
 

 
ကိုယေ်ရဵရာဇဝင ်

(ပြ ည်ဴစုဳ မနှက်နစ်ာွဖြ ည်ဴစကွရ်န)် 
 

၁။အမည ်-   ၂။ အသက ်(ေမွဵ သက္ကရာဇ)်- 

 

   ၃။အခြ ာဵအမည(်ရှိခဲဴလျှင်) -                                                  ၄။ လမူျို ဵ -  
   (ကပြ ာဵ(သို့)လမူျို ဵစုဖြ စပ်ါက ေဖာ်ပြ ရန)်  

၅။ေမွဵ ဖာွဵသည်ဴ နိုင်ငဳ၊ မြ ို ့ -    ၆။ ကိုဵ ကယွသ်ည်ဴဘာသာ -  

၇။ မြ နမ်ာနိုင်ငဳကူဵ လကမ်တှအ်မတှ ်-  
    (သာမန/်အထူဵ ) 

၈။ ထတုေ်ပဵသည်ဴရကစ်ွဲ  - 
   သကတ်မ်ဵ ကနုမ်ည်ဴရကစ်ွဲ -  

၉။ အမျို ဵသာဵမတှပ်ုဳတင်အမတှ ်/-  
      နိုင်ငဳသာဵစစိစေ်ရဵကတ်ပြ ာဵအမတှ ်

၁၀။ ထင်ရာှဵသည်ဴအမတှအ်သာဵ -  
 

၁၁။ ပုဳပန်ဵ သဏ္ဍာနေ်ဖာ်ပြ ချက ်- ကိုယအ်ေလဵချနိ ်- (                      ) 
       အရပ ်(                      )၊ ဆပဳင်အေရာင် (                           )  
       မျကစ်အိေရာင် (                          ) 
 
 
 
 

၁၂။ နိုင်ငဳခြ ာဵသို့ထကွခ်ာွလာသည်ဴေန့ - 

 ၁၃။ ထကွခ်ာွလာသည်ဴအေကေ ာင်ဵအရင် -ဵ   ၁၄။ လကရ်ှိအလပုအ်ကိုင် အမျို ဵအစာဵ/ရာထူဵ  -  
       (အလပုလ်ပုက်ိုင်ရန်ဖြ စပ်ါက)   

  ၁၅။ အလပုအ်ကိုင်/ကမု္ပဏီ၏ အမည ် -                                                
         လပိစ်ာ -  

 ၁၆။ စတင်အလပုလ်ပုသ်ည်ဴေန့ -                                                        

 ၁၇။ ရရှိသည်ဴလစာ  -   ၁၈။ သင်ကေ ာဵေနေသာ ပညာရပအ်မျို ဵအစာဵ -  
       (ပညာသင်ကေ ာဵရန်ဖြ စပ်ါက)  

 ၁၉။ ေကျာင်ဵ/ေကာလပိ/်တက္ကသိုလ၏်အမည ်-  
 

၂၀။ ေကျာင်ဵ/ေကာလပိ/်တက္ကသိုလ၏်လပိစ်ာ -  
        နင်ှ ဴ ဖနု်ဵ နပဳါတ ်

 ၂၁။ ပညာသင်စရတိေ်ထာကပ်ဳဴေပဵသ ူ(ရှိပါက)-               
       (မဘိ၊ ကိုယတ်ိုင်၊ ေကျာင်ဵ/အဖွဲ့ အစည်ဵ စသည)်    
                                                                

၂၂။  ပညာသင်ကေ ာဵခြ င်ဵပြ ီဵ ဆုဳဵ မည်ဴကာလ -   

 ၂၃။ မညသ်ူ့ကို မှီခိုေနသည ်(ေတာ်စပပ်ုဳ) -           
       (မှီခိုေနသူဖြ စပ်ါက) 

၂၄။ မှီခိုေနသ၏ူ အမညန်င်ှ ဴအလပုအ်ကိုင် -                                        

 ၂၅။ နိုင်ငဳခြ ာဵသာဵနင်ှ ဴအိမေ်ထာင်ပြ ုထာဵခြ င်ဵ ရှိ/မရှိ -  ၂၆။ ရှိလျှင် အိမေ်ထာင်ပြ ုသည်ဴေန့ရက-်   

 ၂၇။ လမူျို ဵ (မညသ်ည်ဴလမူျို ဵနင်ှ ဴအိမေ်ထာင်ပြ ုသညက်ိုေဖာ်ပြ ရန)် – 
   

၂၈။ နိုင်ငဳခြ ာဵသာဵအဖြ စ ်ခယဳရူန ်ရညရ်ယွခ်ျက ်ရှိ/မရှိ - 

 ၂၉။ ြမနမ်ာနိုင်ငဳသို့ ပြ နမ်ည်ဴကာလ -  ၃၀။ ပညာအရညအ်ချင် -ဵ 

  ၃၁။ နိုင်ငဳခြ ာဵ/လကရ်ှိေနရပလ်ပိစ်ာ -  ၃၂။ ဆကသ်ယွရ်နဖ်နု်ဵ  (လကက်ိုင်ဖနု်ဵ ၊ အိမဖ်နု်ဵ )-  
     ဖကစ် ်၊ အီဵေမဵလ ်- 

 ၃၃။ မြ နမ်ာနိုင်ငဳ/အမြ တဲမ်ဵ ေနရပလ်ပိစ်ာ - 
        နင်ှ ဴဆကသ်ယွရ်နဖ်နု်ဵ   

  ၃၄။ ပညာသင်ကေ ာဵခဲဴေသာ ေကျာင်ဵ၊ ေကာလပိ၊် တက္ကသိုလ၊် သင်တန်ဵ မျာဵနင်ှ ဴ အလပုလ်ပုက်ိုင်ခဲဴေသာဌာနမျာ -ဵ 

ခနုစှ(်မ)ှ ခနုစှ(်ထ)ိ အဆငဴ်အတန်ဵ  ပညာသင်ကေ ာဵခဲဴေသာ ေကျာင်ဵ၊ ေကာလပိ၊် တက္ကသိုလ၊် သင်တန်ဵ မျာဵနင်ှ ဴ 
အလပုဌ်ာနမျာ  ဵ

တညရ်ာအရပ ်

     

ေရာင်စဳုဓါတပဳု် 
 

(  ၂ "× ၁ " ) 
 

         *၂လအတင်ွဵရိုကက်ူဵ ထာဵ   
               ေသာပဳုဖြ စ်ရမည် 
 
          *ေနာကေ်ကျာတင်ွ အမည ်   
              နှင် ဴ နုိင်ငဳကူဵ လကမှ်တ ်   
                 အမှတေ်ရဵရန ်
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 ၃၆။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ မခိင်နင်ှ ဴ မခိင်ဖြ စသ်၏ူ ညအီစက်ို ေမာင်နမှ အရင်ဵအချာမျာ  ဵ

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

၃၇။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ ညအီစက်ို၊ ေမာင်နမှ အရင်ဵအချာမျာ  ဵ

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

၃၈။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ ဇနီဵ /ခင်ပနွ်ဵ  

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

 
 
 

     
 
  ၃၉။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ ဇနီဵ /ခင်ပနွ်ဵ ၏ ဖခင်နင်ှ ဴ ဖခင်ဖြ စသ်၏ူ ညအီစက်ို ေမာင်နမှ အရင်ဵအချာမျာဵ 

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

 ၄၀။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ ဇနီဵ /ခင်ပနွ်ဵ ၏ မခိင်နင်ှ ဴ မခိင်ဖြ စသ်၏ူ ညအီစက်ို ေမာင်နမှ အရင်ဵအချာမျာ  ဵ

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

 ၄၁။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ သာဵသမီဵ မျာဵနင်ှ ဴ ၎င်ဵတို့၏ ဇနီဵ ၊ ခင်ပနွ်ဵ မျာဵ 

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

 ၄၂။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ (အီတလ/ီနိုင်ငဳခြ ာဵ)တင်ွေရာကရ်ှိေန ကေ သည်ဴ သာဵသမီဵ မျာဵ/ မှီခိုသမူျာဵနင်ှ ဴ ေဆမွျို ဵမျာဵ 

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

      

 ၄၃။  မြ နမ်ာနိုင်ငဳကူဵ လကမ်တှ၏် သကတ်မ်ဵ တိုဵ မြ င်ှ ဴေပဵရန ်ေလျှာကထ်ာဵပါက မညသ်ည်ဴအေကေ ာင်ဵေကေ ာငဴ် သကတ်မ်ဵ တိုဵ မြ င်ှ ဴလိုေကေ ာင်ဵ ပြ ည်ဴစုဳစာွ ေဖာ်ပြ ပါ။ 

 ၄၄။ လကရ်ှိကိုင်ေဆာင်ထာဵေသာ မြ နမ်ာနိုင်ငဳကူဵ လကမ်တှတ်င်ွ ခရီဵ သာွဵလာခငဴ်ွပြ ုထာဵသည်ဴ နိုင်ငဳမျာဵ ေဖာ်ပြ ေပဵပါ။ 

 ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူလကမ်တှ ်-  
                                 

  ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူအမည ်- 
                             ရကစ်ွဲ   - 

 

 ၃၅။ ေလျှာကထ်ာဵသ၏ူ ဖခင်နင်ှ ဴ ဖခင်၏ ညအီစက်ို ေမာင်နမှအရင်ဵအချာမျာ  ဵ

အမည ် တောစ်ပ်ပုံ နိုင်ငဳသာဵ အလပုအ်ကိုင် ေနရပလ်ပိစ်ာ(အပြ ည်ဴအစုဳ) မတှခ်ျက ်

       


