
န ိုငင်ခံ  ြားသ ြား လိုပ်သ ြားမ  ြားအတွက  ်

ဆ  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ် အခ  န：်နနံက် ၉နာရီခ ွဲ မှ ညဆန၄နာရီခ ွဲ（မ နွ်ေးတည ၁်၂နာရီ မှ မ နွ်ေးွဲ၁ ွဲ၁နာရီ အတ ငွ်ေးမှအပ）

တ ိုက  ျိုအွဲ၁ိုပ်သမာွေးဆရွေးရာဌာန၌ န ိုငင်ာံးခာွေးသာသာာကာွေးျမ  ျိုွေး၊ရငှဂ် ျိုကိုအွဲ၁ိုပ်သမာွေးာနံနနွ်ေးာမံီခန  ခ် ွဲဆရွေးဌာန၌ န ိုငင်ာံးခာွေးသာသာ

ာကာွေး၆မ  ျိုွေး၊ ရှီနဂ အွဲ၁ိုပ်သမာွေးာနံနနွ်ေးာမံီခန  ခ် ွဲဆရွေးဌာန၌ န ိုငင်ာံးခာွေးသာသာာကာွေး၂မ  ျိုွေးားြင ် အွဲ၁ိုပ်သမာွေးာညွ်ေးမ ််းွေး၊ာညွ်ေးကမ်ွေး

နငှ ် ပတသ်ကသ်ည တ် ိုငပ်ငဆ်  ွေးဆန ွေးားခငွ်ေးမ ာွေးက ို ဌာနသ ို  ွဲ၁ာဆရာက၍်ဆ  ွေးဆန ွေးားခငွ်ေးားြင် ဆသာ၎်ငွ်ေး၊ ြိုနွ်ေး ကာ်းခငွ်ေးားြင် ဆသာ၎်ငွ်ေး

ဆအာကပ်ါဆြာ်ားပထာွေးသည ဆ်န  ရကမ် ာွေးတ င် ွဲ၁ကခ်ဆံ  ွေးဆန ွေးဆပွေးဆနပါသည။်

※ဌ နသ ို ို့ဆ  ြားဆန ြားရန်လ ဆရ  မ်ညို့သ်မူ  ြားမ  က  ြိုကငစ် ရငြ်ားဆပြားပါရန်ဆမကတ  ရပ် အံတွပ်ပါသည။်

န ိုငင်ခံ  ြားသ ြားလိုပ်သ ြားမ  ြားအတွက  က် ိုငပ်ငဆ်  ြားဆန ြားန ိုငသ်ညို့ ် ဆ  ငက် လမ်ြားညွှန်

ဆ  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ်အဆ ကာငွ်ေးအရာမ ာွေး : ွဲ၁ိုပ်အာွေးခ၊အခ  နပ် ိုွဲ၁ိုပ်အာွေးခမရားခငွ်ေး၊

ကက ျိုတငအ်ဆ ကာငွ်ေး ကာွေးားခငွ်ေးမရှ သွဲအွဲ၁ိုပ်ရပ်နာွေးခံရားခငွ်ေး အာရှ သည်

အဂဂွဲ၁ ပ်သာသာ
တနွဲ၁ဂာ ၊ အဂဂါ ၊ ဗိုဒ္ ဓဟ ွေး ၊
 ကာသပဆတွေး ၊ ဆသာ ကာ

တရိုတသ်ာသာ
တနွဲ၁ဂာ ၊ အဂဂါ ၊ ဗိုဒ္ ဓဟ ွေး ၊
 ကာသပဆတွေး ၊ ဆသာ ကာ

ြ ွဲ၁ာပ် ိုငသ်ာသာ
(တဂဆွဲ၁ာ သာသာ)

တနွဲ၁ဂာ ၊ အဂဂါ၊ ဗိုဒ္ ဓဟ ွေး၊
ဆသာ ကာ

ဗီယကန်မ်သာသာ အဂဂါ ၊  ကာသပဆတွေး ၊ ဆသာ ကာ

နဆီပါသာသာ
တနွဲ၁ဂာ ၊ အဂဂါ ၊ဗိုဒ္ ဓဟ ွေး ၊

 ကာသပဆတွေး

ကဆမဘာဒ္ွီေးယာွေးသာသာ
(ခမာသာသာ)

ဗိုဒ္ဓဟ ွေး

မ နဂ် ိုသာသာ ဆသာ ကာ

တ ိုက  ျိုအွဲ၁ိုပ်သမာွေးဆရွေးရာဌာန

န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးမ ာွေးအတ ကအ်ထ ွေးတ ိုငပ်င၊်ဆ  ွေးဆန ွေး၊က ညဆီရွေးရံို ွေး

☎၀၃-၅၃၆၁-၈ျ၂၈

၁၆၀-၀၀၀၄

ဆရာ  ိုယ ၁-၆-၁ ၊ ဆရာ  ိုယတာ ါ ၁၃ထပ်၊

ရှငဂ် ျိုကိုရပက် က၊်တ ိုက  ျို၊န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးဆနထ ိုငမ်နဆထာကပံ် ဆရွေး

ာငတ်ာ(FRESC)အတ ငွ်ေး

JR ွဲ၁ ိုငွ်ေး / TokyoMetro Nanboku ွဲ၁ ိုငွ်ေး -

Yotsuyaသ တာမွှဲ၁မ်ွေးဆွဲ၁ောက် ၁မ နာ်

Tokyometro MarunoUchi ွဲ၁ ိုငွ်ေး -

Yotsuyaသ တာမွှဲ၁မ်ွေးဆွဲ၁ောက် ၃မ နာ်

အဂဂွဲ၁ ပ်သာသာ တနွဲ၁ဂာ၊ အဂဂါ

တရိုတသ်ာသာ အဂဂါ၊ ကာသပဆတွေး၊ ဆသာ ကာ

ားမနမ်ာသာသာ တနွဲ၁ဂာ

က ိုရီွေးယာွေးသာသာ  ကာသပဆတွေး၊ ဆသာ ကာ

ထ ိုငွ်ေးသာသာ ဗိုဒ္ဓဟ ွေး

အငဒ်္ ိုနွီေးရှာွေးသာသာ ဗိုဒ္ဓဟ ွေး

ရှငဂ် ျိုကိုအွဲ၁ိုပ်သမာွေးာနံနနွ်ေးာမံီခန  ခ် ွဲဆရွေးဌာန

☎၀၃-၅၃၃၈-၅၅၈၂

※ဌ နသ ို ို့ဆ  ြားဆန ြားရန်လ ဆရ  မ်ညို့သ်မူ  ြားမ  က  ြိုကငစ် ရငြ်ားဆပြားပါရန်

ဆမကတ  ရပ် ံအတွပ်ပါသည။်

၁၆၉-၀၀ျ၃
၄ထပ်၊ ၄-၄-၁၊ ဟရခိုနငွ်ေးဆခ ာွေး(Hyakunincho)၊၊ရှငဂ် ျိုကိုရပ်က က၊်တ ိုက  ျို

JR ွဲ၁ ိုငွ်ေး - Takadanobaba သ တာ

(Toyama ထ က်ဆပါက်) မှ ွဲ၁မ်ွေးဆွဲ၁ောက် ၅မ နာ်

SeibuShinjuku ွဲ၁ ိုငွ်ေး - Takadanobaba သ တာ

(Toyama ထ က်ဆပါက်) မှ ွဲ၁မ်ွေးဆွဲ၁ောက် ျမ နာ်

Tokyometro Tozai ွဲ၁ ိုငွ်ေး - Takadanobaba သ တာ

(Toyama ထ က်ဆပါက်) မှ ွဲ၁မ်ွေးဆွဲ၁ောက် ၁၀မ နာ်

（ミャンマー語）

တရိုတသ်ာသာ ဗိုဒ္ဓဟ ွေး၊ ဆသာ ကာ

ြ ွဲ၁ာပ် ိုငသ်ာသာ
(တဂဆွဲ၁ာ သာသာ)

တနွဲ၁ဂာ ၊  ကာသပဆတွေး

ရှီနဂ အွဲ၁ိုပ်သမာွေးာနံနနွ်ေးာမံီခန  ခ် ွဲဆရွေးဌာန

☎၀၃-၃၄၄၀-ျ၅၅၆

※ဌ နသ ို ို့ဆ  ြားဆန ြားရန်လ ဆရ  မ်ညို့သ်မူ  ြားမ  က  ြိုကငစ် ရငြ်ားဆပြားပါရန်

ဆမကတ  ရပ် ံအတွပ်ပါသည။်

၁၄၁-၀၀၂၁

၃-၁၃-၂၆ ခမ အ ိုွေးာခ ၊ ရှီနဂ ရပ်က က၊်တ ိုက  ျို

JR ွဲ၁ ိုငွ်ေး - Meguroသ တာ သ ို  Gotanda သ တာ

မှ ွဲ၁မွ်ေးဆွဲ၁ောက် ျ မ နာ်



က နွ်ေးမာဆရွေး၊အွဲ၁ိုပ်သမာွေးနငှ ွ်ဲ၁ မနြ ွဲ၁ံိုဆရွေး နက်ကွီေးဌာနတ င် “ န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးွဲ၁ိုပ်သာွေးမ ာွေးအတ ကတ် ိုငပ်ငဆ်  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ြ်ိုနွ်ေးနပံါတမ် ာွေး ” က ိုထာွေးရှ ပပီွေးအဂဂွဲ၁ ပ်သာသာ

ာကာွေး၊ တရိုတ်သာသာာကာွေးအားပငဆ်အာကပ်ါသာသာာကာွေး၁၃မ  ျိုွေးားြင ် န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးွဲ၁ိုပ်သာွေးမ ာွေးအာွေး ွဲ၁က်ခံဆ  ွေးဆန ွေးဆပွေးဆနပါသည။်

“ န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးွဲ၁ိုပ်သာွေးမ ာွေးအတ ကတ် ိုငပ်ငဆ်  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ြ်ိုနွ်ေးနပံါတမ် ာွေး ” တ ငအ်ွဲ၁ိုပ်သမာွေးာညွ်ေးမ ််းွေး၊ာညွ်ေးကမ်ွေးနငှ ပ်တသ်ကသ်ည ် ားပဿနာမ ာွေးနငှ  ် ိုငဆ်သာ

်းပဆဒ္အဆ ကာငွ်ေးက ိုရှငွ်ေးွဲ၁ငွ်ေးားပားခငွ်ေး၊သက်  ိုငရ်ာအြ ွဲ  အာညွ်ေးမ ာွေးအာွေးမ တ ်ကဆ်ပွေးားခငွ်ေးတ ို  က ိုဆ ာငရ် ကဆ်ပွေးဆနပါသည။်

“ န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးွဲ၁ိုပ်သာွေးမ ာွေးအတ ကတ် ိုငပ်ငဆ်  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ြ်ိုနွ်ေးနပံါတမ် ာွေး ” ားြင ဆ်  ွေးဆန ွေးရာတ င် ကက ျိုွေးြိုနွ်ေးမှ  ိုွဲ၁ေငာ်ကက န  ၁်၈၀တ ိုငွ်ေးက ို ၈.၅ယနွ်ေး (အခ နပ်ါပပီွေး) ၊

ွဲ၁က်က ိုငြ်ိုနွ်ေးမှ  ိုွဲ၁ေင် ာကက န  ၁်၈၀တ ိုငွ်ေးက ို ၁၀ယနွ်ေး(အခ နပ်ါပပီွေး)က သင ပ်ါမည။်

အွဲ၁ိုပ်ာည်ွေးမ ််းွေး၊ာည်ွေးကမ်ွေးနငှ ပ်တ်သက်၍ဆ  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ်အဆရွေးဆပေါ်ြိုနွ်ေးွဲ၁ ိုငွ်ေး

န ိုငင်ာံးခာွေးသာွေးွဲ၁ိုပ်သာွေးမ ာွေးအတ က်တ ိုငပ်ငဆ်  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည ်ြိုနွ်ေးွဲ၁မ်ွေးညွှန်

“အွဲ၁ိုပ်ာညွ်ေးမ ််းွေး၊ာညွ်ေးကမ်ွေးနငှ ပ်တသ်က၍်ဆ  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည အ်ဆရွေးဆပေါ်ြိုနွ်ေးွဲ၁ ိုငွ်ေး”သညက် နွ်ေးမာဆရွေး၊အွဲ၁ိုပ်သမာွေးနငှ ွ်ဲ၁ မနြ ွဲ၁ံိုဆရွေး နက်ကွီေးဌာနမှအပ်နှထံာွေးဆသာ

ွဲ၁ိုပ်ငနွ်ေးအဆနားြင ဆ် ာငရ် ကဆ်နဆသာွဲ၁ိုပ်ငနွ်ေးားြာပ်ါသည။်တာန် ိုငင်ွံဲ၁ံိုွေးရှ မညသ်ည ဆ်နရာမှ  ိုအခမွဲ ဆခေါ်  ိုန ိုငသ်ည ြ်ိုနွ်ေးွဲ၁ ိုငွ်ေးားြာပ်ါသည။်ကက ျိုွေးြိုနွ်ေး၊ွဲ၁ကက် ိုငြ်ိုနွ်ေးနငှ ်

အမ ာွေးသံိုွေးြိုနွ်ေးမ ာွေးမှဆခေါ်  ိုန ိုငပ်ါသည။်“အွဲ၁ိုပ်ာညွ်ေးမ ််းွေး၊ာညွ်ေးကမ်ွေးနငှ ပ်တသ်က၍်ဆ  ွေးဆန ွေးန ိုငသ်ည အ်ဆရွေးဆပေါ် ြိုနွ်ေးွဲ၁ ိုငွ်ေး”တ ငဂ် ပနသ်ာသာာကာွေးအားပငအ်ဂဂွဲ၁ ပ်သာသာ

ာကာွေး၊တရိုတသ်ာသာာကာွေးအာရှ သည ဆ်အာကပ်ါန ိုငင်ာံးခာွေးသာသာာကာွေး (၁၄)မ  ျိုွေးားြင ွ်ဲ၁က်ခဆံ  ွေးဆန ွေးဆပွေးဆနပါသည။်

ခရ ိုငအ်သွီေးသွီေးမှအွဲ၁ိုပ်သမာွေးဆရွေးရာဌာနနငှ အ်ွဲ၁ိုပ်သမာွေးာနံနနွ်ေးာမံီခန  ခ် ွဲဆရွေးဌာနမ ာွေး၏ရံိုွေးပ တခ်  နန်ငှ အ်ာ ိုွေးရရံိုွေးပ တရ်ကမ် ာွေး၌အွဲ၁ိုပ်သမာွေးာညွ်ေးမ ််းွေး၊ာညွ်ေးကမ်ွေးနငှ ်

ပတ်သက်သည ာ်းပဿနာမ ာွေးနငှ  ် ိုငဆ်သာ်းပဆဒ္အဆ ကာငွ်ေးက ိုရှငွ်ေးွဲ၁ငွ်ေးားပားခငွ်ေး၊သက ် ိုငရ်ာအြ ွဲ  အာညွ်ေးမ ာွေးအာွေးမ တ် ကဆ်ပွေးားခငွ်ေးတ ို  က ိုဆ ာငရ် ကဆ်ပွေးဆနပါသည။်

ဘ သ စ  ြား ဆ ေါ်  ိုန ိုငသ်ညို့ရ် ် ဆ ေါ်  ိုန ိုငသ်ညို့အ်တွ   န် ဖိုန်ြားနံပါက်

အဂဂွဲ၁ ပ်သာသာာကာွေး

တနွဲ၁ဂာ မှ ဆသာ ကာ

နနံက် ၁၀နာရီ မှ ညဆန ၃နာရီ

（မ နွ်ေးတည် ၁၂နာရီ မှ မ နွ်ေးွဲ၁ ွဲ၁နာရီ

အတ ငွ်ေးခ နွ်ဲ၁ပ်ှ）

၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၁

တရိုတ်သာသာာကာွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၂

ဆပေါ်တ ဂီသာသာာကာွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၃

ာပ နသ်ာသာာကာွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၄

ြ ွဲ၁ာပ် ိုင်
(တဂဆွဲ၁ာ သာသာာကာွေး)

၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၅

ဗီယက်နမ်သာသာာကာွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၆

ားမနမ်ာသာသာာကာွေး တနွဲ၁ဂာ ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀ျ

နဆီပါသာသာာကာွေး တနွဲ၁ဂာ ၊ အဂဂ ါ ၊ဗိုဒ္ဓဟ ွေး ၊  ကာသပဆတွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၈

က ိုရီွေးယာွေးသာသာာကာွေး  ကာသပဆတွေး၊ဆသာ ကာ ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၀၉

ထ ိုငွ်ေးသာသာာကာွေး

ဗိုဒ္ဓဟ ွေး

၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၁၂

အငဒ်္ ိုနွီေးရှာွေးသာသာာကာွေး ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၁၅

ကဆမဘာဒ္ွီေးယာွေးသာသာာကာွေး
(ခမာသာသာာကာွေး)

၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၁၆

မ နဂ် ိုသာသာာကာွေး ဆသာ ကာ ၀၅ျ၀-၀၀၁ျ၁၈

ဘ သ စ  ြား ဆ ေါ်  ိုန ိုငသ်ညို့ရ် ် ဆ ေါ်  ိုန ိုငသ်ညို့အ်တွ   န် ဖိုန်ြားနံပါက်

ဂ ပနသ်ာသာာကာွေး

တနွဲ၁ဂာ မှ တနဂဂဆန 

（ဆန  ာ််း）

〇 က  ြားရ （်ကနလလ မ ဆသ က  ）

ညဆန၅ န ရီ မ ည ၁၀န ရီ

〇 စဆန၊ ကနင်္လဆန န ငို့် အတွစ ိုြားရ ရံို ြားပ ကရ် မ်  ြား

နံန ် ၉န ရီ မ ည ၉န ရီ

၀၁၂၀-၈၁၁-၆၁၀

အဂဂွဲ၁ ပ်သာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၁

တရိုတ်သာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၂

ဆပေါ်တ ဂီသာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၃

ာပ နသ်ာသာာကာွေး အဂဂ ါ ၊  ကာသပဆတွေး ၊ ဆသာ ကာ၊ ာဆန ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၄

ြ ွဲ၁ာပ် ိုင်
(တဂဆွဲ၁ာ သာသာာကာွေး)

အဂဂ ါ ၊ ဗိုဒ္ဓဟ ွေး ၊ ာဆန ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၅

ဗီယက်နမ်သာသာာကာွေး ဗိုဒ္ဓဟ ွေး ၊ ဆသာ ကာ ၊ ာဆန ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၆

ားမနမ်ာသာသာာကာွေး

ဗိုဒ္ဓဟ ွေး ၊ တနဂဂဆန 
၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀ျ

နဆီပါသာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၅၃၁-၄၀၈

က ိုရီွေးယာွေးသာသာာကာွေး

 ကာသပဆတွေး ၊ တနဂဂဆန 

၀၁၂၀-၆၁၃-၈၀၁

ထ ိုငွ်ေးသာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၆၁၃-၈၀၂

အငဒ်္ ိုနွီေးရှာွေးသာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၆၁၃-၈၀၃

ကဆမဘာဒ္ွီေးယာွေးသာသာာကာွေး
(ခမာသာသာာကာွေး)

တနွဲ၁ဂာ ၊ ာဆန

၀၁၂၀-၆၁၃-၈၀၄

မ နဂ် ိုသာသာာကာွေး ၀၁၂၀-၆၁၃-၈၀၅


