မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြအ
ှု ာြခံဌာန
၆၂၇/၆၃၅၊ကုန်သည်လြ််း၊ရန်ကုန်မြိ ြို့
ဖုန်း် နံပ တ် -၀၁-၃၈၄၈၇၃၊၀၁- ၃၈၄၈၇၅၊၀၁-၂၅၀၂၇၅
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြန
ှု စ်နာက က်းကတာင််းခံလာပံစ
ု ံ
(မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းြှ အခြာ့ ထုတ်ကပ်းပ သည်။)
ဤပံုံစ”ံ ခ”မှာ ထိခုံက
ိ ်မှုက ကှာင် ကေဆံုံုံးေူအတွက် အကမွဆက်ခခ
ံ ွင်ရိေူက အေံုံုံးပပြုရန်ပြစ်ပါေည်။
အပိုံဒ်(၁)

ကေဆံုံုံးေူအမည် -----------------------------------မတ်ပံုံတင်အမတ် ---------------------------------------------------------အဘအမည် ----------------------- ကေဆံုံုံးေူ၏အေက်---------- လူမ ြုိ ုံး ----------ဘှာေှာ -------------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၂)

ကတှာင်ုံးခေ
ံ (ူ အကမွဆက်ခေ
ံ )ူ အမည် ------------------------- မတ်ပံုံတင်အမတ် ------------------------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ ------------------------------------- ကေဆံုံုံးေူနင်ကတှာ်စပ်ပံုံ --------------------------------------------------(ဥပမှာ-ဇနုံး၊ခင်ပွနုံး် ၊ေှာုံးေမုံး၊မိဘ)

အပိုံဒ်(၃)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာကနေ့ ---------------------- အခ န
ိ -် ------------------ ကနရှာ ---------------------------------------------------မမိြုြို့နယ်၊တိင
ုံ ်ုံးကဒေကကုံး/ပပည်နယ် ------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၄)

ထိခုံက
ိ ်မတ
ှု ွင်ပါဝင်ကေှာ
ယှာဉ်အမတ်/အမ ြုိ ုံးအစှာုံး/ေက်တမ်ုံးကုံန်ဆံုံုံးရက် ---------------------------------------------------------------------------ယှာဉ်ပင
ိုံ ်ရင်အမည် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ

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

ယှာဉ်ကမှာင်ုံးေူအမည် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------လိုံင်စင်အမတ်/ေက်တမ်ုံးကန
ုံ ်ဆံုံုံးရက် ----------------------------------------------------------------------------------------အပိုံဒ်(၅)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ပံုံအက ဉ်ုံးခ ြုပက
် ြှာ်ပပပါ။
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၆)

ကေဆံုံုံးေူ၏ အကမွဆက်ခခ
ံ ွငရ
် ိေူကိုံ ကအှာက်ပါအမတ်စဉ်အတိင
ုံ ်ုံး ဦုံးစှာုံးကပုံးပါေည်။
(က) ကေဆံုံုံးေူ၏ တရှာုံးဝင်ဇနုံး(ေိ)ုံေ့ ခင်ပန
ွ ်ုံး
(ခ) ကေဆံုံုံးေူ၏ တရှာုံးဝင်ေှာုံး(ေိ)ုံေ့ ေမုံး
(ဂ) ကေဆံုံုံးေူ၏ တရှာုံးဝင်အမိ(ေိ)ုံေ့ အြ
(ဃ) ကေဆံုံုံးေူ၏ တရှာုံးဝင်ည၊ညမ(ေိ)ုံေ့ အကိုံ၊အမ
(င) ကေဆံုံုံးေူ၏ တရှာုံးဝင်ကဆွမ ြုိ ုံးရင်ုံးခ ှာမ ှာုံး

အပိုံဒ်(၇)

အထက်တင
ွ ် ပြညစ
် က
ွ ်ကရုံးေှာုံးခ က် အှာုံးလံုံုံးမန်ကန်က ကှာင်ုံး တှာဝန်ယူ လက်မတ်ကရုံးထိုံုံးပါေည်။
ေိပ
ုံေ့ ါ၍ ထိခုံက
ိ ်မှုက ကှာင် ကေဆံုံုံးေူ ------------------ အတွက် နစ်နာက ကုံး(ဂဏန်ုံးပြင်)က ပ် -------------------------(စှာပြင်)က ပ်

--------------------တိတိကိုံ

ကေဆံုံုံးေူ၏

------------(ကတှာ်စပ်ပက
ံုံ ရုံးရန်

ဥပမှာ-ဇနုံး/ခင်ပန
ွ ်ုံး/

ေှာုံး/ေမုံး/မိဘ) ပြစ်ေူ ဦုံး/ကဒေါ် ---------------------------မတ်ပံုံတင်အမတ် -----------------------------------------------အှာုံး ထုံတက
် ပုံးပါရန် ကတှာင်ုံးခလ
ံ ှာကိုံ ေက်ဆိုံင်ရှာ ကထှာက်ခစ
ံ ှာမ ှာုံးပြင် ပူုံးတက
ွွဲ ပုံးပပ
ိုံေ့ ါေည်။
ကနေ့စွွဲ -----------------------မမိြုြို့နယ် ----------------------

လက်မတ် ----------------------------(စှာမတတ်ေူပြစ်လျှင် လက်က ွပံုံစံ)
အဘအမည် -------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ -------------------------

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြှုအာြခံဌာန
အြှတ် ၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လြ််း၊ ရန်ကုန်မြိ ြို့

မပည်သူူ့က

်းရံုြှ က

်းအစီရင်ခံစာ(ပံုစ)ံ

(မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းြှ အခြာ့ ထုတ်ကပ်းပ သည်။)
အမတ်စဉ် -------------------ကနေ့စွွဲ -------------------အပိုံဒ်(၁)

လူနာအမည်------------------------ အမ ြုိ ုံးေှာုံးမတ်ပတ
ံုံ င်အမတ် -----------------------------------------------------------က ှာုံး/မ ------ အေက် --------- လူမ ြုိ ုံး ----------- ကနရပ်လပ
ိ ်စှာအပပညအ
် စံုံ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၂)

ကဆုံးရံုံေက
ိုံေ့ ရှာက်ရိကေှာကနေ့ -----------------------------------------------------------------------------------------------------အတွင်ုံးလူနာအပြစ်ကဆုံးရံုံ၌ကုံေကေှာရက်ကပါင်ုံး -------------------------------------------------------------------------အပပင်လူနာအပြစ်ကုံေရကေှာရက်ကပါင်ုံး -----------------------------------------------------------------------------------ကဆုံးရံုံမဆင်ုံးကေှာကနေ့ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ကဆုံးရံုံေက
ိုံေ့ ရှာက်ရိစဉ်ကရရက
ိ ေှာဒဏ်ရှာအက ကှာင်ုံးအရှာအပပညအ
် စံုံ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

အပိုံဒ်(၃)

ရရိကေှာဒဏ်ရှာက ကှာင်မည်မျှထှာဝစဉ်မေန်မစွမ်ုံးပြစ်က ကှာင်ုံးနင်မ က်နာ၌ရုံပ်ဆင်ုံးအဂဂါပ က်စုံးကေှာဒဏ်ရှာမ ှာုံး
အှာုံး(ရှာခိင
ုံ ်နှုန်ုံး)ပြင် ကြှာ်ပပပါရန်
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

အပိုံဒ်(၄)

ကေဆံုံုံးလျှင်ကေဆံုံုံးကေှာကနေ့------------------------------ အခ န
ိ ် -------------------------------------------------------------ကေဆံုံုံးရပခင်ုံးအက ကှာင်ုံး --------------------------------------------------------------------------------------------------------(၎င်ုံးအပပင် ရင်ခမ
ွွဲ တ်တမ်ုံးကိုံ --------------------------------------------------------------------------------------------------ပူုံးတွွဲတင်ပပပါရန်)

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

လူနာကိုံ ကပ်မကုံေကေှာဆရှာဝန်လက်မတ် ------------------------------------------------------------------------------အမည် ------------------------------------------------------------------------------ဆ/မ --------------------------------------------------------------------------------အပိုံဒ်(၅)

၂၀၀၃ခုံ၊ေူတစ်ပါုံးထိခုံက
ိ ်မှုအှာမခံနည်ုံးဥပကဒ အခန်ုံး(၆)၊အပိုံဒ်(၁၅)အရ၊ ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ပွှာုံးပခင်ုံးအတွက် စစ်ကဆုံး
ကတွြို့ရိခ က်မ ှာုံးကိုံ ကပုံးပိပ
ုံေ့ ါေည်။
တှာဝန်ခံဆရှာဝန်လက်မတ် ----------------------------------------ပပည်ေူူ့ကဆုံးရံုံ
ရံုံုံးတံဆိပ်ဝင
ိုံ ်ုံး

အမည် ---------------------------------------ဆရှာဝန်မတ်ပံုံတင်အမတ် ---------------------------------------ရှာထူုံး ----------------------------------------ကဆုံးရံုံ ---------------------------------------မမိြုြို့နယ်/တိင
ုံ ်ုံး ----------------------------------------

ကနေ့စွွဲ ---------------------------စှာအမတ် -------------------------

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြအ
ှု ာြခံဌာန
၆၂၇/၆၃၅၊ကုန်သည်လြ််း၊ရန်ကုန်မြိ ြို့
ဖုန်း် နံပ တ် -၀၁-၃၈၄၈၇၃၊၀၁- ၃၈၄၈၇၅၊၀၁-၂၅၀၂၇၅
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြန
ှု စ်နာက က်းကတာင််းခံလာပံစ
ု ံ
(မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းြှ အခြာ့ ထုတ်ကပ်းပ သည်။)
ဤပံုံစ"ံ က"မှာ ထိခုံက
ိ ်မက
ှု ကှာင် ဒဏ်ရှာရေူအတွက် အေံုံးုံ ပပြုရန်ပြစ်ပါေည်။
အပိုံဒ်(၁)

ဒဏ်ရှာရေူ/ကတှာင်ုံးခေ
ံ ူအမည် ------------------------------ မတ်ပံုံတင်အမတ် ------------------------------------------အဘအမည် ----------------------- အေက်---------- လူမ ြုိ ုံး ----------ဘှာေှာ ---------------------------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၂)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာကနေ့ ---------------------- အခ န
ိ -် ------------------ ကနရှာ ------------------------------------------------မမိြုြို့နယ်၊တိင
ုံ ်ုံးကဒေကကုံး/ပပည်နယ် ---------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၃)

ထိခုံက
ိ ်မှုတွင်ပါဝင်ကေှာ
ယှာဉ်အမတ်/အမ ြုိ ုံးအစှာုံး/ေက်တမ်ုံးကုံန်ဆံုံုံးရက် -------------------------------------------------------------------------ယှာဉ်ပင
ိုံ ်ရင်အမည် ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ

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

ယှာဉ်ကမှာင်ုံးေူအမည် ----------------------------------------------------------------------------------------------------------လိုံင်စင်အမတ်/ေက်တမ်ုံးကန
ုံ ်ဆံုံုံးရက် --------------------------------------------------------------------------------------အပိုံဒ်(၄)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ပံုံအက ဉ်ုံးခ ြုပက
် ြှာ်ပပပါ။
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၅)

အထက်တင
ွ ် ပြညစ
် က
ွ ်ကရုံးေှာုံးခ က် အှာုံးလံုံုံးမန်ကန်က ကှာင်ုံး တှာဝန်ယူ လက်မတ်ကရုံးထိုံုံးပါေည်။
ကျွန်ကတှာ်/ကျွန်မေည် အထက်ကြှာ်ပပပါအတိင
ုံ ်ုံး နစ်နာဆံုံုံးရံှုုံးေူ ပြစ်ကေှာက ကှာင် ဤပံုံစပံ ြင် ကတှာင်ုံးခလ
ံ ှာွှာ
ကပုံးပပ
ိုံေ့ ါေည်။

ကနေ့စွွဲ -----------------------မမိြုြို့နယ် ----------------------

လက်မတ် ----------------------------(စှာမတတ်ေူပြစ်လျှင် လက်က ွပံုံစံ)
အဘအမည် -------------------------ကနရပ်လိပ်စှာ -------------------------

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း
သူတစ်ပ ်းထိခိုက်ြအ
ှု ာြခံဌာန
၆၂၇/၆၃၅၊ကုန်သည်လြ််း၊ရန်ကုန်မြိ ြို့
မြန်ြာနိုင်ငံရတပ်ဖြို့အစီရင်ခံစာပံစ
ု ံ
(မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းြှ အခြာ့ ထုတ်ကပ်းပ သည်။)
အပိုံဒ်(၁)

ပမန်မှာနိုံငင
် ံရွဲတပ်ြြို့ွွဲ စခန်ုံး --------------------------------------- ြုံန်ုံးနံပါတ် -------------------------------------------------မမိြုြို့နယ်/တိင
ုံ ်ုံး ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာကနေ့ ------------------------ ရွဲတပ်ြွွဲြို့ အကရုံးယူကေှာပုံဒ်မ -----------------------------------------------ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာကနရှာ --------------------------------------------------------------------------------------------------------မမိြုြို့နယ်၊တိင
ုံ ်ုံးကဒေကကုံး/ပပည်နယ် ---------------------------------------------------------------------------------------------ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာယှာဉ်အမတ် /အမ ြုိ ုံးအမည်/အမ ြုိ ုံးအစှာုံး ---------------------------------------------------------------ယှာဉ်ကမှာင်ုံးေူ ---------------------------- မတ်ပတ
ံုံ င်အမတ် ----------------------------------------------------------------ယှာဉ်ကမှာင်ုံးလိုံင်စင်အမတ် ------------------------ ကနရပ်လပ
ိ ်စှာ------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၂)

ထိခုံက
ိ ်မှုက ကှာငက
် ေဆံုံုံးေူ/ဒဏ်ရှာရေူမ ှာုံးစုံစက
ုံ ပါင်ုံးအကရအတွက် က ှာုံး-------- ဦုံး နင် မ--------- ဦုံး ပြစ်ပါေည်။
အမည်

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

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

မတ်ပံုံတင်အမတ်-----------------------

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

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

အလုံပ်အကိင
ုံ ်

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

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

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

ကနရပ်လိပ်စှာ

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

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

ကေဆံုံုံးေူ၏ြခင်အမည်------------------- --------------------------- ------------------------ ---------------------------အပိုံဒ်(၃)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ပွှာုံးပံုံအှာုံး တိက စွှာ ကြှာ်ပပကပုံးပါရန် နင် ထင်ပမင်မှုမတ်ခ က်
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အပိုံဒ်(၄)

ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ကေှာကနေ့ ---------------------- အခ န
ိ ် ----------------ကနရှာ-----------------------------------------------------စစ်ကဆုံးကတွရက
ိ ေှာကနေ့--------------------- အခ န
ိ ် -----------------ကနရှာ----------------------------------------------------အခ က်အလက်မ ှာုံးစစ်ကဆုံးကရုံးေှာုံးေူအမည် -------------------------------ကိုံယ်ပုံင
ိ အ
် မတ်

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

အဆင်

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

လက်မတ်

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

၂၀၀၃ခုံ၊ေူတစ်ပါုံးထိခုံက
ိ ်မှုအှာမခံနည်ုံးဥပကဒ အခန်ုံး(၅)ပါပပဌှာန်ုံးခ က်အရ၊ ထိခုံက
ိ ်မှုပြစ်ပွှာုံးပခင်ုံးအတွက် စစ်ကဆုံး
ကတွြို့ရိခ က်မ ှာုံးကိုံ ကပုံးပိပ
ုံေ့ ါေည်။
ရွဲတပ်ြွွဲြို့မ ထပ်ဆငက
် ထှာက်ခေ
ံ ူ တှာဝန်ခအ
ံ ရှာရိလက်မတ် ---------------------------------------------

ရံုံုံးတံဆိပ်ဝင
ိုံ ်ုံး

အမည်

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

အဆင်

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

ကိုံယ်ပုံင
ိ ်အမတ် ------------------------------------------ရွဲတပ်ြွွဲြို့စခန်ုံး

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

ကနေ့စွွဲ ---------------------

မမိြုြို့နယ်

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

စှာအမတ် -----------------

တိုံင်ုံး

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

