
 

မြနြ်ာာ့အာြခလံပုင်န််း 

မပညသူ်မပညသ်ာ်းအသက်အာြခအံဆ လု ာ 

 

 
 

ပပေါ်လီစီအြှတ်……………………          က ုယ်စာ်းလှယ် ……..……………… 

၁။ ( က)  အြည ်  …………..…………………….             (ခ) အဘအြည် ………………………………… 

     ( ဂ )  အြ   ်းသာ်းြှတ်ပုံတင်အြတှ/်န ုင်ငံသာ်းြှတ်ပုံတင်အြတှ် ……………………………………………………... 

     ( ဃ)  အလုပ်အက ငု် အမပညာ့်အစံပု ာ်မပပါ …………………………………………………………………………… 

     ( င )  ဆက်သွယ်ရန်လ ပ်စာ/ ုန််းနံပါတ်    …………………………………………………………………………… 

     ( စ )  အမြြဲပနထ ုင်သညာ့်ပနရပ်လ ပ်စာ      …………………………………………………………………………… 

၂။   ပြွ်း ွာ်းသညာ့်နှစ်၊ …………… ခုနှစ်၊ ………….. လ ……….. ရကပ်နေ့တငွ် ……………………မြ  ြို့နယတ်ွင် 

လနှငာ့် အရကပ်ေသ ပြွ်း ွာ်းပါ၍၊ ကျွန်ပတာ်၏အသက်ြှာပရြှို့ ……….. လ……… ရကပ်နေ့တွင် ……….. နှစ်ရှ ပါမပ။ီ 

၃။ (က)   ပ ာ်မပသညာ့အ်သက်ြှန်ကန်ပ ကာင််းသကပ်သတင်မပရန်ပြွ်း ွာ်းသညာ့်နှစ် ရကခ်  ပ်ဇာတာပသာ်လည််းပကာင််း၊ 

အြှုထြ််းစာအုပ်ပသာ်လည််းပကာင််း၊ သ ုေ့ြဟတု် အမခာ်းခ ုငလုံ်သညာ့် ပထာက်ခခံ က်ြ ာ်းရှ ပါသလာ်း။ 

     (ခ )   ပ ာ်မပသညာ့်အသက်ြှန်ကန်ပ ကာင််းသကပ်သခံ ပူ်းတွြဲတင်မပပါ(သ ုေ့) လက်ခ၍ံ အတည်မ စ်ပသာအခါတင်မပပါ။ 

၄။   အာြခံထာ်းပငွ ………………………………………… ပရြီီယံက  ု တစ်နှစ၊်  ပမခာက်လ၊  သုံ်းလ စသည်မ ငာ့် 

ဇယာ်း ………….. ထာ်းလ ုသညာ့် သက်တြ််းကာလ ……………… ြည်ကြဲာ့သ ုေ့ပပ်းသွင််းြည်နည််း ……………………... 

၅။   ဤလုပ်ငန််း၌မ စပ်စ၊ အမခာ်းကုြပဏီြ ာ်း၌မ စ်ပစ၊ အသကအ်ာြခံထာ်းမပ်ီးမ စလ်ျှငပ် ာ်မပပါ။ 

အာြခထံာ်းပင ွ
ထာ်းရှ သညာ့ ်

အာြခကုံြပဏ ီ

အာြခအံြ   ်းအစာ်း 

နငှာ့ပ်ပေါ်လစီအီြတှ ်

အာြခအံြ   ်း

အစာ်း နငှာ့ပ်ပေါ် 

လစီ၏ီယခ ု

အပမခအပန 

သာြနပ်ရြီယီ ံ

နှုန််း သ ုေ့ြဟုတ ်

အပ နုှုန််း 

နစှအ်မပညာ့သ် ုေ့ 

ြဟုတပ်လ ာာ့နစှ ်

ပပေါ်လစီပီ က်

ပသာပ် က်

ပသာပနေ့ရက် 

(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) 

 

 

 (အမခာ်းကုြပဏီတစခ်ုတငွ်  အသက်အာြခထံာ်းမပမီ စပ်သာ်၊  ထ ုကြုပဏီြှထုတ်ပပ်းပသာ ပပေါ်လစီသည် အတည် 

မ စပ်နပ ကာင််းက ု  ပ ာ်မပပသာ ပနောက်ဆုံ်းပမပစာက ု ပူ်းတွြဲ၍တင်မပပါရန။်) 

၆။  ယခငက်သင်၏အာြခံထာ်းလ ုပ ကာင််းအဆ ုလ ာက ု အပယ်ခရံဘူ်းမခင််းရှ /ြရှ ခရံဘူ်းလျှင် ဤလုပ်ငန််း၊သ ုေ့ြဟတု် 

ြည်သညာ့်ကြုပဏီြှ ြည်သညာ့ခ်ုနစှ်ပ ာမ်ပပါရန။် …………………………………………………………………………. 

၇။  သင်သည်ြ ကာြီက ဤလုပ်ငန််းတငွ်မ စပ်စ၊  အမခာ်းကုြပဏီြ ာ်းတွငမ် စပ်စ၊   အာြခထံာ်းရနက်ကံရွယ်၍ အဆ ု 

လ ာတင်ဘူ်းမခင််းရှ /ြရှ ၊ တငဘူ််းလျှင် အြညန်ှငာ့ပ်နေ့ရကက်  ုပရ်းသာ်းပ ာ်မပပါ။ ………………………………………….. 

၈။  ပဘ်းအနတရာယ်  က ပရာကလွ်ယ်ပသာ ပရ၊ ပလ နငှာ့်စစဘ်က်ဆ ုင်ရာ စသညာ့်အလုပ်ြ ာ်းက ု ဆက်သွယ်လုပ်က ငု် 

ပနသလာ်း၊ သ ုေ့ြဟတု် ထ ုအလုပ်ြ ာ်းနှငာ့်ဆက်သွယ်လုပ်က ုင်ရန် ကကံရွယပ်နသလာ်း။……………………………………. 

၉။       ၁၉၇၅ ခုနစှ်အာြ 

ခံလုပ်ငန််း ဥပပေပုေ်ြ ၂၀ 

အရြည်သူအာ်းအသက ်

အာြခံအက   ်းခံစာ်းခငွာ့် 

လ ြဲပမပာင််းပပ်းလ ုပါသလြဲ။ 

စဉ ် အြည ်

အြ   ်းသာ်း/ 

န ုင်ငံသာ်း 

ြှတ်ပုံတင်အြတှ ်

အဘအြည ် ပတာ်စပ်ပုံ အသက ်
ရာခ ုင်နှုန််း 

အခ   ်းအစာ်း 

  

 

 

     

 



 

၁၀။   သင်နှငာ့တ်စ်နှစ ်အနည််းဆုံ်းပပါင််းသင််းလ က် သငာ့်က ုြ ာ်းြ ကာြီအတွင််းက  ပတွြို့ဆံုခြဲာ့ပသာသင်နှငာ့် ပဆွြ   ်းြ 

ပတာ်စပ်သူသင်၏ ြ တပ်ဆွတစဦ််း၏ အြညန်ငှာ့်လ ပ်စာြ ာ်းက ု ပ ာမ်ပပရ်းသာ်းပါ။     

                                                                                          ြ တ်ပဆွအြည် ……………………………... 

                                                                                                 ပနရပ်လ ပ်စာ    ……………………………… 

                                                                                                  ဤြ တ်ပဆွနှငာ့် သ သည်ြှာ….…….  နစှ်ရှ ပါမပ။ီ  

   အထက်ပါကျွန်ုပ်၏ထွက်ဆ ခု က်ြ ာ်းသည် ြှန်ကန်ပ ကာင််း ပ ကမငာပါသည်။၎င််းအမပင်   ဤထွက်ဆ ုခ က်ြ ာ်း  

နှငာ့်ဤပ ကမငာခ က်သည်   ဤလုပ်ငန််းက ခနေ့်အပ်ပသာ  ဆရာဝန်၏စစပ်ဆ်းရာတွင် ထွက်ဆ ုပသာ ထွက်ဆ ုခ က်ြ ာ်းနှငာ့်  

၎င််းနှငာ့်သကဆ် ုငပ်သာ ပ ကညာခ က်ြ ာ်းသည် ဌာနနငှာ့် ကျွန်ုပ်ခ  ပ်ဆ ုပသာ ပဋ ညာဥဉ်စာခ  ပ၏် အပမခခအံခ က်ကကီ်းြ ာ်း 

မ စမ်ခင််းက ု သပဘာတူပါသည်။   အကယ်၍ ပ ာ်မပမပ်ီးခြဲာ့ပသာ ထွက်ဆ ုခ ကြ် ာ်းတွင် ြြှန်ကန်ပသာ အခ က်ြ ာ်းရှ ပါလျှင် 

ဤအာခံအတွက် ပပ်းသွင််းရြညာ့် ပငအွာ်းလုံ်းက  ုသ ြ််းယမူခင််းနငှာ့် ဤအာြခံလုံ်းဝပ ကက်ွကမ်ခင််းက ု သပဘာတူပါသည်။ 

 

……………… မြ  ြို့နယ် …………. တငွ် ………… ခုနှစ် ………. လ ……….. ရကပ်နေ့တွင်လက်ြှတပ်ရ်းထ ု်းပါသည်။ 

 

 

အသ သကပ်သြ ာ်း 

၁။  အြည ်         ………………..  ၂။ အြည ်         ………………..   

     အလုပ်အက ငု် ………………..      အလုပ်အက ငု် ………………..  အာြခံထာ်းသူ၏လက်ြှတ်……………. 

     လ ပ်စာအမပညာ့်အစံ…ု…………     လ ပ်စာအမပညာ့်အစံ…ု…………  ပနရပ်လ ပ်စာအမပညာ့အ်စံု …………….. 

     လက်ြှတ်      ………………...               လက်ြှတ်      ………………...  ………………………………………… 

     ပနေ့စွြဲ             ………………... 

 

တ ကုရ် ကုသ်ကဆ် ငုသ်ညာ့က် ယုစ်ာ်းလှယ၏်သကပ်သခလံကြ်တှ ်

   အထက်ပါအပမ ြ ာ်းက ု အဆ လု ာတင်သကူ ယု်တ ငု် ပမ  ကာ်း၍ လက်ြှတပ်ရ်းထ ု်းရာတငွ ်ကျွန်ုပ်က ယုတ် ငု် အသ  

သက်ပသမ စပ်ါသည်။ 

 အြတှ် ………………………… 

 ဆရာဝန ်………………………. 

 လ ပ်စာ   ………………………. 

 ဤအဆ ုလ ာက ုပ ုေ့လ ုကပ်ါသည်။အဆ ုလ ာတင်သကူ ုလည််း ဆရာဝန်ထံအစစ်ခံသွာ်းရနည် န် ကာ်းမပ်ီးပါမပ။ီစစ်ပဆ်း 

မပ်ီးပသာအခါ သက်ဆ ငုပ်သာ စာရွက်စာတြ််းြ ာ်းက ု မြနြ်ာာ့အာြခံလုပ်ငန််းသ ုေ့ပ ုေ့ရန ်ပြတတာရပ်ခပံါပ ကာင််း။ 

         

က ုယ်စာ်းလှယ်လက်ြှတ် ……………………….. 

  အြည ်……………………….. 

  အြတှ် ……………………… 

(၁၉၇၅ ခနုှစ်၊ အာြခံလုပ်ငန််းဥပပေပုေ်ြ ၂၀) 

 (၂၀၊ ြည်သညာ့်ဥပပေတငွ် ြည်သ ုေ့ပင်မပဌာန််းထာ်းပစကာြူ ဤဥပပေအရ မပ လုပ်သညာ့် အာြခံပပေါ်လစတီ ငု််း 

အတွက် အာြခံထာ်းသူက သတ်ြှတ်သညာ့် သူသာလျှင် အက   ်းခံစာ်းခငွာ့်ရှ ပစရြည်။ 

 

မြနြ်ာစာမ ငာ့် … ……………….. 

အာြခံထာ်းသူ၏လက်ြှတ ်

အဂဂလ ပ်စာမ ငာ့် ………………… 

 


