
အအိခု ပိညာေတာ္သငေ္ထာကပ္ပံ့ေၾကးေဖာငေ္ဒးရငွး္ 

(Iuchi Charitable Trust Scholarship for International Students in Japan) 
၂၀၂၃ ခုနုစွ ္ဧျပီလ ပညာေတာ္သငေ္က ာငး္သားမ ား ( ၉ ၾကမိေ္ျမာက ္) 

ေလ ွာက္လႊာစတငလ္ကခ္ပျခငး္ 

 

အအိခု ပိညာေတာ္သငေ္ထာကပ္ပံ့ေၾကးေဖာငေ္ဒးရငွး္ 

 

အိအုခ ိပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးေဖာင္ေဒးရွင္း(ေအာကတ္ြင္ “ေဖာင္ေဒးရွငး္” ဟ ုေခၚမည္)၏ပညာေတာ္ 

သင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးမ ွဂ ပန္ႏုိင္ငပရွ ိတကသၠိလု္မ ားတြင္ တကသၠိုလ္္ ြြဲ႕ အတြက္ နုိင္ငပျခားပညာေတာ္သင္အျဖစ္ပညာ  

သင္နိုင္ရန္၊ Japan Student Services Organization (JASSO) ၏ ဂ ပန္စာသင္ေက ာင္းတစ္ေက ာင္းျဖစ္ေသာ  

Osaka Japanese Language Education Center (ေအာက္တြင္ “OJLEC” ဟုေခၚမည္) တြင္ ဂ ပန္စာသင္ရနဆ္ႏၵရွိ 

ေသာ နုိင္ငပျခားသားေက ာင္းသားမ ားထြဲမွ ေအာက္ပါအခ က္မ ားႏွင္ံ့ကိုကည္ီသူမ ား ေလွ ာကလ္ႊာတင္လိ ုလွ င္  

ေလွ ာကလ္ႊာစတငလ္က္ခပျပီျဖစ္ပါသည္။ 

 

၁။ ရည္ရြယ္ခ က ္

ဤပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပပံ့မႈစနစ္သည္ပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပပံ့ေၾကးလက္ခပရယသူူ (ေအာက္တြင္  

“ပညာေတာ္သင္ဆရုေက ာငး္သား” ဟုေခၚမည္) သည္ဂ ပန္နုိင္ငပတြင္္ြြဲ႕ရျခင္းအားျဖင္ံ့ ဂ ပန္္ႏွင္ံ့ ဆက္ႏြယ္မွွဳရကာ၊  

အနာဂတတ္ြင္ ဂ ပန္ႏုိင္ငပႏွင္ံ့ အမိျမန္မာနိုင္ငပအၾကား ခ စ္ၾကည္ေရး ေပါင္းကူးတပတားအျဖစ္ တစႏုိ္င္ငပနွင္ံ့ တစ္ႏိုင္ငပ  

ခ စ္ၾကညေ္ရးပိမုိုနကရ္ွိွဳင္းမႈရရွိေအာင ္အေထာကအ္ကူျပွဳသူျဖစလ္ာေစရန္ ရည္္ရြယ၍္ တည္ေထာင္္ျခင္းျဖစပ္ါသည။္ 

 ယခုႏွစ္တြင္လညး္ ျမနမ္ာနိငု္ငပ၏ ေက ာင္းသားမ ားထြဲမွ နုိင္ငပျခားသိ႕ု ပညာသငသ္ြားရန္ အၾကပအ္တည္းရွေိသာ္လည္း 

 ပညာသင္ယလူိုစတိ္ ႏွင္ံ့ အရည္အခ ငး္ရွသိူမ ားအား ပညာသင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးေပးကာဂ ပန္နိုင္ငပတြင္ ပညာသင္ႏိုင္ရန ္

 အခြင္ံ့အလမ္းအျဖစ ္ေလ ွာကလ္ႊာတင္ႏုိင္ပါျပီ။ အေရြးခ ယ္ခပရသူမ ား(ေအာကတ္ြင္ “ပညာေတာ္သငဆ္ုရေက ာင္းသား” 

 ဟုေခၚမည္) သညဂ္ ပနတ္ကသၠိုလတ္ြင္္ြြဲ႕ရကာအမိနိငု္ငပသို႕ျပနလ္ာျပီးေနာက္တြင၊္ အမိျမန္မာနုိင္ငပမွ ဂ ပန္ႏုိငင္ပႏငွ္ံ့ 

ဆက္သြယက္ာ ႏွစ္နိုင္ငပခ စ္ၾကည္ေရးပိုမိတုိုးတကလ္ာေအာင္ အက ိွဳးျပွဳလုပ္ငန္းမ ား လုပက္ိုင္ရန ္ေမွ ာ္လင္ံ့ပါသည္။ 

 

၂။ ပညာေတာ္သငအ္စအီစဥ္မ ား 

 ပညာေတာ္၍ အက င္ံ့စာရတိေၱကာငး္မြနသ္ူျဖစ္ရမည္။ ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွသတ္မတွ္ေသာ ဂ ပန္ႏုိင္ငပရွ ိ

တကၠသိလု္မ ား (ေအာကတ္ြင္ “သတ္မတွ္ေသာ တကသၠိလု္” ဟုေခၚမည္) သိ႕ု ဆကလ္က္ပညာသင္ရန ္ရည္ရြယသ္ူမ ား 

အထြဲမွ ေငြေၾကးအခကအ္ခြဲေၾကာင္ံ့ ပညာေတာ္သငသ္ြားရန္ ခက္ခြဲသူမ ားအား ေထာက္ပပံ့ေၾကးေပးမည္။ 

 ပညာေတာ္သငဆ္ုရေက ာင္းသားသည္ဂ ပန္စေရာကသ္ည္ႏွင္ံ့ (OJLEC) Osaka Japanese Language 

Education Center တြင္ တကသၠိုလ္ဝင္ရန္ ျပငဆ္ငသ္ည္ံ့သငတ္န္း (၂ႏွစ)္ တက္ရမည္။ ထို႕ေနာက၊္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  

သတ္မွတ္္ေသာ တကသၠိလု၏္ ဝင္ခြင္ံ့စာေမးပြြဲကို ေျဖဆိေုအာင္ျမင္သ ူအား ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးကို ဆက္ေပး 

သြားမည။္ သို႕ေသာ္၊ တကသၠိလု္ဝင္ခြင႕္စာေမးပြြဲမေအာင္ျမင္သအူားျပင္္ဆင္ခ ိန ္တိုးေပးျခင္းမရွိ၊ အမႏုိိင္ငပသို႕ျပနရ္မည္။ 

 



 ေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွသတ္မတွ္ေသာ တကသၠိုလ္မ ားမွာ ရွီဂျပည္နယ၊္ က ိွဳတိုျပည္နယ၊္ နာရာျပည္နယ၊္ 

အိုဆာကာျပည္နယ္၊ ဟ ိွဳးဂိုျပည္နယ၊္ဝါကာယာမာျပည္နယ္၊ အုိကာယာမာျပည္နယ္မ ားရွိ နိငု္ငပေတာ္ အစိုးရတကသၠိလု ္

မ ား ကို အဓကိထားဝငေ္အာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ (အေျခခပအားျဖင္ံ့၊ တကသၠိလု္ဝင္ျပီး ေနာက္ပိုငး္ တကၠသိလု္ေျပာင္း 

ျခင္းလက္မခပပါ။) 

 ထို႕ျပင္၊ သတ္မတွ္ေသာတကၠသိုလ္ ၀င္သြားျပီးေနာက ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမစွေကာ္လာ ႏွင္ံ့ Japan Education 

Exchanges and Services (JEES) မွ စီမပခန႕္ခြြဲေသာ အအိုခ ိျမနမ္ာပညာေတာ္သင္စေကာ္လာရွစ္(ေအာကတ္ြင္ 

 “ ခန္းမူရီ” ဟုေခၚမည္) ကိပုးူတြြဲရယူျခငး္အား ခြင္ံ့ျပွဳမည္။  

 

၃။ ေလွ ာက္ထားနိုငသ္ူ၏ သတ္မွတထ္ားရွိေသာ အရည္အခ ငး္ႏွင္ံ့အခ က္မ ား 

(၁) နိုင္ငပသား 

 ေလွ ာကထ္ားသသူည္ ျမန္မာနိုင္ငပသားျဖစရ္မည္။ ေလွ ာကထ္ားခ နိ္တြင္ ဂ ပန္ႏုိင္ငပသားျဖစ္ေနလ ွ င္ အေျခခပ 

အားျဖင္ံ့ ေလွ ာက္ခြင္ံ့မရွိပါ။ သို႕ေသာ္၊ ေလွ ာကလ္ႊာတငခ္ ိန္တြင္ ျမနမ္ာျပည္တြင္း၌ အဓကိေနထိုငသ္ူ ဂ ပန္နိုင္ငပသား 

ျဖစ္ကာ၊ နုိင္ငပသား(၂)ခကုို ေရြးခ ယ္နိုငသ္လူည္းျဖစ္ပါက၊ ပညာေတာ္သင္ဗီဇာကိ ုေလွ ာကထ္ားခ ိန္မတိုင္ခင ္ျမန္မာ 

 နိုင္ငပသား ကိုေရြးခ ယ္ျပီး၊ ဂ ပန္နိုင္ငပသားကိုစြန႕္လႊတ္နိုငသ္သူာလ ွင္ေလွ ာကလ္ႊာတငန္ိုင္သည္။ 

 

(၂) အသကအ္ကန္႕အသတ ္

 အေျခခပအားျဖင္ံ့ (၂၀၀၂) ခုႏွစ္ဇန္နဝါရလီ (၁)ရကေ္န႕မ ွ(၂၀၀၆) ခုနစွ ္ဒီဇင္္ာလ (၃၁)ရက္ အတြင္း ေမြးဖြား 

သသူာလ ွင္ ေလွ ာက္နိငု္သည္။ 

 

(၃) ပညာအရည္အခ င္း 

ေအာက္ပါအခ က္ ( ၂)  ခ ကစ္လပုး ျပည္ံ့စပုသူျဖစရ္မည္။ 

(က) အေျခခပအားျဖင္႕(၂၀၁၉)ခုနွစ္ မတလ္ သို႕မဟတု္(၂၀၂၀)ခုႏွစ္ မတလ္ တြင္ဂ ပန္နိုင္ငပ အထကတ္န္းေက ာင္းႏွင္ံ့ 

 ညီမွ ေသာ အတန္းေက ာငး္ (တကသၠိလု္ဝငတ္နး္စာေမးပြြဲ) ေအာင္ျမင္ျပီးသူ။ 

(ခ) တကၠသိလု္ဝငတ္နး္စာေမးပြြဲကို ၆ ္ာသာစုစုေပါင္းရမတွ္ (၄၈၀) ႏွင္ံ့အထက ္ရရွထိားသူ (ရနုိင္ေျခရွိသူ) ျဖစ္ရမည္။ 

 

(၄) ဂ ပန္္ ာသာစကား စသျဖင္ံ့ 

  ဂ ပန္္ ာသာစကားကိုလုိလားစြာေလံ့လာသင္ယလူုိသူ ျဖစ္ရမည္။ ဂ ပနအ္ေၾကာင္းလည္း စတိ္ဝင္စားျပီး၊ ဂ ပန ္

ေရာက္ျပီးေနာကလ္ည္း ဂ ပန္နိုင္ငပအေပၚနားလည္မႈရွလိာေအာင ္ၾကွိဳးစားကာ ဂ ပန္္ ာသာစကားႏွင္ံ့  တကၠသိလု ္

ဒုတယိနွစ္ျပီးခ ိန ္မတိုင္ခငအ္တြင္း JLPT N1 ေအာင္ရနၾ္ကိွဳးစားေျဖဆိုေနသူျဖစ္ရမည။္ 

ထို႕ျပင္၊ (၂၀၂၂) ခုနွစ္ ေအာက္တို္ ာလ (ယာယအီစီအစဥ္) မွ (၂၀၂၃) ခုနွစ္ မတ္လ အထေိဖာင္ေဒးရွငး္က 

သတ္မွတေ္သာ ရနက္ုန္ျမွိဳ႕ရွေိက ာငး္သို႕ တက္နိုငသ္လူည္း ျဖစ္ရမည္။ 

 

(၅) က နး္မာေရး 

ဂ ပန္နိုင္ငပတြင္ ပညာသင္ရန ္စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က န္းမာသူျဖစ္ျပီး၊ ဂ ပနန္ိုင္ငပ၏ ဥပေဒနွင္ံ့ ေက ာင္းစည္းကမး္တိ႕ုကိ ု



        ေစာင္ံ့ထိန္းလိကု္နာကာ ပညာၾကိွဳးစားဆညး္ပူးသူျဖစရ္မည္။ 

(၆) ဂ ပနသ္ို႕သြားေရာက္ရမည္ံ့ကာလ 

အေျခခပအားျဖင္ံ့ (၂၀၂၃)ခုနစွ ္မတလ္ (၂၀)ရက္ေန႕မွ (၂၀၂၃)ခုနွစ္ ဧျပီ  လ ( ၁၀)ရက္ေန႕အတြင္း ဂ ပနႏုိ္င္ငပသို႕ 

 သြားေရာက္နို္င္သူျဖစ္ရမည္။ 

(၇) ဂ ပန္ဗီဇာ 

 ဂ ပန္နိင္ငပသို႕မသြားခင္ “Ryugaku” ဟုေခၚေသာ ဗီဇာကိုမလြြဲမေသြ ရယူျပးီ၊ ထိ ု“Ryugaku” ဟုေခၚေသာဗီဇာျဖင္ံ့  

သာဂ ပန္နိုင္ငပသို႕ဝင္ရမည္။ အေျခခပအားျဖင္ံ့၊ ထိဗုီဇာ ကိ ုျမန္မာႏုိင္ငပရိွ ဂ ပနသ္ပရပုးတြင္သာ ထတုယ္ူရမည္။ 

 ဂ ပန္ႏုိင္ငပသို႕ဝင္ေရာက္ျပးီေနာက္ဂ ပန္နိုင္ငပအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ဗီဇာအမ ိွဳးအစားကို  ပညာသင္ဗီဇာ “Ryugaku 

Visa” မွ အျခားဗီဇာအမ ိွဳးအစားသိ႕ု ေျပာင္းလိကု္သသူည ္ေျပာင္းသည္ံ့အခ ိနမ္ွစကာ ပညာေတာ္သငဆ္ုရပ္ဆိငု္း 

ျခင္းခပရမည ္ျဖစ၍္ သတထိားပါ။ 

(၈) ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ ကမ္ ား နငွ္ံ့ ညွစိြန္္းသကူိ ုပညာေတာ္သငဆ္ုေပးမည္မဟတု္ပါ။ ပညာေတာ္သငဆ္ုရ ျပီးသ ူ

ျဖစ္ပါကလညး္ ေအာက္ပါအခ က္မ ားနွင္ံ့ ညွိစြန္းျခင္းကိသုိပါက မမိိ္ာသာနုတထ္ြက္ရမည္။ 

(က) ဂ ပန္နို္င္ငပသို႕သြားသည္ံ့အခ ိနတ္ြင္ လက္ရွိစစ္တပတ္ာဝနထ္မ္းေဆာငသ္ူ (သို႕) စစ္တပ္ရာထူးတစ္ခုခ ု

လက္ကိုငထ္ားရွသိူ။ 

(ခ) ဤေဖာင္ေဒးရွင္း (သိ႕ု) Osaka Japanese Language Education Center မသွတ္မတွ္ရက္ အတြင္းဂ ပန္သိ႕ု 

        အေရာက္မသြားနို္င္သ။ူ 

(ဂ) ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွေပးေသာပညာေတာ္သင္ဆ ုအျပင ္အျခားပညာသငဆ္ကုို လက္ခပရယူေနသ ူ(သို႕) လက္ခပ 

ရယူရနဆ္ပုးျဖတခ္ က္ရရွထိားျပီးသူ။ (သိ႕ုေသာ္၊ ေဖာငေ္ဒးရွင္းနွင္ံ့ ခန္းမူရေီဖာင္ေဒးရွငး္မ ွပညာေတာ္သငဆ္ု ကိ ု

တျပိွဳငတ္ညး္လက္ခပရယူမႈကိ ုခြင္ံ့ျပွဳသည္။) 

(ဃ) ေလွ ာကလ္ႊာတင္ခ ိနတ္ြင္ နုိင္ငပသား(၂)ခကုို ေရြးခ ယ္နို္င္သသူည္ ဂ ပန္နိုငင္ပဝငခ္ြင္ံ့ဗီဇာ ေလွ ာကထ္ားမည္ံ့ အခ ိန ္

မတိုင္ခငအ္တြင္းဂ ပန္နိုငင္ပသားကိုစြန႕္လႊတ္ျပးီသားျဖစေ္ၾကာငး္ အေထာကအ္ထားမျပနိုငသ္ူ။ 

(င) ဂ ပန္နို္င္ငပသိ႕ုမသြားခင ္ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွသတ္မတွ္ေသာ ရန္ကုနရ္ွိေက ာင္းသို႕ ပပုမွန္တက္ကာ ဂ ပန္စာႏွင္ံ့ 

 လိအုပသ္လိ ုသတ္မတွ္ညႊနၾ္ကားေသာ အေျခခပ္ ာသာရပ္အားလပုး ကိ ုမသငယ္ူနို္င္သ။ူ (ခိုငလ္ပုဆီေလ ာ္ေသာ 

 အေၾကာငး္ျပခ က္နွင္ံ့ ေက ာင္းပ က္ျခင္းမွအပ အျခားေက ာင္းပ က္ျခငး္လပုးဝခြင္ံ့မျပွဳပါ။) 

 

၄။ ပညာေတာ္သင္ေထာကပ္ပံ့ေၾကးဆုေပးမည္ံ့အခ ိနက္ာလ 

(၁) (၂၀၂၂) ခနုွစ ္ေအာကတ္ို္ ာလ (ယာယီ) မွ (၂၀၂၉) ခုနွစ္ မတလ္အထ ိ(၆)နစွ ္(၆)လ ကိ ုပညာသငဆ္ုေပး 

မည္။ သို႕ေသာ္၊ ေဆးတကသၠိလု္၊ သြားေဆးတကသၠိလု၊္ တရိစာၦန္ေဆးတကၠသိလု၊္ ေဆးဝါးေဗဒ အထးူျပွဳ 

တကၠသိလု္ စေသာ ၆ ႏွစ္သင္္ာသာရပမ္ ားသို႕ ဝင္ေရာက္ခြင္ံ့မျပွဳပါ။ 

(၂) OJLEC တြင္တစ္နွစသ္ာတက္ျပီး တကသၠိလု္ဝင္ခြင္ံ့စာေမးပြြဲေျဖခ င္သသူည ္အနည္းဆပုး JLPT N2 ေအာင္ျပးီ၊ 

 EJU ဂ ပန္စာအမတွ ္(စာစီစာကပုးအမတွ္မပါ) ၂၄၀ အထက္ရရမည္။ 

(၃) အထက္ပါသတ္မတွက္ာလ ထက္ေစာ၍္ြြဲ႕ရခြဲံ့လွ င ္(သိ႕ု) အတန္းေက ာ္ကာ္ြြဲ႕လြန္တန္းသို႕တက္ရန ္

   တကသၠိလုက္ို နတုထ္ြကခ္ြဲံ့ရသည္ရိွေသာ္ ပညာသငဆ္ေုပးကာလမာွ ္ြြဲ႕ရသည ္အခ ိန္ (သို႕) ႏုတထ္ြက္သည္ံ့အခ ိန ္

အထသိာျဖစသ္ည္။ 



 

၅။ ပညာေတာ္သင္ေထာကပ္ပံ့ေၾကးစသျဖင္ံ့ 

(၁) ပညာေတာ္သင္ေထာကပ္ပေၾကး 

ဂ ပနသ္ို႕ေရာက္ျပးီေနာက္၊ အေျခခပအားျဖင္ံ့လစဥ္ ယန္းေငြ(၁၁၀,၀၀၀) ေထာက္ပံ့ပပါမည္။ Osaka Japanese 

Language Education Center ေအာင္ျပီး သတမ္ွတေ္သာ ဂ ပနတ္ကၠသိလုသ္ို႕ဝင္ျပီးေနာက၊္ ခန္းမူရီေဖာင္ေဒးရွငး္မ ွ

ပညာေတာ္သငဆ္ု ယူမည္ဆိလုွ င္ ခနး္မူရီမွရေသာ ဆေုၾကးပမာဏအတိငု္း ဤေဖာင္ေဒးရငွ္းမွ ဆုေၾကးနတု္ျဖတမ္ည ္

ျဖစ္သည္။ (သို႕ေသာ္၊ ထိေုဖာင္ေဒးရွင္း၂ခုတိ႕ုမွေပးေသာ ဆေုၾကးသည္ ကြာဟမႈမရွိေစရ။) ထို႕ျပင္၊ ေအာက္ပါ 

အခ က ္ ၁ မွ ၅ အထိေသာအခ က ္ မ ားႏွွင္ံ့ ကိကု္ညီေနလွ င ္ ပညာေတာ္သငဆ္ုေပးမႈရပ္နားျခင္း၊လပုးဝရပဆ္ိုင္းျခင္း၊ 

ျပန္လညရ္ုတသ္ိမး္ျခင္းတို႕ ျပွဳလုပမ္ည္။ ထို႕ျပင္ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ ားနွင္ံ့ ကိကု္ညီေနလ ွ က္နွင္ံ့ပညာသငဆ္ ု

ေၾကး လက္ခပရယထူားခြဲံ့လ ွင ္ထိကုာလမ ားအတြက္ ရယထူားေသာပညာသင္ဆေုၾကးမ ားကို ျပနအ္ပ္ရမည္။ 

(က) ကာလရွည္၊ ရက္ရွည္ ေက ာငး္ပ က္ခြဲံ့လွ င ္ပညာေတာ္သငဆ္ုေၾကးမေပးပါ။ (※) 

        (※)တကၠသိုလ္ေက ာင္းပိတ္ရကက္ာလအတြင္း ျမနမ္ာျပည္ခဏျပနလ္ွ င္ (၄)ပတ္အတြင္းသာ ျပနရ္မည္။ ျမန္မာျပည္ 

ျပန္သည္ံ့ကာလ (၄)ပတ္ေက ာ္လွ င ္စေကာ္လာရွစ္ (၁)လစာ မေပးပါ။ 

(ခ) ေအာက္ပါ (i) မွ (vii) အထအိက ပွဳးဝင္ေနလွ င ္ပညာသငဆ္ုေၾကးေပးျခငး္ကိ ုရပဆ္ိုင္းမည္။ 

(i) Osaka Japanese Language Education Center (သိ႕ု) သတ္မတွ္ေသာ တကၠသိလုက္ိုေက ာင္းနားသည္ံ့အခါ 

           (သို႕) စာေမးပြြဲက ျပီးအတန္းမတက္ႏုိင္သညံ့္အခါ 

(ii) Osaka Japanese Language Education Center (သိ႕ု)သတမ္ွတေ္သာ တကသၠိလုတ္ြင္ေက ာငး္ေခၚခ ိန္ပ က ္

မွွဳမ ားျခင္း၊ ေက ာင္းေနာကက္ သည္ံ့ အၾကိမ္ေရမ ားျခငး္ရွိသည္ံ့အခါ။သို႕ေသာ္၊ ေနမေကာငး္၍ေက ာင္းပ က၊္ 

 ေက ာင္းေနာကက္ သည္ံ့အခါ ဆရာဝန ္ေဆးခန္းျပထားေသာ ေျပစာတင္ျပရမည္။ 

(iii) ဤေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကတိဝနခ္ပခ ကစ္ာပါ အခ က္မ ားကို ေဖာက္ဖ ကသ္ည္ံ့အခါ 

(iv) ဤေလွ ာကလ္ႊာေခၚစာပါ အခ က္မ ား ႏွင္ံ့ မကိကု္ညီေတာံ့သည္ံ့အခါ 

(v) ပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပပံ့ေၾကးဆုရသူအျဖစလ္ကခ္ပရန္မသင္ံ့သည္ံ့အေျခအေနရွသိည္ဟု ဆပုးျဖတသ္ည္ံ့အခါ 

(vi) ဤေဖာင္ေဒးရွင္းနွင္ံ့ ခန္းမူရေီဖာင္ေဒးရွင္း အျပင္ အျခားအဖြြဲ႕အစည္းမွ ပညာေတာ္ သငဆ္ုကိလုက္ခပရယသူည္ံ့ 

အခါ 

(vii) ပညာဆကသ္င္ရန ္ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးဆုခ းီျမွင္ံ့ကာလ ကို သကတ္မး္တိုးေပးရန္ ေလ ွ ာက္ထား 

 လက္ခပျခငး္မရွိ္ ြဲ ္ြြဲ႕လြန္ဆက္တက္ရနလ္ုပသ္ည္ံ့အခါ 

(ဂ) ေလွ ာကလ္ႊာတင္စဥ္စာရြက္စာတမ္းမ ားတြင္ လမိ္လည္ျပွဳလပု္ေရးျဖည္ံ့ထားေသာ အခ က္မ ားေတြ႕ရွခိြဲံ့လ ွ င္ ပညာ 

ေတာ္သငဆ္ုေပးျခင္းကို ျပနလ္ည္ရုတသ္ိမ္းမည္။ 

(ဃ) Osaka Japanese Language Education Center တြင္ ပညာသင္ဆြဲကာလ အတြင္း အခ ိန္ပိုင္းအလုပလ္ုပသ္ည္ံ့ 

အခါ 

(င) ဂ ပန္ေရာကျ္ပီးေနာက ္ ေဖာင္ေဒးရွငး္ခြင္ံ့ျပွဳခ က္မရရွိ္ြဲ ဂ ပန္ျပင္ပသို႕ထြကခ္ြာသည္ံ့အခါ (Osaka Japanese 

Language Education Center တြင္ ပညာသငဆ္ြဲကာလအတြင္း ဂ ပန္နုိင္ငပ ျပင္ပသိ႕ု လပုးဝသြားခြင္ံ့မျပွဳပါ။) 

 

 



(၂) ဂ ပန္နို္င္ငပသိ႕ု သြားေရာက္မႈ ကုနက္ စရိတႏွ္င္ံ့ပတသ္က၍္ 

(က) ဂ ပန္သိ႕ုသြားရမည္ံ့ ခရးီစရိတ ္

ခရီးစဥ္ႏွင္ံ့ ခရးီလမ္းေၾကာငး္တို႕ကိ ု သတ္မတွက္ာ ရနက္ုနအ္ျပည္ျပညဆ္ိုင္ရာေလဆိပ္မ ွ Osaka Japanese 

Education Center ႏွင္ံ့ အနးီဆပုးေလဆိပအ္ထိ အနိမ္႔ဆပုးအဆင္ံ့ေလယာဥ္လက္မတွ္ ထတု္ေပးမည။္ ထို႕အျပင၊္  

အနီးဆပုးေလဆိပ္မ ွလိအုပသ္ည္ံ့ ရပုးကစိၥမ ား လုပ္ကာ၊ ေနမည္ံ့အေဆာင္သိ႕ု သြားသည္ံ့လမ္းစရတိလ္ည္းေဖာငေ္ဒးရွင္း 

မွ က ခပမည္။ 

(ခ) အမိနို္င္ငပျပနသ္ည္ံ့ခရီးစရိတ ္

ပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပပံ့ေၾကးဆုေပးကာလ ကုနဆ္ပုးသည္ံ့လအတြင္း ျပန္မညံ့္သူအား ကာယကပရွင္ ေလ ွ ာက ္

ထားခ ကအ္ေပၚမႈတည္ျပးီ၊ ဂ ပန္ျပညတ္ြင္းအနီးဆပုးေလဆိပ္မွရနက္ုနအ္ျပည္ျပညဆ္ိငု္ရာေလဆိပအ္ထိအနိမ္ံ့ဆပုး 

အဆင္ံ့ အျပန္ေလယာဥလ္က္မတွ္ ထတု္ေပးမည္။  

(မွတ္ခ က္) ပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပပံ့ ေၾကးေပးကာလျပးီဆပုးသည္ံ့လ အတြင္း ျပနသ္ည္ံ့ စေကာ္လာရွစရ္ေက ာင္းသား 

ကိသုာအျပန္ေလယာဥလ္ကမ္ွတထ္ုတေ္ပးမည။္ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပ႕ေၾကးေပးကာလျပီးေနာကဆ္ကလ္က ္

ဂ ပန္နိ္င္ငပတြင္ေနထိငု္မည္ျဖစ္၍ ေခတခၱဏသာ အမိနိုင္ငပသို႕ ျပနလ္ွ င္ ခရီးစရတိ္မထတု္ေပးပါ။ 

(ဂ) အေထြေထြစရတိ ္

ပတ္စပိ႕ုေလွ ာက္ျခင္း၊ ဗဇီာေလွ ာက္ျခငး္၊ ဂ ပနသ္ို႕ အလာလမ္းခရီးစဥအ္တြက္ အာမခပေငြ၊ ဂ ပန္ေရာက္ျပီး 

 ခ ကခ္ င္းသပုးရန္ ေနထိုငစ္ရတိ္စသည္ံ့ အေထြေထြစရတိအ္တြက္ ယနး္ (၁)သိန္း ထတု္ေပးမည္။ သို႕ေသာ္၊ ဂ ပန ္

သြားမည္ံ့ ေက ာငး္သားေနအမိ္မွ အနီးဆပုး အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ ေလဆိပ္အထိခရးီစရတိ္စသညတ္ို႕မွာ ေက ာင္းသား 

က ခပရမည္ံ့ စရိတ္မ ားျဖစသ္ည္။ 

 

(၃) ေက ာင္းလခစသျဖင္ံ့ 

ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတ္မတွ္ေသာ ရနက္ုန္ျမွိဳ႕ရွိ သငတ္န္းေက ာင္းတက္ျခင္း၊ OJLEC (Osaka Japanese 

Language Education Center)ႏွင္ံ့ သတ္မတွ္ေသာ ဂ ပန္တကသၠိုလတ္ိ႕ုမွ က င္းပေသာ ဝငခ္ြင္ံ့စာေမးပြြဲေျဖဆိေုၾကး 

(※)၊ ဝင္ခြင္ံ့ရလွ ငသ္ြင္းရေသာ ေက ာင္းဝငေ္ၾကး ေက ာင္းလခ တို႕ကိုဤေဖာင္ေဒးရငွ္းမွ က ခပမည ္(ဝင္ေၾကးမ ား 

ေပးသြင္းသည္ံ့ အခါ ကုနက္ သည္ံ့ ေငြလႊြဲခလည္းပါဝငသ္ည္။) သိ႕ုေသာ္ သတ္မတွ္္ေသာ တကသၠိုလ္ဝင္ျပီးေနာက ္

ခန္းမူရီေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွတကသၠိလု္ေက ာင္းလခနငွ္ံ့ ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပံ့ေၾကးကိဤုေဖာင္ေဒးရွင္းကိယု္စားထတု ္

ေပးသည္လညး္ ရွိနိငု္သည။္ ထို႕ျပင္၊ နုိင္ငပျခားလကေ္တြ႕ကြင္းဆင္းမႈ စသျဖင္ံ့ သတ္မတွ္ေသာ တကၠသိလု္မွ္ ြြဲ႕ရရန္ 

     အတြက ္မဟုတေ္သာ ္ာသာရပအ္တြက္ ကုနက္ စရတိ္မ ား၊ သတ္မတွ္ေသာ တကသၠိုလ္မေွတာင္းေသာေငြေၾကးကိစၥ 

မွ အပ အျခားအတြက ္မထတု္ေပးပါ။ 

(※) တကသၠိလု္၀င္ခြင္ံ့စာေမးပြြဲေျဖရန္ေလ ွ ာက္လြႊာတငခ္ တစ္ေယာကလ္ ွ ငယ္န္း(၁)သနိ္းခြြဲ သာသပုးခြင္ံ့ျပွဳမည္။ 

 

သတိျပွဳရနမ္ွာ ေအာက္ပါ အေျခအေနတြင္ ေက ာင္းလခ ထတု္ေပးျခင္းကို ရပဆ္ိုငး္မည္။ ထိ႕ုျပင၊္ေအာကပ္ါ 

 အေျခအေနမ ားနငွ္ံ့ကိုက္ညေီနေသာ္လညး္ေက ာင္းလခစသည္ံ့ ေထာက္ပပံ့မႈတိ႕ုကိ ုရယူခြဲံ့သည္ရိွေသာ္ ထိကုာလအတြင္း 

 ေထာက္ပပံ့ေပးထားခြဲံ့ေသာေက ာငး္လခ စသညတ္ို႕ကို ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခငး္ရွိနိငု္သည္။ 

(က) ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွသတ္မတွ္ထားေသာ ရန္ကနု္ျမိွဳ႕ရွိ သငတ္န္းေက ာင္းမ ားတြင္ စာသငယ္ူမႈ ျပႆနာျဖစ္ခြဲံ့လွ င ္



(ခ)  ပညာေတာ္သငဆ္ုေၾကးေပးမႈရပ္နားျခငး္၊ ရပ္ဆိငု္းျခင္း (သိ႕ု) ျပန္လညရ္ုတသ္ိမ္းခြဲံ့လွ င ္

 

၆။ ေရြးခ ယျ္ခင္း ( အနည္းဆပုး ၄ ေယာက္မွ အမ ားဆပုး ၁၀ ေယာက္ေရြးမည။္) 

(၁) ေလ ွ ာက္လႊာစီစစ္ျပးီ အင္တာဗ  းစာေမးပြြဲရွိပါသည္။ တင္ေသာေလွ ာကလ္ႊာစာရြက္စာတမ္းမ ားအေပၚ အေျခခပ၍စီ 

စစ္မႈျပွဳလပ္ုမည္။ ေလွ ာကလ္ႊာစီစစမ္ႈ အဆင္ံ့ေအာင္သအူား အငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲေျဖရန ္အေၾကာင္းၾကားမည္။  

 (၂၀၂၂)ခုနွစ္ ဇလူိုငလ္ (၈)ရက္ေန႕မွ (၂၀၂၂)ခုနွစ္ ဇလူိငု္လ (၁၀)ရကေ္န႕ အတြင္းအေၾကာငး္ၾကားမည္။  

ထိုေလွ ာကလ္ႊာစီစစ္မႈေအာင္သူမ ားသည္ (၂၀၂၂)ခုနွစ္ ဇူလိုငလ္ (၁၆)ရကေ္န႕တြင္ အငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲကို ေျဖဆို 

ရမည္။  

(※)အငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲသည ္ဂ ပန္ႏုိင္ငပတြင္ရွိေနေသာ စီမပခန္႕ခြြဲမွွဳေကာ္မတ၀ီင္ ဆရာ၊ဆရာမ တို႕ႏွင္ံ့ အြနလ္ိုင္း ျဖင္ံ့ 

ျပွဳလုပမ္ည္ျဖစသ္ည္။ 

(၂) အငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲေအာင္ျမငသ္ူကိုဤေဖာင္ေဒးရွင္းစီမပခန္႕ခြြဲမႈေကာ္မတီအစညး္အေ၀းသို႕ ေထာက္ခပတင္ျပမည္။ 

(၃)ဤေဖာင္ေဒးရွင္းစီမပခန္႕ခြြဲမႈေကာ္မတသီည္ ေထာကခ္ပတင္ျပေသာေရြးခ ယ္ခပရသကူို ေနာကဆ္ပုးအတည္ျပွဳေရြးခ ယ္ျပးီ၊ 

 ပညာေတာ္သင္ဆခု ီးျမငွ္ံ့မည္ံ့သူမ ားအျဖစ္ ဆပုးျဖတ္ခ က္ခ မည။္ 

(၄) ပညာေတာ္သငဆ္ုရေက ာင္းသားကို ဆပုးျဖတခ္ က္ခ ျပးီလ ွင္ ေရြးခ ယ္ခပရသူမ ားအား ၂၀၂၂ခုနွစ္ ၾသဂတုလ္ (၁) ရက ္

ေန႕မွ ၂၀၂၂ခုႏွစ ္ၾသဂတု္ (၁၅) ရက္ေန႕ ၾကားထြဲတြင္ ဖနု္းဆကအ္ေၾကာင္းၾကားမည။္ 

 

၇။ ဂ ပနန္ိုင္ငပ၏ သတ္မတွတ္ကၠသိလု္ဝငခ္ြင္ံ့စာေမးပြြဲ မေျဖခင္ျပငဆ္င္ရမည္ံ့ ပညာေရး 

(၁) ပညာသငဆ္ုေရြးခ ယ္ခပရျပီးေနာက္ ေအာကတ္ို္ ာလ(ယာယီ)မွ မတအ္ထိ(၆)လခန္႕ကို ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမွ  

သတ္မွတေ္သာ အမိနိုင္ငပရနက္ုန္ျမိွဳ႕ရွိ သငတ္နး္ေက ာင္းမ ားတကက္ာ ဂ ပန္္ ာသာႏွင္ံ့ လိအုပသ္လို သတ္မတွ ္

 ေသာ အျခားအေျခခပ္ ာသာရပ္မ ားကို သငယ္ူရမည္။ 

(၂) ဂ ပန္ေရာက္ျပးီေနာက္ ဧျပလီမွစကာ Osaka Japanese Language Education Center တြင္ ဂ ပနတ္ကၠသိလုဝ္င္ 

ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆငသ္ည္ံ့သငတ္န္းကာလ (၂)နွစ္ ျပးီေျမာကေ္အာငတ္က္ရမည္။ 

(၃) ဂ ပန္နို္င္ငပျခားသား ပညာေတာ္သင္စာေမးပြြဲ(EJU) ၏ ဂ ပန္စာ(စာစီစာကပုးအေရးမပါ) ရမွတမ္ ား ေအာကပ္ါအတိုငး္ 

ရေအာင္ၾကိွဳးစားရမည္။ 

ဂ ပန္ေရာက္ျပးီ ပထမႏွစ္၏ပထမအၾကမိ္(ဇြနလ္)စာေမးပြြဲ။ ရမတွ္မသတမ္ွတ္ေသးပါ။ 

ဂ ပန္ေရာက္ျပးီ ပထမႏွစ္၏ဒတုယိအၾကိမ ္(နိုဝင္္ ာလ)စာေမးပြြဲ။ အမတွ ္(၁၈၀) 

ဂ ပန္ေရာက္ျပးီ ဒတုယိနွစ္၏ပထမအၾကိမ္ (ဇြနလ္)စာေမးပြြဲ။  အမွတ ္(၂၅၀)  

ဂ ပန္ေရာက္ျပးီ ဒတုယိနွစ္၏ဒုတယိအၾကမိ္ (နိုဝင္္ ာလ)စာေမးပြြဲ။ အမတွ ္(၃၀၀) 

ထို႕ျပင္၊ ဒတုိယႏွစ္စာေမးပြြဲတြင္ ရမွတ ္(၂၂၀) ကိတုစ္ၾကိမ္မွ မရခြဲံ့လွ င္ ပညာသင္ေထာက္ပပ႕ေၾကးေပးမွွဳ 

 ရပ္ဆိငု္းကာ အမိနိုင္ငပ ျပနလ္ႊတ္ရန္စဥး္စားမည။္ 

 

၈။ ေလွ ာက္လႊာတင္ျခင္း 

ေလွ ာကထ္ားမည္ံ့ေက ာင္းသားသည္ ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သတ္မတွထ္ားေသာ ေလွ ာကလ္ႊာစာရြကတ္ြင္ အခ ကအ္လက ္



မ ားျဖည္ံ့ကာ သတ္မတွက္ာလအတြင္း စာရြက္စာတမး္မ ားကိ ု PDF ဖိုငတ္စ္ဖုိင္ (ဖိုငဆ္ိုဒ ္ 2Mb အတြင္း) ျဖင္ံ့ 

ျမဂ ပန္စာသင္ေက ာင္းအီးေမးလ္ <mya.japanschool@gmail.com>သိ႕ု တင္ရပါမည္။ အီးေမလပ္ို႕ျပးီလ ွ င္ ျမဂ ပန္စာ 

သင္ေက ာငး္မွ ၀နထ္မ္းႏွင္ံ့ စေကာ္လာေလ ွ ာက္ေသာ ေက ာငး္သား ကိယုတ္ုိင္ Messenger video call ျဖင္ံ့ခ ိတဆ္က္ကာ 

တငလ္ိုကေ္သာ စာရြက္စာတမ္းမ ားကို အတူစိစစ္မွွဳ ျပွဳရပါမည္။ ထိသုို႕ အတ ူ စိစစ္မွွဳျပီးစးီလ ွ င ္ Roll No.ထတု္ေပးျပီးမွ 

သာလွ င္ တရား၀င္ ေလ ွ ာကလ္ႊာတင္ျပီးသား အေနႏွင္ံ့ အတည္ျပွဳပါမည္။ တင္ျပီးေသာ စာရြကစ္ာတမ္းမ ားကို ျပန္လည္  

ထတု္ေပးျခင္းမျပွဳလပု္ပါ။  

 

(၁) ေလွ ာကလ္ႊာလက္ခပသည္ံ့ကာလ။ 

 (၂၀၂၂)ခုနွစ္ ဇြနလ္(၁)ရကေ္န႕မွ(၂၀၂၂)ခုနွစ္ ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႕ ညေန (၅)နာရီအထ ိ

(၂) တင္ရမည္ံ့စာရြက္စာတမ္းမ ား 

(က) ကိုယတ္ိုငလ္က္ေရးႏွင္ံ့ျဖည္ံ့ထားေသာ ေဖာင္ေဒးရွငး္မွ သတမ္ွတသ္ည္ံ့ေလွ ာကလ္ႊာမူရငး္ 

(ခ)   ျမန္မာနိုင္ငပသားမတွ္ပပုတငက္ဒ္ မိတ ၱ (သို႕) ၁၀ ႏွစျ္ပည္ံ့န္ုိင္ငပသားမတွ္ပပုတငက္ဒ ္မိတ ၱ 

(ဂ) ေက ာင္းသားကဒ ္မတိၱ  (သို႕) ၁၀တန္းစာေမးပြဲြေျဖသည္ံ့ကဒ္ မိတ ၱ (သိမ္းဆညး္ထားရွိသတူငပ္ါ။) 

(ဃ) အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မတိၱ  

(င) ဆရာ၊ဆရာမ တစဥ္ီးဦး၏ ေထာက္ခပစာမူရင္း (ေထာက္ခပစာယူႏုိင္သသူာတင္ပါ။) 

(စ) ၁၀ တန္းစာေမးပြြဲ ေအာင္လက္မတွ္မတိၱ  (မရူင္းကို အငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲေျဖခ ိနတ္ြင္ယူလာရန္) 

(ဆ) ၁၀ တန္းအမွတ္္စာရင္းမိတၱ  (မူရင္းကိ ုအငတ္ာဗ  းစာေမးပြြဲေျဖခ ိနတ္ြင္ယလူာရန္) 

ဤစာရြက္စာတမး္မ ားအား တင္ရမည္ံ့ ေနရာကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ က္ ၁၁ တြင္ၾကည္ံ့ပါ။ 

 

၉။ သတထိားရမည္ံ့ အခ ကမ္ ား 

(၁) ဂ ပန္နိုင္ငပသို႕မသြားခငအ္ခ နိ္အတြင္း ဂ ပန္္ ာသာသငယ္ူျခငး္၊ ဂ ပန္၏ရာသီဥတု အေျခအေန၊ ဓေလံ့ထပုးစပ၊  

 ဂ ပန္ႏွင္ံ့ အမိနို္င္ငပ၏ဥပေဒစည္းကမး္မတူညီမႈ၊ Osaka Japanese Language Education Center ႏွင္ံ့  

ဂ ပနတ္ကသၠိလု္အေၾကာင္းတို႕ကို ၾကိွဳတင္ေလံ့လာထားရမည္။ 

(၂) ဂ ပနသ္ို႕ေရာက္ျပးီလ ွင္ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပပေၾကးကိ ုခ ကခ္ င္းထတု္ေပးနို္င္မည္ မဟတု္၍ အေသးသပုးစားစရတိ ္

အျဖစ္ လိအုပ္မညဟ္ယုဆူရေသာေငြ ယန္း(၅)ေသာငး္ခန္႕ ကို ၾကိွဳတင္ျပငဆ္ငယ္လူာရမည္။ 

(၃) ေနထိငု္ရမည္ံ့အေဆာငေ္နရာ 

(က) Osaka Japanese Language Education Center တြင္ ပညာသငစ္ဥ္ Japan Student Services Organization 

(JASSO) ၏နို္င္ငပျခားသား အေဆာင ္(သိ႕ု) Osaka Japanese Language Education Center မွ စစီဥေ္ပးေသာ 

 အေဆာငတ္ြင္ေနထိုငရ္မည္။ 

(ခ) သတ္မတွ္ေသာ ဂ ပနတ္ကသၠိုလသ္ို႕ဝင္ျပီးေနာက္ ဝင္သည္ံ့တကၠသိလု္၏ နုိင္ငပျခားသားအေဆာင္ (သို႕) ထိ ု

  တကသၠိလု္မွ စီစဥ္ေပးေသာ အေဆာငတ္ြင္ ေနထိုင္ရမည္။ 

(ဂ) ဂ ပနတ္ြင္ေနထိုင္စဥ ္အေဆာင္ေနခ ိန္ႏွင္ံ့ အေဆာငတ္စေ္နရာမတွစ္ေနရာသိ႕ု ေရႊ႕ေျပာင္းသည္ံ့ အခါ ေနထိငု ္

စဥ္အတြင္း ပ က္စီးမႈ အတြက္ ေပးေခ ရမည္ံ့ စရိတ္စခမ ားကိ ုေက ာင္းသားကိယုတ္ိုငက္ ခပရမည္ျဖစ၍္ ေန႕စဥ္ 

သန္႕ရငွ္းေရးလပု္ျခင္း၊ အေဆာင္၏ အသပုးအေဆာင္ပစၥည္းမ ားကို ရိရုိုေသေသကိငုတ္ြယ္ အသပုးျပွဳၾကပါ။ 



၁၀။ ကိုယေ္ရးကိယု္တာ အခ ကအ္လက္မ ား အသပုးျပွဳျခင္း 

ေက ာငး္သားေလွ ာကထ္ားေသာေလွ ာကလ္ႊာပါ အခ ကအ္လက္မ ားကို ဤေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပပ႕ေၾကးေပး 

 မွွဳ လုပ္ငနး္ေဆာငတ္ာအတြက္ လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းနွင္ံ့ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ က္မ ားျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ 

 တြင္ လိအုပသ္ည္ံ့အတိငု္းအတာအတြင္း ေအာက္ပါအသပုးျပွဳမည္ံ့သူမ ားသာလ ွ င္ အသပုးျပွဳသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(အသပုးျပွဳမည္ံ့ရည္ရြယ္ခ က္) 

 ဤေဖာင္ေဒးရွင္းမ ွပညာသင္ေထာက္ပပေၾကးေပးရန္ စီစစ္ျခင္း၊ ဆပုးျဖတ္ျခငး္၊ႏွင္ံ့ ပညာသငဆ္ုေပးေရးအတြက ္

 စဥ္းစားဆပုးျဖတ္ရန ္

 ဤေဖာင္ေဒးရွင္း၏ လုပင္န္းေဆာငတ္ာမ ားလုပက္ိုင္မႈ မနွ္ကန္ျခင္းရွ၊ိမရိွစစ္ေဆးဆပးုျဖတ္ရန ္ႏွင္ံ့ လုပ္ငန္းစီမပ 

ခန္႕ခြြဲမႈ ဆီေလွ ာ္စြာေဆာင္ရြက္ရန ္

(အသပုးျပွဳသူမ ား) 

 ဤေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင္ံ့ပတသ္ကသ္ူမ ား (ဤေဖာင္ေဒးရွငး္ စီမပခန္႕ခြြဲမႈ ေကာ္မတီႏွင္ံ့ ေကာ္မတီဝင္မ ား၊ ေဖာငေ္ဒး 

ရွင္း၏္႑ာေငြထိန္းသိမ္းသူ၊ ေဖာင္ေဒးရွငး္မွ လုပ္ငန္းအပ္ႏွပထားသူ၊ ေက ာင္းသားအားပမာဏေရြးခ ယသ္ူႏွင္ံ့  

 ေဖာင္ေဒးရွင္းလုပင္န္းရပုးအဖြြဲ႕) 

 Japan Student Services Origanization (JASSO), Osaka Japanese Language Education Center၊ 

သတ္မွတေ္သာတကသၠိလု္၊ အေဆာင ္စသညတ္ို႕ႏွင္ံ့ ပတသ္ကသ္ူမ ား 

 လုပ္ငနး္ေဆာင္ရြက္ရနသ္ကဆ္ိုင္ေသာ အဖြြဲ႕အစည္းမ ား 

 

၁၁။ စာရြက္စာတမး္မ ားတငရ္မည္ံ့ေနရာနငွ္ံ့ စပုစမ္းေမးျမနး္ရန ္

(၁) ေလွ ာကလ္ႊာ တင္ရမည္ံ့ေနရာ 

Kansai International Japanese Language School Alumni Myanmar Office 

(OJLEC ေက ာင္းသားေက ာင္းသူေဟာငး္မ ားအသင္း ျမနမ္ာရပုးခန္း) 

 C/O Mya Japanese Language School 

Room No.54, Building No. 15, Shwe Ohn Pin Housing No. 1,  

Yankin Township, Yangon, MYANMAR. (Behind Central Bank of Myanmar) 

E-Mail: mya.japanschool@gmail.com              TEL: 09-263686651, 09-263686652, 09-785156582 

 (၂) ျမန္မာျပည္တြင္းစပုစမ္းေမးျမန္းလိလုွ င ္

Ko Kaung Set Paing (09-263686651), Ko Htet Wai Aung (09-263686652),  

Ma May Thazin Oo (09-785156582) 

စပုးစမ္းနိုငခ္ ိန္ - မနက္(၉)နာရီမ ွညေန (၅)နာရအီတြင္း 

(၃) ဂ ပန္နိုငင္ပသိ႕ုစပုစမ္းေမးျမန္္းလိလုွ င ္

Japan Student Services Organization (JASSO), Osaka Japanese Language Education Center 

8-3-13 Uehonmachi, Tennoji-ku, Osaka 543-0001, Japan. 

E-Mail: info-oskn@jasso.go.jp    TEL: +81-6-6774-0033     FAX: +81-6-6774-0788 

Office Hour: Mon – Fri. (Only Office day) 9:00-17:30 (Closed on Sat, Sun, National Holidays) 

mailto:mya.japanschool@gmail.com


公益信託井内留学生奨学基金 
Iuchi Charitable Trust Scholarship for International Students in Japan 

2023 年 4 月留学生（第 9 期生）申込書 

Application Form for Academic Year 2023 
 

Japanese language ability is not required. Please fill out in English. 

氏名 

 (Name) 

 

 ４㎝×３㎝ 

顔写真貼付欄 
Photo 

（3 カ月以内に撮影したも

の。Photo taken within 3 

months） 

 

国  籍 

Nationality  

出生地 

Birth place 

生年月日 

Date of Birth 

                (Age    ) 

         年 Year  月 Month 日 Day  年齢 

□Male 

□Female 

□Single  

□Married 

現住所 

Present Address 

電話 

Telephone number 

E-mail address 

 

 

 

家族の氏名等  Name of family members 

 氏名 

Name 

国籍 

Nationality 

職業 

Occupation 

年収 

Yearly income 

父 Father  

 

   

Kyat 

母 Mother  

 

   

Kyat 

 

学 歴 Educational background 注：保育所、幼稚園は省く。Except for nursery or kindergarten 

 

 

 学校名 

Name of School 

所在地 

Location 

入学年月～卒業(修業)年月 
Date of  ～ Date of Graduation 

Entrance or Completion 

修業年数 
Regulated 

Period 

小 学 校 

Elementary 

Education 

   

  

     ・  ～      ・   

Year   Month   Year   Month 

   年 
  Years 

中 学 

Lower 

Secondary 

School 

   

 

     ・  ～      ・   

Year   Month   Year   Month 

   年 
  Years 

高 校 

Upper 

Secondary 

School 

   

 

     ・  ～      ・   

Year   Month   Year   Month 

   年 
  Years 

大 学 

Undergraduate 

Level 

 

 
 Department 学部 

（                           ) 

  

 

 

     ・  ～      ・   

Year   Month   Year   Month 

   年 
  Years 



高校修了兼大学入学試験 受験 (有・無) MATRICULATION EXAMINATION : ( Yes・No ) 

   ↓☑ Please be sure to put a check mark. 

受験年月（予定） 
Exam taking 

(expected) 

 Year.    Month  

 

 

取得点数 

Marks 

 

     

 

／600 

ﾐｬﾝﾏｰ語 

Myanmar 

英語 

English 

数学 

Mathematics 

Elective 

subject 

 

□Chemistry 

□History 

□

（    ） 

Elective 

subject 

 

□Physics 

□Geography 

□

（    ） 

Elective 

subject 

 

□Biology 

□Economics 

□

（    ） 

Exam taken 

    ・     

Year    Month 
  ／100   ／100   ／100   ／100   ／100   ／100 

 

日本語学習歴 (有・無) Record of previous Japanese language study : ( Yes・No ) 

学校名 Institution 所在地 Location 期間 Period 

  

 

Phone 

e-mail 

    ・   ～    ・   
Year  Month   Year  Month 

 

 

日本語検定試験 受験 (有・無)  Japanese Language test : ( Yes・No ) 
Please fill out, if you have already taken Japanese Language test; JLPT, J-TEST, Japanese NAT-TEST, STBJ, etc. 

受験テスト名 Name of Test 受験年月 Year 受験級 Level 取得点数 Score 

     ・    
    Year   Month 

  

     ・    
    Year   Month 

  

 

英語検定試験（ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ等） 受験 (有・無)  : ( Yes・No ) 

 Please fill out if you have taken English language test: TOEFL, TOEIC, etc. 

受験テスト名 Name of Test 受験年月 Year 受験級 Level 取得点数 Score 

     ・    
    Year   Month 

  

     ・    
    Year   Month 

  

 

希望進路について Academic course selection  

日本での希望専攻分野及び学科等 Please write the area of interest and subjects you wish to study in Japan. 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                            



 

① 日本に留学したい理由 及び 日本の大学でどのような学問を学びたいか？ 

State the reason for studying in Japan and what you wish to study at a university in Japan. 

 

 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              



②自身の弱点は何ですか？また自身の過去の経験において、その弱点をどのように克服し

ましたか？ 

What is your weak point? How did you overcome the weak point in your past experiences? 

 

 

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              

                                                                              



 

 

以上のことは、すべて真実であり、私が直筆したものです。 

I hereby declare the above statement is true and correct, and written by myself. 

 

日付:      年   月   日 

Date :        Year    Month   Day 

 

 

保護者署名          本人署名  

 

Parents’ Signature                 Applicants’ Signature                    

 



အအိုခ ိပညာေတာ္သင္ေထာက္ပ႕ံေၾကးေဖာငေ္ဒးရွင္းေလွ ာကထ္ားသူမ ား 

2-2-1 Bingomachi, Chuo ku, Osaka 

Resona Bank, Ltd. 

(Representative Office of Iuchi Foundation) 

         ရီဆုိနာဘဏ္သည ္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ က္အလက္မ ား ထိန္းသမိး္မွွဳဆုိငရ္ာ ဥပေဒ (၂၀၀၂ခုွုႏစ္ ဥပေဒျပဌာန္း 

အမွတ္ ၅၇) အရ အအိခု ိပညာေတာ္သင္ေထာက္ပံံ့ေၾကးေဖာငေ္ဒးရငွ္း ေလ ွ ာက္ထားသမူ ား ုွႏင္ံ့ ပတ္သက္ေသာ 

ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ က္အလက္မ ား(ေလ ွ ာက္လႊာပါအခ က္မ ား)ကုိ ေအာက္ပါ လုပင္နး္ အေၾကာငး္အရာုွႏင္ံ့ 

အသုံးျပွဳျခင္းရည္ရြယ္ခ က္ျဖစေ္ျမာက္မည္ံ့အတုိင္းအတာအတြင္းသာလုိအပ္သည္ံ့ဌာနမ ားသုိ႕အသိေပးျခင္း၊အသုံးျပွဳျခငး္ 

လုပမ္ည္ျဖစပ္ါသည္။  

လုပင္နး္အေၾကာငး္အရာ 

  ● အအိခု ိပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပံံ့ေၾကးေဖာင္ေဒးရငွ္းမွ ေထာက္ပံံ့ေၾကးေပးရနလု္ပင္နး္အတြက္ လုိအပေ္သာ 

ေဆာငရ္ြက္မွွဳအဆင္ံ့ဆင္ံ့ (ေထာက္ပံံ့ေၾကးေပးရန္စစီစမ္ွွဳ၊ ဆုံးျဖတမ္ွွဳ၊ ဆုေပးျခင္း၊ ုွႏင္ံ့ ေဖာင္ေဒးရငွ္းစမီပအုပခ္ ွဳပေ္ရး 

ဆုိငရ္ာလုပင္နး္မ ား) 

အသုံးျပွဳမည္ံ့ရညရ္ြယ္ခ က္ 

   ● ေဖာငေ္ဒးရွငး္ဧ။္ ပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပံ့ံေၾကးဆေုလ ွ ာက္ထားသညုွ္ႏင္ံ့ ပတ္သက္ေသာစစီစ္မွွဳ၊ဆုံးျဖတမ္ွွဳ၊  

ဆုေပးမွွဳ၊ စသည္ံ့အဆင္ံ့ဆင္ံ့အခ ိနမ္ ားတြင္ဆုံးျဖတုုိ္ႏငရ္န ္

   ●   ေဖာငေ္ဒးရငွ္း လုပင္နး္လုပ္ကုိငေ္ဆာငရ္ြက္ရာတြင္ မနွ္ကန္သင္ံ့ေတာ္ေသာဆုံးျဖတခ္ က္ခ ုုိႏင္ရန ္ုွႏင္ံ့ ေဖာငေ္ဒးရငွ္း 

လုပင္နး္မ ားကိစုနစတ္က စမီခံန႕္ခြ ုုိႏငရ္န္ကုိယ္ေရးကိယ္ုတာအခ က္အလက္မ ားသံုစြ မည္ံ့ဌာနဆုိင္ရာအဖြ ႕အစည္းမ ား 

   ●  ေဖာငေ္ဒးရငွ္းုွႏင္ံ့ပတ္သက္သူမ ား(ေဖာငေ္ဒးရွငး္စမီခံန္႕ခြ မွွဳေကာ္မတီုွႏင္ံ့ေကာ္မတီ၀ငမ္ ား၊ေဖာင္ေဒးရွငး္ဧ။္ 

ဘ႑ာေငြထိန္းသိမး္သူ၊ ေဖာင္ေဒးရငွ္းသိ႕ုဘ႑ာေငြအပုံွ္ႏထားသူ၊ ေက ာငး္သားေရြးခ ယ္သူ ုွႏင္ံ့ ေဖာင္ေဒးရငွ္း 

လုပင္နး္ ႐ုံးုံးအဖြ ႕၊ လုပ္ငန္းအပ္ုံွႏထားသူ၊ ေဖာငေ္ဒးရငွး္မသွတ္မတ္ွေသာရန္ကုန ္ရွသိငတ္န္းေက ာင္းမ ား) 

   ●  သက္ဆိုငေ္သာ႐ံုုံးးအဖြ ႕အစညး္မ ား 

                                                                                   

သုိ႕ Resona Bank, Ltd. 

ကၽြ န္ေတာ္ကၽြ န္မတုိ႕သည္အထက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ေဖာင္ေဒးရွင္းသုိ႕အပ္ုံွႏထားေသာ ကိုယ္ေရးကိယ္ုတာအခ က္အလက္ 

မ ားကုိစစ္ေဆးကာ၊ေလွ ာက္လႊာတြင္ျဖည္ံ့ထားေသာအခ က္အလက္မ ားကိစုီမခံနမ္ွွဳေကာ္မတဧီ။္အသုံးျပွဳမည္ံ့ရညရ္ြယ္ 

ခ က္ ကုိသိရွိျပးီျဖစ္ပါသျဖင္ံ့၊ ထုိအခ က္ကုိ လက္ခနံားလညသ္ေဘာတူကာ အိအခု ိပညာေတာ္သငေ္ထာက္ပ႕ံေၾကး 

ေဖာငေ္ဒးရွင္းသို႕ပညာေတာ္သငဆ္ုကိေုလ ွာကထ္ားပါသည္။ 

ခုုွႏစ ္                လ         ရက္ 

လိပစ္ာ။                                                                                                                                          

ေလ ွ ာက္ထားသအူမည ္(ကာယကံရငွ္လက္မတ္ွ)                                                                                            

ေလ ွ ာက္ထားသူဧ။္ဖခငအ္မည္ (ကာယကံရငွ္လက္မွတ္)                                                                          

ေလ ွ ာက္ထားသူဧ။္မခိငအ္မည ္(ကာယကံရငွ္လက္မွတ္)                                                                        

 


