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စာတမ််း (ဂျပန်ဘာသာ) Ver.2 

                                                                         2020.11.16 

    ဂျပန်သကက ရာဇ် 2နစ်ှ ရေသဆ ိုငရ်ာကျန််းမာရရ်းဘကစ် ို ပမြှငေ့တ်ငရ်ရ်း စီမ က န််း  

ဂျပနအ်မျ  ျိုးသာျိုးကျနျ်ိုးမာရ ျိုးဌာန၏ကမဘာလ ိုျိုးဆ ိုင ်ာ သိုရေသနအဖ  ွဲ့ မှ ※ပပ စိုပပငဆ်င ်

(ကမ္ဘာလ ိုုံးဆ ိုငရ်ာကျနု်ံးမ္ာရရုံးမမ္ြှငို့တ်ငဖ် ို ို့ နည်ုံးလမ်္မ္ျာုံးနငှို့ ်ဂျပနအ်မျ  ျိုးသာျိုးကျန ျိုးမာရ ျိုးဌာန၏ 

အရ  ွေ့အကက   အသ ပညာမျာျိုးက ို ဖ  ဖဖ  ျိုးဆဲန ိုင င မျာျိုးထ  ဖဖန ို့ ရေရပျိုးန ိုင ဖ ို ို့ နည ျိုးလမ ျိုးရ ာရဖ မှု) သိုရတသနအဖ  ွဲ့။ 

 

ရအာက်ပါတ ို ို့သည် ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ ှ  က ိုရ ိုနာဗ ိုငု်ံးရပ်က ုံးစက်မ္ှုနငှို့ ် ပတသ်က်၍ စနစက်ျရသာ စစ်တမ္်ုံးတခို 

မပြုလိုပ်ပပ ုံး န ိုငင် မခာုံးသာုံးမ္ျာုံးအတ က် က ိုုံးကာုံးအသ ိုုံးမပြုန ိုငရ်စရန ်ရည်ရ ယရ်သာစာတမ္်ုံးမဖစ်သည်။ လ ိုအပ်သလ ို 

လ တလ်ပ်စ ာက ိုုံးကာုံးအသ ိုုံးမပြုန ိုငပ်ါသည်။အဂဂလ ပ်ဘာသာမ္ဟိုတရ်သာ အမခာုံးဘာသာမ္ျာုံးသ ို ို့ ဘာသာမပနဆ် ိုလ ို 

ပါက ဂျပနဘ်ာသာမ္ှ အမခာုံးဘာသာသ ို ို့မ္ရမပာငု်ံးဘ  အဂဂလ ပ်ဘာသာမ္ှ အမခာုံးဘာသာသ ို ို့ ရမပာငု်ံးပါက ပ ိုနာုံးလည ်

လ ယပ်ါသည။် သတ မပြုရပုံးပါ။ထ ို ို့မပင ် [ ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဆ ိုငရ်ာ စ မ္ ခန ို့ခ်  မ္ှုရကာငတ်ာမ္ျာုံး]တ င ် န ိုငင် မခာုံးသာုံးမ္ျာုံး 

အတ က် (http://www.phcd.jp/t-gaikoku/)မ္ှာ အလျဉုံးသငို့သ်လ ို ရလို့လာန ိုငပ်ါသည်။ ရအာကပ်ါတ ို ို့မ္ ှ

အန ရရာငစ်ာလ ိုုံးမ္ျာုံးက ို 〇〇ဘာသာမဖငို့ဘ်ာသာမပနရ်ပုံးပါ။ 

 

A)  မ မ က ိုယက် ိုမ တဆ်ကပ်ြင််း 

 

1. ရတ ွဲ့ရတာဝမ္်ုံးသာပါတယ်။ကျန်ိုပ်၏နာမ္ည် NIHON TARO မဖစပ်ါတယ်။ 

 

2. ကျန်ိုပ်သည် 〇〇ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ ှကျနု်ံးမ္ာရရုံးဝနထ်မ္်ုံးမဖစပ်ါတယ။် 

 

3. ကျန်ိုပ်သည် 〇〇ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ ှမပည်သ ို့ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဆရာဝနမ်ဖစပ်ါတယ။် 

 

4.  ကျန်ိုပ်သည် 〇〇ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနမ္ှ အိုပ်ချြုပ်ရရုံး အရာရှ မဖစ်ပါတယ်။ 

 

B)  ဂျပန်ကျန််းမာရရ်းဌာန၏ ရှင််းလင််းြျက ်

 

5.  ဂျပန ်ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာန၏လိုပ်ငနု်ံး တာဝနမ်္ျာုံးသည် သငတ် ို ို့တ ိုငု်ံးမပည်နငှို့ ်မ္တ က  မပာုံးတာမ္ျ ြုုံးရှ န ိုငပ်ါသည်။ 

 

6. ဂျပန ် ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာန၏ အဓ က တာဝနမ်္ှာ ရေသတ ငု်ံးရနထ ိုငသ် မ္ျာုံးအာုံးလ ိုုံးရ ို့ ကျနု်ံးမ္ာရရုံးက ို ရစာငို့ ်

ရရှာကရ်မ္ညို့်တာဝနမ်ဖစပ်ါသည်။ အစာုံးအစာသန ို့ရှ်ငု်ံးရရုံး၊ စ တပ် ိုငု်ံးဆ ိုငရ်ာ ကျနု်ံးမ္ာရရုံး၊ တ ဘ နငှို့ ် က ုံးစက ်

ရရာဂါ ကာက ယရ်ရုံး စရသာ မပည်သ ို့ကျနု်ံးမ္ာရရုံးသန ို့ရှ်ငု်ံးရရုံး လိုပ်ငနု်ံးမ္ျာုံးက ိုလိုပ်ရဆာင ်ပါသည်။ 

 

7.  သ ို ို့ရသာ် ဂျပနက်ျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနက ရဆုံးကိုသမခငု်ံး ရဆုံးရပုံးမခငု်ံး စရသာ ကိုသရရုံးဝနရ်ဆာငမ်္ှုမ္ျာုံး သငို့အ်ာုံး 

တ ိုက်ရ ိုကမ်္ရပုံးပါ။ 



 

8. မပည်သ ို့ကျနု်ံးမ္ာရရုံးသ နာမပြုဆ ိုသည်မ္ှာ ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနက ို့သ ို ို့အစ ိုုံးရဌာနမ္ှာ အလိုပ်လိုပ်သညို့သ် နာမပြုမဖစ ်

ပါသည်။ ကျွနရ်တာ်တ ို ို့သည် ရေသအတ ငု်ံးရှ သ မ္ျာုံး ကျနု်ံးကျနု်ံးမ္ာမ္ာန ို့ စာုံးဝတ်ရနထ ိုငရ်ရုံးအတ က် လ ိုအပ်တ ို့ 

က ည မ္ှုမ္ျာုံးက ိုမပြုလိုပ်ပါသည။် 

 

⒐ မပည်သ ို့ကျနု်ံးမ္ာရရုံး ဆရာဝနဆ် ိုသည်မ္ှာ ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနစသညို့် အစ ိုုံးရဌာနတ င ် အလိုပ်လိုပ်ရနရသာ 

  ဆရာဝနမ်ဖစ်ပပ ုံး က ုံးစက်ရရာဂါကာက ယရ်ရုံးက ို ချ တဆ်က်ရဆာငရ် ကပ်ါသည။် က ုံးစကရ်ရာဂါဆ ိုငရ်ာ 

  စစ်တမ္်ုံးမပြုစိုရရုံး အရမခအရနမ္ျာုံးက ို အက မဖတ်ရပုံးပပ ုံးရရာဂါ ထပ်မ္ က ုံးစက်မပန ို့ပ် ာုံးမ္ျာုံးက ို ကာက ယ ်

ရမ္ညို့ ်နည်ုံးလမ္်ုံးမ္ျာုံးနငှို့ ်ပတသ်က်ပပ ုံး အကက မပြုချကမ်္ျာုံးက ို တငမ်ပပါသည။် 

 

C)  စစ်ရဆ်းပြင််းနငှေ့ပ်တသ်ကရ်သာရှင််းလင််းြျက ် 

 

10.  ရရာဂါလကခဏာမ္ှ ထ စပ်မ္ှုရာဇဝငရ်ှ ၊သ ာုံးလာလှုပ်ရှာုံးမ္ှုသမ္ ိုငု်ံးရှ  ၊ အန ုံးကပ်ထ ရတ ွဲ့သ မဖစရ်ကကာငု်ံးအရ 

သငသ်ည ်က ိုဗစ1်9 ရရာဂါစစရ်ဆုံးမခငု်ံးက ို ခ ယ ဖ ို ို့လ ိုအပ်ရနပါသည်။  

 

11.  စစ်ရဆုံးမခငု်ံးမ္ှာ သလ ပ် တ ရတ ုံး နာှရခါငု်ံးတ ငု်ံးနာှတ သ ငု်ံး၍ နမ္ နာထိုတယ် မခငု်ံး နာှရခါငု်ံးအတ ငု်ံးပ ိုငု်ံးမ္ှ 

က ိုယတ် ိုငထ်ိုတ်ယ မခငု်ံးစသည်တ ို ို့နငှို့ ်အမခာုံး(      ) နည်ုံးလမ္်ုံးမဖငို့ ်အရကာငအ်ထည်ရဖေါ်ပါမ္ည်။ 

 

12.  စစ်ရဆုံးမခငု်ံးရလေမ်္ှာ (    )နာရ /ရကအ်တ ငု်ံး အရမဖထ က်ပါမ္ည။် အရမဖထ ကသ်ညအ်ထ  အ မ္တ် ငရ်နပပ ုံး 

အထ ုံးသမဖငို့ ်အမခာုံးလ နငှို့ ်မ္ရတ ွဲ့ရန ်ဂရိုမပြုရပါမ္ည။် 

 

13.  အရမဖထ က်သည်အထ  ရဆုံးရ ိုမ္ှာရစာငို့ရ်နရပါမ္ည်။ 

 

14.  Positive မပပါက ရဆုံးရ ိုတက်ရပါမ္ည။် 

 

15. Negative မဖစခ် ို့ရငလ်ည်ုံး ၂ပါတရ်လာက်အတ ငု်ံး ကျနု်ံးမ္ာရရုံးအရနအထာုံးက ိုဂရိုစ ိုကသ်တ  မပြုရပါမ္ည။် 

ရနထ ိုငမ်္ရကာငု်ံးသညို့အ်ခါ ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနက ို အရကကာငု်ံးကကာုံးပါ။ 

 

D)  အရသ်းစ တစ်စ်တမ််းရကာကယ် ပြင််းနငှေ့ ်ပတသ်ကရ်သာရှင််းလင််းြျက ်

 

16. လိုပ်ရ ို ုံးလိုပ်စဥအ်တ ိုငု်ံး ( လ နာအာုံး အရသုံးစ ပ် စစတ်မ္်ုံးရကာကယ်  မ္တှတ်မ္်ုံးတင ် ) ရရုံးသာုံး မပြုလိုပ် 

ထာုံးရသာ စစ်တမ္်ုံးဆ ိုသညမ်္ှာ အထ ုံးသမဖငို့ ် က ုံးစကရ်ရာဂါမဖစပ် ာုံးရသာ ရေသတ ငု်ံးရှ  တာဝနခ်  

ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဌာနက အရကာငထ်ည်ရဖေါ် စစ်ရဆုံးပါသည။် ဤစစရ်ဆုံးချကမ်္ှာ ဂျပန၏် က ုံးစက် ရရာဂါ 

ကာက ယ်ရရုံး နည်ုံးလမ္်ုံး မ္ျာုံးက ို အရမခခ ပပ ုံးလိုပ်ရဆာငပ်ါသည။် ရေသတ ငု်ံး ရရာဂါက ုံးစကမ်ပန ို့ပ် ာုံးမ္ှုက ို 

ကာက ယ်ဖ ို ို့အတ က် က ုံးစက်မ္ှုအမမ္ငို့ဆ် ိုုံးအရနအထာုံး၊ က ုံးစက်ရသညို့် အရကကာငု်ံးရငု်ံးဇစ်မမ္စ် ၊ ရရာဂါ၏ 

လမ္်ုံးရကကာငု်ံး စသည်တ ို ို့က ို ရှာရဖ ပါသည်။ 

 



17.  သငို့ရ် ို့ ပိုဂ္ ြုလရ်ရုံးအချကလ်ကမ်္ျာုံးက ို ဂျပနန် ိုငင် ရ ို့  ပိုဂ္ ြုလ်ရရုံးအချက်လက် ထ နု်ံးသ မ္ု်ံးရရုံး ရပေါ်လစ ရပေါ် 

အရမခခ ပပ ုံး တငု်ံးကျပ်စ ာထ နု်ံးသ မ္်ုံးပပ ုံး သငို့ရ် ို့ ပိုဂ္ ြုလရ်ရုံးအချက်အလကမ်္ျာုံးက ို ရသချာစ ာထ နု်ံးသ မ္်ုံးမ္ည် 

မဖစရ်သာရကကာငို့ ်စ တ်ချန ိုငပ်ါသည်၊၊ 

 

18.  အာုံးလ ိုုံးထ မ္ှ ရရှ ရသာ အဖ ိုုံးတနသ်ညို့် အချက်လကမ်္ျာုံးက ို အရမခခ ပပ ုံး က ိုရ ိုနာဗ ိုငု်ံးရပ် က ုံးစက်ရရာဂါ 

လကခဏာငိုပ်လ  ြုုံးရနသညို့် ကာလ ၊က ုံးစကလ်မ္်ုံးရကကာငု်ံး၊ က ုံးစက်ရရာဂါရငု်ံးမမ္စ် တ ို ို့က ိုရှာရဖ ပါသည။် 

ဤစစရ်ဆုံးချက၏်ရလေမ်္ှာ က ိုရ ိုနာက ုံးစကရ်ရာဂါနငှို့ပ်တ်သက်ပပ ုံး ကာက ယ ဖ ို ို့ ပ ိုမ္ ိုရကာငု်ံးမ္ နသ်ညို့ ်

နည်ုံးလမ္်ုံးမ္ျာုံးရဖ ို ို့ မ္ျာုံးစ ာအရထာက်က  မဖစရ်စပါသည။် ပ ုံးရပါငု်ံးက ည မခငု်ံးက ို လှု က်လှ စ ာ ရကျုံးဇ ုံးတင ်

ရှ ပါသည။် 

 

E)  က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်က ်းစကရ်ရာဂါက ို အရသ်းစ တရ်လေ့လာရရ်းသာ်းပပြုစိုထာ်းရသာစာတမ််း 

( ပထမဆ ို်းရှင််းလင််းြျက ်) 

 

ရရာဂါလကခဏာတ  သ သယရှ လ နာမဖစ်ပပ ုံး အလ နမ်ပငု်ံးထနန် ိုငသ်ညို့်ရာခ ိုငန်ှုနု်ံးမ္ျာုံးပါက  

 

19. သင၏်ခရ ုံးသ ာုံးရာဇဝင၊် ထ ရတ ွဲ့ မ္ှုရာဇဝင၊် ရရာဂါလကခဏာစသည်တ ို ို့မ္ ှက ိုရ ိုနာရရာဂါက ုံးစက်ခ ရနရသည် 

ဟို အလ နသ် သယရှ ရနပါသည်။ သငို့ဆ် မ္ှထိုတ်ယ ခ ို့ရသာ  နမ္ နာအတ ငု်ံးတ င ်ရရာဂါပ ိုုံးရှ မ္ရှ က ို စစရ်ဆုံးမ္ှုက ို 

အရကာငထ်ည်ရဖေါ်ရနပါသည။်အရမဖမ္ထ ကရ်သုံးရပမ္ယို့် လ ိုလ ိုမ္ယ်မ္ယ် သငို့ရ် ို့ လတတ်ရလာ 

ကျနု်ံးမ္ာရရုံး အရမခအရနမ္ျာုံးက ို ရမ္ုံးခ ငို့မ်ပြုပါ။ 

 

ရရာဂါရှ ရကကာငု်ံးအတည်မပြုပပ ုံး  ရရာဂါလကခဏာလည်ုံးမပရသာအခါ  

 

20. သငို့မ်္ှာ က ိုယပ် မခငု်ံးန ို့ အသက်ရှုလမ္်ုံးရကကာငု်ံးဆ ိုငရ်ာ ရရာဂါလကခဏာရှ ရနပပ ုံး သငို့ထ် မ္ှထိုတယ် ခ ို့ရသာ 

ရဆုံးစစရ်နန်မ္ နာက ို စစရ်ဆုံးရာမ္ှာ  က ိုရ ိုနာဗ ိုငု်ံးရပ်က ို စစ်ရဆုံးရတ ွဲ့ ရှ ရပါသည။် သငသ်ည ်က ိုရ ိုနာရရာဂါ 

က ုံးစက်ခ လ နာလ ို ို့ သတ်မ္တှခ် ရနရပါသည။် ဤရရာဂါနငှို့ပ်တသ်က်ပပ ုံး နာုံးမ္လည်ရသုံးရသာအရကကာငု်ံး 

အရာမ္ျာုံးစ ာ ရှ ပပ ုံး သငက် ဘယပ် ိုဘယန်ည်ုံးန ို့ က ုံးစကခ် ခ ို့ရတယ်ဆ ိုတာ စဉုံးစာုံးဖ ို ို့လ ိုပါသည်။ တဖန ်

သငက် တမခာုံးသ က ိုက ုံးစက်ခ ို့မခငု်ံးရှ မ္ရှ က ို ရနာက်ရကကာငု်ံးလ ိုကဖ် ို ို့လည်ုံး အရရုံးကက ုံးပါသည်။ ဤစစ်ရဆုံး 

မ္ှုရတ အတ က် ပ ုံးရပါငု်ံးပါဝငရ်ပုံးပါ။ 

 

ရရာဂါရှ ရကကာငု်ံးအတည်မပြုပပ ုံး ရရာဂါလကခဏာမ္မပရသာ ပ ိုုံးရှ သ ဆ ိုပါက  

 

21. သငသ်ည ် ရသ ုံးအတ ငု်ံး က ိုရ ိုနာက ုံးစက်ရရာဂါပ ိုုံး စစ်ရဆုံးရတ ရှ ရရသာ်လည်ုံး ဘာရရာဂါ လကခဏာမ္ ှ

မ္ရတ ွဲ့ရရသုံးပါဘ ုံး။က ိုရ ိုနာက ုံးစကရ်ရာဂါက ုံးစက်ခ ရသညဟ်ို သတမ်္တှ်ခ ရသည်နငှို့တ်ပပ ြုငန်ကရ်ရာဂါ 

လကခဏာမ္မပရသာက ိုရ ိုနာက ုံးစကခ် ရသ ဟို သတ်မ္တှခ် ရပါမ္ည။်လကခဏာ မ္မပသ သည ် ထ ိုရရာဂါက ို 

တမခာုံးသ က ိုက ုံးစကရ်စမခငု်ံး ရှ မ္ရှ က အတ အကျ မ္သ ရရသုံးပါဘ ုံး။ ထပ်မ္ ပပ ုံး သငက် ဘယလ် ိုက ုံးစက ်



ခ ခ ို့ရလည်ုံးဆ ိုတာက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က စဉုံးစာုံးဖ ို ို့ လ ိုအပ်ပါသည်။ ဤစစ်ရဆုံးမ္ှုရတ အတ က် ပ ုံးရပါငု်ံးပါဝင ်

ရပုံးပါ။ 

 

အနီ်းကပ်ထ ရတ ွေ့ဆကဆ် ြ ေ့သ   

 

22. ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က သငသ်ညက် ိုရ ိုနာရရာဂါ က ုံးစက်ခ ရသ ဟို သတမ်္တှ်ခ ရသ နငှို့ ်အန ုံးကပ်ထ ရတ ွဲ့ဆကဆ် ခ ို့သ ဟို 

ယ ဆပါသည်။ 

 

23. ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က သငသ်ည်က ိုရ ိုနာရရာဂါ က ုံးစက်ခ ရသ ဟို သ သယရှ သ နငှို့ ်အန ုံးကပ်ထ ရတ ွဲ့ဆကဆ် ခ ို့သ ဟို 

ယ ဆပါသည်။ 

 

24. ရနာက်ဆ ိုုံးအန ုံးကပ်ထ ရတ ွဲ့ ခ ို့သညို့်ရန ို့မ္ ှ၁၄ရက်တာကာလအတ ငု်ံး သငို့က်ျနု်ံးမ္ာရရုံးအရမခအရနက ို ဂရိုစ ိုက ်

ရပါမ္ည်။အကယ်၍သငို့မ်္ှာ က ိုယပ် မခငု်ံးနငှို့ ် အသက်ရှုလမ္ု်ံးရကကာငု်ံးဆ ိုငရ်ာ လကခဏာမ္ျာုံးမပလာရသာအခါ 

ရဆုံးရ ိုရဆုံးခနု်ံး သ ာုံးမ္မပခင ် [ မပနလ်ညဝ်ငရ်ရာကလ်ာသ  ထ ရတ ွဲ့ဆကဆ် မ္ှု ရှ သ မ္ျာုံး တ ိုငပ်ငရ်ဆ ုံးရန ုံးရာ 

စငတ်ာ] သ ို ို့ ဖိုနု်ံးဆက်ပါ။ ဘာသာစကာုံးမ္ျ ြုုံးစ ိုမဖငို့ ်မပနလ်ညရ်မဖကကာုံးရပုံးမ္ယို့် ဖိုနု်ံးန ပါတက် XXX မဖစပ်ါသည။် 

 

F)  က ိုရ ိုနာဗ ိုငျ်ိုး ပ်ရ ာဂါ အရသ်းစ တစ်စ်တမ််းရကာကယ် ပြင််း  

(အရပြြ ကျသာ စစ်ရဆ်းမညေ့အ်ရ ကာင််းအရာ) 

 

25. အခိုကစပပ ုံး သငို့က် ို ရမ္ုံးခ နု်ံးအနည်ုံးငယ် ရမ္ုံးပါမ္ည။်  

ရမ္ုံးခ နု်ံး1)  သငန် ို့ပတသ်ကတ် ို့အချကအ်လက ်

 2)   သငရ် ို့ သ ာုံးလာလှုပ်ရှာုံးမ္ှုန ို့ပတ်သတ်ရသာ အချကအ်လက် ဆ ိုပပ ုံး အမ္ျ ြုုံးအစာုံး၂ခိုခ  ပါမ္ည်။ 

အကယ်၍ နာုံးမ္လည်တာရှ ပါက အချ နမ်္ရရ ုံး ရမ္ုံးမမ္နု်ံးပါ။ 

 

26. သင်ို့က ို ကျနု်ံးမ္ာရရုံးဝနထ်မ္်ုံးမ္ျာုံးက ရမ္ုံးခ ို့တ ို့ရမ္ုံးခ နု်ံးမ္ျာုံးန ို့ ဆငတ် ရသာရမ္ုံးခ နု်ံးမ္ျာုံးက ို ကျွန်ိုပ်တ ို ို့က 

ထပ်ရမ္ုံးသလ ို မဖစန် ိုငရ်သာရကကာငို့ ်နာုံးလညရ်ပုံးပါ။ 

 

1) သငန်ငှေ့ပ်တသ်ကရ်သာအြျကအ်လက ်                

အသက်အရ ယ ်

27.  သငို့ရ် ို့ အသကက် ိုရမ္ုံးပါရရစ 

ရနရပ် 

28.  သငို့လ် ပ်စာက ိုရမ္ုံးပါရရစ 

 

ရရာဂါလကခဏာရပပာင််းလ ပ ို အဆငေ့ဆ်ငေ့ ်

 

29.  သငို့မ်္ှာ ဘယလ် ိုရရာဂါလကခဏာ ရှ ပါသလ   



 

30.  ဘယ်တိုနု်ံးရလာက်ကစပပ ုံး သငက် ိုယပ် တက်ခ ို့ပါသလ  

 

31.  ဘယ်တိုနု်ံးရလာကက်စပပ ုံး သငရ်ချာငု်ံးဆ ိုုံးခ ို့ပါသလ  

 

32.  ဘယ်တိုနု်ံးရလာကက်စပပ ုံး သင ်အသကရှ်ှူကျပ်ခ ို့ပါသလ  

 

33.  သငို့ရ်ရာဂါလကခဏာက ဘယရ်လာက်ကကာကကာ မဖစ်ရနခ ို့ပါသလ  

 

2) သငရ် ေ့ ြရီသ ာ်းရာဇဝငန်ငှေ့ပ်တသ်ကရ်သာအြျကအ်လက ်

ခရ ုံးသ ာုံးရာဇဝင ်ရရာက်ရှ ရနထ ိုငမ်္ှုရာဇဝင ်

 

34.  သငသ်ည ်လ နခ် ို့ရသာ၂ပါတ်အတ ငု်ံးက က ိုဗစ1်9ရရာဂါပ ိုုံးက ုံးစကပ်ျ ွဲ့ နှ ို့မ္ှုရှ ရသာ အရပ်ရေသမ္ျာုံးသ ို ို့ 

ခရ ုံးလာခ ို့မခငု်ံးရှ ပါသလာုံး 

 

35.  (သ ာုံးခ ို့တယ်ဆ ိုရင)် ဘယရ်နရာလ  

 

36.  ဘယ်တိုနု်ံးက ရရာဂါပ ိုုံးက ုံးစကပ်ျ ွဲ့ နှ ို့မ္ှုရှ ရသာ အရပ်မ္ှာရနထ ိုငခ် ို့ပါသလ  

 

ထ ရတ ွေ့ မှုရာဇဝင ်

37.  သငသ်ည ်လ နခ် ို့ရသာ၂ပါတ်အတ ငု်ံးက က ိုဗစ1်9ရရာဂါရှ သ  သ ို ို့မ္ဟိုတ် က ုံးစက်ခ ရသ ဟို သ သယရှ သ နငှို့ ်

ထ ရတ ွဲ့ ခ ို့တာမ္ျ ြုုံးရှ ခ ို့ပါသလာုံး 

 

က ိုုံးကာုံး စာရ ကစ်ာတမ္်ုံး 

• က ိုရ ိုနာဗ ိုင ျိုး ပ က ျိုးစက  လ နာမျာျိုးအ  က  က ျိုးစက ရ ာဂါန ငို့ ပ  သ  ရသာ အရသျိုးစ ပ စစ  မ ျိုး 

လမ ျိုးညွှန ချက မျာျိုး (ယာယထီို  ရေမှု) 

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200206.pdf 

• ကပ ရ ာဂါအနတ ာယ ထ န ျိုးချ ပ ရ ျိုး (စာမျက န ာ ၁၅၀-၁၅၃၊ ရ ျိုးသာျိုးသ - ထယ ခ  အဟ က ို၊ 

ပ ိုန  ပ   ိုက -အ ဂခို ရရ ာအင ျိုး) 

• ဂျပန အမျ  ျိုးသာျိုးကျန ျိုးမာရ ျိုးဌာန ကမဘာလ ိုျိုးဆ ိုင  ာ သိုရ သနအဖ ဲွေ့၊ န ိုင င ဖခာျိုးသာျိုးမျာျိုးအ  က  

ကျန ျိုးမာရ ျိုး စမီ ခန ို့ ခ မဲှုရကာင  ာ ဲ ို့ လမ ျိုးညွှန ၊ ဒို  ယအကက မ ထို  ရေမှု 

(အ ည မဖပ  ရသျိုးရသာစာမ )  

 
 

 


