
၂၈ ကကြိမ်မ မြောက ်နြိိုငင် ံ ြောြားသြောြားအတတပ်ညြောကျွမ်ြားကျငမ်ှုအလိုပ်သငန်ငှ့်် သငတ်န်ြားသြောြားမျြောြား၏ 

ဂျပန်ဘြောသြောစြောစစီြောကံိုြားပပြိြိုငပ် ွဲ စြောမူဖြိတမ် ေါ်   ငြ်ားအသြိမပြား ျက ်

 

  ဂျပနအ်ပပညပ်ပညဆ် ိုငရ်ာ လ ေ့ကျင်ေ့လရေးပ ေးလပေါငေ်းလဆာငရွ်ကမ်ှု အဖွ ွဲ့အစညေ်း(JITCO)က လအာကလ်ဖာ်ပပပေါအတ ိုငေ်း  

  ဂျပနဘ်ာသာစာစစီာက ိုေး စာမ လတကွ ို ဖ တလ် ေါ်လနပေါတယ။်  

  စ တအ်ာေးထကသ်နစ်ာွ လပေးပ ို ေ့ ာကကမယ်ေ့ စာမ လတကွ ို လစာင်ေ့လမ ာ်လနပေါတယ။် 

 

၁. ယဉှ်ပပြိြိုငန်ြိိုငသ် ူ ဖ တ်လ ေါ်ထာေးသညေ့က်ာ အတွငေ်း ဂျပနပ်ပညတ်ွငေ်းတွငလ်နထ ိုငသ်  န ိုငင် ပ ာေးသာေး အတတ်ပညာ ကျွမ်ေးကျငမ်ှု အ ိုပ်သင ် 

  (သ ို ေ့) သငတ်နေ်းသာေးပဖစ်သ  

  ယဉှ်ပပြိြိုငရ်ြောတ င ်တစ်ဦြားလျှငတ်စ်ပိုဒ၊် ကြိိုယတ်ြိိုငမ်ရြားထြောြားပပီြား အ  ြောြားတ င ်မမဖြ်ော ပရမသြားသည့်် စြောမူသြော ဖစ်ရမည။် 

၂. ဖြိတမ် ေါ်သည့်က်ြောလ   ၁/၄/၂၀၂၀ (ဗိုဒ္ဓဟ ေး) မှ ၁၁/၅/၂၀၂၀ (တန လာ) အထ  

၃. အမ ကြောငြ်ားအရြော   ကန် ေ့သတ် ျက်မရှ  (အလကကာငေ်းအရာက ို ကက ြိုတငမ်သတမှ်တ်ထာေးသပဖင်ေ့  တွ် ပ်စွာ လရေးသာေးပေါ။) 

၄. အသံိုြား ပြိုရမည့််ဘြောသြော   ဂျပနဘ်ာသာ 

၅. စြောမူပံိုစံ ကန် ့်သတ ်ျက ်  A4အရွယ ်စာ  ိုေးလရ ၄၀၀ဆန် ေ့ စာမ ပ ိုစ စာရွက ်၃ရွက်စာ၊ စာ  ိုေးလရ ၁၂၀၀အတွငေ်း (စာစီစာက ိုေး၏စာက ိုယ)် 

  ▼က ိုယတ် ိုင ်က်လရေးပဖင်ေ့လရေးထာေးလသာစာမ သာပဖစ်ရမည။်  က်နှ ပ်စက်၊ ကွနပ်ပြူတာသ ိုေးထာေးလသာ၊ မ တတ ြူက ေးထာေးလသာစာမ မျာေး က်မ  ပေါ။ 

  ▼စာမ တွင ်လ ေါငေ်းစဉ်နငှ်ေ့ လရေးသ အမညက် ို ထညေ့သ်ငွေ်းလရေးသာေးပေါ။ (စာမ ပ ိုစ စာရွက်၏ လဘေးလနရာ တွတ်ွင)် 

  ▼စာမ ပ ိုစ စာရွကတ်ွင ်အ ျာေး  ိုက ်ညေ်းလရေးန ိုငသ်ည။်  

  ▼လရေးသည်ေ့ပစစညေ်းနငှ်ေ့ပတ်သက်သည်ေ့ကန် ေ့သတ် ျက်မရှ လသာ ်ညေ်း  ွဲတ ံဖစပ်ါက 2Bအထက ်မွဲနကသ်ည့်် ွဲတကံြိို သံိုြားပါ။  

  ▼စာမ ပ ိုစ စာရွကက် ို JITCO၏အငတ်ာနက်စာမျကန်ာှ (  https://www.jitco.or.jp/) အပပင ်JITCO ဂျပနဘ်ာသာ  

    သငလ်ထာကက် အငတ်ာနက်စာမျက်နာှ (  https://hiroba.jitco.or.jp/) မှ ညေ်း လဒ္ေါငေ်း ိုပ်ဒ္ ်ယ န ိုငသ်ည။်  

၆. မလျှြောကလ် ြောမပြားပြိို ့်နညြ်ား   လ  ာက ် ာပ ိုစ တွင ်  ိုအပ်သညမ်ျာေးက ို ပဖညေ့စွ်က်ပပီေး စာမ က ိုပ ေးတွ ကာ လအာက်ပေါ  ပ်စာသ ို ေ့ လပေးပ ို ေ့ပေါ။ 

 

＜စြောမူမလျှြောကလ် ြောမပြားပြိို ့်ရန်လြိပ်စြော＞ 

Essay Contest Secretariat, 

Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) 

Igarashi Building 11th Floor, 2-11-5 Shibaura,  

Minato-ku,  Tokyo 108-0023 

 

  ▼ဤစာလစာင၏်စာမျကန်ာှ(၃၇)တွင ်လ  ာက ် ာပ ိုစ ပေါသပဖင်ေ့ မ တတ ြူက ေး၍ သ ိုေးပေါ။ 

    ထ ို ေ့အပပင ်JITCO၏အငတ်ာနက်စာမျက်နာှ၊ JITCOဂျပနဘ်ာသာ သငလ်ထာကက်  အငတ်ာနက ်စာမျက်နာှမျာေးမှ ညေ်း လဒ္ေါငေ်း ိုပ်ဒ္ ်  

    ယ န ိုငသ်ည။် 

  ▼လ  ာက ် ာပ ိုစ က ို ကာယက ရှငက် ပဖည်ေ့စွက်န ိုငလ်သာ ်ညေ်း အ ျက်အ က ်ကကငေ်းကျနမ်ှု မရှ ရန ်သတ ပပြိုလစ  ိုပေါသည။် 

  ▼FAXနငှ်ေ့ E-mailမျာေးပဖင်ေ့ လပေးပ ို ေ့ပ ငေ်း က်မ  ပေါ။ 

 

 



၇. ဆိုမျြောြား   

  အလကာငေ်းဆ ိုေးဆို   (အတတ်ပညာကျွမ်ေးကျငမ်ှုအ ိုပ်သင/်သငတ်နေ်းသာေး  စိုစိုလပေါငေ်း ၄ဦေး န် ေ့) -ဆို က်မှတန်ငှ်ေ့ ဆိုလင(ွယနေ်း၅လသာငေ်း) 

  ထ ေး ျွနဆ်ို  (အတတ်ပညာကျွမ်ေးကျငမ်ှုအ ိုပ်သင/်သငတ်နေ်းသာေးစိုစိုလပေါငေ်း ၄ဦေး န် ေ့) -ဆို က်မှတန်ငှ်ေ့ ဆိုလင(ွယနေ်း ၃လသာငေ်း) 

  အထ ေးဆို   (အတတ်ပညာကျွမ်ေးကျငမ်ှုအ ိုပ်သင/်သငတ်နေ်းသာေးစိုစိုလပေါငေ်း ၂၀ဦေး န် ေ့) -ဆို က်မှတန်ငှ်ေ့ ဆိုလင(ွယနေ်း ၂လသာငေ်း) 

   ကရ်ာလကာငေ်းဆို    (အတတ်ပညာကျွမ်ေးကျငမ်ှုအ ိုပ်သင/်သငတ်နေ်းသာေးစိုစိုလပေါငေ်း ၂၀ဦေး န် ေ့) - ဆိုလင(ွယနေ်း ၁လသာငေ်း) 

  ▼အထက်ပေါဆိုရသ မျာေး၏ က်ရာမျာေးက ို "ဂျပနဘ်ာသာစာစီစာက ိုေးပပ ြိုငပွ်  ထ ေး ျွန ်က်ရာလပေါငေ်း ျြိုပ်"တွငထ်ည်ေ့သငွေ်းလဖာ်ပပမည။် 

၈. ဆိုရလကရ်ြောမျြောြားကြိိုမ ကညြော  ငြ်ား  သက်ဆ ိုငရ်ာဌာနမှတစ်ဆင်ေ့ ဆိုရသ အာေး အသ လပေးမည်ေ့အပပင ်၂၀၂၀ပပည်ေ့နစ်ှ၊ ဩဂိုတ ်လနာှငေ်းပ ိုငေ်း၌  

  JITCO၏အငတ်ာနက်စာမျကန်ာှတွင ်လကကညာရနစီ်စဉ်ထာေးသည။် 

၉. အ  ြောြား  (က) အက ပဖတ်မှုနငှ်ေ့ပတသ်က်၍ လမေးပမနေ်းမှုအာေး   ိုေးဝမလပဖကကာေးပေါ။ 

                 (  ) လ  ာက ် ာသတ်မှတ ်ျက်မျာေးနငှ်ေ့ မက ိုက်ညသီည်ေ့စာမ မျာေးက ို ထည်ေ့သငွေ်းအက ပဖတ်မည ်မဟိုတ်ပေါ။ 

                 ( ဂ) လ  ာက ် ာပ ိုစ ပေါက ိုယလ်ရေးအ ျကအ် က်မျာေးက ို ဤပပ ြိုငပွ် ကျငေ်းပမှု အတွက ် ိုအပ်သည်ေ့အတ ိုငေ်းအတာအလ  ာက ်  

             အသ ိုေးပပြိုမည။် 

                 (ဃ) လ  ာက်ထာေးပပီေးစာမ အာေး ပပနမ်ပ ို ေ့ပေါ။ 

                 ( င) လ  ာကထ်ာေးသည်ေ့စာမ ၏ မ ပ ိုင ွ်င်ေ့သည ်JITCOတငွ ်ရှ သည။် 

၁၀. ဆကသ် ယရ်န်  Essay Contest Secretariat, 

                Japan International Training Cooperation Organization (JITCO) 

    ဖိုနေ်း- ၀၃-၄၃၀၆-၁၁၈၄ / FAX- ၀၃-၄၃၀၆-၁၁၁၉ 

 

 
(သတ ) မ တတ ြူက ေးထာေးတ ေ့စာမ ဟာ အက ပဖတ်မှုမှာအကျ ြိုေးမဝငတ်ာလကကာင်ေ့ က ိုငတ် ိုင ် က်လရေးန ေ့လရေးထာေးတ ေ့ မ ရငေ်းစာမ က ို လပေးပ ို ေ့ပေါ။ 

ပေါဝငယ်ဉှ်ပပ ြိုငသ် အမညစ်ာရငေ်း(အမည၊်သက်ဆ ိုငရ်ာ ဌာန) မှတတ်မ်ေးက ို န ဂ ိုေးပ ိုငေ်းမှာ ထည်ေ့သငွေ်းလဖာ်ပပထာေးတ ေ့ ထ ေး ျွန ်က်ရာလပေါငေ်း ျြိုပ် 

စာအိုပ် တစ်အိုပ်စီ ပေါဝငယ်ဉှ်ပပ ြိုငသ် တ ိုငေ်းက ို အ မ ေ့လပေးပေါမယ။် 


