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ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက် 

ကုိယ်စာဵမဲေပဵရန်ခန့်အပ်လွှာ 

 

ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်လီမိတက်၏အစုရှင် ကျွန်ုပ်  ဦဵ/ေဒါ် _____________________သည ် ကျွန်ုပ်ကုိယ်စာဵ  

ဦဵ/ေဒါ် ---------------------------   နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်  ----------------------------------အာဵ 

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက် နှင်ဴ အခခာဵေရွှေ့ဆိုင်ဵေသာ မညသ်ညဴ်အစည်ဵအေဝဵမျာဵတွင်မဆို 

တက်ေရာက်ရန်နှင်ဴ ဆန္ဒမဲေပဵရန် ခန့်အပ်လိက်ုပါသည။် 

မှတ်ချက် - ကုိယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ခဳရသူသည် (၃၀-၉-၂၀၂၀)ေန့တွင် ဘဏ်အစုရှယ်ယာ ပိင်ုဆိုင်ထာဵ သညဴ် 

အစုရှင်ခဖစ်ရပါမည။် 

 - ကုိယ်စာဵမဲေပဵရန်ခန့်အပ်လွှာကုိ(၁၈-၁၂-၂၀၂၀)ရက်ထက်ေနာက်မကျဘဲ ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်  

ရုဳဵချုပ် (သ့ုိမဟုတ)် နီဵစပ်ရာဘဏ်ခွဲမျာဵသ့ုိ ေပဵပို့ရပါမည်။ 

 - အစည်ဵအေဝဵအထေခမာက်ေစရန်အတွက် အစည်ဵအေဝဵမတက်ေရာက်နိုင်ပါက မပျက်မကွက် 

ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲေပဵပါရန်။ 

  လကမ်ှတ်  ---------------------------------------------------------------------- 

  အမည် ------------------------------------------------------------------------- 

  နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကဒ်အမှတ် ----------------------------------------------------- 

  လိပ်စာ ------------------------------------------------------------------------ 

  Special Code (သ့ုိ) Security No. ------------------------------------------------- 

ပိင်ုဆိုင်သညဴ်အစုအေရအတွက် (                     ) 

  ေန့စွဲ။  ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊   လ၊              ရက်။ 

 မှတ်ချက်။ ကုိယ်စာဵလှယ်လွှဲစာတရာဵဝင်ေစရန်အတွက် အခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ၅ိ/-

(ငါဵဆယ်ကျပ်)ကပ်ရပါမည။် 

 

 

 

 

 

 

 



                     

(၂၉)                                                                  

                                   

 

၁။          ------------------------------------------------- 

၂ ။            -------------------------------------------------- 

၃။         /       --------------------------------------------------- 

၄ ။         /       --------------------------------------------------- 

၅။                             --------------------------------------------------- 

၆ ။                  ---------------------------------------------------- 

၇ ။                      ----------------------------------------------- 

၈။      /            /             ----------------------------------------------- 

၉။                              (                           ) 

 ( )               ----------------------------------------------- 

 ( )         ----------------------------------------------- 

 (ဂ)                     /      ----------------------------------------------- 

၁၀။    (    )                                                

 ( )   (    )                            ------------------------------------ 

 ( )                               /        ------------------------------------- 

၁၁။                                                                                    

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

၁၂ ။                     ---------------------------------------------------------------- 

၁၃။                                      

                     (    ) ID        ----------------------------------------------- 

 

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

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

         -                                                 (၁၆-၁၁-၂ ၀၂ ၀)       

          ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်               (၆ ၁၉/၆ ၂ ၁)                                 

      ၊                                        ။ 

               -                           (၃ ၀-၉-၂ ၀၂ ၀)                          

(၁၀၀)                          ။ 

 

 



 

 

(      ) 

 

                                                                                             

ဥ     အခန်ဵ(၁၀)၊ ပုဒ်မ(၇၆)၊ ပုဒ်မခဲွ(ခ)၊ ပုဒ်မခဲွငယ်(၁)မှ(၈) အရ ရာထူဵတာဝနန်ှငဴ် သင်ဴမမတ်ေလျော်ကန်သူ ရှိ/မရှိကုိ 

မမနမ်ာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်မှ ေအာက်ပါအချေက်မျောဵကို ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵမည်မဖစ်ပါသည်။ 

(၁) ေငွေ ကဵနှင်ဴဘဏ်လုပ်ငန်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွမဲှု၊ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ(သ့ုိမဟုတ်) သက်ဆုိင်ရာကဏ္ဍတစ်ခခုုတွင် 

ပညာအရည်အချေင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵနှင်ဴဆုိင်ေသာ အရည်အချေင်ဵမျောဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ထိေရာက်သညဴ် အေတွ့အကကုဳမျောဵ။ 

(၂) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် လိမ်လည်လှညဴ်ဖျောဵမှု၊ မရိုဵမေမဖာငဴ်မှု(သ့ုိမဟုတ်) အမခာဵမေလျော်မကန်မှုမပုမူေ ကာင်ဵ 

 ကပ်မတ်ကွပ်ကဲသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵကမဖစ်ေစ၊ မပည်တွင်ဵမပည်ပတွင်ဖဲွ့စည်ဵထာဵသညဴ် အမခာဵအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခခုုက 

မဖစေ်စ စဳုစမ်ဵစစ်ေဆဵမခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵခဳရမခင်ဵ။ 

(၃) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည ် ေငွေရဵေ ကဵေရဵ စီမဳခန့်ခွဲမှုနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ မပည်တွင်ဵမပည်ပရိှ တရာဵရဳုဵတစ်ခခုုက 

မပစဒ်ဏခ်ျေမှတ်မခင်ဵခဳရမခင်ဵ ရိှ/မရှိ။ 

(၄) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် မပည်တွင်ဵတွင်မဖစေ်စ၊ မပည်ပတွင်မဖစေ်စ၊ လူမဲွစာရင်ဵခဳရသူအမဖစ် ေ ကညာခဳရမခင်ဵ ရှိ/မရှိ။ 

(၅) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည ် ေ ကဵမမီမပန်လည်ေပဵဆပ်မှုအပါအဝင် မပည်တွင်ဵတွင်မဖစ်ေစ၊ မပည်ပတွင်မဖစေ်စ၊ တရာဵရဳုဵ 

တစ်ခခုု၏ ဆဳုဵမဖတ်ချေက် (သို့မဟုတ်) အမိန့်တစ်ခခုုကုိ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျေက်ကွက်သူ ဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၆) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် မပည်တွင်ဵတွင်မဖစ်ေစ၊ မပည်ပတွင်မဖစေ်စ၊ တရာဵရုဳဵတစ်ခခုုကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

နိုင်ငဳေတာ်တွင် အစိုဵရေဆဵဘုတ်အဖဲွ့ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စိတ်မနှဳ့သူမဖစ်သည်ဟုေ ကညာထာဵမခင်ဵခဳရသူ 

ဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၇) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် မပည်တွင်ဵတွင်မဖစ်ေစ၊ မပည်ပတွင်မဖစေ်စ  ကပ်မတ်ကွပ်ကဲမခင်ဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵအရအေရဵယူမခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဗဟိုဘဏ်ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ဥပေဒအရ 

ဖဲွ့စည်ဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခခုုတွင် ဒါရိုက်တာ (သ့ုိမဟုတ်) အရာရိှအမဖစ်ထမ်ဵေဆာင်မခင်ဵမ ှ ထုတ်ပါယ်မခင်ဵ 

(သ့ုိမဟုတ်) ရာထူဵရပ်ဆုိင်ဵမခင်ဵခဴရသူ ဟုတ်/မဟုတ်။ 

(၈) အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် နိုင်ငဳေတာ်တွင်မဖစ်ေစ၊ အရပ်ေဒသတစ်ခခုုတွင်မဖစေ်စ လုိင်စင်အာဵ ေခတ္တရပစဲ်မခင်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) 

ရပ်စမဲခင်ဵခဳထာဵရသည်ဴ ေငွေရဵေ ကဵေရဵအဖဲွ့အစည်ဵတစ်ခခုု၏ အဓိကအစုရှယ်ယာရှင်၊ ဒါရိုက်တာ၊ 

အမှုေဆာင်အရာရိှချေုပ်တစ်ဦဵ ဟုတ်/မဟုတ်။ 

 

 

 

 


