
အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိလု်(ရန်ကုန်) 

တက္ကသိလု်ဝင်ခွင့်ကလျှောက်လွှာ 

 

                      ရံုးအတွက ်

(၁) မှတ်ပုံတင်အရွယ်ဓာတ်ပုံကိုသတ်မတ်ှထားသည့်အကွက်တွငက်သချာစွာကပ်ပါ။ 

(၂) လုိအပ်ချက်များကုိ ပပည့်စံုမှန်ကန်စွာကရးသွင်းပါ။ မပပည့်စံုလျှေင် ဝင်ခွင့်စဉ်းစားမည်  

      မဟုတ်ပါ။ 

အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနှင့် 

အနုပညာတက္ကသိလ်ု(ရန်ကုန)် 

မှတ်ပုံတင်အမှတ်...................... 

 သင်တန်းနှစ်...................... 

 ခုအံမှတ်...................... 

 

  ကကျာင်းသား အဖ(အရင်း) အမိ(အရင်း) 

၁။ အမည်(ပမန်မာလုိ)    

           (အ္ဂလိပလုိ်)    

 အပခားအမည်ရှိပါကကဖာ်ပပပါ။    

၂။ (က) နုိင်ငံသားစိစစ်ကရးကတ်ပပားအမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (ခ)  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (္)  နုိင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (ဃ) ဧည့်နိုင်ငသံားလက်မတ်ှအမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (င)  နုိင်ငံပခားသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

၃။ လူမျိုး    

၄။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ    

၅။ ကမွးဖွားရာကေသ    

၆။ ကမွးသက္ကရာဇ်    

 (အကပခခံပညာအထက်တန်းစာကမးပဲွကပဖဆုိခွင့်ကတာင်းစဉ်အတိုငး်)   
 

  အဖ(အရင်း) အမိ(အရင်း) 

၇။ မိဘအလုပအ်ကုိင်နငှ်က့နရပ်လိပစ်ာ   

  ........မမို့နယ်၊.............ပပည်နယ်/ 

တိုင်းကေသကကီး 

.............မမို့နယ်၊.............ပပည်နယ်/ 

တိုင်းကေသကကီး 

၈။    ကကျာင်းကနရန်အကထာက်အပ့ံကပးမည့်ပု္္ဂိုလ် 

 (က) အမည်  

 (ခ)  မည်သို့ကတာ်စပ်သည်  

 (္)  အလုပ်အကုိင်  

 (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်လိပစ်ာ .........မမို့နယ်၊...................ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး 

 (င)  ပညာသင်ကထာက်ပ့ံက ကးကပးရန်ကမတ္တ ာရပ်ခံပခင်းပပု/မပပု   

. 

 

အကပခခံပညာအထက်တန်းစာကမးပဲွကအာင်ပမငခ်ဲသ့ည့် ဦးစားကပးသင် ကားလုိကသာ အထူးပပု 

       ဘာသာတဲွ(                      ) ဘာသာရပ်များ 

 

 ဓာတပ်ုံ 



       ခုအံမှတ် 
၁။    ္ီတ 

       ခုနှစ် 

       စာစစဌ်ာန 
၂။    သဘင် 

       ဘာသာရပ် ရမှတ် 

       အ္ဂလိပစ်ာ  
၃။    ပနး်ချီ 

       ပမနမ်ာစာ  

  
၄။    ပနး်ပ ု

  

   

  ၅။    ရုပရ်ှင်နှင့်ပပဇာတ ်

       အမှတ်ကပါင်း   
 
မှတ်ချက်။        ပဖည့်စွက်ကသာအချက်များမှားယွငး်မှုမရှိကစရန်နငှ့် ပီသထင်ရှားကစရန်္ရုစုိက်ပါ။ 

 

ကိုယ်တုိင်ဝန်ခခံျက် 
 
၁။ အထက်ကဖာ်ပပပါ အချက်အားလံုးမှနက်န်ပါသည်။ 

၂။ ဤသ့ုိဝငခ်ွင့်ကလျှောက်ထားသည်ကို မိဘသ့ုိမဟုတ ်အုပ်ထိနး်သူများက သကဘာတူမပီးပဖစ်ပါသည်။ 

၃။ ကကျာင်းလခများ မှန်မှန်ကပးရန် မိဘ သိုမ့ဟုတ ်အုပ်ထိနး်သူက သကဘာတူမပီးပဖစ်ပါသည်။ 

၄။ ကကျာင်းသား၊ကကျာင်းသူကကာင်းတစ်ကယာက်ပသီစာွအမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနငှ်အ့နုပညာတက္ကသိလ်ု  

(ရန်ကုန)် က ချမှတ်သည့် စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းနှင့်အညီ လုိက်နာကျင့်သုံးကနထုိင်ပါမည်။ 

၅။ ကျွန်ကတာ်/ကျွန်မသည် မည်သည့် နုိင်ငံကရးပါတီတွင်မျှေ ပါတီဝင်မဟုတ်ပါ။  

၆။ ပါတီဝင်အပဖစ်မနှှုတ်ထွက်ခဲ့သည့်အကထာက်အထားကိုပူးတဲွတင်ပပပါမည်။ (ပါတီဝင်ပဖစ်ခ့ဲသူများအတွက်သာ) ကနစ့ွဲ၊              

ခုနှစ်၊                   လ၊           ရက်။ 

 

    ---------------------------------------- 

       ဝင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသူ၏လက်မှတ် 
 
အထက်ပါတက္ကသိလ်ုဝင်ခငွ်က့လျှောက်လွှာကုိ ကျွန်ကတာ်/ကျွန်မ၏သကဘာတူညီချက်ပဖင့် တင်သငွ်းပခင်း ပဖစ်ပါသည်။ 

ကနစ့ွဲ၊              ခုနှစ်၊                   လ၊           ရက်။ 
 

       ---------------------------------------- 

       မိဘသ့ုိမဟုတအ်ုပ်ထိနး်သူ၏လက်မတ်ှ 
  
-------------------------------------------------------------------- ကနစ့ွဲပါ တက္ကသိလ်ုဝင်ခငွ်က့လျှောက်လွှာအရ 
 
ကမာင်/ မ ---------------------------- အား----------------------- ဘာသာရပ်တွငသ်င် ကားခွင့်ပပုလုိက်သည်။ 

 

 

         ရံုးတံဆိပ် 

       ---------------------------------------- 

       တက္ကသိုလ်ဝင်ခငွ်စ့စိစ်ကရွးချယ်ကရးအဖဲွ့ 

  



ဤပုံစံကုိမပဖည့်မီ တက္ကသိုလ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကုိ ကသချာစွာဖတ်ကစလုိပါသည်။ 

အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိလု်(ရန်ကုန)်ကကျာင်းသားအပဖစ် 

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကလျှောက်လွှာ 

                   ရုံးအတွက် 

 မှတ်ပုံတင်မပီး…………...… 
မှတ်ပုံတင်အမှတ်…………. 

 
 

  ကကျာင်းသား အဖ(အရင်း) အမိ(အရင်း) 

၁။ အမည်(ပမန်မာလုိ)    

           (အ္ဂလိပလုိ်)    

 အပခားအမည်ရှိပါကကဖာ်ပပပါ။    

၂။ (က) နုိင်ငံသားစိစစ်ကရးကတ်ပပားအမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (ခ)  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (္)  နုိင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (ဃ) ဧည့်နိုင်ငသံားလက်မတ်ှအမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

 (င)  နုိင်ငံပခားသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် 

ထုတ်ကပးသည့်ခုနစှ၊် လ၊ ရက် 

   

၃။ လူမျိုး    

၄။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ    

၅။ ကမွးဖွားရာကေသ မမို့နယ်………...…. 

ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး…

…………………….. 

မမို့နယ်………...…. 

ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး……

………………….. 

မမို့နယ်………...…. 

ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး……

………………… 

၆။ ကမွးသက္ကရာဇ်    

 (အကပခခံပညာအထက်တန်းစာကမးပဲွကပဖဆုိခွင့်ကတာင်းစဉ်အတိုငး်)   
 

  အဖ(အရင်း) အမိ(အရင်း) 

၇။ မိဘအလုပအ်ကုိင်နငှ်က့နရပ်လိပစ်ာ   

  ……..…...မမို့နယ်၊…….….ပပည်နယ်/ 
တိုင်းကေသကကီး 

……….......မမို့နယ်၊……....….ပပည်နယ/် 

တိုင်းကေသကကီး 

၈။ ကွယ်လွနခ်ဲလ့ျှေင၊် ခုနှစ်   

၉။    ညီအစ်ကိုကမာင်နမှများ 

  
အမည် 

နိုင်ငံသားစိစစ်ကရး 
ကတ်ပပားအမှတ် 

နှင့်ထုတ်ကပးသည့်ကန့ 

အမျိုးသားမှတ်ပုံ
တင်အမှတ်နှင့် 

ထုတ်ကပးသည့်ကန့ 

နိုင်ငံသား/ဧည့်နိုင်ငံ
သားလက်မှတ် 
အမှတ်နှင်ထုတ် 

ကပးသည့်ကန့ 

အလုပ်အကိငု် ကနရပ်လိပ်စာ 

 (က)       

 (ခ)        

 (္)        

 (ဃ)       

 (င)        

 (စ)        

 

  

ဓာတ်ပုံကို 

ဤကနရာတွင် 

ကသချာစွာ 

     ကပ်ပါ။ 



၁၀။ ကအာင်ပမင်ခဲ့သည့် အကပခခံပညာအထက်တန်းစာကမးပဲွရမတ်ှများ 

သင်ယူခဲ့သည့်ဘာသာရပ်များစာကမးပဲွရအမှတ်  

    အ္ဂလိပစ်ာ ခုအံမှတ် ……………………………………………. 

    ပမန်မာစာ  

 ခုနှစ်     ……………………………………………. 

  

 စာစစဌ်ာန …………………………………………. 

  

     အမှတ်ကပါင်း  

     မှတ်ချက်။     ။ ပဖည့်စွက်ကသာအချက်များ မှားယွငး်မှုမရှကိစရန်နငှ့် ပီသထင်ရှားကစရန် ္ရုစုိက်ပါ။ 

၁၁။ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကလျှောက်ထာသူနှင့်ဆက်သွယ်ရနလိ်ပစ်ာ(အမမဲတမ်း)………………………………… 

(Permanent Address) ……………………………….မမို့နယ်။…………………..ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး 

၁၂။ ယခုလက်ရှိကနထုိင်လျက်ရှိသည့်လိပစ်ာ……………………………………………………………. 

၁၃။ အုပ်ထိနး်သူ/ကမွးစားသူ 

အမည် 
အဖ 

(ကမွးစား) 

အမိ 

(ကမွးစား) 

အုပ်ထိနး်သူ 

(က) အမည်    

(ခ)  လူမျိုး    

(္)  ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ    

(ဃ)    

 

(၁)    နုိင်ငံသားစိစစ်ကရးကတ်ပပားအမှတ် 

        ထုတ်ကပးသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် 

   

 

 

(၂)    အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်  

        ထုတ်ကပးသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် 

   

 (၃)    နုိင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ် 

        ထုတ်ကပးသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် 

   

 (၄)    ဧည့်နုိင်ငသံားလက်မတ်ှအမှတ် 

        ထုတ်ကပးသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် 

   

 (၅)    နုိင်ငံပခားသားလက်မှတ်အမှတ် 

        ထုတ်ကပးသည့် ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် 

   

(င)  အလုပ်အကုိင်နငှ်က့နရပ်လိပစ်ာ    

(စ)  ကွယ်လွနခ်ဲလ့ျှေင်ခုနစှ ်    

အထက်ပါအချက်အလက်များမှနက်န်က ကာင်း တာဝန်ယူပါသည်။ 

 

         ------------------------------------- 

     မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကလျှောက်ထားသူ၏လက်မတ်ှ 

 

အထက်ကဖာ်ပပချက်များ မှန်ကန်က ကာင်း တာဝန်ယူလက်မတ်ှကရးထုိးပါသည်။ 

     

       ---------------------------------------- 

                       မိဘ/အုပ်ထိနး်သူ 

 



ဤပုံစံကုိမပဖည့်မီ တက္ကသိုလ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ကုိ ကသချာစွာဖတ်ကစလုိပါသည်။ 

သင်တန်းကရွးချယ်မှုကတ်ပပား             

 
 

(ပဖည့်စွက်ကသာအချက်များ မှားယွငး်မှုမရှိကစရန်နငှ့်ပီသထင်ရှားကစရန် ္ရုစိုက်ပါ။) 

 

  ကကျာင်းသား အဖ(အရင်း) အမိ(အရင်း) 

 အမည်                       (ပမန်မာလုိ) ------------------- --------------------- ------------------- 

                                 (အ္ဂလိပလုိ်) ------------------- --------------------- ------------------- 

နုိင်ငံသား    

  (က) နုိင်ငံသားစိစစ်ကရးကတ်ပပားအမှတ်  ------------------- --------------------- ------------------- 

 (ခ)  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်  ------------------- --------------------- ------------------- 

 (္)  နုိင်ငံသားလက်မှတ်အမှတ်  ------------------- --------------------- ------------------- 

 (ဃ) ဧည့်နိုင်ငသံားလက်မတ်ှအမှတ်  ------------------- --------------------- ------------------- 

နုိင်ငံပခားသား    

နုိင်ငံပခားသားမှတ်ပံုတင်အမှတ် ------------------- --------------------- ------------------- 

မိဘအလုပအ်ကုိင် ------------------- --------------------- ------------------- 

 ------------------- --------------------- ------------------- 

မိဘကနရပ်လိပစ်ာ  --------------------- ------------------- 

   --------------------- ------------------- 

-----------------မမို့နယ်၊-----------------ပပည်နယ/်တုိင်းကေသကကီး --------------------- ------------------- 

အကပခခံပညာအထက်တန်းစာကမးပဲွကအာင်ပမင်ခဲ့သည့် 
ဦးစားကပးသင် ကားလုိကသာအထူးပပု 

ဘာသာရပ်များ 

 ဘာသာတဲွ(      )  

 ခုအံမှတ်                       ခုနှစ်၊                    စာစစဌ်ာန           ၁။    ္ီတ 

            ၂။    သဘင် 

 ဘာသာရပ်                         ရမှတ်           ၃။    ပနး်ချီ 

 အ္ဂလိပစ်ာ           ၄။    ပနး်ပု 

 ပမန်မာစာ           ၅။    ရုပရ်ှင်နှင့်ပပဇာတ် 

                   အမှတ်ကပါင်း  

အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနငှ်အ့နုပညာတက္ကသုိလ်(ရန်ကုန)်အထူးပပုဘာသာတဲွ 

    (                                )တွင ်သင် ကားခွင့်ပပုသည်။                      ---------------------------------------- 

                     ကလျှောက်ထားသူလက်မတ်ှ 
  

             ---------------------------------------- 

                           ဥက္ကဋ္ဌ (ကိုယ်စား) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

အက ကာင်းပပန် ကားလွှာ 

ကလျှောက်လွှာအမှတ်------------------- ကနစ့ွဲ၊ ------------------------------- တွင် လူကတွ့စစ်ကဆးရန် လာကရာက်ရမည်ပဖစ်ပါသည်။ 

အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) 

အထူးပပုဘာသာ ---------------------------------------     

                 ---------------------------------------- 

                တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စိစစ်ကရွးချယ်ကရးအဖွဲ့ 

 မှတ်ချက်။ ။ ကနာက်ကကျာတွင် မိမိလိပ်စာကုိ မပျက်မကွက်ကရးပါ။ 

 

 

 

 

  ဓာတ်ပုံ 
ကလျှောက်လွှာအမှတ်……….…..…. 

စစုုကပါင်းရမှတ် ……………….… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

မှ  
    တက္ကသိလ်ုဝင်ခငွ်စ့စိစ်ကရွးချယ်ကရးအဖဲွ့ 

    အမျိုးသားယဉ်ကကျးမှုနငှ်အ့နုပညာတက္ကသိလ်ု(ရန်ကုန)်          
    အမှတ်၁/(စျ)၊ အမှတ်(၂၆)ရပကွ်က်၊ ကအာင်ကဇယျလမ်း 
    ေ္ုံမမို့သစ်(ကတာင်ပိုငး်) 

    ရန်ကုနမ်မို့။ 
 

သို ့
အမည် ---------------------------------------- 

အပထခံုအမှတ်------------------------------- 
လိပစ်ာ --------------------------------------- 
မမို့နယ်--------------------------------------- 

ပပည်နယ်/တုိင်းကေသကကီး---------------------- 
မှတ်ချက်။ ။မိမိထံပပန် ကားရန်လိပ်စာကုိပပည့်စံုစွာနှင့်ပီသစွာကရးပါ။ 

 
 

 

  တံဆိပ်ကခါင်း 

    ကပ်ရန် 


