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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ဆိုးး��ဝါးး�လာာသော�ာဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏ အလာ�ပ်�မားာ�ရှား�ာ�ပး�မုားကိုး�သော�ေရှား�င််�ရန်အ်တွက်ွို နိုး�င််ငံ်��ာ�မား�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး�သော�်ယူူ�ွာ�
ရန်မ်ား�ာ ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်အတွက်ွို ကြီးကိုး�မားာ�သော�ာတွာဝါးန်�်ေစ််�ည််။

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

ကိုွနို်�ပ်တွး�၏ကို�မားပဏီး�ည်် ကိုျန်�်မားာသောရ�၊ အလာ�ပ်�မားာ�နို�င်််လာမုူားေူလံာ�သောရ�လာ�ပ်င်န်�်ဝါးန်က်ြီးကိုး�ဌာာန်အသောန်�ေင််် ဤလာမ်ား�ညွှနှ််
စ်ာအ�ပ်ကိုး�သောရ�ဆ့ွိုး��င််�အပးအဝါးင်် စ်န်စ််၏ဆိုးး�လား�ရင််�မားျာ�ကိုး�လာအူမားျာ�အာ��းသောစ်��င််�နို�င််် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််
သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ�ကိုး�သော�်ယူူ��င််�ဆိုးး�င််ရာစ်န်စ််အာ� သောဆွိုး�သောနို�ွ��င််�ကိုး� လာ�ပ်သောဆိုးာင််ရန် ်အသော���ံစ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မားျာ�
ကိုး�သောရ�ဆ့ွိုးရန်အ်တွက်ွို “အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အပး�င််�တွင်ွ် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး� သော�်ယူူ�ည်််စ်န်စ််
အာ� �င်််သောလာ်ာ်စွ်ာသော�ပာင််�လ့ာ��င််�စ်စ််တွမ်ား�လာ�ပ်င်န်�်”ကိုး� အသောကိုာင််အထားည််သောော်သောဆိုးာင််ရွက်ို�့်ပး�ည််။

ဤလာမ်ား�ညွှနှ်စ််ာအ�ပ်တွင်ွ် 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�်တွင်ွ် သောဆွိုး�သောနို�ွပ့ွ
မားျာ�၏သောဆွိုး�သောနို�ွ�ျက်ိုမားျာ�မား� သောတွရ့ှား�းလာာရသော�ာ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ နိုး�င််ငံ်ရပ်��ာ�မား� နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�
ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာ�ပ်င်န်�်နို�င််် �က်ိုဆိုးး�င််သော�ာပ�ဂုျး�လ်ာမားျာ�အာ� �းရှား�းသောစ်လား�သော�ာ အ�ျက်ိုမားျာ�ကိုး�စ်�စ်ည််�ထားာ��ည််။

ဤလာမ်ား�ညွှနှ်စ််ာအ�ပ်�ည်် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်တွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်��င််�အသောကြာကိုာင််�သောဆွိုး�သောနို�ွရာတွင်ွ် အ�ံ��သောစ်ဝါးင််ေး� သောမား်ာ်လာင်််
ပး�ည််။
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

1. အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင်် နပံါတ်ိ ၁ နှှင်် ၂

2. အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင််နှှင််် နည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််

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�ကိုျင််စ်�ည်််တွး�၏ �င်််သောလာ်ာ်သော�ာ�င််ယူူမုားအာ�ပး�င််နိုး�င််ရန် ်သောန်ာက်ိုထားပ် ကိုွမ်ား�ကိုျင််သောစ်ရန် ်ထားးန်�်�းမ်ား�လာ�ပ်သောဆိုးာင််ပြီးပး� ထားး� သောန်ာက်ို န်ည််�
ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််ကို �င််ယူူမုားတွင်ွ်စ်းတ်ွနို�စ််ထားာ�နိုး�င််ရန် ် ယူင််�ထားးန်�်�းမ်ား�မုားအာ�စ်းမံားသော�ာစ်န်စ််ကိုး� တွည််သောဆိုးာက်ိုထားာ�သော�ာပတ်ွဝါးန်�်ကိုျင််
မား�ာ လာ�ပ်သောဆိုးာင််��င််�ကိုး� ရည််ရွယ်ူထားာ���င််�ကို အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််�ေစ််ပြီးပး�၊ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�ည်် �တ်ွမား�တ်ွထားာ�သော�ာ 
ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားနို�င်််န်ည််�ပည်ာမားျာ�ရှား�း�ည််် လာ�ပ်င်န်�်�ွင််အတွင်ွ်��ျက်ို�ျင််�ဝါးင််သောရာက်ိုလာ�ပ်ကိုး�င််နိုး�င််သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ�မား�လ့ာအရင််�အ�မားစ််အာ�သော�်ယူူ�ွာ�ရန် ်
ရည််မား�န်�်ထားာ�ပးတွယ်ူ။

နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််(အဖွဲ့့�ကြီး�ကားးကြကာပ်မုာပုံစံံ)နှှင််် အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််(နပံါတ်ိ ၁ံ)
စံနစ်ံနှှ�ိင််းယှှဥ််မုာ

Ⅰ. အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ

နည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််(အဖွဲ့့� ကြီး�ကားးကြကာပ်မုာပုံစံံ) အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင််(နပံါတ်ိ ၁ံ)

သက်ာဆုိိုင််သောသာ
ဥ်ပသောဒမာျား

နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််၏ �င်််သောလာ်ာ်သော�ာ 
သောဆိုးာင််ရွက်ို��င််�နို�င််် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််၏ ကိုာကွိုယ်ူ
မုားနို�င််် �က်ိုဆိုးး�င််သော�ာ ဥ်ပသောဒို / လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�နို�င််် ဒို�ကိုခ�ည််

အ�းအမား�တ်ွ�ပ� ဥ်ပသောဒို

လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�နို�င််် ဒို�ကိုခ�ည််အ�းအမား�တ်ွ�ပ�ဥ်ပသောဒို

သောနထုိူးင််ခွွင်််
အရည်း်အခွျင််း သောန်ထားး�င််�ွင်််အရည််အ�ျင််� (န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််) သောန်ထားး�င််�ွင်််အရည််အ�ျင််� (အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်)

သောနထုိူးင််ခွွင်််
ကြကာာခွျနိ်

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၁ : ၁ နို�စ််အတွင်ွ်�၊ 
န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၂ : ၂ နို�စ််အတွင်ွ်�၊

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် န်ပံးတ်ွ ၃ : ၂ နို�စ််အတွင်ွ်� (စ်�စ်�သောပးင််� ၅ 
နို�စ််)

စ်�စ်�သောပးင််� ၅ နို�စ််

နုိှင််ငံ်ခြားခွားသား၏
ကာွမ်ားကာျင််မုာအဆိုင််် မားရှား�း �င်််တွင်််သော�ာအ�းပည်ာ �း� မားဟူ�တ်ွ အသောတွအ့ကြာကံို�လား�အပ်

နုိှင််ငံ်တွိင််း ဝင််ခွျနိ ်စံာသောမားပွ� မားရှား�း (�က်ိုကြီးကိုး�ရွယ်ူအး�သောစ်ာင်််သောရှား�ာက်ိုသောရ�အလာ�ပ်�ာလာ်င်် နိုး�င််ငံ်တွင်ွ်�ဝါးင််
�ျ းန် ်N4 အဆိုးင််် ဂျျပန်စ််ာအရည််အ�ျင််�လား�အပ်

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အဆိုးင်််၊ ဂျျပန်စ််ာအရည််အ�ျင််�အဆိုးင်််ကိုး� 
စ်ာသောမား�ပ့ွစ်�ည််�ေင်််အတွည််�ပ� (န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် 
န်ပံးတ်ွ ၂ အာ� သောကိုာင််�မွားန်စွ််ာပြီးပး�ဆံိုး��ထားာ��ူ�ည်် စ်ာသောမား�ပ့ွ

ကိုင််�လာတ်ွွ�ွင်််ရှား� း)

ပိ� သောဆိုာင််သောရး သောအဂျျင််စံး နိုး�င််ငံ်��ာ�အစ်း��ရမား�အ�း�ပ�ထားာ�သော�ာ သောအဂျျင််စ်းမားျာ�

�ကားးကြကာပ်သောရးအဖွဲ့့�
ရှား�း (အကိုျ း��အ�မားတ်ွမားယူူသော�ာ �မားဝါးးယူမားလာ�ပ်င်န်�်စ်�ည််ကို န်ည််�ပည်ာ
ကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််မားျာ�အာ� စ်ာရင််�စ်စ််��င််�နို�င််် အ��ာ�ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်
��င််�လာ�ပ်င်န်�်ကိုး�လာ�ပ်သောဆိုးာင််မားည််။ �က်ိုဆိုးး�င််ရာဝါးန်က်ြီးကိုး� �ွင်််�ပ�မားးန် ်စ််န်စ််)

ပ်ံပုိးမုာသောအဂျျင််စံး

ရှား�း (�း���ာ� �း� မားဟူ�တ်ွ အေ့့အစ်ည််�ကို လာက်ို�ံထားာ�သော�ာ သောအဂျျင််စ်း
မား� ပး� သောဆိုးာင််မုားကိုး�လာက်ို�ံပြီးပး� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�
အတွက်ွို သောန်အးမ်ားအာမား�ံအ�ပင်် အ��ာ�သောထားာက်ိုပ်ံမုားမားျာ�ကိုး�လာ�ပ်သောဆိုးာင််

�ည််။ ဂျျပန်လ်ာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဗီျးရိုး�  �ွင်််�ပ�အမားးန် ်စ််န်စ်် )

နုိှင််ငံ်ခြားခွားသားနှှင််် သောခွ်ယှးသောရး
သောအဂျျင််စံး
ကုိာက်ာည်းးမုာ

အမားျာ�အာ��ေင််် ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အ�င််�နို�င််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းမား�တွ
ဆိုးင််် လာ�ပ်သောဆိုးာင််နိုး�င််�ည််

သော�်ယူူသော�ာသောအဂျျင််စ်းကို နိုး�င််ငံ်��ာ�တွင်ွ် တွး�က်ိုရိုး�က်ိုစ်�သောဆိုးာင််�မုား
လာ�ပ်သောဆိုးာင််�ျက်ိုကိုး� သောဆိုးာင််ရွက်ို��င််� �း� မားဟူ�တ်ွ �ပည််တွင်ွ်��ပည််ပ

ည်ားနို��းင််�သောရ�သောအဂျျင််စ်းစ်�ည််မား�တွဆိုးင််် စ်�သောဆိုးာင််�နိုး�င််�ည််

သောခွ်ယှးသောရးသောအဂျျင််စံး၏ 
လုးဦးးသောရကာန ်သ်တ်ိခွျက်ာ

ပံ�မား�န်ဝ်ါးန်ထ်ားမ်ား�စ်�စ်�သောပးင််�အသောရအတွက်ွိုအလား�က်ို လာဦူး�သောရကိုန် ်�်တ်ွ�ျက်ို
ရှား�း

လာဦူး�သောရကိုန် ်�်တ်ွမုားမားရှား�း (�က်ိုကြီးကိုး�ရွယ်ူအး�သောစ်ာင်််သောရှား�ာက်ိုသောရ�အပး�င််�၊ 
သောဆိုးာင််လာ�ပ်သောရ�အပး�င််�မား�လာွ့၍)

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််တွင်ွ် ပး� သောဆိုးာင််သော�ာနိုး�င််ငံ်နို�င်် ်ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်ကြာကိုာ�တွင်ွ် နို�စ််နိုး�င််ငံ်ကြာကိုာ� �သော�ာတွညူ်း�ျက်ိုစ်ာ�ျ�ပ်ကိုး��ျ�ပ်ဆိုးး�ထားာ��ည််။

နို�စ််နိုး�င််ငံ်ကြာကိုာ��သော�ာတွညူ်းမုားစ်ာ�ျ�ပ်ရှား�းသော�ာနိုး�င််ငံ်မားျာ��ည်် ထားး�နိုး�င််ငံ်အ�း��း�တွင်ွ် လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ�ကိုး� အတွည််�ပ�ရန်လ်ား�အပ်�ည််။

အရင််�အ�မားစ််် : တွရာ�သောရ�၀န်က်ြီးကိုး�ဌာာန်မား�တွဆိုးင််် Fourth Valley Concierge မား�သောရ�ဆ့ွိုး

နိုး�င််ငံ်အ�း��း�၏ �သော�ာတွညူ်းမုားအသောကြာကိုာင််�အရာမားျာ�နို�င််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ�ပးဝါးင််သော�ာ လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�တွစ််��
လံာ��၏လာ�ပ်သောဆိုးာင််�ျက်ိုအဆိုးင်််မားျာ�ကိုး� သောအာက်ိုပး လာဝူါးင််မုားကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�ဗီျးရိုး�၏ ဝါးက်ို�်ဆိုးး�က်ိုမား� အတွည််�ပ�ပး။

http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html

၁နှှစ်ံတွိင််းကာွမ်ားကာျ
င််အလုုပ်သင််ပိ� သောဆိုာ

င််ဦးးသောရ(2019)

နှှစ်ံနုိှင််ငံ်သသော�ာတိး
စံာခွျ�ပ်

ပိ� သောဆိုာင််မုာလုုပ်ထုံူးး
ခြားပင််ဆိုင််မုာအသောခြားခွသောန

ပိ� သောဆိုာင််သောရးသောအ
ဂျျင််စံးလုိုအပ်မုာရိှှိမာရိှှိ

(လုက်ာရိှှိလ့ုအရင််းခြားမာစ်ံကုိာ
တုိိက်ာရုိိုက်ာစုံနုိှင််လုား)

အခြားခွား
သတိိသောပးခွျက်ာမာျား

ဖိွဲ့လုစ်ံပုိင်် 13,839 〇 〇 〇 အ�းအမား�တ်ွ�ပ�ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းရှား�း

ကာသောမာာာဒးးယှား 4,216 〇 〇 〇 အ�းအမား�တ်ွ�ပ�ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းရ

နးသောပါ 190 〇 〇 မားလား� -

ခြားမာနမ်ာာ 6,460 〇 〇 〇 အ�းအမား�တ်ွ�ပ�ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းရ

မွာနဂုိ်ျလုးးယှား 1,124 〇 〇 〇 အစ်း��ရသောအဂျျင််စ်းမား�တွဆိုးင်််ပး� သောဆိုးာင််

သးရိလုကာာာ 344 〇 N/A N/A -

အင််ဒုိနးးရှှိား 15,746 〇 〇 မားလား� IPKOL�း� မား�တ်ွပံ�တွင််��င််�အတွည််�ပ�

ဗီးယှက်ာနမ်ာ 91,170 〇 �ပင််ဆိုးင််ဆ့ိုး 〇 အ�းအမား�တ်ွ�ပ�ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းရှား�း

�ဂျာလုားသောဒ်ရိှှိ 92 〇 N/A N/A -

ဥ်ဇ�က်ာကာစံစတိန် 12 〇 N/A N/A -

ပါကာစံစတိန် 15 〇 N/A N/A -

ထုိူးင််း 4,813 〇 〇 မားလား� -

တိရုိုတ်ိ 34,685 N/A N/A N/A -

3. နှှစ်ံနုိှင််ငံ်ကြကာားသသော�ာတိးည်းးခွျက်ာ

အရင််�အ�မားစ်် : တွရာ�သောရ�၀န်က်ြီးကိုး�ဌာာန်

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််�ည်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င််် ကြီးကိုး�မားာ�စွ်ာ ��ာ�န်ာ�သောန်သော�ာအ�ျက်ိုမားျာ�မား�ာ သောအာက်ိုပးအတွး�င််�
�ေစ််�ည််။

 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အဆိုးင်််နို�င််် ဂျျပန်စ််ာအရည််အ�ျင််�အတွည််�ပ�ရန်လ်ား�အပ်��င််�
 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် န်ပံးတ်ွ ၃ သောရွ�သော�ပာင််�သောန်ထားး�င််�ည်််အ�ျ းန်တ်ွင်ွ် ပူ�တွွ့သောော်�ပထားာ�သော�ာ အ�ျက်ိုစ်�ည််မားျာ� မားလား�အပ်�့ 

စ်�စ်�သောပးင််� ၅ နို�စ််သောန်ထားး�င််�ွင်််ရှား� း��င််�
 ● သော�်ယူူသော�ာလာအူသောရအတွက်ွိုကိုန် ်�်တ်ွမုားမားရှား�း��င််�
 ● အလာ�ပ်အကိုး�င််သောရွ�သော�ပာင််��ွင်််ရှား� း��င််�

လုုပ်ရှှိားမုာ အသောကြကာာင််းအရာ

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် အစ်းအစ်ဥ််အသောပ်အသော���ံ၍ �င််တွန်�်
တွက်ိုသောရာက်ို��င််�နို�င််် ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားစ်�ည်််နို�င်််ဆိုးက်ိုစ်ပ်သော�ာ လာ�ပ်င်န်�်
တွင်ွ်ပးဝါးင််��င််� (န်ပံးတ်ွ ၁) န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် အစ်းအ
စ်ဥ််အသောပ်အသော���ံ၍ ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားစ်�ည်််တွး�  လား�အပ်သော�ာ လာ�ပ်င်န်�်
တွင်ွ်ပးဝါးင််��င််� (န်ပံးတ်ွ ၂၊ န်ပံးတ်ွ ၃) (ပသောရာ်ေက်ိုရှား�င််န်ယ်ူမားဟူ�တ်ွသော�ာ 

ကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားဆိုးး�င််ရာအပး�င််�)

�င်််သောလာ်ာ်သော�ာအတွတ်ွပည်ာ �း� မားဟူ�တ်ွ အသောတွအ့ကြာကံို�ကိုး�လား�အပ်
သော�ာ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� လား�အပ်သော�ာ လာ�ပ်င်န်�်တွင်ွ်ပးဝါးင််

��င််� (ပသောရာ်ေက်ိုရှား�င််န်ယ်ူ၊ န်ည််�ပည်ာဆိုးး�င််ရာအပး�င််�)

လုုပ်င်နး်စံာရင််းသောခြားပာင််းခြားခွင််း၊ 
အလုုပ်သောခြားပာင််းခြားခွင််း

မူားအရ မား�ေစ််နိုး�င််။ �း� သော�ာ်၊ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််�ာ� သောဒိုဝါးး
လား�ံ��င််�စ်�ည််် လံာ��ဝါးမားတွတ်ွနိုး�င််�ည်််အသော��အသောန်နို�င််် န်ပံးတ်ွ ၂ မား� ၃ �း�

သော�ပာင််�လာည််��ျ းန်တ်ွင်ွ် သော�ပာင််�နိုး�င််�ည််

တွညူ်းသော�ာလာ�ပ်င်န်�်ဌာာန်�့ွအတွင်ွ်� �း� မားဟူ�တ်ွ စ်ာသောမား�ပ့ွအရ ထားး�န်ည််�
ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားအဆိုးင််် တွညူ်း�ျက်ိုအာ�အတွည််�ပ�ထားာ�သော�ာ 

တွညူ်းသော�ာလာ�ပ်င်န်�်ဌာာန်�့ွအတွင်ွ်� သော�ပာင််�သောရွ�နိုး�င််�ည််
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

4. စံာသောမားပွ�အခွျက်ာအလုက်ာ

ဂျျပနစ်ံာစံာသောမားပွ

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 အသောခြားခွခံွအဆိုင်််စံာသောမားပွ�

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

JLPT

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

နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံာသောမားပွ�

အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�အပး�င််�၏ “န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အဆိုးင်််”�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။

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။

ကာျနး်မာာသောရး၊ အလုုပ်သမာားနှှင််လ်ုးမုာဖွဲ့းလုံုသောရးလုုပ်င်နး်ဝန�်ကားးဌာာန

“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

(အမာျားပုိင််ကုာမာပဏီး) နုိှင််ငံ်လုံုးဆုိိုင််ရာ အသောဆိုာက်ာအဦးးထိူးနး်သိမ်ားသောရးအသင််း
သောနထုိူးင််ခွွင််လုိ်ုင််စံင်် “အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််” နှှင််ပ်တ်ိသတ်ိ၍

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

                                                                                  ၂၀၂၁ ခုွနှှစ်ံ နုိှင််ငံ်တွိင််းစံာသောမားပွ�ကာျင််းပခြားခွင််းအစံးအစံဥ််
 ● 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 ခုွနှှစ်ံ နုိှင််ငံ်ခြားခွားစံာသောမားပွ�ကာျင််းပခြားခွင််းအစံးအစံဥ််

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

(၂၀၂၁ ခုွနှှစ်ံ စံာသောမားပွ�အသောကာာင််ထူးည်း်သောဖွဲ့ာ်သောဆိုာင််ရွက်ာမုာလုမ်ားညှွှန)်

(၂၀၂၁ ခုွနှှစ်ံ စံာသောမားပွ�အသောကာာင််ထူးည်း်သောဖွဲ့ာ်သောဆိုာင််ရွက်ာမုာလုမ်ားညှွှန)်
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�ဦး�တွည််ရာ�ည်် အာ�လံာ��သော�ာန်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�ကိုး� အသောကိုာင််ထားည််သောော်လာ�ပ်သောဆိုးာင််လာ်
က်ိုရှား�းပြီးပး�၊ ယူင််�အထ့ားတွင်ွ် သောအဂျျင််စ်းတွစ််ဝါးက်ိုန်း�ပး��ည်် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�ကိုး� အသောကိုာင််အထားည််သောော်လာ�ပ်သောဆိုးာင််
လာ်က်ိုရှား�း�ည််။

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာမ်ား�သောကြာကိုာင််��ည်် �ပည််သောတွာ်�ပန်န််ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််အာ� အဓိးကိုထားာ�၍ နိုး�င််ငံ်ရပ်��ာ�မား� 
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််�ူ (�က်ိုကြီးကိုး�ရွယ်ူအး� �ပ�စ်�သောစ်ာင်််သောရှား�ာက်ိုသောရ�၊ စ်း�က်ိုပျ း��သောရ�) အာ�ပး� သောဆိုးာင််�ည််ကို ကြာကိုာ�န်ာမုားအ�ျ းန််
စ်�စ်�သောပးင််� ၂၀၂၁ ��နို�စ်် ၂ လာပး�င််�တွင်ွ် သောအဂျျင််စ်း ၁ ���ာရှား�း�့်�ည််။

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�အကိုျ း��အ�မားတ်ွ�ည်် သောအာက်ိုသောော်�ပပးအတွး�င််��ေစ််�ည််။ 

ကြကာားနာသောသာ သောအဂျျင််စံးအသောရအတွိက်ာ အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံဆုိိုင််
ရာ ပိ� သောဆိုာင််မုာအသောရအတွိက်ာရိှှိခြားခွင််း

အင််ဒုိနးးရှှိား ၇ ၄

ဗီးယှက်ာနမ်ာ ၄ ၂

ကာသောမာာာဒးးယှား ၃ ၁

စုံစုံသောပါင််း ၁၄ ၇

ဤစ်စ််တွမ်ား�တွင်ွ် အင််ဒိုး�န်း�ရှား�ာ�၊ ဗီးယူက်ိုန်မ်ား၊ ကိုသောမားာာဒိုး�ယူာ�၊ စ်�စ်�သောပးင််� ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း ၁၄ ��ဆိုးး�င််ရာ လာက်ိုတွသောလာာ လာ�ပ်သောဆိုးာင််မုားအသော��အသောန်
နို�င််် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််၏ အ�ံ���ျမုားအသော��အသောန်နို�င််် ပတ်ွ�တ်ွသော�ာ ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�ကိုး� အသောကိုာင််ထားည််သောော်သောဆိုးာင််ရွက်ို�့်�ည််။ 
ကြာကိုာ�န်ာ��င််�အဓိးကိုဦး�တွည််ရာ�ည်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််တွင်ွ် နို�စ််ေက်ိုစ်လံာ�� အကိုျ း��အ�မားတ်ွရှား�းကြာကို�ည်််အတွက်ွို စ်န်စ််နို�စ််��လံာ��တွင်ွ် 
ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ အ�န်�်ကိုဏ္ဍအာ�နို��းင််�ယူ�ဥ််ရင််� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််မား� ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ အ�န်�်ကိုဏ္ဍအာ��ပင််ဆိုးင််
လာ�ပ်သောဆိုးာင််မားည််။

1. အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင်် ပိ�သောဆိုာင််ခြားခွင််းအကာျ�ိးအခြားမာတ်ိ

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�ာ၊ သော�စ်င််စ်�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 ဗီးဒိုးယူး��ေင််် အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�ကိုး� မားးတ်ွဆိုးက်ို
ထားာ��ည််။

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

5. အထူးးးနည်း်းပည်းာကာွမ်ားကာျင်် နပံါတ်ိ ၁မှာ အသောဆိုာက်ာအဦးးသန ်ရှ်ှိင််းသောရးလုုပ်င်နး်မိာတ်ိဆိုက်ာ

Ⅱ. နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံနှှင််် နှှ�ိင််းယှှ
ဥ််၍ပိ�သောဆိုာင််သောရး သောအဂျျင််စံးမာျားတွိင်် အထူးးးနည်းး်ပည်းာ
ကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံအသုံးခွျမုာအသောခြားခွအသောန

Ⅰ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅱ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ကြာကိုာ�န်ာ��င််�စ်စ််တွမ်ား�တွင်ွ် ရှား�းနို�င်််ပြီးပး�သော�ာ မားျာ�စွ်ာသော�ာအကိုျ း��အ�မားတ်ွမားျာ�ရှား�း�ည််် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�
လာ�ပ်သောဆိုးာင််မုားအဆိုးင်််နို�င််် နို��းင််�ယူ�ဥ််ရင််� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််�ေင််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းမားျာ�၏ အ�န်�်ကိုဏ္ဍကိုး�အတွည််�ပ��့်�ည််။

❶ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််�ေင််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�

1.　 SNSနို�င်် ်လာက်ိုကိုမ်ား�စ်ာသော�ာင််စ်�ည််�ေင်် ်ဂျျပန်အ်လာ�ပ်အကိုး�င််နို�င််ပ်တ်ွ�တ်ွ၍ နိုး�င််ငံ်��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး�စ်�သောဆိုးာင််���င််�

2.　အကိုျ း��တွပူူ�တွွ့လာ�ပ်သောဆိုးာင််ထားာ�သော�ာ ဂျျပန်စ််ာသောကိုျာင််�တွင်ွ် ဂျျပန်စ််ာပး� �ျ��င််�

3.　ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့မား� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် အလာ�ပ်ကိုမ်ား�လာ�မ်ား�မုား အ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး� လာက်ို�ံရယူူ��င််�

4.　စ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မား�သောရွ��ျယ်ူပြီးပး�သောန်ာက်ို လာသူောတွသ့ောမား��မားန်�်��င််�

5.　အစ်မ်ား�ဆံိုး���ေတ်ွမုား

6.　ဂျျပန်စ််ာပး� �ျ��င််�နို�င်် ်လား�အပ်�ျက်ိုအလား�က်ိုန်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�င််တွန်�်

7.　ပး� သောဆိုးာင််မုားလာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�သောထားာက်ိုပ်ံမုား 

8.　ပး� သောဆိုးာင််��င််�

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််တွင်ွ် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း�ည်် ပြီးမားး��ပမားဟူ�တ်ွသော�ာသောဒို�မားျာ�၏ အ�ပ်�ျ�ပ်သောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င််် ဂျျပန်စ််ာ
သောကိုျာင််�၊ ပည်ာသောရ��င််တွန်�်သောကိုျာင််�၊ တွေန် ် SNS မား�တွဆိုးင််် ကြီးကိုး�တွင််၍ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး� စ်�သောဆိုးာင််�မားည််။ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း
တွင်ွ် အကိုျ�ံ�ဝါးင််�ည််် စ်ာသောမား�ပ့ွကိုး�သောအာင််�မားင််ထားာ�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််�ည်် ဂျျပန်စ််ာ�င််ယူူသောရ�ကိုး� စ်တွင််ရမားည််။

ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း�ည်် သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းမား� အလာ�ပ်သော�်ယူူမုားအ�ျက်ိုအလာက်ို သောဒိုတွာကိုး� ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့မား�တွဆိုးင််် လာက်ို�ံပြီးပး� ဂျျပန်စ််ာ�င််ယူူ
သောန်သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််နို�င််် လာ�ပ်င်န်�်၏ လာသူောတွစ့်စ််သောဆိုး���င််�ကိုး� စ်းစ်ဥ််ပးမားည််။

နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််�ည်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််အ�ေစ်် အလာ�ပ်�န် ်အ်ပ်သောကြာကိုာင််��တ်ွမား�တ်ွပြီးပး��ျ းန်မ်ား� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်�း� ဝါးင််သောရာက်ို�ည်််
အ�ျ းန်က်ြာကိုာ� ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းတွင်ွ် ဂျျပန်စ််ကိုာ��င််ယူူရမားည််�ေစ််�ည််။ (လာ�ပ်င်န်�်အမားျ း��အစ်ာ�ကိုး�လား�က်ို၍ သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းမား� သောတွာင််�ဆိုးး��ျက်ို
မားျာ�အာ��ေင််် �း���ာ� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�င််တွန်�်ကိုး� သောဆိုးာင််ရွက်ိုသောန်ကြာကိုသော�ာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းလာည််�ရှား�းပြီးပး�၊ အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််� သောရ�
အပး�င််�တွင်ွ်လာည််� သောတွသ့ောန်ရ�ည််။)

နိုး�င််ငံ်ဝါးင််��င််�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�မားျာ��ပည်််စံ်�လာ်င်် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်�း� ပး� သောဆိုးာင််ပးမားည််။ စ်�သောဆိုးာင််���င််�မား� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်�း� ဝါးင််
သောရာက်ို�ည််အထားး ပျမ်ား�မား်ကြာကိုာ�ျ းန်မ်ား�ာ ၆ လာမား� ၁ နို�စ််�ေစ််�ည််။

❷ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�

�ပည််သောတွာ်�ပန်န််ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာမ်ား�သောကြာကိုာင််�

1.　�သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၊ ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့၊ မား�တ်ွပံ�တွင််စ်ာရင််��ွင််�မုားသောထားာက်ိုပ်ံသော�ာသောအဂျျင််စ်းမား� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ� အလာ�ပ်
ကိုမ်ား�လာ�မ်ား�မုား အ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး�လာက်ို�ံရယူူ��င််�

2.　�ပည််သောတွာ်�ပန်န််ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််မားးတ်ွဆိုးက်ို

3.　ကိုမ်ား�လာ�မ်ား��ျက်ို

4.　ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�သောထားာက်ိုပ်ံမုား

5.　ပး� သောဆိုးာင််��င််�

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွ (JLPT၊ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�င််တွန်�်) သောအာင််�မားင််�ူ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာမ်ား�သောကြာကိုာင််�

1.　 သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၊ ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့၊ မား�တ်ွပံ�တွင််စ်ာရင််��ွင််�မုားသောထားာက်ိုပ်ံသော�ာသောအဂျျင််စ်းမား� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ� အလာ�ပ်
ကိုမ်ား�လာ�မ်ား�မုား အ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး�လာက်ို�ံရယူူ��င််�

2.　 အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွ “JLPT” “န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််�င််တွန်�်” သောအာင််�မားင််�ူမားးတ်ွဆိုးက်ို

3.　 ကိုမ်ား�လာ�မ်ား��ျက်ို

4.　 ပး� သောဆိုးာင််သောရ�လာ�ပ်ထံား��လာ�ပ်န်ည််�သောထားာက်ိုပ်ံမုား

5.　 ပး� သောဆိုးာင််��င််�

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�တွင်ွ် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ဆိုးး�င််ရာအလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�က့်ို�း�  နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�
အရင််�အ�မားစ်် စ်�သောဆိုးာင််���င််�နို�င််် ပည်ာသောရ�ကိုး� လာ�ပ်သောဆိုးာင််သောန်သော�ာဥ်ပမားာ�ည်် လံာ��ဝါးမားရှား�း� သောလာာက်ိုန်း�န်း��ေစ််ပြီးပး�၊ သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င််် မား�တ်ွပံ�တွင််
စ်ာရင််��ွင််�သောထားာက်ိုပ်ံသော�ာသောအဂျျင််စ်းမား� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ဆိုးး�င််ရာ အလာ�ပ်သော�်မုားအ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး� လာက်ို�ံရယူူပြီးပး� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််
အလာ�ပ်�င််နိုး�င််ငံ်�ပန်�ူ် တွေန် ်အထူား�ကိုျးမ်ား�ကိုျင််မုားစ်န်စ််ကိုး� အ�ံ���ျလား�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ�မား� စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််ထားာ��ူမားျာ�ကိုး� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏သော�်ယူူ��င််�
သောအဂျျင််စ်း�း�  မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ���င််�န်ည််�လာမ်ား�အာ��ေင််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�ကိုး� လာ�ပ်သောဆိုးာင််လာ်က်ိုရှား�း�ည််။

2. အလုုပ်သောခွ်ယှး ခြားခွင််းမှာပိ� သောဆိုာင််သောရးစံနစ်ံနှှစ်ံခုွ အခွနး်ကာဏ္ဍမာျားနှှ�ိင််းယှှဥ််ခြားခွင််း

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅰ 

Ⅱ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ၊ နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံဆုိိုင််ရာ ပိ�သောဆိုာင််သောရးလုုပ်င်နး်စံဥ််

အရင််�အ�မားစ်် : ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�မား�တွဆိုးင််် Fourth Valley Concierge မား�သောရ�ဆ့ွိုး

အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွအစ်းအစ်ဥ််ကိုး� လာ�ပ် သောဆိုးာင််သောန်သော�ာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းကိုး�လာည််� တွစ်းတ်ွတွပး�င််�သောတွရွ�ည််။ �း� သော�ာ် ဂျျပန််
နိုး�င််ငံ်၌အလာ�ပ်လာ�ပ်မုားအာ� အတွည််မား�ပ�ရသော��သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််အတွက်ွို ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွ�ေင််် စ်ာ�င််ယူူသောစ်
ရန်မ်ား�ာ �က်ို�့�ည််။

တွေန် ်နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််လာည််�ပ့ ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်မား�အလာ�ပ်ကိုး� အတွည််မား�ပ�ထားာ��ည််�ေစ််၍ အ�ျ းန်သ်ောပ�ပြီးပး� စ်ာသောလာလ်ာာရန်�်က်ို�့ပြီးပး� ပး�မားး�
လာယ်ွူကူိုသော�ာ ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်တွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်နိုး�င််�ည််် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််အာ� ပး�မားး�နို�စ််�က်ိုနိုး�င််�ည်််အ�ျက်ို�ေစ််�ည််။ရလာဒ်ိုအ�ေစ်် 
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််�ူမားျာ�မားးတ်ွဆိုးက်ို�ည်် အ�က်ိုအ�့�ေစ််�ည်် ဟူသူော�ာ မား�တ်ွ�ျက်ိုရှား�း�့်ပးတွယ်ူ။

စုေဆာင်းချနိ～်ပညာေရး（３လ～６လ）

ပို့ ေဆာင်ေရးလပ်ုထုံး（2～３လ）

6 လ ～ 1 �ှစ်

အ
ထူ
းက
ျွမ်းက

ျင်ပို့ေဆ
ာင်ေရး

စာေမးပွဲက
င်းလွ
တ်

လ
မ်းေ�က

ာင်း
စာေမးပွဲြဖင့်
လ
မ်းေ�က

ာင်း
က
ျွမ်းက

ျင်မှုအ
လု
ပ်သ
င်

ပို့ေဆ
ာင်ေရး

�ိငု်ငံြခားသ
ားအ

ရင်းြမစ်စုေဆ
ာင်းမှု

လ
ပု်ငနး်လ

ေူတ
ွ့စစ်ေဆ

းြခင်း

က
မ်းလှ

မ်းချက်

ဂျပနစ်ာသ
င်ယူ

ေရး�ှင့် �ိငု်ငံဝင်ေရာက်
ရနြ်ပင်ဆ

င်ြခင်း

�ိငု်ငံဝင်ေရာက်
ြခင်း

သ
င့်ေလ

ျှာ်ေသ
ာစာေမးပွဲ

ဂျပနစ်ာသ
င်ယူ

ေရးစတ
င

�ကီ
း�က

ပ်ေရးအ
ဖွ့ ဲအ

စည်
းမှတ

ဆ
င့်

လ
ပု်ငနး်များမှ အ

လ
ပု်ေခ�မှုအ

ချက်
လ

က်
ရယူ

ြခင်း

�ကီ
း�က

ပ်ေရးအ
ဖွ့ ဲ၊ မှတ်

ပံုတ
င်ေထ

ာက်
ပံ့ေအ

ဂျင်စီ 
မှတ

ဆ
င့် လ

ပု်ငနး်များမှ 
အ

လ
ပု်ေခ�မှုအ

ချက်
လ

က်
ရယူ

ြခင်း

ြပည်
ေတ်

ာြပနက်
ျွမ်းက

ျင်
အ

လ
ပု်သ

င်မိတ်
ဆ

က်

အ
ထူ

းက
ျွမ်းက

ျင်စာ
ေမးပွဲေအ

ာင်သူ
မိတ်

ဆ
က်

နည်းပညာကျွမ်းကျင်အလပ်ုသင်ကုိ 

ေကာင်းမွနစွ်ာေအာင်ြမင်သူသည် 

စာေမးပဲွကင်းလတ်ွခွင့်

JLPT N4 �ှင့် ကျွမ်းကျင်စာေမးပဲွ 
ေအာင်ြမင်ရနလိ်။ု အချ�ိေအဂျင်စီ
များတင်ွ စာေမးပဲွအတက်ွသင်�ကားေရး�ိှ

ကျွမ်းကျင်အလပ်ုသင် နပံါတ် ၂ 
�ပီးဆုံးသူသည်အြခားအလပ်ုခွင်
တင်ွ လပ်ုကုိင်လိပုါက စာေမးပဲွလိအုပ်
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

❶ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််တွင်ွ် ရရှား�းသော�ာဝါးင််သောင်ွ
 ● နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ လ့ာအရင််�အ�မားစ််ထံားမား� ဝါးန်သ်ောဆိုးာင််� (စ်ာရင််�အသော��စ်းတ်ွ : ဂျျပန်စ််ာ�င််ယူူ��င််�၊ အသောဆိုးာင််၊ အစ်ာ�အသော�ာက်ို၊ သောန်ထားး�င််

�ွင်််လား�င််စ်င်် သောလာ်ာက်ိုထားာ�မုားကိုး�ယ်ူစ်ာ�လာ�ပ်သောဆိုးာင််��င််�)ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့ထံားမား� လာ�ပ်င်န်�်မားတွး�င််မားး ပည်ာ�င််စ်ရးတ်ွ
 ● ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့မား�ထံား ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်စ်ရးတ်ွ

မားျာ��ည်််အ�းတွင်ွ် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််�ည်် သောင်သွောကြာကို�အလံာ�အ သောလာာက်ိုမားရှား�း�ည်််အတွက်ွို သောင်သွော�ျ�၍ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း�း�  
ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွကိုး�သောပ�သော�ျပြီးပး� ပး� သောဆိုးာင်် သောရ�သောအဂျျင််စ်းအလား�က်ို နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ� �မားင်််သော�ာအတွး��နို��န်�်မားျာ��ေင််် သော�ျ�င်�ာ���င််�ကိုး�ကိုာကွိုယ်ူရန် ်အကိုျ း��တွူ
ပူ�တွွ့ထားာ�သော�ာ သောင်သွောကြာကို�သောအဂျျင််စ်းမားျာ�နို�င်််မားးတ်ွဆိုးက်ိုသောပ�သော�ာ ကိုးစ်စမားျာ�ရှား�း�ည််။

❷ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််တွင်ွ် ရရှား�းသော�ာဝါးင််သောင်ွ
 ● နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ လ့ာအရင််�အ�မားစ််ထံားမား� ဝါးန်သ်ောဆိုးာင််�
 ● သော�်ယူူသောရ�ကို�မားပဏီးထံားမား� မားးတ်ွဆိုးက်ို�

ဂျျပန်စ််ာ�င််ယူူသောရ�ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွနို�င််် အသောဆိုးာင််၊ အစ်ာ�အသော�ာက်ိုစ်�ည််် သောထားာက်ိုပ်ံမုားကို�န်က်ိုျစ်ာ�ရးတ်ွမားျာ� မားရှား�း�ည်််အတွက်ွို န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််
အလာ�ပ်�င််နို�င််် နို��းင််�ယူ�ဥ််လာ်င်် ကို�န်က်ိုျစ်ရးတ်ွ�က်ို�ာစွ်ာလာ�ပ်သောဆိုးာင််နိုး�င််�ည််။

နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််နှှင်် ်အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ ဝင််သောင်နှွှ�ိင််းယှှဥ််ခွျက်ာ
ယူူန်စ်် - ယူန်�်

အရင််�အ�မားစ်် : ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�မား�တွဆိုးင််် Fourth Valley Concierge မား�သောရ�ဆ့ွိုး

အသောကြကာာင််းအရာ
အင််ဒုိနးးရှှိား ဗီးယှက်ာနမ်ာ ကာသောမာာာဒးးယှား

ကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံ အထူးးးကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ ကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံ အထူးးးကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ ကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံ အထူးးးကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ

နုိှင််ငံ်ခြားခွားသားထံူးမှာ
ဝနသ်ောဆိုာင််ခွ 180,000 ~ 300,000 ~ 50,000 360,000 ~

 500,000 ~ 50,000 350,000 
~ 440,000 ~ 150,000

�ကားးကြကာပ်သောရးအဖွဲ့့�ထံူးမှာ
လုုပ်င်နး်မာစံမား

သင််ယှးခွ/ ၁ ဦးးစံာ
�ကားးကြကာပ်ခွ/ ၁ ဦးးစံာ

10,000 ~ 50,000 15,000 ~ 30,000 15,000 ~ 30,000

2,500 ~ 10,000 5,000 ~ 10,000 5,000 ~ 10,000 2 ~ 3,000

မှာတ်ိပုံတိင််သောထူးာက်ာပ်ံသောရး၊ 
သောခွ်သောဆိုာင််သောရးသောအဂျျင််

စံးထံူးမှာမိာတ်ိဆိုက်ာခွ
~ 200,000 1 ~ 3 လာစ်ာ

3.ပ့ို့�  ဆော�ာင််ဆော�းဆော�ဂျျင််စီီ ဝင််ဆောင်�

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅱ 

Ⅰ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ကြာကိုာ�န်ာ��င််�စ်စ််တွမ်ား�အရ နိုး�င််ငံ်အ�း��း�မား� ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းမား��မားင််သော�ာ စ်န်စ််နို�စ််��လံာ��နို�င််် �က်ိုဆိုးး�င််�ည််် ထားင််�မားင််�ျက်ိုတွင်ွ် အထူား�န်ည််�ပည်ာ
ကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််၏အ�မားင််�ည်် သောမား်ာ်မား�န်�်ထားာ��သောလာာက်ိုသောရှား��မားသောရာက်ိုသောန်��င််�မားျာ�လာည််�ရှား�းပြီးပး� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ဆိုးး�င််ရာ ပး� သောဆိုးာင််
သောရ�ကိုး� သောရွ��ျယ်ူ�ည်််လာာ�ရာမားျာ�ရှား�း�ည််။

❶ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားစ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
 ● နိုး�င််ငံ်��ာ�မား� စ်ာသောမား�ပ့ွအကြီးကိုးမ်ားအသောရအတွက်ွိုန်ည််���င််�။
 ● ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်မုားစ်ရးတ်ွမားရှား�း��င််�။
 ● �ပည််သောတွာ်�ပန်န််ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််�ည်် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််သောလာ်ာက်ိုထားာ�မုားတွင်ွ် လား�အပ်

သော�ာစ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မားျာ�ကိုး� စ်ာရင််��ွင််��့်သော�ာ ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းထံားမား�မားရရှား�းနိုး�င််��င််�။
 ● ဂျျပန်မ်ား�သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င််် နိုး�င််ငံ်��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််အတွက်ွိုအစ်းအစ်ဉ််�ေစ််�ည််် “အလာ�ပ်�မားာ�သောစ်ျ�ကွိုက်ိုအ�ျက်ိုအလာက်ို

စ်န်စ်် (IPKOL)” ကိုး� အစ်း��ရကို အကြာကံို�ပ�ထားာ���င််��ေင််် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်း၏အ�န်�်ကိုဏ္ဍကို မားရှား�င််�မားလာင််��ေစ််လာာ�ည််။
 ● အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််ပြီးပး� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််သော�ာနိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အ�ေစ်် ဂျျပန်တ်ွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်ရန််

မား�ာ သောတွာင််�ဆိုးး�ထားာ�သော�ာအ�န်�်ကိုဏ္ဍမားျာ��ည််လာည််� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင်် အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င််် ကွိုာ��ာ�သော�ာသောကြာကိုာင်််  မားလာယ်ွူကူို
�့ အတွာ�အဆိုးး�မားျာ��ည််။

 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ဆိုးး��ည််မား�ာ �း���ာ�အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််ကိုး� ကိုး�င််တွယ်ွူရန်လ်ား�င််စ်င််မားရှား�းပး။
 ● အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွမားသောအာင််မားးတွင်ွ် ယူာယူးကိုမ်ား�လာ�မ်ား��ျက်ိုဟူသူော�ာပံ�စံ်အာ� အသော��အ�ေစ််ထားာ���င််��ေင််် အထူား�န်ည််�

ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ဟူ�ူည််် သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််ကိုး� သောမား်ာ်မား�န်�်ကြာကိုသော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�မားျာ��တွး��လာာ�ည််ဟူ� သောတွ�ွ�ည််။

❷ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င်် ပး�  သောဆိုးာင််မုားစ်စ််ဆိုးင််သောရ��ည်် စ်း�ပွာ�သောရ�လာည််�ရှား�းပြီးပး� သောန်�ာ�တွကိုျ�ေစ််သောန်�ည််။
 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််တွင်ွ် နိုး�င််ငံ်လာာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််�ည်် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်အတွင်ွ်�သောန်ထားး�င််စ်ဥ််တွင်ွ် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�

သောအဂျျင််စ်းအလား�က်ို သောထားာက်ိုပ်ံမုားရှား�းနိုး�င််��င််�

❶ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
 ● နိုး�င််ငံ်��ာ�မား� စ်ာသောမား�ပ့ွအကြီးကိုးမ်ားအသောရအတွက်ွိုန်ည််���င််�။
 ● ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်မုားစ်ရးတ်ွမားရှား�း��င််�။
 ● �ပည််သောတွာ်�ပန်န််ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််န်ည််�ပး�၍ ပး� သောဆိုးာင််ရမားည််် နိုး�င််ငံ်��ာ�အရင််�အ�မားစ််န်ည််�ပး���င််�။
 ● မားးတ်ွဆိုးက်ို� သောဆွိုး�သောနို�ွ� အာ� အရစ််ကိုျသောပ�သော�ျမုားမား�ပးလာပ်နိုး�င််�ည်််အတွက်ွို အ�ံ���ပ��ူမားျာ��က်ိုမား� ဝါးန်ပ်း��င််�။
 ● ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏ ပြီးမားး��ပမားဟူ�တ်ွသော�ာသောဒို�မားျာ�တွင်ွ် ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်မုားအ�င််�ကို အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� အ�ံ��မား�ျသောန်��င််�မားျာ�လာည််�

ရှား�းပြီးပး� သောန်ထားး�င််�ွင်််လား�င််စ်င််သော�ပာင််�လ့ာမုားတွင်ွ် လား�အပ်သော�ာစ်ာရွက်ိုစ်ာတွမ်ား�မားျာ�မားရရှား�းနိုး�င််��င််�။
 ● အလာ�ပ်ကိုမ်ား�လာ�မ်ား��ျက်ိုတွင်ွ် သောော်�ပထားာ�သော�ာလာစ်ာနို�င််် စ်ာ�ျ�ပ်�ည်််အ�ျ းန်၏် လာစ်ာတွး� ကွာကွိုာ��ာ�မုား�ေစ််သောပ် ��င််�။

❷ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
 ● အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််တွင်ွ် အလာ�ပ်အကိုး�င််သော�ပာင််���င််�စွ်န် ်စ််ာ�မုားမားျာ�ရှား�း��င််�၊ တွေန် ် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွ

သောအာင််�မားင််��င််�မား�တွဆိုးင််် ရှား�ာသောေွနိုး�င််သော�ာအလာ�ပ်ကိုး��ာလာ�ပ်ကိုး�င််နိုး�င််�ည််ဟူ�ူည််် အ�ံမားျာ� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်၏သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းမားျာ�
တွင်ွ်ထွားက်ိုသောပ်သောန်�ည်််အတွက်ွို န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််ကိုး� အ�ံ���ပ��ျင််သော�ာ သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းကိုမားျာ��ည််။ 

1. �င််ဒ့ို�နီးီးရှား� ား

2. ဗီီယက််နီးမ််

Ⅲ.နုိှင််ငံ်အသးးသးးပိ�သောဆိုာင််သောရးသောအဂျျင််စံးအလုိုက်ာ、
နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံနှှင််် အထူးးးနည်းး်
ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံဆုိိုင််ရာထူးင််ခြားမာင််ခွျက်ာ

Ⅱ 

Ⅳ 

Ⅴ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

 ● ကိုမ်ား�လာ�မ်ား��ံရ�ူမားျာ�ထံား�း�  (အမားျာ�ပး�င််ကို�မားပဏီး) တွး�ကိုျ း�အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ထားးန်�်�းမ်ား�သောရ�အေ့့ကို သောရ�ဆ့ွိုးထားာ�သော�ာလာက်ိုစ့ွ်စ်ာအ�ပ်
ကိုး� ကို�မားပဏီးမူားရင််� န်ည််�ပည်ာ�င််တွန်�်�ာ�အ�ေစ်် နိုး�င််ငံ်မား�မားထွားက်ို�ွာမားးအထားး ထားး�လာက်ိုစ့ွ်စ်ာအ�ပ်ကိုး�ကြာကိုည်််၍သောလာလ်ာာရန် ် ပး� သောဆိုးာင််သောရ�
သောအဂျျင််စ်းမား� သောတွာင််�ဆိုးး�ထားာ��ည််။

 ● သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်းကို�မားပဏီးအသောရအတွက်ွိုနို�င််် ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အ�င််�ကိုး� စ်တွင််ပြီးပး�၊ သောဒို��ံပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င််် ပးတွန်ာ�ပ�
ထားာ��ည််။ ပး� သောဆိုးာင်် သောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ သောဒို��ံဝါးန်ထ်ားမ်ား�အ�ျ း�ကို အသောဆိုးာက်ိုအဦး��န် ်ရ်ှား� င််�သောရ�န်ည််�ပည်ာကိုး�သောလာလ်ာာပြီးပး� သောဒို��ံ 
ပး� သောဆိုးာင််သောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င််် ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အေ့့ကို နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််��မားစ််ကိုး� လာမ်ား�ညွှနှ်မု်ားမားျာ�လာ�ပ်သောဆိုးာင််�ည််။

 ● နိုး�င််ငံ်��ာ� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွသောအာင််�မားင််ကိုး� သော�်ယူူ��င််�တွင်ွ် အာ�လံာ��သော�ာစ်�သောဆိုးာင််���င််�မားျာ��ည်် ဤကို�မားပဏီး
တွင်ွ်လာ�ပ်သောဆိုးာင််သောန်�ည််။

 ● ကို�မားပဏီးပံ�မား�န်လ်ာည််ပတ်ွ��င််�တွဆိုးင််် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််��မားစ််မားျာ�၏ အလာ�ပ်�ွင််ဝါးန်�်ကိုျင််ကိုး� အတွည််�ပ���င််�။ ပး� သောဆိုးာင််သော�ာသောအဂျျင််
သော��ရှား�း သောဒို��ံဝါးန်ထ်ားမ်ား�သောစ်ာင်််သောရှား�ာက်ိုမုား�ပ�လာ�ပ်��င််��ေင််် သောပျာက်ိုကွိုယ်ူ��င််�ကိုး�ကိုာကွို�်�ည််။

 ● နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််၏ ဂျျပန်စ််ာ�င််ကြာကိုာ�သောရ��ည်် ပး� သောဆိုးာင််သော�ာသောအဂျျင််စ်းကို �ပ�လာ�ပ်မားည််�ေစ််သော�ာ်�င်ာ�  တွး��တွက်ိုမုား
အသော��အသောန်နို�င်််အဆိုးင်််ကိုး� ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်မုားအ�င််�ကို ဆိုး�ပ်ကိုး�င််ပြီးပး� အသော��အသောန်ကိုး� သော�်ယူူသောရ�သောအ�ဂျျင််စ်း�း�  မား်သောဝါး၍ ပးဝါးင််သောစ်��င််��ေင််် 
နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််ကိုး� ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်တွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််��င််�၌ အ�က်ိုအ�့မားရှား�းသောစ်ရန်လ်ာ�ပ်သောဆိုးာင််�ည််။

 ● နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�အရင််�အ�မားစ််သော�်ယူူပြီးပး��ျ းန်တ်ွင်ွ်လာည််� ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်သောရ�အ�င််�နို�င်််ဆိုးက်ို�ွယ်ူပြီးပး� ဗီးဒိုးယူး�သောကိုာသော�်ဆိုးး�မုားစ်�ည််�ေင််် 
စ်ကိုာ��ပန်သ်ော�ပာဆိုးး���င််��ေင််် နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််မားျာ�၏ စ်းတ်ွကိုး�ေမ်ား�ယူူပြီးပး� အသော��ကိုျသောန်ရာနို�င်််ဆိုးက်ို�ွယ်ူ၍ အသောဝါး�မား�
လာ�ပ်ကိုး�င််သောန်ရ��င််��ံစ်ာ��ျက်ိုကိုး�ေယ်ူရှား�ာ��ည််။

 ● ပး�သောဆိုးာင်် သောရ�သောအဂျျင််စ်းနို�င်် ်မား�တ်ွပံ�တွင််သောထားာက်ိုပ်ံသောရ�သောအဂျျင််စ်းတွင်ွ်  သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ အလာ�ပ်သော�်ယူူမုားအ�ျက်ိုအလာက်ိုကိုး� လာ်င််�မားန်စွ််ာရယူူ
�ည်််န်ည််�လာမ်ား�ကိုး��ပ�လာ�ပ်ပြီးပး� သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ လ့ာအရင််�အ�မားစ််လား�အပ်မုားတွင်ွ် �ျက်ို�ျင််�တံွ� ပြ�ပန်န်ိုး�င််�ည်််စ်န်စ််ကိုး� �ပ�လာ�ပ်သောန်�ည််။

 ● ပး� သောဆိုးာင်် သောရ�သောအဂျျင််စ်းတွင်ွ် မား�တ်ွပံ�တွင််သောထားာက်ိုပ်ံသောရ�သောအဂျျင််စ်းအ�ေစ်် တွာဝါးန်ထ်ားမ်ား�သောဆိုးာင််�့်�ည််် ဂျျပန်ရံ်ို� ��့ွကိုး�ပး�င််ဆိုးး�င််ပြီးပး�၊  သော�်ယူူ
သောရ�သောအဂျျင််စ်းတွင်ွ်  တွး�က်ိုရိုး�က်ို�ျဉ််�ကိုပ်��င််��ေင််် �င်််သောလာျာ်သော�ာ လ့ာအရင််�အ�မားစ််ကိုး� လာ်င််�မားန်စွ််ာ မားးတ်ွဆိုးက်ိုနိုး�င််�ည််။ သော�်ယူူသောရ�
သောအဂျျင််စ်း�ည်် မား�တ်ွပံ�တွင််သောထားာက်ိုပ်ံသောရ�သောအဂျျင််စ်းအာ� အ�ံ��မား�ပ��ည်််အ�းမားျ း��တွင်ွ် ဂျျပန်ရံ်ို� ��့ွနို�င်််စ်ာ�ျ�ပ်�ျ�ပ်�ည််။

အရင််�အ�မားစ်် ： ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�မား�တွဆိုးင််် Fourth Valley Concierge မား�သောရ�ဆ့ွိုး

1. ပိ� သောဆိုာင််သောရးသောအဂျျင််စံးနှှင််် သောခွ်ယှးသောရးသောအဂျျင််စံး၏ ပး းသောပါင််းသောဆိုာင််ရွက်ာမုာဥ်ပမာာ

2.ပ့ို့�ဆော�ာင််ဆော�းဆော�ဂျျင််စီီနှ�င်််ကြီးကီ်းကြက်ပ်ို့ဆော�း�ဖ့ွဲ့�(မ်�တ််ပံို့�တ်င််ခြ�င််းဆော�ာက််ပ်ံို့မု်ဆော�ဂျျင််စီီ)၏
    ပို့းးဆောပို့ါင််းဆော�ာင််�� က််မု်ဥပို့မ်ာ

❶ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
	● “JLPT” N4 အဆိုးင်််ကို �မားင်််ပြီးပး� အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််တွင်ွ် အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််လား��ူမားရှား�း��င််�။
 ● ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ် သော�်ယူူသောရ�သောအဂျျင််စ်း၏ အလာ�ပ်�ွင််ပတ်ွဝါးန်�်ကိုျင််မားသောကိုာင််�မုားသောကြာကိုာင််် အလာ�ပ်�င််မားျာ�အတွက်ွို ကူိုည်းမုားကိုး�ရှား�ာသောေွသောန်��င််�

မားျာ�လာည််�ရှား�းသော�ာ်�င်ာ�၊ အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််�ည်် န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််က့်ို�း�  နိုး�င််ငံ်��ာ��ာ�သောထားာက်ိုပ်ံ
မုားမားျာ� မားသောဆိုးာင််ရွက်ိုနိုး�င််��င််�။

 ● န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််၏ လာဦူး�သောရကိုန်ည််�သော�ာသောကြာကိုာင်် ်�ပည််သောတွာ်�ပန်မ်ားျာ�လာည််�န်ည််�ပး�ပြီးပး� သောအာင််�မားင််မုားဥ်ပမားာ သောမားာ််လာင််�်သောလာာက်ိုမားရှား�း��င််�။
 ● ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်မုားစ်ရးတ်ွမားရှား�း��င််�။

❷ န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််စ်န်စ််နို�င်််ပတ်ွ�တ်ွသော�ာအ�မားင််
 ● ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်တွင်ွ်အလာ�ပ်လာ�ပ်ရန်ရ်ည််မား�န်�်ထားာ�သော�ာ နိုး�င််ငံ်��ာ�လ့ာအရင််�အ�မားစ််မားျာ��ည်် အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်န်စ််၏ “JLPT” 

N4 အဆိုးင်််န်ရံံကို �မားင်််တွယ်ူလား�ထားင််ပြီးပး� လာစ်ာကိုန်ည််�သော�ာ်လာည််� န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််မုားအလာ�ပ်�င််ကိုး� သောရွ��ျယ်ူကြာကို�ည််။
အရင််�အ�မားစ်် : ကြာကိုာ�န်ာမုားစ်စ််တွမ်ား�မား�တွဆိုးင််် Fourth Valley Concierge မား�သောရ�ဆ့ွိုး

3. က်ဆောမ်ာာဒီိုးယား

Ⅳ.နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််စံနစ်ံနှှင်််
အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံဆုိိုင််ရာပိ�သောဆိုာင််သောရး
ဂျျင််စံးနှှင်် ်သောအဂျျင််စံးအသးးသးး၏ ပးးသောပါင််းသောဆိုာင််ရွက်ာမုာဥ်ပမာာ

Ⅱ 

Ⅴ 

Ⅳ 

Ⅰ 

Ⅲ 
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ဥပို့မ်ာ ၁：မြို့မ့်�ခြပို့မ်ဟု�တ််ဆော�ာဆောဒို�မ်ျား �ဆော�ာက််�ဦးး�နီး ်ရ်ှား� င််းဆော�း ��းးနီးည်းး်ပို့ည်းာက်ွမ််းက်ျင််ခြဖွဲ့င််် �လု�ပ်ို့

လု�ပ်ို့က့်�င််ခြ�င််း

နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််အလုုပ်သင််အခြားဖွဲ့စ်ံ ဂျျပနသိ်�လုာခြားခွင််း

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။

ဂျျပနနုိ်ှင််ငံ်သည်း ်ငြိငိ်မ်ားခွျမ်ားငြိပးး ဂိျဖုွဲ့ကာ သောကာာင််းတိ�သ်ောနရာ

န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််အလာ�ပ်�င််အ�ေစ်် ဂျျပန်က်ိုး�မားလာာမားး အစ်စသောရ� သောဒို��ံပန်�်စ်က်ိုရံို�မား�ာ 
၅ နို�စ််ကြာကိုာ အလာ�ပ်လာ�ပ်ကိုး�င််�့်ပးတွယ်ူ။ အ့ဒ်ိုးသောန်ာက်ို 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။ အ့ဒ်ိုးန့်ယ်ူ�ဥ််မားယ်ူဆိုးး�ရင်် 
ဂျျပန်က်ိုပြီးင်းမ်ား��ျမ်ား�ပးတွယ်ူ။

အသောအးဒဏ်ီကုိာ စိံတ်ိပး၊ င်လုျင််လုည်းး်သောကြကာာက်ာတိယ်ှ

ဂျျပန်မ်ားလာာ�င််ကို ဂျျပန်ရ့်�သောန်ထားး�င််မုားန့်�်က်ိုဆိုးး�င််တွာ (စ်ာ�စ်ရာန့် ် အပူ�ျ းန်)် န့် ် �လာျင််စ်တ့ွ ် အမားးနိုး�င််ငံ်န့် ် ကွိုာ��ာ�တ့ွ ် ဂျျပန်န်ိုး�င််ငံ်ရ့�ပတ်ွဝါးန်�်ကိုျင််အတွက်ွို 
စ်းတ်ွပူ�့်ပးတွယ်ူ။ သောဒို��ံ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�း�့်ပး�ူ�။ ဂျျပန်က်ိုး�သောရာက်ိုလာာပြီးပး��ျ းန်မ်ား�ာလာည််� ဂျျပန််
ရ့�သောဆိုးာင််�တွင်ွ်�အသောအ�ဒိုဏ်ီကိုး�စ်းတ်ွပူ�့်သောပမ့်ား အလာ�ပ်အတွက်ွိုစ်းတ်ွပူမုားသောတွာမ်ားရှား�း�့်ပး�ူ�။ 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�းပး�ူ�။

ဂျျပနစ်ံာသောလ်ုလုာမုာသိပ်မာရိှှိ

အ��ကို ဂျျပန်စ််ာစ်ာသောမား�ပ့ွသော�ေေး� သောတွာမ်ားရှား�းပး�ူ�။ 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�်ဗီးဒိုးယူး�စ်တွာသောတွကွိုး��ံ��ပြီးပး� သောလာက်ိုျင်််�့်ပးတွယ်ူ။ 
အထူား�န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််ကိုး� သော�ပာင််�သောရွ�လာာပြီးပး��ျ းန်က်ိုသောန် လာ�ပ်င်န်�်ကိုန်ည််�န်ည််�ကိုျယ်ူ�ပန် ််
လာာပးတွယ်ူ။

အမာည်း ်

Seesaw Pon Sompon
(အးမ်ားန်ာမားည််ကို Man)

နုိှင််ငံ် ထားး�င််�

အသက်ာ ၃၂ နို�စ််

ဂျျပနရိှ်ှိကာာလု ၃ နို�စ်် ၁၀ လာ

လုုပ်င်နး်သောနရာ 
ရှား�င််�ဆ့ိုးန်�်ကို�မားပဏီးလားမားးတွက်ို 
၁-၂-၁ အ့ဒ်ိုဂျး��၊ 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

တိစ်ံရက်ာတိာအခွျနိဇ်ယှား

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

Ⅴ.အထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံနစ်ံ
နုိှင််ငံ်ခြားခွားသားအင််တိာဗီျးး
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

အသောဆိုာက်ာအဦးးသန ်ရှ်ှိင််းသောရးအလုုပ်ကုိာ သောခြားပာင််းဖိွဲ့�မာရိှှိ

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�းပး�ူ�။ 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� �း����ွန်�်ဂျျ း၊ အးဆ့ိုးဂျျင််�ဂျ�၊ ဟူးကိုး�န့်ရ့်တွး�က်ို၊ �းဝါးကိုန်၊် ��စ်ဆိုး�သောရပူစ်မ်ား� �ွာ�တ့ွ�်ရး�သောတွလွား�က်ိုေူ�ပးတွယ်ူ။ ကိုး�ယ်ူတွး�င််သောတွာ ်ကိုျ း�တွး�ကိုး� 
�ရး��ွာ��့်ပးတွယ်ူ။ သောန်ာက်ိုတွစ််��ကို ေူဂျျ းသောတွာင််တွက်ိုကြာကိုည်််�ျင််ပးတွယ်ူ။ 

ခြားဖွဲ့စ်ံနုိှင််ရင််ဂျျပနမှ်ာာအခွျနိက်ြကာာကြကာာအလုုပ်လုုပ်သွားခွျင််သောပမာ� ်အနာဂျတ်ိကာသောတိာ ်မာသိသောသးပါ�းး

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��ပး�ူ�။
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အထူးး�နည်းး�ပည်းာကျွွမ်းး�ကျွျင်းစနစး (ပ့�ဆော�ာင်းဆော��ဆောအဂျျင်းစီသုံးး��)

ဥ်ပမာာ ၂：ငြိမိာ�ခြားပအသောဆိုာက်ာအဦးးသန ်ရှ်ှိင််းသောရးအထူးးးနည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််တွိင်် အလုုပ်လုုပ်ခြားခွင််း

(ရှား�ယ်ူယူာ) �ျ းယူး�ဒိုအသောဆိုးာက်ိုအဦး� �ဏ္ဍာစ်းမံားသောရ�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။

ဂျျပနနုိ်ှင််ငံ်ကာလွု�ငြိပးး နုိှင််ငံ်ခြားခွားပည်းာသင််သောနရာကုိာ မာစံဥ််းစံားခွ�်

နိုး�င််ငံ်��ာ�ပည်ာ�င််သောန်ရာအ�ေစ်် ဂျျပန်က်ိုလာွ့ပြီးပး�မားစ်ဥ််�စ်ာ��့ 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）။

ဂျျပနမှ်ာာအလုုပ်လုုပ်နှှင််သ်ောနတိ� ်သးင်ယ်ှခွျင််းန� ် သတိင််းအခွျက်ာအလုက်ာဖွဲ့လှုယ်ှခြားခွင််း

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�း�့်ပး�ူ�။ အ��လာည််� အာ�လံာ��ကို အ�န်�်အတွတူွမူား်ပြီးပး� 
သောန်ထားး�င််သောန်ပးတွယ်ူ။ ဂျျပန်က်ိုး�သောရာက်ိုပြီးပး� ဂျျပန်စ််ကိုာ��းပ်မားသော�ပာတွတ်ွတွာ၊ ဗီးယူက်ိုန်မ်ားကိုယူူလာာတ့ွ ်ပး�က်ိုဆံိုးကိုသောလာာက်ိုရ့�လာာ�၊  �ွာ�လာာသောရ�စ်တ့ွ ်�းပ်
အ�ာ�မားကိုျသော��တ့ွက်ိုးစ်စသောတွအွတွက်ွိုပူပန်�့််ပးတွယ်ူ။(Toui）။

အသောဆိုာက်ာအဦးးသန ်ရှ်ှိင််းသောရးအလုုပ်ကာ သိပ်မာခွက်ာ�းး

ဗီးယူက်ိုန်မ်ားကို ဂျျပန်စ််ာစ်င််တွာမား�ာ �ျ းယူး�ဒိုအသောဆိုးာက်ိုအဦး� �ဏ္ဍာစ်းမံားသောရ�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�ဒိုအသောဆိုးာက်ိုအဦး� �ဏ္ဍာစ်းမံား
သောရ�အလာ�ပ်မား�ာကို ဗီးယူက်ိုန်မ်ားလာမူားျ း��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။ 
ဗီးယူက်ိုန်မ်ားမား�ာ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）။

ဂျျပနစ်ံာသိပ်မာသောလ်ုလုာခြားဖွဲ့စ်ံသောပမာ� ်နည်းး်ပည်းာကာွမ်ားကာျင််စံာသောမားပွ�ကုိာသောခြားဖွဲ့မာယ်ှ

ဂျျပန်စ််ာစ်ာသောမား�ပ့ွသော�ေေး� အစ်းအစ်ဥ််သောတွာ ်�ယ်ူ�ူမား�မားရှား�းပး�ူ�။ Hiep၊ Ron၊ Toui ၊ Suen တွး�ကို အလာ�ပ်အတွက်ွို န်ည််�ပည်ာကိုွမ်ား�ကိုျင််စ်ာသောမား�ပ့ွကိုး� အ�ျ းန်ရ်
ရင််သော�ေေး� သောတွ�ွသောန်ပြီးပး� �ျ းယူး�ဒိုအသောဆိုးာက်ိုအဦး� �ဏ္ဍာစ်းမံားသောရ�မား�ာ အ�ျ းန်က်ြာကိုာကြာကိုာအလာ�ပ်လာ�ပ်ေး�  သောမား်ာ်လာင်််သောန်ပးတွယ်ူ။

ဗီးယှက်ာနမ်ာမှာာ ဂျျပနစ်ံာမာျားမာျားသောလ်ုလုာခွ�်တိာသောကာာင််းမာယ်ှ

အလာ�ပ်မား�ာတွစ််����ရှား�းတ့ွအ်�ျ းန် ် အသောဆိုးာက်ိုအဦး�ကြီးကိုး�ကြာကိုပ်�ူကိုး� ဂျျပန်�်ာ�ာ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�ာမားသောတွပ့း�ူ�（Ron）။  ရံို� �ေွင်််ရက်ိုသောတွမွား�ာ အာ�လံာ��ကို ကိုး�ယ်ူတွး�င််ဗီးယူက်ိုန်မ်ားဟူင််�
သောတွ�ွျက်ိုကြာကိုပးတွယ်ူ။ ဗီးယူက်ိုန်မ်ားစ်ာ�သော�ာက်ိုကို�န်သ်ောတွသွောရာင််�တ့ွဆ်ိုးး�င််သောတွရွှား�းတွာသောကြာကိုာင််် ကိုး�ယ်ူတွး�င််�ျက်ို�ပ�တ်ွတွာ အ�က်ိုအ�့မားရှား�းပး�ူ�（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）။

အမာည်း်

Chan Icchi Hiep
Haun Te Ron

Guen Te Tou Toui
Le Te Suen

Guen Te Chan

နုိှင််ငံ် ဗီးယူက်ိုန်မ်ား

လုုပ်င်နး်သောနရာ

�ျ းယူး�ဒိုအသောဆိုးာက်ိုအဦး�
�ဏ္ဍာစ်းမံားသောရ� ကို�မားပဏီးလားမားးတွက်ို
၁-၃-၇ န်းဟူနွ်�်�ရှား�း �ယူ��ျ း��၊

�ျး�အး����၊ တွး�ကိုျ း�ပြီးမားး�

လုမ်ားသောကြကာာင််း

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

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅰ 
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