
၄ လ လဆနး်ပိုငး် ၆ လပိုငး်ကနု် ၉ လပိုငး်ကနု် ၁ လ လဆနး်ပိုငး် သငတ်နး်အမကကာငး်ရှငး်လငး်ခြငး်၊ အတနး်ြွဲရနစ်ာမေးပွဲစစ်မဆးခြငး်။

မကျောငး်လြမပးသငွး်ခြငး်။

ဂျေပနစ်ာစာမေးပွဲမခြေဆုိရန ်ကုိယ်စား တငမ်ပးရန ်

မလျှောက်ထားခြငး်။ (ဆန္ဒရိှသေူျေားသာခြေည့်ရန။်)

မနထိုငြ်ငွ့်ဗဇီာ၊ မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်ခပုစာမပးပိုခ့ြငး်
နိုငင်ကံးူလကေ်တ်ှ ၊ ဗဇီာရယရူန။်

၄ လပိုငး် အစ ၆ လ လကနုပ်ိုငး် ၉ လ လကနုပ်ိုငး် ၁၂ လ လကနုပ်ိုငး် ဂျေပနန်ိုငင်သံိုမ့ရာကရိှ်ခြငး်။

၃ လ ၆ လ ၉ လ ၁၂ လ

မနထိုငြ်ငွ့်ဗဇီာရရိှမကကာငး်အမကကာငး်ကကားခြငး်

၂ လပိုငး်ကနု် ၅ လ လကနုပ်ိုငး် ၈ လ လကနုပ်ိုငး် ၁၁လပိုငး်အတွငး် (ဂျေပနလူ်ဝငေ်ှုကကးီကကပမ်ရးဦးစီးဌာေှ) မကျောငး်တကရ်နမ်နထုိငြ်ငွ့် (ခပညဝ်ငြ်ငွ့်) ဗဇီာထုတ်မပးခြငး်

မကျောငး်ဝငမ်ကကး မပးသွငး်ခြငး်။

အမဆာငမ်နထိုငြ်ငွ့်မလျှောကထ်ားခြငး်။ 

(ဆန္ဒရှိသူေျေားသာခြေည့်ရန။်)
၁၂ လ ၃ လ ၆ လ ၉ လ

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်ခပုရလဒအ်မကကာငး်ကကားခြငး်

၁၁ လကနုပ်ိုငး် ၃ လဆနး်ပိုငး် ၆ လဆနး်ပိုငး် ၉ လပိုငး်အတွငး် မနထုိငြ်ငွ့်ဗဇီာမလျှောကထ်ားခြငး်

မလျှောကလ်ွှာတငခ်ြငး်။ မကျောငး်ဝငမ်ကကး မပးရေည့်

 မငပွောဏ အတည်ခပုခြငး်။

၁၀ ေ ှ၁၁ လပိုငး် ၂ လ ၄ လ ေ ှ၅ လပိုငး် ၈ လ ေ ှ၉ လပိုငး် မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်စိစစ်မရးွြျေယခ်ြငး်

ဧပပဝီငြ်ငွ့် ဇလုိူငဝ်ငြ်ငွ့် ၁၀ လပိုငး် ဝငြ်ငွ့် ဇနန်ဝါရီ ဝငြ်ငွ့် ဤမကျောငး်

銀行住所
東京都文京区本郷3-34-3
TEL : (81-3)3812-3261

〒113-0021　東京都文京区本駒込2-12-12
TEL：(81-3)6912-0756　FAX：(81-3)6912-0757
E-mail：info@abk.ac.jp　URL：www.abk.ac.jp

振込先：みずほ銀行 本郷支店
普通預金口座 075-2908788
口座名義：学校法人ABK学館

ဤမကျောငး်ေ ှအြျေက်အလက်ေျေားကုိ စစ်မဆးပပးီ ရလဒေ်ျေားကုိ အးီမေးလ်ခြေင့် 

အမကကာငး်ကကားပါေည။်

စာရွကစ်ာတေး်ေျေား လကြ်ရံရိှလျှေင ်မကျောငး်ေ ှ( လကြ်ရံရိှမကကာငး် အတညခ်ပု အးီမေးလ်)

 မပးပိုပ့ါေည။် စာရွကစ်ာတေး်ေျေားကိုမပးပိုပ့ပးီ ရကသ်တ္တ နစ်ှပတ်ကကာ မသာလ်ညး် 

(လကြ်ရံရိှမကကာငး် အတညခ်ပု အးီမေးလ်) မရာကေ်လာပါက 

ဆကသ်ယွအ်မကကာငး်ကကားပါရန။်

A B K C O L L E G E
ABK学館日本語学校

※မလျှောကလ်ွှာတငရ်ာတွင ်ေရှငး်လငး်သည့်အြျေကေ်ျေား၊ မေးခေနး်လုိသည့် အြျေကေ်ျေားရိှပါက အြျေနိေ်မရးွ စံုစေး်မေးခေနး်နိုငပ်ါသည။်

မလျှောကလ်ွှာတငသ်ည့်အြျိေနေ် ှဂျေပနန်ိုငင်သံိုမ့ရာကသ်ညအ်ထိ

学校法人ABK学館 

မလျှောက်ထားသူ

၉ လ ေ ှ၁၀ လပိုငး် ၁၂ လ ေ ှ၂ လပိုငး် ၃ လ ေ ှ၄ လပိုငး် ၆ လေ ှ၈ လပိုငး်
မလျှောကလ်ွှာလကြ်ခံြငး် လကြ်ရံရိှမကကာငး် 

အတညခ်ပု အးီမေးလ် မပးပိုခ့ြငး်

မလျှောကလ်ွှာ မလျှောကထ်ားပုံ အဆင့်ဆင့်

ခြေည့်ထားသည့်အမကကာငး် အရာေျေားကုိ မကျောငး်ေ ှစစ်မဆးပပးီမနာက် 

မကျောငး်မလျှောက်လွှာပုံစံ (Excel) ကုိ အးီမေးလ်ခြေင့် မပးပိုေ့ည။်

ကိုယစ်ားလှယ်

ရုံးေတှဆင့်

မလျှောကထ်ား

ခြငး်

(၄) လုိအပသ်ည့်စာရက်ွစာတေး်အားလံုးကုိစာတိုက်ေ ှပိုမ့ပးပါရန။်

မကျောငး်သို ့

တိုက်ရုိက်

မလျှောက်ထား

ခြငး်

သက်ဆုိငရ်ာ ပေို န့ယ်မဒသတငွရ်ှိမသာ ကုိယ်စားလှယ်ရံုး(မအးဂျေင့်)သို ့တိုက်ရုိက်မေးခေနး်စံုစေး်ပါရန။်

※သက်ဆိုငရ်ာကုိယ်စားလှယ်ရံုးေျေားကကည့်ရန။်

http://www.abk.ac.jp/myanmar/

※မလျှောက်လွှာတငရ်ေည့်အြျေနိက်ာလအတငွး် အမရာက်ပိုမ့ပးပါရန။်

(၁) မအာက်မြော်ခပပါ ဤမကျောငး်၏ Homepage ေ ှတစ်ဆင့် အနွလုိ်ငး်မလျှောက်လွှာတငပ်ါ။

http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/

(၂) မလျောက်လွှာပုံစံတငွ ်လုိအပသ်ညေ်ျေားကုိ ခြေည့်စွက်ပပးီ အးီမေးခြေင့် ခပနပ်ိုမ့ပးပါရန။်

(၃) ၄ငး်ကုိ ပရင့် ထုတပ်ပးီ လက်ေတှထုိ်းရနမ်နရာတငွ ်လက်ေတှမ်ရးထုိးပါရန။်
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အရညအ်ြျေငး် သတေ်တှြ်ျေက်

●မလျှောကထ်ားသသူည ်ဂျေပနန်ိုငင် ံေဟတ်ုသည့် တုိငး်ခပညတွ်င ်ပညာသငန်စ်ှ ၁၂ နစ်ှ တကမ်ရာကမ်အာငခ်ေငပ်ပးီသ၊ူ သိုေ့ဟတ်ု ပပးီရနအ်လားအလာရှိသခူြေစ်ရေည။်

●တက္က သိုလ် သိုေ့ဟတ်ု အသကမ်ေးွဝေး်မကျောငး်သို ့တကမ်ရာကပ်ညာဆကလ်ကသ်ငက်ကားလုိသသူည ်ဝငမ်ရာကေ်ည့် နစ်ှတွင ်အသက ်၁၈ နစ်ှ ခပည့်ပပးီသခူြေစ်ရေည။်

●ဘွဲ လွ့နပ်ညာ ဆကလ်ကသ်ငက်ကားလုိသသူည ်ဝငမ်ရာကေ်ည့် နစ်ှတွင ်အသက ်၂၂နစ်ှ ခပည့်ပပးီသခူြေစ်ရေည။်

●ဇူလုိင ်ဝငြ်ငွ့်အတနး် ( ၁ နစှန်ငှ့် ၉ လ သငတ်နး်) နငှ့် ဇနန်ဝါရ ီဝငြ်ငွ့်အတနး် (၁ နစ်ှနငှ့် ၃ လ သငတ်နး်) အား တကမ်ရာကေ်ည့် သေူျေားသည ်မလျှောကလ်ွှာတငြ်ျေနိတွ်င ်ဂျေပနစ်ာ N5 ကို မအာငခ်ေငထ်ားပပးီသ ူခြေစ်ရေည။်

မလျှောကလ်ွှာလကြ်ကံာလ

●ဧပပလီ ဝငြ်ငွ့်အတနး် (၁ နစှ ်သငတ်နး်၊ ၂ နစှ ်သငတ်နး်) မကျောငး်ဝငန်စှ ်ေတုိငြ်င ်မရှ န့စှ၏် ၉ လပိုငး် ၁ ရက် ေ ှ၁၀ လပိုငး် ၃၁ ရက်

မလျှောကလ်ွှာတငရ်ာတငွ ်လိုအပမ်သာအြျေကအ်လကေ်ျေား

မလျှောကလ်ွှာတငခ်ြငး်

မကျောငး်ဝငန်စှ ်ေတုိငြ်င ်မရှ န့စှ၏် ၆ လပိုငး် ၁၀ ရက် ေ ှ၈ လပိုငး် ၁၀ ရက်

●ဇူလုိငလ် ဝငြ်ငွ့်အတနး် ( ၁ နစှန်ငှ့် ၉ လ သငတ်နး်) မကျောငး်ဝငန်စှ ်ေတုိငြ်င ်မရှ န့စှ၏် ၁၂ လပိုငး် ၁၀ ရက် ေ ှ၂ လပိုငး် ၁၀ ရက်

●မအာက်တုိဘာလ ဝငြ်ငွ့်အတနး် ( ၁ နစှန်ငှ့် ၆ လ သငတ်နး်) မကျောငး်ဝငန်စှ ်ေတုိငြ်င ်မရှ န့စှ၏် ၃ လပိုငး် ၁ ရက် ေ ှ၄ လပိုငး် ၂၈ ရက်

●ဇနန်ဝါရလီ ဝငြ်ငွ့်အတနး် (၁ နစှန်ငှ့် ၃ လ သငတ်နး်)

မကျောငး်မလျှောကလ်ွှာတငရ်ာတငွလ်ိုအပမ်သာစာရကွစ်ာတေး်ေျေား 

စာေျေက်နာှ ၂ နငှ့် ၃တွင ်ပါရှိမသာ မလျှောက်ထားသနူငှ့် သက်ဆိုငမ်သာ စာရက်ွစာတေး်ေျေား၊ မနထုိငစ်ရတ်ိ၊ မကျောငး်လြစသည့်တုိကုိ့ အကုနက်ျေြနံိုငေ်ည့် အမထာက်အထားေျေားကုိ မလျှောက်လွှာ လက်ြသံည့် 

အြျေနိက်ာလအတွငး် တငခ်ပရပါေည်။ မကျောငး်မလျှောက်လွှာပုံစေံျေားကုိ သက်ဆိုငရ်ာနိုငင်ပံေို န့ယ်ေျေားရှိကုိယ်စားလှယ်ရံုးေျေားတွငရ်ယူခြငး် သိုေ့ဟုတ် မကျောငး်၏ Homepage တွင ်အနွလုိ်ငး်ေတှဆင့် မလျှောက် 

ထားနိုငပ်ါသည်။ အနွလုိ်ငး် ေမှလျှောက်ထားသေူျေားကုိ  ဤသငတ်နး်မကျောငး်ေ ှအးီမေးလ်ခြေင့် မကျောငး်မလျှောက်လွှာပုံစေံျေားကုိ ပိုမ့ပးပါေည်။ ဂျေပနဘ်ာသာနငှ့်အဂဂလိပဘ်ာသာတုိခ့ြေင့် မရးသားေထားသည့် 

စာရက်ွစာတေး်ေျေားကုိ ဂျေပနဘ်ာသာခပနဆ်ို၍ ပးူတဲွတငမ်ပးရပါေည်။ Excel သုံးရန ်အဆငေ်မခပပါက မကျောငး်သို ့ဆက်သယ်ွပါရန။်

မလျှောကလ်ွှာတငပ်ုံ အဆင့်ဆင့်

※ဇနန်ဝါရလီ ဝငြ်ငွ့်အတနး်သည် သတ်ေတ်ှထားသည့် မကျောငး်သားဦးမရ ရရှိပါက မလျှောက်လွှာလက်ြေံည် ေဟုတ်ပါ။

※မလျှောက်ထားသဦူးမရေျေားပါက သတ်ေတ်ှထားသည့် အြျေနိထ်က် မစာလျှေငစ်ာွမလျှောက်လွှာလက်ြခံြငး်ကုိ ပတ်ိပါေည်။

စာေျေကန်ာှ ၄ ကို ကိုးကားရန။်

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်စစီစ ်စစမ်ဆးြ

မလျှောကလ်ွှာတငရ်ာတငွသ်တခိပုရေည့်အြျေက်

ယနး် ၂၀၀၀၀

မလျှောကလ်ွှာတငသ်ည့်အြျိေနတွ်င ်ဘဏေ်မှငလွွဲှသငွး်ခြငး် သိုေ့ဟတ်ု အမကကးဝယက်ဒ ်ခြေင့်မပးမြျေရပါေည။် မငမွပးခြငး်နငှ့် ပတ်သက၍် မကျောငး်၏ Homepage 

http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝငမ်ရာက ်ကကည့်ရှုမလလ့ာနိုငပ်ါသည။် မလျှောကလ်ွှာတငရ်ေည့်ကာလအတွငး် မငမွပးမြျေခြငး် ေရိှပါက မကျောငး်ဝငြ်ငွ့် 

မလျှောကထ်ားခြငး်ကို ရတ်ုသေိး်လိုကသ်ညဟ်ေုတ်ှယပူါေည။် မငလွွဲှပိုရ့ာတွငက်ျေသင့်သည့် ဝနမ်ဆာငြ်ကို မငလွွဲှသေူကှျေြရံပါေည။်

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်မလျှောကလ်ွှာစာရွကစ်ာတေး်ေျေားကို လကြ်ရံရိှသည့်အြါ လကြ်နံပံါတ်ကို   ထတ်ုမပးေညခ်ြေစပ်ါသခြေင့် မနာကပ်ိုငး်မကျောငး်သို ့ဆကသ်ယွရ်ာတွင ်ေလွဲေမသ ွလကြ်နံပံါတ်နငှ့် 

အေညက်ိုမခပာကကား၍ မဆာငရွ်ကပ်ါရန။်



မကျောငး်လြတွင ်သငက်ကားမရးအမထာကအ်ကခူပုပစ္စည်း၊ မကျောငး် အမဆာကအ်ဦးဆုိငရ်ာ အသုံးခပုြ၊ မကျောငး်ခပငပ်လှုပရ်ာှးမဆာငရ်ကွေ်ှုစရတ်ိနငှ့် အာေြံ မကကး ( ဂျေပနစ်ာ သငယ်သူ ူ

မကျောငး်သမူကျောငး်သားေျေား အတွက ်သဘာဝမဘးအန္တရာယ ်အာေြမံလျောမ်ကကးစနစ်) ေျေား ပါဝငသ်ည်။ ပထေအကကေိ ်မကျောငး်လြအခြေစ်        အထကမ်ြောခ်ပပါ မငွမကကးပောဏကို 

မပးသငွး်ရေည် ခြေစ်၍၊ ထုိမ့နာကတွ်င ်နစ်ှဝကစ်ာ ယနး် ၃၁၀,၀၀၀ စီ ြွဲ၍ မပးသငွး်နိုငပ်ါသည်။ မကျောငး်တကမ်ရာက ်မနထုိငြ်ငွ့်ရရှိမကကာငး် အမကကာငး်ကကားစာရရှိသသူည် သတ်ေတ်ှ 

ထားသည့် ဘဏ်တွင ် မနာကဆံု်းသကေ်တ်ှရက ်အတွငး် မငမွပးသငွး်ရ ေည်ခြေစ်သည်။  မငမွပးခြငး်နငှ့် ပတ်သက၍် မကျောငး်၏ Homepage 

http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝငမ်ရာက ်ကကည့်ရှုမလ့လာနိုငပ်ါသည်။ မငလွွဲှြဝနမ်ဆာငေ်ှုအတွက ်ကနုက်ျေမင ွကို မငလွွဲှသေူ ှကျေြရံပါေည်။ 

သကေ်တ်ှရကအ်ထိ မကျောငး်လြ လွဲှသငွး်ခြငး် ေရှိပါက အလုိ အမလျောက ်ြေျေကသ်ေိး်လုိက ် သည်ဟု ယဆူပပးီ မကျောငး်တကမ်ရာကမ်နထုိငြ်ငွ့်ကို ခပနလ်ည်ရုတ်သေိး်ေည်ခြေစ်သည်။  

မကျောငး်လြ ခပနအ်ေး်မင ွထုတ်ယခူြငး်နငှ့် ပတ်သက၍် စာေျေကန်ာ ၃ ကို ကိုးကားရန။်

ယနး် ၈၀,၀၀၀

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့် ရရှိသူသည် ဘဏေ်မှငလွွဲှသွငး်ခြငး် သုိေ့ဟတ်ု အမကကးဝယက်ဒ ်ခြေင့် မငမွပးမြျေရပါေည်။ မငမွပးခြငး်နငှ့် ပတ်သက၍် မကျောငး်၏ Homepage

http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝငမ်ရာက ်ကကည့်ရှုမလလ့ာနိုငပ်ါသည်။ မငလွွဲှပိုရ့ာတွငက်ျေသင့်သည့် ဝနမ်ဆာငြ်ကို မငလွွဲှသူေကှျေြရံပါေည်။ သကေ်တ်ှရက ်

အတွငး်မကျောငး်ဝငမ်ကကးေမပးသွငး်ခြငး် မငေွမရာကရ်ှိပါက အလိုအမလျှောက ်ရုတ်သိေး်လိုကသ်ည်ဟ ုယဆူပပးီ ဂျေပနလ်ဝူငေ်ှုကကးီကကပမ်ရးရံုး သုိ ့မကျောငး်တကမ်ရာကမ်နထိုငြ်ငွ့်

မလျှောကထ်ားခြငး်ကို ခပနလ်ည်ရုတ်သိေး်ေည် ခြေစသ်ည်။ မပးသွငး်ထားပပးီမသာ မကျောငး်ဝငမ်ကကးကို မနထိုငြ်ငွ့် ဗဇီာ ေရရှိသည့်အြါေလှွဲှ၍ ခပနလ်ည်အေး်ေည်ေဟတ်ုပါ။

မကျောငး်တကမ်ရာကမ်နထိုငြ်ငွ့်ခပုြျေက ်လကေ်တှမ်လျှောကထ်ားခြငး်။

ဤမကျောငး်၏ မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်ရရှိထားသူေျေားကိုသာ တုိကျိေုလဝူငေ်ှုကကးီကကပမ်ရးရံုးသုိ ့ဂျေပနန်ိုငင်တွံင ်လာမရာက ်မကျောငး်တကမ်နထိုငြ်ငွ့်ကို မလျှောကထ်ားမပးေည်ခြေစသ်ည်။ 

မကျောငး်တကမ်ရာကမ်နထိုငြ်ငွ့်ခပုြျေကလ်ကေ်တ်ှနငှ့်အတူ ဤမကျောငး်ေမှကျောငး်တကြ်ငွ့်ရ လကေ်တ်ှခြေင့် ပညာသင ်ဗဇီာကိုမလျှောကရ်ေည်ခြေစသ်ည်။

●ဇူလုိငလ် ဝငြ်ငွ့်အတနး် နငှ့် ဇနန်ဝါရီလ ဝငြ်ငွ့်အတနး်・・ယနး် ၄၆၅,၀၀၀ (၉ လစာ)● ဧပပဝီငြ်ငွ့် နငှ့်မအာက်တိုဘာ ဝငြ်ငွ့်အတနး်・・ယနး် ၃၁၀,၀၀၀ (နစှဝ်က်စာ)

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်မရးွြျေယခ်ြငး်

မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်ရရှိမကကာငး်အမကကာငး်ကကားခြငး်

တငခ်ပလာမသာ စာရကွစ်ာတေး်ေျေားကို စစမ်ဆးမရးွြျေယခ်ြငး်။ လိုအပပ်ါက နှုတ်မခြေစစမ်ဆးခြငး်ခပုလပုေ်ည်။

မရးွြျေယန်ညး်

● မအာကတ်ိုဘာလ ဝငြ်ငွ့်အတနး် ●ဇနန်ဝါရလီ ဝငြ်ငွ့်အတနး်

●ဧပပလီ ဝငြ်ငွ့်အတနး် ● ဇူလုိငလ် ဝငြ်ငွ့်အတနး်

မကျောငး်ဝငေ်ည့်နစ်ှ ေတိုငေ်ှီ မရှ န့စ်ှ ၁၂ လပိုငး် လဆနး်ပိုငး်တငွ ်အးီမေးလ်ခြေင့် အမကကာငး်ကကားေည။် မကျောငး်ဝငေ်ည့်နစ်ှ ၃ လပိုငး် လလယတ်ငွ ်အးီမေးလ်ခြေင့် အမကကာငး်ကကားေည။်

မကျောငး်ဝငေ်ည့်နစ်ှ ၆ လပိုငး် လလယတ်ငွ ်အးီမေးလ်ခြေင့် အမကကာငး်ကကားေည။်

မကျောငး်လြ

ပထေ အကကေိ ်မကျောငး်လြ

မကျောငး်ဝငမ်ကကး

မကျောငး်ဝငေ်ည့်နစ်ှ ေတိုငေ်ှီ မရှ န့စ်ှ ၉ လပိုငး် လကနုပ်ိုငး်တငွ ်အးီမေးလ်ခြေင့် အမကကာငး်ကကားေည။်

မလျှောကလ်ွှာတငရ်ာတငွလ်ိုအပမ်သာစာရကွစ်ာတေး်ေျေား
* အေတှအ်သားပါ စာရွက်စာတေး် ပုံစံေျေားကုိ သက်ဆုိငရ်ာမဒသတငွရိှ်မသာ ကုိယ်စားလှယ်ရုံးေျေားတငွ ်ရယူပါရန။်သိုေ့ဟုတ ်ဤမကျောငး်၏ Homepage စာေျေက်နာှတငွ ်အနွလုိ်ငး်ေ ှမလျှောက်ထားရန။်

မလျှောကထ်ားသနူငှ့် သကဆ်ိုငသ်ည့်စာရကွစ်ာတေး်ေျေား(၁-၉မလျှောကထ်ားသအူားလုံးတငရ်န)်

၁ မကျောငး်မလျှောကလ်ွှာပုံစံ* ၇ နိုငင်ကံးူလကေ်တှ ်ေတိ္တ ူ

နိုငင်ကံးူလကေ်တ်ှရရှိပပးီသူခြေစပ်ါက တငခ်ပရန် ယြငက် ဂျေပနန်ိုငင်သုိံ ့ လာမရာကြ်ေးူသူသည် နိုငင်အံဝင်

အထကွ ်တံဆိပတံု်းရုိကန်ှိပထ်ားသည့် စာေျေကန်ာှပါ ေတိ္တ ူ တငခ်ပရန။်မကျောငး်တကမ်ရာကလ်ိုသည့်အမကကာငး်အရငး် *

ေြိငဘ်ာသာ(သို)့အဂဂဘာသာခြေင့်မရးရန။်

၈ ဓါတပ်ုံ ၆ ပုံ

၃ လအတွငး် ရုိကက်းူထားသည့်  4cm x 3 cm အရယွရ်ှိ မရှ က့ိုယတ်စပ်ိုငး်ဓါတ်ပုံ။

မနာကမ်ကျောတွင ်အေည်နငှ့် နိုငင်အံေည်ကို မရးထားရန။်

၃ ပညာသငသ်ာွးရန ်(မကျောငး်သာွးတကရ်န်) သမဘာတညူြီျေက ်*

စစတ်ေး် မကာကြ်သံည့် မေးြနွး် *
၉

၂

၆ ၁၁ ဂျေပနန်ိုငင်တံငွမ်နထိုငမ်သာ ေသိားစမုဆွေျေို း၏ မနထိုငြ်ငွ့်ကဒ ်(နိုငင်ခံြားသား ေတှပ်ုံတငက်ဒ ်ေတိ္တ ူ 

(မရှ မ့နာက ်နစှေ်ျေကန်ာှစလုံး) သိုေ့ဟတု ်အေိမ်ထာငစ်စုာရငး်။

(ဂျေပနန်ိုငင်တွံင ်ေသိားစ ုမဆွေျိေုးရှိသူေျေားသာ)

၅ အထကတ်နး်မကျောငး်မအာငလ်ကေ်တှ ်သိုေ့ဟတု ်တက္က သိုလ ်ဘွဲလ့ကေ်တှ်

ေတိ္တ ူေရပါ။ မကျောငး်ေပပးီမသးပါက ပညာ သငက်ကားဆဲ မထာက်ြစံာကုိ တငခ်ပပပးီ မကျောငး်ပပးီ 

သည်နငှ့် မကျောငး်ပပးီမကကာငး်မထာက်ြစံာကုိ အလျေငအ်ခေနမ်ပးပိုရ့န။် မနာက်ဆံုး ပညာသငက်ကား 

ြဲ့သည့်မကျောငး်ေ ှထွက်ြဲ့ပါက ပညာသငက်ကားြဲ့သည့် မထာက်ြစံာ သိုေ့ဟုတ ်မကျောငး်ထွက် 

မထာက်ြစံာကုိတငခ်ပရန။်

※အကကုံ းဝငသူ်ေျေားသာ မအာကပ်ါအြျေကေ်ျေားကို တငခ်ပရန။်

၁၀ ဂျေပနန်ိုငင်တံငွမ်နထိုငစ်ဉက် တကမ်ရာကြ်ဲ့သည့် မကျောငး်ေ ှထတုမ်ပးသည့် 

မကျောငး်မြါ်ြျေနိန်ငှ့်အေတှစ်ာရငး်။ (ဂျေပနန်ိုငင်တွံင ်မကျောငး်တကမ်ရာကြ်ေးူသူေျေားသာ)

အထကတ်နး်မကျောငး်အေတှစ်ာရငး် သိုေ့ဟတု ်တက္က သိုလ ်အတနး်အသးီသးီေ ှအေတှစ်ာရငး်

ေတိ္တ ူေရပါ။ အထကတ်နး်မကျောငး်(၁၀တနး်) အစိုးရစစစ်ာမေးပွဲ မခြေဆုိမအာငခ်ေငပ်ပးီသူသည်

 အေတ်ှစာရငး် ေတိ္တ ူကိုတငခ်ပရန။်

မဆးစစထ်ားသည့်မထာကြ်စံာ *

မကျောငး်ေမှပးပိုမ့သာပုံစစံာရကွတွ်င ်ဆရာဝနေ်မှရးခြေည့်ပပးီ လကေ်တ်ှထိုးထားသည့်မဆးစာခြေစရ်ေည်။

၄

2



၃ မလျှောကထ်ားသ၏ူ အလပုမ်ထာကြ်စံာ

လကြ်ရံရိှပပးီမသာ မကျောငး်လြကို ခပနး်အေး်ေည ်ေဟတ်ုပါ။ သိုမ့သာ ်မအာကမ်ြောခ်ပပါ အြျေကတ်ြြုနုငှ့် ကိုကည်သီကူ တငခ်ပလာပါက ခပနအ်ေး်မပးပါေည။်

(၁) မနထုိငြ်ငွ့်ဗဇီာေရသည့်သကူ တငခ်ပရန် လုိအပမ်သာ စာရွကစ်ာတေး်ေျေား ခြေစ်သည့် (မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်ရ လကေ်တ်ှ၊ ခပနအ်ေး်မပးရန် မငမွတာငး်ြလံွှာ၊ နိုငင်ကံးူလကေ်တ်ှ ေတိ္တ ူ ) စသည့်တုိက့ို

ဤမကျောငး်သို ့ တငခ်ပသ။ူ (၂) သငတ်နး်ြေငွ့်ပွဲ ေတုိငေ်ီ မကျောငး်တကရ်န် ခငငး်ပယသ်ခူြေစ်ပပးီ ဂျေပနန်ိုငင်သံို ့ မရာကေ်လာပဲ မငခွပနအ်ေး်ရနအ်တွက် တငခ်ပရန် လုိအပ် မသာ စာရွကစ်ာတေး်ေျေား ခြေစ်သည့်

(မနထုိငြ်ငွ့် ြငွ့်ခပုြျေက် လကေ်တ်ှ၊ သိုေ့ဟတ်ု ဗဇီာကို အကကုံ းေဝင်  မတာ့  မကကာငး် ခပုလုပပ်ပးီ  မသာ နိုငင်ကံးူလကေ်တ်ှ ေတိ္တ ူ၊ မကျောငး်၀ငြ်ငွ့်ရ လကေ်တ်ှ၊ မကျောငး်တကရ်န် ခငငး်ပယရ်သည့်

အမကကာငး်အရငး်ကို မရးသားထားသည့်် စာရွက၊် ခပနအ်ေး်မပးရန ်မငမွတာငး်ြလံွှာ) စသညတုိ်က့ို ဤမကျောငး်သိုတ့ငခ်ပရန။်

(ဂ) မလျှောကထ်ားသ ူကိုယတ်ိုငေ် ှစရတိ ်အကနုက်ျေြသံည့်အြါ။

၁ ကနုက်ျေစရတိတ်ာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးမကကာငး် စာရကွ ်*

မလျှောက်ထားသကုိူယတ်ိုငေ် ှပုံစံအားလံုး မရးခြေည့်ရေည။် မကျောငး်လြ ခြေည့်စွက်ရေည့် မနရာတငွ ်ယနး်

 ၃၁၀,၀၀၀ ။ မနထုိငစ်ားမသာက် စရိတ ်မနရာတငွ ်ခပငဆ်ငထ်ားသည့် လစဉပ်ျေေး်ေျှေ မငပွောဏကုိ 

မရးခြေည့်ရန။်

၂ မလျှောကထ်ားသ၏ူ ဘဏလ်ကက်ျေန ်မငစွာရငး်

လက်ကျေနမ်ငပွောဏနငှ့် မနစဲွ့ ထငရှ်ားစွာ မြော်ခပထားပပးီ၊ ဘဏ်ေ ှမငစွာရငး် တာ၀နြ်၏ံတဆိံပတ်ုံး 

လက်ေတှပ်ါရိှရေည။်

၄ မလျှောကထ်ားသ၏ူ တစန်စှဝ်ငမ်င ွအမထာကအ်ထား

မလျှောက်ထားသ၏ူ တစ်နစ်ှစာ ဝငမ်င ွမြေါ်ခပထားသည့် အြနွမ်ဆာင ်အမထာက်အထား သိုေ့ဟုတ ်

ကုေ္ပဏီေ ှထုတမ်ပးသည့် အမထာက် အထား (မလျှောက်ထားသ၏ူတစ်နစ်ှစာဝငမ်င ွမြေါ်ခပထားသည့် 

စာရွက်စာတေး်) ။

အခြားသတခိပုရေည့် အြျေကေ်ျေား

အကျေို းသကမ်ရာကေ်ှုေရှိသည့် စာရကွစ်ာတေး်ေျေား ။       ။မကျောငး်ဝငြ်ငွ့်မလျှောက်လွှာကုိ တိုကျိေုလူဝငေ်ှုကကီးကကပမ်ရးဌာနကုိလညး် တငခ်ပရသခြေင့် မအာက်ပါက့ဲသိုမ့သာ စာရွက်စာတေး်ေျေားောှ အကကုံ းေဝငပ်ါ။

မလျှောက်လွှာစာရွက် ထုတမ်ပးသည့်မန ့(သိုေ့ဟုတ်) မရးသားခြေည့်သငွး်သည့်မနသ့ည ်လူဝငေ်ှုကကီးကကပမ်ရးဌာနသို ့တငခ်ပသည့်မန ့ေတိုငေ် ီ၆ လမကျော်က စာရွက် (ဂျေပနခ်ပညတ်ငွး်ေ ှထုတမ်ပးသည့် မလျှောက်လွှာစာရွက်ခြေစ်ပါက ၃ 

လမကျော် ေတိုငေ်ကီစာရွက်) ။ လူဝငေ်ှုကကီးကကပမ်ရးဌာနသို ့တငခ်ပသည့် အြျိေနေ်ျေားောှ ဧပပဝီငြ်ငွ့်တနး်အတက်ွ ၁၁ လကုနပ်ိုငး်၊ ဇူလုိင်၀ငြ်ငွ့်တနး်အတက်ွ ၃ လဆနး်ပိုငး်၊ မအာက်တိုဘာလ ဝငြ်ငွ့်တနး်အတက်ွ ၆ လဆနး်ပိုငး်၊ 

ဇနန်ဝါရီလ ဝငြ်ငွ့်တနး်အတက်ွ ၉ လလယပ်ိုငး်တို ့ခြေစ်သည။် စာလံုးေျေားကုိေငြ်ေျေက်ခြေင့် ြေျေက်ထားသည့် စာရွက်ေျေားအကကုံ းေ၀ငပ်ါ။

မနထိုငြ်ငွ့် ြငွ့်ခပုြျေက် ေကျေသည့်အြါ ။ ။ တိုကျိေုလူ၀ငေ်ှုကကီးကကပမ်ရးဌာနေှ စစ်မဆးဆံုးခြေတြ်ျေက်အရ မနထုိငြ်ငွ့် ြငွ့်ခပုြျေက် ေကျေပါက တက်မရာက် လုိသည့်ကာလတငွ် ဂျေပနန်ိုငင်သံို ့ ေလာမရာက်နိုငပ်ါ။ "မနထုိငြ်ငွ့် ြငွ့်ခပုြျေက်

ေရရိှသည့် အမကကာငး်ကကားစာ"ကုိ လက်ြရံရိှပါက မနာက်တစ်ကကိေ် ထပေ်၍ံ မကျောငး်မလျှောက်ရန် ဆန္ဒရိှ ေရိှ (မကျောငး်မလျှောက်လွှာမကကး နငှ့် မကျောငး်ဝငမ်ကကး ထပေ်မံပးသငွး်ရန် လုိ ေလုိ ) ကုိ ဆက်သယွ် မေးခေနး်

အမကကာငး်ကကားရန။် ထပေ်၍ံ မကျောငး်မလျှောက်ရန် ဆန္ဒ ေရိှပါက မကျောငး်ဝငမ်ကကးအား ခပနအ်ေး်မပးေည် ခြေစ်ပါသခြေင့် ဘဏ်မငစွာရငး်နပံါတ် စသညတ်ိုကုိ့ မကျောငး်ေှ သတေ်တှထ်ား  မသာ ပုံစံစာရွက်တငွ် မရးခြေည့်ပပးီ မကျောငး်သို ့

မပးပိုရ့ေည။်

မကျောငး်လြ ခပနအ်ေး်ခြငး်နငှ့် ပတသ်က၍်

တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသ၏ူ တစန်စှ၀်ငမ်င ွစာရငး် အမထာက ်အထား။

သက်ဆုိငရ်ာ ပေို န့ယ၊် ပေို ၊့ ရွာ ရုံးေ ှထုတမ်ပးမသာ အြနွမ်ဆာင ်မထာက်ြစံာ (တစ်နစ်ှစာ ၀ငမ်င ွ

မြေါ်ခပထားသည ်စာရွက်စာတေး်) ။

ကနုက်ျေစရတိ ်တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးေည့်သ၏ူ ဘဏ ်လကက်ျေနမ်ငစွာရငး် မထာကြ်လံွှာ။

လကက်ျေနမ်ငပွောဏနငှ့် မနစ့ွဲ ထငရ်ာှးစာွ မြော်ခပထားပပးီ၊ ဘဏေ် ှမငစွာရငး် 

တာ၀နြ်၏ံတံဆိပတံု်း လကေ်တ်ှပါရှိရေည်။

ကေု္ပဏ၏ီ ဘဏစ်ာရငး် မထာကြ်စံာသည် အကကုံ းေ၀ငပ်ါ။ ၅ တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသ၏ူ တစန်စှ်၀ငမ်ငစွာရငး် အမထာကအ်ထား။

တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသူ၏ တစန်စှ၀်ငမ်င ွမြေါ်ခပထားသည့် အြနွမ်ဆာင ်အမထာကအ်ထား 

(သုိေ့ဟတ်ု) ကေု္ပဏေီ ှထတ်ုမပးသည့် အမထာကအ်ထား (တာဝနယ်သူူ၏ တစန်စှဝ်ငမ်င ွ

စာရငး်မြော်ခပပါရှိမသာ စာရကွစ်ာတေး်) ။

(ြ) ဂျေပနခ်ပညတ်ငွး်မနထိုငမ်သာ ေသိားစမုဆွေျေို းေ ှမနထိုငစ်ရတိ၊် မကျောငး်လြကို မထာကပ်ံ့မပးသည့်အြါ။

၁ ကနုက်ျေစရတိတ်ာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးမကကာငး် စာရကွ ်*

မထာက်ပမံပးေည့်သ ူကုိယတ်ိုငက် ခြေည့်စွက်သည့် မနစဲွ့ နငှ့် လက်ေတှကုိ် မရးခြေည့်ရေည။် 

မကျောငး်သားအား လစဉ ်မထာက်ပံ့မပးပိုေ့ည့် ပျေေး်ေျှေ မငပွောဏကုိ မနထုိငစ်ားမသာက်စရိတမ်နရာတငွ ်

မရးခြေည့်ရန။်

၄ တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသနူငှ့် မလျှောကထ်ားသတူို ့မတာစ်ပပ်ုံ

အိေမ်ထာငစု်စာရငး်၊ မေးွစာရငး်အမထာက်အထား စသည့် တာ၀နယ် ူမထာက်ပံ့မပးသနူငှ့် 

မလျှောက်ထားသမူတာ်စပပ်ုံ သက်မသ အမထာက် အထား။

၅ တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသ၏ူအလပုမ်ထာကြ်စံာ။ (မအာကပ်ါ (၁) သို ့(၂) သို ့(၃) )

(၁) ကုေ္ပဏီ၀နထ်ေး်ခြေစ်ပါက အလုပေ်ထုှတမ်ပးသည့် မထာက်ြစံာ။

(၂) ကုေ္ပဏီ၏စီေြံန ့ြ်ွဲသ ူခြေစ်ပါက ကုေ္ပဏီ ေတှပ်ုံတင၊် လက်ရိှ အလုပ ်လုပကုိ်ငမ်နမကကာငး် မထာက်ြစံာ။

(၃) ပဂု္ဂလိက လုပင်နး်ရှင ်ခြေစ်ပါက အြနွရ်ုံးေ ှအြနွလ်က်ြရံရိှပပးီ တဆိံပ ်ပါသည့် အတညခ်ပုစာ ေတိ္တ ူ (

 ခပနမ်ပးပါေည ်) နငှ့် ေေိ ိကုိယတ်ိုင ်မရးထားသည့် အလုပလု်ပကုိ်ငမ်နမကကာငး် မထာက်ြစံာ။

၂ မထာကပ်ံ့မပးေည့်သ၏ူ ဘဏလ်ကက်ျေန ်မငစွာရငး်

၃ အေိမ်ထာငစ်စုာရငး်

အိေသ်ားအားလံုးမြေါ်ခပထားသည့် အိေမ်ထာငစု်စာရငး်။

၆

မနထိုငစ်ရတိန်ငှ့်မကျောငး်လြကို တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးေည့်သေူတှငခ်ပရေည့်စာရကွစ်ာတေး်ေျေား( မအာကပ်ါ (က)၊ (ြ)၊ (ဂ) ထေဲ ှအကကုံး၀ငသ်ည့် တစြ်)ု

 (က) ဂျေပနန်ိုငင်ခံပငပ်တငွမ်နထိုငမ်သာ ေသိားစမုဆွေျေို းေ ှမနထိုငစ်ားမသာကစ်ရတိ၊် မကျောငး်လြကို မထာကပ်ံ့သည့်အြါ။

၁ ကနုက်ျေစရတိတ်ာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးမကကာငး် စာရကွ ်*

မထာကပ်မံပးေည့်သူ ကိုယတုိ်ငက် ခြေည့်စကွသ်ည့် မနစ့ွဲ နငှ့် လကေ်တ်ှကို မရးခြေည့်ရေည်။ 

မကျောငး်သားအား လစဉ ်မထာကပ်ံ့မပးပိုေ့ည့် ပျေေး်ေျှေ မငပွောဏကို 

မနထိုငစ်ားမသာကစ်ရတ်ိမနရာတွင ်မရးခြေည့်ရန။်

၃ တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသ၏ူအလပုမ်ထာကြ်စံာ။ (မအာကမ်ြောခ်ပပါ (၁) သိုေ့ဟတု ်(၂) )

(၁) ကုေ္ပဏီ၀နထ်ေး်ခြေစ်ပါက အလုပေ်ထုှတမ်ပးသည့် မထာက်ြစံာ။

(၂) ကုေ္ပဏီစီေြံန ့ြ်ွဲသ ူသို ့ပဂု္ဂလိကလုပင်နး်ရှငခ်ြေစ်ပါက 

တာ၀နယ်မူထာက်ပံ့သ၏ူအေညန်ငှ့်ကုေ္ပဏီအေည ်ပါဝင် မသာ ကုေ္ပဏီေတှပ်ုံတင၊်လုပင်နး်ြငွ့်ခပုေနိ ့စ်သည့်

 အမထာက်အထား။

၄ တာ၀နယ်မူထာကပ်ံ့မပးသနူငှ့် မလျှောကထ်ားသတူို ့မတာစ်ပပ်ုံ အမထာကအ်ထား။

အေိမ်ထာငစ်စုာရငး်၊ မေးွစာရငး်အမထာကအ်ထား စသည့် တာ၀နယ် ူမထာကပ်ံ့မပးသူနငှ့် 

မလျှောကထ်ားသူမတာ်စပပ်ုံ သကမ်သ အမထာက ်အထား။

၂
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