
 

မြနြ်ာာ့အာြခလုံပ်ငန််း 

အာ်းကစာ်းသြာ်းက ယ်ုအဂဂါထ ခ က်ုြှုအာြခအံဆ လု ာ 

 ကျွန်ုပ်နှင်ာ့သက်ဆ ငုပ်သာ အပ ကာင််းအရာအခ က်အလက်ြ ာ်းက ု ပအာကတ်ငွ်ြှနက်န်မပည်ာ့စံစုာွ ပ ာ်မပအပ်ပါ 

သည်။ ဤအဆ ုလ ာပက ာ က်ပါ အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခံ အက   ်းခံစာ်းခွင်ာ့ြ ာ်း စည််းြ ဉ််းြ ာ်းနှင်ာ့အညီ အာ်းကစာသြာ်း 

အာြခံထာ်းရှ လ ပု ကာင််း အဆ ုမပ အပပ်ါသည်။ 

အြည ်_____________________________ အသက ်(         ) နှစ/်ပြွ်းသကကရာဇ် ____________________________ 

အြ   ်းသာ်းြှတ်ပုံတငအ်ြတှ်/န ုင်ငံသာ်းအြတှ် ________________________________________________________   

ပနရပ်လ ပ်စာ ________________________________________________________________________________ 

ပါဝင်လှုပ်ရှာ်းသည်ာ့အာ်းကစာ်းအြ   ်းအစာ်း __________________________________________________________ 

အာြခံသကတ်ြ််း  (၁) နစှ်၊ ______________________________ြှ ______________________________________ 

က သင်ာ့ပရီြီယကံ ပ် ______________________________ (က ပ် _______________________________________) 

အက   ်းခစံာ်းခငွ်ာ့လ ြဲပမပာင််းမခင််း 

လ ြဲပမပာင််းခရံသူအြည် ________________________________________     အသက် ___________________ နှစ ်

ပတာ်စပ်ပုံ ____________________________________________________________________________________ 

လ ြဲပမပာင််းခရံသူ၏ အြ   ်းသာ်းြှတ်ပုံတင်အြတှ်/ န ုငင်ံသာ်းအြတှ် _________________________________________ 

ပနရပ်လ ပ်စာ _________________________________________________________________________________ 

ရကစ်ွြဲ _________________________ 

 

အဆ ုမပ အာ်းကစာ်းသြာ်း 

ြှတ်ခ က။်         (၁) န ုင်ငံက ယု်စာ်းမပ  ပါဝငယ်ှဉမ်ပ  င်ြည်ာ့ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ န ငု်ငံမခာ်းတ ငု််းမပည်ြ ာ်းသ ုေ့ 

သွာ်းပရာက်သည်ာ့အခါ ခရီ်းသွာ်းအာြခံအသွာ်း၊ အမပနပ်လယာဉ်ခရ်ီးစဉ်အတွက ် ပရြီီယံက ပ် 

၁၀၀၀/- ပပ်းပဆာင်ပါက အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့ က ပ်သ န််း (၅၀) ရရှ ြည်မ စ်ပါသည်။  

(၂) သက်ဆ ုင်ရာန ငု်ငတံငွ် အာ်းကစာ်းယဉှ်မပ  င်ရန် ပနထ ငုစ်ဉ်ကာလအတငွ််း ပသဆုံ်းြှုအတွက် 

အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့က ပ် (၁၀) သ န််း၊ ထ ခ ုက်ေဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းအတကွ် ဆရာဝန်၏ပထာက်ခခံ က် 

အရအခ   ်းအစာ်းအလ ုက ်အြ ာ်းဆုံ်းက ပ် (၁၀) သ န််းထ ရရှ ရန် ပပ်းပဆာင်ရြည်ာ့ ပရြီီယံနှုန််းထာ်း 

ြ ာ်းြှာ ပအာက်ပါအတ ငု််းမ စပ်ါသည်။ 

 (က)  ၇- ရက်ခရီ်းစဉ ် က ပ် ၅၀၀/- 

 (ခ)    ၁- လခရီ်းစဉ ် က ပ် ၁၀၀၀/- 



 

 
အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခ ံအက   ်းခစံာ်းခငွ်ာ့ အက  ံ်းဝငမ်ခင််းနငှ်ာ့ အက  ံ်းြဝငပ်သာ စည််းကြ််းခ ကြ် ာ်း 

(၁) အာြခံထာ်းရှ ပသာအာ်းကစာ်းသြာ်းသည် အာြခံသက်တြ််းအတွင််း အာ်းကစာ်းရံု (သ ုေ့) အာ်းကစာ်းကွင််း အတငွ််း 

ပလာ့က င်ာ့ပနစဉ်မ စပ်စ၊ အာ်းကစာ်းယဉှ်မပ  ငပ်နစဉ်မ စ်ပစ ပသဆုံ်းမခင််း၊ ြပတာတ်ဆထ ခ ကု်ြှုြ ာ်းမ စပ်ါက ပအာက ်

ပ ာ်မပပါအတ ုင််း အက   ်းခံစာ်းခွင်ာ့ရရှ န ငု်ပါသည်။ 

အက   ်းခစံာ်းခငွ်ာ့ြ ာ်း 

(က) ပသဆုံ်းမခင််း     က ပ် (၁၀) သ န််း 

(ခ) ထာဝစဉ်ြသန်ြစွြ််းမ စမ်ခင််း     က ပ် (၁၀) သ န််း 

(ဂ) ြ ကပ်စာ့တစ် က်လုံ်းဝကယွ်မခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(ဃ) လကတ်စ် က်လုံ်းဝမပတ်မခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(င) ပမခတစ် က်လုံ်းဝမပတမ်ခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(စ) လကတ်စ် က်လုံ်းဝက   ်းမခင််း     က ပ် ( ၂) သ န််း 

(ဆ)ပမခတစ် က်လုံ်းဝက   ်းမခင််း      က ပ် ( ၂) သ န််း 

(ဇ) နော်းတစ် က်လုံ်းဝပင််းမခင််း      က ပ် ( ၂) သ န််း 

ပဆ်းရံတုက်ရမခင််း(တစ်ပတ်)အြ ာ်းဆုံ်း       က ပ် ၁၀၀၀၀/-(၅၂ ပတအ်ထ သာ) 

(၂) အထက်ပ ာ်မပပါေဏရ်ာြ ာ်းတွင် အက ံ ်းြဝငပ်သာ အမခာ်းထ ခ ုကေ်ဏရ်ာရမခင််းြ ာ်းအတကွ် သူတစ်ပါ်းထ ခ ုကြ်ှုအာြခ ံ

ပလ ာပ် က်းအရ သတ်ြှတ်ထာ်းပသာ နှုန််းထာ်းြ ာ်းအတ ုင််း အက   ်း ခံစာ်းခွင်ာ့သတ်ြှတ်ပါ သည်။ 

(၃) အာြခံထာ်းသူတစ်ဦ်းအတွကေ်ဏရ်ာရမခင််းြ ာ်းပ ကာင်ာ့ ပပ်းပခ ရြည်ာ့အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့ စုစပုပါင််းသည် အာ်းကစာ်းသြာ်း 

ဝယယ်ူထာ်းသည်ာ့ အာြခံအကာအကယွ် ထက်ြပ ပုစရ။ 

(၄) အာြခံထာ်းရှ သူ အာ်းကစာ်းသြာ်းက ြ ြ က ယု်တ ငု်ထ ခ ကု်ေဏ်ရာရြှုမ စပ်အာင် တြင်တကာ ပဆာင်ရကွ်မခင််းပ ကာင်ာ့ 

ရသည်ာ့ေဏ်ရာြ ာ်းအတွက် အက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၅) ရာဇဝတ်ြှုက  ်းလွန်မခင််း (သ ုေ့ြဟတု်) ြူ်းယစပ်ဆ်းဝါ်းသုံ်းစွြဲမခင််း (သ ုေ့ြဟတု်) အရက်ပသစာ ပသာက်စာ်းမခင််းပ ကာင်ာ့ 

တ ုကရ် ုကပ်သာ်လည််းပကာင််း၊ သွယ်ဝ ုက၍်ပသာ်လည််းပကာင််း ဆက်နယွ်မ စပ်ပေါ်သည်ာ့ထ ခ ုက်ြှုြ ာ်း အက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၆) လက်ပဝေှ့၊ ဂ  ေ ၊ု ကရာပတ်း၊ သ ုင််းစပသာ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ ပလာ့က င်ာ့စဉ်၊ မပ  င်ပွြဲဝင်စဉ် သာြန် ူ်းပယာင ်

ပွန််းပြဲာ့ပသာ ေဏရ်ာြ ာ်းအက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၇) အာြခံသက်တြ််းအတငွ််း ေဏရ်ာပလ ာပ် က်းရရှ မပီ်းပါက အာ်းကစာ်းသြာ်းက ုယအ်ဂဂါထ ခ ုက်ြှုအာြခံအသစ် ထပ်ြံ 

ထာ်းရှ ရန်လ ုအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

မြနြ်ာာ့အာြခလုံပ်ငန််း 

န ငုင်မံခာ်းတွင ်ယှဉ်မပ  ငပ်နစဉ်အတွင််း အာ်းကစာ်းသြာ်း အာြခအံဆ ုလ ာ 

 

ရကစ်ွြဲ၊_____________________ 

အာြခထံာ်းသူအာ်းကစာ်းသြာ်း 

အြည ်      ___________________________________________________ 

အဘအြည ်     ___________________________________________________ 

ယှဉမ်ပ  င်ြည်ာ့ အာ်းကစာ်းအြ   ်းအစာ်း  ___________________________________________________ 

န ုင်ငံကူ်းလက်ြှတ်အြှတ ်   ___________________________________________________ 

အြ   ်းသာ်းြှတ်ပုံတငအ်ြတှ ်   ___________________________________________________ 

အမြြဲတြ််းပနရပ်လ ပ်စာ    ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

ခရီ်းစဉ်      ____________________ ြှ __________________________ ထ  

အာြခံသကတ်ြ််း    ____________________ြှ__________________________ ထ  

အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့     က ပ် (၁၀) သ န််းတ တ  

ပရြီီယံပ က်း     ___________________________________________________ 

အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့လ ြဲပမပာင််းမခင််းခံရသူ  ___________________________________________________ 

အြည ်      ___________________________________________________ 

အာြခံထာ်းသူနငှ်ာ့ပဆွြ   ်းပတာ်စပ်ပုံ  ___________________________________________________ 

အဘအြည ်     ___________________________________________________ 

အြ   ်းသာ်းြှတ်ပုံတငအ်ြတှ ်   ___________________________________________________ 

အမြြဲတြ််းပနရပ်လ ပ်စာ    ___________________________________________________ 

 

 

 

 

အာြခံထာ်းသူလက်ြှတ ်

 



 

အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခ ံအက   ်းခစံာ်းခငွ်ာ့ အက  ံ်းဝငမ်ခင််းနငှ်ာ့ အက  ံ်းြဝငပ်သာ စည််းကြ််းခ ကြ် ာ်း 

(၁) အာြခံထာ်းရှ ပသာအာ်းကစာ်းသြာ်းသည် အာြခသံက်တြ််းအတွင််း အာ်းကစာ်းရံု (သ ုေ့) အာ်းကစာ်းကငွ််းအတငွ််း 

ပလာ့က င်ာ့ပနစဉ်မ စပ်စ၊ အာ်းကစာ်းယဉှ်မပ  ငပ်နစဉ်မ စ်ပစ ပသဆုံ်းမခင််း၊ ြပတာတ်ဆထ ခ ကု်ြှုြ ာ်းမ စပ်ါက ပအာက ်

ပ ာ်မပပါအတ ုင််း အက   ်းခံစာ်းခွင်ာ့ရရှ န ငု်ပါသည်။ 

အက   ်းခစံာ်းခငွ်ာ့ြ ာ်း 

(က) ပသဆုံ်းမခင််း     က ပ် (၁၀) သ န််း 

(ခ) ထာဝစဉ်ြသန်ြစွြ််းမ စမ်ခင််း     က ပ် (၁၀) သ န််း 

(ဂ) ြ ကပ်စာ့တစ် က်လုံ်းဝကယွ်မခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(ဃ) လကတ်စ် က်လုံ်းဝမပတ်မခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(င) ပမခတစ် က်လုံ်းဝမပတမ်ခင််း     က ပ် ( ၅) သ န််း 

(စ) လကတ်စ် က်လုံ်းဝက   ်းမခင််း     က ပ် ( ၂) သ န််း 

(ဆ)ပမခတစ် က်လုံ်းဝက   ်းမခင််း     က ပ် ( ၂) သ န််း 

(ဇ) နော်းတစ် က်လုံ်းဝပင််းမခင််း     က ပ် ( ၂) သ န််း 

ပဆ်းရံတုက်ရမခင််း(တစ်ပတ်)အြ ာ်းဆုံ်း       က ပ် ၁၀၀၀၀/-(၅၂ ပတအ်ထ သာ) 

(၂) အထက်ပ ာ်မပပါေဏရ်ာြ ာ်းတွင် အက ံ ်းြဝငပ်သာ အမခာ်းထ ခ ုကေ်ဏရ်ာရမခင််းြ ာ်းအတကွ် သူတစ်ပါ်းထ ခ ုကြ်ှုအာြခ ံ

ပလ ာပ် က်းအရ သတ်ြှတ်ထာ်းပသာ နှုန််းထာ်းြ ာ်းအတ ုင််း အက   ်း ခံစာ်းခွင်ာ့သတ်ြှတ်ပါ သည်။ 

(၃) အာြခံထာ်းသူတစ်ဦ်းအတွကေ်ဏရ်ာရမခင််းြ ာ်းပ ကာင်ာ့ ပပ်းပခ ရြည်ာ့အက   ်းခံစာ်းခငွ်ာ့ စုစပုပါင််းသည် အာ်းကစာ်းသြာ်း 

ဝယယ်ူထာ်းသည်ာ့ အာြခံအကာအကယွ် ထက်ြပ ပုစရ။ 

(၄) အာြခံထာ်းရှ သူ အာ်းကစာ်းသြာ်းက ြ ြ က ယု်တ ငု်ထ ခ ကု်ေဏ်ရာရြှုမ စပ်အာင် တြင်တကာ ပဆာင်ရကွ်မခင််းပ ကာင်ာ့ 

ရသည်ာ့ေဏ်ရာြ ာ်းအတွက် အက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၅) ရာဇဝတ်ြှုက  ်းလွန်မခင််း (သ ုေ့ြဟတု်) ြူ်းယစပ်ဆ်းဝါ်းသုံ်းစွြဲမခင််း (သ ုေ့ြဟတု်) အရက်ပသစာ ပသာက်စာ်းမခင််းပ ကာင်ာ့ 

တ ုကရ် ုကပ်သာ်လည််းပကာင််း၊ သွယ်ဝ ုက၍်ပသာ်လည််းပကာင််း ဆက်နယွ်မ စပ်ပေါ်သည်ာ့ထ ခ ုက်ြှုြ ာ်း အက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၆) လက်ပဝေှ့၊ ဂ  ေ ု၊ ကရာပတ်း၊ သ ုင််းစပသာ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ ပလာ့က င်ာ့စဉ်၊ မပ  င်ပွြဲဝင်စဉ် သာြန် ူ်းပယာင ်

ပွန််းပြဲာ့ပသာ ေဏရ်ာြ ာ်းအက ံ ်းြဝင်ပါ။ 

(၇) အာြခံသက်တြ််းအတငွ််း ေဏရ်ာပလ ာပ် က်းရရှ မပီ်းပါက အာ်းကစာ်းသြာ်းက ုယအ်ဂဂါထ ခ ုက်ြှုအာြခံ အသစထ်ပ်ြံ 

ထာ်းရှ ရန် လ ုအပ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


