
 

မမိသိေဘာဆႏၵအေလ ာကေ္ပနရသ္ိို႔ရပန္ပ္္ နာားဝေ္္ာဝာ္ဆိသိိ္သရညိပံုစည 
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ေအာက္ေ ာ္႔ရရ္သေဘာ္ေပံုစာတ စရ္္ ်ဳဝ္ က်ဳ ပ္ေ္ာ္/က်ဳ ပမ္ (                   )သိ္ မိတဝ္ႏိိဝ္ဝည သိိုမဟိ္  ္
္နာားဝ္အၿမဲ္ မ္ာေပေိိဝ္တ်ဳဝ္သနနရိောာၿရၿာ႔ ပံုစသ္ိ္သ ္္ယိႏိိဝ္ဝည (                            ) 
သိိုေနႊ႕ေ႔ရာဝာ္သ်ဳာာလာ႔တဝ္ာဆိိဝ္နာ ႏိိဝ္ဝည္ ကာအ ်ဳ႕ဲအပံုစိ္ာ ညေပာဝ္္်ဳဝ္ အိိဝ္အိအိမ ္ ဟိသိညာႏုံးႏႈပ္ာမိ္)၏ 
အကေအိၿ႔ ဝ္သ က်ဳ ႏ္ိရ၏္ ဆႏၵအေလ ာက္ ႔ရပ္လိေိ ကာဝ္ာ သေဘာ္ေလကမ္ရ္ ္ေနာေိိာရ္သိ္္။ 

က်ဳ ႏ္ိရလ္က္တညနနရမိိ္သ အကေအိၿအေောကအ္ရညသႏရဝ္သရ္သ္က္သိ္သ အေ ကာဝာ္အနာမ ာား၊ ဆႏၵအေလ ာက ္
ေပနရ္႔ရပ္႔တဝ္ာ (ႏရဝ္သ ႔ရပလ္ိ္းဝ္ဆပ္ုေရ္ဝ္ာပံုစိ္ာေနာ) လိရ္ဝပာ္ပံုစစ္မ ာာအေ ကာဝ္ာကိ ိ က်ဳ ႏ္ိရအ္ာာ နရဝ္ာလဝ္ာ 
အသေိရာောာၿရၿာ႔ ပံုစ္ေ ကာဝ္ာ အ္ိ္႔ရစရ္သိ္္။  

ဤအပံုစၿအပံုစစ္မရ ေရာအရ္သိ္သ အကေအိၿအေောကအ္ရညသမ ာာသိ ္တနၿာ္ပံုစ္ေောကႏ္ိိဝ္ဝည္်ဳဝ္ေပနပ ္မရ္းဝ ္
ေ ကာဝာ္ က်ဳ ႏ္ိရ္ပာာလိရ္္သိ္္။ ႔ရပလ္ိ္ေနာက္နရလိာသိ္သအတ္ အာဏာရိိဝမ္ ာာ၏ ပံုစပံုစ္ေဆာ ေမာ႔မပာ္မုံးႏႈ 
ႏရဝ္သ ႀကညစေ္်ဳုႏိိဝ္ေ ကာဝာ္ကိ ိ ပာာလိ္ောာရ္သိ္္။ တနၿာ္ပံုစ္ေောကေ္နာက္နရသိိ္သႏိိဝ္ဝည သိိုမဟိ္ ္
သက္ဆိိဝန္ာႏိိဝ္ဝညနရိ ေလဆိရ္ သိိုမဟိ္  ္လေးဝမ္ုံးႏႈႀကၿာ ကရေ္နာအာဏာရိိဝ္မ ာာက တ မရ္ ေ္ာာသိ္သ ပံုစိ္ာမ စာ္ 
စရေဒး၊ လိရေ္ညိာလိရ္ပိ္ာမ ာာကိ ိ အိိဝ္အိအိမအ္ေပ႔ ဝ္သ းဝ္ေနာက္ပံုစ်ဳက္ က္ႏိဝိ္သိ္သ အေပအောာ္်ဳဝ္ 
မနရိေ ကာဝ္ာကိလိိ္ာ ပာာလိ္ရ္သိ္္။  

အိိဝ္အိအိမ္၏အကေအိၿကိ ိနယေောာသိ္သ က်ဳ ႏ္ိရက္ိယိ္္ ိိဝ ္သိိုမဟိ္  ္သကဆ္ိိဝသ္ိ္သ မိ္သေမဆိိအေရၚ 
အိိဝ္အိအိမ္မရ လိရ္ေဆာဝ္ႏိဝိ္သိ္သေဘာဝ္႔ရဝ္ရအေ႔တအေပမ ာာေ ကာဝ္သ ္ိကိ္နိိက႔္ ပံုစ္ေပံုစ သ်ဳယ္းိကိ္၍ 
႔ ပံုစ္ေပံုစက ေနာကလ္ာေသာ မိ္သိ္သပပံုစ္ပာဆညိာနညုံးႏႈာမုံးႏႈကိိမဆိ ိ က်ဳ ႏ္ရိ္ကိယိ္္ ိိဝအ္္်ဳကး္၊ က်ဳ ႏ္ိရ္မရ ကိိယ္ပံုစာာ 
ေဆာဝ္န်ဳက္ေရာတ်ဳဝ္သနရိသိ္သ မိ္သေမဆိအိ္်ဳက္ႏရဝ္သ သကဆ္ိိဝ္နာ အေမ်ဳပံုစာာအေမ်ဳတညႏရဝ္သ အေမ်ဳကိပံုစၥအ္်ဳက္ 
အိိဝ္အိအိမအ္ေပ႔ ဝ္သ္ားပမ္နရိေ ကာဝ္ာ အသိအမရ္္႔ရစရ္သိ္္။ 

က်ဳ ႏ္ိရအ္ေပ႔ ဝ္သ အိိဝ္အိအိမအ္ာာ လိရ္ရိဝိ္တ်ဳဝ္သလႊဲအရေ္ာာသိ္သအ္်ဳက ္ အိိဝအ္ိိအမ ္ ကိယိ္ပံုစာာ႔ရစ မိ္သိ္သ 
ရိဂ ိစလ ္ သိိုမဟိ္ ္ အ ်ဳ႕ဲအပံုစိ္ာမဆိ ိ  က်ဳ ႏ္ရိ္၏ကိိယေ္နာအတ က္အလက္မ ာာႏရဝ္သ က်ဳ ႏ္ရိ္ႏရဝ္သသကဆ္ိိဝ္ေသာ 
မိသာာပံုစိးဝ္မ ာာ၏ ကိယိ္ေနာအတ က္အလက္မ ာာ (ကေလာ/မိသာာပံုစိးဝ္မ ာာ၏အမိ-္                          ) 

အိိဝ္အိအိမ္းပ္ေမ္ာ/ မိ္္ က္အ ်ဲဳုုအပံုစိ္ာမ ာာ 

ေပနရ္သိို႔ရပလ္ိ္ရုုိိေဆာဝ္႔တဝ္ာ(ႏရဝ္သ႔ရပ္လိ္္းဝ္ဆပ္ုုေရ္ဝ္ာပံုစိ္ာ႔တဝ္ာ)ဆိိဝ္နာ အိိဝအ္ိိအမ္မရေရာသိ္သ အကေ 
အိၿကိတိညပံုစာာတ်ဳဝ္သနသိ္သ မိ္သေမဆိသိေဘာ္ေလက္တညေ ကာဝာ္ လက္မရ္ ္ေနာေိိာ႔တဝ္ာမ႔ရစမၿ ဤေလ ာက္ 
ောာသိ္သရညိပံုစည္်ဳဝ္ ရ္းဝသ္ိ္သ အတ က္အလက္အေ ကာဝ္ာအနာမ ာာကိ ိ သေဘာေရ္က္ပာာလိ္နမိ္႔ ပံုစ ္
သိ္္။ ရညိပံုစည္်ဳဝ္ရ္နရိသိ္သ အေ ကာဝ္ာအနာမ ာာကိိ ေလ ာကေ္ာာသေအာာ ္္နုံးႏႈေပံုစ႔တဝ္ား၊ သေဘာ္ေ 
လက္မရ္ေ္နာေိိာ႔တဝ္ာမ႔ရစမၿ ရညိပံုစည္်ဳဝ္ ရ္းဝသ္ိ္သ အတ က္အလက္မ ာာႏရဝ္သ ၎၏အဓိရၸာယက္ိ ိ နရဝ္ာ႔ရ႔တဝ္ာ 
္ိိုုကိိ ႔ရစလိရ္နမိ္္။ 

 



 

ကိ ိ ေအာက္ေ ာ္႔ရရ္နိ္န်ဳယ္တ က္႔ ဝ္သ ေကာက္ယေ႔တဝ္ား၊ အသညိာ႔ရစ႔တဝာ္း၊ ေိ္ေ္ ာ္ေ႔ရာ ကာာ႔တဝ္ား၊ ႔ ပု္႔ ဖာ႔တဝ္ာ 
္ိိုကိ ိသေဘာ္ေလက္တညရ္သိ္္။ 

 

က်ဳ ႏ္ိရ၏္ကိိ္ယ္ေနာအတ က္အလက္မ ာာကိ ိ အေက္ေ ာ္႔ရရ္နိ္န်ဳယ္တ က္မ ာာ ႔ရိ္သေ႔မာက္နပ ္ေအာကေ္ ာ္႔ရ
ေအာက္ေ ာ္႔ရရ္အ ်ဲဳုအပံုစိ္ာမ ာာ [၎္ိို၏အမိမ္ ာာ စရမာ- အလရဖနရဝ္း၊ သကဆ္ိိဝ္နာအ ်ဳဲုအပံုစိ္ာ/ 
အပံုစိိာနဌာပ မ ာား၊ အပံုစိိာနမဟိ္ ္ေသာအ ်ဳ႕ဲအပံုစိ္ား၊ သိေ္သပအ ်ဳဲုအပံုစိာ္မ ာာအပံုစနရသိိ္္ ိို]အ္်ဳက္ 
မက်ဳယ္မးရက ္ ေိ္ ္ေ ာ္ေ႔ရာ ကာာရ္မိ္ဟ ိ သေဘာ္ေရ္သိ္္။ အိိဝအ္ိိအမႏ္ရဝ္သဆကသ္်ဳယ၍္ 
ေ္ာဝာ္ဆိိမုံးႏႈ႔ရစလိရက္ာ က်ဳ ႏ္ိရ္၏ ကိိယ္ေနာအတ က္အလက္မ ာာကိ ိ  ကိ္သနုံးႏႈၿရၿာ အ္ိ႔္ရစႏိိဝ္ေ ကာဝ္ာ 
သိနရိပာာလိရ္္သိ္္။ 

ေပနရ္႔ရပ္႔တဝ္ာ ည႔ရပ္လိ္းဝဆ္ပ္ုေရ္ဝ္ာပံုစိာ္႔တဝ္ာ) လိရ္ဝပ္ာပံုစစက္ာလအ္်ဳဝ္ာ က်ဳ ႏ္ိရႏ္ရဝ္သ အ႔တာာရိဂ စိလမ္ ာာ၏ 
အက ိစာပံုစၿာရ်ဳာာကိ ိေိတိကိ္႔တဝာ္မနရိေပံုစနပအ္္်ဳက ္အိိဝ္အိအိမ္ႏရဝ္သ ၎၏မိ္္ ကအ္ ်ဳ႕ဲအပံုစိ္ာမ ာာကိ ိက ပ္ာမာ 

                                                           
1 ဤနိ္န်ဳယ္တ က္အာာ လိရ္ဝပ္ာပံုစၿမညကိပ္ာပံုစ္ဝ္တ ိပ္/ ရညိပံုစညလက္မရ္္ေနာေိိာတ ိပ္္်ဳဝ ္သ္္မရ္္ောာနပ္ လိိအရ္ၿရၿာ 
ယဝ္ာေပာက္္်ဳဝ္ ေ႔ရာဝ္ာလဲ႔တဝ္ာမ႔ရစလိရ္ႏိဝိ္ရ္္။ 
2 ဤအ္ပ္ာအာာ အသညိာမ႔ရစရ္က ရယ္  က္သဝ္သရ္သိ္္။ 

နိ္န်ဳယ္တ က(္အတ ကအ္လက ္
ေကာကယ္ေ႔တဝ္ာမ႔ရစမၿ ္ိက  

ေသတ ာပံုစ်ဳာသ္္မရ္ ္႔တဝ္ာ) 
 

ေ ာ္႔ရတ က ္
 

သေဘာ္ေိၿတ က ္
 

အတ က္အလက္ ေကာက္တညသေူ ေ္်ဳုဆညိ ေမာ႔မ
ေမာ႔မပ္ာသေမရ႔ ိ္သနပ္ 

သေဘာ
္ေ 

သေဘာ
မ္ေ 

 
(က)ကာယကညနရဝ၏္ဆႏၵအေလ ာက္ 

ေပနရ္႔ရပ္႔တဝ္ာကိအိကေအ ၿိေရာ
႔တဝ္ာ ည႔ရပလ္ိး္ဝ္ဆပ္ု ေရ္ဝ္ာ 
ပံုစိ္ာ႔တဝ္ာ) 

 

မိမိသေဘာဆႏၵအန မိတဝ္ႏိိဝ္ဝညသိိ႔ုရပ္နပ္ 
(ႏရဝ္သ ႔ရပလ္ိ္ေရ္ဝ္ာပံုစိာ္နပ)္ အ္်ဳက ္
အေောက ္အရညသေရာ႔တဝ္ာ 
 

  

(တ)ေရ္မညေရာအရ္သိ္သ အေောက ္  
    အရညသမ ာာ 
 

အိိဝ္အိအိမ္၏ အ႔တာာပံုစၿမညကိပာ္မ ာာမရအေောက ္
အရညသမ ာာ ေရ္မညေရာအရ္နပ္ ေကာက္ယေနနရေိာာ 
သိ္သအတ က္အလက္မ ာာကိ ိအသညိာ႔ရစ႔တဝ္ာ 
 

  

(ဂ) သိေ္သပ႔ရစလိရ႔္တဝ္ာ သိေ္သပ႔ရစနပန္ိ္န်ဳယ္တ က္႔ ဝ္သ အတ က ္
အလက္ေကာကယ္ေ႔တဝာ္1 
 

  

(ဃ)အ႔တာာ [္ိက ပံုစ်ဳာေ ာ္႔ရရ္]2 
 

  



 

ေနာႏရဝ္သ ရ္သ္ကသ္ိ္သသ္ဝ္ာအတ ကအ္လကအ္ာာလညိာကိိ မရ ေးောာၿရၿာ႔ ပံုစ္ေ ကာဝာ္ အ္ိ္႔ရစရ္သိ္္။ 
ႏိိဝ္ဝညမရ ေ်ဳက္တ်ဳာ႔တဝ္ာမ႔ရစမၿ သ္ဝ္ာအတ က္အလက ္ အေ႔ရာဝ္ာအလဲနရိရ္က အိိဝ္အိအိမ္ႏရဝ္သ ၎၏ မိ္္ က ္
အ ်ဳဲုအပံုစိ္ာမ ာာအာာ တ ကတ္ ဝ္ာသ္ဝ္ာေရာအေ ကာဝ္ာ ကာာရ္မိဟ္ ိက္ိ႔ရစရ္သိ္္။ 

က်ဳ ႏ္ိရေ္ရာသိ္သ သ္ဝ္ာအတ ကအ္လက္မ ာာသိ္သ က်ဳ ႏ္ိရ္သိနရေိာာသိ္သ အသိမ ာာအန အ္္္ႏိဝိ္ဆညိာ 
မရပ္ကပ္ေအာဝေ္႔ ဆိိောာေ ကာဝ္ာ အ္ိ္႔ရစရ္သိ္္။ အကယ၍္ မရာာယ်ဳဝ္ာပံုစ်ဳာေ်ဳကဆ္ိိေ ာ္႔ရရ္က 
အိိဝ္အိအိမအ္ေပ႔ ဝ္သ မိ္သိ္သေောက္ရညသမုံးႏႈကိိမရ  ေရာအရမ္ိ္မဟိ္ ္ေ ကာဝာ္ ပာာလိ္လက္တညရ္သိ္္။ 

 

_______________________________________________  _____________________ 
ေလ ာကေ္ာာသေ၏လက္မရ္  ္(သိိုမဟိ္  ္္နာားဝက္ိိယပ္ံုစာာလရယ)္  ေပုပံုစ်ဲဳႏရဝ္သေပနာ 
 

 

_______________________________________________  _____________________ 
ပံုစကာာ႔ရပ္၏လက္မရ္  ္(အသညိာ႔ရစရ္က)     ေပုပံုစ်ဲဳႏရဝ္သေပနာ 

 

 

_______________________________________________  _____________________ 
အိိဝ္အိအိမက္ိယိ္ပံုစာာလရယ ္သိိုမဟိ္ ္ကိိယပ္ံုစာာ႔ရစ အ ်ဳဲုအပံုစိ္ာ၏  ေပုပံုစ်ဲဳႏရဝ္သေပနာ 
လက္မရ္ ္
 

 

 


