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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။



21

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

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

(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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ခန်းး� ၈။

အ
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အ
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အ
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အ
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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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	(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)





