ကကျောင်းကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် သတိပြုရမည့် အချေက်မျေား
(ပမန်မာမျေားအတွက်)
ABK ဂျေြန်ဘာသာသင်တန်းကကျောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လထုတ်
ဤစာရွက်ြါ အကကကာင်းအရာမျေားသည် ပမန်မာနိုင်ငံမှ ကကျောင်းသားမျေား ကကျောင်းကလျှောက်လွှာ တင်သည့်အခါတွင် သတိပြုရမည့်
အချေက်မျေား ပြစ်သည်။ ပမန်မာနိုင်ငံမှ ကကျောင်းသားမျေား ဂျေြန်နိုင်ငံ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာနသို ့ စာရွက်စာတမ်းမျေား တင်ရာတွင်
ကအာက်ြါ အချေက်မျေားကို ကသချောစွာ ြတ်ရှုပြီးမှ တင်ြါရန်။

1. ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် လိအ
ု ြ်သည့် အရည်အချေင်း
ကနာက်ဆးုံ

တက်ကရာက်ခဲ့ကသာ

ကကျောင်း

ကအာင်ပမင်ပြီး

၅

နှစ်

မကကျော်လန
ွ ်ကသးသူ

ပြစ်ရမည်။

ဂျေြန်နိုင်ငံသို ့

သွားကရာက်ြညာသင်ကကားရန် ရည်ရွယ်ချေက် ရှပိ ြီး၊ ြညာသင်ကကားစဉ် ကာလတွင် ကကျောင်းစရိတ်၊ ကနထိုင်စရိတ်တို ့ကို ကြးကဆာင်ရန်
စီးြွားကရး အကပခအကန ကတာင့်တင်းမှုရိှသူ ပြစ်ရမည်။ ထို ့အပြင် ဂျေြန်နိုင်ငံ၌ ြညာသင်ကကားကရးကို အကနှာင့အ
် ယှက် မပြစ်ကစမည့်
အတိုင်းအတာပြင့် အချေိန်ြိုင်း အလုြ်လြ
ု ်ကာ ကကျောင်းစရိတ်၊ ကနထိင
ု ်စရိတ်တို ့ကို ရှာကြွနိုင်မည့သ
် ူ ပြစ်ရမည်။

2. ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် လိအ
ု ြ်ကသာ စာရွက်စာတမ်းမျေား
※ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် လိုအြ်ကသာ အချေက်အလက်မျေားနှင့် အတူတွဲကကည့်ြါရန်။
ကလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား ၊ ကကျောင်းစရိတ် တာဝန်ယူ ကထာက်ြံ့ကြးမည့်သူနှင့်
သက်ဆင
ို ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား နှင့် ကလျှောက်ထားသူ၏ မိဘမျေားနှင့် သက်ဆင
ို ်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား ဟူ၍ စာရွက်စာတမ်း
သုံးမျေိုး လိုအြ်ြါမည်။ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရး ဌာနသို ့ ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် (ဂျေြန်နိုင်ငံတွင်းမှ ထုတ်ကြးကသာ စာရွက်စာတမ်းမျေား နှင့်
ဂျေြန်နိုင်ငံ၏ ပြင်ြနိုင်ငံမျေားမှ ထုတ်ကြးကသာ စာရွက်စာတမ်းမျေား) သည် ၃ လအတွင်း ထုတ်ကြးထားကသာ စာရွက် စာတမ်းမျေား
ပြစ်ရမည်။ ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် ဧပြီလ ဝင်ခွင့်သင်တန်း တက်ကရာက်မည့် သူမျေားသည် နိုဝင်ဘာလ လကုန်ြိုင်း၊ ဇူလင
ို ်လ
ဝင်ခွင့်သင်တန်း တက်ကရာက်မည့် သူမျေားသည် မတ်လ လဆန်းြိုင်း၊ ကအာက်တိုဘာလ ဝင်ခွင့်သင်တန်း တက်ကရာက်မည့် သူမျေားသည်
ဇွန်လ

လဆန်းြိုင်း၊

ဇန်နဝါရီလ

ဝင်ခွင့်

သင်တန်း

တက်ကရာက်မည့်

သူမျေားသည်

စက်တင်ဘာလ

လလယ်ြိုင်းတွင်

လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာနသို ့ ကလျှောက်လာွှ တင်ရမည် ပြစ်သပြင့် ထိက
ု ာလမတိုင်မီ စာရွက်စာတမ်းမျေားကို အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားြါရန်။

Ⅰ. ကလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တုင
ိ ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား
(1) ကကျောင်းဝင်ခွင့် ကလျှောက်လွှာ
①

လက်ရိအ
ှ ချေိန်ထိ တက်ကရာက်ခဲ့ကသာ ကကျောင်းရာဇဝင် နှင့် အလုြ်ရာဇဝင်တို ့ ပြည့်စွက်ရာတွင် လစ်လြ်သည့်
ကာလအြိုင်းအပခား မရှကိ အာင် ပြည့်သွင်းကရးသားြါရန်။

ြျေားနာ နာမကျေန်း ပခင်း အစရှိသည်တို ့ကကကာင့် ကကျောင်း နှင့်

အလုြ်တို ့တွင် လစ်ဟာသည့် ကာလအြိုင်းအပခားရှိြါက ထိက
ု ာလ နှင့် ြတ်သက်၍ သီးပခား စာရွက်တွင် (ကန ့စွဲ၊ အမည်တို ့ကို
ပြည့်စွက်ကာ) ရှင်းလင်း ကရးသား၍ ြူးတွဲတင်ပြြါရန်။ (သင့်ကတာ်ကသာ ြုံစံပြင့် ကရးသားနိုင်သည်။ ကြာင်ြုံစံ သတ်မှတ်
မထားြါ။)
② ကကျောင်းြညာသင်ကာလနှင့် ြတ်သက်၍ ပြည့်စွက်ရာတွင် ကကျောင်းစတင် တက်ကရာက်ခဲ့သည့် ခုနှစ်၊ လ နှင့် ကကျောင်း
ကအာင်ပမင်ခဲ့သည့် ခုနှစ်၊ လ တို ့သည် ကအာင်လက်မှတ်နှင့် အမှတ်စာရင်း အကထာက်အထားတို ့တွင် ကြာ်ပြြါရှိသည့်

အချေက်အလက်တို ့နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှရ
ိ မည်။
③ မိသားစုနှင့် ြတ်သက်၍ ပြည့်စွက်ရမည့် အကွက်တွင် အတူကနထိုင်သည်ပြစ်ကစ၊ အတူ မကနထိုင် သည်ပြစ်ကစ မိဘ၊ ညီအစ်ကို
ကမာင်နှမ အားလုံးတို ့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အချေက်အလက်မျေားကို မှန်ကန်စွာ ပြည့်စွက်ရမည်။
(2) အထက်တန်း သို ့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ကအာင်လက်မှတ်နှင့် ြညာသင်နှစ် အသီးသီး၏အမှတ်စာရင်းမျေား
① အထက်တန်း ကအာင်ပမင်ပြီးကနာက် အသက်ကမွးဝမ်း ြညာသင်ကကျောင်းကို တက်ကရာက်ကအာင်ပမင် ပြီးြါက ထိုကကျောင်း
ကအာင်လက်မှတ် နှင့် အမှတ်စာရင်း အပြင် အထက်တန်းကကျောင်း (၁၀တန်း) ကအာင်လက်မှတ် (မူရင်း) နှင့် အမှတ်စာရင်း
(မူရင်း) တို ့ကို တင်ပြရန်။
②

အထက်တန်းကကျောင်း

သို ့မဟုတ်

တက္ကသိုလ်တွင်

ြညာသင်ဆဲပြစ်ြါက

လက်ရိှ

တက်ကရာက်ကန

ကသာ

ြညာသင်နှစ်မတိုင်ခင်အထိ ကကျောင်းမှ ထုတ်ကြးကသာ အမှတ်စာရင်းအားလုံး (မူရင်း) ကို တင်ပြ ရန်။
(3) ဂျေြန်ဘာသာ စွမ်းရည် နှင့်သက်ဆင
ို ်သည့် ကအာင်လက်မှတ်
ဂျေြန်ဘာသာစကားစွမ်းရည် စာကမးြွဲ N5 အဆင့်နှင့အ
် ထက် ကအာင်ပမင်ပခင်းနှင့် အလားတူကသာ အရည်အချေင်းရှိကကကာင်း
အကထာက်အထား။ ကအာက်ြါ ① သို ့မဟုတ် ② စာရွက်စာတမ်းကို တင်ပြရန်။
① ဂျေြန်ဘာသာသင်ယူထားသည့် အကထာက်အထားလက်မှတ်။

။ မိမိနိုင်ငံတွင်ရိကှ သာ ဂျေြန်ဘာသာ သင်တန်းကကျောင်းတွင်

ဂျေြန်ဘာသာကို နာရီ ၁၅၀ နှင့်အထက် သင်ယူထားကကကာင်း အကထာက် အထား။ သင်ယူသူ အမည်၊ သင်ယူသည့်
အချေိန်ကာလ၊ သင်ရိုးတွင် စုစုကြါင်း စာသင်ချေိန် နာရီကြါင်း၊ ကာယကံရင
ှ ်မှ သင်ယူခဲ့သည့် နာရီကြါင်း၊ လက်မှတ်
ထုတ်ကြးသည့် နှစ်၊ လ၊ ရက်၊ သင်တန်းကကျောင်းအမည်၊ တည်ရှိရာကနရာ၊ ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာတို ့ကို ကြာ်ပြရန်
လိအ
ု ြ်သည်။
② ဂျေြန်ဘာသာ စွမ်းရည် ကအာင်လက်မှတ်။

။ ဂျေြန်ဘာသာ စွမ်းရည် စာကမးြွဲ N5 အဆင့်နှင့် အထက် ကအာင်လက်မှတ် နှင့်

အမှတ်စာရင်း။
※ အထက်ြါ ကအာင်လက်မှတ်အပြင် (BJT စီးြွားကရး လုြ်ငန်းဆိင
ု ်ရာ ဂျေြန်ဘာသာစကား စွမ်းရည် စာကမးြွဲ)၊ (J.TEST)၊
(NAT-TEST) စသည့် ကအာင်လက်မှတ်မျေား ရှြ
ိ ါက တင်ပြ ြါရန်။
(4) ယခင်က ဂျေြန်နိုင်ငံတွင် ကနထိုင်ခဲ့ြူးသည့် အကထာက်အထား
ယခင်က ဂျေြန်နိုင်ငံတွင် တစ်လနှင့် အထက် ကနထိုင်ခဲ့ြူးြါက ဂျေြန်နိုင်ငံသို ့ ဝင်ကရာက်၊ ထွက်ခွာ ခဲ့သည့် ကာလ၊ ကနထိုင်ခွင့်
အမျေိုးအစား၊ ကဆာင်ရက
ွ ်ခဲ့သည့် အကကကာင်းအရာ၊ ကနထိုင်ခဲ့သည့် ကနရာ (လိြ်စာ နှင့် တယ်လီြုန်းနံြါတ်ြါ ကရးရန်)၊
ကနထိုင်စရိတ်၊ ကနထိုင်စရိတ် တာဝန်ယူသူ၏ အမည်နှင့် ကလျှောက်ထားသူတို ့ ကတာ်စြ်မှုကို သီးပခားစာရွက်တွင် (ကန ့စွဲ၊
အမည်တို ့ကို လက်ကရး ပြင့် ပြည့်စွက်ကာ) ကရးသားတင်ပြရန်။ (သင့်ကတာ်ကသာ ြုံစံပြင့် ကရးသားနိုင်သည်။ ကြာင်ြုံစံ
သတ်မှတ်မထားြါ။)
(5) အိမ်ကထာင်စုစာရင်း (မှတ်ြုံတင်ထားသည့် မိသားစုဝင်စာရင်း) မိတ္တူ
မိသားစုဝင်အားလုံးစာ။ မှတ်ြုံတင်ထားသည့် ကနာက်ဆးုံ လက်ရိှ အကပခအကန အကကကာင်းအရာ ပြစ်ရန် လိအ
ု ြ်သည်။
နိုင်ငံသားစိစစ်ကရး ကတ်ပြားအမှတ် နှင့် အလုြ်အကိုင် အစရှသ
ိ ည်တို ့ ပြည့်စွက်ထားြါက ြိုမို သင့်ကလျော်သည်။
(6) နိုင်ငံသား စိစစ်ကရးကတ်ပြား မိတ္တူ (ကရှ ့မျေက်နှာ နှင့် ကနာက်မျေက်နှာြါ)
ကလျှောက်ထားသူ နှင့် ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူတို ့ နှစ်ကယာက်လံးု စာ။

Ⅱ．ကုန်ကျေစရိတတ
် ာဝန်ယူသူ နှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား
ကလျှောက်ထားသူ၏ ြညာသင်စရိတ် (ကကျောင်းစရိတ်၊ ကနထိုင်စရိတ်) ကို မည်သူက တာဝန်ယူမည်

ဆိသ
ု ည့် အချေက်ကို လိက
ု ်၍

ကအာက်ကြာ်ပြြါ A သို ့မဟုတ် B စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုခုကို တင်ပြရန်။ ထို ့အပြင် ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူမည့်သူ နှင့်

ကလျှောက်ထားသူတို ့သည် ကဆွမျေိုးသားချေင်း ကတာ်စြ်သူ ပြစ်ရ မည်။ အသိမိတ်ကဆွ ပြစ်ြါက ကလျှောက်ထား၍ မရသည်ကို သတိပြုြါရန်။
(ြညာသင်ကထာက်ြံ့ကကကးပြင့် ကစလွှတ်သည့် အထူးအစီအစဉ်မှလဲ၍
ွ )
A. မိမိတိုင်းပြည်မှ မိဘက ကကျောင်းစရိတ်၊ ကနထိုင်စရိတ်ကို တာဝန်ယူသည့်အခါ
ဤကကျောင်းတွင် တစ်နှစ် သို ့မဟုတ် ကကျောင်းတက်မည့် ကာလအတွက် ကကျောင်းစရိတ်နှင့် ကနထိုင် စား ကသာက်စရိတ်ကို လုံကလာက်စွာ
တာဝန်ယူ ကထာက်ြံ့ကြးနိုင်သည်ဆုသ
ိ ည့် ဘဏ်စုကငွ လက်ကျေန် စာရင်းနှင့် ကငွကကကးြိုင်ဆင
ို ်မှုကို သက်ကသအကထာက်အထား ပြရန်
လိအ
ု ြ်သည်။
(1) ကုန်ကျေစရိတ်ကို တာဝန်ယူမည့် အကထာက်အထား
ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူသည် လက်မှတ်ထိုးရမည့် အကွက်တွင် လက်ကရးပြင့် ကသချောစွာ

လက်မှတ်ထးို ရန်။

(2) ကုန်ကျေစရိတ်ကို တာဝန်ယူမည့်သူ၏ မိသားစုဝင်စာရင်း (သတ်မှတ်ထားကသာ စာရွက်တွင်)
အိမ်ကထာင်ြက်၊ သားသမီး (အတူကနသူ နှင့် အတူမကနသူ အားလုးံ ) နှင့် အတူကနထိင
ု ်သူ အားလုးံ နှင့် ြတ်သက်၍
မှန်ကန်စွာ ပြည့်စွက်ပြီး၊ ပြည့်စွက်သည့် ကန ့စွဲနှင့် ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူ၏ လက်မှတ်ကို ကရးထိုးရန်။
(3) ဘဏ်လက်ကျေန်စုကငွစာရင်း အကထာက်အထား
မိတ္တူနှင့် နိုကတီ လက်မခံြါ။ စုကငွြမာဏမှာ ဂျေြန်နိုင်ငံတွင် တစ်နှစ် သို ့မဟုတ် ဤကကျောင်းတွင် ြညာသင်ကကားရန်
စီစဉ်ထားသည့် ကာလအတွက် ကုန်ကျေမည့် ကနထိုင်စရိတ်နှင့် ြညာသင်စရိတ် စုစုကြါင်းထက် ြိုမျေားရမည်။
(4) ဘဏ်ကငွစုစာအုြမ
် ိတ္တူ
နံြါတ်

(3)

၏ ဘဏ်လက်ကျေန်စုကငွစာရင်းတွင်

ကငွအဝင်အထွက်ကို

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှကိ စရန်

နိုင်ငံပခားကငွ

ကငွစုစာအုြန
် ှင့် မိမိနိုင်ငံမှ ကငွစာရင်းစာအုြ် မိတ္တူတို ့ကို ြူးတွဲ တင်ပြရန်။ ကငွစုသူ အမည်၊ ဘဏ်အမည်၊ ကငွစာရင်းနံြါတ်၊
ကငွစုစာအုြအ
် မှတ်တို ့ြါရှိသည့် စာမျေက်နှာကို တင်ပြရန်။ လွန်ခဲ့ကသာ ၃ နှစ်စာ သို ့မဟုတ် ကငွစာရင်း စတင်ြွင့်လှစ်သည့်ကန ့မှ
လက်ရိအ
ှ ချေိန်အထိ။
A

ဘဏ်တွင်

ြွင့်ထားသည့်

ကငွစာရင်းကို

ြိတ်ပြီး

B

ဘဏ်တွင်

ကပြာင်းလဲ

အြ်နှံသည့်အခါ

B

ဘဏ်မှ

ကငွစာရင်းစာအုြ်အသစ်နှင့် A ဘဏ်မှ ကငွစာရင်းစာအုြအ
် ကဟာင်းတို ့၏ မိတ္တူ (၂) ခု စလုးံ ကို တင်ပြြါရန်။
(5) ဝန်ထမ်းပြစ်ကကကာင်း ကထာက်ခံစာ
ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူသည် အလုြ်လြ
ု ်ကနသူ ဝန်ထမ်းပြစ်ြါက အလုြ်အကိုင် ရာထူး၊ လုြ်သက်၊ အလုြ်လြ
ိ ်စာ၊
တယ်လြ
ီ ုန်းနံြါတ်နှင့် ကထာက်ခံစာ ထုတ်ကြးသူ တာဝန်ခံအရာရှိ၏ အမည်၊ ရာထူး အစရှသ
ိ ည်တို ့ ြါဝင်ရမည်။ Letter
Head ပြင့် ြရင့်ထုတ်ထားကသာ စာရွက်ကို အသုံးပြုထားရမည်။
(6) တစ်နှစ်စာ ဝင်ကငွအကထာက်အထား (လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်စာ)
အကပခခံလစာ၊ ကဘာနြ်စ်ဆုကကကးကငွ၊ အကထွကထွစရိတ်၊ အခွန်ကဆာင်ပြီး အသားတင် ဝင်ကငွ အစရှသ
ိ ည်တို ့ကို ရှင်းလင်းစွာ
ကြာ်ပြထားပြီး၊ အလုြ်လြ
ိ ်စာ၊ တယ်လြ
ီ ုန်းနံြါတ်၊ အကထာက် အထား လက်မှတ် ထုတ်ကြးသူ တာဝန်ခံ အရာရှိ၏ အမည်၊
ရာထူး အစရှသ
ိ ည်တို ့ ြါဝင်ရမည်။ Letter Head ပြင့် ြရင့်ထုတ်ထားကသာ စာရွက်ကို အသုံးပြုထားရမည်။
(7) အခွန်ကဆာင်ထားကကကာင်း သက်ကသအကထာက်အထား (လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်စာ)
အခွန်ရုံး သို ့မဟုတ် အလုြ်လြ
ု ်သည့် ဌာနမှ ထုတ်ကြးသည့် သက်ကသအကထာက်အထား။
(8) အပခား အကကကာင်းအရာ
အလုြ်လြ
ု ်ကနသည့် ဌာန သို ့မဟုတ် ြိုင်ဆင
ို ်ကသာ ကုမ္ပဏီ၏ အကကကာင်း အကကမ်းြျေင်းကို ကရးသားထားသည့်
လက်ကမ်းစာကစာင် အစရှသ
ိ ည်တို ့ ရှြ
ိ ါက တင်ပြရန်။

B. ဂျေြန်နုင
ိ ်ငံတွင်းရှိ ကဆွမျေိုးသားချေင်းမှ ကကျောင်းစရိတ်၊ ကနထိုင်စရိတ် တာဝန်ယူ သည့်အခါ
(1) ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူမည့် အကထာက်အထား
မလွမ
ဲ ကသ ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူမှ လက်ကရးပြင့် ကရးပြည့်ရန်။

ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူရသည့် အကကကာင်းအရင်းနှင့် တာဝန်ယူမည့် ြုံစံ ကရးပြည့်ရမည့် အကွက်တွင် “ြူးတွဲြါ စာရွက်ကို
ကကည့်ရန်”ကို ကရွးချေယ်ပြီး၊ ကအာက်ကြာ်ပြြါ အချေက်မျေားကို (ပြည့်စွက်သည့် ကန ့စွဲ၊ အမည်၊ ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူမည့်
အကထာက်အထား စာရွက်တွင် ရိုက်နှိြ်ထားသည့် တူညီကသာ တံဆိြ်တုံး သို ့မဟုတ် လက်မှတ် ကရးထိးု ကာ) အကသးစိတ် ပြည့်စုံစွာ
ကရးသား၍ ရှင်းလင်းတင်ပြရန်။ (သင့်ကတာ်ကသာ ြုံစံပြင့် ကရးသားနိုင်သည်။ ကြာင်ြုံစံ သတ်မှတ်မထားြါ။)
① ကလျှောက်ထားသူ နှင့် ကတာ်စြ်ြုံ
② စုကငွ နှင့်ြတ်သက်၍ ဝင်ကငွရလမ်း ရှင်းလင်းချေက်
အထူးသပြင့် ကုမ္ပဏီ အစရှသ
ိ ည်တို ့ကို လုြ်ကိုင်ကနသူ ပြစ်ြါက အလုြ်အကိုင် အမျေိုးအစား၊ လုြ်ငန်း အရွယ်အစား၊
လုြ်ငန်းစတင် တည်ကထာင်ပြစ်သည့် သမိုင်းကကကာင်း၊ အကျေိုးအပမတ် နှင့် ကိုယ်ြိုင် ဝင်ကငွ အစရှိသည် တို ့နှင့် ြတ်သက်၍
အကသးစိတ် ရှင်းလင်း တင်ပြရန်။
③ ကလျှောက်ထားသူ၏ ြညာသင် သွားကရာက်လိုသည့် ရည်ရယ
ွ ်ချေက်
④ ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသည့် အကကကာင်းအရင်း နှင့် အကပခအကန အကသးစိတ် (အဘယ် ကကကာင့် ကလျှောက်ထားသူ၏
မိဘက တာဝန်မယူနိုင်သည့် အကကကာင်းအရင်း)
တာဝန်ယူမည့် ကုန်ကျေစရိတ် ြမာဏ နှင့် ကထာက်ြံ့မည့် ြုံစံ ပြည့်စွက်ရမည့် အကွက်
・ကနထိုင်စရိတ်။
・ကထာက်ြံ့မည့်ြုံစံ။

။ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယသ
ူ ူမှ လစဉ်ကငွလဲမ
ွှ ည့် ြျေမ်းမျှေြမာဏကို ကရးပြည့်ရန်။
။ကလျှောက်ထားသူသည် ဂျေြန်နိုင်ငံသို ့ ကရာက်ရိပှ ြီးကနာက်တွင် ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူမည့်
အကထာက်အထား

စာရွက်တွင်

ြါရှိသည့အ
် တိုင်း

လွှဲကငွကို

လက်ခံရရှသ
ိ ည့်

အကကကာင်းကို ဂျေြန်နိုင်ငံ လူဝင်မှု ကကီးကကြ်ကရးဌာနသို ့ အကထာက်အထား ပြရန်
လိအ
ု ြ်သည့်အတွက် “ဘဏ် အကကာင့်သုိ ့ ကငွလပွှဲ ခင်း” ကို ကရွးချေယ်ရန်။
(2) ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူမည့်သူ၏ မိသားစုဝင်စာရင်း (သတ်မှတ်ထားကသာ စာရွက်တွင်)
အိမ်ကထာင်ြက်၊ သားသမီး (အတူကနသူ နှင့် အတူမကနသူ အားလုးံ ) နှင့် အတူကနထိင
ု ်သူ အားလုးံ နှင့် ြတ်သက်၍
မှန်ကန်စွာ ပြည့်စွက်ပြီး၊ ပြည့်စွက်သည့် ကန ့စွဲနှင့် ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူ၏ လက်မှတ်ကို ကရးထိုးရန်။
(3) ဘဏ်လက်ကျေန်စုကငွစာရင်း အကထာက်အထား
ဂျေြန်နိုင်ငံရိှ ဘဏ်မှ ထုတ်ကြးသည့် ဘဏ်လက်ကျေန်စုကငွစာရင်း အကထာက်အထား မူရင်း။ စုကငွြမာဏမှာ ဂျေြန်နိုင်ငံတွင်
တစ်နှစ် သို ့မဟုတ် ဤကကျောင်းတွင် ြညာသင်ကကားရန် စီစဉ်ထား သည့် ကာလအတွက် ကုန်ကျေမည့် ကနထိုင်စရိတ်နှင့်
ြညာသင်စရိတ် စုစုကြါင်းထက် ြိုမျေားရမည်။
(4) ဘဏ်ကငွစုစာအုြမ
် ိတ္တူ
နံြါတ် (3) ၏ ဘဏ်လက်ကျေန်စုကငွစာရင်းတွင် ကငွအဝင်အထွက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာ ကစရန် ကငွစုစာအုြ် မိတ္တူကို
ြူးတွဲ တင်ပြရန်။ ကငွစုသူအမည်၊ ဘဏ်အမည်၊ ကငွစာရင်းနံြါတ်တို ့ ြါရှိသည့် စာမျေက်နှာကို တင်ပြရန်။
လွန်ခဲ့ကသာ ၃ နှစ်စာ သို ့မဟုတ် ကငွစာရင်း စတင်ြွင့်လှစ် သည့်ကန ့မှ လက်ရိအ
ှ ချေိန်အထိ။
(5) တစ်နှစ်စာ ဝင်ကငွအကထာက်အထား
အခွန် ကဆာင်ထားသည့် အကထာက်အထားကို လွန်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်စာ တင်ပြရန်။
(6) အပခားအကကကာင်းအရာ
①ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူ၏ အိမ်ကထာင်စုစာရင်း မိတ္တူ။

။ ကလျှောက်ထားသူနှင့် ကုန်ကျေ စရိတ် တာဝန်ယူသူတို ့၏

ကတာ်စြ်ြုံကို သက်ကသပြရန် လိအ
ု ြ်သည့်အခါလည်း ရှသ
ိ ည်။

C. ကလျှောက်ထားသူ ကိုယ်တိုင်မှ ကကျောင်းစရိတ်နှင့် ကနထိုင်စရိတ်ကုိ တာဝန်ယူ ကုန်ကျေခံသည့်အခါ
ဤကကျောင်းသည် လက်ရိအ
ှ ချေိန်တွင် C ြုံစံပြင့် ကလျှောက်ထားပခင်းကို လက်မခံြါ။

Ⅲ . ကုန်ကျေစရိတ် တာဝန်ယူသူသည် ကလျှောက်ထားသူ၏ မိဘ မဟုတြ
် ါက တင်ပြရမည့်
စာရွက်စာတမ်းမျေား
(1) မိဘ၏ လက်ရိအ
ှ လုြ်အကိုင် အကထာက်အထား
(2) မိဘ၏ ဝင်ကငွ အကထာက်အထား
(3) မိဘ၏ အခွန်ကဆာင်ထားသည့် အကထာက်အထား
(4) မိဘ၏ ဘဏ်လက်ကျေန်ကငွ အကထာက်အထား
(5) မိဘ၏ ဘဏ်စာအုြ် မိတ္တူ

3. ကလျှောက်လာွှ တင်ကြးသူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းမျေား
ကကျောင်းသို ့ လာကရာက်၍ ကလျှောက်လာွှ တင်သည့် အခါ။

။ သတ်မှတ်ထားသည့် လက်ခံြုံစံ စာရွက်တွင် ဆက်သွယ်ရန် လိြ်စာ၊

တယ်လြ
ီ ုန်းနံြါတ် အစရှိသည်တို ့ကို ပြည့်သွင်းကြးရမည်။
စာတိုက်မှ တဆင့် ကလျှောက်လာွှ တင်သည့်အခါ။

။ ကအာက်ကြာ်ပြြါ အကကကာင်းအရာတို ့နှင့် ြတ်သက် ၍ ကရးသားပြီး

ကကျောင်းကလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ထည့်ပြီး ြို ့ကြးြါရန်။
① ကလျှောက်လာွှ တင်ကြးသူ၏ အမည်
② ကလျှောက်ထားသူနှင့် ကတာ်စြ်ြုံ
③ ဆက်သွယ်ရန် (လိြ်စာ၊ တယ်လြ
ီ ုန်း နှင့် ြက်ခ်စ် နံြါတ်၊ အီးကမးလ်လြ
ိ ်စာ)
④ အကရးကကီး စာရွက်စာတမ်းမျေား ကြးြို ့ရမည့် ကနရာ (လိြ်စာ၊ အမည်၊ တယ်လြ
ီ ုန်း နံြါတ်)

4. အပခား အကကကာင်းအရာ
(1) စာရွက်စာတမ်း အားလုံးကို အမှားပြင်ဆင်သည့် မှင်အပြူရည် (Correction Pen) ပြင့် အမှား ပြင်ဆင်ပခင်း မပြုရ။
(2) အကထာက်အထား၊ ကထာက်ခံစာ စာရွက်အားလုံးနှင့် ြတ်သက်၍ အကထာက်အထား စာရွက် ထုတ်ကြးသူ တာဝန်ခံ၏ အမည်၊
ရာထူး၊ ထုတ်ကြးသည့် ဌာန၊ အြွဲ ့အစည်း၊ တည်ရိရ
ှ ာ ကနရာ၊ တယ်လြ
ီ ုန်း နှင့် ြက်ခ်စ် နံြါတ်မျေား ကရးသားထားသည့် အရာကို
တင်ပြရန်။ ပြစ်နိုင်မယ်ဆလ
ို ျှေင် အကထာက်အထားစာရွက် ထုတ်ကြးသူ၏ လက်မှတ်ြါလျှေင် ြိုသင့်ကတာ်သည်။
(3) ဂျေြန်ဘာသာစကား သို ့မဟုတ် အဂဂလိြ် ဘာသာစကားပြင့် ကရးသားထားပခင်းမရှကိ သာ စာရွက် စာတမ်းမျေား အားလုးံ ကို
ဂျေြန်ဘာသာစကား သို ့မဟုတ် အဂဂလြ
ိ ် ဘာသာစကားသို ့ ဘာသာပြန် ဆိုပြီး ြူးတွဲတင်ပြြါရန်။
ဂျေြန်ဘာသာသို ့

ပြန်ဆရ
ို ာတွင်

လူနာမည်မျေား၊

ကကျောင်း

အမည်မျေား၊

အြွဲ ့အစည်း

အမည်မျေား

အစရှိသည့်

တစ်ဦးဆိုင်နာမ်မျေားကို ခတခန ပြင့် မကြာ်ပြြဲ အဂဂလိြ် လို ကြာ်ပြကြးရန်။
(4)

တင်ပြလာသည့်

စာရွက်စာတမ်းမျေားနှင့်

ြတ်သက်၍

ဤကကျောင်းမှ

ကမးပမန်းစုံစမ်းသည့်အခါ

ရှိနိုင်သည့်အတွက်

စာရွက်စာတမ်းမျေားကို မိတ္တူကူးပြီး သိမ်းထားြါရန်။
(5) တင်ပြလာသည့် အကကကာင်းအရာနှင့် စာရွက်စာတမ်းမျေားတွင် မမှန်မကန် လိမ်လည် ကြာ်ပြထား သည်ကို ကတွ ့ရှိြါက
ကကျောင်းဝင်ခွင့် ရရှိထားပြီး ပြစ်လျှေငက် တာင်မှ ဝင်ခွင့်ကို ြယ်ြျေက်မည်။
(6) ကလျှောက်လာွှ တင်ရာတွင် စာရွက်စာတမ်း အချေက်အလက်ပြည့်စုံကသာ်လည်း ကကျောင်းဝင်ခွင့် ကသချော ကြါက် ရရှိမည်ဟု
မဆိုနိုင်ြါ။ အကယ်၍ ခွင့်ပြုချေက်မရရှိြါက ဆိုသည့် အချေက်ကို ကကိုတင် တွက်ဆပြီး အစီအစဉ် ကရးဆွဲထားြါရန်။ အပခား
သင်တန်းကကျောင်းမျေားကိုလည်း

တစ်ပြိုင်နက်

တည်း

ကလျှောက်ထားနိုင်သည့်အတွက်

ကလျှောက်လာွှ တင်ချေိန်တွင်

ကဆွးကနွးနိုင်သည်။
(7) ယခင်က လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာနတွင် ခွင့်ပြုချေက် မရရှိြူးသူ၊ သံရုံးတွင် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ပငင်းြယ်ခံရြူးသူမျေားကို

လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာနတွင် ယခင်က ခွင့်ပြုချေက် မရခဲ့သည့် မှတ်တမ်း ကို တိုက်ကကည့် စစ်ကဆးပခင်း ပြုလုြ်ြါမည်။ ယခင်က
ခွင့်ပြုချေက် မရသည့် အကကကာင်းအရင်း အကြါ်လိုက်၍ ကနာက်တစ်ကကိမ် ထြ်မံကလျှောက်ထားကသာ်လည်း ခွင့်ပြုချေက်မရနိုင်သည့်
အကပခအကန ရှန
ိ ိုင်ြါသပြင့် ကလျှောက်လာွှ မတင်မှီ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာန နှင့် ဤကကျောင်းသို ့ ကဆွးကနွးနိုင် ြါသည်။•
(8)

ကလျှောက်ထားသူထံမှ

လက်ခံရရှိကသာ

ကကျောင်းကအာင်လက်မှတ်

မူရင်းကို

လူဝင်မှုကကီးကကြ်ကရးဌာနမှ

စစ်ကဆးပြီးသွားသည့်အခါ ပြန်ကြးမည် ပြစ်ြါသည်။ ထိကု ကျောင်းကအာင်လက်မှတ် မူရင်းမှ လွ၍
ဲ အပခား စာရွက်စာတမ်းမျေားကို
ပြန်ကြးမည် မဟုတ်ြါ။ အကယ်၍ ပြန်ကြးရန် လိုအြ်သည့် စာရွက် စာတမ်းမျေား ရှြ
ိ ါက ကလျှောက်လွှာတင်ချေိန်တွင်
စာရင်းတင်ပြရန်။

