
   နစှ ်     လ    ရက ်

GTS 協同組合 

နည််းပညာသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသ  ို့ 

၁၂လပ ိုင််းထကဲ ိုရရောက်လောပပြီအရအ်းဓါတ်လဲပ ိုလောပါပပြီ 

နည််းပညောသငတ်န််းသော်းမျော်းကျန််းမောစ ောရှ ကကပါသလော်း? 

 

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စလ်ည််းပဲက ်းစက်မှုကျယ်ပပန  ရ်နပါသည်။ထ ိုရရောဂါက ်းစက်မှုမပြစရ်အောငက်ောက ယ်ပပြီ်းကျန််းမောစ ောပြင  ်

နစှသ်စက် ို ကက ြိုဆ ိုန ိုငြ် ို  အတ က် ကျန််းမောရရ်းရစောင ရ်ရှောက်မှုက ို အထ ်းသတ ပပြိုပါ။ 

တြန ်ရက်ရှည်နော်းရက်ရတ မှော အရဆောငမ်ှောမြီ်းက ို အလ နသ် ို်းပပြီ်း အလဟောသပြစတ်ောမျ ြို်းရှ ပါသည်။ 

လျှပ်စစမ်ြီ်းရြျွေတောြ ို   စ တ်မှောအပမဲထော်းပပြီ်း အပ ရပ်းစက်က ို ြ င လ်ျှက်သော်း အပပငထ် က်ပြင််းစသည်က ို 

မပြစရ်အောငဂ်ရိုစ ိုကက်ကရ ရအောင။် 

နစှက်ိုနန်စှက် ်းပ တရ်က်မျော်းတ ငသ်တ ထော်းရမည အ်ြျက်မျော်းအော်းရအောက်ပါအတ ိုင််းစိုစည််းထော်းပါသည်ရသြျောရြါင််း

ထထဲည ်ထော်းရပ်းပါ။ 

အရကကောင််းအရောမှတ်တမ််း 

၁။ က  ရ  နာက ်းစကမ်ှုကာကယွရ်န်နငှို့ပ်တသ်ကပ်ပ ်း 

 .မတ်စတ်ပ်ပပြီ်း၊မတ်စမ်တပ်ပဲ သ မျော်းနငှ စ်ကော်းရပပောပြင််းက ိုရရှောငက်ကဥ်ကကပါစ ို  ။ 

.လ တစဦ််းနငှ တ်စဦ််းအက ောအရ ်းသည် ၁မြီတောအထက်ရှ ရပါမည်။ 

.လ စိုပြင််း၊စော်းရသောက်ဆ ိုငတ် ငအ်ြျ နက်ကောပမင စ် ောရနပြင််းအော်းရရှောငက်ကဉ်ကကရရအောင။် 

.မသ ို်းရသောအြန််းပပတင််းရပါက်မျော်းက ိုကျယ်ကျယ်ြ င ထ်ော်းပြင််းစသည်၊ရအ်းရပမယ ်လည််းရလစိုပ်စက်က ိုြ င က်ကရ

ရအောင။်  

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ ←ဒြီက ိုရသြျောစစရ်ဆ်းပါ 

 

https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/


၂။က န််းမာရရ်းနငှို့ပ်တသ်ကပ်ပ ်း 

အရအ်းမ ပြင််း၊ရောသြီအလ ိုက်ပြစတ်တ်ရသော အငြ်လ အနဇ်ောတိုတ်ရက ်းကောက ယ်မှု။ 

အပပငက်ရနပပနလ်ောြျ န ်သ ို  မဟိုတ် အစောမစော်းမှြီ ရသြျောရပါက် လက်က ိုဆပ်ပပောပြင ရ်ဆ်းပြင််း။ 

ပလိုပ်ကျင််းပြင််းလိုပ်ကကရရအောင။် 

စနစက်ျ မှနက်နမ်ှုရှ တဲ  ရနထ ိုငမ်ှုမျ ြို်းလိုပ်ကကရရအောင။်(မ ို်းလင််းရပါက်မအ ပ်တောမျ ြို်းမလိုပ်ရ)။ 

အောဟောရက ို သဟဇတပြစတ်ောပြစရ်စတဲ  စော်းရသောက်မှုမျ ြို်းလိုပ်ကကရရအောင။် 

 

၃။လမ််းသာွ်းလမ််းလာမရတာ်တဆမှုန ို့ပတသ်ကပ်ပ ်း 

ဂျပနရ်ဲ  ယောဥ်သ ော်းလမ််းစည််းမျဥ််းစည််းကမ််းရတ က ိုလ ိုက်နောပပြီ်း မရတော်တဆမှုမပြစရ်အောင ်ဂရိုစ ိုကက်က ရရအောငပ်ါ။ 

တကယ်လ ို  မျော်း မရတေ်ာတဆမှုပြစြဲ် လျှင.်. အပမဲတမ််းဆက်သ ယ်ရမဲ ကတ်နဲ   ရနထ ိုငြ် င က်ဒက် ို က ိုယ်နဲ  မက ော 

က ိုငရ်ဆောငပ်ပြီ်း မရမျှေ်ာလင တဲ် အရပြရနမျ ြို်းမှောလည််းဘ ဲ စ တ်ရအ်းရအ်းထော်းပပြီ်း ြိုမ အအ နဲ   တော နရ်ှ သ ထ သ ို   

ဆက်သ ယ်လ ို  ရန ိုငရ်အောင ်ပပြိုလိုပ်ထော်းပါ။ 

ပပြီ်းရနောက်စကဘ်ြီ်းစြီ်း စည််းမျဥ််းစည််းကမ််းက ို လ ိုက်နောကကပါ။ ဥပရဒက ိုလ ိုက်နောပြင််း မ မ က ိုယ်က ို 

ကောက ယ်ပြင််းပြစပ်ါသည်။ 

 

၄။ အခ  န်ပ  င််းအလ ပ်န ို့ပတသ်ကပ်ပ ်း 

နည််းပညောသငတ်န််းသော်းသည် အြျ နပ် ိုင််းအလိုပ် အ မ်တ င််းအလိုပ်လိုပ်ပြင််းက ို တော်းပမစထ်ော်းပါသည်။ 

ရနထ ိုငြ် င အ်သ မှတ်ပပြိုထော်းတောက နည််းပညောသငတ်န််းသော်းသည် 「နည််းပညောသငတ်န််းအမှတ် ၁ 」နငှ ်

「 နည််းပညောသငတ်န််းအမတှ် ၂」 ပြစသ်ည်။ 

တပြော်းရသောလိုပ်ငန််းနဲ  ဆ ိုငရ်သော လိုပ်အော်းြက ိုလက်ြ ပပြီ်း အလိုပ်လိုပ်က ိုငပ်ြင််းသည် ကောယက ရှငသ်ည် 

ရသြျောရပါက် ကိုမပဏြီနဲ   ြိုမ အ လည််းပဲ အပပစရ်ပ်းြ ရပါမည်။ 

 

 

 



၅။ငလ ငလ်ှုပ်ခခင််းန ို့ပတသ်ကပ်ပ ်း 

ဂျပနန် ိုငင် ကငလျငလ်ှုပ်တောမျော်းတဲ န ိုငင် လ ို  ရပပောပြင််းြ ရနရပါသည်။အကယ်၍ငလျငပ်ြစပ် ော်းလောြဲ လျှင၊် 

ဘယ်လ ိုလိုပ်လျှငရ်ကောင််းမလဲဆ ိုတော အော်းလ ို်းဘသဲ ကကပါသလော်း? မ မ က ိုယ်က ို ကောက ယ်တဲ  

ပပြိုမ ရဆောငရ် က်မှုက ိုလိုပ်န ိုငပ်ါသလော်း? 

ငလျငန်ဲ  သက်ဆ ိုငတဲ် ပစစည််း(ရနထ ိုငမ်ှုလမ််းညွှနစ်ောအိုပ်နငှ မ်ြီ်းသတ်ဌောနရဲ   သဘော ရဘ်းကောက ဉယ်မှု 

လက်စ စဲောရဆောင)်(http://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html) 

စသည်)က ိုကကည ပ်ပြီ်း မတ ိုငမ်ှြီကတည််းက မှနက်နတ်ဲ  အသ ပညောက ို ရလ လောထော်းကကရရအောင ်

 

၆။ထ  ို့အခပင ်

ကိုမပဏြီရဲ  စည််းကမ််း၊အရဆောငစ်ည််းကမ််း၊ဂျပနရ်ဲ  ဥပရဒက ိုရသြျောလ ိုက်နောကကရရအောင။်ပပစမ်ှုကျ ်းလ နတဲ် သ သည် 

ဂျပနလ် မျ ြို်း၊န ိုငင် ပြော်းသော်းမဆ ိုင ် အပပစရ်ပ်းြ ရမည်။ပပစမ်ှုကျ ်းလ နသ် အရကကောင််း စောထိုတ်ြ ရလျှင ်

တစက်က မ်စောကဒြ် ရလျှင ်ရြျောက်ြျက်လ ို   မရန ိုငရ်တော ပါ။ 

 

အလစ်သ တခ်ခင််း၊ရထာ်းလကမှ်တမ်ဝယပ် ခ  ်းစ ်းခခင််း၊ သ မ ာ်းစကဘ် ်းယ စ ်းပပ ်းစွန ို့်ပစ်ခခင််းသည် ခပစ်မှုခြစ်ပါသည်။ 

ခွငို့လ်ွှတလ်  ို့မရပါ။ 

စ တ်မရကောင််းစရော အရကကောင််းအရောရပမဲ  န ိုငင် ပြော်းလ မျ ြို်းပပစမ်ှုကျ ်းလ နတဲ်  အြ ဲွဲ့အစည််းက 

နည််းပညောသငတ်န််းသော်းရတ က ို ပစမ်ှတ်ထော်းပပြီ်း ပပစမ်ှုမှောပါရအောင ် ရသ ်းရဆောင ် ပြော်းရယောင််းတဲ သ ရတ က 

တ ို်းပ ော်းရနပါသည်။ န ိုငင် တ  လ မျ ြို်းအြျင််းြျင််းလည််းဘ ဲ ရသ ်းရဆောငမ်ှုမှော ရမျောပါသ ော်းလ ို  မပြစပ်ါဘ ်း။ 

ြျ ြိုသောတဲ စကော်းလ ို်းရတ က ရသြျောရပါက် ဒိုကခတ င််းထ ဲကျရရောက်ရစပါမည်။ မ မ က ိုယ် မ မ ကောက ယ်ကကပါ။ 

 

ပတစ််ပ  ို့၊ ရနထ  ငခ်ွငို့က်ဒသ်ည် ခ မ အအ န ို့ လ ပ်ငန််းရှငက်လွ ရင ် တခခာ်းသ က  မရပ်းရပါ။ သရံံ ်းကရန 

တ  ကရ်  ကရ်တာင််းဆ  ခခင််းမရှ ၊ သင၏်ပတစ််ပ  ို့ ရနထ  ငခ်ွငို့က်ဒက် ပစ်မှတထ်ာ်းခံရနရပါသည်။ သတ ခပြုပါ။ 

http://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manual/index.html

