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ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ် နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ဦး�နေေမှာာာ ၂၀၂၁��နိုာစ်် ဇွွန်လ်ကု�န်တ်ွငွ် ် ၂.၈၂�န်�်�န် ် ်  ရှိာုပြီးပး� 

ခြားမှာင််မ်ှာာ�နေ�ာ စံ်�ျုန်က်ုု�ထိုနု်�်ထိုာ�ကုာ၊ အန်ာဂျတွတ်ွငွ် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ဦး�နေေ ပု�မုှာ� မှာျာ�ခြားပာ�

လာမှာည်ဟ်ု� �န် ်မ်ှာာန်�်ေ�ည်။်

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�် ဂျျပန်လ်မူှာျု��နိုာင််န်ိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ� �ာယာာ�ျမ်ှာ�နေခြားမ်ှာစ်ာွ နေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်န်ေေ�ကုု� အနေကုာင် ်အထိုည််

နေ�ာ်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်ာတွငွ် ် ဂျျပန်လ်မူှာျု��မှာျာ��ည် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အနေပ် န်ာ�လည်ေ်န်မ်ှာာာလည်�် အနေေ�ကြီးကုး��လု�၊ 

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ စ်ည်�်ကုမှာ်�၊ ဓနေလထ်ိုံ��စံ် စ်�ည်န်ိုာင်် ်စ်ပ်လျဥ်း်��ည်် ်အ� ုပည်ာမှာျာ�၊ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� 

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ� တွကုုျခြားမှာန်�်န်စ််ာွေယာနူိုု�င်မ်ှာ�ုည် ်အနေေ�ပါ နေ�ာအ�န်�်ကုဏ္ဍမှာာပါဝင်န်ေန်�ည်။်

“နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝနိုာင််လ်�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာလမ်ှာ�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်”�ည် ် ၂၀၁၈��နိုာစ်် ဒီးဇွင်ဘ်ာလတွငွ် ် ကုျင်�်ပ �့်

�ည်် ် “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�လူစ််မ်ွှာ�အာ�အေင်�်အခြားမှာစ််မှာျာ� လကု�်နံေေ�၊ အတွတူွကုနွေပါင်�်စ်ည်�်နေန်ထိုု�င်န်ေေ� အတွကွု ်

�ကု�်ု�င်ေ်ာဝန်က်ြီးကုး�မှာျာ�အစ်ည်�်အနေဝ�”မှာာ �ံ��ခြား�တွေ်ရှိာု�့န်ေ�ာ “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�လူစ််မ်ွှာ�အာ� အေင်�်အခြားမှာစ််မှာျာ�

လကု�်နံေေ�၊ အတွတူွကု ွ နေပါင်�်စ်ည်�် နေန်ထိုု�င်န်ေေ�အတွကွု ် ဘကုစံ််�တွံ� ်ခြားပန်မ်ှာစု်းမံှာကုနု်�်” ကုု�အနေခြား��၍ံ ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

အ�း��း��ည် ်တွစ််�ာ�တွည်�်ခြား�စ််�ာွ�ပြီးပး�၊ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ� နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်

ရှိာင်�်၍ �ာယာာ�ျမ်ှာ�နေခြားမ်ှာစ်ာွ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝနိုာင်် ် လ�ပ်င်န်�်�ငွ် ် ဝင်န်ေောကုန်ိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ် လု�အပ်၍ အနေခြား��ကံုျနေ�ာ 

�တွင်�်အ�ျကု ် အလကုမ်ှာျာ�ကုု� စ်�စ်ည်�်ပြီးပး� နေေ��ာ�ထို�တွန်ေဝထိုာ��ည််အ်ောခြား�စ််ပါ�ည်။် ဤလမ်ှာ�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်

နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍်�ည် ် လဝူင်မ်ှာ ု ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း၏ အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာ၌ တွည်န်ေထိုာင်ထ်ိုာ�

�ည်် ်“နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ� မှာျာ�၏နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ ကုု� နေထိုာကုပံ်န်ေပ�ေန် ်နေပ်တွယာဝ်ပ်�ု�ကု ်” တွငွ် ်ဘာ�ာစ်ကုာ�မှာျု��စ်ံ�(၁၄ 

ဘာ�ာစ်ကုာ�)တွု� ်ခြား�င်် ်နေေ��ာ�ထို�တွန်ေဝထိုာ�ပါ �ည်။် 

ယာ��အ�ျုန်တ်ွငွ် ်�ကု�်ု�င်ေ်ာ ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်မှာျာ�၊ နေအဂျျင်စ််းမှာျာ�၏ အတွတူွကုပွ�ူနေပါင်�်နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာ ုနေအာကု်

တွငွ် ်စ်န်စ််�စ််တွည်န်ေထိုာင်ခ်ြား�င်�်၊ ခြားပန်လ်ည်ခ်ြားပ�ခြားပင်ခ်ြား�င်�်စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အနေခြား��၍ံ တွတွယုာအကြီးကုမ်ုှာ စ်ာအ�ပ်ကုု� ခြားပ�ခြားပင််

မှာမ်ွှာ�မံှာထိုာ��ည်် ်စ်တွ�တွထ အကြီးကုမ်ုှာစ်ာအ�ပ်ကုု� ခြားပ�စ်�ပြီးပး�၊ “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�၏ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝကုု� နေထိုာကုပံ်န်ေပ�ေန် ်နေပ်

တွယာဝ်ပ်�ု�ကု”် နေပ်တွငွ် ်နေေ��ာ�ထို�တွန်ေဝ�့ပ်ါ�ည်။်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အာ�လံ�� ဤလမ်ှာ�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်တွငွ်န်ေေ��ာ�ခြားပ�စ်�ထိုာ�နေ�ာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကု ်မှာျာ�ကုု� 

လု�ကုန််ာကုျင််�်ံ��၍ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ် �ာယာာနေခြား�ာင််ခ်ြား�း�နေ�ာ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝေရှိာုနိုု�င်န်ေေ�အတွကွု ် အကုအူည်းခြား�စ််နေစ်

ေန် ်ေည်ေွ်ယာပ်ါ�ည်။်

၂၀၂၂��နိုာစ်် မှာတွလ် လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

ရှေး�း�ဦး�စွာာ�



ဤလမ်ှာ�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်�ည် ်နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်မှာျာ�နိုာင််န်ေအဂျျင်စ််းမှာျာ�မှာာ ပ�ူနေပါင်�်စ်းစ်ဥ်း်ထိုာ� ခြား�င်�်ခြား�စ််

ပါ�ည်။်

ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်မှာျာ�၊နေအဂျျင်စ််းမှာျာ�စ်ာေင်�်

ကုကုဘ်နု်ကုအ်တွငွ်�်နေေ�မှား�အ�့ွ�

ဝန်က်ြီးကုး�မှာျာ�ရံုံး��(ကုကုဘ်နု်ကုရံ်ုံး��)

အမှာျု���ာ�ေ့နေအဂျျင်စ််း

နေင်နွေကြကု�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာ��ံ���နူေေ�ောနေအဂျျင်စ််း

ခြားပည်ထ်ိုန့ေေ�နိုာင််�်ကု�်ယွာန်ေေ�
ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

တွော�နေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ�နေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

ဘဏ္ဍာနေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

ပည်ာနေေ�၊ယာဥ်း်နေကုျ�မှာ၊ု
အာ�ကုစ်ာ�၊�ပုံံနိုာင််န််ည်�်ပည်ာ

ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

ကုျန်�်မှာာနေေ�၊အလ�ပ်�မှာာ�နိုာင်််
လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

စု်�ကုပ်ျု��နေေ�၊�စ််နေတွာနိုာင်််
နေေလ�ပ်င်န်�်ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

စ်း�ပာွ�နေေ�၊စ်ကုမ်ှာနုိုာင်််
ကု�န်�်ယွာန်ေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန် 

နေခြားမှာ၊အနေခြား��အံနေ�ာကုအ်အံ�၊
�ယာယ်ာပုူ�န်ေ�ာင်န်ေေ�နိုာင်််

�ေး��ာွ�လာနေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်

�ဘာဝပတွဝ်န်�်ကုျင်�်ု�င်ေ်ာ
ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်
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ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�၏ ID ကုတွခ်ြားပာ� ခြား�စ််�ည်။် ကုတွခ်ြားပာ�ကုု�င်န်ေ�ာင် ်ထိုာ��၏ူ ကုု�ယာ်

နေေ�အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�၊ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် နေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်�်ည်် ်�ကုတ်ွမ်ှာ� (နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်�ကုတ်ွမ်ှာ�) နိုာင်် ်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်�်ည်် ်

လပ်ုရှိာာ�မှာမုှာျာ� (နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််)် စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်နေေ��ာ�ထိုာ��ည်။်

•  အ�ကု၁်၆နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာ�ုတူွု�င်�်အပြီးမ့ှာကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ� ပါ။

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရှိာံ�ရှိာု လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နိုာင်််

စ်ာ�ျ�ပ်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်�ည််အ်�ါ တွင်ခ်ြားပေမှာည်် ်ID ကုတွခ်ြားပာ� လည်�်

ခြား�စ််�ည်။်

ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���လုကွးခးရာ�းုသ�ူး��

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ကုု� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်၃လထိုကုပု်�၍ နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အာ� ထို�တွ ်နေပ��ည်။်

(နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�လကု�်ေံရှိာ�ုမူှာျာ�ကုု� “အလယာအ်လတွမ်ှာာနေေရှိာည်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာ�ုမူှာျာ�” ဟု� နေ�်�ည်။်)

[ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���ထို�တွး�ရှေး��နှု�င်းသည််းအရှေးပြခအရှေးန်း၆ရာ�း]

(၁)		 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းသကွးတွ�း�သည်း	“၃လု(၃လုတွ�)”နှးင််းရှေးအ�ကွး	�းုသူ

(၂)		 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းသည်း	“ကွ�လုတွု�ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််း”	ပြဖွားစွားသူ

(၃)		 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းသည်း	“သးတွ�န်းးရှေးရာ�ရာ�”	သု��်ဟု�တွး	“အစွာု��ရာဆိုု�င်းရာ�”	ပြဖွားစွားသူ

(၄)		 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းသည်း	 “အထို�ူလု�ုး�း��ရှေးဆို�င်းရာာကွးခာင််း”	 ပြဖွားစွားမြို့�း�	 တွု�င်းဝ�း-ဂျး�န်းး	 ခးစွားကြကွည်းရှေးရာ�	 ဂျး�န်းး

အရှေးပြခစွာု�ကွးရုံးး� �	 (ဂျး�န်းးအရှေးပြခစွာု�ကွးတွု�င်းရှေး�စွား��ာ��ရှေးရာ�နှးင််းယ်ဉ်ရှေးကွး��ုကွု�ယ်းစွာ��လုးယ်းရုံးး� �)	 �း	 အ�ုထို�း�၊	 ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း�းု	

�ါလုကွးစွာတွု�င်း�အမြို့�ဲတွ�း�အရှေးထိုာရှေးထိုာကွု�ယ်းစွာ��လုးယ်းအဖွားာဲ � �း	အ�ုထို�း�နှးင််း	၎င်း�တွု�၏်	�ုသ��စွာ�ဝင်း�း��

(၅)		 အထို�ူရာ�သကွး�န်းးရှေးန်းထိုု�င်းသူ

(၆)		 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််း��းုရှေးသ�သူ

၁။

 အ�န်�် ၁။	 ပြ�ည်းဝင်းခာင််း၊	ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််း
ဆိုု�င်းရာ�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�
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၁-၁။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ထို�တွန်ေပ�နေ�ာကုာလမှာာာ အဓုကုအာ�ခြား�င်် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

(၁)	 	 ပြ�ည်းဝင်းခာင််းရာ�းု၍	န်း�လုးတွ�	ရှေးလုဆို�ုး၊	ဟု�နဲ်းဒါါရှေးလုဆို�ုး၊	ခးး�အု��	ရှေးလုဆို�ုး၊	ကွန်းး�ဆိုု�င်း�	ရှေးလုဆို�ုး၊	န်းယ်�ူ	ခးး

တွု�ဆို	ဲရှေးလုဆို�ုး၊	ဟုးရုုံး��းး����	ရှေးလုဆို�ုး၊	ဖူွားကွအူု�ကွ�	ရှေးလုဆို�ုးတွု��်း	ပြ�ည်းဝင်းသည််းအခါ

  နေလ�ပ်ု၌ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ� ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

(၂)	 	 ပြ�ည်းဝင်းခာင််းရာ�းု၍	(၁)တွာင်းရှေးဖွား�းပြ�ထို��ရှေးသ�	ရှေးလုဆို�ုး�း���းအ�	အပြခ��	ရှေးလုဆို�ုး၊	ဆို�ုးကွ�း�တွု��်း	ပြ�ည်းဝင်း

သည််းအခါ

  ခြားပည်ဝ်င်ပ်ြီးပး�နေန်ာကု ် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် “နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေကြကုာင်�် အ�နုေပ�

စ်ာ”ကုု� တွင်ခ်ြားပပါ။ ထိုု�န်ေန်ာကု ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ကုု� စ်ာတွု�ကုမ်ှာာ တွစ််�င်် ် အမ်ုှာတွု�င်ေ်ာနေောကု ် နေပ�ပု�မ်ှာည််

ခြား�စ််�ည်။်

(၃)	 	 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းသကွးတွ�း�တွု��ပြ�ှင််းရာန်းး	ခာင််းပြ��ခးကွးရာသည််းအခါ

  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�မှာကု�န်�်ံ��မှား နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး�� (ရံုံး� ��ွန့ို ာင်် ်�ု�ကုန်ေောကု ်ရံုံး���ွမ့ှာျာ�

အပါအဝင်၊် နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု��ျန်လ်ာပ်ထိုာ��ည်)်၌ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြားမှှာင််မ်ှာ ု နေလှာကုလ်ာှ (၂-၁ကုု� 

ကြကုည််ပ်ါ) တွင်၍် �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်လှင် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်ကုတွခ်ြားပာ�အ�စ်် ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

(၄)	 	 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းရှေးပြ��င်း�လုရဲာန်းး	ခာင််းပြ��ခးကွးရာသည််းအခါ

  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်နေန်ထိုု�င်မ်ှာေုည်ေွ်ယာ�်ျကုက်ုု� နေခြားပာင်�်လလ့ု�ပါကု နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ် နေေ�ရံုံး��၌ 

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််န်ေခြားပာင်�်လမ့ှာနုေလှာကုလ်ာှ (၂-၂ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) တွင်၍် �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်လှင် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�

အ�စ််ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

(၅)	 	 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းရာယ်ရူာန်းး	ခာင််းပြ��ခးကွးရာသည််းအခါ

  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံနေမှာ�ွ�ွာ�နေ�ာ ကုနေလ��ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ�မှာေပါကု နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး� ေကုန်ေပါင်�် ၆၀ ထိုကုပု်�၍ 

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေန်ထိုု�င်လ်ု�လှင် ် နေမှာ�ွ�ွာ��ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ေကုန်ေပါင်�် ၃၀ အတွငွ်�် နေဒီ��ု�င်ေ်ာ

လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််ေ်ယာမူှာ ုနေလှာကုလ်ာှ (၂-၄ကုု� ကြကုည််ပ်ါ) တွင်၍် �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်လှင် ်

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�အ�စ််ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

၁-၂။
ရှေးန်းထိုု�င်းရှေးကြကွ�င်း�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�(ရှေးပြ��င်း�ရှေးရာာ �လု�ရှေးကြကွ�င်း�
အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�)

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�လကု�်ေံရှိာုထိုာ���ူည် ်မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်မ်ှာည််န်ေန်ော(နေန်ေပ်၊ လပ်ုစ်ာ)ကုု� �တွမ်ှာာတွပ်ြီးပး��ည်် ်နေန်မ်ှာာစ်၍ 

၁၄ေကုအ်တွငွ်�် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်နေန်ထိုု�င်န်ေကြကုာင်�်အကြကုာင်�် ကြကုာ�စ်ာ (နေခြားပာင်�်နေေွ�နေကြကုာင်�်

အ�နုေပ�စ်ာ) ခြားပ�လ�ပ်ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ထိုု�အ်ခြားပင် ်အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာတွငွ် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ� (၁-၁၏(၁)အေခြား�စ််ပါကု) �ု�မ်ှာဟု�တွ ်နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ ်(၁-

၁၏(၂)အေခြား�စ််ပါကု) ပါ တွင်ခ်ြားပေန် ်လု�အပ်�ည်ခ်ြား�စ််ော မှာနေမှာမ်ှာနေလျာ ်ယာနူေ�ာင် ်�ာွ�ပါ။

အခန်းး�၂၏	အခန်းး�ခာဲ၁(၁-၁)	�း	ရှေးန်းရာ�းလု�ုးစွာ�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�ကွု�ကြကွည််း�ါ။
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

၁-၃။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���ရှေး�း�ကွးဆိုး��ပြခင်း�

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�နေပျာကု�်ံ���ာွ��ည်က်ုု� �ရုှိာု�ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�်၊ နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�

ရံုံး��တွငွ် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ထိုပ်မံှာထို�တွန်ေပ�ေန် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ေမှာည်။် 

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ်

•  ဓာတွပံ်� ၁ပံ� (အလျာ�၃စ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ အန်၄ံစ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ ၃လအတွငွ်�် ရုုံး�ကုက်ု�ူထိုာ�နေ�ာ ဓာတွပံ်�ခြား�စ််ေမှာည်၊် အ�ကု ်

၁၆နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ���မူှာျာ� မှာလု�အပ်ပါ)

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�နေပျာကု�်ံ���ာွ�နေကြကုာင်�်�ကုန်ေ�ခြားပနိုု�င်မ်ှာည််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ� (နေပျာကု�်ံ��ခြား�င်�်

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�မှာအုနေထိုာကုအ်ထိုာ�၊ �ု��ယာ�ူေံခြား�င်�်အကြကုာင်�်ကြကုာ�မှာအုနေထိုာကု ် အထိုာ�၊ �ဘာဝနေဘ�နေကြကုာင်် ်

ပျကုစ််း�နေကြကုာင်�် အနေထိုာကုအ်ထိုာ� စ်�ည်)်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ထိုပ်မံှာထို�တွန်ေပ�ေန်န်ေလှာကုလ်ာှ

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html

၁-၄။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���ပြ�န်းးလုည်းအ�းနှးးပြခင်း�

နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�တွငွ် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ကုု� နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��ထို�ံု� ် ခြားပန်လ်ည်အ်ပ်နိုာံ

ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ရုုံး� �ရုုံး� �ထိုာကွးခာ�ပြခင်း�	

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ�ည််အ်�ါ နေလ�ပ်ု �ု�မ်ှာဟု�တွ ်�ပ်ုကုမ်ှာ�ရှိာု လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�အောရှိာုထို ံတွငွ် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

ကုတွခ်ြားပာ�ကုု� ခြားပန်လ်ည်အ်ပ်နိုာပံါ။

•  မုှာ�ာ�စ်�ဝင် ်နိုာင်် ်အတွနူေန်ထိုု�င်�်တူွစ််ဦး�ဦး�နေ��ံ��လှင််

•  (မှားန်ရှိာု)အထို�ူထိုပ်မံှာခြားပည်ဝ်င်�်ငွ််ေ်ရှိာု၍ ထိုကွု�်ာွ၍ (မှားန်ရှိာု)အထို�ူထိုပ်မံှာခြားပည်ဝ်င််

�ငွ််ရ်ှိာုနေ�ာ �ကုတ်ွမ်ှာ� ကုာလအတွငွ်�် ခြားပည်မ်ှာဝင်�့်လ်ှင််

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ��ယံာပူြီးပး�လှင််

နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါမှာည်�်ည််န််ည်�်လမ်ှာ�နိုာင််မ်ှာ�ု� ၁၄ေကုအ်တွငွ်�်ခြားပန်လ်ည်အ်ပ်နိုာေံမှာည်။်

•  အန်း��ံ��နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး���ု� ် ယာနူေ�ာင်�်ာွ�ေမှာည်။်

•  စ်ာတွု�ကုမ်ှာာတွစ််�င််န်ေပ�ပု�လ်ှင် ်နေအာကုပ်ါနေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ�ု�လ်ပ်ုမှာ၍ူနေပ�ပု�ေ်မှာည်။်

နေပ�ပု�ေ်န်လ်ပ်ုစ်ာ - စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ၁်၃၅-၀၀၆၄၊ တွု�ကုျု�ပြီးမုှာ��၊ ကုု�တွု�ေပ်ကုကွု၊် အာအု�မုှာ၂-၇-၁၁

  တွု�ကုျု��ပ်ုကုမ်ှာ�ပ�ူတွွအ့စု်��ေအနေ�ာကုအ်ဦး (၉)လာှ

  တွု�ကုျု�လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဦး�စ်း�ဌာာန်၊ အု�ဒီု�င်ဘ်ာရံုံး���ွ့

(ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်တ်ွာမှာျာ�ပြီးပး�စ်း�၍ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ�ည််အ်�ါ)



၁

4

ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

  Odaiba Branch Office,  
 the Tokyo Immigration Bureau Tokyo Port Joint Government Building  
 9F, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064 

( စ်ာအတုွ၏်မှာျကုန်ိုာာစ်ာတွငွ် ်“နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�အပ်နိုာခံြား�င်�်(在留カード返納)” ဟု�နေေ��ာ�ပါ။)

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html

ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းဆိုု�င်းရာ�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

၂-၁။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းသကွးတွ�း�တွု��ပြခင်း�(ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းသကွးတွ�း�ကွု�တွု��ပြ�ှင််းလုု�လုာင်း)

လကုရ်ှိာု �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်ထိုာ�နေ�ာ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလကုု�နေကုျာ်လနွ်၍် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်

�ကုလ်ကု ်နေန်ထိုု�င်လ်ု�ပါကု နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ� တွု��

ခြားမှှာင််မ်ှာအုတွကွု ်နေလှာကုထ်ိုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�(လကု�်ေံရှိာုထိုာ�လှင်)်

•  ဓာတွပံ်� ၁ပံ� (အလျာ�၃စ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ အန်၄ံစ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ ၃လအတွငွ်�် ရုုံး�ကုက်ု�ူထိုာ�နေ�ာ ဓာတွပံ်�ခြား�စ််ေမှာည်၊် 

အ�ကု၁်၆နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ���မူှာျာ� မှာလု�အပ်ပါ)

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြားမှှာင််�်ငွ််န်ေလှာကုလ်ာှ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html

•  ေည််ေွယာ်ထိုာ��ည်််လုပ်ရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင််မှာုကုု�အ�ု�င််အမှာာနေ�ာ်ခြားပနိုု�င််�ည်််စ်ာေွကု်စ်ာတွမ်ှာ�မှာျာ�

စ်�ည််

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html

၂-၂။
ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းရှေးပြ��င်း�လုပဲြခင်း�	(ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းတွာင်း�ရှေးန်းထိုု�င်း�ု
ရာည်းရာာယ်းခးကွးကွု�ရှေးပြ��င်း�လုလဲုု�လုာင်း)

နေန်ထိုု�င်မ်ှာေုည်ေွ်ယာ�်ျကုက်ုု�နေခြားပာင်�်လလ့ု�ပါကု နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ 

နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်အ�င််န်ေခြားပာင်�်လမ့ှာအုတွကွု ်နေလှာကုထ်ိုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�(လကု�်ေံရှိာုထိုာ�လှင်)်

၂။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3-1.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_01.html


၁

5

ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

•  ဓာတွပံ်� ၁ပံ� (အလျာ�၃စ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ အန်၄ံစ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ ၃လအတွငွ်�် ရုုံး�ကုက်ု�ူထိုာ�နေ�ာ ဓာတွပံ်�ခြား�စ််ေမှာည်၊် အ�ကု ်

၁၆နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ���မူှာျာ� မှာလု�အပ်ပါ)

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််န်ေခြားပာင်�်လ�့ငွ််န်ေလှာကုလ်ာှ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html

•  ေည််ေွယာ်ထိုာ��ည်််လု ပ်ရှိာာ�လ� ပ်နေ�ာင််မှာုကုု�အ�ု�င််အမှာာနေ�ာ် ခြားပနိုု�င််�ည်််

စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�စ်�ည််

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html

၂-၃။ ရာ�သကွး�န်းးရှေးန်းထိုု�င်းခာင််း

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်ေ်ာ�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်လ်ု���ူည် ် ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်တွကွု ် နေလှာကုထ်ိုာ�ေန် ် လု� အပ်�ည်။် 

ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာုပါကု ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်လပ်ုရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာနုိုာင်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်�ကုတ်ွမ်ှာ�မှာာာ ကုန် ်�်တွ�်ျကုမ်ှာရှိာု၍ 

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြားမှှာင််မ်ှာ ု လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်နိုာင်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ် အ�င်် ် နေခြားပာင်�်လမ့ှာလု�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�လည်�် 

နေ�ာင်ေွ်ကုေ်န် ်မှာလု�အပ်နေပ။

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�

•  ဓာတွပံ်� ၁ပံ� (အလျာ�၃စ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ အန်၄ံစ်င်တ်ွးမှားတွာ၊ ၃လအတွငွ်�် ရုုံး�ကုက်ု�ူထိုာ�နေ�ာ ဓာတွပံ်�ခြား�စ််ေမှာည်၊် အ�ကု ်

၁၆နိုာစ်် မှာခြားပည််န်ေ���မူှာျာ� မှာလု�အပ်ပါ)

•  ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််န်ေလှာကုလ်ာှ

•  အခြား�ာ�လု�အပ်နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html 

၂-၄။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းရာ�းုပြခင်း�(ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��သည််းအခါ)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံနေမှာ�ွ�ွာ�နေ�ာကုနေလ��ည် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ�မှာေပါကု နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး� ေကုန်ေပါင်�်၆၀ထိုကုပု်�၍ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်

�ကုလ်ကုန်ေန်ထိုု�င်လ်ု�ပါကု နေမှာ�ွ�ွာ��ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ေကုန်ေပါင်�်၃၀အတွငွ်�် နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ 

ကုနေလ�၏နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််ေ်ရှိာုမှာအုတွကွု ်နေလှာကုထ်ိုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

*  နေအာကုတ်ွငွ် ်နေ�ာ်ခြားပထိုာ�နေ�ာ “နေမှာ�ွ�ွာ�နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�စ်ာနေေ��ငွ်�်�ျကုအ်နေထိုာကုအ်ထိုာ�” စ်�ည်် ်စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�လု�အပ်�ည်ခ်ြား�စ််ော 

ဦး�စ်ာွ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��၌ နေမှာ�ွ�ွာ�နေကြကုာင်�် အ�နုေပ�ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ြီးပး�စ်း�မှာာ�ာ နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု

ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�  ရံုံး� �တွငွ် ်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� �ကုလ်ကုန်ေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

အခန်းး�၄၏	အခန်းး�ခာဲ၂(၂-၁)	�း	ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးကြကွ�င်း�အသရုှေး��စွာ�ကွု�ကြကွည််း�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2-1.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html
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6

ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ(်ကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ�လှင်)်

•  နေန်ထိုု�င်မ်ှာအု�င််ေ်ရှိာု�ငွ််န်ေလှာကုလ်ာှ

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html 

•  နေမှာ�ွ�ွာ�နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�စ်ာ နေေ��ငွ်�်�ျကု ်အနေထိုာကုအ်ထိုာ� (�ကု�်ု�င်ေ်ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ်

နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ်ေ်ယာနူိုု�င်�်ည်)် စ်�ည််န်ေမှာ�ွ�ွာ�နေကြကုာင်�်�ကုန်ေ�ခြားပေန်စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�

•  ေည််ေွယာ်ထိုာ��ည်််လုပ်ရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင််မှာုကုု�အ�ု�င််အမှာာနေ�ာ်ခြားပနိုု�င််�ည်််စ်ာေွကု်စ်ာတွမ်ှာ�မှာျာ�

စ်�ည််

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html

•  နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ� မုှာတွတ း �ု�မ်ှာဟု�တွ ် နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ� နေေ��ငွ်�်�ျကု ် အနေထိုာကုအ်ထိုာ�  

(�ကု�်ု�င်ေ်ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်ေယာနူိုု�င်�်ည်)်

၂-၅။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းလုာန်းး	လု�ုး�း��လု��းရှေးဆို�င်း�ုခာင််းပြ��ခးကွး

အလ�ပ်လ�ပ်�ငွ််မ်ှာရှိာု�ည်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ် (ပည်ာနေတွာ်�င်၊်မုှာ�ာ�စ်�အလည်အ်ပတွစ််�ည်)် နိုာင်် ် အလ�ပ်လ�ပ်နေ�ာ

အတွု�င်�်အတွာကုု��တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ် ရှိာု�မူှာျာ��ည် ် ၎င်�်အတွု�င်�် အတွာကုု� နေကုျာ်လနွ်၍်အလ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်က်ုာ ဝင်န်ေင်(ွ�ု� ်)အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�် ေရှိာုလု�ပါကု နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ နေလှာကုထ်ိုာ�ကုာ 

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််လ်နွ် ်လပ်ုရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာ ု�ငွ််ခ်ြားပ��ျကု ်ေယာေူန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(မုှာမုှာ၏နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််အ်ေ မှာည်�်ည််အ်တွု�င်�်အတွာအထို ု လ�ပ်ကုု�င်န်ိုု�င်�်ည်က်ုု� အ�န်�်၃၏ အ�န်�်�ွ ့ ၁(၁-၁) 

“နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််”်တွငွ် ်�တွရု်ုံးပါ။) 

ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််လ်နွ် ်လပ်ုရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာ ု�ငွ််ခ်ြားပ��ျကုန်ေတွာင်�်�လံာှ

•  ဝင်န်ေင်(ွ�ု� ်)အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�်ေရှိာုေန် ်လ�ပ်ကုု�င်မ်ှာည််လ်ပ်ုရှိာာ�မှာနု်ယာပ်ယာမ်ှာျာ�ကုု� အ�ု�င်အ်မှာာ 

နေ�ာ်ခြားပ ထိုာ��ည်် ်စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html

၂-၆။ ရှေးဒါသဆိုု�င်းရာ�လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�ရုံးး� �သု�အ်ရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ� ကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ��မူှာျာ�အန်ကုမ်ှာာ နေအာကုပ်ါနေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််ရ်ှိာု�မူှာျာ��ည် ် မုှာမုှာဝင်န်ေောကု်

လ�ပ်ကုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာ အ�့ွ�အစ်ည်�်စ်�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ် အနေခြားပာင်�်အလ ့ နေပ်နေပါကု�့်ပ်ါကု နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�

ရံုံး���ု� ် ၎င်�်ကုစု်စကုု� အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_henko10.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

(၁)	ရှေးန်းထိုု�င်း�ုအဆိုင််းအရာလု�ုး�း��ရှေးဆို�င်းရာာကွးရှေးန်းရှေးသ�အဖွားာဲ �အစွာည်း�နှးင််း�တွးသကွး၍	အသရုှေး��
စွာ�

�ကု�်ု�င်ေ်ာနေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

အ�င်််

တွကုက �ု�လ�်ော�ောမှာမှာျာ��ု�င်ေ်ာ၊ အ�င််ခ်ြားမှာင််လ်�ပ်င်န်�်ကုွမ်ှာ�ကုျင်(်၁)(ဂျ)၊ အ�င််ခ်ြားမှာင်််

လ�ပ်င်န်�် ကုွမ်ှာ�ကုျင်(်၂) (၂(ဂျ)တွငွ်�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာလပ်ုရှိာာ�မှာ�ုာ)၊ စ်း�ပာွ�နေေ�နိုာင််စ််းမံှာ

�န် ်�်ွမ့ှာ၊ု ဥ်းပနေဒီနိုာင်် ်စ်ာေင်�်အင်�်ကုဏ္ဍ၊ နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာ၊ �င်က်ြကုာ�နေေ�၊ လ�ပ်င်န်�်

ကု�မှာဏံီးအတွငွ်�် ောထို�ူနေန်ော နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� �ေံမှာ၊ု န်ည်�်ပည်ာ�ု�င်ေ်ာအလ�ပ်�င်၊် 

ပည်ာနေတွာ်�င်၊် မှာမ်ွှာ�မံှာ�င်တ်ွန်�်(ထိုေုန်န််င်)်

�ကု�်ု�င်ေ်ာအ�နုေပ�စ်ာ

ပါအနေကြကုာင်�်အော

• လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်၏အမှာည်န််ာမှာ နေခြားပာင်�်လလ့ှင််

• လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်၏တွည်န်ေန်ောနေခြားပာင်�်လလ့ှင််

• လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်ပျကုခ်ြားပာ�လှင််

• လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာာ�ွထ့ိုကွုလ်ှင််

• လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�လှင််

အ�နုေပ�ေန်က်ုာလ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�်အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

(၂)	 စွာ�ခး��းခး��းဆိုု�ထို��ရှေးသ�အဖွားာဲ �အစွာည်း�နှးင််း�တွးသကွး၍	အသရုှေး��စွာ�

�ကု�်ု�င်ေ်ာနေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

အ�င်််

အ�င််ခ်ြားမှာင််လ်�ပ်င်န်�်ကုွမ်ှာ�ကုျင်(်၁)(ကု)၊ အ�င််ခ်ြားမှာင််လ်�ပ်င်န်�်ကုွမ်ှာ�ကုျင်(်၁)(�)၊ အ�င်််

ခြားမှာင််လ်�ပ်င်န်�် ကုွမ်ှာ�ကုျင်(်၂) ((၂)(ကု) �ု�မ်ှာဟု�တွ ်(�) တွငွ် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာလပ်ုရှိာာ�မှာု

�ာ)၊ ��နေတွ�န်၊ �ပုံံဝုဇွာာ ပည်ာေပ်နိုာင်် ်အခြားပည်ခ်ြားပည်�်ု�င်ေ်ာကုဏ္ဍ၊ ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကု်

မှာ၊ု နေ�ျာ်နေခြား�နေေ��ု�င်ေ်ာ (ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�် အစု်��ေနိုာင််ပ်�ဂျဂလကုုအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာျာ�တွငွ် ်

စ်ာ�ျ�ပ်အေ လ�ပ်ကုု�င်လ်ှင်�်ာ)၊ �တွမ်ှာာတွက်ုွမ်ှာ�ကုျင်�်ု�င်ေ်ာ၊ အထို�ူ�တွမ်ှာာတွ်

ကုွမ်ှာ�ကုျင်�်ု�င်ေ်ာ

�ကု�်ု�င်ေ်ာအ�နုေပ�စ်ာ

ပါအနေကြကုာင်�်အော

• စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်၏အမှာည်န််ာမှာ နေခြားပာင်�်လလ့ှင််

• စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်၏တွည်န်ေန်ောနေခြားပာင်�်လလ့ှင််

• စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်ပျကုခ်ြားပာ�လှင််

• စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်နိုာင််စ််ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ��လှင််

• စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်နိုာင််စ််ာ�ျ�ပ်အ�စ််�ျ�ပ်�ု�လှင််

အ�နုေပ�ေန်က်ုာလ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�်အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

(၃)	အ�ုးရှေးထို�င်းဖွားကွးနှးင််း�တွးသကွး၍အသရုှေး��စွာ�

�ကု�်ု�င်ေ်ာနေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

အ�င်််

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် မုှာ�ာ�စ်�နိုာင််အ်တွနူေန်ထိုု�င်၍် ဂျျပန်လ်မူှာျု��၏အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု၊် 

ော�ကုပ်န် ်နေန်ထိုု�င်�်၏ူအမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု ်စ်�ည်် ်အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုအ်ခြား�စ်် နေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

အ�င်််

�ကု�်ု�င်ေ်ာအ�နုေပ�စ်ာ

ပါအနေကြကုာင်�်အော

• အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုန်ိုာင််က်ုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််ခြား�င်�်

• အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုန်ေ��ံ��ခြား�င်�်

အ�နုေပ�ေန်က်ုာလ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�်အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html

နေ�ာ်ခြားပပါအ�နုေပ�စ်ာနိုာင််ပ်တွ�်ကု၍်အင်တ်ွာန်ကုမ်ှာာတွစ််�င််လ်ည်�် အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�နိုု�င်�်ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html

အဆိုင််းပြ�င််းနှု�င်းင်းပြခ��သ��လုူအ်ရာင်း�အပြ�စွားအ��Pointအရာဦး�စွာ��ရှေး��ပြခင်း�စွာန်းစွား

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံစ်း�ပာွ�နေေ��ံွ� ပြီး�ု��မှာစု်�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ်ပါဝင်က်ုညူ်းနိုု�င်�်ည်ဟ်ု� နေမှာှာ်မှာာန်�်ေနေ�ာ အ�င််ခ်ြားမှာင်် ်စ်မ်ွှာ�ေည်န်ိုာင်် ်အေည်အ်�ျင်�်ရှိာု

�ည်် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ��ည် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာု လပ်ုရှိာာ�မှာအုနေကြကုာင်�်အောနိုာင်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ��ု�င်ေ်ာ အထို�ူအ�ငွ််အ်နေေ�မှာျာ�ေရှိာု

မှာည်။်

လပ်ုရှိာာ�မှာနု်ယာပ်ယာန်ေပ်လု�ကု၍် “ပည်ာနေေ�မှာာတွတ်ွမ်ှာ�”၊ “လ�ပ်င်န်�်အနေတွွ�အကြကု�ံ”၊ “အ�ကုအ်ေွယာ”် စ်�ည်် ်အ�ျကုမ်ှာျာ�နေပ်တွငွ် ်

အမှာာတွ(်Point)နေပ�မှာည်။် ထိုု�န်ေန်ာကု ်နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး�� တွငွ် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ကုာ၊ စ်�စ်�နေပါင်�် အမှာာတွ(်Point)၇၀နိုာင်််

အထိုကုေ်ရှိာု၍ “အ�င််ခ်ြားမှာင််န်ိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ� လူစ််မ်ွှာ�အာ�အေင်�်အခြားမှာစ််” အခြား�စ််�တွမ်ှာာတွ�်ေံ��ူည် ်နေအာကုပ်ါ အထို�ူအ�ငွ််အ်နေေ�မှာျာ� 

ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်

•  အမှာျု��မှာျု��နေ�ာလပ်ုရှိာာ�မှာနု်ယာပ်ယာမ်ှာျာ�အတွကွု ်�ငွ််ခ်ြားပ�နေပ�ခြား�င်�်

•  အရှိာည်�်ံ��နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�ခြား�စ််�ည်် ်(၅နိုာစ််)နေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်�်ငွ်် ်ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်

•  ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်အတွကွုလ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� နေခြား�နေလှာန်ေပ�ခြား�င်�် စ်�ည််

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/i-ens_index.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_index.html
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ထို�း�းပြ�ည်းဝင်းခာင််း(လုကွး�းုကွု�င်းရှေးဆို�င်းထို��ရှေးသ�	ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းကွု�	

ထိုနု်းး�သ�ုး�၍	ဂျး�န်းး	နှု�င်းင်းတွာင်း�သု� ်	ထို�း�းဝင်းရှေးရာ�ကွးပြခင်း�)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ�ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ် ်ထိုပ်မံှာခြားပည်ဝ်င်မ်ှာစု်န်စ််ကုု� အ�ံ��ခြားပ�လှင် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ ကုာလအတွငွ်�်ခြား�စ််

ပါကု လကုရ်ှိာုကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ��ည်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််န်ို ာင်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ� အတွု�င်�်ပင် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်�ု� ် ထိုပ်မံှာခြားပည််

ဝင်ခ်ြား�င်�်ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)	 (�းန်း�းု)အထို�ူထို�း�းပြ�ည်းဝင်းခာင််း	(တွစွားနှးစွားအတွာင်း�ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းသု� ်ပြ�န်းးလု��ါကွ)

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ��အူန်ကုမ်ှာာ �ကုတ်ွမ်ှာ�မှာကု�န်လ်နွ်န်ေ��နေ�ာနိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ ် ကုု�င်န်ေ�ာင််

ထိုာ���ူည် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ၍ ၁နိုာစ််အတွငွ်�် (နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ���ျုန်�်ည် ် ၁နိုာစ််နေအာကု�်ာကုျန်ရ်ှိာုပါကု 

ကုျန်ရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�အတွငွ်�်) ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံု� ်ခြားပန်လ်ာပါကု နေဒီ� �ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��၌ ထိုပ်မံှာခြားပည်ဝ်င်�်ငွ်််

ကုု� ေယာေူန် ်မှာလု�အပ်ပါ။

(၂)	 ထို�း�းပြ�ည်းဝင်းခာင််း	(တွစွားနှးစွားထိုကွး�ု�၍ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း�းထိုာကွးခာ�လုာင်း)

အန်း��ံ��နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး��တွငွ် ် နေလှာကုထ်ိုာ�ကုာ ထိုပ်မံှာခြားပည်ဝ်င်�်ငွ််က်ုု� ေယာလူှင် ် လကုရ်ှိာုကုု�င််

နေ�ာင်ထ်ိုာ��ည်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််န်ို ာင်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ� အတွု�င်�်ပင် ် ခြားပည်ဝ်င် ် ခြားပည်ထ်ိုကွုခ်ြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။် (အရှိာည််

�ံ���ကုတ်ွမ်ှာ�မှာာာ၅နိုာစ််ခြား�စ််�ည်။် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ���ျုန် ်�ည် ်၅နိုာစ််နေအာကု�်ာကုျန်ရ်ှိာုလှင် ်ကုျန်ရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

�ကုတ်ွမ်ှာ�အတွငွ်�်)

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html

၃။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-5.html
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ဒါ�ကွခသည်းအသအု�းတွးပြ��ရှေးရာ�ဆိုု�င်းရာ�

လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံည် ်ဒီ�ကုခ�ည်ပ်ဋိညု်ာဥ်း် စ်�ည် ်(ဒီ�ကုခ�ည်မ်ှာျာ�အနေခြား�အနေန်�ု�င်ေ်ာပဋိညု်ာဥ်း်၊ ဒီ�ကုခ�ည် ်မှာျာ�အနေခြား�အနေန်

�ု�င်ေ်ာနေန်ာကု�်ကုတ်ွွစ့်ာ�ျ�ပ်) ကုု�လကုမ်ှာာတွန်ေေ�ထိုု��ထိုာ��ည်် ် အ�့ွ�ဝင်န်ိုု�င်င်် ံ ခြား�စ််�ည်် ် အနေလျာကု ် ပဋိညု်ာဥ်း်တွငွ််

အဓုပာံယာ�ွ်င််�်ု�ထိုာ��ည်် ်ဒီ�ကုခ�ည်မ်ှာျာ�ကုု� အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�ပြီးပး� ပဋိညု်ာဥ်း်ပါ ခြားပဋ္ဌာာန်�်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််အ်ည်း ဒီ�ကုခ�ည်က်ုာကုယွာ်

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�စ်းမံှာ�ျကုမ်ှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာု�ည်။်

၄-၁။ ဒါ�ကွခသည်းဆိုု�သည်း�း�

ဒီ�ကုခ�ည်ပ်ဋိညု်ာဥ်း် Article-1 (�ု� ်) ဒီ�ကုခ�ည်�်ု�င်ေ်ာနေန်ာကု�်ကုတ်ွွစ့်ာ�ျ�ပ် Article-1 တွငွ် ် နေအာကုပ်ါအတွု�င်�် 

အဓုပာံယာ�ွ်င််�်ု�ထိုာ��ည်။်

•  လမူှာျု��၊ ဘာ�ာ၊ နိုု�င်င််�ံာ�၊ လမူှာနုေေ�အ�့ွ�အစ်ည်�်တွစ််����တွငွ် ်အ�့ွ�ဝင်ခ်ြား�စ််မှာ ု�ု�မ်ှာဟု�တွ ်နိုု�င်င််နံေေ� �ယံာ�ူျကုတ်ွစ််����

ရှိာုမှာ ုစ်�ည််အ်နေကြကုာင်�်မှာျာ�ကု �ုနိုာပ်ုမှာ�ုေံေန်စု််��ေုမ်ှာ�ွယာရ်ှိာု�ည်ဟ်ု� အခြားပည််အ်ဝယာ�ူေ ပြီးပး� ထိုု�ယာ�ူ�ျကုန်ေကြကုာင်် ် မုှာ�င််

တွု�င်�်ခြားပည်၏်ခြားပင်ပ်တွငွ်န်ေန်ထိုု�င်က်ုာ မုှာ�င်တ်ွု�င်�်ခြားပည်၏် ကုာကုယွာ ်နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာကုုု� မှာ�ယံာနူိုု�င်န်ေ�ာ �ု�မ်ှာဟု�တွ ်မှာ�ယံာူ

လု�နေ�ာ�ကူုု� �ု�လု��ည်။်

၄-၂။ ဒါ�ကွခသည်းအသအု�းတွးပြ���ုရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�န်းင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍

•  ဒီ�ကုခ�ည်အ်�အုမှာာတွခ်ြားပ�မှာနုေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်�ု��ည်မ်ှာာာ မုှာမုှာတွု�င်�်ခြားပည်မ်ှာာ ထိုကွုန်ေခြားပ�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင် ် လာ�့န်ေ�ာ

ဒီ�ကုခ�ည်မ်ှာျာ� (၄-၁ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) �ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံကုာကုယွာန်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာကုုု� �ယံာ ူလု�လှင် ်နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်န်ေ�ာ 

စ်န်စ််တွစ််�� ခြား�စ််�ည်။် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာု နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ� နေလှာကုထ်ိုာ� နိုု�င်�်ည်။် ဒီ�ကုခ�ည်အ်ခြား�စ်် အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံ

နေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အာ� ဒီ�ကုခ�ည်အ်ခြား�စ်် အ� ု အမှာာတွခ်ြားပ�နေကြကုာင်�် နေထိုာကု�်စံ်ာထို�တွန်ေပ�မှာည််အ်ခြားပင် ် အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�

နေန်ထိုု�င်�်အူခြား�စ်် နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်အ�င်် ်နေပ�အပ်မှာည်။်

•  နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်အေ ဒီ�ကုခ�ည်အ်ခြား�စ််အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံနေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အာ� နိုု�င်င််ကံု�ူ လကုမ်ှာာတွအ်စ်ာ� 

�ေး��ာွ�လာ�ငွ််လ်ကုမ်ှာာတွအ်ခြား�စ်် ဒီ�ကုခ�ည်မ်ှာျာ��ေး��ာွ�လာနေေ� နေထိုာကု�်စံ်ာကုု� ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

•  ဒီ�ကုခ�ည်အ်ခြား�စ််အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံနေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နိုာင်် ်၎င်�်၏မုှာ�ာ�စ်�ဝင်မ်ှာျာ��ည် ်ဂျျပန်စ််ာ �င်က်ြကုာ�နေေ�နိုာင်် ်

နေန်စ််ဥ်း်လမူှာဘုဝ�ု�င်ေ်ာညွှှန်က်ြကုာ��ျကုမ်ှာျာ�၊ လ�ပ်င်န်�်မုှာတွ�်ကု ် စ်�ည်ခ်ြား�င်် ် “အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�နေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�အာ�ကုညူ်းနေ��မှာ

နေေ�အစ်းအစ်ဥ်း်”အေ အကုအူည်းမှာျာ�ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

၄။
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

၄-၃။ ဥ်း�ရှေးဒါအရာပြ�န်းးလုည်းစွာစုွာစွားရှေး��ရှေးရာ�ရှေးတွ�င်း�ခးခးကွး

ဒီ�ကုခ�ည်အ်ခြား�စ််အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�မှာ�ေံ�ည််က်ုစု်စေပ်အနေပ် မှာနေကုျန်ပ်လှင် ်တွော�နေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ထို�ံု� ် ခြားပန်လ်ည်စု််စ်စ််နေပ�

ေန် ်နေတွာင်�်��ံျကုခ်ြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

တွော�နေေ�ဝန်က်ြီးကုး��ည် ်နေတွာင်�်��ံျကုက်ုု� စ်ဥ်း်�စ်ာ��ံ��ခြား�တွ�်ည််အ်�ါ ဥ်းပနေဒီနိုာင််န်ိုု�င်င််တံွကုာနေေ�ော အနေခြား�အနေန်မှာျာ�

ကုု� �ရုှိာုန်ာ�လည်�်ည်် ်ဒီ�ကုခ�ည်စု််စ်စ််နေေ�အကြကုနံေပ�၏အခြားမှာင်က်ုု� န်ာ�နေထိုာင်န်ေလရ်ှိာု �ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html

နှု�င်းင်း�းအတွင်း�အကွး�းထိုာကွးခာ�ရှေးစွာပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�

လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

၅-၁။ အတွင်း�အကွး�းထိုာကွးခာ�ရှေးစွာပြခင်း�အဓုကွအရှေးကြကွ�င်း�အရာင်း�

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ�ကုု�နေကုျာ်လနွ်၍် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�် (၁ေကုန်ေကုျာ်လနွ်လ်ှင်ပ်င် ်တွော� မှာဝင်န်ေန်ထိုု�င်မ်ှာု

နေခြားမှာာကု�်ည်ခ်ြား�စ််�ခြား�င်် ်အတွင်�်အကုျပ်ထိုကွု�်ာွနေစ်ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� စ်တွင်မ်ှာည်က်ုု� �တွခုြားပ�ပါ။)

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််လ်နွ် ်လပ်ုရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာ ု�ငွ််ခ်ြားပ��ျကုမ်ှာေရှိာုဘ ့ကုု�င်န်ေ�ာင်ထ်ိုာ�နေ�ာ နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်အ�င််န်ေကုျာ်

လနွ်�်ည််လ်ပ်ုရှိာာ�လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာကုုု�လ�ပ်ကုု�င်၍် ဝင်န်ေင် ွ(�ု� ်) အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�် ေယာ ူခြား�င်�်

•  ခြားပစ််မှာ�ုု�င်ေ်ာခြားပစ််ဒီဏီတ်ွစ််မှာျု��မှာျု��အေ အနေေ�ယာ�ူေံခြား�င်�်

၅-၂။ အတွင်း�အကွး�းထိုာကွးခာ�ရှေးစွာ�ုပြဖွားစွား�ါကွ

အတွင်�်အကုျပ်ထိုကွု�်ာွနေစ်ခြား�င်�် �ေံလှင် ် မှာအူေ ၅နိုာစ်် (�ု� ်) ၁၀နိုာစ််အတွငွ်�် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်�ု�ဝ်င်န်ေောကု�်ငွ််မ်ှာရှိာုနေပ။ 

ထိုု� ်ခြားပင် ် ောဇွဝတွမ်ှာ ု �ု�င်ေ်ာခြားပစ််ဒီဏီ ် တွစ််မှာျု��မှာျု��အေအနေေ�ယာ�ူေံခြား�င်�်တွု�န်ေကြကုာင်် ် အတွင်�်အကုျပ် ထိုကွု�်ာွနေစ်ခြား�င်�် �ေံ

လှင် ်မှာအူေ နေန်ာကုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်�ု�ဝ်င်န်ေောကု�်ငွ််မ်ှာရှိာုနေတွာန်ေပ။

၅-၃။ ထိုာကွးခာ�ရှေးစွာအ�ုန်း ်းစွာန်းစွား

တွော�မှာဝင်န်ေန်ထိုု�င်စ််ဥ်း်အတွငွ်�် နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းပါကု �ျ�ပ်နေနိုာာင်ထ်ိုနု်�်�မ်ုှာ�ခြား�င်�် မှာ� ံ ေဘ ့ �ာမှာန််

လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်အေ ထိုကွု�်ာွနိုု�င်န်ေ�ာစ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

ထိုကွု�်ာွနေစ်အမုှာန် ်န်ို ာင််ထ်ိုကွု�်ာွေလှင် ်မှာအူေ ၁နိုာစ််တွာ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်�ု�ဝ်င်န်ေောကု�်ငွ််မ်ှာရှိာုနေပ။

၅။

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nanmin_tetuduki.html
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ထိုာကွးခာ�ရှေးစွာအ�ုန်း ်းစွာန်းစွားကွးင််းသး��ရာန်းးလုု�အ�းရှေးသ�အခးကွး�း��

ထိုကွု�်ာွနေစ်အမုှာန် ်စ််န်စ််ကုျင််�်ံ��ေန် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာ ထိုကွု�်ာွေန်ေ်ည်ေွ်ယာ�်ျကုခ်ြား�င်် ်နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး���ု� ် ကုု�ယာတ်ွု�င် ်ကုု�ယာက်ုျလာနေောကု်

လှင််

•  တွော�မှာဝင်န်ေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာအပ အခြား�ာ�အတွင်�်အကုျပ်ထိုကွု�်ာွနေစ်ေခြား�င်�်အနေကြကုာင်�်အေင်�် မှာရှိာုလှင််

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�် �ု��ယာမူှာ ုစ်�ည်် ် ခြားပစ််မှာတုွစ််မှာျု��မှာျု��နေကြကုာင်် ်အလ�ပ်နိုာင််န်ေထိုာင်ဒ်ီဏီ ် (�ု� ်) အလ�ပ်မ့ှာ ် နေထိုာင်ဒ်ီဏီအ်ေ 

အနေေ�ယာ�ူေံခြား�င်�်မှာရှိာုလှင််

•  ယာ�င်က်ု အတွင်�်အကုျပ်ထိုကွု�်ာွနေစ်ခြား�င်�် မှာ�ေံ�ူ�လှင််

•  ယာ�င်က်ု ထိုကွု�်ာွနေစ်အမုှာန် ်အ်ေ ထိုကွု�်ာွေခြား�င်�်မှာျု��မှာရှိာုလှင််

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာအလျင်အ်ခြားမှာန်ထ်ိုကွု�်ာွနေတွာမ်ှာည်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�် နေ��ျာလှင််

၅-၄။ အထို�ူရှေးန်းထိုု�င်းခာင််း

နိုု�င်င််မံှာာ အတွင်�်အကုျပ်ထိုကွု�်ာွနေစ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာ်လည်�်၊ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် 

နေန်ထိုု�င်�့်�ူ်�ခြား�င်�်နိုာင်် ် မုှာ�ာ�စ်�အနေခြား�အနေန်မှာျာ�ကုု� ညှ်ာတွာနေထိုာကုထ်ိုာ�၍ တွော�နေေ� ဝန်က်ြီးကုး�မှာာ အထို�ူနေန်ထိုု�င်�်ငွ််န်ေပ�အပ်

�ည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျု��လည်�်ရှိာု�ည်။်
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ပြ�ည်းဝင်းပြ�ည်းထိုာကွး၊ရှေးန်းထိုု�င်း�ုစွာသည််း

လု��းထိုး��လု��းန်းည်း��း��နှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍	ရှေး��ပြ�န်းး�စွား�စွာ�း�

နှု�င်းရှေးသ�	ရှေးန်းရာ��း��

ရှေးဒါသဆိုု�င်းရာ�လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�ဝန်းးရှေးဆို�င်း�ုရှေးအဂျးင်းစွား
�ပု�ရုုံး�နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၀၆၀-၀၀၄၂၊ ဟုု�ကုု�င်�်ဒီု��၊ �ပု�ရုုံး� ပြီးမုှာ��၊ �ျး�အု��ေပ်ကုကွု၊် ဒီု��ေုန်းရှိာု၊ ၁၂ 
ဘနေလာကု်

��န်�်-၀၁၁-၂၆၁-၇၅၀၂(တွစ််�င််)်

�န်�်ဒီု�င်�်နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၉၈၃-၀၈၄၂၊ �န်�်ဒီု�င်�်ပြီးမုှာ��၊ မှားောဂျးနိုု�ေပ်ကုကွု၊် ဂုျ�ေင်�် ၁-၃-၂၁ ��န်�်-၀၂၂-၂၅၆-၆၀၇၆(တွစ််�င််)်

တွု�ကုျု�နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ုကြီးကုး�ကြကုပ်
နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၁၀၈-၈၂၅၅၊ တွု�ကုျု�၊ မှားန်ာတွု�ေပ်ကုကွု၊် ကုု�န်မ်ှာ ၅-၅-၃၀ ��န်�်-၀၅၇၀-၀၃-၄၂၅၉
(အင်တ်ွာန်ကု�်�န်�်၊နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေ�်
�ု�ပါကု ၀၃-၅၇၉၆-၇၂၃၄)

တွု�ကုျု�နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း
န်းရှိာုယာဌာာန်�ွရံ့ုံး� �

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၁၆၀-၀၀၀၄ တွု�ကုျု�၊ ရှိာင်�်ဂျျ���ေပ်ကုကွု၊် န်းရှိာုယာ ၁-၆-၁ န်းရှိာုယာတွာ
ဝါ ၁၄လာှ

��န်�်-၀၅၇၀-၀၁၁၀၀၀(န်ပံါတွ၈်)
(အင်တ်ွာန်ကု�်�န်�်၊ နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေ�်
�ု�ပါကု ၀၃-၅၃၆၃-၃၀၁၃)

  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ြီးကုး�ကြကုပ်နေေ� 
�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု်
ဌာာန်

မုှာမုှာဝင်န်ေောကုလ်�ပ်ကုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်စ်�ည်န်ိုာင်််
စ်ပ်လျဉ်း�၍နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်၊ မုှာမုှာဝင်န်ေောကုလ်�ပ်ကုု�င်လ်ျကုရ်ှိာု
နေ�ာ အ�့ွ�အစ်ည်�်�ု�န်ေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်

��န်�်-၀၃-၅၃၆၃-၃၀၃၂

နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်ွန်လ်ု�င်�်နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ
လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�

��န်�်-၀၃-၅၃၆၃-၃၀၃၀

�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု ်
စ်းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာဌုာာန်

ခြားပန်လ်ည်�်ံ���ပ်မှာစံု်�ျုန်စ််းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာု ��န်�်-၀၃-၅၃၆၃-၃၀၃၉

န်ာေးတွာနေလ�ပ်ုနေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၂၈၂-၀၀၀၄၊ �ျုဘ�ရုုံး�င်၊် န်ာေးတွာပြီးမုှာ��၊ ��ရူုံးကုု�မ့ှာ အာဇွ��ရူုံးကုု�မ့ှာ ၁-၁၊ 
န်ာေးတွာ အခြားပည်ခ်ြားပည်�်ု�င်ေ်ာနေလ�ပ်ု၊ တွာမှားန်ယာ(်၂) အနေ�ာကုအ်ဦး� ၆လာှ

��န်�်-၀၄၇၆-၃၄-၂၂၂၂(တွစ််�င််)်

(ခြားပန်လ်ည်�်ံ���ပ်စ်းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာဌုာာန်) ��န်�်-၀၄၇၆-၃၄-၂၂၁၁

ဟုာန်ဒ့ီါနေလ�ပ်ုနေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၁၄၄-၀၀၄၁၊ တွု�ကုျု�၊ အု�တွာေပ်ကုကွု၊် ဟုာန်ဒ့ီါနေလ�ပ်ု
၂-၆-၄ ဟုာန်ဒ့ီါ�ပ်ု CIQ အနေ�ာကုအ်ဦး�

��န်�်-၀၃-၅၇၀၈-၃၂၀၂(တွစ််�င််)်

ယာု�ကုု�ဟုာ�မှာာ�နေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၂၃၆-၀၀၀၂၊ �ါန်ဂျဝ�ရုုံး�င်၊် ယာု�ကုု�ဟုာ�မှာာ�ပြီးမှာု� �၊ �ါန်ဇွဝေပ်ကုကွု၊် 
၁၀-၇

��န်�်-၀၅၇၀-၀၄၅၂၅၉
(အင်တ်ွာန်ကု�်�န်�်၊ နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေ�်
�ု�ပါကု ၀၄၅-၇၆၉-၁၇၂၉)

န်ာဂုျ�ယာာနေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၄၅၅-၈၆၀၁၊ အာအ�ုျု�ရုုံး�င်၊် န်ာဂုျ�ယာာပြီးမုှာ��၊ မှားန်ာတွု�ေပ်ကုကွု၊် နေရှိာာ
ဟုု�ဘနေလာကု ်၅-၁၈

��န်�်-၀၅၂-၅၅၉-၂၁၅၀(တွစ််�င််)်

�ျ�ဘ�နေလ�ပ်ုနေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၄၇၉-၀၈၈၁၊ အာအ�ုျု�ရုုံး�င်၊် တွု��ု�န်ာမ့ှာေပ်ကုကွု၊် CENTRAIR 
အနေ�ာကုအ်အံ� CIQ ၁-၁

��န်�်-၀၅၆၉-၃၈-
၇၄၁၀(တွစ််�င််)်

အု��ာကုာနေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၅၅၉-၀၀၃၄၊ အု��ာကုာ�ရုုံး�င်၊် အု��ာကုာပြီးမုှာ��၊ ��မှားနိုု�အေ့ပ်ကုကွု၊် 
နေတွာင်ဘ်ကု ်�ု��ဟုု��� ၁-၂၉-၅၃

��န်�်-၀၆-၄၇၀၃-၂၁၀၀(တွစ််�င််)်

ကုန်�်�ု�င်�်နေလ�ပ်ုနေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၅၄၉-၀၀၁၁၊ အု��ာကုာ၊ �န်�်န်မ်ှာ�ေပ်ကုကွု၊် တွာဂျျးေးဘနေလာကု၊် 
�န်�်ရုုံးနေလယာာဉ်းကုငွ်�်အတွငွ်�် နေခြားမှာအမှာာတွ ်၁

��န်�်-၀၇၂-၄၅၅-၁၄၅၃(တွစ််�င််)်

ကုု�နေဘ�နေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၆၅၀-၀၀၂၄၊ ဟုနေောဂုျ��ရုုံး�င်၊် ကုု�နေဘ�ပြီးမုှာ��၊ �ျး�အု��ေပ်ကုကွု၊် �ု�င်�်ဂျ
န်�် လမ်ှာ�မှာ နေခြားမှာအမှာာတွ ်၂၉

��န်�်-၀၇၈-၃၉၁-
၆၃၇၇(တွစ််�င််)်

ဟုးရုုံး�ရှိား�မှာာ�နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၇၃၀-၀၀၁၂၊ ဟုးရုုံး�ရှိား�မှာာ��ရုုံး�င်၊် ဟုးရုုံး�ရှိား�မှာာ�ပြီးမုှာ��၊ န်ာကုာေပ်ကုကွု၊် �ါ
မုှာဟု�ျးဘု�ေး ၂-၃၁

��န်�်-၀၈၂-၂၂၁-၄၄၁၁(တွစ််�င််)်

တွာကုမှာ��နေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၇၆၀-၀၀၃၃၊ �ါဂျဝ�ရုုံး�င်၊် တွာကုမှာ��ပြီးမုှာ��၊ မှာာရုံး�နိုု�အ��ျး ၁-၁ ��န်�်-၀၈၇-၈၂၂-၅၈၅၂(တွစ််�င််)်

�ူကု�ူု�ကုာနေဒီ��ု�င်ေ်ာလဝူင်မ်ှာ ု
ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၈၁၀-၀၀၇၃၊ �ူကုအူု�ကုာ�ရုုံး�င်၊် �ူကုအူု�ကုာပြီးမုှာ��၊ နေ�ျာေပ်ကုကွု၊် 
�ျး�အု��ေပ်ကုကွု၊် ၃ ဘနေလာကု ်န်ပံါတွ ်၅၊ အမှာာတွစ််ဉ်း ၂၅

��န်�်-၀၉၂-၇၁၇-၅၄၂၀(တွစ််�င််)်

န်ာဟုနေအဂျျင်စ််းဌာာန်�ွ့ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၉၀၀-၀၀၂၂၊ အု�ကုးန်ာဝါ�ရုုံး�င်၊် န်ာဟုပြီးမုှာ��၊ ဟုးဂျဝ ၁-၁၅-၁၅ ��န်�်-၀၉၈-၈၃၂-၄၁၈၅(တွစ််�င််)်

ဂျျပန်အ်နေရှိာ � ပု�င်�် လဝူင်မ်ှာ ုကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�
စ်င်တ်ွာ

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၃၀၀-၁၂၈၈၊ အးဘာောကုး�ရုုံး�င်၊် အ�ရှိာု��ေပ်ကုကွု၊် ��နိုု�ဘနေလာကု ်
၁၇၆၆-၁

��န်�်-၀၂၉-၈၇၅-၁၂၉၁(တွစ််�င််)်

အု�မှာေူာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�စ်င်တ်ွာ စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၈၅၆-၀၈၁၇၊ န်ာဂျါ�ာကုး�ရုုံး�င်၊် အု�မှာေူာပြီးမုှာ��၊ �ု�ဂျါရှိားမှာာဘနေလာကု ်၆၄၄-၃ ��န်�်-၀၉၅၇-၅၂-၂၁၂၁(တွစ််�င််)်

၆။
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နှု�င်းင်းပြခ��သ��ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းရှေးထို�ကွး�း်�ုစွာင်းတွ�
နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်နေထိုာကုပံ်မ်ှာု
စ်င်တ်ွာ

စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ ်၁၆၀-၀၀၀၄ တွု�ကုျု�၊ ရှိာင်�်ဂျျ���ေပ်ကုကွု၊် န်းရှိာုယာ ၁-၆-၁ န်းရှိာုယာတွာ
ဝါ ၁၃လာှ

��န်�်-၀၅၇၀-၀၁၁၀၀၀
(အင်တ်ွာန်ကု�်�န်�်၊ နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေ�်
�ု�ပါကု ၀၃-၅၃၆၃-၃၀၁၃)

သတွင်း�အခးကွးအလုကွးဌာ�န်း
နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေန်ထိုု�င်မ်ှာ�ုု�င်ေ်ာအနေထိုနွေထိုွ
�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုဌ်ာာန်

�န်�်ဒီု�င်�်၊ တွု�ကုျု�၊ ယာု�ကုု�ဟုာ�မှာာ�(ရံုံး���ွ)့၊ န်ာဂုျ�ယာာ၊ အု��ာကုာ၊ ကုု�နေဘ�(ရံုံး���ွ)့၊ ဟုးရုုံး�ရှိား�မှာာ�နိုာင်် ်
န်ာဂျါ�ာကုးတွု�ရ်ှိာု နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာနုေအဂျျင်စ််း

��န်�်န်ပံါတွ-်၀၉၅၇-၅၂-၂၁၂၁
(အင်တ်ွာန်ကု�်�န်�်၊ လု�င်�်နေ��
��န်�်၊ နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေ�်�ု�
ပါကု- ၀၃-၅၇၉၆-၇၁၁၂)

တွု�င်ပ်င်ညှ််နုိုုငု်�်နိုု�င်န်ေ�ာနေန်ော �ပု�ရုုံး� ၊ တွာကုမှာ��နိုာင်် ်န်ာဟု(ရံုံး���ွ)့တွု�ရ်ှိာု နေဒီ��ု�င်ေ်ာ လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ� ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာု
နေအဂျျင်စ််း

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း�း	

သတွင်း�ထို�တွးပြ�န်းးပြခင်း�

၇-၁။ ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	တွရာ��ဝင်း	Home	page

ဂျျပန်န်ိုု�င်င်် ံလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ� ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန် တွော�ဝင် ်Home page တွငွ် ်နေန်ထိုု�င်မ်ှာလု�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�် စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� 

လမ်ှာ�ညွှှန်န်ေပ�နေန်ပါ�ည်။် ဂျျပန်ဘ်ာ�ာအခြားပင်၊် ဘာ�ာစ်ကုာ� ၁၄ မှာျု��ခြား�င်် ်�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� ခြား�န် ်န်ေဝနေပ�နေန်

ပါ�ည်။်

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	တွရာ��ဝင်း	Home	page

https://www.moj.go.jp/isa/index.html

၇-၂။ ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	တွရာ��ဝင်း	SNS	စွာသည်း

ဂျျပန်န်ိုု�င်င်် ံလဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ� ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်တွငွ် ် SNS အနေကုာင််အ်မှာျု��မှာျု��ကုု� �ွင််ထ်ိုာ�ပြီးပး�၊  စ်န်စ််�စ််လမ်ှာ�ညွှှန်မ်ှာနုိုာင်် ်

နေန်ထိုု�င်န်ေန်နေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�၏ ဘဝနေန်ထိုု�င်မ်ှာအုတွကွု ်အနေထိုာကုအ်ပံခ်ြား�စ််နေစ်မှာည်် ်�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု ်စ်�ည််

တွု�က်ုု� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေပ�နေန်ပါ�ည်။်

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	တွာစွားတွ�အရှေးကွ�င််း

https://twitter.com/MOJ_IMMI

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	Facebook	အရှေးကွ�င််း

https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/

၇။

https://www.moj.go.jp/isa/index.html
https://twitter.com/MOJ_IMMI
https://www.facebook.com/ImmigrationServicesAgency.MOJ/
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ပြ�ည်ဝ်င်ခ်ွငွ််၊် နေေထိုု�င်ခ်ွငွ််ဆ်ိုု�င်ရ်ာာလု��်ထိုး��လု��်ေည်�်

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ရှေး��လုးရှေး���ု�၍်ဝန်းးရှေးဆို�င်း�ု

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html

နေဒီ�တွငွ်�် လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ� ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်ရံုံး��၏ တွစ်ွ်တွာအနေကုာင််တ်ွငွ်၊် နေကုာင်တ်ွာ၏ ရုုံးပ်နေထို�ွလာနေ�ာ 

အနေခြား�အနေန်မှာျာ�ကုု� လမ်ှာ�ညွှှန်န်ေပ�နေန်ပါ�ည်။်

ရှေးဒါသတွာင်း�	လုဝူင်း�ုကြီးကွး�ကြကွ�းရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်းရုံးး� �	အရှေးကွ�င််းစွာ�ရာင်း�

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html 

https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/mail-service.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/pr/index.html
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

လုု�အ�းရှေးသ�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ပြခင်း�

၁-၁။ ရှေးန်းရာ�းလု�ုးစွာ�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အန်ကု ် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ��ည် ် နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာကုု� ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ် နေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် 

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ရာန်းးလုု�အ�းသ�ူး��

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ေရှိာုထိုာ��(ူအလယာအ်လတွန်ိုာင််န်ေေရှိာည်န်ေန်ထိုု�င်�်)ူ

•  အထို�ူော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�ူ

•  ယာာယား�ု�လံ��ငွ်် ်(�ု� ်) ခြားပန်လ်ည်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််န်ေလှာကုထ်ိုာ��ူ

•  ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်(�ု� ်)ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ��ံ��ရံုုံး�မှာနုေကြကုာင်် ်ကုာလနေကုျာ်၍�ကုလ်ကုန်ေန်ထိုု�င်�်ူ

(၁)	 ပြ�ည်းဝင်းခာင််းအသစွားရာယ်မူြို့�း�	ဝင်းရှေးရာ�ကွးလု�ပြခင်း�၌

•  နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ အတွည်တ်ွကုျ ခြား�စ််�ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ် “နေေွ�နေခြားပာင်�်မှာု

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ခြား�င်�်”ကုု� ခြားပ�လ�ပ်ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  အနေကြကုာင်�်ကြကုာ��ည််အ်�ါ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ� (နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွလ်ကုဝ်ယာမ်ှာေရှိာုနေ���ခူြား�စ််ပါကု နိုု�င်င််ကံု�ူ

လကုမ်ှာာတွ)် ကုု�ယာနူေ�ာင်လ်ာေန််

•  မုှာ�ာ�စ်�နိုာင််အ်တွနူေန်ထိုု�င်မ်ှာည််အ်�ါမှာျု��၌ လကုထ်ိုပ်မှာာတွပံ်�တွင်န်ိုာင်် ်နေမှာ�ွစ်ာေင်�်စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်မုှာ�ာ�စ်� နေတွာ်စ်ပ်နေကြကုာင်�်

ကုု� �ကုန်ေ�ခြားပနိုု�င်န်ေ�ာ ရံုံး��ပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�လည်�် လု�အပ်မှာည်။်

•  နေခြားပာင်�်နေေွ�နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�စ်ာနေပ�ပု�ပ်ါကု နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ််မှာည်။်

၁။

 အ�န်�် ၂။	 မြို့�ု� �န်းယ်းရာ�းကွာကွးရှေးကွး�ရာာ �ရုံးး� �၌ပြ��လု��းရာ
�ည််း	လု��းထိုး��လု��းန်းည်း��း��
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

(၁)  နေခြားပာင်�်နေေွ�နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�စ်ာနေပ�ပု�ပ်ါကု နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�၌ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာပါ တွစ််ပြီးပု�င်န််ကု ်

မှာာတွပံ်�တွင်ပ်ြီးပး�စ်း�မှာည်။်

(၂)  နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ� ခြားပ�စ်�ပြီးပး�စ်း�မှာည်။်

•  အမှာည်၊်နေမှာ�ွ�ကုက ောဇ်ွ၊ကုျာ�မှာ၊နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� မှာာတွတ်ွမ်ှာ�တွင်န်ေေ��ငွ်�်မှာည်။်

•  အမှာာန်အ်ကုန်န်ေန်ထိုု�င်န်ေကြကုာင်�်�ကုန်ေ�ခြားပေန်အ်တွကွု ် နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ�မုှာတွတ း ထို�တွန်ေပ�ေန် ်

နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် (အ�နေကြကု�နေင်ခွြား�င််)်

(၃)  ပြီးမုှာ��န်ယာမ်ှာာ �င်၏် My Number ကုု�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�မှာည်။်
*My Number -  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် လမူှာနုေေ�အာမှာ�၊ံအ�နွ်၊်�ဘာ၀နေဘ�ကုာကုယွာမ်ှာမုှာျာ�အတွကွု ် စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်�ည်််

အ�ါ �င််အ်ာ�မှာည်�်မူှာည်၀်ါခြား�စ််နေကြကုာင်�် �ျကု�်ျင်�်�ရုှိာုနိုု�င်ေ်န် ်အတွကွု ်ခြားပ�လ�ပ်ထိုာ��ည်် ်ဂျဏီန်�်၁၂လံ��ပါရှိာု�ည်် ်

(ကုု�ယာပု်�င်)်န်ပံါတွ်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	အခန်းး�ခာဲ(၂)	My	Number	စွာန်းစွားတွာင်း	�းးပြင်�း��ါ။

(၄)  My Number ကုတွမ်ှာနေလှာကုထ်ိုာ�နေ���မူှာျာ�အနေန်ခြား�င်် ် .My Number အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာ နိုာင််အ်တွ ူ

ပ�ူတွွန့ေပ�ပု�ထ်ိုာ��ည်် ်နေလှာကုလ်ာှကုု� အ�ံ��ခြားပ�၍ နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်�်ည်။်

(၂)	 အ�ုးရှေးပြ��င်း�ရှေးရာာ �သည််းအခါ၌

(၁)  အခြား�ာ�ပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု�န်ေခြားပာင်�်နေေွ��ည််အ်�ါ

•  မှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�မှား - လကုရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာုရံုံး� ��ု� ် နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�မှာည််

ခြား�စ််နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�ေန််

•  နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ပြီးပး� - နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ပြီးပး�၁၄ေကုအ်တွငွ်�်အ�စ််နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�လာနေ�ာပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာုရံုံး� ��ု� ် နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� 

လာနေကြကုာင်�်အ�နုေပ�ေန််

(၂)  ပြီးမုှာ��န်ယာတ်ွစ််��တွည်�်အတွငွ်�်၌ အမ်ုှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေ�ာအ�ါ

  အမ်ုှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ပြီးပး�၁၄ေကုအ်တွငွ်�် နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ ပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာုရံုံး� ��ု� ် အမ်ုှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေကြကုာင်�် အနေကြကုာင်�် ကြကုာ�ေန််

(၃)  နိုု�င်င််ေံပ်ခြား�ာ��ု�န်ေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေ�ာအ�ါ

  မှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�မှား လကုရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်န်ေ�ာပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာုရံုံး� ��ု� ် နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�မှာည်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�် အကြကုာင်�်ကြကုာ�ေန််

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/
move-in_move-out.html

၁-၂။ လုကွးထို�း�းတွး�း�တွင်း

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းအတွာင်း�လုကွးထို�းထို�ုး�ပြ����ါကွ

•  ပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု�လ်ကုထ်ိုပ်ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�နေကြကုာင်�်အနေကြကုာင်�်ေမှာည်။်

•  လကုထ်ိုပ်ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�မှာည််�်နူိုာစ််ဦး�အတွကွု ် ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုန်ိုာင်် ် ခြားပည််စံ််��ည် ် ဟု� မှာာတွယ်ာနူိုု�င်၍် 

နေလှာကုထ်ိုာ��ျကုက်ုု� ရံုံး� �မှာာ လကု�်ေံရှိာုပြီးပး�ပါကု ၎င်�်လကုထ်ိုပ်ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�မှာ ုအောနေောကုမ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/move-in_move-out.html
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

(၁)	လုကွးထို�းထို�ုး�ပြ����ုအရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ရာ�၌လုု�အ�းသည််းအရာ��း��

ဂျျပန်လ်မူှာျု��ခြား�စ််ပါကု အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�စ်ာေင်�်မှာေူင်�်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ခြား�စ််ပါကု •  လကုရ်ှိာုအမ်ုှာနေထိုာင်မ်ှာရှိာုနေကြကုာင်�်နေထိုာကု�်စံ်ာ
* မုှာမုှာနိုု�င်င််၏ံ ဂျျပန်အ်နေခြား�စု်�ကု�်ရံံုံး��၌ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်ေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် (မှာာတွ�်ျကု-်၁)

•  လကုရ်ှိာုအမ်ုှာနေထိုာင်မ်ှာရှိာုနေကြကုာင်�်နေထိုာကု�်စံ်ာကုု� နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ဘာ�ာစ်ကုာ�ခြား�င်် ်

နေေ��ာ�ထိုာ�နေ�ာ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�ကုု� တွင်ခ်ြားပ�ည််အ်�ါ၌ အ�ု�ပါအနေကြကုာင်�်အော

အာ�လံ��၏ ဂျျပန်ဘ်ာ�ာခြားပန်က်ုု�ပါ ပ�ူတွွတ့ွင်ခ်ြားပေန်လ်ု�အပ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် (မှာာတွ�်ျကု-်၂)

(မှာာတွ�်ျကု-်၁) အ�ျု� � နိုု�င်င််မံှာျာ��ည်အ်�ု�ပါနေထိုာကု�်စံ်ာကုု�ထို�တွမ်ှာနေပ��ည်မ်ှာျု��လည်�်ရှိာု�ည်။် ထိုု�အ�ါ မှာျု��၌ အ�ု�ပါစ်ာ�ျ�ပ်အစ်ာ�တွင်ခ်ြားပနိုု�င်�်ည်် ်

စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�တွင်ခ်ြားပေန်။်

(မှာာတွ�်ျကု-်၂) ဘာ�ာခြားပန်ထ်ိုာ��ည်် ် စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�၌ ဘာ�ာခြားပန်�်၏ူအမှာည်က်ုု� ထိုည််�်ငွ်�်နေ�ာ်ခြားပ ေမှာည်။် ကုာယာကုရံှိာင်က်ုု�ယာတ်ွု�င်ဘ်ာ�ာခြားပန််

�ည််အ်�ါ၌လည်�် အကုျံ��၀င်�်ည်။်

(၂)	 �ု�ုနှု�င်းင်းအတွာင်း�၌တွရာ��၀င်း�ု

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်အထိုနေခြားမှာာကုန်ေ�ာလကုထ်ိုပ်ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�မှာ�ုည် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်၌ တွော�၀င် ် နေ�ာ် လည်�် ထိုု�

ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�မှာ�ုည် ် မုှာမုှာ၏မှာလူနိုု�င်င််အံတွငွ်�်၌ တွော�၀င်မ်ှာည်ဟ်ု� မှာယာ�ူနိုု�င်ပ်ါ။ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် အထိုနေခြားမှာာကုန်ေ�ာ 

ထိုမ်ုှာ�ခြားမှာာ�မှာမုှာာာ မုှာမုှာနိုု�င်င််အံတွငွ်�်တွော�၀င်မ်ှာ၀င်န်ိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် မုှာမုှာနိုု�င်င််၏ံ ဂျျပန် ်အနေခြား�စု်�ကု�်ရံံုံး���ု� ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၁-၃။ ကွာ��းင်း�ပြ�တွးစွာရဲှေးကြကွ�င်း�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းအတွာင်း�ကွာ��းင်း�ပြ�တွးစွာ�ဲါကွ

•  ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််လု��နူိုာစ််ဦး��ည် ် ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််ေန်�်နေဘာတွပူါကု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး�� တွငွ် ် ကုာွရှိာင်�်

ခြားပတွစ့််နေကြကုာင်�်ကုု� အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေပါမှာည်။်

•  နေန်ထိုု�င်�်ည််န်ေန်ောနိုာင်် ်နိုု�င်င််�ံာ�အနေပ်မှာတူွည်၍် �တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ�ကုွခ့ြားပာ�မှာည်ခ်ြား�စ််နေ�ာနေကြကုာင်် ်အနေ��စ်ုတွက်ုု� 

ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

•  တွစ််�ကုလ်မူှာာ ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််ေန်�်နေဘာမှာတွပူါကု �ျန်န်ေခြား�ကုာွရှိာင်�်ခြား�င်�် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်တွော��ငွ်က်ုာွရှိာင်�်ခြား�င်�်မှာျာ�ကုု� 

ခြားပည်တ်ွငွ်�်နေေ�တွော�ရံုံး��တွငွ် ်ခြားပ�လ�ပ်ပါ�ည်။်

(၁)	 �ု�ုနှု�င်းင်းအတွာင်း�၌တွရာ��၀င်း�ု

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်အထိုနေခြားမှာာကုန်ေ�ာကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််မှာ�ုည် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်၌ တွော�၀င် ် နေ�ာ်လည်�် ထိုု�ကုာွရှိာင်�်

ခြားပတွစ့််မှာ�ုည် ် မုှာမုှာ၏မှာလူနိုု�င်င််အံတွငွ်�်၌ တွော�၀င်မ်ှာည်ဟ်ု� မှာယာ�ူနိုု�င်ပ်ါ။ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် အထိုနေခြားမှာာကုန်ေ�ာ ကုာွရှိာင်�်

ခြားပတွစ့််မှာမုှာာာ မုှာမုှာနိုု�င်င််အံတွငွ်�်တွော�၀င်မ်ှာ၀င် ်နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် မုှာမုှာနိုု�င်င််၏ံ ဂျျပန်အ်နေခြား�စု်�ကု�်ရံံုံး���ု� ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

(၂)	 တွစွားဖွားကွးလု�ူး	ကွာ��းင်း�ပြ�တွးစွာရဲှေးကြကွ�င်း�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��စွာ�	တွင်းပြ�ပြခင်း�ခးရာ�ည်းကွု�	စွာု��ရုာ�း
သည််းအခါ၌

တွစ််�ကုလ်(ူဂျျပန်လ်မူှာျု��) မှာာ �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုမ်ှာရှိာုဘ ့ ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််နေကြကုာင်�်အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာကုု� ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် တွင်ခ်ြားပလု�ကုမ်ှာည်က်ုု� စု်��ေုမ်ှာပါကု တွစ််�ကုလ် ူ(ဂျျပန်လ်မူှာျု��) ၏အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ� နေန်ထိုု�င်ေ်ာနေန်ော �ု�မ်ှာဟု�တွ ်�င််

နေန်ထိုု�င်ေ်ာနေန်ောရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် �ာွ�နေောကု၍် ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််နေကြကုာင်�်အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာအာ�လကုမ်ှာ�ံ

နေကြကုာင်�်အစ်းေင်�်စံ်ာကုု� တွင်ခ်ြားပထိုာ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ်ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််မှာအုထိုနေခြားမှာာကုခ်ြား�င်�်ကုု� ကုာကုယွာန်ိုု�င်ပ်ါ�ည်။်

၁-၄။ ရှေးသစွာ�ရာင်း�

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းအတွာင်း�ဆိုး���ါ�သာ��ရှေးသ�အခါ�းု��၌	

•  နေ�မွှာျု��၊အတွနူေန်ထိုု�င်�် ူအစ်ရှိာု�ခြား�င်် ်နေ�စ်ာေင်�်နေလှာကုထ်ိုာ�ေန် ်လု�အပ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  ထိုု�နေလှာကုထ်ိုာ�မှာ�ုည် ်နေ��ံ��မှာအုနေကြကုာင်�်ကုု��ရုှိာုပြီးပး�ေကုမ်ှာာ၇ေကုအ်တွငွ်�် နေလှာကုထ်ိုာ�ေမှာည်။်

•  ထိုု�နေလှာကုထ်ိုာ�မှာ�ုည် ်နေ��ံ���ာွ�နေ�ာနေန်ောရှိာုပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး�� (�ု� ်) နေလှာကုထ်ိုာ� �၏ူနေန်ေပ်၌ရှိာု

နေ�ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် နေလှာကုထ်ိုာ�ေမှာည်။်

(၁)	ရှေးသဆိုး���ုကွု�အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ရာ�၌	လုု�အ�းသည််းအရာ��း��	

•  နေ��ံ��မှာစု်စ််နေ���ျကု ်(�ု� ်) အနေလာင်�်နေ��စ်စ််�ျကု်

•  အခြား�ာ�လု�အပ်မှာည််အ်ောမှာျာ�ကုု� အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�မှာည်် ်ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ေန််

(၂)	 ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွတွးပြ���ပြ�န်းးလုည်းအ�းနှးးပြခင်း�

နေ��ံ���ာွ�နေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�၏ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ကုု� နေအာကုပ်ါတွစ််န်ည်�်န်ည်�်ခြား�င်် ်ခြားပန်လ်ည် ်အပ်နိုာေံမှာည်။်

•  န်း�စ်ပ်�ည်် ်နေဒီ��ု�င်ေ်ာလ၀ူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ရံုံး���ု� ် ယာနူေ�ာင်�်ာွ�ေန််

•  စ်ာတွု�ကုမ်ှာာတွစ််�င်် ်နေအာကုပ်ါလပ်ုစ်ာ�ု�န်ေပ�ပု�ေ်န််

ရှေး���ု�ရ်ာန်းးလု�ုးစွာ� -  စ်ာတွု�ကုန်ေ�တွတ ာအမှာာတွ၁်၃၅-၀၀၆၄၊ တွု�ကုျု�ပြီးမုှာ��၊ ကုု�တွု�ေပ်ကုကွု၊် အာအု�မုှာ၂-၇-၁၁ 
တွု�ကုျု��ပ်ုကုမ်ှာ�ပ�ူတွွအ့စု်��ေအနေ�ာကုအ်ဦး (၉)လာှ 
တွု�ကုျု�လဝူင်မ်ှာကုြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဦး�စ်း�ဌာာန်၊ အု�ဒီု�င်ဘ်ာရံုံး���ွ ့
Odaiba Branch Office,  
the Tokyo Immigration Bureau Tokyo Port Joint Government Building 
9F, 2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-0064  
(စ်ာအတုွ၏်မှာျကုန်ိုာာစ်ာတွငွ် ်“နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�အပ်နိုာခံြား�င်�်(在留カード返納)” 
ဟု�နေေ��ာ�ပါ။)
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မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

၁-၅။ တွးဆို�ုးတွး���းတွး�း�တွင်းပြခင်း�

တွးဆို�ုးတွး���းတွး�း�တွင်းပြခင်း�	ဆိုု�သည်း�း�

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် တွ�ံပ်ုတွံ��မှာာတွပံ်�တွင်စ််ာေင်�်�ငွ်�်ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်

ကုု� တွ�ံပ်ုတွံ��မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်ဟု� နေ�်�ည်။်

→   အနေေ�ကြီးကုး�နေ�ာကုဏ္ဍမှာျာ�၌(မှာနေေွ�နေခြားပာင်�်နိုု�င်န်ေ�ာအောမှာျာ�နေောင်�်၀ယာ�်ည််အ်�ါ)လု�အပ်လာနိုု�င် ်�ည်။်

(၁)	တွးဆို�ုးတွး���းတွး�း�တွင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�၌	လုု�အ�းသည််းအရာ��း��

•  မှာာတွပံ်�တွင်ေ်န်န်ေလှာကုလ်ာှစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�

•  မှာာတွပံ်�တွင်မ်ှာည််တ်ွ�ံပ်ုတွံ��

•  ကုာယာကုရံှိာင်အ်ာ� �ကုန်ေ��နံိုု�င်မ်ှာည်် ် စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ� (My Numberကုတွ၊် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�၊ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်

လု�င်စ််င် ်အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�အ်န်ကုမ်ှာာ ၁��)
* မှာာတွပံ်�တွင်၍်ပြီးပး�စ်း��ာွ�နေ�ာအ�ါ တွ�ံပ်ုတွံ��မှာာတွပံ်�တွင်�်ကုန်ေ��ကံုု�ထို�တွန်ေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

* လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်အနေ��စ်ုတွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ၌် နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၂)	 တွးဆို�ုးတွး���းတွး�း�တွင်းပြခင်း�အရှေးထို�ကွးအထို��

•  မှာာတွပံ်�တွင်ထ်ိုာ�နေ�ာ တွ�ံပ်ုတွံ�� (hanko) ခြား�စ််နေကြကုာင်�် �ကုန်ေ��နံိုု�င်�်ည်် ်အော

→   တွ�ံပ်ုတွံ��မှာာတွပံ်�တွင်�်ကုန်ေ��စံ်�ည်က်ုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု�တ်ွင်ခ်ြားပနေလှာကုထ်ိုာ�ေန််

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာအလု�ကု ်My Number ကုတွအ်�ံ��ခြားပ�၍ Convenient Store ၌ နေလှာကု ်ထိုာ�နိုု�င်�်ည်််

ပြီးမုှာ��န်ယာမ်ှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။်

My	Numberစွာန်းစွား

၂-၁။ My	Numberစွာန်းစွားဆိုု�သည်း�း�

•  My Number�ည် ်အထို�ူ�ခြား�င်် ်နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�တွငွ် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  ပင်စ််င်၊်ကုနေလ��ငူ်ယာန်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�ေယာမူှာည််အ်�ါနိုာင်် ်နေ��၀ါ�ကု��မှာ�ုယံာမူှာည််အ်�ါ

(၂)  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ု� ် နေင်ပုွ�န်ေပ�မှာည််အ်�ါ �ု�မ်ှာဟု�တွ ်နိုု�င်င််ခံြား�ာ�မှာာနေပ�ပု�လ်ာနေ�ာနေင်ကွုု�လကု�်မံှာည််အ်�ါ

(၃)  ဘဏီ၌် ဘဏီအ်နေကုာင််�ွ်င််�်ည််အ်�ါ

၂။
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မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

•  My Numberအ�ံ��ခြားပ��ည််အ်�ါ၌ 

(၁)  အ�ု�ပါန်ပံါတွ�်ည် ်�င််၏်အစ်စ််အမှာာန်M်y Number ခြား�စ််မှာခြား�စ််

(၂)  �င်၏်နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ ် စ်�ည်် ် ဓာတွပံ်�ပါ၀င်န်ေ�ာ �ကုန်ေ��အံနေထိုာကုအ်ထိုာ�မှာာ ကုာယာကုရံှိာင်န်ိုာင်််

အမှာာန်တ်ွကုယာတ်ွညူ်းနေ�ာ�ဟူု�တွမ်ှာဟု�တွ ် ကြကုည််ရု်ုံးစ်စ််နေ��ေမှာည်။် ထိုု�အ်တွကွု ် �င််၏် My Numberကုု� 

အခြား�ာ�လကူု အနေယာာင်န်ေ�ာင်၍်အ�ံ��မှာခြားပ�နိုု�င်ပ်ါ။

၂-၂။ My	Numberကွတွး

My Numberကုတွ�်ည် ်ဂျျပန်၌် အ�င်န်ေခြားပစ်ာွနေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န်အ်တွကွုလ်ု�အပ်နေ�ာ IC Chip ပါ၀င် ်�ည်် ်ကုတွခ်ြားပာ�

ခြား�စ််�ည်။်

(၁)	ရှေးဖွား�းပြ�ခးကွး

မှာျကုန်ိုာာစ်ာဘကု ် - အမှာည်၊်နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ၊နေမှာ�ွ�ဣောဇ်ွ၊ကုျာ�မှာ၊ဓာတွပံ်�

နေကုျာဘကု ် - My Number

မှာျကုန်ိုာာစ်ာဘကု် နေကုျာဘကု်

(၂)	 �ည်းသု�ရ်ှေးသ�အခးုန်းး၌	အသး��ပြ��ရာ�ည်းန်းည်း�

•  တွော�ဝင် ်ကုာယာကုရံှိာင်အ်တွည်ခ်ြားပ�စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�အခြား�စ်် အ�ံ��ခြားပ�လု�လှင််

•  ၀င်န်ေင်�ွနွ်န်ေ�ာင်ေ်န်အ်နေကြကုာင်�်ကြကုာ�ခြား�င်�်အတွကွုO်nlineမှာာ နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ု�လှင််

•  ကုနေလ��ငူ်ယာ�်ု�င်ေ်ာနေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�နိုာင််န်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နေဂျဟုာ�ု�ပု်�န်ေ�ာင်ေ်န်အ်တွကွု ် နေလှာကုလ်ာှတွင်ခ်ြား�င်�်

ကုု� Onlineမှာာနေ�ာင်ေွ်ကုလ်ု�လှင််

•  Convenient Store၌ နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ�မုှာတွတ းကုု�ေယာလူု�လှင် ် (ပုတွေ်ကု၌်လည်�်ေယာနူိုု�င်�်ည်။် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး��နေပ်မှာတူွည်၍် ၂၄န်ာေးစ်တွု���ု�င်တ်ွငွ် ်နေန်ထိုု�င်မ်ှာမုှာာတွတ်ွမ်ှာ�မုှာတွတ း မှာေယာနူိုု�င်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� ရှိာု�ည်။်)

•  ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�လံကုမ်ှာာတွအ်ခြား�စ််အ�ံ��ခြားပ�လု�လှင် ်

အသး��ပြ��နှု�င်းရှေးသ�	ရှေးဆို�ကွ�သ�ုအဖွားာဲ �အစွာည်း�၊	ရှေးဆို�ဆိုု�င်း�း��ကွု�	ရှေးဖွား�းပြ��ါ	ဝကွးဘားဆိုု�ကွးတွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
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(၃)	ရှေးလုာ�ကွးလုာ�တွင်းရာန်းးန်းည်း�လု�း�

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာအတွည်တ်ွကုျခြား�စ််ပြီးပး� ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��၌ နေေွ�နေခြားပာင်�်မှာ ုအနေကြကုာင်�်ကြကုာ�

ခြား�င်�်ခြားပ�လ�ပ်�ည််အ်�ါ My Numberကုတွ ်နေလှာကုလ်ာှကုု� တွင်ခ်ြားပနိုု�င်�်ည်။် (တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်�ျန်လ်ာပ်)

ပထိုမှာဦး��ံ��နေလှာကုလ်ာှတွင်�်ည််အ်�ါ၌ အ�မ့ှာ ်နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်�်ည်။်

နေခြားပာင်�်နေေွ� မှာကုုု�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ��ည််အ်�ါ၌ နေလှာကုလ်ာှမှာတွင်န်ိုု�င်�့်န်ေ�ာ��ူည် ်နေန်ာကုတ်ွစ်် ေကု၌် ရံုံး��မှာာထို�တွန်ေပ�

�ည်် ်My Number ကုတွန်ေလှာကုလ်ာှကုု� အမ်ုှာ�ု�န်ေပ�ပု�မ်ှာည်ခ်ြား�စ််နေ�ာနေကြကုာင်် ်ထိုု�နေလှာကုလ်ာှကုု�အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး� နေအာကုပ်ါ

န်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ခြား�င်် ်နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)		 စွာ�တွးဖွား�န်းး��းတွစွားဆိုင််း	ရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�

  စ်မှာတွ�်�န်�်ခြား�င်် ်မှာျကုန်ိုာာပံ�ရုုံး�ကုယ်ာပူြီးပး� ရံုံး� �မှာာထို�တွန်ေပ�နေ�ာ နေလှာကုလ်ာှ စ်ာေွကု၏် QR Code မှာာ ဝပ်�ု�ကု�်ု� ် 

ဝင်၍် နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်

(၂)		 ကွာန်းး�းးတွ��းတွစွားဆိုင််း	ရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�

  ဒီစ််ဂျျစ််တွယာက်ုင်မ်ှာောခြား�င်် ်မှာျကုန်ိုာာပံ�ရုုံး�ကုယ်ာပူြီးပး� နေလှာကုလ်ာှတွင်ေ်န် ်ဝပ်�ု�ကု�်ု� ် ဝင်၍် နေလှာကု ်ထိုာ�ခြား�င်�်

(၃)		 စွာ�တွု�ကွး�းတွစွားဆိုင််း	ရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�

  ရံုံး� �မှာာထို�တွန်ေပ�နေ�ာနေလှာကုလ်ာှ၌ဓာတွပံ်�ကုပ်၍လု�အပ်�ည််အ်�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� ခြား�ည််စ််ကွုက်ုာ 

စ်ာအတုွခ်ြား�င်် ်စ်ာတွု�ကုပံ်���ု�ထ်ိုည််၍် နေပ�ပု� ်ခြား�င်�်

(၄)		 အရှေးထို�ကွးအထို��ပြ��သး��ဓ�တွး�း�ကွု�	 ရုုံး�ကွးကွ�ူသည််းစွာကွးပြဖွားင််း	 ရှေးလုာ�ကွးလုာ�တွင်းပြခင်း� (ကုနွ်ပ်ျးတွာစ်န်စ်် ပါ

နေ�ာ အမှာျု��အစ်ာ��ာ)

  စ်ကု၏် �န်�်ာ�ခြားပင်“်Screen” မှာာ လ�ပ်င်န်�်စ်ဥ်း်မှာျာ�ကုု� ခြားပ�လ�ပ်ကုာ ပု�ကု�်ထံိုည််ပ်ြီးပး� နေလှာကုလ်ာှ၏ QR 

Codeကုု� Barcode Reader၌ ရှိာာနေ�ွကုာ လု�အပ်နေ�ာအ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� နေေ�ခြား�ည််၍် ဓာတွပံ်� ရုုံး�ကုက်ု�ူနေပ�ပု� ်

ခြား�င်�်

(၅)		 �ု�ုရှေးန်းထိုု�င်းရာ��းုမြို့�ု�န်းယ်းရုံးး� �သု�ရ်ှေး���ု�ရ်ှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�(ခြွခင်း�ခးကွး)

  ရံုံး� �မှာာထို�တွန်ေပ��ည်် ် နေလှာကုလ်ာှစ်ာေွကု၌် လု�အပ်�ည််အ်�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� ခြား�ည််စ််ကွု၍် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး�� �ု�န်ေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်

*  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��၌ နေလှာကုထ်ိုာ�ပါကု My Number ကုတွ ်ကုု� စ်ာတွု�ကုမ်ှာာတွစ််�င်် ်လကု�်ေံယာနူိုု�င်�်ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/

(၄)	လုကွးခးရာယ်ရူာန်းးန်းည်း�လု�း�

နေလှာကုထ်ိုာ�ပြီးပး� ၁လ�န် ်အ်ကြကုာ၌ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ ပု�စ််ကုတွ ် နေောကုရ်ှိာုမှာည်။် ထိုု� ပု�စ််ကုတွန်ိုာင််အ်တွ ူ

လု�အပ်�ည််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု�ယာနူေ�ာင်၍် My Numberကုတွက်ုု� �ာွ�နေောကု ်ထို�တွယ်ာေူမှာည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/

https://www.kojinbango-card.go.jp/en-kofushinse/
https://www.kojinbango-card.go.jp/en-uketori/
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မြို့�့��နယ်ရ်ပ််ကွကွွက်ျေးကွး�ရွ�ရုံးး� �၌ပြုပ်�လု�ပ််ရ�ည့်် ်လု�ပ််ထုံးး��လု�ပ််နည့်�်�း��၂

၂-၃။ My	Number	ကွတွးအသး��ပြ��ရာ�၌	သတွပုြ��ရာန်းးအခးကွး�း��

•  အမှာည်၊် နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာစ်�ည်တ်ွု�၌် အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာပုါကု နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် အနေကြကုာင်�်ကြကုာ� ေမှာည်။်

•  My Numberကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ���ျုန်မ်ှာာာ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�၏ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလ ကု�န်�်ံ��ေကုစ််ွ့နိုာင်် ်

တွညူ်း �ည်။်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလ�ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ပြီးပး�နေန်ာကု ်My Number ကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ� မှာကု�န်မ်ှား ကုာလ အတွငွ်�် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င််

ောရှိာုပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်My Number ကုတွက်ုု� �ကုတ်ွမ်ှာ� တွု��ခြားမှှာင််ေ်န်။်
*  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလကုု� �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ပြီးပး�နေ�ာ်လည်�် My Number ကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ�� �ျုန်မ်ှာာာ အလု�အနေလျာကု ်မှာနေခြားပာင်�်လပ့ါ။

*  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််န်ေလှာကုထ်ိုာ��ည််အ်�ါတွငွ် ်နေပ်နေပါကုလ်ာနိုု�င်�်ည်် ်အထို�ူကုာလအတွကွု ်�တွခုြားပ�ေန် ်လု�အပ်ပါ�ည်။်

  My Number ကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ�မှာကု�န်မ်ှားကုာလမှာတွု�င်မ်ှားတွငွ် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလ တွု��ခြားမှှာင််�်ငွ််မ်ှာကုျလာနိုု�င်န်ေကြကုာင်�် ကြီးကု�ုတွင်န်ေမှာှာ်မှာာန်�်ေပါကု 2လ

ကြကုာ (အထို�ူကုာလ) My Number ကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကုာလကုု� တွု��ခြားမှှာင််ေ်န်လ်ု�အပ်ပါ�ည်။်

  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�ေရှိာုပြီးပး�နေန်ာကု ်နေန်ာကုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ My Number ကုတွ၏် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကုာလကုု� နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလကု�န်�်ံ��ေကုစ််ွ့အ�စ််အထို ု

တွု��ခြားမှှာင််ေ်န်လ်ု�အပ်ပါ�ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/ 
basic_resident_registration_card.html

၂-၄။ တွပြခ��

တွခြား�ာ� အနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�ကုု� နေအာကုပ်ါအင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာတွငွ် ်�တွရု်ုံးပါ။

My	Number	စွာန်းစွား

https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/
index.html

My	Number	card

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/ 

��န်�်ခြား�င််�်ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်မှာမုှာျာ�လည်�် ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

Call	Centre
(တွန်လောမှာာနေ�ာကြကုာ 9:30-20:00 စ်နေန်၊တွန်ဂျေနေနို၊ွအစု်��ေရံုံး��ပုတွေ်ကု9်:30-17:30)

	ဂျး�န်းးဘာ�သ�

ဖွားး��န်းး�ါတွး	၀၁၂၀-၉၅-၀၁၇၈

		အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�၊	တွရုံး�တွးဘာ�သ�၊	ကွု�ရား�ယ်��ဘာ�သ�၊	စွာ�ုန်းးဘာ�သ�၊	ရှေး�်

တွဂူျးဘာ�သ�

ဖွားး��န်းး�ါတွး	၀၁၂၀-၀၁၇၈-၂၇

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/english/basic_resident_registration_card.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html
https://www.kojinbango-card.go.jp/en/
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အလု��းစွာတွင်း�လု��း�း	သ�ုးုထို��သင််းရှေးသ�	အရှေးပြခခး

ဗဟု�သ�တွ�း��

၁-၁။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််း

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ��ည် ် �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်ရှိာုထိုာ�နေ�ာ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််အ်တွု�င်�်အတွာအတွငွ်�် ဂျျပန်န်ိုု�င်င်် ံ ၌ အလ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�ည်။်

အလ�ပ်တွစ််��ကုု� လ�ပ်ကုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာုမှာရှိာု အဓုကုထိုာ�နေလလ်ာကြကုည််ပ်ါကု နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်မှာျု��အစ်ာ�၃မှာျု�� �ွခ့ြား�ာ�နိုု�င်�်ည်။်

ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််းအရာသတွး�းတွးထို��ရှေးသ�အတွု�င်း�အတွ�အတွာင်း�လု��းကွု�င်းနှု�င်းရှေးသ�ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််း

�တံွမှာန်န်ေေ�ော၊ အစု်��ေ�ု�င်ေ်ာ၊ တွကုက �ု�လ�်ော�ောမှာမှာျာ��ု�င်ေ်ာ၊ အနို�ပည်ာ၊ ဘာ�ာနေေ�၊ �တွင်�်မှားဒီးယာာ၊ 

အ�င််ခ်ြားမှာင််လ်�ပ်င်န်�်ကုွမ်ှာ�ကုျင်၊် စ်း�ပာွ�နေေ�နိုာင််စ််းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာ၊ု ဥ်းပနေဒီနိုာင််စ််ာေင်�်အင်�်၊ နေ�� ဘကု�်ု�င်ေ်ာ၊ ��နေ��န်၊ �င်က်ြကုာ�

နေေ�၊ �ပုံံဝုဇွာာပည်ာေပ်နိုာင်် ် အခြားပည်ခ်ြားပည်�်ု�င်ေ်ာကုဏ္ဍ၊ လ�ပ်င်န်�် ကု�မှာဏံီးအတွငွ်�်ောထို�ူနေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်�ေံမှာ၊ု ခြားပ�စ်�

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ၊ု နေ�ျာ်နေခြား�နေေ��ု�င်ေ်ာ၊ �တွမ်ှာာတွ ် ကုွမ်ှာ�ကုျင်�်ု�င်ေ်ာ၊ အထို�ူ�တွမ်ှာာတွက်ုွမ်ှာ�ကုျင်�်ု�င်ေ်ာ၊ န်ည်�်ပည်ာ

အလ�ပ်�င်၊် အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင် ် ေွကုမ်ှာ ု (Working Holidays၊ Economic Partnership agreement(EPA) အနေပ် 

အနေခြား���ံည်် ်နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ� �နူ်ာခြားပ�၊ �နူ်ာခြားပ�အကု ူစ်�ည်)်

�ူအရာ	အလု��းလု��းကွု�င်းခာင််း��းုရှေးသ�သ�ူး��

ယာဥ််းနေကုျ�မှာ�ုု�င်ေ်ာလပ်ုရှိာာ�မှာ၊ု ကုာလတွု�နေန်ထိုု�င်မ်ှာ၊ု ပည်ာနေတွာ�်င်၊် မှာမ်ွှာ�မံှာ�င်တ်ွန်�်(ထိုေုန်န််င်)်၊ မုှာ�ာ�စ်�လု�ကုန်ေန်ထိုု�င်မ်ှာု

အလု��းလု��းကွု�င်းခာင််း၌ကွန်း ်းသတွးခးကွး��းုရှေးသ�ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းအဆိုင််း

ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်၊ူ ဂျျပန်လ်မူှာျု��၏ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု၊် ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်၏ူ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု၊် အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�နေန်ထိုု�င်�်ူ

၁။

 အ�န်�် ၃။	 လု��းင်န်းး�ခာင်း၀င်းပြခင်း�နှးင််းအလု��း
လု��းပြခင်း�
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၁-၂။ လု��းကွု�င်း�ု�း�စွား

(၁)	အင်း��ရှေးစွာလုတှွးအလု��းသ���(အင်း��ရှေးစွာလုတှွးဝန်းးထို�း�)

•  “အင်ာာ�နေစ်လတှွ”်�ု��ည်မ်ှာာာ နေအာကုပ်ါပံ�စံ်ခြား�င်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ခ်ြား�င်�်ကုု� �ု�လု��ည်။်

(၁)  အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်အင်ာာ�နေစ်လတှွက်ု�မှာဏံီး(အင်ာာ�နေစ်လတှွန်ေန်ော)နိုာင်် ်အလ�ပ်�မှာာ�စ်ာ�ျ�ပ် ကုု� �ျ�ပ်�ု�ေ

မှာည်။် အင်ာာ�ကု�မှာဏံီး�ည်အ်လ�ပ်ရှိာင်ခ်ြား�စ််ပြီးပး� အ�နေကြကု�နေင်နွေပ�နေ�ျမှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်

(၂)  အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်အင်ာာ�ကု�မှာဏံီးနိုာင််အ်င်ာာ�ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ��ည်် ်ကု�မှာဏံီး(နေစ်လတှွ ်�ေံနေ�ာ

ကု�မှာဏံီး) �ု� ် အင်ာာ�နေစ်လတှွခ်ြား�င်�်�ေံမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၃)  အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်နေစ်လတှွ�်ေံနေ�ာကု�မှာဏံီးမှာာ ညွှနှ်က်ြကုာ��ျကုအ်တွု�င်�် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်မှာည်။်

•  အလ�ပ်�မှာာ�နေစ်လတှွခ်ြား�င်�်ဥ်းပနေဒီ၌ အင်ာာ�အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�ကုု� အကုာအကုယွာန်ေပ�ေန် ်နေစ်လတှွ ်နေ�ာကု�မှာဏံီးနိုာင်် ်

နေစ်လတှွ�်ေံနေ�ာကု�မှာဏံီးတွု�အ်တွကွု ်လု�ကုန််ာေန် ်စ်ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ�ကုု� �ျမှာာတွ ်ထိုာ��ည်။်

•  အင်ာာ�နေစ်လတှွအ်လ�ပ်�မှာာ�အနေန်ခြား�င်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်စ်ဥ််းအတွငွ်�် ခြားပဿန်ာတွစ််စံ်�တွစ််ော နေပ်နေပါကုလ်ာပါကု 

နေစ်လတှွန်ေ�ာကု�မှာဏံီးနိုာင်် ် နေစ်လတှွ�်ေံနေ�ာကု�မှာဏံီးတွငွ် ် လကု�်နံေ��ွနေနို�ွ နေပ�နေ�ာတွာဝန်�်အံ�း��း�ရှိာု�ည်ခ်ြား�စ််ော 

၎င်�်တွု�ထ်ို၌ံ တွင်ခ်ြားပနေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်

•  အင်ာာ�နေစ်လတှွအ်လ�ပ်�မှာာ�အခြား�စ််လ�ပ်ကုု�င်ေ်ာတွငွ် ် အလ�ပ်�မှာာ�စ်ည်�်မှာျဉ်း�၊ နေဘ�အနိုတောယာ ် ကုင်�်ရှိာင်�်နေေ�နိုာင်် ်

ကုျန်�်မှာာ�န် ်ရ်ှိာင်�်နေေ��ု�င်ေ်ာ ကုစု်စေပ်မှာျာ�အာ�လံ��ကုု�လည်�် နေစ်လတှွန်ေ�ာ ကု�မှာဏံီးနိုာင်် ် နေစ်လတှွခ်ြား�င်�်�ေံနေ�ာကု�မှာဏံီး

တွု�အ်ကြကုာ� တွာဝန်�်ွန့ေဝထိုာ��ည်။်

(၂)	 စွာ�ခး��းဝန်းးထို�း�	(အလု��းလု��းကွု�င်းရာန်းး	အခးုန်းးကွ�လုတွစွားခ�အ��ပြဖွားင််း	စွာ�ခး��းခး��းဆိုု�၍	
အလု��းလု��းကွု�င်းရှေးသ�	ဝန်းးထို�း�)

•  စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ��ု��ည်မ်ှာာာ စ်း�ပာွ�နေေ�လ�ပ်င်န်�်ရှိာင်န်ိုာင်် ် �ကုတ်ွမ်ှာ��တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာု�ည်် ် အလ�ပ်�မှာာ�စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� 

�ျ�ပ်�ု�ထိုာ��ည်် ်အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� �ု�လု�ခြား�င်�်ခြား�စ််ပါ�ည်။်

•  စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကြီးကု�ုတွင်�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်် ် အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� �ျ�ပ်�ု�ပြီးပး��ည််န်ေန်ာကုပု်�င်�် စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�

ကု�န်�်ံ���ည်န်ိုာင်် ်၎င်�်စ်ာ�ျ�ပ်�ည်လ်ည်�် အလု�အနေလျာကုပ်ျကုခ်ြားပယာမ်ှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။် �ု�န်ေ�ာ်လည်�် အလ�ပ်�မှာာ�နိုာင်် ်

ကု�မှာဏံီးတွု�အ်ကြကုာ�ရှိာု အခြားပန်အ်လာန်�်နေဘာတွညူ်း�ျကု ် စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� ခြားပင်�်င်�်ျ�ပ်�ု� (အ�စ််ခြားပန်လ်ည်ခ်ြားပ�လ�ပ်) ကုာ 

စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကုု� တွု��ခြားမှှာင််န်ိုု�င် ်�ည်။်

•  တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ�ျ�ပ်�ု�နေ�ာစ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�၏အကြကုာခြားမှာင််�်ံ��ကုာလမှာာာ၃နိုာစ််ခြား�စ််�ည်။် (အ�ျု� �နေ�ာအနေခြား�အနေန်မှာာ

လွ၍့)
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၃)	Part	Timer	အခးုန်းး�ု�င်း�အလု��းသ���

•  Part Timer အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ��ု��ည်မ်ှာာာ တွညူ်း�ည်် ်စ်း�ပာွ�နေေ�လ�ပ်င်န်�်ရှိာင်မ်ှာာ �န် ်အ်ပ်ခြား�င်�် �ထံိုာ�ေ�ည်် ်ပံ�

မှာာန်အ်�ျုန်ခ်ြားပည််ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�နိုာင်် ် နိုုငု်�်ယာာဥ်း်ပါကု တွစ််ပတွတ်ွာအတွငွ်�် �တွမ်ှာာတွအ်လ�ပ်�ျုန် ် (*) ကု ပု�၍ တွု�နေတွာင်�်နေ�ာ 

အလ�ပ်�မှာာ�ကုု��ု�လု��ည်။်

  ဥ်းပမှာာ[“Part-timer” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�][“Arbeit” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�] [စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�][ယာာယား

ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�][အစ်မ်ှာ��န် ်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�]အစ်ရှိာု�ခြား�င်် ်နေ�်နေဝ် ပံ�ကုာွခြား�ာ�နေ�ာ်လည်�် အထိုကု၌်နေ�ာ်ခြားပ�့�်ည်် ်�တွမ်ှာာတွ�်ျကုက်ုု�

ခြားပည််မ်ှား��ူည် ်Part Timer အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ� ခြား�စ််�ည်။်
* တွစ််ပတွတ်ွာ၏ လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်တွမ်ှာာတွအ်လ�ပ်�ျုန်�်ု��ည်မ်ှာာာ အလ�ပ်�ငွ်၏် စ်ည်�်ကုမ်ှာ�မှာျာ�အေ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ အလ�ပ်တွကု�်ျုန်မ်ှာာအလ�ပ်�င်�်

�ျုန်အ်တွငွ်�် န်ာ�နေန်�ျုန်က်ုု��ယာထ်ို�တွထ်ိုာ� �ည်် ်အလ�ပ်လ�ပ်�ျုန်က်ုု��ု�လု��ည်။်

•  Part Time အလ�ပ်အမှာျု��အစ်ာ�တွစ််���ျင်�်စ်း၌လည်�် အလ�ပ်�မှာာ�ဥ်းပနေဒီမှာျာ�ကုျင််�်ံ��လျကုရ်ှိာု �ည်။် ထိုု�အ်တွကွု ်

လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�ခြားပည််မ်ှားပါကု

(၁)  နိုာစ််အလု�ကုလ်စ်ာ�စံ်ာ��ငွ််ပု်တွေ်ကု ်ေယာနူိုု�င်မ်ှာည််

(၂)  အလ�ပ်အာမှာ�နံိုာင်် ်ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�၊ံဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�တံွု�က်ုု� နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်�်ည်။်

•  ကု�မှာဏံီးမှာာ အလ�ပ်�မှာာ��န် ်အ်ပ်�ည််အ်�ါ လု�ကုန််ာေမှာည််စ််ည်�်ကုမ်ှာ�မှာျာ�မှာာာနေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ်် �ည်။်

(၁)  အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ�ကုု�နေ�ာ်ခြားပေန််

(၂)  မှာအူေ အဓုကုအနေေ�ပါနေ�ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကု၆်�ျကုန်ိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� နေပ�ပု� ် ေန် ်(၁-၃ (၂) ကုု� 

ကုု��ကုာ�ေန်)်

  အထိုကု၌် နေ�ာ်ခြားပ�့�်ည်် ်အနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�အခြားပင် ်Part Timeအလ�ပ်�မှာာ� �ု�မ်ှာဟု�တွ ်စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ� (အလ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်ေ်န် ်အ�ျုန်က်ုာလတွစ််��အာ�ခြား�င်် ်စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�၍ အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င် ်နေ�ာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�)မှာျာ��ည် ်[လစ်ာတွု��ခြား�င်�်ရှိာု

မှာရှိာု] [��နေကြကု�နေင်bွonusရှိာုမှာရှိာု] [ပင်စ််င်�်စံ်ာ��ငွ််ရ်ှိာုမှာရှိာု] [အလ�ပ်အကုု�င်စ််းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာအု�င််ခ်ြားမှှာင််ခ်ြား�င်�်�ု�င်ေ်ာအ�ျကုအ်လကု်

မှာျာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င် ်ေန်န်ေန်ော] အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�က်ုု� နေယာဘ�ယာျစ်ည်�်မှာျဉ်း�အနေန်ခြား�င််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�နေပ�ပု� ်

မှာတုွငွ် ်အနေ��စု်တွ ်နေ�ာ်ခြားပထိုာ�ေမှာည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	စွားရာင်းစွာ�အလု��းသ���ရုံးး� �	အလု��းခန်း ်း�ု�တွးဝန်းး�ကွးင်း၊	�ာတွရှေးရာ�အ�ု�င်း�	(အခန်းး�)	သု��်ဟု�တွး	အရှေးထိုာရှေးထိုာ
အလု��းသ���	ညှ်နုှုငု် း�ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�းန်း�သု� ်	ဆိုကွးသာယ်းရှေး��ပြ�န်းး��ါ။

*  စ်းေင်စ််��း�ခြား�ာ� page �ု�မ်ှာဟု�တွ ်အလ�ပ်�န် ်မ်ှာပုတွဝ်န်�်ကုျင်၊် မှာှတွနေေ�အပု�င်�် (အ�န်�်) နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေဒီ�စ်ာေင်�်ကုု� ကြကုည််ပ်ါ။

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

(၄)	အလု��းအ�းနှးးစွာ�ခး��း(အလု��းစွာ�ခး��း)ခး��းဆိုု�၍	အလု��းလု��းကွု�င်းသ�ူး��

�ူအရာ

•  “အလ�ပ်အပ်နိုာစံ်ာ�ျ�ပ်”နိုာင်် ်“အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်” ဟု�ူည်် ်အမှာည်န်ေအာကု၌် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်�်ည််အ်�ါ အလ�ပ်အပ်နိုာ�ံူ

ထိုမံှာာ အပ်နိုာ�ံေံနေ�ာအလ�ပ်ပြီးပး�နေခြားမှာာကုမ်ှာနုေပ်မှာတူွည်၍် အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�်ေရှိာုမှာည် ် ခြား�စ််နေ�ာနေကြကုာင်် ် အလ�ပ်အပ်နိုာံ

�၏ူ ညွှှန်က်ြကုာ��ျကုအ်မုှာန် ်မ်ှာျာ�ကုု� လကု�်ေံန်မ်ှာလု�နေ�ာ စ်းပာွ�နေေ� လ�ပ်င်န်�်ရှိာင် ် အခြား�စ်် �တွမ်ှာာတွ�်ေံမှာည်ခ်ြား�စ််ပြီးပး� 

အလ�ပ်�မှာာ�အနေန်ခြား�င်် ်ကုာကုယွာမ်ှာမုှာေရှိာုနိုု�င်ပ်ါ။

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

ခြွခင်း�ခးကွး

•  �ု�န်ေ�ာ်လည်�် “အလ�ပ်အပ်နိုာစံ်ာ�ျ�ပ်”နိုာင်် ်“အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်” ဟု�ူည်် ်အမှာည်န်ေအာကု၌် စ်ာ�ျ�ပ် �ျ�ပ်�ု�နေ�ာ်လည်�် 

လကုန်ေတွွ�တွငွ် ် အလ�ပ်လကု�်�ံည််ဘ်ကုမ်ှာာ အလ�ပ်အပ်နိုာ�ံထူိုမံှာာ ညွှှန်က်ြကုာ��ျကု ် မှာျာ�ကုု� လကု�်�ံည်် ် အလ�ပ်�မှာာ�

အခြား�စ်် �တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်ပ်ါကု အလ�ပ်�မှာာ�အနေန်ခြား�င်် ်အကုာအကုယွာ ်ေနိုု�င်�်ည်။်

•  အလ�ပ်�မှာာ�အနေန်ခြား�င်် ်�တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်ခ်ြား�င်�်ရှိာုမှာရှိာု နေဝ�ွမ့ှာေနေ�ာအနေခြား�အနေန်၌ အလ�ပ်�မှာာ�စ်ံနိုနု်�် ကြီးကုး�ကြကုပ်နေေ�ဌာာန်

နိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်

၁-၃။ အလု��းသ���စွာ�ခး��း

(၁)	အလု��းသ���ဟု�	သတွး�းတွးရှေးခ်ဆိုု�နှု�င်းသည််း	အတွု�င်း�အတွ�

•  “အလ�ပ်�မှာာ�”�ု��ည်မ်ှာာာ အလ�ပ်ရှိာင်၏် ညွှှန်က်ြကုာ��ျကုအ်မုှာန် ်န်ေအာကု၌် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်၍် ထိုု�အ်တွကွု ်အလ�ပ်ဝန််

နေ�ာင်�်အခြား�စ်် လ�ပ်အာ��ေရှိာု�ကူုု��ု�လု�ပြီးပး� အလ�ပ်�မှာာ�အနေခြား��ဥံ်းပနေဒီမှာျာ�မှာာ တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်နေ�ာ အလ�ပ်�မှာာ�

ဥ်းပနေဒီ၏ ကုာကုယွာမ်ှာကုုု� ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  “အလ�ပ်�မှာာ�”ဟု� �တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်ခ်ြား�င်�် ရှိာုမှာရှိာု�ည် ် အလ�ပ်အမှာျု��အစ်ာ�နိုာင်် ် �ကု�်ု�င်ခ်ြား�င်�်မှာရှိာုပါ။ ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်ခ်ြားပည်််

ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�မှာျာ��ာမှာကု နေစ်လတှွဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ “Part-timer”အ�ျုန်ပု်�င်�် အလ�ပ်�မှာာ�၊ “Arbeit”အ�ျုန်ပု်�င်�်

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ��ည်လ်ည်�် နေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င်် ်“အလ�ပ်�မှာာ�” ပင်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၂)	 အလု��းလု��းပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�	သတွး�းတွးခးကွး�း��ကွု�ရှေးဖွား�းပြ�ပြခင်း�

•  အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�ဘကုမ်ှာာ လ�ပ်အာ��နိုာင််အ်လ�ပ်�ျုန်စ််�ည်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကု ်မှာျာ�ကုု� နေကုာင်�်

စ်ာွန်ာ�လည်ထ်ိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာုဘ ့ အလ�ပ်စ်တွင်လ်�ပ်ကုု�င်၍် နေန်ာကုပု်�င်�်၌ ကု�မှာဏံီးနိုာင်် ် ခြားပဿန်ာတွစ််စံ်�တွစ််ောနေပ်နေပါကုလ်ာ

ခြား�င်�်မှာရှိာုနေစ်ေန်အ်တွကွု ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံလ�ပ်�မှာာ� အနေခြား�� ံ ဥ်းပနေဒီ (အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ခ်ြား�င်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကု�်ည််ဥ််းပနေဒီမှာျာ�

အန်ကုမ်ှာာတွစ််��) အေ အလ�ပ်�မှာာ� စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု��ည််အ်�ါ ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�ကုု� အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်

�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ ် �ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် အနေ�အ�ျာ အတွအုလင်�် �ျခြားပခြား�င်�်ကုု� တွာဝန်တ်ွစ််ေပ် အနေန်ခြား�င်် ်

လ�ပ်နေ�ာင်လ်ျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  အထို�ူ�ခြား�င်် ် နေအာကုတ်ွငွ်န်ေ�ာ်ခြားပမှာည််အ်နေေ�ပါနေ�ာအနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် မှာအူေ ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ 

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�ကုု� စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�နေပ�ပု� ်ခြား�င်�်ခြား�င်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ�ကုု� အတွအုလင်�် 

�ျခြားပနေပ�ေန် ် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။် (ခြွ�င်�်�ျကုအ်နေန်ခြား�င်် ် ကုာယာကုရံှိာင်အ်လ�ပ်�မှာာ�၏�နိုဒအေ �ကုစ််် နိုာင်် ် နေမှာ�လ်

စ်�ည်တ်ွု� ်ခြား�င်် ်(စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�အခြား�စ်် ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအောမှာျာ��ာ) နေပ�ပု�၍် နေ�ာ်ခြားပခြား�င်�်လည်�် ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်)
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(၁) စ်ာ�ျ�ပ်၏ စ်တွင်�်ျုန်န်ိုာင်် ်ပြီးပး��ံ���ျုန် ်(စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�နိုာင်် ်ပတွ�်ကု�်ည်် ်အနေကြကုာင်�်အော)
*  အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ည််အ်�ါ စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ� �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည််အ်နေခြား�အနေန်နိုာင်် ် �တွမ်ှာာတွ ် မှာထိုာ��ည််အ်နေခြား�အနေန်

ဟု၍ူ ရှိာု�ည်။် ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်ခ်ြားပည််ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ “Part-timer” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�၊ “Arbeit”အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�

မှာာ�စ်�ည်် ် အလ�ပ်အကုု�င်ပံ်�စံ် အနေ�် အနေဝ်တွစ််��တွည်�်နိုာင်် ် စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကုာလ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာုမှာရှိာုကုု� မှာ�ရုှိာုနိုု�င်ပ်ါ။ 

အလ�ပ်အကုု�င်ပံ်�စံ် အနေ�်အနေဝ်�ာမှာကု စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် နေစ်စ််ပ်နေ��ျာစ်ာွ �ရုှိာုန်ာ�လည်ထ်ိုာ�ေ မှာည်။်

(၂) ကုာလ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာု�ည်် ် စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု��ည််အ်�ါ စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြား�င်�်နိုာင်် ် ပတွ�်ကု ် �ည်် ်

�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ� (�ကုတ်ွမ်ှာ�တွု���ျ�ပ်�ု�နိုု�င်ခ်ြား�င်�်ရှိာုမှာရှိာု၊ �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု���ျ�ပ်�ု��ည််အ်�ါ၌ စ်ာ�ျ�ပ်

အနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�ကုု� မှာည်�်ု�မ်ှာည်ပံ်��ံ��ခြား�တွမ်ှာည် ်စ်�ည်ခ်ြား�င််)်

(၃) မှာည််�်ည််န်ေန်ော၌မှာည်�်ည််အ်လ�ပ်မှာျု��ကုု�လ�ပ်ကုု�င်ေ်မှာည်�်ု��ည််အ်�ျကု ် (အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်မှာည်် ် နေန်ော၊ 

အလ�ပ်အနေကြကုာင်�်အော)

(၄) အလ�ပ်�ျုန်၊်န်ာ�ေကုန်ိုာင််ပ်တွ�်ကု�်ည်် ်�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ� (အလ�ပ်စ်တွင်�်ျုန်န်ိုာင်် ်အလ�ပ်�င်�်�ျုန်၊် အ�ျုန်ပု်�ရှိာုမှာ

ရှိာု၊န်ာ�နေန်�ျုန်၊်န်ာ�ေကု၊်အလ�ပ်န်ာ�ခြား�င်�်၊အလာည််က်ုျအ�ု�င်�်စ်န်စ််နိုာင််လ်�ပ်ေနေ�ာအလ�ပ်၌အလာည််က်ုျ)

(၅) လ�ပ်အာ��မှာာာ မှာည်မ်ှာှခြား�စ််�ည်၊် မှာည်�်ည််အ်�ျုန်၌် မှာည်�်ု�ေ်မှာည်�်ု��ည််အ်�ျကု ်(လ�ပ်အာ�� �တွမ်ှာာတွ�်ျကု၊် 

လ�ပ်အာ��တွကွု�်ျကုပံ်�၊ လ�ပ်အာ��နေပ�ပံ�၊ တွကွု�်ျကု�်ျုန်န်ိုာင်် ်လ�ပ်အာ��နေပ��ျုန်)်

(၆) အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ပြီးပး��ံ��ခြား�င်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကု�်ည််�်တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ� (အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�် အပါ အဝင်)်

•  အထိုကု၌်နေ�ာ်ခြားပ�့န်ေ�ာအနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�အခြားပင် ် အခြား�ာ�နေ�ာအလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ပါအနေကြကုာင်�်အော မှာျာ�နိုာင်််

ပတွ�်ကု၍်လည်�် အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်စ်ည်�်ကုမှာ်�အေ အလ�ပ်ရှိာင်န်ိုာင််အ်လ�ပ်�မှာာ��ည် ်တွတွန်ိုု�င် ်�နေေွ� စ်ာ�ျ�ပ်စ်ာတွမ်ှာ�ကုု�

အတွည်ခ်ြားပ�ေန် ်လု�အပ်နေကြကုာင်�် စ်ည်�်ကုမှာ်��ျမှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

အလု��းသ���စွာ�ခး��း၏	တွ��ပြ�စွားခးကွး�း��

အလ�ပ်�မှာာ�အနေခြား��ဥံ်းပနေဒီ၌ အလ�ပ်ရှိာင်က်ု အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်တွငွ်ထ်ိုည််�်ငွ်�်မှာနေ�ာ်ခြားပနိုု�င်�်ည်် ်အ�ျကု ်မှာျာ�ကုု� �ျမှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

(၁)  အလ�ပ်�မှာာ�ကုအလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်နေ�ာကု�်ျကု�်ည််အ်�ါ၌  စ်ာ�ျ�ပ်နေ�ာကု�်ျကုခ်ြား�င်�်အတွကွု ်နေလျာ်နေကြကု�နေင်နွေပ�နေ�ာင််

နေစ်ခြား�င်�်နိုာင််န််စ််န်ာနေကြကု�နေင်ပွမှာာဏီကုု� ကြီးကု�ုတွင်�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�ခြား�င်�်

  ထိုု�အ�ျကုမ်ှာာာ စ်ာ�ျ�ပ်နေ�ာကု�်ျကုန်ေကြကု� �တွမ်ှာာတွခ်ြား�င်�်၊ ကြီးကု�ုတွင်က်ုာ ထို�ုု�ကုန််စ််န်ာနေကြကု�နေင် ွပမှာာဏီနိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် 

�တွမ်ှာာတွခ်ြား�င်�်မှာာ ကုာကုယွာထ်ိုာ�ခြား�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

  ထိုု�အ်တွကွု ် ထို�ုု�ကုန််စ််န်ာနေကြကု�နေင်ပွမှာာဏီကုု� ကုတွကုုဝတွမ်ှာခြားပ�နေ�ာ်လည်�် အလ�ပ်�မှာာ�၏ တွမှာင်ေ်ည်ေွ်ယာမ်ှာ ု (�ု� ်) 

မှာနေတွာ်တွ�မှာနုေကြကုာင်် ်နေပ်နေပါကုလ်ာ�ည်် ်ပျကုစ််း�မှာနုိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် ကု�မှာဏံီးမှာာ နေလျာ်နေကြကု�နေတွာင်�်�ု�မှာကုုု� တွာ�ခြားမှာစ််ပုတွ်

ပင်ထ်ိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာုပါ။

(၂)  အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်�်ည်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကုအ်နေန်ခြား�င်် ်အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� ကြီးကု�ုတွင်၍် နေင်နွေ�ျ�ကုာ လ

စ်ဥ်း် လစ်ာမှာာ တွစ််�တွ�်တွထ်ို�တွယ်ာ�ူည်် ်ပံ�စံ်ခြား�င်် ်နေင်ခွြားပန်�်ပ်နေစ်ခြား�င်�်

(၃)  အလ�ပ်�မှာာ�ကုု�အတွင်�်အကုျပ်ကု�မှာဏံီး�ု�ေ်န်ပံ်�နေင်ထွိုည််ေ်န်န်ေစ်�ု�င်�်ခြား�င်�်

  မှာည််�်ည််အ်နေကြကုာင်�်အေင်�်ခြား�င််ေ်န်ပံ်�နေင်ထွိုည််ေ်�ည်ခ်ြား�စ််နေစ်၊ ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�မှာျာ�စ်�၍ �ေး�ထိုကွုခ်ြား�င်�် (ကု�မှာဏံီးအနေပျာ်�ေး�)

အစ်ရှိာု�ခြား�င်် ် အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�၏ �ကု�်ာနေ�ျာင်�်ျုနေေ�အတွကွုပ်င် ် ခြား�စ််နေစ် ကုာမှာ ူ အတွင်�်အကုျပ်ေန်ပံ်�နေင်ထွိုည််ေ်န် ်

နေစ်�ု�င်�်ခြား�င်�်ကုု� တွာ�ခြားမှာစ််ထိုာ��ည်။် �ု�န်ေ�ာ် အလ�ပ်�မှာာ� စ်ာ�ျ�ပ်နိုာင််မ်ှာ�ကု�်ု�င်ဘ် ့ အလ�ပ်�မှာာ�၏�နိုဒခြား�င်် ် စ်�နေင်စွ်းမံှာ

�န် ်�်ွခ့ြား�င်�်ကုု� ကု�မှာဏံီးထိုယံာံ�ကြကုည် ် အပ်နိုာခံြား�င်�်နိုာင်် ် ပတွ�်ကု၍် အ�ျု� �နေ�ာအနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�ခြား�င်�်�ေံမှာည််

ခြား�စ််�ည်။်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

အလု��းလု��းပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�သတွး�းတွးခးကွးသည်း	စွာ�ခး��းခး��းဆိုု�သည််းအခးုန်းး၌	ရှေးဖွား�းပြ�ထို��	သည််း	 
ကွတွကုွဝတွးနှးင််း	ကွာလဲုာရဲှေးန်း�ါကွ

•  လကုန်ေတွွ�အလ�ပ်�င်�်�ည််အ်�ါ အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကု�်ည် ် စ်ာ�ျ�ပ် �ျ�ပ်�ု� စ်ဥ်း်ကု ကုတွကုုဝတွခ်ြားပ�

ထိုာ��ည်န်ိုာင်် ်�န် ်က်ုျင်န်ေန်နေကြကုာင်�် �တွခုြားပ�မုှာပါကု အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်ထိုု�ကုစု်စကုု� အနေကြကုာင်�်ခြားပ�၍ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� �ျကု�်ျင်�် 

�ျကု�်မ်ုှာ�နိုု�င်�်ည်။်

•  အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ��ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�နိုာင််စ််းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာခုြား�င်် ် �ျ�ပ်�ု�ထိုာ� �ည်် ် အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်နိုာင်် ်

ကု�မှာဏံီး၏အလ�ပ်�ငွ်စ််ည်�်ကုမှာ်�အစ်ရှိာု�ည်အ်ေ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�ပြီးပး� ထိုု� အန်မုှာ််�ံ�� �တွမ်ှာာတွ�်ျကုက်ုု� အလ�ပ်�မှာာ�ဥ်းပနေဒီအေ 

�ျမှာာတွထ်ိုာ��ည်။် (အလ�ပ်�မှာာ�ဥ်းပနေဒီ ၏စံ်နိုနု်�်မှာျာ�နိုာင််မ်ှာကုု�ကုည််း�ည်် ် အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကု�်ည် ်

တွော�ဝင်မ်ှာည် ် မှာဟု�တွ။် တွော�မှာဝင်�်ည််အ်ပု�င်�်�ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�အနေခြား�� ံ ဥ်းပနေဒီအေ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� �ည်် ် စံ်နိုနု်�်မှာျာ�နေပ် 

မှာတူွည်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်)

•  လကုန်ေတွွ�၌အလ�ပ်စ်ဝင်ပ်ြီးပး�နေန်ာကု ်ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာတွစ််�တွ�်တွ ်အလ�ပ်�မှာာ�၏ စု်တွ�်နိုဒမှာပါ ဘ ့အလ�ပ်�မှာာ�အတွကွု ်

အကုျု��အခြားမှာတွမ်ှာရှိာုနေ�ာ အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကု�်ု� ် နေခြားပာင်�်လခ့ြား�င်�်မှာာာ မှာအူေ နေခြားပာင်�်လ�့ငွ််မ်ှာရှိာု။

၁-၄။ 	လု��းအ��ခ

(၁)	အနု်း�်းဆိုး��လု��းအ��ခဆိုု�သည်း�း�	

အန်မုှာ််�ံ��လ�ပ်အာ��ဥ်းပနေဒီအေ�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်် ်ကု�မှာဏံီးမှာာ အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� မှာခြား�စ််မှာနေန် နေပ�နေ�ျ ေမှာည််လ်�ပ်အာ�

�၏ အန်မုှာ််�ံ��နေင်ပွမှာာဏီခြား�စ််�ည်။်

(၂)	 အနု်း�်းဆိုး��လု��းအ��ခ၏ထို�ူပြခ��ခးကွး

(၁)  အလ�ပ်အမှာျု��အစ်ာ�နိုာင််မ်ှာ�ကု�်ု�င်ဘ် ့အလ�ပ်�မှာာ�အာ�လံ��၌ ကုျင််�်ံ��နိုု�င်�်ည််

(၂)  အန်မုှာ််�ံ��လ�ပ်အာ��နေအာကုန်ေလျာန််ည်�်နေ�ာ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်�ည်တ်ွော�မှာဝင်ပ်ါ။ အကုယာ၍် ကု�မှာဏံီး၏နေတွာင်�်

�ု�မှာအုေ စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု��့ခ်ြား�င်�် ခြား�စ််ပါကုလည်�် ထိုု�စ်ာ�ျ�ပ်�ည် ် တွော�ဝင် ် ခြား�င်�်မှာရှိာုဘ ့ “[အန်မုှာ််�ံ��လ�ပ်အာ��နိုာင်် ်

ကုာွဟု�ျကု]် × [အလ�ပ်လ�ပ်�့�်ည််အ်�ျုန်]်”ကုု� နေန်ာကု ်ပု�င်�်၌ ခြားပန်လ်ည်န်ေတွာင်�်�ု�နိုု�င်�်ည်။်

(၃)	အလု��းရာ�းန်း��စွာရုာတွး

ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာတွာဝန်အ်ေ အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� အလ�ပ်မှာာအန်ာ�ယာနူေစ်�ည််အ်�ါမှာျု��၌ အလ�ပ်�မှာာ�၏ အန်မုှာ််�ံ�� နေန်ထိုု�င််

မှာဘုဝအာမှာ��ံျကုက်ုု� ထိုနု်�်�မ်ုှာ�ေန်အ်တွကွု ် ကု�မှာဏံီးမှာာ ပျမ်ှာ�မှာှလ�ပ်အာ��၏ ၆၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင်် ် အထိုကုက်ုု� အလ�ပ်ေပ်န်ာ�

စ်ေုတွအ်ခြား�စ်် နေပ�အပ်ေမှာည်။် ထိုု�န်ေကြကုာင်် ် ကု�မှာဏံီးဘကု ် မှာာတွာဝန်ယ်ာေူမှာည်် ် အလ�ပ်ေပ်န်ာ�ခြား�င်�်ခြား�စ််ပါကု လစ်ာပမှာာဏီမှာာ 

�တွမ်ှာာတွအ်တွု�င်�်အတွာေရှိာုနိုု�င်ေ်န် ်အာမှာ��ံျကုရ်ှိာု�ည်။်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

အလု��းလု��းကွု�င်းရာ�တွာင်း	သတွး�းတွးထို��ရှေးသ�

စွာည်း�ကွ�း��း��

၂-၁။ လု��းအ��ခရှေး��ရှေးခးန်းည်း�

လ�ပ်အာ��၏ ေ�င််ေ်ထိုု�ကုန်ေ�ာပမှာာဏီအာ�လံ��ကုု� အလ�ပ်ရှိာင်ဘ်ကုမ်ှာာနေပ�နေ�ျေန် ် စ်ည်�်မှာျဥ်း်�(၄)�ျကု ် �ျမှာာတွ်

ထိုာ��ည်။်

(၁) ရှေးင်ာသ��နှးင််းရှေး��ရှေးခး

ရှေးသ�အခါ၌	ခး�းတွး

ထို��သည််း	စွာည်း��းဥ်းး�

မှာအူေ လ�ပ်အာ��ကုု� လကုင််င်�်နေင်�ွာ�ခြား�င်် ်နေပ�နေ�ျေမှာည်။် 

ခြွ�င်�်�ျကု် အလ�ပ်�မှာာ�ကု�နေဘာတွညူ်းနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ ဘဏီမ်ှာာတွ�င််န်ေင်လွှ့

နေပ�ခြား�င်�် ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။် အလ�ပ်�မှာာ�အ�့ွ�အစ်ည်�်နိုာင််�်နေဘာတွူ

ည်း�ျကု ် ေရှိာုထိုာ��ည််အ်�ါမှာျု��၌ လ�ပ်အာ��ကုု� ပစ်စည်�်

မှာျာ�(ကု�မှာဏံီး၏ထို�တွက်ု�န်ပ်စ်စည်�်)တွု� ်ခြား�င််လ်ည်�် နေပ�နေ�ျနိုု�င်�်ည်။်

(၂)	တွု�ကွးရုုံး�ကွးရှေး��ရှေးခး

သည််းအခါ၌	ခး�းတွး

ထို��ရှေးသ�	စွာည်း��းဥ်းး�

လ�ပ်အာ���ည် ်မှာပျကုမ်ှာကုကွု ်ကုာယာကုရံှိာင်အ်လ�ပ်�မှာာ�ထို�ံု� ် တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�ေမှာည်။် 

အေွယာမ်ှာနေောကုန်ေ���ခူြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူမုှာဘထို�ံု�လ်�ပ်အာ��ကုု� တွစ််�င််န်ေပ�ခြား�င်�်မှာခြားပ�ေ။

(၃)	���ဏအ��လုး��ကွု�	

ရှေး��ရှေးခးရာန်းး	ခး�းတွး

ထို��သည််း	စွာည်း��းဥ်းး�

မှာအူေ လ�ပ်အာ��၏ နေင်ပွမှာာဏီ အာ�လံ��နေပ�နေ�ျေမှာည်။်

ခြွ�င်�်�ျကု် ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို ာင််လ်မူှာအုာမှာ�နံေကြကု�စ်�ည်် ် ဥ်းပနေဒီစ်ည်�်မှာျဥ်း်�မှာျာ�ခြား�င်် ် �တွ ်

မှာာတွထ်ိုာ��ည်တ်ွု�က်ုု� နို�တွယ်ာခူြား�င်�်၊ အလ�ပ်�မှာာ�အ�့ွ�အစ်ည်�်၊ 

အလ�ပ်�မှာာ� ထိုကုဝ်ကု ် နေကုျာ်ကုု� ကုု�ယာစ််ာ�ခြားပ��နူိုာင််�်နေဘာတွညူ်း

�ျကုေ်ရှိာုထိုာ�နေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျု��၏ အ�ျု� �နေ�ာ တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်မှာာ

အပ

(၄)	လုစွာဥ်းးတွစွားကြီးကွ�ုးနှးင််း

အထိုကွး	သတွး�းတွး

လု��းအ��ခရှေး��ရာန်းး	

စွာည်း��းဥ်းး� 

(အန်းည်း�ဆိုး��တွစွားလု

လုာင်းတွစွားကြီးကွ�ုး	

လု��းအ��ခ	ရှေး��ရာန်းး)

မှာအူေ လ�ပ်အာ���ည် ်စ်ဥ်း်�ကုမ်ှာခြားပတွလ်စ်ဥ်း်တွစ််ကြီးကုမ်ုှာနိုာင််အ်ထိုကု ်နေန်ေ်ကု ်

�တွမ်ှာာတွ၍် နေပ�နေ�ျေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် (ဥ်းပမှာာ) ၂လစ်ာလ�ပ်အာ�

�နေပါင်�်နေပ�ခြား�င်�်�ည် ်အ�အုမှာာတွခ်ြားပ� ခြား�င်�်မှာေန်ငု်ပ်ါ။

  ထိုု�အ်ခြားပင် ် “လစ်ဥ်း်၂၀ေကုမ်ှာာ ၂၅ေကု”် ဟု၍ူ လစ်ာနေပ�မှာည််ေ်ကုက်ုု� 

အတွအုကုျ�တွမ်ှာာတွ ် ထိုာ�မှာမုှာရှိာုခြား�င်�်၊ “လစ်ဥ်း်၄ပတွန်ေခြားမှာာကု်

နေ�ာကြကုာနေန်”်ဟု၍ူ လတွစ််လ၏ ၇ေကုအ်တွု�င်�်အတွာအတွငွ်�် 

အနေခြားပာင်�်အလ ့ ခြား�စ််မှာည်် ် လစ်ာနေပ�ေကု�်တွမ်ှာာတွခ်ြား�င်�်�ည် ်

အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�ခြား�င်�်မှာေန်ငု်ပ်ါ။

ခြွ�င်�်�ျကု် အပု�နေ�ာင်�်လ�ပ်အာ��နိုာင်် ်အပု���နေကြကု�(Bonus) မှာပါ။

၂။
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၂-၂။ အလု��းခးုန်းး၊န်း��ခးုန်းး၊န်း��ရာကွး

(၁)	အလု��းခးုန်းး

•  အမှာျာ��ံ��အလ�ပ်လ�ပ်�ျုန်က်ုန် ်�်တွ�်ျကုမ်ှာာာ ဥ်းပနေဒီခြား�င်် ်ခြားပဋ္ဌာာန်�်ထိုာ��ည်။်

•  အနေခြား��အံလ�ပ်�မှာာ�ဥ်းပနေဒီ၌ အနေခြား��ခံြားပဋ္ဌာာန်�်�ျကုအ်ခြား�စ်် ၁ေကုလ်ှင် ် ၈န်ာေးအတွငွ်�်၊၁ပတွလ်ှင် ် န်ာေး၄၀အတွငွ်�် 

(တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်)် အခြား�စ်် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

•  ကု�မှာဏံီး�ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�အာ� အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်၌ အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်ပါကု အပု�လ�ပ်အာ�� နေပ�နေ�ျနေ�ာင်ေ်မှာည် ်

ခြား�စ််�ည်။်

(၂)	 န်း��ခးုန်းး

ကု�မှာဏံီး�ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�အာ� အလ�ပ်လ�ပ်နေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�် တွစ််ေကုလ်ှင်အ်လ�ပ်�ျုန် ် ၆န်ာေး ထိုကုန်ေကုျာ်လနွ်ပ်ါကု 

အန်ည်�်�ံ��၄၅မုှာန်စ််၊၈န်ာေးထိုကု ်နေကုျာ်လနွ်ပ်ါကု အန်ည်�်�ံ��မုှာန်စ််၆၀ န်ာ��ျုန် ်နေပ�ေမှာည်။်

(၃)	န်း��ရာကွး

ကု�မှာဏံီး�ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�အာ� အပတွစ််ဥ်း် အန်ည်�်�ံ��တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ၊ တွစ််န်ည်�်အာ�ခြား�င်် ် ၄ပတွလ်ှင် ် ၄ကြီးကုမ်ုှာနိုာင််အ်ထိုကုန််ာ�

ေကု(်တွော�ဝင်န််ာ�ေကု)် နေပ�ေမှာည်။်

(၄)	အင်း��ရှေးစွာလုတှွးအလု��းသ���၏	အလု��းလု��းပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�သတွး�းတွးခးကွးကွု�	သတွး�းတွး
ပြခင်း�နှးင််း	�တွးသကွးသည််းတွ�ဝန်းး

အင်ာာ�နေစ်လတှွအ်လ�ပ်�မှာာ�၏ အလ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ �တွမ်ှာာတွ�်ျကုက်ုု� �တွမ်ှာာတွခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် ပတွ�်ကု၍် အင်ာာ�

အလ�ပ်�ငွ်မ်ှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�ပါကု အလ�ပ်�ျုန်၊်န်ာ��ျုန်၊်န်ာ�ေကုက်ုု� နေစ်ာင််ထ်ိုနု်�်ေန်မ်ှာာာ ယာာယားအလ�ပ်�ငွ်၌် တွာဝန်ရ်ှိာု�ည်။်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

နှးစွားအလုု�ကွးလုစွာ�ခးစွာ��ခာင််း	�ုတွးရာကွး

နိုာစ််အလု�ကုလ်စ်ာ�စံ်ာ��ငွ််ပု်တွေ်ကု�်ု��ည်မ်ှာာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည််အ်လ�ပ်�ွင််ေ်ကု၌် အလ�ပ်န်ာ�နေ�ာ် လည်�် လ�ပ်အာ��ေရှိာုနိုု�င််

�ည်် ် န်ာ�ေကုခ်ြား�စ််�ည်။်အနေခြား��မံှာအူေ အလ�ပ်�မှာာ�ကု�နိုဒရှိာုနေ�ာနေန်ေ်ကု ် အာ� န်ာ�ေကု ် အခြား�စ််ယာနူိုု�င်ပ်ြီးပး� အန်ာ�ယာေူ�ည်််

အနေကြကုာင်�်အေင်�်(အန်ာ�ယာေူ�ည်် ် ေည်ေွ်ယာ�်ျကု)် မှာာာစု်တွက်ြီးကု�ုကုခ်ြား�စ််နိုု�င်�်ည်။် အလ�ပ်�မှာာ��ည် ် ၆လ�ကုတ်ွု�ကု ် အလ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်ပ်ြီးပး� အလ�ပ်�ွင််�်ည်် ်ေကုစ််�စ်�နေပါင်�်၏ ၈၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နေကုျာ် အလ�ပ်�င်�်ထိုာ�ပါကု ၁၀ေကုက်ြကုာ နိုာစ််အလု�ကုလ်စ်ာ�စံ်ာ��ငွ်် ်

ပုတွေ်ကု ်ေယာနူိုု�င်�်ည်။်ထိုု�အ်ခြားပင် ်လ�ပ်�ကုတ်ွု��လာလှင် ်၈၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နေကုျာ် အလ�ပ်�င်�်�ည်် ်�တွမ်ှာာတွ�်ျကုက်ုု�ခြားပည််မ်ှားပါကု တွစ််

နိုာစ််တွငွ်ေ်ယာနူိုု�င်�်ည်် ်ပုတွေ်ကုအ်နေေအတွကွုတ်ွု��နိုု�င်�်ည် ်(အမှာျာ� �ံ��ေကု၂်၀)။ ထိုု�အ်ခြားပင် ်ကု�မှာဏံီး�ည် ်၁၀ေကုန်ေကုျာ် နိုာစ််အလု�ကု်

လစ်ာ�စံ်ာ��ငွ််ပု်တွေ်ကု ်နေပ�နိုု�င်�်ည်် ်အလ�ပ်�မှာာ�အာ� ၅ေကုတ်ွာ နိုာစ််စ်ဥ်း်ကုာလ�တွမ်ှာာတွန်ေပ�ခြား�င်�်မှာျာ� မှာခြားပ�လ�ပ်၍မှာေပါ။

ထိုု�အ်ခြားပင် ် အင်ာာ�နေစ်လတှွအ်လ�ပ်�မှာာ�နိုာင်် ် “Part-timer”(အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�)အစ်ရှိာု�ခြား�င်် ် ပံ�မှာာန်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�မှာဟု�တွန်ေ�ာ 

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ��ည်လ်ည်�်

•  ၆လကြကုာ �ကုတ်ွု�ကု ်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်(*)

•  အလ�ပ်�ွင််ေ်ကုအ်ာ�လံ��၏ ၈၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နေကုျာ်အလ�ပ်�င်�်ခြား�င်�်

•  တွစ််ပတွ၅်ေကုန်ိုာင််အ်ထိုကု(်�ု� ်)တွစ််နိုာစ််၂၁၇ေကုန်ိုာင််အ်ထိုကုအ်လ�ပ်�င်�်ခြား�င်�် 

ဟု�ူည်် ်အနေခြား�အနေန်၃ေပ်နိုာင်် ်ခြားပည််စံ််�ပါကု လစ်ာ�စံ်ာ��ငွ််ပု်တွေ်ကုက်ုု� ပံ�မှာာန်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�နိုာင်် ်အနေေ အတွကွုတ်ွညူ်းနေ�ာ န်ာ�ေကုန်ေပ�

ပု�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�ည်။် (တွစ််ပတွလ်ှင် ် နေလ�ေကုန်ေအာကု ် တွစ််နိုာစ််လှင် ် ၁၂၆ေကုန်ေအာကု ် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေ�ာ်လည်�် တွစ််ပတွလ်ှင် ်

န်ာေး၃၀အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ပ်ါကု အ�ျုန်ခ်ြားပည််ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�နိုာင််တ်ွညူ်း�ည်် ်န်ာ�ေကုအ်နေေ အတွကွု ်ေရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်)

တွစ််ပတွ၄်ေကုန်ေအာကု ် (�ု� ်) တွစ််နိုာစ််၂၁၆ေကုန်ေအာကု ် အလ�ပ်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်၍် တွစ််ပတွ ် လှင်�်တွမ်ှာာတွအ်လ�ပ်�ျုန််

န်ာေး၃၀မှာခြားပည််မ်ှားပါနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ ထိုု�အလ�ပ်�တွမ်ှာာတွေ်ကု ်အနေေအတွကွု ်အနေပ်မှာတူွည်၍် လစ်ာ�စံ်ာ��ငွ််ပု်တွေ်ကု ်ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

ကုာလရှိာည်စ််ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�မှာာ စ်ာ�ျ�ပ်ကုု��ကုတ်ွမ်ှာ�တွု���ျ�ပ်�ု��ည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျု��၌ စ်ာ�ျ�ပ်၏ �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု���ျ�ပ်�ု�မှာ�ုည် ်

ယာ�င်တ်ွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်�့်န်ေ�ာစ်ာ�ျ�ပ်နိုာင််အ်နေကြကုာင်�်အောတွညူ်းပါကု အ�စ််မှာနေခြားပာင်�်လမ့ှား ကုာလ၏တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်�်ျုန်မ်ှာျာ�

ကုု�လည်�် ထိုည််�်ငွ်�်တွကွု�်ျကုေ် မှာည်။်

၂-၃။
အလု��းခးုန်းးပြ�င်း�	တွ�ဝန်းးထို�း�ရှေးဆို�င်းပြခင်း�၊န်း��ရာကွး၌	တွ�ဝန်းးထို�း�
ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

(၁)	အလု��းခးုန်းးပြ�င်း�	တွ�ဝန်းးထို�း�ရှေးဆို�င်းပြခင်း�၊န်း��ရာကွး၌	တွ�ဝန်းးထို�း�ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

•  ကု�မှာဏံီး�ည် ် နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ အလ�ပ်�မှာာ�အမှာျာ�စ်�ခြား�င်် ် �့ွ�စ်ည်�်ထိုာ��ည်် ် အ�့ွ�အစ်ည်�် နိုာင်် ် (�ု� ်) 

အလ�ပ်�မှာာ�အမှာျာ�စ်�ခြား�င််�့ွ်�စ်ည်�်ထိုာ��ည််အ်�့ွ�အစ်ည်�်မှာရှိာု�ည််အ်�ါ အလ�ပ်�မှာာ�အမှာျာ�စ်� ကုု�ကုု�ယာစ််ာ�ခြားပ��နူိုာင်် ် 

စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�အေေယာထူိုာ�နေ�ာ �နေဘာတွညူ်း�ျကု ်(၃၆ �နေဘာတွညူ်း�ျကု ်ကုု��ု�လု��ည်)် ကုု��ျ�ပ်�ု�ေန် ်လု�အပ်

�ည်။်

(၁)  အလ�ပ်�မှာာ�တွငွ်တ်ွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်က်ုု� နေကုျာ်လနွ်၍် အလ�ပ်လ�ပ်ေ�ည်အ်�ါ

(၂)  တွော�ဝင်န််ာ�ေကု၌် အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်�ေံ�ည််အ်�ါ 
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•  အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်မ်ှာအုခြားမှာင််�်ံ��ကုန် ်�်တွ�်ျကုမ်ှာျာ�မှာာာဥ်းပနေဒီအေ ခြားပဋ္ဌာာန်�်ထိုာ��ည်။်

•  အလ�ပ်�မှာာ�အနေခြား��ဥံ်းပနေဒီ၌ အ�ု�ပါအခြားမှာင််�်ံ��ကုန် ်�်တွ�်ျကုက်ုု� အနေခြား��မံှာအူေ တွစ််လလှင်၄်၅န်ာေး၊ တွစ််နိုာစ််

လှင် ် န်ာေး၃၆၀အခြား�စ််�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။် (ခြား�စ််ရုုံး��ခြား�စ််စ်ဥ်း် မှာဟု�တွ�်ည်် ် အထို�ူတွလည်အ်နေခြား�အနေန်မှာျု��ရှိာုလာပါကု

လည်�် တွစ််နိုာစ််လှင်န််ာေး၇၂၀၊ တွစ််လလှင်န််ာေး၁၀၀ နေအာကု ်(အလ�ပ်န်ာ�ေကုအ်ပါအဝင်)် ၊လနေပါင်�်မှာျာ�စ်ာွ၌ ပျမ်ှာ�မှာှ

န်ာေး၈၀ (အလ�ပ်န်ာ�ေကု ်အပါအဝင်)်�ည် ်အ�ံ��စ်နွ်က်ုန် ်�်တွ�်ျကုခ်ြား�စ််ပြီးပး� အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်တွာဝန် ်၄၅န်ာေးနေကုျာ်လနွ််

နိုု�င်န်ေ�ာလမှာာာ တွစ််နိုာစ််လှင် ်၆ကြီးကုမ်ုှာအထို�ုာ ခြား�စ််�ည်)်

(၂)	 အ�ု�လု��းအ��ခ

ကု�မှာဏံီး�ည် ်၃၆�နေဘာတွညူ်း�ျကုအ်ေ တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်က်ုု�နေကုျာ်လနွ်၍် အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်�ည်် ်အ�ါနိုာင်် ်တွော�ဝင််

န်ာ�ေကု၌်အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်�ည််အ်�ါမှာျု��၌ အပု�လ�ပ်အာ��ကုု�နေပ�နေ�ျေမှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။်

အ�ု�လု��းအ��ခတွာကွးခးကွးန်းည်း�

(၁)  တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်က်ုု�နေကုျာ်လနွ်၍် အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်ပါကု ပံ�မှာာန်လ်�ပ်အာ��၏၂၅ော�ု�င်န်ိုနု်�် 

နိုာင်် ်အထိုကုတ်ွု��ခြားမှှာင််ေ်မှာည်။်
*  ၁လလှင် ် န်ာေး၆၀ကုု�နေကုျာ်လနွ်၍် တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်၌ တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်ေ်ပါကု ပံ�မှာာန််

လ�ပ်အာ�� ၏၅၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင််အ်ထိုကု ် အပု�လ�ပ်အာ�� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။် (အနေ��စ်ာ� အလတွစ််ာ�
လ�ပ်င်န်�်ကု�မှာဏံီးမှာျာ�အ�ု� ် ထိုု��တွမ်ှာာတွ�်ျကုက်ုု� လု�ကုန််ာေန်က်ုာလအာ� ၂၀၂၃��နိုာစ်် မှာတွလ်အထို ုနေရုံးှ��ု�င်�်ထိုာ��ည်)်

(၂)  တွော�ဝင်န််ာ�ေကု၌် အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်�ည််အ်�ါ (န်ာ�ေကု၌် တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်န်ေစ်ခြား�င်�်) ပံ�မှာာန် ်လ�ပ်အာ��၏၃၅ော�ု�င်န်ိုနု်�်

နိုာင််အ်ထိုကု ်တွု��ခြားမှှာင််န်ေပ�ေမှာည်။်

(၃)  ည်၁၀န်ာေးမှာာ မှာန်ကု၅်န်ာေးအထို ု ည်ပု�င်�်အလ�ပ်နေစ်�ု�င်�်�ည််အ်�ါ (ည်�ု�င်�်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင် ် ခြား�င်�်) ၂၅ော�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင်််

အထိုကု ်တွု��ခြားမှှာင််န်ေပ�ေမှာည်။် ဥ်းပမှာာ တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်တွာဝန် ်ထိုမ်ှာ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်+ည်�ု�င်�်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�် 

“(၁)+(၃)” ၌ နေပ�နေ�ျေမှာည်် ်လ�ပ်အာ��မှာာာ ပံ�မှာာန် ်လ�ပ်အာ��၏ ၅၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင််အ်ထိုကု ်ပု�မုှာ�တွု��ခြားမှှာင််န်ေပ�ေမှာည်။်

 အပု�လ�ပ်အာ���ည်လ်ည်�် တွာဝန်အ်ပ်နိုာင်�်�ေံ�ည််ပံ်�စံ်နိုာင််မ်ှာ�ကု�်ု�င်ဘ် ့ အလ�ပ်�မှာာ�အာ�လံ�� �စံ်ာ��ငွ််ေ်နိုု�င်�်ည်။်ထိုု�

နေကြကုာင်် ် အင်ာာ�နေစ်လတှွအ်လ�ပ်�မှာာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ “Part-timer”အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�၊ “Arbeit” အ�ျုန်ပု်�င်�်

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�အာ�လံ��လည်�် အပု�လ�ပ်အာ��နေပ� နေ�ျမှာ ုေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်
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၂-၄။
�ုခင်း၏ကွးန်းး���ထိုနု်းး�သ�ုး�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ု၊�း�ဖွားာ��ခာင််း၊ကွရှေးလု�
ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုခာင််း၊	လုနူ်း�	ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုခာင််း

(၁)	ကွု�ယ်းဝန်းး�းုလု��ါကွ

•  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်အ်မှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ� (တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်နေ�ာ ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး�နေန်ာကု ် တွစ််နိုာစ််မှာနေကုျာ်

နေ��နေ�ာ အမှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�လည်�်ပါဝင်�်ည်။် ဤ�ည်က်ုု� နေအာကုတ်ွငွ် ် (ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်အ်မှာျု���မှား�) 

ဟု��ံ��မှာည်။်)�ည် ်နေအာကုပ်ါအနေကြကုာင်�် အောမှာျာ�ကုု�နေတွာင်�်�ု�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  အခြား�ာ�နေ�ာလယွာက်ုနူေပါပ်ါ��ည်် ်အလ�ပ်ဌာာန်�ု� ် နေခြားပာင်�်နေေွ� �ငွ််န်ေပ�ေန် ်

(ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင် ်နေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�်�ာ)

(၂)  တွစ််ပတွတ်ွာ(�ု� ်)တွစ််ေကုတ်ွာအလ�ပ်�ျုန်က်ုု� တွော�ဝင်အ်လ�ပ်�ျုန်က်ုု� မှာ

နေကုျာ်လနွ်န်ေစ်ေန််

 (ပံ�မှာာန်�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�ခြား�င်�် မှာဟု�တွန်ေ�ာ အလ�ပ်�ျုန်စ််န်စ််အပါအဝင်)်  

(ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်န်ိုာင်် ်ကုနေလ�မုှာ�င်မ်ှာျာ��ာ)

(၃)  အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်တွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်၊န်ာ�ေကုအ်လ�ပ်လ�ပ်ခြား�င်�်နိုာင်် ်ည်�ု�င်�်�င်�်ခြား�င်�် မှာခြားပ�လ�ပ်ေန် ် 

(ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်န်ိုာင််က်ုနေလ�မှာု�င်မ်ှာျာ��ာ)

*	ကွ��ပဏး�းရှေးအ�ကွး�ါကွု�င်းတွာယ်းရှေးပြဖွား�းင်း��ု�း��ကွု�	လု��းရှေးဆို�င်းရာန်းးလုု�အ�းသည်း

(၁)	အ�းု��သ�း�အလု��းသ���ကွ	 ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရာန်းးအတွာကွး	 ကွးန်းး���ရှေးရာ�	 လု�း�ညွှှန်းး�ု�း��နှးင််း	

ကွးန်းး���ရှေးရာ�စွာစွားရှေးဆို�ပြခင်း�ခးယ်�ုူအတွာကွးအခးုန်းးရှေး��ရာန်းး	အ��ခးပြခင်း�

(၂)	အ�းု��သ�း�အလု��းသ���ကွ	ကွးန်းး���ရှေးရာ�စွာစွားရှေးဆို��ုအစွာ�းုသည်းတွု�ရ်ှေးကြကွ�င််း	ဆိုရာ�ဝန်းး(သု�)်	သ��ဖွားာ��ဆိုရာ��၏	

ညွှှန်းးကြကွ��ခးကွး�း��ကွု�လုု�ကွးန်း�ရှေးန်းသည််း	 အရှေးပြခအရှေးန်း�းု��၌	 ထိုု�အ�းု��သ�း�	 အလု��းသ���လုု�ကွးန်း�ရှေးန်းသည််း

ညွှှန်းးကြကွ��ခးကွး�း��ကွု�	ရှေးစွာ�င််းထိုနု်းး�နှု�င်းရာန်းးအတွာကွးအလု��းခးုန်းး	အရှေးပြ��င်း�အလုနဲှးင််းအလု��းတွ�ဝန်းးရှေးလုာ�ခ်းပြခင်း�စွာ

သည််း	ကွု�င်းတွာယ်းရှေးပြဖွား�းင်း��ု�း��လု��းရှေးဆို�င်းရာန်းး

•  ကု�မှာဏံီးအတွကွု ်နေအာကုပ်ါအနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�မှာာာ တွာ�ခြားမှာစ််�ျကုမ်ှာျာ�ခြား�စ််�ည်။်

(၁)  အမှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ�ကု အမ်ုှာနေထိုာင်ခ်ြားပ�ခြား�င်�်၊ကုု�ယာဝ်န်ရ်ှိာုခြား�င်�် (�ု� ်) ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�် ဟုနူေ�ာ

အနေကြကုာင်�်အောကုု� အလ�ပ်ထို�တွေ်န် ်အနေကြကုာင်�်အေင်�်အခြား�စ််�တွမ်ှာာတွခ်ြား�င်�်

(၂)  အမှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� အမ်ုှာနေထိုာင်ခ်ြားပ�ခြား�င်�်ကုု�အနေကြကုာင်�်ခြားပ�၍ အလ�ပ်မှာာထို�တွ ်ပယာခ်ြား�င်�်

(၃)  အမှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ�၏ ကုု�ယာဝ်န်ရ်ှိာုခြား�င်�်၊ ကုနေလ�နေမှာ�ွခြား�င်�်၊ မှား��ွာ��ငွ်် ်နေတွာင်�်�ု�ခြား�င်�် တွု�က်ုု�

အနေကြကုာင်�်ခြားပ�၍ အမှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ�ကုု�အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်၊ ထိုု�အ်ခြားပင် ်အမှာျု���မှား�

အလ�ပ်�မှာာ�၏အကုျု��ထို�ုု�ကုန်ေစ်မှာည််အ်ောမှာျာ�ကုု� လ�ပ်နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်

*  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်အ်မှာျု���မှား� ကုု� အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည်တ်ွော�မှာဝင်။်�ု�န်ေ�ာ် ကု�မှာဏံီးကုအလ�ပ်မှာာ ထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည် ်ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင််

ခြား�င်�်၊ မှား��ွာ�ခြား�င်�်အစ်ရှိာု�ည်် ်အနေကြကုာင်�်ခြားပ�ျကုမ်ှာျာ�နေကြကုာင်် ်မှာဟု�တွန်ေကြကုာင်�်�ကုန်ေ�ခြားပနိုု�င်ပ်ါကု အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည် ်တွော�ဝင်�်ည်။်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၂)	 �း�ဖွားာ��ခာင််း	

•  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်အ်မှာျု���မှား�အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်နေအာကုပ်ါအ�ျုန်က်ုာလမှာျာ�တွငွ်အ်လ�ပ်မှာာ အန်ာ�ယာ ူနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  ကုာယာကုရံှိာင်၏်နေတွာင်�်�ု�မှာအုေမှား��ွာ�ေန်�်ျုန်�်�ု�ေကုမ်ှာတွု�င်မ်ှား၆ပတွက်ြကုာ (ကုနေလ�တွစ််ဦး�ထိုကုန်ေမှာ�ွ�ွာ�

�ခူြား�စ််ပါ ကု ၁၄ပတွက်ြကုာ)

(၂)  အလ�ပ်တွကု�်ု�င်�်�ငွ််မ်ှာရှိာု�ည််အ်�ျုန်က်ုာလအခြား�စ်် မှား��ွာ�ပြီးပး�၈ပတွက်ြကုာ (�ု�န်ေ�ာ် မှား��ွာ�ပြီးပး�၆ပတွက်ြကုာ

နေကုျာ်လနွ်ပ်ြီးပး�နေန်ာကု ်ကုာယာကုရံှိာင်၏်နေတွာင်�်�ု�ခြား�င်�်နိုာင်် ်�ောဝန်ထ်ိုမံှာာ အလ�ပ်လ�ပ်ေန်အ်�ကုအ်�မ့ှာရှိာုနေကြကုာင်�်

အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�ခြား�င်�်�ေံပါကု အလ�ပ်ဝင် ်နိုု�င်�်ည်)်

(၃)	ကွရှေးလု�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုခာင််း

•  ကုနေလ��ည် ်တွစ််နိုာစ်် (လု�အပ်နေ�ာအနေခြား�အနေန်မှာျု��၌ အမှာျာ��ံ��၂နိုာစ််) ခြားပည််�်ည်အ်ထို ုနေယာာကုျာ်�

မုှာန်�်မှာအလ�ပ်�မှာာ�ကု အလ�ပ်န်ာ��ငွ််ေ်ယာခူြား�င်�်ကုု� ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််ဟ်ု� နေ�်�ည်။်

•  ကု�မှာဏံီး (ယာာယားလ�ပ်င်န်�်�ငွ်၌်လည်�် ကုျင််�်ံ��နိုု�င်)်�ည် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� မှာနေ�ာင်ေွ်ကု ်နိုု�င်ပ်ါ။

(၁)  ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််န်ေလှာကုတ်ွင်�်ည်က်ုု� ပယာ�်ျခြား�င်�်

(၂)  ကုနေလ�နေစ်ာင်််နေရှိာာကု်ေန််အလ�ပ်န်ာ��ွင်််တွင်် ခြား�င်�်နိုာင်််အလ� ပ်န်ာ�ေကု်ေယာူ ခြား�င်�်ကုု�အနေကြကုာင်�် ခြားပ�၍ 

အလ�ပ်ထို�တွခ်ြား�င်�်စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်အလ�ပ်�မှာာ�၏အကုျု��ထို�ုု�ကုန်ေစ်နေ�ာ ကုစု်စမှာျာ�ကုု�နေ�ာင်ေွ်ကုခ်ြား�င်�်

(၄)	လုနူ်း�ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုခာင််း

•  အလ�ပ်�မှာာ��ည် ် နေအာကုပ်ါ�ငွ််ေ်ကုမ်ှာျာ�ကုု� ေယာနူိုု�င်�်ည်။် (ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််န်ို ာင်် ် လနူ်ာခြားပ�စ်�

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််�်ု�င်ေ်ာဥ်းပနေဒီအေ)

(၁)  ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ ုလု�အပ်နေန်နေ�ာအနေခြား�အနေန်ရှိာု�ည်် ်မုှာ�ာ�စ်�ကုု� နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ်အတွကွု�်ငွ််ယ်ာခူြား�င်�်

(၂)  အတွု�င်�်အတွာမှာာာ မုှာ�ာ�စ်�တွစ််စ်�လှင် ် ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာလုု�အပ်�၁ူဦး�ရှိာုပါကု စ်�စ်�နေပါင်�် ၉၃ေကုက်ုု� 

၃ကြီးကုမ်ုှာအထို�ုွယ့ာနူိုု�င်�်ည်။်

•  ကု�မှာဏံီး (ယာာယားအလ�ပ်�ငွ်၌်လည်�် ကုျင််�်ံ��နိုု�င်)် �ည် ်နေအာကုပ်ါအနေကြကုာင်�်အောတွု�က်ုု� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်ခ်ြား�င်�်မှာရှိာပုါ။

(၁)  ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််တ်ွင်�်ည်က်ုု� ပယာ�်ျခြား�င်�်

(၂)  ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််တ်ွင်ခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် ေယာခူြား�င်�်ကုု� အနေကြကုာင်�်ခြားပ�၍ အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာ ် ခြား�င်�်စ်�ည်် ်

အလ�ပ်�မှာာ�၏အကုျု��ထို�ုု�ကုန်ေစ်�ည်် ်အနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�ကုု�လ�ပ်နေ�ာင် ်ခြား�င်�်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	စွားရာင်းစွာ�အလု��းသ���ရုံးး� �	အလု��းခန်း ်း�ု�တွးဝန်းး�ကွးင်း၊	�ာတွရှေးရာ�အ�ု�င်း�	(အခန်းး�)	သု��်ဟု�တွး	အရှေးထိုာရှေးထိုာ
အလု��းသ���	ညှ်နုှုငု် း�ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�းန်း�သု� ်	ဆိုကွးသာယ်းရှေး��ပြ�န်းး��ါ။
*  စ်းေင်စ််��း�ခြား�ာ� page �ု�မ်ှာဟု�တွ ်အလ�ပ်�န် ်မ်ှာပုတွဝ်န်�်ကုျင်၊် မှာှတွနေေ�အပု�င်�် (အ�န်�်) နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေဒီ�စ်ာေင်�်ကုု� ကြကုည််ပ်ါ။

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

အ�းု��အစွာ��တွစွားခ�ခးင်း�စွားအတွာကွး	စွာရုာတွးရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာရှေး��ပြခင်း�

•  မှား��ွာ��ငွ််ယ်ာနူေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�်၌ လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�ခြားပည််စံ််�ပါကု နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင်ကွုု� ေရှိာုနိုု�င် ်�ည်။်

အခန်းး�(၄)	၃-၂	ကွု�ကြကွည််း�ါ။

•  ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််ေ်ယာပူြီးပး� �တွမ်ှာာတွအ်နေခြား�အနေန်ခြားပည််မ်ှားပါကု ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ ု အတွကွုထ်ို�တွန်ေပ�နေင်ေွရှိာု

နိုု�င်�်ည်။်

အခန်းး�(၄)	၃-၃	ကွု�	ကြကွည််း�ါ။

•  လနူ်ာခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုငွ််ေ်ယာပူြီးပး� �တွမ်ှာာတွအ်နေခြား�အနေန်ခြားပည််မ်ှားပါကု လနူ်ာခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကု ် မှာအုတွကွုထ်ို�တွန်ေပ�နေင်ွ

ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

•  လနူ်ာခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုတွကွုထ်ို�တွန်ေပ�နေင်ပွမှာာဏီမှာာာ အလ�ပ်မှာန်ာ�မှားလ�ပ်အာ��၏ ၆၇ ော�ု�င် ် နိုနု်�်၊ လနူ်ာခြားပ�စ်�

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာလုု�အပ်�မုူှာ�ာ�စ်�ဝင်၁်ဦး�လှင်၃်ကြီးကုမ်ုှာ၊ စ်�စ်�နေပါင်�်၉၃ေကုအ်တွု�င်�်အတွာ အထိုခုြား�စ််�ည်။်

၂-၅။ အလု��းထိုာကွးပြခင်း�၊အလု��း�းထို�တွး�ယ်းခးရာပြခင်း�

(၁)	အလု��းထိုာကွးပြခင်း�

•  ကု�မှာဏံီးမှာာအလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်မှာာာ အလ�ပ်�မှာာ�၏လတွွလ်ပ်�ငွ်် ် ခြား�စ််နေ�ာ်လည်�် ဥ်းပမှာာအာ�ခြား�င်် ် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ

ကုစု်စေပ်မှာျာ�ကု့�်ု� ် လအူ�့ွ�အစ်ည်�်၏အ�့ွ�ဝင်တ်ွစ််ဦး�အနေန်ခြား�င်် ် စ်ည်�်ကုမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� လု�ကုန််ာကုာ အလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်�ည််

လည်�် အနေေ�ကြီးကုး�နေ�ာအောခြား�စ််�ည်။်

(၁)  အလ�ပ်မှာထိုကွုမ်ှား အလ�ပ်ထိုကွုလ်ု��ည်် ်�နိုဒရှိာုနေကြကုာင်�် အထိုကုလ်ကူြီးကုး�ကုု� 

နေခြားပာကြကုာ�ေ မှာည်။်

(၂)  အလ�ပ်ထိုကွုစ််ာတွင်ေ်မှာည်။်

(၃)  မှာပြီးပး�ခြားပတွန်ေ���ည််အ်လ�ပ်ကုစု်စမှာျာ�ကုု� အလ�ပ်�ကုလ်ကုလ်�ပ်ကုု�င်မ်ှာည်််

လထူို�ံု� ် လကု ်�င််က်ုမ်ှာ�ေမှာည်။်

•  အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်�်ံ��ခြား�တွပ်ြီးပး�ပါကု ဦး�စ်ာွ မုှာမုှာထိုမ်ှာ�နေ�ာင်န်ေန်�ည််က်ု�မှာဏံီး၏ အလ�ပ်ထိုကွုေ်န် ်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�

မှာည်�်ု�ရ်ှိာု�ည်က်ုု� ရှိာာနေ�ွေန် ်လု�အပ်�ည်။်

•  ကု�မှာဏံီး၏အလ�ပ်စ်ည်�်မှာျဥ်း်�မှာျာ�၌ အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ��ျမှာာတွထ်ိုာ�ပါကု ထိုု�စ်ည်�် မှာျဥ်း်�မှာျာ�နိုာင်််

အည်းနေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည်။်ထိုု�န်ေန်ာကု ် အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်န်ေလှာကုထ်ိုာ��ည််အ်�ါ စ်ာ�ျ�ပ် �ကုတ်ွမ်ှာ��တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာုမှာရှိာု

နေပ်မှာတူွည်၍် ဥ်းပနေဒီအေကုွခ့ြားပာ��ည််စ််ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ� �ျမှာာတွထ်ိုာ� �ည်။်

စွာ�ခး��းသကွးတွ�း�သကွး�းတွးခးကွး��းုသည််း	အလု��းစွာ�ခး��း၌

•  အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်န်ေလှာကုထ်ိုာ�ပါကု အနေခြား��မံှာအူေ ၂ပတွအ်ကြကုာ၌ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� အ�ံ���တွေ် မှာည်။်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

စွာ�ခး��းသကွးတွ�း�သကွး�းတွးခးကွး�းုသည််း	အလု��းစွာ�ခး��း၌

•  မှာတွတွ�်ာ�ည််အ်နေကြကုာင်�်ကုစု်စမှာရှိာု�နေေွ� စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�တွဝကု၌်အလ�ပ်မှာထိုကွုန်ိုု�င်ပ်ါ။ ထိုု� ် အခြားပင် ် စ်ာ�ျ�ပ်

�ကုတ်ွမ်ှာ�တွစ််နိုာစ််နေကုျာ်လနွ်�်ာွ��ည််အ်�ါမှာျု��၌ အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်န်ေလှာကုထ်ိုာ�ပါ ကု မှာည်�်ည််အ်�ျုန်၌်မှာ�ု�အလ�ပ်

ထိုကွုန်ိုု�င်�်ည်။်

•  စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ��ပြီးပး�နေန်ာကုလ်ည်�် တွညူ်း�ည််လ်�ပ်င်န်�်�ငွ်၌် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ် အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်

ပြီးပး��ံ��မှာအုာ� ခြားပန်လ်ည်ခ်ြားပင်�်င်ေ်န် ် (အ�စ််ခြားပန်လ်ည်�်ျ�ပ်�ု�ေန်)်လု�အပ်�ည်။် (အ�န်�်�ွ၁့-၂ (၂)ကုု��ကုာ�) ထိုု�ကု့�်ု� ် 

စ်ာ�ျ�ပ်အ�စ််�ျ�ပ်�ု�ေန်မ်ှာာာ ကု�မှာဏံီးနိုာင််အ်လ�ပ်�မှာာ� နိုာစ််ဦး�နိုာစ််�ကု ်�နေဘာတွညူ်း�ျကု ်ရှိာုေမှာည်။် 

(၂)	 အလု��း�း	ထို�တွး�ယ်းခးရာပြခင်း�

အလု��း�း	ထို�တွး�ယ်းခးရာပြခင်း�

•  ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� တွစ််�တွ�်တွပ်ြီးပး��ံ��နေစ်ခြား�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

•   အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည် ် ကုျု��နေကြကုာင်�်�းနေလျာ်နေ�ာ အနေကြကုာင်�်အေင်�်မှာရှိာုခြား�င်�်၊ လမူှာ ု ပတွဝ်န်�်ကုျင်မ်ှာာ 

လကု�်ထံိုာ��ည်် ် �နေဘာတွော�နိုာင််က်ုု�ကုည််း�ည်ဟ်ု� အ�အုမှာာတွမ်ှာခြားပ�နိုု�င်ပ်ါကု ထိုု�ကု့�်ု�အ်လ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်မှာာာ 

တွော�မှာဝင်န်ိုု�င်။် တွန်ည်�်အာ�ခြား�င်် ် အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည် ် ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ စု်တွတ်ွု�င်�်ကုျ နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်�်ည်် ်

အောမှာဟု�တွန်ေပ။

•  ထိုု� ်ခြားပင် ်ကု�မှာဏံီး�ည် ်အလ�ပ်စ်ည်�်မှာျဥ်း်�စ်ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ�တွငွ် ်အလ�ပ်ထို�တွ�်ည််အ်နေကြကုာင်�်အေင်�် (အလ�ပ်ထို�တွပ်ယာ်

ခြား�င်�်ကုု� ခြား�စ််နေပ်နေစ်နေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျာ�)ကုု� ကြီးကု�ုတွင်၍်နေခြားပာကြကုာ�ေန် ်လု�အပ် �ည်။်

•  ကု�မှာဏံီးကု အလ�ပ်�မှာာ�ကုု�အလ�ပ်ထို�တွေ်န်ခ်ြားပ�လ�ပ်�ည််အ်�ါ၌ �ဘာဝနေဘ�အနိုတေယာန်ိုာင်် ် မှာတွတွ ် �ာ�ည်််

အနေကြကုာင်�်ကုစု်စမှာျာ�နေကြကုာင်် ်လ�ပ်င်န်�်ကုု��ကုလ်ကုမ်ှာနေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်န်ေတွာ�်ည်် ်အနေခြား� အနေန်နိုာင်် ်အလ�ပ်�မှာာ�မှာာအမှာာာ�

ခြားပ�လ�ပ်မုှာ�ည်် ်အနေခြား�အနေန်မှာျာ�အပ အန်ည်�်�ံ��ေကု၃်၀ကြီးကု�ုတွင်၍် အ�နုေပ�ခြား�င်�် (�ု� ်) ေကု၃်၀စ်ာနေကုျာ်၏ လ�ပ်အာ�

�၊ တွစ််န်ည်�်အာ�ခြား�င်် ်အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာ�်ည်် ်န်စ််န်ာနေကြကု�ကုု� နေပ�နေ�ျေမှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်

အလု��းဆိုု�င်း�င်းပ်ြခင်း�

•  အလ�ပ်�ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်မှာာာ အ�ျုန်က်ုာလ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာု�ည််အ်လ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်၏စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ�� ခြား�င်�်၊ 

အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� အ�စ််ခြားပန်လ်ည်�်ျ�ပ်�ု�ခြား�င်�်မှာခြားပ�လ�ပ်�ည်က်ုု� �ု�လု��ည်။် ကုု��ကုာ�၁-၂ (၂)

•  အလ�ပ်�ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်�ည် ်စ်ာ�ျ�ပ်�ကုတ်ွမ်ှာ�တွဝကု၌် ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� တွစ််�ကု်

�တွပ်ြီးပး��ံ��နေစ်ကုာ အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်နိုာင််မ်ှာတွညူ်းနေပ။

•  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါလမူှာျာ�အနေန်ခြား�င်် ် ကု�မှာဏံီးမှာာ အလ�ပ်တွာဝန်ပ်ြီးပး��ံ��နေစ်မှာည်် ် အနေခြား�အနေန်မှာျု��၌ ေကု၃်၀ကြီးကု�ုတွင်၍် 

အ�နုေပ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  ၃ကြီးကုမ်ုှာနိုာင််အ်ထိုကု ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� ခြားပန်လ်ည်�်ျ�ပ်�ု�ထိုာ��ူ

(၂)  တွစ််နိုာစ််ထိုကုန်ေကုျာ်လနွ်၍် �ကုတ်ွု�ကုတ်ွာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နေ�ာင်အ်နေန်�ူ
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

•  ဥ်းပမှာာအာ�ခြား�င်် ် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ အနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ အလ�ပ်တွာဝန်�်ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်ကုု� ကုျု��နေကြကုာင်�် �းနေလျာ်နေ�ာ

အနေကြကုာင်�်ခြားပ�ျကုမ်ှာရှိာုခြား�င်�်နိုာင််လ်မူှာပုတွဝ်န်�်ကုျင်မ်ှာာလကု�်ထံိုာ��ည််�်နေဘာတွော� နိုာင််က်ုု�ကုည််းခြား�င်�်မှာရှိာုပါကု  ကု�မှာဏံီး

�ည် ်အလ�ပ်တွာဝန်�်ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်ကုု� မှာနေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်ပ်ါ။

(၁)  အကြီးကုမ်ုှာကြီးကုမ်ုှာစ်ာ�ျ�ပ်ကုု� �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��အ�စ််�ျ�ပ်�ု�လာ�့ခ်ြား�င်�်ကုု�  ��ုာခြားမှာင်�်ာစ်ာွထို�တွ ် ပယာခ်ြား�င်�် 

အခြား�စ််မှာာတွယ်ာနူိုု�င်န်ေ�ာအ�ါ။

(၂)  အလ�ပ်�မှာာ�ကုအလ�ပ်�ကုလ်ကုလ်�ပ်ကုု�င်ေ်န် ်နေမှာှာ်လင််မ်ှာကုုု� �င််န်ေတွာ်�ည်ဟ်ု�ယာ�ူနေ�ာ အ�ါ။

•  �ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်ကုု�အ�အုမှာာတွမ်ှာခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအ�ါမှာျု��၌ �ု�င်�်င်ံခ်ြား�င်�်မှာခြားပ�လ�ပ်မှား �နေဘာတွညူ်းထိုာ� �ည််အ်လ�ပ်လ�ပ်

ခြား�င်�်�ု�င်ေ်ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ�၌ ကုာလ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုရ်ှိာုနေ�ာ အလ�ပ်�မှာာ� စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� အ�စ််ခြားပန်လ်ည်�်ျ�ပ်�ု�ေ

မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

န်း��လုည်း�ုပြဖွားင််းအလု��း�းထို�တွး�ယ်းပြခင်း�

•  န်ာ�လည်မ်ှာခုြား�င််အ်လ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ု��ည်မ်ှာာာ ကု�မှာဏံီးဘကု၌် စ်း�ပာွ�နေေ�ကုျ�င်�်

ခြား�င်�်နိုာင်် ် စ်း�ပာွ�နေေ� အ�င်မ်ှာနေခြားပမှာစု်�ည်တ်ွု�န်ေကြကုာင်် ် အလ�ပ်�မှာာ�ဦး�နေေနေလှာ�်ျခြား�င်�်ကုု� 

�ု�လု��ည်။်

•  န်ာ�လည်မ်ှာခုြား�င််အ်လ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ည် ် တွော�ဝင်မ်ှာဝင်က်ုု� နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�

ခြား�င်် ်�ံ��ခြား�တွ ်နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  လဦူး�နေေနေလှာ�်ျေန်လ်ု�အပ်ခြား�င်�်

စ်း�ပာွ�နေေ�ကုျ�င်�်မှာနုိုာင််စ််း�ပာွ�နေေ�အ�င်မ်ှာနေခြားပမှာတုွု�န်ေကြကုာင်် ် လဦူး�နေေနေလှာ�်ျ

ခြား�င်�်ကု ကု�မှာဏံီးစ်းမံှာ �န် ်�်ွန့ေေ�အနေပ်၌ လု�အပ်�ျကုခ်ြား�စ််နေနေန်နေ�ာအ�ါ

(၂)  အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်ကုု�နေရှိာာင်ရ်ှိာာ�ေန် ်ကြီးကု�ု�ပမ်ှာ�ခြား�င်�်

အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာ�်ည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာဟု�တွဘ် ့အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်ကုု� နေရှိာာင်ရ်ှိာာ�ေန် ် ကြီးကု�ု�ပမ်ှာ� �ည််အ်�ါ (ဥ်းပမှာာ

အလ�ပ်နေန်ောနေေွ�နေခြားပာင်�်ခြား�င်�်၊ မုှာမုှာ�နိုဒအနေလျာကု ်အလ�ပ်ထိုကွုလ်ု��မူှာျာ�ကုု� နေ�်ယာခူြား�င်�် စ်�ည်ခ်ြား�င််)်

(၃)  �နေဘာတွညူ်း�ျကုခ်ြား�င်် ်အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ေံမှာည််�်ကူုု� နေေွ��ျယာပံ်�န်ည်�်စ်န်စ်် ကုျု��နေကြကုာင်�် �းနေလျာ်မှာု

�နေဘာတွညူ်း�ျကုခ်ြား�င်် ်အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ေံမှာည််�်ကူုု� �ံ��ခြား�တွ�်ည်် ်အနေခြား��စံံ်နိုနု်�်မှာျာ� �ည် ်လကုန်ေတွွ�ကုျ

ကုျ ကုျု��နေကြကုာင်�်�းနေလျာ်မှာရုှိာုပြီးပး� ထိုု��ံ��ခြား�တွ�်ည််စ််န်စ််�ည်လ်ည်�် တွော� မှာှတွမှာရုှိာုေမှာည်။်

(၄)  အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာ�်ည်် ်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�၏ တွော�ဝင်မ်ှာု

အလ�ပ်�မှာာ�အ�့ွ�အစ်ည်�်နိုာင်် ်အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�ကုု� အလ�ပ်မှာာထို�တွပ်ယာေ်န် ်လု�အပ်�ည်် ်အနေကြကုာင်�်အေင်�်၊ ထိုု�အ�ျုန််

ကုာလ၊ လု�အပ်�ျကုပ်မှာာဏီ၊ န်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� �နေဘာနေပါကုလ်ကု�် ံနေစ်ေန်အ်ကုျု��အနေကြကုာင်�်ရှိာင်�်ခြားပမှာခုြားပ�လ�ပ်ေန််
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၃)	ကွ��ပဏးရှေးဒါဝါလုးခးပြခင်း�

ကု�မှာဏံီးနေဒီဝါလး�ပံြီးပး�လ�မှာျာ�မှာနေပ�နိုု�င်န်ေတွာန်ေ�ာအ�ါမှာျု��၌ လ�ပ်အာ��နေပ�နေ�ျေန် ် အာမှာ�နံေပ�နိုု�င်မ်ှာ ု နိုာင််ပ်တွ�်ကု်

�ည််ဥ််းပနေဒီမှာျာ�အေ ကု�မှာဏံီးအနေန်ခြား�င််မ်ှာနေပ�နေ�ျေနေ��နေ�ာ လ�ပ်အာ��ကုု� အစု်��ေမှာာ ကု�မှာဏံီးအစ်ာ�နေပ�နေ�ျ�ည်် ်စ်န်စ််ကုု�

�ျမှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

မှာနေပ�နေ�ျေနေ��နေ�ာ လ�ပ်အာ��၏ တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်ကုု� အစ်ာ�ထိုု��လ�ပ်အာ��နေပ�နေ�ျမှာရုှိာုနေ�ာ နေကြကုာင်် ်

အလ�ပ်�မှာာ�စ်ံနိုနု်�်စ်စ််နေ��နေေ�ဌာာန်နိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်န်ိုု�င်�်ည်။်

(၄)	အလု��းအကွု�င်းအ��ခး(အရှေးပြခခးရှေးထို�ကွး�း်စွာရုာတွး)(unemployment	insurance)

အလု��းလုကွး�်ဲအရှေးပြခအရှေးန်းသု�ရ်ှေးရာ�ကွး�းု�ါကွ

အလ�ပ်အကုု�င်အ်ာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ���ူည် ် နေအာကုပ်ါ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် ခြားပည််စံ််�ပါကု အနေခြား��မံှာအူေ အလ�ပ်အကုု�င််

အာမှာ�မံှာာ အနေခြား��နံေထိုာကုပံ်စ််ေုတွေ်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။် 

•  အနေခြား��နံေထိုာကုပံ်စ််ေုတွေ်ယာနူိုု�င်န်ေ�ာ�တွမ်ှာာတွ�်ျကု်

 (၁)  အလ�ပ်လကုမ့်ှာခ်ြား�စ််နေန်�ူ

 (၂)   အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ိုု�င်�်ည်် ်အနေန်အထိုာ�ရှိာုပြီးပး� လ�ပ်င်န်�်�ငွ်ဝ်င်ေ်န်�်နိုဒရှိာု�ူ

 (၃)   ကု�မှာဏံီးမှာာ အလ�ပ်ထိုကွုပ်ြီးပး�နေန်ာကု ် လနွ်�့်န်ေ�ာနိုာစ််နိုာစ််အတွငွ်�်၌ ၁၁ေကုန်ိုာင််အ်ထိုကုအ်လ�ပ်လ�ပ် �့န်ေ�ာ လ 

�ု�မ်ှာဟု�တွ ်လ�ပ်အာ��နေပ�နေ�ျမှာ၏ုအနေခြား��ခံြား�စ််�ည်် ်အလ�ပ်�ျုန်န််ာေး�ည် ် 80န်ာေးနိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ည််လ်နေပါင်�်၁၂လ

နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ူ

  (�ု�န်ေ�ာ် အလ�ပ်ထိုကွုေ်�ည််အ်နေကြကုာင်�်အေင်�်မှာာာ နေဒီဝါလး�ခံြား�င်�်နိုာင်် ် ကု�မှာဏံီး၏အနေခြား�အနေန် နေကြကုာင်် ် အလ�ပ်မှာာ

ထို�တွပ်ယာ�်ေံခြား�င်�်၊ ကုာလရှိာည်အ်လ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု� ခြားပန်လ်ည်မ်ှာ�ျ�ပ်�ု�နိုု�င်ခ်ြား�င်�် တွု�န်ေကြကုာင််ခ်ြား�စ််ပါကု အလ�ပ်ထိုကွုပ်ြီးပး��ည်််

နေန်၏် လနွ်�့်န်ေ�ာတွစ််နိုာစ်် အတွငွ်�်၌ ၁၁ေကုန်ိုာင််အ်ထိုကု ် အလ�ပ်လ�ပ်�့န်ေ�ာလ �ု�မ်ှာဟု�တွ ် လ�ပ်အာ��နေပ�နေ�ျ

မှာ၏ုအနေခြား��ခံြား�စ််�ည်် ်အလ�ပ်�ျုန်န််ာေး�ည် ် 80န်ာေးနိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ည််လ်နေပါင်�် ၆လနိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�)ူ

ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�စွာတွင်းသည််းကွ�လု

အလ�ပ်လကုမ့်ှာခ်ြား�စ််ေ�ည်် ်အနေကြကုာင်�်အေင်�်နိုာင််လ်ု�ကုပ်ြီးပး� နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�စ်တွင်�်ည််လ်�ည် ်ကုာွခြား�ာ�မှာရုှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၁) ကု�မှာဏံီးဘကုမ်ှာာ အလ�ပ်ထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်တ်ွနွ်�်အာ�နေပ�ခြား�င်�်တွု�န်ေကြကုာင်် ် အလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်၌ Hello 

Work (ခြားပည်�်ူအ်လ�ပ်အကုု�င်လ်ံ�ခြား��ံနေေ�စု်တွ�်ျမှာရုှိာုနေစ်နေေ�ရံုံး��) ၌ အလ�ပ်နေလှာကုလ်ာှ(*၁)တွင်၍် အလ�ပ်ထို�တွစ််ာေရှိာု

�ည််ေ်ကုန်ေန်ာကုပု်�င်�်၌ အလ�ပ်လကုမ့်ှာ ် အနေခြား�အနေန်�ု� ် နေောကု�်ည်် ် ေကု ် ၇ေကုက်ြကုာပြီးပး�နေန်ာကု ် နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�ေ

နိုု�င်�်ည်။်

(၂) မုှာမုှာ�နိုဒအနေလှာကုအ်လ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်၌ Hello Work ၌ အလ�ပ်နေလှာကုလ်ာှ(*၁)တွင်၍် အလ�ပ်ထို�တွစ််ာေရှိာု�ည််ေ်ကု်

နေန်ာကုပု်�င်�်၌ အလ�ပ်လကုမ့်ှာအ်နေခြား�အနေန်�ု�န်ေောကု�်ည််ေ်ကု ် ၇ေကုက်ြကုာပြီးပး�နေန်ာကု၊် ထိုု�၇ေကုအ်ခြားပင် ်

နေန်ာကုထ်ိုပ်၂လ(ကုု�ယာန်ေေ�ကုု�ယာတ်ွာကုစု်စနေကြကုာင်် ်အလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်�ည် ်5နိုာစ််အတွငွ်�် 2ကြီးကုမ်ုှာအထို)ု(*၂)ကြကုာပြီးပး�နေန်ာကု်

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�ေရှိာုနိုု�င် ်�ည်။်
*၁  နေန်ထိုု�င်�်ည််န်ေဒီ�၏ Hello Workမှာျာ�နိုာင်် ်အလ�ပ်နေလှာကုလ်ာှတွင်ပ်ြီးပး�နေန်ာကု၏် အလ�ပ်ရှိာာနေ�ွခြား�င်�်လပ်ုရှိာာ�မှာနုိုာင််ပ်တွ�်ကု၍်�ည် ်"(၅) 

အလ�ပ်ရှိာာနေ�ွခြား�င်�်လပ်ုရှိာာ�မှာ"ု ကုု� အတွည်ခ်ြားပ�စ်စ််နေ��ပါ။

*၂  ကုု�ယာန်ေေ�ကုု�ယာတ်ွာကုစု်စနေကြကုာင်် ်အလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်�ည် ်5နိုာစ််အတွငွ်�် 3ကြီးကုမ်ုှာနိုာင််န်ေန်ာကုပု်�င်�်ခြား�စ််ပါကု 3လကြကုာ
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၃) မုှာမုှာ၏အခြားပစ််နေကြကုာင်် ်ကြီးကုး�နေလ��ည််အ်ကြကုာင်�်ခြားပ�ျကုခ်ြား�င်် ်အလ�ပ်ထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်�ေံပါကု

  Hello Work ၌ အလ�ပ်နေလှာကုလ်ာှတွင်၍် အလ�ပ်ထို�တွစ််ာေရှိာု�ည််ေ်ကုန်ေန်ာကုပု်�င်�်၌ အလ�ပ်လကုမ့်ှာ်

အနေခြား�အနေန်�ု�န်ေောကု�်ည််ေ်ကု ် ၇ေကုက်ြကုာပြီးပး�နေန်ာကု၊် ထိုု�၇ေကုအ်ခြားပင် ် နေန်ာကုထ်ိုပ်၃လကြကုာပြီးပး�နေန်ာကု်

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

အလ�ပ်ထိုကွု�်ည််အ်�ါ၌ လကုန်ေတွွ�တွငွ် ် အလ�ပ်ထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်တ်ွနွ်�်အာ�နေပ� ခြား�င်�်တွု�န်ေကြကုာင်် ်

အလ�ပ်ထိုကွုခ်ြား�င်�်ခြား�စ််နေ�ာ်လည်�် မုှာမုှာ�နိုဒအနေလျာကုအ်လ�ပ်ထိုကွု�်ည််ပံ်�စံ်ခြား�စ််နေန်ပါကု အနေခြား��နံေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�လကု�်ံ

မှာည််အ်�ါ၌ အာ�န်ည်�်�ျကုခ်ြား�စ််နိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင်် ်ကု�မှာဏံီးမှာာအလ�ပ်ထို�တွ ်စ်ာလကု�်ေံရှိာုပါကု အလ�ပ်ထို�တွေ်�ည်် ်အနေကြကုာင်�်

အေင်�်နေကုာ်လကံုု� တွကုုျနေ��ျာစ်ာွအတွည်ခ်ြားပ� စ်စ််နေ��ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�ရာ�းုနှု�င်းသည််း	အ�ု�င်း�အပြခ��

ကု�မှာဏံီးမှာာအလ�ပ်ထိုကွု�့်�်ည်် ်အနေကြကုာင်�်အေင်�်နိုာင်် ်အ�ကုအ်ေွယာန်ိုာင််လ်ု�ကု၍် ကုွခ့ြားပာ�နိုု�င်�်ည်။် အနေခြား��မံှာအူာ�ခြား�င်် ်

ေကု၉်၀မှာာ ေကုန်ေပါင်�်၃၃၀အထိုခုြား�စ််�ည်။်

(၅)	အလု��း�း�ရှေးဖွားာပြခင်း�လု�ုး�း���ု

နေန်ာကုထ်ိုပ်အလ�ပ်တွစ််��ကုု�ရှိာာနေ�ွေန်အ်တွကွု ်Hello Workစ်�ည်တ်ွငွ် ်အလ�ပ်ရှိာာနေ�ွခြား�င်�်လပ်ုရှိာာ�မှာ ုကုု� လ�ပ်နေ�ာင််

ေပါမှာည်။်

Hello Work၏လ�ပ်င်န်�်�ု�င်ေ်ာနေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်ေ်န်န်ေန်ောတွငွ် ် နေအာကုပ်ါဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�အာ�လံ�� ကုု� အ�မ့ှာေ်ရှိာုနိုု�င််

ပါ�ည်။်

	 (၁)	အလု��းအရှေးကြကွ�င်း�ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�တွု�င်း�င်းပြခင်း�

  အလ�ပ်နေလှာကုခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် အလ�ပ်နိုာင််ပ်တွ�်ကု�်ည််အ်မှာျု��မှာျု��နေ�ာ 

နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်မ်ှာမုှာျာ�ကုု� လကု�်နံေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�နေန်ပါ�ည်။် မှာည်က်ု့�်ု�န်ေ�ာ

အနေကြကုာင်�်အောခြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူ အေင်�်ံ��နေကုာင်တ်ွာ တွငွ် ် နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င််

ကြကုည််က်ြကုေနေအာင်။်

	 (၂)	အလု��းလု��းခးင်းသည််းကွ��ပဏးကွု��း�ရှေးဖွားာပြခင်း�

  Hello Work တွငွ်မ်ှာျာ�စ်ာွနေ�ာကု�မှာဏံီးမှာျာ�၏ လ�ပ်�ာ�စ်�နေ�ာင်�်မှာအု�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ရှိာုပါ�ည်။် လ�ပ်�ာ�

စ်�နေ�ာင်�်မှာအု�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� Hello Work၏ ကုနွ်ပ်ျးတွာနိုာင်် ် �င်၏်စ်မှာတွ�်�န်�်မှာျာ� မှာာလည်�် ကြကုည််ရု်ုံးနိုု�င််

ပါ�ည်။်

	 (၃)	အလု��းလု��းလုု�ရှေးသ�ကွ��ပဏးနှးင််း�ုတွးဆိုကွးပြခင်း�

  အလ�ပ်လ�ပ်လု��ည််က်ု�မှာဏံီးကုု� ရှိာာနေတွွ�ပါကု Hello Work ၏နေကုာင်တ်ွာ�ု� ် �ာွ�ကြကုေနေအာင်။် ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�

မှာျာ��ည် ်ကု�မှာဏံီးနိုာင်် ်လ�ပ်�ာ�စ်�နေ�ာင်�်မှာအုဓုကုအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် အကြကုနံေပ�ပါမှာည်။် ထိုု� ်ခြားပင် ်အလ�ပ်�န် ််

အပ်နေေွ��ျယာခ်ြား�င်�်အင်တ်ွာဗျး�နေခြား��ု�နိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ်"မုှာတွ�်ကုန်ေပ�စ်ာ" ကုု�နေပ�ပါမှာည်။်



41

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

	 (၄)	အလု��း�း�ရှေးဖွားာပြခင်း�အ��ရှေးထို�ကွး�း်�ု

  Hello Work �ည် ်ကုု�ယာန်ေေ�မှာာတွတ်ွမ်ှာ�၊ အလ�ပ်အနေတွွ�အကြကု�ံမှာာတွတ်ွမ်ှာ�စ်�ည်် ်နေလှာကုလ်ာှ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�

မှာျာ�ကုု� ခြားပင်�်င်ည်ွှှန်က်ြကုာ�ခြား�င်�်၊ အင်တ်ွာဗျး�တွငွ်န်ေန်ထိုု�င်ေ်မှာည်် ် အခြားပ�အမှာမူှာျာ�၊ စု်တွ�်နေဘာထိုာ�မှာျာ�နိုာင်််

ပတွ�်ကု၍် အကြကုနံေပ�ခြား�င်�်၊ အစ်မ်ှာ�အင်တ်ွာဗျး�မှာျာ�၊ အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ နိုား�နေနိုာာ�လာယာပ်ွ့မှာျာ�ကုု�လည်�် ခြားပ�လ�ပ်

နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာုပါ�ည်။်

ရှေးန်းထိုု�င်းသည််းရှေးဒါသ၏	Hello	Work	ကွု�ဤရှေးန်းရာ�တွာင်း	အတွည်းပြ��စွာစွားရှေးဆို��ါ။

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

စွာကွ��ပြ�န်းး�းုသည််း		Hello	Work	�း��လုည်း��းု�ါသည်း။

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

Hello	Work	သု��်သာ��နှု�င်း�ါကွ	နှု�င်းင်းပြခ��ဘာ�သ�စွာကွ��ပြဖွားင််း	Hello	Work	သု�ဖ်ွား�န်းး�ရှေးခ်ဆိုု�နှု�င်း�ါသည်း

https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf

၂-၅	တွာင်းရှေးရာ�သ��ထို��သည််းအရာ��း��ကွု�	"နှု�င်းင်းပြခ��သ���း��အတွာကွးရာည်းရာာယ်းသည််း	Hello	Work	
အသး��ပြ��စွာစွားရှေးဆို��ုစွာ�ရာင်း�"	တွာင်းအရှေးသ�စွာတုွး�းင်း�လုင်း�ပြ�ထို���ါသည်း။

https://www.mhlw.go.jp/content/000678121.pdf

လုစွာ�၊	အလု��း�းထို�တွး�ယ်းပြခင်း�စွာသည််း	အလု��းလု��းပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�သတွး�းတွးခးကွးနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�ရှေးသ�	
ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�တွု�င်း�င်း�ု�း��သည်း	ဤရှေးန်းရာ�တွာင်း

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

အလု��း၊	လု�ုူအ��ခးနှးင််း	စွာ�းလုးဥ်းး�ရှေးသ�	ရှေးဝါဟု�ရာ�း��၏	အဓု�ပ�ယ်းကွု�	န်း���လုည်းသည််းအခါ၊	
“အလု��းခန်း ်းရာန်းးစွား�းခန်း ်းခာဲ�ုအတွာကွး	အသး��ဝင်းရှေးသ�	ဘာ�သ�စွာကွ��ရှေး�ါင်း�စွား�	ရှေးဝါဟု�ရာ�း��”	တွာင်း
�း�ရှေးဖွားာကြကွည််းရုုံးနှု�င်း�ါသည်း။

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/ 
tagengoyougosyu/index.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000673000.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000678121.pdf
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu/index.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tagengoyougosyu/index.html
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

ကွးန်းး���ရှေးရာ�နှးင််းရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးရာ�

၃-၁။
ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးရာ�နှးင််းသကွးရှေးတွ�င််းသကွးသ��းုရှေးသ�
လု��းင်န်းး�ခာင်း

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�၏ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�နိုာင်် ် ကုျန်�်မှာာနေေ�ကုု� ကုာကုယွာန်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ် အတွကွု ်

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�နိုာင်် ် ကုျန်�်မှာာ�န် ်ရ်ှိာင်�်နေေ��ု�င်ေ်ာ ဥ်းပနေဒီကုု� ခြားပဋ္ဌာာန်�်ထိုာ��ည်။် ထိုု�ဥ်းပနေဒီ

�ည် ်အလ�ပ်နေကြကုာင်် ်အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ� မှာနေတွာ်တွ�ထို�ုု�ကုမ်ှာမုှာျာ�နိုာင်် ်နေောဂျါခြား�စ််ပါွ�ခြား�င်�်တွု� ် မှာခြား�စ််နေစ်ေန် ်ကု�မှာဏံီးမှာာလု�အပ်

�ည်် ်လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�ကုု� ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်တွာဝန် ်မှာျာ�ကုု� ခြားပဋ္ဌာာန်�်ထိုာ��ည်။်

(၁)	အလု��းသ����း��	ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးရာ�နှးင််း	ကွးန်းး���သန်း ်း�းင်း�ရှေးရာ�ဆိုု�င်းရာ�ဥ်း�ရှေးဒါ၌	
�ါဝင်း	သည််း	အရှေးကြကွ�င်း�အရာ��း��

ကု�မှာဏံီးမှာာ နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု�လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န်တ်ွာဝန်ရ်ှိာု�ည်။်

•  စ်ကုယ်ာနိုတယာာ�၊ စ်ကုက်ုေုုယာာနိုာင်် ်အခြား�ာ�စ်ကုက်ုေုုယာာမှာျာ�နေကြကုာင်် ်ခြား�စ််လာမှာည်် ်အနိုတောယာ ်မှာျာ�ကုု� ကုာကုယွာတ်ွာ��း�

ေန် ်လု�အပ်နေ�ာ အစ်းအမံှာမှာျာ�နေ�ာင်ေွ်ကုခ်ြား�င်�်

•  အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်�ျုန်န်ို ာင်် ် အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်ပြီးပး�နေန်ာကု ် တွစ််နိုာစ််လှင် ် တွစ််ကြီးကုမ်ုှာနိုနု်�် �ောဝန်ထ်ိုမံှာာ 

ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��မှာမုှာျာ�ကုု�ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်(အလ�ပ်�မှာာ��ည် ်ထိုု�ကုျန်�်မှာာနေေ� စ်စ််နေ��မှာ ုမှာျာ�ကုု� မှာ�ယံာ၍ူမှာေပါ။)

•  အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� Stress Checkစ်စ််နေ��ပြီးပး� ေလဒီက်ုု� အနေခြား��ကံုာ အလ�ပ်နေန်ော နေခြားပာင်�်နေေွ� ခြား�င်�် အစ်ရှိာု�ခြား�င်် ်

လု�အပ်နေ�ာ အလ�ပ်�ငွ်အ်နေပ်တွု�င်�်တွာမှာမုှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်ေန်။် (အလ�ပ်�မှာာ� ၅၀ မှာခြားပည်် ် �ည်် ် လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်

နေ�ာနေန်ောတွငွ် ်မှာခြား�စ််မှာနေန်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်န် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�ခြား�င်�် မှာရှိာု ပါ။)

•  ကုျန်�်မှာာနေေ�ရုုံးနေထိုာင််မ်ှာာအလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�၏ အလ�ပ်�ျုန်က်ုု� ဓမှာမဓုဌာာန်က်ုျကုျန်ာ�လည်ခ်ြား�င်�်။

•  အ�ျုန်က်ြကုာခြားမှာင််စ််ာွအလ�ပ်လ�ပ်ေခြား�င်�်နေကြကုာင််ခ်ြား�စ််နေပ်လာ�ည်် ်အလ�ပ်ပင်ပ်န်�်မှာ ုတွခြား�ည်�်ခြား�ည်�် မှာျာ� ခြားပာ�လာနေ�ာ 

အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� �ောဝန်ထ်ိုမံှာာ တွု�ကုရု်ုံး�ကုည်ွှှန်က်ြကုာ� ကု��မှာ�ုယံာနူေစ်ပြီးပး� ထိုု�ေလဒီက်ုု� အနေခြား��ကံုာ အလ�ပ်နေန်ောနေေွ�

နေခြားပာင်�်ခြား�င်�်အစ်ရှိာု�ည်် ်အလ�ပ်အနေပ် တွာဝန်ယ်ာတူွု�င်�်တွာမှာမုှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ေန်။်

(၂)	 ကွးန်းး���ရှေးရာ�စွာစွားရှေးဆို�ပြခင်း�အစွာ�းုသပြဖွားင််း

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�နိုာင်် ် ကုျန်�်မှာာ�န် ်ရ်ှိာင်�်နေေ��ု�င်ေ်ာ ဥ်းပနေဒီအာ� အနေခြား�� ံ �ည်် ်

ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��မှာ ု Stress Checkတွု�က်ုု� ပံ�မှာာန်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�နိုာင်် ် နေအာကုပ်ါ အ�ျကု ် ၂�ျကု ် တွု�န်ို ာင်် ် ခြားပည််စံ််�နေ�ာ ယာာယား

ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ “Part Timer” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�နိုာင်် ်“Arbeit” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�တွု�လ်ည်�် စ်စ််နေ��

မှာ ု�ယံာနူိုု�င် ်�ည်။်

•  အ�ျုန်အ်ကုန် ်အ်�တွမ်ှာရှိာု�ည်် ်စ်ာ�ျ�ပ်ခြား�င်် ်အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်ခြား�င်�်�ေံ�ူ

(အ�ျုန်အ်ကုန် ်အ်�တွရ်ှိာု�ည်် ်စ်ာ�ျ�ပ်ခြား�င်် ်အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်ခြား�င်�်�ေံ�ည််အ်�ါမှာျု��၌ တွစ််နိုာစ််နိုာင်် ်အထိုကု ်အလ�ပ်လ�ပ်ေန်အ်စ်း

အစ်ဥ်း်ရှိာု� ူနိုာင်် ်အ�စ််ထိုပ်မံှာ၍ တွစ််နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကု ်အလ�ပ်�န် ်အ်ပ် ခြား�င်�်�ထံိုာ�ေ�)ူ

၃။

နေောဂျါခြား�စ််ပါွ�ခြား�င်�်တွု� ်
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

•  တွစ််ပတွတ်ွာအလ�ပ်�ျုန်က်ု လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ော၌ တွညူ်း�ည်် ် အလ�ပ်အမှာျု�� အစ်ာ�အာ� လ�ပ်ကုု�င််

�ည်် ်ပံ�မှာာန်အ်လ�ပ်�မှာာ�၏ ၄ပံ�၃ပံ�နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ူ

(၃)	ဆိုရာ�ဝန်းး၏	တွု�ကွးရုုံး�ကွးညွှှန်းးကြကွ���ု	(ကွ�သ�ု)

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�နိုာင်် ် ကုျန်�်မှာာ�န် ်ရ်ှိာင်�်နေေ��ု�င်ေ်ာ ဥ်းပနေဒီအာ� အနေခြား�� ံ �ည်် ် ကုာလ

ကြကုာအလ�ပ်�မှာာ�အနေပ် �ောဝန်၏် တွု�ကုရု်ုံး�ကုည်ွှှန်က်ြကုာ�မှာ�ုည် ်ပံ�မှာာန်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ��ာမှာကု ယာာယားဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ 

“Part Timer” နိုာင်် ် “Arbeit” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�လည်�် နေအာကုပ်ါ အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�နိုာင််ခ်ြားပည််စံ််�ပါကု 

�ောဝန်၏်တွု�ကုရု်ုံး�ကုည်ွှှန်က်ြကုာ�မှာကုုု� �ယံာနူိုု�င်�်ည်။်

•  အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်၊ န်ာ�ေကုအ်လ�ပ်�ျုန်က်ု တွစ််လလှင်န််ာေး၈၀ကုု�နေကုျာ်လနွ်၍် အလ�ပ်ပင်ပ်န်�်မှာစု်�ပံ�နေန် �ည်ဟ်ု� 

အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံ� ူ(နေလှာကုထ်ိုာ�မှာနုေပ်မှာတူွည်၍်) 

  �ု�န်ေ�ာ် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ�မူှာျာ��ည် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာုနေ�ာ်လည်�် �ောဝန်၏် တွု�ကုရု်ုံး�ကုည်ွှှန််

 ကြကုာ��ျကု ်�ယံာနူိုု�င်�်ည်။်

(၁)  တွစ််လလှင် ်  အလ�ပ်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်၊ န်ာ�ေကုအ်လ�ပ်�ျုန်က်ု န်ာေး၁၀၀နေကုျာ်လနွ်�်ည်် ်��နေ��န်နိုာင်် ် �ံွ� ပြီး�ု��

တွု��တွကုန်ေေ��ု�င်ေ်ာ(Research and Development) �ု�င်ေ်ာအလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�

(၂)  တွစ််ပတွလ်ှင် ် ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်းမံှာမှာအု�ျုန် ် (အလ�ပ်�ငွ်၌် နေန်ထိုု�င်�်ျုန်န်ို ာင်် ် အလ�ပ်�ငွ်ခ်ြားပင်ပ်အလ�ပ်�ျုန် ်

စ်�စ်�နေပါင်�်)န်ာေး၄၀နေကုျာ်လနွ်န်ေန်ပါကု ထိုု�နေကုျာ်လနွ်�်ည််အ်�ျုန်က်ု တွစ််လလှင် ်န်ာေး၁၀၀ကုု� နေကုျာ် လနွ်�်ည်် ်

အ�င််ခ်ြားမှာင်် ်ကုွမ်ှာ�ကုျင်အ်�င်် ်အခြား�စ််�တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်န်ေ�ာလ�ပ်�ာ�

လု��းင်န်းး�ခာင်းအတွာင်း�	ကွးန်းး���ရှေးရာ�နှးင််း	လုး�ပြခး�ရှေးဘာ�ကွင်း�ရှေးရာ�နှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍	ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�တွု�င်း�င်း�ုသည်း	 
ဤရှေးန်းရာ�တွာင်း	(နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုနေထိုာကုအ်ပံစ််င်တ်ွာ လံ�ခြား��ံကုျန်�်မှာာ�န် ်ရ်ှိာင်�်နေေ�အပု�င်�်)

https://www.toukiren.or.jp/fresc/

၃-၂။
အလု��း၌	ရာ�းုသည််း	ဒါဏးရာ�၊	ရှေးရာ�ဂျါ	အစွာ�းုသည်းတွု�အ်ရှေး�်ရှေး��အ�း
သည််း	န်းစွားန်း�ရှေးကြကွ�(လု��းင်န်းး�ခာင်းဆိုု�င်းရာ�ထိုခုု�ကွး�ုအ��ခး)

အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ��ည် ်အလ�ပ်နေကြကုာင််ဒ်ီဏီေ်ာ၊ နေောဂျါေရှိာု�့ပ်ါကု လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ� ံခြား�င်် ်န်စ််န်ာနေကြကု�

ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။် 

(၁)	လု��းင်န်းး�ခာင်းဆိုု�င်းရာ�ထိုခုု�ကွး�ုအ��ခး	ကွးင််းသး��ပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�	

•  လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ�အံေ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ နေ��ရံုံး��ု��်ာွ�နေောကုခ်ြားပ�ပါကု နေ��ကု��စ်ေုတွ်

�ည် ် အ�မ့ှာခ်ြား�စ််�ည်။် (�တွမ်ှာာတွန်ေ��ရံုံး��ု� ် �ာွ�နေောကုခ်ြားပ�ခြား�င်�်မှာဟု�တွ�်ည်် ် အ�ါမှာျု��၌ ကုာယာကုရံှိာင်က်ု စ်ေုတွ်

စု်�ကုထ်ို�တွန်ေပ�နေ�ျထိုာ�ေန်လ်ု�အပ်နေ�ာ်လည်�် အလ�ပ်စံ်နိုနု်�် စ်စ််နေ��နေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန်၌နေလှာကုထ်ိုာ�ပါကု တွာဝန်ယ်ာူ

နေပ�နေ�ျထိုာ��ည််စ််ေုတွက်ုု� ခြားပန်လ်ည် ်ထို�တွန်ေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်)

https://www.toukiren.or.jp/fresc/
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

•  အလ�ပ်ကုု�မှာခြား�စ််မှာနေန်အန်ာ�ယာေူမှာည်် ်အနေခြား�အနေန်နေပ်နေပါကု ်လာပါကု (အလ�ပ်မှာာအန်ာ�ယာေူ�ည်် ်အတွကွု ်(အလ�ပ်

မှာလ�ပ်နိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင််န််စ််န်ာနေကြကု�) အလ�ပ် န်ာ�ေကု၃်ေကုန်ေခြားမှာာကုအ်ထို ု အလ�ပ် ရှိာင်က်ု ပျမ်ှာ�မှာှလ�ပ်အာ��ပမှာာဏီ

မှာာ၆၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင်် ် နေလ�ေကုန်ေခြားမှာာကုန်ေန်ေ်ကုမ်ှာာစ်၍ လ�ပ်င်န်�်�ငွ် ် �ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ�အံေ ပျမ်ှာ�မှာှလ�ပ်အာ��၏ 

၈၀ော�ု�င်န်ိုနု်�် နေပ�နေ�ျမှာေုရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်)

•  အလ�ပ်�မှာာ�နေ��ံ���ာွ��့ပ်ါကု ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်��ည် ်�စံ်ာ��ငွ််(်န်စ််န်ာနေကြကု�) စ်�ည်် ်နေထိုာကုပံ်န်ေပ�မှာ ုေရှိာုနိုု�င််

မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  လ�ပ်င်န်�်နေကြကုာင််ခ်ြား�စ််နေပ်နေ�ာ ဒီဏီေ်ာနိုာင်် ် နေောဂျါမှာျာ�ကု��ေန်အ်တွကွု ် အလ�ပ်အန်ာ�ယာနူေန်စ်ဥ်း် အတွငွ်�်နိုာင်် ် ထိုု�

နေန်ာကုပု်�င်�်ေကုန်ေပါင်�်၃၀အတွငွ်�် ကု�မှာဏံီးမှာာ အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� အလ�ပ်ထို�တွပ်ယာခ်ြား�င်�် မှာခြားပ�နိုု�င်ပ်ါ။

(၂)	 အပြခ��သတွပုြ��ရာန်းး	အခးကွး�း��

•  အလ�ပ်အတွငွ်�်ေရှိာုနေ�ာ ဒီဏီေ်ာနိုာင်် ် နေောဂျါမှာျာ�အခြားပင် ် အလ�ပ်အ�ာွ�အခြားပန်၌် ေရှိာု�ည်် ် ဒီဏီေ်ာမှာျာ� ကုု�လည်�် 

�ု�လု�နိုု�င်�်ည်။်

•  အ�ျုန်က်ြကုာအလ�ပ်လ�ပ်ေခြား�င်�် အစ်ရှိာု�ခြား�င််အ်လ�ပ်နေကြကုာင််ခ်ြား�စ််နေပ်�ည်် ် စု်တွက်ုျနေောဂျါအစ်ရှိာု�ည်် ် စု်တွပု်�င်�်

�ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာမုှာျာ��ည်လ်ည်�် အလ�ပ်�ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုန််စ််န်ာမှာအုခြား�စ်် �တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်�်ည်။်

•  မုှာမုှာတွု�င်�်ခြားပည်�်ု� ်ခြားပန်�်ာွ�ပြီးပး�နေန်ာကု ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်လ်�ပ်�့�်ည််အ်လ�ပ်နေကြကုာင်် ် နေောဂျါခြား�စ််နေပ်�ည်် ် အနေခြား�အနေန်

တွငွ်လ်ည်�် အလ�ပ်�ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုန််စ််န်ာမှာအုခြား�စ်် �တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်�်ည်။်

•  အလ�ပ်မှာာေရှိာုလာနေ�ာ ဒီဏီေ်ာနိုာင််န်ေောဂျါတွု�အ်ာ� ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ��ံံ��မှာခြားပ�နိုု�င်ပ်ါ။

•  အလ�ပ်လ�ပ်နေန်စ်ဥ်း်နိုာင်် ်အလ�ပ်�ု��်ာွ�နေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�် ခြားပဿန်ာကြကု�ံနေတွွ�ပါကု အလ�ပ်�မှာာ�စ်ံနိုနု်�် စ်စ််နေ��နေေ�ဌာာန်�ု� ် 

နေ��ွနေနို�ွတွု�င်�်ည်။်

•  လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ��ံည် ်ပံ�မှာာန်ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ��ာမှာကု ယာာယားဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ စ်ာ�ျ�ပ်ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ Part Timerနိုာင်် ်

အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်�မှာာ�တွု�၌်လည်�် �ကုန်ေောကုမ်ှာရုှိာု�ည်။်

•  အနေခြား��အံာ�ခြား�င်် ်အလ�ပ်�မှာာ�တွစ််ဦး�တွည်�်ပင်ခ်ြား�စ််နေ�ာ်လည်�် အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်�ည်် ်ကု�မှာဏံီးမှာာ လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာ

ထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ�စံ်န်စ််အာ� အာမှာ�ဝံင်ေ်န် ်တွာဝန်ရ်ှိာုပြီးပး� အာမှာ�နံေကြကု�မှာာာ ကု�န်က်ုျ�ည်် ်ပမှာာဏီအာ�လံ�� ကု�မှာဏံီးမှာာ တွာဝန််

ယာေူမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

လု��းင်န်းး�ခာင်းဆိုု�င်းရာ�ထိုခုု�ကွး�ုအ��ခးထို�တွးရှေး��ရှေးင်ာ၏	အရှေးသ�စွာတုွးအရှေးကြကွ�င်း�အရာ�ကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�
တွာင်း	ရှေးရာ�သ��ရှေးဖွား�းပြ�ထို���ါသည်း။

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

၃-၃။ ကွး��၊�ခာဲပြခ��ဆိုကွးဆိုး�ု	တွ��ပြ�စွားခးကွး

(၁)	အလု��းရှေးလုာ�ကွးသည််းအခါ

•  အလ�ပ်နေ�် ခြား�င်�်၊အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်ခြား�င်�်တွု�၌် ကုျာ�၊မှာ�ွခ့ြား�ာ��ကု�်မံှာအုာ� တွာ�ခြားမှာစ််ထိုာ��ည်။်

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၂)	 အလု��းဝင်းမြို့�း�ရှေးန်း�ကွး

•  နေအာကုပ်ါ အနေကြကုာင်�်ကုစု်စမှာျာ�နိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် ကုျာ�၊မှာ�ွခ့ြား�ာ��ကု�်မံှာအုာ� တွာ�ခြားမှာစ််တွာ��ည်။်

(၁)  အလ�ပ်နေန်ော�ျထိုာ�ခြား�င်�်၊ အလ�ပ်ောထို�ူတွု��ခြား�င်�်၊ အလ�ပ်ောထို�ူ�ျခြား�င်�်၊ ပည်ာပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ �င်တ်ွန်�်နေပ�

ခြား�င်�်

(၂)  �တွမ်ှာာတွလ်မူှာ�ူုလံ�နေေ�အတွု�င်�်အတွာ

(၃)  အလ�ပ်အမှာျု��အစ်ာ�၊ အလ�ပ်ပံ�စံ်နေခြားပာင်�်လခ့ြား�င်�်

(၄)  အလ�ပ်ထိုကွုေ်န်တ်ွနွ်�်အာ�နေပ�ခြား�င်�်၊ အပြီးင်မ်ုှာ�စ်ာ�အ�ကု၊် အလ�ပ်ထို�တွခ်ြား�င်�်၊ အလ�ပ်စ်ာ�ျ�ပ် ခြားပင်�်င်�်ျ�ပ်

�ု�ခြား�င်�်

•  အမှာျု���မှား�ခြား�စ််�ည်�်ု��ည်် ် အနေကြကုာင်�်အေင်�်ခြား�င်် ် လ�ပ်အာ��အာ� အမှာျု���ာ�မှာျာ�ထိုကုပု်�နေပ�ခြား�င်�်၊ နေလှာန်ေပ�

ခြား�င်�်အာ� တွာ�ခြားမှာစ််ထိုာ��ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	စွားရာင်းစွာ�အလု��းသ���ရုံးး� �	အလု��းခန်း ်း�ု�တွးဝန်းး�ကွးင်း၊	�ာတွရှေးရာ�အ�ု�င်း�	(အခန်းး�)	သု��်ဟု�တွး				အရှေးထိုာရှေးထိုာ
အလု��းသ���	ညှ်နုှုငု် း�ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�းန်း�သု� ်	ဆိုကွးသာယ်းရှေး��ပြ�န်းး��ါ။
* စ်းေင်စ််��း�ခြား�ာ� page �ု�မ်ှာဟု�တွ ်အလ�ပ်�န် ်မ်ှာပုတွဝ်န်�်ကုျင်၊် မှာှတွနေေ�အပု�င်�် (အ�န်�်) နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေဒီ�စ်ာေင်�်ကုု� ကြကုည််ပ်ါ။

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

၃-၄။ ရှေးနှး�င််းယ်းကွးထို�ုါ��ု	ကွ�ကွာယ်းတွ��ဆိုး�ရာန်းး	လု��းရှေးဆို�င်း�ု

နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ ထို�ုု�ကုန်ေစ်ာ်ကုာ��ည််အ်ခြားပ�အမှာမူှာျာ�နေကြကုာင်် ် အလ�ပ်�ငွ်၌် အလ�ပ်�မှာာ�အာ� ထို�ုု�ကုန်ေစ်�ည်် ်

အနေကြကုာင်�်ကုစု်စမှာျာ�မှာခြား�စ််နေပ်နေစ်ေန် ် အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�၏ နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်မ်ှာ ု အေ �င််န်ေတွာ်�ည်် ် နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာမုှာျာ�

ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်ကု�မှာဏံီးအနေန်နိုာင််လ်ု�အပ်နေ�ာ �့ွ�စ်ည်�်ပံ�စ်န်စ်် ခြားပ�ခြားပင်ထ်ိုနု်�်�မ်ုှာ�မှာ�ုု�င်ေ်ာ လ�ပ်ကုု�င်န်ေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာမုှာျာ�အာ� နေတွာင်�်

�ု�နိုု�င်�်ည် ်((၄) အာဏီာခြားပ၍ နေနိုာာင််ယ်ာာကုထ်ိုပုါ�မှာနုိုာင််ပ်တွ�်ကု၍်�ည် ်အနေ��စ်ာ� အလတွစ််ာ�လ�ပ်င်န်�်ကု�မှာဏံီးမှာျာ��ည် ်

2022��နိုာစ်် မှာတွလ် 31ေကုန်ေန်အ်ထို ုအာ�ထို�တွက်ြီးကု�ု�ပမ်ှာ�ေန်တ်ွာဝန်ရ်ှိာုခြား�င်�်) ။

(၁)  လငု်ပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာ နေနိုာာင််ယ်ာာကုထ်ိုပုါ�မှာု

(၂)  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်ခ်ြား�င်�်၊မှား��ွာ�ခြား�င်�်တွု�န်ို ာင်် ် ပတွ�်ကု၍် နေနိုာာင်််

ယာာကုထ်ိုပုါ�မှာု

(၃)  ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ်�ငွ််ေ်ကုန်ိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် နေနိုာာင််ယ်ာာကုထ်ိုပုါ�မှာု

(၄)  အာဏီာခြားပ၍ နေနိုာာင််ယ်ာာကုထ်ိုပုါ�မှာ ု(*)

(*) အထိုကုအ်ောရှိာုတွု�န်ို ာင်် ် ပတွ�်ကုမ်ှာအုာ� အ�ံ���ျပြီးပး� အလ�ပ်�ငွ်၌် လု�အပ်နေ�ာအတွု�င်�်အတွာထိုကု ် နေကုျာ်လနွ်၍် ခြားပ�မှာနူေခြားပာ�ု�မှာမုှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်ကုာ 

လ�ပ်င်န်�်�ငွ်အ်ာ�ထို�ုု�ကုန်ေစ်မှာု

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	စွားရာင်းစွာ�အလု��းသ���ရုံးး� �	အလု��းခန်း ်း�ု�တွးဝန်းး�ကွးင်း၊	�ာတွရှေးရာ�အ�ု�င်း�	(အခန်းး�)	သု��်ဟု�တွး	အရှေးထိုာရှေးထိုာ
အလု��းသ���	ညှ်နုှုငု် း�ရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�းန်း�သု� ်	ဆိုကွးသာယ်းရှေး��ပြ�န်းး��ါ။

* စ်းေင်စ််��း�ခြား�ာ� page �ု�မ်ှာဟု�တွ ်အလ�ပ်�န် ်မ်ှာပုတွဝ်န်�်ကုျင်၊် မှာှတွနေေ�အပု�င်�် (အ�န်�်) နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေဒီ�စ်ာေင်�်ကုု� ကြကုည််ပ်ါ။

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

၃-၅။ 	နှု�င်းင်းပြခ��သ��	အလု��းခန်း ်းအ�း�ုဆိုု�င်းရာ�	စွား�းခန်း ်းခာဲရှေးရာ�လု�း�ညွှှန်းးခးကွး

•  လကုရ်ှိာု ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်နေ�ာ အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာနိုာင်် ် န်ည်�်ပည်ာ �ု�င်ေ်ာ န်ယာပ်ယာ်

မှာျာ�မှာာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�နိုာင်် ်ယာ��မှာာစ်၍ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င် ်ေန် ် စု်တွက်ု�ူရှိာုနေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�

မှာျာ�အနေန်ခြား�င်် ်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်ာတွငွ် ်တွော�မှာှတွ�ည်် ်အကုာ အကုယွာေ်ရှိာု၍ �ာယာာ�ျမ်ှာ�နေခြားမ်ှာစ်ာွ မုှာမုှာ၏အေည်အ်�ျင်�်

ကုု�ခြားပ�နိုု�င်�်ည်် ်ပတွဝ်န်�်ကုျင် ်ခြား�စ််ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

•  “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�အာ� အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်မှာ�ုု�င်ေ်ာ စ်းမံှာ�န် ်�်ွန့ေေ�တွု��တွကုမ်ှာနုိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် အလ�ပ်ရှိာင််

မှာာ �င်န်ေတွာ်�ည််န်ေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာမုှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ေန်လ်မ်ှာ�ညွှှန်�်ျကု”် (နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ� အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်မှာ�ုု�င်ေ်ာ စ်းမံှာ�န် ်�်ွန့ေေ�

လမ်ှာ�ညွှှန်�်ျကုဟ်ု� နေ�်�ု��ည်)် �ည် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�၏ အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်မှာ�ုု�င်ေ်ာ စ်းမံှာ�န် ်�်ွန့ေေ�

တွု��တွကုမ်ှာနုိုာင်် ်ခြားပန်လ်ည် ်အလ�ပ်ဝင်န်ိုု�င်ေ်န်န်ေထိုာကုပံ်မ်ှာနုိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် အလ�ပ်ရှိာင်မ်ှာာ �င််န်ေတွာ်�ည်် ်လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ� 

ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်�ျမှာာတွထ်ိုာ��ည်် ်စ်ည်�်ကုမှာ်�ခြား�စ််�ည်။်

•  Hello Work �ည် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�အလ�ပ်�မှာာ�ကုု� အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်�ည်် ် လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန် နေ�ာနေန်ော�ု� ် 

�ာွ�နေောကု�်ည််အ်�ါမှာျု��၌ ဤညွှှန်က်ြကုာ��ျကုက်ုု� အနေခြား��၍ံ လု�အပ်နေ�ာ အကြကုဉံာာဏီမ်ှာျာ�နိုာင်် ် လမ်ှာ�ညွှှန်မ်ှာတုွု�က်ုု� 

နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

နှု�င်းင်းပြခ��သ��	အလု��းခန်း ်းအ�း�ုဆိုု�င်းရာ�	စွား�းခန်း ်းခာဲရှေးရာ�လု�း�ညွှှန်းးခးကွး

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf

နှု�င်းင်းပြခ��သ��အလု��းခန်း ်းအ�း�ုဆိုု�င်းရာ�	စွာည်း�ကွ�း��း��နှးင််း�တွးသကွးသည််း	

လုကွးကွ�း�စွာ�ရှေးစွာ�င်း

https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000601382.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
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လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

လု�ုူရှေးရာ�အ��ခးနှးင််းအလု��းသ���အ��ခး

လမူှာနုေေ�အာမှာ�နံိုာင််အ်လ�ပ်�မှာာ�အာမှာ��ံု��ည်မ်ှာာာ နေန်စ််ဥ်း်ဘဝ၏ အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ�ံ��ရံုုံး�နိုု�င်န်ေခြား�မှာျာ�ကုု� ကြီးကု�ုတွင်က်ုာ

ကုယွာ�်ည််အ်နေန်ခြား�င်် ်အလ�ပ်�မှာာ�နိုာင််က်ု�မှာဏံီး၊ တွစ််�န် ်နိုာစ််ဦး�နိုာစ််�ကုမ်ှာာ တွော�ဝင် ်နေင် ွ(အာမှာ�နံေကြကု�)ကုု� စ်�နေ�ာင်�်၍ အမှာာန််

တွကုယာ ် အလ�ပ်လကုမ့်ှာခ်ြား�စ််�ာွ�ခြား�င်�်၊ ဒီဏီေ်ာေခြား�င်�်၊ နေ��ံ��ခြား�င်�် မှာျာ�နိုာင်် ် ကြကု�ံနေတွွ�ေ�မူှာျာ�အာ� အာမှာ�နံေကြကု�အခြား�စ်် 

ထို�တွန်ေပ��ည််စ််န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

၄-၁။ ကွးန်းး���ရှေးရာ�အ��ခးနှးင််းအ�းု��သ��ကွးန်းး���ရှေးရာ�အ��ခး

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�နံိုာင််အ်မှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ� ံ(အ�န်�်၆ အ�န်�်�ွ ့၂ မှာာ ၂-၁၊ ၂-၂ ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ကုု� အလ�ပ်�မှာာ�

နိုာင်် ်၎င်�်အလ�ပ်�မှာာ�၏ မုှာ�ာ�စ်�အာ� နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ လု�အပ်နေ�ာ နေ��ကု��စ်ေုတွန်ိုာင်် ်စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင်ွ

မှာျာ�အခြား�စ်် ထို�တွန်ေပ��ည်။်

(၁)  ဒီဏီေ်ာေနေ�ာအ�ါနိုာင်် ်န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််နေ�ာအ�ါ

(၂)  ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�နေ�ာအ�ါ

(၃)  နေ��ံ��နေ�ာအ�ါ စ်�ည််

၄-၂။ အ�းု��သ���င်းစွာင်းနှးင််း	အလု��းအကွု�င်း�င်းစွာင်းအ��ခး

အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်န်ိုာင််အ်လ�ပ်အကုု�င်ပ်င်စ််င်အ်ာမှာ� ံ(အ�န်�်၇ အ�န်�်�ွ ့၁မှာာ ၁-၁၊ ၁-၂ ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) �ည် ်�ကုက်ြီးကုး�ေွယာ်

အု�၊ မှာ�န်စ််မ်ွှာ� �ု�မ်ှာဟု�တွ ်နေ��ံ��ခြား�င်�်မှာျာ�အနေပ် ဘဝတွစ််�ကုတ်ွာအတွကွု ်နေထိုာကုပံ်န်ေ�ာ ပင်စ််င်က်ုု� �ု�လု��ည်။်

၄-၃။ ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအ��ခး

ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုာမှာ��ံည် ် ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ် လု�အပ်�ည်် ် �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�အတွကွု ် လူန်ေဘာင်အ်�့ွ�

အစ်ည်�်တွစ််��လံ��မှာာ ဝု�င်�်ဝန်�်နေထိုာကုပံ်န်ေပ��ည်် ်အာမှာ� ံစ်န်စ်် ခြား�စ််�ည်။်

အခန်းး�(၇)	အခန်းး�ခာဲ(၂)	ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအ��ခးအ��	ကြကွည််း�ါ။

၄-၄။ အလု��းခန်း ်းအ�း�ုအ��ခး

အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်မှာအုာမှာ� ံ (အ�န်�်�ွ ့ ၂-၅ မှာာ (၄)ကုု� ကြကုည််ပ်ါ) �ည် ် အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ� အလ�ပ်လကုမ့်ှာ ် ခြား�စ််�ည််အ်�ါ

မှာျာ�၌ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝအနေခြား�ကုျနေစ်နေေ�နိုာင်် ်အလ�ပ်အကုု�င်တ်ွု��တွကုန်ေေ�တွု�အ်တွကွု ်အလ�ပ် လကုမ့်ှာမ်ှာျာ�အာ� ထို�တွန်ေပ��ည်််

စ်�ည်် ်အာမှာ�စံ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

၄။



48

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

လုပ်ု်ငန်း�်ခွငွ၀်ငခ်ြခွင�်နှငှ်အ်လုပ်ု်လုပ်ု်ခြခွင�်၃

(၁)	ရှေး��အ�းရာန်းး	သင််းရှေးတွ�းသူ

	 (၁)			 ရှေးအ�ကွး�ါအခးကွး�း���း	တွစွားခးကွးခးကွးနှးင််း	ကွု�ကွးည်းသသူည်း	�ူအရာ	အလု��းလုကွး�်ဲ	ရှေးထို�ကွး�း်	ရှေးကြကွ�	ရှေး��အ�း

ရာန်းးသင််းရှေးတွ�းသပူြဖွားစွား�ည်း။

•  တွစ််ပတွတ်ွာ �တွမ်ှာာတွအ်လ�ပ်�ျုန် ်န်ာေး၂၀နိုာင််အ်ထိုကု ်ရှိာု�ူ

•  ၃၁ေကုန်ိုာင််အ်ထိုကု ်အလ�ပ်�န် ်အ်ပ်�ေံမှာည်ဟ်ု� နေမှာှာ်လင််ေ်�ူ

	 (၂)			 န်းး�ါတွး(၁)အခးကွးအရာ	 ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�ရှေး��အ�းရာန်းးသင််းရှေးတွ�းသ၏ူအလု��းသည်း	 �ည်းသု�ရ်ှေးသ�	 လု��းင်န်းး�

အရာာယ်းအစွာ��ပြဖွားစွားရှေးစွာကွ��ူ	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�ရာနှု�င်းသည်း။

	 (၃)			 န်းး�ါတွး(၁)အခးကွးအရာ	 ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�ရှေး��အ�းရာန်းးသင််းရှေးတွ�းသသူည်း	 အင်း��ရှေးစွာလုတှွးဝန်းးထို�း�၊	 စွာ�ခး��း

ဝန်းးထို�း�၊	 “Part	 Timer”	 အခးုန်းး�ု�င်း�အလု��းသ���နှးင််း	 “Arbeit”	 အခးုန်းး�ု�င်း�အလု��းသ����း��လုည်း�	

ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�ရာ�းုနှု�င်းသည်း။

(၂)	 အ��ခးရှေးကြကွ�အတွာကွး	တွ�ဝန်းး�းုသူ

	 (၁)			 အလု��းသ����း��	အလု��းခန်း ်းအ�း�ုအ��ခးဝင်းရာန်းး�း�	ကွ��ပဏး၏တွ�ဝန်းး	ပြဖွားစွားသည်း။

	 (၂)			 အ��ခးရှေးကြကွ�ကွု�	အလု��းသ���နှးင််း	ကွ��ပဏး	နှးစွားဦး�နှးစွားဖွားကွးကွ	တွ�ဝန်းးယ်ရူာ�ည်း။

အလု��းခန်း ်းအ�း�ုအ��ခး

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html

၄-၅။ လု��းင်န်းး�ခာင်းဆိုု�င်းရာ�ထိုခုု�ကွး�ုအ��ခး

လ�ပ်င်န်�်�ငွ်�်ု�င်ေ်ာထို�ုု�ကုမ်ှာအုာမှာ� ံ (အ�န်�်�ွ ့ ၃-၂ ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) �ည် ် နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ နိုု�င်င််နံေတွာ်ကု 

လု�အပ်�ည်် ်အာမှာ�နံေကြကု�မှာျာ� ထို�တွန်ေပ��ည်် ်အမှာျာ�ခြားပည်�်�ူု�င်ေ်ာ စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

 (၁)   အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ� လ�ပ်င်န်�်နေကြကုာင််ခ်ြား�စ််နေပ်နေ�ာ ဒီဏီေ်ာ၊ နေောဂျါ၊ နေ��ံ��ခြား�င်�် (လ�ပ်င်န်�်နေကြကုာင်် ် ခြား�စ််နေပ်

နေ�ာထို�ုု�ကုမ်ှာခုြား�စ််ပါကု)

 (၂)   မှာျာ�စ်ာွနေ�ာ ကု�မှာဏံီးမှာျာ�တွငွ် ် �န် ်အ်ပ်ခြား�င်�်�ထံိုာ�ေ�ည်် ် ပ�ဂျဂု�လ၏် မှာျာ�စ်ာွနေ�ာလ�ပ်င်န်�်နေကြကုာင်် ် ခြား�စ််နေပ်

�ည်် ်ဒီဏီေ်ာ၊ နေောဂျါ၊ နေ��ံ��ခြား�င်�် (မှာျာ�စ်ာွနေ�ာလ�ပ်င်န်�်နေကြကုာင််ထ်ို�ုု�ကုမ်ှာ)ု ခြား�စ််ပါကု

 (၃)   အလ�ပ်�ာွ�အလ�ပ်ခြားပန်လ်မ်ှာ�၌ မှာနေတွာ်တွ�မှာ ုစ်�ည် ်နေပ်နေပါကုပ်ါကု (အလ�ပ်�ာွ�အလ�ပ်ခြားပန် ်ထို�ုု�ကုမ်ှာ)ု

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_summary.html
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ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ကွု�ယ်းဝန်းးရှေးဆို�င်းအတွာကွးလု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

၁-၁။	
ကွု�ယ်းဝန်းးရှေးဆို�င်းပြဖွားစွားရှေးကြကွ�င်း�အသရုှေး��အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ပြခင်း�နှးင််း 
�ုခင်းနှးင််းကွရှေးလု�ကွးန်းး���ရှေးရာ�ဆိုု�င်းရာ��းတွးတွ�း�စွာ�အ��းထို�တွးရှေး��ပြခင်း�	စွာသည်း

•  ကုု�ယာဝ်န်ရ်ှိာုနေကြကုာင်�် �ရုှိာု�ည်န်ိုာင်် ်မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် အခြားမှာန်�်ံ�� အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

•  ထိုု�အ�ါ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ ကုု�ယာဝ်န်ရ်ှိာုနေကြကုာင်�်အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�လာ�အူာ� နေအာကုပ်ါ တွု�က်ုု� နေပ�အပ်

မှာည်။်

(၁)  မုှာ�င်န်ိုာင််က်ုနေလ�ကုျန်�်မှာာနေေ��ု�င်ေ်ာ မှာာတွတ်ွမ်ှာ�စ်ာအ�ပ်ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်

(၂)  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်မု်ှာ�င်၏်ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��မှာအုတွကွု ် အစု်��ေစ်ေုတွခ်ြား�င်် ် နေထိုာကုပံ်န်ေပ�နေ�ာ 

ကုျန်�်မှာာနေေ� စ်စ််နေ��လကုမ်ှာာတွမ်ှာျာ� �ု�မ်ှာဟု�တွ ်ကုပူနွ်မ်ှာျာ�ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်

(၃)  ခြားပည်�်ူက်ုျန်�်မှာာနေေ��နူ်ာခြားပ�မှာျာ�မှာာ ကုျန်�်မှာာနေေ��ု�င်ေ်ာမှာျာ� နေ��ွနေနို�ွနေပ�ခြား�င်�်

(၄)  မုှာ�င်န်ိုာင််�်�င် ်(မုှာဘမှာျာ�) �ု� ် ဦး�တွည်န်ေ�ာ�င်တ်ွန်�်မှာျာ� မုှာတွ�်ကုန်ေပ�ခြား�င်�်

*  မုှာ�င်န်ိုာင််က်ုနေလ�ကုျန်�်မှာာနေေ��ု�င်ေ်ာ မှာာတွတ်ွမ်ှာ�စ်ာအ�ပ်�ည် ် မုှာ�င်၏်ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်�်ျုန်မ်ှာာစ်၍ ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး��ျုန်အ်ထိုနုိုာင်် ်

ကုနေလ�၏နေမှာ�ွကုင်�်စ်အေွယာမ်ှာာနိုု�စု််�အ်ေွယာအ်ထို ုကုျန်�်မှာာနေေ� အနေခြား� အနေန်မှာျာ�ကုု� တွစ််စ်�တွစ်ည်�်တွည်�် မှာာတွတ်ွမ်ှာ�တွင်န်ေေ�မှာာတွထ်ိုာ��ည််အ်ခြားပင် ်

နိုု�စု််�က်ုနေလ�၏ အ�ပ်ထိုနု်�်� ူ အာ� ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ လမ်ှာ�ညွှှန်ခ်ြားပ�ထိုာ��ည်် ် စ်ာအ�ပ် ခြား�စ််�ည်။် လု�အပ် လှင် ်

အ�ပ်ထိုနု်�်� ူကုု�ယာတ်ွု�င် ်နေေ�မှာာတွစ််းမံှာနိုု�င်ပ်ြီးပး� နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာပါေဂျမူှာျာ�၊ �ကု�်ု�င်ေ်ာမှာျာ�မှာာ လည်�် မှာာတွတ်ွမ်ှာ�တွင် ်ကုု��ကုာ�နိုု�င်�်ည်။်

၁-၂။ ကွု�ယ်းဝန်းးရှေးဆို�င်း�ုခင်းအ��ကွးန်းး���ရှေးရာ�စွာစွားရှေးဆို�ပြခင်း�

•  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်စ််ဥ်း်တွငွ် ်�ာမှာန်အ်�ျုန်မ်ှာျာ�ထိုကုပု်�၍ ကုျန်�်မှာာနေေ�ဂျရုံး�စု်�ကုေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်မု်ှာ�င်၏်ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��မှာအုာ� အ�ျုန်မ်ှာာန်ခ်ြားပ�လ�ပ်ကုာ �ောဝန်န်ိုာင်် ် �ာ��ွာ� �ောမှာ စ်�ည်တ်ွု�၏် 

အကြကုဉံာာဏီက်ုု� လကု�်၍ံ ကုျန်�်မှာာနေေ��ု�င်ေ်ာစ်းမံှာမှာမုှာျာ�တွငွ် ်ပ�ူနေပါင်�်ပါဝင် ်ပါ။

•  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်မု်ှာ�င်၏်ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��မှာကုုု� နေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င်် ် နေအာကုပ်ါအကြီးကုမ်ုှာနေေခြား�င်် ် နေ��စ်စ််မှာ�ုယံာူ

�င််�်ည်။်

၁။

 အ�န်�် ၄။	 ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ပြခင်း�နှးင််း
ပြ��စွာ��းု��ရှေးထို�င်းပြခင်း�
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အ
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အ
ခန်းး� ၁၂။

ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

(၁)  ကုု�ယာဝ်န်စ််နေ�ာင်�်ျုန်မ်ှာာစ်၍ကုု�ယာဝ်န်၂်၃ပတွအ်ထိုတုွငွ် ်နေလ�ပတွ်

တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

(၂)  ကုု�ယာဝ်န်၂်၄ပတွမ်ှာာ၃၅ပတွအ်ထိုတုွငွ် ်နိုာစ််ပတွတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

(၃)  ကုု�ယာဝ်န်၃်၆ပတွမ်ှာာနေမှာ�ွ�ွာ��ျုန်အ်ထိုတုွငွ် ်တွစ််ပတွတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

၁-၃။
ပြ�ည်းသူက်ွးန်းး���ရှေးရာ�သနူ်း�ပြ��နှးင််းသ��ဖွားာ��ဆိုရာ��စွာသည်းတွု��်း
ရှေးန်းအ�ုးအထိုလုု�ရှေးရာ�ကွး	ညွှှန်းးကြကွ��ရှေး��ပြခင်း�

နေန်အမ်ုှာအထို ု ခြားပည်�်ူက်ုျန်�်မှာာနေေ��နူ်ာခြားပ�နိုာင်် ် �ာ��ွာ��ောမှာတွု�မ်ှာာ လာနေောကု၍် နေအာကုပ်ါ နေ��ွနေနို�ွ�ျကုမ်ှာျာ�၊ 

ညွှှန်က်ြကုာ��ျကုမ်ှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်မှာည်။်

(၁)  နေန်အမ်ုှာတွငွ်�် လပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာနုိုာင်် ်စ်ာ�နေ�ာကုပံ်�စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� ညွှှန်က်ြကုာ�ခြား�င်�်

(၂)  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်ခ်ြား�င်�်၊ ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်တွု�န်ို ာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ အ�င်မ်ှာနေခြားပမှာမုှာျာ�နိုာင်် ် စု်��ေုမ်ှာပပူန်မ်ှာ ု မှာျာ�ကုု� 

နေ��ွနေနို�ွခြား�င်�်

(၃)  နေမှာ�ွကုင်�်စ်ကုနေလ�အာ� ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုခ်ြား�င်�်နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နေ��ွနေနို�ွခြား�င်�်

* ထိုု��ု� ် အမ်ုှာတွု�င်ေ်ာနေောကုလ်ာနေောကု ် ညွှှန်က်ြကုာ�နေပ�ခြား�င်�်�ည် ် အ�မ့ှာခ်ြား�စ််�ည်။် အနေ��စ်ုတွက်ုု� 

မုှာမုှာ နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၁-၄။ �ုခင်းနှးင််းဖွားခင်း(�ုဘာ�း��)သု�ဦ်း�တွည်းရှေးသ�သင်းတွန်းး��း��

ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာမှာျာ�တွငွ် ်ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်ခ်ြား�င်�်၊ ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်၊ ကုနေလ�ခြားပ�စ်� ပျု��နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်၊ လု�အပ်

နေ�ာအာဟုာေဓာတွမ်ှာျာ�ခြား�ည််စ််ကွုန်ေပ�ခြား�င်�် စ်�ည်တ်ွု�န်ို ာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ �င်တ်ွန်�် မှာျာ�ပု��်ျလျကုရ်ှိာု�ည်။် မုှာဘအ�ျင်�်�ျင်�်

လည်�် အ�ပုည်ာမှာျာ��လာယာက်ုာ နေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်
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အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��မြို့�း�ရှေးန်း�ကွးလု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

၂-၁။ ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးကြကွ�င်း�အသရုှေး��အရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ပြခင်း�

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း၌ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ���ါကွ

•  ��င်(်�ု� ်)မုှာ�င်�်ည် ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�နေကြကုာင်�်အ�နုေပ�စ်ာကုု� မှာခြားပ�လ�ပ်၍မှာေပါ။

•  အ�ု�ပါအ�နုေပ�စ်ာကုု� ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ��ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ၁၄ေကုအ်တွငွ်�် ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်

လု�အပ်�ည်။်

•  အ�ု�ပါအ�နုေပ�စ်ာကုု� ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ��ည််န်ေန်ော �ု�မ်ှာဟု�တွ ် အနေကြကုာင်�်ကြကုာ��နူေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် နေပ�ပု�ေ်မှာည်။်

(၁)	ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးကြကွ�င်း�အသရုှေး��စွာ�ရှေး���ု�ရ်ာ�တွာင်းလုု�အ�းသည််းအခးကွး�း��

•  နေမှာ�ွစ်ာေင်�်

•  တွခြား�ာ�လု�အပ်�ည််အ်ောမှာျာ�ကုု� အ�နုေပ�စ်ာနေပ�ပု�မ်ှာည်် ်ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�် ပါ။

(၂)	 တွပြခ��လု��းထိုး��လု��းန်းည်း��း��

ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး��ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ေကုန်ေပါင်�်၆၀နေကုျာ်�ည်အ်ထို ု နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာေရှိာုနေ��လှင် ် နေန်ထိုု�င်မ်ှာု

မှာာတွတ်ွမ်ှာ� ပယာ�်ျကု�်ေံပြီးပး� အမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�နံိုာင်် ်ကုနေလ�စ်ေုတွ ်စ်�ည်် ်ခြားပည်�်ူ ် ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာေနိုု�င်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� 

ရှိာု�ည်။်

အနေ��စ်ုတွက်ုု� အ�န်�်၁၏ အ�န်�်�ွ ့၂-၄ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််ေ်ရှိာုခြား�င်�်တွငွ် ်�တွရု်ုံးပါ။

၂-၂။ ရှေး�ာ�ဖွားာ��မြို့�း�ရှေးန်း�ကွးကွရှေးလု�၏အ�ုနှု�င်းင်းသု�အ်သရုှေး��စွာ�

��င်န်ေောမုှာ�င်ပ်ါ အခြား�ာ�နိုု�င်င််မံှာာနိုု�င်င််�ံာ�ခြား�စ််လှင် ်ကုနေလ��ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေမှာ�ွ�ွာ�

�့�်ည် ်ခြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ�မှာေနိုု�င်ပ်ါ။ ဤကု့�်ု�န်ေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျု��တွငွ် ်ကုနေလ�

နေမှာ�ွ�ွာ�မှာနုိုာင်် ်စ်ပ်လျဥ်း်�၍ အမုှာနိုု�င်င််�ံု� ် အ�နုေပ�အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� 

နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။ အနေ��စု်တွလ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်နိုာင်် ်စ်ပ်လျဥ်း်�၍ ��င် ်(�ု� ်) မုှာ�င်၏် အမုှာနိုု�င်င််မံှာာ 

ဂျျပန်အ်နေခြား�စု်�ကု�်ရံံုံး��နိုာင်် ်(အနေထိုနွေထို)ွ နေကုာင်စ််စ််ဝန်ရံ်ုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

ထိုု� ်ခြားပင် ်ကုနေလ�၏နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွက်ုု�ပါ တွစ််ပါတွည်�်ေယာပူါ။

၂။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��စွာရုာတွးနှးင််းအရှေးထိုာရှေးထိုာစွာရုာတွး

ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်ခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်�ည် ်န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�် မှာဟု�တွ�်ခြား�င်် ်အနေခြား��အံာ� ခြား�င်် ်ကုျန်�်မှာာနေေ�

အာမှာ�အံ�ံ��မှာခြားပ�နိုု�င်န်ေပ။

ခြွ�င်�်�ျကုအ်နေန်ခြား�င်် ်ဗု�ကု�်ွန့ေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�် စ်�ည်တ်ွု�၏် �ွစု့်တွစ််ေုတွအ်တွကွု ်ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ� ံအ�ံ��ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

၃-၁။ ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအတွာကွးတွစွားကြီးကွ�ုးရှေး��ရှေးင်ာ

လ�ပ်င်န်�်�ငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ� ံ�ု�မ်ှာဟု�တွ ်အမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ရံှိာု��ူည် ်ကုနေလ� နေမှာ�ွ�ွာ��ည််အ်�ါ နေမှာ�ွ

�ွာ�စ်ေုတွအ်ခြား�စ်် ၄၂၀,၀၀၀ယာန်�် ေရှိာုမှာည််စ််န်စ််ခြား�စ််�ည်။် �ု�န်ေ�ာ် ကုု�ယာဝ်န် ် နေ�ာင်က်ုာလ ၂၂ပတွမ်ှာခြားပည််ခ်ြား�င်�် စ်�ည််

နေကြကုာင်် ်နေမှာ�ွ�ွာ�ကု��နေထိုာကုပံ်စ််န်စ်် ( ) ခြား�င်် ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်မှာဟု�တွပ်ါကု ၄၀၄,၀၀၀ယာန်�် �ာ 

ေရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

နေပ�နေ�ျစ်န်စ််မှာာာနေအာကုပ်ါအတွု�င်�်၂မှာျု��ရှိာု�ည်။်

(၁)	တွု�ကွးရုုံး�ကွးရှေး��ရှေးခးစွာန်းစွား

  ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုတွကွုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာနေပ�နေင်အွာ� နေတွာင်�်�ု�မှာနုိုာင််ေ်ရှိာုမှာကုုု� ကုု�ယာဝ်န် ် နေ�ာင် ်

မုှာ�င်က်ုု�ယာစ််ာ� နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�် စ်�ည်က်ု နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�နေ�ာ စ်န်စ််ခြား�စ်် �ည်။် အ�ု�ပါ

စ်ေုတွက်ုု� နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာျာ�ထို ံ တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�နေ�ျ�ည်ခ်ြား�စ််ော နေ��ရံုံး� �င်�်�ျုန်တ်ွငွ် ်

နေကုာင်တ်ွာ၌ စ်�စ်�နေပါင်�်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွက်ုု� နေပ�နေ�ျေန်မ်ှာလု�အပ်နေပ။ 

(၂)	ကွု�ယ်းစွာ��လုကွးခးစွာန်းစွား

  ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်မု်ှာ�င်စ််�ည်က်ု ဝင်န်ေောကုထ်ိုာ��ည်် ် ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�အံ�င်�်စ်�ည်တ်ွငွ် ် ကုနေလ�

နေမှာ�ွ�ွာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုတွကွုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာနေပ�နေင်ကွုု� နေတွာင်�်�ု��ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ် ် အ�ု�ပါစ်ေုတွ ် ကုု� ကုနေလ�

နေမှာ�ွ�ွာ�နေပ�နေ�ာ နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�် စ်�ည်ထ်ို ံ ကုု�ယာစ််ာ�လကု�်နံေပ�ေန် ် နေတွာင်�်�ု�ခြား�င်�်ခြား�င်် ်

အ�ု�ပါအ�့ွ�အစ်ည်�်ထို ံကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွက်ုု� တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�နေ�ျ�ည််စ််န်စ်် ခြား�စ််�ည်။်

၃-၂။ ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးစွာ�င််း�း�ကွးစွာရုာတွးရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��ကူုာယာကုရံှိာင်�်ည် ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ေန်အ်တွကွု ် ကု�မှာဏံီးမှာာေပ်န်ာ�၍ အ�ု�ပါကုာလ

အတွငွ်�် လစ်ာမှာေရှိာုလှင် ်နေမှာ�ွေကု ်(�တွမ်ှာာတွေ်ကု)် မှာတွု�င်မ်ှား ေကုန်ေပါင်�်၄၂ေကု ်(အမှာာှ ကုု�ယာဝ်န်ခ်ြား�စ််ပါကု၉၈ေကု)် မှာာ နေမှာ�ွ

�ွာ�ပြီးပး�နေန်ာကု ် ေကုန်ေပါင်�်၅၆ေကုအ်ထို ု အတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�် ကု�မှာဏံီးမှာာေပ်န်ာ��ည််က်ုာလအတွကွု ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုစ််ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင် ွ လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။် မှာအူေ ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင်အွခြား�စ်် ကုနေလ�မှာနေမှာ�ွ

�ွာ�မှားနိုာင််န်ေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး� အလ�ပ်ေပ်န်ာ�စ်ဥ်း်တွငွ် ်ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�မံှာာ တွစ််နေန်လ်ှင် ်လ�ပ်အာ��၏၆၇ော�ု�င်န်ိုနု်�်တွတုွကုုု� လကု�်ံ

ေရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။် �ု�န်ေ�ာ် အလ�ပ် ေပ်န်ာ�စ်ဥ်း်အတွငွ်�် ကု�မှာဏံီးလစ်ာ ေရှိာုလျကုရ်ှိာုပြီးပး� ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင်ထွိုကု်

မှာျာ�ခြားပာ�နေ�ာ နေင်ပွမှာာဏီ ေရှိာုလျကုရ်ှိာုပါကု စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင် ွမှာေရှိာုနိုု�င်ပ်ါ။

နေမှာ�ွေကုဟ်ု��ု�ောတွငွ် ်နေမှာ�ွ�ွာ�ေကုမ်ှာတွု�င်မ်ှားကုာလအာ�လံ��ကုု��ု�လု��ည်။် နေမှာ�ွ�ွာ�ေန်�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� �ည််ေ်ကုထ်ိုကု ်

နေမှာ�ွေကုန်ေန်ာကုက်ုျပါကု အ�ု�ပါနေန်ာကုက်ုျ�ည််က်ုာလအတွကွုပ်ါ နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။်

၃။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

၃-၃။ ကွရှေးလု�ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရာန်းးခာင််းအတွာကွးထို�တွးရှေး��ရှေးင်ာ

(၁)	ကွရှေးလု�ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရာန်းးအလု��းရာ�းန်း��စွာဥ်းးအတွာင်း�ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�

အလ�ပ်အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ���ူည် ် အ�ကု၁်နိုာစ်် (အ�ျု� �အနေခြား�အနေန်မှာျာ�တွငွ်၁်နိုာစ််နိုာင််၂်လ၊ အ�ျု� � အနေခြား�အနေန်မှာျာ�တွငွ် ်

၁နိုာစ််၆လ �ု�မ်ှာဟု�တွ ် ၂နိုာစ််) မှာခြားပည််န်ေ��နေ�ာကုနေလ�အာ� ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်ေ်န် ် ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ် �ငွ်် ် ေရှိာုပြီးပး� 

နေအာကုပ်ါ အ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ်ကုု�ကုည််း�မူှာျာ��ည် ်မှာအူေ Hello Work တွငွ် ်နေလှာကုထ်ိုာ�လှင် ်၎င်�်မှာာ ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင်််

နေရှိာာကုေ်န်�်ငွ််အ်တွကွုထ်ို�တွန်ေပ�နေင် ွလကု�်ေံရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။် (အလ�ပ်ေပ်န်ာ�ပြီးပး� ပထိုမှာ ၆လ�ည် ်အလ�ပ်မှာေပ်န်ာ�မှား ေရှိာုနေ�ာ

လ�ပ်အာ��၏၆၇ော�ု�င်န်ိုနု်�်တွတုွနုိုာင််၊်  နေန်ာကုပု်�င်�်တွငွ် ်၅၀ ော�ု�င်န်ိုနု်�်တွတုွ ုေရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်)

•  ထို�တွန်ေပ�နေင်ေွရှိာုေန် ်လု�အပ်�ည််အ်�ျကုမ်ှာျာ�

(၁)  ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ် အလ�ပ်ေပ်န်ာ��ည််န်ေန် ် မှာတွု�င်မ်ှား ၂နိုာစ််အတွငွ်�် တွစ််လလှင် ် ၁၁ေကုန်ိုာင်် ်

အထိုကု ် အလ�ပ်လ�ပ်�့န်ေ�ာလ �ု�မ်ှာဟု�တွ ် လ�ပ်အာ��နေပ�နေ�ျမှာ၏ုအနေခြား��ခံြား�စ််�ည်် ် အလ�ပ်�ျုန်န််ာေး�ည် ် 

80န်ာေးနိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ည််လ်နေပါင်�် ၁၂လနိုာင််အ်ထိုကု ်ရှိာုနေ�ာ�ခူြား�စ််လှင််

(၂)  ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ်အလ�ပ်ေပ်န်ာ�စ်ဥ်း်အတွငွ်�် ေရှိာုနေ�ာ လ�ပ်အာ���ည် ်အလ�ပ်စ်တွင် ်ေပ်န်ာ�

စ်ဥ်း်ကု ေရှိာုနေ�ာလ�ပ်အာ��နိုာင််ယ်ာာဥ်း်လှင် ် ၈၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်နေအာကု ် နေလျာန််ည်�်နေန်ခြား�င်�် စ်�ည်် ် အနေခြား�အနေန်တွစ််

မှာျု��မှာျု��နိုာင်် ်ကုု�ကုည််းလှင််

(၂)	 သတွး�းတွးကွ�လုအတွာင်း�ခန်း ်းအ�းပြခင်း�ခးရာရှေးသ�ဝန်းးထို�း�(စွာ�ခး��းအရာသတွး�းတွးကွ�လု
အတွာင်း�သ�	လု��းကွု�င်းနှု�င်းရှေးသ�ဝန်းးထို�း�)ပြဖွားစွားလုာင်း

�တွမ်ှာာတွက်ုာလအတွငွ်�်�ာ�န် ်အ်ပ်ခြား�င်�်�ေံနေ�ာဝန်ထ်ိုမ်ှာ��ည် ် အထိုကုန်ေ�ာ်ခြားပပါအ�ျကုမ်ှာျာ�အခြားပင် ် အလ�ပ်စ်တွင််

ေပ်န်ာ�စ်ဥ်း်တွငွ် ်နေအာကုပ်ါတွစ််�ျကု�်ျကုန်ိုာင််ပ်ါ ကုု�ကုည််းေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၁)  တွညူ်းနေ�ာကု�မှာဏံီး(တွညူ်းနေ�ာအလ�ပ်ရှိာင်)်ထိုတံွငွ် ်၁နိုာစ််အထိုကုလ်�ပ်ကုု�င်�့်လ်ှင််

(၂)  ကုနေလ�အ�ကု၁်နိုာစ််နိုာင််၆်လအထို ု ကုာလအတွု�င်�်အတွာ (ကုနေလ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နေကုျာင်�်�ု�မ်ှာပု� ် နိုု�င််

ခြား�င်�် စ်�ည််အ်နေကြကုာင်�်အေင်�်နေပ်လု�ကု၍် ကုနေလ�အ�ကု၂်နိုာစ််အထို ုကုာလအတွု�င်�်အတွာ)တွငွ် ်အလ�ပ်�န် ််

အပ်စ်ာ�ျ�ပ်�ည်�်ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ��နေကြကုာင်�် �ု�င်လ်ံ�မှာမုှာရှိာုလှင််
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အ
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အ
ခန်းး� ၈။

အ
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အ
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အ
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အ
ခန်းး� ၁၂။

ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

၃-၄။ ကွရှေးလု�စွာရုာတွး

ကုနေလ�စ်ေုတွ�်ည် ်နေန်အမ်ုှာရှိာု နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ နေအ��ျမ်ှာ��ာယာာနေေ�နိုာင်် ်ကုနေလ�ကုျန်�်မှာာ�ံွ� ပြီး�ု��နေေ� အတွကွု ်နေပ�အပ်

နေ�ာစ်ေုတွခ်ြား�စ််�ည်။်

ကုနေလ�နိုာင်် ်ကုနေလ�အာ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်�်�ူည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�် နေန်ထိုု�င်လ်ှင် ်အ�ု�ပါစ်ေုတွက်ုု� ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၁)	စွာရုာတွးရာ�းုနှု�င်းရှေးသ�သူ

ကုနေလ�၏ ၁၅နိုာစ််နေခြားမှာာကုန်ေမှာ�ွနေန် ်ပြီးပး�၍ပထိုမှာ�ံ��လာမှာည််မ်ှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်အ်ထို ုကုနေလ�အာ�ခြားပ�စ်� ပျု��နေထိုာင်န်ေန်�

ည််�်ူ

(၂)	 စွာရုာတွးရာ�းုနှု�င်း�ည််းန်းည်း�လု�း�

•  ဦး�စ်ာွ မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်စ်ေုတွေ်ရှိာုေန် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ပါ။

•  မှာအူေ နေလှာကုထ်ိုာ��ည််လ်၏ နေန်ာကုတ်ွစ််လအတွကွုစ််ေုတွမ်ှာာစ်၍ စ်ေုတွမ်ှာျာ�ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

•  နေန်ာကုထ်ိုပ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ခြား�င်�်၊ အခြား�ာ�ပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု�န်ေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�် စ်�ည်တ်ွု� ်ခြား�စ််နေပ်လှင် ် အ�ု�ပါစ်ေုတွ်

အတွကွု ်ထိုပ်မံှာနေလှာကုထ်ိုာ�ေမှာည်။်

(၃)	ရာ�းုနှု�င်းသည််းရှေးင်ာ���ဏ

ကွရှေးလု�အသကွး ကွရှေးလု�စွာရုာတွး(လုစွာဥ်းးတွစွားဦး�စွာ�စွာရုာတွး)

၃နိုာစ််နေအာကု် တွန်�်တွညူ်းမှာှ ၁၅,၀၀၀ ယာန်�် 

၃နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုမ်ှာာ

၁၂နိုာစ််နေခြားမှာာကုန်ေမှာ�ွနေန် ်ပြီးပး�၍ပထိုမှာ�ံ�� 

လာမှာည််မ်ှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်အ်ထိုု

၁၀,၀၀၀ ယာန်�်

(တွတွယုာကုနေလ�နိုာင််န်ေန်ာကုပု်�င်�်ကုနေလ�မှာျာ� အတွကွု၁်၅,၀၀၀ယာန်�်)

၁၂နိုာစ််နေခြားမှာာကုန်ေမှာ�ွနေန် ်ပြီးပး�၍ပထိုမှာ�ံ�� 

လာမှာည််မ်ှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်မ်ှာာ

၁၅နိုာစ််နေခြားမှာာကုန်ေမှာ�ွနေန် ်ပြီးပး�၍ပထိုမှာ�ံ�� 

လာမှာည််မ်ှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်အ်ထိုု

တွန်�်တွညူ်းမှာှ ၁၀,၀၀၀ယာန်�်

*  ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေန်�၏ူဝင်န်ေင်�ွည် ် ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်ေ်န် ် ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည််န်ေင်ပွမှာာဏီထိုကု ် ပု�မှာျာ�နေန်လှင် ် တွစ််လလှင် ် ၅,၀၀၀ယာန်�် 

(၂၀၂၂��နိုာစ်် ဇွွန်လ်စ်ာမှာာ၊ တွစ််လလှင် ်၅,၀၀၀ယာန်�် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်၀ ယာန်�်) တွတုွ�ုာ ေရှိာုမှာည်။်

*  “တွတွယုာကုနေလ�နိုာင်် ် နေန်ာကုပု်�င်�်ကုနေလ�မှာျာ�”�ု��ည်မ်ှာာာ အ�ကု၁်၈နိုာစ််နေခြားမှာာကု ် နေမှာ�ွနေန် ်ပြီးပး�၍ ပထိုမှာ�ံ��လာမှာည််မ်ှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်အ်တွငွ်�်ရှိာု

နေ�ာ ကုနေလ�မှာျာ�အန်ကု ်တွတွယုာနေခြားမှာာကုက်ုနေလ�နိုာင်် ်နေန်ာကုပု်�င်�်နေမှာ�ွလာ�ည််က်ုနေလ�မှာျာ�ကုု� �ု�လု��ည်။်
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အ
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အ
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ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

(၄)	စွာရုာတွးရာ�းုနှု�င်း�ည််းအခးုန်းး

မှာအူေ နိုာစ််စ်ဥ်း် ဇွွန်လ်၊ နေအာကုတ်ွု�ဘာလနိုာင်် ် နေ�နေ�ာ်ဝါေးလတွု�င်�်တွငွ် ် ၄လစ်ာအတွကွုန်ေပါင်�်၍ စ်ေုတွ ် နေပ�နေ�ျမှာည််

ခြား�စ််�ည်။်

ကွရှေးလု�ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးပြခင်း�

၄-၁။ နှု�စ်ွာု�က်ွရှေးလု�အ��ကွးန်းး���ရှေးရာ�စွာစွားရှေးဆို�ပြခင်း�

�ကု�်ု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု�အ�မ့ှာခ်ြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

•  ၁နိုာစ််နိုာင််၆်လကုနေလ�မှာျာ�အာ� ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��ခြား�င်�်

•  ၃နိုာစ််ကုနေလ�မှာျာ�အာ� ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်စ််နေ��ခြား�င်�်

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာအလု�ကု ် အခြား�ာ�လ�ာ�အေွယာန်ိုု�စု််�က်ုနေလ�မှာျာ�လည်�် ကုျန်�်မှာာနေေ� စ်စ််နေ��မှာ�ုယံာနူိုု�င််

�ည််အ်�ါမှာျာ� ရှိာုတွတွ�်ည်။်
*  နေ��စ်စ််ခြား�င်�်တွငွ် ် ကုနေလ��ံွ�ထိုာွ�မှာ၊ု �ံွ� ပြီး�ု��မှာကုုု�စ်စ််နေ��ခြား�င်�်၊ အေပ်နိုာင််က်ုု�ယာအ်နေလ��ျုန်တ်ွု�င်�်တွာ ခြား�င်�်၊ ကုနေလ�ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ��ု�င်ေ်ာ

နေ��ွနေနို�ွမှာမုှာျာ�ပါဝင်�်ည်။် အနေ��စု်တွက်ုု� �ကု�်ု�င် ်ော ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၄-၂။ ကွ�ကွာယ်းရှေးဆို�ထိုု��ပြခင်း�

ကုာကုယွာန်ေ��ထိုု��ခြား�င်�်ခြား�င်် ်န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််မှာကုုု�ကုာကုယွာန်ိုု�င်�်ည်။် ကုာကုယွာန်ေ��၂မှာျု�� ရှိာု�ည်။်

(၁)		 �ု�ုရှေးန်းထိုု�င်းရာ��းုမြို့�ု� �န်းယ်းရာ�းကွာကွးရှေးကွး�ရာာ �ရုံးး� �တွာင်းထိုု��ရှေး��ရှေးသ�ကွ�ကွာယ်းရှေးဆို�

  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ်ထ်ိုု��နေပ�နေ�ာကုာကုယွာန်ေ���ည်အ်�မ့ှာခ်ြား�စ််နိုု�င်�်ည်။် အနေ��စ်ုတွက်ုု� 

�ကု�်ု�င်ေ်ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၂)		 �ု�ု၏သရှေးဘာ�ဆိုနှဒပြဖွားင််းထိုု��ရှေးသ�ကွ�ကွာယ်းရှေးဆို�

  မုှာမုှာ၏�နေဘာ�နိုဒခြား�င််ထ်ိုု��နေ�ာ ကုာကုယွာန်ေ���ည် ်အ�နေကြကု�နေင် ွနေပ�ေမှာည်။် 

နေ��မှာထိုု��မှား �ောဝန်န်ိုာင််တ်ွု�င်ပ်င်၍် �ံ��ခြား�တွပ်ါ။

၄-၃။ ကွရှေးလု�၏ရှေးဆို�ကွ�သ�ုစွာရုာတွး

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ရံှိာုလှင် ်မှာလူတွန်�်မှာနေန်ေနေ��နေ�ာ ၆နိုာစ််နေအာကုက်ုနေလ�မှာျာ�အတွကွု ်ကုျ�င်် ်နေ�ာနေ��ကု��မှာု

စ်ေုတွ၏် ၂၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်ကုု��ာ နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာအ်လု�ကု ် မှာလူတွန်�်ပြီးပး�နေခြားမှာာကုန်ေအာင်ခ်ြားမှာင်�်ည်အ်ထို ု နေ��ကု��မှာစု်ေုတွ�်ည် ် အ�မ့ှာခ်ြား�စ််နိုု�င်ပ်ြီးပး� 

အပု�နေထိုာကုပံ်မ်ှာမုှာျာ�လည်�်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

၄။
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အ
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ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

၄-၄။
ရှေးကွး�င်း��ရှေးန်းရာရှေးသ�ရှေးသ�ကွရှေးလု��း��အတွာကွးလုု�အ�းရှေးသ�
အရှေးထို�ကွးအ�း်ရှေးကွး�င်း��း��

•  မှာလူတွန်�်မှာနေန်ေနေ��နေ�ာ ၆နိုာစ််နေအာကုက်ုနေလ�မှာျာ�အတွကွု ် ကုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�်၊ မှာကူြီးကု�ု နေကုျာင်�်၊ အစု်��ေ

အ�အုမှာာတွခ်ြားပ� ကုနေလ�ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နိုာင်် ်ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေေ� နေကုျာင်�် စ်�ည်် ်အနေထိုာကုအ်ပံန်ေကုျာင်�်

မှာျာ�ရှိာု�ည်။်

•  အ�ကု၃်နိုာစ််မှာာ၅နိုာစ််အထိုကုုနေလ�မှာျာ�အတွကွု ် ကုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�်၊ မှာကူြီးကု�ုနေကုျာင်�်၊ အစု်��ေအ� ု အမှာာတွခ်ြားပ� 

ကုနေလ�ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နိုာင်် ် ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေေ�နေကုျာင်�် စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အ�ံ��ခြားပ�ေန်စ််ေုတွမ်ှာာာအ�မ့ှာ်

ခြား�စ််�ည်။်

(၁)	ကွရှေးလု�ထိုနု်းး�ရှေးကွး�င်း�	(Hoikusho)

•  အလ�ပ်နေကြကုာင်် ်အမ်ုှာတွငွ်က်ုနေလ�မှာထိုနု်�်နိုု�င်�်ည်် ်အ�ပ်ထိုနု်�်�ကူုု�ယာစ််ာ� ကုနေလ�ထိုနု်�်နေပ�နေ�ာ နေကုျာင်�် ခြား�စ််�ည်။်

•  နေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င်် ်ကုနေလ�ထိုနု်�်�ျုန်�်ည် ်တွစ််နေန်လ်ှင်၈်န်ာေးခြား�စ််နေ�ာ်လည်�် ည်ပု�င်�်နိုာင််ရံ်ုံး� �ပုတွ ်ေကုစ််�ည််အ်�ျုန််

မှာျာ�မှာာအပ ကုျန်အ်�ျုန်မ်ှာျာ�တွငွ်ပ်ါ �ွင််လ်ာစ််နေန်နေ�ာနေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။်

•  ရုံး�တွတ်ွေကုန်ေပ်နေပါကုန်ေ�ာကုစု်စနိုာင်် ် အ�ျုန်ပု်�င်�် အလ�ပ်�င်�်ေမှာည််�်မူှာျာ�အတွကွု ် န်ာေးပု�င်�် ကုနေလ�ထိုနု်�်နေပ�နေန်

နေ�ာနေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။်

အသအု�းတွး�ပြ��ထို��ရှေးသ�ကွရှေးလု�ထိုနု်းး�ရှေးကွး�င်း��း��

ကုနေလ�ထိုုန်�်နေကုျာင်�်မှာျာ�အန်ကု်မှာာကုနေလ��ူင်ယာ်�ူလံ�နေေ�အကု်ဥ်းပနေဒီအေအ�ုအမှာာတွ်ခြားပ�မှာ�ံေနေ�ာနေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�်ရှိာု

�ည်။်

•  အ�အုမှာာတွမ်ှာခြားပ�ထိုာ�နေ�ာကုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�် (Muninka hoikusho)

•  ကု�န်တ်ွု�ကုတ်ွငွ်န်ေ��ဝယာ�်၏ူကုနေလ�အာ�ကြကုည််ရု်ုံးနေပ��ည််န်ေန်ော

•  နေန်က်ုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�် (Takuji sho)

•  Baby Hotel

•  Babysitter စ်�ည််

(၂)	 �ူကြီးကွ�ုရှေးကွး�င်း�	(Youchien)	

•  အ�ကု၃်နိုာစ််မှာာမှာလူတွန်�်မှာနေန်ေနေ��နေ�ာကုနေလ�မှာျာ�အာ� မှာလူတွန်�်ကြီးကု�ုအခြား�စ်် �င်က်ြကုာ�နေပ� နေ�ာနေကုျာင်�်

ခြား�စ််�ည်။်

•  တွစ််နေန်လ်ှင်ပံ်�မှာာန်၄်န်ာေး�င်က်ြကုာ�နေပ��ည်။် �ု�န်ေ�ာ် ခြွ�င်�်�ျကုအ်နေန်နိုာင်် ်အလ�ပ်လ�ပ်နေန်နေ�ာ စ်�ည်် ်အ�ပ်ထိုနု်�်�ူ

မှာျာ� ၏အနေခြား�အနေန် အတွကွု ်ည်နေန်ပု�င်�် (�ု� ်) ည်အထို၊ု အ�ျုန်တ်ွု��ခြားမှှာင််က်ုာကုနေလ�ထိုနု်�်နေပ��ည််န်ေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�်ရှိာု

�ည်။်
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ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

•  မှာလူတွန်�်စ်ာ�င်က်ြကုာ�နေေ�ထိုကု ် ကုနေလ�မှာျာ�အာ�ကုု�ယာပု်�င်ဉ်ာာဏီေ်ည်ခ်ြား�င််န်ေတွ�ွနေတွာကုစ်ာ�နေစ် ခြား�င်�် စ်�ည်က်ုု�

အဓုကုထိုာ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  ထိုု� ်ခြားပင် ်နေဒီ�တွငွ်�်ရှိာု အ�ပ်ထိုနု်�်�မူှာျာ�အာ�ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နေ��ွနေနို�ွ နေပ�ခြား�င်�်၊ နေကုျာင်�်

တွငွ်�်ရှိာုအ�ျု� �နေန်ောမှာျာ�လတွွလ်ပ်စ်ာွ�ာွ�လာနိုု�င်ေ်န်စ််းစ်ဥ်း်နေပ�ခြား�င်�် စ်�ည် ်နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာနေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�်

ရှိာု�ည်။်

(၃)	အစွာု��ရာအသအု�းတွးပြ��ကွရှေးလု�ထိုနု်းး�သ�ုး�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရှေးရာ�နှးင််းပြ��စွာ��းု��ရှေးထို�င်းရှေးရာ�
ရှေးကွး�င်း�	(Nintei	kodomo	en)	

•  အစု်��ေအ�အုမှာာတွခ်ြားပ� ကုနေလ�ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နိုာင်် ် ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေေ�နေကုျာင်�် �ည် ် ကုနေလ�ထိုနု်�်

နေကုျာင်�်နိုာင်် ်မှာကူြီးကု�ုနေကုျာင်�်တွု�တ်ွငွ် ်ပါဝင်န်ေ�ာ�င်က်ြကုာ�နေေ�၊ ကုနေလ�၏ ဉာာဏီေ်ည်အ်ာ�ခြားမှှာင််တ်ွင်န်ေေ�၊ လတွွလ်ပ်နေပျာ်

ေငှ်စ််ာွကုစ်ာ�နိုု�င်န်ေစ်နေေ� စ်�ည််အ်ဂျေ ါေပ်မှာျာ�နိုာင်် ်ခြားပည််စံ််��ည််န်ေကုျာင်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  အစု်��ေအ�အုမှာာတွခ်ြားပ� ကုနေလ�ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�နိုာင်် ် ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေေ�နေကုျာင်�် �ည် ် အ�ပ်ထိုနု်�်�ူ

အလ�ပ်လ�ပ်နေန်�ည်ခ်ြား�စ််နေစ်၊ မှာလ�ပ်နေန်�ည်ခ်ြား�စ််နေစ်  ကုနေလ�အာ� ခြားပ�စ်� နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေပ�နေန်နေ�ာနေကုျာင်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေန်နေ�ာမုှာ�ာ�စ်�မှာျာ�ကုု� ဦး�တွည်၍် ကုနေလ�ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်ေ်ာမှာာ နေတွွ� ကြကု�ံေနေ�ာ စု်��ေုမ်ှာ

နေ�ာကုမှာျာ�ကုု� နေ��ွနေနို�ွနေပ�ခြား�င်�်၊ မုှာဘမှာျာ�နိုာင််က်ုနေလ�မှာျာ�စ်�နေဝ�နေတွွ��ံ� နေစ်ခြား�င်�် စ်�ည် ်စ်းစ်ဥ်း်ကုျင်�်ပလျကုရ်ှိာု�ည်။်

၄-၅။
ရှေးကွး�င်း�ဆိုင်း�ခးုန်းးကွရှေးလု�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရှေးရာ�Club	(ရှေးကွး�င်း�သ��
ရှေးကွး�င်း�သ�ူး��အ��ကြကွည််းရုုံးရှေး��ပြခင်း�)

•  အ�ပ်ထိုနု်�်��ူည် ် အလ�ပ်နေကြကုာင်် ် နေန်လ်ယာအ်မ်ုှာတွငွ်မ်ှာရှိာု�ည််အ်�ါ ကုနေလ�မှာျာ�အာ� နေကုျာင်�် �င်�်�ျုန်က်ုနေလ�

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ� club �ု� ် ပု�ထ်ိုာ�နိုု�င်�်ည်။်

•  အ�ု�ပါclubတွငွ် ် နေန်လ်ယာန်ေကုျာင်�်�င်�်လာနေ�ာကုနေလ�မှာျာ�ကုု� ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုေ်န် ် အကုမူှာျာ� ထိုာ�ရှိာု

နေပ�ထိုာ�ပြီးပး� ကုနေလ�မှာျာ�နိုာင််အ်တွနူေ�ာက်ုစ်ာ�ခြား�င်�်၊ ကုနေလ�မှာျာ�လု�အပ်နေန် နေ�ာနေန်စ််ဥ်း်ဘဝကုု�ခြား�ည််�်ည်�်နေပ�ခြား�င်�် 

စ်�ည်တ်ွု� ်ခြားပ�လ�ပ်လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  အခြား�ာ�၌လည်�် မှာလူတွန်�်နေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ�အာ�လံ���ု�ဦ်း�တွည်၍် အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ �င်က်ြကုာ� နေလက်ုျင််န်ေပ�ခြား�င်�်နိုာင်််

လကုန်ေတွွ�လပ်ုရှိာာ�မှာမုှာျာ�ကုု� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေ�ာ “နေကုျာင်�်�င်�်�ျုန် ် ကုနေလ�မှာျာ�စ်ာ�င်�်န်�်”ကုု� အနေကုာင်အ်ထိုည်န်ေ�ာ်

လျကုရ်ှိာု�ည်် ်ကုု�ယာပု်�င်အ်�ပ်�ျ�ပ်နေေ� အ�့ွ� အစ်ည်�် မှာျာ�လည်�် ရှိာု�ည်။်

၄-၆။ �ုသ��စွာ�ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးရာ�စွာင်းတွ�

•  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ��ည် ် မုှာ�ာ�စ်�နေထိုာကုပံ်န်ေေ�စ်င်တ်ွာ၏ အ�့ွ�ဝင်မ်ှာျာ� ခြား�စ််နိုု�င်ပ်ြီးပး� အ�ု�ပါစ်င်တ်ွာ�ည် ်

အ�့ွ�ဝင်အ်�ျင်�်�ျင်�် နေထိုာကုပံ်က်ုညူ်းနေပ�နေ�ာအ�ွ့�အစ်ည်�်ခြား�စ််�ည်။်

(၁)  နိုု�စု််�က်ုနေလ�နိုာင်် ်မှာလူတွန်�်နေန်ကုနေလ�မှာျာ�စ်�ည်် ်ကုနေလ�မှာျာ�ကုု� ခြားပ�စ်�ပျု��နေထိုာင်န်ေန်နေ�ာ မုှာဘမှာျာ�ထိုတံွငွ် ်

မုှာမုှာ၏ကုနေလ�အာ� နေ�တွတ အပ်နိုာကံြကုည််ရု်ုံးနေစ်ခြား�င်�် စ်�ည််အ်ကုအူည်း မှာျာ�လု�အပ်�ည််�်ူ

(၂)  အ�ု�ပါအကုအူည်းမှာျာ�နေပ�နိုု�င်မ်ှာည််�်ူ
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ကလေး�းလေး�းးဖွားး�းခြ�င်းးးနှငှ်း့းခြ�ုစု�ု�းုးလေး��င်းးခြ�င်းးး၄

•  ဥ်းပမှာာနေအာကုပ်ါအကုအူည်းမှာျာ�နေပ�နိုု�င်ေ်မှာည်။်

(၁)  ကုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�်�ု� ် အကြီးကု�ုအပု�လ်�ပ်နေပ�ခြား�င်�်

(၂)  ကုနေလ�ထိုနု်�်နေကုျာင်�်�ျုန်ခ်ြားပင်ပ်နိုာင်် ်နေကုျာင်�်�င်�်�ျုန်စ််�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ်ကုနေလ�ထိုနု်�်နေပ�ခြား�င်�်

(၃)  ကုနေလ�၏အ�ပ်ထိုနု်�်��ူည် ် နေ��ဝယာထ်ိုကွုခ်ြား�င်�်၊ အခြားပင်ထ်ိုကွုခ်ြား�င်�်မှာျာ�ခြားပ��ည််အ်�ါ ကုနေလ�ထိုနု်�်နေပ�

ခြား�င်�်

•  အထိုကုပ်ါအကုအူည်းမှာျာ�နေပ�လု�လှင်၊် ေယာလူု�လှင် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

(၁)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနိုာင်် ်အန်း��ံ�� မုှာ�ာ�စ်�နေထိုာကုပံ်န်ေေ�စ်င်တ်ွာ၌ အ�့ွ�ဝင်အ်ခြား�စ်် မှာာတွပံ်�တွင်ေ် မှာည်။်

(၂)  အကုအူည်းနေပ�နိုု�င်န်ေကြကုာင်�်၊ အကုအူည်းလု�အပ်နေကြကုာင်�် နေလှာကုလ်ာှတွင်ေ်မှာည်။်

(၃)  မုှာ�ာ�စ်�နေထိုာကုပံ်န်ေေ�စ်င်တ်ွာ၏အကြကုနံေပ�မှာာ အကုအူည်းနေပ�နိုု�င်�်ည််�်အူာ� မုှာတွ�်ကု ်နေပ�မှာည်။်

(၄)  အကုအူည်းေပြီးပး�လှင် ်အကုအူည်းနေပ��အူာ� အ� နေပ�ေမှာည်။်
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ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း၏�ည်�ရှေးရာ�စွာန်းစွား

လကုရ်ှိာုဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ ပည်ာနေေ�စ်န်စ််ကုု� နေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င်် ် ၆-၃-၃-၄ စ်န်စ််ဟု� နေ�်�ု�ကုာ မှာလူတွန်�် ၆နိုာစ််၊ 

အလယာတ်ွန်�် ၃နိုာစ််၊ အထိုကုတ်ွန်�် ၃နိုာစ််၊ တွကုက �ု�လ၄်နိုာစ်် စ်န်စ််ခြား�စ််ပြီးပး� မှာလူတွန်�်နိုာင်် ်အလယာတ်ွန်�် မှာာာ မှာ�င်မ်ှာနေန်ေစ်န်စ််

ခြား�စ််�ည်။် ထိုု�အ်ခြားပင် ်မှာကူြီးကု�ုအစ်ရှိာု�ခြား�င်် ်နေကုျာင်�်စ်မှာတွကုမ်ှား ပည်ာနေေ�ကုု�လည်�် နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာု�ည်။် 

၁။

 အ�န်�် ၅။	 �ည်�ရှေးရာ�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

�တွခုြားပ�ေန် ် (၁)  မှား��ု��နေောင်အ်ပု�င်�်�ည် ်မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

 (၂)  �နေေပငွ််�်နေကုေတွမှာျာ��ည် ်အထို�ူ�း��န် ်ပ်ည်ာနေေ�စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။်

 (၃)  အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်၌ တွစ််နိုာစ််တွာအထို�ူ�င်က်ြကုာ�နေေ��င်ရု်ုံး��အာ� �င်ယ်ာနူိုု�င်ပ်ြီးပး� အလယာတ်ွန်�် နေကုျာင်�်၊ တွကုက �ု�လ၊် နေကုာလပ်ုနိုာင်် ် အခြား�ာ�အထိုကုတ်ွန်�်

ပည်ာနေေ�ဌာာန်မှာျာ�၏ ဒီ�တွယုာစ်ာ�င်န်ိုာစ််မှာာာ ပည်ာနေေ�အတွကွု ်အထို�ူလု�အပ်�ျကုခ်ြား�စ််�ည်။်

 (၄)  �ငူ်ယာတ်ွန်�်ပ�ူနေပါင်�်မှာအုမှာျု��အစ်ာ� လု�င်စ််င်ေ်ကုနေလ�မှာျာ�စ်င်တ်ွာ�ည် ်�င်က်ြကုာ�နေေ�နိုာင််က်ုနေလ� ထိုနု်�်�မ်ုှာ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�တွု�အ်ာ� လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

 (၅)  အထို�ူနေလက်ုျင််န်ေေ��င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာျာ�၏ အနေထိုနွေထို�ွင်ရု်ုံး��နိုာင်် ် နေကုျာင်�်အမှာျု��မှာျု��၌�င်က်ြကုာ� ခြား�င်�်တွု�အ်တွကွု ် အေည်အ်�ျင်�်မှာျာ�အာ� တွနေခြားပ�ည်း�တွမ်ှာာတွ်

ထိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာုပါ။

�ငူ်ယာတ်ွန်�်ပ�ူနေပါင်�်မှာအုမှာျု��
အစ်ာ�

လု�င်စ််င်ေ်ကုနေလ�မှာျာ�စ်င်တ်ွာ
မှာလူတွန်�်နေကုျာင်�်

အလယာတ်ွန်�်အ�င််ပ်ည်ာနေေ�နေကုျာင်�်

အတွန်�်

အ�ကုအ်ေွယာ်

အနေဝ��င်စ််န်စ််အတွန်�်

အနေဝ��င်စ််န်စ််အတွန်�်

တွကုက �ု�လ်

အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာတွကုက �ု�လ်

ဘွ့�လနွ််

အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာ
တွကုက �ု�လဘ်ွ့�လနွ််

အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာနေကုာလပ်ု

နေကုာလပ်ု

အထို�ူနေလက်ုျင််န်ေေ�နေကုျာင်�်
အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကုျာင်�်�င်ရု်ုံး��

မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�စ်န်စ််

ပထိုမှာစ်ာ�င်န်ိုာစ််

ပထိုမှာစ်ာ�င်န်ိုာစ််

အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်

မှာလူတွန်�်ပည်ာနေေ�ဌာာန် အလယာတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�ဌာာန် အထိုကုတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�ဌာာန် အထို�ူနေထိုာကုပံ်န်ေေ�
နေကုျာင်�်

ဒီ�တွယုာစ်ာ�င်န်ိုာစ််

ဒီ�တွယုာစ်ာ�င်န်ိုာစ််

ည်ပု�င်�်နိုာင််အ်ခြား�ာ��တွမ်ှာာတွ�်ျုန်အ်တွန်�်

အနေဝ��င်စ််န်စ််အတွန်�်

အနေဝ��င်စ််န်စ််အတွန်�်

�တွမ်ှာာတွအ်�ျုန်မ်ှာာန်�်င်တ်ွန်�်(Technical collage)

အထို�ူ�င်က်ြကုာ�နေေ�နေကုျာင်�်

နေကုျာင်�်အမှာျု��မှာျု��

အ�င််ခ်ြားမှာင််အ်ထို�ူ
�င်က်ြကုာ�နေေ�နေကုျာင်�်

အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်

ည်ပု�င်�်နိုာင််အ်ခြား�ာ��တွမ်ှာာတွ�်ျုန်အ်တွန်�်

မှာကူြီးကု�ု

�ငူ်ယာတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�ဌာာန်

မှာကူြီးကု�ုပည်ာနေေ� မှာလူတွန်�်အ�င််ပ်ည်ာနေေ� အလယာတ်ွန်�်အ�င််ပ်ည်ာနေေ� အထိုကုတ်ွန်�်အ�င််ပ်ည်ာနေေ�
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ပညာာရေး�း၅

၁-၁။ �ူလုတွန်းး�၊အလုယ်းတွန်းး�

အစွာု��ရာ�ူတွန်းး�၊အလုယ်းတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�ဝင်းပြခင်း�

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ အ�ကု၆်နိုာစ််မှာာ ၁၅နိုာစ််အထို ု ကုနေလ�မှာျာ�၏ အ�ပ်ထိုနု်�်�မူှာျာ��ည် ် ကုနေလ�မှာျာ�အာ� မှာလူတွန်�်၊

အလယာတ်ွန်�်စ်�ည်တ်ွု�၌် နေကုျာင်�်ထိုာ�ေန်တ်ွာဝန်ရ်ှိာု�ည်။်

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အနေန်ခြား�င််လ်ည်�်အစု်��ေမှာလူတွန်�်၊အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာျာ��ု� ် နေစ်လတွွေ်န်�်နိုဒရှိာု ပါကု အ�မ့ှာ ်

(နေကုျာင်�်လ�၊�တွစ််ာအ�ပ် မှာလု�ဘ)့ နေကုျာင်�်ဝင်�်ငွ််န်ေပ�လျကု ်ရှိာု�ည်။်

•  နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ် ကုနေလ�အာ� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံစု်��ေနေကုျာင်�်�ု� ် နေစ်လတှွ ် လု��ည််�်နိုဒရှိာု

နေကြကုာင်�်နေခြားပာကြကုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ လကု�်ေံရှိာုနေ�ာ “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ကုနေလ��ငူ်ယာန်ေကုျာင်�်ဝင်�်ျကု ် �ငွ််ခ်ြားပ�လာွ” အစ်ရှိာု

�ည်် ်လု�အပ်နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ယာနူေ�ာင်ပ်ြီးပး� �တွမ်ှာာတွန်ေပ�လု�ကုန်ေ�ာ နေကုျာင်�်�ု� ် �ာွ�နေောကုန်ိုု�င်�်ည်။်

•  ထိုု�အ်ခြားပင် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ မှာလူတွန်�်၊အလယာတ်ွန်�်အခြားပင် ် ၉နိုာစ််တွာ မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�အာ� တွ�တွ ် မှာတွတ်ွည်�် 

ခြားပ�လ�ပ်နေ�ာင်ေွ်ကု�်ည်် ် မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�စ်န်စ််နေကုျာင်�်မှာျာ�နိုာင်် ် မှာ�န်စ််မ်ွှာ� ကုနေလ��ငူ်ယာမ်ှာျာ� တွကုန်ေောကု်

နေ�ာ အထို�ူနေထိုာကုပံ်န်ေေ�နေကုျာင်�်မှာျာ�လည်�် ရှိာု�ည်။်

(ည်ဘကုအ်လယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကုပ်ြီးပး� ၁-၄ကုု� �တွရု်ုံးပါ။)

၁-၂။ အထိုကွးတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�

•  အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာာာ အလယာတ်ွန်�်နေအာင်န်ေကုျာင်�်�ာ� အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု� ် �ကုလ်ကု ်ပည်ာ �င်က်ြကုာ�ေန်တ်ွကု်

နေောကုန်ေ�ာ နေကုျာင်�်ခြား�စ််ပြီးပး� နေကုျာင်�်ဝင်ေ်န်အ်တွကွု ် �တွမ်ှာာတွစ််ည်�်ကုမှာ်� အနေန်ခြား�င်် ် ဝင်�်ငွ််စ််ာနေမှာ�ပွ့နေခြား��ု�ေန် ်

လု�အပ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာာာ ပည်ာနေေ�ပံ�စံ်နိုာင််လ်ု�ကုပ်ြီးပး� တွစ််နေန်ကု�န်စ််န်စ််၊ နေန်တ်ွစ််ဝကုစ််န်စ််၊ အနေဝ� �င်စ််န်စ််မှာျာ� 

အနေန်ခြား�င်် ်�င်ရု်ုံး��ညွှွန်�်တွမှာ်�မှာျာ�အာ� �ွခ့ြား�ာ�ထိုာ��ည်။်

•  အထိုကုတ်ွန်�်နေအာင်ပ်ါကု တွကုက �ု�လအ်စ်ရှိာု�ခြား�င််တ်ွု�၌် နေကုျာင်�်ဝင်ေ်န် ် အေည်အ်�ျင်�်ရှိာု နေကြကုာင်�်အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�

နိုု�င်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

၁-၃။ နှု�င်းင်းပြခ��သ��ရှေးကွး�င်း�

•  မှာလူတွန်�်၊ အလယာတ်ွန်�်၊ အထိုကုတ်ွန်�်နိုာင််အ်ခြား�ာ�နေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အတွကွု ်ေည်ေွ်ယာ�်ည်် ်ပည်ာနေေ�စ်န်စ််

မှာာာ အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ ပံ�စံ်စ်န်စ််မှာျာ�ခြား�င််ရ်ှိာုပြီးပး�၊ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�၏ ကုနေလ�မှာျာ�ကုု��ာ �င်က်ြကုာ�နေပ�ေန် ် ေည်ေွ်ယာထ်ိုာ�

နေ�ာ စ်န်စ််ကုု�နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေကုျာင်�် (International school) ဟု�နေ�်နေဝ် ကြကု�ည်။်
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ပညာာရေး�း၅

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေကုျာင်�်မှာျာ��ည် ် ယာဥ်း်နေကုျ�မှာ�ုု�င်ေ်ာ၊ မှာျု��နိုယွာစ််��ု�င်ေ်ာနေန်ာကု�်မံှာျာ�၊ ဘာ�ာ စ်ကုာ�၊ ပည်ာနေေ�

အနေကြကုာင်�်အော၊ နေကုျာင်�်�ကုလ်ကုတ်ွကုန်ေောကုခ်ြား�င်�်၊ လကုန်ေတွွ�အလ�ပ် ဝင်န်ေောကုလ်�ပ်ကုု�င်ခ်ြား�င်�်စ်နေ�ာအမှာျု��မှာျု��

နေ�ာကုွခ့ြားပာ�ခြား�ာ��ျကုမ်ှာျာ�ရှိာုနေ�ာနေကြကုာင််န်ေကုျာင်�်ဝင်ခ်ြား�င်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် ကုနေလ�နိုာင်် ် �င််န်ေတွာ်နေ�ာနေကုျာင်�်ကုု� 

နေေွ��ျယာေ်မှာည်။် (ဂျျပန်၌် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေကုျာင်�်အာ� နေအာင်ခ်ြားမှာင်ပ်ြီးပး�နေန်ာကု ် တွကုက �ု�လစ််�ည်ခ်ြား�င်် ် တွကုန်ေောကုေ်န် ်

နေကုျာင်�်ဝင်�်ငွ််အ်ေည်အ်�ျင်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် ၁-၇ အထိုကုတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�စ်န်စ်် (တွကုက �ု�လ၊် နေကုာလပ်ုစ်�ည်)်ကုု�

�တွရု်ုံးေန်)် 

နှု�င်းင်းပြခ��သ��ရှေးကွး�င်း�နှးင််း	သကွးဆိုု�င်းသ�ူး��အတွာကွး	ဝကွးဘားဆိုု�ကွး�း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku/index.htm

၁-၄။ ည်အလုယ်းတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ မုှာမုှာနိုု�င်င််(ံ�ု� ်)ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ မှာ�င်မ်ှာနေန်ေ ပည်ာနေေ�စ်န်စ််အာ� မှာပြီးပး�နေခြားမှာာကုန်ေ���မူှာျာ� တွကုန်ေောကုန်ိုု�င််

�ည်် ်ည်အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်ရှိာု�ည်။်

•  ည်အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာာာ တွစ််နိုု�င်င််လံံ��၏ စ်းေင်စ််�၁၂��၏ ၃၀ပြီးမုှာ��၌ နေကုျာင်�်နေပါင်�် ၃၆ �� ရှိာုပြီးပး� (၂၀၂၁ ၄လပု�င်�်

လကုရ်ှိာု) အနေကြကုာင်�်နေကြကုာင်�်နေကြကုာင်် ် မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�စ်န်စ််အာ� မှာပြီးပး� နေခြားမှာာကုန်ေ���မူှာျာ� တွကုန်ေောကု်

�င်က်ြကုာ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  န်း�စ်ပ်ော၌ ည်အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်ရှိာုပါကု ထိုု�နေကုျာင်�်၌ ဦး�စ်း�နေ�ာ ပည်ာနေေ�ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�နိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွ တွု�င်ပ်င်ပ်ါ။

အစွာု��ရာနှးင််း	လုထူိုဆူိုကွးဆိုးရှေးရာ�အာန်းးလုု�င်း�	“အရှေးပြခအရှေးန်းအရာ�းရာ�းရှေးကြကွ�င််း၊	အလုယ်းတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�တွာင်း	
�ည်�သင်းကြကွ��နှု�င်းပြခင်း�	��းုခဲရ်ှေးသ�သ�ူး��အတွာကွး	“ည်အလုယ်းတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�”	�းုတွ�	သကုြကွ�ါသလု��?

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201601/1.html

၁-၅။ အလုယ်းတွန်းး�ရှေးအ�င်းပြ�င်းရှေးကြကွ�င်း�စွာစွားရှေးဆို�ရှေးရာ�စွာ�ရှေး���ာဲ

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ အလယာတ်ွန်�်မှာနေအာင်ခ်ြားမှာင်န်ေ���မူှာျာ�နေခြား��ု�နိုု�င်�်ည်။်

•  စ်ာနေမှာ�ပွ့အာ�တွစ််နိုာစ််တွစ််ကြီးကုမ်ုှာကုျင်�်ပ�ည်။်

•  နေအာင်ခ်ြားမှာင်ပ်ါကု ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ အထိုကုတ်ွန်�်ဝင်�်ငွ်် ်စ်ာနေမှာ�ပွ့အာ�ဝင်န်ေောကုန်ေခြား��ု�နိုု�င်�်ည်။်

၁-၆။ အထိုကွးတွန်းး�ရှေးအ�င်းပြ�င်းရှေးကြကွ�င်း�စွာစွားရှေးဆို�ရှေးရာ�စွာ�ရှေး���ာဲ

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ အထိုကုတ်ွန်�်မှာနေအာင်ခ်ြားမှာင်န်ေ���မူှာျာ�ဝင်န်ေောကုန်ေခြား��ု�နိုု�င်�်ည်။်

•  စ်ာနေမှာ�ပွ့အာ�တွစ််နိုာစ််တွစ််ကြီးကုမ်ုှာကုျင်�်ပ�ည်။်

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku/index.htm
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201601/1.html
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ပညာာရေး�း၅

•  နေအာင်ခ်ြားမှာင်ပ်ါကု နေအာကုပ်ါတွု�အ်ာ� လ�ပ်နေ�ာင်န်ိုု�င်�်ည််

(၁)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ တွကုက �ု�လန်ိုာင်် ်ကုာလတွု�တွကုက �ု�လ ်(နေကုာလပ်ု)၊အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာ �င်တ်ွန်�်

နေကုျာင်�် အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�၏် ဝင်�်ငွ််စ််ာနေမှာ�ပွ့မှာျာ�အာ�နေခြား��ု�နိုု�င်�်ည်။်

(၂)  အထိုကုတ်ွန်�်နေအာင်ခ်ြားမှာင်�်မူှာျာ�အတွကွု ် အလ�ပ်ဝင်စ််ာနေမှာ�ပွ့နိုာင်် ် အေည်အ်�ျင်�်စ်စ််စ်ာနေမှာ�ပွ့တွု�က်ုု� ဝင််

နေောကုန်ေခြား��ု�နိုု�င်�်ည်။်

သး��သ�းခးကွး	(အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�)

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/ 
afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf

၁-၇။ အထိုကွးတွန်းး�လုာန်းး�ည်�ရှေးရာ�စွာန်းစွား(တွကွကသု�လုးအစွာ�းုသပြဖွားင််း)

တွကွကသု�လုး၊ရှေးကွ�လု�ုးရှေးကွး�င်း�ဝင်းခာင််းအရာည်းအခးင်း�

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်၊အလယာတ်ွန်�်အ�င််ပ်ည်ာနေေ�နေကုျာင်�် အခြားပင် ်�တွမ်ှာာတွ်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�နေကုျာင်�်မှာျာ�(http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm)

မှာျာ� နေအာင်ခ်ြားမှာင်ပ်ြီးပး���ူည် ်နေအာကုပ်ါနေကုျာင်�်မှာျာ��ု�တ်ွကုန်ေောကုန်ိုု�င်�်ည်။် 

(၁)  တွကုက �ု�လ၊်နေကုာလပ်ု

(၂)  အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်တွကုက �ု�လ်

(၃)  ကုာလတွု�တွကုက �ု�လ်

(၄)  အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�် ကုာလတွု� တွကုက �ု�လ်

(၅)  အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာနေကုျာင်�်(အထို�ူနေလက်ုျင််န်ေေ�

�င်တ်ွန်�်စ်�ည်ခ်ြား�င််)်

•  နေအာကုပ်ါ အေည်အ်�ျင်�် ဘွလ့ကုမ်ှာာတွမ်ှာျာ�ကုု� ပု�င်�်ု�င်ထ်ိုာ�လှင်လ်ည်�် အထိုကု၌် နေ�ာ်ခြားပ�့န်ေ�ာ နေကုျာင်�်မှာျာ��ု� ် 

ဝင်န်ေောကု�်ငွ််ရ်ှိာုနေကြကုာင်�် အ�အုမှာာတွခ်ြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  နိုု�င်င််တံွကုာ အ�င််မ်ှားဘွ့�ေ (International Baccalaureate)

(၂)  Abitur

(၃)  ဘွ့�ေ(Baccalaureate)

(၄)  GCEAအ�င်် ်(General Certificate of Education, Advanced-Level)

 ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်ရှိာု နိုု�င်င််တံွကုာအ�င််မ်ှားဘွ့�လကုမ်ှာာတွမ်ှာျာ�နေပ��ည်် ်နေကုျာင်�်မှာျာ�ကုု� ရှိာာေန််

(http://ibconsortium.mext.go.jp/ib-japan/authorization ) 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/13/1291562_02.pdf
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ပညာာရေး�း၅

•  နေအာကုပ်ါအ�့ွအစ်ည်�်မှာျာ�မှာာ ဘွ့�လကုမ်ှာာတွေ်ရှိာုပြီးပး� �တွမ်ှာာတွပ်ည်ာနေေ�စ်န်စ််(၁၂နိုာစ််တွာ�င်ရု်ုံး��) အာ�ပြီးပး�နေခြားမှာာကု်

ပါကု အထိုကု၌်နေ�ာ်ခြားပ�့န်ေ�ာနေကုျာင်�်မှာျာ��ု� ် ဝင်န်ေောကု�်ငွ််အ်�အုမှာာတွခ်ြားပ�ခြား�င်�်ေ ရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(1)  WASC (The Western Association of Schools and Colleges)

(2)  CIS (Council of International Schools)

(3)  ACSI (Association of Christian Schools International)

အပြခ��ရှေးသ�အထိုကွးတွန်းး�ရှေးကွး�င်း��ည်�ရှေးရာ�အဖွားာဲ �အစွာည်း��း��

•  အခြား�ာ�တွငွ်လ်ည်�် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်ပည်ာနေေ�စ်န်စ််၌ နေအာကုတ်ွငွ်န်ေ�ာ်ခြားပထိုာ� �ည််န်ေကုျာင်�်မှာျာ�

လည်�်ရှိာုပြီးပး� အ�း��း�နေ�ာ နေကုျာင်�်ဝင်�်ငွ််မ်ှာျာ�အာ� �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

(၁)  အမှာျာ�အာ�ခြား�င်် ်တွကုက �ု�လပ်ြီးပး�နေန်ာကု ်တွကုန်ေောကုန်ိုု�င်�်ည််ဘ်ွ့�လနွ် ်(Master)

(၂)   အမှာျာ�အာ�ခြား�င််တ်ွကုက �ု�လပ်ြီးပး�နေန်ာကုတ်ွကုန်ေောကုန်ိုု�င်�်ည််အ်�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�် တွကုက �ု�လဘ်ွ့�လနွ််

(၃)  အမှာျာ�အာ�ခြား�င်် ် အလယာတ်ွန်�်ပြီးပး�နေန်ာကုတ်ွကုန်ေောကုန်ိုု�င်�်ည်် ် အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်�ု�င်ေ်ာ 

အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်

၁-၈။ အထိုကွးတွန်းး��ည်�ရှေးရာ�အဖွားာဲ �အစွာည်း��း��သု� ်	ဝင်းခာင််းစွာ�ရှေး���ာဲရှေးပြဖွားဆိုု�ပြခင်း�

•  အထိုကုတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�အ�့ွ�အစ်ည်�်�ု� ် ဝင်န်ေောကုေ်န်အ်တွကွု ် အထိုကုတ်ွန်�် ပည်ာနေေ�အ�့ွ�အစ်ည်�် အ�း��း�မှာာ 

ကုျင်�်ပ�ည််စ််ာနေမှာ�ပွ့နိုာင်် ်စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�ဘွ့�လကုမ်ှာာတွမ်ှာျာ� စ်စ််နေ��ခြား�င်�်ကုု� �ယံာေူမှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်

•  အ�့ွ�အစ်ည်�်အ�း��း�၏ �ံ��ခြား�တွ�်ျကုခ်ြား�င်် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အတွကွု ် အထို�ူဝင်�်ငွ််န်ေေွ��ျယာမ်ှာ ု အာ�နေ�ာင်ေွ်ကု်

�ည်် ်အ�ါမှာျု��လည်�်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  ပည်ာနေတွာ်�င်န်ေကုျာင်�်�ာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် ဂျျပန်န်ေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ��ု�င်ေ်ာ နေထိုာကုပံ်န်ေေ� ယာနိုတော�ကုု�

အနေကုာင်အ်ထိုည်န်ေ�ာ်နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာု�ည်။် ဂျျပန်ပ်ည်ာနေတွာ်�င်စ််ာနေမှာ�ပွ့(EJU) အာ� တွကုက �ု�လအ်မှာျာ�အခြားပာ�၌ 

အထို�ူဝင်�်ငွ််�်ု�င်ေ်ာ နေေွ��ျယာမ်ှာအုနေန်ခြား�င်် ်နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကု ်ရှိာု�ည်။်

နှု�င်းင်းပြခ��သ���း��အတွာကွး	ဝကွးဘားဆိုု�ကွး�း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/index.html

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/eju/index.html
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�ည်�သင်းစွာရုာတွးအ��	ရှေးင်ာရှေးကြကွ�အရာရှေးထို�ကွး�း်ရှေး��ပြခင်း�

၂-၁။ �ူလုတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�သ���း��အတွာကွး	ရှေးင်ာရှေးကြကွ�အရာရှေးထို�ကွး�း်ရှေး��ပြခင်း�

•  ကုနေလ�၏ နေကုျာင်�်၌ စ်ာနေလလ်ာေန် ် လု�အပ်နေ�ာ နေကုျာင်�်�ံ��ပစ်စည်�်မှာျာ� (နေကုျာင်�်ဝတွစံ််�၊ နေကုျာပု�� အတုွ၊် 

စ်ာနေေ�ကုေုုယာာ) နေကုျာင်�်နေန်လ်ယာစ််ာ စ်ာ�နေ�ာကုစ််ေုတွတ်ွု�အ်တွကွု ် ကု�န်က်ုျမှာည်် ် နေင်နွေကြကု�၏ အ�ျု� �အဝကုအ်ာ�ေရှိာု

နိုု�င်�်ည်။်

•  မှာလူတွန်�်၊အလယာတ်ွန်�်နေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ�၏ အ�ပ်ထိုနု်�်�ခူြား�စ််ပြီးပး� ဝင်န်ေင်နွ်ည်�်ပါ��ည််အ်မ်ုှာနေထိုာင်စ််� မှာာလမူှာျာ�

အတွကွုအ်ဓုကုေည်ေွ်ယာ�်ည်။်

•  နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာေ်ကုက်ုကွုန်ေကုျ�ေွာကုု�လု�ကု၍် ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်် ်အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�အနေခြား�အနေန်နိုာင်် ်နေင် ွပမှာာဏီ ကုာွခြား�ာ�မှာရုှိာု

�ည်။်

စွာန်းစွားကွု�	�ု��ု�အရှေးသ�စွာတုွးကွးစွာာ�	သလုုု�သ�ူး���း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm

၂-၂။
အထိုကွးတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�တွကွးရှေးရာ�ကွးရာန်းး	�ည်�သင်းစွာရုာတွးရှေးထို�ကွး�း်
ရှေး��ပြခင်း�

•  အ�ပ်ထိုနု်�်�၏ူတွစ််နိုာစ််ပျမ်ှာ�မှာှဝင်န်ေင်�ွည် ် ကုု���ယာ်တ်ွစ််�န်�် ယာန်�် (၉,၁၀၀,၀၀၀) 

နေအာကု ်နေလျာ ်န်ည်�်နေ�ာ အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�ခြား�စ််ပါကု အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်စ်ေုတွအ်တွကွု ်နေပ�

ေမှာည််န်ေင်ကွုု� လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။်

•  အစု်��ေနိုာင််အ်မှာျု���ာ�အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်တွကုန်ေောကုန်ေန်�ည်် ် နေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ�

အတွကွု ်ပည်ာ �င်စ််ေုတွန်ိုာင်် ်တွညူ်းနေ�ာနေင်ပွမှာာဏီကုု� နေထိုာကုပံ်န်ေပ�မှာည်။်

•  ပ�ဂျဂလကုုအထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�် တွကုန်ေောကုန်ေန်နေ�ာ နေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ�အတွကွုမ်ှာ ူ အ�ပ်ထိုနု်�်�၏ူ ဝင်န်ေင်အွနေပ်

မှာတူွည်၍် နေထိုာကုပံ်န်ေင်ပွမှာာဏီ အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာု�ည်။်

•  နေထိုာကုပံ်န်ေင်ေွရှိာုေန်အ်တွကွု ်နေလှာကုထ်ိုာ�နေတွာင်�်�ု�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  အနေ��စု်တွက်ုု� မုှာမုှာတွကုန်ေောကုေ်ာနေကုျာင်�်မှာာ ညွှှန်က်ြကုာ�နေပ�မှာည်။်

စွာန်းစွားကွု�	�ု��ု�အရှေးသ�စွာတုွးကွးစွာာ�	သလုုု�သ�ူး���း�	ဤရှေးန်းရာ�	

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm

အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�ပြဖွားင််း	ဖွားတွးလုု�သ�ူး���း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/ 
100014428_2.pdf

၂။

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/05010502/017.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/100014428_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2020/04/30/100014428_2.pdf
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ပညာာရေး�း၅

၂-၃။ အထိုကွးတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�သ��အတွာကွး	�ည်�သင်းရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�

•  ဝင်န်ေင်နွ်ည်�်ပါ��ည််အ်မ်ုှာနေထိုာင်စ််�ရှိာု အထိုကုတ်ွန်�်နေကုျာင်�်�ာ�မှာျာ��ည် ်�တွစ််ာအ�ပ်နိုာင်် ်နေကုျာင်�် �ံ��ပစ်စည်�်မှာျာ�

နေကုျာင်�်လ�မှာာလွ၍့ဝယာယ်ာေူန်အ်တွကွု ်နေင်နွေကြကု�အေနေထိုာကုပံ်န်ေပ�မှာ ုေယာနူိုု�င်�်ည်။်

•  ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည််န်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�မှာာာ တွကုန်ေောကုန်ေန်�ည်် ်နေကုျာင်�်အမှာျု��အစ်ာ�နေပ်မှာတူွည်၍် ကုာွခြား�ာ�မှာ ုရှိာု�ည်။်

•  အနေ��စု်တွက်ုု� တွကုန်ေောကုေ်ာနေကုျာင်�် (�ု� ်) နေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�၏ စ်းေင်စ််�ရံုံး� �မှာျာ��ု� ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ� ပါ။

စွာန်းစွားကွု�	�ု��ု�အရှေးသ�စွာတုွးကွးစွာာ�	သလုုု�သ�ူး���း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm

အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�ပြဖွားင််း	ဖွားတွးလုု�သ�ူး���း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/ 
20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf

၂-၄။ အထိုကွးတွန်းး��ည်�ရှေးရာ�အဆိုင််း၌	ရာ�းုနှု�င်းရှေးသ�	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ�

•  ပည်ာ�င်န်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�မှာာာနိုု�င်င််၊ံနေဒီ��ု�င်ေ်ာလထူို�အ�့ွ�အစ်ည်�်၊အစု်��ေမှာဟု�တွန်ေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်(NGO)တွု�က်ု 

နေပ�အပ်နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  နိုု�င်င််၏ံပည်ာ�င်န်ေထိုာကုပံ်န်ေေ�စ်န်စ််၌ အမှာျု��အစ်ာ�၂မှာျု��ရှိာု�ည်။်

(၁)  နေင်ထွို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်စ်န်စ်် (Kyuufu gata)-နေင်နွေကြကု�ခြားပန်�်ပ်ေန်မ်ှာလု��ည််စ််န်စ််

(၂)  အနေ�ကု�စ်န်စ်် (Taiyo gata)-နေ�ျ�နေင်ခွြား�စ််နေ�ာနေကြကုာင််ခ်ြားပန်�်ပ်ေန်လ်ု��ည််စ််

န်စ််

*  ထိုု�အ်ခြားပင် ် အနေ�ကု�စ်န်စ််ပည်ာ�င်န်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�၌ အတွု��မှာရှိာုနေ�ာနေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�နိုာင်် ် အတွု��ရှိာု နေ�ာ နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု��ဟု၍ူ အမှာျု��

အစ်ာ�၂မှာျု��ရှိာု�ည်။်

•  အထိုကုတ်ွန်�်ပည်ာနေေ�စ်န်စ််�ု��်ကုလ်ကုတ်ွကုန်ေောကုမ်ှာည်် ်နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာာာ နေအာကုပ်ါနေန်ထိုု�င် ်�ငွ််က်ုု�ေရှိာုထိုာ�

ပါကု ဂျျပန်အ်စု်��ေ၏ပည်ာ�င်န်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  အထို�ူော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာု�ူ

(၂)  ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာု�ူ

(၃)  ဂျျပန်လ်မူှာျု��၏ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်ကုနေလ�

(၄)  ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�၏ူ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်ကုနေလ�

(၅)  အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�နေန်ထိုု�င်�်(ူော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်ေ်န် ်�နိုဒရှိာု�)ူ

•  ထိုု�အ်ခြားပင် ်အတွန်�်ပည်ာအေည်အ်�ျင်�်ခြားပည််စံ််��ည်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ်် ်“ပည်ာနေတွာ်�င်�်ငွ််”်ရှိာု�အူာ� ေည်ေွ်ယာန်ေ�ာ နေင်ွ

ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်စ်န်စ်် ပည်ာ�င်န်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� ရှိာု�ည်။်

နှု�င်းင်းပြခ��သ���း��အတွာကွး	ဝကွးဘားဆိုု�ကွး�း�	ဤရှေးန်းရာ�	

https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/index.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/20210128-mxt_shuugaku_1344089_3.pdf
https://www.jasso.go.jp/en/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/index.html
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ပညာာရေး�း၅

ဂျး�န်းးစွာ�နှးင််း�ကွးသကွး၍

ဂျျပန်စ််ကုာ�တွတွန်ေခြားမှာာကုပ်ါကု ဂျျပန်၌် နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုတွကွု ် အ�င်န်ေခြားပ

နေ�ျာနေမှာွ�နေစ်ေန် ် အနေထိုာကုအ်ကု ူ ခြား�စ််နိုု�င်�်ည်။် အ�မုုှာတွန်ေ�မွှာျာ�လည်�် 

တွု��ပာွ�နိုု�င်ပ်ြီးပး� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်နေန်ထိုု�င် ် စ်ာ�နေ�ာကုေ်န်အ်တွကွု ် အကုအူည်း

မှာျာ�လည်�် ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် မုှာမုှာ၏အပ်ုမှာကုမ်ှာျာ�အာ� 

အနေကုာင်အ်ထိုည်န်ေ�ာ်နိုု�င်မ်ှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။် ဂျျပန်၌် မုှာမုှာကုု�ယာပု်�င်ဟ်ုန်ခ်ြား�င်် ်

နေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န် ်ဂျျပန်စ််ာကုု� �ကုလ်ကုန်ေလလ်ာ�င်ယ်ာ�ူင််�်ည်။်

၃-၁။ ဂျး�န်းးစွာ�ရှေးလုလ်ု�သင်းယ်ပူြခင်း�	အကြကွ�း�ဖွားးင်း�

•  ဂျျပန်ဘ်ာ�ာတွငွ် ်အ�ံ��ခြားပ�နေ�ာ စ်ာလံ��အမှာျု��အစ်ာ�(၅) မှာျု��ရှိာု�ည်။် Hiragana ,Katakana, Kanji, Romaji, အာ

နေေဗျ(Arabia) ဂျဏီန်�်တွု� ်ခြား�စ််�ည်။် Hiraganaနိုာင််K်atakanaတွု�တ်ွငွ် ် စ်ကုာ�လံ��၄၆လံ��နိုာင်် ် အနေ���ျံ� �နေေ�နေ�ာ 

စ်ကုာ�လံ�� (Hiragana စ်ကုာ�လံ��၄��၊ Katakana စ်ကုာ�လံ��၉��) အ�း��း�ရှိာုပြီးပး�၊  “  ” “  ”“  ” တွု�က်ုု�လည်�် 

အ�ံ��ခြားပ��ည်။်

•  Kanji တွငွ် ် �ကု�်န့ေ�ာ စ်ကုာ�လံ��မှာျာ�ရှိာုနေ�ာ်လည်�် မှာာတွ�်ာ�ထိုာ�ပါကု အ�င်န်ေခြားပနိုု�င်�်ည်။် မုှာမုှာ အန်း� 

ပတွဝ်န်�်ကုျင်တ်ွငွ်ရ်ှိာုနေ�ာ Kanjiအန်ည်�်င်ယာမ်ှာာစ်တွင်၍် နေပျာ်ေွင်စ််ာွ�င်က်ြကုာ��ာွ�နိုု�င်�်ည်။် 

•  Romajiမှာာာ Email မှာျာ� SNSအစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�၏် စ်ာရုုံး�ကု�်ည်် ်အ�ါ၌ နေကုာင်�်စ်ာွအ�ံ��ခြားပ��ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေန်ထိုု�င်�်ည််အ်�ါ နေဒီ�တွငွ်�်ရှိာု နေန်ောနိုာင််လ်မ်ှာ�န်ာမှာည် ် (အ�ထံိုကွုန်ိုာင်် ် နေေ��ာ�နေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည်် ်

Kanji စ်�ည်တ်ွု�၏်စ်ကုာ�လံ��မှာျာ�) ကုု� �ေုန်လ်ု�အပ်�ည်။် ထိုု�အ်ခြားပင် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ် နေဒီ�တွစ််��၏ အ�ံ��ခြားပ�နေ�ာ 

စ်ကုာ�လံ�� [နေဒီ�ယုာစ်ကုာ�]မှာျာ�လည်�် အမှာျာ�အခြားပာ�ရှိာုပြီးပး� ထိုု�နေဒီ�၌နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုတွကွု ်အလနွ် ်အနေေ�ကြီးကုး� �ည်။် ထိုု�

ကု့�်ု�န်ေ�ာ စ်ကုာ�လံ��မှာျာ�မှာာာ အ�ု�ပါနေဒီ�၏ ဂျျပန်စ််ာ�င်န်ေကုျာင်�်နိုာင်် ် နေဒီ�ရှိာုလတူွု�၏် နေပါင်�်�င်�်�ကု�်နံေေ�မှာာ

တွစ််�င်် ်နေလလ်ာ�င်ယ်ာနူိုု�င်�်ည်။်

•  ထိုု�အ်ခြားပင် ်ဂျျပန်စ််ာ၌ ယာဥ်း်နေကုျ�စ်ာွ�ံ��နေ�ာစ်ကုာ�ရှိာုပါ�ည်။် တွစ််�ကုလ်အူနေပ်မှာတူွည်၍်  ယာဥ်း်နေကုျ�နေ�ာ ဂျျပန််

စ်ကုာ�ကုု� �ံ��နိုု�င်လ်ာပါကု အ�င်န်ေခြားပမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

၃-၂။ ဂျး�န်းးစွာ�သင်းကြကွ��ပြခင်း�အတွာကွး	ကွု��ကွ��ရာန်းးရှေးကွ�းလုး

•  �င်တ်ွု�အ်ာ�လံ�� ဂျျပန်ဘ်ာ�ာစ်ကုာ�ကုု� ပု�မုှာ��င်ေ်လယွာက်ုလူာနေစ်ေန်၊် ၂၀၂၁��နိုာစ််တွငွ် ် အ�စ််တွစ််�န် ်

CEFR(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment:ဥ်းနေောပဘာ�ာစ်ကုာ� ဘံ�ကုု��ကုာ��ျကုန်ေကုာ်လ)ံ ကုု� ကုု��ကုာ�ထိုာ�နေ�ာ “ဂျျပန်စ််ာ�င်က်ြကုာ�ခြား�င်�်အတွကွု ်

ကုု��ကုာ�ေန်န်ေကုာ်လ”ံ ကုု��န်တ်ွး�လု�ကု�်ည်။်

•  ဤ�ည်မ်ှာာာ ဂျျပန်စ််ာကုု� အ�င်် ်၆�� (A1 မှာာ C2) နိုာင်် ်ဂျျပန်စ််ာအေည်အ်�ျင်�်(“န်ာ�နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်” “�တွခ်ြား�င်�်” “နေခြားပာ

ခြား�င်�်(အခြားပန်အ်လာန်)်” “နေခြားပာခြား�င်�်(တွစ််ကုု�ယာတ်ွည်�်တွင်ခ်ြားပခြား�င်�်)” “န်ာ�နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်”) အ�း��း�တွငွ် ် �င်ယ်ာမူှာု

အနေကြကုာင်�်အောနိုာင်် ်လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာပုန်�်တွု�င်မ်ှာျာ�ကုု� နေ�ာ်ခြားပနေ�ာ အောခြား�စ််�ည်။်

၃။
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•  မုှာမုှာ၏ ဂျျပန်စ််ာအ�င််က်ုု� စ်စ််နေ��ပြီးပး�၊ ပန်�်တွု�င် ်နေန်ာကုတ်ွစ််�င််က်ုု�တွည်န်ေ�ာကုက်ုာ �င်ယ်ာေူန်အ်တွကွု ်ကုု��ကုာ�

ပါ။

C2

န်ာ�နေထိုာင်�့်န်ေ�ာ၊ �တွ�့်န်ေ�ာအောအာ�လံ��န်း�ပါ�ကုု� လယွာလ်ယွာက်ုကူု ူန်ာ�လည်န်ိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ 

�ဘာဝကုျကုျ၊ �ကွု�်ကွုလ်ကုလ်ကု ်မှာာန်မ်ှာာန်က်ုန်က်ုန်ခ်ြား�င်် ် မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� နေ�ာ်ခြားပနိုု�င်က်ုာ၊ အလနွ််

ရုုံးပ်နေထို�ွလာနေ�ာ အနေခြား�အနေန်တွငွ်ပ်င် ် အနေ��စ်ုတွက်ုျနေ�ာ အဓုပာံယာက်ုာွခြား�ာ��ျကု၊် ကုွခ့ြားပာ�

�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� နေ�ာ်ခြားပနိုု�င်ခ်ြား�င်�်။

C1

အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ အမှာျု��အစ်ာ�မှာျာ�၏ အ�င််ခ်ြားမှာင််အ်နေကြကုာင်�်အောမှာျာ�ပါနေ�ာ အလနွ််

ရှိာည်လ်ျာ��ည်် ် စ်ာမှာျာ�ကုု�န်ာ�လည်က်ုာ၊ အဓုပာံယာ�်ု�လု�ေင်�်ကုု� �မ်ှာ�ယာနူိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ စ်ကုာ�လံ��ရှိာာ

နေန်�ည်ဟ်ု� ခြားမှာင်ေ်နေ�ာပံ�ကုု� မှာခြားပ�ဘ၊့  �ကွု�်ကွုလ်ကုလ်ကု ်  မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� နေ�ာ်ခြားပနိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ 

လမူှာနုေေ�အေ၊ ပည်ာေပ်အေ၊ လ�ပ်င်န်�်�ငွ်ေ်ည်ေွ်ယာ�်ျကုအ်နေပ် မှာတူွည်၍်၊ နေခြားပာင်�်လယွာခ်ြားပင်လ်ယွာ်

ကုာ ထိုနုေောကုမ်ှာရုှိာုနေ�ာ စ်ကုာ�လံ��ကုု� အ�ံ��ခြားပ�နေခြားပာ�ု�နိုု�င်ခ်ြား�င်�်။

B2

မုှာမုှာအထို�ူခြားပ�န်ယာပ်ယာ၏် န်ည်�်ပည်ာပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ နေ��ွနေနို�ွမှာမုှာျာ�အပါအဝင်၊် နေယာဘ�ယာျ 

�နေဘာတွော�နိုာင်် ် တွကုုျနေ��ျာနေ�ာ အနေကြကုာင်�်အောနေ�ါင်�်စ်ဥ််းရှိာ�ုည်် ် ရုုံးပ်နေထို�ွ �ည််စ််ာ

မှာျာ�၏ အနေေ�ပါနေ�ာအနေကြကုာင်�်အောကုု� န်ာ�လည်န်ိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ အခြားပန်အ်လာန် ်စု်တွလ်ပ်ုရှိာာ� နေန်ခြား�င်�်

မှာရှိာဘု ့ ကုွမ်ှာ�ကုျင်ပု်�င်န်ိုု�င်န်ေန်နေ�ာ ဂျျပန်စ််ကုာ�တွတွ�်နူိုာင်် ် နေခြားပာ�ု��ကု�်နံိုု�င် ် နေလာကုန်ေ�ာ 

�ကွုလ်ကုမ်ှာနုိုာင်် ်�ဘာဝကုျနေန်မှာ။ု

B1

အလ�ပ်၊ နေကုျာင်�်၊ နေ�ျာ်နေခြား�နေေ�တွု�တ်ွငွ် ်အပြီးမ့ှာတွနေစ် ကြကု�ံနေတွွ�နေန်ေနေ�ာ မုှာမုှာနိုာင််န််း�စ်ပ်�ည်် ်

အနေကြကုာင်�်အောနေ�ါင်�်စ်ဥ်း်မှာျာ�နိုာင်် ်စ်ပ်လျဥ်း်�၍၊ ဘံ��ံ��ဘာ�ာစ်ကုာ�ခြား�စ််ပါကု၊ အနေေ�ကြီးကုး�နေ�ာ

အ�ျကုက်ုု� န်ာ�လည်န်ိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ မုှာမုှာနိုာင််န််း�စ်ပ်ပြီးပး� ကုု�ယာပု်�င်စု််တွဝ်င်စ််ာ�မှာ ု ရှိာုနေ�ာ အနေကြကုာင်�်အော

နေ�ါင်�်စ်ဥ်း်မှာျာ�  နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍၊ လယွာက်ုနူေ�ာန်ည်�်လမ်ှာ�ခြား�င်် ်နေပါင်�်စ်ည်�်ထိုာ�နေ�ာ ခြားမှာင်�်ာထိုင််

�ာရှိာု�ည်် ်စ်ာမှာျာ�ကုု� �န်တ်ွး�နိုု�င်ခ်ြား�င်�်။

A2

အလနွ်အ်နေခြား��ကံုျနေ�ာ ကုု�ယာပု်�င်�်တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် မုှာ�ာ�စ်� �တွင်�် 

အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�၊ နေ��ဝယာခ်ြား�င်�်၊ အန်း�အန်ာ�၊ အလ�ပ်စ်�ည်၊် တွု�ကုရု်ုံး�ကု ် �ကု�်ု�င်မ်ှာရုှိာနုေ�ာ 

န်ယာပ်ယာန်ိုာင််�်ကု�်ု�င်�်ည်် ် အ�ံ��မှာျာ�နေ�ာ စ်ာနေကြကုာင်�်နိုာင််၊် နေ�ာ်ခြားပ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� န်ာ�လည်ခ်ြား�င်�်။ 

လယွာက်ုပူြီးပး� နေန်စ််ဥ််းကြကု�ံနေတွွ�နေန်ေ�ည်် ်န်ယာပ်ယာခ်ြား�စ််ပါကု၊  မုှာမုှာနိုာင်် ်န်း�စ်ပ်ပြီးပး� နေန်စ််ဥ််းခြား�စ််နေပ်နေန်�ည်် ်

အနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�နိုာင်် ်စ်ပ်လျဥ််း�နေ�ာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကု�်လာယာမ်ှာကုုု� လ�ပ်နိုု�င်ခ်ြား�င်�်။

A1

တွကုုျနေ�ာ �နိုဒကုု�ခြား�ည််�်ည်�်ေန်အ်တွကွု ် အ�ံ��မှာျာ�နေ�ာ နေန်စ််ဥ်း်နေ�ာ်ခြားပ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််၊် 

အနေခြား��ကံုျနေ�ာ စ်ကုာ�အ�ံ��အနိုနု်�်မှာျာ�ကုု� န်ာ�လည်က်ုာ၊ အ�ံ��လည်�်ခြားပ�နိုု�င်ခ်ြား�င်�်။ အကုယာ၍် 

တွစ််�ကုလ်မူှာာ ခြား�ည်�်ခြား�ည်�်�ျင်�်၊ နေ��ျာခြားပတွ�်ာ�စ်ာွ စ်ကုာ�နေခြားပာကုာ၊ ကုညူ်းနေပ�မှာည်�်ု�ပါကု 

လယွာက်ုနူေ�ာ အခြားပန်အ်လာန်န်ေခြားပာ�ု�မှာကုုု� ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်ခ်ြား�င်�်။
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အ
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ပညာာရေး�း၅

၃-၂။ ဂျး�န်းးစွာ�ရှေးလုလ်ု�သင်းယ်ရူာန်းးရှေးန်းရာ�	

ဂျျပန်စ််ာ�င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�်တွငွ် ် ဂျျပန်စ််ာ�င်က်ြကုာ�ေင်�်ခြား�င်် ် နေန်စ်ဥ်း််ဘဝ၏�တွင်�်အ�ျကု ် အလကုမ်ှာျာ�ကုု��ရုှိာုခြား�င်�်၊ 

�ငူ်ယာ�်ျင်�်မုှာတွန်ေ��့ွွ� ခြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။် ထိုု�န်ေကြကုာင်် ် မုှာမုှာအန်း� ပတွဝ်န်�်ကုျင်မ်ှာာ ဂျျပန်စ််ာ�င်န်ေကုျာင်�်မှာျာ�နိုာင်် ်

�င်တ်ွန်�်မှာျာ�အာ� ရှိာာနေ�ွကြကုည််�်င််�်ည်။်

ထိုု�အ်ခြားပင် ် ယာ��အ�ါ Skype စ်�ည်် ် �ု�ရှိာယာမ်ှားဒီးယာာ “SNS” တွု�က်ုု�အ�ံ��ခြားပ�၍ အွန်လ်ု�င်�်ပည်ာနေေ�နိုာင်် ် E Learning 

စ်�ည်တ်ွု� ်ခြား�င်် ်ဂျျပန်စ််ာနေလလ်ာနေန်�မူှာျာ�လည်�် တွု��ပာွ�လာနေန်�ည်။် မုှာမုှာနိုာင််က်ုု�ကုည််း�ည်် ်�င်ယ်ာနူ်ည်�်အာ� ရှိာာနေ�ွကြကုည်််

�င််�်ည်။်

(၁)	ဂျး�န်းးစွာ�သင်းရှေးကွး�င်း�

•  နေကုျာင်�်�ကုတ်ွကုခ်ြား�င်�်၊အလ�ပ်ဝင်ခ်ြား�င်�်၊စ်ာနေမှာ�ပွ့နေခြား�ေန်ခ်ြားပင်�်င်ခ်ြား�င်�်စ်�ည်ခ်ြား�င်် ် ေည်ေွ်ယာ�်ျကု ် အ�း��း�စ်း

အတွကွု ်Courseမှာျာ�ရှိာု�ည်။်

•  အနေခြား��မံှာာ အ�င််ခ်ြားမှာင််အ်ထို ုမှာတွညူ်းနေ�ာLevelမှာျာ�ခြား�င်် ်ဂျျပန်စ််ာကုု� �င်ယ်ာနူိုု�င်�်ည်။်

•  အတွန်�်လု�ကု�်င်က်ြကုာ�ခြား�င်�်နိုာင််အ်�ပ်စ်�လု�ကု�်င်က်ြကုာ�ခြား�င်�်၊တွစ််ဦး��ျင်�်စ်း�င်က်ြကုာ�ခြား�င်�်စ်�ည်ခ်ြား�င််အ်တွန်�် ပံ�စံ်မှာျာ�

အာ� နေေွ��ျယာန်ိုု�င်�်ည်။်

•  အတွန်�်တွကုန်ေောကုေ်န်အ်တွကွု ်စ်ေုတွက်ု�န်က်ုျမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၂)	 ရှေးဒါသတွာင်း�ဂျး�န်းးစွာ�သင်းရှေးကွး�င်း�

•  န်ယာန်ေခြားမှာတွငွ်�် နေဒီ�နိုတေအ�ပ်�ျ�ပ်မှာလုကုန်ေအာကုရ်ှိာု ပြီးမုှာ��မှာျာ�နိုာင်် ်နိုု�င်င််တံွကုာနိုား�နေနိုာာ�လာယာန်ေေ� အ�့ွ�၊ အကုျု��အခြားမှာတွမ်ှာ

ယာနူေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�်(NPO)တွု�မ်ှာာ ဂျျပန်စ််ာ�င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�်ကုု� �ွင််န်ေပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  Public Hall နိုာင်် ်နေကုျာင်�်မှာျာ�၏ စ်ာ�င်�်န်�်၊ ဘ�ော�နေကုျာင်�်၊ လမူှာကုုညူ်းနေေ�လပ်ုရှိာာ�မှာ ု(Volunteer)စ်င်တ်ွာ အစ်ရှိာု

�ည်တ်ွု�၌် အတွန်�်မှာျာ��ွင််လ်ာစ်် �င်က်ြကုာ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  လမူှာကုုညူ်းနေေ�လပ်ုရှိာာ�မှာ(ုVolunteer)အနေန်ခြား�င််န်ေ�ာင်ေွ်ကု�်င်က်ြကုာ�နေပ�မှာမုှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။်

•  အ�နေကြကု�နေင်မွှာာာ အ�မ့ှာ�်င်တ်ွန်�်မှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။် ပံ�မှာာန်ဂ်ျျပန်စ််ာ�င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�်မှာျာ�ထိုကု်

  ပု�၍ နေ���ကု�်ာ�ည်။်

•  အတွန်�်မှာာာ တွစ််ပတွလ်ှင်တ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ�ု� ် နိုာစ််ကြီးကုမ်ုှာခြား�စ််ပြီးပး� တွစ််ကြီးကုမ်ုှာလှင်တ်ွစ််န်ာေးမှာာနိုာစ််န်ာေးကြကုာ ခြားမှာင််�်ည်။်

ရှေးဒါသအသး�သး��းု	ဂျး�န်းးစွာ�သင်းကြကွ��ရှေးရာ�	တွ�ဝန်းးခးဌာ�န်း၊	ရှေးဒါသတွာင်း�	ဂျး�န်းးစွာ�သင်းတွန်းး�ရှေးကွး�င်း�	စွာ�ရာင်း��း�	
ဤရှေးန်းရာ�

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/
pdf/93036701_01.pdf

* ဂျျပန်စ််ာ�င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�်ရှိာာနေ�ွ�ည််အ်�ါ၌ နေအာကုပ်ါအနေကြကုာင်�်အောမှာျာ�ကုု� စ်စ််နေ��ေန်လ်ု� အပ်�ည်။်

(၁)စ်ာ�င်�်န်�်အမှာည် ် (၂) ကြီးကုး�မှား�� ူ (၃) နေန်ော (၄) လပ်ုစ်ာ (၅)�ကု�်ယွာန််ည်�် (၆)ခြားပန်လ်ည်န်ေခြား�ကြကုာ�မှာည်််
ဘာ�ာစ်ကုာ� (၇)�င်တ်ွန်�်ကုာလ (၈)အတွန်�်အကြီးကုမ်ုှာ (၉) နေန်ေ်ကုန်ိုာင််အ်�ျုန် ် (၁၀)ဝင်�်ငွ််အ်ေည်အ်�ျင်�် (၁၁)
ကု�န်က်ုျစ်ေုတွ် (၁၂)အတွန်�်ပံ�စံ်(အ�ပ်စ်�လု�ကု်၊တွစ််ဦး��ျင်�်စ်�ည်)် (၁၃)လူဦး�နေေ (၁၄)အ�င်် ် (၁၅)�င်က်ြကုာ�မှာည်််
� ူ (၁၆)�င်က်ြကုာ�မှာည််အ်နေကြကုာင်�်အော (၁၇)ကုာ�ပါကုင်န်ိုာင််က်ုနေလ�ထိုနု်�်ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာရုှိာုမှာရှိာု အစ်ရှိာု�ခြား�င်််

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/pdf/93036701_01.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/nihongokyoiku_tanto/pdf/93036701_01.pdf
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ပညာာရေး�း၅

(၃)	အရှေးဝ�သင်း�ည်�ရှေးရာ�၊အာန်းးလုု�င်း��ည်�ရှေးရာ�

အလ�ပ်နိုာင််က်ုနေလ�ထိုနု်�်ခြား�င်�်စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်အလ�ပ်မှာျာ�နေ�ာနေကြကုာင်် ် ဂျျပန်စ််ာ�င်တ်ွန်�်�ု� ် မှာ�ာွ�နေောကု ်နိုု�င်န်ေ�ာအ�ါ

မှာျု��၌ �ု�ရှိာယာမ်ှားဒီးယာာ “SNS”ကုု� အ�ံ��ခြားပ�၍ အနေဝ��င်န်ိုာင််E်-learning စ်�ည်တ်ွု� ်ခြား�င်် ် ဂျျပန်စ််ာ�င်ယ်ာနူ်ငု်�်ည်။် 

အ�နေကြကု�နေင်နွိုာင်် ် ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာပံု�စံ်လည်�် ကုာွခြား�ာ�မှာမုှာျာ�ရှိာုနေ�ာနေကြကုာင်် ် မုှာမုှာနိုာင်် ် ကုု�ကုည််း�ည််န််ည်�်လမ်ှာ�အာ� ရှိာာနေ�ွကြကုည်််

�င််�်ည်။်

၃-၄။
ဂျး�န်းးဘာ�သ�သင်းကြကွ��ရာန်းး	ဝကွးဘားဆိုု�ကွး 
[ဂျး�န်းးဘာ�သ�စွာကွ��ပြဖွားင််းကွးယ်းပြ�န်း ်းစွာာ�ခးုတွးဆိုကွး၍	ရှေးန်းထိုု�င်းပြခင်း�]	 
“つながるひろがる　にほんごでのくらし”	(အ�း��အရှေးခ်	-	つなひろ)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေန်ထိုု�င်စ််ာ�နေ�ာကုမ်ှာည််န်ိုု�င်င််ခံြား�ာ�လမူှာျု��အာ�လံ���ည် ် ဂျျပန်ဘ်ာ�ာစ်ကုာ�ခြား�င်် ် နေခြားပာ�ု� �ကု�်ယွာန်ိုု�င်၊် 

နေန်ထိုု�င်စ််ာ�နေ�ာကုလ်ာနိုု�င်န်ေစ်ေန် ်ေည်ေွ်ယာပ်ြီးပး� ဂျျပန်ဘ်ာ�ာစ်ကုာ�ကုု� �င်ယ်ာနူိုု�င်န်ေ�ာ ဝကုဘ်�်ု�ကုခ်ြား�စ််�ည်။်

မုှာမုှာနိုာင််က်ုု�ကုည််းနေ�ာ ဂျျပန်စ််ာအ�င််န်ိုာင်် ်�င်ယ်ာလူု�နေ�ာ ခြားမှာင်က်ုငွ်�်၊ နေ�ာ�်ျကုစ််ကုာ�လံ��တွု�အ်နေပ် မှာတူွည်၍်၊ ဗးဒီးယာု�၊ 

ဇွာတွည်ွှှန်�်ခြား�င်် ်�င်ယ်ာမူှာအုနေကြကုာင်�်အောကုု� နေေွ��ျယာန်ိုု�င်�်ည်။် ဂျျပန်စ််ာကုု� �င်ယ်ာနူေလလ်ာပြီးပး� လကုန်ေတွွ�အ�ံ��ကုျခြား�င်�်

ခြား�င်် ်လူအ်�့ွ�အစ်ည်�်နိုာင််�်ကုန်ိုယွာက်ုာ၊ ဘဝနေန်ထိုု�င်မ်ှာကုုု� ခြား�န် ်က်ုျကုက်ြကုည််က်ြကုေနေအာင်။်

 လုကွးခးဘာ�သ�စွာကွ��	: ဂျျပန်ဘ်ာ�ာ၊  အဂျေလပ်ုဘာ�ာ၊ တွရုံး�တွဘ်ာ�ာ (ရုုံး��ရှိာင်�်နေ�ာစ်ာလံ��) ၊ နေပ်တွဂူျး 
  ဘာ�ာ၊ စ်ပုန်ဘ်ာ�ာ၊ ဗးယာကုန််မ်ှာဘာ�ာ၊ အင်ဒ်ီု�န်း�ရှိာာ�ဘာ�ာ၊ �ုလစ််ပု�င််

ဘာ�ာ၊ န်းနေပါဘာ�ာ၊ �မှာာ (ကုမှာ်နေဘာဒီး�ယာာ�)ဘာ�ာ ကုု�ေးယာာ�၊ ထိုု�င်�်၊ 
ခြားမှာန်မ်ှာာ၊ မှာနွ်ဂု်ျ� (ဘာ�ာ ၁၄ မှာျု��)

 သင်းယ်ရူာ�ည််းပြ�င်းကွာင်း�ရှေးန်းရာ�	:  နိုတုွ�်ကုစ််ကုာ�၊ နေ��ဝယာ၊် ဘဏီ၊် ေထိုာ�၊ ေပ်ကုကွုရံ်ုံး��၊ �ဘာဝနေဘ� 
ကုာကုယွာန်ေေ�စ်�ည်် ်ဘဝနေန်ထိုု�င်မ်ှာခုြားပ�လ�ပ်ောတွငွ်က်ြကု�ံနေတွွ�မှာည််န်ေန်ောမှာျာ�

[ဂျး�န်းးဘာ�သ�စွာကွ��ပြဖွားင််းကွးယ်းပြ�န်း ်းစွာာ�ခးုတွးဆိုကွး၍	ရှေးန်းထိုု�င်းပြခင်း�]	

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/
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ရှေးဆို�ကွ�သ�ုဆိုု�င်းရာ�အဖွားာဲ �အစွာည်း�

၁-၁။ ရှေးဆို�ကွ�သ�ုဆိုု�င်းရာ�အဖွားာဲ �အစွာည်း�အ�းု��အစွာ��

•  ဂျျပန်န််ငု်င််တံွငွ် ် နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်အနေခြားမှာာကုအ်ခြားမှာာ�ရှိာု၍ ထိုု�အ�့ွ�အစ်ည်�်မှာျာ�အာ� အ�း��း��ွခ့ြား�ာ�

ထိုာ��ည်။် နေောဂျါအနေ��အမှာာှ�၊ ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာ စ်�ည်ခ်ြား�စ််ပာွ�လှင် ်န်း�စ်ပ်ော နေ���န်�်�ု��်ာွ�နေောကုခ်ြားပ�ေမှာည်။်

(၁)  နေ���န်�်- �ာမှာန်န််ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင််ထ်ို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာမှာျာ�ကုု�ကု��လု�လှင််

(၂)  အနေ��စ်ာ�၊အလတွစ််ာ�နေ��ရံုံး�- �ွစု့်တွမ်ှာ၊ု နေ��ရံုံး�တွကုခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်အနေေ�နေပ်ကု��မှာ ုလု�အပ် လှင််

(၃)  နေ��ရံုံး� ကြီးကုး�- နေောဂျါကြီးကုး�ကြီးကုး�မှာာ�မှာာ�ရှိာု�မူှာျာ�အတွကွု ်အနေေ�နေပ်နိုာင်် ်အ�င််ခ်ြားမှာင််က်ု��မှာမုှာျာ� လု�အပ်လှင််

•  နေ��ရံုံး�နိုာင််န်ေ���န်�်တွု�တ်ွငွ် ်ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�တံွင်ခ်ြားပေမှာည်။် မှာတွင်ခ်ြားပနိုု�င်လ်ှင် ် နေ��ကု��ကု�န်က်ုျ စ်ေုတွအ်ာ�လံ��

ကုု� မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  နေောဂျါနိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာနေပ်လု�ကု၍် နေ��ကု��မှာ�ုယံာေူန်ဌ်ာာန်ကုု��တွမ်ှာာတွန်ေပ�မှာည်။် နေ��ကု��ဌာာန် အလု�ကု ်လကုန်ေတွွ�

တွငွ် ်မှာည်�်ု�န်ေ�ာနေောဂျါနိုာင်် ်ဒီဏီေ်ာအမှာျု��အစ်ာ� ကု��မှာ�ုယံာနူိုု�င်မ်ှာည်က်ုု� နေအာကုပ်ါအတွု�င်�် နေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည်။်

ပြ�င်း�လုနူ်း�ဌာ�န်း အစ်ာနေခြား�အဂျေ ါ၊ အ�ကုရ်ှိားအဂျေ ါ၊ နိုာလံ��နေ��ွနေကြကုာ�ု�င်ေ်ာအဂျေ ါ၊ �း�လမ်ှာ�နေကြကုာင်�် �ု�င်ေ်ာ

အဂျေ ါ၊ နေ��ွ၊ နေဟုာမ်ှာ�န်�် နိုာင်် ်အာရံုံး�နေကြကုာစ်�ည်် ်ကုု�ယာတ်ွငွ်�်အဂျေ ါမှာျာ��ု�င်ေ်ာ နေောဂျါ

ရှိာာနေ�ွနေေ� နိုာင်် ်�ွစု့်တွခ်ြား�င်�်မှာခြားပ�ဘ ့နေ��ခြား�င််က်ု���ည််ဌ်ာာန်ခြား�စ််�ည်။် �ာမှာန် ်အနေအ�မုှာခြား�င်�် 

စ်�ည်် ်အနေထိုနွေထိုနွေောဂျါမှာျာ�ကုု� စ်စ််နေ��ခြား�င်�်၊ ကု��ခြား�င်�်မှာျာ�လည်�် ခြားပ�လ�ပ်�ည်။်

ခာဲစွာတုွးကွ�သဌာ�န်း ကုင်�်ာနိုာင်် ်ခြားပင်ပ်ဒီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ်ခြား�စ််ပာွ��ည်် ်ကုု�ယာတ်ွငွ်�်အဂျေ ါမှာျာ��ု�င်ေ်ာနေောဂျါ မှာျာ� 

�ွစု့်တွက်ု��ခြား�င်�်ကုု� အဓုကုခြားပ�လ�ပ်�ည်။်

ကွရှေးလု�လုနူ်း�ဌာ�န်း ကုနေလ�မှာျာ�န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်ကုု� ကု���ည်။်

အရုုံး��ကွ�သဌာ�န်း အရုုံး��၊ အ�စ််၊ �ကုကု�်ာ�၊ အနေကြကုာ စ်�ည််န်ေေွ�လျာ�ေန် ်ကုညူ်းနေထိုာကုပံ်န်ေပ�နေ�ာ အဂျေ ါ

မှာျာ�နိုာင်် ်၎င်�်တွု�န်ို ာင််�်ကု�်ု�င်န်ေ�ာ အာရံုံး�နေကြကုာနေောဂျါမှာျာ�ကုု�ကု���ည်။်

�းကွးစွာကုွ�သဌာ�န်း	 မှာျကုစု််နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် နေောဂျါစ်စ််နေ��ခြား�င်�်မှာျာ�၊ ကု��ခြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်�ည်။်

သာ��ဘာကွးဆိုု�င်းရာ�

ရှေးဆို�ကွ�သဌာ�န်း

�ာွ�ဘကု�်ု�င်ေ်ာနေောဂျါမှာျာ�ကု��ခြား�င်�်၊ �ာွ�ခြားပ�ခြားပင်ခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်�ာွ� ထိုနု်�်�မ်ုှာ�ခြား�င်�် 

ခြားပ�လ�ပ်�ည်။်

သ��ဖွားာ��ကွ�သဌာ�န်း �ာ��ွာ�ခြား�င်�်နိုာင်် ်ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်၊် နေမှာ�ွကုင်�်စ်ကုနေလ�မှာျာ�အာ� နေ��စ်စ််ကု��ခြား�င်�် 

ခြားပ�လ�ပ်�ည်။်

၁။

 အ�န်�် ၆။	 ရှေးဆို�ကွ�သ�ု
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ဆေး�းကုသုမှုု၆

၁-၂။ ရှေးဆို�ကွ�သ�ုဆိုု�င်းရာ�အဖွားာဲ �အစွာည်း��း��ကွု��း�ရှေးဖွားာပြခင်း�

•  နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာျာ�ကုု� နေအာကုပ်ါန်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�အတွု�င်�် ရှိာာနေ�ွနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�ရှိာုပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�မှာာထို�တွန်ေဝနေ�ာစ်ာနေစ်ာင်မ်ှာျာ�

(၂)  အင်တ်ွာန်ကု်

(၃)  �ကု�်ု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�အ�း��း�၏ ဝပ်�ု�ကုမ်ှာျာ�ရှိာု နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာ �တွင်�်အ�ျကု ်အလကု ်ကုနွ်ယ်ာကု်

*  ထိုု�အ်ခြားပင် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံု�လ်ာနေောကုလ်ည်ပ်တွန်ေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ��ေး��ာွ�ဧည််�်ည်မ်ှာျာ� အတွကွုဂ်ျျပန်အ်စု်��ေ�ေး��ာွ�လ�ပ်င်န်�်ဌာာန်(JNTO) 

ဝပ်�ု�ကုတ်ွငွ်လ်ည်�် နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ဘာ�ာ စ်ကုာ�ခြား�င်် ် နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�် (ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� �ည်် ်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�ကုု�လကု�်�ံည်် ်ဗဟုု�နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာ အ�့ွ�အစ်ည်�်စ်�ည်)် ကုု� ရှိာာနေ�ွနိုု�င်ပ်ါ�ည်။်

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

•  ထိုု�အ်ခြားပင်န်ေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါနေန်ောတွု�တ်ွငွ်န်ေ��ွနေနို�ွမှာမုှာျာ�လည်�်ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�ရှိာုပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��

(၂)  နေ��ဘကု�်ု�င်ေ်ာအနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�အနေထိုာကုအ်ကုခူြားပ�စ်င်တ်ွာ (*)

*  စ်းေင်စ််�အလု�ကု ်ကုျန်�်မှာာနေေ�စ်င်တ်ွာမှာျာ�ရှိာုနေ�ာ ပြီးမုှာ�� နိုာင်် ်အထို�ူေပ်ကုကွုမ်ှာျာ�တွငွ် ်အနေထိုာကု ်အကုခူြားပ�စ်င်တ်ွာနေပါင်�် ပျမ်ှာ�မှာှ ၃၉၀တွည်န်ေ�ာကု်

ထိုာ�ပြီးပး�ခြား�စ််�ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.anzen-shien.jp/center/

•  ဂျျပန်ဘ်ာ�ာစ်ကုာ�မှာနေခြားပာတွတွန်ေ�ာ�မူှာျာ��ည် ်နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါနေန်ောတွု�တ်ွငွ် ်နေ��ွနေနို�ွနိုု�င် ်�ည်။်

(၁)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�ရှိာုပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��

(၂)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�ရှိာုနိုု�င်င််တံွကုာနိုား�နေနိုာာ�လာယာန်ေေ�အ�့ွ�

(၃)  အကုျု��အခြားမှာတွမ်ှာယာနူေ�ာအ�့ွ�အစ်ည်�် (NPO)

 (�ကု�်ု�င်ေ်ာနိုု�င်င််ခံြား�ာ�ဘာ�ာစ်ကုာ�ခြား�င််န်ေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်)

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html
https://www.anzen-shien.jp/center/


72

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ဆေး�းကုသုမှုု၆

ရှေးဆို�ကွ�သ�ုအ��ခး

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ��ူည် ်မှာည်�်ည််န်ိုု�င်င််မံှာာခြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူအမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ� ံထိုာ�ရှိာုေန်လ်ု�အပ်

�ည်။် လူန်ေဘာင်အ်�့ွ�အစ်ည်�်တွစ််��လံ��ကု ကုျန်�်မှာာနေေ�နေ��ကု��မှာစု်ေုတွက်ုု� မှာှနေဝ ကုျ�ခံြား�င်�်ခြား�င်် ်နေ��ကု��မှာစု်ေုတွမ်ှာျာ�

မှာာ ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံမှာည််စ််ေုတွက်ုု� နေလှာ�်ျကုာ အေည်အ်နေ��ွ နေကုာင်�်မှာနွ်၍် အ�င််ခ်ြားမှာင််န်ေ�ာ နေ��ကု���ယံာ�ူငွ််က်ုု� 

တွန်�်တွညူ်းတွအူာမှာ�ေံရှိာုနိုု�င်�်ည်် ်အစ်းအစ်ဥ်း် တွစ််ေပ်ခြား�စ််�ည်။်

၂-၁။ (လု��းင်န်းး�ခာင်း)ကွးန်းး���ရှေးရာ�အ��ခး

(၁)	အ��ခးဝင်းရှေးရာ�ကွးရာန်းးလုု�အ�းခးကွး�း��

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်န်ေောကုေ်န် ် တွာဝန်ရ်ှိာု�ည်် ် ကု�မှာဏံီး (လ�ပ်င်န်�် နေ�ာင်ေွ်ကု ် နေန်နေ�ာနေန်ော) တွငွ် ် အလ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုပြီးပး� ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်န်ေောကုေ်န် ်လု�အပ်နေ�ာ�ူ

(၁)  ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်ခ်ြားပည််ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�၊အမှာနုေ�ာင်က်ုု�ယာစ််ာ�လာယာ၊်စ်းမံှာ�န် ်�်ွန့ေေ�အောရှိာု

(၂)  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ၅�ျကုလ်ံ��နိုာင််က်ုု�ကုည််းနေ�ာ�ူ

•  တွစ််ပတွအ်တွငွ်�်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအလ�ပ်�ျုန်�်ည်န််ာေး၂၀နိုာင်််

အထိုကုခ်ြား�စ််လှင််

•  ကု�မှာဏံီးတွငွ်တ်ွစ််နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုအ်လ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်မှာည်ဟ်ု�ယာ�ူေလှင််

•  လစ်ာ�ည်တ်ွစ််လလှင်အ်န်ည်�်�ံ��၈၈,၀၀၀ယာန်�်ေရှိာုလှင််

•  နေကုျာင်�်�ာ�မှာဟု�တွလ်ှင််

•  အန်ည်�်�ံ��ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ဦး�နေေ၅၀၁ဦး�ရှိာု�ည်် ်ကု�မှာဏံီးအ�့ွ�အစ်ည်�်တွငွ်အ်လ�ပ်

လ�ပ်ကုု�င်လ်ှင််

(၃)  “Part timer” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်၊ “Arbeit” အ�ျုန်ပု်�င်�်အလ�ပ်အခြား�စ်် တွစ််ပတွလ်ှင် ်အလ�ပ်�ျုန် ်န်ာေး၃၀ မှာ

ခြားပည််န်ေ�ာ�ခူြား�စ််နေ�ာ်လည်�် အလာ�တွ ူကု�မှာဏံီး(လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ော) တွငွ် ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်နေ�ာ 

ပံ�မှာာန် ်အ�ျုန်ခ်ြားပည််ဝ်န်ထ်ိုမ်ှာ�၏ တွစ််ပတွအ်တွကွု�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ အလ�ပ်�ျုန်၏် နေလ�ပံ��ံ��ပံ�နိုာင်် ်အထိုကု ်ရှိာု

နေ�ာ�ူ

(၂)	 အ��ခးရှေးကြကွ�

မှာအူေ ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�နံေကြကု�ကုု� ကု�မှာဏံီးနိုာင်် ် အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�တူွု�က်ု တွစ််ဝကုစ််းကုျ�ေံမှာည် ် ခြား�စ်် �ည်။် �ု�န်ေ�ာ် 

မှာား�ု�ခြား�စ််လှင် ်အာမှာ�နံေကြကု�ကုု�ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံန် ်မှာလု�အပ်နေပ။

၂။
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ဆေး�းကုသုမှုု၆

(၃)	ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�အရှေးကြကွ�င်း�အရာ�း

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွးကွု��ု�ုကွု�ယ်းတွု�င်းကွးခးပြခင်း�

အာမှာ�ကံုု�အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ်စ်�စ်�နေပါင်�်နေ��ကု��စ်ေုတွမ်ှာာ ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံမှာည်် ်ော�ု�င်န်ိုနု်�်�ည််

•  အ�ကု၆်နိုာစ််(မှာလူတွန်�်မှာနေန်မှား)မှာခြားပည််န်ေ�ာ�အူတွကွု၂်၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

•  အ�ကု၇်၀နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ�ာ�မူှာျာ�အတွကွု၃်၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

•  အ�ကု၇်၀နိုာစ််မှာာ၇၄နိုာစ််အထို၂ု၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

(�ု�န်ေ�ာ်လကုရ်ှိာုအလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်၍ဝင်န်ေင်ေွရှိာု��ူည်၃်၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်)

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

•  အလ�ပ်ဝင်ဝ်င်�်ျင်�်ခြား�စ််၍အာမှာ�ကံုတွက်ုု�လကုဝ်ယာမ်ှာေရှိာုနေ��လှင််

•  နေကုျာကုပ်တွတ်ွး�စ်�ည််အ်ရုုံး��ကု��မှာကုုေုုယာာမှာျာ�ဝယာယ်ာလူှင််

•  �ောဝန်မ်ှာာလု�အပ်�ည်ဟ်ု�ညွှှန်က်ြကုာ�နေ�ာ မှာျကုမ်ှာခြားမှာင်အ်နေကြကုာခြားပင်၊် အပ်စု်�ကုက်ု�ထိုံ��မှာျာ�၊ နိုာပ်ု န်ယာခ်ြား�င်�်စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� 

�ယံာလူှင််

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�တွငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�နေ��စ်စ််မှာ�ုယံာလူှင််

စ်�ည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျာ�နေကြကုာင်် ် ကုျ�င််န်ေ�ာစ်ေုတွစ််ကုစ်�စ်�နေပါင်�်ကုု� မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င် ် နေပ�နေ�ျ ေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် 

�ု�န်ေ�ာ် နေပ�နေ�ျပြီးပး�နေန်ာကု ်အာမှာ�ကံုတွ ်ေရှိာုလှင် ်မုှာမုှာနေပ�နေ�ျေမှာည်် ်ော�ု�င်န်ိုနု်�်ပမှာာဏီကုု�နို�တွ၍် ကုျန်က်ု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� 

လကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

ကွ�န်းးကွး�ု�း��ရှေးသ�	ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

တွစ််လအတွငွ်�် နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်ထိုနံိုာင်် ်နေ���ု�င်မ်ှာျာ�၏နေကုာင်တ်ွာတွငွ် ်နေပ�နေ�ျ ေနေ�ာ နေ��ကု��

စ်ေုတွစ််�စ်�နေပါင်�် (နေ��ရံုံး�တွကုစ််ဥ်း်ကုကု�န်က်ုျ�့န်ေ�ာစ်ာ�နေ�ာကုစ််ေုတွန်ိုာင််က်ု�တွင်�ု်�� မှာပါဝင်ပ်ါ)�ည် ် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်််

နေင်ပွမှာာဏီကုု�နေကုျာ်လနွ်လ်ှင် ်ထိုု�နေကုျာ်လနွ်�်ာွ�နေ�ာ နေင်ပွမှာာ ဏီကုု� နေပ�နေ�ျေမှာည်် ်စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။် အာ�လံ��ပြီးပး��ံ��၍ မုှာမုှာ

ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံမှာည််စ််ေုတွခ်ြား�စ််နေ�ာ လစ်ဥ်း်အတွကွု ် အမှာျာ��ံ��ကုျ�ေံမှာည််စ််ေုတွမ်ှာာာ အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�၏ူ အ�ကု၇်၀နိုာင်််

အထိုကု ်ရှိာုမှာရှိာု၊ ဝင်န်ေင်စံွ်နိုနု်�်နိုာင််က်ုု�ကုည််းမှာရုှိာုမှာရှိာု နေပ်မှာတူွည်၍် ကုာွခြား�ာ��ည်။်

ရှေးပြ��င်း�ရှေးရုံးှ �စွာရုာတွး

န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင်် ် ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ် �ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်န့ေ�ာလနူ်ာ�ည် ် �ောဝန် ် ၏ညွှှန်က်ြကုာ�မှာု

ခြား�င်် ်ယာာယား(�ု� ်)အနေေ�နေပ် နေခြားပာင်�်နေရုံးှ��ေံလှင် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ်ကုု�ကုည််းပါကု နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�စ်ေုတွက်ုု� နေင်�ွာ�ခြား�င်် ်

လကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

•  နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ်�င််န်ေတွာ်နေ�ာကု��မှာ�ုယံာေူရှိာုလှင််

•  လနူ်ာ�ည် ်န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ်�ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်�့ခြား�င်် ်နေခြားပာင်�်နေေွ�� ံေလှင််

•  အနေေ�နေပ်မှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�၍မှာခြား�စ််လှင််
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ထိုခုု�ကွးဒါဏးရာ�နှးင််းန်း��ကွးန်းး�ပြဖွားစွား�ုအတွာကွးစွာရုာတွးရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ

အာမှာ�ရံှိာု�(ူအာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူ�ည် ်န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင်် ်ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ်အလ�ပ် မှာလ�ပ် နိုု�င်ဘ် ့၃ေကု�်ကု်

တွု�ကု ်အလ�ပ်ေပ်န်ာ�ေလှင် ်၄ေကုန်ေခြားမှာာကုန်ေန်မ်ှာာစ်၍ အလ�ပ်ေပ်န်ာ�ေနေ�ာနေန်မ်ှာျာ� အတွကွု ်နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� ထို�တွန်ေပ�မှာည်။်

နေထိုာကုပံ်မ်ှာည််က်ုာလ�ည် ်စ်တွင်န်ေထိုာကုပံ်န်ေပ�နေ�ာနေန်မ်ှာာစ်၍ နေေတွကွုပ်ြီးပး� အကြကုာ�ံ�� ၁နိုာစ််�ွအ့ထို ုခြား�စ််�ည်။်

ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအတွာကွးတွစွားကြီးကွ�ုးရှေး��ရှေးင်ာ

အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု� ူ (�ု� ်) အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�အူာ�မှာား�ု���ူည် ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�လှင် ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ေန် ် လု�အပ်�ည်် ်

နေင်နွေကြကု��ု�င်ေ်ာတွာဝန်မ်ှာျာ�နေလျာပ်ါ�နေစ်ေန် ် စ်ေုတွထ်ို�တွန်ေပ��ည််စ််န်စ််ခြား�စ််�ည်။် စ်ေုတွ ် ပမှာာဏီ�ည် ် မှာအူေ 

ကုနေလ�၁နေယာာကုလ်ှင် ်၄၂၀,၀၀၀ယာန်�်ခြား�စ််�ည်။်

ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��စွာရုာတွးရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ရံှိာု��ူည် ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ေန်အ်တွကွုအ်လ�ပ်ေပ်န်ာ�ပါကု �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ နေမှာ�ွေကုမ်ှာတွု�င်မ်ှား

ေကုန်ေပါင်�်၄၂ေကု ်(အမှာာှကုု�ယာဝ်န်ခ်ြား�စ််ပါကု၉၈ေကု)် မှာာ နေမှာ�ွ�ွာ�ပြီးပး�နေန်ာကု ်ေကုန်ေပါင်�် ၅၆ေကုအ်တွငွ်�် အလ�ပ်ေပ်န်ာ�လှင် ်

အလ�ပ်ေပ်န်ာ�ကုာလအတွကွု ်ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင် ွလကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

�ုသ��စွာ�ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

မုှာ�ာ�စ်�ဝင်မ်ှာား�ု��ည် ် န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်(�ု� ်)ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာေရှိာုလှင် ် “မုှာ�ာ�စ်�နေ��ကု��စ်ေုတွ”် ကုု� လကု�်ေံယာနူိုု�င််

မှာည်။် နေပ�နေ�ျမှာအုတွု�င်�်အတွာ၊ နေပ�နေ�ျပံ�န်ည်�်လမ်ှာ�၊ နေပ�နေ�ျမှာကုုာလ စ်�ည်တ်ွု��်ည် ် အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု �၏ူ နေ��ကု��

စ်ေုတွန်ေပ�နေ�ျပံ�နိုာင်် ်တွညူ်း�ည်။်
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၂-၂။ အ�းု��သ��ကွးန်းး���ရှေးရာ�အ��ခး

(၁)	အ��ခးဝင်းရှေးရာ�ကွးရာန်းးလုု�အ�းခးကွး�း��

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််မ်ှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြားပ�လ�ပ်ထိုာ��မူှာျာ�အန်ကု ်အ�ကု၇်၅နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ�ာ�မူှာျာ��ည် ်လ�ပ်င်န်�် �ငွ် ်ကုျန်�်မှာာနေေ�

အာမှာ� ံမှာရှိာုပါကု အမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာုေမှာည်။်

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ခြား�စ််လှင် ် နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းနေ�ာ�မူှာာအပ အခြား�ာ��မူှာျာ��ည် ် အမှာျု�� �ာ�

ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ� ံထိုာ�ရှိာုေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၁)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ��ည် ်၃လနေအာကုခ်ြား�စ််လှင်(်*)

(၂)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“ကုာလတွု�နေန်ထိုု�င်�်ငွ််”်ခြား�စ််လှင််

(၃)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာ”ု အန်ကုမ်ှာာ “နေ��ကု��

မှာ�ုယံာနူေ�ာ လပ်ုရှိာာ�မှာ”ု �ု�မ်ှာဟု�တွ ် “နေ��ကု��မှာ�ုယံာနူေန်�အူာ� နေန်စ််ဥ်း်ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေ�ာလပ်ုရှိာာ�မှာ”ု 

မှာျာ�ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအ�င််ခ်ြား�စ််လှင််

(၄)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာ”ုအန်ကုမ်ှာာ “�ေး�လာည််လ်ည် ်�ာွ�လာခြား�င်�်၊ အပန်�်နေခြား�

ခြား�င်�်နိုာင်် ်တွခြား�ာ�တွေူာလပ်ုရှိာာ�မှာ”ု မှာျာ�ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအ�င််ခ်ြား�စ််လှင််

(၅)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“�တံွမှာန်အ်�င််”် ခြား�စ််လှင််

(၆)  တွော�မှာဝင်န်ေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�်စ်�ည်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာရှိာုနေ�ာ�ခူြား�စ််လှင််

(၇)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််နံို ာင်် ် နေ��ကု��မှာအုာမှာ�အံပါအဝင် ် လမူှာနုေေ�အာမှာ��ံနေဘာတွညူ်း�ျကုက်ုု� လကုမ်ှာာတွ ် နေေ�ထိုု��

ထိုာ��ည််န်ိုု�င်င််မံှာျာ�မှာာ ပ�ဂျဂု�လခ်ြား�စ််ပြီးပး� ၎င်�်နိုု�င်င််၏ံအစု်��ေထိုမံှာာ လမူှာနုေေ�အာမှာ�ေံရှိာုထိုာ� နေကြကုာင်�်နေထိုာကု�်စံ်ာ 

(�ကု�်ု�င်ေ်ာနေထိုာကု�်စံ်ာ) ေရှိာုလှင််

*  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ��ည် ်၃လနေအာကုခ်ြား�စ််နေ�ာ်လည်�် နေအာကုပ်ါနေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာာ တွစ််�� ခြား�စ််ပြီးပး� စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�အေ ၃လနိုာင်််

အထိုကု ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာုနေကြကုာင်�် အ�အုမှာာတွခ်ြားပ� �ေံ��ူည် ်အမှာျု���ာ�အာမှာ� ံဝင်န်ေောကုန်ိုု�င်�်ည်။်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“နေ�ျာ်နေခြား�နေေ��ု�င်ေ်ာ”

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“န်ည်�်ပည်ာအလ�ပ်�င်”်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“မုှာ�ာ�စ်�လု�ကုန်ေန်ထိုု�င်မ်ှာ”ု

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််“်အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်မ်ှာ ု(အထိုကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ၃နိုာင််၄်၏နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာာအပ)”
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(၂)	 အ��ခးဝင်းပြခင်း�နှးင််းရုံး�တွးသ�ုး�ပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

အမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်ခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် ရုံး�တွ�်မ်ုှာ�ခြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်(*)ကုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည်။် အနေ��စု်တွက်ုု� �ကု�်ု�င်ေ်ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ်နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�

ပါ။

(*) နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ ပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ��ည် ်အမှာျု���ာ�အာမှာ�ရံုံး�တွ�်မ်ုှာ�ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်ကုု� နေ�ာင်ေွ်ကုေ်န်လ်ု�အပ်

�ည်။်

(၁)  လကုရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာပြီးမုှာ��န်ယာမ်ှာာအခြား�ာ�ပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု�န်ေခြားပာင်�်နေေွ�နေန်ထိုု�င်လ်ှင််

(၂)  လ�ပ်င်န်�်�ငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်န်ေောကုလ်ှင် ်စ်�ည််

(၃)	အ��ခးရှေးကြကွ�

အာမှာ�နံေကြကု��ည် ်အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�တွစ််��ရှိာု အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�အူနေေအတွကွုန်ိုာင်် ်၎င်�်တွု�၏်ဝင်န်ေင်နွေပ် လု�ကု၍် တွကွု�်ျကု်

ထိုာ��ည််စ််ေုတွခ်ြား�စ််�ည်။် အ�ု�ပါစ်ေုတွက်ုု� အမ်ုှာနေထိုာင်ဦ်း�စ်း�ကု နေပ��ငွ်�်ေန် ်တွာဝန်ရ်ှိာု�ည်။်
*  ဝင်န်ေင်နွိုာင်် ် နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝအနေခြား�အနေန်နေပ်လု�ကု၍် အာမှာ�နံေကြကု� နေလျာန််ည်�်နိုု�င်�်ည်ခ်ြား�စ််ော အနေ��စ်ုတွက်ုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၄)	ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�အရှေးကြကွ�င်း�အရာ�း

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွးကွု��ု�ုကွု�ယ်းတွု�င်းရှေး��ရှေးခးပြခင်း�

အာမှာ�ကံုု�အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ်စ်�စ်�နေပါင်�်နေ��ကု��စ်ေုတွမ်ှာာ ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံမှာည််ေ်ာ�ု�င်န်ိုနု်�်�ည််

•  အ�ကု၆်နိုာစ််(မှာလူတွန်�်မှာနေန်မှား)မှာခြားပည််န်ေ�ာ�မူှာျာ�အတွကွု၂်၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

•  အ�ကု၇်၀နိုာစ််မှာခြားပည််န်ေ�ာ�မူှာျာ�အတွကွု၃်၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

•  အ�ကု၇်၀နိုာစ််မှာာ၇၄နိုာစ််အထို၂ု၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

(�ု�န်ေ�ာ် လကုရ်ှိာုအလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်၍ ဝင်န်ေင်ေွရှိာု��ူည် ်၃၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်)

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

•  အလ�ပ်ဝင်ဝ်င်�်ျင်�်ခြား�စ််၍ အာမှာ�ကံုတွက်ုု� လကုဝ်ယာမ်ှာေရှိာုနေ��လှင််

•  နေကုျာကုပ်တွတ်ွး�စ်�ည််အ်ရုုံး��ကု��မှာကုုေုုယာာမှာျာ�ဝယာယ်ာလူှင််

•  �ောဝန်မ်ှာာ လု�အပ်�ည်ဟ်ု� ညွှှန်က်ြကုာ�နေ�ာ မှာျကုမ်ှာခြားမှာင်အ်နေကြကုာခြားပင်၊် အပ်စု်�ကုက်ု�ထိုံ��မှာျာ�၊ နိုာပ်ုန်ယာခ်ြား�င်�်မှာျာ�စ်�ည််

တွု�က်ုု��ယံာလူှင််

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�တွငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�နေ��စ်စ််မှာ�ုယံာလူှင် ် 

စ်�ည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျာ�နေကြကုာင်် ်ကုျ�င််န်ေ�ာစ်ေုတွစ််ကုစ်�စ်�နေပါင်�်ကုု� မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုျ�ေံ မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် �ု�န်ေ�ာ်

နေပ�နေ�ျပြီးပး�နေန်ာကု ် အာမှာ�ကံုတွေ်ရှိာုလှင် ် မုှာမုှာကုျ�ေံမှာည််ေ်ာ�ု�င်န်ိုနု်�် ပမှာာဏီကုု�နို�တွ၍် ကုျန်က်ု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� လကု�်ံ

ေယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်
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ကွ�န်းးကွး�ု�း��ရှေးသ�	ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

တွစ််လအတွငွ်�် နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်ထိုနံိုာင်် ် နေ���ု�င်မ်ှာျာ�၏နေကုာင်တ်ွာတွငွ် ် ကုျ�ေံ နေ�ာ နေ��ကု��

စ်ေုတွစ််�စ်�နေပါင်�် (နေ��ရံုံး�တွကုစ််ဥ်း်ကုကု�န်က်ုျ�့န်ေ�ာစ်ာ�နေ�ာကုစ််ေုတွန်ိုာင််က်ု�တွင်�ု်�� မှာပါဝင်ပ်ါ) �ည် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်််

နေင်ပွမှာာဏီကုု�နေကုျာ်လနွ်လ်ှင် ် ထိုု�နေကုျာ်လနွ်�်ာွ�နေ�ာနေင်ပွမှာာဏီကုု�နေပ�နေ�ျေ မှာည််စ််န်စ််ခြား�စ််�ည်။် အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�ူ

ကုု�ယာတ်ွု�င် ် အမှာျာ��ံ��နေပ�နေ�ျေနေ�ာလစ်ဥ်း်ပမှာာဏီ�ည် ် အ�ကု၇်၀နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာုခြား�င်�်၊မှာရှိာုခြား�င်�်နိုာင်် ် ေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင်ွ

စံ်နိုနု်�်နေပ် မှာတူွည်၍် နေခြားပာင်�်လမ့ှာ ုရှိာု�ည်။်

ရှေးပြ��င်း�ရှေးရုံးှ �စွာရုာတွး

န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင်် ် ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ် �ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်န့ေ�ာလနူ်ာ�ည် ် �ောဝန် ် ၏ညွှှန်က်ြကုာ�မှာု

ခြား�င်် ်ယာာယား (�ု� ်) အနေေ�နေပ်နေခြားပာင်�်နေရုံးှ��ေံလှင် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းပါကု နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�စ်ေုတွက်ုု� နေင်�ွာ�ခြား�င်် ်

လကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

•  နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ်�င််န်ေတွာ်နေ�ာကု��မှာ�ုယံာေူရှိာုလှင််

•  လနူ်ာ�ည်န််ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင််�်ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်�့ခြား�င််န်ေခြားပာင်�်နေေွ��ေံလှင််

•  အနေေ�နေပ်မှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�၍မှာခြား�စ််လှင််

ကွရှေးလု�ရှေး�ာ�ဖွားာ��ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအတွာကွးတွစွားကြီးကွ�ုးရှေး��ရှေးင်ာ

အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု� ူ (�ု� ်) အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�အူာ�မှာား�ု���ူည် ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�လှင် ် ကုနေလ�နေမှာ�ွ�ွာ�ေန် ် လု�အပ်�ည်် ်

နေင်နွေကြကု��ု�င်ေ်ာတွာဝန်မ်ှာျာ�နေလျာပ်ါ�နေစ်ေန် ် စ်ေုတွထ်ို�တွန်ေပ��ည််စ််န်စ်် ခြား�စ််�ည်။် စ်ေုတွ ် ပမှာာဏီ�ည် ် မှာအူေ 

ကုနေလ�၁နေယာာကုလ်ှင် ်၄၂၀၀၀၀ယာန်�်ခြား�စ််�ည်။်

၂-၃။ ရှေးန်း�ကွး�ု�င်း�ကွ�လုသကွးကြီးကွး�ရာာယ်းအု��း��ရှေးဆို�ကွ�သ�ုစွာန်းစွား

(၁)	ရှေးလုာ�ကွးထို��ရာန်းးလုု�အ�းခးကွး�း��

အသကွး၇၅နှးစွားပြ�ည််း�ါကွ

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််မ်ှာာတွပံ်�တွင်ရ်ှိာု��ူည် ် အ�ကု၇်၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုခ်ြား�စ််လှင် ် နေန်ာကုပု်�င်�်ကုာလ

�ကုက်ြီးကုး� ေွယာအ်ု�မှာျာ�နေ��ကု��မှာစု်န်စ််တွငွ် ်အာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်ည်။်

•  အ�ကု၆်၅နိုာစ််မှာာ၇၄နိုာစ််အတွငွ်�်ရှိာုနေ�ာ�မူှာျာ�လည်�် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာတုွစ််����ခြား�စ််နေကြကုာင်�် 

အ�အုမှာာတွ ်ခြားပ��ေံလှင် ်အာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်ည်။်

•  �ု�န်ေ�ာ် ယာ�င်က်ုအာမှာ�ထံိုာ��့န်ေ�ာ ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�မံှာျာ� (အမှာျု���ာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�၊ံ ကုျန်�်မှာာနေေ�

အာမှာ�အံ�င်�်၊ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ကံုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�အံ�င်�်၊ အခြားပန်အ်လာန်က်ုညူ်းနေထိုာကုပံ် ် နေေ�အ�င်�်မှာာ အာမှာ�မံှာျာ�

စ်�ည်)် ကုု� ရုံး�တွ�်မ်ုှာ�ေမှာည်။်

•  အ�ကု၇်၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာုနေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ခြား�စ််လှင် ် နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် ကုု�ကုည််းနေ�ာ �မူှာာအပ 

အခြား�ာ��မူှာျာ��ည် ်နေန်ာကုပု်�င်�်ကုာလ�ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�နေ��ကု��မှာစု်န်စ်် တွငွ် ်အာမှာ�ဝံင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်
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(၁)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ��ည် ်၃လနေအာကုခ်ြား�စ််လှင်(်*)

(၂)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“ကုာလတွု�နေန်ထိုု�င်�်ငွ််”်ခြား�စ််လှင််

(၃)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ် “အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာ”ု အန်ကုမ်ှာာ “နေ��ကု��မှာ�ုယံာနူေ�ာ လပ်ုရှိာာ�မှာ”ု 

�ု�မ်ှာဟု�တွ ်“နေ��ကု��မှာ�ုယံာနူေန်�အူာ� နေန်စ််ဥ်း်ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေ�ာလပ်ုရှိာာ�မှာ”ု မှာျာ�ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအ�င််ခ်ြား�စ််

လှင််

(၄)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာ”ုအန်ကုမ်ှာာ “�ေး�လာည််လ်ည် ်�ာွ�လာခြား�င်�်၊ အပန်�်နေခြား�

ခြား�င်�်နိုာင်် ်တွခြား�ာ� တွေူာလပ်ုရှိာာ�မှာ”ု မှာျာ�ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာအ�င််ခ်ြား�စ််လှင််

(၅)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ်“�တံွမှာန်အ်�င််”် ခြား�စ််လှင််

(၆)  တွော�မှာဝင်န်ေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�်စ်�ည်် ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာရှိာုနေ�ာ�ခူြား�စ််လှင််

(၇)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််နံို ာင်် ် နေ��ကု��မှာအုာမှာ�အံပါအဝင် ် လမူှာနုေေ�အာမှာ��ံနေဘာတွညူ်း�ျကုက်ုု� လကုမ်ှာာတွ ် နေေ�ထိုု��

ထိုာ��ည််န်ိုု�င်င််မံှာျာ�မှာာပ�ဂျဂု�လခ်ြား�စ််ပြီးပး� လမူှာနုေေ�အာမှာ�ေံရှိာုထိုာ�နေကြကုာင်�် ၎င်�်နိုု�င်င််၏ံအစု်��ေထို ံ မှာာ

နေထိုာကု�်စံ်ာ(�ကု�်ု�င်ေ်ာနေထိုာကု�်စံ်ာ)ေရှိာုလှင််

(*)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််�်ကုတ်ွမ်ှာ��ည် ် ၃လနေအာကု ် ခြား�စ််နေ�ာ်လည်�် နေအာကုပ်ါ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာာ တွစ််�� ခြား�စ််ပြီးပး� စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�အေ ၃လ

အထိုကု ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််ရ်ှိာုနေကြကုာင်�် အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံ� ူ�ည် ်နေန်ာကုပု်�င်�်ကုာလ�ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�ကုျန်�်မှာာနေေ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာစု်န်စ််တွငွ် ်အာမှာ�ံ

ဝင် ်နိုု�င်�်ည်။်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“နေ�ျာ်နေခြား�နေေ��ု�င်ေ်ာ”

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“န်ည်�်ပည်ာအလ�ပ်�င်”်

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“မုှာ�ာ�စ်�လု�ကုန်ေန်ထိုု�င်မ်ှာ”ု

•  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်် ်“အထို�ူလပ်ုရှိာာ�နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်မ်ှာ ု

 (အထိုကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ၃နိုာင််၄်၏နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််မ်ှာာအပ) ”

(၂)	 အ��ခးရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�၊ရုံး�တွးသ�ုး�ပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

နေန်ာကုပု်�င်�်ကုာလ�ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�နေ��ကု��မှာစု်န်စ််တွငွ် ် နေလှာကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်၊ ရုံး�တွ�်မ်ုှာ�ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်

မှာျာ�ကုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည်။် အနေ��စု်တွက်ုု� �ကု�်ု�င်ေ်ာ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

ထိုု� ်ခြားပင် ်လကုရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာမ်ှာာ အခြား�ာ�ပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�နေန်ထိုု�င်လ်ှင် ်နေန်ာကုပု်�င်�်ကုာလ �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�

ကုျန်�်မှာာနေေ�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာစု်န်စ်် ရုံး�တွ�်မ်ုှာ�ခြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်ကုု� နေ�ာင်ေွ်ကု ်ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၃)	အ��ခးရှေးကြကွ�

အာမှာ�နံေကြကု��ည် ် အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�အူာ�လံ�� တွညူ်းနေ�ာပမှာာဏီကုု�နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ် တွစ််ဦး��ျင်�် ပမှာာဏီနိုာင်် ်

အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�၏ူဝင်န်ေင်နွေပ်လု�ကု၍် နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ်ဝင်န်ေင်ေွာ�ု�င်န်ိုနု်�်ကုု�နေပါင်�်၍ နေပ�နေ�ာင်ေ်ခြား�င်�် ခြား�စ််�ည်။်

လ�ပ်င်န်�်�ငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�စံ်�ည်တ်ွငွ် ် မှာား�ု�ခြား�စ််ခြား�င်�်၊ ဝင်န်ေင်နွိုာင််န်ေန်ထိုု�င်မ်ှာအုနေခြား�အနေန် စ်�ည်က်ုု� 

လု�ကု၍်အာမှာ�နံေကြကု�နေလျာန််ည်�်နိုု�င်�်ည်။် အနေ��စ်ုတွက်ုု� �ကု�်ု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ� တွငွ် ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်

စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။
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(၄)	ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�အရှေးကြကွ�င်း�အရာ�း

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွးကွု��ု�ုကွု�ယ်းတွု�င်းရှေး��ရှေးခးပြခင်း�

အာမှာ�ကံုု�အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ် စ်�စ်�နေပါင်�်နေ��ကု��စ်ေုတွမ်ှာာ ကုု�ယာတ်ွု�င်န်ေပ�နေ�ျေမှာည််ေ်ာ�ု�င်န်ိုနု်�်�ည် ် ၁၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်

ခြား�စ််�ည်။် �ု�န်ေ�ာ် လကုရ်ှိာုအလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်၍ ဝင်န်ေင်ေွရှိာု��ူည် ်၃၀ော�ု�င်န်ိုနု်�် နေပ� နေ�ာင်ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

•  အလ�ပ်ဝင်ဝ်င်�်ျင်�်ခြား�စ််၍အာမှာ�ကံုတွက်ုု�လကုဝ်ယာမ်ှာေရှိာုနေ��လှင််

•  နေကုျာကုပ်တွတ်ွး�စ်�ည််အ်ရုုံး��ကု��မှာကုုေုုယာာမှာျာ�ဝယာယ်ာလူှင််

•  �ောဝန်မ်ှာာ လု�အပ်�ည်ဟ်ု� ညွှှန်က်ြကုာ�နေ�ာ မှာျကုမ်ှာခြားမှာင်အ်နေကြကုာခြားပင်၊် အပ်စု်�ကုက်ု�ထိုံ��မှာျာ�၊ 

နိုာပ်ုန်ယာခ်ြား�င်�်မှာျာ�စ်�ည်တ်ွု�က်ုု��ယံာလူှင််

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�တွငွ်က်ုျန်�်မှာာနေေ�နေ��စ်စ််မှာ�ုယံာလူှင် ်

စ်�ည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျာ�နေကြကုာင်် ် ကုျ�င််န်ေ�ာစ်ေုတွစ််ကုစ်�စ်�နေပါင်�်ကုု� မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်န်ေပ�နေ�ျ ေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် 

�ု�န်ေ�ာ် နေပ�နေ�ျပြီးပး�နေန်ာကု ်အာမှာ�ကံုတွေ်ရှိာုလှင် ်မုှာမုှာနေပ�နေ�ျေမှာည်် ်ော�ု�င်န်ိုနု်�်ပမှာာဏီကုု�နို�တွ၍် ကုျန်က်ု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� 

လကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

ကွ�န်းးကွး�ု�း��ရှေးသ�	ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွး

တွစ််လအတွငွ်�် နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�့ွ�အစ်ည်�်နိုာင်် ် နေ���ု�င်မ်ှာျာ�၏နေကုာင်တ်ွာတွငွ် ် နေပ�နေ�ျေနေ�ာ နေ��ကု��

စ်ေုတွစ််�စ်�နေပါင်�် (နေ��ရံုံး�တွကုစ််ဥ်း်ကုကု�န်က်ုျ�့န်ေ�ာ စ်ာ�နေ�ာကုစ််ေုတွန်ိုာင်် ်ကု�တွင်�ု်��မှာပါဝင် ်ပါ)�ည် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်််

နေင်ပွမှာာဏီကုု�နေကုျာ်လနွ်လ်ှင် ် ထိုု�နေကုျာ်လနွ်�်ာွ�နေ�ာနေင်ပွမှာာဏီကုု� နေပ� နေ�ျေမှာည််စ််န်စ်် ခြား�စ််�ည်။် အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�ူ

ကုု�ယာတ်ွု�င် ်အမှာျာ��ံ��နေပ�နေ�ျေနေ�ာ လစ်ဥ်း်ပမှာာဏီ�ည် ်ေရှိာု နေ�ာဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီနေပ်မှာတူွည်၍် နေခြားပာင်�်လမ့ှာရုှိာု�ည်။်

ရှေးပြ��င်း�ရှေးရုံးှ �စွာရုာတွး

န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင်် ် ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ် �ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်န့ေ�ာလနူ်ာ�ည် ် �ောဝန် ် ၏ညွှှန်က်ြကုာ�မှာု

ခြား�င်် ်ယာာယား (�ု� ်) အနေေ�နေပ်နေခြားပာင်�်နေရုံးှ��ေံလှင် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ်ကုု�ကုည််းပါကု နေခြားပာင်�်နေရုံးှ�စ်ေုတွက်ုု� နေင်�ွာ�ခြား�င်် ်

လကု�်ေံယာနူိုု�င်မ်ှာည်။်

•  နေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ်�င််န်ေတွာ်နေ�ာကု��မှာ�ုယံာေူရှိာုလှင််

•  လနူ်ာ�ည်န််ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင််�်ာွ�လာလပ်ုရှိာာ�ေန်�်ကု�်�့ခြား�င််န်ေခြားပာင်�်နေေွ��ေံလှင််

•  အနေေ�နေပ်မှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ�၍မှာခြား�စ််လှင််
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ရှေးဆို�ဝါ�

•  နေ��ဝါ�ကုု� နေ��နေပ�ဌာာန်မှာျာ�၊ နေ���ု�င်မ်ှာျာ�တွငွ် ်ဝယာယ်ာေူရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  န်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််ခြား�င်�်နိုာင်် ်ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာမှာျာ� ကု��ောတွငွ် ်နေ��ဝါ�ကုု� အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်မှာျာ� ရှိာုနေ�ာ် လည်�် နေ��ဝါ�တွငွ် ်

နေဘ�ထိုကွု�်ု��ကုျု��မှာျာ�ရှိာု�ခြား�င်် ်�ံ��စ်ွ့ပံ�ကုု� �တွခုြားပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  နေ��ဝါ�နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ န်ာ�မှာလည်မ်ှာမုှာျာ�ရှိာုပါကု နေ��နေပ�ဌာာန်မှာျာ�၊ နေ���ု�င်မ်ှာျာ�ရှိာု နေ��ဝါ� ကုွမ်ှာ�ကုျင်မ်ှာျာ�၊ 

လု�င်စ််င်ေ်အနေောင်�်စ်ာနေေ�မှာျာ�နိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်
*  လု�င်စ််င်ေ်အနေောင်�်စ်ာနေေ��ည် ်�ောဝန်၏် နေ��ညွှှန်�်မှာပါဘ ့ဝယာယ်ာနူိုု�င်န်ေ�ာ နေ��ဝါ�အ�ျု� �ကုု� နေောင်�်�ျနိုု�င်�်ည်။် OTCနေ��ဝါ�မှာျာ�ကုု�လည်�် 

နေောင်�်�ျနိုု�င်�်ည်။်

၃-၁။ ရှေးဆို�ရှေး��ဌာ�န်း

နေ��နေပ�ဌာာန်တွငွ် ် �ောဝန်မ်ှာာညွှှန်က်ြကုာ�နေ�ာ နေ��ညွှှန်�်ကုု�အနေခြား��၍ံ နေ��ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်မှာျာ�ခြားပ�လ�ပ် လျကုရ်ှိာုပြီးပး� 

နေ��ညွှှန်�်ပါနေ��ဝါ�မှာျာ�ကုု� ဝယာယ်ာေူရှိာုနိုု�င်�်ည်။် ထိုု�အ်ခြားပင် ်OTCနေ��ဝါ�မှာျာ�ကုု�လည်�် ဝယာယ်ာေူရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

၃-၂။ ရှေးဆို�ဆိုု�င်း

OTCနေ��ဝါ�မှာျာ�ကုု� နေ��နေပ�ဌာာန်ကု့�်ု�ပ်င် ် နေ���ု�င်တ်ွငွ်လ်ည်�် ဝယာယ်ာနူိုု�င်�်ည်။် �ု�န်ေ�ာ် နေ���ု�င်တ်ွငွ်မ်ှာ ူ

�ောဝန်၏်နေ��ညွှှန်�်မှာျာ�ကုု� လကု�်နံေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာနေပ�နေပ။

၃။
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�င်းစွာင်း

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ ပင်စ််င်စ််န်စ််မှာာာ �န် ်မ်ှာာန်�်၍မှာေနိုု�င်န်ေ�ာ အန်ာဂျတွက်ုု� ကြီးကု�ုတွင်ခ်ြားပင်�်င်ေ်န်အ်တွကွု ်မှာျု���ကုအ်ပု�င်�်အခြား�ာ�

မှာရှိာု လူန်ေဘာင်အ်�့ွ�အစ်ည်�်တွစ််��လံ��ကု အခြားပန်အ်လာန်န်ေထိုာကုပံ်က်ုညူ်းကုာ ဘဝ တွစ််�ကုတ်ွာအာမှာ��ံျကုက်ုု� 

အနေကုာင်အ်ထိုည်န်ေ�ာ်နေ�ာင်�်ည်် ်အစ်းအစ်ဥ်း်ခြား�စ််�ည်။်

အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်ကြကု�ည်် ်မှာျု���ကုမ်ှာာ နေပ�နေ�ာင်ထ်ိုာ�နေ�ာ အာမှာ�နံေကြကု�မှာျာ�ကုု� �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု� စ်�ည်တ်ွု�အ်ာ� 

ပင်စ််င်န်ေင်ထွို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်အခြား�စ်် ေည်ေွ်ယာ�်ည်် ်န်ည်�်လမ်ှာ�ခြား�င်် ်စ်းမံှာလ�ပ်ကုု�င်လ်ှကုရ်ှိာု�ည်။်

သကွးကြီးကွး�အရှေးပြခခး�င်းစွာင်း၊သကွးကြီးကွး�လု��းသ��ဖူွားလုး�ရှေးရာ��င်းစွာင်းရာ�းု�ုအရှေးပြခအရှေးန်း�း�စွား

အ�းု��သ���င်းစွာင်း

အ�ကု၂်၀ အ�ကု၆်၀ အ�ကု၆်၅

�င်းစွာင်းရှေးကြကွ�ရာ�းုနှု�င်းသည်း။
အလု��းအကွု�င်း�င်းစွာင်းအ��ခး	

(အလ�ပ်ေပ်န်ာ�လု�ကု�်ည်် ်အ�ျုန်အ်ထို)ု

မှာအူေဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်နေန်ထိုု�င်�်ည်််
အ�ကု၂်၀နိုာင်် ်အထိုကုမ်ှာာအ�ကု၆်၀နေအာကု်
ရှိာု�အူာ�လံ���ည် ်ခြားပည်�်ူပ်င်စ််င်စ််န်စ််၌ 
အာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်ည်။်

အာမှာ�နံေကြကု�နေပ�နေ�ာင်�့်�်ည််က်ုာလ�ည် ်
နိုာစ််၄၀မှာနေကုျာ်လနွ်�်မူှာျာ�  အာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င် ်
�ည်။်

�ကု�်ု�င်ေ်ာလ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ော၌ 
လ�ပ်ကုု�င် ်နေန်နေ�ာ အလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ��ည် ်
လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ� ခြားပည််မ်ှား ပါကု အလ�ပ်အကုု�င််
ပင်စ််င်အ်ာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်ည်။် အန်ာဂျတွ၌် ေရှိာုမှာည်် ်
ပင်စ််င်န်ေကြကု��ည် ်တွု��ပာွ�လာမှာည် ်ခြား�စ်် �ည်။်

၁။

 အ�န်�် ၇။	 �င်းစွာင်းနှးင််းလု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ�
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

၁-၁။ အ�းု��သ���င်းစွာင်း(kokumin	nenkin)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံခြားပည်�်ူပ်င်စ််င်စ််န်စ််မှာာာ မှာအူေ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်နေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ အ�ကု၂်၀ နိုာင််အ်ထိုကု၊် အ�ကု၆်၀နေအာကု်

ရှိာုနေ�ာ�အူာ�လံ���ည် ်ခြားပည်�်ူပ်င်စ််င်စ််န်စ််ကုု� ဝင်န်ေောကုေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)	အ��ခး�းုသ	ူ(အ��ခးဝင်းထို��သ)ူ	နှးင််း	အ��ခးဝင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်က်ုု� အာမှာ�ရံှိာု� ူ(အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူ မှာျာ�တွငွ် ်ပံ�စံ်(၁)မှာာပံ�စံ်(၃)စ်�ခြား�င်် ်အာမှာ�ဝံင်�် ူအမှာျု��အစ်ာ�(၃)

မှာျု��ရှိာု�ည်။်

�း�စွား(၁)အ��ခးဝင်းသူ

•  ကုု�ယာပု်�င်လ်�ပ်င်န်�်လ�ပ်ကုု�င်�်၊ူ နေကုျာင်�်�ာ� စ်�ည်၊် ပံ�စံ်(၂) အာမှာ�ဝံင်�်၊ူ ပံ�စံ်(၃) အာမှာ�ဝံင်�်နူိုာင်် ်

မှာ�ကု�်ု�င်န်ေ�ာ�မူှာျာ��ည် ်အမှာျု���ာ�ပင်စ််င် ်ပံ�စံ်(၁) အာမှာ�ဝံင်�် ူခြား�စ််�ည်။်

•  အာမှာ�ဝံင်ေ်န်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာာာ ကုာယာကုရံှိာင်န်ေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��၌ ခြားပ�လ�ပ် 

ေမှာည်။်

�း�စွား(၂)အ��ခးဝင်းသူ

•  ကု�မှာဏံီးစ်�ည်တ်ွငွ်အ်လ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ပ်ြီးပး� လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�နံိုာင်် ်ဝင်ထ်ိုာ��မူှာျာ��ည် ်ပံ�စံ်(၂)

အာမှာ�ဝံင်�်ခူြား�စ််�ည်။်

•  အာမှာ�ဝံင်ေ်န်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာာာ ကု�မှာဏံီး(အလ�ပ်ရှိာင်)်မှာာ လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

�း�စွား(၃)အ��ခးဝင်းသူ

•  လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�နံိုာင်် ်ဝင်ထ်ိုာ�� ူ(အမှာျု���ာ�ပင်စ််င် ်ပံ�စံ်(၂)အာမှာ�ဝံင်�်)ူ ၏ နေထိုာကုပံ်မ်ှာု

ေရှိာုနေန်နေ�ာ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု�်ည် ်အမှာျု���ာ�ပင်စ််င် ်ပံ�စံ်(၃) အာမှာ�ဝံင်�်ခူြား�စ််�ည်။် 

•  အာမှာ�ဝံင်ေ်န် ် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာာာ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု ် (ပံ�စံ်(၂)အာမှာ�ဝံင်�်)ူ အလ�ပ် လ�ပ်ကုု�င်န်ေန် 

နေ�ာ ကု�မှာဏံီးမှာာတွစ််�င်် ်ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

*  ပံ�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��၏ူနေထိုာကုပံ်မ်ှာေုရှိာုနေန်နေ�ာ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု�်ည် ်ပံ�စံ်(၃)အာမှာ�ဝံင်�် ူမှာခြား�စ််နိုု�င်ပ်ါ။

*  လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��ည်် ်အ�ကု၆်၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုပ်င်စ််င်စ််ာ�မှာျာ�၏ နေထိုာကုပံ်မ်ှာ ုေရှိာုနေန်� ူအမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုမ်ှာျာ��ည်လ်ည်�် 

ပံ�စံ်(၃)အာမှာ�ဝံင်�်မူှာခြား�စ််နိုု�င်ပ်ါ။

(၂)	 အ��ခးရှေးကြကွ�

•  ပံ�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်�်၏ူ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�နံေကြကု�မှာာာ တွနေခြားပ�ည်းခြား�စ််�ည်။် ပံ�စံ်(၂)အာမှာ� ံ ဝင်�် ူ နိုာင်် ် ပံ�စံ်(၃)

အာမှာ�ဝံင်�်တူွု�မ်ှာာာ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ေန်မ်ှာလု�အပ်ပါ။

•  အာမှာ�နံေကြကု�မှာာာ နေင်နွေပ��ငွ်�်ေန်စ််ာနေောကုရ်ှိာုလာပါကု ဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာနေင်လွှခ့ြား�င်�် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်�ေကုဒ်ီစ််ကုတွခ်ြား�င်် ်

နေပ�နေ�ျခြား�င်�် ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

•  အာမှာ�နံေကြကု�စ်�စ်�နေပါင်�်ကုု� ကြီးကု�ုတွင်န်ေပ��ငွ်�်ပါကု နေလှာန်ေ��ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  ဝင်န်ေင်နွ်ည်�်ပါ��နူိုာင်် ် အလ�ပ်လကုမ့်ှာစ််�ည်တ်ွု�မ်ှာာာ အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ေန် ် အ�ကုအ်�ရ့ှိာုနေ�ာ အ�ါမှာျု��၌ 

အာမှာ�နံေကြကု�ကုင်�်လတွွမ်ှာနုိုာင်် ်အ�ျုန်တ်ွု��ခြားမှှာင််မ်ှာစု်န်စ််ရှိာု�ည်။်
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•  အနေ��စု်တွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ� �ု�မ်ှာဟု�တွ ် ပင်စ််င်ရံ်ုံး�� (Japan Pension Service 

‘JPS’)တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၃)	အ��ခးရှေးကြကွ�ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�

သကွးကြီးကွး�အရှေးပြခခး�င်းစွာင်း

•  ေရှိာု�ငွ််အ်�င််က်ုာလ (အာမှာ�နံေကြကု� နေပ��ငွ်�်ထိုာ�နေ�ာ ကုာလနိုာင်် ် အာမှာ�နံေကြကု� ကုင်�်လတွွ�်ငွ်် ် ေရှိာုထိုာ�နေ�ာ 

ကုာလစ်�ည်)် မှာာာ ၁၀နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု��ူည် ်အ�ကု၆်၅နိုာစ််မှာာစ်၍ �ကုက်ြီးကုး� အနေခြား��ပံင်စ််င်ေ်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  �ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာာ အာမှာ�နံေကြကု��ငွ်�်�့�်ည််က်ုာလနေပ်မှာတူွည်�်ည်။်

•  အ�ကု၂်၀မှာာ အ�ကု၆်၀အတွငွ်�် နိုာစ််၄၀တွာအာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်�့�်�ူည် ်�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား�� ံပင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီ

အခြားပည်် ်ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်
*  အာမှာ�နံေကြကု�မှာနေပ��ငွ်�်ထိုာ�နေ�ာကုာလကုု� ေရှိာု�ငွ််အ်�င််က်ုာလအခြား�စ်် မှာ�တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်ပ်ါ။

*  အာမှာ�နံေကြကု�ကုင်�်လတွွ�်ငွ််ေ်ရှိာုထိုာ��ည််က်ုာလရှိာုနေ�ာ�၏ူ �ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီ မှာာာ ကုင်�်လတွွ�်ငွ််ေ်�့န်ေ�ာပမှာာဏီနိုာင်် ်

အနေခြား��ပံင်စ််င်တ်ွု�၏် အမှာျု���ာ�ဘဏ္ဍာနေေ�တွာဝန်�်မံှာအု�ျု�� အနေပ်မှာတူွည်၍် တွကွု�်ျကုပံ်�ကုွခ့ြားပာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

�သန်းးစွာာ�း�အရှေးပြခခး�င်းစွာင်း

•  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ အ�ျကုအ်ာ�လံ��နိုာင်် ်ကုု�ကုည််း��ူည် ်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်က်ုု�ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ်် �ည်။်

(၁)  နေောဂျါ(�ု� ်)ဒီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ်အတွု�င်�်အတွာတွစ််��ထိုကုန်ေကုျာ်လနွ်န်ေ�ာ မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာ ုကုျန်ရ်ှိာုနေန်�့ ်ခြား�င်�်

(၂)  အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်ဝ်င်ထ်ိုာ�စ်ဥ်း်အ�ျုန်၌် အ�ု�ပါ နေောဂျါ(�ု� ်)ဒီဏီေ်ာကုု� နေ��စ်စ််�ည််ေ်ကု ် (မှာ�န်စ််မ်ွှာ�

မှာ၏ုအနေကြကုာင်�်အေင်�်ခြား�စ််နေ�ာ နေောဂျါ(�ု� ်)ဒီဏီေ်ာကုု� စ်တွင်က်ု��စ်စ််နေ��နေ�ာနေန်)် ရှိာုခြား�င်�်

(၃)  ပထိုမှာ�ံ��စ်တွင်က်ု��စ်စ််နေ��ေကု ်မှာတွု�င်မ်ှားတွစ််ေကုတ်ွငွ် ်အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ေန် ်လု�အပ်�ျကုခ်ြားပည််မ်ှား� ူ

•  မှာ�န်စ််မ်ွှာ� အနေခြား��ပံင်စ််င်၌် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၂)�င််ရ်ှိာု�ည်။်

•  မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအုနေခြား��ပံင်စ််င်၏် နေင်ပွမှာာဏီမှာာာ အ�င််န်ေပ်လု�ကုပ်ြီးပး�ကုာွခြား�ာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၁) →�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီအခြားပည််၏်၁.၂၅�ရှိာုနေ�ာ ပမှာာဏီ

မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၂) →�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီအခြားပည််န်ိုာင််တ်ွညူ်းနေ�ာ ပမှာာဏီ

•  မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၁)နိုာင််(်၂)၌ “ကုနေလ�” ရှိာုနေ�ာအနေခြား�အနေန်ခြား�စ််ပါကု အပု�နေင်ေွရှိာုမှာည် ်ခြား�စ်် �ည်။်

ကွးန်းးရာစွားသ�ုူသ��စွာ�အရှေးပြခခး�င်းစွာင်း

•  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါအ�ျကုတ်ွု�န်ို ာင်် ် ကုု�ကုည််း�ည်် ် “ကုနေလ�ရှိာုနေ�ာအမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု”် �ု�မ်ှာဟု�တွ ် “ကုနေလ�”�ည် ်

ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်�အနေခြား��ပံင်စ််င်က်ုု� �စံ်ာ��ငွ််ေ်ရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

⇒ (၁) �ု�မ်ှာဟု�တွ ်(၂) နိုာင်် ်ကုု�ကုည််း�ူ

(၁)  အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ�� ူ�ု�မ်ှာဟု�တွ ်အာမှာ�ထံိုာ�ရှိာု�ူ�� ူနေ��ံ��နေ�ာအ�ျုန် ်တွငွ် ်ထိုု���ူည် ်

အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်၏် အာမှာ�နံေကြကု�ကုု� နေပ��ငွ်�်ေန်လ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ်ခြားပည််စံ််�နေန်�့လ်ှင််

(၂)  �ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်ေ်ရှိာု�ငွ််အ်�င််က်ုာလ ၂၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု� ူနေ��ံ���ာွ�လှင််

⇒နေ��ံ���ာွ��အူာ�မှာား�ု�၍ အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကုျာင်�်မှာလု�ပ်ကုု�င်န်ေန်�့ပ်ါကု
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

•  ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာာ �ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်အွခြားပည််န်ိုာင််တ်ွညူ်း�ည်် ် နေင်ပွမှာာဏီ 

ခြား�စ််�ည်။်“ကုနေလ�”ရှိာုနေ�ာ အနေခြား�အနေန်ခြား�စ််ပါကု အပု�နေင်ေွရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

“ကွရှေးလု�”	ဆိုု�သည်း�း�

“ကုနေလ�”�ု��ည်မ်ှာာာ အမ်ုှာနေထိုာင်မ်ှာခြားပ�ေနေ���ည်် ်နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ ကုနေလ�မှာျာ�ကုု� �ု�လု��ည်။်

•  အ�ကု၁်၈နိုာစ််ခြားပည််�်ည််န်ိုာစ််၏ မှာတွလ်၃၁ေကုန်ေန်အ်ထို ု အတွု�င်�်အတွာကုာလအတွငွ်�် ရှိာုနေ�ာ 

ကုနေလ�

•  အ�ကု၂်၀နေအာကုခ်ြား�စ််ပြီးပး� မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၁) �ု�မ်ှာဟု�တွ(်၂) ရှိာု� ူကုနေလ�

ရှေးသဆိုး���ုအတွာကွးတွစွားကြီးကွ�ုးရှေး��ရှေးင်ာ

•  ပံ�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��အူနေန်ခြား�င်် ် အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ပြီးပး�ကုာလ၏ စ်�စ်�နေပါင်�်လအနေေအတွကွု ် ၃၆လနိုာင်််

အထိုကု ်ရှိာု��ူည် ်�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်၊် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်အ်န်ကုမ်ှာာ တွစ််မှာျု��မှာျု��မှာေရှိာုထိုာ�ဘ ့နေ��ံ���ာွ�

ပြီးပး� ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်�မှာာာလည်�် ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်�အနေခြား�� ံပင်စ််င်မ်ှာေရှိာုနိုု�င်န်ေ�ာ အ�ါ၌ နေ��ံ��မှာအုတွကွုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

နေပ�နေင် ွေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  နေ��ံ��မှာအုတွကွုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာနေပ�နေင်ပွမှာာဏီမှာာာ အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်�့န်ေ�ာကုာလနိုာင်် ် အာမှာ� ံ နေကြကု� ကုင်�်လတွွ်

�ငွ််ေ်ရှိာုနေ�ာကုာလနေပ်မှာတူွည်၍် ကုွခ့ြားပာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

��ဆိုု����င်းစွာင်း

•  မှာ��ု��မှာပင်စ််င်�်ု��ည်မ်ှာာာ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်ပံ်�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်�်အူခြား�စ်် အာမှာ�နံေကြကု� နေပ��ငွ်�် ပြီးပး�ကုာလမှာာာ၁၀နိုာစ််

နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု��ူင်ပ်နွ်�်ခြား�စ််� ူနေ��ံ���့ပ်ါကု၊ �င်ပ်နွ်�်ခြား�စ််� ူမှာနေ��ံ��မှားအထို ု�င်ပ်နွ်�်ခြား�စ််�အူနေပ် မှာား�ု�၍ အ�ကုန်ေမှာ�ွ

ဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�်ခြားပ�နေန်�့ပ်ြီးပး� ထိုု�အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုမ်ှာာာ ၁၀နိုာစ််နိုာင်် ် အထိုကုရ်ှိာုနေ�ာ ဇွန်း�ခြား�စ််��ူည် ် အ�ကု၆်၀နိုာစ််မှာာ 

အ�ကု၆်၅နိုာစ််အထိုအုတွု�င်�်အတွာ ကုာလတွငွ် ်မှာ��ု��မှာပင်စ််င်ေ်ရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ််�ည်။်

•  မှာ��ု��မှာပင်စ််င်၏်ပမှာာဏီမှာာာ �င်ပ်နွ်�်ခြား�စ််�၏ူ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်ပံ်�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်�်ကူုာလကုု��ာ 

အနေခြား��၍ံတွကွု�်ျကုထ်ိုာ��ည်် ်�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်၏် နေလ�ပံ��ံ��ပံ�ခြား�စ််�ည်။်

၁-၂။ အလု��းအကွု�င်း�င်းစွာင်းအ��ခး

�ကု�်ု�င်ေ်ာ လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ော တွငွ် ်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်နေ�ာ အလ�ပ်�မှာာ� မှာျာ� �ည် ်လု�အပ်�ျကု်

မှာျာ�ခြားပည််မ်ှားပါကု လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်ည်။် (�ကု�်ု�င်ေ်ာ လ�ပ်င်န်�် နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ောမှာာ �တွမ်ှာာတွ်

ထိုာ�နေ�ာ လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် အာမှာ�ဝံင်န်ေောကုေ်န် ် လု�အပ်�ျကု ် မှာျာ�မှာာာ ကုျန်�်မှာာနေေ�အာမှာ�ဝံင်န်ေောကုေ်န်လ်ု�အပ်�ျကု်

မှာျာ�နိုာင်် ်တွညူ်း�ည်။်)

လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�မံှာဝင်န်ေောကုန်ိုု�င်န်ေ�ာအလ�ပ်�မှာာ�မှာျာ�မှာာာ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ� ံဝင် ်နေောကုန်ိုု�င်�်ည်။်



85

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

(၁)	အ��ခး�းုသ	ူ(အ��ခးဝင်းထို��သ)ူ

•  �ကု�်ု�င်ေ်ာ လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ောတွငွ် ် အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်�ည်် ် အ�ကု၇်၀မှာခြားပည်် ် နေ��နေ�ာ

�မူှာျာ��ည် ်လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�ခြားပည််မ်ှားပါကု လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�တံွငွ် ်အာမှာ�ရံှိာု� ူ(အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူခြား�စ််မှာည်။်

*	သကွးဆိုု�င်းရာ�	လု��းင်န်းး�ရှေးဆို�င်းရာာကွးရှေးန်းရှေးသ�ရှေးန်းရာ��း��

နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ောမှာျာ�မှာာာ �ကု�်ု�င်ေ်ာ လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာ နေန်ောမှာျာ�

ခြား�စ််�ည်။်

(၁)  အစ်�ဝင်က်ု�မှာဏံီးလ�ပ်င်န်�်

(၂)  စု်�ကုပ်ျု��နေေ�၊�စ််နေတွာ၊င်ါ��မှာ်�လ�ပ်င်န်�်နိုာင်် ် ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာလု�ပ်င်န်�် စ်�ည်တ်ွု�မ်ှာပါဝင်�်ည်် ် တွစ််�း�ပ�ဂျဂလ

လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်နေ�ာနေန်ောမှာျာ� (၅ဦး�နိုာင််အ်ထိုကု)်

(၃)  အလ�ပ်�မှာာ�စ်းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာ ု �နေဘာတွညူ်း�ျကုခ်ြား�င််၊် မုှာမုှာ�ံ��ခြား�တွ�်ျကုခ်ြား�င်် ် နေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်န်ေ�ာ လ�ပ်င်န်�်

နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေန်�ည််န်ေန်ောမှာျာ�

(၂)	 အ��ခးရှေးကြကွ�

•  ကုာယာကုရံှိာင်က်ုျ�ေံမှာည်် ်အာမှာ�နံေကြကု�ကုု� နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်တွကွု�်ျကုန်ိုု�င်�်ည်။်

လစ်ဥ်း်လစ်ာ(ပံ�မှာာန်လ်စ်ဥ်း်အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�်ပမှာာဏီ) နိုာင်် ်��နေကြကု�နေင်(ွပံ�မှာာန်�်�နေကြကု�

နေင်ပွမှာာဏီ) × အာမှာ�နံိုနု်�်ထိုာ�÷၂

*  လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ�၏ံအာမှာ�နံေကြကု��ည် ်အလ�ပ်ရှိာင်န်ိုာင်် ်အာမှာ�ရံှိာု� ူ(အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူ တွု�မ်ှာာ တွစ််ဝကုစ််းကုျ�မံှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၃)	အ��ခးရှေးကြကွ�ထို�တွးရှေး��ပြခင်း�

သကွးကြီးကွး�လု��းသ��ဖူွားလုး�ရှေးရာ��င်းစွာင်း

•  အလ�ပ်အကုု�င်ပ်င်စ််င်အ်ာမှာ�ရံှိာု� ူ (အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူခြား�စ််�့�်ည်် ် အ�ျုန်က်ုာလတွစ််��ရှိာုပြီးပး� ပင်စ််င် ် နေင်ေွရှိာုနိုု�င်န်ေ�ာ

ကုာလ�ည် ်၁၀နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ခူြား�စ််ပါကု �ကုက်ြီးကုး�လ�ပ်�ာ��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င်က်ုု� ေရှိာု နိုု�င်�်ည်။်

•  �ကုက်ြီးကုး�လ�ပ်�ာ��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာာ လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်၏် အာမှာ�ရံှိာု� ူ (အာမှာ�ဝံင် ် ထိုာ��)ူ ခြား�စ််�့်

�ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ်ေ်ရှိာု�ည်် ် လစ်ဥ်း်လစ်ာ (ပံ�မှာာန်လ်စ်ဥ်း် အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�် ပမှာာဏီ) စ်�ည်န်ိုာင်် ် အ�ျုန်က်ုာလကြကုာခြားမှာင််မ်ှာ ု

အနေပ်မှာတူွည်၍် ကုွခ့ြားပာ�နိုု�င်�်ည်။်
*  အ�ကုအ်ေွယာအ်ပု�င်�်အခြား�ာ�တွစ််��ရှိာု��ူည် ် အာမှာ�နံေင်နွေပ��ငွ်�်ေန်လ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် ခြားပည််မ်ှားပါ ကု အ�ကု၆်၅နိုာစ််မှာခြားပည််မ်ှား �ကုက်ြီးကုး�

လ�ပ်�ာ��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င်ေ်ရှိာုနိုု�င်�်ည််အ်�ါမှာျု��လည်�်ရှိာု�ည်။်
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

�သန်းးစွာာ�း�လု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ��င်းစွာင်း

•  နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ အ�ျကုအ်ာ�လံ��နိုာင်် ်ကုု�ကုည််း��ူည် ်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်က်ုု�ေရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ်ခြား�စ်် �ည်။်

(၁)  အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်ဝ်င်ထ်ိုာ�စ်ဥ်း်အ�ျုန်၌် အ�ု�ပါ နေောဂျါ(�ု� ်)ဒီဏီေ်ာကုု� နေ��စ်စ််�ည််ေ်ကု ် (မှာ�န်စ််မ်ွှာ�

မှာ၏ုအနေကြကုာင်�်အေင်�်ခြား�စ််နေ�ာ နေောဂျါ(�ု� ်)ဒီဏီေ်ာကုု� စ်တွင်က်ု��စ်စ််နေ��နေ�ာနေန်)် ရှိာုခြား�င်�်

(၂)  နေောဂျါနိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာနေကြကုာင်် ်အတွု�င်�်အတွာတွစ််��ထိုကုန်ေကုျာ်လနွ်န်ေ�ာ မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာ ုကုျန်ရ်ှိာုနေန်�့ ်ခြား�င်�်

(၃)  ပထိုမှာ�ံ��စ်တွင်က်ု��စ်စ််နေ�� ေကု ် မှာတွု�င်မ်ှားတွစ််ေကုတ်ွငွ် ် အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ေန် ် လု�အပ်�ျကုခ်ြားပည််မ်ှား

� ူ

•  မှာ�န်စ််မ်ွှာ� အနေခြား��ပံင်စ််င်၌် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၃)�င််ရ်ှိာု�ည်။်

•  မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအုနေခြား��ပံင်စ််င်၏် နေင်ပွမှာာဏီမှာာာ အ�င််န်ေပ်လု�ကုပ်ြီးပး�ကုာွခြား�ာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၁) →�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီအခြားပည််၏်၁.၂၅�ရှိာုနေ�ာ ပမှာာဏီ

မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၂) နိုာင်် ်(၃) →�ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီအခြားပည််န်ိုာင််တ်ွညူ်းနေ�ာ ပမှာာဏီ

*  မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာအု�င််(်၃)၏ မှာ�န်စ််မ်ွှာ�လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်၌် အန်မုှာ််�ံ��န်စ််န်ာနေကြကု�နေင်ပွမှာာဏီ ရှိာု�ည်။်

 အန်မုှာ််�ံ��န်စ််န်ာနေကြကု�နေင်ပွမှာာဏီ=အ�င််(်၂)မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်ပ်မှာာဏီ × ၃/၄

ထို�ုု�ကုန််စ််န်ာမှာလုမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င် ် ေရှိာုနိုု�င်�်ည်် ် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာ�ုတွမ်ှာာတွ�်ျကုအ်�င််မ်ှာခြားပည််မ်ှားနေ�ာ် လည်�် တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

နေပ�နေင်အွခြား�စ်် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�စ်ေုတွန်ေထိုာကုပံ်န်ေင် ွေရှိာုနိုု�င်�်ည််အ်�ါမှာျု��လည်�်ရှိာု�ည်။်

ကွးန်းးရာစွားသ�ုူသ��စွာ�ဖူွားလုး�ရှေးရာ��င်းစွာင်း

•  နေအာကုပ်ါတွစ််�ျကု�်ျကုန်ိုာင််က်ုု�ကုည််းပြီးပး� နေ��ံ���အူနေပ် မှာား�ု�ကုာ အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�နေကြကုာင်�် ခြားပ�လာ�့ ် �ည်် ်

ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်��ည် ်ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င် ်ေရှိာုနိုု�င်ပ်ါ�ည်။်

(၁)  အာမှာ�နံေင်နွေပ��ငွ်�်ေန်လ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််ခ်ြားပည််မ်ှားပြီးပး�နေန်ာကု ်အာမှာ�ရံှိာု� ူ(အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူ �ံ��ပါ� �ာွ�

နေ�ာအ�ါ

(၂)  အာမှာ�နံေင်နွေပ��ငွ်�်ေန်လ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််ခ်ြားပည််မ်ှားပြီးပး�နေန်ာကု ် အာမှာ�ရံှိာု� ူ (အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��)ူ ခြား�စ်် �ည်််

ကုာလအတွငွ်�် နေောဂျါ(�ု� ်) ဒီဏီေ်ာနေကြကုာင််စ််တွင်က်ု��စ်စ််နေ���ည််န်ေန်မ်ှာာစ်၍ ၅နိုာစ််အတွငွ်�် �ံ��ပါ��ာွ�

နေ�ာအ�ါ

(၃)  အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ�� ူ�ု�မ်ှာဟု�တွ ်အာမှာ�ဝံင်�ူ်��ခူြား�စ််ပြီးပး� �ကုက်ြီးကုး�အနေခြား��ပံင်စ််င်ေ်ရှိာုေန်အ်�င််က်ုာလ ၂၅နိုာစ််

နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု� ူ�ံ��ပါ��ာွ�နေ�ာအ�ါ

(၄)  အ�င်် ်၁နိုာင််၂် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�လ�ပ်�ာ��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င် ်ေရှိာုနိုု�င်�် ူ�ံ��ပါ��ာွ�နေ�ာအ�ါ

•  ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င်န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာာ နေ��ံ���၏ူ �ကုက်ြီးကုး�လ�ပ်�ာ��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င် ်နေင်ပွမှာာဏီ ၏ 

နေလ�ပံ��ံ��ပံ�ခြား�စ််�ည်။်



87

အ
ခန်းး� ၁။
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အ
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အ
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အ
ခန်းး� ၅။

အ
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အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

ကွးန်းးရာစွားသ�ုူသ��စွာ�	ဆိုု�သည်း�း�

(၁)  အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု ်(�င်ပ်နွ်�်ခြား�စ််��ူု�ပါကု ၅၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကု၊် အ�ကု၆်၀မှာာစ်၍ 

နေထိုာကုပံ်န်ေင်ေွရှိာု မှာည်)်

(၂)  ကုနေလ� (အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်၌် နေ�ာ်ခြားပ�့န်ေ�ာ ကုနေလ�နိုာင်် ်တွညူ်း�ည်)်

(၃)  မုှာဘ (၅၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကု၊် အ�ကု၆်၀မှာာစ်၍ နေထိုာကုပံ်န်ေင်ေွရှိာုမှာည်)်

(၄)  နေခြားမှာ� (ကုနေလ� နိုာင််တ်ွညူ်းနေ�ာလု�အပ်�ျကုအ်နေခြား�အနေန်ရှိာု�ည်)်

(၅)  အ�ု��အ�ွာ� (၅၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကု၊် အ�ကု၆်၀မှာာစ်၍ နေထိုာကုပံ်န်ေင်ေွရှိာုမှာည်)်
* �င်ပ်နွ်�်ခြား�စ််��ူည် ် ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်�အနေခြား��ပံင်စ််င်က်ုု� ေရှိာုနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ ကုျန်ေ်စ််� ူ

မုှာ�ာ�စ်��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င်က်ုု� ၅၅နိုာစ််မှာာ စ်တွင်ေ်ယာနူိုု�င်�်ည်။်
* မုှာဘ၊နေခြားမှာ�၊အ�ု��အ�ွာ�တွု�မ်ှာာာ ယာ�င်ေ်ာထို�ူရှိာု�ူ��ခူြား�စ််ပါကု ကုျန်ေ်စ််�မုူှာ�ာ�စ်��ူလံ�နေေ�ပင်စ််င် ်မှာေရှိာုနိုု�င်ပ်ါ။

၁-၃။ တွစွားကြီးကွ�ုးတွစွားခါတွည်း�ပြဖွားင််း	ရှေးင်ာထို�တွးယ်ပူြခင်း�

ရှေးတွ�င်း�ဆိုု�ရာ�၌လုု�အ�း�ည််းအခးကွး�း��

နေအာကုပ်ါအ�ျကုအ်ာ�လံ��နိုာင််က်ုု�ကုည််း��ူည် ်ဂျျပန်မ်ှာာထိုကွု�်ာွ�ည််အ်�ျုန်၌် တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�် ခြား�င်် ်နေင်ထွို�တွယ်ာူ

�ငွ််ေ်ရှိာုေန် ်နေတွာင်�်�ု�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံာ�မှာ�ယံာထူိုာ��ူ

(၂)  လမူှာ�ူုလံ�နေေ�အာမှာ� ံ(�ု� ်) အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်၌် ၆လနိုာင််အ်ထိုကု ်အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ��ူ

(၃)  ပင်စ််င်ေ်ယာေူန်လ်ု�အပ်�ည်် ်အ�င်�်ဝင်က်ုာလ (စ်�စ်�နေပါင်�်၁၀နိုာစ််)မှာခြားပည််ထ်ိုာ�ဘ ့နိုု�င်င််�ံု� ် ခြားပန်�်ူ

(၄)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာမှာရှိာုနေတွာ�်ူ

(၅)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ ပင်စ််င်စ််န်စ််ကုု� အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ�� ူမှာဟု�တွန်ေတွာ�်ူ

(၆)  မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ပင်စ််င်ေ်ယာ�ူ့�ူ်�ခြား�င်�်မှာရှိာု�ူ

(၇)  ဂျျပန်မ်ှာာထိုကွု�်ာွပြီးပး�နေန်ာကုအ်�ျုန်က်ုာလ၂နိုာစ််အတွငွ်�်၌ ရှိာုနေန်�ူ
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

ရှေးတွ�င်း�ဆိုု�ရာ�၌သတွပုြ��ရာ�ည််းအခးကွး�း��

တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်ခြား�င်် ် နေင်ထွို�တွယ်ာေူန် ် နေတွာင်�်�ု��ည််အ်�ါ၌ နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� နေ��ျာစ်ာွ စ်စ််နေ��

�တွရု်ုံးပါ။

(၁)  တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်ခြား�င််န်ေင်ထွို�တွယ်ာေူန်န်ေတွာင်�်�ု�လှင် ်မှာနေတွာင်�်�ု�မှားအ�ျုန်က်ု ဂျျပန်ပ်င်စ််င် ်စ်န်စ််တွငွ််

အ�င်�်ဝင်ထ်ိုာ��ည်် ်မှာာတွတ်ွမ်ှာ�အာ�လံ��နေပျာကုက်ုယွာ�်ာွ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် ထိုု�အ်တွကွု ်တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်

ခြား�င််န်ေင်ထွို�တွယ်ာေူန်န်ေတွာင်�်�ု�လှင် ်အန်ာဂျတွ၌် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ�ကုက်ြီးကုး�ပင်စ််င်ေ်ရှိာုေန် ်အ�ကုအ်�ခ့ြား�စ််နိုု�င်န်ေ�ာ

နေကြကုာင်် ်တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါ တွည်�်ခြား�င်် ်နေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်ကုု� ခြားပ��င််၊် မှာခြားပ��င်် ်နေကုာင်�်စ်ာွစ်ဥ်း်�စ်ာ�ပါ။
*  တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်ခြား�င််န်ေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်နေတွာင်�်�ု�စ်ာကုု� ဂျျပန်ပ်င်စ််င်စ််န်စ််(JPS) ၏ အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာမှာာနေဒီါင်�်နေလာ်

ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။် နေတွာင်�်�ု�စ်ာ၏ �တွခုြားပ�လာှ ကုု�လည်�် နေ��ျာ�တွရု်ုံး ပါ။

(၂)  ဂျျပန်ပ်င်စ််င်စ််န်စ််ကုု� နေတွာင်�်�ု�လာှတွင်�်ည််န်ေန်တ်ွငွ် ်မုှာမုှာ၏ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ�ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ ရှိာုနေန်နေ��ပါ

ကု တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်ခြား�င််န်ေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်ကုု� မှာခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်ပ်ါ။ ထိုု�န်ေကြကုာင်် ် နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာ�ရံုံး���ု� ် နေခြားပာင်�်နေေွ�နေန်ထိုု�င်န်ေကြကုာင်�် စ်ာတွင်ပ်ြီးပး�နေန်ာကုတ်ွငွ်၊် တွစ််�ါတွည်�်ခြား�င်် ် နေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်ကုု� 

နေတွာင်�်�ု� လု�အပ်�ည်။်

(၃)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာမှာထိုကွု�်ာွမှား ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်မှာာ နေတွာင်�်�ု�စ်ာကုု� စ်ာတွု�ကုစ််�ည်တ်ွု� ်ခြား�င်် ်နေလှာကုလ်ာှ တွင််

နေပ�ပု�န်ေ�ာအ�ါ၌ နေလှာကုတ်ွင်စ််ာ�ည် ်နိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွပြီးပး�ေကု ်နေန်ာကုပု်�င်�်မှာာ ဂျျပန် ်နိုု�င်င််၏ံ ပင်စ််င်စ််န်စ််(JPS)

�ု� ် နေောကုရ်ှိာုေန်အ်တွကွု ်နေပ�ပု�ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၄)  တွစ််ကြီးကုမ်ုှာတွစ််�ါတွည်�်ခြား�င််န်ေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်ခြား�င််ေ်ရှိာုမှာည််န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာာ ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ပံင်စ််င်စ််န်စ်် �ု�ဝ်င်န်ေောကု်

�ည််က်ုာလနေပ်မှာတူွည်ပ်ြီးပး� နေပ�နေ�ာင်�့်န်ေ�ာအာမှာ�နံေကြကု�၏ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� �ည််န်ိုာစ််အနေေအတွကွုက်ုု� 

�တွမ်ှာာတွ�်ျကုအ်ခြား�စ်် တွကွု�်ျကုမ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် ၂၀၂၁��နိုာစ်် ဧပြီးပးလမှာာစ်၍ ဤ�တွမ်ှာာတွ�်ျကုန်ိုာစ််အနေေအတွကွု်

ကုု� တွု��ခြားမှှာင််�့်�်ည်။် ဝင်န်ေောကု�်ည်် ် ကုာလနေပ်မှာတူွည်�်ည်် ် တွကုုျ�ည််�်တွမ်ှာာတွ�်ျကုန်ိုာစ််အနေေအတွကွု်

�ည် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�် ခြား�စ််ပါ�ည်။် 

	�င်းစွာင်းဝင်းရှေးရာ�ကွးသည််းကွ�လုသည်း	၂၀၂၁ခ�နှးစွား	�တွးလု	�တွု�င်း�းသ�ပြဖွားစွား�ါကွ

နေပ�နေ�ာင်ထ်ိုာ�နေ�ာ အာမှာ�နံေကြကု�၏ ၃နိုာစ်် (၃၆လတွာ) ကုု� �တွမ်ှာာတွ�်ျကုအ်ခြား�စ်် တွကွု�်ျကုမ်ှာည််

ခြား�စ််�ည််

	�င်းစွာင်းဝင်းရှေးရာ�ကွးသည််းကွ�လုသည်း	၂၀၂၁ခ�နှးစွား	ဧမြို့�းလု	�တွု�င်း�းသ�ပြဖွားစွား�ါကွ

နေပ�နေ�ာင်ထ်ိုာ�နေ�ာ အာမှာ�နံေကြကု�၏ ၅နိုာစ်် (၆၀လတွာ) ကုု� �တွမ်ှာာတွ�်ျကုအ်ခြား�စ်် တွကွု�်ျကုမ်ှာည််

ခြား�စ််�ည််

တွစ််�န် ် ဂျျပန်၌် အကြီးကုမ်ုှာကြီးကုမ်ုှာ နေန်ထိုု�င် ် �့ပ်ါကု ဂျျပန်ပ်င်စ််င်စ််န်စ်် ဝင်န်ေောကု�်ျုန်၌် �တွမ်ှာာတွ�်ျကုန်ိုာစ််

အနေေအတွကွုန်ိုာင်် ်အထိုကုပ်င်စ််င်စ််န်စ််ကုု� ဝင် ်နေောကုေ်န် ်�နိုဒရှိာု��ူည် ်စ်ာေင်�်ဝင်က်ုာလနေပ်မှာတူွည်၍် တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

တွစ််�ါတွည်�်ခြား�င်် ် နေင်ထွို�တွ ်ယာခူြား�င်�်ကုု�ေယာေူန် ်�နိုဒရှိာုနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ နိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ�ည််အ်�ါတွု�င်�်၌ တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ

တွစ််�ါ တွည်�်ခြား�င်် ်နေင်ထွို�တွယ်ာခူြား�င်�်ကုု� နေတွာင်�်�ု�ေန်လ်ု�အပ်�ည်မ်ှာျု��လည်�်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

ရှေးတွ�င်း�ဆိုု�လု�ှ၊	ရှေး���ု�ရ်ာန်းးလု�ုးစွာ�၊	တွစွားကြီးကွ�ုးတွစွားခါတွည်း�ပြဖွားင််းရှေးင်ာထို�တွးယ်ပူြခင်း�နှးင််း	�တွးသကွးသည််း	
အရှေးသ�စွာတုွး	အရှေးကြကွ�င်း�အရာ��း��ကွု�	ဂျး�န်းး�င်းစွာင်းစွာန်းစွား	Japan	Pension	Service	၏	အင်းတွ�န်းကွး	
စွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html
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လု�ုူအ��ခးသရှေးဘာ�တွညူ်းခးကွး

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််�ံည် ် လကုရ်ှိာုတွငွ် ် နိုု�င်င််အံနေတွာ်အမှာျာ�နိုာင်် ် လမူှာအုာမှာ��ံနေဘာတွညူ်း�ျကု ် �ျ�ပ်�ု�

ထိုာ� �ည်။်

လူမှာုအာမှာ�ံ�နေဘာတွူည်း�ျကု်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ��ည်််နိုု�င်င််၏ံပင်စ််င်ဝ်င်ထ်ိုာ��ည်််အ�ျုန်က်ုာလနေပ်

မှာတူွည်၍် နိုု�င်င််အံ�း��း�၏ ပင်စ််င်စ််န်စ််�ု� ် ဝင်န်ေောကု�်ျုန်ထ်ိုာ��ည်် ် ကုာလရှိာု��ူည် ် အ�း��း�

နေ�ာ နိုု�င်င််မံှာျာ�၏ပင်စ််င်စ််န်စ််�ု� ် ဝင်န်ေောကု�်ျုန်မ်ှာာာ တွု�နေတွာင်�်နေ�ာ်လည်�် နိုာစ််နိုု�င်င််၏ံ ပင်စ််င်စ််န်စ််�ု� ်  ဝင်န်ေောကု�်ျုန်က်ုု� နေပါင်�်

တွကွု၍် ဂျျပန်န်ိုာင််�်နေဘာတွညူ်း�ျကု ်�ျ�ပ်�ု�ထိုာ��ည််တ်ွစ််�ကုန်ိုု�င်င််၏ံ ပင်စ််င်န်ေင် ွေရှိာုနိုု�င်�်ည်မ်ှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။်

ဂျး�န်းးနှးင််း	လု�ုူအ��ခးသရှေးဘာ�တွညူ်းခးကွးခး��းဆိုု�ထို��သည််း	နှု�င်းင်း�း��ကွု�	ကြကွည််းရုုံးရာန်းး	လု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ�	ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း၏	အင်း
တွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�သု�ဝ်င်းရှေးရာ�ကွး	ဖွားတွးရုုံး�ါ။
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ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအ��ခး	

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာလုု�အပ်နေ�ာ �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�ကုု� လမူှာအု�့ွ�အစ်ည်�်

တွစ််��လံ��မှာာ နေထိုာကုပံ်�်ည််စ််န်စ််အခြား�စ်် ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုာမှာ�စံ်န်စ််ရှိာု�ည်။် ခြားပ�စ်�နေစ်ာင်််

နေရှိာာကုမ်ှာအုာမှာ�ဝံင် ်ထိုာ���ူည် ်အာမှာ�နံေကြကု�နေပ��ငွ်�်ပြီးပး� ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာလုု�အပ်လာ�ည်််

အ�ျုန်၌် ကု�န်က်ုျစ်ေုတွ၏် တွစ််စု်တွတ်ွစ််ပု�င်�်ကုု� နေပ�နေ�ျပြီးပး� ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာု

အာမှာ�၏ံဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာကုုု� ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

၂-၁။ အ��ခးဝင်းနှု�င်းရာန်းး

အ�ကု၄်၀နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာုပြီးပး� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်၃လနေကုျာ်နေန်ထိုု�င်မ်ှာည််အ်�ါမှာျု��၌ ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ ုအာမှာ� ံဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာု

ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

၂-၂။ အ��ခးရှေးကြကွ�

ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုာမှာ�ဝံင်န်ိုု�င်�်မူှာျာ��ည် ် ယာ�င်န်ိုာစ််၏ဝင်န်ေင်နွေပ်မှာတူွည်ပ်ြီးပး� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ် အာမှာ�နံေကြကု�ကုု� 

�ံ��ခြား�တွမ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် အာမှာ�နံေကြကု�မှာာာ ဝင်န်ေင်အွခြားပင် ်အ�ကုအ်ေွယာ ်အပု�င်�်အခြား�ာ�၊ နေန်ထိုု�င်�်ည််န်ေန်ေပ်နေဒီ�နိုာင်် ်လု�ကု်

ပြီးပး� ကုွခ့ြားပာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၁)  ၆၅နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကု ်(ပံ�စံ်(၁)အာမှာ�ဝံင်�်)ူ

မှာအူေ ပင်စ််င်မ်ှာာနို�တွယ်ာခူြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ် နေပ�နေ�ျနိုု�င်�်ည်။် (အ�ျု� �လမူှာျာ�မှာာာ နေင်နွေပ�နေ�ျမှာအု�နုေပ�စ်ာ 

ေရှိာုနေ�ာ အ�ါ၌  နေပ�နေ�ျနိုု�င်�်ည်။်)

(၂)  အ�ကု၄်၀နိုာင််အ်ထိုကု ်၆၅နိုာစ််နေအာကု ်(ပံ�စံ်(၂)အာမှာ�ဝံင်�်)ူ

နေ��ဘကု�်ု�င်ေ်ာ အာမှာ�နံေကြကု�၌ပ�ူတွွ၍့ အပု�နေင်နွေပ�နေ�ျခြား�င်�်န်ည်�်ခြား�င်် ်နေပ�နေ�ျနိုု�င်�်ည်။်

ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအ��ခးစွာန်းစွား	�း�စွား(၂)အ��ခးဝင်းသအူတွာကွး	အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွး
စွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

၂။

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html
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၂-၃။ ပြ��စွာ�ရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးရှေးရာ�ဝန်းးရှေးဆို�င်း�ုအသး��ပြ��ပြခင်း�

ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာအု�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်၏ လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာာာ နေအာကုပ်ါအတွု�င်�် ခြား�စ်် �ည်။်

(၁)  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��၌ “ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ(ုခြားပ�စ်�နေထိုာကုပံ်မ်ှာ)ုလု�အပ်နေကြကုာင်�် နေထိုာကု�် ံ

�ျကု”်အတွကွု ်နေလှာကုထ်ိုာ�၍ နေထိုာကု�်�ံျကုက်ုု� ေယာေူန်။်
*  ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာကုုု� အ�ံ��ခြားပ�လု�လှင် ်“ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ(ုခြားပ�စ်�နေထိုာကုပံ်မ်ှာ)ု လု�အပ်နေကြကုာင်�် နေထိုာကု�်�ံျကု”် ရှိာု

ေမှာည်။်

*  နေလှာကုထ်ိုာ��ည််အ်�ါ စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာနိုာင်် ်ရုံး�ပ်ပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ စ်စ််နေ��မှာမုှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်ပြီးပး� မှာအူေ ေကု၃်၀အတွငွ်�် ေလဒီက်ုု� အ�နုေပ�

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�မှာည်။်

(၂) နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�မှာန်န်ေန်ဂျျာနိုာင်် ် နေဒီ��ု�င်ေ်ာနေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�စ်င်တ်ွာ၌ ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ� 

ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာ(ုCare Plan)၏ နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�မှာကုုု� နေတွာင်�်�ု�ေန်။်
*  နေဒီ��ု�င်ေ်ာ နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�အ�့ွ�အစ်ည်�်မှာျာ��ု� ် အ�့ွ�ဝင်လ်ု�ပါကု အ�့ွ�အစ်ည်�်�ု� ် တွု�ကုရု်ုံး�ကု ်နေလှာကုလ်ာှတွင်ေ်န်။်

(၃) နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�အစ်းအစ်ဉ်း“Care Plan”ကုု� အနေခြား��၍ံ ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာ ုေယာေူန်။်
*  ထိုု�အ်ခြားပင် ် ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ(ုခြားပ�စ်�နေထိုာကုပံ်မ်ှာ)ုလု�အပ်နေကြကုာင်�် နေထိုာကု�်�ံျကု ်နေလှာကုတ်ွင်ခ်ြား�င်�် ခြားပ�လ�ပ်မှာထိုာ��မူှာျာ�အတွကွု ်

နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုနေထိုာကုအ်ပံ�်ု�င်ေ်ာ ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�လည်�် ရှိာု�ည်။် အနေ��စု်တွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်

နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။
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ကွရှေးလု�သငူ်ယ်းဆိုု�င်းရာ�	လု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ�

၃-၁။ ကွရှေးလု�သငူ်ယ်းဆိုု�င်းရာ�ရှေးထို�ကွး�း်ပြခင်း�

အခန်းး�(၄)�းု	အခန်းး�ခာဲ(၃)�း	၃-၄	“ကွရှေးလု�သငူ်ယ်းဆိုု�င်းရာ�ရှေးထို�ကွး�း်ပြခင်း�”တွာင်း	ဖွားတွး
ရုုံး�ါ။

၃-၂။ ကွရှေးလု�သငူ်ယ်းဆိုု�င်းရာ�ရှေးထို�ကွး�း်စွာရုာတွး

•  မုှာဘတွစ််ဦး�တွည်�်�ာရှိာုနေ�ာ အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�မှာာကုနေလ�မှာျာ�(*)ကုု� ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�အတွကွု ် နေထိုာကုပံ်စ််ေုတွ်

ခြား�စ််�ည်။်

•  နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�အန်ကု ် တွစ််�ျကု�်ျကုန်ိုာင်် ် ကုု�ကုည််း�ည်် ် ကုနေလ�မှာျာ�ကုု� ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကု ် နေန်�ည်််

အနေခြား�အနေန်မှာျု��၌ နေထိုာကုပံ်စ််ေုတွေ်ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  မုှာဘနိုာစ််ပါ�ကုာွရှိာင်�်ခြားပတွစ့််ထိုာ��ည်် ်ကုနေလ�

(၂)  ��င် ်(�ု� ်) မုှာ�င်�်ံ��ပါ��ာွ��ည်် ်ကုနေလ�

(၃)   တွစ််��နေ�ာအတွု�င်�်အတွာအထို ုမှာ�န်စ််မ်ွှာ�နေ�ာအနေန်အထိုာ��ု� ် နေောကုန်ေန်�ည်် ်��င်(်�ု� ်) မုှာ�င်၏်

 ကုနေလ�

(၄)  ��င် ်(�ု� ်) မုှာ�င်က်ု အ�ကုရ်ှိာင်၊်မှာရှိာင် ်အတွအုကုျမှာ�ေု�ည်် ်အနေခြား�အနေန်�ု� ် နေောကုန်ေန်နေ�ာ ကုနေလ�

*  ကုနေလ��ု��ည်မ်ှာာာ နေမှာ�ွနေန်မ်ှာာ ၃လပု�င်�်၃၁ေကုအ်တွငွ်�် အ�ကု၁်၈နိုာစ််ရှိာု�၊ူ အ�ကု၂်၀ မှာခြားပည်် ် နေ���ည်် ် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ကုနေလ�ကုု�လည်�် 

�ု�လု��ည်။်

လုစွာဥ်းးရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ���ဏ

*	၂၀၂၁ခ�နှးစွား၏	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ���ဏ

•  ကုနေလ�တွစ််ဦး�တွည်�်�ာရှိာုနေ�ာအ�ါမှာျု��၌

အခြားပည််န်ေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၄၃,၁၆၀ယာန်�် 

•  တွစ််စု်တွတ်ွစ််နေဒီ�နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၄၃,၁၅၀ယာန်�်မှာာ၁၀,၁၈၀ ယာန်�်အထိုု

ကုနေလ�၂ဦး�ရှိာု�ည််အ်�ါမှာျု��၌ ဒီ�တွယုာနေခြားမှာာကုက်ုနေလ�အတွကွု်

အခြားပည််န်ေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၁၀,၁၉၀ယာန်�်

တွစ််စု်တွတ်ွစ််နေဒီ�နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၁၀,၁၈၀ ယာန်�်မှာာ ၅,၁၀၀ယာန်�်အထိုု

ကုနေလ�၃ဦး�နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု�ည််အ်�ါမှာျု��၌ တွတွယုာနေခြားမှာာကုက်ုနေလ�မှာာစ်၍ (တွစ််ဦး��ျင်�်စ်းလှင်)်

အခြားပည််န်ေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၆,၁၁၀ ယာန်�်

တွစ််စု်တွတ်ွစ််နေဒီ�နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�် - ၆,၁၀၀ယာန်�်မှာာ ၃,၀၆၀ ယာန်�်အထိုု
*  နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�နေင်ပွမှာာဏီ�ည် ်ကု�န်န်ေ��နိုနု်�်အနေပ်မှာတူွည်၍် နိုာစ််စ်ဥ်း်အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာုပြီးပး� ယာ�င် ်နိုာစ််၏ ဝင်န်ေင်�ွည် ်ပမှာာဏီတွစ််��ထိုကုန်ေကုျာ်

လနွ်န်ေန်�ခူြား�စ််ပါကု နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်မ်ှာည် ် မှာဟု�တွပ်ါ။ ထိုု�အ်ခြားပင် ် ခြားပည်�်ူပ်င်စ််င်အ်စ်ရှိာု�ခြား�င််ေ်ရှိာုထိုာ��ခူြား�စ််ပါကု နေထိုာကုပံ်န်ေင်ွ

ပမှာာဏီအာ�လံ�� (�ု� ်) တွစ််စု်တွ ်တွစ််ပု�င်�်ကုု� နေထိုာကုပံ်မ်ှာေုရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်မ်ှာဟု�တွပ်ါ။ အနေ��စု်တွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် �ကု�်ယွာ ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၃။
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

၃-၃။ ကွရှေးလု�သငူ်ယ်းအထို�ူ�း်�ု���ုဆိုု�င်းရာ�	ရှေးထို�ကွး�း်စွာရုာတွး

စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာ (�ု� ်) �နိုာာကုု�ယာမ်ှာ�န်စ််မ်ွှာ�ခြား�စ််နေန်� ူကုနေလ��ငူ်ယာ ်(အ�ကု၂်၀နေအာကု)် ကုု� အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�တွစ််��၌ 

နေကုွ�နေမှာ�ွနေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေန်�ည်် ်မုှာဘမှာျာ�မှာာာ လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်ပ်ါမှာည်။်
*  မုှာဘအ�ပ်ထိုနု်�်�မူှာျာ�၏ ယာ�င်န်ိုာစ််ဝင်န်ေင်�ွည် ် ပမှာာဏီတွစ််��ကုု�နေကုျာ်လနွ်န်ေန်ပါကု နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်မ်ှာဟု�တွပ်ါ။ 

အနေ��စ်ုတွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် �ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ���ဏ

*	၂၀၂၁ခ�နှးစွား၏	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ���ဏ(ကွ�န်းးရှေး��နှနု်းး�အရှေး�်�ူတွည်း၍	နှးစွားစွာဥ်းးအရှေးပြ��င်း�အလု�ဲးုသည်း)

•  အလနွ်ခ်ြားပင်�်ထိုန်အ်�င််(်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်အ်�င်် ်၁)နိုာင််ည််းမှာှ�ည်် ်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ကုနေလ��ငူ်ယာ်

တွစ််ဦး�လှင် ်တွစ််လ င်ါ�နေ�ာင်�်နိုာစ််နေထိုာင််င််ါ�ော ယာန်�်(၅၂,၅၀၀ယာန်�်)

•  ခြားပင်�်ထိုန်အ်�င််(်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�အနေခြား��ပံင်စ််င်အ်�င်် ်၂)နိုာင််ည််းမှာှ�ည်် ်မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ကုနေလ��ငူ်ယာ်

တွစ််ဦး�လှင် ်တွစ််လ �ံ��နေ�ာင်�်နေလ�နေထိုာင်က်ုု��ော�်�န်စ််�ယာ ်ယာန်�်(၃၄,၉၇၀ယာန်�်)

၃-၄။ �သန်းးစွာာ�း�ကွရှေးလု�သငူ်ယ်း�း��အတွာကွး	လု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ�ရှေးထို�ကွး�း်စွာရုာတွး

စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာ(�ု� ်) �နိုာာကုု�ယာမ်ှာ�န်စ််မ်ွှာ�မှာနုေကြကုာင်် ် နေန်စ််ဥ်း်ဘဝ၌ အစ်ဥ်း်အပြီးမ့ှာခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ ု လု�အပ် နေန်နေ�ာ 

ကုနေလ��ငူ်ယာ(်အ�ကု၂်၀နေအာကု)်�ည် ်နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်။်
*  ကုာယာကုရံှိာင်မ်ှာျာ�၏ ယာ�င်န်ိုာစ််ဝင်န်ေင်�ွည် ်ပမှာာဏီတွစ််��ကုု� နေကုျာ်လနွ်န်ေန်ပါကု နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� လကု�်ေံရှိာုနိုု�င်မ်ှာည်မ်ှာဟု�တွပ်ါ အနေ��စု်တွ်

ကုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် �ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

ရာ�းုနှု�င်းသည််းရှေးထို�ကွး�း်ရှေးကြကွ����ဏ

*	၂၀၂၁ခ�နှးစွား၏	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးင်ာ���ဏ	(နှးစွားစွာဥ်းးကွ�န်းးရှေး��နှနု်းး�အရှေး�်လုု�ကွး၍	အရှေးပြ��င်း�အလု�ဲးုသည်း) တွစ််လ
လှင် ်တွစ််နေ�ာင်�်နေလ�နေထိုာင််ရ်ှိာစ််ောရ်ှိာစ််�ယာ ်ယာန်�် (၁၄,၈၈၀ယာန်�်)
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

�သန်းးစွာာ�း�လု�ုူဖူွားလုး�ရှေးရာ�

၄-၁။ �သန်းးစွာာ�း�လုကွး�းတွး

စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာ မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ခြား�စ််နေန်နေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျု��၌ ထိုု�မှာ�န်စ််မ်ွှာ��ည််အ်တွု�င်�်အတွာ နေပ် မှာတူွည်၍် မှာ�န်စ််မ်ွှာ�

လကုမ်ှာာတွထ်ို�တွန်ေပ��ည်က်ုု� ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

လကုမ်ှာာတွထ်ို�တွန်ေပ��ည်က်ုု� လကု�်ေံယာပူြီးပး�ပါကု အ�ု�ပါလကုမ်ှာာတွခ်ြား�င်် ် အ�နွ်န်ေပါန်ေလျာခ်ြား�င်�်နိုာင်် ် လမ်ှာ�စ်ေုတွ်

နေပါန်ေလျာခ်ြား�င်�် စ်�ည််စ််န်စ််မှာျာ�ကုု�အ�ံ��ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

�သန်းးစွာာ�း�လုကွး�းတွးအ�းု��အစွာ��

•  �နိုာာကုု�ယာမ်ှာ�န်စ််မ်ွှာ�လကုမ်ှာာတွ ်- �နိုာာကုု�ယာ၌် တွစ််�ကုတ်ွာခြားပန်မ်ှာနေကုာင်�်လာနိုု�င်�်ည််ထ်ို�ုု�ကုမ်ှာ ုခြား�စ််ထိုာ� �ူ

•  နေ��ကု��မှာလုကုမ်ှာာတွ ်- (အ�ပုည်ာပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ) စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာမှာ�န်စ််မ်ွှာ��ူ

•  စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာမှာ�န်စ််မ်ွှာ��ကူုာကုယွာန်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကုန်ေေ�လကုမ်ှာာတွ ်- စု်တွပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာန်ာမှာကုျန်�်ခြား�စ််မှာ ုနေကြကုာင်် ်နေန် ်

စ်ဥ်း်ဘဝ �ု�မ်ှာဟု�တွ ်လူန်ေဘာင်အ်တွငွ်�်နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ၌ ကုန် ်�်တွ�်ျကုရ်ှိာု�ူ

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/ 
techou.html

*  နေ��ွနေနို�ွေန် ်အန်း��ံ�� ပြီးမုှာ��န်ယာရံ်ုံး���ု� ် �ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၄-၂။
�သန်းးစွာာ�း�သ၊ူ	�သန်းးစွာာ�း�ကွရှေးလု�သငူ်ယ်း�း��	အတွာကွး
အရှေးကွ�င်းအထိုည်းရှေးဖွား�းရှေးန်းရှေးသ�	ဝန်းးရှေးဆို�င်း�ု	�း��

မှာ�န်စ််မ်ွှာ��၏ူ နေန်စ််ဥ်း်ဘဝနိုာင်် ် လူန်ေဘာင်အ်တွငွ်�်နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ၌ အနေထိုာကုအ်ပံေ်ရှိာုေန််

အတွကွု ် အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာအု�း��း�ကုု� အ�ံ��ခြားပ�နိုု�င်မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာ ု

အမှာျု��အစ်ာ�မှာျာ�မှာာာ ခြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်နေလက်ုျင််န်ေပ�ခြား�င်�်စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်ကုညူ်းပံပု်��မှာမုှာျာ� ရှိာု

ကြကု�ည်။်

မှာ�န်စ််မ်ွှာ��၊ူ မှာ�န်စ််မ်ွှာ�ကုနေလ��ငူ်ယာမ်ှာျာ�အတွကွုအ်နေကုာင်အ်ထိုည်န်ေ�ာ်နေန်နေ�ာ 

ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာ ု မှာျာ�နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် အနေ��စု်တွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်

နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၄။

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html
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ပင်စ်င်န်ှငှ့်လ်ူမူှုဖူုူလူံ�ရေး�း၇

ရှေးန်းထိုု�င်း�ုဘာဝဆိုု�င်းရာ�	ကွ�ကွာယ်းရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးပြခင်း�

နေအာကု၌်နေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည်် ်၅-၁, ၅-၂မှာာ အနေကြကုာင်�်အေင်�်မှာျာ�အခြားပင် ်အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�တွစ််စ်�၏ ဝင်န်ေင် ွ�ည် ်အန်မုှာ််�ံ��

နေန်ထိုု�င်မ်ှာစု်ေုတွက်ုု�မှာခြားပည််မ်ှားပါကု အန်မုှာ််�ံ��နေန်ထိုု�င်မ်ှာစု်ေုတွမ်ှာာဝင်န်ေင်ကွုု� နို�တွယ်ာေူရှိာု�ည်် ် ကုာွဟုမှာပုမှာာဏီကုု� နေစ်ာင််န်ေရှိာာကု်

နေေ�စ်ေုတွအ်ခြား�စ်် ေယာနူိုု�င်�်ည်။်
*  အန်မုှာ််�ံ��နေန်ထိုု�င်မ်ှာစု်ေုတွက်ုု� လမူှာ�ူုလံ�နေေ�နိုာင််အ်လ�ပ်�မှာာ��ု�င်ေ်ာဝန်က်ြီးကုး�မှာာ �ံ��ခြား�တွမ်ှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။်

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�နိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ�မူှာျာ�မှာာာ ကုာကုယွာန်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကုခ်ြား�င်�် ေရှိာုနိုု�င် ်�ည်။်

•  ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာု�၊ူ ဂျျပန်လ်မူှာျု��၏ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု၊် ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်ရှိာု�၏ူ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု၊် 

အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�နေန်ထိုု�င်�်စူ်�ည်ခ်ြား�င်် ်လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�အတွကွုအ်ကုန် ်အ်�တွမ်ှာရှိာု�ူ

အနေ��စ်ုတွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာ�်ု� ် �ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၅-၁။
ရှေးန်းထိုု�င်း�ုဘာဝဆိုု�င်းရာ�ကွ�ကွာယ်းရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွးပြခင်း�ရာယ်ရူာန်းး	ကွု�ကွးည်း
သည််း	လုု�အ�းခးကွး�း��

(၁)	 �ု�င်းဆိုု�င်း�ု�း��အသး��ခးပြခင်း�

ဘဏီ၌် အပ်နိုာထံိုာ�နေ�ာနေင်၊ွ စ်�နေင်၊ွ နေန်စ််ဥ်း်ဘဝ၌ အ�ံ��မှာခြားပ�နေ�ာ နေခြားမှာယာာ၊အု��အမ်ုှာမှာျာ� ရှိာုပါကု

ထိုု�အောမှာျာ�ကုု� နေောင်�်�ျ၍ လနူေန်မှာစု်ေုတွအ်တွကွု ်�ံ��စ်ွ့ေန်။်

(၂)	 စွာာ�း�ရာည်းအသး��ခးပြခင်း�

အလ�ပ်လ�ပ်နိုု�င်�်�ူည် ်ထိုု�စ်မ်ွှာ�ေည်က်ုု� အ�ံ���ျ၍ အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်ေ်န််

(၃)	အပြခ��ရှေးသ�	ဝင်းရှေးင်ာ�း��

ပင်စ််င်န်ိုာင်် ် နေထိုာကုပံ်န်ေင်စွ်�ည််စ််န်စ််မှာျာ�မှာာ ဝင်န်ေင်ေွရှိာုနေန်နေ�ာ အ�ါမှာျု��၌ ထိုု�ဝင်န်ေင်မွှာျာ�ကုု� အ�ံ���ျ၍ နေန်ထိုု�င်စ််ာ�

နေ�ာကုေ်န််

(၄)	ရှေးထို�ကွး�း်ရာန်းး	တွ�ဝန်းး�းုသ၏ူ	ရှေးထို�ကွး�း်ရှေး���ု

မုှာ�ာ�စ်�မှာျာ�ထိုမံှာာ နေထိုာကုပံ်မ်ှာေုယာနူိုု�င်န်ေ�ာ အ�ါမှာျု��၌ ထိုု�နေထိုာကုပံ်မ်ှာမုှာျာ�ကုု� ေယာေူန််

၅။
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၅-၂။ ကွ�ကွာယ်းရှေးစွာ�င််းရှေး�း�ကွး�ုအ�းု��အစွာ��နှးင််း	အရှေးကြကွ�င်း�အရာ�

နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ စ်းမံှာ�န် ်�်ွမ့ှာအုခြားပင် ်လု�အပ်နေ�ာ ကု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�အနေပ်မှာတူွည်၍် နေထိုာကုပံ်န်ေင် ွကုု� �တွမ်ှာာတွန်ိုု�င်�်ည်။်

ဘာဝရှေးန်းထိုု�င်း�ုအတွာကွးလုု�အ�းရှေးသ�
အသး��စွာရုာတွး�း��	

အကွအူည်းအ�းု��
အစွာ��

ရှေးထို�ကွး�း်�ုအရှေးကြကွ�င်း�အရာ�

နေန်စ်ဥ်း်နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝအတွကွုလ်ု�အပ်နေ�ာ 

အ�ံ��စ်ေုတွ(်အစ်ာ�အနေ�ာကု၊် အ၀တွ်

အစ်ာ�၊ လှပ်စ်စ််မှား�၊ နေေစ်�ည််စ််ေုတွမ်ှာျာ�)

နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ

နေထိုာကုပံ်န်ေေ�

• စ်ာ�စ်ေုတွအ်စ်ရှိာု�ခြား�င််တ်ွဦး��ျင်�်အ�ံ�� 

စ်ေုတွ်

• မှား�နေေစ်�ည်ခ်ြား�င်် ်စ်�နေပါင်�်�ံ��စ်ွ့စ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� 

နေပါင်�်ထိုည််၍်အနေခြား��ပံမှာာဏီကုု� တွကွု�်ျကု်

ေန််

တွု�ကု�်န်�်စ်�ည်ခ်ြား�င််တ်ွု�၏် အမ်ုှာလ�
နေန်ထိုု�င်မ်ှာ�ုု�င်ေ်ာ

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�်

အမှာာန်တ်ွကုယာက်ု�န်က်ုျစ်ေုတွက်ုု� နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်

မှာ�င်မ်ှာနေန်ေပည်ာနေေ�ကုု��င်ယ်ာေူန််

အတွကွုလ်ု�အပ်နေ�ာ �င်က်ြကုာ�နေေ�

ပစ်စည်�်မှာျာ�ဝယာယ်ာေူန် ်အ�ံ��စ်ေုတွ်

ပည်ာနေေ��ု�င်ေ်ာ 

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�်၏ 

အနေခြား��ပံမှာာဏီကုု� နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်

နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာအ�ံ��စ်ေုတွ်
နေ��ကု��မှာ�ုု�င်ေ်ာ

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

ကု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� နေ��ဘကု�်ု�င်ေ်ာ အ�့ွ� 

အစ်ည်�်မှာျာ��ု� ် တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�ခြား�င်�်

(ကုု�ယာတ်ွု�င်တ်ွာဝန်�်ေံန်မ်ှာလု�)

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာ�ုု�င်ေ်ာ အ�ံ��စ်ေုတွ်

နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာု

�ု�င်ေ်ာ 

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

ကု�န်က်ုျစ်ေုတွမ်ှာျာ�ကုု� တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေစ်ာင််န်ေရှိာာကု ်

နေ�ာ လ�ပ်င်န်�်နေ�ာင်ေွ်ကု�်�ူု� ် နေပ�ခြား�င်�် 

(ကုု�ယာတ်ွု�င်တ်ွာဝန်�်ေံန်မ်ှာလု�)

မှား��ွာ�စ်ေုတွ်
မှား��ွာ�မှာ ု

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

အတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�်အမှာာန်တ်ွကုယာက်ု�န်က်ုျ 

စ်ေုတွ ်နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်

လကုန်ေတွွ�လ�ပ်င်န်�်တွငွ် ်လု�အပ်နေ�ာ န်ည်�်

ပည်ာစ်မ်ွှာ�ေည်မ်ှာျာ� ေရှိာုနိုု�င်ေ်န် ်ကု�န်က်ုျစ်ေုတွ်

�င်က်ြကုာ�မှာနုိုာင်််

အ�ကုန်ေမှာ�ွဝမ်ှာ�

နေကြကုာင်�်

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

အတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�်အမှာာန်တ်ွကုယာက်ု�န်က်ုျ 

စ်ေုတွ ်နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်

အ��ဘကု�န်က်ုျစ်ေုတွ်
န်ာနေေ�အတွကွု်

နေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�

အတွု�င်�်အတွာအတွငွ်�်အမှာာန်တ်ွကုယာက်ု�န်က်ုျ 

စ်ေုတွ ်နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်
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ရှေးန်းထိုု�င်း�ုအရှေးထို�ကွးအ�း်လုု�အ�းရှေးန်းသ�ူး��ကွု�ယ်းတွု�င်း
ရာ�းတွည်းနှု�င်းရာန်းး�း်�ု��ရှေးသ�စွာန်းစွား

နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုနေထိုာကုအ်ပံလ်ု�အပ်နေန်�မူှာျာ� ကုု�ယာတ်ွု�င်ေ်ပ်တွည်န်ိုု�င်ေ်န် ် ပံပု်��နေ�ာ 

နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်န်ိုု�င် ် နေ�ာ နေန်ောမှာျာ�ရှိာု�ည်။် နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်�်ည််အ်နေကြကုာင်�်အော

နေပ်မှာတူွည်၍် အလ�ပ်အကုု�င် ် အမ်ုှာနေထိုာင်စ််�အ�ံ��စ်ေုတွဘ်တွဂ်ျျကုအ်စ်ရှိာု�ည််

တွု�၏်နေထိုာကုပံ်မ်ှာမုှာျာ�ကုု�ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။် အနေ��စု်တွက်ုု� နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် �ကု�်ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၆။
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နှု�င်းင်းပြခ��သ��နှးင််းအခာန်းး

နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ပင်ခ်ြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူ နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းပါကု အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န် ် တွာဝန်ရ်ှိာု �ည်။် 

အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျာ�မှာာာ နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်၍် ဝင်န်ေင်ေွရှိာုနေ�ာ�ူ

→   မှာအူေ ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  လကုရ်ှိာုဇွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာရှိာုနေ�ာ�ူ

→   နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်

  (ပြီးပး��့�်ည််န်ို ာစ််၏ဝင်န်ေင်နွေပ်မှာတူွည်၍်နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်)

ထိုု� ်ခြားပင် ်�ေး��ာွ�လာောတွငွ် ်ဟုု�တွယာတ်ွငွ် ်တွည်�်�ု�ခြား�င်�်၊ အစ်ာ�အစ်ာ�ံ��နေ�ာင်ခ်ြား�င်�် စ်�ည် ်ခြားပ�လ�ပ်လှင် ်စ်ာ��ံ���နွ််

ပါနေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်

နှု�င်းင်းရှေးတွ�းအခာန်းးနှးင််းရှေးဒါသခာန်းး

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င််န်ိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်န်ိုာင််န်ေဒီ��နွ်ဟ်ု၍ူနိုာစ််မှာျု��ရှိာု�ည်။်

•  နိုု�င်င််နံေတွာ်ကုနေကုာကု�်နံေ�ာအ�နွ်က်ုု�နိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်ဟ်ု�နေ�်�ည်။်အထို�ူ�ခြား�င််ဝ်င်န်ေင်�ွနွ်က်ုု��ု�လု� �ည်။်

•  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�နိုာင််ပ်ြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာတွု�တ်ွငွ်န်ေကုာကု�်နံေ�ာအ�နွ်က်ုု�နေဒီ��နွ်ဟ်ု�နေ�်�ည်။်

 အထို�ူ�ခြား�င်် ်နေန်ထိုု�င်�်နွ်က်ုု��ု�လု��ည်။်

ဝင်းရှေးင်ာခာန်းး

ဝင်န်ေင်�ွနွ်�်ည်ဇ်ွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်မ်ှာာဒီးဇွင်ဘ်ာလ၃၁ေကုန်ေန်အ်ထိုတုွစ််နိုာစ််တွာကုာလအတွငွ်�်ေရှိာုနေ�ာ ဝင်န်ေင်နွေပ်

လု�ကု၍် နေပ�နေ�ာင်ေ်နေ�ာအ�နွ်ခ်ြား�စ််�ည်။်

ဝင်န်ေင်�ွနွ်က်ုု�တွကွု�်ျကုေ်ာတွငွ် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်တွကွု�်ျကုေ်မှာည်။်

(၁) စ်�စ်�နေပါင်�်ဝင်န်ေင် ွ- အ�ံ��စ်ေုတွမ်ှာျာ�=အ�ာ�တွင်ဝ်င်န်ေင်(ွA)

(၂) အ�ာ�တွင်ဝ်င်န်ေင်(ွA)-ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ�(၁-၃ကုု�ကြကုည််ပ်ါ)=အ�နွ်န်ေကုာကု�်နံိုု�င်�်ည််န်ေင်(ွB)

(၃) အ�နွ်န်ေကုာကု�်နံိုု�င်�်ည််န်ေင်(ွB) × အ�နွ်န်ိုနု်�်

အ�နွ်န်ိုနု်�်�ည် ်အ�နွ်န်ေကုာကု�်နံိုု�င်�်ည််န်ေင်ပွမှာာဏီ(B)တွု��လှင် ်တွု��လာမှာည််စ််န်စ်် ခြား�စ််�ည်။်

၁။

 အ�န်�် ၈။	 အခာန်းး
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၁-၁။ အခာန်းးရှေး��ရှေးဆို�င်းသနူှးင််းအခာန်းးရှေးကွ�ကွးခးနှု�င်းသည််းဝင်းရှေးင်ာအတွု�င်း�အတွ�

နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ နေန်ထိုု�င်မ်ှာအုမှာျု��အစ်ာ�နေပ်လု�ကု၍် အ�နွ်န်ေကုာကု�်နံိုု�င်�်ည်် ်ဝင်န်ေင်အွတွု�င်�်အတွာ �ည် ်ကုွခ့ြားပာ�မှာရုှိာု

�ည်။်

(၁)	ရှေးန်းထိုု�င်းသူ

ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းတွာင်း�	“အတွည်းတွကွးပြဖွားစွားရှေးသ�ရှေးန်းအ�ုး(ရှေးန်းရာ�းလု�ုးစွာ�)”	သု��်ဟု�တွး	တွစွားနှးစွားနှးင််းအထိုကွး	ရှေးန်းထိုု�င်းလု�
ရှေးသ�	“ယ်�ယ်းရှေးန်းအ�ုး”	�းုသ	ူ(၂တွငွ် ်နေ�ာ်ခြားပမှာည်် ်အပြီးမ့ှာတွမ်ှာ�မှာနေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ� မှာပါဝင်ပ်ါ)	�း��ကွု�	ရှေးန်းထိုု�င်းသ	ူဟု�
ရှေးခ်သည်း။

*   ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်နိုာင်် ်ခြားပင်ပ်မှာာေရှိာုနေ�ာ နေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�၏ ကုမှာာာတွစ််ဝာမ်ှာ�လံ��ဝင်န်ေင်မွှာာ ဝင်န်ေင်�ွနွ် ်နေကုာကု�် ံမှာည်။်

“အတွည်းတွကွးပြဖွားစွားရှေးသ�ရှေးန်းအ�ုး”	နှးင််း	“ယ်�ယ်းရှေးန်းအ�ုး”

•  “အတွည်တ်ွကုျခြား�စ််နေ�ာနေန်အမ်ုှာ” �ု��ည်မ်ှာာာ လတူွစ််ဦး��ျင်�်စ်း၏ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝအတွကွု ်အနေခြား��ျော နေန်ောကုု� �ု�လု�၍ ထိုု�

နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝအတွကွု ်အနေခြား��ျောနေန်ောခြား�စ််မှာခြား�စ််မှာာာ (ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်အလ�ပ် လ�ပ်ကုု�င်န်ေန်ခြား�င်�်ရှိာုမှာရှိာု၊ အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုန်ိုာင်် ်တွခြား�ာ� 

အတွတူွကု ွနေန်ထိုု�င်စ််ာ�နေ�ာကု�်ည်် ်မုှာ�ာ�စ်� နေ�မွှာျု��မှာျာ��ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်နေန်ခြား�င်�်၊မှာနေန်ခြား�င်�်စ်�ည်)် ��ုာထိုင်ရ်ှိာာ�နေ�ာ 

အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� ကုု� အနေခြား��၍ံ �တွမ်ှာာတွ�်ံ��ခြား�တွ ်�ည်။်

•  “ယာာယားနေန်အမ်ုှာ” �ု��ည်မ်ှာာာ အ�ျုန်က်ုာလတွစ််��ကြကုာနေအာင် ်နေန်ထိုု�င်လ်ာနေ�ာ နေန်ောခြား�စ််နေ�ာ်လည်�် မုှာမုှာ၏ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝ

အတွကွု ်အနေခြား��ျောနေန်ောဟု� နေ�်�ု�နိုု�င်�်ည််အ်တွု�င်�်အတွာအထို ုမှာနေောကုန်ေ�ာ နေန်ောကုု� �ု�လု��ည်။်

(၂)	 ရာ�သကွး�န်းးရှေးန်းထိုု�င်းသ�ူဟု�တွးရှေးသ�သူ

ရှေးန်းထိုု�င်းသ�ူး��အန်းကွး�း	ဂျး�န်းးနှု�င်းင်းသ���ဟု�တွးသည််းအပြ�င်း	မြို့�း�ခဲသ်ည််း၁၀နှးစွားအတွာင်း�	အတွည်းတွကွး	ပြဖွားစွားရှေးသ�
ရှေးန်းအ�ုး	သု��်ဟု�တွး	ယ်�ယ်းရှေးန်းအ�ုး	�းုခဲသ်ည််းကွ�လုသည်း	စွာ�စွာ�ရှေး�ါင်း�	၅နှးစွားရှေးအ�ကွး�းုရှေးသ�သကူွု�	ရာ�သကွး�န်းး
ရှေးန်းထိုု�င်းသ�ူဟု�တွးရှေးသ�သဟူု�ရှေးခ်သည်း။

•  (၁) ကုမှာာာတွစ််ဝာမ်ှာ�မှာာေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင် ွမှာဟု�တွန်ေ�ာဝင်န်ေင်နွိုာင်််

  (၂) ကုမှာာာတွစ််ဝာမ်ှာ�မှာာေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင်အွန်ကုမ်ှာာ ခြားပည်တ်ွငွ်�်မှာာေရှိာုနေ�ာ (�ု� ်) ခြားပည်ပ်မှာာပု�န်ေပ�နေ�ာနေင်မွှာျာ�မှာာ ဝင်န်ေင်�ွနွ််

နေကုာကု�်မံှာည်။်

(၃)	ရှေးန်းထိုု�င်းသ�ူဟု�တွးသူ

“နေန်ထိုု�င်�်”ူ နိုာင်် ် “ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်မူှာဟု�တွန်ေ�ာ�”ူ မှာဟု�တွန်ေ�ာ (နိုု�င်င််ခံြား�ာ�တွငွ်န်ေန်အမ်ုှာ အတွည်တ်ွကုျရှိာုနေ�ာ

�မူှာျာ�စ်�ည်)် �မူှာျာ�ကုု� “နေန်ထိုု�င်�်မူှာဟု�တွ�်”ူ ဟု�နေ�်�ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်၍်ေရှိာုနေ�ာလစ်ာနိုာင်် ် ကုု�ယာပု်�င်ဝ်န်န်ေ�ာင်မ်ှာလု�ပ်င်န်�် လ�ပ်ကုု�င်၍် ေရှိာုနေ�ာ 

အလ�ပ်ဝန်န်ေ�ာင်�် စ်�ည်် ်နိုု�င်င််အံတွငွ်�်ေရှိာုနေ�ာ ဝင်န်ေင်မွှာျာ�ကုု��ာ အ�နွ်န်ေကုာကု�်မံှာည်။်
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၁-၂။ ဝင်းရှေးင်ာခာန်းး၏ရှေးန်း�ကွးဆိုး��အခာန်းး�းင်း�တွ�း�နှးင််းအခာန်းးရှေး��ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

ဝင်န်ေင်�ွနွ်�်ည် ် တွစ််နိုာစ််အတွငွ်�်ေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီမှာာ နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ် ဝင်န်ေင်�ွနွ်ပ်မှာာဏီကုု� မုှာမုှာ ကုု�ယာတ်ွု�င််

တွကွု�်ျကု၍် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာေကုမ်ှာတွု�င်မ်ှား အ�နွ်ရံ်ုံး��၌ နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�ကုု� တွင်ခ်ြားပ ေမှာည်ခ်ြား�စ််ပြီးပး� လစ်ဥ်း်ဝင်န်ေင်ွ

မှာာ ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာထူိုာ�ခြား�င်�်စ်န်စ်် (၁-၄ကုု� ကြကုည််ပ်ါ) စ်�ည်တ်ွု�၏် အပု�အလု� စ်ာေင်�်မှာျာ� ရှိာင်�်လင်�်ေမှာည်။်

အ�ု�ပါလ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်ကုု� နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�ဟု�နေ�်�ည်။်

(၁)	ရှေးန်း�ကွးဆိုး��အခာန်းး�းင်း�တွ�း�တွင်းပြ�ရာန်းးလုု�အ�းရှေးသ�သူ

လစ်ာေရှိာု�အူမှာျာ�စ်��ည် ်လစ်ဥ်း်ဝင်န်ေင်မွှာာ ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာခူြား�င်�် (၁-၄ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) �ေံပြီးပး�ခြား�စ််၍ နိုာစ််ကု�န်ညှ််နုိုုငု်�်မှာ ု(၁-

၄ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ကုု� ၎င်�်တွု�၏်အလ�ပ်ရှိာင်မ်ှာျာ�ကုခြားပ�လ�ပ်မှာည်ခ်ြား�စ််ော နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ် ်ရှိာင်�်တွမှာ်� တွင်ခ်ြားပေန်မ်ှာလု�အပ်နေပ။

�ု�န်ေ�ာ် နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ��ည် ်နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�ကုု� တွင်ခ်ြားပေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  လစ်ာကုု� နေန်ောတွစ််��တွည်�်မှာာေရှိာုနေ�ာ်လည်�် လစ်ာဝင်န်ေင်နွိုာင်် ်အလ�ပ်ထိုကွုန်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု� မှာာအပ အခြား�ာ�ေရှိာုနေ�ာ

ဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီစ်�စ်�နေပါင်�်�ည် ်၂၀၀,၀၀၀ယာန်�် အထိုကုရ်ှိာုနေ�ာ�ူ

•  နေန်ောနိုာစ််��နိုာင််အ်ထိုကုမ်ှာာ လစ်ာေရှိာုနေ�ာ်လည်�် နိုာစ််ကု�န်တ်ွငွ် ်ညှ်နုိုုငု်�်ခြား�င်�်မှာ�ေံနေ�ာဝင်န်ေင် ွပမှာာဏီနိုာင်် ်လစ်ာဝင်န်ေင်၊ွ 

အလ�ပ်ထိုကွုန်ေထိုာကုပံ်န်ေကြကု�မှာာအပ အခြား�ာ�ေရှိာုနေ�ာ ဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီ စ်�စ်�နေပါင်�် ၂၀၀,၀၀၀ယာန်�်နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာုနေ�ာ�ူ

•  လစ်ာအခြားပင် ် အခြား�ာ�စ်း�ပာွ�နေေ�လ�ပ်င်န်�်နိုာင်် ် စ်နေတွာရ်ှိာယာယ်ာာမှာျာ�ဝယာယ်ာနူေောင်�်�ျခြား�င်�် စ်�ည် ် တွု�မ်ှာာဝင်န်ေင်ေွရှိာု၍ 

ဝင်န်ေင်�ွနွ်တ်ွကွု�်ျကုက်ြကုည််ပ်ါကု အ�နွ်က်ုျ�င််န်ေ�ာ� ူစ်�ည််

ထိုု� ်ခြားပင် ် နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�အေ အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််�်�ူည် ် �တွမ်ှာာတွေ်ကုမ်ှာတွု�င်မ်ှား မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င််

�ာွ�နေောကုန်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။် (အ�နွ်ရံ်ုံး��မှာာနေပ�နေ�ာင်မ်ှာကုုု� �တွနုေပ�မှာည် ်မှာဟု�တွ ်ပါ။)

အ�နွ်က်ုု� နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်နေပ�နေ�ာင်န်ိုု�င်�်ည်။်

(၁)  နေင်�ွာ�ခြား�င််န်ေပ�နေ�ာင်မ်ှာု

 (Convenience Store၊ဘဏီ၊်စ်ာတွု�ကု၊်အ�နွ်ရံ်ုံး��တွု�တ်ွငွ်န်ေပ�နေ�ာင်န်ိုု�င်�်ည်)်

(၂)  ဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာတွစ််�င််လ်ှန့ေခြားပာင်�်နေပ�နေ�ာင်မ်ှာု

(၃)  အွန်လ်ု�င်�်ဘဏီ ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်ဘဏီ�်ု� ် တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�နေ�ာင်မ်ှာု

(၄)  အင်တ်ွာန်ကုမ်ှာာ�ေကုဒ်ီစ််ကုတွခ်ြား�င််န်ေပ�နေ�ာင်မ်ှာု

(၂)	 ရှေးန်း�ကွးဆိုး��အခာန်းး�းင်း�တွ�း�ပြ��လု��းတွင်းပြ�ပြခင်း�ရှေးကြကွ�င််းအခာန်းးပြ�န်းးအ�း�ခးရာရှေးသ�သူ

•  ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ� (၁-၃ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ရှိာု�ခြား�င်် ် ဝင်န်ေင်�ွနွ်တ်ွကွု�်ျကုက်ြကုည််ေ်ာမှာာ လစ်ဥ်း် ဝင်န်ေင်မွှာာနို�တွယ်ာထူိုာ�

နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ် ် (၁-၄ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ကုု� ပု�၍နေပ�နေ�ာင်မု်ှာနေကြကုာင်�်နေတွွ� ရှိာုလှင် ် နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�အေ ပု�၍နေပ�

နေ�ာင်မု်ှာနေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ်က်ုု� ခြားပန်အ်မ်ှာ�မှာည်။် စ်ာတွု�ကုန်ိုာင်် ်ဘဏီ ်အနေကုာင််မ်ှာာတွစ််�င်် ်နေပ�ပု�မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  လစ်ဥ််းဝင်န်ေင်မွှာာ နို�တွယ်ာထူိုာ�နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ်က်ုု� ပု�၍ နေပ�နေ�ာင်မု်ှာခြား�င်�်မှာရှိာုလှင် ်ဝင်န်ေင်�ွနွ် ်ခြားပန် ်မှာအမ်ှာ�ပါ။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အခွနွ််၈

(၃)	ရှေးန်း�ကွးဆိုး��အခာန်းး�းင်း�တွ�း�နှးင််းအခာန်းးရှေး��ရှေးဆို�င်းရာန်းးသတွး�းတွးရာကွး

နိုာစ််အလု�ကု ်ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န် ်နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�မှာျာ�ရှိာင်�်လင်�်နေ��ွနေနို�ွခြား�င်�်နိုာင်် ်အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်

တွု��်ည် ်အ�ု�ပါနိုာစ််၏ နေန်ာကုတ်ွစ််နိုာစ်် နေ�နေ�ာ်ဝါေးလ၁၆ေကုန်ေန်မ်ှာာမှာတွလ်၁၅ ေကုန်ေန်အ်တွငွ်�် ခြား�စ််�ည်။်
*  မှာအူေ အ�နွ်ရံ်ုံး���ည် ်ရံုံး��ပုတွေ်ကု ်(စ်နေန်၊တွန်ဂျေနေနို၊ွအမှာျု���ာ�ရံုံး��ပုတွေ်ကုမ်ှာျာ�စ်�ည်)် တွငွ် ်နေ��ွနေနို�ွခြား�င်�်မှာျာ�၊ အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�လကု�်ခံြား�င်�်

မှာျာ�မှာခြားပ�လ�ပ်ပါ။

ဝင်န်ေင်�ွနွ်၏်နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�အေ အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်န်ေန်ာကု�်ံ��ေကု�်ည် ်မှာတွလ်၁၅ ေကုန်ေန် ်ခြား�စ််�ည်။်

*  အ�ု�ပါမှာတွလ်၁၅ေကု�်ည် ်စ်နေန်၊ တွန်ဂျေနေနို၊ွ အမှာျု���ာ�ရံုံး��ပုတွေ်ကုမ်ှာျာ� ခြား�စ််လှင် ်လာမှာည်် ်ပထိုမှာ�ံ��ကြကုာ�ေကု�်ည် ်နေန်ာကု�်ံ��ေကုခ်ြား�စ််

မှာည်။်

(၄)	ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း�းထိုာကွးခာ�လုာင်း

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်“်အတွည်တ်ွကုျခြား�စ််နေ�ာနေန်အမ်ုှာ(နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ)” �ု�မ်ှာဟု�တွ ်“ယာာယားနေန်အမ်ုှာ” မှာရှိာု နေတွာပ်ါကု မှာအူေ 

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာ မှာထိုကွု�်ာွမှားတွငွ် ်အ�ု�ပါနိုာစ််၏ဝင်န်ေင်နွိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နိုာစ််ကု�န် ်ညှ်နုိုုငု်�်မှာမုှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  (၁)တွငွ်န်ေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည််အ်တွု�င်�် နေန်ာကု�်ံ��နိုာစ််ကု�န်စ််ာေင်�်ရှိာင်�်တွမ်ှာ� တွင်ခ်ြားပေန်လ်ု�အပ်လှင် ် နိုု�င်င််မံှာာမှာထိုကွု�်ာွမှား 

နေန်ာကု�်ံ��နိုာစ််ကု�န်စ််ာေင်�်ရှိာင်�်တွမှာ်�နိုာင်် ်အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာ ထိုကွု�်ာွပြီးပး�မှာာ နေန်ာကု�်ံ��နိုာစ််ကု�န်စ််ာေင်�်ရှိာင်�်တွမှာ်�နိုာင်် ် အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ�� လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�

လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်လှင် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်နေန်ထိုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာ� ူတွစ််ဦး�ကုု� ကုု�ယာစ််ာ�အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်န်ေစ်ေန်�်န် ််

အပ်ကုာ အ�နွ်ရံ်ုံး���ု� ် အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န် ် ကုု�ယာစ််ာ�လာယာ ် �န် ်အ်ပ်ထိုာ�နေကြကုာင်�် အ�နုေပ�စ်ာနေပ�ပု�ေ်မှာည်။် မုှာမုှာ�ည် ်

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာထိုကွု�်ာွ ပြီးပး�နေ�ာ်လည်�် အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်�်န် ်အ်ပ်ထိုာ�နေ�ာ ကုု�ယာစ််ာ�လာယာ�်ည် ် မုှာမုှာကုု�ယာစ််ာ� 

လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� ကုု� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

၁-၃။ အဓုကွဝင်းရှေးင်ာခာန်းးနှ�တွးယ်ပူြခင်း��း��

ဝင်န်ေင်�ွနွ်တ်ွကွု�်ျကုေ်ာ၌ အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်�်တူွစ််ဦး��ျင်�်စ်း၏ ကုု�ယာန်ေေ�ကုု�ယာတ်ွာအနေခြား�အနေန်မှာျာ�ကုု� ထိုည််�်ငွ်�်စ်ဥ်း်�

စ်ာ�နေပ�၍ နေအာကုပ်ါအနေခြား�အနေန်မှာျာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််းပါကု �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ် ် နို�တွ ်ယာခူြား�င်�်မှာျာ�၊ ကုင်�်လတွွခ်ြား�င်�်

မှာျာ�ရှိာု�ည်။် (၁မှာာတွကွု�်ျကုပံ်�ကုု�ကြကုည််ပ်ါ)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်မှာနေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ� ူ (၁-၁မှာာ၃ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ခြား�စ််ပါကု ဝင်န်ေင်�ွနွ် ် နို�တွယ်ာခူြား�င်�်၊ ကုင်�်လတွွ ် ခြား�င်�် အမှာျု��

အစ်ာ�မှာျာ��ည် ်အကုန် ်အ်�တွရ်ှိာု�ည်။်

(၁)	 �ုသ��စွာ�ဝင်း�း��ကွု�ရှေးထို�ကွး�း်ရှေးန်းရာလုာင်း

•  မုှာ�ာ�စ်�ဝင်မ်ှာျာ�ကုု�နေထိုာကုပံ်န်ေန်ေလှင် ်နေထိုာကုပံ်ခ်ြား�င်�်�ေံနေ�ာ�၏ူ စ်�စ်�နေပါင်�်ဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီ �ည် ်၃၈၀,၀၀၀ယာန်�်

နေအာကုရ်ှိာုခြား�င်�် စ်�ခြား�င််က်ုု�ကုည််းပါကု နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််ဝ်င်န်ေင်�ွနွ်မ်ှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ်ပ်မှာာဏီနို�တွယ်ာခူြား�င်�်

မှာျာ� ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  နေထိုာကုပံ်န်ေန်ေနေ�ာမုှာ�ာ�စ်�နေ�မွှာျု��မှာျာ��ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်မှာနေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ� ူ(၁-၁မှာာ၃ကုု� ကြကုည််ပ်ါ) ခြား�စ််လှင် ်

မုှာ�ာ�စ်�ဝင်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�် �ရုှိာုန်ာ�လည်န်ိုု�င်မ်ှာည်် ် အနေထိုာကုအ်ထိုာ�မှာျာ� (�န်�်နေ�ါင်စ််ာေင်�်မုှာတွတ းစ်�ည်)်နိုာင်် ် နေထိုာကုပံ််

နေန်နေကြကုာင်�် �ရုှိာုန်ာ�လည်န်ိုု�င်မ်ှာည်် ် အနေထိုာကု ် အထိုာ�မှာျာ� (ဘဏ္ဍာနေေ�အ�့ွ�အစ်ည်�်မှာာ ပု�န်ေပ�နေ�ာ နေင်လွှ့

အနေထိုာကုအ်ထိုာ�စ်�ည်)် ကုု� နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်�နိုာင််အ်တွ ူပ�ူတွွတ့ွင်ခ်ြားပေန် ်လု�အပ်�ည်။်
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(၂)	 အ�ုးရှေးထို�င်းဖွားကွး�းုလုာင်း

•  အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုရ်ှိာုလှင် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအနေခြား�အနေန်တွစ််မှာျု��မှာျု��နိုာင််က်ုု�ကုည််းပါကု နေပ�နေ�ာင် ်ေမှာည်် ်ဝင်န်ေင်�ွနွ််

မှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ်ပ်မှာာဏီနို�တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ� ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

•  အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကု�်ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််အံတွငွ်�်မှာနေန်ထိုု�င်န်ေ�ာ� ူ(၁-၁မှာာ၃ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ခြား�စ််လှင် ်လကုထ်ိုပ်ထိုာ�နေကြကုာင်�် 

�ရုှိာုန်ာ�လည်န်ိုု�င်မ်ှာည်် ်အနေထိုာကုအ်ထိုာ�မှာျာ� (�န်�်နေ�ါင်စ််ာေင်�်မုှာတွတ း စ်�ည်)်နိုာင်် ်နေထိုာကုပံ်န်ေန်နေကြကုာင်�် �ရုှိာုန်ာ�လည််

နိုု�င်မ်ှာည်် ် အနေထိုာကုအ်ထိုာ�မှာျာ� (ဘဏ္ဍာနေေ� အ�့ွ�အစ်ည်�်မှာာ ပု�န်ေပ�နေ�ာ နေင်လွှအ့နေထိုာကုအ်ထိုာ�မှာျာ�စ်�ည်)် ကုု� 

နေန်ာကု�်ံ��အ�နွ်ရ်ှိာင်�်တွမှာ်� နိုာင််အ်တွ ူပ�ူတွွတ့ွင်ခ်ြားပေန် ်လု�အပ်�ည်။်

(၃)	လု�ုူရှေးရာ�အ��ခးရှေးကြကွ�ရှေး��သာင်း�မြို့�း�လုာင်း

မုှာမုှာ (�ု� ်) အတွတူွကု ွနေန်ထိုု�င်စ််ာ�နေ�ာကု�်ည်် ်အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုန်ိုာင်် ်အခြား�ာ�မုှာ�ာ�စ်�ဝင်မ်ှာျာ�၏ လမူှာနုေေ�အာမှာ�နံေကြကု� 

(ကုျန်�်မှာာနေေ� အာမှာ�၊ံ အမှာျု���ာ�ပင်စ််င်၊် လမူှာ�ူုလံ�နေေ�ပင်စ််င်အ်ာမှာ� ံစ်�ည်)် တွု�က်ုု�နေပ��ငွ်�်ပြီးပး�လှင် ်နေပ��ငွ်�် ထိုာ�နေ�ာ

နေင်ပွမှာာဏီအနေပ် အနေခြား��၍ံ ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ� ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၄)	အသကွးအ��ခးရှေးကြကွ�စွာသည်းတွု�က်ွု�ရှေး��သာင်း�မြို့�း�လုာင်း

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ အ�ကုအ်ာမှာ�နံေကြကု�၊ ကုာလရှိာည်ခ်ြားပ�စ်�နေစ်ာင််န်ေရှိာာကုမ်ှာအုာမှာ�နံေကြကု� နိုာင်် ်တွစ််ဦး��ျင်�်ပင်စ််င်အ်ာမှာ�နံေကြကု�

မှာျာ� နေပ��ငွ်�်ပြီးပး�လှင် ်နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််ဝ်င်န်ေင်�ွနွ်မ်ှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� နေ�ာ ဝင်န်ေင်�ွနွ်ပ်မှာာဏီနို�တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ� ရှိာနုိုု�င်�်ည်။်

(၅)	ရှေးဆို�ကွ�သစွာရုာတွးရှေး��သာင်း�မြို့�း�လုာင်း

မုှာမုှာ (�ု� ်) အတွတူွကု ွနေန်ထိုု�င်စ််ာ�နေ�ာကု�်ည်် ်အမ်ုှာနေထိုာင်�်ကုန်ိုာင်် ်အခြား�ာ�မုှာ�ာ�စ်�ဝင်မ်ှာျာ�၏ နေ��ကု��စ်ေုတွ�်ည် ်

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� နေ�ာပမှာာဏီကုု� နေကုျာ်လနွ်လ်ှင် ် အ�ု�ပါနေ��ကု��စ်ေုတွပ်မှာာဏီနေပ်အနေခြား��၍ံ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ 

ဝင်န်ေင်�ွနွ်ပ်မှာာဏီနို�တွယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ� ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

၁-၄။ လုစွာ�ဝင်းရှေးင်ာ�းဝင်းရှေးင်ာခာန်းးနှ�တွးယ်ထူို��ပြခင်း�စွာန်းစွားနှးင််းနှးစွားကွ�န်းးညှ်နုှုငု် း��ု

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�်အလ�ပ်လ�ပ်ကုု�င်၍် လစ်ာေရှိာုနေ�ာနိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ��ည် ် အလ�ပ်ရှိာင်ထ်ိုမံှာာ လစ်ာေရှိာု �ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ် ်

ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ို �တွယ်ာ�ူေံမှာည်။် ဝင်န်ေင်�ွနွ်က်ုု� ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ကုု�ယာစ််ာ� အလ�ပ်ရှိာင်မ်ှာာ နိုု�င်င်် ံနေတွာ်�ု� ် တွု�ကုရု်ုံး�ကုန်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်စ်န်စ််

ခြား�စ််�ည်။်

•  အ�ု�ပါနိုာစ််ကု�န်၌် လစ်ာေရှိာု�ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ် ် ဝင်န်ေင်�ွနွ်တ်ွကွု�်ျကုခ်ြား�င်�်(နိုာစ််ကု�န်ညှ််နုိုုငု်�်ခြား�င်�်) မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�

မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  လစ်ာနေပ��မူှာာ ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၏ တွစ််နိုာစ််အတွငွ်�်ေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင်ပွမှာာဏီ စ်�ည်က်ုု� နေေ�မှာာတွထ်ိုာ��ည်် ် “လစ်ာဝင်န်ေင်မွှာာ

နို�တွယ်ာထူိုာ�နေ�ာဝင်န်ေင်�ွနွ်စ််ာေင်�်”ကုု� လစ်ာေရှိာု�ထူို ံထို�တွန်ေပ�ေမှာည်။်

၁-၅။ အခာန်းးစွာ�ခး��း�ါခြွခင်း�ခးကွး�း��

မုှာ�င်န်ိုု�င်င််နံို ာင််ဂ်ျျပန်န်ိုု�င်င််ကံြကုာ�တွငွ် ်အ�နွ်စ််ာ�ျ�ပ်�နေဘာတွ�ူျ�ပ်�ု�ထိုာ�လှင် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျာ�နိုာင်််

ကုု�ကုည််းပါကု ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ေလှာ�်ျခြား�င်�် (�ု� ်) အ�နွ်က်ုင်�်လတွွခ်ြား�င်�်မှာျာ� ရှိာုနိုု�င်�်ည်။်
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ရှေးန်းထိုု�င်းခာန်းး

၂-၁။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာန်းးဆိုု�သည်း�း�

•  လကုရ်ှိာုဇွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ် နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာရှိာုနေ�ာ (ရှိာု�့န်ေ�ာ) စ်းေင်စ််�ရံုံး� �နိုာင််ပ်ြီးမုှာ� �န်ယာ ် ေပ်ကုကွု်

နေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေပ�နေ�ာင်ေ်နေ�ာ အ�နွ်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  ပြီးပး��့�်ည််န်ို ာစ််၏ ဇွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်မ်ှာာ ဒီးဇွင်ဘ်ာလ၃၁ေကုန်ေန်အ်ထို ု ကု�မှာဏံီးမှာာေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင် ွ စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� 

တွကွု�်ျကု၍် နေကုာကု�်�ံည််ဝ်င်န်ေင်ေွာ�ု�င်န်ိုနု်�်နိုာင်် ် ေရှိာုနေ�ာဝင်န်ေင်နွိုာင််မ်ှာ�ကု�်ု�င်ဘ် ့ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာပမှာာဏီကုု�

နေပ�နေ�ာင်ေ်�ည်် ်တွစ််ဦး��ျင်�်အခြားပာ�နိုနု်�် ကုု� နေကုာကု�်�ံည်။်

•  စ်းေင်စ််�တွငွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််န်ေန်ထိုု�င်�်နွ်က်ုု� ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ် နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ို ာင််အ်တွ ူ

ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွငွ် ်နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

၂-၂။ ရှေးန်းထိုု�င်းခာန်းးရှေး��ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

(၁)		 အထို�ူရှေး��ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

 ကု�မှာဏံီး�ည် ် နေပ�အပ်ထိုာ�နေ�ာလစ်ာမှာျာ�မှာာ နေန်ထိုု�င်�်နွ်က်ုု� ကြီးကု�ုတွင်န်ို�တွယ်ာ၍ူ ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ် နေကုျ�ေွာရံုံး��

မှာျာ�တွငွ် ် နေပ�နေ�ာင်�်ည်။် မှာအူေ ကု�မှာဏံီး၊စ်ကုရံ်ုံး�မှာျာ�တွငွ်အ်လ�ပ်လ�ပ်နေ�ာ��ူည် ် ကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုု�ယာက်ုျ 

ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး�� �ု��်ာွ�နေောကု၍် နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်မ်ှာလု�အပ်နေပ။

(၂)		 သ��န်းးရှေး��ရှေးဆို�င်းပြခင်း�

 ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�မှာာ “နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ပ်ါ” ဟု� အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာနေပ�ပု�မ်ှာည် ် ခြား�စ််�ခြား�င်် ်

အ�ု�ပါစ်ာနိုာင််အ်တွ ူ စ်ာတွငွ်န်ေေ��ာ�ထိုာ��ည််န်ေင်ပွမှာာဏီကုု�ယာနူေ�ာင်က်ုာ ကုု�ယာတ်ွု�င် ် ကုု�ယာက်ုျ ပြီးမုှာ��န်ယာ်

ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��(*)�ု��်ာွ�နေောကု၍် နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

*  စ်ာတွငွ်ည်ွှှန်က်ြကုာ�ထိုာ�ပါကု စ်ာတွု�ကုန်ိုာင်် ်convenience store မှာျာ�မှာာတွစ််�င််လ်ည်�် နေပ�နေ�ာင်န်ိုု�င် ်�ည်။်

၂။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အခွနွ််၈

၂-၃။ အပြခ��

•  နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ို ာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု��တွခုြားပ�ေမှာည်။်

(၁)  လကုရ်ှိာု ဇွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ်နေန်ထိုု�င်ေ်ာ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာရှိာုနေ�ာ (ရှိာု�့န်ေ�ာ) ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ်နေကုျ�ေွာ

ရံုံး��၌ နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။် အကုယာ၍် ဇွန်န််ဝါေးလ၂ေကုန်ေန်မ်ှာာစ်၍ ဂျျပန်န််ငု်င််မံှာာ ထိုကွု�်ာွမှာည်် ်

အနေခြား�အနေန်မှာျု��တွငွ်လ်ည်�် အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်�့်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၂)  အထို�ူနေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်န်ည်�်လမ်ှာ� (အ�န်�်�ွ၂့-၂မှာာ ၁ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) အေ နေန်ထိုု�င်�်နွ် ်နေပ�နေ�ာင်န်ေ�ာ� ူ�ည် ်

ကု�မှာဏံီးမှာာ ေပ်�ု�င်�်�ည််အ်�ါ မှာနေပ�နေ�ာင်ေ်နေ��နေ�ာနေန်ထိုု�င်�်နွ်က်ုု� �ာမှာန်န်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�် န်ည်�်လမ်ှာ� 

(အ�န်�်�ွ၂့-၂မှာာ၂ကုု�ကြကုည််ပ်ါ)အေ နေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။် �ု�န်ေ�ာ် နေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်မှာခြားပ� ထိုာ�နေ�ာ နေန်ထိုု�င််

�နွ်ပ်မှာာဏီစ်�စ်�နေပါင်�်ကုု� ကု�မှာဏံီးအာ� လစ်ဥ်း်ေရှိာုနေ�ာ လစ်ာနိုာင်် ်အလ�ပ်ထိုကွုန်ေထိုာကုပံ် ်နေကြကု�မှာာ နို�တွယ်ာနူေစ်၍ 

ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် နေပ�နေ�ာင်န်ေစ်နေ�ာန်ည်�်လမ်ှာ�မှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။်

(၃)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မံှာာမှာထိုကွု�်ာွမှား နေန်ထိုု�င်�်နွ်န်ေပ�နေ�ာင်�့်ခ်ြား�င်�်မှာခြားပ�နိုု�င်လ်ှင် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေန်ထိုု�င်လ်ျကုရ်ှိာုနေ�ာ 

�မူှာျာ�အန်ကုမ်ှာာ မုှာမုှာကုု�ယာစ််ာ� အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်န်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�မှာည််�် ူ(အ�နွ် ်နေပ�

နေ�ာင်ေ်န်က်ုု�ယာစ််ာ�လာယာ)်ကုု� မှာထိုကွု�်ာွမှား �တွမ်ှာာတွ၍် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ�န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် 

အ�နုေပ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

စွာ��သး��ခာန်းး

ကု�န်ပ်စ်စည်�်မှာျာ�ဝယာယ်ာ�ူည််အ်�ါနိုာင်် ် ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာေုယာ�ူည််အ်�ါတွငွ် ် စ်ာ��ံ���နွ််

�ည် ်၁၀ော�ု�င်န်ိုနု်�် ကုျ�င််န်ေ�ာ်လည်�် အေကုန်ေ�စ်ာဝယာယ်ာခူြား�င်�်နိုာင်် ်စ်ာ�နေ�ာကု�်ု�င််

တွငွ်စ််ာ�နေ�ာကုခ်ြား�င်�် မှာာအပ ကုျန် ် စ်ာ�နေ�ာကုက်ု�န်ပ်စ်စည်�်မှာျာ�ဝယာယ်ာ�ူည််အ်�ါတွငွ် ်

အ�နွ်န်ိုနု်�်ထိုာ��ည် ်၈ော�ု�င်န်ိုနု်�်�ာခြား�စ််�ည်။်

၃။



105

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
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အ
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အ
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အ
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အ
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အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အခွနွ််၈

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး�ု�င်းဆိုု�င်းသည််းသ�ူး��ရှေး��ရှေးဆို�င်းရာ�ည််း

အခာန်းး

၄-၁။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးခာန်းး/ယ်�ဥ်းးင်ယ်းခာန်းး

(၁)	ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးခာန်းး/ယ်�ဥ်းးင်ယ်းခာန်းး၏�တွးဝန်းး�ကွးင်းသု�အ်ကွးု��ပြ���ုနှနု်းး�ထို��

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးနှးင််းယ်�ဥ်းးင်ယ်းဝယ်းယ်လူုာင်း

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်နိုာင်် ် ယာာဥ်း်င်ယာဝ်ယာယ်ာထူိုာ�နေ�ာ��ူည် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်�နွ်/် ယာာဥ်း်င်ယာ�်နွ်၏် ပတွဝ်န်�်ကုျင်�်ု� ်

အကုျု��ခြားပ�မှာနုိုနု်�်ထိုာ�ကုု� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(ပတွဝ်န်�်ကုျင်�်ု�အ်ကုျု��ခြားပ�မှာနုိုနု်�်ထိုာ��ည် ်ယာာဥ်း်၊ ယာာဥ်း်င်ယာ ်၏ �းစ်ာ�နိုု�င်စ််မ်ွှာ�နေပ် မှာတူွည်�်ည်။်)

(၂)	ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးခာန်းး/ယ်�ဥ်းးင်ယ်းခာန်းး၏အ�းု��အစွာ��နှနု်းး�ထို��

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး�ု�င်းဆိုု�င်းလုာင်း

လကုရ်ှိာု ဧပြီးပးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ်နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း် (အတုွန်ေဇွာဓာတွန်ေင်ွ� ၆၆၀cc အထိုကု ်ထိုကွုန်ေ�ာ ယာာဥ်း်) ပု�င်�်ု�င်ထ်ိုာ�

နေ�ာ��ူည် ်ယာာဥ်း်၏အမှာျု��အစ်ာ�အလု�ကု ်ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်(*)

(အ�နွ်ပ်မှာာဏီ�ည်ယ်ာာဥ်း်၏အင်ဂ်ျျင်အ်ေွယာအ်နေပ်မှာတူွည်�်ည်)်
*  အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််ပ်မှာာဏီနိုာင်် ် နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာ ် ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး�� မှာာနေပ�ပု�န်ေ�ာစ်ာတွငွ် ်

နေေ��ာ�ထိုာ��ည်။်

ယ်�ဥ်းးင်ယ်း�ု�င်းဆိုု�င်းလုာင်း

လကုရ်ှိာု ဧပြီးပးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ် ယာာဥ်း်င်ယာ ် (အတုွန်ေဇွာဓာတွန်ေင်ွ� ၆၆၀cc နိုာင််န်ေအာကု ် ထိုကွုန်ေ�ာယာာဥ်း်) ပု�င်�်ု�င်ထ်ိုာ�

နေ�ာ��ူည် ်ယာာဥ်း်၏အမှာျု��အစ်ာ�အလု�ကု ်ဝင်န်ေင်�ွနွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်(*)

(အ�နွ်ပ်မှာာဏီ�ည်ယ်ာာဥ်း်မှာာထိုကွုန်ေ�ာအတုွန်ေဇွာဓာတွန်ေင်ွ�ပမှာာဏီနေပ်မှာတူွည်�်ည်)်
*  အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််ပ်မှာာဏီနိုာင်် ် နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာ ် ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ နေပ�ပု�န်ေ�ာစ်ာတွငွ် ်

နေေ��ာ�ထိုာ��ည်။်

၄-၂။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးအရှေးလု�ခးုန်းးအခာန်းး

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးနှးင််းယ်�ဥ်းးင်ယ်းကွု�စွာစွားရှေးဆို�သည််းအခါ

ယာာဥ်း်စ်စ််နေ���ည််အ်�ါတွငွ် ်နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်နိုာင််ယ်ာာဥ်း်င်ယာ၏်အနေလ��ျုန်အ်လု�ကု ်နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း် အနေလ��ျုန်အ်�နွ််

ကုု� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

၄။
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အ
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အ
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အ
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အ
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အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အခွနွ််၈

အ�ုးပြခးရှေးပြ�အခာန်းး

•  လကုရ်ှိာုဇွန်န််ဝါေးလ၁ေကုန်ေန်တ်ွငွ် ်နေအာကုပ်ါပစ်စည်�်မှာျာ�ပု�င်�်ု�င်ထ်ိုာ�လှင် ်အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

(၁) နေခြားမှာ  (၂) အနေ�ာကုအ်အံ�  (၃) တွန်�ု်��နေလျာပု်�င်�်ု�င်မ်ှာု

•  တွန်�ု်��နေလျာပု်�င်�်ု�င်မ်ှာမုှာျာ�ရှိာုလှင် ်နေလှာကုလ်ာှတွင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  အ�နွ်ပ်မှာာဏီကုု� ပု�င်�်ု�င်မ်ှာတုွန်�ု်��နေပ်အနေခြား��၍ံ �ကု�်ု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��ကု တွကွု�်ျကုန်ေပ�မှာည်။်

•  အ�နွ်က်ုု� မုှာမုှာ၏ပု�င်�်ု�င်မ်ှာမုှာျာ�တွည်ရ်ှိာုောပြီးမုှာ��န်ယာရံ်ုံး��တွငွ် ်နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

အခာန်းးနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍ရှေး��ပြ�န်းး�နှု�င်းရှေးသ�လု�ုးစွာ��း��

၆-၁။ နှု�င်းင်းရှေးတွ�းအခာန်းးနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍ရှေး��ပြ�န်းး�ပြခင်း�

နိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်န်ိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နေမှာ�ခြားမှာန်�်လု�လှင််

(၁)	ဖွား�န်းး�ဆိုကွးရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�နှု�င်းရှေးသ�စွာင်းတွ�

နိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်န်ိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ ပံ�မှာာန်န်ေ��ွနေနို�ွမှာမုှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်လု�လှင် ်နေအာကုပ်ါစ်င်တ်ွာမှာျာ�တွငွ် ်အဂျေလပ်ုဘာ�ာခြား�င်် ်

အထို�ူလကု�်နံေ��ွနေနို�ွနိုု�င်�်ည်။်

• တွု�ကုျု�နိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်ဦ်း�စ်း�ဌာာန်��န်�်�ကုန်ေ��ွနေနို�ွနေေ�စ်င်တ်ွာ 03-3821-9070

• အု��ာကုာနိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်ဦ်း�စ်း�ဌာာန်��န်�်�ကုန်ေ��ွနေနို�ွနေေ�စ်င်တ်ွာ 06-4965-8298

• န်ာဂုျ�ယာာနိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်ဦ်း�စ်း�ဌာာန်��န်�်�ကုန်ေ��ွနေနို�ွနေေ�စ်င်တ်ွာ 052-971-2059

(၂)	 အခာန်းးနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍ရှေးပြဖွားကြကွ��ခးကွး�း��(အရှေး���း��ရှေးသ�အခာန်းးဆိုု�င်းရာ�ရှေး��ခာန်းး��း��)

အရှေး���း��ရှေးသ�ရှေး��ခာန်းး��း��ကွု�ပြ�န်းးလုည်းရှေးပြဖွားကြကွ��ထို��ရှေးသ�ရှေးယ်ဘာ�ယ်းဆိုန်းးသည််းအရှေးပြဖွား�း��ကွု�	
ရှေးအ�ကွးတွာင်းအခာန်းးအ�းု��အစွာ��အလုု�ကွး�း�ရှေးဖွားာနှု�င်းသည်း။

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm

၅။

၆။

https://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm
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အခွနွ််၈

(၃)	 နှု�င်းင်းရှေးတွ�းအခာန်းးရှေးအဂျးင်းစွား၏အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�လု�း�ညွှှန်းး

နိုု�င်င််နံေတွာ်အ�နွ်န်ိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�နေ�ာ နေလှာကုလ်ာှတွင်ခ်ြား�င်�်မှာျာ�၊ အ�နွ်န်ေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� အတွကွု ် အ�ံ��ဝင်န်ေ�ာ 

�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� စ်�စ်ည်�်တွင်ခ်ြားပထိုာ��ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါအင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.nta.go.jp/english/index.htm

၆-၂။ ရှေးဒါသခာန်းးနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍ရှေး��ပြ�န်းး�ပြခင်း�

နေဒီ��နွ်န်ိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍နေမှာ�ခြားမှာန်�်ခြား�င်�်ကုု� နေ�ာ်ခြားပပါဝကုဘ်�်ု�ကုက်ုု� အ�ံ��ခြားပ�ပါ။

(၁)  ခြားပည်တ်ွငွ်�်နေေ�ောနိုာင်် ်�ကု�်ယွာန်ေေ�ဝန်က်ြီးကုး�ဌာာန် ဝကုဘ်�်ု�ကု၏်လမ်ှာ�ညွှှန််

နှု�င်းင်းပြခ��သ��၏	ကွု�ယ်း�ု�င်းသး�သန်း ်းရှေးန်းထိုု�င်းခာန်းးနှးင််း	စွာ�းလုးဥ်းး�၍	�ုတွးဆိုကွးရှေး��ရှေးန်း
�ါသည်း။

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/ 
czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

(၂)  အနေ��စ်ုတွက်ုု� နေန်ထိုု�င်န်ေန်နေ�ာ�ကု�်ု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�နိုာင်် ် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်

စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

https://www.nta.go.jp/english/index.htm
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
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ယ်�ဥ်းးစွာည်း�ကွ�း�၊လု�း�စွာည်း�ကွ�း�

လမ်ှာ�ကုု� လအူမှာျာ�နိုာင််က်ုာ�မှာျာ�ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာေန် ် အ�ံ��ခြားပ�ကြကု�ည်။် နေဘ�အနိုတောယာ ် ကုင်�်ရှိာင်�်၍ လယွာက်ုူ

နေ�ျာနေမှာွ� စ်ာွ �ာွ�လာနိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ်ယာာဥ်း်စ်ည်�်ကုမှာ်�၊ လမ်ှာ�စ်ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ�ကုု� လု�ကုန််ာကုာ လမ်ှာ�ပန်�်�ကု�်ယွာန်ေေ�ကုျင်််

ဝတွမ်ှာျာ�ကုု� လကုန်ေတွွ�ကုျင််�်ံ��ေန်မ်ှာာာ လူန်ေဘာင်အ်တွငွ်�် နေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�၏ တွာဝန်ခ်ြား�စ််�ည်။်

၁-၁။ လု�း�ရှေးလုာ�ကွးသည််းအခါ၌	သတွပုြ��သင််းရှေးသ�	အခးကွး�း��

(၁)	 ပြဖွားတွးသန်းး�သာ��လု�သည််းအခါ

လု�း�သာ��လု�း�လု�သည်း	ည်�ဘာကွး�း၊	ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး�း��သည်း	ဘာယ်းဘာကွး�းသာ��လု�ရာရှေးသ�	အရှေးပြခခး�း�စွား	

•  လမ်ှာ�၏ ည်ာဘကုအ်ခြား�မ်ှာ�မှာာ�ာွ�ေမှာည်။်

•  လ�ူာွ�လမ်ှာ�နိုာင်် ် လမ်ှာ�နေဘ�လု�င်�်(Rosokutai) ရှိာုပါကု ထိုု�နေန်ောမှာာ 

�ာွ�လာေမှာည်။်

(၂)	 လု�း�ပြဖွားတွးကွ�ူသည််းအခါ

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�သည််းရှေးန်းရာ��းလု�း�ပြဖွားတွးကွ�ူပြခင်း�

•  မှား�ပွု�င််ရ်ှိာုနေ�ာနေန်ောနိုာင်် ် လကူု�ူမှာျဥ်း်�ကုျာ�၊ လကူု�ူကု�န်�်နေကုျာ်တွတံွာ�၊ လမ်ှာ�ကု�ူေန်အ်�ံ��ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာ နေခြားမှာနေအာကု်

လမ်ှာ�မှာျာ� အန်း�ပတွဝ်န်�်ကုျင်တ်ွငွ်ရ်ှိာုပါကု ထိုု�နေန်ောမှာျာ�မှာာ ခြား�တွက်ု�ူေမှာည်။်

•  “လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာမှာျာ�ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာခြား�င်�်မှာခြားပ�ေ”ဟု� နေေ��ာ�ထိုာ�နေ�ာ အမှာာတွအ်�ာ� �နေကုေတွရှိာုော

နေန်ောမှာျာ�ကုု� လံ��ဝ ခြား�တွက်ု�ူ၍ မှာေပါ။

•  လကူု�ူမှာျဥ််း�ကုျာ�တွငွ် ်လကုက်ုု�နေခြားမှှာာကုခ်ြား�င်�်ခြား�စ််နေစ်၊ ကုာ�နေမှာာင်�်�ဘူကု�်ု� ် မှာျကုန်ိုာာမှာခူြား�င်�်ခြား�စ််နေစ် ခြားပ�လ�ပ်ပြီးပး� ကုာ�

နေမှာာင်�်�အူာ� လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူမှာည်် ် ေည်ေွ်ယာ�်ျကုက်ုု� ရှိာင်�်ရှိာင်�်�နုေစ်ေန် ် ခြားပ�လ�ပ်ပြီးပး�၊ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာကုုု� 

စ်စ််နေ��ပြီးပး�မှာာ ခြား�တွက်ု�ူပါ။

•  လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူနေန်စ်ဥ်း်တွငွ်လ်ည်�် ကုာ�မှာျာ�လာနေန်ခြား�င်�်ရှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ေမှာည်။်

၁။

 အ�န်�် ၉။	 လု�း��န်းး�ဆိုကွးသာယ်းရှေးရာ�
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

�း��ာု�င််း၏အဓု�ပ�ယ်း

•  မှား�စု်မ်ှာ�ခြားပလှင် ်- �ကု�်ာွ�ေန်။်

•  မှား�ဝါခြားပလှင် ် (�ု� ်) မှား�စု်မ်ှာ�မှာာုတွတ်ွ�တွမ်ှာာုတွတ်ွ�တွအ်�ျကုခ်ြားပလှင် ် - စ်တွင်လ်မ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူခြား�င်�်မှာခြားပ�ေပါ။ လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူ

နေန်စ်ဥ်း် ခြား�စ််ပါကု လျင်ခ်ြားမှာန်စ််ာွကု�ူေမှာည်။် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်နေန်ာကုခ်ြားပန်�်�တွေ်မှာည်။်

•  မှား�န်းခြားပလှင် ်- လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူခြား�င်�်မှာခြားပ�ေပါ။

•  �လ�တွန်ိုာပ်ုမှား�ပွု�င််စ််န်စ််ခြား�စ််လှင် ်- �လ�တွက်ုု�နိုု�ပ်ကုာ မှား�စု်မ်ှာ��ု�န်ေခြားပာင်�်�ည်က်ုု�နေစ်ာင််ပ်ြီးပး�မှာာ လမ်ှာ�ခြား�တွ ်ကု�ူေမှာည်။်

�း��ာု�င််း��းုသည််းရှေးန်းရာ�၌လု�း�ပြဖွားတွးကွ�ူသည််းအခါ

•  ဘယာည််ာနေကုာင်�်စ်ာွ ခြားမှာင်န်ိုု�င်�်ည်် ်နေန်ောမှာာ ခြား�တွက်ု�ူေမှာည်။်

•  လမ်ှာ�ခြား�တွမ်ှာကု�ူမှားတွစ််ကြီးကုမ်ုှာေပ်တွန် ်၍် ဘယာည််ာကုု�နေကုာင်�်စ်ာွကြကုည််ရု်ုံးကုာ ကုာ�မှာျာ�လာနေန်ခြား�င်�်ရှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ေ

မှာည်။် ကုာ�လာနေန်ပါကု ကုာ�ခြား�တွန်ေကုျာ်�ာွ��ည်အ်ထို ုနေစ်ာင််�်ု�င်�်ေမှာည်။် 

•  လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူနေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�်၌လည်�် ကုာ�လာမှာလာ �တွခုြားပ�၍ တွည််တ်ွည််န်ေလှာကုေ်မှာည်။် နေဘ�တွနေစ်ာင်�်ကု�ူ

ခြား�င်�်မှာခြားပ�ေပါ။

ရာထို��လု�း�ကွ�ူကွု�	ပြဖွားတွးသန်းး�န်းည်း�

•  ေထိုာ�လမ်ှာ�ကု�ူမှာနေောကုမ်ှား  မှာခြား�စ််မှာနေန် နေ�တွတ ေပ်၍ ဘယာည််ာ အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု ကြကုည််ရု်ုံး စ်စ််နေ��ေမှာည်။်

•  အ�ျကုန်ေပ�စ်ကု ် ခြားမှာည်န်ေန်နေ�ာအ�ျုန်န်ိုာင်် ် ေထိုာ�လမ်ှာ�ခြား�တွက်ု�ူဂုျတွ ် စ်တွင်ပု်တွန်ေ�ာအ�ျုန်မ်ှာာစ်၍ မှား�ေထိုာ�လမ်ှာ�

ခြား�တွက်ု�ူနေန်ော�ု� ် လံ��ဝခြား�တွက်ု�ူခြား�င်�်မှာခြားပ�ေပါ။

(၃)	ည်ဘာကွးလု�း��ရှေး�်၌	လု�း�ရှေးလုာ�ကွးသည််းအခါ

အရှေးရာ�င်းရှေးတွ�ကွးရှေးသ�အဝတွးအစွာ��နှးင််းရှေးရာ�င်းပြ�န်းး�စွာစည်း��း��အသး��ပြ��ပြခင်း�

ည်ဘကုလ်မ်ှာ�မှာနေပ်၌ လမ်ှာ�နေလှာကု�်ည််အ်�ါ အခြား�း �ု�မ်ှာဟု�တွ ်အဝါ စ်�ည်် ်အနေောင်န်ေတွာကုန်ေ�ာ အဝတွအ်စ်ာ�

ကုု�ဝတွ�်င်က်ုာ နေောင်ခ်ြားပန်ပ်စ်စည်�် �ု�မ်ှာဟု�တွ ် LED မှား�တွု�က်ုု� ကုု�ယာတ်ွငွ်�်ယာန်ေ�ာင်လ်ာ နေ�ာ ပစ်စည်�်မှာျာ�၌တွပ်�င်၍် 

ယာာဥ်း်မှာျာ�မှာာ မုှာမုှာအာ�နေကုာင်�်စ်ာွခြားမှာင်န်ိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည်။်
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၁-၂။ 	စွာကွးဘား�စွား�န်းင်း�သည််းအခါ၌	သတွပုြ��သင််းရှေးသ�အခးကွး�း��

(၁)	စွာကွးဘား�စွား�န်းင်း�သည််းအခါလုု�ကွးန်း�ရာ�ည််းပြဖွားတွးသန်းး�သာ��လု�ရှေးရာ�စွာည်း�ကွ�း�	“စွာကွးဘား�	
အနှတရာ�ယ်းကွင်း�စွာာ�	အသး��ပြ��ရာန်းးအတွာကွး	စွာည်း��းဥ်းး�	၅ခးကွး”ကွု�	လုု�ကွးန်း�ပြခင်း�

စွာည်း��းဥ်းး�(၁)	�ူအရာ	စွာကွးဘား��း��သည်းယ်�ဥ်းးသာ��လု�း��းသာ��၍	လုသူာ��လု�း��းသာ��

ပြခင်း��း�	ခြွခင်း�ခးကွး	

•  စ်ကုဘ်း��ည်ယ်ာာဥ်း်ခြား�စ််နေ�ာနေကြကုာင်် ်မှာအူေ ယာာဥ်း်�ာွ�လမ်ှာ�မှာာ ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာေမှာည်။်

•  စ်ကုဘ်း��ာွ�လမ်ှာ�ရှိာုနေ�ာနေန်ောမှာျာ�တွငွ် ် ၎င်�်စ်ကုဘ်း��ာွ�လမ်ှာ�နေပ်မှာာ ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာေ

မှာည်။်

•  လ�ူာွ�လမ်ှာ�၌ ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာ�ငွ််ရ်ှိာုနေကြကုာင်�်နေ�ာ်ခြားပ�ည်် ် အမှာာတွအ်�ာ��နေကုေတွရှိာုနေ�ာလမ်ှာ� ခြား�စ််လှင် ်

စ်ကုဘ်း�ခြား�င််ခ်ြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာနိုု�င်�်ည်။်

•  အ�ကု၁်၃နိုာစ််နေအာကုက်ုနေလ�၊ အ�ကု၇်၀နိုာင််အ်ထိုကု�်ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�၊ �နိုာာကုု�ယာမ်ှာ�န်စ််မ်ွှာ�� ူ မှာျာ�ခြား�စ််လှင် ်

လ�ူာွ�လမ်ှာ�နေပ်၌ စ်ကုဘ်း�ခြား�င်် ်ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာနိုု�င်�်ည်။်

စွာည်း��းဥ်းး�(၂)	စွာကွးဘား�ကွု�	ဘာယ်းဘာကွးသု� ်	ကွ�း၍	ပြဖွားတွးသန်းး�သာ��လု�ရာန်းး

•  လမ်ှာ�မှာရှိာု လမ်ှာ�နေဘ�လ�ူာွ�နေန်ောတွငွ် ် ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာနိုု�င်န်ေ�ာ်လည်�် လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာမှာျာ�၏ နေရှိာ � မှာာ

ပုတွက်ုာ စ်း�န်င်�်၍မှာေပါ။

စွာည်း��းဥ်းး�(၃)	လုသူာ��လု�း�သည်း	လု�း�သာ��လု�း�လု�ဦး�စွာ��ရှေး��ပြဖွားစွား၍	ကွ��လု�း�ဘာကွးသု�က်ွ�း၍	

ပြဖွားည်း�ည်င်း�စွာာ�	ပြဖွားတွးသန်းး�ရာန်းး

•  လ�ူာွ�လမ်ှာ�နေပ်၌ ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာ�ည််အ်�ါ လမ်ှာ�ဘကု�်ု� ် ကုပ်၍ �ျကု�်ျင်�်ေပ်နိုု�င်မ်ှာည်် ် အခြားမှာန်န်ိုနု်�်နိုာင်် ်

ခြား�ည်�်ည်င်�်စ်ာွ ခြား�တွ�်န်�်ေမှာည်။်

•  လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာမှာျာ�၏ အ�ာွ�အလာကုု� အနေနိုာာင််အ်ယာာကုခ်ြား�စ််နေစ်�ည်ဟ်ု�ယာ�ူေပါကု စ်ကုဘ်း� ကုု� နေ�တွတ ေပ်

နေပ�ေမှာည်။်

စွာည်း��းဥ်းး�(၄)	ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးစွာရှေးသ�စွာည်း�ကွ�း��း��ကွု�	လုု�ကွးန်း�ရာန်းး

•  အေကုန်ေ�စ်ာနေ�ာကုစ််ာ�၍ စ်း�န်င်�်ခြား�င်�်မှာခြားပ�ေ

•  စ်ကုဘ်း�တွစ််စ်း�ကုု� နိုာစ််နေယာာကုအ်တွစူ်း�ခြား�င်�်မှာခြားပ�ေ

•  တွစ််စ်း�နိုာင််တ်ွစ််စ်း�ယာာဥ်း်၍မှာစ်း�ေ

•  ည်ဘကု၌် မှား��ွင််၍် စ်း�န်င်�်ေန််

•  လမ်ှာ��ံ�၌ မှား�ပွု�င််စ််ည်�်ကုမှာ်�ကုု�လု�ကုန််ာေန်န်ိုာင်် ်နေ�တွတ ေပ်တွန် ်ခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ေန််
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စွာည်း��းဥ်းး�(၅)	ကွရှေးလု��း��	ရှေးခါင်း�ရှေးဆို�င်း�အ��(Helmet)	အသး��ပြ��ရာန်းး

ကုနေလ�အ�ပ်ထိုနု်�်�မူှာျာ��ည် ် ၁၃နိုာစ််နေအာကုက်ုနေလ�မှာျာ�ကုု� စ်ကုဘ်း�စ်း�န်င်�်�ငွ််ခ်ြားပ�နေ�ာအ�ါ (�ု� ်) ၆နိုာစ််နေအာကု်

ကုနေလ�မှာျာ�ကုု� ကုနေလ�ထိုု�င်�်ံ�၌ တွင်န်ေ�ာင်စ််း�န်င်�်�ည််အ်�ါတွု�တ်ွငွ် ် ကုနေလ�မှာျာ�အာ� စ်ကုဘ်း�စ်း��ံ��နေ�ါင်�်နေ�ာင်�်

အမှာာ(Helmet) နေ�ာင်�်နေပ�ေမှာည်။်

အပြခ��စွာည်း�ကွ�း��း��

•  စ်ကုဘ်း�စ်း�န်င်�်နေန်စ်ဥ်း် ထိုး�နေ�ာင်�်ခြား�င်�်နိုာင်် ်လကုက်ုု�င်�်�န်�်အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်တွု�မ်ှာာ နေရှိာာင်က်ြကုဥ်း်ေန််

•  နေ�ါင်�်ပု�င်�်ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်ကုနေလ�မှာျာ��ာမှာကု အ�ကုအ်ေွယာတ်ွု�င်�် နေ�ါင်�်နေ�ာင်�်အမှာာ (Helmet) နေ�ာင်�်

ကြကုေနေအာင်။်

•  စ်ကုဘ်း�မှာနေတွာ်တွ�မှာနုေကြကုာင််ခ်ြား�စ််နေ�ာ ပျကုစ််း�မှာအုတွကွုန်ေလျာ်နေကြကု�တွာဝန်ယ်ာမူှာနုိုာင််၊် မုှာမုှာေ�့�်ည်် ် ဒီဏီေ်ာ

အတွကွု ် အာမှာ�ခံြား�င်် ် ခြားပင်�်င်ထ်ိုာ�နိုု�င်ပ်ါ�ည်။် ထိုု�အထိုတ့ွငွ် ် အထို�ူ�ခြား�င်် ် ပျကုစ််း�မှာအုတွကွုန်ေလျာ်နေကြကု�တွာဝန်ယ်ာမူှာု

အတွကွု ်နေလျာ်နေပ�နေ�ာ “စ်ကုဘ်း�ပျကုစ််း�မှာအုတွကွုန်ေလျာ်နေကြကု�တွာဝန်ယ်ာမူှာအုာမှာ�စံ်�ည်”် တွု�မ်ှာာာ၊ တွု�ကုျု�နိုာင်် ်အု��ာ

ကုာစ်းေင်စ််�စ်�ည်် ်နေဒီ�နေတွာ်နေတွာ်မှာျာ�မှာျာ�တွငွ် ်မှာဝင်၍်မှာေနေ�ာနေကြကုာင်် ်�တွခုြားပ�ပါ။

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.jitensha-kyogikai.jp/project/#insurance-promotion

(၂)	 လု�း�ဆိုး�၌ပြဖွားတွးကွ�ူန်းည်း�

ည်�ရှေးကွာ�ရှေးသ�အခါ

•  မှား�ပွု�င််ရ်ှိာု�ည််အ်�ါ၌

 မှား�စု်မ်ှာ�ခြား�စ််နေန်စ်ဥ်း် လမ်ှာ��ံ�ကုု�ဦး�တွည်၍်�ာွ�နေ�ာလမှာ်�၏ ဘယာဘ်ကုအ်ခြား�မ်ှာ��ု�က်ုပ်၍စ်း�န်င်�်ပြီးပး� အခြား�ာ�တွစ််

ဘကုရ်ှိာုနေထိုာင််န်ေန်ောအထို ုတွည််တ်ွည််�်ကု�်ာွ�ကုာနေ�တွတ ေပ်၍ စ်ကုဘ်း�၏ ဦး�တွည်ေ်ာကုု� နေခြားပာင်�်လပ့ါ။ မှာျကုန်ိုာာမှာေူာ

မှား�ပွု�င််မ်ှာာာ အစု်မ်ှာ�နေောင်�်ု� ် နေခြားပာင်�်လ�့ာွ�မှာာ နေရှိာ �နေန်ာကုဘ်ယာည််ာ နေဘ�အနိုတောယာ ်ကုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��၍ နေရှိာ ��ု� ် 

�ကု�်ာွ�မှာည်။်

•  မှား�ပွု�င််မ်ှာရှိာု�ည််အ်�ါ၌ 

မုှာမုှာ၏နေန်ာကုဘ်ကု၌် နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��၍ လမ်ှာ�၏ဘယာဘ်ကုအ်ခြား�မ်ှာ��ု�က်ုပ်ကုာ အခြား�ာ�

တွစ််ဘကုခ်ြား�မ်ှာ�ထို ု တွည််တ်ွည််�်ကု�်ာွ�၍ တွစ််�န်န်ေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ကုာ ည်ာနေကုွ�၍ နေရှိာ ��ု� ်

�ကု�်ာွ�ေမှာည်။်

ဘာယ်းရှေးကွာ�ရှေးသ�အခါ

ဘယာဘ်ကု�်ု�န်ေကုွ�နေ�ာ် ထိုု�နေကုွ�နေ�ာလမ်ှာ�ကုု�ခြား�တွက်ု�ူနေန်�ည်် ် လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာမှာျာ�၏ အ�ာွ� အလာကုု� အ

နေနိုာာင််အ်ယာာကုမ်ှာခြား�စ််နေစ်ေန် ်�တွခုြားပ�ပါ။

https://www.jitensha-kyogikai.jp/project/#insurance-promotion
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

ရှေးခတွတ ရာ�းတွန်း ်းရာန်းးပြ�သထို��သည််း	အ�းတွးအသ��သရှေးကွဂတွ�းုရှေးသ�ရှေးန်းရာ�	စွာသည်းတွု�၌်

“နေ�တွတ ေပ်တွန် ်ေ်န်”် ဟု�ူည်် ်အမှာာတွအ်�ာ��နေကုေတွရှိာု�ည််န်ေန်ောမှာျု��၌ မှာပျကုမ်ှာကုကွု ်နေ�တွတ  ေပ်တွန် ်၍် ဘယာည််ာ

နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ပြီးပး�မှာာ နေရှိာ ��ု��်ကု�်ာွ�မှာည်။် နေရှိာ �ကုု� နေကုာင်�်စ်ာွမှာခြားမှာင်ေ်�ည်် ်လမ်ှာ��ံ�ကုု� ခြား�တွက်ု�ူ

�ည််အ်�ါနိုာင်် ်လမ်ှာ�မှာကုျယာက်ုု� ခြား�တွက်ု�ူ�ည်် ်အ�ါမှာျု��မှာျာ� ၌လည်�် စ်ကုဘ်း�ကုု� နေ�တွတ ေပ်၍ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာရုှိာုမှာ

ရှိာု စ်စ််နေ��ေမှာည်။်

စွာကွးဘား�ပြဖွားတွးကွ�ူရာန်းးလု�း�ရှေးကြကွ�င်း��းုသည််း	ရှေးန်းရာ��းု��၌

လမ်ှာ��ံ�နိုာင််၎်င်�်အန်း�ပတွဝ်န်�်ကုျင်၌် စ်ကုဘ်း�ခြား�တွက်ု�ူေန်လ်မ်ှာ�နေကြကုာင်�်ရှိာုပါကု ထိုု�နေန်ောမှာာ�ာွ�ေ

မှာည်။်

၁-၃။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး	(ရှေး��းရှေးတွ�းဆိုု�င်းကွယ်းအ�ါအဝင်း)ရှေး��င်း�နှးင်းသည််းအခါ

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နိုာင်ေ်န် ်ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ေ်ရှိာုထိုာ�ေမှာည်။်

•  ယာာဥ်း်စ်ည်�်ကုမှာ်��ျု��နေ�ာကုမ်ှာနုိုာင်် ် ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာခုြား�စ််ပာွ��ည််အ်�ါ ေ့အောရှိာုမှာျာ�ကု ယာာဥ်း်နေမှာာင်�် လု�င်စ််င််

ခြားပ�ေန်န်ေတွာင်�်�ု�ပါကု ခြားပ� ေမှာည်။်

•  လမ်ှာ�မှာ၏ ဘယာဘ်ကုခ်ြား�မ်ှာ�တွငွ် ်နေမှာာင်�်နိုာင်ေ်မှာည်။်

•  လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာနိုာင်် ်စ်ကုဘ်း�မှာျာ�၏နေဘ�မှာာခြား�တွ�်န်�်နေ�ာအ�ါ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နိုု�င်�်ည်် ်အကုာွအနေဝ�

မှာာ ခြား�ည်�်ည်င်�်စ်ာွနေမှာာင်�်နိုာင်ေ်မှာည်။်

•  အေကုန်ေ�ာကုထ်ိုာ�ပါကု ယာာဥ်း်လံ��ဝမှာနေမှာာင်�်နိုာင်ေ်ပါ။

•  အေကုန်ေ�ာကုထ်ိုာ��ကူုု� ယာာဥ်း်င်ာာ�ေမ်ှာ�ခြား�င်�်၊ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်ကုု� အေကုန်ေ�ာကုေ်န် ် တွု�ကုတ်ွနွ်�်

ခြား�င်�်၊ အေကုန်ေ�ာကုထ်ိုာ��ကူုု� ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နေပ�ေန်န်ေတွာင်�်�ု�ခြား�င်�်တွု� ် မှာခြားပ�လ�ပ်ေပါ။

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နိုာင်�်ည််အ်�ါ ထိုု�င်�်ံ��ါ�ပတွ ်ပတွေ်မှာည်။် အတွလူု�ကုပ်ါစ်း�န်င်�်�လူည်�် ထိုု�င်�်ံ��ါ�ပတွ ်ပတွေ်မှာည်။်

•  ၆နိုာစ််နေအာကုက်ုနေလ�မှာျာ�အတွကွု ်ကုနေလ�ထိုု�င်�်ံ�ကုု� အ�ံ��ခြားပ�ေမှာည်။်

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နိုာင်စ််ဥ်း်အတွငွ်�် လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကုု� နေခြားပာ�ု�ခြား�င်�် မှာခြားပ�လ�ပ်ေပါ။

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်း
ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း် (နေမှာာ်နေတွာ်�ု�င်က်ုယာအ်ပါအဝင်)် နိုာင်် ် နေမှာာ်တွာတွပ်စ်ကုဘ်း�မှာျာ� နေမှာာင်�်နိုာင်/် စ်း�န်င်�်နိုု�င််

�ည်် ်န်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�မှာာာ နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါအတွု�င်�် အ�ျကု(်၃)�ျကု�်တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

(၁)  ဂျျပန်ယ်ာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်က်ုု�ေယာခူြား�င်�်

(၂)  နိုု�င်င််တံွကုာယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ခ်ြား�င်် ် နေမှာာင်�်နိုာင်ခ်ြား�င်�် (ဂျျန်းဗာ“Geneva”ကုနွ်ဗ်င်�်ရှိာင်�်စ်ာ�ျ�ပ် �ျ�ပ်�ု� ထိုာ�

နေ�ာနိုု�င်င််မံှာျာ�မှာာ ထို�တွန်ေပ��ည်် ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်�တွမ်ှာာတွပံ်�စံ်နိုာင််က်ုု�ကုည််း�ည်် ်လု�င်စ််င်)်

(၃)  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ခ်ြား�စ််ပါကု �ရံံုံး��မှာာခြားပန်�်ု�နေပ�ထိုာ�နေ�ာ ဂျျပန်ဘ်ာ�ာခြားပန်က်ုု�ပ�ူတွွထ့ိုာ� �ည်််

လု�င်စ််င်ခ်ြား�င်် ်နေမှာာင်�်နိုာင်ခ်ြား�င်�်

 (�စ်ွ်ဇွာလန်၊် ဂျျာမှာန်း၊ ခြားပင်�်စ််၊ ဘယာလ်ဂျျးယာ၊ံ မုှာ�န်ာဂုျ�၊ တွု�င်ဝ်မ်ှာ စ်�ည်် ်နိုု�င်င်် ံ၆နိုု�င်င််နံို ာင််န်ေဒီ�)

*  Moped �ည် ် နေမှာာ်တွာပါစ်ကုဘ်း�၏ နေ�ါင်�်စ်ဉ်းနေအာကု၌် အကုျံ��ဝင်န်ေ�ာနေကြကုာင်် ် အထိုကု၌် နေ�ာ်ခြားပ�့�်ည်် ် န်ည်�်လမ်ှာ�(၃)�ယွာမ်ှာာတွစ််န်ည်�်

န်ည်�်ခြား�င်် ်နေမှာာင်�်နိုာင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။် 

*  န်ည်�်လမ်ှာ� (၂) နိုာင်် ်(၃) ၌ နေ�ာ်ခြားပ�့�်ည်် ်ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ခ်ြား�င်် ်နေမှာာင်�်နိုာင်န်ိုု�င်�်ည်် ်�ကုတ်ွမ်ှာ� မှာာာ ကြကုာခြားမှာင််၍် တွစ််နိုာစ််ခြား�စ််�ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

၂-၁။ ဂျး�န်းးယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်းရာယ်ပူြခင်း�

•  ဂျျပန်ယ်ာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ေ်ယာေူန် ်နေအာကုပ်ါန်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ရှိာု�ည်။်

(၁)  ဂျျပန်ယ်ာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်စ််ာနေမှာ�ပွ့နေခြား��ု�၍ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ေ်ယာ�ူည််န််ည်�်လမ်ှာ�

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င် ် စ်င်တ်ွာ၌ ကုွမ်ှာ�ကုျင်မ်ှာ�ုု�င်ေ်ာစ်စ််နေ��ခြား�င်�်၊ ဘာ�ာေပ်�ု�င်ေ်ာစ်စ််နေ��ခြား�င်�် 

�နိုာာကုု�ယာပု်�င်�်�ု�င်ေ်ာ (မှာျကုလ်ံ��အခြားမှာင်စ််�ည်ခ်ြား�င််)် စ်စ််နေ��ခြား�င်�်ကုု��ယံာပူြီးပး� စ်စ််နေ��မှာနုေအာင်ခ်ြားမှာင်ေ်န် ်

လု�အပ်�ည်။်

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်�င်တ်ွန်�်နေကုျာင်�် (�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်�င်က်ြကုာ��ည််န်ေန်ော) ၌ 

�င်တ်ွန်�် ပြီးပး�နေခြားမှာာကုပ်ါကု ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်စ််ာနေမှာ�ပွ့နေခြား��ု�ေခြား�င်�်မှာာ ကုင်�်လတွွ�်ငွ််ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၂)  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်မ်ှာာ ဂျျပန်ယ်ာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်�်ု� ် နေခြားပာင်�်လ�့ည််န််ည်�်လမ်ှာ�

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ပု်�င်�်ု�င်ထ်ိုာ���ူည် ် ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နိုာင်မ်ှာတုွငွ် ် လု�အပ်နေ�ာ အ�ပုည်ာ

နိုာင်် ် ကုွမ်ှာ�ကုျင်မ်ှာစု်�ည် ် ရှိာုနေကြကုာင်�် အတွည်ခ်ြားပ��ေံပြီးပး� ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်နိုာင်ေ်ာ၌ ခြားပဿန်ာတွစ််စံ်�တွစ််ော မှာရှိာု 

နေကြကုာင်�် အ�အုမှာာတွခ်ြားပ��ေံပါကု ဘာ�ာေပ်�ု�င်ေ်ာစ်စ််နေ��မှာနုိုာင်် ်ကုွမ်ှာ�ကုျင်မ်ှာ�ုု�င်ေ်ာစ်စ််နေ��မှာ ု�ယံာေူ

ခြား�င်�်မှာာ ကုင်�်လတွွ�်ငွ််ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်ေ်ယာပူြီးပး�နေန်ာကု ် ထိုု�နိုု�င်င််၌ံ �ံ��လနိုာင််အ်ထိုကုန်ေန်ထိုု�င်�့်ေ်န် ် �တွမ်ှာာတွ်

ထိုာ� �ည်။်

•  နေလှာကုထ်ိုာ�ေန်အ်တွကွု ် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�တွငွ်�်ရှိာုေ့စ်�န်�်၏ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်စ််င်တ်ွာ

စ်�ည်၌် ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

•  နေလှာကုထ်ိုာ�ေန်အ်တွကွု ် လု�အပ်နေ�ာ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� ေ့စ်�န်�်၏ ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်

လု�င်စ််င် ်စ်င်တ်ွာစ်�ည်တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၂။

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

၂-၂။ ဂျး�န်းးယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်းသကွးတွ�း�တွု��ပြခင်း�အစွာ�းုသည်း

ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်းသကွးတွ�း�တွု��ပြခင်း�

•  ဂျျပန်ယ်ာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်၌် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကု�န်�်ံ���ျုန် ်ပါရှိာု�ည်။်

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်၌်နေေ�ခြား�ည််ထ်ိုာ��ည်် ် နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ�ု� ် �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြား�င်�်

လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်တွငွ် ် လု�အပ်�ည်မ်ှာျာ�ကုု�နေေ��ာ�ထိုာ��ည်် ် ပု�စ််ကုတွက်ုု� နေပ�ပု�မ်ှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် �တွမ်ှာာတွက်ုာလ

အတွငွ်�် �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ေန်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်ကုု�နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

•  �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ခြား�င်�်မှာခြားပ�လ�ပ်ပါကု နေမှာာင်�်နိုာင်�်ငွ််မ်ှာရှိာုပါ။

ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်း�ါရှေးန်းရာ�းလု�ုးစွာ�ကွု�ရှေးပြ��င်း�လုပဲြခင်း�

•  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်၌် နေေ��ာ�ထိုာ�နေ�ာ အမှာည်၊် နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာစ်�ည် ်အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာုပါကု န်း�စ်ပ်ော ေ့စ်�န်�်

စ်�ည်၌် �ကုတ်ွမ်ှာ�တွု��ေန်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်ကုု�နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

•  လု�အပ်နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ� စ်�ည်် ် အနေ��စ်ုတွအ်နေကြကုာင်�်အောမှာျာ�မှာာာ န်း�စ်ပ်ော ေ့စ်�န်�်တွငွ် ် နေမှာ�ခြားမှာန်�်

စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၂-၃။ ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�လုု�င်းစွာင်းအ�းတွးရှေး��စွာန်းစွား

•  ယာာဥ်း်စ်ည်�်ကုမှာ်��ျု��နေ�ာကုခ်ြား�င်�်နိုာင်် ်ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာတုွု� ်ခြား�စ််ပာွ�ပါကု �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ အမှာာတွ ်တွစ််မှာျု��မှာျု��

ေရှိာုမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  လနွ်�့်�်ည််၃်နိုာစ််တွာ၏ စ်�စ်�နေပါင်�်ေမှာာတွန်ေပ်မှာတူွည်၍် ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င်က်ုု� ေပ်�ု�င်�်ခြား�င်�် နိုာင်် ် �ျကု�်မ်ုှာ�ခြား�င်�်စ်

�ည်် ်လု�င်စ််င်စ််နွ် ်လ်တှွေ်ခြား�င်�်ရှိာု�ည်။်

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး(ရှေး��းရှေးတွ�းဆိုု�င်းကွယ်းအ�ါအဝင်း)

�ု�င်းဆိုု�င်း�ု

၃-၁။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး�းတွး�း�တွင်း

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်မှာာတွပံ်�တွင် ် မှာေယာထူိုာ�ပါကု ထိုု�နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ကုု�အ�ံ��ခြားပ��ငွ််မ်ှာေနိုု�င်ပ်ါ။ ထိုု�အ်ခြားပင် ် မှာာတွပံ်�တွင်ေ်ယာူ

ထိုာ��ည်် ် ယာာဥ်း်ပု�င်ရ်ှိာင်၏် အမှာည်၊် နေန်ေပ်စ်�ည် ် နေခြားပာင်�်လ�့ည််အ်�ါနိုာင်် ် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ အ�ံ��မှာခြားပ�နေတွာ�်ည််အ်�ါတွငွ််

လည်�် မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�် လု�အပ်�ည်။်

၃။
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(၁)	�းတွး�း�တွင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�ရှေးဆို�င်းရာာကွးရာန်းး	လုု�အ�းရှေးသ�အခးုန်းးနှးင််း	�းတွး�း�တွင်းပြခင်း�
လု��းထိုး��	လု��းန်းည်း�	အ�ည်း

အသး���ပြ��ရာရှေးသ�သည််းရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး၏	�းတွး�း�တွင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

•  အ�ံ��မှာခြားပ�ေနေ���ည််န်ေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ကုု�စ်တွင်အ်�ံ��ခြားပ�နေ�ာအ�ါ→အ�စ််မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်

အသး��ပြ��ရှေးန်းဆိုရဲှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး၏�းတွး�း�တွင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ပု�င်ရ်ှိာင်အ်မှာည်၊်နေန်ေပ်စ်�ည်အ်နေခြားပာင်�်အလရ့ှိာုနေ�ာအ�ါ→မှာာတွပံ်�တွင်န်ေခြားပာင်�်လခ့ြား�င်�်

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ပု�င်ရ်ှိာင်န်ေခြားပာင်�်လန့ေ�ာအ�ါ → လှန့ေခြားပာင်�်မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ပြီး�ု��ျကုန်ေ�ာအ�ါနိုာင််တ်ွင်ပု်�န်ေ�ာအ�ါ →မှာာတွပံ်�တွင်�်ျကု�်မ်ုှာ�ခြား�င်�်

(၂)	 �းတွး�း�တွင်းပြခင်း�လု��းထိုး��လု��းန်းည်း�ပြ��လု��းသည််းရှေးန်းရာ�နှးင််း	ရှေး��ပြ�န်းး�ရာန်းးရှေးန်းရာ�

•  မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ�ကုု� တွစ််နိုု�င်င််လံံ��ရှိာု �ယာယ်ာပုူ�န်ေ�ာင်န်ေေ�ဌာာန် ၉၁ ဌာာန် နိုာင်် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်

စ်စ််နေ��နေေ�နိုာင််မ်ှာာတွပံ်�တွင်ရံ်ုံး��မှာျာ�တွငွ် ်ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

•  မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်နိုာင်် ် ပတွ�်ကု၍် န်ာ�မှာလည်မ်ှာမုှာျာ�ရှိာုပါကု နေန်အမ်ုှာအန်း�ရှိာု �ယာယ်ာ ူ ပု�န်ေ�ာင်န်ေေ�

ဌာာန် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်စ်စ််နေ��နေေ�နိုာင််မ်ှာာတွပံ်�တွင်ရံ်ုံး��တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

တွစွားနှု�င်းင်းလုး��ဆိုု�င်းရာ�	သယ်းယ်�ုူ�ရ်ှေးဆို�င်းရှေးရာ�ဌာ�န်းခာဲ�း��လု�း�ညွှှန်းး

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm

၃-၂။ ကွ��ဂုျ�ရှေးထို�င်းအသး��ပြ��ခာင််းလုကွး�းတွး

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ပု�င်�်ု�င်�်ည််အ်�ါ ယာာဥ်း်ပု�င်ရ်ှိာင်�်ည် ် ယာာဥ်း်�မ်ုှာ��ည်�်ထိုာ�ရှိာုမှာည်််

နေန်ော �တွမ်ှာာတွ ်ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

ထိုု�န်ေကြကုာင်် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ဝယာယ်ာနူေ�ာအ�ါနိုာင်် ် အမ်ုှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်စ်�ည်န်ေကြကုာင်် ်

နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာုနေ�ာအ�ါမှာျာ�၌ နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်

လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်�ည်် ် အ�ါ ယာာဥ်း်�မ်ုှာ��ည်�်ထိုာ�ရှိာုမှာည််န်ေန်ောအခြား�စ်် 

�တွမ်ှာာတွမ်ှာည််န်ေန်ော၏ တွည်န်ေန်ောကုု� စ်းေင်ပု်�င်�်ငွ််ရ်ှိာု �ည်် ်ေ့ဌာာန်မှား�ထိုမံှာာ ယာာဥ်း်�မ်ုှာ��ည်�်ထိုာ�ရှိာုမှာည််န်ေန်ော၏ �ကုန်ေ��ံ

လကုမ်ှာာတွ ်(ကုာ�ဂုျ�နေထိုာင် ်အ�ံ��ခြားပ� �ငွ််လ်ကုမ်ှာာတွ)် ထို�တွန်ေပ�ခြား�င်�်ကုု� ေယာေူန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ယာာဥ်း်င်ယာမ်ှာျာ�မှာာာ ယာာဥ်း်�မ်ုှာ��ည်�်ထိုာ�ရှိာုမှာည််န်ေန်ော၏ တွည်န်ေန်ောကုု� စ်းေင်ပု်�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�ည်် ် ေ့ဌာာန်မှား�ထို ံ �ု� ် 

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

ထိုု�အ်ခြားပင် ် ဤကု့�်ု�န်ေ�ာလ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ေန်လ်ု�အပ်�ည််န်ေန်ောမှာျာ�မှာာာ ယာာဥ်း်င်ယာမ်ှာျာ� အတွကွု ် တွု�

ကုျု�၏ ေပ်ကုကွု၂်၃��၊ အ�ျု� �နေ�ာပြီးမုှာ��မှာျာ�ခြား�စ််�ည်။် အခြား�ာ�နေ�ာယာာဥ်း်မှာျာ�အတွကွုမ်ှာာာ တွု�ကုျု�၏ ေပ်ကုကွု၂်၃��၊ ပြီးမုှာ��၊ ပြီးမုှာ��န်ယာ်

နိုာင်် ်အ�ျု� �နေ�ာ ေွာမှာျာ�ခြား�စ််�ည်။်

ကုာ�ဂျု�နေထိုာင်အ်�ံ��ခြားပ��ငွ််လ်ကုမ်ှာာတွထ်ို�တွန်ေပ�ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�် အနေ��စု်တွက်ုု� ယာာဥ်း် �မ်ုှာ��ည်�်ထိုာ�ရှိာုမှာည်််

နေန်ော(ယာာဥ်း်ေပ်န်ာ�နေန်ော)၏ တွည်န်ေန်ောကုု� စ်းေင်ပု်�င်�်ငွ််ရ်ှိာု�ည်် ်ေ့စ်�န်�်တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

၃-၃။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းး(ရှေး��းရှေးတွ�းဆိုု�င်းကွယ်းအခးု��အ�ါအဝင်း)	စွာစွားရှေးဆို�ပြခင်း�

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ပု�င်�်ု�င်�်�ူည် ် ဥ်းပနေဒီအေ�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ �တွမ်ှာာတွက်ုာလတွု�င်�်တွငွ် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်

စ်စ််နေ��မှာ ု(ကုာ�စ်စ််နေ��မှာ)ု �ယံာေူမှာည်။်

•  စ်စ််နေ��မှာ�ုယံာေူန် ်န်ည်�်လမ်ှာ�၂မှာျု��ရှိာု�ည်။်

(၁)		 ကွ��ဝ�းရှေး�း�သ်ု� ်	စွာစွားရှေးဆို�ရာန်းး	ရှေးတွ�င်း�ဆိုု�သည််းအခါ

လကုရ်ှိာု ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ ကုာ�ပု�င်ရ်ှိာင်မ်ှာျာ�၏ ၉၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်မှာာာ ကုာ�ဝပ်နေရှိာာ�်ု� ် ကုာ�စ်စ််နေ��ေန် ် နေတွာင်�်�ု� 

လျကုရ်ှိာုပြီးပး� နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ခြားပ�ခြားပင်ထ်ိုနု်�်�မ်ုှာ�မှာနုိုာင်် ်စ်စ််နေ��မှာကုုု� ကုု�ယာတ်ွု�င် ်မှာနေ�ာင်ေွ်ကု�်ည်မ်ှာာာ နေယာဘ�ယာျ

ခြား�စ််�ည်။် စ်စ််နေ��ေန်န်ေတွာင်�်�ု��ျကုန်ိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် န်း�စ်ပ်ော အခြားပာနေောင်န်ေ�ာင်�်ဘ�တွ ်(အစု်��ေ�တွမ်ှာာတွ်

ဝပ်နေရှိာာ)် အဝါနေောင်�်ု�င်�်ဘ�တွ ် �ု�မ်ှာဟု�တွ ် အစု်မ်ှာ�နေောင်�်ု�င်�်ဘ�တွ ် (အစု်��ေအ�အုမှာာတွခ်ြားပ�ဝပ်နေရှိာာ)် ခြား�င်် ်

နေ�ာ်ခြားပထိုာ�နေ�ာ ကုာ�ဝပ်နေရှိာာန်ိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်ပ်ါ။

(၂)		 ကွု�ယ်းတွု�င်းရှေး��းရှေးတွ�းကွ��စွာစွားရှေးဆို��ုခးယ်သူည််းအခါ

လကုရ်ှိာု ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ ကုာ�ပု�င်ရ်ှိာင်မ်ှာျာ�၏ ၁၀ော�ု�င်န်ိုနု်�်မှာာာ ကုု�ယာတ်ွု�င် ်ကုာ�စ်စ််နေ��မှာ ု�ယံာ ူလျကုရ်ှိာု�ည်။် 

ဤအ�ါမှာျု��၌ နိုု�င်င််ပုံ�င်ပု်�န်ေ�ာင်�်ကု�်ယွာန်ေေ�ဌာာန်(MLIT)စ်�ည်�်ု� ် ကုာ�ကုု�ပု�၍် စ်စ််နေ��မှာကုုု� �ယံာေူန်လ်ု�

အပ်�ည်။် ဤကု့�်ု� ် ကုာ�စ်စ််နေ��မှာ�ုယံာနူိုု�င်န်ေ�ာ နေန်ောမှာျာ�မှာာာ တွစ််နိုု�င်င််လံံ�� တွငွ် ်၉၃နေန်ော (ယာာဥ်း်င်ယာမ်ှာျာ�

မှာာာ ၈၉ နေန်ော) ရှိာု�ည်။် ဤအ�ါမှာျု��၌ လု�အပ်နေ�ာ ခြားပ�ခြားပင်ထ်ိုနု်�်�မ်ုှာ�မှာ ုစ်�ည်တ်ွု�က်ုု� ကုု�ယာတ်ွု�င်ခ်ြားပ�လ�ပ်ေမှာည််

ခြား�စ််�ည်။် ကုု�ယာတ်ွု�င်ခ်ြားပ�လ�ပ်ေမှာည်် ်ကုာ�စ်စ််နေ��ခြား�င်�် လ�ပ်ထိုံ�� လ�ပ်န်ည်�်နိုာင််ပ်တွ�်ကု၍် န်း�စ်ပ်ော �ယာယ်ာူ

ပု�န်ေ�ာင်န်ေေ�ဌာာန်စ်�ည်တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�နိုု�င်�်ည်။်

တွစွားနှု�င်းင်းလုး��ဆိုု�င်းရာ�	သယ်းယ်�ုူ�ရ်ှေးဆို�င်းရှေးရာ�ဌာ�န်းခာဲ�း��လု�း�ညွှှန်းး

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm

ယ်�ဥ်းးင်ယ်း�း��ဆိုု�င်းရာ�	လု�း�ညွှှန်းး

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html

•  ကုာ�စ်စ််နေ��မှာနုေအာင်ခ်ြားမှာင်�်ည်န်ိုာင်် ် �ကုတ်ွမ်ှာ�ကုာလပါရှိာု�ည်် ် ကုာ�စ်စ််နေ��ပြီးပး�နေကြကုာင်�် �ကုန်ေ�� ံ လကုမ်ှာာတွ်

နိုာင်် ်စ်စ််နေ��ပြီးပး�အမှာာတွအ်�ာ�(စ်တွစ််ကုာ)ကုု� ထို�တွန်ေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ခြား�င်် ်စ်တွစ််ကုာကုု� နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်၏နေရှိာ � မှာာန် ်(�ု�င််

ကုယာခ်ြား�စ််ပါကု န်ပံါတွခ်ြားပာ�၏ ဘယာဘ်ကုအ်နေပ် ပု�င်�်) ၌ကုပ်ပြီးပး� နေမှာာင်�်နိုာင်�်ည််အ်�ါ၌ ကုာ�စ်စ််နေ��ပြီးပး�နေကြကုာင်�် 

�ကုန်ေ�� ံလကုမ်ှာာတွက်ုု� မှာပျကုမ်ှာကုကွု ်ယာနူေ�ာင်�်ာွ�ပါ။

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/ans_system/help02.htm
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

၃-၄။ ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးအ��ခး

(၁)	ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးတွ�ဝန်းးဝတွတ ရာ��အ��ခး	(Kyousai)

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးတွ�ဝန်းးဝတွတ ရာ��အ��ခး	(Kyousai)	ဆိုု�သည်း�း�

•  ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာနုေကြကုာင်် ် ထို�ုု�ကုန််စ််န်ာ�မူှာျာ�ကုု� နေလျာ်နေကြကု�နေပ�ေန်အ်တွကွု ် နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�နိုာင်် ်

နေမှာာ်နေတွာ်�ု�င်က်ုယာအ်ပါအဝင် ်နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်အာ�လံ�� အာမှာ�ဝံင်ထ်ိုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်် ်မှာဝင်မ်ှာနေန်ေ အာမှာ�ခံြား�စ််�ည်။်

•  ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာနုေကြကုာင်် ် တွစ််�ကုလ်ကူုု� ဒီဏီေ်ာေနေစ်ခြား�င်�်နိုာင်် ် တွစ််�ကုလ်ကူုု� နေ��ံ��နေစ်ခြား�င်�် ခြား�စ််ပာွ�ပါကု 

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ(Kyousai)မှာာ အာမှာ�နံေကြကု�နေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  တွော�ဥ်းပနေဒီအေ နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ (Kyousai) ဝင်ထ်ိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာု �ည််န်ေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�နိုာင်် ်

နေမှာာ်နေတွာ်�ု�င်က်ုယာ ်နေမှာာင်�်နိုာင်ခ်ြား�င်�် မှာခြားပ�နိုု�င်ပ်ါ။

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ(Kyousai)�ု� ် ဝင်ထ်ိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာုဘ ့ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာနုေကြကုာင်် ်တွစ််�ကုလ်ူ

ကုု� ဒီဏီေ်ာေနေစ်ခြား�င်�်နိုာင်် ် တွစ််�ကုလ်ကူုု� နေ��ံ��နေစ်ခြား�င်�် ခြား�စ််ပာွ�ပါကု နေ��ကု��စ်ေုတွအ်နေခြားမှာာကုအ်ခြားမှာာ�နိုာင်် ်

န်စ််န်ာနေကြကု�ကုု� ကုု�ယာတ်ွု�င် ်နေပ�နေ�ာင်ေ် မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးတွ�ဝန်းးဝတွတ ရာ��အ��ခး	(Kyousai)	ဝင်းရှေးရာ�ကွးရာန်းးအတွာကွး

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ (Kyousai)ကုု� နေအာကုပ်ါအနေောင်�်�ု�င်မ်ှာျာ�တွငွ် ် အာမှာ� ံ ဝင်န်ေောကု်

နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  အာမှာ�ကံု�မှာဏံီး (Kyousaiအ�့ွအစ်ည်�်) မှာျာ�၏�ု�င်�်ွမ့ှာျာ� ကုု�ယာစ််ာ�လာယာ�်ု�င်မ်ှာျာ� စ်�ည််

(၂)  နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�နိုာင်် ်နေမှာာ်နေတွာ်�ု�င်က်ုယာအ်နေောင်�်�ု�င်မ်ှာျာ� စ်�ည််

(၃)  နေမှာာ်တွာပါစ်ကုဘ်း�နိုာင်် ် နေမှာာ်နေတွာ်�ု�င်က်ုယာမ်ှာျာ�မှာာာ စ်ာတွု�ကု ် (အ�ျု� �နေ�ာဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�မှာရှိာု�ည်် ်

စ်ာတွု�ကုလ်ည်�်ရှိာု�ည်)် အခြားပင် ်အ�ျု� �နေ�ာ အာမှာ�ကံု�မှာဏံီး (Kyousaiအ�့ွအစ်ည်�်) မှာျာ�တွငွ် ်အင်တ်ွာန်ကု ်နိုာင်် ်

Convenient Storeမှာျာ�

*  အာမှာ�ဝံင်ခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်၌ မှာရှိာင်�်လင်�်�ည််အ်�ျကုမ်ှာျာ�ရှိာုပါကု န်း�စ်ပ်ော အနေောင်�်�ု�င်မ်ှာျာ� တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၂)	 �ု�ုဆိုနှဒအရှေးလုး�ကွးဝင်းနှု�င်းရှေးသ�	အ��ခး	(Kyousai)

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ (Kyousai) ဝင်န်ေောကုထ်ိုာ�နေ�ာ်လည်�် ပစ်စည်�်မှာနေတွာ်တွ� ပျကုစ််း�မှာ ု

(နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�စ်�ည််ပ်စ်စည်�်မှာျာ�ပျကုစ််း�ပါကု) စ်�ည်အ်တွကွု ်အာမှာ�နံေကြကု� ေရှိာုမှာည် ် မှာဟု�တွပ်ါ။

ထိုု�န်ေကြကုာင်် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ� ံ (Kyousai) ခြား�င်် ် အာမှာ�နံေကြကု�မှာေရှိာုနိုု�င်န်ေ�ာအပု�င်�် အတွကွု ်

အာမှာ�နံေကြကု�နေပ�မှာည်် ်မုှာမုှာ�နိုဒအနေလျာကုဝ်င်န်ိုု�င်န်ေ�ာအာမှာ� ံရှိာု�ည်။်

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/index.html
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

ရှေး��းရှေးတွ�းယ်�ဥ်းးတွ�ဝန်းးဝတွတ ရာ��အ��ခး	(Kyousai)	နှးင််း	�ု�ုဆိုနှဒအရှေးလုး�ကွးဝင်းနှု�င်းရှေးသ�	အ��ခး	(Kyousai)	
ကွာ�ပြခ��ခးကွး

နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်တွာဝန်ဝ်တွတ ော�အာမှာ�ံ မုှာမုှာ�နိုဒအနေလျာကုဝ်င်န်ိုု�င်န်ေ�ာအာမှာ�ံ

အာမှာ�ဝံင်န််ည်�် မှာဝင်မ်ှာနေန်ေအာမှာ�ံ

မုှာမုှာ�နိုဒအနေလျာကုအ်ာမှာ�ဝံင်ခ်ြား�င်�်

(ပ�ဂျဂလကုု အာမှာ�ကံု�မှာဏံီး 

(Kyousaiအ�့ွ�အစ်ည်�်) စ်�ည်)်

နေလျာ်နေကြကု�ေရှိာုနိုု�င််

နေ�ာအော

တွစ််�ကုလ်ကူုု�နေပ�ေမှာည်််

နေလျာ်နေကြကု��ာ

တွစ််�ကုလ်ကူုု�နေပ�ေမှာည််န်ေလျာ်နေကြကု�၊

တွစ််�ကုပ်စ်စည်�်အတွကွုန်ေပ�ေမှာည်််

နေလျာ်နေကြကု�၊ကုု�ယာတ်ွု�င်ထ်ို�ုု�ကုမ်ှာ၊ုကုာ�

နေလျာ်နေကြကု� စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်စ်ာ�ျ�ပ်နေပ် မှာတူွည်၍် 

အမှာျု��မှာျု��ရှိာု�ည်။်

နေလျာ်နေကြကု�ပမှာာဏီ ကုန် ်�်တွ�်ျကုရ်ှိာု
ကုန် ်�်တွ�်ျကုမ်ှာာာ စ်ာ�ျ�ပ်နေပ် မှာတူွည်၍် 

အမှာျု��မှာျု��ရှိာု�ည်။်

ယ်�ဥ်းး�ရှေးတွ�းတွဆို�ုပြဖွားစွားရှေး�်�ါကွ	ပြ��လု��းရာ�ည််းအရာ�

�း��

၄-၁။ ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�နှးင်း�ုရာ�းတွန်း ်းပြခင်း�

•  ယာာဥ်း်ကုု��ျကု�်ျင်�်ေပ်တွန် ်ပ်ါ။

•  အခြား�ာ�ယာာဥ်း်မှာျာ�အ�ာွ�အလာကုု�မှာပုတွ�်ု�န်ေစ်ေန် ် နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်ကုု� လမ်ှာ�နေဘ� နိုာင်် ် နေန်ောလတွွ ် စ်�ည်် ်

နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေ�ာနေန်ော�ု� ် နေေွ�ေမှာည်။်

၄-၂။ အရှေးရာ�ရှေး�်နှးင််းရဲာစွာခန်းး�သု�အ်ရှေးကြကွ�င်း�ကြကွ��ပြခင်း�

•  ဒီဏီေ်ာေရှိာု�ရူှိာုပါကု အနေေ�နေပ်ယာာဥ်း် (��န်�်န်ပံါတွ၁်၁၉)�ု� ် ��န်�်နေ�်ပါ။

•  အနေေ�နေပ်ယာာဥ်း် မှာလာနေ��မှား၌ ဒီဏီေ်ာေရှိာု�ကူုု� မှာလု�အပ်ဘ ့ နေေွ�နေခြားပာင်�်ခြား�င်�် မှာခြားပ�လ�ပ်ေန်။် နေအာ်ပနေေတွာ၏ 

ညွှှန်က်ြကုာ��ျကုအ်တွု�င်�် လု�ကုန််ာ၍ နေ��ွတွတုွန်ေစ်ခြား�င်�်စ်�ည်် ် မုှာမုှာတွတွန်ိုု�င်�်ည်် ် အတွု�င်�်အတွာအထို ု အနေေ�နေပ်

အ�ကုက်ုယာခ်ြား�င်�်တွု�က်ုု� နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

•  ဒီဏီေ်ာေ�ရူှိာု�ည်ခ်ြား�စ််နေစ် မှာရှိာု�ည်ခ်ြား�စ််နေစ် ေ့စ်�န်�်(��န်�်န်ပံါတွ၁်၁၀)�ု� ် အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေန် ်လု�အပ် �ည်။်

•  ေ့အောရှိာုမှာလာနေောကုမ်ှာ�ျင်�် အ�င်�်ခြား�စ််ပာွ�ောနေန်ောမှာာ ထိုကွု�်ာွ�ငွ််မ်ှာရှိာုပါ။

•  ေ့အောရှိာုနေောကုရ်ှိာုလာပါကု မှာနေတွာ်တွ�မှာခုြား�စ််ပာွ�ပံ�ကုု�တွင်ခ်ြားပ၍ အ�င်�်ခြား�စ််ပာွ�ောနေန်ောကုု� အတွည် ် ခြားပ�စ်စ််နေ��

နေပ�ေန် ်နေတွာင်�်�ု�ေမှာည်။်

၄။
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လမ်းး�ပန်းး�ဆက်းသွယွ်းရေး��၉

၄-၃။ ဆိုရာ�ဝန်းး၏ရှေးဆို�စွာစွားခးကွး

•  မှာနေတွာ်တွ�မှာခုြား�စ််ပာွ��ျုန်တ်ွငွ် ် ဒီဏီေ်ာေရှိာုခြား�င်�်မှာရှိာု �ု�မ်ှာဟု�တွ ် ဒီဏီေ်ာအနေ��အ�့ွဟု��ာ ထိုင်ခ်ြားမှာင်ေ် နေ�ာ်လည်�် 

နေန်ာကုပု်�င်�်၌ ဒီဏီေ်ာကြီးကုး�ကြီးကုး�မှာာ�မှာာ�ရှိာုနေန်နေကြကုာင်�်�ရုှိာုေ�ည််အ်�ါမှာျာ�လည်�် ရှိာုတွတွ ်�ည်။်

•  �ောဝန်၏် ကုျန်�်မှာာနေေ�နေ��စ်စ််မှာကုုု� အလျင်အ်ခြားမှာန်�်ယံာထူိုာ��င််�်ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html

၄-၄။ ယ်�ဥ်းးရှေးတွ�းတွဆို�ုသကွးရှေးသခးလုကွး�းတွးရှေးလုာ�ကွးထို��ပြခင်း�

•  ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာ ုခြား�စ််ပာွ�ပြီးပး�နေန်ာကု ်အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ အနေထိုာကုအ်ပံမ်ှာျာ� ေရှိာုနိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်

မှာျာ�၌ “ယာာဥ်း်နေတွာ်တွ�မှာ�ုကုန်ေ��လံကုမ်ှာာတွ”်လု�အပ်လာနိုု�င်�်ည်။်

•  “ယာာဥ်း်နေတွာ်တွ�မှာ�ုကုန်ေ��လံကုမ်ှာာတွ”်�ည် ် ယာာဥ်း်အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေေ�ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်စ်င်တ်ွာ (Japan Safe 

Driving Center JSDC) ၌ နေလှာကုထ်ိုာ�ေယာနူိုု�င်�်ည်။် နေလှာကုထ်ိုာ�ေန် ် လ�ပ်ထိုံ�� လ�ပ်န်ည်�်မှာာာ မှာနေတွာ်တွ�မှာကုုု�

အနေကြကုာင်�်ကြကုာ��့�်ည်် ်ေ့စ်�န်�်တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

•  ထိုု�အ်ခြားပင် ် ေ့စ်�န်�်�ု�အ်နေကြကုာင်�်ကြကုာ�ထိုာ�ခြား�င်�်မှာရှိာု�ည်် ် မှာနေတွာ်တွ�မှာ၏ု “ယာာဥ်း်နေတွာ်တွ�မှာ ု �ကုန်ေ��ံ

လကုမ်ှာာတွ”်ကုု� မှာနေလှာကုထ်ိုာ�နိုု�င်ပ်ါ။ ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာခုြား�စ််ပာွ�ပါကု ေ့စ်�န်�်�ု� ် မှာပျကုမ်ှာကုကွု ်အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

ယ်�ဥ်းးအနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးရာ�ယ်�ဥ်းးရှေး��င်း�စွာင်းတွ�

https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx

https://www.npa.go.jp/english/bureau/traffic/index.html
https://www.jsdc.or.jp/center/tabid/106/Default.aspx
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အရှေးရာ�ရှေး�်အရှေးပြခအရှေးန်း၌	ဆိုကွးသာယ်းရာန်းး	ဖွား�န်းး�န်းး�ါတွး

၁-၁။
အရှေးရာ�ရှေး�်ရှေးဆို�ကွ�သ�ုလုု�အ�းပြခင်း�နှးင််းဒါဏးရာ�ရာပြခင်း�၊�း�ရှေးလု�င်း�ု
စွာသည်း(ဖွား�န်းး�န်းး�ါတွး	၁၁၉)

အနေေ�နေပ်နေ��ကု��မှာလုု�အပ်ခြား�င်�်နိုာင််ဒ်ီဏီေ်ာေခြား�င်�်၊ မှား�နေလာင်မ်ှာစု်�ည် ် ခြား�စ််ပာွ�ပါကု ��န်�်န်ပံါတွ ် “၁၁၉” �ု� ် ��န်�်

�ကုအ်နေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

အရှေးရာ�ရှေး�်ရှေးဆို�ကွ�သ�ုလုု�အ�းလုာင်း၊	ဒါဏးရာ�ရာလုာင်း

(၁)  ��န်�်န်ပံါတွ“်၁၁၉”�ု� ် ��န်�်�ကုပ်ါကု နေအာ်ပနေေတွာမှာာ “မှား�နေလာင်မ်ှာလုာ�၊ အနေေ�နေပ်ကုယာ�်ယာန်ေေ�လာ�” 

ဟု� နေမှာ�ခြားမှာန်�်မှာည်ခ်ြား�စ််ော “အနေေ�နေပ်ကုယာ�်ယာန်ေေ�” ဟု� ခြားပန်လ်ည်န်ေခြား�ကြကုာ� ပါ။

(၂)  အနေေ�နေပ်ယာာဥ်း်ကုု�လာနေောကုန်ေစ်လု��ည််န်ေန်ောနိုာင်် ် ထိုု�နေန်ောရှိာု အထိုင်က်ုေအမှာာတွအ်�ာ�တွု� ် ကုု� နေခြားပာ

ကြကုာ�ပါ။

(၃)  အနေေ�နေပ်အကုအူည်းလု�အပ်�၏ူ နေောဂျါလကုခဏီာနိုာင်် ်အ�ကုအ်ေွယာက်ုု� နေခြားပာကြကုာ�ပါ။

(၄)  �င််၏်အမှာည်န်ိုာင်် ်�ကု�်ယွာေ်န်လ်ပ်ုစ်ာကုု� နေခြားပာကြကုာ�ပါ။

ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	အရှေးရာ�ရှေး�်ယ်�ဥ်းးရှေးခ်န်းည်း�ကွု�	ဖွားတွးရုုံးနှု�င်းသည်း။ 
(ဘာ�သ�စွာကွ��အ�းု���းု��ပြဖွားင််း	ဖွားတွးရုုံးနှု�င်းသည်း။)

https://www.fdma.go.jp/html/life/gaikokujin_kyukyusya_guide/index.html

�း�ရှေးလု�င်း�ုပြဖွားစွား�ာ��လုာင်း

(၁)  ��န်�်န်ပံါတွ“်၁၁၉”�ု��်�န်�်�ကုပ်ါကု နေအာ်ပနေေတွာမှာာ “မှား�နေလာင်မ်ှာလုာ�၊ အနေေ�နေပ် ကုယာ�်ယာန်ေေ� လာ�” 

ဟု� နေမှာ�ခြားမှာန်�်မှာည်ခ်ြား�စ််ော “မှား�နေလာင်မ်ှာ”ု ဟု� ခြားပန်လ်ည်န်ေခြား�ကြကုာ�ပါ။

(၂)  မှား�နေလာင်မ်ှာခုြား�စ််ပာွ�နေ�ာနေန်ောကုု� နေခြားပာကြကုာ�ပါ။

(၃)  �င််၏်အမှာည်န်ိုာင်် ်�ကု�်ယွာေ်န်လ်ပ်ုစ်ာကုု� နေခြားပာကြကုာ�ပါ။

၁။

 အ�န်�် ၁၀။	 အရှေးရာ�ရှေး�်နှးင််းသဘာ�ဝ
ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်း

https://www.fdma.go.jp/html/life/gaikokujin_kyukyusya_guide/index.html
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အ
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

၁-၂။
ယ်�ဥ်းး�ရှေးတွ�းတွဆို�ုနှးင််းရာ�ဇဝတွး�ုဆိုု�င်းရာ�ထိုခုု�ကွးန်းစွားန်း��ု	(ဖွား�န်းး�
န်းး�ါတွး“၁၁၀”)

•  ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာ၊ု ောဇွဝတွမ်ှာမုှာျာ�နိုာင််က်ြကု�ံနေတွွ�၍ ေ့အောရှိာုကုု� �ျကု�်ျင်�်လာနေောကုန်ေစ်လု�နေ�ာ အ�ါ၌ ��န်�်

န်ပံါတွ“်၁၁၀”ကုု��ကု�်ယွာ၍် ေ့စ်�န်�်�ု� ် အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ပါ။

•  ��န်�်န်ပံါတွ“်၁၁၀”ကုု��ကု�်ယွာန်ေ�ာအ�ါ၌ နေအာ်ပနေေတွာမှာာ မှာျာ�နေ�ာအာ�ခြား�င်် ်နေအာကုန်ေ�ာ်ခြားပပါ နေမှာ��နွ်�်မှာျာ�ကုု� 

နေမှာ�ခြားမှာန်�်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် ထိုု�အ�ါ စု်တွက်ုု� တွည်တ်ွည်ပ်ြီးင်မ်ုှာပြီးင်မ်ုှာထိုာ�၍ အတွတွန်ိုု�င်�်ံ�� မှာာန်က်ုန်တ်ွကုုျစ်ာွ နေခြား�ကြကုာ�ပါ။

(၁)  မှာည််�်ည််အ်�ျုန်၊်မှာည်�်ည််န်ေန်ော၌ မှာည်�်ည််အ်နေကြကုာင်�်အောခြား�စ််ပာွ��့�်ည််

(၂)  �င််၏် အမှာည်န်ိုာင််�်ကု�်ယွာေ်န်လ်ပ်ုစ်ာ

(၃)  ယာာဥ်း်မှာနေတွာ်တွ�မှာကုုျး�လနွ်�်ည််တ်ွစ််�ကုလ် ူ နိုာင်် ် အခြားပစ််ကုျး�လနွ်�်ည်် ် တွော��၏ံ ကုျာ�/မှာ၊ ဦး�နေေ၊ 

အ�ကုအ်ေွယာ၊် အဝတွအ်စ်ာ� စ်�ည်ခ်ြား�င်််

(၄)  ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာေ� ူရှိာုမှာရှိာု

•  မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်�်�န်�်မှာ�ကုန်ိုု�င်န်ေ�ာအ�ါမှာျု��၌ အန်း�အန်ာ�တွငွ်ရ်ှိာုနေ�ာ�မူှာျာ�ထို ံအကုအူည်းနေတွာင်�်� ံပါ။
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သဘာ�ဝရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်း

၂-၁။ တွု�င်းဖွားာန်းး���န်းးတွု�င်း�နှးင််း	ရှေးန်းရာ�ကွာကွးကွး���ု��သည်း�ထိုန်းးစွာာ�ရာာ �သာန်းး�ပြခင်း�

•  ော�းဥ်းတွ�အကု�ူအနေခြားပာင်�်၌ ပနူေနို�ွနေ�ာနေတွာင်န်ေလနိုာင်် ်နေခြားမှာာကုန်ေလနေအ�မှာျာ�အကြကုာ�ရှိာု န်ယာန််မုုှာတွ ်လု�င်�်(နေလစု်�င််

�ံ�လုငု်�်)�ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံနေလထို�အနေပ်လာှကုု� ပုတွ�်ု�န်ေ�ာနေကြကုာင်် ် မုှာ���ည်�်ထိုန် ်စ်ာွေွာ�နွ်�်မှာမုှာျာ� မှာကြကုာမှာကြကုာရှိာု

တွတွ�်ည်။်

•  တွု�င်�ွ်န်�်မှာ�န်တ်ွု�င်�် နိုာင်် ်နေလစု်�င်�်ံ�လုငု်�်တွု��်ယာန်ေ�ာင်လ်ာနေ�ာ နေလ�ုအာ�န်ည်�်�ု�င်က်ုလ�န်�်မှာျာ� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံအန်း�

�ု� ်ခြား�တွန်ေကုျာ်ဝင်န်ေောကုလ်ာပါကု နေန်ောအနိုာံအ်ခြားပာ�၌ မုှာ���ည်�်ထိုန်စ််ာွ ေွာ�နွ်�် တွတွ�်ည်။်

•  နေခြားမှာမှာျကုန်ိုာာ�ငွ်ခ်ြားပင်�်ကုန်ေောကုမ်ှာမုှာျာ�နေကြကုာင်် ်အထိုကု�်ု�န်ေလ�န်တ်ွကုခ်ြား�င်�်မှာျာ�ခြား�စ််ပာွ�ပြီးပး� နေပ် ထိုကွုလ်ာနေ�ာ 

မုှာ��တွမ်ုှာတွု�ကုမ်ှာျာ� (မုှာ��တွမ်ုှာနေတွာင်“်Cumulonimbu”) �ည် ် တွညူ်းနေ�ာနေန်ောတွငွ် ် �ကုလ်ကုခ်ြား�စ််ထိုနွ်�်နေ�ာနေကြကုာင်် ်

ထိုု�နေန်ော၌ မုှာ���ည်�်ထိုန်မ်ှာ�ုကုတ်ွု�ကုခ်ြား�စ််ပာွ�ခြား�င်�် (နေန်ော ကုကွုက်ုျာ�) ခြား�စ််ပာွ�တွတွ�်ည်။်

•  ထိုု�ကု့�်ု� ် မုှာ���ည်�်ထိုန်စ််ာွေွာ�နွ်�်မှာမုှာျာ�နေကြကုာင်် ် နေခြားမှာပြီးပု�ခြား�င်�်နိုာင််န်ေေကြီးကုး�ခြား�င်�်တွု� ်ခြား�စ််ပာွ�၍ ခြားပင်�်ထိုန် ် နေ�ာ 

ပျကုစ််း��ံ��ရံုုံး�မှာမုှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ခြား�င်် ်�တွခုြားပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၁)	 ပြ�စွားရှေးရာကြီးကွး��ု

•  မုှာ���ည်�်ထိုန်စ််ာွေွာ�နွ်�်မှာမုှာျာ�နေကြကုာင်် ်ခြားမှာစ််နေေလှံမှာမုှာျာ� ခြား�စ််နေပ်၍ နေေကြီးကုး�ခြား�င်�် ခြား�စ််ပာွ�ပါကု အနေ�ာကုအ်အံ�မှာျာ�

နေေ�ံ��လမ်ှှာ�ခြား�င်�်၊ လမူှာျာ�နေေ၌နေမှာျာပါခြား�င်�် ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်။်

•  နေေကြီးကုး�မှာမုှာာ အ�ကုအ်နိုတောယာက်ုု� ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု�လ�ပ်နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

ပြ�င်းဆိုင်းပြခင်း�

ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်မ်ှာျာ�ကုတွည်�်မှာာ နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ� “Hazard map”စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး�၊  နေေ�ံ��လမ်ှှာ�နိုု�င်န်ေ�ာ

နေန်ောမှာျာ�နိုာင်် ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်န်ေန်ော၊ အမ်ုှာစ်�ည်တ်ွု�မ်ှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်န်ေန်ောအထို ု လံ�ခြား��ံစု်တွ�်ျေနေ�ာ လမ်ှာ�နေကြကုာင်�်ကုု� 

ရှိာာနေ�ွထိုာ�ေန် ်အနေေ�ကြီးကုး��ည်။်

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြ�ရှေးပြ��း�	“Hazard	map”

�ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်ဟ်ု� စု်��ေုမ်ှာ�ွယာရ်ှိာုနေ�ာ နေန်ောမှာျာ�ကုု� နေေ��ာ�ထိုာ��ည်် ်

နေခြားမှာပံ� ခြား�စ််�ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါအင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://disaportal.gsi.go.jp/

၂။

https://disaportal.gsi.go.jp/
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�ု��ကြီးကွး�ရှေးသ�အခါ

(၁)  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းစ်�ည်တ်ွု�မ်ှာာ ထို�တွခ်ြားပန်န်ေ�ာ �ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာ ် ကြီးကု�ုတွင်က်ုာကုယွာန်ေေ� 

ော�းဥ်းတွ�အနေခြား�အနေန်မှာျာ�ကုု� အနေခြား��၍ံ အနိုတောယာရ်ှိာု�ည် ် ဟု� ယာ�ူပါကု မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်စ််ဉ်း�စ်ာ��ံ��ခြား�တွ၍် 

တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

(၂)  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်�်တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေကြကုည်ာပါကု 

အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ောမှာာ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်�ည်် ်နေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

(၃)  တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်�်ည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�နိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် “အ�န်�်�ွ ့၃ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ခ်ြား�င်�်”၌ �တွရု်ုံးပါ။

(၂)	 ရှေးပြ�မြို့�ု�ပြခင်း�အနှတရာ�ယ်း

နေခြားမှာပြီးပု�ခြား�င်�်�ည် ် မုှာ��ကြီးကုး�ခြား�င်�်စ်�ည်တ်ွု�န်ေကြကုာင်် ် နေခြားမှာကြီးကုး�၊ နေကုျာကုန်ိုာင််�်မ့ှာျာ� နေေွ�လျာ�ကုာခြား�စ််ပာွ��ည်် ် နေဘ� 

အနိုတောယာခ်ြား�စ််�ည်။် နေတွာင်န်ိုာင််က်ုမ်ှာ�ပါ�မှာျာ�ပြီးပု�ကုျခြား�င်�်၊ နေကုျာကုန်ိုာင်် ် �န့ေခြားမှာမှာျာ�နေမှာျာပါကုာ အနေ�ာကုအ်အံ� မှာျာ�ကုု� 

ပျကုစ််း�နေစ်ခြား�င်�်၊ နေခြားမှာစု်�င်မ်ှာျာ��ံ��လမ်ှှာ��ေံခြား�င်�်၊ လမ်ှာ�မှာျာ�ခြား�တွ�်န်�်�ာွ�လာ၍မှာေခြား�င်�်မှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င် ်�ည်။်

နေခြားမှာပြီးပု�ခြား�င်�်မှာာ အ�ကုအ်နိုတောယာက်ုု� ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� လ�ပ်နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

ပြ�င်းဆိုင်းပြခင်း�

ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်မ်ှာျာ�ကုတွည်�်မှာာ နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ� “Hazard map” စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး�၊ နေခြားမှာပြီးပု�မှာအုနိုတောယာရ်ှိာု

နိုု�င်န်ေ�ာ နေန်ောမှာျာ� နိုာင်် ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်န်ေန်ော၊ အမ်ုှာစ်�ည်တ်ွု�မ်ှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်န်ေန်ောအထို ုလံ�ခြား��ံစု်တွ�်ျေနေ�ာ လမ်ှာ�နေကြကုာင်�်

ကုု� ရှိာာနေ�ွထိုာ�ေန် ်အနေေ�ကြီးကုး��ည်။်

�ု��ကြီးကွး�ရှေးသ�အခါ

(၁)  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ ထို�တွခ်ြားပန်န်ေ�ာ �ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာ ် ကြီးကု�ုတွင်က်ုာကုယွာန်ေေ� ော�းဥ်းတွ�

အနေခြား�အနေန်မှာျာ�ကုု� အနေခြား��၍ံ အနိုတောယာရ်ှိာု�ည် ်ဟု� ယာ�ူပါကု မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်စ််ဉ်း�စ်ာ��ံ��ခြား�တွ၍် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင််

ေမှာည်။်

(၂)  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်�်တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေကြကုည်ာပါကု 

အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ောမှာာ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်�ည်် ်နေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

(၃)  တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်�်ည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�နိုာင်် ်ပတွ�်ကု၍် “အ�န်�်�ွ ့၃ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ခ်ြား�င်�်”၌ �တွရု်ုံးပါ။
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အ
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

၂-၂။ င်လုးင်း

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၏ံ ပတွဝ်န်�်ကုျင်၌် င်လျင်န်ေကြကုာမှာျာ� အနေခြားမှာာကုအ်ခြားမှာာ�ရှိာုပြီးပး� ထိုု�အ်တွကွု ် ရုုံးပ်နေထို�ွမှာျာ�ခြားပာ� နေ�ာ

အင်အ်ာ�စ်�မှာျာ�ခြား�စ််နေပ်ကုာ ကုမှာာာနေပ်၌ င်လျင်လ်ပ်ု�တွမ်ှာမုှာျာ�ခြားပာ�နေ�ာ နေန်ောတွစ််�� ခြား�စ််လာ �ည်။်

•  င်လျင်ခ်ြား�စ််ပာွ�ပါကု ဦး�စ်ာွ မုှာမုှာ၏အ�ကုက်ုု�မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်က်ုာကုယွာခ်ြား�င်�်၊ နေဒီ��မံှာျာ�နိုာင်် ် ပ�ူနေပါင်�် ၍ အ�ကု်

အနိုတောယာမ်ှာာကုာကုယွာခ်ြား�င်�်တွု�က်ုု� လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န်မ်ှာာာ အနေေ�ကြီးကုး�နေ�ာအ�ျကုခ်ြား�စ််�ည်။်

•  င်လျင်ဒ်ီဏီမ်ှာာ အ�ကုအ်နိုတောယာက်ုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ် ပံ�မှာာန်အ်�ျုန်က်ုတွည်�်မှာာ 

နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� လ�ပ်နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

ပြ�င်းဆိုင်းပြခင်း�

(၁)  င်လျင်ခ်ြား�စ််ပာွ�ပါကု တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်မ်ှာည််န်ေန်ောကုု� မုှာ�ာ�စ်�နိုာင်် ်နေ��ွနေနို�ွတွု�င်ပ်င်ထ်ိုာ�ေမှာည်။်

(၂)  နေဒီ�တွငွ်�်နေဘ�အနိုတောယာက်ုာကုယွာမ်ှာနုေလက်ုျင််န်ေေ�၌ ပါဝင်ပ်ြီးပး� နေဒီ�တွငွ်�်နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာမုှာျာ�ကုု� န်ာ�လည််

နေအာင် ်ခြားပ�လ�ပ်ထိုာ�ေမှာည်။်

(၃)  အန်ည်�်�ံ�� ၃ ေကုစ််ာ (ခြား�စ််နိုု�င်ပ်ါကု တွစ််ပတွစ််ာ) အစ်ာ�အစ်ာနိုာင််န်ေ�ာကုန်ေေ၊ ဒီဏီေ်ာေရှိာုပါကု အ�ံ��ခြားပ�

နိုု�င်�်ည််အ်ောမှာျာ� အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�က်ုု� ခြားပင်�်င်ထ်ိုာ�ေမှာည်။်

(၄)  ပေုနေဘာဂျမှာျာ� လက့ုျခြား�င်�်မှာရှိာုနေအာင် ်တွပ်�င်ထ်ိုာ�ရှိာုေမှာည်။် အကုယာ၍်လက့ုျ�့ပ်ါကု ထို�ုု�ကုမ်ှာမုှာရှိာု နေစ်ေန် ်

ပေုနေဘာဂျအထိုာ�အ�ု�ကုု� ဂျရုံး�ခြားပ�ေမှာည်။်

�ကွက န်းးကွး�နှးင််း	င်လုးင်းကြီးကွ�ုးနှနု်းး�

•  မှာကုက န်းကုျ��ည် ် င်လျင်၏် ခြားပင်�်အာ�ပမှာာဏီကုု� ကုနု်�်ဂျဏီန်�်ခြား�င်် ် နေ�ာ်ခြားပ�ည်။် မှာကုက န်းကုျ�တွန်�ု်�� တွစ််��ကြီးကုး�လာပါကု 

စ်မ်ွှာ�အင်�်ည် ်အ�၃၂ ��န် ် ်ကြီးကုး�လာနိုု�င်�်ည်။်

•  င်လျင်က်ြီးကုမ်ုှာနိုနု်�်မှာာာ နေန်ောတွစ််နေန်ော၌ င်လျင်န်ေကြကုာင််ခ်ြား�စ််ပာွ��ည်် ်လပ်ု�တွမ်ှာအုာ�ကုု� နေ�ာ်ခြားပ �ည်။် မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ 

င်လျင်က်ြီးကုမ်ုှာနိုနု်�်ကုု� အ�င််၁်၀�င်် ်(၀၊ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅ အာ�နေပျာ၊် ၅ အာ�ခြားပင်�်၊ ၆အာ�နေပျာ၊် ၆အာ�ခြားပင်�်၊ ၇) ဟု၍ူ �ွခ့ြား�ာ�ထိုာ��ည်။်

•  အ�ု�ပါ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�၊ နေေဒီးယာု�၊ အင်တ်ွာန်ကုစ််�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ်ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

င်လုးင်းပြဖွားစွား�ာ��ရှေးသ�အခါ

င်လျင်ခ်ြား�စ််ပာွ�ပါကု စု်တွတ်ွည်ပ်ြီးင်မ်ုှာစ်ာွထိုာ�၍ ခြားပ�မှာလူပ်ုရှိာာ�ပါ။ မှာည်�်ု� ်ခြားပ�မှာလူပ်ုရှိာာ�ေမှာည်�်ု��ည်မ်ှာာာ င်လျင်ခ်ြား�စ််ပာွ�

�ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ်ရ်ှိာုနေန်�ည်် ်နေန်ောနေပ်လု�ကု၍် ကုွခ့ြားပာ�နေ�ာနေကြကုာင်် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ� ကုု� �တွခုြားပ�ပါ။
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

(၁)	စွာတုွးတွည်းမြို့င်�ုးစွာာ�ထို��၍	ပြ���ူလု�ုး�း��ပြခင်း�

•  အမ်ုှာနိုာင်် ်အနေ�ာကုအ်အံ�တွငွ်�်၌ ရှိာုနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ 

လပ်ု�တွမ်ှာနုေကြကုာင်် ် ခြားပ�တွက်ုျလာ�ည််ပ်စ်စည်�်မှာျာ�မှာာ ဦး�နေ�ါင်�်ထို�ုု�ကုမ်ှာကုုု�ကုာကုယွာေ်န် ် �ု�င်�်န် ်န်ေ�ာ 

စ်ာ�ပွ့�ံ� စ်�ည်န်ေအာကု�်ု�ဝ်င်၍် လပ်ု�တွမ်ှာပုြီးင်မ်ုှာ�ကု�်ည်အ်ထို ုနေစ်ာင််ေ်န်။်

•  အခြားပင်�်ု�န်ေောကုန်ေန်နေ�ာအ�ါ၌

အနေ�ာကုအ်အံ�မှာျာ�၏ အန်း�တွငွ်ရ်ှိာုပါကု �ု�င်�်ဘ�တွမ်ှာျာ�နိုာင်် ်အနေ�ာကုအ်အံ�၏ န်ေံံ၊ ခြားပတွင်�်နေပါကု်

မှာာန် ်မှာျာ� ပြီးပု�ကုျ၊ ခြားပ�တွက်ုျလာနိုု�င်�်ခြား�င်် ်အတုွစ််�ည်တ်ွု� ်ခြား�င်် ်ဦး�နေ�ါင်�်ကုု� ကုာကုယွာ၍် နေဘ�အနိုတောယာ ်ကုင်�် 

ရှိာင်�်�ည်် ်နေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်။်

•  နေမှာာ်နေတွာ်ယာာဥ်း်စ်း�န်င်�်နေန်�ည််အ်�ါမှာျု��၌

လပ်ု�တွမ်ှာကုုု��စံ်ာ�မုှာပါကု အလျင်လ်ု�ခြား�င်�်မှာခြားပ�ဘ ့ နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�ကုု� လမ်ှာ�၏လကုဝ့်ဘကု ် အခြား�မ်ှာ� 

�ု� ် ကုပ်ေပ်ကုာ အင်ဂ်ျျင်စ််ကုက်ုု� ပုတွေ်န်။် နေ�ာက်ုု� တွပ်လျကုထ်ိုာ��့၍် ကုာ�မှာာ�င်�်ကုာ လမ်ှာ�နေလှာကု၍် 

နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်�ည််န်ေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်။်

(၂)	�း�မြို့င်ှ�ုး�သတွးပြခင်း�

င်လျင်န်ေကြကုာင်် ်မှား�နေလာင်မ်ှာခုြား�စ််ပာွ�ပါကု ထို�ုု�ကုန််စ််န်ာမှာမုှာာာ ပု�မုှာ�ကြီးကုး�မှာာ�လာနိုု�င်�်ည်။်

•  လပ်ု�တွမ်ှာပုြီးင်မ်ုှာ�ကု�်ာွ�ပါကု မှား��ု�နေ�ျာင်၊် မှား��ု�စ်�ည်မ်ှာာ မှား�မှာျာ�ကုု� ပြီးင်ှမ်ုှာ��တွေ်န်။်

•  အကုယာ၍် မှား�စ်တွင်န်ေလာင်က်ုွမ်ှာ��့ပ်ါကု မှား�ပြီးင်ှမ်ုှာ��တွက်ုေုုယာာမှာျာ�ခြား�င်် ်တွတွန်ိုု�င်�်နေေွ� ပြီးင်ှမ်ုှာ��တွ ်ေန်။်

•  င်လျင်လ်ပ်ု�တွပ်ြီးပး�နေန်ာကု ်ဂျကုစ်််စု်မှာ်ထ်ိုကွုမ်ှာမုှာျာ�ရှိာနုိုု�င်�်ခြား�င်် ်မှား�နေလာင်က်ုွမ်ှာ�ခြား�င်�်မှာရှိာနုေအာင် ်ခြားပ�လ�ပ် ေန်။်

(၃)	ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း�ရှေးသ�ရှေးန်းရာ�သု� ်	တွ�ုး�ရှေး�း�င်းပြခင်း�

င်လျင်န်ေကြကုာင်် ်အနေ�ာကုအ်အံ�မှာျာ� ပြီးပု�ကုျပျကုစ််း�ခြား�င်�်နိုာင်် ်မှား�နေလာင်ခ်ြား�င်�်မှာာ နေဘ�အနိုတောယာမ်ှာျာ� ခြား�စ််

နေပ် လာတွတွ�်ည်။်

•  နေတွာင်မ်ှာျာ�အန်း�တွစ််ဝု�ကုတ်ွငွ် ်နေန်ထိုု�င်ပ်ါကု ကုမ်ှာ�ပါ�ပြီးပု�ခြား�င်�်မှာျာ� ခြား�စ််နေပ် နိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင်် ်လပ်ု�တွမ်ှာ ု

ပြီးင်မ်ုှာ�ကု�်ာွ�ပါကု နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ ညွှှန်က်ြကုာ��ည်် ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် နေန်ော�ု� ် 

အလျင်အ်ခြားမှာန် ်ထိုကွုန်ေခြားပ�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်။်

•  င်လျင်န်ေကြကုာင်် ် မှား�ပျကု�်ာွ�ပြီးပး� မှား�ခြားပန်လ်ာပြီးပး��ည််န်ေန်ာကု၊် လှပ်စ်စ််ပစ်စည်�်မှာျာ�မှာာ မှား�ထိုနေလာင်န်ိုု�င််

နေ�ာနေကြကုာင်် ်မှာတွမ်ုှာ�နေရှိာာင်မ်ှား ဘေုတွက်ုာကုု� ပုတွ�့်ေ်န်။်

(၄)	အ�ုးန်းး�န်း��ခးင်း��း��နှးင််း	စွာ�ရှေး�ါင်း�ရှေးဆို�င်းရာာကွးပြခင်း�၊	အပြ�န်းးအလုးန်းးကွညူ်းပြခင်း�

မှား�နေလာင်မ်ှာခုြား�စ််ပာွ�ပါကု အမ်ုှာန်း�န်ာ��ျင်�်မှာျာ�နိုာင်် ်အခြားပန်အ်လာန်က်ုညူ်းခြား�င်�်�ည်လ်ည်�် အနေေ�ပါ�ည်။်

•  အထို�ူ�ခြား�င််တ်ွစ််ဦး�တွည်�်နေန်ထိုု�င်�်ည်် ် �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�နိုာင်် ် မှာ�န်စ််မ်ွှာ��မူှာျာ�ကုု� မှား�နေလာင် ် နေန်

နေကြကုာင်�် အ�နုေပ�၍ ကုညူ်းေန်။်

(၅)	�းန်းးကွန်းးရှေးသ�	သတွင်း�အခးကွးအလုကွး�း��ကွု�	ရာယ်ရူာန်းး

ကြီးကုး�မှာာ�နေ�ာ င်လျင်လ်ပ်ု�တွ�်ည််အ်�ါမှာျု��၌ အမှာျု��မှာျု��နေ�ာ�တွင်�်မှာာာ�မှာျာ� နေပ်ထိုကွုလ်ာ

နိုု�င်�်ည်။် 

•  ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�၊ နေေဒီးယာု�၊ မုှာ�ဘု�င်�်��န်�်နိုာင်် ်ကြီးကု�ု�မ့ှာစ််န်စ််မှာျာ�မှာာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� အနေခြား�� ံ၍ 

နေန်ာကု�်ံ��ေ�တွင်�်မှာာန်မ်ှာျာ�ကုု� ေယာကူုာ စု်တွတ်ွည်ပ်ြီးင်မ်ုှာစ်ာွ ခြားပ�မှာနူေ�ာင်ေွ်ကုေ်န်။်
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

င်လုးင်းအရှေးရာ�ရှေး�် ကြကွ��ပြဖွားတွးသတွင်း�	(အထို�ူသတွရုှေး��ခးကွး)

•  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း�ည် ် အကြီးကုး�မှာာ��ံ��င်လျင်က်ြီးကုမ်ုှာနိုနု်�်ကုု� ခြားပင်�်အာ�၅ အန်ည်�်င်ယာ ် နေလျာန်ိုာင််အ်ထိုကုဟ်ု� မှာာန်�်��ည်််

အ�ါမှာျု��၌ င်လျင်က်ြီးကုမ်ုှာနိုနု်�်၄နိုာင််အ်ထိုကု ် လပ်ု�တွန်ိုု�င်�်ည်ဟ်ု� ယာ�ူေ�ည်် ် နေဒီ�မှာျာ�အတွကွု ် င်လျင်အ်နေေ�နေပ် ကြကုာ�ခြား�တွ်

�တွင်�် (အထို�ူ�တွနုေပ��ျကု)် ထို�တွခ်ြားပန်မ်ှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။်

•  င်လျင်အ်နေေ�နေပ် ကြကုာ�ခြား�တွ�်တွင်�်�ည် ်ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�၊ နေေဒီးယာု�၊ မုှာ�ဘု�င်�်��န်�်နိုာင်် ်ကြီးကု�ု�မ့ှာစ််န်စ်် အစ်ရှိာု�ည်တ်ွု�မ်ှာာ ထို�တွခ်ြားပန််

နေပ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

င်လုးင်းနှးင််းင်လုးင်းအရှေးရာ�ရှေး�် ကြကွ��ပြဖွားတွးသတွင်း�ရှေးကြကွည်�သည််းရှေးရာဒါးယ်ု� 
(အဂျဂလု�ုး၊တွရုံး�တွး၊ကွု�ရား�ယ်��၊ဂျး�န်းး)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html

င်လုးင်းအရှေးရာ�ရှေး�် ကြကွ��ပြဖွားတွးသတွင်း�ကွု�	ကြကွည််းရုုံးန်း��ဆိုင်းရာသည််းအခးုန်းးတွာင်း၊	အလုးင်းစွာလုု��
ပြ���ူဘာ	ဲဦး�စွာာ�	�ု�ုကွု�ယ်းကွု�	လုး�ပြခး�ရှေးစွာရာန်းး!

၂-၃။ ဆိုနူ်း��း

•  ပင်လ်ယာက်ြကုမ်ှာ�ခြားပင်န်ေအာကုန်ေခြား�တွငွ် ် ကြီးကုး�မှာာ�နေ�ာင်လျင်မ်ှာျာ�ခြား�စ််ပာွ�ပါကု 

ပင်လ်ယာန်ေခြားမှာနေအာကု ်ကြကုမ်ှာ�ခြားပင်ခ်ြားမှာင််တ်ွကုခ်ြား�င်�်၊ န်မုှာ််ကုျခြား�င်�်မှာျာ�ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်။် 

ထိုု�အခြား�င်�်အောနိုာင််အ်တွ ူပင်လ်ယာန်ေေ မှာျကုန်ိုာာခြားပင်၌်လည်�် လုငု်�်လံ��ကြီးကုး�မှာျာ�ခြား�စ််

နေပ်လာပြီးပး� အေပ်နေလ�မှာျကုန်ိုာာ၊ အေပ်ရှိာစ််မှာျကုန်ိုာာ�ု� ် ပျံ� နို ာံ�်ာွ�ခြား�င်�်�ည် ်�နူ်ာမှား

ခြား�စ််�ည်။်

•  “�နူ်ာမှားမှာလာမှား ဒီးနေေကုျ�ည်”်ဟု� အ�ု�ရှိာုနေ�ာ်လည်�် ကုျုန်�်နေ�နေပါကု ်ထိုု�ကု့�်ု�လ်ည်�် မှာ�ု�နိုု�င်ပ်ါ။

ပြ�င်းဆိုင်းပြခင်း�

•  �နူ်ာမှားမှာာ မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု�ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်ကြီးကု�ုတွင်၍် နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ�နိုာင်် ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ိုု�င် ်နေ�ာ နေန်ောမှာျာ�

ကုု� ရှိာာနေ�ွ�တွရု်ုံး၍ မုှာမုှာနေန်အမ်ုှာမှာာ ထိုု�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေန်ောအထို�ုာွ�မှာည်် ် နေဘ� အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေ�ာ လမ်ှာ�နေကြကုာင်�် 

ရှိာာနေ�ွထိုာ�ေန်မ်ှာာာလည်�် အနေေ�ကြီးကုး��ည်။်

ဆိုနူ်း��းလု��ည််း(လု�မြို့�း�သည််း)အခးုန်းးတွာင်း

�နူ်ာမှား ပင်လ်ယာက်ုမ်ှာ�စ်ပ်�ု�န်ေောကုရ်ှိာုလာခြား�င်�်ကုု� ခြားမှာင်န်ေတွွ� မှာာ စ်တွင်တ်ွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ပ်ါကု အ�ျုန်မ်ှားမှာည် ်မှာဟု�တွပ်ါ။ နေအာကုပ်ါ

အ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� ဂျရုံး�ခြားပ�၍ ထိုကွုန်ေခြားပ�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ပ်ါ။

•  ပင်လ်ယာန်ိုာင််ခ်ြားမှာစ််ဝအန်း�၌ ခြားပင်�်ထိုန်န်ေ�ာ လပ်ုယာမ်ှာ�မှာမုှာျု���စံ်ာ�ေနေ�ာအ�ါ၊ အာ�နေပျာန်ေ�ာ်လည်�် အ�ျုန်အ်နေတွာ်

ကြကုာလပ်ုယာမ်ှာ�မှာကုုု��စံ်ာ�ေနေ�ာအ�ါ ထိုု�ပင်လ်ယာန်ိုာင််ခ်ြားမှာစ််ဝမှာာ နေဝ�ကုာွ�ည််န်ေန်ော�ု� ် အလျင်အ်ခြားမှာန်န်ေရှိာာင်�်ာွ၍ ကု�န်�်ခြားမှာ

င််န်ို ာင်် ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေေ�အနေ�ာကုအ်အံ�စ်�ည်် ်ခြားမှာင််မ်ှာာ�နေ�ာနေန်ော မှာျာ��ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်။်

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/sokuho_dvd/index.html
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•  င်လျင်က်ုု�မှာ�စံ်ာ�ေနေ�ာ်လည်�် မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ �နူ်ာမှား�တွနုေပ��ျကုထ်ို�တွခ်ြားပန်လ်ာ�ည််အ်�ျုန်န်ိုာင်် ် ပြီးမုှာ��န်ယာ်

ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် အမုှာန် ်ထ်ို�တွခ်ြားပန်လ်ာပါကု၊ ပင်လ်ယာန်ိုာင််ခ်ြားမှာစ််ဝမှာာ နေဝ�ကုာွ�ည််န်ေန်ော�ု� ် 

အလျင်အ်ခြားမှာန်န်ေရှိာာင်�်ာွ၍ ကု�န်�်ခြားမှာင််န်ို ာင်် ်ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်စ်�ည်် ်ခြားမှာင််မ်ှာာ�နေ�ာနေန်ောမှာျာ��ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်။်

•  မှာာန်က်ုန်န်ေ�ာ�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�၊ နေေဒီးယာု�၊ မုှာ�ဘု�င်�်��န်�်နိုာင်် ် ကြီးကု�ု�မ့ှာစ််န်စ်် မှာျာ�၊ အဂျေလပ်ု

ဘာ�ာခြားပန် ်မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း၏အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာနိုာင်် ်နေဘ�အနိုတောယာ ်ကုင်�်ရှိာင်�်မှာ�ုု�င်ေ်ာ�နုေကုာင်�်စ်ောမှာျာ� 

“Safety Tips” စ်�ည်တ်ွု�မ်ှာာ ေယာေူန်။်

•  �နူ်ာမှား�ည်အ်ကြီးကုမ်ုှာကြီးကုမ်ုှာရုုံး�ကု�်တွန်ိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင်် ်အထို�ူ�တွနုေပ��ျကု ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်�တွနုေပ� �ျကု ်ေပ်တွန် ်�်ာွ�

�ည်အ်ထို ုပင်လ်ယာန်ိုာင််ခ်ြားမှာစ််ဝ၏ အန်း��ု��်ာွ�နေောကုခ်ြား�င်�် မှာခြားပ�ေန်။်

ဆိုနူ်း��းအလုး

•  ၂၀၂၀��နိုာစ်် ဇွွန်လ်မှာာစ်၍ ပင်လ်ယာက်ုမ်ှာ�နေခြား�တွငွ် ် အန်းနေောင်န်ိုာင််အ်ခြား�းနေောင်န်ေလ�နေထိုာင်််

ကုကွုပံ်�စံ် အလ ံ "�နူ်ာမှားအလ"ံ ခြား�င်် ် ကြီးကုး�မှာာ�နေ�ာ�နူ်ာမှား�တွနုေပ��ျကု၊် �နူ်ာမှား

�တွနုေပ��ျကု၊် �နူ်ာမှားအ�နုေပ��ျကုမ်ှာျာ�ထို�တွခ်ြားပန်ခ်ြား�င်�်ကုု� အခြားမှာင်အ်ာရံုံး� ခြား�င်် ်အ�နုေပ�ခြား�င်�်

နေ�ာင်ေွ်ကုမ်ှာမုှာျာ�ကုု� စ်တွင်�့်ပ်ါ�ည်။် 

•  "�နူ်ာမှားအလ"ံ ကုု�အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ် အကြကုာ�အာရံုံး�မှာ�န်စ််မ်ွှာ��ည််ပ်�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�၊ 

လုငု်�်�၊ံ နေလ�မံှာျာ�ခြား�င်် ်အ�မံှာျာ�ကုု�ကြကုာ�ေန်�်ကု�်ေ့န်န်ေ�ာ နေေကု�ူနေန်�ည််ပ်�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�၊ တွစ််�န် ်နိုု�င်င််ခံြား�ာ�လမူှာျု��မှာျာ�ကုု�လည်�် 

�နူ်ာမှား�တွနုေပ��ျကုစ််�ည်မ်ှာျာ� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေန်ခြား�င်�်ကုု� အ�နုေပ�နိုု�င်ပ်ါ�ည်။် 

"ဆိုနူ်း��းအလုး"	အရှေးကြကွ�င်း�	(အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�)	

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/en/tsunami/tsunami_flag.html 

၂-၄။ �း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာပဲြခင်း�

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်မှား�နေတွာင်ရ်ှိာင် ်၁၁၁ ��ရှိာု�ည်။်

•  မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွ�့ည််အ်�ါမှာျု��၌ အ�ကုအ်နိုတောယာအ်ထို ု ထို�ုု�ကုန်ိုု�င်�်ည်် ် ကြီးကုး�မှာာ�နေ�ာ နေဘ�အနိုတောယာမ်ှာျာ� 

ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်။် 

•  မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာမုှာာ မုှာမုှာအ�ကုက်ုု� ကုာကုယွာေ်န် ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� လု�ကုန််ာေမှာည်။်

ပြ�င်းဆိုင်းပြခင်း�

•  ပာံမှာာန်အ်�ျုန်က်ုတွည်�်ကု နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ�တွငွ် ် “�တွခုြားပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည််န်ေဒီ�မှာျာ�”ကုု� 

ရှိာာနေ�ွ �တွရု်ုံးထိုာ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/en/tsunami/tsunami_flag.html
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

•  နေတွာင်တ်ွကု�်ျုန်၌် နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� ခြားပင်�်င်ေ်မှာည်။်

(၁)  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ ထို�တွခ်ြားပန်�်ည်် ် မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာ�ုတွနုေပ��ျကုန်ိုာင်် ် မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာု

�တွနုေပ�အ�င််၊် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာ �န်တ်ွး�ထိုာ�နေ�ာ နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ� “Hazard map” 

အစ်ရှိာု�ည်် ်မှား�နေတွာင်န်ိုာင််ပ်တွ�်ကု�်ည်် ်�တွင်�်အ�ျကု ်အလကုမ်ှာျာ�ကုု� ရှိာာနေ�ွ�တွရု်ုံးေမှာည်။်

(၂)  နေတွာင်တ်ွကုန်ေကြကုာင်�် အ�နုေပ�စ်ာ တွင်ခ်ြားပေမှာည်။်

(၃)  �ကု�်ယွာန်ေေ�ကုေုုယာာမှာျာ�နိုာင်် ်နေ�ါင်�်နေ�ာင်�်အမှာာ(Helmet)မှာျာ�ကုု� အ�င််ခ်ြားပင်�်င်ထ်ိုာ�ေ မှာည်။်

�း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာ�ုဲသတွရုှေး��ခးကွး

•  မှား�နေတွာင်လ်ပ်ုရှိာာ�မှာ ုအနေခြား�အနေန်နေပ်မှာတူွည်၍် “�တွနုေပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်် ်အဝန်�်အဝု�င်�်” နိုာင်် ်“လ�ပ်နေ�ာင်�်င််�်ည််အ်ော

မှာျာ�” ကုု��ျကု�်ျင်�်န်ာ�လည်ေ်န် ်ထို�တွခ်ြားပန်လ်ု�ကုန်ေ�ာ အ�ျကုအ်လကုခ်ြား�စ််�ည်။်

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာု မှား�နေတွာင်ရ်ှိာင်မ်ှာျာ�အန်ကု၊် မှား�နေတွာင် ်၄၈ ��တွငွ် ်လကုန်ေတွွ�အ�ံ��ခြားပ�နေန်ပါ�ည် ်(၂၀၂၁��နိုာစ်် ဧပြီးပးလ လကုရ်ှိာု)

•  မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာ�ုတွနုေပ��ျကုတ်ွငွ် ်နေအာကုပ်ါ အ�င်် ်၅ �င််ရ်ှိာု�ည်။်

အ�င်် ်၅ ............. တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ်(အနိုတောယာရ်ှိာုနေ�ာ လနူေန်ဧေုယာာမှာျာ�မှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ခ်ြား�င်�်စ်�ည်)်

အ�င်် ်၄ ............. အ�ကုက်ြီးကုး��စူ်�ည်တ်ွု�က်ုု� တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေစ်ေန် ်(�တွနုေပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည််လ်နူေန်

ဧေု  ယာာတွငွ် ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ်ခြားပင်�်င်မ်ှာ၊ု ထိုည််�်ငွ်�်စ်ဥ်း်�စ်ာ�နေပ�ေန်လ်ု�အပ်�မူှာျာ�

အာ� တွမ်ုှာ�နေရှိာာင် ်နေစ်ခြား�င်�် စ်�ည်)်

အ�င်် ်၃ ............. နေတွာင်အ်န်း��ု��်ာွ�နေောကုမ်ှာကုုု� ကုန် ်�်တွခ်ြား�င်�် (အနိုတောယာရ်ှိာု ဧေုယာာအတွငွ်�် ဝင် ်

နေောကုမ်ှာကုုု� ကုန် ်�်တွခ်ြား�င်�်စ်�ည်)်

အ�င်် ်၂ .............. မှား�နေတွာင်ဝ်တွဝု�ကု�်ု� ် �ာွ�နေောကုမ်ှာကုုု� ကုန် ်�်တွခ်ြား�င်�် (မှား�နေတွာင်ဝ်တွဝု�ကု�်ု� ် 

ဝင် ်နေောကုမ်ှာကုုု� ကုန် ်�်တွခ်ြား�င်�်စ်�ည်)်

အ�င်် ်၁ ............. မှား�နေတွာင်ရ်ှိာင်ခ်ြား�စ််�ည်က်ုု� �ထုိုာ�ေန် ်(အထို�ူ�ခြား�င်် ်နေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည််အ်ောမှာရှိာု)

�း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာ�ုဲသတွရုှေး��ခးကွး၊	�း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာ�ုဲသတွရုှေး��အဆိုင််းနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍ 
(အဂျဂလု�ုးဘာ�သ�)

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html

�း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာ�ုဲပြဖွားစွား�ာ���ည််း(ပြဖွားစွား�ာ��မြို့�း�သည််း)အခးုန်းးတွာင်း

•  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ ထို�တွခ်ြားပန်�်ည်် ် မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာ ု ကြကုာ�ခြား�တွ�်တွင်�်၊ မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာ ု အထို�ူ

�တွနုေပ��ျကုမ်ှာျာ�၊ မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာ ု�တွနုေပ�အ�င််မ်ှာျာ�ကုု� အနေခြား��ကံုာ လု�အပ်�ည်မ်ှာျာ�ကုု� မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င် ်စ်ဥ်း်�

စ်ာ��ံ��ခြား�တွ၍် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

•  ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာမှာာ အနေေ�နေပ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် အမုှာန် ်ထ်ို�တွခ်ြားပန်�်ည််အ်�ါ၌ နေဘ� အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်�ည်််

နေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/English/level.html
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•  နေတွာင်တ်ွကုန်ေန်စ်ဥ်း်အတွငွ်�် အထိုကု၌်နေ�ာ်ခြားပ�့�်ည်် ်�တွနုေပ��ျကုမ်ှာျာ�ကုု�ေရှိာုပါကု၊ မှား�နေတွာင်န်ေပါကု ်ကုွမ့ှာခုြား�စ််နေပ်

ပါကု နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု�လ�ပ်နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

(၁)  အလျင်အ်ခြားမှာန်မ်ှား�နေတွာင်ဝ်မှာာ နေဝ�ော�ု�တ်ွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န််

(၂)  နေတွာင်တ်ွကုစ််�န်�်နိုာင်် ်အမုှာ��အကုာမှာျာ�ရှိာု�ည််န်ေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န််

(၃)  ဦး�နေ�ါင်�်ကုု�ထို�ုု�ကုမ်ှာမုှာာ ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်နေ�ါင်�်နေ�ာင်�်အမှာာ(Helmet) အ�ံ��ခြားပ�ေန််

တွ�ုး�ရှေး�း�င်းပြခင်း�

၃-၁။ ကွယ်းဆိုယ်းရှေးရာ�စွာခန်းး�

ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်မှာျာ�မှာာာ �ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာမ်ှာာမုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� ကုာကုယွာေ်န်အ်တွကွု ်ယာာယား တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ိုု�င်�်ည်််

နေန်ောနိုာင််စ််�န်�်မှာျာ�ခြား�စ််�ည်။်

သဘာ�ဝရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ���ည််း(ပြဖွားစွား�ာ��မြို့�း�သည််း)အခးုန်းးတွာင်း

•  တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်�်တွင်�်အ�ျကုအ်လကု ် စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အနေခြား��ပံြီးပး� အနိုတောယာရ်ှိာုနေ�ာနေန်ောမှာာ၊ နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်

ရှိာင်�်နေ�ာနေန်ော�ု� ် အလျင်အ်ခြားမှာန် ်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

•  ကြီးကု�ုတွင်၍် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�ရှိာု ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်မှာျာ�ကုု� ရှိာာနေ�ွ�တွရု်ုံးထိုာ�ေမှာည်။်

•  ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်မှာျာ�ကုု� နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ� “Hazard map” နိုာင်် ်ပြီးမုှာ��န်ယာ၊် ေပ်ကုကွု၊် နေကုျ�ေွာအ�း��း�၏ 

အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာ စ်�ည်တ်ွငွ် ်ရှိာာနေ�ွ�တွရု်ုံးနိုု�င်�်ည်။်

•  နေေမှာာာကြီးကုး�နေန်ပြီးပး�ခြား�စ််�ည််အ်�ျုန်စ််�ည််၊် ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်�ု��်ာွ�နေောကုခ်ြား�င်�်မှာာာ ပု�ပြီးပး�အနိုတောယာမ်ှာျာ��ည်ဟ်ု� 

နေတွ�ွေ�ည််အ်�ါမှာျု��၌ အခြား�ာ�နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�် �ည််န်ေန်ော�ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် (အန်း�ရှိာု �ု�င်�်န် ်န်ေ�ာ 

အနေ�ာကုအ်အံ�မှာျာ��ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ခ်ြား�င်�်၊ ထိုု��ု� ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်အ်တွကွု ်အ�ကုအ်�ရ့ှိာုပါကု အမ်ုှာ၏၂ထိုပ်နိုာင််အ်ထိုကုရ်ှိာု

နေ�ာ အန်ည်�်င်ယာ ် ပု�မုှာ� နေဘ�ကုင်�်နေ�ာနေန်ော�ု�တ်ွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်)် စ်�ည်ခ်ြား�င်် ် အန်ည်�်င်ယာပ်င်ခ်ြား�စ််နေစ်ကုာမှာ ူ အ�ကု ်

အနိုတောယာက်ုာကုယွာန်ိုု�င်မ်ှာည်် ်လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�ကုု� လ�ပ်နေ�ာင်က်ြကုေနေအာင်။်

၃-၂။ တွ�ုး�ရှေး�း�င်းရှေးရာ�သတွင်း�အခးကွးအလုကွး

တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေေ��တွင်�်အ�ျကုအ်လကု�်ည် ် နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ�မှာည်် ် (ခြား�စ််ပာွ�ပြီးပး��ည််)် အနေခြား� အနေန်မှာျာ�၌ 

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မုံှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််းမှာာ ထို�တွခ်ြားပန်န်ေ�ာ�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� ခြား�စ််�ည်။်

၃။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

သတွရုှေး��ခးကွး	အဆိုင််း	၃					အသကွးကြီးကွး�သစူွာသည်းတွု�က်ွု�	တွ�ုး�ရှေး�း�င်းရှေးစွာရာန်းး	

•  မှာည််�်ု�န်ေ�ာ�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု်

နေဘ�အနိုတောယာက်ုျနေောကုပ်ြီးပး� ပျကုစ််း�မှာမုှာျာ� ခြား�စ််နေပ် နိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင််၊် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်အ်�ျုန်န်ေပ�ေမှာည်် ်�ကုက်ြီးကုး�

ေွယာအ်ု�မှာျာ�နိုာင်် ်ကုနေလ�မှာျာ�ကုု� တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ်နိုု�ုနေ�ာ်ခြား�င်�် ခြား�စ််�ည်။်

•  ထိုု��တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ထိုကွုန်ေပ်လာပါကု နေအာကုပ်ါပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�မှာာာ အနိုတောယာရ်ှိာု�ည်် ်နေန်ောမှာာ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင််

ေန် ်စ်တွင် ်ခြားပ�လ�ပ်ေမှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၁)  �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�

(၂)  မှာ�န်စ််မ်ွှာ��ူ

(၃)  ကုနေလ��ငူ်ယာ်

(၄)  တွခြား�ာ� တွစ််နေယာာကုတ်ွည်�်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် အ�ကုအ်�ရ့ှိာု�နူိုာင််၊် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်ာ၌ အ�ျုန်န်ေပ�ေမှာည််�် ူ

(ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်စ််�ည်)်

(၅)  န်ပံါတွ(်၁) အ�ျကုန်ိုာင်် ်န်ပံါတွ(်၄) အ�ျကုမ်ှာာ ပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�နိုာင််အ်တွ ူအနေ�ာ်လု�ကုပ်ါမှာည််လ်မူှာျာ�

(၆)  အနိုတောယာရ်ှိာု�ည်ဟ်ု� �စံ်ာ�မုှာ�ူ

တွခြား�ာ��မူှာျာ�လည်�် လု�အပ်�ည််အ်နေလျာကု၊် ပံ�မှာာန်လ်�ပ်နေန်ကုျအောမှာျာ�ကုု� ေပ်လု�ကုခ်ြား�င်�်၊ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် ခြားပင်�်င််

ခြား�င်�် တွု�က်ုု�လ�ပ်ေမှာည််အ်�ျုန်ခ်ြား�စ််�ည်။်

သတွရုှေး��ခးကွး	အဆိုင််း	၄					တွ�ုး�ရှေး�း�င်းရာန်းးအ�ုန်း ်း

•  မှာည်�်ု�န်ေ�ာ�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုန််ည်�်

နေဘ�အနိုတောယာန်ေကြကုာင်် ်ထို�ုု�ကုမ်ှာခုြား�စ််ပာွ�နိုု�င်န်ေခြား�ခြားမှာင််မ်ှာာ�နေန်နေ�ာ အ�ျုန်၌် ထို�တွခ်ြားပန်�်ည်် ်�တွင်�်ခြား�စ်် �ည်။်

•  ထိုု��တွင်�်မှာျာ�ထို�တွခ်ြားပန်ပ်ါကု အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ောမှာာ အာ�လံ��ကု၊ နေ�ာ်ခြားပပါနေန်ော�ု� ် နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်မှာု

ရှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��၍ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

(၁)  ကုယာ�်ယာန်ေေ�စ်�န်�်

(၂)  တွခြား�ာ� နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�်နေ�ာ နေန်ော (လံ�ခြား��ံနေ�ာ နေ�မွှာျု��အမ်ုှာ၊ အ�အုမ်ုှာနိုာင်် ် နေဟုာ်တွယာ၊် 

တွည်�်�ု��န်�်စ်�ည်)်

တွစ််�န် ်နေဘ�အနိုတောယာခ်ြားပနေခြားမှာပံ� “Hazard map”စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� ကြကုည််ရု်ုံးပြီးပး�၊ နေ�ာ်ခြားပပါအ�ျကု ်၃ �ျကုန်ိုာင်် ်ခြားပည််စံ််��ည််

ဟု� ကုု�ယာတ်ွု�င်�်ံ��ခြား�တွန်ိုု�င်ပ်ါကု၊ အမ်ုှာအတွငွ်�်၌ပင် ်နေဘ�ကုင်�်နေအာင် ်နေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်�်ည််အ်�ါမှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။် 

(၁)  နေေကြီးကုး�ခြား�င်�်နေကြကုာင်် ် အမ်ုှာလက့ုျခြား�င်�်၊ ပြီးပု�ကုျခြား�င်�်မှာျာ�ခြား�စ််နိုု�င်န်ေ�ာ ဧေုယာာ (အမ်ုှာပြီးပု�ကုျ�ည်အ်ထို ု နေေန်စ််

ခြားမှာ�ပ်နိုု�င်�်ည်ဟ်ု� ယာ�ူေနေ�ာဧေုယာာ) အတွငွ်�်ဝင်မ်ှာနေန်ခြား�င်�်

(၂)  နေေလှံလာနိုု�င်မ်ှာည်် ်အနိုတောယာမ်ှာရှိာုနေ�ာ ခြားမှာင််မ်ှာာ��ည််အ်နေ�ာကုအ်ဦးတွငွ် ်နေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�

(၃)  နေေမှာျာ�ခြားပန်က်ုျ�ာွ��ည်အ်ထို ုနေစ်ာင််န်ေန်နိုု�င်ပ်ြီးပး�၊ နေေနိုာင်် ်အစ်ာ�အစ်ာအလံ�အနေလာကု ်ခြားပင်�်င်ထ်ိုာ�ခြား�င်�်
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ခန်းး� ၅။
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ခန်းး� ၆။

အ
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အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
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အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

သတွရုှေး��ခးကွး	အဆိုင််း	၅					အရှေးရာ�ရှေး�်	လုး�ပြခး��ုအတွာကွးရှေးဆို�င်းရာာကွးရာန်းး

•  မှာည််�်ု�န်ေ�ာ�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု်

အနေခြား�အနေန်မှာျာ� ပု�မုှာ��ု��ဝါ�လာပြီးပး�၊ နေဘ�အနိုတောယာမ်ှာျာ� ခြား�စ််နေပ်နေန်�၊့ တွစ််န်ည်�်အာ�ခြား�င်် ် နေဘ�အနိုတောယာမ်ှာျာ� 

ခြား�စ််အ�ံ�့ ့အနေခြား�အနေန်တွငွ် ်ထို�တွခ်ြားပန်�်ည််�်တွင်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  �တွင်�်ထို�တွခ်ြားပန်ပ်ါကု

တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်မ်ှာနေန်ပါကု အ�ကုအ်နိုတောယာရ်ှိာုနိုု�င်ပ်ြီးပး�၊ �ျကု�်ျင်�် မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� လံ�ခြား��ံနေအာင်လ်�ပ်နေ�ာင်ေ်ပါမှာည်။် 

တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည််န်ေန်ော�ု� ် �ာွ�နေောကုခ်ြား�င်�်မှာာာ ပု�၍အနိုတောယာမ်ှာျာ��ည်ဟ်ု� ထိုင်ပ်ါကု အန်ည်�်င်ယာ�်န် ်မ်ှာှခြား�စ််ခြား�စ်် 

အ�ကုက်ုု�ကုာကုယွာေ်န်၊် �ျကု�်ျင်�်နေ�ာ်ခြားပပါ နေ�ာင်ေွ်ကု�်ျကုမ်ှာျာ�ကုု� လ�ပ်နေ�ာင်ပ်ါ။ 

(၁)  အန်း�အန်ာ�ရှိာု �ု�င်�်ံန်ေ�ာ အနေ�ာကုအ်ဦး၏ အခြားမှာင််န်ေန်ော�ု�ထ်ိုကွုန်ေခြားပ�ပါ

(၂)  အမ်ုှာ၏ ၂ထိုပ်နိုာင်် ်အထိုကုရ်ှိာု�ည်် ်အန်ည်�်င်ယာ�်န် ်မ်ှာှ စု်တွ�်ျေနေ�ာနေန်ော�ု� ် ထိုကွုန်ေခြားပ�ပါ

စ်�ည််

သတွရုှေး��ခးကွးအဆိုင််း�း��အရှေး�်လုု�ကွး၍	ထို�တွးပြ�န်းးရှေးသ�	တွ�ုး�ရှေး�း�င်းရှေးရာ�သတွင်း��း��

သတွရုှေး��ခးကွးအဆိုင််းဆိုု�သည်း�း�

•  �နူ်ာမှားမှာဟု�တွ�်ည်် ်နေေကြီးကုး�မှာ၊ုနေခြားမှာပြီးပု�မှာခုြား�စ််ပာွ�မှာည််အ်�ျုန်မ်ှာျာ�၌ လ�ပ်နေ�ာင်�်င််န်ေ�ာ အ�ျကု ်မှာျာ�ကုု� အ�ျုန်န်ိုာင််တ်ွစ််နေခြားပ�

ည်း �ရုှိာုနေစ်ေန် ်ထို�တွခ်ြားပန်�်ည်် ်�တွင်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  ၂၀၁၉မှာာစ်၍ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေေ��တွင်�်အ�ျကုအ်လကုန်ိုာင်် ် �ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာက်ုာကုယွာန်ေေ� မုှာ��နေလဝ��တွင်�်

အ�ျကုအ်လကုတ်ွု�က်ုု� အတွတူွကု ွထို�တွခ်ြားပန်န်ေပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  �တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၅)�င််ရ်ှိာု�ည်။်

�တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၁) .....နေဘ�အနိုတောယာအ်တွကွုက်ြီးကု�ုတွင်ခ်ြားပင်�်င်ေ်န် ် (မုှာ��နိုာင််ခ်ြားမှာစ််နေေ�တွင်�်မှာျာ� ကုု� 

ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�နိုာင်် ်အင်တ်ွာန်ကုတ်ွငွ် ်ရှိာာနေ�ွေန်)် 

�တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၂)......တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န်ခ်ြားပင်�်င်၍် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်န်ေေ��ု�င်ေ်ာလ�ပ်နေ�ာင်�်ျကုမ်ှာျာ� ကုု� ရှိာာနေ�ွ

�တွရု်ုံးေန် ် (မုှာမုှာရှိာုနေန်�ည််န်ေန်ောမှာာာ အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ောလာ�၊ အနိုတောယာရ်ှိာုနေန်

ပါကု မှာည်�်ည််န်ေန်ော�ု� ် မှာည်�်ု�တ်ွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်က်ုု� ရှိာာနေ�ွေန်)်

�တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၃) .....အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ောမှာာ �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် (�ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�

မှာျာ�၊ ကုနေလ� မှာျာ�၊ တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်ာ၌ အ�ျုန်န်ေပ�ေမှာည််�်မူှာျာ�စ်�ည် ် တွမ်ုှာ�နေရှိာာင််

ေန်)်

�တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၄) .....အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ော အနေယာာကုတ်ွု�င်�်တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်န် ် (အနိုတောယာရ်ှိာု�ည််န်ေန်ော 

လတူွု�င်�် နေဘ�အနိုတောယာက်ုင်�်ရှိာင်�် �ည်် ်နေန်ော�ု� ် �ာွ�နေောကုတ်ွမ်ုှာ�နေရှိာာင်က်ြကုေန်)်

�တွနုေပ��ျကုအ်�င််(်၅) ....အ�ကုအ်နိုတောယာက်ုာကုယွာေ်န် ် အတွတွန်ိုု�င်�်ံ��နေ�ာလ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာကုုု� ခြားပ� လ�ပ်ေန် ်

(နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ�နေန်ပြီးပး� �ု�မ်ှာဟု�တွ၊် ခြား�စ််အံ�်�့အ့နေန်အထိုာ�ခြား�စ််�ည်။် 

တွန်�ု်��ရှိာု�ည်် ်အ�ကုအ်ာ� ကုာကုယွာပ်ါ။)
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၃-၃။ တွ�ုး�ရှေး�း�င်းရာန်းးန်းည်း�လု�း�

လကုန်ေတွွ�တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်ာတွငွ် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုတ်ွု�က်ုု� �တွခုြားပ�ပါ။

•  မှာတွမ်ုှာ�နေရှိာာင်မ်ှား မှာပျကုမ်ှာကုကွု ်မှား�မှာျာ�ကုု�ပြီးင်ှမ်ုှာ��တွခ်ြား�င်�်

•  တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်�်ျုန်၌် အထို�ပ်အပု��မှာျာ�ကုု� တွတွန်ိုု�င်�်နေေွ� နေကုျာတွငွ်ပု်��ကုာ လကုန်ိုာစ််�ကုက်ုု� လတွွလ်ပ်စ်ာွ အ�ံ��ခြားပ�နိုု�င််

ေန် ်နေ�ာင်ေွ်ကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်



133

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးတွာင်းအသး��ပြ��သည််း	အသး�ကွးရှေးဆိုဝ်န်းးရှေးဆို�င်း�ု

•  ကြီးကုး�မှာာ�နေ�ာ င်လျင်လ်ပ်ု�တွ�်ည််အ်�ါမှာျု��၌ ��န်�်အ�ကုအ်�ယွာခ်ြားပတွန်ေတွာကုမ်ှာမုှာျာ� ခြား�စ််နေပ် နိုု�င်�်ည်။်

•  ဤကု့�်ု�န်ေ�ာအနေခြား�အနေန်မှာျာ�၌ နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ��ျုန်တ်ွငွ် ်အ�ံ��ခြားပ��ည်် ်အ�မံှာကုန်ေ� ်ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ� ရှိာု�ည်။်

ပြ�ည်းတွာင်း�ရှေးရာ�ရာ�နှးင််း	ဆိုကွးသာယ်းရှေးရာ�ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း၏	ဝကွးဘားဆိုု�ကွးတွာင်းလုည်း�	အကွးဥ်းး�ခး��းသး��သ�း
ခးကွးကွု�	တွင်းထို���ါသည်း။

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးတွာင်းအသး��ပြ��သည််းအသး�ကွးရှေးဆိုန််းး�ါတွး	(၁၇၁)

ကြီးကု�ု���န်�်၊ လကုက်ုု�င်�်�န်�်မှာာ “၁၇၁” �ု��်ကု�်ယွာခ်ြား�င်�်ခြား�င်် ်အ�ံ��ခြားပ�ေန် ်ညွှှန်က်ြကုာ��ျကုမ်ှာျာ�ကုု� လု�ကုန််ာကုာ လယွာက်ုနူေ�ာန်ည်�်

လမ်ှာ�ခြား�င်် ်အ��ံငွ်�်ခြား�င်�်နိုာင်် ်ခြားပန်လ်ည်န််ာ�နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

NTT : https://www.ntt.co.jp/saitai/171.html
NTTအနေရှိာ�ဂျျပန် ် :  https://www.ntt-east.co.jp/saigai/ 

voice171/
NTTအနေန်ာကုဂ်ျျပန် ်: https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးသး��	စွာ��ကွးရှေးဆို	်(ဝ�းဆိုု�ကွး	“၁၇၁”)	(အဂျဂလု�ုး၊	တွရုံး�တွး၊ကွု�ရား�ယ်��၊ဂျး�န်းး)

ကုနွ်ပ်ျးတွာနိုာင်် ်စ်မှာတွ�်�န်�်မှာျာ�ခြား�င်် ်ကြီးကု�ု���န်�် �ု�မ်ှာဟု�တွ ်လကုက်ုု�င်�်�န်�်၏ ��န်�်န်ပံါတွက်ုု�ထိုည််�်ငွ်�်ပြီးပး� 

လံ�ခြား��ံနေေ�အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� မှာာတွပံ်�တွင်ခ်ြား�င်�်၊ အတွည်ခ်ြားပ�ခြား�င်�်မှာျာ�ကုု� ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်ပ်ါ�ည်။်

ဤရှေးန်းရာ��းအသး��ပြ���ါ။
https://www.web171.jp/web171app/topRedirect/

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။
NTTအနေရှိာ�ဂျျပန် ်:  http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/

NTTအနေန်ာကုဂ်ျျပန် ်: https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးသး��	စွာ��ကွးရှေးဆို	်(လုကွးကွု�င်းဖွား�န်းး�)	

လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကု�မှာဏံီးလည်�် စ်ာမှာကုန်ေ�ဝ်န်န်ေ�ာင်မ်ှာ ုရှိာု�ည်။်

ဤရှေးန်းရာ��းအသး��ပြ���ါ။
NTT dokomo :  http://dengon.docomo.ne.jp/ 

top.cgi
KDDI (au) :  http://dengon.ezweb.ne.jp/
Soft Bank/ 
We Mobile :  http://dengon.softbank.ne.jp/

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။
NTT dokomo :  https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html
KDDI (au) :  https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
Soft Bank :  https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
We Mobile :  https://www.ymobile.jp/service/dengon/

NTT dokomo KDDI (au) Soft Bank We Mobile

NTT NTTအနေရှိာ�ဂျျပန်် NTTအနေန်ာကုဂ်ျျပန််

NTTအနေရှိာ�ဂျျပန်် NTTအနေန်ာကုဂ်ျျပန််

NTT dokomo KDDI (au)
Soft Bank/ 
We Mobile

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html
https://www.ntt.co.jp/saitai/171.html
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/
https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/
https://www.web171.jp/web171app/topRedirect/
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/
https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
http://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html
https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/
https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/
https://www.ymobile.jp/service/dengon/
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၃-၄။
ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးတွာင်း	အသး��ဝင်းရှေးသ�	�ု��ရှေးလုဝသ
သတွင်း��း��ကွု�	ရာယ်ပူြခင်း�

မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း�ည် ် နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ��ျုန်တ်ွငွ် ် အ�ံ��ဝင်န်ေ�ာ မုှာ��နေလဝ� �တွင်�်မှာျာ�ကုု� နေကြကုည်ာ

လျကုရ်ှိာု�ည်။်

ထိုု�အ်ခြားပင် ်မုှာ��နေလဝ��တွင်�်မှာျာ�ကုု� ရုံး�ပ်ခြားမှာင်�်ကံြကုာ�၊ နေေဒီးယာု�၊ အင်တ်ွာန်ကုစ််�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ်ေယာနူိုု�င် ်�ည်။်

�ု��ကြီးကွး�ပြခင်း�နှးင််း	င်လုးင်းနှးင််း�တွးသကွးသည််း	သတွင်း�အခးကွးအလုကွး	(ဘာ�သ�စွာကွ��အ�းု���းု��ပြဖွားင််း	
ပြ�န်းးလုည်း	ရှေးပြဖွားကြကွ��ပြခင်း�)

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html

သဘာ�ဝရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွ�ကွာယ်းရှေးရာ�သတွင်း�အခးကွးအလုကွး

သဘာ�ဝရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းနှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�ရှေးသ�	သတွင်း�အခးကွးအလုကွး�း��ကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွး	
စွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html

ခုခုခ�ရုံး�	“ ”	(အနှတရာ�ယ်းအတွု�င်း�အတွ��းး� နှးး�ု်)

နေဘ�အနိုတောယာ ်ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်် ်အနိုတောယာရ်ှိာုနေ�ာနေန်ောမှာျာ�ကုု� နေခြားမှာပံ�မှာာတွစ််�င််ရ်ှိာာနေ�ွပါ။

ရှေးရာန်းစွားပြ���းပြခင်း�	(ရှေးပြ�နု်း�်းရှေးသ�အရာ�း၌	ရှေးရာဖွားး��လုာ�း�ပြခင်း�	ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်း)	

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:inund

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

ရှေးရာကြီးကွး�ပြခင်း�(ပြ�စွားရှေးရာလုားပြခင်း�ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်း)

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:flood

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

ရှေးပြ�မြို့�ု�ပြခင်း�အနှတရာ�ယ်း(ရှေးတွ�င်းနှးင််းကွ�း��ါ��း��မြို့�ု�ကွးပြခင်း�	ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်း)

https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/ 
#elements:land

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html 

https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/jma/en/menu.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:inund
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:inund
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:flood
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:flood
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:land
https://www.jma.go.jp/bosai/en_risk/#elements:land
https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

�း�ရှေးတွ�င်းရှေး�ါကွးကွာ�ုဲသတွရုှေး��အဆိုင််း

�း�ရှေးတွ�င်းသတွင်း�အခးကွးအလုကွး

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/
STOCK/kaisetsu/level_toha/ 
level_toha.htm#level_vol

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/
STOCK/activity_info/map_0.html 

�ု��ကြီးကွး�ပြခင်း�သး�သန်း ်းအထို�ူသတွရုှေး��ခးကွး

•  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း�ည် ်မုှာ��ကြီးကုး�ခြား�င်�်�း��န် ်အ်ထို�ူ�တွနုေပ��ျကုက်ုု� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေလ ်ရှိာု�ည်။်

•  မုှာ��ကြီးကုး�ခြား�င်�်�း��န် ်အ်ထို�ူ�တွနုေပ��ျကု�်ည် ် �ယာစ််�နိုာစ််တွစ််��တွငွ် ် တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ�ာ မုှာ��ကြီးကုး�ခြား�င်�်ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်�်ည်ဟ်ု� �န် ်မ်ှာာန်�်

ပြီးပး�၊ ကြီးကုး�မှာာ�ခြားပင်�်ထိုန် ်နေ�ာ နေဘ�အနိုတောယာမ်ှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်န်ေ�ာ အနေခြား�အနေန်မှာျု��၌ ထို�တွခ်ြားပန်န်ေလ ်ရှိာု�ည်။်

ခုခုခ�ရုံး�	“ ”	(အနှတရာ�ယ်းအတွု�င်း�အတွ��းး� နှးး�ု်)

•  မုှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း�ည် ်မုှာ�ေွာ�နွ်�်မှာအုနေခြား�အနေန်ကုု� အနေခြား��၍ံ၊ နေေလှံပျကုစ််း�ခြား�င်�်၊ နေေကြီးကုး�ခြား�င်�်၊ နေခြားမှာပြီးပု�ပျကုစ််း�ခြား�င်�်မှာျာ� 

မှာကြကုာမှားခြား�စ််နေပ် နိုု�င်�်ည်် ်အနိုတောယာရ်ှိာုနေ�ာနေန်ောမှာျာ�ကုု� နေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည်် ်��ု�ု�ရုံး� “ ” (အနိုတောယာ ်အတွု�င်�်အတွာပျံ� နိုာံ ်

မှာ)ု နေခြားမှာပံ�ကုု� နေကြကုည်ာနေပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

•  ��ု�ု�ရုံး� “ ” (အနိုတောယာအ်တွု�င်�်အတွာပျံ� နိုာံမ်ှာ)ုကုု� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််မုံှာ��နေလဝ�နေအဂျျင်စ််း၏ အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာမှာာ 

၁၀မုှာန်စ််ခြား�ာ� တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ ေယာနူိုု�င်�်ည်။်

•  စ်မှာတွ�်�န်�်စ်�ည်တ်ွု�မ်ှာာ မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေဒီ�၏ အနိုတောယာအ်တွု�င်�်အတွာခြားမှာင််တ်ွကုမ်ှာ�ုတွင်�်ကုု� ေယာ၍ူ အလျင်အ်ခြားမှာန် ်

တွမ်ုှာ�နေရှိာာင်ေ်မှာည်။်

https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/level_toha/level_toha.htm#level_vol
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အ
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အရေး�းရေး�်နှငှ့့်�သဘာာဝရေးဘားအနှတ�ာယ်�၁၀

ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းပြဖွားစွား�ာ��ခးုန်းးတွာင်း	အသး��ဝင်းရှေးသ�	သတွင်း�အခးကွးအလုကွး�း��	ထို�တွးပြ�န်းး	ရှေး��သည််း	အကွး�လုးရှေးကွ�
�းင်း�(Application)	“ရှေးဘာ�အနှတရာ�ယ်းကွင်း��းင်း��ုဆိုု�င်းရာ�သရုှေးကွ�င်း�စွာရာ�	�း��”	(Safety	Tips)

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််၌ံ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ��ေး��ည်မ်ှာျာ�အတွကွု ် နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ��ျုန်တ်ွငွ် ် အ�ံ��ဝင်န်ေ�ာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကု်

မှာျာ� ထို�တွခ်ြားပန်န်ေပ��ည်် ်အကုပ်လးနေကု�ရှိာင်�်(Application) ရှိာု�ည်။်

•  ထိုု�အကုပ်လးနေကု�ရှိာင်�်ကုု� စ်မှာတွ�်�န်�်၌ နေဒီါင်�်နေလာခ်ြားပ�လ�ပ်ထိုာ�ပါကု မုှာမုှာ၏ အန်း�ပတွဝ်န်�်ကုျင်၌် နေအာကုပ်ါနေဘ�အနိုတောယာ်

မှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�နိုု�င်န်ေခြား�ရှိာုနေ�ာအ�ါမှာျု��၌ ကြီးကု�ုတွင် ်အ�နုေပ�မှာည်ခ်ြား�စ်် �ည်။်

(၁)  င်လျင်အ်နေေ�နေပ် �တွနုေပ��ျကု(်မှာကြကုာမှားအ�ျုန်အ်တွငွ်�်၌ ခြားပင်�်ထိုန်စ််ာွ လပ်ု�တွလ်ာနိုု�င်န်ေ�ာ

 နေကြကုာင်် ်မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု�ကုာကုယွာေ်န်�်တွနုေပ�နေ�်�ု�မှာ)ု

(၂)  �နူ်ာမှားအထို�ူ�တွနုေပ��ျကု ်(�နူ်ာမှားနေောကုရ်ှိာုလာနိုု�င်န်ေ�ာနေကြကုာင်် ်ကု�န်�်ခြားမှာင််န်ေဒီ�မှာျာ��ု� ် တွမ်ုှာ� နေရှိာာင်ေ်န် ်�တွနုေပ�နေ�်

�ု�မှာ)ု

(၃)  မုှာ��နေလဝ�စ်�ည်တ်ွု�န်ို ာင်် ် စ်ပ်လျဥ်း်�နေ�ာ �း��န် ်အ်ထို�ူ�တွနုေပ��ျကု ် (�ယာစ််�နိုာစ််တွစ််��၌ တွစ််ကြီးကုမ်ုှာနေပ်နေပါကုတ်ွတွ်

နေ�ာ မုှာ��ကြီးကုး�ခြား�င်�်၊ မှာ�န်တ်ွု�င်�်တွု�ကုခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�နေ�ာ်လည်�် မှာထို�ူ�န်�် ဟု��ု�လု��ည်် ်အကြီးကုး��ံ��အ�င်် ်�တွနုေပ�နေ�်�ု�

မှာ)ု

(၄)  မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာကုြကုာ�ခြား�တွ�်တွင်�် (မှား�နေတွာင်န်ေပါကုက်ုွမ့ှာနုေကြကုာင်် ်မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� ကုာကုယွာေ်န် ်�တွနုေပ�နေ�်�ု�မှာ)ု

(၅)  တွု�င်�ွ်န်�်မှာ�န်တ်ွု�င်�်�တွင်�်အ�ျကုအ်လကု ် (တွု�င်�ွ်န်�်မှာ�န်တ်ွု�င်�်�ည် ် န်း�ကုပ်လာနေ�ာနေကြကုာင်် ် မုှာမုှာကုု�ယာက်ုု� ကုာကုယွာေ်န် ်

�တွနုေပ�နေ�်�ု�မှာ)ု

•  ထိုု�အ်ခြားပင် ်နေဘ�အနိုတောယာက်ြကု�ံနေတွွ�နေ�ာအ�ါ၌ အ�ံ��ဝင်န်ေ�ာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� ေယာူ

 အ�ံ���ျနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ��ျုန်၌် မှာည်�်ု�န်ေ�ာင်ေွ်ကုေ်မှာည်က်ုု� �ရုှိာုနေစ်နိုု�င်�်ည်် ်လပ်ုရှိာာ�မှာခုြားပဇွယာာ� (Flow chart)

(၂)  အန်း�ပတွဝ်န်�်ကုျင်ရ်ှိာု ဂျျပန်လ်မူှာျု��မှာျာ�နိုာင်် ်�ကု�်ယွာစ််ကုာ�နေခြားပာနိုု�င်န်ေ�ာ �ယာ�်ယွာန်ေေ�ကုတွ ်(Communication card)

(၃)  နေဘ�အနိုတောယာခ်ြား�စ််ပာွ��ျုန်၌် လု�အပ်နေ�ာ �တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�ကုု� စ်�နေ�ာင်�်ေယာနူိုု�င်�်ည်် ်

 ဝပ်�ု�ကုလ်င််�် ်(Website Link)
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
iPhone : https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8

Android iPhone

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8
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ဂျး�န်းးနှု�င်းင်း�းုအ�ုးရာ�နှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍

၁-၁။ ကွု�ယ်း�ု�င်းအ�ုး	(Mochi	ie)

တွော�ဝင်ပု်�င်�်ု�င်မ်ှာရုှိာုနေ�ာနေန်အမ်ုှာကုု� ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်န်ေယာဘ�ဘျအာ�ခြား�င်် ်ကုု�ယာပု်�င်အ်မ်ုှာ ဟု�နေ�်�ည်။် ကုု�ယာပု်�င်အ်မ်ုှာဟု�

�ု�ောတွငွ် ် လံ���ျင်�်အမ်ုှာ၊ အ�င််ခ်ြားမှာင််တ်ွု�ကု�်န်�်စ်�ည်တ်ွု�ပ်ါဝင်�်ည်။် အမ်ုှာနေ�ာကုခ်ြား�င်�်၊ ဝယာယ်ာခူြား�င်�်မှာျာ�အတွကွု ်

လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်အမှာျု��မှာျု��နိုာင်် ်စ်ာ�ျ�ပ်စ်ာတွမ်ှာ�မှာျာ� လု�အပ်မှာည်။်

၁-၂။ ပြ�ည်းသူအ်�ုးရာ�

နေန်အမ်ုှာအ�ကုအ်�ရ့ှိာုနေ�ာ ဝင်န်ေင်နွ်ည်�်ပါ��ည််�်မူှာျာ�အတွကွု ်နေဒီ�နိုတေအစု်��ေအ�့ွ�အစ်ည်�် မှာျာ�မှာာ နေ��နိုနု်�်�ကု�်ာ

စ်ာွခြား�င််အ်မ်ုှာင်ာာ�နေန်နိုု�င်န်ေစ်ေန် ် စ်းစ်ဥ်း်နေပ�ထိုာ�နေ�ာ အမ်ုှာင်ာာ�စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။် �ကု�်ု�င်ေ်ာ စ်းေင်စ််�နိုာင််ပ်ြီးမုှာ� �န်ယာအ်�း��း�တွငွ် ်

ဝင်န်ေင်စံွ်နိုနု်�်စ်�ည်် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န် ်လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ� �တွမ်ှာာတွ ်ထိုာ��ည်။်

၁-၃။ UR�းင်း��ရာ�း�ရှေးသ�အ�ုးရာ�	

UR(Urban Renaissance Agency)မှာာစ်းမံှာကုပ်ွကုန့ေ�ာ အမ်ုှာောင်ာာ�ေမ်ှာ�စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။် ၎င်�်အမ်ုှာော မှာျာ�တွငွ်ဝ်င််

နေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န်အ်တွကွု ်URမှာာ�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာလစ်ဥ်း်ဝင်န်ေင်နွိုနု်�်ထိုာ�ကုု� နေကုျာ်လနွ် ်�ည််လ်စ်ာေရှိာု၍ နေန်ထိုု�င်�်ငွ်််

အ�င််တ်ွစ််မှာျု��မှာျု�� (အ�န်�်�ွ၂့-၂ကုု�ကြကုည််ပ်ါ) ရှိာုလှင် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င် ်�ည်။်

၁-၄။ ��ဂျဂလုကုွ�းင်း��ရာ�း�ရှေးသ�အ�ုးရာ�

�ာမှာန် ် အမ်ုှာင်ာာ�စ်န်စ််ခြား�စ််�ည်။် အမ်ုှာင်ာာ�စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�၍ မှာည်�်မူှာ�ု� အမ်ုှာင်ာာ�စ်ေုတွ ် နေပ�ကုာ င်ာာ�ေမ်ှာ�နေန်ထိုု�င််

နိုု�င်�်ည်။် �ု�န်ေ�ာ် စ်ာ�ျ�ပ်ပါအ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ��ည် ် နေန်အမ်ုှာအမှာျု��အစ်ာ�နေပ် လု�ကု၍် အမှာျု��မှာျု��ကုွခ့ြားပာ��ည်ခ်ြား�စ််ော 

စ်ာ�ျ�ပ်မှာ�ျ�ပ်မှားတွငွ် ်ဂျရုံး�တွစု်�ကု�်တွရု်ုံးေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

၁။

 အ�န်�် ၁၁။	 ရှေးန်းအ�ုး
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နေေအိမ်ိ်၁၁

ဝင်းရှေးရာ�ကွးရှေးန်းထိုု�င်းပြခင်း�နှးင််းစွာ�းလုးဥ်းး�၍	

၂-၁။ ပြ�ည်းသူအ်�ုးရာ�

•  ခြားပည်�်ူအ်မ်ုှာော�ည် ်အမ်ုှာောအ�ကုအ်�ရ့ှိာုနေန်နေ�ာ ဝင်န်ေင်နွ်ည်�်ပါ��ည််�်မူှာျာ�အတွကွု ်နေ��နိုနု်�် �ကု�်ာစ်ာွ အမ်ုှာ

င်ာာ�နေန် နိုု�င်န်ေစ်ေန် ် စ်းစ်ဥ်း်နေပ�ထိုာ��ည််အ်မ်ုှာောစ်န်စ််ခြား�စ််ပြီးပး� �ကု�်ု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�နိုာင်် ် ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��

အ�း��း�၌ ဝင်န်ေင်စံွ်နိုနု်�်စ်�ည် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န်လ်ု�အပ်�ျကု ်မှာျာ� �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။်

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ခြား�စ််လှင် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်ေ်န် ်�ာမှာန်လ်ု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�အခြားပင် ်တွစ််နိုာစ််အထိုကု ်နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င်််

နိုာင်် ်နိုု�င်င််တံွငွ်�် နေန်ထိုု�င်�့်�်ည််က်ုာလတွစ််နေလှာကု ်အနေထိုာကုအ်ထိုာ� မှာာတွတ်ွမ်ှာ� ရှိာုခြား�င်�် စ်�ည်် ်အ�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင််လ်ည်�် 

ကုု�ကုည််းေန် ်လု�အပ်�ည်။်

•  ခြားပည်�်ူအ်မ်ုှာောမှာျာ�တွငွ် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်လ်ု��ည််�်နိုဒရှိာုလှင် ်�ကု�်ု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�နိုာင်် ်ပြီးမုှာ��န်ယာ ်ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��

မှာျာ�တွငွ် ်နေလှာကုလ်ာှတွင်ေ်မှာည်။်

•  ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်ေ်န် ် လု�အပ်�ျကုမ်ှာျာ�နိုာင်် ် နေလှာကုထ်ိုာ�မှာနု်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� အနေ��စု်တွ ် �ရုှိာုလု�လှင် ်

�ကု�်ု�င်ေ်ာစ်းေင်စ််�နိုာင််ပ်ြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာျာ�တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

၂-၂။ UR�းင်း��ရာ�း�ရှေးသ�အ�ုးရာ�

•  URပြီးမုှာ�� ခြားပအ�့ွ�အစ်ည်�်မှာာ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်် ်လစ်ဥ်း်ဝင်န်ေင်စံွ်နိုနု်�်ကုု�နေကုျာ်လနွ်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

•  နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�ခြား�စ််လှင် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်�င််�်ည် ် �တံွမှာန်၊် အစု်��ေဝန်ထ်ိုမ်ှာ�၊ အထို�ူော�ကုပ်န်န်ေန် ထိုု�င်�်၊ူ 

အလယာအ်လတွမ်ှာာနေေရှိာည်န်ေန်ထိုု�င်�်ငွ််ေ်� ူ(ော�ကုပ်န်န်ေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�အပါအဝင်)် ခြား�စ််ေ မှာည်။်

•  ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်ေ်န်န်ေလှာကုထ်ိုာ�မှာနု်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�၊ အ�န်�်လပ်�ခြား�င်် ် ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်န်ိုု�င်န်ေ�ာ အနေခြား�အနေန် 

အနေ��စ်ုတွက်ုု� UR ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာစု်င်တ်ွာ စ်�ည်တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

၂-၃။ ��ဂျဂလုကုွ�းင်း��ရာ�း�ရှေးသ�အ�ုးရာ�

•  ပ�ဂျဂလကုုမှာာင်ာာ�ေမ်ှာ��ည််အ်မ်ုှာောကုု� ရှိာာနေ�ွနေန်နေ�ာ နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အတွကွု ် “အမ်ုှာ�န်�်ရှိာာနေ�ွနေေ� လမ်ှာ�ညွှှန််

စ်ာအ�ပ်”၊ “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အတွကွု ်င်ာာ�ေမ်ှာ�နေ�ာအမ်ုှာောတွငွ် ်ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�်�ု�င်ေ်ာလမ်ှာ�ညွှှန်�်ျကု”်ကုု� ထို�တွ်

နေဝထိုာ��ည်။်

၂။
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နေေအိမ်ိ်၁၁

•  “အမ်ုှာ�န်�်ရှိာာနေ�ွနေေ� လမ်ှာ�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်”၌ အမ်ုှာ�န်�်ရှိာာနေ�ွောတွငွ် ် အ�ံ��ဝင်န်ေ�ာ နေအာကုပ်ါအ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� 

နေေ��ာ� နေ�ာ်ခြားပထိုာ��ည်ခ်ြား�စ််ော ကုု��ကုာ�နေလလ်ာကြကုည််န်ိုု�င်�်ည်။်

(၁)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်�် အမ်ုှာင်ာာ�ေမ်ှာ�နေန်ထိုု�င်ေ်န် ်ရှိာာနေ�ွပံ�န်ည်�်လမ်ှာ�နိုာင်် ်စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ခြား�င်�်

(၂)  လု�အပ်နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�နိုာင်် ်ကု�န်က်ုျစ်ေုတွ်

(၃)  ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်ေ်န်လ်�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်

(၄)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာုနေန်အမ်ုှာမှာျာ�တွငွ် ်နေန်ထိုု�င်ေ်ာတွငွ် ်လု�ကုန််ာေမှာည််စ််ည်�်ကုမ်ှာ�

(၅)  နေန်အမ်ုှာခြားပန်အ်ပ်ေန် ်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်

(၆)  အ�န်�်င်ာာ�ေမ်ှာ�ောတွငွ် ်��ုင််�်ထုိုု�ကုန်ေ�ာ အမ်ုှာခြား�နံေခြားမှာနေဝါဟုာေအ�ံ��အနိုနု်�်မှာျာ� စ်�ည််

•  “နိုု�င်င််ခံြား�ာ��ာ�မှာျာ�အတွကွု ် င်ာာ�ေမ်ှာ�နေ�ာအမ်ုှာောတွငွ် ် ဝင်န်ေောကုန်ေန်ထိုု�င်ခ်ြား�င်�်�ု�င်ေ်ာလမ်ှာ�ညွှှန်�်ျကု”် ၌ ဂျျပန်တ်ွငွ် ်

အမ်ုှာ�န်�်ရှိာာနေ�ွောတွငွ် ်အ�ံ���ျနိုု�င်�်ည်် ်အနေခြား��ကံုျ�ည်် ်�တွင်�်အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� နိုာင်် ်နိုု�င်င််ခံြား�ာ�ဘာ�ာစ်ကုာ�ခြား�င်် ်

နေခြား�ကြကုာ�နိုု�င်�်ည်် ်အမ်ုှာခြား�နံေခြားမှာ�ု�င်၏် ဝကုဘ်�်ု�ဒီစ််�ည်က်ုု� မုှာတွ�်ကုန်ေပ�ထိုာ�ပါ�ည်။်

ရှေးပြ�၊အရှေးပြခခးအရှေးဆို�ကွးအအး�၊သယ်းယ်�ုူ�ရ်ှေးဆို�င်းရှေးရာ�နှးင််းခရား�သာ��လု�ရှေးရာ�ဝန်းးကြီးကွး�ဌာ�န်း	အင်းတွ�န်းကွး	စွာ��းကွးနှး�

အရှေးသ�စွာတုွးကွု�	ရှေးအ�ကွး�ါ	အင်းတွ�န်းကွးစွာ��းကွးနှး�တွာင်း	ဖွားတွးရုုံး�ါ။

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html

“အ�ုးခန်းး��း�ရှေးဖွားာရှေးရာ�	လု�း�ညွှှန်းးစွာ�အ��း”

ဂျျပန်ဘ်ာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317843.pdf

အဂျေလပ်ုဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317844.pdf

တွရုံး�တွဘ်ာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317845.pdf

ကုု�ေး�ယာာ�ဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317846.pdf

စ်ပုန်ဘ်ာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317847.pdf

နေပ်တွဂူျးဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001317848.pdf

ဗးယာကုန််မ်ှာဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001316936.pdf

န်းနေပါဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001316937.pdf

ထိုု�င်�်ဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312581.pdf

အင်ဒ်ီု�န်း�ရှိာာ�ဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312584.pdf

ခြားမှာန်မ်ှာာဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312587.pdf

ကုနေမှာာာဒီး�ယာာ�ဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312589.pdf

�ုလစ််ပု�င်ဘ်ာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312590.pdf

မှာနွ်ဂု်ျ�လး�ယာာ�ဘာ�ာ http://www.mlit.go.jp/common/001312591.pdf

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000017.html
http://www.mlit.go.jp/common/001317843.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317844.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317845.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317846.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317847.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001317848.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001316936.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001316937.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312581.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312584.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312587.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312589.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312590.pdf
http://www.mlit.go.jp/common/001312591.pdf
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နေေအိမ်ိ်၁၁

 ဂျျပန်ဘ်ာ�ာ အဂျေလပ်ုဘာ�ာ တွရုံး�တွဘ်ာ�ာ ကုု�ေး�ယာာ�ဘာ�ာ 

 စ်ပုန်ဘ်ာ�ာ နေပ်တွဂူျးဘာ�ာ ဗးယာကုန််မ်ှာဘာ�ာ န်းနေပါဘာ�ာ

 ထိုု�င်�်ဘာ�ာ အင်ဒ်ီု�န်း�ရှိာာ�ဘာ�ာ ခြားမှာန်မ်ှာာဘာ�ာ ကုမှာာာဒီး�ယာာ�ဘာ�ာ

 �ုလစ််ပု�င်ဘ်ာ�ာ မှာနွ်ဂု်ျ�လး�ယာာ�ဘာ�ာ

“နှု�င်းင်းပြခ��သ���း��အတွာကွး	င်း��ရာ�း�ရှေးသ�အ�ုးရာ�တွာင်း	ဝင်းရှေးရာ�ကွးရှေးန်းထိုု�င်းပြခင်း�ဆိုု�င်းရာ�လု�း�ညွှှန်းးခးကွး”

https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf

နှု�င်းင်းပြခ��သ���း��င်း��ရာ�း�ရှေးန်းထိုု�င်းနှု�င်းရှေးသ�အ�ုး�း��ဆိုု�င်းရာ�သတွင်း�အခးကွးအလုကွး

https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php (ဂျျပန််ဘာ�ာ)

https://www.mlit.go.jp/common/001334734.pdf
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php
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ရှေးန်းထိုု�င်း�ုဘာဝတွာင်းလုု�ကွးန်း�ရာ�ည််းစွာည်း�ကွ�း��း��

၁-၁။ အ�ုုကွး

(၁)	အ�ုုကွးစွာာန်း ်း�စွားရာ�တွာင်းလုု�ကွးန်း�ရာ�ည််းအရှေးပြခခးစွာည်း�ကွ�း�

အမှာုုကုစ််နွ် ်ပ်စ််ောတွငွ် ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� လု�ကုန််ာေန် ်လု�အပ်�ည်။်

•  အမှာုုကုအ်မှာျု��အစ်ာ�အလု�ကု ်အမှာုုကုပ်စ််ေန်န်ေန်ောနိုာင်် ်နေန်ေ်ကုမ်ှာျာ�ကုု� လု�ကုန််ာေမှာည်။်

•  မှာည်�်ည််န်ေန်ောတွငွ် ် မှာည်�်ည််အ်မှာုုကုပ်စ််ေမှာည်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာေ်ပ်ကုကွု ် နေကုျ�ေွာရံုံး��၏ 

စ်ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ�ကုု� လု�ကုန််ာေမှာည်။်

*  နေယာဘ�ယာျအာ�ခြား�င်် ်အမှာုုကုလ်ာ�မ်ုှာ�မှာည််န်ေန်၏်န်နံ်ကုတ်ွငွ် ်အမှာုုကုစ််နွ် ်ပ်စ််ေမှာည်။်

*  စ်ည်�်ကုမှာ်�အေ �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်် ်အမှာုုကုအ်မှာျု��အစ်ာ�မှာဟု�တွန်ေ�ာ အခြား�ာ�အမှာုုကုမ်ှာျာ�ကုု� စ်နွ် ်ပ်စ််ခြား�င်�်၊ 

�တွမ်ှာာတွ ် ထိုာ��ည််န်ေန်ောတွငွ်မ်ှာဟု�တွဘ် ့ အခြား�ာ�နေန်ောတွငွ်စ််နွ် ်ပ်စ််ခြား�င်�်မှာျာ�အတွကွု ် လာနေောကု ် အမှာုုကု်

�မ်ုှာ�ယာမူှာည်မ်ှာဟု�တွပ်ါ။

*  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��မှာာထို�တွန်ေပ�နေ�ာ အ�နေပ�အတုွမ်ှာျာ�ကုု� 

အ�ံ��ခြားပ�၍ အမှာုုကုစ််နွ် ်ပ်စ််ေ�ည််အ်�ါမှာျု��လည်�်ရှိာု�ည်။်

အ�ုုကွးအ�းု��အစွာ��ဥ်း���	(ရှေးန်းထိုု�င်းရှေးန်းရှေးသ�	မြို့�ု��န်းယ်းရှေးကွး�ရာာ �ရာ�းကွာကွးရုံးး� �၏	စွာည်း�ကွ�း��း��အတွု�င်း�	လုု�ကွးန်း�ရာန်းး)

ရှေးလု�င်းကွွ�း�နှု�င်းရှေးသ�အ�ုုကွး မှား��ု�နေ�ျာင်မ်ှာာထိုကွုန်ေ�ာအမှာုုကုစု််� နိုာင််စ််ကုက းအမှာုုကုမ်ှာျာ�

�ရှေးလု�င်းကွွ�း�နှု�င်းရှေးသ�အ�ုုကွး ပန်�်ကုန်က်ုွ၊့�ကွုက်ုွ၊့�တွတ �နိုာင််�်န်ထ်ိုည် ်စ်�ည််

ပြ�န်းးလုည်းသန်း ်းစွာင်းနှု�င်းရှေးသ�အ�ုုကွး
ပ�လင်�်၊�ဗူံ�၊နေေ�န် ်ဘ်�ူ၊�တွင်�်စ်ာ၊စ်ာအ�ပ်၊ပလတွစ််တွစ််နိုာင််ခ်ြားပ�လ�ပ်ထိုာ� 

�ည််ထ်ိုည််စ််ော၊ကုတွထ်ိုစူ်ကုက းပံ�� စ်�ည််

ထို�ထိုည်းကြီးကွး����ရှေးသ�အ�ုုကွး
စ်နွ် ်ပ်စ််ေန်န်ိုာင််ခ်ြားပန်လ်ည်အ်�ံ��ခြားပ�နိုု�င်န်ေစ်ေန် ်အတွကွု်

နေင်နွေကြကု�ကု�န်က်ုျ�ည်မ်ှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။်

စ်ာ�ပွ့၊ကု�လာ�ထိုု�င်စ််�ည််အ်မ်ုှာနေထိုာင်ပ်ေုနေဘာဂျ၊စ်ကုဘ်း�၊အပ်ုော စ်�ည််

အ�ုးသး��လုာ�းစွာစွား�စွာစည်း�အ�ုုကွး
စ်နွ် ်ပ်စ််ေန်န်ိုာင််ခ်ြားပန်လ်ည်အ်�ံ��ခြားပ�နိုု�င်န်ေစ်ေန် ်အတွကွု်

နေင်နွေကြကု�ကု�န်က်ုျ�ည်မ်ှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။်

အယ့ာာ�ကုနွ်�်၊တွးဗွး၊နေေ�န့ေ�တွတ ာ/ �ေးဇွာ၊အဝတွန်ေလှာ်စ်ကု၊်အဝတွ ်

အနေခြား�ာကု�်စံ်ကုစ််�ည််

၁။

 အ�န်�် ၁၂။	 ရှေးန်းထိုု�င်း�ုဘာဝတွာင်းလုု�ကွးန်း�ရာ
�ည််းစွာည်း�ကွ�း�နှးင််းဓရှေးလု�်း��
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နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

ခးကွးပြ��တွးမြို့�း�ရှေးန်း�ကွးကြွကွင်း�ကွးန်းးဆိုး

အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး�နေ�ာ�းမှာျာ�ကုု� မှား��ု�နေ�ျာင်ရ်ှိာုနေဘစ်င်၌် �နွ်မ်ှာ�ျေ။ အု��ထိုမ့ှာာ�းမှာျာ�ကုု� �တွင်�်စ်ာစ်ကုက း အနေခြားမှာာကုအ်မှာျာ�ခြား�င်် ် စ်�ပ်

ယာ၍ူ ယာင်�်�တွင်�်စ်ာစ်ကုက းကုု� “နေလာင်က်ုွမ်ှာ�နိုု�င်န်ေ�ာအမှာုုကု”် အခြား�စ်် စ်နွ် ်ပ်စ်် ပါ။

အ�ုးသး��လုာ�းစွာစွား�စွာစည်း�အ�ုုကွး

နေအာကုပ်ါအမ်ုှာ�ံ��လှပ်စ်စ််ပစ်စည်�်မှာျာ�ကုု� အစ်ာ�ထိုု��ဝယာယ်ာလူု�လှင် ် (�ု� ်) စ်နွ် ်ပ်စ််လု�လှင် ် အ�ု�ပါ 

ပစ်စည်�်မှာျာ�ကုု� ခြားပန်လ်ည်အ်�ံ��ခြားပ�နိုု�င်န်ေစ်ေန် ်စ်ေုတွန်ိုာင်် ်�မ်ုှာ�ယာပုူ�န်ေ�ာင်စ််ေုတွက်ုု� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

•  အယ့ာာ�ကုနွ်�်

•  တွးဗွး

•  နေေ�န့ေ�တွတ ာနိုာင််�်ေးဇွာ

•  အဝတွန်ေလှာ်စ်ကုန်ိုာင််အ်ဝတွအ်နေခြား�ာကု�်စံ်ကု်

တွစ််�န် ်စ်နွ် ်ပ်စ််�ျုန်တ်ွငွ် ်�မ်ုှာ�ယာ၊ူ ပု�န်ေ�ာင်ေ်န်�်ငွ််ခ်ြားပ��ျကုေ်ထိုာ�နေ�ာ လ�ပ်င်န်�်လ�ပ်�ထူို ံနေတွာင်�်�ု�ေန် ်လု�အပ်ပါ�ည်။် မှာည်�်ု� ်
နေ�ာ  လ�ပ်င်န်�်လ�ပ်�ထူို ံနေတွာင်�်�ု�ေမှာလ ့မှာ�ပုါကု

၊  နေန်ထိုု�င်န်ေန်နေ�ာ ပြီးမုှာ��န်ယာန်ေကုျ�ေွာေပ်ကုကွုရံ်ုံး��တွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်နေ�ာင်ေွ်ကုပ်ါ။

ရားဆိုု�ကွးကွယ်းရှေးကြကွ�ရှေး��ရှေးဆို�င်းရာ�ည််းရှေးန်းရာ�၊	အရှေးဟု�င်း��စွာစည်း��း��	သ�ုး�ယ်ရူှေး���ည််းရှေးန်းရာ�
(၁)  ပစ်စည်�်အ�စ််နိုာင််ဝ်ယာယ်ာအူစ်ာ�ထိုု��လု�လှင််

•  ပစ်စည်�်အ�စ််ဝယာယ်ာမူှာည််�်ု�င််

�ု�င်အ်လု�ကု ်ပစ်စည်�်လလ့ာယာစ််န်စ််ကုွခ့ြားပာ��ည်ခ်ြား�စ််ော အနေ��စု်တွက်ုု��ု�င်�်ု�စံ််�စ်မ်ှာ�နေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

(၂)  အစ်ာ�ထိုု��ဝယာယ်ာလူု�ခြား�င်�်မှာဟု�တွဘ် ့စ်နွ် ်ပ်စ််လု�လှင််
•  စ်နွ် ်ပ်စ််လု�နေ�ာပစ်စည်�်ကုု�ဝယာယ်ာ�ူ့�်ည််�်ု�င််

မှာည်�်ည််�်ု�င်တ်ွငွ်ဝ်ယာယ်ာ�ူ့�်ည်က်ုု� မှာမှာာတွမု်ှာ၊ န်ာ�မှာလည်ပ်ါကု မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာု ပြီးမုှာ��န်ယာ ်ေပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး���ု� ် �ကု်

�ယွာန်ေမှာ�ခြားမှာန်�်ပါ။

(၂)	 တွရာ���ဝင်းစွာာန်း ်း�စွားပြခင်း�စွာသည်း	(တွရာ���ဝင်းအ�ုုကွး�စွားပြခင်း�)

မှာည်�်ည််န်ေန်ောတွငွ်မ်ှာ�ု� �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည််န်ေန်ောမှာာအပ �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုမ်ှာရှိာုဘအ့မှာုုကုမ်ှာပစ််ေ။

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာနေန်ောတွငွ်မ်ှာဟု�တွဘ် ့ အခြား�ာ�နေန်ောတွငွ် ် အမှာုုကုစ််နွ် ်ပ်စ််လှင် ် ခြားပစ််မှာ�ုု�င်ေ်ာ ခြားပစ််ဒီဏီအ်ေ ဒီဏီ်

နေကြကု�နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာတ်ွငွ်�်ျမှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ စ်ည်�်ကုမှာ်�မှာျာ�ကုု�လု�ကုန််ာ၍ အမှာုုကုစ််နွ် ်ပ်စ််ေမှာည်။်

ပြီးမုှာ��န်ယာအ်မှာျာ�စ်�တွငွ် ် �ဗူံ��ွမံှာျာ�၊ နေ��လပ်ုတွု�မှာျာ� စ်�ည် ် လမ်ှာ�နေပ်တွငွ်စ််ည်�်ကုမှာ်�မ့ှာစ််နွ် ်ပ်စ််ခြား�င်�်ကုု� တွာ�ခြားမှာစ််

ထိုာ��ည်။် စ်းေင်ခ်ြားပစ််မှာ၊ု ောဇွဝတွခ်ြားပစ််ဒီဏီ�်ျမှာာတွ�်ေံခြား�င်�်မှာျာ� ရှိာု�ခြား�င်် ်လမ်ှာ�နေပ်တွငွ် ်စ်ည်�်ကုမှာ်�မ့ှာ ်အမှာုုကု ်စ်နွ် ်ပ်စ််ခြား�င်�် မှာခြားပ�

ေ။
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နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၁-၂။ ဆိုညူ်းသး

ဂျျပန်လ်မူှာျု��မှာျာ��ည် ် ကုျယာန်ေလာင်န်ေ�ာအ�နံိုာင်် ် ကုျယာန်ေလာင်န်ေ�ာစ်ကုာ��မံှာျာ�ကု အခြား�ာ� �မူှာျာ�ကုု� အနေနိုာာင်််

အယာာကုခ်ြား�စ််နေစ်�ည်ဟ်ု� ယာ�ူကြကု�ည်။်

•  ကုျယာန်ေလာင်န်ေ�ာစ်ကုာ��မံှာျာ�၊ ပါတွး၊ တွးဗွးနိုာင်် ် �း�ျင်�်�မံှာျာ�ခြား�င်် ် မုှာမုှာ၏အမ်ုှာန်း��ျင်�်မှာျာ�ကုု� အနေနိုာာင််အ်ယာာကုမ်ှာ

ခြား�စ််နေစ်ေန် ်�တွခုြားပ�ကြကုေမှာည်။်

•  န်နံ်ကုန်ေစ်ာနေစ်ာအ�ျုန်တ်ွငွ် ် အဝတွန်ေလှာ်စ်ကုအ်�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်၊ ��န်စ််�ပ်စ်ကုအ်�ံ��ခြားပ�

ခြား�င်�်၊ နေေ�ျု��ခြား�င်�် စ်�ည်တ်ွု�က်ုု� ခြားပ�လ�ပ်ောတွငွ် ် အ�ကံုျယာန်ေလာင်မ်ှာမုှာရှိာုနေစ်ေန် ်

�တွခုြားပ�ေမှာည်။်

•  အထို�ူ�ခြား�င်် ် တွု�ကု�်န်�်နိုာင်် ် ကုနွ်ဒ်ီု�မုှာန်းယာ ံ စ်�ည်် ် စ်�နေပါင်�်အမ်ုှာောမှာျာ�တွငွ် ်

ကုျယာန်ေလာင်န်ေ�ာ အ�မံှာျာ�၊ စ်ကုာ��မံှာျာ�မှာထိုကွုန်ေစ်ေန် ်�တွခုြားပ�ကြကုေမှာည်။်

၁-၃။ အ�ုးသ�

ဂျး�န်းးရှေးရာဆိုာအဲ�ုးသ�

•  အမ်ုှာ�ာအတွငွ်�်ရှိာု အမ်ုှာ�ာ�ံ��စ်ကုက းကုု��ာ အ�ံ��ခြားပ�ပါ။

•  အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး�နေ�ာစ်ကုက းကုု� အမ်ုှာ�ာ�ကွုတ်ွငွ်�်�ု��်ာ မှာခြား�စ််မှာနေန် စ်နွ် ်ပ်စ််ပါ။

→   အ�ျု� � နိုု�င်င််မံှာျာ�တွငွ် ်အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး�နေ�ာစ်ကုက းကုု� အမ်ုှာ�ာအတွငွ်�်ထိုာ�ရှိာု နေပ�ထိုာ�

နေ�ာအမှာုုကုပံ်��ထို ့ �ု� ် စ်နွ် ်ပ်စ််နေ�ာအနေလအ်ထိုရှိာုနေ�ာ်လည်�် ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ်မ်ှာ ူ

အမ်ုှာ�ာအတွငွ်�်ထိုာ�ရှိာုနေပ�ထိုာ�နေ�ာ စ်ကုက းခြား�စ််လှင် ်အမ်ုှာ�ာပုတွ�်ု� ်ခြား�င်�်ခြား�စ််နိုု�င်န်ေခြား�န်ည်�်ပါ��ည်။်

•  ကု�န်တ်ွု�ကုန်ိုာင််ေ်ထိုာ�ဘတူွာရှိာုအမ်ုှာ�ာမှာျာ�တွငွ် ် �လ�တွမ်ှာျာ�စ်ာွရှိာုနေ�ာ်လည်�် နေေ�ွ�့ျေန်�်လ�တွမ်ှာာာ 

 ဟု� နေေ��ာ�ထိုာ��ည်က်ုမှာျာ��ည်။်

၁-၄။ လုကွးကွု�င်းဖွား�န်းး�အသး��ပြ��ပြခင်း�

•  လမ်ှာ��ာွ�လမ်ှာ�လာမှာျာ�နိုာင််တ်ွု�ကုမု်ှာ၍ အခြား�ာ��ကူုု�ဒီဏီေ်ာေနေစ်ခြား�င်�် (�ု� ်) မုှာမုှာဘာ�ာကုု�ယာတ်ွု�င်၌် 

လည်�် ထို�ုု�ကုဒ်ီဏီေ်ာေခြား�င်�်မှာျာ�ခြား�စ််နေပ်နေစ်နိုု�င်�်ခြား�င်် ်လမ်ှာ�နေလှာကုလ်ျကု ်လကုက်ုု�င်�်�န်�်အ�ံ�� မှာခြားပ�

ေပါ။

•  နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�နိုာင်် ်စ်ကုဘ်း� နေမှာာင်�်နိုာင်စ််း�န်င်�်လျကု ်လကုက်ုု�င်�်�န်�်အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ကုု� ဥ်းပနေဒီအေ တွာ�ခြားမှာစ််ထိုာ��ည်။်



144

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၁-၅။ ရာထို��နှးင််းဘာတွးစွာကွ��အတွာင်း�

ေထိုာ�နိုာင််ဘ်တွစ််ကုာ��ည် ်အမှာျာ�ပု�င်န်ေန်ောမှာျာ�ခြား�စ််�ခြား�င်် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� �တွခုြားပ�ေမှာည်။်

•  အ�ကံုျယာန်ေလာင်စ််ာွစ်ကုာ�နေခြားပာခြား�င်�်�ည် ်ကုျင််ဝ်တွ�်ျု��နေ�ာကုခ်ြား�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  ေထိုာ�နိုာင််ဘ်တွစ််ကုာ�အတွငွ်�် လကုက်ုု�င်�်�န်�်နေခြားပာခြား�င်�်�ည် ်ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ်ကုျင််ဝ်တွ�်ျု��နေ�ာကု ်ခြား�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  အ�ကံုျယာန်ေလာင်စ််ာွ�း�ျင်�်န်ာ�နေထိုာင်ခ်ြား�င်�်�ည် ်အခြား�ာ��မူှာျာ�ကုု�အနေနိုာာင််အ်ယာာကုခ်ြား�စ််နေစ်�ည်။် မုှာမုှာ၏န်ာ�ကြကုပ်

မှာာအ�မံှာျာ�ကု ခြားပင်ပ်�ု�လ်ှံထိုကွုခ်ြား�င်�်မှာရှိာုနေစ်ေန် ်�တွခုြားပ�ေမှာည်။်

•  ေထိုာ�ကုျပ်နေန်စ်ဥ်း် နေကုျာပု��အတုွက်ုု� နေန်ာကုန်ေကုျာတွငွ်လ်ယွာလ်ျကုထ်ိုာ�ခြား�င်�်�ည် ် အခြား�ာ��မူှာျာ�နိုာင်် ် ထိုတုွု�ကုမု်ှာ၍ 

အနေနိုာာင််အ်ယာာကုခ်ြား�စ််နေစ်�ခြား�င်် ်မှာခြားပ�လ�ပ်ပါေန်။်

၁-၆။ 	ရှေးရာ�ူစွာ�း�နှးင််းအခရှေး��ရှေးရာခးု��ခန်းး�

•  နေေပစူ်မ်ှာ�နိုာင်် ် အ�နေပ�နေေ�ျု���န်�် စ်�ည််အ်မှာျာ��ံ��နေေ�ျု��ောနေန်ောမှာျာ��ည် ် လအူမှာျာ� ဝင်ထ်ိုကွု ် �ာွ�လာ�ည်် ်

နေန်ောခြား�စ််�ည်် ်အတွကွု ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု�လု�ကုန််ာေမှာည်။်

•  ဦး�စ်ာွ ကုု�ယာ�်နိုာာကုု�နေ��နေကြကုာပြီးပး�မှာာ နေေနေနို�ွကုန်ထ်ိုတ့ွငွ်စု််မ်ှာပါ။

•  နေေနေနို�ွကုန်အ်တွငွ်�် မှာျကုန်ိုာာ��တွပ်ဝါအ�ံ��မှာခြားပ�ေပါ။

•  နေေနေနို�ွကုန်အ်တွငွ်�် �ပ်ခြားပာနိုာင််န်ေ�ါင်�်နေလှာ်ေည်က်ုု�အ�ံ��ခြားပ�၍ ကုု�ယာ�်နိုာာနေ��နေကြကုာခြား�င်�်နိုာင်် ်နေ�ါင်�် နေလှာ်ခြား�င်�် မှာ

ခြားပ�လ�ပ်ေပါ။

•  တွကုတ်ွ�ူထိုု��ထိုာ��မူှာျာ�ကုု�ဝင်�်ငွ််မ်ှာခြားပ��ည်် ်အနေခြား�အနေန်မှာျာ� ရှိာုတွတွ�်ည်။်

၁-၇။ တွ��ပြ�စွားပြခင်း�ကွု�ရှေးဖွား�းပြ�သည််းသရှေးကွဂတွ�း��

တွစ််စံ်�တွစ််ောကုု� “မှာခြားပ�လ�ပ်ေ”ဟု�နေ�ာ်ခြားပနေ�ာ �နေကုေတွအမှာျု��မှာျု��ရှိာု�ည်။်

အနေခြား��တံွာ�ခြားမှာစ််�နေကုေတွ

တွာ�ခြားမှာစ််�နေကုေတွမှာျာ�ရှိာု�ည််န်ေန်ောမှာျာ�တွငွ် ်စ်ည်�်ကုမှာ်�လု�ကုန််ာကြကုပါစု်�။်

“နေေမှာကု�ူေ” “နေ��လပ်ုမှာနေ�ာကုေ်” “လကုက်ုု�င်�်�န်�်မှာနေခြားပာေ”
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

 ကွ�ူစွာကွးရှေးရာ�ဂျါကွ�ကွာယ်းတွ��ဆိုး�ရှေးရာ�

ဂျျပန်တ်ွငွ် ်အထို�ူ�ခြား�င်် ်နေလထို�နေခြား�ာကုန်ေ�ွ��ည််န်ေ�ာင်�်ော�းအ�ျုန်အ်�ါတွငွ် ်အနေအ�မုှာခြား�င်�်နိုာင်် ်တွ�ပ်နေကု�ွခြား�စ််ခြား�င်�်

စ်�ည်် ် ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါမှာျာ� အခြား�စ််မှာျာ��ည််အ်ခြားပင် ် ဗု�င်�်ေပ်စ််အ�စ််မှာျာ�နေကြကုာင်် ် မှာကြကု�ံ�ူ��ည််က်ု�ူစ်ကုန်ေောဂျါမှာျာ��ည််

လည်�် အခြား�စ််မှာျာ�ပါ�ည်။် ဤနေန်ောတွငွ် ်ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါမှာပျံ� နိုာနံေစ်ေန်အ်တွကွု ်အနေခြား��ကံုျနေ�ာကုာကုယွာတ်ွာ��း�မှာနု်ည်�်

လမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� မုှာတွ�်ကုန်ေပ�ထိုာ�ပါ�ည်။် ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါအခြား�စ််မှာျာ��ည််အ်�ါတွငွ် ် လတူွု�င်�်�ည် ် နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� 

�တွခုြားပ�ကြကုေနေအာင်။်

၂-၁ လုကွးရှေးဆို�ရှေးကြကွ�ပြခင်း�

နေေ၊ �ပ်ခြားပာတွု� ်ခြား�င်် ် လကုန်ေ��နေကြကုာခြား�င်�်�ည် ် လကုန်ေ�ျာင်�်မှာျာ�တွငွ်က်ုပ်နေန်နေ�ာဗု�င်�်ေပ်စ််မှာျာ�ကုု� ရုံး�ပ်ပု�င်�်�ု�င်ေ်ာ

�ယာရ်ှိာာ�ေန်အ်တွကွု ်ထိုနုေောကု�်ည််န််ည်�်လမ်ှာ�ခြား�စ််ပါ�ည်။် အခြားပင်မ်ှာာခြားပန်လ်ာ�ည််အ်�ါ၊ ဟုင်�်မှာ�ျကုမ်ှားနိုာင််�်ျကုပ်ြီးပး�၊ အစ်ာမှာ

စ်ာ�မှားစ်�ည််အ်�ါမှာျာ�တွငွ် ်မှာကြကုာ�ဏီလကုန်ေ��နေကြကုာကြကုေနေအာင်။် လကုန်ေ��နေကြကုာခြား�င်�်၏လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ��ည် ်

နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ််ပါ�ည်။် 

① ② ③

④ ⑤ ⑥

(၁)  နေေခြား�င်် ်လကုက်ုု�နေ��ျာစ်တွွပ်ြီးပး�နေန်ာကု ်�ပ်ခြားပာကုု�လမ်ုှာ�ပြီးပး� လကု�်ဝါ�ကုု�နေ��ျာစ်ာွပတွွတ်ွု�ကုပ်ါ။

(၂)  လကု�်မုှာ��ကုု� �ွ�့န် ်�်ကု့�်ု� ် ပတွွတ်ွု�ကုပ်ါ။

(၃)  လကုန်ေ�ျာင်�်ထိုပ်ု�ျာ�၊ လကု�်ည်�်မှာျာ�ကြကုာ�ကုု� ဂျရုံး�တွစု်�ကု ်ပတွွတ်ွု�ကုပ်ါ။

(၄)  လကုန်ေ�ျာင်�်မှာျာ�ကြကုာ�ကုု� ပတွွတ်ွု�ကုပ်ါ။

(၅)  လကုမ်ှာနိုာင်် ်လကု�်ဝါ�ကုု� လာည််၍်နေ��နေကြကုာပါ။

(၆)  လကုန်ေကုာကုဝ်တွမ်ှာျာ�လည်�် မှာနေမှာပ့် နေ��နေကြကုာပါ။

*  �ပ်ခြားပာခြား�င်် ် နေ��နေကြကုာပြီးပး�လှင် ် နေေခြား�င််န်ေ��ျာစ်ာွနေ���ျပြီးပး�၊ �န် ်ရ်ှိာင်�်နေ�ာလကု�်�တွပ်�ဝါ �ု�မ်ှာဟု�တွ ် စ်ကုက းပဝါခြား�င်် ် နေ��ျာစ်ာွ��တွပ်ြီးပး� 

အနေခြား�ာကု�်ပံါ။

၂။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၂-၂ ရှေးခး�င်း�ဆိုု��ပြခင်း�ကွးင််းဝတွး

နေ�ျာင်�်�ု��ခြား�င်�်ကုျင််ဝ်တွ�်ု��ည်မ်ှာာာ ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါကုု� အခြား�ာ���ူု�မ်ှာကု�ူစ်ကုန်ေစ်ေန် ် နေ�ျာင်�်�ု��ခြား�င်၊် နိုာာနေ�ျခြား�င်�်

ခြားပ�လ�ပ်�ျုန်တ်ွငွ် ်mask၊ တွစ််ရှိား�၊ အကုျီလကု၊် အကုျီတွနံေတွာင်�်စ််အတွငွ်�်ဘကုစ််�ည်က်ုု� အ�ံ��ခြားပ�ပြီးပး� ပါ�စ်ပ်နိုာင်် ်နိုာာနေ�ါင်�်

ကုု�ထိုနု်�်ခြား�င်�်ခြား�စ််ပါ�ည်။်

နေ�ျာင်�်�ု��ခြား�င်�်နိုာင်် ်နိုာာနေ�ျခြား�င်�်ခြား�စ််နေပ်�ျုန်တ်ွငွ် ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု� လု�ကုန််ာကြကုေနေအာင်။်

• mask ကုု�အ�ပ်ထိုာ�ပြီးပး�၊ ပါ�စ်ပ်နိုာင််န်ို ာာနေ�ါင်�်ကုု� �ံ��အ�ပ်ပါ။

• mask မှာရှိာုပါကု တွစ််ရှိား� �ု�မ်ှာဟု�တွ ်လကုက်ုု�င်ပ်ဝါခြား�င်် ်ပါ�စ်ပ်နိုာင််န်ို ာာနေ�ါင်�်ကုု� �ံ��အ�ပ်ပါ။

• �ျကု�်ျင်�်ခြား�စ််ပါကု အကုျီလကု ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်အကုျီတွနံေတွာင်�်စ််အတွငွ်�်ဘကုခ်ြား�င်် ်ပါ�စ်ပ်နိုာင််န်ို ာာနေ�ါင်�်ကုု� �ံ��အ�ပ်ပါ။

• ဘာမှာာမှာလ�ပ်ဘ ့ နေ�ျာင်�်�ု��ခြား�င်�်နိုာင်် ် နိုာာနေ�ျခြား�င်�်မှာျာ�ခြားပ�လ�ပ်ခြား�င်�်၊ နေ�ျာင်�်�ု��ခြား�င်�်နိုာင်် ် နိုာာနေ�ျခြား�င်�်မှာျာ�ကုု� လကုခ်ြား�င််ထ်ိုနု်�်

ခြား�င်�်မှာျာ�ကုု� မှာခြားပ�လ�ပ်ေပါ။

တွစ််�န် ်mask အ�ပ်�ည််အ်�ါတွငွ် ်မှာာန်က်ုန်စ််ာွ အ�ပ်ေန်အ်နေေ�ကြီးကုး�ပါ�ည်။် mask ကုု� နေအာကုပ်ါအ�င််အ်တွု�င်�် အ�ပ်

ကြကုေနေအာင်။်

(၁)  နိုာာနေ�ါင်�်နိုာင််ပ်ါ�စ်ပ်ကုု� နိုာစ််��လံ��ကုု�နေ��ျာစ်ာွ �ံ��အ�ပ်ပါ

(၂)  နေမှာှာက်ြီးကု�ု�ကုု� န်ာ�တွငွ်တ်ွပ်ပါ

(၃)  ကြကုာ�လတွွန်ေန်ခြား�င်�်မှာရှိာုနေစ်ေန် ်နိုာာနေ�ါင်�်အထို ု�ံ��အ�ပ်ပါ

၂-၃ စွာု�ထိုု�င်း�ဆို

နေလထို��ည် ် နေခြား�ာကုန်ေ�ွ�နေန်ပါကု နေလလမ်ှာ�နေကြကုာင်�်ရှိာုအနေခြားမှှာ�မှာျာ�၏ ကုာကုယွာမ်ှာစု်မ်ွှာ�ေည်�်ည် ် န်မုှာ််လာပြီးပး�၊ 

ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါအခြား�စ််လယွာက်ုလူာပါ�ည်။် အထို�ူ�ခြား�င်် ် နေခြား�ာကုန်ေ�ွ�လယွာ�်ည််အ်�န်�်တွငွ်�်တွငွ် ် စု်�ထိုု�င်�်မှာထုိုနု်�်စ်ကု်

စ်�ည်တ်ွု�က်ုု�အ�ံ��ခြားပ�၍ �င််န်ေလျာ်နေ�ာ် စု်�ထိုု�င်�်� (၅၀-၆၀%) ကုု� ထိုနု်�်ထိုာ�ပါကု ထိုနုေောကုမ်ှာရုှိာုပါ�ည်။်

၂-၄ အန်း��ယ်ပူြခင်း�နှးင််း	အ�ဟု�ရာ�း��ရာယ်ပူြခင်း�

�နိုာာကုု�ယာ၏် ���နံိုု�င်မ်ှာအုာ�ကုု� ခြားမှှာင််တ်ွင်ေ်န်အ်တွကွု ်လံ�နေလာကုန်ေ�ာ အန်ာ�ယာခူြား�င်�်နိုာင်် ်မှာှတွနေ�ာအာဟုာေဓာတွမ်ှာျာ�

ကုု�ေယာခူြား�င်�်ကုု� ပံ�မှာာန်က်ုတွည်�်မှာာ �တွခုြားပ�ကြကုေနေအာင်။်
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၂-၅ အပြ�င်းထိုာကွးပြခင်း�

ကု�ူစ်ကုန်ေောဂျါပျံ� ပာွ�နေန်�ျုန်တ်ွငွ် ် အထို�ူ�ခြား�င်် ် �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�၊ 

နေောဂျါအ�ရံှိာု�ည််ပ်�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�၊ ကုု�ယာဝ်န်န်ေ�ာင်မ်ှာျာ�၊ နေန်ထိုု�င်မ်ှာနေကုာင်�်�ည်််

ပ�ဂျဂု�လမ်ှာျာ�၊ အပ်ု�ျုန်မ်ှာလံ�နေလာကု�်ည််ပ်�ဂျဂု�လမ်ှာျာ��ည် ် အခြားပင်ထ်ိုကွုခ်ြား�င်�်ကုု� 

နေရှိာာင်က်ြကုဉ်းပါ။ အထို�ူ�ခြား�င်် ်လစူ်�လနူေဝ�နိုာင်် ်ပြီးမုှာ��လယာဧ်ေုယာာမှာျာ��ု� ် ထိုကွုခ်ြား�င်�်ကုု� 

မှာလ�ပ်ကြကုပါနိုာင််။်

ထိုု�အ်ခြားပင် ်အခြားပင်ထ်ိုကွု�်ျုန်တ်ွငွ် ်နေ��ျာနေပါကုm်ask အ�ပ်ပါ။ လစူ်�လနူေဝ�ထို့

�ု��်ာွ�ေန်ခ်ြား�စ််နိုု�င်န်ေခြား�ရှိာုပါကု �ျည်�်ာ�ခြား�င််လ်�ပ်ထိုာ�ခြား�င်�်မှာဟု�တွ�်ည်် ်mask ကုု�

အ�ပ်ခြား�င်�်ခြား�င်် ် အတွု�င်�်အတွာတွစ််��ထို ု အေည်အ်စ်ကုမ်ှာျာ�မှာာကု�ူစ်ကုခ်ြား�င်�်တွု�က်ုု� 

ကုာကုယွာန်ိုု�င်ပ်ါ�ည်။်
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

ရှေးန်းစ်ွာဥ်းးလု�ုူဘာဝအတွာကွးလုု�အ�းသည််းအရာ��း��

၃-၁။ ရှေးဒါသတွာင်း�ရှေးန်းစ်ွာဥ်းးလု�ုူဘာဝ

(၁)	ရာ�းရာာ �အဖွားာဲ �အစွာည်း�	(ရာ�း�ုရာ�းဖွားအဖွားာဲ �)

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ် ပြီးမုှာ��န်ယာ၊် ေပ်ကုကွု ် စ်�ည်် ် နေဒီ�အတွငွ်�်နေန်ထိုု�င်�်မူှာျာ�အ�ျင်�်�ျင်�် အ�င်�်အ�့ွ�မှာျာ��့ွ� စ်ည်�်၍ 

လမူှာနုေေ�လပ်ုရှိာာ�မှာမုှာျာ�နေ�ာင်ေွ်ကုလ်ျကုရ်ှိာု�ည်။် ေည်ေွ်ယာ�်ျကုမ်ှာာာ နေန်ထိုု�င်မ်ှာဘုဝပု�မုှာ�လယွာက်ု ူ နေစ်ေန်န်ိုာင်် ် �ာယာာ

�ျမ်ှာ�နေခြားမ်ှာနေ�ာ လမူှာပုတွဝ်န်�်ကုျင် ်ခြား�စ််လာနေစ်နေေ� ခြား�စ််�ည်။် လမူှာနုေေ�လပ်ုရှိာာ�မှာမုှာျာ� အတွကွု ်ကုျ�င််န်ေ�ာစ်ေုတွစ််ကုမှာျာ�

ကုု� အ�့ွ�ဝင်မ်ှာျာ�ကု မှာှနေဝတွာဝန်ယ်ာလူျကုရ်ှိာု�ည်။်

အဓုကွလု�ုး�း���ု�း��

•  င်လျင်န်ိုာင််မ်ှား�နေလာင်ခ်ြား�င်�်မှာျာ�ခြား�စ််နေပ်လှင် ်အနေေ�နေပ်ကုာကုယွာန်ိုု�င်န်ေစ်ေန် ်နေလ်

ကုျင််န်ေပ�ခြား�င်�်

•  နေကုျာင်�်�ာွ�နေကုျာင်�်ခြားပန်�်ျုန်တ်ွငွ် ် ကုနေလ�မှာျာ�၏အ�ာွ�အလာကုု� ကြကုည််ရု်ုံး

နေပ�ခြား�င်�်

•  �ကုက်ြီးကုး�ေွယာအ်ု�မှာျာ�၊ မှာ�န်စ််မ်ွှာ��မူှာျာ�အတွကွု ်လမူှာ�ူုလံ�နေေ�လပ်ုရှိာာ�မှာမုှာျာ�

•  ပြီးမုှာ��န်ယာရံ်ုံး�� စ်�ည်မ်ှာာ အ�နုေပ��ျကုမ်ှာျာ�ကုု� ခြားပန်လ်ည်မ်ှာှနေဝနေပ�ခြား�င်�်

•  အ�့ွ�ဝင်မ်ှာျာ�ကြကုာ�ေင်�်နိုား�မှာပုု�မုှာ��ု�င်မ်ှာာလာနေစ်ေန် ်ပွ့နေတွာ်မှာျာ�၊ အာ�ကုစ်ာ�ပွ့မှာျာ� စ်�ည််အ်စ်းအစ်ဥ်း်မှာျာ� ကုျင်�်ပ နေပ�ခြား�င်�်

အနေ��စ်ုတွက်ုု� မုှာမုှာ နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။

(၂)	 အ�ုးန်းး�န်း��ခးင်း�ဆိုကွးဆိုးရှေးရာ�

•  မုှာမုှာ၏အမ်ုှာန်း�န်ာ��ျင်�်မှာျာ�နိုာင်် ် နေတွွ�တွု�င်�် အခြားပန်အ်လာန်န်ိုတုွ�်ကုခ်ြား�င်�်မှာျာ�၊ ပွ့နေတွာ်မှာျာ�တွငွ် ် ပါဝင် ် �င်န်ို ှခ့ြား�င်�်မှာျာ�၊ 

အတွတူွကုေွပ်ကုကွုအ်ကုျု���ယာပု်��နေ�ာင်ေွ်ကုခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်ခြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ် အမ်ုှာန်း�န်ာ��ျင်�်အ�ျင်�်�ျင်�် ပဋိပုကုခ

ခြား�စ််ပာွ�မှာမုှာျာ� နေလျာန််ည်�်နေစ်၍ ၎င်�်နေဒီ�တွငွ်�် �တွခုြားပ�ေမှာည်် ် �တွင်�် အ�ျကုအ်လကု�်လာယာခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်

နိုု�င်�်ည်။်

•  �ဘာဝနေဘ�အနိုတောယာ ်စ်�ည် ်ခြား�စ််ပာွ�လှင် ်အ�ျင်�်�ျင်�်ကုညူ်းရုုံး�င်�်ပင်�်နိုု�င်�်ည်။်

၃။
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အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
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အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၃-၂။ ရာ�ဇဝတွး�ုတွ��ဆိုး�ကွ�ကွာယ်းရှေးရာ�

�ု��မှာ၊ုထိုပုါ�နေနိုာာင််ယ်ာာကုမ်ှာစု်�ည်် ်အနိုတောယာမ်ှာျာ�နိုာင်် ်မှာကြကု�ံေနေစ်ေန် ်နေအာကုပ်ါတွု�က်ုု��တွခုြားပ�ေမှာည်။်

•  အခြားပင်ထ်ိုကွု�်ည််အ်�ါ အမ်ုှာ၏ခြားပတွင်�်နေပါကုမ်ှာျာ�နိုာင််တ်ွ�ံါ�မှာကြီးကုး�ကုု� မှာပျကုမ်ှာကုကွုန်ေ�ာ�်တွပ်ါ။

•  နေမှာာ်နေတွာ်ကုာ�၊ �ု�င်က်ုယာ၊် စ်ကုဘ်း�တွု�က်ုု�ေပ်ထိုာ�စ်ဥ်း် နေ�ာ�်တွပ်ါ။

•  အတုွန်ိုာင််ပု်�ကု�်အံတုွ ်စ်�ည်် ်အနေေ�ကြီးကုး�ပစ်စည်�်မှာျာ�ကုု� ယာနူေ�ာင်�်ာွ��ည််အ်�ါ မုှာမုှာ၏ခြားမှာင်�်ာ နေ�ာ နေန်ောတွငွ််

ထိုာ�ပါ။

•  ည်ဘကုတ်ွငွ် ်တွတွန်ိုု�င်�်နေေွ� နေမှာာာင်မ်ှာည်�်နေ�ာနေန်ောနိုာင်် ်လခူြားပတွန်ေ�ာနေန်ောမှာျာ��ု� ် �ာွ�လာခြား�င်�် မှာခြားပ�ေန်။်

•  ောဇွဝတွမ်ှာတုွာ��း�ကုာကုယွာန်ေေ�အတွကွု ် န်ာ�မှာလည်မ်ှာမုှာျာ�၊ စု်��ေုမ်ှာမှာမုှာျာ�ရှိာုပါကု န်း�စ်ပ်ောေ့စ်�န်�် စ်�ည်တ်ွငွ် ်

နေ��ွနေနို�ွပါ။

၃-၃။ ရှေးန်းစ်ွာဥ်းးလု�ုူဘာဝအတွာကွးလုု�အ�းရှေးသ�ဝန်းးရှေးဆို�င်း�ု�း��

(၁)	လုာ�းစွာစွားဓ�တွးအ��

လုာ�းစွာစွားဓ�တွးအ��စွာတွင်းအသး��ပြ��ပြခင်း�

လှပ်စ်စ််ကုု�စ်တွင်အ်�ံ��ခြားပ�နေတွာမ်ှာည်�်ု�လှင် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�စ်တွင်�်ံ��စ်ွ့မှာည််န်ေန်က်ုု� �တွမ်ှာာတွပ်ါ။

(၂)  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�ကု�မှာဏံီး�ု� ် အင်တ်ွာန်ကု ်(�ု� ်) ��န်�်ခြား�င်် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ပါ။

(၃)  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�စ်တွင်�်ံ��စ်ွ့နိုု�င်�်ည််န်ေန်တ်ွငွ် ်Breaker�လ�တွက်ုု��ွင််ပ်ါ။

�ု�န်ေ�ာ် စ်ာ�ျ�ပ်ပါအနေကြကုာင်�်အောနိုာင်် ်နေန်ထိုု�င်ေ်ာအနေ�ာကုအ်အံ�ကုု�လု�ကု၍် လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ� ကု�မှာဏံီးမှာာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�

မှာျာ� လာနေောကုေ်န်လ်ု�အပ်�ည်မ်ှာျာ�လည်�်ရှိာု�ည်။် ထိုု�အ�ါမှာျု��တွငွ် ်ကု�မှာဏံီးမှာာ စ်တွင် ်အ�ံ��ခြားပ�ပံ� ထိုာ�ရှိာုနေပ�ထိုာ�မှာည်ခ်ြား�စ််

�ခြား�င်် ်�တွခုြားပ�ပါ။

လုာ�းစွာစွားဓ�တွးအ��ခနှးင််းရှေး��ရှေးဆို�င်းရာန်းးန်းည်း�လု�း�

•  �ံ��စ်ွ့�၏ူ လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�အ�ံ��ခြားပ�ပံ�နေပ်လု�ကု၍် နေေွ��ျယာေ်န် ် plan အမှာျု��မှာျု��ရှိာု�ခြား�င်် ် မုှာမုှာ�ံ��စ်ွ့ပံ�နိုာင််က်ုု�ကု်

ည်း�ည်က်ုု� နေေွ��ျယာက်ုာ စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�နိုု�င်�်ည်။်

•  အနေခြား��အံာ�ခြား�င်် ် မုှာမုှာအ�ံ��ခြားပ�နေ�ာလှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�ပမှာာဏီအေ နေင်ကွုျ�င််မ်ှာည်ခ်ြား�စ််နေ�ာ်လည်�် “အနေခြား��ံ

ဝန်န်ေ�ာင်�်” အနေန်ခြား�င်် ်�ံ��စ်ွ့နေ�ာ လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�ပမှာာဏီ န်ည်�်�ည်ခ်ြား�စ််နေစ်၊ မှာျာ��ည်ခ်ြား�စ််နေစ် လစ်ဥ်း်�တွမ်ှာာတွ်

ထိုာ�နေ�ာနေင်ပွမှာာဏီကုု� နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်
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နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

•  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ��နေပ�နေ�ာင်ပံ်�န်ည်�်လမ်ှာ�တွငွ် ် ဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာ အလု�အနေလျာကုန်ို�တွယ်ာခူြား�င်�်၊ convenience 

store နိုာင််ဘ်ဏီတ်ွငွ်န်ေပ�နေ�ျခြား�င်�်၊ �ေကုဒ်ီစ််ကုတွခ်ြား�င််န်ေပ�နေ�ျခြား�င်�် စ်�ည််န််ည်�်လမ်ှာ� မှာျာ�ရှိာု�ည်။်
*  �ံ��စ်ွ့နေ�ာလှပ်စ်စ််ပမှာာဏီနိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ တွစ််လလှင်တ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ လှပ်စ်စ််ကု�မှာဏံီးမှာာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ကု နေန်အမ်ုှာတွငွ်တ်ွပ်�င်ထ်ိုာ�နေ�ာ လှပ်စ်စ််မှားတွာ

ပံ�� ၏တွန်�ု်��ကုု� အနေဝ�မှာာ �ု�မ်ှာဟု�တွ ်ကုငွ်�်�င်�်၍ လာနေောကုစ််စ််နေ��မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

*  �ံ��စ်ွ့�ထူို�ံု� ် "လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�အ�ံ��ခြားပ�မှာပုမှာာဏီအနေကြကုာင်�်ကြကုာ�စ်ာ”ကုု� ကု�မှာဏံီးမှာာ လစ်ဥ်း် အ�နုေပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

*  မုှာမုှာနေေွ��ျယာထ်ိုာ�နေ�ာplanအေ �ျ�ပ်�ု�ထိုာ�နေ�ာစ်ာ�ျ�ပ်ပါအနေကြကုာင်�်အော�ည် ် စ်ာ�ျ�ပ်မှာ�ျ�ပ် �ု�မှားနိုာင်် ် �ျ�ပ်�ု�ပြီးပး��ျုန်တ်ွငွ် ် လှပ်စ်စ််ဓာတွ်

အာ�ကု�မှာဏံီးမှာာနေပ�ပု�လ်ာနေ�ာ စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� ကြကုည််၍် အတွည်ခ်ြားပ� နိုု�င်�်ည်။်

လုာ�းစွာစွားဓ�တွးအ��အသး��ပြ���ုရာ�းဆိုု�င်း�ပြခင်း�

လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်လု�လှင် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်မှာည််န်ေန်က်ုု� �တွမ်ှာာတွပ်ါ။

(၂)  လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�ကု�မှာဏံီး�ု� ် အင်တ်ွာန်ကု ်(�ု� ်) ��န်�်ခြား�င်် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ပါ။

အနေခြား��အံာ�ခြား�င်် ် လှပ်စ်စ််ဓာတွအ်ာ�အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်�ည််န်ေန်တ်ွငွ် ် �ံ��စ်ွ့��ူည် ် နေန်အမ်ုှာတွငွ် ် ရှိာုနေန်ေန်မ်ှာလု�

နေ�ာ်လည်�် နေန်အမ်ုှာ၏ခြားပင်ပ်မှာာ လှပ်စ်စ််မှားတွာပံ��ကုု� စ်စ််နေ��အတွည်ခ်ြားပ�၍မှာေနိုု�င်�်ည်် ်အနေခြား�အနေန်မှာျု��တွငွ် ်နေန်အမ်ုှာ၌ရှိာုနေန်

နေပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။် ထိုု�အ�ါမှာျု��တွငွ် ်ကု�မှာဏံီးမှာာ စ်တွင်အ်�ံ��ခြားပ�ပံ� ထိုာ�ရှိာုနေပ�ထိုာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ခြား�င်် ်�တွခုြားပ�ပါ။

လုာ�းစွာစွားဓ�တွးအ��ကွ��ပဏး�း	စွား�းလု��းရှေးဆို�င်း�း�အ�ူအကွးင််းနှးင််း	စွာ�ခး��း	စွာသည်းတွု�ရ်ှေးကြကွ�င််း	အခကွးရှေးတွာ�ရှေးန်း
သ�ူး��အတွာကွး	တွု�င်း�င်းရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�င်းတွ��း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html

(၂)	 ဂျကွးစွား

ဂျကွးစွားအ�းု��အစွာ��

•  �ာမှာန်လ်နူေန်အမ်ုှာမှာျာ�တွငွ်အ်�ံ��ခြားပ�နိုု�င်န်ေ�ာဂျကုစ်််�ည် ်13A (City Gas) နိုာင်် ်LP (Liquid Petroleum) 

စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်ပါဝင်ပ်စ်စည်�်နိုာင်် ်နေလာင်က်ုွမ်ှာ�နိုု�င်စ််မ်ွှာ�အနေပ်မှာတူွည်၍် အမှာျု��အစ်ာ�မှာျာ�စ်ာွ �ည်။်

•  နေန်အမ်ုှာတွငွ်အ်�ံ��ခြားပ�မှာည််ဂ်ျကုစ်််ကုေုုယာာမှာျာ��ည် ် ဂျကုစ်််အမှာျု��အစ်ာ�နိုာင််က်ုု�ကုည််း�ည်် ် ပစ်စည်�်မှာျာ� 

ခြား�စ််ေန် ်နေေွ��ျယာေ်မှာည်။်
*  ဂျကုစ်််အမှာျု��အစ်ာ�နိုာင််မ်ှာကုု�ကုည််း�ည်် ်ဂျကုစ်််ကုေုုယာာမှာျာ�ကုု� အ�ံ��ခြားပ�လှင် ် မှား�နေလာင်မ်ှာမုှာျာ�၊ အခြားပည််အ်ဝမှာနေလာင်က်ုွမ်ှာ�နိုု�င်ခ်ြား�င်�်မှာျာ� ခြား�စ််ပာွ�

နိုု�င်�်ခြား�င်် ်အနိုတောယာရ်ှိာု�ည်။်

ဂျကွးစွားစွာတွင်းသး��စွာာပဲြခင်း�

•  ဂျကုစ်််စ်တွင်အ်�ံ��ခြားပ�နေတွာမ်ှာည်�်ု�လှင် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  ဂျကုစ်််စ်တွင်�်ံ��စ်ွ့မှာည််န်ေန်က်ုု� �တွမ်ှာာတွပ်ါ။

(၂)  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာဝန်�်ကုျင်ရ်ှိာု ဂျကုစ်််ကု�မှာဏံီး�ု� ် အင်တ်ွာန်ကု(်�ု� ်)��န်�်ခြား�င််န်ေလှာကုထ်ိုာ�ပါ။

*  ဂျကုစ်််စ်တွင်�်ံ��စ်ွ့မှာည််န်ေန်တ်ွငွ် ်ဂျကုစ်််ကု�မှာဏံီးမှာာဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ကု အမ်ုှာ�ု�လ်ာနေောကု၍် အမ်ုှာတွငွ်�်�့ွ�စ်ည်�်ပံ� စ်န်စ််ကုု�စ်စ််နေ��ခြား�င်�်၊ ဂျကုစ်််ထို�တွလ်တှွမ်ှာု

စ်တွင်ခ်ြား�င်�် ၊ ဂျကုစ်််ပစ်စည်�်ကုေုုယာာအ�ံ��ခြားပ�ပံ�ကုု� ရှိာင်�်ခြားပ နေပ�ခြား�င်�်တွု� ် ခြားပ�လ�ပ်မှာည်။်

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html


151

အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

ဂျကွးစွားဖုွား��နှးင််းရှေး��ရှေးဆို�င်းရာန်းးန်းည်း�လု�း�

•  မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာဝန်�်ကုျင်ရ်ှိာု ဂျကုစ်််ကု�မှာဏံီးမှာာ မုှာမုှာအ�ံ��ခြားပ�နေ�ာ plan အေ ဂျကုစ်််�ု�� နေကုာကု�်မံှာည်။်

•  အနေခြား��အံာ�ခြား�င်် ်ဂျကုစ်််�ု���ည် ်ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�မှာပုမှာာဏီ နေပ်မှာတူွည်၍် အတွု��အနေလှာရ်ှိာုနိုု�င်န်ေ�ာ ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�

� နိုာင်် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအနေခြား��နံေကြကု�ကုု�နေပါင်�်၍ လစ်ဥ်း်တွကွု�်ျကုန်ေကုာကု�် ံခြား�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

•  ဂျကုစ်််�ု�� နေပ�နေ�ာင်ေ်ာတွငွ် ်ဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာ အလု�အနေလျာကု ်နို�တွယ်ာခူြား�င်�်၊ convenience store နိုာင််ဘ်ဏီတ်ွငွ််

နေပ�နေ�ျခြား�င်�်၊ �ေကုဒ်ီစ််ကုတွခ်ြား�င််န်ေပ�နေ�ျခြား�င်�်စ်�ည်် ်န်ည်�်လမ်ှာ� မှာျာ�ရှိာု�ည်။်
*  ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�မှာနုိုာင််ပ်တွ�်တွ�်ည်် ်စ်ာ�ျ�ပ်ပါအနေကြကုာင်�်အော�ည် ်စ်ာ�ျ�ပ်မှာ�ျ�ပ်�ု�မှားနိုာင်် ်�ျ�ပ်�ု� ပြီးပး��ျုန်တ်ွငွ်ဂ်ျကုစ်််ကု�မှာဏံီးမှာာနေပ�ပု�လ်ာနေ�ာ

စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� ကြကုည််၍် အတွည်ခ်ြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

ဂျကွးစွားကွ��ပဏး�း	စွား�းလု��းရှေးဆို�င်း�း�အ�ူအကွးင််းနှးင််း	စွာ�ခး��း	စွာသည်းတွု�ရ်ှေးကြကွ�င််း	အခကွးရှေးတွာ�ရှေးန်းသ�ူး��
အတွာကွး	တွု�င်း�င်းရှေးဆိုာ�ရှေးနှာ�ရှေးကွ�င်းတွ��း�	ဤရှေးန်းရာ�

https://www.emsc.meti.go.jp/general/consult.html

ဂျကွးစွားအသး��ပြ���ုရာ�းဆိုု�င်း�ပြခင်း�

ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်လု�လှင် ်နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်လ�ပ်နေ�ာင်ေ်န် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)  ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်မှာည််န်ေန်က်ုု� �တွမ်ှာာတွပ်ါ။

(၂)  ဂျကုစ်််ကု�မှာဏံီး�ု� ် အင်တ်ွာန်ကု ်(�ု� ်) ��န်�်ခြား�င်် ်နေလှာကုထ်ိုာ�ပါ။

*  လစ်ဥ်း်နေပ�ပု�လ်ာနေ�ာ ဂျကုစ်််မှားတွာခြား�တွပု်�င်�်မှာျာ�ကုု� ခြားပင်�်င်၍် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� အလယွာ ်တွကု ူနေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်န်ေစ်ေန် ်မုှာမုှာ၏ customer 

number ကုု� ကု�မှာဏံီးထို�ံု� ် အနေကြကုာင်�်ကြကုာ�ေမှာည်။်

ဂျကုစ်််အ�ံ��ခြားပ�မှာေုပ်�ု�င်�်�ည််န်ေန်တ်ွငွ် ် ကု�မှာဏံီးမှာာ ဂျကုစ်််မှားတွာကုု� လာနေောကုေ်ပ်�ု�င်�်မှာည် ် ခြား�စ်် �ည်။် �ု�န်ေ�ာ် 

နေန်အမ်ုှာ၏ခြားပင်ပ်မှာာ ဂျကုစ်််မှားတွာကုု� ေပ်�ု�င်�်၍မှာေနိုု�င်�်ည်် ်အနေခြား�အနေန်မှာျု��တွငွ် ်�ံ��စ်ွ့� ူ(�ု� ်) ကုု�ယာစ််ာ�တွစ််နေယာာကုန်ေယာာကု ်

နေန်အမ်ုှာ၌ရှိာုနေန်နေပ�ေန် ်လု�အပ်�ည်။်

(၃)	ရှေးရာရှေး��ရှေးဝပြခင်း�

ရှေးရာသး��စွာာပဲြခင်း�

အမ်ုှာနေခြားပာင်�်နေရုံးှ� ခြား�င်�်နေကြကုာင်် ်နေေ�ံ��စ်ွ့မှာစု်တွင်ေ်မှာည််အ်နေခြား�အနေန်မှာျု��တွငွ် ်နေေ�ံ��စ်ွ့��ူည် ်မုှာမုှာ နေန်ထိုု�င််

ောပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာု နေေနေပ�နေဝနေေ�ဌာာန်နိုာင်် ်နေေနေပ�နေဝနေေ�ကု�မှာဏံီးထို�ံု� ် နေေ�ံ��စ်ွ့မှာစု်တွင်ေ်န် ်ကြီးကု�ုတွင် ်နေလှာကုထ်ိုာ�

ေမှာည်။်

အနေ��စ်ုတွက်ုု� မုှာမုှာ နေန်ထိုု�င်ေ်ာရှိာုပြီးမုှာ� �န်ယာေ်ပ်ကုကွုန်ေကုျ�ေွာရံုံး��တွု�တ်ွငွ် ်နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ပါ။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

ရှေးရာသး��စွာာခဲ(ရှေးရာဖုွား��)

နေေ�ု��ကုု� နေအာကုပ်ါအတွု�င်�် နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။်

(၁)  နေေ�ု���ည် ် မုှာမုှာနေန်ထိုု�င်ေ်ာပြီးမုှာ��န်ယာရ်ှိာု နေေနေပ�နေဝနေေ�ကု�မှာဏံီးအလု�ကု ် အ�း��း��တွမ်ှာာတွထ်ိုာ��ည်။် 

နေေနေပ�နေဝနေေ�ကု�မှာဏံီးမှာျာ��ည် ် နေေပု�ကုလ်ု�င်�်နေေပမှာာဏီကုု� မှားတွာခြား�င်် ် တွကွု�်ျကုအ်တွည်ခ်ြားပ�၍ �ံ��စ်ွ့� ူ

အ�ံ��ခြားပ�ထိုာ�နေ�ာ နေေပမှာာဏီနေပ်မှာတူွည်က်ုာ နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်် ်အ�ု��အ�ကုု� �ံ��စ်ွ့�ထူို ံနေတွာင်�်� ံမှာည်။်

(၂)  နေေ�ု��နေပ�နေ�ာင်ေ်ာတွငွ် ်အနေခြား��နံေကြကု�နိုာင်် ်�ံ��စ်ွ့နေကြကု�ကုု� နေပါင်�်၍နေပ�နေ�ာင်ေ်မှာည်။် အနေခြား�� ံနေကြကု��ည် ်

နေေပု�ကုလ်ု�င်�်၏အ�ျင်�်အေွယာအ်စ်ာ�နေပ်မှာတူွည်�်ခြား�င်် ်အေွယာအ်စ်ာ�ကြီးကုး�လှင် ်နေပ�နေ�ာင်ေ် မှာည််န်ေင်ပွမှာာဏီ

လည်�်မှာျာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။် တွစ််�ကုတ်ွငွ်လ်ည်�် “�ံ��စ်ွ့နေကြကု�” �ည် ် �ံ��စ်ွ့မှာပုမှာာဏီ နေပ်မှာတူွည်�်ခြား�င်် ် နေေ

�ံ��စ်ွ့နေ�ာပမှာာဏီမှာျာ�လှင် ်ကုျ�င််န်ေင်ပွမှာာဏီလည်�်မှာျာ�မှာည်ခ်ြား�စ််�ည်။်

(၃)  နေေ�ု��နေပ�နေ�ာင်ေ်န်န််ည်�်လမ်ှာ��ည် ်နေေနေပ�နေဝနေေ�ကု�မှာဏံီးနေပ်မှာတူွည်၍် ကုွခ့ြားပာ�မှာရုှိာု�ည်။် အနေခြား�� ံအာ�

ခြား�င်် ်ဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာ အလု�အနေလျာကုန်ို�တွယ်ာခူြား�င်�်၊ convenience store �ု�မ်ှာဟု�တွ ်ဘဏီတ်ွငွ် ်နေပ�နေ�ျခြား�င်�် 

စ်�ည််န််ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ရှိာု�ည်။်

၃-၄။ လုကွးကွု�င်းဖွား�န်းး�

(၁)	လုကွးကွု�င်းဖွား�န်းး�စွာ�ခး��း

•  လကုက်ုု�င်�်�န်�်စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ောတွငွ် ်ဦး�စ်ာွ နေလှာကုထ်ိုာ�� ူကုာယာကုရံှိာင်အ်မှာာန် ်ခြား�စ််နေကြကုာင်�် အတွည်ခ်ြားပ�မှာည်။်

•  အတွည်ခ်ြားပ�ောတွငွ် ်နေ�ာ်ခြားပပါန်ည်�်လမ်ှာ�မှာျာ�ရှိာု�ည်။် 

 န်ာမှာည်၊် နေမှာ�ွ�ကုက ောဇ်ွ၊ နေန်ေပ်လပ်ုစ်ာ တွု�က်ုု� နေေ��ာ�ထိုာ��ည်် ် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�

အနေထိုာကုအ်ထိုာ� (ကုာယာကုရံှိာင်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�်အတွည်ခ်ြားပ�ထိုာ� �ည််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�)ကုု� 

  လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကု�မှာဏံီးထို�ံု� ် တွင်ခ်ြားပခြား�င်�်

  လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကု�မှာဏံီးထို�ံု�စ််ာတွု�ကု ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်ဝပ်�ု�ကုမ်ှာာ တွစ််�င််လ်ည်�် မုှာတွတ းကုု�နေပ�ပု� ်ခြား�င်�်

•  ဥ်းပမှာာ နေအာကုပ်ါစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ��ည် ် ကုာယာကုရံှိာင်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�် အတွည်ခ်ြားပ�ထိုာ��ည််စ််ာ ေွကုစ််ာတွမ်ှာ� 

အခြား�စ််အ�ံ��ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

(၁)  နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�

(၂)  ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်လု�င်စ််င််

(၃)  My Number ကုတွ်

(၄)  နိုု�င်င််ကံု�ူလကုမ်ှာာတွ ်(လကုရ်ှိာုနေန်ထိုု�င်ေ်ာနေန်ေပ်လပ်ုစ်ာနေေ�မှာာတွပ်ါရှိာုမှာာ�ာ)

•  အေွယာမ်ှာနေောကုန်ေ���ခူြား�စ််လှင် ်နေအာကုပ်ါအ�ျကုအ်လကုအ်ာ�လံ�� တွင်ခ်ြားပေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၁)  ကုာယာကုရံှိာင်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�်အတွည်ခ်ြားပ�ထိုာ��ည််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�

(၂)  မုှာဘအ�ပ်ထိုနု်�်�၏ူ�နေဘာတွညူ်း�ျကု်
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

•  နေင်နွေပ�နေ�ျေန်န်ေအာကုပ်ါအန်ကုမ်ှာာတွစ််��ရှိာုေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၁)  �ေကုဒ်ီစ််ကုတွ်

(၂)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာုဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာ နေင်လွကုင််င်�်ကုတွ(်Cash Card)

(၃)  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာုဘဏီအ်နေကုာင််မ်ှာာနေင်စွ်�စ်ာအ�ပ် (ဘဏီစ််ာအ�ပ်)

•  အ�ျု� �လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကု�မှာဏံီး၏ အင်တ်ွာန်ကုစ််ာမှာျကုန်ိုာာနိုာင်် ် အနေောင်�်�ု�င် ် စ်�ည်တ်ွု�တ်ွငွ် ် နိုု�င်င််ခံြား�ာ� ဘာ�ာစ်ကုာ�

အမှာျု��မှာျု��ခြား�င်် ်�တွရု်ုံးနိုု�င်�်ည်။်

•  စ်ာ�ျ�ပ်အတွကွုလ်ု�အပ်နေ�ာစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� ကြီးကု�ုတွင်စ််စ််နေ��အတွည်ခ်ြားပ�ခြား�င်�်၊ လကုက်ုု�င် ်��န်�်ဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာု

နိုာင််စ််ပ်လျဥ်း်�၍ နေမှာ�ခြားမှာန်�်စံ်�စ်မ်ှာ�ခြား�င်�်မှာျာ� ခြားပ�နိုု�င်�်ည်။်

(၂)	 လုကွးကွု�င်းဖွား�န်းး�စွာ�ခး��းခး��းဆိုု�စွာဥ်းးနှးင််း	အသး��ပြ��စွာဥ်းး	သတွပုြ��ရာ�ည််းအရာ��း��

•  “လကုက်ုု�င်�်�န်�်စ်ာ�ျ�ပ်ကုု�ကုု�ယာစ််ာ��ျ�ပ်�ု�နေပ�မှာည်”် ဟု��ု�၍�ျဥ်း်�ကုပ်လာကုာ �င််၏် ကုာယာကုရံှိာင် ် ခြား�စ််နေကြကုာင်�် 

အတွည်ခ်ြားပ�ထိုာ��ည််စ််ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� �ငွ််ခ်ြားပ��ျကုမ်ှာရှိာုဘ ့ယာ၍ူအ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�် စ်�ည်် ်မှာ�မှာာ�ပူွ့စ်ာ�မှာျာ�လည်�်ရှိာု

�ည်။်

•  စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ေန် ်အခြား�ာ��၏ူအကုအူည်းကုု� ေယာ�ူည််အ်�ါတွငွ် ်မုှာမုှာကုု�ယာတ်ွု�င်လ်ည်�် စ်ာ�ျ�ပ်ပါ အနေကြကုာင်�်အော

မှာျာ�ကုု� နေ��ျာစ်စ််နေ��ပါ။

•  စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ု�ပြီးပး��ာ�လကုက်ုု�င်�်�န်�်ကုု� ကု�မှာဏံီး၏ �နေဘာတွညူ်း�ျကုမ်ှာပါဘ ့အခြား�ာ��ထူို�ံု� ် လှန့ေခြားပာင်�်ခြား�င်�်�ည် ်

ဥ်းပနေဒီကုု��ျု��နေ�ာကုေ်ာနေောကု�်ခြား�င်် ်အနေေ�ယာခူြား�င်�်�ေံမှာည်။်

၃-၅။ ဘာဏးအရှေးကွ�င််း

(၁)	ဘာဏးအရှေးကွ�င််းဖွားာင််းပြခင်း�

•  ဘဏီတ်ွငွ် ်ဘဏီအ်နေကုာင််�ွ်င််ခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်�်ည်။် ဘဏီန်ေပ် မှာတူွည် ်၍ စ်ာတွု�ကုခ်ြား�င််၊် 

စ်မှာတွ�်�န်�်အကုပ်လးနေကု�ရှိာင်�်ခြား�င််၊် ကုနွ်ပ်ျးတွာခြား�င််လ်ည်�် လ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� နေ�ာင်ေွ်ကုန်ိုု�င်�်ည်။် ပံ�မှာာန်အ်ာ�ခြား�င်် ်

အ�ု�ပါလ�ပ်ထိုံ��လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� ပြီးပး�စ်း�၍ နေန်ာကုတ်ွစ််နေန်တ်ွငွ် ် Cash Cardကုု� စ်ာတွု�ကုမ်ှာာတွစ််�င်် ် အမ်ုှာတွု�င်ေ်ာနေောကု်

ပု�န်ေ�ာင်န်ေပ��ည်။်

•  ဘဏီတ်ွငွ်ဘ်ဏီအ်နေကုာင််�ွ်င််ေ်န် ်နေအာကုပ်ါစ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ�မှာျာ�ကုု� ယာနူေ�ာင်�်ာွ�ေမှာည်။်

(၁)  ကုာယာကုရံှိာင်ခ်ြား�စ််နေကြကုာင်�်အတွည်ခ်ြားပ�ထိုာ��ည်် ်စ်ာေွကုစ််ာတွမ်ှာ� (ဥ်းပမှာာ-နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုတွခ်ြားပာ�)

(၂)  တွ�ံပ်ုတွံ�� (လကုမ်ှာာတွထ်ိုု��ခြား�င်�်ကုု��ငွ််ခ်ြားပ�ထိုာ��ည််ဘ်ဏီလ်ည်�်ရှိာု�ည်။်)

(၃)  ဝန်ထ်ိုမ်ှာ�ID (�ု� ်) နေကုျာင်�်�ာ�ID (မုှာမုှာတွငွ်မ်ှာရှိာုလှင်က်ု�မှာဏံီးမှာာလ�ပ်နေ�ာ်ကုု�င်�်ကု ် �ု�မ်ှာဟု�တွ ် နေကုျာင်�်မှာာ 

အတွန်�်နေ�ာ်ကုု� အတွနူေ�်နေ�ာင်လ်ာပါ။)

•  ဂျျပန်ဘ်ာ�ာစ်ကုာ�ခြား�င််န်ေခြားပာ�ု��ကု�်ေံာ၌ အ�င်မ်ှာနေခြားပမှာမုှာျာ�ရှိာုလှင် ် �င််အ်ာ�ကုညူ်းနေပ�နိုု�င်န်ေ�ာ � ူ

(�င််၏်လ�ပ်င်န်�်�ငွ် ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်နေကုျာင်�်မှာာေင်�်နိုား�နေ�ာ�)ူအာ� စ်ကုာ�ခြားပန်အ်ခြား�စ်် ကုညူ်း နေ�ာင်ေွ်ကုန်ေပ�ေန် ်နေတွာင်�်�ု�

ပါ။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

(၂)	 လု�ုးစွာ�နှးင််း	ရှေးန်းထိုု�င်းခာင််းကွ�လု	ရှေးပြ��င်း�လုသဲာ���ါကွ	ခးကွးခးင်း�	ဘာဏးသု�အ်သရုှေး��ပြခင်း�	

•  လပ်ုစ်ာနိုာင်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလ၊ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်ေည်အ်�ျင်�်၊ အလ�ပ်စ်�ည်် ် အ�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ� အနေခြားပာင်�်အလရ့ှိာု

ပါကု၊ အနေကုာင််�ွ်င််ထ်ိုာ�နေ�ာ ဘဏီ�်ု��်ျကု�်ျင်�်�ကု�်ယွာပ်ါ။ တွစ််�န် ်�င််အ်�ျကုအ်လကုမ်ှာျာ�တွငွ် ်အနေခြားပာင်�်အလ့

ရှိာုမှာရှိာု စ်စ််နေ��ေန်၊် ဘဏီမ်ှာာ�ကု�်ယွာလ်ာခြား�င်�်လည်�်ရှိာု�ည်။်

•  လပ်ုစ်ာနိုာင်် ် နေန်ထိုု�င်�်ငွ််က်ုာလ၊ နေန်ထိုု�င်�်ငွ််အ်ေည်အ်�ျင်�်၊ အလ�ပ်စ်�ည်တ်ွု� ် နေခြားပာင်�်လ�့ာွ��ျုန်တ်ွငွ် ် မှာ�ကု�်ယွာ်

ခြား�င်�်၊ ဘဏီမ်ှာာနေတွာင်�်�ု��ည််အ်�ျကုမ်ှာျာ�ကုု� လ�ပ်နေ�ာင်မ်ှာနေပ��့ပ်ါကု၊ အနေကုာင််က်ုု� အ�ံ��မှာခြားပ�နိုု�င်န်ေတွာခ်ြား�င်�်မှာျာ� ရှိာု

�ည်။်

(၃)	အသး���ပြ��ရှေးသ�ဘာဏးအရှေးကွ�င််းကွု��ုတွးပြခင်း�

•  မုှာ�င်န်ိုု�င်င််�ံု� ်ခြားပန်ခ်ြား�င်�် စ်�ည်် ် အနေခြား�အနေန်မှာျာ�နေကြကုာင်် ် ဘဏီအ်နေကုာင််က်ုု�အ�ံ��မှာခြားပ�နေတွာ�်ည်် ် အ�ါ ဘဏီအ်

နေကုာင််က်ုု� ပုတွ�်ာွ�ပါ။ န်း�စ်ပ်ောဘဏီ�်ွမ့ှာျာ�တွငွ် ်ဘဏီအ်နေကုာင််ပု်တွခ်ြား�င်�်လ�ပ်ထိုံ�� လ�ပ်န်ည်�်မှာျာ� ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်
*  ဘဏီအ်နေကုာင််(်ဘဏီက်ုတွန်ိုာင််န်ေင်စွ်�စ်ာအ�ပ်)ကုု� နေောင်�်ဝယာခ်ြား�င်�်၊ အခြား�ာ��ထူို ံလှန့ေခြားပာင်�်ခြား�င်�် �ည် ်ောဇွဝတွမ်ှာနုေခြားမှာာကု�်ခြား�င်် ်လံ��ဝမှာခြားပ�လ�ပ်

ေ။ �ျု��နေ�ာကုလ်ှင် ်၁နိုာစ််နိုာင််အ်ထိုကုအ်လ�ပ်နိုာင်် ်နေထိုာင်ဒ်ီဏီ ်�ု�မ်ှာဟု�တွ ်၁,၀၀၀,၀၀၀ယာန်�်ထိုကုမ်ှာနေကုျာ်နေ�ာ နေင်ဒွီဏီခ်ြား�င်် ်အနေေ�ယာခူြား�င်�်� ံေမှာည်။်

၃-၆။ စွာ�တွု�ကွး

•  ဂျျပန်န်ိုု�င်င််ရံှိာုစ်ာတွု�ကုန်ိုာင််စ််ာတွု�ကုပံ်��၏�နေကုေတွမှာာာ “ ” ခြား�စ််၍ အနေောင်မ်ှာာာအန်းနေောင်ခ်ြား�စ််�ည်။်

•  စ်ာတွု�ကုတ်ွငွ် ်နေအာကုပ်ါဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာမုှာျာ�ေရှိာုနိုု�င်�်ည်။်

(၁)  ခြားပည်တ်ွငွ်�်ခြားပည်ပ်�ု� ် နေပ�စ်ာ၊ ပု�စ််ကုတွန်ိုာင်် ်ပါ�ယာထ်ို�ပ်မှာျာ� နေပ�ပု�န်ို ု�င်�်ည်။်

(၂)  နေင်စွ်�ခြား�င်�်၊ နေင်ပုွ� ်ခြား�င်�်နိုာင်် ်အနေထိုနွေထိုစွ်ေုတွမ်ှာျာ�နေပ�နေ�ာင်ခ်ြား�င်�် စ်�ည်တ်ွု�က်ုု�ခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

(၃)  အ�ကုအ်ာမှာ�ဝံင်န်ေောကုန်ိုု�င်�်ည်။်
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

အ�း��ပြ�ည်းသသူယ်းယ်�ုူ�ရ်ှေးဆို�င်းရှေးရာ�

၄-၁။ IC	Card

(၁)	အရှေးပြခခးကွးရှေးသ�လု��းရှေးဆို�င်းခးကွး

�ယာယ်ာပုူ�န်ေ�ာင်န်ေေ�အတွကွုခ်ြားပ�လ�ပ်ထိုာ�နေ�ာ IC Card �ည် ် ကု�မှာဏံီးအမှာျု��မှာျု��၏ ေထိုာ�နိုာင်် ် ဘတွစ််ကုာ�တွု�၏် 

ယာာဥ်း်စ်း��ကုု� နေပ�နေ�ာင်ေ်ာတွငွ် ်အ�ံ��ခြားပ��ည်။်

•  ေထိုာ�မှာစ်း�မှား IC Card တွငင် ် ပု�ကု�်ခံြား�ည််ထ်ိုာ�ခြား�င်�်ခြား�င်် ်လကုမ်ှာာတွန်ေောင်�်စ်ကုတ်ွငွ် ်လကုမ်ှာာတွဝ်ယာယ်ာ ူေန်အ်�ျုန်က်ုု� 

�ကု�်ာနေစ်�ည်။်

•  ေထိုာ�ဘတူွာရှိာု လကုမ်ှာာတွန်ေောင်�်စ်ကုန်ိုာင််န်ေကုာင်တ်ွာ၊ ဘတွစ််ကုာ�လကုမ်ှာာတွအ်နေောင်�်ရံုံး�� စ်�ည်တ်ွု� ် တွငွ် ် ဝယာယ်ာူ

နိုု�င်�်ည်။်

•  နေင်�ွာ�ခြား�င််န်ေပ�နေ�ျခြား�င်�်ထိုကု ်ယာာဥ်း်စ်း���ကု�်ာ�ည်။်

(၂)	 န်း��ည်း�ါကွတွး	(�းတွး�း�တွင်းမြို့�း�)

•  အ�ံ��ခြားပ�နေ�ာ�၏ူန်ာမှာည်က်ုု�နေေ��ာ�ထိုာ��ည်် ်ကုတွခ်ြား�စ််�ည်။်

•  န်ာမှာည်၊် ��န်�်န်ပံါတွ၊် နေမှာ�ွ�ကုက ောဇ်ွ၊ ကုျာ�မှာ စ်�ည်တ်ွု�က်ုု�မှာာတွပံ်�တွင်ေ်န်လ်ု�အပ်�ည်။်

•  ကုတွခ်ြားပာ�နေပျာကု�်ံ��နေ�ာ်လည်�် အ�စ််ထိုပ်မံှာခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်�်ည်။်

(၃)	န်း��ည်း��ါကွတွး	(�းတွး�း��တွင်းရာရှေးသ�ရှေးသ�)

•  အ�ံ��ခြားပ�နေ�ာ�၏ူန်ာမှာည်က်ုု� နေေ��ာ�မှာထိုာ�ပါ။

•  ကုတွခ်ြားပာ�နေပျာကု�်ံ��နေ�ာ် အ�စ််ထိုပ်မံှာမှာခြားပ�လ�ပ်နိုု�င်ပ်ါ။

(၄)	အ��ခးစွာရှေး�်ရှေးင်ာ

•  IC Card စ်တွင်ခ်ြားပ�လ�ပ်�ည််အ်�ါ အာမှာ�စံ်နေပ်နေင် ွနေပ�နေ�ျေမှာည်။်

•  IC Card ကုု�ခြားပန်လ်ည်အ်ပ်နိုာ�ံည််အ်�ါ ခြားပန်ေ်မှာည််န်ေင်ခွြား�စ််�ည်။်

၄။
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

၄-၂။ ရာထို��

ဂျျပန်န်ိုု�င်င််တံွငွ် ် ေထိုာ�အ�ံ��ခြားပ�မှာ�ုည် ် �ံွ� ပြီး�ု��တွု��တွကုလ်ျကုရ်ှိာု

ပြီးပး� အလ�ပ်�ာွ� အလ�ပ်ခြားပန်၊် နေကုျာင်�် �ာွ� နေကုျာင်�်ခြားပန်က်ုစု်စမှာျာ�မှာာ

အစ် အ�ံ��မှာျာ�နေ�ာ�ာွ�လာနေေ�န်ည်�်လမ်ှာ�တွစ််��အခြား�စ်် တွငွ်တ်ွငွ််

ကုျယာ ်ကုျယာ ်အ�ံ��ခြားပ�လျကုရ်ှိာု�ည်။်

(၁)	ရာထို��ကွု�အသး��ပြ��ပြခင်း�

ေထိုာ�ကုု�အ�ံ��ခြားပ��ည််အ်�ါ အနေခြား��ကံုျနေ�ာအ�င််မ်ှာျာ�မှာာာ နေအာကုပ်ါအတွု�င်�်ခြား�စ််�ည်။်

(၁)  ေထိုာ�လမ်ှာ�နေကြကုာင်�်ခြားပနေခြားမှာပံ�ခြား�င်် ်�ာွ�နေောကုလ်ု��ည််န်ေန်ောကုု� �တွမ်ှာာတွအ်တွည်ခ်ြားပ�မှာည်။်

(၂)  ဘတူွာတွငွ် ်�ာွ�နေောကုလ်ု��ည််န်ေန်ောအထိုအုတွကွု ်လကုမ်ှာာတွက်ုု�ဝယာယ်ာ၍ူ ထိုု�လကုမ်ှာာတွခ်ြား�င်် ်လကုမ်ှာာတွ်

ခြား�တွန်ေပါကုဂု်ျတွက်ုု� ခြား�တွမ်ှာည်။် (ပု�န်ေ�ာင်န်ေေ��ံ�� IC Card အ�ံ��ခြားပ�နိုု�င်ပ်ါကု အလု� အနေလျာကု ် လကုမ်ှာာတွ်

ခြား�တွစ််ကု၌် ကုတွက်ုု�ထို၍ု လကုမ်ှာာတွခ်ြား�တွန်ေပါကုက်ုု� ခြား�တွ�်န်�်နိုု�င်�်ည်။်)

(၃)  ဘတူွာရံုံး�အတွငွ်�်ရှိာု လမ်ှာ�ညွှှန်�်ု�င်�်ဘ�တွမ်ှာျာ�အတွု�င်�် မုှာမုှာ�ာွ�လု�နေ�ာနေန်ောကုု� ဦး�တွည်�်ည်် ် ေထိုာ� 

ပလကုန်ေ�ာင်�်�ု��်ာွ�မှာည်။်

(၄)  ပလကုန်ေ�ာင်�်တွငွ် ် အခြား�းနေောင် ် �ု�မ်ှာဟု�တွ ် အဝါနေောင်အ်ကုကွုမ်ှာျာ�ခြား�င်် ် �တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာ လု�င်�်၏ 

အတွငွ်�်ဘကုမ်ှာာ ေထိုာ�ကုု�နေစ်ာင််မ်ှာည်။်

(၅)  မုှာမုှာ�ာွ�လု��ည််န်ေန်ော(ဂုျတွ)်�ု� ် နေောကုလ်ှင် ်အဝင်ဂု်ျတွခ်ြား�တွထ်ိုာ��ည်် ်ေထိုာ�လကုမ်ှာာတွက်ုု� အ�ံ��ခြားပ�၍ 

အထိုကွုဂု်ျတွက်ုု�ခြား�တွမ်ှာည်။် (ပု�န်ေ�ာင်န်ေေ��ံ�� IC Card အ�ံ��ခြားပ�ပါကု အလု�အနေလျာကု ်လကုမ်ှာာတွခ်ြား�တွန်ေပါကု်

ဂုျတွရ်ှိာု ကုတွ�်တွစ််ကု၌် ကုတွက်ုု�ထိုခုြား�င်�်အာ�ခြား�င်် ် ကုတွထ်ို�့ု�ထ်ိုည််�်ငွ်�် ထိုာ�နေ�ာ နေင်ပွမှာာဏီမှာာ ကုျ�င်််

နေ�ာေထိုာ��ကုု� ခြား�တွမ်ှာည်။်)

(၂)	လုကွး�းတွးအ�းု��အစွာ��

(၁)	 	�း��းန်းးရာထို��စွား�

လုကွး�းတွး

ေထိုာ�စ်း�ေန်လ်ု�အပ်�ည််လ်ကုမ်ှာာတွခ်ြား�စ််�ည်။်

(၂)	 	အရှေးစွာ�င်းတွာဲ

လုကွး�းတွး	

�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ�နေ�ာအကုာွအနေဝ�တွစ််��အတွကွု ်လကုမ်ှာာတွန်ေစ်ာင်န်ေေ ၁၁နေစ်ာင်က်ုု� 

၁၀နေစ်ာင်တ်ွန်�ု်��ခြား�င်် ်ဝယာယ်ာနူိုု�င်�်ည်။် (�ကုတ်ွမ်ှာ�ကုာလ ၃လတွာ)

(၃)	 	လုရှေး��လုကွး�းတွး နေန်စ််ဥ်း် အလ�ပ်အ�ာွ�အခြားပန် ်(�ု� ်) နေကုျာင်�်�ာွ�နေကုျာင်�်ခြားပန် ်�တွမ်ှာာတွထ်ိုာ� နေ�ာ

အကုာွအနေဝ�တွစ််��အတွကွု�်ာ အ�ံ��ခြားပ�ေန်လ်ု�အပ်�ည််အ်�ျုန်တ်ွငွ် ်အ�ံ��ဝင််

�ည်။် ပံ�မှာာန်ေ်ထိုာ� လကုမ်ှာာတွက်ုု� ဝယာယ်ာ၍ူ ေထိုာ� လမ်ှာ�နေကြကုာင်�်တွစ််မှာျု��တွည်�်ကုု� 

နေန်စ််ဥ်း်အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်ထိုကု ်ပု�မုှာ�နေ�� �ကု�်ာစ်ာွ လု�ကုပ်ါစ်း�န်င်�်နိုု�င်ေ်န် ်စ်းစ်ဥ်း်ထိုာ�ခြား�င်�်

ခြား�စ််�ည်။် ၁လစ်ာ၊ ၃လစ်ာ၊ ၆လစ်ာ စ်�ည်ခ်ြား�င်် ်ကြီးကု�ုတွင်ဝ်ယာယ်ာ ူနိုု�င်�်ည်။်
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အ
ခန်းး� ၁။

အ
ခန်းး� ၃။

အ
ခန်းး� ၂။

အ
ခန်းး� ၄။

အ
ခန်းး� ၅။

အ
ခန်းး� ၆။

အ
ခန်းး� ၇။

အ
ခန်းး� ၈။

အ
ခန်းး� ၉။

အ
ခန်းး� ၁၀။

အ
ခန်းး� ၁၁။

အ
ခန်းး� ၁၂။

နေေထိုု�င်မ်ှုဘုဝတွငွ်လ်ိုု�က်ေ်ာရမှုည့့်စ်ည့်�်က်မှု်�နှငှ့်ဓ်နေလိုမ့ှု�ာ�၁၂

(၃)	အပြခ��လုကွး�းတွး�း��

အထို�ူအခြားမှာန်ေ်ထိုာ�ကုု�အ�ံ��ခြားပ�ခြား�င်�်နိုာင်် ် ေထိုာ�ပါအထို�ူဝန်န်ေ�ာင်မ်ှာကုုု�ေယာလူု�လှင် ် ေထိုာ�စ်း�လကု ် မှာာတွအ်ခြားပင် ်

နေအာကုပ်ါလကုမ်ှာာတွမ်ှာျာ�ပါဝယာယ်ာေူန် ်လု�အပ်�ည်။်

(၁)	 	အထို�ူအပြ�န်းး

ရာထို��လုကွး�းတွး

ကုျည်�်န်ေ်ထိုာ�(Shinkansen)နိုာင်် ်အထို�ူအခြားမှာန်ေ်ထိုာ�စ်း�ေန် ်လု�အပ် နေ�ာလကုမ်ှာာတွ်

ခြား�စ််�ည်။်

(၂)	 	သတွး�းတွးထိုု�င်းခး�

လုကွး�းတွး

ထိုု�င်�်ံ�နေန်ောေလု�လှင် ်ဝယာယ်ာေူမှာည်် ်လကုမ်ှာာတွ ်ခြား�စ််�ည်။် အထို�ူအခြားမှာန် ်ေထိုာ�

လကုမ်ှာာတွန်ိုာင််အ်တွ ူတွွ၍့ဝယာယ်ာေူမှာည််လ်ကုမ်ှာာတွမ်ှာျု��လည်�် ရှိာု�ည်။်

(၃)	 	Green	Car	

Ticket

ပံ�မှာာန်ေ်ထိုာ�ထိုကုအ်�င််ခ်ြားမှာင််န်ေ�ာ Green Carအတွွစ့်း�ောတွငွ် ်လု�အပ်�ည်် ်

လကုမ်ှာာတွ ်ခြား�စ််�ည်။်

၄-၃။ ဘာတွးစွာကွ��

(၁)	အကွာ�အရှေးဝ��းည်းလုး��ရှေးသ�လု�း�ရှေးကြကွ�င်း�ကွု�သာ��လုု�
လုာင်း(ခရား�ရှေးဝ�ဘာတွးစွား)

•  အနေခြား��အံာ�ခြား�င်် ်ယာာဥ်း်နေပ်�ု�မ်ှာတွကုမ်ှားတွငွ် ်လကုမ်ှာာတွက်ြီးကု�ုတွင်ဝ်ယာထ်ိုာ�ေန်လ်ု�အပ်�ည်။်

(၂)	 �ု�ုရှေးန်းထိုု�င်းရာ�ရှေးဒါသတွာင်း��းုသတွး�းတွးထို��ရှေးသ�လု�း�ရှေးကြကွ�င်း�အတွု�င်း�သာ��လုု�လုာင်း	
(လု�း�ရှေးကြကွ�င်း�ဘာတွးစွား)

(၁)	�ည်းသည််းရှေးန်းရာ�အထိုပုြဖွားစွားရှေးစွာ	ယ်�ဥ်းးစွား�ခတွညူ်းရာ�တွာင်း

•  ယာာဥ်း်နေပ်�ု�တ်ွကုလ်ှင် ်ကုာ��ပံ��ထို�့ု� ် ပု�ကု�်ထံိုည််ေ်မှာည်။်

•  IC Card ခြား�စ််လှင် ်ကုာ��ပံ��ရှိာုကုတွ�်တွစ််ကု၌် ကုတွက်ုု�ထို၍ုနေပ�ေမှာည်။်

(၂)	အကွာ�အရှေးဝ�အလုု�ကွး	ယ်�ဥ်းးစွား�ခကွာ�ပြခ��ရာ�တွာင်း

•  ယာာဥ်း်နေပ်�ု�တ်ွကုလ်ှင် ် န်ပံါတွန်ေေ�ထိုာ��ည််လ်ကုမ်ှာာတွက်ုု�ေယာပူြီးပး� ယာာဥ်း်နေပ်မှာာ�င်�်လှင် ် ယာင်�်လကုမ်ှာာတွရ်ှိာုန်ပံါတွ်

ကုု� ယာာဥ်း်နေမှာာင်�်၏အထိုကုရ်ှိာုဘ�တွမ်ှာာ �တွရု်ုံးအတွည်ခ်ြားပ�ပြီးပး� န်ပံါတွ ်နေအာကုတ်ွငွ် ်နေ�ာ်ခြားပထိုာ�နေ�ာယာာဥ်း်စ်း��ကုု� နေပ�နေ�ျ

ေမှာည်။်

•  IC Card အ�ံ��ခြားပ�ပါကု ယာာဥ်း်နေပ်�ု�အ်တွကုတ်ွစ််ကြီးကုမ်ုှာ၊ အ�င်�်တွစ််ကြီးကုမ်ုှာ ကုတွက်ုု� နိုာစ််ကြီးကုမ်ုှာ ထိုနုေပ�ေမှာည်။်


	ရှေးဦးစွာ
		အခန်း ၁။	ပြည်ဝင်ခွင့်၊ နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြား
	နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ပေးခြင်း
	နေထိုင်ကြောင်းအကြောင်းကြားစာ(ပြောင်းရွေ့လာကြောင်းအကြောင်းကြားစာ)
	နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားပျောက်ဆုံးခြင်း
	နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားပြန်လည်အပ်နှံခြင်း
	နေထိုင်ခွင့်အဆင့်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း(နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်လိုလျှင်)
	နေထိုင်ခွင့်အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း (ဂျပန်နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်)
	ရာသက်ပန်နေထိုင်ခွင့်
	နေထိုင်ခွင့်အဆင့်ရရှိခြင်း(ကလေးမွေးဖွားသည့်အခါ)
	နေထိုင်ခွင့်အဆင့်လွန် လှုပ်ရှားလုပ်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်
	ဒေသဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရုံးသို့အကြောင်းကြားစာ
	(၁)	နေထိုင်မှုအဆင့်အရလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသောအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးစာ
	(၂)	စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးစာ
	(၃)	အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးစာ



	ထပ်မံပြည်ဝင်ခွင့်(လက်ရှိကိုင်ဆောင်ထားသော နေထိုင်ခွင့်အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်း၍ ဂျပန် နိုင်ငံတွင်းသို့ ထပ်မံဝင်ရောက်ခြင်း)
	(၁)	(မီနရှိ)အထူးထပ်မံပြည်ဝင်ခွင့် (တစ်နှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံသို့ပြန်လာပါက)
	(၂)	ထပ်မံပြည်ဝင်ခွင့် (တစ်နှစ်ထက်ပို၍ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာလျှင်)


	ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	ဒုက္ခသည်ဆိုသည်မှာ
	ဒုက္ခသည်အသိအမှတ်ပြုမှုလျှောက်ထားခြင်းနင့်စပ်လျဥ်း၍
	ဥပဒေအရပြန်လည်စိစစ်ပေးရေးတောင်းခံချက်
	နိုင်ငံမှအတင်းအကျပ်ထွက်ခွာစေခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	အတင်းအကျပ်ထွက်ခွာစေခြင်းအဓိကအကြောင်းအရင်း
	အတင်းအကျပ်ထွက်ခွာစေမှုဖြစ်ပါက
	ထွက်ခွာစေအမိန့်စနစ်
	အထူးနေထိုင်ခွင့်
	ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်၊နေထိုင်မှုစသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်သော နေရာများ
	ဂျပန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
	ဂျပန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တရားဝင် Home page
	ဂျပန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန တရားဝင် SNS စသည်

		အခန်း ၂။	မြို့နယ်ရပ်ကွက်ကျေးရွာရုံး၌ပြုလုပ်ရမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
	လိုအပ်သောအကြောင်းကြားခြင်း
	နေရပ်လိပ်စာအကြောင်းကြားစာ
	(၁)	ပြည်ဝင်ခွင့်အသစ်ရယူပြီး ဝင်ရောက်လာခြင်း၌
	(၂)	အိမ်ပြောင်းရွေ့သည့်အခါ၌


	လက်ထပ်မှတ်ပုံတင်
	(၁)	လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကြောင်းကြားရာ၌လိုအပ်သည့်အရာများ
	(၂)	မိမိနိုင်ငံအတွင်း၌တရား၀င်မှု


	ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်းအကြောင်းကြားစာ
	(၁)	မိမိနိုင်ငံအတွင်း၌တရား၀င်မှု
	(၂)	တစ်ဖက်လူမှ ကွာရှင်းပြတ်စဲကြောင်းအကြောင်းကြားစာ တင်ပြခြင်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်သည့်အခါ၌


	သေစာရင်း
	(၁)	သေဆုံးမှုကိုအကြောင်းကြားရာ၌ လိုအပ်သည့်အရာများ 
	(၂)	နေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားပြန်လည်အပ်နှံခြင်း


	တံဆိပ်တုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်း
	(၁)	တံဆိပ်တုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	(၂)	တံဆိပ်တုံးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအထောက်အထား


	My Numberစနစ်
	My Numberစနစ်ဆိုသည်မှာ
	My Numberကတ်
	(၁)	ဖော်ပြချက်
	(၂)	မည်သို့သောအချိန်၌ အသုံးပြုရမည်နည်း
	(၃)	လျှောက်လွာတင်ရန်နည်းလမ်း
	(၄)	လက်ခံရယူရန်နည်းလမ်း



	My Number ကတ်အသုံးပြုရာ၌ သတိပြုရန်အချက်များ
	တခြား

		အခန်း ၃။	လုပ်ငန်းခွင်၀င်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း
	အလုပ်စတင်မလုပ်မီ သိရှိထားသင့်သော အခြေခံဗဟုသုတများ
	နေထိုင်ခွင့်အဆင့်
	လုပ်ကိုင်မှုပုံစံ
	(၁)	အငှားစေလွှတ်အလုပ်သမား(အငှားစေလွှတ်ဝန်ထမ်း)
	(၂)	စာချုပ်ဝန်ထမ်း (အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အချိန်ကာလတစ်ခုအားဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ဝန်ထမ်း)
	(၃)	Part Timer အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမား
	(၄)	အလုပ်အပ်နှံစာချုပ်(အလုပ်စာချုပ်)ချုပ်ဆို၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ



	အလုပ်သမားစာချုပ်
	(၁)	အလုပ်သမားဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနိုင်သည့် အတိုင်းအတာ
	(၂)	အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကိုဖော်ပြခြင်း


	 လုပ်အားခ
	(၁)	အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခဆိုသည်မှာ 
	(၂)	အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ၏ထူးခြားချက်
	(၃)	အလုပ်ရပ်နားစရိတ်



	အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းများ
	လုပ်အားခပေးချေနည်း
	အလုပ်ချိန်၊နားချိန်၊နားရက်
	(၁)	အလုပ်ချိန်
	(၂)	နားချိန်
	(၃)	နားရက်
	(၄)	အငှားစေလွှတ်အလုပ်သမား၏ အလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်ကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်တာဝန်



	အလုပ်ချိန်ပြင်ပ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊နားရက်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
	(၁)	အလုပ်ချိန်ပြင်ပ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊နားရက်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
	(၂)	အပိုလုပ်အားခ


	မိခင်၏ကျန်းမာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊မီးဖွားခွင့်၊ကလေးစောင့်ရှောက်မှုခွင့်၊ လူနာ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုခွင့်
	(၁)	ကိုယ်ဝန်ရှိလာပါက
	(၂)	မီးဖွားခွင့် 
	(၃)	ကလေးစောင့်ရှောက်မှုခွင့်
	(၄)	လူနာပြုစုစောင့်ရှောက်မှုခွင့်



	အလုပ်ထွက်ခြင်း၊အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခံရခြင်း
	(၁)	အလုပ်ထွက်ခြင်း
	(၂)	အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရခြင်း
	(၃)	ကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံခြင်း
	(၄)	အလုပ်အကိုင်အာမခံ(အခြေခံထောက်ပံ့စရိတ်)(unemployment insurance)
	(၅)	အလုပ်ရှာဖွေခြင်းလှုပ်ရှားမှု



	ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး
	ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောလုပ်ငန်းခွင်
	(၁)	အလုပ်သမားများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေ၌ ပါဝင် သည့် အကြောင်းအရာများ
	(၂)	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းအစရှိသဖြင့်
	(၃)	ဆရာဝန်၏ တိုက်ရိုက်ညွှန်ကြားမှု (ကုသမှု)



	အလုပ်၌ ရရှိသည့် ဒဏ်ရာ၊ ရောဂါ အစရှိသည်တို့အပေါ်ပေးအပ်သည့် နစ်နာကြေး(လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအာမခံ)
	(၁)	လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအာမခံ ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း 
	(၂)	အခြားသတိပြုရန် အချက်များ


	ကျား၊မခွဲခြားဆက်ဆံမှု တားမြစ်ချက်
	(၁)	အလုပ်လျှောက်သည့်အခါ
	(၂)	အလုပ်ဝင်ပြီးနောက်


	နှောင့်ယှက်ထိပါးမှု ကာကွယ်တားဆီးရန် လုပ်ဆောင်မှု
	 နိုင်ငံခြားသား အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးလမ်းညွှန်ချက်
	လူမှုရေးအာမခံနှင့်အလုပ်သမားအာမခံ
	ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံ
	အမျိုးသားပင်စင်နှင့် အလုပ်အကိုင်ပင်စင်အာမခံ
	ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ
	အလုပ်ခန့်အပ်မှုအာမခံ
	(၁)	ပေးအပ်ရန် သင့်တော်သူ
	(၂)	အာမခံကြေးအတွက် တာဝန်ရှိသူ


	လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုအာမခံ

		အခန်း ၄။	ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း
	ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းနှင့်
မိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းစာအုပ်ထုတ်ပေးခြင်း စသည်
	ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသူနာပြုနှင့်သားဖွားဆရာမစသည်တို့မှနေအိမ်အထိလာရောက် ညွှန်ကြားပေးခြင်း
	မိခင်နှင့်ဖခင်(မိဘများ)သို့ဦးတည်သောသင်တန်းများ
	ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	ကလေးမွေးဖွားကြောင်းအသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
	(၁)	မွေးဖွားကြောင်းအသိပေးစာပေးပို့ရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ
	(၂)	တခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


	မွေးဖွားပြီးနောက်ကလေး၏အမိနိုင်ငံသို့အသိပေးစာ
	ကလေးမွေးဖွားစရိတ်နှင့်အထွေထွေစရိတ်
	ကလေးမွေးဖွားစောင့်ရှောက်မှုအတွက်တစ်ကြိမ်ပေးငွေ
	ကလေးမွေးဖွားစောင့်ရှာက်စရိတ်ထောက်ပံ့ငွေ
	ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်ခွင့်အတွက်ထုတ်ပေးငွေ
	(၁)	ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အလုပ်ရပ်နားစဥ်အတွင်းထုတ်ပေးခြင်း
	(၂)	သတ်မှတ်ကာလအတွင်းခန့်အပ်ခြင်းခံရသောဝန်ထမ်း(စာချုပ်အရသတ်မှတ်ကာလအတွင်းသာ လုပ်ကိုင်နိုင်သောဝန်ထမ်း)ဖြစ်လျှင်


	ကလေးစရိတ်
	(၁)	စရိတ်ရရှိနိုင်သောသူ
	(၂)	စရိတ်ရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်း
	(၃)	ရရှိနိုင်သည့်ငွေပမာဏ
	(၄)	စရိတ်ရရှိနိုင်မည့်အချိန်



	ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
	နို့စို့ကလေးအားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း
	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း
	ကလေး၏ဆေးကုသမှုစရိတ်
	ကျောင်းမနေရသေးသောကလေးများအတွက်လိုအပ်သောအထောက်အပံ့ကျောင်းများ
	(၁)	ကလေးထိန်းကျောင်း (Hoikusho)
	(၂)	မူကြိုကျောင်း (Youchien) 
	(၃) အစိုးရအသိအမှတ်ပြုကလေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ရေးကျောင်း (Nintei kodomo en) 



	ကျောင်းဆင်းချိန်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးClub (ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားကြည့်ရှုပေးခြင်း)
	မိသားစုထောက်ပံ့ရေးစင်တာ

		အခန်း ၅။	ပညာရေး
	ဂျပန်နိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်
	မူလတန်း၊အလယ်တန်း
	အထက်တန်းကျောင်း
	နိုင်ငံခြားသားကျောင်း
	ညအလယ်တန်းကျောင်း
	အလယ်တန်းအောင်မြင်ကြောင်းစစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲ
	အထက်တန်းအောင်မြင်ကြောင်းစစ်ဆေးရေးစာမေးပွဲ
	အထက်တန်းလွန်ပညာရေးစနစ်(တက္ကသိုလ်အစရှိသဖြင့်)
	အထက်တန်းပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်း
	ပညာသင်စရိတ်အား ငွေကြေးအရထောက်ပံ့ပေးခြင်း
	မူလတန်းကျောင်းသားများအတွက် ငွေကြေးအရထောက်ပံ့ပေးခြင်း
	အထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ရန် ပညာသင်စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း
	အထက်တန်းကျောင်းသားအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး
	အထက်တန်းပညာရေးအဆင့်၌ ရရှိနိုင်သော ထောက်ပံ့ကြေး
	ဂျပန်စာနှင့်ပက်သက်၍
	ဂျပန်စာလေ့လာသင်ယူခြင်း အကြမ်းဖျင်း
	ဂျပန်စာသင်ကြားခြင်းအတွက် ကိုးကားရန်ကော်လံ
	ဂျပန်စာလေ့လာသင်ယူရန်နေရာ 
	(၁)	ဂျပန်စာသင်ကျောင်း
	(၂)	ဒေသတွင်းဂျပန်စာသင်ကျောင်း
	(၃)	အဝေးသင်ပညာရေး၊အွန်လိုင်းပညာရေး



	ဂျပန်ဘာသာသင်ကြားရန် ဝက်ဘ်ဆိုက်
[ဂျပန်ဘာသာစကားဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာချိတ်ဆက်၍ နေထိုင်ခြင်း] 
“つながるひろがる　にほんごでのくらし” (အများအခေါ် - つなひろ)

		အခန်း ၆။	ဆေးကုသမှု
	ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
	ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား
	ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုရှာဖွေခြင်း
	ဆေးကုသမှုအာမခံ
	(လုပ်ငန်းခွင်)ကျန်းမာရေးအာမခံ
	(၁)	အာမခံဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
	(၂)	အာမခံကြေး
	(၃)	ထုတ်ပေးခြင်းအကြောင်းအရပ်



	အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံ
	(၁)	အာမခံဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ချက်များ
	(၂)	အာမခံဝင်ခြင်းနှင့်ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	(၃)	အာမခံကြေး
	(၄)	ထုတ်ပေးခြင်းအကြောင်းအရပ်



	နောက်ပိုင်းကာလသက်ကြီးရွယ်အိုများဆေးကုသမှုစနစ်
	(၁)	လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ချက်များ
	(၂)	အာမခံလျှောက်ထားခြင်း၊ရုတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	(၃)	အာမခံကြေး
	(၄)	ထုတ်ပေးခြင်းအကြောင်းအရပ်



	ဆေးဝါး
	ဆေးပေးဌာန
	ဆေးဆိုင်

		အခန်း ၇။	ပင်စင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေး
	ပင်စင်
	အမျိုးသားပင်စင်(kokumin nenkin)
	(၁)	အာမခံရှိသူ (အာမခံဝင်ထားသူ) နှင့် အာမခံဝင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
	(၂)	အာမခံကြေး
	(၃)	အာမခံကြေးထုတ်ပေးခြင်း



	အလုပ်အကိုင်ပင်စင်အာမခံ
	(၁)	အာမခံရှိသူ (အာမခံဝင်ထားသူ)
	(၂)	အာမခံကြေး
	(၃)	အာမခံကြေးထုတ်ပေးခြင်း



	တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းဖြင့် ငွေထုတ်ယူခြင်း
	ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ 
	အာမခံဝင်နိုင်ရန်
	အာမခံကြေး
	ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း
	ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ လူမှုဖူလုံရေး
	ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ခြင်း
	ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့စရိတ်
	ကလေးသူငယ်အထူးပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့စရိတ်
	မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များအတွက် လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့စရိတ်
	မသန်စွမ်းလူမှုဖူလုံရေး
	မသန်စွမ်းလက်မှတ်
	မသန်စွမ်းသူ၊ မသန်စွမ်းကလေးသူငယ်များ အတွက်အကောင်အထည်ဖော်နေသော ဝန်ဆောင်မှု များ
	နေထိုင်မှုဘဝဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း
	နေထိုင်မှုဘဝဆိုင်ရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းရယူရန် ကိုက်ညီသည့် လိုအပ်ချက်များ
	(၁)	ပိုင်ဆိုင်မှုများအသုံးချခြင်း
	(၂)	စွမ်းရည်အသုံးချခြင်း
	(၃)	အခြားသော ဝင်ငွေများ
	(၄)	ထောက်ပံ့ရန် တာဝန်ရှိသူ၏ ထောက်ပံ့ပေးမှု



	ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားနှင့် အကြောင်းအရာ
	နေထိုင်မှုအထောက်အပံ့လိုအပ်နေသူများကိုယ်တိုင်ရပ်တည်နိုင်ရန်ပံ့ပိုးသောစနစ်

		အခန်း ၈။	အခွန်
	ဝင်ငွေခွန်
	အခွန်ပေးဆောင်သူနှင့်အခွန်ကောက်ခံနိုင်သည့်ဝင်ငွေအတိုင်းအတာ
	(၁)	နေထိုင်သူ
	(၂)	ရာသက်ပန်နေထိုင်သူမဟုတ်သောသူ
	(၃)	နေထိုင်သူမဟုတ်သူ



	ဝင်ငွေခွန်၏နောက်ဆုံးအခွန်ရှင်းတမ်းနှင့်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
	(၁)	နောက်ဆုံးအခွန်ရှင်းတမ်းတင်ပြရန်လိုအပ်သောသူ
	(၂)	နောက်ဆုံးအခွန်ရှင်းတမ်းပြုလုပ်တင်ပြခြင်းကြောင့်အခွန်ပြန်အမ်းခံရသောသူ
	(၃)	နောက်ဆုံးအခွန်ရှင်းတမ်းနှင့်အခွန်ပေးဆောင်ရန်သတ်မှတ်ရက်
	(၄)	ဂျပန်နိုင်ငံမှထွက်ခွာလျှင်



	အဓိကဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူခြင်းများ
	(၁)	မိသားစုဝင်များကိုထောက်ပံ့နေရလျှင်
	(၂)	အိမ်ထောင်ဖက်ရှိလျှင်
	(၃)	လူမှုရေးအာမခံကြေးပေးသွင်းပြီးလျှင်
	(၄)	အသက်အာမခံကြေးစသည်တို့ကိုပေးသွင်းပြီးလျှင်
	(၅)	ဆေးကုသစရိတ်ပေးသွင်းပြီးလျှင်



	လစာဝင်ငွေမှဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူထားခြင်းစနစ်နှင့်နှစ်ကုန်ညှိနှိုင်းမှု
	အခွန်စာချုပ်ပါခြွင်းချက်များ
	နေထိုင်ခွန်
	နေထိုင်ခွန်ဆိုသည်မှာ
	နေထိုင်ခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
	အခြား
	စားသုံးခွန်
	မော်တော်ယာဥ်ပိုင်ဆိုင်သည့်သူများပေးဆောင်ရမည့်အခွန်
	မော်တော်ယာဥ်ခွန်/ယာဥ်ငယ်ခွန်
	(၁)	မော်တော်ယာဥ်ခွန်/ယာဥ်ငယ်ခွန်၏ပတ်ဝန်းကျင်သို့အကျိုးပြုမှုနှုန်းထား
	(၂) မော်တော်ယာဥ်ခွန်/ယာဥ်ငယ်ခွန်၏အမျိုးအစားနှုန်းထား


	မော်တော်ယာဥ်အလေးချိန်အခွန်
	အိမ်ခြံမြေအခွန်
	အခွန်နှင့်စပ်လျဥ်း၍မေးမြန်းနိုင်သောလိပ်စာများ
	နိုင်ငံတော်အခွန်နှင့်စပ်လျဥ်း၍မေးမြန်းခြင်း
	(၁)	ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးနိုင်သောစင်တာ
	(၂)	အခွန်နှင့်စပ်လျဥ်း၍ဖြေကြားချက်များ(အမေးများသောအခွန်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများ)
	(၃)	နိုင်ငံတော်အခွန်အေဂျင်စီ၏အင်တာနက်စာမျက်နှာလမ်းညွှန်



	ဒေသခွန်နှင့်စပ်လျဥ်း၍မေးမြန်းခြင်း

		အခန်း ၉။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
	ယာဥ်စည်းကမ်း၊လမ်းစည်းကမ်း
	လမ်းလျှောက်သည့်အခါ၌ သတိပြုသင့်သော အချက်များ
	(၁)	ဖြတ်သန်းသွားလာသည့်အခါ
	(၂)	လမ်းဖြတ်ကူးသည့်အခါ
	(၃)	ညဘက်လမ်းမပေါ်၌ လမ်းလျှောက်သည့်အခါ



	 စက်ဘီးစီးနင်းသည့်အခါ၌ သတိပြုသင့်သောအချက်များ
	(၁)	စက်ဘီးစီးနင်းသည့်အခါလိုက်နာရမည့်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးစည်းကမ်း “စက်ဘီး အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုရန်အတွက် စည်းမျဥ်း ၅ချက်”ကို လိုက်နာခြင်း
	(၂)	လမ်းဆုံ၌ဖြတ်ကူးနည်း


	မော်တော်ယာဥ် (မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပါအဝင်)မောင်းနှင်သည့်အခါ
	ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်
	ဂျပန်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရယူခြင်း
	ဂျပန်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်းအစရှိသည်
	ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်အမှတ်ပေးစနစ်
	မော်တော်ယာဥ်(မော်တော်ဆိုင်ကယ်အပါအဝင်)ပိုင်ဆိုင်မှု
	မော်တော်ယာဥ်မှတ်ပုံတင်
	(၁)	မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောအချိန်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ထုံး လုပ်နည်း အမည်
	(၂)	မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြုလုပ်သည့်နေရာနှင့် မေးမြန်းရန်နေရာ


	ကားဂိုထောင်အသုံးပြုခွင့်လက်မှတ်
	မော်တော်ယာဥ်(မော်တော်ဆိုင်ကယ်အချို့အပါအဝင်) စစ်ဆေးခြင်း
	မော်တော်ယာဥ်အာမခံ
	(၁)	မော်တော်ယာဥ်တာဝန်ဝတ္တရားအာမခံ (Kyousai)
	(၂)	မိမိဆန္ဒအလျောက်ဝင်နိုင်သော အာမခံ (Kyousai)


	ယာဥ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ပြုလုပ်ရမည့်အရာများ
	ယာဥ်မောင်းနှင်မှုရပ်တန့်ခြင်း
	အရေးပေါ်နှင့်ရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားခြင်း
	ဆရာဝန်၏ဆေးစစ်ချက်
	ယာဥ်တော်တဆမှုသက်သေခံလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း

		အခန်း ၁၀။	အရေးပေါ်နှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
	အရေးပေါ်အခြေအနေ၌ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
	အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုလိုအပ်ခြင်းနှင့်ဒဏ်ရာရခြင်း၊မီးလောင်မှုစသည်(ဖုန်းနံပါတ် ၁၁၉)
	ယာဥ်မတော်တဆမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှု (ဖုန်းနံပါတ်“၁၁၀”)
	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
	တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့် နေရာကွက်ကျားမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း
	(၁)	မြစ်ရေကြီးမှု
	(၂)	မြေပြိုခြင်းအန္တရာယ်


	ငလျင်
	ဆူနာမီ
	မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း
	တိမ်းရှောင်ခြင်း
	ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း
	တိမ်းရှောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်
	တိမ်းရှောင်ရန်နည်းလမ်း
	ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားချိန်တွင် အသုံးဝင်သော မိုးလေဝသသတင်းများကို ရယူခြင်း

		အခန်း ၁၁။	နေအိမ်
	ဂျပန်နိုင်ငံရှိအိမ်ရာနှင့်စပ်လျဥ်း၍
	ကိုယ်ပိုင်အိမ် (Mochi ie)
	ပြည်သူ့အိမ်ရာ
	URမှငှားရမ်းသောအိမ်ရာ 
	ပုဂ္ဂလိကမှငှားရမ်းသောအိမ်ရာ
	ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဥ်း၍ 
	ပြည်သူ့အိမ်ရာ
	URမှငှားရမ်းသောအိမ်ရာ
	ပုဂ္ဂလိကမှငှားရမ်းသောအိမ်ရာ

		အခန်း ၁၂။	နေထိုင်မှုဘဝတွင်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းနှင့်ဓလေ့များ
	နေထိုင်မှုဘဝတွင်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ
	အမှိုက်
	(၁)	အမှိုက်စွန့်ပစ်ရာတွင်လိုက်နာရမည့်အခြေခံစည်းကမ်း
	(၂)	တရားမဝင်စွန့်ပစ်ခြင်းစသည် (တရားမဝင်အမှိုက်ပစ်ခြင်း)


	ဆူညံသံ
	အိမ်သာ
	လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း
	ရထားနှင့်ဘတ်စကားအတွင်း
	 ရေပူစမ်းနှင့်အခပေးရေချိုးခန်း
	တားမြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြသည့်သင်္ကေတများ
	 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး
	လက်ဆေးကြောခြင်း
	ချောင်းဆိုးခြင်းကျင့်ဝတ်
	စိုထိုင်းဆ
	အနားယူခြင်းနှင့် အာဟာရများရယူခြင်း
	အပြင်ထွက်ခြင်း
	နေ့စဥ်လူမှုဘဝအတွက်လိုအပ်သည့်အရာများ
	ဒေသတွင်းနေ့စဥ်လူမှုဘဝ
	(၁)	ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း (ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့)
	(၂)	အိမ်နီးနားချင်းဆက်ဆံရေး


	ရာဇဝတ်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေး
	နေ့စဥ်လူမှုဘဝအတွက်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ
	(၁)	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား
	(၂)	ဂက်စ်
	(၃)	ရေပေးဝေခြင်း



	လက်ကိုင်ဖုန်း
	(၁)	လက်ကိုင်ဖုန်းစာချုပ်
	(၂)	လက်ကိုင်ဖုန်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုစဥ်နှင့် အသုံးပြုစဥ် သတိပြုရမည့်အရာများ


	ဘဏ်အကောင့်
	(၁)	ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း
	(၂)	လိပ်စာနှင့် နေထိုင်ခွင့်ကာလ ပြောင်းလဲသွားပါက ချက်ချင်း ဘဏ်သို့အသိပေးခြင်း 
	(၃)	အသုံးမပြုသောဘဏ်အကောင့်ကိုပိတ်ခြင်း



	စာတိုက်
	အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
	IC Card
	(၁)	အခြေခံကျသောလုပ်ဆောင်ချက်
	(၂)	နာမည်ပါကတ် (မှတ်ပုံတင်ပြီး)
	(၃)	နာမည်မပါကတ် (မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော)
	(၄)	အာမခံစပေါ်ငွေ



	ရထား
	(၁)	ရထားကိုအသုံးပြုခြင်း
	(၂) လက်မှတ်အမျိုးအစား
	(၃)	အခြားလက်မှတ်များ



	ဘတ်စကား
	(၁)	အကွာအဝေးရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းကိုသွားလိုလျှင်(ခရီးဝေးဘတ်စ်)
	(၂)	မိမိနေထိုင်ရာဒေသတွင်းရှိသတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားလိုလျှင် (လမ်းကြောင်းဘတ်စ်)




