
ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်ဘာသာစကာြား ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်ဖ  ရက့် ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်အခ ျိ ့်
ဆက့်သယွ့်ရ ့်

ြုေ ့်ြား  ံါတ့်

အင်္ဂလျိ ့်ဘာသာစကာြား 0570-001-701

တရုတ့်ဘာသာစကာြား 0570-001-702

ဖ ေါ်တငီူ်္ဘာသာစကာြား 0570-001-703

စ ျိ ့်ဘာသာစကာြား 0570-001-704

တာ င်္ါ  ဖလာ ဘာသာစကာြား 0570-001-705

ဗီယက့် မ့်ဘာသာစကာြား 0570-001-706

 မ ့်မာဘာသာစကာြား တ လဂာဖ  0570-001-707

 ဖီ ါဘာသာစကာြား တ လဂာဖ  မှ ကကာသ ဖတြားဖ  အထျိ 0570-001-708

ကျိရီုြားယာြားဘာသာစကာြား  ကကာသ ဖတြားဖ  ၊ ဖသာကကာဖ  0570-001-709

ထျိငု့်ြားဘာသာစကာြား 0570-001-712

အင့်ဒျိ ုြီားရှာြားဘာသာစကာြား 0570-001-715

ကဖမဘာဒြီားယာြားဘာသာစကာြား

（ခမာ）ဘာသာစကာြား
0570-001-716

မွ ့်င်္ျိုဘာသာစကာြား ဖသာကကာဖ  0570-001-718

ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်ဘာသာစကာြား ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်ဖ  ရက့် ဖ ြေကကာြားဖ ြားမည ့်အခ ျိ ့်
ဆက့်သယွ့်ရ ့်

ြုေ ့်ြား  ံါတ့်

င်္   ့်ဘာသာစကာြား 0120-811-610

အင်္ဂလျိ ့်ဘာသာစကာြား 0120-531-401

တရုတ့်ဘာသာစကာြား 0120-531-402

ဖ ေါ်တငီူ်္ဘာသာစကာြား တ လဂာဖ  မှ စဖ ဖ  အထျိ 0120-531-403

စ ျိ ့်ဘာသာစကာြား ကကာသ ဖတြားဖ  ၊ဖသာကကာဖ  ၊စဖ ဖ  0120-531-404

တာ င်္ါ  ဖလာ ဘာသာစကာြား အင်္ဂ ါဖ  ၊ ဗုဒဓဟြူားဖ  ၊ စဖ ဖ  0120-531-405

ဗီယက့် မ့်ဘာသာစကာြား အင်္ဂ ါဖ  ၊ ဗုဒဓဟြူားဖ  ၊ဖသာကကာဖ  မှတ င်္ဂဖ ဖွ  အထျိ 0120-531-406

 မ ့်မာဘာသာစကာြား 0120-531-407

 ဖီ ါဘာသာစကာြား 0120-531-408

ကျိရီုြားယာြားဘာသာစကာြား 0120-613-801

ထျိငု့်ြားဘာသာစကာြား 0120-613-802

အင့်ဒျိ ုြီားရှာြားဘာသာစကာြား 0120-613-803

ကဖမဘာဒြီားယာြားဘာသာစကာြား

（ခမာ）ဘာသာစကာြား
0120-613-804

မွ ့်င်္ျိုဘာသာစကာြား 0120-613-805

　「လ ု့်င ့်ြားခငွ့်အဖ ခအဖ တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွား Hot line」သည့်က  ့်ြားမာဖရြား၊ အလ ု့်သမာြား ငှ ့်လမူှုြူေလံဖုရြား၀ ့်ကကြီားဌာ ၏ ဖဆြွားဖ ြွားတျိငု့် င့်အကကဖံ ြားလမ့်ြားညွှ ့်ဖရြားဌာ  ြေစ့်သည့်။ 

င်္   ့် ျိငု့်ငတံငွ့်ြား မည့်သည ့်  ဖဒသမှမဆျိ ုအခမ  ဆက့်သယွ့် ျိငု့်သည ့် Free Dial  ြေစ့်သည့်။ အျိမ့်ြုေ ့်ြား၊ လက့်ကျိငု့်ြုေ ့်ြား၊ အမ ာြားသံြုားြုေ ့်ြားစသည့်မ ာြား ြေင ့်ဖခေါ်ဆျိ ုျိငု့်သည့်။

　「လ ု့်င ့်ြားခငွ့်အဖ ခအဖ တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွား Hot line」တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွားမှုမ ာြားကျိငု်္   ့်၊ အင်္ဂလျိ ့် ငှ ့်တရုတ့်ဘာသာမ ာြားအ  င့်၊ ဖအာက့် ါဘာသာစကာြား ၁၄ခ ုြေင ့်ဖဆြွားဖ ြွားတျိငု့် င့် ျိငု့်သည့်။ 

င်္   ့် ျိငု့်င ံဖဒသအသြီားသြီားမှ အလ ု့်သမာြားဗ ျူရျို  သျို  မဟတု့် အလ ု့်သမာြားစံခ ျိ ့်စံညွှ ့်ြားစစ့်ဖဆြားဖရြားရုံြားမ ာြား၏ရုံြား ျိတ့်ခ ျိ ့်ဖ ာက့် ျိုင့်ြား သျို  မဟတု့် ရုံြား ျိတ့်ရက့်မ ာြားတငွ့် လ ု့်င ့်ြားခငွ့်အဖ ခအဖ မ ာြား ငှ ့်  

 တ့်သက့်ဖသာ ဥ ဖဒမ ာြားကျိရှုင့်ြား   ခင့်ြား၊ သက့်ဆျိငု့်ရာအြွေ ွဲ့အစည့်ြားမ ာြားကျိမုျိတ့်ဆက့်ဖ ြား ခင့်ြားမ ာြားကျိ ုဖဆာင့်ရွက့်ဖ ြားသည့်။

တ လဂာဖ  မှတ င်္ဂဖ ဖွ  အထျိ

〇ရုံြားြွေင ့်ရက့်မ ာြား 

(တ လဂာဖ  မှဖသာကကာဖ  )

ညဖ  ၅  ာရီမှ ည ၁၀  ာရီအထျိ

〇စဖ ဖ  ၊ 

တ င်္ဂဖ  ွငှ ့်ရုံြား ျိတ့်ရက့်မ ာြား

မ က့် ၉  ာရီမှည ၉  ာရီအထျိ

ဗုဒဓဟြူားဖ  ၊ တ င်္ဂဖ ဖွ  

ကကာသ ဖတြားဖ  ၊ တ င်္ဂဖ ဖွ  

တ လဂာဖ  ၊ စဖ ဖ  

အလပ်ုလပ်ုအခ ြေအခေမ  ျားတ ငုပ်ငခ်  ျားခ  ျား Hot line လမ်ျားညွှေ်

  ငုင် ံြေ ျားသ ျားအလပ်ုသမ ျားမ  ျားအတ ကဖု်ေ်ျား ဖင တ် ငုပ်ငခ်  ျားခ  ျား ြေငျ်ားဌ ေလမ်ျားညွှေ်

　 က  ့်ြားမာဖရြားအလ ု့်သမာြား ငှ ့်လြူူေလံဖုရြားဝ ့်ကကြီားဌာ သည့် ျိငု့်င ံခာြားသာြားအလ ု့်သမာြားမ ာြားအတကွ့်ည ျိ ှုျိင့်ြားဖဆြွား ဖ ြွား ခင့်ြားကျိ ုအင်္ဂလျိ ့် ငှ ့်တရုတ့်ဘာသာအ  င့် ဖအာက့်ဖြော့်   ါဘာသာစကာြား 

(၁၃)မ ျိ ြား ြေင ့်  ျိငု့်င ံခာြားသာြားအလ ု့်သမာြားမ ာြား၏တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွားမှုမ ာြားကျိလုက့်ခဖံ  ါသည့်။

　「 ျိငု့်င ံခာြားသာြားအလ ု့်သမာြားမ ာြားအတကွ့်တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွား ခင့်ြား 」သည့် လ ု့်င ့်ြားခွင့်အဖ ခအဖ မ ာြား ငှ ့် တ့်သက့်ဖသာ ဥ ဖဒမ ာြားကျိရှုင့်ြား   ခင့်ြား၊ သက့်ဆျိငု့်ရာအြွေ ွဲ့အစည့်ြားမ ာြားအာြား 

မျိတ့်ဆက့်ဖ ြား ခင့်ြားမ ာြားကျိ ုဖဆာင့်ရွက့်ဖ ြားသည့်။

　「 ျိငု့်င ံခာြားသာြားအလ ု့်သမာြားမ ာြားအတကွ့်တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွား ခင့်ြား 」အာြားဆက့်သယွ့်၍တျိငု့် င့်ဖဆြွားဖ ြွားရာတငွ့် ြုေ ့်ြားလျိငု့်ြားမ ာြားမှစကက   ့် ၁၈၀ တငွ့် ၈ .၅ ယ ့်ြား (အခ ွ့် ါ) ငှ ့် မျိုဘျိငု့်ြားြုေ ့်ြားမ ာြားမှ စကက   ့်

 ၁၈၀ တငွ့် ၁၀ ယ ့်ြား (အခ ွ့် ါ)က သင ့်မည့် ြေစ့်သည့်။

တ လဂာဖ  မှဖသာကကာဖ  အထျိ

  ံက့် ၁၀  ာရီမှညဖ  ၃ 

 ာရီအထျိ

（ဖ  လည့်၁၂ ာရီ မှ 

၁ ာရီအ ）

ဗုဒဓဟြူားဖ  


