
２０２１နစှ်７ လ ２２ရက ်

                            GTSခမုအိအ ိရ ုုံးခနု်ံး။ 

နည််းပညာသငတ်န််းသာ်းမ ာ်းသ  ို့ 

ပူပပငု်ံးတ ဲ့နနွေရာသမီကှကိြိုဆိပုါသည။် 

ပူတ ဲ့နန ဲ့ရက်နတွေကဆက်တိကုပ်ြစန်နနပမယဲ့်နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးသာုံးမ ာုံး က နု်ံးမာကကပါရ ဲ့ လာုံး ? 

အပပငြ်ကက်အပခူ ိနန် ဲ့အခနု်ံးတွေငု်ံးကနလနအုံးနပုံးစကရ် ဲ့အပူအနအုံးကွောပခာုံးမှုကကာုံးမှာခနဓာကိုယ် 

အပခူ ိနလ်ွေနက် ၍ အစာုံးအနသာကပ် ကန်နပါသလာုံး။အပ်ိယာဝငခ် ိနမ်ှာ 

နလနအုံးနပုံးစကက်ိုြွေငဲ့ရ်ကတ်ိုငု်ံးထာုံးပပီုံးအနအုံးပတန်နတ ဲ့သနူကာရှပိါသလာုံး ? နစှစ်ဉ် 

အိုဘွေနု်ံးပိတ်ရက်မှာ ဂရုမပပြိုမဘိ  နရာဂါန ဲ့ဒဏရ်ာ ပြစတ် ဲ့သူနတွေ ရှပိါသည။် အသုီံးသုီံးက 

က နု်ံးမာနရုံးကိဂုရစုိကု်ပပီုံး ပူပပငု်ံးတ ဲ့နနွေကို အရှု  ုံးမနပုံးဘ  က နု်ံးမာစွောပြငဲ့န်က ာ်ပြတက်ကရနအာင ်! 

ဒါန ဲ့ အိုုံးဘွေနု်ံးပိတ်ရကက်ို ကကိြိုဆိုမှုန ဲ့ပကသ်က်ပပီုံး; သတိပပြိုရမညဲ့အ်ခ ကမ် ာုံးကိ ုနပပာပပပါမည်ုံး 

နအာက်ပါအခ ကမ် ာုံးကို သတိပပြိုကကပါ။ 

１．က  ရ  နာမ   ်းစ တသ်စရ် ာဂါနငှ်ို့ပတသ်တ၍် 

> မက်စက်ိအုပမ တပ်ဆင၍် မက်စမ်တပ်ပ  အပခာုံးသူနငှ်ဲ့စကာုံးနပပာပခငု်ံးကို နရှာငက်ကဉ်ပါ။ 

>လူခ ငု်ံး အကွောအနဝုံးကို တစမ်ီတာအထက်ထာုံးပါ။ 

>လူအမ ာုံးစနုငှ်ဲ့ အခ ိနက်ကာရညှ်စွောနသာက်စာုံးပခငု်ံးနရှာငက်ကဉ်ပါ။ 

>အခနု်ံးတွေငု်ံးနလထကုိ ုနလဝငန်လထွေက်နကာငု်ံးနအာငဂ်ရစုိုကပ်ါ။ 

> https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ ဒလီင်ဲ့တွေငလ်ည်ုံး ဝငက်ကည်ဲ့နိငုပ်ါသည်။ 



 

 

                                                  အနကကာငု်ံးအရာမတှ်တမ်ုံး 

２. ရ ရ ကာငို့မ်ရတာ်တဆရသဆ  ်းမှုန ို့ပကသ်ကပ်ပ ်း 

JITCOအြွေ ွဲ့အစည်ုံး အရ နစှစ်ဉ် နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးသာုံး အနည်ုံးစုက ပမစ်, ပငလ်ယ်, နရအိငုန် ဲ့ 

တူုံးနပမာငု်ံးစသညမ်ှာ နမ ာပါပပီုံး နစ်ပမြှပ်နသဆ ုုံးနနနကကာငု်ံး သရိပါသည။် 

(နရ မနတာ်တဆမှု ) ကာကွေယ်ရနအ်တွေက် အနပခခ သတိပပြိုရမယဲ့အ်ခ ကမ် ာုံး 

( 1 ) နရကူုံးကနမ်ှာ စည်ုံးကမု်ံးလိုက်နာ ထနို်ံးသမိ်ုံးပပီုံး: ကကီုံးကကပ်သူရ ဲ့ ညွှနက်ကာုံးခ ကအ်တိငုု်ံး လိုက်နာပါ။ 

( 2) ပငလ်ယ်က နရကူုံးရကမု်ံးနပခပငလ်ယ်ကလွေ ရင ်က နတ် ဲ့နနရာကနရကူုံးလို ဲ့မ ရပါ။ 

နရကူုံးပခငု်ံးတာုံးပမစ်ထာုံးတ ဲ့ပငလ်ယက်မ်ုံးကအလွေနအ်နတရယမ် ာုံးတာနကကာငဲ့ ်

လ ုုံးဝပငလ်ယ်ထ ဆငု်ံးလို ဲ့ မရပါ။ 

( 3) နရကူုံးတ ဲ့နနရာအပြစ် သတ်မတှ်ထာုံးတ ဲ့နနရာကလွေ ရင ်တပခာုံးနနရာမှာ လ ုုံးဝနရမကူုံးရ။ 

( 4) ပမစန်ခ ာငု်ံးန ဲ့နရအိုငန်တွေက အလွေနအ်ရယမ် ာုံးပါတယ။် လ ုုံးဝနရမကူုံးရ။ 

( 5) အရက်နာက တ ဲ့အနပခအနန သို ဲ့မဟတု် နနထိငုမ်နကာငု်ံးတ ဲ့ အနပခနနမ ိြိုုံးမှာ လ ုုံးဝနရမကူုံးရ။ 

(6)မုနတ်ိုငု်ံးတိကု်ခ ိန၊်မိုုံးကကီုံးခ ိနတ်ွေငန်ရတက်နနနသာပမစန်ခ ာငု်ံးတွေငန်ရကူုံးပခငု်ံး၊ဒိကု်ဗငထ်ိုုံးပခငု်ံးစသည်တို ဲ့

မှာ အနတရာယမ် ာုံးသပြင်ဲ့ မပပြိုလုပ်ရ။ 

３．အပူလျှပ်ခြင််းနငှ်ို့ပါတသ်တ၍် 

( １) အပ်ိနရုံးမဝပခငု်ံးန ဲ့ အလပ်ု အလပ်ုလွေနပ်ခငု်ံး, သို ဲ့မဟုတ် အနအုံးမိပခငု်ံး စသည်ပြငဲ့ ်

ခုခ စွေမ်ုံးက ဆငု်ံးနနတ ဲ့အခ ိနမ်ှာ နနပူထ ကို လမ်ုံးနလ ာကထ်ွေက်ပခငု်ံး နလဲ့က ငခ်နု်ံးလုပ်ပခငု်ံး 



မလပ်ုရ။ 

( 2) နလတိုုံးရငန်အုံးတ ဲ့ အ၀တ်အစာုံးကိဝုတ်ဆငပ်ခငု်ံး, ဦုံးထပ်ုနငှဲ့န်နပူခ ထုီံးတို ဲ့ကိ ု

အပပငထ်ွေကခ် ိနမ်ှာ ပပငဆ်ငထ်ာုံးရန။် 

နအုံးပမတ ဲ့သစပ်ငရ်ပ်ိ အနအုံးခနု်ံးမှာ အနာုံးယူရန။် 

( 3) နရဓာတ် ဆာုံးဓာတက်ို လ ုနလာကစ်ွော နသာက်သ ုုံးရန။် 

 

အကယ်၍မ ာုံး အပူလ ပ်ခ ဲ့လ င ်နရစိုတဘတ် ယပ်နတာငစ်သည်ပြငဲ့ ်လ ငပ်မနစ်ွော ခနုဘာကိယု်အပခူ ိန ်

က နအာငလ်ပ်ုရန ်အနရုံးကကီုံးပါသည်။ နရဓာတ်နငှဲ့ ်ဓာတဆ်ာုံးကို အသပိပနလ်ညဝ်ငလ်ာပပီုံးနနာကမ် ှ

တိုက်ရပါမည။် သတိမလညန်သုံးတ ဲ့ကကာုံးမှာ အနရုံးနပေါ် ကာုံး, နဆုံးရ ုစသည်ရ ဲ့ နဆုံးဝါုံးဆိငုရ်ာ 

နာုံးလည်သထူ အာုံး အကညူီနတာငု်ံးပါ။ 

 

４.က န််းမာရ ်းနငှို့ပ်ကသ်ကပ်ပ ်း 

က နု်ံးမာနရုံးမနကာငု်ံးမမွေနပ်ြစခ် ဲ့လ င ်… 

- နနထိငုမ်ှုလမ်ုံးညွှနန်ပုံးနသာသူအာုံး နရာဂါနပခနနကို နပပာပပပါ။ 

- နဆုံးရ ုကိုသွောုံးြို ဲ့လိုအပ်တ ဲ့ အနပခနနမ ိြိုုံးမှာလည်ုံး နနထိငုမ်ှုလမ်ုံးညွှနန်ပုံးနသာသအူာုံး 

တိုငပ်ငန်ဆွေုံးနနွေုံးပါ။ 

-အစာအဆပ်ိသင်ဲ့ပခငု်ံးမပြစ်နအာင ်နသခ ာဂရစုိုကပ်ါ။ 

(စနန၊တနဂဂနနွေန ဲ့ပိတ်ရက်နတွေမှာ ပ မုှနန်ဆုံးရ ုနတွေက စမ်ုံးသပ်ကကညဲ့်ရူမှု မလုပ်နပုံးပါ ။ 



ပိတရ်ကန်တွေမှာစမ်ုံးသပ်စစန်ဆုံးနပုံးတ ဲ့ အနရုံးနပေါ်နဆုံးရ ုကို မသွောုံးလို ဲ့မရပါဘူုံး ။ 

 

５.လမ််းသ ာ်းလမ််းလာမရတာ်တဆမှုန ို့ပကသ်ကပ်ပ ်း 

ဂ ပနရ် ဲ့ ယာဉ်သွောုံးလမ်ုံးစည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံးတမ်ုံးနတွေကို လိုကန်ာပပီုံး မနတာ်တဆမှု မပြစ်နအာင ်

ဂရစုိုကရ်န။် 

တစက်ယ်လို ဲ့မ ာုံးမနတာ်တဆမှုပြစခ် ဲ့လ င ် -

အပမ တမ်ုံးဆကသ်ွေယ်ရမယဲ့်ကဒန် ဲ့နနထိငုခ်ွေငဲ့က်ဒက်ိုကိယု်န ဲ့မကွောကိုငန်ဆာငပ်ပီုံး(မနမ ာ်လငဲ့တ် ဲ့ 

အနပခနနမ ိြိုုံးမှာလည်ုံးဘ စတိန်အုံးနအုံးထာုံးပပီုံးခမုိအအနိ ဲ့တာဝနရိှ်သူထ သဆိကသ်ွေယလ်ို ဲ့ရနိငုန်အာငပ်ပြိုလု

ပ်ထာုံးပါ။ 

 

ပပီုံးနနာကစ်ကဘ်ုီံးစီုံးစည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံးကမ်ုံးကိုလိကု်နာကကပါ။ 

ဥပနဒကိုလိကု်နာပခငု်ံး =မမိကိိယု်ကိကုာကွေယ်ပခငု်ံး ပြစပ်ါသည်။ 

 

 ６. အြ  န်ပ  င််းအလ ပ်န ို့ပကသ်ကပ်ပ ်း 

နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးသာုံးသည် အခ ိနပိ်ုငု်ံးအလုပ်၊ အမိတ်ွေငု်ံးအလုပ်လပ်ုပခငု်ံး တာုံးပမစထ်ာုံးပါသည။်  

နနထိငုခ်ွေငဲ့အ်သမိတှ်ပပြိုထာုံးတာကနည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးသာုံးသည် နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးအမတှ် 1  

နငှဲ့ ်နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးအမတှ ်2 နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးအမှတ ်3ပြစပ်ါသည။် 

 

တပခာုံးနသာလုငင်နု်ံးန ဲ့မဆိုငရ်ာမှာ လပ်ုအာုံးခကိလုက်ခ  အလုပ်လပ်ုကိုငပ်ခငု်ံးသည ်



နသခ ာနပါကက်ာယက ရှင ်ကမုပဏနီ ဲ့ခမုိအအလိည်ုံးဘ  အပပစ်နပုံးခ ရပါမည ်။ 

နည်ုံးပညာသငယ်မူှုမဟုတတ် ဲ့ ပပငပ်အလုပ်လပ်ုပခငု်ံးပြစတ်ာနကကာင်ဲ့ နိငုင် သို ဲ့ပပနရ်ပါလမိဲ့မ်ည် ။ 

 

７． ငလ ငလ်ှုပ်ခြင််းန ို့ပကသ်ကပ်ပ ်း 

 

ဂ ပနန်ိငုင် တ ငလ ငလ်ှုပ်တာမ ာုံးတ ဲ့ နိငုင်  ပြစပ်ါသည။်အကယ်၍ 

ငလ ငပ်ြစပ်ွောုံးလာခ ဲ့လ ငု်ံး ဘယ်လိလုပ်ုလ ငန်ကာငု်ံးမလ ဆိတုာုံး အာုံးလ ုုံးဘ  သကိကပါသလာုံး ၇ 

~မမိိကိယုက်ိုကာကွေယတ် ဲ့ပပြိုမနူဆာငရ်ွေက်မှုကို လပ်ုနိငုပ်ါသလာုံး ? 

ငလ ငန် ဲ့သက်ဆိုငတ် ဲ့ပစစည်ုံး(နနထိငုမ်ှုလမ်ုံးညွှနစ်ာအပ်ုနငှဲ့မ်ီုံးသတဌ်ာနရ ဲ့ သဘာဝနဘုံးကာကွေယမ်ှုလ 

က်စွေ စာနဆာင)် （http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html）ကို ကကညဲ့်ပပီုံး 

မတိုငမ်ှကီတည်ုံးက မှနက်နတ် ဲ့ အသပိညာကို နလဲ့လာထာုံးကကရနအာင ်။ 

 

８． တခြာ်း 

ကုမဏရီ ဲ့ စည်ုံးကမ်ုံး; အနဆာငစ်ည်ုံးကမ်ုံး, ဂ ပနရ် ဲ့ ဥပနဒကိ ုနသခ ာလိကု်နာကကရနအာင ်။ 

ပပစမ်ှုက  ုံးလွေနတ် ဲ့သူသည် ဂ ပနလ်မူ ိြိုုံး နိငုင် ပခာုံးသာုံး နမုံးပမနု်ံးမှုမရှိ အပပစန်ပုံးခ ရမည် ။ 

ပပစမ်ှုက  ုံးလွေနသ်အူနကကာငု်ံး စာတစ်ကကမိ် ထတု်ခ ရလ င ်နြ ာက်ြ ကလ်ို ဲ့ 

မရနိငုန်တာဲ့ပါ ။ 

- ခွေငဲ့ပ်ပြိုခ က်မရိှဘ အပပငမ်ှာအပ်ိပခငု်ံးကို တာုံးပမစပ်ါသည်: ကမုပဏနီငှ်ဲ့ ခမုအိအရိ ဲ့ 

စည်ုံးမ ဉ်ုံးစည်ုံး ကမ်ုံး န ဲ့အလိကု် ခွေငဲ့ပ်ပြိုခ က်ကိ ုရယကူကရနအာင ်။ 

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


(ခွေငဲ့ပ်ပြိုခ ကမ် က  တ ဲ့အနပခအနနလည်ုံးရှိပါသည်ုံး ။ ညွှနက်ကာုံး ခ က ်အတိုငု်ံး လိုက်နာကတရနအာင)် 

- နနထိငုည်ွှနန်ပုံးသကူ လာပပီုံး အနဆာငက်ို လာစစန်ဆုံးပါမည်ုံး ပပသာနာရှတိ ဲ့နပခနနမှာ ခမုိအအကိိ ု

အနကကာငု်ံးကကာုံးလာပါမည် ။ သ ရ ု ုံးစာရွေကစ်ာတမ်ုံးမှာ နနထိငုမ်ှုအပပြိုအမမူှာ ပပသာနာရိှပါတယလ်ို ဲ့ 

နရုံးလ င ်ဗဇီာ နလ ာကတ် ဲ့အခါမှာ ခက်ခ ပါလမိဲ့်မည် ။ 

အာုံး လ ုုံးက ဂ ပနန်ိငုင် မှာ လ ုပခ ြို စွော နနထိငုြိ်ု ဲ့အတွေက ်စည်ုံးမ ဉ်ုံးဥပနဒပြစပ်ါသည် ။ တစခ် ဏ တာ 

နပ ာ်ရွှငမ်ှုန ဲ့ ဝါသနာအတွေက် လူ ဲ့ဘဝကိုယမိ်ုံးယိုငန်စတ ဲ့အနပခနန မပြစ်ပွောုံးနအာင ်နသခ ာနပါက ်

ဥပနဒကို လိုကန်ာကကရနအာင ်။ 

အလစသ်ုတ်ပခငု်ံး။ရထာုံးလကမ်ှတမ်ဝယ်ဘ ခိုုံးစီုံးပခငု်ံးသမူ ာုံးစကဘ်ုီံးယူစီုံးပပီုံးစွေန.်ပစ်ရရငု်ံးသည် ပပစမ် ူ

ပြစပ်ါသည်။ခွေင်ဲ့လွှတလ်ို ဲ့မရပါ။ 

 စတိ်မနကာငု်ံးစရာအနကကာငု်ံးအရာနပမယဲ့ ် ပပစ်မှုက  ုံးလွေနတ် ဲ့အြွေ  အစည်ုံးက 

နည်ုံးပညာသငတ်နု်ံးသာုံးနတွေကိုပစမ်တှ်ထာုံးပပီုံးပပစမ်ှုမှာပါနအာငန်သွေုံးနဆာငပ်ြာုံးနယာငု်ံးတ ဲ့သနူတွေ 

တိုုံးပွောုံးနနပါသည။်နိငုင် တူလမူ ိြိုုံးအခ ငု်ံးခ ငု်ံးလည်ုံးဘ  နသွေုံးနဆာငမ်ှုမှာနမ ာပါသွောုံးလို ဲ့ 

မပြစပ်ါဘူုံး ။ခ ိြိုသာတ ဲ့ စကာုံးလ ုုံးနတွေက နသခ ာနပါက ်ဒကုခတွေငု်ံးထ က နရာကန်စပါမည ်။ 

မမိိကိယု် မမိိကာကွေယက်ကပါ ။ 

ပတစ်ပို ဲ့၊ နနထိငုခ်ွေငဲ့က်ဒသ်ည် ခုမအိအနိ ဲ့လပ်ုငနု်ံးရှငက်လွေ ရင ်

တပခာုံးသူကို မနပုံးရပါ ။ သ ရ ု ုံးကနန တိကု်ရိုက်နတာငု်ံးဆိုပခငု်ံးမရှိ ။ 

သငဲ့ပ်တစ်ပိ်ု ဲ့ နနထိငုခ်ွေငဲ့က်ဒက် ပစမ်ှတထ်ာုံးခ နနရပါသည ်။ 

သတိပပြိုပါ ။                         ဤမ သာ 


