
 

 

မှ သ  ို့

ေဆ း ု ခဲ့ သသညဲေနို့ စ့ခ
အမှတည့ ဉည ဆ့ာဝနည/ေဆ ရ ုံ/ေဆ ုနည အမသည/လ ပည့ ာ အတစငည လူနာ/အပြငညလူနာ

 

နည ်းဥပဒေ ၁၉၀ (က)  

ပံုံစံ (၄၀) 

လူမှုဖလူ ုံရ ေးအဖ  ွဲ့ 

'' အမမ တမေ်း မသန်စ မ်ေးမှု အက   ေးခ စောေးခ င့်် " ရတောင်ေးဆ ုံလ ော 

 ကျွန ဒတော /ကျွန မ သည  လူမှုဖလံူုံဒ ်းရံုံ်းတွင   မှတ ပံုံတင ထော်းဒသော အလုံပ ဌောန၌ အလုံပ လုံပ ဒနစဉ အတွင ်း အလုံပ တွင  ထိခိုံက ေဏ  ော မှုဒ ကောင ့် 

အမမြဲတမ ်းမသန စမွ ်းမှု ခံစော်းဒနပါသဖဖင ့်အမမြဲတမ ်းမသန စမွ ်းမှုနှင ့် ဆိုံင သည ့် အက  ိ်းခံစော်းခွင ့်ကိုံ ဒတောင ်းဆုံိိပါသည ။ 

၁။ အမည  ____________________________လူမှုဖလံူုံဒ ်း အောမခံစစိစ ဒ ်းအမတှ  ____________________________ 

၂။ ဒမွ်းသကက ောဇ  ________________________________ နိုံင ငသံော်းစိစစ ဒ ်းအမတှ  ___________________________ 

၃။ ဒန ပ လိပ စော ________________________________________________________________________________ 

၄။ အလုံပ ဌောနအမည  ______________________________ အလုံပ ဌောနမှတ ပံုံတင အမှတ  ______________________ 

၅။ အလုံပ ဌောနလိပ စော ____________________________________________________________________________ 

၆။ ထိခိုံက သည ့်ဒနေ့ _________________________ ယောယ ီမသန စွမ ်းမှု အက  ိ်းခံစော်းခွင ့် သည ့်ဒနေ့ _______________ 

ရဆေးကုံသမှုခ ယူခ ့်သည့်် အရ ကောင်ေးအ ော 

 

 

 

 

 

 

 

အထက ပါထိခိုံက ေဏ  ော မှုဒ ကောင ့် ဖဖစ ဒပေါ်ခံစော်း ဒသော အမမြဲတမ ်းမသန စွမ ်းမှု ( * ) ______________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

( * ) ဤဒန ောတွင    ိှဒသော ေဏ  ောကိုံဒဖော ဖပ၍ ၊ ၎င ်းေဏ  ောဒ ကောင ့် ခံစော်းဒန ဒသော မသန စွမ ်းမှုကိုံ ဒဖော ဖပပါ။ 

၈။ (က) အထက ပါ မသန စွမ ်းမှုဒ ကောင ့် အလုံပ  လုံပ နိုံင ဖခင ်း  ှိ / မ ိှ ____________________________________________ 

 (ခ) အလုံပ  လုံပ နိုံင စွမ ်း ှိပါက၊ လက  ိှ အလုံပ လုံပ ဒနဒသော အလုံပ အကိုံင  __________________________________ 

  အလုံပ ဌောနအမည  ____________________________________________________________________________ 

၉။  ဒတောင ်းဆိုံသူ၏ အဖခော်းမှတ ခ က  _________________________________________________________________ 

ဤဒတောင ်းဆိုံလ ောဒပေါ်တငွ  ဒ ်းသော်းဒဖော ဖပခြဲ့်ဒသော အဒ ကောင ်းအ ောမ ော်းသည  အလံုံ်းစံုံ မှန ကန ပါဒ ကောင ်း ထွက ဆိုံပါသည ။ 

  က စွြဲ (      )  က  (       ) လ (           )ခုံနှစ  ။           ထိုံ်းမမြဲလက မှတ  သိုံေ့မဟုံတ  ဝြဲလက မပံုံစံ ______________________ 

မှတ ခ က ။ ။ မည သူမဆိုံ ၎င ်းကိုံယ တိုံင  အတကွ ဒသော လည ်းဒကောင ်း၊ အဖခော်းတစ စံုံတစ ဒယောက  အတကွ ဒသော လည ်းဒကောင ်း အက  ိ်းခစံော်းခွင ့်   ိှ န အတကွ  

သိလျှက နှင ့် မမနှ မကန ထကွ ဆိုံလျှင  တ ော်းဥပဒေအ  တ ော်းစွြဲဆိုံဖခင ်းခံ လိမ ့်မည ။ 

 


