
မြန်ြာာ့အာြခံလပု်ငန််း 

မြန်ြာန ုင်ငံသာ်း(တရာ်းဝင်)မပည်ပအလပု်သြာ်း 

အသက်အာြခံထာ်းရ  လ ကု ကာင််းအဆ ုလ ာ 

အဆ ုလ ာအြ တ်_______________________ 

န ုင်ငံသာ်းစ စစ်ကရ်းကတ်မပာ်းအြ တ် ______________________ န ငာ့် န ုင်ငံက ်းလက်ြ တ်အြ တ် _____________ 

က ုင်ကဆာင်သ  ဦ်း/က ေါ်______________________၊ ကြ ်းသကကရာဇ် _____ ရက် ____________ လ _______ န စ၊် 

လာြညာ့်ကြ ်းကနေ့တ င်မပညာ့်ြညာ့်အသက် _______ န စ်သည ်မြန်ြာန ုင်ငံသာ်း(တရာ်းဝင်)မပညပ်အလုပသ်ြာ်း အသက် 

အာြခံ ကျပ်သ န််း (         ) (စာမြငာ့် ကျပ် _____________________________ တ တ ) က ု 

မြန်ြာန ုင်ငံသာ်း(တရာ်းဝင်) မပည်ပအလုပ်သြာ်းအသက်အာြခံလက်ြ တ် စတင်ဝယယ် သညာ့်ကနေ့ြ  ကမခာက်လ / 

တစ်န စ် / န စ်န စ် / သုံ်းန စ် သက်တြ််းအတ က် ကျသငာ့်ပရီြီယံ ကျပ် __________ /- (စာမြငာ့် ကျပ် 

__________________________ တ တ ) မြငာ့် ထာ်းရ  လ ုက ကာင််း အဆ ုမပြုပါသည်။ အဆ ုပါ အာြခံ၏ 

အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်အာ်း အသက်အာြခံလက်ြ တ်ပါ သတ်ြ တစ်ည််းကြ််းချက်ြျာ်းန ငာ့်အညီ ကအာက်ကြာ်မပပါ 

အြည်ပါရ  သ (ြျာ်း)က ု ကပ်းြည်မြစ်က ကာင််း ကျွန်ကတာ်/ကျွန်ြ၏ ဆနဒအရ အဆ ုမပြုပါသည်။ 

စဉ် အြည် န ငု်ငံသာ်းြ တ်ပံတုင်အြ တ် ကတာ်စပ်ပံ ု ကနရပ်လ ပ်စာ ြ တ်ချက် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဝယ်ယ သညာ့်ယ နစ် (          ) ယ နစ် 

မြန်ြာန ုင်ငံသာ်း(တရာ်းဝင်)မပည်ပအလုပ်သြာ်းအသက်အာြခံလက်ြ တ်ဝယ်ယ သညာ့်ကနေ့ _____________ 

အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်ရ  သ  (          ) ဦ်း 

 

 

 (                            ) 

 အဆ ုမပြုသ အလုပ်သြာ်းလက်ြ တ် 

ကစလ တ်သညာ့် မပညပ်အလုပအ်က ုင်အကျ  ြု်းကဆာင်ကအဂျင်စီအြည် ______________________________ 

အာြခံထာ်းရ  လ ုက ကာင််းအဆ ုမပြုသ ၏ရာထ ်း ______________________________ 

သ ာ်းကရာက်အြှုထြ််းြညာ့်ကုြပဏီအြည် ______________________________ 

သ ာ်းကရာက်အြှုထြ််းြညာ့်န ုင်ငံအြည် ______________________________ 

ဆက်သ ယ်ရန်ြုန််းနံပါတ ်______________________________ 
 

ကအဂျင်စ ီ



သတ်ြ တ်စည််းကြ််းချက်ြျာ်း 

အာြခံအကာအက ယ် 

・ အာြခံသက်တြ််းအတ င််း အာြခံထာ်းသ အလုပ်သြာ်းသည် ကအာက်ပါ အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်အကျံြု်းြဝင်ကသာ 

အချက်ြျာ်းြ လ ွဲ၍ - 

➢ အက ကာင််းအြျ  ြု်းြျ  ြု်းက ကာငာ့် ကသဆံု်းမခင််း (သ ုေ့ြဟုတ်) ထာဝစဉ်ြသန်စ ြ််းမခင််း မြစ်ပါက အာြခံထာ်းရ   

သညာ့်ယ နစ်အတ င်ု်း အာြခံထာ်းကင က ု အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်ရ  သ က ထုတ်ယ န ုင်ပါသည်။ 

➢ ြကတာ်တဆထ ခ ုက်ြှုက ကာငာ့် က ုယအ်ဂဂါထ ခ ုက် ဏ်ရာရရ  မခင််း မြစ်ပါက မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းြ  

သတ်ြ တထ်ာ်းသညာ့် နှုန််းထာ်းြျာ်းအတ င်ု်း အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်က ု ထုတ်ယ န ုင်ပါသည။် 
 

အကျ  ြု်းခံစာ်းခ ငာ့်အကျံြု်းြဝင်ကသာအချက်ြျာ်း 

(၁) ြ ြ က ုယက် ု ကသက ကာင််းကကံစညမ်ခင််းက ကာငာ့် ကသဆံု်းမခင််း၊ ထာဝစဉ်ြသန်စ ြ််းမခင််းန ငာ့်  ဏ်ရာရမခင််း 

(၂)  ဥပက န ငာ့်ငင စ န််းကသာက စစရပ်ြျာ်းတ င် က ုယတ် င်ုပါဝင်ကျ ်းလ န်မခင််းက ကာငာ့် ကသဆံု်းမခင််း၊ ထာဝစဉ်ြသန်စ ြ််း 

မခင််းန ငာ့်  ဏ်ရာရမခင််း 

(၃) ရာဇဝတ်ြှုကျ ်းလ န်မခင််းက ကာငာ့် ကသဆံု်းမခင််း၊ ထာဝစဉ်ြသန်စ ြ််းမခင််းန ငာ့်  ဏ်ရာရမခင််း 

(၄) ြ ်းယစ်ကဆ်းဝါ်း သုံ်းစ ွဲမခင််းက ကာငာ့် ကသဆံု်းမခင််း၊ ထာဝစဉ်ြသန်စ ြ််းမခင််းန ငာ့်  ဏ်ရာရမခင််း 

(၅) (တရာ်းြဝင်) အမခာ်းကုြပဏီြျာ်း၊ အလုပ်ရုံြျာ်းတ င် သ ာ်းကရာက်အလုပ်လုပ်က ုင်၍ ကသဆံု်းမခင််း၊ ထာဝစဉ် 

ြသန်စ ြ််းမခင််း န ငာ့်  ဏ်ရာရမခင််း 

(၆) အလုပ်ရ င်ကမပာင််းလွဲမခင််း၊ လုပ်ငန််းကနရာကမပာင််းလွဲမခင််းရ  ကသာ်လည််း မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းသ ုေ့ တရာ်းဝင် 

အက ကာင််း ကာ်းရန် ပျက်က က်မခင််း 

(၇) အာြခံထာ်းသ အလုပ်သြာ်း အလုပ်လုပက်သာကုြပဏီြ  ထ က်ကမပ်းမခင််း  

       (ထ ုသ ုေ့ထ က်ကမပ်းသညာ့်ကနေ့ြ စ၍ အာြခံပျက်မပယ်ပါြည်။) 

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

ပရြီီယကံျပ်  ___________ /- က ု လက်ခံရန် ကထာက်ခံတင်မပအပ်ပါသည။် 

 

 

 

လက်ကထာက်ြနက်နဂျာ 

 

 

 

ြန်ကနဂျာ 

 

 

 

လက်ကထာက်အကထ ကထ ြန်ကနဂျာ 

 

 

 


