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

ကိိုယ်အင်္ဂါထိခိိုက်မှုအာမခံ 

အဆိိုလ ာ 

ကိိုယ်စာားလှယ်အမည် ---------------- 

ကိိုယ်စာားလှယ်အမတှ် ---------------- 

 အာမခံထာားသူ  

အမည် ------------------------------------------------- အဘအမည် --------------------------------------------------------------------------- 

အသက် (လာမည ်မမာွးမ ေ့တွင ်ပြည ်မည ်အသက်) ---------------------------- နှစ၊် မမွားသကကရာဇ် -------------------------------------- 

မမွားဖာွားရာဇာတိ -------------------------------------------------------------------- လူမ  ိား ----------------------------------------------------- 

အိမ်မထာင်ရိှ / မရိှ ------------------ က ာား / မ ------------------- အရြ်အပမင ် --------------- ကိိုယ်မလားခ  ိ်မြါင် -------------------- 

နိိုင်ငသံာားစိစစ်မရား အမှတ ်/ နိိုင်ငကူံားလက်မှတ ်--------------------------------------------------------------------------------------------- 

အလိုြ်အကိိုင ်(အမသားစတိ်မဖေါ်ပြြါရ ်) ---------------------------------------------------- လိုြ်င ်ားသဘာဝ --------------------------- 

မ ရြ်လြိ်စာနှင ဖ်ို ်ား ံြါတ် -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ထာားရိှလိိုမသာအာမခံ 

ထာားရိှလိိုမသာ အာမခံထာားမင ွ( က ြ ်/ US$ ---------------------------------- ( ------------------------------------------------- တတိိ)  

အာမခံသက်တမာ်း         ၃ လ။ ၆ လ။ ၁၂ လ။ 

 အက  ိားခံစာားခွင ်လ ွှဲမပြာငာ်းပခင်ားခံရသူ 

အမည် -------------------------------------------------------- အဘအမည် ------------------------------------------------------------------ 

အသက် -------------------------------------------------- နစှ်၊ မမာွးသကကရာဇ် --------------------------------------------------------------- 

နိိုင်ငသံာားစိစစ်မရား အမှတ ်/ နိိုင်ငကူံားလက်မှတ ်------------------------------------------------------------------------------------------- 

မ ရြ်လြိ်စာနှင ဖ်ို ်ား ံြါတ် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

မတာ်စြ်ြံို -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ကျွ ်မတာ ် / ကျွ မ်သည် ဤအဆိိုလ ာတင်သွင်ားသည ်ရက်မ ေ့တငွ ် မကာငာ်းစွာက  ်ားမာလ က်ရိှပြ ား မမိိ၏ ခနဓာကိိုယ်၌ 

မည်သည ်ဒဏ်ရာမျှလံိုားဝမရိှြါမ ကာင်ား မ ကပငာြါသည်။  

အထက်မဖာ်ပြြါမ ကပငာခ က်၊ ပဖည ်စွက်ခ က်မ ာားနှင ်အမပဖမ ာားမှာ ကျွ ်မတာ ် / ကျွ ်မ သိရိှယံို ကည်သမရ ွေ့ မ ှ်က ် 

ြါမ ကာင်ား ဝ ်ခံကတပိြ ပြ ား ၎င်ားတိိုေ့မှာ ကျွ ်မတာ ် / ကျွ ်မနငှ ် ဤအာမခံကိုမပဏ တိိုေ့ခ  ြဆ်ိိုမည  ် ြဋိညာဉ်၏အမပခခံမ ာား 

ပဖစ်မ ကာငာ်းနှင  ် ယငာ်းအမပဖမ ာား၊ မ ကပငာခ က်၊ ပဖည ်စွက်ခ က်မ ာား တစစ်ံိုတစ်ရာ မမှ ်က ်ြါက အဆိိုြါြဋိညာဉ် 

ြ က်ပြယက်ာ အက  ိားခံစာားခွင  ်လံိုားဝမရရိှနိိုင်မ ကာငာ်း မကာင်ားစွာသိရိှြါသည်။ 



 

 

 

ကိိုယ်စာားလှယ် / အသိသက်မသလက်မတှ ် -------------------------------  အာမခံထာားသူလက်မှတ ်---------------------------------- 

             အမည် ------------------------------- 

             လြိ်စာ ------------------------------- 

             ဖို ာ်း ြံါတ ်---------------------------- 

မှတ်ခ က်။ 

အက  ိားခံစာားခွင ်လ ွှဲမပြာငာ်းပခင်ားခံရသူမှာ အရ ယမ်မရာက်မသားသူပဖစ်လျှင ် မိဘအရင်ား သိိုေ့မဟိုတ ် တရာားဝင်အိုြ်ထ ိ်ား 

ခွင ်ရရိှသူသိိုေ့ထိုတ်မြားမည်။ အက  ိားခံစာားခွင လ် ွှဲမပြာင်ားပခင်ားခံရသူမှာ အာမခံထာားသူထက်မစာ၍ ကွယ်လွ ်ခွှဲ ပြ ား 

အက  ိားခံစာားခွင ်ကိို ထြ်မ ံ မပြငဆ်င်၊ မမပြာင်ားလ ွှဲရမသားမ  အာမခံထာားသူကွယ်လ ွ်လ င ် မအာက်ြါအစ အစဉ်             

အတိိုငာ်း အက  ိားခံစာားခွင  ်ထိုတ်မြားမည်။ 

အာမခံထာားသူ၏ 

၁။ ခင်ြွ ာ်း (သိိုေ့မဟိုတ်) ဇ  ား ----------------------------------- 

၂။ သာား / သမ ား -------------------------------------------------- 

၃။ မပမား ----------------------------------------------------------- 

၄။ ည အစ်ကိိုမမာင်နမှ ----------------------------------------- 

၅။ မိဘ ----------------------------------------------------------- 

 

ကိုမပဏ မပှဖည စ်ွက်ရ  ်

အဆိိုလ ာတင်သူအာား အာမခံသက်တမ်ား -------------------------- အတွက် ြရ မ ယနံှု ာ်း ------------------------------------------- အရ 

က သင ်ြရ မ ယံ ( က ြ် / US $ ----------------------------------------------- တတိိ) ပဖင ် (         -          -         ) ရက်မ ေ့မှစတင၍် 

အာမခံလက်ခံြါသည်။ 

 

မပြစာ 

 

က ြ် / USD ------------------------------------------------- 

အာမခံလိုြ်င ်ားလိုြ်ကိိုင်ခွင ်ဥြမဒ 

ြိုဒမ် ၁၂ (ဆ) 

အမှတ ် 

ရက်စွွှဲ  


