအတ်င်ွ်း�ရ့ုှိ အခွံန်း ်

တ်ာဝန်းခံ်ံ ဌာာန်းသ့ို့�  (၂၀၂၂ခုံနုှုစ်် ဇာန်းန််းဝါ �ီလု ၂�က်ူးပြောန်း ် ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း� ဂျ�ပ်န်းသ့်ို့�  

လုာ ပြော�ာက်ူးပြောန်း ထု့ွင််းသို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််၏ အမ��့�သို့ာ�

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်း အာမခံံဌာာန်း) တ်င်ွ်း လုာပြော�ာက်ူးလုပ်ု်ပြောဆာင််း�

မည််။

၂၀၂၂ခုံနုှုစ်် ဧပြီပီ်လု ၁�က်ူး ပြောန်းအ်ာ� ဗီဟ့ုထုွာ�၍ အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောလုာာပ်ြောပ်ါ ်

ခံံစ်ာ� ခွံင်း်် တ်က်ွူးခံ�က်ူးပြောပ်�သို့ည််။

ပြီမ့�န်းယ််အတ်င်ွ်း� အသို့စ်် ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �လုာပြောသို့ာ အ့မ် ပြောထွာင််းစု်ဝင််းမ�ာ�

အတ်က်ွူး အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ အကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း်် စ်တ်င််း�ရ့ုှိ

သို့ည််် ပြောန်းအ်ာ� ဗီဟ့ု�ုပ်� တ်က်ွူးခံ�က်ူးသို့ည််။

ထ့ွ� အ�ပ်င််း ၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာာနုှုစ််တ်င်ွ်း ဝင််းပြောင်းအွပြော�ခံအပြောန်းမခဲွံ�ခံာ�ဘဲ၊ ပြောကူး�ာင််း�

မပြောန်းပြောသို့�ပြောသို့ာ ကူးပြောလု�မ�ာ�အတ်က်ွူး အပြော�ခံခံံအာမခံံပြော�ကူး�ကု့ူး ထွက်ူးဝက်ူး

ပြောလုာာခ်ံ�မည််��စ််သို့ည််။
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ပြောလုာာခ်ံ�မုစံ်သို့တ််မုတ််ပ်မာဏ
ပြောလုာာခ်ံ�နုှု�န်း�်

တ်စ််ဦး�လုာင််းပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််် အပြော�ခံခံံအာမခံံပြော�ကူး�    (တ်စ််နုှုစ််စ်ာ)

အပြော�ခံခံံပြော�ကူး�
(ပြောဆ�ကုူးသို့မု)

အ�ွယ််လုနွ်း်
ဘု့�ဘွာ�မ�ာ�အတ်က်ွူး 

ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး�

�ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း်် ပြောရုှိာက်ူး
ပြော��  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး�

430,000 ယ်န်း�်+100,000 ယ်န်း�် × 
(လုစ်ာဝင််းပြောင်း�ွရ့ုှိသို့းဦး�ပြော�-1)

70 �ာနုှု�န်း�် 12,630 ယ်န်း�် 3,960 ယ်န်း�် 4,980 ယ်န်း�်

430,000 ယ်န်း�်+285,000 
ယ်န်း�်×အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူးသို့း+

100,000 ယ်န်း�်×
(လုစ်ာဝင််းပြောင်း�ွရ့ုှိသို့းဦး�ပြော�-1)

50 �ာနုှု�န်း�် 21,050 ယ်န်း�် 6,600 ယ်န်း�် 8,300 ယ်န်း�်

430,000 ယ်န်း�်+520,000ယ်န်း�်× 
အာမခံံဝင််းပြော�ာက်ူးသို့း+

100,000 ယ်န်း�်×
(လုစ်ာဝင််းပြောင်း�ွရ့ုှိသို့းဦး�ပြော�-1)

20 �ာနုှု�န်း�် 33,680 ယ်န်း�် 10,560 ယ်န်း�် 13,280 ယ်န်း�်

               �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377

 ၁၀။ အာမာခံံရေး�ကာ�ရေးပုံ�ရေးခံ�သားည််းး န်းည်းး�လုမား� 

အာမခံံ ပြော�ကူး�မ�ာ�ကု့ူး ဘဏ် အပ််ပြောင်းစွ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် ကြီးက့ူး�တ်င််း စ်ာ�င််း�သွို့င််း� 

သို့ည််် ပုံ်စံ်��င်း်် လုပ်ု်ပြောဆာင််းသွို့ာ�မည််။ လုစ်ဉ်် လုကုူးန်း�်က်ူး (လုကုူးန်း�်က်ူးကူး 

ဘဏ်ပ့်တ််�က်ူးနုှုင်း်် တ့်က်ုူးဆု့င််း ပြောန်းပ်ါကူး  ပြောန်းာက်ူးတ်စ််ပြောန်း ် ဘဏ်�ွင်း််�က်ူး)  
ပြော�ာက်ူး တ့်င်ု်း� ဘဏ် အပ်် ပြောင်းစွ်ာ�င််း�မု အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောပ်�ပြောခံ��မည််��စ််

သို့ည်််အတ်က်ွူး တ်စ်် �က်ူးအလ့ု ု ပြောန်းာက်ူးဆုံ�ထွာ�ပြီပီ်� ပြောင်းသွွို့င််း�ထွာ�ပ်ါ။

(ရေးလု့ာကားထွာ��န်းး န်းည်းး�လုမား�)
 ・  ပြောကူးာင််းတ်ာတ်င်ွ်းပြောလုာာက်ူးထွာ��ခံင််း�

ပြောအာက်ူးပ်ါ ဘဏ်မ�ာ�အတ်က်ွူး  ပြောင်းထုွွတ််ကူးတ်် �ပ်ရုံုံ��င်း်် ဘဏ် စ်ာ�င််း�

မုတ်ဆင်း််  အလ့ုအု ပြောလု�ာက်ူး ပြောပ်�ပြောခံ��န်း ် စ်ာ�င််း�သွို့င််း�နှု့င်ု်းသို့ည််။ 

သ့ို့� �ာတ်င်ွ်း ပြောင်းထုွွတ််ကူးတ််�ပ် ပြီပီ်� စ်ာ�င််း�သွို့င််း�  ပြောင်းပွြောခံ� �ခံင််း�ကု့ူး 

အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းနုှုင်း်် ပြီမ့�န်းယ်် �ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�မ�ာ�

တ်င်ွ်းသို့ာ လုက်ူးခံံ  ပြောဆာင််း�ွက်ူးပြောပ်�သို့ည််။

ခံ�တိိး�ကားထွာ�သားည််းး ဘဏ်းမာ�ာ�

Mizuho ဘဏ်၊ Mitsubishi UFJ ဘဏ်၊ Mitsui Sumitomo ဘဏ်၊ 

Risona ဘဏ်၊ Saitama Risona ဘဏ်၊ Yucho ဘဏ်၊ Kiraboshi 
ဘဏ်၊ Sugamo သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ Tokyo သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ 
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Johoku သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ Kosan သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ Asahi 
သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ Tokyo City သို့မဝါယ်မဘဏ်၊ Saikyo သို့မဝါယ်မ

ဘဏ်၊

 ・  စ်ာတ့်က်ုူးမုတ်ဆင်း််  ပြောလုာာက်ူးထွာ��ခံင််း�

ဘဏ်စ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် ပြောပ်�ပြောခံ��န်းအ်တ်က်ွူး  ပြောလုာာက်ူးလုာာတ်င်ွ်း လ့ုအုပ််

သို့ည််မ�ာ� ��ည်််စွ်က်ူးပြီပီ်� ဘဏ်တ်င်ွ်း မုတ််ပုံ်တ်င််းထွာ� ပြောသို့ာ တံ်ဆ့ပ််တံ်�ု

ထုွနုှုပ့််၍ အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံဌာာန်း ဘဏ်စ်ာ�င််း� တ်ာဝန်းခံ်ံ

ထံွ ပြောပ်�ပ့်� ပ်ါ။ ပြောလုာာက်ူးလုာာ တ်င််းပြီပီ်� ခံန်း ်မု်န်း�် ပြောခံ� နုှုစ််လုခံန်း ်အ်�ကူးာတ်င်ွ်း 

ဘဏ်စ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် အာမခံံ ပြော�ကူး� မ�ာ� စ်တ်င််း ပြောပ်�သွို့င််း�နှု့င်ု်း ပြောတ်ာ်

မည််��စ််သို့ည််။

ဘဏ်စ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် ပြောင်းပွြောပ်�ပြောခံ��န်း ် ��ည်််စွ်က်ူးသို့ည််် ပြောလုာာက်ူး လုာာ

မ�ာ�ကု့ူး အ မ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းနုှုင်း်် ပြီမ့�န်းယ်် �ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�

မ�ာ�တ်င်ွ်း ပြောတ်ာင််း�ယ်းနှု့င်ု်းပ်ါသို့ည််။ ထ့ွ� အ�ပ်င််း အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

အာမခံံဌာာန်း ဘဏ်စ်ာ�င််း� တ်ာဝန်းခံ်ံထံွ ဆက်ူးသွို့ယ်် အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�

ပ်ါကူး ဘဏ်စ်ာ�င််း�မု ပြောင်းသွွို့င််း� ပြောလုာာက်ူးလုာာမ�ာ� စ်ာတ့်က်ုူးမုတ်ဆင်း်် 

ပ့်� ပြောဆာင််းပြောပ်�ပ်ါမည််။

�ကားသွားယ်းစံ�စမား� �န်းး ဘဏ်းစာ�င်း�တိာဝန်းးခံံ 03-3981-1468

ဘဏ်စ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် ပြောင်းပွြောပ်�ပြောခံ��န်း ် အဆင််းမ ပြော�ပ်သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူးသို့ာ  

ပြောအာက်ူးပ်ါ န်းည််�လုမ်�မ�ာ�အန်းက်ူး န်းစ််သို့က်ူး�ာန်းည််�လုမ်� တ်ခုံခုံ ��င်း်် 

ပြောပ်�ပြောခံ�နှု့င်ု်းမည််။

(၁)  အာမာခံံ ရေး�ကာ� ရေးတိာင်း�ခံံလုာာခြားဖွဲ့င််း ရေးပုံ�သွားင်း�ခြားခံင်း�

အာမခံံပြော�ကူး� ပြော�ပ်ာင််း�လဲုမု မရ့ုှိပ်ါကူး တ်စ််နုှုစ််လုာင််း သုံို့�ကြီးက့ူးမ် ဇွာန်းလ်ု၊ စ်က်ူး

တ်င််း ဘာလုနုှုင်း်် ေီဇာင််းဘာလုတ့်� တွတ်ွင််း အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာမ�ာ� ပြောပ်�

ပ့်�  ပြောပ်�သို့ည််။ လုစ်ဉ်် လုကုူးန်း�်က်ူး (လုကုူးန်း�်က်ူးကူး ဘဏ်ပ့်တ််�က်ူးနုှုင်း်် 

တ့်က်ုူးဆု့င််း ပြောန်းပ်ါကူး  ပြောန်းာက်ူး ပြောန်း ် ဘဏ်�ွင်း််�က်ူး)   ပြောန်းာက်ူးဆုံ�ထွာ�ပြီပီ်� စ်တ့်�ု

ဆု့င််းနုှုင်း်် ဘဏ်မ�ာ�၊ တ့်ရီုုှိမာ� ပြီမ့�န်းယ််ရုံုံ� ၃ထွပ််ရ့ုှိ ပြောင်းလွုက်ူးခံံ ပြောကူးာင််းတ်ာ 

ပြီမ့�န်းယ််�ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�မ�ာ�၌ သွို့ာ� ပြော�ာက်ူး ပြောပ်�ပြောခံ�ပ်ါ။ ခံွင််း�ခံ�က်ူးအ ပြောန်း��င်း်် 

ဘဏ်စ်ာ�င််း�မုတ်ဆင်း်် အလ့ုအု ပြောလု�ာက်ူးန်းည််���င်း်် အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောပ်�သွို့င််း�

မည််် အ့မ် ပြောထွာင််းစု်ဝင််းမ�ာ�အတ်က်ွူးမး အာမခံံ ပြော�ကူး�  ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ပ့်�  ပြောပ်�

မည်် မဟုတ်ု်ပ်ါ။

အာမခံံ ပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ  ပြောပ်�ာက်ူးဆုံ�သွို့ာ�ပ်ါကူး အာမခံံကူးတ််န်းပံ်ါတ်် အ 

တ်ည််�ပ်�နှု့င်ု်းမည််် အပြောထွာက်ူးအထွာ� (အာမခံံကူးတ််၊ ပြောင်းပွြောပ်�ပြောခံ�ပြီပီ်�
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ပြော�ကူးာင််း� ပြော�ပ် စ်ာ ) တ့်� ကု့ူး ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်း သ့ို့� မဟုတ်ု် ပြီမ့�န်းယ််

�ပ််ကွူးက်ူးရုံုံ�သ့ို့�  ယ်း ပြောဆာင််းလုာပ်ါကူး သ့ို့� မဟုတ်ု် အာမခံံဌာာန်းသ့ို့�  ဆက်ူးသွို့ယ််

အ ပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�ပ်ါကူး အာ မခံံပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာအသို့စ်် ထွပ််မံပ့်� ပြောဆာင််း

ပြောပ်�မည််။

(၂) Mobile  cash  register (အရေး�ကာ�ဝယ်းကာတိးခြားဖွဲ့င််း အာမာခံံရေး�ကာ�) 
ရေးပုံ�သွားင်း�ခြားခံင်း�

လုက်ူးကု့ူးင််းမု့ဘု့င််း��ုန်း�်အတ်င်ွ်း�သ့ို့�  အပ်လီုပြောကူး�ရုှိင််း�အာ� ကြီးက့ူး�တ်င််းပြောေါင််း�

လုတ်ု် ဆဲွထွာ��န်း ် လ့ုအုပ််ပ်ါသို့ည််။ လုက်ူးကု့ူးင််း�ုန်း�် ကူးင််းမ�ာမုတ်ဆင်း်် 

အာမခံံ ပြော�ကူး�ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ကူး��အာ�်ကုူးတ်် န်းပံ်ါတ််အာ� �တ််ယ်းပြီပီ်�

ပြောန်းာက်ူး၊ အပြော�ကူး�ဝယ််ကူးတ််၏ အခံ�က်ူးအလုက်ူးမ�ာ� ��ည်််စွ်က်ူးပြောပ်��မည််။

(၃) မိာ�ဘိ�င်း�ဖွဲ့�န်းး�မုာတိ�င််း ရေးပုံ�ရေးခံ�ခြားခံင်း�(မိာ�ဘိ�င်း�ဘဏ်း စန်းစးသံား��၍   ရေးင်ွ
ရေးပုံ�ရေးခံ�ခြားခံင်း�) မိာ�ဘိ�င်း�ဖွဲ့�န်းး� ကာ��အာ�းကာ�တိးစန်းစးသံား��၍   ရေးင်ရွေးပုံ�ရေးခံ�
ခြားခံင်း�

မ့မ့ အသုံို့��ပ်�လ့ုသုို့ည််် ဘဏ်တ်င်ွ်း မု့ဘု့င််း�ဘဏ်အ ပြောကူးာင်း်် ကြီးက့ူး�တ်င််း �ွင်း််

လုုစ််ထွာ��န်းနု်ှုင်း်် �ုန်း�်ထဲွသ့ို့�  မု့ဘု့င််း�ဘဏ် အပ်လီု ပြောကူး�ရုှိင််း�ကု့ူး ပြောေါင််း�လုတ်ု် 

ဆဲွထွာ��န်း ် လ့ုအုပ််ပ်ါသို့ည််။ မု့ဘု့င််း��ုန်း�် ကူးင််းမ�ာ��င်း်် အာမခံံပြော�ကူး�

ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာကူး��အာကုူးတ််အာ� �တ််ယ်းပြီပီ်� မု့ဘု့င််း�ဘဏ်စ်န်းစ််အတ်င်ွ်း�သ့ို့�  

ဝင််းပြော�ာက်ူးပြီပီ်� ပြောင်းပွြော�ကူး�ပြောပ်�ပြောဆာင််းသို့ည််် ဝန်းပ်ြောဆာင််းမု��စ််သို့ည််။

(၄) အးလုကားထွ�ွန်းး�န်းစးရေးင်ရွေး�ကာ�ခြားဖွဲ့င််း အာမာခံံရေး�ကာ�ရေးပုံ�သွားင်း�ခြားခံင်း�

LINE Pay, Pay Pay, au Pay, J-coin, d harai စ်သို့ည််တ့်� ၌��င်း်် ပြောပ်�သွို့င််း�

နှု့င်ု်းသို့ည််။

မု့ဘု့င််း��ုန်း�်အတ်င်ွ်း�သ့ို့�  အပ်လီုပြောကူး�ရုှိင််း�အာ� ကြီးက့ူး�တ်င််းပြောေါင််း�လုတ်ု် ဆဲွထွာ�

�န်း ် လ့ုအုပ််ပ်ါသို့ည််။ လုက်ူးကု့ူးင််း�ုန်း�် ကူးင််းမ�ာမုတ်ဆင်း်် အာမခံံ ပြော�ကူး�

ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ကူး��အာ�်ကုူးတ်် န်းပံ်ါတ််အာ� �တ််ယ်းပြီပီ်�ပြောန်းာက်ူး၊ အပ်လီု

ပြောကူး�ရုှိင််း�မုတ်ဆင်း်် အီလုက်ူးထွပြော�ာန်းစ််ပြောင်းပွြော�ကူး���င်း်် ပြောပ်�ပြောခံ��မည််။

(၅) ပုံင်းစင်း ရေးင်ခွြားဖွဲ့င််း အာမာခံံရေးပုံ�ရေးခံ�ခြားခံင်း�

တ်ခံ��့ ပြောသို့ာ အ့မ်ပြောထွာင််းစု်မ�ာ�အတ်က်ွူး သို့တ််မုတ််ခံ�က်ူးမ�ာ�ရ့ုှိပြီပီ်� အ ပြောသို့�

စ့်တ်် သ့ို့ရ့ုှိလ့ုပု်ါကူး ဆက်ူးသွို့ယ််စုံ်စ်မ်� ပြောမ��မန်း�်ပ်ါ။

                �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

အာမာခံံဝင်းခွံင််းရိုှသားးနုှုင််းအာမာခံံ  ရေးင်ရွေး�ကာ��ိ�င်း�ာအဖွဲ့့�

03-4566-2377
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 ၁၁။ အာမာခံံ ရေး�ကာ� ရေးပုံ�သွားင်း�ခြားခံင်း� ပုံ�ကားကွာကား
ပုံါကာ 

ဂျ�ပ်န်းန်ှု့င်ု်းငံ်းတ်င်ွ်း  ပြောန်းထု့ွင််းသို့းအာ�လံု�ု အစု့်�� အသ့ို့အမုတ််�ပ်� ပြောဆ�ကုူးသို့မု

ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ တ်စ််မ��့�မဟုတ်ု် တ်စ််မ��့� မ��စ််မပြောန်း ဝင််းပြော�ာက်ူး�ကူး�

သို့ည်် (တ်စ််နှု့င်ု်းငံ်းလံု�ုဆု့င််း�ာ  ပြောဆ�ဘက်ူး အာမခံံ)။ ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာ  

ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးမုကု့ူး အသုံို့��ပ်��ခံင််း�မရ့ုှိလုည််� အာမခံံပြော�ကူး�  ပြောပ်�ပြောဆာင််း�

မည််။ သို့တ််မုတ််�က်ူးအတ်င်ွ်း� အာမခံံ ပြော�ကူး�မ�ာ�  ပြောပ်�ပြောဆာင််းပြောပ်��ကူး ပ်ါ။ 

အာမခံံ ပြော�ကူး�ပြောပ်�သွို့င််း��န်း ် အခံက်ူးအခဲံ တ်စုံ်တ်�ာ ရ့ုှိ ပြောန်းပ်ါကူး အ�မန်းဆုံ်� 

ပြောဆွ�ပြောနှု�ွ တ့်င်ု်းပ်င််းပ်ါ။

ဂျ�ပ်န်းသ့်ို့�  ပြော�ာက်ူးကူးာစ်အခံ�န့်းတ််င်ွ်း အာမခံံပြော�ကူး� သို့က်ူးသို့ာ ပြောန်းမည်် ��စ််

ပြောသို့ာ် လုည််� အခံ�န့်းပု့််င််း�အလုပ်ု်မု ဝင််း ပြောင်း�ွရ့ုှိ လုာပ်ါကူး  ပြောန်းာက်ူးနုှုစ််အတ်က်ွူး 

ပြောပ်�ပြောဆာင််း� မည််် အာ မခံံပြော�ကူး�မုာ အ�ကူးမ်���င််း�အာ���င်း်် �မင်း််မာ�လုာ

မည််။ ဝင််း ပြောင်းတွ်ခံ��့တ်ဝက်ူးကု့ူး ပြောန်းာင််းနုှုစ်် တ်င်ွ်း ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််် အာမခံံ 

ပြော�ကူး�အတ်က်ွူး သို့ပ််သို့ပ်် �ယ််စု်ထွာ�ပ်ါကူး စ့်တ််ခံ�� မည််။

 ရေးကာ�ာင်း�သားာ�အတွိကား အာမာခံံ ရေး�ကာ� ရေးလု့ာရ်ေးပုံါရ်ေးပုံ�သားည််းးစန်းစး မာရိုှပုံါ

(၁) သို့တ််မုတ််�က်ူးအတ်င်ွ်း� အာမခံံပြော�ကူး� ပြောပ်�သွို့င််း��ခံင််း� မရ့ုှိပ်ါကူး  သို့တ့် 

ပြောပ်�ပြောင်း ွပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ပြောပ်�ပ့်� လုာမည််��စ််ပြီပီ်�၊ အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�စ်ာပ့်� ၌�ခံင််း�၊ 

�ုန်း�်��င်း်် သို့တ့်ပြောပ်� အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ��ခံင််း� ၊အ့မ်တ့်င်ု်း�ာ ပြော�ာက်ူး လုာ ပြော�ာက်ူး 

သို့တ့်ပြောပ်��ခံင််း�မ�ာ� �ပ်� လုပ်ု်ခံံ�နှု့င်ု်းပ်ါသို့ည််။

(၂) သို့တ့် ပြောပ်� ပြောင်းပွြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ပြောပ်�ပ့်� ၌ပြီပီ်�ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း�လုည််� ပြောပ်�သွို့င််း�

�ခံင််း� မရ့ုှိဘဲ တ့်မ်�ပြောရုှိာင််းပြောန်းပ်ါကူး တ်ည််စဲ်ဥပ် ပြောေအ� ပု့်င််းဆု့င််းမုစ်စ််ပြောဆ�

ပြီပီ်�၊ ခံ�တ့််ပ့်တ််  သ့ို့မ်�ယ်း�ခံင််း�ခံံ�မည််။ ပု့်င််းဆု့င််းမု စ်စ််ပြောဆ��ာတ်င်ွ်း လုစ်ာဝင််း 

ပြောင်းနုွှုင်း််ပ်တ််သို့က်ူး၍ ပုံ်မုန်းအ်လုပ်ု်ခွံင််းနုှုင်း်် အခံ�န့်းပု့််င််း�အလုပ်ု်ခွံင််းမ�ာ�မု 

ပြောပ်�ပြောခံ�သို့ည််် လုစ်ာပြောင်းပွ်မာဏနုှုင်း်် လုစ်ာပြောင်း ွ လုက်ူးခံံ�ယ်းသို့ည််် ဘဏ်

စ်ာ�င််း�မ�ာ�အာ� စ်စ််ပြောဆ�သွို့ာ�မည််။ လုစ်ာဝင််းပြောင်းနုွှုင်း်် ပု့်င််းဆု့င််းမုမ�ာ�ကု့ူး 

ပြောတ်ရ့ု့ှိပ်ါကူး ခံ�တ့််ပ့်တ််သ့ို့မ်�ယ်းပ်ါမည််။

(၃) အာမခံံပြော�ကူး� ပြောပ်�သွို့င််း��ခံင််း� မရ့ုှိပ်ါကူး သို့က်ူးတ်မ်�တ့်ပုြောတ်ာင််း�ပြောသို့ာ 

“ကူးာလုတ့် ု အာမခံံကူးတ််”ကု့ူးသို့ာ ထုွတ််ပြောပ်�သို့ည််။ ပြောပ်�သွို့င််း��ခံင််း�မရ့ုှိ

သို့ည််် အပြော�ခံအပြောန်းအလ့ုက်ုူး အာမခံံကူးတ််အစ်ာ� “အာမခံံဝင််းထွာ�သို့း 

အ�ည််အခံ�င််း� သို့က်ူးပြောသို့ခံံလုက်ူးမုတ််” ကု့ူးထုွတ််ပြောပ်�သို့ည််။ ထု့ွအခံါတ်င်ွ်း 

ပြောဆ�ရုံုံစ်သို့ည််တ့်� တွတ်ွင််း ပြောပ်�ပြောဆာင််း�ပြောသို့ာ ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် အာ�လံု�ုကု့ူး 
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ယ်ာယီ် စု့်က်ူးထုွတ်် ကူး�ခံံထွာ�ပြီပီ်�၊ အာမခံံအကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း််မ�ာ�ကု့ူး 

ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း�တ်င်ွ်း ပြောလုာာက်ူးထွာ�နှု့င်ု်းပြောသို့ာ်လုည််�၊ အ�ခံာ� အာမခံံ

အကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း််မ�ာ� (ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််၊ တ်န်း�ု့်�ကြီးကီူး� ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််

စ်သို့ည််) တ့်�အပ်ါအဝင််းသို့ည််၊ ပြောပ်�သွို့င််း�မုမရ့ုှိသို့ည််် အာမခံံပြော�ကူး�အ��စ်် 

သို့က်ူးပြော�ာက်ူးသွို့ာ��ခံင််း�ရ့ုှိသို့ည််။

(၄) ခြားပုံည်းးထွ�ရေး��ဌာာန်းအရေးန်းခြားဖွဲ့င််း  အမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံနုှုင််း 

အမာ��ိ�သားာ� ပုံင်းစင်းရေး�ကာ�၊ ဝင်း ရေးင်ခွွံန်းးတိိ�ကိာ� ကာာလုတိခံ�အထိွ ရေးပုံ�သွားင်း�

ခြားခံင်း�မာရိုှရေးသားာ ကာွမား�ကာ�င်းလု�ပုံးသားာ�မာ�ာ�အာ� ဗီးဇာာ ထွ�တိး မာရေးပုံ�ခြားခံင်း�၊ ဗီးဇာာ

သားကားတိမား� ထွပုံးမံာ တိိ�� မာရေးပုံ�ခြားခံင်း�မာ�ာ� လု�ပုံး ရေး�ာင်းပြီးပုံး�၊ တိခြားခံာ� ဗီးဇာာ

အမာ��ိ�အစာ� ကိာ�င်းရေး�ာင်းထွာ� ရေးသားာ နိှု�င်းငံ်ခြားခံာ�သားာ�မာ�ာ�နုှုင််း 

ပုံတိးသားကား၍လုည်းး� အလုာ�တိး ပံုံ�စံမာ��ိ� လု�ပုံး ရေး�ာင်းသွားာ��န်းး အစးအစဉ်း ရိုှ

သားည်းး။

                              �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

ရေးင်ရွေးကာာကားခံံရေး��အဖွဲ့့�   03-3981-1294
အထွး�စးမံာခံ�ကားအဖွဲ့့�   03-3981-1295

 ၁၂။ အာမာခံံ ရေး�ကာ� ရေးပုံ�သွားင်း�ခြားခံင်း� 

 ပြော�ာဂျါပြောဝေန်းာ��စ််ခံ�န့်းနု်ှုင်း်် ထ့ွခု့ံက်ူးအန်းာတ်���စ််ပ်ါကူး  ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာ

ဌာာန်း မ�ာ� တ်င်ွ်း အာမခံံကူးတ်် ထုွတ််�ပ်ပီ်� ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းနှု့င်ု်းပြီပီ်�၊ ပြောဆ�ကုူး

သို့စ်�့တ််၏ ၃၀�ာခု့ံင််းနုှု�န်း�် (အသို့က်ူး ၆နုှုစ််�ပ်ည်််ပြီပီ်�  ကူး ပြောလု�င်းယ််မ�ာ�

အတ်က်ွူး ပ်ထွမဆုံ� အ ကြီးက့ူးမ် ကူး� ပြော�ာက်ူးမည််် မတ််လု ၃၁�က်ူး ပြောန်းအ်ထ့ွ 

၂၀�ာနုှု�န်း�်၊ အသို့က်ူး၇၀နုှုစ််နုှုင်း်် အထွက်ူး သို့က်ူးကြီးကီူး��ွယ််အ့မု�ာ�အတ်က်ွူး 

၂၀ သ့ို့� မဟုတ်ု် ၃၀�ာ နုှု�န်း�်)သို့ာ  ပြောပ်�ပြောခံ�� မည််။ ကူး�န်း ်ရ့ုှိ ပြောသို့ာ ပြောဆ�ကုူးသို့

စ်�့တ််ကု့ူး တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််မု ကူး�ခံံ ပြောပ်�မည််။

အကူးယ််၍ အာမခံံကူးတ်် ထုွတ််မ�ပ်ဘဲ  ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းပ်ါကူး ကူး�သို့င်း််

သို့ည််် ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််  အာ�လံု�ု အ့တ််စု့်က်ူး ကူး�ခံံ �မည််။

သ့ို့� �ာတ်င်ွ်း တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််မု တ်�ခံာ�ပြီမ့�န်းယ််သ့ို့�   ပြော�ပ်ာင််း�ပြော�ာ �သွို့ာ�သို့ည်််

အခံါ၊ ပြောန်းထု့ွင််းခွံင်း်် ဗီီဇာာသို့က်ူးတ်မ်� ကုူးန်းဆုံ်�သွို့ာ�သို့ည်််ပြောန်းာက်ူး၊ အလုပ်ု်လုပ်ု်

ပြီပီ်� အ�ခံာ�ပြောသို့ာ ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံတ့်� ကု့ူး ဝင််းပြော�ာက်ူးလ့ုက်ုူး�ခံင််း�စ်သို့ည််၊ 

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််၏ ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးခွံင်း်် ပ်�က်ူး�ပ်ယ််သွို့ာ�

သို့းမ�ာ�အ ပြောန်း��င်း်် တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ်် ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ််အာ� 

အသုံို့��ပ်�ပ်ါကူး တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််မု ကူး�ခံံ ပြောပ်�ထွာ�ပြောသို့ာ  ပြောဆ�ဝါ�ကုူးသို့
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စ်�့တ််မ�ာ� �ပ်န်းပ်ြောပ်��မည််။

ထ့ွ� အ�ပ်င််း တ်စုံ်တ်ပြောယ်ာက်ူး၏ အာမခံံကူးတ််အာ� ဌာာ��မ်� အသုံို့��ပ်�ပ်ါကူး 

ဥပ် ပြောေအ� အပြော��ယ်း�ခံင််း� ခံံ�မည််။

* အသို့က်ူး၇၀နုှုင်း််အထွက်ူး (အသို့က်ူး ၇၅နုှုစ််နုှုင်း််အထွက်ူးမ�ာ� အကူး��ံ�မဝင််း

ပ်ါ) သို့က်ူး ကြီးကီူး��ွယ််အ့မု�ာ�မု ကူး�ခံံ�မည်််  ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််မုာ  ပြောအာက်ူးပ်ါ

အတ့်င်ု်း� ��စ််သို့ည််။

 ・ ပုံ်မုန်း ်ဝင််း ပြောင်း ွရ့ုှိသို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး ၃၀�ာနုှု�န်း�်

 ・ အထွက်ူးပ်ါအခံ�က်ူးနုှုင်း်် မကု့ူးက်ူးညီ်သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး၂၀�ာနုှု�န်း�်

�ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး    အာမာခံံ  ရေးပုံ�ရေးခံ�သားည််းးဌာာန်း 03-3981-1296

 ၁၃။ အာမာခံံ အသံား��မာခြားပုံ�နိှု�င်းရေးသားာ ရေး��ဝါ�ကာ�သားမုာ 

 ပြောအာက်ူးပြော�ာ်�ပ်ပ်ါ ပြောဆ�ဝါ�ကုူးသို့မုမ�ာ�အတ်က်ွူး အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

အာမခံံ အသုံို့�မ�ပ်�နှု့င်ု်းဘဲ ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် အာ�လံု�ု ကူးာယ်ကံူးရုှိင််းမု 

အလံု�ုစုံ် ကူး�ခံံ ပြောပ်��မည််။

၁) ပုံ်မုန်းနု်ှုင်း်် အ ပြောသို့�စ့်တ််  ကူး�န်း�်မာ ပြော�� ပြောဆ�စ်စ်် မုမ�ာ�၊ ကူးာကွူးယ််ပြောဆ� 

ထု့ွ��ခံင််း�

၂) ပုံ်မုန်းကု့်ူးယ််ဝန်း ်ပြောဆာင််း�ခံင််း�၊ သို့မရု့ုံ�ကူး�န်းည််���င်း်် မီ��ွာ��ခံင််း�၊ အလုုအပ် 

ဆု့င််း�ာ ခဲွံစ့်တ််�ပ်��ပ်င််း�ခံင််း�၊ သွို့ာ�အလုု �ပ်��ပ်င််း�ခံင််း�

၃) အလုပ်ု်ခွံင််းဆု့င််း�ာ ထ့ွခု့ံက်ူးေဏ်�ာနုှုင်း််  ပြော�ာဂျါပြောဝေန်းာ �ရ့ုှိ�ခံင််း� 

(လုပ်ု်င်းန်း�်ခွံင််း အာမခံံမု  ပြော��ရုှိင််း�မည််)
၄) လုးန်းာ၏ စ့်တ််သို့ ပြောဘာထွာ�ဆနှုဒအ ပြောလု�ာက်ူး အာမခံံ အကူး��ံ�မဝင််း

သို့ည််် ပြောဆ� ကုူးသို့မု ခံံယ်း�ခံင််း�

၅)  ထွပ််မံကုူးန်းက်ူး� ပြောသို့ာ တ်န်း�ု့်��ခံင်း်် ပြောဆ�ရုံုံ အခံန်း�်ဌာာ�ခံ (ထွပ််မံ ကုူးန်းက်ူး� 

ပြောသို့ာ တ်န်း�ု့်��မင်း်် ခုံတ်င််း�ု့�)
၆) သွို့ာ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာ ကုူးသို့မုအတ်က်ွူး အထွး�ကုူးန်း�်ကူးမ်�မ�ာ� အသုံို့��ပ်�မု

ပြော�ကူးာင်း်် "ထွပ််မံကုူးန်းက်ူး� ပြောသို့ာ  ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ််"
၇) �ပ်စ််မုကူး���လုနွ်းစ််ဉ််နုှုင်း်် �ည််�ွယ််ခံ�က်ူးရ့ုှိရ့ုှိ��င်း်် လုပ်ု် ပြောဆာင််းမု ပြော�ကူးာင်း်် 

�ရ့ုှိ ပြောသို့ာ ေဏ်�ာအန်းာတ်�မ�ာ�

၈) ခု့ံက်ူး�န်း�်�စ််ပွ်ာ��ခံင််း�နုှုင်း်် အ�က်ူး အလုနွ်းအ်ကူးွ ံ  ပြောသို့ာက်ူးသုံို့�မုပြော�ကူးာင်း်် 

ပြောန်းမ ပြောကူးာင််း��ခံင််း�နုှုင်း်် ေဏ်�ာအန်းာတ်� ��စ််�ခံင််း�

�ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး    အာမာခံံ ရေးပုံ�ရေးခံ�သားည််းးဌာာန်း 03-3981-1296
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 ၁၄။  ရေးင်စွာ�င်း� ရုှင်း�ရေးပုံ�ခြားခံင်း� 

အပြော��ပြောပ််အပြော�ခံအပြောန်းတ်င်ွ်း အာမခံံကူးတ်် မသုံို့�ဘဲ  ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်း

ပ်ါကူး ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် အာ�လံု�ုကု့ူး ယ်ာယီ် စု့်က်ူး ထုွတ်် ကူး�ခံံထွာ�ပြီပီ်� ၊ 

စ်စ််ပြောဆ�ပြော�� အ�ဲ့ ၏ ခွံင်း််�ပ်�ခံ�က်ူး��င်း််ပြောင်းစွ်ာ�င််း� ရုှိင််း�ပြောပ်��န်း ် �ပ်န်းလ်ုည််

ပြောလုာာက်ူး ယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််။

ပြောဆ�ကုူးသို့မုခံံယ်းသို့ည််် ပြောန်း ်  ပြောန်းာက်ူးတ်စ််�က်ူးမု စ်တ်င််း ပြော�တ်က်ွူး ပြီပီ်� ၂နုှုစ််

အတ်င်ွ်း�  ပြောင်းစွ်ာ�င််း�ရုှိင််း� ပြောပ်�ပ်ါ�န်း ်ပြောလုာာက်ူးယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််။  ပြောလုာာက်ူးလုာာတ်င််း

ခံ�န့်းမု် ပြောင်းစွ်ာ�င််း� ရုှိင််း�ပြောပ်��ခံင််း�အာ� လုက်ူးခံံ�ရ့ုှိသို့ည််အထ့ွ အခံ�န့်းက်ူးာလု 

၃လုခံန်း ် ်�ကူးာ�မင်း််မည်် ��စ်် သို့ည််။

( ရေးလု့ာကားလုာာတိင်း�န်းး လို�အပုံးခံ�ကားမာ�ာ�)
၁) ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ

၂) ပြောင်းရုွှိင််း�ပြော�ပ်စ်ာ

၃) အာမခံံကူးတ််

၄) ဘဏ်စ်ာ�င််း�န်းပံ်ါတ််

၅) အ့မ် ပြောထွာင််းဦး�စီ်�တံ်ဆ့ပ််တံ်�ု (နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ�လုးမ��့� အ့မ် ပြောထွာင််းဦး�စီ်� 

လုက်ူး မုတ််)
 *  အပြော��ပြောပ််အပြော�ခံအပြောန်းပြော�ကူးာင်း်် အာမခံံဝင််း�န်း ်  ပြောန်းာက်ူးကူး���ခံင််း�မုလုွဲ

ပြီပီ်� အာမခံံ အကူး��့�ခံံစ်ာ�ခွံင်း််ရ့ုှိသို့ည်််  ပြောန်း�်က်ူးမု ၁၄�က်ူး ကု့ူး ပြောကူး�ာ်လုနွ်း်

ပြီပီ်�ခံ�န့်းမု် အာမခံံ ဝင််းပြော�ာက်ူးခ်ဲံပ်ါကူး အာမခံံ ဝင််းမထွာ�သို့ည်််ကူးာလု

အတ်င်ွ်း� ကူး�သို့င်း်် ပြောသို့ာ ပြောဆ�ကုူး သို့စ်�့တ်် ပြောင်းအွာ�လံု�ု ကူး�ခံံ ပြောပ်��မည််

��စ််ပြီပီ်� အာမခံံပြောထွာက်ူးပ်ံ် ပြော�ကူး�ကု့ူးလုည််� �ပ်န်းလ်ုည်် ပြောလုာာက်ူးယ်း၍ မ�

နှု့င်ု်းပ်ါ။

ခြားပုံည်းးပုံရေး��ကာ�သားစ�ိတိး အာမာခံံရေးထွာကားပ်ံုံရေး�ကာ�

�ပ်ည််ပ်တ်င်ွ်း  ပြော�ာဂျါပြောဝေန်းာနုှုင်း်် ထ့ွခု့ံက်ူးေဏ်�ာ �မုအတ်က်ွူး  ပြောဆ�ကုူးသို့မု 

ခံံယ်း ပြောသို့ာအခံါတ်င်ွ်း ဂျ�ပ်န်းတ််င်ွ်း အာမခံံ��င်း်် ပြောဆ� ကုူးသို့မု ခံံယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််် 

သို့တ််မုတ််ခံ�က်ူး ပ်မာဏအတ့်င်ု်း�သို့ာ  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� ထုွတ်် ပြောပ်�မည််။ 

အတ့်အကူး�  ပြော�ပ်ာ�မည်် ဆု့ လုာင််း ဂျ�ပ်န်းတ််င်ွ်း အာမခံံ��င်း််  ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်း

�ခံင််း�အတ်က်ွူး သို့တ််မုတ််ထွာ�ရ့ုှိပြောသို့ာ  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� (စံ်ပ်မာဏ)နုှုင်း်် 

အမုန်းကု်ူးန်းက်ူး� ပြောင်းတ့ွ်� ကု့ူး နုှု�့င််း�ယု်ဉ််�ကူးည်််ပြီပီ်� ပု့်န်းည််�သို့ည်််  ပြောင်းပွ်မာဏမု 

ကူးာယ်ကံူးရုှိင််း ကူး�ခံံ ပြောပ်��မည််် အခံ��့�ပ်မာဏအာ� နုှု�တ်် ယ်းပြီပီ်� ကူး�န်း ်ရ့ုှိပြောင်းွ

ကု့ူးသို့ာ �ပ်န်းထု်ွတ််ပြောပ်��ခံင််း���စ််သို့ည််။ ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် အာ�လံု�ု ယ်ာယီ်

စု့်က်ူးထုွတ်် ပြီပီ်� ဂျ�ပ်န်းသ့်ို့�  �ပ်န်းလ်ုာခံ�န့်းတ််င်ွ်း �ပ်န်းလ်ုည်် ပြောလုာာက်ူးယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််။  

( ရေး��ကာ�သား�န်းး �ည်းး�ွယ်းခံ�ကားခြားဖွဲ့င််း ခြားပုံည်းးပုံသိား�  ထွွကားခွံာခြားခံင်း�အတွိကား အ
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ကာ��ံ� မာဝင်းပုံါ။)
( ရေးလု့ာကားလုာာတိင်း�န်းး လို�အပုံးခံ�ကားမာ�ာ�)
၁)  ပြောင်းရုွှိင််း�လုာာအပြောသို့�စ့်တ်် (နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�ဘာသို့ာစ်ကူးာ���င်း်် ပြော��သို့ာ�ထွာ�

ပ်ါကူး ဂျ�ပ်န်းဘ်ာသို့ာသ့ို့�  �ပ်န်းဆု့်ပြောပ်��မည််)
၂) ပြောဆ�ကုူးသို့မုမုတ််တ်မ်�အ ပြောသို့�စ့်တ်် (နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�ဘာသို့ာစ်ကူးာ� ��င်း်် 

ပြော��သို့ာ� ထွာ�ပ်ါကူး ဂျ�ပ်န်း ်ဘာသို့ာသ့ို့�  �ပ်န်းဆု့်ပြောပ်��မည််)
၃) ပြောင်းရုွှိင််း�ပြော�ပ်စ်ာ (နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�ဘာသို့ာစ်ကူးာ���င်း်် ပြော��သို့ာ�ထွာ�ပ်ါကူး ဂျ�ပ်န်း ်

ဘာသို့ာသ့ို့�  �ပ်န်းဆု့်ပြောပ်��မည််)
၄) အာမခံံကူးတ််

၅) ဘဏ်စ်ာ�င််း�န်းပံ်ါတ််

၆) အ့မ် ပြောထွာင််းဦး�စီ်� တံ်ဆ့ပ််တံ်�ု (နှု့င်ု်းငံ်း�ခံာ�သို့ာ�လုးမ��့� အ့မ် ပြောထွာင််းဦး�စီ်� 

လုက်ူးမုတ််)
၇) နှု့င်ု်းငံ်းကူးး�လုက်ူးမုတ်် 

၁)နုှုင်း််၂) စ်ာ�ွက်ူးစ်ာတ်မ်�အာ� အာမခံံပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� ထုွတ််ပြောပ်�

သို့ည််် အ�ဲ့ ထံွသ့ို့�  တ်င််းသွို့င််း�ပ်ါ။(ဝက်ူးဘ်ဆု့က်ူးမုလုည််�  ပြောေါင််း�လုတ်ု်ဆဲွ

နှု့င်ု်းပ်ါသို့ည််)
 *  ပြောဆ�ကုူးသို့မုခံံယ်းသို့ည်််ပြောန်း ် ပြောန်းာက်ူးတ်စ််�က်ူးမု စ်တ်င််း ပြော�တ်က်ွူးပြီပီ်� နုှုစ််

နုှုစ််အတ်င်ွ်း� အာမခံံ ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး�အာ� �ပ်န်းလ်ုည်် ပြောလုာာက်ူးယ်း

နှု့င်ု်းသို့ည််။

�ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး    အာမာခံံ ရေးပုံ�ရေးခံ�သားည််းးဌာာန်း 03-3981-1296

 ၁၅။ တိန်းးဖိွဲ့��ကြီးကား� ရေး��ကာ�သားစ�ိတိး 

 ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာဌာာန်းမ�ာ�တ်င်ွ်း တ်န်း�ု့်�ကြီးကီူး� ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် 

အခံ��့�အစ်ာ� တ်စ််ခုံ ကူး�ခံံထွာ��သို့းမ�ာ�အ ပြောန်း��င်း်် အမ�ာ�ဆုံ� သို့တ််မုတ််

ထွာ�သို့ည််် ပ်မာဏကု့ူး ပြောကူး�ာ်လုနွ်းသွ်ို့ာ�ပ်ါကူး အာမခံံပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� 

�ပ်န်းလ်ုည််ပြောလုာာက်ူးယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််။ ပြောဆ�ကုူးသို့မု ခံံယ်းပြီပီ်� ၃လု အ�ကူးာတ်င်ွ်း 

အ့မ်ပြောထွာင််းဦး�စီ်�ထံွ လ့ုပ််မး၍ "တ်န်း�ု့်�ကြီးကီူး�  ပြောဆ�ကုူးသို့စ်�့တ်် 

ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ"  ပြောပ်�ပ့်� လုာမည််��စ််ပြီပီ်�၊ အဆု့ပ်ါ 

အပြော�ကူးာင််း��ကူးာ�စ်ာ ပြော�ာက်ူးလုာပ်ါကူး  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� �ပ်န်းလ်ုည််ပြောလုာာက်ူး

ယ်းပ်ါ။

*   ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာဌာာန်းသ့ို့�  အမ�ာ�ဆုံ�ကူး�ခံံ�မည််် ကုူးသို့စ်�့တ်် ခွံင်း််�ပ်�

လုာာအာ� တ်င််း�ပ်ပ်ါကူး ခွံင်း််�ပ်�လုာာပ်ါ  ပြောင်းပွ်မာဏအထ့ွသို့ာ  ပြောပ်�ပြောခံ��

မည််။ ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံကူးတ််�ပ်၍ အမ�ာ�ဆုံ� ကူး�ခံံ�မည််် ကုူးသို့
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စ်�့တ်် ခွံင်း််�ပ်�လုာာအာ�  ပြောလုာာက်ူး ယ်းပ်ါ (အာမခံံ ပြော�ကူး� အပြော�ကူး�ကူး�န်းရ့ု်ှိ 

ပြောန်းပ်ါကူး အမ�ာ�ဆုံ� ကူး�ခံံ�မည််် ကုူးသို့စ်�့တ်် ခွံင်း််�ပ်�လုာာအာ� ထုွတ်် 

ပြောပ်�၍ မ�သို့ည်််အခံါမ��့�လုည််� ရ့ုှိနှု့င်ု်းပ်ါသို့ည််။)
�ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး    အာမာခံံ  ရေးပုံ�ရေးခံ�သားည််းးဌာာန်း 03-3981-1296

 ၁၆။ ကာ ရေးလု�မား�ဖွွဲ့ာ�စ�ိတိး  ရေးထွာကားပ်ံုံရေး�ကာ� 

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််၏ ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့းမ�ာ�သို့ည်် ကူး 

ပြောလု� မီ��ွာ�သို့ည်််အခံါ  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� �ရ့ုှိမည်် ��စ််သို့ည််။

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််အာမခံံမု အမ�ာ�ဆုံ�ထုွတ်် ပြောပ်�မည််် ကူး ပြောလု� မီ��ွာ�စ်�့တ်် 

420,000 ယ်န်း�်ထွက်ူး မမ�ာ� ပြောသို့ာ ပြောထွာက်ူးပ်ံ် ပြော�ကူး�ကု့ူး  ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာ 

ဌာာန်း မ�ာ�သ့ို့�  တ့်က်ုူးရု့ုံက်ူးပြောပ်�ပြောခံ�သို့ည်််  "တ့်က်ုူးရု့ုံက်ူးပြောပ်�ပြောခံ�စ်န်းစ််" သ့ို့� မဟုတ်ု်  

"ကု့ူးယ်် စ်ာ�လုက်ူးခံံ ယ်း ပြောပ်�ပြောခံ� စ်န်းစ််" ��င်း်် လုက်ူးခံံ�ယ်းနှု့င်ု်းသို့ည််။  အခံ��့ 

ပြောသို့ာ ပြောဆ�ဘက်ူး ဆု့င််း�ာဌာာန်းမ�ာ�တ်င်ွ်း  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး���င်း််  မီ��ွာ�စ်�့တ်် 

ပြောပ်�ပြောခံ�သို့ည််် စ်န်းစ််ကု့ူး လုက်ူးခံံကူး�င်း််သုံို့��ခံင််း� မရ့ုှိသို့ည်််အတ်က်ွူး ကြီးက့ူး�တ်င််း  

ဆက်ူးသွို့ယ််ပြောမ��မန်း�်ထွာ�ပ်ါ။

ထု့ွအ�ပ်င််း  "တ့်က်ုူးရု့ုံက်ူးပြောပ်�ပြောခံ�စ်န်းစ််" ��င်း်် မီ��ွာ�စ်�့တ််  ပြောပ်�ပြောခံ��ာတ်င်ွ်း 

420,000 ယ်န်း�် အကုူးန်းအ်စ်င််း မသုံို့��ခံင််း�၊  ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး���င်း််  မီ��ွာ�စ်�့တ်် 

ပြောပ်�ပြောခံ�သို့ည်််စ်န်းစ််ကု့ူး အသုံို့�မ�ပ်��ခံင််း�မ�ာ� ရ့ုှိပ်ါကူး ကူးပြောလု�မီ��ွာ�ပြီပီ်� 

ပြောန်းာက်ူးပု့်င််း� အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� အာမခံံဌာာန်းသ့ို့�  ပြောလုာာက်ူးထွာ��ယ်း

ပ်ါ။
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အမ��့�အစ်ာ� ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြောင်းွ ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး��ယ်း�န်း ်လ့ုအုပ််ခံ�က်ူးမ�ာ�

ကူးပြောလု�မီ��ွာ�
စ်�့တ််ပြောထွာက်ူး

ပ်ံ်ပြောင်းွ

420,000ယ်န်း�်

၁)  ကူးပြောလု�မီ��ွာ�သို့း မ့ခံင််း၏အာမခံံကူးတ််
၂) မ့ခံင််းနုှုင်း်် ကူးပြောလု�ကူး�န်း�်မာပြော��မုတ််တ်မ်�
၃) အ့မ်ပြောထွာင််းဦး�စီ်�တံ်ဆ့ပ််တံ်�ု
၄) ဘဏ်စ်ာ�င််း�န်းပံ်ါတ််
၅) ကုူးန်းက်ူး�စ်�့တ််အပြောသို့�စ့်တ််(မး�င််း�)
၆)  ပြောဆ�ဘက်ူးဆု့င််း�ာဌာာန်းနုှုင်း်် ခံ��ပ််ဆု့ထွာ�ပြောသို့ာ သို့ပြောဘာတ်း

စ်ာခံ��ပ်် (မး�င််း�)
*  "ကု့ူးယ််စ်ာ�လုက်ူးခံံယ်း ပြောပ်�ပြောခံ�စ်န်းစ်် " သုံို့�မည်် ဆု့ပ်ါကူး 

အထွက်ူးပ်ါ ၅)၆) မလ့ုပု်ါ။ 
(ကူးပြောလု�မီ�မ�ွာ�ခံင််း တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ််သ့ို့�  ပြောလုာာက်ူးထွာ��မည််။ 
ကူးပြောလု�မီ��ွာ�မည်််ခံန်း ်မု်န်း�်�က်ူး(ဂျ���ေ့တ််)မပြော�ာက်ူးခံင််း ၂လု 
အလ့ုမုုစ်၍ ပြောလုာာက်ူးလုာာမ�ာ� လုက်ူးခံံပြောဆာင််း�ွက်ူး ပြောပ်�လု�က်ူးရ့ုှိ
ပ်ါသို့ည််)

*  �ပ်ည််ပ်တ်င်ွ်း ကူးပြောလု�မီ��ွာ�သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး အထွက်ူးပ်ါ ၁)မု၄)
အ�ပ်င်း၊ပြောမွ�စ်ာ �င််း�(မး�င််း�)နုှုင်း်် ဂျ�ပ်န်းဘ်ာသို့ာ�ပ်န်း၊် ဂျ�ပ်န်း�်ပ်ည််
ဝင််းပြော�ာက်ူးသို့ည်််ပြောန်းအ်ပြောထွာက်ူးအထွာ�အတ်က်ွူး မီ��ွာ�သို့း၏ 
ပ်တ််စ်ပု့်စ်ာအပ်ု်မး�င််း�အာ�တ်ွဲ�က်ူး တ်င််း�ပ်ပြောပ်��မည််။

ကု့ူးယ််ဝန်း8်5�က်ူးနုှုင်း််
အထွက်ူးပြောန်းာက်ူးပု့်င််း� 
ကု့ူးယ််ဝန်းပ််�က်ူး ကူး��ခံင််း�၊
ကူးပြောလု�အပြောသို့ပြောမွ�
�ခံင််း�မ�ာ�အ တ်က်ွူးလုည််� 
အကူး��ံ� ဝင််းသို့ည်် 

အထွက်ူးပ်ါ ၁) မု ၆) အ�ပ်င််း အ�ခံာ�ပြောသို့ာ  ဆ�ာဝန်း၏် ပြောဆ�
အပြောထွာက်ူးအထွာ�လုက်ူးမုတ််

 * ခြားပုံည်းးပုံတွိင်း ကာရေးလု�မား�ဖွွဲ့ာ�သားးမာ�ာ�သားည်းး ဂါ�ပုံန်းးသိား�  ခြားပုံန်းးရေး�ာကားသားည််းး

အခံါ၌သားာ ရေးလု့ာကားလုာာတိင်းခွံင််း ရိုှသားည်းး။

 * အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်� တ်�ခံာ�ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံ (ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

သို့မဝါယ်မ အသို့င််း�နုှုင်း်် လုပ်ု်င်းန်း�်ရုှိင််းမ�ာ� အသို့င််း�အာမခံံ) မု  

ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� �ရ့ုှိထွာ�သို့း မ�ာ�အတ်က်ွူး အမ��့�သို့ာ� ကူး�န်း�်မာ ပြော��

အာမခံံမု ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� ထုွတ််မပြောပ်� ပ်ါ။

 ဥပ်မာ- အစု့်��အသ့ို့အမုတ််�ပ်� အ�ခံာ�ပြောသို့ာ ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံသ့ို့�  

မ့မ့ အမည််��င်း်် တ်နုှုစ်် ပြောကူး�ာ် ဝင််းပြော�ာက်ူး ခ်ဲံပြီပီ်� ယ်င််း�အာမခံံမု 

နုှု�တ််ထွွက်ူးပြီပီ်�ပြောန်းာက်ူး  ၆လုအတ်င်ွ်း� ကူး ပြောလု�မီ��ွာ��ခံင််း�

 * ပြောမွ��က်ူး (ကူးပြောလု�မီ��ွာ�သို့ည်််�က်ူး) ၏ပြောန်းာက်ူးတ်စ််�က်ူးမု စ် တ်င််း

ပြော�တ်က်ွူးပြီပီ်� ၂နုှုစ််အတ်င်ွ်း�သို့ာ   ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြော�ကူး� ပြောလုာာက်ူးထွာ�နှု့င်ု်း

မည််။

 * ကာရေးလု�မား�ဖွွဲ့ာ�သားည််းးရေးန်း ်တွတိွင်း အာမာခံံ အကာ��ိ�ခံံစာ�ခွံင််း ပုံ�ကားခြားပုံယ်းပုံါ

ကာလုည်းး�  ရေးထွာကားပ်ံုံရေး�ကာ� �ရိုှနိှု�င်းမာည်းး မာဟု�တိးပုံါ။

                 �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

 ရေးထွာကားပ်ံုံရေး�ကာ�ထွ�တိးရေးပုံ�သားည််းးဌာာန်း 03-3981-1296
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 ၁၇။ ကာ�န်းး�မာာရေး��ရေးစာင််းရေးရုှာကားမုာလု�ပုံးင်န်းး� 

ကု့ူးယ််စ့်တ််နုှုလံု�ုကူး�န်း�်မာစွ်ာ��င်း်် ပြောန်းစ််ဉ််ဘဝ ��တ််သို့န်း�်နှု့င်ု်း�န်းအ်တ်က်ွူး 

ပြောအာက်ူး ပ်ါ ဝန်း ်ပြောဆာင််းမုမ�ာ�   ပြောဆာင််း�ွက်ူး ပြောပ်�လု�က်ူး ရ့ုှိပ်ါသို့ည််။ အ ပြောသို့�

စ့်တ်် သ့ို့ရ့ုှိလ့ုပု်ါကူး ဆက်ူးသွို့ယ််စုံ်စ်မ်� ပြောမ��မန်း�်နှု့င်ု်းပ်ါသို့ည််။

(၁)  ရေးန်းခ်ံ�င်း�ခြားပုံန်းး ရေး�ပုံးစမား� အပုံန်းး�ရေးခြားဖွဲ့ ရေးလု့ာရ်ေးစ��လုကားမုာတိး

ပြောန်းခ်ံ�င််း��ပ်န်း ် ပြော�ပ်းစ်မ်� အပ်န်း�်ပြော��ပြောလုာာပ်ြောစ်��လုက်ူးမုတ််မ�ာ� ��န်း ်ပ်ြောဝပြောပ်�

ပ်ါသို့ည််။

(၂) အာမာခံံကာ�မာပဏ်းနုှုင််း ခံ�တိိး�ကားထွာ� ရေးသားာ ဂါ�ပုံန်းး�ိ� ��ာ တိည်းး� ခိံ�ခံန်းး� 
မာ�ာ�

  ပြော�ပ်းစ်မ်�တ်ည််ရ့ုှိ�ာ ဂျ�ပ်န်းရု့်ုံ��ာတ်ည််�ခု့ံခံန်း�်မ�ာ�တ်င်ွ်း  ပြောစ်��နုှုန်း�် သို့က်ူး

ပြောတ်ာင်း်် သို့က်ူးသို့ာ��င်း်် တ်ည််�ခု့ံနှု့င်ု်း�န်း ်စ်ာခံ��ပ််ခံ��ပ်် ဆု့ ထွာ�သို့ည််။

�ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး အ�ပုံးခံ��ပုံး ရေး��အဖွဲ့့�  03-3981-1923

 ၁၈။ အထွး�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��စစးရေး��မုာနုှုင််း အထွး�
ကာ�န်းး�မာာ ရေး��လုမား�ညွွန်းး 

 ပြောန်းစ််ဉ််ပြောန်းထု့ွင််းစ်ာ�ပြောသို့ာက်ူးမု အပြောလုအ်ထွနုှုင်း်် သို့က်ူးဆု့င််းပြောသို့ာပြော�ာဂျါ  

မ��စ်် ပြောအာင််း  ကြီးက့ူး�တ်င််းကူးာကွူးယ််�န်းအ်တ်က်ွူး ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း�ဇီာဝ ��စ််ပ်�က်ူးမု 

ပြော�ာဂျါ လုကူးခဏာမ�ာ�ကု့ူး အာရုံုံစု့်က်ူး သို့တ့်မးသို့ည််် အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

စ်စ််ပြောဆ�မုနုှုင်း်် အထွး� ကူး�န်း�်မာ ပြော�� လုမ်�ညွွန်းမ်�ာ� အပြောကူးာင််းအထွည််ပြော�ာ် 

ပြောဆာင််း�ွက်ူးပြောပ်�လု�က်ူး ရ့ုှိပ်ါသို့ည််။

(၁) အထွး�ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� စစးရေး��မုာ

တ့်ရီုုှိမာ�ပြီမ့�န်းယ်် ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံသ့ို့�  ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့း အသို့က်ူး ၄၀မု 

၇၄ နုှုစ််ရ့ုှိ လုးမ�ာ�အတ်က်ွူး အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� စ်စ်် ပြောဆ�မုမ�ာ� �ပ်�လုပ်ု်ပြောပ်�

လု�က်ူးရ့ုှိ သို့ည််။ ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း�ဇီာဝ ��စ််ပ်�က်ူးမု  ပြော�ာဂျါလုကူးခဏာမ�ာ�  

ပြောပ််ပြောပ်ါက်ူးပြောစ်ပြောသို့ာ အ ပြော�ကူးာင််း��င််း�ခံံ ��စ််သို့ည််် ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း�ကူးလီုစ်ာမ�ာ� 

အဆီ�ုံ�ပြီပီ်� အဝလုနွ်းသ်ို့းမ�ာ� သို့ည်် ပြောန်းစ််ဉ််ပြောန်းထု့ွင််းစ်ာ�ပြောသို့ာက်ူးမု အ ပြောလု်

အထွနုှုင်း်် သို့က်ူးဆု့င််း ပြောသို့ာ ပြော�ာဂျါ��စ်် ပွ်ာ�နှု့င်ု်းမု အလုာ�အလုာ �မင်း််မာ�နှု့င်ု်း 

ပြော�ကူးာင််း�  ရုှိာပြော�ွပြောတ်ရ့ု့ှိ�သို့ည််။ အထွး� ကူး�န်း�် မာ ပြော�� စ်စ််ပြောဆ�မု �ပ်�လုပ်ု်

�ခံင််း���င်း်် ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း�ဇီာဝ ��စ််ပ်�က်ူးမု  ပြော�ာဂျါလုကူးခဏာ ရ့ုှိ ပြောန်းသို့းမ�ာ�နုှုင်း််  

ပြော�ာဂျါ��စ််�န်း ် အလုာ�အလုာရ့ုှိ  ပြောန်းသို့းမ�ာ�ကု့ူး  ပြောစ်ာစီ်�စွ်ာ ရုှိာ ပြော�ွပြောတ်ရ့ု့ှိနှု့င်ု်း 

ပြော�� အတ်က်ွူး အ ပြောလု�ထွာ�  ပြောဆာင််း�ွက်ူးလု�က်ူးရ့ုှိသို့ည််။
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(၂) အထွး�ကာ�န်းး�မာာရေး��လုမား�ညွွန်းး
အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော��လုမ်�ညွွန်းဆု့်သို့ည််မုာ အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� စ်စ််ပြောဆ�မု 
� လုာေ်မ�ာ�မု တ်ဆင်း်် ပြောန်းစ််ဉ််ပြောန်းထု့ွင််းစ်ာ� ပြောသို့ာက်ူးမု အ ပြောလုအ်ထွနုှုင်း်် 
သို့က်ူးဆု့င််းပြောသို့ာ  ပြော�ာဂျါ ပြောဝေန်းာမ�ာ� ကုူးသို့�န်း ် လ့ု ု အပ််သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး 
အထွး�ဝန်းထ်ွမ်� (ကူး�န်း�်မာ ပြော��မ�ူ၊ အာ ဟုာ�  ပြောဗီေကူး�န်း�်မာ ပြော��မ�ူ)တ့်� မု 
ကု့ူးယ််တ်င်ွ်း� ဇီာဝ��စ််ပ်�က်ူးမု  ပြော�ာဂျါ ကြီးက့ူး�တ်င််းကူးာကွူးယ််��င််း�နုှုင်း်် ကုူးသို့�ခံင််း�
တ့်�အတ်က်ွူး အ ပြောထွာက်ူးအကူးး ��စ််ပြောစ်မည််် သို့တ်င််း� အခံ�က်ူးအလုက်ူးနုှုင်း်် 
အ �ကံူးဉာာဏ်မ�ာ�ပြောပ်�ပြီပီ်� ပြောန်းထု့ွင််းစ်ာ�ပြောသို့ာက်ူးမု �ပ်��ပ်င််း ပြော�ပ်ာင််း�လဲု
ပြောပ်�သို့ည််။

အစ်ဉ််အပြီမဲ ကူး�န်း�်မာပြောပ်�ာ်�ာင််း�န်း ် ပြော�ာဂျါမ��စ််ခံင််း ကြီးက့ူး�တ်င််းကူးာကွူးယ််�ခံင််း� 
သို့ည်် အပြောကူးာင််း�ဆုံ���စ််သို့ည််။ ပြောန်းစ််ဉ််ပြောန်းထု့ွင််း စ်ာ�ပြောသို့ာက်ူးမု အပြောလုအ်ထွ
ပုံ်စံ်ကု့ူး �ပ်န်းလ်ုည််ဆန်း�်စ်စ််ပြီပီ်� မ့မ့နုှုင်း်် ကု့ူးက်ူးညီ်မည််် ကူး�န်း�်မာ ပြောအာင််းပြောန်းထု့ွင််း
န်းည််�ကု့ူး ကူး�င်း််သုံို့�ပ်ါ။ (ကူး�န်း�်မာ ပြော��နုှုင်း်် ပ်တ််သို့က်ူး ပြောသို့ာ အထွး�အခွံင်း််အ 
ပြော��မ�ာ� �နှု့င်ု်းသို့ည််)
      �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး  

ရေးေသားနှုာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��ရေးစာင််းရေးရုှာကားရေး�� ဌာာန်း ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အဖွဲ့့�
03-3987-4660

 ၁၉။ �း�ခံ��ိ ရေး�ာဂါါ  ကြီးကိာ�တိင်းကာာကွာယ်းရေး�� 
ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� လုမား�ညွွန်းး 

ဆီ�ခံ��့ ပြော�ာဂျါ ��စ််နှု့င်ု်းပြောခံ�အလုာ�အလုာ ရ့ုှိ ပြောန်းသို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး အထွး�
ဝန်းထ်ွမ်� (ကူး�န်း�်မာပြော��မ�ူ၊ အာဟုာ� ပြောဗီေ ကူး�န်း�်မာ ပြော��မ�ူ)မု ဆီ�ခံ��့ 
ပြော�ာဂျါနုှုင်း်် သို့က်ူးဆု့င််း  ပြောသို့ာ သို့တ်င််း�အခံ�က်ူး အလုက်ူးနုှုင်း်် ပြောသွို့�ထဲွ အခံ��့
ဓာာတ်် အတ်က်ူးအကူး� မ��စ်် ပြောအာင််း ပ်ည်ာ ပြောပ်���န်း ်ပ်ြောဝပြောပ်�သို့ည််။ ပြောန်းစ််ဉ််
ပြောန်းထု့ွင််းစ်ာ�ပြောသို့ာက်ူးမု အ ပြောလုအ်ထွပုံ်စံ် ပြောကူးာင််း�မွန်းပ်ြောအာင််း �ပ်င််းဆင််းပြောန်းထု့ွင််း
�ခံင််း�သို့ည်် ဆီ�ခံ��့ ပြော�ာဂျါ မ��စ််ပြောအာင််း ကြီးက့ူး�တ်င််း ကူးာကွူးယ််�ာ ပြော�ာက်ူးပြီပီ်�၊ 
ကူး�န်း�်မာ ပြောပ်�ာ်�ာင််းပြောသို့ာ လုးပြောန်းမုဘဝ �ရ့ုှိပြောအာင််း ကူးးညီ် ပ်ံ် ပု့်�ပြောပ်�လု�က်ူး ရ့ုှိ
ပ်ါသို့ည််။

အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော�� ပြောဆ�စ်စ််ခံ�က်ူးအ� HbA1c (ပြောဟုမာရု့ုံ လုဘု့င််း A1c)6.0 
မု 6.4% ရ့ုှိ ပြောန်းပြီပီ်� ဆီ�ခံ��့ ပြောဆ� ပြောသို့ာက်ူးသုံို့��ခံင််း� မရ့ုှိသို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး ပ်ည်ာ 
ပြောပ်� လုမ်�ညွွန်း ်ပြောပ်�သို့ည််။ ခံွင််း�ခံ�က်ူးအပြောန်း��င်း်် အထွး�ကူး�န်း�်မာ ပြော��လုမ်�
ညွွန်း ်လုပ်ု် ပြောပ်� �မည််် သို့းမ�ာ�အတ်က်ွူး ယ်င််း�ပ်ည်ာ ပြောပ်�အစီ်အစ်ဉ််တ်င်ွ်း ပ်ါဝင််း
ခွံင်း်် မရ့ုှိပ်ါ။
     စံ�စမား� ရေးမာ�ခြားမာန်းး��န်းး  

ရေးေသားနှုာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��ရေးစာင််းရေးရုှာကားရေး�� ဌာာန်း ကာ�န်းး�မာာ ရေး��အဖွဲ့့�

03-3987-4660
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 ၂၀။ ခြားပုံ�စ�ရေးစာင််းရေးရုှာကားရေး�� အာမာခံံစန်းစး 

�ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော��အာမခံံသို့ည်် "�ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးမု လ့ုအုပ်် ပြောန်းသို့ည််် 

အ ခံ�န့်း"် တ်င်ွ်း အ ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးခံံ လုးသို့ာ�နုှုင်း်် သို့း၏ မ့သို့ာ�စု်ဝင််းမ�ာ�အာ� 

လုးမုအ�ဲ့ အစ်ည််� တ်ခုံလံု�ုမု ဝု့င််း�ဝန်း�်ကူးးညီ် ပြောထွာက်ူးပ်ံ်ပြောပ်�သို့ည််် စ်န်းစ််

��စ််သို့ည််။

အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူးထွာ�သို့းမ�ာ�အန်းက်ူး 

အသို့က်ူး၆၅နုှုစ်် ပြောကူး�ာ် လုးကြီးကီူး�မ�ာ�သို့ည်် ကူး�န်း�်မာပြော�� အာမခံံပြော�ကူး�အ�ပ်င််း 

�ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော�� အာမခံံပြော�ကူး�ကု့ူး သီို့�သို့န်း ် ်ထွပ််မံ ပြောပ်�ပြောဆာင််း�မည််။

ထု့ွအ�ပ်င််း အသို့က်ူး၄၀မု ၆၄နုှုစ််အတ်င်ွ်း� ပု်ဂ့ုျ�လ်ုမ�ာ�သို့ည်် ကူး�န်း�်မာ ပြော�� 

အာမခံံ ပြော�ကူး�အ�ပ်င််း �ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော�� အာမခံံ ပြော�ကူး�ပ်ါ  ပ်း�တ်ွဲပြောပ်�

ပြောဆာင််း�မည််။

         �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

ခြားပုံ�စ�ရေးစာင််းရေးရုှာကားရေး�� အာမာခံံဌာာန်း အာမာခံံဝင်းခွံင််းနုှုင််း  

အာမာခံံ စည်းး��ကာပုံးရေး��အဖွဲ့့� 

03-3981-6376

အ�ွယ််လုနွ်းသ်ို့က်ူးကြီးကီူး� ကူး�န်း�်မာပြော��အာမခံံဝန်းပ်ြောဆာင််းမုကု့ူး အသုံို့��ပ်�လ့ုု

ပ်ါကူး၊ ပြောလုာာက်ူးထွာ�ပြီပီ်� ပြီမ့�န်းယ်် သို့းန်းာ�ပ်�ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးမု လ့ုအုပ််�ခံင််း� 

(ပ်ံ်ပု့်�ကူးးညီ်မု လ့ုအုပ််သို့ည််) အ��စ်် အသ့ို့အမုတ််�ပ်�ခံံ�န်း်

လ့ုအုပ််ပ်ါသို့ည််။ သို့းန်းာ�ပ်�ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးမု လ့ုအုပ််�ခံင််း�ဆု့င််း�ာ 

အသ့ို့အမုတ််�ပ်�မုအတ်က်ွူး လ့ုအုပ််ခံ�က်ူးမ�ာ�နုှုင်း််ပ်တ််သို့က်ူး၍ အပြောသို့�စ့်တ််

အခံ�က်ူးအလုက်ူးမ�ာ�အတ်က်ွူး �ပ်�စု်ပြောစ်ာင်း််ပြောရုှိာက်ူးပြော�� အာမခံံဌာာန်းသ့ို့�  ဆက်ူး

သွို့ယ််စုံ်စ်မ်�ပ်ါ။

  �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

ခြားပုံ�စ�ရေးစာင််းရေး��အာမာခံံဌာာန်း အာမာခံံသံား��စွ��ိ�င်း�ာ စစး ရေး��ရေး�� အဖွဲ့့� 

03-3981-1368

 ၂၁။ အ�ွယ်းလွုန်းးသားကားကြီးကား� ကာ�န်းး�မာာရေး��
အာမာခံံစန်းစး 

အသို့က်ူး၇၅နုှုစ််နုှုင်း််အထွက်ူး ပု်ဂ့ုျ�လ်ုမ�ာ�သို့ည်် အ�ွယ််လုနွ်း ် သို့က်ူးကြီးကီူး� 

ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံသ့ို့�  ဝင််း ပြော�ာက်ူး�ကူး�သို့ည််။



အ�ွယ််လုနွ်းသ်ို့က်ူးကြီးကီူး� အသ့ို့အမုတ််�ပ်� လုက်ူးမုတ််အတ်က်ွူး လ့ုအုပ််ခံ�က်ူး

မ�ာ�၊ အာမခံံ ဝင််း ပြော�ာက်ူး�န်း ် လုပ်ု် ပြောဆာင််းပုံ်အဆင်း််ဆင်း််၊ အာမခံံပြော�ကူး� စ်

သို့ည်််အ ပြောသို့�စ့်တ်် အခံ�က်ူးအလုက်ူးမ�ာ�ကု့ူး သို့က်ူးကြီးကီူး��ွယ််အ့ ု ကူး�န်း�်မာ 

ပြော��နုှုင်း်် ပ်င််းစ်င််းအာမ ခံံဌာာန်းသ့ို့�   ဆက်ူးသွို့ယ်် ပြောမ��မန်း�်�ကူးပ်ါ။

   �ကားသွားယ်းစံ�စမား��န်းး

သားကားကြီးကား��ွယ်းအိ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး��နုှုင််း ပုံင်းစင်းအာမာခံံဌာာန်း    အ�ွယ်းလွုန်းး 

သားကားကြီးကား� ကာ�န်းး�မာာ ရေး��နုှုင််း   ရေးစာင််းရေးရုှာကားရေး��အဖွဲ့့� 

03-3981-1332

 ရေးင်ရွေးတိာင်း�ခံံလုာာခြားဖွဲ့င််းအမာ��ိ�သားာ�ကာ�န်းး�မာာ ရေး�� အာမာခံံ ရေး�ကာ� ရေးပုံ�ရေးခံ�ခြားခံင်း�

ဘဏ် အပ််ပြောင်းစွ်ာ�င််း�မု အလ့ုအု ပြောလု�ာက်ူး ထုွတ််ယ်း ပြောသို့ာစ်န်းစ််��င်း်် ပြောင်းွ

ပြောပ်�ပြောခံ� �န်း ်အခံက်ူးအခဲံ ရ့ုှိ ပြောန်းပ်ါကူး  အန်း�ီရ့ုှိ စ်တ့်�ုဆု့င််း (သ့ို့� )ဘဏ်သ့ို့�  ပြော�ာ်�ပ်

ပ်ါ ပြောင်း ွ ပြောတ်ာင််း�ခံံလုာာ ယ်းပြောဆာင််းသွို့ာ�ပြီပီ်� သို့တ််မုတ််�က်ူးအတ်င်ွ်း� အာမခံံ 

ပြော�ကူး� ပြောပ်�ပြောခံ� �ကူးပ်ါ။

တ့်ရီုုှိမာ�န်းယ််ရုံုံ� အမ��့�သို့ာ�ကူး�န်း�်မာ ပြော��အာမခံံဌာာန်း

Minami Ikebukuro,Toshima-ku,Tokyo 2-45-1

�ုန်း�်န်းပံ်ါတ််: 03 (3981) 1111 ( ပြောဟုာလ့်ုင်ု်း�)


