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 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူေနအိမ္မ်ားသည္ “ကိုယ္ပိုင္အိမ္” ၊ “အမ်ားပိုင္အိမ္ယာ”၊  “ပုဂၢလိကပိုင္အငွားအိမ္” 
ဟုအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳးရိွသည္။ ယင္းအိမ္အသီးသီး၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ လူေနအိမ္မ်ား၏ 
အက်ယ္အ၀န္းႏွင့္ အခန္းဖြ႕ဲစည္းပံု၊ အေဆာက္အအံအုထပ္မ်ားအား သတ္မွတ္ေဖာ္ျပပံု၊ 
ရပ္ကြက္မွာေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဖဲ႔ြစည္းထားေသာ အဖြဲ႔မ်ား စသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာျပပါမည္။ 
 
1 လူေနအိမ္ 

1-1 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ လူေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍  
(1) ကုိယ္ပုိင္အိမ္  

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိေသာအိမ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဟုေခၚသည္။ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား၊ 
အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား စသျဖင္ ့ လူေနအိမ္ပံုသ႑ာန္မ်ားရိွၿပီး လူေနအိမ္ကိုပိုင္ဆုိင္ရန္မွာ 
၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ 
အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္လွ်င္ သတိျပဳလိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အေသးစိတ္ကုိ 
2 ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ကိုၾကည့္ပါ။       

(2) အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ 

 အမ်ားပုိင္အိမ္ယာမ်ားသည္ ေနထိုင္ရန္ အိမ္အတြက္အခက္အခဲရွိေနသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး ခရိုင္၊ 
ၿမိဳ႕နယ္စသည့္ ေဒသအစိုးရမ်ားႏွင့္၊ အမ်ားပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည္တို႔မ ွသက္သာေသာ 
အိမ္လခႏႈန္းထားျဖင့္ ငွားရမ္းေပးေသာ လူေနအိမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔မွ စီမံခန္႔ခြေဲသာ 
အိမ္ယာမ်ား၊ UR အငွားအိမ္ယာမ်ား စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ေနထိုင္သူတုိ႔၏ 
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း လိုအပ္ခ်ကမ္်ားကို ဆံုးျဖတ္ထားေသာေၾကာင့္ ၄င္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
ကိုက္ညီသူမ်ားသည္သာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ အေသးစိတ္ကုိ 3 အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ ကိုၾကည့္ပါ။  

(3) ပုဂၢလိကအငွားအိမ္  
ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ဆိုသည္မွာ ေနထိုင္ရန္အတြက္ အိမ္လချဖင့္ 
ငွားရမ္းျခင္းျဖစ္သည့္အငွားအိမ္ခန္းမ်ား၊ တိုက္ခန္းမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား စသည္တို႔ကို 
ေခၚသည္။ အိမ္လခကိ ု  လစဥ္ႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ရသည္။ အိမ္လခအျပင္ စီမံထိန္းသိမ္းခ၊ 
၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္စသည္တို႔ကိ ု ေပးရန္လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ ၄င္းအေျခအေနတြင္ အိမ္လခႏွင့္အတ ူ
က်ခံရသည္။ အေသးစိတ္ကုိ 4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ ကိုၾကည့္ပါ။   
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(4) လူေနအိမ္အက်ယ္အ၀န္း ႏွင့္ အခန္းဖြ႕ဲစည္းပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
အိမ္အက်ယ္အ၀န္းသည္ အခန္းမ်ားအျပင္ အိမ္သာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားၿပီး  
စတုရန္းစင္မီတာျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ အခန္းအက်ယ္အ၀န္းသည္ ၾကမ္းခင္းတြင္ 
ခင္းႏုိင္ေသာ ဂ်ပန္ရိုးရာျမက္ဖ်ာအေရအတြက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး 
ဂ်ပန္ရုိးရာျမက္ဖ်ာတစ္ခ်ပ္ကုိ တစ္ေဂ်ာ ဟုေခၚသည္။ ၄င္းသည္ အေျခခံအားျဖင့္ 
ခန္႔မွန္းေျခ ၁၈၀စင္တီမီတာ x ၉၀စင္တီမီတာ၊ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၆စတုရန္းမီတာ 
ျဖစ္ေသာ္လည္း ၁၇၀စင္တီမီတာ x ၈၅စင္တီမီတာ ရွိေသာ 
တုိက္ခန္းဆုိက္ျမက္ဖ်ာမ်ား၊ ၁၇၆စင္တီမီတာ x ၈၈စင္တီမီတာ ရွိေသာ 
ျမက္ဖ်ာမ်ားလည္းရိွသည္။      

၄င္းအျပင္ အခန္းအေရအတြက္ႏွင့္ ၄င္းအခန္းသည္ မည္သုိ႔ေသာအခန္းျဖစ္သည္ကုိ 

ကိန္းဂဏန္း ႏွင့္ အဂၤလိပ္အကၡရာျဖင့္ ေဖာ္ျပၿပီး အခန္းပုံစံကုိ ၾကမ္းခင္းေပၚမူတည္ၿပီး 

“တတမိ"ျမက္ဖ်ာအခန္းကို ဂ်ပန္ရုိးရာအခန္း၊ ၾကမ္းခင္းသည္ ပ်ဥ္ျပားစသည္ျဖင့္ 

ခင္းထားလွ်င္ အေနာက္တုိင္းအခန္းဟုေခၚသည္။  
ဥပမာ 
၂LDK… သီးသန္႔အခန္း ၂ ခန္း ႏွင့္ ဧည့္ခန္း၊ စားေသာက္ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ 
       ပါ၀င္ေသာ အခန္း ၁ခန္း 
၂… အခန္းအေရအတြက္  
L… ဧည့္ခန္း （Living） 
D… စားေသာက္ခန္း （Dining） 
LDK… ဧည့္ခန္း၊ စားေသာက္ခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ ပါ၀င္ေသာအခန္း 
DK… စားေသာက္ခန္း ႏွင့္ မီးဖုိေခ်ာင္ ပါ၀င္ေသာအခန္း 

(5) ေျမေပၚအထပ္မ်ား ႏွင့္ ေျမေအာက္အထပ္မ်ား ေဖာ္ျပပုံ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျမေပၚ ၁ထပ္ကုိ 1F ဟုေဖာ္ျပၿပီး ေျမေအာက္ထပ္ ၁ထပ္ကုိ B1 
ဟုေဖာ္ျပသည္။ 
1F～5F… ေျမေပၚ ၁ထပ္မွ ၅ထပ္ကုိေခၚဆုိျခင္း 
B2… ေျမေအာက္ထပ္ ၂ထပ္ကုိ ေခၚဆုိျခင္း 
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(6) အိမ္နီးနားခ်င္းအဖြဲ႕ "Chonai Kai” "Jichi Kai” 
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုိ "Chonai Kai” ႏွင့္ "Jichi Kai” 
ဟုေခၚေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အိမ္နီးနားခ်င္းအဖြဲ႔မ်ားရွိသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ 
အသိေပးေၾကညာစာဖုိင္တြဲ (အစိုးရရုံးမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဌာနစသည္တို႔မွ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ 
စသည္တို႔ကိ ု မိမိအိမ္ပတ္၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္အသိေပးစာမ်ားကို လွည့္လည္ဖိုင္တြဲ) မွတဆင့္ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ရပ္ကြက္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ မီးေဘးေလ့က်င့္မႈမ်ား၊ 
ပြေဲတာ္မ်ား အစရွိသည္မ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 
ဖလွယ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ 
က်ခံကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ လည္ပတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါက 
၄င္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားႏိုင္သည္။ မည္ကဲ့သို႕ ၀င္ေရာက္ရမည္ကို မိမိအိမ္နီးခ်င္းအား 
ေမးျမန္းပါ။     
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