ပံုံစံ (၂)

တင
ုံ ်က

ာြားစာပံုံစံ

အဆင့်် (၁)
တင
ုံ ်က
တိုင်က

ာြားသ၏
ူ အချ

ြားသူ၏အမည်

်

-

ြား/မ
အသ

အ
် လ

-

Male

်
၁၈ – ၂၄ နှစ်

၂၅ – ၃၄ နှစ်

၃၅ – ၄၄ နှစ်

၄၅ – ၅၄ နှစ်

၅၅ – ၆၄ နှစ်

၆၅ နှစ်နှင့်် အထ

မှတ်ပိုတင်

Passport

နေရပ်လပ်စ
(အမ်အမှတ်, လမ်ြားအမည်)

-

ရပ်

-

ွ

်အမည်

မမ ြို့အမည်
တိုင်ြားနေသက

ြား/ပပည်ေယ်

-

Postal Code
တိုင်က

Female

-

ြားစ နပြားပလ
ိုို့ ိုသည့််

စ ြားသြားို သူနရြားရ ဦြားစြားဌ ေ
တိုင်ြားနေသက

ြား/ပပည်ေယ်ဦြားစြားမှ ြားရိုြား

တိုင်က

ြားသူ၏ဖိုေ်ြားေပါတ်

တိုင်က

ြားသူ၏အြားနမြားလ်လပ်စ (ရှပါ

)

-

select box

်

အဆင့်် (၂)
စြားပာြားရရြားလုံပင
် န်ြားရှင် အချ
တိုင်က

ြားလိုသည့််

ိုမပဏ/လိုပ်ငေ်ြားအမည်

်မျာြား

-

ိုမပဏ/လိုပ်ငေ်ြားလပ်စ

-

ဖိုေ်ြားေပါတ်

-

ဝ

-

်ဆိုေ(် ရှလျှင်)

တိုင်က

်အလ

ြားမည့််အမ ြားအစ ြား

ိုေ်စည်
ဝေ်နဆ င်မှု

တိုင်က

ြားသည့််နေို့ရ

တိုင်က

ြားမည့််အနက

်

င်ြားအရ နဖ ပ် ပရေ်

ဝယ်ယူသည့်် (သ)ိုို့ နရ င်ြားခ သည့််ရ

-

်စွွဲ

-

နပြားနခ ခွဲ့်သည့််ပမ ဏ

-

နငွနပြားနခ သည့််ပိုစ

-

နငွသ ြားပဖင့််

အန

ခ

အပခ ြားေည်ြားလမ်ြားပဖင့််

်လ

်မှတ်ပဖင့််

နငွနပြားနခ မှုအနထ

ွြားပဖင့််

အန

ွြား

တ်ပဖင့််

်အထ ြားJPEG(or) PDF File (not more than 20 Mbps)
Attachment files
Add More
Delete

အဆင့်် (၃)
တင
ုံ ်က
သင်၏တိုင်က

ြားမှု

ာြားစာရ ာ်ပပချ

်

ို မည်သည့််ေည်ြားလမ်ြားပဖင့်် နပဖရှငြား် နစလိုသေည်ြား။ န

နငွပပေ်လည်အမ်ြားပခင်ြား

ပပင်ဆင်ပခင်ြား

ြားဇူြားပပ ၍ နဖ ပ် ပပါ။

အစ ြားထြားို ပခင်ြား

အပခ ြား
ဤတိုင်က

ြားမှုနှင်စ
့် ပ်လ ဉ်ြား၍ အပခ ြားတရ ြားရိုြား/ ဌ ေ/ အဖွွဲြို့အစည်ြားတွင် အမှုဖွင့်ပ် ခင်ြား ပပ လိုပ်

ခွဲ့်ပါသလ ြား။
ပပ လိုပ်ခွဲ့်ပါသည်

မပပ လိုပ်ခွဲ့်ပါ

အမှုဖွင့်ပ် ခင်ြားပပ လိုပ်ခွဲ့်နသ တရ ြားရိုြား/ဌ ေ/
အဖွွဲြို့အစည်ြားအမည်

-

အမှုဖွင့်ပ် ခင်ြားပပ လိုပ်ခွဲ့်နသ လပ်စ အပပည့််အစို

-

အပငင်ြားပွ ြားမှုနပဖရှငြား် ရေ် လအ
ို ပ်ပါ

လူက

ြားမင်ြား၏အမည်၊ ဖိုေ်ြားေပါတ်၊ e-mail တိုို့

ို အသိုြား

ပပ ရေ်_
ခွင့််ပပ ပါသည်

ခွင့််မပပ ပါ

ဤအချ
အ

စာြားသံုံြားသူရရြားရာဦြားစြားဌာနမှ
်ရပြားနုံင်မည်ပ စ်ပါသည်။

်

ြားမင်ြား၏

တိုင်က

ဝေ်ထမ်ြားမ ြားသည် တိုငက်
ထသိုို့ ဖိုေ်ြားနခေါ်ဆိုဆ
က

ုံရရြားချယ်ပါ

န့််အသတ်ပ င့််သာ ရပ ရှင်ြားရဆာင်ရ

သတပပြုရန်အချ
လူက

်

ြားမှု

ြားမှုနှင့််စပ်လ ဉ်ြား၍
စစရပ်မ ြား

စ ြားသိုြားသူနရြားရ ဦြားစြားဌ ေမှ

ို စိုစမ်ြားရေ်အတွ

် (၃)ရ

တ ဝေ်ရှ

်အတွင်ြား တိုင်က

ြားသူ

်သွယ်မှုမ ြား ပပ လိုပ်သွ ြားမည်ပဖစ်ပါသည်။ ထိုအနပခအနေမ ြားတွင် တိုင်

ြားသူသည် ဖိုေ်ြားလ

်ခနပဖဆိုပခင်ြားမရှပါ

တိုင်က

ြားမှုအ ြားအလိုအနလ

် ပတ်သမ်ြား

သွ ြားမည်ပဖစ်ပါသည်။
တိုင်က

ြားသူ၏လ

်မှတ်…………………………….

နေို့စွွဲ…………………………

တိုင်က
တိုင်က
ဝန်ထမ်ြား

ြားသူသည်

လူထိုဆ

ြားမှုနှင်စ
့် ပ်လ ဉ်ြားသည့်် အခ
ရ ြားသ ြားဖြည်သွင်ြား၍ လ

်သွယ်ရ ြားနည်ြားလမ်ြားတစ်ခိုခိုဖြင်
်အလ

ို စ ြားသြားို သူရ ြား

ြားလ ပါ

ဦြားစြားဌ နမှ တ ဝန်ရှ

်မှတ်ရ ြားထိုြားပါသည် -

လ
ရံုံးတဆ
ံ ပ
ိ ်

်မ ြား

တိုင်က

်မှတ် - ……………………………………….

အမည်

- ……………………………………….

ရ ထူြား

- ……………………………………….

ဌ ေ

- ……………………………………….
……………………………………….

