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Kagawa Overseas Cooperation Agency

【ကူညပီဳဴပိုဵသူမ့ာဵ】 

ခါဂါဴဝါဴခရုိငံအုပံခ့ုပံေရဵ 

Kagawa Prefecture International Exchange Association 

Takamatsu International Association 

Mitoyo International Exchange Association 

Sakaide International Association 

Kanonji International Exchange Association 

ဆာနုခနိိငုံငဳတကာယဉံေက့ဵမှုဖလ္ယံေရဵတုိဵမမှငဴံေရဵအဖးဲ အဴစညံဵ 

Higashi Kagawa International Exchange Association 

Utazu International Exchange Association 

Manno International Exchange Association 

Archipelago ပရဟိတအဖးဲ အဴစညံဵ 

Second Hand Public Corporation 

Kagawa Overseas Cooperation Team ကုိ ပ့ိုဵေထာငံေပဵေသာ 

အဖးဲ အဴစညံဵ

【ကမကထမပုသူမ့ာဵ】 

Reoma အပနံဵေမဖစခနံဵ 

Anabuki ပုဂ္ဂလိကေက့ာငံဵ 

MARUNAKA Co., Ltd. 

Human Ring Cooperative 

CrossoverJapan 

https://www.facebook.com/KAGAWA.KIAC

ခါဂါဴဝါဴခရိုငံတးငံ ေနထုိငံကကေသာ နိုငံငဳမခာဵသာဵမ့ာဵ ဖနံတီဵထာဵသညဴံ အနုပညာလကံရာေကာငံဵမ့ာဵကုိ ခါဂါဴဝါဴခရိုငံေန မပညံသမူ့ာဵထဳ အက့ယတံဝငဴံ တငံဆကံမပသပပီဵ မိမိတုိခဴရိုငံရ္ိ 

ယဉံေက့ဵမှုမ့ိုဵစုဳယ္ဉံတးဲေနထိငုံေရဵကို တုိဵမမှငံဴေဆာငံရးကံရနံ ရညံမ္နံဵလ့ကံရ္ိပါသညံ။ 

ယဉံေက့ဵမှုမ့ိုဵစုဳကုိ ေလဵစာဵမှုထာဵရိ္ကာ ေပ့ာံရွှငံခ့မံဵေမမဴစးာ ေနထုိငံစာဵေသာကံရမခငံဵ၏ ကကီဵက့ယံခမံဵနာဵမှုကုိ ေဖာံထတုံမပသနိုငမံညဴံ လကံရာမ့ာဵကို ေစာငံဴစာဵေမျှောံလငဴံလ့ကံ ရ္ိပါသညံ။

【ေလျှောကံထာဵနိုငံေသာလကံရာမ့ာဵ】 

 ပနံဵခ့ီကာဵခ့ပံကဏ္ဍ   ဆီေဆဵ၊ ေရေဆဵ၊ Acrylic ေဆဵ၊ ဂ့ပနံရိုဵရာပနံဵခ့ီ၊ ေဖာငံဵကကပနံဵခ့ီ စသမဖငဴံ။ 

  ရုပံလုဳဵကကကဏ္ဍ      ပနံဵပု၊ လကံမှုပညာ၊ ေကကထညံေမမထညံ၊ အခ့ုပံအလုပံပညာ စသမဖငဴံ။ 

  ဓာတံပဳုကဏ္ဍ        (ဖလငံကငမံရာ၊ ဒစံဂ့စံတယံကငံမရာ၊ စမတံဖုနံဵ တိုမဴဖငဴံ ရိုကံထာဵေသာ) ဓာတံပုဳမ့ာဵ 

 ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံရမညဴံပစ္စညံဵအေရအတးကသံညံ လူ 1 ဦဵလျှေငံ ကဏ္ဍ 1 ခုစာအတးက ံ1 ခုသာ မဖစံရမညံ။ 

 အမ့ာဵမပညံသူထဳ တရာဵဝငံခ့မပမခငံဵ မမပုရေသဵေသာလကံရာမ့ာဵသာ မဖစံရမညံ။

 ယခငံမပပးဲမ့ာဵတးငံ ေလျှောကံထာဵသူမ့ာဵ၏ မူရငံဵလကံရာအမဖစံ ဆုရရ္ိထာဵသညံမ့ာဵကုိ လကံမခဳပါ။

 အမခာဵသူမ့ာဵ၏ ဖနံတီဵမှုမပူိုငခံးငဴ၊ံ ပုဳတူဵကူဵခ့ခးငဴံ၊ ဉာဏပစ္စညံဵမူပိငုံခးငဴံကို ခ့ိုဵေဖာကံထာဵမခငံဵမရ္ိေသာ လကံရာမ့ာဵ 

မဖစံရမညံ။ 

 လကံရာမ့ာဵ၏အေကကာငံဵအရာသညံ ဥပေဒစိုဵမိုဵေရဵ သိုမဴဟုတံ အမ့ာဵမပညံသူတညံပငိမံေအဵခ့မံဵေရဵန္ငဴံ

ကိယံုက့ငဴံတရာဵတို ဴေဖာကံဖ့ကံထာဵသညံမ့ာဵကုိ ေလျှောကံထာဵမခငံဵမမပုရ။ 

 အေမခခဳစညံဵမ့ဉံဵအရ ပပိုငံပးဝဲငလံကံရာမ့ာဵကုိ မပနံေပဵမညံမဟုတံပါ။

【ေလျှောကံထာဵနိုငံေသာကာလ】2020 ဇူလိုငံလ 1 ရကံေနမဴ္ ကသဂုတံလ 31 ရကံေနအဴထိ 

【ေလျှောကံထာဵနိုငံသူမ့ာဵ】  •ခါဂါဝဴါဴခရိုငံေန နိုငံငဳမခာဵသာဵ (အေပ့ာံတမံဵလကံရာရ္ငံမ့ာဵသာ) 

•ပပိုငံပးဲဝငံလကံရာ ေပဵပုိခဴ့ိနံတးငံ အသကံ 18 န္စံန္ငဴံအထကံ ရိ္သူ

【စာရငံဵသးငံဵေကကဵ】အခမဴဲ 

【လကံရာမ့ာဵမပသထာဵမညဴံကာလ】2020 စကံတငံဘာလ 15 ရကံေနမ္ဴ နုိဝငံဘာလ 30 ရကံေနအဴထိ 

【လကံရာမ့ာဵမပသထာဵမညဴံေနရာ】JICA Shikoku စငံတာ၊ I-Pal Kagawa စသမဖငံဴ။ 

【လကံရာမ့ာဵေရးဵခ့ယံမညဴံကာလ】2020 စကံတငံဘာလ 

【ဆုေကကညာမခငံဵ】2020 ေအာကံတုိဘာလဆနံဵပုိငံဵတးငံ Facebook Public Page မ္ ေကကညာပါမညံ။ 

【(စီစဉံထာဵေသာ) ဆုေပဵပးဲအခမံဵအနာဵ】2020 ေအာကံတုိဘာလ 11 ရကံေနတဴးငံ Kagawa 

International Festival 2020 ၌ မဖစံပါသညံ။ 

【မပပးဲစညံဵမ့ဉံဵမ့ာဵ】 

ပနံဵခ့ီကာဵခ့ပံကဏ္ဍ 

• A3 (297x420mm) န္ငဴ၎ံငံဵထကံအရးယံအစာဵငယံေသာ လကံရာပစ္စညံဵသာ မဖစံရမညံ။

• အမခာဵပပိုငံပးဲန္ငဴမံပပးဲမ့ာဵတးငံ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံခဲဴေသာ လကံရာမ့ာဵကုိ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံမခငံဵမမပုရ။

ရုပံလုဳဵကကကဏ္ဍ 

• အနာဵ 1 ဖကံလျှေငံ 50 cm အတးငံဵရ္ိေသာ ရုပံလုဳဵရုပံကကမ့ာဵသာ မဖစံရမညံ။ 

• အမခာဵပပိုငံပးဲန္ငဴမံပပးဲမ့ာဵတးငံ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံခဲဴေသာ လကံရာမ့ာဵကုိ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံမခငံဵမမပုရ။

ဓာတံပုဳကဏ္ဍ 

• အမ့ာဵမပညံသူထဳ တရာဵဝငခံ့မပမခငံဵ မမပုရေသဵသညံမ့ာဵနင္ဴံ ေလျှောကံထာဵသူကိုယံတိုငံ ရုိကံကူဵ ပပီဵ

ဖနံတီဵမှုမပူိုငခံးငဴအံာဵလုဳဵ ပိုငဆုိံငံထာဵေသာ လကံရာမ့ာဵသာ မဖစံရမညံ။ 

• ခါဂါဴဝါဴခရုိငံအတးငံဵ ရုိကံကူဵထာဵေသာလကံရာမ့ာဵသာ မဖစံရမညံ။

• အမခာဵပပိုငံပးဲန္ငဴမံပပးဲမ့ာဵတးငံ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံခဲဴေသာ လကံရာမ့ာဵကုိ ပါဝငံယ္ဉံပပိုငံမခငံဵမမပုရ။

• ေလျှောကံထာဵသူကိုယံတိုငံ ရုိကံကူဵ မပုလုပံပပီဵ HP န္ငဴ ံSNS တးငံ တငံထာဵေသာလကံရာမ့ာဵ ေလျှောကံထာဵနိုငံသညံ။ 

• မဖတံညှပံကပံဓာတံပုဳန္ငဴ ံအေခ့ာသတံမပငံဆငံထာဵေသာ ဓာတံပုဳ၊ ရုပံဖ့ကံထာဵေသာဓာတံပုဳ၊

ဓာတံပုဳမ့ာဵစးာစုထညံဴထာဵေသာ ဓာတံပု ဳမမဖစံရပါ။ 

• မဖတံေတာကံမခငံဵ(Trimming)၊ အလငံဵအေမ္ာငံမပုမပငံမခငံဵ (Brightness Correction) ကုိမူ မပုလုပံနိုငံသညံ။

• 5 MB မ ္10 MB အထိရ္ိေသာ JPEG ဖိုငအံမ့ိုဵအစာဵ (Resolution 350 dpi မဖစံေစလုိပါသညံ။)

【ပစ္စညံဵေပဵပိုနဴညံဵ】 

• မပပးဲကတံတးငံ လုိအပံေသာအခ့ကံမ့ာဵကုိ ေရဵမဖညဴံပပီဵ လကံရာပစ္စညံဵ၏ အေနာကံဘကံညာဘကံေအာကံနာဵတးငံ

ကပံ၍ စာတိုကံမ္ေပဵပိုပဴါ။ 

• လကံရာပစ္စညံဵ 1 ခုစတီိုငံဵတးငံ မပပးဲကတံ 1 ေစာငံစ ီကပံပါ။

• စာတုိကံမ္ေပဵပိုစဴဉံ လကံရာပစ္စညံဵ ေပ့ာကံဆဳုဵပ့ကံစီဵမခငံဵ မမဖစံေစရနံ လုိအပံသညံမ့ာဵကုိ စီမဳ၍ ထုပံပိုဵပါ။

• ပစ္စညံဵေရာကံမ ္ေငးေခ့မခငံဵကို မမပုလုပံနိုငံပါ၍ နာဵလညံေပဵပါရနံ။

ဆ
ခု
့ီဵမ
မ
ှင
ဴံေရ

ဵ  အထူဵချွနံဆဳုဵဆု  ကဏ္ဍအသီဵသီဵမ္လကံရာပစ္စညံဵ 1 ခုစ ီ. . .  ဆုလကံမ္တံ၊ ဆုတဳဆိပပံစ္စညံဵ၊ ဆုေငးယနံဵ 20,000 

 ထူဵချွနံဵဆု        ကဏ္ဍအသီဵသီဵမ္လကံရာပစ္စညံဵ 2 ခုစ ီ. . .  ဆုလကံမ္တံ၊ (Reoma အပနံဵေမဖစခနံဵမ္ ခ့ီဵမမငှဴံေသာ) Reoma အပနံဵေမဖစခနံဵ Wide Free Pass စုဳတးဲလကံမ္တံ၊ (Anabuki ပုဂ္ဂလိကေက့ာငံဵမ္ ခ့ီဵမမငှဴံေသာ) ဆန ံ2 kg 

 JICA Shikoku စငံတာမ္ူဵဆု         လကံရာပစ္စညံဵ 1 ခ ု. . .  ဆုလကံမ္တံ၊ ဆုပစ္စညံဵ   Kagawa Overseas Cooperation Agency မ္ OB အဖးဲ ဆုဴ        လကံရာပစ္စညံဵ 1 ခ ု. . .  ဆုလကံမ္တံ၊ ဆုပစ္စညံဵ 

ေပ
ဵပို
ရဴ
မ
ည
ဴံေန

ရ
ာ  JICA Shikoku Center, 1st floor, Kagawa Sanyu Building, 3 Kajiya-machi, Takamatsu City, Kagawa Prefecture, 760-0028, Japan

 Human Ring Cooperative [KIAC2020 Executive Committee], 1387-1, Tsuda, Tsuda-machi, Sanuki City, Kagawa Prefecture, 769-2401, Japan

 kiac2020info@gmail.com    087-821-8825 (JICA Shikoku Center မ္ Yamashina San န္ငံဴ Fujioka San) / 080-8749-8373 (KIAC Executive Committee အဖးဲ ဝဴငံ Tamura San)

မပ ပးဲ ကတံ 

အမညံ 

Name 

လ
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ပ
ါတံ

※ 

လိပံစာ 

Address 

စာတုိကံေသတ္တ ာနဳပါတံ

ဆကံသးယံရနံ 

Contact 
TEL E-mail

လကံရာပစ္စညံဵ 

အမညံ 

Title 

[ရေးဖြည့်နည်း]        ရောင်သားထူအတွင်း လုိအပ်ရသာအချက်များကုိ (ဂျပန် သုိ့မဟုတ် အဂဂ လိပ်စာလံုး) ပံုနိှပ်စာလံုးပံုစံလက်ရေးဖြင့် ရေးဖြည့်ပါ။  ※ပံုနိှပ်စာလံုးများရပါ်တွင် မရေးေ။   ဆက်သွယ်ေန်ရနောတွင် ကုိယ်စားဆက်သွယ်နုိင်သူများ၏ ြုန်း၊အီးရမးလ်ကုိ ရေးဖြည့်နုိင်သည်။
[ရလျှောက်ထားနည်း]  ဖပပဲွကတ်ကုိ လက်ောပစ္စည်း၏ အရနာက်ေက်ညာေက်ရအာက်နားတွင် ကပ်၍ ရပးပ့ုိပါ။  ဓာတ်ပံုကဏ္ဍသ့ုိ ရလျှောက်ထားနည်းမှာ အထက်ပါအချက်များကုိ ဤကတ်တွင် ရေးဖြည့်ေမည့်အဖပင် အချက်အလက်များကုိ အီးရမးလ်ဖြင့်လည်း ပူးတဲွရပးပ့ုိပါ။ 

T E L ဓာတံပဳုကဏ္ဍ 

Facebook Public Page 
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