
ေနထိငုခွ်င့အ်ရည်အချငး်ြပည့်မီေ�ကာငး် ေထာကခံ်ချကလ်ကမှ်တ၏် သကတ်မ်းကာလ�ငှ့ပ်တသ်က၍် ကိငုတ်ယွပုံ်အသစ်

ယခငက်ိငုတ်ယွခ်ဲ့ပုံ ကိငုတ်ယွပုံ်အသစ်

)၁*"အကျံုးဝငသ်ည့် ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်
ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာက်ခံချက်လက်မတှ်တွင် အကျံုးဝငေ်သာ

ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်

)၁*"အကျံုးဝငသ်ည့် ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်
ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာက်ခံချက်လက်မတှ်တွင် အကျံုးဝငေ်သာ

ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်

)၂*"အကျံုးဝငသ်ည့ေ်ဒသ
�ိငုင်အံ�ှံ ့၊ ေဒသအားလံးု

)၂*"အကျံုးဝငသ်ည့ေ်ဒသ
�ိငုင်အံ�ှံ ့၊ ေဒသအားလံးု

)၃*"အကျံုးဝငသ်ည့် ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာက်ခံချက်လက်မတှ်
၂၀၂၀ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၁ရက်ေနမ့စှ၍ )သို*့" �ပီးေနာက်တွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့လ်က်မတှ်

)၃*အကျံုးဝငသ်ည့် ေနထိငုခ်ွင့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး်ေထာက်ခံချက်လက်မတှ်
၂၀၂၀ခု�စ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၁ရက်ေနမ့စှ၍ )သို*့" �ပီးေနာက်တွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့် လက်မတှ်

)၄*"သကတ်မး်မကနုေ်သးဟု ယဆူသည့က်ာလ
・၂၀၂၀ခ�ုစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ၁ရကေ်န ့ မ ှ၂၀၂၂ခ�ုစှ ်ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ရကေ်န ့ အထတိငွ ်ြပုလပ်ုခဲေ့သာ 
ေနထိငုခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မ်ေီ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျက ်လကမ်တှ်
→ ၂၀၂၂ခ�ုစှ် ဇူလိငုလ် ၃၁ရကေ်န ့ အထိ

・ ၂၀၂၂ခ�ုစှ ်ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ရကေ်န ့ မ ှ၂၀၂၂ခ�ုစှ ်ဇူလိငုလ် ၃၁ရကေ်န ့ အထတိငွ ်ြပုလပ်ုခဲေ့သာ 
ေနထိငုခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မ်ေီ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျက ်လကမ်တှ်
→ ြပုလပ်ုသည့ေ်နမှ့စ၍ ၆လ�ကာ သကတ်မ်း�ိှ

)၄*"သကတ်မး်မကနုေ်သးဟု ယဆူသည့က်ာလ
・ ၂၀၂၀ခ�ုစှ် ဇန်နဝါရီလ ၁ရကေ်န ့ မှ ၂၀၂၂ခ�ုစှ် ဧ�ပီလ ၃၀ရကေ်န ့ အထတိငွ် ြပုလပ်ုခဲေ့သာ
ေနထိငုခ်ငွ ့အ်ရည်အချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျက် လကမှ်တ်
→ ၂၀၂၂ခ�ုစှ် ေအာကတ်ိဘုာလ ၃၁ရကေ်နအ့ထိ

・ ၂၀၂၂ခ�ုစှ် ေမလ ၁ရကေ်န ့ မှ ၂၀၂၂ခ�ုစှ် ဇူလိငုလ် ၃၁ရကေ်န ့ အထတိငွ် ြပုလပ်ုခဲေ့သာ
ေနထိငုခ်ငွ ့အ်ရည်အချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျက် လကမှ်တ်
→ ြပုလပ်ုသည့ေ်နမှ့စ၍ ၆လ�ကာ သကတ်မ်း�ိှ

)၅*"သကတ်မး်မကနုေ်သးဟု ယဆူသည့အ်ေြခအေန
�ိငုင်ြံခားသတံမနေ်ရးရာဦးစးီဌာနတငွ် ဗီဇာထတုေ်ပးရန် ေလ�ာကထ်ားချိန၊် လကခ်ေံအဂျငစ်ကီ

$ေနထိငုခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မ်ေီ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျကလ်ကမ်တှ် ထတုေ်ပးချိနတ်ငွ်
လ�ပ်�ှားမ�အေ�ကာငး်အရာများအရ ဆကလ်က၍် လကခ်�ံိငုသ်ည$်ဟု ြဖည့သ်ငွး်ထားသည့် စာရွကက်ို
တငသ်ငွး်ေပးထားပါက
ကိုးကားပုံစံ =ေနထိငုခွ်င့အ်ရညအ်ချငး်အတကွ် ေနာက်ဆက်တွဲ ၁? " )ဥပမာ.အငဂ်ျငန်ယီာ၊ အထးူက�မ်းကျငသ်၊ူ

�ိငုင်တံကာဝနေ်ဆာငမ်�၊ ေကျာငး်သား စသညြ်ဖင့*်
ကိုးကားပုံစံ=ေနထိငုခွ်င့အ်ရညအ်ချငး်အတကွ် ေနာက်ဆကတ်ွဲ ၂ )ဥပမာ.ဂျပန�်ိငုင်သံား အမ်ိေထာငဖ်က)်သို*့ကေလး၊
အေြခချေနထိငုသ်၊ူ စသညြ်ဖင့?်
※ဗီဇာေလ�ာက်ထား�ပီး သံးုလေကျာ်လွနသ်ာွးပါက ေကျးဇူးြပု၍ အထက်ပါစာရွကစ်ာတမ်းကို ြပနလ်ညေ်ပးပုိပ့ါ။

)၅*"သကတ်မး်မကနုေ်သးဟု ယဆူသည့အ်ေြခအေန
�ိငုင်ြံခားသတံမနေ်ရးရာဦးစးီဌာနတငွ် ဗီဇာထတုေ်ပးရန် ေလ�ာကထ်ားချိန၊် လကခ်ေံအဂျငစ်ကီ
$ေနထိငုခ်ငွ့အ်ရညအ်ချငး်ြပည့မ်ေီ�ကာငး် ေထာကခ်ခံျက် လကမ်တှ် ထတုေ်ပးချိနတ်ငွ်
လ�ပ်�ှားမ�အေ�ကာငး်အရာများအရ ဆကလ်က၍် လကခ်�ံိငုသ်ည$်ဟု ြဖည့သ်ငွး်ထားသည့် စာရွကက်ို
တငသ်ငွး်ေပးထားပါက
ကိုးကားပုံစံ =ေနထိငုခွ်င့အ်ရညအ်ချငး်အတကွ် ေနာက်ဆက်တွဲ ၁? " )ဥပမာ.အငဂ်ျငန်ယီာ၊ အထးူက�မ်းကျငသ်၊ူ

�ိငုင်တံကာဝနေ်ဆာငမ်�၊ ေကျာငး်သား စသညြ်ဖင့*်
ကိုးကားပုံစံ=ေနထိငုခွ်င့အ်ရညအ်ချငး်အတကွ် ေနာက်ဆကတ်ွဲ ၂ )ဥပမာ.ဂျပန�်ိငုင်သံား
အမ်ိေထာငဖ်က)်သို*့ကေလး၊ အေြခချေနထိငုသ်၊ူ စသညြ်ဖင့?်
※ဗီဇာေလ�ာကထ်ား�ပီး သံးုလေကျာ်လွနသ်ာွးပါက ေကျးဇူးြပု၍ အထက်ပါစာရွကစ်ာတမ်းကို ြပနလ်ညေ်ပးပုိပ့ါ။

၂၀၂၂ခ�ုစှ် ဇွနလ် ၂၂ ရက်

လက�ိှ်အေြခအေန�ငှ့် ကိငုတ်ယွြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ မူဝါဒ

* ေနထိငုခွ်င့လ်က်မှတ် ထတုေ်ပးသည့အ်ချိန်တငွ် လာေရာက်လုပ်ေဆာငသ်ည့် အချိန်�ငှ့် အေြခအေနများ လံုေလာက်မ�ကို အသအိမှတြ်ပုရန်အတကွ် ြဖစ်သည။် တရားဝငသ်က်တမ်းကာလကို အလွန်အက�ံ သက်တမ်းတိးုြခငး်သည် ဝငေ်ရာက်ချိန်�ငှ့်
ေနထိငုခွ်င်လ့က်မှတ် ထတုေ်ပးသည့အ်ချိန်�ကား အေြပာငး်အလဲ ြဖစ်�ိငုေ်ြခကို တိးုေစ�ိငုပ်ါသည။် ဒါေ�ကာင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကာလတစ်ခုဆ၏ီ သက်တမ်းကုန်ဆံးု�ပီးေနာက် ေနထိငုခွ်င်လ့ကမှ်တ် သက်တမ်းကို ထပ်မံတိးု၍ ရေသးမည် မဟုတပ်ါ။
၂၀၂၃ခု�စှ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ေနအ့ထ ိြပုလုပ်ခဲ့ေသာ ေနထိငုခွ်င်အ့ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် လက်မှတရဲ် ့ ေလ�ာက်လ�ာများအေနြဖင် ့ယခငေ်လ�ာက်လ�ာမှစ�ပီး အေြပာငး်အလဲမ�ိှပါက စညး်ကမ်းချက်များအရ ေလ�ာက်ထားသသူည ်(၁) ယခငက် 
ထတုေ်ပးခဲ့ေသာ ေနထိငုခွ်င်အ့ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာက်ခံချက်လက်မှတ ်(မူရငး် (သို)့ မိတ� ူ) �ငှ့ ်(၂) လက်ခံေအဂျငစ်မှီ ေရးသားထားေသာ အေ�ကာငး်ြပစာ စသညတ်ို ့ြဖင် ့တငသ်ငွး်ပါက စညး်မျဉ်းအတိငုး် အြမန်ထတုေ်ပးပါမည။်
အေသးစိတက်ို ဤေနရာတငွ် �ကည့်ပါ။

◎ ကိုဗစ်.၁၉ ကူးစက်ေရာဂါေ�ကာင့် ဂျပန�်ိငုင်သံို ့ ဝငေ်ရာက်မ� ေ�ာှင့ေ်�းှခဲသ့ည့် �ိငုင်ြံခားသားများကို ထည့သ်ငွး်စဥ်းစားသည့အ်ေနြဖင့် ဂျပန�်ိငုင်ံ လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး�ငှ့် ေနထိငုခွ်င့ေ်ရးရာ စီမံေရးဌာနမှ လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရးအတကွ်
လိုအပ်ေသာ ေနထိငုခွ်င့် အရညအ်ချငး် ြပည့မီ်ေ�ကာငး် ေထာက်ခံချက်လကမှ်တ် )အတိုေကာက်ြဖင့် $ေနထိငုခွ်င့လ်ကမှ်တ$်*"ကို တိုးြမ�င့ြ်ခငး် အတွက် အထးူအစီအစဥ်များ ြပုလုပ်ခဲသ့ည် )ေအာက်ေဖာ်ြပပါ $ယခင် ကိုငတ်ွယခဲ်ပုံ့$"ကို
�ကည့ပ်ါ။*

◎ လက်�ှိအေြခအေနအရ လဝူငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး�ငှ့် ေနထိငုမ်�စီမံခန်ခဲွ့ေရးဌာနသည် ေနထိငုခွ်င့လ်ကမှ်တ၏် တရားဝငက်ာလကို ထပ်မံသကတ်မ်းတိးုရန် ေဆာငရွ်ကေ်ပးပါမည် )ေအာက်ေဖာ်ြပပါ $ကိုငတ်ွယပုံ်အသစ်$"ကို �ကည့ပ်ါ*။ ဒအီြပင်
၂၀၂၂ခု�စ်ှ ဩဂုတ်လ ၁ ရက်ေန ့ သိုမ့ဟုတ် �ပီးေနာက် ထတုေ်ပးေသာ ေနထိငုခွ်င့် အရညအ်ချငး်ြပည့မီ်ေ�ကာငး် လက်မှတမ်ျားသည် ထတု်ေပးသည့ေ်နမှ့စ၍ ၃ လအထိ သကတ်မ်း�ှမိညြ်ဖစ်သည။်

လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး�ငှ့် ေနထိငုမ်�စီမံခန်ခ့ွဲေရးဌာန
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