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ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွး် ေနထိ�ငရ်န ်
လိ�ကန်ာရမည့ ်စညး်ကမ်းချကမ်ျား      P2 ～ P5

မိတဆ်က် P1

သတြိပ�ရမည့ ်ဂျပနဥ်ပေဒများ P6 ～ P10

စကဘ်းီစးီရာတငွ ်ဂ��ြပ�ရမည့ ်အချကမ်ျား P11 ～ P13

အလုပ်လုပ်ရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်များ

နေထိုင်ခွင့်ကတ်နှင့် ပတ်သက်၍ P18 ～ P20

တရားဝင ်အလယအ်လတ ်��င့ ်ေရ��ညေ်နထိ�ငခ်ငွ့�်�သိ�များ၏ 
အေ�ကာငး်�ကားရမည့ ်တာဝန ် P21 ～ P24

အေရးေပါ်အချိနတ်ငွ ်ဆကသ်ယွရ်မည့ ်
ဖ�နး်နပံါတမ်ျား P25

မာတကိာ

P14 ～ P17



　တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်တငွ ်�ိ�ငင်ြံခားသား အများအြပား ေနထိ�င�်ကပါသည။်

　သိ�ပ့ါေသာ်လညး် အချိ�� �ိ��ငင်ြံခားသားများမ�ာ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ေကျးမ� 

��င့ ်ဘဝေနထိ�ငမ်� ကာွြခားချကမ်ျားေ�ကာင့ ်ဂျပနလ်�မျိ�းများ��င့ ်ြပဿနာ ��ိ

ေန�ကပါသည။်

　ထိ�အ့ြပင ်ဂျပန�်ိ�ငင်၏ံဥပေဒများကိ� မသ�ိ�ိေသာလ�များ ��ိေန�ပီး မ�ားယငွး်

ေသာအရာများကိ� မ�တမိ်သ�ိ�ိေနြခငး်ေ�ကာင့ ်၄ငး်တိ�မ့�ာ သတမိမ�မိပဲ ဥပေဒ

ကိ� ချိ�းေဖာကေ်န�ကသည။်

　ဂျပန�်ိ�ငင်၏ံ စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ၊ အြပ�အမ�များ ��င့ ်ဥပေဒများကိ� 

�ိ��ငင်ြံခားသားများ နားလည�်ပီး ေဘးအ��ရာယက်ငး်��ငး်ကာ လံ�ြခ�ံေသာ

ဘဝတစခ်�ကိ� ဦးတည�်ိ�ငေ်စရန ် တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်တငွ ်ယခ�လကစ်ွစဲာအ�ပ်ကိ�  

က��်�ပ်တိ� ့ ဖနတ်းီထ�တလ်�ပ်ခဲပ့ါသည။်

1

မိတဆ်က်

တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်တငွ ်ေနထိ�င�်ကေသာ 
�ိ�ငင်ြံခားသားများအတကွ်

　　　

 



အမ�ိကမ်ျားကိ� အမ�ိကပံ်�းတငွ ်စနစတ်ကျစနွ ့ပ်စပ်ါ။

အမ�ကိမ်ျား စနွ ့ပ်စပံ်�စနွ ့ပ်စန်ညး် စညး်ကမ်းများကိ� လိ�ကန်ာြခငး်။

အမ�ကိမ်ျားကိ� လမ်းေပါ်တငွ ်စညး်မဲက့မ်းမဲ ့မစနွ ့ပ်စရ်ပါ။ အမ�ကိပံ်�းတငွး် စနွ ့ပ်စပ်ါ။

အမ�ိကမ်ျားကိ� သတမ်�တထ်ားေသာ ေနရ့က၊် အချိနအ်ခါ၊ ေနရာ 
��င့ ်အမ�ိကအ်မျိ�းအစားအလိ�က ်ခွြဲခားစနွ ့ပ်စပ်ါရန။်

ထ�ထည�်ကးီမားေသာစနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်များကိ� တရားမဝင ်မစနွ ့ပ်စရ်န။်

ထ�ထည�်ကးီမားေသာစနွ ့ပ်စပ်စ�ညး်များကိ� စနွ ့ပ်စရ်ာတငွ ်
မိမိေနထိ�ငရ်ာ �မိ��နယ/်ေဒသဆိ�ငရ်ာ အ�ပ်ချ�ပ်ေရး�ံ�းများမ� 

ချမ�တထ်ားသည့စ်ညး်ကမ်းများကိ� လိ�ကန်ာပါ။
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ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွေ်နထိ�ငရ်န ်လိ�ကန်ာရမည့ ်စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ



င�ားရမ်းမ� သေဘာတ�ညခီျကတ်ငွး်ပါ 
စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများကိ� လိ�ကန်ာပါ - 

အမ်ိ��ငထ်မံ� ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်ရပဲ အြခားအမ်ိင�ားများကိ� ေခါ်တငြ်ခငး်၊ 
အြခားသ�များကိ� ြပနလ်ညင်�ားရမ်းြခငး်၊ အခနး်များကိ� 
ြပနလ်ညမ်မ်ွးမံြခငး် ��င့ ်အမ်ိေမးွတရိစ�ာနမ်ျားထားြခငး် ြပ�လ�ပ်ခငွ့မ်��ပိါ။
သေဘာတ�ညခီျကပ်ါ စညး်ကမ်းအေခါ်အေဝါ်များအတိ�ငး် 
လိ�ကန်ာရနပ်ျကက်ကွြ်ခငး်က တိ�ငး်ြပညမ်���ငထ်�တသ်ည့အ်မိန ့ ်
ရေစ�ိ�ငပ်ါသည။်

သင၏် အမ်ိခနး် သိ�မ့ဟ�တ ်တိ�ကခ်နး်ေ�� � ��ိ 
လ�သာွးစ�က�တငွ ်ပစ�ညး်များ ချမထားရ။

အခနး်အြပငဖ်က ်စ�ကင်္နမ်ျား ��င့ ်ေလ�ကားများကိ� 
အြခားလ�များကလညး် အသံ�းြပ�ပါသည။်
အကယ၍် အရာဝတ� �များထား��ိပါက မီးေလာင ်သိ�မ့ဟ�တ ်
ငလျငလ်�ပ်ချိန၌် သင ်အသကေ်ဘးမ� လတွေ်ြမာက�်ိ�ငမ်ညမ်ဟ�တပ်ါ။
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ကျယေ်လာငစ်ာွ စကားေြပာြခငး် ��င့ ်ကျယေ်လာငေ်သာသခီျငး်သမံျားက 
ပတဝ်နး်ကျင�်�ိလ�များကိ� စတိအ်ေ��ာင့အ်ယ�က ်ြဖစေ်စပါလမိ့်မည။်

အကယ၍် သင ်အသဆံ�ညပံါက ရဲအတိ�ငခ်ရံ�ိ�င�်ပီး ရဲအရာ��ိများထမံ� 
အာ�ံ�စိ�ကြ်ခငး် ခရံ�ိ�ငသ်ည။်

လ�များေနထိ�ငရ်ာေနရာများ ��င့ ်
လ�အများအြပား��ိေသာေနရာများတငွ ်

စညး်မျဉ်းစညး်ကမ်းများ ��င့ ်
အေလအ့ထများကိ� လိ�ကန်ာကျင့သ်ံ�းပါ။

  　　 

　　 　　  

　　  

ရထားေပါ်၊ ဘတစ်က်ားေပါ်တငွ ်ဖ�နး်မေြပာပါရန၊် 
စကားကိ� ကျယေ်လာငစ်ာွမေြပာပါရန။်

တယလ်ဖီ�နး်စကားေြပာသ ံ��င့ ်ကျယေ်လာငစ်ာွ စကားေြပာြခငး်က ရထား 
ဘတစ်က်ားစးီေနသ�များကိ� စတိအ်ေ��ာင့အ်ယ�ကြ်ဖစေ်စ�ိ�ငပ်ါသည။်
အကယ၍် သင ်အသဆံ�ညပံါက ြပဿနာ�က�ံေတွ�ရ�ိ�ငပ်ါသည။်

　　　　　　         

 　　　　　　　　　　　　　　　　

သင့အ်ခနး် သိ�ကမဟ�တ ်လ�သာွးစ�က�တငွ ်
အသကံျယေ်လာငစ်ာွစကားေြပာြခငး်၊ သခီျငး်ကိ� 
ကျယေ်လာငစ်ာွနားေထာငြ်ခငး် မြပ�ပါရန။်

4



အသက ်၂၀ ��စ် ��င့ ်အထက ်အရွယ�်�သိ�များအေနြဖင့ ်
အရက�်�င့ ်ေဆးလပ်ိ ေသာကသ်ံ�း�ိ�ငပ်ါသည။်

             

သတမ်�တထ်ားသည့ေ်နရာတငွသ်ာ ေကျးဇ�းြပ�၍ 
ေဆးလပ်ိေသာကပ်ါ။

             

    လမ်းေလ�ာကရ်ငး်��င့ ်ေဆးလပ်ိမေသာကရ် သိ�မ့ဟ�တ ်
ေဆးလပ်ိေသာကရ်န ်သတမ်�တထ်ားသည့ ်ေနရာမ�လွ၍ဲ 
အြခားေနရာတငွ ်ေဆးလပ်ိမေသာကရ်။
ထိ�အ့ြပင ်စီးကရကမ်ျားကိ� လမ်းများေပါ်တငွ ်မစနွ ့ပ်စ်ရပါ။
တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်၏ ေဒသ��ရအမိန ့အ်ရ အေဆာကအ်အံ�အတငွး်မ�ာ 
အေြခခစံညး်မျဉ်းအေနြဖင့ ်ေဆးလပ်ိမေသာကရ်ေနရာ ြဖစ်သည။်

  ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွ ်အသက ်၂၀ ��စ်ေအာက ်(အသက ်၂၀ ��စ် 
မြပည့ေ်သးသ�များ) အရွယ�်�ိသ�များအေနြဖင့ ်အရက ်သိ�မ့ဟ�တ ်
ေဆးလပ်ိ မေသာကသ်ံ�း�ိ�ငပ်ါ။
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6

ကျနး်မာေရးအာမခ ံလကမ်�တမ်ျားကိ�

င�ားပါလား။

လေပးရထားလကမ်�တမ်ျား၊ ကျနး်မာေရးအာမခ ံ
လကမ်�တမ်ျားကိ� င�ားရမ်းေပးြခငး်၊ င�ားယ�သံ�းစွဲြခငး် မြပ�ရ။

သတြိပ�ရမည့ ်ဂျပနဥ်ပေဒများ　　　　　　 　　 

　　    　　 

 

　　　　　　　　  

အြခားသ�တစ်ဦးဦး၏ လေပးရထားလကမ်�တ၊်ကျနး်မာေရးအာမခလံကမ်�တ၊် 

တစ်ဦးတစ်ေယာကခ်ျငး်စီအလိ�က ်နပံါတက်ဒ(်My Number Card) များကိ� အသံ�းမြပ�ရပါ။

တစ်ဖန ်မိမိ၏ လေပးရထားလကမ်�တ၊်ကျနး်မာေရးအာမခလံကမ်�တ၊်တစ်ဦးတစ်ေယာကခ်ျငး်စီအလိ�က ်

နပံါတက်ဒ(်My Number Card) ကိ� င�ားရမ်းေပးြခငး်မြပ�လ�ပ်ရပါ။

ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး အြပစ်ေပးခရံပါလမိ့်မည။်

ပစ�ညး်တစ်ခ�ခ�ကိ� ေကာကရ်ပါက ရဲစခနး်သိ� ့ ပိ�ေ့ဆာငပ်ါ။

ေကာကယ်�ေတွ� ��ိေသာ ပိ�ကဆ်အံတိ၊် ေငေွ�ကး၊ ကတမ်ျား ကိ� 
သင၏်ကိ�ယပိ်�ငပ်စ�ညး်အေနြဖင့ ်အသံ�းမြပ��ိ�ငပ်ါ။
ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး အြပစ်ေပးခရံပါလမိ့်မည။်

အကယ၍် တစ်စံ�တစ်ရာ သငေ်ပျာကဆ်ံ�းပါက 
ေပျာကဆ်ံ�းေ�ကာငး် တိ�င�်ကားပါ။ ေပျာကဆ်ံ�းေသာပစ�ညး်အား 

��ာေတွ�ပါက သင့ထ်ြံပနေ်ရာကလ်ာပါလမိ့မ်ည။်



ရပ်ထားေသာ အြခားသ�၏ စကဘ်းီကိ� မစီးသာွးရန။်

အလစ်သ�တြ်ခငး်သည ်ရာဇဝတမ်�ြဖစ်သည။်

အြခားသ�တစ်ဦးဦး၏စိ�ကခ်ငး်��ိ 
ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား၊သစ်သးီများ၊အမ်ိေမးွတရိိစ�ာနမ်ျားကိ� ခိ�းယ�ြခငး်မြပ�လ�ပ်ရပါ။

ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်��ိဘ ဲြမစ်၊ပငလ်ယတ်ိ�တ့ငွ ်ငါး၊ခ��များ ဖမ်းခငွ့မ်��ိပါ။
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ရထားဘ�တာများ သိ�မ့ဟ�တ ်လမ်းများေပါ်မ� စကဘ်းီများကိ� မယ�သာွးပါ��င့။်
ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ြဖစ်�ပီး အြပစ်ေပးခရံပါလမိ့်မည။်

အလစ်သ�တြ်ခငး်သည ်ဆိ�ငမ်�ပစ�ညး်ကိ� အခေ�ကးေငမွေပးပဲ ယ�သာွးြခငး်ြဖစ်သည။်

ခိ�းြခငး်၊သယေ်ဆာငြ်ခငး်၊ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်၊ထကွေ်ြပးြခငး်တိ�က့ိ� အက�အညေီပးေသာ

အြပ�အမ�အားလံ�းမ�ာ ရာဇဝတမ်�ေြမာကပ်ါသည။်

ဂျပနဆ်ိ�ငမ်ျားတငွ ်လံ�ြခ�ံေရးကငမ်ရာများ��ိ�ပီး လံ�ြခ�ံေရးအေစာင့မ်ျားက 

ယငး်တိ�အ့ားလ�ည့လ်ညေ်စာင့ေ်��ာကေ်နပါသည။်

ဆိ�ငမ်�ပစ�ညး်များကိ� ဘယေ်တာမ့� အလစ်မသ�တပ်ါ��င့။်

 

  　　  

　　　　　　    



ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွ ်ေအာကပ်ါေဆးဝါးများကိ� လကဝ်ယမ်ထား��ိ�ိ�ငပ်ါ 
သိ�မ့ဟ�တ ်အသံ�းမြပ��ိ�ငပ်ါ။
　● စတိ�်ကေဆး   ● ကနားဘစ ်(ေဆးေြခာက)်　● ကိ�ကနိး်
　● ဟးီ�ိ�းအငး် (ဘနိး်ြဖ�)　●အမ်ဒအီမ်ေအ (MDMA) 
    ●အ��ရာယ�်�ိေသာ ေဆးဝါးများ၊ စသြဖင့။်
တစ�်ကမ်ိတစခ်ါတညး်သာ အသံ�းြပ�ြခငး်ကပငလ်�င ်ရာဇဝတမ်�ြဖစသ်ည။်
ဘယေ်တာမ့� လကဝ်ယမ်ထား��ိပါ��င့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်အသံ�းမြပ�ပါ��င့။်
ဂျပန�်ိ��ငင်တံငွး်သိ� ့ ယငး်တိ�အ့ား သယေ်ဆာငလ်ာြခငး်ကလညး် 
ရာဇဝတမ်�တစခ်�ြဖစသ်ည။်8

ဓား ��င့ ်မျကရ်ညယ်ိ�စပေရး

အြပငထ်ကွေ်သာအချိန၌် အ��ရာယ�်�ိေသာ 
ပစ�ညး်များကိ� မယ�သာွးရန။်

ခိ�ငလ်ံ�ေသာ အေ�ကာငး်ြပချကမ်��ိလျက ်ဓားေြမ�ာငက်ဲသ့ိ�ေ့သာ 
အ��ရာယ�်�ိသည့ပ်စ�ညး်များကိ� လကဝ်ယေ်တွ� ��ိပါက 
အေရးယ�အြပစေ်ပးြခငး် ခရံ�ိ�ငပ်ါသည။်
ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ြဖစ�်ပီး အြပစေ်ပးခရံပါလမိ့်မည။်
ေအာကေ်ဖာ်ြပပါအချကမ်ျားသည ်အ��ရာယ�်�ိေသာပစ�ညး်များကိ� 
သယေ်ဆာငရ်န ်ခိ�ငလ်ံ�ေသာအေ�ကာငး်ြပချကမ်ျားမဟ�တပ်ါ။
● မိမိကိ�ယက်ိ� ခ�ခကံာကယွရ်နအ်တကွ်
● သင့အ်တကွ ်အဆငေ်ြပသညဟ်�ထငသ်ြဖင့ ်သင�်�င့အ်တ�သယေ်ဆာငြ်ခငး်
● ဖက�်�ငက်ျသညဟ်� ထငသ်ြဖင့သ်ယေ်ဆာငြ်ခငး်
●

　　　

တရားမဝငသ်ည့ ်ေဆးဝါးများ လကဝ်ယ�်�ိြခငး် ��င့ ်
အသံ�းြပ�ြခငး်သည ်ရာဇဝတမ်�ြဖစသ်ည။်

　　　

  　　  

  

     　　 

　　

ယခငက် အလ�ပ် သိ�မ့ဟ�တ ်စခနး်ချရာတငွ ်အသံ�းြပ�ခဲေ့သာ်လညး် 
ေနရာတကျြပနထ်ားရန ်အဆငမ်ေြပသြဖင့ ်အတိထ်တဲငွ�်�ိေနြခငး်



က�နပ်စ�ညး်များ အွနလ်ိ�ငး်မ�မ�ာယ�ရာ၌ အြခားသ�၏ ခရကဒ်စက်တ ်
credit card ကိ� အသံ�းြပ�ြခငး်။

ေအာကပ်ါရာဇဝတမ်�များမ�ာ!
လယွလ်ယွ�်�င့ ်ဝငေ်ငရွမညဆ်ိ�သည့အ်လ�ပ်များကိ� သတြိပ�ပါ။

● ဆလဲ�လာဖ�နး်များ၊ ဘဏက်တမ်ျား၊ ဘဏစ်ာအ�ပ်များကိ� 
အြခားသ�များအား ေရာငး်ချြခငး် လ�ေဲြပာငး်ေပးြခငး်။

● ဆလဲ�လာဖ�နး်များ သိ�မ့ဟ�တ ်ဘဏအ်ေကာင့မ်ျားကိ� 
အြခားသ�များအတကွ ်စာချ�ပ်ချ�ပ်ေပးြခငး်။

9

●

မ�ာယ�ြခငး်
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●

အြခားသ�တစဦ်းဦး၏အမညြ်ဖင့ ်
ပါဆယထ်�တ ်လကခ်ြံခငး်

အြခားသ�တစဦ်းဦးထသံိ� ့ လကဆ်င့က်မ်းပိ�ေ့ပးြခငး် 
သိ�မ့ဟ�တ ်သတမ်�တထ်ားသည့ေ်နရာသိ� ့ လ�ပိဲ�ေ့ပးြခငး်

လ�ပိဲ�ေ့ပးြခငး်

အြခားသ�တစဦ်းဦး၏အမညြ်ဖင့ ်ပါဆယထ်�တ ်လကခ်ြံခငး် 
အြခားသ�တစဦ်းဦးထသံိ� ့ လကဆ်င့က်မ်းပိ�ေ့ပးြခငး် 
သိ�မ့ဟ�တ ်သတမ်�တထ်ားသည့ေ်နရာသိ� ့ လ�ပိဲ�ေ့ပးြခငး်

သတြိပ�ပါ။
ဤကဲသ့ိ�ေ့သာ လ�ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားေနာကက်ယွတ်ငွ ်
အဖဲွ�အစညး်ဖဲွ�၍လ�ပ်ကိ�ငေ်သာ ရာဇဝတဂိ်�ဏး်များ��ိသည။် 
ကာယက�ံ�ငက် ရညရွ်ယခ်ျကမ်��ိေသာ်လညး် 
ရာဇဝတမ်�ကိ� က�ညပံီပိ့�းေပးြခငး်ြဖင့ ်
ရာဇဝတမ်�ကျ�းလနွရ်ာ ေရာက�်ိ�ငသ်ည။်
ဝငေ်ငလွယွလ်ယွရ်ပံ�ေပါ်ေသာေ�ကာင့ ်လယွလ်င့တ်က� 
ပါဝငပ်တသ်ကမ်�မလ�ပ်ပါ��င့။်

● အြခားသ�တစဦ်းဦး၏ဘဏက်တက်ိ�သံ�း၍ ေငထွ�တြ်ခငး်။

PIN က�ဒ်
× × × ×

● အြခားသ�များထမံ� စာအတိမ်ျား သိ�မ့ဟ�တ ်ခရီးေဆာငအ်တိမ်ျားကိ� 
၄ငး်တိ�ထ့တဲငွ ်ဘာပါမ�နး်မသပဲိ��င့ ်လကခ်�ံပီး ယငး်တိ�အ့ား 
လာေတာငး်သ�ထ ံလ�ေဲပးြခငး်။



ဝငေ်ငလွယွလ်ယွရ်ပံ�ေပါ်ေသာေ�ကာင့ ်လယွလ်င့တ်က� 
ပါဝငပ်တသ်ကမ်�မလ�ပ်ပါ��င့။်

စကဘ်းီကိ� သတမ်�တထ်ားေသာ စကဘ်းီရပ်ရမည့ေ်နရာတငွ ်ရပ်ပါ။

စကဘ်းီစးီရာတငွ ်
သတြိပ�ရမည့အ်ချကမ်ျား ▶

သင ်စကဘ်းီလကေ်ဆာငရ်��ိချိနတ်ငွ ်- ▶

စကဘ်းီအသစက်ိ� မ�တပံ်�တငရ်န ်လိ�အပ်သည်

ပိ�င�်�ငအ်မညေ်ြပာငး်လမဲ�ကိ� မ�တပံ်�တငရ်န ်လိ�အပ်သည်

စကဘ်းီစးီရာတငွ ်သတြိပ�ရမည့အ်ချကမ်ျား

“စကဘ်းီ��င့ဆ်ိ�ငသ်ည့ ်ရာဇဝတမ်�တားဆးီေရး မ�တပံ်�တင ်(Bicycle Crime Prevention 
Registry)” ဟ� သေကင်္တြပထားေသာ စကဘ်းီအေရာငး်အဝယလ်�ပ်သ�တစဦ်းထတံငွ ်
ရာဇဝတမ်�တားဆးီေရး မ�တပံ်�တငက်ိ� သင ်ေလ�ာကထ်ား�ိ�ငပ်ါသည။်
ရာဇဝတမ်� တားဆးီေရးမ�တပံ်�တငပ်ါ အမညက်ိ� ေြပာငး်လလဲိ�ပါက သင့အ်ေနြဖင့ ်
အခေ�ကးတစခ်�၊ ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ ်��င့ ်(အကယ၍် သင့ထ်တံငွ�်�ိပါက) 
လံ�ြခ�ံေရး မ�တပံ်�တင ်(Security registration) ကတ ် သင ်လိ�အပ်ပါလမိ့်မည။်

သတမ်�တထ်ားေသာေနရာတငွ ်စကဘ်းီမရပ်ပဲ 
ဘ�တာ�ံ�အစ��ိေသာေနရာေ�� �တငွ ်ရပ်ထားပါက -- 
စကဘ်းီကိ� ဖယ�်�ားယ�ေဆာငသ်ာွးမည။်
စကဘ်းီကိ� သတမ်�တထ်ားေသာ စကဘ်းီရပ်ရမည့ေ်နရာတငွ ်ရပ်ပါ။

11



ေအာကပ်ါအေြခအေနများ၌ လ�သာွးလမ်းမ�ာ 
စကဘ်းီစးီ�ိ�ငပ်ါသည ်-
● “လ�သာွးလမ်းတငွ ်စကဘ်းီစးီခငွ့ြ်ပ�သည”် ဟ� 
��နး်ဆိ�ထားသည့ ်သေကင်္တ��ိပါက

● ေအာကပ်ါအေြခအေနများ၌ လ�သာွးလမ်းမ�ာ 
စကဘ်းီစးီ�ိ�ငပ်ါသည ်-

● ေအာကပ်ါအေြခအေနများ၌ လ�သာွးလမ်းမ�ာ စကဘ်းီစးီ�ိ�ငပ်ါသည ်-

１ အေြခခအံားြဖင့ ်စကဘ်းီများကိ� ယာဥ်သာွးလမ်းတငွသ်ာ 
စးီနငး်ရမညြ်ဖစ�်ပီး ခ�ငး်ချကအ်ေနြဖင့ ်လ�သာွးလမ်းတငွလ်ညး် 
စးီနငး်�ိ�ငသ်ည။်

２  ကားလမ်း၏ လကဝဲ်ဘက၌် ကပ်၍ စနီငး်ရပါမည်

စကဘ်းီများကိ� ေဘးကငး်စာွစးီနငး်ရန ်စညး်ကမ်းချကင်ါးရပ်

သတမ်�တထ်ားေသာေနရာတငွ ်စကဘ်းီမရပ်ပဲ 
ဘ�တာ�ံ�အစ��ိေသာေနရာေ�� �တငွ ်ရပ်ထားပါက -- 
စကဘ်းီကိ� ဖယ�်�ားယ�ေဆာငသ်ာွးမည။်

လမ်းေပါ်တငွ ်စကဘ်းီစးီပါက ကားကဲသ့ိ�ပ့င ်ဘယလ်မ်းေ�ကာေမာငး် 
ြဖစပ်ါသည။် ညာလမ်းေ�ကာေမာငး်ြခငး်ကိ� တားြမစထ်ားပါသည။်

12



４  ေဘးကငး်ေရး စညး်ကမ်းချကမ်ျားကိ� လိ�ကန်ာပါ

５  ဦးထ�ပ်ေဆာငး်ပါ

３  
လ�သာွးလမ်းများတငွ ်ေြခကျငေ်လ�ာကသ်�များကိ� ဦးစားေပး၍ 
စကဘ်းီစီးသ�က ကားလမ်းဘကက်ပ်၍ ြဖညး်��ငစ်ာွစီးပါ။

ေဘးလမ်းေပါ်တငွ ်စကဘ်းီစီးသာွးပါက ကားဝငေ်ပါက ်အနးီတငွ ်
ချကခ်ျငး်ရပ်�ိ�ငေ်စမည့ ်အ��ိနြ်ဖင့န်ငး်ပါ။
အကယ၍် သငသ်ည ်လ�သာွးလမ်းေ�ကာငး်ကိ� ပိတေ်နပါက ခဏရပ်ပါ။

တိ�ကျိ�တငွ ်စကဘ်းီစီးသ�များ ဦးထ�ပ်ေဆာငး်ေရးကိ� 
တိ�ကတ်နွး်��းိေဆာ်ေနပါသည။်

အရကမ်�း�ပီး စကဘ်းီစီးြခငး်ကိ� 
တားြမစ်ပါသည်

��စ်ေယာကစီ်းြခငး်ကိ� 
တားြမစ်ပါသည်
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စကဘ်းီယ�ဉ်စီးြခငး်ကိ� 
တားြမစ်ပါသည်

ညအချိနတ်ငွ ်မီးဖွင့စီ်းပါထးီေဆာငး်ရငး်
စကဘ်းီစီးြခငး်ကိ� တားြမစ်ပါသည။်

မီးပွိ�င့မ်ျားတကွ ်
ယာဉ်အသာွးအလာအချကြ်ပမီးများကိ� 

လိ�ကန်ာပါ။ ေခတ� ခဏ 
စကဘ်းီရပ်�ပီး ေဘးကငး်မကငး်�ကည့ပ်ါ။

တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်အတငွး်တငွ ်စကဘ်းီစီးမညဆ်ိ�ပါက၊ 
တစ်ပါးသ�အားထခိိ�ကမိ်ေစသည့မ်ေတာ်တဆမ�ေလျာ်ေ�ကးေငေွပးေဆာင်
�ိ�ငရ်နအ်တကွ ် အာမခစံသညတ်ိ�ဝ့ငထ်ားရန ်လိ�အပ်ပါသည။်



အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်မလ�ပ်မီ ကိ�ငေ်ဆာငထ်ားေသာ 
ေနထိ�ငခ်ငွ့မ်� ေဘာငေ်ကျာ်လ�ပ်��ားပိ�ငခ်ငွ့ ်ခငွ့ြ်ပ�ချကအ်ား 
�က�ိတင၍် ရယ�ထားပါ။

SAMPLE

လ�ဝငလ်�ထကွ ် ထနိး်ချ�ပ်မ� ��င့ ် ဒ�က�သည ် အသအိမ�တြ်ပ�ေရး 
အကဥ်ပေဒမ� အဓိပ�ါယသ်တမ်�တထ်ားသည့အ်တိ�ငး် �ိ�ငင်ြံခားသား
များအား ၄ငး်တိ�၏့ ေနထိ�ငမ်�အဆင့အ်တနး် ကန ့သ်တခ်ျကအ်တငွး် 
အလ�ပ်လ�ပ် ခငွ့ြ်ပ�ပါသည။်
ေအာကပ်ါအေြခအေနရပ်များတငွ ် ေကျးဇ�းြပ�၍ ေဘာငေ်ကျာ်လ�ပ်��ားမ� 
ခငွ့ြ်ပ�ချကတ်စ်ခ� �က�ိတငရ်ယ�ပါ။
● ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွ ်အလ�ပ်လ�ပ်ရန ်ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်ရသည့ ်“ေကျာငး်သား” 
သိ�မ့ဟ�တ ်“မိသားစ�” အြဖစ် ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့ ်��ိသ�တစ်ဦး 
အေနြဖင့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် လ�ပ်�ိ�ငပ်ါသည ်

●  “အငဂ်ျငန်ယီာ၊ လ�မ�အသပိညာ၊ �ိ��ငင်တံကာေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ” 
ကဲသ့ိ� ့ ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့ြ်ဖင့ ်ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွ ်အလ�ပ်လ�ပ်ရန ်
ခငွ့ြ်ပ�ချက�်�ိသ�များ အေနြဖင့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့အ်တငွး် 
သတမ်�တထ်ားသည့ ်လ�ပ်��ားမ�များအြပင ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် လ�ပ်၍ရပါသည်

အလ�ပ်လ�ပ်ချိနတ်ငွ ်သတြိပ�ရမည့အ်ချကမ်ျား

SAMPLE SAMPLE

　

ေဘာငေ်ကျာ်လ�ပ်��ားမ� ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်ျားအတကွ ်အချိနသ်ကတ်မ်းတစ်ခ� ��ိပါသည။်
ကန ့သ်တခ်ျကအ်တိ�ငး် လိ�ကန်ာမ�မ��ိပဲ ေဘာငေ်ကျာ် သိ�မ့ဟ�တ ် အချိနပိ်�ငး် 
အလ�ပ်လ�ပ်ရန ်ခငွ့ြ်ပ�ချက ်ရယ�မ�မ��ိပဲ အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်ကိ� သငမ်လ�ပ်ရပါ။
ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကမ်�ြဖစ်�ပီး သင့အ်ား အြပစ်ေပး�ိ�ငပ်ါသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်
ြပည�်�ငဒ်ဏေ်ပး�ိ�ငပ်ါသည။်

သတြိပ�ပါ။

မလ�ပ်ပါ��င့။်
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ခငွ့ြ်ပ�ချကရ်��ိ�ပီးေနာက ်သငက် အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် လ�ပ်ပါက 
အရွယေ်ရာက�်ပီးသ�များ ေဖျာေ်ြဖေရးက�တငွ ်မလ�ပ်ပါ��င့်

အများဆံ�း ၂၈ နာရီ

ခငွ့ြ်ပ�ချကရ်��ိ�ပီးေနာက ်သင့အ်ေနြဖင့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် 
လ�ပ်ပါက တစပ်တလ်�င ်၂၈ နာရီထက ်ပိ�မလ�ပ်ရန။် 

၂၈ နာရီ          +               ၂၀ နာရီ           =              ၄၈ နာရီ

သငသ်ည ် အလ�ပ်ေနရာအမျိ�းမျိ�းတငွ ် အလ�ပ်လ�ပ်ေနေစကာမ� 
စ�စ�ေပါငး်နာရီမ�ာ တစပ်တလ်�င ်၂၈ နာရီထက ်မပိ�ရပါ။
“ေကျာငး်သား” အြဖစ ် ေနထိ�ငခ်ငွ့�်�ိသ�များသည ် ေကျာငး်မ�သတမ်�တ်
ထားသည့ပိ်တရ်ကအ်တငွး် (ေ�ရွာသ ီေကျာငး်ပိတရ်က၊် ေဆာငး်ရာသီ
ပိတရ်က ်စသြဖင့)် ၌ တစေ်နလ့�င ်၈ နာရီအထ ိအလ�ပ်လ�ပ်�ိ�ငသ်ည ်
(တစပ်တလ်�င ်အများဆံ�း နာရီ ၄၀)

ေအာကပ်ါ ေနရာများတငွ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် မလ�ပ်�ိ�ငပ်ါ။
●ခငွ့ြ်ပ�ချကရ်��ိ�ပီးေနာက ် သငက် အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် လ�ပ်ပါက အရွယေ်ရာက�်ပီး

သ�များ ေဖျာ်ေြဖေရးက�တငွ ်မလ�ပ်ပါ��င့　်
● ဂိမ်းစငတ်ာများ ● မာေဂျာကဆ်ိ�ငမ်ျား　● ပါချငက်ိ� ေလာငး်ကစား�ံ�များ　
● “Love hotels”　● “တယလ်ဖီ�နး် ကလပ်များ” ● “Deai kissa”　
● ကာမအသံ�းအေဆာင ်စတိ�းများ ●  ကာမ ဗီွဒယီိ�ဆိ�ငမ်ျား　
● သးီသန ့အ်ခနး်ြဖင့ ်ဗီွဒယီိ�ဆိ�ငမ်ျား　● အင�ားလိ�က ်ြပည့တ်နဆ်ာလ�ပ်ငနး်များ 
ယငး်သိ�ေ့သာ ေနရာမျိ�းတငွ ်တခံါးေစာင့၊် ပနး်ကနေ်ဆး၊ စားပွဲထိ�း၊ ခနး်မ
ဝနထ်မ်း၊ စသညတ်ိ�က့ဲသ့ိ�ေ့သာ အလ�ပ်လ�ပ်ရနပ်င ်သင့အ်ား ခငွ့မ်ြပ�ပါ။



ေကျာငး်ထကွ�်ပီးေနာကပိ်�ငး်တငွ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် လ�ပ်၍မရပါ။

 ခွင့်ပြုချက်ရရိှပြီးနောက် အချိန်ပုိင်းအလုပ်လုပ်မည်ဆုိပါက 
လိင်မုှဆုိင်ရာဖျော်ဖြေရေးနှင့် အလားတူသော လုပ်ငန်းများတွင် 
မလုပ်မိရန် သတိပြုပါ။

သင့အ်ေနြဖင့ ်လငိပိ်�ငး်ဆိ�ငရ်ာဝနေ်ဆာငမ်�များပါသည့ ်အ��ပ်ိခနး် သိ�မ့ဟ�တ ်
ေဖာကသ်ညတ်စဦ်းေဘးတငွထ်ိ�င�်ပီး စကားစြမညေ်ြပာရသည့ ်သိ�မ့ဟ��တ ်
ေသာကရ်သည့ ်စားေသာကဆ်ိ�ငတ်စခ်�တငွ ်အလ�ပ်မလ�ပ်သင့ပ်ါ။ 
အကယ၍် ဆိ�င�်�ငက် အိ�ေကပါသညဟ်� ေြပာလ�ငေ်တာငမ်� သင ် မ
ယံ��ကညပ်ါ��င့။်
အကယ၍် သငသ်ည ်အရွယေ်ရာကသ်�ေဖျာေ်ြဖေရးလ�ပ်ငနး်တငွး် အလ�ပ်
လ�ပ်ေနေ�ကာငး် ကိ�ယတ်ိ�ငမ်သခိဲလ့�ငေ်တာငမ်� သင့အ်ား အြပစေ်ပး�ိ�င်
ပါသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်ြပည�်�ငဒ်ဏေ်ပး�ိ�ငပ်ါသည။်

အငတ်ာေန��ငန်ယေ်ကျာငး်သားတစဦ်းသည ် ေကျာငး်မ� ��တထ်ကွ်
မ� သိ�မ့ဟ�တ ် ေကျာငး်ထ�တခ်ရံမ�ေ�ကာင့ ် ေကျာငး်ထကွပ်ါက သ�
/သ�မအေနြဖင့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် မလ�ပ်�ိ�ငပ်ါ။
အကယ၍် ေနထိ�ငခ်ငွ့သ်ကတ်မ်း ��င့ ် ေဘာငေ်ကျာ်လ�ပ်��ားခငွ့ ်
ခငွ့ြ်ပ�ချကသ်ကတ်မ်း ကျန�်�ိေနေသးလ�ငေ်တာငမ်� အချိနပိ်�ငး် အလ�ပ်
လ�ပ်ရန ်ခငွ့မ်ြပ�ပါ။
ေကျာငး်မ�ထကွ�်ပီးေနာကပိ်�ငး် အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ် သငလ်�ပ်ပါက သင့်
အား အြပစေ်ပး�ိ�ငပ်ါသည ် သိ�မ့ဟ�တ ် ဂျပန�်ိ��ငင်မံ� အတငး်အကျပ် 
ြပည�်�ငဒ်ဏေ်ပး�ိ�ငပ်ါသည။်
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မ�တပံ်�တငေ်�ကးေတာငး်သည့ ်အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်ကိ� သတြိပ�ပါ။

�ိ�ငင်ြံခားသားတစဦ်းအား အချိနပိ်�ငး်အလ�ပ်တစခ်� မိတဆ်ကေ်ပး�ပီး 
လမ်ိလညက်ာ မ�တပံ်�တငေ်�ကး ညာယ�သည့ ်ရာဇဝတမ်�မျိ�း ��ိပါသည။်
မ�တပံ်�တငေ်�ကး သိ�မ့ဟ�တ ်လ�ေဲြပာငး်ေ�ကးဟ�ေြပာ�ပီး ေငေွတာငး်သ�များ
ကိ� သတထိားပါ။

ခရီးသာွးများထမံ� အခေ�ကးေငယွ��ပီး သင့အ်မ်ိတငွတ်ညး်ခိ�ခငွ့ြ်ပ�ရနအ်
လိ�� � င�ာ ကျနး်မာေရး�ံ�း အစ��ိေသာဌာနမ� ခငွ့ြ်ပ�ချကရ်ယ�ရန ်သိ�မ့ဟ�တ ်
စရီငစ်� အ�ပ်ချ�ပ်ေရး သိ�မ့ဟ�တ ် �မိ��နယ�ံ်�းများကိ� အသေိပးရန ်လိ�အပ်
ပါသည။် 
အကယ၍် သငသ်ည ် ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်ရပဲ တညး်ခိ�ရနေ်နရာေပးပါက 

ခငွ့ြ်ပ�ချကမ်ရပဲ သင၏်အမ်ိကိ� အခေ�ကးေငြွဖင့ ်
တညး်ခိ�ရန ်မကမ်းလ�မ်းပါ��င့။်
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သင၏်ေနအမ်ိမ� အြပငထ်ကွပ်ါက သင၏် 
ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ� သင�်�င့အ်တ� အစဉ်ယ�ေဆာငသ်ာွးပါ။

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ ်ရ��ရိနအ်ကျံ�းဝငသ်�များ (“အလယအ်လတ ်မ� ေရ��ညေ်နထိ��ငခ်ငွ့�်�သိ�များ”) 
သည ်ေအာကပ်ါ အချက ်① မ� ⑥ အတငွး် မညသ်ည့တ်စ်ခ�တငွး်မ� 
မကျေရာကသ်�များြဖစ်သည။်

　❶ သံ�းလအထ ိေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်သ�။ 

　❷ “ကာလတိ� ေနထိ�ငခ်ငွ့”် အေနြဖင့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်သ�။

　❸ “သတံမန”် သိ�မ့ဟ�တ ်“အစိ�းရကစိ�” အေနြဖင့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်သ�။

　❹ ဂျပန�်ိ�ငင်�ံ�ိ တိ�ငဝ်မ် - ဂျပန ်ချစ်�ကညေ်ရးအဖဲွ�အစညး်များ�ံ�းမ� 
အရာ��ိများ (တိ�ငေ်ပ စီးပာွးေရး ��င့ ်ယဉ်ေကျးမ�ေရးရာ ကိ�ယစ်ားလ�ယ�ံ်�း 
စသညတ်ိ�)့ သိ�မ့ဟ�တ ်ဂျပန�်ိ�ငင်�ံ�ိ ပါလကစ်တိ�ငး် အေထေွထဌွာနမ� 
အရာ��ိများ သိ�မ့ဟ�တ ်၄ငး်တိ�၏့ မိသားစ�ဝငမ်ျား။

အစဉ် 
သယေ်ဆာငသ်ာွးပါ

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ�်�င့ ်ပတသ်က၍်

❺ အထ�း ထာဝရေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်သ�များ

❻ ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့တ်စ်ခ� မ��ိသ�များ

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ� ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွး် အချိန�်ကာ�ကာေနထိ�ငသ်� 
�ိ�ငင်ြံခားသားများအား ထ�တေ်ပးပါသည။်
သင့ထ်တံငွ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်စ်ခ� ��ိရပါမည။်
ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်စ်ခ�မ��ိြခငး်သည ်ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး် ြဖစ်�ပီး သင့်
အား ဒဏေ်ငတွပ်�ိ�ငပ်ါသည။်
သင့ထ်တံငွ ် �ိ�ငင်ကံ�းလကမ်�တ ် သိ���မဟ��တ ် ကျနး်မာေရးအာမခံ
လကမ်�တ ်ကဲသ့ိ�ေ့သာ အြခား အေထာကအ်ထားကတမ်ျား��ိသည့တ်ိ�င ်
ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်စ်ခ� သင့ထ်တံငွ ်��ိရပါမည။်
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ရဲ သိ���မဟ�တ ်လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရးဦးစးီဌာနမ�သင၏် 
ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ� ြပသရန ်ေတာငး်ခလံာပါက 
ေကျးဇ�းြပ�၍ ယငး်အားြပသပါ။

ြပသပါ

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်ငွ ်တရားဝငသ်ကတ်မ်းတစခ်� ��ပိါသည။်

ရဲအရာ��ိများစသညတ်ိ�က့ �ိ��ငင်ြံခားသားများအား ၄ငး်တိ�၏့ ေနထိ�ငခ်ငွ့်
ကတက်ိ� ြပသရနေ်တာငး်ခလံာပါက ၄ငး်တိ�အ့ေနြဖင့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ်
ကိ� ြပသရန ်ဝတ� ရား��ိပါသည။်
အကယ၍် ရဲအရာ��ိတစဦ်းက သင၏် ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ�ြပသရန ်
ေတာငး်ခခံျကက်ိ�တံ� ့ြပန�်ပီး သငက် မြပသပါက  အြပစေ်ပးခရံပါ
လမိ့်မည။်

● ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့အ်တနး် “ထာဝရေနထိ�ငခ်ငွ့”်/“အဆင့ ်၂  ��ေိသာ အရညအ်ချငး်ြမင့မ်ား
သည့ ်က�မ်းကျငသ်�များ”
　　အသက ်၁၆ ��စထ်က ်�ကးီသ�များ - ခငွ့ြ်ပ�သည့ေ်နစ့ွမဲ� ၇ ��စ်
　　အသက ်၁၆ ��စ ်ေအာက ်ငယပ်ါက - အသက ်၁၆ ��စ ်ြပည့သ်ည့ေ်မးွေနအ့ထိ
● “အဆင့ ်၂ ��ိေသာ အရညအ်ချငး်ြမင့မ်ားသည့ ်က�မ်းကျငသ်�များ” မဟ�တသ်ည့ ်ေနထိ�င်
ခငွ့�်�ိသ�များ
　　အသက ်၁၆ ��စ ်အထက ်- သငေ်နထိ�င�်ိ�ငသ်ည့ ်ေနစ့ွ ဲသကတ်မ်းက�နဆ်ံ�းသညအ်ထိ
　　အသက ်၁၆ ��စ ်ေအာက ်(သင ်အသက ်၁၆ ��စြ်ပည့သ်ည့ ်ေမးွေနအ့ထ ိသိ�မ့ဟ�တ ်သင်
ေနထိ�င�်ိ�ငသ်ည့ ်ေနစ့ွ ဲသကတ်မ်းက�နဆ်ံ�းသညအ်ထ)ိ မညသ်ညက် အရငလ်ာသညြ်ဖစေ်စ

ဤေနရာတငွ ်
�ကည့�်�ပါ။
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ကတက်ိ� မင�ားေပးပါ��င့။် ကတက်ိ� 
မလ�ေဲြပာငး်ေပးပါ��င့။်

ကတက်ိ� မင�ားေပးပါ��င့။် ကတက်ိ� 
မလ�ေဲြပာငး်ေပးပါ��င့။်

ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တက်ိ� င�ားရမ်းြခငး်၊ လ�ေဲြပာငး်ြခငး် မြပ�ရ။

အတ�ြပ�လ�ပ်ထားေသာ သိ�မ့ဟ�တ ်ြပငဆ်ငထ်ားေသာ 
ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တမ်ျားကိ� သတထိားပါ။

သင၏် ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ ်ေပျာကဆ်ံ�းသာွးပါက 
ြပနလ်ညထ်�တယ်�ရန ်လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစးီဌာနတငွ ်
ချကခ်ျငး်ြပနေ်လ�ာကပ်ါ။

ဆံ�း�� ံးမ�

ြပနလ်ညထ်�တယ်�ရန ်ေလ�ာကထ်ားရာတငွ ်ေပျာကဆ်ံ�းေ�ကာငး် သကေ်သ (ေပျာ
ကဆ်ံ�းေ�ကာငး် သကေ်သခလံကမ်�တ၊် ခိ�းယ�ခရံေ�ကာငး် သကေ်သခလံကမ်�တ၊် 
သဘာဝေဘးအ��ရာယ ်သကေ်သခလံကမ်�တ၊် စသြဖင့)်၊ �ိ�ငင်ကံ�းလကမ်�တ ်��င့ ်
ဓာတပံ်� တိ� ့ သငလ်ိ�အပ်ပါလမိ့မ်ည။် သင၏်ေဒသ��ရ လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး�ံ�း ��င့ ်
လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး �ံ�းတငွ ်�က�ိတငေ်မးြမနး်ပါ။
အကယ၍် ၁၄ ရကအ်တငွး် သငမ်ေလ�ာကထ်ားပါက သငအ်ြပစေ်ပးခရံ�ိ�ငပ်ါသည။်

သင၏် ေနထိ�ငခ်ငွ့လ်ကမ်�တအ်ား တရားမဝငအ်သံ�းြပ�ခရံမညက်ိ� သေိန
ပါက ယငး်အား မင�ားပါ��င့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်မလ�ေဲြပာငး်ေပးပါ��င့။်
သင၏် ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ ် သကတ်မ်းက�နဆ်ံ�းသာွး�ပီးလ�ငေ်တာငမ်� ယငး်
အား မင�ားရပါ။ ယငး်က ဥပေဒ ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ြဖစ�်ပီး သင့အ်ား အြပစေ်ပး
ခရံ�ိ�ငပ်ါသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်ြပည�်�ငဒ်ဏေ်ပးြခငး် ခရံ�ိ�ငပ်ါသည။်

အသံ�းြပ�ရနရ်ညရွ်ယ�်ပီး အတ�အပ ြပ�လ�ပ်ထားေသာ သိ�မ့ဟ�တ ်
ေြပာငး်လထဲားေသာ ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်စခ်� ကိ�ငထ်ားသည့ ်
�ိ�ငင်ြံခားသားများအေနြဖင့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့�်�ိေနလ�ငေ်တာငမ်
အြပစေ်ပးခရံ�ိ�ငပ်ါသည ်သိ�မ့ဟ�တ ်ြပည�်�ငဒ်ဏေ်ပးြခငး် ခရံ�ိ�ငပ်ါသည။်20
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အလယအ်လတ ်မ� ေရ��ညေ်နထိ��ငခ်ငွ့�်�ိသ�များအေနြဖင့ ်
၄ငး်တိ�၏့ ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွး် ေနရပ်လပ်ိစာ ��င့ ်၄ငး်တိ� ့ 
အလ�ပ်လ�ပ်ကိ�ငသ်ည့ ်အဖဲွ�အစညး် (က�မ�ဏ၊ီ ဆိ�င၊် 
ေကျာငး်၊ စသြဖင့)် တိ�က့ိ� ၄ငး်တိ�၏့ သကဆ်ိ�ငရ်ာ �မိ��နယ ်
��င့ ်လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစးီဌာန သိ� ့ အစရီငခ်ရံန ်
လိ�အပ်ပါသည။်

တရားဝင ်အလယအ်လတမ်� 
ေရ��ညေ်နထိ�ငခ်ငွ့�်�ိသ�များ၏ အေ�ကာငး်�ကားရမည့တ်ာဝန်

အလယအ်လတ ်��င့ ်ေရ��ညေ်နထိ�ငခ်ငွ့�်�သိ�များအေနြဖင့ ်လ�ဝငလ်�ထကွ ်
ထနိး်ချ�ပ်ေရး ��င့ ်ဒ�က�သည ်အသအိမ�တြ်ပ�ေရး အကဥ်ပေဒအရ လိ�အပ်
သည့အ်တိ�ငး် အသေိပးချကတ်စခ်� တငသ်ငွး်ရပါမည။်
　● လပ်ိစာ တညေ်နရာ　　● အမည၊် ေမးွေန ့၊ �ိ�ငင်သံား/ ေဒသ၊ လငိ်
　● တွဖဲက ်အဖဲွ�အစညး် (လ�ပ်��ားေရး အဖဲွ�၊ ကနထ်�ိ� �က ်အဖဲွ�)　※
　● အမ်ိေထာငဖ်က�်�င့ ်ကာွ��ငး်ပါက၊ အမ်ိေထာငဖ်က ်ေသဆံ�းပါက  　※
　※ တွဖဲက ်အဖဲွ�အစညး်များ ��င့ ်အမ်ိေထာငဖ်ကမ်ျား��င့ ်ဆကစ်ပ်သည့ ်အသေိပး
ချကမ်ျားကိ� ဦးတညသ်တမ်�တထ်ားသ�မ� ဆံ�းြဖတပ်ါသည။်
အေ�ကာငး်�ကားရန ် ဝတ� ရားကိ� ြဖည့ဆ်ညး်ရနပ်ျကက်ကွပ်ါက 
သိ�မ့ဟ�တ ် အမ�ားတစခ်�ကိ� လမ်ိလည၍်တငသ်ငွး်ပါက အြပစေ်ပးြခငး် 
သိ�မ့ဟ�တ ် သင၏်ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့က်ိ� ဖျကသ်မ်ိးြခငး် ရလဒရ်ေစ�ိ�င်
ပါသည။်

အကယ၍် အေ�ကာငး်�ကားရန ်ဝတ� ရားကိ� ြဖည့ဆ်ညး်ရနပ်ျကက်ကွပ်ါက 
　● ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့က်ိ� ေြပာငး်လရဲနအ်တကွ ်ေလ�ာကထ်ားြခငး်
　● ေနထိ�ငခ်ငွ့သ်ကတ်မ်းတိ�းရန ်ခငွ့ြ်ပ�ချက ်ေလ�ာကထ်ားြခငး်
　● ထာဝရေနထိ�ငခ်ငွ့ ် ခငွ့ြ်ပ�ချကတ်စခ်�ေလ�ာကထ်ားေသာအခါတငွ ် သင့အ်ား 
အြပ�သေဘာမေဆာငသ်ည့ ်ဆနး်စစမ်�ြပ�ြခငး်ခရံ�ိ�င�်ပီး အြပစေ်ပးခရံ�ိ�ငပ်ါသည။်
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သင ်အမ်ိေထာငြ်ပ�ပါက သိ�မ့ဟ�တ ်သင၏်အမည၊် 
ေမးွသက� ရာဇ်၊ �ိ�ငင်သံား သိ�မ့ဟ�တ ်လငိ ်
ေြပာငး်လသဲည့အ်ချိနမ်ျိ�း��ိလာပါက လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး 
ဦးစီးဌာနသိ� ့ ချကခ်ျငး် အသေိပးပါ။

လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစီးဌာနသိ� ့ အသေိပးချကတ်စ်ခ� တငသ်ငွး်
ေသာအခါ သင့အ်ေနြဖင့ ်�ိ�ငင်ကံ�းလကမ်�တ၊် ဓာတပံ်�၊ ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တ်
အြပင ် သင၏်အမညေ်ြပာငး်လ�ဲပီးေ�ကာငး် သကေ်သြပရန ် အြခား
အရာများ သင ်လိ�အပ်ပါလမိ့်မည။်

ေနရပ်လပ်ိစာသစ်တစ်ခ�ကိ�သကဆ်ိ�ငရ်ာ �မိ��နယ�ံ်�းများသိ�တ့ငသ်ငွး်
ရာတငွ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့က်တတ်စ်ခ�လိ�အပ်ပါသည။် 

အမည၊် �ိ�ငင်သံား 

စသြဖင့ ်ေြပာငး်လြဲခငး်

လပ်ိစာကိ� 
ဆံ�းြဖတပ်ါက

လပ်ိစာ 
ေြပာငး်လပဲါက

ဂျပန�်ိ�ငင်တံငွး်သိ� ့ ဝငေ်ရာက�်ပီးေနာက ်သငေ်နထိ�ငမ်ည့ေ်နရာကိ� 
ဆံ�းြဖတပ်ါက သိ�မ့ဟ�တ ်သငေ်နထိ�ငရ်ာေနရာေြပာငး်လပဲါက 
သင၏် ေနရပ်လပ်ိစာသစ်ကိ� သကဆ်ိ�ငရ်ာ �မိ��နယ�ံ်�းသိ� ့  
အသေိပးေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။
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အကယ၍် သင ်ေကျာငး်မ�ထကွပ်ါက သိ�မ့ဟ�တ ်
က�မ�ဏေီြပာငး်ပါက လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရးဦးစးီဌာနသိ� ့ 
ချကခ်ျငး်အသေိပးပါ။

ဘွဲ�ရြခငး်၊ ေကျာငး်အပ်ြခငး်၊ 
ေကျာငး်ေြပာငး်ြခငး်၊ 

ေကျာငး်ထကွြ်ခငး်၊ စသြဖင့။်

အလ�ပ်ေြပာငး်ြခငး်၊ 
ပငစ်ငယ်�ြခငး်၊ စသြဖင့။်

အေ�ကာငး်�ကားရန ်လိ�အပ်သည့ ်ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်မျိ�းအစားများ
ပါရဂ�၊ အဆင့ြ်မင့ ် က�မ်းကျငပ်ညာ��င၊် စးီပာွးေရးလ�ပ်ငနး်ပညာ��င၊် လ�ပ်ငနး်မနေ်နဂျာ
၊ တရားေရးရာ၊ စာရငး်ဇယားဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ ေဆးဘကဆ်ိ�ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ 
နညး်ြပဆရာများ၊ က�မ�ဏဝီနထ်မ်း လ�ေဲြပာငး်ေနရာချထားမ�၊ နညး်ပညာဆိ�ငရ်ာ လကေ်တွ�
အလ�ပ်သင၊် ပညာေတာသ်င၊် သ�ေတသန၊ အငဂ်ျငန်ယီာ၊ လ�သားေရးရာပညာ��င်
၊ �ိ�ငင်တံကာေရးရာဝနေ်ဆာငမ်�များ၊ သ�နာြပ�၊ ေဖျာေ်ြဖေရး၊ က�မ်းကျငလ်�ပ်သားများ၊, 
သးီသန ့ ်က�မ်းကျငမ်���သိည့ ်အလ�ပ်သမား

အသေိပးရနလ်ိ�အပ်ချကမ်ျားအား ြဖည့ဆ်ညး်ရန ်ပျကက်ကွပ်ါက သိ�မ့ဟ�တ ်
လမ်ိလည�်ပီး တငသ်ငွး်ပါက အြပစေ်ပးြခငး် ခရံပါလမိ့မ်ည။်

အသေိပးရနအ်တကွ ်ေအာကပ်ါအေ�ကာငး်ရငး်များ လိ�အပ်ပါသည။်
● ေကျာငး် သိ�မ့ဟ�တ ် အလ�ပ်ခန ့ထ်ားသည့ ် က�မ�ဏ ီ စသ�တိ�၏့ အမည၊် လပ်ိစာ
ေြပာငး်လြဲခငး်၊ သိ�မ့ဟ�တ ်ဖျကသ်မ်ိးြခငး်
● ေကျာငး်များ သိ�မ့ဟ�တ ်သငအ်လ�ပ်လ�ပ်သည့ ်က�မ�ဏမီျား ကဲသ့ိ�ေ့သာ အဖဲွ�အစညး်
များမ� ��တထ်ကွြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်ေြပာငး်ေ��� ြခငး်
● က�မ�ဏတီစခ်� ကဲသ့ိ�ေ့သာ စာချ�ပ်ြဖင့ ် အလ�ပ်လ�ပ်သည့ ် အဖဲွ�အစညး်တစခ်�ြဖင့ ်
စာချ�ပ်ကိ� ရပ်စြဲခငး်၊ စာချ�ပ်အသစတ်စခ်� အ�ပီးသတခ်ျ�ပ်ဆိ�ြခငး်
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http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/

အကယ၍် သငသ်ည ်ဂျပနလ်�မျိ�း၏ “မိသားစ�အြဖစ ်ေနထိ�ငြ်ခငး်”၊ 
“ဂျပနလ်�မျိ�း၏ အမ်ိေထာငဖ်က”် သိ�မ့ဟ�တ ်“ 
ထာဝရေနထိ�ငခ်ငွ့ရ်သ�တစဦ်း၏ အမ်ိေထာငဖ်က”် 
ကဲသ့ိ�ေ့သာ ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ဆင့�်�ိသ�တစဦ်းြဖစပ်ါက သင ်
ကာွ��ငး်သည�်�င့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်တစခ်�လပ်ြဖစသ်ည�်�င့ ်
ေကျးဇ�းြပ�၍ လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစးီဌာနသိ� ့ ချကခ်ျငး်အသေိပးပါ။

သငအ်လ�ပ်လ�ပ်သည့ ်အဖဲွ�အစညး်ေြပာငး်လြဲခငး်၊ ��င့ ်
အမ်ိေထာငဖ်က�်�င့ ်ကာွ��ငး်ြခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်အမ်ိေထာငဖ်က ်
ေသဆံ�းြခငး်တိ�က့ဲသ့ိ�ေ့သာ အရာများအတကွ ်အသေိပးြခငး်ကိ� 
အငတ်ာနကမ်�တဆင့လ်ညး် ြပ�လ�ပ်�ိ�ငပ်ါသည။်

り     こん  とどけ

အစရီငခ်ရံန ်ဝတ� ရားမ�ာ အမ်ိေထာငဖ်ကတ်ာဝန ်ယ�ထားရသ�၏ ေနထိ�င်
ခငွ့အ်ဆင့အ်တနး်အတကွ ်အေြခခလံိ�အပ်ချက ်ြဖစသ်ည။် အြခားသ�များ 
အကျ�ံးမဝငပ်ါ။ အကယ၍် သငသ်ည ်ကာွ��ငး်ထားသ�ြဖစပ်ါက သိ�မ့ဟ�တ ်
သင၏် အမ်ိေထာငဖ်က ် ေသဆံ�းသာွးပါက လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး 
ဦးစးီဌာန ကိ�သာမက သကဆ်ိ�ငရ်ာ �မိ��နယ�ံ်�းကိ�လညး် အစရီငခ်စံာ တင်
သငွး်ရမည။်
အသေိပးရန ်ဝတ� ရားကိ� ြဖည့ဆ်ညး်ရန ်ပျကက်ကွမ်� သိ�မ့ဟ�တ ်မ�ားယငွး် 
အသေိပးမ�များက အြပစေ်ပးြခငး် ခရံေစလမိ့်မည။်

အမ်ိေထာငဖ်က�်�င့ ်
ကာွ��ငး်ြခငး်၊ 
ေသဆံ�းြခငး်

လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစးီဌာန 
အလီကထ်ေရာနစ ်အသေိပးစနစ်
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အေရးေပါ်အချိန်

ေနထိ�ငခ်ငွ့အ်ေြခအေန��င့ပ်တသ်က�်ပီး ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�ပါက

ေနစ့ဥ်လ�ေနမ�ဘဝ��င့ ်ပတသ်က၍် တိ�ငပ်ငလ်ိ�ပါက

တိ�င်ပင်ေဆွးေ�ွးသည့်အချိန်များ   နံနက် ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ်မ� ညေန ၅ နာရီအထိ               　

တိ�ကျိ� �ိ�ငင်ြံခားသား ေနထိ�ငမ်� အ�ကေံပးစငတ်ာ

ဘာသာစကား　 တိ�ငပ်င�်ိ�ငသ်ည့ေ်န ့ တယလ်ဖီ�နး်နပံါတ်

အဂင်္လပ်ိ တနလင်္ာေနမ့� ေသာ�ကာေနထ့ိ 03-5320-7744
တ��တ် အဂင်္ ါေန�့�င့ ်ေသာ�ကာေန ့ 03-5320-7766
ကိ�းရီးယား ဗ�ဒ�ဟ�းေန ့ 03-5320-7700

�ိ�ငင်ြံခားသားများ၏ေနထိ�ငခ်ငွ့�် �င့စ်ပ်လျဉ်း၍ ေဆးွေ�းွတိ�ငပ်ငလ်ိ�ပါက

�ိ�ငင်ြံခားသားများေနထိ�ငမ်�ဆိ�ငရ်ာက�ညပံီပိ့�းေရးစငတ်ာ(FRESC) 
(တိ�ကျိ�လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရး ဦးစီးဌာန)
တယလ်ဖီ�နး်နပံါတ ်03-5363-3025 (�က�ိတငစ်ာရငး်ေပးမ�သးီသန ့)်
(တနလင်္ာမ� ေသာ�ကာေနအ့ထ ိနနံက ်၉နာရီမ� ညေန ၅နာရီ အထ)ိ
�က�ိတငစ်ာရငး်ေပးရနေ်ဖာင ် http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.1.html
လပ်ိစာ : Yotsuya Tower 13 F, 1 Chome-6-1 Yotsuya, Shinjuku City,Tokyo 

ရာဇဝတမ်� သိ�မ့ဟ�တ ်မေတာ်တဆမ�အတကွ်
▼

၁၁၀ ကိ� ေခါ်ပါ 

မီးေဘး၊ နာမကျနး်မ� သိ�မ့ဟ�တ ်ဒဏရ်ာရ��ိမ�အတကွ်
▼  

လ�ဝငမ်��ကးီ�ကပ်ေရးဆိ�ငရ်ာ အချကအ်လကစ်ငတ်ာ

 　　တယလ်ဖီ�နး်နပံါတ　်0570-013904　

(တနလင်္ာမ� ေသာ�ကာေနအ့ထ ိနနံက ်၈ နာရီ ၃၀
 မိနစ် မ� ညေန ၅ နာရီ ၁၅ မိနစ်အထ)ိ

အက�အညကီိ� အဂင်္လပ်ိ၊ကိ�ရီးယား၊တ��တ၊်စပိန၊်ေပါ်တ�ဂီ၊ဖိလစ်ပိ�င�်�င့ ်ဗီယကန်မ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ေတာငး်ဆိ�ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည။်

သင့ထ်တံငွ ်ြပဿနာများ��ိချိနတ်ငွ ်
ဆကသ်ယွရ်မည့ ်ဖ�နး်နပံါတမ်ျား
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ထ�တေ်ပးသ� - တိ�ကျိ��မိ��ေတာ်တငွ ်ေနထိ�ငသ်�များ ေဘးကငး်လံ�ြခ�ံမ� 
ြမ�င့တ်ငေ်ရးဌာနချ�ပ်/ အေထေွထ ွြမ�င့တ်ငေ်ရးဌာနချ�ပ်/ 
လံ�ြခ�ံေရးလ�ပ်ငနး်များ ဆက�်�င-်
2-8-1- Nishi-Shinjuku-ku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-8001
☎ 03-5388-2279
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