
 

 
Federal Education Standard 10 Pass Certificate  

ဖကဒ်ရယပ်ြညထ် ောငစ်ုြညောထရေးဆယတ်န်ေးထ ောငလ်ကမှ်တ ်

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

အ ောက်ပါအက ောင််းသော်း၊အက ောင််းသူသည်အက ောင််းပညောအရ်းဘောသောရပ်မ ော်းရ ှိ ကဲဖြတဖ်ြင််းလုပ်ငန််းမ ော်းကှိုဆရော/ဆရောမ၏ 

လမ််းညွှနြ် က် ရအ ောငဖ်မငစ် ောတက်အရောက် အလေ့လော၊ ပပ ်းအဖမောက်ဖြင််း၏ အထောက် ထော်း  အနဖြငေ့ ်ဤလက်မ တ် 

ကှိုထတု်အပ်း သည်။ 

This certificate is issued to the following student as an evidence of having successfully attended, 
studied and completed the assessment tasks in school level education subjects  under supervision 
of Teacher. 
Name of Student (အက ောင််းသော်း မည်)  

Date of Birth (အမ ်းအန ေ့)  

National Identity Card Number(နှိငုင်သံော်းကဒ ်မ တ)်  

Father’s Name (ြြင ်မည်)  

Mother’s Name (မှိြင ်မည်)  

Certificate Number (The Teacher can assign the number)   
လက်မ တ်နပံါတ် (သငက်ကော်းအသောဆရောက လက်မ တ် နပံါတ်ကှိုမှိမှိ စ  စဥ် ရအပ်းရန ်

Secret Code Number of The School or Teacher who issue this certificate 

ဤလက်မ တ်ထတု်အပ်းအသောအက ောင််းသှို ေ့မဟုတ်ဆရော၏လ ှိှို့ ဝ က်ကုဒန်ပံါတ် 
 

Issuing Date (ထတု်အပ်းအသောအန ေ့စ ဲ)  
ဘောသောရြ်မ ောေးနငှံ့သ်ငယ်ူမှု ထ ောက ်ြ ံ့ဆ ဒုမ် ောေး The subjects and learning support sites 

http://www.iqytechnicalcollege.com/nldschool.htm 
Grade Subjects Complete 

10 Myanmar 1/2/3/4 , English, Biology, Physics, Chemistry, Economics, Maths X 

The school or teacher who issues this certificate must register the details of all students and academic 
qualification and other information of them in the following link. 
ဤလက်မ တ်ထတု်အပ်းအသောအက ောင််းသှို ေ့မဟုတ်ဆရောသည်အ ောက်ပါလင်ေ့တ ငအ်က ောင််းသော်းမ ော်းန င်ေ့ပတ်သက်အသော ြ က်  

လက်မ ော်း၊မှိမှိတှို ေ့၏ ရည် ြ င််းန င်ေ့မှိမှိတှို ေ့န င်ေ့ ပတ်သက်အသော ြ က် လက်မ ော်းကှိုဖြည်ေ့သ င််းရန။် 

The data will be handed over to Federal Ministry of Education of the Federal Union of Burma. Auditing of the 

data can be done by Federal Education Authorities.   

http://www.iqytechnicalcollege.com/nldschool.htm


ဤ ြ က် လက်မ ော်းကှိုြက်ဒရယ်ဖပည်အထောငစု်ပညောအရ်းဝနက်က ်းဌါနသှို ေ့လွှဲအဖပောင််းအပ်းကောစစ်အဆ်းမ ဖပြုနှိငုသ်ည်။                        

The university will assess the enrolling students with their own policy. 

တကကသှိုလ်သညက်ှိုယ်ပှိုငအ်ပေါ်လစ ဖြင်ေ့ဝငြ် င်ေ့စ စစ်မည်။ 

 

Study Completion  Report for KG to Year 10 Format 

https://www.emailmeform.com/builder/form/cw7uI79v0GCN4yaDb1VM2 

Year 11+12 စောရင််းသ င််းရန ်

Year 11+12 Enrolment 

https://www.emailmeform.com/builder/form/17R43w4uffLma2JArh 

Year 11+12 အလေ့လော သငယ်ူမ ပပ ်းအဖမောက်အကကောင််း စ ရငြ်ံစော  နလ်ှိုင််းပံစုံ 

Year 11+12 Completion Report Online Form 

အလေ့လောမ  စ ရငြ်ံစော 

https://www.emailmeform.com/builder/form/QJjb8fOcGfMH 
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