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                            GTSခမအိအ ိ ံးခနး်။ 

နည်းပညာသငတ်န်းသားများသိ ့ 

ပြပငး်တဲေ့ ရွာသမီ ကိ ဆပိါသည။် 

ပတဲေ့နရ့က်ေတကွဆက်တကိြ်ဖစေ်နေပမယ့်နည်းပညာသငတ်နး်သားများ ကျနး်မာ ကပါရဲ ့ လား ? 

အြပငဖ်ကက်အပချိနန်ဲအ့ခနး်တွငး်ကေလေအးေပးစကရဲ်အ့ပအေအးကွာြခားမ ကားမာခ ာကိယ် 

အပချိနလ်နွက်ဲ၍ အစားအေသာကပ်ျကေ်နပါသလား။အပ်ိယာဝငခ်ျိနမ်ာ 

ေလေအးေပးစက်ကိဖွင့ရ်က်တိငး်ထား ပီးအေအးပတ်ေနတဲသ့ေကာ ပိါသလား ? စစ်  

အဘိွနး်ပိတ်ရက်မာ ဂ မြပ မဘိ ဲေရာဂါနဲဒ့ဏရ်ာ ြဖစတ်ဲသ့ေတွ ပိါသည။် အသးီသးီက 

ကျနး်မာေရးကဂိ စကိ် ပီး ပြပငး်တဲေ့ ကွိ အ ံးမေပးဘ ဲကျနး်မာစွာြဖင့ေ်ကျာ်ြဖတ် ကရေအာင ်။ 

ေနာကတ်ခါကိ ိနာကးစကလ်နာအေရအတွကက်ြပနလ်ညမ်ျားြပားလာေနပါသည်။ 

ကးစကမ်ကာကွယေ်ရးနည်းလမ်းများကလိိက်နာပါ။  

ဒါနဲ ့ အးိဘွနး်ပိတ်ရကက်ိ ကိ ဆမိနဲပ့ကသ်က် ပီး; သတိြပ ရမည့အ်ချကမ်ျားက ိေြပာြပပါမည်း 

ေအာက်ပါအချကမ်ျားကိ သတိြပ ကပါ။ 

１．ကိ ိနာမျိ းစတိသ်စေ်ရာဂါ င်ပ့တသ်တ၍် 

> မက်စက်အိ မဲတပ်ဆင၍် မက်စမ်တပ်ပဲ အြခားသ င်စ့ကားေြပာြခငး်ကိ ေ ာင် က ပါ။ 

>လချငး် အကွာအေဝးကိ တစမ်ီတာအထက်ထားပါ။ 

>လအများစ င် ့အချိန် ကာ ည်စွာေသာက်စားြခငး်ေ ာင် က ပါ။ 



>အခနး်တွငး်ေလထက ိေလဝငေ်လထကွ်ေကာငး်ေအာငဂ် စကိပ်ါ။ 

> https://www.otit.go.jp/CoV2_jissyu_kansen/ ဒလီင်တွ့ငလ်ည်း ဝင် ကည့် ငိပ်ါသည်။ 

 

 

                                                  အေ ကာငး်အရာမတ်တမ်း 

２. ေရေ ကာင့မ်ေတာ်တဆေသဆးံမနဲပ့ကသ်က် ပီး 

JITCOအဖွဲအစည်း အရ စစ်  နည်းပညာသငတ်နး်သား အနည်းစက ြမစ,် ပငလ်ယ်, ေရအငိန်ဲ ့ 

တးေြမာငး်စသည်မာ ေမျာပါ ပီး နစ်ြမပ်ေသဆးံေနေ ကာငး် သရိပါသည်။ 

(ေရ မေတာ်တဆမ ) ကာကယွ်ရနအ်တွက် အေြခခသံတိြပ ရမယ့အ်ချက်များ 

( 1 ) ေရကးကနမ်ာ စည်းကမး်လိက်နာ ထနိး်သမိ်း ပီး: ကီး ကပ်သရဲ ့ န် ကားချကအ်တငိး် လိက်နာပါ။ 

( 2) ပငလ်ယ်က ေရကးရကမး်ေြခပငလ်ယ်ကလွဲရင ်ကျနတဲ်ေ့နရာကေရကးလိမ့ ရပါ။ 

ေရကးြခငး်တားြမစ်ထားတဲပ့ငလ်ယက်မ်းကအလွနအ် ရယမ်ျားတာေ ကာင့ ်

လံးဝပငလ်ယ်ထဆဲငး်လိ ့ မရပါ။ 

( 3) ေရကးတဲေ့နရာအြဖစ် သတ်မတ်ထားတဲေ့နရာကလွဲရင ်တြခားေနရာမာ လံးဝေရမကးရ။ 

( 4) ြမစေ်ချာငး်နဲေ့ရအငိေ်တကွ အလွနအ်ရယမ်ျားပါတယ။် လံးဝေရမကးရ။ 

( 5) အရက်နာကျတဲအ့ေြခအေန သိမ့ဟတ် ေနထငိမ်ေကာငး်တဲ ့အေြခေနမျိ းမာ လံးဝေရမကးရ။ 

(6)မနတ်ိငး်တိက်ချိန၊်မိး ကီးချိနတ်ွငေ်ရတက်ေနေသာြမစေ်ချာငး်တွငေ်ရကးြခငး်၊ဒကိ်ဗငထ်းိြခငး်စသည်တိ ့

မာ အ ရာယမ်ျားသြဖင် ့မြပ လပ်ရ။ 

３．အပလ ပ်ြခငး် င်ပ့ါတသ်တ၍် 



( １) အပ်ိေရးမဝြခငး်နဲ ့ အလပ် အလပ်လွနြ်ခငး်, သိမ့ဟတ် အေအးမိြခငး် စသည်ြဖင့ ်

ခခစံမွ်းကျဆငး်ေနတဲအ့ချိနမ်ာ ေနပထကိဲ လမ်းေလ ာကထ်ကွ်ြခငး် ေလက့ျငခ်နး်လပ်ြခငး် 

မလပ်ရ။ 

( 2) ေလတိးရငေ်အးတဲ ့အ၀တ်အစားကဝိတ်ဆငြ်ခငး်, ဦးထပ် င့ေ်နပခထံးီတိက့ ိ

အြပငထ်ကွခ်ျိနမ်ာ ြပငဆ်ငထ်ားရန။် 

ေအးြမတဲသ့စပ်ငရ်ပ်ိ အေအးခနး်မာ အနားယရန။် 

( 3) ေရဓာတ် ဆားဓာတက် ိလံေလာကစ်ွာ ေသာက်သးံရန။် 

 

အကယ်၍များ အပလ ပ်ခဲလ့ င ်ေရစိတဘတ် ယပ်ေတာငစ်သည်ြဖင့ ်လျငြ်မနစ်ွာ ခ ာကယိ်အပချိန ်

ကျေအာငလ်ပ်ရန ်အေရး ကီးပါသည။် ေရဓာတ် င့ ်ဓာတဆ်ားကိ အသြိပနလ်ညဝ်ငလ်ာ ပီးေနာကမ် 

တိက်ရပါမည။် သတိမလည်ေသးတဲ့ ကားမာ အေရးေပ  ကား, ေဆး စံသည်ရဲ ့ ေဆးဝါးဆငိရ်ာ 

နားလည်သထအံား အကညီေတာငး်ပါ။ 

 

４.ကျန်းမာေရး င့ပ်ကသ်က် ပီး 

ကျနး်မာေရးမေကာငး်မမွနြ်ဖစခ်ဲ့လ င ်… 

- ေနထငိမ်လမ်း နေ်ပးေသာသအား ေရာဂါေြခေနက ိေြပာြပပါ။ 

- ေဆး ကံိသွားဖိလ့ိအပ်တဲ ့အေြခေနမျိ းမာလည်း ေနထငိမ်လမ်း နေ်ပးေသာသအား 

တိငပ်ငေ်ဆွးေ းွပါ။ 



-အစာအဆပိ်သင်ြ့ခငး်မြဖစ်ေအာင ်ေသချာဂ စကိပ်ါ။ 

(စေန၊တနဂေ နွဲပိ့တ်ရက်ေတမွာ ပံမနေ်ဆး ံေတွက စမ်းသပ် ကည့် မ မလပ်ေပးပါ ။ 

ပိတ်ရကေ်တမွာစမ်းသပစ်စေ်ဆးေပးတဲ ့အေရးေပ ေဆး ကံိ မသွားလိမ့ရပါဘး ။ 

 

５.လမ်းသာွးလမ်းလာမေတာတ်ဆမနဲပ့ကသ်က် ပီး 

ဂျပနရဲ် ့ ယာ သွားလမ်းစည်းမျ းစည်းတမ်းေတွကိ လိကန်ာ ပီး မေတာ်တဆမ မြဖစ်ေအာင ်

ဂ စကိရ်န။် 

တစက်ယ်လိမ့ျားမေတာ်တဆမြဖစခ်ဲ့လ င ် -

အ မဲတမ်းဆက်သွယ်ရမယ့်ကဒန်ဲေ့နထငိခ်ွင့က်ဒက်ကိယိ်နဲမ့ကွာကိငေ်ဆာင် ပီး(မေမ ာ်လင့တ်ဲ ့

အေြခေနမျိ းမာလည်းဘစဲတိေ်အးေအးထား ပီးခမိအအနိဲတ့ာဝန် သိထသံဆိကသ်ယွလ်ိရ့ ငိေ်အာငြ်ပ လ

ပ်ထားပါ။ 

 

ပီးေနာကစ်ကဘ်းီစီးစည်းမျ းစည်းကမ်းကိလကိ်နာ ကပါ။ 

ဥပေဒကိလကိ်နာြခငး် =မမိကိယိ်ကကိာကယွ်ြခငး် ြဖစပ်ါသည်။ 

 

 ６. အချိန်ပိငး်အလပ်နဲပ့ကသ်က် ပီး 

နည်းပညာသငတ်နး်သားသည် အချိနပိ်ငး်အလပ်၊ အမိတ်ွငး်အလပ်လပ်ြခငး် တားြမစထ်ားပါသည်။  

ေနထငိခ်ွင့အ်သမိတ်ြပ ထားတာကနည်းပညာသငတ်နး်သားသည် နည်းပညာသငတ်နး်အမတ် 1  

င့ ်နည်းပညာသငတ်နး်အမတ ်2 နည်းပညာသငတ်နး်အမတ ်3ြဖစပ်ါသည်။ 



 

တြခားေသာလငင်နး်နဲမ့ဆငိရ်ာမာ လပ်အားခကလိက်ခ ံအလပ်လပ်ကိငြ်ခငး်သည် 

ေသချာေပါကက်ာယကံ င ်ကမဏနီဲခ့မိအအလိည်းဘ ဲအြပစ်ေပးခရံပါမည် ။ 

နည်းပညာသငယ်မမဟတတ်ဲ ့ြပငပ်အလပ်လပ်ြခငး်ြဖစတ်ာေ ကာင် ့ ငိင်သံိ ့ြပနရ်ပါလမိ့မ်ည် ။ 

 

７． ငလျငလ်ပ်ြခငး်နဲပ့ကသ်က် ပီး 

 

ဂျပန် ငိင်တံ ငလျငလ်ပ်တာများတဲ ့ ငိင် ံြဖစပ်ါသည်။အကယ်၍ 

ငလျငြ်ဖစပ်ွားလာခဲ့လ ငး် ဘယ်လလိပ်လ ငေ်ကာငး်မလဲဆတိား အားလံးဘ ဲသိ ကပါသလား ၇ 

~မမိိကယိက်ကိာကွယတ်ဲြ့ပ မေဆာငရွ်က်မကိ လပ် ငိပ်ါသလား ? 

ငလျငန်ဲသ့က်ဆငိတ်ဲပ့စည်း(ေနထငိမ်လမ်း နစ်ာအပ် င့မ်ီးသတဌ်ာနရဲ ့ သဘာဝေဘးကာကွယမ်လ 

က်စွစဲာေဆာင)် （http://www.fdma.go.jp/bousai_manual/index.html）ကိ ကည့် ပီး 

မတိငမ်ကီတည်းက မနက်နတဲ် ့အသပိညာကိ ေလလ့ာထား ကရေအာင ်။ 

 

８． တြခား 

ကမဏရီဲ ့ စည်းကမ်း; အေဆာငစ်ည်းကမ်း, ဂျပနရဲ် ့ ဥပေဒကိ ေသချာလကိ်နာ ကရေအာင ်။ 

ြပစမ်ကျ းလွနတ်ဲသ့သည ်ဂျပနလ်မျိ း ငိင်ြံခားသား ေမးြမနး်မမ ိ အြပစေ်ပးခံရမည် ။ 

ြပစမ်ကျ းလွနသ်အေ ကာငး် စာတစ် ကမိ ်ထတ်ခံရလ င ်ေဖျာက်ဖျကလ်ိ ့ 

မရ ငိေ်တာပ့ါ ။ 

- ခွင့ြ်ပ ချက်မ ိဘအဲြပငမ်ာအပိ်ြခငး်ကိ တားြမစပ်ါသည်: ကမဏီ င် ့ခမအိအရိဲ ့ 



စည်းမျ းစည်း ကမ်း နဲအ့လကိ် ခွင့ြ်ပ ချက်က ိရယ ကရေအာင ်။ 

(ခွင့ြ်ပ ချကမ် ကျ တဲအ့ေြခအေနလည်း ိပါသည်း ။ န် ကား ချက် အတိငး် လိက်နာ တရေအာင)် 

- ေနထငိ် နေ်ပးသက လာ ပီး အေဆာငက် ိလာစစေ်ဆးပါမည်း ြပသာနာ တိဲေ့ြခေနမာ ခမိအအကိ ိ

အေ ကာငး် ကားလာပါမည် ။ သံ ံးစာရွကစ်ာတမ်းမာ ေနထငိမ်အြပ အမမာ ြပသာနာ ပိါတယလ်ိ ့ 

ေရးလ င ်ဗဇီာ ေလ ာကတ်ဲအ့ခါမာ ခက်ခပဲါလမိ့်မည ်။ 

အား လံးက ဂျပန် ငိင်မံာ လံြခံ  စွာ ေနထငိဖိ်အ့တကွ် စည်းမျ းဥပေဒြဖစပ်ါသည် ။ တစခ် ဏ တာ 

ေပျာ်ရငမ်နဲ ့ ဝါသနာအတွက် လဘ့ဝကိယမိ်းယိငေ်စတဲအ့ေြခေန မြဖစ်ပွားေအာင ်ေသချာေပါက် 

ဥပေဒကိ လိကန်ာ ကရေအာင ်။ 

အလစသ်တ်ြခငး်။ရထားလကမ်တမ်ဝယ်ဘခဲိးစီးြခငး်သများစကဘ်းီယစီး ပီးစွန.်ပစ် ငး်သည် ြပစမ် 

ြဖစပ်ါသည်။ခွင်လ့တလ်ိမ့ရပါ။ 

 စတိ်မေကာငး်စရာအေ ကာငး်အရာေပမယ့ ် ြပစ်မကျ းလွနတ်ဲအ့ဖဲွ အစည်းက 

နည်းပညာသငတ်နး်သားေတကွပိစမ်တ်ထား ပီးြပစမ်မာပါေအာငေ်သွးေဆာငြ်ဖားေယာငး်တဲသ့ေတ ွ

တိးပွားေနပါသည်။ ငိင်တံလမျိ းအချငး်ချငး်လည်းဘ ဲေသွးေဆာငမ်မာေမျာပါသွားလိ ့ 

မြဖစပ်ါဘး ။ချိ သာတဲ ့စကားလံးေတကွ ေသချာေပါက ်ဒကတွငး်ထကဲျေရာကေ်စပါမည ်။ 

မမိိကယိ် မမိိကာကွယ် ကပါ ။ 

ပတ်စပိ ့၊ ေနထငိခ်ွင့က်ဒသ်ည် ခမအိအနိဲလ့ပ်ငနး် ငက်လွရဲင ်

တြခားသကိ မေပးရပါ ။ သံ ံးကေန တကိ် ကိ်ေတာငး်ဆြိခငး်မ ိ ။ 

သင့ပ်တစ််ပိ ့ ေနထငိခ်ွင့က်ဒက် ပစမ်တထ်ားခံေနရပါသည် ။ 



သတိြပ ပါ ။                         ဤမ သာ 


