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အထ ူးမှတ်စုမ  ူး 

1. စာေဳုံးပြဲပ စည္ုံး ဳ္ုံးဳ္ာုံး 

 

စာေမ းပြဲေ  ေျဖ ြုိခိ့သဲသညသဲ30 အတပငသ တပငသဲေ ာညသစာေမ းပြအာ ဲားသမပဲ ေ  ေျဖ ပငသုမသခဖး့္ဲ 
စာေမ းပြဲေအာငသ မငသ း ္ိခဲ မခာဲားသမပေ  ေျဖ ပငသုမသခဖး့္ 
 

.စာေမ းပြေ  ေျဖိ့သုေ သတပငသဲ အိညသဲ 17ဲႏွခစသဲ း့သု း္ ိခဲမသျတသဟခတငသဲေ  ေျဖ ပငသုဲမသခဖး့္ 

.အငသဒျဖ ္ သခာ ဲႏွျဖငသငပိ ာ မတာ မခာဲအိညသဲ18ဲႏွခစသဲ း့သု း္ ိခဲ မသျတသဟခတငသဲ ေ  ေျဖ ပငသုဲမသခဖး့္ 

 

 

 

  



အသ  ုံးျပ ဳမႈ လဳ္ုံးည ႊ္္၊ ၉- စာေဳုံးပပြဲ ရလဒ္ဳ္ာုံး 

 

4 / 6   

 

2.   ိယ္ေရုံး  ိယ္တာ အေသုံးစိတ္ဳ္ာုံး  ိ ဳွတ္ပ  တင္ျ င္ုံး 

 

  

Option1 Option2 Option3 Option4 Option5 Option6 Option7 Option8 Option9 Option10

သင့္ေေ ပဳုံးသ သရာရ္  ိးျပဳ၍ ေ ္ုံးရကုံးျပ ူးျပဳ၍ 

ျ ည့္ေပါ

 

(ႏွွစ္/လ/ရ ္)

1930～ 1～12 1～31

သင့္ေလိင္  ိးျပဳ၍ ေ ္ုံးရကုံးျပ ူးျပဳ၍ ေရပုံးပါ ဳ  ္ာုံး

သင့္ေလကဳ္ိ ုံး  ိးျပဳ၍ ေ ္ုံးရကုံးျပ ူးျပဳ၍ ေရပုံးပါ  ေ ၻဳာဒ ုံးယာုံး တရ တ္ အင္ဒ ိႊ ုံးရွာုံး ပဳႊ္ဂ ိလ ုံးယာုံး ျဳႊ္ဳာ ႊ ေပါ  ိလိပ ိင္ ထ ိင္ုံး ဗ ယ ္ႊဳ္ အျ ာုံး

သင္၏းျပဳ၍ လ ္ရိွအလ ပ္အ  ိင္  ိးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ပါ္ပါ။ တ သသ ိလ္ေ ္ာင္ုံး

သာုံး္၊းျပဳ၍ 

ဘပြဲ႕လပႊ္ေ ္ာင္ုံးသာုံး

ေ ာလိပ္းျပဳ၍ 

ေ ္ာင္ုံးသာုံးးျပဳ၍ 

(ဘာသာစ ာုံးသင္

တႊ္ုံးေ ္ာင္ုံးသာုံးးျပဳ၍ 

ဳပါဝင္ပါ )

ဘာသာစ ာုံးသင္

တႊ္ုံးေ ္ာင္ုံးသာုံး

အထ ္တႊ္ုံးေ ္ာင္

ုံးသာုံး

အသ ္ေ ပဳုံးဝဳ္ုံးေ  

ာင္ုံးးျပဳ၍ ပညာရပ္းျပဳ၍ 

သင္တႊ္ုံးေ ္ာင္ုံး္၊အ

 ပြဲ႕အစည္ုံး

ဝႊ္ထဳ္ုံး(စာုံးေသာ ္

ဆ ိင္းျပဳ၍ အလ ပ္)

ဝႊ္ထဳ္ုံးးျပဳ၍ (ဟ ိတယ္

းျပဳ၍ အလ ပ္)

ဝႊ္ထဳ္ုံးးျပဳ၍ 

(စာုံးေသာ ္ဆ ိင္းျပဳ၍ 

အလ ပ္္၊းျပဳ၍ ဟ ိတယ္းျပဳ၍ 

အလ ပ္းျပဳ၍ ဳဟ တ္ေသာ

းျပဳ၍ အျ ာုံးအလ ပ္)

အလ ပ္ဳရိွသက အျ ာုံး

ယ င္ းျပဳ၍ ဂ္ပႊ္ႏွ ိင္င တပင္းျပဳ၍ ရ ္းျပဳ၍ 30 

ႏွွင့္ေအထ ္းျပဳ၍ ေႊထ ိင္ ြဲ့ေ ကုံးပါသလာုံး္ပါ။းျပဳ၍ 

ေႊထ ိင္ ြဲ့ေ ကုံးပါ းျပဳ၍ ဳည္သည့္ေးျပဳ၍ ေႊထ ိင္ ပင့္ေးျပဳ၍ 

အဳ္ ိုံးအစာုံးးျပဳ၍ ျ စ္သည္  ိးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ပါ္ပါ။းျပဳ၍ 

[တစ္  ထ ္ပ ိူးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ႏွ ိင္ပါသည္ ]

ဳရိွပါ ႏွ ိင္င ျ ာုံးပညာသင္းျပဳ၍ 

(ေ ္ာင္ုံးသာုံး )

အလ ပ္သင္းျပဳ၍ 

သင္တႊ္ုံး

သင္တႊ္ုံး အလ ပ္(အလ ပ္သင္

းျပဳ၍ သင္တႊ္ုံးးျပဳ၍ 

ဳဟ တ္ေသားျပဳ၍ အျ ာုံး)

ဳိသာုံးစ းျပဳ၍ ဳွ   ိ အျ ာုံး

ယ င္ းျပဳ၍ ဂ္ပႊ္ႏွ ိင္င တပင္းျပဳ၍ အလ ပ္းျပဳ၍ ( 

အ ္ိႊ္ပ ိင္ုံးအလ ပ္ပါးျပဳ၍ ပါဝင္သည္ ) 

လ ပ္ ြဲ့ေ ကုံးပါသလာုံး္ပါ။းျပဳ၍ လ ပ္ ြဲ့ေ ကုံးပါ းျပဳ၍ 

အလ ပ္အဳ္ ိုံးအစာုံး  ိးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ပါ္ပါ။းျပဳ၍ 

[တစ္  ထ ္ပ ိူးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ႏွ ိင္ပါသည္ ]

ဳရိွပါ စာုံးေသာ ္ဆ ိင္ ဟ ိတယ္ စာုံးေသာ ္  ႊ္းျပဳ၍ 

စ ္ရ  

လ ္လ အေရာင္ုံးဆ ိ

င္

အျ ာုံး

ယ  အထိးျပဳ၍ ဤစာေဳုံးပပြဲးျပဳ၍   ိးျပဳ၍ ေျ ဆ ိ ြဲ့ေသည့္ေးျပဳ၍ 

အႀ ိဳ္အေရအတပ ္  ိးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ပါ္ပါ။

ဤအႀ ိဳ္သည္းျပဳ၍ 

ပထဳဆ  ုံးးျပဳ၍ ျ စ္သည္

1ႀ ိဳ္ 2ႀ ိဳ္ 3ႀ ိဳ္းျပဳ၍ ႏွွင့္ေအထ ္

[အစာုံးအေသာ ္ဝႊ္ေဆာင္ မဳႈလ ပ္ငႊ္ုံးဆ ိင္ရ

ားျပဳ၍  ပြဳ္ုံး ္င္ မဳႈးျပဳ၍ စာေဳုံးပပြဲ ] ၏းျပဳ၍ ေလ့ေလာရႊ္းျပဳ၍ 

 တ္စာအ ပ္ႏွွင့္ေစပ္လ္္္ုံးူးျပဳ၍ 

  ိ ္ည ေသာအ ္ ္  ိးျပဳ၍ ေရပုံး ္ယ္ပါ္ပါ။

ေလ့ေလာရႊ္းျပဳ၍ 

 တ္စာအ ပ္းျပဳ၍ 

ရိွေ  ာင္ုံး  ိးျပဳ၍ 

ဳသိ ြဲ့ေပါ

ေလ့ေလာရႊ္းျပဳ၍ 

 တ္စာအ ပ္းျပဳ၍ 

ရိွေ  ာင္ုံး  ိ ကဳသိ ြဲ့ေေ

သာ္လည္ုံးဳည္သည့္ေ

ေႊရာတပင္ရိွေ  ာင္ုံး

းျပဳ၍ ဳသိ ြဲ့ေပါ

ေလ့ေလာရႊ္းျပဳ၍ 

 တ္စာအ ပ္  ိးျပဳ၍ သ  ုံးူ

းျပဳ၍ ေလ့ေလာ ြဲ့ေပါသည္

အျ ာုံး

ဤစာေဳုံးပပြဲအေ  ာင္ုံး  ိးျပဳ၍ ဳည္သ ိ းျပဳ၍ 

သိရိွ ြဲ့ေပါသလြဲ္ပါ။းျပဳ၍ [တစ္  ထ ္ပ ိူးျပဳ၍ 

ေရပုံး ္ယ္ႏွ ိင္ပါသည္ ]

ဂ္ပႊ္စာသင္တႊ္ုံးေ

 ္ာင္ုံးတပင္းျပဳ၍ 

သိ ြဲ့ေပါသည္

ေ ာလိပ္တပင္းျပဳ၍ 

သိ ြဲ့ေပါသည္

အသ ္ေ ပဳုံးဝဳ္ုံးေ  

ာင္ုံးးျပဳ၍ ပညာရပ္းျပဳ၍ 

သင္တႊ္ုံးေ ္ာင္ုံး /

အ ပြဲ႕အစည္ုံးးျပဳ၍ တပင္

းျပဳ၍ သိ ြဲ့ေပါသည္

အလ ပ္တပင္းျပဳ၍ 

သိ ြဲ့ေပါသည္

ဂ္ပႊ္လကဳ္ ိုံးဳွးျပဳ၍ 

ေျပာျပ ြဲ့ေပါသည္

အသိ္၊ဳိတ္ေဆပးျပဳ၍ 

(ဂ္ပႊ္လကဳ္ ိုံးးျပဳ၍ 

ဳဟ တ္ေသာသက)ဳွးျပဳ၍ 

ေျပာျပ ြဲ့ေပါသည္

အင္တာႊ ္တပင္းျပဳ၍ 

သိ ြဲ့ေပါသည္

အျ ာုံး

ဳေုံး ွႊ္ုံး
အ ပေ
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3. စာေဳုံးပြဲပ ရလဒ္ေ  ညာျ င္ုံးဳ္ာုံး 

 
 

[Confirm]   ိ ႏွွိပ္ပါ္၊းျပဳ၍ ေျ ဆ ိထာုံးသည့္ေ စာေဳုံးပပြဲတစ ္ ၏ ရလဒ္ဳ ္ာုံး  ိ ရယာုံးျ င့္ေေ ာ္ျပဖပ ုံးသည္ႏွငွ့္ေ [Confirm]  လ တသ္ည ္အသ ဝ္င္ဳ ည္ျ စ္ေ  ာင္ုံး 
ဳွတသ္ာုံးပါ္ပါ။ 
 
 

  

ေလာ့ေေအာ လ္ ပ ္ာ ထပ ္ဖပ ုံး စာေဳုံးပြဲပ စာရင္ုံးသပင္ုံးျ င္ုံး 
ဆ ိ ္အတပ  ္ထပိဆ္  ုံး စာဳ္ ႏ္ွွာ  ိ သပာုံးသည ္

 

ႀ ိ တငစ္ာရင္ုံးသပင္ုံးထာုံးေသာ စာေဳုံးပပြဲစာရင္ုံး 
စာဳ္ ႏ္ွွာ  ိ သပာုံးသည ္(အ ႊ္ုံး ၂   ိ   ည့္ေပါ) 
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စာေဳုံးပပြဲ ရလဒ္ဳ ္ာုံး  ိးျပဳ၍ ျပသလိဳ့္ေဳည္္ပါ။ 

    နမူနာ 

 


