
အထူးနညး်ပညာကျွမ်းကျင်စနစ်

(�ုိင်ငံြခားလူ့အရင်းအြမစ်သုံး)



2

အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

ဆိုးး��ဝါးး�လာာသော�ာဂျျပန််နိုး�င််ငံ်၏ အလာ�ပ်�မားာ�ရှား� ာ�ပး�မုားကိုး�သော�ေရှား� င််�ရန််အတွွက်ို နိုး�င််ငံ်��ာ�မား�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး�
သော�်ယူူ�ွာ�ရန််မား�ာ ဂျျပန််နိုး�င််ငံ်အတွွက်ို ကြီးကိုး�မားာ�သော�ာတွာဝါးန််�ေစ််�ည််။

၂၀၁၉ ��နို�စ်် ၄ လာပး�င််�တွွင်် �တ်ွမား�တ်ွထားာ�သော�ာ ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားနို�င််် န်ည််�ပည်ာမားျာ�ရှား�း�ည််် လာ�ပ်င်န်�်�ွင််အတွွင််�
�ျက်ို�ျင််�ဝါးင််သောရာက်ိုလာ�ပ်ကိုး�င််နိုး�င််သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ�မား�လ့ာအရင််�အ�မားစ််အာ� သော�်ယူူ�ွာ���င််�ဟူူ�ည််် ရည််မား�န်�်�ျက်ို
�ေင််် သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််အ�စ်် “အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််” ကိုး��တ်ွမား�တ်ွ�့်�ည််မား�ာ မားကြာကိုာမားးမား�ာ ၂ နို�စ််�ပည်််
သောတွာ်မားည််�ေစ််�ည််။

ကိုွနို်�ပ်တွး� ၏ကို�မားပဏီး�ည်် ကိုျန်�်မားာသောရ�၊ အလာ�ပ်�မားာ�နို�င်််လာူမုားေူလံာ�သောရ�လာ�ပ်င်န်�်ဝါးန်က်ြီးကိုး�ဌာာန်အသောန်�ေင််် ဤ
လာမ်ား�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်ကိုး�သောရ�ဆ့ွိုး��င််�အပးအဝါးင်် စ်န်စ််၏ဆိုးး�လား�ရင််�မားျာ�ကိုး�လာူအမားျာ�အာ��းသောစ်��င််�နို�င််် အထူား�န်ည််�
ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ�ကိုး�သော�်ယူူ��င််�ဆိုးး�င််ရာစ်န်စ််အာ� သောဆွိုး�သောနိုွ���င််�ကိုး� လာ�ပ်သောဆိုးာင််ရန် ်
အသော���ံစ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မားျာ�ကိုး�သောရ�ဆ့ွိုးရန်အ်တွွက်ို “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အပး�င််�တွွင်် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာ
အရင််�အ�မားစ််ကိုး� သော�်ယူူ�ည်််စ်န်စ််အာ� �င်််သောလာ်ာ်စွ်ာသော�ပာင််�လ့ာ��င််�စ်စ််တွမ်ား�လာ�ပ်င်န်�်”ကိုး� အသောကိုာင််အထားည််သောော်
သောဆိုးာင််ရွက်ို�့်ပး�ည််။

ဤလာမ်ား�ညွှှန်စ််ာအ�ပ်တွွင်် သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၊ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း၊ မား�တ်ွပံ�တွင််စ်ာရင််��ွင််�သော�်သောဆိုးာင််သော�ာ
သောအဂျျင််စ်းမားျာ�ထံား�း�  ကြာကိုာ�န်ာ��င််�စ်စ််တွမ်ား�နို�င််် စ်�စ်�သောပးင််� ၆ ကြီးကိုးမ်ားသောပ�အပ်မားည်််ဤလာ�ပ်င်န်�်တွွင်် သောဆွိုး�သောနိုွ�ပ့ွ
မားျာ�၏သောဆွိုး�သောနိုွ��ျက်ိုမားျာ�မား� သောတွ့ရှား�းလာာရသော�ာ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််၌သောဆွိုး�သောနိုွ�မားည််် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ�
အာ� �း၇ှိ�းသောစ်လား�သော�ာအ�ျက်ိုမားျာ�ကိုး� စ်�စ်ည််�ထားာ��ည််။

ဤလာမ်ား�ညွှှန််စ်ာအ�ပ်�ည်် ဂျျပန််နိုး�င််ငံ်တွွင််အလာ�ပ်လာ�ပ်��င််�အသောကြာကိုာင််�သောဆွိုး�သောနိုွ�ရာတွွင်် အ�ံ��သောစ်ဝါးင််ေး�
သောမား်ာ်လာင်််ပး�ည််။

Fourth Valley Concierge ကို�မားပဏီးလားမားးတွက်ို

နိဒိါါနိး�

Ⅱ 

Ⅲ

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅰ 



3

အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

မာာတိိကာာ

Ⅰ. အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််် 4

1. အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ံပးတ်ွ ၁ နို�င်် ၂ 4

2. န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င်််နို��းင််�ယူ�ဥ််�ျက်ို 4

3. အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ်် အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််ရန််အသော���ံလား�အပ်�ျက်ိုမားျာ� 4

4. စ်ာသောမား�ပ့ွအ�ျက်ိုအလာက်ို 5

5. အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ံပးတ်ွ ၁မား� အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ််ရှား� င််�သောရ�လာ�ပ်င်န််�မားးတ်ွဆိုးက်ို 6

Ⅱ.  အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ကိုး�အ�ံ���ပ�၍အလာ�ပ်လာ�ပ်�ည််အထားး 6

1. နိုး�င််ငံ်တွွင််�ပည်ာသောတွာ်�င််မား� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�း� သော�ပာင််�သောရွ���င််�ကိုးစ်စရပ် 6

2. နိုး�င််ငံ်တွွင််� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ံပးတ်ွ ၂ ပြီးပး�ဆံိုး����င််�မား� အထူား�န်ည််�ပည်ာ ကိုွမ်ား�ကိုျင််�း�  
သော�ပာင််�သောရွ���င််�ကိုးစ်စရပ 7

3. နိုး�င််ငံ်ရပ်��ာ�တွွင််ရှား�းသောန်သော�ာ �ပည််သောတွာ်�ပန််အလာ�ပ်�င််မားျာ�ကို အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် သောန်ထားး�င််�ွင်််
လား�င််စ်င််ရယူူ��င််�ကိုးစ်စရပ် 8

4.  3.�ပင််ပ နိုး�င််ငံ်ရပ်��ာ�တွွင််ရှား�းသောန်သော�ာအလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််လား��ူမားျာ�ကို အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် သောန်ထားး�င််
�ွင်််လား�င််စ်င််ရယူူ��င််�ကိုးစ်စရပ် 9

Ⅲ.  အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ� လာက်ို�ံရရှား�းနိုး�င််မားည်််သောထားာက်ိုပ်ံမုား 10

1. ကို�မားပဏီးမား�လာက်ို�ံရရှား�းနိုး�င််မားည်််သောထားာက်ိုပ်ံမုား 10

2. အစ်း��ရထံားမား� လာက်ို�ံရရှား�းနိုး�င််မားည်််သောထားာက်ိုပ်ံမုား 11

Ⅳ.  အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ််ရှား� င််�သောရ�ကို�မားပဏီးမား�လာ�ပ်သောဆိုးာင််သောန်သော�ာသောထားာက်ိုပ်ံမုား 12

Ⅴ. အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ်် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အင််တွာဗျူးျး� 13

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅰ 



4

အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

1. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း နိပံါတိး ၁ နှှင်း ၂

2. နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်းစနိစးနှှင််းနှှ�ိင်း�ယှှဥ်းချျကား

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််တွင်ွ် “အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁” နို�င််် “အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၂” တွး�ရှား� း�ည််။ ဂျျပန်စ််ာစွ်မ်ား�ရည်် 
“JFT အသော���ံစ်ာသောမား�ပ့ွ” �း� မားဟူ�တ်ွ “JLPT” N4အဆိုးင်််အထားက်ိုရှား�းရန်လ်ား�အပ်�ည််။

တွေန် ်�က်ိုဆိုးး�င််ရာန်ယ်ူပယ်ူ၏ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််ရန်လ်ား�အပ်�ည််။

အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�န်ယ်ူပယ်ူ၏ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားအက့ို�ေတ်ွ��င််��ည်် (အမားျာ�ပး�င််ကို�မားပဏီး) နိုး�င််ငံ်လံာ��ဆိုးး�င််ရာ အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ထားးန်�်�းမ်ား�သောရ�
အ�င််�မား�သောဆိုးာင််ရွက်ိုသော�ာ “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�န်ယ်ူပယ်ူအထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ အက့ို�ေတ်ွ��င််�စ်ာသောမား�ပ့ွ” �ေင််် အဆံိုး��အ�ေတ်ွ
သောပ�မားည််။

ထားး� သောန်ာက်ို အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အလာ�ပ်အကိုး�င်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၂ ကိုး� သောကိုာင််�မွားန်စွ််ာပြီးပး�သော�မားာာက်ိုလာ်င်် ဂျျပန်စ််ာစ်ာသောမား�ပ့ွ
နို�င််် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွ နို�စ််��လံာ��ကိုး� သော�ေဆိုးး�ရန်မ်ားလား�အပ်သော�ာ်�င်ာ� အ��ာ�လာ�ပ်င်န်�်၏ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််ပြီးပး�ဆံိုး���ွာ��ူ�ည်် 
အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�န်ယ်ူပယ်ူအထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အက့ို�ေတ်ွ��င််�စ်ာသောမား�ပ့ွ သောအာင််�မားင််ရန်လ်ား�အပ်�ည််။

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််�ည်် သောလာက်ိုျင်််သောရ�သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််�ေစ််သော�ာ်�င်ာ� အထူား�န်ည််�ပည်ာ ကိုွမ်ား�ကိုျင််�ည်် အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််ရန်အ်တွက်ွို 
သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််�ေစ််�ည််။ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ �ည်် စ်�စ်�သောပးင််� ၅ နို�စ််ကြာကိုာ ဂျျပန်တ်ွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်�ွင်််ရှား� းပြီးပး� ဂျျပန်လ်ာမူားျ း��နို�င်််တွန်�်တွ ူ
လာစ်ာရရှား�းမားည််။ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၂ �ည်် မားး�ာ�စ်�မားျာ�လား�က်ိုပး�ွင်််ရှား� း�ည််။ ဂျျပန်စ််ာပည်ာသောရ� �င််ယူူနိုး�င််ပြီးပး� ကို�မားပဏီးမား�အမားျ း��မားျ း��
သော�ာ သောထားာက်ိုပ်ံမုားမားျာ�ကိုး�ရရှား�းနိုး�င််�ည််။  

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််၏ အကိုျ း��အ�မားတ်ွမားျာ�မား�ာ သောအာက်ိုပးအတွး�င််��ေစ််�ည််။

 ● စ်ာမားသော�ပွ့ေ�င််် ဂျျပန််စ်ာအရည််အ�ျင််�န်�င််် ကိုျွမား်�ကိုျင််မား��အဆိုးင််် အတွည််ပ��မား��လား�အပ်��င််�
 ● န်ည််�ပည်ာကိုျွမား်�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ံပးတွ်၃ ပ�သောာင််�ရွသော်�ျးန််တွွင်် ပူ�တွွ့ထားာ��သောာ အ�ျကို်အလာကို်စ်�ည််အလား�အပ်ဘ့ စ်�စ်�ပသေားင််� ၅ 

န်�စ််ကို�ာန်သောထားး�င််�ွင်််
 ● ဂျျပန််လာူမားျး��န်�င်််တွန််�တွူလာ�အဆိုးင်််
 ● အလာ�ပ်အကိုး�င််ပ�သောာင််�ရွသော်�ွင်််ရ�း
 ● အထားူ�န်ည််�ပည်ာကိုျွမား်�ကိုျင်် န်ံပတွ် ၂ အ�ျးန််တွွင်် မားး�ာ�စ်�မားျာ�လား�ကို်ပး�ွင်််ရ�း

အသော��စ်းတ်ွကိုး� တွရာ�သောရ�၀န်က်ြီးကိုး�ဌာာန် “အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််လာမ်ား�ညွှနှ်စ််ာအ�ပ်”
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006034.pdf
တွင်ွ် အတွည််�ပ�နိုး�င််�ည််။

Ⅰ. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းစနိစး

3. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းနုိှင်းငံ်ခြားချာ�သာ�အခြား�စး အလုုပးလုုပးကုိာင်းရနိးအခြေခြားချခံျလုိုအပးချျကားမာျာ�

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ််အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််ရန် ်သောအာက်ိုပးလား�အပ်�ျက်ိုမားျာ�နို�င််် �ပည်််စံ်�ရန်လ်ား�အပ်�ည််။

❶ အ�က်ို ၁၈နို�စ််သောကိုျာ်ရမားည််

❷ ကိုျန်�်မားာသောရ�သောကိုာင််�မွားန်ရ်မားည််

❸ ထွားက်ို�ွာရန်အ်တွက်ွို သော�ျာသ်ောမ့ားစွာစွ်ာပူ�သောပးင််�သောပ�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ�အစ်း��ရမား� ထား�တ်ွသောပ�ထားာ�သော�ာ နိုး�င််ငံ်ကူို�လာက်ိုမား�တ်ွရှား�းရမားည််

❹ အပ်နို�သံောင်အွ�ွန်သ်ောရှား�ာင််��င််�စ်�ည််မားရှား�းရ

❺  န်းင််ငံ်��ာ�မား�သောအဂျျင််စ်းထံား ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွကိုး�သောပ�သော�ျထားာ�ပြီးပး��ျ းန်တ်ွင်ွ် ပမားာဏီ၊ အသော��စ်းတ်ွကိုး� အ�ပည်််အဝါးန်ာ�လာည််သော�ာ သောအဂျျင််စ်းထ့ားတွင်ွ် �သောဘာတွူ
ည်းထားာ�ရမားည််

❻ ပး� သောဆိုးာင််သော�ာနိုး�င််ငံ်တွင်ွ် လား�က်ိုန်ာရမားည််် လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ� �တ်ွမား�တ်ွထားာ��ျ းန်တ်ွင်ွ် ထားး�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ�မား� တွဆိုးင်််�ွာ�ရမားည််

❼  စ်ာ�စ်ရးတ်ွ၊ သောန်စ်ရးတ်ွစ်�ည််် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�ကို တွာဝါးန်ယူ်ူရမားည််် ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွမားျာ�နို�င််် ပတ်ွ�တ်ွ၍ ထားး�အရာအတွက်ွိုရရှား�းမားည််် အကိုျ း��အ�မားတ်ွ
အသောကြာကိုာင််�အရာကိုး� အ�ပည်််အဝါးန်ာ�လာည််ထားာ��ည်််အသောပ်တွင်ွ် �သောဘာတွညူ်းမုားရှား�းပြီးပး�၊ ထားး�ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွပမားာဏီ�ည်် အမား�န်တ်ွကိုယ်ူကို�န်က်ိုျ�ည်််
ပမားာဏီ ထားး� အ�ပင်် အ��ာ��င်််သောလာ်ာ်သော�ာကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွလာည််�ရှား�းသောကြာကိုာင််�ကိုး� အသော��စ်းတ်ွရှား�င််��ပ�ျက်ိုတွင်ွ် ထားး� အ�ပင်် အ��ာ�စ်ာမားျက်ိုနို�ာမားျာ�တွင်ွ်
လာည််� သောော်�ပထားာ�ပြီးပး��ေစ််ရမားည််

❽  န်ယ်ူပယ်ူမားျာ�၏ ထူား���ာ�သော�ာ လား�အပ်�ျက်ိုနို�င််် ကိုး�က်ိုည်းရမားည််(※န်ယ်ူပး�င််ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဌာာန်၏ ဆံိုး���ေတ်ွထားာ�သော�ာအသောကြာကိုာင််�ကြာကိုာ�စ်ာမား�စ်ည််�မားျဥ််�
မားျာ�)

အရင််�အ�မားစ်် : တွရာ�သောရ�ဝါးန်က်ြီးကိုး�ဌာာန် “နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််အ�စ်် သော�်ယူူ��င််�နို�င််် သောပးင််�စ်ည််�လ့ာသောဘာင််�သောဘာအာ�ရည််ရွယ်ူသော�ာ အာ�ထား�တ်ွမုား 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

4. စာခြေမာ�ပဲ�အချျကားအလုကား

ဂျျပနိးစာစာခြေမာ�ပဲ�

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ တွင်ွ် လား�အပ်သော�ာ ဂျျပန်စ််ာစွ်မ်ား�ရည််�ည်် “JFT အသော���ံအဆိုးင်််စ်ာသောမား�ပ့ွ” �း� မားဟူ�တ်ွ “JLPT” N4 အဆိုးင်််
အထားက်ို�ေစ််�ည််။

                                                                           JFT အခြေခြားချခံျအဆင််းစာခြေမာ�ပဲ�

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/schedule/index.html

JLPT

https://www.jlpt.jp/guideline/testsections.html

နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းစာခြေမာ�ပဲ�

အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား�င််�သောရ�အပး�င််�၏ “န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အဆိုးင််”်�ည်် (အမားျာ�ပး�င််ကို�မားပဏီး) နိုး�င််ငံ်လံာ��ဆိုးး�င််ရာ အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ထားးန်�်�းမ်ား�သောရ�အ�င််�မား�
သောဆိုးာင််ရွက်ိုသော�ာ “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား�င််�သောရ�န်ယ်ူပယ်ူအထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ အက့ို�ေတ်ွ��င််�စ်ာသောမား�ပ့ွ” �ေင်် ်အဆံိုး��အ�ေတ်ွသောပ�မားည််။

အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�န်ယ်ူပယ်ူအထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််န်ပံးတ်ွ ၁ အက့ို�ေတ်ွ��င််�စ်ာသောမား�ပ့ွ၏ အသောကြာကိုာင််�အရာနို�င်််ပတ်ွ�တ်ွ၍ ကိုျန်�်မားာသောရ�၊ 
အလာ�ပ်�မားာ�နို�င်််လာမုူားေူလံာ�သောရ�လာ�ပ်င်န်�်ဝါးန်က်ြီးကိုး�ဌာာန် �း� မားဟူ�တ်ွ (အမားျာ�ပး�င််ကို�မားပဏီး) နိုး�င််ငံ်လံာ��ဆိုးး�င််ရာ အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ထားးန်�်�းမ်ား�သောရ�အ�င််�၏ Home 
Page တွင်ွ် အတွည််�ပ�နိုး�င််ပး�ည််။

ကာျနိး�မာာခြေရ�၊ အလုုပးသမာာ�နှှင််းလုးမုာ�းလုံုခြေရ�လုုပးင်နိး�ဝနိးကြီးကား�ဌာာနိ

“အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အပး�င််�တွင်ွ် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး� သော�်ယူူ��င််�(သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င်် 
“အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််” နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွ၍)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

(အမာျာ�ပုိင်းကုာမာပဏီး) နုိှင်းငံ်လုံု�ဆုိင်းရာ အခြေဆာကားအဦး�ထိူးနိး�သိမား�ခြေရ�အသင်း�
ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်း “အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း” နှှင််းပတိးသတိး၍

https://www.j-bma.or.jp/qualification-training/zairyu

                                                                  ၂၀၂၁ ခုျနှှစး နုိှင်းငံ်တဲိင်း�စာခြေမာ�ပဲ�ကာျင်း�ပခြားချင်း�အစးအစဥ်း
 ● ၄ ကြီးကိုးမ်ားသော�မားာက်ိုနိုး�င််ငံ်တွင်ွ်�စ်ာသောမား�ပ့ွ: ၄ လာပး�င််� ～ ၅ လာပး�င််�
 ● ၅ ကြီးကိုးမ်ားသော�မားာက်ိုနိုး�င််ငံ်တွင်ွ်�စ်ာသောမား�ပ့ွ: ၁၁ လာပး�င််� ～ ၁၂ လာပး�င််� 

၂၀၂၁ ခုျနှှစး နုိှင်းငံ်ခြားချာ�စာခြေမာ�ပဲ�ကာျင်း�ပခြားချင်း�အစးအစဥ်း

ကိုး�ရိုး�န်ာဗျူးး�င််�ရပ်ကူို�စ်က်ိုမုားအသော��သောန်အာ� အသော��ကိုျရန်လ်ာ�ပ်သောဆိုးာင််သောန်စ်ဥ််、အသောကိုာင််ထားည််သောော်သောဆိုးာင််ရွက်ိုရန်စ််းစ်ဥ််ထားာ�သော�ာနိုး�င််ငံ်မား� သောဆိုးာင််ရွက်ိုမုားအစ်း
အစ်ဥ််

(၂၀၂၁ ခုျနှှစး  စာခြေမာ�ပဲ�အခြေကာာင်းထူးည်းးခြေ�ားခြေဆာင်းရဲကားမုာလုမား�ညှွှနိး)

(၂၀၂၁ ခုျနှှစး  စာခြေမာ�ပဲ�အခြေကာာင်းထူးည်းးခြေ�ားခြေဆာင်းရဲကားမုာလုမား�ညှွှနိး)
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

1. ”JFT အခြေခြားချခံျစာခြေမာ�ပဲ�” သိ�မာဟုုတိး “JLPT” N4 အဆင််း၊ “အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း� နိည်းး�
ပည်းာကာွမား�ကာျင်း နိပံါတိး ၁ အကာ�ခြား�တိးစာခြေမာ�ပဲ�” ကုိာခြေခြား�ဆုိခြားချင်း�

2. အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း� အလုုပးခြေချ်မုာကုိာရှှာခြေ�ဲခြားချင်း�

ဥ်ပမားာ ၁ : ဂျျပန်က်ို�မားပဏီး၏ Home Page နို�င််် SNS တွင်ွ် တွး�က်ိုရိုး�က်ိုသောလာ်ာက်ိုထားာ���င််�

ဥ်ပမားာ ၂ : နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာသောတွာ်�င််သောန်ရာ�ည််တွင်ွ် အလာ�ပ်သော�်မား�ရှား�းမားရှား�းကိုး� အတွည််�ပ���င််�

ဥ်ပမားာ ၃ : အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ကိုး� အ�ံ���ပ�လား�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ်် မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ�သော�ာကို�မားပဏီးတွင်ွ် စ်ာရင််��ွင််���င််�

3. စုခြေဆာင်း�မုာ လုးခြေတိစ့စးခြေဆ�ခြားချင်း�

4. ကာမား�လှုမား�ချျကား

5. ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းခြေလုာာကားထူးာ�ခြားချင်း�

6. စတိင်းအလုုပးလုုပးကုိာင်းခြားချင်း�

1. နုိှင်းငံ်တဲိင်း�ပည်းာခြေတိားသင်းမှာ အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းသိ�  ခြေခြားပာင်း�ခြေရဲ�ခြားချင်း�ကိာစစရပး

Ⅱ. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းစနိစးကုိာ
 အသုံ�ခြားပ�၍အလုုပးလုုပးသည်းးအထိူး

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ တွင်ွ် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အပး�င််�၌ �န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�စ်းမံား�န် ်ခ်ွဲ�့ွမုားလာ�ပ်င်န်�်မား� အသောဆိုးာက်ိုအဦး�အတွင်ွ်�
ပး�င််��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�လာ�ပ်င်န်�် (ကြာကိုမ်ား��ပင််၊ မားျက်ိုနို�ာကိုျက်ို၊ အတွင်ွ်�န်ရံံ၊ အးမ်ား�ာ၊ သောဘစ်င််စ်�ည််) �ည််အဓိးကို�ေစ််�ည််။ ဆိုးက်ိုစ်ပ်သောန်သော�ာ လာ�ပ်င်န်�်
အသောကြာကိုာင််�အရာအ�ေစ်် “ဧည်််�ည််အ�န်�်မား�လာွ့သော�ာ အးပ်ရာ�င််�မုားလာ�ပ်င်န်�်စ်ဥ််” ကိုး�လာည််� လာ�ပ်သောဆိုးာင််နိုး�င််�ည််။

(အမားျာ�ပး�င််ကို�မားပဏီး) နိုး�င််ငံ်လံာ��ဆိုးး�င််ရာ အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ထားးန်�်�းမ်ား�သောရ�အ�င််�တွင်ွ် YouTube ဗျူးးဒီးယူး��ေင််် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�ကိုး� မားးတ်ွဆိုးက်ို
ထားာ��ည််။

https://www.youtube.com/watch?v=XbUmdavDmwM&t=6s

5. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း နိပံါတိး ၁မှာ အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�လုုပးင်နိး�မိာတိးဆကား

1

3

4 5 6

2
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

1. နုိှင်းငံ်တဲိင်း� အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ� ခြေချ်ယှးခြေရ�ခြေအဂျျင်းစးတဲိင်း နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်း
 နိပံါတိး ၂ ကုိာ ခြေကာာင်း�မဲာနိးစဲာပြီးပး�ဆုံ�ခြားချင်း�အလုိုကား JLPT၊ ကာွမား�ကာျင်းမုာအကာ�ခြား�တိးစာခြေမာ�ပဲ� ကာင်း�လဲုတိးခဲျင််း။
(အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း�၏ နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်း အပြီးပး�သတိးရနိးစးစဥ်းထူးာ�သး
သာလုာင်း)

(�တွး�ပ�ရန်)် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�အပး�င််�မား�လာွ့၍ အ��ာ�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၂ �ည်် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် 
အကူို�အသော�ပာင််�တွင်ွ် “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�အပး�င််� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ အက့ို�ေတ်ွစ်ာသောမား�ပ့ွ” ကိုး�သောအာင််�မားင််ရန်လ်ား�အပ်
�ည််။

2. ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းခြေလုာာကားထူးာ�မုာ

(�တွး�ပ�ရန်)် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းမား�လာွ့၍ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် သော�်ယူူသောရ���င််�ကိုး� သောမား်ာ်မား�န်�်ထားာ�သော�ာ
အ�ျ းန်တ်ွင်ွ် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�အပး�င််�၏ အလာ�ပ်သော�်ယူူမုားကိုး�ရှား�ာသောေွ၍ အလာ�ပ်�န် ်အ်ပ်��င််�လာသူောတွသ့ောမား��မားန်�်��င််�ကိုး� လာ�ပ်သောဆိုးာင််ရန်လ်ား�အပ်
�ည််။

3. စတိင်းအလုုပးလုုပးကုိာင်းခြားချင်း�

2. နုိှင်းငံ်တဲိင်း� နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်း နိပံါတိး ၂ ပြီးပး�ဆုံ�ခြားချင်း�မှာ အထူးး�နိည်းး�ပည်းာ 
ကာွမား�ကာျင်းသိ�  ခြေခြားပာင်း�ခြေရဲ�ခြားချင်း�ကိာစစရပး
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

1 3

4

5 76

2

1. JLPT၊ ကာွမား�ကာျင်းမုာအကာ�ခြား�တိးစာခြေမာ�ပဲ� ကာင်း�လဲုတိးခဲျင််း။ (အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း�၏
 နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်း အပြီးပး�သတိးရနိးစးစဥ်းထူးာ�သးသာလုာင်း)

(�တွး�ပ�ရန်)် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�အပး�င််�မား�လာွ့၍ အ��ာ�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၂ �ည်် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် 
အကူို�အသော�ပာင််�တွင်ွ် “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�အပး�င််� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၁ အက့ို�ေတ်ွစ်ာသောမား�ပ့ွ” ကိုး�သောအာင််�မားင််ရန်လ်ား�အပ်
�ည််။

2. အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း� အလုုပးခြေချ်မုာကုိာရှှာခြေ�ဲခြားချင်း�။

ဥ်ပမားာ ၁ : ဂျျပန်က်ို�မားပဏီး၏ Home Page နို�င််် SNS တွင်ွ် တွး�က်ိုရိုး�က်ိုသောလာ်ာက်ိုထားာ���င််�။

ဥ်ပမားာ ၂  : ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း�း�  ဆိုးက်ို�ွယ်ူပြီးပး�၊ အလာ�ပ်သော�်ယူူမုားရှား�းမားရှား�း အတွည််�ပ���င််�။

ဥ်ပမားာ ၃ : အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ကိုး� အ�ံ���ပ�လား�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ်် မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ�သော�ာကို�မားပဏီးတွင်ွ် စ်ာရင််��ွင််���င််�။

3. စုခြေဆာင်း�မုာ လုးခြေတိစ့စးခြေဆ�ခြားချင်း�

4. ကာမား�လှုမား�ချျကား

5. ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းခြေလုာာကားထူးာ�ခြားချင်း�

6. နုိှင်းငံ်သိ�ဝင်းခြေရာကားခြားချင်း�

7.  စတိင်းအလုုပးလုုပးကုိာင်းခြားချင်း�

3. နုိှင်းငံ်ရပးခြားချာ�တဲိင်းရိှှခြေနိခြေသာ ခြားပည်းးခြေတိားခြားပနိးအလုုပးသင်းမာျာ�ကာ အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း 
ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းရယှး ခြားချင်း�ကိာစစရပး

Ⅲ
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Ⅴ 
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Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

1 3

4

5 76

2

1. ”JFT အခြေခြားချခံျစာခြေမာ�ပဲ�” သိ�မာဟုုတိး “JLPT” N4 အဆင််း၊ “အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း� အထူးး�
နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း နိပံါတိး ၁ အကာ�ခြား�တိးစာခြေမာ�ပဲ�” ခြေခြား�ဆုိခြားချင်း�။

(�တွး�ပ�ရန်)် စ်ာသောမား�ပ့ွအ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး� I – 4 စ်ာသောမား�ပ့ွအ�ျက်ိုအလာက်ိုတွင်ွ် အတွည််�ပ�ရန်။်

2. အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အပုိင်း� အလုုပးခြေချ်မုာကုိာရှှာခြေ�ဲခြားချင်း�။

ဥ်ပမားာ ၁ : ဂျျပန်က်ို�မားပဏီး၏ Home Page နို�င််် SNS တွင်ွ် တွး�က်ိုရိုး�က်ိုသောလာ်ာက်ိုထားာ���င််�။

ဥ်ပမားာ ၂  : ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း�း�  ဆိုးက်ို�ွယ်ူပြီးပး�၊ အလာ�ပ်သော�်ယူူမုားရှား�းမားရှား�း အတွည််�ပ���င််�။

ဥ်ပမားာ ၃ : အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ကိုး� အ�ံ���ပ�လား�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ်် မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ�သော�ာကို�မားပဏီးတွင်ွ် စ်ာရင််��ွင််���င််�။

3. စုခြေဆာင်း�မုာ လုးခြေတိစ့စးခြေဆ�ခြားချင်း�

4. ကာမား�လှုမား�ချျကား

5. ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းခြေလုာာကားထူးာ�ခြားချင်း�

6. နုိှင်းငံ်သိ�ဝင်းခြေရာကားခြားချင်း�

7.  စတိင်းအလုုပးလုုပးကုိာင်းခြားချင်း�

4. 3.ခြားပင်းပ နုိှင်းငံ်ရပးခြားချာ�တဲိင်း ရိှှခြေနိခြေသာအလုုပးလုုပးကုိာင်းလုိုသးမာျာ�ကာ အထူးး�နိည်းး�ပည်းာ

ကာွမား�ကာျင်း ခြေနိထုိူးင်းခဲျင််းလုိုင်းစင်းရယှး ခြားချင်း�ကိာစစရပး

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅱ 

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

Ⅲ. အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်း နုိှင်းငံ်ခြားချာ�သာ� လုကားခံျ
ရရိှှနုိှင်းမာည််းးခြေထူးာကားပ်ံမုာ

ဂျျပန်က်ို�မားပဏီးတွင်ွ် အလာ�ပ်လာ�ပ်ရန်ဆံ်ိုး���ေတ်ွပြီးပး�ပးကို ကို�မားပဏီးမား� သောအာက်ိုပးသောထားာက်ိုပ်ံမုားမားျာ�ကိုး� ရယူူနိုး�င််�ည််။

(1)  ကို�မားပဏီးနို�င််် စ်ာ�ျ�ပ်ပြီးပး�ပးကို သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််�ွင်််လား�င််စ်င််မားသောလာ်ာက်ိုထားာ�မားး ကို�မားပဏီးမား� “စ်ာ�ျ�ပ်ပးအသောကြာကိုာင််�အရာနို�င််် အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််မုား
အသောကြာကိုာင််�အရာ” စ်�ည််ကိုး� ရှား�င််��ပသောပ�မားည််�ေစ််�ည််။

(2)  ဂျျပန်�်း� လာာ�ျ းန်တ်ွင်ွ် ကို�မားပဏီးမား� သောလာဆိုးးပ်အထားးလာာကြီးကိုး�သောပ�ပြီးပး� ကို�မားပဏီးနို�င််် အးမ်ားအထားး လား�က်ိုပး� သောပ�မားည််။ထားး� အ�ပင်် �င််၏နိုး�င််ငံ်�း� ပြ�ပန်�်ျ းန်တ်ွင်ွ် ကို�မားပဏီး
မား� သောလာဆိုးးပ် လံာ���ံ�သောရ�စ်စ််သောဆိုး�မုားအထားး လား�က်ိုပးသောပ�မားည််။

(3)  ကို�မားပဏီးဝါးန်ထ်ားမ်ား�မားျာ�သောန်ထားး�င််ရာအးမ်ားကိုး� အာမား�ံသောပ�တွာမားျ း�� ကို�မားပဏီးအးမ်ားရာ (မားး�ာ�စ်�ကို�မားပဏီးအးမ်ားရာ) ကိုး� င်�ာ�သောပ�တွာမားျ း��လာ�ပ်သောပ�ပးမားည််။ ထားး� အ�ပင်် 
ဘဏ်ီအသောကိုာင်််ေွင်််သောပ�တွာမားျ း��၊ ေ�န်�်နို�င််် လာ်ပ်စ်စ််၊ ဂျတ်ွစ််တွး�၏ စ်ာ�ျ�ပ်မားျာ�ကိုး� ကူိုည်းသောပ�ပးမားည််.။

(4)  ကို�မားပဏီးမား� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏စ်ည််�မားျဥ််�မားျာ�နို�င််် အ�ပ�အမူားမားျာ�ကိုး� �င််ကြာကိုာ�သောပ�ပးမားည််။ ထားး� အ�ပင်် ဘတ်ွစ််ကိုာ�နို�င််် ရထားာ�စ်း�န်ည််�နို�င််် င်လာျင််လာပ်ုသော�ာ
အ�ျ းန်စ််�ည််တွင်ွ် မားည််�း� လာ�ပ်သောဆိုးာင််ရမားည််ကိုး� �င််ကြာကိုာ�သောပ�ပးမားည််။ 

(5)  ကို�မားပဏီးမား� ပြီးမားး�သောတွာ်�န်�်မားနို�င််် အ�ွန်စ််�ည််် လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ�တွင်ွ် ပးဝါးင််ကူိုည်းသောပ�မားည််။ ထားး� အ�ပင်် လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််� စ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မားျာ�
သောရ��ာ�ရာတွင်ွ် ကူိုည်းလာ�ပ်သောဆိုးာင််သောပ�မားည််။

(6)  ကို�မားပဏီးမား� ဂျျပန်စ််ာသောလာလ်ာာရန်သ်ောကိုျာင််�စ်�ည််ကိုး�လာည််� ရှား�င််��ပသောပ�မားည််။

(7)အ�က်ို�့ရှား�း�့်လာ်င်် �င်််နိုး�င််ငံ်၏ဘာ�ာစ်ကိုာ��ေင််် သောဆွိုး�သောနို�ွလား�ရပြီးပး� အကြာကံိုဥ်ာဏ်ီမားျာ� ရယူူနိုး�င််ပးတွယ်ူ။

(8)  ကို�မားပဏီးမား� အန်း�န်ာ�မား�ပ့ွသောတွာ်မားျာ��ွာ�ရန် ် လာမ်ား�ညွှနှ်သ်ောပ���င််�၊ အန်း�န်ာ�မား� ဂျျပန်လ်ာမူားျ း��မားျာ�နို�င််် စ်ကိုာ�သော�ပာရန် ် အ�ွင်််အသောရ�မားျာ�ကိုး��ပ�လာ�ပ်သောပ���င််�
မားျာ� လာ�ပ်သောပ�ပးမားည််။

(9)  ကို�မားပဏီးမား�ထွားက်ိုလား��ည်််အ�ျ းန်တ်ွင်ွ် ကို�မားပဏီးမား� သောန်ာက်ိုအလာ�ပ်တွစ််��ရှား�ာသောပ�တ့ွ ်သောထားာက်ိုပ်ံမုားကိုး�ရရှား�းနိုး�င််ပး�ည််။

(10) ကို�မားပဏီးသောထားာက်ိုပ်ံမုားသော�းင််�သောဆိုးာင််နို�င််် ပံ�မား�န်အ်စ်ည််�အသောဝါး�လာ�ပ်ပးမားည််။ အကိုယ်ူ၍ အလာ�ပ်တွင်ွ်��ပဿန်ာရှား�းလာ်င်် သောဆွိုး�သောနို�ွနိုး�င််ပး�ည််။

အရင််�အ�မားစ်် : တွရာ�သောရ�ဝါးန်က်ြီးကိုး�ဌာာန် “အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််လာမ်ား�ညွှနှ်စ််ာအ�ပ်” (နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ��ံ��)

1. ကုာမာပဏီးမှာလုကားခံျရရိှှနုိှင်းမာည််းးခြေထူးာကားပ်ံမုာ

Ⅱ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅲ

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဗျူးျးရိုး�တွင်ွ် နိုး�င််ငံ်အ�း��း�၏ ဘာ�ာစ်ကိုာ�မားျာ��ေင််် လာသူောန်မုားနို�င်််အလာ�ပ်အကိုး�င််၊ လာ�ပ်င်န်�်လာမ်ား�ညွှနှ်စ််ာအ�ပ်၊ အ�က်ိုအ�့�ေစ််
�ျ းန်တ်ွင်ွ် ဆိုးက်ို�ွယ်ူရမားည်််သောန်ရာ၊ ထားး� သောန်ာက်ို နိုး�င််ငံ်ဝါးင််သောရာက်ို��င််�၊ သောန်ထားး�င််��င််� လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�၊ သောန်ရာစ်ာရင််��ွင််���င််�၊ အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််��င််�၊ 
အလာ�ပ်အကိုး�င််၊ ပည်ာသောရ�၊ ဂျျပန်စ််ာ�င််တွန်�်၊ ကိုျန်�်မားာသောရ�၊ ပင််စ်င််၊ လာမုူားေူလံာ�သောရ�အာမား�ံ၊ အ�ွန်၊် သောန်အးမ်ား၊ သောဘ�အနိုတရာယ်ူကိုာကွိုယ်ူသောရ� အမားျ း��အစ်ာ�
တွစ််���ျင််�စ်း�့ွ၍ လား�အပ်သော�ာအ�ျက်ိုအလာက်ိုမားျာ�ကိုး� �ေည်််စွ်က်ိုထားာ�စ်ည််။

နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�သောန်ထားး�င််မုားသောထားာက်ိုပ်ံသောရ� Portal site (လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဗျူးျးရိုး�)

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html

ထားး� သောန်ာက်ို လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဗျူးျးရိုး�အတွင်ွ် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�သောန်ထားး�င််�ွင််် သောထားာက်ိုပ်ံသောရ�စ်င််တွာ(FRESC) �ည်် ဂျျပန်တ်ွင်ွ်သောန်ထားး�င််ပြီးပး�  ပးဝါးင််လာပ်ုရှား�ာ�
သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�တွး�၏ သောန်ထားး�င််��င််�ကိုး�သောထားာက်ိုပ်ံသောပ�သော�ာ အစ်း��ရရံို� �သောန်ရာ�ေစ််�ည််။

နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�သောန်ထားး�င််��င််�သောထားာက်ိုပ်ံမုားစ်င််တွာ
http://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/fresc_2.html
နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�သောန်ထားး�င််��င််�သောထားာက်ိုပ်ံမုားစ်င််တွာ (FRESC)
စ်ာတွး�က်ိုအမား�တ်ွ ၁၆၀-၀၀၀၄ 
ယူး�ဆိုး�ယူတွာဝါးး ၁၃ ထားပ်၊ ၁-၆-၁ ယူး�ဆိုး�ယူ၊ ရှား�င််�ဂျျ���၊ တွး�ကိုျ း�ပြီးမားး�။
Navi ေ�န်�်သော�်ဆိုးး�မုား: ၀၅၇ှိ၀-၀၁၁၀၀၀
(အ�ျ း� IP ေ�န်�်မားျာ�နို�င််် နိုး�င််ငံ်��ာ�မား�သော�်ဆိုးး�မုားအတွက်ွို ၀၃-၅၃၆၃-၃၀၁၃)

2. အစုိ�ရမှာလုကားခံျရရိှှနုိှင်းမာည််းးခြေထူးာကားပ်ံမုာ 

Ⅱ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅲ 

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ� သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းတွင်ွ် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ�အတွက်ွို သောအာက်ိုသောော်�ပပးအတွး�င််� အလာ�ပ်�ွင််
ဝါးန်�်ကိုျင််၊ သောန်ထားး�င််မုားနို�င််် အလာ�ပ်အကိုး�င်် သောထားာက်ိုပ်ံမုားကိုး�ကိုမ်ား�လာ�မ်ား�ထားာ��ည််။

 ● အလာ�ပ်�ွင််သောန်ရာမားျာ�စွ်ာ၏ သောပးင််�စ်ပ်��င််�အာ��ေင််် အ�ျ းန်�်ပည်််အလာ�ပ်အ�ေစ်် အသောကိုာင််ထားည််သောော်��င််�
 ● အ�စ််ဝါးင််လာာသော�ာ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််�း�  အလာ�ပ်�ွင််တွင်ွ်�ညွှနှ်က်ြာကိုာ��ပ���င််�
 ● ကိုျန်�်မားာသောရ�အာမား�ံနို�င််် လာမုူားေူလံာ�သောရ�ပင််စ်င််အာမား�ံစ်�ည်််တွး� *၏ ဆိုးက်ို�ွယ်ူသောရ�တွင်ွ် လား�အပ်သော�ာ လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ�ကိုး�  သောထားာက်ိုပ်ံ��င််� 
 ● ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏ ယူဥ််သောကိုျ�မုားကိုး��းရှား�းသောစ်ရန် ်သောန် ်ခွဲ��င််��ပန်�်ရး�မားျာ�ပး� သောဆိုးာင််သောပ���င််�
 ● ဂျျပန်စ််ာဆိုးရာအာ��ေင််် သောန်စ််ဥ်် ဘဝါးဆိုးး�င််ရာ ဂျျပန်စ််ာပး� �ျ��င််�မားျာ�ကိုး� ကို�မားပဏီးတွင်ွ်�ေွင်််လာ�စ််သောပ���င််�
 ● “JLPT” အရည််အ�ျင််�ကိုး�င််သောဆိုးာင််ထားာ��ူ�း�  �တ်ွမား�တ်ွထားာ�သော�ာစ်ရးတ်ွ၊ ဆိုး�သောကြာကို�သောင်သွောပ�အပ်��င််�

*အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််�ေင််် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၌အလာ�ပ်လာ�ပ်�ျ းန်တ်ွင်ွ် ကို�မားပဏီး၏ ကိုျန်�်မားာသောရ�အာမား�ံနို�င််် လာမုူားေူလံာ�သောရ�ပင််စ်င််အာမား�ံလာ�ပ်သောဆိုးာင််
ရန်လ်ား�အပ်�ည််။ နိုး�င််ငံ်�ပန်�်ျ းန်တ်ွင်ွ် ယူာယူးအ�ွန်သ်ောင်မွားျာ�ကိုး��ပန်လ်ာည််ထား�တ်ွယူူနိုး�င််�ည််။
ဂျျပန်ပ်င််စ်င််လာ�ပ်င်န်�် ပင််စ်င်် အသောမား�အသော�ေ (သောရတွး�သောန်ထားး�င််သော�ာနိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ�အတွက်ွို ယူာယူးအ�ွန်သ်ောင်ထွား�တ်ွယူူ��င််�)

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html

Ⅳ.အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�ကုာမာပဏီးမှာလုုပးခြေဆာင်း
ခြေနိခြေသာခြေထူးာကားပ်ံမုာ

Ⅱ 

Ⅲ

Ⅴ 

Ⅳ 

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းအလုုပးသင်းအခြား�စး ဂျျပနိးသိ�လုာခြားချင်း�

Seesaw Pon Sompon ကို န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််အ�ေစ်် ဂျျပန်�်း� လာာ�့်ပး
တွယ်ူ။ န်ဂျး�ရတွင်ွ် ၁ လာကြာကိုာ ဂျျပန်သ်ောန်ထားး�င််မုား�င််တွန်�်တွက်ိုသောရာက်ို�့်ပြီးပး� ရှား�င််�ဆ့ိုးန်�်ကို�မားပဏီး
လားမားးတွက်ို (တွည််သောန်ရာ ဂျးေ��ရိုး� င််) တွင်ွ် အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််သောန်ပးတွယ်ူ။ ၂၀၂၀ ��နို�စ်် ၄ လာပး�င််�
တွင်ွ် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�း�  သော�ပာင််�သောရွ�ေး� ရှား� းပြီးပး� လာက်ိုရှား�း ဂျျပန်တ်ွင်ွ်သောန်သောန်တွာကို ၃ 
နို�စ််နို�င််် ၁၀ လာကြာကိုာပြီးပး�ေစ််ပးတွယ်ူ။

ဂျျပနိးနုိှင်းငံ်သည်းး ပြီးငိ်မား�ချျမား�ပြီးပး� ဂိျ�ုကာ ခြေကာာင်း�တိ�ခ်ြေနိရာ

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််အ�ေစ်် ဂျျပန်က်ိုး�မားလာာမားး အစ်စသောရ� သောဒီ��ံပန်�်စ်က်ိုရံို�မား�ာ 
၅ နို�စ််ကြာကိုာ အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််�့်ပးတွယ်ူ။ အ့ဒ်ီးသောန်ာက်ို ထားး�င််�ကိုး��ပန်လ်ာာ�့်ပြီးပး� ၁ နို�စ််�့ွသောလာာက်ို 
အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ� လာ�ပ်ကိုး�င််�့်ပြီးပး� ဂျျပန်က်ိုး�လာာ�့်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်မ်ား�ာ အ��ာ�
လာ�ပ်ကိုး�င််ကြာကိုည်််�ျင််တ့ွအ်လာ�ပ် (သောဆိုးာက်ိုလာ�ပ်သောရ�လာ�ပ်င်န်�်စ်တွာ) ရှား�းသောပမ့်ား ၁ နို�စ််�့ွသောလာာက်ို 
အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�ကိုး� စ်း�ပွာ��ေစ််လာ�ပ်ကိုး�င််လာာတွာသောကြာကိုာင်််  တွတ်ွလာယ်ွူမားယ်ူလား�
သောတွ�ွပြီးပး� အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�လာ�ပ်င်န်�်ကိုး� သောရွ��ျယ်ူ�့်��င််��ေစ််ပးတွယ်ူ။ အစ်စသောရ�
ကိုအလာ�ပ်ကို သောပျာ်ေး� သောကိုာင််��့်သောပမ့်ား လံာ���ံ�သောရ��ပဿန်ာရှား�းသောန်တွယ်ူ။ အ့ဒ်ီးန့်ယ်ူ�ဥ််မားယ်ူဆိုးး�ရင်် 
ဂျျပန်က်ိုပြီးင်းမ်ား��ျမ်ား�ပးတွယ်ူ။

အခြေအ�ဒါဏီးကုိာ စိတိးပး၊ င်လုျင်းလုည်းး�ခြေ�ကာာကားတိယှး

ဂျျပန်မ်ားလာာ�င််ကို ဂျျပန်ရ့်�သောန်ထားး�င််မုားန့်�်က်ိုဆိုးး�င််တွာ (စ်ာ�စ်ရာန့် ် အပူ�ျ းန်)် န့် ် �လာျင််စ်တ့ွ ် အမားးနိုး�င််ငံ်န့် ် ကွိုာ��ာ�တ့ွ ် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်ရ့�ပတ်ွဝါးန်�်ကိုျင််အတွက်ွို 
စ်းတ်ွပူ�့်ပးတွယ်ူ။ သောဒီ��ံပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းမား�ာကို အသော��စ်းတ်ွဂျျပန်စ််ာကိုး�သောလာလ်ာာ�့်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်က်ိုး�လာာတ့ွအ်�းမား�ာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းကို 
ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်ဝါးင််သောရာက်ို��င််�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�သောတွ ွ လာ�ပ်သောပ�တ့ွအ်တွက်ွို အရမ်ား��က်ို�့တွာသောတွမွားရှား�း�့်ပးဘူ�။ ဂျျပန်က်ိုး�သောရာက်ိုလာာပြီးပး��ျ းန်မ်ား�ာလာည််� ဂျျပန််
ရ့�သောဆိုးာင််�တွင်ွ်�အသောအ�ဒီဏ်ီကိုး�စ်းတ်ွပူ�့်သောပမ့်ား အလာ�ပ်အတွက်ွိုစ်းတ်ွပူမုားသောတွာမ်ားရှား�း�့်ပးဘူ�။ လာက်ိုရှား�းသော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းမား�ာ ကြာကိုမ်ား��ပင််�န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�စ်တ့ွ ် ၂
～၃ သောယူာက်ိုန့် ် အလာ�ပ်�ွင််တွာဝါးန်က်ိုသောတွာအ်သော���ံ�ေစ််ပြီးပး� ကိုာ�န့်အ်လာ�ပ်�ွင််အထားး �ွာ�လာာသောရ�ပးတွင််တ့ွ ် သောထားာက်ိုပ်ံသောရ�သောတွလွာည််�ရှား�းပြီးပး� အလာ�ပ်ထ့ားကို
အ�က်ိုအ�့ကိုမားရှား�းပးဘူ�။

ဂျျပနိးစာခြေလ်ုလုာမုာသိပးမာရိှှ

အ��ကို ဂျျပန်စ််ာစ်ာသောမား�ပ့ွသော�ေေး� သောတွာမ်ားရှား�းပးဘူ�။ အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ� န်ည််�ပည်ာ
ကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောတွာ ် သောအာင််ထားာ�ပးတွယ်ူ။ ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားစ်မ်ား��ပ်မား���င််�အ�ျက်ိုအလာက်ို
ကို ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့ကိုသောန်ပး� သောပ�ပြီးပး� �င််တွန်�်ဗျူးးဒီးယူး�စ်တွာသောတွကွိုး��ံ��ပြီးပး� သောလာက်ိုျင်််�့်ပးတွယ်ူ။ 
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� သော�ပာင််�သောရွ�လာာပြီးပး��ျ းန်က်ိုသောန် လာ�ပ်င်န်�်ကိုန်ည််�န်ည််�ကိုျယ်ူ�ပန် ််
လာာပးတွယ်ူ။

ဥပမာာ ၁：မြို့မ့ာ�ပြပမာဟုုတ််သော�ာသောေ�မာ�ာ� အသော�ာက််အဦး��န့် ်ရှ်ှင််း�သော�� အထူးး�န့်ည်း�်ပည်းာက်ွမ်ာ�က်�င််းပြ�င်််း အလုုပ်

လုုပ်ကု့်င််းပြ�င််း�

အမာည်းး 

Seesaw Pon Sompon
(အးမ်ားန်ာမားည််ကို Man)

နုိှင်းငံ် ထားး�င််�

အသကား ၃၂ နို�စ််

ဂျျပနိးရိှှကာာလု ၃ နို�စ်် ၁၀ လာ

လုုပးင်နိး�ခြေနိရာ 
ရှား�င််�ဆ့ိုးန်�်ကို�မားပဏီးလားမားးတွက်ို 
၁-၂-၁ အ့ဒ်ီဂျး��၊ အး��ဂျ�းပြီးမားး�၊

ဂျးေ��ရိုး� င််

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််
အလာ�ပ်�င််မား�

၂၀၂၀ ��နို�စ်် ၄ လာပး�င််�တွင်ွ်
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�း�

သော�ပာင််�သောရွ

Ⅴ.အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းစနိစး
နုိှင်းငံ်ခြားချာ�သာ�အင်းတိာဗျူးျး�

တိစးရကားတိာအချျနိိးဇယှာ�

6:30 အးပ်ယူာထား

7:30 အလာ�ပ်ဝါးင််

8:00
～17:00 အလာ�ပ်

17:30 အးမ်ား�ပန်�်ျက်ို�ပ�တ်ွ(ထားး�င််�ဟူင််�)

23:30 အးပ်

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အလုုပးကုိာ ခြေခြားပာင်း��ိ�မာရိှှ

SNS မား�တွဆိုးင််် �ူင်ယ်ူ�ျင််�သောတွနွ့်အ်ဆိုးက်ိုအ�ွယ်ူရှား�းပြီးပး� အတွတူွအူထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််မုား (စ်း�က်ိုပျ း��သောရ�အပး�င််�) မား�ာ အလာ�ပ်လာ�ပ်သောန်တ့ွ ်�ူင်ယ်ူ�ျင််�
န့်က်ို ဂျျပန်အ်သောကြာကိုာင််� စ်ာသောမား�ပ့ွအသောကြာကိုာင််�စ်တ့ွ ်�တွင််�အ�ျက်ိုအလာက်ိုသောတွကွိုး� ေလာ�ယ်ူတွာမားျ း��ရှား�းပးတွယ်ူ။ အလာ�ပ်န့်ပ်တ်ွ�တ်ွပြီးပး� စ်ကိုာ�သော�ပာကြာကိုတွာ
မားျ း��လာည််�ရှား�းသောပမ့်ား  အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�ကိုသောန် သော�ပာင််�ေး� ကိုသောတွာမ်ားရှား�းပးဘူ�။ အ�� အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အလာ�ပ်န့် ် လာစ်ာအသောပ် စ်းတ်ွသောကိုျ
န်ပ်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်မ်ား�ာအလာ�ပ်လာ�ပ်�ျင််တ့ွ ် ထားး�င််�ကို�ူင်ယ်ူ�ျင််�သောတွဆွိုးးကိုသောန် သောဆွိုး�သောနို�ွလာာတွာမားျ း��လာည််�ရှား�းသောပမ့်ား အ့လ်ား�အ�ျ းန်မ်ား�ာ ဂျျပန်က်ိုလာစ်ာသောကိုာင််�
တွယ်ူလား�  �ပန်သ်ော�ေသောလာရ်ှား�းပးတွယ်ူ။

ကို�မားပဏီးအလာ�ပ်န့် ် မားးနိုး� �း���ဘွန်�်ဂျျ း၊ အးဆ့ိုးဂျျင််�ဂျ�၊ ဟူးကိုး�န့်ရ့်တွး�က်ို၊ ဘးဝါးကိုန်၊် ��စ်ဆိုး�သောရပူစ်မ်ား� �ွာ�တ့ွ�်ရး�သောတွလွား�က်ိုေူ�ပးတွယ်ူ။ ကိုး�ယ်ူတွး�င််သောတွာ ်ကိုျ း�တွး�ကိုး� 
�ရး��ွာ��့်ပးတွယ်ူ။ သောန်ာက်ိုတွစ််��ကို ေူဂျျ းသောတွာင််တွက်ိုကြာကိုည်််�ျင််ပးတွယ်ူ။ 

ခြား�စးနုိှင်းရင်းဂျျပနိးမှာာအချျနိိး�ကာာ�ကာာအလုုပးလုုပးသဲာ�ချျင်းခြေပမာ� ်အနိာဂျတိးကာခြေတိာ ်မာသိခြေသ�ပါဘူးး�

နိုး�င််ငံ်�ပန်�်ျင််သောပမ့်ား ဂျျပန်မ်ား�ာကြာကိုာကြာကိုာအလာ�ပ်လာ�ပ်�ျင််ပြီးပး� ထားး�င််�မား�ာ �န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�လာ�ပ်င်န်�်လာ�ပ်နိုး�င််ေး� ကိုး�သောတွသွောပမ့်ား အန်ာဂျတ်ွကိုသောတွာ ်မား�းသော��ပးဘူ�။

Ⅱ 

Ⅲ

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး(နုို�င်းငံ်ခြား�ာ�လ့ူ့အရင်း�အခြားမ်းစးသံုံး��)

ဥ်ပမာာ ၂：ပြီးမိာ�ခြားပအခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အထူးး�နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းတဲိင်း အလုုပးလုုပးခြားချင်း�

(ရှား�ယ်ူယူာ) �ျ းယူး�ဒီအသောဆိုးာက်ိုအဦး� ဘဏ္ဍာာစ်းမံားသောရ�တွင်ွ် အလာ�ပ်လာ�ပ်သော�ာ Hiep၊ Ron၊ Toui 
၊ Suen တွး��ည်် နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င််မား�၊ Chan �ည်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််မား� 
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�း�  သော�ပာင််�သောရွ�လာာ�့်ကြာကို�ည််။

ဂျျပနိးနုိှင်းငံ်ကာလဲု�ပြီးပး� နုိှင်းငံ်ခြားချာ�ပည်းာသင်းခြေနိရာကုိာ မာစဥ်း�စာ�ချ�်

နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င််သောန်ရာအ�ေစ်် ဂျျပန်က်ိုလာွ့ပြီးပး�မားစ်ဥ််�စ်ာ�ဘ့ ဂျျပန်စ််ာသောကိုျာင််�ကိုး� တွက်ို
သောရာက်ို�့်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်စ််ာသောကိုျာင််�ကိုသောန် စ်း�ပွာ�သောရ�ဆိုးး�င််ရာ သောကိုာလားပ်ကိုး�ဆိုးက်ိုတွက်ို�့်ပး
တွယ်ူ（Ron）။

ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်အ�ပင်် ကိုး�ရး�ယူာ�နိုး�င််ငံ်ကိုး� နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င်် သောန်ရာအ�ေစ်် စ်ဥ််�စ်ာ��့်ေူ�သောပမ့်ား 
ဂျျပန်က်ိုး�သောရွ�လား�က်ိုတွာကို သောမားာင််သောလာ�ကို ဂျျပန်မ်ား�ာရှား�းသောန်တွာသောကြာကိုာင််် စ်းတ်ွ�ျရလား�ပး (Toui）။

ဂျျပနိးမှာာအလုုပးလုုပးနှှင််းခြေနိတိ� ်သးင်ယှးချျင်း�နိ� ် သတိင်း�အချျကားအလုကား�လှုယှးခြားချင်း�

အာ�လံာ��ကို ဂျျပန်မ်ားလာာ�င််ကို ဂျျပန်မ်ား�ာအလာ�ပ်လာ�ပ်သောန်တ့ွ�ူ်င်ယ်ူ�ျင််�သောတွနွ့် ် မားး�ာ�စ်�သောတွဆွိုးးကိုသောန် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်အသောကြာကိုာင််�（လာသူောန်မုားန့် ် သောကိုျာင််�စ်ည််�ကိုမ်ား�
စ်�ည််）ကိုး�သော�ပာ�ပသောပ�ပြီးပး�၊ �ူင်ယ်ူ�ျင််�န့် ် အတွတူွသူောန်ေး� ဆံိုး���ေစ််ထားာ�ပြီးပး� �းပ်ပြီးပး�စ်း��ရးမ်ားစ်ရာမားရှား�း�့်ပးဘူ�။ အ��လာည််� အာ�လံာ��ကို အ�န်�်အတွတူွမူား်ပြီးပး� 
သောန်ထားး�င််သောန်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်က်ိုး�သောရာက်ိုပြီးပး� ဂျျပန်စ််ကိုာ��းပ်မားသော�ပာတွတ်ွတွာ၊ ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားကိုယူူလာာတ့ွ ်ပး�က်ိုဆံိုးကိုသောလာာက်ိုရ့�လာာ�၊  �ွာ�လာာသောရ�စ်တ့ွ ်�းပ်
အ�ာ�မားကိုျသော��တ့ွက်ိုးစ်စသောတွအွတွက်ွိုပူပန်�့််ပးတွယ်ူ။(Toui）။

အခြေဆာကားအဦး�သနိ ်းရှှင်း�ခြေရ�အလုုပးကာ သိပးမာချကားဘူးး�

ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားကို ဂျျပန်စ််ာစ်င််တွာမား�ာ �ျ းယူး�ဒီအသောဆိုးာက်ိုအဦး� ဘဏ္ဍာာစ်းမံားသောရ�အလာ�ပ်ကိုး� မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ�သောန်ပြီးပး�၊ �ူင်ယ်ူ�ျင််�လာည််�အလာ�ပ်လာ�ပ်သောန်တွာသောကြာကိုာင်််
（အ��လာည််�အတွတူွအူလာ�ပ်လာ�ပ်သောန်ပးတွယ်ူ။）ဂျျပန်စ််ာ�းပ်မားရလာည််� လာ�ပ်နိုး�င််တ့ွအ်လာ�ပ်သောတွကွိုသောန် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�ကိုး� သောရွ��ျယ်ူ�့်ပး

တွယ်ူ။(Hiep) �ူင်ယ်ူ�ျင််�ဆိုးးကိုသောန် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�ကို �းပ်ပြီးပး�ဂျျပန်စ််ာမားရလာည််�ရတွယ်ူလား�  ၊ သောန်ာက်ို �ျ းယူး�ဒီအသောဆိုးာက်ိုအဦး� ဘဏ္ဍာာစ်းမံား
သောရ�အလာ�ပ်မား�ာကို ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားလာမူားျ း��ဝါးန်ထ်ားမ်ား�ကို စ်ကိုာ��ပန်လ်ာ�ပ်သောပ�တွယ်ူဆိုးး�တွာလာည််�ကြာကိုာ�ပြီးပး� စ်းတ်ွသောအ�ပြီးပး� အလာ�ပ်လာ�ပ်ေး� ဆံိုး���ေတ်ွ�့်ပးတွယ်ူ။（Suen）

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� သော�ပာင််�လာာပြီးပး� အလာ�ပ်လာ�ပ်�ျ းန်က်ိုမားျာ�လာာသောပမ့်ား အလာ�ပ်အသောကြာကိုာင််�အရာကို အမားျာ�စ်�အတွတူွပူးပ့။ အလာ�ပ်လာ�ပ်သောန်တ့ွ်
စ်းန်းယူာအသောန်န့် ် အ�စ််ဝါးင််လာာတ့ွ ်လာ�ပ်သောော်ကိုး�င််ေက်ိုသောတွကွိုး�လာည််� လာ�ပ်င်န်�်�ွင််အတွင်ွ်��င််�ပသောပ�တွာမားျ း��ရှား�းတ့ွအ်တွက်ွို တွာဝါးန်ယူ်ူစ်းတ်ွလာည််�ရှား�းပးတွယ်ူ။ 
ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားမား�ာရှား�းတ့ွ ်�ူင်ယ်ူ�ျင််�သောတွာ်သောတွာ်မားျာ�မားျာ�ကိုး�လာည််� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အသောကြာကိုာင််�သော�ပာသောလာရ်ှား�းပးတွယ်ူ။ သောန်ာက်ိုထားပ်၊ ဂျျပန်က်ိုး�မား
သောရာက်ိုလာာသော��သောပမ့်ား လာာေး� သောမား်ာ်လာင်််သောန်တ့ွ�ူ်သောတွလွာည််�မားျာ�ပးတွယ်ူ။（Ron）။

ဂျျပနိးစာသိပးမာခြေလ်ုလုာခြား�စးခြေပမာ� ်နိည်းး�ပည်းာကာွမား�ကာျင်းစာခြေမာ�ပဲ�ကုိာခြေခြား�မာယှး

ဂျျပန်စ််ာစ်ာသောမား�ပ့ွသော�ေေး� အစ်းအစ်ဥ််သောတွာ ်ဘယ်ူ�ူမား�မားရှား�းပးဘူ�။ Hiep၊ Ron၊ Toui ၊ Suen တွး�ကို အလာ�ပ်အတွက်ွို န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွကိုး� အ�ျ းန်ရ်
ရင််သော�ေေး� သောတွ�ွသောန်ပြီးပး� �ျ းယူး�ဒီအသောဆိုးာက်ိုအဦး� ဘဏ္ဍာာစ်းမံားသောရ�မား�ာ အ�ျ းန်က်ြာကိုာကြာကိုာအလာ�ပ်လာ�ပ်ေး�  သောမား်ာ်လာင်််သောန်ပးတွယ်ူ။

ဗျူးးယှကားနိမားမှာာ ဂျျပနိးစာမာျာ�မာျာ�ခြေလ်ုလုာချ�်တိာခြေကာာင်း�မာယှး

အလာ�ပ်မား�ာတွစ််����ရှား�းတ့ွအ်�ျ းန် ် အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်�ူကိုး� ဂျျပန်ဘ်ာ�ာန့် ် �ပန်မ်ားသော�ပာလား�မား�ေစ််တ့ွအ်�းမားျ း��လာည််�ရှား�းတွာသောကြာကိုာင််် အ��ကိုသောန် အထူား�
န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� သောဆွိုး�သောနို�ွမ့်ား�ူကို ဓိျပန်မ်ားလာာ�င်် တွတ်ွနိုး�င််င်သောလာာက်ို ဂျျပန်�်ာကိုး�သောလာလ်ာာ�့်တွာသောကိုာင််�တွယ်ူ။（Toui）

ဂျျပန်အ်စ်ာ�အသော�ာက်ို(ရာမားန်သ်ော�းက်ိုဆ့ွိုးန့် ် ပ့ပ�တ်ွ၊ ထားမားင််�) ကို အရ�ာမားသောတွပ့းဘူ�（Ron）။  ရံို� �ေွင်််ရက်ိုသောတွမွား�ာ အာ�လံာ��ကို ကိုး�ယ်ူတွး�င််ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားဟူင််�
သောတွ�ွျက်ိုကြာကိုပးတွယ်ူ။ ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ားစ်ာ�သော�ာက်ိုကို�န်သ်ောတွသွောရာင််�တ့ွဆ်ိုးး�င််သောတွရွှား�းတွာသောကြာကိုာင််် ကိုး�ယ်ူတွး�င််�ျက်ို�ပ�တ်ွတွာ အ�က်ိုအ�့မားရှား�းပးဘူ�（Ron）။ Suen 
ကိုလာွ့ရင်် အာ�လံာ�� ၁ ～ ၂ သော�းက်ိုသောလာာက်ိုသောတွာ ်အးမ်ား�ပန်က်ြာကိုပးတွယ်ူ။ နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င််အ�ျ းန်တ်ွ�န်�်ကို အလာ�ပ်မားျာ�လား�  တွသောန်ရာရာ�ွာ�ေး� အ�ျ းန်မ်ားရှား�း
သောပမ့်ား အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�ေစ််လာာပြီးပး� ပးတ်ွရက်ိုသောတွမွား�ာအ�ျ းန်ရ်တွာသောကြာကိုာင််် န်းကိုး��ကိုး��ွာ��ျင််ပးတွယ်ူ（Toui）။ ရှား�းဇု�အး�ကိုကိုး��ရး��ွာ��့်ပးတွယ်ူ
（Hiep）။ အး�ကိုးန်ာဝါးးကိုး��ွာ�ကြာကိုည်််�ျင််ပးတွယ်ူ（Suen）။ အး�စ်ကိုာကိုး��ွာ��ျင််ပးတွယ်ူ（Chan）။

အမာည်းး

Chan Icchi Hiep
Haun Te Ron

Guen Te Tou Toui
Le Te Suen

Guen Te Chan

နုိှင်းငံ် ဗျူးးယူက်ိုန်မ်ား

လုုပးင်နိး�ခြေနိရာ

�ျ းယူး�ဒီအသောဆိုးာက်ိုအဦး�
ဘဏ္ဍာာစ်းမံားသောရ� ကို�မားပဏီးလားမားးတွက်ို
၁-၃-၇ှိ န်းဟူနွ်�်ဘရှား�း �ယူဘ�ျ း��၊

�ျး�အး����၊ တွး�ကိုျ း�ပြီးမားး�

လုမား�ခြေ�ကာာင်း�

နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င်် PA မား�
အထူား�ကိုွမ်ား�ကိုျင်် : ၄ ဦး�
ကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််မား�
အထူား�ကိုွမ်ား�ကိုျင်် :  ၁ ဦး�
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