
ミャンマー語 

 

翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 
https://tcc117.jp/facil/ 

"န ိုငင်ခံ  ြားသ ြားတ ွေလည်ြား  စဦ်ြားက ို ယန်ြား  စသ် န်ြား (၁၀၀,၀၀၀) ရန ိုငပ်ါ ယ"် 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်အမ   ်းအစာ်းသစ ်(COVID-19) က ကာင့်် ဂ ပနအ်စ ို်းရဟာ  ဂ ပနမ် ာ ကနထ ိုငသ်အူာ်းလ ို်းအတကွ ်တစဦ််းက ို ယန််း တစသ် န််း 

ကထာကပ် ့်မ ာဖြစပ်ါတယ။် 

ယန််း တစသ် န််း ရန ိုငတ် ့်သကူတကွကတာ့် "ဧပပြီလ ၂၇ရကက်န ့်အခ  နမ် ာ 'ကနထ ိုငသ် ူအကဖခခ  မ တပ် ိုတငစ်ာရင််း' (Juumin kihon daicho) မ ာ ပါဝငသ် ူ

အာ်းလ ို်း" ပ ဖြစပ်ါတယ။် 

န ိုငင် ဖခာ်းသာ်းကတလွည််း ကထာကပ် ့်ကင ွရမ ာပါ။ 

ဖပညထ် ကရ်းဝနက်ကြီ်းဌာနက ၂၀ရကက်န ့်မ ာ က ကညာခ ့်ပါတယ။် 

 

န ိုငင် ဖခာ်းသာ်းကတ ွကထာကပ် ့်ကင ွလကခ် ရယြူ ို ့်မ ာ ဧပပြီလ ၂၇ရကက်န ့်အခ  နအ်ထ  ကအာကပ်ါ အခ ကက်တနွ ့် က ိုကည်ြီြ ို ့် လ ိုအပ်ပါတယ။် 

- ဂ ပနမ် ာ ၃လအထက ်ကနထ ိုငတ် ့် Residence Card (ကနထ ိုငခ်ငွ့််ဗြီဇာ) 

- ကနထ ိုငတ် ့် ပမ  ြို့ ရွာ အိုပ်ခ  ပ်ကရ်းရ ို ်းမ ာ "ကနထ ိုငသ် ူစာရင််း" (Juuminhyo)မ တပ် ိုတငဖ်ခင််း 

 

သင ်ကနထ ိုငသ်စူာရင််း မ တပ် ိုတငထ်ာ်းတ ့် ပမ  ြို့ ရွာ အိုပ်ခ  ပ်ကရ်းရ ို ်းကကန သင့်အ် မက် ို ပ ိုကဆ် ရယြူ ို ့် "ကလ ာကလ် ာ" ကရာကလ်ာပါမယ။် 

ကလ ာကလ် ာမ ာ အ မက်ထာငဦ််းစြီ်း (ြခင ်စသ)ူ ရ ့် နာမည၊် ကမ်ွးကန ့် (ကမ်ွးသကက ရာဇ်)၊ ကနထ ိုငတ် ့်ကနရာ (လ ပ်စာ)၊ ကငလွ  ထည့််ြ ို ့် ဘဏစ်ာရင််းကတကွ ို ကရ်းပပြီ်း 

အိုပ်ခ  ပ်ကရ်းရ ို ်းက ို ပ ို ့်ပါ။ 

ဘဏစ်ာရင််းန ့် ကာယက ရ ငဖ်ြစက် ကာင််း အတညဖ်ပ န ိုငတ် ့် စာရွကစ်ာတမ််း မ တတ ူကတကွ ိုလည််း အတတူွ  ပ ို ့်ရပါမယ။် 

 

My number ကတဖ်ပာ်းရ  ထာ်းသဆူ ိုရင ်အငတ်ာနကက်ကနလည််း ကလ ာကလ် ို ့် ရပါတယ။် 

ကလ ာကလ် ာကရာကမ်ယ့််ကန ့်၊ ပ ိုကဆ် ရမယ့််ကန ့်ကတကွကတာ့် ကနထ ိုငတ် ့် ပမ  ြို့ ရွာအလ ိုက ်ကွ ဖပာ်းပါတယ။် 

ကစာတ ့်ကနရာကတမွ ာ ကမလ အလယပ် ိုင််းမ ာ စတငပ်ါလ မ့််မယ။် 

 

တကယလ် ို ့် "ကနထ ိုငသ် ူအကဖခခ  မ တပ် ိုတငစ်ာရင််း"န ့် "ကနထ ိုငသ် ူစာရင််း" ကတနွ ့် ပတသ်ကပ်ပြီ်း သ ခ ငတ်ာရ  ရင ်တယလ်ြီြိုန််းန ့် ကဆ်ွးကန်ွးတ ိုငပ်ငန် ိုငပ်ါတယ။် 

ဖပန ်ကာ်းကရ်းစငတ်ာကလကူ ပမ  ြို့ ရွာ အိုပ်ခ  ပ်ကရ်းရ ို ်းကလကူ ို စကာ်းဖပနတ်ာက ိုလည််း လိုပ်ကပ်းပါမယ။် 

 

ဖပညထ် ကရ်းဝနက်ကြီ်းဌာန ဖပန ်ကာ်းကရ်းစငတ်ာ 

0570-066-630（Navi dial） 

03-6436-3605（IP ြိုန််း၊ PHS ြိုန််းမ ာ်းမ  ဆကသ်ယွပ်ါက) 

8：30～17：30 

စကန၊ တနဂဂကန၊ွ အစ ို်းရရ ို ်းပ တရ်က်ကတမွ ာ ပ တပ်ါတယ။် 

ဂ ပန၊် အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ၊် ကတာငက် ိုရြီ်းယာ်း၊ စပ န၊် ကပေါ်တဂူြီ၊ ဗြီယကန်မ၊် ထ ိုင််း၊ အငဒ် ိုနြီ်းရ ာ်း၊ တာဂါကလာ့်ဂ၊် နြီကပါ ဘာသာစကာ်းကတနွ ့် 

တ ိုငပ်ငက်ဆ်ွးကန်ွးန ိုငပ်ါတယ။် 

 

န ိုငင် ဖခာ်းသာ်းကတရွ ့် "ကနထ ိုငသ် ူအကဖခခ  မ တပ် ိုတငစ်ာရင််း" န ့် ပတသ်ကပ်ပြီ်း ရ င််းလင််းထာ်းပါတယ။် ဘာသာစကာ်း အမ   ်းမ   ်းန ့် စာမ ကန် ာလည််း 

ရ  ပါတယ။် 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html 

 

 

က ို်းကာ်း 

「外国人も 1人 10万円(100,000YEN)をもらうことができます」（やさしい日本語ニュース／withhnews・朝日新聞 2020年 4月 21日） 

URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/ 
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