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အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ၀၀၀၀န်က� းီဌာနအသီးသီးမှန်က� းီဌာနအသီးသီးမှန်က� းီဌာနအသီးသီးမှန်က� းီဌာနအသီးသီးမှ    လာေရာက်လာေရာက်လာေရာက်လာေရာက်ေသာေသာေသာေသာ    ပညာသင်ပညာသင်ပညာသင်ပညာသင်        
သင်တန်းသားသင်တန်းသားသင်တန်းသားသင်တန်းသား////သူများသူများသူများသူများ    သိရှိလုိက်နာသိရှိလုိက်နာသိရှိလုိက်နာသိရှိလုိက်နာေဆာင်ရက်ွရမည့်ေဆာင်ရက်ွရမည့်ေဆာင်ရက်ွရမည့်ေဆာင်ရက်ွရမည့်    ကိစ�ရပ်များကိစ�ရပ်များကိစ�ရပ်များကိစ�ရပ်များ    

 
- မြ န်မာသ#ံုံးသိ$ု ပညာသင ် ေရာက်ရှိေက% ာငး် ေဆာလျငစ်ွာ သတငး်ေပးပို$ရန်၊ (ကိုယတ်ိုင် 

ေရးေလ)ာကလ်*ာ) 
 
- ကုိယ်ေရးမှတ်တမ်းကုိယ်ေရးမှတ်တမ်းကုိယ်ေရးမှတ်တမ်းကုိယ်ေရးမှတ်တမ်းပံုစံပံုစံပံုစံပံုစံ    ကို သ#ံုံး website http://www.myanmar-embassy-

tokyo.net/cs/  မ ှdownload လပုပ်ါ။  
 
- ကိုယေ်ရးမှတ်တမး်ပုံစံပါ အချက်အလကမ်ျား ပြ ည့်စုံစွာ ြဖည့်စကွ၍် လကမ်တှေ်ရးထိုးပF းီ၊ 

ေအာကပ်ါစာရကွစ်ာတမ်းများGငှ့်အတူ မြ န်မာသ#ံုံးသို$ ေပးပို$ရန် - 
 
  - မြ န်မာGိုငင်ကံးူလကမ်ှတ်မတိH I (၁) ေစာင် 
  - ခငွ့်ပြ Kမိန်$ / DO မတိH I (၁) ေစာင ်
  - ဓါတပ်ုံ (၂) ပုံ 
 - တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ ပညာသင် / 

သငတ်နး်သား/သူ ဖြ စေ် က% ာငး် ေထာကခ်စံာမတိH I (သို$) ေကျာငး်သားကဒ် 
  
- ပညာသင်က% ားမRအေခြ အေနGငှ်ပ့တသ်က၍် သံုးလပတ်အစီရငခံ်စာသံုးလပတ်အစီရငခံ်စာသံုးလပတ်အစီရငခံ်စာသံုးလပတ်အစီရငခံ်စာ    ကို သ#ံုံးသို$ပုမံှန် 

ေပးပို$ရန် သ#ံုံး website မ ှသုံးလပတအ်စရီငခ်စံာပုံစကံို download လပုပ်ါ။ 
 
- သုံးလပတ် ပညာသင်တိုးတကမ်R အစရီငခ်စံာများ ေပးပို$ရာတငွ် မိတH IမိတH IမိတH IမိတH I ( ( ( (၃၃၃၃) ) ) ) ေစာင်ေစာင်ေစာင်ေစာင် ပြ Kစု 

ေပးပို$ရန၊် 
 
- ပညာသင် သငတ်နး်သား/သမူျားအေနဖြ င့် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါကစိ�ရပမ်ျားကို မြ န်မာသ#ံုံး၊ 

တိုကျိKမF Kိ$မှ တဆင့် သကဆ်ိုင်ရာ ၀န်က� းီဌာနများသို$ တင်ပြ  ေလ)ာက်ထားရမည် ဖြ စပ်ါ 
သည-် 

 
ပညာသင်ကာလပညာသင်ကာလပညာသင်ကာလပညာသင်ကာလ    သက်တမ်းတိုးမြ Tင့်သက်တမ်းတိုးမြ Tင့်သက်တမ်းတိုးမြ Tင့်သက်တမ်းတိုးမြ Tင့်ခင့်ွခင့်ွခင့်ွခင့်ွ    ေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်း    
 
- ကိုယတ်ိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ (ပညာသငက်ာလ သကတ်မး်မကုန်မီ (၃)လ က� Kိတင် 

ေလ)ာကထ်ားရန်) 
- တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ သကဆ်ိုင်ရာ ပါေမာကU၏ 

ေထာကခ်စံာ 
- ပညာသငေ်ထာကပ်ံ့စရိတဆ်ကလ်က် ရရှိခြ ငး် ရှိ/မရှိ အေထာက်အထား 
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မြ န်မာGုိငငံ်ကူးလက်မှတတွ်င်မြ န်မာGုိငငံ်ကူးလက်မှတတွ်င်မြ န်မာGုိငငံ်ကူးလက်မှတတွ်င်မြ န်မာGုိငငံ်ကူးလက်မှတတွ်င်    Gုိငငံ်တုိးြဖည့်စက်ွရန်Gုိငငံ်တုိးြဖည့်စက်ွရန်Gုိငငံ်တုိးြဖည့်စက်ွရန်Gုိငငံ်တုိးြဖည့်စက်ွရန်    ေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်း    
    
- ကိုယတ်ိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ၊ ေဆးွေGးွပွဲသို$ တက်ေရာက်ရန်  ေထာကပ်ံ့မည့်အဖွဲXအစညး် 

(သို$မဟတု်) မမိစိရတိ်ကို တစပ်ါတညး်ေဖာ်ြပရန်၊ (စာတမး်ဖတပ်ွဲ/ေဆးွေGးွပွဲ မတိငုမ်ီ 
(၃)လ က� Kိတင် ေလ)ာက်ထားရန်) 

- တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ သကဆ်ိုင်ရာ ပါေမာကU၏ 
ေထာကခ်စံာ 

----    စာတမး်ဖတပ်ွ၊ဲ ေဆးွေGးွပွဲ ပြ Kလပုသ်ည့် အဖွဲXအစညး်ဘကမ် ှဖတိ်က% ားစာ 
 
Gုိငငံ်ကူးလက်မတ်ှသက်တမ်းတိုးခြ ငး်Gုိငငံ်ကူးလက်မတ်ှသက်တမ်းတိုးခြ ငး်Gုိငငံ်ကူးလက်မတ်ှသက်တမ်းတိုးခြ ငး်Gုိငငံ်ကူးလက်မတ်ှသက်တမ်းတိုးခြ ငး်    
 
- ကိုယတ်ိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ (သကတ်မး်မကန်ုမီ (၂) လ က� Kိတငေ်လ)ာကထ်ားရန်) 
- တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ သကဆ်ိုင်ရာ ပါေမာကU၏ 

ေထာကခ်စံာ 
- ကိုယေ်ရးမှတ်တမး် + ဓါတပ်ုံ (၁) ပုံ 
- Gိုငင်ကံးူလကမ်ှတမ်တိH I 
 
Gုိငငံ်ကူGုိငငံ်ကူGုိငငံ်ကူGုိငငံ်ကူးလက်မတ်ှးလက်မတ်ှးလက်မတ်ှးလက်မတ်ှအသစ်ပြ Kလုပ်ခြ င်းအသစ်ပြ Kလုပ်ခြ င်းအသစ်ပြ Kလုပ်ခြ င်းအသစ်ပြ Kလုပ်ခြ င်း    
 
- ကိုယတ်ိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ (သကတ်မး်မကန်ုမီ (၂) လ က� Kိတငေ်လ)ာကထ်ားရန်) 
- တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ သကဆ်ိုင်ရာ ပါေမာကU၏ 

ေထာကခ်စံာ 
- Gိုငင်ကံးူလကမ်ှတ်အေဟာငး်မတိH I 
- ကိုယေ်ရးမှတ်တမး် 
- ဓါတပ်ုံ 35 x 45 mm (Soft Copy -CD ) 
- စာရကွ်ဖြ Iေပcတငွ် ရငှး်လငး်ပြ တသ်ားစာွေရးထိုးထားေသာ လကမ်တှ် (Soft Copy - 

CD ) 
 
သုေတသနအချက်အလက်များေကာက်ယူရန်သုေတသနအချက်အလက်များေကာက်ယူရန်သုေတသနအချက်အလက်များေကာက်ယူရန်သုေတသနအချက်အလက်များေကာက်ယူရန်    မြ န်မာGုိငငံ်သုိ$မြ န်မာGုိငငံ်သုိ$မြ န်မာGုိငငံ်သုိ$မြ န်မာGုိငငံ်သုိ$    ေခတH ပြ န်ခွင့်ေခတH ပြ န်ခွင့်ေခတH ပြ န်ခွင့်ေခတH ပြ န်ခွင့်    ေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်းေလ)ာက်ထားခြ င်း    
 
- ကိုယတ်ိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ (မြ န်မာGိငုင်သံို$မသာွးမီ (၂)လ က� Kိတင် ေလ)ာက်ထားရန်) 
- တကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်၊ ေကျာငး်၊ သငတ်နး်မှ သကဆ်ိုင်ရာ ပါေမာကU၏ 

ေထာကခ်စံာ 
    
တကPသုိလ်တကPသုိလ်တကPသုိလ်တကPသုိလ်/ / / / တည်းခုိေနထုိငသ်ည့်တည်းခုိေနထုိငသ်ည့်တည်းခုိေနထုိငသ်ည့်တည်းခုိေနထုိငသ်ည့်    လိပ်စာလိပ်စာလိပ်စာလိပ်စာေြပာင်းေရXွခြ င်းေြပာင်းေရXွခြ င်းေြပာင်းေရXွခြ င်းေြပာင်းေရXွခြ င်း    
 
- မမိတိကေ်ရာကေ်နသည့် တကPသိုလ်/ ေကာလပိG်ငှ့် ေနထိုငရ်ာ အေဆာငလ်ပိစ်ာ 

ေြပာငး်လမဲRရှိတိငုး် မြ န်မာသ#ံုံးသို$ ဆကသ်ယွ၍် သတငး်ပို$ အေက% ာငး်က% ားရန် 
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စုေဆာင်းရရိှေငွစုေဆာင်းရရိှေငွစုေဆာင်းရရိှေငွစုေဆာင်းရရိှေငွ    မန်ှကန်ေက% ာင်းမန်ှကန်ေက% ာင်းမန်ှကန်ေက% ာင်းမန်ှကန်ေက% ာင်း    ေထာက်ခံစာေထာက်ခံစာေထာက်ခံစာေထာက်ခံစာ    ေတာင်းခံခြ င်းေတာင်းခံခြ င်းေတာင်းခံခြ င်းေတာင်းခံခြ င်း    
 
- ေထာကခ်စံာေတာငး်ခသံည့် ကိုယ်တိုငေ်ရးေလ)ာကလ်*ာ 
- ေထာကခ်စံာေက% း ယန်း ၃၀၀၀ 
- ရေငွ-သုံးေင ွစာရငး်ရငှး်တမး် 
- သကဆ်ိုင်ရာ ပညာသငဌ်ာန အက� းီအကGဲှင့် ေထာကပ်ံ့ေက% းေပးလျကရ်ှေိက% ာငး် 

ေထာကခ်စံာ 
- ေနာက်ဆုံးရရှိသည့် ဘဏစ်ာရငး်(ရငှး်တမး်) (Bank Statement) 
 
ပညာသင်ကာလပF းီဆုံးခြ င်းပညာသင်ကာလပF းီဆုံးခြ င်းပညာသင်ကာလပF းီဆုံးခြ င်းပညာသင်ကာလပF းီဆုံးခြ င်း    
 
- ပညာသငက်ာလ ပF းီဆုံး၍ ဖြ စေ်စ၊ အခြ ားတစ်စုံတစ်ရာေက% ာင့် ဖြ စေ်စ ဂျပန်Gိုငင်မံှ 

ြပန်လည်ထကွခ်ွာရမည် ဆိုပါက ထကွခ်ာွမည့် ေန$ရက၊် ေလယာဥပ်ျံသန်းအမတှG်ငှ့် ခရးီစဥ် 
တို$ကို ြမန်မာသ#ံုံးသို$ သတငး်ပို$ အစရီငခ်ရံန်၊ 


