
" ငိင်ြံခားသားများအတကွအ်မ်ိငားရမ်းြခငး်လမ်း န်" စာရငး် 

က နေ်တာ်တိရ့ဲအ့ာမခံဝနေ်ဆာငမ်ကိအသးံြပ တဲအ့တွက်ေကျးဇးတငပ်ါတယ်။“ ငိင်ြံခားသားများအတွက်အမိ်ငားရမ်းြခငး်လမ်း န”် 
ဗီဒယီိကိ ကည့်ပါ၊ေကျးဇးြပ ၍ □ေကာ်လံ ိ ☑ြခစ၊်လက်မတ်ထးိ ပီးတံဆပ်ိထပါ။ 

စစံမး်ေမးြမနး်လိပါက ေကျးဇးြပ ၍ အမိ်ြခံေြမကမဏသီိမ့ဟတ် GTN Life Support Department သိဆ့က်သွယ်ပါ။ 
 

■စာချ ပ်ချ ပ်သည့်အခါ 
□အမိ်လခသည် ကိ တငေ်ပးေချစနစ်ြဖစ် ပီးအိမ်လခေပးေချမပံစံသည်မိမိကယိ်တိငဘ်ဏ်မလဲေပးြခငး် င် ့

မိမိဘဏအ်ေကာင့မ်အလိအေလျာက် တ်ယြခငး် စ်မျိ း ိသည်က ိနားလည်ပါသည်။ 
(ဥပမာ) ေမလအတွက်အမ်ိလခကိဧ ပီလတွငေ်ပးေချရမည်။ 

 □【ေငလွဲြခငး်အမျိ းအစား】 
・သတ်မတ်ရက်အတွငး်ATM စက်သိမ့ဟတ် 

ဘဏေ်ကာငတ်ာမစီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏီမသတ်မတ်ထားေသာဘဏအ်ေကာင့သ်ိေ့သချာစွာေငလွဲေြပာငး်ပါ။ 
・မိမိကိယ်ပိငဘ်ဏ်အေကာင်မ့ေငလွဲပါ။ 
・ေငလွဲခကိမိမိကိယ်တိငေ်ပးရမည်။ 
・ေငလွဲreceiptကိသိမ်းစည်းထားရမည်ကိနားလည်ပါသည်။ 

 □【မိမိဘဏအ်ေကာင့မ်အလိအေလျာက် တ်ယြခငး် အမျိ းအစား】 
・စာချ ပ်ချ ပ်ချိနတ်ွငဘ်ဏစ်ာရငး်ဖွင့ရ်နလ်ိအပ်သည်။ 
・စာချ ပ်တွငထ်ထားေသာတံဆပ်ိတံး၊လက်မတ်သည် ဘဏ်အေကာင့် င့တ်ညရီပါမည်။ 
・မိမိဘဏအ်ေကာင့မ်အလိအေလျာက် တ်ယသည်အထိစီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏီမသတ်မတ်ထားေသာ 

ဘဏစ်ာရငး်သိလ့ဲေြပာငး်ရနလ်ိအပ်သည်ကိ နားလည်ပါသည်။ 
 □အိမ်လခ ေနာက်ကျေပးေဆာငြ်ခငး်သည် စာချ ပ်ေဖာက်ဖျက်ရာေရာက်သည်ကိ နားလည်ပါသည်။ 
□ဂျပနအ်ငားအမိ်သည်စာချ ပ်ချ ပ်သမလွဲ၍မည်သတစ်ဦးတစ်ေယာက်မမေနထိင် ငိပ်ါ။မိသားစ၊ သငယ်ချငး်များ င့အ်သအိက မ်းများ 

ယာယီေနထိငြ်ခငး်ကိစီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏီ င့် ကိ တငတ်ိငပ်ငသ်င့ေ် ကာငး်က ပ််နားလည်ပါသည်။ 
□ဂျပန် ငိင်တံွငအ်ိမ်ငားရနအ်တွက်စာချ ပ်ကာလကိ ကိ တငသ်တ်မတ်ထားသည။်စာချ ပ်ပါအေ ကာငး်အရာများေပ မတည်၍ 

၁ စသ်ိမ့ဟတ်၂ စအ်တွငး်စာချ ပ်ဖျက်သိမ်းလ ငေ်လျာ်ေ ကးေပးရမည်ကနိားလည်ပါသည်။ 
 □ဂျပနြ်ပည်တွငး်အမိ်ေြပာငး်ေ ပါကအိမ်ေြပာငး်ေ ေ ကာငး်အေ ကာငး် ကားရနလ်ိအပ်သည်။ေြပာငး်ေ မည်လ့ိပ်စာအသစ်ကိ  

ရပ်ကွက် ံး င်စ့ာတကိ်တွင ်လိပ်စာေြပာငး်လဲေ ကာငး်လပ်ေဆာငရ်န ်လိအပ်သည်ကိနားလည်ပါသည်။ 
 

■လပ်ိစာအသစ်သိ ့ ေြပာငး်ေ သည့်အခါ 
□လိပ်စာအသစ်သိေ့ြပာငး်ေ ပီးေနာက်အခနး်၏လက် ိအေြခအေနကိချက်ချငး်အခနး်အေြခအေနကိစစေ်ဆး ပီး အပျက်အစီး ိပါက 

ကိ တင၍် ဓာတ်ပံ ိက် ပီး စီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏသီိ ့ အေ ကာငး် ကားရမည်ကိ နားလည်ပါသည်။ 
□လ ပ်စစ်၊ဂက်စ် င့ေ်ရကအိသးံြပ ရနအ်တွက်လပ်ထးံလပ်နည်းများလိအပ်သည်။  

ထိအ့ြပငဂ်က်စ်အသးံြပ ရနဂ်က်စ်ကမဏမီ တာဝန် ိသကလာေရာက်၍ ဂက်စ်ဖွင်ရ့နလ်အိပ်သည်။ 
□အခနး်ဝေ ၊အဝငေ်ပါက်၊ေလ ာက်လမ်း၊ဝရနတ်ာစသြဖင် ့အများသးံသည်ေ့နရာများတွင ်  

အမိက်သမိ်းြခငး် င့က်ိယ်ေရးကိယ်တာပစည်းများအားမထားသင့ေ် ကာငး်နားလည်ပါသည်။ 
□အခနး်ကိ စာချ ပ်ဖျက်ချိနတ်ွငအ်ခနး်ကိစာချ ပ်ချ ပ်ဆိချိနမ်လအေြခအေနအတိငး် ြပနထ်ားရနလ်ိအပ်သည်အ့တွက် 

အခနး်ကိမနမ်နေ်ဆးေ ကာသန ့် ငး်စွာအသးံြပ ရနန်ားလည်ပါသည်။ 
အခနး်မထကွ်လ ငသ်န ့် ငး်ေရး င့ြ်ပ ြပငစ်ရိတ်သည်သးီြခားစီေကာက်ခံ ငိသ်ည်ကိ နားလည်ပါသည်။ 

□အယဲာကွနး်စသြဖင်ပ့စည်းကိရိယာများချိ ယွငး်ပါကချက်ချငး်GTNသိမ့ဟတ်စီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏသီိဆ့က်သွယ်ရနလ်ိအပ်ေ ကာငး်ကိ 
နားလည်ပါသည်။ 

□တိငဖ်ွနး်မနတ်ိငး် (သိ)့ ငလျငလ်ပ်ြခငး်ကဲသ့ိေ့သာသဘာဝေဘးအ ရာယ်ေ ကာင့ြ်ပတငး်ေပါက်မနသ်ိမ့ဟတ်အခနး်သးံပစည်းကိရိယာများ 
ပျက်စီးပါကချက်ချငး်GTNသိမ့ဟတ်စီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏီ င့ဆ်က်သွယ်ဆက်သွယ်ရနလ်အိပ်ေ ကာငး်ကနိားလည်ပါသည်။ 
အကယ်၍ ဆက်သွယ်ြခငး်မြပ ဘထဲားခဲ့ပါက အမိ်ငါးသက ြပ ြပငခ်ကိေပးေဆာငရ်ပါမည်။ 

□အမိက်စည်းမျ းများသည် မိ နယ်ေပ တွငမ်တည်၍ကွဲြပားသည်။အသးံြပ ရနအ်မိက်အတိ်အမျိ းအစားများ၊ 
အမိက်များကိစွန ့ပ်စ်ရနအ်ချိန် င့ေ်နရာသည်ကွနဒ်မိီနယီံတစ်ခစီအလိက် င့ေ်ဒသ ရအစးိရများ၏စည်းမျ းများအတိငး် 
လိက်နာရမညက်ိ နားလည်ပါသည်။ 

□စပီကာြဖင်ဖ့နး် င့တ်ီဗီအသံအ မ့်ိအြမင်၊့ဂီတအသံစသြဖင်ေ့သာကျယ်ေလာငသ်မံျားသည်အမ်ိနးီချငး်များကိစိတ်အေ ာင့အ်ယက် 
ြဖစ်ေစ ငိသ်ည်ကိနားလည်ပါသည်။အထးသြဖင် ့ည၁၀နာရီ ေနာက်ပိငး် အသကံျယ်မြပ လပ်ရနသ်တိြပ ပါမည်။ 

□အမိ်ေမွးတိရစာနမ်ျားကိအထးခွင်ြ့ပ ချက်ရ ိထားသည့်အမိ်မအပေမွးြမ ြခငး်၊ေခတထနိး်သိမ်းထားြခငး်မြပ လပ်ရနန်ားလည်ပါသည်။ 
□မိမိတိငး်ြပည်သိေ့ခတြပနြ်ခငး်ကဲသ့ိေ့သာ အခနး်တွင ်၂ ပတ်ေကျာ်မ ိြခငး် ၊ဖနး်နပံါတ်ေြပာငး်လဲသည်အ့ခါ 

GTN သိမ့ဟတ်စီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏသီိေ့သချာေပါက ်ဆက်သွယ်ရမည်ကိ နားလည်ပါသည်။ 
□ငားရမ်းမစာချ ပ်များ၊GTNအာမခံသက်တမ်းတိးြခငး် င့သ်က်တမ်းတးိေ ကးများကျခံရမည်ြဖစေ် ကာငး် င့ ်

သက်တမ်းတးိေ ကးကိစာချ ပ်အေသးစိတ်အတည်ြပ ပီးသည့ ်အချိနမ်စ၍ ေပးေဆာငမ်ည်ြဖစ်ေ ကာငး်နားလည်ပါသည်။ 
 

■အခန်းစာချ ပ်ဖျကသ်ည့်အခါ 
□အခနး်စာချ ပ်ဖျက်သည့်အခါတွငစ်ာချ ပ်ဖျက်ေ ကာငး် ကိ တင၍်ေလ ာက်တငရ်မည်က့ာလအတွငး်စီမံခန ့ခ်ွဲမကမဏသီိမ့ဟတ် 

GTNသိေ့လ ာက်လာတငရ်မည်။ေလ ာက်လာမတငဘ် ဲအခနး်မထကွ်ပါက အိမ်လခေပးေဆာငေ်နရမည်ကနိားလည်ပါသည်။ 
□လ ပ်စစ်၊ဂက်စ်၊ေရေပးေဝေရးဝနေ်ဆာငမ်ကိမိမိကယိ်တိငဖ်ျက်သမ်ိးရမည်။ 

အခနး်မထကွ်သည်ေ့နထ့မိိမိအသးံြပ ခဲ့ေသာေငအွားလးံကိေပးေဆာငး်ရမည်ကိနားလည်ပါသည်။ 
□အခနး်လာစစ်သည်ေ့နတ့ွငစ်ီမခံန်ခ့ွဲေရးကမဏီ င်အ့တအခနး်အေြခအေနကိစစေ်ဆး ပီး 

ြပနလ်ည်ြပ ြပငက်နက်ျစရိတ်ကိစစ်ေဆးမည်ဟနားလည်ပါသည်။                                                              

အခနး်စစ်ေဆးြခငး် မြပ လပ်ပါက စာချ ပ်ဖျက်သိမ်းြခငး်အသိမတ်မြပ သည်ကိနားလည်ပါသည်။ 
 □အခနး်မထကွ်သည်အ့ခါ အခနး်ထတဲွငမ်လိအပ်ပစည်းများကိ မထားခဲ့ဘ ဲအခနး်ကိသန် ့ ငး်ေပးရမည်ကိနားလည်ပါသည်။ 

□သာမနအ်မိက်သ ိက်များစွန ့ပ်စ်ြခငး် င့မ်တဘဲ ကီးမားေသာအမိက်သ ိက်များသည်ပံမနအ်ားြဖင့တ်စ်ပတ် (သိ)့ 
ထထိက်မက ကိ တငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး် င့က်နက်ျစရိတ်များေပးေဆာငး်ရနလ်ိအပ်သည်ကိနားလည်ပါသည်။ 
အကယ်၍စည်းမျ းများကိမလိက်နာလ င၊်“တရားမဝငစ်ွန ့ပ်စြ်ခငး်” ြဖင့ြ်ပစ်ဒဏက်ျခံရပါမည်။ 
<အမိက်အ ကီးစားများထတ်ပစ်ရန>်                                                                                                                             

➀စွန်ပ့စလ်သိည်အ့မိက်သည်အမိက်အ ကီးစားတွငပ်ါဝငေ်နသလားဟတ်မဟတ်သိ ငိရ်နေ်ဒသ ရအစးိရ၏home pageတွင် ကည့်ပါ။ 
②အကယ်၍အမိက်အ ကီးစားြဖစ်ပါကေဒသ ရအစးိရ ံး င့ဆ်က်သွယ်၍ ကိ တငစ်ာရငး်သွငး်ြခငး်အတွက်ေလ ာက်ထားပါ။ 

(အငတ်ာနက် ကိ တငမ်ေလ ာက်ထား ငိသ်ည်)  

③အမိက်လာမသိမ်းခငက်ွနဗ်ီနစီတိးဆငိမ် ဝယ်ယ ငိေ်သာ”အမိက်သမိ်းလက်မတ်” ကိအမိက်တွငက်ပ်ပါ။ 
④အမိက်လာသိမ်သည့်ေန၌့သတ်မတ်ထားေသာေနရာတွငအ်မိက်အ ကီးစားများကိစွန ့ပ်စ်ပါ။ 

 □စာချ ပ်ချ ပ်ဆခိျိနတ်ွင ်အပ် ထံားေသာစေပ ေငမွ အခနး်သန် ့ ငး်ေရးခ ၊ြပ ြပငခ်တိက့ိ တ်ယ၍ ကျနေ်ငြွပနအ်မ်းမည်ကိနားလည်ပါသည်။                                                                                      

အကယ်၍ စေပ ေငြွပနအ်မ်းြခငး်မ ိသည့်စာချ ပ်ြဖစပ်ါက ြပနအ်မ်းေငမွ ိသည်ကနိားလည်ပါသည်။ 
 □အခနး်ြပနအ်ပ်ချိန၌် အိမ်ေသာက့အိခနး်စမီံခန်ခ့ွဲေရးကမဏထီေံသချာေပါက်ြပနအ်ပ်ရမည်က ိနားလည်ပါသည်။ 
 

20        စ ်         လ          ရက ်
နာမည်                   

 

【ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလက်】   

Global Trust Networks Co. , Ltd. 

Life Support Department 

ဖနး်နပံါတ ်  03-5155-4674 

အးီေမးလ်  support@gtn.co.jp  

ံးချိန ်     10: 00-18: 30 

( စ်ကန် င့် စ်သစ်ကး ံးပတိ်ရက်များမအပ) 

                ※当チェックリストの弊社への提出は必須ではございません。 
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