
က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕၏ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးလိုပငန္ျးနယ္ပယ္အ ခ်ကအလက ်ား 

 topic 01 

က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕ဘြငအလိုပလ ုပ္ေျသာဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ ျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ်ားသည္ 

ျးႏျ စစ ဥ  ုးပပားေျနသည္။  

 

ကွိိုေျဘးျ မွိ ိဳ႕တြင္ျးရ ွိဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး၀န္ေျဆာငမႈရံျိုျးေေရေတြကသ ည္ ခန္႔မ န္ျးေျျ ခ 

2,700 ေျနရာရ ွိသည္။ 

※ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးရ ပသာ၊ ေျန႔ပ ိုင္ျးျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက၀္န္ေျဆာင ႈေျပးသည္ျ  ရံျိုျး၊ 

အ မသ ု႔လာေျရာက္ျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက ႈေျပးသည္ျ  ရံျိုျး၊ အ မသ ု႔လာေျရာက္ ေျဘဆးေျျးႏပျျးကာ 

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး၀နေ္ျဆာင ႈေျပးသည္ျ  ရံျိုျးစသည ္

  

ကွိိုေျဘးျ မွိ ိဳ႕တြင္ျးတြင္ ျ ျွိျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ ားက ယခငကြည္ျးကေလိုပလ ုပ္ေျနသည္ျ   သွိို႔မဟိုြ္ 

ျ ျွိျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးလကချံ ခင္ျးကွိို စဥ္ျးစားလ က္ ရွိေျသာ 

ဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးရွိ ပသာ၏ရာခွိိုင္ျ ျႈန္ျးမ ာ 

76.3% ရ ွိသည္။ 

※ 2019ခိုးႏျ စ  ုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာကေ္ျရးရ ပသာမ်ား၏စစ မ္ျးအရ 

(အထ းေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးဘ ိုးဘဘားရ ပသာ  ：ျးႏျ ျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ်ားရ  ေျနသည္ျ  ရံျိုျးမ ာ 40.8 ％  ရ  ျ ပ း၊ 

ျးႏျ ျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးလကခရံန္စဥ္ျးစားလ်က္ရ သည ရာ 35.5％ ရ  သည။္) 

 

ဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး ျွိျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးမ ားကွိို လကခသံည္ျ  ေေရေတြက္ : ေလိုပသ ငသ ငတန္ျး 

စီမံကွိန္ျး၏ သြမရြ္ဦးေျရေေရေတြကသ ည္ 2019 ခို ျ စမရြစ္ျ ျ စအၾကာတြင္ 12ဆ ရ ွိသည္။ 

※2019 ခိုးႏျ စ္ မြလ：14 ဥ း → 2020 ခိုးႏျ စ္ မြလ：168 ဥ း 

 

ＥＰＡကွိိုေေျ ခခံေျသာ 

ဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး ျ င္ျ  လမူႈဖူလျံိုေျရးပညာရ ငစာေျမးပပြဲကွိိုေျျ ဖဆွိိုမည္ျ  သမူ ားေား 

လကခမံႈေေျ ခေေနသည္ ျ ျ စစ ဥတွိ ုးပပားလ က္ ရွိသည္！！ 

ＥＰＡ



ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ င္ျ  လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရ ငစာေျမးပပြဲက ိုေျျ ဖဆ ိုမည္ျ  သ မ်ားအားလကခံမႈေအျ ခေအ

န  (က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕ဘြင္ျး)  

topic 02 

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးအလိုပ္၏ဆဆြဲေျဆာင ႈးႏျ င္ျ   က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕၏ေျထာကပံ  မႈမ်ား 

 ဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးေလိုပ၏္ဆဆြဲေျဆာငမႈ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ကွိိုေျဘးျ မွိ ိဳ႕တြင ွိ ုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးေလိုပလ ုပ္ျ ခင္ျး၏ ဆဆြဲေျဆာငမႈ 

 
 
 
 

 

 

ကွိိုေျဘးျ မွိ ိဳ႕တြငအလိုပလ ုပ္င္ျးပွိို၍ေလိုပအကွိိုငတွိ ုးြကမႈ 

က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕ဘြင္ ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးျ ၀န္ထမ္ျးမ်ားက 

လိုပငန္ျးပခငပ ု င္ျးကဘြမ္ျးကင်ကာ အလိုပအက ိုင  ုးြက္ န္အဘြက ္က ည ေျထာကပံ  သည္။ က ိုေျဘးျ မ ိဳ႕၏ထ းျ ခားေျသာ 

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးပညာရ ငအသ အမ ြ္ျ ပိဳစနစက ု ေျအာင္ျ မငသူြ ို႔အဘြက္   

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ င္ျ  လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရ ငစာေျမးပပြဲက ိုေျအာင္ျ မငသညအထ ၾကားကာလအဘြင္

ျး 

（အမ်ားဆျံိုျး ၅းႏျ စ္）လစဥ္ ယန္ျး1ေျသာင္ျးေျထာက္ံ  ေျေပငပးျ ခငျ္း 

※ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ င္ျ  လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရ င္ ုသည ရာ ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး ၊ 

လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရပနယ္ပယ္္၏ ျးႏျ ျိုငငအံသ အမ ြ္ျ ပိဳ လက ရြ္ျ ဖစသည္။ ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ င္ျ   

လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရ ငစာေျမးပပြဲက ို ေျအာင္ျ မင္ျ ခင္ျးျ ဖင္ျ  လိုပငန္ျးပခငပ ု င္ျးကဘြမ္ျးက်င္ ျးႏျ ျိုငသညသာမက 

ဂပ်န္၏ေျနထ ိုင္ငခင္ျ  ဗ ဇာက ိုရရ  းႏျ ျိုငသည္။ 

 

ဘွိိုးတဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရး ျွိျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးျ ျ င္ျ  ပြသ က္ေျသာ 

ေျနထွိိုငမႈေျထာက္ံ  ျ ခင္ျးျ ျ င္ျ   ပညာသငၾကားေျရးေျထာက္ံ  မႈ 

ဂပ်န္ေျရာက္ျ ပ းေျနာက္က ငလည္ျးက ည ေျထာကပံ  မႈအမ်  ိဳးမ်  ိဳးက ို လကခရံရ  းႏျ ျိုငသည။္  

 

 

 

ဘ ိုးဘဘားမ်ားမ  ေျက်းဇ းပါ 

ဟိုေျက်းဇ းြင္ျ ခင္ျးရးႏျ ျိုငသည္ျ  လို

ပ္က်  ိဳးနပ္ေျသာအလိုပ္။ 

 

လ အမ်  ိဳးမ်  ိဳးးႏျ င္ျ  ဆကံ္ပြသ က္ျ ခင္ျးျ ဖင္ျ   

ြန္  ု းနားလညသ ျ မင ႈျ မင္ျ  ြကသည။္ ြဖန္ 

ပန္ျးခ်  းႏျ င္ျ   ေျြးဂ ြစသည္ျ   

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးျ ပငပ 

အ ခား ကဘြမ္ျးက်င ႈမ်ားလည္ျး 

အသျံိုျးျ ပိဳးႏျ ျိုငကာ  

ေျပ်ာျ္စရာေျကာငျ္းသည္။

 

အလိုပလ ုပ္ေျနစဥ  ုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက

ျ္ေျရးနည္ျးပညာသာမက 

စကားေျျ ပာဆ ိုဆကံ္ေျရး 

အရညအခ်င္ျးမ်ားးႏျ င္ျ   ဂ်ပန္စာအရညအခ်င္ျး 

မ်ားမ ာ ခ ိုင ာပစာြြ္ေျျ မာကသည္။ 

  

 

＜သင နျ္းသားမ်ား၏အသ＞ံ  

လိုပငနျ္းပခင္င င္ေျျ ပာဆ ိုသည္ျ   လိုပငန္ျးသျံိုျးေျ၀ါဟာရမ်ားက ိုဤအြနျ္းဘြင ္

ထြဲထြဲ၀င္၀င္ သင္ူးႏျ ျိုငခြဲ  သည္။ ယ္င္ျးက ို ေအၾကာငျ္းျ ပိဳ၍ 

ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ င္ျ   လ မႈဖ လံျိုေျရးပညာရ ငဟူေျသာ 

ေျနာကထ ပ္ ေျျ ခလ မ္ျးသ ို႔ ဆက္ကသ ားမည္ျ   ယံ္ျိုၾကညခက်လ ည္ျးရ  လာခြဲ သည္။ 

 



 

●ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ ျိုငငျံ ခားသားလိုပသားအငအားေျဘဆးေျျးႏပျျးေျထာကပံ  ေျရးရံျိုျး  

https://jicwels.or.jp/fcw/ 

●ဟ်  ိဳဂ ိုျ မ ိဳ႕ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ ျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးေျလ က်င္ျ  ေျရးစင ာ  

https://hyogo-ktsc.org 

●ဟ်  ိဳဂ ိုခရ ိုငကက်င္ျးပမည္ျ  ဘ ိုးဘဘားျ ပိဳစိုေျစာင္ျ  ေျရ ာက္ေျရးးႏျ ျိုငငျံ ခားသား၀န္ထမ္ျးအဘြက္က္ည္ယ္သ ည္ျ   

ေျဟာေျျ ပာပပြဲသြင္ျးအခ်ကအလက္ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/hw17_000000027.html 


