
                       Form for SBL 

ပြည်ထ ောငစု်သမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

စ ုကြ်   ျိုးထ ျိုး၊ ထမ္ ျိုးပမ္ြူထ ျိုးနငှ့််ဆည်ထပမ္ောငျ်ိုးဝန်ကက ျိုးဌောန 

စ ုကြ်   ျိုးထ ျိုးဦျိုးစ ျိုးဌောန 
 

မ္   ျိုးထစ့်၊ ြ   ျိုးြငအ်ထ ောငျ်ိုးဆ ငုဖ် င့််လှစထ် ောငျ်ိုးခ ခ င့််လြ်ုငန်ျိုးလ ုငစ်င ်
 

     ရက်စ ွဲ……………………..

  

၁။ လ ိုငစ်ငအ်မှတ်စဉ် ………………………../…………………… ရက်စ ွဲပါ 

လလ ျှောက်လ ျှောအမှတ် ………………… ဖြင့်် မ   ျိုးလစ့်၊ 

ပ   ျိုးပငအ်လရျှောငျ်ိုးဆ ိုငြ် င့််လှစ်လရျှောငျ်ိုးခ ခ င့််လိုပ်ငနျ်ိုးလ ိုငစ်င ် လလ ျှောက်ထျှောျိုး လ ျှော 

လအျှောက်လြျ်ှောဖပပါ ပိုဂ္  လ်အျှောျိုး မ   ျိုးလစ့်၊ 

ပ   ျိုးပငအ်လရျှောငျ်ိုးဆ ိုငြ် င့််လှစ်လရျှောငျ်ိုးခ ခ င့််လိုပ်ငနျ်ိုးလ ိုငစ်ငက် ို ထိုတ်လပျိုးလ ိုက် ည်။ 

၂။ လလ ျှောက်ထျှောျိုး ူ 

 (က) အမည်…………………………… 

(ခ) န ိုငင် ံျှောျိုးစ စစ်လရျိုးကတဖ်ပျှောျိုးအမှတ်/ 

န ိုငင်ဖံချှောျိုး ျှောျိုးမှတ်ပံိုတငအ်မှတ်…………………………….. 

 (ဂ) ဆ ိုငအ်မည်……………………………………………… 

 (ဃ) တည်လနရျှော……………………………………………… 

  ………………………………………………………. 

(င) ပညျှောအရည်အခ ငျ်ိုး………………………………………. 

(စ) ဆက်  ယ်ရနလ် ပ်စျှော…………………………………….. 

   ြိုနျ်ိုး………………………… 

   ြက်(စ်)……………………… 

   E-mail………………………  

(ဆ) လိုပ်ငနျ်ိုးအလတ ွေ့အကကံ ……………………………………. 

၂။  လ ိုငစ်ငအ်မှတ်…………………………………………………. 

၃။ လ ိုငစ်င ်က်တမ်ျိုးကိုနဆ်ံိုျိုးမည့််ရက်စ ွဲ……………………………… 

၄။ ဖြန် ့်ဖြ ျိုးလရျှောငျ်ိုးခ ခ င့််ဖပ  ည့်် မ   ျိုးလစ့်၊ ပ   ျိုးပငမ် ျှောျိုး 
 

စ သ ျိုးနှ ံ မ္   ျိုးအမ္ မ္   ျိုးထစ့် မ္   ျိုးသစအ်သ   တုြ် ုျိုးြစစည်ျိုး/ြ   ျိုးြင ်



                       Form for SBL 

ဉ် အမ္

ည် 

ည်/ 

လ ငုျ်ိုးနံြါ

တ ်

 ယ ူခ ့်သည့်် 

ဌောန/ 

အဖ  ွဲ့အစည်ျိုး

၊န ငုင် ံ

အမှ္တပ်ြ လကမှ်္တ ်

နံြါ

တ ်

 တုထ်ြျိုးသ

ည့်် ကစ်   

အ

မ္   ျိုး

အ

စောျိုး 

အ  

ယ ်

အစောျိုး 

အသောျိုးတ

င ်

အထလျိုးခ  

န် 

(က လ ဂု 

မ်္) 

၁။         

၂။         

၃။         

၄။         

၅။         

   
တ ိုငျ်ိုးလေ ကက ျိုး/ဖပည်နယ်ဦျိုးစ ျိုး

မ ျိုး 

စ ိုက်ပ   ျိုးလရျိုးဦျိုးစ ျိုးဌျှောန 

--------------------မမ  ွေ့။ 

စည်ျိုးကမ်္ျိုးခ ကမ်္ ောျိုး 

 

၁။ လ ိုငစ်င ်က်တမ်ျိုး ည ်ထိုတ်လပျိုး ည့််လန ့်မှစ၍ (   ၃   ) နစှ်ဖြစ် ည်။ 

၂။ လ ိုငစ်ငက် ိုဆက်လကလ်ိုပ်က ိုငလ် ိုပါက လ ိုငစ်င ်က်တမ်ျိုးမကိုနဆ်ံိုျိုးမ  ရက်လပါငျ်ိုး ၆၀ 

ကက  တင၍်  တ်မှတ်ခ က်မ ျှောျိုးနငှ့််အည  လ ိုငစ်င ်က်တမ်ျိုးတ ိုျိုးဖမြှင့််ခ င့််က ို 

လလ ျှောက်ထျှောျိုးရမည်။ 

၃။ မ   ျိုး စ်အ  အမှတ်ဖပ လက်မှတ်ရရှ မပ ျိုးလ ျှော မ   ျိုးမ ျှောျိုးက ို ျှောဖြန် ့်ဖြ ျိုးလရျှောငျ်ိုးခ ရမည်။ 

၄။ လ ိုငစ်ငတ် င ်လြျ်ှောဖပထျှောျိုးလ ျှော   ျိုးနှနံငှ့်် မ   ျိုးလစ့်၊ ပ   ျိုးပငမ် ျှောျိုးက ို ျှောလရျှောငျ်ိုးခ ရမည်။ 

၅။ လြျ်ှောဖပပါမ   ျိုးလစ့်မ ျှောျိုးအဖပငထ်ပ်မံ၍ မ   ျိုးလစ့်အ စ်မ ျှောျိုးဖြန် ့်ဖြ ျိုးလရျှောငျ်ိုးခ လ ိုပါက 

လလ ျှောက်လ ျှော အ စ် ထပ်မံတငဖ်ပလလ ျှောက်ထျှောျိုးရမည်။ 

ရ ုံံး တံဆ ိပ် 



                       Form for SBL 

၆။ မ   ျိုးလစ့်ဝယ်ယူ မူ ျှောျိုး၏အမည်နငှ့််လနရပ်လ ပ်စျှောက ို မှတ်တမ်ျိုးစျှောအိုပ်တ ငလ်ရျိုးမှတ်မပ ျိုး 

လဖပစျှောမ ျှောျိုး ဖြင့်် လရျှောငျ်ိုးခ ရမည်။  

၇။ မ   ျိုးလစ့်၏ မူလစံခ  နစ်ံည နျ်ိုးနငှ့််က ိုက်ည ဖခငျ်ိုးမရှ လ ျှော၊ 

 က်တမ်ျိုးကိုနဆ်ံိုျိုးလနလ ျှောမ   ျိုးလစ့်မ ျှောျိုးက ို ဖြန် ့်ဖြ ျိုးလရျှောငျ်ိုးခ ဖခငျ်ိုးမဖပ ရ။ 

၈။ မ   ျိုးလစ့်အရည်အလ  ျိုးစစ်လဆျိုးမှုခံယူမပ ျိုးလ ျှော မ   ျိုးလစ့်မ ျှောျိုးက ို ျှော 

ဖြန် ့်ဖြ ျိုးလရျှောငျ်ိုးခ ရမည်။ 

၉။ မ   ျိုးလစ့်ထိုတ်ပ ိုျိုးထျှောျိုးလ ျှော (  ို ့်မဟိုတ)် ထည့််  ငျ်ိုးထျှောျိုးလ ျှောပစစည်ျိုးလပေါ်တ င ်

မ   ျိုးလစ့်ဥပလေ   ပိုေမ် ၁၈ ပိုေမ်ခ ွဲ (ဃ) ပါအခ က်အလက်မ ျှောျိုးနငှ့်် 

 ံိုျိုးစ ွဲရနအ်ည နျ်ိုးစျှော ျှောျိုးမ ျှောျိုးက ို ဖမနမ်ျှောဘျှော ျှောဖြင့်် လရျိုး ျှောျိုးထျှောျိုး ည့်် 

မ   ျိုးလစ့်ထိုတ်မ ျှောျိုးက ို ျှော လရျှောငျ်ိုးခ ရမည်။ 

 

 

 

 

 


