ဓာတ်ပက
ုဳ ို ဤေေရာ
တွင်ေသချာ စွာကပ်ပါ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊တက္က သလ
ို ်ဝင်စာေေဵပွဲ ေောင်ြေင်သူေျာဵေတွက်
ပညာသင်ေောက်ပေဳဴ ေကဵေလှောက်လွှာ

(၁) ဤပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို ေကျောင်ဵသာဵနှငဴ်မဘ
ိ
သုဳဵဦဵ
စလုဳဵ နိုင်ငဳသာဵဖဖစ်မှသာ လျှင်ေလျှာက်ထာဵနိုင်ခွငဴ်ရိသ
ှ ည်။
(၂)မိဘ(သို့မဟုတ်)အုပ်ထိန်ဵသူကိုယ်တင
ို ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။

..............................တက္ကသလ
ို ်/ေကာလိပ်
သင်တန်ဵ ..............................................
အထူဵဖပုဘာသာရပ် ..............................
ခုဳအမှတ် ................................................

၁။

ေကျောင်ဵသာဵ/ေကျောင်ဵသူအမည် ...............................................................................................................

၂။

တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမဵပွဲ
ခုဳအမှတ်

ခုနှစ်

စာစစ်ဌာန

ေဖဖဆိုခသ
ဲဴ ညဴ်
အကကိမ်ေပါင်ဵနှငဴ်ခုနှစ်

၃။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအဖပညဴ်အစုဳနှငဴ် တယ်လီဖုန်ဵနဳပါတ် ..............................................................................
.......................................................................................................................................................................
၄။ (က) လူမျေိုဵ .............................................................. ဘာသာ........................................................................
(ခ) နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵအမှတ်.......................................................................................................................
၅။ မိဘနှငဴ်ပတ်သက်ေသာ အချေက်အလက်မျောဵ
(က) အဖရင်ဵအမည်....................................................................................သက်ရှိ/ကွယ်လွန်
(ခ) အမိရင်ဵအမည်..................................................................................... သက်ရှိ/ကွယ်လွန်
(ဂ) အိမ်ေထာင်ဆက်ရိ/ှ မရှိ.................................ရှိပါကအိမ်ေထာင်ဆက်အမည်........................................
(ဃ) လက်ရိအ
ှ လုပ်အကိုင်*...........................................................................................................................
(င) လစာနှုန်ဵထာဵ(ဝန်ထမ်ဵဖဖစ်ကရာထူဵအဆငဴ်)........................................................................................
အဖဝင်ေငွနှငဴ်အမိဝင်ေငွခွဲဖခာဵေဖာ်ဖပပါ။...............................................................................................
(စ) လခစာမဟုတ်သူမျောဵအတွက် တစ်နှစ်ဝင်ေငွ ........................................................................................
(ဆ) သာဵသမီဵဦဵေရ ..................................................................................................................................

(ဇ) ေကျောင်ဵ၌ စာသင်ဦဵေရနှငဴ် တက်ေရာက်ေနေသာအတန်ဵ..................................................................
(ဈ) တက္ကသုလ
ိ ်၌ စာသင်ဦဵေရနှငဴ် တက်ေရာက်ေနေသာအတန်ဵ ..................................................................
* ကုန်သည်ဖဖစ်လျှင်မည်သညဴ်ကုန်မျေိုဵေရာင်ဵဝယ်သည်။ လယ်ယာကိုင်ဵလုပ်လျှင် ဧကမည်မျှစသည်ေဖာ်ဖပပါ။
၆။ ေမတ္တာရပ်ခဳသသ
ူ ည် မိဘမဲဴ သို့မဟုတ် မိဘနှငဴ်မေနလျှင် ထညဴသ
် င
ွ ်ဵရန်။
(က)စာဵေသာက်ေနထိုင်မှု တာဝန်ခဳအုပ်ထိန်ဵသူအမည် ...............................................................................
(ခ) ေဆွမျေိုဵေတာ်စပ်ပဳု ................................................................................................................................
(ဂ) အလုပ်အကိုင် ...............................................လစာေငွ.........................................................................
(ဃ) လခစာဵမဟုတ်သူမျောဵအတွက်(တစ်နှစ်ဝင်ေငွ)......................................................................................
၇။ ေလျှာက်ထာဵသူ၏ ညီအစ်ကိုေမာင်နှမမျောဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ထညဴသ
် ွင်ဵရန်
စဉ်

အမည်

အတန်ဵ

ေကျောင်ဵ

တက္ကသိုလ်

အလုပ်အကိုင် လစဉ်ဝင်ေငွ

(ညီအစ်ကို ေမာင်နှမမျောဵထဲမှ ပညာသင်ဆု/ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵ/ေကျောင်ဵလခလွတ်ငငိမ်ဵခွငဴ် ရရှိခဲဴလျှင်
အမည်၊ အတန်ဵ၊ တက္ကသိုလ်၊ ေကာလိပ်နှငဴ် ယခုအထိ ရ/မရ ေဖာ်ဖပရန်)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
၈။

ေလျှာက်ထာဵသူသည် အိမ်ေထာင်ရှင်ဖဖစ်ခဲဴလျှင်(က)

ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵအမည်..........................................................................................................................

(ခ)

ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵ၏အလုပ်အကိင
ု ်..............................................................................................................

(ဂ)

ဇနီဵ/ခင်ပွန်ဵ၏ ဝင်ေငွ ....................................................................................................................

(ဃ)

သာဵသမီဵဦဵေရ ...............................................................................................................................

(င)

ေကျောင်ဵ သို့မဟုတ် တက္ကသုလ
ိ ်၌ စာသင်ေနသူဦဵေရ.........................................................................
မည်သညဴ်ရည်ရွယ်ချေက်ဖဖငဴ် ေကျောင်ဵဆက်တက်သည် ....................................................................

၉။

လူငယ်ေကျောင်ဵသာဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် လုပ်အာဵေပဵခဲဴဖူဵလျှင် ပါဝင်ခဲဴဖူဵေသာ လုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဖာ်ဖပပါ။
(လုပ်ငန်ဵအမျေိုဵအစာဵနှငဴ် အချေိန်ကာလကို ေဖာ်ဖပပါ)
(က) ................................................................................................................................................................
(ခ) ..................................................................................................................................................................
(ဂ) .................................................................................................................................................................
(ဃ) ................................................................................................................................................................
(င) .................................................................................................................................................................

၁၀။ဝန်ခဳချေက်။ ။ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵသေဘာထာဵမူပါ စည်ဵကမ်ဵမျောဵအတိုင်ဵ လိုက်နာေဆာင်ရွက်ပါမည်။
အထက်တွင် ေဖာ်ဖပေရဵသာဵချေက်မျောဵအာဵလုဳဵ မှန်ကန်ေ ကာင်ဵဝန်ခဳပါသည်။

...................................................

................................................

မိဘ/အုပ်ထိန်ဵသူလက်မှတ်

ေလျှာက်ထာဵသူလက်မှတ်

ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵေပဵေရဵသေဘာထာဵမူမျောဵ
၁။ မိဘနှစ်ဦဵနှငဴ် မိမိကိုယ်တိုင် သုဳဵဦဵစလုဳဵ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ/နိုင်ငဳသာဵဖဖစ်ရမည်။
၂။ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵသဖဖငဴ် တက္ကသိုလ်ပညာကို ဆက်လက်သင် ကာဵရန် အခက်အခဲရိသ
ှ ူဖဖစ်ရမည်။
၃။ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါသညဴ် အေဖခအေနချေင်ဵတူလျှင် ပညာေတာ်သူကို ဦဵစာဵေပဵ စဉ်ဵစာဵမည်။
၄။ စာေမဵပွဲကျေရှုဳဵလျှင် ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို ရပ်ဆိုင်ဵဖခင်ဵခဳရမည်။
၅။ စာေမပွဲဖပန်လည်ေအာင်ဖမင်ပါက ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို ဖပန်လည်ေလျှာက်ထာဵခွငဴ်ရှိသည်။
၆။ တက္ကသိုလ်/ေကာလိပ်ေဖပာင်ဵေရွှေသ
့ င် ကာဵလျှင်မူအေဖခအေနသစ်အရ ဖပန်လည်စဉ်ဵစာဵမည်။
၇။ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို မိသာဵစုတစ်အိမ်ေထာက်စုလျှင် တစ်ဦဵသာခဳစာဵခွငဴ်ရှိသည်။
၈။ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵရရှိသူမျောဵသည် အကျေငဴ်စာရိတ္တပျေက်ဖပာဵမှုမျောဵဖပုလုပ်ကျေူဵလွန်မိလျှင်
ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို ရပ်ဆိုင်ဵမည်။
၉။ ေကျောင်ဵနှငဴ် ေကျောင်ဵေဆာင်စည်ဵကမ်ဵမျောဵ ေဖာက်ဖျေက်၍ ဖပစ်ဒဏ်ေပဵဖခင်ဵခဳရလျှင် ပညာသင် ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵ
ကို ရပ်ဆိုင်ဵမည်။
၁၀။ အကယ်၍ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵရရှိငပီဵ ၎င်ဵေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵကို ဆက်လက်၍ ေပဵရန်မလိုသညဴ်
အချေက်အလက်မျောဵ ေတွ့ရိပ
ှ ါက ရပ်ဆိုင်ဵမည်။
၁၁။ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵရရှိသူသည် သင်တန်ဵငပီဵဆုဳဵေသာအချေိန်၌ နိုင်ငဳေတာ်က အလိုရှိလျှင်
အမှုထမ်ဵပါမည်ဟု ကတိခဳဝန်ချေက်လက်မှတေ
် ရဵထိုဵရမည်။
၁၂။ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵရသူမျောဵအတွက် ဖပဌာန်ဵထာဵေသာ ဝန်ခဳချေက်ကို ကတိဖပုလက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။
၁၃။ ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵစိစစ်ေရဵအဖွဲက
့ အိမ်တိုင်ရာေရာက် ကွင်ဵဆင်ဵစစ်ေဆဵမှုအရ ေဆာင်ရွက်မည်။

ပူဵတွဲတင်ဖပရမညဴ်အချေက်မျောဵ
၁။ လိုင်စင်ဓာတ်ပဳ(ု ၃)ပုဳ၊ မိသာဵစုဓာတ်ပန
ုဳ ှငဴ် ေနအိမ်ဓာတ်ပဳု
၂။ မှတပ
် ုဳတင်မိတ္တူ ၊ သန်ဵေခါင်စာရင်ဵမိတူ္တ
၃။ ပညာသင်ဆုေလျှာက်ထာဵေသာ အဖခာဵအဖွအ
ဲ့ စည်ဵနှငဴ်ပဂ
ု ္ဂိုလ်မျောဵ
၄။ မိမက
ိ ိုယ်တင
ို ် ပညာသင်ေထာက်ပေ
ဳဴ ကဵေလျှာက်ထာဵဖခင်ဵအေ ကာင်ဵ
ရှင်ဵလင်ဵတင်ဖပချေက်(ကိုယ်တိုင်လက်ေရဵဖဖငဴ်)
၅။ ေကျောင်ဵစာဖပင်ပလှုပ်ရှာဵမှုနှငဴ် ေအာင်ဖမင်မှုမျောဵ(အေထာက်အထာဵမိတ္တူ)
၆။ ဘဝရည်မှန်ဵချေက်(ကိုယ်တိုင်လက်ေရဵဖဖငဴ်)

