
The Japan Foundation, Yangon ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရငှေ်းရနက်နု် ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ော



ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရငှေ်း

• ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းသည ်ကမဘောတစ်ဝှမ်ေးတငွ ်ယဉ်ဖကျေးမှု လယှဖ်ရေးလပ်ုငနေ်းစဉ်မျောေးက  ုလပ်ုဖ ောငလ်ျကရှ် သည  ်ဂျပနန် ငုင်၏ံ တစ်ခတုညေ်းဖသော 

အ ွ ွဲ့အစညေ်း ဖ စ်ပါသည။် 

• ဂျပနန်ငှ  ်အဖခောေးဖသောန ငုင်၊ံ ဖ သမျောေးကကောေး အဖပနအ်လနှန်ောေးလညမ်ှုပ ုမ ုခ ငုမ်ောလောဖစရန ်ရညရွ်ယခ်ျကဖ် င  ်ကျွန်ပ်ုတ ု   ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းသည ်

သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး ကညူဖီ ောကပံ် ဖပေးဖခငေ်း၊ အမျ  ေးစံုဖသော ယဉ်ဖကျေးမှု  ငုရ်ော လှုပ်ရှောေးမှုမျောေး၊ အစီအစဉ်မျောေးက  ုဖပ လပ်ုဖပေးဖခငေ်းဖ င  ်

နစှ်န ငုင်လံမူျောေးအကကောေး အဖပနအ်လနှ ်ကသ်ယွန် ငုရ်န ်အခငွ အ်လမ်ေးမျောေး  နတ်ေီးဖပေးလျကရှ် ပါသည။်



ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်း

• ကမဘောတစ်ဝှမ်ေးတငွ ်ဖခတအ်လ ကု ်အဓ ကအဖရေးပါလဖှသောယဉ်ဖကျေးမှုနငှ ် အနပုညောမျောေးက မု တ ်ကဖ်ပေးဖခငေ်း（文化芸術交流）

၊ ဂျပနဘ်ောသောသငက်ကောေးဖရေးက ု တ ေုးတကက်ျယဖ်ပန  ဖ်စရန ်အစီအစဉ်မျောေးက  ုစဉ် ကမ်ဖပတ ်ဖရေး ွ ဖခငေ်း（日本語教育）၊ ဂျပနန်ငှ ်

အဖခောေးဖသောန ငုင်မံျောေးအကကောေးအဖတေွးအဖမင၊် ဗဟသုတု  လယှန် ငုရ်န် မျောေးစွောဖသောအခငွ အ်လမ်ေးမျောေးက ု  နတ်ေီးဖပေးဖခငေ်း（日本研究・知的交流）

တ ု  က  ုလပ်ုဖ ောငလ်ျကရှ် ပါသည။်



ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းရနက်နု် ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ော ွင လ်စှ်ဖခငေ်း

• ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်း၏ ၂၅ ခဖုဖမောက ်ဖပညပ်ရုံေးခွ အဖ စ် ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းရနက်နုက်  ု၂ဝ၁၉ ခနုစှ် မတလ်တငွ ် ွင လ်စှ်ခ  ပါသည။် 

ဤယဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ောက  ုဂျပနန်ငှ ဖ်မနမ်ောလမူျ  ေးမျောေးကကောေး သတငေ်းအချကအ်လကမ်ျောေး ဖတွွဲ့ ံ ုလယှန် ငုဖ်သော ဖပါငေ်းကေူးတတံောေးရပ်ဝနေ်းသ ွယ ်

 နတ်ေီး ောေးပပီေး ဂျပနန်ငှ  ်ဖမနမ်ောအကကောေး ချစ်ကကညဖ်ရေးနငှ  ်ရငေ်းနှေီးချ တ ်ကမ်ှုမျောေး တ ေုးပွောေးဖစဖသော အစီအစဉ်မျောေး၊ ပရ ုဂရမ်မျောေးက  ု

ဖပ လပ်ုမညဖ် စ်ပါသည။်



ယဉ်ဖကျေးမှုနငှ  ်အနပုညော လယှဖ်ခငေ်း 

• ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းရနက်နု် ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ောသည ်ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုနငှ  ်အနပုညောက  ုသ ဖမငခ်စံောေးန ငုဖ်စရနအ်တကွ ်အနပုညောရှငမ်ျောေးက  ု

ဖ ောကပံ် ဖပေးဖခငေ်း၊ အနပုညောလကရ်ောမျောေးက  ုဖပသဖခငေ်းနငှ  ်န ငုင်တံကော အနပုညောကနွယ်ကမ်ျောေးနငှ  ်ချ တ ်ကဖ်ခငေ်းတ ု  ဖ င  ်မျောေးစွောဖသော 

အခငွ အ်လမ်ေးမျောေးက  ု နတ်ေီးဖပေးလျကရှ် ပါသည။်

Field Trip Project Asia Myanmar

ဂျပနန် ငုင်၏ံကမဘော အဖမွအနစှ်စောရငေ်းဝင်အ ငက်ရဖနရောမျောေး၊

ရောသအီလ ကုဥ်ယျောဉ်၏ရှုဖမ ော်ခငေ်းဓောတပံ်ုဖပပွ မျောေးကျငေ်းပဖခငေ်း

ဖမနမ်ော-ဂျပနဂ်ီတပွ ဖတေ်ာက ု ရနက်နုန်ငှ ် ဖနဖပညဖ်တေ်ာတငွ်

ကျငေ်းပဖခငေ်း



ယဉ်ဖကျေးမှုနငှ  ်အနပုညော လယှဖ်ခငေ်း 

ဂျပနရ် ု ေးရောစကက ူအလဖှခါကန်ညေ်းအစီအစဉ်မျောေးကျငေ်းပဖခငေ်း

ဂျပနန် ငုင်တံငွ်လကူက  ကမ်ျောေးဖသောရုပ်ရှငမ်ျောေးက ု ဖပသသည ်

ဂျပနရု်ပ်ရှငပ်ွ ဖတောက် ု ဖနဖပညဖ်တော၊် ရနက်နုန်ငှ ် မနတဖလေးပမ  ွဲ့မျောေး

တငွ်ကျငေ်းပဖခငေ်း

ဂျပနရ် ု ေးရောယကူတဝတစ်ံု ဝတသ်ည အ်စီအစဉ်မျောေးကျငေ်းပဖခငေ်း



ယဉ်ဖကျေးမှုနငှ  ်အနပုညော လယှဖ်ခငေ်း 

• ယခကု  သ ု  မ မ ဖနအ မ်တငွဖ်န  ငုဖ်ခငေ်း၊ ဖနအ မ်မှ အလပ်ုလပ်ုက ငုဖ်ခငေ်းက  သ ု  တစ်ပါေးသနူငှ ် ဖတွွဲ့ ံဖုခငေ်းက ု ဖရှောငရှ်ောေးဖနရသည အ်ချ နတ်ငွလ်ညေ်း

အွနလ် ငုေ်းမှ ပွ ၊ အစီအစဉ်အမျ  ေးမျ  ေးက ု လပ်ုဖ ောငလ်ျကရှ် ပါသည။်

အောမောဘအီ (yokai) ပံု ွ ပပ  ငပ်ွ 

Connection Lost ! & Reconnecting စကောေးဝ ုငေ်းဖ ေွးဖနေွးပွ 

DŌ” Talk series   မှ တစ်ခဖု စ်သည ် ခ  ု

(ဂျပနရ် ု ေးရော ပနေ်းအလ ှငဖ်ခငေ်း )



ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးဖရေး 

• ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်း ရနက်နု် ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ောသည ်ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးသတူ ငုေ်း အရညအ်ချငေ်းဖပည မ်ီပပီေး သင တ်င ဖ်လျောကပ်တဖ်သော 

သငက်ကောေးဖရေးရရှ ဖအောင ်ဂျပနဘ်ောသောသငက်ကောေးဖရေးမျောေးက  ုဖ ောကပံ် ဖပေးလျကရှ် ပါသည။် 

ဂျပနဘ်ောသောသင ်ရော၊ ရောမ seminar ကျငေ်းပဖခငေ်း ဂျပနဘ်ောသောသင ်ရော၊ ရောမမျောေးဖ ေွးဖနေွးပွ ကျငေ်းပဖခငေ်း

ဂျပနဘ်ောသောသင ်ရော၊ ရောမ online seminar ကျငေ်းပဖခငေ်း



ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးဖရေး 

• ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းမှ ဖ ောကပံ် ဖပ လပ်ုဖပေးလျကရှ် ဖသော ဂျပနဘ်ောသောစကောေးပရ ုဂရမ်မျောေးမှော ဂျပနဘ်ောသောအရညအ်ချငေ်းစစ်စောဖမေးပွ  (Japanese-

Language Proficiency Test –JLPT)၊ Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic)၊ သငဖ် ောကက်ပူစစညေ်းမျောေး ဖ ောကပံ် ဖပေးဖခငေ်း၊ 

ဂျပနဘ်ောသောစကောေး  ငုရ်ော သငရ် ု ေးညွှနေ်းတမ်ေးမျောေး ဖ ောကပံ် ဖပေးဖခငေ်း၊ ဂျပနဘ်ောသောသငက်ကောေးဖနဖသော  ရော၊  ရောမမျောေးအတကွ ်

သငတ်နေ်းမျောေးစီစဉ်ဖပေးဖခငေ်းနငှ  ်ကမဘောဖပေါ် ရှ  ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငယ်ဖူနသမူျောေး၏ လ အုပ်ချကမ်ျောေးက  ုဖ ည  ်ညေ်းဖပေးန ငုရ်နအ်တကွ ်စစ်တမ်ေးမျောေးက ု

ကမဘောအနှံ  တငွ ်ဖကောကယ်ဖူခငေ်းတ ု   ဖ စ်သည။်

ဂျပနဘ်ောသောအရညအ်ချငေ်းစစ်စောဖမေးပွ 

ဂျပနဘ်ောသောအဖဖခခစံောဖမေးပွ 

ဂျပနဘ်ောသောသငက်ကောေးဖရေးပ ုငေ်း  ငုရ်ော

ဖ ောကပံ်ဖကကေးအစီအစဉ်မျောေး



ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးဖရေး 

• ဂျပနဘ်ောသောစကောေးဖလ လောဖနသမူျောေးအတကွ် အွနလ် ငုေ်းမှ အခမ  ဖလလောန ငုသ်ည ် ဝကဘ် ်  ုန်ငှ ် အပ်ပလဖီကေးရှငေ်းမျောေးက လုညေ်း

 တုလ်ပ်ုလျကရှ် သည။်

အနန်ဖီမေးရှငေ်းနငှ ် မနေ်းဂတငွပ်ါဝငသ်ည ် ဂျပနစ်ောသငယ်ဖူလ လောန ငုသ်ည ် ဝကဘ် ်  ု်

http://www.anime-manga.jp/ https://hirogaru-nihongo.jp/

အဖကကောငေ်းအရောအမျ  ေးမျ  ေးမှ ဂျပနစ်ောက ဖုလ လောန ငုသ်ည ဝ်ကဘ် ်  ု်

http://www.anime-manga.jp/?fbclid=IwAR2p4rjCOcUYcfyom_3dlQ3PeSNINtfSlbs3RfYAbM7Go5Us2B5afEKcD3E
https://hirogaru-nihongo.jp/


ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးဖရေး 

https://nihongo-e-na.com/jpn/

ဂျပနစ်ောက သုငယ်ဖူလ လောရန်အသံေုးဝငမ်ည ် ဝကဘ် ်  ုမ်ျောေး၊

iOS အကပ်လဖီကေးရှငေ်းမျောေးန  Android အကပ်လဖီကေးရှငေ်းမျောေးက ု

ရှောဖ ွဖလ လောန ငုသ်ည ဝ်ကဘ် ်  ု်

မ မ နငှ က် ကုည်သီည ် ဂျပနစ်ောlevel က ဖုရွေးချယ၍်အွနလ် ငုေ်းမှသငယ်ူ

ဖလ လောန ငုသ်ည ဝ်ကဘ် ်  ု်

JF Japanese e-Learning Minato |The Japan Foundation (minato-
jf.jp)

https://nihongo-e-na.com/jpn/?fbclid=IwAR2tj96jYtENoT1MHZepH4o_HcvFN06CY8IHZIQ7M2JTiSfE2lCZXbOyayw
https://minato-jf.jp/


ဂျပနဘ်ောသောစကောေးသငက်ကောေးဖရေး 

ဂျပနစ်ော စတငဖ်လ လောဖနသမူျောေးအတကွ် ဟ ရဂန၊

ခတခနနငှ ် ခနေ်းဂျ စောလံေုးမျောေးက ု ဖလ လောန ငုဖ်သော

အပ်ပလဖီကေးရှငေ်းမျောေး

ဂျပနစ်ော စတငဖ်လ လောဖနသမူျောေးအတကွ် ဖပျောရ်ွှင ွ်ယ်

ဂ မ်ေးမျောေးနငှ ် အဖဖခခစံကောေးလံေုးမျောေးက ု ဖလ လောန ငုဖ်သော

အပ်ပလဖီကေးရှငေ်း

JF Japanese e-Learning Minato -Ｊ-Learning Apps (minato-jf.jp)

https://minato-jf.jp/Home/JapaneseApplication?fbclid=IwAR2Fox_w5FOx_hsOtPXPnnyvDpGwkg7PkbC80ff2b83oAVhhJg5V8utan0k


ဂျပနဖ်ရေးရောဖလ လောဖရေးနငှ ် အသ ပညော နှေီးဖနေှာ လယှဖ်ရေး

• ဂျပနအ်ဖကကောငေ်းက  ုပ ုမ ုနောေးလညန် ငုရ်နန်ငှ  ်ဂျပနန်ငှ  ်အဖခောေးန ငုင်မံျောေးအကကောေး ဖကောငေ်းမွနဖ်သော က ်ဖံရေးက  ု  နေ်းသ မ်ေးန ငုရ်န ်ဂျပနန် ငုင်တံငွ ်

သဖုတသနဖပ လပ်ုန ငုရ်န ်ဖ ောကပံ် ဖကကေးမျောေး ဖပေးအပ်ဖခငေ်း၊ ဂျပနပ်ညောသငက်ကောေးဖရေးအ ွ ွဲ့အစညေ်းမျောေးအတကွ ်အမျ  ေးအစောေးမတဖူသော 

ဖ ောကပံ် ဖကကေးဖပေးအပ်ဖသော အစီအစဉ်မျောေးက  ုဖပ လပ်ုဖပေးလျကရှ် သည။်
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ဂျပနဖ်ရေးရောဖလ လောဖရေးနငှ ် အသ ပညော နှေီးဖနေှာ လယှဖ်ရေး

• န ငုင်တံကောအ င အ်   ချ တ ်ကန် ငုရ်နအ်တကွ ်ဖပညပ်တငွ ်သဖုတသနဖပ လပ်ုဖနသမူျောေးနငှ  ်ဂျပနပ်ညောဖရေးအ ွ ွဲ့အစညေ်းမျောေးက  ု

စစ်တမ်ေးဖကောကခ်ဖံခငေ်းမျောေး ဖပ လပ်ုလျကရှ် သည။် ကမဘောဖပေါ်တငွ ်ကက ံဖတွွဲ့ဖနရသည  ်ဖပဿနောမျောေးက ု ရင ် ငုဖ်ဖ ရှငေ်းန ငုရ်န ်နညေ်းလမ်ေးမျောေးက  ု

အဖဖ ရှောရန ်သဖုတသနပူေးတွ လပ်ုဖ ောငဖ်ခငေ်းမျောေး၊ အဖပနအ်လနှည်  န ှု ငေ်းပပီေး ဖ ေွးဖနေွးအဖဖ ရှောဖသော စီမံက နေ်းမျောေးက လုညေ်း လပ်ုဖ ောငလ်ျကရှ် ပါသည။်

ဂျပနန် ငုင်မံှ ပညောရှငမ်ျောေး၊ ဂျပနတ်ငွ်သေွာေးဖရောကဖ်လ လောခ  ဖသော ပညောရှငမ်ျောေး၏ ဖ ေွးဖနေွးဖဟောဖဖပောချကမ်ျောေးကျငေ်းပဖခငေ်း



ဂျပနဖ်ရေးရောဖလ လောဖရေးနငှ ် အသ ပညော နှေီးဖနေှာ လယှဖ်ရေး

• ဂျပနန် ငုင်သံ ု  သေွာေးဖရောကဖ်လ လောခ  ဖသော ပညောရှငမ်ျောေး၏ ဂျပနန် ငုင်အံဖတွွဲ့အကက ံမျောေးမ ဖဝဖခငေ်းမျောေးအောေး ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်း ရနက်နု၏် Facebook နငှ ်

YouTube တငွက်ကည ရ်ှုန ငုပ်ါသည။်

ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းရနက်နု်
ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ော... - The Japan 

Foundation, Yangon | Facebook

ဂျပနဖ် ောငဖ် ေးရှငေ်းရနက်နု်
ဂျပနယ်ဉ်ဖကျေးမှုစငတ်ော... - The Japan 

Foundation, Yangon | Facebook

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=724597944985069&id=234821567296045&sfnsn=mo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=763208894457307&id=234821567296045&sfnsn=mo


ဂျပနဖ်ရေးရောဖလ လောဖရေးနငှ ် အသ ပညော နှေီးဖနေှာ လယှဖ်ရေး

ဂျပနန် ငုင်မံှ စောဖရေး ရောမျောေးအောေး  တဖ်ခေါ်၍ ဖမနမ်ော-ဂျပနစ်ောဖပနှေီးဖနေှာ လယှပ်ွ မျောေး၊ စောဖပစကောေးဝ ုငေ်းမျောေးကျငေ်းပဖခငေ်း
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