
ရဲအဝိ ၄ နစ်ှ (၂၀၂၂ခနုစ်ှ) ထတုဝ်ဝမှု  

လမူှုဖူလ ဝုရေးဝန်ဝ ောငမ်ှုဝ ော်ပုိဝရေးရှငေ်း ဖူခုရိှမောေးစီရငစု် လမူှုဖူလ ဝုရေးဝ ောငစီ်  

 

 

သငဝ်ခ ေးယထူောေးခဲဲ့ဝသော အဝရေးဝပေါ်အဝသေးစောေးရန်ပ ုဝငွေနငှဲ့ ်အဝထွေဝထွေဝထော ပ် ဲ့မှုရန်ပ ုဝငွေ (အထေူးဝခ ေးဝငွေမ ောေး)အတွေ ် 

ရဲအဝိ ၅ နစှ် (၂၀၂၃ခုနစှ်) မှ စ၍ ပပန်လည်ဝပေး ပ်ပခငေ်း (ဝခ ေးယထူောေးခဲဲ့ဝသောဝငွေဝ  ေးမ ောေး အောေး ပပန် ပ်ပခငေ်း) 

စတငမ်ည် ပဖစ်သည်။ အ ိပုါရန်ပ ုဝငွေသည် နိငုင် ဝတော်မှ သတမှ်တထ်ောေးဝသော လိအုပ်ခ   ် (အဝပခအဝနမ ောေး)နငှဲ့ ်

 ိ ုည်ီပါ  "ပပန်လည်ဝပေး ပ်ရန်  ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့(်ပပန် ပ်ရန်မလိအုပ်ဝတောဲ့ပခငေ်း)"ပဖစ်လောဝပမည်။ သင ် 

"ပပန်လည်ဝပေး ပ်ရန်  ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့"် ပဖစ်မပဖစ် ိ ုဝသခ ောစွေော ဖတရ်ှု၍ လပ်ုဝ ောငပ်ါ။  

 

၁။ ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့အ်တွေ  ်ဝလ ော ထ်ောေးရန်နငှဲ့ ်စပ်လ ဥေ်း၍  

ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင အ်တကွ် ပလ ျှောကထ်ျှောေးရနမ် ျှော ပခ ေးယူထျှောေးပ ျှောရနြ် ုံပင ွ အမ   ေးအစျှောေးအလ ုံက် 

  ေး န  န်  စ်အလ ုံက် ပြ လုံြ်ရမည်ပြစ် ည။် ရဲအ ဝ ၄ န စ် (၂၀၂၂ခုံန စ်) တွင ် ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင အ်တွက် 

ပလ ျှောက်ထျှောေးန ုံငမ်ညမ် ျှော "အပရေးပြေါ်အပ ေးစျှောေးရနြ် ုံပင"ွန င "်အပထပွထပွထျှောက်ြ  မှုရနြ် ုံပင ွ (ြထမအကက မ်ပခ ေးပြေး 

ပခငေ်း)" တ ုံ   ပြစ် ည်။ 

※ယခုံအကက မ်အတွက် အန ပရျှောငပ်ြင ပ် ျှောငခ်တ်ထျှောေးပ ျှော ရနြ် ုံပငမွ ျှောေးအတွက ်ျှော (ရဲအ ဝ ၄န စ် ၃လ အထ ပခ ေးပင ွ

အပြေါ် ပလ ျှောက်ထျှောေးရန)် 

ရန်ပ ုဝငွေအမ ိ ေးအစောေး  အဝရေးဝပေါ်အဝသေးစောေး 

ရန်ပ ုဝငွေ  

အဝထွေဝထွေဝထော ်ပ ဲ့မှု 

ရန်ပ ုဝငွေ

（ြထမအကက မ် 

ပခ ေးပြေးပခငေ်း - 

ြထမလ 

မ တတ ယလအထ ） 

အဝထွေဝထွေဝထော ်ပ ဲ့မှု 

ရန်ပ ုဝငွေ 

( က်တမ်ေးတ ုံေးပခ ေးပင ွ

- စတုံတထ လမ  

ဆဌမလအထ ) 

အဝထွေဝထွေဝထော ်ပ ဲ့မှု 

ရန်ပ ုဝငွေ 

(ပြနထ်ုံတ် ပခ ေးပခငေ်း) 

ပပန်လည်ဝပေး ပ်ရန် 

 ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့အ်တွေ ် 

ဝလ ော ်ထောေးနိငုသ်ညဲ့်နစှ်  

ရဲအ ဝ ၄န စ် 

(၂၀၂၂ခုံန စ်) 

ရဲအ ဝ ၅န စ် 

(၂၀၂၃ခုံန စ်) 

ရဲအ ဝ ၆န စ် 

(၂၀၂၄ခုံန စ်) 

  အပထပွထပွထျှောက်ြ  မှုရနြ် ုံပင၏ွ  က်တမ်ေးတ ုံေးပခ ေးပငနွ င  ်ပြနထ်ုံတပ်ခ ေးပခငေ်းအတွကက် ုံ ရဲအ ဝ ၅န စ် (၂၀၂၃ခုံန စ်) 

ပနျှောက်ြ ုံငေ်းတွင ်ပ ကညျှောြါမည်။ 

 

 

 

 



၂။ ရဲအဝိ ၄နစှ် (၂၀၂၂ခုနစှ)်တွေင ်ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်ရနိငုမ်ညဲ့  ်

အဝပခအဝနနငှဲ့ ်စပ်လ ဥေ်း၍  
  ရဲအ ဝ ၃န စ်(၂၀၂၁ ဏ္ျှော ပရေးန စ်)   ုံ  တည်ေးမဟုံတ် ရအဲ ဝ ၄န စ် (၂၀၂၂ ဏ္ျှောပရေးန စ်)တွင ် "သင(်ဝခ ေးယူသ)ူ"နငှဲ့ ်

"သင(်ဝခ ေးယသူ)ူ၏အမ်ိဝထောငဥ်ီေးစီေး" ၂ဦေးစလ ေုးသည် "တညူီဝသောဘဏ္ဍောဝရေးနစှ်"၏ "လူတစ်ဦေးခ ငေ်းစီ၏ ဝနထိငုခ်ွေန်နငှဲ့ ်

ဝငဝ်ငွေခွေန်၂မ ိ ေးစလ ေုး  ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်(ဝနထိငုခ်ွေန် ိဝုပေးဝခ ရန်မလိအုပ်)"  ည ်အခါ ပြနလ်ည ်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ်

ရရ  မည်ပြစ ်ည်။ 

၃။ ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့အ်တွေ  ်ဝလ ော ထ်ောေးရန်နညေ်းလမ်ေး  

  〇ပလ ျှောက်ထျှောေးန ုံငမ်ည ်ကျှောလ ရဲအ ဝ၄န စ်(၂၀၂၂ခုံန စ်) ဇွနလ် မ    ဂုံတ်လ ၃၁ရက်ပန  ထ  (ပလ ျှောက်လ ျှောြ တ်မည ် 

ပနျှောက်ဆ ုံေးရက်၏ ပန  စွြဲါပ ျှော စျှောတ ုံက်တ ဆ ြ်တ ုံေး ခြ်န  ြ်ထျှောေးမ  ျှော လက်ခ မည။်） 

※ “ပလ ျှောက်ထျှောေးရနက်ျှောလ” က ုံ ပက ျ်ှောလွန ်ွျှောေးြါက မည် ည ်အပ ကျှောငေ်းရငေ်းပ ကျှောင ပ်ြစ်ပစ လက်ခ ပြေး 

မည်မဟုံတ် ည ်အတကွ် ဂရုံပြ ပစလ ုံြါ ည်။ 

 

  〇ပလ ျှောက်ထျှောေးရနပ်နရျှော   လူမှုြူလ ုံပရေးဝနပ်ဆျှောငမ်ှုပကျှော်ြ ုံပရေးရ ငေ်း၊ ြူခုံရ  မျှောေးစ ရငစ်ုံ လူမှုြလူ ုံပရေးပကျှောငစ်  

              （Social welfare corporation Fukushima ward council on social welfare） 

              ※ဤစျှောရွကစ်ျှောတမ်ေးန င အ်တူ ြါလျှောပ ျှော စျှောအ တ်ထ ဲ ုံ  ထည ်၍ စျှောတ ုံကမ် ြ ုံ  ပြေးြါ။ 

〇လ ုံအြ်ပ ျှောစျှောရွကစ်ျှောတမ်ေး    

(၁) ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတခ်ွင ပ်လ ျှောက်ထျှောေးလ ျှော (စျှောအ တ်န င အ်တြူါပ ျှော စျှောရွက်စျှောတမ်ေး၊ 

ပခ ေးယူခဲ ပ ျှော ရနြ် ုံပငအွလ ုံက် လ ုံအြ်ြါ ည်။)  

         က။ အပရေးပြေါ်အပ ေးစျှောေးရနြ် ုံပင ွ- ပြနဆ်ြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင ပ်လ ျှောက်လ ျှော ြနေ်းပရျှောင ်  

ခ။ အပထပွထပွထျှောကြ်  မှုရနြ် ုံပင(ွြထမအကက မပ်ခ ေးပြေးပခငေ်း) - 

ပြနဆ်ြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင ပ်လ ျှောက်လ ျှော အစ မ်ေးပြ ျှော ပရျှောင ်

(၂) အ မ်ပထျှောငစ်ုံဝငအ်ျှောေးလ ုံေးြါ ည ်  နေ်းပခါငစ်ျှောရငေ်း (အ မပ်ထျှောငစ်ုံဝငအ်ျှောေးလ ုံေး၏ အမည်က ုံ 

ပြျ်ှောပြထျှောေးပြ ေး အ မ်ပထျှောငဥ် ေးစ ေး၏ အမည်၊ ပတျ်ှောစြ်ြ ုံတ ုံ  က ုံြါ   န ုံငက်ျှော 

ပြနဆ်ြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ်ပလ ျှောက်ထျှောေး ည ်အခ  နမ်  ၃လမတ ုံငမ် အတွငေ်း ထုံတ်ယူထျှောေး ည ် 

 နေ်းပခါငစ်ျှောရငေ်း) 

(၃) ပနထ ုံငခ်ွနပ်ြေးပခ ထျှောေးပ ကျှောငေ်းအပထျှောက်အထျှောေး လက်မ တ် (  ုံ  တည်ေးမဟုံတ် 

ပနထ ုံငခ်ွနက်ငေ်းလွတပ် ကျှောငေ်း အပထျှောက်အထျှောေးလကမ် တ်) 

※” င ်(ပခ ေးယူခဲ  ူ)”န င  ်” င ်(ပခ ေးယူခဲ  ူ)၏ အ မပ်ထျှောငဥ် ေးစ ေး” တ ုံ   ၂ဥ ေးစလ ုံေး 

“တူည ပ ျှော ဏ္ျှောပရေးန စ်”အတွက် ထုံတ်ထျှောေးပ ျှောအပထျှောက်အထျှောေးလကမ် တ်။ 

(ပခ ေးယူခဲ  ူ န င  ်အ မပ်ထျှောငဥ် ေးစ ေးတ ုံ   တူည ြါက တစ်ခုံ ျှော) 

※ ”ပနထ ုံငခ်ွနပ်ြေးပခ ထျှောေးပ ကျှောငေ်းအပထျှောက်အထျှောေးလက်မ တ်”၏ “ပြေးပခ ရမည ်အခွန”် 

ပကျ်ှောလ တွင ်“၀” ပြစ်ပနရမည်။ အလွတ်ပြစ်ပန၍မရြါ။

 

 

 



 
 

 

 

၄။ ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်ရမညမ်ရမည်? (  န ပါတ၂်တွေင ်ဝဖော်ပပထောေးသညဲ့် 

ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန်  ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်အောေး စစဝ် ေးပခငေ်း)   
   ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ် တမ် တခ် ကမ် ျှောေးန င  ်က ုံက်ည မှုရ  မရ  က ုံ စစ်ပဆေးြါ။  

 

 
 
 

မပြစ် 

 
ပြစ် 

 
 

ပြစ်   မပြစ ်

 
 
 
 

   က  င ်     မက  င ်    မ  ြါ          ငက်        အ မ်ပထျှောငဥ် ေးစ ေးက    ၂ဥ ေးစလ ုံေး              

    အခွနပ်ဆျှောငပ်နရ ည်။ အခွနပ်ဆျှောငပ်နရ ည်။   အခွနမ်ပဆျှောငရ်ြါ။  မ  ြါ။ 

 

၁    ၂-၁         ၃  ၁          ၁    ၂-၂     ၄ 

 
 
 

 

၁  ရဲအဝိ ၄နစှ် (၂၀၂၂ခုနစှ်) ဇွေန်လဝနော ပုိ်ငေ်းတွေင ်မမိ ြို့၊မမိ ြို့နယ၊်ဝ  ေးရွေ ော(ရ ု ေး)၏ အခွေန်ဌောနတွေင ်စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။    

    ရဲအ ဝ၄န စ် (၂၀၂၂  ဏ္ျှောပရေးန စ်)တွင ် “ပနထ ုံငခ်ွနက်ငေ်းလွတ်”ပြစြ်ါက ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ်

ပလ ျှောက်ထျှောေးန ုံင ်ည်။  

“ဝနထိငုခ်ွေန်ဝပေးဝခ ထောေးဝ  ောငေ်းအဝထော အ်ထောေး လ မှ်တ”် (သို ဲ့တည်ေးမဟတု ် ဝနထိငုခ်ွေန် ငေ်းလွေတဝ်  ောငေ်း 

အဝထော အ်ထောေးလ မှ်တ)် 

 ရဲအ ဝ၃န စ် - ရဲအ ဝ၃န စ်ဇွနလ်ခန  တ်ွင ်ထုံတ်ပြေးန ုံင ်ည ် အပထျှောက်အထျှောေးလကမ် တ် (ရဲအ ဝ၂န စ်ဇနန်ဝါရ လ မ  

ဒ ဇင ်ျှောလအထ  ဝငပ်ငပွြျှော်ပြထျှောေး ည်။) 

ရဲအ ဝ၄န စ် - ရဲအ ဝ၄န စဇွ်နလ်ခန  တ်ွင ်ထုံတ်ပြေးန ုံင ်ည ် အပထျှောက်အထျှောေးလကမ် တ် (ရဲအ ဝ၃န စ်ဇနန်ဝါရ လ မ  

ဒ ဇင ်ျှောလအထ  ဝငပ်ငပွြျှော်ပြထျှောေး ည်။) 

လ ရိှ်တွေင ်သငသ်ည် ““အမ်ိဝထောငဥ်ီေးစေီး” ပဖစပ်ါသလောေး။  

လက်ရ   အ မ်ပထျှောငဥ် ေးစ ေးက ပငပွ ကေးက ုံပခ ေးယူခ  နက် အပချှောေး 

အ မပ်ထျှောငစ်ုံပြစခ်ဲ ြါ လျှောေး။ 

လ ရိှ်တွေင ် သငသ်ည် ဝနထိငုခ်ွေန်  သငဲ့ဝ်နပါ 

သလောေး။  

လ ရိှ်တွေင ်သင ်သို ဲ့မဟတု ်အမ်ိဝထောငစ်ီေးဦေး တစ်ဦေးဦေး  

ဝနထိငုခ်ွေန် ဝပေးဝ ောငဝ်နရပါသလောေး။  



 
၂-၁ သငသ်ည် “ဝနထိငုခ်ွေန် ငေ်းလွေတ”် ပဖစ်သညဲ့်အတွေ ် ပပန်လည်ဝပေး ပ်ရန် 

 ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်ဝလ ော ထ်ောေးနိငုသ်ည်။                                                           

၂-၂  သငန်ငှဲ့ ်အမ်ိဝထောငဥ်ီေးစီေး  "ဝနထိငုခ်ွေန် ငေ်းလွေတ"်ပဖစ်သညဲ့်အတွေ ် 

        ပပန်လည်ဝပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ ်ဝလ ော ထ်ောေးနိငုသ်ည်။   

၃  သငသ်ည် "ဝနထိငုခ်ွေန် ငေ်းလွေတ"် ဟုတမ်ဟုတ ်စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။ 

၄  သငန်ငှဲ့ ်အမ်ိဝထောငဥ်ီေးစီေး  "ဝနထိငုခ်ွေန် ငေ်းလွေတ"် ဟတုမ်ဟတု ်စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။ 

   ※ရဲအ ဝ၃န စ် (၂၀၂၁ခုံန စ်) ဇနန်ဝါရ လ   ုံ  တည်ေးမဟုံတ် ရဲအ ဝ ၄န စ် (၂၀၂၂ခုံန စ်) ဇနန်ဝါရ လတွင ်

 နေ်းပခါငစ်ျှောရငေ်းရ  ခဲ  ည ် ပမ  ြို့၊ပမ  ြို့နယ်၊ပက ေးရွျှော၏ ရ ုံေးတွင ် ပလ ျှောက်ထျှောေးန ုံင ်ည်။ ပမ  ြို့နယ်ရ ုံ ေးန င  ်

အစ ုံေးရရ ုံ ေး၏ အခွနဌ်ျှောနတွင ်စစ်ပဆေးအတည်ပြ ြါ။ 

 

၃၏ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရန ်

ကငေ်းလွတ်ခွင ပ်လ ျှောက်ထျှောေးရန်

က ုံ က ုံေးကျှောေး၍ပလ ျှောက်ထျှောေးရန ်

 

 



၅။ ဝနထိငုခ်ွေန်နငှဲ့ ်စပ်လ ဥေ်း၍ အတညပ်ပ စစဝ် ေးရန်မှော  
※ ဝငပ်ငမွ ျှော ြငစ်ငတ်စ်ခုံတည်ေးပြစ်ြါက ပမ  ြို့နယ်ရ ုံေးတွင ် “အခွနက်ငေ်းလွတ်”   ုံ  မဟုံတ် “အခွနပ်ြေးရန”် က ုံ 

စစ် ပဆေးအတည်ပြ ြါ။  

 

 

               ရ   

 

                                                     မရ   

                        မ  ြါ 

မရ                    မ က်ဆ ုံငြ်ါ              ရ   

                            မဟုံတ် 

 

 

      မလုံြ်ခဲ      လုံြ်ခဲ                

 

 

 

 

 

 

 

 

ရဲအဝိ ၂နစ်ှ (၂၀၂၀ခုနစ်ှ) သို ဲ့မဟတု ်ရဲအဝိ ၃နစ်ှ(၂၀၂၁ခုနစ်ှ) ဇန်နဝါရီလမှဒဇီငဘ်ောလအထ ိဝငဝ်ငွေရိှသည်။ 

အလပ်ုလုပ် ိငုလ်  ရိှ်ဝသော  မုပဏီသို ဲ့မဟုတ ် ိငု ် မမိ ြို့၊မမိ ြို့နယ်၊ဝ  ေးရွေော(ရ ု ေး)သို ဲ့ လစောအောေး 

တငပ်ပလ  ရိှ်သည်။ 

မိမိ ိယုတ်ိငု ်အခွေန်ရှငေ်းတမ်ေး သို ဲ့မဟတု ်

ဝနထိငုခ်ွေန် ိ ုတငပ်ပခဲဲ့သည်။ 

ဝငဝ်ငွေမှော 

လစောသောပဖစ်သည်။ 

မမိ ြို့နယရ် ု ေးတွေင"်အခွေန် ငေ်းလွေတ"်သို ဲ့မဟတု"်အခွေန်ဝပေးရန်" ိ ု

စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။ 

မမိ ြို့နယရ် ု ေးတွေင ်ဝနထိငုခ်ွေန်အတွေ  ်ရှငေ်းတမ်ေးတငပ်ပမပီေးမှသောလ င ်"အခွေန် ငေ်းလွေတ"်သို ဲ့မဟတု"်အခွေန်ဝပေးရန်" ိ ု 

စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။ 

※ဝနထိငုခ်ွေန်ရှငေ်းလငေ်းတငပ်ပရန်နည်ေးလမ်ေး ိ ု ရဲအဝိ၃နစှ်(၂၀၂၁ခုနစှ်) ဇန်နဝါရီလ သို ဲ့တည်ေးမဟုတ ် ရဲအဝိ၄နစှ် 

(၂၀၂၂ခုနစှ်) ဇန်နဝါရီလတွေင ် သန်ေးဝခါငစ်ောရငေ်းရိှသညဲ့်မမိ ြို့နယရ် ု ေး၏အခွေန်ဌောနသို ဲ့ စ ုစမ်ေးဝမေးပမန်ေးပါ။（ဝနထိငုခ်ွေန် 

မ  သငဲ့သ်ညဲ့်အခါ မမိ ြို့နယရ် ု ေးမှ အဝ  ောငေ်း  ောေးပခငေ်းမရိှသညဲ့်အတွေ ် မမိ ြို့နယရ် ု ေး၏အခွေန်ဌောနတွေင ်

စစ်ဝ ေးအတည်ပပ ပါ။） 

ဟုံတ် 



 

၆။ ပပန်လညဝ်ပေး ပ်ရန် ငေ်းလွေတခ်ွေငဲ့ဝ်လ ော ထ်ောေးမှုရလဒမှ်ော?     
 〇 ရဲအ ဝ၄န စ် (၂၀၂၂ခုံန စ်) ပအျှောကတ် ုံ ျှောလအထ  ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခငွ  ် ရမရက ုံ စျှောရွက်စျှောတမ်ေးပြင  ်

အပ ကျှောငေ်း ကျှောေးမည်ပြစ် ည။်  

※ စျှောရွကစ်ျှောတမ်ေးပရျှောက် ည်အထ ပစျှောင ဆ် ုံငေ်းပြေးပစလ ုံြါ ည်။ ရလဒအ်ျှောေး ပမေးပမနေ်းစ ုံစမ်ေးပခငေ်းက ုံ  ည်ေးခ ြါ။  

  〇 ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ် မရ မူ ျှောေးအျှောေး အဆ ုံြါြုံဂ္  လ်တ ုံ  ၏  ဏစ်ျှောရငေ်းမ  လစဥ်အလ ုံအပလ ျှောက် 

ပြတ်ပတျှောက်ပခငေ်းစနစ်   ုံ  မဟုံတ် ပြေးပခ လ ျှောပြင  ် ပြေးပခ ပစမည်ပြစ ်ည်။  ဏစ်ျှောရငေ်းမ  အလ ုံအပလ ျှောက်ပြတ်ရန ်

ပလ ျှောက်ထျှောေးလ ုံြါက ပြတ်ပတျှောက်ပစလ ုံ ည ်  ဏစ်ျှောရငေ်း အခ က်အလကမ် ျှောေးက ုံ ြ ုံ  ပြေးရမည်ပြစြ်ါ ည်။ 

 

၇။ စ ုစမ်ေးဝမေးပမန်ေးရန်   

Social welfare corporation Fukushima ward council on social welfare, Community Welfare 

Division (Livelihood Support Office)   
ြုံနေ်းန ြါတ ် 024-523-1250（မနက် ၉နျှောရ မ  ညပန၅နျှောရ ထ ） 

                ※စပန၊ တနဂဂပန၊ွ အလုံြ်ြ တ်ရက်မ ျှောေး န င  ်န စ် စက်ူေးြ တ်ရက်မ ျှောေးမ  အြ 

 

၈။ ဂ ပန်ဘောသောစ ောေးသည ်မိခငဘ်ောသောစ ောေးမဟတုဝ်သော ပုဂိ္ လမ် ောေးအတွေ ်  

   ဤစျှော ျှောေးမ ျှောေး ည် အပရေးပြေါ်အပ ေးစျှောေးရနြ် ုံပငနွ င  ် အပထပွထပွထျှောကြ်  မှု ရနြ် ုံပင(ွအထေူးပခ ေးပငမွ ျှောေး)က ုံ 

ပခ ေးယူထျှောေးခဲ  ည ် ြုံဂ္  လမ် ျှောေးအျှောေး ပြနလ်ည်ပြေးဆြ်ရနက်ငေ်းလွတ်ခွင  ် (ပြနဆ်ြ်ရနမ်လ ုံအြ်ပတျှော ပခငေ်း) အတွက် 

ပလ ျှောက်ထျှောေးြ ုံနည်ေးလမ်ေးန င  ်စြ်လ ဥ်ေး၍ ပ ကညျှောပြေးပခငေ်းပြစ် ည်။ 

 ဤအြွဲြို့အစည်ေး၏ website တွင ်  ျှော ျှောစကျှောေးအမ   ေးမ   ေးပြင  ် လမ်ေးညွနခ် က်မ ျှောေးအျှောေး ထည ် ွငေ်းပြျှော်ပြထျှောေးြါ 

 ပြင  ် ဂ ြန ်ျှော ျှောစကျှောေးအျှောေး မ ခင ်ျှော ျှောစကျှောေးအပြစ် အ  ုံေးမပြ ပ ျှော ြုံဂ္  လ်မ ျှောေး ည် ပအျှောက်ပြျှော်ပြြါ 

အပ ကျှောငေ်းအရျှောမ ျှောေးက ုံ  ကည ်ရှုန ုံငြ်ါ ည်။ 

HP：  ၁။ က ုံရ ုံနျှောဗ ုံငေ်းရြ်စ်ကူေးစက်ပရျှောဂါ၏ က်ပရျှောက်မှုခ ရ ူမ ျှောေးအတွက် အထေူးပခ ေးပငမွ ျှောေးန င  ် စြ်လ ဥ်ေး၍၊ 

Fukushima ward council on social welfare (fukushakyo.com) 
 

（ဥြမျှော）  

 

 

（အဂဂလ ြ် ျှော ျှောစကျှောေး） 

 

（က ုံရ ေးယျှောေး ျှော ျှောစကျှောေး） 

 

（တရုံတ် ျှော ျှောစကျှောေး） 

 


