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၂၀၁၉းုုႏရစန္၊ မ္လ 

 

္မ္နံ မ 

စဥန   ွမၾံမဳန္းွ မ       စမ က္ံနမရမ 

မနဒါမန္း            ၃ 

  န  ် နးကံန           ၃ 

၁။ ွးမန္း(၁)ွ္ နုႏရဳနင့္ ွဓန ၸမ်န မဖမနျ းကံန။       ၃ 

၂။ ွးမန္း(၂)မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ ဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္း။        ၄ 

၃။ ွးမန္း(၃)မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဲဳန္ကမ္းမ  ္းးက်နျးဳန္း       ၄ 

၄။ ွးမန္း(၄)ဗဟနုမံမန္ ရဳန ွဖ  ဲြ႕၏ လု နဳမန္း္မဲမန ဲ္ ၱမ္း္ကမ္း     ၅ 

၅။ ွးမန္း(၅)္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္းမရဳင့္နျ  နမ်နမံမန္ ရဳန ွဖ  ဲြ႕၏ လ ုနဳမန္း္မဲမနဲ ္ ၱမ္း္ကမ္း  ၆  

၆။ ွးမန္း(၆)မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕၏ ွံကနိ္းးငစမ္းး ဳ နင့္       ၆  

၇။ ွးမန္း  (၇) ျ္နိ ဲြ႕မ်န္ကမ္း၏ ွဴဳန္း၀ဳန္ကမ္းစမ ဳန္းမၾံျဳမျးဳန္း     ၇ 

၈။ ွးမန္း  (၈) ဗဟနု္၊ ္နုဳ န္းမဒဴၾံႀ္း /ျ  နမ်န္၊ း နုဳနမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ ္ကမ္း္ရ  

မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရမံနျးဳန္းခနုဳ န မမၾံ မးကံန္ကမ္းကု္ နျ မနျးဳန္း     ၇ 

၉။ ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕္ရ မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ    မံနျးဳန္း ခုနဳန မ္ကမ္း မၾံျဳမျးဳန္း    ၇ 
၁၀။ စ န္း ငု္းမ ္း္ရး္းးမနဲြ႕ွ န္ မ၀မနမ ္းွ နျးဳန္း       ၈ 
၁၁။ ွးမန္း(၉) မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕၀ဳနမရဳနင့္ မံမန္ ရဳနလု နဳမန္းစဥန္ကမ္းွမ္း ံမနဲြ႕ံ ံနလ မမရဳ နင့္  
ွ်းူငလ မ္ဳနဴ  နဳ္းျးဳန္း          ၈ 
၁၂။ ွးမန္း(၁၀)  ႀလမးငံ ုန်နစမ္းလရ် န္ကမ္း   ုနဳနး ဳ နင့္မရဳနင့္ ္မ၀မန     ၉ 
၁၃။ စ န္း ငု္းမ ္း္ရး္းမ်နမျ္ွျဖစန ဴ္န္ရ္ နကမ္းဴ နင့္ ၿ္နိဲြ႕မ်န္၊ း ုနဳနမရဳနင့္ 
္ုနဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်န္ကမ္းဴနုဲြ႕ ဴ မ္းမ မံန္ နင့္ စ န္း ငု္းမ ္းး ႀ္းစဥန္ ဳ န မခမဳန  ံ န ္ နင့္ 
လု နဳမန္း္ကမ္း           ၉ 
၁၄။ မနဂငု္း           ၁၀ 
 

မမမံနခံန္   ဲ ်မ္း - ွ်ူးငလ မ/ ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မ္ဳနဴ နဳ္း ငုစင   ၁၁,၁၂,၁၃,၁၄,၁၅,၁၆,၁၇
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ျ္မန္ မုႏနုနဳနဳ ငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း 

မ  ္းးက န္် ဳနမျ္ရ     မ နံ   ံ ကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳ နလု နဳ မန္းလ္န္း  မန 

မနဒါမန္း 

ျ္မန္မုုႏနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း၏ ွဴဳန္း၀ဳန္ ုနဳန္းဴ န ျ္မန္မုုႏနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း ၿ္နိဲြ႕မ်န္၊ 
း ုနဳန္၊္ုနဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နဗဟနုွဴဳန္းွခဳနင့္ခဳနင့္ဴနုဲြ႕ မ  ္းမံမံန္ ဳနမျ ရ္      မံနး ဳ နင့္မရဳနင့္ မ  ္းမံမံန္ဳနမျ ရ္      မံန 
 းငုုႏနဳနး ဳ နင့္္နုဲြ႕ံနုံ ကဳနင့္ဴငု္းၾံ မ္ နဳ မံမန္ ရဳန္စန  နဖ  ဲြ႕စ န္းုႏုနဳနမ ္းမရဳနင့္ ္မ
္မ၀မနုႏရဳ နင့္လု န နုဳနး ဳ နင့္္ကမ္း ဴ္န္ရ္ နုႏုနဳနမ ္း ွ္ ံ နျ္မန္မုႏုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းဖ  စ န္း ငုစ န
 န္း္ကဥန္း း၂၀၁၆၁  ုဒန္ ၄၃ မရဳ နင့္ ွ ႀ မွမံန ါ လု နဳမန္း လ္န္း  မနံနု ျ ္မမန္းလနုံနဴ  န။ 
  န  ် နးကံန 

(ံ) ံကမန္း္မမ ္း္ရး္း္ကမ္း၏ စ န္းလငု္း ႀ  ္န္တံ နု္  နမခမံန မနမရဳနင့္ ွဴဳန္းဖ  ဲြ႕စ န္း ငုွမ္းစမစန္ံကမခမဳန 

  ံ န မန 

(း) ျ္နိဲြ႕မ်နွခဳနင့္္ရ ဗဟနုွခဳနင့္ကနမ  ္းးက်န္ဳနမျ္ရမံန ငုစမစန္ရမနံမနမစ မန 

(ဂ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံနမ ္းလု နဳ မန္း္ ဳ န ွဴဳန္းဲဳန္ကမ္းံနု် န္ နုဳနဴန ရနလနုံ နမမံကဳနင့္ဴငု္း္္နမစ မန 

(ဃ) မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဲဳန္ကမ္း၏ ္မဲမနဲ္ ၱမ္း္ကမ္းမ ္းခ  ဴ ္န္ ရ္န မန 

(ဳ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ       မံန   ံ ကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳန လု နဳမန္းလ္န္း  မနးကံနံ နုွမျးးငခခံ၍ မမမဳနျဖစနလမ္ နင့္ 

 မံမန္ ရဳနဖ  ဲြ႕စ န္း ငုစ န္း္ကဥန္းလ္န္း  မနးကံနဴ  န ွျးမ္းွဴဳန္းွဖ  ဲြ႕္ကမ္းံမလ္းစမ္းလံနးငမနုဳနဴ နင့္ 

စ န္း္ကဥန္းစ န္းံ္န္းးက္ရ္ နုႏနုဳန မန ။ 

 

ွးမန္း  (၁) 

၁။ ွ္ နုႏရဳ နင့္ွဓန ၸမ်န မဖမနျ းကံန  

(၁-ံ) ဤလု နဳမန္းလ္န္း  မနံ န ု ျ္မန္မမနုဳ နဳ ငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းမ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရမံန    

ံကဳန္း မ ္း မံမန္ ရဳန လ ုနဳမန္းလ္န္း  မနဟုမးု္ ဳ နမစ ္ န။ 

(၁-း) ဤလု နဳမန္းလ္န္း  မန္  ဳန ါ နရမဴမမွမံန ါစံမ္း  န္ကမ္းဴ န မဖမနျ  ါွ္နုဳန္းွဓန ၸါ်န 

ဴံနမ မံနမစ ္ န။ 

(၁-း-၁)ဖ  ဲြ႕စ န္း ငုစ န္း္ကဥန္းခနုဴ  န ရ္မ  ျ္မန္ မမနုဳနဳငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းဖ  ဲြ႕စ န္း ငု စ န္း္ကဥန္းံန ု

ခနလုနုဴ န။ 
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(၁-း-၂) မ  ္းမံမံန   ခနုဴ  န ရ္မ ျ္မန္မမနဳနဳ ငံကမန္း္မမ ္းွဴဳန္း ျ္နိဲြ႕မ်န္၊း နုဳန္၊ ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ 

ျ  နမ်နုႏရဳနင့္ ဗဟနုွဴဳန္းွခဳနင့္ခဳနင့္ဖ  ဖစ န္းုႏနုဳနမ ္းွ္ ံ န ျ ိလု နမဴမ မ  ္းမံမံန   ံ နု 

ခနလုနုဴ န။  

ွးမန္း  (၂) 

၂။ မံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕ ဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္း 

မ  ္းမံမံန္ ဳနမျ္ရ       မံန   ံ ကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳနဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္းံနုဗဟနုွ ခဳနင့္မရဳနင့္္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နွ

ွခဳနင့္္ နဳဴမဖ  ဲြ႕စ န္း မန။ 

(၂-ံ) ဗဟုနမံမန္ ရဳနဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္း 

ဗဟနုမံမန္ ရဳနံနု- ဥံ႒ၠ(၁) ဥႀ္း္၊ွ္ နဳ္းမ ္း္ရး္း(၁) ဥႀ္း္၊ွဖ  ဲြ႕ဲဳန(၃)ဥႀ္းစုစုမ ါဳန္း (၅) ဥႀ္း္နုဖျဖဳနင့္ဖ  ဲြ႕စ န္း ္ န။ 

(၂-း) ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န မံမန္ ရဳန ဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္း 

္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ ၿ  နမ်န မံမန္ ရဳနံနု-  ဥံၠ႒(၁) ဥႀ္း္၊  ွ္ နဳ္းမ ္း္ရး္း(၁) ဥႀ္း္၊  ွဖ  ဲြ႕ဲဳန (၁)ဥႀ္း ရ္ (၃) 

ဥႀ္းစုစုမ ါဳန္း (၃) ဥႀ္း္ရ (၅) ဥႀ္း္နုဖျဖဳနင့္  ဖ  ဲြ႕စ န္း ္ န။ 

 

ွးမန္း  (၃) 

၃။ မံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕ဲဳန္ ကမ္းမ  ္းးက်နျးဳန္း 

ျ္မန္မမနုဳနဳငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဲဳန္ ကမ္းဴ န မွမံန ါွးကံနွလံန္ကမ္းမရဳင့္န ံနုံန ႀ 

ဴူ္ကမ္းံန ုမ  ္းးက်န ္မဲမနမ ္းွ န ္ န။ 

(၃-ံ) ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဴ န ဗဟနုဥႀ္းစႀ္းွဖ  ဲြ႕ွစ န္းွမ၀္း္ရရ မ  ္းးက်န္မဲမနမ ္းဴူျဖစန ္ န။ 

(၃-း) ျ္မန္မမနုဳနဳ ငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း၏ ွဴဳန္းဲဳန္ကမ္းျဖစန ္ န။ 

(၃-ဂ) ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်နမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕္ကမ္းံနုဴ ံနခနုဳန မ ္ုနဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်နွ္ရိမခမဳန 

ွဖ  ဲြ႕ ္ရမ  ္းးက်နျ ႀ္း ဗဟနမုံမန္ ရဳန၏ ွ္ နျ ိးကံနျဖဳနင့္ဖ  ဲြ႕စ န္းမ ္း ္ န။ 

(၃-ဃ)ျ္မန္မမနုဳ နဳငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းဗဟနုွ ္တမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕မရဳ နင့္ ျ္မန္မမနုဳနဳငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းမံမဳနစႀ္  နဳ 

 ါဲဳနဴ ူ္ျဖစနမစ ။ 

(၃-ဳ) ျ္မန္မမနုဳနဳ ငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္းွခဳနင့္ခဳနင့္္ နဳ ွ္တမခမဳနလု နး င့္ဖူ္းဴူ ျဖစန ္ န။ 

(၃-စ) ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဲဳန္ကမ္းဴ န ံကမန္း္မမ ္းုႏရဳနင့္ွမ္းံစမ္းဲမနဒံႀ္း္မမ္၊ျ္မန္မမနုဳနဳ ငံကမန္း္မမ ္း္ရး္း 

ွဴဳန္းမရဳနင့္ွျးမ္း(NGOs,INGOs) ွဖ  ဲြ႕ွစ န္း္ကမ္း္ နဳ ္မဲမနက္န္းမခမဳနမမဴူ္ကမ္း္ျဖစနမစ ။ 

(၃-ခ) မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ၀ဳန္ကမ္းဴ န ဴံနခနုဳန မ္နုဳ န္းမဒဴၾံႀ္း/ၿ  နမ်န ွ္ ဳ န္းွမ န္းခငု္း(၁) ုႏရစန 

ၾံမ မမကနုဳ နး င့္ျ ႀ္းဴ ူျဖစန ္ န။ 
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(၃-ဲ) မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ၏ဴံန္ ္န္းဴ န မမမံနလမ္ နင့္ ဗဟနုဥႀ္းစႀ္းွဖ  ဲြ႕ ွစ န္းွမ၀္းံကဳန္း ဴ နင့္ ံန 

ွကနဴ မျဖစနဴ  န။ 

 

ွးမန္း  (၄) 

၄။ ဗဟနမုံမန္ ရဳ န ွဖ  ဲြ႕၏ လ ုနဳ မန္း္မဲမန ဲ္ ၱမ္း္ကမ္း 

(၄-ံ) ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္းမရဳနင့္ ျ  နမ်နွ မ္းလငု္းဴနုဲြ႕ ဴ မ္းမ မံနခခံ၍္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/င့္ျ  နမ်န ံကမန္း္မမ ္း္ရး္း 

ွဴဳန္း္ကမ္းံနဖု  ဲြ႕စ န္းမ ္း ္ န။ 

(၄-း) ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္းမရဳင့္န ျ  နမ်န ံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း္ကမ္းဖ  ဲြ႕စ န္း မ္ နဳ 

္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န မံမန္ ရဳန္ကမ္းုႏရဳနင့္ းကန္နခံနမခမဳန  ံ န ္ န။ 

(၄-ဂ) း နုဳနွဴဳန္း္ကမ္းဖ  ဲြ႕စ န္းျ ႀ္းစႀ္း္တဴ န စမစန္ ံက ္ရမနံ မန္တ  ရန/္ ရန ျ္မန္မမနုဳနဳ ငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္း 

ွဴဳန္းဖ  ဲြ႕စ န္း ငုစ န္း္ကဥန္းွးမန္း (၅)ွ နုဒန(၂၆္၊၂၇္၊၂၈္၊၂၉္၊  ၃၀) ္နုဖုႏရဳနင့္ ႀ  ္ န္တ  ရန/္ ရနစနစစန ္ န။ 

(၄ဃ) မ  ္းးက်န မ္ န္ဳ  ွ မ ွ္ ံ န္ူ ႀမမ ါံ မ  ္းးက်န္ဳနမျ္ရ        မံနျးဳန္းခုနဳန မလု နဳမန္း္ကမ္းံန ု ျ မန 

လ န ဴငု္းဴ နစစနမခ္းျ ႀ္းမံမန္ ရဳနွဖ  ဖ၏ ခငု္းျဖ္နးကံနဴ  န ွ္ နျဖစနဴ  န္၊္၊ 

(၄-ဳ) ္နုဳ န္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နွ ္တမခမဳနွ ဖ  ဖ ွစ န္းွမဲ္းခငု္းျဖ္နးကံန္ကမ္းမရဳ နင့္ ွဴဳန္းဖ  ဲြ႕စ န္း္တ 

္ရ္န္ ္န္းံနုစမစန္ ံက ဴန္န္းခ န္း ္ န။ 

(၄-စ)  ႀလမးင္  နဳ ဗဟနုွ လ ုနွ္တမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕ဖ  ဲြ႕စ န္းမ ္းံနု မမ်ံ္ကမ္း၏မ ရဲြ႕မ္ရမံန္ ဳ န 

္မ၀မန် ူ မခမဳန  ံ နမ ္း ္ န။ 

(၄-ခ) မ  ္းးက်န မ္ နဳ လရကနိ ဲြ႕ဲရံ န္ စမစနျဖဳနင့္ မ  ္းးက်န ္ န။ 

(၄-ဲ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ံ ကဳန္း  မ္ ဳနဴ ္န္ရ္ နကမ္းမဴမ ငုစင္ကမ္းံနု္ န္ နံကံက ွဴငု္းျ ိၿ ႀ္း 

မမ်ံဴနုဖ္ဟု္န ဗဟနမုံမန္ ရဳန ွဖ  ဲြ႕၀ နဳ(၁)ဥႀ္းမရဳ နင့္ ္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ ျ  နမ်နမံမန္ ရဳန(၁)ဥႀ္း္ရ 

ွ္ နျ ိလံန္ရ္နမ ္းကနု္း ္ န။ 

(၄-စက) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ         မံနျးဳန္းးင ဴ နင့္ ွ္ရိမခမဳနွ ဖ  ဖွ္ နစမ ဳန္းံန ု ဴံနခနုဳန မ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ 

ျ  နမ်န/း နုဳန/ျ္နိင့္မ်နံ ကမန္း္မမ ္းဥႀ္းစႀ္း္မမ္ရး္း္ကမ္းမရဳ နင့္မမ်ံ္ကမ္းကငဴ နုဲြ႕ ဴံနခနုဳန မမံမန္ ရဳန္ရ 

္န္ၱး မ ္း နုဖ ္ န။ 

(၄- ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ွ ခဳနင့္္ုနဳန္း္ နဳ  ဳ နင့္လဳန္းျ္ဳနဴ မ္တ ရနမ ္း္၊ွျ မနွ လရမနကနမန္းမံကမဳန္း္တ ရနမ ္း္၊ 

္မဲမန် ူ္တ္ မဲမနးင္တ ရနမ ္းွ္ ံ န မံမန္ ရဳန္ရမခမဳန  ံ န ္ န။ 

(၄-ဋ) ဖ  ဲြ႕စ န္း ငုစ န္း္ကဥန္း ုဒန္  ၁၆ မရဳနင့္ ၄၃ွ ဗဟနု္ နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နွ ခဳနင့္ မံမန္ ရဳန ွဖ  ဲြ႕၀ဳန 

္ကမ္း္ရ လနုံ နမမမခမဳန  ံ န မန။ 

(၄- ္) မ  ္းမံမံန   ္ကမ္းံကဳန္း ျးဳန္း။ 
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(၄-ဍ) မ  ္းမံမံန   ္ကမ္းံကဳန္း ျးဳန္းံန ု ၾံႀ္းၾံ နျးဳန္း။ 

(၄-ဎ) ဴံနခနုဳန မမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕း   ွခဳနင့္ခဳနင့္ံနု ၾံႀ္းၾံ နျးဳန္း။ 

(၄-ဏ) ွဴဳန္း၀ဳနစမ ဳန္း္ကမ္းျ ိစုျးဳန္း္၊ ျ ဳနခဳနျးဳန္းုႏရဳနင့္ မၾံျဳမျးဳန္း။ 

(၄-္) မ  ္းမံမံန   ံ ကဳန္း  မ္ ဳန ွစ န္းွမ၀္း္ံနမ မံနး ဳ နင့္ ရနဴစူုစုမ ါဳန္း၏ (၅၀)  မးနုဳနုႏရိမန္းုႏရဳနင့္ 

ွကံန ္ံနမ မံန္ရဴ မလရကဳန ွစ န္းွမ၀္းကမျ္မံနမွမဳနျ္ဳနဴ  နဟု ဴ္န္ ရ္န္ နျဖစနဴ န။ 

 

ွးမန္း (၅) 

၅။ ္နုဳ န္းမဒဴဒံႀ္းမရဳ င့္နျ  နမ်နမံမန္ ရဳ န ွဖ  ဲြ႕၏ လ ုနဳ မန္း္မဲမနဲ ္ ၱမ္း္ကမ္း 

(၅-ံ) ဗဟနုမံမန္ ရဳနဖ  ဲြ႕စ န္းျ ႀ္း (၂) လွ္ နဳ္း္နုဳ န္းမဒဴၾံႀ္း/ ျ  နမ်န မံမန္ ရဳန ွဖ  ဲြ႕္ကမ္းံနု 

ဖ  ဲြ႕စ န္း ္ န။ 

(၅-း) ္နုဳ န္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နွ ္ ဳ န္း ရနျ္နိဲြ႕မ်န/း နုဳန္ကမ္းွမ္းလငု္းံန ု္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နမံမန္ ရဳန 

ွဖ  ဲြ႕ံဥႀ္းမခမဳနဖ  ဲြ႕စ န္း ္ န။ လနုွ  န ါံဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ုႏရဳနင့္ ူ္းမ ါဳန္း းကန္ နခံနမခမဳန  ံ န ္ န။ 

(၅-ဂ)  မ  ္းးက်န မ္ နဳ ္ ွ မ ွ္ ံ န ္ ူႀမမ ါံမံမန္ ရဳနွဖ  ဖ၏ ခငု္းျဖ္နးကံနဴ  န ွ္ န 

ျဖစနဴ န။  

(၅-ဃ) မ  ္းးက်န မ္ နဳ လရကနိဲြ႕ဲရံန္ စမစနျဖဳနင့္ မ  ္းးက်န ္ န။ 

(၅-ဳ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ံ ကဳန္း  မ္ ဳနဴ ္န္ရ္ နကမ္းမဴမ ငုစင္ကမ္းံနု္ န္ နံကံက 

ွဴငု္းျ ိၿ ႀ္းမမ်ံဴနုဖ္ဟု္ န မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕၀ နဳ(၁)ဥႀ္း္ရွ္ နျ ိလံန္ရ္ နမ ္းကန္ုး ္ န။ 

(၅-စ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ွ ခဳနင့္္ုနဳန္း္ နဳ  ဳ နင့္လဳန္းျ္ဳနဴ မ္ရိ ရနမ ္း္၊ွျ မနွ လရမနကနမန္းမံကမဳန္း္တ ရနမ ္း္၊ 

္မဲမန် ူ္တ္ မဲမနးင္တ ရနမ ္းွ္ ံ န မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ရမခမဳန  ံ န ္ န။ 

(၅-ခ) ္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်နမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ဴ န ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဖံ မ ္းွ နလမမဴမ္မ၀မန 

္ကမ္းံနု က္န္းမခမဳန ္ န။ 

 

ွးမန္း (၆) 

၆။ မံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕၏ ွံကနိ ္းးငစမ္းး ဳ နင့္ 

မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ကမ္းဴ နျ္မန္ မမနုဳနဳငံ ကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း္ရးက္ရ္ နကမ္းမဴမမဳ မၾံ္းစ န္း္ကဥန္း္၊စ န္းံ္န္း  

္ကမ္းွ္နုဳန္းးငစမ္း နုဳနး ဳ နင့္္၊ ဴငု္းစ   နုဳနး ဳ နင့္ ရန ္ န။ 
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ွးမန္း  (၇) 

၇။ ျ္နိ ဲြ႕မ်န္ ကမ္း၏ွဴဳန္း၀ဳန္ ကမ္းစမ ဳန္းမၾံျဳမျးဳန္း။ 

(၇-ံ) ွဴဳန္း၀ဳနစမ ဳန္း ျ ိစုျးဳန္း။ 

(၇-ံ-၁) ျ္နိ ဲြ႕မ်နွ ခဳနင့္ ွဴဳန္း၀ဳနစမ ဳန္းံန ု လံန နရျ္နိဲြ႕မ်နွ ဴဳန္းဥံၠ္ ံ ျ ိစခုခံ၍ ဗ

ဗဟနု မံမန္ ရဳနွ ဖ  ဖဴနုဖ ွးကနမန္ႀ္ဳနဴ  နဳ္း ္ နန။ 

(၇-ံ-၂)  ါ၀ဳနး ဳ နင့္ နရလကံန ွ္ နစမ ဳန္း္ နဳ  ါ၀ဳနျးဳန္း္ နရမၾံမဳန္းမ္ ဲြ႕ နရလကရဳန ကနုွ ္ န္ကမ္းံန ု

ွဴဳန္း၀ဳနစမ ဳန္း္ န္ဳ နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း / ျ  နမ်န မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ရက နင့္ဴ နဳ္းမ ္း ္ န။ 

(၇-ံ-၃) ွဴဳန္း၀ဳနစမ ဳန္း္ ဳ န  ါ၀ဳနျးဳန္း္ နရ  မၾံ မးကံန္  နဳ ွ္ နမ္ ဲြ႕ နရလကရဳန 

ကနုွ္ န္ကမ္းံနုစမ ဳန္း္ရ  ်နဖကံန ္ န။ 

(၇-ံ-၄)  ွစနု္း ၀မနက္န္း ္ဟု္ နမဴမ ွဴဳန္း၀ဳန္ကမ္းဴ န ဴံနခုနဳန မမဒဴ္ နဳ 

ွမ န္းခငု္း (၁) ုႏရစနၾံမ မမကနုဳနး ဖျ ႀ္းဴ ူျဖစန ္ န။ 

(၇-း) ျ္နိဲြ႕မ်နွဴဳန္း ွ္ရိမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕ ဖ  ဲြ႕စ န္းျးဳန္း္ျ ိ္ႀရ (၁)လ ွလနု္ ဳ နၿ္နိဲြ႕မ်နွ ဴဳန္း၀ဳန္ကမ္း 

စမ ဳန္းံုန မၾံ မ ္ န။ 

 

ွးမန္း  (၈) 

၈။ မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရမံန   ံ ကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕ ွ္ နစမ ဳန္း မၾံျဳမျးဳန္း။ 

(၈-ံ) ဗဟနုမ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန    ံကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ွ္ နစမ ဳန္းံန ု ဗဟုနွလု နွ ္တမခမ နဳ 

ွဖ  ဲြ႕္ရ ဗဟနုဥႀ္းစႀ္းွစ န္းွမ၀္းွၿ ႀ္း ္စန ္နွ ္ နဳ္း မၾံျဳမ မန္၊ 

(၈-း) ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း / ျ  နမ်န မံမန္ ရဳနွဖ  ဲြ႕ွ္ နစမ ဳန္းံနု ဖ  ဲြ႕စ န္းၿ ႀ္း ္ုနဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်န 

ွ္တမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕္ရ ္စန ္နွ ္ ဳ န္းမၾံျဳမၿ ႀ္း ဗဟနုွ လ ုနွ္တမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕ဴနဲုြ႕ွစႀ ဳနးင မန္၊ 

၉။ ဗဟနမုံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕္ရ မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရမံနျးဳန္းခုနဳန မ္ကမ္း မၾံျဳမျးဳန္း။ 

 (၉-ံ) ၿ္နိဲြ႕မ်န္၊း ုနဳန္၊္ုနဳန္းမဒဴဒံႀ္းမရဳနင့္ျ  နမ်န္ကမ္း၏ မ  ္းးက်နဴ  နင့္ ွ္တမခမဳနစမ ဳန္းံုန ွးကနမနမရဳ နင့္ 

္မျ ္း ႀ ကု္ နျ မနျးဳန္း္၊ 

 (၉-း)    ျ  နမ်နမရဳနင့္ ္ုနဳန္းမဒဴဒံႀ္းွ္ရိမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕ စမ ဳန္းံုန  ႀလမးင္ ္ုနဳန္ႀ ွမ န္းခငု္း (၁) လ 

ဒံနိ္ဳန မၾံျဳမ ္ န။ 

 (၉-ဂ)   ဗဟုနွ္ရိမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕ ွ္ နစမ ဳန္းံန ု  ႀလမးင္္ုနဳန္ႀ ွမ န္းခငု္း (၂)  ္န ဒံနိ္ဳန 

မၾံျဳမ ္ န။ 



8 
 

 (၉-ဃ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ္္ုနဳန္ႀ ႀလမးင က္မမဲြ႕္ နဳ ဗဟနုွ ္ရိမခမဳနမဟမဳန္း္ကမ္း ုႏု္နက ံ န        

မၾံမဳန္းမၾံျဳမ ္ န။ 

(၉-ဳ) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ္္ုနဳန္ႀ ဗဟနုွ ္ရိမခမဳနွဖ  ဲြ႕ွဴစနွ ္ နစမ ဳန္းံနု ွ္ နျ ိမၾံျဳမ  

္ န။ 

 (၉-စ)   ဥံၠ႒ွျဖစနမ  ္းးက်နးင္ နင့္ ဗဟနုွ ္ရိမခမဳန္ကမ္း၏ ွ္ နစမ ဳန္းံနု မ  ္းးက်န   ဲ၌ ွ္ နျ ိ 

မၾံျဳမမ ္း ္ န။ 

 (၉-ခ)  ဗဟနုမံမန္ ရဳနဴ  န ဗဟုနွလ ုနွ တ္မခမဳနွဖ  ဲြ႕မ  ္းးက်န   ံ ုန ဥႀ္းမခမဳနံ ကဳန္း  ္ န။ 

 (၉-ဲ)  မ  ္းးက်နးင မဴမ ဗဟနုွ လ ုနွ္တမခမဳနစမ ဳန္းံနု ွ္ နျ ိမၾံျဳမမ ္း ္ န။ 

  

၁၀။ စ န္း ငု္းမ ္း္ရး္းးမနဲြ႕ွ န္ မ၀မနမ ္းွ နျးဳန္း။ 

ွခဳနင့္ခဳနင့္ဖ  ဲြ႕စ န္း မ္ နဳ မွမံန ါွးကံနွလံန္ကမ္းုႏရဳနင့္ ံနုံ န ႀ တ္္  ရန ါံ စ န္း ငု္းမ ္း္ရး္း္စနဥႀ္း 

္မ၀မနမ ္း းမနင့္ွ န ္ န။ 

(၁၀-ံ) ဖ  ဖစ န္း ငု ါ စ န္း္ကဥန္းစ န္းံ္န္း္ကမ္းုႏရဳနင့္ ္ံနုံ န ႀျး နဳ္း္၊ 

(၁၀-း) မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   လ္န္း  မနးကံန္ကမ္းုႏရဳနင့္ ္ံနုံ န ႀျး နဳ္း္၊ 

(၁၀-ဂ) မဒဴွမျးွမမ္ကမ္းွ  ွဟမနဖွ္မ္းျဖစနျးဳန္း္၊ 

 

ွးမန္း (၉) 

၁၁။ မံမန္ ရဳ နွ ဖ  ဲြ႕ဲဳနုႏရဳ နင့္မံမန္ ရဳ နလ ုနဳ မန္းစဥန္ ကမ္းွမ္း ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မမရဳ နင့္ွ်းူငလ မ္ဳနဴ  ဳ န္းျးဳန္း 

(၁၁-ံ) ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မုႏရဳနင့္ ွ်းူငလ မ္ နဳ ္ဳနျ းကံန္ကမ္းံနဗုဟနုမံမန္ ရဳနွ ဖ  ဖ္ရ စငုစ္န္းစစန မခ္းမ ္း 

ွဖ  ဲြ႕ဖ  ဖစ န္းျ ႀ္း ္မ၀မနမ ္းခငု္းျဖ္နမစျးဳန္း။ 

(၁၁-း) စ န္း ငု္းမ ္းမ်နမျ္ွျဖစနဴ ္န္ရ္ နးင မဴမ ၿ္နိဲြ႕မ်န္၊း နုဳ နုႏရဳနင့္ ္နုဳန္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်န 

ွမမျဖဳနင့္ဗဟနမုံမန္ ရဳနွ ဖ  ဖကင္ရ ွမၾံမဳန္းၾံမ္းစမလံနးင  ရနျ ႀ္းလရကဳန (၂)  ္နွ္ နဳ္း 

ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဖကငဴ နုဲြ႕ွ်းူငလ မ/ ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မ္ဳနဴ နဳ္းုႏနနနုဳနဴ  န။                                

(၁၁-ဂ) ွ်းူငလ မ္ကမ္းံနု ႀလမးင္္နုဳန္ႀ(၂)လကံနမမမံန္ံကမစ  ္ ဳနဴ  နဳ္း ္ န။                        

(၁၁-ဃ) ွ်ူးငလ မ္ကမ္း၏မမမံနခငု္းခငု္းျဖ္နးကံန္ကမ္းံနုဗဟနုမမ်ံွဖ  ဲြ႕ုႏရဳနင့္ ဗဟနုမ  ္းးက်န ္ဳနမျ္ရ        မံန 

    ံကဳန္း မ ္းမံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ရခငု္းျဖ္န ္ န။ 
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(၁၁-ဳ) ွမျးွမမွ  န  နမၾံမဳနင့္ မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ရ ္ခငု္းျဖ္နုႏနုဳနမဴမံနစ္  န္ကမ္းံနု ဗဟနုမမ်ံွဖ  ဖ္၊ 

ဗဟနုမံမန္ ရဳနွဖ  ဖ ုႏရဳနင့္ ဗဟနုွ ္တမခမဳနွ ဖ  ဲြ႕္နုဖ္ရ ရနနုႏရနိဳန္းခငု္းျဖ္န ွ္ နျ ိ ္ န။ 

 

ွးမန္း(၁၀) 

၁၂။  ႀလမးငံ နု် နစမ္းလရ် န္ ကမ္း၏င့္   ုနဳနး ဳ နင့္၏င့္္မ၀မန။ 

 (၁၂-ံ)  ႀလမးငံ ုန်နစမ္းလရ် နဴ  န ခုႏၵ္ မ ္း ုနဳနး ဳ နင့္ ရနဴ  န။ 

 (၁၂-း)  ႀလမးငံ ုန်နစမ္းလရ် နဴ  န ွစ န္းွမ၀္းံန ု္ ကံန္ ံ ံ န ္ံနမ မံန ္ န။ 

(၁၂-ဂ)  ႀလမးငံ ုန်နစမ္းလရ် နျဖစနမဴမ ၿ္နိ ဲြ႕မ်န/း ုနဳနွ ဴဳန္းဥံ႒ၠဴ န ွမၾံမဳန္းွ က္န္ုး္ကနုိ ္းမၾံမဳနင့္ 

 ႀလမးငံ ုန ္္ံနမ မံနမုနဳန ါံ ၄ဳန္း၏ံုန်နစမ္း ံုန်နစမ္းလရ် န္ စနဥႀ္းွမ္း လ  စမျဖဳနင့္ 

ွစ န္းွမ၀္း္ံနမ မံန မန မစလ ္ နုႏုနဳ နဴ  န။ 

(၁၂-ဃ) မလင့္လမဴူ္ ကမ္း ွမမျဖဳနင့္  ႀလမးင္ ံကဳန္း ္ႀ (၂)  ္နဒံနိ္ဳနခခံ၍ဴ္န္ ရ္ နကမ္းဴ န င့္ င ု စင္  ဳ န 

ျဖ နင့္စ ံ နလရကံန မံမန္ ရဳ န ဥံ႒ၠကင ွးကနမန္ ႀမ ္း နဲုြ႕ ္ န။ 

 

၁၃။ စ န္း ငု္းမ ္းမ်နမျ္ွျဖစနဴ ္န္ ရ္ နကမ္းဴ နင့္င့္ျ္နိ ဲြ႕မ်န္၊ း နုဳ နုႏရဳ နင့္ ္နုဳ န္းမဒဴဒံႀ္း/ျ  နမ်န္ ကမ္းဴနဲုြ႕ 

ဴ မ္းမ မံန္  နင့္ စ န္း ငု္းမ ္းး ႀ္းစဥန္  ဳ န မခမဳန  ံ န ္ နင့္လ ုနဳ မန္း္ကမ္း 

(၁၃-ံ) စ န္း ငု္းမ ္းမ်နမျ္္ကမ္းဴနုဲြ႕ ျ္မန္မုုႏနနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း၏ စ န္း ငု္းမ ္းလု နဳ မန္း္ကမ္း ဖ ငဲြ႕ျဖနိ္း 
မစ မန ုႏရဳနင့္ မမမံန္ စနၾံန္န ွ္တမခမဳန္ကမ္းဖ  ဲြ႕စ န္းုႏနုဳနမစ မန  န  ် နလရကံန   ငု္ရမနး ႀ္းစဥန္ကမ္းံနု 
ဗဟနုမံမန္္ႀွ စ န္းွမ၀္း္ နဳ ွ္ နျ ိခငု္းျဖ္န ္ န။ကနမုဒဴ၏ 
ွမ္းမ န္းးကံန္၊ွမ္းဴမးကံန္ ကမ္းံနု မခ ္းမုႏ ္း ရ          နုႏရိနဳန္းမ ္း ္ န။ 
(၁၃-း) ံနု်န နုဳနွ ုနးကိ နး ဳ နင့္ မဒဴ္ကမ္းွ္ ံ န  ွဴဳန္း၀ဳန္ကမ္း၏ဴမ မကမ္း္ကမ္းုႏရဳနင့္  ရနုႏတနဳန္းလရကံန 
 ုႏုနဳနဴမလမံန ဖ  ဲြ႕စ န္းမခမဳန  ံ န ္ န။ 

(၁၃-ဂ) လနုွ  န ါံဗဟနုွလု နွ ္တမခမဳနွ ဖ  ဖ္ရ မံမန္ ရဳနွဖ  ဖ္ကမ္းံနု  ္ူးမ ါဳန္းံူ ႀမခမဳန  ံ န မ ္း 
 ္ န။  

(၁၃-ဃ) ဗဟနုမံမန္ ရဳန ွဖ  ဖဴ န ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န ဥံၠ္္ကမ္း ုႏရဳနင့္ းကန္ နခံနခခံ၍မ  ္းးက်န္ ဳန 

 မျ ရ္        မံန   ံ က နဳ္း ဴ နင့္ ံနစ္  န္ကမ္းံနု ူ္းမ ါဳန္းမခမဳန  ံ န ္ န။ 
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မနဂငု္း 

ျ္မန္မုုႏနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း၏ မ  ္းးက်န္ ဳနမျ္ရ        မံန   ခုနဳန မ လု နဳမန္း္ကမ္းံုန စ န္းံ္န္းစမစန္ ံက 

  ဳ နင့္လဳန္းျ္ဳနဴ မစ မျဖဳနင့္ မ  ္းးက်နုႏုနဳ န မနွ္ ံ န မ ္းခ  ကမ္းမဴမ မံမန္ ရဳနလ ုနဳ မန္းလ္န္း  မနျဖစနဴ နွ္ ံ န 

္ရမနံမနမဴမမ  ္းးက်န္တံ ုန ွမကမံနွ ံူျ ိ လ္န္း  မနမုနဳန္ နျဖစန ါဴ န။ 
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ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း မဴ နံ မနွဴဳန္းဲဳန ွခုနျ ိလ မ 

 

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န ………………………….. 

၁။ ွ္ န   ………………………………………………………………………………………….. 

၂။ ွဴံန/မ္ ္းဴံၠ မဲန ………………………………………………………………………………………….. 

၃။ ွ ွ္ န/ွ္နွ္ န ………………………………………………………………………………………….. 

၄။ မုနဳနဳငဴမ္း္ရ္န ုင္ဳနွ္ရ္ န ………………………………………………………………………………………….. 

၅။ လူ္ ကိန္း/ံုန္းံ ် နဴ  နင့္ မဴမ ………………………………………………………………………………………….. 

၆။   မွ  နွ းကဳန္း  ………………………………………………………………………………………….. 

၇။ ဴဳန္မန္းွ ္နစဥန  ………………………………………………………………………………………….. 

၈။ ွျ္ ္ ္န္းမမ  နလန နစမ ………………………………………………………………………………………….. 

၉။  မဴံန မနွ ဴဳန္းဲဳနံ ဒန ………………………………………………………………………………………….. 

မ ္း ုနဖမုနဳန္ နင့္လန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

၁၀။ ခံနဴ  ် န မန ဖုမန္းမင ါ္န ………………………………………………………………………………………….. 

ွႀ္းမ္္းလနလန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

၁၁။  မဴံန မနွ ဴဳန္းဲဳနမၾံ္း ၁၀၀၀၀န/( ္စနမဴမဳန္းံက န)ံုနဥံၠ္ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း္၊ 
္ႀ ႀမခ္း ုငလ္န္းမွမဳနခမန္းစမ္ုနံန္၊ ွဳန္းစနမနျ္ိနဖမ်န  မနံုမန္ ုနဳန္းဴုနဖ မဳ  ုနဖလ မ (Money Order) ျဖဳနင့္ မ ္း ုနဖ မန 
ျဖစန ါဴ န။ 

ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း၏ ဖ  ဖစ န္း ုငစ န္း္ကဥန္းံုန်ုငၾံ နလံနးငခခံ၍ လုနံနမမ မန ံ္နျ ိ ါဴ န။ 

 

(လုနဳနစဳနဓါ္န ုင (၂) ုင ္ူး္  မ ္း ုနဖ ါ မန) 

       လံန္ရ္န …………………………………………. 

ွ္ န  …………………………………………. 

 ံနစ    …………………………………………. 
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ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း ႀလမးင 

 ႀလမးငံုန န်စမ္းလရ န်  ုငစင 

ွ္ရ္ နစဥန   ………………………………………………………………………………………….. 

ွ္ န    ………………………………………………………………………………………….. 

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န  ………………………………………………………………………………………….. 

မုနဳ နဳ ငဴ မ္းစႀစစနမ ္းံဒနျ မ္း ရ္္ န ………………………………………………………………………………………….. 

ျ္ိနဲြ႕မ်န    ………………………………………………………………………………………….. 

ျ  နမ်န/္ုနဳန္းမဒဴၾံႀ္း  ………………………………………………………………………………………….. 

ဴဳန္ မန္းွ ္နစဥန  ………………………………………………………………………………………….. 

ခံနဴ ် န မန လန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

Email    ………………………………………………………………………………………….. 

Fax    ………………………………………………………………………………………….. 
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ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း ႀလမးင 

 ႀလမးငမလင့္လမဴူ ုငစင 

ွ္ရ္ နစဥန   ………………………………………………………………………………………….. 

ွ္ န    ………………………………………………………………………………………….. 

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န  ………………………………………………………………………………………….. 

မုနဳ နဳ ငဴ မ္းစႀစစနမ ္းံဒနျ မ္း ရ္္ န ………………………………………………………………………………………….. 

ျ္ိနဲြ႕မ်န    ………………………………………………………………………………………….. 

ျ  နမ်န/္ုနဳန္းမဒဴၾံႀ္း  ………………………………………………………………………………………….. 

ဴဳန္ မန္းွ ္နစဥန  ………………………………………………………………………………………….. 

ခံနဴ ် န မန လန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

Email    ………………………………………………………………………………………….. 

Fax    ………………………………………………………………………………………….. 

Facebook Account  ………………………………………………………………………………………….. 
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ွ်းူငလ မ/ ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မ္ဳနဴ  ဳ န္း ငုစင 

စဥန 
ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မ္ဳနဴ  ဳ န္းဴ နင့္ 

္ဳနဴ  ဳ န္း ဴ နင့္ 

ွဓနံ ွမၾံမဳန္းွ ဳန္း္ကမ္း 

ံမနဲြ႕ံ ံ နလ မ္ဳနဴ  ဳ န္းလနုဴ  နင့္ 

ျဖစနစဥနွ ံကဥန္း/ မမဲြ႕စ   

ဴ္န္ ရ္ နျ ္မမန္းးကံန္ ကမ္းမရဳ နင့္ 

လ  ္ ရမ္းမမဴ နင့္ 

ွမကမံနွ ကမ္း္ကမ္း 

ျ္နိ ဲြ႕မ်န း နုနဳန ္နုဳ န္း/ျ  နမ်န    

       

       

       

       

       

 

ွကံနမဖမနျ  ါွးကံန္ကမ္း္ရမနံမနမၾံမဳန္းဲမနးငခခံ၍ ွမကမံနွကမ္း ူ္း္  ္ ဳနျ  ါဴ န။ 

 

လံန္ရ္န   - 

ွ္ န    - 

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န  - 

္ရ္န ငု္ဳနွ ္ရ္ န  - 

ခံနဴ ် န မနဖုမန္း  - 
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ျ္မန္မမုနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း္၊--------------ွခဳနင့္ွ္ရိမခမဳနမ  ္းးက န်္ဳနမျ္ရမံန   ွ စ န္းွမ၀္း္ နံမ မံနဴူ္ကမ္းစမ ဳန္း 

----------------------------ျ္နိင့္မ်န္၊-------------------း နုဳန္၊----------------္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န 

 ံနစ  ---------------------- 

 ုငစင - ၂   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဥန ွ္ န  မကူ္း/္မမ/ျ္နိင့္မ်န ဖုမန္းမင ါ္န လန နစမွျ  နင့္ွစုင္၊Email လံန္ရ္န 
၁      
၂      
၃      
၄      
၅      
၆      
၇      
၈      
၉      
၁၀      
၁၁      
၁၂      
၁၃      
၁၄      
၁၅      
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ျ္မန္မုႏနုဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း 

မ  ္းးက်နးင မဴမ ၿ္နိဲြ႕မ်န္၊ း နုဳန္၊္နုဳ န္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်နွ ္တမခမဳနွ ဖ  ဖစမ ဳန္း 

 ငစုင-၁ 

ၿ္နိဲြ႕မ်န--------------------                                 း နုဳ န----------------------                               ္နုဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န-----------------------  

စဥန ွ္ န ွဴံန ွ္ကနိ္းဴမ္း/ုႏနုဳနဳငဴ မ္း 

္ရ္န ငု္ဳနွ ္ရ္ န 

 မကူ္း/္မမ ွဴဳန္း၀ဳန 

ွ္ရ္ န 

မ  ္းးက်နးင ဴ နင့္ 

္မ၀မန 

ဖုမန္းမင ါ္န 

        

        

        

        

        

        

 

 

လံန္ရ္န------------------------------                  လံန္ရ္ န--------------------------                          လံန္ရ္ န---------------------- 

မမ်ံွ္ န------------------------                 မံမန္ ရဳန ွဖ  ဖ၀ဳန-၁---------------------------           မံမန္ ရဳန ွဖ  ဖ၀ဳန-၂ ----------------- 
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ျ္မန္မုုႏနဳနဳငံကမန္း္မမ ္း္ရး္းွဴဳန္း ႀလမးင 

ံုန န်စမ္းလရ န်လ  စမ  ုငစင 

 

ံုန်နစမ္းလရ် နလ  ွ နးင ဴူွ ္ န…………………………………………………………………………………………..  

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န  ………………………………………………………………………………………….. 

မုနဳ နဳ ငဴ မ္းစႀစစနမ ္းံဒနျ မ္း ရ္္ န ………………………………………………………………………………………….. 

ျ္ိနဲြ႕မ်န    ………………………………………………………………………………………….. 

္ုနဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န  ………………………………………………………………………………………….. 

ခံနဴ ် န မန လန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

 

ံနု် နစမ္းလရ် နလ  ွ နဴ ူွ္ န ………………………………………………………………………………………….. 

ွဴဳန္းဲဳနွ ္ရ္ န  ………………………………………………………………………………………….. 

မုနဳ နဳ ငဴ မ္းစႀစစနမ ္းံဒနျ မ္း ရ္္ န ………………………………………………………………………………………….. 

ျ္ိနဲြ႕မ်န    ………………………………………………………………………………………….. 

္ုနဳန္းမဒဴၾံႀ္း/ျ  နမ်န  ………………………………………………………………………………………….. 

ခံနဴ ် န မန လန နစမ  ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


