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ဂ်ပန္စကားသာသာရပ္（2021  4 လပုိင္း・2021 10 လပုိင္းေက်ာင္း၀င္မည့္ေက်ာင္းသားမ်ား）
ေက်ာင္းသားေခၚယူျခင္း 

 
 

１．အထူးအခြင့္အေရး   

ကၽႊန္ေတာ္တို႕၏ဂ်ပန္ဘာသာစာသင္ေက်ာင္းသည္၊ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးစနစ္နွင့္အညီအနစ္20 ေက်ာ္သက္တမ္းရွိခဲ့ 
ပါသည္။ယေန႕အခ်ိန္ထိဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ားစြာကိုေမြးထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္သာလက္ခံ 
ေသာအတန္းၿဖစ္ၿပီးဆရာတစ္ဦးၿခင္းစီမွေသခ်ာၾကပ္မတ္၍၊ဘာသာစကားနွင့္ပါတ္သက္၍အဓိကလိုအပ္ေသာအခ်က္ေလး 
ခ်က္ၿဖစ္သည့္（စာဖတ္ၿခင္း・နားေထာင္ၿခင္း・ေၿပာဆုိၿခင္း・ေရးၿခင္း）တို႕ကိုေလ႕က်င့္ေပးၿပီးေန႕စဥ္အတြက္ 
လိုအပ္သည္မ်ားကိုကူညီေထာက္ပန္႕ေပးပါသည္။ 
ထိုအၿပင္ေရွ႕ဆက္ရမည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသာလမ္းညြန္မႈမ်ား၊ေက်ာင္းၿပီးသြားသည့္ေနာက္တြင္မ်ား 
ၿပားလွေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ AICHIKENN  တြင္ေက်ာင္းသားဘ၀ကိုစတင္ရန္ဂ်ပန္ၿပည္တြင္းတြင္ရွိေသာ 
တကၠသိုလ္အသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ေက်ာင္းဆက္တက္ၾကပါသည္။ 
  

２．လက္ခံမည့္ေက်ာင္းသားဦးေရ    

ေက်ာင္း၀င္ရမည့္ကာလ   ေက်ာင္း၀င္ရန္သတ္မွတ္ဦးေရ ေနာက္ဆံုးလက္ခံမည့္ေက်ာင္းသားဦးေရ 

4 လ 45 ေယာက္ 90 ေယာက္ 
10လ 15 ေယာက္ 30 ေယာက္ 
 
３.ေက်ာင္း၀င္ရမည့္အခ်ိန္ကာလနွင့္ေက်ာင္းၿပီးဆုံးမည့္အခ်ိန္   

ေက်ာင္း၀င္ရမည့္အခ်ိန္သည္နွစ္စဥ္4လပိုင္းအတန္းနွင့္၁၀လပိုင္းအတန္းဟူ၍ရွိၿပီးေက်ာင္းၿပီးဆံုးမည့္ၾကာခ်ိန္မွာ2နွစ္ 
ျဖစ္ပါသည္။ 

※ျပည္တြင္းမွဂ်ပန္ဘာသာေက်ာင္းတြင္တစ္နွစ္တက္ေရာက္ၿပီးယၡဳလက္ရွိတက္ေနေသာအတန္းနွင့္ေပါင္း2နစ္ရွိ 
ပါကတက္ေရာက္နုိင္ပါသည္။ 
 
４.ဘာသာရပ္နွင့္စာသင္ခ်ိန္မ်ား   
ဂ်ပန္စကားဘာသာေက်ာင္းတြင္ဂ်ပန္စကားတိုးတက္မႈ႐ွိေစရန္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္၊ေက်ာင္းသား၏ဂ်ပန္စကား 
ဘာသာအရည္အခ်င္းကိုလိုက္၍အတန္းကိုျပဳလုပ္ထားပါသည္။ေအာက္ပါဇယားသည္ဥပမာျဖစ္သည္။ 
【အေၿခခံတန္း 】                                                   

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

အေၿခခံအတန္း ၄၂၀ နာရီ 
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【အလယ္တန္းအဆင့္】 
တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 

သဒၵါ နားေထာင္ျခင္း  စကားစု စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း သဒၵါ 
သဒၵါ နားေထာင္ျခင္း စကားစု စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း သဒၵါ 

စာစီစာကံုး  
 

အေထြေထြဘာသာ JLPTစာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 
ဆင္ျခင္း 

သဒၵါ  JLPT 
စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
စာစီစာကံုး အေထြေထြဘာသာ JLPT စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
သဒၵါ 

 
JLPT 

စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 
ဆင္ျခင္း 

အလယ္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ နာရီ 

 
【အလယ္အထက္တန္းအဆင့္】 

တနလၤာ အဂၤါ ဗုဒၵဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ 
စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း 

 
စကားစု 

 
စာစီစာကံုး JLPT စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
နားေထာင္ျခင္း 

 
စာပုဒ္ဖတ္ျခင္း 

 
စကားစု 

 
စာစီစာကံုး JLPT စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
နားေထာင္ျခင္း 

 
သဒၵါ 

 
အေထြေထြဘာသာ သဒၵါ 

 
JLPT စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
သဒၵါ 

 
သဒၵါ 

 
အေထြေထြဘာသာ သဒၵါ 

 
JLPT စာေမးပြအဲတြက္ျပင္ 

ဆင္ျခင္း 
သဒၵါ 

 
အလယ္အထက္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ နာရီ 

 

５．စာသင္ခ်ိန္   
 စာသင္ခ်ိန္မွာတပါတ္လွ်င္ 5 ရက္ၿဖစ္ၿပီး(တနလၤာ မွေသာၾကာေန႕အထိတရက္လွ်င္ 4 နာရီ) ၿဖစ္ပါသည္။ 
 

６．ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ား   
ေအာက္ပါေရးသားထားေသာ ①、②、③အခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီသူၿဖစ္ရပါမည္။ 
① နိုင္ငံရပ္ၿခားတြင္ေနထိုင္၍သာမန္အတန္းပညာကို12တန္းေအာင္ၿမင္ၿပီးသူ၊သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံတြင္တကၠသိုလ္ 

၀င္တန္းေအာင္လက္မွတ္ရရွိၿပီးသူ။ထိုအၿပင္ယၡဳအခ်က္အလက္နွင့္ပါတ္သက္၍မိခင္ေက်ာင္းမွေထာက္ခံေပးနိုင္သူ 
② ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ（JLPT（N５အထက္））、စီးပြားေရး၊အလုပ္အကိုင္ဂ်ပန္ဘာသာသတ္မွတ္ 

အရည္အခ်င္း(J-CERT(အေျခခံအဆင့္၏အထက္)J-TEST(Fအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္သူ）ထို႔အၿပင္လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ 
အသိအမွတ္ၿပဳထားေသာဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းေအာင္လက္မွတ္(N5)နွင့္ကိုက္ညီေသာလက္မွတ္ရွိသူ။ 

③မိခင္ေက်ာင္းမွေအာင္လက္မွတ္ရရွိသည္အထိေက်ာင္းလခေပးသြင္းနိုင္သူ၊ေနထိုင္စားေသာက္စားရိတ္ကိုအမွန္တ 
ကယ္ေပးေဆာင္နိုင္ေသာတာ၀န္ခံ။ 

※ယခင္ကေက်ာင္း၀င္ခြင့္ၿငင္းပယ္ခံရေသာမွတ္တမ္းရွိသူသည္သီးသန္႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပါ။  
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７．ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား   

（１）စာတိုက္မွေပးပို႕၍ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿခင္း  
①ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕သတ္မွတ္ခ်ိန္ ကာလအတြင္း၊လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုစုစည္း၍ေအာက္တြင္ 

ေဖာ္ၿပထားေသာေလွ်ာက္လႊာေပးပို႕ရမည့္ဌာနသို႔ပို ႔ေပးပို႕ရပါမည္။ 
②ေက်ာင္းမွစာေမးပြဲရက္ကိုသတ္မွတ္ၿပီး၊စာေမးပြဲကိုက်င္းပပါမည္။ေန႕ရက္အခ်ိန္၊ေနရာနွင့္ပါတ္သက္၍ေလွ်ာက္ 

လႊာတင္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္သီးသန္႕အေၾကာင္းၾကားပါမည္။ 
＜ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕ေနရာလိပ္စာ＞ 
＜保育・介護・ビジネス名古屋専門学校＞ 
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 2-6-4 
代表番号 052-222-5631 
（２）ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည္႕ေန႕ရက္အခ်ိန္အပိုင္းအၿခား  
①နိုင္ငံရပ္ၿခားမွေလွ်ာက္လ့ာတင္သြင္းလွ်င္  
2021 နွစ္ 4  လတြင္ေက်ာင္း၀င္နိင္ရန္: 2020 နွစ္ 9 လ 1 ရက္（အဂၤါ）～ 2020 နွစ္10 လ15 ရက္（ၾကာသပေတး） 
2021 နွစ္10 လတြင္ေက်ာင္း၀င္နိုင္ရန္: 2021နွစ္ 3 လ 1 ရက္（တနလၤာ）～ 2021 နွစ္ 4 လ12 ရက္（တနလၤာ） 
③ၿပည္တြင္းမွေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားလွ်င္  
2021 နွစ္ 4 လတြင္ေက်ာင္း၀င္နိုင္ရန္：2020 နွစ္ 9 လ 1 ရက（္အဂၤါ）～2021 နွစ္ 2 လ 10 ရက（္ဗုဒၵဟူး） 
2021 နွစ္ 10 လတြင္ေက်ာင္း၀င္နိုင္ရန္：2021 နွစ္ 3 လ 1 ရက（္တနလၤာ）～2021 နွစ္ 7 လ 19 ရက（္တနလၤာ）  
（３）ေလွ်ာက္လႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ား 
※ေရးသြင္းထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍လိမ္ညာမႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္၊စာေမးပြေဲၿဖဆုိခြင့္မၿပဳပါ။ထုိအၿပင္စာေမးပြေဲအာင္ၿမင္ေၾကာင္း 

ေၾကၿငာၿပီးေနာက္တြင္လည္းလိမ္ညာထားသည္႕အခ်က္အလက္မ်ားကိုေတြ႕ရွိပါကလည္းစာေမးပြေဲအာင္ၿမင္ေၾကာင္းကိုရုတ္သိမ္းပါမည္။ 
※တစ္ၾကိမ္တင္ၿပီးသြားေသာေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိမည္သည့္အေၾကာင္းၿပခ်က္နွင့္မွၿပန္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။  

 
■နုိင္ငံၿခားမွေလွ်ာက္လြာတင္လွ်င္  

 
လုိအပ္ေသာ 
စာရြက္စာတမ္း 

သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား  

１ 
ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ 
ေလွ်ာက္လႊာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းရ 
မည္ၿဖစ္သည္။ 

２ 
ကုိယ္ေရးရာဇ 
၀င္ေလွ်ာက္လႊာ  

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီး၊ေလွ်ာက္လႊာတင္သူကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။ 

３ 

က်န္းမာေရးစစ္ 
ေဆးခ်က္ 

ေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လႊာၿဖစ္ၿပီးေလွ်ာက္လႊာမတင္မီွ၃လအတြင္းစစ္ေဆးထားေသာေဆးစစ္ခ်က္မွတ္ 
တမ္းၿဖစ္ရမည္။ 
※နီေပါနုိင္ငံ၊ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ေဆးစစ္ခ်က္နွင့္္အတူဓာတ္မွန္ရုိက္ထားေသာ 
「ရင္ဘတ္ပိုင္းရုိက္ထားေသာဓာတ္မွန္ဓာတ္ပုံစာရြက္」မူရင္းကုိလည္းတင္ၿပရပါမည္။ထုိအၿပင္ေလွ်ာက္္လႊာတင္သူ 
နွင့္ပါတ္သက္ေသာအၿခားတုိင္းၿပည္၊နယ္ေၿမေဒသမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားလည္းအက်ံဳ း၀င္ပါသည္ 

４ 
အမွတ္စာရင္း 
စာရြက္  

အထက္တန္းေက်ာင္းမွေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခဲ့ေသာအတန္းေက်ာင္းအထိအမွတ္စာရင္း  
※（တရုတ္နိုင္ငံၿဖစ္လွ်င္）တကၠတိုလ္ေအာင္လက္မွတ္（အထက္တန္းထိေလ႕လာထားေသာ） 
စာေမးပြေဲၿဖသူက「ပညာေရးအဖြ႕ဲအစည္း၏လက္မွတ္အၿပင္သုေတသနၿပဳေက်ာင္းသားပညာေရးၿမင့္တင္ 
ေရးဗဟုိၿပဳေက်ာင္း」မွထုတ္လုပ္ေပးေသာအေထာက္အထား（ရမွတ္ေရးသြင္းထားေသာလက္မွတ္） 

５ 

ေအာင္လက္မွတ္၊ 
ေအာင္ၿမင္ၿပီးဆုံး 
ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ
(မႈရင္း)  

ေမြးရပ္ေၿမမွအထက္တန္းေက်ာင္း၊အၿပင္ေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခ့ဲသည့္အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္လက္မွတ ္
၊ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနဆဲၿဖစ္ပါ「ေအာင္ၿမင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ」တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါက「ေအာင္လက္မွတ္」 
မူရင္းၿဖစ္နိုင္မည္ဆုိလွ်င္「တစ္နိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၏ဗဟုိဌာန(ပညာေရးဌာနစစ္တမ္းဗဟုိဌာန)」 
ထုိအၿပင္「ပညာေရးဌာန၊သုေတသတၿပဳေက်ာင္းသားပညာေရးစင္တာဗဟုိဌာနမွထုတ္ေပးေသာပညာေရးသမုိင္း 
အေထာက္အထားမူရင္းကိုတင္ၿပရပါမည္။ 

６ 

ဂ်ပန္ဘာသာအည္အ 
ခ်င္းေအာင္လက္ 
မွတ္（ဂ်ပန္စာ 
သင္ယူထားေသာ 
ေအာင္လက္မွတ္） 

မိခင္တုိင္းၿပည္တြင္ဂ်ပန္ဘာသာကုိသင္ယူခဲ့ေသာေက်ာင္း（ဂ်ပန္ဘာသာသင္ယူခဲ့ေသာအခ်ိန္ 
ကာလကုိသတ္မွတ္ထားေသာအရာ၊ဂ်ပန္ဘာသာေလ႕လာထားေသာအခ်ိန္ကာလကုိမပ်က္မ 
ကြက္ၿဖည္႕သြင္းထားေသာလက္မွတ္ 
※နာရီေပါင္း150အထက္သင္ယူထားေၾကာင္းၿပသနုိင္သည္႕၊ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြ ဲ
 J-TESTစီးပြားေရးအလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာသတ္မွတ္ထားေသာဂ်ပန္ဘာသာစာေမး 
ပြေဲၿဖဆုိထားသူသည္အေထာက္အထားအၿဖစ္အမွတ္စာရင္းစာရြက္ကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

 

７ 

ေငြေၾကးနွင့္ 
ပါတ္သက္၍တာ 
၀န္ယူသူလက္မွတ္ 
 

 
ေငြေၾကးနွင့္ပါတ္သက္ေသာတာ၀န္ခံမွေရးသြင္းရပါမည္။ 



 

 

4 

 

8 ဓာတ္ပုံ  

５ပုံ（ေဒါင္လိုက္４စင္တီမီတာ×အလ်ားလုိက္３စင္တီမီတာအားလုံးတူညီရပါမည္ဓာတ္ပံုေနာက္တြင္တုိင္းၿပည္အမည္၊ 
ေက်ာင္းသားအမည္ေရးသြင္းၿပီး၊တစ္ပုံကုိေက်ာင္း၀င္ခြင့္ပံုတြင္ကပ္ရပါမည္။ေလွ်ာက္လြာမတင္မီ3လအလုိတြင္ရုိက္ထား 
ေသာဓာတ္ပံုၿဖစ္ရပါမည္။ကုိယ္တစ္ပိုင္းပံုၿဖစ္ၿပီးမ်က္နွာၿပင္တြင္ဦးထုပ္ေဆာင္းထားၿခင္း၊ရႈခင္းမ်ားပါေသာ၊ပုံမၿဖစ္ရပါ။ 
ၾကည္လင္ၿပတ္သားေသာပုံၿဖစ္ရပါမည္။အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာပုံမ်ားနွင့္ကြန္ၿပဴတာနွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာပုံမ်ားလက္
မခံပါ။ 

9 
စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ခေငြ 
သြင္းရန္အသိေပးစာ 
ရြက္မိတၱဴ 

 
ၿပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာရရိွၿပီးေက်ာင္းလခသြင္းလွ်င္၊ေက်ာင္းလခနွင့္အတူ၊စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္အခေၾကးကုိေပးသြင္းရပါမည္။ 

10 ပတ္စပုိ႕မိတၱဴ ※ အသုံးၿပဴသူ၏ပတ္စပုိ႕ၿဖစ္ၿပီးစာမ်က္နွာအားလုံးကုိမိတၱဴဆြ၍ဲတင္ၿပရပါမည္။  

11 အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန 
ေသာေထာက္ခံစာ 

※ ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏မိမိတုိင္းၿပည္တြင္၊အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာေထာက္ခံစာကုိတင္ၿပရမည္။  

12 သေဘာတူညီ 
ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာစာရြက္ၿဖစ္ၿပီးတာ၀န္ခံသူမွေရးသြင္းရမည္ၿဖစ္သည္။  

13  ပညာေတာ္သင္စာခ်ဳပ္ ေလွ်ာက္လြာတင္သူကိုယ္တုိင္ေရးသြင္းထားၿပီး အမည္၊လက္မွတ္ တံဆိပ္တုံးပါရွိရမည္။ 

14 အိမ္ေထာင္စု 
မွတ္တမ္း 

တရုတ္နိုင္ငံသားမ်ား「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」တြင္မိသားစု၀င္အားလံုးပါ၀င္ေသာမိတၱဴ၊「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」
၏စာမ်က္နွာအားလုံးကုိရုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ 
※ အသစ္လဲလွယ္သည့္ရြက္စြၿဲဖည့္သြင္းထားေသာ「ေဒသခံသက္ေသစာအုပ္」အၿဖစ္ကန္႕သတ္ထားၿပီး၊ 
အၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားမ်ာ「ေမြးစာရင္းစာရြက္ေထာက္ခံစာ」စသည္တုိ႕ကုိတင္ၿပရပါမည္။。 

15 
ပညာသင္ 
ေထာက္ပန္႕ 
ေၾကးေထာက္ခံစာ  

ပညာသင္ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရိွသူသည္၊ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရိွထားေသာအဖြကဲအစည္းအမည္၊ရရိွသည္႕ေထာက္ပန္႕ 
ေၾကးေငြ၊ရရိွထားသည့္ကာလအပုိင္းအၿခားထုတ္ၿပန္ခ်က္စသည္တို႕ကုိၿဖည္႕သြင္းၿပီးအေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိေရး 
သြင္းထားသည္စာရြက္စာတမ္းစသည္တုိ႕ကိုတင္ၿပရပါမည္။  

＜ေငြေၾကးတာ၀န္ယူသူမွတင္ၿပရမည္႕စာရြက္စာတမ္း＞ 
①ေလွ်ာက္လြာတင္သူကုိယ္တုိင္ကေငြေၾကးကိုတာ၀န္ယူသည္႕အခါ 
 လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း သတိထားရမည္႕အခ်က္အလက္မ်ား 

1 ေငြစုထားေၾကာင္းအေထာက္အထားစာအုပ္ ဘဏ္မ်ားမွထုတ္ေပးေသာေငြစုေလွ်ာက္လြာရွင္အမည္နွင့္အေထာက္အထားစာရြက္ 

2 အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာအ 
ေထာက္အထား 

အလုပ္ဌာနေနရာဌာနမွထုတ္ေပးေသာ၊အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ႕သည့္အခ်ိန္ကာလကုိၿဖည္႕သြင္းထားသည္ 
ေထာက္ခံစာ  

3 ၀င္ေငြအေထာက္ထား（ၿပီးခ့ဲေသာ 
တစ္နွစ္စာအပါအ၀င္） 

အလုပ္ဌာနေနရာမွထုတ္ေပးေသာဝင္ေငြကုိေဖာ္ၿပထည္႕သြင္းထားသည္႕စာရြက္စာတမ္း  

②ေငြေၾကးေထာက္ခံေပးသူကဂ်ပန္နုိင္ငံတြင္ေနထိုင္ပါက 
 လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္: သတိထားရမည္႕အခ်က္အလက္မ်ား 

1 အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာအ 
ေထာက္အထား 

ကုပၸဏီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ「လုပ္ငန္းလုိင္စင္မွတ္တမ္း」ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သူ「အသိအမွတ္ၿပဳေလ်ာက္ထားေသာ 
စာရြက္စာတမ္း」 

2 
အခြန္ေဆာင္ထားေသာစာရြက္ 
(ၿပီးခ့ဲေသာတစ္နွစ္စာအပါအ၀င္
） 

ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမွထုတ္ေပးေသာဝင္ေငြနွင့္ပါတ္သက္၍ၿဖည္႕သြင္းထားေသာအရာ
「ပင္စင္အတြက္ေဆာင္ထားေသာသင္ေငြမ်ား」မရပါ။ 

3 ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္၊တြင္ေန 
ထုိင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 

အတူေနထုိင္ေသာမိသားစုအားလံုးၿဖည္႕သြင္းထားေသာေနထုိင္ေၾကာင္းစာရြက္။နုိင္ငံၿခားသားၿဖစ္လွ်င္အရပ္ 
သားမည္သည္႕နိုင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္းေနထုိင္ခြင့္ကဒ္ၿပားမိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။  

4 လက္မွတ္၊တံဆိပ္တုံးမွတ္ပုံတင္ 
ထားေသာေထာက္ခံစာ 

ေငြေၾကးတာ၀န္ခံေပးသူ၏မွတ္ပံုတင္ထားေသာတံဆိပ္တံုးကုိအသုံးၿပဳရမည္။  

5 ေငြစုစာအုပ္ ေငြေၾကးတာ၀န္ခံ၏အမည္နွင့္ေငြစုစာအုပ္ၿဖစ္ရမည္ 

6 ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအ 
ေထာက္အထား 

မိသားစုနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ားၿဖစ္လွ်င္ေလွ်ာက္လြာတင္သူနွင့္ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္အထားကုိတင္ၿပရပါ
မည္။  

③နိုင္ငံၿခားလြေဲငြနွင့္ပါတ္သက္ေသာ၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံၿဖစ္လွ်င္ 
 လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း သတိထားရမည္႕အခ်က္အလက္မ်ား 

１ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေန 
ေသာအေထာက္အထား 

အလုပ္ဌာနေနရာဌာနမွထုတ္ေပးေသာ၊အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ႕သည့္အခ်ိန္ကာလကုိၿဖည္႕သြင္းထားသည္႕ေထာက္ခံစာ။ကုိ
ယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္ၿဖစ္ပါက「လုပ္ငန္းလုိင္စင္မွတ္တမ္း」ထုိအၿပင္「လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္စာရြက္စာတမ္း」
မိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

２ ၀င္ေငြအေထာက္ထား（ၿပီးခ့ဲ 
ေသာတစ္နွစ္စာအပါအ၀င္） 

အလုပ္ဌာနေနရာဌာနမွထုတ္ေပးေသာတစ္နစ္စာသင္ေငြစာရြက္၊အလုပ္ဌာန၏ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာဖုန္းနံပါတ္စ 
သည္ထည္႕သြင္းေရးသားထားေသာ၀င္ေငြေထာက္ခံစာ  

３ ေငြစုစာအုပ္ 
ေငြေၾကးတာ၀န္ခံအမည္ၿဖင့္ဘဏ္မွထုတ္ေပးေသာေငြစုစာအုပ္။တရုတ္နိုင္ငံမွေငြလြပဲါက 
ဘဏ္စာအုပ္၏ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ပါေသာ「ကုိယ္ပုိင္」မိတၱဴကုိပူးတြတဲင္ၿပရပါမည္။ 

４ 
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္
အထား（ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ 
ပုံအေထာက္အထား） 

ဂ်ပန္နုိင္ငံၿမိဳ႕နယ္ရံုးမွထုတ္ေပးေသာနုိင္ငံသားစာရြက္（အိမ္ေထာင္စု၀င္အားလုံး၏အမည္ေရးသြင္းထားေသာ） 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္း။တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါကေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္ပုံကုိေဖာ္ၿပထားေသာစာရြက္စာတမ္း။အၿခားတုိင္းၿပည္မ်ား
ဆုိလွ်င္「ေမြးစာရင္းစာရြက္」စသည္တုိ႕ကိုတင္ၿပရမည္။ 



 

 

5 

 

※ေငြစုစာအုပ္သည္ေက်ာင္းလခကုိ၊ေငြေၾကးေထာက္ခံေပးသူမွေပးနုိင္ေသာေငြေၾကးပမာဏရိွရန္လုိအပ္ပါသည္။  
※ယၡဳနစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ဥပေဒနွင့္မညီညြတ္ေသာေနထုိင္မႈ၊ဥပေဒနွင့္မညီေသာအလုပ္လုပ္ကုိင္မႈတိုးပြားလာမႈကုိလုိက္ 
၍ဥပေဒရံုးလူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္「ပညာသင္လာေရာက္ၿခင္း」နွင့္ပတ္သက္၍အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီးယၡဳေနာက္ပိုင္းတြင္လူ၀င္မႈ 
ၾကီးႀကပ္ေရးဌာနကသတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းနွင့္မကုိက္ညီေသာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမၾကာခဏရိွေသာနုိင္ငံ・ေဒသအတြင္းမွေလွ်ာက္လြာတင္ပါက 
အၿခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိတင္ၿပရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ေလွ်ာက္လြာတင္မည္ဆုိလွ်င္အထူးဂရုစုိက္ရန္လုိအပ္ပါသည္ 

●တရုတ္နုိင္ငံသားအားလုံး ၊ ၿမန္မာ ၊  ဘဂၤလားေဒ႕ရ္ွ ၊ မြန္ဂုိ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊သီရိလဂၤါ ၊ နီေပါ နုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၊ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာအၿခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိတင္ၿပရန္ လုိအပ္ပါသည္။ 

 
ေလွ်ာက္လြာတင္သူကိုယ္တိုင္ကေငြ 
ေၾကးတာ၀န္ခံၿဖစ္လွ်င္  

လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူၿဖစ္လွ်င္ကိုယ္တိုင္၏အလုပ္အကိုင္သို႕မဟုတ္၀င္ေငြကိုေဖာ္ၿပနိုင္ေသာစာရြက္စာ 
တမ္းကိုတင္ၿပရပါမည္။（ၿပီးခဲ့ေသာတစ္နစ္စာအပါအ၀င္） 
လက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမဟုတ္လွ်င္၀င္ေငြကိုေဖာ္ၿပနိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းကုိတင္ၿပရပါမည္။ 
（ၿပီးခဲ့ေသာသံုးတစ္စာအပါအ၀င္） 

ေလွ်ာက္လြာတင္သူမဟုတ္ 
ေသာသူမွေငြေၾကးတာဝန္ 
ခံအၿဖစ္တာဝန္ခံေပးေသာအခါ  

・ဝင္ေငြစာရြက္စာတမ္း（ၿပီးခဲ့ေသာသုံးတစ္စာအပါအ၀င္） 
・အခြန္ေဆာင္ထားေသာစာရြက္（ၿပီးခဲ့ေသာသုံးတစ္စာအပါအ၀င္） 
・ေငြေၾကးတာ၀န္ခံ၏ဝင္ေငြပံုစံအေသးစိတ္တင္ၿပထားေသာစာရြက္စာတမ္း（ေငြစုစာအုပ္မိတၱဴစသည္） 

※ဇယားတြင္ေရးသြင္းထားေသာစာရြက္စာတမ္းအၿပင္အၿခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ၿပၿခင္းကိုလည္းလက္ခံပါသည္။  

■ဂ်ပန္နိုင္ငံၿပည္တြင္းမွေလွ်ာက္လြာတင္ေသာအခါ 
１ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာ ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ၿဖည့္သြင္းရမည္။ 

２ ကုိယ္ေရးရာဇ၀င္ ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာ ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ၿဖည့္သြင္းရမည္။  

３ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ 
ခ်င္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာ 
ေက်ာင္းသားကုိယ္တုိင္ဂ်ပန္ဘာသာၿဖင့္ၿဖည့္သြင္းရမည္။  

４ က်န္းမာေရးေဆးစစ္ခ်က္ ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လြာ၊ေလ်ာက္လြာမတင္မီ၃လအတြင္းၿပဳလုပ္ထားေသာေဆးစစ္ခ်က္မွတ္
တမ္းစာရြက္  

５ အမွတ္စာရင္းစာရြက္ မိခင္တုိင္းၿပည္၏ေက်ာင္းတြင္စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမွေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခ့ဲေသာေက်ာင္းအထိ 
အမွတ္စာရင္းစာရြက္  

６ ေအာင္လက္မွတ္/ေအာင္ၿမင္ 
ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ（မူရင္း） 

မိခင္တုိင္းၿပည္၏ေက်ာင္းတြင္စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းမွေနာက္ဆုံးတက္ေရာက္ခ့ဲေသာေက်ာင္းအထိ 
ေအာင္လက္မွတ္၊တရုတ္နုင္ငံသားၿဖစ္ပါက「ေအာင္လက္မွတ္ေထာက္ခံစာ」မူရင္း 

７ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းရွိ 
ေၾကာင္းသက္ေသၿပနုိင္သည့္
အေထာက္အထား  

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ခ်င္းစစ္စာေမးပြအဲၿပင္J-TESTစီးပြားေရးအလုပ္အကုိင္နွင့္ပါတ္သက္ေသာဂ်ပန္ဘာသာ 
စာေမးပြေဲၿဖဆုိထားသူသည္။အမွတ္စာရင္းစာရြက္ကုိတင္ၿပရမည္ၿဖစ္ 
ၿပီး၊အမွတ္စာရင္းစာရြက္မထြက္ရွိေသးပါက၊စာေမးပြေဲၿဖဆုိထားေသာအေထာက္အထားစာရြက္（မိတၱဴ）
ကုိတင္ၿပရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

８ ေငြေၾကးနွင့္ပါတ္သက္၍တာ 
ဝန္ယူနိုင္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လြာ၊ေငြေၾကးနွင့္ပါတ္သက္ေသာတာဝန္ယူသူမွေရးသြင္းရပါမည္။  

９ သေဘာတူညီေၾကာင္းေထာက္
ခံစာ 

ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာေလွ်ာက္လြာ၊ေငြေၾကးနွင့္ပါတ္သက္ေသာတာဝန္ယူသူမွေရးသြင္းရပါမည္။  

10  ပညာေတာ္သင္လာရန္သေဘာ
တူညီေၾကာင္းစာခ်ဳပ္ 

ေလွ်ာက္လြာတင္သူကိုယ္တုိင္အမည္၊လက္မွတ္ ေရးထုိး၍တံဆိပ္တုံးနွိပ္ေပးရပါမည္။  

11  
 

ဓာတ္ပုံ 

（အနံ 4 စင္တီမီတာ×အလ်ား 3 စင္တီမွတာရိွတူညီဓာတ္ပံု）၃ပုံကုိေနာက္ေက်ာဘက္တြင္တုိင္းၿပည္အမည္နွင့္ 
ေက်ာင္းသားအမည္ကုိေရး၍ထုိအထဲမွတစ္ပုံကိုေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလ်ာက္လြာတြင္ကပ္ေပးရပါမည္။ေမတင္မီ3လအ
လုိတြင္ရုိက္ထားေသာဓာတ္ပံုၿဖစ္ရပါမည္။ကုိယ္တစ္ပုိင္းပုံၿဖစ္ၿပီးမ်က္နွာၿပင္တြင္ဦးထုပ္ေဆာင္းထားၿခင္း၊ရႈခင္း 
မ်ားပါေသာ၊ပုံမၿဖစ္ရပါ။ၾကည္လင္ၿပတ္သားေသာပုံၿဖစ္ရပါမည္။အပ်က္သေဘာေဆာင္ေသာပုံမ်ားနွင့္ကြန္ၿပဴတာ 
နွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာပုံမ်ားလက္မခံပါ။  

12 ပညာသင္စားရိတ္ကုိေပးသြင္း
နိုင္ေၾကာင္းအသိေပးအ 
ေထာက္အထားမိတၱဴ  

 
ဘဏ္မွထုတ္ေပးေသာေငြစုစာအုပ္မိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

13 နိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္တြင္ၿဖည့္သြင္းထားေသာစာမ်က္နွာမ်ားအပါအ၀င္စာမ်က္နွာအားလုဲး၏မိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။ 

14 ေနထုိင္ခြင့္ကဒ（္နိုင္ငံၿခားသား 
စီစစ္ေရးကဒ္）မိတၱဴ
（အေရွ႕အေနာက္） 

ေနထုိင္ခြင့္ကဒ(္နိုင္ငံၿခားသားေနထုိင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ကုိင္ေဆာင္ထားလွ်င္ထုိကဒ္ၿပား၏)ေရွ႕ေနာင္စာမ်က္နွာကုိA4
စာရြက္ၿဖင့္မိတၱဴကူး၍တင္ၿပ၇ပါမည္။ 

15  
ေက်ာင္းလခ၊ေနထုိင္စာရိတ္စ
သည္တိ႕ုကုိေပးေဆာင္မည့္ 
နည္းလမ္းကုိေဖာ္ၿပထား 
ေသာစာရြက္စာတမ္း 

ေက်ာင္းလခ၊ေနထုိင္စရိတ္နွင့္ပါတ္သက္၍တာ၀န္ယူမည့္နည္းလမ္းနွင့္ပါတ္သက္၍အေထာက္အထားအၿဖစ္ 
၃လအတြင္းၿပဳလုပ္ထားေသာအေထာက္အထားစာရြက္ကုိတင္ၿပရပါမည္။ေငြထည့္ထားေသာဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴကုိ
တင္ၿပသည့္အခါတြင္၊ဘဏ္စာအုပ္ၿပဳလုပ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလ၊ဘဏ္စာအုပ္ပိုင္ရွင္၏အမည္ပါ၀င္ေသာစာမ်က္
နွာအပါအ၀င္ပိုက္ဆံအ၀င္အထြက္စာမ်က္နွာတုိ႕၏မိတၱဴကုိတင္ၿပရပါမည္။ 
※ကုိယ္တုိင္ကေငြေၾကးတာ၀န္ခံၿဖစ္လွ်င္၊ကုိယ္တုိင္နာမည္ၿဖင့္ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ၊ပညာေတာ္သင္ေထာက္ပန္႕ 
ေၾကးရရိွထားေသာစာရြက္စာတမ္းစသည္ 
※ကုိယ္တုိင္မဟုတ္ေသာေငြေၾကးတာ၀န္ခံၿဖစ္လွ်င္၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံေပးမည့္သူ၏အမည္နွင့္ၿပဳလုပ္ထားေသာ 
ဘဏ္စာရြက္စာတမ္း(မူရင္း)ထုိ႕အၿပင္ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴ၊အမွန္တစ္ကယ္ေငြသြင္းထားေသာအေထာက္အထားစာ



 

 

6 

 

ရြက္(ေငြစတင္သြင္းထားသည့္အခ်ိန္ကာလမွယခုအထိစာရြက္စာတမ္းမ်ား၏မိတၱဴ၊အမွန္တစ္ကယ္ေငြသြင္းထားေ
သာသူ၏ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴစသည္တို႕ကုိတင္ၿပရပါမည္ 

16  
 
တက္ေရာက္ခ့ဲေသာေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈမွတ္ 
တမ္းနွင့္အမွတ္စာရင္း  

ေလွ်ာက္လြာတင္သည့္အခါတြင္၊ဂ်ပန္နွင့္ပါတ္သက္၍ဂ်ပန္ပညာေရးအေထာက္အထား၊ထုိ႕အၿပင္၊အထူးပညာေရး
အစီအစဥ္ၿဖင့္ေက်ာင္းတက္ေနသူသည္ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ပညာသင္ခြင့္ကာလ၏ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈမွတ္တမ္း၊
ဘာသာရပ္ရမွတ္(မႈရင္း)ကုိတင္ၿပရပါမည္။ 
※ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးအေထာက္အပန္႕အၿပင္အထူးပညာေရးေက်ာင္းစသည္တုိ႕သည္၊ဂ်ပန္ဘာသာစကား 
ေက်ာင္း၊တကၠတိုလ္၊ရက္တုိသင္တန္းေက်ာင္းတုိ႕၏ဂ်ပန္ဘာသာအထူးသင္တန္းအၿပင္အၿခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာသက္
ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ 
※တကၠတုိလ္တြင္ဆက္လက္တက္ေရာက္ေနေသာပုဂၢိဳလ္သည္၊လက္ရွိတက္ေရာက္ေနေသာေက်င္း၏ေထာက္ 
ခံစာ(မႈရင္း)ကုိတင္ၿပရပါမည္။ 
※ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈကိုသိရိွနိုင္မည္႕အေထာက္အထား(ပုံမွန္အေထာက္အထား)ကိုတင္ၿပရပါမည္။ 

 
（４）ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္ၿပင္ဆင္ရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္၍သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား 
 
①နိုင္ငံသားအမည္ၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
（တရုတ္နုိင္ငံမွတင္ေသာေလွ်ာက္လြာၿဖစ္လွ်င္）တရုတ္၊ေဟာင္ေကာင္၊မကာအုိ၊ထုိင္ဝမ္နိုင္ငံတုိ႕၏အမည္မ်ားကုိခြၿဲခား၍ေရးပါ 
 

② ေမြးတကၠရ္ကုိၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
နိုင္ငံကူးလက္မွတ္စသည္တုိ႕ကိုေသခ်ာစစ္ေဆး၍ၿဖည့္သြင္းပါ။နုိင္ငံကူးလက္မွတ္ရွိပါကဓာတ္ပုံမိတၱဴကုိထည့္သြင္းတင္ၿပပါ။  
 

③ အမည္ၿဖည့္သြင္းၿခင္း  
 (ア)（ကိုးရီးယားလူမ်ိဳးၿဖစ္လွ်င္）အမည္နွင့္ကိုက္ညီေသာခန္းဂ်ိစာလံုးမရွိပါက(ခတခန)နွင့္ၿဖည္႕သြင္း၍အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းအမည္ကိုပါေရးၿဖည့္ေပးပါ။ 
 (イ)နိုင္ငံကူးလက္မွတ္၏အမည္တြင္အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းအၿပင္（「Ü」「ç」စသည္）အသံထြက္ပံုစံၿဖည့္သြင္းထားသူၿဖစ္ပါကနုိင္ငံကူးလက္မွတ္တြင ္

ေရးသြင္းထားေသာအမည္ေရးသြင္းထားသည့္ပံုစံနွင့္ကုိက္ညီ၍ေရးၿဖည္႕ပါ။  
 

④ မီသားစုကုိေရးသြင္းၿခင္း 
ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏မိဘ၊ညီအကုိေမာင္နွမမ်ား၏အမည္၊အသက္၊（ေမြးသကၠရ္）အလုပ္အကုိင္ေနထုိင္သည့္ေဒသစသည္တုိ႕ကိုတိက်မွန္ကန္စြာၿဖည့္သြင္းပါ။ 

⑤ ေမြးရပ္ေၿမၿဖည့္သြင္းၿခင္း 
「～ၿမိဳ႕နယ္」အထ（ိတရုတ္နိုင္ငံၿဖစ္လွ်င္～ရပ္ကြက္…ၿမိဳ႕နယ္（တုိင္း））တုိ႕ကိုၿဖည္႕သြင္းပါ။ 
 
⑥ ကိုယ့္တုိင္းၿပည္တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းအမည္ကိုေရးသြင္းပါ။ 

ေလွ်ာက္လြာတင္စဥ္ေနထုိင္ေသာလိပ္စာကုိအေသးစိတ္ေရးပါ။（တရုတ္လူမ်ိဳးၿဖစ္လွ်င္～ရပ္ကြက္…ၿမိဳ႕နယ္（တုိင္း）～နံပါတ္） 
 

⑦ ယခင္ကဂ်ပန္နိုင္ငံသုိ႕ဝင္ေရာက္ခဲ့ဘူးေသာသမုိင္းရွိပါကၿဖည့္သြင္းပါ။ 
「ရိွသည္」ကုိၿဖည့္သြင္းလွ်င္အႀကိမ္ေရ၊လတ္တေလာတြင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ဘူးပါကအေသးစိတ္ကုိေသခ်ာစြာၿဖည့္သြင္းပါ။ 
 

⑧ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္စာရြက္ထဲတြင္「ေက်ာင္းတက္ခ်င္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္」ကိုၿဖည့္သြင္းပါ။အေၾကာင္းအရာနွင့္အဓိပၸာယ္ကိုေသခ်ာတိက်စြာေရးသားပါ 
⑨ ေနာက္ဆုံးသင္ယူခဲ့ေသာပညာေရးအတန္းကုိၿဖည့္သြင္းပါ။ 

ေလွ်ာက္လြာတင္သည့္အခ်ိန္တြင္(ဂ်ပန္)ေက်ာင္းမွေက်ာင္းၿပီးခဲ့သူၿဖစ္ပါကကုိယ္႕တိုင္းၿပည္တြင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာေနာက္ဆုံးအတန္းပညာေက်ာင္းအမည္ကုိ 
ေရးသြင္းပါ။ 
 

⑩ မန္ေနဂ်ာ၊ေငြေၾကးတာ၀န္ခံမ်ားမွတာ၀န္ခံပုံစံကုိၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
ေငြေၾကးတာဝန္ခံနွင့္ေလွ်ာက္လြာတင္သူ၏ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈအေထာက္အထားကုိေရးသြင္းၿပီးအေထာက္အထားေရးသြင္းေသာအခါတြင္လႊဲေခ်ာ္ 
မႈမရိွေစရန္အထူးသတိထားၿဖည့္သြင္းရပါမည္။ 

⑪ အတိတ္တြင္ၿပည္ဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေသာအေထာက္အထားရွိသူၿဖစ္လွ်င္ 
ၿပည္ဝင္ခြင့္မရရွိခဲ့ေသာအေၾကာင္းကိုေရးသြင္းၿပီးထိုသံသယကိုေၿဖရွင္းရန္အတြက္ထပ္ေပါင္းတင္ၿပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားတင္ၿပရပါမည္။  
 

（５）ေလွ်ာက္လြာတင္ရာတြင္အၿခားသတိထားရမည့္အခ်က္မ်ား 
① သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံတြင္ကိုက္ညီၿခင္းရွိေစရန္အေၾကာင္းအ၇ာမ်ားတြင္ကြပ္လပ္မက်န္ေစရန္ၿဖည့္သြင္းပါ 
②နိုင္ငံရပ္ၿခားမွထုတ္လုပ္ေပးေသာေထာက္ခံစာမ်ားၿဖစ္ပါက၆လအတြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းကိုတင္ 

ၿပရပါမည္။ဂ်ပန္ၿပည္တြင္းထုတ္လုပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းၿဖစ္ပါက၃လအတြင္းထုတ္လုပ္ထားေသာစာရြက္စာတမ္းကိုတင္ၿပရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
③ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာအၿပင္တင္ၿပရမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္အၿခားဘာသာစကားၿဖစ္ေနပါကဂ်ပန္ဘာသာသို႕ၿပန္ဆို၍မပ်က္ 

မကြက္တင္ၿပရပါမည္  
④ စာမ်က္နွာနွစ္ဘက္လံုးရွိေသာစာရြက္စတမ္းၿဖစ္ပါကစာမ်က္နွာတစ္ဖက္ၿခင္းစီကိုမိတၱဴဆြဲ၍တင္ၿပရပါမည္။ 
⑤ မွားယြင္းေသာေနရာမ်ားကိုမင္ဖ်က္ေဆးရည္ၿဖင့္ဖ်က္ၿခင္း၊မင္ဖ်က္တိပ္ၿဖင့္ဖ်က္ၿခင္းမၿပဳလုပ္ရပါ။  
⑥ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစာရြက္စတမ္းမ်ားတြင္၊စာရြက္စာတမ္းေရးသြင္းသူ၏အမည္ရာထူး၊စာရြက္စာတမ္းထုတ္လုပ္ေပးသည့္ေနရာဌာန 

အခ်ိန္လိပ္စာ၊ဖုံးနံပါတ္၊ဖက္(စ္)နံပါတ္တုိ႕ကိုၿဖည့္သြင္းတင္ၿပရပါမည္။  



 

 

7 

 

⑦ တရုတ္နိုင္ငံသားၿဖစ္ပါကအမ်ားသံုးစာရြက္စာတမ္းအၿဖစ္လက္ခံအသိမွတ္ၿပဳၿခင္းမလုပ္နိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို၊စည္းကမ္းအတိုင္းၿပဳလုပ္၍တင္ၿပပါ။  
⑧「ေက်ာင္းမွတ္တမ္း၏ေက်ာင္းဝင္သည့္အသက္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလသည္ထိုတိုင္းၿပည္၏ပညာေရးစနစ္က္ုလိုက္၍ 

သာမာန္မဟုတ္သည့္အေၿခအေနတြင္အမ်ားအသိအမွတ္ၿပဳအခ်ိန္ကာလကိုေဖာ္ၿပထားေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္စာရြက္ကိုတင္ၿပရပါမည္။  
⑨ ေလွ်ာက္လြာစာရြက္မ်ားသည္အဆင္ေၿပမႈမရွိ ၿခင္း၊ေလ်ာက္လြာတင္ရန္သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ေလွ်ာက္လြာတင္ၿခင္း 

အေၿခေနတြင္ထိုေလွ်ာက္လြာကိုစီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။  
⑩ ေလွ်ာက္လြာမ်ားတြင္လိမ္ညာၿဖည့္သြင္းထားမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက၊စာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ၿခင္းကိုပယ္ဖ်က္မည္ၿဖစ္ 

ပါသည္။  
 
８．စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ၿခင္းနည္းလမ္း  
 

ေလွ်ာက္လြာစစ္ေဆးၿခင္း・အင္တာဗ်ဴးေၿဖဆုိၿခင္း・ဂ်ပန္ဘာသာေရးေၿဖစာေမးပြဲ（ဂ်ပန္ဘာသာအရည္ၿခင္းစစ္စာေမးပြအဲဆင့္၅ၿဖင့္ကုိက္ညီရမည္။） 
※ စာေမးပြအဲခ်ိန္ကုိေလွ်ာက္လြာတင္သူနွင့္ခ်ိန္ကုိက္၍အေၾကာင္းၾကားပါမည္။  
※ ေလွ်ာက္လြာတင္သြင္းၿခင္းနွင့္အင္တာဗ်ဴး၊ဂ်ပန္ဘာသာေရးေၿဖစာေမးပြလုိဲက္၍ေရြးခ်ယ္မည္ၿဖစ္ၿပီးေအာင္၊ရႈံးအေၿဖကုိအသိေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 

ထုိအၿပင္၊ဖုန္း၊စာတုိက္စသည္တုိ႕နွင့္ပါတ္သက္၍ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္းကုိလက္ခံေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။  
 

９．ေက်ာင္းဝင္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား   
 

（１） လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံ  
①စီစစ္ေရြးခ်ယ္ၿခင္းၿပီးဆုံးသည့္ေနာက္တြင္ေအာင္ၿမင္သူကိုေက်ာင္းမွၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာကုိၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္တင္ၿပသည့္ 

ေလွ်ာက္လြာတြင္ၿပည္႕စံုမႈမရိွပါကဗြီဇာေလွ်ာက္ခြင့္ေလွ်ာက္လြာကိုေလွ်ာက္ထားခြင့္မၿပဳလုပ္နိုင္ေသာေၾကာင့္သတိထားေစခ်င္ပါသည္။  
②ၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာေအာင္လက္မွတ္ထြက္ရိွ၍တပါတ္အတြင္းတြင္သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္တြင္ေက်ာင္းလခေပးသြင္းရမည္ၿဖစ္ပါသည္။စာတုိက္မွေပးပုိ႕ 

၍ေလွ်ာက္လြာတင္ပါကေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာစစ္ေဆးခကုိပါထည့္သြင္းေပးေဆာင္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။  
③ေက်ာင္းလခေပးသြင္းၿပီးေၾကာင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္တြင္ေက်ာင္းမွ「ေအာင္လက္မွတ္「ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ၿပဳလက္မွတ္နွင့္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွထုတ္ေပးေသာ 
「ၿပည္ဝင္ခြင့္ဗြီဇာကဒ္」ကုိေက်ာင္းသားအားေပးပုိ႕ပါမည္။အထက္ပါစာရြက္စာတမ္းမ်ားရရိွၿပီးပါကေက်ာင္သားမွမိမိတုိင္းၿပည္တြင္ဗြီဇာေလွ်ာက္ရန္အ 

တြက္ၿပင္ဆင္မႈမ်ားကုိၿပဳလုပ္ရပါမည္။  
 

（２） စစ္ေဆးခ：ယန္း10,000.- 
※ စစ္ေဆးခနွင့္ေက်ာင္းလခေငြလြၿဲခင္းကုိစာေမးပြေဲအာင္ၿမင္ထားသူကုိယ္တုိင္တာ၀န္ယူရပါမည္။ 
※ စစ္ေဆးခကုိေအာင္ၿမင္သူ၊ရႈံးနိွမ့္သူလုိ႕မခြၿဲခားပဲမလြမဲေရွာင္သာအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ားရိွခ့ဲလွ်င္လည္းၿပန္လည္ေပးေဆာင္မည္မဟုတ္ပါ။ 
 

（３） ပထမနွစ္အတြက္ေပးေဆာင္ရမည့္ေက်ာင္းခလ 
 

 အေၾကာင္းအရာ ပထမနွစ္ ဒုတိယနွစ္（ပထမပုိင္း） ဒုတိယနွစ္（ေနွာက္ပိုင္） 

ေက်ာင္းဝင္ေၾကး 100,000 ယန္း   

သင္တန္းေၾကး 530,000 ယန္း 250,000 ယန္း 280,000 ယန္း 
ပရိေဘာဂေၾကး 40,000 ယန္း 37,500 ယန္း  
လက္ေတြ႕ေၾကး 43,950 ယန္း 30,900 ယန္း  
အေထြေထြ 1,650ယန္း 19,100 ယန္း 2,500 ယန္း  

စုစုေပါင္း 730,000ယန္း 337,500 ယန္း 282,500 ယန္း 
 
သတိၿပဳရန-္1-လက္ေတြ႕ေၾကး：က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ・လူမႈေရးဆုိင္ရာလႈတ္ရွားမႈ・သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေၾကး・ေရွ႕ဆက္ရမည့္ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအတြက္သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေၾကး။ 
သတိၿပဳရန-္２-အေထြေထြကုန္က်စရိတ္：ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္အာမခံေၾကး・ေက်ာင္းသားကဒ္ၿပဳလုပ္ခ၊ေက်ာင္းဆင္းပြအဲခမ္းအနားေၾကး  
※ အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာက်သင့္ေငြအၿပင္၊နုိင္ငံၿခားသားဆုိလွ်င္၊ဘဏ္မွေငြလြခဲအေနၿဖင့္ယန္း    10,000ကုိပါထည့္သြင္းေပး 

ရပါမည္။ဘဏ္မွေငြလြလဲွ်င္နိုင္ငံၿခားလြဲေငြကုန္က်စရိတ္နွင့္ဂ်ပန္နိုင္ငံဘဏ္ေငြလြခဲနွစ္မ်ိဳးလံုးလုိအပ္ပါသည္၊၀န္ေဆာင္ခက်သင့္ 
ေငြနွင့္ပါတ္သက္၍ေနာက္ရက္တြင္အပုိေငြကိုၿပန္အမ္းပါမည္ 

※သြင္းရမည့္ေက်ာင္းလခမွာၿပည္၀င္ခြင္ဗြီဇာကဒ္ရရိွၿပီးတစ္ပါတ္အတြင္းတြင္ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္အေကာင့္တြင္ေငြသြင္းရပါမည္။ 
※ သြင္းရမည့္ေက်ာင္းလခမွာတစ္နွစ္စာေက်ာင္းလခကုိတစ္ႀကိမ္တည္းေပးသြင္းရပါမည္။  
※ ေက်ာင္းလခေပးသြင္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ေက်ာင္းတက္ေရာက္နိုင္ၿခင္းမရိွလွ်င္ဂ်ပန္ဘာသာပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ 

ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီဆုံးၿဖတ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။  
【ဥပမာ】ေလွ်ာက္လႊာသူႏိုင္ငံသား၏ႏိုင္ငံတြင္႐ိွေသာဂ်ပန္သံ႐ံုးတြင္ဗီဇာထုတ္လုပ္ေပးျခင္းခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ိွေသာအခါစစ္ေဆးခမွလြ၍ဲ 

က်န္ေငြကိုၿပန္အမ္းပါမည္။ထုိအၿပင္ထိုၿပန္အမ္းေငြေပၚတြင္ဘဏ္လြခဲက်သင့္ေငြကုိပါနုတ္ယူမည္ၿဖစ္ပါသည္။ 
  ※ ေက်ာင္းမွသတ္မွတ္ထားေသာအေဆာင္တြင္ေနထုိင္လုိသည့္ေက်ာင္းသားသည္၊အေဆာင္ခကုိသီးၿခားေပးသြင္းရန္လုိအပ္ပါသည္။  

※ ဂ်ပန္ေရာက္ရိွမည့္ေန႕ေလယဥ္ကြင္းၾကိဳရန္၊ေက်ာင္းမ်ားကုိလည့္လည္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ယန္း10,000ခန္႕က်သင့္ပါသည္။  
※ထုိအၿပင္၊ၿမိဳ႕နယ္ရုံးတြင္က်န္းမာေရးခြန္ေဆာင္ရန္သြင္းရေသာေငြမွာခန္႔မွန္းေျခယန္း17,000 
（ဥပမာ 2020 နွစ္အတြက္）ကုိလုိအပ္ပါသည္။ 
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（４）စီစစ္ေရြးခ်ယ္ခ・တစ္နွစ္စာေက်ာင္းလခသြင္းရန္ဘဏ္လိပ္စာ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10．ပညာသင္ေထာက္ပန္႕ေၾကးစသည္တုိ႕နွင့္ပါတ္သက္၍ 
 
○ ပညာသင္ေထာက္ပန္႕ေၾကး 

＜Japan Administrative Institution Japan Student Services Organization JASSO＞ 
ပညာေရးဌာနနုိင္ငံၿခားသားေက်ာင္းသားမ်ားေထာက္ပန္႕ေရးအဖြဲ႕（ၿပန္ေပးရန္မလို）ရရိွမည့္ေငြပမာဏ： 
တစ္လလွ်င္ခန္႕မွန္းေၿခ 48,000ယန္း 

    http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html   တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 
※ေက်ာင္း၀င္ၿပီးေသာပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္သတ္မွတ္ထာေသာစည္းကမ္းဥပေဒ 

မ်ားကိုမလိုက္နာ၍မရပါ။လက္ရွိေက်ာင္းတက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားထမဲွတစိတ္တေဒသသည္ပညာ 
သင္ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရိွနိုင္ပါသည္။ 
※ၿပီးခဲ႕ေသာပညာသင္နွစ္မွအမွတ္စာရင္း၊ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈရာခုိင္နွဳန္း၊လစဥ္ပွ်မ္းမွ်ဝင္ေငြ၊အၿခားတြင္ 
ေလွ်ာက္ထားေသာပညာသင္ေထာက္ပန္႕ေၾကးရရွိေငြ၊ယခုလက္ရွိေထာက္ပန္႕ေနသူ၏တစ္နစ္စာဝင္ေငြအ 
ေၿခအေနစသည္တို႕ကိုလိုအပ္ပါသည္။  
※ ဒုတိယနွစ္တန္းကိုတက္ေရာက္ေနေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ၿဖစ္ပါသည္။ 

 

11．ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္နွင့္ေလွ်ာက္လြာတင္ရန္လိပ္စာ 
 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD W ELFARE, CARE W ORKER & BUSINESS＞ 
〒460-0002 M arunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－4 
Tel. 052-222-5631(代) 

 

12．ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးတည္ေနရာေၿမပုံ 
 
・ေက်ာင္းတက္ရန္ေနရာ  
＜NAGOYA COLLEGE OF CHILD W ELFARE, CARE W ORKER & BUSINESS＞ 
〒460-0002 M arunouchi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 2－6－4 
Tel. 052-222-5631(代) 

① りそな銀行 名古屋支店 普通預金 １２１７９１２ 

学校法人たちばな学園 理事長 中島 範 

◎ 英語表示： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name : TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORINAKASHIMA 

 

② 中京銀行 大津橋支店 普通預金 ２８１７２９ 

学校法人たちばな学園 理事長 中島 範 

 ◎ 英語表示： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account name : TACHIBANA GAKUEN (Director general) NORI NAKASHIMA 

 

 

http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
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နာဂုိရာဘူတာတာအိေခါတုိးအုိရီ(က်ည္ဆံရထားထြက္ေပါက္)မွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္5မိနွစ္ခန္႕၊
ေၿမေအာက္ရထားဟီကာရိွရာမလုိင္း(ခါမဲဂ်ီမဘူတာ)ထြက္ေပါက္3မွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္6မိနွစ္၊ 
2021နွစ္8လမွစ၍ေၿမေအာက္ရထား(စုရုမာအိလုိင္း၊ဆာကုရတုိးအုိးရီလုိင္း)(မာရုေနာ့ဥခ်ိဘူ
တာ)မွလမ္းေလွ်ာက္သြားရေသာေနရာတုိ႕အေဆာက္အဦးေၿပာင္းေရႊ႕ပါမည္။ 

ေၿမေအာက္ရထားစုရုမာအိလိုင္း၊ဆာကုရတိုးအိုးရီလိုင္း)(မာရုေနာ့ဥခ်ိဘူတာ)ထြက္ 
ေပါက္1၊ထြက္ေပါက္4မွလမ္းေလွ်ာက္လွ်င္5မိနွစ္။ 

 

လက္ေတြ႕သိပၸံဆုိင္ရာနာဂုိရာသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္း 

 

ကေလးၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း၊သက္ၾကီးရြယ္အိုၿပဳစုေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း 
စိးပြားေရးဆိုင္ရာသက္ေမြးပညာသင္ေက်ာင္းနာဂုိရာ 


