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လလ ျှောက်လ ျှောပံုံစံ 

သ ုံို့ 

 ည န်ကကျှောြားလ ြားမ  ြားခ ျုပ် 

 အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန (ရံုံြားခ ျုပ်) 

 လနပပည်လ ျှော် 

  က်စ ွဲ၊    -    -      

အလကကျှောငြ်ားအ ျှော။ လစလ်ပ ်ျှောထ ြား(၁) လန ျှော  င် ခန်ို့ထျှောြားလပြားန ုံငပ်ါ န ်လလ ျှောက်ထျှောြားပခငြ်ား 

၁။ ကျွန်လ ျှော/် ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် လစ်လပ်လ က်    

လသျှော ရံုံြားအက  (လစျှောနှုန်ြား၊ ၁၄၄ဝဝဝ -၂၀၀ဝ -၁၅၄ဝဝဝ )  ျှောထ ြား (၁) လန ျှော  င်  ျှောဝန် 

ထမြ်ားလဆျှောငလ် ုံပါလကကျှောင်ြား လလ ျှောကထ်ျှောြားအပ်ပါသည်။  

 (က)  အမည် - --------------------------- 

 (ခ) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဂ) အသက်/ လမ ြားသကက ျှောဇ် - --------------------------- 

 (ဃ) လ မ  ျုြား/ဘျှောသျှော - --------------------------- 

 (င) ပညျှောအ ည်အခ ငြ်ား၊ လအျှောင်ပမငခ်ွဲဲ့သညဲ့်ခုံန စ်၊ - --------------------------- 

  လအျှောငပ်မင်ခွဲဲ့သညဲ့် လက ျှောငြ်ား/ ကကသ ုံလ် - --------------------------- 

 (စ) အဖအမည် - --------------------------- 

  (၁) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဆ) ဝန်ထမ်ြားပဖစ်လ င် - --------------------------- 

  အလုံပ်အက ုံင ်ျှောထ ြားန ငဲ့ ်ဌျှောန - --------------------------- 

 (ဇ) ဝန်ထမ်ြားမဟုံ ်လ င်  - --------------------------- 

  အလုံပ်သမျှောြားမ  ်ပံုံ င်အမ  ်န ငဲ့်  - --------------------------- 

  မ  ်ပံုံ င်သညဲ့် က်စ ွဲ - --------------------------- 

 (ဈ) ဆက်သ ယ် န်လ ပ်စျှောန ငဲ့်  ယ်လ ဖုံန်ြား - --------------------------- 

  အမ  ် - --------------------------- 

 (ည) အမမွဲ မ်ြားလန ပ်လ ပ်စျှော (အပပည်ဲ့အစံုံ) - --------------------------- 

 (ဋ) အပချှောြား က်လ ျှောက်ခွဲဲ့သည်ဲ့ သင ်န်ြား/  - --------------------------- 

  ဘျှောသျှော ပ်မ ျှောြား - --------------------------- 

  (လန ျှောမ   ပါက ပ ြား  ွဲလဖျှောပ်ပ န်) 

ဓါတပ် ုံ 
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၂ 

၂။ လလ ျှောက်လ ျှောန င်ဲ့အ   ပ ြား  ွဲပါ စျှော ွက်စျှော မ်ြားမ ျှောြားအျှောြား ပ ြား  ွဲ င်ပပအပ်ပါသည်။ 

၃။ ကျွန်လ ျှော/်ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် အနည်ြားဆံုံြား (၅) န စ် 

 စ်ဆက် ည်ြား  ျှောဝန်ထမြ်ားလဆျှောငမ်ည်ပဖစ်လကကျှောင်ြား ဝန်ခံက  ပပျု လက်မ  ်လ ြားထ ုံြားပါသည်။ 

    

   လက်မ  ် - 

   အမည်  - 

   န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်အမ  ်- 
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လလ ျှောက်လ ျှောပံုံစံ 

သ ုံို့ 

 ည န်ကကျှောြားလ ြားမ  ြားခ ျုပ် 

 အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန (ရံုံြားခ ျုပ်) 

 လနပပည်လ ျှော် 

  က်စ ွဲ၊    -    -      

အလကကျှောငြ်ားအ ျှော။ လစလ်ပ ်ျှောထ ြား(၁) လန ျှော  င် ခန်ို့ထျှောြားလပြားန ုံငပ်ါ န ်လလ ျှောက်ထျှောြားပခငြ်ား 

၁။ ကျွန်လ ျှော/် ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် လစ်လပ်လ က်    

လသျှော ယျှောဉ်လမျှောင်ြား(၅) (လစျှောနှုန်ြား၊ ၁၆၂ဝဝဝ -၂၀၀ဝ -၁၇၂ဝဝဝ )  ျှောထ ြား (၁) လန ျှော  င် 

 ျှောဝန်ထမ်ြားလဆျှောင်လ ုံပါလကကျှောင်ြား လလ ျှောကထ်ျှောြားအပ်ပါသည်။  

 (က)  အမည် - --------------------------- 

 (ခ) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဂ) အသက်/ လမ ြားသကက ျှောဇ် - --------------------------- 

 (ဃ) လ မ  ျုြား/ဘျှောသျှော - --------------------------- 

 (င) ပညျှောအ ည်အခ ငြ်ား၊ လအျှောင်ပမငခ်ွဲဲ့သညဲ့်ခုံန စ်၊ - --------------------------- 

  လအျှောငပ်မင်ခွဲဲ့သညဲ့် လက ျှောငြ်ား/ ကကသ ုံလ် - --------------------------- 

 (စ) အဖအမည် - --------------------------- 

  (၁) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဆ) ဝန်ထမ်ြားပဖစ်လ င် - --------------------------- 

  အလုံပ်အက ုံင ်ျှောထ ြားန ငဲ့ ်ဌျှောန - --------------------------- 

 (ဇ) ဝန်ထမ်ြားမဟုံ ်လ င်  - --------------------------- 

  အလုံပ်သမျှောြားမ  ်ပံုံ င်အမ  ်န ငဲ့်  - --------------------------- 

  မ  ်ပံုံ င်သညဲ့် က်စ ွဲ - --------------------------- 

 (ဈ) ဆက်သ ယ် န်လ ပ်စျှောန ငဲ့်  ယ်လ ဖုံန်ြား - --------------------------- 

  အမ  ် - --------------------------- 

 (ည) အမမွဲ မ်ြားလန ပ်လ ပ်စျှော (အပပည်ဲ့အစံုံ) - --------------------------- 

 (ဋ) အပချှောြား က်လ ျှောက်ခွဲဲ့သည်ဲ့ သင ်န်ြား/  - --------------------------- 

  ဘျှောသျှော ပ်မ ျှောြား - --------------------------- 

  (လန ျှောမ   ပါက ပ ြား  ွဲလဖျှောပ်ပ န်) 

ဓါတပ် ုံ 
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၂ 

၂။ လလ ျှောက်လ ျှောန င်ဲ့အ   ပ ြား  ွဲပါ စျှော ွက်စျှော မ်ြားမ ျှောြားအျှောြား ပ ြား  ွဲ င်ပပအပ်ပါသည်။ 

၃။ ကျွန်လ ျှော/်ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် အနည်ြားဆံုံြား (၅) န စ် 

 စ်ဆက် ည်ြား  ျှောဝန်ထမြ်ားလဆျှောငမ်ည်ပဖစ်လကကျှောင်ြား ဝန်ခံက  ပပျု လက်မ  ်လ ြားထ ုံြားပါသည်။ 

    

   လက်မ  ် - 

   အမည်  - 

   န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်အမ  ်- 
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လလ ျှောက်လ ျှောပံုံစံ 

သ ုံို့ 

 ည န်ကကျှောြားလ ြားမ  ြားခ ျုပ် 

 အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန (ရံုံြားခ ျုပ်) 

 လနပပည်လ ျှော် 

  က်စ ွဲ၊    -    -      

အလကကျှောငြ်ားအ ျှော။ လစလ်ပ ်ျှောထ ြား(၁) လန ျှော  င် ခန်ို့ထျှောြားလပြားန ုံငပ်ါ န ်လလ ျှောက်ထျှောြားပခငြ်ား 

၁။ ကျွန်လ ျှော/် ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် လစ်လပ်လ က်    

လသျှော အငယ် န်ြားစျှောလ ြား (လစျှောနှုန်ြား၊ ၁၈၀ဝဝဝ -၂၀၀ဝ -၁၉၀ဝဝဝ )  ျှောထ ြား (၁) လန ျှော  င် 

 ျှောဝန်ထမ်ြားလဆျှောင်လ ုံပါလကကျှောင်ြား လလ ျှောကထ်ျှောြားအပ်ပါသည်။  

 (က)  အမည် - --------------------------- 

 (ခ) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဂ) အသက်/ လမ ြားသကက ျှောဇ် - --------------------------- 

 (ဃ) လ မ  ျုြား/ဘျှောသျှော - --------------------------- 

 (င) ပညျှောအ ည်အခ ငြ်ား၊ လအျှောင်ပမငခ်ွဲဲ့သညဲ့်ခုံန စ်၊ - --------------------------- 

  လအျှောငပ်မင်ခွဲဲ့သညဲ့် လက ျှောငြ်ား/ ကကသ ုံလ် - --------------------------- 

 (စ) အဖအမည် - --------------------------- 

  (၁) န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် - --------------------------- 

 (ဆ) ဝန်ထမ်ြားပဖစ်လ င် - --------------------------- 

  အလုံပ်အက ုံင ်ျှောထ ြားန ငဲ့ ်ဌျှောန - --------------------------- 

 (ဇ) ဝန်ထမ်ြားမဟုံ ်လ င်  - --------------------------- 

  အလုံပ်သမျှောြားမ  ်ပံုံ င်အမ  ်န ငဲ့်  - --------------------------- 

  မ  ်ပံုံ င်သညဲ့် က်စ ွဲ - --------------------------- 

 (ဈ) ဆက်သ ယ် န်လ ပ်စျှောန ငဲ့်  ယ်လ ဖုံန်ြား - --------------------------- 

  အမ  ် - --------------------------- 

 (ည) အမမွဲ မ်ြားလန ပ်လ ပ်စျှော (အပပည်ဲ့အစံုံ) - --------------------------- 

 (ဋ) အပချှောြား က်လ ျှောက်ခွဲဲ့သည်ဲ့ သင ်န်ြား/  - --------------------------- 

  ဘျှောသျှော ပ်မ ျှောြား - --------------------------- 

  (လန ျှောမ   ပါက ပ ြား  ွဲလဖျှောပ်ပ န်) 

ဓါတပ် ုံ 
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၂ 

၂။ လလ ျှောက်လ ျှောန င်ဲ့အ   ပ ြား  ွဲပါ စျှော ွက်စျှော မ်ြားမ ျှောြားအျှောြား ပ ြား  ွဲ င်ပပအပ်ပါသည်။ 

၃။ ကျွန်လ ျှော/်ကျွန်မသည် အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် အနည်ြားဆံုံြား (၅) န စ် 

 စ်ဆက် ည်ြား  ျှောဝန်ထမြ်ားလဆျှောငမ်ည်ပဖစ်လကကျှောင်ြား ဝန်ခံက  ပပျု လက်မ  ်လ ြားထ ုံြားပါသည်။ 

    

   လက်မ  ် - 

   အမည်  - 

   န ုံငင်ံသျှောြားစ စစ်လ ြားက ်အမ  ်- 
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အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င ် ျှောဝနထ်မြ်ားလဆျှောငမ်ည်ဲ့သ မ ျှောြား 

ဝနခ်ကံ  ပပျုခ က် 

 ---------------------မမ ျုြို့၊ --------------------- ပ်က က်၊ -----------------------------လမြ်ား၊ အမ  ်-----

----------------လန (အဘ) ဦြား-----------------------------၏ သျှောြား/သမ ြားပဖစ်သ  လမျှောင်/ မ -------------------

---၊ န ုံငင်သံျှောြားစ စစ်လ ြားက ်ပပျှောြားအမ  ် -----------------------------က ုံင်လဆျှောင်သ သည် 

အလုံပ်သမျှောြားလ ြား ျှောဆက်ဆံလ ြားဦြားစ ြားဌျှောန  င် ------------------------အပဖစ် ခန်ို့ထျှောြားပခင်ြားခံ ပါက (၅) 

န စ်      ျှောဝန်ထမ်ြားလဆျှောငမ်ည်ပဖစ်မပ ြား လဖျှောက်ဖ က်ပါက လလ ျှောလ်ကကြားလင က ပ် ၅ဝဝဝဝဝ /- 

(က ပ်ငါြားသ န်ြား    )အျှောြား လပြားလလ ျှောမ်ည်ပဖစ်ပါ လကကျှောင်ြားန င်ဲ့ မည်သည်ဲ့ လေသမဆ ုံ 

 ျှောဝန်ထမ်ြားလဆျှောင်မည်ပဖစ်ပါလကကျှောငြ်ား ဝန်ခံက  ပပျုပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ကျှောယကံ  င ်

လက်မ  ်  ၊------------------ 

အမည်   ၊------------------ 

မ  ်ပံုံ င်အမ  ် ၊------------------ 

လန ပ်လ ပ်စျှော  ၊------------------ 

 က်စ ွဲ   ၊-------------------- 

အသသိကသ်သ 

လက်မ  ်  ၊------------------ 

အမည်   ၊------------------ 

မ  ်ပံုံ င်အမ  ် ၊------------------ 

လန ပ်လ ပ်စျှော  ၊------------------ 

 က်စ ွဲ   ၊-------------------- 

မ ဘအုံပထ် နြ်ားသ  

လက်မ  ်  ၊------------------ 

အမည်   ၊------------------ 

မ  ်ပံုံ င်အမ  ် ၊------------------ 

လန ပ်လ ပ်စျှော  ၊------------------ 

 က်စ ွဲ   ၊-------------------- 


