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အာမခံက ိုယစ်ာားလှယ်အမည ်--------------------------  ရက်စ ွဲ ------------------------- 

အာမခံက ိုယစ်ာားလှယ်အမတှ် -------------------------- 

၁။ ကျွန်ိုပ်နှင ်သက်ဆ ိုင်သသာ အသ ကာင်ားအရာအချက်အလက်မျာားက ို သအာက်တ င်မှနက်န်ပပည ်စံိုစ ာ သ ာ်ပပ 

အပ်ပါသည။် ဤအဆ ိုလ ာသကျာ က်ပါ အာားကစာားသမာားက ိုယအ်င်္ဂါထ ခ ိုက်မှုအာမခံ အကျ   ားခံစာားခ င ်မျာား 

စည်ားမျဉ်ားမျာားနှင ်အညီ အာားကစာားသမာားက ိုယအ်င်္ဂါထ ခ ိုက်မှုအာမခံထာားရှ လ ိုသ ကာင်ား အဆ ိုပပ အပ် ပါသည။် 

၂။ အာြခံထာ်းသူ 

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

 သမ ားသကကရာဇ်  -------------------------------------------------------------------------------- 

 အသက်  -------------------------------------------------------------------------------- 

 န ိုင်ငံသာားစ စစ်သရားကတ်အမှတ်  -------------------------------------------------------------------------------- 

 သနရပလ် ပ်စာ  -------------------------------------------------------------------------------- 

 ပါဝင်လှုပရ်ှာားသည ်အာားကစာားအမျ   ားအစာား ------------------------------------------------------------------------------- 

 အာမခံထာားသင  -------------------------------------------------------------------------------- 

 အာမခံသက်တမ်ား  --------------------------------------- မှ -----------------------------------ထ  

 ဝယ်ယူသည ်ယူနစ်  -------------------------------------------------------------------------ယူနစ် 

 ကျသင ်ပရီမီယံ (ကျပ်)  ---------------------------- (ကျပ် -------------------------------------------) 

၃။ အက  ိ်းခံစာ်းခွင ်လ ွှဲပမပာင််းမခင််းခံရသူ (ြ ာ်း)၏အခ က်အလက်ြ ာ်း 

စဉ ် အြည ်
နိုင်ငံသာ်းစိစစ်ပရ်း 

ကတ်အြှတ ်
ပြွ်းသကကရာဇ ် ပတာစ်ပ်ပုံ 

လိပ်စာ၊ ဖုန််း၊ 

Email 
ရာခိငု်နှုန််း 

 

 

 

 

      

 

  

 

အဆ ိုပပ အာားကစာားသမာား 



မှတ်ချက်။ (၁) န ိုင်ငံ က ိုယစ်ာားပပ  ပါဝင်ယှဉ်ပပ  င်မည ် အာားကစာားသမာားမျာားအသနပ င ် န ိုင်ငံပခာား တ ိုင်ားပပည် 

မျာားသ ိုို့ သ ာားသရာက်သည ်အခါ ခရီားသ ာားအာမခံ အသ ာား၊ အပပန် သလယာဉ်ခရီားစဉ်အတ က် 

ပရီမီယံကျပ် ၁၀၀၀/- သပား သဆာင်ပါက အကျ   ားခံစာားခ င ် ကျပ်သ န်ား (၅၀) ရရှ မညပ် စ်ပါ 

သည။် 

  (၂) သက်ဆ ိုင်ရာန ိုင်ငံတ င် အာားကစာားယှဉ်ပပ  င်ရန် သနထ ိုင်စဉ်ကာလအတ င်ား သသဆံိုားမှုအတ က် 

(၁)ယူနစ်လျှင် အကျ   ားခံစာားခ င ်ကျပ် (၁၀)  သ န်ား၊ ထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာရပခင်ားမျာားအတ က် 

ဆရာဝန်၏သထာက်ခံချက်အရ အချ   ားအစာားအလ ိုက် (၁)ယူနစ်လျှင် အမျာားဆံိုားကျပ် (၁၀) 

သ န်ားထ ရရှ ရန်သပားသဆာင်ရမည ် ပရမီီယနံှုန်ားထာားမျာားမှာ သအာက်ပါအတ ိုင်ားပ စ်ပါသည။် 

   (က) ၇ - ရက်ခရီားစဉ် ကျပ် ၅၀၀/- 

   (ခ)   ၁ - လခရီားစဉ် ကျပ် ၁၀၀၀/- 

၄။ အက  ိ်းခံစာ်းခွင ်ြ ာ်း (၁ ယူနစ်အတွက်) 

 (၁)  သသဆံိုားပခင်ား ကျပ် (၁၀) သ န်ား 

 (၂)  ထာဝစဉ်မသန်စ မာ်းပ စ်ပခင်ား ကျပ် (၁၀) သ န်ား 

 (၃)  မျက် သစ တစ် က်လံိုားဝက ယ်ပခင်ား ကျပ် (၅) သ န်ား 

 (၄)  လက်တစ် က်လံိုားဝပပတ်ပခင်ား ကျပ် (၅) သ န်ား 

 (၅)  သပခတစ် က်လံိုားဝပပတ်ပခင်ား ကျပ် (၅) သ န်ား 

 (၆)  လက်တစ် က်လံိုားဝကျ   ားပခင်ား ကျပ် (၂) သ န်ား 

 (၇)  သပခတစ် က်လံိုားဝကျ   ားပခင်ား ကျပ် (၂) သ န်ား 

 (၈)  န ားတစ် က်လံိုားဝပင်ားပခင်ား ကျပ် (၂) သ န်ား  

(က) အထက်သ ာ်ပပပါ ဒဏ်ရာမျာားတ င် အကျံ ားမဝင်သသာ အပခာားထ ခ ိုက်ဒဏ်ရာ (မျာား) ရပါက အထက်သ ာ်ပပပါ 

အကျ   ားခံစာားခ င ်နှုန်ားထာားမျာားက ို အသပခခံ၍အကျ   ားခံစာားခ င ်က ို သတ်မှတ်မည။် 

(ခ) အာမခံထာားသူတစ်ဦားအတ က် ဒဏ်ရာမျာားရပခင်ားသ ကာင  ် သပားသချရမည ် အကျ   ားခံစာားခ င ်စိုစိုသပါင်ားသည် မ မ  

ဝယ်ယူထာားသည ် အာမခံအကာအက ယ် ထက်မပ ိုသစရ။ 

 

 

 



၅။ စည််းြ ဉ််းြ ာ်း 

(၁) အသက် ၁၀ နှစ်မ ှ၆၀ နှစ်အတ င်ားရှ သူ အာကစာားသမာားသာ ဤအာမခံက ို ထာားရှ န ိုင်ပါသည။် 

(၂) အာမခံထာားရှ သသာ အာားကစာားသမာားသည ်အာမခံသက်တမ်ားအတ င်ား အာားကစာားရံို (သ ိုို့) အာားကစာားက င်ား 

အတ င်ား အာားကစာားသလ ကျင ်သနစဉ်ပ စ်သစ၊ အာားကစာားယှဉ်ပပ  ငသ်နစဉ်ပ စ်သစ မသတာ်တဆ ထ ခ ိုက်မ ပါက 

အထက်သ ာ်ပပပါ အကျ   ားခံစာားခ င ်မျာားက ို ရရှ မညပ် စ်ပါသည။် 

(၃) အာမခံထာားရှ သသာ အာားကစာားသမာားက မ မ က ိုယ်တ င်ထ ခ ိုက်မှုပ စ်သအာင် တမင်တကာသဆာင်ရွက်ပခင်ား 

သ ကာင ် ပ စ်သပေါ်လာသသာထ ခ ိုက်မှုမှာ ဤအာမခံတ င် အကျံ ားမဝင်ပါ။ 

(၄) ရာဇဝတ်မှုကျ ားလ န်ပခင်ား (သ ိုို့မဟိုတ)် မူားယစ်သဆားဝါားသံိုားစ ွဲပခင်ား (သ ိုို့မဟိုတ)် အရက်သသစာသသာက်စာားပခင်ား 

သ ကာင ် တ ိုက်ရ ိုက်သသာ်လညာ်းသကာင်ား၊ သ ယ်ဝ ိုက်၍သသာ်လည်ားသကာင်ား ဆက်န ယ်ပ စ်သပေါ်သည ် ထ ခ ိုက်မှု 

မှာ ဤအာမခံတ င် အကျံ ားမဝင်ပါ။ 

(၅) လက်သဝှို့၊ င်္ျ ဒ ို၊ ကရာသတား၊ သ ိုင်ားစသသာ အာားကစာားသမာားမျာားအသနပ င ် သာမန် ာူးသယာင်ပ န်ားပွဲ ပခင်ားမျာား 

အတ က် အကျံ ားမဝင်ပါ။ 

(၆) အာမခံသက်တမ်ားအတ င်ား သလျာ်သ ကားရရှ ပပီားပါက အာားကစာားသမာားက ိုယ်အင်္ဂါထ ခ ိုက်မှုအာမခံ အသစ် 

ထပ်မံထာားရှ ရန ်လ ိုအပ်ပါသည။် 


