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အခန္းရွာျခင္းမွေနထုိင္ျခင္းအထိ

1

2

အခန္းငွားသည့္အခ်ိန္တြင္အသုံး၀င္ေစမည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ေနထိုင္မႈစစ္ေဆးရန္လုိအပ္သည့္စာရြက္
စာတမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္

လုိခ်င္သည့္အေျခေနမ်ားစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္

ေနထုိင္မႈကတိစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္

အခန္းငွားရမ္းခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳ ပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ကုန္က်စားရိတ္

M093 ေနထုိင္ျခင္း၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

M104 ေနထုိင္ျပီးေနာက္ေနထုိင္မႈပုံစံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

M145 အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း(ထြက္ခြာျခင္း)၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား

M166 အခန္းငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္တြင္သိထားသင့္သည့္အိ

မ္ျခံေျမသုံးအေခၚအေ၀ၚမ်ား

*  စကားလုံးအထူတြင္မ်ဥ္းသားထားေသာအေခၚအေ၀ၚမ်ားသည္ 「  6  နံပါတ္ ၆ရိွ အခန္း

ငွားသည့္အခ်ိန္တြင္သိထားသင့္သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သုံးအေခၚအေ၀ၚ

မ်ား」 ၏ရွင္းျပခ်က္ကုိဖတ္ေပးပါ။
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M03
1အခန္းရွာျခင္းမွေနထိုင္ျခင္းအထိ

အိမ္ယာငွားရမ္းခ်ိန္တြင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

အင္တာနက္ရိွအိမ္ျခံေျမသတင္းအခ်က္
အလက္ဆိုဒ္ႏွင့္ 「ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈစီမံခ်
က္အိမ္ယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေ
ပးသည့္စနစ」္ တြင္အခန္းကိုရွာေဖြျခင္း။

* လိုခ်င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကို
က္ညီသည့္အခန္းအားရွာေတြ႔ခဲ့ပါက အိ
မ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သို႔
ဆက္သြယ္ျခင္း

ျမိဳ႔၏ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေ
တာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္ကို၀င္
ၾကည့္ျခင္း

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္တြင္ လုိခ်င္သည့္အခန္း၏အခ်က္အလက္စသည္တုိ႔ကုိ ေျပာျပေပးျခင္း

အခန္းကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ဆႏၵရွိပါက ေနထိုင္မႈေလွ်ာက္လႊာစာရြက္တြင္ ျဖည့္ျခင္း

ဘြတ္ကင္လုပ္ျခင္း

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ မွစစ္ေဆးျခင္း・ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

အေရးၾကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားရွင္းျပခ်က္တြင္ စာခ်ဳပ္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား၏ရွင္းျပခ်က္ကုိနားေထာင္ျခင္း

*  ေလွ်ာက္လႊာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီ သုံးရန္လုိအပ္ျခင္းႏွင့္ 
အာမခံပုဂၢိဳလ္ လုိအပ္သည့္အေနအထားကမ်ားျခင္း

စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ထိုးျပီး ထိန္းသိမ္းခ・ ေက်းဇူးတင္ခ・ပြဲစားခ・ပ်က္စီးဆုံးရႈံုးမႈအာမခံေၾကး・
အိမ္လခ・အေထြေထြဘုံစားရိတ္မ်ား စသျဖင့္ လုိအပ္ေသာပိုက္ဆံမ်ားကုိေပးေခ်ျခင္း

စာခ်ဳပ္အားငွားေပးသ・ငွားရမ္းသူႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးက သိမ္းဆည္းထားျခင္း

အိမ္ေသာ့ကိုလက္ခံယူျပီး အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း

အခန္းအားငွားရမ္းသည့္အခ်ိန္၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား1
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M04
1 အခန္းရွာပံုရွာနည္း

● အင္တာနက္ရွိအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဆိုဒ္တြင္ အခန္းကုိရွာႏိုင္ပါသည္။
 ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ေနထုိင္မႈကုိလက္ခံသည့္အငွားအိမ္ယာမ်ားကိုရွာေဖြႏိုင္သည့္
「ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈစီမံခ်က္အိမ္ယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးသည့္စနစ」္
(ဂ်ပန္ဘာသာ)

 http://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.phpလည္းရွိပါသည္။

● အင္တာနက္တြင္လုိအပ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိမရယူႏိုင္သည့္
အေျခအေနတြင္ ျမိဳ႔၏အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္
သုိ႔ သြားကာ သင္လုိခ်င္သည့္အခန္း၏အေနအထားကိုေျပာျပျပီး 
အခန္းကုိမိတ္ဆက္ခိုင္းၾကရေအာင္။ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ 
ဆုိင္တြင္ ဆိုင္အျပင္မွျမင္ရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အငွားအိမ္ယာမ်ား၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကပ္ထားပါသည္။

 ထုိအရာကုိၾကည့္လွ်င္ သင္လုိခ်င္သည့္ေဒသအတြင္းတြင္ အိမ္ငွားခဘယ္ေလာ
က္အေနအထားလုိအပ္လဲဆုိတာ သိႏိုင္ပါသည္။

● သင္ကပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားျဖစ္လွ်င္ တကၠသုိလ္စသည္တုိ႔
၏ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ အခန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားရွိမရွိကို ေမးၾကည့္ပါ။

● အသိအကကၽြမ္းမ်ားထံမွေျပာၾကားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္လည္းရွာေဖြႏိုင္ပါ
သည္။

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ေနထုိင္မႈကုိလက္ခံသည့္အငွားအိမ္ယာမ်ားကုိရွာေ
ဖြႏိုင္သည္「့ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈစီမံခ်က္အိမ္ယာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 
ေပးသည့္စနစ」္၏စာမ်က္ႏွာ
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M05
【အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုျပ ပံုၾကမ္းၾကည့္နည္း】
● ဂ်ပန္တြင္ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံုက「2LDK」စသျဖင့္ေဖာ္ျပပါသည္။
●  「L」သည္ဧည့္ခန္း (Living), 「D」သည္ထမင္းစားခန္း (Dining), 「K」 

သည္မီးဖိုခန္း (Kitchen) ျဖစ္ပါသည္။「DK」သည္ထမင္းစားခန္းႏွင့္မီးဖိုခန္း
ကုိ တြဲထားသည့္အခန္းျဖစ္ပါသည္။「LDK」သည္ဧည့္ခန္း၊ ထမင္းစားခန္းႏွင့္ 
မီးဖိုခန္းတုိ႔က တြဲထားသည့္အခန္းပဲျဖစ္ပါသည္။

●  「1DK」,「2LDK」စသျဖင့္ေရွ႕တြင္ကပ္ပါသည္「့1」ႏွင္「့2」ဂဏန္းမ်ားသည္ 
အျခားသီးသန္႔အခန္းအေရအတြက္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္
「2LDK」ဆုိသည္မွာ「LDK」အျပင္ သပ္သပ္ရွိေနသည့္ အခန္း2ခန္းကိုေျပာျခင္းျဖ
စ္ပါသည္။

အေနာက္တုိင္းစတုိင္အခန္း

ဖိနပ္ခၽြတ္ခန္း

ဂ်ပန္စတုိင္အခန္း

LDK

ဧည့္ခန္း・ထမင္းစားခန္း・ 
မီးဖိုခန္း

ေရခ်ိဳးခန္းအိမ္သာ

ေဘစင္ႏွင့္အဝတ္လဲခန္း

လသာေဆာင္ (၀ရံတာ)

*ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု ပံုၾကမ္းသည္ဥပမာသာျဖစ္သည္။

ေဘးျပတင္းေပါက္

စတုိခန္း စတုိခန္း

စၾကၤန္

ေဟာခန္း

2LDK

အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထားရန္ေနရာ

စတုိခန္း စတုိခန္း
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M06
● အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သို႔၀င္ၾကည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ အ၀တ္အ

စားသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေသခ်ာ၀တ္ဆင္သြားပါက ဆုိင္မွလူ၏မိမိအေပၚထင္ျမင္ခ်က္ 
ေကာင္းပါလိမ့္မည္။

● ဂ်ပန္စကားကုိသိပ္ျပီးေတာ့မေျပာႏုိင္ပါက ဂ်ပန္စကားေျပာႏိုင္သူႏွင့္အတူ  
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သုိ႔သြားၾကရေအာင္။

● အတူလိုက္ပါကူညီေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈျပဳေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီ
မ်ားလည္းရွိသည္။

● မည္ကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနႏွင့္အခန္းကိုရွာေဖြေနပါသလဲ၊ အနီးဆုံးဘူတာရံုႏွ
င္အ့ိမ္လခ・အက်ယ္အ၀န္း・ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစသျဖင့္၊ မိမိလုိခ်င္သည္ကုိ 
ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာျပၾကရေအာင္ပါ။

　➡  စာမ်က္ႏွာM21-22၏ လုိခ်င္ေသာအေျခအေနမ်ားစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္တြ
င္ ၾကိဳတင္ျဖည့္ထားကာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္မွလူကုိ 
ျပေပးတာေကာင္းပါသည္။

● အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္တြင္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
သင္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအား ေမးျမန္းခံရပါမည္။

 အမည・အလုပ္အကုိင・အတူေနထိုင္မည့္သူ (လူအေရအတြက္)・၀င္ေင・ 
ဂ်ပန္ဘာသာစကားအရည္အခ်င္း・ေနအိမ္ကုိရွာေနသည့္အေၾကာင္းရင္း စသျဖင့္

● တစ္ဖန္ ဆုိင္သုိ႔သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသည့္ေန႔တြင္ပင္ ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာတင္
သည့္အခါမ်ားလည္းရွိတတ္သည့္အတြက္ မိမိျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသျပသည့္ကဒ္ 
(ႏိုင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကဒ္၊ ပတ္စ္ပို႔စသျဖင့္) ကုိျပင္ဆင္ထားၾကရေအာင္။

● တစ္ဖန္ အာမခံပုဂၢဳိလ္ ရွိမရွိကိုအေမးခံရသည့္အေျခအေနလည္းရွိပါသည္။

● လုိခ်င္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာအခန္းအားရွာေတြ႔ပါက  
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္မွလူႏွင့္ အခန္းအားၾကည့္ရန္သြားပါမည္။ 
အခန္းၾကည့္ျခင္းသည္ အခေၾကးေငြေပးစရာမလုိပါ။ အခန္းကုိၾကည့္ျပီး 
စိတ္ထဲတြင္မၾကိဳက္ပါက ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ မတင္လည္းရပါသည္။

● အခန္းသြားေရာက္ၾကည့္ခ်ိန္တြင္ မီးဖိုခန္းႏွင့္အဲယားကြန္းစသည္တုိ႔တပ္ဆ
င္ ထားသည့္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ေရခဲေသတၱာႏွင့္အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ထားရန္ေနရာ မ်ားကုိ 
စစ္ေဆးၾကရေအာင္။

2 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သုိ႔၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း

3 မိမိလုိခ်င္သည့္အခန္း၏အခ်က္အလက္မ်ား

4 အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္တြင္ အေမးခံရမည့္အရာမ်ား

5 အခန္းကုိသြားေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္း
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● အခန္သြားေရာက္ၾကည့္သည့္အခ်ိန္တြင္အခန္းသာမကဘဲအနီးနား

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈမ်ားကိုလည္းစစ္ေဆးရပါမည္။ 
ဘူတာရံုႏွင့္ဘတ္စ္ကားမွတ္တုိင္၊ စူပါမားကတ္ႏွင့္စတုိးဆုိင္မ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္၊ 
ဘဏ္၊ ေဆးရံု၊ ပန္းျခံမ်ားစသည္တုိ႔က မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိလဲဆုိတာ 
ေမးၾကရေအာင္။

● အခန္းအားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ေနထုိင္မႈေလွ်ာက္လႊာကုိတင္ျပီး ေနထုိင္မႈစစ္ေ
ဆးျခင္းအတြက္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ပါမည္။

　 ➡ စာမ်က္ႏွာM23၏ စစ္တမ္းစာရင္းကုိအသုံးျပဳေပးပါ။
● အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ႏွင့္အိမ္ရွင္က ေနထုိင္မႈစစ္ေဆးျခင္းကုိ 

လုပ္ေဆာင္ျပီး စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္ပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ကာစတင္ေနထုိင္ ႏိုင္ပါသည္။
● ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းမွေနထုိင္ျခင္းအထိပံုမွန္အားျဖင့္ 1ပတ္မွ2ပတ္ၾကာျမင့္ပါသည္။
● ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ေနထုိင္မည့္သူက အိိမ္

လခမေပးေခ်ေတာ့သည့္အေျခအေနအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ 
အိမ္ငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာအာမခံ ကုမၸဏီ၏အသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အာမခံပုဂၢိဳလ္
ကုိလုိအပ္ျခင္းမ်ားရွိလာပါမည္။အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီးအိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေ
တာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ ထံသို႔ေမးၾကည့္ေပးပါ။

● စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္ခင္ စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ေနထိုင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအေရးၾကီး 
သည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ကာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္မွ 
ရွင္းျပခ်က္ကုိနားေထာင္ရမည္။ နားမလည္ေသာကိစၥရပ္မ်ားရွိပါက ထိုအခ်ိန္မွာပဲ 
ေသခ်ာစြာေမးၾကရေအာင္။

6 ေနထုိင္မႈေလွ်ာက္လႊာ

7 အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္

အိမ္ငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာအာမခံ ကုမၸဏီ

စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္း

အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္

နားလည္ပါသလား။ OK
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● အခန္းငွားသည့္အခ်ိန္တြင「စာခ်ဳပ」္ကုိ သေဘာတူညီလက္မွတ္ထုိးရပါမည္။ 

စာခ်ဳပ္ဆုိသည္မွာ ငွားေပးသည့္သူႏွင့္ ငွားရမ္းေသာသူတုိ႔၏ၾကားရွိ ကတိက၀တ္ ကုိ 
ေသခ်ာစြာေရးသားထားေသာ စာရြက္ျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္၏အေၾကာင္းအရာအား 
ဖတ္ကာ ရွင္းျပခိုင္းျပီး ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ျပီးမွ လက္မွတ္ထုိးေပးပါ။ 
စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ထိုးျခင္းဆုိသည္မွာသင္သည္စာခ်ဳပ္ထဲရွိအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကုိနားလည္သေဘာေပါက္ကာ ေသခ်ာေစာင့္ထိမ္းပါမည္ဟု ကတိျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္သည့္ဆိုင္မွ အခန္းအားမိတ္ဆက္ေပးသည့္
အခ်ိန္တြင္ ပြဲစားခက်သင့္ပါမည္။

● အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားရွင္းလင္းခ်က္ကုိ နားေထာင္ကာ စာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ထုိးသည့္
အခ်ိန္အထိ ေသခ်ာေပါက္ေအာက္ပါကိစၥရပ္မ်ားအား စစ္ေဆးအတည္ျပဳထားၾကရေအာင္။

 •  စာခ်ဳပ္သည္ ပံုမွန္အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္လား 
ကာလတိုအိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္လား

 •  စာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ေသာထိန္းသိမ္းခ・ေက်းဇူးတင္ခစ
သည္တုိ႔၏ ေငြပမာဏ၊ ထိန္းသိမ္းခႏႈတ္ယူျခင္းရွိသည့္အေျခအေနတြင္ 
ထုိေငြပမာဏႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး

 •  ပံုမွန္အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ပါက သက္တမ္းတုိးသည့္အခ်ိ္န္တြင္ 
သက္တမ္းတုိးခရွိမရွိႏွင့္ ထိုေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး

 •  အခန္း၏ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေနထုိင္မည့္သူအျပင္အျခားသူမ်ားႏွင့္ 
အတူေနထိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေမြးျမဴျခင္းစေသာ တားျမစ္ထားသည့္ကိစၥရပ္မ်ား

 •  ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၏အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး
 အခန္းျပန္အပ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း၏စားရိတ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး 

ျပသနာမ်ား မေပၚေပါက္ေစရန္ အတည္ျပဳထားရန္လုိအပ္ပါသည္။

8 စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္း

လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ကုန္က်စားရိတ္မ်ား2
အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းအရာ

ေနထုိင္မႈစစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္တြင္ 
လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား

ပတ္စ္ပို႔၊ ႏုိင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကဒ္၊ 
၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ထားသည့္စာရြက္၊ အလုပ္ေထာက္ခံစာႏွင့္ ေက်ာင္း
တက္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာစသျဖင့္
(အာမခံသည့္ပုဂၢိဳလ္မွ အာမခံေပးပါက အာမခံသည့္ပုဂၢိဳလ္၏ 
၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္တုံးမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံ)

စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္လုိအ
ပ္ေသာကုန္က်စားရိတ္မ်ား

ထိန္းသိမ္းခ・ေက်းဇူးတင္ခ・ပြဲစားခ・ပ်က္စီးဆုံးရံႈးမႈအာမခံေၾကး・ 
အိိမ္လခ (ဂ်ပန္သည္တစ္လၾကိဳရွင္းစနစ္)・ 
အေထြေထြဘုံစားရိတ္မ်ားစသျဖင့္ ေဒသေပၚမူတည္ကာ 
ကြဲျပားေသာ္လည္း မွန္းေျခ အိမ္လခ၏4-7လစာေလာက္ပင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုန္က်စားရိတ္ေပးေခ်မႈသည္ 
လက္ငင္းသို႔မဟုတ္ ေငြလႊဲျခင္းျဖစ္ပါမည္။
(အိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းအာမခံကုမၸဏီအသုံးျပဳျခင္းအေျခအေန 
ျဖစ္ခဲ့ပါက အာမခံခ်က္ ေကာ္မရွင္ခ (2ႏွစ္ၾကာအာမခံေပးျပီး 
အိမ္လခလစာ၏0.5လစာ စသည္က မ်ားပါသည္။)
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ေနထုိင္မႈအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား3

● စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး စာခ်ဳပ္ေငြသြင္းျခင္းျပီးသြားပါက အခန္း၏ေသာ့ကို ေပးပါမည္။ 
ထုိေသာ့သည္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိိမ္ရွင္အားျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ 
မေပ်ာက္ေစရန္သတိထားၾကရေအာင္။

● ေသာ့လက္ခံယူသည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆုိပါက 
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္သည့္ဆိုင္မွလူ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ 
အခန္း၏လက္ရွိအေျခအေနကုိအတည္ျပဳကာ စစ္ေဆးရမည့္စာရင္းကုိလုပ ္
ၾကရေအာင္။ လြယ္ကူေသာ အခန္းပံုၾကမ္းကုိဆြဲျပီး ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ညစ္ေပေနသည့္ေနရာမ်ားကို ခ်ေရးကာ ရက္ဆြဲပါသည့္ဓာတ္ပံုကုိရုိက္ထားပါ
မွ ေနာက္ပိုင္းျပသနာမ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာေနရာတြင္ အသုံး၀င္ပါလိမ့္မည္။ 
တပ္ဆင္ထားသည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားခိုင္းေစျပီး 
အတည္ျပဳၾကရေအာင္။

● လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာသည္ ဘရိတ္ကာတြင္ခ်ိတ္ထားသည့္ ပို႔စ္ကဒ္တြင္ 
အမည・္လိပ္စာ・စတင္သုံး စြဲသည့္ေန႔တို႔ကုိထည့္သြင္းေရးကာ 
စာတုိက္ပံုးထဲသုိ႔ထည့္ပါမည္။

● ဂက္စ္လုိင္းအတြက္၊ ၾကိဳတင္ကာဂတ္စ္ကုမၸဏီသုိ႔ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျပီး  
ေနထုိင္မည့္ေန႔ တြင္ ဂတ္စ္၏အဓိကပိုက္အေပါက္ကုိဖြင့္ဖို႔ ေတာင္းဆုိပါမည္။ 
ဂတ္စ္ဖြင့္ရာတြင္ မိမိ ကုိယ္တိုင္ရွိေနရန္လုိအပ္ပါသည္။

● ေရပိုက္လုိင္းကုိ ရပ္ရြာေဒသစသည္တုိ႔၏ ေရပိုက္လုိင္းကုိင္သည့္ဌာနသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားျပီး ဖြင့္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားျပဳလုပ္ပါမည္။ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ၏ကဒ္တြင္ အမည・လိပ္စာ・စတင္သုံးဆြဲသည့္ေန႔တုိ႔ကုိထည့္
သြင္းေရးမွတ္ကာ စာတုိက္ပံုးထဲသုိ႔ထည့္ပါမည္။

● အကုန္လုံးကုိ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္သည့္ဆိုင္ထံတြင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ 
လိပ္စာမ်ားအားေမးထားၾကရေအာင္။

1 ေသာ့လက္ခံျခင္း

2 အခန္းအတြင္းပိုင္းအတည္ျပဳျခင္း

3 လွ်ပ္စစ္မီး・ဂက္စ・္ေရပိုက္လုိင္းမ်ားေလွ်ာက္ျခင္း
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● အထုိင္ဖုန္းက္ုိ ဖုန္းကုမၸဏီအားအေၾကာင္းၾကားကာဆက္သြယ္ေရးလုိင္းဖြင့္ေပးရန္ 

လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
● အင္တာနက္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ကုမၸဏီသုိ႔ အသုံးျပဳရန္အေၾကာင္း 

ၾကားရပါမည္။
● ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ားစသည္တို႔ကုိ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ 

ေဆာင္သည့္ဆုိင္ထံတြင္ အတည္ျပဳၾကရေအာင္။

● အမိႈက္ပစ္နည္းသည္ သင္ေနထုိင္သည့္ေဒသ (ရပ္ရြာေဒသ) ေပၚ 
မူတည္ကာကြဲျပားပါသည္။ အမိႈက္အမ်ိဳးအစားအလုိက္ ပစ္ရမည့္ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္ 
ဇယားမ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတြက္ ေနထုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ျခံေျမ 
အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္ႏွင့္ အနီးအနားတြင္ေနေသာသူမ်ား၊ ရပ္ကြက္ရံုးႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးဌာနမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းၾကရေအာင္။

● ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတုိင္းမလုိက္နာပါကအမိႈက္မ်ားကုိခြထဲားေသာ္လ
ည္း သယ္ယူသြားျခင္းမျပဳဘဲ၊ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားလာပါကအနီးပတ္၀န္းက်င္ရိွလူမ်ားႏွင့္ 
ျပႆနာျဖစ္လိမ့္မည္။ အထူးသတိထားေပးပါ။

● အတည္ျပဳရန္လုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
 •  အမိႈက္ပစ္ရမည့္ေန႔မ်ားႏွင့္အခ်ိန္
 •  အမိႈက္ပစ္ရမည့္ေနရာ
 •  ေလာင္ကၽြမ္းလြယ္ေသာအမိႈက္ႏွင့္မေလာင္ကၽြမ္းေသာအမိႈက္မ်ားခြဲျခားျခင္း
 •  ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳလုိ႔ရေသာအမိႈက္မ်ား (ပုလင္း၊ စည္သြတ္ဘူး၊ 

ပလပ္စတစ္ ဘူး၊ သတင္းစာစသျဖင့္) ၏ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
 •  အမိႈက္အၾကီးစားမ်ား၏ပစ္နည္းစသျဖင့္
● ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား, မ်ားသည့္ရပ္ရြာေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ 

ရွင္းျပထားသည့္ ရုပ္ပံုပါ၀င္ေသာအမိႈက္ပစ္္နည္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ 
လက္ကမ္းစာေစာင္ကုိ ျပဳလုပ္ထားသည့္အခါမ်ားလည္းရွိသည္။ ရပ္ကြက္ရံုးႏွင့္ 
သန္႔ရွင္းေရးဌာစသည့္ေနရာမ်ားတြင္ေမးျမန္းၾကည့္ၾကရေအာင္။

4 ဖုန္း・အင္တာနက္မ်ားအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

1 အမိႈက္ပစ္နည္း

အမိႈက္ထားရန္ေနရာ

=  အဂၤါ・ၾကာသပေတး・စေန
=  ဗုဒၶဟူး

ေလာင္ကၽြမ္းလြယ္ေသာအမိႈက္

ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲလို႔ရေသာအမိႈက္

ေနထုိင္ျပီးေနာက္ေနထုိင္မႈပံုစံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား4
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● စုေပါင္းတည္ရွိသည့္ေနအိမ္မ်ားတြင္ အနီးအနားႏွင့္ အေပၚထပ္ေအာက္ထပ္မ်ားသုိ႔  

အသံပ်႔ံလြယ္သည့္အတြက္ အထူးသျဖင့္ညည့္နက္ခ်ိန္မွမနက္ေစာေစာအခ်ိန္မ်ား
ကုိ အထူးဂရုစိုက္ၾကရေအာင္ပါ။

● ဥပမာအားျဖင့့္ စကားက်ယ္က်ယ္ေျပာျခင္း၊ ပါတီေပးျခင္း၊ တီဗ・စတူရီယ・ 
တူရိယာပစၥည္း မ်ား၏အသံမ်ား၊ ဖုန္စုပ္စက္ႏွင့္ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ 
ကေလးမ်ားေျပးလႊားေဆာ့ ကစားသံ၊ တံခါးကုိေဆာင့္ပိတ္သံ၊ 
ညသန္းေခါင္ေရခ်ိဳးသံ စသည္တုိ႔သည္ ဆူညံသံေႏွာင့္ယွက္သံမ်ား၏ျပသနာရပ္
မ်ားျဖစ္လာမည့္အတြက္ ဂရုျပဳၾကရေအာင္။

 ဂ်ပန္တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းဟုေခၚေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားရွိကာ၊ ေအာက္ပါ 
အတုိင္းေနအိမ္မ်ား၏အသုံးျပဳပံုကုိ မလုိက္နာေသာေၾကာင့္ ညစ္ပတ္ေပေရျခင္း၊ 
ပ်က္စီးျခင္းမ်ားအား အခန္းမွထြက္ခြာခ်ိန္တြင္ ေနထုိင္သူမွတာ၀န္ယူျပီး 
နဂိုမူလအတိုင္းျပန္ လုပ္ေပးရမည္။

【1】အခန္း
● ဂ်ပန္၏ေနအိမ္မ်ားသည္ 

ဖိနပ္ခၽြတ္ခန္းမွစျပီး  
စၾကၤန္ႏွင့္အခန္းတြင္း
သုိ႔၀င္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
တစ္ဆင့္ျမင့္တက္ေနသည္။ 
ဖိနပ္ခၽြတ္တြင္ဖိနပ္ကုိခၽြတ္
ခဲ့ကာ အိမ္အတြင္းထဲသုိ႔ 
၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္၏ထုံးစံျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္တြင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသုိ႔တုိက္ရိုက္ 
ထုိင္ခ်ျခင္း၊ ေစာင္အခင္းကုိခင္းကာအနားယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ 
ရွဴးဖိနပ္ႏွင့္ ဖိနပ္မ်ားကုိ ဖိနပ္ခၽြတ္တြင္ေသခ်ာခၽြတ္ရမည္ျဖစ္ျပီး  
ဖိနပ္စီးလ်က္ႏွင့္အခန္းတြင္းသို႔ဝင္၍မရပါ။

3 ဂ်ပန္မွအငွားေနအိမ္မ်ား၏အသုံးျပဳပံု

2 မိမိ၏ေန႔စဥ္လူေနမႈမွထြက္ေပၚလာေသာဆူညံသံမ်ားကုိ သတိထားရန္

NO!
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● ဂ်ပန္သည္ စိုထုိင္းဆမ်ားသည့္အတြက္ (အထူးသျဖင့္ေႏြရာသီ) 

အခန္းတြင္းေလ၀င္ေလထြက္ကုိ သတိထားေပးပါ။ ေရေငြ႔ေတြစုလာပါက 
သုတ္ပစ္ပါ။ ဒီအတုိင္းထား, ထားမည္ဆုိပါက မိႈမ်ားတက္လာပါလိမ့္မည္။

● အခန္းနံရံတြင္ သံမ်ားကိုရိုက္ျခင္း၊ ေဆးေရာင္ျခယ္ျခင္းမ်ားကုိတားျမစ္ထားျခ
င္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္၏တားျမစ္ကန္႔ကြက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို 
စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးပါ။

【2】မီးဖိုခန္း
● ေဘစင္၏ေရထြက္ေပါက္တြင္ဆီမ်ားႏွင့္ ထမင္းဟင္းအမိႈက္မ်ားစသည္တုိ႔ကုိ 

တုိက္ရိုက္ေဆးခ်လုိ႔မရပါ။ ဆီမ်ားကုိ သတင္းစာ, စာရြက္ စသည္တုိ႔ျဖင့္သုပ္ကာ 
ေလာင္ကၽြမ္းလြယ္သည့္အမိႈက္မ်ားအေနနဲ႔ သပ္သပ္ပစ္ေပးပါ။

● အနံ႔မ်ားႏွင့္မီးခိုးမ်ားထြက္သည့္ဟင္းလ်ာမ်ားခ်က္ျပဳတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ေလ၀င္ေလထြက္ပန္ကာအားလွည့္ကာ အခန္းတြင္းတြင္အနံ႔မ်ားမက်န္ခဲ့ေစရန္ 
ဂရုစိုက္ေပးပါ။

【3】ေရခ်ိဳးခန္း・အိမ္သာ
● ပံုမွန္အားျဖင့္ ဂ်ပန္မွေရခ်ိဳးခန္းမ်ားသည္ ေရခ်ိဳးကန္ႏွင့္ေဆးေၾကာသည့္ေနရာဟု 

ခြဲျခားထားပါသည္။
● ေရခ်ိဳးခန္း၏ေရထြက္ေပါက္တြင္ အမိႈက္မ်ားေၾကာင့္ေရထြက္ေပါက္ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း

မ်ားမျဖစ္ေစရ။
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● ေရခ်ိဳးကန္သည္ေရေႏြးကုိထည့္ကာအသုံးျပဳရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး ဆံပင္ႏွင့္ကိုယ္ 

ခႏၶာေဆးေၾကာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရခ်ိဳးကန္အားအသုံးမျပဳဘဲ ေဆးေၾကာသည့္ 
ေနရာကုိ အသံုးျပဳပါသည္။ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ႏွင့္ဆပ္ျပာမ်ားကို သန္႔ရွင္းစြာစီးဆင္း 
သြားေစျပီးမွ ေရခ်ိဳးကန္အတြင္းသုိ႔၀င္ပါမည္။

● တစ္ေယာက္မကေရခ်ိဳးကန္ဝင္မည္ဆုိပါက ေရခ်ိဳးကန္ရွိေရေႏြးမ်ားအား 
မဖြင့္ခ် ပစ္ဘဲထိုေရပူထဲသုိ႔ ေနာက္လူကထပ္၀င္ျခင္းကပံုမွန္ျဖစ္ပါ
သည္။ ျပန္လည္အပူေပးသည့္စနစ္ရွိသည့္ ေရခ်ိဳးကန္တြင္ေတာ့ 
ေအးလာသည့္ေရေႏြးမ်ား ကုိျပန္လည္အပူေပးႏိုင္ပါသည္။

● အိမ္သာထဲတြင္ေတာ့ အေလးစသည္တုိ႔ႏွင့္ အိမ္သာသုံးစကၠဴမ်ားမွလဲြျပီး 
အျခားအရာ မ်ားကို စီးဆင္းေစ၍မရပါ။

● ေရထြက္ေပါက္ပိတ္ေနခဲ့ပါက ေရမ်ားလွ်ံေစကာအနီးပတ္၀န္းက်င္မွလူမ်ား
အား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ ေအာက္ထပ္အခန္းတြင္ အပ်က္အစီးမ်ား 
ေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ျပန္ေလ်ာ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

【4】အတူသုံးစြဲရသည့္အပိုင္းမ်ား・၀ရံတာ
● စုေပါင္းေနရသည့္တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ မိမိ၏အခန္္းအျပင္ရွိစၾကၤန္၊ ေလွကားစသည္တုိ႔ 

သည္အတူသုံးစြဲရသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။အမိႈက္မ်ားႏွင့္မိမိပစၥည္းမ်ားစ
သည္တုိ႔ကုိ မထားရ။ အတူသုံးစြဲရသည့္အပိုင္းမ်ားသည္ အေရးၾကံဳ  
လာခဲ့ပါက ေျပးေရွာင္ရန္လမ္းျဖစ္ပါသည္။

● ၀ရံတာသည္ အေရးေပၚအခ်ိန္တြင္ ေျပးေရွာင္ရန္လမ္းျဖစ္ေနသည့္ 
အခါမ်ိဳးလည္းရွိပါသည္။ ၀ရံတာ၏ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ထြက္ေပါက္စသည္တုိ႔တြင္ 
ပစၥည္းမ်ားကုိ မထားပါႏွင့္။
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【5】စက္ဘီးထားရန္ေနရာ
● စက္ဘီးမ်ားကို စက္ဘီးထားရန္ေနရာစသျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ 

စီထားပါရန္။ သီးသန္႔အသုံးျပဳရသည့္စတစ္ကာကုိ ကပ္ျခင္းစသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားရွိ
သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုိအတုိင္းလုိက္နာရန္ လုိအပ္ပါသည္။

● အိမ္ေျပာင္းမည့္အခ်ိန္တြင္ စာခ်ဳပ္တြင္ေရးထားသည့္ကာလ (ပံုမွန္အားျဖင့္ 
1လမတုိင္ခင္) အထိ အိမ္ရွင္ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္
ထံသုိ႔ စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္မည့္အေၾကာင္းအား ေျပာရပါမည္။ 
(စာခ်ဳပ္ဖ်က္ျခင္းအသိေပးခ်က္)

● အိိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း၏ 1ပတ္မတုုိင္ခင္အထိ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီ၊ 
ဂက္စ္ကုမၸဏီ၊ ရပ္ရြာ ေဒသစသည္တုိ႔၏ေရပိုက္လုိင္းတာ၀န္ယူသည့္ဌာနမ်ားသုိ႔ 
ေျပာင္းေရႊ႔မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

● အိမ္ေျပာင္းမည့္ေန႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုမၸဏီ၊ ဂက္စ္ကုမၸဏီ၊ ရပ္ရြာ 
ေဒသစသည္တို႔၏ ေရပိုက္လုိင္းတာ၀န္ယူသည့္ဌာနမ်ားမွလူမ်ား ေရာက္လာျပီး 
အသုံးျပဳမႈရပ္တန္႔ျခင္းအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။ 
ထုိရက္မတုိင္ခင္အထိ အသုံးျပဳခအားတြက္ခ်က္ ပါမည္။

● အထုိင္ဖုန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ထားသည့္ဖုန္းကုမၸဏီထံသို႔အေၾကာင္းၾကားကာ 
လိပ္စာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

● အင္တာနက္အတြက္ စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီထံသုိ႔ 
လိပ္စာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ားအေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း (ထြက္ခြာျခင္း) အတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား5

1 အိမ္ေျပာင္းျခင္းအသိေပးျခင္း

2 လွ်ပ္စစ္မီး・ဂက္စ・ေရပိုက္လုိင္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္မ်ားဖ်က္ျခင္း

3 ဖုန္း・အင္တာနက္မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား
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● စာတုိက္တြင္ ပို႔ေဆာင္လာသည့္ပစၥည္းမ်ားအား တစ္ဆင့္ပို႔ေဆာင္ျခ

င္းအတြက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ျပဳလုပ္ပါက 
ေျပာင္းေရႊ႔ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အရင္လိပ္စာသုိ႔ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္လာပါက 
ကန္႔သတ္ကာလတစ္ခုအတြင္းတြင္ လိပ္စာအသစ္တြင္ လက္ခံရယူႏိုင္ပါသည္။ 
(ဂ်ပန္ျပည္တြင္းျဖစ္ပါက)

● အခန္းအားအလုံးစံုျပန္အပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေသာ့ကုိျပန္ေပးပါမည္။
● ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းဆုိသည္မွာ အခန္းအတြင္းတြင္ သင့္ေၾကာင့္ 

ပ်က္စီးထားေသာအရာမ်ား၊ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီး၊ အလံုးစံုျပန္အပ္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟူသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသည္။ 
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ ႏွင့္ အိမ္ရွင္ေရွ႔ေမွာက္တြင္ အခန္း・ 
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားစသည္တုိ႔၏ အေျခအေနမ်ား ကုိ ေနထုိင္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ႏိႈ
င္းယွဥ္ကာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ မည္သည့္ပမာဏလုိအပ္သည္ကုိ 
စစ္ေဆး・အတည္ျပဳပါမည္။

● ထြက္ခြာျပီးေနာက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ထိန္းသိမ္းခအား ျပန္လည္ေပးအပ္  
ခံရပါမည္။သို႔ရာတြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈကုန္က်စားရိတ္ ႏွင့္ 
အခန္းတြင္က်န္ရစ္ခဲ့သည့္ပစၥည္းမ်ား၏ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းရန္ကုန္
က်စားရိတ္စသည္တုိ႔ က်သင့္ ခဲ့ပါက ထိန္းသိမ္းခမွ ႏုတ္ခံရပါမည္။ 
အကယ္၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈစသည့္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားသည္ 
ထိန္းသိမ္းခထက္ေက်ာ္လြန္ေနပါက လုိသည့္ပမာဏကို ေပးေခ်ေပးရမည္။

4 ပစၥည္းမ်ားပို႔ေဆာင္ျခင္းအတြက္လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား

5 ေသာ့ျပန္ေပးျခင္း・အလုံးစံုျပန္အပ္ျခင္း

6 ထိန္းသိမ္းခ၏တြက္ခ်က္ပံု



224

M16
အခန္းငွားသည့္အခ်ိန္တြင္ သိထားသင့္သည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သုံး အေခၚအေဝၚမ်ား6

[အေထြေထြဘံုစားရိတ္မ်ား (ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ခ)]

  ေလွကားမ်ားႏငွ္စ့ၾကၤနမ္်ားစေသာေနထုိငသူ္မ်ားအတူတကြအသံုးျပဳၾကသည္အ့ပိငု္း 
၏လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးခ၊ ဓာတ္ေလွကားစသည္တုိ႔၏ အသုံးျပဳခ ျဖစ္ပါသည္။ 
ဂ်ပန္တြင္ အိမ္လခအျပင္ သီးသန္႔အေထြေထြဘုံစားရိတ္မ်ား (သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္းသိမ္းခ) ကုိ ေပးေခ်ရပါသည္။ လစဥ္ လကုန္ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ 
ေနာက္လ၏ အိမ္လခႏွင့္အတူေပးေခ်ရသည္မွာ ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။

[ထိန္းသိမ္းခ (အာမခံေၾကး)]

  ထိန္းသိမ္းခဆုိသည္မွာ အိမ္လခမေပးေခ်ခ်ိန္ႏွင့္ အခန္းျပန္အပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ 
ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္မည့္အရာမ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္တြက္ဆျပီး 
စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္ထံသုိ႔ေပးထားရ ေသာေငြျဖစ္ပါသည္။ 
အိိမ္လခ၏1-2လစာခန္႔က ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။ အခန္းအား ျပန္အပ္ခ်ိန္တြင္ 
တြက္ခ်က္ကာ က်န္ရွိသည့္ပိုက္ဆံကုိ ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသေပၚမူတည္ကာ 
ထိန္းသိမ္းခအား အာမခံေၾကးဟုေခၚေ၀ၚျခင္းလည္း ရွိပါသည္။

[သက္တမ္းတုိးခ]

  စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးေၾကး 
အေနႏွင့္အိမ္ရွင္ထံသုိ႔ေပးေခ်ရမည့္ပိုက္ဆံျဖစ္ျပီးအထူးစာခ်ဳပ္ျဖင့္သတ္မွတ္ခံရျခင္း
မ်ားလည္းရွိမည္။ ထုိ႔အျပင္ စာခ်ဳပ္ကာလသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္2ႏွစ္ၾကာ ျဖစ္ပါသည္။

[ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္း]

  သင္၏အျပဳအမ・ူမေတာ္တဆထိခိုက္မႈႏွင့္သတိမထားမိမႈတုိ႔ေၾကာင့္ အခန္းအား
ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစျခင္း၊ ေပေရေစျခင္းမ်ားျဖစ္ပါက ထုိဆုံးရႈံးမႈကုိနဂိုမူ
လအေျခအေနသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ေစရန္အတြက္လုိအပ္ေသာကုန္က်စားရိတ္
မ်ားကုိ တာ၀န္မယူလုိ႔မရပါ။ ထုိစားရိတ္ကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ကုန္က်
စားရိတ္ဟုေခၚကာ ထြက္ခြာသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းခထဲမွႏုတ္ယူခံရ ပါမည္။ 
အခန္းကုိသန္႔ရွင္းစြာအသုံးျပဳရန္ သတိထားၾကရေအာင္။

[စာခ်ဳပ္ဖ်က္ျခင္းအေၾကာင္းၾကားမႈ]

  စာခ်ဳပ္ကာလမျပည့္မီ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္တြင္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္မည္ဆိုပါက 
အိမ္ရွင္ႏွင့္အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ထံသုိ႔ စာခ်ဳပ္ဖ်က္မည့္အေၾကာ
င္းကုိၾကိဳတင္ကာ (စာခ်ဳပ္ေပၚမူတည္ျပီး ပံုမွန္အားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းကာလ၏ 
1-2လမတုိင္ခင္တြင္) စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
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[ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈအာမခံေၾကး (မီးအာမခံ)]

  စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ဆုိသည့္အခ်ိန္တြင္ မီးေဘးႏွင့္ ေရျပည့္ေရလွ်ံျခင္းတုိ႔အေပၚသက္ေရာ
က္ သည့္ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈအာမခံထည့္ထားျခင္းသည္ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။

[ပြဲစားခ]

  အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္ထံသို႔ ေကာ္မရွင္ခအေနျဖင့္ ေပးေခ်ရမည့္ 
ေငြျဖစ္ျပီး အိမ္လခတစ္လစာအတြင္းဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

[အေရးၾကီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားရွင္းျပခ်က္]

  အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္မွ မိတ္ဆက္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ 
စာခ်ဳပ္မခ်ဳပ္မီ ထုိဆုိင္မွ အိမ္ငွားမည့္သူ (ငွားရန္စီစဥ္ထားသူ) အား ရွင္းလင္းျပျပီး 
အေရးၾကီးေသာအေၾကာင္း အရာမ်ားရွင္းျပခ်က္မ်ားပါသည့္စာရြက္ကုိ 
ထုတ္ေပးပါမည္။

  ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတပ္ဆင္ထားသည့္အျခအေနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းခလက္ခံရယူျခင္း 
စသျဖင့္ အေရးၾကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေသခ်ာစြာနားေ
ထာင္ကာနားမလည္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေမးျမန္းၾကရေအာင္။

[အတူတကြေနထုိင္မည့္သူ]

  ငွားမည့္အခန္းတြင္ အတူေနသူရွိပါက စာခ်ဳပ္, ခ်ုပ္သည့္အခ်ိန္ အိမ္ရွင္ထံသုိ႔ 
အေၾကာင္းၾကားထားရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမၾကားထားသည့္္သူအား 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အတူတကြေနထုိင္ပါက ထြက္ခြာခိုင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါသည္။ 

[ပံုမွန္အိမ္ရာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္း]

  ပံုမွန္အိမ္ရာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္တြင္ေယဘူယ်က်ေသာအိမ္ယာ 
ငွားရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ပံုစံျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္ကာလေက်ာ္လြန္ေသာ္လည္း ခိုင္လုံေသာ
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါက အိမ္ရွင္မွစာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးျခင္းကုိ ျငင္းပယ္လုိ႔မရပါ။ 
တနည္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးျခင္း၏သေဘာတူညီမႈကုိ အဆင္သင္မျဖစ္ခဲ့ 
လွ်င္ေတာင္မွ စာခ်ဳပ္သည္အလိုအေလ်ာက္ သက္တမ္းတုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။

[ကာလတုိအိမ္ယာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ုဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္း]

  ကာလတိုအိမ္ရာငွားရမ္းျခင္းစာခ်ုဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ စာခ်ဳပ္ကာလျပည့္သြားခ်ိန္တြင္ 
သက္တမ္းတုိးျခင္းမရွိဘဲ သတ္မွတ္ထားသည့္စာခ်ဳပ္ျပီးဆုံးသြားသည့္ အိမ္ရာငွား
ရမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ငွားႏွင့္အိမ္ရွင္တုိ႔၏ သေဘာ တူညီမႈရရွိပါက 
စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆုိလုိ႔ ရႏိုင္ပါသည္။

[ထိန္းသိမ္းခႏႈတ္ျခင္း]

  ထိန္းသိမ္းခႏႈတ္ျခင္းသည္ အခန္းအားအလုံးစံုေပးအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိန္းသိမ္းခႏွင့္ 
အာမခံေၾကးမွႏုတ္ယူကာ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းမရွိေသာေငြပမာ ဏကုိ 
ၾကိဳတင္ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္နည္းျဖစ္ပါသည္။ အေရွ႔ဘက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ 
အေနာက္ဘက္ပိုင္းေဒသ၊ က်ဴးရွဴးတြင္ အမ်ားဆံုးျမင္ေတြ႔ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
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[အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္]

  အငွားအိမ္ယာမိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း 
ကုိျပဳလုပ္ေသာဆုိင္ျဖစ္ပါသည္။

[အာမခံသည့္ပုဂၢဳိလ]္

  အိမ္လခမေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ အခန္းျပန္အပ္ခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္စားရိတ္မ်ားကုိ 
မရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါက သင့္အစားထုိပိုက္ဆံကုိရွင္းေပးရမည့္သူ ျဖစ္ပါသည္။ အာ
မခံသည့္ပုဂၢဳိလ္၏ဝင္ေငြသည္သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏတစ္ခု၏အထက္ရွိေ
နရမည္ဟုသတ္မွတ္ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ေနထုိင္မႈေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
ေမးလာႏိုင္ပါသည္။

[ေလွ်ာက္လႊာေၾကး]

  စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳတင္စာရင္းသြင္းျခင္းကုိျပဳလုပ္သည့္အခ်ိန္တြင္  
အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သို႔ ပိုက္ဆံေပးထားရသည့္အေျခအေနမ်ိဳး 
ရွိပါသည္။ စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္ျခင္းမျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ပါက ေလွ်ာက္လႊာေၾကးျပန္ေပးမေပးကုိ 
အတည္ျပဳၾကရေအာင္။

[ေက်းဇူးတင္ခ]

  စာခ်ဳပ္, ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္ထံသုိ႔ေပးေခ်ရသည့္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်းဇူးတင္ခသည္ အေရွ့ဘက္ပိုင္းေဒသစသည္တုိ႔တြင္အရွိမ်ားျပီး အိမ္လခ၏1-2 
လစာက ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ခသည္ ျပန္မရတတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ 
ေက်းဇူးတင္ခမရွိဘဲ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္အခန္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

[အိမ္လခ]

  အခန္းကုိငွားရန္အတြက္ က်သင့္ေငြျဖစ္ကာ လစဥ္လကုန္မတုိင္ခင္တြင္ 
ေနာက္လစာကုိေပးေခ်ျခင္းက ပံုမွန္ျဖစ္ပါသည္။ လ၏တစ္ဝက္တစ္ပ်က္တြင္ 
ေနထုိင္ျခင္း, ထြက္ခြာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက အေျခခံအားျဖင့္ ရက္တြက္, တြက္ျခင္း 
ျပဳလုပ္ပါမည္။

[အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာအာမခံကုမၸဏီ]

  အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းဆုိင္ရာအာမခံကုမၸဏီဆုိသည္မွာ  
အိမ္္လခမေပးေခ်ျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက အိမ္ရွင္အားသင္မေပးေခ်ႏို
င္ခဲ့ေသာပိုက္ဆံကို ကုိယ္စားအာမခံေပးသည့္ ကုမၸဏီကုိ ဆုိလုိပါသည္။ 
အသုံးျပဳမည္ဆုိပါကသတ္မွတ္ထားေသာကုိယ္စားအာမခံေၾကးႏႈန္းထား 
(၂ႏွစ္စာကုိယ္စားအာမခံေပးခအျဖစ္ တစ္ၾကိမ္တည္း ၾကိဳတင္ရွင္းေပးရျပီး 
အိမ္လခ1လစာ၏ 30-60%ခန္႔ကအမ်ားဆံုး) ကုိ အာမခံကုမၸဏီထံသုိ႔ 
ေပးေခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုေငြေၾကးသည္ အာမခံေငြေၾကးမဟုတ္ပါ
။အာမခံကုမၸဏီသည္ သင္၏ကုိယ္စားေပးေခ်ထားေသာေငြကုိ သင့္ထံေတာင္းခံပါ 
လိမ့္မည္။ ေနထုိင္မႈေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ အာမခံကုမၸဏီကုိအသံုးျပဳရန္ 
ေတာင္းဆုိခံရျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။
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ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေနထိုင္ျခင္းႏွင့္သတ္ဆုိင္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား

① အေထြေထြေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔အစည္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအစည္းအရံုး
 ဘာသာရပ္ေပါင္းစံုျဖင့္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနထုိင္မႈဆုိင္ရာသတင္းအ

ခ်က္အလက္မ်ားသတင္းစာမ်က္ႏွာ
 ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ 

ကုိရီးယားဘာသာ・ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသဘာသာ၊ 
ဂ်ာမန္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ စပိန္ဘာသာ၊ 
ေပၚတူဂီဘာသာ၊ တာ့ဂေလာ့ဘာသာ၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ 
အင္ဒိုနီးရွားဘာသာ၊ ထုိင္း ဘာသာ၊ ရရွားဘာသာ၊ 
ျမန္မာဘာသာတုိ႔ျဖင့္ အခန္းငွားသည့္အခ်ိန္တြင္ လုိအပ္ 
ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပထားပါသည္။

 http://www.clair.or.jp/tagengo/
② အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာခါနာ့ဂါ့၀ါ႔ ႏိုင္ငံျခားသားေနထုိင္သူမ်ားေထာက္ပံ့ေရးစင္တာ
 ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ 

ကုိရီးယားဘာသာ・ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသဘာသာ၊ 
စပိန္ဘာသာ၊ ေပၚတူဂီဘာသာတုိ႔ျဖင့္ အိမ္ျခံေျမ 
မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာညွိႏိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ 
ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အခန္းရွာေဖြျခင္း
၏ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

	 ☎045-228-1752
 http://www.sumasen.com/
③	 စိုင္းတာ့မာ့ခရိုင္အပိုင္းႏိုင္ငံတကာေရးရာဌာနခြဲ

 လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအိမ္ငွားေနထုိင္ျခင္းေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္စနစ္
 「လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာအိမ္ငွားေနထုိင္ျခင္းေထာက္ပံ့ေရးဆုိင」္

အျဖစ္ ခရိုင္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေ
တာ္ေဆာင္သည့္ဆိုင္သည္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ား၏ေနထုိင္ရန္ရွာေ
ဖြျခင္းကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ အလားတူ အေထာ
က္အပံ့ေပးသည့္ဆိုင္မ်ား၏စာရင္းကုိ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားတင္ထားပါသည္။

	 ☎048-830-2705
 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/
 documents/201503anshinlistnihongo.pdf
④	 ေဒသခံအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအသင္း၏「ႏိုင္

ငံျခားသားမ်ားတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း」
 ေနအိမ္မ်ားအတြက္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းကုိလည္းေဆာင္ရြက္ေပး

သည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေပးပါ။

2အခန္းအားငွားသည့္အခ်ိန္တြင္ 
အသုံး၀င္ေစမည့္သတင္အခ်က္အလက္မ်ား
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ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား・ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေနထုိင္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာအေထာက္အပံ့မ်ား

①	 ျပည္သူ႔ေဖာင္ေဒးရွင္းဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာပညာေရးေထာက္ပ့ံသည့္အ
ဖြဲ႔အစည္း

 [ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္စံုအိမ္ယာဆုေၾကးေငြ]
 ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 

ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသူမ်ားက အာမခံပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ေဆာ
င္ရြက္ေပးရန္အဆင္ေျပလြယ္ကူရန္အတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္ 
စနစ္ျဖစ္ပါသည္။

 ☎03-5454-5275
 http://www.jees.or.jp/crifs/index.htm

②	 ခ်ိဘာ့ခရိုင္ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးစင္တာ
 [ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ားေနထုိင္ေရးအၾကံေပးစနစ္]
 ခ်ိဘာ့ခရိုင္ရွိပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား・ 

ႏိုင္ငံျခားသားေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခန္းရွာေဖြျခင္းကုိ 
ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ဆုိင္ကုိ 
မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ တစ္ဖန္ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ 
တရုတ္ဘာသာ၊ ကုိရီးယားဘာသာ・ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသ
ဘာသာမ်ားျဖင့္ အခန္းမ်ား၏သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တင္ျပပါမည္။

	 ☎043-297-0245
 http://www.mcic.or.jp/

③	 ျပည္သူ႔ေဖာင္ေဒးရွင္းဂ်ပန္အိမ္ျခံေျမငွားရမ္းျခင္းထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္
မႈအဖြဲ႔အစည္း က်ိဳတိုျမိဳ႔နယ္ရံုးခြဲ

 [အိမ္ျခံေျမရွာေဖြေရးဆုုိဒ္ HOUSE navi]
 အင္တာနက္တြင္ ဂ်ပန္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ တရုတ္ဘာသာ၊ 

ကုိရီးယားဘာသာ・ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသဘာသာမ်ားျဖင့္ 
က်ိဳတုိႏွင့္ ေဒသမ်ား၏အခန္းရွာေဖြျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

 တစ္ဖန္ဘာသာစကားေပါင္းစံုျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာအိမ္ျခံ 
ေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္သည့္ကုမၸဏီမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ 
ေနထုိင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသတင္း 
အခ်က္အလက္မ်ားတင္ျပျခင္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

	 ☎075-211-4774
 http://housenavi-jpm.com/
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ယခု မိမိလုိခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားနစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္] ၏ 
အကြက္အတြင္းတြင္ျဖည့္ျပီး အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အား 
ျပၾကရေအာင္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ေအာက္ပါအေနအထားအတိုင္း ရွိသည့္အခန္းကုိ ရွာေနပါသည္။

①  ေပးေခ်ႏိုင္သည့္အိမ္လခ
(ဘံုေနရာမ်ားအတြက္ကနုက္်စရတ္ိ・ထိန္းသိမ္းစားရိတ္အပါအ၀င္ 
လစဥ္ ေပးေခ်ႏုိင္သည့္ ေငြပမာဏ)
￥   〜￥  

②  လုိခ်င္သည့္ဧရိယာ
(  ) ဘူတာရံုအနီး
ဘူတာရံုမွလမ္းေလွ်ာက္ျပီး( )မိနစ္အတြင္း

③  အေဆာက္အဦးအမ်ိဳးအစား □တုိက္ခန္း  □လုံးခ်င္းအိမ္

④  အခန္း၏အထပ္
□2ထပ္အထက္ကေကာင္းတယ္
□ဘယ္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္ျဖစ္ရတယ္

⑤  အခန္း၏အက်ယ္အ၀န္း (  )m2 ႏွင့္အထက္

⑥  အခန္းဖြဲ႔စည္းပံု

□အခန္းတစ္ခန္း □တစ္ခန္းႏွင့္အထက္
သီးသန္႔အခန္း ( ) ခန္း
မွ်သံုးအခန္း □K □DK □LDK
အခန္းအမ်ိဳးအစား □ဂ်ပန္စတုိင္
□ အေနာက္တုိင္းစတုိင □ေထြေထြထူးထူးမရွိ

⑦  အိမ္သာ □ဘုိထုိင္  □ရိုးရိုးအိမ္သာလည္းရတယ္

⑧  ေရေႏြးစိမ္ကန္
□ေရေႏြးစိမ္ကန္တြဲလ်က္ 
□ေရေႏြးစိမ္ကန္မပါလည္းရတယ္

⑨  ေလေအးေပးစက္
□ေလေအးေပးစက္ပါရမည   
□ေလေအးေပးစက္မပါလည္းရတယ္

⑩  အတူေနထိုင္မည့္သူ
(  ) ေယာက္ မိသားစု
□မိတ္ေဆြ  □အျခား

⑪ အာမခံ
□အာမခံကုမၸဏီကုိသုံးခ်င္တယ္
□အာမခံေပးမယ့္သူရွိတယ္

⑫  ေနထုိင္မည့္ရက္စြဲ (　　)ခုႏွစ္ (　　)လ ွ(　　)ရက္ေန႔မ
*ကၽြႏ္ုပ္ေနထုိင္မည္ ့ခန္႔မွန္းေျခကာလေတာ့

(　　) ခုႏွစ္ (　　) လေလာက္အထိပါ
⑬  စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခ်ိန္တြ

င္သုံးမည့္စားရိတ္
￥  ေလာက္ျပင္ဆင္ ထားႏိုင္ပါတယ္

⑭  ဦးစားေပးအခ်က္မ်ား

①မွ⑨အတြင္း
နံပါတ္၁ဦးစားေပးအခ်က္    

နံပါတ္၂ဦးစားေပးအခ်က္    

နံပါတ္၃ဦးစားေပးအခ်က္    

M21

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား

3မိမိလုိခ်င္ေသာအခ်က္မ်ားစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္
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□	ယခုလက္ကမ္းစာေစာင္ကိုၾကည့္ျပီး ငွားလုိသည့္အခန္းရွိ ပါက ဂ်ပန္စကားေျပာႏို

င္သူႏွင့္ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတူတူလာခဲ့ပါ။

□	 ဒီစာအုပ္ကုိ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ေပးပါ။

□	ယခုဒီဆုိင္မွာ သင္လုိခ်င္တဲ့အခ်က္နဲ့ကုိက္တဲ့အခန္း မရွိပါ။

□	သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ကုိက္သည့္အခ န္းမရွိပါ။

□	သင္လုိခ်င္တဲ့ဧရိယာမွာ လုိခ်င္တဲ့အခန္းရဲ႔အိမ္လခက

 ￥   ကေပါက္ေစ်းပါ။

 ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိျပန္ျပင္ဆင္ျပီး မွလာခဲ့ေပးပါ။

ကၽြႏုပ္ရဲ႔ပရိုဖိုင္မွာေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

① အလုပ္အကုိင္ကဘာပါလဲ။

□ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း  □ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္း
□ေက်ာင္းသား □အျခား (        )

② အလုပ္ပံုစံကဘယ္လုိပါလဲ။

□အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း □စာခ်ဳပ္၀န္ထမ္း □ယာယီ၀န္ထမ္း
□အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ထမ္း □အျခား  (        )

③ ဂ်ပန္စကားကုိဘယ္ေလာက္ေျပာႏိုင္ပါသလဲ။

□ေျပာႏိုင္တယ္ □ထမင္းစားေရေသာက္အဆင့္
□မေျပာႏုိင္ပါ

④ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကုိဖတ္ႏိုင္ပါသလား။

□ဖတ္ႏိုင္တယ္ □ဟိရာ့ဂါ့နာ့OK □မဖတ္ႏိုင္ပါ

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား

အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္း
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* အမွတ္ျခစ္ထားသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား တင္ျပေပးပါ။

①

No.

ပတ္စ္ပို႔

စာရြက္စာတမ္းမ်ားစာရင္း

မိမိကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း 
အတည္ျပဳ 
ႏိုင္သည့္အရာမ်ား

အလုပ္ေနရာ・ေက်ာင္းကုိ 
အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အရာမ်ား

လစာ၀င္ေငြကုိ 
အတည္ျပဳႏိုင္သည့္အရာမ်ား

ႏိုင္ငံျခားသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပား

အလုပ္ေထာက္ခံစာ

ေက်ာင္းတက္ေနေၾကာင္းေထာက္ခံစာ

အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းအေထာက္အထား

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္ခြင့္ပါမစ္

၀င္ေငြခြန္

လခစာရြက္

အခြန္ေဆာင္ထားသည့္စာရြက္

ယမန္ႏွစ္ကအခြန္ျပန္အမ္းျခင္းမိတၱဴ

လစာေပးေခ်ျခင္ း(အစီအစဥ္) ၏အေထာက္အထား
* အခုမွစျပီးအလုပ္လုပ္မည္ဆုိပါက

ေငြလဲႊစာရြက္အေထာက္အထား

ပညာသင္ဆုေၾကးေငြလဲႊစာရြက္

ေငြစုျခင္းအေထာက္အထား 
(ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ)

⑨

②

⑩

③

⑪

④

⑫

⑤

⑬

⑥

⑭

⑦

⑧

လုိအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္းမ်ား

4ေနထုိင္မႈစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေသာစာရြ
က္စာတမ္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္းစာရြက္
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အမည္

လိပ္စာ

အလုပ္ေနရာ သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းအမည

တည္ေနရာ

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္

ပတ္စ္ပို႔ No.

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

ဂ်ပန္ရိွအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

မိမိႏိုင္ငံရွိအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

ကိုယ္ေရးမွတ္ခ်က္မ်ား

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကတိျပဳပါသည္။

No. အေၾကာင ္ းအရာ
အခန္းသုိ႔၀င္ေရာက္သည့္အခ်ိန္၊ ေနသည့္အခ်ိန္

①
လစဥ○္○ေန႔တြင္ေနာက္လအတြက္ပိုက္ဆံကိုေပးေခ်ပါမည္။ 
ပိုက္ဆံသည○္○ယန္း (အိမ္လခ○○ယန္း၊ ○○ေၾကး○○ယန္း) ျဖစ္ပါသည္။

②
လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဂက္စ္၊ ေရပိုက္လုိင္းမ်ား၏ စာခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ 
မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ပါမည္။ ဒီစာခ်ဳပ္သည္ အိမ္လခအတြက္သာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။

③ ဖိနပ္ကိုခၽြတ္ကာ အခန္းတြင္းသုိ႔၀င္ပါမည္။

④ ယခုအခန္းကို အျခားလူမ်ားထံသို႔မငွားပါ။

⑤ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ဒီအခန္းတြင္မေနပါ။

⑥ အိမ္ေမြးတိရစာၧန္စသည့္ တိရစာၦန္မ်ားကိုမေမြးပါ။

⑦
ေလာင္ကၽြမ္းလြယ္သည့္အမိႈက္မ်ားသည္ (　　　　) ေန႔၊ မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေ
သာအမိႈက္မ်ားသည္ ○ပတ (　　　　) ေန႔၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္သံုးစြဲလို႔ရေသာအ
မိႈက္မ်ားသည (　　　　) ေန႔တြင္ပစ္ပါမည္။

⑧
အသံက်ယ္က်ယ္မထြက္ေစရ။ အထူးသျဖင့္ည ○နာရီမွမနက○္	
နာရီခန္႔အထိအသံက်ယ္မထြက္ေစရပါ။

⑨ စၾကၤန္၊ ေလွကားႏွင့္ ၀ရံတာစသည္တို႔တြင္ ပစၥည္းမ်ားမထားပါ။

⑩
အခန္းကိုသန္႔ရွင္းစြားသံုးပါမည္။တဖန္ တပ္ဆင္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား 
(○○,	○○) အား မွန္ကန္စြာသံုးပါမည္။

⑪
ကာလရွည္ (○ပတ္ေက်ာ္) အခန္းမျပန္ခဲ့ပါက အိမ္မွမထြက္ခင○္○ထံသို႔ 
အေၾကာင္းၾကားပါမည္။

အခန္းမွထြက္သည့္အခ်ိန္ (အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔သည့္အခ်ိန္)

⑫
အိမ္ေျပာင္းေရႊ႔သည္○့လမတိုင္ခင္အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ စာရြက္တြင္ေရးကာ
○○ထံသုိ႔ေပးပါမည္။

⑬ စာခ်ဳပ္ျပည့္သည့္ရက (○ရက္)မတိုင္ခင္အထိအိမ္ေျပာင္းေရႊ႔ပါမည္။

⑭ အခန္းထဲတြင္ ဘာမွမခ်န္ထားခဲ့ပါ။ အမိႈက္မ်ားလည္း မခ်န္ထားခဲ့ပါ။

⑮ အခန္းေသာ့ကိ○ု○ထံသို႔ျပန္အပ္ပါမည္။

⑯

အခန္းအားညစ္ပတ္ေစမိပါက ထိုအတြက္ပိုက္ဆံကိုထိန္းသိမ္းခ 
(စာခ်ဳပ္,ခ်ဳပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္ထံတြင္အပ္ထားသည့္ပိုက္ဆံ) 
မွေပးေခ်ပါမည္။ ဥပမာ ေဆးလိပ္မ်ား၏ ညစ္ေပျခင္းမ်ားႏွင့္အန႔ံမ်ားက 
ျပင္းထန္ေနပါက ျပန္ျပင္ရန္ပိုက္ဆံကိုေပးပါမည္။

5ေနထိုင္မႈကတိျပဳျခင္းစစ္ေဆးခ်က္စာရြက္

နားလည္ပါျပီ

* စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားေပၚမူတည္ကာ ျပင္ဆင္ျပီးအသံုးျပဳေပးပါ။

ေန႔စြဲ (ႏွစ္/လ/ရက္) : 　　　　/　　　　/ 　　　　
အေဆာက္အဦးအမည္ : 　　　　　　　　 အခန္းနံပါတ္ :        
အမည္ (လက္မွတ္) :                                                          
ေမးလ္လိပ္စာ :                                                                 
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အမည္

လိပ္စာ

အလုပ္ေနရာ သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းအမည

တည္ေနရာ

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္

ပတ္စ္ပို႔ No.

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

ဂ်ပန္ရိွအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

မိမိႏိုင္ငံရွိအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

ကိုယ္ေရးမွတ္ခ်က္မ်ား

အမည္

လိပ္စာ

အလုပ္ေနရာ သို႔မဟုတ္
ေက်ာင္းအမည

တည္ေနရာ

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )လက္ကိုင္ဖုန္းနံပါတ္

ပတ္စ္ပို႔ No.

(    )ဖုန္းနံပါတ္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

ဂ်ပန္ရိွအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

(    )ဖုန္းနံပါတ္

မိမိႏိုင္ငံရွိအေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

အမည္

ကိုယ္ေရးမွတ္ခ်က္မ်ား




