ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ ၂၀၁၅
ဆုိင္ခန္းဖြင့္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီရံုး

ဆုိင္ခန္းေရးရာ ဌာန

Myanmar Matsuri booth shutten moshikomi uketsuke gakari,
3-8-5, floor3, Hyugano building, Toyo, Koto-ku, Tokyo
135-0016 Japan
℡：03-6278-7464 FAX：03-5550-8597
Email: info@myanmarfestival.org

【ပြဲေတာ္ အစီအစဥ္】
■အမည္ ：ျမန္မာ့ပြဲေတာ္၂၀၁၅
■အခ်ိန္ကာလ：၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ရက္（စေနေန႔）နံနက္ ၁၀နာရီ ～ည ၆ နာရီ ※မုိးရြာမေရွာင္လုပ္မည္
ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ရက္（တနဂၤေႏြေန႔）နံနက္ ၁၀နာရီ ～ညေန ၄ နာရီ ※မုိးရြာမေရွာင္လုပ္မည္

■ေနရာ：Jodo Shu Main Temple

Zojoji Temple

အနီးဆံုးဘူတာ : JR / Tokyo Monorail
Toei Mita Line

Hamamatsucho ဘူတာ ကေန လမ္းေလွ်ာက္ ၁၀ မိနစ္
Onarimon / Shibakoen ဘူတာ ကေန လမ္းေလွ်ာက္ ၃ မိနစ္

Toei Asakusa / Oedo Line
Toei Oedo Line

4-7-35 Shibakoen Minato-ku, Tokyo 105-0011 Japan

Daimon ဘူတာ ကေန လမ္းေလွ်ာက္ ၅ မိနစ္

Akabanebashi ဘူတာ ကေန လမ္းေလွ်ာက္ ၇ မိနစ္

Tokyo Metro Hibiya Line

Kamiyacho ဘူတာ ကေန လမ္းေလွ်ာက္ ၁၀ မိနစ္

■ဦးေဆာင္ေရးအဖြ႕ဲ မ်ား
Myanmar Matsuri Jikko Inkai,

Greater Mekong Initiative,

Myanmar Embassy,Tokyo

Jodo Shu Tomoiki Zaidan

■အေသးစိတ္အစီအစဥ္
ျမန္မာ့ေဆြးေႏြးပြဲ ၊ ဂ်ပန္ - ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရး ဓာတ္ပံုျပပြဲ ၊ ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္းႏွင့္ေစ်းတန္း
သီခ်င္းဆုိပြဲ ၊ လုပ္ငန္းမိတ္ဆက္ပြဲ

■လာေရာက္ခန႔္မွန္းလူဦးေရ ၆ ေသာင္း (၂ ရက္တာ)
■ေနရာေျမပံု (ေအာက္ပါေျမပံုသည္ တႏွစ္ကေျမပံုျဖစ္ပါသည္ ။ ယခုႏွစ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္မည္။)

ျမန္မာ့ေစ်းတန္း

ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္း

・ထမင္းဆုိင္

၊

・ကုမၸဏီမိတ္ဆက္

အေအး

ေစ်းေရာငး္ဆုိင္ခန္းမ်ား

ဆုိင္ခန္းမ်ား

・ဒါနျပဳကုမၸဏီဆုိင္ခန္းမ်ား
・NGO・NPOဆုိင္ခန္းမ်ား
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■ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
၁။ ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ဆုိင္ဖြင့္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ NGO / NPO ဦးေဆာင္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္။
ေလွ်ာက္လႊာတင္သူႏွင့္ဆုိင္ဖင
ြ ့္သူျခားနားျခင္း ၊ အျခားသူ၏ဆုိငဖ
္ ြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိ ကာယကံရွင္၏အစားအသံုးျပဳျခင္း ၊
ဆုိင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ ကုိအျခားလူအားလႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ပါက ျမန္မာ့ပြဲေတာ္လုပ္ေဆာင္းေရး ေကာ္မတီရံုးက
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရုပ္သိမ္းႏုိင္မည္။
※ ဆုိင္ဖြင့္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ မွာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဂ်ပန္စာ ျဖင့္ ေရးသားပါ ။ ( ဆုိင္အမည္ ၊ ကုမၸဏအ
ီ မည္ ၊ တာဝန္ခံ
အမည္ ၊ အစားအစာအမည္ မွာ အဂၤလိပ္စာ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ျမန္မာ့စာ ျဖင့္ လည္းေကာင္း ေရးသားပါ )
※ ဂ်ပန္စာျဖင့္ ေရးသားရန္ခဲယဥ္းပါက ပြဲေတာ္ရံုး ကုိ တုိင္ပင္ပါ။
၂။ ပြဲေတာ္တြင္ေရာင္းခ်မည့္အစားအစာမ်ား ၊ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ျမန္မာႏွင့္ဆက္ႏြယ္မႈရွိရမည္ ။
၃။ ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္းတြင္ဆုိင္ဖြင့္သူသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္
ႏွင့္စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာရမည္။
၄။

ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္းတြင္ဆုိင္ဖြင့္သူသည္

ဆုိင္ခန္းတစ္ဝက္ကုိအသံုးျပဳပါက

လက္ေဆးကန္ႏွင့္

ေရခဲေသတၱာ

စေသာပစၥည္းမ်ားကုိ အျခားဆုိင္ဖြင့္သူႏွင့္အတူတူ အသံုးျပဳရမည္။ အကယ္၍ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
ျပႆနာျဖစ္ပြားပါက အသံုးျပဳသူမ်ားတြင္ အားလံုးတြင္တာဝန္ရွိေၾကာင္း သေဘာလက္ခံၿပီးမွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။
သက္ဆုိင္ေသာကုမၸဏီခ်င္းက

ေဘးခ်င္းကပ္ယွဥ္၍ဆုိင္ဖြင့္လုိပါက

ဤအေၾကာင္းကုိ

ေလွ်ာက္ပါ

။

ျမန္မာပြဲေတာ္

ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွစဥ္စားမည္။ ဆုိင္ခန္းေနရာခ်ပံုကုိ ေကာ္မတီသတ္မွတ္မည္။
၅။

ဆုိင္ခန္းတြင္ေရာင္းခ်မည့္

ျပည္ပသြင္းကုနပ
္ စၥည္းသည္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏

ျပည္ပသြင္းကုန္

ဥပေဒအရ

တင္သြင္းသည့္

တရားဝင္သြင္းကုန္ျဖစ္ရမည္။
၆။ ဆုိင္ခန္းအေရအတြက္သည္အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္မည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူဦးေရက သတ္မွတ္ထားေသာဆုိင္ခန္း
အေရအတြက္ကုိ ေက်ာ္လြနသ
္ ြားပါက ေကာ္မတီမွ စိစစ္၍ ဆုိငဖ
္ ြင့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မည္။ ဦးဆံုးေလွ်ာက္သူအလုိက္
မဟုတ္ ေၾကာင္း သေဘာတူလက္ခံပါ။
၇။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားတြင္ပါေသာ ဆုိငခ
္ န္းတြင္ပါရွိေသာပစၥည္းမ်ားအပ မွာႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္းကုိ
ေနာက္ပါ မွာႏုိင္ေသာပစၥည္းမ်ားစာရင္းကုိ ဖတ္႐ႈ၍ လုိအပ္ပါက ေလွ်ာက္ပါ။ (ေလွ်ာက္လႊာသည္ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ျဖန႔္ေဝမည္)
မွာႏုိင္ေသာပစၥည္းစာရင္းတြင္မပါေသာပစၥည္းမ်ားသည္ ဆုိင္ဖြင့္သူက က္ုယ္တုိင္စီစဥ္ထားပါ။
၈။ ေကာ္မတီက ခန႔္ခြဲမည့္ Green Stamp program ကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ပါ။ Green Stamp program ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။

■စားေသာက္ဖြယ္ရာ ေရာင္းဝယ္ရန္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
◆ေအာက္ပါက်န္းမာေရးရံုး စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ဆုိငဖ
္ ြင့္ထားျခင္းကုိစစ္ေဆးမည္◆
ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ေန႔့တြင္ေကာ္မတီဝန္ထမ္းက ႀကိဳတင္လက္ခံထားေသာေလွ်ာက္လႊာအတုိင္း ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၊ ေရာင္းဝယ္ ျခင္းရွိ ၊
မရွိ ကုိ စစ္ေဆးမည္။ အျခား လုိအပ္မႈရွိပါက စစ္ေဆးမည္။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာဆုိင္ခန္းအား ဆုိင္ဖြင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းႏုိင္မည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိရုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဆုိင္ဖြင့္ခ ႏွင့္ အျခားအခ လံုးဝ ျပန္မေပးေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

က်န္းမာေရးရံုး စည္းကမ္းမ်ား
Ⅰခ်က္ျပဳတ္ေသာစားေသာက္ကုန္
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(၁)ေကာက္ညႇင္းဆန္သည္ ပြဲေတာ္ေနရာတြင္ မေထာငး္ရပါ ။
(၂)အသားအစိမ္း (ငါးသားအစိမ္း ၊ ဆူရွီ ) ၊ ႏုိ႔စိမ္း ကုိ အသံုးမျပဳရပါ ။
(၃)အသံုးျပဳမည့္ စားေသာက္ကုန္အား စိတ္စိတ္လွီးျခင္းစေသာ ျပင္ဆင္မႈကုိ ပြဲေတာ္ေနရာတြင္ မျပဳလုပရ
္ ပါ ။
ျပင္ဆင္မႈလုိအပ္ေသာစားေသာက္ကုန္မ်ားအား အသံုးျပဳပါက လုိင္စင္ရရွိေသာဆုိင္သ႔မ
ုိ ဟုတ္ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ပါ ။
လုိအပ္ပါက အသံုးမျပဳခင္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ထိမ္းသိမ္းထားပါ။
(၄)ေရခဲျခစ္အတြက္ေသာက္ေရအသံုးျပဳပါ ။ ေရခဲျခစ္ျခင္းအတြက္ သန႔္ရွင္းစြာျပဳလုပ္ထားေသာ ေရခဲျခစ္စက္ကုိအသံုးျပဳပါ ။
ေရခဲမုန္ ့ျပင္ရန္ သန႔္ရွင္းေသာကိရိယာမ်ားကုိအသံုးျပဳပါ ။
(၅)ဆုိင္ခန္းေနရာတြင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းအတြက္ မ်ားျပားေသာ ေရကုိ သံုးရမည့္ စားေသာက္ကုန္သည္ အသံုးမျပဳရပါ။
(၆)ဧည့္သည္အားေရာင္းမည့္အခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း အပူေပး၍ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ေသာ စားေသာက္ကုန္သာ အသံုးျပဳပါ။
(၇)ေကာ္ျပန႔္စိမ္းသည္ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ကင္းရွင္းရန္ အေရာင္းအဝယ္ကုိ တားျမစ္္ပါသည္ ။

Ⅱေသာက္စရာ
・ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းပါေသာေသာက္စရာမ်ားကုိ ေပးကမ္းျခင္း၊ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ ျပဳလုပ္ရပါ။
ဥပမာ ဒိန္ခ်ဥ္ရည္ ၊ ႏြားႏုိ႔ ၊ ႏြားႏုိ႔ပါေသာေကာ္ဖီ ၊ ေရခဲမုန႔္တင္ေသာအေအး အစရွိေသာ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း တစ္ဝက္ထက္
ပါေသာေသာက္စရာမ်ားကုိ မေရာင္းႏုိင္ပါ။
※potionသည္ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ပါသည္ ။
※အမႈန႔္ ကုိ ေရေႏြး ျဖင့္ အရည္ေဖ်ာ္၍ ေရာင္းႏုိင္ပါသည္ ။

Ⅲအေထြေထြ
(၁)ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ၊ အစားအစာခင္းက်င္းျပသမႈသည္ ဆုိင္ခန္းအတြင္းသာျပဳလုပ္ရမည္။
စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိခ်က္ျပဳတ္၍ ေပးကမ္း ေရာင္းဝယ္ရန္

ဆုိင္ခန္းအတြင္း ကိရိယာ မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္

၊ခက္ခဲေသာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း မျပဳလုပႏ
္ ုိင္ပါ ။
လုိင္စင္ပါေသာစားေသာက္ဆုိင္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေနရာမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ ျပင္ဆင္ၿပီးထားေသာ စားေသာက္ကုန္ကုိ
သန႔္ရွင္းစြာယူလာပါ ။ ဆုိင္ခန္းတြင္ အပူေပးျခင္း စေသာ လြယ္ကူေသာ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းသာ ျပဳလုပ္ပါ။
ဆုိင္ခန္းအတြင္း ဓား မသံုးႏုိင္ပါ ။ မီးဖုိ ကုိ ေျမျပင္ မွာထား၍ မသံုးရ။
(၂) စားေသာက္ကုန္ အားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ေသာ စားေသာက္ဆုိင္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေနရာ၏ လုပ္ငန္းလုိင္စင္မိတၱဴကုိ
ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ပူးတြဲေလွ်ာက္ပါ။
(၃)ပြဲေတာ္မတုိင္မီ က်န္းမာေရးမေကာင္းသူ ၊ လက္တြင္ ျပည္တည္ေသာေရာဂါရွိသူမ်ား သည္္ စားေသာက္ကုန္အား
တုိက္ရုိက္ မကုိင္တြယ္ရ ။
(၄)စားေသာက္ကုန္မ်ားသည္ ေနေရာင္ျခည္ ေရွာင္၍ထိန္းသိမ္းထားပါ။

■ဆုိင္ခန္းမ်ား ေနရာဖြဲ႕စည္းပံု
ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္း

စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၊ အေအးဆုိင္မ်ား
ျမန္မာ့ေစ်းတန္း
ကုမၸဏီမိတ္ဆက္ ၊ ေစ်းေရာင္းဆုိင္ခန္းမ်ား
ဒါနျပဳကုမၸဏီဆုိင္ခန္းမ်ား
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NGO・NPOဆုိင္ခန္းမ်ား

ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္း
１.စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ၊ အေအးဆုိင္မ်ား
ျမန္မာ့အစားအစာ ၊ ေသာက္စရာ(အရက္ပါ)ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ပါသည္ (တစ္ဆုိင္လွ်င္ ၅မ်ဳိးအထိ)
ျမန္မာ့အစားအစာႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ စားေသာက္စရာ မေရာင္းႏုိင္ပါ။
အေျခခံအားျဖင့္ စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္လုိင္စင္ ရွိသူသာ ဆုိင္ခန္းဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။
ေရာင္းဝယ္ေသာပစၥည္းအလုိက္ လုိအပ္သည့္ ကိရိယာကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရႏုိင္မည္။ ကိရိယာကုိ ႀကိဳတင္မွာရန္လုိအပ္ပါက
ရံုးကအေၾကာင္းၾကားပါမည္။
မ်ားျပားေသာ ဆုိင္ခန္းက တူညီေသာ အစားအစာကုိ ေပးကမ္း ၊ ေရာင္းဝယ္ရန္ စီစဥ္ထားပါက ရံုးက သင့္တင့္ေအာင္ လုပ္
ႏုိင္မည္။
ဆုိင္တစ္ဆုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကဆုိင္ခန္း ႏွစ္ဆင
ုိ ္အထက္သံုးရန္ ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။
※ ဆုိင္ခန္း ႏွစ္ဆုိင္ ဖြင့္ရန္ေလွ်ာက္လုိရင္ 『ရြက္ဖ်င္တဲအျပည့္』အျဖစ္ ေလွ်ာက္ပါ ။
Ⅰ『ရြက္ဖ်င္တဲတစ္ဝက္』
・ဆုိင္ခန္းသံုးခ：ယန္း ၁၂၀၀၀၀ （ႏွစ္ရက္တာ ၊ ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ ၊ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားအပါ）
ရြက္ဖ်င္တဲ…ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ အက်ယ္ 2.7m× အလ်ား 3.6ｍ（ရြက္ဖ်င္တဲႀကီးတစ္ဝက္）※9.72 ㎡

ဆုိင္းဘုတ္

・ပံုစံ

ဆုိင္းဘုတ္

စားပြဲ

စားပြဲ

（ရြက္ဖ်င္တဲႀကီး）
ခံု

ခံု

ခံု

ခံု

3.6ｍ
မီးေခ်ာင္း
လွ်ပ္စစ္

・ပါေသာပစၥည္းမ်ား
၁။

ေရခဲေသတၱာ

လွ်ပ္စစ္

လက္ေဆးကန္

2.7ｍ

2.7ｍ

စားပြဲတစ္လံုး（W1800×D450×H700）၊ ကုလားထုိင္ႏွစ္လံုး
※စားပြဲေပၚတြင္မီးသံုးကိရိယာမ်ားကုိသံုးရန္မသင့္ေလ်ာ္ပါ၊မီးဖုိကိရိယာကုိမွာ၍သံုးရန္သ႔မ
ုိ ဟုတ္မီးခံကိရိယာကုိ
သံုးရန္လုိအပ္ပါသည္။

၂။

ဆုိင္းဘုတ္(Ｗ900×Ｈ250）

၃။

မီးသတ္ေဆးဗူးတစ္ဗူး（ဆုိင္ခန္းႏွစ္ဆုိင္လွ်င္တစ္ဗူး）

၄။

မီးေခ်ာင္း ( ဆုိင္ခန္းႏွစ္ဆုိင္လွ်င္ တစ္ေခ်ာင္း )
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၅။

လွ်ပ္စစ္（ဆုိင္ခန္းတဆုိင္လွ်င္အေပါက္တခု ၁.၅kwအထိ၊ ၁.၅kwထက္လုိပါက ေဆြးေႏြးရမည္）

၆။ ေရ
၇။

လက္ေဆး ၊ ပန္းကန္ေဆးကန္

※ရပ္ကြက္က်န္းမာေရးရံုးစည္းကမ္းအရတပ္ဆင္ပါသည္၊ဆုိင္ခန္းႏွစ္ဆုိင္လွ်င္တစ္လံုး
၈။ ေရခဲေသတၱာ ※ရပ္ကြက္က်န္းမာေရးရံုးစည္းကမ္းအရတပ္ဆင္ပါသည္၊ဆုိင္ခန္းႏွစ္ဆုိင္လွ်င္တစ္လံုး
ညတာမွာ မီး မလာေသာေၾကာင့္ ေရခဲေသတၱာ လံုးဝ မသံုးႏုိင္ပါ။
ပထမေန႔မွာ က်န္ရွိေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ား ယူျပန္ပါ။
၉။

အမႈိက္စြန႔္ပစ္ရန္စရိတ္

※သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ခြဲျခားထားေသာ အမႈိက္သာ လက္ခံမည္။ ခြဲျခားျခင္းမျပဳလုပ္ ပါက လံုးဝ လက္မခံႏုိင္ပါ။
ေကာ္မတီ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိ မလုိက္နာပါက ေနာင္ႏွစ္မွာ ဆုိင္ဖြင့္ျခင္းကုိ ျငင္းပယ္ႏုိင္မည္။
ခြဲျခားျခင္းမျပဳလုပ္ေသာ အမႈိက္မ်ား ၊ အမႈိက္အႀကီးမ်ား စြန႔္ပစ္ပါက သီးျခားစရိတ္ေကာက္ရမည္။
Ⅱ『ရြက္ဖ်င္တဲအျပည့္』
・ဆုိင္ခန္းသံုးခ：ယန္း ၂၀၀၀၀၀ （ႏွစ္ရက္တာ ၊ ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ ၊ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားအပါ）
ရြက္ဖ်င္တဲ…ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္

အက်ယ္5.4m×အလ်ား 3.6ｍ（ရြက္ဖ်င္တဲႀကီး）※19.44 ㎡

・ပါေသာပစၥည္းမ်ား ၊ အထက္ေဖာ္ျပထားေသာ ၁ က ၉ ႏွင့္တူပါသည္
（လက္ေဆးကန္ႏွင့္ေရခဲေသတၱာကုိတစ္ဆုိင္တည္းသံုးႏုိင္ပါသည္）

ဆုိင္းဘုတ္

・ ပံုစံ

စားပြဲ

（ရြက္ဖ်င္တဲႀကီး）
ခံု

3.6ｍ

ခံု

မီးေခ်ာင္း
လွ်ပ္စစ္

ေရခဲေသတၱာ

လက္ေဆးကန္

5.4ｍ

ျမန္မာေစ်းတန္း
２. ကုမၸဏီမိတ္ဆက္ ၊ ေစ်းေရာင္းဆုိင္ခန္းမ်ား
ျမန္မာ့ႏွင့္ဆုိင္သည့္ကုမၸဏီ၏လုပ္ငန္းမိတ္ဆက္၊ ေၾကာ္ျငာ၊ပစၥည္းအေရာင္းစေသာျပဳလုပ္ရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
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(ထည့္စရာမွာ တည့္၍ ျမန္မာ့မုန႔္ ေရာင္းနင္ပါသည္။ ျမန္မာ့ပစၥည္းမ်ား လည္း ေရာင္းႏုိင္ပါသည္။)
ျမန္မာေစ်းတန္းတြင္

နည္းနည္းမွ်သာ

ျမည္းၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

မ်ားစြာ

ျမည္းၾကည့္ရလွ်င္

ႀကိဳတင္

ေလွ်ာက္ပါ။

ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ (NPO/NGOဆုိင္ခန္းလည္းအတူတူ)
ျမန္မာႏွင့္မဆုိင္ေသာကုမၸဏီသည္ဆုိင္ဖြင့္ျခင္း သည္းခံပါ။
ကုမၸဏီတစ္ခုက ဆုိင္ခန္းႏွစ္ခန္းထက္အသံုးျပဳရန္ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။
・ဆုိင္ခန္းသံုးခ：ယန္း ၁၀၀၀၀၀ （ႏွစ္ရက္တာ ၊ ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ ၊ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားအပါ）
ရြက္ဖ်င္တဲ…ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ အက်ယ္3.6ｍ×အလ်ား 2.7ｍ（ရြက္ဖ်င္တဲငယ္）※9.72 ㎡
・ပါေသာပစၥည္းမ်ား
၁။

စားပြဲတစ္လံုး（W1800×D450×H700）၊ ကုလားထုိင္ႏွစ္လံုး

၂။

ဆုိင္းဘုတ္(Ｗ900×Ｈ250）

၃။

မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း

၄။

လွ်ပ္စစ္（ဆုိင္ခန္းတဆုိင္လွ်င္အေပါက္တခု ၁.၅kwအထိ၊ ၁.၅kwထက္လုိပါက ေဆြးေႏြးရမည္）

※အမႈိက္မ်ားသည္ကုိယ္တုိင္တာဝန္ယူ၍ယူျပန္ပါ။

ဆုိင္းဘုတ္
စားပြဲ

・ပံုစံ
（ရြက္ဖ်င္တင
ဲ ယ္）

ခံု

ခံု

2.7ｍ
မီးေခ်ာင္း
လွ်ပ္စစ္

3.6ｍ

3. NGO・NPOဆုိင္ခန္းမ်ား
ျမန္မာ့ဆုိင္ရာＮＧＯ・ＮＰＯအဖြဲ႕မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမိတ္ဆက္ ႏွင့္ျမန္မာ့ပစၥည္းမ်ားေရာင္းရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
အလႉခံသည္ျမန္မာဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအတြက္သာျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
အဖြဲ႕တစ္ခုက ဆုိင္ခန္းႏွစ္ခန္းထက္အသံုးျပဳရန္ေလွ်ာက္ႏုိင္ပါသည္။
・ဆုိင္ခန္းသံုးခ：ယန္း ၃၀၀၀၀ （ႏွစ္ရက္တာ ၊ ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္ ၊ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ားအပါ）
ရြက္ဖ်င္တဲ…ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္

အက်ယ္ 1.8ｍ×အလ်ား 2.7ｍ (ရြက္ဖ်င္တဲငယ္တစ္ဝက္)※4.86 ㎡

（ဆုိင္ခန္းတစ္ဆုိင္အတြက္ ရြက္ဖ်င္တဲငယ္တစ္ဝက္ ၊ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က ရြက္ဖ်င္တဲတစ္ခု ကုိ တဝက္ခ်င္း သံုးရမည္။ )
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・ပါေသာပစၥည္းမ်ား
၁။

စားပြဲတစ္လံုး（W1800×D450×H700）၊ ကုလားထုိင္ႏွစ္လံုး

၂၊

ဆုိင္းဘုတ္ (Ｗ900×Ｈ250）

၃။

မီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း

၄။

လွ်ပ္စစ္（ဆုိင္ခန္းတဆုိင္လွ်င္အေပါက္တခု ၁.၅kwအထိ၊ ၁.၅kwထက္လုိပါက ေဆြးေႏြးရမည္）

၅။

ရြက္ဖ်င္တဲ အလယ္မွာ အကာ ပါသည္။

အမႈိက္မ်ား ကုိ္ယ္တုိင္ ျပန္ယူပါ။
ဆုိင္းဘုတ

・ပံုစံ

（ရြက္ဖ်င္တဲငယ္）

စားပြဲ

ခံု

2.7ｍ

စားပြဲ

ခံု

ခံု

ခံု

မီးေခ်ာင္း
လွ်ပ္စစ္

လွ်ပ္စစ္

အကာ

1.8ｍ

1.8ｍ

■ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ျမန္မာ့ပြဲေတာ္၂၀၁၅တြင္ဆုိင္ခန္းဖြင့္ရန္ ေအာက္ပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိတင္ပါ။

-- ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာ ဂ်ပန္စာျဖင့္ ေရးသားပါ။ ဂ်ပန္စာျဖင့္ ေရးသားရန္ခဲယဥ္းပါက ပြဲေတာ္ရံုး ကုိ တုိင္ပင္ပါ။
၁။ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ ဆုိင္ခန္းဖြင့္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ
၂။ေရာင္းခ်မည့္ပစၥည္းမ်ား စာရင္း
【စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္လုိပါက ေအာက္ပါစာရြက္မ်ားလည္းတင္ပါ။】
၃။စားေသာက္ဆုိင္ဖြင့္ခြင့္လုိင္စင္မိတၱဴ
၄။ေရာင္းခ်မည့္ျမန္မာ့အစားအစာ၏ဓာတ္ပ(ံု ပြဲေတာ္တြင္ေရာင္းခ်မည့္ပံုစံအတုိင္းဓာတ္ပံုရုိက္ပါ (ပန္းကန္၊ပမာဏစေသာ))
၅။အရက္ေရာင္းခ်ရန္လုိင္စင္မိတၱဴ
（သံဗူး၊ပုလင္းျဖင့္ေရာင္းခ်ရန္လုိအပ္ပါသည္။ဖန္ခြက္တြင္ေလာင္းထည့္၍ေရာင္းခ်ပါကအမွတ္၃သာတင္ပါ။
ျမန္မာ့ေစ်းတန္းတြင္ အရက္ေရာင္းလုိလွ်င္ မပ်က္မကြက္တင္ပါ）

■ သတိျပဳခ်က္မ်ား
ပြဲေတာ္အားလံုးႏွင့္ဆုိင္ရာသတိျပဳခ်က္မ်ား
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・ပြဲေတာ္အစီအစဥ္သည္္ ပြဲေတာ္က်င္းပေရးအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္မည္။
・မူအားျဖင့္ မုိးရြာမေရွာင္ပြဲေတာ္လုပ္ေသာ္လည္း သဘာဝအႏၲရာယ္စေသာ မလႊဲမေရွာင္သာအေၾကာင္းရင္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါက
ပြဲေတာ္ကုိရပ္ဆုိင္းပါမည္။ထုိ႔ေနာက္ ဆုိင္ခန္းခမ်ားကုိ လံုးဝ ျပန္မအပ္ေပးပါေၾကာင္း သေဘာလက္ခံပါ။
・ပြဲေတာ္ ေနရာတြင္ ဝန္ထမ္း၏ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ၊ သတိျပဳခ်က္မ်ားကုိမလုိက္နာေသာေၾကာင့္ အဆံုးအ႐ံႈး ၊ ျပႆနာ
ျဖစ္ပြါးပါက ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္းေရးအဖြဲ ့ အေနျဖင့္ တာဝန္မယူပါ ။ ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္းေရးအဖြ႕ဲ ၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ
မလုိက္နာပါက ထြက္ခြါရန္ အမိန႔္ခ်ႏုိင္မည္။
・လာေရာက္္ခန႔္မွန္းလူဦးေရ ၊ ေရာင္းဝယ္အက်ဳိးအျမတ္ ၊ ကုန္က်စရိတ္ အား ပြဲေတာ္က်င္းပေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္
ပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ အာမခံ မခံပါ ေၾကာင္း ႀကိဳတင္သေဘာတူညီပါ။
ပြဲေတာ္ေနရာအတြင္းသတိျပဳခ်က္မ်ား
・ပြဲေတာ္ေနရာအတြင္း ကားရပ္ရန္ေနရာမရွိပါ။ ျပင္ပ ကားရပ္ကြင္းကုိအသံုးျပဳပါ။ ဆုိင္ခန္းအတြက္ပစၥည္း
ယူေဆာင္လာေသာကားမ်ား အတြက္ တပ္မံ အေၾကာင္းၾကားမည္။
・ဆုိင္ခန္းမ်ားတြင္ျဖန႔္ေဝေသာစာရြက္မ်ားကုိ ပြဲေတာ္ မက်င္းပခင္ ပြဲေတာ္ဝန္ထမ္းက စိစစ္မည္။ ပြဲေတာ္ႏွင့္မသင့္ေလ်ာ္ေသာ
ျဖန႔္ေဝစရာမ်ား ႏွင့္ ျဖန႔္ေဝနည္း ရွိပါက ျဖန႔္ေဝျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္
ၫႊန္ၾကားႏုိင္မည္။ပြဲေတာ္ဝန္ထမ္း၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိလုိက္နာ၍ ျဖန႔္ေဝပါ။
※ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ ၊ မသင့္ေလ်ာ္ေသာအဖြဲ႕မ်ားက အဖြဲ႕ဝင္ဖိတ္ေခၚမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ တားျမစ္ပါသည္။
・ပြဲေတာ္ရံုးအေနျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေသာဆုိင္းဘုတ္သည္
ခ်ိတ္ဆြဲသည့္ဆုိင္းဘုတ္သာျဖစ္ရမည္။အျခားဆုိင္းဘုတ္မ်ားတပ္ဆင္လုိပါက ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူ ကုိယ္တုိင္တာဝန္ယူ၍
တပ္ဆင္ပါ။ တပ္ဆင္ေသာအခါ ေလျပင္းအႏၲယ္ကင္းရွင္းရန္ လံုေလာက္စြာေဆာင္ရြက္ပါ။
・လက္ေတြ႕သည္ျပျခင္း ၊ ေဟာေျပာျခင္းစေသာျပဳလုပ္ရန္အသံခ်ဲ႕စက္မ်ား အသံုးျပဳပါက အျခားဆုိင္ခန္းမ်ားအား
အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ရန္ဂရုစုိက္ပါ။ ဆူညံသံေၾကာင့္ တျခားဆုိင္ခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ဧည့္သည္မ်ားကမေက်မနပ္ျဖစ္၍
ကုိင္တမ္းလာပါကသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပဳျပင္ရန္ၫႊန္ၾကားႏုိင္မည္။ဧည့္သည္မ်ားဖိတ္ေခၚရန္အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားကုိ အသံုးမျပဳရပါ။
・ပြဲေတာ္ေနရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမွအပ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ။
・ပြဲေတာ္ေနရာအတြင္းရွိေသာ ဘုရားဖူးလမ္းေပၚတြင္စားေသာက္ျခင္းလံုးဝမျပဳရ။ ျမန္မာ့စားေသာက္ဆုိင္တန္း ႏွင့္ Pilotis
ဘက္တြင္သာ စားေသာက္ရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
・ေနရာရွင္ျဖစ္ေသာ Zojoji ေက်ာင္း၏စည္းကမ္းမ်ားကုိလုိက္နာရမည္။ ေနရာကုိသန႔္ရွင္းစြာအသံုးျပဳပါ။ သစ္ပင္မ်ားကုိဒဏ္ရာ
မရေစရန္ ဂရုစုိက္ပါ။
・ပြဲေတာ္ေနရာအျပင္၊အတြင္းတြင္ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူမ်ားၾကားတြင္

မေတာ္တဆမႈ ၊

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြါးပါက ကာယကံရွင္မ်ားကေျဖရွင္းရမည္။ ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တာဝန္မယူပါ။
・ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ရန္ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူ ပစၥည္းမ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားပုိ႔ေဆာင္ေရး
・ႀကိဳတင္ပ႔ေ
ုိ ဆာင္
ပြဲေတာ္ရံုးအေနျဖင့္ျပင္ပမွပစၥည္းမ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားေပးပုိ႔လာျခင္းကုိလက္မခံႏုိင္ပါ။ပြဲေတာ္ေနရာလိပ္စာသု႔ပ
ိ စၥည္မ်ား၊စာ
ရြက္စာတမ္းမ်ားကုိမပုိ႔ရပါ။ Convenience storeတြင္လက္ခံႏုိငသ
္ ည့္ဝန္ေဆာင္မႈကုိအသံုးျပဳပါ။
သုိ႔မဟုတ္ ပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ကုိယ္တုိငလ
္ က္ခံပါ။္
・ပြဲေတာ္ၿပီးေနာက္ပစၥည္းမ်ားျပန္ယူျခင္း
ပြဲေတာ္ရံုးမွာပြဲေတာ္ၿပီးေနာက္ပစၥည္းမ်ား၊စာရြက္စာတမ္းမ်ားလက္ခံအပ္ႏံွထားျခင္းကုိလက္မခံပါ။ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူမွ
မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။
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တာဝန္ကင္းလႊတ္ျခင္း
・ေနရာတြင္ျပင္ဆင္ထားေသာပစၥည္းမ်ား၊ကိရိယာမ်ားကုိပ်က္စီးပါက တူညီေသာစရိတ္ကုိေလ်ာ္ရမည္။
・ေနရာတြင္ လံုျခံဳမႈဝန္ထမ္းမ်ားကႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္ေရးအဖြဲ႕က မီးေလာင္မႈ၊ အခုိးခံရမႈ
၊ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆံုးမႈ ၊ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အျခားအမႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္တာဝန္ကုိ
ကင္းလႊတ္သည္ျဖစ္ပါသည္။
・ေသာက္စရာ သုိ႔မဟုတ္ မုန႔္မ်ားကုိ အခမဲ့ေပးကမ္း၍အစာအဆိပ္သင့္မႈျဖစ္ပြါးပါက ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူက တာဝန္ယူရမည္။
・ဆုိင္ခန္းကုိျပင္ဆင္မြမ္းမံျပဳလုပ္ပါက ပြဲေတာ္ၿပီးေနာက္ မူလအတုိင္းျပန္ျပင္ရမည္။ စြန႔္ပစ္ရန္အခစရိတ္ လုိအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား
က်န္ရွိပါက ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူအား စရိတ္ေတာင္းခံရမည္။
・ပြဲေတာ္က်င္းပေရးအဖြဲ႕က သဘာဝအႏၲယ္၊ အေရးေပၚအမႈစေသာမလႊဲသာအေျခအေနေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ကုိ ရပ္ဆုိင္းျခင္း
သုိ႔မဟုတ္အေျပာင္းအလဲျခင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ဤသုိ႔ေသာေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ျဖစ္ပြါးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္တာဝန္ကုိ
ပြဲေတာ္က်င္းပေရးအဖြဲ႕က ကင္းလႊတ္သည္ျဖစ္ပါသည္။
・ပြဲေတာ္အခ်ိန္ကာလတြင္ ျဖစ္ပြါးေသာ မေတာ္တဆမႈ ကုိ ေထာက္ထား၍ အာမခံအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသံုးျပဳပါ။
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ေလွ်ာက္လႊာတင္ - အခစရိတ္ေပး - ပြဲေတာ္ေန႔ အထိ အစီအစဥ္
ေကာ္မတီရူံးက ေအာက္ပါအတုိင္း ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံ၍ ပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္မည္

◆ ဇူလုိ္ငလ
္ ၁၆ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား အၿပီး ေရာက္ရမည္
ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူက ျမန္မာပြဲေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီရံုးသုိ႔ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ကုိ
ေနာက္ဆံုးထား၍ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္ရမည္။ျမန္မာ့ပြဲေတာ္ဆုိင္ခန္းဖြင့္ရန္ေလွ်ာက္လႊာတြင္
ေဖာ္ျပာထားေသာစာရြက္အားလံုးကုိအျပည့္ေရးသြင္း၍ လုိအပ္ေသာအျခားစာရြက္မ်ား
ႏွင့္အတူတူပုိ႔ပါ။

【လိပ္စာ】
Myanmar Matsuri Booth shutten moshikomi uketuke gakari
3-8-5, floor 3, Hyugano building,
Toyo Koto-ku, Tokyo 135-0016 Japan
◆ၾသဂုတ္လ ၄ရက္ အဂၤါေန႔

ဆုိင္ခန္းဖြင့္ရန္ ရမရကုိ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားမည္

◆ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

ဆုိင္ခန္္ းဖြင့္သူရွင္းလင္းပြဲ

ဆုိင္ခန္းဖြင့္သူအားလံုးက တက္ေရာက္ရမည္။

အေသးစိတ္ကုိ ေနာက္မွ အေၾကာင္းၾကားမည္

ပထမဦးဆံုး ဆုိင္ခန္းဖြင့္လုိသူမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းပြဲေနာက္
ပြဲေတာ္က်င္ပရာေနရာမွာ ရွင္းျပပါမည္။
◆ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ စေနေန႔

ပစၥည္းမွာရန္ ေနာက္ဆံုးရက္

◆ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔

ဆုိင္ဖြင့္ခႏွင့္ပစၥည္းခ ေပးရန္ ေနာက္ဆံုးရက္

ဆုိင္ဖြင့္သူက စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ကုိေနာက္ဆံုးထား၍ ဘဏ္မ်ားမွာ အခစရိတ္ ေပးပါ

◆ေအာက္တုိဘာလ ပထမပတ္ ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းၾကား
ပြဲေတာ္ ေနရာသုိ႔ ပစၥည္းမ်ား ယူေဆာင္နည္းႏွင့္အခ်ိန္ကုိအေၾကာင္းၾကားမည္
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