
記載例

（中長期在留者用）

၁။ ၆လအတငွ််းရ ိုကက် ်းထော်းသ ောဓောတပ် ို

၂။ သ  ှေ့တညို့တ်ညို့ ် ို ို့မျကန် ောမ ၍ ဥ ်းထိုပ်န ငို့် သေကောမျကမ် ေ်မတပ်ထော်းဘဲ

သေောကခ် ရှုခင််းမျော်းမပါသ ောပ ို (အဖ ြူအမည််းပ ိုလည််း အ  ို်းဖပြုန ိုငပ်ါ ည။်)

၃။ အရွယအ်စော်းမ ော သ ါငလ် ိုက် ၄.၅ စငတ် မ တောန ငို့် အလျော်းလ ိုက် ၃.၅

စငတ် မ တော   သ ောပ ို

၄။ ပ ိုမ ေ်မျကန် ောထော်းပ ိုအသေအထော်းန ငို့ရ် ိုကက် ်းထော်းသ ောပ ို

၅။ မျကန် ောအော်းအလေ်ွအမင််းသ ်းထော်းဖခင််း၊ ကက ်းထော်းဖခင််းမဖပြုလိုပ်ထော်းသ ောပ ို

၆။ မျကန် ောန ငို့် သေောကခ် တငွ် အရ ပ်မျော်းမ   ဘဲ ဓောတပ် ိုအော်း ဖမငလ်ယွသ် ောပ ို

× မသကောင််းမွေ်သ ောဓောတပ် ိုဥပမော

မျကန် ောအော်းသဘ်းတ ိုက်

သစောင််းထော်းဖခင််း

သေကောမျကမ် ေ်န ငို့ဥ် ်းထိုပ်မျော်း

တပ်ထော်းဖခင််း

သေောကခ် မျော်း   ဖခင််း

ပ ိုမ ေ်မျကန် ောန ငို့် အသေအထော်းက

   ောထင ် ော်းစွောကေွာဖခော်းဖခင််း

အရ ပ်မျော်း   ဖခင််း
လကတ်ိုေ်ဖခင််းသ ကောငို့်

ဓောတပ် ိုအော်းဖမငရ်ေ်ခက်ခဖဲခင််း

〇 သကောင််းမွေ်သ ောဓောတပ် ိုဥပမော



ဤနေရာတငွ် က ိုယပ် ိုငေ်ပံါတ်

အသ နပေးလ ာ၏ မှ

ေပံါတအ်ာေးနရေးပါ။

အမည၊် နမွေးသကက ရာဇ်၊ က ာေးမတ ို ို့အာေး

ပတ်စပ ို ို့နငှို့် နေထ ိုငခွ်ငို့က်ဒတ်ွင်

နရေးသာေးထာေးသညို့အ်တ ိုငေ်း နရေးသာေးပါ။

လ ပ်စာအာေး နလ ာက်ထာေးခ  ေတ်ွင်

နေထ ိုငသ်ညို့် လ ပ်စာအသစ်ဖြငို့်

နေထ ိုငခွ်ငို့က်ဒတ်ငွန်ရေးသာေးထာေးသညို့်

အတ ိုငေ်းနရေးသာေးပါ။

ဆက်သယွရ်ေအ်လွယက်ဆူံိုေး

ြိုေေ်းေပံါတ်က ိုနရေးသာေးပါ။
ဤနေရာရှ ရက်စွွဲမှာ ဤစာရွက်စာတမ်ေး

အာေး တငဖ်ပသညို့်ရက်စွွဲဖြငို့၊် အမည်က ို

နလ ာက်ထာေးသူက ိုယ်တ ိုငက် နရေးသာေးပါ။
လူဝငမ်ှုကက ေးကကပ်နရေးဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငေေ်းစဥ်

မ ာေးအတွက် အွေလ် ိုငေ်းမှတစ်ဆငို့်

နလ ာက်ထာေးလ ိုသူသည် ဤအမှေဖ်ခစ်

အကွက် မ ာေးအာေး မဖြညို့်စွက်ဘွဲ

အလွတ်ထာေးရပါမည်။

နေထ ိုငခ်ွငို့က်ာလစသညို့်ကိုေဆ်ံိုေးမညို့်

ရက်ရှ ပါက (၁) နေရာတွင် [ရှ ] ဟို

နရေးသာေးပပ ေး။ (၂)နေရာတွင် နေထ ိုင်

ခွငို့က်ဒမ် က်နာှဖပငရှ် ၏

အတွငေ်းမှ ရက်စွွဲက ိုနရေးသာေးပါ။

ဤနေရာတငွ် နေထ ိုငသ်ူမှတတ်မ်ေး(Jyuuminhyou) ရှ 

အမညန်ဟာငေ်း သ ို ို့နခေါ်ဆ ိုအမညန်ရေးသာေးထာေး

သူသာ ဖြညို့စ်ွကပ်ါ။

ဤနေရာတငွ် အသက၁်၄နစှ်အထ ရှ သူမ ာေးနငှို့်

အရွယန်ရာကပ်ပ ေးနသာ်လညေ်း စ တပ် ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာ

ဖပဿောမ ာေးနကကာငို့် ဆံိုေးဖြတန် ိုငစ်ွမ်ေးမဖပညို့ဝ်

သူမ ာေး က နလ ာကထ်ာေးခ  ေတ်ငွ်

ဤစာရွကစ်ာတမ်ေးအာေး က ိုယစ်ာေးတငဖ်ပသူ

(တရာေးဝငက် ိုယစ်ာေးလယှ)်၏အနကကာငေ်းက ို

နရေးသာေးရမည။်

မညသ်ူမဆ ို ဖြညို့စ်ွကရ်ေမ်ဟိုတပ်ါ။

ဤနေရာတွင် ဤစာရွက်စာတမ်ေးက ို က ိုယ်စာေးတငဖ်ပမညို့်ပိုဂ္ ိုလ်

(တရာေးဝငက် ိုယ်စာေးလှယ်) က နလ ာက်ထာေးသနူငှို့် မည်သ ို ို့နသာ

ပတ်သက်မှုရှ သည်က ို နရေးသာေးနြာ်ဖပရမည်။

ဘယ်ဘက်တွငန်ြာ်ဖပထာေးသညို့်ဥပမာတွင်

နလ ာက်ထာေးသူ(=သာေးသမ ေး) : ELIZABETH

က ိုယ်စာေးလှယ်(=မ ခင)် : VICTORIA

ဟို နရေးသာေးရမည်။
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ကာလလတ်/ရှည် နေထ ိုင်ခွငို့်ရှ သူ

①

မ မ နေထ ိုငန်သာ ပမ ိုြို့ေယန်က ေးရွာရပ်ကွက်အိုပ်စို အမညက် ိုနရေးပါ။

②


