
JMFA Photo contest 2020

ဂျပန-်ြမနမ်ာ ချစ�်ကညေ်ရးအသငး်

ဓာတပံ်�ုပိုငပ်ွဲ

(၁၅)ရက၊် (၁၁)လ၊ (၂၀၂၀)ခ�ုစ်ှ〜(၂၅)ရက၊် (၂)လ၊ (၂၀၂၁)ခ�ုစ်ှအထိ

［ေလ�ာကလ်�ာတငရ်န်］

■ကျငး်ပရသည့် ရည်ရွယခ်ျက：်ဂျပန�်ိငုင်�ံငှ့် ြမနမ်ာ�ိငုင်ံ အ�ကား ချစ်�ကညရ်ငး်�ှးီမ��ငှ့် ယဥ်ေကျးမ��ှးီေ�ာှ ဖလယှြ်ခငး်ကို ြမ�င့တ်ငရ်န။်

■�ပိုငပဲွ်ဝငပုံ်စ:ံ ြမနမ်ာ့ ��ခငး်၊ ယဥ်ေကျးမ�၊ ဓေလ့ ထံးုတမ်းများကို ေဖါ် �ကူးေသာ ပုံများ�ငှ့် ခရီးသွားပုံများ စသည。်

ဂျပန�်ိငုင်ေံရာက် ြမနမ်ာများ�ငှ့် ြမနမ်ာ ြပညတ်ွငး်မှြမနမ်ာများ အ�ကား �ှးီေ�ာှ ဖလှယ်မ�များ။

■�ပိုငပဲွ်ဝငသ်တမှ်တခ်ျကမ်ျား: (၁) အလွတ်တနး် ◌း မညသ်ူမဆို ပါဝငယ်ှဥ်�ပိုင�်ိငုသ်ည။် (JMA အဖဲွ�သူအဖဲွ�သားများမှ အပ)

(၂) အဖဲွဝံငမ်ျား ◌း ပုံမှန် အဖဲွ�ဝငမ်ျား၊ အသငး်ဝငမ်ျား၊ အ�မဲတမ်းအသငး်ဝငမ်ျား

■ေလ�ာက်လ�ာတငရ်နအ်ချိန：်(၁၅)ရက်၊ (၁၁)လ၊ (၂၀၂၀)ခု�စ်ှ〜(၂၅)ရက်၊ (၂)လ၊ (၂၀၂၁)ခု�စ်ှအထ【ိထိေုနအ့ထသိာ】

《ဆမုျား》(၁) အလွတ်တနး်

(၂) အဖွဲ�ဝငမ်ျား

［ပဲွစစီဥသ်］ူတရားဝငအ်ဖဲွ�အစညး် ဂျပန်ြမန်မာချစ�်ကညေ်ရးအသငး်
〒140−0004  東京都品川区南品川 4-5-4  パレスガル122

TEL 03-6712-8833 FAX 03-6712-1075
ホームページ： https://jmfa.or.jp/tokyo/

ပထမ (၁)ဆု (၃၀,၀၀၀) ယန်း
အပုိဆ：ု ရနက်ုနဖိ်ုက်စတားအဆင့ဟ်ိုတယ်တွငတ်ညး်ခိုခွင့（်�စ်ှဦးစာ�စ်ှညအပ်ိ）

အသံုးြပု�ိငုေ်သာကာလ ဂ�နလ် (၃၀)ရက၊် (၂၀၂၁) ခ�ုစှအ်ထသိာ။

ဒတုယိ (၂)ဆု (၁၀,၀၀၀) ယန်း အပိဆု：ုြမနမ်ာ�ုိ့းရာပစ�ည်းများ
တတယိ (၃)ဆု အသအိမှတြ်ပုလကမှ်တ်
�စှသ်မ့်ိဆု အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်
ပထမဆု (၁)ဆု (၅၀၀၀) ယန်း
ဒတုယိဆု (၁)ဆု ဆတုဆံပ်ိ�ငှ့် အသအိမှတြ်ပုလကမှ်တ်
�စှသ်မ့်ိဆု အသအိမှတ်ြပုလက်မှတ်

ပံ：ုNakamura Yuuichi



■ �ပိုငပ်ွဲဝငပံ်ုစ:ံ ြမနမ်ာ့ ��ခငး်၊ ယဥ်ေကျးမ�၊ ဓေလ့ ထံးုတမ်းများကို ေဖါ် �ကူးေသာ ပံုများ�ငှ့် ခရီးသွားပံုများ စသည။်
ဂျပန�်ိငုင်ေံရာက် ြမနမ်ာများ�ငှ့် ြမနမ်ာ ြပညတ်ငွး်မှြမနမ်ာများ အ�ကား �ှးီေ�ာှ ဖလယှမ်�များ။

■ �ပိုငပ်ွဲဝငသ်တမ်ှတခ်ျကမ်ျား:  

(၁) အလတွတ်နး် မညသ်ူမဆို ပါဝငယ်ဥ်ှ�ပိုင�်ိငုသ်ည။် (JMA အဖွဲ�သူအဖွဲ�သားများမှ အပ)
(၂) JMFAအဖွဲဝံငမ်ျား ပံုမှန် အဖွဲ�ဝငမ်ျား၊ အသငး်ဝငမ်ျား၊ အ�မဲတမ်းအသငး်ဝငမ်ျား

■ သတမှ်တ် �ပိုငပဲွ်ဝငပုံ် အေရအတကွ:် �ပိုငပ်ွဲဝင် တစ်ဦးလ�င် (၃) ပံု အထသိာ

■ ပုံအရွယအ်စား・အချိုး：

【ပရင့ထ်တု�်ပီး】 အြဖူအမညး်�ငှ့် ကာလာပံုများအတကွ် ပရင့ထ်တု�်ပီး (၄.၆) အချိုးြဖင့် ေအဖိုးဆိုဒ ်

【ဒစ်ဂျစ်တယေ်ကာ်ပီ】 JPEG（တစ်ပံုလ�င် ၂၀ MB）ပံုများမာှ (၄၀၀) dpi �ှိရနလ်ိအုပ်မညြ်ဖစ်သည။်
အကြဲဖတစ်ဥ်အတငွး် ပရင့ထ်တုယ်ရူ�ှိထားေသာ ေကာ်ပီကိသုာ အတညယ်မူညြ်ဖစ်သည်

■ တညး်ြဖတမ်� သတမ်ှတခ်ျကမ်ျား：လနွက်ျူးစွာ ြပုြပငထ်ားေသာ ဓာတပံ်ုများအာ လကခ်ံစဥ်းစားမည် မဟတုပ်ါ။

(ဥပမာ ဓာတပံ်ုများ ထပ်မံြဖည့စ်ွကထ်ားြခငး်၊ ဖျကထ်ားြခငး်)

ေယဘုယျအားြဖင့် Trimming �ငှ့် Color Adjustment များအား ေဆာဝ့ဲများြဖင့် တညး်ြဖတြ်ခငး်အားလကခ်ံပါသည။် (HDR Software များပါ အ�ကံု းဝငသ်ည။်)

■ Subject �ငှ့် ပတသ်ကသ်ည့် မူပိုငခ်ွင့ဆ်ိုငရ်ာများ：လပံူုများ၊ �ိုကက်းူခွင့လ်ိအုပ်သည့် အေဆာကအ်ဦ ပံုများစသည် တိုအ့တကွ် �ိုကက်းူသူမှ

ပံု� ှပ်ိြဖန ့ြ်ဖူးခွင့အ်လံစုံုအတကွ် ခွင့ြ်ပုချကရ်ယရူနြ်ဖစ်ပါသည။်

အြငငး်ပွားမ� တစ်စံုတရာေပါ် ေပါကလ်ာပါက �ိုကက်းူသူ တာဝနသ်ာြဖစ်သည။်

■ အြခား�ပိုငပ်ွဲများသို ဝ့င ်ေရာကယ်ဥ်ှ�ပိုငထ်ားသည့် ပံုများအား ခွင့မ်ြပုပါ။ သိုေ့သာ် �ပိုငပ်ွဲဝငခွ်င့မ်ရခဲသ့ည့် ပံုများ �ငှ့် မိမိကိယုပိ်ုင် အငတ်ာနကစ်ာမျကမ်ှာ၊

ဆို�ှယမ်ီဒယီာ စသညတ်ိုတ့ငွ် တငထ်ားသည့် ပံုများကိမုူ အသံုးြပု �ပိုငပ်ွဲဝငခ်ွင့�်ှိပါသည။်

■ ဆုရ�ှိပံုကို �ိုကက်းူသူ အေနြဖင့် မူပိုငခ်ွင့ဆ်ကလ်ကပိ်ုငဆ်ိုငထ်ားမညြ်ဖစ်�ပီး �ပိုငပ်ွဲစီစဥ်ကျငး်ပေပးသည့် အဖွဲ�အစညး်အေနြဖင့် အချိနအ်တိငုး်အတာတစ်ခု အထိ

ပံု အသံုးြပုခွင့က်ိေုပးအပ်ရမညြ်ဖစသ်ည။်

■ ဆုရ�ှိသည့ပံ်ုများအတကွ် မူရငး်နဂ�တစ်ဖလငမ်ျား၊ ကးူေဆး�ပီးမူရငး်ပံုများ�ငှ့် ဒစ်ဂျစ်တယဓ်ာတပံ် ုေဒတာများကို အသငး်သို ေ့ပးအပ်ရပါမည။်

■iphone,စမတဖ်ုနး်,Degital ကငမ်ရာများ အပါအဝင် မညသ်ည့က်ငမ်ရာြဖင့မ်ဆို ပါဝငယ်ဥ်ှ�ပိုင�်ိငုပ်ါသည။် .

■ ေယဘုယျအားြဖင့် �ပိုငပ်ွဲဝငရ်န် ေလ�ာကထ်ားေသာ ပံုများအား ြပနလ်ညေ်ပးအပ်မည် မဟတုပ်ါ။ ြပနလ်ညပိ်ုေ့ပးေစလိပုါက ပိုေ့ပးရမည့လ်ပ်ိစာ�ငှ့တ်ကွ

ပိုခေပးေချထားထားေသာချလြံဖင့် အတပိူုေ့ပးရပါမည။် ဆုရပံုများအား ြပနလ်ညေ်ပးအပ်မည် မဟတုပ်ါ။

■ က�န်ေတာ်တိုဂ့ျပန်ြမန်မာချစ်�ကည်ေရးအဖဲွ�အစည်းသည် သးီသန ့်အဖဲွ�အစည်းြဖစ်ပါသည်၊ယခငM်yanmar festival 2020တငွဖိ်တေ်ခါ် ခ့ဲေသာ

ချစ်�ကည်ေရးေခါငး်စဉ်ဓါတပုံ်�ပိုငပဲွ်�ငှ့သ်ကဆ်ိုငမူ်မ�ိှပါ။

作品テーマ

�ပိုငပဲွ်ဝင် ပုံစံ

ဂျပန်-ြမန်မာ ချစ�်ကညေ်ရးအသငး် ဓာတပုံ်�ပိုငပဲွ် (၂၀၂၀) ခု�စှ်

�ပိုငပ်ွဲဝငသ်တမ်ှတခ်ျကမ်ျား

�ပိုငပ်ွဲဝငပံ်ုသတမ်ှတခ်ျကမ်ျား

ေလ�ာကလ်�ာတငရ်န် အချိန်

�ပိုငပ်ွဲဝငေ်လ�ာကလ်�ာတငရ်န်
လပ်ိစာ

သတြိပုရန်

အကြဲဖတအ်ဖဲွ�

■ ဥက� ဌ Nakamura Yuichi (Photographer) ဂျပန်ဓာတပုံ်ဆရာများ အသငး်ဝင် ၊
တွဖဲကဥ်က� ဌ ဂျပနခ်ရီးသာွး ဓာတ်ပုံဆရာများအသငး် ဂျပနြ်မနမ်ာပူးေပါငး်ေဆာငရွ်ကေ်ရးအသငး်ဝင၊်
ေကာ်မတအီဖဲွ�ဝင် JMA သတငး်ထတု်ြပနေ်ရးြပန�်ကားေရးဒါ�ုိကတ်ာ

■ ေလ�ာက်လ�ာတငရ်နအ်ချိန：်(၁၅)ရက၊် (၁၁)လ၊ (၂၀၂၀)ခု�စ်ှ〜(၂၅)ရက၊် (၂)လ၊ (၂၀၂၁)ခု�စ်ှအထ【ိထိေုနအ့ထသိာ】

■ ဆေု�ကညာမည့ေ်နရ့က် မတ်လ (၁၅)ရက်၊ (၂၀၂၁)ခု�စ်ှ（အသငး်၏ အငတ်ာနက်စာမျက်�ာှမှ တစ်ဆင့）်

■ 〒140−0004 東京都品川区南品川４–５−４ パレスガル122

一般社団法人 日本ミャンマー友好協会 「日本・ミャンマー交流 フォトコンテスト」係

■ မိမိကိုယ်တိုင�ုိ်က်ကူးထားေသာ ပံုများ�ငှ့် �ပိုငပ်ွဲဝငမ်ှ မူပိုငခ်ွင့် အလံုးစံုပိုငဆုိ်ငထ်ားေသာပံုများ ြဖစ်ရပါမည်။ အြခားသူများက

�ုိက်ကူးထားေသာပံုများြဖစ်ေ�ကာငး်�ငှ့် အြငငး်ပွားမ�များေပါ် ေပါက်လာပါက �ပိုငပ်ွဲဝငအ်ြဖစ်မှ ပယ်ဖျက်ြခငး်ခံရပါမည်။

■ �ပိုငပ်ွဲဝငရ်လဒမ်ျား ေ�ကညာြခငး်၊ ဆုများေပးပို ့ြခငး်စသည်တိုတ့ွင် �ပိုငပ်ွဲဝင၏် ပုဂ�ိုလ်ေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလက်များကို �ပိုငပ်ွဲကျဥ်းပေနစဥ်အတွငး်

အသံုးြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ ပွဲကျငး်ပသည့် အဖွဲ�အစည်းမှ လိုအပ်သလို အသံုးြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။
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