ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္ း ေရႊ ႕ ျခင္ း
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သို႔

5 ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း
အိမ္ (အခန္း)ကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး အငွားစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးပါက ေနထိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရသည္။ ဤအခ်ိန္မွ စ၍
မိမိေနထိုင္မည့္အိမ္

(အခန္း)

သန္႔ရွင္းေရး၊

လွ်ပ္စစ္၊

ဂတ္စ္၊

ေရ

အသံုးျပဳမႈအတြက္

ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္း စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေန႔စဥ္အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
ျပင္ဆင္ရသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသို႔လည္း ႏႈတ္ဆက္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။

5-1 ပထမအႀကိမ္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္း

(1) ေသာ့လက္ခံျခင္း
အိမ္ (အခန္း) အငွားစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းျဖင့္ အိမ္ (အခန္း) ၏ ေသာ့ကို လက္ခံရယူႏိုင္သည္။ ထိုေသာ့သည္
စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္

ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္

လိုအပ္သည္။

ေပ်ာက္ဆံုးပါက အျမန္ဆံုး အိမ္ရွင္၊ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေသာ့အသစ္လဲစရိတ္
စသည္ကို မိမိမွ က်ခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိသည္။ ဤသည္မွာ ျပစ္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္လည္းျဖစ္သည္။

(2) လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္ ႏွင့္ ေရေလွ်ာက္ထားျခင္း
လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရမရွိလွ်င္ မျဖစ္ပါ။ ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၀င္ေရာက္မေနထိုင္မွီ ျပင္ဆင္ၾကပါစို႔။
ေဒသအလုိက္ အနည္းငယ္ကြာျခားေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။
လွ်ပ္စစ္
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္
မည္သည့္ေနရာသို႔
အေၾကာင္းၾကားမည္

၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီးေနာက္၊
ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္
ေဒသလွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီသ႔ို

ဂတ္စ္

ေရ

၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီးေနာက္၊

၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီးေနာက္၊

ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္

ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္

ေဒသဂတ္စ္ကုမၸဏီသ႔ို

ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ေရဌာနသိ႔ု

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္ း ေရႊ ႕ ျခင္ း
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သို႔
မိန္းခလုတ္ကို

ဂတ္စ္ကုမၸဏီသို႔

ဖုန္းျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၏

အေပၚတင္လွ်င္

အေၾကာင္းၾကားၿပီး

မီးလင္းသည္။

စတင္သံုးစြလ
ဲ ိုသည့္ ေန႔ ႏွင့္ စတင္သံုးစြလ
ဲ ိုသည့္ေန႔တြင္

၄င္းမီးခလုတ္တြင္

အခိ်န္တြင္

အေၾကာင္းၾကားၿပီး
လာေရာက္ေစသည္။(သို႕)

ကပ္ထားေသာ ပို႔စကတ္တြင္ လာေရာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။
မည္ကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္မည္

အမည္၊

လိပ္စာ၊ ယင္းေန႔တြင္

စတင္သံုးစြေ
ဲ သာေန႔ကို
ေရးသြင္းၿပီး
မရွိလွ်င္

မိမိကိုယ္တိုင္

ေရပိုက္မီတာကို

ဂတ္စ္ကုမၸဏီ လွည့္ဖြင့္ၿပီး ထားရွိေသာ ပို႔စကတ္တြင္

၀န္ထမ္းမွ

လာေရာက္ၿပီး အမည္၊ လိပ္စာ၊ စတင္သံုးစြေ
ဲ သာေန႔

စာတိုက္မွ ဂတ္စ္ပိုက္ေခါင္းကို

ပို႔ေပးရမည္။ ၄င္း ပို႔စကတ္

ေရဌာနစသည္သို႔

စသည္တို႔ကို

ဖြင့္ေပးသည္။

ေရးသြင္းၿပီး

စာတိုက္မွ

ပို႔ေပးရမည္။

လွ်င္စစ္ကုမၸဏီသို႔

တိုက္ရိုက္အေၾကာင္းၾကား
ရမည္။
သို႔ေသာ္

ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အိမ္ကို

သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊

လိုအပ္ေသာ ဂတ္စ္မီးဖိုသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္တြင္
အငွားအိမ္အမ်ားစုတြင္

ရည္ညႊန္း

မပါသျဖင့္

“၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခ်ိန္တြင္

ဂတ္စ္ကုမၸဏီမွ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားမည္လား” ကို

မလာခင္အထိ

ဂတ္စ္မီးဖိုကို အိမ္အက်ိဳးေဆာင္၊

၀ယ္ယူထားၾကပါစို႔။

အိမ္ရွင္ထံတြင္

ေမးျမန္းပါ။

(3) အခန္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရး
ယခုမွစ၍

ေနထိုင္မည့္အိမ္

(အခန္း)

ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း
၀င္ေရာက္မေနထိုင္မွီ

၏

အခန္းတြင္းသည္

စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ

အခန္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကပါစို႔။

မ်ားေသာအားျဖင့္

ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္အတြက္

၀င္ေရာက္မေနထိုင္မွီ လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
(4) ေန႔စဥ္ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏

အငွားအိမ္မ်ားတြင္

စသည္တ႔က
ို ို မထားရွိပါ။
ကုတင္မ်ား၊

သာမန္အားျဖင့္

ေန႔စဥ္လုိအပ္ေသာ

မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊

ကိုယ္တုိင္အသင့္ျပင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊

ခန္းဆီးလိုက္ကာ

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊

ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသံုးပစၥည္းမ်ား

အိပ္ယာ၊

စသည္တ႔သ
ို ည္

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထိုင္မႈလမ္းညႊန္
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္ း ေရႊ ႕ ျခင္ း
M ေနထိ ု င ္ ျ ခင္ း ၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သို႔

(5) ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ၿပီးေနာက္ မိတ္ဆက္ျခင္း
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္

အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးလွ်င္

ပံုမွန္ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသို႔

သိရက
ိွ ၽြမ္း၀င္ျခင္းသည္

သြားေရာက္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္
အေရးႀကီးၿပီး

သိရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

မိမိ၏

ပတ္၀န္းက်င္၏
အမည္ႏွင့္

မည္သည္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္စသျဖင့္ လြယ္ကူစြာပဲ မိမိကိုယ္မိမိ မိတ္ဆက္ၾကပါစိ႔။ု
(6) ေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ လိပ္စာေျပာင္းေရႊ႕မႈအေၾကာင္းၾကားျခင္း
မိမိေနထိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားသိ႔ု

ေနထိုင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြျဲ ခင္းစနစ္သစ္၊

အေၾကာင္းၾကားရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားေနထိုင္သူမွတ္ပံုတင္စနစ္

(လိပ္စာ) ကိုေျပာင္းလဲေသာအခါ ကိၾု ကည့္ပါ။

အေသးစိတ္ကို
4-1

A

ေနထိုင္ရာေဒသ

