ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
အမျးသားပညာေရးမူ
ိ
ဝါဒေကာ်မရှင်
အဆင့်ြမင့်ပညာ ပုဂလိကေကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်တည်ေထာင်ခွင့်ရရှိရန်
စိစစ်ေရးှင့်မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ
မှတ်ပုံတင်ရမည့် အဆိုြပပုံစံ

ဝင်စာအမှတ်၊
ရက်စွဲ၊
အချန်ိ ၊
(ုံးမှေရးသွင်းရန်)

သို
အဆင့်ြမင့်ပညာ ပုဂလိကေကျာင်းများ စိစစ်ေရးှင့် မှတ်ပုံတင်ေရးအဖွဲ
ကန်ေတာ်/ကန်မသည် ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် အတွင်း အဆင့်ြမင့်ပညာ -------------------------

ေကျာင်းတည်ေထာင်ရန်

မှတ်ပုံတင်လိုပါသြဖင့်

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ြပပါရန်

ေအာက်ပါအချက်အလက်များှင့် ပူးတွဲပါ အချက်အလက်များကို တင်ြပ၍ ေလာက်ထားအပ်ပါသည်၁။ ေကျာင်းအမည် - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၂။ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ - -----------------------------------------------------------------Website

:

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

E-mail

:

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

Phone Nos.

:

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

Fax Nos.

:

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

(ေကျာင်းခွဲများရှပ
ိ ါက ထည့်သွင်းေဖာ်ြပရန်)
၃။ ေကျာင်း၏ တံဆိပ်ှင့် အမှတ်အသား
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၄။ ေကျာင်း၏ ေမာ်မှန်းချက်ှင့် ရည်မှန်းချက်
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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၅။ ရင်းှီးြမပ်ှံသူ/ အဖွဲအစည်း၏ ိုင်ငံသားြဖစ်မ - ------------------------------------------(ြမန်မာိုင်ငံသား/ိုင်ငံြခားသား)
၆။ ရင်းှီးြမပ်ှံမပုံစံ -

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

(ိုင်ငံသား/ိုင်ငံသားှင့် ိုင်ငံြခားသားဖက်စပ်/ိုင်ငံြခားသား)
၇။ ြမန်မာိုင်ငံရင်းှီးြမပ်ှံမေကာ်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားြခင်းရှိ/မရှိ - -------------------------(ရှိပါက အေထာက်အထား ပူးတွဲ တင်ြပရန်)
၈။ ဖွင့်လှစ်မည့်ပုဂလိကေကျာင်း/သင်တန်း အမျးအစား
ိ
- -------------------------------------(ဘွဲှင့်ဘွဲလွန်အဆင့်နည်းပညာှင့်သက်ေမွး/ ဆရာအတတ်သင်/ ဘာသာရပ်သင်/
ဘာသာစကားသင် စသည်ြဖင့်)
၉။ ေကျာင်းဝင်ခွင့် အစီအစဉ်
(သင်တန်းအလိုက်)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၀။ သင်တန်း

သိုမဟုတ်

အသိအမှတ်ြပ

သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်

လက်မှတ်၊

ေအာင်လက်မှတ်၊

ေပးအပ်မည့်

ဒီပလိုမာ၊

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊

ဘွဲလက်မှတ်

အမျးအစားများှ
ိ
င့်

အသိအမှတ်ြပသည့်အဖွဲအစည်း
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၁။ ေပးအပ်မည့် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ အသိအမှတ်ြပ လက်မှတ်၊ ေအာင်လက်မှတ်၊ ဒီပလိုမာ၊
ဘွဲလက်မှတ်၊ ဘွဲဝတ်စုံများ၏ နမူနာပုံစံ
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၂။ ပညာသင်ှစ်ှင့် ပညာသင်ကာလ သတ်မှတ်ချက်
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၃။ သင်ိုးန်းတမ်းှင့် သင်ိုးမာတိကာအမျးအစား
ိ
အမျးသားသင်
ိ
ိုးန်းတမ်း သိုမဟုတ် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သင်ိုးန်းတမ်း ေဖာ်ြပချက်၊ သင်ိုး
န်းတမ်းှင့် သင်ိုးမာတိကာ အြပည့်အစုံေဖာ်ြပချက် (ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
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၁၄။ ကျင့်သုံးမည့် Credit System and Credit Transfer System
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၅။ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစစ်ေဆးမစနစ် (Assessment System)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၁၆။ ေကျာင်း၏ ပဋိညာဉ်စာတမ်း
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၇။ ေကျာင်းအုပ်ချပ်ေရးအဖွဲ ဖွဲစည်းပုံ
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၈။ ပုဂလိကေကျာင်း၏

အုပ်ချပ်ေရး၊

စီမံခန�်ခွဲေရး၊

သင်ကားေရးဆိုင်ရာ

ကိစများကို

တာဝန်ခံေဆာင်ရ�က်ေသာ ပုဂိလ် သိုမဟုတ် အဖွဲအစည်းဝင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ပညာ အရည်အချင်းှင့်
အေထာက်အထား
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၁၉။ ပုဂလိကေကျာင်း၏

အတန်းများတွင်

ဘာသာရပ်အလိုက်

သင်ကားမည့်

ပုဂလိက

ေကျာင်းဆရာများ၏ ပညာအရည်အချင်းှင့် ဘွဲလက်မှတ်၊ အေထာက်အထားများ၊ သင်ကားေရး
အေတွအ�ကံများှင့် ကိုယ်ေရးအကျဉ်း
(ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၂၀။ ေကျာင်းဆရာ၏ ိုင်ငံသားြဖစ်မ - -----------------------------------------------------(ြမန်မာိုင်ငံသား/ိုင်ငံြခားသား)
၂၁။ ပုဂလိကေကျာင်း၏ ဆရာ၊ ဆရာမှင့် စီမံခန�်ခွဲေရးဝန်ထမ်း လုံေလာက်မ ရှိေကာင်း ဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၂၂။ ပုဂလိကေကျာင်း၏ ေကျာင်းပရိဝုဏ်အကျယ်အဝန်း၊ ေကျာင်းအေဆာက်အအုံ၊ ၊ စာကည့်တိုက်၊
အားကစားကွင်း/ုံ၊ လက်ေတွခန်းှင့် သင်ေထာက်ကူပစည်းများ စာရင်း (ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
(အေဆာက်အအုံများကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
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၂၃။ ပုဂလိကအဆင့်ြမင့်ပညာေကျာင်းများတွင်

ေနာင်လာမည့်(၅)ှစ်အတွင်း

အဆိုြပ

ထားသည့်

မရှိေကာင်း၊

ပုဂလိက

သုေတသနများအေကာင်အထည်ေဖာ်မည့် အစီအစဉ်
(ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၂၄။ သုေတသနများအေကာင်အထည်ေဖာ်မည်ဆိုပါက facilities များ
(ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၂၅။ ပုဂလိကေကျာင်း

ဖွင့်လှစ်ြခင်းှင့်ပတ်သက်၍

ေကျာင်းတည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်မည့်

ပရိဝုဏ်၏

ကန�်ကွက်ရန်
ေဘးပတ်ဝန်းကျင်တွင်

အနီးစပ်ဆုံး

ေနထိုင်သူ

အနည်းဆုံး(၁၀)ဦး သေဘာတူ လက်မှတ် ေရးထိုးထားသည့် အေထာက်အထားှင့် ယင်းအေထာက်
အထား မှန်ကန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး၏ ေထာက်ခခ
ံ ျက်
(ပူးတွဲများြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)
၂၆။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်းကျင်ေကာင်း ရှိ၊ မရှိ - -----------------------------------(က) ပုဂလိကေကျာင်းဝင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ စာသင်ခန်းများ၊ လက်ေတွခန်းများ ေဘးအရာယ်
ကင်းရှင်း၍ ကျန်းမာေရး ှင့်ညီွတ်၍ သန�်ရှင်းစင်ကယ်ေစရန် အစီအစဉ် ထားရှိြခင်း၊
(ခ)

အေရးေပကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်မ အစီအစဉ် ထားရှိြခင်း၊

(ဂ)

ေကျာင်းလုံ�ခံေရး အစီအစဉ် ထားရှိြခင်း
(ပူးတွဲများြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)

၂၇။ လက်ခံမည့် ေကျာင်းသား
အချန်ိ ြပည့်/အချန်ိ ပိုင်း ဦးေရ၊ သင်ကားမည့်ဆရာ၊ ဆရာမ (အချန်ိ ြပည့်/ အချန်ိ ပိုင်း) ဦးေရ၊
ေကျာင်းသား၊ ဆရာအချးိ
(ပူးတွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
ိ
ုက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာန၏ သေဘာထား
၂၈။ ဖွင့်လှစ်မည့် ပုဂလိကေကျာင်း အမျးအစားအလိ
မှတ်ချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)
၂၉။ ပုဂလိကေကျာင်း၏ ပရိဝုဏ်အတွင်း အရက်ေသစာ၊ ေဆးလိပ်ှင့် မူးယစ်ေဆးဝါး ကင်းစင်ေစေရး
ကတိဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)
၃၀။ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူ၊ ဆရာ၊ ဆရာမှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကာယိေထိခိုက်မ မရှိေစေရး
ကတိဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)

5
၃၁။ လုံ�ခံေဘးကင်းပီး၊ ေကျာင်းသားေပျာ် စံြပစာသင်ေကျာင်း ေဆာက်လုပ်ေရး လမ်းန်ချက်ှင့်အညီ
ေဆာင်ရ�က်ရန် ကတိြပ ဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)
၃၂။ အမျးသားပညာေရးမူ
ိ
ဝါဒေကာ်မရှင်က ချမှတ်ေသာ မူဝါဒများ၊ အမျးသား
ိ
ပညာေရးအဆင့်အတန်းှင့်
အရည်အေသွးအာမခံမ
သင်ိုးန်းတမ်း

အကဲြဖတ်ေကာ်မတီက

ေကာ်မတီ၏

ချမှတ်ထားေသာ

သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီ

စံချန်ိ စံန်းများ၊
လိုက်နာ

အမျးသား
ိ

ေဆာင်ရ�က်သွားရန်

ကတိြပဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)
၃၃။ အမျးသားပညာေရးဥပေဒ၊
ိ

တည်ဆဲ

ပညာေရးဆိုင်ရာ

ဥပေဒများကို

လိုက်နာရန်ှင့်

ေနာင်ထွက်ေပလာမည့် ပညာေရးဥပေဒများှင့်အညီ လိုက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရန် ကတိြပဝန်ခံချက်
(ပူးတွဲြဖင့် ေဖာ်ြပရန်)

ဌာန/ကုမဏီတံဆိပ်

ေလာက်ထားသူလက်မှတ်

အမည်

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

ရာထူး

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

