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န ိုငင္ၿံခ်ားသ်ားပည်ာေတ်္ာသငေ္က ်ာငး္သ်ား 
ေက ်ာငး္သငခ္ြင့္စစီစေ္ရြးခ ယၿ္ခငး္အတြက္္  ိုအပေ္သ်ာအခ ကအ္္က ္ ်ား 

အထူး့ျဘျြြသျြျါခြင့္စီစီစ္ေရြးခ ယ္ၿခင္းအတြက္္ ို အပ္ေသ်ာအခ က္အ္က္  ်ာနေကေ 
１・အထူးအခြင့္အေရး 
２・သင္ရ ိုးညြန္းနွင့္ ေ့္္်ာ ႈႈႈႈ႕ပန္းတို င္း 
３・အတန္းစ်ာသင္ခ  န ္
４・အတန္းဘ်ာသ်ာရပ္ 
５・ေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာသင္ရန္္ို အပ္ခ က္  ်ား 
６・ေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာတင္ရန္္ိုပ္ေဆ်ာင္ရန္နည္း္ ္း  ်ား 
７・စစ္ေဆးေရြးခ ယ္ၿခင္းနည္း္ ္း 
８・ေက ်ာင္းဝင္ၿခင္းနွင့္ပါတ္သက္ေသ်ာ္ိုပ္ေဆ်ာင္ခ က္  ်ား 
９・ဂ ပနန္ ိုင္ငံတြင္းေနထို င္းေရး 
１０・ဆို္်ာဘ္ေငြစသည့္ 
１１・ေတြ႕ဆံိုေဆြးေးႏြးရန္နွင့္ေ္ွ ်ာက္္ြ်ာတင္ရန္္ ပ္စ်ာ 
１２・ေက ်ာင္းအသင္း၀င္္TACHI BANA GAKUEN သ  ိုင္း၀င္ 
１３・ေက ်ာင္းအေဆ်ာက္အဥးီတည္ေနရ်ာေၿ ပံို 
 
 
ေက ်ာင္းတည္ေထ်ာင္သူ 
 
ပည်ာေရးေဒါက္တ်ာဘြြဲ႕ TSUNEO NAKAJIMA 
 

95ခိုနွစ～္96ခိုနွစH္arvard University ပည်ာေရးဘြြဲ႕္ြန္ေက ်ာင္းတြင္း ပည်ာရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည္။ 
Harvard University ပည်ာေရးဘြြဲ႕္ြန္ေက ်ာင္းတြင္းေ့္္်ာေအ်ာင္ျ င္ ႈႈ႔ကို     က ိုယ္တို င္ေက ်ာင္းတည္ေထ်ာင္န ိုင္ခြဲ့ေသ်ာ 
TOKYO UNI VERSI TY OF SOCI AL WELFARE, NAGOYA COLLEGE OF PHYSI CAL & OCCUPATI ONAL THERAPY, NAGOYA COLLEGE OF 
CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS ၏အေတြ႕ၾကံဳက ိုသံိုးသပ္ျပီး「 ္ိုပ္နို င္ေသ်ာ(ေက ်ာင္းသ်ား၊ေက ်ာင္းသူ)  ်ားက ို 
ထူးခြ န္ေသ်ာ(ေက ်ာင္းသ်ား၊ေက ်ာင္းသူ)ျဖစ္ေအ်ာင္္ိုပ္န ိုင္တ်ာပည်ာေရး」ေက ်ာင္းတည္ေထ်ာင္ျခင္းဒႆနျဖင့္ 
ေဆး၀ါးကြ  ္းက င္၊ သူန်ာျပဳ၊ စ တ္ပည်ာ၊ ပည်ာေရးစသည့္ အသ ပည်ာနွင့္ နည္းပည်ာက ို 
သင္ယူန ို္င္ျပီထူးခြ န္ေသ်ာေက ်ာင္းသ်ားေက ်ာင္းသူနွင့္ ဆရ်ာ  ်ား္ူသ်ားအရင္းျ စ္ဖြံ႕ျဖ ဳးေရးအတြက္ျပဳစိုပ  ဳ းေထ်ာင္ျခင္းက ိုဦး 
တည္ပါသည္။ 
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ဂ ပနစ္က်ားသ်ာသ်ာရပ（္2022ခိုနစွ ္4္ပ ိုငး္ေက ်ာငး္၀င ္ည့္ေက ်ာငး္သ်ား  ်ား）ေက ်ာငး္သ်ားေခၚယျူခငး္ 
 

 

１．အထးူအခြင့္အေရး   

ကၽႊန္ေတ်္ာတ ို႕၏ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာစ်ာသင္ေက ်ာင္းသည္၊ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာပည်ာေရးစနစ္နငွ့္အညီအနစ္30 ေက ်ာ္သက္တ ္းရွ ခြဲ့ 
ပါသည္။ယေန႕အခ  န္ထ ဘြြဲ႕ရေက ်ာင္းသ်ား  ်ားစြ်ာက ိုေ ြးထိုတ္ေပးခြဲ့ပါသည္။ေက ်ာင္းသ်ားအနည္းငယ္သ်ာ္က္ခံေသ်ာအ
တန္းၿဖစ္ၿပီးဆရ်ာတစ္ဦးၿခင္းစီ ေွသခ ်ာၾကပ္ တ္၍၊ဘ်ာသ်ာစက်ားနွင့္ပါတ္သက္၍အဓ က္ ိုအပ္ေသ်ာအခ က္ေ္းခ က ္
ၿဖစ္သည့္（စ်ာဖတ္ၿခင္း・န်ားေထ်ာင္ၿခင္း・ေၿပ်ာဆ ိုၿခင္း・ေရးၿခင္း）တ ို႕က ိုေ္႕က င့္ေပးၿပီးေန႕စဥ္အတြက္္ ို 
အပ္သည္  ်ားက ိုကူညီေထ်ာက္ပန္႕ေပးပါသည္။ 
ထ ိုအၿပင္ေရွ႕ဆက္ရ ည့္္ ္းေၾက်ာင္း  ်ားနွင့္ပါတ္သက္ေသ်ာ္ ္းညြန္ ႈႈ  ်ား၊ေက ်ာင္းၿပီးသြ်ားသည့္ေန်ာက္တြင္  ်ား 

ၿပ်ား္ွေသ်ာေက ်ာင္းသ်ား  ်ား ွ်ာ AI CHI KENN  တြင္ေက ်ာင္းသ်ားဘ၀က ိုစတင္ရန္ဂ ပနၿ္ပည္တြင္းတြင္ရွ ေသ်ာ 
တကၠသ ို္္အသက္ေ ြးပည်ာသင္ေက ်ာင္း  ်ားသ ို႔ေက ်ာင္းဆက္တက္ၾကပါသည္။ 
  

２．သင္ရ ိုးညြန္းနငွ့္ ေ့္္ ်ာ ႈႈႈႈ႕ပန္းတို င္း   

ေက ်ာင္း၀င္ရ
 ည့္က်ာ္   

သင္ရ ိုးညြန္း သင္တန္းအခ  န္ ေက ်ာင္း၀င္ရန္  
သတ္ ွတ္ဦးေရ 

သင္ရ ိုးေ့္္်ာ ႈႈ႕ပန္းတ ိုင္း 

4 လ ဂ ပနစ္က်ားB 
ဌ်ာန 1 
(ေက ်ာင္းသ
စ္ဆက္တက္ရ
န္ 2းႏွစ္ စနစ္) 

① 9：00～9：50 

② 10：00～10：50 

③ 11：00～11：50 

④ 12：00～12：50 

 

30 ေယ်ာက္ ဂ ပန္တြင္တကၠသ ို္္နွင့္အသ
က္ေ ြး၀ ္းေက ်ာင္းသ ို႕ေက ်ာင္
းဆက္္က္တက္ရန္္ို အပ္ေ
သ်ာဂ ပန္စက်ားအရည္ခ င္းနွင့္
သင္ယူ ႈႈ႕အေ့္အထ၊ 
္က္ေတြ႕စက်ားေျပ်ာက ိုေ့္
္်ာသင္ယူျပီး။ဂ ပန္အရည္းခ 
င္းN3အထက္ေအ်ာင္ျ ငရ္န္  
ရည္ရြယ္သည္။ 

4လ ဂ ပနစ္က်ားB 
ဌ်ာန 2 
(ေက ်ာင္းသ
စ္ဆက္တက္ရ
န္ 2းႏွစ္ စနစ္) 

① 13：30～14：20 

② 14：30～15：20 

③ 15：30～16：20 

④ 16：30～17：20 

30 ေယ်ာက္ ဂ ပန္တြင္တကၠသ ို္္နွင့္အသ
က္ေ ြး၀ ္းေက ်ာင္းသ ို႕ေက ်ာင္
းဆက္္က္တက္ရန္္ို အပ္ေ
သ်ာဂ ပန္စက်ားအရည္ခ င္းနွင့္
သင္ယူ ႈႈ႕အေ့္အထ၊ 
္က္ေတြ႕စက်ားေျပ်ာက ိုေ့္
္်ာသင္ယူျပီး။ဂ ပန္အရည္းခ 
င္းN3အထက္ေအ်ာင္ျ ငရ္န္  
ရည္ရြယ္သည္။ 

※ျပည္တြင္း ွဂ ပန္ဘ်ာသ်ာေက ်ာင္းတြင္တစ္နွစ္တက္ေရ်ာက္ၿပီးယၡဳ္က္ရွ တက္ေနေသ်ာအတန္းနွင့္ေပါင္း2နစ္ရွ  
ပါကတက္ေရ်ာက္န ိုင္ပါသည္။ 
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３.အတနး္စ်ာသငခ္  န္   

တပတ္ ၅ရက္ ( တန္ၤ်ာ  ွေသ်ာၾက်ာ၊ ၁ရက္ ၄န်ာရ ီ) 

အတန္းတက္ခ  န္ေပါင္း၊  ည္သည့္သင္ရ ိုးျဖစ္ျဖစ္ ၂နွစ္ျဖစျ္ပီး ၁၆၈၀န်ာရီျဖစ္သည္။ 
ဂ ပနစ္က်ားB ဌ်ာန 1 ဂ ပနစ္က်ားB ဌ်ာန 2 

အရည္အခ င္း အတန္းခ  န္ေပါင္း အရည္အခ င္း အတန္းခ  န္ေပါင္း 
အေၿခခံတန္း ၁ ၂၁၀ အေၿခခံတန္း ၂ ၂၁၀ 
အေၿခခံတန္း ၂ ၂၁၀ အေၿခခံအ္ယ္တန္းအဆင ္ ၂၁၀ 
အေၿခခံအ္ယ္တန္းအဆင ္ ၄၂၀ အ္ယ္တန္းအဆင္ ၄၂၀ 
အ္ယ္တန္းအဆင္ ၄၂၀ အ္ယ္အထက္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ 
အ္ယ္အထက္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ အထက္တန္းအဆင့္ ၄၂၀ 

※အထက္ပါအတန္းခ  န္၏ ၁ယူနစ ္၅၀  နစ္ျဖစ္သည္။ 
 

４.အတနး္ဘ်ာသ်ာရပ္  
ဂ ပန္စက်ားဘ်ာသ်ာေက ်ာင္းတြင္ဂ ပနစ္က်ားတ ိုးတက္ ႈႈ႐ွ ေစရန္္ ္းညႊန္ ႈႈျဖင့္၊ေက ်ာင္းသ်ား၏ဂ ပန္စက်ား 
ဘ်ာသ်ာအရည္အခ င္းက ို္ ိုက္၍အတန္းက ိုျပဳ္ိုပ္ထ်ားပါသည္။ေအ်ာက္ပါဇယ်ားသည္ဥပ ်ာျဖစ္သည္။ 
【အေၿခခံတန္း ၁・၂ 】                                                   

တန္ၤ်ာ အဂၤါ ဗိုဒၵဟူး ၾက်ာသပေတး ေသ်ာၾက်ာ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ သဒၵါ 

ခန္းဂ ီး သဒၵါ န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး စက်ားေျပ်ာ 
 

ခန္းဂ ီး သဒၵါ န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး စက်ားေျပ်ာ 

 
【အေၿခခံအ္ယ္တန္းအဆင့္】 

တန္ၤ်ာ အဂၤါ ဗိုဒၵဟူး ၾက်ာသပေတး ေသ်ာၾက်ာ 

သဒၵါ သဒၵါ စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ 

ခန္းဂ ီး စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး စက်ားေျပ်ာ 
 

ခန္းဂ ီး စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး စက်ားေျပ်ာ 
 

 
 



 

 

3 

 

【အ္ယ္တန္းအဆင့္】 
တန္ၤ်ာ အဂၤါ ဗိုဒၵဟူး ၾက်ာသပေတး ေသ်ာၾက်ာ 

သဒၵါ သဒၵါ  စ်ာပိုဒ္ဖတျ္ခင္း စက်ားစို သဒၵါ 

သဒၵါ သဒၵါ စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ 

ခန္းဂ ီး  
 

စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး အေထြေထြဘ်ာသ်ာ 

ခန္းဂ ီး စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း စ်ာစီစ်ာကံိုး  အေထြေထြဘ်ာသ်ာ 

 
【အ္ယ္အထက္တန္းအဆင့္】 

တန္ၤ်ာ အဂၤါ ဗိုဒၵဟူး ၾက်ာသပေတး ေသ်ာၾက်ာ 

သဒၵါ  သဒၵါ  စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ  

သဒၵါ  သဒၵါ  စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ  

စက်ားေျပ်ာ 
 

စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း  စ်ာစီစ်ာကံိုး အေထြေထြဘ်ာသ်ာ  

စက်ားေျပ်ာ 
 

စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း  စ်ာစီစ်ာကံိုး အေထြေထြဘ်ာသ်ာ  

 
【အထက္တန္းအဆင့္】 

တန္ၤ်ာ အဂၤါ ဗိုဒၵဟူး ၾက်ာသပေတး ေသ်ာၾက်ာ 

သဒၵါ  သဒၵါ  စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ  

သဒၵါ  သဒၵါ  စ်ာပိုဒ္ဖတ္ျခင္း စက်ားစို သဒၵါ  

အေထြေထြဘ်ာသ်ာ စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း  စ်ာစီစ်ာကံိုး အေထြေထြဘ်ာသ်ာ  

အေထြေထြဘ်ာသ်ာ စက်ားေျပ်ာ 
 

န်ားေထ်ာင္ျခင္း  စ်ာစီစ်ာကံိုး အေထြေထြဘ်ာသ်ာ  

 

５．ေ္ွ ်ာက္ ႊ္်ာတငရ္န္္  ိုအပခ္ က္  ်ား   
ေအ်ာက္ပါေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ ①、②、③အခ က္  ်ားနွင့္က ိုက္ညီသူၿဖစ္ရပါ ည္။ 
① န ိုင္ငံရပ္ၿခ်ားတြင္ေနထ ိုင္၍သ်ာ န္အတန္းပည်ာက ို12တန္းေအ်ာင္ၿ ငၿ္ပီးသူ၊သက္ဆ ိုင္ရ်ာန ိုင္ငံတြင္တကၠသ ို္္ 

၀င္တန္းေအ်ာင္္က္ ွတ္ရရွ ၿပီးသူ။ထ ိုအၿပင္ယၡဳအခ က္အ္ကန္ွင့္ပါတ္သက္၍  ခင္ေက ်ာင္း ေွထ်ာက္ခံေပးန ိုင္သူ 
② ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာစက်ားေ့္္်ာသင္ၾက်ားအခ  န္က150န်ာရီအထက္ရွ ေသ်ာသူ၊ ထ ို႔ျပင္ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာအရည္ခ င္းစစစ္်ာေ းပြြဲ（J LPT

（ N５အထက္））、စီးပြ်ားေရး၊အ္ိုပ္အက ိုင္ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာသတ္ ွတ္အရည္အခ င္း(J -CERT(အေျခခံအဆင့္၏အထက္)  J -
TEST(Fအဆင့္ထက္ေက ်ာ္္ြန္သူ）ထ ို႔အၿပင္္ူ၀င ္ႈႈၾကီးၾကပေ္ရးဌ်ာန ွ အသ အ ွတ္ၿပဳထ်ားေသ်ာဂ ပန္ဘ်ာသ်ာအရညအ္ခ င္း 
ေအ်ာင္္က္ ွတ္(N5)နွင့္က ိုက္ညီေသ်ာ္က္ ွတ္ရွ သူ။ 

③    ခင္ေက ်ာင္း ွေအ်ာင္္က္ တွ္ရရွ သည္အထ ေက ်ာင္း္ခေပးသြင္းန ိုင္သူ၊ေနထ ိုင္စ်ားေသ်ာက္စ်ားရ တ္က ိုအ ွန္တ 
ကယ္ေပးေဆ်ာင္န ိုင္ေသ်ာတ်ာ၀န္ခံ။ 

※ယခင္ကေက ်ာင္း၀င္ခြင့္ၿငင္းပယ္ခံရေသ်ာ ွတ္တ ္းရွ သူသည္သီးသန္႕ေတြ႕ဆံိုေဆြးေးႏြးပါ။  
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６．ေ္ွ ်ာက္ ႊ္်ာတငရ္န္္ ိုပေ္ဆ်ာငရ္နန္ည္း္ း္  ်ား   

６－（１）စ်ာတ ိုက ္ေွပးပ ို႕၍ေ္ ွ်ာက္္ ႊ်ာတငၿ္ခင္း  
 
① ေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာတင္ရ ည္႕သတ္ ွတ္ခ  န္ က်ာ္အတြင္း၊္ ိုအပ္ေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားက ိုစိုစည္း၍ေအ်ာက္တြင္ 

ေဖ်ာ္ၿပထ်ားေသ်ာေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာေပးပ ို႕ရ ည့္ဌ်ာနသ ို႔ပ ို႔ေပးပ ို႕ရပါ ည္။ 
② ေက ်ာင္း ွစ်ာေ းပြြဲရက္က ိုသတ္ ွတ္ၿပီး၊စ်ာေ းပြြဲက ိုက င္းပပါ ည္။ေန႕ရက္အခ  န္၊ေနရ်ာနွင့္ပါတ္သက္၍ေ္ွ ်ာက္  

္ႊ်ာတင္ၿပီးသည့္ေန်ာက္တြင္သးီသန္႕အေၾက်ာင္းၾက်ားပါ ည္။ 
 

＜ေ္ ွ်ာက္္ ႊ်ာတငရ္ ည႕္ေနရ်ာ္ ပစ္်ာ＞ 
＜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 
 
６－（２）ေ္ ွ်ာက္္ ႊ်ာတငရ္ ည္႕ေန႕ရကအ္ခ  နက္်ာ္ 
 
①   န ိုင္ငံရပၿ္ခ်ား ွေ္ွ ်ာက့္္်ာတင္သြင္း္ွ င္  

2022 နွစ္ 4 ္တြင္ေက ်ာင္း၀င္န ငရ္န္: 2021 နွစ္ 6 ္ 8 ရက（္အဂၤါ）～ 2021နွစ္10 ္15 ရက္（ေသ်ာၾက်ာ） 
②  ၿပည္တြင္း ွေက ်ာင္းေ္ွ ်ာကထ္်ား္ွ င္ 

2022 နွစ ္4 ္တြင္ေက ်ာင္း၀င္န ိုငရ္န：္2021 နွစ ္6 ္ 8 ရက（္အဂၤါ）～2022 နွစ ္2 ္ 10 ရက（္ၾက်ာသပေတး） 
 

６－（３）ေ္ ွ်ာက္္ ႊ်ာစ်ာရြကစ္်ာတ း္  ်ား 
※ေရးသြင္းထ်ားေသ်ာအေၾက်ာင္းအရ်ာ  ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍္  ္ည်ာ ႈႈ  ်ားရွ ခြဲ့္ွ င္၊စ်ာေ းပြြဲေၿဖဆ ိုခြင့္ ၿပဳပါ။ထ ိုအၿပင္စ်ာေ းပြြဲေအ်ာ

င္ၿ င္ေၾက်ာင္းေၾကၿင်ာၿပီးေန်ာကတ္ြင္္ည္း္  ္ည်ာထ်ားသည္႕အခ က္အ္က္  ်ားက ိုေတြ႕ရွ ပါက္ည္းစ်ာေ းပြြဲေအ်ာင္ျ င္ 
ေၾကင္းက ိုရိုတ္သ  ္းပါ ည္။ 

※တစ္ၾက  ္တင္ၿပီးသြ်ားေသ်ာေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာ  ်ားက ို ည္သည့္အေၾက်ာင္းၿပခ က္နွင့္ ွၿပန္ေပး ည္ ဟိုတ္ပါ။  
 

＜ေ္ွ ်ာက္ ြ္်ာတငရ္နစ္်ာရြတ္စ်ာတ း္＞ 

  ္ိုအပေ္သ်ာ 
စ်ာရြက္စ်ာတ း္ 

သတ ထ်ားရ ည့္အခ က္  ်ား  

１ ေက ်ာငး္၀ငခ္ြင္ ့
ေ္ွ ်ာက္ ႊ္်ာ 

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာၿဖစ္ၿပီး၊ေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္ူက ိုယတ္ ိုင္ေရးသြငး္ရ 
 ည္ၿဖစ္သည။္ 

２ က ိုယ္ေရးရ်ာဇ 
၀ငေ္္ွ ်ာက္ ႊ္်ာ  

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာၿဖစ္ၿပီး၊ေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္ူက ိုယတ္ ိုင္ေရးသြငး္ရ ည္ၿဖစ္သည။္ 

３ 
က နး္ ်ာေရးစစ ္
ေဆးခ က္ 
ေထ်ာက္ခစံ်ာ 

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာၿဖစ္ၿပီးေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာ တင္ ီွ၃္အတြင္းစစ္ေဆးထ်ားေသ်ာေဆးစစ္ခ က္ တွ ္
တ ္းၿဖစ္ရ ည။္ 
※နီေပါန ိုင္င၊ံဗယီက္န ္န ိုင္ငံ ေွ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္ူ  ်ားနွင့္ပါတသ္က္၍ေဆးစစခ္ က္နငွ့္္အတူဓ်ာတ္ နွ္ရို ကထ္်ားေသ်ာ 
「ရငဘ္တ္ပ ိုင္းရို ကထ္်ားေသ်ာဓ်ာတ ္ွနဓ္်ာတပ္ံိုစ်ာရြက္」 ူရင္းက ိ္ု ညး္တင္ၿပရပါ ည။္ထ ိုအၿပငေ္္ွ ်ာက္္္ႊ်ာတငသ္ ူ
နွင့္ပါတသ္ကေ္သ်ာအၿခ်ားတ ိုင္းၿပည္၊နယ္ေၿ ေဒသ သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ား္ည္းအက ံဳး၀င္ပါသည ္

４ 
အ တွစ္်ာရငး္ 
စ်ာရြက ္  

အထက္တန္းေက ်ာင္း ွေန်ာက္ဆံိုးတက္ေရ်ာက္ခြဲ့ေသ်ာအတန္းေက ်ာင္းအထ အ ွတ္စ်ာရင္း  
※（တရိုတ္န ိုင္ငံၿဖစ္္ွ င）္တကၠတ ို္္ေအ်ာင္္က္ ွတ္（အထက္တန္းထ ေ္႕္်ာထ်ားေသ်ာ） 
စ်ာေ းပြြဲေၿဖသူက「ပည်ာေရးအဖြြဲ႕အစည္း၏္က္ ွတ္အၿပင္သိုေတသနၿပဳေက ်ာင္းသ်ားပည်ာေရးၿ င့္တင္ 
ေရးဗဟ ိုၿပဳေက ်ာင္း」 ွထိုတ္္ိုပ္ေပးေသ်ာအေထ်ာက္အထ်ား（ရ ွတေ္ရးသြင္းထ်ားေသ်ာ္က္ ွတ္） 

５ 

ေအ်ာင္္ က ္တွ၊္ 
ေအ်ာငၿ္ ငၿ္ပးီဆံိုး 
ေၾက်ာငး္ေထ်ာကခ္စံ်ာ
( ႈႈရငး္)  

ေ ြးရပ္ေၿ  အွထကတ္န္းေက ်ာင္း၊အၿပင္ေန်ာကဆ္ံိုးတက္ေရ်ာကခ္ြဲသ့ည့္အထကတ္န္းေက ်ာင္းေအ်ာင္္က ္ွတ ္
၊ေက ်ာင္းတက္ေရ်ာကေ္နဆြဲၿဖစပ္ါ「ေအ်ာင္ၿ င္ေၾက်ာင္းေထ်ာက္ခံစ်ာ」တရိုတ္န ိုင္ငသံ်ားၿဖစပ္ါက「ေအ်ာင္္က ္တွ」္ 
 ူရင္းၿဖစ္န ိုင ္ညဆ္ ို္ွ င「္တစ္န ိုင္ငံ္ ံိုးဆ ိုငရ္်ာအထကတ္န္းေက ်ာင္း  ်ား၏ဗဟ ိုဌ်ာန(ပည်ာေရးဌ်ာနစစတ္ ္းဗဟ ိုဌ်ာန)」 
ထ ိုအၿပင「္ပည်ာေရးဌ်ာန၊သိုေတသတၿပဳေက ်ာင္းသ်ားပည်ာေရးစငတ္်ာဗဟ ိုဌ်ာန ထွိုတေ္ပးေသ်ာပည်ာေရးသ  ိုင္း 
အေထ်ာက္အထ်ား ူရင္းက ိုတင္ၿပရပါ ည္။ 

６ 

ဂ ပနဘ္်ာသ်ာအည္အ 
ခ ငး္ေအ်ာင္္ က္ 
 တ္ွ（ဂ ပနစ္်ာ 
သငယူ္ထ်ားေသ်ာ 
ေအ်ာင္္ က္ တ္ွ） 

  ခငတ္ ိုင္းၿပညတ္ြင္ဂ ပနဘ္်ာသ်ာက ိုသငယ္ူခြဲေ့သ်ာေက ်ာင္း（ဂ ပနဘ္်ာသ်ာသငယ္ူခြဲေ့သ်ာအခ  န ္
က်ာ္က ိုသတ ္ွတထ္်ားေသ်ာအရ်ာ၊ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာေ္႕္်ာထ်ားေသ်ာအခ  နက္်ာ္က ို ပ က္  
ကြက္ၿဖည္႕သြင္းထ်ားေသ်ာ္က ္တွ ္
※န်ာရေီပါင္း150အထကသ္ငယ္ထူ်ားေၾက်ာင္းၿပသန ိုငသ္ည္႕၊ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာအရည္အခ င္းစစစ္်ာေ းပြြဲ 
  J -TESTစီးပြ်ားေရးအ္ိုပ္အက ိုငဆ္ ိုငရ္်ာသတ ္ွတထ္်ားေသ်ာဂ ပန္ဘ်ာသ်ာစ်ာေ း 
ပြြဲေၿဖဆ ိုထ်ားသသူည္အေထ်ာက္အထ်ားအၿဖစ္အ တွ္စ်ာရင္းစ်ာရြကက္ ိုတင္ၿပရပါ ည။္ 



 

 

5 

 

 

７ အ ိ္ုပ္္ ိုပက္ ိုငေ္န 
ေသ်ာေထ်ာက္ခစံ်ာ 

※ ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ူ၏    တ ိုင္းၿပညတ္ြင္၊အ္ိုပ္္ ိုပက္ ိုငေ္နေသ်ာေထ်ာက္ခစံ်ာက ိုတင္ၿပရ ည။္ 

８ ဓ်ာတပ္ံို  

５ပံို（ေဒါင္္ ိုက４္စင္တ ီီတ်ာ×အ္ ်ား္ ိုက３္စငတ္ီ တီ်ာအ်ား္ံိုးတညူီရပါ ညဓ္်ာတ္ပံိုေန်ာက္တြငတ္ ိုင္းၿပည္အ ည္၊ 
ေက ်ာင္းသ်ားအ ည္ေရးသြင္းၿပီး၊တစ္ပံိုက ိုေက ်ာင္း၀င္ခြင့္ပံိုတြင္ကပ္ရပါ ည။္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာ တင္ 3ီ္အ္ ိုတြင္ရို ကထ္်ား 
ေသ်ာဓ်ာတ္ပံိုၿဖစ္ရပါ ည။္က ိုယတ္စ္ပ ိုငး္ပံိုၿဖစ္ၿပီး  က္နွ်ာၿပငတ္ြင္ဦးထိုပ္ေဆ်ာင္းထ်ားၿခင္း၊ရႈႈခင္း  ်ားပါေသ်ာ၊ပံို ၿဖစ္ရပါ။ 
ၾကည္္ င္ၿပတသ္်ားေသ်ာပံိုၿဖစ္ရပါ ည။္အပ ကသ္ေဘ်ာေဆ်ာင္ေသ်ာပံို  ်ားနွင့္ကြန္ၿပ တ်ာနွင့္ၿပဳ္ိုပထ္်ားေသ်ာပံို  ်ား္
က္ ခံပါ။ 

９ 
စစေ္ဆးေရြးခ ယ္ခေငြ 
သြငး္ရနထ္ ောကခံ်စော  

န ိုငင်ခံ  ြားမှဝင ွ်င ဖ်  ငတ်ငသ်ငွြ်ားသည အ် ါ၊စစ်ဖ ြား က ိုခြညဝ်င ွ်င ဗွ်ွီဇ လက်မှတ်ရရှ ပြွီြားဖ  ကတ်ွင၊်ေက ်ာင္း္ခနွင့္အတူ၊

စစ္ေဆးေရြးခ ယ္ခက ိုေပးသြင္းရပါ ည္။ဖက  ငြ်ားလ ဖြြားသငွြ်ားပြွီြားလျှငဖ်ငလွ ွှဲစ ရွကက် ိုမ တတ ူခ င တ်ငခ်ြရြါမည။် 

10 ပတ္စပ ို႕  တ   
※ အသံိုးၿပ သူ၏ပတ္စပ ို႕ၿဖစ္ၿပီးစ်ာ  က္နွ်ာအ်ား္ံိုးက ို  တ  ဆြြဲ၍တင္ၿပရပါ ည္။  
 ဂ ပန္န ိုငင္တံြင္း ်ွာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတင္သူ္ ည္ဘြဲ ပ က္ ကြကတ္င္ရန္။ 

11 ေနထ ိုငခ္ြင့္ကဒ ္ တ   
(ေရ႕ွေန်ာက္) 

※ဂ ပန္န ိုငင္တံြင္း ်ွာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္သူ်ာ္ွ င္။ 
ေနထ ိုငခ္ြင့္ကဒ ္ တ   နစွဘ္က္ကို  A4စ်ာရြတ္ျဖင့္  တ  ကူးရန။္ 

12 

ေက ်ာငး္္ခ၊ 
ေနထ ိုငေ္ရးေငြေပးေခ း
 ႈႈနည္း္ း္ေထ်ာက္ခံ
စ်ာစ်ာရြက္ 

※ဂ ပန္န ိုငင္တံြင္း ်ွာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္သူည ္ေက ်ာင္း္ခ၊ ေနထ ိုင္ေရးေငြေပးေခ း ႈႈနည္း္ ္းေထ်ာက္ခစံ်ာစ်ာရြက္၊ 
3္တြင္းျပဳ္ိုပထ္်ားေသ်ာစ်ာရြကက္ို ထပ္ရ ည။္ဘဏ္စ်ာအိုပ္၏  တ  ထပ္ပါက၊ ဘဏ္အ ည၊္ ဘဏ္စ်ာအိုပက္ ိုငသ္ူအ ည ္
ပါ၀င္ေသ်ာစ်ာ  က္နွ်ာက ိုအပါအ၀င္၊ ေငြသြငေ္ငြထိုတထ္်ားေသ်ာစ်ာ  ကန္ွ်ာအ်ား္ိုံးက ို  တ  ကူျပီးထပရ္ ည။္ 

13 
ယခိုတက္ေရ်ာက္ေန 
ေသ်ာေက ်ာငး္၏ေက ငး္
ေခၚခ  န၊္ အ တ္ွစရငး္ 

※ဂ ပန္န ိုငင္တံြင္း ်ွာေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္သူည၊္ ေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငခ္  န္ဂ ပန္န ိုငင္ံတြင္း၏ဂ ပန္ေက ်ာင္းသ ို႕ ဟိုတ္အသက ္
ေ ြး၀ ္းေက ်ာင္းစသည့္ေက ်ာင္းတကေ္နသူျဖစ္ျပီး၊ ထို ေက ်ာင္း၏ေက ်ာင္ေခၚခ  န္၊ အ တွ္စရင္း( ူရင္း)က ိုတင္ရ ည္။ 
※ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာေက ်ာင္းသ ို႕ ဟိုတ္အသက္ေ ြး၀ ္းေက ်ာင္းဆ ိုသည ္ွ်ာ ဂ ပနဘ္်ာသ်ာစက်ားေက ်ာင္း၊ တကၠ သ ိ္ု ္၊ 
ေက်္ာ္ ပ္၏ဂ ပန္စက်ားအထူးျပဳ၊ အျခ်ားေသ်ာအသကေ္ ြး၀ ္းေက ်ာင္းစသည့္။ 
※ဂ ပန္တက ၠသို ္ ေက ်ာင္းတကေ္နသူျဖစပ္ါက ၊ထ ိုေက ်ာင္း၏ေက ်ာင္းတကေ္နေထ်ာက္ခစံ်ာ( ူရင္း)တငရ္န။္ 
※ေက ်ာင္းတက္ေရ်ာကေ္နေၾက်ာင္းသ ရွ ရနစ္်ာရြက(္ပံိုစံ္ ြက္္ ပ္စြ်ာေရန ိုင)္ က ိုတငရ္န။္ 

14 ေက ်ာငး္တက္ခ ငေ္သ်ာ
အေၾက်ာငး္အရငး္စ်ာ 

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္ၿဖစ္ၿပီး ။     က ိုယတ္ို င္ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာျဖင့္ေရးရန္။ 
※ဂ ပန္န ိုငင္တံြင္း ေွ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္သူ်ာ္ွ င္။ 

15 ေက ်ာငး္တက္ရန ္
ေထ်ာက္ခေံပးေသ်ာသူ 

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္ၿဖစ္ၿပီးတ်ာ၀နခ္ံသ ူွေရးသြင္းရ ည္ၿဖစသ္ည္။ 

16 
 

ေက ်ာငး္တက္ရနသ္ေ
ဘ်ာတူညီေၾက်ာငး္ေထ်ာ
က္ခစံ်ာ 

ေက ်ာင္းေ္ွ ်ာကသ္ ူ   က ိုယ္တ ိုငက္ေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ၊ ္က္ တွ္၊ တဆံ ပတ္ံိုးျဖစသ္ည။္  

17 အ  ေ္ထ်ာငစ္ို 
 တ္ွတ း္  

တရိုတ္န ိုင္ငသံ်ား  ်ား「ေဒသခသံက္ေသစ်ာအိုပ」္တြင ္ သ်ားစို၀င္အ်ား္ိုံးပါ၀င္ေသ်ာ  တ  ၊「ေဒသခသံကေ္သစ်ာအိုပ္」
၏စ်ာ  က္နွ်ာအ်ား္ံိုးက ိုရို ကက္ူးထ်ားေသ်ာဓ်ာတပ္ံို 
※ အသစ္္ ြ္ဲ ယွသ္ည့္ရြက္စြြဲၿဖည့္သြင္းထ်ားေသ်ာ「ေဒသခသံကေ္သစ်ာအိုပ」္အၿဖစက္န္႕သတထ္်ားၿပီး၊ 
အၿခ်ားတ ိုငး္ၿပည ္ ်ား  ်ာ「ေ ြးစ်ာရင္းစ်ာရြကေ္ထ်ာကခ္ံစ်ာ」စသည္တ ို႕က ိုတင္ၿပရပါ ည္။ 

18 
ပည်ာသငဆ္ို 
ေထ်ာက္ပန႕္ 
ေၾကးေထ်ာက္ခစံ်ာ 

ပည်ာသင္ေထ်ာက္ပန္႕ေၾကးရရွ သူသည၊္ေထ်ာက္ပန္႕ေၾကးရရွ ထ်ားေသ်ာအဖြြဲကအစည္းအ ည္၊ရရွ သည္႕ေထ်ာကပ္န္႕ 
ေၾကးေငြ၊ရရွ ထ်ားသည့္က်ာ္အပ ိုင္းအၿခ်ားထိုတ္ၿပန္ခ က္စသည္တ ို႕က ိုၿဖည္႕သြင္းၿပီးအေသးစ တ္အခ က္အ္ကက္ ိုေရး 
သြင္းထ်ားသည္စ်ာရြက္စ်ာတ ္းစသညတ္ ို႕က ိုတင္ၿပရပါ ည။္ 

19  ေငြေၾကးတ်ာ၀နယူ္ 
ေထ်ာက္ခစံ်ာ 

ေက ်ာင္း သွတ္ တွထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္ၿဖစ္ၿပီး။ ေငြေၾကးတ်ာ၀နယ္သူူကက ိုယတ္ ိုင္ေရးျဖည့္ရ ည္။ 

 
＜ေငြေၾကးတ်ာ၀နယ္သူ ူတွငၿ္ပရ ည႕္စ်ာရြကစ္်ာတ း္＞ 

①ေငြေၾကးေထ်ာက္ခံေပးသူကဂ ပန္န ိုင္ငံတြင္ေနထ ိုင္ပါက 
 ္ ိုအပေ္သ်ာစ်ာရြကစ္်ာတ :္ သတ ထ်ားရ ည္႕အခ က္အ္က္  ်ား 

1 အ ိ္ုပ္္ ိုပက္ ိုငေ္နေသ်ာအ 
ေထ်ာက္အထ်ား 

ကိုပၸဏီ္ိုပ္ငန္း္ိုပ္က ိုငသ္「ူ္ိုပင္န္း္ ိုငစ္င္ တွတ္ ္း」က ိုယ္ပ ိုင္္ ိုပ္ငန္း္ိုပ္သ「ူအသ အ တွ္ၿပဳေ္ ်ာကထ္်ားေသ်ာ 
စ်ာရြက္စ်ာတ ္း」 

2 
ဝငဖ်ငအွဖ  ကအ်  ြားစ ရွက ်

(ၿပးီခြဲေ့သ်ာ3နစှစ္်ာအပါအ၀င）္ 

ၿ  ဳ႕နယ္ရိုံး ထွိုတ္ေပးေသ်ာဝင္ေငြနငွ့္ပါတသ္က၍္ၿဖည္႕သြင္းထ်ားေသ်ာအရ်ာ
「ပငစ္င္အတြက္ေဆ်ာငထ္်ားေသ်ာဝင္ေငြ  ်ား」 ရပါ။ 

3 ၿ  ဳ ႕နယ္၊ရပက္ြက္၊တြငေ္န 
ထ ိုငေ္ၾက်ာငး္ေထ်ာက္ခစံ်ာ 

အတူေနထ ိုင္ေသ်ာ  သ်ားစိုအ်ား္ိုံးၿဖည႕္သြင္းထ်ားေသ်ာေနထ ိုငေ္ၾက်ာင္းစ်ာရြက။္န ိုငင္ံၿခ်ားသ်ားၿဖစ္္ ွ င၊္ဖ   ိုငရ် ပမ ြိုံ ယ်

၏အ မ်ဖ  ငစ်ိုတွငခ် ည သ်ငွြ်ား၍ ညသ္ည္႕န ိုငင္ံသ်ားၿဖစ္ေၾက်ာင္းေနထ ိုငခ္ြင့္ကဒ္ၿပ်ား  တ  က ိုတင္ၿပရပါ ည္။  

4 ္က္ တ္ွ၊တံဆ ပတံ္ိုး တ္ွပံိုတင ္
ထ်ားေသ်ာေထ်ာက္ခစံ်ာ 

ေငြေၾကးတ်ာ၀နခ္ံေပးသ၏ူ တွ္ပံိုတင္ထ်ားေသ်ာတဆံ ပ္တံိုးက ိုအသံိုးၿပဳရ ည။္  

5 ေငြစိုစ်ာအိုပ ္ ဘဏမှ် ိုတ်ဖြြား  ြားဖသ ၊ေငြေၾကးတ်ာ၀န္ခ၏ံအ ည္နငွ့္ေငြစိုစ်ာအိုပ္ၿဖစရ္ ည ္

6 ထ ွေစုပုံစလံပ်ုနည််းလပ်ုဟန်စောရွေက် ဖငစွို  ြားသည ၊်ဖငစွိုစ အိုြ်မ တတ ူက ိုတငခ်ြရမည။် 



 

 

6 

 

စောတမ််း 

7 ပတ္သက္ဆက္းႏြယ္ ႈႈအ 
ေထ်ာက္အထ်ား 

  သ်ားစိုနငွ့္ေဆြ   ဳး  ်ားၿဖစ္္ ွ ငေ္္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ူနငွ့္ေဆြ   ဳး  ်ား၏ပါတသ္ကဆ္က္းႏြယ္ ႈႈအေထ်ာက္အထ်ားက ိုတင္ၿပရ
ပါ ည။္  

②န ိုင္ငံၿခ်ား ြ္ြဲေငြနငွ့္ပါတ္သက္ေသ်ာ၊ေငြေၾကးတ်ာ၀န္ခံၿဖစ္္ွ င္ 
  ္ိုအပေ္သ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ း္ သတ ထ်ားရ ည္႕အခ က္အ္က္  ်ား 

1 အ ိ္ုပ္္ ိုပက္ ိုငေ္န 
ေသ်ာအေထ်ာက္အထ်ား 

အ္ိုပဌ္်ာနေနရ်ာဌ်ာန ထွိုတေ္ပးေသ်ာ၊အ္ိုပ္္ ိုပ္က ိုင္ခြဲ႕သည့္အခ  နက္်ာ္က ိုၿဖည္႕သြင္းထ်ားသည္႕ေထ်ာက္ခံ
စ်ာ။က ိုယ္ပ ိုင္္ိုပ္ငန္းရွင္ၿဖစ္ပါက「္ိုပင္န္း္ ိုင္စင္ တွတ္ ္း」ထ ိုအၿပင「္္ိုပင္န္း္ိုပက္ ိုငခ္ြင့္စ်ာရြက္စ်ာတ ္း」
  တ  က ိုတင္ၿပရပါ ည။္ 

2 ၀ငေ္ငြအေထ်ာက္ထ်ား 
（ၿပးီခြဲေ့သ်ာ3နစစ္်ာအပါအ၀င）္ 

အ္ိုပဌ္်ာနေနရ်ာဌ်ာန ထွိုတေ္ပးေသ်ာတစန္စ္စ်ာသင္ေငြစ်ာရြက၊္အ္ိုပ္ဌ်ာန၏ဆက္သြယရ္ ည့္္ ပစ္်ာဖိုန္းနပါ
တ္စသညထ္ည္႕သြင္းေရးသ်ားထ်ားေသ်ာ၀င္ေငြေထ်ာက္ခစံ်ာ  

3 
အ ွ ဖ်  င ် ြားဖသ အဖ  ကအ်

  ြားစ ရွက်စ တမ်ြား 

( ၿပးီခြဲေ့သ်ာ3နစစ္်ာအပါအ၀င）္ 

အ ွ ဖ်ငစွညြ်ားက ြ်သည ဌ်  မှ ိုတ်ဖြြား  ြားဖသ အဖ  က်အ  ြားစ ရွက်ခ စ်ပြွီြား၊အ ွ ဖ်ငဖွြြားသငွြ်ား  ြားဖ က 

ငြ်ားဖရြားသငွြ်ား  ြားရမည။် 

4 ေငြစိုစ်ာအိုပ ္
ေငြေၾကးတ်ာ၀နခ္ံအ ည္ၿဖင့္ဘဏ္ ထွိုတ္ေပးေသ်ာေငြစိုစ်ာအိုပ။္တရိုတ္န ိုင္ငံ ေွငြ္ ြြဲပါက 
ဘဏ္စ်ာအိုပ္၏ေန်ာက္ေက ်ာဘက္တြငပ္ါေသ်ာ「က ိုယပ္ ိုင」္  တ  က ိုပူးတြြဲတင္ၿပရပါ ည။္ 

5 
ထ ွေစုပုံစလံပ်ုနည််းလပ်ုဟန်စောရွေကစ်ော

တမ််း 
ဖငစွို  ြားဖသ ဖငစွိုစ အိုြ်မ တတ ူအခြငဖ်ငရွရှ ြံိုရှငြ်ားခြ  က်စ ရွက်စ တမ်ြား၊ င ဝ်ငဖ်ငရွှ ဖ က ငြ်ားသက်ဖသခြန ိုင ်

သည အ်ဖ  က်အ  ြားက ိုတငခ်ြရမည။် 

6 

ပတ္သက္ဆက္းႏြယ္ ႈႈအေထ်ာက္အ
ထ်ား
（ေဆြ   ဳ းေတ်္ာစပပ္ံိုအေထ်ာက္အ
ထ်ား） 

ဂ ပန္နို င္ငံၿ  ဳ႕နယ္ရံိုး ွထိုတေ္ပးေသ်ာန ိုငင္ံသ်ားစ်ာရြက（္အ  ္ေထ်ာင္စို၀င္အ်ား္ံိုး၏အ ည္ေရးသြင္းထ်ားေသ်ာ） 
အ  ္ေထ်ာငစ္ိုစ်ာရင္း။တရိုတ္န ိုငင္သံ်ားၿဖစ္ပါကေဆြ   ဳးေတ်္ာစပ္ပံိုက ိုေဖ်္ာၿပထ်ားေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္း။အၿခ်ား 
တ ိုင္းၿပည္  ်ားဆ ိ္ု ွ င「္ေ ြးစ်ာရင္းစ်ာရြက」္စသညတ္ ို႕က ိုတင္ၿပရ ည။္ 
ေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္ကူ ိုယတ္ ိုငက္ေငြေၾကးတ်ာ၀န္ခံျဖစပ္ါကတင္ျပရန ္္ို ပါ။ 

 

③ဂ ပန္န ိုင္ငံတြင္း ွေ္ွ ်ာက္္ႊ်ာတင္ပါက 

 ္ ိုအပေ္သ်ာစ်ာရြကစ္်ာတ ္း သတ ျပဳရန္အခ က ္ ်ား 

1 ေက ်ာင္း္ခ၊ေနထ ိုငေ္ရးေငြေပးေခ း ႈႈ
နည္း္ ္းေထ်ာက္ခံစ်ာစ်ာ ရြက ္

ေက ်ာင္း္ခ၊ေနထ ိုငေ္ရးေငြေပးေခ း ႈႈနည္း္ ္းေထ်ာကခ္ံစ်ာနွင့္ပါတသ္က္၍၊3္တြင္းျပဳ္ိုပထ္်ားေသ်ာစ်ာရြ
က္စ်ာတ ္းကို တင္ျပရန။္ဘဏ္စ်ာအိုပ္၏  တ  ထပ္ပါက၊ဘဏ္အ ည၊္ဘဏ္စ်ာအိုပ္က ိုင္သအူ ည္ပါ၀င္ေသ်ာစ်ာ  
က္နွ်ာက ိုအပါအ၀င၊္ ေငြသြငေ္ငြထိုတ္ထ်ားေသ်ာစ်ာ  က္နွ်ာအ်ား္ိုံးက ို  တ  ကူျပီးထပရ္ ည္။ 
※ေ္ွ ်ာက္္ ႊ်ာတငသ္ကူ ိုယတ္ ိုငက္ေငြေၾကးတ်ာ၀န္ခံျဖစပ္ါက 
    က ိုယတ္ ္ိုင္အ ည္၏ဘဏ္စ်ာအိုပ ္ တ  ၊ပည်ာသငဆ္ိုေထ်ာကပ္န္႕ေၾကးေထ်ာက္ခစံ်ာစသည့္။ 
※ေငြေၾကးေထ်ာကပ္ံသတူ်ာ၀နခ္ံကအျခ်ားသူျဖစ္ပါက 
ေငြေၾကးေထ်ာက္ပသံတူ်ာ၀န္ခံ၏ဘဏ္စ်ာအိုပ္အ ညန္ွင့္္ကက္ န္စိုေငြပါ၀င(္ ူရင္း)နွင့္ ဘဏ္စ်ာအိုပ္  တ  ၊ ေငြြ္ႊြဲ 
ပို ႕ထ်ားေသ်ာေထ်ာကခ္ံစ်ာစ်ာရြက(္ေငြ္ ႊြဲပ ို႕ထ်ားေသ်ာဘဏ္ ွထိုကေ္ပးေသ်ာစ်ာရြတ္၏  တ  ၊ အ ွန္တကယ္ေငြ္ ႊြဲ 
ထ်ားေသ်ာေက ်ာင္းသ်ားအ ည္၏ဘဏ္စ်ာအိုပ္  တ  )စသည့္ 

※ေငြစိုစ်ာအိုပ္သညေ္က ်ာင္း္ခက ို၊ေငြေၾကးေထ်ာက္ခေံပးသ ူွေပးန ိုငေ္သ်ာေငြေၾကးပ ်ာဏရွ ရန္္  ိုအပပ္ါသည။္  
※ယၡဳနစ္အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ပည်ာေတ်္ာသင္ေက ်ာင္းသ်ား  ်ား၏ဥပေဒနွင့္ ညညီြတ္ေသ်ာေနထ ိုင ္ႈႈ၊ဥပေဒနွင့္ ညေီသ်ာအ္ိုပ္္ိုပက္ ိုင ္ႈႈတ ိုးပြ်ား္်ာ ႈႈက ိ္ု  ိုက ္

၍ဥပေဒရိုံး္ူ၀င ္ႈႈႀကီးၾကပ္ေရးဌ်ာန၏ေနထ ိုင္ခြင့္္က ္ွတ「္ပည်ာသင္္ ်ာေရ်ာက္ၿခင္း」နွင့္ပတသ္က္၍အေသးစ တ္စစ္ေဆးၿပီးယၡဳေန်ာက္ပ ိုင္းတြင္္ ူ၀င္ ႈႈ 
ၾကီးႀကပေ္ရးဌ်ာနကသတ ္တွ္ထ်ားေသ်ာစည္းက ္းနွင့္ က ိုကည္ေီသ်ာေ္ွ ်ာကထ္်ားသူ  ်ား ၾက်ာခဏရွ ေသ်ာန ိုင္ငံ・ေဒသအတြင္း ွေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတင္ပါက 
အၿခ်ားစ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားက ိုတင္ၿပရန္္  ိုအပေ္သ်ာေၾက်ာင့္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတင္ ညဆ္ ို္ွ င္အထူးဂရိုစ ိုက္ရန္္  ိုအပ္ပါသည္။ 

 
６－（４）ေ္ ွ်ာက္္ ြ်ာတငရ္နၿ္ပငဆ္ငရ္ ည့္စ်ာရြကစ္်ာတ း္  ်ားၿပဳ္ိုပၿ္ခငး္နငွ့္ပါတသ္က၍္သတ ထ်ားရ ည့္အခ က ္ ်ား 
 
①န ိုင္ငသံ်ားအ ည္ၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
（တရိုတန္ ိုငင္ံ တွငေ္သ်ာေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာၿဖစ္္ ွ င）္တရိုတ၊္ေဟ်ာငေ္က်ာင္၊ က်ာအ ို၊ထ ိုင္ဝ ္န ိုငင္တံ ို႕၏အ ည္  ်ားက ိုခြြဲၿခ်ား၍ေရးပါ 
 

② ေ ြးတကၠရက္ ိုၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
န ိုင္ငကံူး္က္ တွ္စသညတ္ ို႕က ိုေသခ ်ာစစ္ေဆး၍ၿဖည့္သြင္းပါ။န ိုင္ငကံူး္က္ တွ္ရွ ပါကဓ်ာတပ္ံို  တ  က ိုထည့္သြင္းတင္ၿပပါ။  

 
③ အ ည္ၿဖည့္သြင္းၿခငး္  
 (ア)（က ိုးရီးယ်ား္ူ   ဳးၿဖစ္္ ွ င္）အ ညန္ွင့္က ိုကည္ီေသ်ာခန္းဂ  စ်ာ္ံိုး ရွ ပါက(ခတခန)နွင့္ၿဖည္႕သြင္း၍အဂၤ္ ပစ္်ာ္ံိုးေပါင္းအ ည္က ိုပါေရးၿဖည့္ေပးပါ။ 
 (イ)န ိုင္ငံကူး္က္ ွတ္၏အ ည္တြငအ္ဂၤ  ္ပ္စ်ာ္ံိုးေပါင္းအၿပင္（「Ü」「ç」စသည္）အသံထြက္ပံိုစံၿဖည့္သြင္းထ်ားသူၿဖစ္ပါကန ိုင္ငကံူး္က္ တွတ္ြင ္

ေရးသြင္းထ်ားေသ်ာအ ည္ေရးသြင္းထ်ားသည့္ပံိုစံနွင့္က ိုကည္ီ၍ေရးၿဖည္႕ပါ။  
 

④  ီသ်ားစိုက ိုေရးသြင္းၿခင္း 
ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ူ၏  ဘ၊ညီအက ိုေ ်ာင္နွ   ်ား၏အ ည၊္အသက၊္（ေ ြးသကၠရ）္အ္ိုပ္အက ိုငေ္နထ ိုငသ္ည့္ေဒသစသညတ္ ို႕က ိုတ က  ွနက္န္စြ်ာၿဖည့္သြင္းပါ။ 

⑤ ေ ြးရပ္ေၿ ၿဖည့္သြငး္ၿခင္း 
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「～ၿ  ဳ႕နယ္」အထ （တရိုတ္န ိုင္ငံၿဖစ္္ ွ င～္ရပက္ြက…္ၿ  ဳ႕နယ（္တ ိုင္း））တ ို႕က ိုၿဖည္႕သြင္းပါ။ 
 
⑥ က ိုယ့္တ ိုင္းၿပညတ္ြင္တကေ္ရ်ာက္ခြဲေ့သ်ာေက ်ာင္းအ ည္က ိုေရးသြင္းပါ။ 

ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတင္စဥ္ေနထ ိုင္ေသ်ာ္ ပစ္်ာက ိုအေသးစ တ္ေရးပါ။（တရိုတ္္  ူ  ဳးၿဖစ္္ ွ င～္ရပက္ြက…္ၿ  ဳ႕နယ္（တ ိုင္း）～နံပါတ）္ 
 

⑦ ယခငက္ဂ ပန္န ိုင္ငသံ ို႕ဝင္ေရ်ာကခ္ြဲ့ဘူးေသ်ာသ  ိုင္းရွ ပါကၿဖည့္သြင္းပါ။ 
「ရွ သည」္က ိုၿဖည့္သြင္း္ွ င္အႀက  ေ္ရ၊္တတ္ေ္်ာတြင္ဝင္ေရ်ာကခ္ြဲဘ့ူးပါကအေသးစ တက္ ိုေသခ ်ာစြ်ာၿဖည့္သြင္းပါ။ 
 

⑧ က ိုယ္ေရးရ်ာဇဝငစ္်ာရြကထ္ြဲတြင္「ေက ်ာင္းတကခ္ င္ေသ်ာရညရ္ြယခ္ က္」က ိုၿဖည့္သြင္းပါ။အေၾက်ာင္းအရ်ာနွင့္အဓ ပၸ်ာယက္ ိုေသခ ်ာတ က စြ်ာေရးသ်ားပါ 
⑨ ေန်ာကဆ္ံိုးသငယ္ခူြဲ့ေသ်ာပည်ာေရးအတန္းက ိုၿဖည့္သြင္းပါ။ 

ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ည့္အခ  န္တြင(္ဂ ပန)္ေက ်ာင္း ွေက ်ာင္းၿပီးခြဲသ့ူၿဖစ္ပါကက ိုယ႕္တ ိုင္းၿပညတ္ြငတ္က္ေရ်ာကခ္ြဲ့ေသ်ာေန်ာကဆ္ံိုးအတန္းပည်ာေက ်ာင္းအ ညက္ ို 
ေရးသြင္းပါ။ 
 

⑩  နေ္နဂ ်ာ၊ေငြေၾကးတ်ာ၀န္ခ ံ ်ား တွ်ာ၀န္ခပံံိုစံက ိုၿဖည္႕သြင္းၿခင္း 
ေငြေၾကးတ်ာဝနခ္ံနငွ့္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ူ၏ပတသ္ကဆ္က္းႏြယ္ ႈႈအေထ်ာကအ္ထ်ားက ိုေရးသြင္းၿပီးအေထ်ာက္အထ်ားေရးသြင္းေသ်ာအခါတြင္္ ႊြဲေခ ်္ာ 
 ႈႈ ရွ ေစရန္အထူးသတ ထ်ားၿဖည့္သြင္းရပါ ည။္ 

⑪ အတ တတ္ြင္ၿပညဝ္ငခ္ြင့္ ရရွ ခြဲ့ေသ်ာအေထ်ာက္အထ်ားရွ သူၿဖစ္္ ွ င္ 
ၿပညဝ္ငခ္ြင့္ ရရွ ခြဲ့ေသ်ာအေၾက်ာင္းက ိုေရးသြင္းၿပးီထ ိုသံသယက ိုေၿဖရွင္းရန္အတြကထ္ပ္ေပါင္းတင္ၿပရ ည့္စ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားတင္ၿပရပါ ည္။  
 

６－（５）ေ္ွ ်ာက္ ြ္်ာတငရ္်ာတြငအ္ၿခ်ားသတ ထ်ားရ ည့္အခ က္  ်ား 
① သတ္ ွတထ္်ားေသ်ာပံိုစံတြငက္ ိုကည္ီၿခင္းရွ ေစရန္အေၾက်ာင္းအမ်ာ  ်ားတြငက္ြပ္္ပ္ က န္ေစရန္ၿဖည့္သြင္းပါ 
② န ိုင္ငံရပ္ၿခ်ား ွထိုတ္္ ိုပ္ေပးေသ်ာေထ်ာက္ခံစ်ာ  ်ားၿဖစပ္ါက၆္အတြင္းထိုတ္္ ိုပထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္းက ိုတင္ 

ၿပရပါ ည္။ဂ ပန္ၿပညတ္ြင္းထိုတ္္ ိုပ္ေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္းၿဖစပ္ါက၃္အတြင္းထိုတ္္ ိုပထ္်ားေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္းက ိုတင္ၿပရ ည္ၿဖစပ္ါသည္။ 
③ ေက ်ာင္း၀င္ခြင့္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာအၿပငတ္င္ၿပရ ည့္စ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားသညအ္ၿခ်ားဘ်ာသ်ာစက်ားၿဖစ္ေနပါကဂ ပနဘ္်ာသ်ာသ ို႕ၿပန္ဆ ို၍ ပ က္ 

 ကြကတ္င္ၿပရပါ ည္  
④ စ်ာ  က္နွ်ာနွစဘ္က္္ ံိုးရွ ေသ်ာစ်ာရြကစ္တ ္းၿဖစ္ပါကစ်ာ  ကန္ွ်ာတစဖ္က္ၿခင္းစီက ို  တ  ဆြြဲ၍တင္ၿပရပါ ည္။ 
⑤  ွ်ားယြင္းေသ်ာေနရ်ာ  ်ားက ို င္ဖ က္ေဆးရည္ၿဖင့္ဖ က္ၿခင္း၊ ငဖ္ ကတ္ ပ္ၿဖင့္ဖ က္ၿခင္း ၿပဳ ိ္ုပရ္ပါ။  
⑥ အ   ဳး   ဳးေသ်ာစ်ာရြကစ္တ ္း  ်ားတြင္၊စ်ာရြက္စ်ာတ ္းေရးသြင္းသ၏ူအ ည္ရ်ာထူး၊စ်ာရြက္စ်ာတ ္းထိုတ္္ ိုပ္ေပးသည့္ေနရ်ာဌ်ာန 

အခ  န္္ ပ္စ်ာ၊ဖံိုးနံပါတ္၊ဖက(္စ)္နံပါတတ္ ို႕က ိုၿဖည့္သြင္းတင္ၿပရပါ ည္။  
⑦ တရိုတန္ ိုငင္ံသ်ားၿဖစ္ပါကအ  ်ားသံိုးစ်ာရြကစ္်ာတ ္းအၿဖစ္္ ကခ္ံအသ  ွတ္ၿပဳၿခင္း ္ိုပန္ ိုင္ေသ်ာစ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားက ို၊စည္းက ္းအတ ိုင္းၿပဳ္ိုပ္၍တင္ၿပပါ။  
⑧「ေက ်ာင္း ွတတ္ ္း၏ေက ်ာင္းဝငသ္ည့္အသက္ေက ်ာင္းတက္ေရ်ာက္ခြဲ့သည့္အခ  နက္်ာ္သညထ္ ိုတ ိုင္းၿပည္၏ပည်ာေရးစနစက္္ို္ ိုက္၍ 

သ်ာ ်ာန ္ဟိုတသ္ည့္အေၿခအေနတြငအ္  ်ားအသ အ ွတ္ၿပဳအခ  န္က်ာ္က ိုေဖ်ာ္ၿပထ်ားေသ်ာအေၾက်ာင္းၿပခ က္စ်ာရြကက္ ိုတင္ၿပရပါ ည္။  
⑨ ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာစ်ာရြက ္ ်ားသညအ္ဆင္ေၿပ ႈႈ ရွ ၿခင္း၊ေ္ ်ာက္္ြ်ာတငရ္နသ္တ ္ွတထ္်ားေသ်ာအခ  နထ္က္ေက ်ာ္္ြန္၍ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတင္ၿခင္း 

အေၿခေနတြငထ္ ိုေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာက ိုစီစစ္ေရြးခ ယ္ၿခင္းၿပဳ္ိုပ ္ည္ ဟိုတ္ပါ။  
⑩ ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာ  ်ားတြင္္   ည္်ာၿဖည့္သြင္းထ်ား ႈႈ  ်ားေတြ႕ရွ ပါက၊စ်ာေ းပြြဲေအ်ာင္ၿ င္ၿခင္းက ိုပယ္ဖ က္ ည္ၿဖစ္ 

ပါသည္။  
 
７．စစေ္ဆးေရြးခ ယၿ္ခငး္နညး္္ း္  

ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာစစ္ေဆးၿခင္း・အင္တ်ာဗ  းေၿဖဆ ိုၿခင္း・ဂ ပနဘ္်ာသ်ာေရးေၿဖစ်ာေ းပြြဲ（ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာအရည္ၿခင္းစစ္စ်ာေ းပြြဲအဆင့္၅ၿဖင့္က ိုကည္ီရ ည္။） 
※ စ်ာေ းပြြဲအခ  နက္ ိုေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ူနငွ့္ခ  န္က ိုက္၍အေၾက်ာင္းၾက်ားပါ ည။္  
※ ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတငသ္ြင္းၿခင္းနငွ့္အင္တ်ာဗ  း၊ဂ ပနဘ္်ာသ်ာေရးေၿဖစ်ာေ းပြြဲ  ိုက္၍ေရြးခ ယ္ ည္ၿဖစ္ၿပီးေအ်ာင၊္ရႈႈံးအေၿဖက ိုအသ ေပး ည္ၿဖစ္ပါသည။္ 

ထ ိုအၿပင၊္ဖိုန္း၊စ်ာတ ိုကစ္သညတ္ ို႕နွင့္ပါတသ္က၍္ေတြ႕ဆံိုေ းၿ န္းၿခင္းက ိ္ု ကခ္ံေဆ်ာငရ္ြက္ၿခင္းၿပဳ္ိုပ္ ည္ ဟိုတ္ပါ။  
 

８． ေက ်ာငး္ဝငၿ္ခငး္နငွ့္ပါတသ္ကေ္သ်ာ္ိုပေ္ဆ်ာငခ္ က ္ ်ား   

８－（１） ိ္ုပင္နး္္ည္ပတ္ပံို  
① စီစစ္ေရြးခ ယ္ၿခင္းၿပီးဆံိုးသည့္ေန်ာကတ္ြငေ္အ်ာင္ၿ င္သကူ ိုေက ်ာင္း ွၿပည္ဝငခ္ြင့္ဗြီဇ်ာေ္ွ ်ာက္ခြင့္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာက ိုၿပဳ္ိုပ ္ည္ၿဖစ္ပါသည္တင္ၿပသည့္ 

ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာတြင္ၿပည္႕စံို ႈႈ ရွ ပါကဗြဇီ်ာေ္ွ ်ာကခ္ြင့္ေ္ွ ်ာက္္ ြ်ာက ိုေ္ွ ်ာကထ္်ားခြင့္ ၿပဳ္ိုပန္ ိုင္ေသ်ာေၾက်ာင့္သတ ထ်ားေစခ င္ပါသည္။  
② ၿပညဝ္ငခ္ြင့္ဗြီဇ်ာေအ်ာင္္ က ္တွထ္ြကရ္ွ ပြွီြားတပါတ္အတြင္းတြငသ္တ္ တွထ္်ားေသ်ာဘဏ္တြငေ္က ်ာင္း္ခေပးသြင္းရ ည္ၿဖစ္ပါသည။္  ိုအခြငန် ိုငင်ရံြ်ခ  ြား 

မှဖလျှ ကလ်  တင ် ြားသမူ  ြားသညဖ်အ က်ဘကတ်ွငဖ်ရြားသငွြ်ား  ြားဖသ ဇယ ြား ွှဲမှက သင ဖ်ငမွ  ြားက ိုတစ်ြါတညြ်ားဖြြားသငွြ်ားရြါမည။်  

③ ေက ်ာင္း္ခေပးသြင္းၿပီးေၾက်ာင္းစစေ္ဆးၿပီးေန်ာက္တြင္ေက ်ာင္း 「ွေအ်ာင္္ က္ တွ「္ေက ်ာင္းဝငခ္ြင့္ၿပဳ္က္ တွန္ွင့္္ူ၀င ္ႈႈႀကီးၾကပေ္ရး ထွိုတ္ေပးေသ်ာ 
「ၿပညဝ္င္ခြင့္ဗြီဇ်ာကဒ」္က ိုေက ်ာင္းသ်ားအ်ားေပးပ ို႕ပါ ည္။အထက္ပါစ်ာရြက္စ်ာတ ္း  ်ားရရွ ၿပီးပါကေက ်ာငသ္်ား  ွ   တ ိုင္းၿပညတ္ြငဗ္ြီဇ်ာေ္ွ ်ာက္ရန္အ 
တြက္ၿပငဆ္င ္ႈႈ  ်ားက ိုၿပဳ္ိုပ္ရပါ ည။္ 
  

 
８－（２）စစေ္ဆးခ：ယနး္10,000.- 

※ စစ္ေဆးခနွင့္ေက ်ာင္း္ခေငြ္ ြြဲၿခင္းက ိုစ်ာေ းပြြဲေအ်ာင္ၿ ငထ္်ားသကူ ိုယတ္ ိုငတ္်ာ၀နယ္ူရပါ ည။္ 
※ စစ္ေဆးခက ိုေအ်ာင္ၿ ငသ္ူ၊ရႈႈံးနွ  ့္သူ္  ို႕ ခြြဲၿခ်ားပြဲ ္ြြဲ ေရွ်ာငသ္်ာအေၾက်ာင္းၿပခ က္  ်ားရွ ခြဲ့္ွ င္္ ည္းၿပန္္ည္ေပးေဆ်ာင္ ည္ ဟိုတ္ပါ။ 
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８－（３）ပထ နစွအ္တြကေ္ပးေဆ်ာငရ္ ည့္ေက ်ာငး္ခ္ 
 

 အေၾက်ာင္းအရ်ာ ပထ နွစ ္ ဒိုတ ယနွစ（္ပထ ပ ိုင္း） ဒိုတ ယနွစ（္ေနွ်ာက္ပ ိုင）္ 

ေက ်ာင္းဝငေ္ၾကး 100,000 ယန္း   

သငတ္န္းေၾကး 530,000 ယန္း 250,000 ယန္း 280,000 ယန္း 
ပရ ေဘ်ာဂထ  ္းသ န္းေၾကး 40,000 ယန္း 37,500 ယန္း  
အေထြေထြကိုနက္ စရ တ ္ 60,000ယန ္ 50,000 ယန္း 2,500 ယန္း 

စိုစိုေပါင္း 730,000ယန္း 337,500 ယန္း 282,500 ယန္း 
 
သတ ၿပဳရန-္အေထြေထြကိုန္က စရ တ：္က န္း ်ာေရးစစေ္ဆးခ၊္ူ ႈႈေရးဆ ိုငရ္်ာ္ႈႈတ္ရွ်ား ႈႈ၊ သင္ေထ်ာကက္ူပစၥည္းေၾကး ၊ထ ခ ိုက္နစ္န်ာ ႈႈအတြက္အ်ာ ခံေၾကး・
ေက ်ာင္းသ်ားကဒ္ၿပဳ္ိုပခ္၊ေက ်ာင္းဆင္းပြြဲအခ ္းအန်ားေၾကး စသည့္။ 
 
※ အထကတ္ြငေ္ဖ်္ာၿပထ်ားေသ်ာက သင့္ေငြအၿပင၊္န ိုင္ငံၿခ်ားသ်ားဆ ိ္ု ွ င္၊ဘဏ္ ေွငြ္ ြြဲခအေနၿဖင့္ယန္း    10,000က ိုပါထည့္သြင္းေပး 

ရပါ ည္။ဘဏ္ ွေငြ္ ြြ္ဲ ွ ငန္ ိုင္ငံၿခ်ား္ြြဲေငြကိုနက္ စရ တန္ွင့္ဂ ပန္န ိုင္ငဘံဏ္ေငြ္ ြြဲခနွစ္   ဳး္ံိုး္ ိုအပ္ပါသည္၊၀န္ေဆ်ာငခ္က သင့္ 
ေငြနငွ့္ပါတ္သက္၍ေန်ာက္ရကတ္ြငအ္ပ ိုေငြက ိုၿပန္အ ္းပါ ည္။ 

※ သြင္းရ ည့္ေက ်ာင္း္ခ ွ်ာၿပည္၀င္ခြင္ဗြီဇ်ာကဒရ္ရွ ၿပီးတစပ္ါတ္အတြငး္တြငသ္တ္ တွထ္်ားေသ်ာေန႔ရကထ္ ေက ်ာင္း ွသတ္ တွထ္်ားေသ်ာဘဏ္အေက်ာင့္ 
တြငေ္ငြသြင္းရပါ ည။္ 

※ သြင္းရ ည့္ေက ်ာင္း္ခ ွ်ာတစန္ွစစ္်ာေက ်ာင္း္ခက ိုတစ္ႀက  တ္ည္းေပးသြင္းရပါ ည။္  
※ ေက ်ာင္း္ခေပးသြင္းၿပးီသည့္ေန်ာကတ္ြင္အေၾက်ာင္းအ   ဳး   ဳးၿဖင့္ေက ်ာင္းတက္ေရ်ာက္န ိုင္ၿခင္း ရွ ခြဲ့္ ွ င ္ေအ်ာက္ပါအတ ိုင္းျပဳ္ိုပေ္ပးပါ ည။္သတ ျပဳရန ္  
ျပန္အပ္ေငြက ိုေငြ္ ႊြဲရနက္ိုနက္ ေသ်ာေငြ္ ႊြဲခပါ၀င္ပါသည္။ 
 
A) ေနထ ိုင္ခြင့္ဗီဇ်ာထိုတ္္ ိုပ္ေပးျခင္းခြင့္ျပဳခ က္ ရ႐ွ ေသ်ာအခါ 

→စစေ္ဆးခ အွပေက န္ေငြက ိုၿပန္အ ္းပါ ည။္ 
B) ေနထ ိုင္ခြင့္ဗီဇ်ာထိုတ္္ ိုပ္ေပးျပီး ဂ ပန္န င္ငံျပည္၀ငဗ္ီဇ်ာက ို ေ္ွ ်ာကဘ္ြဲသ်ာ ကဂ ပန္န ိုင္ငသံို ႕ ္်ာေသ်ာအခါ 
    →စစ္ေဆးခနွင့္ေက ်ာင္း၀င္ေၾကး အွပက နေ္ငြက ိုၿပနအ္ ္းပါ ည။္သ ို႕ေသ်္ာ၊ ေက ်ာင္း၀ငခ္ြင့္ေထ်ာကခ္ံစ်ာ၊ ေနထ ိုင္ခြင့္ဗီဇ်ာ  ်ားက ိုျပန္ပ ိုို႔ေပးရ ည္။ 

C)   ဂ ပနသ္ံ႐ံိုးတြင္ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇ်ာထိုတ္္ ိုပ္ေပးျခင္းခြင့္ျပဳခ က္ ရ႐ွ ၍ဂ ပန္န ိုင္ငသံ ို႔ ္်ာရေသ်ာအခါ 
→စစေ္ဆးခ အွပေက န္ေငြက ိုၿပန္အ ္းပါ ည။္သ ို႕ေသ်ာေက ်ာင္း၀င္ခြင့္ေထ်ာကခ္ံစ်ာျပနေ္ပးရန္နငွ့္ဂ ပနသ္ံ႐ံိုးတြင္ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇ်ာထိုတ္္ ိုပ္ေပးျခင္း 
 ရွ ေသ်ာစ်ာရြကက္ ိုစစ္ေဆးရန္္ို အပ္ပါ ည။္ 

D)  ဂ ပန္ျပည၀္ငခ္ြင့္ရရွ ျပီးသ ို႔ေသ်္ာ၊ ဂ ပန္ ္်ာခင္ေက ်ာင္းထြက္ေသ်ာအခါ 
    →ဂ ပန္ျပည္၀င္ခြငက္ ိုအသံိုး ျပဳခင္ သ ို႔ ဟိုတ္ျပည္၀ငခ္ြင့္ရကက္ိုန္ဆံိုးေသ်ာအခါ၊ စစ္ေဆးခနွင့္ေက ်ာင္း၀င္ေၾကး ွအပက န္ေငြက ိုၿပန္အ ္းပါ ည္။ 
      သ ို႔ေသ်္ာ ေက ်ာင္း၀င္ခြင့္ေထ်ာက္ခစံ်ာ၊  ်ားက ိုျပန္ပ ိုို႔ေပးရ ည။္ 
E)  ဂ ပန္ျပည၀္င္ခြင့္ရရွ ျပီးဂ ပန္သ ို႔ေရ်ာက္ရွ ျပၤီးတ၀က္ျဖင့္ေက ်ာင္းထြက္ေသ်ာအခါ 
   →စစေ္ဆးခနငွ့္ေက ်ာင္း၀င္ေၾကး  ်ားက ိုျပန ္အ ္းပါ။ သင္တန္းေၾကး၊ ပရ ေဘ်ာဂထ  ္းသ န္းေၾကးစသည့္အေျခခံအ်ားျဖင့္ျပန္ အ ္းပါ။ 
 

※   ထ ိုအၿပင္၊ၿ  ဳ႕နယ္ရိုံးတြင္က နး္ ်ာေရးခြန္ေဆ်ာင္ရနသ္ြင္းရေသ်ာေငြ ွ်ာခန္႔ ွန္းေျခယန္း17,000ယန္း（ဥပ ်ာ 2020 နစွ္အတြက）္က ိ္ု  ိုအပ္ပါသည။္ 

 
 

８－（４）စစီစေ္ရြးခ ယ္ခ・တစန္စွစ္်ာေက ်ာငး္္ခသြငး္ရနဘ္ဏ္  ္ပစ္်ာ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 恒雄 

◎ 英語表示： 

RESONA Bank LTD. Nagoya branch （ SWIFT DIWAJPJT ） 

Saving account １２１７９１２ 

Account name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEONAKAJIMA 

 

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 恒雄 

 ◎ 英語表示： 

CHUKYO Bank LTD. OTSUBASHI branch （ SWIFT CKBKJPJN ） 

Saving account ２８１７２９ 

Account name: TACHIBANA GAKUEN (Director general) TSUNEO NAKAJIMA 
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９．ဂ ပနန္ ိုငင္တံြငး္ေနထ ိုငေ္ရး 
９－（１）ေနထို ငစ္်ာရ တအ္ၾက း္ဖ ဥး္ 
  ၁္စ်ာ၏ေနထ ို္ငက္ိုနက္ စရ တ ္(ေက ်ာငး္အနးီတ၀ ိုကေ္နထို ငေ္သ်ာအခါ၏အၾက း္ဖ ဥး္) 
အ  ္္ ခ (အခနး္ေဖ်္ာအတတူေူနေသ်ာအခါ) 25,000ယနး္ 
စ်ာစရ တ ္ 20,000～25,000 ယနး္ 
 းီ၊ ဂက(္စ)္၊ ေရးဖ ိုး (အခနး္ေဖ်္ာအတတူေူနေသ်ာအခါ) 5,000～10,000 ယနး္ 
ဖိုနး္ေၾကး 10,000 ယနး္ 
အျခ်ားစရ တ(္ရထ်ားခ၊ က န္း ်ာေရးအ်ာ ခံေၾကး၊အေပ ်္ာအပါးခစသည့္) 15,000 ယနး္ 
စိုစိုေပါငး္ 75,000～85,000 ယနး္ 

※ဂ ပနသ္ ို႔ေရ်ာက္္ ်ာခ  န၊္ ေနထ ိုငစ္်ာရ တအ္တြကေ္သ်ာငး္20ယနး္က ိုယတ္ို ငယ္ူ္ ်ာရနအ္ၾကျံပဳပါသည။္ 
 

９－（２）အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ ္
 ကၽြနေ္တ်္ာတ ို႔ေက ်ာငး္တြင၊္ေက ်ာငး္စ်ာနငွ့္အေန်ွာင့္အယကွ ္ျဖစေ္သ်ာအခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပက္ ိုသ်ာအသ အ တွျ္ပဳပါသည။္ေနထ ိုငစ္ 
ရ တန္ငွ့္ပါတသ္ကေ္သ်ာစ ိုးရ  ျ္ခငး္က ိုေ္ ွ်ာက့ ရနသ္်ာ က၊ ္ ူႈႈ႕ေရးအေတြ႕ၾကံဳ ၊ ဂ ပန္္  ူ  ဳ းနငွ့္ထ ေတြ႕ေသ်ာအခြင့္အေရး္ညး္ရွ ပါ 
သည။္ေက ်ာငး္စ်ာက ိုဥးီစ်ာေပးျပးီ၊ ည ီ ွေသ်ာေနထ ိုငေ္ရးက ိုစဥစ္်ားျပးီေပ ်္ာရႊငေ္သ်ာေက ်ာငး္သ်ားဘ၀က ိုေနထို ငၾ္ကပါစ ို႔။ေအ်ာကပ္ါအ 
ခ ကအ္္က ္ ်ားက ိုေသခ ်ာ္ ိုကန္်ာေစ်ာင့္ထ နး္ပါ။ထို ႔ျပင၊္ အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပက္ ိုရရွ ခ  နန္ငွ့္ အ္ိုပေ္ျပ်ာငး္္ြဲးခ  နတ္ြင ္ ပ က ္ကြက ္
ေက ်ာငး္သ ို႔အေၾက်ာငး္ၾက်ားရ ည။္ 
 
①အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ္္ ိုပန္ ိုငရ္နေ္္ ွ်ာက္္ ႊ်ာ 
   [ေက ်ာငး္တက]္ဗဇီ်ာျဖင့္ေရ်ာက္္ ်ာေသ်ာသသူညအ္ခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပက္ ိ္ု ိုပရ္်ာတြင၊္ ဂ ပန္္ ၀ူင ္ႈႈ႕ၾကးီၾကပေ္ရးသ ို႕ေ္ ွ်ာကထ္်ား 

ရန္္  ိုအပပ္ါသည။္ 
②အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ္္ ိုပခ္  န ္
  န ိုငင္တံက်ာေက ်ာငး္သ်ားသညေ္က ်ာငး္အတနး္က ိုဥးီစ်ားေပးရ ည။္အတနး္ခ  နန္ငွ့္အေန်ွာကအ္ယကွ ္ျဖစရ္န ္   ကို ယတ္ ိုိုငး္ထ နး္ 

 သ  း္ဆံိုးျဖတရ္ ည။္ အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ္္ ိုပခ္  နသ္ည၊္ တပါတ ္28န်ာရထီ သတ ္တွထ္်ားပါသည။္ (ေက ်ာငး္ရကရ္ညွပ္ တခ္  နတ္ြင ္
  တပါတ4္0န်ာရထီ ) ။ 
③အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ၏္ကန္႔သက ္
  အသကျ္ပည့္ေသ်ာသအူသံိုးျပဳေသ်ာဆ ိုငက္ို အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ္္ ိုပျ္ခငး္က ိုဥပေဒကကန္႔ကြကထ္်ားပါသည။္ 
  ကန္႔သကေ္သ်ာအ္ိုပ ္  ဳ း ်ွာ အရကအ္တတူေူသ်ာကေ္ပးေသ်ာဆို ငထ္ ို႔ျပင၊္ က်ာ္အ ိုေက၊ ေ္်ာငး္ကစ်ားဆ ိုငပ္ါ၀ငသ္ည။္ 
④အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ ္ တဆ္ကျ္ခငး္ 
  ေက ်ာငး္ပတ၀္နး္က ငး္ရွ ေသ်ာအ္ိုပေ္နရ်ာ  ်ားက ိုေက ်ာငး္၏သငပ္ံိုတြငက္ပထ္်ားပါသည။္သငူယခ္ ငး္နငွ့္ဆနီရီ်ာကရ်ွာေပးေသ်ာ 
 သ ူ ်ား္ညး္ရွ ပါသည။္အခ  နပ္ ိုငး္အ္ိုပ္္ ိုပရ္နက္ ိုယေ္ရးရ်ာဇ၀ငစ္်ာတ း္၊ အငတ္်ာဗ  းေအ်ာငရ္န္္ ို အပသ္ည။္စ်ာရြကစ္်ာတ ္္းေရး 
 နညး္အငတ္်ာဗ  းက ိုေက ်ာငး္၏၀နထ္ း္  ်ားကကညူေီပးပါသည ္အခ ြဲေ့ဆြးေးႏြးန ိုငပ္ါသည။္ 
 
 

１０．ဆိ္ု ဒ္ေငြစသည့္ 
○ ကၽြနေ္တ်္ာတ ို႔ေက ်ာငး္၏ထးူျခ်ားေသ်ာဆိ္ု ဒေ္ငြ 
 <ေက ်ာငး္ေခၚခ  နဆ္ိ္ု ဒေ္ငြ>ေက ်ာငး္စ်ာသငန္စွ္္  ိုက၍္ ေက ်ာငး္ေခၚခ  န ္100%ေက ်ာငး္သ်ားေက ်ာငး္သကူ ိုဆိုခ ပါသည။္ 
 <ဂ ပနအ္ရညအ္ခ ငး္စစစ္်ာေ းပြြဲေအ်ာငသ္ဂူိုဏ္ယေူသ်ာဆိုေငြ> 
 

○ဂ ပနဘ္်ာသ်ာစက်ားေက ်ာငး္ျပးီေန်ာကအ္်ားသ်ာခ ကဥ္ပ ်ာ 
<အအ ခ  ခနရ္်ွာခအ ဖခူိုရွ ခေရ်ာခါအ  ခအ ေက်္ာဖခူိုရွ စသည့္ ေက ်ာငး္တကေ္ၾကး(အတ ိုးမယ)ူ> 

ဂ ပနဘ္်ာသ်ာစက်ားျပးီဆံိုးျပေီန်ာက၊္ ခအ ေက်္ာဖခူိုရ ွေက ်ာငး္ဆကတ္ကပ္ါက၊ သတ ္တွထ္်ားေသ်ာအတြငး္ျ  ဳ ႕နယ၏္ကိုနက္ စရ တ္ 
က ိုေခ းေပးပါသည။္ 
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<ပည်ာသငဆ္ိုေငြ> 
ေက ်ာငး္တကေ္နခ  နေ္က ်ာငး္္ခက ိုေခ းေပးျပးီဖ ိုးဖြ်ားေနထို ငေ္သ်ာရ ပသ္်ာစသည့္က ို  တဆ္ကေ္ပးသည။္ 

 
※ အထက္ပါေ္ွ ်ာက္ထ်ားခ  နတ္ြင္ စစ္ေဆးေသ်ာက်ာ္ရွ သည္။အေသးစ တ္ကို ေက ်ာင္း၀င္ဌ်ာနတြင္ေ းျ နပ္ါ။ 

 

11．ေတြ႕ဆံိုေဆြးေးႏြးရနန္ငွ့္ေ္ွ ်ာက္ ြ္်ာတငရ္န္္  ပစ္်ာ 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS＞ 
〒460-0002 Marunouchi , Naka-ku, Nagoya-shi , Ai chi  2－6－4 
Tel . 052-222-5631(代) 
 
သ ို႔ ဟိုတ္ 
＜ေက ်ာင္း၀င္ဌ်ာန＞ 
〒460-0002 Marunouchi , Naka-ku, Nagoya-shi , Ai chi  2－16－29 
Tel . 052-684-6000 
 

12．ေက ်ာငး္အသငး္၀ငး္ TACHI  BANA GAKUEN သ  ိုငး္၀င္ 
1991ခိုနွစ ္10္ ဂခို ဟ ိုက င္ခ ရရွ ေ္်ာ္ဂ  ေ္်္ာခ နင္ဂခိုအင္း (ယခို ေက ်ာင္းအသင္း၀င္း TACHI  BANA GAKUEN) 
              တ ိုးခါအ ေဂ ်္ာဟို ဗ က  နယ္စိုစန္ ြနဂ္ခ ို (ယခို NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS) 
              ပိုဂၢ္ ကေက ်ာင္းဥပေဒအရ၊ ကခို ဟ ိုက င္ခ ရရွ ေ္်ာ္ဂ  ေ္်္ာခ နင္ဂခိုအင္းက ို အသ အ ွတ္ျပဳသည္။ 
              ေက ်ာင္းပည်ာေရးဥပေဒအရ၊ တ ိုးခါအ ေဂ ်္ာဟို ဗ က  နယ္စိုစန္ ြနဂ္ခ ိုက ို အသ အ ွတ္ျပဳသည္။ 
              ဂ ပန္ဘ်ာသ်ာစက်ားဌ်ာနနွင့္ပါတ္သက္၍၊ ဆအ ဒန္ဟ ိုက င္န ဟြန္ေက်္ာခေရ်ာအ ခိုရွင္ခ ိုခေရ်္ာခအ  ွ အသ အ ွတ္ျပဳ 
                ျခင္းခံရျပီး၊ အသ အ ွတ္ျပဳေက ်ာင္းျဖစ္္်ာသည္။ 
1994ခိုနွစ ္4္ န်ာဂ ိုယ်ာဖူခူရွ ဟို ခြဲအ စန္ ြန္ဂခ ို (ယခို NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS) သ ို႔ 
              ေက ်ာင္းအ ည္က ိုေျပ်ာင္းသည္။ 
2002ခိုနွစ ္4္ န်ာဂ ိုယ်ာအ ္ေရ်ာ္ဖူခိုရွ စန္ ြန္ဂခ ို (ယခို NAGOYA COLLEGE OF PHYSI CAL & OCCUPATI ONAL THERAPY) က ိုေက ်ာငး္ 
             ဖြင့္ခြဲသ့ည။္ 
2003ခိုနစွ ္4္ န်ာဂ ိုယ်ာဖူခရူွ ဟို ခြဲအ စန္ ြနဂ္ခ ို ွ်ာ ဂ  ဒ ိုးဆြဲအ ဖိုခိုဘ်ာသ်ာက ိုျဖည့္စြက္ဖြင့္ခြဲ့သည္။ 
             န်ာဂ ိုယ်ာဖူခရူွ ဟို အ ခိုဂ  ဒ ိုးစန္ ြနဂ္ခ ို (ယခို NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS)  
             သ ို႔ေက ်ာင္းအ ည္က ိုေျပ်ာင္းသည္။ 
2008ခိုနွစ ္3္ အသင္း၀င္အ ည္က ို ေက ်ာင္းအသင္း၀င္္TACHI BANA GAKUEN သ ို႔အ ည္က ိုေျပ်ာင္းခြဲ့သည္။ 
2011ခိုနွစ ္4္ န်ာဂ ိုယ်ာဖူခူရွ ဟို အ ခိုဂ  ဒ ိုးစန္ ြနဂ္ခ ိုက ို အစ ိုးရ၀န္းထ ္း၊ ကေ္းသူန်ာျပဳ၊ ္ူၾကီးသူန်ာျပဳ၊ စီးပြ်ားေရးအသက္ေ ြး၀ ္း 
           ေက ်ာင္း (ယခို NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS) 

သ ို႔ေက ်ာင္းအ ည္ေျပ်ာင္းခြဲ့သည္။ 
န်ာဂ ိုယ်ာဖူခူရွ ဟို ခြဲအ စန္ ြနဂ္ခ ိုက ို (ယခို NAGOYA COLLEGE OF PHYSI CAL & OCCUPATI ONAL THERAPY) 
သ ို႔ေက ်ာင္းအ ည္ေျပ်ာင္းခြဲ့သည္။ 

2014ခိုနွစ ္4္ အစ ိုးရ၀န္းထ ္း၊ ကေ္းသူန်ာျပဳ၊ ္ူၾကီးသူန်ာျပဳ၊ စီးပြ်ားေရးအသက္ေ ြး၀ ္းေက ်ာင္းက ို NAGOYA COLLEGE OF 
CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESSသ ို႔ေက ်ာင္းအ ညေ္ျပ်ာင္းခြဲ့သည္။ 

             ယခိုတ ိုင္္ အထ  
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13．ေက ်ာငး္အေဆ်ာက္အဥးီတည္ေနရ်ာေၿ ပံို 

 

 

 

 
 

日本語学科は 

ココ！ 

・ေက ်ာင္းတက္ရန္ေနရ်ာ 
＜NAGOYA COLLEGE OF CHI LD WELFARE, CARE WORKER & BUSI NESS＞ 
〒460-0002 Marunouchi , Naka-ku, Nagoya-shi , Ai chi  2－6－4 
Tel: 052-222-5631 


