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ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ယာဥ္ေမာင္းလုိလွ်င္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ေမာင္းနွင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ကို ကိုင္ထားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏လုိင္စင္ကုိ ရယူမည္ 

1-4 (2) 

သတ္မွတ္ေပးထားေသာ 

ယာဥ္သင္ေမာင္းေလ့ 

က်င့္ေရးေက်ာင္းသုိ႔ 

တက္ေရာက္မည္။ 

1-4 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိ 

ရယူမည္။ 

1-2 

(1) ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

(ဂ်နီဗာသေဘာတူစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံထုတ္ 

လုိင္စင္) 

 

1-2 

(3) ႏုိင္ငံျခားယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

(ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ 

ဆလုိဘဲနီးယား၊ မုိနာကုိ၊ ထိုင္၀မ္ ျပည္တြင္း 

လုိင္စင္) 

 

ႏိုင္ငံတကာလိုင္စင္ကုိင္ထားသူသည္ ေအာက္ 

ပါကာလတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း၌ ယာဥ္ေမာင္း 

ႏွင္ႏုိင္သည္။ 

ကာလ - ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔၀င္ေရာက္သည့္ရက္မွ 

တစ္ႏွစ္ (သုိ႔) ႏိုင္ငံတကာလိုင္စင္သက္တမ္း 

ကုန္ဆုံးမည့္ရက္ တစ္ခုခု၏ တိုေတာင္းေသာ 

ကာလအထိ။ သုိ႔ေသာ္ ေနထုိင္သူအေျခခံစာ 

ရင္း၌ ေရးသြင္းထားေသာသူသည္ ႏိုင္ငံတြင္း 

ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိရယူ၍ ႏိုင္ငံမွထြက္ 

ခြာၿပီး ထြက္ခြာသည့္ရက္မွ သုံးလမျပည့္မီ ကာ 

လအတြင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္၀င္ 

ေရာက္လာခ့ဲလွ်င္မွအပ 

ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ 

ဆလုိဘဲနီးယား၊ မိုနာကုိ၊ ထုိင္၀မ္တို႔၏ 

လုိင္စင္ မ်ားျဖစ္လွ်င္ဂ်ပန္ 

ဘာသာျပန္စာပူးတြပဲါရွိပါက  

ဂ်ပန္သုိ႔၀င္ေရာက္သည့္ရက္မွ တစ္ႏွစ္ေမာင္း 

းႏွင္ႏုိင္သည္။ (ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံကူး  

လက္မွတ္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ ထားရမည္။) 

1-2 

(2) ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို 

သက္တမ္းတုိးေသာအခါတြင္ 

1-3 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ 

မည္။ 

ထုတ္ေပးေသာႏိုင္ငံ၌ အသစ္ထပ္မံရယူမည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး သုံးလေက်ာ္ 

ျပည္ပတြင္ ေနထိုင္ရမည္။ 

② ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားမည္။ 

②လုိအပ္ေသာစစ္ေဆးျခင္းကုိ ခံယူမည္။ 

③ေရးေျဖစာေမးပြကုိဲ ေျဖဆုိမည္။ 

④ကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြကုိဲ ေျဖဆုိမည္။ 

(ၾသစေၾတးလ်၊ ေတာင္ကုိးရီးယား စေသာ ၂၅ 

ႏုိင္ငံ စသည္တို႔၏ လုိင္စင္သည္ ③ေရးေျဖ  

စာေမးပြႏဲွင့္ ④ကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြမဲွ ကင္း  

လြတ္မည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
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   သင္ကိုယ္တုိင္ေမာင္းႏွင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးစသည္တို႔ကို ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
လိုအပ္ေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း၊ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ 

1 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

1-1 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းနွင္မည္ဆုိလွ်င္ 

သင္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ဆုိင္ကယ္ကိုေမာင္းႏွင္ေသာအခါ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္လိုအပ္ပါသည္။ 
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္ေသာအခါ၌ မပ်က္မကြက္ကိုင္ေဆာင္ထားရပါမည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ 
ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာလိုင္စင္ 

・ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ယူထားေသာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

・ဂ်နီဗာသေဘာတူခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ယူထားေသာ ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

・ႏုိင္ငံျခားလုိင္စင္ (ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ထုိင္၀မ္၊ အီတလီ ႏုိင္ငံတြင္း၌ ထုတ္ယူထားေသာ 
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္) 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
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1 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

1-2 ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

(1) ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

ဂ်နီဗာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကို ပုိင္ဆုိင္ထားသူသည္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ေအာက္ပါအခ်ိန္ ကာလတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္။ 

● ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာကာလ 

                

   ● ယာဥ္လမ္းသြားလာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာသေဘာတူခ်က္ (ဂ်နီဗာသေဘာတူစာခ်ဳပ္) တြင္ ပါ၀င္ေသာႏိုင္ငံမ်ား  
     (၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အေနအထား) 

အ
ာရွ 

ဂ်ပန္ 

အ
ာဖရိက

 

မာလီ 

ဥေရာပ 

အိုက္စလန္ 

ဖိလစ္ပိုင ္ ႏုိင္ဂ်ာ ဘူေဂးရီးယား 

အိႏိၵယ ရ၀မ္ဒါ ေမာ္လတာ 

ထိုင္း ဆီနီေဂါ အယ္လ္ေဘးနီးယား 

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ဆီလာလီအုိး လူဇင္ဘတ္ 

မေလးရွား တုိဂို မိုနာကုိ 

စင္ကာပူ တူနီးရွား ဆန္မာရီႏုိ 

သီရိလကၤာ ယုဂႏၶာ ဗီနီကန္ 

ကေမၻာဒီးယာ ဇင္ဘာေဘြ ကာဂ်စ္စတန္ 

လာအုိ နမီးဘီးယား ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ 

ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ေသာကာလမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသည့္ရက္မွ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္၊ တစ္ခုခု၏ တိုေတာင္းေသာကာလအထိ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

“ေနထုိင္သူအေျခခံစာရင္း၌ေရးသြင္းထားေသာသူသည္ ႏုိင္ငံတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ကိုရယူ၍ ႏုိင္ငံမွထြက္ခြါၿပီး 

ထြက္ခြာသည့္ရက္မွ ၃လမျပည့္မီကာလအတြင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာ ခဲ့လွ်င္မွအပ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိကဲ့သို႔ေသာ သာဓကျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပထမဦးဆံုး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာရက္မွ စတင္ေရတြက္ပါမည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
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ကုိးရီးယား ဘာခိနာဖာဆုိ ခ်က္ 

အ
ေရွ႕အ

လ
ယ္

ပိုင္း 

တူရကီ 
ႏိုက္ဂ်ီးရီးယား ဆလုိဗက္ကီးယား 

ဆလုိဘဲနီးယား 

အစၥေရး 

ဥေရာပ
 

အဂၤလန္ 

ေျမာက္
၊ အ

လ
ယ္

ႏွင့္ေတ
ာင္အ

ေမရိက
 

အေမရိကန္ 

ဆီးရီးယား ဂရိ ကေနဒါ 

ဆိုက္ပရပ္စ္ ေနာ္ေ၀ ပီရူး 

ေဂ်ာ္ဒန္ ဒိန္မတ္ က်ဴးဘား 

လက္ဘႏြန ္ ဆြီဒင္ အီေကြေဒါ 

အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ားႏုိင္ငံ ေဟာ္လန္ အာဂ်င္တီးနား 

အ
ာဖရိက

 

ေတာင္အာဖရိက ျပင္သစ္ ခ်ီလီ 

ေတာင္အာဖရိက အီတလီ ပါရာေဂြး 

အီဂ်စ္ ရုရွ ဘာေဘးဒုိ 

ဂါနာ ဆဲလ္ဗီးယား ဒိုမီနီကာ 

အယ္ဂ်ီးရီးယား မန္ေတေနးဂရုိး ဂြါတီမာလာ 

ေမာ္ရိုကုိ စပိန္ ေဟသီ 

ေဘာ့ဆြာနာ ဖင္လန္ တီြနဒီါတုိဘီကုိ 

ဒီမိုကရက္တစ္ကြန္ရို ေပၚတူဂီ ဗန္နီဇြလဲား 

ကြန္ရို ၾသစႀတီးယား ဂ်ာေမအိက 

ဘီနင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ 

အုိ
ရွန္းနီးယ

ား 

နယူးဇီလန္ 

အိုင္ဗလြိဳင္ကို႔စ္ ပိုလန္ ဖီဂ်ီ 

လီဆုိသိ ု အိုင္ယာလန္ ၾသစေၾတးလ် 

မာဒါဂတ္စတာ ဟန္ေဂရီ ပါျပဴအာနယူးဂင္နီ 

မာလာ၀ီ လူေမးနီးယား 

ကို
ယ္

ပိုင္ 
အု

ပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ရေဒသ

 

ေဟာင္ေကာင္ 

  မကာအုိ 

၉၆ ႏုိင္ငံ၊ ၂ ေဒသ 

ရဲဌာနခ်ဳပ္ဟုမ္းေပ႔ရ္ွ 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html  

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
file:///F:/UNHCRuser/★★日本語原稿（CLAIRチェック済）/JP2011_facil2/%0d
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 
 

(2) ႏိုင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းတုိးျခင္း 

နုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ထုတ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာလုိင္စင္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ သက္တမ္းတိုးျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ 

ႏိုင္ငံတကာလုိင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးေသာအခါ ထုတ္ေပးေသာႏုိင္ငံ၌ အသစ္တဖန္ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ 
သင္သည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ပါက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလိုင္စင္ကို ရယူပါ။ 

 

(3) ႏိုင္ငံျခားယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ထုိင္၀မ္၊ အီတလီ တို႔၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ 

ဂ်ပန္ဘာသာျပန္စာႏွင့္အတူ ပူးတြပဲါရွိပါက ဂ်ပန ္ ႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္သည့္ရက္မွ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံတကာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ရက္၊ တစ္ခုခု၏ တိုေတာင္းေသာကာလအထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၌ 

ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ “ေနထုိင္သူအေျခခံစာရင္း၌ ေရးသြင္းထားသူသည္ ႏိုင္ငံတြင္းျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ကိုရယူ၍ 

ႏုိင္ငံမွထြက္ခြာၿပီး ထြက္ခြာသည့္ ရက္မွ ၃လမျပည့္မီကာလအတြင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာခဲ့လွ်င္မွအပ”ဟု 

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ သာဓကျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ပထမဦးဆံုး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔၀င္ေရာက္လာေသာ ရက္မွစတင္ေရတြက္ပါမည္။ 

ဂ်ပန္ဘာသာျပန္စာသည္ ႏုိင္ငံျခားယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ထုတ္ေပးေသာဌာန သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ သံရံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး 

သို႔မဟုတ္ ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသမဂၢ (JAF・2-4 တြင္ၾကည့္ရန္) မွ ဘာသာျပန္ဆိုေသာအရာ ျဖစ္ရမည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္တြင္ ၎အရာမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားရပါမည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/02_4.pdf
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ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

1 ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

1-3 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္း 

(1) ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုိ႔ေျပာင္းလဲျခင္း 

သင္ယခုကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ျပည္ပယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ သက္တမ္းရွိေနၿပီး ထုတ္ယူထားေသာရက္မွ ၃လအထက္ 
ထိုႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသခံႏုိုင္ပါက ထိုယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကို အေျခခံ၍ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္သို႕ 
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေမာင္းႏွင္ရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းကိုခံယူ၍ သင္ေနထုိင္ေသာ 
ခရုိင္ရဲဌာနရိွ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္စင္တာ၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆုိရာဌာနတို႔တြင္ က်င္းပေသာစာေမးပြဲ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း 
(ေရးေျဖႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအတည္ျပဳေမးခြန္း) ကို ကင္းလြတ္ခြင့္ရပါမည္။  

(2) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္း 

 

※ ဂ်ပန္စကားမေျပာဆုိႏုိင္ေသာသူႏွင့္ ဂ်ပန္စာမေရးႏိုင္ေသာသူသည္ စကားျပန္လိုအပ္ပါသည္။ 
※ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ အီတလီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ေဟာ္လန္၊ လူဇင္ဘတ္၊ အဂၤလန္၊ ဒိန္းမတ္၊ အုိင္ယာလန္၊ ဂရိ၊ စပိန္၊ 

ေပၚတူဂီ၊ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေ၀၊ အုိက္စ္လန္၊ ဖင္လန္၊ ၾသစႀတီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ ကိုးရီးယား၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္၊ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေမရီလန္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္၊ ဆလိုဘဲနီးယား၊ မုိနာကို၊ ထုိင္၀မ ္၂၅ ႏုိင္ငံစသည္မ်ား 
(၂၀၁၇ခုႏွစ္္္၊ ဒီဇင္ဘာလ အေနအထား)၏ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သည္ အထက္ေဖၚျပပါ ③ေရးေျဖစာေမးပြႏဲွင့္ ④ကၽြမ္းက်င္ 

   မႈ စာေမးပြဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိပါမည္။ 

 ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားမည္ 1-3 (3) တြင္ၾကည့္ရန္ 

 

 １ 

 သင့္ေလ်ာ္မႈစစ္ေဆးျခင္း 

 

 ２ 

 ေရးေျဖစာေမးပြ ဲ(ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းစစ္ေဆးမႈစသည့္) ကုိေျဖဆုိမည္ 

 

 ３ 

 ကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲ (ယာဥ္ေမာင္းစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈ) ကုိေျဖဆုိမည္  ４ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိရယူမည္။ 

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

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

1 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

(3) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္အတြက္လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း တင္သြင္းရန္ေနရာ အခေၾကးေငြ 

1 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ(စာစစ္ဌာန၌ရိွသည္) 

2 ဓါတ္ပုံ(အလ်ား 2.4 cm၊ အနံ 3cm၊ ၆လအတြင္း ရိုက္ 

ထားေသာပုံ) ပုံအေရအတြက္မွာ ေလွ်ာက္မည့္အမ်ိဳး 

အစားေပၚမူတည္သည္။ 

3 မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ကုိေရးသြင္းထားေသာ 

ေနထုိင္သူမွတ္တမ္း (ေနထုိင္သူအေျခခံစာရင္းတြင္ 

ေရးသြင္းထားျခင္း မရိွေသာသူသည္ တည္းခိုရာအိမ္ 

၏အိမ္ရွင္ႏွင္ ့ဟိုတယ္မန္ေနဂ်ာ၏ ေထာက္ခံစာစသည့္) 

4 မိခင္ႏုိင္ငံ (ျပည္ပ) ၏ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ (ထုတ္ေပး 

သည့္ေန႔ရက္မပါရိွလွ်င္ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔ရက္ကုိ 

သက္ေသခံႏိုင္မည့္အရာ) 

5 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၏ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဂ်ပန္ 

ဘာသာသုိ႔ျပန္ဆုိထားေသာ ဘာသာျပန္စာ 

(ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနရုံး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရုံး 

သုိ႔မဟုတ္ JAF မွထုတ္ေပးေသာ အရာမ်ားသာ) 

6 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (ႏိုင္ငံအ၀င္အထြက္မွတ္တမ္းရိွေသာ 

အရာ) 

ေနထိုင္ရာအရပ္ရိွ 

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ 

စင္တာ 

ေလွ်ာက္ထားေၾကး၊ ထုတ္ေပးေၾကး၊ စေသာအခေၾကးေငြ    

ယန္း 5,000 ခန္႔လိုအပ္သည္။  သို႔ေသာ ္အခေၾကးေငြသည္ 

ေလွ်ာက္ထားေသာလိုင္စင္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြျဲပား 

ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေသးစိပ္ကုိ ေနထုိင္ရာအရပ္ရိွ 

လိုင္စင္စင္တာ၌ ေမးျမန္းပါ။ 

ႏုိင္ငံေပၚမူတည္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ အျခားလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားရွိပါသည္။ 

အေသးစိပ္ကို ေနထိုင္ရာအရပ္ရွိ ယာဥ္ေမာင္း လုိင္စင္စင္တာ၌ ေမးျမန္းပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

1 ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

1-4 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကုိရယူလုိလွ်င္ 

(1) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရယူရန္လုိအပ္ေသာအရာ 

မည္သည့္ႏိုင္ငံသားတုိင္းမဆို ေအာက္ေဖၚျပပါ စစ္ေဆးခံျခင္း၊ စာေမးပြေဲျဖဆုိျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ 
ေရးေျဖစာေမးပြကဲို အဂၤလိပ္ဘာသာ စသည္ျဖင့္ ေျဖဆိုႏိုင္ေသာအခါလည္းရွိေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္စံုစမ္းထားပါ။ 

● စစ္ေဆးခံယူျခင္း၊ စာေမးပြေဲျဖၾကားျခင္း 

သင့္ေလ်ာ္မႈစစ္ေဆးျခင္း အျမင္အာရံုစသည္တုိ႔ကုိတုိင္းတာမည္။ 

ေရးေျဖစာေမးပြ ဲ
ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းအသိပညာကုိ အတည္ျပဳမည္။ 

(အေျခခံအားျဖင့္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ေမးခြန္းေမးပါမည္။) 

ကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲ 
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းရည္ကုိ အတည္ျပဳမည္။ 

(စာစစ္သူက ဂ်ပန္စကားျဖင့္ ညႊန္ၾကားပါမည္။ 

(2) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းသင္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားရန္ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ရယူရာတြင္ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေမာင္းသင္ 
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း”သို႔ သြားေရာက္၍ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕သင္ယူရပါသည္။ သာမန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ုိးအစားတစ္အတြက္ 
ယန္း ၃၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ရပါမည္။ အခ်ိန္ကာလသည္ ယာဥ္ေမာင္းသင္ေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းအသီးသီးေပၚမူတည္၍ 
ကြျဲပားမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ယာဥ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေမးျမန္းပါ။ ထုိ႔ျပင္ အသိအမွတ္ျပဳ 
ယာဥ္ေမာင္းသင္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းကို ေအာင္ျမင္ပါက ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈစြမ္းရည္စာေမးပြကဲို ေျဖဆုိရန္မလိုေပ။ 
ျပည္သူမ်ားေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေကာ္မရွင္မ ွ ျပဳလုပ္ေသာ ေရးေျဖစာေမးပြႏဲွင့္ သင့္ေလ်ာ္မႈစစ္ေဆးျခင္းကို ေအာင္ျမင္ပါက 
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ထုတ္ေပးပါမည္။ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၏သင္ခန္းစာ အားလံုးကို စာေမးပြႏဲွင့္ထပ္တူ 
ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ပို႔ခ်ပါမည္။ 
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

1 ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

1-5 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သက္တမ္း၊ လိပ္စာေျပာင္း 

(1) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သက္တမ္းကာလႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးျခင္း 

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္၏သက္တမ္းကာလသည္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွစ၍ သံုးႀကိမ္ေျမာက္ေမြးေန႔၏ 

ေနာက္တစ္လအထိျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုိင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားေသာကာလႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္မႈ  

ရွိမရိွကိုၾကည့္ၿပီး ၃ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၅ႏစွ္အလိုက္ သက္တမ္းတိုးရန္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းတိုးရန္အခ်ိန္နီးကပ္လာလွ်င္ 

“ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ သက္တမ္း တိုးရန္အသိေပး (ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္သက္တမ္းတိုးအသိေပးႏိႈးေဆာ္စာ)” ပို႔စကတ္ 

စာတိုက္မွေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး (လိပ္စာ ေျပာင္းထားလွ်င္ ရဲခစန္းတြင္လည္း လိပ္စာေျပာင္းျခင္းကို သတင္းပို႔မထားခဲ့လွ်င္ 

သက္တမ္းတိုးအသိေပးပို႔စကတ္ ေရာက္ရိွလာမည္မဟုတ္ပါ) ညႊန္ၾကားထား ေသာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္စင္တာ သို႔မဟုတ္ 

ရဲဌာန၌ သက္တမ္းတိုး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ သက္တမ္းတုိးရာတြင္ သင့္ေလ်ာ္မႈစစ္ေဆးျခင္း 

ႏွင္ ့သက္တမ္းတိုးခ်ိန္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သက္တမ္းတိုးရန္ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့လွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္သက္တမ္းကုန္ဆံုး (အက်ံဳးမ၀င္) မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္တဖန္ 

လုိင္စင္စာေမးပြကဲို ျပန္ေျဖဆုိရပါလိမ့္ မည္ျဖစ္၍ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

(2) လိပ္စာေျပာင္းသြားပါက 

လိပ္စာေျပာင္းသြားလွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၌ေရးထားေသာ ေနရပ္လိပ္စာကိုေျပာင္းရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိပ္စာသစ္ ကို သက္ေသခံႏုိင္မည့္အရာ (ေနထုိင္သူမွတ္တမ္း၊ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအာမခံကတ္ စသည့္) ကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေနအိမ္သစ္လိပ္စာကို ရဲဌာန သို႔မဟုတ္ 

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္စင္တာတို႔တြင္ လိပ္စာေျပာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

1 ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

1-6 ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း 

(1) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အမွတ္စနစ္ 

အမွတ္စနစ္ဆိုရာတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအျပင္ မီးပြိဳင့္လ်စ္လွ်ဴရႈျခင္း၊ အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ 

စည္းကမ္းမဲ့ရပ္နားထားျခင္း စသည္တို႔အေပၚ အမွတ္ေပး၍ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္အခါတုိင္းတြင္ အမွတ္မ်ားတိုးပြားေစၿပီး 

သံုးႏွစ္အတြင္း စုစုေပါင္းအမွတ္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေရအတြက္ အမွတ္သို႔ေရာက္ရွိပါက လုိင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ 

လုိင္စင္ရပ္ဆုိင္းျခင္း စသည့္ အျပစ္ေပးစနစ္ျဖစ္သည္။ (ၿပီးခဲ့ေသာသံုးႏွစ္အတြင္း၌ ယာဥ္စည္းကမ္း ေဖါက္ဖ်က္မႈအရ 

အျပစ္ေပးခံျခင္း မရိွခဲလ့ွ်င္ ၆မွတ္ မွ ၁၄မွတ္သည္ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ၁၅မွတ္ႏွင့္ အထက္သည္ 

လုိင္စင္ပယ္ဖ်က္ျခင္း အျပစ္ေပးခံရပါမည္) အထူးသျဖင့္ တုိက္ေျပးျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားေမာင္းႏွင္ျခင္း 

(အနည္းငယ္ေသာက္စားေမာင္းႏွင္ျခင္း)၊ လုိင္စင္မရွိဘဲေမာင္းႏွင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ဆိုး၀ါးေသာ စည္းကမ္း 

ေဖာက္ဖ်က္မႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္လည္း ႀကီးမားပါမည္။ 

(2) ေသးငယ္ေသာက်ဴးလြန္မႈကုိ ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈသတိေပးစနစ္ျဖင့္ 

ေသးငယ္ေသာယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းက်ဴးလြန္မႈ (စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္း)ကို က်ဴးလြန္ခဲ့လွ်င္ က်ဴးလြန္ေသာေနရာ၌ 

ယာဥ္ထိန္းရဲမွ အျပာေရာင္စာရြက္ (ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈသတိေပးစာ) ႏွင့္ ယာယီေငြသြင္းခ်လံကိုေပးမည္ျဖစ္၍ 

ဒါဏ္ေၾကးေဆာင္ရန္ ကာလအတြင္း (၎ေန႔အပါအ၀င္ ၈ရက္အတြင္း) တြင္ စာတိုက္ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္သို႔ 

စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈဒါဏ္ေၾကးေငြကို ေပးေဆာင္ပါက ကိစၥၿပီးဆံုးပါမည္။ (စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈအမွတ္အေပါင္းခံရမည္ မွာ 

မေရွာင္သာေပ) အဓိကအားျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈအမွတ္ႏွင့္ ဒါဏ္ေၾကးေငြမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ 

     

     ● အဓိကယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈအမွတ္ႏွင့္ ဒါဏ္ေၾကးေငြပမာဏ 

ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈအမ်ိဳးအစား အမွတ္ 
ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(ယာဥ္ႀကီး) 

ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(ပုံမွန္ယာဥ္) 

ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(စက္တပ္ႏွစ္ဘီး) 

အရိွန္လြန္ေမာင္းႏွင္ျခင္း (25 km မွ 30 km အတြင္း) 3 ယန္း 25,000  ယန္း 18,000  ယန္း 15,000  

အတန္ၾကာစည္းကမ္းမ့ဲရပ္နားထားျခင္း (ယာဥ္မရပ္ရ ေနရာစသည့္) 2 ယန္း 21,000  ယန္း 15,000  ယန္း 9,000  

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


 

 

 

N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းေဖါက္ဖ်က္မႈအမ်ိဳးအစား အမွတ္ 
ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(ယာဥ္ႀကီး) 

ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(ပုံမွန္ယာဥ္) 

ဒါဏ္ေၾကးေငြ 

(စက္တပ္ႏွစ္ဘီး) 

စည္းကမ္းမ့ဲယာဥ္ရပ္နား၊ ရပ္တန္႔ထားျခင္း (ယာဥ္မရပ္ရ ေနရာစသည့္) 1 ယန္း 12,000  ယန္း 10,000  ယန္း 6,000  

မီးပြိဳင့္လစ္လွ်ဴရႈ (မီးနီစသည့္) 2 ယန္း 12,000  ယန္း 9,000  ယန္း 7,000  

ျဖတ္မသြားရေနရာ၌ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ျခင္း 2 ယန္း 9,000  ယန္း 7,000  ယန္း 6,000  

ကန္႔သတ္နယ္ေျမတြင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း 2 ယန္း 12,000  ယန္း 9,000  ယန္း 7,000  

အတင္းအဓမၼေက်ာ္တက္ျခင္း 2 ယန္း 12,000 ယန္း 9,000  ယန္း 7,000  

လမ္းဆုံလမ္းခြေဘးကင္းစြာသြားလာေရး ၀တၱရားေဖါက္ဖ်က္ျခင္း 2 ယန္း 12,000 ယန္း 9,000  ယန္း 7,000  

လက္ကုိင္ဖုန္းအသုံးျပဳျခင္း စသည့္ 1 ယန္း 7,000  ယန္း 6,000  ယန္း 6,000  
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ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

2 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆုိင္အသံုးျပဳသူသည္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္၊ ယာဥ္ထားရန္ေနရာ ရရိွျခင္း၊ ယာဥ္ႀကံ့ခိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္း၊ 
မ၀င္မေနရ အာမခံထားျခင္း စသည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ ၀တၱရားရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ရန္ကုန္က်ေငြအျပင္ ဓါတ္ဆီဖိုး၊ 
အာမခံထားေငြ၊ ယာဥ္ႀကံ့ခုိင္မႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ကုန္က်ေငြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခြန္၊ ျပင္ဆင္စရိတ္ စသည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား 
ရွိမည္ကိုမွတ္သားထားပါ။ 

2-1 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္ 

ေအာက္ေဖၚျပပါအခါမ်ား၌ ေနထုိင္ရာအရပ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနခြ၌ဲ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ၿပီး 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား အားလံုးသည္ နံပါတ္ျပား တပ္ဆင္ထားရပါမည္။ မွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမွာ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ေသာဆုိင္ စသည္တုိ႔တြင္ ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ခုိင္းႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူ၍ 

မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ ကိုယ္ပိုင္လက္မွတ္တံဆိပ္တံုး (D အျခားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမ်ား 5 လက္မွတ္တံဆိပ္တံုးတြင္ၾကည့္ရန္) 

လိုအပ္ပါသည္။ 

 

မွတ္ပုံတင္ရန္လုိအပ္သည္မ်ား မွတ္ပုံတင္ရန္ေနရာ 

・ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူလွ်င္ 

・ပုိင္ရွင္ လိပ္စာႏွင့္ အမည္ေျပာင္းလွ်င္ 

・ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လြေဲျပာင္းေပးအပ္၊ လြေဲျပာင္းရယူလွ်င္ 

・ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဖ်က္သိမ္းလွ်င္ 

・နံပါတ္ျပားေပ်ာက္ဆုံးလွ်င္ 

 

ေနထိုင္ရာအရပ္တြင္ တရားစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ 

ပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြ ဲ
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

2 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 

2-2 ယာဥ္ဂုိေဒါင္သက္ေသခံ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပိုင္ဆုိင္ရာတြင္ ယာဥ္ဂိုေဒါင္သက္ေသခံ (လမ္းမွအပ ယာဥ္ထားရန္ေနရာရရိွထားေၾကာင္း 

ေထာက္ခံသည့္အရာ) လိုအပ္သည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထားရန္ေနရာရရွိထားခဲ့လွ်င္ မိမိေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသရွိ ရဲဌာနသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထိန္းသိမ္း 

ထားရန္ေနရာ သက္ေသခံျခင္းေလွ်ာက္လႊာ ကို တင္သြင္း၍ သက္ေသခံစာႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ေနရာ အသိအမွတ္ျပဳ 

(ယာဥ္ဂုိေဒါင္သက္ေသခံ) ကို ထုတ္ယူထားပါမည္။ 
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 

2 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 

2-3 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္း (ယာဥ္ၾက့ံခုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း) 

မိမိေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ညီညႊတ္ျခင္းရွိမရိွ အခ်ိန္ေရာက္တုိင္း 

ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စစ္ေဆးျခင္း၊ တနည္းဆိုေသာ္ ယာဥ္ၾကံ့ခုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယင္းစစ္ေဆးမႈကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ယာဥ္စစ္ေဆးသက္ေသခံ (ယာဥ္ၾကံ့ခုိင္မႈသက္ေသခံ) ကို ရယူထားျခင္းမရွိေသာ ယာဥ္သည္ 

အမ်ားပုိင္လမ္းတြင္ ေမာင္းႏွင္ျခင္းမျပဳလုပ္ႏုိင္ေပ။ ယာဥ္ၾကံ့ခိုင္မႈသက္တမ္းသည္ အိမ္စီးယာဥ္ ၂ႏွစ္ (အိမ္စီးယာဥ္အသစ္မွသာ 

လွ်င္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ၃ႏွစ္) ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ခါ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရပါမည္။ စစ္ေဆးမႈၿပီးဆံုးသြားလွ်င္ 

ေလးေထာင့္ပံုစတစ္ကာကိုရယူၿပီး ယာဥ္၏ေရွ႕မွန္တြင္  ကပ္ထားရပါမည္။ 

ယာဥ္ၾကံ့ခုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္းကို အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ျပဳလုပ္လွ်င္ အခေၾကးေငြ 

ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခ်ာေမာစြာ ၿပီးဆံုးႏုိင္ပါမည္။ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္လိုပါက နီးစပ္ရာပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာနခြသဲို႔ 

ေမးျမန္းပါ။ 
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2 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပုိင္ဆုိင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 

2-4 JAF (ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသမဂၢ) 

JAF (ဂ်ပန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသမဂၢ)သည္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြါးမႈႏွင့္ ယာဥ္စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းေသာအခါ ၂၄ နာရီ 
ပိတ္ရက္မရိွ ကူညီကယ္တင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဖြဲ႕၀င္ (ႏွစ္စဥ္ေၾကးလိုအပ္သည္) ျဖစ္လွ်င္ 
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈဆုိင္ရာ လမ္းအေျခအေနသတင္းမ်ားေပးမည့္အျပင္ အျခားအက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို 
ခံစားရပါမည္။ 

(1) ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္၏ ဘာသာျပန္စာထုတ္ယူျခင္း 

ႏိုင္ငံျခားလုိင္စင္မွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏လုိင္စင္သို႔ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ ႏုိင္ငံျခားလုိင္စင္၏ ဘာသာျပန္စာ 
(ဂ်ပန္ဘာသာ) လုိအပ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာ သာသို႔ျပန္ဆိုစာသည္ JAF ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသံရံုး၊ ေကာင္စစ္၀န္ရံုး သို႔မဟုတ္ 
ႏုိင္ငံျခားလုိင္စင္ထုတ္ေပးေသာ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမွ ထုတ္ေပးေသာ အရာ ျဖစ္မွသာလွ်င္ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္။ 

ေလွ်ာက္ထားျခင္းအတြက္ အခေၾကးေငြသည္ လိုင္စင္တစ္ခုစီအတြက္ ¥ ၃၀၀၀ ၊ စာတိုက္မွေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ပို႔ခအျဖစ္ 
စာတုိက္ေၾကး (ဝန္ေဆာင္ခအပါအဝင္) အျဖစ္ ¥ ၅၀၀ အပုိ ထပ္ေဆာင္းေပးရန္လိုပါသည္။ 

● JAF ၀က္ဆုိက္ 

 http://www.jaf.or.jp/ （ဂ်ပန္ဘာသာ） 

 http://www.jaf.or.jp/e/index.htm （အဂၤလိပ္ဘာသာ） 

● ေလွ်ာက္ထားနည္း 

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း ေလွ်ာက္ထားနည္း ေလွ်ာက္ထားရန္ေကာင္တာ ေလွ်ာက္ထားေၾကး 

1 ႏိုင္ငံျခားလိုင္စင္ဘာသာျပန္စာ 

ထုတ္ယူရန္ပံုစံ 

2 ႏိုင္ငံျခားလုိင္စင္ 

3 ေနထိုင္သူကတ္ျပားမတိၱဴ (သို႕)  

ေနထိုင္ျခင္းေထာက္ခံစာ မိတၱဴ 

စသည္※ 

JAF ေကာင္တာသို႔ 

တုိက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ 

ေကာင္တာသို႔ လိပ္မူ၍ 

အခေၾကးေငြထည့္ၿပီး 

မတွ္ပံုတင္ေခ်ာစာျဖင့္ 

စာတုိက္မွပို႔ရန္ 

JAF ရံုးခြတဲုိင္း၏ ဘာသာျပန္ 

စာထုတ္ေပးေရးေကာင္တာ 

ယန္း ၃၀၀၀  

(စာတိုက္မွပုိ႔လွ်င္) 

စာတုိက္ေၾကး (ဝန္ေဆာင္ခ 

အပါအဝင္) အျဖစ္  

ယန္း ၅၀၀ လိုအပ္သည္။ 

※ အာရပ္ဘာသာႏွင့္ ရုရွဘာသာ ျဖင့္ေရးထားေသာလိုင္စင္၊  ကိုးရီးယား၊ ထုိင္း၊ ျမန္မာ စသည္တို႔တြင္ ထုတ္ေပးေသာ 
လုိင္စင္ျဖစ္လွ်င္ လိုအပ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
http://www.jaf.or.jp/
http://www.jaf.or.jp/e/index.htm
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 (2) ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းလက္စြစဲာအုပ္ (ႏိုင္ငံျခားဘာသာ) ေရာင္းခ်ျခင္း 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္စင္ရယူေသာအခါ၌ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ေျဖဆုိရာဌာန၏ ေရးေျဖစာေမးပြကဲို ေျဖၾကားရန္အတြက္ 

ဂ်ပန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ “ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းလက္စြစဲာအုပ္” ဟုေခၚေသာ 

ဖတ္စာအုပ္ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္အျပင္ ႏုိင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ “ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္းလက္စြစဲာအုပ္” (အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ 

ေပၚတူဂီ၊ စပိန္၊ ၄မ်ိဳး) ကိုလည္း JAF မ ွထုတ္ေ၀ပါသည္။ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ စာအုပ္ ကို ေဒသ အစိုးရအသီးသီးေပၚတြင္မူတည္၍ 

အခမဲ့ျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မွာ တစ္အုပ္ ယန္း ၁၄၀၄ (အခြန္ပါ၊ ပို႔ခမပါ) ျဖင့္ ေရာင္းပါသည္။ 

အေသးစိတ္ကိုေအာက္ရွိ JAF website ၌ ၾကည့္ရႈ႕ပါ။ 

 http://www.jaf.or.jp/ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/n/index.html
http://www.jaf.or.jp/
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3 ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီးပုိင္ဆိုင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း 

 ဆုိင္ကယ္၊ စက္ဘီးတြင္လည္း မွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္ ရပ္နားထားရန္ စည္းကမ္းခ်က္ စသည္မ်ားရွိပါသည္။ 

3-1 ဆုိင္ကယ္မွတ္ပုံတင္ 

ဓါတ္ေငြ႕စြန္႔ထုတ္မႈပမာဏ 125 cc ကိုေက်ာ္လြန္ေသာ ဆုိင္ကယ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာ ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနခြဲ 

(ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စစ္ေဆးမွတ္ပံုတင္ရံုး) သို႔ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၍ နံပါတ္ျပားထုတ္ယူရန္ 

လိုအပ္သည္။ ေမာ္တာတပ္ဆင္ထားေသာ စက္ဘီး (125 cc ေအာက္) သည္ ေနထုိင္ရာအရပ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုးသို႔ 

ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။ 
 

3-2 စက္ဘီး၏ ျပစ္မႈတားဆီးေရးမွတ္ပုံတင္ 

စက္ဘီးတြင္ ျပစ္မႈတားဆီးေရးမွတ္ပံုတင္စနစ္ ပါရိွပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာဆုိင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။ 
 

3-3 စက္ဘီးရပ္နားထားျခင္း 

(1) ရပ္နားထားျခင္းမျပဳရနယ္ေျမ 

ဘူတာေရွ႕စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ စည္မ်ဥ္းဥပေဒအရ စက္ဘီးႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ကို 

ရပ္နားထားျခင္းမျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာနယ္ေျမ (ရပ္နားထားျခင္းမျပဳရနယ္ေျမ) 

ရွိပါသည္။ ၎ေနရာ၌ စက္ဘီးႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ကို ရပ ္ ထားလွ်င္ အာဏာျဖင့္ 

ဖယ္ရွားျခင္းခံရမွာျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းထိန္းသိမ္းထားျခင္း 

ခံရပါမည္။ 

(2) ဖယ္ရွားခံစက္ဘီးကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း 

ဖယ္ရွားခံစက္ဘီးကို ျပန္လည္ရယူလိုလွ်င္ စက္ဘီးေသာ့ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ 

(ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္စသည့္) လိုပါ သည္။ ဖယ္ရွားခံရ၍ ထိန္းသိမ္းခႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕ေၾကးကို 

မေပးေဆာင္လွ်င္ ျပန္မေပးေသာအျဖစ္မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအခါ၌ 

ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာေငြကို ေတာင္းဆိုပါလိမ့္မည္။ 
 

 

ရပ္နားျခင္းမျပဳရနယ္ေျမသေကၤတ 
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4 ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္း 

4-1 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ယာဥ္လမ္းစည္းကမ္း 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ဆုိင္ကယ္ အသီးသီး၏ ယာဥ္လမ္းစည္းမ်ဥ္းကို သတ္မွတ္ထားပါသည္။ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ယာဥ္လမ္းစည္းမ်ဥ္းကို ျမန္ျမန္မွန္မွန္မွတ္သား၍ ေဘးကင္းေသာဘ၀ကို တည္ေဆာက္ၾကရေအာင္။ 

(1) အေျခခံယာဥ္လမ္းစည္းမ်ဥ္း 

လမ္းေလွ်ာက္သူသည္ လူသြားပလက္ေဖာင္းမရွိေသာလမ္းတြင္ လမ္း၏ညာဘက္အစြန္းမွ ကပ္ေလွ်ာက္ရမည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ စက္ဘီးသည္ ကားလမ္း၏ ဘယ္ဘက္မွ ေမာင္းႏွင္ရမည္။ 

လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စက္ဘီးတုိ႔တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သူကို ဦးစားေပးရမည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား 

မလိုက္နာေသာသူမ်ားလည္း ရွိေနသည့္ အတြက္ အထူးသတိႀကီးစြာထားပါ။ 

မီးပြိဳင့္ႏွင့္ လမ္းသေကၤတကိုလည္း လိုက္နာရမည္။ ၎စည္းမ်ဥ္းကို မလိုက္နာေသာသူမ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ 

အထူးသတိႀကီးစြာထားပါ။ 
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    ● အဓိကလမ္းသေကၤတ 

    

တခဏရပ္ 

ယာဥ္၊ စက္ဘီးမ်ားသည္ ခဏရပ္တန္႔ 

ေပးရမည္။ 

ျဖည္းျဖည္းေမာင္း 

ယာဥ္မ်ားရပ္တန္႔ႏုိင္ရန္ အရိွန္ေလ်ာ့ 

ေမာင္းႏွင္ရမည္။ 

ယာဥ္မ၀င္ရ 

ယာဥ္မ်ားေရွ႕သုိ႔ ဆက္သြား၍မရပါ။ 

ျဖတ္သန္းမသြားရ 

လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္စက္ဘီး၊ 

ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းမသြားရပါ။ 

    

ယာဥ္ျဖတ္သန္းမသြားရ 

ယာဥ္မ်ားျဖတ္သန္းသြား၍မရပါ။ 

တစ္လမ္းသြား 

ယာဥ္မ်ားသည္ မွ်ားျပထားေသာဘက္ 

ဆီသုိ႔သာလွ်င္သြားရမည္။ 

ညႊန္ျပဘက္မွတပါးမသြားရ 

ယာဥ္မ်ားသည္ မွ်ားျပထားေသာ 

ဘက္ဆီသုိ႔သာလွ်င္သြားရမည္။ 

ဤအခ်ိန္အတြင္းယာဥ္ရပ္တန္႔၊ 

ရပ္နားျခင္းမျပဳရ 

ယာဥ္မ်ားသည္ ညႊန္ျပထားေသာ 

အခ်ိန္အတြင္း ရပ္နားထားျခင္း၊ 

ရပ္တန္႔ျခင္း မျပဳရ။ 

    

ဤအခ်ိန္အတြင္း 

ယာဥ္ရပ္နားျခင္းမျပဳရ 

ယာဥ္မ်ားသည္ ညႊန္ျပထားေသာ 

အခ်ိန္အတြင္းရပ္နားထားျခင္း 

မျပဳရပါ။ 

လမ္းေလွ်ာက္သူျဖတ္မကူးရ 

လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ 

လမ္းျဖတ္ကူးျခင္းျပဳလုပ္၍ မရပါ။ 

လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္စက္ဘီးသာ 

လမ္းေလွ်ာက္သူႏွင့္စက္ဘီးသာလွ်င္ 

သြားႏုိင္သည္။ 

လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသာ 

လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသာလွ်င္ 

သြားႏုိင္သည္။ 
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လူသြားပလက္ေဖာင္းရွိေသာ  

ေနရာတြင္ မပ်က္မကြက္ 

ပလက္ေဖာင္း၌သာ ေလွ်ာက္ပါ။ 

လူသြားပလက္ေဖာင္းမရိွေသာေနရာတြင္ 

လမ္း၏ ညာဘက္မွကပ္၍ ေလွ်ာက္ပါ။ 

အလ်င္လုိေသာအခါ၌လည္း 

မပ်က္မကြက္ မီးပြိဳင့္ကို 

လိုက္နာပါ။ 

ရပ္နားထားေသာ၊ ရပ္တန္႔ေနေသာ ယာဥ္ 

မ်ားၾကားမွ လမ္းျဖတ္ကူးျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ရ 

ပါ။ 

မပ်က္မကြက္ လူကူးမ်ဥ္းၾကား၊ လမ္းကူးတံတားမွ 

ျဖတ္ကူးပါ။ လူကူးမ်ဥ္းၾကား၊ လမ္းကူးတံတား 

မရိွေသာအခါ ဘယ္ညာေသခ်ာစြာၾကည့္၍ ယာဥ္ 

မရိွတာေသခ်ာမွသာ လမ္းျဖတ္ကူးပါ။ 

(2) လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 
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စက္ဘီးသည္ ကားလမ္း၏ 

ဘယ္ဘက္အစြန္မွ ကပ္၍စီးပါ။ 

အျခားစက္ဘီးႏွင့္ေဘးျခင္းယွဥ္၍ 

စီးျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ 

ယာဥ္ႏွင့္လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား

ကုိ သတိႀကီးစြာ ထားရမည္။ စက္ဘီးသြားႏုိင္မည့္ လမ္းသေကၤတရိွ လူသြားလမ္း ပလက္ 

ေဖာင္းတြင္ စက္ဘီးစီးႏုိင္သည္။ 

လူသြားပလက္ေဖာင္းသည္ လမ္းေလွ်ာက္သူဦးစားေပး ျဖစ္သည္။ ပလက္ေဖာင္း 

ေပၚတြင္ အရွိန္ျပင္းစြာ စီးႏွင္ျခင္း၊ ဘဲလ္တီး၍ လမ္းေလွ်ာက္သူကို လမ္းဖယ္ခိုင္းျခင္း 

မျပဳလုပ္ရ။ လမ္းေလွ်ာက္သူကုိ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္ေနရာတြင္ ခဏရပ္တန္႔ 

ေပးရမည္။ 
ညအခ်ိန္၌ မျဖစ္မေန မီးဖြင့္စီးရမည္။ 

တခဏရပ္ဆုိသည့္ လမ္းသေကၤတရိွေသာေနရာ၌ 

မပ်က္မကြက္ ခဏရပ္တန္႔ေပး၍ အႏၱရာယ္ရိွမရိွ၊ 

ဘယ္ညာၾကည့္ပါ။ 

မီးပြိဳင့္ထားရိွေသာ လမ္းဆုံလမ္းခြတြင္ မီးပြိဳင့္ကုိ မပ်က္မကြက္ လိုက္နာၿပီး 

ျဖတ္သန္းပါ။ လူကူးမ်ဥ္းၾကားႏွင့္ စက္ဘီးျဖတ္ကူးရန္တြလုဲပ္ထားပါက ထုိ 

စက္ဘီးျဖတ္ကူးရန္ေနရာမွ ျဖတ္သန္းပါ။ 

(3) စက္ဘီးစီးသူ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 
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5 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ 

ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၏ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈမ်ား တိုးပြားေနပါသည္။ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈသည္ 

ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္မရိွေသာသူမ်ားႏွင့္အရက္ေသစာေသာက္ထားေသာ 

သူမ်ားသည္ ေမာင္းနွင္ျခင္း မျပဳရပါ။ ၎တုိ႔သည္ အလြန္အႏၱရာယ္ႀကီး 

ေသာေၾကာင့္ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္က်ခံႏုိင္သည္။ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးသည့္အခါ ယာဥ္ေမာင္းသူႏွင့္အတူ စီးသူမ်ားသည္ မပ်က္မကြက္ 

ထိုင္ခုံခါးပတ္ကုိ ပတ္ထားရပါမည္။ ၆ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားစီးသည့္အခါ မပ်က္မကြက္ 

ကေလးထိုင္ခုံခါးပတ္ ကုိ အသုံးျပဳရပါမည္။ ဆုိင္ကယ္စီးေသာအခါ၌ မပ်က္မကြက္ 

ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ကို ေဆာင္းထားရပါ မည္။ 

ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ လက္ကုိင္ဖုန္း 

အသုံးမျပဳရပါ။ 

မီးပြိဳင့္၊ လမ္းသေကၤတ၊ လမ္းညႊန္အမွတ္ 

အသားတို႔ကုိ လုိက္နာရပါမည္။ 

လူကူးမ်ဥ္းၾကားတြင္ ျဖတ္ကူး 

ရန္ျပင္ေနေသာလူရိွခ့ဲပါက 

မပ်က္မကြက္ ခဏ 

ရပ္တန္႔ေပး၍ အရင္ 

ေပးကူးရပါမည္။ 

တခဏရပ္သေကၤတရိွေသာ 

ေနရာတြင္ မျဖစ္မေန ခဏရပ္ 

တန္႔၍ အႏၱရာယ္ကင္းမကင္း၊ 

ဘယ္ညာၾကည့္ရပါမည္။ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ သက္ႀကီးရြယ္အုိ 

မ်ား၏ မေတာ္တဆထိခိုက္ 

ဒဏ္ရာရမႈ မ်ားျပား 

ေနပါသည္။ 

သက္ႀကီးရြယ္အုိကုိ ေတြ႕ျမင္ 

ခ့ဲလွ်င္ စာနာစိတ္ထားၿပီး အ 

ထူးဂရုျပဳ ေမာင္းႏွင္ၾကပါ။ 

(4) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ဆိုင္ကယ္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

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


 

 

 

N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 
မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၌ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ကို မသိရွိႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ရွိေသာ္ 

အာမခံအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ 

5-1 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ 

(1) ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲလွ်င္ 

ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းယာဥ္ကိုရပ္တန္႔၍ ဒဏ္ရာရသူကို ကူညီျပဳစုပါ။ 

လမ္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေနာက္ ရဲဌာနကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။ 

1. ရဲဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

အျခားယာဥ္မ်ားအေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစရန္ အႏၱရာယ္ကင္းမည့္ေနရာ၌ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔ထား၍ 
ရဲဌာန(ဖုန္း ၁၁၀)သို႔ အလ်င္ အျမန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ဒဏ္ရာရသူရွိခဲ့လွ်င္ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္လႊတ္ေပးရန္ အကူအညီေတာင္းခံ၍ ဒဏ္ရာရရိွ သူကို အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 

↓ 

2. ျဖစ္ပြားရာေနရာ စစ္ေဆးမွတ္သားျခင္း 

ရဲမ်ားေရာက္ရွိလာပါက ျဖစ္ပြားရာေနရာကုိ မွတ္သားအတည္ျပဳေစခိုင္းပါ။ ရဲမ်ားေရာက္ရွိသည္အထိ 
ထိုေနရာမွမခြာပါႏွင့္။ (ဒဏ္ရာရရွိေနေသာအခါမွအပ)  ယင္းတုိ႔ကို မလုပ္ေဆာင္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ပိုင္း၌ 
အာမခံေၾကးရရွိရန္ မေသခ်ာေပ။ 

↓ 

3. အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္မွတ္သားထားျခင္း 

တစ္ဘက္လူသို႔ မိမိ၏လိပ္စာ၊ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရာကို ေပး၍ တစ္ဘက္လူထံမွလည္း 
ရယူထားပါ။ 

↓ 

4. အာမခံကုမၸဏီသုိ႔အေၾကာင္းၾကားျခင္း 

အာမခံကုမ ၸဏီသို႔အေၾကာင္းမၾကားခဲ့လွ်င္ အာမခံေၾကးရရွိရန္ မေသခ်ာေပ။ အာမခံကုမ ၸဏီသည္ 
ေနာက္ပုိင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥမ်ားကို အႀကံေပးျခင္းႏွင့္ နစ္နာသူႏွင့္ညိွႏိႈင္းရာတြင္ 
အကူအညီေပး၀င္ေရာက္ညွိႏိႈင္းေပးျခင္းတုိ ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္နစ္နာသူႏွင့္ညွိႏိႈင္းျခင္းကို အာမခံကုမ ၸဏီမွ ၾကား၀င္၍ ေဆာင္ရြက္ေစခိုင္းပါ။ 

    (2) ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခ့ဲလွ်င္ 

1. အျပန္အလွန္ မိတ္ဆက္မွတ္သားထားျခင္း 
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 တစ္ဘက္က်ဴးလြန္သူ၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ယာဥ္နံပါတ္ စသည္တို႔ကို မွတ္သားထားပါ။ 
တစ္ဘက္လူသို႔လည္း မိမိ၏ အမည္၊ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ကို မျဖစ္မေနေပးပါ။ 

↓ 

2. ရဲဌာနသုိ႔အေၾကာင္းၾကားရန္ 

ခ်က္ခ်င္းအနီးဆံုးရဲဌာန (ဖုန္း ၁၁၀)သို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ က်ဴးလြန္သူ 
တစ္ဘက္လူႏွင့္ အာမခံကုမ ၸဏီထံ နစ္နာေၾကးေတာင္းရန္အတြက္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ 
သက္ေသခံစာ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေန ရဲဌာနသို႔ အေၾကာင္း ၾကားပါ။ 

↓ 

3. ေဆးရုံသုိ႔သြား၍ ေဆးစစ္စာျပဳလုပ္ရန္ 

တစ္ဘက္က်ဴးလြန္သူႏွင့္အာမခံကုမ ၸဏီထံသို႔ ေဆး၀ါးကုသစရိတ္ စသည္တို႔ကို ေတာင္းခံရန္၌ 
လိုအပ္သည္။ ဒဏ္ရာရမႈနည္း ခဲ့လွ်င္လည္း မပ်က္မကြက္ ဆရာ၀န္မွေဆးစစ္မႈကိုခံယူၿပီး 
ေဆးစစ္စာကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ 

↓ 

4. အလုပ္မွေထာက္ခံခ်က္ေပးစာျပဳုလပ္ရန္ 

အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဒဏ္ရာရရိွေသာအခါ၌ အလုပ္ရွင္ (ကုမ ၸဏ)ီ သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ 
အလုပ္မွေထာက္ခံခ်က္ ေပးစာကို ျပဳလုပ္ခုိင္းပါ။ က်ဴးလြန္သူတစ္ဘက္လူႏွင့္ ကုမ ၸဏီထံသို႔ အလုပ္ 
ပ်က္နစ္နာေၾကးကို ေတာင္းဆုိရာ၌ အလုပ္ရွင္က ေပးေသာ ေထာက္ခံစာ လိုအပ္လာပါလိမ့္မည္။ 

※  မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့လွ်င္ တစ္ဘက္က်ဴးလြန္သူ၏ ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္းေလ်ာ္ေၾကးအာမခံႏွင့္ 
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထားေသာအာမခံျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရမွာျဖစ္သည္။ 
※ အလုပ္ခ်ိန္အတြင္းႏွင့္ အလုပ္သြားေနခ်ိန္အတြင္း မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ႀကံဳေတြ႕လွ်င္ အလုပ္သမားထိခိုက္ဒဏ္ရာအာမခံ 
မွလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြရပါမည္။ 

(3) မထားမေနရ အာမခံ (ေမာ္ေတာ္ယဥ္နစ္နာမႈေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ) 
အာမခံတြင္ မထားမေနရ အာမခံႏွင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထားေသာ ဆႏၵအာမခံ ဆို၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရွိ 

ယာဥ္ပိုင္ဆုိင္သူမ်ားအားလံုးသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္းေလ်ာ္ေၾကးတာ၀န္ယူမႈအာမခံ (ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္း 
ေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ)ကို ၀တၱရားအရထားရွိရန္ ဥပေဒျပဌာန္းထား၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၀ယ္ယူရာႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးရာ၌ 
အလိုအေလ်ာက္ အာမခံ ထားရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎အာမခံသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ကယ္ေမာင္းနွင္ေနစဥ္ 
အျခားသူကို ထိုခိုက္၊ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရေစေသာအခါ၌သာလွ်င္ အက်ံဳး၀င္ၿပီး၊ နစ္နာသူ၏ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကို 
အကန္႔အသတ္အထိသာ ေပးေလ်ာ္မည္ျဖစ္သည္။ 

မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအေပၚမူတည္၍ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအမ်ားအျပား ကုန္က်သည့္အခါမ်ိဳးလည္း ရွိႏုိင္ၿပီး၊ ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္း 
ေလ်ာ္ေၾကးအာမခံသည္ အနည္းဆံုးျဖစ္မည့္ ေလ်ာ္ေၾကးကိုသာေပးမည္ျဖစ္၍ ေပးေလ်ာ္ရန္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ 
လံုေလာက္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထားေသာအာမခံကို ထားရွိရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။  
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    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 
(4) မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထားေသာအာမခံ 

မထားမေနရ အာမခံႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ တစ္ဘက္အရာထိခိုက္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ (အျခားသူ၏အရာ၀တၳဳကို 
ပ်က္စီးေစျခင္းစသည့္ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ)၊ ယာဥ္ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခိုးခံရမႈ) ႏွင့္ မထားမေနရ 
အာမခံႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ တစ္ဘက္လူထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ တုိ႔ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယာဥ္မေတာ္တ ဆျဖစ္ပြားမႈအတြက္ 
ေပးေလ်ာ္ရမည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏသည္ ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္းေလ်ာ္ေၾကးအာမခံမွ ရရိွေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြပမာဏကို 
ေက်ာ္လြန္ေသာအခါမွ ေပးေလ်ာ္ပါမည္။ 

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ထားေသာအာမခံသည္ ပုဂၢလိကအာမခံကုမ ၸဏီတြင္ ထားရွိႏုိင္ပါသည္။ 
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5 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ 

5-2 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတိုင္ပင္ျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ေဘးဒဏ္အျပန္အလွန္၀ိုင္း၀န္းကူညီေရး 

(1) ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ တိုင္ပင္ျခင္း 

 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ က်ဴးလြန္သူ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ မဆုိင္းမတြ အထူးဖြဲ႕စည္းထားေသာ 

တုိင္ပင္ခအံဖြ႕ဲအစည္းႏွင္႔ တုိင္ပင္ပါ။ အေတြ႕အႀကံဳၾကြယ္၀ေသာ အတုိင္ပင္ခံမ်ားမွ လက္ခံအၾကံေပးေပးပါလိမ့္မည္။ 

ရႈပ္ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေရွ႕ေနမ ွ အႀကံဥာဏ္ေပးပါလိမ့္မည္။ တုိင္ပင္ခမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး 

မသိေစခ်င္ေသာလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးပါလိမ့္မည္။ 

  တုိင္ပင္ရန္အဖြဲ႕အစည္းကို ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးအသီးသီးမွာ ေမးျမန္းပါ။ 

 (2) ယာဥ္ေဘးဒဏ္အျပန္အလွန္၀ိုင္း၀န္းကူညီေရး 

 အသင္း၀င္မ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 

မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ကူေငြရရိွႏိုင္မည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး 

အသီးသီးတြင္ေမးျမန္းပါ။ 
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5 ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈ  

5-3 ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္နည္း 

(1) ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကး 
ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈတြင္ နစ္နာသူျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေတာင္းဆိုႏုိင္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြကို အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး 

ခြျဲခားထားသည္။ 

+ ေဆး၀ါးကုသမႈႏွင့္ ဆုိင္ေသာစရိတ္ + အလုပ္အကုိင္ပ်က္ေလ်ာ္ေၾကး 

+ နစ္နာေၾကး 

+ ေသဆံုးမႈႏွင့္ ျဖစက္်န္ခဲ့ေသာဒဏ္အတြက္ေလ်ာ္ေၾကး 

(မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ဆံုးရံႈးေသာအက်ဳိးအျမတ္၊ 

နစ္နာေၾကး) 

   

    (2) ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္နည္း 
 ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြတြက္ခ်က္သတ္မွတ္နည္းတြင္ ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္းေလ်ာ္ေၾကးအာမခံ၊ မိမိဆႏၵ 

အေလ်ာက္ထားေသာအာမခံ၊ ေရ႕ွေနမ်ားအသင္း၏ တြက္ခ်က္မႈအလုိက္ ကြာျခားမႈ ရိွပါသည္။ 

ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္း 

ေလ်ာ္ေၾကး 

အာမခံအတြက္ 

ေဆး၀ါးကုသေနသည့္ကာလအတြင္း ေဆး၀ါးကုသစရိတ္ စသည့္ အမ်ားဆံုးေပးမည့္ 
ေလ်ာ္ေၾကး ေငြသည္ ယန္း 12,000,000 ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ ဒဏ္ရာ 
လကၡဏာျဖစ္က်န္ေနခဲ့လွ်င္ ဒဏ္ရာအနည္းအမ်ားအဆင့္အလုိက္၊ အာမခံေၾကးေပးပါမည္။ 
ယာဥ္ပ်က္စီးေစျခင္းေလ်ာ္ေၾကးအာမခံသည္ နစ္နာသူဘက္မွ ႀကီးမားေသာအမွားမရိွခဲ့လွ်င္ 
အေျခခံအားျဖင့္ အာမခံေၾကးျဖတ္ေတာက္ခံ ရမည္မဟုတ္ေသာ္လည္း အကုန္လံုးနည္းပါး 
ကုသစရိတ္ထဲပါသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင္႔ အလုပ္ပ်က္ေလ်ာ္ေၾကး ႏွင္႔ နစ္နာေၾကး 
အနည္းငယ္ခန္႔သာလွ်င္က်န္မွာျဖစ္သည္။ 

မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ထားေသာ 

အာမခံ 

က်ဴးလြန္သူမွထားေသာ မိမိဆႏၵ အေလ်ာက္ထားေသာ အာမခံေပၚမူတည္၍ 
အမ်ားဆံုးအကန္႔အသတ္ ရွိသည္။ 

ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း 
၏ တြက္ခ်က္နည္း 

ဂ်ပန္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းမွ တရားမတရားရံုးတြင္ တရားစြဆဲိုေသာအခါ၌ 
တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ထားေသာနည္း။  

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


 

 

 

N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး 
 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစံုေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 

 

    N လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးထိပ္ဆုံးသုိ႔ 

 ထုိ႔ေနာက္ မေတာ္တဆမႈျဖစ္ပြားရာတြင္ က်ဴးလြန္သူ သုိ႔မဟုတ္ နစ္နာသူ 
မည္သူကတာ၀န္ပိုမုိရိွသည္ကို ဆံုးျဖတ္မည့္ “အမွားအခ်ဳိးအစား” ဆိုသည့္ 
စဥ္းစားနည္းရိွပါသည္။ ယင္း အမွားအခ်ဳိးအစားကိုလုိက္၍ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ပမာဏေျပာင္းလဲလာပါမည္။ 

 

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

