
  

 

  

 
 
 

                 

  

  
  

  တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်နငှာ့ ်ဂတ်ကိုရှုအင််းတကက သှိိုလ်တှိို ာ့ သည ်တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်တွင််းနနထှိိုငလ်ျက်ရှှိနသော နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်းအော်း 

သနဘောထော်းစစ်တမ််းတစ် ိုကှိို နကောက်ယူ  ာ့ပါသည။် လက်ရှှိတှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်တွင််း ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောသငယ်ူမှု 

ဆှိိုငရ်ောအနနအထော်း မညမ်ျှအတှိိုင််းအတောအထှိခြစ်ထွန််းနနသနည််း၊ တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်တွင််းနနထှိိုငလ်ျက်ရှှိနသော နှိိုငင်ခံ ော်းသော်း မျော်းထသံှိို ာ့ 

သက်ဆှိိုငသ်ညာ့ ်သတင််းအ ျက်အလက်မျော်း နရောက်ရှှိသနလော စသညတ်ှိို ာ့ကှိိုသှိရှှိရန ်နကောက်ယူ  ာ့သညာ့စ်စ်တမ််း ခြစ်ပါသည။် 

ဤစစ်တမ််း၏ရလဒအ်နပေါ် အနခ  ံ၍ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို လွယ်ကူစေွာနလာ့လောသငယ်ူနှိိုငမ်ညာ့်ပတ်ဝန််းကျင ်ြနတ် ်းနရ်းကှိို 

လိုပ်ကှိိုငန်ဆောငရွ်က်သွော်းရန ်ရညသ်နပ်ါသည။် ယ ိုလက်ကမ််းစောအိုပ်ငယ်သည ်စစ်တမ််း၏ရလဒတ်စ်စှိတ် တစ်ပှိိုင််းကှိို  

ကျယ်ကျယ်ခပန ာ့ခ်ပန ာ့သ်ှိရှှိနစရန ်ခြစ်ပါသည။် နနောက်ပှိိုင််းတွင ်ဘောသောခပနပံ်ိုနှှိပ်မတှ်တမ််းနငှာ့အ်တူ တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်နငှာ့ ်

ဂတ်ကိုရှုအင််းတကက သှိိုလ်နှိိုငင်တံကောနရ်းရောစငတ်ော အငတ်ောနက်စောမျက်နေှာတွင ်အနသ်းစှိတ် နြော်ခပသွော်းပါမည။် 

နတွြို့ ရှှိ ျက်အနသ်းစှိတ်ရလဒက်ှိို ၂၀၂၁  ိုနစ်ှ ပထမနစ်ှဝက်တွင ်ထိုတ်ခပနသ်ွော်းပါမည။်  

၂၀၂၀ခုနစှ ်ယဉ်ကြျျေးမှုကေဂျငစ်ကီြျီေးကြပ်「န ငုင်ခံခ ျေးသ ျေးကေထ ငုသ်မူျ ျေး」

ေတြွဂ်ျပေ်ဘ သ စြ ျေးသငက်ြ ျေးက ျေး 

「တ ရှု မ ာ့မမ  ြို့ေယတ်ငွျ်ေးဂျပေ်ဘ သ စြ ျေးကလာ့လ က ျေးပတဝ်ေ်ျေးြျငန်ငှာ့သ်တငျ်ေးေ

ချြေ်လြဖ်လယှက် ျေးဆ ငု ် စစတ်မ်ျေး」 လဒေ်စ ီငခံ်ချြ＜်စောနစောင ်＞  

                  တ ရှု မ ာ့မမ  ြို့ေယ ်မူဝါဒစမံီခေ ာ့်ခွွဲက ျေးဌ ေ စမံီခေ ာ့်ခွွဲက ျေးဌ ေခွွဲ  

 ၆-၃-၂၀၂၁            ဂတြ်ရုှုေငျ်ေးတြက သ လု ်န ငုင်တံြ က ျေး  စငတ်   

＜နတွြို့ ရှှိ ျက်အကျဉ်း＞  

စစ်တမ််းနကောက်ယူအြွ ြို့ - တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ် ၊ ဂတ်ကိုရှုအင််းတကက သှိိုလ်  

ဦ်းတညထ်ော်းရှှိသူမျော်း - တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်တွင််း နနထှိိုငသ်ညာ့ ်မတှ်ပံိုတငစ်ောရင််းဝင ်အသက် ၁၈ နစ်ှအထက် နှိိုငင်ခံ ော်းသော်း  

နကောက်ယူနည််းလမ််း - အငတ်ောနက်မတှစ်ဆငာ့ ်(စောတှိိုက်မ ှအသှိနပ်းနတောင််းဆှိိုစောနပ်းပှိို ာ့)  

ဘောသောစကော်း-ဂျပန၊် လွယ်ကူနသောဂျပနစ်ော၊ အဂဂလှိပ်၊ ကှိိုရ ်းယော်း၊ တရိုတ်(ရှိို ်းရှင််းနငှာ့ ်ရှိို ်းရောစော)၊ ဗ ယက်နမ်၊ န နပါ၊ခမနမ်ော၊  

စစ်တမ််းကောလ - ၁၃-၁၀-၂၀၂၀ မ ှ၁-၁၁-၂၀၂၀ အထှိ  

ပါဝငအ်န ကောင််းအရော 

၁) ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောနရ်းနငှာ့ဆ်က်နယွ်ကှိစစ - ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကျွမ််းကျငမ်ှုစွမ််းရည်၊ အသံို်း ျမှုအနခ အနန စသခြငာ့ ်

(ယဉနကျ်းမှုနအဂျငစ်  ၏ ဂျပနဘ်ောသောစကော်းဆှိိုငရ်ောပညောနရ်း နလာ့လောမှုစစ်တမ််းအတွက် ခပငဆ်ငသ်ံို်းစွ ထော်းသညာ့်အသံို်းအနှုန််း) 

၂) သတင််းအ ျက်အလက်ြလှယ်နရ်းနငှာ့ဆ်က်နယွ်ကှိစစ - သတင််းအ ျက်အလက်ရယူရန ်နနရောနငှာ့ ်အသံို်းခပ မှု  စသခြငာ့ ် 

၃) ကှိိုယ်ပှိိုငစ်မ်ွ်းရညဆ်ှိိုငရ်ော 

လက် ံရရှှိမှု ：1,348ကကှိမ် （နပ်းပှိို ာ့မှု 9,630 ကကှိမ်），သတ်မတှ်နဘောငဝ်ငမ်ှု 1,179ကကှိမ်   

＜ဆက်သွယ်ရန＞် 

〒171-8588 Tokyo, Toshima Ku, Mejiro1-5-1  

Gakushuin University, International Center 
E-mail: nnet.toshima.jimu@gmail.com    
Tel: 03-5992-1024 
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 1. ခပနလ်ည်နခြ ကော်းသမူျော်းနငှ်ာ့ ပတ်သက်၍  

1-1. ဇောတှိနှိိုငင် ံ၊ နဒသ 

တရိုတ ် ဗ ယကန်မ ်
နတောင/်နခမောက ်

ကှိိုရ ်းယော်း 
ထှိိုငဝ်မ် န နပါ ခမနမ်ော ြှိလစပ်ှိိုင ် အနမရှိက ခပငသ်စ် မနလ်းရှော်း အခ ော်း စိုစိုနပါင််း 

582 120 102 76 59 53 22 22 15 10 118 1,179 

1-2. ကျော်း/မ  

 ကျော်း 531ဦ်း(45.04％),မ 627ဦ်း(53.18％),မသှိရသူ 19 ဦ်း(1.61％),အခ ော်း 2 ဦ်း(0.17％)တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်ရှှိ 

နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်းအနက် အမျှိ ်းသမ ်းငယ်အနရအတွက်က အနည််းငယ်ပှိိုသည။် 

1-3. အသက်  1-4. နနထှိိုင ်ွင်ာ့ ဗ ဇော  

1-5.ဂျပနတ်ွငန်နထှိိုငမ်ှု ကောခမငာ့ ်ကောလ  

ဂျပနတ်ငွန်နထှိိုငမ်ှု ကောခမငာ့က်ောလ အနရအတကွ（်％） 

1. ၆ လမခပညာ့် 
4(0.34%) 

2. ၆ လ မ ှ၁၂ လ  ကော်း 
66(5.60%) 

3. ၁ နစ်ှ မ ှ၃ နစ်ှ  ကော်း 
403(34.18%) 

4. ၃ နစ်ှ မ ှ၅ နစ်ှ  ကော်း 
217(18.41%) 

5. ၅ နစ်ှ မ ှ၁၀ နစ်ှ  ကော်း 
211(17.90%) 

6. ၁၀ နစ်ှ မ ှ၁၅ နစ်ှ  ကော်း 
122(10.35%) 

7. ၁၅ နစ်ှ အထက် 
156(13.23%) 

2．ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောမှု ၊ ကျွမ််းကျငမ်ှု၊ အသံို်းခပ မှုနငှာ့ပ်တ်သက်၍  

 စစ်တမ််းတွင ်ဘောသောစကော်း ၈ မျှိ ်းအနက် နမ်း ွန််းလ ော ၉ မျှိ ်းအထ မ ှနခြ ကော်းလွယ်ကူနသောဘောသောစကော်းခြငာ့ ်

နရွ်း ျယ်နစ  ာ့ပါသည။်ထှိိုအထ မှသတ်မတှ်နဘောငဝ်င ်နခြ ကော်းမှု ၁၁၇၉ ထ မှ「ဂျပနဘ်ောသောခြငာ့ ်」နခြ ကော်းမှု ၃၁၀ ရရှှိ  ာ့ပါ 

သည။်「2」နငှာ့ပ်တ်သက်၍ ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောမှုသည ်အနရ်းပါသညဟ်ို နခြ ကော်းသူမျော်း၏ထပ်နဆောင််းနခြ ကော်းမှု ကှိို 

နြော်ခပရနအ်နရ်းကက ်းသညဟ်ိုလည််း မတှ်ယူပါသည။် နခြ ကော်းမှုထ မ ှ「ဂျပနဘ်ောသော」နငှာ့ ်「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」တှိို ာ့ကှိို 

အတန််းလှိိုက်  ွ ခ ော်းနြော်ခပလှိိုက်ပါသည။် 

2-1.ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို နလာ့လောသငယ်ူြူ်းပါသလော်း 

  
ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.သငယ်ူြူ်း 778(89.53%) 287(92.58%)    1,065(90.33%） 

2.မသငယ်ူြူ်း 91(10.47%) 23(7.42%)  114(9.67%） 
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2-2.ယ ို ဂျပနဘ်ောသောစကော်း နလာ့လောသငယ်ူ /မယ ူ

  ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.သငယ်ူနနသည် 507(58.34%) 115(37.10%) 622(52.76%） 

2.မသငယ်ူပါ 362(41.66%) 195(62.90%) 557(47.24%） 

2-3ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောသငယ်ူအန ကောင််းရင််း/ရည်ရွယ် ျက်(၁  ိုထက်မက နခြနှိိုငသ်ည်  ） 

အန ကောင််းရင််း/ရညရွ်ယ ်ျက် ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.ဂျပနတ်ငွန်နထှိိုငရ်နအ်တွကအ်နရ်းကက ်းနသောန ကောငာ့ ် 401(79.09%)  91(79.13%) 492(79.10%) 

2.ဂျပနလ်မူျှိ ်းမှိတန်ဆွတှိို်းပွော်းရန ် 226(44.58%) 55(47.83%) 281(45.18%) 

3.အလိုပ်အတကွအ်နရ်းကက ်းနသောန ကောငာ့ ် 236(46.55%) 55(47.83%) 291(46.78%) 

4.ပှိိုမှိိုနကောင််းမွနန်သောအလိုပ်ရရှှိရန ် 213(42.01%) 45(39.13%) 258(41.48%) 

5.ပညောဆကလ်ကသ်င ်ကော်းရန ် 271(53.45%) 61(53.04%) 332(53.38%) 

6.အခ ော်း 35(6.90%) 16(13.91%) 51(8.20%) 

 နခြ ကော်းသူစိုစိုနပါင််း၏ ၉၀ ရော ှိိုငန်ှုန််းသည ်ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောသငယ်ူမှု အနတွြို့ အ ကံ ရှှိသည။် တစ်ဝက် န ာ့က်

「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」နခြ ကော်းသူ၏၆၀ ရော ှိိုငန်ှုန််းန ်းပါ်းက နလောနလောဆယ် နလာ့လောသငယ်ူနနသည။် 

သငယ်ူရသညာ့အ်န ကောင််းရင််း/ ရညရွ်ယ် ျက်မှော  

「ဂျပနတ်ွင ်နနထှိိုငရ်န ်အနရ်းကက ်းနသောန ကောငာ့」်ဟို နခြ ကော်းသူ ၈၀ ရော ှိိုငန်ှုန််းရှှိသည။်  

2-4.သငယ်ူနလာ့လောခ င််းမခပ သညာ့်အန ကောင််းရင််း၁  ိုထက်မက နခြနှိိုငသ်ည်   

အန ကောင််းရင််း ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.မှိ ငဘ်ောသောစကော်းခြစ်နသောန ကောငာ့ ် 2(0.55%) 38(19.49%) 40(7.18%) 

2.ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကျွမ််းကျငန်နမပ ခြစ်နသောန ကောငာ့ ် ①155(42.82%) 112(57.44%) 267(47.94%) 

3.ဂျပနစ်ကော်းကှိို အသံို်းခပ ရန ်မလှိိုနသောန ကောငာ့ ် 9(2.49%) 2(1.03%) 11(1.97%) 

4.အခ ော်းဘောသောစကော်းခြငာ့ ်အသကရ်ငှန်နထှိိုငန်ှိိုငသ်ညာ့အ်တကွ် 26(7.18%) 3(1.54%) 29(5.21%) 

5.ကနလ်းထှိန််းနနရသညာ့အ်တွက်သငယ်နူလာ့လောရနအ် ျှိနမ်ရှှိ 35(9.67%) 6(3.08%) 41(7.36%) 

6.အလိုပ်လိုပ်နနရသညာ့အ်တွက ်သငယ်နူလာ့လောရနအ် ျှိနမ်ရှှိ ②129(35.64%) 40(20.51%) 169(30.34%) 

7.သငယ်နူလာ့လောရနလ်ံိုနလောက်သညာ့န်ငနွ က်းပမောဏမရှှိ 64(17.68%) 11(5.64%) 75(13.46%) 

8.စောသင ်ကော်း န််းဆှိိုငရ်ောသတင််းအ ျကအ်လကမ်ရှှိ ③72(19.89%) 12(6.15%) 84(15.08%) 

9.တကန်ရောကလ်ှိိုနသောသငတ်န််း ျှိနန်ငှာ့ ်မကှိိုကည် နသောန ကောငာ့.် 42(11.60%) 7(3.59%) 49(8.80%) 

10.သငတ်န််းနနရောနဝ်းသညာ့အ်တွက် 14(3.87%) 1(0.51%) 15(2.69%) 

11.သင ်ကော်းပှိို ာ့ ျမှု၊အန ကောင််းအရော၊ အဆငာ့တ်ှိို ာ့နငှာ့ ်မကှိိုကည်  19(5.25%) 7(3.59%) 26(4.67%) 

12.မညသ်ှိို ာ့သငယ်နူလာ့လောရမည်ကှိို နော်းမလည်နသောန ကောငာ့ ် ④68(18.78%) 11(5.64%) 79(14.18%) 

13.သငာ့န်လျေ်ာနသောသငန်ထောက်ကပူစစည််းမရှှိနသောန ကောငာ့ ် 27(7.46%) 4(2.05%) 31(5.57%) 

14.မှိသော်းစို၏နော်းလညမ်ှုကှိို မရနသောန ကောငာ့ ် 0(0.00%) 1(0.51%) 1(0.18 %) 

15.သငယ်နူလာ့လောလှိိုသညာ့ဆ်နဒမရှှိနသောန ကောငာ့ ် 21(5.80%) 8(4.10%) 29(5.21%) 

16.အခ ော်း 20(5.52%) 12(6.15%) 32(5.75%) 

 နလောနလောဆယ် ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို မနလာ့လောနသောသူမျော်းကှိို ဘောန ကောငာ့ဆ်ှိိုသညက်ှိို နမ်း  ာ့ပါသည။်「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」

ခြငာ့န်ခြ ကော်းသူ「ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို ကျွမ််းကျငစ်ေွာ တတ်နခမောက်နနမပ ခြစ်နသောန ကောငာ့」်အခပင ်နနောက်ထပ်မျော်းနသော 

အန ကောင််းခပ ျက်မှော「အလိုပ်လိုပ်နနရနသောန ကောငာ့ ်နလာ့လောသငယ်ူရနအ် ျှိနမ်ရနသောန ကောငာ့」်「စောသင ်န််း ဆှိိုငရ်ော 

သတင််းအ ျက်အလက်မရှှိနသောန ကောငာ့」်「မညသ်ှိို ာ့သငယ်ူနလာ့လောရမညက်ှိို နော်းမလညန်သောန ကောငာ့」်

ခြစ်ပါသည။်အ ျှိနမ်ရှှိ၊သငယ်ူနလာ့လောရန ်သတင််းအ ျက်အလက် က မရှှိ 

သညာ့အ်န ကောင််းရင််းမျော်းကနည််းပါ်းသည်မှုမရှှိသညက်ှိိုလည််း သှိ  ာ့ရသည။် 



4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-5.ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို သငယ်ူနလာ့လော ျငသ်လော်း   

ယ ိုနလောနလောဆယ်ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိိုနလာ့လောသငယ်ူမှုမရှှိနသောသူမျော်းအနက်「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」သူမျော်းထ မ ှ70％က 

သငယ်ူလှိို ကသည။် 

  
ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.နလာ့လောသငယ်ူလှိိုသည ် 254(70.17%) 80(41.03%) 334(59.96%) 

2.နလာ့လောသငယ်ူလှိိုခ င််းမရှှိပါ 108(29.83%) 115(58.97%) 223(40.04%) 

2-6. ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောမှုနည််းလမ််း（၁  ိုထက်မက နခြနှိိုငသ်ည် ） 

နည််းလမ််း ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.မှိမှိြောသောနလာ့လောမှု(ြတစ်ောအိုပ်၊ရိုပ်ခမငသ် ံကော်း) 275(54.24%) 67(57.39%) 341(54.82%) 

2.မှိမှိြောသောနလာ့လောမှု(အငတ်ောနက၊်အပလ နက်းရငှ််း) 282(55.62%) 61(53.04%) 343(55.14%) 

3.အနဝ်းသငပ်ညောနကျောင််း 35(6.90%) 8(6.96%) 43(6.91%) 

4.အ မ ာ့ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသင ်ကော်း န််း  27(5.33%) 5(4.35%) 32(5.14%) 

5.အ န က်းနငနွပ်းဂျပနဘ်ောသောစကော်းသင ်ကော်း န််း 47(9.27%) 7(6.09%) 54(8.68%) 

6.ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသငန်ကျောင််း 215(42.41%) 38(33.04%) 253(40.68%) 

7.မှိသော်းစိုထမံ ှ 10(1.97%) 10(8.70%) 20(3.22%) 

8.အလိုပ် ငွတ်ွင််းမှ 82(16.17%) 27(23.48%) 109(17.52%) 

9.ဂျပနလ်မူျှိ ်းမှိတန်ဆွထမံှ 91(17.95%) 32(27.83%) 123(19.77%) 

10.ဂျပနလ်မူျှိ ်းမဟိုတမ်ှိတ်နဆွထမံှ 44(8.68%) 7(6.09%) 51(8.20%) 

11.မှိမှိပတဝ်န််းကျငက်နခပောနသောစကော်းမျော်းမှ 168(33.14%) 57(49.57%) 225(36.17%) 

12.အခ ော်း 45(8.88%) 9(7.83%) 54(8.68%) 

နလောနလောဆယ် ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောနနသူမျော်းထ မ ှ၄၀ ရော ှိိုငန်ှုန််းနလောက်သည ်

ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသငန်ကျောင််းတွင ်နလာ့လောနန ကသည။်အ မ ာ့ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသင ်ကော်း န််းခြစ်သညာ့တ်ှိိုင ်

နလာ့လောသငယ်ူနနသူသည ်၅ ရော ှိိုငန်ှုန််းမျှသောရှှိသည။် (မှိမှိကှိိုယ်တှိိုင)်(ပတ်ဝန််းကျငန်ခပောစကော်းကှိိုနော်းနထောငမ်ပ ်းမတှ်သော်း)

နည််းခြငာ့ ်တစ်နယောက်တည််း နလာ့လောသူ နည််းသညက်ှိို သှိရှှိ  ာ့ရသည။်  

2-7. လက်ရှှိ ဂျပနဘ်ောသောစကော်းစွမ််းရည်  

 「အနခပော」「နော်းနထောင ်」「အြတ် 」「အနရ်း」စသညတ်ှိို ာ့အနက် ၁-၅အထှိအဆငာ့မ်ျော်းထ မ ှမှိမှိြောသောဆံို်းခြတ်နှိိုငသ်ညာ့ ်

အနနအထော်းကှိို သှိ  ာ့ရပါသည။် အနခပောနငှာ့ ်အြတ် ဆှိိုငရ်ော ရလဒက်ှိို နြေ်ာခပလှိိုက်ပါသည။် 

(1) 「အနခပော」စွမ််းရည်  

  1.မှိမှိနခပော ျငသ်ညက်ှိို အ ကအ်  မရှှိ နခပောနှိိုငသ်ည် 

  2.မှိမှိနခပော ျငသ်ညက်ှိို အသငာ့အ်တငာ့န်ခပောနှိိုငသ်ည ်  

  3. လယွ်ကနူသောနန ာ့စဉသံို်းစကော်းကှိို နခပောနှိိုငသ်ည ် 

  4. မှိမှိကှိိုယက်ှိိုမှိတဆ်က၊် သတ်မှတန်ှုတဆ်ကစ်ကော်း၊ 

နဝါဟောရစကော်းလံို်းနခပောနှိိုငသ်ည ် 

  5. လံို်းဝန ်းပါ်း မနခပောနှိိုငပ်ါ  

   

「အနခပော」စွမ််းရည ်
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 (2) 「အြတ် 」စွမ််းရည်  

  1.အိုပ် ျ ပ်နရ်းရံို်း၊ နကျောင််း ၊ အလိုပ်မှ  

စောရွကစ်ောတမ််းမျော်းကှိို ြတရ်ှုနော်းလညပ်ါသည ်  

  2. အိုပ် ျ ပ်နရ်းရံို်း၊ နကျောင််း ၊ အလိုပ်မှ 

စောရွကစ်ောတမ််းမျော်းကှိို ြတရ်ှု၍ အသငာ့အ်တငာ့န်ော်းလညသ်ည ် 

  3. သတင််းစော၊ မဂဂဇင််း၊ န ကေ်ာခငောစောရွက၊် 

ရထော်းအ ျှိနခ်ပဇယော်းမျော်းကှိို ကညာ့၍် လှိိုနသောသတင််း 

အ ျကအ်လကမ်ျော်းကှိို ရယနူှိိုငသ်ည။်  

  4.ရိုပ်ပံိုပါလယွ်ကရူငှ််းလင််းညွန ်ကော်း ျက်နော်းလညသ်ည်

(အမှုှိကပ်စ်နည််း ဟင််းလျော ျကခ်ပ တန်ည််း) 

  5.လံို်းဝန ်းပါ်း မြတန်ှိိုငပ်ါ 

 「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」နခြ ကော်းသူမျော်းက「ဂျပနဘ်ောသော」နခြ ကော်းသူမျော်းထက် ဂျပနဘ်ောသော စကော်းစွမ််းရည်နှိမာ့် သညက်ှိို 

သှိ  ာ့ရသည။် 「အနခပော」စွမ််းရည်တွင「်ဂျပနဘ်ောသော မဟိုတ်」 နခြ ကော်းသူထ မ ှ၄၀ရော ှိိုငန်ှုန််းန ်းပါ်းက

「လွယ်ကူနသောနန ာ့စဉသံို်းစကော်း」「မှိမှိကှိိုယ်ကှိိုမှိတ်ဆက်」နှိိုငသ်ညာ့အ်ဆငာ့ရ်ှှိသည။်「အြတ်」စမ်ွ်းရညတ်ွင ်「လံို်းဝ 

န ်းပါ်းမြတ်နှိိုင」်「ရိုပ်ပံိုပါလွယ်ကူရှင််းလင််း ည န ်ကော်း  ျက်ကှိို နော်းလညသ်ူ ၂၀ရော ှိိုငန်ှုန််းရှှိသည်။  

2-8. ဂျပနဘ်ောသောစကော်းအသံို်းခပ မှုကှိစစ（၁  ိုထက်မက နခြနှိိုငသ်ည）် 

နနရော ကှိစစ ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.အသံို်းခပ ရနအ် ငွာ့အ်လမ််းမရှှိ 8(0.92%) 3(0.97%) 11(0.93%) 

2.အှိမ်န ်းနော်း ျင််းနငှာ့ ်စကော်းနခပောနသောအ ါ 324(37.28%) 178(57.42%) 502(42.58%) 

3.ရထော်း၊ဘတစ်ကော်းစ ်းသညာ့အ် ါ 389(44.76%) 207(66.77%) 596(50.55%) 

4.နန ာ့စဉဘဝ နစျ်းဝယန်သောအ ါ 752(86.54%) 286(92.26%) 1,038(88.04%) 

5.အိုပ် ျ ပ်နရ်းရံို်းကှိစစလိုပ်ကှိိုငန်သောအ ါ 629(72.38%) 268(86.45%) 897(76.08%) 

6.စောတှိိုက၊် ဘဏသ်ွော်းနသောအ ါ 622(71.58%) 269(86.77%) 891(75.57%) 

7.အလိုပ်ရေှာနြွနသောအ ါ 379(43.61%) 158(50.97%) 537(45.55%) 

8.လိုပ်ငန််း ငွတ်ွင ် 526(60.53%) 230(74.19%) 756(64.12%) 

9.တကန်ရောကန်နနသောနကျောင််းတငွ ် 401(46.14%) 117(37.74%) 518(43.94%) 

10.နောမကျန််းခြစ်နသောအ ါ 387(44.53%) 223(71.94%) 610(51.74%) 

11. သော်းသမ ်း၏နကျောင််းမှဆရောနငှာ့စ်ကော်းနခပောနသောအ ါ 128(14.73%) 55(17.74%) 183(15.52%) 

12. အခ ော်း 117(13.46%) 58(18.71%) 175(14.84%) 

၉၀ရော ှိိုငန်ှုန််းန ်းပါ်းက「နန ာ့စဉဘဝ နစျ်းဝယ်နသောအ ါ」ဂျပနစ်ကော်းကှိိုသံို်းသည။် သှိို ာ့နသေ်ာ「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」

နခြ ကော်းသူမျော်းသည ်နနရောအော်းလံို်းလှိိုလှိိုတွင「်ဂျပနဘ်ောသော」နခြ ကော်းသူမျော်းထက်  နရွ်း ျယ်နှိိုငမ်ှု နည််းပါ်းသည၊် 

「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」ကှိို နရွ်းသူမျော်းသည ်ဂျပနစ်ကော်းကှိို သံို်းနှိိုငသ်ညာ့န်နရောသည ် 「ဂျပနဘ်ောသော」နခြ ကော်းသူ 

မျော်းထက်နယ်ပယ်အော်းလံို်းလှိိုလှိိုတွင ်အသံို်းခပ  နယ်ပယ်ကျဉ်းနခမောင််းသည် 

「အြတ ်」စွမ််းရည ်
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2-9.ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသံို်းရောတွင ်အ က်အ  နတွြို့ရနသောနနရော(၁ ိုထက်မကနခြနှိိုငသ်ည်)   

ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသံို်းရောတွငအ် က်နတွြို့နသောနနရော ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.အ ကအ်  မ က ံဘူ်းပါ 160(18.41%) 194(62.58%) 354(30.03%) 

2.အှိမ်န ်းနော်း ျင််းနငှာ့စ်ကော်းနခပောနသောအ ါ 137(15.77%) 15(4.84%) 152(12.89%) 

3.ရထော်း ဘတစ်ကော်းစ ်းနသောအ ါ 63(7.25%) 6(1.94%) 69(5.85%) 

4.နန ာ့စဉဘဝ နစျ်းဝယန်သောအ ါ 181(20.83%) 15(4.84%) 196(16.62%) 

5.အိုပ် ျ ပ်နရ်းရံို်းကှိစစလိုပ်နသောအ ါ 365(42.00%) 22(7.10%) 387(32.82%) 

6.စောတှိိုက၊် ဘဏသ်ွော်းနသောအ ါ 297(34.18%) 20(6.45%) 317(26.89%) 

7.အလိုပ်ရေှာနြွနသောအ ါ 220(25.32%) 23(7.42%) 243(20.61%) 

8.လိုပ်ငန််း ငွအ်တငွ််း 259(29.80%) 42(13.55%) 301(25.53%) 

9.နောမကျန််းခြစ် နသောအ ါ 269(30.96%) 45(14.52%) 314(26.63%) 

10.သော်းသမ ်း၏နကျောင််းမှဆရောနငှာ့စ်ကော်းနခပောနသောအ ါ 68(7.83%) 4(1.29%) 72(6.11%) 

11.အခ ော်း 104(11.97%) 25(8.06%) 129(10.94%) 

 「ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ်」နခြဆှိိုသူမျော်း၏၈၀ရော ှိိုငန်ှုန််းနကျော်က အ က်အ  နတွြို့သညဟ်ို 

နခြသည။်ဂျပနဘ်ောသောစကော်းနလာ့လောရန ်အနရ်းကက ်းသညက်ှိို သှိလောရသည။်အထ်ူးသခြငာ့ ်ဂျပနဘ်ောသောစကော်းကှိို 

အသံို်းမျော်းသညာ့်「အစှိို်းရရံို်းကှိစစ」「စောတှိိုက်၊ ဘဏက်ှိစစ 」တှိို ာ့တွင ်အ က်အ  မျော်းသညက်ှိို သှိလောရသည။် ထှိို ာ့အခပင ်

နောမကျန််းခြစ်နသောအ ါနငှာ့ ်အလိုပ်နငှာ့ ်ပတ်သက်နသောကှိစစမျော်းတွင ်အ က်အ  မျော်းသညက်ှိို သှိလောရသည။်  

2-10. ြတရ်ှုနော်းလည်နှိိုငန်သော ဘောသောစကော်း (၁  ိုထကမ်က နခြနှိိုငပ်ါသည်）  

ဘောသောစ

ကော်း 
1.ဂျပန ် 2.တရိုတ ်

3.နတောင/်

နခမောက် 

ကှိိုရ ်းယော်း 

4.အဂဂလှိပ် 5.ြှိလစ်ပှိိုင ်  6.ဗ ယကန်မ် 7.န နပါ 8.ခမနမ်ော 9.ထှိိုင််း 10.အခ ော်း 

ဂျပနဘ်ော

သော 

မဟိုတ ်

678(78.02%) 477(54.89%) 74(8.52%) 516(59.38%) 22(2.53%) 107(12.31%) 55(6.33%) 45(5.18%) 4(0.46%) 81(9.32%) 

ဂျပနဘ်ော

သော 
300(96.77%) 210(67.74%) 56(18.06%) 213(68.71%) 1(0.32%) 5(1.61%) 4(1.29%) 3(0.97%) 5(1.61%) 43(13.87%) 

စိုစိုနပါင််း 

နခြ ကော်းမှု 
987(83.72%) 687(58.27%) 130(11.03%) 729(61.83%) 23(1.95%) 112(9.50%) 59(5.00%) 48(4.07%) 9(0.76%) 124(10.52%) 

3．တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ်တွင််းနနထှိိုငမ်ှုနငှာ့ပ်တ်သက၍်  

3-1．သတင််းအ ျက် ရ/မရ  

①သဘောဝနဘ်းကျနရောက ်ျှိန ်လိုပ်ရမညာ့်ကှိစစနငှာ့ပ်တသ်က်၍   

②သဘောဝနဘ်းကက ်းကျနရောက် ျှိန ်တှိမ််းနရှောငန်နရောနငှာ့ ်ပတ်သက်၍ 

  
ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် ဂျပနဘ်ောသော စိုစိုနပါင််းနခြ ကော်းမှု 

1.သှိသည ်
446(51.32%) 205(66.13%) 651(55.22%) 

2.မသှိပါ 
423(48.68%) 105(33.87%) 528(44.78%) 

သဘောဝနဘ်းတွင််းလိုပ်ရမညက်ှိို「နကောင််းစွောသှိသူ 」နငှာ့ ်「အသငာ့အ်တငာ့သ်ှိသည ်」ကှိို 

နပါင််းလှိိုက်ပါက ၈၀ ရော ှိိုငန်ှုန််းနကျော်သည။် တှိမ််းနရှောငရ်နန်နရောကှိို「မသှိ」နခြသညာ့ ် 

ဂျပနဘ်ောသောမဟိုတ် အ နရအတွက်က တစ်ဝက်နကျော်ရှှိသည။်  
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3-2 တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ၏်အငတ်ောနကစ်ောမျကန်ေှာ「နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်းအတွက် နနထှိိုငမ်ှုဆှိိုငရ်ော သတင််းအ ျက်အလက်」အသံို်းခပ မှု 

သတင််းအ ျက်အလက်  

စဉ အသံို်းခပ မှုသတင််းအ ျကအ်လက် နခြ ကော်းမှု 

1 လှိပ်စော ၊ အှိမ်နထောငစ်ိုစောရင််း ၊ အ နွက်ှိစစ စသခြငာ့ ် 96(68.57%) 

2 ကျန််းမောနရ်း ၊ အမျော်းခပညသ်ူဆှိိုငရ်ောအောမ ံ 72(51.43%) 

3 နနထှိိုငမ်ှု 71(50.71%) 

4 နှိိုငင်ခံ ော်းဘောသောစကော်းသတင််းအ ျကအ်လက် 60(42.86%) 

5 အနရ်းနပေါ် ၊ သဘောဝနဘ်း 52(37.14%) 

6 ယဉနကျ်းမှု၊ ပွ လမ််းသဘင၊် လမူှုအသှိိုကအ်ဝန််း 49(35.00%) 

7 ကနလ်းခပ စိုနစောငာ့န်ရေှာကန်ရ်း 19(13.57%) 

8 အခ ော်း 12(8.57%) 

「နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်းနနထှိိုငမ်ှုဘဝအတွက်အ ျက်အလက်

သတင််း」ကှိိုအသံို်းခပ ြူ်းသညဟ်ိုနခြ  ာ့ သူမျော်းက 

ဘယ်လှိိုသတင််းအ ျက်အလက်အသံို်းခပ သညက်ှိိုပါ 

နခြ ကော်း  ာ့ ကသည။် အမျော်းဆံို်း အသံို်းခပ သညမ်ှော

「လှိပ်စော・အှိမ်နထောငစ်ိုစောရင််း၊ အ ွနက်ှိစစ 」

「ကျန််းမောနရ်း၊ အမျော်းခပညသ်ူ ဆှိိုငရ်ောအောမ ံ」

စသညာ့ရံ်ို ်းလိုပ်ငန််းဆှိိုငရ်ောကှိစစမျော်းက 

အမျော်းဆံို်းခြစ်သညက်ှိို နတွြို့ရသည။် ထှိို ာ့အခပင်

「နှိိုငင်ခံ ော်းဘောသောခြငာ့ ်သတင််းအ ျက်အလက်」ကှိိုလည််း 

42.86％က ရယူခ င််း၊ မမှိ ြို့နယ်အိုပ် ျ ပ်နရ်းဆှိိုငရ်ော 

သတင််းအ ျက်အလက် ၊ ရံို ်းနကောငတ်ော 

ဘောသောစကော်းစံိုထော်းရှှိနရ်း၏ 

၏ အနရ်းကက ်းပံိုကှိိုလည််း နြ်ောခပနနပါသည။် 

3-3.တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့နယ် ယဉ နကျ်းမှုစံိုယှဉတွ နနထှိိုငန်ရ်းနငှာ့ပ်တ်သက်၍ အဓှိကအ ျက်ကှိို နရွ်းပါ 

(၃  ျက်အထှိ  နရွ်းနှိိုငပ်ါသည်)   

စဉ အန ကောင််းအရော နခြ ကော်းမှုကကှိမ်နရ 

1 နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းနငှာ့ ်ဂျပနလ်မူျှိ ်းမျော်းြလယှ်နှိိုငသ်ညာ့အ် ငွာ့အ်လမ််းြနတ် ်းနရ်း 451(38.25%) 

2 နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်း၏နနထှိိုငမ်ှုဘဝနငှာ့ ်အလိုပ်လိုပ်နှိိုငန်ရ်းအတကွအ်တှိိုငပ်င ်ံနနရောြနတ် ်းနရ်း 400(33.93%) 

3 ဂျပနတ်ငွန်နထှိိုငန်ရ်းအတွက ်အနရ်းပါသညာ့ဂ်ျပန၏်စနစ်၊စည််းမျဉ်းကှိိုနလာ့လောရနြ်နတ် ်းနရ်း 316(26.80%) 

4 နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်း ရပ်ကွကတ်ငွ််းလှုပ်ရေှာ်းမှုတွငပ်ါဝငန်ရ်းကှိို အော်းနပ်းနရ်း 300(25.45%) 

5 နနထှိိုငမ်ှုဆှိိုငရ်ောသတင််းအ ျက်အလက်နြေ်ာခပမှုနည််းလမ််း ျ ြို့ထငွန်ရ်း( SNS, ICTစသခြငာ့)် 284(24.09%) 

6 ြလယှမ်ှုခပ ရင််း ဘောသောစကော်းအခပနအ်လနှသ်ငယ်ူနှိိုငသ်ညာ့အ် ငွာ့အ်လမ််း ြနတ် ်း နရ်း 277(23.49%) 

7 နနထှိိုငမ်ှုပံိုစံကွ ခပော်းမှုကှိို စဉ်းစော်းကော ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသငယ်နူရ်းအ ငွာ့အ်လမ််း တှိို်း ျ ြို့နရ်း 240(20.36%) 

8 
နနထှိိုငမ်ှုဆှိိုငရ်ောသတင််းအ ျက်အလက်ကှိို အဂဂလှိပ်၊ တရိုတ၊် ကှိိုရ ်းယော်းအခပင ်အခ ော်းဘောသော  စကော်းခြငာ့ ်

နြေ်ာခပနပ်းနရ်း 
232(19.68%) 

9 နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းလမူှုအသှိိုကအ်ဝန််းကှိို အကအူည နပ်းနရ်း 203(17.22%) 

10 ဂျပနလ်မူျှိ ်းမျော်းက အမျှိ ်းမျှိ ်းနသောနှိိုငင်ခံ ော်းစကော်း ယဉနကျ်းမှုကှိိုနလာ့လောနှိိုငသ်ညာ့ ်အ ငွာ့အ်လမ််းြနတ် ်းနရ်း 185(15.69%) 

11 ဂျပနဘ်ောသောစကော်းသငတ်န််းကှိို သွော်းလောနရ်းလယွ်ကနူသောနနရောတငွ ်ြွငာ့လ်စှ်နရ်း 184(15.61%) 

12 နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်း၏ မှိ ငဘ်ောသောစကော်း ယဉနကျ်းမှုကှိို ထိုတ်နြေ်ာခပသနှိိုငသ်ညာ့အ် ငွာ့အ်လမ််း ြနတ် ်းနရ်း 73(6.19%) 

＊ဤစောနစောင ်၊ ဘောသောခပနဆ်ှိို ျက ်ကှိို တှိိုရှှိမောာ့မမှိ ြို့ နယ(်နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းမျော်းအတကွ ်နနထှိိုငမ်ှုဘဝ သတင််းအ ျကအ်လက)်  https://

www.city.toshima.lg.jp/info/index.html  နငှာ့ ်ဂတက်ိုရှုအင််းတကကသှိိုလ ်နှိိုငင်တံကောစငတ်ော ၏ အငတ်ောနကစ်ောမျကန်ေှာတငွ ်၂၀၂၁  ိုနစှ ်မတလ် 

အတငွ််း ထိုတခ်ပနသ်ေွာ်းမညခ်ြစ်ပါသည။်  

                          〔တည််းခြတ် 〕ဂတ်ကိုရှုအင််းတကက သှိိုလ် Kanada Tomoko, Karakisawa Midori 

နှိိုငင်ခံ ော်းသော်းနငှာ့ ်ဂျပနလ်ူမျှိ ်းမျော်း၏ြလှယ်မှု ၊ ဘောသောစကော်းအခပနအ်လှနန်လာ့လောမှု၊ ဂျပန၏်စနစ် စည််းကမ််းမျော်းကှိို 

နလာ့လောနှိိုငသ်ညာ့ ်အ ွငာ့အ်လမ််းြနတ် ်းခ င််း၊ အခပနအ်လှနအ်ဆက်အသွယ်ခပ မှု 

အော်းနကောင််းနရ်းဦ်းတညမ်ပ ်းလိုပ်နဆောငရ်နန်မျှေ်ာလငာ့မ်ှုမျော်းပါသည။် နနထှိိုငမ်ှုဘဝ အလိုပ်အကှိိုင ်အတွက် 

စံိုစမ််းနမ်းခမန််းမှုနနရောြနတ် ်းနရ်းကှိို လိုပ်နဆောငန်စလှိိုသူမျော်းပါသည။် ကှိိုရှိိုနောဗှိိုင််းရပ်စ် ဂယက်ကှိိုလည််း ထညာ့သ်ွင််းစဉ်းစော်းပါသည။် 

https://www.city.toshima.lg.jp/info/index.html
https://www.city.toshima.lg.jp/info/index.html

