
အမ   ျိုးသာျိုးယဉ်ကက္ ျိုးမှုနငှ့််အနပုညာတက္ကသ လု်(မနတကလျိုး) 

တက္ကသ ုလ်ဝင်ခငွ့််ကလ ာက်္လ ာ 

 

ရ ုျိုးအတွက္ ်

(၁) မှတ်ပ ုံတင်အရယွ်ဓာတ်ပ ုံက ုံသတ်မှတ်ထာားသည့််အကကွ်တငွ်သသခ ာစွာကပ်ပါ။ 

(၂) လ ုံအပ်ခ က်မ ာားက ုံ ပပည့််စ ုံမှန်ကန်စွာသရားသွင်ားပါ။ မပပည့််စ ုံလျှင် ဝင်ခွင့််စဉ်ားစာားမည် 

      မဟုံတ်ပါ။ 

အမ   ျိုးသာျိုးယဉ်ကက္ ျိုးမှုနငှ့်် 

အနုပညာတက္ကသ ုလ်(မန္တသလား) 

မှတ်ပ ုံတင်အမတှ…်………………

…….. 

 သင်တန်ားန္ှစ…်……………………

…… 

 ခ ုံအမတှ…်…………………………

…… 

 

  ကက္ ာင်ျိုးသာျိုး အဖ(အရင်ျိုး) အမ (အရင်ျိုး) 

၁။ အမည(်ပမနမ်ာလ ုံ)    

   (အင်္ဂလ ပ်လ ုံ)    

 အပခာားအမည်ရှ ပါကသ ာ်ပပပါ။    

၂။ (က) န္ ုံင်င သာားစ စစသ်ရားကတပ်ပာားအမတှ ်

ထုံတ်သပားသည့််ခုံန္စှ်၊ လ၊ ရက ်

   

 (ခ) အမ   ားသာားမှတ်ပ ုံတငအ်မတှ ်

ထုံတ်သပားသည့််ခုံန္စှ်၊ လ၊ ရက ်

   

 (င်္) န္ ုံင်င သာားလက်မှတအ်မတှ ်

ထုံတ်သပားသည့််ခုံန္စှ်၊ လ၊ ရက ်

   

 (ဃ) ဧည့််န္ ုံင်င သာားလက်မှတအ်မတှ ်

ထုံတ်သပားသည့််ခုံန္စှ်၊ လ၊ ရက ်

   

 (င) န္ ုံင်င ပခာားသာားမှတ်ပ ုံတင်အမတှ ်

ထုံတ်သပားသည့််ခုံန္စှ်၊ လ၊ ရက ်

   

၃။ လူမ   ား    

၄။ က ုံားကွယ်သည့််ဘာသာ    

၅။ သမွား ွာားရာသေသ    

၆။ သမွားသကကရာဇ ်    

 (အသပခခ ပညာအထကတ်န်ားစာသမားပွွဲသပ ဆ ုံခွင့််သတာင်ားစဉအ်တ ုံင်ား)   
 

  အဖ(အရင်ျိုး) အမ (အရင်ျိုး) 

၇။ မ ဘအလုံပ်အက ုံင်န္ငှ့််သနရပ်လ ပ်စာ   

  …..…....မမ  ြို့နယ်၊……...….ပပည်နယ/် 

တ ုံင်ားသေသကက ား 

…............မမ  ြို့နယ်၊……….….ပပည်နယ်/ 

တ ုံင်ားသေသကက ား 

၈။    သက ာင်ားသနရနအ်သထာက်အပ ့်သပားမည့််ပုံင်္္  လ် 

 (က) အမည ်  

 

 ဓာတပ် ုံ 



 (ခ) မည်သ ုံို့သတာ်စပ်သည ်  

 (င်္) အလုံပ်အက ုံင ်  

 (ဃ) ဆက်သွယ်ရန်လ ပ်စာ ……….မမ  ြို့နယ်၊………ပပည်နယ/်တ ုံင်ားသေသကက ား 

 (င) ပညာသငသ်ထာက်ပ ့်သ ကားသပားရန်သမတတာရပ်ခ ပခင်ားပပ /မပပ    

အသပခခ ပညာအထက်တန်ားစာသမားပွွဲသအာင်ပမင်ခွဲ့်သည့်် ဦားစာားသပားသင် ကာားလ ုံသသာ အထူားပပ  

       ဘာသာတွွဲ(                      ) ဘာသာရပ်မ ာား 

       ခ ုံအမတှ ်
၁။    င်္ တ 

       ခုံနှ္စ် 

       စာစစ်ဌာန 
၂။    သဘင် 

ဘာသာရပ် ရမှတ် 

       အင်္ဂလ ပ်စာ  
၃။    ပန်ားခ   

       ပမနမ်ာစာ  

  
၄။    ပန်ားပုံ 

  

   

  ၅။    ရုံပ်ရှင်န္ငှ့််ပပဇာတ ်

       အမတှသ်ပါင်ား   
 
မှတ်ခ က။်        ပ ည့််စွကသ်သာအခ က်မ ာားမှာားယငွ်ားမှုမရှ သစရနန်္ှင့်် ပ သထင်ရှာားသစရနင််္ရုံစ ုံကပ်ါ။ 

 

က္ ုယတ် ုင်ဝနခ် ခ က်္ 
 
၁။ အထက်သ ာ်ပပပါ အခ က်အာားလ ုံားမှန်ကန်ပါသည်။ 

၂။ ဤသ ုံို့ဝင်ခွင့််သလျှာက်ထာားသည်က ုံ မ ဘသ ုံို့မဟုံတ ်အုံပ်ထ န်ားသူမ ာားက သသဘာတူမပ ားပ စ်ပါသည်။ 

၃။ သက ာင်ားလခမ ာား မှန်မှန်သပားရန် မ ဘ သ ုံို့မဟုံတ ်အုံပ်ထ န်ားသူက သသဘာတူမပ ားပ စပ်ါသည်။ 

၄။ သက ာင်ားသာား၊သက ာင်ားသူသကာင်ားတစ်သယာက်ပ သစွာအမ   ားသာားယဉသ်က ားမှုန္ှင့််အန္ုံပညာတကကသ ုံလ်  

(ရနက်ုံန)် က ခ မှတ်သည့်် စည်ားမ ဉ်ား၊စည်ားကမ်ားန္ှင့််အည  လ ုံကန်ာက င့််သ ုံားသနထ ုံင်ပါမည်။ 

၅။ ကျွန်သတာ/်ကျွန်မသည ်မည်သည့်် န္ ုံင်င သရားပါတ တွင်မျှ ပါတ ဝင်မဟုံတ်ပါ။  

၆။ ပါတ ဝင်အပ စ်မှန္ှုတ်ထကွ်ခွဲ့်သည့််အသထာက်အထာားက ုံပူားတွွဲတင်ပပပါမည်။ (ပါတ ဝင်ပ စ်ခွဲ့်သူမ ာားအတွက်သာ)သနို့စွွဲ၊              

ခုံနှ္စ်၊                   လ၊           ရက။် 

 

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

       ဝင်ခွင့််သလျှာက်ထာားသူ၏လက်မှတ ်

 
 
အထက်ပါတကကသ ုံလ်ဝင်ခွင့််သလျှာက်လ ာက ုံ ကျွန်သတာ/်ကျွန်မ၏သသဘာတူည ခ က်ပ င့်် တင်သငွ်ားပခင်ား ပ စပ်ါသည်။ 

သနို့စွွဲ၊              ခုံနှ္စ်၊                   လ၊           ရက။် 
 

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

       မ ဘသ ုံို့မဟုံတအ်ုံပ်ထ န်ားသူ၏လက်မှတ ်
  



-------------------------------------------------------------------- သနို့စွွဲပါ တကကသ ုံလ်ဝင်ခငွ့်် သလျှာက်လ ာအရ သမာင/် မ -------------------

--------- အာား----------------------- ဘာသာရပ်တငွ ်သင် ကာားခွင့််ပပ လ ုံက်သည်။ 

 

 

 ရ ုံားတ ဆ ပ် 

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

       တကကသ ုံလ်ဝင်ခွင့််စ စစ်သရာွးခ ယ်သရားအ ွွဲြို့ 

 


