
 
 
 
 

 
၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ 

 
ႏုိငင္ံျခားသားေက်ာင္းဝငခ္ြင့္ (ပညာေတာ္သင္) ေက်ာင္းသားမ်ား 

ေလွ်ာက္ထားရနလုိ္အပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား 

 
 
 
 
 
 
 

 
ေက်ာင္းေကာ္ပိုေရးရငွ္း တုိက်ိဳဆဲအိအဲအိတကၠသုိလ္ / အသိအမွတ္ျပဳသက္ေမြးေက်ာင္း 

အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ျပ႒ာန္းခ်က္ 

တုိက်ိဳဆဲအိအဲအိတကၠသုိလ္ အခ်က္အျပဳတ္သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း 
 

သင္ၾကားသည့္ဘာသာရပ：္အခ်က္အျပဳတသ္ငတ္န္း၊ အခ်က္အျပဳတဘ္ာသာရပ ္

(၁ ႏစွ္သင္ၾကားေရးစနစ္) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

○ စားဖိုမွဴးဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ပုဒ္မခြဲ ၂ ႏွင့္ ညႇိစြန္းသူမ်ား (မူးယစ္ေဆး၊ ဘိန္း၊ ေဆးေျခာက္ (သုိ႔) စိတ္ၾကြေဆးသံုးစြသူဲ 
ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးႏွင့္ အထက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ား) သည ္ေက်ာင္းမွဘြဲ႔ရၿပီးေသာ္လည္း စားဖိုမွဴးလုိင္စင္ကုိ 
ရရွိနိုငမ္ည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ စားဖိုမွဴးဥပေဒ အခန္း ၄ တြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း စားဖိုမွဴးလုိင္စင္ကုိ အသိမ္းခံရ 
ၿပီးသည့္ေနာက္၊ ၁ႏွစ္ မျပည့္ေသာသူမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းတူစြာ လုိင္စင္ ရရွနိိုငမ္ည္မဟုတ္ပါ။ 

 

 

 

《 သတိျပဳရန္ 》 
＊ေက်ာင္းဝငခ္ြင့္လုပ္ငန္းစဥေ္ဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္၊ ဤေက်ာင္းမထုွတ္ေပးသည္ ့ေက်ာင္းဝငခ္ြင့္လက္မွတ္ 

အရ ေနထုိငခ္ြင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိမရရွခိဲ့လွ်င္  ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လတ္မွတ္ကုိ ျပန္လည္ ရုတ္သိမ္းျခင္း 
ခံရမည။္ 

＊ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ရန။္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ 
ကုိ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးဌာနသုိ႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္။ 

＊ဤေက်ာင္း၌ ေနထုိင္ခြင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ကုိ ကုိယ္စားေလွ်ာက္ထားျခင္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည ္   
မဟုတ္ပါ။ 

 ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ကုိင္တြယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 
 

（၁）ေလွ်ာက္ထားခ်ိန္တြင္ တင္သြင္းထားသည့္ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေက်ာင္းဝငခ္ြင့္စီမံရုံးတြငသ္ာ 
အသံုးျပဳၿပီး ကုိက္ညီမႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေစရနစ္ီမံေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေအာင္အရႈံးရလဒ္အား ေလွ်ာက္ထား 
သူ၏ တက္ေရာက္ဆဲ (သ့ုိ) တက္ေရာက္ခ့ဲေသာေက်ာင္းသ့ုိ အေၾကာင္းၾကားေပးသည္မ်ိဳးလည္း ႐ွိပါသည္။ 

（၂）ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္သြင္းျခင္းအရ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နားလည္လက္ခ ံ
ထားသည္ဟု ယူဆကာ ကုိင္တြယ္စီစစ္ေပးပါသည္။ 



－၁－ 
 

 

 
 

၁။ လကခ္ံမည့္ဦးေရႏွင့္ သင္တန္းကာလ 
 

ေန႔အတန္း 
သင္တန္း ဘာသာရပ္ 

စတင္မည့္ 
ကာလ 

လက္ခံမည့္ 
ဦးေရ 

လိင္ သင္တန္းၾကာခ်ိန္ 

အခ်က္အျပဳတ္သင္တန္း အခ်က္အျပဳတ္ 
ဘာသာရပ္ 

ဧၿပီလ ၈၀ ေယာက္ က်ား-မအတူ ၁ ႏွစ္ 

 

၂။ ေက်ာင္းတက္ရန ္( ေလွ် ာက္ထားရန္) အရည္အခ်ငး္  ေအာက္ပါ (၁) မွ (၄)အထိအားလံုး ကုိက္ညီေသာသူ 
 

(၁) အသက္ ၁၈ ႏွစေ္က်ာ္ရွိၿပးီ၊ ဂ်ပန္ႏုိငင္ံသားမဟုတ္ေသာသူ၊ ႏုိင္ငံျခား (သုိ႔) ဂ်ပန္ႏုိင္ငတံြင ္၁၂ ႏွစ္ၾကာ 
ေက်ာင္းပညာေရး (အထက္တန္း) ၿပီးဆံုးထားသူ(သုိ႔) ဂ်ပန္ပညာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာနမ ွထုိအခ်က္ 
ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ သီးသန္႔ခ်မွတ္ထားေသာ အေျခခံပညာေရးသင္ရိုးကုိ ၿပီးဆံုးထားေသာသူ။ 

 
(၂) ေက်ာင္းဝင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဂ်ပန္စာျဖင့္ သင္ခန္းစာသင္ယူရန္စြမ္းရည္ျပည့္မီမႈရွၿိပီး၊ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၁ မ ွ၅ 

အထိ တစ္ခုခႏုွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေသာသူ။ 

 
၁။ ဂ်ပန္စာပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း ( (အဖြဲ႔အစည္း) ဂ်ပန္စာပညာေရးအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔အစည္းမွ  

အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ) မွခ်မွတ္ထားေသာလမ္းစဥ္ျဖင့္ ၆ လအထက္ ဂ်ပန္စာကုိေလ့လာသင္ၾကားခဲ့သူ။ 
၂။ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြ ဲ(JLPT) တြင ္N2 (ဂ်ပန္စာအဆင့္၂) အထက္ ေအာင္ျမင္ထားေသာသူ။ 
၃။ ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ(EJU) ၏ ဂ်ပန္စာဘာသာရပ ္(အဖတ္၊ နားေထာင္ျခင္း၊  နားေထာင ္
ဖတ္ရႈျခင္း၏ စုစုေပါင္း) အမွတ္ ၂၀၀ အထက္ ရရွိထားေသာသူ။ 
၄။ လုပ္ငန္းသံုးဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ( BJT) တြင္အမွတ္ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ရရွိထားေသာသူ။ 
၅။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ႐ွေိက်ာင္းပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ တြငျ္ပ႒ာန္းထားေသာ ေက်ာင္း ( သူငယ္တန္းမွလြဲ၍) မွာ ၁ 
ႏွစ္အထက္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူ။ (ေကာလိပ္ႏွင့္တကၠသုိလ္႐ွိ ၁ႏွစ္ အထက္ သီးသန့္ ဂ်ပန္စာ သငရ္ိုးလည္း 
ပါဝင္ပါသည္။) 

 
(၃) ေက်ာင္းဝင္ၿပီးသည့္ေနာက္ သင္ခန္းစာ သင္ယူေလ့လာျခင္း၊ စာသင္ၾကားေရးစရိတ္၊ စားဝတ္ေနေရး စရိတ္ 

စသည္တုိ႔တြင္ အခက္အခမဲရွိေသာသူ။ 
 

(၄) ကုန္က်စရိတ္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္သူ (အာမခံေပးမည့္သူ) သည ္အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳး (သုိ႔) ဂ်ပန္ 
တြင ္ အၿမတဲမ္းေနထုိင္ခြင့္႐ွေိသာ နိုင္ငံျခားသားျဖစ္ရန္နငွ့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငအံတြင္းဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ လိပ္စာ 
ရွိ ေသာသူ ျဖစ္ရမည္။ 

 
၃။ ေလွ် ာကလ္ႊာလက္ခံသည့္ကာလ (သတ္မွတထ္ားသည့္ရက္အတြင္း ေက်ာငး္အေရာက ္တင္ရန္) 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ (အဂၤါ) ～၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ (စေန)

၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တိကု်ိဳအအိဲဆအိဲတကသၠိုလ ္အခ်ကအ္ျပဳတ္သင္တန္းေက်ာင္း 
ႏိုငင္ံျခားသား ေက်ာင္းဝငခ္ြင္ ့(ပညာေတာ္သင)္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေလွ်ာကထ္ားရန ္လိအုပသ္ည့္ 
အခ်က္အလကမ္်ား 



－၂－ 
 

၄။ ေလွ် ာကလ္ႊာတငရ္န ္နည္းလမ္း 
 
 ေလွ်ာက္လႊာတငရ္န ္နည္းလမ္း 

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ စသည့္လုိအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဤေက်ာင္း၏ ဝင္ခြင့္ေကာင္တာ 
အမည္ျဖင္ ့ စာတုိက္မွပို႔ျခင္း (အာမခံပါ၀င္ေသာပ့ုိနည္း) သုိ႔မဟုတ္ ဤေက်ာင္း၏ ရုံးခန္းေကာင္တာသုိ႔ 
တင္သြင္းပါ။ 
＊ေကာင္တာလက္ခံသည့္အခ်ိန္【ၾကားရက္：နံနက္ ၉နာရီ မ ွညေန ၅နာရအီထိ (စေနေန႔တြင ္ေန႔လည္ 
၁၂ နာရ ီအထိ)ျဖစ္ပါသည္။ တနဂၤေႏြ၊ အစိးုရရံုးပိတ္ရက္၊ ဤေက်ာင္း၏ပိတ္ရက္မ်ား မပါဝင္ပါ။】 

 စာေမးပြေဲၾကး 
ယန္း ၂၀၀၀၀ 
စာေမးပြေဲၾကးကုိ သတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္တြင ္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္သြင္း၍ 
မူလအတုိင္း မျဖဳတ္ဘဲ ဘဏ္၏ေကာင္တာမွတဆင္ ့ေငြလႊဲေပးပါ။ (ေက်ာင္းေကာင္တာတြင ္ေလွ်ာက္လႊာ 
တင္လွ်င ္ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း) ေငြလႊၿဲပီးသည့္ေနာက္ ေငြလႊဲၿပီးေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာ (ေက်ာင္း 
ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအသုံးျပဳရန္：ေျပစာအမွတ္အသား ၃) 
ကုိလက္ခံရရွိကာ၊ ေက်ာငး္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနရာတြင္ကပ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့အတူတကြ စာတုိက္မ ွပို႔ပါ။ 
စာေမးပြေဲၾကးကုိ မလႊဘဲဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 
 

၅။ ေလွ် ာကလ္ႊာတငရ္န ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
 

၁။ ေက်ာင္းဝငခ္ြင့္ေလွ်ာက္လႊာ (ဤေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံ) 
・ လုိင္စင္ဓာတ္ပု ံ၁ပု ံ(အလ်ား ၄ စင္တီမီတာx အန ံ၃ စင္တီမီတာ ေလွ်ာက္လႊာမတင္ခင ္၃ လ အတြင္း  

ရိုက္ထားေသာပုံ (ကာလာ၊ အျဖဳအမဲ မေရြး လက္ခံ) ကုိ ညာဘက္အေပၚရွိ သတ္မွတ္ထား  
ေသာ ေနရာတြင ္ကပ္ေပးပါ။ 

၂။ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ (ဤေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံ） 
၃။ မမိိႏုိင္ငတံြင္ ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ၿပီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္း၏ ေအာင္လက္မွတ္၊ (သုိ႔) ၁၂ ႏွစ္အထက္ 

အေျခခ ံေက်ာင္းပညာေရး ၿပီးဆံုးေၾကာင္း တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း 
(မူရင္း) ဂ်ပန္စာျဖင္ ့မေရးသြင္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သံရုံးစသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင္ ့ 
သက္ဆုိင္ေသာရုံးမ်ားတြင ္ဂ်ပန္စာျဖင့္ ဘာသာျပန္ထား ေသာ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပါ။ 

 

၄။ မိမႏုိိင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္း၏ အမွတ္စာရင္းႏွင့္ ဂ်ပန္တြင္ဘြ႕ဲရရွိထားေသာ  

ေက်ာင္း (ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းပါဝင)္  

(မူရင္း) ဂ်ပန္စာျဖင့္ မေရးသြင္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ သံရုံးစသည့္ အမ်ားျပည္သူႏွင္ ့
သက္ဆုိင္ေသာရုံးမ်ားတြင ္ဂ်ပန္စာျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းႏွင့္အတူ ပူူးတြဲေပးပါ။  

၅။ ကုန္က်စရိတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းကုိေဖာ္ျပႏုိင္မည့္ စာရြက္စာတမ္း 
・ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ကာယကံရွင္၏ ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ၊ လက္က်န္ေငြ ေဖာ္ျပထား 

သည့္ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း၊ တနည္းအားျဖင္ ့ ေငြလႊထဲားသည္ကုိ သက္ေသျပနုိင္သည့္ စာရြက္ 
စာတမ္း (အလြန္ဆံုးတစ္လအတြင္းေငြလႊထဲားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း) တစ္ခုခုကုိ တင္ျပႏိုင္ရမည္။
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၆။ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအာမခံကတ္မိတၱဴ (ရိွပါက) 

၇။ ပတ္စပုိ႔မိတၱဴ (ဓာတ္ပံုပါသည့္စာမ်က္ႏွာ၊ ေနထုိင္ခြင့္ကာလႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္မွ ေဘာင္ေက်ာ္လႈပ္ရွားပုိင္ခြင့္ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဖာ္ျပထားေသာ စာမ်က္ႏွာ) 

၈။ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္မိတၱဴ (ႏွစ္ဖက္စလံုး)  

၉။ ေအာက္ပါ ၁ မွ ၅ အထိ သက္ေသစာရြက္စာတမ္းတစ္ခုခုကုိ၊ ၂။ ေက်ာင္းတက္ရန္(ေလွ်ာက္လႊာ) 
အရည္အခ်င္းအတိုင္း လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ တင္ျပပါ။ 
၁။ ဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းမ ွေက်ာင္းဆင္းလက္မတ္ွ 

(သုိ႔) ေက်ာင္းဆင္းရည္ရြယ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာႏွင့္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္၊အမတ္ွစာရင္း။ 
၂။ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြ ဲ(JLPT) တြင ္N2 (ဂ်ပန္စာအဆင့္၂) အထက္ေအာင္လတ္မွတ္ 
၃။ ဂ်ပန္တကၠသုိလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြ ဲ(EJU) ၏ ဂ်ပန္စာဘာသာရပ ္(အဖတ္၊ နားေထာင္ျခင္း၊ နားေထာင္ 

ဖတ္ရႈျခင္း၏ စုစုေပါင္း) အမွတ္ ၂၀၀ အထက္ အမွတ္စာရင္းလႊာ 
၄။ လုပ္ငန္းသံုးဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ( BJT)ပြတဲြင္ အမတ္ွ ၄၀၀ ႏွင့္အထက္ အမွတ္စာရင္း 

အသိအမွတ္ျပဳလႊာ 
၅။ ေက်ာင္းပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ တြငျ္ပ႒ာန္းထားေသာ ေက်ာင္း ( သူငယ္တန္းမွလြ၍ဲ) တြင ္၁ႏွစ္ 

အထက္ေသာပညာအား သင္ၾကားခဲေ့ၾကာင္းကုိ သက္ေသျပနိုင္မည့္ ေက်ာင္းမွ ထုတ္ေပးေသာ  
ေထာက္ခံစာ 

၁၀။ စာေမးပြဲေၾကး (ယန္း ၂၀၀၀၀) 
 
 

 
 
၆။ လကခ္ံေရြးခ်ယ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ အေအာင္အရႈးံ အေၾကာင္းၾကားျခငး္ 

 
တင္သြင္းထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္၍ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ (ေရးေျဖ) 
မ်ားျဖင့္ အေအာင္အရံႈးကုိ ဆံုးျဖတ္ပါမည္။ ထုိ႔ျပင္ အေအာင္အရံႈးရလဒ္မ်ားကုိ စာတိုက္မွတဆင့္ ကာယကံ 
ရငွ္ထံ အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 

＊ေလွ်ာကလ္ႊာမတင္ခင ္(ေက်ာင္းသိုလ့ာေရာက္ေလ့လာျခင္း) သို႔မဟုတ္ 
(သီးသန္႔ေက်ာင္းသို႔လာေရာက္ျခင္း) စသည့္ ေက်ာင္းဝငရ္နေ္ဆြးေႏြးျခငး္ကိ ုလက္ခေံပးပါ။ 
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၇။ ေက်ာင္းစရိတ ္စသည ္
○ အခ်က္အျပဳတ္သက္ေမြးမႈသင္တန္း၊ အခ်က္အျပဳတ္ဘာသာရပ ္(၁ႏွစ္ သင္ၾကားေရးစနစ္)  （စံႏႈန္း ယန္း） 

 

အေၾကာင္းအရာ ေက်ာင္းတက္မည့္ကာလ 
（ပထမႏွစ္ဝက္） 

ဒုတိယႏွစ္ဝက္ 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး ၁၆၀၀၀၀ ――― 
သင္တန္းေၾကး ၂၆၀၀၀၀ ၂၆၀၀၀၀ 

အခ်က္အျပဳတ္လက္ေတြ႕ 
ေလ႔က်င့္ေရးေၾကး 

၁၂၅၀၀၀ ၁၂၅၀၀၀ 

ေထာက္ပံ့ပစၥည္းစရိတ္ ၁၀၀၀၀၀ ၁၀၀၀၀၀ 

အေထြေထြကုန္က်စရိတ္ ၅၅၀၀၀ ――― 

စုစုေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ ၄၈၅၀၀၀ 

အားလုံးေပါင္း ၁၁၈၅၀၀၀ 

 
ထို႔အျပင ္ေအာက္ပါ ကုနက္်စရိတမ္်ားလည္းရွိပါမည္။ (အေသးစတိ္ကိ ုေက်ာင္းဝငခ္ြင့္ေအာငေ္ၾကာငး္ အေၾကာင္းၾကား 
ခ်ိန္တြင ္ပူးတြဲ၍ေပးပို႔ပါမည္။) 

(၁) ေက်ာင္းဝင္ရန ္လုပင္န္းစဥ ္(ပထမႏွစဝ္က္) 
၁။ ေထာကပ္ံအ့ဖြဲ႔အစည္းေၾကး  ဝငေ္ၾကး ၅၀၀၀ ယန္း 

  အဖြဲ႕ဝငေ္ၾကး ၄၂၀၀ ယန္း (ႏွစ္ဝကေ္ၾကး) 

ဤေက်ာင္း၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးအဖြ႕ဲအစညး္တြင္ ပညာေရးအတြက္သင္ေထာက္ကူမ်ားျဖင့္ သင္ယူေလ့လာ 
ျခင္းမ်ားတုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန ္
ရည္႐ြယ္၍ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား၏ အာမခသူံ (အုပ္ထိန္းသူ) မ်ားအားလံုး အဖြဲ႔ဝင္ရမည္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

 

＊ထုိ႔ျပင္ သငေ္ထာက္ကူပစၥည္း ကုန္က်စရိတ္၊ ဖတ္စာအုပ္၊ ဝတ္စုံအျဖဴ( အေပၚေအာက္)၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္း 
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ကိရိယာဓားစသည္၊ မေတာ္တဆ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈအတြက္ အာမခံေၾကး (၁ႏွစ္စာ) အခန္းေၾကးကုိ ေက်ာင္း 
ဝင္ေရာက္ ျပီးသည့္ေနာက္ ေငြသားျဖင့္တခါထဲေပးေခ်ရပါမည္။ ၁၁၀၀၀၀ယန္း (ခန္႔မွန္းေျခ) ＊ 
အထက္ပါတြင ္ေဖာ္ျပထားသည္ ့ အရစ္က်သြင္းရမည္ ့ေငြပမာဏတြင္ မပါ၀င္ပါ။ 
 

(၂) ေက်ာင္းဝင္ၿပီးေနာက္ (ဒုတိယႏွစ္ဝက္) 
၁။ ကၽြမ္းက်င္စားဖိုမွဴး၊ အခ်က္အျပဳတ္ကြ်မ္းက်င္ပညာရငွ္စစေ္ဆး 

(စာေမးပြဲ) ေၾကးႏွင့္ေလ့က်င့္ခန္းစာအုပေ္ၾကး 
၄၂၅၀ ယန္း（ခန္႔မွန္းေျခ） 

၂။ ဘြဲ႔ယူအမွတ္တရပစၥည္းအတြက္ႀကိဳတင္ေငြေပးျခင္း ၂၀၀၀ ယန္း 
၃။ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြ႔ 

ဆံုပြဲႀကိဳတင္ေငြေပးျခင္း 
ဝင္ေၾကး ၃၀၀၀ ယန္း 

 အဖြဲ႕ဝငေ္ၾကး ၇၀၀၀ ယန္း(တစ္သက္တာဝင္ေၾကး） 
၄။ ေထာက္ပံအ့ဖြဲ႔အစည္းေၾကး အဖြဲ႕ဝငေ္ၾကး ၄၂၀၀ ယန္း(ႏွစ္ဝက္ေၾကး) 

 

＊ႏိုင္ငံျခား ေလ့က်င့္ေရးခရီး (ဆႏၵရွိသူသာလွ်င္ ) စရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းဝင္ၿပီးသည့္ေနာက္ သီးသန္႔ 
လမ္းညႊန္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။ 

＊တုိက်ိဳ ဆဲအိအအိဲတကၠသုိလ္ အခ်က္အျပဳတ္သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း (ယခင္ ဆဲအိတုိခု အခ်က္အျပဳတ္ 
သင္တန္းေက်ာင္း) ၏ဘြဲ႔ရရွိၿပီးသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားႏွင္ ့ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားမွာ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး (ယန္း 
၁၆၀၀၀၀) ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး (ယန္း ၂၀၀၀၀) ကင္းလြတ္ပါမည္။ 

 
၈။ ေက်ာင္းဝင္ရန ္လုပ္ငနး္စဥ္မ်ားေဆာငရ္ြကျ္ခင္း 

 
・ ေအာင္ေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားစာကုိ လက္ခံရရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာရက္ 

မတိုင္ခင္သတ္မွတ္ထားသည္ ့ေက်ာင္းစရိတ္ကုိသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းဝင္ရန္လုပင္န္းစဥ္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ 
ပါ။ (ေငြသြင္းမည့္အခ်ိန္မွာ ပုမံွန္အားျဖင့္ ၂ပတ္အတြင္းသြင္းေပးရပါမည္။) 

＊   ေက်ာင္းဝင္ရန ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့လွ်င္၊ ဝင္ခြင့္ေအာင္ျခင္းကုိ ရတ္ုသိမ္းခံရသည္မ်ိဳးလည္း 
ရွိပါသည္။ 

＊ ဤေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းစရိတ္သြင္းျခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီးသည့္ေနာက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္လက္မွတ္စသည့္  
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ေပးပို႔ေပးပါမည္။ 

 

 
၉။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ပယ္ဖ်က္ျခငး္ႏွင္ ့ေက်ာင္းစရတိ္စသည့္သြင္းထားသည့္ေငြမ်ား ျပန္အမး္ေပးျခင္း 

 
・ ေက်ာင္းဝင္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဝင္ခြင့္ပယ္ဖ်က္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၂၀၂၁ 

ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔) အတြင္း စာလႊာျဖင္ ့ေတာင္းဆုိသည့္အခါကုိသာ (သတ္မွတ္ထားသည့္ 

ရက္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိ) ေက်ာင္းဝင္ေၾကးမွလြ၍ဲ ေပးထားေသာ ေက်ာင္းစရိတ္ႏွင့္ 
အျခားစရိတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေပးပို႔ (ဧၿပီလအကုန္တြင္) ေပးပါမည္။ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ေက်ာင္းဝင္ျခင္းႏွင္ ့ပတ္သက္၍ စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္သည့္လိပ္စာ) 
ေက်ာင္းေကာ္ပိုေရးရငွ္း တုိက်ိဳဆဲအိအဲအိတကၠသုိလ္ / အသိအမွတ္ျပဳသက္ေမြးေက်ာင္း၊ 

အလုပ္သမားႏွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ျပ႒ာန္းခ်က္ 

တုိက်ိဳဆဲအိအဲအိတကၠသုိလ္ အခ်က္အျပဳတ္သက္ေမြးသင္တန္းေက်ာင္း 
 

 

ေက်ာင္းေလွ်ာက္ရန္ေဆြးေႏြးေရးအခန္း 
 စာတုိက္ ၁၂၄-၈၅၃၀ ၁-၇-၅ နိရွရိွင္းခိုအိဝ ခစုရွိခ ရပ္ကြက္ တုိက်ိဳျမိဳ႕ 
ဖုန္း（၀၃）၃၆၉၆-၁၄၁၁（ကုိယ္စား） ဖက္စ（္၀၃）၃၆၉၂-၀၃၇၂ 
URL: https://www.seiei-chouri.ac.jp/ 
E-mail: nyugaku@seiei-chouri.ac.jp 

mailto:nyugaku@seiei-chouri.ac.jp

	၂၀၂၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ (အဂၤါ) ～၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ (စေန)
	၁။ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ (ဤေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားသည့္ပုံစံ)
	၁၀။ စာေမးပြဲေၾကး (ယန္း ၂၀၀၀၀)

