
(၁၇) ကကြိမ်မပမြောက ်ဂျပန်စြော ဘြောသြောပပန်ပပြိြိုငပ် ွဲ ကျင််းပမည အ်မ ကြောင််း မ ကညြောပြင််း 

 
၂၀၂၂ခုနစ်ှ ဇနန်၀ါရီလ ၁၄ ရက် 

မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ ဂျပနသ်ရုံံုံးသည ်မြနြ်ာန ငုင် ံဂျပနမ်ပန ်ပညာသငဟ် ာငု်ံးအသငု်ံး (MAJA)၊ ဂျပနဟ် ာငဟ် ုံးရှငု်ံး 

ရနက်ုန ်- ဂျပနယ်ဥ်ဟကျုံးြှုစငတ်ာတ ု ို့ နငှ်ို့ပ ုံးဟပါငု်ံးပပီုံး (၁၇) ကက ြ်ဟမြာက် ဂျပနစ်ာ ဘာသာမပနပ်ပ ြိုငပ် ွဲက ု 

ကကီုံးြ ုံးကျငု်ံးပသ ာုံးြညမ် စ်ပါသည။် 

ယြနန်စ်ှက ကျငု်ံးပခွဲို့သညို့ပံ်ုစံအတ ုငု်ံး ဘာသာမပန ်ပညာရှငြ်ျာုံး ဟပေါ်ထ နု်ံးလာဟစရန ်ရညရ် ယ်ပပီုံး 

ကျွြ်ုံးကျငအ်ဆငို့အ်တ က် ဂျပနစ်ာ ဘာသာမပနပ်ပ ြိုငပ် ွဲ နငှို့ ်အဟမခခံအဆငို့ ်ဂျပနစ်ာ ဟလို့လာဟနသ ြျာုံးအတ က် 

အငယ်တနု်ံးအဆငို့ ်ဂျပနစ်ာ ဘာသာမပနပ်ပ ြိုငပ် ွဲ  ၍ ခ ွဲမခာုံး ကျငု်ံးပသ ာုံးြညမ် စ်ပါသည။် 

ထ ု ို့မပင ်ဆုရရှ သ ြျာုံးက ု ဂုဏမ်ပြိုဆုလက်ြတှ်နငှို့အ်တ  ဆုလက်ဟဆာငြ်ျာုံးလညု်ံး ဟပုံးအပ်သ ာုံးြည ်မ စ်ပါသည။် 

ပါဝငယ်ှဉ်ပပ ြိုငလ် ုသ ြျာုံးအဟနနငှို့ ်ဟအာက်ပါ အချက်အလက်ြျာုံးက ု ဝငဟ်ရာက်ကကညို့ရ်ှု ပပီုံး ဟလ ာက်ထာုံးန ငုပ်ါသည။် 

၁။ ကက ်းမ ်းကျင််းပသည်  အဖ ွဲ ွဲ့အစည််းမျြော်း 

ကကီုံးြ ုံးကျငု်ံးပသည်ို့ အ  ွဲွဲ့အစညု်ံး ။     ။မြနြ်ာန ငုင်ဆံ ုငရ်ာ ဂျပနသ်ရုံံုံး၊ မြနြ်ာန ငုင် ံဂျပနမ်ပန ်ပညာသငဟ် ာငု်ံး အသငု်ံး 

(MAJA)၊ ဂျပနဟ် ာငဟ် ုံးရှငု်ံး ရနက်ုန ်- ဂျပနယ်ဥ်ဟကျုံးြှုစငတ်ာ။ 

ပံို့ပ ုုံးက ညီသညို့ ်အ  ွဲ ွဲ့အစညု်ံး ။           ။ မြနြ်ာန ငုင် ံဂျပနက်ုနသ်ညက်ကီုံးြျာုံး အသငု်ံး (JCCM)၊ ရနက်ုန ်ဂျပနလ် ြျ ြိုုံး အသငု်ံး၊ 

  က အ ုကာပြ ြိုွဲ့။ 



၂။ မလ ြောကလ် ြောတငန်ည််း 

ဟလ ာက်လ ာတငရ်ြညို့ ်ကာလ ။     ။ ၂၀၂၂ခုနစ်ှ ဇနန်ဝါရီလ ၃၁ရက်ဟန ို့ (တနလလာဟန ို့)အထ  

ဟလ ာက်လ ာတငန်ညု်ံး ။                  ။ ဟအာက်ပါလငို့ခ််ြ ှဟလ ာက်ထာုံးန ငုပ်ါသည။် 

    (က) ကျွမ််းကျငအ်ဆင အ်တ က ်ဂျပန်စြော ဘြောသြောပပန်ပပြိြိုငပ် ွဲ 

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSApwzXLF8prQwuKPQwyDFCGhGAc2yvC2h2eJreSFFyynULQ

/viewform?usp=sf_link 

    (ြ) အငယတ်န််းအဆင  ်ဂျပန်စြော ဘြောသြောပပန်ပပြိြိုငပ် ွဲ 

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBRD5JYreBHuaRfo3Xkgea_dILkeMEFi6J_FTlTtY_TE64Vg/vie

wform?usp=sf_link 

 

၃။ ပပြိြိုငပ် ွဲကျင််းပမည ပံ်ုံစံနငှ  ်ပပြိြိုငပ် ွဲဝငစ်ည််းကမ််းြျကမ်ျြော်း 

    (က) ကျွမ််းကျငအ်ဆင အ်တ က ်ဂျပန်စြော ဘြောသြောပပန်ပပြိြိုငပ် ွဲ 

 မပနဆ် ုရြညို့ ်အဟကကာငု်ံးအရာက ု ၂၀၂၂ခုနစ်ှ ဟ ဟ ာ်ဝါရီလ ၁၅ရက်ဟန ို့ (အဂလ ါဟန ို့)တ င ်ပါဝငယ်ှဥ်ပပ ြိုငသ် ြျာုံးထသံ ု ို့ 

ဟြုံးလ်မ ငို့ ်တ ုက်ရ ုက်ဟပုံးပ ု ို့သ ာုံးြညမ် စ်ပါသည။် 

 ဘာသာမပနဆ် ုပပီုံးပါက မပနဆ် ုထာုံးဟသာ စာြ က ု ၂၀၂၂ခုနစ်ှ ဟ ဟ ာ်ဝါရီလ ၂၁ရက်ဟန ို့ (တနလလာဟန ို့) ဟနာက်ဆံုုံးထာုံး၍ 

ဟြုံးလ်မ ငို့ ်မပနလ်ညဟ်ပုံးပ ု ို့ရြည်မ စ်ပါသည။် 

 အသက်အရ ယ် ကန ို့သ်တ်ထာုံးမခငု်ံးြရှ ပါ။ 

 

    (ြ) အငယတ်န််းအဆင  ်ဂျပန်စြော ဘြောသြောပပန်ပပြိြိုငပ် ွဲ 

 ၂၀၂၂ ခုနစ်ှ ဟ ဟ ာ်ဝါရီလ ၂၀ရက်ဟန ို့ (တနဂႅဟန ဟန ို့) Zoom မ ငို့ ်၃နာရီကကာ (ြနက်၉နာရီြ ှဟန ို့လယ် ၁၂နာရီအထ ) 

ကျငု်ံးပြညို့ ်ဘာသာမပနပ်ပ ြိုငပ် ွဲတ င ်ဝငဟ်ရာက်ယှဥ်ပပ ြိုငရ်ြည ်မ စ်ပါသည။် 

 မပနဆ် ုရြညို့ ်အဟကကာငု်ံးအရာက ု ပပ ြိုငပ် ွဲဟန ို့တ င ်ဟပုံးပ ု ို့သ ာုံးြညမ် စ်ပါသည။် 

 ပါဝငယ်ှဉ်ပပ ြိုငသ် ြျာုံးသည ်အသက်၂၅နစ်ှဟအာက် မ စ်ရပါြည။် 

 

၄။ လမ််းည န်ြျက် 

    ဟလ ာက်လ ာတငမ်ခငု်ံးနငှို့ ်ပတ်သက်ပပီုံး ဤလြ်ုံးည နခ်ျက်က ု ကကညို့ရ်ှုန ငုပ်ါသည။် 

※လြ်ုံးည နခ်ျက် 

 

 

၅။ ရံုံ ်းြန််းနငှ  ်စံုံစမ််းမမ်းပမန််းရန် 

    မြနြ်ာန ငုင် ံဂျပနမ်ပန ်ပညာသငဟ် ာငု်ံးအသငု်ံး (MAJA) 

    Email : event.maja@gmail.com 

    ဆက်သ ယ်ရန ်09 262602121, 09 428612151 
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