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ဤအရာြဖင့ ်နားလည�်ိ�ငသ်ည!်
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��င့ပ်တသ်က၍် နားလညသ်ာွးခဲပ့ါသည!်
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ခွင့ြ်ပ�ချကမ်��ိဘ ဲအခန်းကိ� ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်��င့်
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အရငဆ်ံ�း စာချ�ပ်အေ�ကာငး်အရာများကိ� စစေ်ဆး�ကရေအာင။် အကယ၍် နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်

လညမွ်မ်းမံရာတငွ ်ြပဿနာတစစ်ံ�တစရ်ာ��ိပါက ဂျပန်အင�ားအမ်ိရာစမံီခန ့်ခဲွမ�အသငး်၏ 
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မိမိထကွခွ်ာသည့အ်ခါမ�ာလညး် များစာွေကာကခံ်မ�ာကိ� စတိပ်�မိပါသည။်

အထ�းစာချ�ပ်အရ အမ်ိသန ့်��ငး်ေရးကိ� င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေချရမညဆ်ိ�ပါက သန ့်��ငး်ေရးလ�ပ်�ပီးထကွခွ်ာလညး်ပဲ သန ့်��ငး်ေရးစရိတက်ိ� ေပးေဆာငရ်ပါမညလ်ား။

Q
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https://www.jpm.jp/
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website (in Japanese).
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*အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် - ထကွခ်ာွချိနတ်ငွ ်ေဟာငး်သာွးေသာပစ�ညး်များကိ� ေနာကဆ်ံ�းေပါ်များ��င့ ်အစားထိ�းြခငး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ အေဆာကအ်ဦ၏တနဖိ်�းကိ� တိ�းေစသည့ ်ြပ�ြပငမ်�များ

အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်*

အေဆာကအ်ဦအသစ်

အင�ားအမ်ိရာတနဖိ်�း (အေဆာကအ်ဦတနဖိ်�း)

100(%)

အချိန်
ဝငေ်ရာကေ်နထိ�ငြ်ခငး် ထကွခ်ာွြခငး်

ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်

ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့ြခငး်

အြခား

��စ်�ကာ၍ေြပာငး်လမဲ�

ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�

ေသာအ့မ်ိလလဲ�ယြ်ခငး် (ပျကစီ်း၊ ေပျာကဆ်ံ�းြခငး်မ��ိပါက)

ေသာအ့မ်ိပျကစီ်းြခငး် (မသင့ေ်လျာ်ေသာအသံ�းြပ�မ�)၊ 

ေပျာကဆ်ံ�းြခငး်ေ�ကာင့ ်လလဲ�ယရ်ြခငး်

•ေသာ့

ေရချိ�းခနး်၊ အမ်ိသာ၊ ��င့ ်ေဘစငမ်ျားတငွ ်ေရအစနွး်အထငး်များ၊ 

မ�ိစသည ်

(အသံ�းြပ�စဉ်အတငွး် သန ့�်�ငး်ေရး��င့ ်ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးရာတငွ ်

ေပါဆ့မ�၏ရလဒ၊် အစနွး်အထငး်များြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•မီးဖိ�ေချာင၊် ေရချိ�းခန်းစသည့ေ်ရသံ�းသည့ေ်နရာများ

မီးလံ�းအြဖ�တအ်တပ်သံ�းကရိိယာမပါသည့မ်ျက�်�ာကျကတ်ငွ ်

အမ်ိပိ�င�်�င၏်သေဘာတ�ညခီျကမ်ပါဘ ဲ

တိ�က�ိ်�ကမီ်းသးီမီးလံ�းတပ်ဆငထ်ားေသာအမ�တအ်သားများ 

(ပံ�မ�နအ်သံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လနွြ်ခငး်)

•မျက�်�ာကျက်

ေလေအးေပးစက ်(င�ားရမ်းသ�ပိ�င)် 

တပ်ဆငမ်�ေ�ကာင့ ်နရံံေပါ် ��ိ 

ဝကအ်�ေပါကမ်ျား��င့ ်အမ�တအ်သားများ(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

အစငး်ရာပါမ�နတ်ခံါးကွအဲကြ်ခငး် 

(ဖဲွ�စညး်ပံ�ေ�ကာင့ ်သဘာဝအတိ�ငး်ြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

•အေသတပ်ထားေသာပရိေဘာဂ

စာချ�ပ်ပါအေ�ကာငး်အရာများအရ င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေချရမည့က်စိ�များ

•အခန်းတစခ်�လံ�း
အမ်ိသန ့�်�ငး်ေရး (က�မ်းကျငသ်�မ�လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်) 

(င�ားရမ်းသ�သည ်ပံ�မ�နသ်န ့�်�ငး်ေရးြပ�လ�ပ်ပါက)

နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�သညမ်�ာ...
အင�ားအမ်ိရာမ� ထကွခွ်ာသည့အ်ခါ ဥပေဒ (အရပ်ဘကဆ်ိ�ငရ်ာ ဥပေဒ) အရ အခန်းအတငွး် သင ်(င�ားရမ်းသ�) မ� ဖျကစ်းီခဲသ့ည့၊် 

ထခိိ�ကေ်စခဲသ့ည့ေ်နရာများကိ� ြပ�ြပငေ်ပးရန် လိ�အပ်ပါသည။်

ဤသညက်ိ� “နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်” ဟ�ေခါ်ပါသည။်

များေသာအားြဖင့ ်အမ်ိပိ�င�်�င�်�င့ ်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ ်    ေ��ာကသ်�တိ� ့           ေ�� �ေမ�ာကတ်ငွ ်အခန်း��င့ ်အသံ�းအေဆာငပ်စ�ညး်များ မညမ်�ခန ့် ြပ�ြပငရ်န်လိ�အပ်သညက်ိ� စစေ်ဆးပါသည။်

ဝငေ်ရာကေ်နထိ�ငခ်ျိန်တငွ ်ေပးေချခဲရ့သည့ ်“လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ေင”ွအား ြပ�ြပငစ်ရိတမ်ျားကိ� ��တယ်��ပီးေနာက ်အမ်ိပိ�င�်�ငက် ြပန်လညေ်ပးအပ်မညြ်ဖစပ်ါသည။်

ြပ�ြပငစ်ရိတသ်ည ်“လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ေင”ွထက ်ပိ�၍များေနပါက မလံ�ေလာကသ်ည့ပ်မာဏကိ� ေပးေချရမညြ်ဖစပ်ါသည။်

ေြမယာ၊ အေြခခံအေဆာကအ်အံ�၊ ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး��င့ ်ခရီးသာွးလာေရး ဝန်�ကးီဌာန၏ 

"နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ��င့ ်လမ်း��န်ချကမ်ျား" တငွ ်ထကွခွ်ာချိန် အခန်းြပ�ြပငခ်ကိ� င�ားရမ်းသ�မ� 

ေပးေဆာငမ်ညလ်ား၊ အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� ေပးေဆာငမ်ညလ်ား��င့ပ်တသ်က၍် ေယဘ�ယျ အယ�အဆများကိ� ေဖာ်ြပထားပါသည။်

ေပးေချရမည့အ်ချိ�းအယ�အဆ

အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� ေပးေဆာငရ်မည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းသ�မ� ေပးေဆာငရ်မည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းခတငွ ်ပါဝငသ်ည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းသ�မ� ေပးေဆာငရ်မည့ ်နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�သညမ်�ာ ေနထိ�ငစ်ဉ်အတငွး်ြဖစပွ်ားခဲသ့ည့ ်ပျကစ်းီမ�များထမဲ� 

��စ�်ကာ၍ေြပာငး်လမဲ���င့ ်ပံ�မ�န်ပျကစ်းီမ�များ

ကိ�ဖယ၍် င�ားရမ်းသ�၏ ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့မ�၊ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝန်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်တိ�အ့ြပင ်ပံ�မ�န်အသံ�းြပ�မ�ထကေ်ကျာ်လန်ွ၍

အသံ�းြပ�မ�များေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်သည့ ်ပျကစ်းီမ�များကိ� ြပ�ြပငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။်

အမ်ိင�ားခ ေ�ကးကျန်ြခငး် စသညတ်ိ�မ့��ိပါက အခန်းကိ� သန ့်��ငး်သပ်ရပ်စာွအသံ�းြပ�ထားပါက 

လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ကိ� ြပန်လညေ်ပးအပ်မညြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ 

ဆိ�းရွားစာွအသံ�းြပ�ထား၍ အခန်းတငွး်ပျကစ်းီြခငး်၊ ညစေ်ပြခငး်၊ 

ပစ�ညး်များကွအဲကြ်ခငး်များ��ိပါက ထကွခွ်ာချိန်တငွ ်ြပ�ြပငစ်ရိတမ်ျားကိ� ေကာကခံ်မညမ်�ာ ပံ�မ�န်ပငြ်ဖစပ်ါသည။်

အဓိကအချကမ်ျား

ေရခေဲသတ� ာ၏ေနာကဘ်ကန်ရံံတငွ ်အမဲစကမ်ျား 

(တစ်နညး်အားြဖင့လ်�ပ်စစ်ေလာငက်�မ်းြခငး်)

(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

မီးဖိ�ေချာင�်�ိ ဆအီစနွး်အထငး်များ 

(အသံ�းြပ��ပီးေနာက ်ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးမ� ညံဖ့ျငး်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

အိ�းမဲ��င့ ်ဆမီျား ကပ်�ငေိနပါက)

(ပံ�မ�နအ်သံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လနွြ်ခငး်)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

ဂတစ််မီးဖိ�ထားသည့ေ်နရာ၊ 

ေလဝငေ်လထကွပ်နက်ာ၏ဆအီစနွး်အထငး်များ၊ အိ�းမဲများ 

(ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးရန ်လျစ်လျ���မ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပာွးြခငး်) 

(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•မီးဖိ�ေချာင၊် 
ေရချိ�းခန်းစသည့ေ်ရသံ�းသည့ေ်နရာများ

အေရာငေ်ဖျာြ့ခငး် (ေနေရာငြ်ခညေ်�ကာင့၊် 

အေဆာကအ်ဦတညေ်ဆာကမ်�ဆိ�ငရ်ာ 

ချိ��ယငွး်ချကေ်�ကာင့ ်မိ�းယိ�စိမ့်ြခငး်စသညတ်ိ� ့ ြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

•�ကမ်းြပင်

ေနစ့ဉ် မမ�နက်နေ်သာ ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးမ� သိ�မ့ဟ�တ ်အသံ�းြပ�မ� ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်

ပစ�ညး်များပျကစီ်းြခငး်(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•ပစ�ညး်များ

ပစ�ညး် ချိ� �ယငွး်ြခငး်၊ အသံ�းြပ�၍မရေတာြ့ခငး် 

(ပစ�ညး်သကတ်မ်းေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ် ြခငး်)

ပရိေဘာဂတပ်ဆငထ်ားသည့အ်မ�တအ်သားများ(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)
•�ကမ်းြပင်

ေရချိ�းကန၊် ေရချိ�းကနေ်ရေ�းွေပးစက ်

စသညတ်ိ�က့ိ� အစားထိ�းလလဲ�ယြ်ခငး် 

(မပျကစီ်းေသာ်လညး် ေနာကေ်နထိ�ငသ်�အား 

လံ�ြခ�ံေစရန ်ြပ�လ�ပ်ြခငး်)

•ပစ�ညး်များ

အတငွး်အြပငလ်�နြ်ခငး်၊ မျက�်�ာြပငလ်လဲ�ယြ်ခငး်
•ဖျာ

အထ�းသြဖင့ ်င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေဆာငရ်ြခငး်များသည့ ်ကစိ�များ

•အမ်ိေြပာငး်ြခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစေ်ပါ်သည့ ်ြခစရ်ာများ

•��ငး်ေငွ�များကိ� ဒအီတိ�ငး်ထားထားြခငး်ေ�ကာင့ ်များြပားလာသည့ ်မ�ိ၊ အစွန်းအထငး်

•ဖျာ၊ နံရံကပ်စက� �၊ �ကမ်းြပငတ်ိ�ေ့ပါ်တငွ ်ေရးြခစြ်ခငး်

•အမ်ိေမွးတရိိ စ�ာန်များေ�ကာင့ ်နံရံစသညတ်ငွ ်ြခစရ်ာများ

•င�ားရမ်းသ�၏ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝန်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်��င့ ်

ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့ြခငး် ဥပမာများ

•ေဆးလပ်ိစသညတ်ိ�၏့ အစန်ွးများ၊ အနံမ့ျား

•နံရံစသညတ်ိ�တ့ငွ ်ဆ�းခ�န်အေပါက၊် ဝကအ်�ေပါကမ်ျား (အယဲားကန်ွးတကဆ်ငြ်ခငး်မပါဝငပ်ါ)

•အြခားပံ�မ�န်အသံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လန်ွသည့ ်အသံ�းြပ�မ� ဥပမာများ

•အမ်ိသန ့်��ငး်ေရး

•အယဲားကန်ွးသန ့်��ငး်ေရး

•အသံ�းြပ�မ�နညး်လမ်း��င့မ်ဆိ�ငဘ် ဲင�ားရမ်းသ�မ� ေပးေချရမည့အ်ထ�းသေဘာတ�ညခီျကဥ်ပမာများ

အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန် င�ားရမ်းသ�တာဝန် ၏ဥပမာ��င

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်
= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်



*အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး် - ထကွခ်ာွချိနတ်ငွ ်ေဟာငး်သာွးေသာပစ�ညး်များကိ� ေနာကဆ်ံ�းေပါ်များ��င့ ်အစားထိ�းြခငး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ အေဆာကအ်ဦ၏တနဖိ်�းကိ� တိ�းေစသည့ ်ြပ�ြပငမ်�များ

အဆင့ြ်မ�င့တ်ငြ်ခငး်*

အေဆာကအ်ဦအသစ်

အင�ားအမ်ိရာတနဖိ်�း (အေဆာကအ်ဦတနဖိ်�း)

100(%)

အချိန်
ဝငေ်ရာကေ်နထိ�ငြ်ခငး် ထကွခ်ာွြခငး်

ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်

ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့ြခငး်

အြခား

��စ်�ကာ၍ေြပာငး်လမဲ�

ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�

ေသာအ့မ်ိလလဲ�ယြ်ခငး် (ပျကစီ်း၊ ေပျာကဆ်ံ�းြခငး်မ��ိပါက)

ေသာအ့မ်ိပျကစီ်းြခငး် (မသင့ေ်လျာ်ေသာအသံ�းြပ�မ�)၊ 

ေပျာကဆ်ံ�းြခငး်ေ�ကာင့ ်လလဲ�ယရ်ြခငး်

•ေသာ့

ေရချိ�းခနး်၊ အမ်ိသာ၊ ��င့ ်ေဘစငမ်ျားတငွ ်ေရအစနွး်အထငး်များ၊ 

မ�ိစသည ်

(အသံ�းြပ�စဉ်အတငွး် သန ့�်�ငး်ေရး��င့ ်ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးရာတငွ ်

ေပါဆ့မ�၏ရလဒ၊် အစနွး်အထငး်များြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•မီးဖိ�ေချာင၊် ေရချိ�းခန်းစသည့ေ်ရသံ�းသည့ေ်နရာများ

မီးလံ�းအြဖ�တအ်တပ်သံ�းကရိိယာမပါသည့မ်ျက�်�ာကျကတ်ငွ ်

အမ်ိပိ�င�်�င၏်သေဘာတ�ညခီျကမ်ပါဘ ဲ

တိ�က�ိ်�ကမီ်းသးီမီးလံ�းတပ်ဆငထ်ားေသာအမ�တအ်သားများ 

(ပံ�မ�နအ်သံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လနွြ်ခငး်)

•မျက�်�ာကျက်

ေလေအးေပးစက ်(င�ားရမ်းသ�ပိ�င)် 

တပ်ဆငမ်�ေ�ကာင့ ်နရံံေပါ် ��ိ 

ဝကအ်�ေပါကမ်ျား��င့ ်အမ�တအ်သားများ(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

အစငး်ရာပါမ�နတ်ခံါးကွအဲကြ်ခငး် 

(ဖဲွ�စညး်ပံ�ေ�ကာင့ ်သဘာဝအတိ�ငး်ြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

•အေသတပ်ထားေသာပရိေဘာဂ

စာချ�ပ်ပါအေ�ကာငး်အရာများအရ င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေချရမည့က်စိ�များ

•အခန်းတစခ်�လံ�း
အမ်ိသန ့�်�ငး်ေရး (က�မ်းကျငသ်�မ�လ�ပ်ေဆာငြ်ခငး်) 

(င�ားရမ်းသ�သည ်ပံ�မ�နသ်န ့�်�ငး်ေရးြပ�လ�ပ်ပါက)

နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�သညမ်�ာ...
အင�ားအမ်ိရာမ� ထကွခွ်ာသည့အ်ခါ ဥပေဒ (အရပ်ဘကဆ်ိ�ငရ်ာ ဥပေဒ) အရ အခန်းအတငွး် သင ်(င�ားရမ်းသ�) မ� ဖျကစ်းီခဲသ့ည့၊် 

ထခိိ�ကေ်စခဲသ့ည့ေ်နရာများကိ� ြပ�ြပငေ်ပးရန် လိ�အပ်ပါသည။်

ဤသညက်ိ� “နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်” ဟ�ေခါ်ပါသည။်

များေသာအားြဖင့ ်အမ်ိပိ�င�်�င�်�င့ ်ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ ်    ေ��ာကသ်�တိ� ့           ေ�� �ေမ�ာကတ်ငွ ်အခန်း��င့ ်အသံ�းအေဆာငပ်စ�ညး်များ မညမ်�ခန ့် ြပ�ြပငရ်န်လိ�အပ်သညက်ိ� စစေ်ဆးပါသည။်

ဝငေ်ရာကေ်နထိ�ငခ်ျိန်တငွ ်ေပးေချခဲရ့သည့ ်“လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ေင”ွအား ြပ�ြပငစ်ရိတမ်ျားကိ� ��တယ်��ပီးေနာက ်အမ်ိပိ�င�်�ငက် ြပန်လညေ်ပးအပ်မညြ်ဖစပ်ါသည။်

ြပ�ြပငစ်ရိတသ်ည ်“လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ေင”ွထက ်ပိ�၍များေနပါက မလံ�ေလာကသ်ည့ပ်မာဏကိ� ေပးေချရမညြ်ဖစပ်ါသည။်

ေြမယာ၊ အေြခခံအေဆာကအ်အံ�၊ ပိ�ေ့ဆာငေ်ရး��င့ ်ခရီးသာွးလာေရး ဝန်�ကးီဌာန၏ 

"နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ြပဿနာများ��င့ ်လမ်း��န်ချကမ်ျား" တငွ ်ထကွခွ်ာချိန် အခန်းြပ�ြပငခ်ကိ� င�ားရမ်းသ�မ� 

ေပးေဆာငမ်ညလ်ား၊ အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� ေပးေဆာငမ်ညလ်ား��င့ပ်တသ်က၍် ေယဘ�ယျ အယ�အဆများကိ� ေဖာ်ြပထားပါသည။်

ေပးေချရမည့အ်ချိ�းအယ�အဆ

အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� ေပးေဆာငရ်မည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းသ�မ� ေပးေဆာငရ်မည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းခတငွ ်ပါဝငသ်ည့အ်ပိ�ငး်

င�ားရမ်းသ�မ� ေပးေဆာငရ်မည့ ်နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�သညမ်�ာ ေနထိ�ငစ်ဉ်အတငွး်ြဖစပွ်ားခဲသ့ည့ ်ပျကစ်းီမ�များထမဲ� 

��စ�်ကာ၍ေြပာငး်လမဲ���င့ ်ပံ�မ�န်ပျကစ်းီမ�များ

ကိ�ဖယ၍် င�ားရမ်းသ�၏ ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့မ�၊ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝန်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်တိ�အ့ြပင ်ပံ�မ�န်အသံ�းြပ�မ�ထကေ်ကျာ်လန်ွ၍

အသံ�းြပ�မ�များေ�ကာင့ ်ြဖစေ်ပါ်သည့ ်ပျကစ်းီမ�များကိ� ြပ�ြပငြ်ခငး်ြဖစပ်ါသည။်

အမ်ိင�ားခ ေ�ကးကျန်ြခငး် စသညတ်ိ�မ့��ိပါက အခန်းကိ� သန ့်��ငး်သပ်ရပ်စာွအသံ�းြပ�ထားပါက 

လံ�ြခံ�ေရးစေပါ်ကိ� ြပန်လညေ်ပးအပ်မညြ်ဖစေ်သာ်လညး်၊ 

ဆိ�းရွားစာွအသံ�းြပ�ထား၍ အခန်းတငွး်ပျကစ်းီြခငး်၊ ညစေ်ပြခငး်၊ 

ပစ�ညး်များကွအဲကြ်ခငး်များ��ိပါက ထကွခွ်ာချိန်တငွ ်ြပ�ြပငစ်ရိတမ်ျားကိ� ေကာကခံ်မညမ်�ာ ပံ�မ�န်ပငြ်ဖစပ်ါသည။်

အဓိကအချကမ်ျား

ေရခေဲသတ� ာ၏ေနာကဘ်ကန်ရံံတငွ ်အမဲစကမ်ျား 

(တစ်နညး်အားြဖင့လ်�ပ်စစ်ေလာငက်�မ်းြခငး်)

(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

မီးဖိ�ေချာင�်�ိ ဆအီစနွး်အထငး်များ 

(အသံ�းြပ��ပီးေနာက ်ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးမ� ညံဖ့ျငး်ြခငး်ေ�ကာင့ ်

အိ�းမဲ��င့ ်ဆမီျား ကပ်�ငေိနပါက)

(ပံ�မ�နအ်သံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လနွြ်ခငး်)

•နံရံ (နံရံကပ်စက� �)

ဂတစ််မီးဖိ�ထားသည့ေ်နရာ၊ 

ေလဝငေ်လထကွပ်နက်ာ၏ဆအီစနွး်အထငး်များ၊ အိ�းမဲများ 

(ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးရန ်လျစ်လျ���မ�ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ပာွးြခငး်) 

(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•မီးဖိ�ေချာင၊် 
ေရချိ�းခန်းစသည့ေ်ရသံ�းသည့ေ်နရာများ

အေရာငေ်ဖျာြ့ခငး် (ေနေရာငြ်ခညေ်�ကာင့၊် 

အေဆာကအ်ဦတညေ်ဆာကမ်�ဆိ�ငရ်ာ 

ချိ��ယငွး်ချကေ်�ကာင့ ်မိ�းယိ�စိမ့်ြခငး်စသညတ်ိ� ့ ြဖစ်ေပါ် ြခငး်)

•�ကမ်းြပင်

ေနစ့ဉ် မမ�နက်နေ်သာ ြပ�ြပငထ်နိး်သမ်ိးမ� သိ�မ့ဟ�တ ်အသံ�းြပ�မ� ချိ�းေဖာကြ်ခငး်ေ�ကာင့ ်

ပစ�ညး်များပျကစီ်းြခငး်(ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝနေ်ဖာကဖ်ျကြ်ခငး်)

•ပစ�ညး်များ

ပစ�ညး် ချိ� �ယငွး်ြခငး်၊ အသံ�းြပ�၍မရေတာြ့ခငး် 

(ပစ�ညး်သကတ်မ်းေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပါ် ြခငး်)

ပရိေဘာဂတပ်ဆငထ်ားသည့အ်မ�တအ်သားများ(ပံ�မ�နပ်ျကစီ်းမ�)
•�ကမ်းြပင်

ေရချိ�းကန၊် ေရချိ�းကနေ်ရေ�းွေပးစက ်

စသညတ်ိ�က့ိ� အစားထိ�းလလဲ�ယြ်ခငး် 

(မပျကစီ်းေသာ်လညး် ေနာကေ်နထိ�ငသ်�အား 

လံ�ြခ�ံေစရန ်ြပ�လ�ပ်ြခငး်)

•ပစ�ညး်များ

အတငွး်အြပငလ်�နြ်ခငး်၊ မျက�်�ာြပငလ်လဲ�ယြ်ခငး်
•ဖျာ

အထ�းသြဖင့ ်င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေဆာငရ်ြခငး်များသည့ ်ကစိ�များ

•အမ်ိေြပာငး်ြခငး်ေ�ကာင့ြ်ဖစေ်ပါ်သည့ ်ြခစရ်ာများ

•��ငး်ေငွ�များကိ� ဒအီတိ�ငး်ထားထားြခငး်ေ�ကာင့ ်များြပားလာသည့ ်မ�ိ၊ အစွန်းအထငး်

•ဖျာ၊ နံရံကပ်စက� �၊ �ကမ်းြပငတ်ိ�ေ့ပါ်တငွ ်ေရးြခစြ်ခငး်

•အမ်ိေမွးတရိိ စ�ာန်များေ�ကာင့ ်နံရံစသညတ်ငွ ်ြခစရ်ာများ

•င�ားရမ်းသ�၏ ထန်ိးသမ်ိးေစာင့ေ်��ာကရ်မည့တ်ာဝန်ေဖာကဖ်ျကြ်ခငး်��င့ ်

ရညရွ်ယခ်ျက�်�ိ��ိ၊ ေပါဆ့ြခငး် ဥပမာများ

•ေဆးလပ်ိစသညတ်ိ�၏့ အစန်ွးများ၊ အနံမ့ျား

•နံရံစသညတ်ိ�တ့ငွ ်ဆ�းခ�န်အေပါက၊် ဝကအ်�ေပါကမ်ျား (အယဲားကန်ွးတကဆ်ငြ်ခငး်မပါဝငပ်ါ)

•အြခားပံ�မ�န်အသံ�းြပ�မ�ကိ� ေကျာ်လန်ွသည့ ်အသံ�းြပ�မ� ဥပမာများ

•အမ်ိသန ့်��ငး်ေရး

•အယဲားကန်ွးသန ့်��ငး်ေရး

•အသံ�းြပ�မ�နညး်လမ်း��င့မ်ဆိ�ငဘ် ဲင�ားရမ်းသ�မ� ေပးေချရမည့အ်ထ�းသေဘာတ�ညခီျကဥ်ပမာများ

အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန် င�ားရမ်းသ�တာဝန် ၏ဥပမာ��င

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်
= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= အမ်ိပိ�င�်�င၏်တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်

= င�ားရမ်းသ�တာဝန်



အေဆာကအ်ဦေပါ်မ�တည၍် ေပးေချရမည့အ်ချိ�းအယ�အဆများ၏ လမ်း��န်ချကမ်ျားကွလဲွ�ဲိ�ငေ်သာေ�ကာင့ ်

စာချ�ပ်၏ အထ�းြပ�ာန်းချကမ်ျားကိ� ေသချာစစေ်ဆး�ကရေအာင။်

ထကွခွ်ာချိန်၏ လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များ��င့ ်နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်ဆိ�ငရ်ာ ေယဘ�ယျစညး်မျဉ်းများကိ� 

ေသချာစာွ နားလညသ်ေဘာေပါကထ်ားရန် အေရး�ကးီပါသည။်

ထကွခွ်ာချိန်တငွ ်�ကးီ�ကပ်သ���င့ ်အမ်ိပိ�င�်�ငတ်ိ�ထ့ ံအြမန်ဆကသ်ယွ၍် လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နညး်များကိ� ေသချာစာွ စစေ်ဆး�ကရေအာင။်

ဝငေ်ရာကမ်ေနထိ�ငမီ် အခန်းတငွ ်အဆငမ်ေြပမ�များ��ိသလားဆိ�သညက်ိ� "လက�်�ိအေြခအေနအတညြ်ပ�ချက"် ကိ�အသံ�းြပ�၍ စစေ်ဆး�ကရေအာင။်

အကယ၍် အဆငမ်ေြပမ�များ��ိပါက �ကးီ�ကပ်သ�၊ အမ်ိပိ�င�်�ငထ်သံိ� ့ အေ�ကာငး်�ကား�ကရေအာင။်

ပံ�မ�န်ေနထိ�ငေ်နေသာ်လညး် အေဆာကအ်ဦေပါ်မ�တည၍် မ�ိ��င့ ်အစန်ွးအထငး်များ ြဖစေ်ပါ်တတပ်ါသည။်

မ�ိ��င့ ်အစန်ွးအထငး်များကိ� ဒအီတိ�ငး်ထားထားပါက င�ားရမ်းသ�ေပးေချရ�ိ�ငေ်ြခများေသာေ�ကာင့ ်

အခန်းကိ� အချိန်မ�န်သန ့်��ငး်�ပီး ေလဝငေ်လထကွေ်ကာငး်ေအာငလ်�ပ်ဖိ� ့ အေရး�ကးီပါသည။်

မ�ကာခဏေမးေလ�့�ိေသာေမးခွန်းများ

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
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အရငဆ်ံ�း စာချ�ပ်အေ�ကာငး်အရာများကိ� စစေ်ဆး�ကရေအာင။် အကယ၍် နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်

လညမွ်မ်းမံရာတငွ ်ြပဿနာတစစ်ံ�တစရ်ာ��ိပါက ဂျပန်အင�ားအမ်ိရာစမံီခန ့်ခဲွမ�အသငး်၏ 

Home Page တငွ ်ေဆးွေ�းွမ�များကိ� လကခံ်ေနသည့အ်တကွေ်�ကာင့ ်အသံ�းြပ�ပါ။

အငတ်ာနကတ်ငွ ်��ာ�ကည့သ်ည့အ်ခါ နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်များကိ� များစာွေကာကခံ်တဲသ့ာဓကေတ�ွ�ိေန�ပီး၊ 

မိမိထကွခွ်ာသည့အ်ခါမ�ာလညး် များစာွေကာကခံ်မ�ာကိ� စတိပ်�မိပါသည။်

အထ�းစာချ�ပ်အရ အမ်ိသန ့်��ငး်ေရးကိ� င�ားရမ်းသ�မ�ေပးေချရမညဆ်ိ�ပါက သန ့်��ငး်ေရးလ�ပ်�ပီးထကွခွ်ာလညး်ပဲ သန ့်��ငး်ေရးစရိတက်ိ� ေပးေဆာငရ်ပါမညလ်ား။

Q
Aပစ�ညး်များ၏ သကတ်မ်းများကိ� ထည့သ်ငွး်စဉ်းစား�ပီး ��စမ်ျားလာသည�်�င့အ်မ� င�ားရမ်းသ�မ� ေပးေဆာငရ်ြခငး်ေလျာလ့ာသညမ်�ာ ပံ�မ�န်ြဖစပ်ါသည။်

အချိန်အေတာ်�ကာေနထိ�ငခဲ်ေ့သာ အခန်းမ� ထကွခွ်ာသည့အ်ခါ ေပါဆ့မ�ေ�ကာင့ ်ပျကစ်းီမ�များ��ိခဲပ့ါက ြပ�ြပငစ်ရိတအ်ားလံ�းကိ� ေပးေချရပါမညလ်ား။

Q
Aစညး်မျဉ်းအရ အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� သတမ်�တထ်ားသည့ ်ြပ�ြပငေ်ရးက�မ�ဏီမ� ြပ�ြပငမ်�ကိ� ြပ�လ�ပ်ပါမည။်

ပထမဦးစွာ �ကးီ�ကပ်သ���င့ ်အမ်ိပိ�င�်�ငက်ိ� အေ�ကာငး်�ကား�ကရေအာင။်

ခွင့ြ်ပ�ချကမ်��ိဘ ဲြပ�ြပငရ်န် ေတာငး်ဆိ�ခဲပ့ါက၊ အမ်ိပိ�င�်�ငမ်� သတမ်�တထ်ားသည့ ်က�မ�ဏီ၏ ခန ့်မ�န်းပမာဏထက ်ေကျာ်လန်ွသည့အ်ပိ�ငး်၏ 

က�န်ကျစရိတက်ိ� ေပးေဆာငရ်�ိ�ငေ်ြခ��ိသည့အ်တကွေ်�ကာင့ ်သတြိပ��ကရေအာင။်

အြခား ပျကစ်းီမ�ြဖစပွ်ားပါက တာဝန်ယ�ရသညမ်ျားလညး် ��ိပါသည။်

အခန်းထမဲ� ပစ�ညး်ပျကသ်ာွးေသာေ�ကာင့ ်အငတ်ာနကတ်ငွ ်��ာေတွ�သည့ ်ြပ�ြပငေ်ရးက�မ�ဏီကိ� ြပငခိ်�ငး်လိ� ့ အဆငေ်ြပမလား။
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Aအမ်ိပိ�င�်�င ်ခွင့ြ်ပ�ချကမ်��ိဘ ဲြပန်လညမွ်မ်းမံ၍ မရပါ။

ခွင့ြ်ပ�ချကမ်ရဘ ဲြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး် ြပ�လ�ပ်ခဲပ့ါက နဂိ�အတိ�ငး်ြပန်လညမွ်မ်းမံြခငး်စရိတသ်ည ်ြမင့မ်ားမညဟ်� ယ�ဆရပါသည။်

ထိ� ့ြပင ်ေလေအးေပးစကတ်ပ်ဆငရ်န် အမ်ိပိ�င�်�င၏် ခွင့ြ်ပ�ချကက်ိ� �က�ိတငရ်ယ��ကရေအာင။်

တပ်ဆငထ်ားေသာ ေလေအးေပးစကမ်ျားကိ� ထကွခွ်ာချိန်တငွ ်ြပန်လညဖ်ယ�်�ားရန် လိ�အပ်ပါသည။်

အခန်းကိ� မိမိစတိ�်က�ိက ်ြပန်လညမွ်မ်းမံချငတ်ာ အဆငေ်ြပပါသလား။

ထိ� ့ြပင ်ေလေအးေပးစကတ်ပ်ချငတ်ာ အဆငေ်ြပပါသလား။
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စာချ�ပ်ပါအေ�ကာငး်အရာများတငွ ်မ��ငး်လငး်သည့အ်ချကမ်ျား��ိပါက အမ်ိြခံေြမကိ�ယစ်ားလ�ယထ်တံငွ ်အတညြ်ပ�စစေ်ဆး�ကရေအာင။်

https://www.jpm.jp/

Japan Property Management 
Association 
website (in Japanese).
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