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5 ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 

5-2 ေနထုိင္မႈစည္းကမ္းမ်ား 

(1) အမႈိက္စြန္႔ပစ္ျခင္း 

အမႈိက္စြန္႔ပစ္ပုံသည္ ေဒသ (ျမိဳ႕နယ္) အလုိက္ကြာျခားသည္။ ထုိ႔အျပင္ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားကုိ လုိက္ၿပီး 

စြန္႕ပစ္ရမည့္ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ႀကီးမားေသာအမိႈက္မ်ား၊ ဖ်က္စီးရန္ခက္ခဲေသာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားသည္ 

အခေၾကးေငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္မခံျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ရိွတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္စံုစမ္းထားရန္လုိသည္။ 

အမိႈက္ပမာဏကုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ 

အေရးပါေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ （O ေနေရးထုိင္ေရး 2-2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား - အမိႈက္ 

ရည္ညႊန္း）။ 

［သတိထားရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား］ 

မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္မ်ားႏွင့္ မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္မ်ားခြျဲခားျခင္း 

သယံဇာတအမိႈက္မ်ား (ပုလင္း၊ သံဗူး၊ ပလပ္စတစ္ဗူးခြံ၊ သတင္းစာစကၠဴစသည္)တို႔ကုိ ခြျဲခားျခင္း 

အမိႈက္စြန္႔ရန္ေနရာ 

အမိႈက္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ စြန္႔ပစ္ရမည့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ 

ႀကီးမားေသာအမိႈက္မ်ား စြန္႔ပစ္ပံု 

အမိႈက္အိတ္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္းရွိမရွိ။ စသည္ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/02_2.pdf
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［ခြျဲခားမႈနမူနာ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※အမိႈက္ခြျဲခားျခင္း 

 ေဒသေပၚမူတည္၍ “ေလာင္ကၽြမ္းေသာအမိႈက္၊ မေလာင္ကၽြမ္းေသာအမိႈက္”၊ “ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာအမိႈက္၊ 

မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာအမိႈက္” ၊ “ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာအမိႈက္၊ မေလာင္ကၽြမ္းေစေသာအမိႈက္” ဟူ၍ အေခၚအေ၀ၚမ်ားကို 

သံုးစြသဲည္။   

※ေလာင္ကၽြမ္းေသာအခါ အဆိပ္သင့္ဓါတ္ေငြ႔မ်ားထြက္လာျခင္း၊ မီးရႈိ႕စက္မီးခုိးေခါင္းတိုင္ ကြထဲြက္သြားေလာက္သည့္ 

ျမင့္မားသည့္အပူခ်ိန္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာအမိႈက္တို ႔သည္ သာမန္အားျဖင့္ “မေလာင္ကၽြမ္းေသာအမိႈက္” ဟုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ 

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အမိႈက္ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေဒသအလိုက္ ကြျဲပားသျဖင့္ သတိထားၾကပါစို႔။  

※လက္ေတြ႕တြင္ မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္မ်ားထတဲြင္လည္း အမိႈက္မ်ားခြျဲခားပုံ၊ ေဒသစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေပၚမူတည္၍ 

မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္တြင္  ခြျဲခားရမည့္ေနရာမ်ားလည္းရွိသည္။ 

※အ မိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ရုပ္ပုိင္းအရ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ျခင္း၊ မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ျခင္းထက္ ေဒသအသီးသီး၏ စည္းမ်ဥ္း 

ဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ေလာင္ကၽြမး္ေစျခင္း၊ မေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္းဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အရင္းအျမစ္အမိႈက္ျဖစ္သလားဆုိသည့္ 

သယံဇာထအမိႈက္ 

 

သံဗူးခြံ၊ ပုလင္းခြံ၊ 

ပလပ္စတစ္ဗူးခြ၊ံ စကၠဴဗုံးခြံ၊ 

သတင္းစာစကၠဴ စသည္ကုိ 

ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 

အရင္းအျမစ္အမိႈက္အျဖစ္ 

လက္ခံေသာ 

ေဒသမ်ားလည္းရိွသည္။  

 

ႀကီးမားေသာအမိႈက္ 

 

အိမ္ရိွ မလုိအပ္ေတာ့ေသာ 

အမိႈက္မ်ားျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစား 

မွာ ၃၀စင္တီမီတာအစြန္းကုိ 

ေက်ာ္လြန္ေသာပရိေဘာဂမ်ား၊ 

အိပ္ယာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား 

(ေလေအးေပးစက္၊ တီဗြီ၊ 

ေရခဲေသတၱာ၊ ေရခဲခံေသတၱာ၊ 

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္စသည္တို႔မွ လြ၍ဲ)  

စက္ဘီးစသည္ 

 

မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္ 

 

မီးဖုိေခ်ာင္စသည္မွ 

ထြက္ေသာအမိႈက္စုိ၊ 

စာရြက္မ်ား၊ သစ္အပိုင္းအစမ်ား၊ 

အ၀တ္အထည္မ်ား 

(ေဒသေပၚမူတည္ၿပီး 

အရင္းအျမစ္အမိႈက္မ်ားကုိ 

ကုိင္တြယ္ 

လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း 

မ်ားလည္းရွိသည္။) 

မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္ 

 

သတၱဳအမ်ိဳးအစားမ်ား၊ ဖန္ထည္မ်ား၊ 

စဥ့္ထည္မ်ား၊ 

အေသးစားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ 

ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ရာဘာပစၥည္းမ်ား 

စသည္  

※ပလပ္စတစ္သည္ ေဒသေပၚမူ 

တည္ၿပီး ေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္ေသာအမိႈက္ 

အျဖစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား 

လည္းရွိသည္။ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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အခ်က္ကို ခြျဲခားေလ့လည္းရွိသည္။  

(2) မီးဖုိေခ်ာင္အသုံးျပဳပုံ 

မီးဖုိေခ်ာင္ကုိ သန္႔ရွင္းစြာအသုံးျပဳၾကပါစုိ႔။ ပန္းကန္ေဆးဇလုံစသည္၏ ေရဆုိးထြက္ေပါက္တြင္ အမိႈက္၊ ဆီမ်ားကိ ု

မေလာင္းခ်ပါႏွင့္။ အမိႈက္မ်ားသည္ ေရးဆုိးထြက္ေပါက္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ဆီသည္ ျမစ္၊ ပင္လယ္ 

ညစ္ျငမ္းျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ဆီကုိ စြန္႔ပစ္ရာတြင္ သတင္းစာစကၠဴစသည္ျဖင့္ စုပ္ယူေစၿပီး 

မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္္ႏွင့္အတူ စြန္႔ပစ္ၾကပါစုိ႔။    

(3) ေနထုိင္စဥ္ဆူညံသံ သတိေပးျခင္း 

ေနထုိင္စဥ္ဆူညံသံသည္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ညမွ 

မနက္ေစာေစာအထိ က်ယ္ေလာင္ေသာအသံမ်ားမထြက္ေစရန္ သတိျပဳၾကပါစုိ႔။ တီဗြီ၊ စီဒီဖြင့္စက္၊ ေရဒီယုိကက္ဆက္တုိ႔၏ 

အသံမ်ား၊ တူရိယာအသံမ်ား၊ က်ယ္ေလာင္စြာစကားေျပာသံမ်ား၊ ဖုန္စုပ္စက္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ အသံမ်ား၊ ေရခ်ိဳးသံမ်ား၊ 

ေရဆုိးထုတ္လႊတ္အသံမ်ား၊ တံခါးအဖြင့္အပိတ္အသံမ်ား အစရွိသည့္ ဆူညံသံမ်ားျဖစ္သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ လစ္လ်ဴမရႈပဲ 

ေနထုိင္စဥ္ဆူညံသံမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ သတိထားၾကပါ။     

ဆူညံသံျဖစ္ေပၚေစႏုိင္မည္လားမသိ။  

  

တီဗြီ၊ ေရဒီယို၊ စီဒီဖြင့္စက္မ်ားမွ အသ ံ  ဖုန္စုပ္စက္၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္တုိ႔၏ အသံမ်ား 
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 M ေနထိ ုင ္ ျခင ္ း ၊  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သုိ႔ 

M ေနထိုင္ ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

  

က်ယ္ေလာင္စြာစကားေျပာျခင္း တံခါးအဖြင့္အပိတ္သံ 

(4) ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာအသုံးျပဳပုံ 

ေရစိမ္ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာ ေရဆုိးထြက္ေပါက္မ်ားပိတ္ဆုိ႔လွ်င္ ေရလွ်ံလာၿပီး ဒုကၡေရာက္ေလ့ရိွသည္။ 

ေအာက္ထပ္အခန္းမ်ားတြင္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး (မိမိေငြျဖင့္ စုိက္ထုတ္ခါ ယခင္အတုိင္းျပင္ေပးရျခင္း) 

က်ခံရျခင္းမ်ားရိွသည္။ ေရဆုိးထြက္ေပါက္တြင္ ဆံပင္ေမြးမ်ားစသည္ကုိ မပိတ္ဆုိ႔ေစရန္၊ အိမ္သာတြင္ 

အိမ္သာသုံးစကၠဴမွလြ၍ဲ မသုံးစြရဲန္ (တစ္ရႈးစကၠဴ၊ အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သုံးပစၥည္းကို မထည့္ရန္)။  

  

 
အိမ္သာသုံးစကၠဴ 

 

တစ္ရႈး 

 

အိမ္သာ၏ ေရဆိုးထြက္ေပါက္ပိတ္ဆို႔လွ်င္ ေရမ်ား 

ျပည့္လွ်ံၿပီး ထြက္လာမည္။  

အိမ္သာသုံးစကၠဴမွလြဲ၍ အျခားအရာမ်ား 

မထည့္ရပါ 

 

(5) ၀ရံတာအသုံးျပဳပုံ 

၀ရံတာကုိ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ လြတ္ေျမာက္ရန္အသုံးျပဳေသာအခါ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မပိတ္ေစရန္ႏွင့္ 

ေဘးခန္းသုိ႔သြားႏုိင္ေသာ နံရံအေရွ႕တုိ႔တြင္ ပစၥည္းမ်ားပိတ္ဆုိ႔ၿပီး မထားရန္လုိအပ္သည္။    

ထုိ႔အျပင္ ၀ရံတာတြင္ ေစာင္ထုတ္လွမ္းသည့္အခါ၊ ပန္းအုိးမ်ားထားရိွသည့္အခါ၊ ယင္းတို႔သည္ ၀ရံတာမွ 
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 M ေနထိ ုင ္ ျခင ္ း ၊  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သုိ႔ 

M ေနထိုင္ ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

ျပဳတ္က်မသြားေစရန္ သတိျပဳရမည္။  
 

 
ေစာင္၊ ပန္းအုိးမ်ား ျပဳတ္က်မသြားေစရန္ သတိျပဳၾကပါစုိ႔။ 

(6) အမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းသုံးစြရဲေသာေနရာမ်ား အသုံးျပဳပုံ 

စုေပါင္းအိမ္ယာမ်ားတြင္ မိမိအခန္းအျပင္ရိွ လူသြားလမ္း ႏွင့္ ေလွကားမ်ားသည္ အမ်ားက 

စုေပါင္းအသံုးျပဳေသာေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ငလ်င္၊ မီးေလာင္ျခင္းစေသာ 

အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည့္အခါတြင္ အေရးေပၚလမ္းျဖစ္လာသည့္အတြက္ မိမိပစၥည္းမ်ားကုိ 

မထားပါႏွင့္။   

(7) စက္ဘီးထားရန္ေနရာ၊ ကားရပ္နားရန္ေနရာ အသုံးျပဳပုံ 

 စုေပါင္းအိမ္ယာမ်ားတြင္ စက္ဘီးကို စက္ဘီးထားရန္ေနရာ စေသာသတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ 

စနစ္တက်စီ၍ ထားရမည္။  

 ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ (ေမာ္ေတာ္ကား) ရပ္နားရန္အတြက္ ကားရပ္နားရန္ေနရာ ငွားရန္လိုအပ္သည္။ 

လမ္းေပၚတြင ္ယာဥ္ရပ္နားျခင္းကို ခြင့္မျပဳေပ။ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာမွာ အခေၾကးေငြျဖင့္ ျဖစ္သည္။ လစဥ ္

ယာဥ္ရပ္နားရန္ ငွားရမ္းခ ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိငွားရမ္းထားေသာ ေနရာအျပင္ 

အျခားေသာလစ္လပ္ေနရာမ်ားတြင္ ယာဥ္ရပ္နားျခင္းကို ခြင့္မျပဳေပ။ 
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