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ဆိုိုကျ�များျာ�နှငှ့်�့ ချျတိ်�ဆိုကျ�ထားာ�သည့်� ကျငွ့်��ဆိုကျ� (link) များျာ�ကျိ ုလေ့�ာ�ပြပ်လေ့ပ်�များည်�ဆိုိုကျ�များျာ�နှငှ့်�့ ချျတိ်�ဆိုကျ�ထားာ�သည့်� ကျငွ့်��ဆိုကျ� (link) များျာ�ကျိ ုလေ့�ာ�ပြပ်လေ့ပ်�များည်�
ပြ�စာ�ပြီးပ်း� ယုံင့်��ဝကျ�ဘ်�ဆိုိကုျ�များျာ�တ်ငွ့်� အုင်္ဂဂ�ပိ်�၊ ပြပ်င့်�သစာ�နှငှ့်�့ အုပြချာ�ဘ်ာသာများျာ�ပြ�င့့်�ပြ�စာ�ပြီးပ်း� ယုံင့်��ဝကျ�ဘ်�ဆိုိကုျ�များျာ�တ်ငွ့်� အုင်္ဂဂ�ပိ်�၊ ပြပ်င့်�သစာ�နှငှ့်�့ အုပြချာ�ဘ်ာသာများျာ�ပြ�င့့်�
 လေ့ရ�သာ�ထားာ�သည့်� သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�များျာ�ကျိ ုရရှနိှိုင့်�များည်�ပြ�စာ�သည်�။ အုကျယုံ� လေ့ရ�သာ�ထားာ�သည့်� သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�များျာ�ကျိ ုရရှနိှိုင့်�များည်�ပြ�စာ�သည်�။ အုကျယုံ�
၍ သင့်�သည်� ယုံင့်��ဘ်ာသာစာကျာ�များျာ�ကျိ ုများတ်တ်�ကျွများ��ပ်ါကျ ယုံင့်��ဝကျ�ဘ်�ဆိုိကုျ�များျာ�၍ သင့်�သည်� ယုံင့်��ဘ်ာသာစာကျာ�များျာ�ကျိ ုများတ်တ်�ကျွများ��ပ်ါကျ ယုံင့်��ဝကျ�ဘ်�ဆိုိကုျ�များျာ�
တ်ငွ့်� များည်�သည့်�သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�များျာ� လေ့�ာ�ပြပ်ထားာ�သည်�ကျိ ုသရိှိရန်� အုနွ်��ိုင့်��တ်ငွ့်� များည်�သည့်�သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�များျာ� လေ့�ာ�ပြပ်ထားာ�သည်�ကျိ ုသရိှိရန်� အုနွ်��ိုင့်��
ဘ်ာသာပြပ်န်�စာန်စာ�ကျို အုသံ�ုပြပ်ုနှိုင့်�သည်�။ဘ်ာသာပြပ်န်�စာန်စာ�ကျို အုသံ�ုပြပ်ုနှိုင့်�သည်�။

၁။  ၁။  သင့်�့�နု်�� (သို�) ကျရိယိုံာသည်� ယုံင့်��တ်ငွ့်�ပ်ါရှိသည်�့ ကျင့်�များရာပြ�င့့်�
 QR code များျာ�ကျိ ု�တ်�ရှုုနှိုင့်�ပြချင့်�� ရှမိျားရှိ သို�များဟုတု်� သင့်�သည်�
 QR code reader တ်စာ�ချကုျို အုင့်�တ်ာန်ကျ�များ ှရယုံရူန်� �ိုအုပ်�
ပြချင့်��ရှမိျားရှိ စာစာ�လေ့ဆို�ပ်ါ။ 

၂။၂။  သင့်�သည်� အုင့်�တ်ာန်ကျ�နှငှ့့်� ချျတိ်�ဆိုကျ�ထားာ�လေ့ကြကျာင့်�� လေ့သချျာပ်ါလေ့စာ။

၃။၃။  သင့့်��ုန်�� (သို့) ကျိရိယုံာ၏ ကျင့်�များရာ သို့များဟုုတ်� QR code 
reader ကျို �ငွ့့်�ပ်ါ။

၄။၄။  သင့်�့�နု်�� (သို�) ကျရိယိုံာ၏ ကျင့်�များရာကျိ ုQR code သိ�ု ချျနိ်�ရယွုံ�
ပ်ါ။ QR code သည်� �န်�သာ�ပြပ်င့်�၏ အု�ယုံ�တ်ည့်�တ်ည်�့တ်ငွ့်� 
ရှိလေ့န်ပ်ါလေ့စာ။

၅။၅။ Code ကျို ပ်ံရုပိ်��များ�� (scan) ပြီးပ်း�သည်�အုထား ိလေ့စာာင့့်�ဆိုိုင့်��ပ်ါ။

၆။၆။  QR code တ်ငွ့်� ပ်ါဝင့်�သည့်� အုလေ့ကြကျာင့်��အုရာများျာ�ကျို �ငွ့်�့�ှစာ�
ပြချင့်��ပြ�င့့်� လေ့န်ာကျ�ထားပ်� သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�များျာ�ကျိ ုရယုံပူ်ါ။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််11

https://www.iom.int/coa


သွား
နေက

ေတ်
�ျာ�

သွား
နေက

ေတ်
�ျာ�

၇။၇။  များသန်�စာမွျား��သမူျားျာ� 

၄။၄။  ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံ သို�များဟုတု်� 
ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံသာ� 

၁။၁။  ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံ အုစာို�ရ

၁၀။၁၀။ အုကျအူုည်းနှှင့်�့ 
အုလေ့ထားာကျ�အုပ်ံ ့

၁၃။၁၃။ အုစာို�ရ လေ့င့်လွေ့ကြကျ�လေ့ထားာကျ�ပ်ံသ့ည်�့ 
အု��ွ�အုစာည်��များျာ� 

၈။၈။  �ငိ့်�ဆိုိုင့်�ရာ ဝလိေ့သသ�ကျခဏာာများျာ� အုများျ ို �အုများည်� 
ကျ�ွပြပ်ာ�စာံ�ုင့်�ပြချင့်��၊ ကျျာ�/များဆိုိငု့်�ရာ ကျိယုုံ�ပ်ိုင့်�အုများတှ်�
�ကျခဏာာ၊ ကျျာ�/များဆိုိငု့်�ရာ လေ့�ာ�ပြပ်ချျကျ�၊ သိ�ုများဟုတု်� 

�ငိ့်�ပ်ိုင့်��ဆိုိုင့်�ရာချံယုံမူျား ု

၅။၅။  ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံများအှုပ် 
ကျျန်�နှိုင့်�င့်ံများျာ� 

၂။၂။  ကျးွဘ်ကျ�နှငှ့်�့ ပ်တ်�သကျ�
သည်�့ သတ်င့်��
အုချျကျ�အု�ကျ�

၁၁။၁၁။ ဘ်ဏ္ဍာာလေ့ရ�ဆိုိငု့်�ရာ 
အုလေ့ထားာကျ�အုပ်ံ့

၁၄။၁၄။ ဒါကုျခသည်�များျာ�ကျို ပ်ငု်္ဂဂ�ကိျ 
တ်ာဝန်�ယုံသူမူျားျာ� 

၉။၉။  ကျ�ွပြပ်ာ�လေ့သာကျို�ကျယွုံ�
ရာဘ်ာသာများျာ�

၆။၆။  ပ်ထားဝးဆိုိုင့်�ရာ တ်ည်�လေ့န်ရာ 

၃။၃။  ကျလေ့န်ဒါါနှိငု့်�င့်ံရှ ိလေ့ဒါသချံ
�မူျားျ ို �စာမုျားျာ� 

၁၂။၁၂။ ချျကျ�ချျင့်��လေ့ပြ�ရငှ့်��ရန်� 
အုလေ့ထားာကျ�အုကျ ူ

သွားနေကေတ်�ျာ�သွားနေကေတ်�ျာ�

ဤလေ့�က့ျျင့်�့ရန်�စာာအုပု်�တ်ွင့်� ကျွ�ပြပ်ာ�ပြချာ�န်ာ�လေ့သာ အုဓိပိ်ာာယုံ�ရှိသည်�့ သလေ့ကျဂတ်များျာ�ကျိ ုသင့်�လေ့တ်�ွပြများင့်�ရများည်�
 ပြ�စာ�သည်�။ ယုံင့်��သလေ့ကျဂတ်များျာ�ကျို ရငှ့်���င့်��ချျကျ�အုတ်ိုများျာ�ပြ�င့့်� ပ်�ူတ်�ွလေ့�ာ�ပြပ်ထားာ�သည်�။ ဤလေ့�က့ျျင့်�့ရန်�
 စာာအုပု်�ကျို �တ်�ရှုသုာွ�ရင့်�� ယုံင့်��သလေ့ကျဂတ်များျာ�နှငှ့်�့ ယုံင့်��တ်ို�၏ အုဓိိပ်ာာယုံ�များျာ�အုလေ့ကြကျာင့်��ကျို သင့်� ပ်ိုများိုသရိှိ�ာ
များည်�ပြ�စာ�သည်�။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု်် 22



၁၅။၁၅။ ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံရှ ိအုချွင့်�့အုလေ့ရ�များျာ� ၁၆။၁၆။ ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံရှ ိဥပ်လေ့ဒါများျာ� 

၁၉။၁၉။ ချငွ့်�့များပြပ်ုလေ့သာ သိ�ုများဟုတု်� 
တ်ရာ�များဝင့်�လေ့သာ 

၂၂။၂၂။ အုချျနိ်�နှှင့့်� သကျ�ဆိုိုင့်�လေ့သာ 

၂၇။၂၇။ �ကျ�ထားပ်�ထားမိျား��ပြများာ�ပြချင့်�� 

၁၈။၁၈။ ချငွ့်�့ပြပ်ုလေ့သာ သိ�ုများဟုတု်� 
တ်ရာ�ဝင့်�လေ့သာ 

၂၁။၂၁။ အုချျနိ်�ကျနု်��ွန်�သွာ�လေ့သာ 

၂၄။၂၄။ ရာှလေ့�ရွန်� 

၁၇။၁၇။ ကျိုယုံ�ပ်ိုင့်�ချံယုံဆူိုံ�ုပြ�တ်�ချငွ့်�့ 
  �ံခုြုံချံု�တွ်��ပ်�ချငွ့်�့၊ လေ့ဘ်�အုနှတရာယုံ�ကျင့်��

ရငှ့်��များ၊ု �ံခုြုံချံုများ ု

၂၀။၂၀။ အု�ိုများရှိလေ့သာ သို�များဟုတု်� 
ဆိုန်��ကျျင့်�လေ့သာ 

၂၃။၂၃။ သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ� 

၂၆။၂၆။ ကျိုယုံ�လေ့ရ�ရာဇဝင့်�
အုကျျဉ်း�� 

၂၈။၂၈။ �ူတ်စာ�ဦ� (ကျျာ�/များ များ
ရည်�ည်ွနှ်��) 

သွား
နေက

ေတ်
�ျာ�

သွား
နေက

ေတ်
�ျာ�

၂၅။၂၅။ ပ်ည်ာလေ့ရ�ဆိုိငု့်�ရာ ဘ်�ွ�များျာ� သို�များဟုတု်� 
ထား�ူချွန်�လေ့အုာင့်�ပြများင့်�များမုျားျာ�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််33



သွားင််စာဉ််�စာာ��င််မြ�င််ရီး�် လုု�အပ်သွားညာ်် နေ���း�်��ျာ�က�ု အကးက်��တ်းင်် သွားင််စာဉ််�စာာ��င််မြ�င််ရီး�် လုု�အပ်သွားညာ်် နေ���း�်��ျာ�က�ု အကးက်��တ်းင်် 
ဤသွား�ု� နေဖုံးာ်မြပ�ာ��ညာ်မြဖုံးစာ်သွားညာ်။ ဤသွား�ု� နေဖုံးာ်မြပ�ာ��ညာ်မြဖုံးစာ်သွားညာ်။ 

ှာတ််သွားာ��ာ�ရီး�် လုု�အပ်သွားညာ်် အနေရီး�ကြီးကး�နေသွားာ သွားတ်င််�အ�ျက်အလုက်�ျာ�ှာတ််သွားာ��ာ�ရီး�် လုု�အပ်သွားညာ်် အနေရီး�ကြီးကး�နေသွားာ သွားတ်င််�အ�ျက်အလုက်�ျာ�
က�ု အကးက်��တ်းင်် ဤသွားု�� နေဖုံးာ်မြပ�ာ��ညာ်မြဖုံးစာ်သွားညာ်။က�ု အကးက်��တ်းင်် ဤသွားု�� နေဖုံးာ်မြပ�ာ��ညာ်မြဖုံးစာ်သွားညာ်။

လု�ပ်�နောင််�ျက်�ျာ�လု�ပ်�နောင််�ျက်�ျာ�

ဤလေ့�က့ျျင့်�့ရန်�စာာအုပု်�တ်စာ�အုပု်��ံ�ုတ်ငွ့်� ပြပ်ည့်�စာံလုေ့အုာင့်� ပြ�ည့်�စာကွျ�လေ့ပ်�ရများည့်� �ပု်�လေ့ဆိုာင့်�ချျကျ�များျာ�
 ပ်ါဝင့်�ပြီးပ်း� ယုံင့်��တ်ို�ကျ ကျလေ့န်ဒါါနှိုင့်�င့်ံတ်ငွ့်� လေ့န်ထားိုင့်�ရပ်�တ်ည်�များနုှှင့်�့ စာပ်��ျဉ်း��သည့်� အုလေ့ရ�ကြီးကျး�လေ့သာ
 သတ်င့်��အုချျကျ� အု�ကျ�များျာ�ကျို သင့်�ယုံနူှိုင့်�လေ့စာရန်� သင့့်�အုာ� ကျညူ်းလေ့ပ်�များည်�ပြ�စာ�သည်�။ ညွှနှ်�ကြကျာ�ချျကျ�
များျာ�ကျို �ပု်�လေ့ဆိုာင့်�ချျကျ�တ်စာ�ချစုား၏ အုစာတ်ငွ့်� လေ့ရ�သာ�ထားာ�သည်�။ ယုံင့်��တ်ိ�ုကျို လေ့သချျာစာာွ�တ်�ရှုပု်ါ။
 အုချျ ို ��ပု်�လေ့ဆိုာင့်�ချျကျ�များျာ�တ်ငွ့်� ပ်ထားများဆိုံ�ုလေ့များ�ချနွ်��ကျို သင့်�့အုတ်ကွျ� အုန်းလေ့ရာင့်�ပြ�င့့်� လေ့ပြ�လေ့ပ်�ထားာ�သည့်�
 အုတ်ကွျ� ကျျန်�လေ့များ�ချနွ်��များျာ�ကျို များည်�သို�လေ့ပြ�ဆိုိုရများည်�ကျို သင့်�သရိှိနှိုင့်�များည်�ပြ�စာ�သည်�။ အုကျယုံ�၍ ယုံင့်��
�ပု်�လေ့ဆိုာင့်�ချျကျ�တ်ငွ့်� အုလေ့ပြ�များနှ်�များျာ� ပ်ါဝင့်�ပ်ါကျ ယုံင့်��စာာများျကျ�နှာှ၏ လေ့အုာကျ�လေ့ပြချတ်ငွ့်� လေ့ဇာကျ�ထားို�
လေ့ရ�သာ�ထားာ�သည့်� အုလေ့ပြ�များျာ�ကျိ ုကြကျည့်�ရှုနုှိုင့်�သည်�။  

ဤလေ့�က့ျျင့်�့ရန်�စာာအုပု်�ရှိ �ပု်�လေ့ဆိုာင့်�ချျကျ�အုများျ ို �အုစာာ�များျာ�တ်ငွ့်� လေ့အုာကျ�ပ်ါတ်ိ�ု ပ်ါဝင့်�သည်� −
    
(က)  နေမြ�ပံ���ုင််ရီးာ လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(က)  နေမြ�ပံ���ုင််ရီးာ လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 လေ့ပြများပ်ံလုေ့ပ််တ်ငွ့်� တ်ည်�လေ့န်ရာတ်စာ�ချကုျို ရာှလေ့�ရွန်�နှှင့်�့ “    ” အုများတှ်�အုသာ� လေ့ရ�ဆိုွ�ရန်�။ 

(�)  ယ်ာဉ််တ်း�နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(�)  ယ်ာဉ််တ်း�နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 င်္ဂဏာန်��များျာ�နှငှ့်�့ အုကျခရာများျာ�ကျို များျဉ်း��လေ့ကြကျာင့်��ပြ�င့့်�ဆိုကျ�၍ ယုံဉှ်း�တ်�ွလေ့ပ်�ရန်�။ 

(ဂ)  အ�ာ�်မြ�စာ်နေရီး�သွားာ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(ဂ)  အ�ာ�်မြ�စာ်နေရီး�သွားာ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 လေ့များ�ချနွ်��ကျို�တ်�ပြီးပ်း� အုကျကွျ�အုတ်ွင့်��၌ အုများနှ်�ပြချစာ� (   ) လေ့ရ�သာ�ရန်�။

(ဃ)  အ�ျ�ု�အစာာ�သွားတ််�ာတ််နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(ဃ)  အ�ျ�ု�အစာာ�သွားတ််�ာတ််နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 ရှုပု်�ပ်ံမုျားျာ�ကျိုကြကျည့်�ပြီးပ်း� အုကျကွျ�အုတ်ငွ့်��၌ သလေ့ကျဂတ်တ်စာ�ချ ုလေ့ရ�ဆို�ွ၍ ယုံင့်��တ်ို�ကျို အုများျ ို �

အုစာာ� သတ်�များတှ်�လေ့ပ်�ရန်�။ 

(င်) ကးက်လုပ်မြဖုံးညာ််နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(င်) ကးက်လုပ်မြဖုံးညာ််နေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 လေ့ပ်�ထားာ�သည့်� များျဉ်း��လေ့ပ််တ်ငွ့်� �ိုအုပ်�လေ့န်သည်�့ သတ်င့်��အုချျကျ�အု�ကျ�ကျိ ုပြ�ည့်�စာကွျ�

လေ့ရ�သာ�ရန်�။ 

(စာ) အစားအစာဉ််�ျနေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�(စာ) အစားအစာဉ််�ျနေပ�ရီး�် လု�ပ်နေ�ာင််�ျက်�ျာ�
 လေ့ရ�သာ�ချျကျ�များျာ�ကျိ ု�တ်�ရှုပုြီးပ်း� ယုံင့်��တ်ို�ကျို ထားပိ်�ဆိုံု�များ ှလေ့အုာကျ�ဆိုံ�ုထား ိအုစားအုစာဉ်း�သတ်�များတှ်�

ရန်� အုကျကွျ�တ်စာ�ချုစား၌ န်ံပ်ါတ်�တ်စာ�ချုစား လေ့ရ�သာ�ရန်�။ 

(�) ဇာာတ််လု�်�မြပကာ��ျပ်�ျာ�(�) ဇာာတ််လု�်�မြပကာ��ျပ်�ျာ�
 ဇာတ်��များ��တ်စာ�ချကုျို လေ့�ာ�ပြပ်သည့်� ရှုပု်�ပ်ံမုျားျာ�၏ အုစားအုစာဉ်း�ကျို ကြကျည့်�ရှုုပ်ါ။ 

လု
�ပ်နေ�

ာင််�ျက
်�ျာ�

လု
�ပ်နေ�

ာင််�ျက
်�ျာ�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု်် 44



�ာတ််စာ��ျာ��ာတ််စာ��ျာ�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််55



အခန်းး� ၁ အခန်းး� ၁ 

ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက�ု ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမုြ�င်းမြခင်း�ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက�ု ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမုြ�င်းမြခင်း�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင်းတန်းး�သး� နေ�က့ျင်း့ရန်းးစားအ�ပ်းသင်းတန်းး�သး� နေ�က့ျင်း့ရန်းးစားအ�ပ်း 11



“ကနေ�ဒါါ” ဟူနူေ�း အမှည််မှးှ ဟူူရ�ွ်−အ�ရို�ုက�ွ် (�ထမှနို�ုင််င်ံ
မှ�း�) �ကး�လ်ံ�ု “က�ာတား (Kanata)” မှ ှဆင််��က်လ်း
ပြ�င််�ပြ��်�ည််။ ယင််�၏ အဓိ��ားယ်မှးှ နေ��ကင််�နေ�းနေ�ရး၊ 
နေက��ရးွ ��ု�မှဟူတုာ် အနေပြ���ရးနေ�ရးပြ��်�ည််။

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက� ုအ�ု်����်�မူှးှ �မှမတာမှဟူတုာ်�ဲ ဝ�်ကြီးက������်
ပြ��်�ည််။ နို�ုင််င်ံ၏ ဂ္ဂိုဏု််ထူ�နေဆးင်် အကြီးက��အကဲမှးှ ယနူို�ု
က်တာက်ကင််�ဒါမှ်� နို�ုင််င်ံကဲ�်�ု��င်် ကနေ�ဒါါ�ရုင်် ���ုမှဟူတုာ်
 �ရုင််မှပြ��်�ည််။ �ရုင်် ��ု�မှဟူတုာ် �ရုင််မှ�ည်် 
အ��ု�ရအ�ွဲ�တာွင်် အးဏ်းမှရ�ှ�ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�ည်် ကမှားနေ�်တာငွ်် ဒါတုာ�ယအကြီးက��မှး�ဆံ�ု နို�ုင််င်ံပြ��်ပြီး��� ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််် ရို�ုင််�မှ�း��းွ
 တာည််ရှ��ည််။ နေ�ရးနေဒါ�အနေ�် မှတူာည််၍ ပြမှင်််မှး��ည််် နေတားင််မှ�း�၊ လ်ငွ််ပြ�င််က�ယ်မှ�း�၊ ��်နေတားမှ�း�
အပြ�င်် နေရက�်နိုငှ််် ပြမှ�်မှ�း� အမှ�း�အပြ�း� တာည််ရှ��ည််။

နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း��ည်် ယ� ုကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံဟူ ုပြ��်တာည််နေ�
�ည််် အရ�်နေဒါ�တာငွ်် ဥနေရး�တာ�ကု်မှ ှ�ထမှဆံ�ု အနေပြ���
�မူှ�း� နေရးက်ရှ�မှလ်းမှ� ကးလ်ကြာကးပြမှင်််�းွက�င်် နေ�ထ�ုင််�ဲ်
ကြာက�ည််။ နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း��ည်် �ါ���်ရးဇဝင််နိုငှ််် �မှ�ုင််�
မှတာင််မှ� ကးလ်က�င်် တာည််ရှ�နေ��ဲက်ြာက�ည််။

ယနေ��အ�� ��်တာွင်် ကနေ�ဒါါလ်�ူအ�ွဲ�အ�ည််�
�ည်် အ�က်၊ မှ� ���နိုယွ်၊ က�ု�ကယွ်�ည်််
�း�း၊ လ်�င််��ုင််�ဆ�ုင််ရး�ံယမူှ ု�ွမှ်�ရည််မှ�း�
နိုငှ််် ����းွ�နေရ�အဆင်််အတာ�်�တာ�ု�တာွင်် အမှ� ���
မှ� ���အ�ံ�ုံ ုကွဲပြ�း�လ်�က်ရှ��ည််။

ယင််�၏ ကြီးက��မှး��ည််် နို�ုင််င်ံအရယွ်အ�း�နိုငှ််် နို�ုင််�ယဉှ််လ်ှင််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် လ်ဦူး�နေရ�ည််��ါ��ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံ၏ 
လ်က်ရှ� ���်မှှ�်� လ်ဦူး�နေရမှးှ −−−−−−−−−−−− ပြ��်�ည််။

အခန်းး� (၁) အခန်းး� (၁) 
ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံကု� 
ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမုြ�င်းမြခင်း�

၁−၁။   ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံနိုငှ်း့ ပ်တးသကး၍ ဤအချကးကု� သင်းသပု်ါသ�း�။ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံနိုငှ်း့ ပ်တးသကး၍ ဤအချကးကု� သင်းသပု်ါသ�း�။

22 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁။ ၁။  “နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�” �ည်် ယ�ကုနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအပြ��် တာည််ရှ�
နေ�နေ�း �ယ်နေပြမှတာငွ်် �ထမှဆံ�ု နေ�ထ�ုင််�ဲ�်ူမှ�း� ပြ��်ကြာက
�ည််။ ယင််�တာ�ု��ည်် �ထမှဆံ�ု ဥနေရး�တာ�ကု်�း� အနေပြ���
�မူှ�း� နေရးက်ရှ�မှလ်းမှ� ကးလ်ကြာကးပြမှင်််�းွက�င်် နေရးက်ရှ�
နေ�ပြီး���ပြ��်ကြာက�ည််။ ယင််�တာ��ုတာွင်် က�ုယ်��ုင််����းွ�နေရ�မှ�း�၊ 
�း�း�ကး�မှ�း�နိုငှ််် ယဉ််နေက��မှမုှ�း� ရှ��ဲ်ကြာက�ည််။ 

 ယနေ��အ�� ��်တာွင်် ကနေ�ဒါါပြ�ည််�မူှ�း�၏ ၅% ���်
�း နေဒါ��ံမှ�း� ပြ��်ကြာက�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် 
အ��အမှှတာ်ပြ��ထး��ည််် ���ပြ�း�အု�်� ု�ံ�ု�ရု�ှ�ည််။

(က)  (က)  ပ်ထ�ဆုံးံ����ူျ�ု��ျး�ပ်ထ�ဆုံးံ����ူျ�ု��ျး�
 ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််် �ထမှဆံု�လ်မူှ� ���မှ�း� ရးနိုငှ်််�� �၍ရ�ှ�ည််။

 ယနေ��အ�� ��်တာွင်် �ထမှနို�ုင််င်ံ �း�း�ကး�နေ�ါင််� ၆၀
 နေက�း် ရှ�ပြီး��� လ်မူှ�း��ည်် ယင််�တာ��ုက�ု ဆက်လ်က်အ�ံ�ုပြ��
နေ�နို�ုင််နေရ� အတာကွ် ကြီးက����မှ်�လ်�က်ရှ�ကြာက�ည််။ �ထမှ
ဆံ�ုလ်မူှ� ���မှ�း� �ည်် ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံတာ�်ဝ�်�ရှ� ပြီးမှ���ကြီးက��၊ ပြီးမှ���
င်ယ်မှ�း�တာငွ်် နေ�ထ�ုင််ကြာက�ည််။ ယင််�တာ��ုအ�က် တာ�်ဝက်
���်�ည်် “������်နေ�ရးမှ�း�” ဟူ ုနေ�်ဆ�ု�ည််် ယင််�တာ�ု�
အ�ံု�ပြ��ရ�် ������်ထး�ရ�ှ�ည််် နေပြမှမှ�း�နေ�်တာငွ်် နေ�ထ�ုင််
ကြာက�ည််။ က��်� ူအမှ�း�အပြ�း��ည်် က�ယု်��ုင််အ�ု်����်
�ည််် နို�ုင််င်ံမှ�း�တာငွ်် နေ�ထ�ုင််ကြာကပြီး��� နေဒါ�ဆ�ုင််ရး က��စရ�်
မှ�း�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�၍ ၎င််�တာ��ုက�ုယ်တာ�ုင်် ဆံ�ုပြ�တာ်ကြာက�ည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�ည်် ဒါ�မှ�ုကနေရ��နို�ုင််င်ံပြ��်ပြီး��� နေရ�ွနေကးက်
�ံ နေအးက်လ်တှာ်နေတား်နိုငှ််် ���်အ�်�ံ အထက်လ်တှာ်နေတား်
ဟူ၍ူ လ်တှာ်နေတား်နိုှ�်ရ�်ရှ��ည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် �း�း�ကး�နေ�ါင််� ၂၀၀
 နေက�း်က�ု နေပြ�းဆ�ကုြာက�ည််။ ယင််�တာ��ုတာွင်် 
နေဒါ��ံ �း�း�ကး�မှ�း�အပြ�င်် ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံ
တာငွ်် အနေပြ���နေ�ထ�ုင််�ည််် နေရ�့နေပြ�းင််�လ်း
�မူှ�း��းွတာ�ု�၏ �း�း�ကး�မှ�း�လ်ည််� �ါဝင််
�ည််။ 

၁−၂။    ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံကု� တည်းနေထးင်းသ�ူျး�ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံကု� တည်းနေထးင်းသ�ူျး�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက� ုတာည််နေထးင််�ဲ�်ည််် လ်မူှ� ����ံ�ု� ုရ�ှ�ည််။ ၎
င််�တာ�ု�မှှး နေဒါ��ံမှ�း�၊ ပြ�င််��်မှ�း�နိုငှ််် ပြီး��တာ��ှမှ�း�ပြ��်ကြာက�ည််။
 ��ု�နေ�း် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ �မှ�ငု််�တာ�်နေလ်ှးက်တာငွ်် ကနေ�ဒါါ 
လ်�ူအ�ွဲ�အ�ည််�က�ု တာည််နေဆးက်ရး၌ နေရ�့နေပြ�းင််�အနေပြ���မှကု

လ်ည််� အဓိ�ကအ��်�ကဏ္ဍမှ ှ�ါဝင််�ဲ�်ည််။ 
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(ခ)  အင်းနိုတွး (Inuit)(ခ)  အင်းနိုတွး (Inuit)
 ၎င််�တာ�ု��ည်် �ံမုှ�ှ်အး�ပြ�င််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ က�ယ်ပြ���်နေ�း

 နေပြမှးက်��ငု််�နေဒါ�အနိုှံ�အပြ�း�တာငွ်် နေ��င်ယ်နေ�း အ��ငု််�အဝ�ုင််�
မှ�း�ပြ�င််် ��ုွဲ�နေ�ထ�ုင််ကြာက�ည််။ အင််နိုတွာ် ၏ အဓိ��ားယ်မှးှ ယင််�
တာ�ု�၏ အင််နိုတွာ်တာ�တာွတာ် �း�းပြ�င််် “လ်မူှ�း�” က�ဆု�ုလ်�ု�ည််။
 အင််နိုတွာ်မှ�း��ည်် နေဒါ�အနေကြာကးင််�၊ �င််လ်ယ်အနေကြာကးင််�နိုငှ်််
 နေတားရို�ုင််�တာ�ရ��ား�်မှ�း�အနေကြာကးင််� ���ာ�လ်ည််�ည်််အတာကွ်
 ကြာကမှ်�တာမှ်��ည််် အးတာ�တာ်နေဒါ� �တာ်ဝ�်�က�င််တာငွ်် ရငှ််��်
နို�ုင််�မွှ်�ရှ�ကြာက�ည််။ ယနေ��အ�� ��်တာွင်် ၎င််�တာ��ု�ည်် ၎င််�တာ�ု�၏
 အ��ုင််�အဝ�ုင််�မှ�း�က� ုနေကွ�နေမှ�ွရ�် အ�း�အ�းအတာွက် ��ံမှ�း�၊
 နေဝလ်င်ါ�မှ�း�နိုငှ််် ကးရ���ူ�မှင််ကဲ�်�ု�နေ�း �း�နေကးင််မှ�း�က� ု
အမှဲလ်�ုက်ပြ�င််�၊ င်ါ��မှ်�ပြ�င််�ပြ�င််် အ�က်နေမှ�ွလ်�က်ရှ�ကြာက�ည််။ 

(ဂ)  �နေ�တစား (Metis) (ဂ)  �နေ�တစား (Metis) 
 ၎င််�တာ�ု��ည်် မှလူ်အး�ပြ�င််် ဥနေရး��း�နေမှ�ွက�ု်�ည််မှ�း�နိုငှ်််

 �ထမှနို�ုင််င်ံမှ�း� အမှ� ����မှ��မှ�း�မှ ှနေမှ�ွ�းွ�လ်း�ူမှ�း� ပြ��်ကြာက
�ည််။ နေမှ�တာ�်တာ��ု�ည်် �း�နေမှ�ွက�ု်�ယွ်ရး လ်မှ်�နေကြာကးင််�
မှ�း� တာ�်နေလ်ှးက်ရှ� အ��ုက်အဝ�်�မှ�း�တာငွ်် ၎င််�တာ��ု၏ က�ုယ်��ုင််
ယဉ််နေက��မှနုိုငှ််် ဓိနေလ်ထ်ံ�ု�ံမှ�း�ပြ�င််် နေ�ထ�ုင််ကြာက�ည််် ���ပြ�း�
လ်မူှ� ���မှ�း� ပြ��်လ်းကြာက�ည််။ ယနေ��အ�� ��်တာွင်် ၎င််�တာ��ု�ည်် က
နေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ အနိုှံ�အပြ�း� အထ�ူ�ပြ�င််် အ�ွ်တားရ�ယ�ုနိုှင််် အနေ�ာက်
��ုင််�ပြ�ည််�ယ်မှ�း�တာငွ်် နေ�ထ�ုင််ကြာက�ည််။

 ၁၆၀၀ ပြ�ည်််လ်�ွ်နိုှ�်မှ�း� အနေ�း��ငု််�တာငွ်် ဥနေရး�မှ ှအနေပြ���ကု်
�မူှ�း��ည်် ယ� ုကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ အပြ��် တာည််ရှ�နေ��ည််် နေ�ရး
တာငွ်် �တာင််နေ�ထ�ငု််ပြီး��� က�ုလ်�ု���ယ်နေပြမှမှ�း� တာည််နေထးင်် �ဲက်ြာက
�ည််။ က�ုလ်�ု��ထူနေထးင််ပြ�င််� ဆ��ုည််မှးှ အပြ�း�လ်မူှ� ���မှ�း� ရယူ
ထး�ပြီး���ပြ��်�ည််် �ယ်နေပြမှမှ�း�က� ု��မှ်���ုက်ပြ�င််�နိုငှ််် အနေပြ���
နေ�ထ�ုင််ပြ�င််�ပြ��်�ည််။ ယ�ပုြ��်ရ�်တာငွ်် နေဒါ��ံ နို�ုင််င်ံမှ�း�က�ု ဥ
နေရး�မှ ှအနေပြ����မူှ�း�က က�လု်�ု��အပြ��် ��မှ်���ုက်လ်�ုက်ပြ�င််�
ပြ��်�ည််။

၂။ ၂။   “ပြ�င််��်ကနေ�ဒါါလ်မူှ� ���မှ�း�” တာငွ်် အးနေက�ဒါ��ယး��ယ်�း�
မှ�း�၊ ကွ��က်�ယ်�း�မှ�း�နိုငှ််် အပြ�း�ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာ�်ဝ�်�ရှ�
 ပြ�င််��်�ကး�နေပြ�း အ��ငု််�အဝ�ုင််�မှ�း� �ါဝင််�ည််။ အးနေက�ဒါ��
ယး� �ယ်�း�မှ�း��ည်် ယ�အု�ါ အတာတလ်�်တာ�တာ်နေဒါ�အပြ��်
 တာည််ရှ�နေ��ည််် နေ�ရးတာငွ်် အနေပြ����ဲ�်ည််် ပြ�င််��်မှ�း�မှှ
 ဆင််��က်လ်း�မူှ�း� ပြ��်ကြာက�ည််။ ယနေ��အ�� ��်တာွင်် အးနေက�
ဒါ��ယး� ယဉ််နေက��မှ�ုည်် �ွံ�ပြီး����လ်�က်ရှ�ပြီး��� ပြ�င််��်�ကး�နေပြ�း
�ည််် ကနေ�ဒါါ၏ လ်�ု်ရးှ��က်ဝင််လ်�က်ရှ�နေ�း အ��တာ်အ��ုင််�
တာ�်ရ�် ပြ��်�ည််။ 

 က�ွ�က်�ယ်�း�မှ�း��ည်် ကွ��က်ပြ�ည််�ယ်မှ ှပြ�ည််�မူှ�း�
ပြ��်ကြာက�ည််။ ယင််�တာ��ုအ�က် အမှ�း�အပြ�း��ည်် �ကကရးဇ်
 ၁၆၀၀ နိုှင််် ၁၇၀၀ အကြာကး�တာငွ်် ဝင််နေရးက်လ်း�ဲ�်ည််် ပြ�င််��်
အနေပြ����မူှ�း�မှ ှဆင််��က်လ်း�ည််် ပြ�င််��်�ကး�နေပြ�း�မူှ�း�
 ပြ��်ကြာက�ည််။ ကွ��က်�ယ်�း�မှ�း��ည်် ၎င််�တာ��ု၏ က�ုယ်��ုင််
ဝ�နေ��လ်ကခဏ်း၊ ယဉ််နေက��မှနုိုငှ််် �း�း�ကး�တာ�ု�က�ု ��ုင််ဆ�ုင််
ထ��်���မှ်�ထး��ည််။ ယနေ��အ�� ��်တာွင်် က�ွ�က်မှအှ� က��်
ပြ�ည််�ယ်မှ�း�တာငွ်် ပြ�င််��်�ကး�နေပြ�း�မူှ�း� တာ�်��်����် 
နေ�ထ�ုင််လ်�က်ရှ��ည််။

၃။၃။   “အဂ္ဂိုဂလ်��် ကနေ�ဒါါမှ�း�” �ည်် �ကကရးဇ် ၁၆၀၀ မှ ှ၁၉၀၀
 အတာွင််� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ��ု� နေရးက်ရှ�လ်း�ဲ�်ည််် အဂ္ဂိုဂလ်��်မှ�း�၊
 နေဝလ်�း�မှ�း�၊ �နေကးလ််ူမှ� ���မှ�း�နိုငှ််် အ�ုင််ယးလ်�်�း�မှ�း�မှ ှ
ဆင််��က်လ်း�မူှ�း�ပြ��်ကြာက�ည််။

44 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�
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နေဒါ��ံလ်မူှ� ��� အမှ�း�အပြ�း��ည်် ဥနေရး�တာ�ကု်�း�
မှ�း�က�ု လ်က်�ံကြီးက��ဆ�ု�ဲက်ြာကပြီး��� ယင််�တာ�ု�နိုှင််် ပြီးင်�မှ်���မှ်��းွ
 ကု�်�ယွ်နေရးင််�ဝယ်�ဲက်ြာက�ည််။ နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း��ည််
 ဥနေရး�တာ�ကု်�း�မှ�း�အး� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ရး��ဥတာု
ပြ�င််�ထ�်နေ�း နေဆးင််�ရး��တာငွ်် ရငှ််��်နေ�နို�ုင််ရ�် လ်�ုအ�်
�ည််် ကွမှ်�က�င််မှမုှ�း�က�ု �င််ကြာကး�နေ���ဲက်ြာက�ည််။

�း����်မှ�း��ည်် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုငှ််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအ��ု�ရ
တာ�ု�အကြာကး� ပြ��လ်�ု်ထး��ည််် �နေ�းတာူည်���က်မှ�း�ပြ��်�ည််။
 �ထမှလ်မူှ� ���မှ�း�အ�က် အ�� ����ည်် �း�င််နေက�းင််�မှ�း�၊
 နို�ှ်�ဉ််နေင်နွေ��နေ��မှမုှ�း�နိုှင််် အမှဲလ်�ုက်ရ�်နိုှင််် င်ါ��မှ်�ရ�် အ�� ���
နေ�း အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�က� ုရရှ�နေ�မှည််ဟူ�ူည််် ကတာ�ပြ����က်
မှ�း�နေကြာကးင််် အပြ��်အလ်�ှ်အနေ�ပြ�င််် က�ယ်ဝ�်��ည််် �ယ်နေပြမှ
အမှ�း�ပြ�း�က�ု ��ွ�်လ်ှတာ်နေ���ဲက်ြာက�ည််။ နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုငှ်််
 အ��ု�ရတာ�ု�၏ �း����်မှ�း�အနေ�် �ာ�လ်ည််မှ�ုည်် အ�ဉ််အပြီးမှဲ
 ထ�်တာညူ်��ည််နေတား ်မှဟူတုာ်�ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက နေဒါ��ံ
လ်မူှ� ���မှ�း�အး� နေ��ထး��ည််် ကတာ�မှ�း�က�ု ပြ�ည်််ဆည််�နေ��
မှနုိုငှ်််��်လ်�ဉ််��ည််် အနေတာ�ွအကြုံကံ�မှ�း�မှးှ ယနေ��အ�� ��်ထ�
 အပြင်င််��းွ��ွယ် ပြ��်နေ�ဆဲပြ��်�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံရှ� နေဒါ��ံ
လ်မူှ� ���မှ�း�၏ �မှ�ငု််�နေကြာကးင််�က�ု ��ုမှ�ု��ရ�ှနေ�ရ�် နေလ်လ််းပြ�င််�
ပြ�င််် �င််�ည်် ယနေ��အ�� ��်တာွင်် ၎င််�တာ��ုက�ု ��ုမှ�ု�ာ�လ်ည််နေ�
ရ�် အနေထးက်အကပူြ��မှည််ပြ��်�ည််။

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�ည်် အ��အမှတှာ်ပြ��ပြ�င််�၊ နေလ်��း�ပြ�င််�၊
 ��ူနေ�ါင််�နေဆးင််ရကွ်ပြ�င််�နိုငှ််် မှ�တာ်�က်ပြ��ပြ�င််�တာ��ုအနေ�် 
အနေပြ��ံလ်�က် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုငှ််် ဆက်ဆံနေရ�က� ု��ုမှ�ု��ုင််မှး
နေ�ရ�် �နိုိ�ဋ္ဌား�်��မှတှာ် လ်�ု်နေဆးင််လ်�က်ရှ��ည််။

၁။၁။ �း����်ဆ�ုင််ရး အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း� ၂။၂။  အမှဲလ်�ုက်ပြ�င််�နိုငှ််် င်ါ��မှ်�ပြ�င််�ဆ�ုင််ရး အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�

၃။၃။ နေပြမှယးအ�ငွ်််အနေရ�မှ�း� ၄။၄။ က�ုယ်��ုင််အ�ု်����်�ွင်််ဆ�ုင််ရး အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ဥ�နေဒါ�ည်် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�၏ အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�က� ုအ��အမှတှာ်ပြ��ပြီး��� ယင််�အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�တာငွ််
 နေအးက်�ါတာ�ု� �ါဝင််�ည်် −
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ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််�တူာ�်ဦး���င််����ည်် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုငှ််် ပြ��်လ်ည််�င်််ပြမှတာ်နေရ�တာငွ်် အ��်�ကဏ္ဍတာ�်�မုှ ှ�ါဝင််
ကြာက�ည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�  − ပြ��်လ်ည််�င်််ပြမှတာ်နေရ�အတာကွ် အကြုံကံပြ���ည််် လ်�ု်နေဆးင််ရ�် အ��က်မှ�း�က� ု�တာ်ရိုု�ါ။ �င်် ကနေ�
ဒါါနို�ငု််င်ံ��ု� နေရးက်ရှ��ည်််အ�ါ �င််လ်ု�်နေဆးင််မှည််် လ်�ု်နေဆးင််��က်မှ�း�အတာကွ် အကကွ်မှ�း�ထဲတာငွ်် အမှ�ှ်ပြ��် (    ) 
နေရ��း��ါ။

၁။၁။  နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�အနေကြာကးင််� ��မုှ�ု
နေလ်လ််း�င််ယရူ�်။

၃။၃။  နေဒါ��ံ အနို�ုည်းရငှ််မှ�း�နိုငှ််် လ်�ု်င်�်�
မှ�း�က�ု အး�နေ��ရ�်။ 

၂။၂။  နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုှင််် ယင််�တာ�ု�၏ 
အ�ဉ််အလ်းမှ�း�က�ု နေလ်��း�ရ�်။

၄။၄။  နေဒါ�တာငွ််�ရှ� နေဒါ��ံတာ�ု�၏
 အ�မှ်�အ�ာ�မှ�း�တာငွ်် �ါဝင််တာက်
နေရးက်ရ�်။ 

ဆ�ု�၀ါ��ည််် အ��က်မှးှ �ည်််အ��က်မှးှ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအ��ု�ရ
�ည်် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�၏ အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�က� ုအပြီးမှဲတာမှ်� 
နေလ်��း�မှမုှရှ�ပြ�င််�ပြ��်�ည််။

၂၀၀၈ �နုို�ှ်တာငွ်် အ��ု�ရ�ည်် အမှ�ှ်တာရး�နိုှင််် ပြ��်လ်ည််�င်််ပြမှတာ်
နေရ�နေကး်မှရငှ််က�ု �ွဲ��ည််��ဲ�်ည််။ ယင််�အ�ွဲ��ည်် နေဒါ��ံလ်မူှ� ���

မှ�း�၊ အ��ု�ရနိုငှ််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�း�အး�လ်ံ�ုအကြာကး� နေပြ�ပြီးင်�မှ်�နေ�
ပြီး��� နေလ်��း�မှရု�ှ�ည််် ဆက်ဆံနေရ�မှ�း� ��်တာ��နို�ုင််နေ�မှည််် �ည််�

လ်မှ်�မှ�း�က�ု အ��ရင််�ံ�းတာ�်နေ�းင််ပြ�င််် ထတုာ်ပြ��်�ဲ�်ည််။ ယင််�

က�ု “ပြ��်လ်ည််�င်််ပြမှတာ်နေရ�” ဟူ ူနေ�်ဆ�ုပြီး��� ယင််�မှးှ နေဆးင််ရကွ်
နေ�ဆဲ လ်�ု်င်�်��ဉ််တာ�်ရ�်ပြ��်�ည််။  
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၁−၃။  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ နေမြ�ပ်ံ�  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ နေမြ�ပ်ံ�

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နေပြမှ�ံကု�ုကြာကည်််�ါ။ �င််နေ�ထ�ုင််�ည််် နေ�ရးက�ု���ါက 
ယင််�နေ�ရးက�ရုးှပြီး��� ကြာကက်နေပြ��တာ် (      ) အမှတှာ်အ�း�ပြ���ါ။

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက� ု�မှုဒါဒရး�ံ�ု�င််�
က ဝ�ုင််�ရံလ်�က်ရှ��ည််။ 

�����တာ်
�မှဒုါဒရး

အတာတလ်�်တာ�တာ်�မှဒုါဒရး

အးတာ�တာ်�မှဒုါဒရး

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နေတားင််�က်�ယ်�
မှ�တာ်�ည်် အနေမှရ�က�်ပြ�ည််နေထးင််�ု
နိုငှ််် ထ���်လ်�က်ရှ��ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ပြီးမှ���နေတား်မှးှ နေအး်တာဝါပြ��်�ည််

။ ယင််��ည်် အ�ွ်တားရ�ယ�ုနိုှင််် က�ွ�က် ပြ�ည််�ယ်
မှ�း�အကြာကး�၌ တာည််ရှ��ည််။

အဂ္ဂိုဂလ်��်�း�းနိုှင််် ပြ�င််��်�း�းတာ��ု�ည်် ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံ၏ တာရး�ဝင််�း�း�ကး�နို�ှ်� ုပြ��်�ည််။ ဥ�နေဒါ
အရ �ယ်ဒါရယ်အ���ုရ�ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာ�်ဝ�်�တာငွ််
 ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�က�ု အဂ္ဂိုဂလ်��်၊ ပြ�င််��် နို�ှ်�း�းလ်ံု�ပြ�င်််
 နေဆးင််ရကွ်နေ��ရမှည််ပြ��်�ည််။ ကွ��က်�ည်် ပြ�င််��်
�ကး�နေပြ�းရ�် တာရး�ဝင််�တာ်မှတှာ်ထး��ည််် ပြ�ည််�ယ်
ပြ��်�ည််။ �ယ�ူ�ရ�်��ဝ�်၏ တာရး�ဝင််�း�း�ကး�မှ�း�
မှးှ ပြ�င််��်နိုငှ််် အဂ္ဂိုဂလ်��်ပြ��်�ည််။ အပြ�း�ပြ�ည််�ယ်မှ�း�နိုငှ်််
 နေဒါ�မှ�း�ရှ� ပြ�ည််�အူမှ�း���ုည်် အဂ္ဂိုဂလ်��်�ကး� နေပြ�းဆ�ု
�ည််။ ��ု�နေ�း် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ အနိုှံ�အပြ�း�တာငွ်် ပြ�င််��်
�ကး�နေပြ�းနေ�း အ��ကု်အဝ�်�မှ�း� ရှ�နေ��ည််။

ပြ�င််��်�ကး�နေပြ�း�ည််် လ်�ူအ��ုင််�အဝ�ုင််�မှ�း�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�၍
 အနေ����တာ်��ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရးရှ� Carte interactive sur les 
collectivites francophones တာငွ််ကြာကည်််�ါ။
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ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ညွှ�ှ်ကြာကး���က်မှ�း�က�ု ကြာကည်််�ါ။ �နေကဂတာနိုငှ််် ယင််�နိုငှ်််
�က်ဆ�ုင််�ည််် ရငှ််�လ်င််���က်အကြာကး� မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

(က) (က)  နေမှ�တာ�်အလ်ံနေ�်တာငွ်် အ�ံ�ုပြ��
�ည််။ ယင််�၏အဓိ��ားယ်
မှးှ နေဒါ��ံလ်မူှ� ���မှ�း�နိုှင်််
 ဥနေရး�တာ�ကု်�း�မှ�း�၏
 ယဉ််နေက��မှမုှ�း��ည်် �� �တာ်ဆက်
နေ�ပြီး��� နေမှ�တာ�်လ်မူှ� ���မှ�း��ည််
 ထးဝရ ရငှ််��်နေ�မှည််ဟူ၍ူ
ပြ��်�ည််။ 

(ခ) (ခ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် အမှ�း�အပြ�း�
နေတာ�ွရ�ှနို�ုင််�ည််် ��်�င််တာ�်မှ� ���
မှပှြ��်�ည််။ ယင််�အ�င််�ည်် �� ��
�ည််် အနေ��မှ�း�ထကွ်ပြီး��� အရကွ်
မှ�း��ည်် အနေရးင််နေပြ�းင််�လ်ဲ
နို�ုင််�ည််။ ယင််�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ 
အလ်ံနေ�်တာငွ်် နေတာ�ွပြမှင််နို�ုင််�ည််။ 

(ဂ)(ဂ)  �ထမှလ်မူှ� ���မှ�း�၏ ပြမှင်််ပြမှတာ်�ည်််
 �နေကဂတာပြ��်ပြီး��� ��်ဆင််�ရငှ််နိုငှ်််
 �� �တာ်ဆက်မှုက�ု က�ုယ်�း�ပြ���ည််။
 ယင််�က�ု အ�မှ်�အ�ာ�မှ�း�တာငွ်် 
အ�ံ�ုပြ���ည််။

  
(ဃ)(ဃ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ လ်တွာ်လ်�်နေရ�

အတာွက် တာ�ုက်�ွဲဝင််ရင််� က�ဆံ�ု�ဲ်
ကြာက�ည််် ��်�ည််မှ�း�က�ု အမှတှာ်ရ
နေ��ည််် �နေကဂတာပြ��်�ည််။

 
(င်) (င်)  ယင််�၏ �း�နေမှ�ွက�ု က�ု်�ယွ်

မှ�ုည်် ကြာကးပြမှင်််�ဲ်ပြီး��ပြ��်�ည်််
 အတာ�တာ်ကးလ်က ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ 
����းွ�နေရ�အတာကွ် အနေရ��ါ�ဲ�်ည််။

  
(စာ)(စာ) အင််နိုတွာ်မှ�း� ဆက်�ယွ်နေရ�

အတာွက် အ�ံ�ုပြ���ည််် နေက�းက်
တာံု�မှ�း�ပြ�င််် တာည််နေဆးက်ထး�
�ည်််အရး။ ယင််�က�ု အးတာ�တာ်
နေဒါ�တာငွ်် ရ�်တာည််ရငှ််��်နို�ုင််ရ�် 
က�ရ�ယးအပြ��်လ်ည််�နေကးင််�၊ ဝ�ည်းဉ််
ဆ�ုင််ရး အမှတှာ်အ�း�အပြ��်
လ်ည််�နေကးင််� အ�ံ�ုပြ���ည််။ 

�င်း�ယု�န်းးအနေ�ွ�အနေတးင်း�င်း�ယု�န်းးအနေ�ွ�အနေတးင်း

Inuksuk

အင်းဖင်းန်းတ ီ(အင်းဖင်းန်းတသီနေကေတ) အင်းဖင်းန်းတ ီ(အင်းဖင်းန်းတသီနေကေတ) 

နေ�ပ်ယုးရကွး နေ�ပ်ယုးရကွး 

ဘီဗီားဖျံဘီဗီားဖျံ

နေပ််ပ်ီနေပ််ပ်ီ

၃။၃။

၄။၄။

၅။၅။

၆။၆။

၂။၂။

၁။၁။

အနေမြဖ�ျး� ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (�)၊ ၅ (င်)၊ ၆ (ဃ)
၁−၄။   ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ သနေကေတ�ျး� ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ သနေကေတ�ျး� 
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အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ဒါဇီင်းဘီး       
           

ဇန်းးန်းဝါါရ ီ             နေဖနေဖ းးဝါါရီ
ဒါဇီင်းဘီး       

           
ဇန်းးန်းဝါါရ ီ             နေဖနေဖ းးဝါါရီ                 �တ
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ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ရး��နေလ်�မှ� ���အနေကြာကးင််�နိုငှ််် ရး��တာ�်�ု��တာငွ်် ရး��ဥတာု
�ည််  မှည််���ုနေပြ�းင််�လ်ဲနေ�နေကြာကးင််�က�ု �တာ်ရို�ုါ။ 

၁−၅။  ရးသ�ီျး�  ရးသ�ီျး�

အလ်�ွ်�ူပြ�င််� (၃၃ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�နေက�း်)

�နူေနို�ွ (၁၉ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�မှ ှ၂၄ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�)

နေအ� (−၉ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�မှ ှ၁၀ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�)

�ပူြ�င််� (၂၅ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�မှ ှ၃၂ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�)

အနေ�နေတား် (၆ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�မှ ှ၁၈ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�)

အလ်�ွ်နေအ� (−၁၉ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�မှ ှ−၁၀ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�)

အလ်�ွ်အမှင််�နေအ� (−၂၀ ဒါ�ဂ္ဂိုရ�နေအးက်)

နေဆုံးးင်း�ရးသီနေဆုံးးင်း�ရးသီ

နေနိုွ နေနိုွ
နေနိုဦွး�
နေနိုဦွး�

နေဆုံး
းင်

း�ဦး
�

နေဆုံး
းင်

း�ဦး
�

��းဝနေလ်းက�ည်် အ�ာ�ယအူ��်�က်�� ��်
ပြ��်�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ နေဒါ�အမှ�း��တုာငွ််
 နိုငှ််�မှ�း�၊ နေရ�ဲမှ�း�နိုငှ််် နေလ်နေအ�မှ�း� �ံ�ုလ်မှှ်�

နေ��ည််။ အ��ူ� ��်�ည်် အမှ�း�အး�ပြ�င်််
 နေအ�အဆင်််မှ ှအလ်ွ�်အမှင််�နေအ� အဆင်််

အထ�ရ�ှ�ည််။ နေ���က်တာငွ်် နေ�နေရးင််ရ�ည်််
အ�� ��် �ာရ�အ�ည််�င်ယ်�းရှ��ည််။ ဤ
ရး���ည်် အရညှ််ကြာကးဆံ�ုပြ��်�ည််။

ကြီးက��ထးွ�မှုနိုငှ််် အ��်ပြ��်လ်ည််နေမှ�ွ�းွ�
မှကုးလ်ပြ��်�ည််။ နိုငှ််�မှ�း�နိုငှ််် နေရ�ဲ

တာ�ု��ည်် �တာင််နေ��း်လ်းကြာက�ည််။ အ�င််
မှ�း� �တာင််နေ�ါက်လ်း�ည််။ အ��ူ� ��်
မှးှ အမှ�း�အး�ပြ�င််် နေအ��က်အဆင်််မှ ှ

နေအ�ပြမှအဆင်််အတာငွ််� ပြ��်�ည််။

��းဝနေလ်းက�ည်် 
နေဆးင််�ရး��တာငွ်် အ��်�က်

အ�ာ�ယူရ�် ပြ�င််ဆင််�� ��်ပြ��်�ည််။
 အ��ူ� ��်�ည်် နေအ�ပြမှအဆင်််မှ ှနေအ�

အဆင်််အတာငွ််�ပြ��်�ည််။ နေ���ဉ််
 နေ�နေရးင််ပြ�ည််ရ�ည််် အ�� ��်မှ�း�

 နေလ်�း�်ည််�လ်း�ည််။ အ�� �����်�င််
မှ�း�ရှ� အရကွ်မှ�း� နေတားက်��ည်််
အနေရးင််မှ�း���ု� နေပြ�းင််�လ်ဲလ်းပြီး��� 

နေပြမှ���ု နေ�ကကွ�က�ု်�ည််။ 

အး���်အင််��်မှ�း�၊ လ်�ု်ရးှ�မှမုှ�း�
ပြ�င််် အ�က်ဝင််နေ��ည််။ အ��ူ� ��်မှှး
 နေအ�ပြမှအဆင်််မှ ှအလ်ွ�်အမှင််� �ပူြ�င််�

အဆင်််အတာငွ််� ပြ��်�ည််။ နေ���က်မှ�း�
တာငွ်် နေ�နေရးင််ရ�ည်််အ�� ��် မှ�း�ပြ�း�
လ်း�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််�မူှ�း�
�းွ�ည်် နေ�အ�မှ်ပြ�င််�တာငွ်် အ�� ��်မှ�း�

က�ု က�ု်လ်�ွ်နေ�ကြာက�ည််။ 
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အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



(က)(က) ��်���မှ�း��ငှ််် 
ဟူင််����ဟူင််�ရကွ်မှ�း� ဆတွာ်�ူ��ပြင််�

(ခ)(ခ) ��်��င််မှ�း���ကု်ပြ�င််� 

(ဂ) (ဂ) �တွာ်�း�လ်ှည််�ဆွဲပြ�င််� 

(င်)(င်)  �ကြာကး����ု�ု� �ွး�နေရးက်
ပြ�င််� (ယင််���တုာွင်် နေမှ�ယ်အနေ��

မှ�း�က�ု နေည်းင််နေ��က�နေအးင်် 
က� ����က်�ည််။)

(ဃ) (ဃ) ��်�င််မှ�း�၏ အနေရးင််မှ�း�
က�ု ကြာကည်််ရိုု�ံ�း�ပြ�င််� 

(စာ)(စာ) နေရက�ူပြ�င််�

(ဆုံး)(ဆုံး) �က�တာ်���ပြ�င််� 

(ဇ)(ဇ) နေ��း်�ွဲ�း�ထကွ်ပြ�င််� 11

22

33

44

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် ရး��တာ�်�ု��၌ ပြ�ည််�မူှ�း�နို�ှ်�က်�းွ လ်�ု်နေဆးင််ကြာက�ည််် လ်�ု်နေဆးင််��က်
မှ�း��းွရ�ှ�ည််။ 
ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� −ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ရး��အလ်�ုက် လ်�ု်နေဆးင််��က်မှ�း�က�ကုြာကည်််�ါ။ လ်�ု်နေဆးင််��က်နိုငှ််် ယင််�
နိုငှ်််�က်ဆ�ုင််�ည််် ရး��အကြာကး� မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

၁−၆။  ရးသတီစားခ�စာအီတွကး ��ပ်းနေဆုံးးင်းချကး�ျး� ရးသတီစားခ�စာအီတွကး ��ပ်းနေဆုံးးင်းချကး�ျး� 
အနေပြ�မှ�း� ၁ (ဂ္ဂို − ဆ)၊ ၂ (� − င်)၊ ၃ (� − ဇ)၊ ၄ (က − ဃ) 

နေဆုံးးင်း�ရးသီနေဆုံးးင်း�ရးသီ

နေနိုွနေနိုွ

နေနိုဦွး�နေနိုဦွး�နေဆုံးးင်း�ဦး�နေဆုံးးင်း�ဦး�

1010 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



နေဒါ��ံတာ�ု�၏ တာ�ထငွ််မှအုမှ�း�
အပြ�း��ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏
 အနေ�း��ုင််�ကးလ် �မှ�ုင််�တာငွ််
 ကြီးက��မှး��ည််် အ��်�ကဏ္ဍမှှ

ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှ ုမြပ်ည်းသ�ူျး�သည်း တစားနိုစှားပ်တး�ံ�� တကးကြွက�ွပု်းရးှ��ရုှုကြားကပပ်�ီ ရးသီကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှ ုမြပ်ည်းသ�ူျး�သည်း တစားနိုစှားပ်တး�ံ�� တကးကြွက�ွပု်းရးှ��ရုှုကြားကပပ်�ီ ရးသီ
အ��ုကး မြပ်င်းပ်��ပ်းနေဆုံးးင်းချကး�ျး�စားွက�ု နိုှစားသကးကြားကသ�ူျး�မြဖစားသည်း။ အဝါတးအစား�အ��ုကး မြပ်င်းပ်��ပ်းနေဆုံးးင်းချကး�ျး�စားွက�ု နိုှစားသကးကြားကသ�ူျး�မြဖစားသည်း။ အဝါတးအစား�
က�ု သင်း့တင်း့နေ�ျးကးပ်တးစားွ ဝါတးဆုံးင်းရန်းး �ရှု�မြဖစား �ု�အပ်းသည်း။က�ု သင်း့တင်း့နေ�ျးကးပ်တးစားွ ဝါတးဆုံးင်းရန်းး �ရှု�မြဖစား �ု�အပ်းသည်း။

(က)(က) နေ�ါင််��ည််��ဝုါ

(ခ)(ခ) လ်က်အ��်မှ�း�

(ဂ)(ဂ) နေပြ�အ�တာ်အထမူှ�း�နိုငှ််် 
�တွာ်����်မှ�း� 

(င်)(င်) နေ�ါင််���ွ်ဦး�ထု�် (ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
တာငွ်် “တာ�်�် (taque)” ဟူနုေ�်�ည််) 

(စာ)(စာ) ဆယွ်တားနိုငှ််် ဂ္ဂို�က်ကက် 

၁၁
၂၂

၄၄

၆၆

၅၅

၃၃

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (င်)၊ ၂ (က)၊ ၃ (�)၊ ၄ (�)၊ ၅ (ဃ)၊ ၆ (ဂ္ဂို)

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နေဆးင််�ရး���ည်် နေအ�နေ�း ��ု�မှဟူတုာ် အလ်�ွ်အမှင််� နေအ��က်နေ�း အ��ူ� ��်နိုှင််် က�င်််�း�မှရှ�
�ည််် ယ�မုှှနေရးက်ရ�ှလ်း�မူှ�း�အတာကွ် တာ�ု်လ်�ု်�ရး ပြ��်နို�ုင််�ည််။ နေလ်တာ�်��က်နေဝ�ှရိုံပုြ�င််် အ��ူ� ��်က�ု မှ�း��းွ��ု
နေအ��ည််ဟူ ု�ံ�း�လ်းရနို�ုင််နေ��ည််။ နေဆးင််�ရး��တာငွ်် နေနို�ွနေနို�ွနေထ�ွနေထ�ွရ�ှနေ�ရ�် အဝတာ်အ�း�မှ�း�က�ု အလ်းှ
လ်းှ အထ�်ထ�် ဝတာ်ဆင််ထး��ါ။  
ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� −ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − အနေအ�ဒါဏ််နေကြာကးင််် အနိုတရးယ်က�နေရးက်နို�ုင််�ည််် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�နေ�း �နိုာာက�ုယ်
အ��တာ်အ��ုင််�မှ�း�က�ု  ကြာကည်််�ါ။ �နိုာာက�ုယ်အ��တာ်အ��ုင််� တာ�်��ု�နိုှင််် ယင််�က� ုကးကယွ်နေ���ည််် 
အဝတာ်အ�း�တာ�ု�က�ု မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

၁−၇။  နေဆုံးးင်း�ရးသအီတွကး အဆုံးင်းသင့်းမြဖစားပပ်�ီး�  နေဆုံးးင်း�ရးသအီတွကး အဆုံးင်းသင့်းမြဖစားပပ်�ီး�

 �ါဝင််�ည််။ ယင််�တာ�ု��ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ�
 ပြ�ည််�မူှ�း� ရး��မှနေရ�ွ တာ�်နို�ှ်�တာ်လ်ံ�ု
 နို�ှ်�ကက်ြာက�ည််် အနေရ�ကြီးက��နေ�း
 နေ�အ�မှ်ပြ�င််� လ်�ု်နေဆးင််��က်မှ�း�အပြ��် 
ဆက်လ်ကတ်ာည််ရှ�နေ��ည််။ 

(ဃ)(ဃ) လ်က်ရညှ််/နေပြ�ရညှ်် နေအးက်�ံအဝတာ်
မှ�း� (��ု�) နိုငှ််�ကးနေ�းင််���မှ�း�

1111ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁။၁။

၅။၅။

၉။၉။

၂။၂။

၆။၆။

၁၀။၁၀။

၃။၃။

၇။၇။

၁၁။၁၁။

၄။၄။

၈။၈။

၁၂။၁၂။

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (     )၊ ၂ (     )၊ ၃ (     )၊ ၄ (     )၊ ၅ (     )၊ ၆ (     )၊ ၇ (     )၊ ၈ (     )၊ ၉ (     )၊ ၁၀ (     )၊ ၁၁ (     )၊ ၁၂ (     )

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − လ်မူှ�း�၏ ရို�ု်�ံမုှ�း�က�ုကြာကည်််�ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�း�ဟူ ု�င််ယဆူ�မူှ�း� 
အတာကွ် အကကွ်တာငွ််�၌ အမှ�ှ်ပြ��် (     ) နေရ��း��ါ။ 

၁−၈။  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ �ျကးနို�ှ�ျး� ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ၏ �ျကးနို�ှ�ျး� 

1212 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ��ု� အ��်ဝင််နေရးက်လ်း�မူှ�း��ည်် ယင််�တာ��ု၏
 ကွမှ်�က�င််မှမုှ�း�က�ု ယနူေဆးင်် လ်းကြာက�ည််။ လ်�ူအ�ွဲ�အ�ည််�
အတာငွ််� ယင််�တာ��ု၏ �ါဝင််နေဆးင််ရကွ်မှ�ုည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏
 နေအးင််ပြမှင််မှအုတာကွ် အနေထးက်အကပူြ���ည််။ ယင််�တာ��ု�ည််
 အလ်�ု်လ်�ု်က�ုင််ကြာက၊ အ��ွ်ထမှ်�နေဆးင််ကြာက၊ မှ�တာ်နေဆ�ွွဲ�ကြာကပြီး��� 
ယင််�တာ�ု�၏ အ��ုက်အဝ�်�မှ�း�တာငွ်် �ါဝင််လ်�ု်နေဆးင််ကြာက�ည််။

နို�ုင််င်ံအတာငွ််�ရှ� ပြ�ည််� ူ၅ ဦး�လ်ှင်် ၁ ဦး�
�ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံပြ�င််�တာငွ်် နေမှ�ွ�းွ�
�ဲ်ပြ�င််�ပြ��်�ည််။

၁။၁။ �င််နေပြ�း�ည်််�ကး�နို�င်််
 �င််ပြ��လ်�ု်�ည််် အမှအူရး
မှ�း�တာငွ်် နေလ်��း�မှပုြ��ပြ�င််�

၂။ ၂။ လ်မူှ�း�၏ နေ�ထ�ငု််မှ�ုံ�ုံ�ည််
 �င််နိုငှ်််ပြ�း��ာ�နေ�ကးမှ ူ၎င််�တာ�ု�
ဆနိုဒအတာ�ငု််� နေ�ထ�ုင််�ငွ်််ရ�ှ�ည််က�ု

 နေလ်��း�ပြ�င််�

၃။၃။ လ်အူး�လ်ံ�ုအနေ�် ခြွ�ငွ််���က်မှ
ထး��ဲ တာရး�မှှတာ�းွ ဆက်ဆံ

မှကု�ု ပြမှှင်််တာင််ပြ�င််�

အမြ�င်းကျယုးကျယုးထး�မြခင်း� နေမြပ်းင်း��ယွုးမြပ်င်း�ယွုးရှုမြခင်း�နိုငှ်း့ က�ွမြပ်း�မြခး�န်း���ုအမြ�င်းကျယုးကျယုးထး�မြခင်း� နေမြပ်းင်း��ယွုးမြပ်င်း�ယွုးရှုမြခင်း�နိုငှ်း့ က�ွမြပ်း�မြခး�န်း���ု
အနေပ်် သည်း�ခံမြခင်း� �ျး�က ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း နေန်းထ�ုင်း�အုဆုံးင်းနေမြပ်နေအးင်း ကု�ကးည်ိုအနေပ်် သည်း�ခံမြခင်း� �ျး�က ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း နေန်းထ�ုင်း�အုဆုံးင်းနေမြပ်နေအးင်း ကု�ကးည်ို
ရး၌ သင့်းအတွကး အနေထးကးအကမူြပ်��ည်းမြဖစားသည်း။ ရး၌ သင့်းအတွကး အနေထးကးအကမူြပ်��ည်းမြဖစားသည်း။ 

1313ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� လ်�င််ဆ�ုင််ရး ဝ�နေ��လ်ကခဏ်းမှ�း�၊ က�း�/မှဆ�ုင််ရး �ံယ�ူ�က်မှ�း�၊
 က�း�/မှဆ�ငု််ရး နေ�း်ပြ���က်မှ�း�နိုငှ််် လ်�င််��တာ်တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှမုှ�း�၏ အမှ� ���အမှည်် �ံလု်င််မှနုိုငှ််် အ�ွင်််အနေရ�
မှ�း�အနေကြာကးင််�က�ု �တာ်ရို�ုါ။

၁။  �ငု်းဆုံး�ုင်းရး ဝါနုေသသ�ကခဏား�ျး�၁။  �ငု်းဆုံး�ုင်းရး ဝါနုေသသ�ကခဏား�ျး�
 ကွနို်ု�်တာ�ု�က�ု နေမှ�ွ�းွ��ဉ််က ဇ�ဝနေ�ဒါဆ�ုင််ရး အမှတှာ်အ�း�မှ�း�အနေ�် အနေပြ��ံ

၍ ကွနို်ုတာ�ု�အး� လ်�င််�တာ်မှတှာ်နေ��လ်�ကု်နေလ်ရ်�ှ�ည််။ အမှ�း�အး�ပြ�င််် ကွနို်ု�်

တာ�ု�၏ အ�ငွ််အပြ�င််နိုငှ််် �နိုာာက�ုယ် �ွဲ��ည််��ံတုာ�ု�အနေ�် အနေပြ��ံ၍ ကွနို်�ု်တာ�ု�

အး� ဆရးဝ�် ��ု�မှဟူတုာ် ကွနို်ု�်တာ�ု�၏ မှ��မှ�း�က ကွနို်�ု်တာ�ု� နေယးက�်း�နေလ်�

    ��ု�မှဟူတုာ် မှ��်�ကနေလ်�     ပြ��်နေကြာကးင််� နေပြ�းကြာကး�ကြာကပြ�င််� ပြ��်�ည််။

 အ�� ����ူမှ�း��ည်် နေမှ�ွ�းွ��ဉ််ကတာည််�က က�း�နိုငှ်််မှ နေရးယကှ်နေ��ည်််

 ဇ�ဝနေ�ဒါပြ�င်််   အလ်�ုအနေလ်�းက် �ါရ�ှလ်း�ဲပ်ြ�င််�ပြ��်ကြာက�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�

အး�လ်ံ�ုတာငွ်် လ်�င််ဆ�ုင််ရး ဝ�နေ��လ်ကခဏ်းမှ�း� ရှ�ကြာက�ည််။ �င််၏ လ်�င််

ဆ�ုင််ရး ဝ�နေ��လ်ကခဏ်းမှ�း�အနေကြာကးင််�က� ု�ဉ််��း��ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ�ည်် အမှ� ���အမှည်် �ံလု်င််မှကု�ု တာ�်��ု�ထး�ပြီး���
 နေလ်��း��ည််် နို�ုင််င်ံတာ�်�ပုြ��်�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ဥ�နေဒါ
�ည်် လ်တူာ�ုင််�အနေ�် ည်�တာူည်�မှှ �က်နေရးက်�ည််။ နေလ်က်�င်််
ရ�် �းအ�ု်၏ နေရ�ှလ်းမှည်််�းမှ�က်နိုာှမှ�း�တာငွ်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် 
တာည််ရှ��ည််် အမှ� ���အမှည််�ံလု်င််မှ ုအနေကြာကးင််�က�ု �တာ်ရိုု�ါ။

၁−၉။   အ�ျ�ု�အ�ည်းစာံ��င်းမြခင်း�အ�ျ�ု�အ�ည်းစာံ��င်းမြခင်း�

၂။  ကျး�/�ဆုံး�ုင်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး�ကခဏား၂။  ကျး�/�ဆုံး�ုင်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး�ကခဏား
 ယင််�မှးှ ကွနို်ု�်တာ�ု�က�ုယ်ကွနို်ု�်တာ�ု� မှ��်�ကနေလ်�   ��ု�မှဟူတုာ် နေယးက်�း�

နေလ်�   ��ု�မှဟူတုာ် ဒါ�ွလ်�င််     ��ု�မှဟူတုာ် ��လု်ိ�င််     ပြ��်နေကြာကးင််� က�ယု်��ုင််

�ံ�း���က်ပြ��်�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�၏ က�း�/မှဆ�ငု််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်း

�ည်် ကွနို်�ု်တာ�ု�က�ု နေမှ�ွ�းွ��ဉ််က �တာ်မှတှာ်နေ��လ်�ကု်�ည််် လ်�င််အမှ� ���အ�း�

နိုငှ််် တာညူ်�နို�ုင််�လ်�ု ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�နို�ုင််�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�အး�လ်ံ�ုတာငွ်် က�း�

/မှဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်းမှ�း� ရှ�ကြာက�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�၏ က�း�/

မှဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်းမှ�း�မှးှ �းပြ��်�ည််က�ု မှည််�ကူမှှ 

နေပြ�းဆ�ု��ုင််�ငွ်််မှရှ��ါ။ ကွနို်ု�်တာ�ု�က�ုယ်တာ�ုင််�း ��ရ�ှ�ါ�ည််။ ကွနို်ု�်တာ�ု�၏ က�း�/

မှ ဆ�ုင််ရး �ာ�လ်ည််�နေ�းနေ�ါက်မှမုှးှ နေပြ�းင််�လ်ဲနို�ုင််�ါ�ည််။ �င််၏ က�း�/မှ

ဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်းအနေကြာကးင််�က�ု �ဉ််��း��ါ။ 

၃။  ကျး�/�ဆုံး�ုင်းရး နေဖးးမြပ်ချကး�ျး�၃။  ကျး�/�ဆုံး�ုင်းရး နေဖးးမြပ်ချကး�ျး�  
  ယင််�မှးှ ကွနို်ု�်တာ�ု��ည်် မှ�မှ�တာ�ု�၏ က�း�/မှဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်း

မှ�း�က�ု မှည််��ု� နေ�း်ပြ�မှည််က� ုဆ�ုလ်�ု�ည််။ ကွနို်ု�်တာ�ု�၏ က�း�/မှဆ�ငု််ရး

 နေ�း်ပြ���က်�ည်် က�း�    နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊ မှ   နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊

 အနေရးအနေနိုာှ   နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊ အပြ�း�တာ�်��ုနုေ�း်လ်ည််�နေကးင််�

 ပြ��်နို�ုင််�ည််။ က�း�/မှဆ�ုင််ရး နေ�း်ပြ���က်တာငွ်် ကွနို်�ု်တာ�ု�၏ အဝတာ်အ�း�

 နေရ�ွ��ယ်မှ၊ု ဆံ�င််�ံ�ုံ၊ မှ�တာ်က�်၊ �နိုာာက�ုယ်အမှအူရး၊ အ�ံနိုငှ််် အပြ��အမှတူာ�ု� 

�ါဝင််�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု� အ�ံ�ုပြ���ည််် အမှည််နိုငှ််် �ာမှ်�း�တာ�ု��ည်် ကွနို်ု�်တာ�ု�၏

 က�း�/မှပြ��်ပြ�င််�က� ုနေ�း်ပြ��ည််် အနေတာ�ွရမှ�း�နေ�း �ည််�လ်မှ်�မှ�း�ပြ��်�ည််။ 

ကွနို်ု�်တာ�ု�က မှ�မှ�တာ�ု�၏ က�း�/မှဆ�ငု််ရးက� ုနေ�း်ပြ���က်မှ�း��ည်် နေပြ�းင််�လ်ဲ�းွ�

နို�ုင််�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�အး�လ်ံ�ု�ည်် ကွနို်�ု်တာ�ု�၏ က�း�/မှပြ��်ပြ�င််�က� ုကွဲပြ�း�ပြ�း�

�ာ��ည််် �ည််�လ်မှ်�မှ�း��းွပြ�င််် နေ�း်ပြ�ကြာက�ည််။ �င််၏ က�း�/မှပြ��်ပြ�င််�က� ု

�င််မှည််���ု နေ�း်ပြ��ည််က� ု�ဉ််��း�ကြာကည်််�ါ။ 

1414 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



(က)  (က)  အ�မှ်နေထးင််ပြ��ပြ�င််��ည်် က�း�/မှ ကွဲပြ�း��မူှ�း� ��ု�မှဟူုတာ်
 က�း�/မှ တာညူ်��ူမှ�း� အ�ါအဝင်် လ်တူာ�ုင််�အတာကွ် 
အ�ငွ်််အနေရ�တာ�်ရ�်ပြ��်�ည််။

(ခ)(ခ)  အကယ်၍ လ်တူာ�်ဦး��ည်် ယင််�၏ က�း�/မှဆ�ုင််ရး
 က�ုယ်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်းမှးှ နေမှ�ွ�းွ��ဉ််က �တာ်မှတှာ်
နေ��လ်�ကု်�ည််် လ်�င််နိုငှ််် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််ဟူ ု�ံ�း�ရ�ါက
 ထ�ု�ူ�ည်် ၎င််�၏ က�း�/မှ �တာ်မှတှာ်��က်က�ု တာရး�ဝင််
နေပြ�းင််�လ်ဲနို�ုင််�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နို�ုင််င်ံက�ူလ်က်မှတှာ်မှ�း�
နိုငှ််် �က်နေ��ံ�းရကွ်�းတာမှ်�မှ�း�က လ်မူှ�း�အး� (က�း�) 
��ု�မှဟူုတာ် (မှ) ���ုမှဟူုတာ် အပြ�း�က�း�/မှ�တာ်မှတှာ်��က်တာ�်
မှ� ���မှ� ��� (    ) က� ုနေရ�ွ��ယ်နို�ုင််နေ��ည််။  

(ဂ)  (ဂ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် ပြ�ည််�မူှ�း��ည်် ယင််�တာ��ု၏ လ်�င််��တာ်
တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှ၊ု က�း�/မှဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််အမှတှာ်လ်ကခဏ်းနိုငှ်််
 က�း�/မှဆ�ုင််ရး နေ�း်ပြ���က်မှ�း�က� ု၎င််�တာ�ု�နေရွ���ယ်�ည််် 
�ည််�လ်မှ်�အတာ�ုင််� နေ�း်ပြ���ုင််�ွင်််ရ�ှ�ည််။ 

၄။  �ငု်းစာတုး တ�ုး�ညွှတှး�ု၄။  �ငု်းစာတုး တ�ုး�ညွှတှး�ု 
 ယင််�မှးှ ကွနို်ု�်တာ�ု�က အပြ�း��ူတာ�်ဦး�အနေ�် ရို�ု်��ုင််�

ဆ�ုင််ရး၊ ���်ပြ�င််�နေမှတာတးဆ�ငု််ရးနိုငှ််် �ံ�း���က်ဆ�ုင််ရး
 နို�ှ်�က်�ွဲမှက်ပြ�င််�က�ဆု�ုလ်�ု�ည််။ ကွနို်ု�်တာ�ု��ည်် မှ�မှ�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ဥ�နေဒါမှ�း��ည်် လ်မူှ�း�အး� ယင််�တာ�ု�၏ လ်�င််ဆ�ုင််ရး ဝ�နေ��လ်ကခဏ်းမှ�း� နေကြာကးင်််နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊
 က�း�/မှဆ�ငု််ရး က�ယု်��ုင််အမှှတာ်လ်ကခဏ်းမှ�း�နေကြာကးင််် နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊ က�း�/မှဆ�ုင််ရး နေ�း်ပြ���က်မှ�း�နေကြာကးင်််
နေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊ လ်�င််��တာ်တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှုနေကြာကးင်််နေ�း်လ်ည််�နေကးင််� မှတာရး�ပြ��မှဆူက်ဆံပြ�င််� မှ�ံရနေအးင်် ကးကယွ်
တား�ဆ��နေ���ည််။

တာ�ု�နိုှင််် က�း�/မှ ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််် �ူက�ုနေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊  
တာညူ်��ူက�ုနေ�း်လ်ည််�နေကးင််�၊ က�း�/မှ တာ�်�ထုက်��ု၍
လ်ည််�နေကးင််�၊ က�း�/မှဟူ၍ူ မှရှ��ဲလ်ည််�နေကးင််� နို�ှ်�က်မှ�နို�ုင််�ည််။
 ကွနို်ု�်တာ�ု�အး�လ်ံ�ုတာငွ်် လ်�င််��တာ်တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှ ုရ�ှကြာက�ည််။ ကွနို်�ု်တာ�ု�၏
 လ်�င််��တာ်တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှအုနေ�် �ာ�လ်ည််�နေ�းနေ�ါက်မှ�ုည်် နေပြ�းင််�လ်ဲ
�းွ�နို�ုင််�ည််။ �င်် မှည််��ူက�ု �ွဲမှက်နိုှ�်�က်�ည််က�ု �ဉ််��း�ကြာကည်််�ါ။ 

က�ွမြပ်း�မြခး�န်း��သည့်း ကျး�/�ဆုံးု�င်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး�ကခဏားရှသု�ူျး�က�ွမြပ်း�မြခး�န်း��သည့်း ကျး�/�ဆုံးု�င်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး�ကခဏားရှသု�ူျး�
သည်း ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ဥနေရးပ်တု�ကးသး� အနေမြခချသ�ူျး� �နေရးကးရှ�ုးသည်း ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ဥနေရးပ်တု�ကးသး� အနေမြခချသ�ူျး� �နေရးကးရှ�ုး
�ကီတည်း�က နေန်းထု�င်းခ�က့ြားကမြခင်း�မြဖစားသည်း။ ယုနေန်း့အချနု်းးတွင်း နေယုးကးျး��ကီတည်း�က နေန်းထု�င်းခ�က့ြားကမြခင်း�မြဖစားသည်း။ ယုနေန်း့အချနု်းးတွင်း နေယုးကးျး�
 သ�ု့�ဟု�တး �ုန်းး����ှ�ွ၍ အမြခး� ကျး�/�ဆုံးု�င်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး သ�ု့�ဟု�တး �ုန်းး����ှ�ွ၍ အမြခး� ကျး�/�ဆုံးု�င်းရး ကု�ယုးပ်�ုင်းအ�တှး
 �ကခဏားရှသုည်း့ အချ�ု� နေဒါသခံ��ူျ�ု��ျး�ကု� ဝါညု်းဉ်းနိုှစားခ�ပ်�ုင်းရငှ်း �ကခဏားရှသုည်း့ အချ�ု� နေဒါသခံ��ူျ�ု��ျး�ကု� ဝါညု်းဉ်းနိုှစားခ�ပ်�ုင်းရငှ်း
�ျး�ဟု� သတး�တှးနေဖးးမြပ်�ျကး ရှသုည်း။ ဝါညု်းဉ်းနိုှစားခ�သည်း�ျး�ဟု� သတး�တှးနေဖးးမြပ်�ျကး ရှသုည်း။ ဝါညု်းဉ်းနိုှစားခ�သည်း
 အချ�ု�နေသး နေဒါသခံ��ူျ�ု��ျး�အတကွး ယုံ�ကြားကည်း�ပု်�ုင်း�ဆုံး�ုင်းရး  အချ�ု�နေသး နေဒါသခံ��ူျ�ု��ျး�အတကွး ယုံ�ကြားကည်း�ပု်�ုင်း�ဆုံး�ုင်းရး 
အဓိပု်ားယုး�ည်း� သကးနေရးကးသည်း။အဓိပု်ားယုး�ည်း� သကးနေရးကးသည်း။

1515ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််
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နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
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ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



မှ��်�မွှ်��ူမှ�း�တာငွ်် �ွတာ်ယွင််���က်မှ�း�၊
 လ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််�မွှ်� အက��်အ�တာ်မှ�း�နိုှင််် �ါဝင််
နေဆးင််ရကွ်ရး၌ က��်�တာ်��က်မှ�း� ရှ�ကြာက�ည််။
 အ�� ���မှ��်�ွမှ်�မှုမှ�း��ည်် မှ�က်��ပြ�င််် ပြမှင််
နေတာ�ွနို�ုင််ပြီး��� အ�� ���က�ု ပြမှင််နေတာ�ွနို�ုင််ပြ�င််�မှရှ��ါ။ လ်ူ
တာ�်ဦး��ည်် နေမှ�ွရး�ါမှ��်�မွှ်� ပြ��်နို�ုင််�လ်�ု
 ထ���ုက်ဒါဏ််ရးရမှနုေကြာကးင်််၊ နေရးဂ္ဂိုါနေဝဒါ�ာနေကြာကးင်််
 ��ု�မှဟူတုာ် အ�က်အရယွ်နေကြာကးင်််လ်ည််� ပြ��်
နို�ုင််�ည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် မှ��်�မွှ်��ူမှ�း��ည်် လ်တူာ�ုင််� 
၎င််�တာ�ု��ဝ၏ ကဏ္ဍအ������တာငွ်် ရရှ��ံ�း�ရ�ည်််
 အရည််အနေ��ွမှ� ���က�ု တာညူ်��းွ ရရ�ှ�ံ�း���ုင််�ငွ်််ရ�ှ
�ည််။ အကယ်၍ �င်် ��ု�မှဟူတုာ် �င်််မှ��း��ဝုင််
�ည်် မှ��်�မွှ်��ူပြ��်�ါက �င်််အ�ွင်််အနေရ�မှ�း�
က�ု က�င်််�ံု�လ်�က် �င်််က�ုကညူ်�နေ��ည််် လ်မူှ�း�
အး� �င်််လ်�ုအ�်��က်မှ�း�က�ု ဆက်�ယွ်နေပြ�းကြာကး�
�ါ။

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် ����းွ�နေရ�လ်�ု်င်�်�မှ�း�၊ နေက�းင််�
မှ�း�၊ အ�ွဲ�အ�ည််�မှ�း�နိုငှ််် လ်ူ�အ��ုက်အဝ�်�
မှ�း��ည်် မှ��်�မွှ်��ူမှ�း�၏ လ်�ုအ�်��က်မှ�း�က�ု 
ပြ�ည်််ဆည််�နို�ုင််ရ�် လ်�ု်နေဆးင််လ်�က်ရှ�ကြာက�ည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� လ် ူ၅ ဦး�လ်ှင်် ၁ ဦး�မှးှ အ�ည််�ဆံု� 
မှ��်�မွှ်�မှုတာ�်မှ� ���မှ� ��� ရှ�နေ��ည််။ 

၁−10၁−10။   ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံရှု �သန်းးစာ�ွး�သ�ူျး�ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံရှု �သန်းးစာ�ွး�သ�ူျး�

1616 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ယင််�တာ�ု�တာွင်် နေအးက်�ါတာ�ု� �ါဝင််�ည်် −

�သန်းးစာ�ွး��ရုှုနေန်းသည်း့ သင်းက�ုယုးတ�ုင်းက�ုမြဖစားနေစာ၊ သင့်း�သုး�စာ�ဝါင်းက�ု�သန်းးစာ�ွး��ရုှုနေန်းသည်း့ သင်းက�ုယုးတ�ုင်းက�ုမြဖစားနေစာ၊ သင့်း�သုး�စာ�ဝါင်းက�ု
မြဖစားနေစာ မြပ်�စာ�နေစားင်း့နေရးှကး� ုအတကွး က�န်းးကျစာရတုး�ျး�က�ု ကညူ်ီမြဖစားနေစာ မြပ်�စာ�နေစားင်း့နေရးှကး� ုအတကွး က�န်းးကျစာရတုး�ျး�က�ု ကညူ်ီ
နေပ်�နို�ုင်းသည်း့ ဝါန်းးနေဆုံးးင်း��ုျး� ရှုပ်ါသည်း။ အနေသ�စာတုးသရုှု��ုနေပ်�နို�ုင်းသည်း့ ဝါန်းးနေဆုံးးင်း��ုျး� ရှုပ်ါသည်း။ အနေသ�စာတုးသရုှု��ု
ပ်ါက အစာ�ု�ရက ရန်းးပ်ံ�နေင်နွေထးကးပ်ံထ့း�သည်း့ သင်း့အဖ�ွ�အစာည်း�က�ုပ်ါက အစာ�ု�ရက ရန်းးပ်ံ�နေင်နွေထးကးပ်ံထ့း�သည်း့ သင်း့အဖ�ွ�အစာည်း�က�ု
မြဖစားနေစာ၊ က�ကထမြပ်�နေပ်�သ�ူျး�က�ုမြဖစားနေစာ နေ��မြ�န်းး�နိုု�င်းသည်း။မြဖစားနေစာ၊ က�ကထမြပ်�နေပ်�သ�ူျး�က�ုမြဖစားနေစာ နေ��မြ�န်းး�နိုု�င်းသည်း။

၁။ ၁။  ဝင််ထကွ်�းွ�လ်း အ�ံ�ုပြ��နို�ုင််�ည််် အမှ�း�
ပြ�ည််�ဆူ�ုင််ရး နေ�ရးမှ�း�နိုငှ််် အမှ�း�ပြ�ည််�ူ
ဆ�ုင််ရး �ယ်ယ�ူ�ု�နေဆးင််နေရ�မှ�း�က� ု��်တာ��
ပြ�င််� 

၃။  ၃။  အလ်�ု်�ငွ််နေ�ရးမှ�း�တာငွ်် အနေပြ�းင််�အလ်ဲမှ�း� 
ပြ��လ်�ု်ပြ�င််�ပြ�င််် မှ��်�မွှ်��မူှ�း� ယင််�နေ�ရး
မှ�း�တာငွ်် အလ်�ု်လ်�ု်နို�ုင််နေ�ပြ�င််�

၂။၂။  မှ��်�မွှ်��ူမှ�း� �ည်း�င််ကြာကး�နို�ုင််ရ�်
 �ည်း�င််ဆမုှ�း� ��ု�မှဟူတုာ် နေင်နွေကြာက�
အနေထးက်အ�ံမ်ှ�း� �ံ�်�ု�ကညူ်�ပြ�င််�

၄။၄။  အလ်�ု်���်ထး�နေရ�၊ �ည်းနေရ�၊ အ�မှ်ရးနိုှင်််
 နေ���ဉ််လ်ူနေ�မှ�ုဝ၏ က��်အ��တာ်အ��ုင််�မှ�း�
တာငွ်် မှ��်�မွှ်��ူမှ�း�အနေ�် တာ�်�တာရူည််တာူ
မှဟူတုာ်�ည််် ဆက်ဆံမှုမှ� ���က�ု လ်က်မှ�ံပြ�င််�

1717ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



(က)(က)  မှ��်�ွမှ်��ူက�ု ကညူ်�နေ��အူး�
 �ကး�မှနေပြ�း�ဲ မှ��်�မွှ်��ူက�ု 
တာ�ုက်ရို�ုက်�ကး�နေပြ�း�ါ။

(ခ) (ခ) မှ��်�မွှ်��တူာ�်ဦး��ည်် တာ�်�ံတုာ�်�ကု�ု 
မှလ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််ဟူ ုကြီးက��တာင််ယဆူမှထး�
�ါနိုငှ်််။

 

(ဂ) (ဂ) မှ��်�ွမှ်�မှကု�ုမှပြမှင််�ဲ လ်ကူ�ုပြမှင််�ါနေ�။

(ဃ)(ဃ)  မှ��်�ွမှ်��ူက�ုပြ��်နေ�၊ ယင််�အး� 
အနေထးက်အကနူေ���ည််် က�ရ�ယးက�ု
ပြ��်နေ� ထ��ု၏ူ �ငွ်််ပြ����က်မှရ�ဲ မှ
ထ�က�ုင််�ါနိုငှ်််။  

(င်)(င်) မှ��်�မွှ်��ူတာ�်ဦး��ည်် အကအူည်�
လ်�ုအ�်ပြ�င််�ရှ�မှရှ� နေမှ�ပြမှ�်��ါ။ ယင််����ု 
မှနေမှ�ပြမှ�်��ဲ မှကညူ်��ါနိုှင်််။ 

(စာ)(စာ)  မှ��်�ွမှ်��ူတာ�်ဦး�က�ု “�ံမုှ�ှ်မှဟူုတာ်
�”ူ ဟူ ုမှနေ�်ဆ�ု�ါနိုှင်််။ 

၁။၁။

၂။၂။

၃။၃။

၄။၄။

၅။၅။

၆။၆။

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − မှ��်�မွှ်��မူှ�း��ါဝင််�ည််် ပြ�ကကွ်မှ�း�က� ုကြာကည်််�ါ။ ပြ�ကကွ်
တာ�်��ု�နိုှင််် ယင််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တာ��ုအကြာကး� မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (�)၊ ၅ (င်)၊ ၆ (ဃ)
၁−၁၁။ ။ ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �သန်းးစာ�ွး�သ�ူျး�နိုငှ်း့ ဆုံးကးသယွုးနေဆုံးးင်းရွကးမြခင်း�ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �သန်းးစာ�ွး�သ�ူျး�နိုငှ်း့ ဆုံးကးသယွုးနေဆုံးးင်းရွကးမြခင်း�  

1818 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



�ွဲပြ�း�ဆက်ဆံပြ�င််��ည်် လ်မူှ�း�အး� အပြ�း��မူှ�း� လ်တွာ်လ်�်�းွ
 လ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််�ည််် အရးမှ�း�က� ုလ်ု�်နေဆးင််ပြ�င််�မှပြ��နို�ုင််ရ�်
 တား�ဆ��မှပုြ���ည််။ လ်တူာ�်ဦး�အနေ�် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံပြ�င််� ဆ��ုည််မှးှ
 ၎င််�က�ု အပြ�း��မူှ�း�နိုငှ််် တာ�်�တာညူ်�မှှမှဟူတုာ်�ဲ ဆက်ဆံပြ�င််�နိုငှ််် 
အနိုုတာ်လ်ကခဏ်း နေဆးင််နေ�း �ည််�လ်မှ်�ပြ�င််် ဆက်ဆံပြ�င််�ပြ��်�ည််
။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််�မူှ�း��ည်် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှ ုတာည််ရ�ှနေကြာကးင််�
 လ်က်�ံကြာက�ည််။ ကနေ�ဒါါ နို�ုင််င်ံ�ည်် ယဉ််နေက��မှနုေ�ါင််��ံ ုနေရးခြွ�မွှ်�
နေ��ည််် နို�ုင််င်ံပြ��်ပြီး��� လ်က်�ံလ်ယွ်နေ�း လ်�ူအ�ွဲ�အ�ည််� ပြ��်
နေ�း်လ်ည််� ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံရှ� ပြ�ည််� ူ၅ ဦး�လ်ှင်် ၁ ဦး�မှးှ �ွဲပြ�း�
ဆက်ဆံမှုက�ု နေတာ�ွကြုံကံ��ဲ်ရ��ူ�ည််။

�ွဲပြ�း�ဆက်ဆံပြ�င််��ည်် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််် �ံ�ုံမှ� ����ံပုြ�င််် နေ�်နေ�ါက်နို�ုင််�ည််။ တာ�်�ါတာ�်ရံတာငွ်် ယင််�က�ု 
�တာ�ပြ��မှ�ရ�် လ်ွယ်က�ူည််။ က��်အ�� ��်မှ�း�တာွင်် ယင််��ည်် ��ု်�လ်ှ ���ကယွ်လ်ှ ��� ရ�ှနေ�တာတာ်�ည််။

�ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှ�ုည်် နေ���ဉ််အနေတာ�ွအကြုံကံ�မှ�း�တာငွ်် ��မှ်နေမှ�ွ�ည််် မှထ�မှဲပ်ြမှင််ပြ��မှမုှ�း� ��ု�မှဟူတုာ် နေ�း်ကး�မှု
မှ�း� �ံ�ုံပြ�င််် တာည််ရှ�နေ�နို�ုင််�ည််။ ယင််�တာ��ုအ�က် အ�� ���တာငွ်် နေအးက်�ါတာ��ု�ါဝင််�ည်် −

၁။ ၁။ ထက်ပြမှက်မှမုှရှ��အူပြ��် ဆက်ဆံ�ံရပြ�င််�  

၃။၃။ ဝ�်နေဆးင််မှနုေ���ည််် အလ်�ု်�မှး�အပြ��် 
မှးှ�ယွင််�ယဆူ�ံရပြ�င််� 

၂။၂။ �ံ�ယပြ��်�ယွ်နေကးင််��အူပြ��် ဆက်ဆံ
�ံရပြ�င််� 

၄။၄။  ဝ�်နေဆးင််မုှမှ�း� ရယရူး၌ မှှတာမှု
ကင််�မှဲ�်းွ ဆက်ဆံ�ံရပြ�င််�

၁−၁၂။  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံမြခင်း� ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံမြခင်း� 

1919ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှ ု�မှူ�ာမှ�း�က�ုကြာကည်််�ါ။ �မှ�ူာတာ�်��ု�
နိုငှ််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှအုမှ� ���အ�း�တာ�ု�က�ု မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

(က)(က)  မှ��်�ွမှ်�မှအုနေ�် အနေပြ��ံ
�ည််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှု

(ခ)(ခ) မှည််�ည်််နို�ုင််င်ံ�း�ဟူ�ူည်််
အနေ�် အနေပြ��ံ�ည််် �ွဲပြ�း�
ဆက်ဆံမှ ု

(ဂ)(ဂ)  �း�းနေရ�အနေ�် အနေပြ��ံ
�ည််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှု

၁။၁။

၂။၂။

၃။၃။

 “မှင််��ယ်နို�ုင််င်ံကလ်ဲ။ က�ယု််
နို�ုင််င်ံ က�ယု်ပြ��်�းွ�။” 

 “ဓိးတာ်နေလ်ကှး� ��က်နေ�
တာယ်။” 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (ဂ္ဂို)၊ ၃ (က)

2020 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၄။၄။

၅။၅။ 

၆။၆။

၇။၇။ 

 “နေယးက�်း�နို�ှ်နေယးက် လ်�ူံု
အလ်ည််မှးှ လ်က်��င််��� �တာ်ထး�
တာယ်။ အရကှ်�ည််�လ်�ုက်တား။” 

“ဒါ�အလ်�ု်က�ု အမှ� ����မှ��နေတာ ွ
မှလ်�ု်နို�ုင််��ူ။”

“�င််��း�လ်�လု်မူှ� ���နေတာ ွဒါ�က
��စည််�နေတာ ွဝယ်လ်�ု�မှရ��ူ။” 

“�တူာ�ု�လ်�ုလ်မူှ� ���နေတာ ွဒါ�က�ု နေပြ�းင််�
လ်းက�ု်ကြာကရင်် ဒါ��တာ်ဝ�်�က�င််

နေတား ်လ်ံခုြုံ�ံ�နေတားမ်ှးှ မှဟူတုာ်��ူ။”

(ဃ)(ဃ)  က�း�/မှဆ�ုင််ရး က�ယု်��ုင််
အမှှတာ်လ်ကခဏ်းအနေ�် 
အနေပြ��ံ�ည််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှု

(င်) (င်) က�း�/မှ အနေ�် အနေပြ��ံ�ည််် 
�ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှု

(ဆုံး)(ဆုံး)  လ်မူှ� ���အနေ�် အနေပြ��ံ�ည််် 
�ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှု

(စာ)(စာ)  �င်် မှည််��ူက�ု ���်
ပြမှတာ်နို�ု��ည်် ဟူ�ူည်််အနေ�် 
အနေပြ��ံ�ည််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှ ု
(လ်�င််��တာ် တာ�မှ်�ညွှတှာ်မှ)ု

အနေပြ�မှ�း� − ၄ (�)၊ ၅ (င်)၊ ၆ (ဃ)၊ ၇ (ဆ)

2121ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံမှကု�ု မှည််��ု�က�ုင််တာယွ်ရမှည််ဟူ�ူည််် အကြုံကံပြ����က်
မှ�း�က�ု ကြာကည်််�ါ။ �င်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ��ု� နေရးက်ရှ��ည်််အ�ါ �င််လ်ု�်နေဆးင််မှည််် က��စမှ�း�အတာကွ် အကကွ်
မှ�း�တာငွ်် အမှ�ှ်ပြ��် (     ) နေရ��း��ါ။ 

၁။၁။  �င််၏ အး��း��က်မှ�း�
အနေကြာကးင််� �ဉ််��း��ါ။

၃။ ၃။ ပြ��်နို�ုင််�ါက ယင််����ုပြ��လ်�ု်နေ��အူး� 
ရ�်တာ��်ရ�်နေပြ�းဆ�ု�ါ။ 

၂။၂။ �င်် ယံကုြာကည််�တူာ�်ဦး�နိုငှ််် 
နေပြ�းဆ�ု�ါ။

၄။၄။  အနေ����တာ်အ��က်မှ�း�ပြ��်�ည်််
 ပြ��်��က်�ဲ�်ည်််အနေကြာကးင််�အရး၊
 အမှည််မှ�း�၊ ရက်�ွဲမှ�း�၊ အ�� ��်
နိုငှ််် နေ�ရးတာ�ု�က�ု နေရ����ါ။ ဤ
�ည််�အး�ပြ�င််် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံ�ည််် 
အပြ��အမှ�ူံ�ုံ ရ�ှနေ�ပြ�င််� ရှ�မှရှ� နေ�း်ပြ�
�ါလ်�မှ််မှည််။ 

၁−၁၃။  ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ�ကု�ု က�ုင်းတယွုးမြခင်း�  ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ�ကု�ု က�ုင်းတယွုးမြခင်း�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် �ွဲပြ�း�ဆက်ဆံ�ည််ဟူ ု�င််�ံ�း�ရ�ည််် လ်�ု်ထံ�ုလ်�ု်�ည််�မှ�း� ��ု�မှဟူတုာ် 
လ်�ု်�ည််�လ်�ု်ဟူ�်မှ�း�က�ု နေလ်��း��းွ နေမှ���ွ်�ထတုာ်��ုင််�ငွ်််ရ�ှ�ည််။

2222 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ�သုည်း တစားခါတစားရံတငွ်း အကြားက�း�ပ်တ�း�နေဆုံးးင်းရကွး�သု�ု့ ဦး�တည်းသးွ�ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ�သုည်း တစားခါတစားရံတငွ်း အကြားက�း�ပ်တ�း�နေဆုံးးင်းရကွး�သု�ု့ ဦး�တည်းသးွ�
နေစာသည်း။ ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ကြားက�း�တ�း�သည့်း��ပ်းရပ်း�ျး�မြဖင့်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ��ုျး� မြဖစားနေစာသည်း။ ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ကြားက�း�တ�း�သည့်း��ပ်းရပ်း�ျး�မြဖင့်း ခ�ွမြခး�ဆုံးကးဆုံးံ��ုျး� မြဖစား
နေ��့ရှုပ်ါ။ ဤက�သ့�ု့နေသး အကြားက�း�ပ်တ�း�နေဆုံးးင်းရကွး��ုျ�ု�သည်း ကြီးက�ီနေ��သည့်း ဥပ်နေဒါချ�ု�နေ��့ရှုပ်ါ။ ဤက�သ့�ု့နေသး အကြားက�း�ပ်တ�း�နေဆုံးးင်းရကွး��ုျ�ု�သည်း ကြီးက�ီနေ��သည့်း ဥပ်နေဒါချ�ု�
နေဖးကး� ုမြဖစားသည်း။  နေဖးကး� ုမြဖစားသည်း။  

၅။  ၅။  ��တာ်က��်�မှးနေရ�ဆ�ုင််ရး
 ကွမှ်�က�င််�ထူံမှ ှအကအူည်�
ရယ�ူါ။ 

၇။၇။  အကယ်၍ မှနေလ်�း်မှက�် ပြ��မှပူြ�င််�
�ည်် အလ်�ု်�ငွ််တာငွ််ပြ��်�ါက �င်််
အလ်�ု်ရငှ််တာငွ်် မှနေလ်�း်မှက�် ပြ��မှူ
ပြ�င််�မှ ှကးကယွ်�ည််် မှဝူါဒါရ�ှမှရှ�
 ��်နေဆ�ပြီး��� ယင််�ညွှ�ှ်ကြာကး���က်မှ�း�
အတာ�ုင််� လ်�ုက်�ာ�ါ။ 

၆။၆။  �က်ဆ�ုင််ရးနေဒါ�မှ ှရဲတာ�်�ွဲ�၏
 အနေရ�နေ�်မှဟူတုာ်နေ�း ��ု်��ံ�ါတာ်က�ု 
နေ�်ဆ�ုပြီး��� လ်မှ်�ညွှ�ှ်��က်နေတားင််��ံ�ါ။ 

၈။  ၈။  အကယ်၍ �င်််အနေ�် အနိုတရးယ်က�
နေရးက်နေ��ါက ၉၁၁ ���ု ��ု်�နေ�်ဆ�ု
�ါ။

2323ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �အူ�ျး�ကြားကး�တငွ်းကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �အူ�ျး�ကြားကး�တငွ်း
 စာည်း�က�း��� ့အ�ုုကးပ်စားမြခင်း�၊ တံနေတ�ွနေထ�ွ စာည်း�က�း��� ့အ�ုုကးပ်စားမြခင်း�၊ တံနေတ�ွနေထ�ွ
မြခင်း�၊ အနေပ်ါသ့းွ�မြခင်း�နိုငှ်း့ �ျကးနိုှ�က�ု�အ�ပ်းဘီ�မြခင်း�၊ အနေပ်ါသ့းွ�မြခင်း�နိုငှ်း့ �ျကးနိုှ�က�ု�အ�ပ်းဘီ�
 နေချးင်း�ဆုံး�ု�၊ နို�ှနေချမြခင်း�တု�့သည်း �ကး�ခံနို�ုင်း နေချးင်း�ဆုံး�ု�၊ နို�ှနေချမြခင်း�တု�့သည်း �ကး�ခံနို�ုင်း
နေသး ��ပ်းရပ်း�ျး�ဟု� ယုဆူုံးသည်း။နေသး ��ပ်းရပ်း�ျး�ဟု� ယုဆူုံးသည်း။

၁။၁။  တာ�်���ပြ�င််�

၃။၃။  မှ�က်လ်ံ�ု��င််�ဆ�ုင််ကြာကည်််ပြ�င််�

၅။၅။  �း�းနေရ�ဆ�ုင််ရး အဝတာ်အ�း�မှ�း�
နိုငှ််် �နေကဂတာမှ�း� ဝတာ်ဆင််ပြ�င််� 

၇။၇။  လ်ပူြမှင််ကငွ််�တာငွ်် ကနေလ်�နို��ုတာ�ုက်ပြ�င််�

၂။၂။  (လ်�င််တာ�ူံတုာွဲမှ�း� အ�ါအဝင််) 
�ံတုာွဲမှ�း� �မှ်�ရိုံ�ုပြ�င််�

၄။၄။  လ်�ူ�မှ်�မှ�း�က�ု ခြုံ�ံ��ပြ�ပြ�င််� 
��ု�မှဟူတုာ် နိုတုာ်ဆက်ပြ�င််� 

၆။၆။  နေ�းင််���တာ�ုမှ�း�နိုှင််် ရ�ှ်အက��
လ်က်ပြ�တာ်မှ�း� ဝတာ်ဆင််ပြ�င််�

၈။၈။  �� ��င််�ကြာကး�တာငွ်် နေ�ွ��ံ�နေ��းက်
နေဆ� အ�ံ�ုပြ��ပြ�င််�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အမှ�း�ပြ�ည််�ဆူ�ုင််ရးနေ�ရးမှ�း�တာငွ်် လ်အူ�� ��� လ်�ု်နေဆးင််နေ��ံမုှ�း��ည်် �င််
 ��ု�မှဟူတုာ် �င််��ရ�ှ�ည်််�မူှ�း� လ်�ု်နေဆးင််�ည်််�ံ�ုံနိုှင််် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�နေကြာကးင််� �င််နေတာ�ွရ�ှ ရ
�ါလ်�မှ််မှည််။

၁−၁၄။ ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှု မြပ်ည်းသ�ူျး� ��ပ်းနေဆုံးးင်းသည့်းအရး�ျး� ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှု မြပ်ည်းသ�ူျး� ��ပ်းနေဆုံးးင်းသည့်းအရး�ျး�

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် အနေတာ�ွရမှ�း��ည််် အမှ�း�ပြ�ည််�၏ူ အပြ��အမှမူှ�း�က�ု ကြာကည်််�ါ။ �င်််
အတာကွ် အ��်အဆ�်�ပြ��်နေ��ည််် အပြ��အမှမူှ�း�အတာွက် အကကွ်မှ�း�တာငွ်် အမှ�ှ်ပြ��် (     ) နေရ��း��ါ။  

2424 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



(က) (က) ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ဥ�နေဒါအရ လ်မူှ�း�က�ု အပြ��်ရှ�နေကြာကးင််� 
�က်နေ�မှပြ�နို�ုင််�နေရ�ွ အပြ��်မှရှ�ဟူ ုယဆူ�ည််။ 

(ခ)(ခ) ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ရဲမှ�း��ည်် လ်တူာ�ုင််�အနေ�် တာ�်နေပြ��ည်�
ဆက်ဆံရမှည််။ ၎င််�တာ��ု�ည်် အနေရ�နေ�်အနေပြ�အနေ�
တာငွ်် ကညူ်�ရမှည််။ 

(ဂ)(ဂ) က�း�/မှ �တာ်မှတှာ်��က် အ������နိုငှ််် အက�ံ��ဝင််�ည််် ရဲ
အရးရှ�မှ�း�ရှ��ည််။ 

(ဃ)(ဃ) ရဲမှ�း��ည်် လ်�ူအ��ုင််�အဝ�ုင််�မှ�း�က� ုနေ��ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�
နေ�ရ�် ကးကယွ်နေ���ည််၊ ရးဇဝတာ်မှမုှ�း�က�ု �ံ�ုမှ်�
��်နေဆ��ည််၊ ရးဇဝတာ်မှကု���လ်�ွ်�ံရ�မူှ�း�က�ု ကညူ်�
နေ���ည််။ ၎င််�တာ��ု�ည်် လ်မူှ�း�က�ု �မှ်�ဆ��နို�ုင််ပြီး��� 
ဥ�နေဒါနေကြာကးင််�အရ ပြ��်မှပုြ�င််် �ွဲ��က်တာင််နို�ုင််�ည််။

၁။  ဖယုးဒါရယုးဥပ်နေဒါ�ျး�၁။  ဖယုးဒါရယုးဥပ်နေဒါ�ျး�
 ယင််�ဥ�နေဒါမှ�း��ည်် ကနေ�

ဒါါနို�ငု််င်ံတာငွ်် နေ�ထ�ုင််�ည်််
 ပြ�ည််�အူး�လ်ံ�ုအနေ�်
 �က်နေရးက်�ည််။ ဥ�မှး
အး�ပြ�င််် လ်ဝူင််မှကုြီးက��ကြာက�်နေရ�
နိုငှ််် ဝင််နေင်�ွွ�်ဆ�ုင််ရး ဥ�နေဒါ
မှ�း�ပြ��်�ည််။

၂။  မြပ်ည်းန်းယုးအဆုံးင်း့နိုှင်း့ န်းယုးနေမြ�၂။  မြပ်ည်းန်းယုးအဆုံးင်း့နိုှင်း့ န်းယုးနေမြ�
အဆုံးင်း့ ဥပ်နေဒါ�ျး�အဆုံးင်း့ ဥပ်နေဒါ�ျး�

 ယင််�ဥ�နေဒါမှ�း��ည်် ပြ�ည််�ယ်
 ��ု�မှဟူတုာ် �ယ်နေပြမှအလ်�ကု် 
ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််။ ယင််�တာ��ုတာွင််
 အ�မှ်ရး၊ က��်�မှးနေရ�၊ �ည်းနေရ�
နိုငှ််် မှ��း��အုနေရ� ဥ�နေဒါမှ�း�
ပြ��်�ည််။ 

၃။  စာည်းပ်င်းသးယုးနေရ�ဥပ်နေဒါ�ျး�၃။  စာည်းပ်င်းသးယုးနေရ�ဥပ်နေဒါ�ျး�
 ယင််�ဥ�နေဒါမှ�း��ည်် ������်

ပြီးမှ���င်ယ်မှ�း� ���ုမှဟူုတာ် ပြီးမှ���ကြီးက��
မှ�း�တာငွ်် အက� ����က်နေရးက်
�ည််။ ယင််�တာ�ု�တာွင်် ဆညူ်ံ
မှ၊ု နေဆ�လ်��်နေ�းက်ပြ�င််�၊
 �ည််�ကမှ်�မှဲအ်မှ�ုက်��်ပြ�င််�၊ 
ယးဉ််ရ�်�ာ�ပြ�င််� ဆ�ုင််ရး ဥ�နေဒါ
မှ�း� �ါဝင််�ည််။

သင်းသည်း ဥပ်နေဒါ�ျး�ကု� သရုှုရန်းးနိုှင်း့ ယုင်း�တ�ု့က�ု ချ�ု�နေဖးကးပ်ါက ခံစား�ရ�ည့်း သင်းသည်း ဥပ်နေဒါ�ျး�ကု� သရုှုရန်းးနိုှင်း့ ယုင်း�တ�ု့က�ု ချ�ု�နေဖးကးပ်ါက ခံစား�ရ�ည့်း 
အကျ�ု�ဆုံးကး�ျး�ကု� န်း���ည်းသနေဘီးနေပ်ါကးရန်းး တးဝါန်းးရှုသည်း။ အကျ�ု�ဆုံးကး�ျး�ကု� န်း���ည်းသနေဘီးနေပ်ါကးရန်းး တးဝါန်းးရှုသည်း။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် ဥ�နေဒါ အလ်းှ�ံ�ုရ�်ရှ��ည််။

၁−၁၅။   ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံရှု ဥပ်နေဒါ�ျး�ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံရှု ဥပ်နေဒါ�ျး�

2525ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁−၁၆။ ကန်းနေဒါါန်းု�င်းင်ံတွင်း တရး��ဝါင်းသည့်း��ပ်းရပ်း�ျး� ကန်းနေဒါါန်းု�င်းင်ံတွင်း တရး��ဝါင်းသည့်း��ပ်းရပ်း�ျး� 

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် တာရး�မှဝင််�ည််် လ်�ု်ရ�်မှ�း�က�ကုြာကည်််�ါ။ ယင််�၏
 အက� ���ဆက်မှးှ ဒါဏ််နေင်နွေ��နေဆးင််ရပြ�င််� ပြ��်�ါက အကကွ်ထဲတာငွ်် နေဒါ်လ်း�နေကဂတာ (    ) 
ထည်််�ါ။ ယင််�၏ အက� ���ဆက်မှးှ နေထးင််ဒါဏ််က��ံရပြ�င််� ပြ��်�ါက အကကွ်ထဲတာငွ်် �ံတာ�ုင််
�ံ�ုနေ��းင််��ံ ု(      ) ထည်််�ါ။ 

၁။၁။  �ွင်််ပြ����က်မှရှ��ဲ လ်က်�က်က�ငု််နေဆးင််ပြ�င််�

  

၂။၂။  အ�က်ကယ်�ါ��တာ်မှ�တာ်�ဲ 
နေမှး်နေတား်ယးဉ််နေမှးင််�နိုငှ််ပြ�င််�

 

၃။၃။  အမှ�း�ပြ�ည််�ဆူ�ုင််ရးနေ�ရးတာငွ်် နေဆ�လ်��်
နေ�းက်ပြ�င််� 

၄။၄။  အးရိုံ�ု�ံ�လ်ငွ်််လ်�က် နေမှး်နေတား်ယးဉ််နေမှးင််�
နိုှင််ပြ�င််�

 

၅။၅။  လ်�ုင််�င််မှရှ��ဲ င်ါ�မှှး�ပြ�င််� ���ုမှဟူတုာ် အမှဲ
လ်�ုက်ပြ�င််� 

၆။၆။  အလ်�ုမှတာူ�ဲ လ်�င််ဆ�ုင််ရး ထ�နေတာ�ွပြ�င််� 
��ု�မှဟူတုာ် နေပြ�းဆ�ပုြ�င််� 

၇။၇။  မှ��း��ဝုင််အ�ါအဝင်် အပြ�း��တူာ�်ဦး�က�ု 
ရို�ု်��ုင််�ဆ�ုင််ရး �ာက�င််နေ�ပြ�င််�

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (    )၊ ၂ (   )၊ ၃ (   )၊ ၄ (   )၊ ၅ (   )၊ ၆ (   ���ုမှဟူတာ်      )၊ ၇ (    ) 

2626 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၈။၈။  အ��ု�ရအရးရှ�အး� လ်း�်နေ��ပြ�င််� 

၉။၉။  တာရး�မှဝင််နေဆ�ဝါ�မှ�း� နေရးင််���၊ �ံ�ု�ွဲ၊ 
�ယ်နေဆးင််ပြ�င််� 

၁၀။၁၀။ တာ�� ��်တာည််�တာငွ်် လ်တူာ�်ဦး�ထက်��ုမှ�ု၍ 
လ်က်ထ�်ထး�ပြ�င််�

၁၁။၁၁။ ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�၏ ဝတာ်လ်�်�း�လ်�်
ဓိးတာ်�ံမုှ�း� ရို�ုက်က�ူပြ�င််�၊ မှှနေဝပြ�င််�၊ ��ုင််ဆ�ုင််
ပြ�င််� 

၁၂။၁၂။ (မှ�ူယ�်နေဆ�ဝါ�၊ အရက်၊ နေဆ�ဝါ� ��ည််
က�ု) မှ�ူယ�်နေ�းက်�း�ပြီး��� နေမှး်နေတား်ယးဉ််
 နေမှးင််�နိုငှ််ပြ�င််� 

၁၃။၁၃။ အပြ�း��ူမှ�း�က�ု အတာင််�အက��် လ်က်ထ�်
နေ�ပြ�င််� 

၁၄။၁၄။ ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�နိုငှ််် လ်�င််ဆက်ဆံပြ�င််� 

1515။။ အမှ� ����မှ�� လ်�င််အဂ္ဂိုဂါပြ�တာ်နေတားက်ပြ�င််�

ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှ ုဤဥပ်နေဒါ�ျး�အန်းကး �ည်းသည့်းဥပ်နေဒါသည်း သင့်းအတကွးကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံရှ ုဤဥပ်နေဒါ�ျး�အန်းကး �ည်းသည့်းဥပ်နေဒါသည်း သင့်းအတကွး
 အသစားအဆုံးန်းး� မြဖစားပ်ါသန်းည်း�။ အသစားအဆုံးန်းး� မြဖစားပ်ါသန်းည်း�။

အနေပြ�မှ�း� − ၈ (     )၊ ၉ (     )၊ ၁၀ (     )၊ ၁၁ (     )၊ ၁၂ (     )၊ ၁၃ (     )၊ ၁၄ (     )၊ ၁၅ (     )

2727ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁။၁။  အ�က် ၁၈ နို�ှ် ပြ�ည်််ပြီး����ါက လ်�င််တာ�ူ�ူ�င််�
 အ�ါအဝင်် မှည််��ူက�ု မှည််�ည်််အ�� ��်တာွင်် 
လ်က်ထ�်မှည််က� ုဆံ�ုပြ�တာ်နို�ုင််ပြ�င််�

၂။၂။  က�ုယ်ဝ�်��က်��နို�ုင််ပြ�င််� 

၃။၃။  နေဆ�နေပြ�းက်ထကွ်က�ု်မှ�း� �ံ�ု�ွဲနို�ုင််ပြ�င််�  
(အရယွ်နေရးက်�မူှ�း��း)

၄။၄။  အရက်နေ�းက်�ံ�ုပြ�င််� (အရယွ်နေရးက်
�မူှ�း��း) 

၅။၅။  လ်တူာ�်ဦး�တာငွ်် က�ု၍မှရနို�ုင််�ဲ နေ�ာက်ဆံ�ု
တာငွ်် နေ�ဆံ�ုမှည််ပြ��်�ည််် နေရးဂ္ဂိုါရရှ��ါက
 ဆရးဝ�်၏ အကအူည်�ပြ�င််် နေ�ဆံ�ုရ�် 
နေဆးင််ရကွ်နို�ုင််ပြ�င််�

၁−၁၇။  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း တရး�ဝါင်းသည့်း ��ပ်းရပ်း�ျး�   ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း တရး�ဝါင်းသည့်း ��ပ်းရပ်း�ျး� 
ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််�မူှ�း��ည်် �င််နေ�ထ�ုင််�ဲ�်ည််် နို�ုင််င်ံမှ�း�နိုငှ်််
 ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ��ည််် လ်တွာ်လ်�်မှမုှ� ���မှ�း� ရရှ�နေ�နို�ုင််�ည််။ �င််�ည််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် နေ�ထ�ုင််ပြ�င််�နေကြာကးင််် ထ�ုအရးမှ�း�က� ုလ်�ု်နေဆးင််ရ
မှည််ဟူလု်ည််�နေကးင််�၊ �နေ�းတာရူမှည််ဟူလု်ည််�နေကးင််� မှဆ�လု်�ု�ါ။
 ��ု�နေ�း် �င်် �နေ�းမှတာနူေ�ကးမှ ူထ�ုအရးမှ�း�က� ုလ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််
�ည််် အပြ�း��မူှ�း�၏ အ�ငွ်််အနေရ�က�ု နေလ်��း�ရ�် လ်�ုအ�်�ည််။  

2828 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၇။၇။  အ�မှ်နေထးင််မှရှ��ပူြ��်နေ�၊ လ်�င််တာ�ူံတုာွဲမှ�း�ပြ��်
နေ� �း��မှ��ရယနူို�ုင််ပြ�င််� 

၈။၈။  မှည််�ည်််�း�းက�ုမှဆ�ု က�ု�ကယွ်နို�ုင််ပြ�င််� 
��ု�မှဟူတုာ် က�ု�ကယွ်�ည်််�း�းမှရှ�ပြ�င််�

၉။၉။  က�း�/မှ �တာ်မှတှာ်��က် (က�း�    ၊ မှ
   ��ု�မှဟူတုာ် အပြ�း�လ်�င်် (   ) က�ု တာရး�ဝင််
နေပြ�းင််�လ်ဲပြ�င််� 

၆။၆။  အ��ု�ရက�ု ပြီးင်�မှ်���မှ်��းွ ဆနိုဒပြ�နို�ုင််
ပြ�င််� 

ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �တူစားဦး� အရယွုးနေရးကးကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း �တူစားဦး� အရယွုးနေရးကး
သည်း့ အသကးသတး�တှးချကး�းှ ၁၈သည်း့ အသကးသတး�တှးချကး�းှ ၁၈
 နိုှစား သ�ု့�ဟု�တး ၁၉ နိုှစား မြဖစားသည်း။ ယုင်း��းှ နိုှစား သ�ု့�ဟု�တး ၁၉ နိုှစား မြဖစားသည်း။ ယုင်း��းှ
 မြပ်ည်းန်းယုး သု�့�ဟု�တး န်းယုးနေမြ� အ�ု�ကး ကွ�မြပ်း� မြပ်ည်းန်းယုး သု�့�ဟု�တး န်းယုးနေမြ� အ�ု�ကး ကွ�မြပ်း�
မြခး�န်း��သည်း။ မြခး�န်း��သည်း။ 

2929ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁။၁။  နို�ုင််င်ံအ��်တာ�်��ု�ု� နေပြ�းင််�နေရ�့ပြ�င််�
ပြ�င််် မှ��း��ဝုင််မှ�း�၏ တားဝ�်ဝတာတရး�
မှ�း� နေပြ�းင််�လ်ဲ�းွ�တာတာ်�ပြ�င််် ယင််�
အနေပြ�းင််�အနေရ�့�ည်် မှ��း��မုှ�း�အနေ�်၌ 
�က်နေရးက်မှရု�ှ�ည််။ 

၂။၂။  ယင််�အနေပြ�းင််�အလ်ဲမှ�း�က� ုက�ုင််တာယွ်ရ�်
 နေကးင််�မှ�ွ်�ည်််�ည််�လ်မှ်�မှ�း�ရှ�ပြီး��� ဥ�မှး
အး�ပြ�င််် အ�က်အ�ဲကြုံကံ�နေ�ရ�ည််် မှ��း��ု
ဝင််မှ�း�အး� �ကး�နေပြ�းပြ�င််�နိုငှ််် အး�နေ��
နေထးက်�ံမှ ုပြ��ပြ�င််�မှ� ��� ပြ��်�ည််။ 

၃။၃။  အ�� ���နေ�း နေပြ�းင််�နေရ�့ဝင််နေရးက်လ်း�ည်််
 မှ��မှ�း�က ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် နေ�ထ�ုင််ရပြ�င််�
�ည်် ၎င််�တာ��ုအတာကွ် ���်နေ�်မှပုြ��်နေကြာကးင််�
 နေပြ�းဆ�ကုြာက�ည််။ ၎င််�တာ�ု�၏ ကနေလ်�မှ�း��ည်် 
ယဉ််နေက��မှအု��်က�ု ၎င််�တာ�ု�ထက် ��ုမှ�ုပြမှ�်ဆ�်
�းွ လ်�ုက်နေလ်�းည်�နေထ ွလ်က်�ံနို�ုင််ကြာက�ည််။

ဖစုာီ��ရုှုနေန်းနေစာကး� ူ�သုး�စာ�အတွင်း� အကြားက�း�ဖကး�ုဖစုာီ��ရုှုနေန်းနေစာကး� ူ�သုး�စာ�အတွင်း� အကြားက�း�ဖကး�ု
နေဆုံးးင်းရကွးမြခင်း�သည်း ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း တရး��ဝါင်းနေဆုံးးင်းရကွးမြခင်း�သည်း ကနေန်းဒါါနိုု�င်းင်ံတငွ်း တရး��ဝါင်း
နေသး ��ပ်းရပ်းမြဖစားနေကြားကးင်း� သတမုြပ်�ရန်းး အနေရ�ကြီးက�ီသည်း။ နေသး ��ပ်းရပ်းမြဖစားနေကြားကးင်း� သတမုြပ်�ရန်းး အနေရ�ကြီးက�ီသည်း။ 
အနေသ�စာတုးသရုှု��ုပ်ါက ဤနေန်းရးတငွ်း ဖတးရှုနုို�ုင်းသည်း။အနေသ�စာတုးသရုှု��ုပ်ါက ဤနေန်းရးတငွ်း ဖတးရှုနုို�ုင်းသည်း။

၁−၁၈။ �သုး�စာ�အတငွ်း� ဆုံးကးဆုံးံနေရ��ျး��သုး�စာ�အတငွ်း� ဆုံးကးဆုံးံနေရ��ျး�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� မှ��း��ုမှ�း��ည်် �င််နေ�ထ�ုင််
�ဲ်�ည််် နို�ုင််င်ံမှ ှမှ��း��မုှ�း�နိုှင််် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�
 �ည််် အ�ငွ််နေဆးင််နို�ုင််�ည််။ မှ��း��ဝုင််
တာ�်ဦး�၏ တားဝ�်မှ�း��ည်် မှ��း��အုလ်�ုက် 
ကွဲပြ�း� ပြ�း��ာ��ည််။

3030 အခန်းး� ၁အခန်းး� ၁ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ု ခြုံ�ံ�င်ံ�ရှုမုြ�င််မြ�င််�

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/learn-about-canada/laws/family-law.html


(က)(က) ကနေလ်��ငူ်ယ်တာ�်ဦး� ��ု�မှဟူတုာ်
 �က်ကြီးက��တာ�်ဦး�၏ လ်�ုအ�်��က်မှ�း�
က�ု လ်��်လ်��ရိုပုြ�င််� 

(ခ)(ခ) အပြ�း�မှ��း��ဝုင််မှ�း�၏
 �းရကွ်�းတာမှ်�မှ�း�က�ု ထ��်�����်ပြ�င််� 
��ု�မှဟူတုာ် ယင််�တာ�ု�၏ နေင်နွေကြာက�မှ�း�က� ု
အလ်ွဲအ�ံု�ပြ��ပြ�င််�

(ဂ)(ဂ) မှ��း��ဝုင််တာ�်ဦး�က�ု ရို�ုက်နိုှက်ပြ�င််� 

(ဃ)(ဃ) မှ��း��၏ု ဂ္ဂိုဏု််��ကခးက�ု ထ��်���မှ်�
ရ�်အတာကွ် မှ��း��ဝုင််တာ�်ဦး�က�ု
 �တာ်ပြ�တာ်ပြ�င််� 

(င်) (င်) နိုတုာ်ပြ�င််် ထ�ု�ပြ�င််/���ုမှဟူတုာ် ��တာ်
ထ���ုက်နေ�ရ�် မှနေလ်�း်မှက�် နေပြ�းဆ�ု
ပြ��မှပူြ�င််�

 

(စာ)(စာ) မှ��း��ဝုင််တာ�်ဦး�က�ု လ်�င််ဆ�ုင််ရး က��စ
မှ�း� အဓိမှမလ်�ု်နေဆးင််နေ�ပြ�င််� 

၁။၁။

၂။၂။

၃။၃။

၄။၄။

၅။၅။

၆။၆။

ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး�ညွှနှ်းးကြားကး�ချကး�ျး� − မှ��း��အုတာငွ််� အကြာကမှ်��က်နေဆးင််ရကွ်မှ ု�မှူ�ာမှ�း�က�ုကြာကည်််�ါ။ �မှူ
�ာ တာ�်��ု�နိုှင််် ယင််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တာ��ုအကြာကး� မှ�ဉ််�နေကြာကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (�)၊ ၃ (�)၊ ၄ (င်)၊ ၅ (က)၊ ၆ (ဃ)

3131ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၁။၁။  အနေရ�နေ�်က��စပြ��်လ်ှင်် ရဲက�ု နေ�်ဆ�ုရ�် ၉၁၁ 
က�ု ��ု်�ဆက်နို�ုင််�ည််။

၂။၂။  လ်မူှနုေရ�နိုငှ််် က��်�မှးနေရ� ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�
အတာကွ် ��ု်��ံ�ါတာ် ၂၁၁ က�ုနေ�်ဆ�ုနို�ုင််�ည််
 ��ု�မှဟူတုာ် 211.ca211.ca ဝက်�်ဆ�ုက်��ု� ဝင််
နေရးက်နို�ုင််�ည််။ 

၃။၃။  www.sheltersafe.ca ဝက်�်ဆ�ုက်တာငွ််
လ်ည််� နေ��ရးနေ�ရး ရးှနေ�နွို�ုင််�ည််။

၄။၄။  နိုှ�်��မှ််နေဆ�ွနေနို�ွ အကြုံကံနေ���တူာ�်ဦး�နိုငှ််် 
တာ�ုင််�င််ပြီး��� အကြုံကံဉားဏ််ရယနူို�ုင််�ည််။

အကယ်၍ လ်တူာ�်ဦး��ည်် လ်က်မှထ�်လ်�နုေတား�်ါက ယင််�တာ��ုအ�က် တာ�်ဦး�က ကးွရငှ််�ရ�်
 နေလ်ှးက်ထး�နို�ငု််�ည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် တာရး�ရိုံ�ုက�း ကးွရငှ််��ငွ််် ပြ��နို�ုင််�ည််။ အကယ်
၍ ကးွရငှ််�ပြီး����ါက မှ��နိုှ�်ဦး�လ်ံ�ု�ည်် ၎င််�တာ��ု၏ ကနေလ်�မှ�း�က� ုနေင်နွေကြာက�နေထးက်�ံရ်မှည််
ပြ��်ပြီး��� ယင််�တာ�ု�က�ု ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်�ငွ်််နိုငှ််် �တာ်�က်၍ �နေ�းတာညူ်�မှ ုရရ�ှရမှည််ပြ��်�ည််။ 

သင်းသည်း ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း သင်း၏ �ဝူါင်း�ကုြီးက�ီကြားကပ်းနေရ� အဆုံးင့်းအတန်းး�က�ုသင်းသည်း ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း သင်း၏ �ဝူါင်း�ကုြီးက�ီကြားကပ်းနေရ� အဆုံးင့်းအတန်းး�က�ု
 ထနု်းး�သ�ုး�ထး�ရန်းး �နေ�ျးး�ကန်းးမြပ်��ခူံနေန်းရသည်း့ ဆုံးကးဆုံးံနေရ��ျ�ု�တငွ်း ဆုံးကး�ကး ထနု်းး�သ�ုး�ထး�ရန်းး �နေ�ျးး�ကန်းးမြပ်��ခူံနေန်းရသည်း့ ဆုံးကးဆုံးံနေရ��ျ�ု�တငွ်း ဆုံးကး�ကး
နေန်းထ�ုင်းရန်းး ���ုပ်ါ။ သင်း၏ အပ��တ�း�နေန်းထု�င်းသ ူအဆုံးင်း့အတန်းး�က�ု ထနု်းး�သ�ုး�ထး�ရန်းးနေန်းထ�ုင်းရန်းး ���ုပ်ါ။ သင်း၏ အပ��တ�း�နေန်းထု�င်းသ ူအဆုံးင်း့အတန်းး�က�ု ထနု်းး�သ�ုး�ထး�ရန်းး
အတကွး (အ�ုးနေထးင်းဖကး သု�့�ဟု�တး �တုးဖကးအပ်ါအဝါင်း) သင့်းက�ု က�ကထမြပ်�သနူိုငှ်း့အတကွး (အ�ုးနေထးင်းဖကး သု�့�ဟု�တး �တုးဖကးအပ်ါအဝါင်း) သင့်းက�ု က�ကထမြပ်�သနူိုငှ်း့
အတူ နေန်းထ�ုင်းရန်းး ���ုပ်ါ။ အတူ နေန်းထ�ုင်းရန်းး ���ုပ်ါ။ 

အကယ်၍ �င််�ည်် ပြီး��မှ်�နေပြ�းက်�ံနေ�ရ�ါက ���ုမှဟူတုာ် အနိုတရးယ်ပြ���ံနေ�ရ�ါက ���ုမှဟူတုာ်
 အကြာကမှ်��တာမှ်�နေဆးင််ရကွ်မှမုှ ှထကွ်နေပြ��နေ�ရ�ါက �င််�ည်် နေအးက်�ါတာ�်��ုကု�ု နေဆးင််ရကွ်နို�ုင််�ည်် −
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နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
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https://211.ca
https://sheltersafe.ca
http://sheltersafe.ca/


ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ဥ�နေဒါမှ�း��ည်် ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�က�ု လ်��်လ်��ရိုထုး�ပြ�င််�
နိုငှ််် မှနေလ်�း်မှက�် အ�ံ�ုပြ��ပြ�င််�မှ ှကးကယွ်နေ���ည််။ ကနေလ်��ငူ်ယ်က�ု မှ
နေလ်�း်မှက�်ပြ��လ်�ု်ပြ�င််�အး� တာ�ုင််ကြာကး�ရ�် လ်တူာ�ုင််�တာငွ်် တားဝ�်ရှ��ည််။ မှ��း��ု
မှ�း� ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�က�ု ကးကယွ်နေ��ရ�် နိုငှ််် မှ��း�� ုဥမှကွဲ��ုက်မှ��က်
 ရ�ှနေ�ရ�် အကအူည်�မှ�း� ရရှ�နို�ုင််�ည််။ ��ု�နေ�း် ဥ�နေဒါအရ အ��ု�ရ�ည််
 ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�က�ု လ်ံခုြုံ�ံ�မှမုှရှ��ည််် မှ��း��ုထံမှ ှ�ယ်ရးှ��ွင််် ပြ��
ထး��ည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတာငွ်် ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�က�ု နေအးက်�ါ�ည််�လ်မှ်�မှ�း�ပြ�င််် 
�ည််�ကမှ်�နေ��ပြ�င််�အး� လ်က်မှ�ံနို�ငု််�ါ။ 

၁။၁။  ရို�ုက်နိုှက်ပြ�င််�၊ ထ�ု�ကြီးက�တာ်ပြ�င််�၊ 
က�်နေက�းက်ပြ�င််�

၃။၃။  အ�း�အ�း ��ု�မှဟူတုာ် အနေပြ��ံ
လ်�ုအ�်��က်မှ�း� နေ��ရ�်ပြင်င််��ယ်ပြ�င််� 

၂။၂။  �ာက�င််နေ�ရ�် ���ုမှဟူတုာ် �တာ်ပြ�တာ်
ရ�် ပြီး��မှ်�နေပြ�းက်ပြ�င််�

၄။၄။  လ်��်လ်��ရိုထုး�ပြ�င််�နိုငှ််် နေမှတာတးထး�
ရ�် ပြင်င််�ဆ�်ပြ�င််�

ယင််���ု� လ်�ု်နေဆးင််မှည်််အ�း� မှ��တာ�်ဦး� မှည််���ုလ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််�ည််က� ု�တာ်ရို�ုါ။ 

၁။၁။  မှ�ံမှရ�်နို�ုင််နေအးင်် ��တာ်
အနေနိုာှင်််အယကှ်ပြ��်�ည်််အ�ါ
 ��တာ်တာည််ပြီးင်�မှ်နေ�ရ�် အ�� ��်ယူ၍ 
နေဆးင််ရကွ်�ါ။ 

၂။၂။  ကနေလ်��ငူ်ယ်မှ�း�နိုငှ််် လ်ကူြီးက��မှ�း�အကြာကး�
 ရင်််က�က်မှ၊ု အ�က်အရယွ်၊ �ည်း
�ဟူ�ုတုာ၊ အင််အး�နိုငှ််် အနေတာ�ွအကြုံကံ�တာ�ု� 
ကးွပြ�း�နေကြာကးင််� �တာ�ပြ���ါ။ 

၁−၁၉။  ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ကနေ��သငူ်ယုး�ျး�က�ု စာည်း�က�း�ကနေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတငွ်း ကနေ��သငူ်ယုး�ျး�က�ု စာည်း�က�း�
နေပ်�မြခင်း�/ဆုံးံ���ပ်�မ့ြပ်င်းမြခင်း� နေပ်�မြခင်း�/ဆုံးံ���ပ်�မ့ြပ်င်းမြခင်း� 

3333ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အ
ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက

ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�



၃။၃။  ကနေလ်��ငူ်ယ်က�ု လ်ံခုြုံ�ံ��ည်််နေ�ရးတာငွ်် မှ���်
အ�ည််�င်ယ် တာ�်ဦး�တာည််�နေ�နေ�ပြီး��� တာည််ပြီးင်�မှ်မှု
ရရှ�နေအးင်် နေဆးင််ရကွ်နို�ုင််မှည််် အ�ငွ်််အနေရ�က�ု
နေ���ါ။ 

၅။၅။  နေကးင််�မှ�ွ်�ည််် အပြ��အမှအူတာကွ် ဆု
�� ��ပြမှှင်််�ါ။ 

၇။ ၇။  �င််�ည်် အ�က်အ�ဲမှ�း�နိုငှ််် 
ရင််ဆ�ုင််နေ�ရလ်ှင်် အပြ�း�မှ��မှ�း�က�ု 
ရးှနေ�ဆွက်�ယွ်�ါ။ 

၄။ ၄။  ကနေလ်��ငူ်ယ်၏ အးရိုံကု�ု အပြ�း�
လ်�ု်နေဆးင််မှတုာ�်��ု�ု� နေပြ�းင််�နေ���ါ။ 

၆။ ၆။  လ်က်�ံနို�ုင််�ယွ်မှရှ��ည််် အပြ��အမှ၏ူ
 အက� ���ဆက်မှ�း�က�ု ရငှ််�ရငှ််�လ်င််�လ်င််� 
��ပြမှင််�ါနေ�။ 

၈။ ၈။   �ည််�ကမှ်�နေ��ရ�် အပြ�း��ည််�လ်မှ်�မှ�း�
နိုငှ််် �တာ်�က်၍ နို�ှ်��မှ််နေဆ�ွနေနို�ွ 
အကြုံကံနေ���တူာ�်ဦး�နိုငှ််် တာ�ုင််�င််�ါ။

အထကးတငွ်း နေဖးးမြပ်ခ�သ့ည်း့ စာည်း�က�း�နေပ်�မြခင်း�/ဆုံးံ���ပ်�မ့ြပ်င်းမြခင်း� ဆုံးု�င်းရး အထကးတငွ်း နေဖးးမြပ်ခ�သ့ည်း့ စာည်း�က�း�နေပ်�မြခင်း�/ဆုံးံ���ပ်�မ့ြပ်င်းမြခင်း� ဆုံးု�င်းရး 
�ည်းသည်း့ န်းည်း���း� �ျး�က သင့်း�သုး�စာ�တငွ်း အ��ပ်းမြဖစား�ည်းန်းည်း�။�ည်းသည်း့ န်းည်း���း� �ျး�က သင့်း�သုး�စာ�တငွ်း အ��ပ်းမြဖစား�ည်းန်းည်း�။

၉။၉။  အထ�ူအ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�နေ��ရ�် ပြင်င််�ဆ�်�ါ။ 
ထ�ု�ပြ�င််/���ုမှဟူတုာ် ယင််�တာ�ု�က�ု က��်�တာ်�ါ။ 
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ခန်းး� ၁  က

နေန်းဒါါနို�ုင်းင်ံက
ု� ခြုံခံ�င်ံ�ရှုမြ�င်းမြခင်း�

က
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အခန်းး� ၂ အခန်းး� ၂ 

ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သွားင်းးတန်းး�သွား�� လေ့�က့ျျင်းး့ရီးန်းးစာ�အပု်းသွားင်းးတန်းး�သွား�� လေ့�က့ျျင်းး့ရီးန်းးစာ�အပု်း 3535



ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ပြ��်လ်ည််နေ�ရး��ထားး�ပြ�င််� �ံရမှည််် လ်နူို�ှ်ဦး�နိုငှ််် နေတွ�ွဆုံံု�ါ။ ၎င််�တွ�ု� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု�
 နေပြ�းင််�နေရ�့သို့ည်််အ�ါ ၎င််�တွ�ု�၏ ဘဝမှ�း� မှည််သို့��ုနေပြ�းင််�လ်ဲသို့းွ�မှည််ဟု ုထားင််ပြမှင််နေ�ကးင််� ၎င််�တွ��ုက�ု နေမှ�ပြမှ�်��ဲ်
�ါသို့ည််။ တွ�်ဦး���က ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ရရှ�လ်းမှည််် ၎င််�တွ�ု�၏ ဘဝသို့�်မှ�း�နိုငှ််် �တွ်သို့က်၍ နေမှ်း်လ်င်််��က်မှ�း�
နိုငှ််် ��ု�ရ�မှ်��တွ်မှ�း� ရှ�နေ�နေ�ကးင််� နေ�း်ပြ��ဲ�်ကသို့ည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − ဇားတွ်လ်မှ်�မှ�းက�ု �တွ်ရှု�ုါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် နေ�ထား�ုင််ပြ�င််�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ်း်�၍ သို့င််၏ 
နေမှ်း်လ်င်််��က်မှ�း�နိုှင််် ��ု�ရ�မှ်��တွ်မှ�း�အတွကွ် အကကွ်တွငွ်် အမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သို့း��ါ။ 

၁။၁။                                        နိုငှ််် နေတွ�ွဆုံံု�ါမှည််။  

သို့သူို့ည်် အသို့က် ၂၄ နို�ှ်ရှ�ပြီ��ပြ��်သို့ည််။ သို့သူို့ည်် �ည်းသို့င််�ကး�မှ ုမှ
ပြီ���ဆုံံ�ုမှ� သို့�ူနို�ုင််င်ံမှ ှထားကွ်နေပြ���ဲရ်သို့ည််။ လ်�ွ်�ဲ်သို့ည််် သို့ံ�ုနို�ှ်အတွွင််�
 သို့သူို့ည်် သို့�ူနို�ုင််င်ံပြ�င််�တွငွ်် ၎င််�ဘးသို့း ရ�်တွည််�ဲရ်ပြီ��� ဒါကုခသို့ည််
တွ�်ဦး�အပြ��် နေ�ထား�ုင််�ဲရ်သို့ည််။

သို့�ူက�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ပြ��်လ်ည််အနေပြ���နေ��ရ�် လ်က်�ံလ်�ကု်သို့ည်််
အ�ါ သို့ူသို့ည်် နေအးက်�ါတွ��ုက�ု �းရင််�ပြ��လ်�ု်�ဲသ်ို့ည််။ 

(ကျ)(ကျ) သို့၏ူ အဂ္ဂိုဂလ်��်ဘးသို့းနိုငှ််် ပြ�င််
သို့�်ဘးသို့း ကွမှ်�က�င််မှမုှ�း�က�ု 
တွ�ု�တွက်နေအးင်် နေဆုံးင််ရကွ်ရ�်

(ခ)(ခ)  နေဘ�ကင််�ပြီ��� လ်ံခုြုံ�ံ�သို့ည််် နို�ုင််င်ံတွ�်
�ုတွွင်် နေ�ထား�ုင််ရ�်

(ဂ)(ဂ)  �ည်းဆုံက်လ်က်သို့င််�ကး�ပြီ��� မှ�မှ�
ဘးသို့း ရ�်တွည််နို�ုင််နေရ�အတွကွ် 
အလ်�ု်တွ�်�ရုးှရ�်

(ကျ)(ကျ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် တွ�်ဦး�တွည််�ပြ��်
နေ�ပြ�င််�

(ခ)(ခ)  �ကးပြမှင်််ပြီ��� နေအ��က်သို့ည််် 
နေဆုံးင််�ရးသို့�မှ�း�

(ဂ)  (ဂ)  သို့အူရင််က သို့င််ယူ�ူဲ်သို့ည််် �ည်းမှ�း�
က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် အသို့�အမှတှွ်ပြ��
မှည််မှဟုတုွ်ပြ�င််�နိုှင််် အ�မှ ှပြ��်လ်ည််
သို့င််ယူရူ�် လ်�ုအ�်ပြ�င််� 

သို့၏ူ ��ု�ရ�မှ်��တွ်မှ�း�မှးှ −

အခန်းး� အခန်းး� 22  

ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

၂−၁။၂−၁။   ခြပ်န်းး�ည်းလေ့န်းရီး�ချထား��ခြခင်းး�၊ လေ့များ်�း�င်း့းချကျးများျ��ခြပ်န်းး�ည်းလေ့န်းရီး�ချထား��ခြခင်းး�၊ လေ့များ်�း�င်း့းချကျးများျ��
နှငှ်းး့ စားု�ရီးးများးစားတးများျ��နှငှ်းး့ စားု�ရီးးများးစားတးများျ��

သို့၏ူ
 နေမှ်း်လ်င်််��က်
မှ�း�မှးှ −

3636 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�
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2။2။                                            နိုငှ််် နေတွ�ွဆုံံု�ါမှည််။ 

သို့မူှ၏ နေမှ်း်လ်င်််��က်မှ�း�မှးှ − သို့မူှ၏ ��ု�ရ�မှ်��တွ်မှ�း�မှးှ −

(ကျ)(ကျ)  သို့မူှနိုငှ််် သို့မူှ၏ ကနေလ်�မှ�း�အတွကွ် 
��ုမှ�ုနေကးင််�မှ�ွ်နေသို့း အ�ာဂ္ဂိုါတွ်ရရ�ှရ�်

(ခ)(ခ)  ပြီင်�မှ်���မှ်�သို့ည််် �တွ်ဝ�်�က�င််တွငွ်် 
နေ�ထား�ုင််ရ�်

(ဂ)(ဂ)  သို့ူမှ၏ အသို့�ုက်အဝ�်�အသို့�်တွငွ််
 လ်က်�ံကြိုက��ဆုံ�ုမှ ုရရ�ှရ�်နိုငှ််် မှ�တွ်နေဆုံွ
မှ�း� ရရှ�ရ�် 

သို့မူှသို့ည်် အသို့က် ၄၅ နို�ှ်ရှ�ပြီ��ပြ��်သို့ည််။ သို့မူှ၏ အနေ�း်မှးှ နေသို့ဆုံံ�ုသို့းွ�
ပြီ��ပြ��်သို့ည််။ သို့မူှသို့ည်် လ်�ွ်�ဲ်သို့ည််် ၁၅ နို�ှ်လ်ံု� ဒါကုခသို့ည််���်�တွ�်�တုွငွ််
 နေ�ထား�ုင််နေ��ဲပ်ြ�င််�ပြ��်သို့ည််။ သို့မူှသို့ည်် နေက�းင််�မှနေ��ဲ�်�ူ�ါ။ သို့မူှသို့ည််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� သို့ူမှ၏ ကနေလ်�နို�ှ်ဦး�နိုငှ်််အတွူ သို့းွ�နေရးက်မှည််
 ပြ��်သို့ည််။ 

သို့မူှအး� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ပြ��်လ်ည််နေ�ရး��ထားး�ရ�် လ်က်�ံ�ဲ်
သို့ည်််အ�ါ သို့ူမှသို့ည်် နေအးက်�ါ �းရင််�က�ု ပြ����ုဲ်သို့ည်် − 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� နေပြ�းင််�နေရ�့ရပြ�င််�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ်း်�၍ နေမှ်း်လ်င်််��က်နိုှင််် ��ု�ရ�မှ်��တွ်မှ�း� နေရးယူကှ်နေ�သို့ည််် 
�ံ�း���က်မှ�း�မှးှ ပြ��်ရှု�ု�ပြ��်�ဉ်း် ပြ��်�ါသို့ည််။ 

နေ��ထားး�သို့ည််် မှ�ဉ်း်�မှ�း�နေ�်တွငွ်် သို့င််၏ အပြ�း�နေမှ်း်လ်င်််��က်မှ�း�နိုှင််် ��ု�ရ�မှ်မှမုှ�း�အနေ�ကးင််� နေရ�သို့း��ါ။ 

3737ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််
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 ၂−၂။ ၂−၂။   သွားင်းး၏ ခရီးး�   သွားင်းး၏ ခရီးး�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� သို့င််သို့းွ�ရသို့ည်််�ရ��သို့ည်် ရညှ််လ်�း�
ပြီ��� �င််��်�မှည််ပြ��်သို့ည််။ သို့င််နေ�ထား�ုင််သို့ည််် နို�ုင််င်ံနိုငှ်််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွ�ု�အ�ကး� တွ�ုက်ရှု�ုက်နေလ်ယူးဉ်း်�ရ���ဉ်း်မှ�း� ရှ�
��င််မှရှ�ှမှည််ပြ��်သို့ည််။ သို့င််၏ �ရ��လ်မှ်�ဆုံံ�ုသို့�ု� နေရးက်ရှ�ရ�်
 နေလ်ယူးဉ်း်�ရ���ဉ်း် တွ�်�ုမှက ����င််�ရ�် လ်�ုအ�်နေကးင််�လ်�ုအ�်
မှည်် ပြ��်သို့ည််။ �ရ��သို့းွ�ပြ�င််�အတွကွ် �ာရ�မှ�း��းွ သို့�ု�မှဟုတုွ် ရက်
အ�ည််�င်ယူ်�ကးပြမှင်််ပြ�င််�မှးှ ပြ��်ရှု�ု� ပြ��်�ဉ်း် ပြ��်�ါသို့ည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − ကမှ့းန်ေပြမှ�ံကု�ု�ကည်််�ါ။ သို့င််ယူ�နုေ�ထား�ုင််သို့ည််် နေ�ရးက�ု ရးှနေ�ပွြီ��� �ကက်နေပြ��တွ်  

(    ) အမှတှွ်အသို့း�ပြ���ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက� ုနေမှ�ယူ်လ််ရကွ်ပြ�င််် အမှတှွ်အသို့း� ပြ��ထားး�သို့ည််။ တွည််နေ�ရး
နို�ှ်�အု�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�နေရ�ဆုံွဲ�ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� သို့င််၏ �ရ���ဉ်း်နိုှင််် �တွ်သို့က်သို့ည််် နေအးက်�ါသို့တွင််�အ��က်အလ်က်မှ�း�သို့ည်် အနေရ�ကြိုက��သို့ည််။

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� သို့င််၏ �ရ���ဉ်း်နိုှင််် ��်လ်�ဉ်း်�၍ နေအးက်�ါသို့တွင််� အ��က်အလ်က်မှ�း�
က�ု ပြ�ည်််�ံနုေအးင်် ပြ�ည်််�ကွ်�ါ။ ဤသို့တွင််�အ��က်အလ်က် အး�လ်ံ�ုက�ု သို့င််မှထားကွ်�းွမှ� ရက်အ�ည််�င်ယူ်
အလ်�ုအထား� မှသို့�ရ�ှဘဲ ပြ��်နေ�ပြ�င််�မှးှ �ံမုှ�ှ်ပြ��်�ါသို့ည််။ နေ��ထားး�သို့ည််် မှ�ဉ်း်�နေ�်တွငွ်် သို့တွင််�အ��က်အလ်က်က� ု
နေရ�သို့း��ါ သို့��ုမှဟုတုွ် သို့င်််�ရ���ဉ်း်နိုှင််် သို့က်ဆုံ�ုင််သို့ည််် အနေပြ�မှ�း�က� ုဝ�ုင််�ပြ��ါ။ 

၁။ ၁။ သို့င််ထားကွ်�းွမှည််် နေလ်ဆုံ��်မှးှ 
                                                             

 ပြ��်သို့ည််။ 

၂−၃။၂−၃။  ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� သွားင်းး၏ခရီးး�စာဉ်း  ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� သွားင်းး၏ခရီးး�စာဉ်း
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၂။၂။  သို့င််အပြ�း�နေလ်ယူးဉ်း်နိုငှ််် �� �တွ်ဆုံက်
မှည််် နေလ်ဆုံ��်မှးှ

၃။၃။  သို့င််ထားကွ်�းွမှည််် နို�ုင််င်ံမှ ှကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအထား� 
�ရ��သို့းွ�ရ�် �ကးပြမှင်််မှည််် �ာရ�မှးှ

၄။၄။  သို့င်် �ထားမှဆုံံ�ု ဆုံင််�သို့က်မှည််် ကနေ�ဒါါနေလ်ဆုံ��်
မှးှ_________ ပြ��်သို့ည််။

၅။၅။  သို့င််နေ�ာက်ဆုံံ�ု ဆုံင််�သို့က်မှည််် နေလ်ဆုံ��်
မှးှ_________ ပြ��်သို့ည််။

၆။၆။  သို့င်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် နေ�ထား�ုင််မှည််် ပြီမှ���အမှည််မှးှ 
_________ ပြ��်သို့ည််။ 

၇။၇။  နေလ်ဆုံ��်မှ ှသို့င််နေ�ထား�ုင််မှည််် ပြီမှ���သို့�ု� သို့ွး�နေရးက်ရ�်
 အသို့ံ�ုပြ��မှည််် သို့ယူ်ယူ�ူ�ု�နေဆုံးင််နေရ� အမှ� ���အ�း�မှးှ 
_________ ပြ��်သို့ည််။ 

(ကျ)(ကျ) တွ�ုရ�ွ်တွ�ု 

(ခ)(ခ) မှ�ွ်ထားရ�ယူယူ် 

(ဂ)(ဂ) ဗ�်က�ူဗး� 

(ဃ)(ဃ) ကယူ်လ််ဂ္ဂိုါရ�

(ကျ)(ကျ) နေလ်ယူးဉ်း်
(ခ)(ခ)  ပြီမှ�����င််�ဆုံက် ဘတွ်�ကး�
(ဂ)(ဂ)  က�ုယူ်��ုင််နေမှး်နေတွး်ယူးဉ်း် သို့��ုမှဟုတုွ် အင်းှ�

ယူးဉ်း် 

 ပြ��်သို့ည််။

 ပြ��်သို့ည််။

3939ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််
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၁။၁။  သို့င််မှထားကွ်�းွမှ� သို့င်််အး� သို့င််၏ နေ���နေင်ဆွုံ�ုင််ရး
 �းရကွ်�းတွမှ်�က� ုလ်က်မှတှွ်ထား�ု���ုင််�မှည်် ပြ��်သို့ည််။
 ယူင််�တွငွ်် သို့င်််�ရ���ဉ်း်အတွကွ် က�ု်က��ရ�တွ်ဆုံ�ုင််ရး
 အနေ�ကးင််�အရးမှ�း� �ါဝင််ပြီ��� ယူင််�နေင်ကွ�ု သို့င်် ကနေ�
ဒါါနို�ငု််င်ံသို့�ု� နေရးက်ရှ�ပြီ���နေ�ာက် ပြ��်လ်ည််နေ��ဆုံ�်ရ�်
 လ်�ုအ�်သို့ည််။ ယူင််��းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�ု ဥ�နေဒါဆုံ�ုင််ရး 
�း����်�းတွမှ်�မှ�း�အပြ��် မှတှွ်ယူသူို့ည််။ 

၂။၂။  နေယူဘယုူ�အး�ပြ�င််် လ်ဝူင််မှဆုုံ�ုင််ရး နေ���နေင်သွို့ည်် ထားကွ်�းွ
သို့ည်််နေ�ရးမှသှို့ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� �ရ��လ်မှ်�ဆုံံ�ုနေ�ရးအထား� 
�ရ���ရ�တွ်မှ�း� အက�ံ��ဝင််သို့ည််။ 

၃။၃။  သို့င််သို့ည်် နေ���နေင်ကွ�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� နေရးက်ရှ�ပြီ��� တွ�်နို�ှ်
အ�ကးတွငွ်် �တွင််၍ ပြ��်လ်ည်် နေ��ဆုံ�်ရ�် ပြ��်သို့ည််။ 

၄။၄။    နေ���နေင်မွှးှ အတွ�ု�မှဲပ်ြ��်သို့ည််။ 

၅။၅။  အ��ု�ရက သို့င်််ထားံသို့�ု� နေ���နေင်ကွ�ု မှည််သို့ည်််အ�� ��်တွွင််
 �တွင််၍ ပြ��်လ်ည််နေ��ဆုံ�်ရမှည််၊ မှည််မှ်�ကးပြမှင်််မှည််၊
 မှည််သို့�ု�နေ��ဆုံ�်ရမှည််တွ��ု �ါဝင််သို့ည််် �းတွ�်နေ�းင််က�ု နေ��
��ု�မှည််ပြ��်သို့ည််။ လ်ဝူင််မှဆုုံ�ုင််ရး နေ���နေင်နွိုငှ််် ��်လ်�ဉ်း်�၍
 သို့င်််ထားံတွငွ်် နေမှ�ပြမှ�်�လ်�သုို့ည််မှ�း� ရှ��ါက ��ု်��ံ�ါတွ် ၁−
၈၀၀−၆၆၇−၇၃၀၁ သို့��ုလ်ည််�နေကးင််�၊
 အ��နေမှ�လ်် collection@cic.gc.cacollection@cic.gc.ca သို့�ု�
လ်ည််�နေကးင််� ဆုံက်သို့ယွူ်နို�ုင််သို့ည််။  
လ်ဝူင််မှဆုုံ�ုင််ရး နေ���နေင်နွိုငှ််် �တွ်သို့က်
၍ အနေသို့���တွ်သို့�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရး
တွငွ်် �တွ်ရှု ုနို�ုင််သို့ည််။ here  

6။6။ သို့င်််တွငွ်် နေ���နေင်ကွ�ု ပြ��်လ်ည််နေ��ဆုံ�်ရ�် အ�က်အ�ဲမှ�း�
 ရ�ှနေ��ါက ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ အ��ု�ရသို့�ု� အနေ�ကးင််��ကး�ရ�်ပြ��်
သို့ည််။ လ်�ုအ�်�ါက လ်�ဉ်း် ပြ��်လ်ည််နေ��ဆုံ�်ရမှည််် �မှးဏ
က�ု နေလ််း�်�မှည််် အ��အ�ဉ်း်မှ�း� နေဆုံးင််ရကွ်နို�ုင််သို့ည််။

၂.၄။ ၂.၄။   သွားင်းး၏ �ဝူင်းးများဆုိုးုင်းးရီး� လေ့ချ�လေ့င်းးသွားင်းး၏ �ဝူင်းးများဆုိုးုင်းးရီး� လေ့ချ�လေ့င်းး

လ်ဝူင််မှဆုုံ�ုင််ရး နေ���နေင်အွ��အ�ဉ်း်အရ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
 အ��ု�ရသို့ည်် သို့င်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� လ်းနေရးက်ပြ�င််�
အတွွက် �ရ���ရ�တွ်မှ�း�က�ု သို့င်််က�ုယူ်�း� က��ံနေ��သို့ည််။ 
ဤနေ���နေင်ကွ�ု သို့င်် ပြ��်လ်ည််ဆုံ�်ရ�်ပြ��်သို့ည််။

4040 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 22  ခရီးး�သွား

း��ခြခင်းး�

mailto:collection@cic.gc.ca
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/immigration-loans-program.html


၁။  �ကျးဆိုး�အးတးများျ��၁။  �ကျးဆိုး�အးတးများျ��
 ယူင််�မှးှ အရယွူ်အ�း�နေသို့�င်ယူ်သို့ည်််

 အမှ� ���အ�း�ပြ��်သို့ည််။ �ရ��သို့းွ�မှ�း�သို့ည််
 ယူင််�က� ုနေလ်ယူးဉ်း်နေ�်သို့��ု မှ�မှ�နိုှင်််အတွူ
 သို့ယူ်နေဆုံးင််သို့းွ��ကသို့ည််။ ယူင််�သို့ည််
 နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ်် ထား�ုင််�ံနုေအးက် 
သို့�ု�မှဟုတုွ် ဦး�နေ�ါင််�ထားက်ရှ� ��စည််�ထားည်််ရ�် 
အက��်တွွင်် ဆုံ��်ဝင််ရ�်လ်�ုသို့ည််။ 

၂။  အပ်းနှှံအးတးများျ��၂။  အပ်းနှှံအးတးများျ��
 ယူင််�မှးှ အမှ�း�အး�ပြ�င််် �ရ��သို့ည််မှ�း�

 သို့ယူ်နေဆုံးင််နို�ုင််သို့ည််် အကြိုက��ဆုံံ�ုနေသို့း
 အ�တွ်အမှ� ���အ�း� ပြ��်သို့ည််။ နေလ်နေ�ကးင််�
လ်�ုင််�က ယူင််�က� ုနေလ်ယူးဉ်း်၏ ��စည််�
ထားး�ရ�်နေ�ရးတွငွ်် ထားး�ရ�ှသို့ည််။ �ရ��သို့းွ�
မှ�း�က ယူင််�အ�တွ်က�ု နေလ်နေ�ကးင််�လ်�ငု််�
သို့�ု� အ�်နိုှံသို့ည်််အ�ါ ယူင််�တွ�ု�အး� လ်က်�ံ
 ပြ�တွ်��ုင််�တွ�်� ုပြ��်နေ��သို့ည််။ �ရ��သို့ည််
မှ�း�သို့ည်် ယူင််�ပြ�တွ်��ငု််�က�ု သို့�မှ်�ထားး�ပြီ���
 ယူင််�တွ�ု�၏ အ�တွ်နေ��းက်ဆုံံ�ု�ါက တွင််ပြ�
နို�ုင််သို့ည််။ �ရ��သို့ည််မှ�း�သို့ည်် ယူင််�အ�တွ်
က�ု �ရ���ဉ်း်အဆုံံ�ုတွငွ်် ပြ��်လ်ည််နေရ�ွယူူ
ရ�်ပြ��်သို့ည််။ 

၃။  တစားကျးုယ်းလေ့ရီးသွားံ�ုပ်စာစည်း�များျ��၃။  တစားကျးုယ်းလေ့ရီးသွားံ�ုပ်စာစည်း�များျ��
 ယူင််�တွ�ု�မှှး အ�တွ်ပြ�င်််ထားည်််ထားး�သို့ည််် လ်က်

နေတွး�််မှ�း�၊ လ်က်ဆုံွဲနေသို့တွား၊ ��ုက်ဆုံံအ�တွ်
 သို့�ု�မှဟုတုွ် အ�တွ်င်ယူ်နေလ်�တွ��ု အ�ါအဝင်် 
��စည််�အနေသို့�မှ�း�ပြ��်သို့ည််။ 

အပ်းနှှံသွားည်း့ လေ့သွားတာ�များျ��သွားည်း အများျ��အ��ခြ�င်းး့ အရွီးယ်းအစာ��၊အပ်းနှှံသွားည်း့ လေ့သွားတာ�များျ��သွားည်း အများျ��အ��ခြ�င်းး့ အရွီးယ်းအစာ��၊
 ပ်ံသုွားဏ္ဍာ�န်းးနှှင်းး့ အလေ့ရီး�င်းးတး�ု ဆိုင်းးတကူြားကျသွားည်း။ သွားင်း့းလေ့သွားတာ� ပ်ံသုွားဏ္ဍာ�န်းးနှှင်းး့ အလေ့ရီး�င်းးတး�ု ဆိုင်းးတကူြားကျသွားည်း။ သွားင်း့းလေ့သွားတာ�
ကျးု သွားင်းးများတှးများးရီးန်းး �းုအပ်းသွားည်း။ သွားင်းး့ လေ့သွားတာ�များျ��အ���ံ�ု ကျးု သွားင်းးများတှးများးရီးန်းး �းုအပ်းသွားည်း။ သွားင်းး့ လေ့သွားတာ�များျ��အ���ံ�ု 
လေ့ပ််တးင်းး သွားင်းး့အများည်းအခြပ်ည့်းအစာံကုျးု လေ့ရီး�ထား��ပ်ါ။ အပ်းနှှံထား��လေ့ပ််တးင်းး သွားင်းး့အများည်းအခြပ်ည့်းအစာံကုျးု လေ့ရီး�ထား��ပ်ါ။ အပ်းနှှံထား��
သွားည်း့ လေ့သွားတာ�ကျးု အ�းယ်းတကျ ူများတှးများးနှးုင်းးရီးန်းး တစားစာံတုစားခုသွားည်း့ လေ့သွားတာ�ကျးု အ�းယ်းတကျ ူများတှးများးနှးုင်းးရီးန်းး တစားစာံတုစားခု
 တပ်းဆိုင်းးထား��ပ်ါ။ တပ်းဆိုင်းးထား��ပ်ါ။

၂−၅။၂−၅။   ခရီးး�သွားး��အးတးအများျ း��အစာ��များျ�� ခရီးး�သွားး��အးတးအများျ း��အစာ��များျ�� 

4141ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််
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နေလ်နေ�ကးင််�လ်�ုင််�အသို့��သို့��သို့ည်် ယူင််�တွ�ု�၏ က�ုယူ်��ုင်် အ�တွ်က��်သို့တွ်��က်မှ�း� ရှ��ကသို့ည််။
 သို့င််၏ �ရ��လ်မှ်�နေ�ကးင််�နေ�း်ပြ���က်က�ု ��်နေဆုံ��ါ သို့�ု�မှဟုတုွ် IOM ဝ�်ထားမှ်�က�ု သို့င်််အ�တွ်
အတွကွ် က��်သို့တွ်��က်မှ�း�အနေ�ကးင််� နေမှ�ပြမှ�်��ါ။ ယူင််�က��်သို့တွ်��က်မှ�း�က နေအးက်�ါ
တွ�ု�က�ု ဆုံံ�ုပြ�တွ်နေ��သို့ည်် −

၁။၁။  သို့င််သို့ယူ်နေဆုံးင််နို�ုင််သို့ည်််
 အကြိုက��မှး�ဆုံံ�ု အ�တွ်၏
 �င််တွ�မှ�တွးပြ�င််် နေ�း်ပြ�နေသို့း
 အရယွူ်အ�း�။ သို့င််သို့ည််
 အပြမှင်််၊ အလ်�း�နိုှင််် အ�ံတွ�ု�
က�ု တွ�ုင််�တွးပြ�င််�ပြ�င််် ယူင််�
အရယွူ်အ�း�က�ု သို့�ရှ�နို�ုင််သို့ည််။ 

၂။၂။   အ�တွ်တွ�်လ်ံ�ု��၏ က�လ်�ုဂ္ဂိုရမှ်
ပြ�င််် နေ�း်ပြ�သို့ည််် အမှ�း�ဆုံံု�
 အနေလ်��� ��်။ သို့င််သို့ည်် အ�တွ်
တွ�်လ်ံ�ု��၏ အနေလ်��� ��်က�ု
 နေ�ါင််�� ��်�က်ပြ�င််် �� ��်တွယွူ်
ရ�် လ်�ုအ�်သို့ည််။ 

၃။၃။   အသို့က်အရယွူ်အလ်�ုက် လ်ူ
တွ�်ဦး�အး� သို့ယူ်နေဆုံးင််�ငွ်််ပြ��
သို့ည််် အ�တွ်အနေရအတွကွ်။

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေ��ထားး�သို့ည််် မှ�ဉ်း်�မှ�း�နေ�်တွငွ်် သို့င်််�ရ���ဉ်း်အတွကွ် အ�တွ်က��်သို့တွ်��က် မှ�း�က�ု
 နေရ�သို့း��ါ။ 

အသို့က်နို�ှ်နို�ှ်နေအးက် �ရ��သို့ည််မှ�း�သို့ည််
 နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ်် က�ုယူ်��ုင််ထား�ုင််�ံနုေ�ရး ရရှ�
မှည််မှဟုတုွ်�ါ။ ထား�ု�နေ�ကးင််် ယူင််�တွ�ု�အတွကွ် 
သို့��ပြ�း�အ�တွ်�ွင်််ပြ����က် လ်�ုအ�်ပြ�င််�ပြ��်သို့ည််။ 

လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းုင်းး�ကျ သွားတးများတှးသွားည်း့ အးတးကျန်း�းသွားတးချကျးများျ��ကျးု �းုကျးန်းာပ်ါ။ အကျယ်း၍ လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းုင်းး�ကျ သွားတးများတှးသွားည်း့ အးတးကျန်း�းသွားတးချကျးများျ��ကျးု �းုကျးန်းာပ်ါ။ အကျယ်း၍ 
များ�းုကျးန်းာပ်ါကျ လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းငု်းး�သွားည်း သွားင်း့းအးတးကျးု �ကျးခံရီးန်းး ခြင်းင်းး�ဆိုန်းးခြခင်းး� သွားး�ုများဟုုတးများ�းုကျးန်းာပ်ါကျ လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းငု်းး�သွားည်း သွားင်း့းအးတးကျးု �ကျးခံရီးန်းး ခြင်းင်းး�ဆိုန်းးခြခင်းး� သွားး�ုများဟုုတး
 လေ့န်းာကျးထားပ်းအခလေ့ကြားကျ�လေ့င်းး လေ့ပ်�လေ့ဆို�င်းးရီးခြခင်းး�တး�ုနှှင်းး့ ကြုံကျံ�ရီးနှးုင်းးသွားည်း။ ယ်င်းး�အခများ�ှ အများျ�� လေ့န်းာကျးထားပ်းအခလေ့ကြားကျ�လေ့င်းး လေ့ပ်�လေ့ဆို�င်းးရီးခြခင်းး�တး�ုနှှင်းး့ ကြုံကျံ�ရီးနှးုင်းးသွားည်း။ ယ်င်းး�အခများ�ှ အများျ��
အ��ခြ�င်း့း ခြများင်း့းများ��လေ့�ရ့ီးးှသွားည်း။အ��ခြ�င်း့း ခြများင်း့းများ��လေ့�ရ့ီးးှသွားည်း။

၁။  အသွားကျး နှစှားနှစှားနှငှ်းး့ အထားကျး ခရီးး�သွားည်းများျ��၁။  အသွားကျး နှစှားနှစှားနှငှ်းး့ အထားကျး ခရီးး�သွားည်းများျ�� 
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� အသို့က်နို�ှ်နို�ှ်နိုငှ်််အထားက် �ရ��သို့ည််

တွ�်ဦး���အး� အ�တွ်အမှ� ���အ�း� တွ�်��ု� အတွကွ် 
အနေရအတွကွ်မှည််မှ် သို့ယူ်နေဆုံးင််လ်း�ငွ်််ပြ��သို့�ည််�။ 

၃။၃။  အ�တွ်တွ�်လ်ံ�ု��၏ အပြမှင်််ဆုံံ�ု

 အတွ�ုင််�အတွးနိုငှ််် အနေလ်��� ��် 

သို့တွ်မှတှွ်��က်မှးှ အဘယူ်�ည််�။ 

၂။ အသွားကျး နှစှားနှစှားလေ့အ�ကျး ခရီးး�သွားည်းများျ��၂။ အသွားကျး နှစှားနှစှားလေ့အ�ကျး ခရီးး�သွားည်းများျ�� 
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� အသို့က်နိုှ�်နိုှ�်နေအးက် �ရ��သို့ည််တွ�်ဦး�

��အး� အ�တွ်အမှ� ���အ�း� တွ�်�ု��အတွကွ် အနေရအတွကွ်
မှည််မှ် သို့ယူ်နေဆုံးင််လ်း�ငွ်််ပြ��သို့�ည််�။

၂−၆။၂−၆။  အးတးအတးကျး ကျန်း�းသွားတးချကျးများျ��အးတးအတးကျး ကျန်း�းသွားတးချကျးများျ��
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၂−၇။၂−၇။   များည်းသွားည်း့အးတးတးင်းး များည်းသွားည်း့အရီး�များျ��ကျးု ထားည်း့များည်းန်းည်း�။များည်းသွားည်း့အးတးတးင်းး များည်းသွားည်း့အရီး�များျ��ကျးု ထားည်း့များည်းန်းည်း�။

သို့င်််လ်က်ဆုံွဲအ�တွ်
အတွငွ််� ထားည်််သို့ငွ််�
နို�ုင််သို့ည််် ��စည််�မှ�း�
အတွကွ် အကကွ်တွငွ်် 
(     ) လ်ံ�ု�ံ ုနေရ��ါ။ 

သို့င်််အ�်နိုှံအ�တွ်အတွငွ််�
 ထားည်််သို့ငွ််�နို�ုင််သို့ည််် ��စည််�
မှ�း�အတွကွ် အကကွ်တွငွ််
 �တွရု�်�ကကွ်�ံ ု
(     ) နေရ��ါ။ 

တွ�်က�ုယူ်နေရသို့ံ�ု
��စည််�မှ�း�အတွကွ်
 အကကွ်တွငွ်် ကြိုတွ�ဂ္ဂိုံ�ံ ု
(     ) နေရ��ါ။ 

သို့င််ဆုံံ�ုပြ�တွ်သို့ည်််အ�ါ အ�တွ်အမှ� ���အ�း� တွ�်��ု�အတွကွ် အတွ�ုင််�အတွးနိုငှ််် အနေလ်��� ��် က��်သို့တွ်��က်မှ�း�
က�ု အမှတှွ်ရနေ��ါနေ�။

၁။၁။  ကနေလ်�နို�ု�မှ�ု�်
 အ�ည််�င်ယူ်နိုှင််် နေသို့�
�ံမှ�း�

၇။၇။  အဝတွ်အ�း�မှ�း�နိုငှ််် 
ရှူး�ှ�����်မှ�း�

၈။၈။  အရှု�ု်မှ�း� ၉။၉။  ဘးသို့းနေရ�ဆုံ�ုင််ရး 
��စည််�မှ�း� 

၅။  ၅။  (ဗ�ု�အး� ၁၁၀−၁၂၀ နိုငှ််် 
က�ုက်ည်�သို့ည်််) အပြ�း�
အ�လ်က်ထားနေရး��်
��စည််�မှ�း�

၄။၄။  ကင််မှရးမှ�း� ၆။၆။  လ်က်ဝတွ်
ရတွ�ာမှ�း� 

၂။၂။  လ်က်နေတွး�််မှ�း�နိုငှ််် 
တွက်ဘလ်က်မှ�း�

၃။၃။ ဆုံဲလ််��ု်�မှ�း�နိုငှ််် �
မှတွ်�ု�်�မှ�း�

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − ��စည််�မှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (  )၊ ၂ (  )၊ ၃ (  )၊ ၄ (  )၊ ၅ (  )၊ ၆ (  )၊ ၇ (  )၊ ၈ (  )၊ ၉ (  )

4343ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််
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၁၀။၁၀။  တွ�်က�ုယူ်နေရ
သို့��်ရှင််�မှသုို့ံ�ု
 က�ု်��စည််�မှ�း�
 (အမှ� ���သို့မှ��လ်
�ဉ်း်သို့ံ�ု��စည််�မှ�း�
အ�ါအဝင််)

၁၃။၁၃။  ���ကရက်မှ�း�  
(���ကရက်အလ်��် 
၂၀၀၊ နေဆုံ�ပြ�င််�လ်��်
 အလ်��် ၅၀ နိုငှ်််
 ပြ��ပြ�င််ထားး�သို့ည်််
 နေဆုံ�ရကွ်ကြိုက�� ၂၀၀ 
ဂ္ဂိုရမှ်အထား�) 

၁၆။၁၆။  �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�
နိုငှ််် ဘွဲ�လ်က်မှတှွ်
မှ�း� 

၁၉။၁၉။  �းအ�ု်မှ�း�နိုငှ််် 
အဘ�ဓား�်မှ�း� 

၁၁။၁၁။  အရည််မှ�း�၊ �ရင််မှ်
မှ�း�နိုငှ််် ဂ္ဂို�ယူ်လ််မှ�း�
 �မှးဏအ�ည််�င်ယူ်
 (�လ်တွ်�တွ�်အ�တွ်
 အ�ကည််ပြ�င််် ၁၀၀ မှ�လ်�
လ်�တွး��နေအးက်) 

၁၄။၁၄။  နေ�ါင််�ပြီ���ဘရ�်ရှ်၊
 ဘ��နိုငှ််် သို့းွ�တွ�ုက်
တွံမှ�း� 

၁၇။၁၇။  မှ�မှ�၏ က�ုယူ်��ုင်် 
ဓားတွ်�ံမုှ�း�

၂၀။၂၀။  နေဆုံ�ဝါ�မှ�း�

၁၂။၁၂။  အရည််မှ�း�၊ �ရင််
မှ်မှ�း�နိုငှ််် ဂ္ဂို�ယူ်လ််
မှ�း� (�လ်တွ်�တွ�်
အ�တွ် အ�ကည််ပြ�င်််
 ၁၀၀ မှ�လ်�လ်�တွး��
အထားက်)

၁၅။၁၅။  အရက် (ဘ�ယူး
 ၈.၅ လ်�တွး၊ ဝ�ုင်် 
၁.၅ လ်�တွး၊ အရက် 
၁.၁၄ လ်�တွးအထား�)

၁၈။၁၈။  နေင်နွေ�က�
မှ�း�

၂၁။  ၂၁။  �ည််သို့�ွ်ဗ�ူ
မှ�း�

အနေပြ�မှ�း� − ၁၀ (  )၊ ၁၁ (  )၊ ၁၂ (  )၊ ၁၃ (  )၊ ၁၄ (  )၊ ၁၅ (  )၊ ၁၆ (  )၊ ၁၇ (  )၊ ၁၈ (  )၊ ၁၉ (  )၊ ၂၀ (  )၊ ၂၁ (  )
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၂၂။၂၂။ ဤနေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�်

၂၅။၂၅။  ထား�်ထားး�နို�ုင််သို့ည််် 
အဝတွ်အ�း�မှ�း�

၂၈။၂၈။  �းအု�် သို့�ု�မှဟုတုွ် 
မှဂ္ဂိုုဇာင််� 

၂၃။၂၃။  လ်မှ်�တွငွ််က�း�ရ�်
 အသို့ံမှပြမှည််သို့ည််် အရှု�ု်
မှ�း� 

၂၆။၂၆။  ထား�� (ရးသို့�ဥတွနုေ�် 
မှတူွည််၍) 

၂၉။၂၉။  ကနေလ်�လ်က်တွ�ွ်�လ်ညှ််� 

၂၄။၂၄။  ထား�ု်��ု�
ထားး�သို့ည်််
 သို့းွ�ရည််�း
မှ�း� 

၃၀။၃၀။  အလ်ကှ�ု် 

ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� သွားင်းးယ်လူေ့ဆို�င်းး��နှးုင်းးသွားည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�ပ်များ�ဏအလေ့ပ်် ကျန်း�းသွားတးချကျးများရီးးှပ်ါ။ အကျယ်း၍ ကျလေ့န်းကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� သွားင်းးယ်လူေ့ဆို�င်းး��နှးုင်းးသွားည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�ပ်များ�ဏအလေ့ပ်် ကျန်း�းသွားတးချကျးများရီးးှပ်ါ။ အကျယ်း၍ ကျလေ့န်း
ဒါါနှးုင်းးင်းံအတးင်းး�သွားးု� များးသွား��စာတုစားစာ�ု်င်းး ကျလေ့န်းဒါါလေ့ဒါ်�� ၁၀,၀၀၀ အထားကျးနှငှ်းး့ ည်းများ်သွားည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ� သွားးု�များဟုတုးဒါါနှးုင်းးင်းံအတးင်းး�သွားးု� များးသွား��စာတုစားစာ�ု်င်းး ကျလေ့န်းဒါါလေ့ဒါ်�� ၁၀,၀၀၀ အထားကျးနှငှ်းး့ ည်းများ်သွားည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ� သွားးု�များဟုတုး
 လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�တန်းး�းု�ရီးးှသွားည်း့ စာ�ရွီးကျးစာ�တများး�များျ�� ယ်လူေ့ဆို�င်းး���်င်းး သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါအလေ့ကျ�ကျးခးန်းးဌာ�န်း လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�တန်းး�းု�ရီးးှသွားည်း့ စာ�ရွီးကျးစာ�တများး�များျ�� ယ်လူေ့ဆို�င်းး���်င်းး သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါအလေ့ကျ�ကျးခးန်းးဌာ�န်း
တးင်းး လေ့ကြားကျည်�ရီးများည်း။ ယ်င်းး�သွားးု�များလေ့ကြားကျည်�ပ်ါကျ သွားင်းးသွားည်း ဒါဏးလေ့င်းးလေ့ပ်�တးင်းး လေ့ကြားကျည်�ရီးများည်း။ ယ်င်းး�သွားးု�များလေ့ကြားကျည်�ပ်ါကျ သွားင်းးသွားည်း ဒါဏးလေ့င်းးလေ့ပ်�
လေ့ဆို�င်းးရီးများည်း သွားးု�များဟုတုး အခြခ��ခြပ်စားဒါဏးများျ�� ကျျခံရီးများည်းခြ�စားသွားည်း။ လေ့ဆို�င်းးရီးများည်း သွားးု�များဟုတုး အခြခ��ခြပ်စားဒါဏးများျ�� ကျျခံရီးများည်းခြ�စားသွားည်း။ 
သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး�သွားးု� လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�များျ��ကျးု လေ့င်းးသွား��ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး�သွားးု� လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�များျ��ကျးု လေ့င်းးသွား��ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊
 လေ့င်းး��ှအများးန်း�းများျ��ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊ ချကျး�ကျးများတှးခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊ စာလေ့တ�မ့ျားျ�� လေ့င်းး��ှအများးန်း�းများျ��ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊ ချကျး�ကျးများတှးခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ၊ စာလေ့တ�မ့ျားျ��
 သွားးု�များဟုတုး သွားင်းး့ဘဏးနှငှ်းး့ ကျလေ့န်းဒါါဘဏးတးု�အကြားကျ�� လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�များျ��  သွားးု�များဟုတုး သွားင်းး့ဘဏးနှငှ်းး့ ကျလေ့န်းဒါါဘဏးတးု�အကြားကျ�� လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�များျ�� 
��ှလေ့ခြပ်�င်းး�ခြခင်းး�ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ ယ်လူေ့ဆို�င်းး��နှးုင်းးသွားည်း။ သွားင်းးလေ့ကြားကျည်�သွားည်း့��ှလေ့ခြပ်�င်းး�ခြခင်းး�ခြ�င်းး့ခြ�စားလေ့စာ ယ်လူေ့ဆို�င်းး��နှးုင်းးသွားည်း။ သွားင်းးလေ့ကြားကျည်�သွားည်း့   
ပ်များ�ဏသွားည်း သွားင်းးရီးရီးးှများည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�အလေ့ထား�ကျးအပ်ံ ့အဆိုင်းး့အလေ့ပ််ပ်များ�ဏသွားည်း သွားင်းးရီးရီးးှများည်း့ လေ့င်းးလေ့ကြားကျ�အလေ့ထား�ကျးအပ်ံ ့အဆိုင်းး့အလေ့ပ််
 သွားကျးလေ့ရီး�ကျးများရုီးးှနှးုင်းးသွားည်း။   သွားကျးလေ့ရီး�ကျးများရုီးးှနှးုင်းးသွားည်း။  

အနေပြ�မှ�း� − ၂၂ (  )၊ ၂၃ (  )၊ ၂၄ (  )၊ ၂၅ (  )၊ ၂၆ (  )၊ ၂၇ (  )၊ ၂၈ (  )၊ ၂၉ (  )၊ ၃၀ (  )

4545ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� ယူနူေဆုံးင််လ်း�ွင်််မှပြ��သို့ည််် အရးအ�� ���ရ�ှသို့ည််။ အကယူ်၍ သို့င််သို့ည်် ယူင််�တွ�ု�က�ု 
ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� ယူနူေဆုံးင််လ်းပြီ��� နေ�ကည်းပြ�င််�မှပြ���ါက ဒါဏ်နေင်နွေ��နေဆုံးင််ရ�် လ်�ုအ�်နေကးင််� 
လ်�ုအ�်မှည်် သို့�ု�မှဟုတုွ် သို့င််နေရးက်ရှ��� ��်တွငွ်် တွရး�ရင််ဆုံ�ုင််ရနို�ုင််သို့ည််။ 

သို့င််���်ထားး��ဲ်ရမှည််် တွး�ပြမှ�်ထားး�နေသို့း အရးမှ�း�မှးှ −

၁။၁။  အ�း�အ�းမှ�း� (အသို့း�၊ နို�ု�၊ 
နို�ု�ထားွက်��စည််�မှ�း�နိုငှ််် အသို့��အနိုှံ
မှ�း�/ဟုင််�သို့��ဟုင််�ရကွ်မှ�း� 
အ�ါအဝင််)

၄။၄။  နေဆုံ��က်ဝင််အ�င််မှ�း�၊
 ဟုင်�်�တွ်အနေမှး�အကြိုက��င််
မှ�း�နိုငှ််် အနေ�အ်ဆုံံမှ�း�

၇။၇။  လ်အူရှု�ု�မှ�း�

၂။၂။  အ�င််မှ�း�၊ နေပြမှကြိုက��
နိုငှ််် သို့�်သို့း�

၅။၅။  (ရှု�ု်ပြမှင််သို့ံ�ကး��မှ်��က်
နိုငှ််် အ�မှ်သို့ံ�ုအ�လ်က်ထားနေရး
��်��စည််�မှ�း� အ�ါအဝင််) 
ကြိုက��မှး�သို့ည််် အ�လ်က်ထားနေရး
��် က�ရ�ယူးမှ�း�

၈။၈။  နေမှး်နေတွး်ယူးဉ်း်
မှ�း�

၃။၃။  အနေရ�ွံအ�ါအဝင််
 တွ�ရ�ား�်အ��တွ်အ��ုင််�
မှ�း�

၆။၆။  နေသို့�တွ်မှ�း�၊
 �ဲယူမှ်�မှ��နေက�းက်နိုငှ််် 
လ်က်�က်မှ�း�

၉။၉။  နေဆုံ�ဝါ�မှ�း�

၂−၈။၂−၈။  ချန်းးထား��ခ�့ရီးများည့်းအရီး�များျ��   ချန်းးထား��ခ�့ရီးများည့်းအရီး�များျ�� 

4646 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 22  ခရီးး�သွား

း��ခြခင်းး�



၁။၁။  အရည််မှ�း�၊ �ရင််မှ်မှ�း�နိုငှ််် ဂ္ဂို�ဲလ််မှ�း� (တွ�်မှ� ���
လ််င်် ၁၀၀ မှ�လ်�လ်�တွးအထားက်)

၂။၂။  �ွ�်ထားက်ပြီ��� အနိုတရးယူ်ရှ�သို့ည််် ��စည််�မှ�း�
 (လ်က်သို့ည််�ည်ှ�်၊ မှ��ပြ��်၊ အ�တွ်နေဆုံးင််
ဓား�၊ မှ��နေလ်းင််လ်ယွူ်နေသို့း ��စည််�မှ�း�နိုငှ််် 
အး�က�း���စည််�မှ�း�)  

၃။၃။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� တွ�ရ�ား�်အရငှ််မှ�း� ယူနူေဆုံးင််
လ်း�ငွ််် က��်သို့တွ်ထားး�သို့ည််။ ဝ�်နေဆုံးင််မှု
 တွ�ရ�ား�်တွ�်နေကးင်် ယူနူေဆုံးင််လ်းလ်�ု�ါက
 ယူင််�အတွကွ် သို့ယူ်ယူ�ူ�ု�နေဆုံးင််�၊ နေဆုံ�ဘက်
ဆုံ�ုင််ရး �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�နိုငှ််် ကးကယွူ်နေဆုံ�
ထား�ု�ပြ�င််�တွ�ု�အတွကွ် သို့င်် က��ံရမှည်် ပြ��်သို့ည််။ 

၄။၄။  ကနေလ်�သို့ငူ်ယူ်မှ�း�နိုငှ်််အတွ ူ�ရ��သို့းွ�သို့ည်််
 တွ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�အနေ�ပြ�င််် (ဗ�ူနေသို့�ပြ�င်််
 ထားည်််ထားး�သို့ည်််) ကနေလ်�နို�ု�မှ�ု�်၊ နို�ု�နိုှင််် ကနေလ်�
အ�း�အ�းမှ�း�က�ု သို့င်််လ်က်ဆုံွဲအ�တွ်တွငွ်် 
ယူနူေဆုံးင််�ငွ်််ပြ��မှပြ�� ��်နေဆုံ��ါ။

၂−၉။၂−၉။   �ကျးဆိုး�အးတးတးင်းး များယ်လူေ့ဆို�င်းးရီးန်းး ကျန်း�းသွားတးပ်စာစည်း�များျ���ကျးဆိုး�အးတးတးင်းး များယ်လူေ့ဆို�င်းးရီးန်းး ကျန်း�းသွားတးပ်စာစည်း�များျ�� 

4747ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



(ကျ)(ကျ) ကြိုက��မှး�လ်�ွ်�နေသို့း သို့�ု�မှဟုတုွ်
 တွရး�မှဝင််နေသို့း သို့�ု�မှဟုတုွ် 
ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် နေ��မှည််ပြ��်
နေသို့း အရးမှ�း�က�ု �ယူ်ထားတုွ်
�ါ။ 

(ခ)(ခ)  သို့င်််လ်က်ဆုံွဲအ�တွ်တွငွ်် အနေရ�
အကြိုက��ဆုံံ�ု ��စည််�မှ�း�က�ု 
ထားည်််သို့ငွ််��ါ။ 

(ဂ)(ဂ)  အနေရ�ကြိုက��နေသို့း
 �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�ု 
�နုေဆုံးင််�ပြီ��� မှ�တွာ�က�ူ�ါ။ 

(ဃ)(ဃ) သို့င်််အ�တွ်က�ု သို့င််မှတှွ်မှ�နို�ုင််
နေ�ရ�်နိုငှ််် ��တွ်ထားး�နေ�ကးင််� 
နေသို့��းနေ�ရ�် နေဆုံးင််ရကွ်�ါ။ 

(င်း)(င်း)  သို့င််ထား�ု်��ု�လ်�ုသို့ည်််
 ��စည််�မှ�း�က�ု အနေရ�ကြိုက��မှ၊ု
 နေဘ�ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�နေရ�ဆုံ�ုင််ရး
 က��်သို့တွ်��က်မှ�း�နိုငှ်််
 အနေလ်��� ��်တွ�ု�နေ�် အနေပြ��ံ၍ 
�နုေဆုံးင််��ါ။ 

၂−၁၀။၂−၁၀။  သွားင်းးခရီးး�များသွားး��များးသွားင်းးခရီးး�များသွားး��များး

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − �ရ��သို့းွ�ရ�်အတွွက် ပြ�င််ဆုံင််ရ�် သို့င််လ်�ု်နေဆုံးင််နို�ုင််သို့ည််် အရးမှ�း�
က�ု �ကည်််�ါ။ လ်�ု်နေဆုံးင််မှတုွ�်��ု�နိုှင််် ယူင််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တွ��ု�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�
ပြ�င််် ဆုံက်�ါ။ 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (င်)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဃ)၊ ၅ (�)

သွားင်းးခရီးး�သွားး��များည်း့လေ့န်း�တးင်းး IOM ကျ သွားင်း့းအ�� အးတးလေ့ပ််တးင်းးသွားင်းးခရီးး�သွားး��များည်း့လေ့န်း�တးင်းး IOM ကျ သွားင်း့းအ�� အးတးလေ့ပ််တးင်းး
 IOM အများတှးတံဆိုးပ်း ပ်ါရီးးှသွားည်း့ အးတးတစား�ံု�ကျးု လေ့ပ်�များည်း IOM အများတှးတံဆိုးပ်း ပ်ါရီးးှသွားည်း့ အးတးတစား�ံု�ကျးု လေ့ပ်�များည်း
ခြ�စားသွားည်း။ သွားင်း့းခရီးး�စာဉ်းတစားလေ့�်�ကျး�ံ�ုတးင်းး ယ်င်းး�အးတးကျးု ခြ�စားသွားည်း။ သွားင်း့းခရီးး�စာဉ်းတစားလေ့�်�ကျး�ံ�ုတးင်းး ယ်င်းး�အးတးကျးု 
ခြများင်းးသွား�လေ့အ�င်းးနှငှ်းး့ �ံခုြုံခံ�လေ့အ�င်းး ထား��ရီးှးပ်ါ။ခြများင်းးသွား�လေ့အ�င်းးနှငှ်းး့ �ံခုြုံခံ�လေ့အ�င်းး ထား��ရီးှးပ်ါ။

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။
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၂−၁၁။၂−၁၁။   IOM အးတးတးင်းး များည်းသွားည်း့စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�များျ�� ပ်ါရီးှးပ်ါသွားန်းည်း�။IOM အးတးတးင်းး များည်းသွားည်း့စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�များျ�� ပ်ါရီးှးပ်ါသွားန်းည်း�။

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�ု �ကည်််ရှု�ုါ။ �းရွက်�းတွမှ်� 
တွ�်��ု�နိုှင််် ယူင််�၏ အမှည််တွ�ု�အ�ကး� မှ�ဉ်း်�တွ�်နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 

(ကျ)(ကျ) အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််ရးနေ�ရးက�ု 
အတွည််ပြ����က်

(ခ)  (ခ)  လ်�ုအ�်�ါက အထားကွ်
�ငွ်််ပြ����က် အ�ါအဝင်် အပြ�း�
�းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း� 

(ဂ)(ဂ)  နို�ုင််င်ံက�ူလ်က်မှတှွ် သို့�ု�မှဟုတုွ် 
�ရ��သို့းွ��းရကွ်�းတွမှ်� 

(ဃ)(ဃ) ပြ�ည််ဝင််�ငွ််် (ဗ�ဇား) 

(င်း)(င်း)  နေလ်ယူးဉ်း်လ်က်မှတှွ် 

(စာ)  (စာ)  လ်ဝူင််မှဆုုံ�ုင််ရး နေဆုံ��းရကွ်

�းတွမှ်�မှ�း� (သို့က်ဆုံ�ုင််�ါက) 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

6။6။

အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားည်း့လေ့န်းရီး� အတည်းခြပ်�ချကျးသွားည်း သွားင်းး၏ တရီး��ဝင်းး �ဝူင်းးများဆုိုးုင်းးရီး�အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားည်း့လေ့န်းရီး� အတည်းခြပ်�ချကျးသွားည်း သွားင်းး၏ တရီး��ဝင်းး �ဝူင်းးများဆုိုးုင်းးရီး�
 စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�ခြ�စားသွားည်း။ သွားင်းးလေ့ရီး�ကျးရီးှးမြဲပ်း�လေ့န်းာကျး သွားးတင်းး�ပ်တးများျ��စား�အကြားကျ�တးင်းး သွားင်းး စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�ခြ�စားသွားည်း။ သွားင်းးလေ့ရီး�ကျးရီးှးမြဲပ်း�လေ့န်းာကျး သွားးတင်းး�ပ်တးများျ��စား�အကြားကျ�တးင်းး သွားင်းး
သွားည်း သွားင်းး၏အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးခးင်းး့ကျတးခြပ်��ကျးု �ကျးခံရီးရီးှးများည်းခြ�စားသွားည်း။ သွားည်း သွားင်းး၏အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးခးင်းး့ကျတးခြပ်��ကျးု �ကျးခံရီးရီးှးများည်းခြ�စားသွားည်း။ 
သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးခးင်းး့ကျတးခြပ်��သွားည်း သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားည်း့လေ့န်းရီး�သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးခးင်းး့ကျတးခြပ်��သွားည်း သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားည်း့လေ့န်းရီး�
 အတည်းခြပ်�ချကျးကျးု အစာ��ထားး�ုခြခင်းး� များဟုတုးပ်ါ။ ထားးု�လေ့ကြားကျ�င်း့း သွားင်းးသွားည်း အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းး အတည်းခြပ်�ချကျးကျးု အစာ��ထားး�ုခြခင်းး� များဟုတုးပ်ါ။ ထားးု�လေ့ကြားကျ�င်း့း သွားင်းးသွားည်း အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းး
သွားည်း့လေ့န်းရီး� အတည်းခြပ်�ချကျးကျးု အမြဲများ�သွားးများး�ဆိုည်း�ထား��ရီးများည်း။ သွားည်း့လေ့န်းရီး� အတည်းခြပ်�ချကျးကျးု အမြဲများ�သွားးများး�ဆိုည်း�ထား��ရီးများည်း။ 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (ဃ)၊ ၃ (င်)၊ ၄ (�)၊ ၅ (က)၊ ၆ (�)

4949ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� �ရ��သို့းွ�နေ��ဉ်း် IOM သို့ည်် က�း�/မှဆုံ�ငု််ရး နေ�း်ပြ�
��က်သို့ည်် �းရကွ်�းတွမှ်� မှ�း�တွငွ်် နေ�း်ပြ�ထားး���က်နိုငှ််် ကွဲလ်ွဲနေ�သို့ည်််
သို့မူှ�း�အး� ကညူ်�နေ��နို�ုင််သို့ည််။ အနေသို့���တွ် သို့�ရ�ှလ်�ု�ါက IOM ဝ�်ထားမှ်�
တွ�်ဦး�က�ု နို�ှ်ဦး���င််�သို့��သို့��် နေပြ�းဆုံ�ု�ါ။ 

၂−၁၂။၂−၁၂။   သွားင်းးနှှင်းး့အတူ များည်းသွားည်း့စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�များျ�� ယ်လူေ့ဆို�င်းး��ရီးများည်းန်းည်း�။ သွားင်းးနှှင်းး့အတူ များည်းသွားည်း့စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�များျ�� ယ်လူေ့ဆို�င်းး��ရီးများည်းန်းည်း�။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − သို့င်််တွငွ်် ရှ�နို�ုင််သို့ည််် နေ�ာက်ထား�်�းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�ု �ကည်််�ါ။ သို့င်််တွငွ််ရှ�ပြီ���
 သို့င််နိုှင်််အတွူ ယူသူို့းွ�ရ�် ���ဉ်း်ထားး�သို့ည််် �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�အတွကွ် အကကွ်ထားဲတွငွ်် အမှ�ှ်ပြ��် (     ) 
နေရ�သို့း��ါ။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��  − နေ��ထားး�သို့ည််် မှ�ဉ်း်�နေ�်တွငွ်် အပြ�း�သို့င််လ်�ုအ�်မှည််ပြ��်သို့ည််် မှည််သို့ည််် 
အနေရ�ကြိုက�� �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�မုှဆုံ�ု နေရ�သို့း��ါ။ 

၂။၂။  �ည်းနေရ�ဆုံ�ုင််ရး လ်က်မှတှွ်မှ�း�

၄။၄။  နေမှ�ွ�းရင််�မှ�း� 

၆။၆။  အနေရ�ကြိုက��သို့ည််် �းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�
၏ ဘးသို့းပြ��်မှ�း�

၁။၁။ နေဆုံ�ညွှး�်�မှ�း�နိုငှ််် မှတှွ်တွမှ်�မှ�း� 

၃။၃။  ကးကယွူ်နေဆုံ�ထား�ု�ပြ�င််� 
မှတှွ်တွမှ်�မှ�း� 

၅။၅။  လ်က်ထား�်/ကးွရငှ််��း����်မှ�း� 
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(ကျ) (ကျ) သို့င်််အ�တွ်မှ�း�ထားဲတွငွ်် အနိုတရးယူ်ရှ�သို့ည်််
 အရးမှ�း�က�ု ရးှနေ�သွို့ည််် အရးရှ�မှ�း�၏
 ညွှး�်�ကး���က်မှ�း�အတွ�ုင််� လ်�ုက်�ာ�ါ။ 
သို့င််နိုငှ််် သို့င်််အ�တွ်မှ�း�သို့ည်် �ကင််�ာက�ု 
ပြ�တ်ွသို့�်�ရ�် လ်�ုအ�်မှည််ပြ��်သို့ည််။ အရးရှ�
တွ�်ဦး�က အနိုတရးယူ်ရှ�သို့ည််် အရးမှ�း�
က�ု ��်နေဆုံ�ရ�် သို့င်််က�ု ထား�က�ုင််မှပုြ��ရ�် 
လ်�ုအ�်နို�ုင််သို့ည််။ 

(ခ)(ခ) သို့င်််အ�တွ်မှ�း�က�ု အနေလ်��� ��်�� ��်
ပြီ��� အမှှတွ်အသို့း��� �တွ်�ါ။ သို့င််၏
 နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွက်ရ�် လ်က်မှတှွ်နိုငှ်််
 အ�တွ်မှ�း�၏ မှတှွ်�ံတုွင််ပြ�တွ်��ုင််�မှ�း�က�ု
 ရယူ�ူါ။ သို့င်််အ�တွ်မှ�း�က�ု နေလ်နေ�ကးင််�
လ်�ုင််� ဝ�်ထားမှ်�ထားံတွငွ်် ထားး��ဲ�်ါ။ 

(ဂ) (ဂ) သို့င်််ထား�ုင််�ံ�ုံ�ါတွ်နိုှင််် နေ�းင်််ဆုံ�ုင််�ရ�်
နေ�ရးတွ�ု�က�ု သို့�ရှ�ရ�် လ်က်မှတှွ်တွငွ််
�ကည်််�ါ။ ယူင််�နေ�ရးသို့ည်် နေလ်ယူးဉ်း်
နေ�်တွက်နေရးက်ရ�် နေ�ရးပြ��်သို့ည််။
 နေ�ကည်း��က်မှ�း�က�ု ဂ္ဂိုရုှုပြ�� �ာ�နေထားးင််
�ါ။

 

(ဃ)(ဃ) သို့င်််အ�တွ်အတွငွ််�ရှ� ��စည််�မှ�း�
အနေ�ကးင််� နေမှ�ပြမှ�်�မှကု�ု နေပြ��ကး��ါ။ 

(င်း)(င်း) သို့င််အ�်နိုှံထားး�သို့ည််် အ�တွ်မှ�း�က�ု
 နေရ�ွလ်�း��ါ��တွ်နေ�်မှ ှရယူ�ူါ။ အ�တွ်
မှ�း�သို့ည်် အမှ�း�အး�ပြ�င််် ဆုံင််တွ�ူက
သို့ည််။ သို့င််ရယူသူို့ည်််အ�တွ်သို့ည်် သို့င်််
အ�တွ်ပြ��်နေ�ကးင််� နေသို့��း�ါနေ�။ 

(စာ)(စာ) သို့င်် နို�ုင််င်ံတွ�်�မုှ ှထားကွ်�းွသို့ည်််အ�ါနိုှင််် 
နို�ုင််င်ံတွ�်�သုို့�ု� ဝင််နေရးက်သို့ည်််အ�ါ သို့င်််
�းရကွ်�းတွမှ်�မှ�း�က�ု ��်နေဆုံ�နို�ုင််ရ�် 
အ��ု�ရအရးရှ�ထားံ နေ��အ�်�ါ။ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

6။6။

၂−၁၃။၂−၁၃။   လေ့�ဆိုးပ်းတးင်းး   လေ့�ဆိုးပ်းတးင်းး

သို့င်််နေ�အ�မှ်အသို့�်ပြ��်သို့ည််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� သို့ွး�ရးလ်မှ်��ရ��တွငွ်် နေလ်ဆုံ��်မှ�း�၌ ပြ�တွ်သို့�်�
ရမှည််် လ်�ု်ထားံ�ုလ်�ု်�ည််�မှ�း��းွရ�ှသို့ည််။ သို့င််သို့ည်် ယူင််�အဆုံင်််မှ�း�က�ု တွ�်ကြိုက�မှ်ထားက်��မုှ�ု၍ 
ပြ�တွ်သို့�်�ရ�် လ်�ုအ�်လ်းနို�ုင််သို့ည််။ 

လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းုင်းး�၏ လေ့ရီး�ကျးရီးးှသွားတင်းး�ပ်းု�ရီးန်းးလေ့ကျ�င်းးတ�လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး��းုင်းး�၏ လေ့ရီး�ကျးရီးးှသွားတင်းး�ပ်းု�ရီးန်းးလေ့ကျ�င်းးတ�

�ဝူင်းးများကုြီးကျး�ကြားကျပ်းလေ့ရီး� စာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတး�ဝူင်းးများကုြီးကျး�ကြားကျပ်းလေ့ရီး� စာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတး

�ံခုြုံခံ�လေ့ရီး� စာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတး�ံခုြုံခံ�လေ့ရီး� စာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတး

ထားးကျးခး�ဂးတးထားးကျးခး�ဂးတး

အလေ့ကျ�ကျးခးန်းးစာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတးအလေ့ကျ�ကျးခးန်းးစာစားလေ့ဆို�လေ့ရီး�ဂးတး

အးတးလေ့ရီး�ွရီးန်းးလေ့န်းရီး�အးတးလေ့ရီး�ွရီးန်းးလေ့န်းရီး�

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)၊ ၅ (ဃ)၊ ၆ (င်)

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ဆုံ��်လ်�ု်ထားံ�ုလ်�ု်�ည််�မှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ နေလ်ဆုံ��်လ်�ု်ထားံ�ုလ်�ု်�ည််� တွ�်��ု�နိုှင််် 
ယူင််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တွ�ု�အ�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 
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နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် သို့င်််�ရ���ဉ်း်တွ�်နေလ််းက် သို့င်််အး� အနေထားးက်အကပူြ��မှည််် နေအးက်�ါက�ရ�ယူး
မှ�း� ရှ�သို့ည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ဆုံ��်ရှ� က�ရ�ယူးမှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ က�ရ�ယူးတွ�်��ု�နိုှင််် ယူင််�၏ 
ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်အ�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 

၂−၁၄။၂−၁၄။   လေ့�ဆိုးပ်းရီးးှ အလေ့ထား�ကျးအကျခူြပ်� ကျးရီးးယ်�များျ�� လေ့�ဆိုးပ်းရီးးှ အလေ့ထား�ကျးအကျခူြပ်� ကျးရီးးယ်�များျ�� 

လေ့ရီး�ွ�ျ��လေ့�်�ကျး�များး�များျ�� လေ့ရီး�ွ�ျ��လေ့�်�ကျး�များး�များျ�� 

သွားတင်းး�အချကျးအ�ကျးခြပ် �န်းးသွား��ခြပ်င်းး သွားတင်းး�အချကျးအ�ကျးခြပ် �န်းးသွား��ခြပ်င်းး 

�များး�ညွှနှ်းးအများတှးအသွား��များျ�� �များး�ညွှနှ်းးအများတှးအသွား��များျ�� 

ဓာ�တးလေ့�ကှျ��များျ�� ဓာ�တးလေ့�ကှျ��များျ�� 

စာကျးလေ့�ကှျ��များျ��စာကျးလေ့�ကှျ��များျ��

အးတးသွားယ်းတးန်းး��ညှ်း�များျ�� အးတးသွားယ်းတးန်းး��ညှ်း�များျ�� 

(ကျ)(ကျ) နေလ်ယူးဉ်း်မှ�း� ဆုံ�ုက်နေရးက်�� ��်
နိုငှ်််နေ�ရး၊ ထားကွ်�းွ�� ��်နိုှင််် နေ�ရး
တွ�ု�က�ုပြ�သို့ည််် အ�� ��်နိုှင််် ဂ္ဂို�တွ်
ဆုံ�ုင််ရး သို့တွင််�အ��က်အလ်က် 

(ခ)(ခ) နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် အ�တွ်သို့ယူ်
တွ�ွ်�လ်ညှ််�မှ�း�နိုငှ််် တွ�်ထား�်မှှ
တွ�်ထား�်သို့�ု� သို့းွ�လ်းနို�ုင််ရ�်နိုငှ််် 
မှသို့�်�မွှ်�သို့မူှ�း� သို့းွ�လ်းနို�ုင််နေ�
သို့ည်််အရး

(ဂ)(ဂ) သို့င််သို့းွ�လ်�ုသို့ည်််နေ�ရးသို့�ု� ညွှး�်ပြ�
သို့ည်််အရး

(ဃ)(ဃ) နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် သို့င်််အ�တွ်မှ�း�က�ု 
သို့ယူ်ယူနူို�ုင််နေ�သို့ည်််အရး

(င်း)(င်း) နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် တွ�်ထား�်မှ ှနေ�ာက်
တွ�်ထား�်သို့�ု� သို့းွ�လ်းနို�ုင််နေ�သို့ည်််
အရး

(စာ)(စာ) အလ်မှှ်�ကးွနေဝ�သို့ည််် နေ�ရးမှ�း�
က�ု အလ်�င််အပြမှ�် လ်မှ်�နေလ််းက်
သို့းွ�နို�ုင််နေ�သို့ည်််အရး

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဃ)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)၊ ၅ (င်)၊ ၆ (�)

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

6။6။
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သို့င််သို့ည်် သို့င််၏ နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွက်�ငွ်််လ်က်မှတှွ်မှ�း�က�ု မှ�ကး�ဏ ပြ�သို့ရ�် လ်�အု�်မှည်် ပြ��်သို့ည််။
 �ရ��သို့ည််တွ�ုင််�တွငွ်် က�ုယူ်��ုင််လ်က်မှတှွ်မှ�း� ရှ��ကသို့ည််။ ယူင််�တွ�ု�က�ု လ်ံခုြုံ�ံ�နေသို့း နေ�ရးတွငွ်် သို့�မှ်�ထားး��ါ။ မှ
နေ��းက်��က်�ါနေ�နိုငှ်််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွက်�ငွ်််လ်က်မှတှွ်က�ု�ကည်််�ါ။ လ်က်မှတှွ်နေ�်ရှ� �းလ်ံ�ု တွ�်လ်ံ�ု��
နိုငှ််် ယူင််�နိုှင်််က�ုက်ည်�သို့ည််် ရှု�ု်�ံနုိုှင််် ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တွ�ု�အ�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�ပြ�င််် ဆုံက်�ါ။

၂−၁၅။၂−၁၅။    လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တကျးခးင်းး့�ကျးများတှးလေ့ပ််များ ှသွားတင်းး�အချကျးအ�ကျးများျ��လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တကျးခးင်းး့�ကျးများတှးလေ့ပ််များ ှသွားတင်းး�အချကျးအ�ကျးများျ��
အနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (ဃ)၊ ၃ (င်)၊ ၄ (�)၊ ၅ (��)၊ ၆ (ည်)၊ ၇ (ဇာ)၊ ၈ (ဆုံ)၊ ၉ (ဂ္ဂို)၊ ၁၀ (က)

၁။ ခရီးး�သွားည်း၏၁။ ခရီးး�သွားည်း၏
အများည်းအများည်း ၂။ လေ့�ယ်�ဉ်း၂။ လေ့�ယ်�ဉ်း

ခရီးး�စာဉ်း၏ ခရီးး�စာဉ်း၏ 
ရီးကျးစား�ရီးကျးစား�

၃။ ထားးကျးခး�များည်း့၃။ ထားးကျးခး�များည်း့
လေ့�ဆိုးပ်းလေ့�ဆိုးပ်း

၄။ ဆိုးုကျးလေ့ရီး�ကျးများည့်း၄။ ဆိုးုကျးလေ့ရီး�ကျးများည့်း
လေ့�ဆိုးပ်းလေ့�ဆိုးပ်း

၅။ ထားးုင်းးခံအုများှတး ၅။ ထားးုင်းးခံအုများှတး 
၆။ လေ့�ယ်�ဉ်းထားးကျးခး�၆။ လေ့�ယ်�ဉ်းထားးကျးခး�

များည်း့အချ းန်းး များည်း့အချ းန်းး 

၇။ ထားးကျးခး�များည်း့ဂးတး ၇။ ထားးကျးခး�များည်း့ဂးတး 

၈။ ထားးကျးခး�များည်း့၈။ ထားးကျးခး�များည်း့
အချ းန်းး အချ းန်းး 

၉။ လေ့�ယ်�ဉ်းခရီးး�စာဉ်း၉။ လေ့�ယ်�ဉ်းခရီးး�စာဉ်း
အများတှးအများတှး

၁၀။ လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး�၁၀။ လေ့�လေ့ကြားကျ�င်းး�
�းုင်းး�၏အများည်း �းုင်းး�၏အများည်း 

5353ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



၂−၁၆။၂−၁၆။   လေ့�ယ်�ဉ်း   လေ့�ယ်�ဉ်း

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ယူးဉ်း်၏ အတွငွ််���ုင််�ပြ�နေပြမှ�ံကု�ု�ကည်််�ါ။ နေလ်ယူးဉ်း်၏

 အ��တွ်အ��ုင််� တွ�်��ု�နိုှင််် ယူင််�က� ုနေပြမှ�ံနုေ�်တွငွ်် နေတွ�ွနို�ုင််မှည််် �ံ�ါတွ်တွ�ု��ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�

ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 

(ကျ)(ကျ)    အ�မှ်သို့းမှ�း� (ခ)(ခ)  အနေရ�နေ�်ထားကွ်နေ�ါက်

(ဂ)(ဂ)  နေသို့��ံလ်ဲရ�်�း��ွဲ ထား�ုင််�ံအုမှတှွ် 22B သို့��ု 
မှ�ဉ်း်�တွ�်နေ�ကးင််�ဆုံွဲ�ါ။ 

အနေပြ�မှ�း� − (က) ၃၊ (�) ၁၊ (ဂ္ဂို) ၂

5454 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 22  ခရီးး�သွား

း��ခြခင်းး�



၂−၁၇။၂−၁၇။   သွားင်းး့ထားးုင်းးခံတုးင်းးသွားင်းး့ထားးုင်းးခံတုးင်းး 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်ရှ�ထား�ုင််�ံတုွငွ်် မှည််သို့ည်််အရးမှ�း�ရှ�နေ�ကးင််� �ကည်််ရှု�ုါ။ 

ရှု�ု်�ံတုွ�်�ု��နိုှင််် ယူင််�၏ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်မှ�း�က�ု မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 

လေ့�ယ်�ဉ်းများ�ူ�်င်းးသွားံ�ုလေ့�ယ်�ဉ်းများ�ူ�်င်းးသွားံ�ု
ရီးန်းးအးတးရီးန်းးအးတး

စာ��ပ်း�စာ��ပ်း�

ထားးုင်းးခံခုါ�ပ်တးပ်တးရီးန်းး ထားးုင်းးခံခုါ�ပ်တးပ်တးရီးန်းး 
အချကျးခြပ်ခြခင်းး�အချကျးခြပ်ခြခင်းး�

�လူေ့ခ်ရီးန်းးခ�တုး�လူေ့ခ်ရီးန်းးခ�တုး

(ကျ) (ကျ) သို့င််နေဘ�ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�
ရ�် လ်�ုက်�ာရမှည််် 
ညွှး�်�ကး���က်

(ခ)(ခ) နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ်် ထား�ုင််နေ�
�ဉ်း် အသို့ံ�ုပြ��ရ�် မှ�က်နိုာှပြ�င််
အပြ�း�

(ဂ)(ဂ) နေလ်ယူးဉ်း်ဝ�်ထားမှ်� သို့�ရှ�နေ�
ရ�် �ည််�လ်မှ်�တွ�်�ု

(ဃ) (ဃ) သို့င်် နေအးအ်�်လ်�ု�ါက 
အသို့ံ�ုပြ��ရ�် �ကူ� သို့�ု�မှဟုတုွ် 
�လ်တွ်�တွ�်အ�တွ်

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဃ)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5555ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



(င်း)(င်း)  နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ််
 နေဘ�ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�နေရ�
 လ်�ု်နေဆုံးင််��က်မှ�း�
အနေ�ကးင််� ထား�်မှံရငှ််�ပြ�
သို့ည််် �းရကွ်

(စာ)(စာ)  သို့င်််လ်က်ဆုံွဲအ�တွ်ထားည်််ရ�်
နေ�ရး 

(ဆို)(ဆို) နေလ်ယူးဉ်း်တွွင််�နေမှးှင််နေ�
�ါက �း�တွ်ရ�် သို့�ု�မှဟုတုွ်
 အပြ�း�က��စအတွကွ် 
အသို့ံ�ုပြ��ရ�် 

(ဇ)(ဇ)  ရှု�ု်ရငှ််�ကည်််ပြ�င််�၊ သို့���င််�
�ာ�နေထားးင််ပြ�င််�၊ ဂ္ဂို�မှ်�နေဆုံး်
ပြ�င်�်မှ�း�ပြ�င််် အ�� ��်က�ု်
လ်�ွ်နေ�သို့ည််် �ည််�လ်မှ်� 

များး�များး�

လေ့�ယ်�ဉ်းတးင်းး� လေ့�ယ်�ဉ်းတးင်းး� 
လေ့�ျ�းလေ့ခြ�များစုာန်းစားလေ့�ျ�းလေ့ခြ�များစုာန်းစား

ဦး�လေ့ခါင်းး�ထားကျးရီးှး အးတးဦး�လေ့ခါင်းး�ထားကျးရီးှး အးတး
ထားည်း့ရီးန်းးအကျန်း�း ထားည်း့ရီးန်းးအကျန်း�း 

လေ့ဘ�ကျင်းး��ံခုြုံခံ�လေ့ရီး�လေ့ဘ�ကျင်းး��ံခုြုံခံ�လေ့ရီး�
ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးကျတးခြပ်��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးကျတးခြပ်�� 

အနေပြ�မှ�း� − ၅ (ဆုံ)၊ ၆ (ဇာ)၊ ၇ (�)၊ ၈ (င်) 

အသွားကျးကျယ်းအကျျ�ကျ�သ့ွားးု� လေ့ဘ�ကျင်းး��ံခုြုံခံ�လေ့စာလေ့ရီး� ကျးရီးးယ်�များျ��ကျးု လေ့�ယ်�ဉ်းအသွားကျးကျယ်းအကျျ�ကျ�သ့ွားးု� လေ့ဘ�ကျင်းး��ံခုြုံခံ�လေ့စာလေ့ရီး� ကျးရီးးယ်�များျ��ကျးု လေ့�ယ်�ဉ်း
လေ့ပ််များ ှ�ယ်းရီး�ှ�ပ်စားခြခင်းး�သွားည်း တရီး��များဝင်းးသွားည့်း�ပု်းရီးပ်းခြ�စားသွားည်း။ လေ့ပ််များ ှ�ယ်းရီး�ှ�ပ်စားခြခင်းး�သွားည်း တရီး��များဝင်းးသွားည့်း�ပု်းရီးပ်းခြ�စားသွားည်း။ 

5။5။

6။6။

7။7။

8။8။

5656 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 22  ခရီးး�သွား

း��ခြခင်းး�



လေ့�ယ်�ဉ်း ထားးကျးခး�ချ းန်းးနှှင်းး့ ဆိုင်းး�သွားကျးချ းန်းးများျ��တးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ လေ့�ယ်�ဉ်းဝန်းးထားများး�လေ့�ယ်�ဉ်း ထားးကျးခး�ချ းန်းးနှှင်းး့ ဆိုင်းး�သွားကျးချ းန်းးများျ��တးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ လေ့�ယ်�ဉ်းဝန်းးထားများး�
ကျ အကြုံကျံခြပ်�သွားည့်း အခါတးင်းးခြ�စားလေ့စာ သွားင်း့းထားးုင်းးခံခုါ�ပ်တးကျးု ပ်တးထား��ပ်ါ။ကျ အကြုံကျံခြပ်�သွားည့်း အခါတးင်းးခြ�စားလေ့စာ သွားင်း့းထားးုင်းးခံခုါ�ပ်တးကျးု ပ်တးထား��ပ်ါ။

၁။၁။  ထားမှင််��း�ပြ�င််�နိုငှ်််
 အရည််မှ�း� အမှ�း�
အပြ�း�နေသို့းက်သို့ံ�ုပြ�င််� 

၃။၃။  ကနေလ်�သို့ငူ်ယူ်မှ�း�
က�ု ၎င််�တွ�ု�်၏ ထား�ုင််�ံု
တွငွ်် အလ်�ု်မှ�း�ပြီ��� 
တွ�တွ်ဆုံ�တွ်နေ�နေ�ပြ�င််� 

၂။၂။  အ��်�က်ပြ�င််�နိုငှ််် 
အ�ာ�ယူပူြ�င််� 

၄။၄။  အ�မှ်သို့းအသို့ံု�ပြ��
ပြ�င်�် 

၅။၅။  လ်�ုအ�်�ါက နေဆုံ�ဝါ�မှှ�ဝဲ
ပြ�င်�် 

၆။၆။  အပြ�း��ရ��သို့ည််မှ�း�
က�ု အသို့ံတွ�ု�တွ�ု�ပြ�င််် 
�ကး�နေပြ�းပြ�င််� 

၇။၇။  နေလ်ယူးဉ်း်ဝ�်ထားမှ်�၏
 ညွှး�်�ကး���က်မှ�း�က�ု 
လ်�ုက်�ာပြ�င််� 

၂−၁၈။၂−၁၈။   လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တးင်းး �ပု်းလေ့ဆို�င်းးရီးန်းးများျ�� လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တးင်းး �ပု်းလေ့ဆို�င်းးရီးန်းးများျ�� 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ်် သို့င််လ်�ု်နေဆုံးင််နို�ုင််သို့ည််် အရးမှ�း�က��ုကည်််�ါ။

 နေလ်ယူးဉ်း်�ရ���ဉ်း်အတွငွ််� သို့င််လ်�ု်နေဆုံးင််ရ�် ���ဉ်း်ထားး�သို့ည််် အရးမှ�း�အတွကွ် အကကွ်တွငွ််

 အမှ�ှ်ပြ��် (    ) နေရ�သို့း��ါ။ 

5757ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််သင််တန်း်�သး� လေ့�က့ျျင့််ရန်း်စားအုပု််

အု
ခန်း်� 

အု
ခန်း်� 22  ခရး�သ

းး�ခြခင််�



၂−၁၉။၂−၁၉။    သွားင်းး့ကျးု များည်းသွားကူျ ကျညူ်းများည်းန်းည်း�။သွားင်းး့ကျးု များည်းသွားကူျ ကျညူ်းများည်းန်းည်း�။

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ��ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − သို့င်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� �ရ��သို့းွ�ရး၌ မှည််သို့မူှ�း� ကညူ်�နေ��နို�ုင််သို့ည််က�ု
 �ကည်််ရှု�ုါ။ အနေပြ�အနေ�တွ�်��ု�နိုှင််် သို့င်််က�ု ကညူ်�နို�ုင််မှည််် �ဂု္ဂိုု��လ်် သို့�ု�မှဟုတုွ် လ်ူမှ�း�အ�ကး� 
မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ အ�� ���အနေပြ�အနေ�မှ�း�သို့ည်် အနေပြ�မှ�ှ်တွ�်�ုထားက် ��ုရ�ှနို�ုင််သို့ည််။ 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (င်)၊ ၂ (�၊ ဂ္ဂို၊ ဃ)၊ ၃ (ဂ္ဂို၊ ဃ)၊ ၄ (က၊ င်)၊ ၅ (ဂ္ဂို၊ ဃ)၊ ၆ (ဂ္ဂို၊ ဃ)

လေ့ရီး�ကျးရီးှးသွားတင်းး�ပ်းု�ရီးန်းးလေ့ရီး�ကျးရီးှးသွားတင်းး�ပ်းု�ရီးန်းး
လေ့ကျ�င်းးတ�ဝန်းးထားများး� လေ့ကျ�င်းးတ�ဝန်းးထားများး� 

လေ့�ဆိုးပ်းလေ့�ဆိုးပ်း
�ံခုြုံခံ�လေ့ရီး��ံခုြုံခံ�လေ့ရီး�

လေ့�ဆိုးပ်းဝန်းးထားများး� လေ့�ဆိုးပ်းဝန်းးထားများး� လေ့�ဆိုးပ်းစာံစုာများး�လေ့�ဆိုးပ်းစာံစုာများး�
လေ့ရီး�ဌာ�န်း လေ့ရီး�ဌာ�န်း 

လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့�ယ်�ဉ်း
ဝန်းးထားများး� ဝန်းးထားများး� 

လေ့�ဆိုးပ်းတးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ အကျ�ူအလေ့ခြပ်�င်းး�လေ့န်းရီး�တးင်းးခြ�စားလေ့စာ သွားင်းး့လေ့�ဆိုးပ်းတးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ လေ့�ယ်�ဉ်းလေ့ပ််တးင်းးခြ�စားလေ့စာ၊ အကျ�ူအလေ့ခြပ်�င်းး�လေ့န်းရီး�တးင်းးခြ�စားလေ့စာ သွားင်းး့
များးသွား��စာသုွားည်း တစားစာတုစားလေ့ဝ�တည်း� ရီးးှလေ့န်းမြဲပ်း� ကျလေ့��များျ��ကျးု လေ့စာ�င်းး့ကြားကျည်း့လေ့န်းရီးန်းး �းုအပ်းသွားည်း။ များးသွား��စာသုွားည်း တစားစာတုစားလေ့ဝ�တည်း� ရီးးှလေ့န်းမြဲပ်း� ကျလေ့��များျ��ကျးု လေ့စာ�င်းး့ကြားကျည်း့လေ့န်းရီးန်းး �းုအပ်းသွားည်း။ 

၁။၁။  သို့င််သို့ည်် နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ််
 ဆုံးနေလ်းင််နေ� သို့�ု�မှဟုတုွ် နေရင်တွ်
နေ� သို့�ု�မှဟုတုွ် အကအူည်� လ်�ုအ�်
နေ�သို့ည််။ ၂။၂။  နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် ဥ�သို့ဆုံွဲသို့ံ

မှ�း��ကး�ရပြီ��� အနေရ�နေ�်
အနေပြ�အနေ� ပြ��်နေ�်နေ�သို့ည််။ 

၃။၃။  သို့င်် နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် လ်မှ်�
နေ��းက်နေ�သို့ည််။ 

၄။၄။  နေလ်ယူးဉ်း်နေ�်တွငွ်် သို့င်််ထား�ုင််�ံု
သို့ည်် သို့င််၏ မှ�သို့း��နုိုငှ််် 
နေဝ�ကးွနေ�သို့ည််။  

၅။၅။  သို့င််သို့ည်် �� �တွ်ဆုံက်မှည်််
နေလ်ယူးဉ်း်ဆုံ�သို့�ု� သို့းွ�
နေ�သို့ည််။ သို့�ု�နေသို့း် ဂ္ဂို�တွ်
 မှည််သို့ည်််နေ�ရးတွငွ်် ရ�ှ
နေ�ကးင််� သို့င််မှသို့��ါ။ 

၆။၆။  သို့င််သို့ည်် အ�တွ်နေရ�ွသို့ည်််နေ�ရး
တွငွ်် နေရးက်ရှ�နေ�ပြီ��� သို့င်််အ�တွ်
မှ�း�က�ု ရးှမှနေတွ�ွ�ါ။ 

ကျကျ ခခ ဂဂ ဃဃ င်းင်း
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၂−၂၀။  ၂−၂၀။   သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးုင်းးခးင်းး့ အလေ့ခြခအလေ့န်း သွားင်းး၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးုင်းးခးင်းး့ အလေ့ခြခအလေ့န်း

သို့င်််သို့ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််သို့ူပြ��်နေ�ကးင််� နေ�း်ပြ�သို့ည််် ကတွ်ပြ�း�တွ�်�ုက�ု သို့င်််ထားံ
 �းတွ�ုက်မှှ နေ����ု�မှည််ပြ��်သို့ည််။ ယူင််�က�ု အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််သို့ူကတွ်ပြ�း�ဟုုနေ�်သို့ည််။ အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််
သို့ူ အဆုံင်််အတွ�်�သို့ည်် သို့က်တွမှ်�ကု�်ဆုံံု�ပြ�င််� မှရ�ှနေသို့း်လ်ည််� ကတွ်ပြ�း�က သို့က်တွမှ်�ရှ�သို့ည််။ ကတွ်
သို့က်တွမှ်�ကု�်လ််င်် သို့�ု�မှဟုုတွ် နေ��းက်ဆုံံု�လ််င်် သို့�ု�မှဟုုတွ် ��ု�ယူူ�ံရလ််င်် အသို့�်နေလ််းက်ထားး�ရမှည််
ပြ��်သို့ည််။ 

သို့င််၏ အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််�ွင်််ကတွ် နေလ််းက်ထားး�ပြ�င််�အတွွက် ����်လ်ု�်နေဆုံးင််ရ�်အ�� ��် အမှ�း�အပြ�း�
လ်�ုအ�်သို့ည််။ 

သွားင်းး့တးင်းး သွားင်းးနှငှ်းး့အတူ ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး ခြပ်န်းး�ည်းအလေ့ခြခချခြခင်းး�များခြပ်�သွားည့်း အလေ့��း၊သွားင်းး့တးင်းး သွားင်းးနှငှ်းး့အတူ ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး ခြပ်န်းး�ည်းအလေ့ခြခချခြခင်းး�များခြပ်�သွားည့်း အလေ့��း၊
 အးများးလေ့ထား�င်းး�ကျး၊ များှးခးုသွား��သွားများး� သွားးု�များဟုတုး လေ့ခြများ�တစားဦး�ဦး� ရီးှးလေ့န်းပ်ါသွား���။ ၎င်းး�တး�ုးသွားည်း အးများးလေ့ထား�င်းး�ကျး၊ များှးခးုသွား��သွားများး� သွားးု�များဟုတုး လေ့ခြများ�တစားဦး�ဦး� ရီးှးလေ့န်းပ်ါသွား���။ ၎င်းး�တး�ုးသွားည်း
 အန်းာဂတးကျ��တးင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ၌ အလေ့ခြခချပ်ါများည်း���။ ဟုတုးများှန်းးသွားည်းဆိုးုပ်ါကျ အန်းာဂတးကျ��တးင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ၌ အလေ့ခြခချပ်ါများည်း���။ ဟုတုးများှန်းးသွားည်းဆိုးုပ်ါကျ
 သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� များလေ့ရီး�ကျးရီးှးများး သွားင်းးတးု�၏ ဆိုကျးဆိုံလေ့ရီး�/လေ့တ�းစာပ်းပ်ံကုျးု အစားု�ရီး သွားင်းးသွားည်း ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� များလေ့ရီး�ကျးရီးှးများး သွားင်းးတးု�၏ ဆိုကျးဆိုံလေ့ရီး�/လေ့တ�းစာပ်းပ်ံကုျးု အစားု�ရီး
အ�� လေ့ခြပ်�ကြားကျ��ထား��ရီးများည်း။ ယ်င်းး�ဆိုကျးဆိုံလေ့ရီး�/လေ့တ�းစာပ်းပ်ံကုျးု အစားု�ရီးအ�� အသွားးလေ့ပ်�ရီးန်းးအ�� လေ့ခြပ်�ကြားကျ��ထား��ရီးများည်း။ ယ်င်းး�ဆိုကျးဆိုံလေ့ရီး�/လေ့တ�းစာပ်းပ်ံကုျးု အစားု�ရီးအ�� အသွားးလေ့ပ်�ရီးန်းး
 ပ်ျကျးကျးကျးပ်ါကျ အန်းာဂတးကျ��တးင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ၌ ယ်င်းး�များးသွား��စာဝုင်းးနှငှ်းး့ ခြပ်န်းး�ည်း ပ်ျကျးကျးကျးပ်ါကျ အန်းာဂတးကျ��တးင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ၌ ယ်င်းး�များးသွား��စာဝုင်းးနှငှ်းး့ ခြပ်န်းး�ည်း
လေ့ပ်ါင်းး�စာည်း�နှးငု်းးရီးန်းး အ�းန်းးခကျးခ�သွားး��များည်းခြ�စားသွားည်း။ လေ့ပ်ါင်းး�စာည်း�နှးငု်းးရီးန်းး အ�းန်းးခကျးခ�သွားး��များည်းခြ�စားသွားည်း။ 

သွားင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� လေ့ရီး�ကျးရီးှးချ းန်းးတးင်းးသွားင်းး ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွားးု� လေ့ရီး�ကျးရီးှးချ းန်းးတးင်းး
 သွားင်းး�ကျးခံရီးရီးှးသွားည်း့ စာ�ရီးကွျးစာ�တများး� သွားင်းး�ကျးခံရီးရီးှးသွားည်း့ စာ�ရီးကွျးစာ�တများး�
များျ��သွားည်း အ�းန်းးအလေ့ရီး�ကြီးကျး�သွားည်း။ �ံခုြုံခံ�များျ��သွားည်း အ�းန်းးအလေ့ရီး�ကြီးကျး�သွားည်း။ �ံခုြုံခံ�
လေ့အ�င်းးသွားးများး�ဆိုည်း�ထား��ပ်ါ။ လေ့အ�င်းးသွားးများး�ဆိုည်း�ထား��ပ်ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� နေရးက်ရှ�သို့ည်််အ�ါ သို့င််သို့ည်် နေလ်ဆုံ��်တွငွ်် အရးရ�ှတွ�်ဦး�၏ �ဏတွးမှ် နေတွ�ွဆုံံု
နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�က�ု ကြုံကံ�ရမှည််ပြ��်သို့ည််။ ထား�ု�နေ�ာက်တွွင်် �းရကွ်�းတွမှ်�အ�� ���က�ု လ်က်မှတှွ်နေရ�ထား�ု���ုင််
မှည််ပြ��်သို့ည််။ 

ထား�ုက��စပြီ���သို့ည်််အ�ါ သို့င််သို့ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် နေ�ထား�ုင််�ငွ်််ရသို့ည််် အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််သို့တူွ�်ဦး� ပြ��်လ်းမှည််
ပြ��်သို့ည််။
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(ကျ)(ကျ) လ်တူွ�ုင််�၏ လ်�ူအ�ငွ်််အနေရ�
က�ု နေလ်��း�ပြ�င််� 

(ခ)(ခ) သို့င််က�ုယူ်တွ�ုင််နိုငှ််် သို့င်််
မှ�သို့း��ရု�်တွည််နို�ုင််ရ�် 
အး�နေ��ကညူ်�ပြ�င််�နိုငှ််် အ��ွ်
နေဆုံးင််ပြ�င််� 

(ဂ)(ဂ) ဘးသို့းအး�လ်ံု�က�ု နေလ်��း�
ပြ�င်�် 

(ဃ)(ဃ) ကနေလ်�မှ�း� �ည်းသို့င််�ကး�
နို�ုင််နေ�ပြ�င််� 

(င်း)(င်း) အပြ�း�သို့မူှ�း�၏
 ထားင််ပြမှင််��က်က�ု နေလ်��း�
ပြ�င်�် 

၂−၂၁။၂−၂၁။   ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး အခးင်းး့အလေ့ရီး�များျ��နှငှ်းး့ တ�ဝန်းးများျ�� ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး အခးင်းး့အလေ့ရီး�များျ��နှငှ်းး့ တ�ဝန်းးများျ�� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ငု််သို့တူွ�်ဦး�အနေ�ပြ�င််် သို့င််သို့ည်် အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း��းွက�ု �ံ�း�
နို�ုင််သို့ည််။ ယူင််�အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�နိုငှ်််အတွူ တွးဝ�်မှ�း�လ်ည််� �ါရှ�လ်းသို့ည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� ညွှနှ်းးကြားကျ��ချကျးများျ�� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််သို့တူွ�်ဦး�အပြ��် သို့င််၏ အ�ငွ်််အနေရ�မှ�း�နိုငှ််် 
တွးဝ�်မှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ အ�ငွ်််အနေရ�တွ�်��ု�နိုှင််် ယူင််�နိုှင်််သို့က်ဆုံ�ုင််သို့ည််် တွးဝ�်မှ�း�အ�ကး� မှ�ဉ်း်�နေ�ကးင််�
ပြ�င်််ဆုံက်�ါ။ 

အနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (င်)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)၊ ၅ (ဃ)

အ�ပု်း�ပု်းခးင်းး့ သွားးု�များဟုတုး အ�ပု်း�ပု်းခးင်းး့ သွားးု�များဟုတုး 
�ပု်းင်းန်းး�ပ်းုင်းးဆိုးုင်းးခးင်းး့�ပု်းင်းန်းး�ပ်းုင်းးဆိုးုင်းးခးင်းး့

သွားင်းး့ထားင်းးခြများင်းးချကျးကျး ုသွားင်းး့ထားင်းးခြများင်းးချကျးကျး ု
လေ့��းထားတုးပ်းုင်းးခးင်းး့လေ့��းထားတုးပ်းုင်းးခးင်းး့

အ���ံု�အတးကျး ��ူအ���ံု�အတးကျး ��ူ
အခးင်းး့အလေ့ရီး�အခးင်းး့အလေ့ရီး�

သွားင်းးယ်ံကုြားကျည်းရီး�ဘ�သွား�သွားင်းးယ်ံကုြားကျည်းရီး�ဘ�သွား�
ကျးု ကျးု�ကျးယ်းခးင်းး့ကျးု ကျးု�ကျးယ်းခးင်းး့

အလေ့ခြခခံ အများျ��ခြပ်ည်းသွားူအလေ့ခြခခံ အများျ��ခြပ်ည်းသွားူ
ပ်ည်�လေ့ပ်�များကုျးု အခများ�့ပ်ည်�လေ့ပ်�များကုျးု အခများ�့

ရီးပ်းုင်းးခးင်းး့ ရီးပ်းုင်းးခးင်းး့ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။
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(စာ)(စာ)  သို့ဘးဝ�တွ်ဝ�်�က�င််က�ု ဂ္ဂိုရုှု��ုက်
ပြ�င်�် 

(ဆို)  (ဆို)   ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့�ု� ပြ��်လ်ည််
ဝင််နေရးက်�ငွ်််ပြ��ရ�် သို့င််၏ 
သို့က်တွမှ်�ရှ�ဆုံဲ အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််
�ငွ််် ကတွ်ပြ�း�က�ု ပြ�သို့ပြ�င််� 

(ဇ)(ဇ)  အ��ွ်ထားမှ်�နေဆုံးင််ပြ�င််�

(စာျ)(စာျ)  အ�မှ်��ွ်၊ နေပြမှ��ွ် နေ��နေဆုံးင််ပြ�င််�

အနေပြ�မှ�း� − ၆ (��)၊ ၇ (ဇာ)၊ ၈ (�)၊ ၉ (ဆုံ)

ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး ဒါကုျခသွားည်းများျ��အခြ�စား ခြပ်န်းး�ည်းအလေ့ခြခချသွားည့်း အမြဲများ�တများး�ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံတးင်းး ဒါကုျခသွားည်းများျ��အခြ�စား ခြပ်န်းး�ည်းအလေ့ခြခချသွားည့်း အမြဲများ�တများး�
လေ့န်းထားးုင်းးသွားမူျားျ��၏ တရီး��ဝင်းးအဆိုင်း့းအတန်းး�သွားည်း ၎င်းး�တး�ု၏ များ�ူနှးုင်းးင်းံသွားးု�လေ့န်းထားးုင်းးသွားမူျားျ��၏ တရီး��ဝင်းးအဆိုင်း့းအတန်းး�သွားည်း ၎င်းး�တး�ု၏ များ�ူနှးုင်းးင်းံသွားးု�
 ခြပ်န်းးသွားး��ပ်ါကျ ထားးခးုကျးများမုျားျ�� ရီးးှ��နှးုင်းးသွားည်း။ ၎င်းး�တးု�ခြပ်န်းး��သွားည်း့အခါ ကျလေ့န်း ခြပ်န်းးသွားး��ပ်ါကျ ထားးခးုကျးများမုျားျ�� ရီးးှ��နှးုင်းးသွားည်း။ ၎င်းး�တးု�ခြပ်န်းး��သွားည်း့အခါ ကျလေ့န်း
ဒါါလေ့�ဆိုးပ်းတးင်းး �ဝူင်းးများကုြီးကျး�ကြားကျပ်းလေ့ရီး� အရီး�ရီးးှများျ��ကျ လေ့များ�ခြများန်းး�ခြခင်းး�ခံရီးနှးုင်းးသွားည်း။ဒါါလေ့�ဆိုးပ်းတးင်းး �ဝူင်းးများကုြီးကျး�ကြားကျပ်းလေ့ရီး� အရီး�ရီးးှများျ��ကျ လေ့များ�ခြများန်းး�ခြခင်းး�ခံရီးနှးုင်းးသွားည်း။
 ၎င်းး�တး�ု၏ များ�ူနှးုင်းးင်းံသွားးု� အဘယ်းလေ့ကြားကျ�င်း့း ခြပ်န်းးသွားး��ခ�လ့ေ့ကြားကျ�င်းး� လေ့များ�ခြများန်းး���ပ်ါကျ  ၎င်းး�တး�ု၏ များ�ူနှးုင်းးင်းံသွားးု� အဘယ်းလေ့ကြားကျ�င်း့း ခြပ်န်းးသွားး��ခ�လ့ေ့ကြားကျ�င်းး� လေ့များ�ခြများန်းး���ပ်ါကျ 
များနှ်းးကျန်းးစား� လေ့ခြ�ကြားကျ��သွားင်း့းသွားည်း။ များနှ်းးကျန်းးစား� လေ့ခြ�ကြားကျ��သွားင်း့းသွားည်း။ 

ပ်စာစည်း�ဥစာစ�ပ်းငု်းးဆိုးုင်းးခးင်းး့ ပ်စာစည်း�ဥစာစ�ပ်းငု်းးဆိုးုင်းးခးင်းး့ 

ခြပ်ည်းသွား�ူဘဏ္ဍာ�ခြ�င်း့း �ည်းပ်တးခြပ်ည်းသွား�ူဘဏ္ဍာ�ခြ�င်း့း �ည်းပ်တး
သွားည်း့ ကျျန်းး�များ�လေ့ရီး�သွားည်း့ ကျျန်းး�များ�လေ့ရီး�

လေ့စာ�င်းး့လေ့ရီး�ှကျးများ ုရီးယ်ခူးင်းး့ လေ့စာ�င်းး့လေ့ရီး�ှကျးများ ုရီးယ်ခူးင်းး့ 

သွားန်း�းရီးှင်းး�မြဲပ်း� ကျျန်းး�များ�လေ့ရီး�နှငှ်းး့သွားန်း�းရီးှင်းး�မြဲပ်း� ကျျန်းး�များ�လေ့ရီး�နှငှ်းး့
ည်းညွှးတးသွားည်း့ ပ်တးဝန်းး�ကျျင်းးတးင်းးည်းညွှးတးသွားည်း့ ပ်တးဝန်းး�ကျျင်းးတးင်းး

 လေ့န်းထားးုင်းးခးင်းး့ လေ့န်းထားးုင်းးခးင်းး့

ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ ခြပ်င်းးပ်သွားး�ု ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံ ခြပ်င်းးပ်သွားး�ု 
ခရီးး�သွားး����ခးင်းး့ခရီးး�သွားး����ခးင်းး့ 

6။6။

7။7။

8။8။

9။9။
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၂−၂၂။၂−၂၂။ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးုင်းးသွားမူျားျ��  အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးုင်းးသွားမူျားျ�� 

၁။၁။  �ယူ်ဒါရယူ်
နေရ�ွနေကးက်�ွဲမှ�း�တွငွ်် 
မှဲမှနေ��နို�ုင််ပြ�င််�

၂။၂။  အဆုံင်််ပြမှင််် အ��ု�ရရးထား�ူ
အ�� ���သို့�ု� နေလ််းက်ထားး�မှ ု
မှပြ��နို�ုင််ပြ�င််� 

၃။၃။  အပြီမှဲတွမှ်�နေ�ထား�ုင််သို့ ူအဆုံင်််အတွ�်�
 ဆုံက်လ်က်တွည််ရှ�နေ�နေ�ရ�် ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံတွငွ်် အ�ည််�ဆုံံ�ုအး�ပြ�င််် သို့တွ်မှတှွ်
သို့ည်််ရက်မှ�း�တွငွ်် လ်ကူ�ုယူ်တွ�ုင်် ရှ�နေ�ရ
မှည််ပြ��်ပြ�င််� 

ကြီးကျး�လေ့��သွားည့်း ရီး�ဇဝတးများမုျားျ��ကျးု ကျျ���းန်းးသွားူကြီးကျး�လေ့��သွားည့်း ရီး�ဇဝတးများမုျားျ��ကျးု ကျျ���းန်းးသွားူ
ခြခင်းး�အတးကျး ခြပ်စားဒါဏးချများတှးခြခင်းး�ခံရီးသွားည့်းခြခင်းး�အတးကျး ခြပ်စားဒါဏးချများတှးခြခင်းး�ခံရီးသွားည့်း

၂−၂၃။၂−၂၃။    ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွား��အခြ�စား များည်းသွားည်း့အချ းန်းးတးင်းး လေ့�်�ကျးထား��နှးုင်းးများည်းန်းည်း�။ ကျလေ့န်းဒါါနှးုင်းးင်းံသွား��အခြ�စား များည်းသွားည်း့အချ းန်းးတးင်းး လေ့�်�ကျးထား��နှးုင်းးများည်းန်းည်း�။ 

သို့င််သို့ည်် ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံသို့း�အပြ��် �ငွ်််ပြ��နေ��ပြ�င််�
�ံရပြီ���နေ�ာက် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံက�ူ
လ်က်မှတှွ်က�ု နေလ််းက်ထားး�
နို�ုင််သို့ည််။ 

သို့င််သို့ည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသို့း�အပြ��် မှနေလ််းက်ထားး�မှ� နေအးက်�ါတွ�ု�နိုှင််် က�ုက်ည်�ရ�်
 လ်�ုအ�်သို့ည််− 

၁။၁။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ကးလ်တွ�်ရ�်�ကး
 ရ�ှနေ�ပြ�င််�။ သို့င််သို့ည်် နို�ုင််င်ံသို့း�အပြ��် 
မှည််သို့ည်််အ�� ��်တွငွ်် နေလ််းက်ထားး�နို�ုင််
မှည််က�ု တွကွ်��က်ရ�် ဤနေ�ရးတွငွ်် 
�တွ်ရှု�ုါ။ 

၂။ ၂။ အဂ္ဂိုဂလ်��်ဘးသို့း
 သို့�ု�မှဟုတုွ် ပြ�င််သို့�်
ဘးသို့းတွငွ်် လ်ံနုေလ်းက်
နေသို့း ဗဟုသုို့တုွရ�ှပြ�င််� 

၃။၃။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ်််�တွ်သို့က်
၍ ဗဟုသုို့တုွအ�� ���ရ�ှ
နေ�ကးင််� သို့က်နေသို့ပြ�ရ�် 
�းနေမှ��ွဲ နေအးင််ပြမှင််ပြ�င််�

 အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားမူျားျ��သွားည်း ယ်င်းး�တးု�၏ အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွားမူျားျ��သွားည်း ယ်င်းး�တးု�၏
 အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွား ူအဆိုင်းး့အတန်းး�ကျးု ဆိုံ�ုရှုံးံ�ု အမြဲများ�တများး�လေ့န်းထားးငု်းးသွား ူအဆိုင်းး့အတန်းး�ကျးု ဆိုံ�ုရှုံးံ�ု
နှးုင်းးသွားည်း။ နှးုင်းးသွားည်း။ 

6262 အခန်းး� ၂အခန်းး� ၂ ခရီးး�သွားး��ခြခင်းး�
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အခန်းး� အခန်းး� ၃၃

အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�
နှှင့်း် ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�နှှင့်း် ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 63



အခန်းး� အခန်းး� 33  

အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�နှှင့်း် 
ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�

သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� �ထမှဆုံးံ�ုနေလ်ဆုံး��်တငွ်် လ်ဝူင််မှကုြီးက��ကြက�်နေရ�ဆုံး�ုင််ရး လ်�ု်ထံ�ုလ်�ု်�ည််�မှ�း�က�ု
 ပြ�တ်သ�်�ပြီး���နေ�ာက် အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သတူ�်ဦး� ပြ��်လ်းမှည််ပြ��်သည််။ အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သတူ�်ဦး�အုနေ�နိုှင်််
 သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် လ်�ုက်နေလ်�းည်�နေထ ွနေ�ထ�ုင််နို�ုင််ရ�် အုနေထးက်အုကပူြ��မှည််် ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် 
အုကအူုည်�အုမှ� ���အု�း�မှ�း�က�ု ရယူနူို�ုင််သည််။

ယူင််�အုကအူုည်�မှ�း�က�ု မှည််သည်််နေ�ရးမှ ှရရ�ှမှည််ဆုံး�ုသည်််
အု��က်မှးှ ပြ��်လ်ည််နေ�ရး��ထး�နေရ� အု��အု�ဉ််နေ�် မှတူည််
၍ ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − ပြ��်လ်ည််နေ�ရး��ထး�နေရ� အု��အု�ဉ််မှ�း�ဆုံး�ုင််ရး သတင််�အု��က်အုလ်က် မှ�း�က� ု
�တ်ရှု�ုါ။ သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေပြ�းင််�နေရ�့အုနေပြ���ပြ�င််�နိုငှ််် သက်ဆုံး�ုင််သည််် အု��အု�ဉ််အုတွက် အုကကွ်ထဲ
တငွ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (    ) နေရ�သး��ါ။ 

၁။  ၁။  အစိုးး��ရအက်အူညီီထော��သညီ်း ဒု�က်ခသညီးအစိုးး��ရအက်အူညီီထော��သညီ်း ဒု�က်ခသညီး
များ�ာ� (GAR/RPG) အစိုးအီစိုးဉ်းများ�ာ� (GAR/RPG) အစိုးအီစိုးဉ်း

 တ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�သည်် အု��ု�ရထံမှှ
 နေင်နွေကြက�အုနေထးက်အု�ံ ်ရရှ�သည််။ ၎င််�တ��ု်
သည်် အု��ု�ရက နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံထ်း�သည်််
 အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း�ထံမှှ
 ��က်��င််�နေ�ရး��ထး�
နို�ုင််နေရ� အုနေထးက်
အု�ံက်�ု ရရှ�သည််။ 
အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက 
ဤနေ�ရးတငွ်် �တ်ရှု�ုါ။ 
here:

ဤအု��်�တွင်် နေ�း်ပြ�ထး�သည််် သတင််�အု��က်အုလ်က်မှ�း�သည််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် ရရှ�နို�ုင််သည််် ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�နိုငှ််် သက်ဆုံး�ုင််သည််။
 သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�ပြီး���နေ�ာက် ယူင််�က�ု ထ�်မှံ�တ်ရှုလု်ှင််
 အုသံု�ဝင််မှည််ပြ��်သည််။

၃−၁။  ၃−၁။  က်ထောန်းဒုါနှး�င့်းင့်ံတွငွ့်း ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ�အစိုးအီစိုးဉ်းက်ထောန်းဒုါနှး�င့်းင့်ံတွငွ့်း ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ�အစိုးအီစိုးဉ်း
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-outside-canada/government-assisted-refugee-program.html


၂။၂။  ဒု�က်ခသညီးများ�ာ�အာ� ��ဂ္ဂဂလးက်က်   ဒု�က်ခသညီးများ�ာ�အာ� ��ဂ္ဂဂလးက်က် 
 က်များက်�ပြ�ုပြခင့်း� (PSR/PPPR)  က်များက်�ပြ�ုပြခင့်း� (PSR/PPPR) 
 အစိုးအီစိုးဉ်း အစိုးအီစိုးဉ်း
  တ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�က�ု �ဂု္ဂိုုလ်�ကအု�ု်�မုှ�း�

 သ�ု�မှဟုုတ် အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း�က ကမှကထပြ�� ကညူ်�
နေ��ကြကသည််။ တ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�သည်် ယူင််�
တ�ု�၏ �ဂု္ဂိုုလ်�က ကမှကထပြ��သမူှ�း�ထံမှ ှနေင်နွေကြက�
အုနေထးက်အု�ံ ်ရရှ�ကြကသည််။ ၎င််�တ��ုသည်် ၎င််�တ�ု�
၏ �ဂု္ဂိုုလ်�က ကမှကထပြ��
သမူှ�း� ထံမှ ှ��က်��င််�
နေ�ရး��ထး�နို�ုင််နေရ� 
အုနေထးက်အု�ံက်�ု ရရှ�သည််။ 
အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤ
နေ�ရးတငွ်် �တ်ရှု�ုါ။ here:

၃။  ��ူတွ�ွအက်အူညီ ီက်များက်�ပြ�ုပြခင့်း� (JAS/၃။  ��ူတွ�ွအက်အူညီ ီက်များက်�ပြ�ုပြခင့်း� (JAS/
PAC) အစိုးအီစိုးဉ်းPAC) အစိုးအီစိုးဉ်း

 တ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�သည်် အု��ု�ရထံမှ ှနေင်နွေကြက�
အုနေထးက်အု�ံ ်ရရှ�သည််။ ၎င််�တ��ု်သည်် အု��ု�ရက 
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံထ်း�သည််် အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း�ထံမှှ
 ��က်��င််�နေ�ရး��ထး�နို�ငု််နေရ� အုနေထးက်အု�ံက်�ု
 ရရှ�သည််။ ၎င််�တ��ုတွင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၌ နေ�ာက်ထ�်
အုကူအုည်�နေ��သည်််
 �ဂု္ဂိုုလ်�က ကမှကထပြ��
သမူှ�း�ရှ�သည််။ အုနေသ���တ်
သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတငွ်် 
�တ်ရှု�ုါ။ here:

၄။  ပြ�ညီးဝင့်းခငွ့်း်�း�င့်းရာရုံးံ��က် ညွှနှ်းး��း��သညီး် ၄။  ပြ�ညီးဝင့်းခငွ့်း်�း�င့်းရာရုံးံ��က် ညွှနှ်းး��း��သညီး် 
ထောရာထောနှ�ှ (BVOR/RDBV) အစိုးအီစိုးဉ်းထောရာထောနှ�ှ (BVOR/RDBV) အစိုးအီစိုးဉ်း

 တ�်ဦး���င််��ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�သည်် အု��ု�ရနိုငှ််် ၎င််�တ�ု�
၏ �ဂု္ဂိုုလ်�က ကမှကထပြ��သမူှ�း�ထံမှ ှနေင်နွေကြက�
 အုနေထးက်အု�ံ ်ရရှ�သည််။ ၎င််�တ��ု်သည်် ၎င််�တ�ု�
၏ �ဂု္ဂိုုလ်�က ကမှကထပြ��
သမူှ�း�ထံမှ ှ��က်��င််� နေ�ရး
��ထး�နို�ုင််နေရ� အုနေထးက်
အု�ံက်�ု ရရ�ှသည််။ အုနေသ���တ်
သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတငွ်် 
�တ်ရှု�ုါ။ here:

သင့်း၏ ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အစိုးအီစိုးဉ်းသညီး များညီးသး���င့်းပြ�စိုးးထောစိုး၊ သင့်းသင့်း၏ ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အစိုးအီစိုးဉ်းသညီး များညီးသး���င့်းပြ�စိုးးထောစိုး၊ သင့်း
သညီး အစိုးး��ရ ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံ�်ာ�သညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ�များ ှက်ာလသညီး အစိုးး��ရ ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံ�်ာ�သညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ�များ ှက်ာလ
ရညှီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�က်း� ရယူသူင့်း်သညီး။ သင့်း၏ အစိုးး��ရရညှီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�က်း� ရယူသူင့်း်သညီး။ သင့်း၏ အစိုးး��ရ
ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံ�်ာ�သညီ်း အ��ွ�အစိုးညီး� သး��များဟု�တွး က်များက်�ပြ�ုသမူျား�ာ�ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံ�်ာ�သညီ်း အ��ွ�အစိုးညီး� သး��များဟု�တွး က်များက်�ပြ�ုသမူျား�ာ�
အာ� သင့််းက်း� �း�ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�နှှင့်း် ခ� းတွး�က်းထော��ရန်းး ထောတွာင့်း��း��ါ။ အာ� သင့််းက်း� �း�ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ�နှှင့်း် ခ� းတွး�က်းထော��ရန်းး ထောတွာင့်း��း��ါ။ 
အထောသ�စိုးးတွးသးရးှလး��ါက် အခန်းး� (၃)၊ လ��းထော�ာင့်းများ ု၃−၁၁ က်း�ကြားက်ညီ်း�ါ။ အထောသ�စိုးးတွးသးရးှလး��ါက် အခန်းး� (၃)၊ လ��းထော�ာင့်းများ ု၃−၁၁ က်း�ကြားက်ညီ်း�ါ။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 65
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ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် သင််ရရှ�မှည််် ��က်��င််�နေ�ရး��ထး�နေရ� အုနေထးက်အု�ံသ်ည်် သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း�မှရှသည််ပြ��်နေ�၊ ကမှကထပြ��သမူှ�း�မှ ှရသည််ပြ��်
နေ� အုက��်အုသတ်မှ�း�ရှ�သည််။ ယူင််�အုနေထးက်အု�ံမ်ှ�း� ကြကးပြမှင်််မှည်််ကးလ်မှးှ ပြ��်လ်ည််
နေ�ရး��ထး�နေရ� အု��အု�ဉ််နေ�်တငွ်် မှတူည််နေ�သည််။ အုနေထးက်အု�ံက်းလ်သည်် သင်််
အုနေပြ�အုနေ�မှ�း�နေ�် မှတူည််၍ နေပြ�းင််�လ်ဲသးွ�နို�ုင််သည််။ 

၃−၃။၃−၃။    ၃−၃။ ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အစိုးအီစိုးဉ်းများ�ာ�၏ တွညူီထီောသာ ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ� ၃−၃။ ပြ�န်းးလညီးထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အစိုးအီစိုးဉ်းများ�ာ�၏ တွညူီထီောသာ ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ� 

သင််သည်် မှည််သည်််ပြ��်လ်ည််ထနူေထးင််နေရ� အု��အု�ဉ််တွင်် အုက�ံ��ဝင််သည််ပြ��်နေ� ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံတငွ်် ဒါကုခသည််မှ�း�
အုပြ��် ပြ��်လ်ည််အုနေပြ���သည််် အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သအူုး�လ်ံ�ုသည်် နေအုးက်�ါဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ု ရယူနူို�ုင််သည်် −

၃−၂။၃−၂။  ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�   ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ� 

 ၏ က်န်း�းသတွးခ�က်းများ�ာ�  ၏ က်န်း�းသတွးခ�က်းများ�ာ� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် သင််ရရှ�မှည််် နေင်နွေကြက�အုနေထးက်အု�ံမ်ှ�း�မှးှ အုက��်အုသတ်ရ�ှသည််။

၁။၁။  သင််မှနေရးက်ရှ�မှ� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
တငွ်် နေ�ထ�ုင််ရ�် သင််ပြ�င််ဆုံးင််ရး
၌ အုနေထးက်အုကပူြ��မှည််် လ်ူ
က�ုယူ်တ�ုင််နိုငှ််် အု�ွ်လ်�ုင််�အု�မှဲ်
ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�။ အုနေသ���တ်သ�ရ�ှ
လ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတငွ််�တ်ရှု�ုါ။ 

၂။ ၂။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် သင်််အုး� လ်ဝူင််မှကုြီးက��ကြက�်နေရ�
နိုငှ််် အုနေကးက်��ွ်နေကးင််တးတ�ု�က�ု ပြ�တ်သ�်�ရး၌
လ်ည််�နေကးင််�၊ သင််၏ �ရ��လ်မှ်�ဆုံးံ�ုအုထ� သးွ�နေရးက်ရး
၌လ်ည််�နေကးင််� အုကအူုည်�နေ��မှည််် နေလ်ဆုံး��်ကြီးက��ဆုံး�ုနေရ� 
ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�

၃။၃။  သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� လ်းနေရးက်သည််် �ရ���ရ�တ်က�ု ကး
မှ�နေ�မှည််် ကနေ�ဒါါအု��ု�ရ၏ လ်ဝူင််မှဆုုံး�ုင််ရး နေ���နေင်။ွ
 သင််သည်် အုတ�ု�မှဲပ်ြ��်သည််် ယူင််�နေ���နေင်ကွ�ု သင်် ကနေ�
ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�ပြီး���နေ�ာက် တ�်နို�ှ်အုတငွ််� �တင််၍ 
ပြ��်လ်ည််နေ��ဆုံး�်ရ�် တးဝ�်ရှ�မှည််ပြ��်သည််။ 

၄။၄။  ကြကး�ကးလ်�ယူ်ဒါရယူ်က��်�မှးနေရ� အု��အု�ဉ်် (IFHP/PFSI) 
အုရ ယူးယူ�က��်�မှးနေရ� နေ�းင်််နေရးှက်မှ၏ု လ်မှှ်�ခြုံ�ံ�နို�ုင််မှ။ု
 ယူင််�တွင်် သင်််ပြ�ည််�ယူ်၏ က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်
မှ ုအု��အု�ဉ််က�ု သင််ရယူနူို�ုင််သည်််အု�� ��်အုထ� မှရှ�မှပြ��်
 က��်�မှးနေရ�ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း� ရရှ�နို�ုင််ရ�် အုက�ံ��ဝင််သည််။
 ထ�ု�ပြ�င်် သင််သည်် အု��ု�ရထံမှပှြ��်နေ�၊ 
ကမှကထပြ��သထူံမှှပြ��်နေ� နေင်နွေကြက�
 အုနေထးက်အု�ံမ်ှ�း� ရရှ�နေ�သည်််
ကးလ်တငွ်် အု��ုနေဆုံးးင််�က��်�မှးနေရ�
 ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�လ်ည််� အုက�ံ��ဝင််
သည််။ အုနေသ���တ်သ�ရှ�လ်�ု�ါက
 အု��်� (၅) က�ုကြကည်််�ါ သ�ု�မှဟုတု် 
ဤနေ�ရးတငွ်် �တ်ရှု�ုါ။ here:
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/new-life-canada/pre-arrival-services/prepare-live.html
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အုနေပြ�မှ�း� − 
GAR/RPG ၁ (က)၊ ၂ (က)၊ ၃ (က)၊ PSR/PPPR ၁ (�)၊ ၂ (�)၊ ၃ (�)၊ JAS/PAC ၁ (က)၊ ၂ (က)၊ ၃ (က)၊ BVOR/RDBV ၁ (�)၊ ၂ (�)၊ ၃ (�)
၃−၄။၃−၄။  ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ပြခင့်း�အတွကွ်း အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�  ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ပြခင့်း�အတွကွ်း အထော�ာက်းအက်မူျား�ာ�

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�  − သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် ပြ��်လ်ည််အုနေပြ���ပြ�င််�နိုငှ််် သက်ဆုံး�ုင််သည််် အု��အု�ဉ််အုတွက် 

အုကကွ်တငွ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (     ) နေရ�သး��ါ။ 

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် ရရှ�မှည််် ��က်��င််�နေ�ရး��ထး�နေ��နေရ� အုနေထးက်အုကကူ�ု
ကြကည်််�ါ။ အုနေထးက်အုကတူ�်ရ�်��က�ု နေ��အု�်သ၏ူနေ��တငွ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (     ) နေရ�သး��ါ။ 

၁။  ၁။  သင််သည်် နေဆုံးးင််�ရးသ�တွင်် နေရးက်ရှ��ါက သင်််အုး� မှည််သကူ နေဆုံးးင််�ရးသ� အုဝတ်အု�း�မှ�း� နေ��အု�်
�ါမှည််�ည််�။

(က)(က) သင််သည်် နေအုးက်တ��ုး ၁၅ နိုှင််် ဧပြီး�� ၁၅
 အုတငွ််� နေရးက်ရှ��ါက ကနေ�ဒါါနေလ်ဆုံး��် တ�်
�တုငွ်် အု��ု�ရက နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�
အု�ည််�တ�်�ု

(ခ)(ခ)  �ရ��လ်မှ်�ဆုံးံု�ပြီးမှ���သ�ု� သင််နေရးက်ရှ�
သည််နိုငှ််် သင််၏ ကမှကထပြ��နေသး 
အု�ွဲ�အု�ည််�

၂။၂။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် သင််၏ �ရ��လ်မှ်�ဆုံးံု� နေရးက်ရှ�သည််နိုငှ််် သင််�ထမှဆုံးံ�ု နေ�ထ�ုင််မှည််် နေ�ရးသ�ု� သွး�နေရးက်
ရ�် သင်််အုတကွ် သယူ်ယူ�ူ�ု�နေဆုံးးင််နေရ��ည််�လ်မှ်�က� ုမှည််သ�ူ��ဉ််မှည််�ည််�။

(က)(က) သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�
နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�အု�ည််�

(က)(က) သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�
နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�အု�ည််�

(ခ)(ခ) သင််၏  
ကမှကထပြ��သမူှ�း�

(ခ)(ခ) သင််၏  
ကမှကထပြ��သမူှ�း�

၃။ ၃။ သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� �ထမှဆုံးံ�ု နေရးက်ရှ�သည််နိုငှ််် သင်််အုတကွ် ယူးယူ�တည််���ုရ�်နေ�ရးက�ု မှည််သ�ူ��ဉ််မှည််�ည််�။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 67
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(က)(က)  အု��ု�ရ

(ခ)(ခ) သင််၏ ကမှကထပြ��
သမူှ�း�

(ဂ)(ဂ) အု��ု�ရနိုငှ််် သင််၏ ကမှကထပြ��သမူှ�း� နို�ှ်ဦး�လ်ံ�ု

အုနေပြ�မှ�း� − 
GAR/RPG ၄ (က)၊ ၅ (က)၊ ၆ (က)၊ PSR/PPPR ၄ (�)၊ ၅ (�)၊ ၆ (�)၊ JAS/PAC ၄ (က)၊ ၅ (က)၊ ၆ (က)၊ BVOR/RDBV ၄ (�)၊ ၅ (�)၊ ၆ (ဂ္ဂို)၊

၄။  ၄။  အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််ရ�်အု�မှ်ရး ရးှနေ�ရွး၌လ်ည််�နေကးင််�၊ အု�မှ်အုသံ�ုအုနေဆုံးးင််��စည််� အုသ�် သ�ု�မှဟုုတ် 
အုနေဟုးင််�မှ�း� ပြ�ည်််ဆုံးည််�နေ��ရ�်၄င််� မှည််သကူညူ်�မှည််�ည််�။

၅။  ၅။  သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုနေပြ���ရး၌ အုနေထးက်အုကပူြ��မှည််် အုနေပြ���နေ�ထ�ုင််နေရ�ဆုံး�ုင််ရး  ထ�်နေဆုံးးင််� ကးလ်ရညှ်် 
အုနေထးက်အုကသူ�ု� သင်််အုး� မှည််သကူ ညွှ�ှ်���ု�နေ��မှည််�ည််�။ 

၆။  ၆။  သင်််အုး� အုက��်အုသတ်ရ�ှသည််် နေင်နွေကြက�အုနေထးက်အု�ံမ်ှ�း� မှည််သကူ
နေ��အု�်မှည််�ည််�။

(က)(က) သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�
နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�အု�ည််�

(က)(က) သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�
နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�အု�ည််�

(ခ)(ခ) သင််၏  
ကမှကထပြ��သမူှ�း�

(ခ)(ခ) သင််၏  
ကမှကထပြ��သမူှ�း�
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သင်််က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် လ်က်�ံပြ�င််�
နိုငှ််် ကြီးက��ဆုံး�ုပြ�င််� 

သင််လ်က်�ံရရှ�သည််် အုက��်အုသတ်
ရ�ှနေသး နေင်နွေကြက��မှးဏက�ု မှည််သ�ု� 
တးဝ�်ရ�ှ�းွ သံု��ွဲမှည််က�ု အုကြံကံပြ��ပြ�င််�

သင်််အုး� အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််ရ�်အု�မှ်ရး
 ကူည်�ရးှနေ�နွေ��ပြ�င််�နိုငှ််် သင််၏ အု�မှ်င်းှ�
�း����်က�ု �ာ�လ်ည််နေ�ရ�် ကညူ်�နေ��
ပြ�င််�

သင််နေ�ထ�ုင််သည်််နေ�ရးတငွ်် မှည််သ��ု
 နေ��ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�နေအုးင််နေ�မှည််က� ုပြ�သ
နေ��ပြ�င််�

၃−၅။  ၃−၅။  အခန်းး�က်ဏ္ဍများ�ာ�နှငှ့်း် တွာဝန်းးများ�ာ� အခန်းး�က်ဏ္ဍများ�ာ�နှငှ့်း် တွာဝန်းးများ�ာ� 

နို�ုင််င်ံသ�်တ�်�တုငွ်် အုနေပြ���နေ�ထ�ုင််ရပြ�င််�သည်် အု�� ��်နိုှင််် ကြီးက����မှ်�အုး�ထတု်မှတု�ု� လ်�ုအု�်သည််။

သင််နေရး သင်််က�ု အုနေထးက်အုကနူေ��နေ�သမူှ�း��ါ တးဝ�်က�ုယူ်��ရ�ှကြကသည််။ 

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − သင််၏ ပြ��်လ်ည််အုနေပြ���ပြ�င််�နိုငှ််် သက်ဆုံး�ုင််သည််် တးဝ�်မှ�း�က�ုကြကည်််�ါ။ သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�

�ံ�်�ု�သည််် အု�ွဲ�အု�ည််� သ�ု�မှဟုုတ် ကမှကထပြ��သမူှ�း�၏ တးဝ�်တ�်ရ�်��နိုှင််် သင််၏ တးဝ�်မှ�း�အုကြကး� မှ�ဉ််�နေကြကးင််�

ပြ�င်််ဆုံးက်�ါ။  

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (က)၊ ၃ (ဃ)၊ ၄ (�)

(က်)(က်)  သင်််အုသံ�ု�ရ�တ်မှ�း�က�ု အုရအုသံ�ု�ွဲနေဝ
���ဉ််�ါ။ သ�ု�မှသှး သင််ရရှ�သည်််နေင်နွိုှင််် 
နေ�ထ�ုင််နို�ုင််မှည််ပြ��်သည််။ သင််��ုသံ�ုမှ��ါက 
သင်််က�ု နေင်နွေကြက���ုနေ��မှည််မှဟုတု်�ါ။ 

(ခ)  (ခ)  သင်််အု�မှ်တံ�ါ�မှ�း�က�ု နေသး�်တ်ထး�
ပြီး��� ��စည််�က�ရ�ယူးမှ�း�က�ု နေ��ကင််�
�းွ အုသံု�ပြ���ါ။

(ဂ္ဂ)(ဂ္ဂ)  သင်််အု�တ်မှ�း�နိုငှ််် �းရကွ်�းတမှ်�
မှ�း�က�ု သင််နိုငှ်််အုတ ူထး�ရှ��ါ။ IOM  
အု�တ်က�ု ပြမှင််သးနေအုးင််ထး��ါ။ သ�ု�
မှသှး လ်မူှ�း�သင်််က�ု ရးှနေတ�ွနို�ုင််မှည််
ပြ��်သည််။ 

(ဃ)  (ဃ)  သင််နေ�ထ�ုင််သည်််နေ�ရးက�ု သ��်ရငှ််�
ပြီး��� နေကးင််�မှ�ွ်�းွထ��်�သ�မှ်�ထး��ါ။
 သင််၏ အုင်းှ��း����်က�ု �ာ�လ်ည််ပြီး��� 
နေလ်��း�မှရု�ှ�ါ။ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။
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(င့်)(င့်)  သင််၏ �ဏ်ဆုံး�ုင််ရး သတင််�
အု��က်အုလ်က်မှ�း�က�ု လ်ံခုြုံ�ံ�
နေအုးင််ထး��ါ။ သင်််နေ���နေင်မွှ�း�နိုငှ်််
 အုနေ�က�ွဝယူ်ကတ်မှ�း�နိုငှ််် သက်ဆုံး�ုင််
သည််် �ဏ်အု�မှ�း�နိုငှ််် က�သင်််နေင်ွ
မှ�း� အုး�လ်ံ�ုက�ု နေ��နေဆုံးးင််�ါ။

(စိုး)(စိုး)  သင်််အုဂ္ဂိုဂလ်��်�းသး သ�ု�မှဟုတု် ပြ�င််
သ�်�းသးက�ု တ�ု�တက်နေ�ရ�် 
လ်�ုအု�်�ါက �းသး�ကး�သင််တ�်�
မှ�း� တက်�ါ။ 

(�)(�)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ ဥ�နေဒါမှ�း�နိုငှ််် 
�ည််�မှ�ဉ််�မှ�း�က�ု လ်�ုက်�ာ�ါ။ 

(ဇ)(ဇ)  သင်််မှ�သး��ရု�ှ ကနေလ်�သငူ်ယူ်မှ�း�
က�ု နေက�းင််�အု�်နိုှံ�ါ။ ယူင််�တ�ု�
၏ �ည်းနေရ�နိုငှ််် လ်မူှနုေရ� �ွံ�ပြီး����
တ�ု�တက်မှကု�ု မှပြ�တ်နေလ်လ််း�ါ။

အုနေပြ�မှ�း� − ၅ (�)၊ ၆ (ဇ)၊ ၇ (င်)၊ ၈ (ဆုံး)

သင်််မှ�သး��ုတငွ််�ရှ� လ်ကူြီးက��မှ�း�က�ု အု�မှဲ်
 �းသး�ကး�သင််တ�်�မှ�း�တငွ်် �းရင််�
သငွ််�ရ�် ကညူ်�နေ��ပြ�င််။ 

သင်််ပြ�ည််�ယူ် သ��ုမှဟုုတ် �ယူ်နေပြမှရှ�
 နေက�းင််����်က�ု �ာ�လ်ည််ရ�် ကညူ်�ပြ�င််�၊
 သင်််မှ�သး��မုှ ှကနေလ်�သငူ်ယူ်မှ�း�က�ု 
နေက�းင််�တငွ်် အု�်နိုှံရး၌ ကညူ်�ပြ�င််�

�ဏ်�းရင််��ငွ်််လ်ှ�်ရး၌ သင်််က�ု ကညူ်�
ပြ�င််�၊ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် နေင်နွေကြက�က�ု
 မှည််သ�ု�ရယူသူည််၊ သံ�ု�ွဲသည််က�ု ရငှ််�ပြ�
ပြ�င််�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုနေရ�ကြီးက��သည််် 
�ည််�မှ�ဉ််��ည််�ကမှ်�မှ�း�က�ု ရငှ််�ပြ�ပြ�င််�

5။5။

6။6။

7။7။

8။8။
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အုကယူ်၍ နေဆုံး�ကသုရ�် အုနေရ�နေ�်လ်�အုု�်
�ါက သင်််အုး�က��်�မှးနေရ�ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း� 
ရယူနူို�ုင််ရ�် ကညူ်�ပြ�င််�

သင််၏ အုသ�ုက်အုဝ�်�အုသ�်တငွ်် ရရှ�နို�ုင််
သည််် အုမှ�း�သံု� သယူ်ယူ�ူ�ု�နေဆုံးးင််နေရ�က�ု 
မှည််သ�ု�အုသံ�ုပြ��ရမှည််က�ု ရငှ််�ပြ�ပြ�င််�

သင််၏ အုသ�ုင််�အု၀�်�အုသ�်တငွ်် သ�ရ�ှ
�ာ�လ်ည််ကွမှ်�ဝင််လ်းနေ�ရ�် နေဆုံးးင််ရကွ်နေ��
ပြ�င််�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုနေရ�ကြီးက��သည်််
 �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း� နေလ်ှးက်ထး�ရး၌ ကညူ်�
နေ��ပြ�င််�နိုငှ််် ယူင််�တ�ု�၏ အုနေရ�ကြီးက���ံကု�ု ရငှ််�
ပြ�ပြ�င််� 

(စိုး�)  (စိုး�)  အုမှ�း�သံ�ု သယူ်ယူ�ူ�ု�နေဆုံးးင််နေရ�က�ု အုမှ�ှအု��ု
ကင််��းွ အုသံ�ုပြ��ပြီး��� လ်မှ်�နေ��းက်သးွ��ါက
 အုသံ�ုပြ��နို�ုင််ရ�် အုနေရ�ကြီးက��သည််် လ်��်�းမှ�း�
က�ု အုသင်််ပြ�င််ဆုံးင််ထး��ါ။ 

(ညီ)(ညီ)  သင််၏ အုသ�ုက်အုဝ�်�သ�်တငွ်် တက်�က�ွးွ
နေ�ထ�ုင််ပြီး��� အုပြ�း�သမူှ�း�နိုငှ််် �� �တ်ဆုံးက်�ါ။ 

(ဋ)(ဋ)   သင််၏ �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�က�ု လ်ံခုြုံ�ံ�နေအုးင််
သ�မှ်�ထး��ါ။ ယူင််�တ�ု�က�ု မှည််သ�ု�အုသံ�ုပြ��
ရမှည််က�ု သ�ရှ��ါနေ�။ ယူင််�တ�ု�က�ု အု�� ��်မှ� 
သက်တမှ်�တ�ု��ါ။ 

(ဌ)(ဌ)  ဓားတ်မှတည်််ပြ�င််�မှ�း�နိုငှ််် အု�း�အုနေသးက်
ဆုံး�ုင််ရး လ်�ုအု�်��က်မှ�း� အု�ါအုဝင်် အုနေရ�
နေ�် နေဆုံး�ကသုရ�် လ်�ုအု�်��က်မှ�ှ်သမှှက�ု 
သင််ယူံကုြကည််သအူုး� အုနေကြကးင််�ကြကး��ါ။

အုနေပြ�မှ�း� − ၉ (ဌ)၊ ၁၀ (��)၊ ၁၁ (ည်)၊ ၁၂ (ဋ)

9။9။

10။10။

11။11။

12။12။

များညီးသညီ်း ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အထော�ာက်းအက်နူှှစိုးးရ�းသညီး သင့််းအတွွက်း များညီးသညီ်း ခ�က်းခ�င့်း�ထောန်းရာခ��ာ�ထောရ� အထော�ာက်းအက်နူှှစိုးးရ�းသညီး သင့််းအတွွက်း 
အထောရ�အကြီးက်�ီ�ံ�� ပြ�စိုးး�ါသန်းညီး�။  အထောရ�အကြီးက်�ီ�ံ�� ပြ�စိုးး�ါသန်းညီး�။  

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 71
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၁။၁။  သင််သည်် အုပြ�း�အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�
တ�်�သု�ု� နေပြ�းင််�နေရ�့ရ�် ဆုံးနိုဒရှ�
�ါက နေင်နွေကြက�ဆုံး�ုင််ရး အုနေထးက်
အု�ံန်ိုငှ််် ��က်��င််�နေ�ရး��ထး�
နေရ� အုနေထးက်အုကတူ�ု�တငွ်် ပြ�တ်
နေတးက်မှ ုမှရှ�နေ�ရ�် သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�အု�ည််�
 သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထပြ��သမူှ�း�
က�ု တတ်နို�ုင််သမှှ နေဆုံးးလ်ှင််�းွ 
အုနေကြကးင််�ကြကး�ရမှည််။ 

2။2။  သင်် နေပြ�းင််�နေရ�့ရ�် ဆုံးံ�ုပြ�တ်�ါက
 သင််သည်် အုပြ�း�အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�
တ�်�သု�ု� နေရ�့နေပြ�းင််�ပြ�င််�နိုငှ်််
 သက်ဆုံး�ုင််သည််် �ရ��သးွ�လ်းပြ�င််�နိုငှ်််
 တည််���ုနေ�ထ�ုင််ပြ�င််� အု�ါအုဝင််
 က�ု်က��ရ�တ်အုး�လ်ံ�ုအုတကွ် 
တးဝ�်ရ�ှမှည််ပြ��်သည််။ 

3။3။  သင််သည်် �ရ��လ်မ်ှ�ဆုံုံး�နေ�ရး
အုသ�်တင်ွ် နေရးက်ရှ�ပြ�င််�အုတွက်
လ်ည််�နေကးင််�၊ ယူးယူ�တည််���ုနေ�ထ�ုင််
ရ�်အုတက်ွလ်ည််�နေကးင််� ပြ�င််ဆုံးင််
ထး�ရ�် လ်�ုအု�်မှည််ပြ��်သည််။

သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် မှည််သည်််နေ�ရး၌ နေ�ထ�ုင််မှည််က�ု နေရ�ွ��ယူ်��ုင််
�ငွ်််ရ�ှသည််။ သ�ု�နေသး် သင််၏ မှလူ်�ရ��လ်မှ်�ဆုံးံ�ုသ�ု�သး သွး�နေရးက်ရ�် အုနေလ်�
အု�က်တ�ုက်တ�ွ်��ါသည််။ ယူင််�နေ�ရးတငွ်် သင််သည်် သင််၏ နေ�ရး��ထး�
ရ�် လ်�ုအု�်��က်မှ�း�နေ�် မှတူည််၍ အုနေထးက်အုကကူ�ု ရရှ�မှည််ပြ��်သည််။ သင်် 
နေပြ�းင််�နေရ�့ရ�် မှ�ဉ််��း�မှ� နေအုးက်�ါအု��က်မှ�း�က� ုဦး��းွ�ဉ််��း��ါ −

၃−၆။၃−၆။  ခရ�ီလများး��ံ��ထောန်းရာ ထောပြ�ာင့်း�လ�ပြခင့်း�   ခရ�ီလများး��ံ��ထောန်းရာ ထောပြ�ာင့်း�လ�ပြခင့်း� 
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သင််နိုငှ််် သင််၏ ကမှကထပြ��သမူှ�း�သည်် နေပြ�ရငှ််�မှရုရ�ှ
ရ�် ကနေ�ဒါါအု��ု�ရ၏ အုကအူုည်�က�ု နေတးင််��ံနို�ုင််သည််။

 သင််သည်် အု���ုရက�ု ဤအု��နေမှ�လ််လ်��်�း IRCC.
PSRCaseReview-RevuedecasPSR.
IRCC@cic.gc.ca တငွ်် ဆုံးက်သယွူ်နို�ုင််သည််။ 

သင််၏ ကမှကထပြ��သမူှ�း�က�ု �ကး�နေပြ�းဆုံး�ုပြီး���
 �ာ�လ်ည််မှလု်ွဲမှးှ�ပြ�င််�မှ�း�က� ုနေပြ�ရငှ််�ရ�် နေမှ���ွ်�မှ�း�
နေမှ�ပြမှ�်��ါ။

 
သင်််အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�တငွ်် အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသမူှ�း�
အုတွက် အု��ု�ရနေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�အု�ည််�
တ�်�ုသ�ု�သွး��ါ။ ယူင််�အု�ွဲ�အု�ည််�ရ�ှ နေ�ရး��ထး�နေရ�
 လ်�ု်သး�က သင်််အုး� အုသံ�ုဝင််သည််် အုကြံကံဉားဏ်
အု�� ��� နေ��နို�ုင််သည််။
 

၃−၇။၃−၇။    သင့်း၏ က်များက်�ပြ�ုသမူျား�ာ�နှှင့်း် သင့်း၏ �က်း�ံထောရ�သင့်း၏ က်များက်�ပြ�ုသမူျား�ာ�နှှင့်း် သင့်း၏ �က်း�ံထောရ�

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − သင်််တငွ်် သင််၏ ကမှကထပြ��သမူှ�း�နိုှင််် ��်လ်�ဉ််�၍

 ��ု�ရ�မှ်��တ်မှ�း� ရှ�နေ�လ်ှင်် လ်�ု်နေဆုံးးင််ရ�်က��စမှ�း�က�ု �တ်ရှုု�ါ။ လ်�ု်နေဆုံးးင််ရ�်

မှ�း�က�ု �ထမှမှ ှနေ�ာက်ဆုံးံ�ုသ�ု� အု�ဉ််အုလ်�ုက်��ရ�် အုကွက်တ�်�ု��တငွ်် အုမှတှ်

�ဉ််    မှ ှ   အုထ�အု�က် တ�်�ု�ကု�ုတ�်�ါ။ 

အုနေပြ�မှ�း� − (က) ၃၊ (�) ၁၊ (ဂ္ဂို) ၂

(က်)(က်) 

(ခ)(ခ)

(ဂ္ဂ)(ဂ္ဂ)

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 73
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၃−၈။၃−၈။  က်ထောန်းဒုါနှး�င့်းင့်ံတွငွ့်း အထောရ�ကြီးက်�ီသညီ်း စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး�များ�ာ�   က်ထောန်းဒုါနှး�င့်းင့်ံတွငွ့်း အထောရ�ကြီးက်�ီသညီ်း စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး�များ�ာ� 

သင််မှည််သမူှည််ဝါပြ��်နေကြကးင််� �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�သည်် သင်််က�ုယူ်��ုင််ပြ��်သည််။ သင််၏ ကမှကထပြ��
သမူှ�း�၊ နေ�ရး��ထး�နေရ�အုလ်�ု်သမှး�၊ မှ�သး��ဝုင််မှ�း� သ��ုမှဟုတု် အုလ်�ု်ရငှ်် အု�ါအုဝင်် မှည််သမူှှ သင််၏
 �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�က�ု သ�မှ်�ဆုံးည််�မှထး�သင်််�ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ငု််သ ူလ်သူ�်တ�်ဦး�
အုနေ�နိုငှ််် သင််နေရးက်ရှ�ပြီး���သည််နိုှင််် မှကြကးမှ�တငွ်် နေအုးက်�ါအုနေရ�ကြီးက��သည််် �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�က�ု သင််ရရှ�
ထး�ရမှည််ပြ��်သည်် −  

၁။ ၁။  အမြဲများ�တွများး�ထောန်း�း�င့်းခငွ့်း်က်တွးပြ�ာ� အမြဲများ�တွများး�ထောန်း�း�င့်းခငွ့်း်က်တွးပြ�ာ�  
 ယူင််�သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သအူုပြ��် 

သင််၏အုဆုံးင်််အုတ�်�က�ု နေ�း်ပြ�သည််် တရး�ဝင််သက်နေသ�ံ
ပြ��်သည််။ ဤ�းရကွ်�းတမှ်�က�ု သင်််ထံသ�ု� �းတ�ုက်မှ ှနေ��
��ု�မှည်် ပြ��်သည််။ ဤ�းရကွ်�းတမှ်�သည်် သင်် ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ��ဉ််က နေလ်ဆုံး��်တငွ်် လ်က်မှတှ်ထ�ု��ဲသ်ည်််
 သင််၏ အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သပူြ��်နေကြကးင််� အုတည််ပြ����က်
က�ု အု�း�ထ�ု�ပြ�င််� မှဟုတု်�ါ။ သင််သည်် ယူင််�တ�ု�နိုှ�်�လု်ံ�ုက�ု 
ထ��်�သ�မှ်�ထး�ရမှည််။ 

၂။  ၂။  လမူျား�ုလူံ�ထောရ�အများတှွး (SIN/NAS)လမူျား�ုလူံ�ထောရ�အများတှွး (SIN/NAS) 
 ဤအုမှတှ်သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၌ အုလ်�ု်လ်ု�်ရ�်အုတကွ်

လ်ည််�နေကးင််�၊ အု��ု�ရအု��အု�ဉ််မှ�း�နိုငှ််် အုက� ����ံ�း��ွင်််
မှ�း�က�ု နေလ်ှးက်ထး�ရ�်အုတကွ်
လ်ည််�နေကးင််� လ်�ုအု�်သည််။ ဤ
အုမှတှ်က�ု လ်ံခုြုံ�ံ��းွသ�မှ်�ဆုံးည််�ထး�
ပြီး��� အုပြ�း�သမူှ�း�အုး� အုသံ�ုပြ���ငွ်််
 မှနေ���ါနိုှင်််။ အုနေသ���တ်သ�လ်�ု�ါက 
ဤနေ�ရးတငွ်် �တ်ရှု�ုါ။  here:

၃။၃။  ပြ�ညီးန်းယူးက်�န်းး�များာထောရ�က်တွးပြ�ာ�ပြ�ညီးန်းယူးက်�န်းး�များာထောရ�က်တွးပြ�ာ�
 သင််သည်် က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်မှ ုရယူရူ�် သင်််

ပြ�ည််�ယူ် သ�ု�မှဟုတု် �ယူ်နေပြမှမှ ှက��်�မှးနေရ� အုးမှ�ံ
ကတ်ပြ�း�က�ု ရယူရူ�် လ်�ုအု�်သည််။ ဤကတ်သည်် သင််
အုသံ�ုပြ��ရ�်အုတကွ်သး ပြ��်သည််။ သင််နေရးက်ရှ�ပြီး���နေ�ာက်
 တတ်နို�ုင််သမှှ နေဆုံးးလ်ှင််�းွ သင််၏ က��်�မှးနေရ�ကတ်ပြ�း�
က�ု နေလ်ှးက်ထး��ါ။  

အထောရ�ကြီးက်�ီသညီ်း စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး�များ�ာ�က်း� များးတွူ�က်ူ�မြဲ��ီအထောရ�ကြီးက်�ီသညီ်း စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး�များ�ာ�က်း� များးတွူ�က်ူ�မြဲ��ီ
 လံ�ခြုံခံုသညီး်ထောန်းရာတွွင့်း သးများး��ာ��ါ။ သင့်း်စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး� လံ�ခြုံခံုသညီး်ထောန်းရာတွွင့်း သးများး��ာ��ါ။ သင့်း်စိုးာရကွ်းစိုးာတွများး�
များ�ာ� ထော��ာက်း�ံ�� သး��များဟု�တွး ခး��ယူခူံရ�ါက် ယူင့်း�တွး��က်း�များ�ာ� ထော��ာက်း�ံ�� သး��များဟု�တွး ခး��ယူခူံရ�ါက် ယူင့်း�တွး��က်း�
 အစိုးာ��း��ရန်းးအတွကွ်း အခထောကြားက်�ထောင့် ွထော��သငွ့်း�ရန်းး လး�အ�း အစိုးာ��း��ရန်းးအတွကွ်း အခထောကြားက်�ထောင့် ွထော��သငွ့်း�ရန်းး လး�အ�း
များညီးပြ�စိုးးသညီး။ များညီးပြ�စိုးးသညီး။ 

အခန်းး� အခန်းး� 33 အထော�ာက််အက်မူျား�ာ�နှငှ့််် ဝန််ထော�ာင့််များမုျား�ာ�74
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၃−၉။၃−၉။    အသစိုးးထောရာက်းရှးလာသအူာ�လံ��အတွကွ်း အစိုးး��ရအသစိုးးထောရာက်းရှးလာသအူာ�လံ��အတွကွ်း အစိုးး��ရ
က် ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံသ်ညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ�က် ထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံသ်ညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ� 

ယူင််�အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း�က� ုနေ�ရး��ထး�နေရ� အု�ွဲ�မှ�း�ဟုလု်ည််�နေ�်ပြီး��� ယူင််�
တ�ု�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အုမှ�း�အုပြ�း�နေတ�ွနို�ုင််သည််။ ၎င််�တ��ုသည်် အုသ�်
နေရးက်ရှ�လ်းသူအုး�လ်ံု�က�ု အုသ�ုက်အုဝ�်�အုသ�်တငွ်် အုနေပြ���နို�ုင််ရ�် ကညူ်�
သည််။ အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သတူ�်ဦး�အုနေ�နိုှင််် သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသး�တ�်
ဦး� ပြ��်လ်း�� ��်အုထ� ဤကးလ်ရညှ််ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ု ရယူနူို�ုင််သည််။ ယူင််�
ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�မှးှ အု�မှဲပ်ြ��်သည််။ ယူင််�တ��ုက သင်််အုး� နေအုးက်�ါတ�ု�နိုှင်််
 ��်လ်�ဉ််�၍ ကညူ်�နို�ုင််သည်် −

၁။၁။  အု�မှဲ�်းသး�ကး�သင််တ�်�မှ�း�တငွ်် �းရင််�
သငွ််�ပြ�င််� (အုဂ္ဂိုဂလ်��်/ပြ�င််သ�်)

၂။၂။  အုလ်ု�်တ�်� ုမှည််သ�ု�ရးှနေ�မွှည််က�ု သင််ယူူ
ပြ�င်�် 

၃။၃။  သင််၏ �ွဲ�လ်က်မှတှ်မှ�း�က�ု အုသ�အုမှတှ်ပြ��
နေ�ရ�် မှည််သ�ု�လ်�ု်နေဆုံးးင််မှည််က�ု အုကြံကံပြ��
ပြ�င်�်

၅။၅။  အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�ထဲတငွ်် �ါဝင််နေဆုံးးင််ရကွ်ပြ�င််� ၆။၆။  အုနေပြ���နေ�ထ�ုင််နေရ�ဆုံး�ုင််ရး ���်နေ�်မှမုှ�း�က�ု 
နေပြ�ရငှ််�ပြ�င််� 

၄။၄။  သင််၏ ကွမှ်�က�င််မှမုှ�း�က�ု တ�ု�တက်
နေ�ရ�် သင််နိုငှ်််အုတ ူလ်�ု်နေဆုံးးင််ပြ�င််� 

သင််သည်် အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသူမှ�း�အုတကွ် အု��ု�ရ
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�အု�ည််� မှ�း�က�ု ဤ
နေ�ရးရှ� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအု��ု�ရ၏ အု�ွ်လ်�ုင််�က�ရ�ယူးက�ု 
အုသံ�ုပြ��လ်�က် ရးှနေ�နွို�ုင််သည််။ here 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 75
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၁။ ၁။   Carte interactive sur les 
collectivités francophones 
ဒါ�မှးှ�တ်�ါ။

အုနေပြ���နေ�ထ�ငု််နေရ� ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ု ပြ�င််သ�်�းသးပြ�င်််လ်ည််� ရရှ�နို�ုင််သည််။ ��က်��င််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကးလ်ရညှ်် နေ�ရး��ထး�နေရ� အုနေထးက်အုကမူှ�း�နေ��သည််် အု��ု�ရနေင်နွေကြက� နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�အု�ည််�
မှ�း�သည်် သင်််အုး� သင်််အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�ရ�ှ ပြ�င််သ�်ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း� သ�ု�မှဟုတု် ပြ�င််သ�်�ကး�နေပြ�းသည််် အု�ွဲ�
အု�ည််�မှ�း�နိုငှ််် �� �တ်ဆုံးက်နေ��နို�ုင််သည််။ 

အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသူမှ�း�အုတကွ် ပြ�င််သ�်�းသးပြ�င််် ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ု မှည််သည််် နေ�ရးတငွ်် ရရှ�နို�ုင််သည််နိုငှ််် 
��်လ်�ဉ််�၍ အုနေသ���တ် သ�ရ�ှလ်�ု�ါက နေအုးက်�ါရင််�ပြမှ�်မှ�း�တငွ်် နေလ်လ််းနို�ုင််သည််−

အစိုးး��ရထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံသ်ညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ�သညီးအစိုးး��ရထောင့်ထွောကြားက်�ထော�ာက်း�ံသ်ညီး် အ��ွ�အစိုးညီး�များ�ာ�သညီး
 အသစိုးးထောရာက်းရှးလာသအူာ�လံ��က်း� က်ညူီထီော��ရန်းး  အသစိုးးထောရာက်းရှးလာသအူာ�လံ��က်း� က်ညူီထီော��ရန်းး 
တွာဝန်းးရးှသညီး။ ၎င့်း�တွး��သညီး သင့်း၏ က်း�ယူးထောရ�လံ�ခြုံခံုများကု်း�တွာဝန်းးရးှသညီး။ ၎င့်း�တွး��သညီး သင့်း၏ က်း�ယူးထောရ�လံ�ခြုံခံုများကု်း�
 က်ာက်ယွူးထော��ရများညီး။ ၎င့်း�တွး��သညီး သင့်း၏အထောကြားက်ာင့်း� က်ာက်ယွူးထော��ရများညီး။ ၎င့်း�တွး��သညီး သင့်း၏အထောကြားက်ာင့်း�
 သတွင့်း�အခ�က်းလက်းက်း� အပြခာ�သမူျား�ာ�နှှင့်း် များများှထောဝများ ီသင့်း သတွင့်း�အခ�က်းလက်းက်း� အပြခာ�သမူျား�ာ�နှှင့်း် များများှထောဝများ ီသင့်း
၏ ခငွ့်း်ပြ�ုခ�က်းရရှးရန်းး လး�အ�းသညီး။ သင့်းယူံ�ကြားက်ညီးသညီ်း၏ ခငွ့်း်ပြ�ုခ�က်းရရှးရန်းး လး�အ�းသညီး။ သင့်းယူံ�ကြားက်ညီးသညီ်း
သတူွစိုးးဦး�က်း� ထောတွ�ွရးှ�ါက် စိုးး��ရးများးများ ုသး��များဟု�တွး စိုးးန်းးထောခ်သတူွစိုးးဦး�က်း� ထောတွ�ွရးှ�ါက် စိုးး��ရးများးများ ုသး��များဟု�တွး စိုးးန်းးထောခ်
များမုျားနှ်းးသများှက်း� ယူင့်း�တွး��နှှင့််း များှထောဝပြခင့်း�ပြ�င့််း ယူင့်း�တွး��က် များမုျားနှ်းးသများှက်း� ယူင့်း�တွး��နှှင့််း များှထောဝပြခင့်း�ပြ�င့််း ယူင့်း�တွး��က် 
အထော�ာက်းအက်ထူော��လာနှး�င့်းသညီး။ အထော�ာက်းအက်ထူော��လာနှး�င့်းသညီး။ 

2။ 2။   ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအု��ု�ရဝက်�်ဆုံး�ုက်
က�ု ဤနေ�ရးတငွ််�တ်ရှု�ုါ။

3။ 3။   က�ွ�က်နေဒါသရ�ှ ဝ�်နေဆုံးးင််မှု
မှ�း�အုတကွ် ကွ��က်အု��ု�ရ၏
 အု�ွ်လ်�ုင််�က�ရ�ယူးက�ု ဤနေ�ရး
တငွ််�တ်ရှု�ုါ။

အခန်းး� အခန်းး� 33 အထော�ာက််အက်မူျား�ာ�နှငှ့််် ဝန််ထော�ာင့််များမုျား�ာ�76
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(က်)(က်)  အုကအူုည်�ရယူရူ�် နေလ်ဆုံး��်ကြီးက��ဆုံး�ု
နေရ�ဝ�်နေဆုံးးင််မှဝု�်ထမှ်�က�ု ရးှနေ�ွ
ပြီး��� သင််၏ IOM အု�တ်က�ုပြ�သ�ါ။ 

(ခ)(ခ)  နေပြ�းင််�နေရ�့ရ�် မှဆုံးံ�ုပြ�တ်မှ�
 ယူင််�သ�ု�နေပြ�းင််�နေရ�့ပြ�င််�၏ ပြ��်
နို�ုင််နေပြ�ရ�ှနေသး အုက� ���ဆုံးက်မှ�း�
က�ု �ာ�လ်ည််ရ�် သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံန်ေသး အု�ွဲ�
အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထမှပြ��
သမူှ�း�ထံမှ ှအုကြံကံဉားဏ်ရယူ�ူါ။ 

(ဂ္ဂ)  (ဂ္ဂ)  သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�နေထးက်�ံ်
နေသး အု�ွဲ�အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကမှကထပြ��သမူှ�း�က�ု ဆုံးက်သယွူ်
၍ ပြ�ဿ�ာမှ�း�က�ု ယူဉ််နေက���းွ
ရငှ််�ပြ��ါ။ 

(ဃ)(ဃ)  ယူင််�တ�ု�က�ု ��ု်�နေ�်ဆုံး�ု�ါ။ သင်််
အုနေပြ�အုနေ�က�ု ရငှ််�ပြ��ါ။ �� ��်�ဆုံး�ုမှု
တ�်� ုပြ��လ်�ု်�ါ။ 

၃−၁၀။၃−၁၀။ အထောပြခခ�ထောန်း�း�င့်းပြခင့်း��း�င့်းရာ အထောပြခအထောန်းများ�ာ� အထောပြခခ�ထောန်း�း�င့်းပြခင့်း��း�င့်းရာ အထောပြခအထောန်းများ�ာ�

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − အုနေပြ���နေ�ထ�ငု််ပြ�င််�ဆုံး�ုင််ရး အုနေပြ�အုနေ�မှ�း�က�ု �တ်ရှုု�ါ။ အုနေပြ�အုနေ�တ�်�ု��

နိုငှ််် ယူင််�၏ အုကြံကံပြ��ထး�သည််် နေပြ�ရငှ််���က်တ�ု�အုကြကး� မှ�ဉ််�နေကြကးင််�ပြ�င်််ဆုံးက်�ါ။ 

သင််၏ အု�မှ်အုသ�်နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�၍ ပြ�ဿ�ာ
မှ�း��းွ ရ�ှနေ�သည််။ 

သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� နေလ်ဆုံး��်သ�ု� 
ဆုံး�ုက်နေရးက်လ်းသည််။ သ��ုနေသး် သင်််က�ုကြီးက��ဆုံး�ု
မှည်််သ ူတ�်ဦး�မှှမှရှ��ါ။ 

သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�
အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထပြ��သမူှ�း�ထံမှှ
 သတင််�မှကြကး�ရသည််မှးှ တ�်�တ်နေက�း်
ပြီး��ပြ��်သည််။ သင််သည်် အုနေရ�ကြီးက��သည်််
 �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�က�ု �တင််နေလ်ှးက်ထး�
ပြ�င််�၊ �းသး�ကး�သင််တ�်�မှ�း�
 တက်နေရးက်ပြ�င််�နိုငှ််် ကနေလ်�မှ�း� နေက�းင််�
အု�်နိုှံပြ�င််�တ�ု�က�ု ပြ��လ်�ု်လ်�ုပြီး��ပြ��်သည််။ 

သင််သည်် အုပြ�း�ပြ�ည််�ယူ် သ��ုမှဟုုတ် �ယူ်နေပြမှ
တငွ်် မှ�တ်နေဆုံးတွ�်ဦး�ရှ�သည််။ ၎င််�က သင်််အုး�
 ထ�ုပြ�ည််�ယူ် သ��ုမှဟုုတ် �ယူ်နေပြမှသ��ု ��က်��င််�
နေပြ�းင််�နေရ�့လ်းနေ�လ်�ုသည််။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (က)၊ ၃ (ဃ)၊ ၄ (�)

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 77
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၃−၁၁။၃−၁၁။    သင့်း်အသး�င့်း�အဝး�င့်း�အတွငွ့်း�ရးှ အပြခာ� ထောန်းရာခ��ာ�ပြခင့်း��း�င့်းရာ ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ� သင့်း်အသး�င့်း�အဝး�င့်း�အတွငွ့်း�ရးှ အပြခာ� ထောန်းရာခ��ာ�ပြခင့်း��း�င့်းရာ ဝန်းးထော�ာင့်းများမုျား�ာ� 

အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�အုမှ�း�အုပြ�း�သည်် အုပြီးမှဲတမှ်�နေ�ထ�ုင််သမူှ�း� အု�ါအုဝင်် လ်အူုး�လ်ံ�ု အု�မှဲ် သ�ု�မှဟုတု်
 က�ု်က��ရ�တ်သက်သး�းွပြ�င််် ရယူနူို�ုင််နေ�မှည််် ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ုနေ��သည််။ သင််၏ အုသ�ငု််�အုဝ�ုင််�အုသ�်
တငွ်် ဤကးလ်ရညှ််ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�အုး�လ်ံ�ု သ�ု�မှဟုတု် အု�ည််�င်ယူ် ရှ�နေ�နို�ုင််သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ�ညွှနှ်းးကြားက်ာ�ခ�က်းများ�ာ� − ကးလ်ရညှ်် နေ�ရး��ထး�ပြ�င််�ဆုံး�ငု််ရး ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ုကြကည်််�ါ။ ဝ�်နေဆုံးးင််မှတု�်�ု��နိုှင််် ယူင််�က� ု

ရယူနူို�ုင််သည််် နေ�ရးတ�ု�အုကြကး� မှ�ဉ််�နေကြကးင််�ပြ�င်််ဆုံးက်�ါ။ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

6။6။

7။7။

အု�မှဲက်ွ�်���တးမှ�း�၊ အုင််တး
�က်၊ �းအု�ု်မှ�း�၊ သတင််��းမှ�း�၊
 နေတ�ဂ္ဂို�တနိုငှ််် ရှု�ု်ရငှ််မှ�း�က�ု ရယူူ
ပြ�င််�။ ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် အု�ု်�ု
အု��အု�ဉ််မှ�း� ရရှ�နို�ုင််သည််။ 

ကွဲပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် အုး�က�း�
မှ�း�နိုငှ််် ဝါသ�ာအုနေလ်�းက်
 လ်�ု်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�က�ု 
နေဆုံးးင််ရကွ်ပြ�င််� 

နေ��း်�ွဲ�း�ထကွ်ပြ�င််�နိုငှ််် သင်််
အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�ရှ� အုပြ�း�သမူှ�း�
နိုငှ််် နေတ�ွဆုံးံပုြ�င််�။ ကနေလ်�သငူ်ယူ်
မှ�း�သည်် အု�မှ်ပြ�င််� က�ရ�ယူးမှ�း�
ပြ�င််် က�း�နို�ုင််ပြ�င််�

သင််က�ု�ကွယူ်သည်််�းသး
ဆုံး�ုင််ရး လ်�ု်နေဆုံးးင််��က်
က�ု အုပြ�း�သူမှ�း�နိုငှ်််အုတူ 
နေဆုံးးင််ရကွ်ပြ�င််� 

သ��သ��်နို�ငု််င်ံတ�်� ုသ�ု�မှဟုုတ်
 ယူဉ််နေက��မှတု�်�မုှ ှလ်မူှ�း�နိုငှ်််
 နေတ�ွဆုံးံုပြ�င််� 

အုဂ္ဂိုဂလ်��်�းသး သ�ု�မှဟုုတ်
 ပြ�င််သ�်�းသးက� ုအု�မှဲ်
သင််ယူပူြ�င််�။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏
 ယူဉ််နေက��မှကု�ု နေလ်လ််းပြ�င််�
နိုငှ််် မှနေတ�ွ��ူသမူှ�း�နိုငှ််် နေတ�ွဆုံးံု
ပြ�င််�။ အု�� ���ပြ�ည််�ယူ်မှ�း�နိုငှ််် 
�ယူ်နေပြမှမှ�း�တငွ်် �းသး�ကး�
 သင််တ�်�မှ�း� တက်နေရးက်နေ�
�ဉ်် နေင်နွေကြက�အုနေထးက်အု�ံမ်ှ�း�
 ရရှ�ပြ�င််� 

ကနေ�ဒါါ၏ သမှ�ုင််�နေကြကးင််�၊
 ယူဉ််နေက��မှနုိုငှ််် အုနို�ုည်းက�ု 
နေလ်လ််းပြ�င််�

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (င်)၊ ၃ (က)၊ ၄ (�)၊ ၅ (�)၊ ၆ (ဆုံး)၊ ၇ (ဃ)

(က်)(က်)  အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူုံး�ုင််ရး ��်�ခြုံ�ံမှ�း�အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူုံး�ုင််ရး ��်�ခြုံ�ံမှ�း�

(ခ)(ခ) ယူဉ််နေက��မှဗုဟု�ုဌး�မှ�း�ယူဉ််နေက��မှဗုဟု�ုဌး�မှ�း�

(ဂ္ဂ)(ဂ္ဂ) အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူုံး�ုင််ရး အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူုံး�ုင််ရး 
�းကြကည်််တ�ုက်မှ�း��းကြကည်််တ�ုက်မှ�း�

(ဃ)(ဃ)  ပြ�တ�ုက်မှ�း�တ�ုက်မှ�း�

(င့်)(င့်) ရ�်ရးွလ်ထူ ုအု��်�နေပြ�ရ��်သးမှ�း�ရ�်ရးွလ်ထူ ုအု��်�နေပြ�ရ��်သးမှ�း�

(စိုး)(စိုး) �းသးနေရ�ဝတ်ပြ��ရးနေ�ရးမှ�း��းသးနေရ�ဝတ်ပြ��ရးနေ�ရးမှ�း�

(�)(�) အု��ု�ရနေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု��ု�ရနေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် 
�းသး�ကး�သင််ယူရူ�်ဌး�မှ�း��းသး�ကး�သင််ယူရူ�်ဌး�မှ�း� 

အခန်းး� အခန်းး� 33 အထော�ာက််အက်မူျား�ာ�နှငှ့််် ဝန််ထော�ာင့််များမုျား�ာ�78
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8။8။

9။9။

10။10။

11။11။

12။12။

13။13။

14။14။

သင််ဝမှ်��ည််�နေ��ါက သ�ု�မှဟုတု်
 ��ု�ရ�မှ်နေ��ါက သ�ု�မှဟုတု် ��တ်
�����နေ��ါက တ�်�ံ ုတ�်နေယူးက်
နိုငှ််် �ကး�နေပြ�းပြ�င််�။ ယူင််�မှးှ
 သင်််က�ု က��်�မှးနေ�နေ�ရ�်
 အုနေထးက်အုကပူြ��သည််် အု�မှဲ်
ပြ��်ပြီး��� နို�ှ်က�ုယူ်ကြကး�နေပြ�းဆုံး�ုနို�ုင််
ကး ဝင််နေရးက်ဆုံးံ�ုပြ�တ်ပြ�င််� မှ
ပြ��သည််် ဝ�်နေဆုံးးင််မှ ုပြ��်သည််။ 

နေင်နွေကြက�နိုငှ်််သက်ဆုံး�ုင််သည််် က��စ
မှ�း�က�ု နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််� 

သင််၏ အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�အုသ�်တငွ််
 �ည်းနေရ�နိုငှ််် အုလ်�ု်အုက�ုင််တ�ု�
ဆုံး�ုင််ရး ကးလ်ရညှ်် နေ�ရး��ထး�
ပြ�င်�်ဆုံး�ုင််ရး အုနေထးက်အုကကူ�ု 
နေတးင််��ံပြ�င််�

ဥ�နေဒါနိုှင််် ��်လ်�ဉ််�သည််် သ��သ��်
က��စရ�်မှ�း�အုနေ�် အုကြံကံဉားဏ်
ရယူပူြ�င််�

က�ုယူ်နေရ�ရးဇဝင််အုက�ဉ််�
 နေရ�သး�ရး၌ပြ��်နေ�၊ အုလ်�ု်
ရးှနေ�ရွး၌ပြ��်နေ�၊ အုလ်�ု်ဆုံး�ုင််ရး
 လ်ူနေတွ�နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�အုတကွ်  
အုကအူုည်�ရယူပူြ�င််�၊ 

အု��ု�ရက သ�ု�မှဟုတု် 
ကမှကထပြ��သကူ နေ��အု�်သည််် 
နေင်နွေကြက�အုကအူုည်�ပြ�င််် သင််
လ်�ုအု�်သည််် အု�း�အု�း 
ဝယူ်ယူရူ�် လ်ံနုေလ်းက်သည်််
 နေင်နွေကြက�မှရှ��ါက အု�မှဲ်
အု�း�အု�းက�ု ရရှ�ပြ�င််�

အုက��်အုတည််�ကးလ်တငွ််
 သင််နေ�ထ�ုင််ရ�် လ်ံခုြုံ�ံ�သည်််
 နေ�ရးလ်�ုအု�်�ါက အု��်�က်ရ�်
အုတကွ်

အုနေပြ�မှ�း� − ၈ (ဋ)၊ ၉ (ည်)၊ ၁၀ (ဍ)၊ ၁၁ (ဇ)၊ ၁၂ (ဌ)၊ ၁၃ (�)၊ ၁၄ (��) 

(ဇ) (ဇ) ဥ�နေဒါနေရ�ရး အုကအူုည်�နေ��နေရ� ဌး�မှ�း�

(စိုး�) (စိုး�) �ာ���ုရ�်နေ�ရးမှ�း�နိုှင််် နေ��ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�နေသး
အု�မှ်မှ�း�

(ညီ)(ညီ) �ဏ်မှ�း�

(ဋ) (ဋ) အု�မှဲ ်��တ်က��်�မှးနေရ�နေဆုံး���်�မှ�း�

(ဌ)(ဌ) အုလ်�ု်အုက�ုင််ရးှနေ�နွေရ�ဌး�မှ�း�

(ဍ)(ဍ) အုသ�်ဝင််နေရးက်လ်းသမူှ�း�အုတကွ် အု��ု�ရ
နေင်နွေကြက�နေထးက်�ံသ်ည််် အု�ွဲ�အု�ည််�မှ�း� 

(�) (�) အု�း�အု�း�ဏ်မှ�း� 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 79
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၁။၁။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအု��ု�ရနိုငှ််် အု��ု�ရ
ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ�း�၏ တရး�ဝင််သတင််�
အု��က်အုလ်က်

၂။၂။  �ယူ်ဒါရယူ်၊ ပြ�ည််�ယူ်နိုငှ််် �ယူ်နေပြမှ
ဆုံး�ုင််ရး သတင််�အု��က်အုလ်က်
မှ�း�သည်် အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသမူှ�း�
အုး� အုက� ���ပြ��်ထ�ွ်�နေ�သည််။

၃။ ၃။  မှ��သတ်မှ�း�၊ လ်�ူာတင််ယူးဉ််မှ�း�နိုှင််် 
ရဲတ�်�ွဲ�တ�ု�၏ ဆုံးက်သယွူ်ရ�်

၄။၄။  ဝ�်နေဆုံးးင််မှမုှ� ����ံနုိုှင််် �တ်သက်
၍ အု�မှဲပ်ြ��်ပြီး��� �းသး�ံပုြ�င်််
 နို�ှ်က�ုယူ်ကြကး� နေပြ�းဆုံး�ုနို�ုင််သည်််
 ၂၄ �ာရ� ရရှ�နို�ုင််နေသး သတင််�
အု��က်အုလ်က်မှ�း� 

၅။၅။  သင်််အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�အုတငွ််� မှည််သ��ု
လ်ညှ်််လ်ည််သးွ�လ်းနို�ုင််နေကြကးင််� 
သတင််�အု��က်အုလ်က်

၃−၁၂။၃−၁၂။      အခများ� ်သတွင့်း�အခ�က်းအလက်းရင့်း�ပြများစိုးးများ�ာ�က်း� များညီးသညီ်းထောန်းရာတွငွ့်းအခများ� ်သတွင့်း�အခ�က်းအလက်းရင့်း�ပြများစိုးးများ�ာ�က်း� များညီးသညီ်းထောန်းရာတွငွ့်း

 ရရှးနှး�င့်းသန်းညီး�။ ရရှးနှး�င့်းသန်းညီး�။

www.benefitsfinder.services.gc.ca

များ�ီသတွးများ�ာ� သး��များဟု�တွး လူန်း�တွင့်းယူာဉ်းများ�ီသတွးများ�ာ� သး��များဟု�တွး လူန်း�တွင့်းယူာဉ်း
 သး��များဟု�တွး ရ�က်း� �က်းသယွူးရန်းး ၉၁၁ က်း� သး��များဟု�တွး ရ�က်း� �က်းသယွူးရန်းး ၉၁၁ က်း�
 ��န်းး�ထောခ်�း��ါ။ ��န်းး�ထောခ်�း��ါ။

နေပြမှ�ံမုှ�း� 

�ု�်��ံ�ါတ် ၉၁၁ က�ု �ု�်��နေါ်ဆုံး�ု�ါ။ 

၂၁၁ က�ု ��ု်�နေ�်ဆုံး�ု�ါ။ 

www.canada.ca သ�ု�မှဟုတု် ၁−၈၈၈−၆၂၂
−၆၂၃၂ (ကနေ�ဒါါဝ�်နေဆုံးးင််မှဗုဟု�ုဌး�) 
သ�ု� ��ု်�ဆုံးက်�ါ။ 
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အခန်းး� အခန်းး� (4)(4)  

အိမ်းရာာအိမ်းရာာ

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 8181



အခန်းး� (အခန်းး� (4)4)  

အိမ်းရာာ

၄−၁။၄−၁။  ယာာယာတီည်းး�ခ�ိနေန်းထို�ိင်းရာန်းးနေန်းရာာ  ယာာယာတီည်းး�ခ�ိနေန်းထို�ိင်းရာန်းးနေန်းရာာ

သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံသ်ည််် အုဖွဲ့ေ��အု�ည််�
 သ�ု�မှဟုတု် ကမှက�ပြ��သမူှ�း�သည်် သင််နေ���ုင််နို�ုင််ရ�်
 နေ�ရးတ�်�ကု�ု သင််ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� မှနေရးက်မှ�ကတည််�က
 ကြိုးက����း��မှ်��း� ရးှနေဖွဲ့ေနေ��သည််။ သင်််အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�တေင်် အုမြဲမှ�တမှ်�နေ���ုင််ရ�် အု�မှ်ရး ရရှ�နို�ုင််မှနုေ�်
 မှတူည််၍ သင််သည်် ယားယာ�တည််���ုနေ���ုင််ရ�် နေ�ရးတေင်် သ�တင််��တ်အု�ည််�င်ယာ် နေ���ုင််ရနို�ုင််သည််။ 
ယားယာ�နေ���ုင််ရ�်နေ�ရးသည်် ပြ��်လ်ည််နေ�ရး���း�နေရ� အု��အု�ဉ််နေ�် မှတူည််၍ ကေ�ပြ�း�မှရု�ှနို�ုင််သည််။

သင််သည်် သင်််နေလ်�း်သည််် အုမြဲမှ�တမှ်�နေ���ုင််ရ�်အု�မှ်ရး ရရှ�သည််နိုငှ်််
တ�်မြဲ���င််�က် ယားယာ�နေ���ုင််ရ�်နေ�ရးမှ ှနေပြ�းင််�နေရ�့နေ��ရ�်ပြဖွဲ့�်သည််။ 

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − သင်််အုး� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် ပြ��်လ်ည််နေ�ရး���း�မှနုိုငှ််် သက်ဆို�ုင််သည််် 
အု��အု�ဉ််အုတေက် အုကေက်��တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ GAR PSR JAS BVOR

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − ယားယာ�နေ���ုင််ရ�်နေ�ရး၏ ရငှ််�လ်င််�နေဖွဲ့း်ပြ���က်မှ�း�က�ု ဖွဲ့တ်ရှု�ုါ။ သင်််အုး� ပြ��်လ်ည််
နေ�ရး���း�မှ ုအု��အု�ဉ််အုနေ�် မှတူည််၍ သင််ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�သည်််အု�ါ သင််နေ���ုင််နို�ုင််မှည်််
နေ�ရးရှ� တည််���ုနေ���ုင််ရ�်နေ�ရးအုမှ� ���အု�း�မှ�း�အုတေက် အုကေက်��တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။

၁။ ၁။ လ�းခံကြို��ိဆို�ိနေရာ�ဌာာန်းမ်ျာ� လ�းခံကြို��ိဆို�ိနေရာ�ဌာာန်းမ်ျာ� 

GAR/RPG PSR/ PPPR JAS/ PAC BVOR/ 
RDBV
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အခန်းး� အခန်းး� 44 အိမိ််ရာာ



၂။  ဟို�ုတယ်် သို့�ု�မဟို�တ် မ�ု၂။  ဟို�ုတယ်် သို့�ု�မဟို�တ် မ�ု
တယ််အခန်း်�မ�း�တယ််အခန်း်�မ�း�

၃။  ငှား�း�ရမ်�ထားး�သို့ည့််် ယ်းယ်နီေန်းထား�ုငှား်၃။  ငှား�း�ရမ်�ထားး�သို့ည့််် ယ်းယ်နီေန်းထား�ုငှား်
ရန်း်နေန်းရးမ�း�ရန်း်နေန်းရးမ�း�

၄။  အခြားခး�ယ်းယ်နီေန်းထား�ုငှား်ရန်း်နေန်းရး၄။  အခြားခး�ယ်းယ်နီေန်းထား�ုငှား်ရန်း်နေန်းရး
မ�း�မ�း�

အုနေပြ��ံအုဆိုင််် အု��်�မှ�း�ပြဖွဲ့�်မြဲ��� တ�်��်�
��တေင်် က�ုယာ်��ုင််အု�မှ်သး�ါရ�ှသည််။ သင််၏
 အု��ု�ရ နေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံသ်ည််် အုဖွဲ့ေ��အု�ည််�
 သ�ု�မှဟုတု် ကမှက�ပြ��သမူှ�း�က အု��်��
က��ံသည််။ 

မှ�ကးနေသ�မှ�ကမှ ှကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�လ်း
သမူှ�း�အုတေက် သ��သ��်ပြဖွဲ့�်မြဲ��� သင််၏ အု���ုရ
 နေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံသ်ည််် အုဖွဲ့ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကမှက�ပြ��သမူှ�း�က င်းှ�ရမှ်�နေ��သည််် နေ�အု�မှ်
ပြဖွဲ့�်သည််။ အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် သင််သည်် အုသ�်
နေရးက်ရှ�လ်းသမူှ�း�က�ု နေ�ရးနေ��ရ�် ဤနေ�ရးမှ ှ
အုလ်�င််အုပြမှ�် �ေက်�ေးနေ��ရ�် လ်�အုု�်သည််။ 

အုမြဲမှ�တမှ်�နေ���ုင််ရ�် သင်််နေတး်နေသး နေ�ရး
တ�်�ကု�ု နေတေ�ရ�ှသည်််အု�� ကမှက�ပြ��သူ
 သ�ု�မှဟုတု် နေဆိုေမှ� ���၏ နေ�အု�မှ်က�ု မှှနေဝအုသံ�ုပြ��
ပြ�င််� အု�ါအုဝင်် ယားယာ�နေ���ုင််ရ�်နေ�ရးမှ�း�က�ု
 ဆို�ုလ်�ုသည််။ 

ယာာယာနီေန်းထို�ိင်းရာန်းး နေန်းရာာမ်ျာ�တငွ်း နေန်းထို�ိင်းနေန်းစဉ်း သင်းသည်းး စည်းး��မ်း�မ်ျာ��ိ�ယာာယာနီေန်းထို�ိင်းရာန်းး နေန်းရာာမ်ျာ�တငွ်း နေန်းထို�ိင်းနေန်းစဉ်း သင်းသည်းး စည်းး��မ်း�မ်ျာ��ိ�
 လ�ိ�းန်းာရာန်းး၊ နေန်းရာာ�ိ� သန်း်းရာှင်း�စာွနှှင်း် နေ�ာင်း�မ်နွ်းးသည်းး်အနေ�ခအနေန်းတငွ်း ထိုာ� လ�ိ�းန်းာရာန်းး၊ နေန်းရာာ�ိ� သန်း်းရာှင်း�စာွနှှင်း် နေ�ာင်း�မ်နွ်းးသည်းး်အနေ�ခအနေန်းတငွ်း ထိုာ�
ရာှိရာန်းးနှှင်း် အ�ခာ�သမူ်ျာ�အာ� အနေနှာှင်း်အယာ�ှးမ်���ရာန်းး လိ�အ�းသည်းး။ရာှိရာန်းးနှှင်း် အ�ခာ�သမူ်ျာ�အာ� အနေနှာှင်း်အယာ�ှးမ်���ရာန်းး လိ�အ�းသည်းး။

အုနေပြဖွဲ့မှ�း� − GAR/RPG (၁၊ ၂၊ ၃)၊ PSR/PPPR (၂၊ ၃၊ ၄)၊ JAS/PAC (၁၊ ၂၊ ၃)၊ BVOR/RDBV (၂၊ ၃၊ ၄)

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 8383
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၄−၂။၄−၂။ �နေန်းဒါါနှ�ိင်းင်ံရာှ ိအမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာမ်ျာ� �နေန်းဒါါနှ�ိင်းင်ံရာှ ိအမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာမ်ျာ�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် �ရ�တ်�ည််�သည််် အု�မှ်ရးမှ�း�က�ု ရးှနေဖွဲ့ေရ�်
 �က်���ါသည််။ နေရး���ယာ်�ရးမှ�း� အုက��်အုသတ်ပြဖွဲ့င်််သး ရ�ှနို�ုင််
�ါသည််။ သင််၏ အု���ုရကနေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံ�်း�သည််် အုဖွဲ့ေ��အု
�်� သ�ု�မှဟုတု် ကမှက�ပြ��သမူှ�း�က သင််၏ လ်�အုု�်��က်မှ�း�နိုငှ််် 
အုသံ�ု�ရ�တ်တ�ု�နိုှင််် က�ုက်ည်�မှည််် နေရး���ယာ်�ရးအု�ည််�င်ယာ်က�ု
 ကညူ်�ရးှနေဖွဲ့ေနေ��မှည််ပြဖွဲ့�်သည််။ ၎င််�တ��ုက သင််၏ အု�မှ်အုသ�်
 အုတေက် �ရ�နေ�းဂ္ဂိုမှ�း�နိုငှ််် အုနေပြ��ံအုသံ�ုအုနေဆိုးင််မှ�း�က�ု
လ်ည််� ကညူ်�ရးှနေဖွဲ့ေနေ��မှည်် ပြဖွဲ့�်သည််။ 

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − အုနေဆိုးက်အုအုံမုှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ ��မှဆိုံု� အုမြဲမှ�တမှ်�အု�မှ်ရး၏ �မှ�ူာမှ�း�ပြဖွဲ့�်သည််် 
အုနေဆိုးက်အုအုံမုှ�း�အုတေက် အုကေက်��တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ 

1။1။

4။4။

7။7။

2။2။

5။5။

8။8။

3။3။

6။6။

9။9။

နေန်းအိမ်း၏ တည်းးနေန်းရာာ၊ တန်းးဖိုးိ��နှှင်း် အရာယွားအစာ�နေန်းအိမ်း၏ တည်းးနေန်းရာာ၊ တန်းးဖိုးိ��နှှင်း် အရာယွားအစာ�
တ�ိ်သည်းး အမြဲမ်ဲတမ်း�နေန်းအမိ်းတစးခ���ိ င်ာှ�ရာမ်း�ရာာတ�ိ်သည်းး အမြဲမ်ဲတမ်း�နေန်းအမိ်းတစးခ���ိ င်ာှ�ရာမ်း�ရာာ
၌ ထိုည်း်းသငွ်း�စဉ်း�စာ�ရာမ်ည်း်း အနေရာ�ကြို��ီနေသာ၌ ထိုည်း်းသငွ်း�စဉ်း�စာ�ရာမ်ည်း်း အနေရာ�ကြို��ီနေသာ
အချ�းသံ��ချ�း�ဖိုးစးသည်းး။ အချ�းသံ��ချ�း�ဖိုးစးသည်းး။ 

အုနေပြဖွဲ့မှ�း� − ၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇၊ ၈ (  ) 
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၄−၃။၄−၃။  �နေန်းဒါါနှ�ိင်းင်ံရာှိ အမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာ အမ်ျ�ိ�အစာ�မ်ျာ�   �နေန်းဒါါနှ�ိင်းင်ံရာှိ အမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာ အမ်ျ�ိ�အစာ�မ်ျာ� 

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် အုမြဲမှ�တမှ်�အု�မှ်ရးအုမှ� ���အု�း�မှ�း�
 အုနေ�ကးင််� ဖွဲ့တ်ရှု�ုါ။ 

�နေန်းဒါါနှိ�င်းင်ံရာှိ အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�တငွ်း အမ်ျာ�အာ��ဖိုးင််း အ�ိးခန်းး�တစး�နေန်းဒါါနှိ�င်းင်ံရာှိ အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�တငွ်း အမ်ျာ�အာ��ဖိုးင််း အ�ိးခန်းး�တစး
ခန်းး�မ် ှသံ��ခန်းး�ထို ိ�ါရာှိကြား�သည်းး။ အ�ိးခန်းး�နေလ�ခန်းး�နှငှ်း်အထို�းခန်းး�မ် ှသံ��ခန်းး�ထို ိ�ါရာှိကြား�သည်းး။ အ�ိးခန်းး�နေလ�ခန်းး�နှငှ်း်အထို�း
 �ါရာှိသည်းး် အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�သည်းး  �ါရာှိသည်းး် အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�သည်းး 
ရာာှ��ါ�မြဲ��ီ နေစျ�ကြို��ီသည်းး။ရာာှ��ါ�မြဲ��ီ နေစျ�ကြို��ီသည်းး။

(�)  အထို�းန်းမိ်း်အမိ်းခန်းး�တွဲအနေဆိုာ�းအအံ�(�)  အထို�းန်းမိ်း်အမိ်းခန်းး�တွဲအနေဆိုာ�းအအံ�
မ်ျာ�မ်ျာ�

 ယာင််�အုနေဆိုးက်အုအုံမုှ�း�သည်် အုလ်ေ�်မှပြမှင်််
မှး��� အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် ဓားတ်နေလ်ကှး�လ်ည််� 
မှရှ��ါ။ အု��်တ�်��်တေင်် အု�မှ်��်�တ�်��်�
�က် ��ုမှ�ု�ါရ�ှနို�ုင််သည််။ 

(ခ)  အထို�း�မ်င််း အမိ်းခန်းး�တွဲအနေဆိုာ�းအအံ�(ခ)  အထို�း�မ်င််း အမိ်းခန်းး�တွဲအနေဆိုာ�းအအံ�
မ်ျာ�မ်ျာ�

 ယာင််�တ�ု�မှှး အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် မြဲမှ���ကြိုးက��မှ�း�ရှ�
 အုနေဆိုးက်အုအုံအုုပြမှင်််မှ�း�ပြဖွဲ့�်�ကသည််။
 ယာင််�တ�ု�တေင်် ဓားတ်နေလ်ကှး�ရှ�မြဲ��� တ�်��်
တေင်် အု�မှ်��်�တ�်��်��က် ��ုမှ�ု�ါရ�ှနို�ုင််သည််။ 

(ဂ)  နှစှးထို�းအမိ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�(ဂ)  နှစှးထို�းအမိ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�
 ယာင််�အု�မှ်��်�တေ�မှ�း�သည်် �တ��ုဆို�ုင်် သ�ု�

ဟုတု် �း�နေသးက်ဆို�ုင််တ�်�၏ု အုနေ�်��်
တေင််ရှ�မြဲ��� အု��်ပြမှင််် သ�ု�မှဟုတု် အု��်��မှ််
 အုနေဆိုးက်အုအုံမုှ�း�ရ�ှ အု�မှ်��်�တေ�မှ�း��က် 
��ုမှ�ု နေ���သက်သးနို�ငု််သည််။ 

(ဃ)  နေ�မ်နေအာ�းထို�းအမိ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�(ဃ)  နေ�မ်နေအာ�းထို�းအမိ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ�
 ယာင််�အု�မှ်��်�တေ�မှ�း�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ

တေင်် အုမှ�း�အုပြ�း�ပြမှင််နေတေ�နို�ုင််သည််။
 ယာင််�တ�ု�သည်် တ�်��တ်တ�်��ုင််�အုး�ပြဖွဲ့င််် 
နေပြမှနေအုးက်တေင််ရှ�နေ�မြဲ��� နေ�နေရးင််ဝင််နေရးက်
နို�ုင််နေ�ရ�် ပြ�တင််�နေ�ါက် အုနေသ�မှ�း� �ါရှ�
သည််။ နေပြမှနေအုးက်��်အု�မှ်��်�တေ�မှ�း�သည််
 အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် အုပြ�း�အု�မှ်��်�တေ�အုမှ� ���
အု�း�မှ�း��က် ��မုှ�ုနေ���သက်သး�ကသည််။ 

၁။ အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ� ၁။ အိမ်းခန်းး�တွဲမ်ျာ� 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 8585
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(�) သ�ီသန်း်းလံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ�(�) သ�ီသန်း်းလံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ�
 အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် သ��သ��်လ်ံ�ု��င််�အု�မှ်

တ�်လ်ံ�ုတေင်် မှ�သး��တု�်�သုး နေ���ုင််
�ကသည််။ ယာင််�အု�မှ်အုမှ� ���အု�း�မှ�း�မှးှ
 င်းှ�ရမှ်�ပြဖွဲ့�်နေ�၊ ဝယာ်ရ�်ပြဖွဲ့�်နေ� နေ���ကြိုးက��
သည််။ 

(ခ)  တွဲလျ�းလံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ�(ခ)  တွဲလျ�းလံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ�
 တေ�လ်�က်အု�မှ်မှ�း�တေင်် အု�မှ်တ�်လ်ံ�ု��သည်် 

ယာင််�က�ယုာ်��ုင််တံ�ါ�ရ�ှနေသး်လ်ည််� �ံရံက�မုှူ
 နေ��အု�မှ်နိုငှ််် မှှနေဝအုသံ�ုပြ��ရသည််။ အု�မှ်
တ�်လ်ံ�ု��က�ု ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�သည်််လ်ူမှ�း�
က ��ုင််ဆို�ုင််နို�ုင််၊ င်းှ�ရမှ်�ယာနူို�ုင််သည််။ 

(�) အသံ�����ရာလယွား�သူည်းး် အမိ်းရာာမ်ျာ�(�) အသံ�����ရာလယွား�သူည်းး် အမိ်းရာာမ်ျာ�
 ဤအုမှ� ���အု�း�အု�မှ်ရးသည်် သေး�လ်းရ�်

 သ�ု�မှဟုတု် မှ�မှ�က�ုယာ်က�ုယာ် နေ�းင်််နေရးှက်
ရ�် အု�က်အု��ရှ�သမူှ�း�၏ သ��သ��်
လ်�ုအု�်��က်မှ�း�က�ု နေပြဖွဲ့ရငှ််�နေ��သည််။ 

(ခ)  မ်ှနေ�နေန်းထို�ိင်းသည်း်းအမိ်းရာာမ်ျာ�(ခ)  မ်ှနေ�နေန်းထို�ိင်းသည်း်းအမိ်းရာာမ်ျာ�
 ဤအု�မှ်ရးအုမှ� ���အု�း�က�ု လ်ူနို�ှ်ဦး�

 သ�ု�မှဟုတု် နို�ှ်ဦး�နိုငှ်််အု�က်က င်းှ�ရမှ်�
�ကမြဲ��� ယာင််�တ�ု�သည်် ဧည်််��်�က�ု မှှနေဝ
အုသံ�ုပြ���ကသည််။ အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် တ�်ဦး�
��သည်် သ��သ��်အု��်��်� တ�်��်� ရရှ�မြဲ��� 
အု�မှ်လ်�က�ု မှှနေဝက��ံ�ကသည််။ 

၂။ လံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ�၂။ လံ��ချင်း�အမိ်းမ်ျာ� 

၃။ အ�ခာ�အမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာမ်ျာ�၃။ အ�ခာ�အမြဲမ်ဲတမ်း�အမိ်းရာာမ်ျာ�

ကြို��ီမ်ာ�သည်း်းမ်သိာ�စ�မ်ျာ�အတ�ွး ကြို��ီမ်ာ�သည်း်းမ်သိာ�စ�မ်ျာ�အတ�ွး 
အိမ်းရာာရာာှနေဖိုးရွာန်းး ခ�းခဲသည်းး။ တစးနေန်းရာာအိမ်းရာာရာာှနေဖိုးရွာန်းး ခ�းခဲသည်းး။ တစးနေန်းရာာ
တငွ်း အတတူ� ွနေန်းထိုိ�င်းနှ�ိင်းမ်ည်း်း လဦူး�နေရာတငွ်း အတတူ� ွနေန်းထိုိ�င်းနှ�ိင်းမ်ည်း်း လဦူး�နေရာ
အနေ�် �န်း်းသတးချ�းရာှိသည်းး။အနေ�် �န်း်းသတးချ�းရာှိသည်းး။
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(�)(�)  ယာင််���ုင််သည်််နေ�ရးက�ု အုပြ�း�
သမူှ�း�သ�ု� င်းှ�ရမှ်�သူ

(ခ)  (ခ)  နေ�အု�မှ်တေင််လ်�ု်နေဆိုးင််ရ�်
က��စမှ�း�က�ု အုနေ�းက်အုကူ
နေ��သည််် လ်ှ�်��်�က်��စည််�။ 
င်းှ�ရမှ်�သည်််အု�မှ်မှ�း�သည်် အု�မှ်
င်းှ�မှ��ုင််�� အု�မှ်ရငှ််က ��ငု််ဆို�ုင််
သည််် အုသံ�ုအုနေဆိုးင်် အုကြိုးက��
အု�� ���မှလှ်ေ�၍ အုမှ�း�အုး�ပြဖွဲ့င််် 
�ရ�နေ�းဂ္ဂို မှ�ါရှ��ါ။ 

(ဂ)(ဂ)  မှ��နေလ်းင််နို�ုင််နေပြ�ရ�ှသည်််အု�ါ
 အုသံက�ယာ်နေလ်းင််�ေးပြမှည််မြဲ��� 
သင်််က�ုသတ�နေ��သည်််က�ရ�ယား။

(ဃ)(ဃ)  နေ�ရးတ�်နေ�ရးက�ု နေ���ုင််ရ�် 
င်းှ�ရမှ်�ရယာသူ။ူ

(င်)(င်)  ��ု�မှ၊ု ����ုက်ဒါဏ််ရးရမှ၊ု 
မှ��နေလ်းင််မှတု�ု�က�သ်�ု� မှနေမှှး်လ်င်််
�း�သည််် ပြ�ဿ�ာမှ�း�
 ပြဖွဲ့�်နေ�်�ါက ��က်���ဆိုံ�ုရှုံု�မှု
အုတေက် နေ��နေလ်�း်နေင်ေ။

(စ)(စ)  အုသံ�ုပြ��မြဲ���သည်််�လ်တ်�တ�်၊
 သံဗူး�ူမှ�း�၊ �ကူ�နိုငှ််် ဖွဲ့�်တ�ု�က�ု
�ည်််ရ�် �ံ�ုမှ�း�။ မြဲမှ���အုမှ�း�
အုပြ�း�သည်် ယာင််�အုရးမှ�း�က�ု
 �နုေဆိုးင််�မြဲ��� ပြ��်လ်ည််တ��ေင််
အုသံ�ုပြ��သည််။ 

အုနေပြဖွဲ့မှ�း� − ၁ (ဃ)၊ ၂ (က)၊ ၃ (�)၊ ၄ (င်)၊ ၅ (ဂ္ဂို)၊ ၆ (�)
၄−၄။၄−၄။  အမိ်းရာာနှှင်း်�တးသ�းသည်း်း အနေရာ�ကြို��ီနေ�ါဟာာရာမ်ျာ�  အမိ်းရာာနှှင်း်�တးသ�းသည်း်း အနေရာ�ကြို��ီနေ�ါဟာာရာမ်ျာ�

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − အု�မှ်ရးနိုငှ်််�တ်သက်သည််် နေဝါဟုးရမှ�း�က��ုကည်််�ါ။ နေဝါဟုးရတ�်��ု�
နိုငှ််် ယာင််�၏ ရငှ််�လ်င််���က်တ��ုအု�ကး� မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြဖွဲ့င်််ဆိုက်�ါ။ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

6။6။

အမိ်းင်ာှ�အမိ်းင်ာှ�

အမိ်းရာငှ်းအမိ်းရာငှ်း

အသံ��အနေဆိုာင်းမ်ျာ�အသံ��အနေဆိုာင်းမ်ျာ�

အမိ်းင်ာှ�အာမ်ခံအမိ်းင်ာှ�အာမ်ခံ

မ်�ီခ�ိ�အချ�းနေ���ရိာယိာာမ်�ီခ�ိ�အချ�းနေ���ရိာယိာာ

��န်းးလည်းးတထီိုငွ်းသံ��စွဲရာန်းး �စစည်းး���န်းးလည်းးတထီိုငွ်းသံ��စွဲရာန်းး �စစည်းး�
ထိုည်းး်သည်းး် အမ်�ိ�း�ံ��မ်ျာ� ထိုည်းး်သည်းး် အမ်�ိ�း�ံ��မ်ျာ� 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 8787
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၄−၅။၄−၅။  အမိ်းရာာဥ�နေဒါမ်ျာ�  အမိ်းရာာဥ�နေဒါမ်ျာ�

အု�မှ်ရးဥ�နေဒါမှ�း�သည်် အု�မှ်င်းှ�မှ�း�နိုှင််် အု�မှ်ရငှ််မှ�း�၏ အု�ေင်််အုနေရ�
မှ�း�နိုှင််် တးဝ�်မှ�း�က�ု ရငှ််�လ်င််�နေဖွဲ့း်ပြ�နေ��သည််။ ယာင််�တ��ုသည်် 
ပြ�ည််�ယာ်နိုှင််် �ယာ်နေပြမှအုလ်�ကု် ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ� �ကသည််။ 

အုနေပြဖွဲ့မှ�း� − ၁ (က)၊ ၂ (�)၊ ၃ (က)၊ ၄ (က)၊ ၅ (�) 

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

၁။  ၁။  အု�မှ်လ်�က�ု အုပြ�ည်််အုဝနိုငှ််် အု�� ��်မှ�နေ��ရ�် 
တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၂။ ၂။  အု�မှ်လ်�က�ု တ�ု�ပြမှှင်််��ုင််�ေင်််ရ�ှနေသး်လ်ည််� �း
ပြဖွဲ့င််် ကြိုးက��တင််အုနေ�ကးင််��ကး�ရ�် လ်�ုအု�်မြဲ���
 အုတ�ုင််�အုတးတ�်ရ�်အုတေင််�၌သး လ်�ု်နေဆိုးင််
နို�ုင််သမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၃။ ၃။  အု�မှ်၏ အုတေင််���ုင််�က�ု သ��်ရငှ််�နေအုးင််၊ အုနေပြ�အုနေ�
နေကးင််�မှေ�်နေအုးင််နိုှင််် နေ��အုနိုတရးယာ် ကင််�နေအုးင်် 
�း�ရှ�ရ�် တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၄။ ၄။  အုနေဆိုးက်အုအုံ၏ု �ည််�ကမှ်�မှ�း�နိုငှ််် အုသံဆိုညူ်ံ
မှအုုဆိုင်််က�သ်�ု� မြဲမှ���၏ �ည််�ဥ�နေဒါမှ�း�က�ု လ်�ုက်�ာ
ရ�် တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၅။ ၅။  အုနေဆိုးက်အုအုံမုှ�း�က�ု နေ��ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�ရ�်နိုငှ်််
 နေကးင််�မှေ�်သည်််အုနေပြ�အုနေ�တေင််ရှ�နေ�နေ�ရ�် 
���်�သ�မှ်��း�ရ�် တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − နေမှ��ေ�်�မှ�း�က�ုဖွဲ့တ်�ါ။ အု�ေင်််အုနေရ� သ��ုမှဟုတု် တးဝ�်ရ�ှသအူုတေက် အုကေက်��တေင်် 

အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ အု�� ���နေမှ��ေ�်�မှ�း�တေင်် အုနေပြဖွဲ့မှ�ှ်တ�်��ုက် ��ုမှ�ုရ�ှနို�ုင််သည််။ 
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၆။၆။  အု�မှ်င်းှ�နေ�ကးင််် ��က်���ဆိုံ�ုရှုံု�
မှမုှ�း�အုတေက် နေ��နေလ်�း်ရ�် 
တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၇။၇။  ပြ�င််ဆိုင််မှမုှ�း� ပြ��လ်�ု်ရ�် င်းှ�ရမှ်��း�
သည်််အု�မှ်ရးအုတေင််�သ�ု� ဝင််နေရးက်ရ�် 
မှည််သကူ �ေင်််နေတးင််�ရမှည််�ည််�။

၈။၈။  �ံမုှ�ှ်���်�သ�မှ်�မှုနိုငှ််် ပြ�င််ဆိုင််မှမုှ�း�
အုတေက် ���ဉ််ရ�်နိုှင််် က�သင်််နေင်ေနေ��နေ��
ရ�် တးဝ�်ရ�ှသမူှးှ မှည််သ�ူည််�။

၉။၉။  အု�မှ်င်းှ��း����်က�ု နေ�း����ေး
 ဖွဲ့�က်သ�မှ်�လ်�ုလ်ှင်် ဥ�နေဒါက�ု 
မှည််သကူ လ်�ုက်�ာရမှည််�ည််�။

၁၀။၁၀။  ��မှလ်အုတေက် အု�မှ်လ်�အုပြ�င််
 လ်ံုခြုံ�ံ�နေရ� သ��ုမှဟုတု် ��က်���မှု
အုတေက် �နေ�်နေင်ေ နေ��နေ��ရ�် 
လ်�ုအု�်သူမှးှ မှည််သ�ူည််�။

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(�)  (�)  အု�မှ်င်းှ�အု�မှ်င်းှ�

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

(ခ)  (ခ)  အု�မှ်ရငှ််အု�မှ်ရငှ််  

အုနေပြဖွဲ့မှ�း� − ၆ (က)၊ ၇ (�)၊ ၈ (�)၊ ၉ (က၊ �)၊ ၁၀ (�)

အိမ်းရှာင်းသည်းး ၎င်း��ိ�ယားစာ� အမိ်းလခနေ�ာ�းခံရာန်းး၊ အနေဆိုာ�းအအံ���ိအိမ်းရှာင်းသည်းး ၎င်း��ိ�ယားစာ� အမိ်းလခနေ�ာ�းခံရာန်းး၊ အနေဆိုာ�းအအံ���ိ
 ထိုနိ်းး�သိမ်း�ရာန်းးနှှင်း် ��င်းဆိုင်းမ်�မ်ျာ��ိ� နေဆိုာင်းရာ�ွးရာန်းး လတူစးဦး���ိ င်ာှ�ရာမ်း� ထိုနိ်းး�သိမ်း�ရာန်းးနှှင်း် ��င်းဆိုင်းမ်�မ်ျာ��ိ� နေဆိုာင်းရာ�ွးရာန်းး လတူစးဦး���ိ င်ာှ�ရာမ်း�
နှ�ိင်းသည်းး။ ယာင်း���ဂု�ိလး�ိ� အမိ်းခြံခံနေ�မ်ဆိုိ�င်းရာာ မ်န်းးနေန်းဂျာဟာ�နေခ်သည်းး။နှ�ိင်းသည်းး။ ယာင်း���ဂု�ိလး�ိ� အမိ်းခြံခံနေ�မ်ဆိုိ�င်းရာာ မ်န်းးနေန်းဂျာဟာ�နေခ်သည်းး။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 8989
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၄−၆။၄−၆။  အမိ်းင်ာှ�စာချ��း  အမိ်းင်ာှ�စာချ��း

အု�မှ်င်းှ��း����်ဆို�ုသည််မှးှ အု�မှ်င်းှ�မှ�း�နိုငှ််် အု�မှ်ရငှ််မှ�း�အု�ကး� နေရ�သး�နေသး �ဋိ�ည်းဉ််က�ု နေ�်သည််။ 
သင််သည်် အု�မှ်င်းှ��း����်က�ု လ်က်မှတှ်မှ��ု�မှ� ဖွဲ့တ်ရှုရု�်နိုှင််် အုပြ�ည်််အုဝ �ာ�လ်ည််ရ�် လ်�ုအု�်သည််။ 

အု�မှ်င်းှ��း����်အုမှ�း��တုေင်် နေအုးက်�ါသတင််�အု��က်အုလ်က်မှ�း� �ါဝင််သည်် −

သင်း၏ အစိ��ရာနေင်နွေကြား��နေထိုာ�း�ံသ်ည်းး် အဖိုးွဲ�အစည်းး� သ�ိ်မ်ဟာ�တးသင်း၏ အစိ��ရာနေင်နွေကြား��နေထိုာ�း�ံသ်ည်းး် အဖိုးွဲ�အစည်းး� သ�ိ်မ်ဟာ�တး
 �မ်�ထို���သမူ်ျာ�အာ� သင််း��ည်းးန်းယား သိ�်မ်ဟာ�တး န်းယားနေ�မ်ရာှိ အမိ်းရာာ �မ်�ထို���သမူ်ျာ�အာ� သင််း��ည်းးန်းယား သိ�်မ်ဟာ�တး န်းယားနေ�မ်ရာှိ အမိ်းရာာ
ဆို�ိင်းရာာ တာ�န်းးရာှဌိာာန်းနှှင်း်စ�းလျဉ်း�၍ နေမ်��မ်န်းး��ါ။ သင်းသည်းး ယာင်း�ဌာာန်း�ိ�ဆို�ိင်းရာာ တာ�န်းးရာှဌိာာန်းနှှင်း်စ�းလျဉ်း�၍ နေမ်��မ်န်းး��ါ။ သင်းသည်းး ယာင်း�ဌာာန်း�ိ�
 နေမ်�ခနွ်းး�မ်ျာ� ဆို�းသယွားနေမ်��မ်န်းး�နှိ�င်းသလိ� အမိ်းရာာဆို�ိင်းရာာ တိ�င်းကြား�ာ�ချ�း နေမ်�ခနွ်းး�မ်ျာ� ဆို�းသယွားနေမ်��မ်န်းး�နှိ�င်းသလိ� အမိ်းရာာဆို�ိင်းရာာ တိ�င်းကြား�ာ�ချ�း
မ်ျာ���ိလည်းး� တင်း��နှိ�င်းသည်းး။ မ်ျာ���ိလည်းး� တင်း��နှိ�င်းသည်းး။ 

၁။  ၁။  အု�မှ်င်းှ�အုမှည််

၂။၂။  အု�မှ်ရငှ််အုမှည််

၃။၃။  င်းှ�ရမှ်�သည်််အု�မှ်၏
လ်��်�း

၄။ ၄။ င်းှ�ရမှ်�သက်တမှ်�  
(ရက်�ေ�မှ�း�အု�ါအုဝင််)၅။ ၅။ င်းှ�ရမှ်��နိုှင််် နေ��နေ��မှည်််

ရက်�ေ�မှ�း�

၆။၆။  အုကယာ်၍ အု�မှ်င်းှ�က
ပြဖွဲ့�်နေ�၊ အု�မှ်ရငှ််ကပြဖွဲ့�်
နေ� �း����်က�ု နေ�း����ေး
ဖွဲ့�က်သ�မှ်�လ်�ု�ါက မှည််သ��ု
ပြဖွဲ့�်မှည််

၇။ ၇။ လ်ှ�်��်မှ�တး�၊ နေရဖွဲ့�ု�နိုငှ်််
 အု�နူေ���က်�မှ�း�က� ုသင်််
အုနေ�နိုငှ််် သ��ပြ�း�နေ��ရမှည််
 သ�ု�မှဟုတု် အု�မှ်လ်�တေင်် 
အု�ါအုဝင််ပြဖွဲ့�်သည််
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၄−၇။  ၄−၇။  သင်း်အမိ်းတငွ်း နေ���င်း�စာွ နေန်းထို�ိင်း�ခင်း�သင်း်အမိ်းတငွ်း နေ���င်း�စာွ နေန်းထို�ိင်း�ခင်း�

သင်််အု�မှ်တေင်် နေ��ကင််��ေး နေ���ုင််နို�ုင််ရ�် အုကြံကံပြ����က်အု�� ���က�ု နေဖွဲ့း်ပြ��း�သည််။ သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံ�်း�သည််် အုဖွဲ့ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှက�ပြ��သမူှ�း�အုး� ဤအု��က်မှ�း�က�ု 
မှည််သ�ု�နေဆိုးင််ရးက်ရနေ�ကးင််� ပြ�သနေ��ရ�် နေတးင််�ဆို�နုို�ုင််သည််။ 

၁။၁။  တံ�ါ�မှ�း�က�ု 
နေသး�်တ်ပြ�င််�

၂။၂။  မှ����ု�အု��က်ပြ�က�ရ�ယားမှ�း�
က�ု �ံုမှ�ှ်��်နေဆို�ပြ�င််�နိုငှ််် 
အုနေရ�နေ�်�ေက်�ါက်မှ�း�ရှ�
ရးနေ�ရးက� ုသ�ရ�ှပြ�င််�

၃။ ၃။  လ်က်ဝတ်ရတ�ာမှ�း�နိုငှ််် အုပြ�း�
တ�်ဖွဲ့�ု�ကြိုးက����စည််�မှ�း�က�ု လ်ံခုြုံ�ံ�သည်််
နေ�ရးတေင်် သ�မှ်�ဆိုည််��း�ပြ�င််�

၄။၄။  သင်််အု�မှ်�����င််�မှ�း�က�ု 
သ�ရ�ှပြ�င််�

၅။၅။  လ်�ူ�မှ်�မှ�း�က�ု လ်က်မှ
�ံပြ�င််� 

၆။၆။  သင်််အု�မှ်အု���
တ�်ဝ�ုက်ရ�ှ မှသကား
သမူှ�း�က�ု သတင််���ု�
တ�ုင််�ကး�ပြ�င််�

၇။၇။  အု�မှ်င်းှ�အုးမှ�ံ 
ဝယာ်ယာပူြ�င််�

၈။ ၈။   အုသံ�ုအုနေဆိုးင််မှ�း�က�ု မှည််သ�ု�နေ��
ကင််��ေး အုသံ�ုပြ��မှည််က�ု နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�
နိုငှ််် သင်််အု�မှ်တေင်် မှနေတး်တဆိုက��စမှ�း�
 မှပြဖွဲ့�်အုးင်် မှည််သ�ု�ကးကေယာ်မှည််က�ု 
နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�

ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − သင်််အု�မှ်တေင်် နေ��ကင််��ေး နေ���ုင််နို�ုင််ရ�် အုကြံကံပြ����က်မှ�း�က�ု ဖွဲ့တ်ရှု�ုါ။ သင််က
နေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�သည်််အု�ါ သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေ�းက်�ံ�်း�သည််် အုဖွဲ့ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် 
ကမှက�ပြ��သမူှ�း�အုး� သင််နေမှ�ပြမှ�်�ရ�် ရည််ရးယာ်�း�သည််် နေ��ကင််�လ်ံခုြုံ�ံ�နေရ� အုကြံကံဉားဏ််မှ�း�အုတေက် 
အုကေက်��တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။  

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 9191
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ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ�ညွှနှ်းးကြား�ာ�ချ�းမ်ျာ� − သင်််အု�မှ်က�ု သ��်ရငှ််�နေအုးင်် �း�ရှ�ပြ�င််�ပြဖွဲ့င််် က��်�မှးနေ�နေအုးင်် မှည််သ��ု
 နေ���ုင််မှည်် ဆို�ုသည််က�ု ဖွဲ့တ်ရှု�ုါ။ သင်််အုတေက် အုသ�်ပြဖွဲ့�်နေ�သည််် သ��်ရငှ််�နေရ��ည််�
လ်မှ်�မှ�း� အုတေက် အုကေက်��တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (    ) နေရ�သး��ါ။ 

၁။၁။  အုမှ�ုက်မှ�း�က�ု �ံုမှ�ှ်
�ေ�ပြ�း�ပြ�င််�၊ အုမှ�ကု်သ�မှ်�
သည််် ရက်မှ�း�တေင််
 အုပြ�င််သ��ုယာနူေဆိုးင််မြဲ��� 
ပြ��်လ်ည််တ��ေင််သံ�ုနို�ုင််
ရ�် �ေ��်��်ပြ�င််� ၂။၂။  ဖွဲ့�ု်�တု်�က်ပြဖွဲ့င်််

 သ��်�င််ပြ�င််�နိုငှ််် 
နေလ်ကှး�မှ�း�က� ုလ်�ှ
က�င််�ပြ�င််�

၃။၃။  သင်််အု�မှ်တေင််�ရှ�
 မှ�က်နိုာှပြ�င််မှ�း�က� ု
သ��်�င််နေ�ပြ�င််� 

၄။၄။  ��်�က�်နေဆို�ပြ�င််�၅။၅။  အုဝတ်နိုှင််် အု��်ရး�င််�
မှ�း�နေလ်ှး်ပြ�င််�

၆။၆။  အု�မှ်သးမှ�း�၊ ��်�က�်နေဆို�က�်မှ�း�၊
 နေရ��မှ်�� ���က�်မှ�း�နိုငှ််် နေရ�� �����်�မှ�း�
က�ု သ��်�င််ပြ�င််�

၇။၇။  တ�်က�ုယာ်နေရသံ�ု သ��်�င််နေရ���စည််�မှ�း�
ပြဖွဲ့�်သည််် အုမှ� ���သမှ��လ်�ဉ််သံ�ု��စည််�

သင််နေ���ုင််ရးနေ�ရးက�ု သ��်ရငှ််�နေအုးင်် �း�ရှ�ပြ�င််�သည်် က��်�မှးနေ�နေ�နေရ�အုတေက် မှရှ�မှပြဖွဲ့�် လ်�ုအု�်သည််။ 

မှ�း�နိုငှ််် နေသ��ံမှ�း�က�ု
 အု�မှ်သးအု�ု��� မှ��်�� 
အုမှ�ုက်�ံ�ုတေင််�ည်််ပြ�င််�
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၅−၁။၅−၁။  ကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ�ို ပြ�ည်းသူ့�့ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ိာကျးမာုကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံ�ို ပြ�ည်းသူ့�့ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ိာကျးမာု

ပြ�ည််�ယ််နိုှင််် �ယ််နေပြမှအုသ��သ��သည်် ယ်င််�တငွ်် နေ�ထို�ုင််သမူှ�း�အုတကွ်
 ပြ�ည််သ�ူဘဏ္ဍားပြ�င််် လ်ည််�တ်သည််် က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်သည်််
 ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�က�ုနေ��သည််။ ယ်င််�နေ�းင်််နေရးှက်မှ၏ု လ်မှှ်�ခြုံ�ံ�နို�ုင််မှမုှးှ
မှ ူပြ�ည််�ယ်် သ�ု�မှဟုုတ် �ယ််နေပြမှတ�်�နုိုငှ်််တ�်
�ု ပြ�း����သည််။ သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
တငွ်် က��်�မှးနေရ�ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း� ရယ်ူ
�ါက အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် ယ်င််�တ�ု�အုတကွ် သင််
 တ�ုက်ရို�ုက်နေ��နေ��ရ�် မှလ်�ု�ါ။ ယ်င််�ဝ�်နေ�းင််မှု

အု�� ���နေသး က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်သည််် ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�မှးှ အုပြ�ည်််အုဝ အု�မှ့ပ်ြ��်ပြီး��� အု�� ���မှးှ တ�်
��တ်တ�်��ုင််� အု�မှ့ပ်ြ��်ကး အု�� ���မှးှ အု�မှ့မ်ှဟုတု်�ါ။ လ်မူှ�း� တ�်�ါတ�်ရံတငွ်် တ�ုက်ရို�ုက်နေ��နေ��ရ�် 
လ်�ုအု�်သည််် က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်သည််် ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�တငွ်် နေအုးက်�ါတ��ု�ါဝင််သည်် −

အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက သင််၏ အု��ု�ရနေင်နွေ�က�နေထိုးက်�ံသ်ည််် အု�ွ့�အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထိုပြ��
သမူှ�း�က�ု နေမှ�ပြမှ�်��ါ၊ သ��ုမှဟုတု် သင်််ပြ�ည််�ယ်် သ��ုမှဟုတု် �ယ််နေပြမှ၏ ဝက်ဘ်��ကု်တငွ််�ကည်််�ါ။ 

၁။  ၁။  �ရးဝ�်ညွှှ�်�ကး�
သည််် မှ�က်မှ�ှ်မှ�း� 

၂။၂။  သးွ��က်��ုင််ရးကသုမှု ၃။၃။  �ရးဝ�်ညွှှ�်�ကး�
သည်််နေ��ဝါ�မှ�း�

၄။၄။  လ်ူ��တင််ယ်းဉ််
ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�

၅။၅။  နေ��ဘက်��ုင််ရး သ��သ��်လ်�ုအု�်��က်မှ�း�ရှ�သည််် တ�်ဦး���င််�
�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�က� ုနေ�အု�မှ်တငွ်် ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်ပြ�င််� 

မှ�း�က�ု အု��ွ်ထိုမှ်�ပြ�ည််သမူှ�း�၏နေင်ပွြ�င််် �ံ�်�ု�နေ��
ထိုး�သည််။ 
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၂။၂။  အု�� ���ပြ�ည််�ယ်် သ��ုမှဟုတု် �ယ််နေပြမှမှ�း�တငွ််
 �ရးဝ�်ညွှ�ှ်�ကး�သည််် နေ��ဝါ�မှ�း�နိုငှ်််
 သးွ��က်��ုင််ရး ကသုမှတု�ု�က�ု လ်ူအု�� ���သည််
 �ရ�တ်သက်သး�းွ သ�ု�မှဟုတု် အု�မှ့် ရယ်ူ
နို�ုင််သည််။ ယ်င််�နိုငှ်််�တ်သက်၍ သင််၏ အု���ုရ
ကနေင်နွေ�က�နေထိုးက်�ံန်ေသး အု�ွ့�အု�ည််� 
သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထိုပြ��သမူှ�း�က�ု နေမှ�ပြမှ�်��ါ။   

၃။၃။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် သင််မှည််သည်််အု�� ��်တွင််
 သး�သမှ��ယ်မူှည််၊ မှည််မှှယ်မူှည််က�ု နေရး���ယ််
နို�ုင််သည််။ သင််၏ မှ�သး���ု�မှံက��်���ုင််ရး
 နေရး���ယ််ရ�်�ည််�လ်မှ်�မှ�း�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�
၍ �ရးဝ�်တ�်ဦး�နိုငှ််် နေ��ွနေနို�ွ�ါ။ သင်််
�နိုာ�က�ုယ််ပြ��်၍ သင််နေရး���ယ််��ုင််�ငွ်််ရ�ှသည််။ 

၄။  ၄။  သဘးဝအုနေလ်�းက် ဒါွ�လ်�င််လ်ကခဏားမှ�း�
ပြ�င််် နေမှ�ွ�းွ�လ်းသည််် ကနေလ်�င်ယ််မှ�း�သည််
 အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် နေ���ည်းအုရ မှလ်�အုု�်�ါက 
�ွ့��တ်ပြ�င််�မှပြ��ရ�ါ။ 

၅။ ၅။  လ်ူမှ�း�၏ က�း�/မှ��ငု််ရး က�ယု််��ုင််အုမှတှ်
လ်ကခဏားသည်် ၎င််�တ��ုက�ု နေမှ�ွ�းွ��ဉ််က
 သတ်မှှတ်နေ��လ်�ကု်သည််် လ်�င််နိုငှ််် ကွ့ပြ�း�
ပြ�း�����ါက ယ်င််�အု��က်က�ု အု��ုင််အုမှး
 အုတည််ပြ��ရ�် �ွ့��တ်မှု�ံယ်ပူြ�င််�မှးှ 
တရး�ဝင််သည််။ 

 

သူ့င်းသူ့ည်း ပြ�ည်းသူ့�့ဘဏ္ဍာာပြ�င််း လည်း�တ်းရေးန်းသူ့ည််း ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ာိကျးသူ့င်းသူ့ည်း ပြ�ည်းသူ့�့ဘဏ္ဍာာပြ�င််း လည်း�တ်းရေးန်းသူ့ည််း ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ာိကျး
သူ့ည်း် ဝန်းးရေး�ာင်းမာမုာျာ�ကျ�ု �ယူသ့ူ့ည်း်အခါတ်�ုင်း� သူ့င်း၏သူ့ည်း် ဝန်းးရေး�ာင်းမာမုာျာ�ကျ�ု �ယူသ့ူ့ည်း်အခါတ်�ုင်း� သူ့င်း၏
 ကျျန်းး�မာာရေး��ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� ပြ�သူ့�န်းး လု�အ�းသူ့ည်း။ သူ့င်း် ကျျန်းး�မာာရေး��ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� ပြ�သူ့�န်းး လု�အ�းသူ့ည်း။ သူ့င်း်
ကျ�ုယူး��ုင်း ကျျန်းး�မာာရေး��ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� အသူ့ံ��ပြ�ု�ါ။ သူ့င််းကျ�ုယူး��ုင်း ကျျန်းး�မာာရေး��ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� အသူ့ံ��ပြ�ု�ါ။ သူ့င််း
ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� အပြခာ�မာည်းသူ့�့ကျ�ုမာှ မာင်ာိ��မား��ါနိုငိ်း်။ကျတ်းပြ�ာ�ကျု� အပြခာ�မာည်းသူ့�့ကျ�ုမာှ မာင်ာိ��မား��ါနိုငိ်း်။

၁။၁။  သင်် သ�ု�မှဟုတု် သင်််မှ�သး��ဝုင််
တ�်ဦး� အုလ်�ု်�လ်�ု်သည်််အု�ါ
 အုလ်�ု်ရငှ််က သင်််ပြ�ည််�ယ််
 သ�ု�မှဟုတု် �ယ််နေပြမှက လ်မှှ်�ခြုံ�ံ�
နေ��နို�ုင််ပြ�င််�မှရှ�သည််် ထို�်နေ�းင််�
က��်�မှးနေရ� ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�က�ု 
နေ��အု�်ပြ�င််�ရှ�မှရှ� နေမှ�ပြမှ�်��ါ။

9595

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 55  ကျ

ျန်းး�မာာရေး��
ကျ

ျန်းး�မာာရေး��

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်



၅−၂။၅−၂။   ကြားကျာ�ကျာလ �ယူးဒါ�ယူးကျျန်းး�မာာရေး��အ�အီ�ဉ်း    ကြားကျာ�ကျာလ �ယူးဒါ�ယူးကျျန်းး�မာာရေး��အ�အီ�ဉ်း 

ပြ�ည််�ယ်် သ��ုမှဟုတု် �ယ််နေပြမှ၏ က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်သည််် ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�က�ု မှည််မှှအု
�ကးတငွ်် ရရှ�မှည််��ုသည််မှးှ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ မှည််သည်််နေ�ရးတငွ်် သင််နေ�ထို�ုင််သည်် ဟုသူည်််
အုနေ�် မှတူည််သည််။ 

အခန်းး� အခန်းး� 55 ကျျန်းး�မာာရေး��9696

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 55  ကျ

ျန်းး�မာာရေး��
ကျ

ျန်းး�မာာရေး��

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/help-within-canada/health-care/interim-federal-health-program/coverage-summary.html


၁။၁။  အုက��်အုသတ်ရ�ှသည််် မှ�က်��ကသုမှု
 (�ရးဝ�်ညွှ�ှ်�ကး�သည််် မှ�က်မှ�ှ်မှ�း�) 

၂။၂။  အုနေရ�နေ�် သးွ��က်
��ုင််ရး ကသုမှု

၃။၃။  ��တ်က��်�မှးနေရ�
ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�

၄။၄။  လ်�ူ�တင််ယ်းဉ််
ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�၊ �ရးဝ�်
ညွှ�ှ်�ကး�သည််် နေ��ဝါ�
မှ�း�၊နိုှင််် �ကး�ပြ��်
 ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း� က့သ်�ု�
နေသး အုပြ�း�ဝ�်နေ�းင််မှု
မှ�း� 

9797

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 55  ကျ

ျန်းး�မာာရေး��
ကျ

ျန်းး�မာာရေး��

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်

http://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/en/search-ifhp-providers/


၅−၃။၅−၃။ ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ာိကျးသူ့ည်း် ဝန်းးရေး�ာင်းမာအုမာျ ုု �မာျ ုု �ကျု� မာည်းသူ့ည််း   ကျျန်းး�မာာရေး��ရေး�ာင််းရေး�ာိကျးသူ့ည်း် ဝန်းးရေး�ာင်းမာအုမာျ ုု �မာျ ုု �ကျု� မာည်းသူ့ည််း  
 ရေးန်း�ာတ်ငွ်း �နို�ုင်းသူ့န်းည်း�။ ရေးန်း�ာတ်ငွ်း �နို�ုင်းသူ့န်းည်း�။
ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်မှနုေ��သအူုမှ� ���မှ� ���သည်် ကွ့ပြ�း�ပြ�း����သည်််
 ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း�က�ု နေ���ကသည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ�ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်မှနုေ��သအူုမှ� ���မှ� ���က�ု�ကည်််�ါ။ 
နေ�းင်််နေရးှက်မှနုေ��သတူ�်ဦး���နိုှင််် ယ်င််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တ�ု�အု�ကး� မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြ�င််် �က်�ါ။ 

မာသုူ့ာ�����ာဝန်းးမာျာ�မာသုူ့ာ�����ာဝန်းးမာျာ�

ရေးဒါသူ့နိုတ� ကျျန်းး�မာာရေး��ဌာာန်းရေးဒါသူ့နိုတ� ကျျန်းး�မာာရေး��ဌာာန်း
မာျာ�မာျာ�

အရေး��ရေး�်ကျ�သူ့ရေး�ာင်းမာျာ�အရေး��ရေး�်ကျ�သူ့ရေး�ာင်းမာျာ�

ရေး��ရုံံ�မာျာ�ရေး��ရုံံ�မာျာ�

ကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတ်ငွ်း သူ့င်း၏ ကျ�ုယူးရေး��ကျ�ုယူးတ်ာ ကျျန်းး�မာာရေး����ုင်း�ာကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတ်ငွ်း သူ့င်း၏ ကျ�ုယူးရေး��ကျ�ုယူးတ်ာ ကျျန်းး�မာာရေး����ုင်း�ာ
 သူ့တ်င်း�အချကျးအလကျး မာျာ�ကျ�ု မာည်းသူ့သ့ူ့ခုငွ်း်�ိုရေးကြားကျာင်း� သူ့င်းကျ�ံ��ပြ�တ်း သူ့တ်င်း�အချကျးအလကျး မာျာ�ကျ�ု မာည်းသူ့သ့ူ့ခုငွ်း်�ိုရေးကြားကျာင်း� သူ့င်းကျ�ံ��ပြ�တ်း
နို�ုင်းသူ့ည်း။ သူ့င်းကျ မာှရေးဝနို�ုင်းရေးကြားကျာင်း� မာရေးပြ�ာကြားကျာ�သူ့ရေး��့ သူ့ု��မာဟု�တ်း သူ့င်းနို�ုင်းသူ့ည်း။ သူ့င်းကျ မာှရေးဝနို�ုင်းရေးကြားကျာင်း� မာရေးပြ�ာကြားကျာ�သူ့ရေး��့ သူ့ု��မာဟု�တ်း သူ့င်း
ကျ�ုယူးတ်�ုင်း တ်�ုကျးရုုံ�ကျးမာရေးပြ�ာကြားကျာ�သူ့ရေး��့ ယူင်း�တ်�ု�ကျ�ု အပြခာ�သူ့မ့ာျာ�နိုငိ်း်ကျ�ုယူးတ်�ုင်း တ်�ုကျးရုုံ�ကျးမာရေးပြ�ာကြားကျာ�သူ့ရေး��့ ယူင်း�တ်�ု�ကျ�ု အပြခာ�သူ့မ့ာျာ�နိုငိ်း်
 မာှရေးဝပြခင်း�မာပြ�ု�ါ။ သူ့င််းကျျန်းး�မာာရေး��နိုငိ််း �တ်းသူ့ကျး၍ �ံ��ပြ�တ်းချကျးမာျာ� ချ မာှရေးဝပြခင်း�မာပြ�ု�ါ။ သူ့င််းကျျန်းး�မာာရေး��နိုငိ််း �တ်းသူ့ကျး၍ �ံ��ပြ�တ်းချကျးမာျာ� ချ
�န်းးနိုိင်း် သူ့င်း်အတ်ကွျး ရေးပြ�ာကြားကျာ�ရေး���န်းး သူ့င််းတ်ာဝန်းးသူ့ာပြ��းသူ့ည်း။ �န်းးနိုိင်း် သူ့င်း်အတ်ကွျး ရေးပြ�ာကြားကျာ�ရေး���န်းး သူ့င််းတ်ာဝန်းးသူ့ာပြ��းသူ့ည်း။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (ဃ)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)

(ကျ) (ကျ)  သင်််တငွ်် ��ု�ရ�မှ်ရပြီး��� အုလ်�င််အုပြမှ�်ကသုရ
မှည််် က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ�� နေ�်နေ�ါက်
�ါက သးွ�နေရးက်သည််် နေ��ရိုံရု�ှနေ�ရး။
 က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ��နေ�် မှတူည််၍ သင်််
ဘးသးသင်် သးွ�နေရးက်နို�ုင််သလ်�ု ၉၁၁
 က�ု ��ု်�နေ�်��ုပြ�င််�ပြ�င််် လ်ူ��တင််ယ်းဉ််
နိုငှ််် သးွ�နေရးက်နို�ုင််သည််။  

(ခ)(ခ)  အုနေထိုနွေထို ွက��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်မှု
��ုင််ရး အုကြံကံဉားဏာ်နိုငှ််် ကသုမှနုေ��သည်််
 �ည်းသည််မှ�း�။ ၎င််�တ��ုက သင်််အုး�
 အုထိုူ�ကနုိုငှ်််ပြ�သရ�် လ်ှ့��ု�နို�ငု််သည််။ သင််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� မှနေရးက်မှ� ရရှ�ထိုး�သည်််
 သင််၏ နေ����်��က်ရလ်ဒါ်မှ�း�နိုငှ််် ထို�ု�
ထိုး�သည််် ကးကယွ််နေ��မှ�း�က� ုပြ�သ�ါ။ 

(ဂ)(ဂ)  သင်််တငွ်် ��ု�ရ�မှ်ရသည််် က��်�မှးနေရ�
ပြ�ဿ��ရှ�နေ�ပြီး��� ��်နေ��ရ�် သ��ုမှဟုတု်
 �ွ့��တ်ရ�် လ်�ုအု�်�ါက သးွ�နေရးက်
သည််် ��ုမှ�ုကြီးက��မှး�နေသး က��်�မှးနေရ�
နေ�းင်််နေရးှက်သည်််ဌား�မှ�း�။

(ဃ)(ဃ)  နေ�ရးနေဒါသတ�်�တုငွ်် နေ�ထို�ုင််သမူှ�း�က
 မှ�သး��ု�ရးဝ�်မှ�း�နိုငှ််် သ�ူ�ပြ��မှ�း�က� ု
ပြ�သရ�် သးွ�နေရးက်နို�ုင််သည်််နေ�ရး။

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

အခန်းး� အခန်းး� 55 ကျျန်းး�မာာရေး��9898

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 55  ကျ

ျန်းး�မာာရေး��
ကျ

ျန်းး�မာာရေး��



(�)  သ��သ��်က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ��မှ�း�က�သုး
 အုးရိုံ�ု�ုက်ပြီး��� ယ်င််�နိုငှ်််သက်��ုင််သည်််
 နေ���ည်း�ယ််�ယ််က�ု သင််ယ်�ူ့်သည်််
 �ရးဝ�်မှ�း�။ သင််၏ မှ�သး��ု�ရးဝ�်
သည်် အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် သင်််အုး� ထို�ု�ရးဝ�်
မှ�း�နိုငှ်််ပြ�သရ�် လ်ှ့��ု�နေလ်ရ်�ှသည််။ ယ်င််��ရးဝ�်
မှ�း�ထိုံ လ်ှ့��ု�သည််် အုနေရ�တကြီးက��မှဟုတု်နေသး က��စ
မှ�း�သည်် လ်နေ�ါင််�မှ�း��းွ နေ�းင်််��ုင််�ရသည််။

 
(�)(�)  သင်််တငွ်် သးွ�နိုှင်််�တ်သက်သည််် ပြ�ဿ��တ�်�ု

ရ�ှနေ��ါက မှည််သ�ူထိုံသ�ု� သွး�မှည််�ည််�။ ယ်င််�သ��ု
နေသး ဝ�်နေ�းင််မှအုုမှ�း��သုည်် ပြ�ည််သ�ူဘဏ္ဍား
ပြ�င််် လ်ည််�တ်သည််် က��်�မှးနေရ� နေ�းင်််နေရးှက်
မှမုှ�း�တငွ်် အုက�ံ��မှဝင််�ါ။ သ��ုနေသး် အု�� ���နေသး
 အုမှ�း�ပြ�ည််သ�ူ�ုင််ရး က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်
မှ ုအု��အု�ဉ််မှ�း�တငွ်် နေ��ရိုံ၌ု နေ�းင််ရးက်သည််် 
အုနေရ�နေ�် သးွ��ွ့��တ်မှအုု�� ��� အုက�ံ��ဝင််သည််။ 

(ဇ) (ဇ) သင်််တငွ်် အုသက်အုနိုတရးယ််မှရှ�သည််် က��်�မှးနေရ�
က��စအု�� ���ရ�ှနေ�ပြီး��� မှ�သး���ုရးဝ�် လ်ည််� မှ
ရ�ှ�ါက သ�ု�မှဟုတု် သင်််မှ�သး��ု�ရးဝ�်သည််
 မှအုး�လ်�်�ါက သင််သးွ�သည်််နေ�ရး။ ယ်င််�သ��ု
 သးွ�နေရးက်ရ�် သးမှ�်အုး�ပြ�င််် �� ��်���ုမှပုြ��လ်�ု်
ထိုး�ရ�် မှလ်�ုအု�်�ါ။ 

(ဈ)(ဈ)  သင်််တငွ်် �ံ�း���က်��ုင််ရး နေဝဒါ��ရှ�နေ��ါက
 ကညူ်�နို�ုင််မှည််် �ည်းသည််မှ�း�။ �ံ�း���က်��ုင််ရး
 နေဝဒါ��သည်် သင်််နေ���ဉ််ဘဝက�ု ထို���ုက်လ်း�ါက 
�ည်းသည််တ�်ဦး�ထိုံမှ ှအုကအူုည်�ရယ်�ူါ။ 

(ည်)(ည်) �ရးဝ�်ညွှ�ှ်�ကး�သည်််နေ��ဝါ�မှ�း�နိုငှ််် အုပြ�း�
က��်�မှးနေရ� က�ု်��စည််�မှ�း� သင််ဝယ််ယ်သူည်််
နေ�ရး။ ယ်င််�နေ�ရးရှ� က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်
သ ူ�ည်းသည််မှ�း�သည်် နေ��ဝါ�ကသုပြ�င််�
��ုင််ရး နေမှ���ွ်�မှ�း�က�ု နေပြ��ကး�နို�ုင််ပြီး��� အု�� ���မှးှ 
ကးကယွ််နေ��မှ�း� ထို��ုနေ���ကသည််။ 

5။5။

6။6။

7။7။

8။8။

9။9။

အထ့�ကျ���ာဝန်းးမာျာ�အထ့�ကျ���ာဝန်းးမာျာ�

သူ့ာွ���ာဝန်းးမာျာ�သူ့ာွ���ာဝန်းးမာျာ�

ရေး����ုင်းမာျာ�ရေး����ုင်းမာျာ�

အုနေပြ�မှ�း� − ၅ (�)၊ ၆ (င်)၊ ၇ (�)၊ ၈ (ဈ)၊ ၉ (ဇ)

ကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတ်ငွ်း မာသုူ့ာ�����ာဝန်းးတ်�းဦး�ကျ�ု �ာိရေး��ွပြခင်း�ကျရေးန်းဒါါနို�ုင်းင်ံတ်ငွ်း မာသုူ့ာ�����ာဝန်းးတ်�းဦး�ကျ�ု �ာိရေး��ွပြခင်း�
သူ့ည်း အချနု်းးရေး���သူ့ည်း။ သူ့င်း၏ အ�ု���ရေးင်ရွေးကြားကျ�ရေးထာကျး�ံ်သူ့ည်း အချနု်းးရေး���သူ့ည်း။ သူ့င်း၏ အ�ု���ရေးင်ရွေးကြားကျ�ရေးထာကျး�ံ်
သူ့ည်း် အ��ွ�အ�ည်း� သူ့ု��မာဟု�တ်း ကျမာကျထပြ�ုသူ့မ့ာျာ�ကျ�ု သူ့င်းသူ့ည်း် အ��ွ�အ�ည်း� သူ့ု��မာဟု�တ်း ကျမာကျထပြ�ုသူ့မ့ာျာ�ကျ�ု သူ့င်း
ရေး�ာကျးလှင်းရေး�ာကျးချင်း� ရေးမာ�ပြမာန်းး��ါ။ ထ�ုကျာလအတ်ငွ်း� သူ့င််းရေး�ာကျးလှင်းရေး�ာကျးချင်း� ရေးမာ�ပြမာန်းး��ါ။ ထ�ုကျာလအတ်ငွ်း� သူ့င််း
တ်ငွ်း အရေး��တ်ကြီးကျ�ီ မာဟု�တ်းသူ့ည်း် ကျျန်းး�မာာရေး��ကျ�ုစ ရေး�်ရေး�ါကျးလာပြီး��ီတ်ငွ်း အရေး��တ်ကြီးကျ�ီ မာဟု�တ်းသူ့ည်း် ကျျန်းး�မာာရေး��ကျ�ုစ ရေး�်ရေး�ါကျးလာပြီး��ီ
 ��ာဝန်းးတ်�းဦး�နိုငိ်း် ပြ�သူ့�န်းး လ�ုအ�းလာ�ါကျ သူ့င်းသူ့ည်း အလယွူးတ်ကျ ့ဝင်း ��ာဝန်းးတ်�းဦး�နိုငိ်း် ပြ�သူ့�န်းး လ�ုအ�းလာ�ါကျ သူ့င်းသူ့ည်း အလယွူးတ်ကျ ့ဝင်း
ပြ�နို�ုင်းသူ့ည်း် ရေး��ခန်းး� သူ့ု��မာဟု�တ်း ရေးဒါသူ့နိုတ� ကျျန်းး�မာာရေး��ဌာာန်းသူ့�ု� သူ့ာွ�ရေး�ာကျးနို�ုင်းသူ့ည်း။  ပြ�နို�ုင်းသူ့ည်း် ရေး��ခန်းး� သူ့ု��မာဟု�တ်း ရေးဒါသူ့နိုတ� ကျျန်းး�မာာရေး��ဌာာန်းသူ့�ု� သူ့ာွ�ရေး�ာကျးနို�ုင်းသူ့ည်း။  

အလယွူးတ်ကျဝ့င်းပြ�နို�ုင်းသူ့ည််း ရေး��ခန်းး�မာျာ�အလယွူးတ်ကျဝ့င်းပြ�နို�ုင်းသူ့ည််း ရေး��ခန်းး�မာျာ�

�တု်းကျျန်းး�မာာရေး��ဝန်းးရေး�ာင်းမာမုာျာ��တု်းကျျန်းး�မာာရေး��ဝန်းးရေး�ာင်းမာမုာျာ�
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ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်



နေ��ကသုရ�် �� ��်���ုရး၌ အု�� ��်မှ�နေရးက်ရှ�ရ�်
 အုနေရ�ကြီးက��သည််။ အုကယ််၍ သင််နေ��က်က�
�ါက �ရးဝ�်က သင််နိုငှ်််နေတွ��ံရု�် ပြင်င််��ယ််
နို�ုင််သည််။ သင််နေင်နွေ��နေ��ရမှည််် နေ��ဘက်��ုင််ရး 
ဝ�်နေ�းင််မှတု�်�အုုတကွ် သင််နေ��က်က��ါက သင်််
က�ု ဝ�်နေ�းင််မှနုေ��ရ�် ပြင်င််��ယ််နို�ငု််ပြီး��� က�သင်််နေင်ကွ�ုမှူ
 နေ��နေ��ရမှည််ပြ��်သည််။ ထို��ုနေ�ကးင််် သင််၏ �� ��်���ု��က်က�ု 
အုမှှတ်ရနေ�ရ�် ရက်�ွ့နိုငှ််် အု�� ��်တ�ု�က�ု အုပြီးမှ့တမှ်� မှတှ်သး�ထိုး��ါ။  

၅−၄။၅−၄။  ရေး��ကျ�သူ့�န်းး ချနု်းး���ုပြခင်း�မာျာ�  ရေး��ကျ�သူ့�န်းး ချနု်းး���ုပြခင်း�မာျာ�

ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် နေ��ကသုရ�် �� ��်���ုမှမုှ�း�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�သည််် ဤ
မှ�သး��၏ု အုနေတ�ွအုကြံကံ�မှ�း�က��ုကည်််�ါ။ 

1။1။

3။3။

5။5။

2။2။

4။4။

6။6။

အခန်းး� အခန်းး� 55 ကျျန်းး�မာာရေး��100100

အ
ခန်းး� 

အ
ခန်းး� 55  ကျ

ျန်းး�မာာရေး��
ကျ

ျန်းး�မာာရေး��



၅−၅။ ၅−၅။  �တု်းကျျန်းး�မာာရေး��  �တု်းကျျန်းး�မာာရေး�� 

��တ်က��်�မှးနေရ���ုသည််မှးှ သင််ဘဝတငွ်် အု�င််နေပြ�နေအုးင်် နေ�ထို�ငု််�ဉ်် သင််မှည််သ��ု �ံ�း�ရ
သည််၊ မှည််သ��ု�ဉ််��း�သည််၊ မှည််သ�ု�ပြ��မှသူည််��ုသည််မှ�း�က� ုရည််ညွှ�ှ်�ပြ�င််�ပြ��်သည််။ ထို��ုပြ�င်် 
��တ်�����မှမုှ�း�၊ နေဒါါသနိုငှ််် ဝမှ်��ည််�မှတု�ု�က�ု သင််မှည််သ��ုက�ုင််တယွ််သည််က�လု်ည််� ရည််ညွှ�ှ်�သည််။ 

၁။၁။  လ်ူတ�ုင််�သည်် ��တ်က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ��မှ�း�
က�ု ကြံကံ�ရနို�ုင််သည််။ ယ်င််�တ��ုက လ်မူှ�း�အုနေ�်
 က�း�/မှ မှနေရး�၊ အုသက်အုရးယ််မှနေရး�၊ �ည်း
အုရည််အု��င််�မှနေရး�၊ ဝင််နေင်အွု�င်််မှနေရး�၊ 
ယ်ဉ််နေက��မှမုှနေရး� သက်နေရးက်နို�ုင််သည််။ 

၂။၂။  နိုှ�်�ဉ်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် လ်ငူ်ါ�ဦး�လ်ှင်် တ�်
ဦး�သည်် ��တ်က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ��က�ု လ်ူ
က�ုယ််တ�ုင်် ကြံကံ�နေတ�ွ�ံ�း�ရမှည််ပြ��်သည််။ 

၃။၃။  အုသက် ၄၀ အုနေရးက်တငွ်် လ်ဦူး�နေရ၏ ၅၀% 
သည်် ��တ်က��်�မှးနေရ�ပြ�ဿ��တ�်�ကု�ု
 ကြံကံ�နေတ�ွရမှည်် သ��ုမှဟုတု် ကြံကံ�နေတ�ွ�့်ရပြီး���
ပြ��်သည််။ 

၄။၄။  ��ု်��ံ�ါတ် ၂၁၁ က�ု နေ�်��ုပြ�င််�ပြ�င််် သ�ု�မှဟုတု်
 အု�ွ်လ်�ုင််�တငွ်် ရးှနေ�ပွြ�င််�ပြ�င််် မှည််သည််် ��တ်
က��်�မှးနေရ�ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း� ရရှ�နို�ုင််နေ�ကးင််� 
ရးှနေ��ွါ။ သင််၏ မှ�သး���ုရးဝ�်၊ သ�ူ�ပြ��
 သ�ု�မှဟုတု် လ်ူမှနုေရ�လ်�ု်သး�နိုငှ််် တ�ုင််�င််ပြ�င််�
ပြ�င်််လ်ည််� အုကအူုည်�ရရှ�နို�ုင််သည််။ ကနေ�ဒါါ
 နို�ုင််င်ံသ�ု� အုသ�်နေရးက်ရှ�
လ်းသမူှ�း�သည်် ယ်င််�
တ�ု�၏ ��တ်က��်�မှးနေရ�က�ု
 မှည််သ�ု� ��မှံ���်�ွ့နေ�ကးင််�
 အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက
 ဤနေ�ရးတငွ်် �တ်ရို�ုါ။ 
here:

၅။၅။  ��တ်က��်�မှးနေရ���ငု််ရး
 လ်�ုအု�်��က်မှ�း�ရ�ှသည်််
 ကနေလ်�သငူ်ယ််မှ�း�
အုတွက် ��ု်��ံ�ါတ် ၁
−၈၀၀−၆၆၈−၆၈၆၈ က�ု 
နေ�်��ုနို�ုင််သည်် သ��ုမှဟုတု်
 ဤနေ�ရးတငွ်် �တ်ရိုု
နို�ုင််သည််။ here:
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ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်

https://www.camh.ca/en/health-info/mental-illness-and-addiction-index/information-in-other-languages
https://kidshelpphone.ca/


၅−၆။  ၅−၆။  အသူ့�းရေး�ာကျး�ိလုာသူ့မ့ာျာ�အတ်ွကျး �နု်းးရေးခ်မာအုချ ုု �အသူ့�းရေး�ာကျး�ိလုာသူ့မ့ာျာ�အတ်ွကျး �နု်းးရေးခ်မာအုချ ုု �

ညွှနွ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� ညွှနွ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် အု�� ��� အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသမူှ�း� ရင််��ုင််ရသည်််

 ���်နေ�်မှမုှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် ရင််��ုင််ရနို�ုင််သည််် ���်နေ�်မှမုှ�း�အုတွက် 

အုကကွ်ထို့တငွ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ 

၄။၄။  အုလ်ု�်တ�်� ုရရ�ှပြ�င််�

၁။၁။  ကမှားနေ�်ရှ� လ်ံုခြုံ�ံ�မှမုှ
ရ�ှသည််် နေ�ရးတ�်�မုှ၊ှ 
သင်််အု�မှ်မှ၊ှ သင်််မှ�သး��ု
နိုငှ််် မှ�တ်နေ�မွှ�း�ထိုံမှ ှ
ထိုကွ်�းွရပြ�င််�

၇။၇။  ရးသ�ဥတုနိုငှ််် က�င်််သး�
ရနေအုးင်် နေ�းင််ရးက်ရ
ပြ�င််�

၅။၅။  သင်််မှ�သး��ုက�ု ရးှနေ�ွ
နေကွ�နေမှ�ွပြ�င််�

၂။၂။  နေ�ထို�ုင််ရ�်နေ�ရးတ�်� ု
ရးှနေ�ရွပြ�င််�

၈။၈။  နေက�းင််�အုသ�်တ�်
နေက�းင််�တငွ်် တက်
နေရးက်ရပြ�င််�

၆။၆။  လ်�ူအု�ွ့�အု�ည််�အုသ�်
တ�်�တုငွ်် အုနေပြ���ရ
ပြ�င််�

၃။၃။  မှ�တ်နေ�သွ�်မှ�း� 
တ�ု��းွ�လ်းပြ�င််�
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၁။  ၁။  ဝမှ်��ည််�ပြ�င််� သ��ုမှဟုတု် 
နေမှှး်လ်င်််��က်ကင််�မှ့ပ်ြ�င််�

၄။၄။  အု��်မှနေ��း်ပြ�င််�

၇။၇။  ��ူင််နေသးက
နေရးက်ပြ�င််� 
သ�ု�မှဟုုတ် ��တ်
�����ပြ�င််�

၂။၂။  အု��်မှက်��ု�မှ�း�မှက်ပြ�င််�
 သ�ု�မှဟုတု် အုတ�တ်က�ု 
ပြ��်လ်ည််ပြမှင််နေယ်းင််ပြ�င််�

၅။၅။  �င််��်�ပြ�င််� 
သ�ု�မှဟုတု် နေပြ�က�ု်
လ်က်�မှ်�က�ပြ�င််�

၈။၈။  အုထို��က��်ပြ�င််�၊ 
အုနေ�း်မှ့ပ်ြ�င််�  
သ�ု�မှဟုတု် လ်ူမှ�း�က�ု 
နေရးှင််�ကဉ််ပြ�င််�

၃။၃။  �းနေလ်းင််မှမုှရှ�ပြ�င််�

၆။၆။  ��တ်��က်အုး�နေလ်�း်
ပြ�င််� သ�ု�မှဟုတု် 
နေဒါါသထိုကွ်ပြ�င််�

၉။၉။  မှ�မှ�က�ုယ််က�ုယ််
 အု��တရပြ��်
နေ�ရ�် သ�ု�မှဟုတု်
 နေသနေ�ကးင််�ကြံကံ�ည််ရ�် 
�ဉ််��း�ပြ�င််� 

၅−၇။  ၅−၇။  မာည်းသူ့ည််းအချနု်းးတ်ွင်း အကျအ့ည်�ီယူမ့ာည်းန်းည်း�မာည်းသူ့ည််းအချနု်းးတ်ွင်း အကျအ့ည်�ီယူမ့ာည်းန်းည်း�

နို�ုင််င်ံအုသ�်တ�်နို�ုင််င်ံတငွ်် ဘဝက� ု�တင််ရပြ�င််�သည်် �က်�့နို�ငု််ပြီး��� အုသး�က�နို�ုင််ရ�်လ်ည််� အု�� ��်
ယ်ရူသည််။ ယ်င််�သ�ု�အုသး�က�နေအုးင်် နေ�ထို�ငု််နေ��ဉ်် ��တ်�ံ�း���က်မှ�း��းွက�ု �ံ�း�ရပြ�င််�မှးှ
 ပြ��်ရို�ု�ပြ��်�ဉ််သးပြ��်သည််။ သ��ုနေသး် ယ်င််��ံ�း���က်မှ�း�သည်် သင််၏ နေ���ဉ််လ်�ု်နေ�းင််��က်မှ�း�
က�ု ထို���ုက်လ်း�ါက အုကအူုည်�နေတးင််��ံ�ါ။ တ�်�ံတု�်ဦး�က�ု သင််ကြံကံ�နေတ�ွနေ�ရသည််် အု�က်အု�့မှ�း�
အုနေ�ကးင််� နေပြ�း��ပုြ�င််�သည်် သင်််က�ုယ််သင်် ကညူ်�ရး၌ �ထိုမှ�ံ�ုနေပြ�လ်မှှ်�ပြ��်သည််။ သင်် သ��ုမှဟုတု် သင််
သ�ရ�ှသည််် တ�်�ံတု�်ဦး�သည်် နေအုးက်�ါတ��ုက�ု မှ�ကး�ဏာ �ံ�း�နေ�ရလ်ှင်် အုကအူုည်�နေတးင််��ံ�ါ။
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ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်



အုကယ််၍ သင််သည်် ဝမှ်��ည််�နေ�မှည်် သ��ုမှဟုတု် ��ု�ရ�မှ်��ူ�်နေ�မှည််
��ုလ်ှင်် သင်််က�ုယ််သင််နိုငှ််် အုပြ�း�သမူှ�း�က�ု ကညူ်�ရ�် သင််လ်�ု်နေ�းင််
နို�ုင််မှည်််အုရးမှ�း� ရှ��ါသည််။ သင်််က�ု ��တ်လ်က်နေ�ါ�်ါ�သးွ�နေ�မှည်််
 သ�ု�မှဟုတု် နေ��း်ရငှ််နေ�မှည််် လ်�ု်နေ�းင််��က်မှ�း�က� ုပြ��လ်�ု်ပြ�င််�ပြ�င်််
 �တင််�ါ။ 

ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ�ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� − လ်�ု်နေ�းင််��က်မှ�း�က��ုကည်််�ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငွ်် ဘဝက� ုအုသး�က�နေအုးင််
 လ်�ု်နေ�းင််ရး၌ အု�က်အု�့မှ�း� နေတ�ွကြံကံ�ရသည်််အု�ါ သင်််အုတကွ် အုနေထိုးက်အုကပူြ��်နေ�မှည််် လ်�ု်ရ�်

မှ�း�အုတကွ် အုကကွ်ထို့တငွ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (    ) နေရ�သး��ါ။ 

၁။၁။  အုပြ�း�သမူှ�း�နိုငှ််် သ�ု�မှဟုတု် အုပြ�း�
သမူှ�း�အုတကွ် ��က်ပြ��တ်ပြ�င််�

၃။၃။  မှ�သး��မုှ�း�နိုငှ်််
 မှ�တ်နေ�မွှ�း�နိုငှ််် �က်
သယွ််ပြ�င််� 

၅။၅။  က��်�မှးနေ�ရ�် �း�
နေသးက်ပြ�င််�။ အုနေသ���တ်
သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတငွ်် 
�တ်ရိုု�ါ။ here

၂။၂။  အုပြ�း�သမူှ�း�က�ု ကညူ်�ပြ�င််� 

၄။၄။  အု�မှ်ပြ�င််�တငွ်် အု�� ��်က�ု်
လ်�ွ်နေ�ပြ�င််� 

၅−၈။၅−၈။    သူ့င်း်ကျ�ုယူးသူ့င်းနိုငိ််း အပြခာ�သူ့မ့ာျာ�ကျ�ု မာည်းသူ့ု��ကျည့်နီို�ုင်းမာည်းန်းည်း�။သူ့င်း်ကျ�ုယူးသူ့င်းနိုငိ််း အပြခာ�သူ့မ့ာျာ�ကျ�ု မာည်းသူ့ု��ကျည့်နီို�ုင်းမာည်းန်းည်း�။
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https://www.canada.ca/en/health-canada/services/canada-food-guide/resources/snapshot/languages.html


၆။  ၆။  �နုေတးင််�နေမှတား��ု�သပြ�င််� 
သ�ု�မှဟုတု် တရး�ထို�ုင််ပြ�င််� 

၈။  ၈။  သင််ယ်ံ�ုကည််ရသမူှ�း�နိုငှ််် 
�ကး�နေပြ�းပြ�င််� 

၁၀။၁၀။  သင်််ယ်ဉ််နေက��မှု
 အု�ဉ််အုလ်းမှ�း�က�ု 
လ်�ု်နေ�းင််ပြ�င််� 

၇။၇။   အုး�က�း�ပြ��လ်�ု်ပြ�င််� သ��ုမှဟုတု် 
နေလ်က�င်််��်�ပြ��လ်�ု်ပြ�င််�

၉။၉။  ဘဝ၏ နေကးင််�ကကွ်မှ�း�အုနေ�်၌
သး အုးရိုံ�ု�ုက်ထိုး�ပြ�င််� 

၁၁။၁၁။   သင်််အုတကွ် သ��သ��်အု�� ��်
နေ��ထိုး�ပြ�င််�နိုငှ််် �း�တ်ပြ�င််�၊
 တ�်�ံတု�်�ကု�ု ��်တ��ပြ��လ်�ု်
ပြ�င််�က့သ်�ု� သင််နို�ှ်သက်သည််် 
အုရးမှ�း�က� ုလ်ု�်နေ�းင််ပြ�င််�

သူ့င်း၏ �တု်းခံ�ာ�မာကုျျန်းး�မာာရေး��သူ့ည်း သူ့င််းခနိုာ�ကျ�ုယူး ကျျန်းး�မာာရေး��သူ့င်း၏ �တု်းခံ�ာ�မာကုျျန်းး�မာာရေး��သူ့ည်း သူ့င််းခနိုာ�ကျ�ုယူး ကျျန်းး�မာာရေး��
နိုိင်း်ထ�းတ် ့အရေး��ကြီးကျ�ီပြီး��ီ ယူင်း�တ်�ု�နို�ိးခ�မာာိ ဒါွန်းးတ်�ွရေးန်းသူ့ည်း။ သူ့င်းသူ့ည်းနိုိင်း်ထ�းတ် ့အရေး��ကြီးကျ�ီပြီး��ီ ယူင်း�တ်�ု�နို�ိးခ�မာာိ ဒါွန်းးတ်�ွရေးန်းသူ့ည်း။ သူ့င်းသူ့ည်း
 �တု်းခံ�ာ�ချကျး��ုင်း�ာ ရေးဝဒါန်း�တ်�းခ�ကျ�ု ကြုံကျံုရေးတ်�ွရေးန်း�ပြီး��ီ�ုလှင်း သူ့င််း �တု်းခံ�ာ�ချကျး��ုင်း�ာ ရေးဝဒါန်း�တ်�းခ�ကျ�ု ကြုံကျံုရေးတ်�ွရေးန်း�ပြီး��ီ�ုလှင်း သူ့င််း
ခနိုာ�ကျ�ုယူးတ်ငွ်း ပြ�ဿန်း�တ်�းခ��ုိရေးန်းလှင်း ရေး�ာင်း�က့ျးသူ့ည််း န်းည်း�အတ်�ုင်း� ခနိုာ�ကျ�ုယူးတ်ငွ်း ပြ�ဿန်း�တ်�းခ��ုိရေးန်းလှင်း ရေး�ာင်း�က့ျးသူ့ည််း န်းည်း�အတ်�ုင်း� 
အကျအ့ည်ီ�ယူ�့န်းး အရေး��ကြီးကျ�ီသူ့ည်း။အကျအ့ည်ီ�ယူ�့န်းး အရေး��ကြီးကျ�ီသူ့ည်း။
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ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်



(ကျ)  (ကျ)  ��း���သည်််အု�ါ �ါ���်နိုှင််် နို�ှနေ�ါင််�
�ည််�က�ု အုသံု�ပြ��ပြ�င််�၊ နေ��းင််���ု�၊
 နို�ှနေ��လ်ှင်် �ါ���်က�ု �ံု�အု�ု်ထိုး�
ပြ�င််�နိုငှ််် ယ်င််�နေ��က်တငွ်် လ်က်နေ��
ပြ�င််�

(ခ)(ခ)  အုဝတ်အု�း�မှ�း�၊ သးွ�တ�ုက်တံမှ�း�၊
 မှ�က်နို�ှသတု်�ုဝါမှ�း�က�ု အုပြ�း�
သမူှ�း�နိုငှ််် မှှနေဝ မှသံ�ုပြ�င််�

(ဂ)(ဂ)  သးွ�မှ�း�က�ု တ�်နေ��လ်ှင်် နို�ှ်ကြီးက�မှ်မှ ှသံ�ုကြီးက�မှ်တ�ုက်
ပြ�င််�နိုှင််် သးွ�တ�ုက်ကြီးက���ပြ�င််် �ံမုှ�ှ် သ��်�င််ပြ�င််� 

(ဃ)(ဃ)  အုထို�ူသပြ�င််် အု�မှ်သးအုသံ�ုပြ��ပြီး���
နေ��က်နိုငှ််် အု�း�အု�း မှက�ုင််တယွ််မှ� 
လ်က်က�ု ��်ပြ�းနိုငှ််် အု�ည််��ံ�ု �ကက��် 
၂၀ �ကးနေအုးင်် နေ��နေ�ကးပြ�င််�

၅−၉။  ၅−၉။  တ်�းကျ�ုယူးရေး�သူ့န်း�း�ငိ်း�မာ�ု�ုင်း�ာ ကျျန်းး�မာာရေး��ပြ�ဿန်း�မာျာ�ကျ�ု   တ်�းကျ�ုယူးရေး�သူ့န်း�း�ငိ်း�မာ�ု�ုင်း�ာ ကျျန်းး�မာာရေး��ပြ�ဿန်း�မာျာ�ကျ�ု   
 ကျာကျယွူးပြခင်း�  ကျာကျယွူးပြခင်း� 
နေကးင််�မှ�ွ်သည််် တ�်က�ုယ််နေရသ��်ရငှ််�မှသုည်် သင်််က�ုယ််သင််နိုငှ််် အုပြ�း�သူမှ�း�အုး� ��မှ
က��်�မှမုှ�း�နိုှင််် နေရးဂ္ဂိုါဘယ်မှ�း�မှ ှကးကယွ််နေ��ရး၌ အုနေရ�ကြီးက��သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ�ညွှနှ်းးကြားကျာ�ချကျးမာျာ� − က��်�မှးနေရ���ငု််ရး ပြ�ဿ��မှ�း�က��ုကည်််�ါ။ ပြ�ဿ��တ�်��ု�နိုှင််် ယ်င််�
က�ု ကးကယွ််မှည်််�ည််�လ်မှ်�တ�ု�အု�ကး� မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြ�င်််�က်�ါ။ 

ခံတ်ငွ်း�န်းံ���ု�ပြခင်း�နိုငိ်း် သူ့ာွ���ု�ခံတ်ငွ်း�န်းံ���ု�ပြခင်း�နိုငိ်း် သူ့ာွ���ု�
�ာ�ပြခင်း� �ာ�ပြခင်း� 

တ်�တ်းရေးကျ�ွ၊ ဝမား��ျကျးဝမား�ရေးလှာပြခင်း�တ်�တ်းရေးကျ�ွ၊ ဝမား��ျကျးဝမား�ရေးလှာပြခင်း�
နိုိင်း် တ်�တ်းရေးကျာင်း၊ သူ့န်းးရေးကျာင်းမာျာ� နိုိင်း် တ်�တ်းရေးကျာင်း၊ သူ့န်းးရေးကျာင်းမာျာ� 

ရေး�ာဂါမာျာ��ျံ�နိုိံ�ပြခင်း� ရေး�ာဂါမာျာ��ျံ�နိုိံ�ပြခင်း� 

သူ့န်းး�မာျာ�သူ့န်းး�မာျာ�

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (ဃ)၊ ၃ (က)၊ ၄ (�)

�ာသူ့လီာရေးန်း�ဉ်းတ်ငွ်း အမာျ ုု �သူ့မာ�ီလ�ဉ်းသူ့ံ����စည်း�မာျာ�ကျ�ုသူ့ံ��ပြခင်း�နိုငိ််း ကျရေးလ�သူ့င့်ယူးမာျာ�နိုငိ််း�ာသူ့လီာရေးန်း�ဉ်းတ်ငွ်း အမာျ ုု �သူ့မာ�ီလ�ဉ်းသူ့ံ����စည်း�မာျာ�ကျ�ုသူ့ံ��ပြခင်း�နိုငိ််း ကျရေးလ�သူ့င့်ယူးမာျာ�နိုငိ််း
 သူ့ကျးကြီးကျ�ီ�ယ့ူးအ�ုမာျာ�အတ်ကွျး ရေးသူ့�ခံမာျာ�သူ့ံ��ပြခင်း�တ်ု��သူ့ည်း တ်�း သူ့ကျးကြီးကျ�ီ�ယ့ူးအ�ုမာျာ�အတ်ကွျး ရေးသူ့�ခံမာျာ�သူ့ံ��ပြခင်း�တ်ု��သူ့ည်း တ်�း
ကျ�ုယူးရေး�သူ့န်း�း�ငိ်း�မာအုတ်ကွျး အရေး��ကြီးကျ�ီသူ့ည်း။ ယူင်း�တ်ု��ကျ�ု ကျ�ုယူးရေး�သူ့န်း�း�ငိ်း�မာအုတ်ကွျး အရေး��ကြီးကျ�ီသူ့ည်း။ ယူင်း�တ်ု��ကျ�ု 
အမုား၌ပြ��းရေး�၊ အမာျာ�သူ့ံ��အမုားသူ့ာကျ�သ်ူ့ု��ရေးသူ့ာ သူ့တ်းမာတိ်းထာ�အမုား၌ပြ��းရေး�၊ အမာျာ�သူ့ံ��အမုားသူ့ာကျ�သ်ူ့ု��ရေးသူ့ာ သူ့တ်းမာတိ်းထာ�
သူ့ည်း် ရေးန်း�ာမာျာ�၌ပြ��းရေး� မာနိ်းးမာနိ်းးလ�လယိူးရေး���မာည်း။ သူ့ည်း် ရေးန်း�ာမာျာ�၌ပြ��းရေး� မာနိ်းးမာနိ်းးလ�လယိူးရေး���မာည်း။ 

1။1။

2။2။

3။3။

4။4။
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ပညာေရးပညာေရး

၆−၁။၆−၁။  ကေနဒါိုင်ငံတငွ် ပညာသင်ကားေရး   ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ပညာသင်ကားေရး 

ဥပေဒအရ ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ကေလးသူငယ်
များသည် မြဖစ်မေန စာသင်ကရသည်။
 ြပည်နယ ်သိုမဟုတ ်နယ်ေြမေပ မူတည်
၍ ကေလးသူငယ်များသည ်အသက် ၄ ှစ်
ှင့် ၆ ှစ် အကားတွင ်စတင်ပညာသင်
ကရပီး အသက် ၁၆ ှစ်ှင့် ၁၈ ှစ်
အကား ေရာက်သည်အထ ိဆက်လက်
သင်ကားရသည်။ 

ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ြပည်နယ်များှင့ ်နယ်ေြမများသည်
 ပညာသင်ကားေရးအတွက ်တာဝန်ရှိသည်။ အကျိး
ရလဒ်အြဖစ ်သင်ေနထိုင်သည့်ေနရာေပ မူတည်
၍ ကွဲြပားြခားနား မများ ရှိ
ိုင်သည်။ သင်ေနထိုင်မည့်ေနရာ
ရှိ ပညာသင်ကားမှင့ ်ပတ်သက်
၍ အေသးစိတ ်သိရှိလိုပါက ဤ
ေနရာတွင်ဖတ်ပါ။ here:

ကေနဒါိုင်ငံတွင ်တရားဝင်ဘာသာစကား ှစ်မျိးရှိသည်။ ယင်းတိုမှာ
 အဂလိပ်ှင့် ြပင်သစ်တို ြဖစ်သည်။ အများြပည်သူဆိုင်ရာ ေကျာင်းများ
တွင် အများအားြဖင့ ်ယင်းဘာသာစကား ှစ်မျိးအနက် တစ်မျိးမျိးြဖင့်
 သင်ယူိုင်သည်။ 

အဂလိပ်ဘာသာေကျာင်းများတွင ်သင်ခန်းစာများကိ ုအဂလိပ်ဘာသာြဖင့်
 သင်ကားပီး ြပင်သစ်ဘာသာကိ ုဒုတိယဘာသာစကားအြဖစ ်သင်ကား
သည်။ ြပင်သစ်ဘာသာ ေကျာင်းများတွင ်အဂလိပ်ဘာသာကိ ုဒုတိယ
ဘာသာစကားအြဖစ် သင်ကားသည်။ ြပင်သစ်ဘာသာြဖင့်သာ ေြပာဆို
သင်ကားသည့ ်ေကျာင်းများတွင ်ယင်းနည်းလမ်းှစ်ခုလံုးကိ ုေရာေှာ
အသံုးြပသည်။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက သင်၏ အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့
သည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ ်ကမကထြပသူများကိ ုေမးြမန်းပါ။ 

ကွီဘက်ြပည်နယ်၏ တရားဝင်ဘာသာစကားကွီဘက်ြပည်နယ်၏ တရားဝင်ဘာသာစကား
မာှ ြပင်သစ်ြဖစ်သည်။ အသစ်ေရာက်ရိှလာသည့်မှာ ြပင်သစ်ြဖစ်သည်။ အသစ်ေရာက်ရှိလာသည့်
 ကေလးသငူယ်များသည် သင်ခန်းစာများကိ ုြပင် ကေလးသူငယ်များသည ်သင်ခန်းစာများကိ ုြပင်
သစ်ဘာသာြဖင့် သင်ကားသည့် ေကျာင်းများသစ်ဘာသာြဖင့ ်သင်ကားသည့ ်ေကျာင်းများ
တငွ် တက်ေရာက်ရမည်။ အြခားြပည်နယ်များငှ့်တွင် တက်ေရာက်ရမည်။ အြခားြပည်နယ်များှင့်
 နယ်ေြမများတငွ် ြပင်သစ်ဘာသာြဖင့် ပညာသင် နယ်ေြမများတွင ်ြပင်သစ်ဘာသာြဖင့ ်ပညာသင်
ကားမအေကာင်းကိ ုဤေနရာတငွ် ဖတ်ပါ။ hereကားမအေကာင်းကိ ုဤေနရာတွင ်ဖတ်ပါ။ here
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၆−၂။  ၆−၂။  ကေလးသငူယ်များအတကွ် ပညာေရးဆိုင်ရာ ေရးွချယ်ရန်နည်းလမ်းများ ကေလးသူငယ်များအတွက ်ပညာေရးဆိုင်ရာ ေရွးချယ်ရန်နည်းလမ်းများ 
န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ကေလးသူငယ်များအား ပညာသင်ကားေပးရန ်ေရွးချယ်စရာ
 နည်းလမ်းအမျိးမျိးအေကာင်း ဖတ်ပါ။ ယင်းတိုသည ်သင်ေနထိုင်သည့ ်ေနရာေပ မူတည်၍ ကွဲြပား
ိုင်သည်။ သင်ကေနဒါိုင်ငံသို ေရာက်ရှိသည့်အခါ သင်၏ အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့ေသာ အဖွဲအစည်း 
သိုမဟုတ ်ကမကထြပသူများအား သင်ေမးြမန်းရန ်စီစဉ်ထားသည့် ပညာသင်ကားေရးဆိုင်ရာ ေရွးချယ်ရန်နည်း
လမ်းများအတွက ်အကွက်ထဲတွင ်အမှန်ြခစ် (   ) ေရးသားပါ။ 

၁။၁။  အများြပည်သဆူိုင်ရာေကျာင်းများအများြပည်သူဆိုင်ရာေကျာင်းများ

(ခ)   (ခ)   သးီြခားေကျာင်းများသီးြခားေကျာင်းများ
 ယင်းတိုမှာ အချိြပည်နယ်များှင့ ်နယ်ေြမများ

တွင်သာရှိသည့ ်ြပည်သူဘာြဖင့ ်လည်ပတ်သည့်
 ေကျာင်းများြဖစ်သည်။ ယင်းေကျာင်းများတွင ်ို
မန်ကက်သလစ်ဘာသာသည ်သင်ိုးန်းတမ်း၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုြဖစ်သည်။ 

၂။၂။  ပဂုလကိေကျာင်းများ   ပုဂလိကေကျာင်းများ 
 ယင်းေကျာင်းများတွင ်ပညာသင်ကားရန ်မိသားစု

များက ေကျာင်းသားများအတွက ်အခေကးေငွ
 ေပးကရသည်။ ယင်းေကျာင်းများအနက ်အချိ
သည် အစိုးရကချမှတ်သည့ ်စည်းမျဉ်းများကို
 လိုက်နာကရသည်။ အြခားပုဂလိကေကျာင်း
များသည် သင်ိုးန်းတမ်း များှင့် ဆရာများကို
 ၎င်းတိုဘာသာ ဆံုးြဖတ်ကသည်။ ယင်းေကျာင်း
များတွင ်ဘာသာေရးသည် သင်ိုးန်းတမ်း၏ 
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ ်ပါဝင်ိုင်သည်။  

၃။၃။  ေနအမိ်တငွ် ပညာသင်ကားေရး   ေနအိမ်တွင ်ပညာသင်ကားေရး 
 အချိမိသားစုများသည ်ေကျာင်းသားများကို

 ေနအိမ်တွင ်ပညာသင်ကားရန ်ေရွးချယ်ကသည်။
 ေကျာင်းသားများသည ်၎င်းတို ပညာသင်ကားလျက်
ရှိေကာင်း ြပသရန်အတွက ်မှတ်ပံုတင်ရန် လိုအပ်
သည်။ မိသားစုများက ကုန်ကျစရိတ်၏ အများစု
ကို ကျခံရပီး ေကျာင်းသားများ မည်သည့်အရာ
ကို ေလ့လာမည်ကိ ုဆံုးြဖတ်ရသည်။ ေနအိမ်တွင်
 ပညာသင်ကားြခင်းအတွက ်စည်းကမ်းများသည ်
ြပည်နယ်ှင့ ်နယ်ေြမအလိုက ်ကွဲြပားြခားနားသည်။ 

(က) (က)  ယင်းမှာ ကေနဒါိုင်ငံတွင ်အေတွအများဆံုး ေကျာင်း
အမျိးအစားြဖစ်သည်။ ယင်းတိုကိ ုြပည်သူများ
ထမ်းေဆာင်သည့ ်အခွန်ြဖင့ ်ရန်ပံုေငွပံ့ပိုးေပးသည်။
 ြပည်နယ်များှင့ ်နယ်ေြမများသည ်အများြပည်သူ
ဆိုင်ရာေကျာင်းများတွင ်အရည်အေသွးြမင့ ်ပညာေရး
ကို သင်ကားေပးိုင်ရန ်ဂုြပေဆာင်ရွက်ကသည်။
 ဆရာများသည ်ယင်းေကျာင်းများတွင ်သင်ကား
ိုင်ရန် အသိအမှတ်ြပခံရရန ်လိုအပ်ပီး အစိုးရ၏ 
သင်ိုးန်းတမ်းအတိုင်း လိုက်နာရသည်။ 

ပညာေရးှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက သင့်ြပည်နယ ်သိုမဟုတ ်နယ်ေြမ၏ ပညာေရး
ဝန်ကီးဌာန ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင ်ကည့်ိုင်သည်။ 

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၃။၆−၃။  ကေနဒါိုင်ငံရိှ အများြပည်သ ူပညာသင်ကားေရး   ကေနဒါိုင်ငံရှ ိအများြပည်သ ူပညာသင်ကားေရး 

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ကေလးသူငယ်များအတွက ်ပညာသင်ကားေရး၏ ဘံု

တူညီမရှိေသာ အချက်များအေကာင်း ဖတ်ပါ။ 

၁။ ၁။  ပညာသင်ှစ်သည ်သဂုတ်လကုန ်သိုမဟုတ်
 စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် စတင်ပီး ဇွန်လ
တွင် ကုန်ဆံုးသည်။ ပညာသင်ှစ်အတွင်း
 ေခတရပ်နားသည့်ကာလများရှိသည်။ သင်
သည် ကေနဒါိုင်ငံသို ေရာက်ရှိချနိ်တွင်
 ပညာသင်ှစ ်စတင်ပီးြဖစ်ေစကာမ ူေကျာင်း
ေနအရွယ ်ကေလးသူငယ်များကိ ုေကျာင်း
အပ်ှံိုင်သည်။ 

၂။ ၂။  ေကျာင်းသားများသည ်ေကျာင်းပိတ်ရက်များ
ှင့် အများြပည်သူအလုပ်ပိတ်ရက်များမှအပ
 တနလာေနမ ှေသာကာေနအထ ိေကျာင်း
တက်ရသည်။ 

၃။၃။  ေကျာင်းသားများသည ်တစ်ေနလင ်ပံုမှန်
အားြဖင့ ်၇ နာရီမ ှ၈ နာရီအကား ေကျာင်း
တက်ရသည်။ ယင်းကာလတစ်ေလာက်လံုး 
ေကျာင်း၌သာေနရသည်။ 

၄။၄။  အသစ်ေရာက်ရှိသည့ ်ေကျာင်းသားများသည်
 အဂလိပ ်သိုမဟုတ ်ြပင်သစ်ဘာသာစကား
ကို မေြပာိုင်ေစကာမ ူယင်းတိုကို ယင်းတို
၏ အသက်ှင့် ေလျာ်ညီသည့ ်အတန်းတွင်
 ထားရှိေပးသည်။ ၎င်းတို ဘာသာစကား
 သင်ယူိုင်ေစရန ်ထပ်ေဆာင်းအကူအညီများ 
ရရှိိုင်သည်။ 

၅။၅။  ုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အြပအမူပိုင်းဆိုင်ရာ 
သိုမဟုတ ်သင်ယူမဆိုင်ရာ စိန်ေခမများ ရှိေန
သည့ ်ေကျာင်းသားများအတွက ်ထပ်ေဆာင်း
အေထာက်အကူများလည်း အများအားြဖင့်
 ရရှိိုင်သည်။ ယင်းအကူအညီကို ေကျာင်း၌
ြဖစ်ေစ၊ အြခားေနရာ၌ြဖစ်ေစ ရရှိိုင်သည်။
 ေကျာင်းှင့်ြဖစ်ေစ၊ သင်၏ အစိုးရေငွေကး
ေထာက်ပံ့ထားသည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ်
 ကမကထြပသူများှင့ ်ြဖစ်ေစ ေဆွးေွးပီး
 သင်ေရာက်ရှိသည်ှင့်တစ်ပိင်နက်တည်း 
အကူအည ီရှာေဖွပါ။ 
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၆−၄။  ၆−၄။  ကေနဒါိုင်ငံရိှ အေြခခံပညာေရးအဆင့်များကေနဒါိုင်ငံရှ ိအေြခခံပညာေရးအဆင့်များ

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေလးသူငယ်များအတွက ်ပညာေရးအဆင့်များကိ ုကည့်ပါ။ အချိ
ြပည်နယ်များှင့ ်နယ်ေြမများတွင ်ယင်းအဆင့်များသည ်အနည်းငယ်ကွာြခားိုင်သည်။

မူကိမူကိ − ၃ ှစ်မ ှ၅ ှစ်

မလူတန်းမူလတန်း − ၆ ှစ်မ ှ၁၀ ှစ် (ဂရိတ ်၁ − ၅)

အလယ်တန်းအလယ်တန်း − ၁၁ ှစ်မ ှ၁၃ ှစ် (ဂရိတ ်၆ − ၈)  

အထက်တန်းအထက်တန်း − ၁၄ ှစ်မ ှ၁၈ ှစ် (ဂရိတ ်၉ − ၁၂) 

အထက်တန်းေအာင်လက်မတှ် အထက်တန်းေအာင်လက်မှတ ်

ေကျာင်းတက်သည့် ေကျာင်းသားများသည် အချိေသာ ေရာဂါများေကျာင်းတက်သည့ ်ေကျာင်းသားများသည ်အချိေသာ ေရာဂါများ
အတကွ် ကာကယွ်ေဆး ထိးုှံပးီြဖစ်ေကာင်း ြပသရန် သိုမဟတု်ပါကအတွက ်ကာကွယ်ေဆး ထိုးှံပီးြဖစ်ေကာင်း ြပသရန ်သိုမဟုတ်ပါက
 ကင်းလတွ်ခငွ့်ေလာက်ထားရန် လိုအပ်သည်။ ကာကယွ်ေဆးထိးု ကင်းလွတ်ခွင့်ေလာက်ထားရန ်လိုအပ်သည်။ ကာကွယ်ေဆးထိုး
ှံြခင်းဆိငု်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုအချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီှံြခင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိ ုအချနိ်ှင့်တစ်ေြပးည ီ
မနှ်ကန်ေနေအာင် ထားရိှရန် အေရးကးီသည်။မှန်ကန်ေနေအာင် ထားရှိရန ်အေရးကီးသည်။

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၅။၆−၅။ ကေနဒါိုင်ငံရိှ ေကျာင်းသားဘဝ ကေနဒါိုင်ငံရှ ိေကျာင်းသားဘဝ

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေနဒါိုင်ငံတွင ်အများြပည်သူဆိုင်ရာေကျာင်း၏ ေကျာင်းသား တစ်
ဦး၏ ဘဝသည ်မည်သိုရှိသည်ကို ဖတ်ပါ။ သင်ေနထိုင်ခဲ့သည့် ိုင်ငံှင့် ကွဲြပားြခားနားသည့ ်
ေဖာ်ြပချက်များအတွက ်အကွက်ထဲတွင ်အမှန်ြခစ ်( ) ေရးသားပါ။ 

၁။၁။    ေကျာင်းသားများသည ်အများအားြဖင့ ်ေကျာင်း
ဝတ်စံုမဝတ်ကပါ။

၄။  ၄။  ေကျာင်းသားများတွင ်အိမ်၌လုပ်ေဆာင်ရ
မည့် ေကျာင်းသင်ခန်းစာများရှိသည်။ ယင်းကိ ု
အိမ်စာဟုေခသည်။ 

၂။  ၂။  ေကျာင်းသားများသည ်အများအားြဖင့ ်ဆရာ
အတန်းထဲဝင်လာချနိ်တွင ်မတ်တပ်မရပ်ကပါ။ 

၅။၅။  ေကျာင်းသားများသည ်အချင်းချင်း နာကျင်ေအာင်
 ြပလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ယင်းတိုကိ ုနာကျင်ေအာင်
 ေကျာင်းဝန်ထမ်းများကလည်း ြပလုပ်ခွင့်မရှိပါ။
 ေကျာင်းတွင ်အြခားသ ူများအား ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
 နာကျင်ေအာင်ြပလုပ်သည့ ်မည်သူမဆိ ုကီးေလး
သည့ ်အကျိးဆက်များကိ ုခံစားရမည်ြဖစ်သည်။ 

၃။ ၃။ ေကျာင်းသားများသည ်ကျား/မ၊ ယဉ်ေကျးမ
ေနာက်ခံ၊ စွမ်းေဆာင်ိုင်မ မည်သိုကွဲြပား ေစ
ကာမ ူအတူသင်ယူကပီး ေလ့ကျင့်ခန်းများကိ ု
အတူတ ူပူးေပါင်းလုပ်ေဆာင်ကသည်။ 

၆။၆။  ဘာသာေပါင်းစံုမ ှေကျာင်းသားများသည်
 အတူတက ွသင်ယူကပီး ဘာသာတရား 
အားလံုးကိ ုတန်းတူညီတ ူေလးစားကရမည်။ 

၇။  ၇။  ေကျာင်းသားများသည ်ေကျာင်းတွင်စားသံုးရန ်
ေနလယ်စာကိ ုအိမ်မှယူလာရမည်။ 

အများြပည်သဆူိုင်ရာ ေကျာင်းအများအြပားတငွ် အသစ်အများြပည်သူဆိုင်ရာ ေကျာင်းအများအြပားတွင ်အသစ်

ေရာက်ရိှလာသည့် မသိားစုများငှ့် ေကျာင်းသားများေရာက်ရှိလာသည့ ်မိသားစုများှင့် ေကျာင်းသားများ

 ပညာေရးစနစ်၏ လပု်ေဆာင်ပံကုို နားလည်ေစရန်ှင့် က ပညာေရးစနစ်၏ လုပ်ေဆာင်ပံုကိ ုနားလည်ေစရန်ှင့ ်က

ေနဒါိငု်ငံတငွ် ပညာသင်ကားရြခင်းငှ့် လိုက်ေလျာညေီထွေနဒါိုင်ငံတွင ်ပညာသင်ကားရြခင်းှင့ ်လိုက်ေလျာညီေထွ

ြဖစ်ေစရန် ကညူေီပးမည့် လပု်သားများရှိကသည်။ြဖစ်ေစရန် ကူညီေပးမည့ ်လုပ်သားများရှိကသည်။
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၈။ ၈။  ေကျာင်းသားများအား ယင်းတိုလိုအပ်
သည့ ်ေကျာင်းသံုးပစည်းအချိကို
 ေထာက်ပံ ့ေပးသည်။ မိသားစုများသည်
 အများအားြဖင့ ်အချိပစည်းများြဖစ်သည့်
 ေကျာပိုးအိတ်၊ မှတ်စုစာအုပ်၊ စာရွက်များ
ထည့်ရန်ဖိုငှင့ ်အေြပးဖိနပ ်စသည်တိုကိ ုဝယ်ယူ
ရန်လိုအပ်သည်။ 

၉။ ၉။  ေကျာင်းသားများသည ်၎င်းတို၏ ခာကိုယ်များ
 မည်သိုကီးထွားဖွံဖိးသည်၊ ေြပာင်းလဲသည်ကို
 ေလ့လာကရသည်။ ယင်းကိ ုလိင်ပညာေပးဟု
ေခသည်။ အေသးစိတ ်သိရှိလိုပါက ေကျာင်းကိ ု
ေမးြမန်းပါ။ 

၁၁။၁၁။  ေကျာင်းသားများသည ်စိတ်ကူးအယူအဆများကို
 ေဆွးေွးြခင်း၊ အုပ်စုလိုက ်ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ေမးခွန်
များ ေမးြမန်းြခင်းြဖင့ ်သင်ယူကသည်။ ေကျာင်းသား
များကိ ုအများအားြဖင့ ်အချက်အလက်များအား ကျက်
မှတ်ထားရန်သက်သက်ကိုသာ သင်ကားြခင်းမြပပါ။ 

၁၀။ ၁၀။  ေကျာင်းသားများသည ်စွဲလမ်းေစတတ်သည့်
 အရာများြဖစ်သည့ ်အရက်၊ မူးယစ်ေဆးဝါး 
စသည်တိုကို ေကျာင်းတွင ်သံုးစွဲခွင့်မြပပါ။ 

၁၂။၁၂။  ေကျာင်းသားများသည ်အဂလိပ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ်
ေစ၊ ြပင်သစ်ဘာသာြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ ှစ်မျိးလံုးြဖင့်
ြဖစ်ေစ ေလ့လာသင်ယူကရသည်။ 

၁၃။၁၃။  ေကျာင်းသားများသည ်စာသင်ခန်းြပင်ပတွင ်ြပလုပ်
သည့ ်လပ်ရှားမများတွင ်ပါဝင်ကသည်။ ဥပမာအချိမှာ 
အားကစားလပ်ရှားမများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ ြပတိုက်များ
သုိ လည်ပတ်ြခင်းများြဖစ်ကသည်။ ဤနည်းအားြဖင့်
 ေကျာင်းသားများသည ်ယင်းတို၏ စိတ်ဝင်စားမများကိ ု
ရှင်သန်ဖွံဖိးလာေစပီး သူငယ်ချင်းအေပါင်းအသင်းများ
လည်း တိုးပွားလာေစသည်။ 

၁၄။၁၄။ ေကျာင်းသားများှင့ ်ဆရာများသည် အမျိးမျိး
အဖံုဖံ ုစံုလင်ကွဲြပားကသည်။ ၎င်းတိုသည ်လူမျိး၊
 ဘာသာ၊ ကျား/မ၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းတ်မှင့်
 စွမ်းေဆာင်ရည်များတွင ်အမျိးမျိးအဖံုဖံ ုကွဲြပား
ကသည်။ 

သင်အထက်တငွ် ေတွြမင်မတှ်သားခဲသ့ည့် မည်သည့်ကွဲြပားြခားနားမများသည် သင်အထက်တွင ်ေတွြမင်မှတ်သားခဲ့သည့ ်မည်သည့်ကွဲြပားြခားနားမများသည ်
သင်ကိယု်တိုင် အတွက်ြဖစ်ေစ၊ သင့်မိသားစရုှိ ေကျာင်းသားတစ်ဦးအတကွ်ြဖစ်ေစသင်ကိုယ်တိုင ်အတွက်ြဖစ်ေစ၊ သင့်မိသားစုရှ ိေကျာင်းသားတစ်ဦးအတွက်ြဖစ်ေစ
 စနိ်ေခမြဖစ်ိုင်ပါသနည်း။ သင်၏ စိးုရိမ်ပူပန်မများကို သင်၏ အစိးုရေငေွကး စိန်ေခမြဖစ်ိုင်ပါသနည်း။ သင်၏ စိုးရိမ်ပူပန်မများကိ ုသင်၏ အစိုးရေငွေကး
ေထာက်ပံသ့ည့် အဖွဲအစည်း သိုမဟတု် ကမကထြပသမူျားကို ေြပာြပပါ။ ေထာက်ပံ့သည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ ်ကမကထြပသူများကိ ုေြပာြပပါ။ 

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၁။၁။  တ်ြဖင့် အိုင်ကျင့်ြခင်းတွင ်လူတစ်ဦးကိ ုဆဲဆို
ြခင်း၊ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း သိုမဟုတ ်ယင်းတိုအေကာင်း 

အတင်းေြပာြခင်းများ ပါဝင်သည်။ 

၂။၂။ ကိုယ်ထိလက်ေရာက ်အိုင်ကျင့်
ြခင်းတွင ်ိုက်ြခင်း၊ တိုြခင်း၊ ဆိတ်ြခင်း၊ 
ေနာက်မှလိုက်ြခင်း၊ တွန်းြခင်း၊ ပိုင်ဆိုင်
ပစည်းများကိ ုဖျက်ဆီးြခင်း၊ ခိုးယူြခင်း
 သိုမဟုတ ်အလိုအတူဘ ဲလိင်ဆိုင်ရာ 

ထိေတွြခင်းတို ပါဝင်သည်။ 

၄။၄။ ဆိုင်ဘာအိုင်ကျင့်ြခင်းသည်
 အင်တာနက်၊ လူမကွန်ရက်

 သိုမဟုတ ်စာတိုပိုစနစ်ကို အသံုးြပ
၍ ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ေဝဖန်တိုက်ခိုက်
ြခင်း၊ ေကာလာဟလများ ြဖန်ြဖးြခင်း၊
 တစ်စံုတစ်ဦးကိ ုေလှာင်ေြပာင်ြခင်းတို

ကို ဆိုလိုသည်။ 

၃။၃။ စိတ်ခံစားမဆိုင်ရာ အိုင်ကျင့်ြခင်းသည ်လူတစ်ဦးအား
 အုပ်စုတစ်စုသို အဝင်မခံဘ ဲဖဲကဉ်ထားြခင်း သိုမဟုတ ်
အများေရှတွင ်ယင်းကိ ုအရှက်ခွဲြခင်းတိုကို ဆိုလိုသည်။

ေကျာင်းများတငွ် အိုင်ကျင့်ြခင်းသည် စတိ်မေကာင်းဖယွ် အမနှ်တရားတစ်ခ ုြဖစ်ေကျာင်းများတွင ်အိုင်ကျင့်ြခင်းသည ်စိတ်မေကာင်းဖွယ ်အမှန်တရားတစ်ခ ုြဖစ်
ေနသည်။ ကေနဒါိုင်ငံတစ်ဝန်းရိှ ေကျာင်းများသည် ကးီမားသည့် ဤြပဿနာေနသည်။ ကေနဒါိုင်ငံတစ်ဝန်းရှ ိေကျာင်းများသည ်ကီးမားသည့ ်ဤြပဿနာ
ကို ကိုင်တယွ်ေြဖရှင်း ိုင်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှသိည်။ အကယ်၍ သင် သိုမဟတု်ကို ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်း ိုင်ရန် ကိးပမ်းလျက်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင် သိုမဟုတ်
 သင်သရိှိသတူစ်ဦးသည် အိငု်ကျင့်မကို ြကံေတွခံစားေနရပါက ယံုကည်ရသည့် သင်သိရှိသူတစ်ဦးသည ်အိုင်ကျင့်မကိ ုြကံေတွခံစားေနရပါက ယံုကည်ရသည့်
 လူကီးတစ်ဦး၊ ဆရာသမား၊ ေကျာင်းအပု်ကးီ၊ သင်၏ အစိးုရေငေွကးေထာက်ပံ့ လူကီးတစ်ဦး၊ ဆရာသမား၊ ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သင်၏ အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့
ထားသည့် အဖွဲအစည်း သိုမဟတု် ကမကထြပသမူျားငှ့် ေဆးွေးွတိုင်ပင်ပါ။ ထားသည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ ်ကမကထြပသူများှင့ ်ေဆွးေွးတိုင်ပင်ပါ။ 

၆−၆။၆−၆။  အိုင်ကျင့်ြခင်း   အိုင်ကျင့်ြခင်း 

အိုင်ကျင့်ြခင်းသည ်ေကျာင်းအားလံုး၌ ြဖစ်ပွားသည့ ်ခွဲြခားဆက်ဆံမပံုစံတစ်မျိးြဖစ်သည်။
 ယင်းသည ်ကွဲြပားြခားနားသည့ ်ေနာက်ခံှင့် အသိုင်းအဝိုင်းအသီးသီးမ ှလူငယ်များအေပ
 သက်ေရာက်သည်။ 
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၆−၇။၆−၇။  မသိားစုငှ့် ပညာေရး   မိသားစုှင့် ပညာေရး 
ေကျာင်းသားတစ်ဦး၏ ပညာေရးတွင ်တက်ကွေသာ အခန်းကမ ှပါဝင်ြခင်းြဖင့ ်ယင်း
ေကျာင်းသား၏ သင်ယူမကို အေထာက်အကူြပေပးရန ်မိသားစုဝင်များကိ ုအားေပးတိုက်တွန်း
သည်။ ယင်းသို ေဆာင်ရွက်ြခင်းတွင ်ေအာက်ပါတိုပါဝင်သည ်−

အကယ်၍ သင့်မိသားစုတွင ်အသက် ၁၂ ှစ်ေအာက ်ကေလးသူငယ်များ ပါဝင်ပါက ၎င်းတိုကို လူကီးမိဘ
၏ အုပ်ထိန်းမမရှိဘ ဲ၎င်းတိုဘာသာ ထားရှိ၍မရပါ။ 

ကေလးသူငယ ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးအတွက ်ေရွးချယ်ရန်နည်းလမ်းများမှာ −

၁။ ၁။  ၎င်းတို၏ အိမ်စာများှင့်
ပတ်သက်၍ ကူညီရန ်

၁။၁။  တာဝန်ရှိသည့် မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ၎င်းတိုကိ ု
ကည့်ေစာင့်ေရှာက်ေစြခင်း 

၂။၂။  လိုင်စင်ရ ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်ေရးဌာန
 သိုမဟုတ ်ေနကေလးထိန်းေကျာင်းတွင ်အပ်ှံ
ြခင်း

၃။၃။  ယံုကည်စိတ်ချရသည့ ်အိမ်အေြခြပ 
ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်သူကိ ုရှာေဖွြခင်း 

၄။၄။  ၎င်းတိုအား ကည့်ေစာင့်ေရှာက်ေပးရန်
 တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကိ ုအခေကးေငွေပး၍ 
ေစခိုင်းြခင်း 

၂။၂။  ၎င်းတို၏ ဆရာများှင့်
 ေတွဆံုရန်ှင့် ေဆွးေွး
ေြပာဆိုရန်

၃။၃။  ၎င်းတို၏ ေကျာင်းများတွင ်
ပါဝင်လုပ်အားေပးရန ်

ကေလးသငူယ် ေစာင့်ေရာှက်မ ကနု်ကျစရတိ်သည် ြပည်နယ် သိုမဟတု် နယ်ေြမ တစ်ခုငှ့် တစ်ခုကေလးသူငယ ်ေစာင့်ေရှာက်မ ကုန်ကျစရိတ်သည ်ြပည်နယ ်သိုမဟုတ ်နယ်ေြမ တစ်ခုှင့် တစ်ခု
အကား ကွဲြပားြခားနားသည်။ အချိြပည်နယ်ငှ့် နယ်ေြမများတငွ် အစိုးရက ေငေွကး ေထာက်ပံ့အကား ကွဲြပားြခားနားသည်။ အချိြပည်နယ်ှင့ ်နယ်ေြမများတွင ်အစိုးရက ေငွေကး ေထာက်ပံ့
သည့် ကေလးသငူယ်ေစာင့်ေရာှက်မကို ေစျးသက်သာစာွြဖင့် ရိုင်သည်။ အေသးစတိ် သရိှိလိုပါက သည့ ်ကေလးသူငယ်ေစာင့်ေရှာက်မကိ ုေစျးသက်သာစွာြဖင့ ်ရိုင်သည်။ အေသးစိတ ်သိရှိလိုပါက 
သင်၏ အစိးုရေငေွကးေထာက်ပံသ့ည့် အဖွဲအစည်း သိုမဟတု် ကမကထြပသမူျားအား ေမးြမန်းပါ။ သင်၏ အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့သည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ ်ကမကထြပသူများအား ေမးြမန်းပါ။ 

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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အ
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၆−၈။၆−၈။ ေကျာင်းသား၏ အေြခအေနများ ေကျာင်းသား၏ အေြခအေနများ

၆−၉။၆−၉။ အရွယ်ေရာက်ပးီ ေကျာင်းသားများ  အရွယ်ေရာက်ပီး ေကျာင်းသားများ 

န်ကားချက်များ န်ကားချက်များ − ေကျာင်းသား၏ အေြခအေနများကိ ုဖတ်ပါ။ သင် သိုမဟုတ ်သင့်
မိသားစုရှ ိေကျာင်းသားတစ်ဦးသည ်ယင်းအေြခအေနများတွင ်ေရာက်ရှိေနလင ်သင်မည်သို
ြပလုပ်မည်ကိ ုစဉ်းစားပါ။

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − အရွယ်ေရာက်ပီး ေကျာင်းသားများသည ်ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ပညာသင်ကားကြခင်း
၏ တူညီေသာ အေကာင်းြပချက်များကိ ုဖတ်ပါ။ သင်သည ်အရွယ်ေရာက်ပီးသူတစ်ဦးအေနှင့ ်ကေနဒါ
ိုင်ငံတွင ်ပညာသင်ကားလိုသည့ ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက ်အကွက်ထဲတွင ်အမှန်ြခစ် ( ) ေရးသားပါ။ 

၁။၁။  ေကျာင်းသား
တစ်ဦးက ေကျာင်း
သွားရန ်ြငင်းဆန်

လင်

၂။၂။ ၁၅ ှစ်အရွယ်
ေကျာင်းသားတစ်ဦးက
 အားကစားအဖွဲတွင်

 ပါဝင်ပီး ၎င်း၏ အဆင့်
များ ကျဆင်းသွားလင်

၃။၃။  ေကျာင်းသားတစ်ဦးသည်
 စာသင်ခန်းထဲတွင် ဆရာ
စကားေြပာလင ်ြဖတ်ေြပာ
ြခင်း၊ တိတ်ဆိတ်စွာ စာလုပ်
ရမည့်အချနိ်တွင ်သူငယ်ချင်း
များှင့် စကားေြပာေနြခင်း

များ ြပလုပ်လင ်

၄။၄။  ၁၇ ှစ်အရွယ်
 ေကျာင်းသားတစ်ဦး
သည် ေကျာင်းလတ်ပီး
ေနာက် ကျား/မ ေရာေှာ
ပါဝင်သည့ ်ပါတီပွဲသို 
ဖိတ်ကားြခင်းခံရလင်

၁။၁။  မပီးဆံုးေသးသည့ ်ပညာေရးကိ ု
အဆံုးသတ်ရန်

၂။၂။  သင်၏ အဂလိပ်ဘာသာှင့/်သိုမဟုတ ်
ြပင်သစ်ဘာသာတိုကိ ုတိုးတက်ေစရန ်

၃။၃။  ေအာင်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာ သိုမဟုတ်
 ဘွဲတစ်ခုရရှိေအာင ်ကိးပမ်းြခင်းြဖင့်
 သင်၏ ကမ်းကျင်မများကိ ုအဆင့်ြမင့်
တင်ရန်

အထက်တန်းအဆင့် မပးီဆံးုေသးသည့် အရယွ်ေရာက်ပးီသမူျားအထက်တန်းအဆင့် မပီးဆံုးေသးသည့ ်အရွယ်ေရာက်ပီးသူများ
အတကွ် ဒပီလိုမာရရှိေအာင် အေထာက်အကြူပေပးမည့် သင်တန်းအတွက ်ဒီပလိုမာရရှိေအာင ်အေထာက်အကူြပေပးမည့ ်သင်တန်း
များရိှသည်။ ယင်းသင်တန်းများအနက် အချိသည် မမိတိို၏များရှိသည်။ ယင်းသင်တန်းများအနက ်အချိသည် မိမိတို၏
 ဘာသာစကားြဖင့် မေရးိုင်၊ မဖတ်ိုင်သည့် အရယွ်ေရာက်ပးီသမူျား ဘာသာစကားြဖင့ ်မေရးိုင်၊ မဖတ်ိုင်သည့် အရွယ်ေရာက်ပီးသူများ
အား စာေရး၊ စာဖတ်ကိ ုသင်ကားေပးသည်။ အား စာေရး၊ စာဖတ်ကိ ုသင်ကားေပးသည်။ 

116116

အ
ခန်း 

အ
ခန်း 66  ပည

ာေရး
ပည

ာေရး

အခန်း အခန်း 66 ပညာေရး

-BURMESE workbook(FA)p107-122.indd   116-BURMESE workbook(FA)p107-122.indd   116 27/05/2021   2:13 PM27/05/2021   2:13 PM
Process CyanProcess CyanProcess MagentaProcess MagentaProcess YellowProcess YellowProcess BlackProcess Blackspecial bluespecial blue

၆−၁၀။၆−၁၀။ အရွယ်ေရာက်ပးီသမူျားအတကွ် ဘာသာစကား သင်တန်းများ အရွယ်ေရာက်ပီးသူများအတွက ်ဘာသာစကား သင်တန်းများ

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေနဒါိုင်ငံတွင ်အမဲတမ်းေနထိုင်သည့ ်အရွယ်ေရာက်ပီးသူများ 
အတွက် အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့သည့ ်ဘာသာစကားသင်တန်းများအေကာင်း ဖတ်ပါ။ 

၁။၁။  အဂလိပ်ဘာသာှင့/်သိုမဟုတ်
 ြပင်သစ်ဘာသာတိုကိ ုသင်ယူရန်အတွက်
 ဘာသာစကားသင်တန်းများကိ ုတက်ေရာက်
ိုင်သည်။  

၂။၂။  ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်ရန်
 သင်သည ်ပထမဦးစွာ အခမဲ ့ဘာသာစကား 
စစ်ေဆးမတစ်ခုကိ ုြပလုပ်ရန ်လိုအပ်သည်။ က
ေနဒါိုင်ငံသို ေရာက်ရှိသည့်အခါ သင်၏ အစိုးရ
ေငွေကးေထာက်ပံ့သည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ်
 ကမကထြပသူများအား
 သင်မည်သည့်အချနိ်
တွင် မည်သည့်ေနရာ၌ 
စစ်ေဆးမခံယူိုင်မည်ကို
 ေမးြမန်းပါ။ သင့်အဆင့်
ကို အကမ်းဖျဉ်းသိရှိ
ိုင်ရန် ဤေနရာ၌ မိမိ
ဘာသာ စစ်ေဆးမတစ်ခ ုြပလုပ်ပါ။ here:

၃။၃။  သင်တန်းများသည် အချနိ်ြပည့ ်သိုမဟုတ်
 အချနိ်ပိုင်း၊ ေနဘက် သိုမဟုတ ်ညေနခင်း
 သိုမဟုတ ်စေန၊ တနဂေွပိတ်ရက်များတွင ်
ြဖစ်ိုင်သည်။

၄။၄။  သင်တန်းများသည် ဘာသာစကားတစ်ခုထက်
ပုိ၍ သင်ကားိုင်သည်။ သင်သည ်ကေနဒါ
ိုင်ငံရှ ိလူမဘဝများအေကာင်း သိရှိလာမည်
ြဖစ်သည်။ 

၅။၅။  သင် ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်
မည့်ေနရာတွင ်ကေလးထိန်းဌာန၊ အများြပည်
သ ူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအတွက ်လက်မှတ်
များ သိုမဟုတ ်အြခားအေထာက်အကူများ ရ
ိုင်ြခင်းရှိမရှ ိေမးြမန်းပါ။

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၁၀။၆−၁၀။ အရယွ်ေရာက်ပးီသမူျားအတွက် ဘာသာစကား သင်တန်းများ အရွယ်ေရာက်ပီးသူများအတွက ်ဘာသာစကား သင်တန်းများ

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ကေနဒါိုင်ငံတွင ်အမဲတမ်းေနထိုင်သည့ ်အရွယ်ေရာက်ပီးသူများ 
အတွက် အစိုးရေငွေကးေထာက်ပံ့သည့ ်ဘာသာစကားသင်တန်းများအေကာင်း ဖတ်ပါ။ 

၁။၁။  အဂလိပ်ဘာသာှင့/်သိုမဟုတ်
 ြပင်သစ်ဘာသာတိုကိ ုသင်ယူရန်အတွက်
 ဘာသာစကားသင်တန်းများကိ ုတက်ေရာက်
ိုင်သည်။  

၂။၂။  ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်ရန်
 သင်သည် ပထမဦးစွာ အခမဲ့ ဘာသာစကား 
စစ်ေဆးမတစ်ခုကိ ုြပလုပ်ရန ်လိုအပ်သည်။ က
ေနဒါိုင်ငံသို ေရာက်ရှိသည့်အခါ သင်၏ အစိုးရ
ေငွေကးေထာက်ပံ့သည့ ်အဖွဲအစည်း သိုမဟုတ်
 ကမကထြပသူများအား
 သင်မည်သည့်အချနိ်
တွင် မည်သည့်ေနရာ၌ 
စစ်ေဆးမခံယူိုင်မည်ကို
 ေမးြမန်းပါ။ သင့်အဆင့်
ကို အကမ်းဖျဉ်းသိရှိ
ိုင်ရန် ဤေနရာ၌ မိမိ
ဘာသာ စစ်ေဆးမတစ်ခ ုြပလုပ်ပါ။ here:

၃။၃။  သင်တန်းများသည ်အချနိ်ြပည့ ်သိုမဟုတ်
 အချနိ်ပိုင်း၊ ေနဘက် သိုမဟုတ ်ညေနခင်း
 သိုမဟုတ ်စေန၊ တနဂေွပိတ်ရက်များတွင ်
ြဖစ်ိုင်သည်။

၄။၄။  သင်တန်းများသည ်ဘာသာစကားတစ်ခုထက်
ပုိ၍ သင်ကားိုင်သည်။ သင်သည ်ကေနဒါ
ိုင်ငံရှ ိလူမဘဝများအေကာင်း သိရှိလာမည်
ြဖစ်သည်။ 

၅။၅။  သင် ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်
မည့်ေနရာတွင ်ကေလးထိန်းဌာန၊ အများြပည်
သ ူသယ်ယူပိုေဆာင်ေရးအတွက ်လက်မှတ်
များ သိုမဟုတ ်အြခားအေထာက်အကူများ ရ
ိုင်ြခင်းရှိမရှ ိေမးြမန်းပါ။

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၁၁။၆−၁၁။  အမဲတမ်းေနထိငု်သမူျားသည် အဘယ့်ေကာင့် ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်ကသနည်း။အမဲတမ်းေနထိုင်သူများသည ်အဘယ့်ေကာင့ ်ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်ကသနည်း။
န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − အမဲတမ်းေနထိုင်သူများ ဘာသာစကားသင်တန်းများ တက်ေရာက်ကြခင်း
အတွက ်အေကာင်းရင်းများကိ ုဖတ်ပါ။ သင်သည ်ကေနဒါိုင်ငံတွင ်အရွယ်ေရာက်ပီးသူတစ်ဦး
အေနှင့် အဂလိပ်ဘာသာှင့/်သိုမဟုတ ်ြပင်သစ်ဘာသာတိုကိ ုသင်ယူလိုသည့ ်အေကာင်းရင်းများ
အတွက ်အကွက်ထဲတွင ်အမှန်ြခစ် ( ) ေရးသားပါ။ 

၁။၁။  အလုပ်ရှာေဖွရန ်

၂။၂။  ဝန်ေဆာင်မများကိ ုပိုမိုလွယ်ကူစွာ 
ရယူိုင်ေစရန်

၃။၃။  အများြပည်သူသံုး သယ်ယူပိုေဆာင်ေရးကို
 အသံုးြပ၍ သင်၏ အသိုင်းအဝိုင်းအသစ်
ထဲတွင် သွားလာိုင်ေစရန ်

၄။ ၄။  ကေလးသူငယ်များအား ၎င်း
တို၏ ပညာသင်ကားေရးတွင ်
ကူညီေပးရန ်

၅။ ၅။  သင်၏ အသိုင်းအဝိုင်းသစ်အတွင်းရှ ိ
အြခားသူများှင့ ်ချတိ်ဆက်ိုင်ရန ်

၆။၆။  ိုင်ငံသားေလာက်ထားရာ၌
 ဘာသာစကားဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်
များကိ ုြပည့်မီေစရန ်

၇။၇။ ပညာဆက်လက်သင်ယူိုင်ေစရန ်
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၆−၁၂။၆−၁၂။  အရယွ်ေရာက်ပးီသမူျားအတကွ် ပညာသင်ကားြခင်းဆိငု်ရာ    အရွယ်ေရာက်ပီးသူများအတွက ်ပညာသင်ကားြခင်းဆိုင်ရာ  
 ေရွးချယ်ရန် နည်းလမ်းများ ေရွးချယ်ရန ်နည်းလမ်းများ

၁။၁။  အထက်တန်းပညာေရး ပီးဆံုးသည့်
အခါ အရွယ်ေရာက်ပီးေကျာင်းသား
များသည် ေကာလိပ်များ၊ သိပံများ
 သိုမဟုတ ်တကသိုလ်များတွင ်
ပညာသင်ကားရန ်ေရွးချယ်ိုင်သည်။ 

၂။၂။  ဝင်ခွင့်သည ်အပိင်အဆိုင်များပီး
 ေနရာက အကန်အသတ်ရှိသည်။
 သင်သည ်လိုအပ်ချက်များအားလံုး
ကို ြပည့်မီပီး အချနိ်မီေလာက်ထား
ြခင်းြဖစ်ေကာင်း ေသချာေအာင် 
ေဆာင်ရွက်ပါ။ 

၃။ ၃။    သင်မည်သည့်ဘာသာရပ်ကိ ုေလ့လာမည်
ကို မေရွးချယ်မ ီြပည်တွင်းအလုပ်အကိုင်
 ေစျးကွက်ကိ ုေလ့လာသုေတသနြပလုပ်
ပါ။ ကေနဒါိုင်ငံရှ ိေကာလိပ်များ၊ သိပံများ
ှင့် တကသိုလ်
များတွင ်သင်ယူ
ိုင်သည့် ကွဲြပား
ြခားနားေသာ  
သင်ကားမ
အစီအစဉ်များ
ှင့် ပတ်သက်၍  
အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ဤေနရာတွင ်
ဖတ်ပါ။ here:

၄။၄။  ကေနဒါိုင်ငံတွင ်ဒီပလိုမာ သိုမဟုတ်
 ဘွဲတစ်ခ ုရရှိထားြခင်းသည ်အလုပ်ရ
မည်ဟ ုအာမခံချက်မဟုတ်ပါ။ သိုေသာ် 
အချိအလုပ်များသည် ေလာက်ထားိုင်
ရန်အတွက်ပင ်ဒီပလိုမာ သိုမဟုတ ်ဘွဲ
တစ်ခ ုလိုအပ်သည်။ 

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၁၃။၆−၁၃။    အထက်တန်းေကျာင်းအလနွ် ပညာသင်ကားမစရိတ်အထက်တန်းေကျာင်းအလွန် ပညာသင်ကားမစရိတ်
အထက်တန်းေကျာင်းအလွန် ပညာသင်ကားမစရိတ်များသည်
 သင်ကားေပးမည့်ေကျာင်းှင့ ်အစီအစဉ်တိုအေပ မူတည်၍
 ကွဲြပားမရှိသည်။ 

အထက်တန်းေကျာင်းအလွန ်
ပညာသင်ကားမစရိတ်ကိ ုတွက်ချက်
ရန် အသံုးဝင်သည့ ်နည်းလမ်းတစ်
ခုကို သိရှိိုင်ရန ်ဖုန်းနံပါတ ်−၈၈၈−
၈၁၅−၄၅၁၄ သုိ ေခဆိုပါ သိုမဟုတ ်
ဤေနရာတွင ်ဖတ်ပါ။ here:

အထက်တန်းေကျာင်းအလွန် ပညာသင်ကားမအတွက ်ဘာေရးအေထာက်အပံ့သည ်လိုအပ်ချက်ေပ 
အေြခြပသည်။ ဘာေရးဆိုင်ရာ အေထာက်အပံ့ကိ ုေအာက်ပါ နည်းလမ်းများြဖင့ ်ရရှိိုင်သည ်−

၁။  ၁။  သင်ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည့်
 အစိုးရထံမ ှေကျာင်းသားအတွက်ေချးေငွ
များ

၂။၂။  သင်ြပန်လည်ေပးဆပ်ရန ်မလိုအပ်
သည့ ်ခွင့်ြပေငွများှင့ ်ပညာသင်ဆု
များ

၃။၃။  သင်ြပန်လည်ေပးဆပ်ရမည်ြဖစ်သည့်
 ဘဏ်များမ ှပုဂလိက ေချးေငွများ။ ယင်း
၏ သတ်မှတ်ချက်များမှာ အစိုးရေချးေငွ
များေလာက် ေကာင်းမွန်မမရှိပါ။ 

အထက်တန်းေကျာင်းအလွန်
 ပညာသင်ကားမအတွက ်ဘာေရး
အေထာက်အကူများှင့ ်စပ်လျဉ်း၍
 အေသးစိတ်သိရှိလိုလင ်ဤေနရာတွင်
ဖတ်ပါ။ here:
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၆−၁၄။၆−၁၄။    အထက်တန်းေကျာင်းအလနွ် ပညာေရး၏ အဆင့်များ အထက်တန်းေကျာင်းအလွန် ပညာေရး၏ အဆင့်များ 

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − အရွယ်ေရာက်ပီးသူများအတွက ်အထက်တန်းေကျာင်းအလွန ်ပညာေရး၏ အဆင့်
များကိုကည့်ပါ။ အချိြပည်နယ်များှင့ ်နယ်ေြမများတွင ်ယင်းအဆင့်များသည ်အနည်းငယ်ြခားနား
ိုင်သည်။      သည် ကုန်ကျစရိတ်မရှိြခင်းကိ ုရည်န်းပီး     သည် ကုန်ကျစရိတ်နည်းြခင်းကိ ုရည်န်းသည။်  
        သည် အလယ်အလတ်ကုန်ကျစရိတ်ှင့ ်           သည် ြမင့်မားေသာ ကုန်ကျစရိတ်ကိ ုရည်န်းသည်။ 

အထက်တန်းအဆင့် ဒပီလိုမာအထက်တန်းအဆင့် ဒီပလိုမာ

ေကာလပိ် ေကာလိပ ်− ၂ ှစ်မ ှ၃ ှစ် သပိံသိပ ံ− ၁ ှစ်မ ှ၃ ှစ်

တကသိုလ်အကိ တကသိုလ်အကိ 
(ကွီဘက်တွင်သာ) ၂ ှစ်

တကသိုလ်တကသိုလ ်
ပထမဘွဲ − ၃ ှစ်မ ှ၄ ှစ်

မဟာဘွဲမဟာဘွဲ − ၁ ှစ်မ ှ၃ ှစ် +

ပါရဂဘူွဲပါရဂူဘွဲ − ၃ ှစ် +

ြပည်ပမ ှပုဂိလ်များ ကေနဒါိုင်ငံှင့ ်ရင်းှီးကမ်းဝင်ေစြခင်း  သင်တန်းသား ေလက့ျင့်ရန်စာအပု်သင်တန်းသား ေလ့ကျင့်ရန်စာအုပ်
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၆−၁၅။၆−၁၅။  ေအာင်လက်မတှ်များ စစ်ေဆးမ လပု်ငန်းစဉ်ေအာင်လက်မှတ်များ စစ်ေဆးမ လုပ်ငန်းစဉ်

သင် ကေနဒါိုင်ငံြပင်ပရှ ိေကာလိပ်၊ သိပံ သိုမဟုတ်
 တကသိုလ်တစ်ခုတွင ်သင်ယူခဲ့သည့ ်ပညာများကို
 ကေနဒါိုင်ငံက အလိုအေလျာက ်အသိအမှတ်ြပိုင်
မည် မဟုတ်ပါ။ ကေနဒါိုင်ငံတွင ်သင် ပညာဆက်လက်
သင်ကားလိုလင ်သိုမဟုတ ်တစ်စံုတစ်ခုေသာ အလုပ်အကိုင်ကို
 လုပ်ကိုင်မည်ဆိုလင ်သင်ယခင်က သင်ယူခဲ့သည့ ်ပညာများကိ ုအကဲြဖတ်
ရန်လိုအပ်သည်။ ေအာင်လက်မှတ်များှင့ ်ပတ်သက်၍ အေသးစိတ်သိရှိလို
ပါက ဖုန်းနံပါတ ်၄၁၆−၉၆၂−၉၇၂၅ ကို ေခဆိုပါ သိုမဟုတ ်ဤေနရာတွင်
 ဖတ်ပါ။ here:

န်ကားချက်များန်ကားချက်များ − ေအာင်လက်မှတ်များကိ ုအကဲြဖတ်ရန ်အဆင့်များကိုဖတ်
ပါ။ သင်ကေနဒါိုင်ငံသို မေရာက်ရှိမ ီသင်စတင်ိုင်သည့ ်အဆင့်များအတွက ်
အကွက်ထဲတွင ်အမှန်ြခစ ်( ) ေရးသားပါ။ 

၁။၁။  ေအာက်ပါတိုအပါအဝင ်စာရွက်စာတမ်း 
များိုင်သမများများကိ ုစုေဆာင်းပါ −
(က)(က) ဒီပလိုမာများ၊ ဘွဲများှင့် 

ေအာင်လက်မှတ်များ
(ခ)(ခ)  ေကျာင်းထွက်မှတ်တမ်း
(ဂ)(ဂ) လုပ်ငန်းအေတွအြကံ ေထာက်ခံချက ်
(ဃ)(ဃ) အလုပ်ရှင/်ကီးကပ်သူ၏ 

ေထာက်ခံချက်

၂။၂။  ပညာသင်ယူမည့်ေနရာများကိ ုရှာေဖွပါ။
 သင်စိတ်ဝင်စားသည့ ်အစီအစဉ်တစ်ခုကို
 ရှာေဖွပါ။ ယင်းကိ ုေလာက်ထားပံုနည်း
လမ်းှင့် ဝင်ခွင့်အတွက ်လိုအပ်ချက်များ
ကို ေလ့လာပါ။ 

၃။၃။  ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာံုးခန်းကိ ုဆက်သွယ်ပီး ၎
င်းတို်သည် မည်သည့ ်ပညာေရးဆိုင်ရာ
 အကဲြဖတ်မမျိးကိ ုလက်ခံေကာင်း စံုစမ်း
ပါ။ 

၄။၄။  သင်သည ်အဂလိပ်ဘာသာ သိုမဟုတ်
 ြပင်သစ်ဘာသာ စစ်ေဆးမခံယူရန ်
လိုအပ်ြခင်းရှိမရှ ိစံုစမ်းပါ။ 

ေအာင်လက်မတှ်အကဲြဖတ်ြခင်းများသည်ေအာင်လက်မှတ်အကဲြဖတ်ြခင်းများသည်
 အချနိ်ကာြမင့်ပးီ ေငကွနု်ေကးကျ အချနိ်ကာြမင့်ပီး ေငွကုန်ေကးကျ
များသည်။ သင်သည် ကေနဒါိငု်ငံတငွ်များသည်။ သင်သည ်ကေနဒါိုင်ငံတွင်
 သင့်အလပု်ကိလုပု်ကိငု်ရန် မည်သည့်အရာ သင့်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရန ်မည်သည့်အရာ
များလိုအပ်ေကာင်း အေသးစတိ်သိရှိရန်များလိုအပ်ေကာင်း အေသးစိတ်သိရှိရန်
အတကွ် ဤေနရာတငွ်ဖတ်ပါ။ here:အတွက ်ဤေနရာတွင်ဖတ်ပါ။ here:
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အလုပု်းအကိုုငု်းအလုပု်းအကိုုငု်း
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အခန်းး� အခန်းး� 77  

အလုပု်းအကိုုငု်း

၇−၁။  ၇−၁။   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းအကိုုုင်း  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းအကိုုုင်း 

နေင်ေနေ�က�အုး�ပြ�င််် အုမှ�ှ
အု��ုကင််�နေ�ရ�် အုလ်�ု်
တ�်� ုရးှနေ�ေလ်�ု်က�ုင််
ရ�် အုနေရ�ကြီးက��သည််။ 

အုလ်�ု်တ�်� ုရးှနေ�ေရ�်နိုှင််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင််
 ဘဝသ�်တ�်�ထုူနူေထူးင််ရ�်အုတေက် အုဂ္ဂိုဂလ်��်
ဘးသးနိုငှ််် ပြ�င််သ�်ဘးသး ကွမှ်�က�င််မှု
မှ�း�သည်် မှရှ�မှပြ��်လ်�အုု�်သည််။ အုသ�်နေရးက်
ရ�ှလ်းသမူှ�း�အုတေက် ဘးသး�ကး�သင််တ�်�
မှ�း�အုနေ�ကးင််� သ�ရ�ှလ်�ု�ါက အု��်� (၆)၊ 
လ်�ု်နေ�းင််��က် ၆−၁၀ တေင််�ကည်််�ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ အု��ု�ရကပြ��်နေ�၊ သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်ေနေ�က�နေထူးက်�ံန်ေသး အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကမှကထူပြ��သမူှ�း�ကပြ��်နေ� သင််ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
သ�ု� နေရးက်ရှ��� ��်တေင်် အုလ်�ု်ရရှ�ရ�် အုးမှ�ံ��က်
 မှနေ��နို�ုင််�ါ။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် လ်မူှ�း�သည်် ယင််�တ��ုဘဝ၏
 အု�� ��်ကးလ်တ�်�တုေင်် နေက�းင််�ပြ��်တက်�က
 ပြ�င််�မှးှ ပြ��်ရိုး��ုပြ��်�ဉ််သး ပြ��်သည််။ ယင််�သ��ု
 နေက�းင််�ပြ��်တက်ပြ�င််�မှးှ ယင််�တ�ု�၏ ကွမှ်�က�င််
မှ ုမှ�း�က�ု နေ�တ်နိုငှ်််အုည်� အု�င်််ပြမှှင်််တင််ရ�်
 သ�ု�မှဟုတု် အုလ်�ု်အုက�ုင်် အု�ေင်််အုလ်မှ်�သ�်
မှ�း� အုတေက် အုရည််အု��င််�ပြ�ည်််ဝနေ�နေ�ရ�်
 ပြ��်သည််။ 

သင်း၏ အစိုးုု�ရှိနေင်ေနေ�ကို�နေ�ာကိုးပ်ံ�သည့်�း အဖွဲ့ေ��သင်း၏ အစိုးုု�ရှိနေင်ေနေ�ကို�နေ�ာကိုးပ်ံ�သည့်�း အဖွဲ့ေ��
အစိုးည့်း� သု�ုမဟုတု်း ကိုမကို�ပြုပ်ုသမူ�ာ�အာ� သင်�းအစိုးည့်း� သု�ုမဟုတု်း ကိုမကို�ပြုပ်ုသမူ�ာ�အာ� သင်�း
ကိုုု အလုပု်းအကိုုုင်းဆိုုုင်းရှိာ ဝန်းးနေဆိုာင်းမမု�ာ�နိုိင်�း ကိုုု အလုပု်းအကိုုုင်းဆိုုုင်းရှိာ ဝန်းးနေဆိုာင်းမမု�ာ�နိုိင်�း 
ခ�တု်းဆိုကိုးနေပ်�ရှိန်းး နေတ်ာင်း�ဆိုုပု်ါ။ခ�တု်းဆိုကိုးနေပ်�ရှိန်းး နေတ်ာင်း�ဆိုုပု်ါ။
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၇−၂။   ၇−၂။   ကိုနေန်းဒါါနိုုငု်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းလုပု်းရှိပြုခင်း�အနေပ်် သင်းမည့်းသုု�ခံစိုးာ�ရှိပ်ါသန်းည့်း�။ကိုနေန်းဒါါနိုုငု်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းလုပု်းရှိပြုခင်း�အနေပ်် သင်းမည့်းသုု�ခံစိုးာ�ရှိပ်ါသန်းည့်း�။

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ�ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်လ်�ု်ရပြ�င််�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�သည််် သနေဘးထူး�မှ�း�

 အုနေ�ကးင််� နေရ�သး���က်မှ�း�က� ု�တ်ရိုး�ုါ။ သင််သနေဘးတသူည်််    အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��်

 (   ) နေရ�သး��ါ။ သင််မှနေသ��းသည်််        အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ သင််
သနေဘးမှတသူည်််      အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။

၁။  ၁။  သင််အုလ်�ုရှ�သည််် လ်�းရရှ�မှည််် 

အုလ်�ု်က�ုသး သင််လ်က်�ံမှည််။ 

၃။၃။  သင််သည်် သင််နိုငှ််် သင်််မှ�သး��ု
က�ု နေထူးက်�ံန်ို�ုင််ရ�် အုလ်�ု်
လ်�ု်မှည််။ သင််သည်် အုပြ�း�
သမူှ�း�က သင်််က�ု နေင်ေနေ�က�
နေထူးက်�ံလ််�မှ််မှည််ဟု ုမှ
နေမှ်း်လ်င်််�ါ။ 

၄။၄။   သင််သည်် ဘးသး�ကး�က�ု
 နေလ်က်�င်််နို�ုင််ရ�်နိုငှ််် မှသ�ကွမှ်�
နေသ�သမူှ�း�နိုငှ််် သ�ရှ�နို�ုင််ရ�်
အုတေက် လ်�်ုအုး�နေ��ရ�် လ်�ုလ်�ုလ်း�လ်း�ရ�ှသည််။

၂။၂။  သင််၏ ကွမှ်�က�င််မှအုု�င်််
နေအုးက်��မှ််သည််် အုလ်�ု်ပြ��်
�ါနေ� ယင််�ကမှ်�လ်မှှ်���က်က� ု
လ်က်�ံမှည််။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 125125
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၇−၃။၇−၃။   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း မည့်းသတူ်ုု� အလုုပ်းလုပု်း�ကိုသန်းည့်း�။   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း မည့်းသတူ်ုု� အလုုပ်းလုပု်း�ကိုသန်းည့်း�။

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ�ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − လ်မူှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်လ်�ု်ရ�် အု�ေင်််အုနေရ� ရှ�
သည််ဟု ုသင််ယ�ူသည််် လ်မူှ�း�အုတေက်အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (   ) နေရ�သး��ါ။ 

အလုပု်းရှိငိ်းမ�ာ�ကို အလုပု်းသမာ�မ�ာ�အာ� ကို�ာ�/မ။ အသကိုးအရွှိယ်း၊အလုပု်းရှိငိ်းမ�ာ�ကို အလုပု်းသမာ�မ�ာ�အာ� ကို�ာ�/မ။ အသကိုးအရွှိယ်း၊
 လုမူ� ုု �၊ လုမူအုဆိုင်�းအတ်န်းး�၊ အမုးနေ�ာင်းနေရှိ�/မသုာ�စိုးအုနေပြုခအနေန်း၊ လုမူ� ုု �၊ လုမူအုဆိုင်�းအတ်န်းး�၊ အမုးနေ�ာင်းနေရှိ�/မသုာ�စိုးအုနေပြုခအနေန်း၊
 ဘာာသာစိုးကိုာ�၊ ကိုုု�ကိုေယ်းသည့်�းဘာာသာ၊ နိုုုင်းင်ံသာ�၊ လုဝူင်းမု ဘာာသာစိုးကိုာ�၊ ကိုုု�ကိုေယ်းသည့်�းဘာာသာ၊ နိုုုင်းင်ံသာ�၊ လုဝူင်းမု
ဆိုုုင်းရှိာ အဆိုင်�းအတ်န်းး�၊ဆိုုုင်းရှိာ အဆိုင်�းအတ်န်းး�၊  လုငု်းပ်ုုင်း�ဆိုုငု်းရှိာခံယ်မူနုိုငိ်�း သန်းးစိုးေမး�လုငု်းပ်ုုင်း�ဆိုုငု်းရှိာခံယ်မူနုိုငိ်�း သန်းးစိုးေမး�
ပြုခင်း�၊ မသန်းးစိုးေမး�ပြုခင်း� တ်ုု�အနေပ်် အနေပြုခခံ၍ မတ်ရှိာ�ပြုပ်ုမူပြုခင်း�၊ မသန်းးစိုးေမး�ပြုခင်း� တ်ုု�အနေပ်် အနေပြုခခံ၍ မတ်ရှိာ�ပြုပ်ုမူ
ပြုခင်း�ကိုု ုကိုာကိုေယ်းနေပ်�သည့်�း ဥပ်နေဒါမ�ာ�ရှိိသုည့်း။ပြုခင်း�ကိုု ုကိုာကိုေယ်းနေပ်�သည့်�း ဥပ်နေဒါမ�ာ�ရှိိသုည့်း။

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (✔✔)၊ ၂ (✔✔)၊ ၃ (✔✔)၊ ၄ (✔✔)၊ ၅ (✔✔)၊ ၆ (✔✔)၊ ၇ (✔✔)၊ ၈ (✔✔)၊ ၉ (✔✔)၊ ၁၀ (✔✔)၊ ၁၁ (✔✔)၊ ၁၂ (✔✔)

1။1။

5။5။

9။9။

2။2။

6။6။

10။10။

3။3။

7။7။

11။11။

4။4။

8။8။

12။12။
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၇−၄။၇−၄။   မသုာ�စိုးမု�ာ�နိုိင်�း အလုပု်းအကိုုုင်း    မသုာ�စိုးမု�ာ�နိုိင်�း အလုပု်းအကိုုုင်း 

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ဤမှ�သး��၏ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုလ်�ု်အုက�ုင််��ုင််ရး သနေဘးထူး�မှ�း� 

မှည််သ�ု�နေပြ�းင််�လ်�သေး�သည််က�ု �တ်ရိုး�ုါ။ 

_________________________ နိုငှ််် နေတေ��ံု�ါမှည််။

၎င််�ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ��� ��်တေင်် ၎င််�သည်် အုသက် ၆၀ ရှ�ပြီ��ပြ��်ပြီ��� သ၏ူ ကနေလ်�မှးှ ၁၆ နို�ှ်အုရယွ်
ပြ��်သည််။ သသူည်် ပြ�ည််�နို�ုင််င်ံတ�်�တုေင်် အုလ်�ု်မှလ်�ု်��ူသည်််အုပြ�င်် အုဂ္ဂိုဂလ်��် �ကး�နိုငှ််် ပြ�င််သ�်�ကး�
က�ုလ်ည််� မှနေပြ�း��နုို�ုင််�ါ။ အုသက် ၆၀ အုရယွ်သည်် သ�ူနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််သမူှ�း� သးမှ�်အုး�ပြ�င််် အုပြီင်�မှ်��း�ယူ
�ကသည်််အုရွယ်ပြ��်သည််။ သ��ုနေသး် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ တေင််မှ ူအုနေပြ�အုနေ�က ပြ�း����သည််။ 

သသူည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုဘယ်နေ�ကးင််် အုလ်�ု်လ်�ု်သင်််�ါသ�ည််�။

၁။၁။  သသူည်် က��်�မှးနေရ�နေကးင််�သည်််အုပြ�င်် သ၏ူ
 အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�အုသ�်က�လု်ည််� အုနေထူးက်အုကပူြ����င််
သည််။ 

၂။၂။  သ၏ူကနေလ်� အုသက် ၁၈ နို�ှ်ပြ�ည်််�� ��်တေင်် ကနေ�ဒါါ
တေင်် ကနေလ်�အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ ှသရူရ�ှနေ�သည််် နေင်ေနေ�က�
သည်် ရ�်��ငု််�သေး�မှည််ပြ��်သည််။ 

၃။၃။  သသူည်် �င််�င််�ံ�း��ေင်််မှရှ�ဘ� သက်ကြီးက��ရယွ်အု�ု လ်ံခုြုံ�ံ�မှု
�ံ�း��ေင်််နိုငှ််် အုက�ံ��ဝင််ရ�် နို�ှ်နေ�ါင််�မှ�း��ေး နေ�းင်််��ုင််�
ရမှည််ပြ��်သည််။ 

၄။ ၄။ သ၏ူ ၁၆ နိုှ�်အုရယွ် ကနေလ်�သည်် တကကသ�ုလ််တက်ရ�် 
ရည််ရယွ်ထူး�သည််။ သသူည်် ကနေလ်�၏ နေက�းင််��ရ�တ်
အုတေက် အုကအူုည်�နေ����င််သည််။ 

၅။၅။  သူ�တေင်် �နုေ�းင််�နေင်ေမှရှ��ါ။ 

ဤမသုာ�စိုး၏ု အနေပြုခအနေန်းသည့်း သင်�းမသုာ�စိုးအုနေပြုခအနေနိုငိ်�း မည့်းသုု�မည့်းပ်ံ ုတ်ညူ့်ပီ်ါသန်းည့်း�။ဤမသုာ�စိုး၏ု အနေပြုခအနေန်းသည့်း သင်�းမသုာ�စိုးအုနေပြုခအနေနိုငိ်�း မည့်းသုု�မည့်းပ်ံ ုတ်ညူ့်ပီ်ါသန်းည့်း�။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 127127
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ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ဤမှ�သး��၏ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုလ်�ု်အုက�ုင််အုနေ�် သနေဘးထူး� မှည််သ�ု�
နေပြ�းင််�လ်�သေး�နေ�ကးင််� �ကည်််ရိုး�ုါ။ 

ကိုနေန်းဒါါနိုုငု်းင်ံရှိို အလုပု်းဌာာန်းမ�ာ�တ်ေင်း လုတူ်ုုင်း�သည့်း ကို�ာ�/မကိုနေန်းဒါါနိုုငု်းင်ံရှိို အလုပု်းဌာာန်းမ�ာ�တ်ေင်း လုတူ်ုုင်း�သည့်း ကို�ာ�/မ
 မနေရှိ�ွ တ်ညူ့်နီေသာ အခေင်�းအနေရှိ� မ�ာ�နိုငိ်�း အခေင်�းအလုမး�မ�ာ� မနေရှိ�ွ တ်ညူ့်နီေသာ အခေင်�းအနေရှိ� မ�ာ�နိုငိ်�း အခေင်�းအလုမး�မ�ာ�
 ရှိို�ကိုသည့်း။ တ်ညူ့်သီည့်�း အလုပု်းကိုု ုလုပု်း�ကိုသမူ�ာ�အနေပ်် ရှိို�ကိုသည့်း။ တ်ညူ့်သီည့်�း အလုပု်းကိုု ုလုပု်း�ကိုသမူ�ာ�အနေပ််
 ၎င်း�တ်ုု�၏ ကို�ာ�/မ ပြုဖွဲ့စိုးးပြုခင်း�အနေပ်် မတူ်ည့်း၍ လုပု်းခလုစိုးာ ၎င်း�တ်ုု�၏ ကို�ာ�/မ ပြုဖွဲ့စိုးးပြုခင်း�အနေပ်် မတူ်ည့်း၍ လုပု်းခလုစိုးာ
ခေ�ပြုခာ�ပြုခင်း�သည့်း တ်ရှိာ�မဝင်းသည့်�း လုပု်းရှိပ်းပြုဖွဲ့စိုးးသည့်း။ခေ�ပြုခာ�ပြုခင်း�သည့်း တ်ရှိာ�မဝင်းသည့်�း လုပု်းရှိပ်းပြုဖွဲ့စိုးးသည့်း။

1။1။

3။3။

5။5။

2။2။

4။4။

6။6။
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၁။  စိုးည့်း�မ�ဉ်းး�ပြုဖွဲ့င်�း မ�နု်းး�ခ�ုပ်းသည့်�း ၁။  စိုးည့်း�မ�ဉ်းး�ပြုဖွဲ့င်�း မ�နု်းး�ခ�ုပ်းသည့်�း 
အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�

 ဤအုလ်�ု်မှ�း�သည်် လ်�ုင််�င််၊  
အုသ�အုမှတှ်ပြ��လ်က်မှတှ် သ�ု�မှဟုုတ် မှတှ်�ံတုင််ရ�် မှလ်�ုအု�်
�ါ။ အုလ်�ု်အုက�ုင််အုတေက် လ်�ုအု�်��က်မှ�း� အုမှ� ���မှ� ���ကေ�ပြ�း�
�ကနေသး်လ်ည််� သင််သည်် ကွမှ်�က�င််မှ ုသ�ု�မှဟုုတ် �ည်းနေရ�
 အု�င်််အုတ�်�တ�်�ုရ�ှနေ�ကးင််� လ်က်နေတေ�ပြ�သရ�် လ်�ုအု�်နို�ုင််သည််။
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုလ်ု�်အုက�ုင််မှ�း�၏ ၈၀% ���်သည်် �ည််�မှ�ဉ််�ပြ�င််် 
မှထူ��်�����်သည််် အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�ပြ��်�ကသည််။ 

၂။  စိုးည့်း�မ�ဉ်းး�ပြုဖွဲ့င်�း�နု်းး�ခ�ုပ်းသည့်�း ၂။  စိုးည့်း�မ�ဉ်းး�ပြုဖွဲ့င်�း�နု်းး�ခ�ုပ်းသည့်�း 
အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�

 ယင််�အုလ်�ု်မှ�း�သည်် သင်််ပြ�ည််�ယ် သ��ုမှဟုုတ်
 �ယ်နေပြမှရှ� �ည််�ကမှ်�ထူ��်�သ�မှ်�နေရ�အု�ေ��က
 လ်�ုင််�င််ထူတု်နေ��ရ�်လ်�အုု�်သည််။ �ည််�ကမှ်�
ထူ��်�သ�မှ်�နေရ�အု�ေ��သည်် အုမှ�း�ပြ�ည််သ�ူ�ုင််ရး
 သ�ု�မှဟုတု် အု��ု�ရအု�ေ��အု�ည််�ပြ��်ပြီ��� ယင််�က
 အုလ်�ု်အုက�ုင််တ�်�ုက�ု လ်�ု်က�ုင််ပြ�င််�အုတေက်
 �ည််�မှ�ဉ််�မှ�း�က�ု သတ်မှှတ်နေ��သည််။ ကနေ�
ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုလ်�ု်အုက�ုင််အုး�လ်ံု�၏ ၂၀% သည််
 �ည််�မှ�ဉ််�ပြ�င််် ထူ��်�����်သည််် အုလ်ု�်အုက�ုင််
မှ�း�ပြ��်�ကသည််။ 

�ည််�ကမှ်�ပြ�င်််ထူ��်�����်သည််် အုလ်�ု်အုက�ုင်် �မှ�ူ�မှ�း�မှးှ − 

သင််သည်် လ်�ုင််�င််ရရှ�ရ�်အုတေက်
 �းနေမှ��ေ�မှ�း� နေပြ���နုေအုးင််ပြမှင််ရ�်နိုငှ်််
 �ည််�ကမှ်� ထူ��်�သ�မှ်�နေရ�အု�ေ��အုး�
 အု�နေ�က�နေင်ေ နေ��သေင််�ရ�် လ်�ုအု�်
နို�ုင််သည််။ 

၉။  ၉။  ကွမှ်�က�င််မှ�ု�ုင််ရး
 အုသက်နေမှေ�ဝမှ်�
နေ�ကးင််�မှ�း� (မှ��ပြ�င််သ၊ူ
 နေရ��ကု်ပြ�င််သ၊ူ �က်ပြ�င််
�ရး) 

၆။၆။  �းရင််�က�ုင််

၃။၃။  ဥ�နေဒါ��ုင််ရး
ဝ�်နေ�းင််မှမုှ�း� 

၈။၈။  လ်ူမှနုေရ�လ်�ု်င်�်�

၅။ ၅။ အုင််ဂ္ဂို�င််��ယးနိုှင််် 
ဗိ�သုကး

၂။၂။  ဘဏ္ဍားနေရ�ဝ�်နေ�းင််မှု
မှ�း� 

၇။ ၇။ အု�မှ်ခြုံ�ံနေပြမှ 
အုနေရးင််�အုဝယ်

၄။၄။  �းသင််�ကး�မှ ု

၁။၁။  က��်�မှးနေရ�
နေ�းင်််နေရးှက်မှု

၇−၅။  ၇−၅။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းအကိုုုင်းအမ� ုု �အစိုးာ�မ�ာ� ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းအကိုုုင်းအမ� ုု �အစိုးာ�မ�ာ� 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 129129
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၇−၆။၇−၆။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း သင်း၏ ပ်�မဦး�ဆိုံ�ုအလုပု်းအကိုုုင်း   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း သင်း၏ ပ်�မဦး�ဆိုံ�ုအလုပု်းအကိုုုင်း 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် လ်အူုမှ�း�အုပြ�း�၏ �ထူမှ�ံ�ု အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�မှးှ �ည််�မှ�ဉ််�ပြ�င််် ထူ��်�����်
ပြ�င််�မှရှ�သည််် အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�ပြ��်�ကသည််။ �ထူမှ�ံ�ုအုလ်�ု်အုက�ုင််သည်် လ်တူ�်ဦး�
 အုပြီမှ�တမှ်�ရရှ�နေ�မှည်််အုလ်�ု် ပြ��်��င််မှပှြ��်မှည််။ အုနေရ�အုကြီးက���ံ�ုမှးှ တ�်နေ�ရးရးတေင််
 အုလ်�ု်�တင််ရ�်ပြ��်သည််။ 

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ�ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုသက်အုရယွ်နေ�ါင််��ံရုှ�သမူှ�း� လ်�ု်က�ုင််�ကသည််် �ထူမှ�ံ�ု
 အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�က��ုကည်််�ါ။ သင််နိုငှ််် သင်််မှ�သး��ုက�ု နေထူးက်�ံရ်�် သင််နေလ််းက်ထူး�မှည််် �ထူမှ�ံ�ု
အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�အုတေက် အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၆။၆။  �ံ�င််အုလ်ပှြ��ပြ�င််သနူိုငှ််် 
�ံသ�ရး

၄။၄။  နေ�းက်လ်�ု်နေရ�
လ်�ု်သး� 

၅။  ၅။  နေပြမှယးရိုး�ုင််�ပြ��ပြ�င််သူ

၂။၂။  နေင်ေက�ုင်် 

၃။ ၃။  လ်ံခုြုံ�ံ�နေရ�  
(လ်က�်ကက်�ုင်ရ်�မ်ှလ်�ု) 

၁။၁။  အု�မှ်တ�ုင််ရးနေရးက် 
နေ�����ုသူ
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၁၂။ ၁၂။ ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်သူ

၁၀။၁၀။  အု�း�အုနေသးက်
ဝ�်နေ�းင််မှနုေ��သူ

၁၁။၁၁။  က�ု်ထူ��်��းနေရ� 

၈။၈။  �က်����်သမှး� (အုဝတ်အု�း�
����်လ်�ု်သ၊ူ �က်����်သမှ) 

၉။၉။  သ��်ရငှ််�နေရ�

၇။၇။  �က်ရိုးံတုေင်် တ�်�င််
လ်�ု်သး� 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 131131
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၇−၇။၇−၇။   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိပြုခင်း�၏ စိုးနု်းးနေခ်မမု�ာ�    ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိပြုခင်း�၏ စိုးနု်းးနေခ်မမု�ာ� 

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်ု�်အုက�ုင််တ�်� ုရးှနေ�ေရး၌ အုသ�်နေရးက်ရှ� လ်းသမူှ�း�
 ရင်�်�ုင််ရသည််် ���်နေ�်မှမုှ�း�အုနေ�ကးင််� �တ်ရိုး�ုါ။ နေ��က်�းမှ�က်နို�ှတေင်် အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသမူှ�း�၏ 
အုနေပြ�အုနေ�မှ�း�က�ု �တ်ရိုး�ုါ။ အုသ�်နေရးက်ရ�ှလ်းသ ူတ�်ဦး���၏ အုနေပြ�အုနေ�နိုငှ််် ���်နေ�်မှမုှ�း�က�ု အုကေက်ထူ�
တေင်် အုကခရးက�ု နေရ�သး�ပြ�င််�ပြ�င််် တေ��က်နေ���ါ။ အုနေပြ�အုနေ�တ�်��ု�တေင်် အုနေပြ�မှ�ှ်တ�်�မုှက ရှ�နို�ုင််သည််။ 

(ကို)(ကို)  အုဂ္ဂိုဂလ်��်ဘးသး သ�ု�မှဟုုတ် ပြ�င််သ�်ဘးသး
တေင်် ဘးသး�ကး�ကွမှ်�က�င််မှ ုအုး��ည််�ပြ�င််�

(ခ)(ခ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်အုနေတေ�အုကြုံကံ�မှရှ�ပြ�င််�

(ဂ)(ဂ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ လ်�ု်င်�်��ေင််ယဉ််နေက��မှနုိုငှ််် 
ရင််�နို�ှ�ကွမှ်�ဝင််မှမုှရှ�ပြ�င််� 

(ဃ)(ဃ)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံပြ�င််�ရှ� လ်�ု်င်�်�အုနေတေ�အုကြုံကံ�က�ု 
အုသ�အုမှှတ်မှပြ��ပြ�င််� 

(င်)(င်)  ၎င််�က� ုအုလ်�ု်တ�်�နုိုငှ််် �� �တ်�က်နေ��မှည််် 
ကြီးက��မှး�နေသး လ်�ူဂု္ဂိုု��လ််ကေ�်ရက်တ�်� ုကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံတေင်် မှရှ�ပြ�င််� 

ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းတ်စိုးးခ ုရှိာိနေဖွဲ့ေသည့်�းအခါ အသစိုးးနေရှိာကိုးရှိိလုုာသမူ�ာ�ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းတ်စိုးးခ ုရှိာိနေဖွဲ့ေသည့်�းအခါ အသစိုးးနေရှိာကိုးရှိိလုုာသမူ�ာ�
သည့်း အပြုခာ�မည့်းသည့်�းစိုးနု်းးနေခ်မမု�ာ�နိုိင်�း ကြုံကိုံုနေတ်ေ�နိုုငု်းသည့်းဟု ုသင်း�င်းပ်ါသန်းည့်း�။သည့်း အပြုခာ�မည့်းသည့်�းစိုးနု်းးနေခ်မမု�ာ�နိုိင်�း ကြုံကိုံုနေတ်ေ�နိုုငု်းသည့်းဟု ုသင်း�င်းပ်ါသန်းည့်း�။

(စိုး)(စိုး)  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံပြ�င််�တေင်် ရရှ���သ်ည််် �ည်းနေရ�
နိုငှ််် နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် 
အုသ�အုမှှတ်မှပြ��ပြ�င််� 
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၁။၁။    အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသတူ�်ဦး�သည်် အုဂ္ဂိုဂလ်��်
�ကး�နိုငှ််် ပြ�င််သ�်�ကး� နေပြ�း��ုနို�ုင််ပြီ��� ယင််�
၏ �ည်းအုရည််အု��င််�က�ုလ်ည််� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
တေင်် အုသ�အုမှတှ်ပြ��သည််။ ၎င််�သည်် ၎င််�
နေလ်လ််း��သ်ည််် �ည်းရ�်�ယ်�ယ်တေင်် တ�်�ါ
မှ် အုလ်�ု်မှလ်�ု်��ူ�ါ။ 

၃။၃။  အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသတူ�်ဦး�သည်် �းမှတတ်
�ါ။ ၎င််�လ်�ု်က�ုင််သည်််အုလ်�ု်မှးှ လ်က်မှ�း�
 အုသံ�ုပြ��၍ လ်�ု်က�ုင််ပြ�င််�ပြ��်သည််။ ၎င််�သည််
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� မှလ်းနေရးက်မှ� လ်�ု်င်�်�
 အုနေတေ�အုကြုံကံ� နို�ှ်နေ�ါင််�မှ�း��ေးရှ�ပြီ��� က�ုယ်��ုင််
လ်�ု်င်�်�တ�်�ကု�ု ��ုင််��ုင််သပူြ��်သည််။ 

၂။၂။  အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသတူ�်ဦး�၌ရှ�သည်််
 အု�င်််ပြမှင်််�ည်းနေရ�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင််
 အုသ�အုမှှတ် မှပြ���ါ။ ၎င််�သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
ပြ�င််�၌ ၎င််�၏ �ည်းရ�်�ယ်�ယ်တေင်် အုလ်�ု်
 လ်ု�်��ူသည််။ ၎င််�သည်် ၎င််�၏အုလ်�ု်က�ု
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် လ်�ု်က�ုင််နို�ုင််ရ�် �းနေမှ��ေ�
 နေအုးင််ပြမှင််ရ�် လ်�ုအု�်သည််။ ၎င််�သည်် ၎င််�
၏အုလ်ု�်နိုငှ််် သက်��ုင််သည််် နေဝါဟုးရမှ�း�က�ု 
အုဂ္ဂိုဂလ်��် သ�ု�မှဟုတု် ပြ�င််သ�်ဘးသးပြ�င််် မှသ�ရှ�
�ါ။ 

၄။၄။  အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသတူ�်ဦး�သည််
 အုထူက်တ�်�နေက�းင််� ပြီ����ံ�ုပြ�င််�မှရှ�ဘ� ပြ�င််သ�်
�ကး� အု�ည််�င်ယ် နေပြ�း��ုနို�ုင််သည််။ ၎င််�သည််
 ၎င််�၏နို�ုင််င်ံတေင်် နို�ှ်နေ�ါင််�မှ�း��ေး လ်�ု်က�ုင််��သ် ူ
ပြ��်သည််။ ၎င််�ရရ�ှ��သ်ည််် အုလ်�ု်အုမှ�း��မုှးှ ၎င််�
သ�ကွမှ်�သူမှ�း�မှတှ�်�င််် ရရှ���ပ်ြ�င််�ပြ��်သည််။ 

သင်းယ်ခင်းကို လုပု်းကိုုုင်းခ��သည့်�း အလုပု်းနိုိင်�း တ်ညူ့်ီသင်းယ်ခင်းကို လုပု်းကိုုုင်းခ��သည့်�း အလုပု်းနိုိင်�း တ်ညူ့်ီ
နေသာအလုပု်းတ်စိုးးခ ုနေတ်ေ�ရှိိုရှိန်းး ခကိုးခ�နိုုုင်းနေသားလုည့်း� နေသာအလုပု်းတ်စိုးးခ ုနေတ်ေ�ရှိိုရှိန်းး ခကိုးခ�နိုုုင်းနေသားလုည့်း� 
အပြုပ်ုသနေဘာာစိုးတု်း�ာ�ပြီးပ်�ီ စိုးတု်းကိုုုဖွဲ့ေင်�း�ာ�ပ်ါ။အပြုပ်ုသနေဘာာစိုးတု်း�ာ�ပြီးပ်�ီ စိုးတု်းကိုုုဖွဲ့ေင်�း�ာ�ပ်ါ။

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (�၊ ဂ္ဂို၊ င်)၊ ၂ (က၊ �၊ ဂ္ဂို၊ ဃ၊ င်၊ �)၊ ၃ (က၊ �၊ ဂ္ဂို၊ ဃ၊ င်)၊ ၄ (က၊ �၊ ဂ္ဂို၊ ဃ၊ င်)

ခ, ဂ, င်ခ, ဂ, င်

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 133133
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ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ�ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်တ�်�ကု�ု မှည််သ�ု�ရးှနေ�ေမှည််က�ု �တ်ရိုး�ုါ။ ကနေ�
ဒါါနို�ငု််င်ံတေင်် သင်် အုလ်�ု်တ�်�ကု�ု ရးှနေ�ေရ�် ���ဉ််ထူး�သည််် �ည််�လ်မှ်�မှ�း�အုတေက် အုကေက်
ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၇−၈။၇−၈။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းတ်စိုးးခကုိုုု မည့်းသုု�ရှိာိနေဖွဲ့ေမည့်းန်းည့်း�။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းတ်စိုးးခကုိုုု မည့်းသုု�ရှိာိနေဖွဲ့ေမည့်းန်းည့်း�။

အုလ်�ု်အုက�ုင််ရးနေ�ေနေရ� ဝက်ဘ်��ုက်မှ�း�တေင်် နေအုးက်�ါတ�ု�လ်ည််� �ါဝင််သည်် − 

ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိန်းး န်းည့်း�ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း အလုပု်းအကိုုုင်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိန်းး န်းည့်း�
လုမး�မ�ာ�စိုးောရှိိုသည့်း။ အလုပု်းနေ�ကိုားပြုင်ာ အမ�ာ�စိုးမုာိ အေလုမး�မ�ာ�စိုးောရှိိုသည့်း။ အလုပု်းနေ�ကိုားပြုင်ာ အမ�ာ�စိုးမုာိ အေ
န်းးလုုုင်း�ပြုဖွဲ့င်�းပြုဖွဲ့စိုးးနေသားလုည့်း� အခ� ုု �မာိ အမ�ာ�ပြုပ်ည့်းသကူိုုုန်းးလုုုင်း�ပြုဖွဲ့င်�းပြုဖွဲ့စိုးးနေသားလုည့်း� အခ� ုု �မာိ အမ�ာ�ပြုပ်ည့်းသကူိုုု
 နေ�ကိုည့်ာပြုခင်း�မရှိိပု်ါ။  နေ�ကိုည့်ာပြုခင်း�မရှိိပု်ါ။ 

၁။၁။  အုလ်�ု်အုက�ုင််ရးှနေ�ေနေရ� ဝက်ဘ်��ုက်မှ�း�နိုငှ််် လ်မူှု
ကေ�်ရက်မှ�း�မှတှ�်�င််် အုေ�်လ်�ုင််�ပြ�င်််

၂။  ၂။  မှ�တ်နေ�ေမှ�း�၊ နေ�ေမှ� ���မှ�း�၊ ရ�်ရးွအုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�မှှ
�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�နိုငှ််် ကမှကထူပြ��သမူှ�း�နိုငှ််် �� �တ်�က်
ထူး�ပြ�င််� 

၃။၃။  အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေထူးက်�ံသ်ည််် အု�ေ��အု�ည််�ထူံ 
သေး�နေရးက်ပြ�င််�

၄။ ၄။ အုလ်�ု်ရငှ််မှ�း�က�ု လ်ူက�ုယ်တ�ုင်် သေး�နေရးက်နေတေ��ံု
ပြ�င််�

၅။ ၅။ အုလ်�ု်အုက�ုင််နေ����ေ�နေတး်မှ�း�က�ု တက်နေရးက်ပြ�င််� 

www.jobbank.gc.ca/home   and    www.workopolis.com
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www.workopolis.com
www.jobbank.gc.ca/home
https://www.jobbank.gc.ca/findajob
https://www.workopolis.com/en/


ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုသက်နေမှေ�ဝမှ်�နေ�ကးင််� အုလ်�ု်အုက�ုင််တ�်�ကု�ု
 �တင််နို�ုင််မှည််် နေရ�ွ��ယ်ရ�်�ည််�လ်မှ်�မှ�း�က�ု �တ်ရိုး�ုါ။ သင််လ်ု�်နေ�းင််ရ�် ���ဉ််ထူး�သည််် 
နေရ�ွ��ယ်ရ�်�ည််�လ်မှ်�မှ�း�အုတေက် အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၇−၉။၇−၉။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း သင်း၏ အသကိုးနေမေ�ဝမး�နေ�ကိုာင်း� အလုပု်းအကိုုုင်း   ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံတ်ေင်း သင်း၏ အသကိုးနေမေ�ဝမး�နေ�ကိုာင်း� အလုပု်းအကိုုုင်း 
 ကိုုု စိုးတ်င်းရှိန်းး နေရှိ�ွခ�ယ်းစိုးရှိာန်းည့်း�လုမး�မ�ာ�  ကိုုု စိုးတ်င်းရှိန်းး နေရှိ�ွခ�ယ်းစိုးရှိာန်းည့်း�လုမး�မ�ာ� 

၁။  ၁။  နေအာင်းလုကိုးမတိ်းမ�ာ�ကိုုု အကို�ပြုဖွဲ့တ်းပြုခင်း� နေအာင်းလုကိုးမတိ်းမ�ာ�ကိုုု အကို�ပြုဖွဲ့တ်းပြုခင်း� 
 သင််၏ နို�ုင််င်ံပြ�း�အုနေတေ�အုကြုံကံ�နိုငှ်််

 �ည်းနေရ�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင််
 အုသ�အုမှှတ်ပြ���ံယနူို�ုင််ရ�် နေလ််းက်ထူး�
ပြ�င််�

၂။  အကို�ူအနေပြုပ်ာင်း�ကိုာလု ၂။  အကို�ူအနေပြုပ်ာင်း�ကိုာလု 
အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�အလုပု်းအကိုုငု်းမ�ာ�

 တ�်�ံတု�်�နုေသး လ်�ု်င်�်��ယ်�ယ်တေင််
 လ်�ုင််�င််ရရှ�ရ�် နေ�းင်််��ုင််�နေ��ဉ်် ကနေ�
ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ အုနေတေ�အုကြုံကံ�နိုငှ််် ဝင််နေင်ေရရှ�ပြီ���
 ဘးသး�ကး�လ်ည််� နေလ်က်�င်််နို�ုင််မှည််ပြ��်
သည််် မှည််သည်််အုလ်�ု်မှ� ���က�ုမှ��ု လ်�ု်က�ုင််
ပြ�င််�

၃၊  နေပ်ါင်း�ကို�ူနေပ်�သည့်�း အစိုးအီစိုးဉ်းးမ�ာ�၃၊  နေပ်ါင်း�ကို�ူနေပ်�သည့်�း အစိုးအီစိုးဉ်းးမ�ာ�
 သင််၏ လ်�ု်င်�်��ယ်�ယ်တေင််

 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ အုနေတေ�အုကြုံကံ� ရရှ�
နို�ုင််ရ�် အုနေထူးက်အုကပူြ�� သင််တ�်�
တက်နေရးက်ပြ�င််�၊ လ်�ု်င်�်��ေင််သံ�ု အုဂ္ဂိုဂလ်��်
�ကး�နိုငှ််် ပြ�င််သ�်�ကး�မှ�း� သင််ယပူြ�င််�၊
 လ်ု�်င်�်��ေင််ယဉ််နေက��မှကု�ု ���လ်ည််နေ�
ပြ�င််�

၄။  အလုပု်းသင်းရှိာ��ူမ�ာ�၄။  အလုပု်းသင်းရှိာ��ူမ�ာ�
 သင််၏ လ်�ု်င်�်��ယ်�ယ်တေင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ

��ုင််ရး အုနေတေ�အုကြုံကံ�မှရှ�သည််် အုနေပြ��ံ အုလ်�ု်
ဝင်် အု�င််် အုလ်�ု်အုက�ုင််တ�်�တုေင်် ကးလ်တ�ု
 လ်ု�်က�ုင််ပြ�င််�။ ယင််�အုတေက် �မှ�ူ�တ�်�မုှးှ
 အုသ�်နေရးက်ရှ�လ်းသူမှ�း�အုတေက် �ယ်ဒါရယ်
အုလ်�ု်သင််ရးထူ�ူ
အု��အု�ဉ်် (Federal 
Internship for Newc-
comers program) 
ပြ��်သည််။ အုနေသ���တ်
သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရး
တေင််�တ်ရိုး�ုါ။ here:

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 135135
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/prepare-life-canada/prepare-work/federal-internship.html


၅။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံ၏ ပ်ည့်ာနေရှိ� ၅။  ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံ၏ ပ်ည့်ာနေရှိ� 
 သင််နေမှ်း်မှ�ှ်�သည််် အုလ်�ု်အုက�ုင််အုတေက်

 လ်�ုအု�်သည််် အုရည််အု��င််�မှ�း� ပြ�ည်််ဝလ်း
နေ�ရ�် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ တကကသ�ုလ််၊ နေကး
လ်��်တ�်�ုတေင်် �ည်းသင််ယပူြ�င််�

၇။  ၇။  အကြုံကိုံနေပ်�ကိုညူ့်မီဆုိုုုင်းရှိာ အစိုးအီစိုးဉ်းးမ�ာ�အကြုံကိုံနေပ်�ကိုညူ့်မီဆုိုုုင်းရှိာ အစိုးအီစိုးဉ်းးမ�ာ�
 သင််နေမှ်း်မှ�ှ်�သည််် လ်�ု်င်�်��ယ်�ယ်တေင််

 အုကြုံကံနေ��ကညူ်�သတူ�်ဦး�နိုငှ််် တေ��က်နေ��
ပြ�င််�။ ယင််��ဂု္ဂိုု��လ််သည်် အုကြုံကံဉားဏ််မှ�း�
နေ��နို�ုင််ပြီ��� သင်််လ်�ု်င်�်��ယ်�ယ်အုတေက်
 �� �တ်�က်မှမုှ�း�က�ု လ်ေယ်ကနူေအုးင်် ကညူ်�
နေ��နို�ုင််သည််။

၆။  လုပု်းအာ�နေပ်�ပြုခင်း� ၆။  လုပု်းအာ�နေပ်�ပြုခင်း� 
 လ်�းမှရရှ�နေသး်လ်ည််� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏

 လ်ု�်င်�်�အုနေတေ�အုကြုံကံ�ရရှ�နို�ုင််သည်််အုပြ�င််
 အုသ�အုကွမှ်� ကေ�်ရက်�ါ တည််နေ�းက်
နို�ုင််နေ�မှည််် နေ�ရးတ�်
�တုေင်် ယးယ�လ်�ု်က�ုင််
ပြ�င််�။ အုနေသ���တ်သ�ရှ�
 လ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတေင်် 
�တ်ရိုး�ုါ။ here:

၈။  သင်�းကိုုုယ်းပ်ုုင်းလုပု်းင်န်းး�ကိုုု စိုးတ်င်းပြုခင်း� ၈။  သင်�းကိုုုယ်းပ်ုုင်းလုပု်းင်န်းး�ကိုုု စိုးတ်င်းပြုခင်း� 
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် သင်််က�ုယ်��ုင်် ����ေး�နေရ�

က�ု တည််နေ�းက်ပြ�င််� သ�ု�မှဟုတု် က�ုယ်��ုင််
အုလ်�ု်က�ု လ်ု�်က�ုင််ပြ�င််�ပြ�င််် သင််၏
 အုသက်နေမှေ�ဝမှ်�
နေ�ကးင််� အုလ်�ု်အုက�ုင််
က�ု �တင််ပြ�င််�။
 အုနေသ���တ် သ�ရ�ှလ်�ု
�ါက ဤနေ�ရးတေင််
�တ်ရိုး�ုါ။ here:
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နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း� အုက�ပြ�တ်ပြ�င််�သည်် သင််၏ ယ�င််
အုနေတေ�အုကြုံကံ�မှ�း�နိုှင််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုနေပြ�က�ပြီ���ပြ��်သည်််
 အုလ်�ု်အုက�ုင််��ုင််ရး �ံသတ်မှတှ်��က်မှ�း�က� ုနို�ုင််�ယဉှ််သည်််
 လ်�ု်င်�်��ဉ််ပြ��်သည််။ ယင််�မှးှ သင််၏ အုပြ�း�နို�ုင််င်ံတ�်နို�ုင််
င်ံမှ ှကွမှ်�က�င််မှမုှ�း�၊ ဗိဟုသုတု၊ လ်ု�်င်�်�အုနေတေ�အုကြုံကံ�နိုငှ််် 
�ည်းနေရ�တ��ုက�ု အုက�ပြ�တ်သည််် �ည််�လ်မှ်�တ�်ရ�်ပြ��်သည််။ 

နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း� အုက�ပြ�တ်ပြ�င််�က ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံမှှ
 အုလ်ု�်ရငှ််မှ�း�အုး� သင််၏ နေအုးင််ပြမှင််ပြီ���နေပြမှးက်မှ�း�
က�ု ���လ်ည််သနေဘးနေ�ါက်နေ�သည််။ နေအုးင််လ်က်မှတှ်
မှ�း� အုက�ပြ�တ်သည််် လ်ု�်င်�်�တ�်
�ုသည်် သင််၏ နေအုးင််လ်က်မှတှ်
မှ�း�က�ု အု�နေ�က�နေင်ေတ�်�ယု၍ူ
 အုက�ပြ�တ်နေ��နို�ုင််သည််။ ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံတေင်် နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း�နိုငှ်််
 �တ်သက်၍ အုနေသ���တ်သ�ရှ�လ်�ု
�ါက ဤနေ�ရးတေင််�တ်ရိုး�ုါ။ here:

သင််၏ နို�ုင််င်ံပြ�း�တေင်် ရရှ���်
နေသး နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း�
က�ု အုက�ပြ�တ်ပြ�င််�အုတေက်
 က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�က�ု က��ံနေ��
သည််် အု��အု�ဉ််မှ�း�ရှ�သည််။
 အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤ
နေ�ရးတေင်် �တ်ရိုး�ုါ။ here:

နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း� အုက�ပြ�တ်ပြ�င််�၏ ရလ်ဒါ်က�ု သင််
၏ က�ုယ်နေရ�မှတှ်တမှ်�အုက�ဉ််�တေင်် ထူည်််သေင််�နေ�း်ပြ�
ရး၌ အုသံ�ုပြ��နို�ုင််သည််။ 

တ်ညူ့်သီည့်�း အလုပု်းတ်စိုးးခသုည့်း ပြုပ်ည့်းန်းယ်း သုု�မဟုတု်း န်းယ်းနေပြုမနေပ််တ်ညူ့်သီည့်�း အလုပု်းတ်စိုးးခသုည့်း ပြုပ်ည့်းန်းယ်း သုု�မဟုတု်း န်းယ်းနေပြုမနေပ််
 မတူ်ည့်း၍ ကိုေ�ပြုပ်ာ� ပြုခာ�န်း��သည့်�း အမည့်းမ�ာ�နိုငိ်�း လုုအုပ်းခ�ကိုးမ�ာ� ရှိို မတူ်ည့်း၍ ကိုေ�ပြုပ်ာ� ပြုခာ�န်း��သည့်�း အမည့်းမ�ာ�နိုငိ်�း လုုအုပ်းခ�ကိုးမ�ာ� ရှိို
နိုုုင်းသည့်း။ သင်း၏ အရှိည့်းအခ�င်း�မ�ာ�သည့်း အလုပု်း၏ လုုအုပ်းခ�ကိုးမ�ာ�နိုုုင်းသည့်း။ သင်း၏ အရှိည့်းအခ�င်း�မ�ာ�သည့်း အလုပု်း၏ လုုအုပ်းခ�ကိုးမ�ာ�
နိုိင်�း ကိုုုကိုးည့်နီေ�ကိုာင်း� နေသခ�ာနေစိုးရှိန်းး အလုပု်း၏ ရှိငိ်း�လုင်း� နေဖွဲ့ားပြုပ်ခ�ကိုးနိုိင်�း ကိုုုကိုးည့်နီေ�ကိုာင်း� နေသခ�ာနေစိုးရှိန်းး အလုပု်း၏ ရှိငိ်း�လုင်း� နေဖွဲ့ားပြုပ်ခ�ကိုး
ကိုုု ဂရုတု်စိုးုုကိုးဖွဲ့တ်းရုုပ်ါ။ ကိုုု ဂရုတု်စိုးုုကိုးဖွဲ့တ်းရုုပ်ါ။ 

နေအုးင််လ်က်မှတှ်မှ�း� အုက�ပြ�တ်ပြ�င််�နိုငှ်််
 �တ်သက်၍ အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရး
တေင်် �တ်ရိုး�ုါ။ here

၇−၁၀။၇−၁၀။  နေအာင်းလုကိုးမတိ်းမ�ာ� အကို�ပြုဖွဲ့တ်းပြုခင်း�၏ အနေရှိ�ကြီးကို�ီမုနေအာင်းလုကိုးမတိ်းမ�ာ� အကို�ပြုဖွဲ့တ်းပြုခင်း�၏ အနေရှိ�ကြီးကို�ီမု

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 137137
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အလုပု်းဆိုုုင်းရှိာ ရှိငိ်း�လုင်း�နေဖွဲ့ားပြုပ်ခ�ကိုးတ်ေင်း ဘာာသာစိုးကိုာ�ဆိုုငု်းရှိာ လုုုအပ်းခ�ကိုးအလုပု်းဆိုုုင်းရှိာ ရှိငိ်း�လုင်း�နေဖွဲ့ားပြုပ်ခ�ကိုးတ်ေင်း ဘာာသာစိုးကိုာ�ဆိုုငု်းရှိာ လုုုအပ်းခ�ကိုး
မ�ာ� ပ်ါမပ်ါ စိုးစိုးးနေဆို�ပ်ါ။ အလုပု်းအမ�ာ�စိုးသုည့်း အဂဂလုပု်းစိုးကိုာ� နေပြုပ်ာဆိုုရုှိန်းး မ�ာ� ပ်ါမပ်ါ စိုးစိုးးနေဆို�ပ်ါ။ အလုပု်းအမ�ာ�စိုးသုည့်း အဂဂလုပု်းစိုးကိုာ� နေပြုပ်ာဆိုုရုှိန်းး 
လုုုအပ်းပြီးပ်�ီ ကိုေီဘာကိုးတ်ေင်းမ ူပြုပ်င်းသစိုးးစိုးကိုာ�ကိုု ုပ်ုုမုုလုုုအပ်းနေလု�ရှိိုသည့်း။ အဂဂလုပု်းလုုုအပ်းပြီးပ်�ီ ကိုေီဘာကိုးတ်ေင်းမ ူပြုပ်င်းသစိုးးစိုးကိုာ�ကိုု ုပ်ုုမုုလုုုအပ်းနေလု�ရှိိုသည့်း။ အဂဂလုပု်း
ဘာာသာနေရှိာ ပြုပ်င်းသစိုးးဘာာသာကိုုပု်ါ တ်တ်းကိုွမး�ပြုခင်း�သည့်း အလုပု်းန်းယ်းပ်ယ်းဘာာသာနေရှိာ ပြုပ်င်းသစိုးးဘာာသာကိုုပု်ါ တ်တ်းကိုွမး�ပြုခင်း�သည့်း အလုပု်းန်းယ်းပ်ယ်း
အမ�ာ�အပြုပ်ာ�တ်ေင်း အလုပု်းအကိုုငု်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိာ၌ အာ�သာခ�ကိုးတ်စိုးးခပုြုဖွဲ့စိုးးသည့်း။ အမ�ာ�အပြုပ်ာ�တ်ေင်း အလုပု်းအကိုုငု်းရှိာိနေဖွဲ့ေရှိာ၌ အာ�သာခ�ကိုးတ်စိုးးခပုြုဖွဲ့စိုးးသည့်း။ 

ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ�ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − အုလ်�ု်နေလ််းက်လ်ား�ါ အု�င်််မှ�း�နိုငှ််် ���်ထူး�သည်််လ်�ု်င်�်��ဉ််တ�ု�က�ု 
�ကည်််�ါ။ ယင််�အု�င်််မှ�း�သည်် အုလ်�ု်နေ�်မှတူည််၍ အု�ည််�င်ယ်ကေ�ပြ�း�နို�ုင််သည််။ 

၇−၁၁။၇−၁၁။  အလုပု်းနေလုာာကိုးလုာှနိုငိ်�း ခန်း�း�ာ�သည့်�းလုပု်းင်န်းး�စိုးဉ်းး  အလုပု်းနေလုာာကိုးလုာှနိုငိ်�း ခန်း�း�ာ�သည့်�းလုပု်းင်န်းး�စိုးဉ်းး
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77အုကြီးက�မှ်ကြီးက�မှ်ကြီးက����း���ပ်ြီ��� အု�� ��်
ကးလ်တ�်� ု�ကးပြမှင်််ပြီ���နေ��က် သင််
သည်် အုလ်�ု်အုက�ုင်် ကမှ်�လ်မှှ်�မှကု�ု 
ရရှ�ပြ�င််�။ ဝမှ်�နေပြမှးက်ဂ္ဂိုဏု််ယ�ူါသည််။

လ်အူုမှ�း��သုည်် အုလ်�ု်နေ�ရး အုမှ�း�
အုပြ�း�အုတေက် အုကြီးက�မှ်ကြီးက�မှ်နေလ််းက်ထူး�
ပြီ���နေ��က်မှ ှလ်နူေတေ�နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�အုတေက်
 တ�်ကြီးက�မှ် ��တ်နေ�်ပြ�င််��ံရတတ်သည််။
 �က်ကြီးက����း��ါ။ 

အုလ်�ု်အုတေက် လ်နူေတေ�နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�
တေင်် သင််သည်် ယင််�အုလ်�ု်အုတေက်
 အုသင်််နေတး်�ံ�ု လ်ပူြ��်နေ�ကးင််� 
သက်နေသပြ�ပြ�င််�

အုလ်�ု်ရငှ််က သင်််အုး� လ်ူ
နေတေ�နေမှ�ပြမှ�်�ပြ�င််�အုတေက်
 ��တ်�ကး�ရ�်သင်််မှသင််် 
�ံ�ုပြ�တ်ပြ�င််� 

ယင််�အုလ်�ု်အုတေက် သင််သည်် အုနေကးင််�
�ံ�ု�ဂု္ဂိုု��လ််ပြ��်နေ�ကးင််� ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က် 
�းတ�်နေ�းင််က�ု နေရ�သး�ပြ�င််� (အုနေ�်�း) 

သင််၏ �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း�က�ု
 နေ�����ုပြ�င််�။ သင််၏ က�ယု်နေရ�
အုက�ဉ််�နိုငှ််် အုနေ�်�းတ��ုက�ု
 အုလ်�ု်တ�်��ု�အုတေက် ��နေလ်�း်
နေအုးင််ပြ�င််�င််�ါ။

သင််၏ အုလ်�ု်အုနေတေ�အုကြုံကံ�နိုငှ်််
 နေအုးင််ပြမှင််ပြီ���နေပြမှးက်မှမုှ�း�က�ု �းရင််�
ပြ���ပုြ�င််� (က�ယု်နေရ�မှတှ်တမှ်�အုက�ဉ််�)

အုလ်�ု်ရးှနေ�ေပြ�င််� 
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ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� ညွှနှ်းး�ကိုာ�ခ�ကိုးမ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အုလ်�ု်��ုင််ရး သတ်မှတှ်��က်မှ�း�အုနေ�ကးင််� �တ်ရိုး�ုါ။
 သင််နေ�ထူ�ုင််��သ်ည််် နို�ုင််င်ံမှ�း�ရှ� သတ်မှတှ်��က်မှ�း�နိုငှ််် ကေ�ပြ�း�ပြ�း����သည််် သတ်မှတှ်��က်မှ�း� 
အုတေက် အုကေက်ထူ�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၇−၁၂။၇−၁၂။    ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းဆိုုုင်းရှိာ သတ်းမတိ်းခ�ကိုးမ�ာ�ကိုနေန်းဒါါနိုုုင်းင်ံရှိိ ုအလုပု်းဆိုုုင်းရှိာ သတ်းမတိ်းခ�ကိုးမ�ာ�

အလုပု်းခေင်းတ်ုုင်း�တ်ေင်း ယ်င်း�၏ ကိုုယု်းပ်ုုင်းယ်ဉ်းးနေကို��မနုိုိင်�း အလုပု်းအလုပု်းခေင်းတ်ုုင်း�တ်ေင်း ယ်င်း�၏ ကိုုယု်းပ်ုုင်းယ်ဉ်းးနေကို��မနုိုိင်�း အလုပု်း
ဆိုုုင်းရှိာ နေမာားလုင်�းခ�ကိုးမ�ာ� ရှိို�ကိုသည့်း။ အလုပု်းခေင်းသစိုးးတ်စိုးးခ၏ုဆိုုုင်းရှိာ နေမာားလုင်�းခ�ကိုးမ�ာ� ရှိို�ကိုသည့်း။ အလုပု်းခေင်းသစိုးးတ်စိုးးခ၏ု
 ယ်ဉ်းးနေကို��မနုိုိင်�း လုုုကိုးနေလု�ာည့်နီေ�ေ ကို�င်�းသံ�ုပြုခင်း�၊ အလုပု်းခေင်း၏ ယ်ဉ်းးနေကို��မနုိုိင်�း လုုုကိုးနေလု�ာည့်နီေ�ေ ကို�င်�းသံ�ုပြုခင်း�၊ အလုပု်းခေင်း၏
 နေမာားလုင်�းခ�ကိုးမ�ာ�ကိုုု ပြုပ်ည့်�းမနီေစိုးပြုခင်း�တ်ုု�သည့်း အလုပု်းတ်ေင်း တ်ည့်း နေမာားလုင်�းခ�ကိုးမ�ာ�ကိုုု ပြုပ်ည့်�းမနီေစိုးပြုခင်း�တ်ုု�သည့်း အလုပု်းတ်ေင်း တ်ည့်း
ပြီးမ�နေန်းနေစိုးနေရှိ�နိုငိ်�း အသကိုးနေမေ�ဝမး�နေ�ကိုာင်း� အလုပု်းအကိုုုင်းတ်ေင်း ပြီးမ�နေန်းနေစိုးနေရှိ�နိုငိ်�း အသကိုးနေမေ�ဝမး�နေ�ကိုာင်း� အလုပု်းအကိုုုင်းတ်ေင်း 
ရှိာ��ူအဆိုင်�းဆိုင်�း တ်ုု�ပြုမှင်�းနေရှိ�တ်ုု�အတ်ေကိုး အနေရှိ�ကြီးကို�ီသည့်း။ရှိာ��ူအဆိုင်�းဆိုင်�း တ်ုု�ပြုမှင်�းနေရှိ�တ်ုု�အတ်ေကိုး အနေရှိ�ကြီးကို�ီသည့်း။

၁။  ၁။  အု�� ��်ပြ�ည်််အုလ်�ု်သည်် အုမှ�း�အုး�ပြ�င်််
 တ�်နေ��လ််င်် ၈ ��ရ�၊ တ�လ်ဂးမှှ
 နေသး�ကး၊ တ�်�တ်လ််င်် ��ရ� ၄၀ 
ပြ��်သည််။

၂။၂။  အု�� ��်��ုင််�အုလ်�ု်သည်် အုမှ�း�အုး�ပြ�င်််
 တ�်�တ်လ််င်် အုမှ�း��ံ�ု ၁၆ ��ရ�မှ ှ၂၄ 
��ရ� ပြ��်သည််။ 

၃။၃။  အု�� ���အုလ်ု�်မှ�း�သည်် အု��ုင််�ပြ�င်််လ်�ု်ရ�်၊
 �နေ�၊ တ�ဂ္ဂိုဂနေနိုေမှ�း�တေင်် လ်�ု်ရ�်ပြ��်သည််။ 
��ုလ်�ုသည််မှးှ အုလ်�ု်�ေင််သည်် တ�်နေ��လ််င််
 ၈ ��ရ�အုထူက် သ�ု�မှဟုတု် ၂၄ ��ရ�အုထူ�
 လ်ည််�တ်သည်််သနေဘးပြ��်သည််။ �ံမုှ�ှ်
အုး�ပြ�င််် အု��ုင််�သံု���ုင််�ရှ�သည််။ နေ����ုင််�၊ 
ည်နေ���ုင််�နိုှင််် ည်��ုင််�တ�ု�ပြ��်သည််။ 

၄။၄။  ကနေလ်�င်ယ်ရှ�ပြီ��� အုလ်�ု်လ်�ု်သည််် မှ�သး��ု
မှ�း�သည်် ကနေလ်�ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်နေရ�
 သ�ု�မှဟုတု် နေက�းင််��� ��်နေ��က်��ုင််� နေ�းင်််နေရးှက်
နေရ�မှ�း�က�ု ���ဉ််ထူး�ရ�် လ်�ုအု�်သည််။ ကနေ�ဒါါ
နို�ုင််င်ံတေင်် ကနေလ်�မှ�း�က�ု �ကည်််ရိုးနုေ�းင်််နေရးှက်မှု
 မှရှ�ဘ� တ�်ဉ်��တည််�ထူး���၍် မှရနို�ုင််�ါ။ ကနေလ်�
ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်နေရ���ုင််ရး နေရ�ွ��ယ်ရ�်�ည််�
လ်မှ်�မှ�း�က�ု အုနေသ���တ်သ�ရ�ှနို�ုင််ရ�် အု��်� (၆)၊ 
လ်�ု်နေ�းင််��က် ၆−၇ က�ု�ကည်််�ါ။ 

၅။ ၅။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုမှ� ���သမှ��မှ�း�က
 အုမှ� ���သး�အုလ်ု�်သမှး�မှ�း�က�ု ကြီးက���က�်
ပြ�င််�မှးှ ပြ��်ရိုး��ုပြ��်�ဉ််ပြ��်သည််။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 139139
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၇−၁၃။၇−၁၃။ သင်း၏ လုစိုးာ သင်း၏ လုစိုးာ

“စိုးာ�ပ်ေ�နေအာကိုးရှိိအုလုပု်း” ဆိုုုသည့်းမာိ သင်း ဝင်းနေင်ေရှိရှိို“စိုးာ�ပ်ေ�နေအာကိုးရှိိအုလုပု်း” ဆိုုုသည့်းမာိ သင်း ဝင်းနေင်ေရှိရှိို
နေသားလုည့်း� အခေန်းးနေပ်�နေဆိုာင်းပြုခင်း�မရှိိသုည့်�း တ်ရှိာ�ဝင်းနေသားလုည့်း� အခေန်းးနေပ်�နေဆိုာင်းပြုခင်း�မရှိိသုည့်�း တ်ရှိာ�ဝင်း
နေ�ကိုည့်ာပြုခင်း�မရှိိနုေသာ အလုပု်းမ� ုု �ကိုုဆုိုုုသည့်း။ ဤနေ�ကိုည့်ာပြုခင်း�မရှိိနုေသာ အလုပု်းမ� ုု �ကိုုဆုိုုုသည့်း။ ဤ
အလုပု်းအမ� ုု �အစိုးာ�သည့်း တ်ရှိာ�မဝင်းပ်ါ။ ယ်င်း�အလုပု်းအလုပု်းအမ� ုု �အစိုးာ�သည့်း တ်ရှိာ�မဝင်းပ်ါ။ ယ်င်း�အလုပု်း
သည့်း အလုပု်းရှိငိ်းအတ်ေကိုးနေရှိာ အလုပု်းသမာ�အတ်ေကိုးပ်ါ သည့်း အလုပု်းရှိငိ်းအတ်ေကိုးနေရှိာ အလုပု်းသမာ�အတ်ေကိုးပ်ါ 
ကြီးကိုီ�နေလု�သည့်�း အကို� ုု �ဆိုကိုးမ�ာ� နေပ််နေပ်ါကိုးနေစိုးသည့်း။ ကြီးကိုီ�နေလု�သည့်�း အကို� ုု �ဆိုကိုးမ�ာ� နေပ််နေပ်ါကိုးနေစိုးသည့်း။ 

၁။၁။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်ရငှ််မှ�း�သည်် အု��မှ််�ံ�ုလ်�း
က�ုနေ��ရ�် ဥ�နေဒါအုရ ပြ�ဋ္ဌား�်�ထူး�သည််။ အု��မှ််�ံ�ုလ်�း
သည်် ပြ�ည််�ယ်နိုငှ််် �ယ်နေပြမှအုလ်�ုက် ကေ�ပြ�း�ပြ�း����သည််။
 အု��မှ််�ံု�လ်�းနိုငှ််် သင်််ရ�်ရးွ
အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�ရ�ှ ကေ�ပြ�း�ပြ�း����
သည််် အုလ်�ု်အုက�ုင််မှ�း�အုတေက်
 လ်�းနို�ု်�ထူး�မှ�း�အုနေ�ကးင််�
မှ�း�က�ု အုနေသ���တ်သ�ရှ�လ်�ု�ါက 
ဤနေ�ရးတေင််�တ်ရိုး�ုါ။ here:

၃။၃။  �ံမုှ�ှ်အုး�ပြ�င််် သင််သည်် လ်�းက�ု နေင်ေသး�ပြ�င််် ရရှ�
မှည််မှဟုတု်ဘ� သင််၏ ဘဏ််�းရင််�သ��ု တ�ုက်ရိုး�ုက်လ်ာ�
ထူည်််နေ��ပြ�င််� သ��ုမှဟုတု် ��က်လ်က်မှတှ်ပြ�င်််သး ရရှ�
မှည််ပြ��်သည််။ 

၄။၄။  လ်�းကးလ်တ�်��ု�အုတေက် သင််သည်် လ်�း
နေ�း်ပြ���က်တ�်နေ�းင််က� ုရရှ�မှည််ပြ��်သည််။ သင််၏
 အုသး�တင််လ်�းသည်် သင််၏ ��ုနုေ�ါင််�လ်�းထူက်
 နေလ်�း�်ည််�သည််။ သင််၏ ��ုနုေ�ါင််�လ်�းမှ ှဝင််နေင်ေ
�ေ�်၊ �င််�င််အုက� ����ံ�း��ေင်််၊ အုလ်�ု်အုက�ုင််အုးမှ�ံနိုှင်််
 က��်�မှးနေရ� အုးမှ�ံတ��ုအုတေက် ပြ�တ်နေတးက်နိုတု်ယူ
သည််။ 

၅။  ၅။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် အုလ်�ု်သမှး�အုး�လ်ံ�ုသည်် ၎င််�တ��ု
၏လ်�းမှ ှကနေ�ဒါါ�င််�င််အု��အု�ဉ််ဟု ုနေ�်��ုသည််် 
အုမှ�း�ပြ�ည််သ�ူ�ုင််ရး �င််�င််ရ�်�ံနုေင်ေသ�ု� ထူည်််ဝင််�ကရ
သည််။ အုသက် ၆၅ နို�ှ်နိုငှ်််အုထူက်ရှ�ပြီ��� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ
၌ နို�ှ်အု��ုင််�အုပြ�း�တ�်��ုကး နေ�ထူ�ငု််��သ်ူမှ�း�သည််
 သက်ကြီးက��ရယွ်အု�ု လ်ံခုြုံ�ံ�မှ ုအုမှည််ရှ� အု��ု�ရထူံမှ�ှေင်််ပြ��
နေင်ေအု�ည််�င်ယ်က�ု ရရှ��ကသည််။ 

၆။  ၆။  သင််သည်် သင်််အုလ်�ု်�ေင််မှ ှရရ�ှသည််် T4 (သင််၏
 ဝင််နေင်ေမှ�း�နိုငှ််် နိုတု်�ယ်မှမုှ�း�က�ု နေ�း်ပြ���က်) က�ု
 အုသံ�ုပြ��၍ သင်််က�ုယ်��ုင်် ဝင််နေင်ေ�ေ�်အု��ရင််�ံ�းက�ု
 နို�ှ်�ဉ်် ဧပြီ�� ၃၀ ရက် နေ��က်�ံ�ုထူး�၍ တင််သေင််�ရ�် 
တးဝ�်ရ�ှသည််။ 
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၈−၁။၈−၁။  ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းရှုငွေ�ေငွေ�က�   ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းရှုငွေ�ေငွေ�က� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ တရး�ဝင််နေင်ေနေ�က�သည်် ကနေ�ဒါါနေဒါ်လ်း
 (CAD) ပြ��်သည််။ တ�်နေဒါ်လ်းတေင်် ဆင််် (¢) ၁၀၀ ရှ�သည််။
 ကနေ�ဒါါဘဏ််သည်် နေင်ေနေ�က�အုမှ� ���အု�း�နို�ှ်မှ� ��� ထုတု်နေဝ
သည်် − 

ရငွေ�ေသုံးး��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံးတ်းမှတှ်းခြခ�း�ခြ��်း သုံး�းသုံးည်း သုံး�်းထံးတ်ေ�း ငွေ�ေမှည်းရငွေ�ေသုံးး��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံးတ်းမှတှ်းခြခ�း�ခြ��်း သုံး�းသုံးည်း သုံး�်းထံးတ်ေ�း ငွေ�ေမှည်း
မှှရှသုုံးည်း၊ မှည်းမှှ သုံးး��စွဲေ�နို�ု�းသုံးည်းကု� သုံးရုှုနို�ု�းငွေစွဲသုံးည်း။ သုံး�း၏ အစွဲု��ရမှှရှသုုံးည်း၊ မှည်းမှှ သုံးး��စွဲေ�နို�ု�းသုံးည်းကု� သုံးရုှုနို�ု�းငွေစွဲသုံးည်း။ သုံး�း၏ အစွဲု��ရ
ငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းသ်ုံးည်း် အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�ငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းသ်ုံးည်း် အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�
သုံးည်း လစွဲဉ်းရငွေ�ေသုံးး��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံးတ်းမှတှ်းခ�ကးတ်စွဲးခ� မှည်းသုံးု�� ခြပံ့ုလ�ပံ့းမှည်းသုံးည်း လစွဲဉ်းရငွေ�ေသုံးး��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံးတ်းမှတှ်းခ�ကးတ်စွဲးခ� မှည်းသုံးု�� ခြပံ့ုလ�ပံ့းမှည်း
က�ု သုံးရုှုန်း��လည်းလာငွေအာ�း သုံး�်းအာ� ကညူ်ငီွေပံ့�နို�ု�းသုံးည်း။ က�ု သုံးရုှုန်း��လည်းလာငွေအာ�း သုံး�်းအာ� ကညူ်ငီွေပံ့�နို�ု�းသုံးည်း။ 

၁။၁။  �ံနုို�ှ�်နေင်ေ�ကူ�မှ�း�သည်် အုရယွ််အု�း�တ�်
မှ� ���တည််�ပြ��်ပြီး��� တ�်��ု�အုလ်�ုက် အုနေရးင််
ကေ�ပြ�း�သည််။ 

၂။  ၂။  အုနေ�ကေနေ�မ်ှ�း�သည်် အုရယွ််�ံ၊ု �ံသုဏ္ဍား�်
�ံနုိုှင််် အုနေရးင််�ံပုြ��်သည််။ ယ်င််�တ��ု၏
 နေ�ာက်နေက�းဘက်တေင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ 
အုထု�မှ်�အုမှတှ်သနေကေတ �ါဝင််သည််။ 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ လ်နူေ�မှု�ရ�တ်မှးှ ပြ�ည််�ယ််
 သ�ု�မှဟုတု် �ယ််နေပြမှတ�်�နုိုငှ်််တ�်� ုပြ�း��ာ�သည််။ 
လ်နူေ�မှု�ရ�တ်သည်် ပြီးမှ���ကြီးက��မှ�း�နိုငှ််် နေက��လ်က်နေဒါသ
မှ�း�အု�ကး� ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််။ ယ်င််�မှးှ သင််
နေ�ထု�ုင််သည််် �တ်ဝ�်�က�င််အုနေ�်၌လ်ည််� မှတူည််
နို�ုင််သည််။ 

သင််သည်် သင််၏ အုပြီးမှ�တမှ်�အု�မှ်ရးတေင်် နေ�ထု�ုင််ပြီး��ဆ�ု
လ်ှင်် သင််၏ အုနေပြ��ံလ်နူေ�မှ�ုရ�တ်မှ�း�နိုှင််် အုပြ�း�မှရှ�
မှပြ��်လ်�အုု�်သည််် က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�အုတေက် လ်�ဉ််
နေ��နေ��ရ�် လ်�အုု�်သည််။ 
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၈−၂။ ၈−၂။  ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း အငွေခြခခးလငူွေန်းမှစုွဲရတု်းမှ�ာ�မှာှ အဘယ်းန်းည်း�။ ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း အငွေခြခခးလငူွေန်းမှစုွဲရတု်းမှ�ာ�မှာှ အဘယ်းန်းည်း�။

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် နေင်ေနေ�က�မှည််သ��ု�နုေဆးင််�နို�ုင််နေ�ကးင််� အုကြံကံပြ��
��က်မှ�း�က�ု �တ်ရှု�ုါ။ သင်််အုတေက် အုသံ�ုဝင််သည််ဟု ုယ်ဆူနေသး အုကြံကံဉားဏ််မှ�း� အုတေက် 
အုကေက်ထု�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၁။  အုမှးရာ၁။  အုမှးရာ
 ယ်င််�မှးှ သင််၏ လ်�ဉ်် အုကြီးက��မှး�ဆံ�ု

 က�ု်က��ရ�တ်ပြ��်သည််။ ယ်င််�သည််
 အုဓိ�ကအုး�ပြ�င််် သင််၏ အု�မှ်လ်�ပြ��်ပြီး���
 အုးမှ�ံနေ�က�နိုငှ််် ပြ��ပြ�င််ထု��်�သ�မှ်��ရ�တ်
မှ�း�လ်ည််� �ါဝင််နို�ငု််သည််။ 

၃။  အစွဲာ�အစွဲာ၃။  အစွဲာ�အစွဲာ
 ယ်င််�မှးှ သင််၏ က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�အု�က် 

ကြီးက��မှး�သည်််အု��တ်အု��ုင််�ပြ��်ပြီး��� သင််နိုငှ််် 
သင်််မှ�သး��ုက�ု နေကွ�နေမှေ�ရသည််် �ရ�တ်က�ု
ဆ�ုလ်�ုသည််။ 

၂။  ငွေရ��ု�၊ မှတီ်ာခ စွဲသုံးည်းမှ�ာ�၂။  ငွေရ��ု�၊ မှတီ်ာခ စွဲသုံးည်းမှ�ာ�
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နေဒါသအုမှ�း��တုေင််

 ယ်င််�က�ု်က��ရ�တ်၌ လ်ှ�်��်မှ�တး
�၊ အု�ူနေ���နိုငှ််် နေရ��ု�တ�ု� �ါဝင််သည််။
 ယ်င််�က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�အု�က် အု�� ���
သည်် သင်််အု�မှ်လ်�တေင်် �ါဝင််နို�ုင််သည််။
 နေဆးင််�ရးသ�တေင်် သင််၏ လ်ှ�်��်မှ�တး
�နိုငှ််် အု�နူေ���တ�ု�အုတေက် က�ု်က��ရ�တ်
မှးှ ပြမှင်််မှး�မှည်် ပြ��်သည််။ 

၄။  သုံးယ်းယ်ပူံ့�ု�ငွေ�ာ�းငွေရ�၄။  သုံးယ်းယ်ပူံ့�ု�ငွေ�ာ�းငွေရ�
 ယ်င််�တေင်် သင်််ရ�်ရးွအုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�

အုတေင််� သေး�လ်းမှုအုတေက် အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူ
သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆးင််နေရ� က�ု်က��ရ�တ် �ါဝင််
သည််။ 

၅။  �ကးသုံးေယ်းငွေရ� ၅။  �ကးသုံးေယ်းငွေရ� 
 ယ်င််�တေင်် လ်�ဉ််နေ��နေ��ရသည််် မှ�ုဘ�ုင််�လ််

��ု်� သ�ု�မှဟုတု် ကြီးက�����ု်�ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�၊
 နေကဘယ််လ််ရှု�ု်ပြမှင််သံ�ကး�နိုငှ််် အုင််တး
�က်�� �တ်ဆက်မှတု�ု� �ါဝင််နို�ုင််သည််။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 143143
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၆။  ကငွေလ�သုံး�ူယ်းခြပံ့ုစွဲ�ငွေစွဲာ�း်ငွေရာှကးခြခ�း� ၆။  ကငွေလ�သုံး�ူယ်းခြပံ့ုစွဲ�ငွေစွဲာ�း်ငွေရာှကးခြခ�း� 
 အုလ်ု�်လ်�ု်သည််် သ�ု�မှဟုတု် �ည်းသင််

နေ�သည််် မှ�ဘမှ�း�သည်် ၎င််�တ��ု၏
 ကနေလ်�မှ�း�အုတေက် ကနေလ်�သငူ်ယ်် ပြ���ု
နေ�းင်််နေရးှက်မှ ုက�ု်က��ရ�တ်က�ု နေ��
ရ�်လ်�ုသည််။ 

၇။  အခြခာ�က�န်းးက�စွဲရတု်းမှ�ာ�၇။  အခြခာ�က�န်းးက�စွဲရတု်းမှ�ာ�
 ယ်င််�တေင်် အုဝတ်အု�း�၊ အုလ်ကှ�ု်မှ�း�၊ 

နေက�းင််�သံ�ု��စည််�မှ�း�နိုငှ််် အုပြ�း�မှရှ�မှပြ��်
��စည််�မှ�း� �ါဝင််နို�ုင််သည််။ 

၈။  လူ��းမှ�ု�ု�းရာ ငွေခ��ငွေ�ေ၈။  လူ��းမှ�ု�ု�းရာ ငွေခ��ငွေ�ေ
 ယ်င််�မှးှ သင််၏ �ရ���ဉ််အုတေက် သင်််

က�ုယ််�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံအု��ု�ရက နေ��နေ��
နေသး နေင်ေနေ�က��မှးဏ် ပြ��်သည််။ 

သုံး�း ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း တ်စွဲးနိုစှွဲး�ကာငွေန်းထံု��းပြီးပံ့�ီငွေန်း�ကးသုံး�း ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း တ်စွဲးနိုစှွဲး�ကာငွေန်းထံု��းပြီးပံ့�ီငွေန်း�ကး
 ငွေခ��ငွေ�ေက�ု လစွဲဉ်းပံ့း�မှနှ်းး ငွေပံ့�သုံးေ�း�ခြခ�း�ခြ��်း ခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့း ငွေခ��ငွေ�ေက�ု လစွဲဉ်းပံ့း�မှနှ်းး ငွေပံ့�သုံးေ�း�ခြခ�း�ခြ��်း ခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့း
မှကု�ု စွဲတ်�းရန်းး သုံး�း်တ်ေ�းတ်ာ�န်းးရှုသုံးည်း။ သုံး�းသုံးည်း စွဲ�စွဲ�ငွေပံ့ါ�း�မှကု�ု စွဲတ်�းရန်းး သုံး�း်တ်ေ�းတ်ာ�န်းးရှုသုံးည်း။ သုံး�းသုံးည်း စွဲ�စွဲ�ငွေပံ့ါ�း�
 ငွေပံ့��ပံ့းရန်းး ပံ့မှာဏနို�ှး် လစွဲဉ်းခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့းရမှည််း ငွေပံ့��ပံ့းရန်းး ပံ့မှာဏနို�ှး် လစွဲဉ်းခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့းရမှည််း
 ပံ့မှာဏတ်�ု�က�ု စွဲာခြ��်းငွေရ�သုံးာ� အငွေ�ကာ�း��ကာ�ခ�ကး အာ� ပံ့မှာဏတ်�ု�က�ု စွဲာခြ��်းငွေရ�သုံးာ� အငွေ�ကာ�း��ကာ�ခ�ကး အာ�
 လစွဲဉ်းရရှုမှည်းခြ�စွဲးသုံးည်း။ အငွေသုံး�စွဲတု်းသုံးရုှုလ�ုပံ့ါက အခန်းး� (၂) လစွဲဉ်းရရှုမှည်းခြ�စွဲးသုံးည်း။ အငွေသုံး�စွဲတု်းသုံးရုှုလ�ုပံ့ါက အခန်းး� (၂)၊ ၊ 
လ�ပံ့းငွေ�ာ�းခ�ကး ၂−၄ ကု��ကည််းပံ့ါ။ လ�ပံ့းငွေ�ာ�းခ�ကး ၂−၄ ကု��ကည််းပံ့ါ။ 

သင်််အုတေက် က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�က�ု ဤနေ�ရးတေင်် 
တေက်��က်နို�ုင််သည််။ here:
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၈−၃။၈−၃။    သုံး�း၏ ငွေ�ေငွေ�က�အငွေထံာကးအပံ့း်သုံး�း၏ ငွေ�ေငွေ�က�အငွေထံာကးအပံ့း်

သင််လ်က်�ံရရှ�မှည််် နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံ်
 �မှးဏ်သည်် မှ�သး��အုုရယွ််အု�း�၊ မှ�သး��ဝုင််
 မှ�း�၏ အုသက်အုရယွ််၊ သင််နေ�ထု�ငု််သည်််နေ�ရး
နိုငှ််် သင်််မှ�သး��၏ု လ်�ုအု�်��က်မှ�း� �သည််တ��ု အု�ါအုဝင်် 
အုနေ�ကးင််�တရး�မှ�း��ေးအုနေ�်၌ မှတူည််မှည််ပြ��်သည််။ 

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ�ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − သင််၏ နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံက် သင်််အုတေက် နေ��နေ��မှည််် အုနေပြ��ံက�ု်က��ရ�တ်
မှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ အုကြီးက��မှး�ဆံ�ု က�ု်က��ရ�တ်အုတေက် “    ”၊ ဒါတု�ယ်အုကြီးက��မှး�ဆံ�ု က�ု်က��ရ�တ်
အုတေက် “   ”၊ ဒါတု�ယ်အု�ည််�ဆံ�ု က�ု်က��ရ�တ်အုတေက် “  ” နိုငှ််် အု�ည််�ဆံ�ုက�ု်က��ရ�တ်အုတေက်  
“ ” ဟု ုနေရ�သး��ါ။ 

၁။  ၁။  ဆက်သေယ််နေရ� 

၃။၃။  အု�မှ်ရးနိုငှ််် နေရ��ု�၊ မှ�တး� �သည််မှ�း�

၂။၂။  အု�း�အု�း

၄။  ၄။  သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆးင််နေရ�

အငွေခြခအငွေန်းတ်စွဲးရပံ့းခ��း�ငွေပံ့် မှတူ်ည်း၍ သုံး�းသုံးည်း ထံပံ့းငွေ�ာ�း�ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေမှ�ာ� ရရှုနို�ု�းသုံးည်း။အငွေခြခအငွေန်းတ်စွဲးရပံ့းခ��း�ငွေပံ့် မှတူ်ည်း၍ သုံး�းသုံးည်း ထံပံ့းငွေ�ာ�း�ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေမှ�ာ� ရရှုနို�ု�းသုံးည်း။
 ယ်�း�တ်ု��တ်ေ�း ကငွေလ�မှ�ီ�ော�ထံာ�သုံးည််း မှသုုံးာ�စွဲ�မှ�ာ�၊ အသုံးကး ၆၅ နိုစှွဲးအထံကး ပံ့�ဂ္ဂိုုုု လးမှ�ာ�၊ ယ်�း�တ်ု��တ်ေ�း ကငွေလ�မှ�ီ�ော�ထံာ�သုံးည််း မှသုုံးာ�စွဲ�မှ�ာ�၊ အသုံးကး ၆၅ နိုစှွဲးအထံကး ပံ့�ဂ္ဂိုုုု လးမှ�ာ�၊
 အစွဲာ�အစွဲာ��ု�းရာ သုံး�ီသုံးန်း�းလ�ုအပံ့းခ�ကးမှ�ာ�ရှုသုံးမူှ�ာ�နို�ှး် အမုှးလခ အစွဲာ�အစွဲာ��ု�းရာ သုံး�ီသုံးန်း�းလ�ုအပံ့းခ�ကးမှ�ာ�ရှုသုံးမူှ�ာ�နို�ှး် အမုှးလခ
 အငွေထံာကးအကခူြ�စွဲးငွေစွဲရန်းး အတ်ေကး ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေမှ�ာ� ပံ့ါ��းသုံးည်း။ အငွေထံာကးအကခူြ�စွဲးငွေစွဲရန်းး အတ်ေကး ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေမှ�ာ� ပံ့ါ��းသုံးည်း။
 သုံး�း၏ အစွဲု��ရငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းင်ွေသုံးာ အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း သုံး�း၏ အစွဲု��ရငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းင်ွေသုံးာ အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း
 ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�အာ� သုံး�းသုံးည်း ငွေ�ားခြပံ့ပံ့ါထံပံ့းငွေ�ာ�း�ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေ ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�အာ� သုံး�းသုံးည်း ငွေ�ားခြပံ့ပံ့ါထံပံ့းငွေ�ာ�း�ခေ�း်ခြပံ့ုငွေ�ေ
မှ�ာ�က�ု ခးစွဲာ�ခေ�း်ရှုမှရှု ငွေမှ�ခြမှန်းး�ပံ့ါ။ မှ�ာ�က�ု ခးစွဲာ�ခေ�း်ရှုမှရှု ငွေမှ�ခြမှန်းး�ပံ့ါ။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ ($)၊ ၂ ($$$)၊ ၃ ($$$$)၊ ၄ ($$)

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 145145
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၈−၄။၈−၄။  သုံး�း ငွေ�ေအခ� ုု �က�ု မှည်းသုံးု��စွဲ�ငွေ�ာ�း�နို�ု�းမှည်းန်းည်း�။  သုံး�း ငွေ�ေအခ� ုု �က�ု မှည်းသုံးု��စွဲ�ငွေ�ာ�း�နို�ု�းမှည်းန်းည်း�။

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် နေင်ေနေ�က�မှည််သ��ု�နုေဆးင််�နို�ုင််နေ�ကးင််�
 အုကြံကံပြ����က်မှ�း�က�ု �တ်ရှု�ုါ။ သင်််အုတေက် အုသံ�ုဝင််သည််ဟု ုယ်ဆူနေသး အုကြံကံဉားဏ််မှ�း� 
အုတေက် အုကေက်ထု�တေင်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၅။၅။  ကး�ဝယ််���မှည်််အု�း� အုမှ�း�ပြ�ည််သသူံ�ု 
သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆးင််နေရ�မှ�း�က� ုအုသံု�ပြ��ပြ�င််� 

၄။၄။  မှ�ုဘ�ုင််�လ််��ု်�နိုှင််် ကြီးက�����ု်� နိုှ�်မှ� ���လ်ံ�ု
သံ�ုမှည်််အု�း� တ�်မှ� ���က�ုသး အုသံ�ုပြ��
ပြ�င််�။ ရ�်နေဝ�နေ�်ဆ�မုှုမှ�း�သည်် အုလ်ေ
�်နေ���ကြီးက��နို�ုင််ပြီး��� နို�ုင််င်ံတကး ��ု်�နေ�်
ဆ�ုမှမုှ�း� မှပြ��လ်�ု်မှ� နို�ု်�ထုး�မှ�း�က�ု
 နေလ်လ််းပြ�င််�။ အုင််တး�က်မှတှ�်ဆင်််
 �ရ�တ်�ည််�၊ ရ�်နေဝ�နေ�်ဆ�မုှမုှ�း�က�ု
 ပြ��လ်�ု်နို�ုင််ပြ�င််� သ��ုမှဟုတု် ��ု်�ကတ်
မှ�း� ဝယ််ယ်ပူြ�င််�

၃။ ၃။  နေ���နို�ု်�အုသက်သးဆံ�ု က�ု်��စည််�မှ�း�
နိုငှ််် က�ု်�ံုဆ�ုင််မှ�း�က� ုရးှနေ�ေပြ�င််�နိုငှ််် နေ���
အုတ�်ဆံု� ��စည််�မှ�း�က� ုသ�ရ�ှနို�ုင််ရ�် 
နေ�ကး်ပြင်းမှ�း�တေင်် ရးှနေ�ေပြ�င််� 

၂။ ၂။  ထုမှင််�၊ ဟုင််�က� ု�း�နေသးက်ဆ�ုင််တေင််
�း�မှည်််အု�း� လ်တ်လ်တ်ဆတ်ဆတ်
 အု�း�အု�းမှ�း� ဝယ််ပြီး��� အု�မှ်တေင်် 
��က်ပြ��တ်ပြ�င််ဆင််ပြ�င််� 

၁။ ၁။  အု�မှ်တ�်လ်ံ�ု သ�ု�မှဟုတု် အု�မှ်��်�တေ�တ�်
��်�က�ု အုပြ�း�သူနိုငှ််် မှှနေဝနေ�ထု�ုင််ပြ�င််�
ပြ�င််် အု�မှ်လ်�၏ တ�်��တ်တ�်��ုင််�က�ုသး 
နေ��နေ��ပြ�င််�
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၆။၆။  �း�ကည်််တ�ုက်မှ�း�နိုငှ််် အုပြ�း�
အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူ�ုင််ရး နေ�ရး
မှ�း�၌ အု�မှ�ရ်ရှ�နို�ုင််သည််် အုင််
တး�က်က�ု အုသံု�ပြ��ပြ�င််� 

၇။၇။  သင််သည်် �း����်တ�်�ကု�ု မှ����်ဆ�ုမှ�
 �ည််�ကမှ်�နိုငှ််် သတ်မှတှ်��က်မှ�း�က�ု
 နို�ုင််�ယ်ဉှ်် �ကည်််ပြ�င််� သ��ုမှဟုတု် မှ�ုဘ�ုင််�
လ််��ု်�၊ နေကဘယ််လ််ရှု�ု်ပြမှင််သံ�ကး�၊
 အုင််တး�က်၊ �ရ�နေဘးဂ္ဂိုမှ�း� သ��ုမှဟုတု်
 နေမှး်နေတး်ကး�အုတေက် နေင်ေနေ��နေ��မှု
အု��အု�ဉ််က�ု နို�ုင််�ယ်ဉှ််�ကည်််ပြ�င််�။ ရရှ�နို�ုင််
မှည််် နေ���နေလ်ှးန်ိုု�်�မှ�း�က�ု ရးှနေ�ေ�ါ။ 

၈။၈။  အု�မှ်လ်�တေင်် နေရ��ု�၊ မှ�တး� �သည််တ�ု�
 အု�ါအုဝင််ပြ��်သည််် အု�မှ်ရးမှ�း�က�ု ရးှနေ�ေ
ပြ�င််�။ ယ်င််�မှးှ �ံနုေသက�ု်က��ရ�တ်ပြ��်၍ 
ရနေင်ေသံ�ုနေင်ေ �ေ�နေဝသတ်မှတှ်ရး၌ သင်််အုတေက်
 အုနေထုးက်အုကပူြ��နို�ုင််သည််။ သ�ု�မှဟုတု်
�ါက နေရ��ု�၊ မှ�တး� �သည်််က�ု်က��ရ�တ်
မှ�း�သည်် တ�်ဦး���င််�အုသံ�ုပြ��မှအုုလ်�ုက် 
နေပြ�းင််�လ်�နေ�လ်�မှ််မှည််။ 

၉။၉။  သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေထုးက်�ံသ်ည်််
 အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထုပြ��
သမူှ�း�အုး� �ရ�တ်�ည််�သည််် ကနေလ်�
ပြ���နုေ�းင်််နေရးှက်မှကု�ု သင်််ရ�်ရးွ
အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�တေင်် ရနို�ုင််ပြ�င််�ရှ�မှရှ�
 သ�ု�မှဟုတု် အုပြ�း�မှ�ဘမှ�း�နိုငှ််် မှှနေဝ
တးဝ�်ယ်ူနို�ုင််ပြ�င််� ရှ�မှရှ� နေမှ�ပြမှ�်��ါ။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 147147
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၈−၅။၈−၅။    ငွေ�ေငွေ�က�အငွေထံာကးအပံ့းန်ို�ှး် စွဲပံ့းလ�ဉ်း�သုံးည််း ငွေမှှားလ�်းခ�ကးမှ�ာ� ငွေ�ေငွေ�က�အငွေထံာကးအပံ့းန်ို�ှး် စွဲပံ့းလ�ဉ်း�သုံးည််း ငွေမှှားလ�်းခ�ကးမှ�ာ� 

သင််ရရှ�မှည််် နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံ�်မှးဏ်သည်် အုက��်အုသတ်ရှ�သည််။ ယ်င််�
မှးှ သင််၏ အုနေပြ��ံလ်�ုအု�်��က်မှ�း�က�ု ကးမှ�နေ�ရှုံမုှှသးရှ�သည််။ သင််ရရှ�မှည်််
 နေင်ေနေ�က�ပြ�င််် သင််မှည််သည််် အုရးမှ�း� လ်�ု်နေဆးင််နို�ုင််မှည်် ဆ�ုသည််နိုငှ်််��်လ်�ဉ််�၍ 
လ်က်နေတေ�က�နေသး နေမှှး်လ်င်််��က်မှ�း� ထုး�ပြ�င််�သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် သင််နေ�ထု�ုင််
ရး၌ အုသး�တက�ပြ��်နေ�ရ�် အုနေထုးက်အုက ူပြ��မှည််ပြ��်သည််။ 

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − အုနေပြ�အုနေ�မှ�း�က�ု�ကည်််�ါ။ အုနေပြ�အုနေ�တ�်ရ�်��နိုှင််် ယ်င််�၏ လ်က်နေတေ�က�နေသး 
နေမှှး်လ်င်််��က်မှ�း�အု�ကး� မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

သင််သည်် အု���ုရထုံမှ ှထု�ု�ပြ�င််/သ��ုမှဟုတု်
 သင််၏ ကမှကထုပြ��သမူှ�း�ထုံမှ ှ
နေင်ေနေ�က� အုနေထုးက်အု�ံ ်ရရှ�နေ�သည််။

သင်််အု�မှ်နိုှင််် သင်််ရ�်ရးွအုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�
ရ�ှ သင််သေး�လ်�ုသည််် နေ�ရးမှ�း�သည်် 
အုလ်မှှ်�ကေးနေဝ�နေ�သည််။

သင််သည်် လ်လူ်ေတ်ပြ��်ပြီး��� သး�သမှ��မှ
ရ�ှသည်််အုပြ�င်် နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံ ်
အုက��်အုသတ်ပြ�င်််သး ရရှ�နေ�သည််။

သင််သည်် အုပြ�း�နို�ုင််င်ံရှ� သင်််မှ�သး��ုထုံ 
�ကး�နေပြ�းလ်�သုည််။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဃ)၊ ၂ (ဂ္ဂို)၊ ၃ (က)၊ ၄ (�)

(က) (က) သင််သည်် အု�မှ်ရးက�ု အုပြ�း�
သတူ�်ဦး�နိုှင််် မှှနေဝနေ�ထု�ုင််
ပြီး��� အု�မှ်လ်�၏ တ�်��တ်
တ�်��ုင််�သး နေ��နေ��သည််။ 

(ခ)(ခ) သင််သည်် အုင််တး�က်မှှ
တ�်ဆင််် ��ု်�နေ�်ဆ�ုပြ�င််�
 သ�ု�မှဟုတု် ��ု်�ကတ်မှ�း�
 ဝယ််ယ်ပူြ�င််�ပြ�င််် မှ�သး��ုနိုငှ််် 
ဆက်သေယ််သည််။

(ဃ)(ဃ)  သင်််ထုံတေင်် ဇားတ�နေပြမှမှှ
 မှ�သး��ဝုင််မှ�း�ထုံ နေ����ု�ရ�် 
နေင်ေနေ�က�အုလ်ံအုုနေလ်းက်မှရှ�
ဘ� ပြ��်နေ�သည််။

1။1။

2။2။

3။3။

4။ 4။ 
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အုနေပြ�မှ�း� − ၅ (�)၊ ၆ (င်)၊ ၇ (ဇာ)၊ ၈ (ဆ)

သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံပြ�င််�
သ�ု� �ရ��သေး�လ်�ုသည််။ 

သင််၏ က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�သည််
 သင််လ်�ဉ်် ရရှ�သည်််နေင်ေနေ�က�
ထုက် ��ုမှ�ုမှ�း�ပြ�း�သည််။

သင််၏ နေရရညှ််
ရည််မှ�ှ်���က်မှ�း�မှးှ သင််၏
 အုထုက်တ�်�နေက�းင််�အုလ်ေ�်
 �ည်းနေရ�က� ုပြီး���ဆံ�ုနေ�ရ�်နိုှင််် 
အု�မှ်နိုငှ်််ကး�ဝယ််ရ�်ပြ��်သည််။ 

အု�မှ်ရးနေ���နို�ု်�သည်် သင်််ရ�်ရးွ
အုသ�ုင််�အုဝ�ုင််�တေင်် ကြီးက��ပြမှင်််သည််။ 

(�)(�)  သင််သည်် လ်မှက�ု်မှ� နေင်ေနေ�က�အုး�လ်ံ�ု
က�ု သံ�ု��်လ်�ုက်လ်ှင်် ထု�်မှံရရှ�မှည််
မှဟုတု်�ါ။ သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�
နေထုးက်�ံသ်ည််် အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကမှကထုပြ��သမူှ�း�အုး� သင်််
က�ု်က��ရ�တ်မှ�း� မှည််သ��ု��မှံ���်�ေ�ရမှည််
က�ု တ�ုင််�င််�ါ။ 

(စွဲ)(စွဲ)  �ရ��သေး�ပြ�င််�သည်် နေင်ေက�ု်နေ�က�က�မှ�း�သည််။ 
သင််ရရှ�သည််် နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံ ်�မှးဏ်
သည်် ယ်င််�က��စအုတေက် လ်ံနုေလ်းက်ပြ�င််�မှရှ�
�ါ။ သင််သည်် ကြီးက��တင််���ဉ််ထုး�ပြီး��� �နုေဆးင််�
ထုး�သင်််သည််။

(�)(�)  သင််၏ နေင်ေနေ�က�အုနေထုးက်အု�ံ ်အုမှ�း��ုက�ု
 သင်််အု�မှ်လ်�နေ��ရ�် အုသံ�ုပြ��ရမှည်် ပြ��်သည််။
 အုထု�ူသပြ�င််် မှ�သး��မုှ�း�သည်် အုပြ�း�အုနေပြ��ံ
လ်�ုအု�်��က်မှ�း�၏ က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�က�ု ကးမှ�
ရ�် အုပြ�း�အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�က�ု အုသံ�ုပြ��သင်််
သည််။ 

(ဇ)(ဇ)  သင််သည်် နေင်ေနေ�က��နုေဆးင််�ရ�် ထု�ု�ပြ�င််/
သ�ု�မှဟုုတ် နေ���နေင်ေရယ်ရူ�် လ်�ုအု�်နေကးင််� 
လ်�ုအု�်နို�ုင််သည််။ သင််လ်�ဉ််ရရှ�မှည််် နေင်ေနေ�က�
အုနေထုးက်အု�ံသ်ည်် ဤအုရးမှ�း�အုတေက် 
နေ��နေ��ရ�် လ်ံနုေလ်းက်မှည််မှဟုတု်�ါ။ 

5။5။

6။6။

7။7။

8။ 8။ 
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၈−၆။၈−၆။  ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ငွေစွဲ���ယ်းခြခ�း�  ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ငွေစွဲ���ယ်းခြခ�း� 

နေ���ဝယ််ရ�် အုနေကးင််�ဆံ�ုနေ�ရးမှ�း�မှးှ မှည််သည်််နေ�ရးမှ�း�
ပြ��်သည််က�ု သင််သ�ရ�ှရ�် အု�� ��်ယ်ူရမှည််ပြ��်သည််။ 

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် နေ���ဝယ််ရ�်နေ�ရးမှ�း�က��ုကည်််�ါ။ နေ�ရး
တ�်��ု�နိုှင််် သင််ဝယ််ယ်နူို�ုင််မှည်််အုရးမှ�း� ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တ��ုအု�ကး� မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

�ပူံ့ါမှာ�ကကးမှ�ာ� �ပူံ့ါမှာ�ကကးမှ�ာ� 

ငွေ����ု�းမှ�ာ�ငွေ����ု�းမှ�ာ�

က�န်းးတ်�ုကးကြီးက�ီမှ�ာ�က�န်းးတ်�ုကးကြီးက�ီမှ�ာ�

အမုှးအလ�ှ�းပံ့စွဲစည်း�အငွေရာ�း�အမုှးအလ�ှ�းပံ့စွဲစည်း�အငွေရာ�း�
��ု�းမှ�ာ���ု�းမှ�ာ�

(က)  (က)  အုဝတ်အု�း�မှ�း�၊ ရှူး�ှ�����်မှ�း�၊ �ရ�နေဘးဂ္ဂို
မှ�း�၊ က�ရ�ယ်းတ�်ဆး�လ်းမှ�း�၊ အု�မှ်သံ�ု
��စည််�မှ�း�နိုငှ််် အုပြ�း�အု�း�အုနေသးက်မှဟုတု်
သည််် က�ု်��စည််�မှ�း� နေရးင််���ရး က�ု်�ံုဆ�ုင််
အုကြီးက���း�မှ�း�ပြ��်သည််။

(ခ)  (ခ)  ယ်င််�တ�ု�မှးှ အုမှ�း�ဆံ�ုပြမှင််နေတေ�နို�ုင််သည်််
 အု�း�အုနေသးက်ဆ�ုင်် အုမှ� ���အု�း�မှ�း� ပြ��်�ကသည််။ 
ယ်င််�တ�ု�အု�က် အုမှ�း�အုပြ�း�သည်် သ��်ရငှ််�နေရ�က�ု်�ည််
မှ�း�၊ အုလ်ကှ�ု်မှ�း�၊ မှဂ္ဂိုုဇာင််�မှ�း�နိုငှ််် နေဆ��းမှလ်�ုသည််် 
လ်သူံ�ုမှ�း�သည််် နေဆ�ဝါ�မှ�း� နေရးင််����ကသည််။ 

(ဂ္ဂို)(ဂ္ဂို)  ယ်င််�ဆ�ုင််မှ�း�သည်် အု�မှ်က�ု ပြ�င််ဆင််ထု��်�သ�မှ်�
ရ�် က�ရ�ယ်းတ�်ဆး�လ်းက�သ်�ု�နေသး ��စည််�
မှ�း�နိုငှ််် တ�်�ါတ�်ရံတေင်် �ရ�နေဘးဂ္ဂိုမှ�း� 
နေရးင််���သည််။ 

(ဃ)(ဃ)  ယ်င််�ဆ�ုင််မှ�း�တေင်် အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် ဆရးဝ�်ညွှ�ှ်�ကး�သည်််
 နေဆ�ဝါ�မှ�း�ဝယ််ယ်နူို�ုင််သည််် နေဆ�ဆ�ုင််�ါရှ�သည််။ ယ်င််�
တ�ု�အု�က် အုမှ�း�အုပြ�း�သည်် နေဆ��းမှလ်�ုသည််် နေဆ�ဝါ�
မှ�း�၊ နေသ��ံမှ�း�၊ အုမှ� ���သမှ��သ��်ရငှ််�မှဆု�ုင််ရး ��စည််�မှ�း�၊
 အုလ်ကှ�ု်မှ�း�၊ မှဂ္ဂိုုဇာင််�မှ�း�နိုငှ််် အု�း�အုနေသးက်မှ�း� နေရးင််���
�ကသည််။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (ဃ)၊ ၃ (က)၊ ၄ (ဂ္ဂို)

1။1။

2။2။

3။3။

4။ 4။ 
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အ
ခန်းး� 8  ရငွေ�ေသုံး

း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
တ်

းမှတ်
းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�



တ်စွဲးပံ့တ်းရစွဲးပံ့စွဲစည်း�အတ်စွဲးပံ့တ်းရစွဲးပံ့စွဲစည်း�အ
ငွေရာ�း��ု��းမှ�ာ�ငွေရာ�း��ု��းမှ�ာ�

ငွေဒါသုံးအစွဲာ�အစွဲာ��ု�းမှ�ာ�ငွေဒါသုံးအစွဲာ�အစွဲာ��ု�းမှ�ာ�

ဂ္ဂို�ုငွေထံာ�းရ�ှး� ငွေစွဲ��ငွေရာ�း�ပံ့ေ�မှ�ာ�ဂ္ဂို�ုငွေထံာ�းရ�ှး� ငွေစွဲ��ငွေရာ�း�ပံ့ေ�မှ�ာ�

အေန်းးလ�ု�း� ငွေ��ငွေရာ�း�ခ�မှမုှ�ာ�အေန်းးလ�ု�း� ငွေ��ငွေရာ�း�ခ�မှမုှ�ာ�

အုနေပြ�မှ�း� − ၅ (ဇာ)၊ ၆ (င်)၊ ၇ (ဆ)၊ ၈ (�)

သုံး�း၏ အစွဲု��ရငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းသ်ုံးည်း် အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�သုံးည်း သုံး�်းအာ� သုံး�း၏ အစွဲု��ရငွေ�ေငွေ�က�ငွေထံာကးပံ့းသ်ုံးည်း် အ�ေ��အစွဲည်း� သုံးု��မှဟု�တ်း ကမှကထံခြပံ့ုသုံးမူှ�ာ�သုံးည်း သုံး�်းအာ� 

အစွဲာ�အငွေသုံးာကးမှ�ာ�ကု� မှည်းသုံးည်း်ငွေန်းရာတ်ေ�း �ယ်းယ်နူို�ု�းငွေ�ကာ�း� ခြပံ့သုံးငွေပံ့�နိုု��းပြီးပံ့�ီ ငွေစွဲ��နိုနု်းး�ခ� ုုသုံးာစွဲောခြ��း် မှည်းသုံးု��အစွဲာ�အငွေသုံးာကးမှ�ာ�ကု� မှည်းသုံးည်း်ငွေန်းရာတ်ေ�း �ယ်းယ်နူို�ု�းငွေ�ကာ�း� ခြပံ့သုံးငွေပံ့�နိုု��းပြီးပံ့�ီ ငွေစွဲ��နိုနု်းး�ခ� ုုသုံးာစွဲောခြ��း် မှည်းသုံးု��

�ယ်းနို�ု�းငွေ�ကာ�း�ကု�လည်း� အကြံကးငွေပံ့�နိုု��းသုံးည်း။ ယ်�း�တ်ု��က သုံး�း်အာ� အထံ�ူငွေစွဲ��ငွေရာ�း��ယ်းနို�ု�းငွေ�ကာ�း�ကု�လည်း� အကြံကးငွေပံ့�နိုု��းသုံးည်း။ ယ်�း�တ်ု��က သုံး�း်အာ� အထံ�ူငွေစွဲ��ငွေရာ�း�

ပံ့ေ�မှ�ာ�က�ု မှည်းသုံးည်း်ငွေန်းရာတ်ေ�း ရာှငွေ�ေနို�ု�းငွေ�ကာ�း�၊ နိုနု်းး�ငွေလှာက်ူပံ့ေန်းးပံ့ေ�မှ�ာ�က�ု မှည်းသုံးည်း်ငွေန်းရာတ်ေ�း ရာှငွေ�ေနို�ု�းငွေ�ကာ�း�၊ နိုနု်းး�ငွေလှာက်ူပံ့ေန်းး

 မှ�ာ�က�ု မှည်းသုံး�ု�သုံးး��ရငွေ�ကာ�း�၊ နိုု�ုး�ယ်ဉှ်း�ယ်းမှအုငွေ�ကာ�း�နို�ှး်  မှ�ာ�က�ု မှည်းသုံး�ု�သုံးး��ရငွေ�ကာ�း�၊ နိုု�ုး�ယ်ဉှ်း�ယ်းမှအုငွေ�ကာ�း�နို�ှး် 

ပံ့�ဂ္ဂိုုလကုငွေရာ�း�ခ�မှမုှ�ာ� အငွေ�ကာ�း�ကု� ငွေခြပံ့ာခြပံ့နိုု��းသုံးည်း။ ပံ့�ဂ္ဂိုုလကုငွေရာ�း�ခ�မှမုှ�ာ� အငွေ�ကာ�း�ကု� ငွေခြပံ့ာခြပံ့နိုု��းသုံးည်း။ 

(ဇ)(ဇ)   ယ်င််�ဆ�ုင််မှ�း�သည်် အုဝတ်အု�း�နိုငှ််် အုပြ�း�အု�မှ်သံ�ု��စည််�မှ�း�က�သ်�ု� တ�်�တ်ရ�်
 ��စည််�မှ�း�က�ု နေလ်ှးန်ေ���ပြ�င််် နေရးင််���ပြ�င််�ပြ��်သည််။ ကနေ�ဒါါနို�ငု််င်ံမှလှ်မူှ�း�အုတေက် 
အုသံ�ုပြ��ပြီး�����စည််�မှ�း�က�ု ဝယ််ယ်ပူြ�င််�မှးှ လ်�ု်ရှု�ု�လ်�ု်�ဉ််ပြ��်သည််။

(�)(�)  ယ်င််�တ�ု�မှးှ ပြ�င််�တေင်် အုလ်ေတ်သနေဘး က�င််��ပြ��လ်�ု်
သည််် နေရးင််���ပြ�င််�မှ�း�ပြ��်ပြီး��� လ်မူှ�း�သည်် ယ်င််�တ�ု�အု�မှ်
မှ ှအုသံု�ပြ��ပြီး���သး���စည််�မှ�း�က�ု အုလ်ေ�်နေ���သက်သး�ေး
ပြ�င််် နေရးင််����ကသည််။ ပြ��လ်�ု်သည််် ရက်�ေ�နိုငှ််် နေ�ရးတ�ု�
က�ု အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် ရ�်ကေက်အုတေင််� ဆ�ုင််�ဘတု်မှ�း�ပြ�င််် 
နေ�ကးပ်ြင်းနေလ်ရ်ှ�သည််။

(စွဲ)(စွဲ)  အုင််တး�က်က�ု အုသံ�ုပြ��၍ ��စည််�မှ�း� ဝယ််ယ်ပူြ�င််�
ပြ��်သည််။ နေရးင််���သမူှ�း�တေင်် အုေ�်လ်�ုင််�နေ�်မှ ှအုနေရးင််�
ဆ�ုင််မှ�း�နိုငှ််် က�ုယ််��ုင််တ�်�တ်ရ�်��စည််� နေရးင််���သမူှ�း�
 �ါဝင််သည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံမှလှ်မူှ�း�အုတေက် အုေ�်လ်�ုင််�မှ ှ
နေ���ဝယ််ပြ�င််�သည်် လ်�ု်ရှု�ု�လ်�ု်�ဉ််က��စပြ��်သည််။  

(�)  (�)  ယ်င််�တ�ု�သည်် အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံပြ�င််�မှှ
 က�ု်��စည််�မှ�း�က�ု တင််သေင််�သည််် ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�နေသး
 ယ်ဉ််နေက��မှနုေ�ာက်�ံမှ� ����ံရုှ��ကသည််် လ်မူှ�း�က ��ုင််ဆ�ုင််
�ကသည််။ သင်််နို�ုင််င်ံမှ ှ�း�နေသးက်က�ု်မှ�း�က�ု ဤက�သ်�ု�
နေသး အုနေရးင််�ဆ�ုင််မှ�း�တေင်် ရနို�ုင််သည််။ 

5။5။

6။6။

7။7။

8။8။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 151151

အ
ခန်းး� 8  ရငွေ�ေသုံး

း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
တ်

းမှတ်
းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�



၈−၇။  ၈−၇။  သုံး�းလ�ုအပံ့းသုံးည်း်အရာနို�ှး် သုံး�းလ�ုခ��းသုံးည်း်အရာသုံး�းလ�ုအပံ့းသုံးည်း်အရာနို�ှး် သုံး�းလ�ုခ��းသုံးည်း်အရာ 

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − နေအုးက်�ါအုမှည််မှ�း�က�ု�ကည်််ပြီး��� ယ်င််�တ�ု�အု�က် တ�်��ု�သည်် သင််
လ်�ုအု�်သည်််အုရး သ�ု�မှဟုတု် သင််လ်�ု��င််သည်််အုရးပြ��်နေ�ကးင််� ဆံ�ုပြ�တ်�ါ။ လ်�ုအု�်သည်််
အုရးမှ�း�အုတေက် အုကေက်ထု�တေင်် ဝလ်ံ�ု “     ” နေရ�ပြီး��� လ်�ု��င််သည်််အုရးမှ�း�အုတေက် 
အုကေက်ထု�တေင်် ကြီးတ�ဂ္ဂိုံ�ံ ု“    ” နေရ��ါ။ 

၅။၅။  နေ�ာက်ဆံ�ုနေ�်�မှတ်��ု်� 

၄။၄။  အုဝတ်အု�း� 

၃။၃။  အု�မှ်ကြီးက��တ�်လ်ံ�ု 

၂။၂။  က��်�မှးနေရ�နိုငှ်််ည်�ညွှေတ်သည််် 
အု�း�အု�း

၁။၁။  နေမှး်နေတး်ကး�တ�်���
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အ
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း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
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းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�



သုံး�းလ�ုအပံ့းသုံးည်း်အရာနို�ှး် သုံး�းလ�ုခ��းသုံး�းလ�ုအပံ့းသုံးည်း်အရာနို�ှး် သုံး�းလ�ုခ��း
သုံးည်း်အရာက�ု ခေ�ခြခာ�သုံးတ်းမှတှ်းနို�ု�းရန်းးသုံးည်း်အရာက�ု ခေ�ခြခာ�သုံးတ်းမှတှ်းနို�ု�းရန်းး
 အငွေရ�ကြီးက�ီသုံးည်း။ သုံး�းလု�ခ��းသုံးည်း် အငွေရ�ကြီးက�ီသုံးည်း။ သုံး�းလု�ခ��းသုံးည်း်

၁၀။၁၀။ နေ���ကြီးက��သည််် �ာမှည််နေက�း်အုမှတှ်တံဆ��်ပြ�င်််
 ရှူး�ှ�����်မှ�း�

၉။၉။  �း�နေသးက်ဆ�ုင််တ�်ဆ�ုင််တေင်် �း�နေသးက်ပြ�င််� 

၈။ ၈။ နေ�ထု�ုင််ရ�်နေ�ရးတ�်�ု

၇။၇။ က��်�မှးကြံကံ�်�ုင််နေရ�ကလ်�်၏ အု�ေ��ဝင််

၆။၆။  တ�်က�ုယ််နေရ သ��်ရငှ််�နေရ� 
က�ု်�ည််မှ�း� 

 အခ� ုု �အရာမှ�ာ�သုံးည်း ငွေစွဲ��ကြီးက�ီနို�ု�းပြီးပံ့�ီ ယ်�း�တ်ု��က�ု အခ� ုု �အရာမှ�ာ�သုံးည်း ငွေစွဲ��ကြီးက�ီနို�ု�းပြီးပံ့�ီ ယ်�း�တ်ု��က�ု
�ယ်းရန်းး ငွေစွဲာ�်း��ု�း�ရနို�ု�းသုံးည်း။�ယ်းရန်းး ငွေစွဲာ�်း��ု�း�ရနို�ု�းသုံးည်း။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 153153
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းမှတ်
းခြခ�း�
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တ်
းမှတ်
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၈−၈။၈−၈။  ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ဘဏးအသုံးး��ခြပံ့ုခြခ�း�   ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ဘဏးအသုံးး��ခြပံ့ုခြခ�း� 

သင်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသ�ု� နေရးက်ရှ�ပြီး���မှ�ကးမှ� သင််၏ အု��ု�ရ
နေင်ေနေ�က�နေထုးက်�ံသ်ည််် အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထုပြ��
သမူှ�း�သည်် ကနေ�ဒါါဘဏ််တ�်�တုေင်် ဘဏ််�းရင််��ေင်််လ်�ှ်ရ�် 
နေလ်ှးက်လ်းှတ�်နေ�းင််က�ု ပြ�ည်််�ေက်ရး၌ ကညူ်�နေ��မှည််ပြ��်သည််။

၅။၅။  ��က်လ်က်မှတှ်မှ�း� အုသံု�ပြ��ပြ�င််� ၄။၄။  အုေ�်လ်�ုင််�ဘဏ််���်ပြ�င််် နေင်ေနေတးင််��ံ
လ်းှမှ�း�က�ု နေ��နေဆးင််ပြ�င််�

၃။၃။  �တ�ု�ဆ�ုင််မှ�း�နိုငှ််် အုင််
တး�က်နေ�်တေင်် ဝယ််ယ်ူ
မှပုြ��နို�ုင််ရ�် ဒါက်ဘ�်
 သ�ု�မှဟုတု် အုနေ�ကေ�ဝယ််
ကတ် အုသံ�ုပြ��ပြ�င််�

၂။၂။  တ�ုက်ရှု�ုက်ထုည်််သေင််�နေ��
သည််် နေင်ေနေ�က�မှ�း�က� ု
လ်က်�ံနို�ုင််ပြ�င််�

၁။၁။  နေအုတ�အုမှ်�က်မှ�း� 
အုသံု�ပြ��ပြ�င််�

ဘဏ််�းရင််�အုမှ� ���မှ� ���ရှ�သည််။ အုသံ�ုအုမှ�း�ဆံ�ု ဘဏ််�းရင််�မှ�း�မှးှ −

၁။  ဘဏ််စာာရင်း်�ရငှ်း်၁။  ဘဏ််စာာရင်း်�ရငှ်း်
 ယ်င််�မှးှ က�ု်က��ရ�တ်မှ�း� နေ��နေ��ရ�်အုတေက်ပြ��်သည််။ သင််

သည်် အု�မှ်လ်�နိုှင််် အုပြ�း� နေင်ေနေတးင််��ံလ်းှမှ�း�က�ု နေ��နေ��ရ�်
 ��က်လ်က်မှတှ်မှ�း�က�ု ထုတု်နေ��နို�ုင််သည််။ သင်််ဘဏ််�းရင််�
မှနှေင်ေနေ�က�က� ုဒါက်ဘ�်ကတ်အုသံ�ုပြ��၍ ထုတု်ယ်နူို�ုင််သည််။ 
နေင်ေနေ�က�က� ုအုေ�်လ်�ုင််�မှတှ�်ဆင််် လ်�ှနေ��နို�ုင််သည််။ 

၂။  ငွေင်းေစာဘုဏ််စာာရင်း်�၂။  ငွေင်းေစာဘုဏ််စာာရင်း်�
 ယ်င််�မှးှ အု�ာဂ္ဂိုတ်ကးလ်တေင်် က�ု်က�မှည်််�ရ�တ်မှ�း�နိုှင််် 

ရည််မှ�ှ်���က်မှ�း�အုတေက် နေင်ေနေ�က��နုေဆးင််�ပြ�င််�ပြ��်သည််။  
ဘဏ််မှ�း�သည်် ယ်င််��းရင််�မှ�း�တေင်် သင််အု�်နိုှံထုး�သည််် 
နေင်ေနေ�က��မှးဏ်အုတေက် အုတ�ု�နေ��နို�ုင််သည််။ 

သုံး�း၏ ဘဏးစွဲာရ�း�ရ�ှးတ်ေ�း လကးရှရုှုငွေန်းသုံးည်း်သုံး�း၏ ဘဏးစွဲာရ�း�ရ�ှးတ်ေ�း လကးရှရုှုငွေန်းသုံးည်း်
 ငွေ�ေငွေ�က�ပံ့မှာဏထံကး ပံ့ု�မှ�ု၍ ခ�ကးလကးမှတှ်း ငွေ�ေငွေ�က�ပံ့မှာဏထံကး ပံ့ု�မှ�ု၍ ခ�ကးလကးမှတှ်း
မှ�ာ� မှငွေရ�သုံးာ�မှငုွေစွဲရန်းး သုံးတ်ထုံာ�ပံ့ါ။မှ�ာ� မှငွေရ�သုံးာ�မှငုွေစွဲရန်းး သုံးတ်ထုံာ�ပံ့ါ။
 ယ်�း�လ�ပံ့းရပံ့းအတ်ေကး ဥပံ့ငွေဒါငွေ�ကာ�း�အရ ယ်�း�လ�ပံ့းရပံ့းအတ်ေကး ဥပံ့ငွေဒါငွေ�ကာ�း�အရ
 အက� ုု ��ကးမှ�ာ�ရှသုုံးည်း။ ဘဏးစွဲာရ�း�အမှ� ုု � အက� ုု ��ကးမှ�ာ�ရှသုုံးည်း။ ဘဏးစွဲာရ�း�အမှ� ုု �
မှ� ုု �နို�ှး် ပံ့တ်းသုံးကး၍ အငွေသုံး�စွဲတု်းသုံးရုှုလ�ုပံ့ါက မှ� ုု �နို�ှး် ပံ့တ်းသုံးကး၍ အငွေသုံး�စွဲတု်းသုံးရုှုလ�ုပံ့ါက 
ဤငွေန်းရာတ်ေ�း �တ်းရှုပုံ့ါ။ here:ဤငွေန်းရာတ်ေ�း �တ်းရှုပုံ့ါ။ here:

အခန်းး� အခန်းး� 88 ရငွေ�ေသုံးး��ငွေ�ေ ခွဲေ�ငွေ�သုံးတ််မှတှ််ခြခွဲ�်�154154
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၈−၉။၈−၉။  အငွေ�ကေ��ယ်းကတ်းမှ�ာ�  အငွေ�ကေ��ယ်းကတ်းမှ�ာ� 

၈−၁၀။၈−၁၀။    သုံး�း၏ အငွေ�ကေ�မှတှ်းတ်မှး� သုံး�း၏ အငွေ�ကေ�မှတှ်းတ်မှး� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ပြ�ည််သအူုမှ�း�အုပြ�း�သည်် က�ု်�ံုဆ�ုင််မှ�း�တေင်် နေ��
�ဉ််နေ���ဝယ််ပြ�င််�မှ�ှ၍ အုင််တး�က်နေ�်တေင်် နေ���ဝယ််ပြ�င််�အုထု�
 ၎င််�တ�ု�၏ ဝယ််ယ်မူှအုုမှ�း��အုုတေက် အုနေ�ကေ�ဝယ်် ကတ်မှ�း�က�ု
 အုသံု�ပြ���ကသည််။

၁။၁။  သင််သည်် အုနေ�ကေ�ဝယ််ကတ်တ�်�ကု�ု
 အုသံ�ုပြ��လ်ှင်် နေင်ေနေ���ယ်လူ်�ုက်ပြ�င််�
ပြ��်သည််။ အုနေ�ကေ�ဝယ််ကတ်က�ု ထုတု်နေ��
သည်််ဘဏ်် သ�ု�မှဟုတု် ကမုှပဏ်�သည််
 သင််နေ��ဆ�်ရ�်ရှ�သည််် �မှးဏ်အုနေ�်
 အုတ�ု�နေကးက်�ံသည််။ အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု
�ါက ဤနေ�ရးတေင်် �တ်ရှု�ုါ။ here:

၂။၂။  အုနေ�ကေ�ဝယ််ကတ်မှ�း�က�ု သတ�ပြ�င််် အုသံ�ုပြ���ါ။ အုနေ�ကေ�ဝယ််
ကတ်မှ�း� အုသံ�ုပြ���ဉ််တေင်် အုနေ�ကေ�ထု�တေင်် ��်ပြမှ��်သေး�ရ�်
 လ်ေယ််ကသူည််။ သင််သည်် မှည််သည်််အုရးက�ုမှှ အုနေ�ကေ� မှ
ဝယ််မှ� သင်််�းရင််�ထု�တေင်် နေင်ေသး�အုလ်ံအုုနေလ်းက်ရ�ှနေ�ကးင််�
 နေသ��းနေအုးင််��်�ါ။ သ��ုမှဟုတု် သင််၏ �ံမုှ�ှ်က�ု်က��ရ�တ်မှ�း�
အုပြ�င်် လ်�ဉ််နေ��သေင််�မှမုှ�း�က�ု အု�� ��်မှ�နေ��သေင််��ါ။ 

အကယ်း၍ သုံး�းသုံးည်း အငွေ�ကေ��ယ်းကတ်းအတ်ေကး ငွေပံ့�သုံးေ�း�အကယ်း၍ သုံး�းသုံးည်း အငွေ�ကေ��ယ်းကတ်းအတ်ေကး ငွေပံ့�သုံးေ�း�

မှတု်စွဲးခ�က�ု ပံ့�ကးကေကးသုံးော�ပံ့ါက ဘဏး သုံးု��မှဟု�တ်း ငွေခ���ာှ�မှတု်စွဲးခ�က�ု ပံ့�ကးကေကးသုံးော�ပံ့ါက ဘဏး သုံးု��မှဟု�တ်း ငွေခ���ာှ�

သုံးည်း်က�မှပဏကီ သုံး�်းက�ု ဒါဏးငွေ�က�ငွေကာကးခးမှည်းခြ�စွဲးသုံးည်း။ သုံးည်း်က�မှပဏကီ သုံး�်းက�ု ဒါဏးငွေ�က�ငွေကာကးခးမှည်းခြ�စွဲးသုံးည်း။ 

ကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ငွေကာ�း�မှေန်းးသုံးည််း အငွေ�ကေ�မှတှ်းတ်မှး�က�ုကငွေန်းဒါါနို�ု�း�းတ်ေ�း ငွေကာ�း�မှေန်းးသုံးည််း အငွေ�ကေ�မှတှ်းတ်မှး�က�ု
 တ်ည်းငွေ�ာကးရန်းး သုံး�း၏ ပံ့ထံမှ�း�� အခေ�်းအငွေရ�မှာှ သုံး�း၏ လူ တ်ည်းငွေ�ာကးရန်းး သုံး�း၏ ပံ့ထံမှ�း�� အခေ�်းအငွေရ�မှာှ သုံး�း၏ လူ
��းမှ�ု�ု�းရာ ငွေခ��ငွေ�ေက�ု လစွဲဉ်းခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့းခြခ�း�ခြ�စွဲးသုံးည်း။ ��းမှ�ု�ု�းရာ ငွေခ��ငွေ�ေက�ု လစွဲဉ်းခြပံ့န်းးလည်းငွေပံ့��ပံ့းခြခ�း�ခြ�စွဲးသုံးည်း။ 

၁။၁။  သင််သည်် အုနေ�ကေ�သံ�ု�ေ�သည်််အု�ါ သင််မှည််မှှနေကးင််�မှေ�်�ေး
 ပြ��်ဆ�်နေ�ကးင််�က�ု သင််၏ အုနေ�ကေ�မှတှ်တမှ်�တေင်် မှတှ်သး�
ထုး�သည််။ အု�ာဂ္ဂိုတ်တေင်် သင််သည်် နေ���နေင်ေတ�်ရ�်က�ု 
နေလ်ှးက်ထုး�သည်််အု�ါ ဘဏ််မှ�း�က သင််၏ အုနေ�ကေ�မှတှ်တမှ်�
နေ�်တေင်် အုနေပြ�ပြ��၍ ဆံ�ုပြ�တ်မှည််ပြ��်သည််။ နေကးင််�မှေ�်သည်််
 အုနေ�ကေ�မှတှ်တမှ်�ရှ�နေ�ရ�် သင််၏ နေ��နေ��မှမုှ�း�က�ု လ်�ဉ်် 
အုပြ�ည်််အုဝနိုငှ််် အု�� ��်မှ� ပြ��လ်�ု်�ါ။ 

၂။၂။  သင််၏ အု�မှ်လ်�နိုငှ််် နေရ��ု�၊ မှ�တး� �သည််မှ�း�က�ု လ်�ဉ််
 အု�� ��်မှ�နေ��နေဆးင််ရ�် လ်�အုု�်သည််။ နေ��နေဆးင််ရး၌
 နေ�ာက်က���န်ေသး် ယ်င််�က�ု သင််၏ အုနေ�ကေ�မှတှ်တမှ်�တေင််
 မှတှ်သး�မှည််ပြ��်ပြီး��� သင်််က�ု နေ�အု�မှ်မှ ှနိုှင််ထုတု်ပြ�င််��ံရ
နို�ုင််သည််။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 155155
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၈−၁၁။၈−၁၁။      ကငွေန်းဒါါနိုု��း�းရှု အခေန်းးမှ�ာ�ကငွေန်းဒါါနိုု��း�းရှု အခေန်းးမှ�ာ�

ကနေ�ဒါါအု�ေ�်ဌား�သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� အု�ေ�်ဥ�နေဒါမှ�း�အုတေက် အုဓိ�ကတးဝ�်ရ�ှ
သည််် အု�ေ��အု�ည််�ပြ��်သည််။ အု�ေ�်မှ�း�က�ု �ယ််ဒါရယ််၊ ပြ�ည််�ယ််နိုငှ််် ပြမှ�����ယ််
အု��ု�ရမှ�း�က နေကးက်�ံ�ကသည််။ 

ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ�ညွှနှ်းး�ကာ�ခ�ကးမှ�ာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် လ်အူုမှ�း�ထုမှ်�နေဆးင််�ကသည််် ကေ�ပြ�း�ပြ�း��ာ�သည််် အု�ေ�်အုမှ� ���
အု�း�မှ�း�အုနေ�ကးင််�က��ုကည်််�ါ။ အု�ေ�်အုမှ� ���အု�း�တ�်��ု�နိုှင််် ယ်င််�၏ ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တ�ု�အု�ကး�
 မှ�ဉ််�နေ�ကးင််�ပြ�င်််ဆက်�ါ။ 

က�န်းးစွဲည်းနိုှ�း် �န်းးငွေ�ာ�းမှ ုက�န်းးစွဲည်းနိုှ�း် �န်းးငွေ�ာ�းမှ ု
(သုံး�ု�မှဟု�တ်း ငွေရာ�း�)(သုံး�ု�မှဟု�တ်း ငွေရာ�း�)  �ေ�်�ေ�်

ပံ့စွဲစည်း�ခေန်းး ပံ့စွဲစည်း�ခေန်းး 

��းငွေ�ေခေန်းး��းငွေ�ေခေန်းး

(က)(က) သင််သည်် အု�မှ်တ�်လ်ံ�ု၊ အု�မှ်��်�တေ�တ�်
��်� သ�ု�မှဟုတု် နေပြမှတ�်ကေက်က�ု��ုင််
လ်ှင်် ဤအု�ေ�်က�ု နေ��နေဆးင််ရသည််။ 
အု�မှ်/နေပြမှင်းှ�ရမှ်�သည်််အု�ါ ယ်င််���စည််�
အုနေ�် ဤအု�ေ�်မှ�း� ထုမှ်�နေဆးင််ရသူ
မှးှ ��ုင််ရငှ််ပြ��်သည််။

(ခ) (ခ)  ယ်င််�အု�ေ�်မှ�း�က�ု အုလ်�ု်အုက�ုင််တ�်�ု
မှ ှသ�ု�မှဟုတု် အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�အုပြ��်
 သင််ရရှ�သည််် ဝင််နေင်ေအုနေ�်တေင်် အု��ု�ရ
က နေကးက်�ံပြ�င််�ပြ��်သည််။ ယ်င််�တ�ု�က�ု 
အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် ထု�ုနေ��နေ��မှမုှ�း�က�ု သင််
လ်က်�ံမှရမှ�တေင်် နိုတု်ယ်နူေလ်ရ်�ှသည််။ 

(ဂ္ဂို)(ဂ္ဂို) ယ်င််�မှးှ သင််ဝယ််ယ်သူည််် ကု�်�ည််မှ�း� သ�ု�မှဟုတု်
 ရရှ�သည််် ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�အုတေက် က�သင်််နေင်ေအုနေ�်
တေင်် ထု�်နေဆးင််�နေ��ရသည််် နေင်ေနေ�က�ပြ��်သည််။ က
နေ�ဒါါနို��ု်င်ံတေင်် အုနေပြ��ံ �း�နေသးက်က�ု်မှ�း�အုတေက်
 အု�ေ�်မှနေ��ရ�ါ။ ���ကရက်နိုငှ််် အုရက်တ�ု�က�သ်�ု�
 ကု�်�ည််မှ�း� အုတေက်မှ ူထု�်နေဆးင််�နေကးက်�ံသည််် 
အု�ေ�်ရ�ှသည််။

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (ဂ္ဂို)၊ ၂ (က)၊ ၃ (�)

1။1။

2။2။

3။3။

ကနေ�ဒါါအု�ေ�်ဌား�အုနေ�ကးင််� အုနေသ���တ်သ�လ်�ု�ါပြီး���
 အုေ�်လ်�ုင််�အုနေကးင်််တ�်� ု��်တ��လ်�ု�ါက ဤနေ�ရး
တေင််�တ်�ါ။ here:
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အ
ခန်းး� 8  ရငွေ�ေသုံး

း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
တ်

းမှတ်
းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�

https://www.canada.ca/en/revenue-agency.html


၈။  ၈။  လ်မှ်�မှ�း�၊ အုနေဝ�နေပြ��လ်မှ်�မှ�း�
နိုငှ််် လ်သူေး��ကြီးကံမှ�း�နေ�်မှ ှနိုငှ််�
မှ�း��ယ််ရးှ�နေရ� 

၆။  ၆။  အုမှ�း�ပြ�ည််သဆူ�ုင််ရး ��်�ခြံ�ံမှ�း�

၄။၄။  မှ��သတ်နိုငှ််် ရ�တ�်�ေ��က�သ်�ု� 
အုနေရ�နေ�်ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�

၂။၂။  က��်�မှးနေရ�နေ�းင်််နေရးှက်မှု

၇။၇။  အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆးင််
နေရ�နိုငှ််် ယ်းဉ််ရ�်�ာ�ရ�်နေ�ရး

၅။  ၅။  ရ�်ရးွပြ�ည််သမူှ�း�အုတေက် 
ဝ�်နေဆးင််မှမုှ�း�

၃။၃။  လ်မှ်�မှ�း�နိုငှ််် အုနေဝ�
နေပြ��လ်မှ်�မှ�း� ပြ��ပြ�င််
ထု��်�သ�မှ်�နေရ�

၁။၁။  အုနေပြ��ံ�ည်းနေရ�

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် လ်တူ�ုင််� အု�ေ�်နေဆးင််�ကသည််။
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတေင်် ထုမှ်�နေဆးင််သည််် အု�ေ�်မှ�း�က�ု 
နေအုးက်�ါတ�ု�အုတေက် အုသံ�ုပြ��သည်် −

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး�သင််တ�်�သး�  နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 157157

အ
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း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
တ်

းမှတ်
းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�



၈−၁၂။၈−၁၂။      သုံး�း၏ ��းငွေ�ေက�ု အခေန်းး��ု�းရာ ရည်းရွယ်းခ�ကးမှ�ာ�အတ်ေကး ငွေ�ကည်ာခြခ�း�သုံး�း၏ ��းငွေ�ေက�ု အခေန်းး��ု�းရာ ရည်းရွယ်းခ�ကးမှ�ာ�အတ်ေကး ငွေ�ကည်ာခြခ�း�

၈−၁၃။   ၈−၁၃။   ထံပံ့း�ငွော�း� �ေငွေကခြငွေ��ု��းရာ အက� ု��ခးစွဲာ�ခေ�်းမှ�ာ�ထံပံ့း�ငွော�း� �ေငွေကခြငွေ��ု��းရာ အက� ု��ခးစွဲာ�ခေ�်းမှ�ာ�

သင််၏ ဝင််နေင်ေ�ေ�်နေ�ကည်းလ်းှက�ု တင််သေင််�ရ�် ��က်ကေက်�ါက
 ကနေ�ဒါါ ကနေလ်�သငူ်ယ်် အု�ေ�်အုက� ����ံ�း��ေင််် က�သ်�ု�နေသး 
အု�� ���အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�က�ု လ်က်လ်ေတ်ဆံ�ုရှုံ�ုနို�ုင််သည််။

သင််၏ ဝင််နေင်ေ�ေ�်နေ�ကည်းလ်းှက�ု တင််သေင််�ပြ�င််�နိုငှ််် ��်လ်�ဉ််�၍
 အုနေသ���တ်သ�ရ�ှလ်�ု�ါက သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေထုးက်�ံသ်ည််် 
အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထုပြ��သမူှ�း�အုး� နေမှ�ပြမှ�်�နို�ုင််သလ်�ု 
ဤနေ�ရးတေင််လ်ည််� �တ်ရှုနုို�ုင််သည််။ here:

သင််သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ ကနေလ်�အု�ေ�် အုက� ����ံ�း��ေင််် အု�ါအုဝင််
 အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�၊ က�ု်�ည််နိုငှ််် ဝ�်နေဆးင််မှအုု�ေ�် ပြ��်အုမှ်�နေင်ေ
မှ�း�နိုှင််် အုပြ�း�ပြ�ည််�ယ််နိုငှ််် �ယ််နေပြမှအုလ်�ကု် အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�
က�ု ရရှ��ံ�း���ုင််�ေင််် ရ�ှနို�ုင််သည််။ သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေထုးက်�ံ်
သည််် အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု် ကမှကထုပြ��သမူှ�း�အုး� သင််ရရှ��ေင််် 
ရ�ှနို�ုင််မှည််် အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း� အုနေ�ကးင််� နေမှ�ပြမှ�်��ါ။ 

သင််၏ အု��ု�ရနေင်ေနေ�က�နေထုးက်�ံသ်ည််် အု�ေ��အု�ည််� သ�ု�မှဟုတု်
 ကမှကထုပြ��သမူှ�း�က သက်ဆ�ုင််ရး�ံ�ုံမှ�း�က�ု သင််ပြ�ည်််�ေက်
ရး၌လ်ည််�နေကးင််�၊ �းရကွ်�းတမှ်�မှ�း� ��ူတေ�တင််ပြ�ရး၌ 
လ်ည််�နေကးင််� ကညူ်�နို�ုင််မှည််ပြ��်သည််။ 

သင််ရရှ��ံ�း�နို�ုင််မှည််် အုက� ����ံ�း��ေင်််မှ�း�နိုငှ််် �တ်သက်၍ အုနေသ���တ်
သ�ရ�ှလ်�ု�ါက ဤနေ�ရးတေင်် �တ်ရှု�ုါ။ here:
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အ
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း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး
တ်

းမှတ်
းခြခ�း�

ရငွေ�ေသုံး
း��ငွေ�ေ ခေ�ငွေ�သုံး

တ်
းမှတ်

းခြခ�း�

https://www.canada.ca/en/services/taxes/income-tax/personal-income-tax/doing-your-taxes.html
https://srv138.services.gc.ca/daf/q?id=ce20022a-0b96-47b1-8ee1-1365ff22b703&GoCTemplateCulture=en-CA


အခန်းး� (အခန်းး� (9)9)  

သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 159159
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သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��

၉−၁။၉−၁။  ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��  ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော�� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံသည်် က�ဲပြ�း�ပြ�း����သည််် နေဒါသ
ကြီးက��မှ�း�နိုှင််် နေပြမှမှ�က်နို�ှသငဲ််ပြ�င််မှ�း�ပြ�င််် ��ဲ��ည််�
ထားး�သည််် က�ယ််ဝ�်�နေသးနို�ုင််င်ံတ�်�ပုြ��်သည််။
 လ်မူှ�း�သည်် နေဒါသကြီးက��မှ�း�အုကြားကး�နိုငှ််် ယ်င််�တ�ု�
၏ သက်ဆို�ုင််ရးနေဒါသအုတငဲ််� �ည််�လ်မှ်�နေ�ါင််�
�ံပုြ�င််် ကူ�သ�်�သးဲ�လ်းကြားကသည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ�ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ� �ည််�လ်မှ်�မှ�း�အုနေကြားကးင််� �တ်ရှု�ုါ။ သင်််
အုတဲက် အုသ�်အုဆို�်�ပြ��်သည််် �ည််�လ်မှ်�မှ�း�၏နေ��တငဲ်် အုမှ�ှ်ပြ��် “✔” နေရ�သး��ါ။ 

၁။  အများ�း�ပြ�ည််သူဆူို�ုင််ရား သူယ််ယ်�ူ�ု�ဆောဆိုးင််ဆောရာ� ၁။  အများ�း�ပြ�ည််သူဆူို�ုင််ရား သူယ််ယ်�ူ�ု�ဆောဆိုးင််ဆောရာ� 
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� မြို့မှ���ကြီးက��မှ�း�အုး�လ်ံ�ုနိုငှ််် မြို့မှ���င်ယ််အုမှ�း��တုငဲ််

 လ်အူုမှ�း�အုသံု�ပြ��ရ�် ဤအုမှ� ���အု�း� သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�
 ရ�ှကြားကသည််။ ယ်င််�တ�ု�သည်် သင်််နေဒါသအုတငဲ််� အုလ်�င််အုပြမှ�်
 သးဲ�လ်းနို�ုင််နေ�သည််် �ည််�လ်မှ်�ပြ��်သည််။ ယ်င််�အုတကဲ် �မှူ
��မှ�း�မှးှ �တ်�ကး�၊ နေပြမှနေအုးက်ရထားး�၊ အုနေ�ါ�်း�ရထားး�
မှ�း�နိုငှ််် ဓားတ်ရထားး�မှ�း� �ါဝင််သည််။ သင််နေ�ထား�ုင််သည််် 
နေ�ရးနေ�်မှတူည််၍ က�ဲပြ�း�ပြ�း����နို�ုင််သည််။ 

၂။  စက််ဘီးး�များ�း� ၂။  စက််ဘီးး�များ�း� 
 ယ်င််�မှးှ မြို့မှ���ကြီးက��မှ�း�နိုငှ််် မြို့မှ���င်ယ််မှ�း�တငဲ်် တ�်နေ�ရးမှှ

တ�်နေ�ရး သးဲ�လ်းရ�် က��်�မှးနေရ�နိုငှ််် ည်�ညွတဲ်မြို့���
 နေင်ကဲ�ု်နေကြားက�က�သက်သးသည််် �ည််�လ်မှ်�ပြ��်သည််။
 ယ်င််�က� ုလ်မှ်�အုမှ�း��တုငဲ်် ����င််��ငဲ်််ပြ��ထားး�မြို့��� သ��သ��်
လ်မှ်�နေကြားကးင််�မှ�း� ထားး�ရှ�နေ��သည််။ အုကးအုကယဲ််ဦး�ထား�ု် 
နေဆိုးင််�ရ�် အုနေလ်�အု�က် အုကြံကံပြ��သည််။ 

၃။ အင်�း�ယ်းဉ််များ�း�၃။ အင်�း�ယ်းဉ််များ�း�
 မြို့မှ���ကြီးက��မှ�း�နိုငှ််် မြို့မှ���င်ယ််မှ�း�အုး�လ်ံ�ုတငဲ်် အုင်းှ�ယ်းဉ််ကမုှပဏီ� 

တ�်�နုိုငှ်််အုထားက် ရှ�ကြားကသည််။ ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�တငဲ်် ယ်င််�တ�ု�က�ု
 မြို့မှ���က လ်�ုင််�င််ထားတု်နေ��ထားး�နေကြားကးင််� နေ�း်ပြ�သည််် တရး�ဝင််
အုနေထားးက်အုထားး� ရှ�ကြားကသည််။ ယ်င််�တ�ု�မှးှ နေ���နို�ု်�ကြီးက��ပြမှင်််
သည််။ ယ်င််�တ�ု�တဲင်် သင််သးဲ�မှည််် �ရ��၏ က�ု်က��ရ�တ်က�ု
 တကဲ်��က်ရ�် အုလ်�ုအုနေလ်�းက်မှ�တးမှ�း� �ါရှ�သည််။ နိုု�်�ထားး�
မှ�း�မှးှ �ံနုေသပြ��်မြို့��� နေ���နို�ု်�ည်ိ�နို�ုင််�၍ မှရ�ါ။

၄။  များှဆော�စး�နင််�ပြ�င််� အက််�လီးဆောက်�ရာ�င််�များ�း�၄။  များှဆော�စး�နင််�ပြ�င််� အက််�လီးဆောက်�ရာ�င််�များ�း�
 ဤ�ည််��ည်းက ယ်းဉ််����င််�သမူှ�း�နိုငှ််် ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�

အုး� မှ�ု��ုင််�လ််အုက်�လ်�နေက�ရငှ််�မှ ှတ�်ဆိုင််် �� �တ်ဆိုက်
နေ��သည််။ ယ်င််��ည််�လ်မှ်�မှးှ အုမှ�း�အုး�ပြ�င််် အုင်းှ�ယ်းဉ််
ထားက် နေ���သက်သးနေသး်လ်ည််� အု��ု�ရက �ည််�မှ�ဉ််�မှ�း�ပြ�င်််
 ထား��်�နေက�းင််�ပြ�င််�မှရှ��ါ။ ယ်င််�ဝ�်နေဆိုးင််မှမုှ�း�က�ု အုသံ�ုပြ��
သည်််အု�ါ လ်ံခုြုံ�ံ�နေရ�အုတကဲ် ��ုမှ�ုသတ�ထားး�ရ�် လ်�ုအု�်သည််။ 
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ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��အဆောကြားကာင်း� သဆ့ောကာင်း�ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��အဆောကြားကာင်း� သဆ့ောကာင်း�
စ�ာ အများျာ�ကြီးကး��ိ့သည်း။ သင်းဆော�ာကး�့ိသည်း်အခါ သင်း၏ အစ့���စ�ာ အများျာ�ကြီးကး��ိ့သည်း။ သင်းဆော�ာကး�့ိသည်း်အခါ သင်း၏ အစ့���
ဆောင်ဆွောကြားက�ဆော�ာကးပို့ံသ်ည်း် အဖွဲ့�ွ�အစည်း� သ�့�များဟု�တွးဆောင်ဆွောကြားက�ဆော�ာကးပို့ံသ်ည်း် အဖွဲ့�ွ�အစည်း� သ�့�များဟု�တွး
 ကများက�ပြုပို့ုသမူျားျာ�က့� သင်း၏ �ပို့း�ာာအသ�့င်း�အဝို့�င်း� ကများက�ပြုပို့ုသမူျားျာ�က့� သင်း၏ �ပို့း�ာာအသ�့င်း�အဝို့�င်း�
�ိ့ သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောကြားကာင်း� ဆောများ�ပြုများန်းး�ပို့ါ။ �ိ့ သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောကြားကာင်း� ဆောများ�ပြုများန်းး�ပို့ါ။ 

၅။  ဆောများး်ဆော�း်ဆို�ုင််က်ယ််များ�း�၅။  ဆောများး်ဆော�း်ဆို�ုင််က်ယ််များ�း�
 ယ်င််�တ�ု�သည်် ဓားတ်ဆို��း�အုလ်�ဲ်�ည််�

နေသး်လ်ည််� နေဆိုးင််�ရးသ� ရးသ�ဥတု
နေကြားကးင််် တ�်နို�ှ်တငဲ်် လ်အု�ည််�င်ယ််မှှသး
 အုသံ�ုပြ��နို�ုင််သည််။ ဆို�ုင််ကယ််����င််�ရ�် အုထား�ူ
လ်�ုင််�င်် လ်�အုု�်သည််။ 

၆။  ဆောများး်ဆော�း်ယ်းဉ််များ�း�၆။  ဆောများး်ဆော�း်ယ်းဉ််များ�း�
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် သင််၏ �ဝနေ�မှ�ုံ�ုံ၊ အုသံ�ု�ရ�တ်�မှးဏီ

နိုငှ််် လ်�ုအု�်��က်တ�ု�အုနေ�် မှတူည််၍ သင််နေရး���ယ််နို�ုင််သည်််
 နေမှး်နေတး်ယ်းဉ်် အုမှ� ���အု�း�နေ�ါင််��ံနုိုငှ််် အုရးယ််အု�း�နေ�ါင််�
�ံရုှ�သည််။ နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််တ�်���က�ု ��ုင််ဆို�ုင််သည်််အု�ါ
 အုးမှ�ံနေကြားက�၊ နေလ်းင််�းဆို�နိုငှ််် ပြ�င််ဆိုင််�ရ�တ် မှ�း�က�သ်�ု� 
ယ်င််�အုတကဲ် ထား�်နေဆိုးင််�က�ု်က��ရ�တ်မှ�း��းဲ ရှ�လ်းသည််။ 

၇။  က်�ူ��ု�သူဆောဘီးားများ�း� ၇။  က်�ူ��ု�သူဆောဘီးားများ�း� 
 မြို့��တ�သှက�ုလ်ံ��ယ်းနိုငှ််် အုတတလ်�်တ�်နေဒါသတ�ု�က�သ်�ု�

 ကမှ�်နေပြ�နေဒါသမှ�း�တငဲ်် ယ်င််�က�ူတ�ု� သနေ�ားမှ�း�သည််
 လ်ူသံ�ုမှ�း�သည််် သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ��ည််�လ်မှ်�တ�်�ု
 ပြ��်သည််။ က�ူတ�ု�သနေ�ားမှ�း��းဲသည်် �ရ��သည််မှ�း�နေရး 
နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််မှ�း��ါ သယ််နေဆိုးင််ကြားကသည််။ 

၈။  ဆောလီယ်းဉ််များ�း� ၈။  ဆောလီယ်းဉ််များ�း� 
 ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် �ရ��နေဝ�မှ�း�က�ု အုလ်�င််ပြမှ�်ဆိုံ�ု သးဲ�လ်းနို�ုင််

သည်််�ည််�လ်မှ်�မှးှ နေလ်ယ်းဉ််ပြ�င််် ပြ��်သည််။ ယ်င််�မှးှ နေ���ကြီးက��ပြမှင်််
နေသး်လ်ည််� နေ��က်ဆိုံ�ုတငဲ်် ကး�ပြ�င်််သးဲ�ပြ�င််�၊ ရထားး�ပြ�င််် သးဲ�
ပြ�င်�်တ�ု�ထားက် သက်သးနေကးင််� သက်သးနို�ုင််သည််။ ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� 
အုဓာ�ကမြို့မှ���ကြီးက��မှ�း� အုး�လ်ံ�ုတငဲ်် နေလ်ဆို��်မှ�း�ရှ�ကြားကသည််။ 

၉။  ရာထားး�များ�း� ၉။  ရာထားး�များ�း� 
 ရထားး�က�ဲ်ရက်သည်် တ�်နို�ုင််င်ံလ်ံ�ုအုနိုှံ� ပြ���်က�က်

ထားး�သည််။ သ�ု�နေသး် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� မြို့မှ���ကြီးက��၊ မြို့မှ���င်ယ််
အုး�လ်ံ�ုက�ု ရထားး�နိုငှ်််�� �တ်ဆိုက်ထားး�သည််နေတး ်မှဟုတု်
�ါ။ ရထားး�လ်က်မှတှ်မှ�း�က�ု ကြီးက��တင််ဝယ််ယ်လူ်ှင်် နေ���
သက်သးသည််။ 

၁၀။  မြို့များ�ု���င််�ဆိုက််ဘီး�်စက်း�များ�း� ၁၀။  မြို့များ�ု���င််�ဆိုက််ဘီး�်စက်း�များ�း� 
 ယ်င််�သည်် မြို့မှ���မှ�း�အုကြားကး� �ရ��သးဲ�လ်းပြ�င််�အုတကဲ်

 နေယ်�ယု်�အုး�ပြ�င််် �ရ�တ်အုသက်သးဆိုံ�ု �ည််�လ်မှ်�
ပြ��်သည််။ အုကးဲအုနေဝ�နေ�် မှတူည််၍ �ရ��သးဲ��� ��် 
ကြားကးပြမှင်််နို�ုင််သည််။ သင်််တငဲ်် ကး�မှရှ��ါက မြို့မှ���င်ယ််နေလ်�မှ�း�
သ�ု� သးဲ�နေရးက်ရ�် တ�်�တုည််�နေသး�ည််�လ်မှ်�ပြ��်သည််။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 161161
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၉−၂။၉−၂။   သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��၏ က�န်းးကျစ�တ့ွး   သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��၏ က�န်းးကျစ�တ့ွး 
ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ�ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ� �ည််�လ်မှ်�မှ�း�က�ကုြားကည်််�ါ။
 က�ု်က��ရ�တ်ပြမှင်််မှး�နေသး �ည််�လ်မှ်�မှ�း�အုတကဲ် အုကကဲ်ထား�တငဲ်် “   ” ၊ အုလ်ယ််အုလ်တ် 
က�ု်က��ရ�တ်အုတဲက် “  ”” ၊ �ည််�နေသးက�ု်က��ရ�တ်အုတဲက် “ ” က�ုနေရ��ါ။ 

၁။၁။  �ရ��နေဝ�သးဲ�လ်းပြ�င််� 

(က)(က)  နေလ်ယ်းဉ််��ံမှ�း�

(ဂ)(ဂ)  မြို့မှ�����င််�ဆိုက်�တ်�ကး�မှ�း�

(ခ)(ခ)  ရထားး�မှ�း�

(ဃ)(ဃ)  က�ူတ�ု�သနေ�ားမှ�း�  

အများျာ�ပြုပို့ည်းသ�ူ�့င်း�ာ သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��နိုငိ်း် ပို့တွးသကးအများျာ�ပြုပို့ည်းသ�ူ�့င်း�ာ သယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��နိုငိ်း် ပို့တွးသကး
သည်း် ဆောန်းာကး�ပို့း သတွင်း�အချကး အလကးများျာ�၊ ဆောပြုများပို့ံ�များျာ�နိုငိ််းသည်း် ဆောန်းာကး�ပို့း သတွင်း�အချကး အလကးများျာ�၊ ဆောပြုများပို့ံ�များျာ�နိုငိ််း
 လကးများတိွးများျာ�က�့ သင်း်ဆောဒါသ�့ိ ဘတွးစကာ�ဂတ့ွးနိုငိ််း ��ာ� လကးများတိွးများျာ�က�့ သင်း်ဆောဒါသ�့ိ ဘတွးစကာ�ဂတ့ွးနိုငိ််း ��ာ�
 ဘတူွာရုံံ�များျာ�၊ သတွင်း�အချကးလကးပြုဖွဲ့န်း�းပြုဖွဲ့း�ဆော��ဆောန်း�ာများျာ�သ�့� ဘတူွာရုံံ�များျာ�၊ သတွင်း�အချကးလကးပြုဖွဲ့န်း�းပြုဖွဲ့း�ဆော��ဆောန်း�ာများျာ�သ�့�
 ဖွဲ့�န်းး�ဆောခ်��့ပြုခင်း� သ�့�များဟု�တွး သာွ�ဆော�ာကးပြုခင်း�ပြုဖွဲ့င််းလည်း�ဆောကာင်း�၊  ဖွဲ့�န်းး�ဆောခ်��့ပြုခင်း� သ�့�များဟု�တွး သာွ�ဆော�ာကးပြုခင်း�ပြုဖွဲ့င််းလည်း�ဆောကာင်း�၊ 
အနွ်းးလ�့င်း�တွငွ်း �ာိဆောဖွဲ့ပွြုခင်း�ပြုဖွဲ့င််းလည်း�ဆောကာင်း� သ�့ိ့နို�့င်းသည်း။ အနွ်းးလ�့င်း�တွငွ်း �ာိဆောဖွဲ့ပွြုခင်း�ပြုဖွဲ့င််းလည်း�ဆောကာင်း� သ�့ိ့နို�့င်းသည်း။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (က) $$$၊ (�) $$ - $$$၊ (ဂ္ဂို) $၊ (ဃ) $$ 
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၂။၂။  �ရ��တ�ုသးဲ�လ်းပြ�င််� 

၃။၃။  က�ုယ််��ုင််ယ်းဉ််ပြ�င််် သးဲ�လ်းပြ�င််� 

(က)(က)  အုင်းှ�ယ်းဉ််မှ�း� 

(က)  (က)  နေမှး်နေတး်ဆို�ုင််ကယ််မှ�း�

(ဂ)(ဂ)  အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�

(ဂ)(ဂ)  ကး�မှ�း� 

(ခ)(ခ)  မှှနေဝ����င််�ပြ�င််� အုက်�လ်�နေက�ရငှ််�မှ�း� 

(ခ)  (ခ)  �က်���မှ�း�

အုနေပြ�မှ�း� − ၂ (က) $$$၊ (�) $$၊ (ဂ္ဂို) $   |    ၃ (က) $$၊ (�) $၊ (ဂ္ဂို) $$$

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 163163
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၉−၃။၉−၃။    ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း အများျာ�ပြုပို့ည်းသ ူသယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��က့� အသံ��ပြုပို့ုပြုခင်း� ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း အများျာ�ပြုပို့ည်းသ ူသယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော��က့� အသံ��ပြုပို့ုပြုခင်း� 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် အုမှ�း�
ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�က�ု အုသံ�ုပြ��ပြ�င််�
 အုနေကြားကးင််� နေ�း်ပြ���က်မှ�း�က� ု�တ်ရှု�ုါ။ သင်််
အုတဲက် အုသ�်အုဆို�်�ပြ��်သည််် နေ�း်ပြ���က်
မှ�း� အုတကဲ် အုကကဲ်ထား�တငဲ်် အုမှ�ှ်ပြ��် “✔” 
နေရ�သး��ါ။ 

၅။၅။  သင််သည်် သင်််ထားက်အုသက်ကြီးက��သတူ�်
ဦး�က�ုပြ��်နေ�၊ မှသ�်�မဲှ်�သတူ�်ဦး�က�ုပြ��်
နေ�၊ က�ုယ််ဝ�်နေဆိုးင််တ�်ဦး�က�ပုြ��်နေ�၊
 ကနေလ်�သငူ်ယ််မှ�း��ါရှ�သ ူလ်ကူြီးက��တ�်ဦး�က�ု
ပြ��်နေ� ဦး��း�နေ��မြို့��� သင်််နေ�ရးက�ု �ယ််နေ��
သင်််သည််။ 

၃။၃။  နေက�းင််�သး�မှ�း�နိုငှ််် အုသက် ၆၅ နို�ှ်
အုထားက် လ်�ူဂု္ဂိုု��လ််မှ�း�အုတကဲ် မြို့မှ���အုမှ�း�
အုပြ�း�တငဲ်် နေလ်ှး�်�နိုု�်�ထားး�ပြ�င််် နေကးက်�ံ
သည််် အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�
မှ�း�ရှ�သည််။ 

၁။  ၁။  အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�က�ု
 အုသံု�ပြ��နို�ုင််ရ�် သင််သည်် ယ်းဉ််ရထားး�နေ�်
သ�ု� တက်နေရးက်သည်််အု�ါ အု�နေကြားက�နေင်နဲေ��
ရမှည်် သ��ုမှဟုတု် လ်က်မှတှ်ဝယ််ရမှည််။ 

၄။ ၄။ �တ်�ကး�နေ�်တငဲ်် သ�ု�မှဟုတု် ဓားတ်ရထားး�
နေ�်တငဲ်် သင််ဆိုင််�လ်�ုသည်််အု�ါ �လ်ု�်နို�ှ�်၍
 ယ်းဉ််နေမှးင််�ပြ��်သကူ�ု အု��က်နေ��နို�ုင််သည််။
 နေ�ရးတ�်�သု�ု� သဲး�နေရးက်နို�ုင််ရ�် အုကအူုည်�
 လ်�ုအု�်�ါက ယ်းဉ််နေမှးင််�က� ုနေမှ�ပြမှ�်�နို�ုင််မြို့��� 
နေရ�ှ�က်�ံတုဲင်် ထား�ုင််နို�ုင််သည််။ 

၂။၂။  မြို့မှ���ကြီးက��၊ မြို့မှ���င်ယ််မှ�း��းဲတငဲ်် သးဲ�လ်းရးတငဲ််
 အု�က်အု��ရ�ှသမူှ�း�အုတကဲ် အုထား�ူ က�ရ�ယ်း
မှ�း� တ�်ဆိုင််ထားး�သည််် �တ်�ကး�မှ�း�
က�သ်�ု� သ��သ��်သယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�မှ�း� ရှ�
သည််။ 
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၁၁။၁၁။ နေက�းင််�ကး�ဝ�်နေဆိုးင််မှမုှ�း�သည်် နေယ်�ယု်�
အုး�ပြ�င််် ၎င််�တ�ု�တက်သည်််နေက�းင််�နိုငှ််် နေ�အု�မှ်
မှးှ အုလ်မှှ်�နေဝ�သည််် နေက�းင််�သး�မှ�း�အုတကဲ်
ပြ��်သည််။ အုပြ�း�နေက�းင််�သး�မှ�း�သည််
 အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�ပြ�င််် 
နေက�းင််�သးဲ�နို�ုင််သည််။ 

၉။၉။  အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�နေ�်တငဲ််
 လ်�ုအု�်�ါက အုသံ�ုပြ��နို�ုင််သည််် အုနေရ�နေ�် 
ညွ�ှ်ပြ���က်မှ�း� ရှ�သည််။ 

၇။၇။  အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�က�ု
 အုသံ�ုပြ��သည်််အု�ါ သင််မှတက်နေရးက်မှ� 
�ရ��သည်် မှ�း�က�ု ဆိုင််��ငဲ်််ပြ���ါ။ 

၁၀။၁၀။ အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်�ူ�ု�နေဆိုးင််နေရ�က�ု
 နေ�းင်််ဆို�ုင််�ရး၌ သင််နိုငှ််် အုပြ�း��ရ��သည််
မှ�း�သည်် တ�်���၍ နေ�းင်််ဆို�ုင််�သင်််သည််။ 

၈။၈။  သင်််�ရ���ဉ််တ�်နေလ်ှးက်လ်ံ�ုတငဲ်် နေင်နဲေ��နေ��
သည််် အုနေထားးက်အုထားး�က�ု သ�မှ်�ထားး��ါ။ 

၆။၆။  ယ်းဉ််နေမှးင််�ပြ��်သသူည်် နေင်သဲး�
က�ု မှက�ုင််တယဲ််ပြ�င််�နိုငှ််် အုမှ�း�
အုး�ပြ�င််် အုနေ�က ဲပြ��်မှအုမှ်�နို�ုင််
ပြ�င််�တ�ု�နေကြားကးင််် အုမှ�း�ပြ�ည််သ ူသယ််ယ်ူ
��ု�နေဆိုးင််နေရ�တငဲ်် လ်က်မှတှ်ဝယ််သည််် အု�ါ
 က�သင်််နေင်အဲုတ�အုက�က�ု နေ��ရ�်လ်�အုု�်မှည််
ပြ��်သည််။

မြို့များ့ု �အများျာ�အပြုပို့ာ�တွငွ်း လများး�ဆောလေကးပြုခင်း�နိုငိ်း် စကးဘး�စး�ပြုခင်း�တွ့��မြို့များ့ု �အများျာ�အပြုပို့ာ�တွငွ်း လများး�ဆောလေကးပြုခင်း�နိုငိ်း် စကးဘး�စး�ပြုခင်း�တွ့��
 ပြုပို့ုလ�ပို့းနို�့င်းသည်း။ ယ်င်း�တွ့��များိာ က�့ယ်းပို့�့င်းယ်ာဉ်းစး�န်းင်း�ပြုခင်း�၊ အများျာ� ပြုပို့ုလ�ပို့းနို�့င်းသည်း။ ယ်င်း�တွ့��များိာ က�့ယ်းပို့�့င်းယ်ာဉ်းစး�န်းင်း�ပြုခင်း�၊ အများျာ�
ပြုပို့ည်းသ ူသယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော�� အသံ��ပြုပို့ုပြုခင်း�တွ့��နိုိင်း်စာလေင်းပြုပို့ည်းသ ူသယ်းယ်ပူို့�့�ဆော�ာင်းဆော�� အသံ��ပြုပို့ုပြုခင်း�တွ့��နိုိင်း်စာလေင်း
 ကျန်းး�များာဆော��အတွကွး ပို့့�များ�့ဆောကာင်း�များနွ်းးသည်း။ ကဆောလ�သငူ်ယ်း ကျန်းး�များာဆော��အတွကွး ပို့့�များ�့ဆောကာင်း�များနွ်းးသည်း။ ကဆောလ�သငူ်ယ်း
များျာ�သည်းလည်း� ဆောကျာင်း�သ့�� လများး�ဆောလောကး၍ဆောသားလည်း�ဆောကာင်း�၊ များျာ�သည်းလည်း� ဆောကျာင်း�သ့�� လများး�ဆောလောကး၍ဆောသားလည်း�ဆောကာင်း�၊ 
စကးဘး�ပြုဖွဲ့င််းဆောသားလည်း�ဆောကာင်း� သာွ�နို�့င်းသည်း။ စကးဘး�ပြုဖွဲ့င််းဆောသားလည်း�ဆောကာင်း� သာွ�နို�့င်းသည်း။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 165165
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၉−၄။၉−၄။  ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�နိုငိ်းပြုခင်း�  ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�နိုငိ်းပြုခင်း� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် �ထားမှဆိုံ�ုအုကြီးက�မှ် ယ်းဉ််နေမှးင််�လ်�ုင််�င််တ�်� ုရရှ�ရ�် လ်�ု်င်�်��ဉ််သည််
 သင််နေ�ထား�ုင််သည််် ပြ�ည််�ယ်် သ��ုမှဟုတု် �ယ််နေပြမှအုလ်�ကု် က�ဲပြ�း�ပြ�း����သည််။ ပြ�ည််�ယ််နိုငှ်််
 �ယ််နေပြမှအုမှ�း��တုငဲ်် ယ်းဉ််နေမှးင််�သင််ရ�် မှည််သမူှဆို�ု က�း�/မှ မှနေရး� အုသက် ၁၆ နို�ှ်ပြ�ည်််
မြို့���ရ�်လ်�ုအု�်သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ�ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် ယ်းဉ််နေမှးင််�လ်�ုင််�င်် ရရှ�ရ�် အုဆိုင်််မှ�း�က�ု �တ်ရှု�ုါ။ အုဆိုင်််
မှ�း�က�ု �ထားမှဆိုံ�ုမှ ှနေ��က်ဆိုံ�ုသ�ု� ���ဉ််ရ�် အုကကဲ်တ�်ကကဲ်��တဲင်် 11 မှ ှ66  ထား� �ံ�ါတ်မှ�း� နေရ�သး��ါ။ 

အုနေပြ�မှ�း� − (က) ၃၊ (�) ၁၊ (ဂ္ဂို) ၆၊ (ဃ) ၂၊ (င်) ၅၊ (�) ၄

အကယ်း၍ သင်းသည်း သကးတွများး��ိသ့ည်း် ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�လ့�င်းစင်းတွစးခ�က�့ အပြုခာ�နို�့င်းင်ံများ ိ��ိ�့ာ�မြို့ပို့း�အကယ်း၍ သင်းသည်း သကးတွများး��ိသ့ည်း် ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�လ့�င်းစင်းတွစးခ�က�့ အပြုခာ�နို�့င်းင်ံများ ိ��ိ�့ာ�မြို့ပို့း�
 ပြုဖွဲ့စးပို့ါက သင်းသည်း ပြုပို့ည်းတွငွ်း�ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�လ့�င်းစင်းတွစးခ�နိုိင်း် လ�လယိ်းနို�့င်းသလ့� သင်းဆော�ာကး�ိမ့ြို့ပို့း� ပြုဖွဲ့စးပို့ါက သင်းသည်း ပြုပို့ည်းတွငွ်း�ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�လ့�င်းစင်းတွစးခ�နိုိင်း် လ�လယိ်းနို�့င်းသလ့� သင်းဆော�ာကး�ိမ့ြို့ပို့း�
ဆောန်းာကး ကာလတွ့�အတွငွ်း� ကဆောန်းဒါါနို့�င်းင်ံတွငွ်း ဆောများာင်း�နိုငိ်း�န်းး ယ်င်း�ဆောန်းာကး ကာလတွ့�အတွငွ်း� ကဆောန်းဒါါနို့�င်းင်ံတွငွ်း ဆောများာင်း�နိုငိ်း�န်းး ယ်င်း�
က�့ အသံ��ပြုပို့ုနို့�င်းသည်း။ သင်း၏ အစ့���ဆောင်ဆွောကြားက�ဆော�ာကးပို့ံသ်ည်း်က�့ အသံ��ပြုပို့ုနို့�င်းသည်း။ သင်း၏ အစ့���ဆောင်ဆွောကြားက�ဆော�ာကးပို့ံသ်ည်း်
 အဖွဲ့�ွ�အစည်း� သ�့�များဟု�တွး ကများက�ပြုပို့ုသမူျားျာ�အာ� သင်း်ပြုပို့ည်းန်းယ်း  အဖွဲ့�ွ�အစည်း� သ�့�များဟု�တွး ကများက�ပြုပို့ုသမူျားျာ�အာ� သင်း်ပြုပို့ည်းန်းယ်း 
သ�့�များဟု�တွး န်းယ်းဆောပြုများ�ိ ့စည်း�များျဉ်း�များျာ�အဆောကြားကာင်း� ဆောများ�ပြုများန်းး�ပို့ါ။သ�့�များဟု�တွး န်းယ်းဆောပြုများ�ိ ့စည်း�များျဉ်း�များျာ�အဆောကြားကာင်း� ဆောများ�ပြုများန်းး�ပို့ါ။

(ဃ)(ဃ)  ယ်းဉ််နေမှးင််�နေရ�နေပြ� နေအုးင််ပြမှင််ပြ�င််� 

(ခ)(ခ)  နေလ်ှးက်လ်းှ ပြ�ည်််�ကဲ်ပြ�င််�

(က)(က)  ယ်းဉ််နေမှးင််�သင််�ငဲ််် ရယ်ပူြ�င််�

(င်)(င်)  လ်မှ်�နေ�်ယ်းဉ််နေမှးင််���်နေဆို�မှ ု
နေအုးင််ပြမှင််ပြ�င််� 

(ဂ)(ဂ)  ယ်းဉ််နေမှးင််�လ်�ုင််�င််ရယ်ပူြ�င််� 

(စ)(စ)  လ်မှ်�နေ�်ယ်းဉ််နေမှးင််���်နေဆို�မှအုုတဲက်
 ပြ�င််ဆိုင််ရ�်နိုငှ််် သင််၏ ယ်းဉ််နေမှးင််�
လ်�ုင််�င််က� ု��ုမှ�ုလ်�င််ပြမှ�်�းဲ ရရ�ှရ�် 
ယ်းဉ််နေမှးင််�သင််တ�်� တက်နေရးက်ပြ�င််� 
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အခန်းး� အခန်းး� 99 သယ််ယ်ပူို့�့�ဆော�ာင််ဆော�း



၉−၅။၉−၅။  ဆောများားဆောတွားယ်ာဉ်းတွစးစး� ဝိုယ်းယ်ပူြုခင်း�  ဆောများားဆောတွားယ်ာဉ်းတွစးစး� ဝိုယ်းယ်ပူြုခင်း� 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ�ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််တ�်��� ဝယ််ယ်ပူြ�င််�နိုငှ််် �တ်သက်၍ ဤ
�ဂု္ဂိုု��လ််၏ အုနေတ�ဲအုကြံကံ�က�ုကြားကည်််�ါ။ 

1။1။

3။3။

5။5။

2။2။

4။4။

6။6။

ဤပို့�ဂု့ု လးသည်း အပြုခာ�များည်းသည််းန်းည်း�လများး�များျ ့ု �ပြုဖွဲ့င််း ဆော�ာင်း�ာကးနို�့င်းခ�မ်ျားည်းန်းည်း�။ဤပို့�ဂု့ု လးသည်း အပြုခာ�များည်းသည််းန်းည်း�လများး�များျ ့ု �ပြုဖွဲ့င််း ဆော�ာင်း�ာကးနို�့င်းခ�မ်ျားည်းန်းည်း�။

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 167167
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၉−၆။၉−၆။  ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�နိုငိ်းပြုခင်း��့�င်း�ာ ဥပို့ဆောဒါများျာ�   ယ်ာဉ်းဆောများာင်း�နိုငိ်းပြုခင်း��့�င်း�ာ ဥပို့ဆောဒါများျာ� 

ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတငဲ်် ယ်းဉ််နေမှးင််�ဥ�နေဒါမှ�း�က�ု တင််�ကြားက�်�းဲက�င်််သံု�သည််။ ယ်င််�
ဥ�နေဒါမှ�း�က�ု �� ���နေ�းက်ပြ�င််�အုတကဲ် ပြ��်ဒါဏီ်မှ�း�မှးှ ကြီးက��နေလ်�မြို့��� ယ်င််�
တ�ု�တငဲ်် ဒါဏီ်နေင်မဲှ�း�၊ ��ုမှ�ုပြမှင်််မှး�သည််် အုးမှ�ံနေကြားက�မှ�း�၊ ယ်းဉ််နေမှးင််�
လ်�ုင််�င််က� ုဆို�ုင််�င်ံပ်ြ�င််�၊ ��တ်သ�မှ်�ပြ�င််�တ��ု �ါဝင််သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ယ်းဉ််နေမှးင််�ဥ�နေဒါမှ�း�က�ကုြားကည်််�ါ။ သင်််အုတဲက် အုသ�်အုဆို�်�
ပြ��်နေ�သည််် ဥ�နေဒါမှ�း�အုတကဲ် အုကကဲ်ထား�တငဲ်် အုမှ�ှ်ပြ��် (✔) နေရ�သး��ါ။ 

၁။၁။  ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံရှ� ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�သည်် ယ်းဉ််နေမှးင််�
လ်�ုင််�င််နိုငှ််် ကး�အုးမှ�ံထားး�ရှ�နေကြားကးင််� သက်နေသ�ံတ�ု� 
လ်�ုအု�်သည််။ ယ်င််�တ�ု�မှ�ါရ�ှ�� နေမှးင််�နိုငှ််ပြ�င််�မှးှ တရး�မှ
ဝင််သည်််အုတကဲ် ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�သည်် ၎င််�တ�ု�နေမှးင််�နိုငှ််
နေ��ဉ််ကးလ်�တ်လ်ံ�ု ဤအုရးမှ�း� �ါရှ�ရမှည််။ 

၃။  ၃။  ယ်းဉ််နေမှးင််�အုး�လ်ံ�ုသည်် နေက�းင််�ကး�မှ�း� မှ����
အု�ငဲ်််အု��တ်ပြ�မြို့��� ယ်းဉ််နေ��ရှ�လ်က်တံ ဆို��်ထားဲက်
လ်း�ါက ယ်င််�နေက�းင််�ကး�နိုငှ််် မှလ်မှှ်�မှကမှ်�နေ�ရး
တငဲ်် ရ�်တ��်ရမှည််။ 

၆။၆။ နိုှင််�မှ�း�နိုှင််် နေရ��မှ�း�သည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံ၏ နေဒါသအုမှ�း�
�တုငဲ်် ယ်းဉ််နေမှးင််�နိုငှ််ရး၌ အုဓာ�ကအုနိုတရးယ််မှ�း�ပြ��်
ကြားကသည်။် အု�� ���ပြ�ည််�ယ််မှ�း�နိုငှ််် �ယ််နေပြမှမှ�း�တငဲ််
 နေဆိုးင််�ရးသ�သံ�ု တးယ်းမှ�း�က�ု မှပြ��်မှနေ� အုသံ�ုပြ��
ကြားကရသည််။ 

၂။၂။  ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�သည်် မှ�ူယ်�်နေ�တတ်သည််် အုရး  
(မှ�ူယ်�်နေဆို�ဝါ�၊ အုရက်၊ နေဆို�ဝါ�မှ�း�) နေသးက်�း�
မြို့��� ယ်းဉ််နေမှးင််�နိုငှ််�ငဲ်််မှပြ���ါ။ 

၅။၅။  မှည််သည်််ကး�တငဲ််မှဆို�ု ယ်းဉ််နေမှးင််�ပြ��်နေ�၊
 �ရ��သည််ပြ��်နေ� ����င််�လ်�ုက်�ါသ ူအုး�လ်ံ�ုသည်် 
ထား�ုင််�ံ�ုါ��တ် �တ်ထားး�ရမှည််။  

၄။၄။  ယ်းဉ််မှ�း�က�ု လ်က်ယ်း�က်က�်နေမှးင််�ရမှည််။
 ယ်းဉ််နေမှးင််�မှ�း�သည်် မှ��မှ�း� �ငဲ်််��ည််��တ်��ည်် 
အု��က်ပြ�နေ�မြို့��� ဥကြားသသံမှ�း�ပြမှည််နေ�သည််် အုနေရ�ကြီးက��
နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််မှ�း�က�ု ဦး��း�နေ��ရမှည််။ 

၇။၇။  ကနေလ်�င်ယ််မှ�း�သည်် ၎င််�တ�ု�၏ လ်ံခုြုံ�ံ�မှအုုတကဲ် ယ်းဉ််၏နေ��က်
�က်ရှ� အုထား�ူပြ��လ်�ု် ထားး�သည််် ထား�ုင််�ံတုငဲ်် ထား�ုင််လ်�က်����င််�
ကြားကရသည််။ ထား�ုင််�ံနုေရး���ယ််မှမုှးှ
 ကနေလ်�သငူ်ယ််၏ အုသက်အုရးယ််
နိုငှ််် က�ုယ််အုနေလ်��� ��်နေ�် မှတူည််
သည််။ ကနေလ်�သငူ်ယ််သံ�ု ထား�ုင််�ံမုှ�း�
နိုငှ််် �တ်သက်၍ အုနေသ���တ် သ�ရှ�လ်�ု
�ါက ဤနေ�ရးတငဲ််�တ်ရှု�ုါ။ here:
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၉−၇။  ၉−၇။   ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံ�ိ ့အသံ��များျာ�သည််း လများး�ညွှနှ်းးအများိတွးအသာ�များျာ� ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံ�ိ ့အသံ��များျာ�သည််း လများး�ညွှနှ်းးအများိတွးအသာ�များျာ� 

ဤလ်မှ်�ညွ�ှ်အုမှတှ်အုသး�မှ�း�က�ု ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတ�်ဝ�်�တငဲ်် နေတ�ဲရ�ှနို�ုင််မြို့��� ယ်င််�တ�ု�သည်် 
နေ�ရးအု�� ���တဲင်် အု�ည််�င်ယ်် ပြ�း����မှရု�ှနို�ုင််သည််။ 

ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ�ညွှနှ်းးကြားကာ�ချကးများျာ� − လ်မှ်�ညွ�ှ်အုမှတှ်အုသး�မှ�း�က�ုကြားကည်််�ါ။ အုမှှတ်အုသး�တ�်��ု�နိုှင််် ယ်င််�၏ 
ရငှ််�လ်င််�နေ�း်ပြ���က်တ�ု�အုကြားကး� မှ�ဉ််�နေကြားကးင််�ပြ�င်််ဆိုက်�ါ။

(က်) လီများ်�ဆော��းသူည််(က်) လီများ်�ဆော��းသူည််1။1။

2။2။

3။3။

4။4။

5။5။

(ဂ) ဆောက်�းင််�သူး�(ဂ) ဆောက်�းင််�သူး�
များ�း� လီများ်�က်�ူများ�း� လီများ်�က်�ူ
ဆောနသူည််ဆောနသူည််

(�) �ရုာစားန်များ�း� (�) �ရုာစားန်များ�း� 

ပြ��်သူန်�ဆောနသူည််ပြ��်သူန်�ဆောနသူည််

(င်) စက််ဘီးး�များ�း�သူး(င်) စက််ဘီးး�များ�း�သူး

(ဃ) လီများ်�ဆောလီှးက််�ါ(ဃ) လီများ်�ဆောလီှးက််�ါ

အစမ့ျားး�အစမ့ျားး�
ဆော�ာင်းသည်းဆော�ာင်းသည်း
 “သာွ��န်းး”  “သာွ��န်းး” 
ပြုဖွဲ့စးသည်း။ပြုဖွဲ့စးသည်း။ 

အဝိုါဆော�ာင်းအဝိုါဆော�ာင်း
သည်း “အ�ိန့်းးသည်း “အ�ိန့်းး
ဆောလော�်န်းး” ဆောလော�်န်းး” 
ပြုဖွဲ့စးသည်း။ပြုဖွဲ့စးသည်း။

အန်းးဆော�ာင်းအန်းးဆော�ာင်း
သည်း  သည်း  
“�ပို့းတွန်း�း�န်းး” “�ပို့းတွန်း�း�န်းး” 
ပြုဖွဲ့စးသည်း။ပြုဖွဲ့စးသည်း။

သင်းလများး�က�ူသည််းအခါ သင်း်သင်းလများး�က�ူသည််းအခါ သင်း်

အန်းး�တွစးဝို�့ကး�ိ ့လများး�ညွှနှ်းးအန်းး�တွစးဝို�့ကး�ိ ့လများး�ညွှနှ်းး

အချကးပြုပို့များျာ�က့� သတွပ့ြုပို့ုအချကးပြုပို့များျာ�က့� သတွပ့ြုပို့ု

ကြားကည််းရုံပုို့ါ။ ကြားကည််းရုံပုို့ါ။ 

အုနေပြ�မှ�း� − ၁ (�)၊ ၂ (က)၊ ၃ (င်)၊ ၄ (ဂ္ဂို)၊ ၅ (ဃ) 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 169169
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(စ)  ည်းများဆောက်�့ရာ (စ)  ည်းများဆောက်�့ရာ 

(ဇ)  ရာ�်(ဇ)  ရာ�်

(ဋ)  အပြများန်နှုနု်�သူ�်များ��်(ဋ)  အပြများန်နှုနု်�သူ�်များ��်
��က်် (�စ်နာရားလီှင်် ��က်် (�စ်နာရားလီှင်် 
က်းလီ�ုများး�းပြ�င်််) က်းလီ�ုများး�းပြ�င်််) 

(ဆို)  လီူက်�ူများ�ဉ််�ကြားက်း�(ဆို)  လီူက်�ူများ�ဉ််�ကြားက်း�

(ည်)  လီများ်�များဆောလီှးက််ရာ(ည်)  လီများ်�များဆောလီှးက််ရာ

(ဈ)  ဘီး�်စက်း�များ�း�သူး(ဈ)  ဘီး�်စက်း�များ�း�သူး

(ဌ)  ဦး�စး�ဆော��ရာန်(ဌ)  ဦး�စး�ဆော��ရာန်

သင််သည်် အုပြ�း�နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််တ�်���နိုှင််် မှနေတး်တဆိုမှပုြ��်�းဲ�သင််သည်် အုပြ�း�နေမှး်နေတး်ယ်းဉ််တ�်���နိုှင််် မှနေတး်တဆိုမှပုြ��်�းဲ�
လ်ှင််ပြ��်နေ�၊ လ်မှ်�သးဲ� လ်မှ်�လ်းတ�်ဦး�က�ု တ�ုက်မှ�လ်ှင််ပြ��်နေ�လ်ှင််ပြ��်နေ�၊ လ်မှ်�သးဲ� လ်မှ်�လ်းတ�်ဦး�က�ု တ�ုက်မှ�လ်ှင််ပြ��်နေ�
 အု�င််�ပြ��်ရးနေ�ရးမှ ှထားကဲ်နေပြ��ပြ�င််�သည်် ကြီးက��နေလ်�နေသး အု�င််�ပြ��်ရးနေ�ရးမှ ှထားကဲ်နေပြ��ပြ�င််�သည်် ကြီးက��နေလ်�နေသး
ပြ��်မှပုြ��်သည််။ အုနေရ�နေ�်��ု်��ံ�ါတ် ပြ��်မှပုြ��်သည််။ အုနေရ�နေ�်��ု်��ံ�ါတ် 911911 က�ု ဆိုက် က�ု ဆိုက်
သယဲ််၍ ရ�နိုငှ််် လ်�ူ�တင််ယ်းဉ််တ�ု�က�ု နေ�်ယ်�ူါ။သယဲ််၍ ရ�နိုငှ််် လ်�ူ�တင််ယ်းဉ််တ�ု�က�ု နေ�်ယ်�ူါ။

အုနေပြ�မှ�း� − ၆ (ဈ)၊ ၇ (ဇ)၊ ၈ (�)၊ ၉ (ဆို)၊ ၁၀ (ဌ)၊ ၁၁ (ည်)၊ ၁၂ (ဋ)

6။6။

7။7။

8။8။

9။9။

10။10။

11။11။

12။12။
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ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း ကံဆောကာင်း�ပို့ါဆောစ။ ကဆောန်းဒါါနို�့င်းင်ံတွငွ်း ကံဆောကာင်း�ပို့ါဆောစ။ 

ပြ�ည််�မှ ှ�ဂု္ဂိုု��လ််မှ�း� ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံနိုငှ််် ရင််�နိုှ��ကွမှ်�ဝင််နေ�ပြ�င််�  သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု်သင််တ�်�သး� နေလ်က်�င်််ရ�်�းအု�ု် 171171
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ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ပြ��်လည််နေ�ရာာချျထားာ�နေရာ� ဝ�်နေ�ာင််မှုမှုျာ�အားာ�လံ��သည်် အားချမှု့�ပြ�စ််သည််။ ပြ��်လည််နေ�ရာာချျထားာ�နေရာ� ပြ�စ််ရာ�်တွစ််ချ�စ်သီည်် ကနေ�ဒါါနို�ုင််င်ံတွငွ်် ပြ��်လည််နေ�ရာာချျထားာ�နေရာ� ဝ�်နေ�ာင််မှုမှုျာ�အားာ�လံ��သည်် အားချမှု့�ပြ�စ််သည််။ ပြ��်လည််နေ�ရာာချျထားာ�နေရာ� ပြ�စ််ရာ�်တွစ််ချ�စ်သီည်် 
အားမှုျာ�နိုငှ်�်မှုတွသူည်�် သ�ီသ�််က�ုယ််��ုင်် လကခဏာာမှုျာ� ရာှုသည််။ အားထားက်တွငွ််နေ�ာ်ပြ�ချ့�သည်�် အား�င်�်မှုျာ�၏ အားစ်အားစ်ဉ််သည်် ကွ့လွ့မှုမှုျာ� ရာှုနို�ုင််သည််။ အားမှုျာ�နိုငှ်�်မှုတွသူည်�် သ�ီသ�််က�ုယ််��ုင်် လကခဏာာမှုျာ� ရာှုသည််။ အားထားက်တွငွ််နေ�ာ်ပြ�ချ့�သည်�် အား�င်�်မှုျာ�၏ အားစ်အားစ်ဉ််သည်် ကွ့လွ့မှုမှုျာ� ရာှုနို�ုင််သည််။ 

ပြ�န်လ်ည်နေန်ရာာချျထားာ�
နေရာ� လ�ု်ငန််�စဉ််ကိုုု 
စတင်ပြချင်�

လနူေရား�ချျယ််နေရာ� လူ
နေတ�့နေ��ပြ�န််�ပြချင်�ကိုု ု
တကို်နေရာာကို်ပြချင်� 

နေ��စစ်ပြချင်��ျာ� ပြီး�း�စး�
နေ�ာင်နေ�ာင်ရားကို်ပြချင်� 

လုု��်�ါကို �ကို�ူည်း
ရာာာနေ�ပြချင်� 

�ကို�ူည်း�လုဘုဲဲ ��ုဘုဲာသာာ
 ရာ�်တည််နိုုုင်ရာန်် ��င််လုုကို်
နေ�ာင်ရားကို်ပြချင်� 

တကို်ကြွကိုပြီး�း� ကိုျန််��ာ
နေ�ာင် နေန်ထားုငု်ပြချင်�

သာင်၏ ရာ�်ရားာ
�သာုုင်��ဝိုုုင်�နိုာင်် သာကိုွ�်�
နေစပြချင်� 

ကိုျန််��ာနေရာ�
နေစာင််နေရာာာကို်�ု
 ဝိုန််နေ�ာင်��ုျာ� 
ရာယ်ပြချင်� 

ကိုနေလ�သာငူယ််�ျာ�ကိုု ုနေကိုျာင်�
��်နိုာ�ပြချင်�နိုာင်် �ရားယ််နေရာာကို်
ပြီး�း�သာ�ူျာ��ာ� ဘဲာသာာစကိုာ� 
သာင်တန််��ျာ�၌ ��်နိုာ�ပြချင်� 

ကိုနေန်ဒါါနိုုုင်င�သာုု� ကိုနေန်ဒါါနိုုုင်င�သာုု� 
ချရား�သာာ့�ပြချင်� ချရား�သာာ့�ပြချင်� 

ကိုနေန်ဒါါနိုုုင်င�ကိုနေန်ဒါါနိုုုင်င�
တင့် တင့် 

သာင်ကိုနေန်ဒါါသာင်ကိုနေန်ဒါါ
နိုုုင်င�သာုု� ချရား��နိုုုင်င�သာုု� ချရား��
သာာ့��းသာာ့��း11

22

33
�နေရာ�ကြီးကိုး�
စာရားကို်စာတ�်��ျာ�
ကိုုု နေလာာကို်ထားာ�
ပြချင�် 

�ပြီး�ဲတ�်���ု်ရာာ
သာုု� နေပြ�ာင်�နေရာ�့ပြချင်� 

ဘဲဏ််စာရာင်�တစ်
ချု �င့််လာစ်ပြချင်� 

ယ်ာယ်းတည််�ချုုနေန်ထားုုင်
ရာန်် နေန်ရာာ၌ နေန်ထားုငု်ပြချင်�

သာင််ကိုုု ကိုူည်း�ည်််သာ�ူျာ�
နိုာင်် နေတ�့��ုပြချင်� 

သာင်၏ ချရား�လ�်���ု�သာုု� 
ချရား�သာာ့�ပြချင်�

နေလယ်ာဉ််နေ�်သာု�ု 
တကို်နေရာာကို်ပြချင်� 

ဝိုင်နေရာာကို်ပြချင်� 
လ�ု်ထား��ုလ�ု်န်ည််��ျာ�ကိုု ုပြီး�း�စး�
နေ�ာင်နေ�ာင်ရားကို်ပြချင်� 

နေလ��ု်�ာ �ကို�ူည်း
 ရာယ်ပြချင်�

ကိုနေန်ဒါါနိုုုင်င�သာုု� နေရာာကို်ရာာု
ပြချင်�

�ကို�ူ�နေပြ�ာင်�

နေလယ်ာဉ််�ျ�သာန််�
ပြချင်� 

ထားကို်ချာ့ပြချင်��ုငု်ရာာ 
လ�ု်ထား��ုလ�ု်န်ည််��ျာ� ပြီး�း����ုပြချင်� 

နေလ��ု်လ�ခြုံချ��နေရာ�ကိုု ု
ပြ�တ်သာန််�ပြချင်� 

နေလနေ�ကိုာင်�လုငု်�
တင့် နေရာာကို်ရာာု
�ာတ်��ုတင်ပြချင်� 

သာင်၏ IOM  စာ��ု်ကိုု ု
လကို်ချ�ရာရာာပုြချင်� 

နေလ��ု်သာုု� 
သာာ့�နေရာာကို်ပြချင်� 

ချရား�သာာ့�ရာန်် 
ပြ�င်�င်ပြချင်� 

�နေရာာကို်ရာာ�ုး
 ဝိုန််နေ�ာင်��ုျာ�
ကိုုု ရာယ်ပြချင်� 

�တည််ပြ��ချျကို် 
လကို်ချ�ရာရာာပုြချင်� 

နေလာာကို်လာာစစ်နေ��
ပြချင်�ကိုု ုနေ�ာင်ပြ�င်ပြချင်� 

လ�ခုြုံချ��နေရာ��ုငု်ရာာ
 စစ်နေ����ုျာ� 
နေ�ာင်ပြ�င်ပြချင်� 
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