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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ရန ္

2 
ကုိယ္ပိုင္အိမ္ = အိမ္ကုိ၀ယ္ယူျခင္း (ေဆာက္လုပ္ျခင္း)  

 

3၊ 4  
အိမ္ (အခန္း) ကုိငွားျခင္း 

 

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ 

 

အိမ္ 

 

လုံးခ်င္း၊ တုိက္ခန္း 

စသည္ 

 

ေျမ 

 

၄င္းအတြက ္

 
သုိ႔သြားေရာက္သည္ 

 

ကုိေရြးခ်ယ္သည္ 

 

အိမ္အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း 

 

စရံေငြ 

အိမ္၀ယ္ရန္ေခ်းေငြ 

 

ခ်ဳပ္ဆုိသည္ 

 

ကုိေပးသည္ 

 

2-1 

အိမ္ကုိ၀ယ္ျခင္း 

 

2-2  

အေဆာက္အဦ 

စံခ်ိန္စံညႊန္း 

ဥပေဒအရ 

အိမ္ေဆာက္ျခင္း  

 

ခရုိင္အစုိးရပုိင္အိမ္ယာ 

 

ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရပုိင္အိမ္ယာ 

 

UR အိမ္ယာ 

 

3-2 သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း 

3-3 လစ္လပ္အိမ္ခန္းေၾကာ္ျငာ 

 

3-4 လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္းစသည္တုိ႔ 

ျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္း 

 

မဲႏိႈက္ျခင္း 

 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 

 

ကုိငွားသည္ 

 

စသည္တုိ႔

ရွိသည္ 

 

လုိအပ္သည္ 

 

ရွိေသာေၾကာင့္ 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

 

3 အမ်ားပိုင္အိမ္ယာ 

 

လုံးခ်င္း၊ တုိက္ခန္း၊ 

အဆင့္ျမင့္တုိက္ခန္းမ်ား 

 

ကုိငွားသည္ 

 

4-1 

အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳ းေဆာင္ 

 

အိမ္ 

 

4-1 (2) လုိအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း ႏွင့္ 
ေငြျဖင့္ အငွားစာခ်ဳပ္ 

 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 

 

4-6 စာခ်ဳပ္ 

သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ 

ရပ္ဆုိင္းျခင္း 

စသည္တုိ႔ရွိသည္ 

 

ကုိခ်ဳပ္ဆုိသည္ 

 

၂ႏွစ္ၾကာတုိင္း  

 

 

 

 

 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ရန္ဆုိလွ်င္ 

 

4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ 

 

သုိ႔သြားေရာက္သည္ 

 

ကုိ ရွာေဖြ၊  
ေရြးခ်ယ္သည္ 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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ပထမအႀကိမ္ အငွားအိမ္ယာတြင္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လွ်င္ 
 

5 အငွားစာခ်ဳပ္ 

 

ကုိခ်ဳပ္ဆုိသည္ 

 

5-1 (1) အိမ္ (အခန္း) ၏ ေသာ့ 

 

ကုိလက္ခံရယူသည္ 

 

5-1 (2) လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရ 

 

ကုိေလွ်ာက္သည္ 

 

5-1 (3) အခန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းေရး 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

 

5-1 (4) ေန႔စဥ္သုံး ပစၥည္းမ်ား စီစဥ္ျခင္း 

5-1 (5) အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိ 
အိမ္ေရြ႕ေျပာင္းမႈအတြက္ အသိေပးႏႈတ္ဆက္ျခင္း 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

 

5-1 (6) ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္ျခင္း 

 

 

ကုိမေမ့မေလ်ာ့ပါေစႏွင့္။ 

 

ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕၊ ထြက္ခြာလွ်င္ 

 

6-1 (1) အိမ္ရွင္သုိ႔ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 

6-1 (2) အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ 
ကုမ ၸဏီ 

ကုိစီစဥ္သည္ 

6-1 (3) လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရတုိ႔၏ အသုံးျပဳျခင္းကုိ 
ရပ္ဆုိင္းျခင္း 

 

ကုိျပဳလုပ္လ်က္ 

6-2 (2) ႀကီးမားေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္း 

 

6-2 အိမ္ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

6-2 (4) လိပ္စာေျပာင္းလဲရန္ တင္ျပ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း 

 

ေျပာင္းေရြ႕ၿပီးသည့္ေန႔

မွ ၁၄ရက္အတြင္း 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

 

6-2 (3) အခန္းေသာ့ျပန္အပ္ျခင္း 

 

၁လ ~၂လ ႀကိဳတင္၍ 

 

ကုိျပဳလုပ္သည္ 

 

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

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/02_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/03_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/04_1.pdf
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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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2  ကုိယ္ပုိင္အိမ္ 
ကိုယ္ပိုင္အိမ္ဆိုသည္မွာ အငွားမဟုတ္ပဲ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာအိမ္ကိုေခၚသည္။ ဤတြင္ 

အိမ္၀ယ္ယူပံုနည္းလမ္း၊ အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ 

 

2-1 ရယူပုံနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

 ကိုယ္ပိုင္အိမ္ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ဆိုလွ်င္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့ရွိသည္။ 

အိမ္ကိ ု ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္းကိ ု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ အေရးႀကီးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

သိရွိၿပီးလွ်င္ “အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္” ကိုခ်ဳပ္ဆုိၿပီး စရန္ေငြေပးအပ္ၿပီး 

အိမ္၀ယ္ယူသူ အမ်ားစုသည္ အိမ္၀ယ္ရန္အတြက ္ ေခ်းေငြကုိ ေလွ်ာက္ေလ့ရိွသည္။ ၄င္းေနာက ္

အိမ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သည္ ၀ယ္ယူသူထံ လႊေဲျပာင္းရယူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈခြန္ စသည့္အခြန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရသည္။ 

လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ားကို အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္မွ အခေၾကးေငြျဖင့္ မိမိကုိယ္စား 

လုပ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသျဖင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သင့္သည္။ 

 

2-2 အိမ္ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား 

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရာတြင္ “အေဆာက္အဦ စံခ်ိန္စံညႊန္းဥပေဒ” ဟုေခၚေသာ 

ဥပေဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ အစီအစဥ္တက် လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည္။ 

ေျမအက်ယ္အ၀န္းေပၚမူတည္၍ အေဆာက္အဦ၏ အရြယ္အစား အႀကီးအေသး၊ အျမင့္အနိမ့္ 

စသည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး ျမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွလွ်င္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ 

အေသးစိတ္ကုိ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ား၏ အေဆာက္အဦစီမံခန္႔ခြမဲႈဌာန စသည္တို႔၏ တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ပါ။   
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3 အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ  
    ေဒသအစုိးရ၊ အမ်ားပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အိမ္ယာကုိအမ်ားပုိင္အိမ္ယာဟုေခၚသည္။ 
အမ်ားပုိင္အိမ္ယာအမ်ိဳးအစား၊ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္၊ လစ္လပ္အိမ္ခန္း အသိေပးေၾကညာျခင္း၊ ေလွ်ာက္လႊာ 
ေလွ်ာက္ထားပုံစသည္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။   

 
3-1 အမ်ားပုိင္အိမ္ယာအမ်ိဳးအစားမ်ား 

အမ်ားပုိင္အိမ္ယာမ်ားတြင္ ေဒသအစုိးရမ်ား ႏွင္ ့ အမ်ားပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစသည္တုိ႔က 
ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အိမ္ယာမ်ားရိွသည္။ ေဒသဆုိငရ္ာ အမ်ားပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ 
အမ်ားပုိင္အိမ္ယာမ်ားတြင္ ခရိုင္အမ်ားပုိင္အိမ္ယာႏွင္ ့ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ စသျဖင့္ရွိၿပီး 
အမ်ားပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အမ်ားပုိင္အိမ္ယာမ်ားတြင္ UR အဖြ႕ဲအစည္းမွ 
ေဆာက္လုပ္ေသာ UR အငွားအိမ္ယာ (ၿမိဳ႕ျပအဖြဲ႔အစည္းအိမ္ယာ) စသည္တုိ႔ရွိသည္။ 

 
3-2 ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္ 
 မည္သည့္အမ်ားပုိင္အိမ္ယာတြင္ မဆုိ တရား၀င္ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္ထားသူမ်ားႏွင့္၊ “သံတမန္”   
    စသည့္ ေနထုိင္ခြင့္ရိွသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြအေျခခံသတ္မွတ္ခ်က္စသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း   
    ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခြင့္ကုိ အေသးစိတ္ ဆုံးျဖတ္ထားရွိသည္။ အေသးစိတ္ကို ၄င္းအမ်ားပုိင္အိမ္ယာကုိ  
    စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေဒသအစိုးရမ်ား၊ UR အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ထံတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။   
 
3-3 လစ္လပ္အိမ္ခန္း အသိေပးေၾကညာျခင္း 
 အမ်ားပုိင္အိမ္ယာသည္ ပံုမွန္အခ်ိန ္ သုိ႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ လစ္လပ္ေနရာကုိ ေၾကညာေလ့ရွိသည္။  ခရိုင္ 
အမ်ားပုိင္အိမ္ယာသည္ ပုံမွန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ (ဇန္န၀ါရီလ၊ ဧၿပီလ၊ ဇူလိုင္လ၊ ေအာက္တုိဘာလ) တုိ႔တြင္ 
ေၾကညာေလ့ရွိၿပီး ယင္းကုိ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားတြင္လည္း ျဖန္႔ေ၀ထားရိွသည္။  
 ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားပုိင္အိမ္ယာသည ္ ယင္းသက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးစာေစာင္ စသည္တုိ႔တြင္ 
ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ ယင္းစာေစာင္တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ား ႏွင့္ ဘူတာရုံမ်ား စသည္တို႔တြင္ ထားရိွသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ Chonai Kai အဖြဲ႕မ်ား၊ Jichi Kai အဖြဲ႔မ်ားစသည္တုိ႔မွ တဆင့္လည္း ျဖန္႔ေ၀ထားရိွသည္။ 
 URအငွားအိမ္ယာတုိ႔သည္ URအဖြ႕ဲအစည္း၏ Home Page မွတဆင့္ မိမိေမွ်ာ္မွန္းေသာ အိမ္ကုိ ရွာေဖြၿပီး 
ေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။     

3-4 ေလွ်ာက္ထားပုံနည္းလမ္းမ်ား 

 ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိမႈကို ေသခ်ာေစၿပီးေနာက ္ သက္ဆိုင္ရာေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ 

လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပူးတြဲ၍ လစ္လပ္အိမ္ခန္းေနရာေၾကညာေသာ အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ၏ 

တာ၀န္ခံစသည္တို႔ထံတြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္။  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

 သို႔ေသာ ္ အမ်ားပုိင္အိမ္ယာသည္ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္လိုသူမ်ားျပားေသာေၾကာင့္ မဲစနစ္ျဖင့္ 

ေနထိုင္ခြင့္ရွိသူကုိ ေရြးခ်ယ္ပါသည္။  

 အိမ္လခသည ္ ၀င္ေငြေပၚမူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ၿပီး အိမ္လခအျပင္ အမ်ား၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္၊ 

ကားပါကင္ေၾကး စသည္တို႔ က်ခံရန္လိုအပ္သည္။ 

 
လုိအပ္ေသာ 

စာရြက္စာတမ္း 
ေလွ်ာက္ရန္ေနရာ အခ်ိန္ အညႊန္း 

1 ေနထိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ  

2 ေနထိုင္ရန္ဆႏၵရွိသူအားလံုး၏ 

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းစသည္  

3 ၀င္ေငြအေထာက္အထား 

စာရြက္စာတမ္းစသည္ 

4 ထို႔အျပင္လိုအပ္ခ်က္ေပၚ  

မူတည္၍ 

ေတာင္းခံသည့္ 

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရိွသည္။   

လစ္လပ္ေနရာ 

ေၾကညာေသာ 

အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ၏ 

တာ၀န္ခံ 

(ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားပိုင္အိမ္ယာ၊ UR 

အငွားအိမ္ယာ) 

ပံုေသ သို႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္  

(ခရုိင္အမ်ားပုိင္အိမ္ယာ) 

 

တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ 

(ဇန္န၀ါရီလ၊ ဧၿပီလ၊ ဇူလိုင္လ၊ 

ေအာက္တိုဘာလ) 

 

 

အေသးစိတ္ကို 

အမ်ားပုိင္အိမ္ယာကို 

စီမံခန္႔ခြေဲသာ ရုံးမ်ား၊ UR 

အဖြ႕ဲအစည္းတို႔တြင္ 

ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။  

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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4 ပုဂၢလိက အငွားအိမ္ယာ 
ပုဂၢလိက၏ အငွားအိမ္ကို ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံသို႔သြားရသည္။ ၄င္းအတြက္  

မိမိဆႏၵရွိေသာအိမ္ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္သည္မွာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ 
အိမ္လခ ၅လစာ၊ ၆လစာပမာဏေလာက္ လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။  
   

4-1 အိမ္ (အခန္း) ရွာေဖြနည္း၊ ငွားရမ္းနည္း  

(1) ရွာေဖြနည္း 
မိမိေနထိုင္လိုေသာ ေဒသ၏ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ (အိမ္အငွား၊ တိုက္ခန္းကို မိတ္ဆက္ေပးေသာဆိုင္) သို႔သြားၿပီး 

မိမိဆႏၵရွိေသာ အိမ္လခႏွင့္ အက်ယ္အ၀န္း၊ ဘူတာရံုမွ အကြာအေ၀းစသည့္ မိမိလိုခ်င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ေျပာၾကားၿပီး အိမ္ကိုမိတ္ဆက္ရယူႏိုင္သည္။   

ယင္းဆိုင္တြင္ ကပ္ထားေသာ ငွားရမ္းရန္ရိွေသာအိမ္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ မဂၢဇင္းႏွင့္ 
အင္တာနက္တြင္ မိမိဆႏၵရွိေသာေဒသ၏ အိမ္လခေပါက္ေစ်း၊ အိမ္စသည္တို႔ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ၄င္းအျပင္ 
ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၏ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနမွ တဆင့္လည္း ရွာေဖြႏုိင္သည္။  

 
(2) ငွားရမ္းနည္း 
 အငွားအိမ္၊ တိုက္ခန္းကို ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရသည္။ ၄င္းကို အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ဟုေခၚၿပီး စာခ်ဳပ္ကာလသည္ 
သာမန္အားျဖင့္ ၂ႏွစ္ခန္႔ရွိသည္။   
 

 စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလိုအပ္သည္။ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္ 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္ လုိအပ္ေသာေငြေၾကး 

1 ေနထိုင္သူအားလုံး၏ 

ေနထိုင္သူမွတ္တမ္းစသည္  

2 ၀င္ေငြအေထာက္အထား 

စာရြက္စာတမ္း 

3 အာမခံသ ူ(7 အိမ္ရာအသံုးအႏႈန္း 

ရည္ညႊန္း)၊ ထို႔အျပင္ အာမခံစာ 

4 လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး 

မွတ္ပံုတင္ 

စသည္ 

1 ယခုလႏွင့္ လာမည့္လ အိမ္လခ  

2 စေပၚေငြ (7 အိမ္ရာအသံုးအႏႈန္း ရည္ညႊန္း) 

3 အိမ္ပိုင္ရွင္ကန္ေတာ့ေၾကး (7 အိမ္ရာအသံုးအႏႈန္း ရည္ညႊန္း) 

4 ၾကားပြစဲားခ (7 အိမ္ရာအသံုးအႏႈန္း ရည္ညႊန္း) စသည္  

 

ဤသည္တို႔ကိ ုေပါင္းလိုက္လွ်င္ အိမ္ငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္လခ၏ ၅လစာ၊ ၆လစာခန္႔ေသာ 

ေငြေၾကးပမာဏလိုအပ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/07.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/07.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/07.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/07.pdf
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4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္   
 4-2 အိမ္ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္  

(1) ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ေသာအစီအစဥ္မ်ား 
 

 
 

 

(2) ငွားရမ္းခ်ိန္တြင္ သတိျပဳရန္အခ်က္မ်ား 

အိမ္ငွားရန္ ရွာေဖြလ်က္ရိွသူ  

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ 

လိုခ်င္ေသာအိမ္၏ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပသသည္  

 

 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ 

ႏွင့္ အိမ္ပုိင္ရွင္ 

စစ္ေဆးျခင္း 
  

※ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ ပုံမွန္အားျဖင့္ 
အာမခံသူလုိအပ္သည္။အာမခံသူကုိယ္စားလွယ္  
ကုမ ၸဏီသုိ႔လည္း ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။   

 

 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ 

ဆံုးျဖတ္သည္  

 

 

လိုခ်င္ေသာ အိမ္အေနအထားကိုေျပာသည္ 

 

စိတ၀္င္စားေသာအိမ္ကိုေတြ႔ရွိပါက 
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသည္  

 

ၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်င္ပါက 
ေလွ်ာက္လႊာေရးျဖည့္သည္ 

 

ႀကိဳတင္ဘြတ္ကင္လုပ္သည္  

 

စေပၚေငြ၊ အိမ္ပိုင္ရွင္ကန္ေတာ့ေၾကး၊ ၾကားပြစဲားခ၊ အိမ္လခ၊ 
ထိခိုက္ပ်က္စီးအာမခံေၾကး စသည့္ 

လုိအပ္ေသာေငြကုိေပးေခ်ၿပီး စာခ်ဳပ္တြင္ 
မိမိအမည္ကုိေရးၿပီး လက္မွတ္တံဆိပ္တုံးထုသည္  

 

စာခ်ဳပ္လက္ခံရယူသည္ 
 

အိမ္ေသာ့ကုိရရိွၿပီး အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕သည္ 

 

※ေလွ်ာက္လႊာတင္ေၾကး ေပးရေသာအခါလည္းရွိသည္  
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 ● လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  

 မိမိအိမ္သုိ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပမႈသည္ ၁မိနစ္လွ်င္ ၈၀မီတာလမ္းေလွ်ာက္သည္ဟု တြက္ခ်က္လွ်င္ 

 “အနီးဆုံးဘူတာမွ မိနစ္မည္မွ်” ဟုေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ယင္း ၁မိနစ္လွ်င္ ၈၀မီတာ 

 လမ္းေလွ်ာက္သည္ဟုဆုိလွ်င္ ၁နာရီလွ်င္ ၄.၈ကီလုိမီတာ အျမန္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး၊ ကုန္းတက္မ်ားႏွင့္ ေလွကားအတက္မ်ား၊ 

 မီးပြိဳင့္ေစာင့္ခ်ိန္မ်ားစသည္တုိ႔မပါ၀င္ေပ။  

 စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိခင္မွာ လက္ေတြ႔ဘူတာအထိ လမ္းေလွ်ာက္ၾကည့္လွ်င္ သင့္ေတာ္လိမ့္မည္။    

 ● အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

 အိမ္ရွင္အမ်ားစုသည္ အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ေမြးျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္အတြက္ ေမြးျမဴလုိလွ်င္ စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ဆုိမီွ 

 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံတြင္ ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းေမးျမန္းထားျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ 

 
အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္ေမြးျခင္း 

● အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အိမ္ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲျခင္း 

အိမ္ရွင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွပဲ အိမ္ျပင္ဆင္ျခင္း ႏွင့္ အိမ္ဒီဇိုင္းေျပာင္းလဲျခင္း၊ မိသားစုအျပင္ အျခားလူကုိ 

အတူေနထုိင္ေစျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ အိမ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သုိ႔မဟုတ္ အားလုံးကိ ု အျခားလူကုိငွားရမ္းျခင္း 

မျပဳလုပ္ရပါ။   

  

အခန္းတြင္ သံရိုက္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း 

  

အျခားလူသို႔ ငွားရမ္းျခင္း 
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● အခန္းတြင္းတြင္ ရွိေသာႏွင့္ မရွိေသာ အေထာကအ္ပံ့ပစၥည္းမ်ား  

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အငွားအိမ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္၍ အခန္းတြင္းတြင္ပါ ရိွေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
မပါရိွေသာပစၥည္းမ်ားဟူ၍ ရွိသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။   

・အခန္းတြင္ပါ ရွိေသာပစၥည္းမ်ား…လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရအသံုးျပဳကိရိယာမ်ား 

・အခန္းတြင္ မပါရွိေသာပစၥည္းမ်ား…လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂတ္စမ္ီးဖို၊ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ စသည္။ 

လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိလုည္း မိမိဘာသာ ျပင္ဆင္ထားပါ။    

(3) အခန္းငွားခ်ိန္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္ 

  အငွားအိမ္မ်ားငွားရမ္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေလ့ရွိသည္။ ၄င္းအတြက္ 

အႀကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသဆုိင္ရာႏိုင္ငံတကာကူးလူးဆက္ဆံေရးအသင္း 

စသည္တို႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏိုင္သည္။  

 

・ဂ်ပန္စကားမေျပာႏုိင္…ဂ်ပန္စကားေျပာႏုိင္သူႏွင့္ အတူသြားၾကပါစို႔။ ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ားေလာက္ကိုသာ    

 ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ေျပာဆိႏုိုင္လွ်င္ပင ္တစ္ဖက္၏ အျမင္မွာ လံုးလုံးေျပာင္းလတဲတ္သည္။  

・ႏိုင္ငံျခားသားမငွားရမ္း…အသိမိတ္ေဆြ၏ မိတ္ဆက္ေပးမႈ၊ အင္တာနက္ စသည္တို႔မွ တဆင့္  

ႏို္င္ငံျခားသားကုိ ငွားရမ္းေပးနုိင္သည့္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ရွာေဖြၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္လည္း 

ထိေရာက္သည္။  

・အာမခံသူမရွိ…အာမခံကိုယ္စားလွယ္ကုမ ၸဏီကိုေတာင္းဆုိရယူႏိုင္သည္။ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္  

 ေဆြးေႏြးပါ။  
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4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ 

4-3 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္တြင္  

 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံတြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေမးျမန္းခံရေလ့ရွိသည္။ 

1။ အမည္ （             ） 

2။ အလုပ္အကုိင္ （             ） 

3။ အလုပ္အကုိင္အေျခအေန □အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း □စာခ်ဳပ္ျဖင့္လုပ္ေသာ၀န္ထမ္း □အခ်ိန္ပုိင္း 

□ေက်ာင္းသား 
--> ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရ၊ မရ… 

 □ရ □မရ 
 

4။ အတူေနသူမ်ား （      ） ေယာက္ 

□မိသားစု □သူငယ္ခ်င္း □အျခား （     ） 
 

5။ ပုံမွန္၀င္ေငြ  

 ကာယကံရွင္  

 

 

 

 

 

အတူေနမည့္သူမ်ား 

 

  

  
 

   

□လစာ □ေငြလႊဲပို႔ □အျခား 

လစဥ္ပမာဏ ・ယန္း၁သိန္းေအာက္・ယန္း၁သိန္း～၁သိန္းခြ・ဲယန္း၁သိန္းခြ~ဲ၂သိန္း 

 ・ယန္း၂သိန္း～၂သိန္းခြ・ဲယန္း၂သိန္းခြ～ဲ၃သိန္း・ယန္း၃သိန္းအထက္ 

□ လစာ □ေငြလႊဲပို႔ □အျခား 

လစဥ္ပမာဏ ・ယန္း၁သိန္းေအာက္・ယန္း၁သိန္း～၁သိန္းခြ・ဲယန္း၁သိန္းခြ~ဲ၂သိန္း 

 ・ယန္း၂သိန္း～၂သိန္းခြ・ဲယန္း၂သိန္းခြ～ဲ၃သိန္း・ယန္း၃သိန္းအထက္ 
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6။ ဂ်ပန္ဘာသာစြမ္းရည္ 

 စကားေျပာ 

 အဖတ္ 

  
 

 

□ႏိုင္သည္ □ေန႔စဥ္သုံးစကားေျပာအဆင့္ □မႏုိင္ 

□ႏိုင္သည္ □လြယ္ကူေသာဂ်ပန္ဘာသာ □ဟိရဂနမွ်သာ 

□မႏုိင္   
 

7။ အာမခံသူရိွ/ မရိွ □ရွိ -->ကာယကံရွင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ပံု （       ） 

□မရိွ -->အာမခံကုမ ၸဏီအသုံးျပဳလုိေသာဆႏၵရွိ/မရိွ… 

□ရွိ  □မရိွ 
 

8။ အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လူပုဂၢိဳလ္（ကာယကံရွင္အျပင္） （       ） 

9။ သက္ေသခံအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း □ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ □ေနထိုင္ခြင့္ကတ္／အထူးရာသက္ပန္ေနထုိင္ခြင့္ေထာက္ခံစာ 

□အျခား （       ） 

10။ မိခင္ႏုိင္ငံျပန္ရန္ □ ရွိ （       ） ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 

□ မရိွ 

□ မေသခ်ာ 
 

 

11။ အိမ္ရွာေဖြရေသာ အေၾကာင္းရင္း （                ） 
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4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ 
4-4 ငွားလုိေသာအိမ္၏ စစ္ေဆးရမည့္အခ်က္မ်ား 
မိမိဆႏၵကုိ ရွင္းလင္းစြာသိထားၾကပါစို႔။ 
ငွားလိုေသာအိမ္အခ်က္အလက္မ်ား 

1။ အိမ္လခ （     ）ယန္းမွ （     ）ယန္းထိ 

2။ ေနလုိေသာေဒသ၊ျမိဳ႕ 

 

(၁) အနီးဆံုးဘူတာ （    ）ဘူတာ 

(၂) ဘူတာမွၾကာခ်ိန္ （လမ္းေလွ်ာက္   ）မိနစ္အတြင္း 

3။ အေဆာက္အဦအမ်ိဳးအစား □တိုက္ခန္း  □အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း  □လံုးခ်င္းအိမ္ 

4။ အခန္းအထပ္အျမင့္ （    ）ထပ္ 

5။   အခန္းဖြဲ႔စည္းပုံ (1) အခန္းအေရအတြက္  

             (2) မီးဖုိေခ်ာင္အခ်က္အလက္ 

  

  

             (3) အခန္းပုံစံ 
 

（    ）ခန္း 

□K □DK □LDK 

※K: မီးဖိုေခ်ာင္သာပါ၀င္ DK: စားေသာက္ခန္းမီးဖိုေခ်ာင္ 

LDK: ဧည့္ခန္းစားေသာက္ခန္းမီးဖိုေခ်ာင္ 

□အေနာက္တိုင္းအခန္း   □ဂ်ပန္အခန္း □မည့္သည့္အခန္းမဆို 
 

6။ အိမ္သာ □အေနာက္တိုင္းပံုစံ □ဂ်ပန္ပံုစံ 

□အိမ္သာခန္းပါ၀င္ □အမ်ားသံုးအိမ္သာလည္းအဆင္ေျပ 
 

7။ ေရခ်ိဳးခန္း □ေရေႏြးစိမ္ကန္ပါ၀င္  □ေရေႏြးစိမ္ကန္မပါ၀င္ 

8။ ေလေအးေပးစက္ □ရွိ     □မရွိ 

9။ အခန္းမ်က္ႏွာမူရာ အရပ္မ်က္ႏွာ □ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာမူ        □အေရွ႕ေတာင္မ်က္ႏွာမူ     

□ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာမူမွလြ၍ဲ   □မည္သည့္မ်က္ႏွာမဆို 

10။ ပတ္၀န္းက်င္ □အမ်ားသံုးေရေႏြးစိမ္ကန္   

□အမ်ားသံုးအ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ဆိုင္  □ေက်ာင္း                

□အျခား（      ） 
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11။ ေျပာင္းေရႊ႕လုိေသာေန႔ （    ）ႏွစ္（      ）လမွ 
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4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ 

4-5 စာခ်ဳပ္ကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈျခင္း  

စာခ်ဳပ္သည္ အိမ္ငွားသူႏွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္တို႔၏ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားသည္။ 

စာခ်ဳပ္တြင္ မိမိ၏လက္မွတ္ (မိမိ၏ အမည္ကိ ု ေရးထားျခင္း) ျပဳလုပ္ျခင္းသည္   

မိမိစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု သေဘာတူသည္ဟု အဓိပ ၸါယ္ရၿပီး လိုက္နာပါမည္ဟု 

ဆိုလုိျခင္းျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာဖတ္ၿပီး ရွင္းလင္းစြာနားလည္ထားသင့္သည္။ 

စာခ်ဳပ္တြင္ ေရးထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နားလည္ၿပီးမွ လက္မွတ္ထုိးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ 

ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈၾကပါစို႔။ ျပႆနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။  
အိမ္လခ၊ ထိန္းသိမ္းခ ေငြပမာဏႏွင့္ ေပးေခ်ရမည့္ေန႔၊ ေပးေခ်ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားစသည္ 

တားျမစ္ခ်က္မ်ား အိမ္ေမြးတိရိစၧာန္မ်ား ေမြးျမဴျခင္းကုိ တားျမစ္ခ်က္စသည္ 

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးရ/မရ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကာလသည္ ပံုမွန ္ ၂ ႏွစ္ၾကာျဖစ္သည္။ ၂ႏွစ္ေက်ာ္လြန္၍ 
ထပ္မံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပါက အိမ္ရွင္ထံမွ သက္တမ္းတိုးခကုိ 
ေတာင္းဆုိခံရျခင္းလည္းရိွသည္။ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံမွလည္း 
သက္တမ္းတုိးခ၏ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေတာင္းဆုိခံရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။  

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းျပီးဆုံးခ်ိန္အေျခအေန စာခ်ဳပ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ စရံေငြျပန္မအမ္းျခင္း၊ ႀကီးျမင့္ေသာ အိမ္သန္႔ရွင္းခ 
ေတာင္းဆုိခံရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ 
ေပးေခ်ရေသာ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ဦးစြာဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသင့္သည္။ 
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4 ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ 

4-6 စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အငွားအိမ္မ်ား၏ အငွားစာခ်ဳပ္သည္ ၂ႏွစ္တြင္ ၁ႀကိမ္သက္တမ္းတိုးသည္။ 

ဤသည္ကုိစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျခင္းဟုေခၚသည္။ ဆက္လက္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိလုိပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးခ 

စသည္ႏွင့္တကြ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံတြင္ ေလွ်ာက္ရသည္။   

 အကယ္၍ ႏိုင္ငံသုိ႔ျပန္သြားျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းစသည္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိေသာအခါ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္၊ 

အိမ္ရွင္တုိ႔ကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ အနည္းဆုံးတစ္လ မွ ႏွစ္လ ႀကိဳတင္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားရမည္။    

(1) စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးျခင္း (သက္တမ္းတုိးျခင္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္း) 

စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးရန္ ဆႏၵရိွလွ်င္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ အိမ္ရွင္ထံသုိ႔ ေျပာၾကားရမည္။ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ အိမ္လခ 

တက္သြားျခင္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး အိမ္ရွင္ထံမွ အိမ္လခႏႈန္းထားအသစ္၏ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္လစာပမာဏခန္႔ ရွိေသာ 

သက္တမ္းတိုးခ၊ အိမ္အက်ိဳးေဆာင္ထံမွ သက္တမ္းတုိး၀န္ေဆာင္ခ စသည္တုိ႔ေတာင္းဆုိခံရႏုိင္သည္။  

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္အတုိင္းဆက္လက္ခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ အမ်ားစုျဖစ္သည္။ 

သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္မေရာက္မွီ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ထံမွ သက္တမ္းတုိး၊ မတုိးကို ေမးျမန္းေသာ 

အေၾကာင္းၾကားခ်က္လာေလ့ရိွၿပီး အိမ္လခ ထပ္မတုိးျခင္း၊ သက္တမ္းတုိးစရိတ္ ႏွင့္ သက္တမ္းတုိးလုပ္ငန္းစဥ္စရိတ္္တုိ႔ကုိ 

ေတာင္းခံျခင္း မခံရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။     

(2) စာခ်ဳပ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္ (ဖ်က္သိမ္းျခင္းအသိေပးျခင္း) 

စာခ်ဳပ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္မွ တဆင့္ (သုိ႔မဟုတ္) အိမ္ရွင္သုိ႔တုိက္ရိုက္စာခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခ်င္ေၾကာင္း 

ကုိ ေျပာၾကားရသည္။ ေစာစီးစြာေျပာၾကားျခင္းသည္ အေရးႀကီးၿပီး စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ၁လ၊ ၂လ 

ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

အိမ္ရွင္ကုိအေၾကာင္းမၾကားပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းခါနီးမွ ကပ္၍ အေၾကာင္းၾကားပါက 

စရံေငြျပန္လည္မရရိွျခင္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းမႈ အေၾကာင္းၾကားျခင္းကုိ ေစာစီးစြာ ျပဳလုပ္ၾကပါစုိ႔။   

 

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


 

 

 
 M ေနထိ ုင ္ ျခင ္ း ၊  ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထိပ္သုိ႔ 

M ေနထိုင္ ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 
 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

5 ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 

အိမ္ (အခန္း)ကုိ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အငွားစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးပါက ေနထုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ရသည္။ ဤအခ်ိန္မွ စ၍ 

မိမိေနထုိင္မည့္အိမ္ (အခန္း) သန္႔ရွင္းေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရ အသုံးျပဳမႈအတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ 

ေနထုိင္သူမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ လိပ္စာေျပာင္းလျဲခင္း စသည္တုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေန႔စဥ္အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိလည္း 

ျပင္ဆင္ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားသုိ႔လည္း ႏႈတ္ဆက္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။ 

 

5-1 ပထမအႀကိမ္၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း 

(1) ေသာ့လက္ခံျခင္း 

 အိမ္ (အခန္း) အငွားစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းျဖင့္ အိမ္ (အခန္း) ၏ ေသာ့ကုိ လက္ခံရယူႏိုင္သည္။ ထုိေသာ့သည္ 

စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ လုိအပ္သည္။ 

ေပ်ာက္ဆုံးပါက အျမန္ဆုံး အိမ္ရွင္၊ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္သုိ႔ ဆက္သြယ္ရမည္။ ထုိ႔အျပင္ ေသာ့အသစ္လဲစရိတ္ 

စသည္ကုိ မိမိမွ က်ခံရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။ ဤသည္မွာ ျပစ္မႈအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္လည္းျဖစ္သည္။ 

  

(2) လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္ ႏွင့္ ေရေလွ်ာက္ထားျခင္း 

 လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရမရိွလွ်င္ မျဖစ္ပါ။ ၄င္းတို႔ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၀င္ေရာက္မေနထုိင္မွီ ျပင္ဆင္ၾကပါစို႔။ 

ေဒသအလုိက္ အနည္းငယ္ကြာျခားေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။  
 လွ်ပ္စစ္ ဂတ္စ္ ေရ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီးေနာက္၊ 
ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္ 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီးေနာက္၊ 

ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္ 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီးေနာက္၊ 

ေသာ့လက္ခံၿပီးေနာက္ 

မည္သည့္ေနရာသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားမည္   

ေဒသလွ်ပ္စစ္ကုမ ၸဏီသို႔ ေဒသဂတစ္္ကုမ ၸဏီသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ေရဌာနသို႔ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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မည္က့ဲသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည္ 

မိန္းခလုတ္ကို 
အေပၚတင္လွ်င္ 
မီးလင္းသည္။ 
၄င္းမီးခလုတ္တြင္ 
ကပ္ထားေသာ ပို႔စကတ္တြင္ 
အမည္၊ လိပ္စာ၊ 
စတင္သံုးစြေဲသာေန႔ကို 
ေရးသြင္းၿပီး စာတိုက္မွ 
ပို႔ေပးရမည္။ ၄င္း ပို႔စကတ္ 
မရိွလွ်င္ လွ်င္စစ္ကုမ ၸဏီသို႔ 
တိုက္ရိုက္အေၾကာင္းၾကား 
ရမည္။  

ဂတ္စ္ကုမ ၸဏီသို႔ ဖုန္းျဖင့္ 
အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
စတင္သံုးစြလဲိုသည့္ ေန႔ ႏွင့္ 
အခိ်န္တြင္ 
လာေရာက္ေစရန္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေန႔တြင္ ဂတ္စ္ကုမ ၸဏ ီ
၀န္ထမ္းမွ လာေရာက္ၿပီး  
ဂတ္စ္ပုိက္ေခါင္းကို 
ဖြင့္ေပးသည္။ 

ၿမိဳ႕နယ္ရံုး၏ ေရဌာနစသည္သို႔ 
အေၾကာင္းၾကားၿပီး 
စတင္သံုးစြလဲိုသည့္ေန႔တြင္ 
လာေရာက္ေစသည္။(သို႕) 
မိမိကိုယ္တိုင္ ေရပိုက္မီတာကို 
လွည့္ဖြင့္ၿပီး ထားရွိေသာ ပို႔စကတ္တြင္ 
အမည္၊ လိပ္စာ၊ စတင္သံုးစြေဲသာေန႔ 
စသည္တို႔ကို ေရးသြင္းၿပီး စာတိုက္မွ 
ပို႔ေပးရမည္။     

ရည္ညႊန္း  

 သို႔ေသာ္ ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ 
လိုအပ္ေသာ ဂတ္စ္မီးဖိုသည္ 
အငွားအိမ္အမ်ားစုတြင္ 
မပါသျဖင့္ ဂတ္စ္ကုမ ၸဏီမွ 
မလာခင္အထိ ဂတ္စ္မီးဖိုကို 
၀ယ္ယူထားၾကပါစို႔။  

အမိ္ကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း၊ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္တြင္ 
“၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ 
ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားမည္လား” ကို 
အိမ္အက်ိဳးေဆာင္၊ အမိ္ရွင္ထံတြင္ 
ေမးျမန္းပါ။  

(3) အခန္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရး  
ယခုမွစ၍ ေနထိုင္မည့္အိမ္ (အခန္း) ၏ အခန္းတြင္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနျဖစ္ေသာ္လည္း စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ 
၀င္ေရာက္မေနထိုင္မီွ အခန္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကပါစို႔။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရန္အတြက္ 
၀င္ေရာက္မေနထိုင္မီွ လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရ ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။     

(4) ေန႔စဥ္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း 

 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အငွားအိမ္မ်ားတြင္ သာမန္အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ ခန္းဆီးလိုက္ကာ 

စသည္တို႔ကိ ု  မထားရွိပါ။ ေန႔စဥ္လုိအပ္ေသာ အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိပ္ယာ၊ 

ကုတင္မ်ား၊  မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာသုံးပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔သည ္

 ကိုယ္တုိင္အသင့္ျပင္ထားရမည္ျဖစ္သည္။  

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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(5) ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၿပီးေနာက္ မိတ္ဆက္ျခင္း 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီးလွ်င ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္မိတ္ဆက္ျခင္းသည္ 
ပံုမွန္ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ သိရိကွၽြမ္း၀င္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးၿပီး ပတ၀္န္းက်င္၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ မိမိ၏ အမည္ႏွင့္ 
မည္သည္ကုိလုပ္ေဆာင္ေနသည္စသျဖင့္ လြယ္ကူစြာပ ဲမိမိကိုယ္မိမိ မိတ္ဆက္ၾကပါစို႔။    

(6) ေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ လိပ္စာေျပာင္းေရႊ႕မႈအေၾကာင္းၾကားျခင္း 
မိမိေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးမ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားရသည္။ အေသးစိတ္ကုိ A 

ေနထုိင္ခြင့္စီမံခန္႔ခြျဲခင္းစနစ္သစ္၊ ႏုိင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမွတ္ပုံတင္စနစ္ 4-1  ေနထုိင္ရာေဒသ 
(လိပ္စာ) ကုိေျပာင္းလဲေသာအခါ ကိၾုကည့္ပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/04_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/04_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/a/04_1.pdf
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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
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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။ 
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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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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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ျ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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6 အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ထြက္ခြာျခင္း  
အိမ္သစ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕၊ ထြက္ခြာလွ်င္ ေရွးဦးစြာေျပာင္းေရႊ႕မည့္ေန႔သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ 
အိမ္ရွင္သို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းသည ္ သာမန္အားျဖင့္ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ 
၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္ စသည့္ စာရင္းပိတ္ျခင္းမ်ားကုိ 
မေမ့မေလ်ာ့လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ျပန္အပ္ေသာအခန္းကိ ု သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး အမႈိက္မ်ားကိ ု အခန္းထတဲြင္ 
မထားခဲ့ရန္။ 

6-1 အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း  

(1) အိမ္ရွင္သုိ႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

 စာခ်ဳပ္တြင္ေရးထားေသာကာလအတြင္း (သာမန္ တစ္လ၊ ႏွစ္လႀကိဳတင္၍) တြင္ အိမ္ရွင္သုိ႔ စာခ်ဳပ္ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။  

(2) အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕နည္းမ်ား စဥ္းစားပုံ   

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိသည္။ အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ 

ပစၥည္းမ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အိမ္အေျပာင္းအေရႊ႕ကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

ေစ်းႏႈန္းသည္ ပစၥည္းအေလးခ်ိန္၊ အကြာအေ၀း၊ ပစၥည္းထုတ္ပိုးခ်ိန္မွ ပစၥည္းပုိ႔ေဆာင္ေပးသည္အထိ အားလုံးကုိ 

လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကြျဲပားသည့္အတြက္ ယင္းတုိ႔၏ လက္ရွိေပါက္ေစ်းေမးျမန္းၿပီး၊ ကုန္က်စရိတ္၊ 

၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစၿပီးမွ မိမိဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီေသာလုပ္ငန္းကိုေရြးခ်ယ္ၾကပါစုိ႔။  

ထုိျပင့္ အသိမိတ္ေဆြ၏ကား(သို႕) အငွားကားငွားရမ္းျပီး မိမိကုိယ္တုိင္ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္သည္။ 

(3) လွ်ပ္စစ္၊ ဂတ္စ္၊ ေရ၀န္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆုိင္းျခင္း 

 အိမ္မေျပာင္းေရႊ႕ခင္ ႏွစ္ရက္၊ သုံးရက္အလုိတြင္ အေၾကာင္းၾကားၾကပါစုိ႔။ 
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  လွ်ပ္စစ္ ဂတ္စ္ ေရ 

မည္သည့္အခိ်န္တြင္ အိမ္မေျပာင္းခင္ ၂ရက္၊ 

၃ရက္အလိ ု

အိမ္မေျပာင္းခင္ ၂ရက္၊ 

၃ရက္အလိ ု

အိမ္မေျပာင္းခင္ ၂ရက္၊ 

၃ရက္အလိ ု

မည္သည့္ေနရာသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားမည္ 

အနီးရွိ လွ်ပ္စစ္ကုမ ၸဏီရံုးသို႔ 

အသိေပးသည္။ 

အနီးရွိ ဂတ္စ္ကုမ ၸဏီရုံးသို႔ 

အသိေပးသည္။ 

ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ 

ျမိဳ႕နယ္ရံုးေရဌာန၊ 

အနီးရွိေရရုံးဌာနသို႔ 

အသိေပးသည္။  

မည္က့ဲသုိ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အိမ္ေျပာင္းေသာေန႔တြင္ 

တာ၀န္ခံလာၿပီး 

လွ်ပ္စစ္ကိုရပ္ဆိုင္းၿပီး 

၄င္းရက္အထိက်သင့္ေငြကုိ 

တြက္ခ်က္ေပးသည္။ 

အိမ္ေျပာင္းေသာေန႔တြင္ 

တာ၀န္ခံလာၿပီး 

ဂတ္စ္ကိုရပ္ဆိုင္းၿပီး 

၄င္းရက္အထိက်သင့္ေငြကုိ 

တြက္ခ်က္ေပးသည္။ 

အိမ္ေျပာင္းေသာေန႔တြင္ 

တာ၀န္ခံလာၿပီး 

ေရပုိက္ေခါင္းကိုပိတ္ၿပီး 

၄င္းရက္အထိက်သင့္ေငြကုိ 

တြက္ခ်က္ေပးသည္။ 
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6 ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ထြက္ခြာျခင္း 

6-2 ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

(1) ပစၥည္းထုပ္ပုိးသယ္ယူျခင္း 

 ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုပ္ပုိးၿပီး အခန္းကိုသန္႔ရွင္းစြာထားခ့ဲရမည္။ အမႈိက္မ်ားခ်န္မထားခ့ဲရပါ။  

(2) ႀကီးမားေသာအမိႈက္ 

အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂ အစရိွေသာ ႀကီးမားေသာအမိႈက္၊ အမႈိက္မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းအမ်ားအျပားထြက္ရိွပါက 

ျမိဳ႕နယ္ရံုးတာ၀န္ခံသုိ႔ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ပံု နည္းလမ္းကို ေသခ်ာစြာ ေမးျမန္းရမည္။ 

(3) ေသာ့အပ္ျခင္း 

ေသာ့အပ္ၿပီး စရံေငြကုိ တြက္ခ်က္ရမည္။ အိမ္ရွင္၊ အိမ္အကိ်ဳးေဆာင္ တုိ႔၏ ေရွ႕တြင္ စာခ်ဳပ္အတုိင္း 

၀င္ေရာက္ေနထုိင္ျခင္းမတုိင္ခင္အေျခအေနအတုိင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္။  

※အိမ္ကုိျပန္အပ္(အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕)ခ်ိန္တြင္ အခန္းကုိ ၀င္ေရာက္မေနထုိင္မွီ အေျခအေနတုိင္း ျပန္လည္ေပးအပ္ရသည္။ 

မည္သည့္အေျခအေနႏွင့္ ျပန္အပ္ရသည္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္၍ ကြျဲပားသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာရန္လုိအပ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္လည္း အိမ္အေျခအေနကုိ 

ေသခ်ာစြာေလ့လာၾကည့္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ လုိအပ္ပါက ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ ဓါတ္ပုံရုိက္ထားလွ်င္လည္း 

ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ စေပၚေငြမွ ႏႈတ္ၿပီး က်န္ေငြကုိ ထြက္ခြာခ်ိန္ 

(စာခ်ဳပ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္) တြင္ ျပန္လည္ရယူႏုိင္သည္။    
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(4) လိပ္စာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 

ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ေအာက္ပါအတုိင္း မေမ့မေလ်ာ့လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။   

ေျပာင္းေရႊ႕ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား 

 လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား 

ေနထုိင္ရာေဒသေျပာင္းလဲျခင္း ေျပာင္းေရႊ႕သည့္ေန႔မွ ၁၄ရက္အတြင္း မိမိေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ 

အထူးရာသက္ပန္ေနထိုင္ခြင့္ေထာက္ခံစာစသည္ကို ယူေဆာင္ၿပီး လိပ္စာသစ္ကိ ုမွတ္ပံုတင္ရမည္။  

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရာေနရာသည္ ယခုေနထုိင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ ္မဟုတ္လွ်င္ (ေရႊ႕ေျပာင္းခ်ိန္) ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေန႔ 

၁၄ရက္မတိုင္မီွမွ  ေရႊ႕ေျပာင္းမည့္အခ်ိန္အထိအတြင္း ယခုေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ “ေရႊ႕ေျပာင္း 

အေထာက္အထားစာရြက္” ကိရုယူၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ေန႕မွ ၁၄ရက္အတြင္း မိမိေျပာင္းေရႊ႕ရာ အရပ္၏ 

ၿမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ အခ်က္အလက္ေျပာင္းလျဲခင္း ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ တစ္ပါတည္းတင္သြင္းရမည္။     

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံ၊ 

ျပည္သူ႕ပင္စင္ 

ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရာေဒသသည္ ယခုေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယမ္ဟုတ္လွ်င္ (ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း) 

အခုေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ “ျပည္သ႕ူပင္စင္ႏႈတ္ထြက္ျခင္းအသိေပးစာ” ကို တင္သြင္းၿပီး 

မိမိေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရံုးတြင္ “ေနထိုင္ရာေဒသေျပာင္းလျဲခင္း” ကိုျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ 

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးအာမခံႏွင့္ ျပည္သူ႕ပင္စင္တို႔ကိ ု အသစ္၀င္ေရာက္မႈ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မိမိေနထိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔သြားၿပီး လိပ္စာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း အသိေပးစာကုိ တင္သြင္းရမည္။  

တယ္လီဖုန္း 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ မုိဘိုင္းဖုန္းကုမ ၸဏီသို႔ လိပ္စာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္။ အိမ္ဖုန္းသည္ 

NTT ၏ ၁၁၆ နံပါတ္သုိ႔ဖုန္းျဖင့္ မိမိေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရာေဒသသုိ႔ ဖုန္းလိုင္းေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

ဘဏ္ 
လိပ္စာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။ အေသးစိတ္ကုိ မိမိ၏ ဘဏ္စာရင္းထားရွိရာ 

ဘဏ္သုိ႔ဆက္သြယ္ပါ။  

စာတုိက္ 
လက္ရွိေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသႏွင့္ဆိုင္ေသာ စာတိုက္ဌာနသို႔ လိပ္စာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို 

အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၁ႏွစ္တာအတြင္း လိပ္စာသစ္သို႔ စာမ်ား၊ ပါဆယ္မ်ားကုိ ေျပာင္းလပဲို႔ေပးသည္။   

※ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဟူသည္ လက္ရွိေနထုိင္လ်က္ရိွေသာအိမ္မွ အိမ္သစ္သုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားတြင္ 

“ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း” ဟူသည္ ယင္းျမိဳ႕နယ္တြင္းေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကို ေခၚဆုိၿပီး ယင္းၿမိဳ႕နယ္ျပင္ပကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ 

“ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း” ဟုေခၚသည္။    

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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7 အိမ္အသုံးအႏႈန္းရွင္းလင္းခ်က္ 

  အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ 

 အိမ္ၿခံေျမအေရာင္းအ၀ယ္၊ ပုဂၢလိကအငွားအိမ္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းစသည္ကုိ ျပဳလုပ္ေပးေသာဆုိင္။ 

 အိမ္လခ 

 ငွားရမ္းေသာအိမ္၏ တစ္လစာ ငွားရမ္းခ။ လစဥ္ေနာက္လအတြက္ အိမ္လခကုိ ႀကိဳတင္၍ေပးရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 

 ပထမဦးဆုံး၀င္ေရာက္ေနထုိင္ခ်ိန္တြင္ ပထမဦးဆံုးအိမ္လခႏွင့္ ေနာက္လစာ ၂လစာကုိေပးရသည္။ အိမ္လခသည္ 

 သာမန္အားျဖင့္ ဘဏ္စာရင္းမွ ႏႈတ္ယူသည္။ ဘဏ္စာရင္းထသုိဲ႔ လႊဲထည့္ေပးရျခင္းမ်ိဳးလည္းရိွသည္။   

 

 ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ အမ်ား၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ 

  ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အမ်ားစုေပါင္းအသုံးျပဳေသာေနရာ (ေလွကား၊ လူသြားစႀကၤန္လမ္း)၊ အေဆာက္အအုံတုိ႔၏  

 ထိန္းသိမ္းခ၊ လွ်ပ္စစ္မီတာခ၊ သန္႔ရွင္းေရးခ စသည္တုိ႔တြင္ကုန္က်ေသာေငြေၾကးျဖစ္သည္။ အိမ္လခႏွင့္ 

 သီးျခားေပးေဆာင္ရသည္။ 

 စေပၚေငြ 

  ငွားရမ္းသူသည္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္ (အိမ္ပုိင္ဆုိင္သူ) သုိ႔ေပးရေသာေငြ။ အိမ္လခ ၁လစာမွ 

 ၃လစာအထိထားရိွရသည္။ အိမ္ငွားရမ္းေနထုိင္သူသည္ လက္ရွိေနရာမွ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္တြင္ 

 မိမိအိမ္လခကုန္က်စရိတ္အျပင္ စရံေငြမွ အိမ္ပ်က္စီးယုိယြင္းျပင္ဆင္စရိတ္၊ ညစ္ပတ္ေပေရသည့္အတြက္ 

 သန္႔ရွင္းစရိတ္ စသည္တုိ႔ကုိ တြက္ခ်က္အသုံးျပဳၿပီး က်န္ေငြကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ခံရသည္။   

 အိမ္ပိုင္ရွင္ကန္ေတာ့ေၾကး 

  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္သုိ႔ကန္ေတာ့ေၾကးအျဖစ္ ေပးရေငြ။ သာမန္အိမ္လခ၏ ၁လစာမွ ၂လစာခန္႔ျဖစ္ၿပီး 

 ျပန္လည္မရရိွပါ။  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/index.html
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 

 

 

  ၾကားပြစဲားခ 

  အခန္းကုိ ၾကားပြစဲားအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္သုိ႔ေပးအပ္ရေသာေငြ။ သာမန္အားျဖင့္ 

 အိမ္လခ ၁လခစာေပးရသည္။  

 ပ်က္စီးမႈအာမခံေၾကး 

  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ား စသည္၏ ပ်က္စီးမႈအာမခံတြင္ ၀င္ေရာက္ရန္လုိအပ္ေသာ 

 အေျခအေနအတြင္ေပးရသည္။ အာမခံအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ မီးအာမခံ၊ ေရလွ်ံျခင္း စသည္တုိ႔၏ ပ်က္စီးမႈကုိ 

 ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။   

 စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးခ 

  အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္သက္တမ္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ ၂ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၂ႏွစ္ေက်ာ္လြန္လ်က္ ထပ္မံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ်ိန္တြင္ 

 အိမ္ရွင္ထံမွ အိမ္လခ ၁လစာ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတုိးခကုိ ေတာင္းဆုိျခင္းခံရျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။  

 အာမခံသူ 

  အိမ္ငွားသူ အိမ္ငွားရာတြင္ အိမ္လခစသည္တုိ႔ကုိ ကုိယ္စားတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးရေသာသူျဖစ္သည္။ 

 အမ်ားအားျဖင့္ ေနထုိင္ရန္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္သည္။ အာမခံသူမရိွပါက အာမခံကုိယ္စားလွယ္ကုမၸဏီကုိ 

 အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  

 အိမ္နီးနားခ်င္းအဖြဲ႔ 

  ၄င္းေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား၏ အဖြဲ႔။ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ား၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကုိ အသိေပးသည့္ 

 လွည့္လည္ဖိုင္တဲြ ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းစသည္တုိ႔အျပင္ 

 ပြေဲတာ္စေသာေနထုိင္သူအခ်င္းခ်င္း၏ ရင္းႏီွးမႈဖလွယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ လစဥ္ေၾကး 

(တစ္လလွ်င္ ယန္း၃၀၀ခန္႔ စသည္) ကုိ ေတာင္းခံျခင္းခံရႏုိင္သည္။  

 

 အတူေနသူမ်ား 

  ငွားရမ္းေနထုိင္ေသာအိမ္တြင္ အတူေနသူမ်ားရိွပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္သုိ႔အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

အေၾကာင္းမၾကားထားေသာသူႏွင့္ အတူေနထုိင္ပါက ထြက္ခြာခုိင္းျခင္းခံရႏုိင္သည္။   

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

