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ဟ ိုက ိုင ်းဒ ို်း「ဓာတ ပ ိုမ   ြို့」ဟဂီါရ ီကာဝါါို ိုည်   ာ？

ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့သညဓ်ာတပံ်ုံယဥ်ကက ျေးမှုက ုံအကပြေပပြုကာန ုံငင်တံကာဆကဆ်ကံ ျေးန ငယယ်ဥ်ကက ျေးမှုပပ့် ယပ်ရာျေးက ျေးအပပင် သ
ဘာဝတ ာျေးန ငယသ်ဟဇတညမီျှပြေငျ်ေးက ုံအကလျေးကပျေးကသာမမ ြုြို့အပြစဥ်ီျေးတညလ် ကရ်  မပီျေး ၁၉၈၅ြေုံန စ်၊ဇရ့်လ်တရင် ကမာ္ယန ုံငင်ံ
မ ာျေးတရင် ဥပမာကပျေးစ ာမရ  ကသာ「ဓာတပံ်ုံမမ ြု ြို့ကတာ်」အပြစ်ြေံယကူ ကညာလ ုံကသ်ည။်

န ိုင င တကာအထက တန ်းကကျာင ်းညာ်းဓာတ ပ ိုဖလ ယ ပ ွဲက ိုကျင ်းပရခြင ်းရ် ရ ယ ြျက ？

「ဓာတပံ်ုံယဥ်ကက ျေးမှုမမ ြုြို့ကတာ်」ဟုံြေံယမူပီျေးအန စ၃်၀ ကာတရင၊်သဘာဝတ ာျေးန ငယသ်ဟဇာတညမီျှပြေငျ်ေးက ုံအကလျေးကပျေးကသာ
ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့သညဓ်ာတပံ်ုံက ုံအကပြေပပြု၍န ုံငင်တံကာမ လမူ ာျေးန ငယဆ်ကသ်ရယန် ုံင ့််် အ့်ာဂတ၏်ကမာ္ယက့် ာအသျီေးသျီေး
ရ  ကက ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးအာျေး ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့သ ုံ ယလာက ာကက်စ၍မတညူကီသာယဥ်ကက ျေးမှုမ ာျေးက ုံြလ ယ၍် ငျ်ေးန ျီေးမှုက ုံ ရ  ကစ
လ ုံသည။်ကမာ္ယမင မျ်ေးြေ မျ်ေးက ျေး၏အ့်ာဂတက် ုံက ရ ညက်တရျေးကာ က ငျ်ေးပ ပြေငျ်ေးပြစ်သည။်
န ိုင င တကာအထက တန ်းကကျာင ်းညာ်းဓာတ ပ ိုဖလ ယ ပ ွဲက ိုဘယ်ယ လ ိုကျင ်းပညလွဲ ？

ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့ န  ငယအ်ဆကအ်သရယရ်  ကသာကအာကပ်ါန ုံငင်နံ  ငယက်ေသမ ာျေးမ န ုံငင်၊ံကေသအလ ုံကအ်ြရ ြို့တြရ ြို့ ပြေငျ်ေးစီ၏ဓာတပံ်ုံ
မ ာျေးက ုံ စစက်ဆျေးပြေငျ်ေးပပြုလုံပ်သည။်စစ်ကဆျေးကအာငပ်မငမ်ပီျေးက ရ ျေးြေ ယြ်ေ ံကသာန ုံငင်တံကာမ ကက ာငျ်ေးကပါငျ်ေး ၂၀ အပါအဝင်
ဂ ပ့်န် ုံငင်မံ ကက ာငျ်ေး ၂ ကက ာငျ်ေးသည် ဓာတပံ်ုံမမ ြုြို့ကတာ်ဟဂီါရ ီကာဝါတရငက် ငျ်ေးပမညယဓ်ာတပံ်ုံမပ ြုငပ်ရ သ ုံ ယဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုင်
 မညပ်ြစ်သည။်

ကအာကပ်ါန ုံငင်မံ ာျေးမ ကက ာငျ်ေးကပါငျ်ေး ၂၀ကက ာငျ်ေး တ ုံငျ်ေး၊ကေသမ ာျေးက ုံစီစဥ်ကကျီေး ကပ်သူမ ာျေးမ ဆံုံျေးပြတသ်ည်

※အထကပ်ါပပည့််ယ၊်တ ုံငျ်ေး၊မမ ြု ြို့မ ာျေးသာမပ ြုငပ်ရ အာျေးဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုငြ်ေရငယရ်  သည။်
※လကရ်  coordinatorမ ာျေးကန ုံငင်နံ  ငယက်ေသက ုံဆံုံျေးပြတမ်ပီျေး ပံုံမ ့်မ်ပ ြုငပ်ရ မ ာျေးပြငယမ်တညူသီပြငယ် စံုံစမျ်ေးကမျေးပမ့်ျ်ေးလ ုံပါက
န ုံငင်အံလ ုံကc်oordinatorထသံ ုံ ယတ ုံကရ် ုံကဆ်ကသ်ရယက်မျေးပမ့်ျ်ေးန ုံငပ်ါသည။်

country/area city/country/town

China Beijing

Korea Yeongwol

Taiwan
Taipei,New Taipei city,
Keelung,Taoyuan,Yilan

Thailand

Vietnam

Uzbekistan Tashkent

Indonesia Bali island

Myanmar Yangon

Malaysia Kuala Lumpur

Finland Kangasala

Mongolia Ulaanbaatar

Laos Vientiane

Latvia Rujiena

Russia Aniva

France

Luxembourg Luxembourg

Australia Canberra

Canada Canmore

U.S.A New York

Columbia Boyaca



Ａ ကလ ာက လ ာတင ရာတ င 
○သတမ် တထ်ာျေးကသာန ုံငင်၊ံကေသမ ာျေး၏အထကတ့််ျ်ေးကက ာငျ်ေးမ ကက ာငျ်ေးသာျေး ၃ ဦျေးက အြရ ြို့ ြရ ြို့၍ဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုင ်မည။်(ဂ ပ့်န် ုံငင်၏ံအထကတ့််ျ်ေးကက ာငျ်ေးန ငယည်မီျှကသာပညာ
သငန် စ်ရ  ကသာကက ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးပြစ် မည။်)

・လကရ်  အထကတ့််ျ်ေးကက ာငျ်ေးရ  ဆ ာတစ်ဦျေးမ တာဝ့်ြ်ေဆံ ာအက့်ပြငယ် ပါဝင ်မည။်
・ကက ာငျ်ေးတစ်ကက ာငျ်ေးမ အြရ ြို့တစ်ြရ ြို့သာလျှင် ဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုငြ်ေရငယရ်  သည။်ကက ာငျ်ေးတစ်ကက ာငျ်ေးလျှင် တစြ်ရ ြို့ထကက်က ာ်၍ယ ဥ်မပ ြုငြ်ေရငယမ်ရ  ပါ။

○ ဓာတပံ်ုံန ငယန်  ုံငင်တံကာဆကဆ်ကံ ျေးတရင် စ တဝ်ငစ်ာျေးကသာကက ာငျ်ေးသာျေးပြစ ်မည။်
Ｂ ဓာတ ပ ိုကြါင ်းစဥ ကဒည၏ို ွဲကိုာင  ှုအလ တရာ်း
Ｃ ကလ ာက လ ာဓာတ ပ ိုန င  ပက ညက ၍စ် ်း ျဥ ်းစ် ်းက  ်း ျာ်းန င  ကန   ညတ ြျက  ျာ်း

Ｄ ကလ ာက လ ာပ တ ရက ၂၀၂၀ြိုန စ ၊ ဧမပီလ ၊ ၂၃ ရက ကကာညပကတ်းကန  ်ကန ၅ နာရီအထ （ဂျပန စ ကတာ ြျ န ခဖင  ）
Ｅ ကလ ာက လ ာလက ြ   ်  email address

Ｆ ကလ ာက လ ာတင ထာ်းကညာပ ို ျာ်းအာ်း စစ ကို်းခြင ်း
ကလျှာကလ် ာတငထ်ာျေးကသာဓာတပံ်ုံမ ာျေးက ုံ ကျွမျ်ေးက ငအ်က ပြတေ် ုံင် ၃ ဦျေး မ န ုံငင်ံ န ငယ် ကေသအလ ုံက် စစက်ဆျေး၍ ကက ာငျ်ေးက ုံ ဆံုံျေးပြတမ်ည။်

Ｇ စစ ကို်းခြင ်းရလဒ  ျာ်းအာ်းကကက်ာခြင ်း

Ｈ ဖလ ယ ပ ွဲည ို  ဝါင ကရာက ယ ဥ မပ  င   ်  ကိုန ကျစရ တ န င  ပက ညက ၍
က ရ ျေးြေ ယထ်ာျေးကသာကက ာငျ်ေးမ ာျေးမ က ုံယစ်ာျေးပပြုကက ာငျ်ေးသာျေး ၃ ဦျေးန ငယ် တာဝ့်ြ်ေဆံ ာ ၁ ဦျေးတ ုံ ယ၏ ကလဆ ပ်မ အသရာျေးအပပ့်လ်ကမ် တအ်ပါအဝင် မပ ြုငပ်ရ ကာလအတရငျ်ေးကုံ့်က် စ  တ်
（တညျ်ေးြေ ုံြေန ငယ် အစာျေးအကသာကြ်ေ）မ ာျေးအာျေး စီစဥ်သမူ ာျေးမ တာဝ့်ယ်မူည။် （မ မ အ မ်မ ကလဆ ပ်သ ုံ ယသရာျေးလာစ  တန် ငယအ်ပြောျေးစာျေးကသာကစ်  တမ် ာမ မ တာဝ့်ပ်ြစ်သည။်）

ရံုံျေး address kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

Coordinator address zawmin.li@gmail.com （coordinator U ZAW MIN）

※ ကလျှာကလ် ာတင ်ာတရင် email ၏ title က့် ာတရင် 【န ုံငင်တံကာအထကတ့််ျ်ေးကက ာငျ်ေးသာျေးဓာတပံ်ုံြလ ယပ်ရ ကလျှာကလ် ာ 】ဟုံကြေါငျ်ေးစဥ်တပ်၍ ရံုံျေးန ငယ် coordinator
န စ်ဘကစ်လံုံျေးအာျေး email ကပျေးပ ုံ ယ မည။်
※ ကလျှာကလ် ာတငထ်ာျေးြေ ယလျှင် ကသြေ ာစရာလကြ်ေ ံရ  က ကာငျ်ေး email က ုံကပျေးပ ုံ ယမညပ်ြစ်ကသာက ကာင်ယ 「@town.higashikawa.hokkaido.jp」က ုံ spam mail ထ မဝငက်စ
 ့်် သတ ပပြု ့်လ် ုံအပ်သည။်spam mail ပြစြ်ေ ယလျှငs်etting ထ တရင် ပပ့်လ်ညက်ပပာငျ်ေးလ  ့်် လ ုံအပ်သည။်
※ ရံုံ ျေးမ ကလျှာကလ် ာက ုံ လကြ်ေ ံရ  က ကာငျ်ေးဟုံအသ အမ တပ်ပြုသညယ် email ပပ့်မ်လာပါက ရံုံျေးသ ုံ ယတ ုံကရ် ုံကဆ်ကသ်ရယ ့််် လ ုံအပ်သည။်（ ံြ့် ံ်ြေါ အြေ  ့်ပ်ြောျေးမှုက ကာငယe်mail

ပပ့်ပ် ုံ ယ ့်် က့်ာက်က ပြေငျ်ေးမ ာျေးရ  တတသ်ညက် ုံသတ ပပြုပါ။）

① Digital ဓာတပံ်ုံပြစ် မည။်
②အပြောျေးဓာတပံ်ုံမပ ြုငပ်ရ မ ာျေးတရင် ယ ဥ်မပ ြုငထ်ာျေးပြေငျ်ေးမရ  ကသာ ဓာတပံ်ုံပြစ် မည။်
（ကက ာငျ်ေးကက ရ ျေးြေ ယြ်ေ ံမပီျေးပြစ်ကသာ်လညျ်ေး စီစဥ်ကကျီေး ကပ်သမူ ာျေးက ကလျှာကလ် ာတငထ်ာျေးကသာပံုံမ ာျေးထ မ ပံုံတစ်ပံုံမ ာ အပြောျေးသမူ ာျေး၏ပံုံမ ာျေးပြငယတ်ညူသီညဟ်ုံ ဆံုံျေးပြတြ်ေ ယလျှင်

မပ ြုငပ်ရ မ ထရကြ်ေရာ မညပ်ြစ်သည။်)
③ ကက ာငျ်ေးတစက်က ာငျ်ေးမ က ုံယစ်ာျေးပပြုအြရ ြို့တစ်ြရ ြို့သာ ဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုငြ်ေရငယရ်  သည။်
④ မပ ြုငပ်ရ ဝငဓ်ာတပံ်ုံ ၆ ပံုံက ုံ အြရ ြို့ မ တငက်သာပံုံအပြစ်မ တယ်မူည။်

⑥ ကလျှာကလ် ာတငသ်ညယဓ်ာတပံ်ုံမ ာျေးက ုံ email ပြငယသ်ာလကြ်ေမံည။်အကယ၍်ြ ုံငဆ် ုံေက်ကျီေးြေ ယလျှင် online storage service ပြငယက်ပျေးပ ုံ ယ မည။်
⑦ ကလျှာကလ် ာတငသ်ညယ် ဓာတပံ်ုံမ ာျေးက ုံ သတမ် တထ်ာျေးကသာကြေါငျ်ေးစဥ်အလ ုံက် ့်ပံါတအ်စဥ်လ ုံကတ်ပ်၍ ကပျေးပ ုံ ယ မည။်
⑧ ကက ာငျ်ေးအုံပ်ကကျီေးထမံ အသ အမ တပ်ပြုလကမ် တက် ုံ ယမူပီျေး ကလျှာကလ် ာတရငအ်ကရကက်က ာ်လရ့်ပ်ြေငျ်ေးမရ  ကအာငပ်ြညယ်စရကက်ာ PDF file ကပပာငျ်ေး၍ ဓာတပံ်ုံမ ာျေးန ငယအ်တူ email
ပြငယ် ကပျေးပ ုံ ယကလျှာကထ်ာျေး မည။်
⑨ ကလျှာကလ် ာတငထ်ာျေးကသာ ဓာတပံ်ုံမ ာျေးက ုံ စီစဥ်ကကျီေး ကပ်သမူ ာျေးက ပပပရ မ ာျေး ၊ ပံုံန  ပ်ထုံတက်ဝပြေငျ်ေးမ ာျေး ၊ website မ ာျေးတရင် အြေမ ယအသံုံျေးပပြုန ုံငက်ပြေရ  သည။်

⑤ ဓာတပံ်ုံသည် RGB Mood န ငယ် JPEG file ပြစ်မပီျေး ဆ ုံေမ် ာ အလ ာျေးလ ုံကက် ုံ 1024 pixel ကက ာ် န ငယ် resolution မ ာ 72ppi ကက ာ် မညပ်ြစ်သည။်

※ တညျ်ေးြေ ုံစ  တန် ငယပ်ကသ်က၍် လ ုံအပ်ကသာကုံ့်က် စ  တမ် ာျေးအာျေး စီစဥ်သမူ ာျေးမ အကုံ့်အ်က ြေံမညပ်ြစ်သည။်

① ကလျှာကလ် ာစစ်ကဆျေးပြေငျ်ေး လေမ် ာျေးက ုံ ကမလကုံ့်က်လာကတ်ရင် က ကညာမညပ်ြစသ်ည။်
② က ရ ျေးြေ ယြ်ေ ံကသာကက ာငျ်ေးမ ာျေးအာျေး ဇရ့်လ်အစပ ုံငျ်ေးကလာကတ်ရင် Home pageတရငတ်ငမ်ညယအ်ပပင၊် ကက ာငျ်ေးသ ုံ ယတ ုံကရ် ုံကဆ်ကသ်ရယမ်ည။် က ရ ျေးြေ ယမ်ြေြံေ ယ ကသာကက ာငျ်ေး
မ ာျေးက ုံလညျ်ေး အသ ကပျေးသရာျေးမညပ်ြစ်သည။်
③ က ရ ျေးြေ ယြ်ေ ံကသာကက ာငျ်ေးအာျေး ဝငက် ာကယ် ဥ်မပ ြုငသ်ညယအ်တရက် ကက ာငျ်ေးက ုံယစ်ာျေးပပြုေ ုံငျ်ေးလ ာျေးန ငယလ်ကမ် တက် ုံ ြေ ီျေးပမြှငယမ်ညပ်ြစသ်ည။်
④ ကလျှာကလ် ာတငထ်ာျေးကသာပံုံမ ာျေးအာျေး မပ ငပ်ရ ယ ဥ်မပ ြုငသ်ညယအ်ြေ  ့်က်ာလအတရငျ်ေး ြလ ယပ်ရ က ငျ်ေးပသညယ် မ ့်ျ်ေးကဟာြေ့်ျ်ေးထ တရင် ြေ  တဆ်ရ ပပသထာျေးမညပ်ြစ်သည။်

န ိုင င တကာအထက တန ်းကကျာင ်းညာ်းဓာတ ပ ိုဖလ ယ ပ ွဲကလ ာက လ ာအကည်းစ တ 



Ａ ဖလ ယ ပ ွဲအတ က ဖ တ ကြေါ်  ်  အြျ န ကာလ

န ုံငင်တံကာမ ကက ာငျ်ေးကပါငျ်ေး ၂၀ န ငယ် ဂ ပ့်မ် ကက ာငျ်ေး ၂ကက ာငျ်ေးတ ုံ ယမ ကက ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးက ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့တရငလ်ာက ာကစ်ုံကဝျေးကာ မမ ြုြို့၏ဆရ ကဆာငမ်ှုရ  ကသာသဘာဝအလ တ ာျေးမ ာျေးက ုံ
လ ညယပ်တ၍် ဓာတပံ်ုံရ ုံက ်ကမညပ်ြစ်သည။် ※ြလ ယပ်ရ ၏အက ကာငျ်ေးအ ာမ ာျေးသည်  ံြ့် ံ်ြေါ ရုံတြ်ေ ညျ်ေးကပပာငျ်ေးလ သရာျေးန ုံငသ်ညယက် စစမ ာျေးလ ရ  သည။်

၂၀၂၀ြေုံန စ် ဇူလ ုံငလ် ၃၀ ကက့်် ယမ ဩဂုံတလ် ၆ ကက့်် ယအထ ＜၇ညအ ပ်၈ ကြ်ေ ီျေး＞
Ｂ ဖလ ယ ပ ွဲကကာခ င  ြျ န ကာလ

၂၀၂၀ြေုံန စ် ဇူလ ုံငလ် ၃၁ ကက့်် ယမ ဩဂုံတလ် ၅ ကက့်် ယအထ 
Ｃ ဖလ ယ ပ ွဲကျင ်းပ  ်  ကနရာ

①Cultural Exchange Center CentPure Ⅰ
②ဟဂီါရ ီကာဝါမမ ြုြို့တရငရ်  ကသာ သဘာဝရှု ြို့ြေငျ်ေးမ ာျေး

Ｄ ဖလ ယ ပ ွဲရက စ ွဲန င  အစအီစဥ  ျာ်း
7／３０（Thu） ■ဟဂီါရ ီကာဝါသ ုံ ယက ာကရ်  ပြေငျ်ေး
／３１（Fri） ■အြရ ြို့လ ုံကပံ်ုံ ■ြရငယပ်ရ ■ကက ြုဆ ုံက့် ယလညစ်ာစာျေးပရ ■ဂ ပ့်စ်ာကလယလာပြေငျ်ေး ■Orientation（ရ ငျ်ေးလငျ်ေးပရ ）

８／ １（Sat） ■Orientation（က   ယာရ ငျ်ေးလငျ်ေးပရ ） ■ဓာတပံ်ုံရ ုံကပ်ြေငျ်ေး① ■ဓာတပံ်ုံက ရ ျေးြေ ယပ်ြေငျ်ေး① ■ဓာတပံ်ုံတငပ်ပပြေငျ်ေး①
■ဓာတပံ်ုံြလ ယပ်ရ န ငယ် ေံုံတ ုံက ုံျေးအ ကေသပရ ကတာ်တရင် ပါဝငဆ်ငန်   ပြေငျ်ေး

８／ ２（Sun） ■ဓာတပံ်ုံြလ ယ ်ငျ်ေးမ တြ်ရ ြို့ ကအာင် ■အက ပြတေ် ုံငမ် ာျေးမ ရ ငျ်ေးလငျ်ေးကပပာ ကာျေးပြေငျ်ေး
８／ ３（Mon） ■ဓာတပံ်ုံရ ုံကပ်ြေငျ်ေး② ■ဓာတပံ်ုံက ရ ျေးြေ ယပ်ြေငျ်ေး② ■ဓာတပံ်ုံတငပ်ပပြေငျ်ေး② ■「Shashin Koshien」ဇာတက်ာျေးပပသပြေငျ်ေး
８／ ４（Tue） ■ဓာတပံ်ုံရ ုံကပ်ြေငျ်ေး③（ဂ ပ့်ယ်ဥ်ကက ျေးမှုန ငယအ်နုံပညာမ ာျေးအာျေး） ■ဓာတပံ်ုံက ရ ျေးြေ ယပ်ြေငျ်ေး③ ■ဓာတပံ်ုံတငပ်ပပြေငျ်ေး③ ■ဌာျေး မ်ျေးပစစညျ်ေးပပ့်က်ပျေးပြေငျ်ေး
８／ ５（Wed） ■မမ ြုြို့တရငျ်ေးမမ ြုြို့ ပပငလ် ညယပ်တ ်ကညယရ်ှု ြို့ ပြေငျ်ေး ■ဆုံကပျေးပရ န ငယပ် တပ်ရ ■နတူဆ်ကပ်ရ 
８／ ６（Thu） ■ထရကြ်ေရာပြေငျ်ေး

Ｅ ပ ွဲကျင ်းပပ ိုအကည်းစ တ 
အစအီစဥ်အလ ုံက် သတမ် တထ်ာျေးကသာက့် ာန ငယအ်ြေ  ့်အ်တရငျ်ေး၌က့် ယသ်တထ်ာျေးကသာကေတာက ုံမကက ာ်လရ့်၍် သံုံျေး ကတ်ာဓာတပံ်ုံရ ုံက ်မည။်ကကျီေး ကပ်သမူ ာျေးမ ဓာတပံ်ုံရ ုံက ်ာတရင်
လ ုံအပ်ကသာကငမ် ာန ငယက်   ယာမ ာျေးအာျေးပပငဆ်ငထ်ာျေးမညပ်ြစ်ကသာ်လညျ်ေး မ မ က ုံယပ် ုံင（်camera,media,card reader）မ ာျေးက ုံလညျ်ေး အသံုံျေးပပြုန ုံငသ်ည။်
ဓာတပံ်ုံရ ုံကမ်ပီျေးက့်ာက် ပံုံက ရ ျေးပြေငျ်ေးန ငယပံ်ုံတငပ်ပပြေငျ်ေးမ ာျေးက ုံ သတမ် တထ်ာျေးသညယအ်ြေ  ့်အ်တရငျ်ေး၌ ၁ကယာကလ်ျှင၂်ပံုံနှု့်ျ်ေးပြငယအ်ြရ ြို့လ ုံက် ၆ပံုံက ုံကြေါငျ်ေးစဥ်အလ ုံက် ဘုံတတ်ရငက်ပ်၍ တငပ်ပ
မည။်（ဓာတပံ်ုံက ရ ျေးြေ ယ ်ာတရင် လ ုံအပ်ကသာကရ့်ပ်ပြူတာန ငယပ် ငယတ်ာမ ာျေး၊ဓာတပံ်ုံတငပ်ပ ာတရငလ် ုံအပ်ကသာ ပစစညျ်ေးက   ယာမ ာျေးအာျေး စီစဥ်သမူ ာျေးကပပငဆ်ငထ်ာျေးကပျေးမည။်）
※ မ မ က ုံယပ် ုံငက်ငမ် ာမ ာ Digital camera ပြစ် မည။်
※ မ မ က ုံယပ် ုံငက်ငမ် ာမ ာ တဆံ ပ်အမ  ြုျေးအစာျေးက ုံက့်် ယသတထ်ာျေးပြေငျ်ေးမရ  ကသာလညျ်ေးဓာတပံ်ုံအ ညအ်ကသရျေးမ ာ middle fineပြစ်မပီျေး JPEG file, aspect 4:3 ပြစ် မည။်
※ မ မ က ုံယပ် ုံင် media က ုံအသံုံျေးပပြုလ ုံပါက data ကပပာငျ်ေးလ   ာတရငက်သြေ ာစရာကကာငျ်ေးမရ့်က်သာ card reader က ုံ USB port ပြငယ် ြေ  တဆ်က၍် ကရ့်ပ်ပြူတာထ သ ုံ ယကပပာငျ်ေးယနူ ုံင်

သည။်ဓာတပံ်ုံက ရ ျေးြေ ယ ်ာတရင် အသံုံျေးပပြုကသာကရ့်ပ်ပြူတာမ ာ Windows န ငယ် OS ပြစ်သည။်
※ မ မ က ုံယပ် ုံငက်ငမ် ာက ုံအသံုံျေးပပြု ာတရင် ပြစ်ကပေါ်လာကသာစကပ်စစညျ်ေးြေ  ြု ြို့ယရငျ်ေးမှုမ ာျေးန ငယ် ပ ကစ်ီျေးဆံုံျေးရှု ံျေးမှုမ ာျေးသည် မ မ တာဝ့်သ်ာပြစ်သည။်

Ｆ အကွဲခဖတ ဒ ိုင  ျာ်း
န ုံငင်တံကာမ အက ပြတေ် ုံင် ၂ ဦျေးန ငယ် ဂ ပ့်မ် အက ပြတေ် ုံင် ၅ဦျေး၊ကပါငျ်ေး ၇ ဦျေးမ ဓာတပံ်ုံမ ာျေးက ုံ စီစစ်စစ်ကဆျေးသရာျေးမည။်

Ｇ ြျီ်းခ င  ကပ်းအပ   ်  ိုို ျာ်း

ြျီ်းခ င  ကပ်းအပ   ်  ိုို အဖ ွဲ ြို့လ ိုက တစ ဥ်ီးြျင ်း အကည်းစ တ 

「ဓာတပံ်ုံမမ ြုြို့」ဟဂီါရ ီကာဝါဆုံ（က  ） တစ်ကက ာငျ်ေး တစ်ဦျေး ဆုံလကမ် တန် ငယအ်ပ ုံဆုံ

ဟဂီါရ ီကာဝါြေ ီျေးသရာျေးအြရ ြို့အစညျ်ေးဆုံ（ကငရ） တစ်ကက ာငျ်ေး တစ်ဦျေး ဆုံလကမ် တန် ငယအ်ပ ုံဆုံ

ဟ ုံက ုံျေးကက ာငျ်ေးဆုံ（က ကျေး） တစ်ကက ာငျ်ေး တစ်ဦျေး ဆုံလကမ် တန် ငယအ်ပ ုံဆုံ

အထျူေးဆုံ（ထျူေးြေျွ့်ဆ်ုံ） သံုံျေးကက ာငျ်ေး ဆုံလကမ် တန် ငယအ်ပ ုံဆုံ

ေါရ ုံကတ်ာန ငယမ်ပ ြုငပ်ရ ဝငမ် ာျေးမ က ရ ျေးြေ ယက်သာဆုံ န စ်ကက ာငျ်ေး သံုံျေးဦျေး အပ ုံဆုံ

အထျူေးက ရ ျေးြေ ယဆ်ုံ（Internet voting） န စ်ကက ာငျ်ေး သံုံျေးဦျေး အပ ုံဆုံ

※အထျူေးက ရ ျေးြေ ယဆ်ုံက ုံ Internet voting ပြငယက် ရ ျေးြေ ယသ်ရာျေးမည။်
မပ ြုငပ်ရ ဝငဓ်ာတပံ်ုံ① က ုံ votingကပျေးန ုံငသ်ညယက့်် ယ က် ၂.၈.၂၀၂၀၊တ့်ဂဂကနရက့် ယ၊က့် ယလည် ၁ ့်ာ ီက့်ာကပ် ုံငျ်ေး
မပ ြုငပ်ရ ဝငဓ်ာတပံ်ုံ② က ုံ votingကပျေးန ုံငသ်ညယက့်် ယ က် ၃.၈.၂၀၂၀၊တ့်ဂလာက့် ယ၊ည ၈့်ာ ီက့်ာကပ် ုံငျ်ေး
မပ ြုငပ်ရ ဝငဓ်ာတပံ်ုံ③ က ုံ votingကပျေးန ုံငသ်ညယက့်် ယ က် ၄.၈.၂၀၂၀၊အဂဂ ါက့် ယ၊ည ၈့်ာ ီက့်ာကပ် ုံငျ်ေး

☆၈လပ ုံငျ်ေး၊၅ က၊်ဗုံေဓဟျူေးက့် ယက့် ယလည၁်၂့်ာ ီက ုံက့်ာကဆ်ံုံျေးထာျေး၍၃ြေုံလံုံျေးအာျေး voting ကပျေးန ုံငသ်ည။်
☆သတမ် တက်သာအြေ  ့်မ် ာ ဂ ပ့်စ်ံကတာ်ြေ  ့်ပ်ြစ်သည။်

န ိုင င တကာအထက တန ်းကကျာင ်းညာ်းဓာတ ပ ိုဖလ ယ ပ ွဲ၏အြျ န စာရင ်းန င  ပက ညက ၍



           န ိုငင်တံကာအထက်တန််းကက ာင််းသာ်းဓာတ်ပံိုဖလှယ်ပ ွဲကလ ာကလ် ာ 

ကက ာင််းအမည် 
（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ကက ာင််းအိုပ်အမည်

（က ိုယ်တ ိုငလ်က်မှတ်ထ ို်းရန）် 

 

ကက ာင််းမှပ ွဲတ ငဝ်ငက်ရာက်ယှဥ်ပပ ြိုငရ်န ်

□ခ င ဖ်ပြိုပါသည ် □ခ င မ်ဖပြိုပါ 

※□တ ငအ်မှနဖ်ခစ်ပါ။ 

ကက ာင််းလ ပ်စာ 

〒      －         

          
ＴＥＬ：（            ）            －             
ＦＡＸ：（            ）            －             

Ｅ-ｍａｉｌ：                    ＠ 

တာဝနခ်ဆံရာ 
 

（ က ာ်း     /     မ ） 
 

※〇အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

အမည် 
（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ပ ိုလ ိုရှပ်အကက ဆ ိုဒ ်
□S □M □L 

□LL □အဖခာ်း（   ） 

အလကင််္ စ်ရှ လ င ်

ဖဖည ်စ က်ရန ်
 

Ｅ -ｍａｉｌ                  ＠ 

ကက ာင််းသာ်း ၁  
 

（  နစ်ှ） 
 

（ က ာ်း   /   မ  ） 
 

※၉တန််းဖဖစ်လ င ်တစ်နစ်ှ၊ 
၁၀တန််းဖဖစ်လ င ်နစ်ှနစ်ှ ဟို 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်
※〇အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

        အမည် 
（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ပ ိုလ ိုရှပ်အကက ဆ ိုဒ ်
□S □M □L 

□LL □အဖခာ်း（   ） 

အလကင််္ စ်ရှ လ င ်

ဖဖည ်စ က်ရန ်
 

ရံို်းမှပစစည််းက ရ ယာ 
မ ာ်းအာ်းအသံို်းဖပြို 
လ ိုပါသည် 

YES・NO  

※ 〇 အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

※NOဖဖည ်ပါကညာဖကက် ိုပါ 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်

က ိုယ်ပ ိုငပ်စစည််းက  
ရ ယာမ ာ်းအာ်းယူ 

ကဆာငလ်ာသည် 

□camera（       ） 

□media（       ） 

□card reader（     ） 

ကက ာင််းသာ်း ၂ 
 

（  နစ်ှ） 
 

（ က ာ်း   /   မ  ） 
※၉တန််းဖဖစ်လ င ်တစ်နစ်ှ၊ 
၁၀တန််းဖဖစ်လ င ်နစ်ှနစ်ှ ဟို 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်
※〇အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

အမည် 
（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ပ ိုလ ိုရှပ်အကက ဆ ိုဒ ်
□S □M □L 

□LL □အဖခာ်း（   ） 

အလကင််္ စ်ရှ လ င ်

ဖဖည ်စ က်ရန ်
 

ကက
 ာင်းအ

ိုပ်မှဖဖည
 ်သ
 င်းရန ်



ရံို်းမှပစစည််းက ရ ယာ 
မ ာ်းအာ်းအသံို်းဖပြို 
လ ိုပါသည် 

YES・NO  

※ 〇 အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

※NOဖဖည ်ပါကညာဖကက် ိုပါ 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်

က ိုယ်ပ ိုငပ်စစည််းက  
ရ ယာမ ာ်းအာ်းယူ 

ကဆာငလ်ာသည် 

□camera（       ） 

□media（       ） 

□card reader（     ） 

ကက ာင််းသာ်း ၃  
 

（  နစ်ှ） 
 

（ က ာ်း   /   မ  ） 
※၉တန််းဖဖစ်လ င ်တစ်နစ်ှ၊ 
၁၀တန််းဖဖစ်လ င ်နစ်ှနစ်ှ ဟို 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်
※〇အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

    အမည ်

（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ပ ိုလ ိုရှပ်အကက ဆ ိုဒ ်
□S □M □L 

□LL □အဖခာ်း（   ） 

အလက်င်္ စ်ရှ လ င ်

ဖဖည ်စ ကရ်န ်
 

ရံို်းမှပစစည််းက ရ ယာ 
မ ာ်းအာ်းအသံို်းဖပြို 
လ ိုပါသည် 

YES・NO  

※ 〇 အဝ ိုင််းဝ ိုင််းရန ်

※NOဖဖည ်ပါကညာဖကက် ိုပါ 
ဖဖည ်စ ကရ်န ်

က ိုယ်ပ ိုငပ်စစည််းက  
ရ ယာမ ာ်းအာ်းယူ 

ကဆာငလ်ာသည် 

□camera（       ） 

□media（       ） 

□card reader（     ） 
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ပပ ြိုငပ် ွဲဝငမ်ည ်ဓာတ်ပံို 

ကခါင််းစဥ် 

（မ ခငဘ်ာသာဖဖင ）် 

（အင်္ဂလ ပ်စာဖဖင ）် 

ဓာတ်ပံိုအကရအတ က် ၆ ပံို                        ※【ကဒသ၏ဆ ွဲကဆာငမ်ှုအလတှရာ်း】က ိုကခါင််းစဥ်ထာ်း၍ရ ိုက်ရန ်

ဓာတ်ပံိုအမ  ြို်းအစာ်း １:အဖဖြူအမွဲ ２:ကာလာ ３:အဖဖြူအမွဲနငှ က်ာလာအကရာ  ※၃ခိုထွဲမှ၁ခိုက ိုဝ ိုင််း၍ကရ ်းခ ယ်ရန ်

ကပ်းပ ို  ခ ငက်သာမက်ကဆ ခ ်≪ဓာတ်ပံိုတပံိုခ င််းဆီ၏အမည်နငှ ရ်ငှ််းလင််းတငဖ်ပလ ိုခ ငက်သာအခ က်မ ာ်းရှ ပါကဤကနရာတ ငက်ရ်းသာ်းရန≫် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※အထက်ပါအက က်အာ်းဖဖည ်စ က်ရနမ်လ ို။ 

 

 

 

 

 

 

 

※１．အခ က်အလက်မ ာ်းအာ်းအက က်မ ာ်းမှကက ာ်လ နဖ်ခင််းမရှ ကစရနဖ်ဖည ်စ က်ရမည်။ 
※２．ကက ာင််းအိုပ်က ိုယ်တ ိုငလ်က်မှတ်ထ ို်းရမည။်လက်မှတ်မပါလ ငလ်က်ခံမည်မဟိုတ။်ပပ ြိုငပ် ွဲဝင ်
ရနခ် င ဖ်ပြိုသညဟ်ကူသာအက က်တ ငမ်ပ က်မက က်အမှနဖ်ခစ်ရမည်။ 
※３．ကရ ်းခ ယ်ခံရကသာကက ာင််းသ ို  တာဝနခ်ံဆရာနငှ က်က ာင််းသာ်းမ ာ်းပပ ြိုငပ် ွဲတ ငဝ်တ်ဆငရ်နပ် ိုလ ိုရှပ် 

   အကက က ိုကပ်းဖဖစ်သည။်မ မ နငှ သ်င က်လ ာ်ကသာဆ ိုဒအ်ာ်းကရ ်းခ ယ်ရနလ် ိုအပ်သည်။ 
  ※４．ဖဖည ်သ င််းထာ်းကသာက ိုယ်ကရ်းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်းပပ ြိုငပ် ွဲအတ က်သာအသံို်းဖပြိုမည်ဖဖစ်ပပီ်း 
    ဖပငပ်သ ို  မကပါကက်ကာ်းရနတ်ာဝနယ်ူသည်။ 
 ※５ က ိုယ်ပ ိုငပ်စစည််းက ရ ယာမ ာ်းအာ်းမယူကဆာငလ်ာပါကပပ ြိုငပ် ွဲဝငအ်ခ  နအ်တ င််းရံို်းမှဖပငဆ်င ်
    ထာ်းကသာပစစည််းက ရ ယာအာ်းအသံို်းဖပြိုရမည်ဖဖစ်သည်။ 
 ※６ အစာ်းအကသာက်နငှ အ်ဖခာ်းအလက်င်္ စ်မ ာ်းရှ လ ငမ်ပ က်မက က်ဖဖည ်သ င််းရမည်။အခ က်အလက် 
    က ိုအကဖခခံ၍ပပ ြိုငပ် ွဲဝငအ်ခ  နအ်တ င််းမတည ်ကသာအစာ်းအစာမ ာ်းအာ်းဖယ်၍စီစဥ်ကပ်းမည်ဖဖစ်သည။် 
 ※７ ကက ာင််းကအကရ ်းခ ယ်ခံရလ ငတ်ာဝနခ်ံနငှ က်က ာင််းသာ်း၁၊၂၊၃ အကိုနလ်ံို်းက ပပ ြိုငပ် ွဲတ ငပ်ါဝငမ်ည်ဟို 
    ဖဖည ်စ က်ရမည။် 
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国・地域 都市・郡・町 
エントリー 

番号 

 

 

 

 

 
 


