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IUCHI Asia Students Memorial Foundation 
အအိခု  ိဘြြဲ႕လြနစ္ေကာ္လာာရစ ္ဒတုယိအသတု ္(၂၀၂၀ခုုႏရစ)္ ေလ ရာကလ္လာတာာ္န ္စညး္ကကး္ခ ကက္ ား 

1. စေကာ္လာေ းကည္ညအောအတြက္  

၅ ေယာက္ခန႕္ 
 

2. စေကာ္လာာရစ္ေလ ရာက္ုႏိုာသူ္ 

ေအာက္ေ ာ္   ္သတ္ကရတ္မားေသာ း  နု္ႏိာု္ာန္ ႏ္ တကၠသုိလ္တြာ ္ကဟာဘြြဲ႕ေကာညစ္ (သုိ႕)  ္ားူဘြြဲ႕ မက ိာု္းေကာညစ ္၌ဘြြဲ႕ 

ယူာန္ တာား၀ာေ္က ာာ္းသားအ  စု္ႏရာ္ည း  နု္ႏိုာာ္နသုိ႕သြားောာက္ ညာသာ္ယူကည္ညသူ  စာ္ကည္ႏ မုိ႕  ာ္္ အဓိကမားကည္ည  

က႑ကရာ Life science ုႏရာ္ည း  နစ္ာသာ္သကားကရား ညာက႑ တုိ႕  စ ္္သည္ႏ မုိ႕ေနာက္္  ္ားူဘြြဲ႕ဒုတိယ ိာု္းေကာညစ္ က္ 

တက္ကာ ဘြြဲ႕ယူာနအ္တြက္  က္တက္ကည္ည  ညာေတာ္သာေ္က ာာ္းသားသည္း  န္စာသာ္သကားကရား  န႕္ ြားေား ုႏရာ္ည  ကနက္ာ 

ုႏိုာာ္န ညာေား  ား  ာ္ေ  ာာ္းလြဲကရားတြာ ္ ္၀ာ္သက္ ုိာ္ေသာ က႑သာလရရ ာ္သ း ခားစွ္းစား နုး  တက္ည္ႏ  
 

3. စေကာ္လာေလ ရာက္ုႏိာု္သူသတ္ကရတ္ခ က္ႏ ေအာက္ ္အခ က္အားလနုးုႏရာ္ညကုိက္ည သူ  စာ္ ္ကညႏ္ 

（１）  ညေ္မာာစ္ုသကၼတ ကနက္ာုုိႏာ္ာနေတာ္ ္ႏ္ ုႏိာုာ္နသား  စာ္ကည္ႏ 

（２）  ညေ္မာာစ္ုသကၼတ ကနက္ာုုိႏာ္ာနေတာ္ ုႏရာ္ည း  နု္ႏိာုာ္န ္ႏ္ ေ ္ာ္းကးူတနတားအ  စလု္ ္ကုိာ္လုိေသာ  ုႏၵာရိသူ  စာ္ကည္ႏ 

（３）ေ ာာ္ေဒးာရား္ကရ ေခွေသာလရား ာ္ရားကရားက ားတြာ ္္၀ာတ္က္ောာက္သူ္ မုတ္ေ၀ကည္ညစာေ က ားတြာေ္ားသားေ းကည္ညသူ္ 

                စစ္တက္းေကာက္ကရားက ားတြာ ္္၀ာ္ကူည ကည္ညသူ  စာ္ကည္ႏ 

（４）စေကာ္လာာရစာ္ယူသည္ညကာလာ  း နုးသည္ညေနာက္ ိာု္းလည္း စေကာ္လာ ာာရ ိူးသူအ  စ ္ေ ာာေ္ဒးာရား္ကရ ေတာား္ ိ ု

                သည္ညလရား ာ္ရားကရားက ားကိ ုတက္သကြစြာ၀ိုား္၀နး္ေ ာာ္ာြက္ုႏိာု္သူ  စာ္ကည္ႏ 

（５）စေကာ္လာစတာေ္ းသည္ညေန႕တြာ္ အေ ခခနအား  ာ္ည အသက္ ့၅ ုႏရစက္  ည္ညေသးသူ  စာ္ကည္ႏ 

（６）စေကာ္လာေ းကည္ဟု နုး  တသ္ည္ညေန႕ာက္ေနာက္ ိုား္တြာ္ း  နသုိ္႕၀ာ္ောာက္သူ  စ္ာ  း္ စတာေ္ းသည္ညေန႕ကတုိာ္ခာ ္

      သတ္ကရတ္ေသား  နတ္ကၠသိုလ္ကရ ၀ာ္ခြာ္ညာုုိႏာ္သည္ညအေ ခအေနာရသိ ူ

（７）အေ ခခနအား  ာ္ည္ း  န္စာအာညအ္ခ ာ္းစစ္စာေကး ြြဲ (JLPT）N4ုႏရာ္ညအမက္ေအာာ္ ကာ္မားသူ  စာ္ကည္ႏ 

（８）သတ္ကရတ္မားေသာတကၠသုိလ္တြာ ္ ညာသာ္ယူသည္ညအခ္ ခနုုိႏာာ္ညာ္ရေိသာ ကုိယ္စတ္ိက နး္ကာသန္စြက္းသူ  စာ္ကည္ႏ 

（９）ဒ္ရိုက္တာအ ြြဲ႕ုႏရာည္ ောြးခ ယ္ေားအ ြြဲ႕တုိ႕ကရ လုိအ သ္ည္ဟုသတ္ကရတ္ေသာအခ က္က ားုႏရာ္ည  ည္ညစနုသူ  စာ္ကည္ႏ 
 

4. ေ းကည္ညစေကာ္လာာရစအ္ေသကာာ္း  

ေအာက္ ္အခ က္（１）ုႏရာ္ည（２）ကုိ ေ ္ား္ကာ စေကာ္လာာရစအ္  စ္ ေ းအ က္ည္ႏ 

（１）လစွေ္ းကည္ညစေကာ္လာောြႏ တစ္လလရ ာ္ ယနး္ ယေသာား္ ကရ ္္ေသာား္အတြာ္း္ ေလရ ာက္မားသူ္ႏ္၀ာေ္ာြ အေ ခ 

အေနစသညည္အခ က္က ားကိုမည္ညသြာ္းစွး္စားကာ ဒ္ရိက္ုတာအ ြြဲ႕အစညး္အေ၀းတြာ္  နုး  တ္ကည္ႏ 

（２）ေက ာား္လခႏ ေက ာား္၀ာေ္သကး္ ေက ာာ္းုႏရစစ္ွေ္သကး္ ေက ာား္အေ ာက္အွ းသနုးစြဲြခ စသ  ာ္ည သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္  

                သုိ႕ေ းသြာ္းာန္လုိအ ေ္သာ အခေသကးောြကုိသာလရ ာ္ေ းကည္ႏ (သုိ႕ေသာ္္ အာကခနေသကးစသည႕္စာတ္ိစခုႏရာ္ည ကကိ ိ

                သေဘာ  ာ္ညေ းသြာ္းေသာစာိတ္စခက ားကိေု ာာေ္ဒးာရား္ကရ ကေ း ္ႏ) 

（３）ေ းကည္ညကာလႏ ေ းကည္ဟု နုး  တ္သည္ညေန႕ကရ ကဟာဘြြဲ႕ေကာညစ္ (သုိ႕)  ္ားူဘြြဲ႕ မက ိုား္ေကာညစ္ ္ႏ္ ၂ုႏရစ္ာ  းသည္အမိႏ 
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5. သြားောာက္တက္ုႏိာု္သည္ည သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ 

The University of Tokyo, Kyoto University, Okayama University, Waseda University, Kwansei Gakuin University  

ုႏရာ္ညအ ခား စသ  ာ္ည ဒ္ရိုက္တာအ ြြဲ႕အစညး္အေ၀းတြာ ္လက္ခနေသာ တကၠသုိလ္ ဟုသတ္ကရတ္သည္ႏ 
 

6. အ ခားစေကာ္လာာရစု္ႏရာ္ညယရွတ္ြြဲလက္ခနာယူ ခာ္း 

အ ခားစေကာ္လာာရစု္ႏရာ္ညယရွတ္ြြဲလက္ခနာယူကည္ ုိလရ ာ္ ေ ာာေ္ဒးာရား္ုႏရာ္ည တုိာ္ ာ္ာ  း ေ ာာ္ေဒးာရား္လက္ခနကရားာာ  းကရသာ 

အ ခားစေကာ္လာကုိလညး္ာယူုုိႏာ္ ္သည္ႏ (ေ ာာေ္ဒးာရာ္းကရေ းေသာစေကာ္လာောြ ကာဏကုိ  န္လညည္ညိသတ္ကရတ္ကည္ႏ) 
 

7. ေ ာာေ္ဒးာရာ္းသိ႕ု ေလ ရာက္မားသည္ညစာာြက္စာတက္းက ားတာ္ာကည္ည ေနာက္ နုးာက္ 

（１）ေလ ရာက္လလာုႏရာ္ညတာာ္ကည္ညစာာြက္စာတက္းက ားေားသား  ားစု ခာ္းုႏရာ္ညေလ ရာက္မား ခား္ 

         သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ကရ ေလရ ာက္မားသူအတြက္ ေားေ းမားေသာ ေမာက္ခနစာုႏရာ္ညအတူ  ူးတြြဲေလ ရာက္မားာကည္ႏ  

          ကကိိဘြြဲ႕ာတကၠသုိလ္ ္ေကာကၡခ ား ္ (သုိ႕) ဌာနကရ း ကရ ေမာက္ခနစာ ္ာကည္ႏ  

                           စေကာ္လာေ းသည္  စေ္စ္ ကေ းသည္  စေ္စ ကည္ညသည္ညအေသကာာ္းေသကာာ္ညကရ တာ္လုိက္ေသာ စာာြက္စာတကး္က ား ကုိ 

                             န္ကေ း ္ႏ  

（２）ေ ာာ္ေဒးာရား္သို႕တာာ္ကည္ည ေနာက္ နုးာက္ 

                       သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္္ႏ္ ေက ာား္၀ာာ္ခြာ္ညသတ္ကရတ္ကာလအလုိက္ ညညိုႏရိားာ္းေ ြးေုႏြးကရားကုိ လက္ခနာန ္လ ာမားေသာ္ 

                       လညး္္ ေအာက္ ္ကာလသညေ္ ာာ္ေဒးာရား္သို႕ေလရ ာက္မားာကည္ည ခန႕္ကရန္းကာလ  စ္သည္ႏ 

   " ၂၀၂၀ ခုုႏရစ္ ္ာ  လ ေက ာာ္း၀ာ္ကည္ညသူအတြက္ ေလရ ာက္လလာ တ္ိာက္ " ၂၀္ ခုုႏရစ ္ဒ ႏာဘ္ာလ ၂၀ာက္ (လ ာမား) 

" ၂၀၂၀ ခုုႏရစ ္စက္တာ္ဘာလ ေက ာား္၀ာက္ည္ညသူအတြက္ ေလရ ာက္လလာ ိတ္ာက္" ၂၀၂၀ခုုႏရစ္ ႏြန္လ ၂၀ာက္ (လ ာမား) 
 

8. ောြးခ ယ္ နုအ ာ္ည ာ္ညုႏရာ္ည အေသကာား္သကား နု 

（１）ောြးခ ယ္ေားေကာ္ကတ သည္ တာမ္ားေသာ ေလ ရာက္လလာစာာြက္စာတကး္က ားသကညည္ကာ စစိစ္ာ  း္ ဒ္ရိက္ုတာအ ြြဲ႕အစညး္ 

                အေ၀းသိ႕ု စေကာ္လာာရစေ္ းသည္ညသူ ကုိ ေမာက္ခနတာ္  ကည္ႏ 

（２）မုိ႕  ာ္္ ောြးခ ယ္ေားေကာ္ကတ သည ္ေလရ ာက္လလာစာာြက္စာတက္းက ားအေ ွကူတည္၍ SKYPEစသ  ာ္ည တုိ႕ကရတ ာ္ည 

အာ္တာဗ  းလူေတြ႕စစ္ေ း ခာ္း  ားလု က္ည္ႏ 

（３）ဒ္ရိုက္တာအ ြြဲ႕အစညး္အေ၀းတြာ ္စေကာ္လာာရစာ္သာ္ညသည္ညေက ာား္သားကိ ုစစိစ္ကာ္ တကၠသုိလ္၀ာခ္ြာ္ညာလရ ာ ္

 စေကာ္လာေက ာာ္းသား အ  စ္စေကာ္လာေ းကည္ဟု  နုး  တ္သတ္ကရတ္ကည္ႏ 

（４） နုး  တခ္ က္ကုိ အ းေကးလ္  ာ္ည သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္သုိ႕ အေသကာား္သကားကည္ႏ 

（５）သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္သည ္တကၠသုိလ္၀ာခ္ြာ္ညာလရ ာစ္ေကာ္လာာရစ္ာကည္ညအေသကာာ္းကိ ု(ေလရ ာက္မားသူမန) စေကာ္လာ 

                စတာေ္ းကည္ညယာယ သတ္ကရတ္ာက္စြြဲကုိအေသကာာ္းသကားကည္ႏ 

（６）တကၠသုိလ္၀ာခ္ြာ္ညာလရ ာ္သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္တက္ာန ္တာာ္ကည္ညစာာြက္စာတက္းက ား ေက ာာ္းသားကရ တကၠသုိလ္မန 

               တာ္ာ  း္ ေက ာား္သားကတ္ (ကတၲိ ) ုႏရာ္ည ကတိ၀န္ခနခ က္္  း  န္  ည္တြာ္းာရဘိဏ္တြာ္ဘဏ္စာအု ္ ြာ္ညာ  း မိဘုဏ္ 

        စာအု ္ (ကတိ ၲ) ကို ေ ာာ္ေဒးာရာ္းသို႕ တာ ္ ာ  းလရ ာ္ စေကာ္လာာရစ္ာေက ာာ္းသားအ  စ ္တာား၀ာသ္တ္ကရတ္ကည္ႏ 

        မို႕  ာ္္  ောြးခ ယ္ေားေကာ္ကတ ၀ာက္ ား္ႏ္ အကည္္ ောြးခ ယ္ နုုႏရာ္ည ောြးခ ယ္ခနာသည္ညအေသကာာ္းအာာ္း္ အောြးကခနာ 
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သည္ညအေသကာာ္းအာာ္း တို႕ကို သတာ္းမတု္  န္ ခာ္းက  ား ္ႏ 
 

9. စေကာ္လာာရစ္ောြေ း နုေ းနည္း 

စေကာ္လာာရစ္ောြေ း နုေ းနည္းကရာ စေကာ္လာာရစေ္ာြရနုးတြာ္းကိာု္တြယ္အသနုး  ား နုသတ္ကရတ္ခ က္ အတုိာ္း သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ 

ကရတ ာ္ညေ းကည္ႏ သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ကရ စေကာ္လာေက ာာ္းသားကာယကနာရာ ္အကည္  ာ္ည ြာ္ညမားေသာ း  န္  ညတ္ြာ္း ဘဏ္ 

ာရိဘဏ္အေကာက္မြဲသုိ႕ ောြလလြဲမည္ညေ း ခာ္း  ာ္ညေ းကညႏ္ မုိ႕  ာ္္ စေကာ္လာာရစေ္ာြသည္ လစွ ္ေက ာား္တက္ေနကရားာရိသည္ 

ကုိ စိစစ္ာ  းကရသာလရ ာ္ ေ းကည္ႏ ေက ာာ္းလခအား သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ကရ ေ ာာေ္ဒးာရား္မနသုိ႕တုိက္ရိက္ုေတာား္ကည္  စ္ာ  း္ 

အတန္းတစု္ႏရစ္စာအတြက္ ုႏရစ၀္က္တစ္သကိက္ ခြြဲာ  း တကၠသုိလ္သုိ႕သြား္ကည္ႏ 
 

10. စေကာ္လာာရစ္ေ းကရား နား ခာ္း္ ာ ္ ုိာ္း ခာ္း္ ကာလေလ ရာ႕ခ  ခာ္း္ ေ းောြေလ ရာညခ  ခာ္း 

ေ ာာေ္ဒးာရာ္း္ႏ္စေကာ္ာရစေ္က ာာ္းသားအ  စ ္အောြးခ ယ္ခနာာ  းေနာက္္ ေအာက္ ္ အခ က္က ားမြဲကရ တစခ္ က္ခ က္ုႏရာ္ည 

ကုိက္ည သည္ညအခ္ စေကာ္လာေ း ခား္ကို နား ခား္္ ာ ္ ုိား္ ခာ္း္ ကာလေလ ရာညခ  ခာ္း္ ေ းောြေလ ရာညခ  ခား္က ား   ားလု  ္္ကည္ႏ 

（１）စေကာ္လာာရစာ္ေက ာာ္းသားသည္ ေက ာာ္းနားသည္ညအခ္္ သုိ႕ကဟုတ္ ၂ တ္ုႏရာ္ညအမက္ ကာလာရည ္ေက ာား္  က္သည္ည 

                 အခ္္ း  န္  ည္တြာက္ာရိသည္ညအခ္ႏ 

（２）စေကာ္လာာရစာ္ေက ာာ္းသား္ႏ္  ညာေားကရတ္တက္း သုိ႕ကဟုတ္ က ားကုႏရာ္ညလိာ္ က္ နေား စသည္ညအခ က္က ားအာ 

 စေကာ္လာေက ာာ္းသားအ  စ္ကသာ္ညေတာ္ေသာအခ က္က ားာရိသည္ဟု ကရတ္ခ က္ခ ခနာသည္ညအခ္ႏ  
 

11. စေကာ္လာာရစ္ေ း ခာ္းကိရု ုသိ္က္း ခာ္း 

စေကာ္လာာရစ္ာေက ာာ္းသားသည္ ေအာက္ ္အခ က္က ားမြဲကရ တစ္ခ က္ခ က္ုႏရာ္ည ကုိက္ည သည္ညအခ္ စေကာ္လာေ း ခား္ကိ ု 

ရု သိ္ကး္ုႏိုာ ္္သည္ႏ 

（１）ေလ ရာက္မားေသာ စာာြက္စာတက္းက ားတြာ ္လိက္လည္ေားသားမားသည္ဟု ေ ွလြာ္သည္ညအခ္ႏ 

（２）သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္ကရ အ  စေ္ းခနာသည္ညအခ္္ သုိ႕ကဟုတ္  ညာေားကရတ္တက္း တုိးတက္ကရားေက ရာ္လာ္ညခ က္ကာရဟုိ  

                 နုး  တ္ခနာသည္ညအခ္ႏ 

（３）အ ခားအခ က္က ားကရာ စေကာ္လာာရစ္ာေက ာာ္းသားအ  စ ္ကသာ္ညေတာ္ေသာ အေ ခအေန ောာက္ာရေိနာ  း္ စေကာ္လာ 

                ာသာ္ညေသာအခ က္က ား ေ  ာက္ နုးေနာ  ဟု  နုး  တ္ခနာသည္ညအခ္ႏ 
 

12. ေက ာာ္းေ  ာာ္း ခာ္း္ ေက ာာ္းကရုႏုတ္မြက္ာ ္နား ခာ္းာရခိြဲ႕လ ရာ ္

စေကာ္လာာရစ္ာေက ာာ္းသားသည္ ေက ာား္ကရုုႏတ္မြက္ာ န္ား ခား္ သုိ႕ကဟုတ္ ဘြြဲ႕လြနေ္ကာညစ္သိ႕ု ေ  ာာ္း ခား္ာရခိြဲ႕လ ရာ္္   

စေကာ္လာလက္ခနာယူကရားကုိ စြန္႕လလတ္သည္ဟု သတ္ကရတ္ကည္ႏ  
 

13. စေကာ္လာောြ  န္လည္ေ းသြာ္းာကည္ညအေ ခအေန 

စေကာ္လာာရစ္ောြယူာ  းေနာက္ အမက္ေ ာ္   ္ နန ္တ္ 10．11．12．တုိ႕ကရအခ က္တစ္ခ က္ခ က္ုႏရာ္ည ာာိစြနး္ေနသညကုိ္ သိာ 

သည္ညအခ္ မုိအခ ိနက္တုိာခ္ာအ္မိ ေ းမားေသာ စေကာ္လာာရစေ္ာြ အားလနုး သုိ႕ကဟုတ္ တစခ္ ိား႕ကုိ   န္လည္ေ းသြာ္းာန ္

 နုး  တသ္တ္ကရတ္ုႏိုာသ္ည္ႏ 
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14. အေသကာား္သကားာကညည္တာ၀နက္ ား 

သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္သည ္စေကာ္လာာေက ာာ္းသားကရ ေအာက္ ္အခ က္တစခ္ က္ခ က္  စေ္ ွေနလရ ာ္္ ေ ာာ္ေဒးာရား္အား  

အေသကာား္သကားာကည္ႏ 

（１）ောား္ုႏရာ္ညမိခိုက္ဒဏ္ာာာ ခာ္း္ အ ခားကေတာ္တ   စ ္ြား ခာ္းေသကာာ္ည တစလ္ုႏရာ္ညအမက္ ေက ာာ္း  က္ခြဲ႕လရ ာႏ္ 

（２）ေက ာား္နား ခာ္း္ ေက ာား္  န၀္ာ္ ခာ္း္ ဌာနေ  ာား္ ခာ္းုႏရာ္ည ေက ာာ္းုႏုတ္မြက္ ခာ္းာရခိြဲ႕လ ရာ္ႏ 

（３）အ ခားစေကာ္လာာရစအ္ ြြဲ႕အစညး္ကရ စေကာ္လာလက္ခနာယူ ခား္ာရခိြဲ႕လ ရာ္ႏ 

（４）ကုိယ္ေားကိုယ္တာကိစၥ္ လိ စ္ာေ  ာာ္း စသည္ည အေားသက းသည္ည အခ က္က ား အေ  ာား္အလြဲာရခိြဲ႕လ ရာ္ႏ 

（５）အ ခားအခ က္က ားကရာ ေ ာာေ္ဒးာရာ္းကရ အမက္ ္အခ က္က ားစသညတုိ္႕ကုိ သိာရိာ  း ေကး ကနး္ကရား  ားသည္ညအခ္ ေ  ာန္တာ၀န ္

                ာရိသည္ႏ  
 

15.  ညာသာက္ရားအေ ခအေန္ သုေတသန  ားကရားအေ ခအေန သတား္ ို႕ ခာ္း 

သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္သည ္၆လတစခ္္ စေကာ္လာာေက ာာ္းသားမနကရ  ညာသာ္သကားကရားအေ ခအေန္ သုေတသန  ားကရားအေ ခ 

အေန ုႏရာ္ည တ္သက္ေသာ အစ ာာခ္နစာ ( နုစနသတ္ကရတ္ခ က္ကာရ)ိ ုႏရာ္ည အကရတ္စာာာ္းေမာက္ခနစာကိတၲ  ကိ ုေ ာာေ္ဒးာရာ္းသိ႕ု  

တာ္  ာကည္ႏ မို႕  ာ္္  ညာေတာ္သာက္ာလာ  း နုးသည္ညအခ ိန္ကရ တစ္လအတြာ္း လက္ခနာာရိေသာ ဘြြဲ႕လကက္ရတက္ိတၲ  ုႏရာ္ည 

 ညာသာ္သကားကရားုႏရာ္ည သုေတသန  ားကရားအေ ခအေန အစ ာာခ္နစာ ( နုစနသတ္ကရတ္ခ က္ကာရိ)္ အကရတစ္ာာာ္းေမာက္ခနစာကိတၲ   

တို႕ကို ေ ာာ္ေဒးာရာ္းသိ႕ု တာ္  ာကည္ႏ မ ေ္ ာာ္းေားသားာလရ ာ္္ စေကာ္လာာေက ာား္သားသည္ ဘြြဲ႕ာုုိႏာ္သည္ညအေ ခ 

အေန ကာရိေတာညသည္ညအခ္ုႏရာ္ည ကြ့ ကး္က ာက္႑သုေတသန က္လကလ္ု ္ုႏိုာေ္ ခကာရိေတာညသည္ညအခ္ သသိိခ ာ္း ကန ္န္စြာ 

ေ ာာ္ေဒးာရာ္းသို႕သတာ္း ိ႕ုာကည္ႏ 
 

16. အ ခားသတိ  ားာကည္ညအခ က္က ား 

သတ္ကရတ္တကၠသုိလ္သည ္ဤ ညာေတာ္သာ္ေ းစနစ္  ာ္ညသာ္သကားေနေသာ စေကာ္လာာေက ာာ္းသား တစ္ေယာက္ခ ား္အား 

ုႏိုာာ္န ခားသား ညာေတာ္သာု္ႏရာ္ည တ္သက္ေသာသတား္အခ က္အလက္ာရာေ ြစစုညး္ာန ္လက္း လန္ေ း ္ႏ မုိ႕ေနာက္္ ေက ာာ္း 

တက္ေန ြဲအခ ိနတ္ြာ ္လနု ခနားေားစ ကနခန႕္ခြြဲကရားုႏရာ္ည က န္းကာေားမိန္းသိကး္ကရားတုိ႕ကုိ ကကိိဘာသာလု ာ္န္လညး္ လကး္ လနေ္ း ္ႏ  

ေက ာာ္းတက္ေနစွ ္ကေတာ္တ မိခိုက္ကရား္ က န္းကာေားာခိား႕ယြာ္းကရား တုိ႕ုႏရာ္ည တ္သက္ေသာ ကုန္က စာိတ္ကုိ ေ ာာေ္ဒးာရာ္းကရ  

ေ းေ ခကညက္ဟုတ္သလုိ ေမာက္ န႕ေ း ခာ္းလည္းက  ားလု  ္္ႏ ေက ာာ္းသားကိယ္ုတုိာ္ ကကိိဘာသာ အာကခနစသည္တုိ႕၀ာ္ောာက္ 

မားာန ္တကၠသုိလ္ကရ ေက ာား္သားအား  လန္သကားေ း ္ႏ 
 

17. ကုိယ္ေားကုိယ္တာသတာ္းအခ က္အလက္ကုိာ္တြယ္အသနုး  ား ခာ္း 

ေ ာာေ္ဒးာရာ္းသိ႕ုတာ္လာေသာ ကုိယ္ေားကိယ္ုတာသတား္အခ က္အလက္က ားကိ ုေ ာာေ္ဒးာရား္ကရ စေကာ္လာာေက ာာ္းသား  

အ  စ ္၀ဘ္ ုိက္ဟုကး္ေ းခ ္ ေ ွတြာ္ တာ္ ခား္ကအစ္ ဤစေကာ္လာာရစစ္နစေ္ ာာာ္ြက္ုႏိုာာ္နအ္တြက္ အသနုး  ားသြားကည္ႏ 

မုိ႕  ာ္္ အစိုးာရနုးအ ြြဲ႕အစည္းုႏရာ္ည တာား၀ာ ္ြြဲ႕စည္းမားေသာအ ြြဲ႕အစညး္တိ႕ုကရ စေကာ္လာာရစ္ောြ မ ္ ာ္ညာယူကရား ကာကြယ္ာန္ 

ေကး ကန္းစနုစက္းလာကရားာရိခြဲ႕လ ရာ္္ လုိအ ခ္ က္ေ ွကူတည္၍ကုိယ္ေားကိုယ္တာသတား္အခ က္အလက္က ားကိေု  ာ  ကည္ႏ အ ခားကရာ 

မုိကြဲ႕သိ႕ုေသာ အသနုး  ားကရားာည္ာြယ္ခ က္္ႏ္   ေလ ာ္ေလ ရာက္ တ္ေသာေဘာာအ္တြာ္း္ တကၠသုိလ္္   ည္တြား္  ည ္အစိုးာရနုး္ 

အစိုးာအ ြြဲ႕အစည္း္ တာား၀ာအ္ ြြဲ႕အစညး္ုႏရာ္ည လု ာ္နး္အ ု္ႏရနမားေသာလု ္ာန္းာရာ္တုိ႕ကုိ လုိအ ္သည္ညအေ ခအေနေ ွကူတည ္
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ကာ အသိေ း ခား္ာရ ိ္ကည္ႏ သုိ႕ေသာ္္ ေ ာ္   ္အခ က္က ားကရတ ခားာည္ာြယ္ခ က္အတြက္အသနုး  ားကရားက  ား ္ႏ 
 

18. ေလ ရာက္မားသည္ညစာာြက္စာတက္းက ားတာာ္ကည္ညေနာာ ုႏရာ္ည  က္သြယ္ာန္ေနာာက ား 
General Foundation IUCHI Asia Students Memorial Foundation Office 

3-5-12 Kitakyuhoji-cho, Chuo-ku, Osaka 541-0057, JAPAN. 

06-4963-8212 

E-mail：iuchi_myanmar@iuchizaidan.or.jp 

HP：https://www.iuchizaidan.or.jp/  

 

IUCHI Foundation Yangon Office 
C/O Mya Japanese Language School  

Room No.15, Building No. 290, Yan Aung Street 3, Yankin Township, Yangon, MYANMAR.  

(Near Yankin Center) 

Ko Kaung Set Paing (09-263686652)  

Ko Htet Wai Aung (09-263686651)  

Ko Min Set Paing (09-785156582) 

ာ  း ္ာ  ႏ 

 


