မလျှောက်လွှာ မလျှောက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့်
ကိုယ်စားလှယ်
ရုံးေှတဆင့်
မလျှောက်ထား
ခြင်း

သက်ဆိုင်ရာ ပေို ့နယ်မဒသတွင်ရှိမသာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး(မအးဂျေင)
့် သို ့ တိုက်ရိုက်မေးခေန်းစုံစေ်းပါရန်။
※သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရုံးေျေားကကည့်ရန်။
http://www.abk.ac.jp/myanmar/

(၁) မအာက်မြော်ခပပါ ဤမကျောင်း၏ Homepage ေှ တစ်ဆင့် အွန်လိုင်းမလျှောက်လွှာတင်ပါ။
http://www.abk.ac.jp/english/application/apply-now/

ခြေည့်ထားသည့်အမကကာင်း အရာေျေားကို မကျောင်းေှ စစ်မဆးပပီးမနာက်
မကျောင်းမလျှောက်လွှာပုံစံ (Excel) ကို အီးမေးလ်ခြေင့် မပးပို ့ေည်။

(၂) မလျောက်လွှာပုံစံတွင် လိုအပ်သည်ေျေားကို ခြေည့်စွက်ပပီး အီးမေးခြေင့် ခပန်ပို ့မပးပါရန်။
ဤမကျောင်းေှ အြျေက်အလက်ေျေားကို စစ်မဆးပပီး ရလဒ်ေျေားကို အီးမေးလ်ခြေင့်
အမကကာင်းကကားပါေည်။

မကျောင်းသို ့
တိုက်ရိုက်
မလျှောက်ထား
ခြင်း

(၃) ၄င်းကို ပရင့် ထုတ်ပပီး လက်ေှတ်ထိုးရန်မနရာတွင် လက်ေှတ်မရးထိုးပါရန်။

(၄) လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတေ်းအားလုံးကိုစာတိုက်ေှ ပို ့မပးပါရန်။
※မလျှောက်လွှာတင်ရေည့်အြျေိန်ကာလအတွင်း အမရာက်ပို ့မပးပါရန်။
စာရွက်စာတေ်းေျေား လက်ြံရရှိလျှေင် မကျောင်းေှ ( လက်ြံရရှိမကကာင်း အတည်ခပု အီးမေးလ် )
မပးပို ့ပါေည်။ စာရွက်စာတေ်းေျေားကိုမပးပို ့ပပီး ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ကကာ မသာ်လည်း
(လက်ြံရရှိမကကာင်း အတည်ခပု အီးမေးလ် ) မရာက်ေလာပါက
ဆက်သွယ်အမကကာင်းကကားပါရန်။
※မလျှောက်လွှာတင်ရာတွင် ေရှင်းလင်းသည့်အြျေက်ေျေား၊ မေးခေန်းလိုသည့် အြျေက်ေျေားရှိပါက အြျေိန်ေမရွး စုံစေ်းမေးခေန်းနိုင်ပါသည်။

မလျှောက်လွှာတင်သည့်အြျေိန်ေှ ဂျေပန်နိုင်ငံသို ့မရာက်သည်အထိ
ဤမကျောင်း

ဧပပီဝင်ြွင့်

ဇူလိုင်ဝင်ြွင့်

၁၀ လပိုင်း ဝင်ြွင့်

ဇန်နဝါရီ ဝင်ြွင့်

၉ လ ေှ ၁၀ လပိုင်း

၁၂ လ ေှ ၂ လပိုင်း

၃ လ ေှ ၄ လပိုင်း

၆ လေှ ၈ လပိုင်း

မလျှောက်လွှာလက်ြံခြင်း လက်ြံရရှိမကကာင်း
အတည်ခပု အီးမေးလ် မပးပို ့ခြင်း

၁၀ ေှ ၁၁ လပိုင်း

၂လ

၄ လ ေှ ၅ လပိုင်း

၈ လ ေှ ၉ လပိုင်း

မကျောင်းဝင်ြွင့်စိစစ်မရွးြျေယ်ခြင်း

၁၁ လကုန်ပိုင်း

၃ လဆန်းပိုင်း

၆ လဆန်းပိုင်း

၉ လပိုင်းအတွင်း

မနထိုင်ြွင့်ဗီဇာမလျှောက်ထားခြင်း

၁၂ လ

၃လ

၆လ

၉လ

၂ လပိုင်းကုန်

၅ လ လကုန်ပိုင်း

၈ လ လကုန်ပိုင်း

၁၁လပိုင်းအတွင်း

မလျှောက်ထားသူ
မလျှောက်လွှာတင်ခြင်း။ မကျောင်းဝင်မကကး မပးရေည့်
မငွပောဏ အတည်ခပုခြင်း။

မကျောင်းဝင်မကကး မပးသွင်းခြင်း။
အမဆာင်မနထိုင်ြွင့်မလျှောက်ထားခြင်း။
(ဆန္ဒရှိသူေျေားသာခြေည့်ရန်။)

မကျောင်းဝင်ြွင့်ခပုရလဒ်အမကကာင်းကကားခြင်း

(ဂျေပန်လူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးဦးစီးဌာေှ ) မကျောင်းတက်ရန်မနထိုင်ြွင့် (ခပည်ဝင်ြွင့်) ဗီဇာထုတ်မပးခြင်း
မနထိုင်ြွင့်ဗီဇာရရှိမကကာင်းအမကကာင်းကကားခြင်း

၃လ

၆လ

၉လ

မကျောင်းလြမပးသွင်းခြင်း။
ဂျေပန်စာစာမေးပွဲမခြေဆိုရန် ကိုယ်စား တင်မပးရန်
မလျှောက်ထားခြင်း။ (ဆန္ဒရှိသူေျေားသာခြေည့်ရန်။)

၁၂ လ
မနထိုင်ြွင့်ဗီဇာ၊ မကျောင်းဝင်ြွင့်ခပုစာမပးပို ့ခြင်း

၄ လပိုင်း အစ

၆ လ လကုန်ပိုင်း

၉ လ လကုန်ပိုင်း

၁၂ လ လကုန်ပိုင်း

၄ လ လဆန်းပိုင်း

၆ လပိုင်းကုန်

၉ လပိုင်းကုန်

၁ လ လဆန်းပိုင်း

နိုင်ငံကူးလက်ေှတ် ၊ ဗီဇာရယူရန်။
ဂျေပန်နိုင်ငံသို ့မရာက်ရှိခြင်း။

သင်တန်းအမကကာင်းရှင်းလင်းခြင်း၊ အတန်းြွဲရန်စာမေးပွဲစစ်မဆးခြင်း။

学校法人ABK学館

ABK学館日本語学校
A B K
〒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
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振込先：みずほ銀行 本郷支店
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口座名義：学校法人ABK学館
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銀行住所
東京都文京区本郷3-34-3
TEL : (81-3)3812-3261

မလျှောက်လွှာတင်ရာတွင် လိုအပ်မသာအြျေက်အလက်ေျေား

မလျှောက်လွှာတင်ခြင်း
အရည်အြျေင်း သတ်ေှတ်ြျေက်
●မလျှောက်ထားသူသည် ဂျေပန်နိုင်ငံ ေဟုတ်သည့် တိုင်းခပည်တွင် ပညာသင်နှစ် ၁၂ နှစ် တက်မရာက်မအာင်ခေင်ပပီးသူ၊ သို ့ေဟုတ် ပပီးရန်အလားအလာရှိသူခြေစ်ရေည်။
●တက္က သိုလ် သို ့ေဟုတ် အသက်မေွးဝေ်းမကျောင်းသို ့ တက်မရာက်ပညာဆက်လက်သင်ကကားလိုသူသည် ဝင်မရာက်ေည့် နှစ်တွင် အသက် ၁၈ နှစ် ခပည့်ပပီးသူခြေစ်ရေည်။
●ဘွဲ ့လွန်ပညာ ဆက်လက်သင်ကကားလိုသူသည် ဝင်မရာက်ေည့် နှစ်တွင် အသက် ၂၂နှစ် ခပည့်ပပီးသူခြေစ်ရေည်။
●ဇူလိုင် ဝင်ြွင့်အတန်း ( ၁ နှစ်နှင့် ၉ လ သင်တန်း) နှင့် ဇန်နဝါရီ ဝင်ြွင့်အတန်း (၁ နှစ်နှင့် ၃ လ သင်တန်း) အား တက်မရာက်ေည့် သူေျေားသည် မလျှောက်လွှာတင်ြျေိန်တွင် ဂျေပန်စာ N5 ကို မအာင်ခေင်ထားပပီးသူ ခြေစ်ရေည်။

မလျှောက်လွှာလက်ြံကာလ
●ဧပပီလ ဝင်ြွင့်အတန်း (၁ နှစ် သင်တန်း၊ ၂ နှစ် သင်တန်း)

မကျောင်းဝင်နှစ် ေတိုင်ြင် မရှ နှ့ စ်၏ ၉ လပိုင်း ၁ ရက် ေှ ၁၀ လပိုင်း ၃၁ ရက်

●ဇူလိုင်လ ဝင်ြွင့်အတန်း ( ၁ နှစ်နှင့် ၉ လ သင်တန်း)

မကျောင်းဝင်နှစ် ေတိုင်ြင် မရှ နှ့ စ်၏ ၁၂ လပိုင်း ၁၀ ရက် ေှ ၂ လပိုင်း ၁၀ ရက်

●မအာက်တိုဘာလ ဝင်ြွင့်အတန်း ( ၁ နှစ်နှင့် ၆ လ သင်တန်း)

မကျောင်းဝင်နှစ် ေတိုင်ြင် မရှ နှ့ စ်၏ ၃ လပိုင်း ၁ ရက် ေှ ၄ လပိုင်း ၂၈ ရက်

●ဇန်နဝါရီလ ဝင်ြွင့်အတန်း (၁ နှစ်နှင့် ၃ လ သင်တန်း)

မကျောင်းဝင်နှစ် ေတိုင်ြင် မရှ နှ့ စ်၏ ၆ လပိုင်း ၁၀ ရက် ေှ ၈ လပိုင်း ၁၀ ရက်

※မလျှောက်ထားသူဦးမရေျေားပါက သတ်ေှတ်ထားသည့် အြျေိန်ထက် မစာလျှေင်စွာမလျှောက်လွှာလက်ြံခြင်းကို ပိတ်ပါေည်။
※ဇန်နဝါရီလ ဝင်ြွင့်အတန်းသည် သတ်ေှတ်ထားသည့် မကျောင်းသားဦးမရ ရရှိပါက မလျှောက်လွှာလက်ြံေည် ေဟုတ်ပါ။

မကျောင်းမလျှောက်လွှာတင်ရာတွင်လိုအပ်မသာစာရွက်စာတေ်းေျေား
စာေျေက်နှာ ၂ နှင့် ၃တွင် ပါရှိမသာ မလျှောက်ထားသူနှင့် သက်ဆိုင်မသာ စာရွက်စာတေ်းေျေား၊ မနထိုင်စရိတ်၊ မကျောင်းလြစသည့်တို ့ကို အကုန်ကျေြံနိုင်ေည့် အမထာက်အထားေျေားကို မလျှောက်လွှာ လက်ြံသည့်
အြျေိန်ကာလအတွင်း တင်ခပရပါေည်။ မကျောင်းမလျှောက်လွှာပုံစံေျေားကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံပေို ့နယ်ေျေားရှိကိုယ်စားလှယ်ရုံးေျေားတွင်ရယူခြင်း သို ့ေဟုတ် မကျောင်း၏ Homepage တွင် အွန်လိုင်းေှတဆင့် မလျှောက်
ထားနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်း ေှမလျှောက်ထားသူေျေားကို ဤသင်တန်းမကျောင်းေှ အီးမေးလ်ခြေင့် မကျောင်းမလျှောက်လွှာပုံစံေျေားကို ပို ့မပးပါေည်။ ဂျေပန်ဘာသာနှင့်အဂဂလိပ်ဘာသာတို ့ခြေင့် မရးသားေထားသည့်
စာရွက်စာတေ်းေျေားကို ဂျေပန်ဘာသာခပန်ဆို၍ ပူးတွဲတင်မပးရပါေည်။ Excel သုံးရန် အဆင်ေမခပပါက မကျောင်းသို ့ ဆက်သွယ်ပါရန်။

မလျှောက်လွှာတင်ပုံ အဆင့်ဆင့်
စာေျေက်နှာ ၄ ကို ကိုးကားရန်။

မကျောင်းဝင်ြွင့်စီစစ် စစ်မဆးြ
ယန်း ၂၀၀၀၀
မလျှောက်လွှာတင်သည့်အြျေိန်တွင် ဘဏ်ေှမငွလွှဲသွင်းခြင်း သို ့ေဟုတ် အမကကးဝယ်ကဒ် ခြေင့်မပးမြျေရပါေည်။ မငွမပးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျောင်း၏ Homepage
http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝင်မရာက် ကကည့်ရှုမလ့လာနိုင်ပါသည်။ မလျှောက်လွှာတင်ရေည့်ကာလအတွင်း မငွမပးမြျေခြင်း ေရှိပါက မကျောင်းဝင်ြွင့်
မလျှောက်ထားခြင်းကို ရုတ်သိေ်းလိုက်သည်ဟုေှတ်ယူပါေည်။ မငွလွှဲပို ့ရာတွင်ကျေသင့်သည့် ဝန်မဆာင်ြကို မငွလွှဲသူေှကျေြံရပါေည်။

မ လျှောက်လွှာတင်ရာတွင်သတိခပုရေည့်အြျေက်
မကျောင်းဝင်ြွင့်မလျှောက်လွှာစာရွက်စာတေ်းေျေားကို လက်ြံရရှိသည့်အြါ လက်ြံနံပါတ်ကို ထုတ်မပးေည်ခြေစ်ပါသခြေင့် မနာက်ပိုင်းမကျောင်းသို ့ ဆက်သွယ်ရာတွင် ေလွဲေမသွ လက်ြံနံပါတ်နှင့်
အေည်ကိုမခပာကကား၍ မဆာင်ရွက်ပါရန်။

မကျောင်းဝင်ြွင့်မရွးြျေယ်ခြင်း
မရွးြျေယ်နည်း
တင်ခပလာမသာ စာရွက်စာတေ်းေျေားကို စစ်မဆးမရွးြျေယ်ခြင်း။ လိုအပ်ပါက နှုတ်မခြေစစ်မဆးခြင်းခပုလုပ်ေည်။

မကျောင်းဝင်ြွင့်ရရှိ
မ ကကာင်းအ
မ ကကာင်းကကားခြင်း
●ဧပပီလ ဝင်ြွင့်အတန်း

● ဇူလိုင်လ ဝင်ြွင့်အတန်း

မကျောင်းဝင်ေည့်နှစ် ေတိုင်ေှီ မရှ ့နှစ် ၁၂ လပိုင်း လဆန်းပိုင်းတွင် အီးမေးလ်ခြေင့် အမကကာင်းကကားေည်။

မကျောင်းဝင်ေည့်နှစ် ၃ လပိုင်း လလယ်တွင် အီးမေးလ်ခြေင့် အမကကာင်းကကားေည်။
●ဇန်နဝါရီလ ဝင်ြွင့်အတန်း

● မအာက်တိုဘာလ ဝင်ြွင့်အတန်း
မကျောင်းဝင်ေည့်နှစ် ၆ လပိုင်း လလယ်တွင် အီးမေးလ်ခြေင့် အမကကာင်းကကားေည်။

မကျောင်းဝင်ေည့်နှစ် ေတိုင်ေှီ မရှ ့နှစ် ၉ လပိုင်း လကုန်ပိုင်းတွင် အီးမေးလ်ခြေင့် အမကကာင်းကကားေည်။

မကျောင်းဝင်မ ကကး
ယန်း ၈၀,၀၀၀
မကျောင်းဝင်ြွင့် ရရှိသူသည် ဘဏ်ေှမငွလွှဲသွင်းခြင်း သို ့ေဟုတ် အမကကးဝယ်ကဒ် ခြေင့် မငွမပးမြျေရပါေည်။ မငွမပးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျောင်း၏ Homepage
http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝင်မရာက် ကကည့်ရှုမလ့လာနိုင်ပါသည်။ မငွလွှဲပို ့ရာတွင်ကျေသင့်သည့် ဝန်မဆာင်ြကို မငွလွှဲသူေှကျေြံရပါေည်။ သက်ေှတ်ရက်
အတွင်းမကျောင်းဝင်မကကးေမပးသွင်းခြင်း မငွေမရာက်ရှိပါက အလိုအမလျှောက် ရုတ်သိေ်းလိုက်သည်ဟု ယူဆပပီး ဂျေပန်လူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးရုံး သို ့ မကျောင်းတက်မရာက်မနထိုင်ြွင့်
မလျှောက်ထားခြင်းကို ခပန်လည်ရုတ်သိေ်းေည် ခြေစ်သည်။ မပးသွင်းထားပပီးမသာ မကျောင်းဝင်မကကးကို မနထိုင်ြွင့် ဗီဇာ ေရရှိသည့်အြါေှလွှဲ၍ ခပန်လည်အေ်းေည်ေဟုတ်ပါ။

မ ကျောင်းတက်မရာက်မနထိုင်ြွင့်ခပုြျေက် လက်ေှတ်မ လျှောက်ထားခြင်း။

ဤမကျောင်း၏ မကျောင်းဝင်ြွင့်ရရှိထားသူေျေားကိုသာ တိုကျေိုလူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးရုံးသို ့ ဂျေပန်နိုင်ငံတွင် လာမရာက် မကျောင်းတက်မနထိုင်ြွင့်ကို မလျှောက်ထားမပးေည်ခြေစ်သည်။
မကျောင်းတက်မရာက်မနထိုင်ြွင့်ခပုြျေက်လက်ေှတ်နှင့်အတူ ဤမကျောင်းေှမကျောင်းတက်ြွင့်ရ လက်ေှတ်ခြေင့် ပညာသင် ဗီဇာကိုမလျှောက်ရေည်ခြေစ်သည်။

မကျောင်းလြ
ပထေ အကကိေ် မကျောင်းလြ
● ဧပပီဝင်ြွင့် နှင့်မအာက်တိုဘာ ဝင်ြွင့်အတန်း・・ယန်း ၃၁၀,၀၀၀ (နှစ်ဝက်စာ)

●ဇူလိုင်လ ဝင်ြွင့်အတန်း နှင့် ဇန်နဝါရီလ ဝင်ြွင့်အတန်း・・ယန်း ၄၆၅,၀၀၀ (၉ လစာ)

မကျောင်းလြတွင် သင်ကကားမရးအမထာက်အကူခပုပစ္စည်း၊ မကျောင်းအမဆာက်အဦးဆိုင်ရာ အသုံးခပုြ၊ မကျောင်းခပင်ပလှုပ်ရှားမဆာင်ရွက်ေှုစရိတ်နှင့် အာေြံမကကး (ဂျေပန်စာ သင်ယူသူ
မကျောင်းသူမကျောင်းသားေျေား အတွက် သဘာဝမဘးအန္တရာယ် အာေြံမလျော်မကကးစနစ် ) ေျေား ပါဝင်သည်။ ပထေအကကိေ် မကျောင်းလြအခြေစ်
အထက်မြော်ခပပါ မငွမကကးပောဏကို 
မပးသွင်းရေည် ခြေစ်၍၊ ထို ့မနာက်တွင် နှစ်ဝက်စာ ယန်း ၃၁၀,၀၀၀ စီ ြွဲ၍ မပးသွင်းနိုင်ပါသည်။ မကျောင်းတက်မရာက် မနထိုင်ြွင့်ရရှိမကကာင်း အမကကာင်းကကားစာရရှိသူသည် သတ်ေှတ်
ထားသည့် ဘဏ်တွင် မနာက်ဆုံးသက်ေှတ်ရက် အတွင်း မငွမပးသွင်းရ ေည်ခြေစ်သည်။  မငွမပးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကျောင်း၏ Homepage
http://www.abk.ac.jp/english/course-fees/ ကို ဝင်မရာက် ကကည့်ရှုမလ့လာနိုင်ပါသည်။ မငွလွှဲြဝန်မဆာင်ေှုအတွက် ကုန်ကျေမငွ ကို မငွလွှဲသူေှ ကျေြံရပါေည်။
သက်ေှတ်ရက်အထိ မကျောင်းလြ လွှဲသွင်းခြင်း ေရှိပါက အလိုအမလျောက် ြေျေက်သိေ်းလိုက် သည်ဟု ယူဆပပီး မကျောင်းတက်မရာက်မနထိုင်ြွင့်ကို ခပန်လည်ရုတ်သိေ်းေည်ခြေစ်သည်။ 
မကျောင်းလြ ခပန်အေ်းမငွ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာေျေက်နာ ၃ ကို ကိုးကားရန်။

မလျှောက်လွှာတင်ရာတွင်လိုအပ်မသာစာရွက်စာတေ်းေျေား
* အေှတ်အသားပါ စာရွက်စာတေ်း ပုံစံေျေားကို သက်ဆိုင်ရာမဒသတွင်ရှိမသာ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးေျေားတွင် ရယူပါရန်။သို ့ေဟုတ် ဤမကျောင်း၏ Homepage စာေျေက်နှာတွင် အွန်လိုင်းေှ မလျှောက်ထားရန်။

မလျှောက်ထားသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့်စာရွက်စာတေ်းေျေား(၁-၉မလျှောက်ထားသူအားလုံးတင်ရန်)
၁ မကျောင်းမလျှောက်လွှာပုံစံ*
၂ မကျောင်းတက်မရာက်လိုသည့်အ မကကာင်းအရင်း *
ေိြင်ဘာသာ(သို ့)အဂဂဘာသာခြေင့်မရးရန်။
၃ ပညာသင်သွားရန် (မကျောင်းသွားတက်ရန်) သမဘာတူညီြျေက် *
၄ စစ်တေ်း မကာက်ြံသည့် မေးြွန်း *

၇ နိုင်ငံကူးလက်ေှတ် ေိတ္တူ
နိုင်ငံကူးလက်ေှတ်ရရှိပပီးသူခြေစ်ပါက တင်ခပရန် ယြင်က ဂျေပန်နိုင်ငံသို ့ လာမရာက်ြေူးသူသည် နိုင်ငံအဝင်
အထွက် တံဆိပ်တုံးရိုက်နှိပ်ထားသည့် စာေျေက်နှာပါ ေိတ္တူ တင်ခပရန်။
၈ ဓါတ်ပုံ ၆ ပုံ
၃ လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် 4cm x 3 cm အရွယ်ရှိ မရှ ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းဓါတ်ပုံ။
မနာက်မကျောတွင် အေည်နှင့် နိုင်ငံအေည်ကို မရးထားရန်။
၉

မ ဆးစစ်ထားသည့်မထာက်ြံစာ *
မကျောင်းေှမပးပို ့မသာပုံစံစာရွက်တွင် ဆရာဝန်ေှမရးခြေည့်ပပီး လက်ေှတ်ထိုးထားသည့်မဆးစာခြေစ်ရေည်။

၅ အထက်တန်းမကျောင်းမအာင်လက်ေှတ် သို ့ေဟုတ် တက္က သိုလ် ဘွဲ ့လက်ေှတ်
ေိတ္တူေရပါ။ မကျောင်းေပပီးမသးပါက ပညာ သင်ကကားဆဲ မထာက်ြံစာကို တင်ခပပပီး မကျောင်းပပီး
သည်နှင့် မကျောင်းပပီးမကကာင်းမထာက်ြံစာကို အလျေင်အခေန်မပးပို ့ရန်။ မနာက်ဆုံး ပညာသင်ကကား
ြဲ့သည့မ် ကျောင်းေှ ထွက်ြဲ့ပါက ပညာသင်ကကားြဲ့သည့် မထာက်ြံစာ သို ့ေဟုတ် မကျောင်းထွက်
မထာက်ြံစာကိုတင်ခပရန်။

※အကကုံးဝင်သူေျေားသာ မအာက်ပါအြျေက်ေျေားကို တင်ခပရန်။

၆ အထက်တန်းမကျောင်းအေှတ်စာရင်း သို ့ေဟုတ် တက္က သိုလ် အတန်းအသီးသီးေှ အေှတ်စာရင်း
ေိတ္တူေရပါ။ အထက်တန်းမကျောင်း(၁၀တန်း) အစိုးရစစ်စာမေးပွဲ မခြေဆိုမအာင်ခေင်ပပီးသူသည်
အေှတ်စာရင်း ေိတ္တူကိုတင်ခပရန်။

၁၁ ဂျေပန်နိုင်ငံတွင်မနထိုင်မသာ ေိသားစုမ ဆွေျေိုး၏ မနထိုင်ြွင့်ကဒ် (နိုင်ငံခြားသား ေှတ်ပုံတင်ကဒ် ေိတ္တူ
(မရှ ့မနာက် နှစ်ေျေက်နှာစလုံး ) သို ့ေဟုတ် အိေ်မထာင်စုစာရင်း။
(ဂျေပန်နိုင်ငံတွင် ေိသားစု မဆွေျေိုးရှိသူေျေားသာ)

၁၀ ဂျေပန်နိုင်ငံတွင်မနထိုင်စဉ်က တက်မရာက်ြဲ့သည့် မကျောင်းေှ ထုတ်မပးသည့် 
မကျောင်းမြါ်ြျေိန်နှင့်အေှတ်စာရင်း။ (ဂျေပန်နိုင်ငံတွင် မကျောင်းတက်မရာက်ြေူးသူေျေားသာ)

2

မနထိုင်စရိတ်နှင့်မ ကျောင်းလြကို တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးေည့်သူေှတင်ခပရေည့်စာရွက်စာတေ်းေျေား( မအာက်ပါ (က)၊ (ြ)၊ (ဂ) ထဲေှ အကကုံး၀င်သည့် တစ်ြ)
ု
(က) ဂျေပန်နိုင်ငံခပင်ပတွင်မနထိုင်မသာ ေိသားစုမ ဆွေျေိုးေှ မနထိုင်စားမသာက်စရိတ်၊ မကျောင်းလြကို မထာက်ပံ့သည့်အြါ။
၃ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူ၏အလုပ်မထာက်ြံစာ။ (မအာက်မြော်ခပပါ (၁) သို ့ေဟုတ် (၂) )

၁ ကုန်ကျေစရိတ်တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးမကကာင်း စာရွက် *

(၁) ကုေ္ပဏီ၀န်ထေ်းခြေစ်ပါက အလုပ်ေှထုတ်မပးသည့် မထာက်ြံစာ။
(၂) ကုေ္ပဏီစီေံြနြ့် ွဲသူ သို ့ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ခြေစ်ပါက
တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့သူ၏အေည်နှင့်ကုေ္ပဏီအေည် ပါဝင် မသာ ကုေ္ပဏီေှတ်ပုံတင်၊လုပ်ငန်းြွင့်ခပုေိနစ့် သည့်
အမထာက်အထား။

မထာက်ပံမပးေည့်သူ ကိုယ်တိုင်က ခြေည့်စွက်သည့် မန ့စွဲ နှင့် လက်ေှတ်ကို မရးခြေည့်ရေည်။
မကျောင်းသားအား လစဉ် မထာက်ပံ့မပးပို ့ေည့် ပျေေ်းေျှေ မငွပောဏကို
မနထိုင်စားမသာက်စရိတ်မနရာတွင် မရးခြေည့်ရန်။

၄ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူနှင့် မလျှောက်ထားသူတို ့ မတာ်စပ်ပုံ အမထာက်အထား။

၂ ကုန်ကျေစရိတ် တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးေည့်သူ၏ ဘဏ် လက်ကျေန်မ ငွစာရင်း မထာက်ြံလွှာ။

အိေ်မထာင်စုစာရင်း၊ မေွးစာရင်းအမထာက်အထား စသည့် တာ၀န်ယူ မထာက်ပံ့မပးသူနှင့်
မလျှောက်ထားသူမတာ်စပ်ပုံ သက်မသ အမထာက် အထား။

လက်ကျေန်မငွပောဏနှင့် မန ့စွဲ ထင်ရှားစွာ မြော်ခပထားပပီး၊ ဘဏ်ေှ မငွစာရင်း
တာ၀န်ြံ၏တံဆိပ်တုံး လက်ေှတ်ပါရှိရေည်။
ကုေ္ပဏီ၏ ဘဏ်စာရင်း မထာက်ြံစာသည် အကကုံးေ၀င်ပါ။

၅ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူ၏ တစ်နှစ်၀င်မ ငွစာရင်း အမထာက်အထား။
တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူ၏ တစ်နှစ၀
် င်မငွ မြေါ်ခပထားသည့် အြွန်မဆာင် အမထာက်အထား
(သို ့ေဟုတ)
် ကုေ္ပဏီေှ ထုတ်မပးသည့် အမထာက်အထား (တာဝန်ယူသူ၏ တစ်နှစ်ဝင်မငွ
စာရင်းမြော်ခပပါရှိမသာ စာရွက်စာတေ်း) ။

(ြ) ဂျေပန်ခပည်တွင်းမနထိုင်မသာ ေိသားစုမ ဆွေျေိုးေှ မနထိုင်စရိတ်၊ မကျောင်းလြကို မထာက်ပံ့မပးသည့်အြါ။
၁ ကုန်ကျေစရိတ်တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးမကကာင်း စာရွက် *

၄ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူနှင့် မလျှောက်ထားသူတို ့ မတာ်စပ်ပုံ

မထာက်ပံမပးေည့်သူ ကိုယ်တိုင်က ခြေည့်စွက်သည့် မန ့စွဲ နှင့် လက်ေှတ်ကို မရးခြေည့်ရေည်။
မကျောင်းသားအား လစဉ် မထာက်ပံ့မပးပို ့ေည့် ပျေေ်းေျှေ မငွပောဏကို မနထိုင်စားမသာက်စရိတ်မနရာတွင်
မရးခြေည့်ရန်။

အိေ်မထာင်စုစာရင်း၊ မေွးစာရင်းအမထာက်အထား စသည့် တာ၀န်ယူ မထာက်ပံ့မပးသူနှင့်
မလျှောက်ထားသူမတာ်စပ်ပုံ သက်မသ အမထာက် အထား။

၅ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူ၏အလုပ်မထာက်ြံစာ။ (မအာက်ပါ (၁) သို ့ (၂) သို ့ (၃) )
(၁) ကုေ္ပဏီ၀န်ထေ်းခြေစ်ပါက အလုပ်ေှထုတ်မပးသည့် မထာက်ြံစာ။
(၂) ကုေ္ပဏီ၏စီေံြနြ့် ွဲသူ ခြေစ်ပါက ကုေ္ပဏီ ေှတ်ပုံတင်၊ လက်ရှိ အလုပ် လုပ်ကိုင်မနမကကာင်း မထာက်ြံစာ။
(၃) ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင် ခြေစ်ပါက အြွန်ရုံးေှ အြွန်လက်ြံရရှိပပီး တံဆိပ် ပါသည့် အတည်ခပုစာ ေိတ္တူ (
ခပန်မပးပါေည် ) နှင့် ေိေိ ကိုယ်တိုင် မရးထားသည့် အလုပ်လုပ်ကိုင်မနမကကာင်း မထာက်ြံစာ။

၂ မထာက်ပံ့မပးေည့်သူ၏ ဘဏ်လက်ကျေန် မငွစာရင်း
၃ အိေ်မထာင်စုစာရင်း
အိေ်သားအားလုံးမြေါ်ခပထားသည့် အိေ်မထာင်စုစာရင်း။

၆ တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးသူ၏ တစ်နှစ၀် င်မ ငွ စာရင်း အမထာက် အထား။
သက်ဆိုင်ရာ ပေို ့နယ်၊ ပေို ့၊ ရွာ ရုံးေှ ထုတ်မပးမသာ အြွန်မဆာင် မထာက်ြံစာ (တစ်နှစ်စာ ၀င်မငွ
မြေါ်ခပထားသည် စာရွက်စာတေ်း) ။

(ဂ) မလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်ေှ စရိတ် အကုန်ကျေြံသည့်အြါ။
၁ ကုန်ကျေစရိတ်တာ၀န်ယူမထာက်ပံ့မပးမကကာင်း စာရွက် *

၃ မလျှောက်ထားသူ၏ အလုပ်မထာက်ြံစာ

မလျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်ေှ ပုံစံအားလုံး မရးခြေည့်ရေည်။ မကျောင်းလြ ခြေည့်စွက်ရေည့် မနရာတွင် ယန်း
၃၁၀,၀၀၀ ။ မနထိုင်စားမသာက် စရိတ် မနရာတွင် ခပင်ဆင်ထားသည့် လစဉ်ပျေေ်းေျှေ မငွပောဏကို
မရးခြေည့်ရန်။

၄ မလျှောက်ထားသူ၏ တစ်နှစ်ဝင်မ ငွ အမထာက်အထား
မလျှောက်ထားသူ၏ တစ်နှစ်စာ ဝင်မငွ မြေါ်ခပထားသည့် အြွန်မဆာင် အမထာက်အထား သို ့ေဟုတ်
ကုေ္ပဏီေှ ထုတ်မပးသည့် အမထာက် အထား (မလျှောက်ထားသူ၏တစ်နှစ်စာဝင်မငွ မြေါ်ခပထားသည့်
စာရွက်စာတေ်း) ။

၂ မလျှောက်ထားသူ၏ ဘဏ်လက်ကျေန် မငွစာရင်း
လက်ကျေန်မငွပောဏနှင့် မန ့စွဲ ထင်ရှားစွာ မြော်ခပထားပပီး၊ ဘဏ်ေှ မငွစာရင်း တာ၀န်ြံ၏တံဆိပ်တုံး
လက်ေှတ်ပါရှိရေည်။

အခြားသတိခပုရေည့် အြျေက်ေျေား
အကျေိုးသက်မရာက်ေှုေရှိသည့် စာရွက်စာတေ်းေျေား ။
။မကျောင်းဝင်ြွင့်မလျှောက်လွှာကို တိုကျေိုလူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးဌာနကိုလည်း တင်ခပရသခြေင့် မအာက်ပါကဲ့သို ့မသာ စာရွက်စာတေ်းေျေားေှာ အကကုံးေဝင်ပါ။
မလျှောက်လွှာစာရွက် ထုတ်မပးသည့်မန ့ (သို ့ေဟုတ်) မရးသားခြေည့်သွင်းသည့်မန ့သည် လူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးဌာနသို ့ တင်ခပသည့်မန ့ ေတိုင်ေီ ၆ လမကျော်က စာရွက် (ဂျေပန်ခပည်တွင်းေှ ထုတ်မပးသည့် မလျှောက်လွှာစာရွက်ခြေစ်ပါက ၃
လမကျော် ေတိုင်ေီကစာရွက်) ။ လူဝင်ေှုကကီးကကပ်မရးဌာနသို ့ တင်ခပသည့် အြျေိန်ေျေားေှာ ဧပပီဝင်ြွင့်တန်းအတွက် ၁၁ လကုန်ပိုင်း၊ ဇူလိုင်၀င်ြွင့်တန်းအတွက် ၃ လဆန်းပိုင်း၊ မအာက်တိုဘာလ ဝင်ြွင့်တန်းအတွက် ၆ လဆန်းပိုင်း၊
ဇန်နဝါရီလ ဝင်ြွင့်တန်းအတွက် ၉ လလယ်ပိုင်းတို ့ ခြေစ်သည်။ စာလုံးေျေားကိုေင်ြေျေက်ခြေင့် ြေျေက်ထားသည့် စာရွက်ေျေားအကကုံးေ၀င်ပါ။
မနထိုင်ြွင့် ြွင့်ခပုြျေက် ေကျေသည့်အြါ ။ ။ တိုကျေိုလူ၀င်ေှုကကီးကကပ်မရးဌာနေှ စစ်မဆးဆုံးခြေတ်ြျေက်အရ မနထိုင်ြွင့် ြွင့်ခပုြျေက် ေကျေပါက တက်မရာက် လိုသည့်ကာလတွင် ဂျေပန်နိုင်ငံသို ့ ေလာမရာက်နိုင်ပါ။ "မနထိုင်ြွင့် ြွင့်ခပုြျေက်
ေရရှိသည့် အမကကာင်းကကားစာ"ကို လက်ြံရရှိပါက မနာက်တစ်ကကိေ် ထပ်ေံ၍ မကျောင်းမလျှောက်ရန် ဆန္ဒရှိ ေရှိ (မကျောင်းမလျှောက်လွှာမကကး နှင့် မကျောင်းဝင်မကကး ထပ်ေံမပးသွင်းရန် လို ေလို ) ကို ဆက်သွယ် မေးခေန်း
အမကကာင်းကကားရန်။ ထပ်ေံ၍ မကျောင်းမလျှောက်ရန် ဆန္ဒ ေရှိပါက မကျောင်းဝင်မကကးအား ခပန်အေ်းမပးေည် ခြေစ်ပါသခြေင့် ဘဏ်မငွစာရင်းနံပါတ် စသည်တို ့ကို မကျောင်းေှ သတ်ေှတ်ထား  မသာ ပုံစံစာရွက်တွင် မရးခြေည့်ပပီး မကျောင်းသို ့
မပးပို ့ရေည်။

မ ကျောင်းလြ ခပန်အေ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
လက်ြံရရှိပပီးမသာ မကျောင်းလြကို ခပန်းအေ်းေည် ေဟုတ်ပါ။ သို ့မသာ် မအာက်မြော်ခပပါ အြျေက်တြုြုနှင့် ကိုက်ညီသူက တင်ခပလာပါက ခပန်အေ်းမပးပါေည်။
(၁) မနထိုင်ြွင့်ဗီဇာေရသည့်သူက တင်ခပရန် လိုအပ်မသာ စာရွက်စာတေ်းေျေား ခြေစ်သည့် (မကျောင်းဝင်ြွင့်ရ လက်ေှတ်၊ ခပန်အေ်းမပးရန် မငွမတာင်းြံလွှာ၊ နိုင်ငံကူးလက်ေှတ် ေိတ္တူ ) စသည့်တို ့ကို
ဤမကျောင်းသို ့ တင်ခပသူ။ (၂) သင်တန်းြေွင့်ပွဲ ေတိုင်ေီ  မကျောင်းတက်ရန် ခငင်းပယ်သူခြေစ်ပပီး ဂျေပန်နိုင်ငံသို ့ မရာက်ေလာပဲ မငွခပန်အေ်းရန်အတွက် တင်ခပရန် လိုအပ်  မသာ စာရွက်စာတေ်းေျေား ခြေစ်သည့်
(မနထိုင်ြွင့် ြွင့်ခပုြျေက် လက်ေှတ်၊ သို ့ေဟုတ် ဗီဇာကို အကကုံးေဝင်  မတာ့  မကကာင်း ခပုလုပ်ပပီး  မသာ နိုင်ငံကူးလက်ေှတ် ေိတ္တူ၊ မကျောင်း၀င်ြွင့်ရ လက်ေှတ်၊ မကျောင်းတက်ရန် ခငင်းပယ်ရသည့်
အမကကာင်းအရင်းကို မရးသားထားသည့်် စာရွက်၊ ခပန်အေ်းမပးရန် မငွမတာင်းြံလွှာ ) စသည်တို ့ကို ဤမကျောင်းသို ့တင်ခပရန်။
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