
-  မြ နမ်ာ�ုိငင်ကူံးလက်မတှ ် သက်တမး်ကုနတ်ိုး၍ အသစထ်တ်ုယူခြ ငး် ကျသင့်ေငွ��နး် - 
ဆစ်ွဖရန်� ၂၅ 
ေနာက်ကျဒဏ်ေက� း(၁)�ှစ်လ�င ်ဆွစ်ဖရန်� ၁၅ - 
 မြ နမ်ာ�ုိငင်ကူံးလက်မတှ ်ေပျာက်ဆုံးဒဏေ်က� း ဆစ်ွဖရန်� ၇၅ - 
 

- 
- �ုိငင်ကူံးလက်မတှစ်ာအုပ်(မရူငး်)�ှင့် ယငး်�ုိငင်ကူံးလက်မှတစ်ာအုပမိ်တ� �။ 
- ၂လက်မပတလ်ည် ေနာက်ခံအဖြ �ဖြ င့် ေရာင်စံုဓာတ်ပံု(၂)ပုံ 
- �ုိငင်ကူံးလက်မတှသ်က်တမ်းတိုးေလ�ာက်လ�ာတို�ကုိ တင်ပြ ေလ�ာက်ထားရမည်ဖြ စ်ပါသည်။ 

- ၂၀၁၂ ခု�ှစ်၊ ဇနန်ဝါရီလမှစတင၍်  ပြ ည်ပတငွ ်ေနထိုငသူ်များ၏ �ုိငင်ံခြ ားေငွဖြ င့် ရရှိသည့် 
လစာမှ ၀ငေ်ငွခနွ် ေပးေဆာင်မ�ကုိ ကငး်လွတခွ်င့်ပြ �ခ့ဲပ� းီ  ဖြ စပ်ါသည်။ ယငး်ေနာက်ပိုငး် 
ကာလများအတွက် ၀ငေ်ငွခနွေ်ပးေဆာင်ရန ် မလုိေတာ့ဘဲ ယငး်ရက် မတုိငမှီ် ကာလများ 
အတက်ွမူ အခွနေ်ဆာင်ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

(က)  ပြ ည်ပသုိ� တရားဝင််ေရာက်ရိှေနသည့်  မြ နမ်ာ�ုိငင်သံားများ�ှင့် ၎ငး်တုိ�အား 
မီှခိုေနထုိငလ်ျက်ရှိသူ မိသားစုများ။  

(ခ) �ိုငင်ံခြ ားသား သား/သမီးကုိ မီှခိုသူ မိဘများ �ုိငင်ကူံး လက်မတှသ်က်တမ်းတိုး 
ေလ�ာက်ထားခြ င်း

(ဂ) �ုိငင်ံခြ ားသား ခငပွ်နး်အား မှီခိုသည့်  မြ နမ်ာအမျိ�းသမးီများ၊ အပြ နေ်လယာဥ်စရတ်ိ 
အာမခေံင ွ(Return Air Ticket Fee) ဆစ်ွဖရန်� ၈၀၀ ေပးသွငး်ရပါမည်။ 

 မြ နမ်ာ�ုိငင်သူံသည် �ုိငင်ံခြ ားသားအဖြ စ် ခံယူဖြ စ်ခဲ့ပါလ�င ် (သုိ�မဟုတ)် ခငပွ်နး်ဖြ စ်သူ 
ေသဆံုးသွားခ့ဲပါလ�င် (သုိ�မဟုတ်) ကွာရငှး်ပြ တ်စဲပ� းီခဲ့ပါလ�င်  မြ န်မာ�ုိငင်ကူံး 
လက်မှတအ်ား  ပြ န်လည် အပ်�ံှ၍ ေငွလက်ခံဖြ တ်ပုိငး်မရူငး်�ှင့်အတူ အေထာက် 
အထားပြ ည့်စံုစွာတင်ပြ ၍ အဆိုပါ အပြ နေ်လယာဥ်စရိတ်အား  ပြ န်လည်ထတုယူ် 
�ုိငပ်ါသည်။ 
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(ဃ) ကုလသမဂ�အဖဲွ�အစည်းများတငွ ် အလပ်ုလုပကုိ်ငလ်ျက်ရှိသည့်  မြ န်မာ�ုိငင်သံား 
များ�ှင့် ၎ငး်အား မီှခုိေနသူများ 

(င) ေကျာင်းသားများ �ုိငင်ကူံးလက်မတှသ်က်တမ်းတိုးေလ�ာက်ထားြခင်း 

 အထက်တန်းေကျာင်း၊ တက�သုိလ်၊ ေကာလိပ်�ှင့် သက်ေမွးပညာသငေ်ကျာင်းများတွင ်
အချနိ်ပြ ည့်တက်ေရာက်ေနသည့် ေကျာင်းသူ၊ ေကျာငး်သားများ။ 

 သက်ဆိုငရ်ာ ပညာေရးဌာန၏ ေထာက်ခခံျက် (မရူငး်)၊ ေကျာငး်သားကဒ(်မိတ� �)�ှင့် 
အတ ူေလ�ာက်ထား�ုိငပ်ါသည်။ 

�ုိငင်ကူံးလက်မတှေ်လ�ာက်ထားရာတွင် ေလ�ာက်လ�ာအား  ပြ ည့်စံုစာွ ြဖည့်စက်ွ၍ မိဘ ၂ပါး၏ 
လက်ထပစ်ာချ�ပ်မတိ� �၊ ကေလး၏ ေမွးစာရငး်မိတ� �၊ မိဘ၏ ၀ငေ်ငခွွနေ်ပြ စာ မိတ� �၊ 
ကေလးသည် မည်သည့်�ုိငင်သံားအဖြ စ်မှ ခံယူထားခြ င်းမရှေိက� ာငး် ခံဝနခ်ျက် �ှင့် 
ကေလးအေနဖြ င့်  မြ န်မာ�ုိငင်ကူံးလက်မတှကုိ်င်ေဆာင်ရန ် မိဘ ၂ဦးစလံုးမှ သေဘာ 
တူေက� ာင်း စာတုိ� ဖြ င့် တင်ပြ ေလ�ာက်ထားရပါမည်။ 

ေမွးဖာွးသည့်ေန�မှ ၁ �ှစ်အတငွး် တင်ပြ ေလ�ာက်ထားရပါမည်။ 

၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက်ေန�အထိ မိဘမှ ၀ငေ်ငခွွနေ်ကျပွနရ်ပါမည်။ 

 မြ နမ်ာ�ုိငင်ကူံးလက်မတှေ်လ�ာက်ထားရာတွင ် ေလ�ာက်လ�ာအား  ပြ ည့်စံုစာွ ြဖည့်စက်ွ၍ မိဘ 
၂ပါး၏ လက်ထပစ်ာချ�ပ်မိတ� �၊ ကေလး၏ ေမွးစာရငး်မိတ� �၊ မိဘ၏ ၀ငေ်ငခွွနေ်ပြ စာ မိတ� �၊ 
ကေလးသည် မည်သည့်�ုိငင်သံားအဖြ စ်မှ ခံယူထားခြ င်း မရှိေက� ာငး် ခံဝနခ်ျက် �ှင့် 
ကေလးအေနဖြ င့်  မြ န်မာ�ုိငင်ကူံးလက်မတှကုိ်င်ေဆာင်ရန ် မိဘ ၂ဦးစလံုးမှ သေဘာ 
တူေက� ာင်း စာတုိ�အား (၄)စံုပြ �လုပ်၍ တင်ပြ  ေလ�ာက်ထားရပါမည်။ 

ေပျာက်ဆုံးခ့ဲသည့် �ုိငင်ကူံးလက်မတှမိ်တ� � (၄)စံု၊ ရစဲခနး်သုိ� ေပျာက်ဆံုးေက� ာငး် 
တုိင်က� ားထားေသာ ရဲစခနး်ေထာက်ခစံာ (Police Report) မူရငး်အပါအဝင်(၄)စုံ၊ 
 ဖြ ည့်စွက်ပ� းီ ကုိယေ်ရးရာဇဝင(်၄)စုံ၊ အခွန်ထမး်ေဆာင်ပ� းီဖြ စ်ပါက ဝငေ်ငခွွနေ်ပြ စာ 
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မိတ� �(၄)စုံ၊ ေကျာင်းသားဖြ စ်ပါက အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ မီှခိုသူဖြ စ်ပါက 
မီှခိုသူအေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြ ၍ ေလ�ာက်ထားရပါမည်။ 

�ုိငင်ကူံးလက်မတှ် ေပျာက်ဆုံး ဒဏ်ေက� း ဆစ်ွဖရန်� ၇၅ �ှင့် �ုိငင်ကူံးလက်မတှအ်သစ် တနဖုိ်း 
ဆစ်ွဖရန်� ၂၅ ကျသင့်ပါမည်။ 

(က) လက်ရှိသီတငး်သံုးေနသည့် ေကျာင်းထိုငဆ်ရာေတာ၏် ေထာက်ခံစာမူရငး် 

(ခ) သာသနာ၀င်လက်မှတမိ်တ� � 

(ဂ) ဆစ်ွဇာလန�ုိ်ငင်တံငွ ် ေနထုိငခွ်င့်ကဒ်မရူငး်(သုိ�မဟုတ်) ေနထုိငခ်ငွ့်ဗီဇာ (သုိ�မဟုတ်) 
ခုိငမ်ာသည့် အေထာက်အထားတစ်ခု 

(ဃ) �ုိငင်ကူံးလက်မတှမူ်ရငး် 

(င) ကုိယ်ေရးရာဇဝင�ှ်င့် ဓါတ်ပံု(၂)ပံုတုိ�ကုိ တင်ပြ ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

 

 မြ နမ်ာ�ုိငင်သံားေဟာင်းများအေန ဖြ င့်  မြ နမ်ာ�ုိငင်ကူံးလက်မှတ ်ပြ နလ်ည် ကုိငေ်ဆာင်လုိ ခြ ငး်၊ 
 မြ နမ်ာ�ုိငင်သံားအ ဖြ စ်  ပြ န်လည်ခံယူလုိ ခြ ငး်တို��ငှ့် စပ်လျ�်း၍ ြမန်မာသံ�ုံး၊ ဂျီနီဗာ မ� �ိ�သုိ� 
စံုစမး်�ုိင်ပါသည်။ 
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