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ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာစကာိုး လနူေမှုလမိ်ုးညွှေစ်ာအိုပ် 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၄ ခိုနစ်ှ မတလ် ထိုတန်ေခခငိ်ုး 

၂၀၁၅ ခိုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

၂၀၁၆ ခိုနစ်ှ ဒဇီငဘ်ာလ ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

၂၀၁၇ ခိုနစ်ှ ဇွေလ် ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

၂၀၁၈ ခိုနစ်ှ ဧမပီလ ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

၂၀၁၉ ခိုနစ်ှ ဧမပီလ ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

၂၀၂၂ ခိုနစ်ှ မတလ် ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ နငှ့်် NPO အဖွ ြို့အစညိ်ုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး 
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ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မ ှကက  ဆ ိုပါတယ် 
 

ဤ “ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာစကာိုး လူနေမှုလမ်ိုးညွှေစ်ာအိုပ်” သည် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တွင ်နေထ ိုငသ်ည့်် 

န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုး နေ ့်စဉ်လမူှုဘေတွင ်အဆငမ်နခပမှုမ ာိုးက ို ခံစာိုး ခခငိ်ုးမရှ နစ ေ ်လူနေမှုဆ ိုင ်ာ 

သတငိ်ုးအခ က်အလက်အမ   ိုးမ   ိုး၊ လ ိုအပ်နသာ ရံို ိုးဌာေဆ ိုင ်ာ လိုပ်ငေိ်ုးနဆာငတ်ာအမ   ိုးမ   ိုးက ို 

ထည့််သငွိ်ုးထာိုးပါသည်။ 

အနသိုးစ တ် အခ က်အလက်မ ာိုး လ ိုအပ်ပါက မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုးနကာငတ်ာသ ို ့် ကကန ာက်ခခငိ်ုး 

သ ို ့်မဟိုတ် လမ်ိုးညွှေစ်ာအိုပ်ပါ သက်ဆ ိုင ်ာဌာေသ ို ့် တ ိုက်ရ ိုက်နမိုးခမေိ်ုးခခငိ်ုး လိုပ်နဆာငက်ကပါ။ 

ထ ို ့်အခပင ်ေေန်ဆာငမ်ှု အဆငန်ခပနခ ာနမွြို့နစ ေ ်မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုးသ ို ့် ကကန ာက်မည့််အခါ 

သ ို ့်မဟိုတ် တယ်လီဖိုေိ်ုးခဖင့်် နမိုးခမေိ်ုးသည့််အခါ အတတ်န ိုငဆ်ံိုိုး ဂ ပေဘ်ာသာစကာိုး ောိုးလည်သ၏ူ 

အကူအညီက ို  ယူပါ ေ ်နမတတ ာ ပ်ခံအပ်ပါသည်။ 
 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာစကာိုး လနူေမှုလမိ်ုးညွှေစ်ာအိုပ် 

မာတ ကာ 

၁  က ေိ်ုးမာန ိုး                    p.1 

၂  အန ိုးနပေါ်အနခခအနေအတွက်ခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး       p.2-7 

၃  အမှု က်                      p.8-11 

၄  လမ်ိုးစည်ိုးကမ်ိုး               p.12 

၅  နဒသတွငိ်ုးလူနေမှု                   p.13 

၆  န ိုငင်တံကာကူိုးလူိုးဆက်ဆမံှု၊ တ ိုငပ်ငန် ိုးနကာငတ်ာ  p.14-15 

၇  န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးနေထ ိုငသ် ူအနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုး         p.16-19 

၈  န /လျှပ်စစ်မီိုး/ဓာတန်ငွြို့         p.20 

၉  အခွေ ်                     p.21-22 

၁၀  အာမခံ/က ေိ်ုးမာန ိုးစေစ်           p.23-26 

၁၁  အမ   ိုးသာိုး ပငစ်င ်                p.27 

၁၂  က ေိ်ုးမာန ိုးနစာင့််နရှာက်မှု            p.28 

၁၃  ကနလိုးထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုးမှု/ကနလိုးနထာက်ပံ့်နကကိုး       p.29-30 

၁၄  ပညာန ိုး                   p.31-32 

၁၅  လူမှုဖူလံိုန ိုး                     p.33 

၁၆  အမ ာိုးခပည်သဆူ ိုင ်ာ သယ်ယူပ ို ့်နဆာငန် ိုး      p.34-35 

၁၇  ဘဏ/်စာတ ိုက်              p.36 

၁၈  ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်                p.37-40 

၁၉  အလိုပ်ခေ် ့်ခခငိ်ုး/အလိုပ်လိုပ်ခခငိ်ုး          p.41 
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၁ ကျန ်းမာရ ်း 
 

 နေထ ိုငမ်နကာငိ်ုးခခငိ်ုး၊ ဒဏ ်ာ ခခငိ်ုး ခဖစပ်ွာိုးသည့်အ်ခါ က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသသူကန်သခကံတန်ငှ့်် ပ ိုကဆ်ကံ ို 

ယနူဆာငမ်ပီိုး န ာဂါအလ ိုက ်အထိူုးခပ ကိုသမှုဌာေရှ သည့်် နဆိုးရံို/နဆိုးခေိ်ုးမ ာိုးသ ို ့် သာွိုးပါ။ နဆိုးရံို/နဆိုးခေိ်ုးအနေခဖင့်် 

န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာစကာိုးောိုးမလညခ်ခငိ်ုးရှ န ိုငသ်ခဖင့်် ဂ ပေဘ်ာသာစကာိုး နခပာဆ ိုန ိုငသ်နူငှ့််အတသူာွိုးပါက အဆငန်ခပန ိုင ်

ပါသည။် 

 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုးရှ  နဆိုးကိုသန ိုးဌာေမ ာိုးနငှ့်် ပတသ်က၍် 

 နဆိုးကိုသန ိုးဌာေမ ာိုးတငွ ်အစ ိုိုး ဌာေနငှ့်် ပိုဂဂလ ကပ ိုင ်ဟ၍ူ ရှ ပါသည။် 

 

အစ ု်း  ရ ်းကသုရ ်းဌာန 

နဆိုးရံိုအမည ် လ ပ်စာ ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် ေေံက ်လကခ်ံခ  ေ ် မွေိ်ုးလွ  လကခ်ခံ  ေ ်

ခါတ ိုိုးဟဂီါ ့်ရှ  ရှ မငိ်ုး 

န  ာအငိ်ုး 

Kato-shi 

Iehara 85 

0795-42-5511 8:30–11:00 နအာကပ်ါ အငတ်ာေက ်

စာမ ကန်ာှတငွက်ကည့်ပ်ါ။  

စနေ၊ တေဂဂနန၊ွ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် ကမ်ှာ ပ တပ်ါသည။် 

အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှ https://www.city.kato.lg.jp/hospital/ (ဂ ပေဘ်ာသာသာခဖင့််သာ) 

           (လကယ်ာဘက ်QR ကိုတမ်ှ ကကည့်န် ိုငပ်ါသည)် 

 
 

ပုဂ္ဂလ ကပ ုင  ရ ်းကသုရ ်းဌာန  

 န  ာအငိ်ုး၊ ရငှိ်ုးလနယာနဂ ာ၊ ခိုလငိ်ုးေစ်ခို ဟို အမ   ိုးမ   ိုးနခေါ်နေေါ်အမ   ိုးကကနသာ်လညိ်ုး အာိုးလံိုိုးပင ်နဆိုးကိုသန ိုး 

ဌာေက ို ဆ ိုလ ိုပါသည။် လေူာကကည့်သ်ည့််အခ  ေ၊် ပ တသ်ည့််နေ ့်မ ာိုးမှာ အသိီုးသိီုး ကွ ခပာိုးနသာ်လညိ်ုး အမ ာိုးအာိုးခဖင့် ်

မေက ် ၉ော မီှ ၁၂ော ီအထ နငှ့်် ညနေ ၄ော ီမှ ၆ော ီခေ် ့်အထ  ခဖစ်ကကပါသည။် ထ ို ့်အခပင ် စနေနေ ့်တငွ ် ညနေပ ိုငိ်ုး၊ 

တေဂဂနနနွေ ့်နငှ့်် အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် ကမ် ာိုးတငွ ်ပံိုမှေအ်ာိုးခဖင့်် ပ တပ်ါသည။်  

 

ပ တ ်က ်နဆိုးကိုသမှုနငှ့်် ပတသ်က၍် 

စနေ၊ တေဂဂနန၊ွ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် ကစ်သည့်် ပ တ ်ကမ် ာိုးတငွလ်ညိ်ုး နဆိုးကိုသမှုနပိုးသည့််ဌာေမ ာိုး 

ရှ ပါသည။် “広報かとう” (က ိုိုးဟ ိုိုးခါတ ိုိုး) အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှတငွ ် တငထ်ာိုးသည့်် စနေနေ ့်၊ ဖွင့််ခ  ေခ်ပငပ်နငှ့်် 

ပ တ ်ကန်ဆိုးကိုသမှုဆ ိုင ်ာ စာမ ကန်ာှက ိုကကည့်ရ်ှုပါ။ သ ို ့်မဟိုတ ် ခါတ ိုိုးမီိုးသတဌ်ာေ (ဖိုေိ်ုး - 0795-42-0119) သ ို ့် 

ဆကသ်ယွ၍် ခပသန ိုငသ်ည့်န်ဆိုးကိုသန ိုးဌာေက ိုနမိုးခမေိ်ုးစံိုစမ်ိုးပါ။ ခ ိုိုးန ိုမမ  ြို့-ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ဆ ာေေအ်သငိ်ုး အငတ်ာေက ်

စာမ ကန်ာှတငွလ်ညိ်ုး ကကည့်ရ်ှုအတညခ်ပ န ိုငပ်ါသည။် မည့််သည့််ေညိ်ုးခဖင့််မဆ ို နေထ ိုင ်ာနေ ာမှာ မထကွခ်ွာမ ီ

နဆိုးကိုသန ိုးဌာေသ ို ့် တယလ်ဖီိုေိ်ုးခဖင့်် ဆကသ်ယွအ်တညခ်ပ ပါ။ 

ထ ိုအခါတငွလ်ညိ်ုး က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသသူကန်သခကံတန်ငှ့်် ပ ိုကဆ်ကံ ို ယနူဆာငသ်ာွိုးပါ။ 

ခ ိုိုးန ိုမမ  ြို့-ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ဆ ာေေအ်သငိ်ုး  http://www.onokato-med.or.jp/jikangai.html  

                       (လကယ်ာနအာကဘ်က ်QR ကိုတမ်ှ ကကည့်န် ိုငပ်ါသည)် 

 

 

 

  

https://www.city.kato.lg.jp/hospital/
http://www.onokato-med.or.jp/jikangai.html
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၂  အရ ်းရပေါ်အရပြေအရနအတကွ ပပင  င ပြေင ်း 
 

 နေ ့်စဉ်လနူေမှုဘေထ တငွ ်မနတာ်တဆမှု၊ အမှုအခငိ်ုး၊ သဘာေနဘိုးအနတ ာယစ်သခဖင့်် မည့််သည့််အခ  ေတ်ငွ ်မညသ် ို ့် 

အနတ ာယခ်ဖင့်် ကက ံနတွြို့ မညက် ို မသ န ိုငပ်ါ။ ပံိုမေှအ်ခ  ေက်တညိ်ုးက တစစ်ံိုတစ ်ာကက ံလာ သည့််အခါ မညသ် ို ့်မညပံ်ို 

လိုပ်နဆာငသ်င့်သ်ညက် ို နလ့်လာသ ရှ ထာိုးကကပါစ ို ့်။ 

 ထ ို ့်အခပင ်မည့််သည့််အနေအထာိုးတငွမ်ဆ ို အေိီုးပတေ်ေိ်ုးက ငမ်ှလမူ ာိုး၏ကညူမီှုသည ်ကကိီုးမာိုးနသာ အနထာကအ်ပံ့် 

ခဖစပ်ါသည။် ပံိုမှေအ်ခ  ေက်တညိ်ုးက အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးနငှ့်် နပါငိ်ုးသငိ်ုးဆကဆ်မံပီိုး အခပေအ်လေှက်ညူသီည့်် ဆကဆ်နံ ိုး 

ထနူထာငထ်ာိုးသင့််ပါသည။် 
 

အန ိုးနပေါ်ခ  ေတ်ငွ ် မီိုးသတန်ငှ့််   ဌာေမ ာိုးသ ို ့် အန ိုးနပေါ် အနကကာငိ်ုးကကာိုးမပီိုး အကအူညနီတာငိ်ုးဆ ိုေညိ်ုးအနေခဖင့်် 

ဂ ပေန် ိုငင်တံငွ ်“119 番通報”(ဟ ာကို-ဂ  ိုးကယိူုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို = ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၉ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုး) နငှ့်် “110

番通報”(ဟ ာကိုတ ိုိုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို = ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၀ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုး) မ ာိုး ရှ ပါသည။် 

 

ဟ ာကို-ဂ  ိုးကယိူုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို = ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၉ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုးနငှ့်် ပတသ်က၍် 

“ဟ ာကို-ဂ  ိုးကယိူုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို” ဆ ိုသညမ်ှာ ။  ။ အန ိုးနပေါ်အနခခအနေခဖစ်ခ  ေတ်ငွ ်မီိုးသတန်ငှ့်် အန ိုးနပေါ်လေူာ    

ဌာေသ ို ့် အကအူညနီတာငိ်ုး ေ ်ဖိုေိ်ုးေပံတခ်ဖစသ်ည။် 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ「်၁၁၉」သ ို ့်ဆကလ်ျှင ်မီိုးသတဌ်ာေက ခပေလ်ညန်ခဖကကာိုးပါမည။် 
 

မ ်းရလာင မှု 

 မီိုးနလာငမ်ှု ခဖစပ်ွာိုးနစပါက မ မ က ိုယတ် ိုငသ်ာ အနတ ာယရ်ှ သညမ်ဟိုတဘ်  အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးတငွလ်ညိ်ုး ကကိီုးမာိုးသည့်် 

ထ ခ ိုကဆ်ံိုိုးရှု ံိုးမှု ခဖစ်နစန ိုငပ်ါသည။် မီိုးက ို နသခ ာစွာသတ ထာိုး၍ က ိုငတ်ယွအ်သံိုိုးခပ ပါ။ 

မီိုးနလာငမ်ှုခဖစ်ပွာိုးပါက မီိုးနလာငန်ေနကကာငိ်ုး က ယန်လာငန်သာအသခံဖင့်် အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးအာိုး အသ နပိုးပါ။ 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၉ သ ို ့်အနကကာငိ်ုးကကာိုးပါ။ ဂ ပေလ် ိုမနခပာန ိုငလ်ျှင ်ဖိုေိ်ုးဆကန်ပိုး ေ ်အ မေ်ိီုးခ ငိ်ုးထမံှ အကအူည ီ ယပူါ။ 
 

အရ ်းရပေါ်လနူာပပြုစုရ ်း 

 န ာဂါ/ဒဏ ်ာမ ာိုးနကကာင့်် အန ိုးနပေါ်လေူာခပ စိုန ိုး လ ိုအပ်သည့််အခါ ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၉ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးမပီိုး (၁) 

အနေအထာိုး (မနတာ်တဆမှု/န ာဂါ) (၂) နေ ာ (၃) ထ ခ ိုကန်ေသ/ူလေူာအမည ် (၄) အသက် (၅) မ မ ၏အမည ် (၆) 

ဖိုေိ်ုးေပံါတမ် ာိုးက ိုနခပာမပီိုး အန ိုးနပေါ်လေူာတငယ်ာဉ်နခေါ်ပါ။ သ ို ့် ာတငွ ်န ာဂါ/ဒဏ ်ာ မခပငိ်ုးထေဘ်  က ိုယတ် ိုင ် (သ ို ့်) 

မ သာိုးစိုေငက် နဆိုးရံို ၊ နဆိုးခေိ်ုးသ ို ့်နခေါ်သာွိုးန ိုငလ်ျှင ်အန ိုးနပေါ် လေူာတငယ်ာဉ်က ို အသံိုိုးမခပ ပါနငှ့််။ 
 

ဟ ာကို-တ ိုိုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို = ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၀ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုးနငှ့်် ပတသ်က၍် 

“ဟ ာကို-တ ိုိုးဘေိ်ုး ဆိူုးဟ ို” ဆ ိုသညမ်ှာ ။  ။ အန ိုးနပေါ်အနခခအနေခဖစ်ခ  ေတ်ငွ ်  ဌာေသ ို ့် အကအူညနီတာငိ်ုး ေ ်

ဖိုေိ်ုးေပံတခ်ဖစသ်ည။် 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ「်၁၁၀」သ ို ့်ဆကလ်ျှင ်  ဌာေမှ ခပေလ်ညန်ခဖကကာိုးပါမည။် 

 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် ၁၁၀ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးသည့်အ်ခါ မညသ်ည့်အ်ခ  ေန်ငှ့်် နေ ာတငွ ် (အေိီုးရှ အနဆာကအ်အံို၊ ဘတူာ 

အမည)်၊ ခဖစ်ပွာိုးပံို၊ ဒဏ ်ာ သရူှ မရှ ၊ မ မ ၏အမညတ် ို ့်က ိုနခပာပါ။ အန ိုးနပေါ်ခ  ေတ်ငွ ် ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့်် နခပာန ိုင ်ေ ်

ကက  တငခ်ပငဆ်ငထ်ာိုးသင့်သ်ည။် က ိုယတ် ိုငဖ်ိုေိ်ုးဆကန် ိုငခ်ခငိ်ုးမရှ သည့််အခါ အောိုးမလှမူ ာိုးထမံှ အကအူည ီယပူါ။ 
 

ယာဉ်မရတာ တ မှု 

 ယာဉ်မနတာ်တဆမှုနငှ့််ကက ံ ခ  ေတ်ငွ ်ဒဏ ်ာ သရူှ ပါက ဦိုးစွာ ဒဏ ်ာ သအူာိုးခပ စို ပါမည။် အန ိုးနပေါ်လေူာတင ်

ယာဉ်လ ိုအပ်ပါက ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၉ သ ို ့် ဆကသ်ယွ၍် ထ ို ့်နောကတ်ငွ ်  ဌာေ၏ ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၁၀ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးပါ။ 
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အမှုအြေင ်း 

 အကကမ်ိုးဖကမ်ှု၊ ထ ခ ိုကဒ်ဏ ်ာ မှု၊ ခ ိုိုးမှုစသည့်် အမှုအခငိ်ုးမ ာိုးနကကာင့်် ထ ခ ိုကေ်စ်ောမှုရှ သည့််အခါတငွ ် ခ ကခ် ငိ်ုး 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် ၁၁၀ သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးပါ။ မ မ နေအ မ်အေိီုးတငွရ်ှ သည့််   ဌာေ၊   စခေိ်ုး၊   ကငိ်ုးမ ာိုး၏ လ ပ်စာနငှ့်် 

ဖိုေိ်ုးေပံါတမ် ာိုးက ို မှတသ်ာိုးထာိုးပါက စ တခ်  မညခ်ဖစပ်ါသည။်  

မှတသ်ာိုးထာိုးကကပါစ ို ့်！ 

☎ မီိုးနလာင၊် အန ိုးနပေါ်ောမက ေိ်ုး၊ ဒဏ ်ာ ၊ ယာဉ်မနတာ်တဆမှု ခဖစ်လျှင ် ⇒ ၁၁၉ က ို ဖိုေိ်ုးဆကပ်ါ 

☎ အမှုအခငိ်ုး (အကကမိ်ုးဖကမ်ှု၊ ခ ိုိုးမှု)၊ ယာဉ်မနတာ်တဆမှု ခဖစ်လျှင ် ⇒ ၁၁၀ က ို ဖိုေိ်ုးဆကပ်ါ 
 

သဘာေနဘိုးအနတ ာယဆ် ိုင ်ာ စမီံခ က ်

 ဂ ပေန် ိုငင်သံည ်ဇွေလ်နလာကမ်စှ၍ နအာကတ် ိုဘာလခေ် ့်အတငွိ်ုး တ ိုငဖ်ိုေိ်ုးမိုေတ် ိုငိ်ုးနငှ့်် မ ိုိုးသညိ်ုးထေမ်ှုမ ာိုးနကကာင့်် 

ထ ခ ိုကပ် ကစ်ီိုးမှု အမ ာိုးအခပာိုးခဖစပ်ွာိုးမပီိုး ငလ ငအ်မ ာိုးအခပာိုးလှုပ်ခခငိ်ုးနကကာင့််လညိ်ုး ကမဘာတစလ်ွှာိုး လသူ မ ာိုးသည့်် 

န ိုငင်တံစန် ိုငင်ခံဖစ်သည။် 

နဘိုးအနတ ာယခ်ပနခမပံိုစသညမ် ာိုးခဖင့်် တ မ်ိုးနရာှငန် ိုးနေ ာက ို နလ့်လာအတညခ်ပ ထာိုးခခငိ်ုး၊ အန ိုးနပေါ်ခ  ေတ်ငွ ်

သယယ်မူည့််ပစစညိ်ုးမ ာိုး (န နငှ့််အန ိုးနပေါ်အစာိုးအစာ ၃ ကစ်ာ) ခပငဆ်ငထ်ာိုးခခငိ်ုးစသခဖင့်် သဘာေနဘိုးအနတ ာယ ်

အတကွ ်ပံိုမေှအ်ခ  ေမ်ှာကတညိ်ုးက ကက  တငခ်ပငဆ်ငက်ကပါစ ို ့်။ 

 
 

ရလရ ်းရ ရ ်း (တ ငု ဖုန ်းမုန တ ငု ်းနငှ ့် မ ု်းသည ်းထန ပြေင ်း) အတကွ  ကက ြုတင ပပင  င ပြေင ်း 

 တ ိုငဖ်ိုေိ်ုးမိုေတ် ိုငိ်ုးနငှ့််မ ိုိုးသညိ်ုးထေခ်ခငိ်ုးနကကာင့်် နဘိုးသင့်မ်ှုအေညိ်ုးဆံိုိုးခဖစန်စ ေအ်တကွ ် နအာကပ်ါအခ ကမ် ာိုးက ို 

သတ ခပ ကကပါစ ို ့်။ 

(၁) လျှပ်စစမ်ီိုး ခပတန်တာကမ်ှုအတကွ ်လကန်ှ ပ်ဓာတမ်ီိုး၊ န ဒယီ ိုမ ာိုးက ို ကက  တငခ်ပငဆ်ငထ်ာိုးခခငိ်ုး 

(၂) န ဒယီ ိုနငှ့်် ရိုပ်ခမငသ်ကံကာိုးမ ာိုးမှ မ ိုိုးနလေသသတငိ်ုးက ို နသခ ာစွာောိုးနထာငခ်ခငိ်ုး 

(၃) ခပတငိ်ုးနပါကမ်ှေ ်အကက်ွ မှု၊ ခပတငိ်ုးနပါကန်ဘာင ်ယ ိုငေ် ့်မှုမ ာိုးက ို ခ ိုငခ်ေ် ့်နအာငလ်ိုပ်နဆာင၊် အာမာ့်ဒ ို (မ ိုိုးနလ 

ကာ ံသည့်် ဆွ တခံါိုးခ ပ်) ရှ ပါက ထ ိုတခံါိုးခ ပ်က ို ပ တထ်ာိုးခခငိ်ုး  

(၄) ပေိ်ုးအ ိုိုး၊ အေတလ်ေှိ်ုးသည့််တိုတတ်ေိ်ုးစသညမ် ာိုး၊ လငွ့််ပ ံန ိုငန်သာအ ာမ ာိုးက ို အ မတ်ငွိ်ုး၌ ထည့််ထာိုးခခငိ်ုး၊ 

သ ို ့်မဟိုတ ်နလထ တငွလ်ငွ့််မပါန ိုငန်အာင ်ခ ညန်နာှငထ် ေိ်ုးခ  ပ်ထာိုးခခငိ်ုး  

(၅) တတန် ိုငသ်မျှ အ မ်ခပငသ် ို ့်မထကွဘ် နေခခငိ်ုး 

(၆) န ေစ်ခမ ပ်မှုစသည့််အနတ ာယရ်ှ သည့်န်ေ ာမ ာိုးတငွမ်ူ အ မ်နထာငပ်  နဘာဂမ ာိုးက ို အခမင့််ပ ိုငိ်ုးသ ို ့်နရွှြို့ထာိုးခခငိ်ုး  

(၇) ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငခ်  ေအ်တကွ ်ကက  တင၍် အစာိုးအစာ၊ နသာကန် ၊ နဆိုးေါိုး၊ အန ိုးပါသည့််ပစစညိ်ုး စသည့်် 

အန ိုးနပေါ်သယန်ဆာငမ်ည့််ပစစညိ်ုးမ ာိုးက ို အသင့််ခပငခ်ခငိ်ုး 

(၈) တ မ်ိုးနရာှငန် ိုးနေ ာ၏ တညန်ေ ာက ို ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အနတ ာယခ်ပနခမပံိုစသညမ် ာိုးတငွ ်မခဖစမ်နေ ကက  တငန်လ့်လာ 

အတညခ်ပ ထာိုးခခငိ်ုး 

 
 

ငလျင အတကွ  ကက ြုတင ပပင  င ပြေင ်း 

 ငလ ငမ်ညသ်ည့်အ်ခ  ေလ်ှုပ်မညဆ် ိုသညက် ို ကက  မသ န ိုငပ်ါ။ ပံိုမှေအ်ခ  ေမ်ှာပင ် နဘိုးကငိ်ုးလံိုခခံ န ိုးလိုပ်နဆာငခ်ခငိ်ုး၊ 

အန ိုးနပေါ်ခ  ေတ်ငွ ်ပ ာယာမခတဘ်  မှေမ်ှေက်ေက်ေ ်လှုပ်ရာှိုးန ိုင ်ေ ်နအာကပ်ါအခ ကမ် ာိုးက ို သတ ခပ ကကပါစ ို ့်။ 

(၁) တ မ်ိုးနရာှငမ်ည့််နေ ာနငှ့်် ဆကသ်ယွန် ိုးေညိ်ုးလမ်ိုး (နဘိုးအနတ ာယခ်ဖစခ်  ေ ်သတငိ်ုးစကာိုးအသသံငွိ်ုးန ိုငသ်ည့်် 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်၁၇၁ က ိုအသံိုိုးခ ခခငိ်ုးစသည)် နငှ့််ပတသ်က၍် မ သာိုးစိုအတငွိ်ုးတငွ ်ကက  တငည်  နှု ငိ်ုးထာိုးခခငိ်ုး  

(၂) အ မန်ထာငပ်  နဘာဂမ ာိုးက ို လ မပ  မှုတာိုးဆိီုးန ိုးပစစညိ်ုးစသညတ် ို ့်နငှ့််  ထ ေိ်ုးခ  ပ်ထာိုးခခငိ်ုး  

(၃) နလိုးလသံည့်ပ်စစညိ်ုးမ ာိုးက ို ခမင့််သည့််နေ ာနတ ွမထာိုးခခငိ်ုး  
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(၄) အစာိုးအစာစသည့်် အန ိုးနပေါ်သယယ်မူည့််ပစစညိ်ုးမ ာိုး မ သာိုးစို ၃ ကစ်ာ ပမာဏ၊ အန ိုးကကိီုးပစစညိ်ုး၊ န ဒယီ ို၊ 

လကန်ှ ပ်ဓာတမ်ီိုးစသညတ် ို ့်နငှ့််အတ ူအခ  ေမ်န ွိုးသယယ်သူာွိုးန ိုငသ်ည့််နေ ာတငွ ်အသင့််ခပငထ်ာိုးခခငိ်ုး 

(၅) နေအ မအ်နဆာကအ်အံိုတညရ်ှ သည့်် ပတေ်ေိ်ုးက ငအ်နေအထာိုးက ို ကက  တင ်နလ့်လာစ စစ်ခခငိ်ုး 

(၆) မီိုးဖ ိုစသညမ် ာိုး၏ အေိီုးပတေ်ေိ်ုးက ငတ်ငွ ်မီိုးနလာငလ်ယွန်သာပစစညိ်ုးမ ာိုး မရှ နစခခငိ်ုး 

(၇) မီိုးသတ ်ူိုးနငှ့်် မီိုးသတ ်ာတငွသ်ံိုိုးသည့််ပံိုိုးမ ာိုးက ို ခပငဆ်ငထ်ာိုးခခငိ်ုး၊ န ခ   ိုးကေတ်ငွ ်န ခဖည့်ထ်ာိုးခခငိ်ုး  

(၈) တ မ်ိုးနရာှငန် ိုးနေ ာ၊ တ မ်ိုးနရာှငလ်မ်ိုးနကကာငိ်ုးမ ာိုးက ို နခမပံိုစသညမ် ာိုးခဖင့်် ကက  တငစ် စစခ်ခငိ်ုး  

(၉) နေထ ိုင ်ာအ ပ်၏ နဘိုးအနတ ာယတ်ာိုးဆိီုးန ိုး နစတော့်ေေထ်မ်ိုးအဖွ ြို့အစညိ်ုးက က ငိ်ုးပနသာ နဘိုးအနတ ာယ ်

တာိုးဆိီုးန ိုး နလ့်က င့််မှုတငွ ်တကတ်ကက်ကကက ပါေငခ်ခငိ်ုး 
 
 

 ငလ ငလ်ှုပ်ခ  ေတ်ငွ ်နအာကပ်ါအခ ကမ် ာိုးက ို သတ ထာိုး ငိ်ုး လိုပ်နဆာငပ်ါ 

(၁) စာိုးပွ စသညတ် ို ့်၏ နအာကတ်ငွေ်ပ်နေခခငိ်ုး 

(၂) ငလ ငလ်ှုပ်ခါမှု နလ ာ့်လာပါက အသံိုိုးခပ နေသည့်် မီိုးက ို မင  မ်ိုးသတခ်ခငိ်ုး 

(၃) တခံါိုးက ိုဖွင့််ထာိုးမပီိုး ထကွန်ပါက ် ယထူာိုးခခငိ်ုး 

(၄) မီိုးနလာငပ်ါက ခမေခ်မေဆ်ေဆ်ေ ်မင  မ်ိုးသတခ်ခငိ်ုး 

(၅) အခေိ်ုးတငွိ်ုးမှ မှေက်ွ စမ ာိုးက ို သတ ထာိုးခခငိ်ုး 

(၆) အနလာတကကိီုး အခပငသ် ို ့် နခပိုးမထကွ ်ခခငိ်ုး 

(၇) ဂ တေ်ငိ်ုးတခံါိုးနပါကန်ငှ့်် ေ ံံမ ာိုးအေိီုးတငွ ်ကပ်မနေခခငိ်ုး 

(၈) ပစစညိ်ုးပစစယက ို အေညိ်ုးဆံိုိုးသာသယ၍် နခခက ငန်လျှာက ်ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငခ်ခငိ်ုး  

(၉) အာိုးလံိုိုး ပူိုးနပါငိ်ုးနဆာက ွ်က ်ငိ်ုး အန ိုးနပေါ် အသကက်ယခ်ခငိ်ုး 

(၁၀) ရိုပ်ခမငသ်ကံကာိုးနငှ့်် န ဒယီ ိုမ ာိုးမှ မေှက်ေန်သာ သတငိ်ုးအခ ကအ်လကက် ို  ယသူ ရှ ခခငိ်ုး 
 

အပြော်းရသာ ကက ြုတင ပပင  င မှုမျာ်း  

  (၁) တ မ်ိုးနရာှငန် ိုး သတငိ်ုးအခ ကအ်လကန်ငှ့်် မ ိုိုးနလေသ သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုး  ယခူခငိ်ုး  

 တ မ်ိုးနရာှငန် ိုး သတငိ်ုးအခ ကအ်လကန်ငှ့်် နောကဆ်ံိုိုးထိုတ ် မ ိုိုးနလေသ သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုးက ို  ယမူပီိုး 

သကွလ်ကစ်ွာလိုပ်နဆာင ်ေလ် ိုအပ်ပါသည။် "ဟနယာဂ ို-ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးေကတ် ို" တငွ ်စာ ငိ်ုးသငွိ်ုးခခငိ်ုးက ့်သ ို ့် အန ိုးပါသည့်် 

သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုး လကမ်လတွန်စ ေစ်ီမထံာိုးကကပါစ ို ့်။ (*) န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာခဖင့််လညိ်ုး သံိုိုးစွ န ိုငပ်ါသည။် 

 

 

ဟရယာဂ္ ု   ်ုးစ ုင ်းနက တ  ုစာ င ်းသငွ ်းနည ်း 
 

ဟနယာဂ ို ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးေကတ် ို အိီုးနမိုးလ ်စာ ငိ်ုးသငွိ်ုးခခငိ်ုး 

・「fc@bosai.net」သ ို ့် အိီုးနမိုးလပ် ို ့်ပါ။ 

・QR ကိုတက် ို ဖတမ်ပီိုး အိီုးနမိုးလပ် ို ့်ပါ။ 
 

 ဟနယာဂ ို ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးေကတ် ို အကပ်လနီကိုးရငှိ်ုး 

・ QR ကိုတက် ို ဖတမ်ပီိုး နဒါငိ်ုးလိုပ်  ယပူါ။ 

Google Play                   App Store 
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( ၂ ) ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငမ်ည့််နေ ာက ို နလ့်လာကကည့်ရ်ှု ခခငိ်ုး 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုးမှ အန ိုးနပေါ်တ မ်ိုးနရာှငန် ိုး သတမ်ှတန်ေ ာစာ ငိ်ုး 

အနဆာက်အအံိုအမည် လ ပ်စာ 

အန ိုးနပေါ်တ မ်ိုးနရှာငန် ိုးသတ်မတှ်နေ

 ာ 

နလနဘိုးန နဘိုး ငလ င ်

ယာရှ ရ ို ိုး လူထိုခေိ်ုးမ Kinashi 1134-60 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး ဘူဒ ိုိုးကေ ် Kinashi 1131 〇 〇 

မ အ ဂ  ကေ ် Yashiro 777 〇  

ယာရှ ရ ို ိုး အလယ်တေိ်ုးနက ာငိ်ုး Kinashi 1134-62 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Yashiro 1550 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး အထက်တေိ်ုးနက ာငိ်ုး Kinashi 1356-1 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး အမတှ်(၁) အာိုးကစာိုးရံို Sawabe 613-1 〇 〇 

ဖူကူဒါ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Sawabe 613-1 〇 〇 

နယာ်ေ ဒါ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Kamikume 1693 〇 〇 

ဟနယာဂ ို ပညာန ိုးတကက သ ိုလ် Shimokume 942-1 〇 〇 

ဟနယာဂ ို ပညာန ိုးတကက သ ိုလ်တွ ဖက် 

မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး အာိုးကစာိုးရံို 
Yamakuni 2013-4 〇 〇 

ဟနယာဂ ို ပညာန ိုးတကက သ ိုလ်တွ ဖက် 

အလယ်တေိ်ုးနက ာငိ်ုး အာိုးကစာိုးရံို ၊ 

က ိုယ်ခံပညာနလ့်က င့််န ိုးနေ ာ  

Yamakuni2007-109 〇 〇 

မီကူစ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Kamimikusa 118 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး က ိုကိုစ ိုငိ်ုး ဂါ ့်ကိုရှ ိုး ဂ  ကို Kamimikusa 1175  〇 

ခါမ  ခါမ ိုဂါေ အနထနွထခွေိ်ုးမ  Kamikamogawa 392 〇 〇 

ရှီမ ို ခါမ ိုဂါေ လူထိုခေိ်ုးမ Shimokamogawa 209-1 〇  

ခါမ ိုဂါေ ကူိုးလူိုးဆက်ဆနံ ိုး 

စယ်မီောနဟာက်စို 
Shimokamogawa 260-3 〇 〇 

ဟ လာခီ လူထိုခေိ်ုးမ Hiraki 224-1 〇  

တာခီန ို ဟီဂါ ့်ရှ  မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Shinmachi 88 〇 〇 

တာခီန ို အာိုးကစာိုးစငတ်ာ Kamitakino  1167-5 〇 〇 

ခါမ  တာခီန ို ခ ိုိုးမငိ်ုးကေ ် Kamitakino  1167-1 〇  

တာခီန ို အလယ်တေိ်ုးနက ာငိ်ုး Shimotakino 761  〇 

နဒသနတ  ကူိုးလူိုးဆက်ဆနံ ိုးစငတ်ာ Shimotakino 1369-1 〇 〇 

တာခီန ို စာကကည့်တ် ိုက် Shimotakino 1369-2 〇 〇 

တာခီန ို လူထိုခေိ်ုးမ 

(သတငိ်ုးအခ က်အလက်ဖလှယ်န ိုးခေိ်ုးမ) 
Shimotakino 1369 〇 〇 

တာခီန ို ကနလိုးသူငယ်ခေိ်ုးမ (ခီလာလာ) Shimotakino 1369-2 〇 〇 
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တာခီန ို ဘက်စံိုပေိ်ုးခခံ အာိုးကစာိုးရံို  

(စိုက ိုငိ်ုးပီအ) 
Kotaka 4007 〇 〇 

ခ ိုိုးတာ့်က ကူိုးလူိုးဆက်ဆနံ ိုးစငတ်ာ Kotaka 4026-3 〇 〇 

တာခီန ို မီောမီ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Takaoka 949 〇 〇 

တ ိုိုးနဂ ာ ်ယဉ်နက ိုးမှုခေိ်ုးမ (နကာ့်စိုမစ်ကို 

ဟ ိုိုးလို) 
Tenjin 66  〇 

ယခင ်တ ိုိုးနဂ ာ် ဟီဂါ ့်ရှ  မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Hashikadani 56  〇 

မ ခ  န ိုအ ကီ တ ိုိုးနဂ ာ် Minamiyama 1-5-1 〇 〇 

အ ိုခါ ့်မ ိုတ ို လူထိုခေိ်ုးမ Okamoto 247-1 〇  

ယခင ်တ ိုိုးနဂ ာ ေ ရှ  မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး Yoshii 298 〇 〇 

ယာဘို လူထိုခေိ်ုးမ Yabu 133 〇  

ဟနယာဂ ိုခရ ိုငပ် ိုင ်

ပညာန ိုးသိုနတသေဌာေ 
Yamakuni 2006-107 〇 〇 

ယာရှ ရ ို ိုး ကနလိုးသူငယ်ခေိ်ုးမ "ယာရှ ရ ို ိုး 

ခ ိုဒ ိုိုးမ ိုိုးန ို အ အ " 
Higashigose 477-1 〇 〇 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မီောမီယာမ 

ဖွံ ြို့ မဖ  ိုးတ ိုိုးတက်မှုနထာက်ပံ့်န ိုးဌာေ 

(မီောခိုလို) 

Minamiyama 1-4-2 〇 〇 

စေူာ့်ဂ ို မမ  ြို့ခေိ်ုးမ Shinjo 191-2 〇  

စ ီူိုးဘွေိ်ုး ဖ ိုငိ်ုး ကယ်မီကယ် 

ကိုမပဏလီီမ တက် ခါတ ိုိုး စက်ရံို 
Minamiyama 6-3-11 〇 〇 

အ အ ဟာ  လူထိုခေိ်ုးမ Iehara 365-1 〇 〇 

အ ိုိုးဟာတ လူထိုခေိ်ုးမ Ohata 459-2  〇 

မာရိုယာ့်ော့်ဂီ အ ိုဂ ူာယ ကိုမပဏလီီမ တက် 

ဒ ိုငိ်ုးမွေိ်ုး စက်ရံို 
Daimon 67  〇 

တ ိုိုးနဂ ာ်ဂတ်ကိုအ ေိ်ုး 

မလူတေိ်ုးအလယ်တေိ်ုးနပါငိ်ုးစပ်နက ာငိ်ုး   
Tenjin 56 〇 〇 

 

နဘိုးကငိ်ုးသည့်န်ေ ာတငွရ်ှ သည့်် အသ မ တန်ဆ၏ွအ မ်၊ အေိီုးပတေ်ေိ်ုးက ငမ်ှ အနဆာကအ်အံို၏အထပ်ခမင့််နေ ာ 

နငှ့်် မ မ အ မ၏် ၂လွှာသ ို ့် ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငခ်ခငိ်ုးက ိုလညိ်ုး စဉ်ိုးစာိုးထာိုးကကပါ။ 

 

(၃) ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငခ်  ေ ်လိုပ်က ိုငပံ်ိုက ို စစ်နဆိုးခခငိ်ုး 

 မမ  ြို့နကာငစ်ရီံို ိုး၊   ဌာေ၊ နဘိုးအနတ ာယက်ာကယွန် ိုး နစတော့်ေေထ်မ်ိုးအသငိ်ုးအဖွ ြို့စသညမ် ာိုးမှ တ မ်ိုးနရာှင ်ေ ်

ညွှေက်ကာိုးခ က ် ရှ သည့််အခါ၊ သ ို ့်မဟိုတ၊် အ မ်မပ  လ မှုနငှ့်် မီိုးနလာငခ်ခငိ်ုးနကကာင့်် မီိုးကိူုးစကမ်ှုစသည့်် အနတ ာယမ် ာိုး 

ရှ လာသည့််အခါတငွ ်အနခခအနေနပေါ် မတူည၍် နဘိုးကငိ်ုး ာသ ို ့် ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှငက်ကပါစ ို ့်။ 

(၁) ထကွမ်နခပိုးခငတ်ငွ ်မီိုးမင မိ်ုးနေနကကာငိ်ုး နောကတ်စ်ကက မ် စစ်နဆိုးခခငိ်ုး (ဓာတန်ငွြို့ မ ေိ်ုးလ ိုငိ်ုး ဘာိုးခလိုတ ်

ပ တခ်ခငိ်ုး၊ လျှပ်စစ် မ ေိ်ုးဆစွ် (ဘ  တက်ာ) ခ ခခငိ်ုး)  

(၂ ) တ မ်ိုးနရာှငန် ိုးနေ ာ၊ မ မ အနခခအနေသတငိ်ုးနပိုးခ ကမ် ာိုးအတကွ ်ဆကသ်ယွ ်မည့််စာ ငိ်ုးက ို မနမ့် ေ ်
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(၃) လှုပ်ရာှိုး လယွန်သာအေတအ်စာိုးခဖင့််၊ ဦိုးထိုပ်/ဒဏခ်ံဦိုးထိုပ်စသည့်် နခါငိ်ုးက ိုကာကယွသ်ည့််အ ာက ို မနမ့် ေ ် 

(၄) အန ိုးနပေါ်သယယ်မူည့််ပစစညိ်ုး (အစာိုးအစာစသညမ် ာိုး ၃ ကစ်ာခေ် ့်) က ို နက ာပ ိုိုးအ တစ်သညခ်ဖင့််သယခ်ခငိ်ုး 

(၅) ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှင ်ာတငွ ်နခခက ငန်လျှာကမ်ပီိုး သယယ်မူည့််ပစစညိ်ုး တတန် ိုငသ်မျှအေညိ်ုးဆံိုိုး ခဖစပ်ါနစ  

(၆) သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနငှ့်် ကနလိုးငယမ် ာိုးက ို နကာငိ်ုးစွာ လကတ်ွ ထာိုးပါ 

(၇) ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှင ်ာတငွ ်လမ်ိုးက ဉ်ိုး၊ နခမာငိ်ုးနဘိုး၊ ခမစ်ကမ်ိုးပါိုးမ ာိုးက ို နရာှငရ်ာှိုးခခငိ်ုး  

 

နဘိုးအနတ ာယအ်တကွစ်သညမ် ာိုးအတကွ ်ကက  တငခ်ပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး 

(၁)「ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးဂနယာနစိုးမစူ ေိ်ုး(နဘိုးအနတ ာယက်ာကယွန် ိုးအစ ိုိုး ေ ိုငယ်ာလကစ်က)် (ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့််သာ)」က ို 

အ မတ်ငွတ်ပ်ဆငက်ကပါစ ို ့်။ 

「ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးဂနယာနစိုးမစူ ေိ်ုး」သည ်တ မ်ိုးနရာှင ်ေလ် ိုအပ်နသာ ငလ င၊် န နဘိုးစသည့်် နဘိုးအနတ ာယမ် ာိုး 

ခဖစပ်ွာိုးခ  ေတ်ငွ ် တ မ်ိုးနရာှငန် ိုးအနကကာငိ်ုးကကာိုးသည့်် စကက်   ယာခဖစပ်ါသည။် ထ ို ့်အခပင ် မီိုးနလာငမ်ှု 

သတငိ်ုးအခ ကအ်လကန်ငှ့််  ာဇေတမ်ှုတာိုးဆိီုးန ိုး သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုးက ိုလညိ်ုး အသ နပိုးပါသည။် 

တပ်ဆငမ်ှုက ို မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးအဖွ ြို့ မှ လိုပ်နဆာငမ်ညခ်ဖစ်သခဖင့်် နလျှာကလ်ွှာတငပ်ါ။ 

(၂ )「ခါတ ိုိုး အေိ်ုးဇ ေိ်ုးအေိ်ုးရငှိ်ုးေကတ် ို (ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့််သာ)」က ို လကက် ိုငဖ်ိုေိ်ုးတငွစ်ာ ငိ်ုးသငွိ်ုးထာိုးကကပါစ ို ့်။ 

「ခါတ ိုိုး အေိ်ုးဇ ေိ်ုးအေိ်ုးရငှိ်ုးေကတ် ို」သည「်ဘ ိုိုးစ ိုငိ်ုးဂနယာနစိုးမစူ ေိ်ုး」နငှ့််အလာိုးတ ူတ မ်ိုးနရာှင ်ေ ်လ ိုအပ် 

သည့်် နဘိုးအနတ ာယဆ် ိုင ်ာသတငိ်ုးအခ ကအ်လက၊် မီိုးနလာငမ်ှုဆ ိုင ်ာသတငိ်ုးအခ ကအ်လက၊်  ာဇေတမ်ှု 

တာိုးဆိီုးန ိုးသတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုးက ို အိီုးနမိုးလခ်ဖင့်် အသ နပိုးသည့်အ် ာခဖစ်သည။် 

စာ ငိ်ုးသငွိ်ုးေညိ်ုးက ို နအာကပ်ါ မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးအဖွ ြို့ အငတ်ာေကတ်ငွ ်တငထ်ာိုးသခဖင့်် ကကည့်ရ်ှုပါ။ 

     
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အိုပ်ခ  ပ်န ိုးအဖွ ြို့ အနထနွထစွမီခံေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ၊ နဘိုးအနတ ာယက်ာကယွန် ိုးဌာေခွ  

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0403 

    (ခါတ ိုိုး အေိ်ုးဇ ေိ်ုးအေိ်ုးရငှိ်ုးေကတ် ို စာ ငိ်ုးသငွိ်ုးေညိ်ုး) 

https://www.city.kato.lg.jp/kurashi/bosaianzen/anzenanshinnet/1457747672877.html 

      (လကယ်ာဘကရ်ှ  QR ကိုတမ်ှလညိ်ုး စာ ငိ်ုးသငွိ်ုးန ိုငပ်ါသည။်) 

  

https://www.city.kato.lg.jp/kurashi/bosaianzen/anzenanshinnet/
https://www.city.kato.lg.jp/kurashi/bosaianzen/anzenanshinnet/
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၃  အမှု က  
 

နေအ မမ်ှအမှု ကက် ို “သတမ်တှထ်ာိုးသည့်် နေ ့်” ၏ “သတမ်တှထ်ာိုးသည့်် အခ  ေ”် မတ ိုငမ်တီငွ“်သတမ်ှတထ်ာိုးသည့် ်

အမ   ိုးအစာိုး” အလ ိုက ်“သတမ်ှတထ်ာိုးသည့် ်နေ ာ (အမှု ကသ် မ်ိုးမည့််နေ ာ)”  ၌  “သတမ်ှတထ်ာိုးသည့်် ေညိ်ုးလမ်ိုး” 

အတ ိုငိ်ုး သာွိုးန ာကစ်ေွ် ့်ပစပ်ါ။ ထ ိုအခ ကမ် ာိုးက ို နစာငထ် ေိ်ုးခခငိ်ုးမရှ ပါက အမှု ကက် ို မှေမ်ေှက်ေက်ေ ်သ မ်ိုးဆညိ်ုးခခငိ်ုး 

မခပ လိုပ်န ိုငဘ်  အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုး အခကန်တွြို့ပါမည။် 

အမှု ကပ်စ် ာတငွ ်အမှု ကသ် မ်ိုးမည့််နေ ာ၏ တညန်ေ ာက ို နလ့်လာအတညခ်ပ ခခငိ်ုးသာမက “ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အမှု ကသ် မိ်ုး 

ခပကခဒ ေ”် ခဖင့်် သ မ်ိုးမည့််နေ ့်နငှ့််အမှု ကပ်စ်ေညိ်ုးမ ာိုးက ို နလ့်လာအတညခ်ပ မပီိုး စညိ်ုးကမ်ိုးလ ိုကေ်ာကာ အမှု ကသ် မ်ိုးမည့်် 

နေ ာ၏ သေ် ့်ရငှိ်ုးမှုက ို ထ ေိ်ုးသ မ်ိုးကကပါစ ို ့်။ 

မမ  ြို့၏ ခွင့််ခပ ခ က ်ရှ ထာိုးနသာလိုပ်ငေိ်ုးက အမှု ကသ် မ်ိုးသည့်် အခ   ြို့တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာမ ာိုးတငွ ်”ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အမှု ကသ် မိ်ုး 

ခပကခဒ ေ”် တငွ ် နဖာ်ခပထာိုးနသာ အမှု ကပ်စ်ေညိ်ုးနငှ့််ကွ ခပာိုးသညလ်ညိ်ုးရှ န ိုငသ်ခဖင့်် တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာ၏ စမီံခေ် ့်ခွ သထူ ံ

မခဖစမ်နေ နမိုးခမေိ်ုးအတညခ်ပ ပါ။ 
 

အနခခခကံ သည့်် စညိ်ုးကမ်ိုးမ ာိုး 

 အမှု ကပ်စ် ာတငွ ်အန ိုးပါနသာစညိ်ုးကမ်ိုးမ ာိုးရှ ပါသည။် စညိ်ုးကမ်ိုးမလ ိုကေ်ာပါက အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးအခကန်တွြို့ပါမည။် 

□အမှု ကအ်မ   ိုးအစာိုးခွ ထာိုးပါသည ်(“မီိုးရှု  ြို့ န ိုငန်သာအမှု က”်“သယဇံာတအမှု က”်“မီိုးမရှု  ြို့ န ိုငန်သာအမှု က်”စသခဖင့််) 

□အမှု ကအ်မ   ိုးအစာိုးလ ိုက ်စေွ် ့်ပစ် ေန်ေ ာ၊ နေ ့် ကမ် ာိုး သတမ်တှထ်ာိုးပါသည။် 

□သတမ်ှတထ်ာိုးသည့်် နေ ာနငှ့်် အခ  ေမ်လှွ ၍ အမှု ကစ်ေွ် ့်ပစ်ခခငိ်ုးမခပ  ပါ။  

□အမှု ကက် ို မမ  ြို့ မသှတမ်တှထ်ာိုးနသာ အ တအ်ကကညတ်ငွထ်ည့််ကာ အ တအ်ေက ို မခဖစမ်နေ စညိ်ုးနနာှငမ်ပီိုးပ တပ်ါ။ 

□အမှု ကအ်မ   ိုးအစာိုးနငှ့်် စွေ် ့်ပစ် ေန်ေ ာ၊ နေ ့် ကမ် ာိုးနငှ့််ပတသ်က၍် “ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အမှု ကသ် မ်ိုးခပကခဒ ေ”် က ိုစစ်နဆိုး 

အတညခ်ပ ပါ။ တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ ်ာမ ာိုးတငွန်ေထ ိုငမ်ပီိုး မမ  ြို့၏ခငွ့််ခပ ခ က ်ရှ ထာိုးနသာလိုပ်ငေိ်ုးက အမှု ကသ် မ်ိုးခခငိ်ုး 

ခဖစလ်ျှင ်တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာ၏စမီံခေ် ့်ခွ သထူ ံနမိုးခမေိ်ုးအတညခ်ပ ပါ။ 
 

 

အမှု က ပစ နည ်း နမူနာ 

 မ ်းရှု  ှို့ န ငု  ရသာအမှု က  
 

  မီိုးဖ ိုနခ ာငအ်မှု က ်(န က ိုစစ်ထာိုးပါ။)             

                          

 

   

 

သစေ်ါိုးအပ ိုငိ်ုးအစ (၃၀ စငတ်မီီတာမနက ာ်နအာငခ်ဖတပ်ါ။) 

 

 

  

   

 

သာိုးန /အေတအ်ထည ်(၃၀ စငတ်မီတီာမနက ာ်နအာငခ်ဖတပ်ါ။) 

 

 

  

   

 

အခခာိုး   အမ   ိုးသမီိုးလစဉ်သံိုိုးပစစညိ်ုး၊ စကက  ဒ ိုကပ်ါ၊ န နငွြို့ စိုပ်ယနူ ိုးပစစညိ်ုး စသညမ် ာိုး  

မမ  ြို့ မသှတမ်တှထ်ာိုးနသာအ တက် ိုသံိုိုးပါ။  

 (မီိုးရှု  ြို့ န ိုငန်သာအမှု ကမ်ှာ အေနီ ာငစ်ာလံိုိုးနငှ့််အ တ)် 
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သယဇံာတအမှု က   

 ူိုး၊ထိုပ်ပ ိုိုးပစစညိ်ုး ပလတစ်တစ်ခဖစလ်ျှင ်

 

နအာကပ်ါအမှတအ်သာိုးပါပစစညိ်ုး 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အထကပ်ါမ ာိုးအခပင ် ဖေပ်ိုလငိ်ုး၊ န သေ် ့် ူိုး၊ သတတ  မ ာိုးစသခဖင့်် ခွ ခခာိုး ေလ် ိုအပ်သည့််အမ   ိုးအစာိုး အမ ာိုးအခပာိုး 

ရှ ပါသည။် အနသိုးစ တန်ငှ့်် ပတသ်က၍် “ခါတ ိုိုးမမ  ြို့အမှု ကသ် မ်ိုး ခပကခဒ ေ”် အာိုးစစန်ဆိုးအတညခ်ပ ခခငိ်ုး၊ သ ို ့်မဟိုတ ်

မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုးသ ို ့်  စံိုစမ်ိုးနမိုးခမေိ်ုးခခငိ်ုး လိုပ်နဆာငပ်ါ။ 

 

အမှု က သ မ ်းပပကခဒ န နငှ ့် ပတ သက ၍ 

 မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ်ရှ  လမူှုပတေ်ေိ်ုးက ငဌ်ာေခွ နငှ့်် ယာရှ ရ ို ိုး နရာှ့်ပငိ်ုးဂိုပါ ့်ကို ဘအီ ို ၂ ထပ် ရှ  “ခါတ ိုိုးန ို 

အ အ တ ိုက ို နဂ ာဟ ိုိုး ခ ိုိုးော” တ ို ့်တငွ ်ထိုတန်ပိုးန ိုငပ်ါသည။် နအာကပ်ါ အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှတငွလ်ညိ်ုး 

ကကည့်ရ်ှုန ိုငပ်ါသည ်(ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့််သာ)။ 

 

https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/shiminkyoudoubu/ 

seikatukankyouka/dust/1455789348661.html 

(လကယ်ာဘကရ်ှ  QR ကိုတမ်လှညိ်ုး ကကည့်ရ်ှုန ိုငပ်ါသည။်) 

 

 

 

 

အမှု က အ တ နငှ ့် ပတ သက ၍ 

 သတမ်ှတထ်ာိုးနသာ အမှု ကအ် တက် ို အသံိုိုးခပပါ။ 

→မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ်ရှ  လမူှုပတေ်ေိ်ုးက ငဌ်ာေခွ နငှ့်် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မှ သတမ်တှထ်ာိုးနသာအမှု ကအ် တ ်

န ာငိ်ုးခ သည့််ဆ ိုငမ် ာိုး (*)  တငွ ်ေယယ်နူ ိုငသ်ည။် 

(*) ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မှ သတမ်တှထ်ာိုးနသာအမှု ကအ် တ ်န ာငိ်ုးခ သည့််ဆ ိုငစ်ာ ငိ်ုး 

စဉ် ဆ ိုငအ်မည ် စာပ ို ့်သနကဂတ ဆ ိုင၏်သတငိ်ုးအခ ကအ်လက ်

1 အအီွေ ်ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1431 Kato-shi Yashiro 1126-1 

2 မာ့်ကိုစိုဘာလ  ိုး ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1463 Kato-shi Kajiwara 333-1 

3 မာ့်ကိုစိုဘာလ  ိုး  တ ိုိုးနဂ ာ ဆ ိုင ် 673-1312 Kato-shi Hashikadani 323 

4 ဂငိ်ုးဘ လိုစတူ ိုိုးအ ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1431 Kato-shi Yashiro 338 

5 ဖိုလ ့်ရှုဘာဇာိုးလို ခါတ ိုိုးခါမ ောက ဆ ိုင ် 673-1464 Kato-shi Kaminaka 325 

6 ဖိုလ ့်ရှုဘာဇာိုးလို  ေ ရှ ေါ ့်ကနီ ိုမ ူာ ဆ ိုင ် 677-0054 Nishiwaki-shi Nomuracho 1265 

မမ  ြို့ မသှတမ်တှထ်ာိုးနသာအ တက် ိုသံိုိုးပါ။  

(မီိုးမရှု  ြို့ န ိုငန်သာအမှု ကမ်ှာ အစ မ်ိုးန ာငစ်ာလံိုိုးနငှ့််အ တ)် 

https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/shiminkyoudoubu/
https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/shiminkyoudoubu/


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ဂ ာပေိ်ုး တာခီန ို ဆ ိုင ် 679-0211 Kato-shi Kamitakino  246 

8 အ က ိုိုးပို ကငိ်ုးက ီတာခီန ို ဆ ိုင ် 679-0211 Kato-shi Kamitakino  812 

9 ဒ ိုငိ်ုးလကက်ိုစို ခါတ ိုိုး ဆ ိုင ် 673-1464 Kato-shi Kaminaka 3-140  

10 ဂျွေိ်ုးတ ေိ်ုးဒ ိုိုး ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1464 Kato-shi Kaminaka 333-1 

11 ခ ိုခ ိုခါ ာဖ ိုငိ်ုး ခါဂ  ေါ  ဆ ိုင ် 673-1463 Kato-shi Kajiwara 360-1 

12 ခီ ငဒ် ိုိုး ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1431 Kato-shi Yashiro 1205-1 

13 ေ လိုရှ အ ယာကန ာကို ခါတ ိုိုးခါမ ောက ဆ ိုင ် 673-1464 Kato-shi Kaminaka 3-13 

14 ေ လိုရှ အ ယာကန ာကို ခါတ ိုိုးတ ိုိုးနဂ ာ ဆ ိုင ် 673-1311 Kato-shi Tenjin 260 

15 က ိုိုးေေဟ် ိုိုးမိုစူနတာ့်ခို တ ိုိုးနဂ ာ ဆ ိုင ် 673-1321 Kato-shi Iwaya197-1 

16 New Com (န  ိုးက ိုမို) 673-1431 Kato-shi Yashiro 77-11 

17 အ ခ  ဖဂူ ီ နရာှတ ေိ်ုး 673-1431 Kato-shi Yashiro 535-3 

18 
မ န ိုလ ီန ိုိုးဂနယာ ကရ ိုိုးဒ ိုိုးခမူီအာအ  

ခါတ ိုိုးအ န ိုိုးနကိုးဇ ိုငိ်ုး စ ေတ်ာ 
673-1453 Kato-shi Kaihara 287 

19 ဖဂူ  အူ  နရာှတ ေိ်ုး 673-1401 Kato-shi Kamikamogawa 199 

20 တ ိုကို ာ ဟ ာ့်ကာ့်တ ေိ်ုး 673-1311 Kato-shi Tenjin 476 

21 မာမီ နရာှ့်ပို တ ေိ်ုးဂ ငိ်ုး ဆ ိုင ် 673-1311 Kato-shi Tenjin 542 

22 ယမူ ့်မာ့်ခ  ဘ တ ိုိုး တ ိုိုးနဂ ာ 673-1341 Kato-shi Minamiyama 1-5-3 

23 ဖူလကရ်ှု ေ ရှ အ ို 673-1312 Kato-shi Hashikadani 354 

24 မာရိုစံ မာ့်တ ို 679-0221 Kato-shi Kotaka 2487-2 

25 ကန ာယ (ကိုမပဏလီမီ တက)်  က ိုအ ရှ မ ဇူိုး  673-1402 Kato-shi Hiraki 579 

26 နလာစွေ ်ယာရှ ရ ို ိုး အိုနလိုးရှ န ို ဆ ိုင ် 673-1431 Kato-shi Yashiro 183-1 

27 နလာစွေ ်ခါတ ိုိုး အာ့်ဆိုတ ိုရှ  ဆ ိုင ် 673-1338 Kato-shi Atsutoshi 104-10 

28 ဖာမလီမီာ့်တ ို ခါတ ိုိုး ယာရှ ရ ို ိုး ဆ ိုင ် 673-1431 Kato-shi Yashiro 1504-1 

29 ဖာမလီမီာ့်တ ို တာခီန ို တာကာ့်အ ိုက ဆ ိုင ် 679-0222 Kato-shi Takaoka 609-1 

30 ဆ  ွေိ်ုးအလီ  ေွိ်ုး ယာရှ ရ ို ိုး ခါဂ  ေါ  ဆ ိုင ် 673-1463 Kato-shi Kajiwara412-2 

31 ဆ  ွေိ်ုးအလီ  ေွိ်ုး ခါတ ိုိုး တာခနီ ို ဆ ိုင ် 679-0211 Kato-shi Kamitakino  258-1 
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အမှု က အ တ ရ ်းနှုန ်း 

၁ စံို (၁၀အ တ ်ပါ) 
မီိုးရှု  ြို့ န ိုငန်သာအမှု ကသ်ံိုိုး သတမ်ှတအ် တ၊်  

ဘိူုး၊ ထိုပ်ပ ိုိုးပစစညိ်ုးပလတစ်တစ်သံိုိုး သတမ်တှအ် တ ် 

အကကိီုး - ၄၅ လတီာ  ယေိ်ုး ၃၀၀ 

အလတ ်- ၃၀ လတီာ  ယေိ်ုး ၂၀၀ 

အနသိုး - ၂၀ လတီာ    ယေိ်ုး ၅၀ 

 

အခ ိုက်အတေ် ့်အာိုးခဖင့်် ပမာဏမ ာိုးခပာိုးသည့်် အမှု က ်

အခ ိုကအ်တေ် ့်အာိုးခဖင့်် ပမာဏမ ာိုးခပာိုးသည့် ်အမှု က ်(အ မ်နခပာငိ်ုးခခငိ်ုး၊ သေ် ့်ရငှိ်ုးန ိုးအကကိီုးအက ယလ်ိုပ်ခခငိ်ုး 

စသညမ် ာိုးနကကာင့်် ထကွလ်ာသည့် ်ပမာဏမ ာိုးခပာိုးသည့်အ်မှု က)် မ ာိုးနငှ့််ပတသ်က၍် အမှု ကသ် မ်ိုးမည့််နေ ာတငွ ်

စွေ် ့်ပစ်ခခငိ်ုး မခပ န ိုငပ်ါ။ အမှု ကရ်ငှိ်ုးလငိ်ုးသည့််ဌာေသ ို ့် တ ိုကရ် ိုကပ် ို ့်နဆာငပ်ါ။ နေအ မ်မှ ထကွသ်ည့််အမှု ကမ် ာိုးက ို 

ရငှိ်ုးလငိ်ုး ာတငွ ်ေေန်ဆာငခ် ၁၀ ကလီ ိုဂ မ်လျှင ်ယေိ်ုး ၉၀ က သင့််မညခ်ဖစသ်ည ်(အလိုပ်ရံို ၊ ရံို ိုးခေိ်ုးမှ ထကွသ်ည့်် 

အမှု က ်ရငှိ်ုးလငိ်ုးမှုခဖစပ်ါက ၁၀ ကလီ ိုဂ မ်လျှင ်ယေိ်ုး ၁၃၀ )။ 

 

စံိုစမ်ိုး ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ လနူေမှုပတေ်ေိ်ုးက ငဌ်ာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0503 

 

 

 

 

 

 

 

ဌာေအမည ် အ ိုိုးန ို ခိုလငိ်ုးစ ေတ်ာ 

လ ပ်စာ Ono-shi Tenjincho 538-1 

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် 0794-62-6250 

အမှု ကယ်နူဆာငစ်ွေ် ့်ပစ်န ိုငသ် ူ မမ  ြို့တငွိ်ုးနေထ ိုငသ် ူ

လကခ်ံသည့််အခ  ေ ် တေလဂာနေ ့်မှ နသာကကာနေ ့် 

8:30–16:30 

 

စနေနေ ့်၊ အမ ာိုးခပညသ် ူအာိုးလပ် က ်

8:30–11:30 

(သ ို ့် ာတငွ ်ဒိုတ ယနငှ့်် စတိုတထ  သတီငိ်ုးပတ ်စနေနေ ့်တငွ ်ပ တသ်ည)် 
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၄  လမ ်းစည ်းကမ ်း 
 

အရပြေြံေ လမ ်းစည ်းကမ ်း 

ယာဉ်မနတာ်တဆမှုနငှ့်် မကက ံနစ ေ၊် မခဖစပ်ွာိုးနစ ေ ်နအာကပ်ါအနခခခံစညိ်ုးကမ်ိုးမ ာိုးက ို နသခ ာစွာလ ိုကေ်ာပါ။  

□နခခက ငန်လျှာကသ်မူှာ လမ်ိုး၏လကယ်ာဘက၊် နမာ်နတာ်ယာဉ်နငှ့််စကဘ်ိီုးမှာ လမ်ိုး၏လကေ် ဘကမ်ှ သာွိုးပါ။  

□နမာ်နတာ်ယာဉ်နငှ့်် စကဘ်ိီုးမ ာိုး စီိုးေငိ်ုး ာတငွ ်နခခက ငန်လျှာကသ်ကူ ို ဦိုးစာိုးနပိုး မည။်  

□မီိုးပွ  င့််အခ ကခ်ပမီိုးအန ာငမ် ာိုး၏ အဓ ပပာယမ်ှာ နအာကပ်ါအတ ိုငိ်ုးခဖစသ်ည။် 

・အစ မ်ိုးန ာငသ်ည ်နရှြို့ဆကသ်ာွိုးန ိုငသ်ည ်ခဖစ်သည။် 

・အေါန ာငသ်ည ် ပ်တေ် ့်ပါ ခဖစသ်ည။် 

・အေနီ ာငသ်ည ် ပ်တေ် ့်ပါ ခဖစသ်ည။် 
 

ရပြေကျင ရလ ာက သ ူ ငု  ာ အရပြေြံေစည ်းကမ ်း 

□နခခက ငန်လျှာကသ်လူမ်ိုး ရှ ပါက  ထ ိုလမ်ိုးမှ မခဖစမ်နေ နလျှာကပ်ါ။ 

□နခခက ငန်လျှာကသ်လူမ်ိုး မရှ သည့််နေ ာတငွ ်လမ်ိုး၏လကယ်ာဘကခ်ခမ်ိုးမှ နလျှာကပ်ါ။  

□လမ်ိုးခဖတက်ိူုးခ  ေတ်ငွ ်မီိုးပွ  င့််ရှ သည့််လမ်ိုးဆံိုတငွ ်အခ ကခ်ပမီိုး(နခခက ငန်လျှာကသ်အူခ ကခ်ပမီိုး)က ို လ ိုကေ်ာမပီိုး၊ 

မီိုးပွ  င့််မရှ သည့််နေ ာခဖစပ်ါက ေ ယာနဘိုးကငိ်ုးမှုက ို စစ်နဆိုးမပီိုး လကူိူုးမ ဉ်ိုးကကာိုးမှ ကိူုးခဖတပ်ါ။ 

□ညအခ  ေတ်ငွ ်န ာငခ်ပေပ်စစညိ်ုးက ို ဆငယ်ငမ်ပီိုး၊ အေတအ်စာိုးမှာ ခမငသ်ာသည့်အ်န ာင ်ခဖစန်စ ေ ်သတ ခပ ပါ။ 
 

စက   ်း  ငု  ာ အရပြေြံေစည ်းကမ ်း 

□စကဘ်ိီုးက ို ယာဉ်သာွိုးလမ်ိုး၏ လကေ် ဘကမ်ှ နရှြို့နောကတ်ေိ်ုးစီ စီိုးေငိ်ုးပါ။  

□စကဘ်ိီုးက ို နခခက ငန်လျှာကသ်လူမ်ိုးနပေါ်တငွ ်မစီိုး  (လကယ်ာဘကတ်ငွ ်

ခပထာိုးသည့်် လမ်ိုးညွှေိ်ုးရှ သည့်် နခခက ငန်လျှာကသ်လူမ်ိုးတငွ ်စီိုးေငိ်ုးန ိုငသ်ည)်။  

□နစှ်နယာကစ်ီိုးခခငိ်ုး၊  ငန်ပါငတ်ေိ်ုးစီိုးခခငိ်ုး မခပ ပါနငှ့််။  

□လကက် ိုငဖ်ိုေိ်ုး၊ စမတဖ်ိုေိ်ုးက ိုငတ်ယွအ်သံိုိုးခပ လ က ်(သ ို ့်) ထိီုးနဆာငိ်ုးလ က ်မစီိုး ။  

□ ထာိုးလမ်ိုးကိူုးနငှ့်် နခတတ  ပ်နေ ာတငွ ်မခဖစမ်နေ  ပ်တေ် ့်မပီိုး ေ ယာနဘိုးကငိ်ုးမှုက ို စစန်ဆိုးမပီိုးမှ ဆကသ်ာွိုးပါ။  

□မီိုးပွ  င့််ရှ သည့််လမ်ိုးဆံိုတငွ ်အခ ကခ်ပမီိုးက ို လ ိုကေ်ာသာွိုးလာပါ။  

□ညနေပ ိုငိ်ုးန ာကလ်ျှင ်စကဘ်ိီုးမီိုးက ို နစာလ ငစ်ွာဖွင့််ထာိုး၍ သာွိုးလာ ေ ်သတ ထာိုးလိုပ်နဆာငပ်ါ။  

□ဘိီုးနောကဘ်ကခ်ခငိ်ုးတငွ ်န ာငခ်ပေပ်စစညိ်ုးက ို တပ်ဆငထ်ာိုးကကပါစ ို ့်။  

□စကဘ်ိီုးအာမခံ ေငထ်ာိုးပါ။ 
 

ရမာ ရတာ ယာဉ်  ငု  ာ အရပြေြံေစည ်းကမ ်း 

□နခတတ  ပ်တေ် ့်မှု လမ်ိုးညွှေိ်ုးရှ သည့််နေ ာတငွ ်မခဖစမ်နေ  ပ်တေ် ့်မပီိုး ေ ယာနဘိုးကငိ်ုးမှု စစန်ဆိုးပါ။  

□ညနေပ ိုငိ်ုး နမာငိ်ုးနငှသ်ည့််အခါ ကာိုးမီိုးက ို နစာလ ငစ်ွာဖငွ့််ထာိုးကကပါစ ို ့်။  

□အသက ်၆ နစှန်အာက ်ကနလိုးငယက် ို တငန်ဆာငသ်ည့််အခါ ကနလိုးထ ိုငခ်ံိုက ို မခဖစမ်နေ အသံိုိုးခပ  မည။် 

□လကက် ိုငဖ်ိုေိ်ုး၊ စမတဖ်ိုေိ်ုး က ိုငတ်ယွအ်သံိုိုးခပ လ က ်ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုးမခပ  ။  

□နမာ်နတာ်ယာဉ်စီိုးေငိ်ုးသည့််အခါ ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှ့်် စီိုးေငိ်ုးလ ိုကပ်ါသမူ ာိုး ထ ိုငခ်ံိုခါိုးပတက် ို မခဖစမ်နေ အသံိုိုးခပ မပီိုး၊ 

နမာ်နတာ်ဆ ိုငက်ယ ်စီိုးေငိ်ုးသည့််အခါ ဆ ိုငက်ယဦ်ိုးထိုပ်က ို မခဖစမ်နေ နဆာငိ်ုးပါ။  

□လမ်ိုးညွှေိ်ုးနငှ့်် လမ်ိုးအမှတအ်သာိုးခဖင့်် အခမင့််ဆံိုိုးအရှ ေ ်သတမ်တှထ်ာိုးသည့််နေ ာတငွ ်ထ ိုအရှ ေက် ိုမနက ာ်နစ ။  
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အနထနွထစွမီံဘဏ္ဍာဌာေ၊ နဘိုးအနတ ာယက်ာကယွန် ိုးဌာေခွ  ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0403 

       ခါတ ိုိုး   ဌာေ ဖိုေိ်ုး - 0795-42-0110 
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၅  ရဒသတငွ ်း လရူနမှု 
 

အ မ န ်းြေျင ်းမျာ်းနငှ ့် ရပေါင ်းသင ်း က  ရံ ်း 

 အခကအ်ခ  တစ်စံိုတစ် ာနငှ့််ကက ံ ခ  ေတ်ငွ ်အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးနငှ့်် အခပေအ်လေှက်ညူမီှု အန ိုးပါလာမညခ်ဖစ်ပါသည။် 

န ိုးေယပံ်ို၊ အမှု ကပ်စပံ်ို၊ ထ ိုမျှမက မ မ နငှ့်် မ သာိုးစို မက ေိ်ုးမမာခဖစ်ခခငိ်ုး၊ မနမျှာ်လင့််ဘ  မီိုးနလာငမ်ှုခဖစ်ခခငိ်ုးစသည့်် 

အနေအထာိုးတငွ ် အန ိုးပါသည့််သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုး ယနူ ိုငခ်ခငိ်ုး မ ာိုးစွာရှ သည့််အတကွ ် ပံိုမှေအ်ခ  ေမ်ှာပင ် 

ပတေ်ေိ်ုးက ငမ်လှအူမ ာိုးနငှ့်် နပါငိ်ုးသငိ်ုးဆကဆ်မံှုက ို စ တအ်ာိုးထကသ်ေစ်ွာ လိုပ်နဆာငက်ကပါစ ို ့်။ 

 

လရူနမှု  ငု  ာ အရပြေြံေစည ်းကမ ်း 

 နဒသနတ လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုး၌ လှုပ်ရာှိုးနေထ ိုင ်ာတငွ ်နအာကပ်ါအခ ကမ် ာိုးက ို သတ ထာိုးကကပါစ ို ့်။  

၁။ နေထ ိုငလ်ှုပ်ရာှိုးမှု ဆညူသံမံ ာိုး 

လနူေ ပ်ကကွန်ငှ့််တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာမ ာိုးတငွ ်သင့််အခေိ်ုးမအှသကံ ို နဘိုးခေိ်ုးမ ာိုးကကကာိုးနကာငိ်ုးကကာိုးန ိုငပ်ါသည။် 

အထိူုးသခဖင့်် ညေကပ် ိုငိ်ုးနငှ့််မေကန်စာနစာအခ  ေမ် ာိုးတငွ ်တတန် ိုငသ်မျှအသမံထကွ ်ေ ်လိုပ်နဆာငက်ကပါစ ို ့်။ TV မ ှ

အသ၊ံ တ ူ ယာပစစညိ်ုးသ၊ံ က ယန်လာငစ်ွာ စကာိုးနခပာသ၊ံ ဖိုေစ်ိုပ်စက၊် အေတန်လျှာ်စက၊် န စ မ်ကေတ် ို ့်မှ အသ ံ

စသညမ် ာိုးမှာလညိ်ုး “ဆညူသံ“ံ ခဖစတ်တသ်ခဖင့်် သတ ခပ ပါ။ 

၂။ တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာမ ာိုး၏ အမ ာိုးနငှ့််ဆ ိုငသ်ည့််အစ တအ်ပ ိုငိ်ုး အသံိုိုးခပ ေညိ်ုး 

တ ိုကခ်ေိ်ုးအ မ် ာမ ာိုး၏ အမ ာိုးနငှ့််ဆ ိုငသ်ည့်် အစ တအ်ပ ိုငိ်ုး (နလခှါိုး၊ စင်္ကြံစသည)် သည ် နေထ ိုငသ်အူာိုးလံိုိုး 

သံိုိုးစွ  ေန်ေ ာမ ာိုးခဖစပ်ါသည။် ငလ င၊် မီိုးနလာငမ်ှုစသည့်် နဘိုးအနတ ာယခ်ဖစပ်ွာိုးခ  ေတ်ငွ ်ထကွန်ခပိုးတ မ်ိုးနရာှင ်ေ ်

လမ်ိုးနကကာငိ်ုးလညိ်ုးခဖစသ်ည့်အ်တကွ ်မ မ ၏ပစစညိ်ုးမ ာိုးက ို မထာိုးပါနငှ့််။  

 

 ပ  ွာအသင ်းအဖွ ှို့၊ ရနထ ငု သမူျာ်းအသင ်းအဖွ ှို့ 

  ပ် ွာအသငိ်ုးအဖွ ြို့ နငှ့်် နေထ ိုငသ်မူ ာိုး အသငိ်ုးအဖွ ြို့မ ာိုးသည ် နဒသနတ လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုး၏ အခပေအ်လေှက်ညူမီှု၊ 

ခငမ်င ်ငိ်ုးနှိီုးမှုေကရ်ှု  ငိ်ုးနစန ိုးနေ ာအခဖစ် နဒသတငွိ်ုးနေထ ိုငသ်မူ ာိုးခဖင့်် ဖွ ြို့ထာိုးသည့်် အဖွ ြို့အစညိ်ုးမ ာိုးခဖစပ်ါသည။် 

မခဖစမ်နေေငန် ာက ်မညမ်ဟိုတန်သာ်လညိ်ုး ေငန် ာကထ်ာိုးမညဆ် ိုလျှင ် နဒသနတ လှုပ်ရာှိုးမှုမ ာိုးတငွ ် ပါေငခ်ခငိ်ုးမ ှ

တစဆ်င့်် အ မ်ေိီုးခ ငိ်ုးမ ာိုးနငှ့််ဆကန် ွှယမ်ှုက ို တညန်ဆာကန် ိုငမ်ပီိုး လနူေမှုသတငိ်ုးအခ ကအ်လက၊် နဘိုးအနတ ာယ ်

ခဖစခ်  ေ ် တ မ်ိုးနရာှငန် ိုး သတငိ်ုးအခ ကအ်လကစ်သည့်် အန ိုးပါနသာ သတငိ်ုးအခ ကအ်လကမ် ာိုးက ို  ရှ န ိုငသ်ည့်် 

နေ ာပငခ်ဖစပ်ါသည။် 
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 ၆  န ငု ငတံကာက်ူးလ်ူး က  မံှု၊ တ ငု ပင ရ ်းရကာင တာ 
 

န ငု  ငတံကာက်ူးလ်ူး က  မံှု 

 

က်ူးလ်ူး က  မံှုလပု ငန ်း 

 ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်မံှုလိုပ်ငေိ်ုး အမ   ိုးမ   ိုးက ို လိုပ်နဆာငသ်ည့်် ”NPO အဖွ ြို့အစညိ်ုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ 

န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး  (အတ ိုနကာက ်KIA)” ရှ ပါသည။်  

 ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး (KIA)သည ်ညအီစမ်မမ  ြို့ကိူုးလိူုးဆကဆ်မံှုလိုပ်ငေိ်ုး၊ ဂ ပေန် ိုငင်သံာိုး 

- န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးနေထ ိုငသ်မူ ာိုး၏  ယဉ်နက ိုးမှုနပါငိ်ုးစံိုကိူုးလိူုးဆကဆ်ံမှုလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးမတှစ်ဆင့်် မမ  ြို့နေခပညသ်မူ ာိုး၏ 

န ိုငင်တံကာဆ ိုင ်ာ ောိုးလညမ်ှု အာိုးနပိုးန ိုး၊ ထ ိုမျှမက ဂ ပေန် ိုငင်သံာိုး - န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး မခွ ခခာိုးဘ  မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ် ူ

အိုးလံိုိုးအတကွ ်အဆငန်ခပစွာနေထ ိုငန် ိုငသ်ည့််မမ  ြို့တညန်ထာငန် ိုးတ ို ့်က ို  ညမ်ှေိ်ုးခ ကထ်ာိုး၍ လှုပ်ရာှိုးနေပါသည။် 

 လအူမ ာိုးအခပာိုးနငှ့်် မ တန်ဆအွနပါငိ်ုးအသငိ်ုးခဖစန် ိုငသ်ည့်် နပ ာ် ွှငဖ်ယွ ်ာ စာိုးနသာကပ်ွ ၊ ဂ ပေ ် - န ိုငင် ံပ်ခခာိုး 

ယဉ်နက ိုးမှုသငတ်ေိ်ုးစသည့်် ပွ လမ်ိုးအမ   ိုးမ   ိုးက ို က ငိ်ုးပနေသည့််အခပင ် န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး နေထ ိုငသ်မူ ာိုး၏ ေ စစဓေူ 

လနူေမှုဘေအတငွိ်ုး အခကအ်ခ မ ာိုး၊ တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးမှုမ ာိုးအတကွ ်က ိုငတ်ယွ်န ိုင ်ေ ် ခပငဆ်ငမ်ှုမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာင ်

နေပါသည။် န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်မံှု ပွ လမ်ိုးမ ာိုးတငွ ် ပါေငလ် ိုခခငိ်ုး၊ အနကကာငိ်ုးက စစ တစစ်ံိုတစခ်ိုအတကွ ်

တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးလ ိုခခငိ်ုး ရှ ပါက ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။。 
 

ဂ္ျပန  ာသာသင တန ်း 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး  (KIA) တငွ ်န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုးအတကွ ်ဂ ပေဘ်ာသာသငတ်ေိ်ုးက ို 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့၌ ဖွင့််လစှန်ေပါသည။် ဂ ပေဘ်ာသာစကာိုးက ို အခမ ့် သငယ်နူ ိုငပ်ါသည။် တကန် ာကလ် ိုသသူည ် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ 

န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး  (KIA) သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 
 

သငတ်ေိ်ုးအမည ် နေ ့်/အခ  ေ ် နေ ာ 

ယာရှ ရ ို ိုး သငတ်ေိ်ုး 
နသာကကာနေ ့် 

19:00–21:00 

ယာရှ ရ ို ိုး နရာှ့်ပငိ်ုးဂိုပါ ့်ကို ဘအီ ို ၂ ထပ် 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး ရံို ိုးခေိ်ုး 

Kato-shi Yashiro 1126-1 

တ ိုိုးနဂ ာ သငတ်ေိ်ုး 
တေဂဂနနနွေ ့် 

10:00–12:00 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မေီာမယီာမ စညပ်ငသ်ာယာန ိုးနထာကပံ့််မှု 

အနဆာကအ်အံို Mina-Kuru အစညိ်ုးအနေိုးခမ်ိုးမကကိီုး 

Kato-shi Minamiyama 1-4-2 
 

ကရလ်းသငူယ  ဂ္ျပန  ာသာသင တန ်း 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ် ူ န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး၏  ငန်သိွုး/နက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုးအတကွ ် ဂ ပေဘ်ာသာနလ့်က င့််သငယ်မူှု နငှ့်် 

အ မစ်ာအနထာကအ်က ူလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာငန်ပိုးနေပါသည။် တကန် ာကလ် ိုသသူည ် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာ 

ကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး  (KIA) သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

အက ံ ိုးေငသ် ူ မမ  ြို့နေ မလူတေိ်ုး ပထမနစှမ်ှ အလယတ်ေိ်ုး တတ ယနစှ်အထ  နက ာငိ်ုးသာိုးမ ာိုး 

နေ ့်/ အခ  ေ ်   စနေနေ ့် 10:00–11:30 

နေ ာ      Kato-shi Yashiro 1126-1 

ယာရှ ရ ို ိုး နရာှ့်ပငိ်ုးဂိုပါ ့်ကို ဘအီ ို ၂ ထပ်  ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး ရံို ိုးခေိ်ုး       
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် NPO အဖွ ြို့အစညိ်ုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န ိုငင်တံကာကိူုးလိူုးဆကဆ်နံ ိုးအသငိ်ုး  (KIA)  

လ ပ်စာ      - Kato-shi Yashiro 1126-1    Yashiro Shopping Park Bio 2F   

ဖိုေိ်ုး -  0795-42-6633  FAX -  0795-42-6634      EMAIL -  kia@katokokusai.org 

mailto:kia@katokokusai.org
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န ငု  ငပံြော်းသာ်း တ ငု ပင ရ ်ွးရန်ွးရ ်းရကာင တာ 

 

 ြေေါတ ်ုးမမ ြု ှို့ န ငု  ငပံြော်းသာ်း တ ငု ပင ရ ်ွးရန်ွးရ ်းရကာင တာ 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ် ူန ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုးအတကွ ်လနူေမှုဆ ိုင ်ာ နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှု 

လကခ်ံနဆာင ွ်ကန်ပိုးနေပါသည။် ဂ ပေတ်ငွ ်နေထ ိုင ်ာ၌ ကက ံနေ သည့်် လနူေမှုဆ ိုင ်ာ 

အခကအ်ခ ၊ ပူပငန်သာကမ ာိုးက ို မ ခငဘ်ာသာစကာိုးခဖင့်် တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးန ိုငပ်ါသည။် 

 ီယကေ်မ်နငှ့်် တရိုတဘ်ာသာစကာိုးမ ာိုးက ို န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး တ ိုငပ်ငန် ိုးေေထ်မ်ိုးမ ာိုးက 

နဆာင ွ်ကန်ပိုးပါသည။် အခခာိုးဘာသာစကာိုးခဖစ်ပါက ေေထ်မ်ိုးမ ာိုးက အလ ိုအနလ ာက ်

ဘာသာခပေ ်စကာိုးနခပာစကက် ိုသံိုိုး၍ နဆာင ွ်ကန်ပိုးပါသည။် အနသိုးစ တက် ို နအာကပ်ါ 

အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှတငွ ်ကကည့်ရ်ှုပါ (လကယ်ာဘကရ်ှ  QR ကိုတမ်ှလညိ်ုး ကကည့်ရ်ှုန ိုငပ်ါသည)်။ 
 

https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/machidukuriseisakubu/kikakuseisaku/kikaku/news/gaik

okuzin/8939.html 
 

နေ ့်  တေလဂာမှ နသာကကာ (စနေ၊ တေဂဂနန၊ွ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် က ်ပ တသ်ည၊်  

ဒဇီငဘ်ာလ ၂၉  ကမ်ှ ဇေေ်ေါ ီလ ၃ ကအ်ထ  ပ တသ်ည)်  

အခ  ေ ်  ီယကေ်မ်ဘာသာ    8:30–12:00, 13:00–14:30 

တရိုတဘ်ာသာ၊ ဂ ပေဘ်ာသာ 8:30–12:00, 13:00–17:15 

နေ ာ Hyogo-ken Kato-shi Yashiro 50  

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့အိုပ်န ိုးရံို ိုး ၄ ထပ်  မမ  ြို့တညန်ထာငန် ိုး မေူါဒဌာေ၊ စမီံက ေိ်ုးမေူါဒဌာေခွ  

ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် 0795-43-0388 (အစပ ိုငိ်ုးတငွ ်ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့်် လိုပ်နဆာငပ်ါမည)် 

တ ိုငပ်ငမ်ှုေမူော - နခပာငိ်ုးနရွှြို့န ာကရ်ှ ခခငိ်ုး၊ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွခ်ွာခခငိ်ုး၊ နခပာငိ်ုးနရွှြို့နေထ ိုငခ်ခငိ်ုးနငှ့််ပတသ်က၍်၊  

အခွေ/်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံနငှ့််ပတသ်က၍်၊ မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး၌ နဆာင ွ်ကစ် ာမ ာိုးနငှ့််ပတသ်က၍် 

အခမ ့် တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးန ိုငပ်ါသည။် 

တ ိုငပ်ငန် ိုးေေထ်မ်ိုး မရှ သည့််အခါမ   ိုးလညိ်ုး ရှ န ိုငပ်ါသည။် 
 

 

န ငု  ငပံြော်းသာ်းမျာ်းအတကွ  လူ ့်အြွေင့် အရ ်း တ ငု ပင ရ ်ွးရန်ွးမှု 

 န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးခဖစ်ခခငိ်ုးက ိုအနကကာငိ်ုးခပ ၍မသင့်န်လ ာ်နသာနှ မ်ခ ဆကဆ်မံှုခံ ခခငိ်ုး၊ နက ာငိ်ုးတငွအ်န ိုငက် င့််ခ ံခခငိ်ုး 

စသည့်် နေ ့်စဉ်လနူေမှုဘေအတငွိ်ုး လူ ့်အခွင့်အ်န ိုးခပဿောဟို ခစံာိုး ခခငိ်ုးမ   ိုး ရှ ပါသလာိုး။ 

 တစ်ဦိုးတညိ်ုး ကက တမ်ှ တခ်စံာိုးမနေဘ  တ ာိုးန ိုးဌာေ/ နဒသနတ တ ာိုးန ိုးဌာေမ ာိုးတငွ ်တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးပါ။ ဌာေမှ 

ေေထ်မ်ိုးနငှ့်် လူ ့်အခွင့််အန ိုး ထ ေိ်ုးသ မ်ိုးကာကယွန် ိုးနကာမ်တေီငမ် ာိုးကလကခ်ံနဆိွုးနနိွုးမပီိုး အခကအ်ခ နခပလညန် ိုး  

အနကာငိ်ုးဆံိုိုး ေညိ်ုးလမ်ိုးက ို အတတူက ွစဉ်ိုးစာိုးရာှနဖွကကပါမည။် 

 န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုးအတကွ ်လူ ့်အခွင့််အန ိုး တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးမှုနကာငတ်ာသ ို ့် နအာကပ်ါ အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှမှ 

စံိုစမ်ိုးပါ (နအာကပ်ါ QR ကိုတမ်ှလညိ်ုး ကကည့်ရ်ှုန ိုငပ်ါသည)်။ ဘာသာစကာိုး ၁၀မ   ိုးခဖင့်် လိုပ်နဆာငန်ပိုးပါသည။် 
 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html 
 

လအူခွင့််အန ိုးဆ ိုင ်ာ စံိုစမ်ိုး ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ  

လူ ့်အခွင့််အန ိုးပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကမ်ှုဌာေခွ   

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0544 

 

 

https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/machidukuriseisakubu/kikakuseisaku/kikaku/news/gaikokuzin/8939.html
https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/machidukuriseisakubu/kikakuseisaku/kikaku/news/gaikokuzin/8939.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
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  ၇  န ငု ငပံြော်းသာ်းရနထ ငု သ ူအရကကာင ်းကကာ်းပြေင ်း 
 

 အလညခ် ီိုးစသည့််  ည ွ်ယခ် ကခ်ဖင့််နေထ ိုငခ်ခငိ်ုးမဟိုတဘ်  အခ  ေက်ာလ အနတာ်အသင့််ကကာခမင့််စွာ ဂ ပေတ်ငွ ်

နေထ ိုငသ်ည့််န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးအနေခဖင့် ် အစ ိုိုး ေေန်ဆာငမ်ှုအမ   ိုးမ   ိုးက ိုခံယနူ ိုငပ်ါသည။် ထ ိုအခါတငွ ် မ မ ၏က ိုယန် ိုး 

အခ ကအ်လကန်ငှ့်် လကရ်ှ လ ပ်စာတငွ ် နေထ ိုငန်ေသညက် ို ထိုတန်ဖာ်တငခ်ပ ေလ် ိုအပ်ပါသည။် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် စတင ်

နေထ ိုငသ်ည့််အခါ သ ို ့်မဟိုတ ် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မှ နခပာငိ်ုးနရွှြို့သည့််အခါမ ာိုးတငွ ် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ်နကာငတ်ာ 

(လထူိုန ိုး ာဌာေခွ ) သ ို ့်သာွိုးန ာကက်ာ လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်မ ာိုးက ို မခဖစမ်နေ နဆာင ွ်ကပ်ါ။ 
 

အရကကာင ်းကကာ်းပြေင ်းက  ုမည သည ့်အြေျ န တငွ  မည သ ု ့် လပု ရ ာင  မည နည ်း 

ဤအခ  ေတ်ွင ် အမ   ိုးအစာိုး လိုပ် မည့််ကာလ လ ိုအပ်သည့််အ ာ 

ဂ ပေသ် ို ့်န ာက်မပီိုး 

ပထမဆံိုိုးလ ပ်စာက 

မမ  ြို့တွငိ်ုးတွင ်

အတညခ်ဖစ်ခ  ေ ်

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ 

န ာက်ရှ ခခငိ်ုး 

ပထမဆံိုိုးလ ပ်စာ 

အတညခ်ဖစ်သည့်် 

နေ ့်မ ှ၁၄ က်   

အတွငိ်ုး 

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာသူအာိုးလံိုိုး၏နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ် (နလဆ ပ်၌ 

နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ် မ ရှ ခ ့်သူခဖစ်လျှင ်န ိုငင်ကံူိုးလက်မတှ်) 

သ ို ့်မဟိုတ် အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ူသက်နသခံကတ် 

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာက်မည့််အ မ်နထာငစ်ို၏ အ မ်နထာငဦ်ိုးစီိုး 

သနဘာတူညခီ က်စာ ွက် (*) 

မမ  ြို့တွငိ်ုးတွင ်

လ ပ်စာနခပာငိ်ုး 

နေထ ိုငခ်  ေ ်

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ 

နေထ ိုငခ်ခငိ်ုး 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာ 

သည့််နေ ့်မ ှ၁၄ က် 

အတွငိ်ုး  

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာသူအာိုးလံိုိုး၏နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ် သ ို ့်မဟိုတ်  

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ူသက်နသခံကတ် (သ ို ့်မဟိုတ် 

အလာိုးတူဟို ယူဆသည့်် န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမတှ်ပံိုတငက်တ)် 

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာက်မည့််အ မ်နထာငစ်ို၏ အ မ်နထာငဦ်ိုးစီိုး 

သနဘာတူညခီ က်စာ ွက် (*) 

・ က ိုယ်ပ ိုငေ်ပံါတ်ကတ် (ရှ ထာိုးသူမ ာိုး) 

・ ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသူသက်နသခံကတ၊်  

သက်ကကီိုး ွယ်အ ိုနဆိုးကိုသမှုအာမခံထာိုးသူလက်မတှ်၊ 

လူမှုဖူလံိုန ိုးနဆိုးကိုသမှုခံယူသူလက်မတှ်၊ ခပ စိုန ိုး 

အာမခံထာိုးသူလက်မတှ်စသည် (ရှ ထာိုးသူမ ာိုး) 

မမ  ြို့ ခပင(်န ိုငင်ခံပငပ်)မ ှ

မမ  ြို့တွငိ်ုးသ ို ့် 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာခ  ေ ်

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ 

န ာက်ရှ ခခငိ်ုး 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာ 

သည့််နေ ့်မ ှ၁၄ က် 

အတွငိ်ုး  

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွ်ခွာခခငိ်ုးသက်နသခံစာ ွက်(ယခငန်ေ ပ်  

တွင ်နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွ်ခွာခခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်အ  ထိုတ်နပိုး 

သည့် ်စာ ွက်)  

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာသူအာိုးလံိုိုး၏နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ် သ ို ့်မဟိုတ်   

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ူသက်နသခံကတ် (သ ို ့်မဟိုတ် 

အလာိုးတူဟိုယူဆသည့်် န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမတှ်ပံိုတငက်တ)် 

・ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာက်မည့််အ မ်နထာငစ်ို၏  

အ မ်နထာငဦ်ိုးစီိုး သနဘာတူညခီ က်စာ ွက် (*) 

・ က ိုယ်ပ ိုငေ်ပံါတ်ကတ် 

မမ  ြို့ ခပင(်န ိုငင်ခံပငပ် 

အပါအေင)်သ ို ့် 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ခ  ေ ်

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ 

ထကွ်ခွာခခငိ်ုး 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွ် 

ခွာမည့််နေ ့်မ ှ 

၁၄ က် အတွငိ်ုး  

・ ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသူသက်နသခံကတ၊်  

သက်ကကီိုး ွယ်အ ိုနဆိုးကိုသမှုအာမခံထာိုးသူလက်မတှ်၊ 

လူမှုဖူလံိုန ိုးနဆိုးကိုသမှုခံယူသူလက်မတှ်၊ ခပ စိုန ိုး 

အာမခံထာိုးသူလက်မတှ်စသည် (ရှ ထာိုးသူမ ာိုး)  

ဂ ပေန် ိုငင်ခံပငပ်သ ို ့် နခပာငိ်ုးနရွှြို့မညဆ် ိုပါက 

က ိုယ်ပ ိုငေ်ပံါတ်ကတ် 
 



19 

 

(*) မှခီ ိုသ၊ူ မ ဘ၊ အဖ ိုိုးအဖွာိုး၊ သာိုးသမီိုး၊ နခမိုးမ ာိုးမလှွ ၍ ရှ မပီိုးနသာ အ မ်နထာငစ်ိုသ ို ့် နခပာငိ်ုးနရွှြို့နေထ ိုင ် (သ ို ့်) 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာကသ်ည့််အခါတငွ ် နခပာငိ်ုးနရွှြို့နေထ ိုင ် (သ ို ့်) နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာကမ်ည့်် အ မ်နထာငစ်ို၏ 

အ မန်ထာငဦ်ိုးစီိုး သနဘာတညူခီ က ် လ ိုအပ်ပါသည။် (ခါတ ိုိုးမမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှတငွ ်

ပံိုစံစာ ွကက် ို နဒါငိ်ုးလိုပ် ယနူ ိုငသ်ည)်  
 

・န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးနေထ ိုငသ်ကူ အ မန်ထာငဦ်ိုးစီိုးခဖစသ်ည့််အ မန်ထာငစ်ိုတငွ ်န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးနေထ ိုငသ် ူလသူစ်အခဖစ် 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့ေငန် ာကခ်ခငိ်ုး (သ ို ့်) နခပာငိ်ုးနရွှြို့နေထ ိုငခ်ခငိ်ုးခဖစပ်ါက မအူာိုးခဖင့််၊ အ မ်နထာငဦ်ိုးစိီုးနငှ့််နတာ်စပ်ပံိုက ို  

သကန်သခပန ိုငသ်ည့်် စာ ွကစ်ာတမ်ိုး (မ ခငန် ိုငင်အံစ ိုိုး စသည့်် အမ ာိုးခပညသ်ဆူ ိုင ်ာဌာေမ ာိုးက ထိုတန်ပိုးသည့်် 

အ ာခဖစ်မပီိုး နမွိုးစာ ငိ်ုး၊ လကထ်ပ်ထ မ်ိုးခမာိုးမှုသကန်သခစံာ ွကစ်သည)် နငှ့်် ဂ ပေဘ်ာသာသ ို ့် ခပေဆ် ိုထာိုးသည့်် 

စာ ွက ်(ဘာသာခပေ ်သ၏ူ လကမ်တှပ်ါရှ သည့််အ ာ) မ ာိုး လ ိုအပ်ပါသည။် 
 

・အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုး လိုပ်နဆာငန် ိုငသ်မူှာ ကာယကရံငှ ် (သ ို ့်) တစအ် မန်ထာငတ်ညိ်ုးနေထ ိုငသ် ူ ခဖစပ်ါသည။် 

အခခာိုးသမူ ာိုးက အနကကာငိ်ုးကကာိုးမညဆ် ိုလျှင ်က ိုယစ်ာိုးလယှလ်ွှ စာ လ ိုအပ်ပါသည။် 

(ခါတ ိုိုးမမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှတငွ ်ပံိုစစံာ ွကက် ို နဒါငိ်ုးလိုပ် ယနူ ိုငသ်ည)် 

・အနကကာငိ်ုးကကာိုးသ၏ူ ကာယကရံငှခ်ဖစ်နကကာငိ်ုးသကန်သခစံာ (ကာယကရံငှခ်ဖစ်နကကာငိ်ုး အတညခ်ပ ထာိုးသည့် ်

စာ ွကစ်ာတမ်ိုး - ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င၊် န ိုငင်ကံိူုးလကမ်ှတ၊် က ိုယပ် ိုငေ်ပံါတက်တ၊် နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်(သ ို ့်) အထိူုး 

အမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခံကတ ်စသည)် လ ိုအပ်ပါသည။်  
 

 

ရနထ ငု မှုစ မံြေန ့်ြွေ ရ ်းစနစ နငှ ့် ပတ သက သည ့် လပု ငန ်းရ ာင တာ 

 ＜န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမတှပံ်ိုတငလ်ကမ်တှ ်နခပာငိ်ုးလ န ိုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်＞ 

န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမှတပံ်ိုတငလ်ကမ်တှ ်က ိုငန်ဆာငထ်ာိုးသသူည ်သကတ်မ်ိုးမကိုေဆ်ံိုိုးခငအ်တငွိ်ုး နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ် (သ ို ့်) 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတသ် ို ့် နခပာငိ်ုးလ ပါ။ အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ခူဖစပ်ါက မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး 

တငွ ်လိုပ်ငေိ်ုးနဆာငတ်ာမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာင ်ပါမည။်  

နေထ ိုငခ်ွင့်် ီဇာအမ   ိုးအစာိုး နခပာငိ်ုးလ မှုလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်သတမ်တှက်ာလ နလျှာကထ်ာိုး ေန်ေ ာ 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ် ူ ၁၆နစှ်နငှ့််အထက ် နလျှာကထ်ာိုး/အနကကာငိ်ုးကကာိုးမပီိုးနောက ်

၇ကက မ်နခမာက ်နမွိုးနေ ့်မတ ိုငခ်ငအ်ထ  

မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး 

လထူိုန ိုး ာဌာေခွ  

၁၆နစှ်နအာက ် ၁၆နစှ်ခပည့်် နမွိုးနေ ့်မတ ိုငခ်ငအ်ထ  

အမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ် ူ ၁၆နစှ်နအာက ် ၁၆နစှ်ခပည့်် နမွိုးနေ ့်မတ ိုငခ်ငအ်ထ  လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့်် 

နေထ ိုငမ်ှုစီမခံေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ 

 
အထကန်ဖာ်ခပသမူ ာိုးမှ 

လွ ၍ 

၁၆နစှ်နငှ့််အထက ် နေထ ိုငခ်ွင့််သကတ်မ်ိုးကိုေဆ်ံိုိုးသည့််နေ ့်အထ  

၁၆နစှ်နအာက ် နေထ ိုငခ်ွင့််သကတ်မ်ိုးကိုေဆ်ံိုိုးသည့််နေ ့် (သ ို ့်) 

၁၆နစှ်ခပည့်န်မွိုးနေ ့် မှ ပ ိုနစာသည့်န်ေ ့်အထ  

 

စံိုစမ်ိုး ေ)် န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးနေထ ိုငမ်ှု အနထနွထခွပေက်ကာိုးန ိုးစငတ်ာ (အစ ိုိုး ရံိုိုးဖွင့်် က ်၈ိုး၃၀ မှ ၁၇ိုး၁၅) 

ဖိုေိ်ုး - 0570-013904 

( IPဖိုေိ်ုး･PHS･န ိုငင်ခံခာိုးမှ နခေါ်ဆ ိုမညဆ် ိုပါက 03-5796-7112) 
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＜အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတဆ် ိုင ်ာ သတငိ်ုးနပိုးပ ို ့်ခခငိ်ုး＞ 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ဆူ ိုင ်ာ လိုပ်ငေိ်ုးနဆာငတ်ာအာိုးလံိုိုးအတကွ ်မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုးသ ို ့် သာွိုးပါ။  

ဤအခ  ေတ်ငွ ် မည့််သည့်အ်ခ  ေအ်ထ  ယနူဆာငသ်ာွိုး မည့််အ ာ 

အမည၊် နမွိုးနေ ့်၊ လ ငအ်မ   ိုးအစာိုး၊ 

န ိုငင်သံာိုးအမ   ိုးအစာိုး နခပာငိ်ုးလ ခခငိ်ုး၊ 

အမှာိုးခပငဆ်ငခ်ခငိ်ုး လ ိုအပ်သည့််အခါ  

အနခပာငိ်ုးအလ ရှ လာခ  ေမ်ှ

စ၍ 

တတန် ိုငသ်မျှနစာလ ငစ်ွာ 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

ဓာတပံ်ို ၁ပံို (၁၆နစှန်အာကမ်လ ိုအပ်) (*) 

န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ်

နခပာငိ်ုးလ မှု၊ ခပငဆ်ငမ်ှု အနကကာငိ်ုးအ ာက ို 

သ ရှ န ိုငသ်ည့်် စာ ွကစ်ာတမ်ိုး 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်ူ

သကန်သခကံတ ်

သကတ်မ်ိုးကိုေဆ်ံိုိုးခ  ေ ်

၁၆နစှ်နငှ့်် 

အထက ်

သကတ်မ်ိုးမကိုေမ်ီ ၂လမ ှ

 သကတ်မ်ိုးကိုေခ်  ေအ်ထ   

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

ဓာတပံ်ို ၁ပံို (*) 

န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ်၁၆နစှ် နအာက ်သကတ်မ်ိုးမကိုေမ်ီ ၆လမ ှ

 သကတ်မ်ိုးကိုေခ်  ေအ်ထ  

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

နပ ာကဆ်ံိုိုး/ပ ကစ်ီိုးဆံိုိုးရှု ံိုးသည့််အခါ  

၁၄  ကအ်တငွိ်ုး ဓာတပံ်ို ၁ပံို (*) 

နပ ာကဆ်ံိုိုးပစစညိ်ုးအနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုး 

သကန်သခစံာ ွကစ်သညမ် ာိုး 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

စွေိ်ုးနပ/ပ ကစ်ီိုးသည့််အခါ 

 

အခ  ေသ်တမ်တှခ် ကမ်ရှ  

(သ ို ့်နသာ် ခပေန်လျှာက ်ေ ်

အမ ေ် ့် ရှ သည့််အခါ 

ထ ိုအမ ေ် ့်  သည့််နေ ့်မှ 

၁၄ ကအ်တငွိ်ုး)    

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

ဓာတပံ်ို ၁ပံို (၁၆နစှန်အာကမ်လ ိုအပ်) (*) 

န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ်

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ်

လ လယှ ်ေ ်ဆနဒရှ သည့််အခါ 

※ေေန်ဆာငခ်ယေိ်ုး ၁,၃၀၀ က မည။်  

အခ  ေမ်န ွိုး အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ ်

ဓာတပံ်ို ၁ပံို (၁၆နစှန်အာကမ်လ ိုအပ်) (*) 

န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ် 

နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်(ယခငန် ိုငင်ခံခာိုးသာိုး 

သကန်သခံ ကတခ်ပာိုး) 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခကံတ်

သ ို ့် နခပာငိ်ုးလ  ေ ်ဆနဒရှ သည့်အ်ခါ 

အခ  ေမ်န ွိုး နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်(ယခငန် ိုငင်ခံခာိုးသာိုးသကန်သခံ 

ကတခ်ပာိုး) 

ဓာတပံ်ို ၁ပံို (၁၆နစှန်အာကမ်လ ိုအပ်) (*) 

န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ်

(*) ယခင ်၃လအတငွိ်ုး ရ ိုကက်ိူုးထာိုးသည့်် အေ ံ၄ စငတ်မီတီာ၊ အလ ာိုး ၃ စငတ်မီီတာ အ ွယ၊် ဦိုးထိုပ်မပါ၊ 

နောကခ်ံနခ ာငတ်ငွ ်နရှြို့တည့်တ်ည့်် မ ကန်ာှမူထာိုးနသာ ဓာတပံ်ိုက ို ယနူဆာငသ်ာွိုးပါ။  

 

＜အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုးလိုပ်နဆာငန် ိုငသ်＞ူ 

・ကာယကရံငှ ်

・အတနူေထ ိုငသ် ူနဆမွ   ိုးသာိုးခ ငိ်ုး 

・က ိုယစ်ာိုးလယှ ်(က ိုယစ်ာိုးလယှက် နလျှာကထ်ာိုးန ိုငန်သာ်လညိ်ုး အနသိုးစ တလ်ိုပ်ငေိ်ုးစဉ်နငှ့််ပတသ်က၍် 

မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး နခမညထီပ် လထူိုန ိုး ာဌာေခွ သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။) 
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ဂ္ျပန တငွ   င ရသ်ွးရမွ်းဖွာ်းသည ့်အြေေါ 

ဂ ပေတ်ငွ ် ငန်သိွုးနမွိုးဖွာိုးသညဆ် ိုလျှင ်နမွိုးဖွာိုးမှုအနကကာငိ်ုးကကာိုးစာက ို ၁၄ ကအ်တငွိ်ုး တငခ်ပပါ။ ထ ိုအခါတငွ ်

န ိုငင်သံာိုးအမ   ိုးအစာိုးစသညမ် ာိုးက ို အတညခ်ပ  ေ ်မ ဘနစှပ်ါိုး၏ န ိုငင်ကံိူုးလကမ်ှတ၊် မ ဘနစှပ်ါိုး၏ နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

သ ို ့်မဟိုတ ်အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခံကတစ်သညမ် ာိုးလ ိုအပ်ပါသည။် ထ ို ့်အခပင ်နေထ ိုငခ်ွင့််အမ   ိုးအစာိုး 

နငှ့််ပတသ်က၍်မူ  က၃်၀အတငွိ်ုး လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှုစမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေတငွ ်လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်မ ာိုး လိုပ်နဆာင ်

ပါ။ န ိုငင်သံာိုးနလျှာကထ်ာိုးမှု (အခခာိုးန ိုငင်၏ံန ိုငင်သံာိုး) မှာ သကဆ် ိုင ်ာ သရံံိုိုးသ ို ့် နမိုးခမေိ်ုးစံိုစမ်ိုးပါ။ 

 

ရနထ ငု ြွေင ့်ကတ  သ ု ့်မဟတု  အထ်ူးအမမ တမ ်းရနထ ငု သသူက ရသြံေကတ စသည မျာ်း ပပန လည အပ နှပံြေင ်း 

နအာကပ်ါအနေအထာိုးတငွ ်နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်သ ို ့်မဟိုတ ်အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ်သူကန်သခံကတ်က ို ခပေလ်ည ်

အပ်နှ ံေ ်လ ိုအပ်ပါသည။်  

ဤအခ  ေတ်ငွ ် အမ   ိုးအစာိုး အနကကာငိ်ုးကကာိုး မည့််နေ ာ 

ဂ ပေမ်ထှကွခ်ွာခ  ေ ်

(ဂ ပေသ် ို ့် ခပေမ်လာသည့််အခါ) 

နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ် လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှု 

စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ 

ဂ ပေန် ိုငင်သံာိုး ခဖစလ်ာသည့်အ်ခါ နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ် လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှု 

စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ် ူ

သကန်သခကံတ ်

လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှု 

စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ (သ ို ့်) မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး 

နသဆံိုိုးသည့််အခါ 

 

နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ် လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှု 

စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ 

အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ် ူ

သကန်သခကံတ ်

လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှု 

စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေ (သ ို ့်) မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး 

 

ဂ္ျပန သ ု ့် ပပန လည ဝင ရ ာက ြွေင ့် ရလ ာက ထာ်းပြေင ်း 

နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်က ိုငန်ဆာငထ်ာိုးသသူည ်ဂ ပေမ်ှ ထကွခ်ွာမပီိုးနောက ်၁နစှ်အတငွိ်ုး၊ အထိူုးအမမ တမ်ိုးနေထ ိုငသ် ူ

သကန်သခကံတ ်က ိုငန်ဆာငထ်ာိုးသသူည ်ဂ ပေမ်ှ ထကွခ်ွာမပီိုးနောက ်၂နစှ်အတငွိ်ုး ဂ ပေသ် ို ့် ခပေလ်ညေ်ငန် ာက ်

သည့််အခါ ဂ ပေသ် ို ့် ခပေလ်ညေ်ငန် ာကခ်ွင့််က ို  ယ ူေ ်မလ ိုအပ်ပါ။ 

အထကန်ဖာ်ခပပါနငှ့်် ကွ ခပာိုးသည့််ကာလတငွ ်ဂ ပေသ် ို ့် ခပေလ်ညေ်ငန် ာက ်ေရ်ှ သည့််အခါတငွ ်ဂ ပေမ်ှ မထကွခ်ွာမီ 

အေိီုးအောိုးရှ  လေူငမ်ှုကကိီုးကကပ်န ိုးနငှ့််နေထ ိုငမ်ှုစမီံခေ် ့်ခွ န ိုးဌာေတငွ ်ဂ ပေသ် ို ့်ခပေလ်ညေ်ငန် ာကခ်ွင့််က ို မခဖစမ်နေ 

နလျှာကထ်ာိုးပါ။ ထ ိုေငန် ာကခ်ွင့််က ို  ရှ ထာိုးမညဆ် ိုပါက ဂ ပေသ် ို ့်ခပေလ်ညေ်ငန် ာကခ်  ေတ်ငွ ် ဇီာနလျှာကထ်ာိုး ေ ်

မလ ိုအပ်နတာ့်ဘ ၊ ယခင ်နေထ ိုငခ်ွင့််  ဇီာအမ   ိုးအစာိုးနငှ့်် သကတ်မ်ိုးမ ာိုး ဆကလ်ကရ်ှ ထာိုးသညဟ်ို မတှယ်ပူါသည။် 

ဂ ပေသ် ို ့် ခပေလ်ညေ်ငန် ာကခ်ငွ့််တငွ ်တစ်ကက မသ်ံိုိုးအမ   ိုးအစာိုးနငှ့်် အကက မ်ကက မ်သံိုိုး အမ   ိုးအစာိုးဟ၍ူ ရှ ပါသည။် 

  

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ လထူိုန ိုး ာဌာေခွ  ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0390 
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၈  ရ /လ ပ စစ မ ်း/ဓာတ ရငွှို့ 
 

ရ  

 န အသံိုိုးခပ  ာတငွ ် န သံိုိုးစွ မှုစတငခ်ခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်လ ိုအပ်သခဖင့်် န သံိုိုးစွ သစူငတ်ာသ ို ့်ဆကသ်ယွပ်ါ။ တ ိုကခ်ေိ်ုး 

အ မ ်ာ၌နေထ ိုငသ်မူ ာိုးသည ် အ မပ် ိုငရ်ငှ ် (သ ို ့်) စမီံခေ် ့်ခွ သည့်က်ိုမပဏသီ ို ့်ဆကသ်ယွပ်ါ။ နအာကပ်ါအနေအထာိုးမ ာိုး 

တငွလ်ညိ်ုး န သံိုိုးစွ သစူငတ်ာ၌ လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်မ ာိုးက ို နစာလ ငစ်ွာလိုပ်နဆာငပ်ါ။ 
 

・အ မ်နခပာငိ်ုးနရွှြို့ ခခငိ်ုးစသည့််မ ာိုးအတကွ ်န သံိုိုးစွ မှု  ပ်တေ် ့်လ ိုသည့််အခါ (န သံိုိုးစွ မှု ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုး)  

・န ပ ိုကလ် ိုငိ်ုးက ို ဖယရ်ာှိုးခခငိ်ုး သ ို ့်မဟိုတ ်အခ  ေရ်ညှ ်သံိုိုးစွ မှု ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုး (န သံိုိုးစွ မှု ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုး)  
 

  ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န သံိုိုးစွ သစူငတ်ာ                  ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0538 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ န နငှ့််မ လလ ာဌာေ စမီနံ ိုးဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0533 
 

လ ပ စစ  

စတင အသံ်ုးပပြုသည့် အြေေါ 

လျှပ်စစ်ဘ  တက်ာတငွ ် ရှ နေသည့်် ပ ို ့်စကတတ်ငွ ် လ ပ်စာ၊ အမည၊် စတငအ်သံိုိုးခပ သည့််နေ ့်က ို ခဖည့််စွကက်ာ 

KANSAI ELECTRIC POWER CO, INC. (KEPCO) အန ာငိ်ုးခမ င့််တငန် ိုးရံိုိုးသ ို ့် စာတ ိုကမ်နှပိုးပ ို ့်ခခငိ်ုး သ ို ့်မဟိုတ ်

တယလ်ဖီိုေိ်ုးခဖင့်် ဆကသ်ယွခ်ခငိ်ုးခဖင့်် နလျှာကထ်ာိုးပါ။ 

နလျှာကထ်ာိုးခခငိ်ုးက ို  အငတ်ာေကမ်ှလညိ်ုး လိုပ်နဆာငန် ိုငပ်ါသည ်(သ ို ့် ာတငွ ်ဂ ပေဘ်ာသာခဖင့််သာ)။  

 နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာမပီိုးနောက ်လျှပ်စစ်စတငအ်သံိုိုးခပ  ာတငွ ်အခေိ်ုးတငွိ်ုးရှ  လျှပ်စစမ် ေိ်ုးဆစွ် (ဘ  တက်ာ) ခလိုတက် ို 

အထကသ် ို ့် ပင့််တငမ်ပီိုး လျှပ်စစမ်ီိုးလာနေသညက် ို စ စစအ်တညခ်ပ ပါ။  

 ဂ ပေန် ိုငင်အံနောကပ် ိုငိ်ုးမှ နဒသမ ာိုးတငွ ် 100v 60 hz ရှ သည့်် လျှပ်စစ်စီိုးဆငိ်ုးပါသည။် သတမ်ှတမ်ူနဘာငန်ငှ့်် 

မက ိုကည်သီည့်် လျှပ်စစပ်စစညိ်ုးက   ယာမ ာိုးခဖစပ်ါက နမာ်တာထ ခ ိုကပ် ကစ်ီိုးန ိုငသ်ခဖင့်် အသံိုိုးမခပ သင့်ပ်ါ။ 

 စာခ  ပ်ခ  ပ်ဆ ိုထာိုးသည့််လျှပ်စစပ်မာဏ (အမပီ်ယာ) ထကန်က ာ်လေွသ်ည့်ပ်မာဏက ို တစမ်ပ  ငေ်ကတ်ညိ်ုးသံိုိုးလျှင ်

ဘ  တက်ာက ပါမည။် အသံိုိုးခပ နေသည့််ပစစညိ်ုးက   ယာအန အတကွ ်နလျှာ့်ခ မပီိုးမှ ဘ  တက်ာခလိုတက် ို တငပ်ါ။  
 

အသံ်ုးပပြုမှု ပ   ငု ်းသည့် အြေေါ 

 အ မ်နခပာငိ်ုးနရွှြို့ ေအ်စအီစဉ် နသခ ာမပီဆ ိုလျှင ်လျှပ်စစသ်ံိုိုးစွ မှု ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်က ို အငတ်ာေကမ်ှခဖစ်နစ၊ 

KEPCO အန ာငိ်ုးခမ င့််တငန် ိုးရံိုိုးသ ို ့်ခဖစန်စ ဆကသ်ယွ ်အနကကာငိ်ုးကကာိုးပါ။ 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် KANSAI ELECTRIC POWER CO, INC. ယာရှ ရ ို ိုးအန ာငိ်ုးခမ င့််တငန် ိုးရံို ိုး ဖိုေိ်ုး - 0800-777-8085 

 

ဓာတ ရငွှို့ 

စတင အသံ်ုးပပြုသည့် အြေေါ 

နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာသည့််အခါ နေထ ိုင ်ာအ ပ်မှ ဓာတန်ငွြို့ကိုမပဏသီ ို ့် ဆကသ်ယွမ်ပီိုး ဓာတန်ငွြို့မီတာ လ ိုငိ်ုးဖွင့််ခခငိ်ုး 

သ ို ့်မဟိုတ ်ဓာတန်ငွြို့အ ိုိုးတပ်ဆငခ်ခငိ်ုး လိုပ်နဆာငန်ပိုး ေ ်နတာငိ်ုးဆ ိုပါ။  
 

အသံ်ုးပပြုမှု ပ   ငု ်းသည့် အြေေါ 

 အ မ်နခပာငိ်ုးနရွှြို့ ေအ်စအီစဉ် နသခ ာပါက ဓာတန်ငွြို့ပ တလ် ိုသည့််နေ ့် ကမ်ှ တစပ်တ ်ကက  တင၍် ဓာတန်ငွြို့ကိုမပဏသီ ို ့် 

အနကကာငိ်ုးကကာိုးပါ။ 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ပ ိုကလ် ိုငိ်ုးခဖစလ်ျှင-် Osaka Gas Living Business Division ဟနယာဂ ိုရံို ိုး ဖိုေိ်ုး - 0120-7-94817 

ပရ ိုပ ေိ်ုး ဓာတန်ငွြို့အ ိုိုးခဖစလ်ျှင ် ပိုဂဂလ ကဓာတန်ငွြို့ကိုမပဏ/ီအန ာငိ်ုးဆ ိုင ်(အ မပ် ိုငရ်ငှထ် ံနမိုးခမေိ်ုးပါ)  
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၉  အြွေန  
 

ဂ ပေန် ိုငင်တံငွ ် န ိုငင်၊ံ ခရ ိုင၊် မမ  ြို့  ွာအသိီုးသိီုး ကွ ခပာိုးနသာ အခွေအ်မ   ိုးအစာိုးမ ာိုးက ို တာေေယ်စူမီခံေ် ့်ခွ နေပါသည။် 

န ိုငင်ဆံ ိုင ်ာအခွေက် ိုအခေွဌ်ာေ၊ နဒသနတ အခွေမ် ာိုးထ မှ ခရ ိုငဆ် ိုင ်ာအခွေမ်ှာ ခရ ိုငအ်ခွေရ်ံို ိုး၊ မမ  ြို့  ွာဆ ိုင ်ာအခွေမ်ာှ 

မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ်ရှ  အခေွဌ်ာေခွ တ ို ့်က တာေေယ်လူိုပ်နဆာငန်ေပါသည။်  

  

မမ ြု ှို့ မှ တာဝန ယလူပု ရ ာင သည ့် အဓ က အြွေန မျာ်း 

အခွေအ်မ   ိုးအစာိုး အခွေန်ဆာင ်မည့််သ ူ

မမ  ြို့တငွ ်

နေထ ိုငသ် ူ

အခွေ ်

ပိုဂဂလ က မမ  ြို့တငွ ်

နေထ ိုငသ်အူခွေ ်

(နေထ ိုငသ်အူခွေ)် 

ဇေေ်ေါ ီလ ၁  ကန်ေ ့်တငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုး၌ နေ ပ်လ ပ်စာရှ သ ူ

ဇေေ်ေါ ီလ ၁  ကန်ေ ့်တငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုး၌ နေ ပ်လ ပ်စာမရှ နသာ်လညိ်ုး ရံို ိုးခေိ်ုး၊ 

လိုပ်ငေိ်ုးဌာေ၊ သ ို ့်မဟိုတ ်အ မအ်နဆာကအ်အံို ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာိုးသူ  

ကိုမပဏအီဖွ ြို့အစညိ်ုး 

မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်အူခွေ ် 

မမ  ြို့တငွိ်ုး၌ နေ ပ်လ ပ်စာမရှ နသာ်လညိ်ုး ရံိုိုးခေိ်ုး၊ လိုပ်ငေိ်ုးဌာေ၊ သ ို ့်မဟိုတ ်

အနဆာငစ်သညက် ို ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာိုးသည့်် ကိုမပဏအီဖွ ြို့အစညိ်ုး 

မန ွြို့မနခပာငိ်ုးန ိုငသ်ည့်ပ် ိုငဆ် ိုငမ်ှု အခွေ ်
ဇေေ်ေါ ီလ ၁  ကန်ေ ့်တငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုး၌ နခမ၊ အနဆာကအ်အံို၊ တေဖ် ိုိုးနလ ာ့် 

ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုက ို ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာိုးသူ  

မမ  ြို့စမီကံ ေိ်ုးအခွေ ်

ဇေေ်ေါ ီလ ၁  ကန်ေ ့်တငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုးမှ မမ  ြို့ ခပစမီံက ေိ်ုးဧ  ယာ၊ ေေိ်ုးဇေဧ်  ယာ 

အလံိုိုးစံို၊ တ ေိ်ုးဂ ငိ်ုးေ ရှ  နခမကကွ်ခပငဆ်ငမ်ွမ်ိုးမမံှုဧ  ယာ၊ တ ေိ်ုးဂ ငိ်ုးဟဂီါ ့်ရှ  

ဟာရှ ခါ ့်ဒါေ ီနခမကကွခ်ပငဆ်ငမ်မွ်ိုးမမံှုဧ  ယာတငွ ်နခမယာ၊ အနဆာကအ်အံို 

ပ ိုငဆ် ိုငထ်ာိုးသ ူ 

အငဂ် ငအ်နသိုးစာိုး ကာိုးခွေ ်
ဧမပီလ ၁  ကန်ေ ့်တငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုး၌ ကာိုးက ို အဓ ကထာိုးရှ  ာနေ ာ (ကာိုး ပ် 

စခေိ်ုး) ရှ သည့်် အငဂ် ငအ်နသိုးစာိုးကာိုးစသညမ် ာိုး ပ ိုငဆ် ိုငသ်ူ  

ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခအံခွေ ် ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသရူှ သည့်အ် မ်နထာင၏်အ မန်ထာငဦ်ိုးစီိုး 

မမ  ြို့၏ နဆိုးလ ပ်အခေွ ် နဆိုးလ ပ်ေယယ်သူ ူ(နဆိုးလ ပ်ဖ ိုိုးတငွ ်နဆိုးလ ပ်အခွေပ်ါေငပ်ါသည)်  

န စ မခ်   ိုးခခငိ်ုးအခေွ ်

စ မ့််န  စ မ်ခ   ိုးသည့််နေ ာ (န ပစူမ်ိုးအနဆာကအ်အံို) တငွ ်န စ မ်ခ   ိုးသ ူ 

※နလာနလာဆယတ်ငွ ်မမ  ြို့တငွိ်ုးရှ  စ မ့််န  စ မ်ခ   ိုးသည့်န်ေ ာအာိုးလံိုိုး အခွေ ်

ကငိ်ုးလတွမ်ှုမနူဘာငတ်ငွ ်အက ံ ိုးေငန်ေသခဖင့်် နကာကခ်ခံခငိ်ုးမရှ ပါ။  

 

နေထ ိုငသ်အူခေွတ်ငွ ် ပိုဂဂလ က-မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်အူခေွန်ငှ့်် ပိုဂဂလ က-ခရ ိုငတ်ငွန်ေထ ိုငသ်အူခေွမ် ာိုး ပါေငမ်ပီိုး 

ယခငန်စှ်အတငွိ်ုး ေငန်ငရွှ သအူနပေါ် နကာကခ်ပံါသည။် ထ ို ေငန်ငပွမာဏအလ ိုကအ်ခေွန်ှုေိ်ုးနငှ့်် တစ်နခပိုးည ီ

အခေွပ်မာဏခဖင့်် တေိ်ုးတညူမီျှနကာကခ်သံည့်် တေိ်ုးတညူမီျှအခေွန်ှုေိ်ုးမ ာိုး ရှ ပါသည။် ပိုဂဂလ က ခရ ိုငတ်ငွ ်

နေထ ိုငသ်အူခေွမှ်ာ ခရ ိုငခ်ေွခ်ဖစ်နသာ်လညိ်ုး ပိုဂဂလ က မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်အူခေွန်ငှ့်် နပါငိ်ုးစပ်၍ မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုး 

အဖွ ြို့သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုးနငှ့်် အခေွန်ပိုးနဆာငခ်ခငိ်ုး ခပ လိုပ် ပါမည။် 
 

မမ ြု ှို့၏အြွေန မျာ်း ရပ်းရ ာင နည ်းနငှ ့် ရပ်းရ ာင  မည ့်ရန ာ 

 မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး (စာ ငိ်ုးအငိ်ုးဌာေခွ နကာငတ်ာ) အခပင ် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ခပညသ်ူ ့်ဘဏ္ဍာမ ာိုးက ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကသ်ည့်် 

နငနွကကိုးအဖွ ြို့အစညိ်ုး၊ ကေွ ်ီေစီတ ိုိုးဆ ိုင၊် စမတဖ်ိုေိ်ုးနငနွခ ေေန်ဆာငမ်ှု (အကပ်လနီကိုးရငှိ်ုး) မ ာိုးခဖင့်် နပိုးနဆာင ်

 ပါမည။် ထ ို ့်အခပင ်နပိုးနဆာင ်ေက်ာလအလ ိုက ်နငနွကကိုးအဖွ ြို့အစညိ်ုးမ ာိုးသ ို ့် က ိုယတ် ိုငသ်ာွိုး သည့်် အလိုပ်မရှုပ်ဘ  

နပိုးနဆာင ်ေန်မ့်နလ ာ့်ခခငိ်ုးမရှ ၊ နသခ ာနပါကန်ပိုးနဆာငန် ိုငသ်ည့်် ဘဏစ်ာ ငိ်ုးမှ နငလွွှ နပိုးနခ ေညိ်ုးသညလ်ညိ်ုး 

အဆငန်ခပပါသည။်  
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မမ  ြို့၏အခေွမ် ာိုး နပိုးနခ ခခငိ်ုး၊ နပိုးနခ မှုပမာဏစသညမ် ာိုး၏ အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် အခွေန် ိုး ာဌာေခွ သ ို ့် 

ဆကသ်ယွပ်ါ။  

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အနထနွထဘွဏ္ဍာန ိုးဌာေ အခေွန် ိုး ာဌာေခွ   

ဖိုေိ်ုးေပံါတမ် ာိုး - (မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်အူခွေ/်အငဂ် ငအ်နသိုးစာိုး ကာိုးခွေ)်        0795-43-0396 

                (မန ွြို့မနခပာငိ်ုးန ိုငသ်ည့်ပ် ိုငဆ် ိုငမ်ှုအခွေ/် မမ  ြို့စမီံက ေိ်ုးအခေွ)်  0795-43-0395 

                (ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံအခွေ)်                                  0795-43-0397 

                            (အခွေဆ် ိုင ်ာနငှ့််ပတသ်က၍်)                           0795-43-0398 
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၁၀  အာမြံေ/ကျန ်းမာရ ်းစနစ  
 

ပပည သူ ့်ကျန ်းမာရ ်းအာမြံေ 

 ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခသံည ်န ာဂါခဖစ်ခခငိ်ုး၊ ဒဏ ်ာ ခခငိ်ုး ခဖစ်ခ  ေတ်ငွ ် စ တခ် လကခ် ခဖင့်် နဆိုးကိုသမှုခယံ ူ

န ိုင ်ေ ် အာမခထံာိုးသမူ ာိုးက အသိီုးသိီုး ပ ိုကဆ်ထံိုတ၍် အခပေအ်လေှန်ထာကပံ့််သည့်် စေစ်ခဖစသ်ည ် (၇၅နစှ်မစှ၍ 

သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနဆိုးကိုသမှုအာမခံသ ို ့် နခပာငိ်ုးလ ပါသည)်။ 
 

မပဖစ မရန အာမြံေထာ်း မည ့်သ ူ 

 ၃လအထက ် ဂ ပေန် ိုငင်တံငွိ်ုးတငွ ် နေထ ိုငခ်ွင့်် သ၊ူ ပညာသငက်ကာိုး ေ ် ဂ ပေန် ိုငင်သံ ို ့်န ာကလ်ာမပီိုး ၃လအထက ်

နေထ ိုင ်ေအ်စီအစဉ်ရှ သထူ မ ှ အလိုပ်မှ က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခေံငထ်ာိုးသနူငှ့်် အခခာိုးအာမခေံငထ်ာိုးသ၏ူမှီခ ိုသနူငှ့်် 

နေထ ိုငမ်ှုအနထာကအ်ပံ့်  ယနူေသမူလှွ ၍ ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံ မခဖစမ်နေေငထ်ာိုး မည။် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး 

နခမညထီပ် အာမခံနဆိုးကိုသန ိုးဌာေခွ  သ ို ့်မဟိုတ ်လထူိုန ိုး ာတငွ ်အာမခံထာိုး ေ ်လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်က ို လိုပ်နဆာငပ်ါ။ 

 ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသည့််အခါ အာမခံထာိုးသအူခဖစ် ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသ ူ သကန်သခ ံ

ကတက် ို တစ်ဦိုးလျှင ်တစ်ကတစ်ီ ထိုတန်ပိုးမည။် ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသ ူသကန်သခကံတသ်ည ်နဆိုးရံို 

ခပသ ာတငွ ်အာမခံထာိုးသခူဖစ်နကကာငိ်ုး သကန်သခပ ာတငွ ်အန ိုးပါသည့််အ ာခဖစသ်ခဖင့်် နပ ာကဆ်ံိုိုး၊ ပ ကစ်ီိုးခခငိ်ုး 

မရှ နစ ေ ်ဂရိုစ ိုကပ်ါ။ 
 

ရအာက ပေါအရနအထာ်းနငှ ့် က ကု ည ပေါက ၁၄ က အတငွ ်း ဝင ရ ာက /နတု ထကွ ပြေင ်း လပု ငန ်းစဉ်က လုပု ရ ာင ပေါ။ 

ေငန် ာကခ်ခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ် 

ေငန် ာကခ်ခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်လ ိုအပ်သည့််အခ  ေ ် အနကကာငိ်ုးကကာိုး ာတငွလ် ိုအပ်သည့််အ ာ 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့သ ို ့် နခပာငိ်ုးနရွှြို့လာခ  ေ ် ・နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွခ်ွာခခငိ်ုးအနထာကအ်ထာိုးစာ ွက ်

(ယခငန်ေ ပ် မမ  ြို့  ွာအိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုးမှ ထိုတန်ပိုးသည)် 

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

အလိုပ်၏က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခမံှ နိုတထ်ကွခ်  ေ ်

အလိုပ်၏က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသအူာိုးမှီခ ိုသ ူ

အခဖစမ်ှ  ပ်စ ခ  ေ ်

・က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခစံွေ် ့်လတွခ်ခငိ်ုးအနထာကအ်ထာိုး စာ ွက ်

(အလိုပ်မထှိုတန်ပိုးသည)် 

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

 

နေထ ိုငမ်ှုအနထာကအ်ပံ့်  ယခူခငိ်ုးမရှ နတာ့်ခ  ေ ် ・နေထ ိုငမ်ှုအနထာကအ်ပံ့် ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုးဆံိုိုးခဖတခ် က ်

အနကကာငိ်ုးကကာိုးစာ ・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

 ငန်သိွုးနမွိုးဖွာိုးခ  ေ ် ・မ ခငက်နလိုးမှတတ်မ်ိုး ・အိုပ်ထ ေိ်ုးသ၏ူ နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

 

နိုတထ်ကွခ်ခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ် 

နိုတထ်ကွခ်ခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်လ ိုအပ်သည့််အခ  ေ ် အနကကာငိ်ုးကကာိုး ာတငွလ် ိုအပ်သည့််အ ာ 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ မှ နခပာငိ်ုးနရွှြို့ထကွခ်ွာခ  ေ ် ・ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသသူကန်သခံကတ ်

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

အလိုပ်၏က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံ ေငန် ာကခ်  ေ ်

အလိုပ်၏က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသအူာိုး  

မှီခ ိုသခူဖစခ်  ေ ်

・အလိုပ်၏က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံကတ・်ခပညသ်ူ ့် 

က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသ ူသကန်သခကံတ ်

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်

ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသ ူနသဆံိုိုးခ  ေ ် ・ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသ ူသကန်သခံကတ ်

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်
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နေထ ိုငမ်ှုအနထာကအ်ပံ့် စတင ်ယခူ  ေ ် ・နေထ ိုငမ်ှုအနထာကအ်ပံ့်စတငခ်ခငိ်ုးအသ နပိုးစာ  

・ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခထံာိုးသ ူသကန်သခံကတ ်

・နေထ ိုငခ်ွင့််ကတ ်  

 

 

ရထာက ပံ့်ရကက်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

နဆိုးကိုသန ိုးဌာေ၏နကာငတ်ာတငွ ် ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံထာိုးသ ူသကန်သခကံတက် ို ခပသပါက ကိုသမှု 

အတကွက်ိုေက် နင၏ွ ၂၀ (သ ို ့်) ၃၀ ာခ ိုငန်ှုေိ်ုးသာ မ မ ကနပိုးနခ ရံို ခဖင့်် ကိုသမှုခံယနူ ိုငပ်ါသည။် ထ ို ့်အခပင ်နဆိုးကိုသမှု 

ကိုေက် စ  တ၊် ပမာဏမ ာိုးခပာိုးနသာ နဆိုးကိုသမှုကိုေက် စ  တ၊် မီိုးဖွာိုးမှုနငှ့််ကနလိုးပ   ိုးနထာငမ်ှု တစ်လံိုိုးတစခ် တညိ်ုး 

ထိုတန်ပိုးနင၊ွ အသိုဘစ  တန်ပိုးနခ မှုစသည့်် နထာကပံ့််နကကိုးစေစ်မ ာိုး ရှ ပါသည။်  
 

 

ပပည သူ ့်ကျန ်းမာရ ်းအာမြံေအြွေန နငှ ့် ရပ်းရ ာင မှုနငှ ့်ပတ သက ၍ 

 ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခအံခွေသ်ည ်ေငန်ငနွငှ့်် အာမခထံာိုးသအူန အတကွစ်သညမ် ာိုးအနပေါ်မတူည၍် ကွ ခပာိုး 

ပါသည။် အခေွန်ပိုးနဆာငမ်ှုအနကကာငိ်ုးကကာိုးစာ (တစန်စှစ်ာ ၈ကက မ်ခွ နပိုးနဆာငခ်ခငိ်ုး)  ရှ ပါက မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး 

နကာငတ်ာသာမက၊ ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ခပညသ်ူ ့်ဘဏ္ဍာမ ာိုးက ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကသ်ည့်် နငနွကကိုးအဖွ ြို့အစညိ်ုး၊ ကေွ ်ီေစီတ ိုိုးဆ ိုင၊် 

စမတဖ်ိုေိ်ုးစသည ်မ ာိုးခဖင့်် နပိုးနဆာငန် ိုငပ်ါသည။် ထ ို ့်အခပင ်အလိုပ်မ ာိုးသ၊ူ အ မန်စာင့််နေ ခခငိ်ုးမ ာိုးသမူ ာိုးအနေခဖင့်် 

ဘဏစ်ာ ငိ်ုးမှ နငလွွှ နပိုးနခ ေညိ်ုးသည ်အဆငန်ခပပါသည။်  

 အလိုပ်အာမခေံငထ်ာိုးမပီိုး အလိုပ်လိုပ်သည့််ကိုမပဏဆီ ိုင ်ာ အနကကာငိ်ုး ငိ်ုး (ကိုမပဏဖီ ကသ် မ်ိုးခခငိ်ုး၊ အလိုပ်ထိုတ ်

ခံ ခခငိ်ုး) နကကာင့််အလိုပ်လကမ် ့်ခဖစသ်ည့််အခါနငှ့်် သတမ်ှတထ်ာိုးနသာအနကကာငိ်ုး ငိ်ုးနကကာင့်် မ မ ဖာသာ အလိုပ်ထကွ ်

သည့််အခါမ ာိုးတငွ ် ခပညသ်ူ ့်က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံအခွေက် ို နလျှာ့်နပါ ့်နပိုးသည့််စေစ် ရှ ပါသည။် သ ို ့် ာတငွ ် မ သာိုးစိုေင ်

အာိုးလံိုိုး၏ေငန်ငကွ ို အနကကာငိ်ုးကကာိုး ေလ် ိုအပ်ပါသည။် အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ်ရှ  

အာမခံနဆိုးကိုသမှုဌာေခွ သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ေငန် ာကခ်ခငိ်ုး/နိုတထ်ကွခ်ခငိ်ုး လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်၊ နထာကပံ့််နကကိုးနငှ့််ပတသ်က၍် 

             ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ အာမခနံဆိုးကိုသမှုဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0500 

နပိုးနဆာငခ်ခငိ်ုးနငှ့််ပတသ်က၍် - ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အနထနွထဘွဏ္ဍာန ိုးဌာေ  

အခွေန် ိုး ာဌာေခွ     ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0398 

 

 

 

သက ကက ်း ွယ အ ရု ်းကသုမှုစနစ  

 သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနဆိုးကိုသမှုစေစ်သည ်၇၅နစှ်နငှ့််အထကခ်ဖစသ်၊ူ  ၆၅နစှန်ငှ့််အထကခ်ဖစမ်ပီိုး မသေစ်ွမ်ိုးမှုရှ သညက် ို 

အနကကာငိ်ုးကကာိုး၍ အသ အမတှခ်ပ ခံ သမူ ာိုးနငှ့်် အက ံ ိုးေငသ်ည့်် အစ ိုိုး က ေိ်ုးမာန ိုးအာမခံ စေစ်ခဖစသ်ည။် 

 န ာဂါခဖစ်ခခငိ်ုး၊ ဒဏ ်ာ ခခငိ်ုး ခဖစခ်  ေတ်ငွ ်စ တခ် လကခ် နဆိုးကိုသမှုခယံနူ ိုင ်ေ ်အာမခံထာိုးသမူ ာိုးက အသိီုးသိီုး 

ပ ိုကဆ်ထံိုတ၍် အခပေအ်လေှန်ထာကပံ့််သည့်် စေစခ်ဖစ်သည။်  

 

အကျံြု်းဝင သ ူ

နအာကပ်ါ တစ်ခ ကခ် ကန်ငှ့်် က ိုကည်သီသူည ်သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနဆိုးကိုသမှုစေစ်တငွ ်အက ံ ိုးေငသ်ည။် 

(၁) ၇၅နစှ်နငှ့််အထကခ်ဖစသ် ူ

(၂ ) ၆၅နစှမ်ှ ၇၄နစှအ်ထ ခဖစမ်ပီိုး၊ မသေစ်မွ်ိုးမှုရှ ကာ၊ သကဆ် ိုင ်ာသ ို ့်အနကကာငိ်ုးကကာိုး၍ အသ အမတှခ်ပ ခံ သ ူ 
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သ ို ့် ာတငွ ်နအာကပ်ါ တစခ် ကခ် ကန်ငှ့်် က ိုကည်သီမူှာ ေငန် ာကခ်ခငိ်ုးမခပ န ိုငပ်ါ။ 

(၁) ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ်နေထ ိုငသ်စူာ ငိ်ုးမေငသ် ူ

(၂ ) လနူေမှုအနထာကအ်ပံ့်ခယံနူေသ ူ

(၃) တရိုတန် ိုငင်တံငွ ်က ေ ်စသ်ည့််ဂ ပေလ်မူ   ိုးမ ာိုးအတကွ ်နထာကပံ့််နကကိုးခံယနူေသ ူ

 

 ရှ န ငု  သည ့် ရထာက ပံ့်ရကက်း 

သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနဆိုးကိုသမှုစေစတ်ငွ ်ေငထ်ာိုးပါက သကန်သခကံတက် ို တစဦ်ိုးလျှင ်တစက်တစ်ီ ထိုတန်ပိုးမည။်  

နဆိုးကိုသန ိုးဌာေ၏နကာငတ်ာတငွ ်အာမခံထာိုးသ ူသကန်သခံကတက် ို ခပသပါက ကိုသမှုအတကွက် သင့််နင၏ွ 

၁၀ (သ ို ့်) ၃၀ ာခ ိုငန်ှုေိ်ုးသာ မ မ ကနပိုးနခ ရံို ခဖင့်် ကိုသမှုခယံနူ ိုငပ်ါသည ် (နဆိုးရံိုတက ်ခ  ေ ် စာိုးစ  တ ် စသညမ် ာိုးမာှ 

သိီုးခခာိုးကိုေက် ပါမည)်။ 

ထ ို ့်အခပင ်၁လတာ နပိုးနခ ခ ့်နသာ နဆိုးကိုသန ိုးစ  တက် သတမ်တှထ်ာိုးနသာပမာဏထက ်နက ာ်လေွသ်ည့််အခါ 

အနကကာငိ်ုးကကာိုးခခငိ်ုးအာိုးခဖင့်် နက ာ်လေွသ်ည့််ပမာဏက ို ခပေ ်သည့််စေစ် စသညမ် ာိုးလညိ်ုးရှ ပါသည။် 

 

အာမြံေရကက်း 

သကက်ကိီုး ွယအ် ိုနဆိုးကိုသမှုစေစတ်ငွ ်ေငထ်ာိုးပါက အာမခနံကကိုးနပိုးနဆာင ်ပါမည။် အာမခံနကကိုးပမာဏက ို 

ေငန်ငအွနပေါ် မတူည၍် ဆံိုိုးခဖတပ်ါသည။်  

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ အာမခံနဆိုးကိုသမှုဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0501 

 

 

လမူှုဖူလံရု ်းရ ်းကသုမှုစနစ  

နဆိုးကိုသန ိုးဌာေတငွခ်ပသသည့််အခါ က ိုယတ် ိုငက်ိုေက် မည့််နဆိုးကိုသမှုစ  တ ်နလျှာ့်ခ န ိုငသ်ည့်် စေစ်ခဖစသ်ည။် 

 သ ို ့် ာတငွ ်န ိုငင်၊ံ ခရ ိုငမ် ာိုး၏က ေိ်ုးမာန ိုးစေစမ် ာိုးက ဦိုးစာိုးနပိုးခဖစသ်ည့််အခါတငွ ်လမူှုဖလူံိုန ိုးနဆိုးကိုသမှုစ  တ ်

နထာကပံ့််ခခငိ်ုးနငှ့်် အက ံ ိုးမေငပ်ါ။ 

 

 

သက ကက ်း ွယ အ ပုဖစ လာမည ့်သရူ ်းကသုစ  တ ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ  

 ၆၅နစှမ်ှ ၆၉နစှ်နအာကခ်ဖစမ်ပီိုး ေငန်ငကွေ် ့်သတခ် ကစ်ညံွှေိ်ုးနငှ့်် က ိုကည်သီမူ ာိုးအက ံ ိုးေငသ်ည့်် အာမခံခဖင့်် 

ကိုသမှုတငွ ်က ိုယတ် ိုငက်ိုေက် နသာစ  တ ်အခ   ြို့က ို နထာကပံ့််နပိုးသည့််စေစ်ခဖစသ်ည။် 

 

န ု ့်စ ု ့်ကရလ်းရ ်းကသုစ  တ ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ / ကရလ်းရ ်းကသုစ  တ ရ ်းကသုစ  တ  ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ   

 အသက ်၁နစှမ်ခပည့််မှ အလယတ်ေိ်ုး တတ ယနစှအ် ွယထ်  သ ို ့်မဟိုတ ်မသငမ်နေ ပညာန ိုးနက ာငိ်ုး ၉နစှတ်ာ 

တကန်ေသအူထ  န ို ့်စ ို ့်ကနလိုး၊ ကနလိုးငယန်ငှ့်် နက ာငိ်ုးသနူက ာငိ်ုးသာိုးခဖစ်မပီိုး အိုပ်ထ ေိ်ုးသ၏ူေငန်ငကွေ် ့်သတခ် က ်

စံညွှေိ်ုးနငှ့််က ိုကည်သီမူ ာိုးအက ံ ိုးေငသ်ည့်် အာမခံခဖင့််ကိုသမှု၏ က ိုယတ် ိုငက်ိုေက် နသာစ  တက် ို အခပည့််အေ 

နထာကပံ့််န ိုး စေစခ်ဖစသ်ည။် 

 သ ို ့် ာတငွ ်အသက ်၁နစှ်မခပည့််သနူငှ့်် ပတသ်က၍် အိုပ်ထ ေိ်ုးသ၏ူေငန်ငကွေ် ့်သတခ် က ်မရှ ပါ။ 

※မသငမ်နေ ပညာန ိုးနက ာငိ်ုးဟသူညမ်ှာ မူလတေိ်ုးနက ာငိ်ုးနငှ့််တေိ်ုးတသူည့်် အနစာပ ိုငိ်ုးပညာန ိုး ၆နစှတ်ာမှ 

အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးနငှ့််တေိ်ုးတသူည့်် အနနာှငိ်ုးပ ိုငိ်ုးပညာန ိုး ၃နစှ်တာအထ  မသငမ်နေ ပညာန ိုး ၉နစှတ်ာက ို 

တစဆ်ကတ်ညိ်ုး သငက်ကာိုးနပိုးသည့််နက ာငိ်ုးခဖစ်သည။် 
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ပပင ်းထန သည ့် (က ယု ြေနဓာ/စ တ ပ ုင ်း  ငု  ာ) မသန စွမ ်းသ ူရ ်းကသုစ  တ ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ /သက ကက ်း ွယ အ  ု

(က ယု ြေနဓာ/စ တ ပ ုင ်း  ငု  ာ) မသန စွမ ်းသ ူရ ်းကသုစ  တ ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ   

 က ိုယခ်နဓာမသေစ်မွ်ိုးသစူာအိုပ် အဆင့်် ၁ နငှ့်် အဆင့်် ၂ က ိုငန်ဆာငသ်၊ူ ောလေထ်နူ ိုးကိုသမှုစာအိုပ် Aအဆင့်် 

အသ အမှတခ်ပ ခ ံသ၊ူ စ တပ် ိုငိ်ုးဆ ိုင ်ာမသေစ်မွ်ိုးသ ူအာမခလံမူှုဖူလံိုန ိုးစာအိုပ် အဆင့်် ၁ က ိုငန်ဆာငသ်ခူဖစ်မပီိုး 

ေငန်ငကွေ် ့်သတခ် ကစ်ံညွှေိ်ုးနငှ့်် က ိုကည်သီမူ ာိုးအက ံ ိုးေငသ်ည့်် အာမခံခဖင့််နဆိုးကိုသမှု က ိုယတ် ိုငက်ိုေက် စ  တ ်

တစစ် တတ်စန်ဒသ နထာကပံ့််ခခငိ်ုးစေစ်ခဖစသ်ည။် 

 

မ ြေင နငှ ့်ကရလ်း မ သာ်းစု စသမူျာ်း ရ ်းကသုစ  တ ရထာက ပံ့်ရ ်းစနစ  

၁၈နစှ်ခပည့်သ်ည့်် ဘဏ္ဍာန ိုးနစှ်ကိုေခ်  ေအ်ထ  ကနလိုးက ို အိုပ်ထ ေိ်ုးသ ူမ ခင ်(ဖခင)် နငှ့််ကနလိုး မ သာိုးစိုမှ မ ခင ်

(ဖခင)် နငှ့်် ကနလိုးတ ို ့်ခဖစမ်ပီိုး ေငန်ငကွေ် ့်သတခ် ကစ်ံညွှေိ်ုးနငှ့်် က ိုကည်သီမူ ာိုးအက ံ ိုးေငန်သာ အာမခံခဖင့််နဆိုးကိုသမှု 

က ိုယတ် ိုငက်ိုေက် စ  တ ်တစစ် တတ်စ်နဒသ နထာကပံ့််ခခငိ်ုးစေစ်ခဖစသ်ည။် 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ အာမခံနဆိုးကိုသမှုဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး -  0795-43-0501 
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၁၁  အမျ ြု်းသာ်းပင စင   

 

ဂ ပေတ်ငွန်ေထ ိုငသ်ည့်် အသက ် ၂၀နငှ့််အထက ်အသက ် ၆၀မခပည့်န်သိုးသခူဖစပ်ါက န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုးအပါအေင ်

အမ   ိုးသာိုးပငစ်င ်ေင ်မညခ်ဖစ်မပီိုး အာမခနံကကိုးနပိုးနဆာင ်ေ ်ဥပနဒခဖင့်် တာေေခ်ပဋ္ဌာေိ်ုးထာိုးပါသည။်  

 အမ   ိုးသာိုးပငစ်ငတ်ငွ ် သကက်ကိီုးပငစ်ငအ်ခပင ် မနတာ်တဆမှုကက ံ ခ  ေတ်ငွ ် ထိုတန်ပိုးသည့်် မသေစ်မွ်ိုးမှုပငစ်ငန်ငှ့်် 

မ သာိုးစိုပငစ်ငမ် ာိုးရှ ပါသည။် 

 

ပေါဝင မည   လု င  

 မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး နခမညထီပ်နကာငတ်ာ (လထူိုန ိုး ာဌာေခွ  (သ ို ့်) အာမခနံဆိုးကိုသမှုဌာေခွ )သ ို ့် အနကကာငိ်ုးကကာိုး 

ပါ။ လိုပ်က ိုငန်ေသည့်် ကိုမပဏတီငွ ်လမူှုဖလူံိုန ိုးပငစ်င၊် အခပေအ်လေှက်ညူနီ ိုးအသငိ်ုးတ ို ့်တငွ ်ပါေငထ်ာိုးမပီိုးသမူ ာိုး 

ဤပငစ်င ်ေင ်ေမ်လ ိုအပ်ပါ။  

 

အာမြံေရကက်း 

 အမ   ိုးသာိုးပငစ်င ်ေငထ်ာိုးပါက အာမခံနကကိုး နပိုးနခ  မညခ်ဖစ်သည။် လစဉ်နပိုးနခ ေညိ်ုးနငှ့်် ကက  တငန်ပိုးနခ ခခငိ်ုး 

အခပင ်ဘဏစ်ာ ငိ်ုးမှ နငလွွှ နပိုးနခ ေညိ်ုးမ ာိုး ရှ ပါသည။် 

 သ ို ့် ာတငွ ်ေငန်ငေွညိ်ုးခခငိ်ုး၊ န ာဂါခဖစ်၍အလိုပ်မလိုပ်န ိုငခ်ခငိ်ုး၊ အလိုပ်လကမ် ့်ခဖစ်ခခငိ်ုး အနကကာငိ်ုး ငိ်ုးမ ာိုးနကကာင့်် 

အာမခံနကကိုးနပိုးနခ  ေ ်စီိုးပွာိုးန ိုးက ပ်တညိ်ုးနေသူအတကွ ်နပိုးနခ မှုမကှငိ်ုးလတွခ်ွင့််ခပ ခခငိ်ုး (သ ို ့်) ဆ ိုငိ်ုးငံ့်ခွင့််ခပ ခခငိ်ုး 

စေစမ် ာိုးလညိ်ုး ရှ ပါသည။် 

 

ပင စင ထတု ရပ်းပြေင ်း 

အမ   ိုးသာိုးပငစ်ငက် ို သတမ်တှအ်သကခ်ပည့်ခ်  ေ ် (သ ို ့်) မသေစ်ွမ်ိုးသခူဖစလ်ာခ  ေစ်သည့်အ်ခ  ေမ် ာိုးတငွ ် ထိုတန်ပိုး 

ပါသည။် ပငစ်ငန်ငခွံစာိုးသည့််အခါ လကခ်မံှုဆ ိုင ်ာ အနသိုးစ တက်ေ် ့်သတခ် ကမ် ာိုးခ မှတထ်ာိုးခခငိ်ုး ရှ တတပ်ါသည။် 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ လထူိုပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုးဌာေ အာမခံနဆိုးကိုသမှုဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0501 

 

နတု ထကွ ြေျ န တစ လံ်ုးတစ ြေ တည ်းထတု ရပ်းရင ွ

 အမ   ိုးသာိုးပငစ်ငန်ငှ့်် လမူှုဖလူံိုန ိုးပငစ်ငတ်ငွ ်နိုတထ်ကွခ်  ေတ်စ်လံိုိုးတစခ် တညိ်ုးနင ွထိုတန်ပိုးသည့််စေစ် ရှ သည။် 

 ဤသညမ်ှာ ဂ ပေ၌်နေထ ိုငခ်  ေအ်တငွိ်ုးန ိုငင်ခံခာိုးသာိုးက အာမခနံကကိုးက ို ၆လနက ာ်နပိုးနခ ခ ့်သည့်အ်ခါ မ ခငန် ိုငင်သံ ို ့် 

ခပေမ်ပီိုးနောက ်၂နစှအ်တငွိ်ုး သတမ်တှထ်ာိုးသည့််လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်အ  နတာငိ်ုးဆ ိုပါက အာမခံနကကိုးနပိုးနခ ထာိုးသည့်် "လ" 

အန အတကွအ်လ ိုက ်နိုတထ်ကွခ်  ေတ်စလ်ံိုိုးတစခ် တညိ်ုးထိုတန်ပိုးနငကွ ို ထိုတန်ပိုးသည့်စ်ေစ် ခဖစပ်ါသည။် 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် အာကာ့်ရှ  ပငစ်ငရံ်ိုိုး (တ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးန ိုးအခေိ်ုး) ဖိုေိ်ုး - 078-912-4983 
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၁၂  ကျန ်းမာရ ်းရစာင ့်ရရှာက မှု  

 

က ယု ဝန ရ ာင ပြေင ်း၊ မ ်းဖွာ်းပြေင ်း၊ ကရလ်းပပြုစုပျ ြု်းရထာင ပြေင ်း 

 ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ်က ိုယေ်ေန်ဆာင ်ေဆ်နဒရှ သအူတကွ ်က ိုယေ်ေမ် န ိုငန်သာခမံ ခခငိ်ုးဆ ိုင ်ာ သတမ်တှ ်နဆိုးကိုသစ  တ၊် 

သာိုးပ ကသ်ာိုးနလျှာန ာဂါနဆိုးကိုသစ  တန်ထာကပံ့််မှု၊ က ိုယေ်ေန်ဆာငမ်ီိုးနေသညန်ငှ့်် န ို ့်စ ို ့်ကနလိုးမ ာိုးအတကွမ်ှာမ ူ

က ိုယေ်ေန်ဆာငက် ေိ်ုးမာန ိုးစစ်နဆိုးမှုစ  တန်ထာကပံ့််မှု၊ နမွိုးကငိ်ုးစကနလိုးအာရံိုခစံမွ်ိုး ညဆ် ိုင ်ာစစန်ဆိုးမှုစ  တ ်

နထာကပံ့််မှု၊ ကနလိုးခပ စိုပ   ိုးနထာငမ်ှု နဖိုးမကညူနီ ိုးလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာငန်ေပါသည။် ထ ိုနထာကပံ်မှုမ ာိုးက ို 

လကခ်ံ ယ ူေ ်ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်အူခဖစ် မတှပံ်ိုတငထ်ာိုး ေလ် ိုအပ်ပါသည။် ထ ို ့်အခပင ်မ ခငက်နလိုးက ေိ်ုးမာန ိုး 

မှတတ်မ်ိုးက ို ထိုတယ်မူပီိုး ပါပါမာမာကလူာ့်စို (နဖနဖနမနမသငတ်ေိ်ုး)၊ နမွိုးကငိ်ုးစကနလိုးထလံာန ာကက်ကည့်ရ်ှု ခခငိ်ုး၊ 

၄လသာိုး က ေိ်ုးမာန ိုးစစ်နဆိုးမှု၊ ကနလိုးအစာိုးအစာသငတ်ေိ်ုး၊ ၁၀လသာိုး က ေိ်ုးမာန ိုးစစ်နဆိုးမှု၊ ၁နစှ်၆လသာိုး 

က ေိ်ုးမာန ိုးစစန်ဆိုးမှု၊ ၂နစှသ်ာိုး ကနလိုးခပ စိုနစာင့််နရာှကန် ိုးသငတ်ေိ်ုး၊ ၃နစှသ်ာိုး က ေိ်ုးမာန ိုးစစန်ဆိုးမှုစသည့်် 

လိုပ်ငေိ်ုးအသိီုးသိီုးက ို လိုပ်နဆာငန်ေပါသည။် 

 

ကာကယွ ရ ်းထ ်ုးပြေင ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

 ကာကယွန်ဆိုးထ ိုိုးခခငိ်ုးဆ ိုင ်ာစာ ွကစ်ာတမ်ိုး (ကက  တငန်မိုးခမေိ်ုးခ ကပံ်ိုစံနငှ့်် ကာကယွန်ဆိုးထ ိုိုးခခငိ်ုး ရငှိ်ုးလငိ်ုးခ က ်

စသညမ် ာိုး) က ို နမွိုးစာ ငိ်ုးတငသ်ငွိ်ုးခ  ေတ်ငွ ် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး နခမညထီပ်ရှ  လထူိုန ိုး ာဌာေခွ တငွ ်ထိုတန်ပိုးနေ 

ပါသည။် နခပာငိ်ုးနရွှြို့န ာကရ်ှ လာသည့််အခါတငွ ်က ေိ်ုးမာကကံ့်ခ ိုငန် ိုးဌာေခွ ၌ ထိုတန်ပိုးမညခ်ဖစ်သခဖင့်် ကာကယွန်ဆိုး 

 ာဇေငက် ို အတညခ်ပ န ိုငသ်ည့််စာ ွကစ်ာတမ်ိုးက ို ယနူဆာငလ်ာပါ။ ထ ို ့်အခပင ်နဆိုးထ ိုိုးသည့််ကာလနငှ့်် နဆိုးထ ိုိုး ေ ်

ခခာိုးထာိုး မည့််ကာလစသညမ် ာိုးက ို သတငိ်ုးအခ ကအ်လကထ်ိုတခ်ပေမ်ှုနငှ့်် အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှစသညမ် ာိုးခဖင့်် 

အသ နပိုးနေပါသည။် 

 

ကျန ်းမာရ ်းစစ ရ ်းမှု 

အနခခခကံ ေိ်ုးမာန ိုးစစန်ဆိုးမှု၊ ကငဆ်ာစစန်ဆိုးမှု (အစာအ မက်ငဆ်ာ၊ အဆိုတက်ငဆ်ာ၊ အူမကကိီုးကငဆ်ာ၊ 

ဆိီုးကက တက်ငဆ်ာ၊ သာိုးအ မက်ငဆ်ာ၊  ငသ်ာိုးကငဆ်ာ)၊ သာွိုးဖံိုိုးန ာဂါစစ်နဆိုးမှုမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာငန်ေပါသည။် 

စစ်နဆိုးသည့်န်ေ ့်၊ စစ်နဆိုးမှုအက ံ ိုးေငသ်ဆူ ိုင ်ာကက  တငသ်တမ်တှခ် ကမ် ာိုးရှ သခဖင့်် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး ၂ ထပ်ရှ  

က ေိ်ုးမာကကံ့်ခ ိုငန် ိုးဌာေခွ သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။  

 

ကျန ်းမာရ ်း တ ငု ပင ရ ်ွးရန်ွးမှု 

 စ တပ် ိုငိ်ုးဆ ိုင ်ာနငှ့်် က ိုယခ်နဓာဆ ိုင ်ာ န ာဂါနငှ့်် က ေိ်ုးမာန ိုးလ ိုကစ်ာိုးမှုဆ ိုင ်ာမ ာိုးနငှ့်် ပတသ်က၍်မူ လထူို 

က ေိ်ုးမာန ိုးနစာင့််နရာှကမ်ှုပညာရငှ၊် အာဟာ ပညာရငှမ် ာိုးက အကကနံပိုးနေပါသည။် 

 

 ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ က ေိ်ုးမာန ိုးနငှ့််လမူှုဖူလံိုန ိုးဌာေ က ေိ်ုးမာကကံ့်ခ ိုငန် ိုးဌာေခွ   ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0432 

0795-42-2800 
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၁၃  ကရလ်းထ န ်းရကျာင ်းမှု/ကရလ်းရထာက ပံ့်ရကက်း  

 

ကရလ်းထ န ်းဌာန/ အသ အမှတ ပပြုကရလ်းရဂ္ဟာ (ြေ ုဒ  ်ုးမ ု်းအ န ်း) (ကရလ်းထ န ်း န အသံ်ုးပပြုပြေင ်း) 

မမ  ြို့တငွိ်ုးတငွ ်ကနလိုးထ ေိ်ုးဌာေ ၃ ခိုနငှ့််အသ အမှတခ်ပ ကနလိုးနဂဟာ ၁၂ နေ ာရှ ပါသည။် အိုပ်ထ ေိ်ုးသ၊ူ အတနူေ 

နဆမွ   ိုးသာိုးခ ငိ်ုးမ ာိုး အလိုပ်လိုပ်နေခခငိ်ုးစသည့်် အနကကာငိ်ုး ငိ်ုးမ ာိုးနကကာင့်် နေ ့်အခ  ေတ်ငွ ်နေအ မ်၌ထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ေ ်

မခဖစ်န ိုငသ်ည့်် ကနလိုးမ ာိုးအတကွ ်အသံိုိုးခပ န ိုငပ်ါသည။် 

 

ကရလ်းထ န ်းဌာန/ အသ အမှတ ပပြုကရလ်းရဂ္ဟာ (ကရလ်းထ န ်း န အသံ်ုးပပြုပြေင ်း) တငွ အပ နှပံြေင ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

・ကနလိုးထ ေိ်ုးဌာေ/ အသ အမှတခ်ပ ကနလိုးနဂဟာ (ကနလိုးထ ေိ်ုး ေအ်သံိုိုးခပ ခခငိ်ုး) တငွတ်ကန် ာကန် ိုငသ်မူှာ 

အကကမ်ိုးအာိုးခဖင့်် ၃လသာိုးမှ မလူတေိ်ုးမတကခ်ငအ်ထ  ကနလိုးငယခ်ဖစသ်ည။် 

・ပညာသငန်စှ်အစတငွ ်လသူစ်လကခ်မံှုနကကာ်ခငာက ို သတငိ်ုးအခ ကအ်လကထ်ိုတခ်ပေမ်ှု၊ Cable TV စသညမ် ာိုးမှ 

အသ နပိုးပါမည ်(စကတ်ငဘ်ာလမှ နအာကတ် ိုဘာလ ေေိ်ုးက င)်။ 

・ပညာသငန်စှ် ကကာိုးကာလတငွလ်ညိ်ုး သတမ်တှန်ေ ာ လစလ်ပ်ပါက အပ်နှနံ ိုငပ်ါသည။်  

 

မူကက ြုရကျာင ်း/ အသ အမှတ ပပြု ကရလ်းရဂ္ဟာ (ပညာရ ်းအတကွ အသံ်ုးပပြုပြေင ်း) 

မမ  ြို့တငွိ်ုးတငွ ်မူကက  နက ာငိ်ုး ၁ နက ာငိ်ုးနငှ့််အသ အမတှခ်ပ  ကနလိုးနဂဟာ ၁၂ နေ ာရှ ပါသည။် မူကက  နက ာငိ်ုး/ 

အသ အမှတခ်ပ  ကနလိုးနဂဟာ (ပညာန ိုးအတကွအ်သံိုိုးခပ ခခငိ်ုး) တငွအ်ပ်နှလံ ိုပါက အလိုပ်လိုပ်က ိုငမ်ှုကေ် ့်သတခ် က ်

မရှ ပါ။ 

・ပညာသငန်စှ်အစတငွ ်လသူစ်လကခ်မံှုနကကာ်ခငာက ို သတငအ်ခ ကအ်လကထ်ိုတခ်ပေမ်ှု၊ Cable TV စသညမ် ာိုးမှ 

အသ နပိုးပါမည ်(စကတ်ငဘ်ာလမှ နအာကတ် ိုဘာလ ေေိ်ုးက င)်။ 

・နလျှာကထ်ာိုးမှုမ ာိုးက သတမ်တှပ်မာဏက ို နက ာ်လေွန်ေပါက မ နှု ကခ်ခငိ်ုးစသည့််ေညိ်ုးလမ်ိုးခဖင့်် ဆံိုိုးခဖတပ်ါသည။်  

・ပညာသငန်စှ် ကကာိုးကာလတငွလ်ညိ်ုး သတမ်တှန်ေ ာ လစလ်ပ်မှုရှ ပါက အပ်နှနံ ိုငပ်ါသည။် 

 

ရကျာင ်း င ်းြေျ န  ရစာင ့်ရရှာက ရ ်းရန ာ (After School) 

မမ  ြို့တငွိ်ုးရှ  မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး (သ ို ့်) အထိူုးနထာကပံ့််န ိုးနက ာငိ်ုးမ ာိုး၏မလူတေိ်ုးအဆင့််တငွ ်တကန် ာကန်ေသည့်် 

ကနလိုးမ ာိုး နက ာငိ်ုးဆငိ်ုးခ  ေတ်ငွအ်သံိုိုးခပ န ိုငသ်ည့်န်ေ ာခဖစပ်ါသည။် အိုပ်ထ ေိ်ုးသနူငှ့်် အတနူေနဆမွ   ိုးသာိုးခ ငိ်ုးမ ာိုး 

အလိုပ်လိုပ်နေခခငိ်ုးစသည့််အနကကာငိ်ုး ငိ်ုးမ ာိုးနကကာင့်် နက ာငိ်ုးဆငိ်ုးခ  ေတ်ငွ ်နေအ မ်၌ထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ေ ်မခဖစ်န ိုငသ်ည့်် 

ကနလိုးမ ာိုးအတကွ ်အသံိုိုးခပ န ိုငပ်ါသည။် 

 

ဖွင ့်လစှ ြေျ န  

・တေလဂာမှ နသာကကာနေ ့်အထ  - နက ာငိ်ုး၌ပညာသငက်ကာိုးမှု မပီိုးဆံိုိုးသည့််အခ  ေမ်ှ 18：30 အထ  

・ ကရ်ညှပ် တ ်က၊် အစာိုးထ ိုိုး နက ာငိ်ုးပ တ ်က ်- 7:30 မှ 18:30 အထ  

မမ  ြို့တငွိ်ုးရှ  ၈ နေ ာတငွ ်နက ာငိ်ုးဆငိ်ုးခ  ေ ်နစာင့််နရာှကန် ိုးနေ ာမ ာိုး ရှ ပါသည။်  

 

ဂ္ျ ဒ ်ုးြေန  (ကရလ်းမျာ်းြေန ်းမ) 

ဂ ီဒ ိုိုးခေသ်ည ်အသက ်၁နစှန်အာကမ်ှ ၁၈နစှန်အာကအ်ထ ကနလိုးမ ာိုးနငှ့်် ၎ငိ်ုးတ ို ့်၏အိုပ်ထ ေိ်ုးသမူ ာိုး လတွလ်ပ်စွာ 

အသံိုိုးခပ န ိုငန်သာနေ ာ ခဖစပ်ါသည။် အနဆာကအ်အံိုခပငပ်တငွ ်ကစာိုးစ ာပစစညိ်ုးမ ာိုးရှ မပီိုး မ ဘနငှ့််သာိုးသမီိုး အတ ူ

နဆာ့်ကစာိုးန ိုငပ်ါသည။် ရိုပ်ပံိုစာအိုပ်ဖတခ်ပခခငိ်ုး၊ ၁နစှန်အာကက်နလိုးမ ာိုး လိုပ်နဆာငန် ိုငသ်ည့်က်စာိုးေညိ်ုး၊ မ ဘနငှ့်် 

သာိုးသမီိုးအတတူက ွလိုပ်နဆာငန် ိုငသ်ည့််ကစာိုးေညိ်ုး၊ ဂ ပေ၏် ာသအီလ ိုက ်ပွ လမ်ိုးစသည်မ ာိုး က ငိ်ုးပနေပါသည။် 
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နေ ာအမည ် လ ပ်စာ ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်

ယာရှ ရ ို ိုး ဂ ီဒ ိုိုးခေ ်ခ ိုဒ ိုိုးမ ိုိုးန ို အအီ  Kato-shi Higashi Gose 477-1 0795-42-8543 

တာခီန ို ဂ ီဒ ိုိုးခေ ်ခ လာလာ  Kato-shi Kamitakino  1369-2 0795-48-0765 

တ ိုိုးနဂ ာ ခ ိုိုးအ ခ ိုိုးအ လေိ်ုးဒ ို Kato-shi Minamiyama 1-4-2 0795-20-6245 

 

ပ တ ်က ်   တေလဂာနေ ့်၊ နစှ်ကိုေန်စှ်သစက်ိူုး (12/28～1/3) နေ ာအာိုးလံိုိုး ပ တ ်က၊် တာခီန ိုဂ ီဒ ိုိုးခေ ်ခ လာလာ နငှ့််  

တ ိုိုးနဂ ာ ခ ိုိုးအ ခ ိုိုးအ လေိ်ုးဒ ိုမှာ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် က ်(ထ ို ကသ်ည ်တေလဂာနေ ့်ခဖစပ်ါက  

အဂဂ ါနေ ့်) တငွလ်ညိ်ုး ပ တပ်ါသည။်     

ဖွင့််ခ  ေ ်      9:00–17:00 

       က ိုရ ိုော  ိုငိ်ုး ပ်စ် အမ   ိုးအစာိုးသစက်ိူုးစကမ်ှု ဟေ် ့်တာိုးန ိုးအတကွ ်ဖွင့််ခ  ေန်လျှာ့်ခ ခခငိ်ုး ရှ န ိုငပ်ါသည။် 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ပညာန ိုးနကာငစ်ီ စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးရံိုိုး ကနလိုးမ ာိုး၏အောဂတဌ်ာေ ကနလိုးပညာန ိုးဌာေခွ   

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0546 

 

ကရလ်းရထာက ပံ့်မှု 

 နမွိုးဖွာိုးခ  ေမ်ှ အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးမပီိုးခ  ေအ်ထ  (၁၅နစှ်ခပည့်န်မွိုးနေ ့်နောက ်ပထမဦိုးဆံိုိုး မတလ် ၃၁ ကန်ေ ့် အထ ) 

ကနလိုးမ ာိုးက ို ထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုးနေသအူာိုး နထာကပံ့််နင ွထိုတန်ပိုးသည။် 

နထာကပံ့််နငပွမာဏနငှ့်် ပတသ်က၍် ကနလိုးတစဦ်ိုးလျှင ်တစလ်ပမာဏမှာ နအာကပ်ါအတ ိုငိ်ုးခဖစသ်ည။် 

・နမွိုးဖွာိုးမပီိုးနောကမ်ှ ၃နစှ်နအာကအ်ထ မှာ ယေိ်ုး ၁၅,၀၀၀ (တစန်ခပိုးည)ီ  

・၃နစှမ်ှ မူလတေိ်ုးနက ာငိ်ုးမပီိုးခ  ေမ်တ ိုငခ်ငအ်ထ မှာ ပထမကနလိုး / ဒိုတ ယကနလိုးမှာ ယေိ်ုး ၁၀,၀၀၀။  

တတ ယ ကနလိုးမစှ၍ (*) မှာ ယေိ်ုး ၁၅,၀၀၀ 

(*) ”တတ ယကနလိုးမစှ၍” ဟသူညမ်ှာ အသက ်၁၈နစှခ်ပည့်န်မွိုးနေ ့်နောက ်ပထမဦိုးဆံိုိုး မတလ် ၃၁ ကန်ေ ့်အထ  

ကနလိုး ၃နယာကအ်ထကရ်ှ ပါက တတ ယနခမာကန်ငှ့်် နောကပ် ိုငိ်ုးကနလိုးမ ာိုး။ 

・အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးသာိုးမာှ ယေိ်ုး ၁၀,၀၀၀ (တစ်နခပိုးည)ီ 

သ ို ့် ာတငွ ်ေငန်ငပွမာဏသတမ်ှတခ် ကထ်က ်နက ာ်လေွန်ေသမူှာ ချွငိ်ုးခ ကခ်ဖင့််နထာကပံ့််မှုအခဖစ် တစလ်လျှင ်

ယေိ်ုး ၅,၀၀၀ ထိုတန်ပိုးပါမည။် 

 

 ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ က ေိ်ုးမာန ိုးနငှ့််လမူှုဖူလံိုန ိုးဌာေ လမူှုဖူလံိုန ိုးအနထနွထဌွာေခွ    

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0408 
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၁၄  ပညာရ ်း 

 

ဂ္ျပန ရကျာင ်းမျာ်း၏ဖွ ှို့စည ်းပုံ 

 ဂ ပေတ်ငွန်က ာငိ်ုးမ ာိုးမှာ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၆နစှ၊် အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၃နစှ်၊ အထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၃နစှ်၊ ဥပစာ 

နကာလ ပ် ၂နစှ် သ ို ့်မဟိုတ ်တကကသ ိုလ ်၄နစှက် ို အနခခခထံာိုး၍ သတမ်တှထ်ာိုးပါသည။်  

 ဤနေ ာတငွ ်စာသငန်စှမ်ှာ ဧမပီလမစှတငမ်ပီိုး နောကန်စှ်မတလ်အထ  စာသငက်ာလတစန်စှတ်ာအခဖစ် သတမ်ှတ် 

ပါသည။် မသငမ်နေ ပညာန ိုးမှာ မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၆နစှ်၊ အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၃နစှ် စိုစိုနပါငိ်ုး ၉နစှ် (သ ို ့်မဟိုတ ်

မသငမ်နေ ပညာန ိုးနက ာငိ်ုး ၉နစှ်တာ) ခဖစပ်ါသည။် ထ ို ့်နောက ်ဆနဒရှ သမူှာ အထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးဆကတ်ကက်ာ 

နက ာငိ်ုးမပီိုးသည့်အ်ခါ အသကန်မွိုးပညာနက ာငိ်ုး၊ ဥပစာနကာလ ပ်နငှ့်် တကကသ ိုလမ် ာိုး ဆကတ်ကပ်ါသည။် 

※မသငမ်နေ ပညာန ိုးနက ာငိ်ုးဟသူညမ်ှာ မူလတေိ်ုးနက ာငိ်ုးနငှ့််တေိ်ုးတသူည့်် အနစာပ ိုငိ်ုးပညာန ိုး ၆နစှ် နငှ့်် 

အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးနငှ့််တေိ်ုးတသူည့်် အနနာှငိ်ုးပ ိုငိ်ုးပညာန ိုး ၃နစှ်ခဖစသ်ည့်် မသငမ်နေ ပညာန ိုး ၉နစှတ်ာက ို 

တစဆ်ကတ်ညိ်ုး သငက်ကာိုးနပိုးသည့််နက ာငိ်ုးခဖစ်သည။် 

 
 

ြေေါတ ်ုးမမ ြု ှို့တငွ ်းရှ  ပညာရ ်းဌာနမျာ်း 

မူလတန ်းရကျာင ်း၊ အလယ တန ်းရကျာင ်း၊ မသင မရန ပညာရ ်းရကျာင ်း  

 မလူတေိ်ုးနက ာငိ်ုးက ို အသက ်၆နစှတ်ငွ ်စတငအ်ပ်နှမံပီိုး ၁၂နစှ်တငွ ်နက ာငိ်ုးဆငိ်ုး၊ ထ ို ့်နောက ်အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး 

အပ်နှမံပီိုး ၁၅နစှ်တငွ ်နက ာငိ်ုးဆငိ်ုးသည။် မသငမ်နေ ပညာန ိုးနက ာငိ်ုးခဖစပ်ါက အသက ်၆နစှ်တငွ ်စတငအ်ပ်နှမံပီိုး 

၁၅ နစှတ်ငွ ်နက ာငိ်ုးဆငိ်ုးသည။် သငတ်ေိ်ုးခနငှ့််ဖတစ်ာအိုပ်နကကိုးမ ာိုး အခမ ့်ခဖစသ်ည။် နက ာငိ်ုးအသံိုိုးအနဆာငစ်  တ ်

နငှ့်် နက ာငိ်ုးတငွန်ကျွိုးသည့််အစာိုးအစာစ  တ ် (နေ ့်လယစ်ာသည ် နက ာငိ်ုးမနှကျွိုးသည့််အစာိုးအစာ) စသညမ် ာိုးက ို 

မ မ ဖာသာ က ခ ံမပီိုး နက ာငိ်ုးတငွ ်နကာကခ်ံသည။် 

 ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် မမ  ြို့ ပ ိုငမ်လူတေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၇နက ာငိ်ုး၊ မမ  ြို့ ပ ိုငအ်လယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ၂နက ာငိ်ုး၊ မသငမ်နေ ပညာန ိုး 

နက ာငိ်ုး ၁နက ာငိ်ုးရှ မပီိုး နေထ ိုင ်ာ ပ်ကကွအ်လ ိုက ်တက ်မည့််နက ာငိ်ုးမ ာိုး သတမ်ှတထ်ာိုးပါသည။် 

နက ာငိ်ုးတငွစ်ာ ငိ်ုးသငွိ်ုးထာိုးသည့််ကနလိုးအိုပ်ထ ေိ်ုးသခူဖစ်မပီိုး နက ာငိ်ုးအသံိုိုးအနဆာငစ်  တ၊် နက ာငိ်ုးတငွန်ကျွိုး 

သည့်အ်စာိုးအစာစ  တမ် ာိုး က ခံ ေခ်ကခ် နေသမူ ာိုးအာိုး ထ ိုစ  တမ် ာိုးအတကွန်ထာကပံ့််နပိုးသည့််စေစ် ရှ ပါသည။် 

 န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုးတငွ ် ပညာန ိုးဆ ိုင ်ာ မသငမ်နေ ေတတ  ာိုးမရှ နသာ်လညိ်ုး မမ  ြို့ ပ ိုငန်က ာငိ်ုးမ ာိုး၌ အပ်နှ ံေ ်ဆနဒ 

ရှ သမူ ာိုးအနေခဖင့်် မမ  ြို့ပညာန ိုးနကာငစ်သီ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။  

   ထ ို ့်အခပင ် မမ  ြို့တငွိ်ုးတငွ ် မမ  ြို့ ပ ိုငန်က ာငိ်ုးသာမက ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလတ်ွ ဖက ် မလူတေိ်ုး၊ အလယတ်ေိ်ုး 

နက ာငိ်ုးရှ ပါသည။် အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် တွ ဖကမ်ူလတေိ်ုး၊ အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးသ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)်  ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ပညာန ိုးနကာငစ်ီ စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးရံိုိုး ပညာန ိုးလှုံြို့နဆာ်အာိုးနပိုးန ိုးဌာေ  

ပညာန ိုးဆ ိုင ်ာအနထနွထဌွာေခွ                                               ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0540 
 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ပညာန ိုးနကာငစ်ီ စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးရံို ိုး ပညာန ိုးလှုံြို့နဆာ်အာိုးနပိုးန ိုးဌာေ  

ပညာန ိုးဆ ိုင ်ာအနထနွထဌွာေခွ  ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ပညာန ိုးနကာငစ်ီ စမီခံေ် ့်ခွ န ိုးရံိုိုး  

ကနလိုးမ ာိုး၏အောဂတဌ်ာေ နက ာငိ်ုးပညာန ိုးဌာေခွ                        ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0541 
 

ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလတ်ွ ဖက ်မူလတေိ်ုးနက ာငိ်ုး                    ဖိုေိ်ုး - 0795-40-2216 

ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလတ်ွ ဖက ်အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး      ဖိုေိ်ုး - 0795-40-2222 
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အထက တန ်းရကျာင ်း/ အထက အ င ့် အလယ တန ်းပညာ အထ်ူးရလ့်ကျင ့်ရ ်းရကျာင ်း  

 အထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးမှာ “အလယတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးဆငိ်ုးမပီိုး” အဆင့််ထကသ်ာလေွန်သာ ပညာအ ညအ်ခ ငိ်ုး မရှ ပါက 

တကန် ာကခ်ွင့််မ န ိုငသ်ညက် ို သတ ခပ ပါ။  

 ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် ဟနယာဂ ိုခရ ိုငပ် ိုင ် ယာရှ ရ ို ိုးအထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးရှ ပါသည။် ယာရှ ရ ို ိုးအထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးဆ ိုင ်ာ 

အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် နအာကပ်ါနေ ာသ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။  
  

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ဟနယာဂ ိုခရ ိုငပ် ိုင ်ယာရှ ရ ို ိုးအထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုး ဖိုေိ်ုး - 0795-42-2055 

 

တကကသ လု ၊ ဥပစာ ရကာလ ပ ၊ အသက ရမွ်းပညာရကျာင ်း 

 တကကသ ိုလ၊် ဥပစာ နကာလ ပ်မှာ “အထကတ်ေိ်ုးနက ာငိ်ုးဆငိ်ုးမပီိုး” အဆင့််ထကသ်ာလေွန်သာ ပညာအ ညအ်ခ ငိ်ုး 

လ ိုအပ်ပါသည။် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် န ိုငင်ပံ ိုင ် ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလရ်ှ ပါသည။် ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလ် 

ဆ ိုင ်ာ အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် နအာကပ်ါနေ ာသ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 

 ဆကသ်ယွ ်ေ)် န ိုငင်ပံ ိုင ်ဟနယာဂ ိုပညာန ိုးတကကသ ိုလ ်အနထနွထစွမီံန ိုးဌာေခွ  ဖိုေိ်ုး - 0795-44-2010 

 

ကက ်းထာွ်း င ့်သန မှု  ငု   ာ ရထာက ပံ့်ရ ်းစင တာ”ဟာပ အာ့်” 

 ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုဆ ိုင ်ာမသေစ်ွမ်ိုးမှုအပါအေင၊် နထာကပံ့််မှုလ ိုအပ်သည့်် လမူမယက်နလိုးမ ာိုးနငှ့်် အ ွယန် ာက ်

သမူ ာိုးဆ ိုင ်ာ နအာကပ်ါလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးက ို စိုစညိ်ုးထာိုးသည့် ်အနထနွထ ွတ ိုငပ်ငန်ဆိွုးနနိွုးန ိုးအဖွ ြို့အစညိ်ုး ခဖစသ်ည။်  

စငတ်ာတငွ ် စ တပ်ညာရငှ၊် လထူိုက ေိ်ုးမာန ိုးပညာရငှ၊် ပညာန ိုးနဆိွုးနနိွုးနထာကပံ့််န ိုးအဖွ ြို့ေင၊် သင့််နလ ာ်နသာ 

နဖိုးမကညူမီှုနငှ့််ပူိုးနပါငိ်ုးနဆာင ွ်ကန် ိုး အဖွ ြို့ေငမ် ာိုး အမမ တနစရှ နေပါသည။်  ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုဆ ိုင ်ာ ဆ ာေေန်ငှ့််  

နဆိွုးနနိွုးမှု၊ စ တပ်ညာဆ ိုင ်ာ နဆိွုးနနိွုးမှုမ ာိုးက ိုလညိ်ုး လိုပ်နဆာငန်ေပါသည။် 

 

လပု ငန ်းအရကကာင ်းအ ာမျာ်းနငှ ့် ပတ သက ၍ 

・ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုနငှ့်် လှုပ်ရာှိုးမှုအပ ိုငိ်ုး၊ ပညာသငယ်မူှုအပ ိုငိ်ုး၊ လမူှုဆကဆ်နံ ိုးအပ ိုငိ်ုးစသညခ်ဖင့်် သ လ ိုသည့်် 

အနကကာငိ်ုးအ ာနငှ့််ပတသ်က၍်နဆိွုးနနိွုးခခငိ်ုး 

(လ ိုအပ်ခ ကန်ငှ့််အည ီကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုနလ့်လာစစ်နဆိုးခခငိ်ုးစသညမ် ာိုး) 

・ေေထ်မ်ိုးနငှ့်် ပညာရငှမ် ာိုးက နေ ့်ကနလိုးထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုးနငှ့်် နက ာငိ်ုးမ ာိုးသ ို ့် လညှ့််လည၍်နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငခ်ခငိ်ုး 

・ငယ ွ်ယစ်ဉ်တငွ ်လေူညိ်ုးစိုအိုပ်စိုတငွ ်ပါေငသ်င့်သ်ည့်် နေ ့်ကနလိုးထ ေိ်ုးနက ာငိ်ုးမထာိုးသည့် ်ကနလိုးမ ာိုးနငှ့်် 

အိုပ်ထ ေိ်ုးသမူ ာိုးအတကွ ် ည ွ်ယသ်ည့်် ခပေလ်ညထ်နူထာငန် ိုးလိုပ်ငေိ်ုးစသညမ် ာိုး 

・ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုဆ ိုင ်ာမသေစ်ွမ်ိုးမှုက ို မမ  ြို့သမူမ  ြို့သာိုးမ ာိုးသ ောိုးလညလ်ာနစန ိုး နဆိွုးနနိွုးပွ မ ာိုးက ငိ်ုးပခခငိ်ုး  

 

နဆိွုးနနိွုးသည့််နေ ့်  တေလဂာနေ ့်မှ နသာကကာနေ ့်   8:30–17:15 

                      စနေ တေဂဂနနနွေ ့်၊ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလပ် က၊် နစှက်ိုေန်စှသ်စ်ကိူုး ကမ် ာိုး ပ တသ်ည။် 

နဆိွုးနနိွုးသည့်န်ေ ာ   ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှုဆ ိုင ်ာ နထာကပံ့််န ိုးစငတ်ာ”ဟာပီအာ့်” 

Kato-shi Kinashi 1129 

အက ံ ိုးေငသ် ူ        မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ် ူလမူမယက်နလိုးမှ အ ွယန် ာကသ် ူ

နဆိွုးနနိွုးမှုကိုေက် စ  တမ်ှာ အခမ ့်ခဖစ်သည ်(ကက  တငစ်ာန ိုးနပိုး ေလ် ို) 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ပညာန ိုးနကာငစ်ီ စမီံခေ် ့်ခွ န ိုးရံိုိုး ကနလိုးမ ာိုး၏အောဂတဌ်ာေ 

 ကကိီုးထာွိုး င့််သေမ်ှု နထာကပံ့််န ိုးစငတ်ာ     ဖိုေိ်ုး -  0795-27-8100  
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၁၄  လမူှုဖူလံရု ်း 

 

 အမ   ိုးမ   ိုးနသာ လမူှုဖူလံိုန ိုး ေေန်ဆာငမ်ှုမ ာိုးထ မှ အဓ ကေေန်ဆာငမ်ှုမ ာိုးမှာ နအာကပ်ါအတ ိုငိ်ုးခဖစသ်ည။် 

 

မသန စွမ ်းသ ူလမူှုဖူလံရု ်း 

 က ိုယခ်နဓာမသေစ်မွ်ိုးမှု၊ ဉာဏ ်ညမ်သေစ်ွမ်ိုးမှု သ ို ့်မဟိုတ ်စ တပ် ိုငိ်ုးဆ ိုင ်ာမသေစ်မွ်ိုးမှု ရှ သအူနေခဖင့်် ထ ိုမသေစ်မွ်ိုးမှု 

အဆင့််အလ ိုက ်ေေန်ဆာငမ်ှုမ ာိုး  ယနူ ိုငပ်ါသည။် 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ က ေိ်ုးမာန ိုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေ လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေခွ   

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0409 

 

လရူနမှုအရထာက အပံ့်က  ုအရပြေြံေသည ့်ရ ာင  ွက မှု 

စာိုးေတန်ေန ိုး အခကအ်ခ နတွြို့နေသည့်် အ မ်နထာငစ်ိုအာိုး ထ ိုအခကအ်ခ အနေအထာိုးနငှ့်် က ိုကည်နီသာ နေ ့်စဉ် 

လနူေမှုစ  တ၊် နေအ မ်ငာှိုး မ်ိုးခ၊ ထ ခ ိုကဒ်ဏ ်ာ/န ာဂါမ ာိုးကိုသမှုအတကွ ်နဆိုးကိုသစ  တစ်သည့်် အေ မ့််ဆံိုိုးအဆင့်် 

လနူေမှုက ိုနစာင့််နရာှကခ်ခငိ်ုးနငှ့််အတ ူ မ မ နခခနထာကန်ပေါ် ခပေလ်ည ်ပ်တညန် ိုငန် ိုး  ည ွ်ယသ်ည့်် လနူေမှုဆ ိုင ်ာ 

အနထာကအ်ပံ့်က ိုအနခခခသံည့်် နဆာင ွ်ကမ်ှုမ ာိုးရှ ပါသည။် ထ ိုနဆာင ွ်ကမ်ှုမ ာိုးက ို လကခ်ံ ယ ူာတငွ ် အသိီုးသိီုး 

သတမ်တှခ် ကမ် ာိုးရှ ပါသခဖင့်် မမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံိုိုး နခမညထီပ် လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေခွ သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

အက ံ ိုးေငန်သာန ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမှာ ဥပနဒနငှ့််အညဂီ ပေတ်ငွန်ေထ ိုငမ်ပီိုး လှုပ်ရာှိုးမှုအကေ် ့်အသတမ်ရှ နသာ အမမ တမိ်ုး 

နေထ ိုငသ်၊ူ အနခခခ နေထ ိုငသ် ူနေထ ိုငခ်ွင့်် ီဇာ  ရှ ထာိုးသမူ ာိုးသာ ခဖစပ်ါသည။် 
 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ က ေိ်ုးမာန ိုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေ လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေခွ   

ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0407 

 

ပပြုစုရစာင ့်ရရှာက ရ ်းအာမြံေ 

 ခပ စိုနစာင့််နရာှကန် ိုးအာမခံဆ ိုသညမ်ှာ ခပ စိုနစာင့််နရာှကမ်ှုလ ိုအပ်သနူငှ့်် ထ ိုသ၏ူ မ သာိုးစိုက ကက ံနတွြို့နေ နသာ 

ခပ စိုနစာင့််နရာှကမ်ှုဆ ိုင ်ာစ ိုိုး  မမ်ှုနငှ့််ေေထ်ိုပ်ေေပ် ိုိုးမ ာိုးက ို လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုးကေ ိုငိ်ုးေေိ်ုးနထာကပံ့််သည့််စေစ် ခဖစ်ပါ 

သည။် မမ  ြို့တငွန်ေထ ိုငသ်ည့်် ်အသက ်၄၀နငှ့််အထကရ်ှ သသူည ်ခပ စိုနစာင့််နရာှကန် ိုးအာမခထံာိုး ေ ်တာေေရ်ှ သညဟ်ို 

ဥပနဒခဖင့််ခပဋ္ဌာေိ်ုးသတမ်ှတထ်ာိုးမပီိုး၊ အာမခံနကကိုးနပိုးနဆာင ်ေတ်ာေေရ်ှ နသာ်လညိ်ုး ခပ စိုနစာင့််နရာှကမ်ှုလ ိုအပ်ခ  ေ ်

တငွ ် ေေန်ဆာငမ်ှု ယခူစံာိုးန ိုငခ်ခငိ်ုးက ို အာမခံထာိုးပါသည။် န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးခဖစလ်ျှငလ်ညိ်ုး ဂ ပေတ်ငွ ် ၃လနက ာ်လေွ ်

နေထ ိုငမ်ည့််သသူည ်ဂ ပေ၏် လမူှုအသ ိုကအ်ေေိ်ုးတငွပ်ါေငသ်အူခဖစ် ဤခပ စိုနစာင့််နရာှကန် ိုး အာမခကံ ို မခဖစမ်နေ 

ထာိုး မညခ်ဖစ်သည။် 

 

ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ က ေိ်ုးမာန ိုးလမူှုဖလူံိုန ိုးဌာေ သကက်ကိီုး ွယအ် ိုခပ စိုနစာင့််နရာှကန် ိုး 

                  ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0440 
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၁၆  အမျာ်းပပည သ ူ ငု  ာ သယ ယပူ ု ့်ရ ာင ရ ်း 
 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ရှ  အမ ာိုးခပညသ်ဆူ ိုင ်ာ သယယ်ပူ ို ့်နဆာငန် ိုးဌာေမ ာိုးတငွ ် ထာိုး (JR ေရီှ ေ ဟေွိ်ုး)၊ ဘတစ်ကာိုး (အ ဟမီ  

ဘတစ်ို)၊ အငာှိုးကာိုး စသညမ် ာိုး ရှ ပါသည။်  

 

 ထာ်းအသံ်ုးပပြုသည့် အြေေါ 

  ထာိုးစီိုးခ  ေတ်ငွ ်ဘတူာရံိုနကာငတ်ာ သ ို ့်မဟိုတ ်လကမ်တှန် ာငိ်ုးစကတ်ငွ ်သာွိုးလ ိုသည့်န်ေ ာအထ  လကမ်ှတက် ို 

ေယပ်ါ။ ထ ို ့်နောက ်လကမ်တှဂ် တန်ပါကတ်ငွ ် ဂ တအ်ေငအ်ထကွစ်ကက် ိုခဖတသ်ေိ်ုးခခငိ်ုး (သ ို ့်) ဘတူာရံို ေေထ်မ်ိုးအာိုး 

လကမ်တှခ်ပသခခငိ်ုးမ ာိုးခပ လိုပ်၍ေငန် ာကမ်ပီိုး  ထာိုးစီိုးပါ။ ဆငိ်ုးခ  ေတ်ငွလ်ညိ်ုးအလာိုးတ ူဂ တအ်ေငအ်ထကွစ်ကက် ို 

ခဖတသ်ေိ်ုးခခငိ်ုး (သ ို ့်) ဘတူာရံိုေေထ်မ်ိုးအာိုး လကမ်တှန်ပိုးအပ်ခခငိ်ုး ခပ လိုပ်ပါ။  ထာိုးက ို အကက မ်ကက မ် အသံိုိုးခပ သည ်

ဆ ိုပါက လနပိုးလကမ်တှ၊် အတွ လ ိုကလ်ကမ်တှမ် ာိုးက ို ဘတူာရံိုနကာငတ်ာစသညမ် ာိုးမှ ေယယ်အူသံိုိုးခပ ပါက 

အဆငန်ခပပါသည။် 

 

 တ စကာ်းအသံ်ုးပပြုသည့် အြေေါ 

 မတှတ် ိုငတ်ငွ ်ဘတစ်ကာိုးန ာကလ်ာပါက အနောကဘ်ကတ်ခံါိုးနပါက ်(အခမေလ်မ်ိုးဘတစ်ကာိုးမှာ အနရှြို့ဘက ်

တခံါိုးနပါက)် မှ တကမ်ပီိုး၊ စတငစ်ီိုးေငိ်ုးသည့််နေ ာက ို ခပသသည့်် လကမ်တှက် ို ယထူာိုးပါ။ 

 ကာိုးနပေါ်တငွ ်နောကတ်စက်က မ ်ပ်တေ် ့်မည့််မတှတ် ိုငက် ို နကကညာနပိုးသည့်အ်တကွ ်ဆငိ်ုးလ ိုသည့််အခါ ကာိုးနပေါ် ရှ  

အသ နပိုးခလိုတက် ို နှ ပ်ပါ။ မညသ်မူျှခလိုတမ်နှ ပ်လျှင ်သ ို ့်မဟိုတ ်မတှတ် ိုငတ်ငွ ်တကမ်ည့််သမူရှ လျှင ်ထ ိုမတှတ် ိုငတ်ငွ ်

ကာိုး ပ်မညမ်ဟိုတပ်ါ။  

 ဂ ပေစ်ကာိုးက ို ောိုးနထာင၍်ောိုးလည ်ေခ်ကခ် သည့််အခါ ယာဉ်နမာငိ်ုးသ ူသ ို ့်မဟိုတ ်အေိီုးမှလမူ ာိုးအာိုး “ေါတာရှေီါ

○○ဒ ့် အ ိုလလီိုန ိုဒ ့် အ ိုရှအီ တ ့် ခိုဒါစ ိုငိ်ုး” (ကျွေန်တာ်/ကျွေမ် ○○မှာ ဆငိ်ုးမှာမ ို ့် သတ နပိုးပါ) ဟို နတာငိ်ုးဆ ိုပါက 

အဆငန်ခပန ိုငပ်ါသည။် ဆငိ်ုးသည့်အ်ခါတငွ ်ယာဉ်နမာငိ်ုး၏နဘိုးဘကရ်ှ  ပံိုိုးအတငွိ်ုးသ ို ့် လကမ်တှန်ငှ့်် ယာဉ်စီိုးခမ ာိုး 

ထည့််လ ိုကပ်ါ။ ယာဉ်စီိုးခမှာ ယာဉ်နမာငိ်ုးထ ိုငခ်ံို အနပေါ် ပ ိုငိ်ုးရှ  ဆ ိုငိ်ုးဘိုတတ်ငွက်ကည့်၍် မ မ ၏ လကမ်ှတပ်ါ ေပံါတန်ငှ့်် 

က ိုကည်သီည့််နငပွမာဏက ို စစ်နဆိုးအတညခ်ပ ပါ (ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ို (*) အသံိုိုးခပ သည့်အ်ခါ တစန်ခပိုးည ီယေိ်ုး ၁၀၀) ။ 

 ယေိ်ုး ၁,၀၀၀ အထ ခဖစပ်ါက ကာိုးနပေါ်တငွအ်နကကလ န ိုငန်သာ်လညိ်ုး အနကကနဆာငထ်ာိုးလျှင ်အဆငန်ခပပါသည။် 

အတွ လ ိုကလ်ကမ်တှ၊် လနပိုးလကမ်တှ၊် ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ို မ ာိုးလညိ်ုး အသံိုိုးခပ န ိုငပ်ါသည။်  

အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍် ရငှိ်ုးကဘီာ့်စို လိုပ်ငေိ်ုးဌာေ (0795-42-0057) သ ို ့်ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

(*) ေ က ိုပါ (NicoPa) ကာ့်ဒ ို ဆ ိုသညမ်ှာ .. ရငှိ်ုးကဘီာ့်စိုလ ိုငိ်ုးတငွ ်အသံိုိုးခပ န ိုငသ်ည့််လမ်ိုးပေိ်ုးဆကသ်ယွန် ိုး ဆ ိုင ်ာ 

ICကတခ်ပာိုးခဖစ်သည။် ထ ိုကတခ်ပာိုးက ို သံိုိုးခခငိ်ုးအာိုးခဖင့်် တစ်နခပိုးည ီ

ယာဉ်စီိုးခခဖင့််သာွိုးလာန ိုငပ်ါသည။် 
 

 

 
 

တစ ရပပ်းည  ယာဉ်စ ်းြေနငှ ့်ပတ သက ၍ 

၂၀၂၂ခိုနစ်ှ ဧမပီလ ၁ ကန်ေ ့်မှစ၍ ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ိုက ို အသံိုိုးခပ မညဆ် ိုပါက ဘတစ်ကာိုးလ ိုငိ်ုးကာိုးမ ာိုး၏ 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုး ယာဉ်စိီုးခသည ်တစ်ကက မ်လျှင ်ယေိ်ုး ၁၀၀ တစ်နခပိုးညခီဖစပ်ါသည။်  

 

နခါငိ်ုးစဉ် အနကကာငိ်ုးအ ာ 

တစန်ခပိုးည ီယာဉ်စီိုးခ တစ်ကက မ်စိီုးေငိ်ုးလျှင ်လကူကိီုး ယေိ်ုး ၁၀၀ ၊ ကနလိုး/မသေစ်မွ်ိုးသ ူယေိ်ုး ၅၀  
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တစန်ခပိုးည ီယာဉ်စီိုးခ 

အက ံ ိုးေငသ်ည့်် 

ကေ် ့်သတခ် က ်

ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ို (*) က ိုအသံိုိုးခပ မပီိုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုးမတှတ် ိုငမ်ှ တကမ်ပီိုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုး 

မှတတ် ိုငတ်ငွ ်ဆငိ်ုးသည့််အခါ  

(*) ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုးမှတတ် ိုငမှ် တကမ်ပီိုး ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ခပငမှ်တတ် ိုငတ်ငွ ်ဆငိ်ုးခခငိ်ုး၊ သ ို ့်မဟိုတ ်

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ခပငမ်ှတတ် ိုငမ်ှ တကမ်ပီ ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ ခပငမ်ှတတ် ိုငတ်ငွ ်ဆငိ်ုးခခငိ်ုးခဖစ်ပါက 

တစ်နခပိုးည ီယာဉ်စီိုးခနငှ့်် အက ံ ိုးမေငပ်ါ။  

အက ံ ိုးေငသ်ည့်် 

ဘတစ်ကာိုးလ ိုငိ်ုး 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုး နခပိုးဆွ နေသည့်် ဘတစ်ကာိုးလ ိုငိ်ုးအာိုးလံိုိုး  

(အခမေလ်မ်ိုးဘတစ်ကာိုးမှလွ ၍) 

အက ံ ိုးေငသ်ည့်် 

မှတတ် ိုင ်

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွိ်ုးမှတတ် ိုင ်အာိုးလံိုိုး 

ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ို  

ေယယ်နူ ိုငသ်ည့််နေ ာ  

ရှငိ်ုးကဘီာ့်စို ကိုမပဏ ီစံိုစမ်ိုးန ိုးနေ ာ၊ ခါတ ိုိုးမမ  ြို့အိုပ်ခ  ပ်န ိုးရံို ိုး ၄ ထပ် 

စီမံက ေိ်ုးမူေါဒဌာေခွ   

   

ဘတစ်ကာိုးလ ိုငိ်ုးမ ာိုးနငှ့်် ေ က ိုပါ ကာ့်ဒ ို ဆ ိုင ်ာ အနသိုးစ တန်ငှ့််ပတသ်က၍်  ရှငိ်ုးကဘီာ့်စိုကိုမပဏ၏ီ 

အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှက ို ကကည့်ရ်ှုပါ။  

 

ရှငိ်ုးကဘီာ့်စို အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှ) https://www.shinkibus.co.jp/ 

       (လကယ်ာဘကရ်ှ  QRကိုတမ်ှလညိ်ုး ကကည့််ရှုန ိုငပ်ါသည)် 

 

 

အငာှ်းကာ်းအသံ်ုးပပြုသည ့်အြေေါ 

အငာှိုးကာိုးမ ာိုးသည ်အဓ ကအာိုးခဖင့်် တာခီန ို ယာရှ ရ ို ိုး အငတ်ာ ဘတစ်ကာိုးမှတတ် ိုငတ်ငွ ် နစာင့််ဆ ိုငိ်ုးနေပါသည။် 

ထ ို ့်အခပင ် ကက  တင၍်ဆကသ်ယွထ်ာိုးမညဆ် ိုပါက မညသ်ည့်န်ေ ာက ိုမဆ ို လာန ာကပ်ါသည။် အငာှိုးကာိုးစီိုးခ  ေတ်ငွ ်

အနောက ်လကေ် ဘကတ်ခံါိုးက အလ ိုအနလ ာကပ်ွင့််လာပါမည။် တခံါိုးပ တ ်ာတငွလ်ညိ်ုး အလ ိုအနလ ာက ်ပ တမ်ည ်

ခဖစပ်ါသည။် 

ယာဉ်နမာငိ်ုးသအူာိုး သာွိုးလ ိုသည့်န်ေ ာ နခပာခ  ေတ်ငွ ် ဂ ပေစ်ကာိုးနကာငိ်ုးစွာမနခပာန ိုငပ်ါက လ ပ်စာ၊ သာွိုးလ ိုသည့်် 

နေ ာအမညမ် ာိုးက ို စာ ွကတ်ငွန် ိုးသာိုး ခပသမညဆ် ိုပါ အဆငန်ခပန ိုငပ်ါသည။် နဘာကဆ်ိူုးနပိုးသည့် ်ဓနလ့်မရှ ပါ။ 

 

 

 

  

https://www.shinkibus.co.jp/
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၁၇   ဏ /စာတ ကု   

 

ဘဏန်ငှ့်် စာတ ိုကတ် ို ့်သည ်နငနွကကိုးက ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကခ်ခငိ်ုးနငှ့်် နငလွွှ ခခငိ်ုးလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးက ို လိုပ်နဆာငပ်ါသည။် 

နစှမ်   ိုးစလံိုိုးပင ်ပိုဂဂလ ကလိုပ်ငေိ်ုးမ ာိုးခဖစ်မပီိုး ဘဏမ်ှာ အဓ ကအာိုးခဖင့်် နငနွကကိုးက ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကမ်ပီိုး စာတ ိုကမ်ှာ 

နငနွကကိုးအခပင ်စာ၊ ပါဆယန်ငှ့်် အာမခံမ ာိုးက ိုလညိ်ုး က ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကပ်ါသည။် 

 ဖွင့််လစှခ်  ေ ် ဘဏ)်   တေလဂာမှ နသာကကာ 9:00～15:00 

       စာတ ိုက)် နငနွကကိုး/အာမခံနကာငတ်ာ တေလဂာမှ နသာကကာ 9:00–16:00 

           စာပ ို ့်နကာငတ်ာ       တေလဂာမှ နသာကကာ 9:00–17:00 

စာတ ိုက၏် စံိုစမ်ိုးန ိုးအငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှ (အဂဂလ ပ်ဘာသာ) 

http://www.post.japanpost.jp/index_en.html 

(လကယ်ာဘကရ်ှ  QRကိုတမ်လှညိ်ုး ကကည့််ရှုန ိုငပ်ါသည်) 

 

န ငု  ငပံြော်းရငကွ ငု  တယွ ရ ာင  ွက ပြေင ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

 န ိုငင်ခံခာိုးနငကွ ို အဓ ကအာိုးခဖင့်် ဘဏမ် ာိုးကက ိုငတ်ယွန်ဆာင ွ်ကပ်ါသည။် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ်န ိုငင်ခံခာိုးနငကွ ိုငတ်ယွ ်

နဆာင ွ်ကန်သာ ဘဏမ်ရှ ပါ။  

 

 ဏ စာ င ်းဖွင ့်ပြေင ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

  ဘဏစ်ာ ငိ်ုးမ ာိုးတငွ ် ဖဆူိူုးနယာ်ကငိ်ုး၊ နတိုးကီနယာက်ငိ်ုး၊ ဆိုမ တာတ နယာ်ကငိ်ုး ဟ၍ူရှ မပီိုး စာတ ိုက်/ ဘဏ ်

ေေထ်မ်ိုးမ ာိုးအာိုး ၎ငိ်ုးအမ   ိုးအစာိုးအသိီုးသိီုးနငှ့််ပတသ်က၍် ကာွခခာိုးခ ကမ် ာိုးအာိုး နမိုးခမေိ်ုးမပီိုး မ မ  လ ိုအပ်ခ ကန်ငှ့်် 

က ိုကည်သီည့််စာ ငိ်ုးက ိုဖွင့််ပါ။ ကာယကရံငှခ်ဖစန်ကကာငိ်ုးသကန်သခံသည့််အ ာ (န ိုငင်ကံိူုး လကမ်တှ၊် နေထ ိုငသ်ကူတ၊် 

ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င၊် အာမခကံတ)် မ ာိုးလ ိုအပ်ပါသည။် က ိုယပ် ိုင ် အငိ်ုးကေိ်ုး (လကမ်တှတ်ဆံ ပ်တံိုိုး) ရှ ထာိုးလျှင ် 

အဆငန်ခပပါသည။် 

 

ရငအွပ နှပံြေင ်း၊ ရငထွတု ပြေင ်းနငှ ့် ပတ သက ၍ 

 ဘဏ၊် စာတ ိုကမ် ာိုး၏ နကာငတ်ာတငွ ်နငအွပ်နှခံခငိ်ုး သ ို ့်မဟိုတ ်နငထွိုတပံ်ိုစစံာ ွကတ်ငွ ်နငပွမာဏ၊ ဘဏစ်ာ ငိ်ုး 

ေပံါတ ်စသညမ် ာိုးက ို န ိုးခဖည့််ကာ ဘဏစ်ာအိုပ်နငှ့််အတ ူတငခ်ပပါ။  

 

 ဏ ကတ ပပာ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

 နကာငတ်ာသ ို ့်သာွိုး ေမ်လ ိုဘ  နငသွငွိ်ုးနငထွိုတန် ိုငသ်ည့်် ဘဏက်တခ်ပာိုးက ို ဘဏစ်ာ ငိ်ုးဖွင့််ခ  ေတ်ငွ ်နလျှာကထ်ာိုး 

န ိုငပ်ါသည။်  

 အလ ိုအနလ ာကန်ငသွငွိ်ုးနငထွိုတစ်က ် (ATM) ရှ သည့််နေ ာခဖစပ်ါက ထ ိုကတခ်ပာိုးက ိုအသံိုိုးခပ ၍ နငထွိုတခ်ခငိ်ုး၊ 

လကက် ေန်ငစွစ်နဆိုးခခငိ်ုးမ ာိုး ခပ လိုပ်န ိုငပ်ါသည။်  

 

 ဏ စာ င ်းမှ အလ အုရလျာက ရငလွ  ရပ်းရြေျပြေင ်း ဝန ရ ာင မှုနငှ ့်ပတ သက ၍ 

လျှပ်စစ်၊ ဓာတန်ငွြို့၊ န ၊ တယလ်ဖီိုေိ်ုးခစသည့််လစဉ်နပိုးနခ မှုမ ာိုးက ို ဘဏန်ငှ့််စာတ ိုကမ် ာိုးတငွ ်နလျှာကထ်ာိုးပါက 

လစဉ်သတမ်ှတထ်ာိုးသည့်န်ေ ့်တငွ ်ဘဏစ်ာ ငိ်ုးမှ အလ ိုအနလ ာက ်လွှ နပိုးမညခ်ဖစသ်ခဖင့်် အဆငန်ခပပါသည။် ထ ိုသ ို ့် 

နလျှာကထ်ာိုးမပီိုးနောက ်ေေန်ဆာငမ်ှုစတငခ်  ေအ်ထ  သတီငိ်ုး ၂ပတမ်ှ ၃ပတ ်ကကာခမင့်် န ိုငပ်ါသည။် 
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၁၈  ယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင  
 

နမာ်နတာ်ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှ ်ေအ်တကွ ် ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငလ် ိုအပ်ပါသည။် ယာဉ်နမာငိ်ုးသငတ်ေိ်ုးစသညမ် ာိုးတငွ ်

သငယ်နူလ့်က င့််မပီိုး ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငက် ို  ယပူါ။ မ မ န ိုငင်မံှ တ ာိုးေငသ်ကတ်မ်ိုးရှ နသာ ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်

က ိုငန်ဆာငသ်သူည ်သကဆ် ိုင ်ာလိုပ်ငေိ်ုးစဉ်က ိုလိုပ်နဆာငပ်ါက ဂ ပေန် ိုငင်၏ံယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငက် ို နခပာငိ်ုးလ  ယ ူ

န ိုငပ်ါသည။် 
 

န ငု  ငတံကာယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင က ငု ရ ာင ထာ်းပေါက 

 ဂ ီေ ီာကေွ ်ငိ်ုးရငှိ်ုးအ  ထိုတန်ပိုးထာိုးသည့် ် န ိုငင်တံကာယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငသ်ာလျှင ် ဂ ပေန် ိုငင်တံငွ ် တ ာိုးေင ်

ပါသည။် သကတ်မ်ိုးကာလအတငွိ်ုးခဖစ်လျှင ် ဂ ပေသ် ို ့်ေငန် ာကသ်ည့်န်ေ ့်မှ တစ်နစှတ်ာကာလ တ ာိုးေငန်သာ်လညိ်ုး 

ဆ ိုကန် ာကမ်ပီိုးနောက ်တစ်နစှ်တာကာလအတငွိ်ုး န ိုငင်တံကာယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င၏် သကတ်မ်ိုးကိုေဆ်ံိုိုးမညဆ် ိုပါက 

ထ ိုကိုေဆ်ံိုိုးသည့််နေ ့်အထ သာ တ ာိုးေငမ်ညခ်ဖစ်သည။် 

သတ ခပ  ေ ် - ဂ ပေန် ိုငင်တံငွ ် နေထ ိုငသ်စူာ ငိ်ုးမတှပံ်ိုတငထ်ာိုးသကူ ဂ ပေမ်ှထကွခ်ွာကာ န ိုငင်တံကာယာဉ်နမာငိ်ုး 

လ ိုငစ်င ်ယ၍ူ ဂ ပေသ် ို ့် နောကတ်စ်ကက မ်ခပေလ်ညေ်ငန် ာကလ်ာသည့်အ်ခါ ထကွခ်ွာခ  ေမ်ှ ခပေလ်ည ်

ေငန် ာကခ်  ေအ်ထ ကာလ ၃လနငှ့််အထကမ်ရှ ပါက ထ ိုခပေလ်ညေ်ငန် ာကသ်ည့််နေ ့်သည ် တစ်နစှ်တာ 

လ ိုငစ်င ် တ ာိုးေငက်ာလတကွခ် ကသ်ည့််နေ ့် (ဂ ပေသ် ို ့်ေငန် ာကသ်ညဟ်ိုသတမ်ှတသ်ည့််နေ ့်) ခဖစမ်ည ်

မဟိုတပ်ါ။ 

န ငု  ငပံြော်းတ ငု ်းပပည ၏ယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင က ငု ရ ာင ထာ်းပေါက 

ဂ ာမေ၊ီ ခပငသ်စ်၊ ဆစွဇ်ာလေ၊် ဘယလ်ဂ ီယ၊ံ မ ိုောက ို၊ ထ ိုငေ်မတ် ို ့်၏ ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငမ် ာိုးနငှ့််ပတသ်က၍်မူ ဂ ပေ ်

ဘာသာခပေဆ် ိုခ ကက် ိုငန်ဆာငထ်ာိုးသည့််အခါတငွသ်ာ ဂ ပေသ် ို ့်ေငန် ာကသ်ည့််နေ ့်မှ တစ်နစှ်တာ နမာ်နတာ်ယာဉ် 

နမာငိ်ုးနငှ ်န ိုငပ်ါသည။် တစန်စှန်က ာ်လေွမ်ပီိုးနောက ်ဂ ပေန် ိုငင်တံွငိ်ုး နေထ ိုငသ်မူှတပံ်ိုတငရ်ှ သ၊ူ နေထ ိုငခ်ွင့်် ီဇာရှ သကူ 

ဂ ပေမ် ှထကွခ်ွာမပီိုးနောက ် ခပေလ်ညေ်ငန် ာကသ်ည့််အခါတငွ ်ထကွခ်ွာခခငိ်ုးမှ ေငန် ာကခ်ခငိ်ုးအထ ကာလက ၃လနငှ့်် 

အထကမ်ဟိုတပ်ါက နမာ်နတာ်ယာဉ် နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး မခပ န ိုငပ်ါ။ 

ဘာသာခပေဆ် ိုခ ကသ်ည ်န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပညယ်ာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငထ်ိုတန်ပိုးသည့််န ိုငင်၏ံသတံမေန် ိုး ာအဖွ ြို့အစညိ်ုး 

သ ို ့်မဟိုတ ်ဂ ပေန်မာ်နတာ်ယာဉ်အဖွ ြို့ခ  ပ် (JAF) တ ို ့်၏စာ ွကစ်ာတမ်ိုးသာ ခဖစ် မည။် 
 

 

◆န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငဘ်ာသာခပေခ် ကန်ငှ့််ပတသ်က၍် (JAF) 

 

ရလ ာက ထာ်းနည ်း 

နအာကပ်ါ လ ိုအပ်နသာစာ ွကစ်ာတမ်ိုးမ ာိုးက ို ထိုတန်ပိုးခနငှ့််အတ ူနငသွာိုးမှတပံ်ိုတငစ်ာခဖင့်် နပိုးပ ို ့်ပါ။ သ ို ့် ာတငွ ်

န ိုငင်တံကာယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငဘ်ာသာခပေခ် ကက် ိုမူ လိုပ်နဆာငခ်ခငိ်ုးမရှ သည့််အတကွ ်သတ ခပ ပါ။  
 

လ ိုအပ်နသာစာ ွကစ်ာတမ်ိုး 
 

  (၁) န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငဘ်ာသာခပေခ် ကထ်ိုတန်ပိုးန ိုးနလျှာကလ်ွှာ 

JAF ၏အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှမှ နဒါငိ်ုးလိုပ်ယနူ ိုငသ်ည။် အငတ်ာေကအ်သံိုိုးမခပ န ိုငပ်ါက FAX ခဖင့်် နပိုးပ ို ့် န ိုင ်

သည့််အတကွ ်ေစီပ် ာ JAF ရံို ိုးခွ ြို့သ ို ့် ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

JAF ဟနယာဂ ိုရံို ိုးခွ   ဖိုေိ်ုး - 078-871-7561 10:00–17:00  

(စနေ၊ တေဂဂနန၊ွ အမ ာိုးခပညသ်အူာိုးလိုပ် က် ပ တသ်ည)် 

JAF အငတ်ာေကစ်ာမ ကန်ာှ (အဂဂလ ပ်ဘာသာ) https://english.jaf.or.jp/ 

(လကယ်ာဘကရ်ှ  QRကိုတမ်လှညိ်ုး ကကည့််ရှုန ိုငပ်ါသည)် 

https://english.jaf.or.jp/
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  (၂ ) န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်(အနခခခအံာိုးခဖင့်် မူ ငိ်ုးခဖစ် မည)်  

    ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငမ် ူငိ်ုးက ို မ တတ  ကိူုးယမူပီိုးလျှငခ် ကခ် ငိ်ုးခပေလ်ညန်ပိုးပ ို ့်မညခ်ဖစသ်ည။် ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်

မူ ငိ်ုးက ိုငန်ဆာငထ်ာိုးခခငိ်ုးမရှ ပါက မ တတ  က ိုနပိုးပ ို ့်လျှင ်နသာ်လညိ်ုး လ ိုငစ်ငပ်ါအခ ကအ်လကမ် ာိုးက ို ထငထ်င ်

ရာှိုးရာှိုးဖတရ်ှုန ိုင ်ေ ်လ ိုငစ်ငမ် ကန်ာှစာနငှ့််နက ာဘက ်နစှမ်   ိုးစလံိုိုး တတန် ိုငသ်မျှ န ာငစ်ံိုကာလာခဖင့်် ရငှိ်ုးလငိ်ုး 

ခပတသ်ာိုးနသာ မ တတ  က ို အသံိုိုးခပ ပါ ေ။်  

တရိုတခ်ပညသ်ူ ့်သမမတန ိုငင် ံယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငခ်ဖစ်လျှင ်Fuye လ ိုအပ်မပီိုး၊ ဖ လစပ် ိုငသ်မမတန ိုငင် ံယာဉ်နမာငိ်ုး 

လ ိုငစ်ငခ်ဖစလ်ျှင ်တ ာိုးေငလ်ကခ်ံခဖတပ် ိုငိ်ုး (OFFICIAL RECEIPT) လ ိုအပ်ပါသည။် 

အစစန ိုးန ိုငင် ံ ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငခ်ဖစ်လျှင ် မူလထိုတန်ပိုးသ ူ (သ ို ့်) သရံံိုိုး၏ အဂဂလ ပ်ဘာသာ နထာကခ်စံာ 

လ ိုအပ်ပါသည။် 
 

  (၃) န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ၊် နေထ ိုငသ်ကူတ၊် သ ို ့်မဟိုတ ်နေထ ိုငသ်အူနထာကအ်ထာိုးစာ ွကမ် တတ   စသညမ် ာိုး 

   အာန  ီိုးယာိုးဘာသာနငှ့်် ရိုရာှိုးဘာသာခဖင့်် န ိုးသာိုးထာိုးနသာ ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငန်ငှ့်် နတာငက် ို ီိုးယာိုး၊ 

ထ ိုငိ်ုး၊ ခမေမ်ာစသည့််န ိုငင်မံ ာိုးတငွ ်ထိုတန်ပိုးသည့််ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငမ် ာိုးအတကွသ်ာ လ ိုအပ်မညခ်ဖစ်သည။် 
 

ထတု ရပ်းြေ 

ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်တစန်စာငလ်ျှင ်ထိုတန်ပိုးခ ယေိ်ုး ၃,၀၀၀ နငှ့်် စာခပေပ် ို ့်ခ ယေိ်ုး ၅၀၀ လ ိုအပ်ပါသည။်  

 လ ိုငစ်ငစ်ငတ်ာတငွ ်န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်နခပာငိ်ုးလ မှု နလျှာကထ်ာိုးခခငိ်ုးက ို ခငငိ်ုးပယခ် ံသည့် ်

အခါတငွလ်ညိ်ုး ဘာသာခပေခ် ကဆ် ိုင ်ာ အခနကကိုးနငကွ ို ခပေန်ပိုးမညမ်ဟိုတပ်ါ။ ထ ို ့်အခပင ် နပ ာကဆ်ံိုိုးခခငိ်ုးစသည ်

မ ာိုးနကကာင့်် ခပေလ်ညထ်ိုတန်ပိုး သည့််အခါတငွလ်ညိ်ုး တညူနီသာ အခနကကိုးနင ွက သင့််မညခ်ဖစ်ပါသည။်  

 

ကကာပမင ့်မည ့်အြေျ န   

 စာတ ိုကမ်နှပိုးပ ို ့်သည့််အခါ နလျှာကလ်ွှာတငွန်ဖာ်ခပထာိုးသည့်လ် ပ်စာသ ို ့် ခပေလ်ညန်ပိုးပ ို ့်မညခ်ဖစန်သာ်လညိ်ုး ပံိုမေှ ်

အာိုးခဖင့််သတီငိ်ုးတစပ်တမ် ှ၂ပတခ်ေ် ့်ကကာခမင့််ပါမည။် ထ ို ့်အခပင ်လ ိုအပ်နသာစာ ွကစ်ာတမ်ိုး(၃)တငွန်ဖာ်ခပထာိုးနသာ 

န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င၏်ဘာသာခပေခ် ကအ်တကွမ်ူ သတီငိ်ုး ၂ပတမ်ှ ၃ပတခ်ေ် ့်ကကာခမင့််ပါမည။်  

 

ဂ္ျပန န ငု  င၏ံယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင က  ုရပပာင ်းလ ပြေင ်းနငှ ့်ပတ သက ၍ 

 န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငမ်ှ ဂ ပေန် ိုငင်၏ံယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငသ် ို ့် နခပာငိ်ုးလ ခခငိ်ုး နလျှာကထ်ာိုးမှု 

လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်က ို အာကာ့်ရှ  ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငစ်ာနမိုးပွ စစန်ဆိုးန ိုးစခေိ်ုးသ ို ့် သာွိုးန ာကလ်ိုပ်နဆာငပ်ါ။  

 

လ အုပ ရသာစာ ွက စာတမ ်း - တင ပပ မည ့်စာ ွက စာတမ ်းနငှ ့်အရသ်းစ တ နငှ ့်ပတ သက ၍ ယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင   

စာရမ်းပွ စစ ရ ်းရ ်းစြေန ်းတငွ  ရမ်းပမန ်းစံစုမ ်းပေါ။  

(၁) ဓာတပံ်ို ၁ပံို (အေ ံ3cm အလ ာိုး 2.4cm) 

နလျှာကထ်ာိုးသည့််နေ ာတငွလ်ညိ်ုးအခနကကိုးနငခွဖင့််ရ ိုကက်ိူုးန ိုငသ်ည။်  

(၂ ) အ မန်ထာငစ်ိုစာ ငိ်ုး (သ ို ့်) န ိုငင်သံာိုးအမ   ိုးအစာိုးနဖာ်ခပထာိုးသည့်် နေထ ိုငသ်အူနထာကအ်ထာိုးစာ ွက ် 

မ တတ   (နေထ ိုငသ်အူနခခခစံာ ငိ်ုးမှတပံ်ိုတငခ်ခငိ်ုးဥပနဒနငှ့််အက ံ ိုးမေငသ်မူ ာိုးမှာ န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ)် 

(၃ ) နေထ ိုငသ်ကူတ ်(ခပသ ေ)် 

(၄) န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်     

လ ိုငစ်င ်မပီိုးနောက ်စိုစိုနပါငိ်ုး ၃လနက ာ် ထ ိုန ိုငင်တံငွ ်နေထ ိုငခ် ့်မပီိုး၊ သကတ်မ်ိုးရှ သည့််လ ိုငစ်င ်

(ထိုတန်ပိုးသည့််နေ ့်စွ မပါရှ ပါက ထိုတန်ပိုးသည့်န်ေ ့်စွ က ို သကန်သ ခပန ိုငသ်ည့််အ ာ 
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လ ိုအပ်သည့််အခါလညိ်ုးရှ သည)်။ 

(၅) န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငဂ် ပေဘ်ာသာခပေဆ် ိုခ က ်        

န ိုငင်ခံခာိုးတ ိုငိ်ုးခပည၏် သတံမေ ်န ိုး ာအဖွ ြို့အစညိ်ုးစသည့်် 

အစ ိုိုး အမ ေ် ့်ခဖင့််သတမ်ှတထ်ာိုးသည့််ဌာေမှခပ စိုထာိုးခခငိ်ုးခဖစ်မပီိုး၊ နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး ခပ န ိုငသ်ည့်် 

ယာဉ်အမ   ိုးအစာိုး၊ လ ိုငစ်ငသ်ကတ်မ်ိုး၊ သကဆ် ိုင ်ာလ ိုငစ်ငက်ေ် ့်သတခ် ကစ်သည့်် လ ိုအပ်နသာ 

အခ ကမ် ာိုးက ို ရငှိ်ုးလငိ်ုးစွာနဖာ်ခပထာိုးသည့််အ ာ 

(၆) န ိုငင်ကံိူုးလကမ်တှ ်      

လ ိုငစ်င ်မပီိုးနောကထ် ိုန ိုငင်တံငွ ်၃လနက ာ်နေထ ိုငခ် ့်နကကာငိ်ုး အတညခ်ပ န ိုငသ်ည့််  

      န ိုငင်ကံိူုးလကမ်ှတခ်ဖစသ်ည့််အခပင ်ထိုတန်ပိုးမပီိုး ၃လနက ာ်နေ မည ်(ထ ိုကာလထကေ်ညိ်ုးနေပါက 

န ိုငင်ကံိူုး လကမ်တှ ်အနဟာငိ်ုးက ို ယသူာွိုး ေ)်  

(၇) အ မ်နထာငစ်ိုစာ ငိ်ုး (သ ို ့်) န ိုငင်သံာိုးအမ   ိုးအစာိုးနဖာ်ခပထာိုးသည့်် နေထ ိုငသ်အူနထာကအ်ထာိုးစာ ွက ် 

    က ိုယပ် ိုငေ်ပံါတ ်(မ ိုငေ်ဘံာ) နဖာ်ခပထာိုးခခငိ်ုးမရှ သည့််အ ာ 

(၈) ေေန်ဆာငခ်အသိီုးသိီုး 

 

သာမန  ရလ ာက ထာ်းမှုမှ လ ငု စင ရပပာင ်းလ မှုအထ  အ င့် မျာ်း 

 အာကာ့်ရှ  ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငစ်ာနမိုးပွ စစ်နဆိုးန ိုးစခေိ်ုးတငွ ်နလျှာကထ်ာိုးသည့််အခါ တယလ်ဖီိုေိ်ုးနငှ့််ကက  တင ်

စာ ငိ်ုးနပိုး ေလ် ိုအပ်ပါသည။် 

 ကက  တငစ်ာ ငိ်ုးနပိုး ေ ်ဖိုေိ်ုးေပံါတ ်(အစ ိုိုး ရံိုိုးဖွင့်် ကသ်ာ နေ ့်လယ ်၁ော ီမှ ၄ော ီအထ ) - 078-912-1777 

(၁) နခပာငိ်ုးလ မှုနလျှာကထ်ာိုးခခငိ်ုး 

(၂ ) သင့််နလ ာ်မှုဆ ိုင ်ာစာနမိုးပွ  

(၃) ယာဉ်စညိ်ုးကမ်ိုး ဟိုသိုတ/ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှမ်ှုစမွ်ိုး ညအ်တညခ်ပ ခခငိ်ုး (ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ် 

     စငတ်ာ၊ စာနမိုးပွ စစ်နဆိုးသည့််နေ ာရှ လမ်ိုးနကကာငိ်ုးတငွ ်နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး) 

(၄) ဂ ပေ၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်ရှ ခခငိ်ုး 

 

ဗဟသုတု၊ ကျွမ ်းကျင မှု  ငု   ာ ကင ်းလတွ ြွေင ့်သရ ာတညူ ြေျက  

 ဟိုသိုတ၊ ကျွမ်ိုးက ငမ်ှု ကငိ်ုးလတွခ်ွင့််သနဘာတညူခီ က ် ရှ ထာိုးသည့််န ိုငင်၏ံယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်က ိုငန်ဆာင ်

ထာိုးသသူည ်သင့််နလ ာ်မှုဆ ိုင ်ာစာနမိုးပွ သကသ်ကသ်ာ နခဖဆ ို ပါမည။်  

ဆကသ်ယွ ်ေ)် အာကာ့်ရှ  ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငစ်ာနမိုးပွ စစန်ဆိုးန ိုးစခေိ်ုး ဖိုေိ်ုး - 078-912-1628 

 

ယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင ၏သက တမ ်း 

 အသစ် ရှ သည့်် ဂ ပေ၏်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငသ်ကတ်မ်ိုးမှာ  ရှ သည့်န်ေ ့်မှ ၃ကက မန်ခမာကန်မွိုးနေ ့်နက ာ်လေွမ်ပီိုး 

၁လအထ  ခဖစပ်ါသည။် ထ ိုနောကပ် ိုငိ်ုးတငွ ် ၃နစှ် သ ို ့်မဟိုတ ် ၅နစှတ်စ်ကက မ် သကတ်မ်ိုးတ ိုိုး ပါမည။် သကတ်မိ်ုး 

နက ာ်လေွလ်ျှင ်ပ ကခ်ပယမ်ညခ်ဖစသ်ခဖင့်် လိုပ်နဆာင ်ေလ်ိုပ်ငေိ်ုးစဉ်မ ာိုးက ို မနမ့်မနလ ာ့် လိုပ်နဆာငပ်ါ။ 

 

လ ပ စာရပပာင ်းလ သည ့်အြေေါ 

 လ ပ်စာနခပာငိ်ုးလ သည့််အခါ ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငတ်ငွန်ဖာ်ခပထာိုးသည့် ် လ ပ်စာက ို နခပာငိ်ုးလ သည့််လိုပ်ငေိ်ုးစဉ် 

လ ိုအပ်ပါသည။် ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငန်ငှ့််၊ လ ပ်စာသစက် ို သကန်သခသံည့််အ ာ (နေထ ိုငသ်ကူတစ်သည)် က ိုယ၍ူ 

နေထ ိုင ်ာနေ ာသစမ်ှ   စခေိ်ုး သ ို ့်မဟိုတ ်ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်ငစ်ာနမိုးပွ စစ်နဆိုးန ိုးနေ ာတငွ ်လိုပ်ငေိ်ုးစဉ်မ ာိုးက ို 

လိုပ်နဆာငပ်ါ။ 
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ယာဉ်ရမာင ်းလ ငု စင   ပ   ငု ်းပြေင ်းနငှ ့် ဖျက သ မ ်းပြေင ်း 

 ဂ ပေတ်ငွ ် စညိ်ုးကမ်ိုးခ   ိုးနဖာကခ်ခငိ်ုးနငှ့်် ယာဉ်မနတာ်တဆမှု က  ိုးလေွခ် ့်သည့်် ယာဉ်နမာငိ်ုးသအူာိုး နောကတ်ငွ ်

နဘိုးကငိ်ုးလံိုခခံ နသာယာဉ်နမာငိ်ုးနငှမ်ှုက ို လိုပ်နဆာငလ်ာနစ ေ ် လှုံြို့နဆာ်န ိုးအတကွ ် အမှတန်ပိုးစေစရ်ှ ပါသည။် 

အမတှန်ပိုးစေစ်ဟသူညမ်ှာ ယာဉ်မနတာ်တဆမှုအခပင ်မီိုးပွ  င့််အခ ကခ်ပမီိုးက ို မလ ိုကေ်ာခခငိ်ုး၊ အရှ ေန်က ာ်လေွခ်ခငိ်ုး၊ 

ယာဉ် ပ်ဆ ိုငိ်ုး/ ပ်ောိုးမှု စညိ်ုးကမ်ိုးခ   ိုးနဖာကခ်ခငိ်ုးစသညမ် ာိုးက ို က  ိုးလေွသ်ည့််အကက မတ် ိုငိ်ုး အမတှက် ိုနပါငိ်ုးမပီိုး 

စိုစိုနပါငိ်ုးအမတှက် တစန်ခပိုးညသီတမ်တှခ် က ် ခပည့််သညအ်ခါ၊ လ ိုငစ်င ်  ပ်ဆ ိုငိ်ုးခခငိ်ုးနငှ့်် ဖ ကသ် မ်ိုးခခငိ်ုးစသည့်် 

ခပစ်ဒဏက် ိုခ မတှသ်ည့်် စေစခ်ဖစသ်ည။် ထ ိုအထ တငွ ် အ ကမ်ူိုး၍ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး ခပစ်ဒဏမ်ှာ ကကိီုးနလိုးမပီိုး 

တစက်က မက်  ိုးလေွရံ်ို ခဖင့်် ယာဉ်နမာငိ်ုးလ ိုငစ်င ်ဖ ကသ် မ်ိုးခခငိ်ုးခံ မည။် 

ဒဏန်ငခွ မတှခ်ံ ပါက အ ကမ်ူိုး၍ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး - ယေိ်ုး ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၊ အ ကန်သာကထ်ာိုးမပီိုးယာဉ် 

နမာငိ်ုးနငှခ်ခငိ်ုး - ယေိ်ုး ၅၀၀,၀၀၀ ၊ စီိုးေငိ်ုးလ ိုကပ်ါလာသ/ူ ယာဉ် သ ို ့်မဟိုတ ်အ က ်ကမိ်ုးလမှ်ိုးခ ့်သမူ ာိုးက ိုလညိ်ုး 

ဒဏန်ငခွ မတှန် ိုငပ်ါသည။် အ ကန်သစာနသာကသ်ံိုိုးထာိုးခခငိ်ုးသည ်ယာဉ်နမာငိ်ုးနငှမ်ှုအနပေါ် ဆ ိုိုး ွာိုးသည့် ်အက   ိုး 

သကန် ာကမ်ှု ခဖစ်နစသခဖင့်် အ ကန်သစာနသာကသ်ံိုိုးထာိုးခ  ေတ်ငွ ်ယာဉ်နမာငိ်ုးခခငိ်ုး လံိုိုးေ မခပ ပါနငှ့််။  

 ထ ို ့်အခပင ် ဂ ပေန် ိုငင်တံငွ ် လမ်ိုးနပေါ်၌ယာဉ် ပ်ောိုးမှုဆ ိုင ်ာ စညိ်ုးကမ်ိုးနဖာကဖ် ကမ်ှု စစ်နဆိုးအန ိုးယခူခငိ်ုးက ို 

တငိ်ုးက ပ်စွာလိုပ်နဆာငပ်ါသည။် တတန် ိုငသ်မျှ အေိီုးအောိုးရှ  ယာဉ် ပ်ောိုးန ိုးနေ ာတငွ ်  ပ်ောိုးန ိုင ်ေက်က  ိုးပမ်ိုး 

အာိုးထိုတပ်ါ။ 
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၁၉  အလပု ြေန ့်ပြေင ်း/အလပု လပု ပြေင ်း  
 

 န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးမ ာိုး ဂ ပေတ်ငွ ်အလိုပ်လိုပ် ေ ်“အလိုပ်လိုပ်ခခငိ်ုးက ိုခွင့််ခပ သည့်န်ေထ ိုငခ်ွင့််” ရှ ထာိုး ေလ် ိုအပ်သည။် 
 

အလပု ရှာရဖွသည့် အြေေါ 

 လထူိုအလိုပ်အက ိုငတ်ညမ်င မ်န ိုးဌာေ (အမ ာိုးအနခေါ် "ဟာလ ိုိုးေါ ့်ကို") သည ် အလိုပ်အက ိုငရ်ာှနဖွနေသအူတကွ ်

ထ ိုသ၏ူဆနဒနငှ့်် စွမ်ိုး ညန်ငှ့်် က ိုကည်သီည့်် အလိုပ်အက ိုငက် ို မ တဆ်ကန်ပိုးနေပါသည။် ထ ို ့်အခပင ် လအူ ငိ်ုးအခမစ ်

ရာှနဖွနေသည့်် ကိုမပဏမီ ာိုးအတကွ ်ထ ိုကိုမပဏနီငှ့်် သင့််နလ ာ်သည့် ်လအူ ငိ်ုးအခမစက် ို မ တဆ်ကန်ပိုးနေပါသည။် 

ခါတ ိုိုးမမ  ြို့တငွ ် ဟာလ ိုိုးေါ ့်ကို၌ လိုပ်နဆာငပံ်ိုေညိ်ုးလမ်ိုး၊ က ိုယန် ိုး ာဇေငန် ိုးသာိုးေညိ်ုးစသည့်် အလိုပ်ဆ ိုင ်ာ 

က စစမ ာိုး နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငန် ိုငသ်ည့်် "အလိုပ်ဆ ိုင ်ာနထာကပံ့််န ိုးရံိုိုးခေိ်ုး" ဖွင့််လစှ်ထာိုးသခဖင့်် အာိုးမောဘ  လာန ာက ်

နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငက်ကပါ (အလိုပ်နခေါ်သနူငှ့်် အလိုပ်ရာှနဖွသ ူတ ိုကရ် ိုကမ် တဆ်ကန်ပိုးခခငိ်ုးမခပ ပါ)။ ဂ ပေသ်ာသာစကာိုး 

မတတသ်အူနေခဖင့်် တတန် ိုငသ်မျှ ဘာသာခပေသ်နူငှ့််အတလူာန ာကန် ိုင ်ေ ်ကက  ိုးစာိုးပါ။ 
 

 ဆကသ်ယွ ်ေ)် ခါတ ိုိုးမမ  ြို့ အလိုပ်နထာကပံ့််န ိုးရံိုိုးခေိ်ုး  ဖိုေိ်ုး - 0795-43-0165 

ဟာလ ိုိုးေါ ့်ကို ေရီှ ေါ ့်က ီ          ဖိုေိ်ုး - 0795-22-3181 
 

အလပု လပု ပြေင ်း  ငု  ာ ရ ်ွးရန်ွးတ ငု ပင မှု 

 ဟနယာဂ ိုခရ ိုငတ်ငွ ်န ိုငင်ခံခာိုးသာိုးအလိုပ်သမာိုးမ ာိုးအတကွ ်ဌာေအသိီုးသိီုးတငွ ်လိုပ်ငေိ်ုးခွငအ်နခခအနေဆ ိုင ်ာ 

နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှုမ ာိုးက ို လကခ်နံဆာင ွ်ကန်ပိုးနေပါသည။် 

 န ိုငင်ခံခာိုးဘာသာစကာိုးခဖင့်် နဆိွုးနနိွုးတ ိုငပ်ငခ်ခငိ်ုးနငှ့််ပတသ်က၍် နအာကပ်ါဇယာိုးက ို ကကည့််ရှုပါ။  
 

အမည ် လ ပ်စာ ဖိုေိ်ုးေပံါတ ် လိုပ်နဆာငန်ပိုးသည့် ်

ဘာသာစကာိုး/အနကကာငိ်ုးအ ာ/အခ  ေ ်

ဟနယာဂ ို အလိုပ်သမာိုးဌာေ 

 ကကီိုးကကပ်န ိုးဌာေခွ  န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး  

အလိုပ်သမာိုးဆ ိုင ်ာ 

နဆွိုးနနိွုးတ ိုငပ်ငန် ိုး နကာ်ော  

〒650-0044 

Kobe-Shi Chuo-Ku 

Higashikawasaki-Cho 

1-1-3 Kobe Crystal 

Tower 16F 

0570-001702 တရိုတ်ဘာသာခဖင့််လိုပ်ငေိ်ုးခွငအ်နခခအနေဆ ိုင ်ာ 

နဆွိုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှု 

◆နေ ့် က် - (မအူာိုးခဖင့််) အဂဂ ါ၊  ိုဒဓဟူိုး 

◆အခ  ေ ်-  10:00–15:00 

နကာငတ်ာတွင ်နဆွိုးနနိွုး ေဆ်နဒရှ သူအနေခဖင့်် 

ကက  တငဆ်က်သွယ်ပါ။  

က ိုနဘိုး လူထိုအလိုပ်အက ိုင ် 

တညမ်င မ်န ိုးရံိုိုး န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး 

ခေ် ့်ထာိုးန ိုး ေေန်ဆာငမ်ှုနကာ်ော  

〒650-0025 

Kobe-Shi Chuo-Ku 

Aioi-Cho 1-3-1 

078-362-4570 တရိုတ်၊ အဂဂလ ပ်၊ နပေါ်တူဂီ၊ စပ ေ၊်  ီယက်ေမ် 

ဘာသာခဖင့််အလိုပ်ရှာနဖွန ိုးနဆွိုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှု 

ဟီမ ဂ ီ လူထိုအလိုပ်အက ိုင ် 

တညမ်င မ်န ိုးရံိုိုး န ိုငင်ခံခာိုးသာိုး 

ခေ် ့်ထာိုးန ိုး ေေန်ဆာငမ်ှုနကာ်ော 

〒650-0947 

Himeji-Shi Hojo Aza 

Nakamichi 250 

078-222-8609 အဂဂလ ပ်၊ နပေါ်တူဂီ၊ စပ ေ၊်  ီယက်ေမ် ဘာသာ 

မ ာိုးခဖင့််အလိုပ်ရှာနဖွခခငိ်ုး နဆွိုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှု  

ဟနယာဂ ို န ိုငင်တံကာ ကူိုးလူိုး  

ဆက်ဆနံ ိုးအသငိ်ုး၊ န ိုငင်ခံခာိုး 

သာိုးနေထ ိုငသ်ူ သတငိ်ုးစငတ်ာ 

 

〒650-0044 

Kobe-Shi Chuo-Ku 

Higashikawasaki-Cho 

1-1-3 Kobe Crystal 

Tower 6F 

078-382-2052 အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ်၊ စပ ေ၊် နပေါ်တူဂီ ဘာသာမ ာိုးခဖင့်် 

လူနေမှုအလံိုိုးစံို၊ လိုပ်ငေိ်ုးခွင ်အနခခအနေ၊ 

ဥပနဒန ိုး ာ (ကက  တငစ်ာ ငိ်ုး နပိုး ေလ် ို) 

နဆွိုးနနိွုးတ ိုငပ်ငမ်ှု  

◆နေ ့် က် - တေလဂာမ ှနသာကကာ 

◆အခ  ေ ်  - 9:00～17:00  

 


