မြန်ြာာ့အာြခံလပ
ု ်ငန််း
အာ်းကစာ်းသြာ်းကယ
ု ်အဂဂါထခက
ု ြ
် အ
ှု ာြခံအဆလ
ု ာ
ကျွန်ုပ်နှင်ာ့သက်ဆင
ု ပ
် သာ

အပ ကာင််းအရာအခ က်အလက်ြ ာ်းကု

ပအာက်တင
ွ ်ြှနက
် န်မပည်ာ့စစ
ံု ာွ

ပ ာ်မပအပ်ပါ

သည်။ ဤအဆုလာပက ာ က်ပါ အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခံ အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ြ ာ်း စည််းြ ဉ််းြ ာ်းနှင်ာ့အညီ အာ်းကစာသြာ်း
အာြခံထာ်းရှလပ
ု ကာင််း အဆုမပ အပ်ပါသည်။
အြည် _____________________________ အသက် (

) နှစ/် ပြွ်းသကကရာဇ် ____________________________

အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်/နုင်ငံသာ်းအြှတ် ________________________________________________________
ပနရပ်လပ်စာ ________________________________________________________________________________
ပါဝင်လှုပ်ရှာ်းသည်ာ့အာ်းကစာ်းအြ ်းအစာ်း __________________________________________________________
အာြခံသက်တြ််း (၁) နှစ်၊ ______________________________ြှ ______________________________________
က သင်ာ့ပရီြီယက
ံ ပ် ______________________________ (က ပ် _______________________________________)
အက ်းခံစာ်းခွငလ
်ာ့ ပ
ြဲ မပာင််းမခင််း
လြဲပမပာင််းခံရသူအြည် ________________________________________

အသက် ___________________ နှစ်

ပတာ်စပ်ပံု ____________________________________________________________________________________
လြဲပမပာင််းခံရသူ၏ အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်/ နုငင
် ံသာ်းအြှတ် _________________________________________
ပနရပ်လပ်စာ _________________________________________________________________________________
ရက်စွြဲ _________________________

အဆုမပ အာ်းကစာ်းသြာ်း
ြှတ်ခ က်။

(၁)

နုင်ငံကယ
ု ်စာ်းမပ ပါဝင်ယှဉမ် ပ င်ြည်ာ့ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ နင
ု ်ငံမခာ်းတင
ု ််းမပည်ြ ာ်းသုေ့
သွာ်းပရာက်သည်ာ့အခါ ခရီ်းသွာ်းအာြခံအသွာ်း၊ အမပန်ပလယာဉ်ခရီ်းစဉ်အတွက် ပရီြီယံက ပ်
၁၀၀၀/- ပပ်းပဆာင်ပါက အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ က ပ်သန််း (၅၀) ရရှြည်မ စ်ပါသည်။

(၂)

သက်ဆုင်ရာနင
ု ်ငတ
ံ င
ွ ်

အာ်းကစာ်းယှဉ်မပ င်ရန်

ပနထင
ု စ
် ဉ်ကာလအတွင််း

ပသဆံု်းြှုအတွက်

အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့က ပ် (၁၀) သန််း၊ ထခုက်ေဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းအတွက် ဆရာဝန်၏ပထာက်ခခ
ံ က်
အရအခ ်းအစာ်းအလုက် အြ ာ်းဆံု်းက ပ် (၁၀) သန််းထရရှရန် ပပ်းပဆာင်ရြည်ာ့ ပရီြယ
ီ ံနှုန်း် ထာ်း
ြ ာ်းြှာ ပအာက်ပါအတင
ု ််းမ စ်ပါသည်။
(က) ၇- ရက်ခရီ်းစဉ်

က ပ် ၅၀၀/-

(ခ)

က ပ် ၁၀၀၀/-

၁- လခရီ်းစဉ်

အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခံ အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ အက ံ ်းဝင်မခင််းနှင်ာ့ အက ံ ်းြဝင်ပသာ စည််းကြ််းခ က်ြ ာ်း
(၁) အာြခံထာ်းရှပသာအာ်းကစာ်းသြာ်းသည် အာြခံသက်တြ််းအတွင််း အာ်းကစာ်းရံု (သ)ုေ့ အာ်းကစာ်းကွင််း အတွင််း
ပလာ့က င်ပ
ာ့ နစဉ်မ စ်ပစ၊ အာ်းကစာ်းယှဉ်မပ င်ပနစဉ်မ စ်ပစ ပသဆံု်းမခင််း၊ ြပတာ်တဆထခက
ု ်ြှုြ ာ်းမ စ်ပါက ပအာက်
ပ ာ်မပပါအတုင််း အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ရရှနင
ု ်ပါသည်။
အက ်းခံစာ်းခွငြ
်ာ့ ာ်း
(က) ပသဆံု်းမခင််း

က ပ် (၁၀) သန််း

(ခ) ထာဝစဉ်ြသန်ြစွြ််းမ စ်မခင််း

က ပ် (၁၀) သန််း

(ဂ) ြ က်ပစာ့တစ် က်လံု်းဝကွယ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(ဃ) လက်တစ် က်လံု်းဝမပတ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(င) ပမခတစ် က်လံု်းဝမပတ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(စ) လက်တစ် က်လံု်းဝက ်းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

(ဆ)ပမခတစ် က်လံု်းဝက ်းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

(ဇ) နော်းတစ် က်လံု်းဝပင််းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

ပဆ်းရံတ
ု က်ရမခင််း(တစ်ပတ်)အြ ာ်းဆံု်း

က ပ် ၁၀၀၀၀/-(၅၂ ပတ်အထသာ)

(၂) အထက်ပ ာ်မပပါေဏ်ရာြ ာ်းတွင် အက ံ ်းြဝင်ပသာ အမခာ်းထခုကေ
် ဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းအတွက် သူတစ်ပါ်းထခုကြ
် ှုအာြခံ
ပလ ာ်ပ က်းအရ သတ်ြတ
ှ ်ထာ်းပသာ နှုန််းထာ်းြ ာ်းအတုင််း အက ်း ခံစာ်းခွင်ာ့သတ်ြတ
ှ ်ပါ သည်။
(၃) အာြခံထာ်းသူတစ်ဦ်းအတွကေ
် ဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းပ ကာင်ာ့ ပပ်းပခ ရြည်အ
ာ့ က ်းခံစာ်းခွင်ာ့ စုစပ
ု ပါင််းသည် အာ်းကစာ်းသြာ်း
ဝယ်ယူထာ်းသည်ာ့ အာြခံအကာအကွယ် ထက်ြပပ
ု စရ။
(၄) အာြခံထာ်းရှသူ အာ်းကစာ်းသြာ်းက ြြကယ
ု ်တင
ု ်ထခက
ု ်ေဏ်ရာရြှုမ စ်ပအာင် တြင်တကာ ပဆာင်ရက
ွ ်မခင််းပ ကာင်ာ့
ရသည်ာ့ေဏ်ရာြ ာ်းအတွက် အက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၅) ရာဇဝတ်ြှုက ်းလွန်မခင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) ြူ်းယစ်ပဆ်းဝါ်းသံု်းစွြဲမခင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) အရက်ပသစာ ပသာက်စာ်းမခင််းပ ကာင်ာ့
တုကရ
် ုကပ
် သာ်လည််းပကာင််း၊ သွယ်ဝုက၍
် ပသာ်လည််းပကာင််း ဆက်နယ
ွ ်မ စ်ပပေါ်သည်ထ
ာ့ ခုက်ြှုြ ာ်း အက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၆) လက်ပဝှ၊ေ့ ဂ ေ၊ု ကရာပတ်း၊ သုင််းစပသာ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ ပလာ့က င်ာ့စဉ်၊ မပ င်ပွြဲဝင်စဉ် သာြန် ူ်းပယာင်
ပွန််းပြဲာ့ပသာ ေဏ်ရာြ ာ်းအက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၇) အာြခံသက်တြ််းအတွင််း ေဏ်ရာပလ ာ်ပ က်းရရှမပီ်းပါက အာ်းကစာ်းသြာ်းကုယအ
် ဂဂါထခုက်ြှုအာြခံအသစ် ထပ်ြံ
ထာ်းရှရန်လုအပ်ပါသည်။

မြန်ြာာ့အာြခံလပ
ု ်ငန််း
နင
ု င
် မံ ခာ်းတွင် ယှဉမ် ပ င်ပနစဉ်အတွင်း် အာ်းကစာ်းသြာ်း အာြခံအဆုလာ
ရက်စွြဲ၊_____________________
အာြခံထာ်းသူအာ်းကစာ်းသြာ်း
အြည်

___________________________________________________

အဘအြည်

___________________________________________________

ယှဉမ် ပ င်ြည်ာ့ အာ်းကစာ်းအြ ်းအစာ်း

___________________________________________________

နုင်ငံကူ်းလက်ြတ
ှ ်အြှတ်

___________________________________________________

အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်

___________________________________________________

အမြြဲတြ််းပနရပ်လပ်စာ

___________________________________________________
___________________________________________________

ခရီ်းစဉ်

____________________ ြှ __________________________ ထ

အာြခံသက်တြ််း

____________________ြှ__________________________ ထ

အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့

က ပ် (၁၀) သန််းတတ

ပရီြီယံပ က်း

___________________________________________________

အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့လြဲပမပာင််းမခင််းခံရသူ

___________________________________________________

အြည်

___________________________________________________

အာြခံထာ်းသူနင
ှ ်ာ့ပဆွြ ်းပတာ်စပ်ပံု

___________________________________________________

အဘအြည်

___________________________________________________

အြ ်းသာ်းြှတ်ပတ
ံု င်အြှတ်

___________________________________________________

အမြြဲတြ််းပနရပ်လပ်စာ

___________________________________________________

အာြခံထာ်းသူလက်ြတ
ှ ်

အာ်းကစာ်းသြာ်းအာြခံ အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ အက ံ ်းဝင်မခင််းနှင်ာ့ အက ံ ်းြဝင်ပသာ စည််းကြ််းခ က်ြ ာ်း
(၁) အာြခံထာ်းရှပသာအာ်းကစာ်းသြာ်းသည် အာြခံသက်တြ််းအတွင််း အာ်းကစာ်းရံု (သ)ုေ့ အာ်းကစာ်းကွင််းအတွင််း
ပလာ့က င်ပ
ာ့ နစဉ်မ စ်ပစ၊ အာ်းကစာ်းယှဉ်မပ င်ပနစဉ်မ စ်ပစ ပသဆံု်းမခင််း၊ ြပတာ်တဆထခက
ု ်ြှုြ ာ်းမ စ်ပါက ပအာက်
ပ ာ်မပပါအတုင််း အက ်းခံစာ်းခွင်ာ့ရရှနင
ု ်ပါသည်။
အက ်းခံစာ်းခွငြ
်ာ့ ာ်း
(က) ပသဆံု်းမခင််း

က ပ် (၁၀) သန််း

(ခ) ထာဝစဉ်ြသန်ြစွြ််းမ စ်မခင််း

က ပ် (၁၀) သန််း

(ဂ) ြ က်ပစာ့တစ် က်လံု်းဝကွယ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(ဃ) လက်တစ် က်လံု်းဝမပတ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(င) ပမခတစ် က်လံု်းဝမပတ်မခင််း

က ပ် ( ၅) သန််း

(စ) လက်တစ် က်လံု်းဝက ်းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

(ဆ)ပမခတစ် က်လံု်းဝက ်းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

(ဇ) နော်းတစ် က်လံု်းဝပင််းမခင််း

က ပ် ( ၂) သန််း

ပဆ်းရံတ
ု က်ရမခင််း(တစ်ပတ်)အြ ာ်းဆံု်း

က ပ် ၁၀၀၀၀/-(၅၂ ပတ်အထသာ)

(၂) အထက်ပ ာ်မပပါေဏ်ရာြ ာ်းတွင် အက ံ ်းြဝင်ပသာ အမခာ်းထခုကေ
် ဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းအတွက် သူတစ်ပါ်းထခုကြ
် ှုအာြခံ
ပလ ာ်ပ က်းအရ သတ်ြတ
ှ ်ထာ်းပသာ နှုန််းထာ်းြ ာ်းအတုင််း အက ်း ခံစာ်းခွင်ာ့သတ်ြတ
ှ ်ပါ သည်။
(၃) အာြခံထာ်းသူတစ်ဦ်းအတွကေ
် ဏ်ရာရမခင််းြ ာ်းပ ကာင်ာ့ ပပ်းပခ ရြည်အ
ာ့ က ်းခံစာ်းခွင်ာ့ စုစပ
ု ပါင််းသည် အာ်းကစာ်းသြာ်း
ဝယ်ယူထာ်းသည်ာ့ အာြခံအကာအကွယ် ထက်ြပပ
ု စရ။
(၄) အာြခံထာ်းရှသူ အာ်းကစာ်းသြာ်းက ြြကယ
ု ်တင
ု ်ထခက
ု ်ေဏ်ရာရြှုမ စ်ပအာင် တြင်တကာ ပဆာင်ရက
ွ ်မခင််းပ ကာင်ာ့
ရသည်ာ့ေဏ်ရာြ ာ်းအတွက် အက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၅) ရာဇဝတ်ြှုက ်းလွန်မခင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) ြူ်းယစ်ပဆ်းဝါ်းသံု်းစွြဲမခင််း (သြ
ုေ့ ဟုတ်) အရက်ပသစာ ပသာက်စာ်းမခင််းပ ကာင်ာ့
တုကရ
် ုကပ
် သာ်လည််းပကာင််း၊ သွယ်ဝုက၍
် ပသာ်လည််းပကာင််း ဆက်နယ
ွ ်မ စ်ပပေါ်သည်ထ
ာ့ ခုက်ြှုြ ာ်း အက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၆) လက်ပဝှ၊ေ့ ဂ ေု၊ ကရာပတ်း၊ သုင််းစပသာ အာ်းကစာ်းသြာ်းြ ာ်းအပနမ င်ာ့ ပလာ့က င်ာ့စဉ်၊ မပ င်ပွြဲဝင်စဉ် သာြန် ူ်းပယာင်
ပွန််းပြဲာ့ပသာ ေဏ်ရာြ ာ်းအက ံ ်းြဝင်ပါ။
(၇) အာြခံသက်တြ််းအတွင််း ေဏ်ရာပလ ာ်ပ က်းရရှမပီ်းပါက အာ်းကစာ်းသြာ်းကုယအ
် ဂဂါထခုက်ြှုအာြခံ အသစ်ထပ်ြံ
ထာ်းရှရန် လုအပ်ပါသည်။

