
 

 

ဖ ံ ွံ့ ဖဖ  ြိုးဆနဲ ိုငင်မံ  ြိုးအတ က ်အန ဂတခ်ြေါငြ်ိုးခဆ ငမ်  ြိုးအ ြိုးခမ ြိုးထိုတခ်ြငြ်ိုး။ 

JDS ပည သငဆ်ို စမံီြ ကမှ် ခမန်မ န ိုငင်ခံြ ြိုးခ ြိုး၀န်ကကြီိုးဌ နအတကွ ်

အဖမဲတမ်ြိုးအတ ငြ်ိုး၀န် အ ြိုး ခမ ြိုးထိုတခ်ပြိုးန ိုငြ်ဲဲ့ခြငြ်ိုး။ 

 “ဂျပနန် ိုငင်တံငွ ်ပညာသငက် ာြားခ ဲ့စဥအ်တငွြ်ား တနဖ် ိုြားအရ  ဆံိုြား တတာဲ့ က  ြားမာြားတ ဲ့ လမူှုဆ ဆ်တံ ြား 

 နွယ် က်  ြား  ို ထတူထာငန် ိုငခ် ဲ့ခခငြ်ားခဖစပ်ါတယ။် ဒါဟာဆ ို င ်ခမနမ်ာန ိုငင်နံ ဲ့ ဂျပနန် ိုငင်ကံ ာြား 

န စန် ိုငင်ခံျစက် ည ်ငြ်ားန  ြားမှု  ဲ့ အ ျ  ြားတ ျြားဇူြားတစခ်ိုခဖစပ်ါတယ။်” လ ို ဲ့ ခပံ ြား ွှငစ်ွာတခဖက ာြားတပြားခ ဲ့သမူ ာ ၂၀၁၉ခိုန စ ်

ကသဂိုတလ် တငွ ်န ိုငင်ခံခာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန၏အမမ တမ်ြားအတွငြ်ား၀နခ်ဖစလ်ာခ ဲ့တသာ ဥ ြားစ ိုြားဟနခ်ဖစပ်ါတယ။် 

ဥ ြားစ ိုြားဟနဟ်ာဆ ိုလျှင ်JICA မ  ၁၉၉၉ခိုန စတ်ငွ ်စတငခ် ဲ့သည်ဲ့ ဂျပနန် ိုငင်တံငွ ်ဘွ ွဲ့လနွတ် တ် ာ  ်န ်

အစ ိုြား န င်ဲ့ဌာနဆ ိုင ်ာဆ ိုင ်ာ လငူယ၀်နထ်မ်ြားမျာြားအာြား ဖ တက် ာြားတသာ 

လသူာြားအ ငြ်ားအခမစဖ်ွံွဲ့ မဖ  ြားတ ိုြားတ တ် ြားပညာသငဆ်ို (JDS)၏ ပထမဆံိုြား ပညာသငသ်ာွြားတ ာ ်ခ ဲ့သည ဲ့ အဖွ ွဲ့ထ မ  

တစဥ် ြားခဖစပ်ါတယ။် JDS  ဲ့ န စတ်ပါငြ်ားန စဆ်ယတ် ျာ် သမ ိုငြ်ားတစတ်လျာ တ်ငွ ်သသူည ်

န ိုငင်ခံခာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန၏အမမ တမ်ြားအတငွြ်ား၀နအ်ခဖစ ်ပထမဆံိုြားခန် ဲ့အပ်ခခငြ်ားခံ သခူဖစပ်ါတယ။်  

        

ဂျပနန် ိုငင်တံငွ ်ပညာသငက် ာြားခ ဲ့စဥ် (ဘယ)် ။  န ိုငင်ခံခာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန၏အမမ တမြ်ားအတငွြ်ား၀နအ်ခဖစ ်

တာ၀နထ်မြ်ားတဆာငစ်ဥ် (ညာ)  
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JDSပညာသငဆ်ို အစ အစဥသ်ည ်ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံျာြား၏ အနာဂတအ်ာြားတာ၀နယ်နူ ိုငမ်ည်ဲ့ လငူယ ်

န ိုငင်ံဲ့၀နထ်မ်ြားတ ာငြ်ားမျာြား  ဲ့ အ ညအ်တသြွား၊  ျွမ်ြား ျငမ်ှု စသည ်တ ို ဲ့တ ိုြားတ ခ်မင်ဲ့မာြားလာတစ န ်

ပံဲ့ပ ိုြား ညူ တပြားလျ ရ်  ပါတယ ။ ထ ို ဲ့အခပင ်ဂျပနန် ိုငင်အံတက ာငြ်ားပ ိုမ ိုနာြားလညမ်ပ ြား ပညာသငတ် ျာငြ်ားသာြားမျာြား၏ 

လမူှု နွယ်  ် ို ပ ိုမ ိုချ ွဲ့ထငွန် ိုင ်နန် င်ဲ့ ပ ိုမ ိုဖွံွဲ့ မဖ  ြားလာတစ နလ်ညြ်ား ပံဲ့ပ ိုြားတပြားလျ ရ်  ပါတယ။် ထ ို ဲ့တက ာင်ဲ့ 

ခမနမ်ာန ိုငင်မံ  ပညာသင ်တ ျာငြ်ားသာြားတပါငြ်ား ၅၀၀ တ ျာ်  ို လ ခ်ံတပြားမပ ြားခဖစပ်ါတယ။် 

Niigataတ င ်န ိုငင်တံက ခက  ငြ်ိုးသ ြိုးအခဖစ ်သငက်က ြိုးြဲဲ့ခသ ခန ဲ့ ကမ်  ြိုး 

 

“ ျွနတ်တာ ်စ ပွာြားတ ြား စ မခံန် ဲ့ခွ မှုဘာသာ ပ်  ို Niigata 

စ  ငစ်ိုရ   ဂျပနန် ိုငင်တံ ာတ ကသ ိုလတ်ငွ ်၂၀၀၂ခိုန စမ်  

၂၀၀၄ ခိုန စအ်ထ ပညာသငက် ာြားခ ဲ့မပ ြား 

ခမနမ်ာန ိုငင်အံတ ွJ်DSပညာသငဆ်ိုအစ အစဥ၏် 

ပထမဆံိုြားအဖွ ွဲ့တငွပ်ါ၀ငခ် ဲ့ ာ MBA ဘွ ွဲ့  ို ရ  ခ ဲ့ပါတယ။် 

မျာြားစွာတသာ ပညာသငဆ်ိုအစ အစဥမ်ျာြားရ  သည်ဲ့အန ် JDS 

ပညာသငဆ်ိုအစ အစဥသ်ည ်ခမနမ်ာန ိုငင်အံတ ွ ်တထာ ပံ်ဲ့မှုအမျာြားဆံိုြားခဖစမ်ပ ြား ပညာသငဘ်ာသာ ပ်မျာြားသည ်

ခမနမ်ာန ိုငင်၏ံလ ိုအပ်ချ န် င်ဲ့  ို ည် တသာ ဘာသာ ပ်မျာြားအာြား တထာ ပံ်ဲ့တပြားတနခခငြ်ားခဖစမ်ပ ြား 

ဂျပန၌်တနထ ိုငစ်ဥ်အတငွြ်ား ပညာသငဆ်ိုအတ ွ ်တထာ ပံ်ဲ့တက ြား allowance အာြား လံိုတလာ စ်ွာ 

တထာ ပံ်ဲ့တပြားပါတယ။် ဒါဲ့အခပင၊် ဘွ ွဲ့လနွဒ် ဂ   ရ  မပ ြားတ ဲ့ အ ညအ်ချငြ်ားခပည်ဲ့မ  တသာတ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအတနခဖင်ဲ့ 

ဂျပနတ်ငွ ်ပညာသငက် ာြားခ ဲ့စဥ်  ဥ ြားစ ိုြားဟန ်(ညာ) န င်ဲ့ 

ဂျပနန် ိုငင်တံငွ ်အခခာြားန ိုငင်မံ  ပညာသငက် ာြားခ ဲ့သမူျာြား။  
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တဒါ တ်ာဘွ ွဲ့  ိုလညြ်ား တလျာ ထ်ာြားခွင်ဲ့ ရ  ပါတယ”်လ ို ဲ့ ဥ ြားစ ိုြားဟနမ်  တခဖက ာြားခ ဲ့ပါတယ။်  

“Niigata စ  ငစ်ိုမ ာဆ ိုလျင ်မမ  ွဲ့ ခပမဟိုတတ်သာ ဂျပနတ် ျြားလ တ်ဒသ  ဲ့ ယဥ်တ ျြားမှုမျာြား၊န င်ဲ့ 

လမူှုဘ၀တနထ ိုငပံ်ိုမျာြား  ို သ ရ  ခ ဲ့ ပါတယ။်  ျွနတ်တာ်အံဲ့ကသမ တာ တတာဲ့ ဂျပနန် ိုငင် ံ ဲ့ မမ  ွဲ့ ခပတငွသ်ာမ  

တ ျြားလ တ်ဒသမ ာပါ တ ကသ ိုလတ်တဟွာ တခတမ်  မပ ြား 

သငက် ာြားတ ြားအတထာ အ် ပူစစညြ်ားမျာြားစံိုလငမ်ှုရ  တာ  ိုသ ခ ဲ့ ပါတယ”် လ ို ဲ့ ၎ငြ်ား  ဆ ိုပါတယ။်  

“ဒါဲ့အခပင ် ျွနတ်တာ်န ငြ်ား ျတာ  ိုက    ပ်ါတယ။် ဒါတက ာင်ဲ့ န ငြ်ားတလျာစ ြားခခငြ်ားစတ ဲ့ 

တဆာငြ်ားတငွြ်ား စာြားမပ  ငပ်ွ တတမွ ာ ပါ၀င ်စာြားခဖစမ်ပ ြား တ ျာ်က ာြားတ ဲ့ Niigata  ဲ့ တ ခ ခပင ်စ  တစ် ြားခခငြ်ား  ို 

က    န် စသ် ပ်ါတယ”်လ ို ဲ့ ဆ ိုပါတယ။်  

 

လမူှုဘ၀ခနထ ိုငမ်ှုနငှ်ဲ့ယဥခ်က ြိုးမှုမ  ြိုးအ ြိုးသငက်က ြိုးခြငြ်ိုးနငှ်ဲ့န ိုငင်ံဲ့အတ ကခ်ပန်လညတ် ၀န်ထမ်ြိုးခဆ ငခ်ြငြ်ိုး၏ 

 ည ် ယြ် က ်

 

ဂျပနန် ိုငင်၏ံ လမူှုဘ၀တနထ ိုငမ်ှုန င်ဲ့ ယဥ်တ ျြားမှုတ ို ဲ့အာြား တလဲ့လာခ ဲ့ခခငြ်ားတက ာင်ဲ့ ယခိုအခါ ဂျပနန် င်ဲ့ ခမနမ်ာန ိုငင် ံ

န စန် ိုငင်ဆံ ဆ်တံ ြားအက ာြား မ ာ အမျာြားက  ြားအတထာ အ် ခူပ ပါတယလ် ို ဲ့ ဥ ြားစ ိုြားဟန ်ဆ ိုပါတယ။် JDS 

ပညာသငဆ်ိုအစ အစဥ၏် အဓ   ည ွ်ယခ်ျ တ်စခ်ိုမ ာလညြ်ား ဂျပနန် ိုငင်အံတက ာငြ်ား ပ ိုမ ိုနာြားလညသ်ည်ဲ့ 

လငူယ၀်နထ်မ်ြားမျာြား  ို ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံျာြားအတ ွ ်ခပ စိုပျ  ြားတထာင ်ာ မ မ န ိုငင်အံတ ွ ်ပ ိုမ ိုအ ျ  ြားခပ  န ိုငတ်စ န ်

ခဖစပ်ါတယ။်  

ထ ို ဲ့အခပင ်  န ိုငင်ခံခာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန  ဲ့ အမမ တမ်ြားအတငွြ်ား၀နအ်ခဖစတ်ာ၀နထ်မ်ြားတဆာငတ်နတ ဲ့ 

ဥ ြားစ ိုြားဟနဟ်ာဆ ိုလျင ်သ ူ ဲ့ အနာဂတ ်တမျှာ်မ နြ်ားချ မ်ျာြား  ိုလညြ်ားတအာ ပ်ါအတ ိုငြ်ား တခပာခပခ ဲ့ပါတယ။်  
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“န ိုငင်ခံခာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန  ဲ့ တာ၀နရ်  ပိုဂ္  လတ်စဥ် ြားအတနခဖင်ဲ့ ခမနမ်ာန ိုငင်၏ံန ိုငင်ခံခာြားတ ြား 

မ၀ူါဒမျာြားတအာငခ်မငစ်ွာအတ ာငအ်ထညတ်ဖာ်န ိုငမ်ညဟ်ိုယံိုက ညလ်ျ ရ်  မပ ြား န ိုငင်တံ ာစငခ်မင်ဲ့တငွ ်

ခမနမ်ာန ိုငင်အံတပေါ် စ တ၀်ငစ်ာြားမှုအာြား ပ ိုမ ိုအတထာ အ် ခူပ န ိုငလ် မ်ဲ့မည”်ဟို 

၎ငြ်ား တမျှာ်မ နြ်ားလျ ရ်  တက ာငြ်ားတခပာပါတယ။် JICA မ  JDS  ညူ ပံဲ့ပ ိုြားမှုအခပင ်အခခာြား 

ဖွံွဲ့ မဖ  ြားမှုအ အူည မျာြားန င်ဲ့ လသူာြားအ ငြ်ားအခမစ ်ဖွံွဲ့ မဖ  ြားမှုစ မ ံ နြ်ားမျာြား  ိုလညြ်ား တမျှာ်လင်ဲ့သလ ို ထ ို  ဲ့သ ို ဲ့ 

အ အူည မျာြား  ိုလညြ်ား ပံဲ့ပ ိုြား ညူ  န ်အသင်ဲ့ရ  ပါတယ ်လ ို ဲ့ ဆ ိုပါတယ။်  

စိုစိုခပေါငြ်ိုး န ိုငင်တံက ခက  ငြ်ိုးသ ြိုးခပေါငြ်ိုး ၄၆၀၀ ခက  ်အ ြိုးလကြံ်လ ကရှ်   

JDSပညာသငဆ်ို အစ အစဥဟ်ာဆ ိုလျှင ်ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံျာြားထ မ  ဥ ြားစာြားတပြား တဒသမျာြားအာြား တ ွြားချယ ်ာ 

သ ဆ် ိုင ်ာ န ိုငင်ဖံွံွဲ့ မဖ  ြားတ ြားအတ ွ ်ခဖစတ်ပေါ်တနတ ဲ့ ခပဿနာမျာြားတခဖရ ငြ်ား န ်အစ ိုြား ၊ ခပညသ်ူ ဲ့တ ြား ာ မ၀ူါဒ၊ 

စ ြားပွာြားတ ြားန င်ဲ့ ဥပတဒ စတ ဲ့ လမူှုတ ြားသ ပပံဘာသာ ပ်မျာြား  ို အဓ  ထာြား ာတ ွြားချယ ်တပြားအပ်လျှ  ်ရ  ပါတယ။် 

JDSပညာသငဆ်ို အစ အစဥသ်ည ်သ ဆ် ိုင ်ာန ိုငင်မံျာြား၏လ ိုအပ်ချ န် င်ဲ့   ို ည် မှု  ို ဥ ြားစာြားတပြား ာ 

တထာ ပံ်ဲ့ ညူ တပြားတနသည်ဲ့ ပညာသင ်အစ အစဥ်တစခ်ိုခဖစပ်ါတယ။် မက ာမ   န စမ်ျာြားအတငွြ်ား၊ JDSပညာသငဆ်ို 

အစ အစဥသ်ည ်ပညာသငက် ာြားခ ဲ့သမူျာြား၏ တခတမ်  ဆနြ်ားသစတ်သာ ဗဟိုသိုတမျာြားန င်ဲ့ သိုတတသနစမွ်ြား ညမ်ျာြား  ို 

အသံိုြားချမပ ြား  ျယခ်ပန် ဲ့စွာတတြွားတတာ ာ ဆံိုြားခဖတခ်ျ ခ်ျန ိုငသ်ည်ဲ့ ၊ မ၀ူါဒမျာြားအာြားထ နြ်ားည  န ိုငမ်ည်ဲ့ အနာဂတ ်

တခါငြ်ားတဆာငမ်ျာြားအာြား ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံျာြားအတ ွ ်တမွြားထိုတတ်ပြားန ိုင ်န ် ည ွ်ယလ်ိုပ်တဆာငလ်ျ ရ်  ပါတယ။် 

ဂျပနန် ိုငင်သံ ို ဲ့ မ၀ူါဒတ ြား ာ  သ ပပံဘာသာ ပ်န င်ဲ့ န ိုငင်တံ ာပူြားတပါငြ်ားတဆာင ွ် မ်ှု သိုတတသန နယပ်ယတ် ို ဲ့တငွ ်

တဒါ တ်ာဘွ ွဲ့တ တ် ာ မ်ည်ဲ့  JDSတ ျာငြ်ားသာြားမျာြား၏အ ညအ်တ ွမ် ာလညြ်ား တ ိုြားတ လ်ာလျှ ရ်  ပါတယ။် 
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၂၀၁၉ခိုန စတ်ငွ ်JDSပညာသငဆ်ို အစ အစဥ်အတ ွ ်န ိုငင် ံ၁၆န ိုငင်မံ  တ ျာငြ်ားသာြားတပါငြ်ား ၃၆၀ အာြားလ ခ်ံခ ဲ့မပ ြား 

ဘွ ွဲ့လနွန် င်ဲ့ တဒါ တ်ာဘွ ွဲ့ သငတ်နြ်ားစိုစိုတပါငြ်ား တ ျာငြ်ားသာြား ၄၆၀၀ တ ျာ်အာြားလ ခ်ံခ ဲ့မပ ြားခဖစပ်ါတယ။် ထ ို 

အစ အစဥသ်ည ်ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံ  လငူယ ်အစ ိုြား ၀နထ်မ်ြားမျာြားအတ ွ ် ည ွ်ယ ်ာ ဂျပနတ် က သ ိုလမ်ျာြားတငွ ်

ဘွ ွဲ့လနွ ်န စန် စတ်ာအတ ွ ်သိုတတသနခပ လိုပ်န ိုင ်န ်အခွင်ဲ့အလမ်ြားမျာြား တထာ ပံ်ဲ့တပြားလျှ ရ်  ပါတယ။်  

 

 

လသူ ြိုးအ ငြ်ိုးအခမစဖ် ံ ွံ့ ဖဖ  ြိုးတ ိုြိုးတကခ် ြိုးပည သငဆ်ို(JDS)မှ 

လကြ်ံသည်ဲ့န ိုငင်မံ  ြိုး 

Project for Human Resource Development 

Scholarship (JDS) acceptance results and 

planning by country 

လဥူ ြားတ  (unit: persons) 

လ ခ်သံည်ဲ့ ပညာသငန် စ ် Acceptance year 

န ိုငင် ံ Country 

ဘွ ွဲ့လနွ ်  Masters 

တဒါ တ်ာဘွ ွဲ့ Doctors 

စိုစိုတပါငြ်ား/န ိုငင် ံ Total per country 

① ဥဇဘ  ်စစတန ် ②  Uzbekistan 

③ လာအ ို ② Laos 

④  တမဘာဒ ြားယာြား  ③ Cambodia 

⑤ ဗ ယ န်မ ် ④ Vietnam 

⑥ မနွဂ် ိုြားလ ြားယာြား ⑤ Mongolia 
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⑦ ဘဂဂလာြားတဒရ ် ွဲ့ ⑥ Bangladesh 

⑧ ခမနမ်ာ ⑦ Myanmar 

⑨ တရိုတ ် ⑧ China 

⑩ ဖ လစပ် ိုင ် ⑨ Philippines 

⑪ အငဒ် ိုန ြားရ ာြား ⑩ Indonesia 

⑫  ာဂျစစ်စတန ်  ⑪ Kyrgyzstan 

⑬ တနဂ်ျစ ်စစတန ်  ⑫ Tajikistan 

⑭ သ   လ ဂာ ⑬ Sri Lanka 

⑮ ဂါနာ ⑭ Ghana 

⑯ န တပါ ⑮ Nepal 

⑰ အတရ ွဲ့တ တမာ ⑯ East Timor 

⑱ ပါ စစတန ် ⑲ Pakistan 

⑳ ဘတူန ် ⑲ Bhutan 

တစန် စလ် ခ်နံ ိုငမ်ည်ဲ့စိုစိုတပါငြ်ား  Total per year 

 

ဥ ြားစ ိုြားဟန ် ဲ့သ ို ဲ့  အခခာြားန ိုငင်မံျာြားမ  JDS ပညာသငဆ်ိုခဖင်ဲ့ ဂျပနန် ိုငင်တံငွ ်ပညာသငက် ာြား ာ 

ဘွ ွဲ့ ရ  ခ ဲ့က သမူျာြားသညလ်ညြ်ား ၎ငြ်ားတ ို ဲ့၏ န ိုငင်ဖံွံွဲ့ မဖ  ြားတ ိုြားတ တ် ြားအတ ွ ်

တ က် စွာတဆာင ွ် လ်ျှ ရ်  က ပါတယ။်  

ဂျပနန် ိုငင် ံTsukuba တ ကသ ိုလတ်ငွ ်ပညာသငက် ာြားခ ဲ့သည်ဲ့ သ   လ ဂာန ိုငင်မံ  Mr. Batugoda Gedara Siri 

Karunaratne ဟာ ၂၀၁၅ခိုန စမ်  ၂၀၁၇ ခိုန စ ်အထ  န စန် စ ်ပညာ သငက် ာြားခ ဲ့သခူဖစပ်ါတယ။် သ၏ူန ိုငင်အံတ ွ ်

ဂျပနန် ိုငင်၏ံ စွန် ဲ့ပစပ်စစညြ်ားမျာြား စ မံအိုပ်ချ ပ်မှုနညြ်ားစနစန် င်ဲ့ သဘာ၀ပတ၀်နြ်ား ျငအ်တပေါ်သ တ် ာ မ်ှု 

တလျာဲ့နညြ်ားတစ န ်ခဖစန် ိုငတ်ခခသိုတတသနစာတမ်ြားခပ စိုမပ ြားတနာ တ်ငွ ်သသူည ်မ ခငန် ိုငင်သံ ို ဲ့ 

ခပနလ်ညတ် ာ ရ်  ခ ဲ့ ာ Kandy စ  ငစ်ို၏ စွန် ဲ့ပစပ်စစညြ်ားတန ာ ပ ိုမ ိုတ ိုြားတ တ်စမည်ဲ့ စ မ ံ နြ်ားတစခ်ိုတငွ ်

ချ ခ်ခငြ်ားပါ၀ငလ်ိုပ်တဆာငန် ိုငခ် ဲ့ပါတယ။် ထ ို ဲ့အခပင ်၎ငြ်ားတလဲ့လာခ ဲ့သည်ဲ့ ဂျပနန် ိုငင်မံ  နညြ်ားစနစတ်စခ်ိုခဖစတ်သာ 
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ဂျပနတ်ခမအသံိုြားချမှုစ မံချ  ်(Japan's land-use plan) န င်ဲ့  စွန် ဲ့ပစပ်စစညြ်ားမျာြား 

စ မံအိုပ်ချ ပ်မှုနညြ်ားပညာ ပ်မျာြားအာြား လ တ်တွွဲ့အသံိုြားချ ာလိုပ်တဆာငန် ိုငခ် ဲ့ပါတယ။်   

 ာဂျစစ်စတနန် ိုငင်မံ  Mr. Daniyar Imanaliev သညလ်ညြ်ား ပညာတတာ်သငခ်ပနလ်ညတ် ာ ရ်  မပ ြားတနာ တ်ငွ ်

၀နက်  ြားချ ပ်ရံို ြား၏ စ ြားပွာြားတ ြားန င်ဲ့  ငြ်ားန  ြားခမ ပ်န မံှု ဌာနတငွ ်ညွှနက် ာြားတ ြားမှုြားအခဖစ၎်ငြ်ား၊ စ ြားပွာြားတ ြား၀နက်  ြားဌာန၏ 

ဒိုတ ယ၀နက်  ြားအခဖစ၎်ငြ်ား၊ ထ ို ဲ့တနာ တ်ငွ ်သမမတရံိုြား၏ စ ြားပွာြားတ ြားမဟာဗျျူဟာဖွံွဲ့ မဖ  ြားတ ြားန င်ဲ့ 

တငတွက ြားမ၀ူါဒဌာနတငွ ်ညွှနက် ာြားတ ြားမှုြားအခဖစ ်တာ၀နထ်မြ်ားတဆာငတ်နမပ ခဖစပ်ါတယ။် 

သမမတရံိုြား၏ညွှနက် ာြားတ ြားမှုြားဆ ိုသညမ် ာ  ာဂျစစ်စတနန် ိုငင်အံစ ိုြား ၏ စ ြားပွာြားတ ြားဆ ိုင ်ာ မ၀ူါဒတ ြားဆွ တ ြားတငွ ်

အဓ  အခနြ်ား ဏ္ဍ၌ အပါအ၀ငခ်ဖစပ်ါတယ။်  

တနာငအ်နာဂတတ်ငွ ်JICA၏ ဘွ ွဲ့လနွတ် ျာငြ်ား/တ ကသ ိုလမ်ျာြား ဖွံွဲ့ မဖ  ြားတ ိုြားတ မ်ှုဆ ိုင ်ာ ပူြားတပါငြ်ားတဆာင ွ် မ်ှုန င်ဲ့ 

အတ ူန ိုငင်တံ ာတ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအတ ွ ်ဂျပနန် ိုငင်၏ံ တခတမ်  တသာ ဖွံွဲ့ မဖ  ြားမှုဆ ိုင ်ာ အတတွွဲ့အက  ံမျာြား န င်ဲ့ 

ဗဟိုသိုတမျာြားအာြား သငက် ာြားန ိုငမ်ည်ဲ့ အခွင်ဲ့အလမ်ြားမျာြားပ ိုမ ိုတ ိုြားတ လ်ာမညခ်ဖစပ်ါတယ။် ထ ို ဲ့အခပင ်

န ိုငင်တံ ာတ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအတနခဖင်ဲ့ ဂျပနန် ိုငင်၏ံ တဒသခမံျာြားန င်ဲ့ ပ ိုမ ို ငြ်ားန  ြားတစ န၊် 

ဂျပနန် ိုငင်၏ံယဥတ် ျြားမှုအမျ  ြားမျ  ြားအာြားသ ရ  န ိုငတ်စ နန် င်ဲ့ 

တ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအချငြ်ားချငြ်ားခပနလ်ညဆ် သ်ယွန် ိုငသ်ည်ဲ့ တ ျာငြ်ားသာြားတဟာငြ်ားမျာြား ခပနလ်ညတ်တွွဲ့ဆံိုန ိုငမ်ည်ဲ့  

အစ အစဥမ်ျာြား  ိုလညြ်ား စ စဥလ်ျှ ရ်  ပါတယ။် JICAအတနခဖင်ဲ့ ဖွံွဲ့ မဖ  ြားဆ န ိုငင်မံျာြားအတ ွ ်JDS အစ အစဥ်ခဖင်ဲ့ 

န ိုငင်တံ ာတ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအာြား ဆ လ် လ် ခ် ံာ ညူ တပြားသာွြားမညခ်ဖစမ်ပ ြား 

လသူာြားအ ငြ်ားအခမစဖ်ွံွဲ့ မဖ  ြားတ ိုြားတ တ် ြားအတ ွ ်ပူြားတပါငြ်ားတဆာင ွ် မ်ှုမျာြားအာြား 
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ဆ လ် လ်ိုပ်တဆာင ်ာမြန ြာန ိုင ငနံ  င်ဲ့ဂျပနန် ိုငင်တံ ရ ညတ်ညတ်ံဲ့သည်ဲ့ဆ ဆ်တံ တ ိုြား တ မ်ှု အတ ွ ်

က   ြားပမ်ြားလျ ရ်  ပါတယ။်   

 

 

Related Links (သကဆ် ိုင ်  Link မ  ြိုး) 

 

The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS) 

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/grant_aid/types_jds.html 

 

Japan is my second home: I am now studying at Hiroshima University Graduate School on JDS* 

Scholarship(Yu Yu san , Myanmar) 

https://www.jica.go.jp/kansai/story/170221_02.html 

 

Myanmar 

https://www.jica.go.jp/myanmar/english/index.html  

၂၀၁၉ခိုန စ ်မတလ်တငွ ်JDSပညာသငဆ်ိုအစ အစဥ်တငွ ်ပါ၀ငခ် ဲ့က တသာ န ိုငင်တံ ာတ ျာငြ်ားသာြားမျာြားအာြားတတွွဲ့ စဥ်  

 

https://www.jica.go.jp/english/index.html
https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/grant_aid/types_jds.html
https://www.jica.go.jp/kansai/story/170221_02.html
https://www.jica.go.jp/myanmar/english/index.html

