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      Explore Myanmar with AYA Go Travel 

၁။ အကာအကွယ် 

စ ီးပ  ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းအ ဖြစ်ရစ၊ အပနီ်းရဖြ အလည်အပတ်ဖြစ်ရစ ဖြနြ် နိငုင်နံယ်နြိိတ်အတ ငီ်း ခ  ီးသ  ီးလ ရနစဉ် အကြြ်ီးြြ်ြှုြ  ီး၊ 

ြရတ ်တဆြှုြ  ီး နငှ  ် ဖပငပ်ြှ ဖြငန်ိငုရ်သ  အနတ  ယ်ြ  ီးရကြ င  ် ဖြစ်ရပေါ်လ ရသ  ထိခိုြ်ဖခငီ်း၊ ြသနစ် ြ်ီးဖြစ်ဖခငီ်း၊ ဖပင်ီးထနစ်   

ထိခိုြ်ဒဏ ်  ရှိဖခငီ်း၊ ရသဆံုီးဖခငီ်းြ  ီးအတ ြ် အြ အြ ယ်ရပီးပါသည်။  

 

  အက   ျိုးခံစာျိုးခွင  ်အကာအကွယ် တစ်ဦျိုးခ ငျ်ိုးအတကွ ် မ သာျိုးစုအတကွ် 

အရဖခခံ  

ြရတ ်တဆ ရသဆံုီးဖခငီ်း 10,000,000 ြ ပ်  
10,000,000 ြ ပ် (လူကြ ီးတစ်ဦီးလျှင)် 

3,000,000 ြ ပ် (ြရလီးတစ်ဦီးလျှင)် 

ရဆီးြုသစ ိတ်၊ ရဆီးရံုစ ိတ်နငှ ် 

အဖခ ီးြုနြ် စ ိတ်ြ  ီး (အသြ် 

၇၀ အ  ယ်အထိ) 

10,000,000 ြ ပ် အထိ 

ထိခိုြ်ဒဏ ်  ရှိြှုရပေါ် 

ြူတည်၍ 

ရပီးရလ  ်ပါသည်။ 

10,000,000 ြ ပ် (လူကြ ီးတစ်ဦီးလျှင)် 

3,000,000 ြ ပ်  (ြရလီးတစ်ဦီးလျှင)် 

ထိခိုြ်ဒဏ ်  ရှိြှုရပေါ် ြူတည်၍ 

ရပီးရလ  ်ပါသည်။ 

တစ်ပါီးသူထိခိုြ်ြှုအတ ြ် 

(အ ြခံထ ီးသူ၏ သတိြြူြှုရကြ င ် 

ဖြစ်ရပေါ်လ ရသ  

တစ်ပါီးသူထိခိုြ်နစ်န ြှုအတ ြ် 

ရပီးရလ  ်ပါသည်) 

အြ  ီးဆံုီး 100,000,000 

ြ ပ်အထိ 
အြ  ီးဆံုီး 100,000,000 ြ ပ် အထိ 

 အပိိုအကာအကွယ် 

ြရလီးပည ရ ီးရထ ြ်ပံ ရင  

(အ ြခံထ ီးသူြရတ ်တဆရသဆံုီး

ြှု ဖြစ်ခ  လျှင ်အသက်ရှငြ် နရ်ှိရသ  

ြရလီးြ  ီး၏ 

ပည ရ ီးအတ ြ်ရထ ြ်ပံ ရပီးဖခငီ်း) 

3,500,000 ကျပ် 3,500,000 ကျပ် 

 

 

 

 



 

Page 2 of 3 
 

၂။ အာမခံထာျိုးသ ူ

လူကက ြီး 

• အသြ် (၇၀) ရအ ြ ်လူကြ ီးြ  ီး 

• ဖြနြ် နိငုင်သံ ီး ဖြစ်သူ၊ ဖြနြ် နိငုင်၌ံ တ  ီးဝငရ်နထိုငခ် င  ်  ရှိသူ (သုိ  ) တ  ီးဝငအ်လုပ်လုပ်ြုိငခ် င  ်  ရှိသူနငှ  ် ၎ငီ်းတုိ  ၏ 

ြိသ ီးစုဝငြ်  ီး  

ြရလီး 

အသြ ် ြ် (၃၀) နငှ  ်(၁၈) နစ်ှကြ ီး (သုိ  ) အသိအြှတ်ဖပြု အြ  ွဲ့အစည်ီး တစ်ခုခုတ င ်အခ ိနဖ်ပည ် ပည သငက်ြ ီးသူြ  ီးအတ ြ် အသြ် 

(၂၃) နစ်ှအ  ယ်အထိ  

 

၃။ အာမခံ အမ   ျိုးအစာျိုးမ ာျိုး 

တစ်ဦြီးချင်ြီးအတွက် 

အသြ ် (၇၀) ရအ ြ်ဖြစ်ပပ ီး ဖြနြ် နိငုင်သံ ီး ဖြစ်သူ၊ ဖြနြ် နိငုင်၌ံ တ  ီးဝငရ်နထိုငခ် င  ်  ရှိသူ (သုိ  ) တ  ီးဝငအ်လုပ်လုပ်ြုိငခ် င ် 

 ရှိသူြ  ီးအရနဖြင  ်“Individual Plan” အြ အြ ယ ်ဝယ်ယူနိငုပ်ါသည်။   

 

ြိသ ီးစုအတ ြ် 

သင အ်ိြ်ရထ ငြ်ြ်၊ အလုပ်ြလုပ်သည ်ြိသ ီးစုဝငြ်  ီး နငှ  ် လြ်ြထပ် ရသီးရသ  ြရလီးြ  ီးအတ ြ် “Family Plan” ဖြင  ်

အြ အြ ယ်  ယူနိငုပ်ါသည်။  

 

 

၄။ ပရီမီယံနှုန်ျိုးမ ာျိုး 

 

ပ  ြ ယံနှုနီ်းြ  ီးသိရှိရန ်ပပြီးထာြီးပသာ အချက်အလက်မျာြီးထည့််၍ တွက်ချက်နိိုငပ်ါသည်။  

 

 

၅။ လ  ာ်လ ကျိုးအက ံ ျိုးမဝငလ်သာ အခ က်မ ာျိုး 

ရအ ြ်ရြ ်ဖပပါ အခ ြ်ြ  ီးြှ တိုြ်ရိုြ်ဖြစ်ရစ၊ သ ယ်ဝုိြ်၍ဖြစ်ရစ၊ တစ်စိတ်တစ်ပုိငီ်းဖြစ်ရစ ဖြစ်ရပေါ်လ ရသ  

ထိခိုြ်ဆံုီးရှု ံီးြှုြ  ီးအတ ြ် ရလ  ်ရကြီးအြ ံြုီးြဝငပ်ါ။  

၁။ နဂုိရှိ ငီ်းစ   ရ   ဂါလြခဏ ြ  းြီး 

၂။ ြုိယ ြုိ်ယ်ြုိသတ်ရသဖခငီ်း၊ သတ်ရသ နက်ြိြုီးစ ီးဖခငီ်း၊  ည်  ယ်ခ ြ်ရှိရှိြိြိြိုယ်ြိုအန တ ဖြစ်ရအ ငလ်ုပ်ဖခငီ်း 

၃။ ရဆီးသုံီးစ  ဖခငီ်း၊ အ ြ်၊ ြူီးယစ်ရဆီးသုံီးစ  ြှုရကြ င  ်ဖြစ်ရပေါ်ရသ  ဆိုီးြ ိြုီးြ  ီး 
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၄။ တိုြ်ရိုြ်ဖြစ်ရစ၊ သ ယ်ဝုိြ်၍ဖြစ်ရစ AIDS (သုိ  ) ARC၊ HIV စရသ  ရ   ဂါြ  ီးရကြ င  ်ထိခိုြ်ြှုြ  ီး 

၅။ ြရတ ်တဆထိခိုြ်ြှုရကြ င  ် ဖြစ်ရပေါ်လ သည ် ြိုယ်ဝနပ် ြ်ြ ဖခငီ်းြှလ  ၍ ြိုယ်ဝနရ်ဆ ငဖ်ခငီ်း၊ ြရလီးရြ ီးြ  ီးဖခငီ်း 

(ခ  စိတ်ရြ ီးြ  ီးဖခငီ်း) ြိုယ်ဝနြ် ြ်ခ ဖခငီ်း၊ ြုိယ်ဝနပ် ြ်ြ ဖခငီ်းနငှ  ် ၎ငီ်းြိစစ ပ်ြ  ီးနငှ  ်ဆြ်စပ်သည ် ထိခိုြ်ဆံုီးရှု ံီးြှုြ  ီး 

၆။ ဆ  ဝန၏် လြ်ီးညွှနခ် ြ်ြ  ီးနငှ အ်ည  ဆန  ြ် င၍် ခ  ီးသ  ီးဖခငီ်း 

၇။ ရဆီးြုသြှုခံယူ န ်နငှ  ်ရဆီးစစ်ရဆီး နအ်တ ြ် ခ  ီးသ  ီးဖခငီ်း 

၈။ စိတ်ပုိငီ်းဆိုင ်  ရ   ဂါြ  ီးဖြစ်သည ် စိတ်ြတည်ပငြ်ိြှု၊ စိတ်ဓ တ်ြ ြှု၊ စိတ်ြစဥ ်ြလ  ီးဖြစ်ြှု စသည ် လြခဏ ြ  ီး 

၉။ နိငုင်အံ ီးြစ ီးပ  ြ  ီးတ င ်အ ီးြစ ီး (သုိ  ) ဂိြ်ီးြ  ီးတ င် ပါဝငယ်ှဥ်ပပိြုငဖ်ခငီ်းြ  ီး 

၁၀။ ဖြငီ်းစ ီးပပိြုငပ်  ၊ ရြ ်ရတ ်ြ ီးပပိြုငပ်  ၊ ရတ ငတ်ြ်ဖခငီ်း၊ ရြ  ြ်ရတ ငတ်ြ်ဖခငီ်း၊ တ င်ီးတူဖခငီ်း၊ ရလထ ခုနခ် ဖခငီ်း၊ ရလထ ီးခုနဖ်ခငီ်း၊ 

ရ  ငပ်ုဖခငီ်း၊ အဖြင ခ်ုနဖ်ခငီ်း၊ အဖြင ဒ်ိငုဗ်ငထ်ိုီးဖခငီ်း နငှ  ် ရလပူရြ ငီ်းစ ီးဖခငီ်းစသည ် အနတ  ယ်ရှိ အ ီးြစ ီးနည်ီးြ  ီးြှ ဖြစ်ရပေါ်လ ရသ  

ထိခိုြ်ြှုြ  ီး 

၁၁။ တ  ီးြဝငရ်သ  လုပ်ရဆ ငခ် ြ်ြ  ီး 

၁၂။ သယ်ယူပုိ  ရဆ ငစ်ဉ် ဌ ီး ြ်ီးထ ီးရသ  (သုိ  ) တငရ်ဆ ငထ် ီးရသ  ပစစည်ီးြိ ိယ ြ  ီး ပ ြ်စ ီးဆံုီးရှု ံီးဖခငီ်း 

၁၃။ ဖပည်ပလုပ်ငနီ်းနငှ  ်ဆြ်စပ်သည ် ြုနသ် ယ်ဖခငီ်း အလုပ်အြိုငြ်  ီး 

၁၄။ စစ်ပ  ၊ ြ  ီးရြ  ်ဖခငီ်း၊ တစ်ြြ်နိငုင်ြှံ ြ  ီးရြ  ်ဝင်ရ  ြ်ဖခငီ်း၊ ဖပည်တ ငီ်းစစ်၊ ပုနြ်နြ်ှု၊ ရတ ်လှနရ် ီး၊ ဆနဒဖပြှု၊ အဓိြရုဏီ်း၊ 

သပိတ်ရြှ ြ်ြှုြ  ီး 

၁၅။ န  ြလ ီးယ ီးရလ ငစ် ြ  ီး (သုိ  ) ရ  ဒ ယိုသတတ ိကြ စ န  ပ်စ်ပစစည်ီးြ  ီးြှ ဓ တရ်   ငဖ်ခည် (သုိ  ) ညစ်ညြ်ီးပ ြ်စ ီးြှုြ  ီး 

၁၆။ အထြ်ရြ ်ဖပပါ အရကြ ငီ်းအ  ြ  ီး၏ ရန ြ်ဆြ်တ   ပ ြ်စ ီးဆံုီးရှု ံီးြှုြ  ီး 

 

 

 

 


