
ဓာတ်ပ ုံယဥ်က  ျေးမှုစုံစည်ျေးရာ“ဓာတ်ပ ုံမမ  ြို့ကတာ်”ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ ၊ ဟ ုံ  ုံငျ်ေးဒ ုံျေးပပည်နယ ်

တတ ယအက  မ်ကပမာ ်“Kuma Kengoန င ဟီ်ဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့”KAGU ဒဇီ ုံငျ်ေးမပ  ငပ် ွဲ 

●  မ တ်ဆ ်အမ ာစာ 

ဟ ုံ  ုံငျ်ေးဒ ုံျေးပပည်နယ်ရ  ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့သည် ဒ ုံငျ်ေးဆွဲစုံဆနက်တာငမ် က ည် လ ုံ ်လျှငလ် ပကသာလယ်  ငျ်ေးမ ာျေး၊ကပမကအာ ်ကရသန   ်

အစရ  သည ်သဘာဝက ာငျ်ေးခ ီျေးမ ာျေးပြင မ်ပီျေးပပည ်စ ုံကနကသာ ဓာတ်ပ ုံယဥ်က  ျေးမှုစုံစည်ျေးရာ“ဓာတ်ပ ုံမမ  ြို့” ပြစ်ပါသည်။ ယခုံလ ်ရ   ာလ 

သည် နယ်ဘ ်ကဒသမ ာျေး၏တနြ် ုံျေးန င အ်သ ုံျေးခ န ုံငက်သာ  စစရပ်မ ာျေး  ုံပပနလ်ည်သ ုံျေးသပ်ရမည ်အခ  န ် ုံ ကရာ ်လာမပီပြစ်သည်။ဤ 

 ွဲ သ ုံ  ကသာအခ  နတ် ငဗ် သုံ ာလ ်ရာန င န်ယ်ကပမကဒသ  ုံပပနလ်ည်ထူကထာငရ်နက်   ျေးပမ်ျေးကနသည ်ဗ သုံ ာပညာရ ငM်r.Kuma Kengo 

န င ဟီ်ဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ တ ုံ   အတူပူျေးကပါငျ်ေး၍”ဗ သုံ ာပညာန င ပ်ရ ကဘာဂမ တဆင  ်ပ ုံမ ုံပပည ်ဝကသာလူကနမှုအဆင အ်တနျ်ေးဆီသ ုံ  ”ဟူကသာ 

ရည်ရ ယ်ခ  ်ပြင  ်ဤမပ  ငပ် ွဲ  ုံ  ငျ်ေးပပပ လုံပ်လ  ်ရ  ပါသည်။ 

         ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့သည်ကသျေးငယ်ကသာ်ပငာျေး ပရ ကဘာဂထ  ်ကသာကဒသပြစ်သည ်အကလ ာ ် ဤမမ  ြို့ ၌သာပပ လုံပ်န ုံငက်သာလုံပ်ငနျ်ေး 

စဥအ်ရပ်ရပ်မ ာျေး  ုံ ကဆာငရ်  ်ခွဲ ပါသည်။ နဦျေးအကနပြင  ်“Kimi no isu” ဟူကသာမမ  ြို့ ၌ကမ ျေးြ ာျေးကသာ ကလျေးငယ်မ ာျေးအာျေးမ မ ပ ုံငသ်ည ် 

ကနရာ  ုံကပျေးအပ်သည ်အကနပြင  ်တစ်ဦျေးခ ငျ်ေးစီအတ  ်ထ ုံငခ် ုံမ ာျေး  ုံပပ လုံပ်ကပျေးပခငျ်ေးမ  စတငခ်ွဲ သည်။ မူလတနျ်ေးမ စ၍ က  ာငျ်ေးပပငပ်အ 

ခ  နမ် ာျေးတ င ် ကလျေးမ ာျေး  ုံပရ ကဘာဂန င ရ်ငျ်ေးန ျီေးကစရနပ်ပ စုံပ   ျေးကထာငလ်  ်ရ  မပီျေးအလယ်တနျ်ေးသ ုံျေးန စ်စလ ုံျေး ကလျေးမ ာျေး ပပ လုံပ်သည ် 

သစ်သာျေးထ ုံငခ် ုံမ ာျေး  ုံ က  ာငျ်ေးကအာငသ်ည ်အထ မ်ျေးအမ တ်အပြစ်ကပျေးအပ်ပခငျ်ေးမ ာျေးအာျေးကဆာငရ်  ်လ  ်ရ  ပါသည်။ထ ုံသ ုံ  တမူထူျေးပခာျေး 

သည် လုံပ်ငနျ်ေးစဥ်မ ာျေး  ုံစဥ်ဆ ်မပပတ်က   ျေးစာျေးလာသည ်မမ  ြို့အကနပြင ယ်ခုံအခါသည်ကနာငလ်ာမ   ျေးဆ ်သစ်လူငယ်မ ာျေးအာျေးပပ စုံပ   ျေး 

ကထာင၍်မ   ျေးကစ ခ ကပျေးရမည ်အဆင သ် ုံ   ကရာ ်ရ  လာမပီပြစ်သည်။ 

          လ ်ရ  အသ ်ရှုလမ်ျေးကက ာငျ်ေးဆ ုံငရ်ာကရာဂါ   ုံရ ုံနာဗ ုံငျ်ေးရပ်(Covid-19)ကက ာင  ်မမ  ြို့ ပပမ ာျေး၏လူဦျေးကရထူထပ်မ ာျေးပပာျေးပခငျ်ေးမ  

ပြစ်ကပေါ်လာကသာပပဿနာမ ာျေး ပ ုံမ ုံပမငသ်ာလာမပီျေး လူကနမှုပ ုံစ အသစ်မ ာျေး  ုံရ ာကြ လာသည်န င အ်မျှ နယဘ် ်က  ျေးလ ်ကဒသမ ာျေး 

၏စ မ်ျေးကဆာငရ်ည်မ ာျေး၊ပြစ်န ုံငက်ပခမ ာျေးန င သ်ဘာဝသယ ဇာတမ ာျေး  ပပဿနာမ ာျေး  ုံကပြရ ငျ်ေးန ုံငမ်ည ်အရ ပ်အမမ  ်ပြစ်လာသည်။၎ငျ်ေး 

  ုံ အက ာငအ်ထည်ကြာ်ရန ်ဗ သုံ ာမ တဆင်  နယ်ကပမကဒသ၏ဆ ွဲကဆာငမ်ှုန င သ်ယ ဇာတအရငျ်ေးအပမစ်မ ာျေး  ုံ အ    ျေးရ  စ ာအသ ုံျေးခ  

မ ာျေး  ုံ အနာဂတ်၏လူငယ်လူရ ယ်မ ာျေးအာျေး လ ်ဆင  ်မ်ျေးသငက် ာျေးမှု  ုံ ပပငျ်ေးပပစ ာစ တ်အာျေးထ ်သနက်နသည ် ဗ သုံ ာပညာရ င ်

Mr. Kuma Kengo န င  ်သဘာဝက ာငျ်ေးပခငျ်ေးမ ာျေးန င မ်ပီျေးပပည ်စ ုံ၍ ပရ ကဘာဂထုံတ်လုံပ်ပခငျ်ေး  ုံအာျေးကပျေးသည ် ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့တ ုံ    အတူ 

ပူျေးကပါငျ်ေးမပီျေးပ ုံမ ုံက ာငျ်ေးမ နက်သာလူကနမှုပ ုံစ အသစ်  ုံကြာ်ထုံတ်သ ာျေးရန ်က   ျေးပမ်ျေးလ  ်ရ  ပါသည်။ 

 

●   ငျ်ေးပရပခငျ်ေးရည်ရ ယ်ခ   ်

ဟ ုံ  ုံငျ်ေးဒ ုံျေးပပည်နယ်၊အစဟီခါဝါမမ  ြို့ ရ  ပရ ကဘာဂအမ ာျေးစုံ  ုံပပ လုံပ်တငသ် ငျ်ေးကနသည် ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့အကနပြင  ် အနာ 

ဂတ်၏လူငယ်လူရ ယ်ပညာရ ငမ် ာျေးအာျေး ပ ုံမ ုံသစ်လ ငက် ာငျ်ေးမ နက်သာ KAGU (ပရ ကဘာဂ)ဒဇီ ုံငျ်ေးမ ာျေးပြင  ်ဝင ်ကရာ ်ယ ဥ်မပ  င ်

က ရန ်ကတာငျ်ေးဆ ုံလ ုံ ်ပါသည်။ 

         KAGU (ပရ ကဘာဂ)ဆ ုံသညမ် ာ လူသာျေးန င ပ်တ်ဝနျ်ေး  င ်မဘာ  ုံခ  တ်ဆ ်ကပျေးကသာ က ာျေးခ အရာပြစ်မပီျေးအသ ုံျေးအနှုနျ်ေး 

တစ်ခုံပြစ်သည်။သ ုံ  ကသာ်  ျွန်ုံပ်တ ုံ  သည် ကန  စဥ်ဘဝတ င ်ပစစည်ျေးအမ   ျေးမ   ျေး  ုံအသ ုံျေးပပ ကနကသာ်လည်ျေး ထ ုံပစစည်ျေးမ ာျေး  မည်သ ုံ   

ပြစ်ကပေါ်လာပ ုံ  ုံ န ်န ်နွဲနွဲစဥ်ျေးစာျေးရန ်အခ  နမ်ကပျေးတတ်က ပါ။ထ ုံ  ကက ာင  ်ပစစည်ျေးတနြ် ုံျေး  ုံအကလျေးထာျေးရက ာငျ်ေးမ နျ်ေးမသ ဘွဲ 

က မ်ျေးတမ်ျေးစ ာ   ုံငတ် ယ်၍ ပ  ်လျှငအ်လ ယ်တ ူ စ န  ပ်စ်ပခငျ်ေး  က ီျေးမာျေးကသာသ ်ကရာ ်မှုပြစ်ကပေါ်လာသည်  ုံ သတ ထာျေး 

မ လာက သည်။ 

             ယခုံတစ်ကခါ ်  ငျ်ေးပပပ လုံပ်မည ် KAGUဒဇီ ုံငျ်ေးမပ  ငပ် ွဲဟူကသာအခ င အ်လမ်ျေးမ  လူငယ်မ ာျေး၏အလာျေးအလာမ ာျေးစ ာရ   



ကသာအ ုံငဒ်ယီာမ ာျေး ပ ုံကပေါ်လာမပီျေးမ မ ၏လ ်ရာမ ာျေးအာျေး က ာရ ည်စ ာအသ ုံျေးပပ န ုံငက်သာအ မ်မ ်  ုံ လ ်ကတ ြို့အက ာငအ် 

ထည်ကြာ်လာန ုံငရ်န ်ကမျှာ်လင ပ်ါသည်။ 

 

● မပ  ငပ် ွဲကခါငျ်ေးစဥ်န င အ်ကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေး 

ကခါငျ်ေးစဥ ် “အပြငမ် ှာထှာားနိိုငတ် ဲ့ြရိဘ ှာဂ” 

၁။ လ ်ရာသည် မပ  ငပ် ွဲအကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေးအပပငသ်တ်မ တ်ထာျေးကသာစည်ျေးမ ဥ်ျေးစည်ျေး မ်ျေးမ ာျေး  ုံလ ုံ ်နာရမည်ပြစ်မပီျေး မပ  ငပ် ွဲဝင် 

  ုံယ်တ ုံင ် ုံယ်   ြနတ်ီျေးပပ လုံပ်ထာျေးကသာလ ်ရာပြစ်ရမည်။  

   ၂။ မပ  ငပ် ွဲဝင၏်  ုံယ်ပ ုံငဒ်ဇီ ုံငျ်ေးလ ်ရာပြစ်ရမည်ပြစ်မပီျေး က  ာငျ်ေး၊တ ကသ ုံလ်မ ာျေးမ လ ွဲ၍ အပခာျေးမပ  ငပ် ွဲမ ာျေး၊ပပခနျ်ေးမ ာျေးတ င ်ထုံတ်ကြာ် 

ပပသထာျေးပခငျ်ေးမရ  ကသာလ ်ရာပြစ်ရမည်။ 

 

 

● လ ုံအပ်သည ်အရည်အခ ငျ်ေး 

မည်သည ်န ုံငင် သာျေးမဆ ုံဝငက်ရာ ယ် ဥ်မပ  ငန် ုံငမ်ပီျေး သ ်ဆ ုံငရ်ာက  ာငျ်ေး၊တ ကသ ုံလ်တစ်ခုံခုံ၌ တ ်ကရာ က်နကသာက  ာငျ်ေး 

သာျေးပြစ်ရမည်။အသ ်အရ ယ်အာျေးပြင  ်၂၀၂၃ခုံန စ် မတ်လ ၃၁ရ ်မတ ုံငခ်င ်အသ ်၃၀န စ်ကအာ ်ပြစ်ရမည်။သ ုံ  ကသာ် ၂၀၂၃ခုံန စ်   

မတ်လ ၃၁ရ ်မတ ုံငခ်ငအ်သ ်၃၀ကအာ ်ပြစ်မပီျေး မတ်လ၁ ရ ်ကန  မ  ၃၀ရ ်ကန  အတ ငျ်ေး တ ်ကရာ ်ကနကသာက  ာငျ်ေး၊တ ကသ ုံလ် 

မ  ဘ ွဲြို့ရကအာငပ်မငမ်ည ်က  ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးလည်ျေး ဝငက်ရာ ်ယ ဥ်မပ  ငန် ုံငသ်ည်။ 

အထ ်ကြာ်ပပပါအရည်အခ ငျ်ေးရ  ကသာက  ာငျ်ေးသာျေးမ ာျေးပါဝငက်သာအြ ွဲြို့မ ာျေးလည်ျေး အြ ွဲြို့လ ုံ ်ဝငက်ရာ ယ် ဥ်မပ  ငန် ုံငသ်ည်။ 

သ ုံ  ကသာ် အြ ွဲြို့ဝငမ် ာျေးအာျေးလ ုံျေး၏အသ ်အရ ယ်မ ာ အထ ်ပါအတ ုံငျ်ေးပြစ်ရမည်။ 

 

● ကလျှာ ်ထာျေးန ုံငသ်ည လ် ်ရာအကရအတ   ်

မပ  ငပ် ွဲဝငတ်စ်ဦျေးပြစ်ကစ၊အြ ွဲြို့လ ုံ ်ပြစ်ကစ လ ်ရာတစ်ခုံသာကလျှာ ထ်ာျေးန ုံငသ်ည်။ 

※ ဥပမာ။  ။မပ  ငပ် ွဲဝငတ်စ်ဦျေးတည်ျေးပြင  ်တစ်ခုံထ ်ပ ုံကသာလ ်ရာမ ာျေးစ ာ  ုံကလျှာ ်ထာျေးပခငျ်ေး၊ မ မ လ ်ရာ  ုံကလျှာ ်ထာျေးမပီျေး 

ပြစ်ကသာမပ  ငပ် ွဲဝငသ်ည် အပခာျေးအြ ွဲြို့မ ာျေးတ ငပ်ါဝင၍်အြ ွဲြို့လ ုံ ်လ ်ရာကလျှာ ်ထာျေးပခငျ်ေး အစရ  သည်တ ုံ    ုံမပပ လုံပ်န ုံငပ်ါ။ 

အ ွဲပြတ်ဒ ုံငဥ် က ဌမ အမ ာစ ာျေး 

       ုံရ ုံနာကရာဂါကက ာင  ်အ မ် ကန၊အ နလ် ုံငျ်ေး ကနအလုံပ်လုံပ်တွဲ ကနထ ုံငမ်ှုပ ုံစ   ုံ ကပပာငျ်ေးလွဲလာတာန င အ်မျှ အပပငထ်  ်မပီျေး လမ်ျေး 

ကလျှာ ်တာတ ုံ   စာျေးကသာ ်တာတ ုံ    ုံပပ လုံပ်လာက ပါတယ်။အွဲ သည်လ ုံ အပပငမ် ာကနတွဲ အခ  န ်မ ာျေးလာပခငျ်ေး  သ ်ကတာင သ် ် 

တာအပပငမ် ာကနန ုံငြ် ုံ  အသ ုံျေးပပ တွဲ မ မ နာျေးမ ာရ  တွဲ အရာမ ာျေးလည်ျေး ကပပာငျ်ေးလွဲလာက မ ာပြစ်ပါတယ်။ပ ုံမ နက်နထ ုံငမ်ှုပ ုံစ  ကန ကပပာငျ်ေးလွဲမှု  

  တပြည်ျေးပြည်ျေးန င စ်တငလ်ာပါမပီ။ ကပပာငျ်ေးလွဲလာတွဲ ကနထ ုံငမ်ှုဘဝပ ုံစ   ုံ ပ ုံမ ုံမပီျေးပပည်စ ုံသ ာျေးကစမည ် အပပငမ် ာထာျေးန ုံငတ်ွဲ ပရ ကဘာဂ 

လ ်ရာမ ာျေး  ုံ တီထ ငြ်နတီ်ျေးကပျေးသ ာျေးမယ်လ ုံ   ကမျှာ်လင က်နပါတယ်။ 

 “Kuma Kengo န င  ်ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့” KAGUဒဇီ ုံငျ်ေးမပ  ငပ် ွဲအ ွဲပြတ်ဒ ုံငဥ် က ဌ 

Mr. Kuma Kengo 



● ကလျှာ လ် ာတငရ်ာ၌  သင က်င  

မပ  ငပ် ွဲကလျှာ ်လ ာတငရ်ာ၌ အခကက ျေးကင ကပျေးရနမ်လ ုံအပ်ပါ။ 

 

● မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာတငရ်ာ၌ 

လ ်ရာကခါငျ်ေးစဥ်၊ဒဇီ ုံငျ်ေး၏ဦျေးစာျေးကပျေးအကက ာငျ်ေးအရာန င လ် ်ရာအာျေးရ ငျ်ေးပပခ  ်မ ာျေး၊လ ်ရာပ ုံက မ်ျေးန င ပ် ုံကခ ာ၊CG၊ 

ကမာ်ဒယ်ဓာတ်ပ ုံ အစရ  သည်မ ာျေး  ုံ A3ဆ ုံဒစ်ာရ  ် တစ်မ  ်န ာကပေါ်တ င ်အလ ာျေးလ ုံ ် မ မ က    ်သလ ုံကရျေးဆ ွဲ ာ PDFကဒတာ 

ကပျေးပ ုံ  ကလျှာ ်ထာျေးန ုံငသ်ည်။အဂဂလ ပ်ဘာသာ(သ ုံ  )ဂ ပနဘ်ာသာ  ုံ အသ ုံျေးပပ ၍ကရျေးသာျေးကြာ်ပပန ုံငသ်ည်။ 

 

● စ ုံစမ်ျေးကမျေးပမနျ်ေးရန ်

            စ ုံစမ်ျေးကမျေးပမနျ်ေးလ ုံကသာအကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေး  ုံကရျေးသာျေး ာ မပ  ငပ် ွဲဝင၏်အမည်၊လ ပ်စာ  ုံ ပပည ်စ ုံစ ာပြည ်စ  ်၍ကအာ ် 

ကြာ်ပပပါအျီေးကမျေးလ်လ ပ်စာသ ုံ   ဆ ်သ ယ်စ ုံစမ်ျေးန ုံငသ်ည်။ရ ုံ ျေးခနျ်ေးမ  တတ်န ုံငသ်မျှလျှငပ်မနစ် ာပပနလ်ည်ကပြက ာျေးကပျေးသ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

ဆ ်သ ယ်စ ုံစမ်ျေးရနအ်ျီေးကမျေးလ်လ ပ်စာ - official@kagu-higashikawa.jp 

 

● က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးပခငျ်ေး 

က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးပခငျ်ေးကြာငပ် တ်ရ ် -  ၂၀၂၃ခိုန စ် ဘေဘေှာ်ဝါရီလ ၂၈ရက်(အဂဂ ါ) ဘန ဲ့လည်၁၂နှာရီ(ဂ ပနစ် ကတာ်ခ  န)်မတ ုံငခ်င ်

 

- ကလျှာ ်လ ာလ ်ရာမတငခ်င ်က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးရနလ် ုံအပ်သည်။ကြာငပ် တ်ရ ်က  ာ်လ န၍် က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးပခငျ်ေး 

ပပ လုံပ်လာကသာကလျှာ ်လ ာမ ာျေးအာျေး လ ်ခ စဥ်ျေးစာျေးသ ာျေးမည်မဟုံတ်။ 

-  “Kuma Kengo န င  ်ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့” KAGUဒဇီ ုံငျ်ေးမပ  ငပ် ွဲ home page မ တဆင  ်က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးန ုံငသ်ည်။ 

     က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးရာ၌အျီေးကမျေးလ်ပြည ်သ ငျ်ေးရနလ် ုံအပ်သည်။(အြ ွဲြို့လ ုံ ်ပြစ်ပါ   ုံယ်စာျေးပပ သူတစ်ဦျေး၏အျီေးကမျေးလ်  ုံအသ ုံျေးပပ  

န ုံငသ်ည်)။က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးမပီျေးကနာ ် ရ ုံ ျေးခနျ်ေးမ  က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးန ပါတ်၊လ ်ရာကလျှာ ်ထာျေးရမည ် URLန င p်assword တ ုံ    ုံ 

ပပနလ်ည်ကပျေးပ ုံ  သ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

 

● မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာန င က်လျှာ ထ်ာျေးန ုံငသ်ည  ်ာလ 

လ ်ရာကလျှာ ်ထာျေးန ုံငသ်ည်  ာလ -  

၂၀၂၃ခိုန စ် မတလ် ၂၄ရက်(ဘ ှာကကှာ) မ  ၃၁ရက်(ဘ ှာကကှာ) ဘန ဲ့လည် ၁၂နှာရီ(ဂျြန်စံဘတှာ်ချိန်)အထ  

က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးရာ၌ရရ  ထာျေးကသာ ကလျှာ ်လ ာကြာင ် ုံပြည် သ ငျ်ေး ာ သတ်မ တ်ထာျေးကသာ ာလအတ ငျ်ေးကလျှာ ်ထာျေးရမည်။ 

ကလျှာ ်လ ာ ကြာင၌်ပြည ်သ ငျ်ေးထာျေးကသာအကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေး  မသင က်လ ာ်ကသာ၊လ မ်လည်ထာျေးကသာ အခ  ်အလ ်မ ာျေးပါဝငက်န 

မပီျေး သတ်မ တ်ထာျေးကသာစည် မ်ျေးမ ာျေးန င မ်  ုံ ်ညီပါ  ကလျှာ ်လ ာ  ုံပယ်ခ မည်ပြစ်သည်။ 

 

၁။ မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာတငရ်ာ၌ PDF   ုံအသ ုံျေးပပ ရမည်ပြစ်မပီျေး ကအာ ်ကြာ်ပပပါအခ  ်အလ ်မ ာျေးန င  ် ုံ ်ညီရမည်။ 

mailto:official@kagu-higashikawa.jp


- လ ်ရာကခါငျ်ေးစဥ်၊ဒဇီ ုံငျ်ေး၏ဦျေးစာျေးကပျေးအကက ာငျ်ေးအရာန င လ် ်ရာအာျေးရ ငျ်ေးပပခ  ်မ ာျေး၊လ ်ရာပ ုံက မ်ျေးန င ပ် ုံကခ ာ၊CG၊ကမာ်ဒယ ်

ဓာတ်ပ ုံ အစရ  သည်မ ာျေး  ုံ A3ဆ ုံဒစ်ာရ  ်တစ်မ  ်န ာကပေါ်တ င ်အလ ာျေးလ ုံ ် မ မ က    ်သလ ုံကရျေးဆ ွဲ ာ ကပျေးပ ုံ  ကလျှာ ်ထာျေးန ုံင ်

သည်။(ကြာင ဆ် ုံဒမ် ာ အနည်ျေးဆ ုံျေး 10 points ပြစ်ရမည်။) 

- က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးရာ၌ ရရ  ထာျေးကသာက   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးန ပါတ်  ုံ လ ်ရာပ ုံ၏ညာြ ်ကအာ ် ပ်ရပ်တ င ်ပြည ်သ ငျ်ေးကရျေး 

သာျေးရမည်။ 

- အဂဂလ ပ်ဘာသာ(သ ုံ   )ဂ ပနဘ်ာသာ   ုံ အသ ုံျေးပပ န ုံငသ်ည်။ 

- မပ  ငပ် ွဲဝငပ်ြစ်ကက ာငျ်ေးသ သာကသာ အမ တ်အသာျေးမ ာျေး၊န ပါတ်မ ာျေး၊စာလ ုံျေးမ ာျေး အာျေး ကရျေးသ ငျ်ေးပခငျ်ေးမပပ ရ။ 

- A3 ဆ ုံဒပ်ြင က်ရျေးသာျေးထာျေးကသာလ ်ရာစာရ  ်အာျေး PDF သ ုံ  ကပပာငျ်ေး ာ ကပျေးပ ုံ  ကလျှာ ်ထာျေးရမည်။ 

- ြ ုံငဆ် ုံဒသ်ည် 3MBန င က်အာ ်ပြစ်ရမည်။ 

 

၂။ မပ  ငပ် ွဲဝင(်အြ ွဲြို့လ ုံ ်မပ  ငလ်ျှငအ်ြ ွဲြို့တစ်ြ ွဲြို့လ ုံျေး)  သ ်ဆ ုံငရ်ာက  ာငျ်ေး၊တ ကသ ုံလ်အသီျေးသျီေး၌တ ်ကရာ ်ကနကက ာငျ်ေးကထာ ်ခ စာ။ 

(PDF, JPEG , GIF မ ာျေးမ က    ်န စ်သ ်ရာ  ုံအသ ုံျေးပပ န ုံငသ်ည်။) 

- သ ်ဆ ုံငရ်ာက  ာငျ်ေး၊တ ကသ ုံလ်၌တ ်ကရာ ်ကနကက ာငျ်ေးကြာ်ပပန ုံငက်သာ က  ာငျ်ေးသာျေး တ်၊က  ာငျ်ေးတ ်ကရာ ်ကနကက ာငျ်ေး 

ကထာ ်ခ စာအစရ  သည်မ ာျေး  ုံ PDF, JPEG , GIF ထွဲမ  က    ်န စ်သ ်ရာကဒတာသ ုံ  ကပပာငျ်ေး၍ကပျေးပ ုံ  န ုံငသ်ည်။ 

- ြ ုံင ်တစ်ခုံလျှင ်ပျှမ်ျေးမျှကဒတာ 1MBန င က်အာ ်ပြစ်ရမည်။ 

※ ကပျေးပ ုံ  ရာတ င ်က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးထာျေးခ  န၌် အသ ုံျေးပပ ထာျေးကသာအျီေးကမျေးလ်န င  ်passwordတ ုံ    ုံပြည ်သ ငျ်ေးရနလ် ုံအပ်သည်။ 

 

● ကလျှာ လ် ာန င လ် ်ရာတငရ်ာ၌သတ ပပ သင က်သာအခ  ်မ ာျေး 

- က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးထာျေးခ  န၌် အသ ုံျေးပပ ထာျေးကသာအျီေးကမျေးလ်အမ   ျေးအစာျေးသည် gmail.com ပြစရ်မည။် 

(ရ ုံ ျေးခနျ်ေးမ မလ ်ခ န ုံငက်သာအျီေးကမျေးလ်အမ   ျေးအစာျေးမ ာျေး - @mail.ru, @bk.ru, @list.ru, @inbox.ru) 

- ရ ုံျေးခနျ်ေးမ က   တငစ်ာရငျ်ေးသ ငျ်ေးမပီျေးမပီပြစ်ကက ာငျ်ေး အျီေးကမျေးလ်ကပျေးပ ုံ  မည်ပြစ်သည်။အ ယ်၍ အျီေးကမျေးလ်မကရာ ်ခွဲ ပါ  spam ထွဲ၌ 

ပပနလ်ည်စစ်ကဆျေးရနလ် ုံအပ်သည်။ 

- ကလျှာ ်လ ာတငသ်ည ် ာလမပီျေးဆ ုံျေးမပီျေးကနာ ် မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာအာျေး ကပပာငျ်ေးလွဲပခငျ်ေး၊ပပငဆ်ငပ်ခငျ်ေးန င လ် ်ရာ  ုံ ပယ်ြ  ်ပခငျ်ေး 

တ ုံ    ုံ မပပ လုံပ်န ုံငပ်ါ။ 

-      မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာ  ုံပပ လုံပ်ရာ၌  ုံန ် ကသာအခကက ျေးကင မ ာမပ  ငပ် ွဲဝငန် င သ်ာ သ ်ဆ ုံငသ်ည်။ 

-      မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာ၌ အသ ုံျေးပပ ထာျေးကသာဓာတ်ပ ုံမ ာျေး၊ရုံပ်ပ ုံမ ာျေးန င သ် ်ဆ ုံငက်သာသူမ ာျေး၏ခ င ပ်ပ ခ  ်မရ  ဘွဲ မူပ ုံငခ် င  ် ုံ ကြာ  ်

ြ  ်ကသာ  စစမ ာျေးပြစ်ကပေါ်လာပါ  မပ  ငပ် ွဲဝင၏်တာဝနသ်ာပြစ်ကသာကက ာင ခ် င ပ်ပ ခ  ်  ုံကသခ ာရယူမပီျေးမ သာအသ ုံျေးပပ ပါရန။် 

- တပါျေးသူ၏ရပ ုံငခ် င ၊်မူပ ုံငခ် င မ် ာျေး  ုံခ   ျေးကြာ ်သည်ဟုံ ဆ ုံျေးပြတ်ရန ုံငက်သာလ ်ရာပြစ်ပါ  ကလျှာ ်လ ာတငထ်ာျေးပခငျ်ေးန င ရ်ရ   

ထာျေးကသာဆုံ  ုံ ပယ်ြ  ်သ ာျေးမည်ပြစ်သည်။အ ယ်၍ သ ်ဆ ုံငသူ်ြ ်မ  မူပ ုံငခ် င ခ်   ျေးကြာ ်ပခငျ်ေး၊ပ  ်စီျေးဆ ုံျေးရှု  ျေးမှုအတ  ် 

ကတာငျ်ေးခ ပခငျ်ေးအစရ  သည ်တရာျေးစ ွဲဆ ုံပခငျ်ေးန င  ်န   ်  ်ပခငျ်ေးမ ာျေးပြစ်ကပေါ်လာပါ  မပ  ငပ် ွဲဝင၏်တာဝနသ်ာပြစ်၍  ုံယ်တ ုံငက်ပြရ ငျ်ေး 

ရမည်ပြစ်မပီျေးမပ  ငပ် ွဲစီစဥ်  ငျ်ေးပသည ် တာဝနရ်  သူမ ာျေး၊ပါဝင ်ကသာအြ ွဲြို့အစည်ျေးမ ာျေးန င  ်လ ုံျေးဝမသ ်ဆ ုံငပ်ါကက ာငျ်ေးသတ ပပ ရန။် 

- ကလျှာ ်ထာျေးကသာလ ်ရာမ ာ ရ  မပီျေးပြစ်ကသာဒဇီ ုံငျ်ေးလ ်ရာန င တူ်ညီသည်(သ ုံ   )ခ ုံျေးခ ထာျေးသည်ဟုံ သတ်မ တ်န ုံငသ်ည ်အခ  ်မ ာျေး၊ 

သ ်ဆ ုံငသူ်၏မူပ ုံငခ် င အ်ာျေး ခ   ျေးကြာ ်သည်ဟုံယူဆန ုံငပ်ါ  ကလျှာ ်လ ာန င ဆ်ုံမ ာျေး  ုံပယ်ြ  ်ရုံပ်သ မ်ျေးသ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

၎ငျ်ေးအပပင ်သ ်ဆ ုံငသူ်၏မူပ ုံငခ် င ခ်   ျေးကြာ ်မှုန င ပ် ်သ ်၍ ပြစ်ကပေါ်လာ ကသာပပဿနာမ ာျေးအာျေး မပ  ငပ် ွဲစီစဥ်က ီျေးက ပ်သူမ ာျေး 

  တာဝနယ်ူကပြရ ငျ်ေးသ ာျေးမည်မဟုံတ်ကခ ။ 



● စစက်ဆျေးအ ွဲပြတပ်ခငျ်ေး 

- အ ွဲပြတ်ဒ ုံငမ် ာျေး လ ်ခ ရရ  ထာျေးကသာလ ်ရာမ ာျေးထွဲမ  စ ာတငအ်ဆင လ် ်ရာ ၁၀ခုံ  ုံကရ ျေးခ ယ် ာ ၂၀၂၃ ခုံန စ် 

ကမလလယ်ကလာ ်တ င ်ကက ညာသ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

- စ ာတငအ်ဆင မ်ပ  ငပ် ွဲဝငမ် ာျေးထ သ ုံ   သျီေးသန  ဆ် ်သ ယ်အကက ာငျ်ေးက ာျေးသ ာျေးမည်ပြစ်သလ ုံ official home page မ တဆင  ်

ကက ညာသ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

- စ ာတငလ် ်ရာ ၁၀ ခုံအာျေး ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲတ ငအ် ွဲပြတ်မပီျေးဆုံမ ာျေး  ုံကရ ျေးခ ယ်သ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

- စ ာတငအ်ဆင က်ရ ျေးခ ယ်ခ ရကသာမပ  ငပ် ွဲဝငမ် ာျေးသည် ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲမတ ုံငခ်ငသ်တ်မ တ်ထာျေး ကသာရ ်အတ ငျ်ေး ကအာ ်ကြာ်ပပပါ 

အရာမ ာျေးအာျေး ရ ုံ ျေးခနျ်ေးသ ုံ   ပပ လုံပ်ကပျေးပ ုံ  ရမည်ပြစ်သည်။ 

・၅မ နစ်စာ presentation video  

・မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာ၏ ၅ပ ုံ/၁ပ ုံ (သ ုံ  ) လ ်ရာတစ်ခုံလ ုံျေး၏ ကမာ်ဒယ်အကသျေး 

(မ မ က    ်န စ်သ ်ရာ ပစစည်ျေး  ုံအသ ုံျေးပပ န ုံငမ်ပီျေးကမာ်ဒယ်အာျေး ပပနက်ပျေးသ ာျေးမည်မဟုံတ်) 

- ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲတ င ်အ ွဲပြတ်ဒ ုံငမ် ာျေး  လ ်ရာကမာ်ဒယ်န င  ်presentation videoတ ုံ    ုံ က ည ်ရှု ြို့အ ွဲပြတ်မပီျေးဆုံမ ာျေး  ုံ ကရ ျေးခ ယ်သ ာျေး 

မည်ပြစ်သည်။ 

- စ ာတငအ်ဆင က်ရ ျေးခ ယ်ခ ရပါ  ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ ဟ ုံ  ုံငျ်ေးဒ ုံျေးပပည်နယ်၌  ငျ်ေးပမည ်ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲသ ုံ   မပြစ်မကနလာကရာ ်ရမည။် 

(ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲ  ငျ်ေးပရန ်စီစဥ်ထာျေးသည ်ရ ်စ ွဲ - ၂၀၂၃ခုံန စ် ဇ နလ် ၂၅ရ ်ကန  ) 

- ကလျှာ ်လ ာကြာငတ်ငရ်ာ၌ ပြည သ် ငျ်ေးထာျေးကသာအခ  ်အလ ်မ ာျေးမ ာျေးယ ငျ်ေးကနပခငျ်ေးန င တ်ုံပပခငျ်ေး၊သတ်မ တ်ထာျေးကသာအခ  ် 

အလ ်မ ာျေးန င မ်  ုံ ်ညီပခငျ်ေးမ ာျေးရ  သည်ဟုံသတ်မ တ်န ုံငခ်ွဲ လျှင ်ကပျေးအပ်ထာျေးကသာဆုံ  ုံပပနလ်ည်ရုံပ်သ မ်ျေးမည်ပြစ်သည်။ 

- အ ွဲပြတ်စစ်ကဆျေးပခငျ်ေးနည်ျေးလမ်ျေးမ ာျေး၊စ နှုနျ်ေးမ ာျေးအပါအဝင ်ရလဒန် င ပ် ်သ ်ကသာအကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေးအာျေး ကမျေးပမနျ်ေးပခငျ်ေး 

သည်ျေးခ ပါ။ 

 

● ြ ုံငန်ယပ် ွဲန င ဆ်ုံကပျေးပ ွဲ  ငျ်ေးပမည ်အခ  နန် င က်နရာ 

၂၀၂၃ခိုန စ် ဇွန်လ ၂၅ရက် (တနဂဂဘနဘွန ဲ့ ) ဟဂီါရ ီခါဝါမမိ ြို့ ၊ ဟိိုကိိုငာ်းဒိိုားပြည်နယ် 

 

● ခ ီျေးပမင မ်ည ်ဆုံမ ာျေးန င ဆ်ုံကက ျေးကင မ ာျေး 

 Kuma Kengo ဆုံ (ပထမဆုံ)     -     ၁ ဦျေး      ဂ ပနက်င  ယနျ်ေး ၅ သ နျ်ေး  

 ထူျေးချွနဆ်ုံ      -      ၃ ဦျေး      ဂ ပနက်င  ယနျ်ေး ၁ သ နျ်ေး     

 န စ်သ မ ်ဆုံ      -      ၆ ဦျေး 

※ စ ာတငအ်ဆင မ်ပ  ငပ် ွဲဝင ်၁၀ ကယာ ်သည် ြ ုံငန်ယ်ပ ွဲန င ဆ်ုံကပျေးပ ွဲ  ုံ တ ်ကရာ ်က ရမည်ပြစ်သည်။ 

※ ဂ ပနန် ုံငင် မ အပ အပခာျေးန ုံငင် မ ာျေး၍ကနထ ုံငက် ကသာမပ  ငပ် ွဲဝငမ် ာျေးသည် စ ာတငအ်ဆင က်ရ ျေးခ ယ်ခ ရပါ  ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့သ ုံ   လာ 

ကရာ ်ရန ်န ုံငင်  ူျေးလ ်မ တ်(ပတ်စပ ုံ  )  ုံ က   တငပ်ပ လုံပ်ထာျေးရနလ် ုံအပ်သည်။ 

※ ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့သ ုံ  လာကရာ ်ရာ၌  ုံန ် သည ်ကလဆ ပ်မ အသ ာျေးအပပနစ်ရ တ်န င မ်မ  ြို့တ ငျ်ေးတည်ျေးခ ုံစရ တ်မ ာျေး  ုံ မပ  ငပ် ွဲပြစ်ကပမာ ် 

ကရျေးက ာ်မတီမ ကထာ ်ပ  ကပျေးသ ာျေးမည်ပြစ်သည်။သ ုံ  ကသာ် အြ ွဲြို့လ ုံ ်မပ  ငပ် ွဲဝငအ်ကနပြင  ်  ုံယ်စာျေးပပ မပ  ငပ် ွဲဝငတ်စ်ကယာ ်  ုံ 

သာ ြ တ်ကခေါ်သ ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

※ ဆုံရလ ်ရာအာျေး စီျေးပ ာျေးပြစ်ထုံတ်မည ်  စစမ ာျေးလည်ျေးရ  န ုံငသ်ည်။စီျေးပ ာျေးပြစ်ထုံတ်လုံပ်မည်ဆ ုံပါ  လ ်ရာပ ုံငရ် ငန် င သ်ျီေးသန   ်ည   

နှု ငျ်ေးတ ုံငပ်ငမ်ပီျေးမ ဆ ုံျေးပြတ်မည်ပြစ်သည်။ 



● အ ွဲပြတဒ် ုံငမ် ာျေး 

➢ အ ွဲပြတ်ဒ ုံငဥ် က ဌ    -    Kuma Kengo (ဗ သုံ ာပညာရ င ်၊ တ ုံ    တ ကသ ုံလ်ပါကမာ ခ) 

➢ အ ွဲပြတ်ဒ ုံငမ် ာျေး  

-       Tachikawa Eisuke (ဒဇီ ုံငျ်ေးဗ ျူဟာပညာရ င၊် ဆင  ်ွဲတီထ ငက်တ ျေးကခေါ်ပညာရ င၊်NOSIGNER ုံမပဏ ီ ုံယ်စာျေးပပ ) 

-       Tokolo Asao (အနုံပညာရ င)် 

-       Nakamura Hiroshi (ဗ သုံ ာပညာရ င၊်NAP ဗ သုံ ာန င က်ဆာ ်လုံပ်ကရျေးရ ုံ ျေးခနျ်ေး) 

-       Harada Masahiro (ဗ သုံ ာပညာရ င၊်ရ ီဘအူရာနည်ျေးပညာတ ကသ ုံလ်လ ် ကထာ ်ပါကမာ ခ) 

-       Hibino Katsuhiko (အနုံပညာရ င၊်တ ုံ    အနုံပညာတ ကသ ုံလ်ပါကမာ ခ) 

-       Fujiwara Teppei (ဗ သုံ ာပညာရ င၊်ယ ုံ  ုံဟာျေးမာျေးန ုံငင် ပ ုံငတ် ကသ ုံလ်လ ် ကထာ ်ပါကမာ ခ) 

-       Mori Toshiko ( ဟာျေးဗတ်တ ကသ ုံလ်၊ဒဇီ ုံငျ်ေးဌာနပါကမာ ခ)    ※ စီစဥ်ဆွဲ 

-       Oda Noritsugu (ထ ုံငခ် ုံသုံကတသပီညာရ င၊်ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ဒဇီ ုံငျ်ေးအက  ကပျေး) 

 

● မူပ ုံငခ် င န်  င ပ် သ် က်သာရ ငျ်ေးလငျ်ေးခ  မ် ာျေး 

- လ ်ရာမ ာျေး(ကမာ်ဒယ်အပါအဝင)်  ုံ မပ  ငပ် ွဲစီစဥ်က ီျေးက ပ်သူမ ာျေး ပပနလ်ည်ကပျေးအပ်သ ာျေးမည်မဟုံတ်။ 

- မပ  ငပ် ွဲဝငတ် င ်မ မ မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာ၏မူပ ုံငခ် င န်  င ဒ်ဇီ ုံငျ်ေးမူပ ုံငခ် င  ်အပပည ်ရ  သည်။ 

- လ ်ရာအာျေးစီျေးပ ာျေးပြစ်ထုံတ်လုံပ်ကရာငျ်ေးခ မည ်  စစရပ်မ ာျေးသည် မပ  ငပ် ွဲဝငန် င သ်ျီေးသန  က်ဆ ျေးကန ျေးတ ုံငပ်ငသ် ာျေးမည်ပြစ်သည်။ 

- ပ ွဲစီစဥ်သူမ ာျေး  မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာမ ာျေး  ုံ ပပခနျ်ေးတ ငပ်ပသပခငျ်ေး၊မဂဂဇငျ်ေး၊လ ် မ်ျေးစာကစာငမ် ာျေး၊ဝ ်ဆ ုံဒမ် ာျေးတ င ်အခမွဲ အသ ုံျေးပပ  

ပခငျ်ေး အစရ  သည်မ ာျေး  ုံပပ လုံပ်န ုံငသ်ည်။ 

- ပ ွဲစီစဥ်သူမ ာျေး  မပ  ငပ် ွဲဝငအ်ာျေးက   တငအ်သ မ ကပျေးဘွဲ လ ်ရာအာျေး ပပခနျ်ေးတ ငပ်ပသပခငျ်ေး၊ပပ ပပငပ်ပငဆ်ငပ်ခငျ်ေး၊အမ ာျေးအပပာျေးပ ုံစ တူ 

ပပ လုံပ်ပခငျ်ေးန င ပ်ြန  က်ဝပခငျ်ေး အစရ  သည်မ ာျေး  ုံပပ လုံပ်န ုံငသ်ည်။မပ  ငပ် ွဲဝငအ်ကနပြင  ် ကြာ်ပပပါ  စစမ ာျေးအာျေးမပငငျ်ေးဆနန် ုံငက်က ာငျ်ေး  

သတ ပပ ရန။် 

- လ ်ရာမ ာျေးအာျေး ပ ွဲစီစဥ်သူမ ာျေး  မပ  ငပ် ွဲပရ ုံမ ုံျေးရ ငျ်ေးဆငျ်ေးရာတ ငလ် တ်လပ်စ ာအသ ုံျေးပပ န ုံငမ်ပီျေး မပ  ငပ် ွဲဝငအ်ကန ပြင အ်သ ုံျေးပပ ခမ ာျေး  ုံ 

ခ စာျေးန ုံငမ်ည်မဟုံတ်ကက ာငျ်ေး သတ ပပ ရန။်မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ်ရာအာျေး စီျေးပ ာျေးပြစ်ကရာငျ်ေးခ မည ်  စစရပ်၏အဓ  အကရျေးပါသူမ ာ ပ ွဲက ီျေး 

က ပ်စီစဥ်သူသာ ပြစ်သည်။ 

 

● မသ ဆ် ုံငက်က ာငျ်ေးရ ငျ်ေးလငျ်ေးခ  ် 

- ပ ွဲစီစဥ်သူမ ာျေး၏ရည်ရ ယ်ခ  ်ရ  ရ  (သ ုံ   )ကပါ  ဆမှုကက ာင  ်မပ  ငပ် ွဲဝငလ် ရ်ာတ င ်တစ်စ ုံတစ်ရာက ီျေးမာျေးစ ာပ  ်စီျေးဆ ုံျေးရှု  ျေးမှုမ ာျေးပြစ် 

ပြစ်ကပေါ်သည ်အကပခအကနမ လ ွဲ၍ အပခာျေးမည်သည ်အကက ာငျ်ေးအရငျ်ေးကက ာင လ် ်ရာပ  ်စီျေးသ ာျေးပါ  မပ  ငပ် ွဲ  ငျ်ေးပသူမ ာျေးန င  ်

လ ုံျေးဝမသ ်ဆ ုံငပ်ါ။ 

- ဤမပ  ငပ် ွဲသည် က   တငအ်ကက ာငျ်ေးက ာျေးပခငျ်ေးမရ  ဘွဲ မပ  ငပ် ွဲအခ  နဇ်ယာျေးမ ာျေး၊အကက ာငျ်ေးအရာမ ာျေး  ုံကပပာငျ်ေးလွဲန ုံငက်ပခရ  သည်။ 

  

● မပ  ငပ် ွဲအဓ  က ီျေးက ပ်စစီဥသ် ူ

“Kuma Kengoန င ဟီ်ဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ ” KAGU ဒဇီ ုံငျ်ေးမပ  ငပ် ွဲပြစ်ကပမာ ်ကရျေးက ာ်မတီ 



အြ ွဲြို့အစည်ျေးမ ာျေး   -  ဟီဂါရ ီခါဝါမမ  ြို့ ရ  လုံပ်ငနျ်ေးရ ငမ် ာျေးအသငျ်ေး၊ခရီျေးသ ာျေးလုံပ်ငနျ်ေးအသငျ်ေး၊စ ုံ ်ပ   ျေးကရျေးသမဝါယမအသငျ်ေး၊ 

ကဆာ ်လုံပ်ကရျေးလုံပ်ငနျ်ေးအသငျ်ေး၊သစ်ကတာအြ ွဲြို့၊အကရာငျ်ေးပမ င တ်ငက်ရျေး ုံမပဏလီီမ တ ်၊မမ  ြို့က ာငစီ်န င ပ်ညာကရျေးဘုံတ် 

အြ ွဲြို့၊အစဟီခါဝါပရ ကဘာဂထုံတ်လုံပ်ကရျေးသမဝါယမအသငျ်ေး။ 

မပ  ငပ် ွဲပြစ်ကပမာ ်ကရျေးက ာ်မတီရ ုံျေးခနျ်ေး   -   Higashikawa Culture and Exchange Department 

                                       PH : 0166-82-2111     E-mail : official@kagu-higashikawa.jp 

 

mailto:official@kagu-higashikawa.jp

