
နေထ ိုင်ခွင့်် နှင့်် မ မ ဘာသာရပ်တညန် ိုင်နရေး တရာေးဝင် န ြေညာချြ်ေ 

အမည်- 

မှတ်ပ ိုတင် အမှတ်/စီပအီာ ေ ပါတ်- 

ကျွန််ုပက် ်ုယတ် ်ုင်၊ ကျွန််ုပ၏် မ ှီခ ်ုကလ ေးမ  ေး န င့်် ကျွန််ုပ်၏ အ မလ်  င်ဖက်/အတူလပေါင်ေးသင်ေးလေ  ်ုင်သူ  

တ ်ုို့အတွက် က ်ုယတ် ်ုင် အလ  က်အပ ့်လပေးအပ်ရေ် အ ်ုပ် ်ုပက် ်ုင်သွ ေးမည်ဖဖစ်လ က င်ေး၊ ဒ ေ်ေးမတ်  ူမှု 

အသ ်ုင်ေးအဝ ်ုင်ေးန င့်် တက်ကကွစွ ပူေးလပေါင်ေးပေါဝင်ပပှီေး  ည့််ဝင်ဖဖည့််ဆှီေးသွ ေးမည်ဖဖစ်လ က င်ေး ဤတွင် ကျွန််ုပ ် 

လ ကည အပ်ပေါသည။်  

ကျွန််ုပသ်ည ်လအ က်ပေါတ ်ုို့က ်ု လ ကည အပ်ပေါသည်- 

• ဒ ေ်ေးမတ ်တရာေးဥပနဒမျာေးအာေးလ ိုေးနှင့််အညီ လ ိုြ်ေောနေထ ိုင်သွာေးမည်ဖြစ်ပါသည၊် ဒ ေ်ေးမတ်
ဒီမ ိုြေနရစီ စေစ ်စ တေ်ြ ိုေးမူအာေးလ ိုေးြေ ို နလေးစာေးလ ိုြ်ေောမည်ဖြစ်ပါသည။်

• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တွင် နြောင်ေးမွေတ်င့််တယ်သည့်် လူနေမှု ဘဝရရှ နရေးအတွြ်ေ အဓ ြေနသာ့်ချြ်ေမာှ
ဒ ေ်ေးမတ် ဘာသာစြောေး နှင့်် ဒ ေ်ေးမတ် လူမှုအြွ ွဲ့အစည်ေးအန ြောင်ေး နြောင်ေးစွာသ ရှ ောေးဖခင်ေးဖြစ်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပအ်သ အမှတ်ဖပြုပါသည။်

• န ိုင်င သာေး တစ်ဦေးတစ်နယာြ်ေစီ နှင့်် မ သာေးစိုဝင်မျာေးသည် မ မ နဖခနထာြ်ေနပေါ်တွင်ရပ်တညန် ိုင်နရေး
မ မ တင်ွသာ တာဝေ်ရှ န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ ်အသ အမှတ်ဖပြုပါသည။်

• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င ၌ အမျ  ြုေးသာေး နင်ှ့် အမျ  ြုေးသမေီးတ ိုို့တွင် တေ်ေးတူညီမျှနသာ အခွင့််အနရေး နှင့်် တာဝေ်မျာေး
ရှ န ြောင်ေး၊ အမျ  ြုေးသာေး နှင့်် အမျ  ြုေးသမေီးတ ိုို့ နှစ်ဦေးစလ ိုေးသည် လူူ့အြွ ွဲ့အစည်ေးအတွြ်ေ ထည့််ဝင်  ဖြည့််ဆီေးနပေး
ရမည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသ အမှတ်ဖပြုပါသည။်  ဒီမ ိုြေနရစီြေျသည့်် လိုပ်ငေ်ေးစဉ်တွင် ပါဝင်ရေ်
အမျ  ြုေးသာေး နှင့်် အမျ  ြုေးသမေီးတ ိုို့တွင် သာတူညီမျှနသာ အခွင့််အနရေး ရှ သြေ ့်သ ိုို့ပင် - ပညာသင်ယူရေ်၊
အလိုပ်ခွင်ဝင်ရေ် စသည့်် - တူညီနသာ အခွင့််အနရေး နှင့်် တူညီနသာ တာဝေ်မျာေးလညေ်းရှ ပါသည။် အမျ  ြုေးသာေး
နှင့်် အမျ  ြုေးသမေီး နှစ်ဦေးစလ ိုေးတ ိုို့တွင် အခွေ်ထမ်ေးနဆာင်ရေ် နှင့်် မ မ တ ိုို့၏ ြေနလေးမျာေးအာေး
ဖပြုစိုနစာင့််နရှာြ်ေရေ် တာဝေ်ရှ ပါသည။်

• ြေနလေးမျာေးအပါအဝင် အ မန်ထာင်ြြ်ေအနပေါ် အ ြေမ်ေးြြ်ေဖခင်ေး၊ အန ိုင်ြေျင့်် နှ ပ်စြ်ေဖခင်ေးတ ိုို့မှာ
ဒ ေ်ေးမတ်ေ ်််ိုင်င တွင် တရာေးမဝင်ဘ  ဥပနဒဖပဌာေ်ေးချြ်ေအရ ဖပစ်မှုဆ ိုင်ရာ ဥပနဒချ  ြုေးနြာြ်ေမှုဖြစ်န ြောင်ေး
ြေျွန်ိုပ ်သ ရှ ပါသည။်



• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င ၌ ြေနလေးမျာေးအာေးလ ိုေးတွင် - နယာြေျာ်ေးနလေး နှင့်် မ ေေ်းြေနလေးတ ိုို့ နှစ်ဦေးစလ ိုေး- 
တေ်ေးတူညီနသာ နလေးစာေးမှု နှင့်် ြွ ွဲ့ဖြ ြုေးတ ိုေးတြ်ေမှု အခွင့််အလမ်ေးမျာေးရှ သဖြင့်် ြေနလေးမျာေးအရွယ်နရာြ်ေ 
ကြီေေးဖပင်ေးလာသည့််အခါ တာဝေ်သ နသာ န ိုင်င ကြီေေးသာေးမျာေးဖြစ်လာဖပီေး သူတ ိုို့ြေ ိုယ်တ ိုင်  နရွေးချယ်မှုမျာေး  
ဖပြုလိုပ်န ိုင် ြေမည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ ်အသ အမှတ်ဖပြုပါသည။်  ြေျွန်ိုပ၏် ြေနလေးမျာေးသည် အနြောင်ေးဆ ိုေး 
အနဖခအနေနအာြ်ေတင်ွ အရွယ်နရာြ်ေကြီေေးဖပင်ေးလာနစရေ်၊ နြေျာင်ေးတြ်ေနရာြ်ေရေ် နှင့်် ဒ ေ်ေးမတ် 
လူူ့အြွ ွဲ့အစည်ေးတွင် တြ်ေကြွေစွာ ပူေးနပါင်ေးပါဝင်သူမျာေးဖြစ်လာနစရေ် ြေျွန်ိုပ ်နသချာနဆာင်ရွြ်ေလ ိုပါသည။်  
ြေျွန်ိုပ၏်ြေနလေးမျာေးသည် ဒ ေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေးြေ ို အဖမေ်ဆ ိုေး သင်ယူဖပီေး နြေျာင်ေး၏ သင်ရ ိုေးညွှေ်ေးမျာေးအာေး 
လ ိုြ်ေန ိုင်ရေ် ြေျွန်ိုပအ်နလေးထာေးနဆာင်ရွြ်ေမည်ဖြစ်၍ နေို့ြေနလေးထ ေ်ေးနြေျာင်ေး/မူကြေ ြုနြေျာင်ေး သ ိုို့မဟိုတ်  
နြေျာင်ေးတ ိုို့နှင့်် တြ်ေကြွေစွာ လြ်ေတွ  နဆာင်ရွြ်ေသွာေးပါမည်။  
 
• မ ေေ်းြေနလေးငယ်မျာေး၏ မ ေေ်းမြေ ိုယ ်အစ တ်အပ ိုင်ေးြေ ို ဖြတ်နတာြ်ေဖခင်ေး၊ ြေနလေးငယ်မျာေးနှင့်် 
အတင်ေးအဓဓမ အ မန်ထာင်ဖပြုမှုတ ိုို့မှာ ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တွင် ရာဇဝတ ်ဖပစ်မှုနဖမာြ်ေန ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င  လူမှုအြွ ွဲ့အစညေ်း၏ အနဖခခ အိုတဖ်မစ်မျာေးဖြစ် ြေနသာ တစ်ဦေးတစ်နယာြ်ေချင်ေးစီ၏ 
လွတ်လပ်ခွင့််၊ ရ ိုေးသာေးမှု၊ ဂိုဏ်သ ြေခာ၊ ြေျာေးမ တေ်ေးတူညီမျှမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ြေ ိုေးြွေယ်ယ ို ြေည်မှု နှင့်် 
လွတ်လပ်စွာ နရေးသာေးနြာ်ထိုတ်မှုြေ ို ြေျွန်ိုပန်လေးစာေးလ ိုြ်ေောပါသည။်  
 
• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တွင် လ င် သ ိုို့မဟိုတ ်အသာေးအနရာင်အာေး အစွ ဖပြု၍ ခွ ဖခာေးဆြ်ေဆ ဖခင်ေး နှင့်် ြေ ိုေးြွေယ ်
ယ ို ြေညမ်ှု သ ိုို့မဟိုတ ်လ င်ပ ိုင်ေးဆ ိုင်ရာ ခ ယူချြ်ေတ ိုို့အာေး အနဖခဖပြု၍ အန ိုင်ြေျင့်် ပျြ်ေရယ်ဖပြု  
နလှာင်နဖပာင်ဖခင်ေး နှင့်် ဖခ မ်ေးနဖခာြ်ေမှုတ ိုို့သည် ဥပနဒအရ ဖပစ်မှုနဖမာြ်ေန ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
• ဒ ေ်ေးမတ ်လူူ့အြွ ွဲ့အစည်ေးသည် အ ြေမ်ေးြြ်ေမှုြေ ို ဆေ်ို့ြေျင်ရှုတခ်ျန ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် 
အသ အမှတ်ဖပြုပါသည။်  ဖပညသူ်လူထို၏ အသြ်ေအ ိုေးအ မြ်ေ ိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး 
နြောင်ေးြေျ  ြုေးချမ်ေးသာြေ ိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး လူမှုအသ ိုင်ေးအဝ ိုင်ေး၏ 
တေ်ြ ိုေးစ နှုေ်ေးမျာေးအနပေါ်ြေ ိုနသာ်လည်ေးနြောင်ေး ကြီေေးမာေးစွာ အနတရာယ်ဖပြု ဖခ မ်ေးနဖခာြ်ေန ိုင်သည့်် 
ရာဇဝတမ်ှုြေျ ေးလွေ်ရေ် ကြေ ရွယ်နေသူ တစ်ဦေးဦေးြေ ို ြေျွန်ိုပ်သ ရှ ပါြေ ြေျွန်ိုပ၏် နဝြေ်ပ ိုင်ေးဖခာေးန ိုင်စွမ်ေး နှင့်် 
လိုပ်ပ ိုင်ခွင့််အာဏာအရ ထ ိုသူ ဖပစ်မှုမြေျ ေးလွေ်နအာင် တာေးဆီေးဖခင်ေး၊ လ ိုအပ်ပါြေ ရ ထ  အန ြောင်ေး ြောေးဖခင်ေး  
ဖပြုလိုပ်ရမည်ဖြစ်ဖပီေး ကြေ ရွယ်သူအန ြောင်ေး သ လျြ်ေနှင့်် တာေးဆီေးမှု၊ ရ ထ အန ြောင်ေး ြောေးမှု လိုပ်ရေ် 
ပျြ်ေြွေြ်ေပါြေ နငွဒဏ်ဖြစ်နစ 3 နှစ်အထ  နထာင်ဒဏ်ဖြစ်နစ  အဖပစ်နပေးမှု ခ ရမည်ဖြစ်န ြောင်ေး 
ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
 
• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တွင်ေး၌ ြေျွန်ိုပ်မည်မျှ ြော နေထ ိုင်ခွင့််ရှ နေနစြောမူ ဒ ေ်ေးမတ် လူမှုအြွ ွဲ့အစည်ေး၌ 
ပါဝင်ဖခင်ေး နှင့်် ထည့််ဝင်ဖြည့််ဆီေးဖခင်ေးအတွြ်ေ တြ်ေကြွေစွာ ပူေးနပါင်ေးပါဝင်မှုမှာ မရှ မဖြစ် လ ိုအပ်ချြ်ေတစ်ရပ် 
ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ် အသ အမှတ်ဖပြုပါသည။်  
 
 



• ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တွင် ြေျွန်ိုပန်ေထ ိုင်မှုဆ ိုင်ရာ  အဓ ြေမူနဘာင်မာှ ြေျွန်ိုပ၏် နေထ ိုင်ခွင့်် အနဖခခ  
အန ြောင်ေးရင်ေးနပေါ်မူတည်၍ သတ်မှတထ်ာေးဖခင်ေးဖြစ်ဖပီေး အချ  ြုွဲ့နသာ အိုပစ်ိုမျာေးအတွြ်ေ ြေေဦေးစတင်မှုမှာမူ 
ယာယီနေထ ိုင်ခွင့််န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
 
• ြေျွန်ိုပ၏် မ ခင်န ိုင်င တွင်ေးရှ  အနဖခအနေမျာေးနဖပာင်ေးလ သွာေး၍ အြောအြွေယ်မလ ိုအပ်နတာ့်ဘ  
န ိုင်င ရင်ေးသ ိုို့  နဘေးြေင်ေးစွာဖပေ်န ိုင်ခ ့်လျှင် စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသညတ်စ်ဦေးအနေဖြင့်် နေထ ိုင်ခွင့်် 
မရရှ န ိုင်နတာ့်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သ ရှ ပါသည။် ဤန ိုင်င ၌ နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ ထာေးသည့်် ဒိုြေခသည် -သည် 
ြောြွေယ်နစာင့််နရှာြ်ေမှု မလ ိုအပ်နတာ့်သည့််အခါ စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသည် မ သာေးစိုဝင်နှင့်် 
ဖပေ်လညန်ပါင်ေးစည်ေးရေ် နလျှာြ်ေထာေးသူ အနေဖြင့်် နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ န ိုင်နတာ့်မည် မဟိုတန် ြောင်ေး 
ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် သ ိုို့ဖြစ်၍ ယာယီနေထ ိုင်ခွင့််ြေ ို  ဖပေ်လည်ရိုတသ် မေ်းဖခင်ေး သ ိုို့မဟိုတ် 
ဖငင်ေးဆ ိုဖခင်ေးဖြစ်န ိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
• တြ်ေကြွေစွာပါဝင်ဖခင်ေး၊ ဒ ေ်ေးမတ် လူူ့အြွ ွဲ့အစည်ေးအတွြ်ေ ထည့််ဝင်ဖြည့််ဆီေးဖခင်ေး၊ မ မ နဖခနထာြ်ေနပေါ် 
ရပ်တညရ်ေ် အာေးထိုတဖ်ခင်ေးတ ိုို့သည် ြေျွန်ိုပ၏် မ ခင်န ိုင်င သ ိုို့ ဖပေ်ပ ိုို့/သွာေးနရေး အဆ ိုေးအဖြတ်နပေးရာတွင် 
အာေးသာချြ်ေတစ်ခိုဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
 
 
• တစ်ချ  ေ်ချ  ေ်၌ မ ခင်န ိုင်င သ ိုို့ ဖပေ်သွာေးနရာြ်ေ အနဖခချရေ်ဖြစ်နစ ယခင် နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ ထာေးသည့်် 
န ိုင်င သ ိုို့ ဖပေ်သွာေးနရာြ်ေလ ိုလျှင်ဖြစ်နစ နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ ထာေးသူတစ်ဦေးအနေဖြင့်် န ိုင်င ရင်ေးသ ိုို့ဖပေ်ပ ိုို့နရေး 
ဥပနဒနအာြ်ေတင်ွ နငွန ြေေးအနထာြ်ေအပ ့် နလျှာြ်ေထာေးန ိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သ ရှ ပါသည။် 
 
 
 

အသစ်လရ က်ရ    သူမ  ေးအတွက် လအ က်ပေါဥပလဒမ  ေး ခ မ တ်သက်လရ က်လ က င်ေး အသစ်လရ က်ရ   

  သူတစ်ဦေးအလေဖဖင့်် ကျွန််ုပ်ေ ေး ည် သ ရ  ပေါသည-်  
 
(နအာြေ်ပါအချြေ်မျာေးသည် န ြေညာချြေ်အာေး လြေ်မှတ်နရေးထ ိုေးနသာ အသစ်နရာြေ်ရှ လာသည့််  နရ ွဲ့နဖပာင်ေးအနဖခချသူမျာေး 

အတွြေ်သာ သြေ်ဆ ိုင်ပါသည်) 

 
 
• ြေျွန်ိုပသ်ည ်ဒ ေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး နှင့်် ဒ ေ်ေးမတ်လူမှုအြွ ွဲ့အစည်ေးအန ြောင်ေးြေ ို အဖမေ်ဆ ိုေး  
နလ့်လာ သင်ယူပါမည်။ ဖမ ေီစီပယ် ဖမ ြု ့််အိုပခ်ျြုပ်နရေးမှ ပ ့်ပ ိုေးထာေးသည့်် ဒ ေ်ေးမတ ်ဘာသာစြောေး 
သင်တေ်ေးနြေျာင်ေးတွင် ဒ ေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး နလ့်လာသင်ယူန ိုင်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။်  
 
 



• အလိုပ်ခွင်တင်ွ အလိုပ်အဖမေ်ဆ ိုေးရှာဖပီေး အလိုပ်စတင်လိုပြ်ေ ိုင်ဖခင်ေးဖြင့်် မ မ နဖခနထာြ်ေနပေါ် 
မ မ ရပ်တညန် ိုင်နအာင် ြေျွန်ိုပ်ကြေ ြုေးစာေး အာေးထိုတပ်ါမည။် ဒ ေ်ေးမတ်ဘာသာစြောေး သင်ယူဖခင်ေးသည် ပ ိုမှေအ် 
လိုပ်အြေ ိုင်ရရှ နရေး၊ မ မ ဘာသာမ မ  ရပ်တညန် ိုင်နရေးတွင် အနထာြ်ေအပ ့်ဖြစ်နစန ြောင်ေး၊  ဖမ ေီစီပယ ် 
ဖမ ြုွဲ့အိုပခ်ျြုပ်နရေးနှင့်် ြေျွန်ိုပ်တ ိုို့ ြောေး စာချြုပ်တင်ွ နြာ်ဖပထာေးသည့််အတ ိုင်ေး လှုပ်ရှာေးနဆာင်ရွြ်ေမှုမျာေးတွင် 
ပါဝင်မည်ဖြစ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပ်သ ရှ ပါသည။်  
 
 
• ပထမဆ ိုေး နပေးအပ်ထာေးသည့်် နေထ ိုင်ခွင့််ဆ ိုင်ရာ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးနှင့််အညီ ြေျွန်ိုပ၏် နေထ ိုင်ခွင့််ြေ ို 
သြ်ေတမ်ေး တ ိုေးနပေးသာွေးမည်ဖြစ်၍ နယဘိုယျအာေးဖြင့်် ဒိုြေခသညတ်စ်ဦေးသည် ြောြွေယ်နစာင့််နရှာြ်ေမှု 
မလ ိုအပ်နတာ့်ဘ  မ ခင်န ိုင်င ရင်ေးသ ိုို့ ဖပေ်န ိုင်ခ ့်လျှင် ဒ ေ်ေးမတ်န ိုင်င တင်ွ နေထ ိုင်ခွင့်် မရရှ န ိုင်နတာ့်န ြောင်ေး 
ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် ဤန ိုင်င ၌ နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ ထာေးသည့်် ဒိုြေခသည-်သည ်ြောြွေယ်နစာင့််နရှာြ်ေမှု 
မလ ိုအပ်နတာ့်သည့််အခါ စည်ေးမျဉ်ေးအရ ဒိုြေခသည် မ သာေးစိုဝင်နှင့်် ဖပေ်လည်နပါင်ေးစည်ေးရေ်  နလျှာြ်ေထာေးသူ 
အနေဖြင့်် နေထ ိုင်ခွင့််ရရှ န ိုင်နတာ့်မည် မဟိုတ်န ြောင်ေး ြေျွန်ိုပသ် ရှ ပါသည။် 
  
 
 
 
 
 
ရြ်ေစွ -         ထ ိုေးဖမ လြ်ေမတှ်- 


