
 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ဂ်ပန္ႏ္ုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ေရာက္ရိွေနထုိင္မည့္သူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား ကြဲျပားျခားနား 
ေနေသာေၾကာင့္ အစမွာ မည္ကဲ့သုိ႔ ေနထုိင္ရမည္ကို မသိ၍ေတြေ၀ၾကမည္ဟုထင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
နားလည္သေဘာေပါက္သြားပါက စိတ္ပူစရာမလုိပါ။ ဤ “O ေနေရးထုိင္ေရး” ၌ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ျပဳမူေျပာဆုိပုံ၊ အမိႈက္ 
စြန္႔ပစ္ပံုစြန္႔ပစ္နည္း၊ အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္ေမြးရာ၍ သတိထားဂရုစိုက္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 
စသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေနထုိင္ပံုေနထုိင္နည္းုအ၀၀ကုိ ရွင္းျပပါမည္။  

1 တံဆိပ္တုံး 

1-1 မွတ္ပုံတင္တံဆိပ္တုံးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳတံဆိပ္တုံးဟု တံဆိပ္တုံး(၂)မိ်ဳးကုိ ျပဳလုပ္ထားရမည္။ 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ မိမိမိသားစုအမည္ကုိလည္းေကာင္း၊ မိမိိအမည္ကုိလည္းေကာင္း  ထြင္းထားေသာတံဆိပ္တုံးႏိွပ္ျခင္းသည္ 
လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္တူညီရာေရာက္ပါသည္။ အေသးစိပ္ကုိ D အျခားေလွ်ာက္ထားခ်က္ 5 တံဆိပ္တုံး၌ 
ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/d/05_1.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/d/05_1.pdf


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ထူျခားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ေနထုိင္ေျပာဆုိပံု၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားရွိပါသည္။ ဥပမာ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ပုံ၊ 
အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္ေမြးျမဴပုံ၊ ဆူညံသံ၊ အိမ္တြင္ေနထုိင္ပုံ၊ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံပံု၊ သာေရးနာေရးစသည့္ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာေနထုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းေပးထားပါသည္။ 

 

2-1 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရုံးပိတ္ရက္မ်ား 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားသည့္ ရံုးပိတ္ရက္ (၁၅)ရက္ရွိပါသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစုိးရရုံးမ်ား ႏွင့္ 

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ရုံပိတ္နားၾကေသာ္လည္း ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ ကုန္တုိက္မ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔ကဲ့သုိ႔ပင္ 

ဆုိင္မ်ားဖြင့္ၾကပါသည္။  

 

●ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ရုံးပိတ္ရက္မ်ား 

ဇန္န၀ါရီလ ၁ရက္ေန႔ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔႔  ႏွစ္သစ္ကူးအား ၀မ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆုိျခင္း။ 

ဇန္န၀ါရီလ၏ ဒုတိယ 

ပတ္တနလၤာေန႔ 
အရြယ္ေရာက္သူမ်ားေန႔ 

အရြယ္ေရာက္လာျခင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍ 
ကုိယ့္ ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ္ရပ္ရန္ၾကိဳးစားရန္ 
အားထုတ္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားကုိ 
ဂုဏ္ျပဳအားေပးသည္။ 

ေဖေဖာ္၀ါရီလ 

၁၁ရက္ေန႔ 
ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေထာင္သည့္ေန႔ 

ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကို 
ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္စိတ္ကုိ ေမြးျမဴရန္။ 

မတ္လ ၂၀ရက္  

၀န္းက်င္ 

(ႏွစ္အလုိက္ရက္ေျပာင္း) 

ေႏြဦးရာသီအားဂုဏ္ျပဳေသာေန႔ 

 

ေတာေတာင္သဘာ၀ကုိ ဂုဏ္ျပဳ၍ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား 
ကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္ေမြးျမဳရန္။ 

ဧၿပီလ ၂၉ရက္ေန႔ ”ေရွာ၀” ေန႔ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိေက်ာ္လႊားကာ 

ျပန္လည္ဖံြ႔ၿဖိဳးလာ သည့္”ေရွာ၀”ေခတ္ကုိ 

ေတြးေတာစဥ္းစား၍ ႏုိင္ငံ၏ အနာ ဂတ္ကုိ ေတြး 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
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O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ျမင္ေစရန္။ 

ေမလ ၃ရက္ေန႔ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေန႔ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိစာတင္ 
အာဏာတည္ေစသည့္ ေန႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ၍ 
ႏုိင္ငံရွင္သန္တုိးတက္သြားရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ 

ေမလ ၄ရက္ေန႔ အစိမ္းေရာင္ေန႔ 
သဘာ၀ေတာေတာင္ေရေျမကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ 
အက်ိဳးေက်းဇူးကုိသိရွိကာ စိတ္ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈကုိ 
ေမြးထုတ္သည္။ 

ေမလ ၅ရက္ေန႔ ကေလးမ်ားေန႔ 

ကေလးမ်ား၏ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးအား အသိ 
အမွတ္ျပဳ၍ ကေလးမ်ား၏ ေပ်ာ္ရႊင္သာယာသည့္ 
ဘ၀ကုိ ဖန္တီးကာ မိခင္မ်ားကုိ ေက်းဇူး 
ကုိသိတတ္ေစသည္။  

ဇူလုိင္လ 

တတိယပတ္တနလၤာေန႔

  

ပင္လယ္ေန႔ 

ပင္လယ္၏အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ျပီး 
ေရေၾကာင္းသြားလာမႈ စည္ကားေသာ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ဆက္၍ ဖံြ႔ျဖိဳးတုိးတက္သြားရန္ 
ဆုေတာင္းသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႕ ေတာင္မ်ားေန႕ 
ေတာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းနီွးမႈရွိတဲ့အခြင့္အလမ္းရၿပီး  
ေတာင္မ်ား၏ အက်ဳိးျပဳမႈကုိ ေက်းဇူးတင္သည္။ 

စက္တင္ဘာလ 

တတိယပတ္တနလၤာေန႔  
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားေန႔ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေကၽပြန္စြာ 
ထမ္းေဆာင္ခ့ဲ သည့္ သက္ၾကီးရြယအုိ္မ်ားကုိ 
ေလးစားျမတ္ႏုိး၍ သက္ ေက်ာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစဟု 
ဆုေတာင္းသည္။ 

စက္တင္ဘာလ 

၂၃ရက္ပတ္၀န္းက်င္ 

(ႏွစ္အလုိက္ရက္ေျပာင္း) 

ေဆာင္းဦးရာသီစခ်ိန္ေန႔ 
ကြယ္လြန္သြားသည့္ ေဆြမ်ုိဳးသားခ်င္းမ်ားကုိ အရုိ 
အေသျပဳ ေအာက္ေမ့သတိရသည္။ 

ေအာက္တုိဘာလ 

ဒုတိယပတ္တနလၤာေန႔ 
အားကစားေန႔ 

ႏွစ္သက္စြာ အားကစားလုပ္ကာ စိတ္ေရာကုိယ္ပါ 
က်န္းမာခ်မ္းသာေအာင္ေနသည္။ 

ႏုိ၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔

  
ယဥ္ေက်းမႈေန႔ 

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၍ 
ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားသြားရန္ 
တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
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O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ 
ရုိးသားစြာလုပ္ကုိင္စား 
ေသာက္ျခင္းကိုခ်ီးက်ဳးသည့္ေန႔ 

ရုိးရုိးသားသားလုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနထုိင္မႈကုိ ေလး 
စား၍ ထုတ္လုပ္မႈအားၾသဘာေပးကာ 
ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးတင္ၾကရန္။ 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ရက္ေန႔ ရွင္ဘုရင္ေမြးေန႔ ရွင္ဘုရင္၏ေမြးေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည္။ 

 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား။ ။အမိႈက္ 

(1) အမိႈက္စြန္႔ပစ္နည္းအေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းသည့္ေန 
အိမ္မွထြက္လာသည့္အမိႈက္မ်ားကုိ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္အလုိက္ သိမ္းဆည္းေနပါသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာေန႔၌ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ပုံစံျဖင့္ စြန္႔ပစ္ရပါမည္။ ပထမဦးဆံုး ျမိဳ႕နယ္ရုံး၌ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ပံုစြန္႔ပစ္နည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
လက္ကမ္းစာကုိ ရယူကာ စြြန္႔ပစ္ရမည့္ေနရာ၊ ေန႔၊ အခ်ိန္ႏွင့္ အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ပုံစသည့္ကုိ ေလ့လာထားရမည္။ ထုိ႔ျပင္ 
တုိက္ခန္းကဲ့သုိ႔ အေဆာက္အအုံတစ္ခု၌ စုေပါင္းေနထ္ုိင္သည့္သူမ်ားသည္ စီမံထိန္းသိမ္းမွဴးရုံးသုိ႔ 
စုံစမ္းေမးျမန္းထားရန္လည္းလိုအပ္ပါသည္။ 
 

(2) အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ျခင္း 
 ေနရာေဒသအလုိက္ အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ပုံမတူၾကပါ။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္၊  မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္၊ 
အမိႈက္အၾကီးစားဟု အနည္းဆံုး ၃မိ်ဳးခဲြျခားထားသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ပံုသည္ 
ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။ 

မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္ 
မီးဖုိေဆာင္ထြက္အမိႈက္စုိ၊ စကၠဴ ၊ သစ္တုိသစ္စ၊ 
အ၀တ္အထည္ (သယံဇာတအမိႈက္အေနျဖင့္ 
သတ္မွတ္သည့္ ျမိဳ႕နယ္ လည္း ရိွသည္။) 

 

မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္ 
သံတုိသံစ၊ မွန္စ၊ ေၾကြထည္ပစၥည္း၊ အေသး စာလွ်ပ္ 
စစ္စက္ပစၥည္း၊ ပလတ္စတစ္၊ ရာဘာစသည့္ ပစၥည္းမ်ား 

 

အမိႈက္အၾကီးစား 

အိမ္မွ မလုိအပ္ကာ စြန္႔ပစ္သည့္အမိႈက္အနက္ အရြယ္ 
အစားအားျဖင့္ အနား ၃၀cmထက္ ၾကီးေသာ ပရိေဘာဂ၊ 
အိပ္ရာအသုံးအေဆာင္၊ လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္း (Air Con ၊ 
TV ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ သည္ ဤအမ်ိဳး 
အစားထဲကုိ အက်ံဳးမ၀င္ပါ။)၊ စက္ဘီး စသည္ပစၥည္းမ်ား  

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

သယံဇာတအမိႈက္ 

သံဗူး၊ ဖန္ပုလင္း၊ ပလတ္စတစ္ဗူးခံြ၊ စကူၠဗူး၊ သတင္း 
စာစသည့္မ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ သယံဇာတ 
ဟုသတ္မွတ္၍ သီးသန့္သိမ္းဆည္းသည့္ 
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္နည္းကုိ 
အေသးစိတ္ရွင္း ျပထားသည့္ လက္ကမ္းစာကုိ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမွ 
ရယူကာ ေနထုိင္သည့္လိပ္စာ၏ 
အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္နည္းအတုိင္း စြန္႔ပစ္ရန္ ဂရုစုိက္ရမည္။ 

 

※ျမိဳ႕နယ္အေပၚမူတည္၍ “Kanen Gomi” “Funen Gomi“ ၊ “Moeru Gomi“ “Moenai Gomi“ ၊ “Moyaseru 
Gomi“  “Moyasenai Gomi “  ကဲ့သုိ႔ အေခၚအေ၀ၚအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။ 

※မီရိႈ႕သည့္အခါ အဆိပ္ဓါတ္ေငြ႔ထြက္ျပီး အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေသာေၾကာင့္ မီးရိႈ႕စက္ ပ်က္ဆီးေစေသာ အမိႈက္ကုိ 

မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္မႈရွိခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပုိင္း 

အမိႈက္ခဲြျခားစြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကဲြျပားလာေသာေၾကာင့္ 

သတိထားရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ 
※လက္ေတြ႔တြင္ မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အမိႈက္ဖ်က္ဆီးသည့္နည္းစနစ္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္္၏ 
သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားေၾကာင့္ မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္အေနျဖင့္ စြန္႔ပစ္ရသည္ျမိဳ႕နယ္လည္းရွိႏိုင္ပါသည္။ 
※အမိႈက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခါ လက္ေတြ႔၌ မီးရိႈ႕ရမရထက္ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ 
မီးရိႈ႕ရေသာအမိႈက္၊ မီးရိႈ႕မရေသာအမိႈက္၊ သယံဇာတအမိႈက္ဟု ခဲြျခားထားပါသည္။ 

(3) တရားမ၀င္အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း 
မမွန္မကန္စြန္႔ပစ္ထားသည့္အမိႈက္မ်ားကုိ သိမ္းဆည္းေပးျခင္းမရွိပါ။သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာမွလြ၍ဲ မိမိသေဘာျဖင့္ 

အမိႈက္စြန္႔ပစ္ထားခ့ဲပါက  ဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္ခံရပါမည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားကုိ အေႏွာင့္ 
အယွက္ေပးသည့္အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိလည္း ဆုိးက်ိဳးေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တရားမ၀င္သည့္အမိႈက္ပစ္ျခင္းကုိ 
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

 (4) စည္ကမ္းမ့ဲစြာအမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းကို တားျမစ္သည့္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ 
ေသာက္ျပီးေဆးလိပ္တုိ၊ ဗူးခြ ံစသည့္မ်ားကုိ လမ္းေဘးတြင္ စည္ကမ္းမ့ဲစြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကုိ 

ျမိဳ႕နယ္ေျမာက္ျမားစြာတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။ အလြန္ဆုိးရြာသည့္အျဖစ္အပ်က္ကုိေတြ႔ခဲ့လွ်င္ 
ဒဏ္ေငြရုိက္ခံသည့္အခါလည္းရွိႏိုင္သလုိ နာမည္ကုိ ထုတ္ေဖၚေၾကညာသည့္အခါလည္းရွိႏုိင္သည္။ အကယ္၍ 
စည္းမ်ဥ္းမ်ားမရွိေသာ္ျငားလည္း စည္ကမ္းမ့ဲစြာ အမိႈက္မ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

 (5) အမိႈက္အၾကီးစား သိမ္းဆည္းသည့္နည္းစနစ္ 
 Air Con ၊ TV ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ freezer၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မွအပ အျခား လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ပရိေဘာဂကဲ့သုိ႔အမိႈက္အၾကီးစားမ်ား၏ သိမ္းဆည္းပုံသိမ္းဆည္းနည္းသည္ ျမိဳ႕နယ္အလုိက္ကဲြျပားေနပါသည္။ 
 သိမ္းဆည္းသည့္ရက္သတ္မွတ္ထားသည့္ျမိဳ႕နယ္လည္းရွိသလုိ ၾကိဳတင္ျမိဳ႕နယ္ရုံးကိ ု အေၾကာင္းၾကား၍ 
သတ္မွတ္ေပးသည့္ရက္တြင္ စြန္္႔ပစ္ရမည့္ျမိဳ႕နယ္လည္းရွိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ၾကိဳတင္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းခကုိ  
ေပးေဆာင္ရမည္ျမိဳ႕နယ္လည္းရွိပါသည္။ သိမ္းဆည္းခသည္ အမိႈက္မ်ား၏ အရြယ္အစား၊ အမိ်ဳးအစားေပၚမူတည္၍ 
ေစ်းႏႈန္းအနည္းအမ်ားရွိသည္။ 
အမိႈက္အၾကီးစားစြန္႔ပစ္နည္းကို ျမိဳ႕နယ္ရုံး သုိ႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္းေရးရုံးသုိ႔ စုံစမ္းေမးျမန္းႏ္္ုိင္သည္။ အိမ္ေျပာင္းသည့္အခါ 

အမိႈက္အၾကီးစား ေျမာက္မ်ားစြာ စြန္႔ပစ္ရန္ရွိလွ်င္ ျမိဳ႕နယ္ရုံးႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 

 (6) အသုံးျပဳထားေသာအခ်ိဳ႕လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းအမိႈက္ကုိ ထပ္မံအသုံးျပဳႏုိင္ရန္သိမ္းဆည္းျခင္း 
 အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းထပ္မံအသုံးျပဳႏုိင္ရန္သိမ္းဆည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ (အခ်ိဳ႕အိမ္သုံး လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ားမွ 
ျပန္လည္၍ ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒ)အရ  Air Con ၊ TV ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ freezer၊ 
အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားသည္ ျမိဳနယ္အစီအစဥ္ျဖင့္ သိမ္းဆည္း၍ မရႏုိင္ပါ။ ၎စက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူခ့ဲသည့္ဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ 
စက္ျပန္၀ယ္မည့္ဆုိင္မွ သိမ္းဆည္းေပးရန္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္ကာ လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။  
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 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-3 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား။ ။အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္ေမြးပုံေမြးနည္း 

(1) အိမ္ေမြးေခြးမွတ္္ပုံတင္ျခင္း 
 အသက္ ၉၁ရက္ ထက္ၾကီးေသာေခြးမ်ားကုိ ေမြးသည့္အခါ တာ၀န္အရ ျမိဳ႕နယ္၌ မွတ္ပံုတင္ရမည္။ မွတ္ပုံတင္သည့္အခါ 
ေခြးမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား (ေထာက္ခံစာ)  ကုိ ထုတ္ေပးပါသည္။ ေခြးမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားသည္ ေခြးမေသမခ်င္းလိုအပ္ 
ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္ေမြးေခြး၏လည္ပတ္တြင္ ေခြးမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားငယ္ကုိ အျမဲတပ္ဆင္ထားရပါမည္။ အကယ္၍ 
ေခြးထြက္ေျပးခ့ဲလွ်င္ ေတြ႔ရွိ ထိန္းသိမ္းသူက ျမိဳ႕နယ္ရံုးျဖစ္ျဖစ္၊ က်န္းမာေရးဌာနျဖစ္ျဖစ္ ဆက္သြယ္အၾကာင္းၾကားပါက 
မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ေခြးပုိင္ရွင္ထံသုိ႔  ျပန္အပ္ေပးႏုိင္ေျခမ်ားပါသည္။ 
ေခြးေက်ာင္းသည့္အခါ ေခြးမစင္ကို ေခြးပုိင္ရွင္ကုိယ္တုိင္ သိမ္းက်ံဳးရမည္။ သိမ္းက်ံဳးရန္ပစၥည္းႏွင့္အတူ ေခြးေက်ာင္းထြက္ 

ရပါမည္။    ဂ်ပန္တြင္ အိမ္ေမြးတိရိစၦာန္ေမြးခြင့္ေပးထားသည့္ တုိက္ခန္းသည္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ အိမ္ေမြး 
တိရိစၦာန္မေမြးခင္ ၾကီးၾကပ္မႈတာ၀န္ခ ံ သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ပိုင္ရွင္သုိ႔  ေမြးခြင့္ရွိမရွိ ေသခ်ာစုံစမ္းထားပါ။ ထုိျ့ပင္ 
ေမြးထားသည့္ေခြးကုိ ၾကိဳးမခ်ည္ဘဲ လႊတ္ထားလွ်င္ သူတပါးကုိသြားကုိက္၍  အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ 
မပ်က္မကြက္ သံၾကိဳးခ်ည္၍ ေမြးရမည္။ 

(2) ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္း 
 အသက္ ၉၁ရက္ ထက္ၾကီးေသာေခြးမ်ားကုိပုိင္ဆုိင္ေနသူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ေခြးရူးျပန္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကုိ 
ေမြးထားေသာေခြးအား ထုိးေပးရန္တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ဥပေဒ၌ ျပဌာန္းထားပါသည္။ တစ္ႏွစ္တခါ စုေပာင္းေဆးထုိးပဲြကုိ 
လုပ္ေဆာင္ေပးေနျပီး ေခြးမွတ္ပုံတင္တင္ထားသည့္ေခြးပုိင္ရွင္ထံသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမိဳ႕နယ္ရုံးမွ 
ထုတ္ေ၀သည့္ဂ်ာနယ္မွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။ စုေပာင္းေဆးထုိးပဲြတြင္ ေဆးမထုိးျဖစ္ပါက  
တိရစၦာန္ေဆးခန္း၌လည္း ေဆးထုိးႏုိင္ပါသည္။ တိရိစၦာန္ေဆးခန္းတြင္ ေဆးထုိးပါက “ေဆးထုိးျခင္းေထာက္ခံစာ”ကုိ 
ထုတ္ေပးပါသည္။ ဤေထာက္ခံစာကုိ ကုိင္ေဆာင္ကာ “ေခြးရူးျပန္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းေထာက္ခံစာ” ထုတ္ေပးရန္ 
ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။ 

 (3) အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ဆက္ေမြးရန္အခက္အခဲရွိလာခ့ဲလွ်င္ 
 အိမ္ေမြးတိရစၦာန္လည္း သင့္မိသားစုျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာထား၍ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ေမြးသင့္ပါသည္။ 
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ကုိ ဆက္မေမြးႏုိင္ပါက အရင္ဦးစြာ ဆက္ခံေမြးႏုိင္သည့္လူကုိ 
ရွာသင့္ပါသည္။ နည္းမ်ိဳးစံုလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္းဆက္ခံေမြးေပးမည့္လူကုိရွာမေတြ႔နုိင္သည့္အခါ၌သာ လွ်င္ရွင္းလင္း 
သုတ္သင္နည္း စသည့္မ်ားကုိ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

 (4) အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ေသဆုံးသည့္အခါ 
 အိမ္ေမြးတိရစၦန္ ေသဆုံးသည့္အခါ တခ်ိ႕ျမိဳ႕နယ္သည္ သုသာန္၌ မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးပါသည္။ (အခေၾကးေငြ 
ေပးေဆာင္ရမည္။) အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက ျမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္ ေမးျမန္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။ 

 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-4 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္စည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား။ ။ဆူညံအေႏွာင့္အယွက္ေပးသံ 

ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ အိမ္အတြင္းႏွင့္ အိမ္တ၀ုိက္မွထြက္သည့္ ဆူညံအေႏွာင့္အယွက္ေပးသံကုိ “Seikatsu So-On“ဟု 
ေခၚပါသည္။ ေလေအးေပးစက္ ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္ အိမ္သာကုိ အသုံးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ ထြက္သည္ ့
ေနအိမ္မွထြက္သည့္ဆူညံအေႏွင့္အယွက္ေပးသံ။ စႏၵရားစသည့္မ်ားကုိတီးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ စတီရီယုိ၊ TVကုိ 
အသုံးျပဳသည့္အခ်ိန္မွ ထြက္သည့္ audio စက္မ်ားမွ ထြက္သည့္ဆူညံအေႏွာင့္အယွက္ေပးသံ။ အိမ္ေမြးေခြးႏွင့္ 
ေၾကာင္မ်ား၏ ေအာ္ျမည္သံ။ ေလွကား အတက္အဆင္းႏွင့္ တံခါးအဖြင့္အပိတ္၊ အိပ္ရာေနပူလွန္းခ်ိန္   
ဖုံခါရုိက္သံစသည့္မ်ားလည္း ဆူညံအေႏွာက္အယွက္ေပးသံျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ 
 အထူးသျဖင့္ တုိက္ခန္းစသည့္လူေပါင္းစပ္ေနထုိင္သည့္အိမ္ယာတြင္  အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္မွၾကားသည့္ 
ဆူညံသံေၾကာင့္ ျပသာနာမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ေနထုိင္မႈေၾကာင့္ထြက္သည့္အသံသည္ မည္သည့္အတုိင္းအတာ ဆုိလွ်င္ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးရာေရာက္သည့္ဆုိသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီပါ။ သ့ုိေသာ္လည္း ညတြင္ 
ပတ္၀န္းက်င္ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္သြားေသာေၾကာင့္ အသံတုိးေသာ္လည္း အသံက်ယ္သက့ဲသုိ႕ ခံစားေလ့ရွိပါသည္။ 
အနည္းဆုံး ည ၉နာရီေက်ာ္လွ်င္ သတိထားရန္လုိအပ္ေနပါသည္။ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-5  ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား။ ။ေရခ်ိဳးခန္း 

(1) ေနအိမ္မွာ 
 မ်ားစြာေသာဂ်ပန္မိသားစုမ်ားတြင္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္ ေရခိ်ဳးကန္ႏွင့္ ေဆးေၾကာရန္ေနရာဟု ခြျဲခားထားသည္။ 
ေဆးေၾကာသည့္ ေနရာတြင္ ခႏၶာကုိယ္ေဆးေၾကာျခင္း ေခါင္းေလွ်ာ္ျခင္းမ်ားလုပ္ျပီးေနာက္ ေရခ်ိဳးကန္တြင္ ၾကာရွည္စြာ 
ေရစိမ္၍ အပန္းေျဖျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္။ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစု၀င္ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ပါက ေရခ်ိဳးတုိင္း ေရခ်ိဳးကန္၏ေရကုိ လဲလွယ္ျခင္းမလုပ္ဘဲ 

အရင္ဆုံးေရခ်ိဳးသည့္လူမွ ေနာက္ဆုံးေရခိ်ဳးသည့္လူအထိ ေရခိ်ဳးကန္၏ေရကုိ ေဖါက္ထုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ေရကုိ အျမဲ သန္႕ရွင္းစြာရွိေနေစရန္အတြက္ ေရခ်ိဳးကန္မစိမ္ခင္ ခႏၶာကုိယ္ကုိ ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာရမည္။ ေရခိ်ဳးျပီး 
ေရခ်ိဳးကန္တြင္ က်န္ရစ္သည့္ေရကုိ  အ၀တ္ေလ်ာ္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ငလ်င္စသည့္အေရးေပၚအခ်ိန္မ်ားတြင္ 
လုိအပ္သည့္ သုံးေရ အတြက္လည္းေကာင္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။   
ထုိ႔ျပင္ ဂ်ပန္တြင္ စုိတုိင္းမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးခန္းတြင္မိႈတက္တတ္သည္။ ေရခ်ိဳးခန္းကုိ မၾကာခဏ 

ေဆးေၾကာရန္လုိအပ္သည္။ 

(2) အမ်ားသုံးေရခိ်ဳးခန္းဆုိင္မွာ 
အိမ္၌ ေရခ်ိဳးခန္းမရွိပါက Sento ဟုေခၚသည့္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္၍ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အမ်ားသုံးေရခ်ိဳးခန္းဆိုင္တြင္ 

ေရခ်ိဳးႏုိင္ပါသည္။ ေယာက်ာ္းမိန္းမ ခဲြျခားထားသည့္ ေရခိ်ဳးခန္းမတြင္ ေရခ်ိဳးပါသည္။ ေရခိ်ဳးခန္းဆုိင္ကုိ အသုံးျပဳသည့္အခါ 
ေရခြက္မွလဲြျပီး မ်က္ႏွာသုတ္ပ၀ါ၊ ဆပ္ျပာစသည့္မ်ားကုိ ယူေဆာင္သြားရန္ လုိအပ္သည္။ အမ်ားနွင့္အတူ 
အသုံးျပဳသည့္ေနရာျဖစ္သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း စိတ္ခ်မ္းသာစြာအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ သတိထားဂရုစိုက္၍ မပ်က္မကြက္  ခႏၶာကုိယ္ 
ေဆးေၾကာျပီးမွ ေရစိမ္ရပါမည္။ ဆုိင္ဖြင့္ခိ်န္ႏွင့္ အသုံးျပဳခသည္ ဆုိင္အေပၚမူတည္၍ ကဲြျပားေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ 
၁၅နာရီမွ ၂၃နာရီအထိ အသုံးျပဳႏုိင္ျပီး၊ အသုံးျပဳခသည္ ယန္း ၄၀၀ပတ္၀န္းက်င္ခန္႔ရွိသည္။ 
 သုိ႔ေသာ္လည္း ”Super Sento” ၊ ”Kenko Land”  ဟု ေခၚသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေရခ်ိဳးကန္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေခၽြးထုတ္ခန္း 
စသည့္မ်ားပါရိွ၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေနေသာေၾကာင့္ အသုံးျပဳခသည္ ေစ်းၾကီး(ယန္း ၈၀၀ မွ ၂၀၀၀ေလာက္အထိ) ပါသည္။ 

 ထုိ႔ျပင္ ေရခ်ိဳးခန္းဆုိင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္  ေဆးမင္ေၾကာင္၊တက္တူးပါသည့္လူမ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင့္မေပးပါ။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
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 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-6 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား။ ။အိမ္သာ 

 ဂ်ပန္အိမ္သာသည္ ၂မ်ိဳး၂စားရွိပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသည္ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္အျမင့္ တစ္ညီတည္း အိမ္သာခြက္ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ဂ်ပန္ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ အကာရွိသည့္ဘက္ကုိ မွက္ႏွာမူကာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္သည္။ 
ေနာက္တစ္မ်ိဳးသည္  ထုိင္ခံုပုံစံရိွ အေနာက္တိုင္းပုံစံျဖစ္ပါသည္။ ဤ၂မိ်ဳးစလုံးကုိ 
အမ်ားျပည္သူသုံးအေဆာက္အဦးအားလုံးနီးပါးေလာက္တြင္ တပ္ဆင္ေပးထားပါသည္။  
 အိမ္သာတြင္ သီးသန့္ထားေသာ ဖိနပ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဖိနပ္ကုိ ေျပာင္းစီး၍ အသုံးျပဳျပီး၊ အိမ္သာမွ ထြက္သည့္အခါတြင္ 
မေမ့မေလ်ာ့ ခၽြတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အမ်ားသုံးႏိုင္ေသာ အေဆာက္အဦရွိ အိမ္သာမ်ားတြင္ 
အိမ္သာသုံးစကၠဴမရွိေသာေနရာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ အျမဲတမ္း တစ္ရွဴးစကၠဴကုိ 
သယ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
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 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-7 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား။ ။အိမ္အတြင္း 

(1) ဖိနပ္ကုိ အိမ္၀င္ျပီးအ၀တြင္ခၽြတ္ရပါမည္။ 

 သာမန္ဂ်ပန္အိမ္သည္ အိမ္ကုိ၀င္သည့္အခါ အိမ္၀င္ျပီးအ၀တြင္ ဖိနပ္ခၽြတ္ရသည္။ အိမ္တြင္းတြင္ 

အိမ္တြင္းစီးဖိနပ္စီးသည့္လူလည္းရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဖ်ာခင္းထားသည့္အခန္းမ်ားတြင္ အိမ္တြင္းစီးဖိနပ္မစီးပါ။ 

ေက်ာင္းႏွင့္ ေဆးရုံကဲ့သုိ႔ လူအမ်ားသုံးသည့္အေဆာက္အဦးမွာ ဖိနပ္စီး၀င္၍ရေသာအေဆာက္အဦးရွိသလုိ 

အိမ္တြင္းစီးကြင္းထိုးဖိနပ္ကုိေျပာင္းစီး၍၀င္ရသည့္အေဆာက္အဦးလည္းရွိသည္။ 

(2) ”Futon” ဂ်ပန္အိပ္ရာ ႏွင့္ ”Tatami” ဖ်ာ 

 သာမန္အားျဖင့္ ”ဖုတုန္” ဂ်ပန္အိပ္ရာကုိ ”တာတာမီ” ဖ်ာေပၚတြင္ တုိက္ရုိက္ခင္းသည္။ ေန႔စဥ္အိပ္ရာထသည့္အခါ 

အိပ္ရာျပန္ေခါက္၍ ”Oshiire” စတုိခန္းငယ္သုိ႔ ထည့္ထားရသည္။  ”Futon” ဂ်ပန္အိပ္ရာသည္ ေခၽြးစုပ္တတ္၍ 

ေနသာသည့္အခါ အိမ္ျပင္မွာ လွန္းထားပါ။  

  သာမန္အားျဖင့္ အိပ္ရာခင္းသည့္အခါ ”Shiki Futon(ဂ်ပန္ေမြ႔ရာ)” ၊ ”Kake Futon 

(ဂ်ပန္ေစာင္အထူစား)”ႏွင့္ေခါင္းအုံးကုိ သုံးသည္။  ”Shiki Futon(ဂ်ပန္ေမြ႔ရာ)”ေအာက္မွာ ေနာက္ထပ္ 

ေမြ႔ရာတစ္ခုခံသည့္လူလည္းရွိသည္။ 

 ”တာတာမီ” ဖ်ာကုိ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သည့္အခါ ဖုံစုပ္စက္ႏွင့္ တံျမက္စည္းကုိ ပံုမွန္သုံးသည္။ တစ္ခါတရံ 

ေရစြတ္ျပီးညွစ္ထားသည့္အ၀တ္စုတ္ျဖင့္ သုတ္သင့္သည္။ 

2-8 ”Chonai Kai” ၊ ”Jichi Kai” ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအသင္း 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအားလုံးနီးပါးတြင္ ”Chonai Kai” ၊ ”Jichi Kai”ဟုေခၚေသာ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာ 

အသင္းရွိသည္။ အေသးစိတ္ကုိ  M ေနအိမ္၊ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း 1-1-(6) ”Chonai Kai” ၊ ”Jichi Kai” 

ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာအသင္းမွာ ေလ့လာႏုိင္သည္။    

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/01.pdf
http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/m/01.pdf
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2 ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ား 

2-9 ”Kan” ၊ ”Kon” ၊ ”Sou” ၊ ”Sai” သာေရးနာေရး 

 ဂ်ပန္မွာ သာေရးနာေရးကုိ ”Kan” ၊ ”Kon” ၊ ”Sou” ၊ ”Sai”ဟု ၄မိ်ဳးခြျဲခားထားသည္။   ”Kan” သည္ ရင္ေသြးရတနာဂုဏ္ 

ျပဳျခင္း၊ လူလားေျမာက္ျခင္းစသည့္လူဘ၀တြင္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳရေသာေန႔မ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳက်င္းပျခင္းကုိ 

ဆုိသည္။ ”Kon”သည္ လက္ထပ္၊ မဂၤလာေဆာင္ပြကုိဲဆုိသည္။ ”Sou”သည္ နာေရးႏွင့္ ကြယ္လြန္သူကုိရည္စူးသည့္ 

ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကုိဆုိသည္။ ”Sai”သည္ ႏွစ္သစ္ကူး၊ ”Obon” ၊ ”Tanabata” ၊ ”Shichigosan” စသည့္ 

အခါၾကီးရက္ၾကီးကို ဆုိသည္။ဤ၄မိ်ဳးထမွဲာ ”Kon” ႏွင့္ ”Sou” ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဓေလ့ထုံးစံသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ 

အသက္ ၾကီးသည့္ဂ်ပန္မိတ္ေဆြအား ဤဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ၾကိဳတင္ေမးျမန္းထားပါက အဆင္ေျပႏုိင္သည္။ 

 ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြက လက္ထပ္၊ မီးဖြား၊ အလုပ္ရ၊ ေက်ာင္းစ၀င္ျခင္းစသည့္ မဂၤလာရွိသည့္အခါမ်ားတြင္ 

လက္ေဆာင္ပစၥည္း(သုိ႔) ေငြေၾကးကုိ ေပးၾကသည္။ ေငြေၾကးေပးသည့္အခါ 

မဂၤလာေန႔မ်ားအတြက္သီးသန္႔လုပ္ထားသည့္စာအိတ္ထဲကုိထည့္ကာ ေပးၾကသည္။ 

 ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသုဘပုိ႔သည့္အခါ အမိ်ဳးသားမ်ားသည္ အေနာက္တုိင္း၀တ္စုံအနက္ႏွင့္ ရွပ္အကႌ်အျဖဴကုိ 

၀တ္သည္။ အမိ်ဳးသမီးမ်ားသည္ အနက္ေရာင္၀တ္စုံကုိ ၀တ္ၾကသည္။ ေငြေၾကးေပးသည့္အခါ “Fushugi 

Fukuro”ဟုေခၚသည့္အိတ္္ထဲထည့္၍ ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာတြင္ ေပးသည္။ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာအလုိက္ မဂၤလာေဆာင္၊ 

နာေရး က်င္းပပုံက်င္းပနည္း မတူေသာေၾကာင့္ ၾကိဳတင္၍ နားလည္သည့္လူႏွင့္ တုိင္ပင္သင့္သည္။ 

အမ်ိဳးအစား အေၾကာင္းအရာ အခမ္းအနားအသီးသီး၏ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ 

”Kan” 

ရင္ေသြးရတနာဂုဏ္ျပဳျခင္း၊ 

လူလားေျမာက္ျခင္းစသည့္ 

လူ႕ဘ၀တြင္အထိမ္းအမွတ္ျပဳ 

ရေသာေန႔မ်ား 

ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမွာ ဂုဏ္ျပဳအထိမ္း အမွတ္ျပဳ 

စရာရွိသည့္အခါ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးခ်ီးျမွင့္ေလ့ရိွသည္။ 

ေငြေၾကးကို “Iwaiyou Fukuro”ထဲ ထည့္ရန္။ 

”Kon” မဂၤလာေဆာင္  
ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမွာ မဂၤလာေဆာင္သည့္အခါ 

လက္ေဆာင္ပစၥည္း၊ ေငြေၾကးခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိသည္။ ေငြေၾကးကို 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

“Iwaiyou Fukuro”ထဲ ထည့္ရန္။  

”Sou” အသုဘႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ 

ေယသုယ်အားျဖင့္ အသုဘလိုက္ပို႔သည့္အခါ အမ်ိဳးသားမ်ားသည့္ 

ကုတ္ အက ႌ်အနက္ႏွင့္ ရွပ္ အက ႌ်အျဖဴ လည္စီးအနက္ကို၊ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အက ႌ်အနက္ကို ၀တ္ေလ့ရိွသည္။  ေငြေၾကးကို 

ေပးသည့္အခါ “Fushugi Fukuro” ထဲတြင္ထည့္ကာ 

ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာတြင္ ေပးရန္။  

”Sai” 

ႏွစ္သစ္ကူး၊ “Obon”၊  
“Tanabata”၊  
“Shichigosan” စသည့္ 
အခါၾကီးရက္ၾကီး 

 

※ဘာသာႏွင့္ ေဒသအလုိက္ ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား ေျပာင္းတတ္သည္။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

ဤအခန္းတြင္ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ ၊ ဂတ္စ္ ၊ ေရ 

အေၾကာင္းအျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပစာတုိက္လုပ္ငန္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသုံးျပဳနည္းစသည့္မ်ားကုိ ရွင္းျပမည္။ 

3-1 လွ်ပ္စစ္ 

(1) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စတင္အသုံးျပဳပုံျပဳနည္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ 

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ မီတာမွတစ္ဆင္ အိမ္သုိ႔ပုိ႔သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမသုံးသည့္အိမ္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 

ရပ္ထားသည္။ အိမ္သစ္ေရႊ႕မည္ဆုိလွ်င္ ၾကိဳတင္၍ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီအား အေၾကာင္းၾကား၍ လွ်ပ္စစ္ စတင္ 

သုံးႏိုင္ရန္စီစဥ္ခိုင္းရမည္။ ဤက့ဲသုိ႔စီစဥ္ျပီးမွ မိန္းခလုတ္တင္၍ လွ်ပ္စစ္စတင္သုံးႏုိင္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ 

ရုိးရုိးအိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္မီးအားသည္ 100V ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုံးလွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမဟုတ္ပါကာ မီးအားမကုိက္ညီေသာ 

ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းဆုိင္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးအားကုိက္ညီေအာင္လုပ္ေပးသည့္ Adapter ၀ယ္တပ္ကာ အသုံးျပဳပါ။ 

 လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ၀ာာ၀န္ရိွသူက မီတာလာဖတ္ကာ ေပးသြင္းရမည့္ေငြပမာဏကုိ 

ေဖၚျပထားသည့္ ေငြေတာင္းခံလႊာပုိ႔လာမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ ဘဏ္(သုိ႔)စာတုိက္ဘဏ္ စုေငြစာရင္းမွ 

အလုိအေလ်ာက္ေငြႏုတ္ယူျခင္း (သုိ႔) ဘဏ္ ၊ စာတုိက္ဘဏ္၊ ကြမ္ဗီနီစတုိး စသည့္မ်ားမွာလည္း ေပးသြင္းႏုိင္သည္။ 

(2) လိႈင္းႏႈန္း 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းႏႈန္းသည့္ ဂ်ပန္အေရွ႕ပုိင္းတြင္ 50Hz ျဖစ္ျပီး၊ အေနာက္ပုိင္းတြင္ 60Hz 

ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းေနသည့္လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေယဘုက်အားျဖင့္ 

ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္အသုံးျပဳႏုိင္၍ ျပသနာမရွိႏုိင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းစသည့္မ်ားေၾကာင့္ 

လိႈင္းႏႈန္းမတူသည့္ေဒသသုိ႔ ေရႊ႔သြားသည့္အခါ (သုိ႔) အေရွ႔အေနာက္စပ္ၾကားေနရာျဖစ္၍ လိႈင္းႏႈန္းမေသခ်ာပါက 

ေသခ်ာေစရန္ နီးစပ္ရာလွ်ပ္စစ္ဆုိင္ႏွင့္ တုိင္ပင္ႏုိင္သည္။ 

(3) လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ခ့ဲလွ်င္ 

 မီးရုတ္တရက္ ပိတ္သြားပါက ဦးစြာ မိန္းခုတ္ ကုိ စစ္ေဆးမည္။ မိန္းခုတ္သည္ အိမ္နံရံ (သုိ႔) အိမ္အ၀င္၀ အေပၚတြင္ 
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O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

တပ္ဆင္ထားေလ့ရွိသျဖင့္ အိမ္ေရႊ႔လာသည့္အခါ ေနရာကုိ ေသခ်ာစြာမွတ္ထားသင့္သည္။ မိန္းခုတ္ ခလုတ္က်ေနလွ်င္ 

မီးဖြင့္ေနရာေရာက္ေအာင္ ခလုတ္ကုိအေပၚတင္မည္။ ဤကဲ့သုိ႔လုပ္ေသာ္လည္း မီးမလာပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီသုိ႔ 

အေၾကာင္းၾကားမည္။ ဤအခါ လွ်ပ္စစ္သုံးစြမဲႈစာခ်ဳပ္နံပါတ္ လုိအပ္မည္။ 

 လွ်ပ္စစ္မျပတ္သြားေသာ္ျငားလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း ေျမာက္မ်ားေသာ လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းသုံးပါက လွ်ပ္စစ္ အလုိ 

အေလ်ာက္ျပတ္သြားတတ္သည္။ မိန္းခုတ္ခလုတ္က်ေနလွ်င္ သုံးေနသည့္စက္ပစၥည္းမ်ား၏ ပလတ္ေခါင္းႏုတ္ကာ 

မီးလာေစရန္ မိန္းခုတ္ခလုတ္ကုိအေပၚတင္မည္။ 

(4) လွ်ပ္စစ္အသုံးျပဳျခင္းကုိ ရပ္စဲ(အိမ္ေျပာင္း)မည္ဆုိလွ်င္ 

 မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္သြားမည့္အခါ (သုိ႔) အိမ္ေျပာင္းမည့္အခါ အနည္းဆုံး ၃ ၊ ၄ ရက္ၾကိဳတင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကုမၸဏီအား 

လိပ္စာ၊ အမည္၊ ေျပာင္းေရႊ႕မည့္ရက္၊ လိပ္စာသစ္ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစြမဲႈစာခ်ဳပ္နံပါတ္ကုိ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားကာ 

ရုံး၀န္ထမ္းမွညႊန္ၾကားထားသည့္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခကုိ ဘဏ္ေငြလႊဲျခင္းအျပင္ 

လိပ္စာသစ္သုိ႔ ေပးပုိ႔လာသည့္ေငြေတာင္းခံလႊာျဖင့္ စာရင္းရွင္း ေပးသြင္းမည္။ 

●လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားအသုံးျပဳျခင္းလက္စြဲ 

စတင္အသုံးျပဳရန္ လွ်စ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားစီစဥ္ခို္င္း၍ စီစဥ္မႈျပီးပါက မိန္းခုတ္ ခလုတ္တင္မည္။ 

လိႈင္းႏႈန္း ဂ်ပန္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ 50Hz ၊ အေနာက္ပိုင္းတြင္ 60Hz AC 

မီးရုတ္တရက္ 

ျပတ္သြားလွ်င္ 

〈မီးျပတ္ပါက〉မိန္းခုတ္စစ→္မိန္းခုတ္ခလုတ္က်ေနလွ်င္ ခလုတ္အေပၚတင္မည္။ မီးမလာ သည့္အခါ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုမၸဏီအေၾကာင္းၾကား (လွ်ပ္စစ္သံုစဲြမႈ စာခ်ဳပ္ နံပါတ္လုိအပ္) 

〈အလိုအေလ်ာက္ျပတ္သြားပါက〉 တစ္ျပိဳင္တည္း လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ားမ်ားသံးု၍ 

မီးအလိုအေလ်ာက္ျပတ္သြားပါက လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ား၏ ပလတ္ေခါင္းႏုတ္ကာ မီးဖြင့္ 

ေနရာေရာက္ေအာင္ မိန္းခုတ္ ခလုတ္ကို အေပၚတင္မည္။ 

ရပ္စဲ(အိမ္ေရႊ႕)မည့္ဆုိလွ်င္ မိမိႏိုင္ငံမျပန္ခင္၊ အိမ္မေရႊ႕ခင္ ၃၊၄ရက္ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားကာ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလုပ္မည္။ 
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3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

3-2 ဂတ္စ္ 

(1) “ျမိဳ႕ဂတ္စ္” ႏွင့္ “LPဂတ္စ္” 

 အိမ္သုံးဂတ္စ္မွာ “ျမိဳ႕ဂတ္စ္” ႏွင့္ “အိမ္သုံးLPဂတ္စ္(propane gas)” ရိွသည္။ ႏွစ္မ်ိဳးအတြက္သုံးသည့္ 

စက္ကိရိယာမတူပါ။ “ျမိဳ႕ဂတ္စ္”စက္ကိရိယာကုိ “LPဂတ္စ္”အတြက္မွာ သုံး၍မရႏုိင္သလုိ “LPဂတ္စ္” စက္ကိရိယာကုိ 

“ျမိဳ႕ဂတ္စ္”အတြက္မွာ သုံး၍မရႏုိင္ပါ။ ဂတ္စ္အမ်ိဳးအစားကုိ ေသခ်ာမွတ္ကာ ကုိက္ညီေသာ စက္ကိရိယာကုိသာ 

အသုံးျပဳပါ။ စက္ကိရိယာအသစ္၀ယ္သည့္အခါ (သုိ႔) အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္အခါ ေသခ်ာစြာ ဂတ္စ္အမ်ိဳးအစားကိ ု

ေလ့လာပါ။ 

 ဂတ္စ္ခကုိ ေပးသြင္းသည့္နည္းသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခေပးသြင္းသည့္နည္းအတုိင္းျဖစ္သည္။ 

(2) ဂတ္စ္ စတင္အသုံးျပဳနည္။ 

ဂတ္စ္ေငြ･･･ ျမိဳ႕ဂတ္စ္ကိုစတင္အသံုးျပဳမည့္ဆိုလွ်င္ ဂတ္စ္ကုမၸဏီအားစသံုးမည့္ရက္ကို အေၾကာင္း 

ၾကားပါ။ ၀န္ထမ္းလာ၍ ဂတ္စ္မီတာဖြင့္ကာ ဂတ္စ္သံုးကိရိယာကို စစ္ေဆးျပီး အသံုးျပဳ 

နည္းကို ရွင္းျပေပးမည္။ 

LPဂတ္စ္･･･ ေနအိမ္မွာ LPဂတ္စ္သံုးကိရိယာရိွပါက ဂတ္စ္ေရာင္းဆိုင္အား ဂတ္စ္စသံုးေၾကာင္းကို 

ေလွ်ာက္ရမည္။ ျမိဳ႕ဂတ္စ္ကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းလာ၍ ဂတ္စ္သံုးကိရိယာကို စစ္ေဆးျပီး အသံုးျပဳ 

နည္းကို ရွင္းျပေပးမည္။ 

(3) ဂတ္စ္ယုိျခင္း 

 ဂတ္စ္ယုိသည့္လကၡဏာသည္ ဂတ္စ္အနံ႔ထြက္ျခင္း ၊ ဂတ္စ္မီးဖုိမွာ မီးလိေမၼာ္ေရာင္ထြက္ျခင္း ၊ ဂတ္စ္ကိရိယာအသုံးျပဳခိ်န္ 

အနံ႔ဆုိးထြက္ျခင္း စသည့္မ်ားျဖစ္သည္။ ၎မ်ားသည္ ဂတ္စ္ယုိျခင္း၏လကၡဏာျဖစ္သည္။ မီးေလာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ 

ဂတ္စ္ယုိေနသည္ကုိ သတိထားမိလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဆာင္ရြက္ပါ။ 

1. ဂတ္စ္အဆုိ႔ကုိပိတ္ကာ ျပဳတင္းေပါက္ကုိဖြင့္မည္။ 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

2. မီးႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကုိ ပိတ္မည္။ 

3. ဂတ္စ္ကုမၸဏီကုိ အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

 ဂတစ္ယုိျခင္းစသည့္အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ပ်ာယာခတ္မသြားေအာင္ ၾကိဳတင္ဂတ္စ္ကုမၸဏီ၏ဖုန္းနံပါတ္ကုိ 

ျမင္သာေသာေနရာမွာ ကပ္ထားပါ။ 

(4) ဂတ္စ္အသုံးျပဳျခင္းကုိ ရပ္စဲ(အိမ္ေျပာင္း)မည္ဆုိလွ်င္ 

 မိမိႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္သြားမည့္အခါ (သုိ႔) အိမ္ေျပာင္းမည့္အခါ တတ္ႏုိင္သေလာက္ေစာလ်င္စြာ ဂတ္စ္ကုမၸဏီအား 

အသုံးရပ္စဲမည့္ ရက္ကုိ  အသိေပးအေၾကာင္းၾကားပါ။ ၀န္ထမ္းလာ၍ ဂတ္စ္မီတာပိတ္ စာရင္းရွင္းရန္ စီစဥ္ေပးမည္။ 

●ဂတ္စ္အသုံးျပဳျခင္းလက္စြဲ 

စတင္အသုံးျပဳရန္ 

・ျမိဳ႕ဂတ္စ္။။ဂတ္စ္ကုမၸဏီအား စတင္အသံုးျပဳမည့္ရက္ကို အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ 

၀န္ထမ္းလာ၍ ဂတ္စ္မီတာဖြင့္ေပးမည္။ 

・LPဂတ္စ္။။LPဂတ္စ္ေရာင္းဆိုင္ကို ဆက္သြယ္ စတင္အသံုးျပဳေၾကာင္းေလွ်ာက္မည္။ 

ဂတ္စ္ယုိလာလွ်င္ 

ဂတ္စ္ယိုျခင္းလက္ကၡဏာ 

ဂတ္စ္အနံ႔ထြက္သည္။ 

ဂတ္စ္မီးဖိုမွာ မီးလိေမၼာ္ေရာင္ထြက္သည္။ 

ဂတ္စ္ကိရိယာအသံုးျပဳသည့္အခါ အနံ႔ဆိုးထြက္သည္။ 

ေျဖရွင္းနည္းလမ္း 

1 ဂတ္စ္အဆို႔ကိုပိတ္ကာ ျပဳတင္းေပါက္ကိုဖြင့္မည္။ 

2 ဂတ္စ္အဆို႔ကိုပိတ္ကာ ျပဳတင္းေပါက္ကိုဖြင့္မည္။ 

3 ဂတ္စ္ကုမၸဏီကို အေၾကာင္းၾကားမည္။ 

ရပ္စဲ(အိမ္ေျပာင္း)မည္ဆုိလွ်င္  ေစာစီးစြာ ဂတ္စ္ကုမၸဏီအား အသံုးရပ္စဲမည့္ရက္ကို အေၾကာင္းၾကားပါ။ 
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O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

3-3 ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ေရဆုိးပုိက္လုိင္း 

 ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ေရဆုိးပုိက္လုိင္းကုိ အသုံးျပဳမည့္ဆုိလွ်င္ မွတ္ပုံတင္ျပီး အသုံးျပဳခေပးေဆာင္ရမည္။ ေရဆုိး 

ပုိက္လုိင္းသည္ ရွိသည့္ေဒသႏွင့္ မရွိသည့္ေဒသရွိသည္။ အသုံးျပဳခေပးေဆာင္နည္းလည္း မတူညီေသာေၾကာင့္ 

ဦးစြာျမိဳ႕နယ္အစုိးရရုံးေကာင္တာမွာ ေသခ်ာေအာင္စုံစမ္းပါ။  

(1) ေရေပးေ၀ေရး စတင္အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ရပ္စဲျခင္း 

 ေရေပးေ၀ေရးကုိ စတင္အသုံးျပဳသည့္အခါ (သုိ႔) အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းစသျဖင့္ ရပ္စဲသည့္အခါ ေဒသ၏ေရေပးေ၀ေရးရုံး 

(သုိ႕) ျမိဳ႕နယ္အစုိးရရုံး၏ေရေပးေ၀ေရးဌာနအား လိပ္စာ ၊ အမည္၊ အိမ္ေျပာင္းသည့္ရက္ကုိ အေၾကာင္းၾကားကာ အသုံးျပဳခ 

ေပးေဆာင္နည္းစသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းလိုက္နာပါ။ 

 ေရေပးေ၀ေရးအသုံးျပဳခကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွစ္လမွာတစ္ၾကိမ္ မီတာလာဖတ္ေသာ္လည္း အခိ်ဳ႕ေဒသတြင္ တစ္လ 

တစ္ၾကိမ္ဖတ္သည့္အခါလည္းရွိႏိုင္သည္။ ေရမီတာလာဖတ္ျပီးမွ ရွင္းတမ္းႏွင့္တကြ အသုံးျပဳခေတာင္းခံလာမည္။ 

ဘဏ္ေငြလဲႊျခင္းျဖင့္ (သုိ႕) ဘဏ္ ၊ ကြမ္းဗီနီစတုိး စသည့္မ်ားတြင္ ေပးေဆာင္ျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ဂတ္စ္ႏွင့္ 

အတူတူျဖစ္သည္။  

(2) ေရပုိက္ပ်က္ျခင္း 

 ပုိက္လုိင္းေပါက္ျခင္းစသျဖင့္ ေရပုိက္ေပါက္သြားပါက ပိတ္စစသည့္မ်ားျဖင့္ပတ္ျပီး ေရပန္းမထြက္ေအာင္လုပ္ကာ မူရင္း 

အဆုိ႔ကို လက္ယာရစ္လွည့္ကာပိတ္ပါ။ ျပီးမွ ေရပုိက္လုိင္းျပင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 

ျမိဳ႕နယ္အစုိးရရုံး၏ေရေပးေ၀ေရးဌာနအား ေမးျမန္းစုံစမ္းပါ။ 

(3) ေရဆုိး ႏွင့္ မစင္အညစ္အေၾကးခပ္ထုတ္ျခင္း 

 ေရဆုိးပုိက္လုိင္းအသုံးျပဳျခင္းသည္ ေရေပးေ၀ေရးစတင္အသုံးျပဳသည့္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္္္နက္ စတင္သည္။ ေရဆုိးပုိက္လုိင္း 

အသုံးျပဳခကုိ သုံးစဲြသည့္ ေရပမာဏ (သုိ႔) အိမ္သားဦးေရေပၚမူတည္၍ ေရေပးေ၀ေရးအသုံးျပဳခႏွင့္အတူ 

ေတာင္းခံလာလိမ့္မည္။ 
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 ေရဆုိးပုိက္လုိင္းမတပ္ထားေသာအိမ္မ်ားအတြက္ မစင္အညစ္အေၾကးကုိ ခပ္ထုတ္ရမည္။ အမ်ားအားျဖင့္ 

ေဒသအစုိးရက လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုမၸဏီအား တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ လုပ္ကုိင္သည္။ ၀န္ေဆာင္ခကုိ 

တြက္ခ်က္သည့္အခါ ခပ္ထုတ္သြားသည့္ ပမာဏအရတြက္ခ်က္သည့္ေဒသရွိသလုိ အိမ္သားဦးေရအရ တြက္ခ်က္သည္ ့

ေဒသလည္း ရိွ၍ ျမိဳ႕နယ္အလုိက္မတူပါ။ အေသးစိတ္အား ျမိဳ႕နယ္အစုိးရအား ေမးျမန္းစုံစမ္းပါ။ 

●ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ေရဆုိးပုိက္လ္ုိငးအသုံးျပဳျခင္းလက္စြဲ 

စတင္အသုံးျပဳျခင္း 

ႏွင့္ ရပ္စဲျခင္း 

ေဒသ၏ေရေပးေ၀ေရးရုံး (သို႕) ျမိဳ႕နယ္အစိုးရရံုး၏ေရေပးေ၀ေရးဌာနအား လိပ္စာ ၊ အမည္၊ 

အိမ္ေျပာင္းသည့္ရက္ကို အေၾကာင္းၾကားကာ အသံုးျပဳခ ေပးေဆာင္နည္းစသည့္မ်ားကို 

ေမးျမန္းလိုက္နာပါ။ 

ပ်က္သြားလွ်င္ 
ပိုက္လိႈင္ေပါက္သြားပါက ပိတ္စစသည့္မ်ားျဖင့္ပတ္ျပီး ေရပန္းမထြက္ေအာင္လုပ္ကာ မူရင္း 

အဆို႔ကုိ လက္ယာရစ္လွည့္ကာပိတ္ပါ။ ျပီးမွ ေရပုိက္လိုင္းျပင္ရန္ အေၾကာင္းၾကားပါ။ 

ေရဆုိးပုိက္လုိင္းႏွင့္ 

မစင္အညစ္အေၾကး 

〈ေရဆုိးပိုက္လိုင္း〉ေရေပးေ၀ေရးစတင္အသံုးျပဳသည့္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္္္နက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ 

〈ေရဆုိးပိုက္လိုင္းမတတ္ထားေသာအခါ〉 မစင္အညစ္အေၾကးခပ္ထုတ္ျခင္း 

→ျမိ ႔ဳနယ္အစိုးရရံုးအား ကုမၸဏီအမည္၊ မွာၾကားနည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈခ စသည့္မ်ားကို 

ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ 

 

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


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

3-4 စာတုိက္ 

 ဂ်ပန္စာတုိက္ႏွင့္ စာတုိက္ေသတၱာသည့္ “〒” သေကၤတကုိ အမွတ္အသားအျဖစ္သုံးသည္။ စာတုိက္မွာ စာ၊ ပါဆယ္၊ 

အျမန္ေခ်ာပုိ႔စသည့္စာပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းအျပင္ ေငြစုျခင္းလုပ္ငန္း (ဂ်ပန္စာတုိက္ဘဏ္)ႏွင့္ အာမခံလုပ္ငန္း 

(ဂ်ပန္စာတုိက္အာမခံ) ကုိလည္း၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ဘဏ္ကဲ့သုိ႔ ေငြစုစာရင္းဖြင့္ ေငြအပ္ႏုိင္သလုိ 

ျပည္တြင္းျပည္ပကုိ ေငြပုိ႔ျခင္း ေငြလဲႊျခင္း အမ်ားသုံး၀န္ေဆာင္မႈခကုိလည္း ေပးေဆာင္ႏုိင္သည္။ 

အမ်ားသုံး၀န္ေဆာင္မႈခႏွင့္ အခြန္ကုိ ဘဏ္ႏွင့္ အလားတူ စုေငြစာရင္းမွ အလုိအေလ်ာက္ေငြႏုတ္ခိုင္းႏုိင္ျပီး 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလည္း အတူတူျဖစ္သည္။ 

 စာတုိက္ရုံးခိ်န္သည္ တနလၤာမွေသာၾကာအထိ 9:00 ～ 17:00 (စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ ညတြင္လည္း ရံုးဖြင့္သည္ 

စာတုိက္လည္းရွိသည္။)  

 ေငြစုျခင္း၊ အာမခံလုပ္ငန္းသည္ တနလၤာမွေသာၾကာအထိ 9:00～16:00 ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည္။ 

・စာတိုက္၏ website  http://www.post.japanpost.jp/ (ဂ်ပန္ဘာသာ စာမ်က္ႏွာ) 

http://www.post.japanpost.jp/english/ (အဂၤလိပ္ဘာသာ စာမ်က္ႏွာ) 

(1) ျပည္တြင္းစာပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္း 

 ျပည္တြင္းစာပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ပုိ႔စကတ္၊ စာ၊ ပါဆယ္၊ စာအုပ္ပါဆယ္စသည့္မ်ားရွိသည္။ စာတုိက္ရုံးထုတ္ပုိ႔စကတ္ကုိ 

စာတိုက္မွာေရာင္းသည္။ ပုဂၢလိကထုတ္ပို႔စကတ္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္း ၆၂ယန္းဖုိး ကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ 

အျခားစာမ်ားထက္ ဦးစားေပးပုိ႔သည့္ အျမန္္ေခ်ာပုိ႔စာကုိ အပုိေငြေပး၍ ပုိ႔ႏုိင္သည္။ 

 ထုိ႔ျပင္ စာတုိက္ပါဆယ္(Yu Pack)သည္ ※အိမ္တုိင္ရာေရာက္ပါဆယ္ပုိ႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း(takuhaibin)ကဲ့သုိ႔ ပါဆယ္ကုိ 

လက္ခံသည့္ေနာက္ေန႔တြင္ ပို႔မည့္လိပ္စာရွင္ထံေရာက္ေအာင္ပို႔ေပးသည္။ (အခ်ိဳ႕ေဒသအတြက္ခၽြင္းခ်က္ရွိသည္။) 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လိပ္စာကုိ စာပုိ႔သေကၤတမွစသည္။ ျပီးမွ “To Do Fu Ken”ခရုိင္၊ “Shi (Gun)”ျမိဳ႕နယ္၊ “Machi(Mura)”ျမိဳ႕ 

ေနာက္ဆုံးမွာ “Chome”ရပ္ကြက္ဟု အဆင့္အလုိက္ေရသည္။”Chuo Ku”စသည့္“Ku”ဟာ “Sapporo-Shi Chuo-Ku” 

ကဲ့သုိ႔ “Shi”ေနာက္မွာလာသည့္အခါလည္းရွိသလုိ “Tokyo-To”၏အထူးဇုန္မွာ“Tokyo-To Chiyoda-Ku”ကဲ့သုိ႔ “To” 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/mm/o/index.html
http://www.post.japanpost.jp/
http://www.post.japanpost.jp/english/


 

 

 

 

ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ေနာက္မွာ လာသည့္အခါလည္းရွိသည္။လိပ္စာကုိ “Banchi (သုိ႔) Ban Go”အိမ္(သုိ႔)တုိက္နံပါတ္ျဖင့္ အဆုံးသတ္သည္။  

 

 

အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕သည့္အခါ စာတုိက္အား အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းေလွ်ာက္ထားလွ်င္ တစ္ႏွစ္အတြင္းလိပ္စာေဟာင္းသုိ႔ပို႔လာသည့္ 

စာကုိ လိပ္စာအသစ္သုိ႔ပို႔ေပးသည္။ 

※အိမ္တုိင္ရာေရာက္ပါဆယ္ပုိ႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း 

ပုဂၢလိကပုိ႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီက၀န္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ပါဆယ္ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈႈကုိ ”takuhaibin” အိမ္တုိင္ရာ 

ေရာက္ ပါဆယ္ပုိ႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟုေခၚသည္။ ကြန္ဗီနီစတုိး ႏွင့္ ဆုိင္ကေလးမွာပုိ႔ႏိုင္သည့္အျပင္ အေၾကာင္းၾကားလွ်င္ 

အိမ္တုိင္ရာေရာက္လာလက္ခံေပးသည့္ ကုမၸဏီလည္းရွိသည္။ ပုိ႔မည့္ရက္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ညအခ်ိန္ပုိ႔ေပးျခင္း၊ 

အေအး၊အခဲအတုိင္းပုိ႔ျခင္းစသည့္၀န္ေဆာင္မႈအမိ်ဳးမိ်ဳးရွိသည္။ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔သြားသည့္အခါ ေလဆိပ္ေကာင္တာအထိ 

ပစၥည္းကုိ ပုိ႔ႏ္ုိင္သည္။ အေသးစိတ္ကုိ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ပါဆယ္ပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီအား ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္သည္။ 

(2) ျပည္ပစာပုိ႔ျခင္းလုပ္ငန္း 

 ျပည္ပသုိ႔ စာႏွင့္ ပါဆယ္ပို႔သည့္အခါ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ SALေၾကာင္းပုိ႔ျခင္းဟုသုံးမ်ိဳးရွိသည္။ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ 

ပုိ႔မည့္လိပ္စာေပၚမူတည္၍ ပုိ႔ေဆာင္ခေကာက္ခံသည္။ SALေၾကာင္းစာပုိ႔ျခင္းသည္ ေစ်းသက္သာသည့္ ေလေၾကာင္း 

စာပုိ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္းႏွင့္ ေပးပုိ႔မည့္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေရေၾကာင္းအျဖစ္ကုိင္တြယ္ေသာ္လည္း 

ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကာတြင္ ေလေၾကာင္းျဖင့္ပုိ႔သည့္၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ စာပုိ႔ျပီးစာေရာက္သည့္အထိလုိအပ္သည္ရက္မ်ားသည္ 

အေစာဆုံးမွအစဥ္အလုိက္ ေလေၾကာင္း ၃ - ၉ရက္၊ SALေၾကာင္း ၂ - ၄ ပတ္၊ ေရေၾကာင္း ၁၀ - ၈၀ရက္ျဖစ္သည္။ 

အေသးစိတ္ကုိ နီးစပ္ရာ စာတုိက္အား ေမးျမန္းစုံစမ္းႏ္ုိင္သည္။ 

ဥပမာ။ 
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 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား 

 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွာ မီးရထား၊ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီစသည့္မ်ားရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသအလိုက္ 

မီးရထား၊ ဘတ္စ္ကား လက္မွတ္၀ယ္ပံု၀ယ္နည္း၊ စီးပုံစီးနည္းစသည့္မ်ားသည္ ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိတတ္သည္။ 

သင့္ေနထုိင္ေနသည့္ ေဒသ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာ၍ မ်က္စိမလည္ေအာင္လုပ္ထားပါ။ 

3-5 မီးရထား 

(1) မီးရထားအမ်ိဳးအစား 

 မီးရထားမွာ JRကုမၸဏီက ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ JRလုိင္းအျပင္ ခရုိင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္က ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ မီးရထားလုိင္း၊ 

ပုဂၢလိကမီးရထားကုမၸဏီက ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ပုဂၢလိကမီးရထားလုိင္းစသည့္မ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေျမေအာက္ရထား၊ 

Monorail၊ ကားရထား စသည့္ အမ်ိဳးမိ်ဳးရွိသည္။ 

 မီးရထားသည္ အျမန္ႏႈန္းျမန္သည့္အစဥ္အလုိက္ “Shinkansen(က်ည္ဆန္ရထား)“၊ “Tokkyu(အထူးအျမန္)“ “ Kyuko 

(အျမန္)“ “Kaisoku (အျမန္) “ “Futsu(ရုိးရုိး) “ျဖစ္ျပီး၊ ရိုးရုိးမွလြျဲပီး အျခားရထားသည္ ဘူတာတုိင္း မရပ္ေသာေၾကာင့္ 

မီးရထားလုိင္းျပေျမပုံစသည့္မ်ားျဖင့္ ရပ္မည့္ဘူတာကုိ ေသခ်ာမွတ္ယူကာ က်င့္သားရေအာင္ လုပ္ထားပါ။ 

※ေဒသႏွင့္လုိင္းအေပၚမူတည္၍ “Tsukinkaisoku” “Kaisoku Tokkyu” “Jyunkyu” စသည့္မ်ားရွိျပီး ရပ္မည့္ဘူတာႏွင့္ 

အျမန္ႏႈန္း ကြာျခားသည္။ 

Tokaido Shinkansenလုိင္းမွာ Nozomi ၊ Hikari ၊ Kodama၏ ရပ္မည့္ဘူတာမ်ားကြာျခားေနျခင္းျပပုံ (ဥပမာ Tokyo – 

Shinosaka ၾကား) 

 

Tokyo Shinagawa Nagoya Shinosaka 

Nozomi 

Hikari 

Kodama 

Kyoto 

ဘူတာအနည္းငယ္သာရပ္ေသာေၾကာင့္、 

Tokyoမွ Shinosakaအထ၂ိနာရီခြခဲန့္ျဖင့္သြားသည္။ 
Nozomiထက္ရပ္မည့္ဘူတာမ်ားေသာ္လည္း 
Tokyoမွ Shinosakaအထ၃ိနာရီခန့္ျဖင့္သြားသည္။ 
 Tokaido Shinkansenဘူတာ ၁၇ခုစလံုးမွာ ရပ္သည္။ 
Tokyoမွ Shinosakaအထ၄ိနာရီခန့္ျဖင့္သြားသည္။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

JRလုိင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကမီးရထားလုိင္း၏ ရပ္မည့္ဘူတာ 

 

(2) မီးရထားလုိင္းျပေျမပုံျဖင့္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ထားပါ။ 

 မီးရထားစီးသည့္အခါ လက္မွတ္ေရာင္းစက္မ်ားအေပၚတင္ထားသည့္ လုိင္းျပေျမပုံကုိ ၾကည့္ကာ ဘူတာ၏အမည္ႏွင့္ 

ရထားစီးခကုိစံုစမ္းပါ။ JRလုိင္းမွာ တုိက်ိဳဘက္သုိ႔သြားသည့္ရထားကုိ “Nobori” (အဆန္) ဟုေခၚကာ 

တုိက်ိဳမွထြက္သည့္ရထားကုိ “Kudari” (အစုန္) ဟုေခၚသည္။ျမိဳ႕ပတ္ရထားမွာ “Sotomawari” (အျပင္ပတ္) 

“Uchimawari” (အတြင္းပတ္) ရထားဟုေခၚသည္။ 

(3) ရထားခ 

 ရထားစီးသည့္အခါ သြားမည့္အကြာအေ၀းေပၚမူတည္၍ ရထားခ(futsu unchin)ေပးေဆာင္ရမည္။ JRလုိင္းမွာ 

Shinkansen ၊ Tokkyu ၊ Kyuko စီးရန္ ရထားခအျပင္ အျမန္ရထားခ (tokkyu ryokan (သုိ႔) kyuko ryokin ဟုေခၚသည္။) 

ေပးေဆာင္ရမည္။ ညအိပ္ရထားအတြက္ ညအိပ္ရထားခ၊ ထုိင္ခုံသတ္မွတ္လူစီးတဲြအတြက္ ထုိင္ခံုလက္မွတ္ခ 

ထပ္ေပးေဆာင္ရမည္။ 

 ကေလးခ(အသက္၁၂ႏွစ္ေအာက္)သည္ လူၾကီးခ၏တစ္၀က္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးသည္ လူၾကီးႏွင့္ 

အတူတူစီးပါက ႏွစ္ေယာက္ထိ အခမ့ဲစီးႏုိင္ပါသည္။ တတိယေျမာက္ကေလးအတြက္ လူၾကီးႏႈန္း၏တစ္၀က္ေပး 

ေဆာင္ရမည္။  

(4) ရထားလက္မွတ္၀ယ္ျခင္း 

 ရထားလက္မွတ္သည္ လက္မွတ္ေရာင္းစက္တြင္ ၀ယ္ႏုိင္သည္။ ဘူတာ၏ေကာင္တာမွာလည္း သြားမည့္ဘူတာအမည္ကုိ 

ေျပာကာ၀ယ္ႏိုင္သည္။ လက္မွတ္ေရာင္းစက္ ကုိင္တြယ္ရန္ မကၽြမ္းက်င္ပါက ေကာင္တာမွာ၀ယ္ျခင္းသည္  

Tokkyu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaisoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokkyuထက္ရပ္မည့္ဘူတာတိုး
လာသည ္
 

အဓိကဘူတာမ်ားမွ်သာရပ္၍ 

အျမန္ေနာက္ဆုံးဘူတာကိ ု
ေရာက္မည္။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘူတာအခ်ိဳ႔မွာမရပ္ပါ။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အစ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘူတာတိငု္းရပ္ေသာေၾကာင့္ 
အခ်ိန္ၾကာမည္။ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျမန္ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေႏွး 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futsu 

（ရိုးရိုး） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အဆံုး 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ပုိ၍စိတ္ခ်ရသည္။ 

 ရထားခသည့္ သာမန္ရထားခအျပင္ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ားရွိသည္။ 

လေပးလက္မွတ္ 
ေက်ာင္းတက္လက္မွတ္ႏွင့္ရံုးတက္လက္မွတ္ရိွသည္။ ၁လ ၊ ၃လ ၊ ၆လ ၊ ၁ႏွစ္ 

စသည့္ကာလအတိုင္းအတာျဖင့္၀ယ္ႏုိင္သည္။ 

အတဲြလုိက္လက္မွတ္ 
ဘူတာႏွစ္ခုၾကားအတြက္ ရထားခကို ေယဘုက်အားျဖင့္ ရထားလက္မွတ္၁၀ေစာင္ဖိုးျဖင့္ 

လက္မွတ္ ၁၁ေစာင္၀ယ္ယူႏိုင္၍ လက္မွတ္တစ္ေစာင္စာ သက္သာသည္။ 

အသြားအျပန္လက္မွတ္ အသြားႏွင့္အျပန္လက္မွတ္ႏွစ္ေစာင္ပါသည္။ ေဈးသက္သာသည့္အခါလည္းရိွသည္။ 

တစ္ေန႔တာလက္မွတ္ 
သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမတြင္း အသြားအျပန္လုပ္သည့္အျပင္ အၾကိမ္အခါခါ 

တက္လိုက္ဆင္းလိုက္လုပ္ႏိုင္သည့္ လက္မွတ္ျဖစ္သည္။ ေဈးသက္သာသည္။  

ICကတ္ျပား 

Suica (JR Higashi Nihon） TOICA (JR Tokai） ICOCA (JR Nishi Nihon) PASMO 

( တိုကိ်ဳျမိဳ႕အနီးတ၀ိုက္ရိွ မီးရထားႏွင့္ဘတ္စ္ကားအတြက္သံုးႏိုင္သည္။)။ ၾကိဳတင္ေငြ 

ေဆာင္ထားသည့္ pre paid ႏွင့္ စီးျပီးမွေငြရွင္းသည့္ post paid စနစ္ရိွသည္။ 

(5) လက္မွတ္စစ္စက္  

 လက္မွတ္စစ္စက္မွ ဘူတာထဲသုိ႔၀င္မည့္ဆုိလွ်င္ စက္ကုိ ျဖတ္သြားသည့္အခါ စက္ထဲသုိ႔လက္မွတ္ကုိထည့္လွ်င္ 

အျခားတစ္ဖက္မွ လက္မွတ္ထြက္လာသည္။ ထြက္လာသည့္လက္မွတ္ကုိ မေမ့ေအာင္ယူသြားပါ။ လက္မွတ္စစ္စက္ကုိ 

ျဖတ္ျပီး ဘူတာမွ ထြက္မည့္အခါ လက္မွတ္ျပန္မထြက္လာေသာေၾကာင့္ ဒီတုိင္းထြက္လာႏုိင္သည္။ 

 လက္မွတ္စစ္စက္မရွိပါက လက္မွတ္ေပၚ တံဆိပ္ရုိက္ျခင္းခံကာ ရထားစီးမည္။ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

3 ေနထုိင္စားေသာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား  

3-6 ဘတ္စ္ကား(လုိင္းကား)  

(1) ဘတ္စ္ကားဂိတ္ 

 အဓိကမီးရထားဘူတာအမ်ားစုတြင္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္ရိွသည္။ 

(2) ဘတ္စ္ကားအခ်ိန္ဇယား 

 ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္တြင္အခိ်န္ဇယားရွိသည္။ ဘတ္စ္ကားသည့္ ရထားအခ်ိန္ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္စီစဥ္ထားေလ့ရွိသည္။ 

ျမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္ မီးရထားအခ်ိန္ႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေအာင္ အခ်ိန္ဇယားဆဲြထားသည္။ လမ္းပိတ္ဆုိ႔မႈစသည့္တုိ႔ေၾကာင့္ 

အခ်ိန္ဇယားတုိင္း ဘတ္စ္ကားမလာႏုိင္သည့္အခါလည္းရွိတတ္သည္။ 

(3) ဘတ္စ္ကားဦးတည္မည့္ေနရာ 

 ဘတ္စ္ကားဦးတည္သည့္ေနရာကုိ ေရွ႕မွန္အေပၚတြင္ျပသထားသည္။ ဆင္းမည့္မွတ္တုိင္မသိလွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းကုိ 

ေမးပါ။ 

(4) ဘတ္စ္ကားစီးျခင္း 

 မွတ္တုိင္မွာ စီးမည့္ဘတ္စ္ကားလာလွ်င္ လက္ေျမွာက္ကာတား၍ စီးႏုိင္သည္။ ေရွ႕အေပါက္မွစီးကာ အရင္ဘတ္စ္ 

ကားခေပးသြင္းသည့္စနစ္ႏွင့္ အလယ္(သုိ႔) ေနာက္ေပါက္မွ စီးကာ နံပါတ္ပါေသာကူပြန္ကုိယူ ဆင္းသည့္အခါ ကားခေပး 

ေသာစနစ္ရွိသည္။ ကေလးခ(အသက္၁၂ႏွစ္ေအာက္)သည့္ လူၾကီးခ၏တစ္၀က္ ျဖစ္သည္။ 

အသက္၆ႏွစ္ေအာက္ကေလးသည္ လူၾကီးႏွင့္ အတူစီးပါက ႏွစ္ေယာက္အထိ အခမ့ဲစီးႏုိင္ပါသည္။ 

တတိယေျမာက္ကေလးအတြက္ လူၾကီးႏႈန္း၏တစ္၀က္ကုိေပး ေဆာင္ရမည္။  

 (5) ဘတ္စ္ကားဆင္းျခင္း 

 ဆင္းမည့္မွတ္တုိင္ကုိ ေျပာၾကားအသိေပးလာပါက အဆင္းခလုတ္ကုိ ႏိွပ္မည္။ ေယဘုက်အားျဖင့္ ဘတ္စ္ကားခကုိ 
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ဘာသာစကားေပါင္းစုံေနထုိင္မႈလမ္းညႊန္ 
 

 
 O ေနေရးထိုင္ေရ ထိပ္သို႔ 

 

O ေနေရးထိ ုင္ေရး 
 

ဘတ္စ္ကားေရွ႕တြင္ျပသထာားသည့္ ဘတ္စ္ကားခဇယားႏွင့္ ကူပြန္နံပါတ္ကုိ တုိက္ၾကည့္ကာ ယာဥ္ေမာင္ေဘးတြင္ 

ထားသည့္ ဘတ္စ္ကားခေပးသြင္းစက္ထဲသုိ႔ ကူပြန္ႏွင့္တကြ ထည့္သည္။ အေၾကြမရွိလွ်င္ 

ဘတ္စ္ကားခေပးသြင္းစက္ေဘးတြင္ရွိသည့္ အေၾကြစက္တြင္ ေငြလဲႏုိင္သည္။ 

(6) ေဈးေလွ်ာ့ေရာင္းသည့္လက္မွတ္မ်ား 

 ဘတ္စ္ကားအတြက္လည္း လေပးလက္မွတ္ ၊ အတြလုိဲက္လက္မွတ္ ၊prepaid ကတ္ျပားစသည့္ လက္မွတ္ကုိ ေဈးေလွ်ာ ့

ေရာင္းသည့္စနစ္ရိွသည္။ 
 

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

