
လ ူ့ဘ ောငသ်စ်ဒမီ ိုကရကတ်စပ်ါတ ီ

ပါတီဝငခွ်င  ်လလ ျှောကလ် ျှော 
 

 

(အထက်ပါအချက်အလက်မျျှောျားအျှောျားလလ ျှောကလ် ျှောလက်ခံသည ်  ပါတီလကျှော်မတီမှ တျှောဝနရ်ှှိသကူ ဖြည ်စွက်ရန)် 
 

အမည ် 
(ဖမနမ်ျှောဘျှောသျှောဖြင )်  

 

 

 

 

(အင်္ဂလှိပ်ဘျှောသျှောဖြင )် 
 

အဖချှောျားအမည် 

အဘ အမည် အမှိ အမည် 

လမွျားသကက ရျှောဇ် လမွျားြွျှောျားရျှောဇျှောတှိ 

အမျှိ ျားသျှောျားမှတ်ပံုံတငန်ပံါတ်/ နှိုံငင်သံျှောျားစှိစစ်လရျားကဒဖ်ပျှောျားနပံါတ် 

လူမျှိ ျား ကှိုံျားကွယ်သည ်ဘျှောသျှော ဝါသနျှော 

တတ်ကျွမ်ျားသည ် 
ဘျှောသျှောစကျှောျားနငှ  ်စျှော 

ပညျှောအရည်အချငျ်ား 

လက်ရှှိအလုံပ်အကှိုံင ်  

ယခငက်အလုံပ်အကှိုံငမ်ျျှောျား 
 

အှိမ်လထျှောငရ်ှှိ/မရှှိ 
 

သျှောျားသမီျားဦျားလရ 

ဇနျီား/ခငပွ်နျ်ား၏ အမည် ဇနျီား/ခငပွ်နျ်ား၏ အလုံပ်အကှိုံင ်

လက်ရှှိလနရပ်လှိပ်စျှော 

ဆက်သွယ်ရနလ်ှိပ်စျှော 

ဆက်သွယ်ရန ်ြုံနျ်ားနပံါတ် 

ဆက်သွယ်ရန ်အျီားလများလ် 
လက်ရှှိပါဝငလ်ဆျှောငရွ်က်လ က်ရှှိသည ် အြွ ွဲ့အစည်ျား အသငျ်ားအပငျ်ားမျျှောျား 
၁။                                                                                       ၄။ 
 

၂။                                                                                        ၅။ 
 

၃။                                                                                       ၆။ 

 

ဓါတ်ပံုံ 
အမှတ်စဉ် 

 

လလ ျှောက်လ ျှောတငသ်ည  ်ရက်စွ  

မမှိ ွဲ့နယ် 
 

ခရှိုံင ်

 

တှိုံငျ်ားလဒသကကီျား/ 

 ဖပညန်ယ် 



ယခငက် ပါဝငလ်ဆျှောငရွ်က်ခ  သည ် အြွ ွဲ့အစည်ျား အသငျ်ားအပငျ်ားမျျှောျား 
၁။                                                                                       ၄။ 
 

၂။                                                                                        ၅။ 
 

၃။                                                                                       ၆။ 
 

 

 

တက်လရျှောက်ပညျှောသငက်ကျှောျားခ  သည  ်လကျျှောငျ်ား လကျှောလှိပ်၊ သှိပပံ နငှ  ်တကက သှိုံလ်မျျှောျား (အမည၊်မမှိ ွဲ့၊ အချှိနက်ျှောလ) 
အမည ်

 

မမှိ ွဲ့ အချှိနက်ျှောလ 

၁။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၂။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၃။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၄။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၅။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၆။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 
၇။  (                     ခုံနစှ် မှ            ခုံနစှ်အထှိ ) 

 

တက်လရျှောက်ခ  သည  ်သငတ်နျ်ားမျျှောျား 

 

အမည ်

 

မမှိ ွဲ့ အချှိနက်ျှောလ ခုံနစှ် 

၂။  (        ) ရက/် လ  

၃။  (        ) ရက/် လ  

၄။  (        ) ရက/် လ  

၅။  (        ) ရက/် လ  

၆။  (        ) ရက/် လ  

၇။  (        ) ရက/် လ  

ရရှှိခ  သည ် င်္ုံဏထ်ျူားလဆျှောငဘ်ွ ွဲ့တံဆှိပ်နငှ  ်ဆုံမျျှောျား 
၁။                                                                                       ၄။ 
၂။                                                                                        ၅။ 
၃။                                                                                       ၆။ 
 



 

 

ကှိုံယ်လရျားမှတ်တမ်ျားအကျဉ်ျား 
 

(လမွျားြွျှောျားချှိနမ်ှ ယခုံအထှိ ဖြတ်သနျ်ားခ  လသျှော ဘဝဖြစ်စဉ်ကှိုံ ခုံနစှ်မျျှောျားအလှိုံက် အကျဉ်ျားချ ပ်လြျှော်ဖပရန)် 

 

 



ပါတဝီငခ်ွငူ့ဘ်လ ောကထ်ောားသ ၏ ဝန်ခံချက ်

 

၁။ ကျွနလ်တျှော်/ ကျွနမ်    ဦျား/ လဒေါ်   .................................................................. ၊ အဘ   ..................................................….….      နငှ  ်    အမှိ 
............................................ …၏ သျှောျား/သမီျား (လမွျားသကက ရျှောဇ်)           …..................................................၊  အမျှိ ျားသျှောျားမှတ်ပံုံတငန်ပံါတ်/ 
နှိုံငင်သံျှောျားစှိစစ်လရျားကဒဖ်ပျှောျားနပံါတ်..................................................... ………………………ကှိုံငလ်ဆျှောငထ်ျှောျားသူသည် ............................... 
ဖပည်နယ်/ တှိုံငျ်ားလဒသကကီျား  ............................... ခရှိုံင ်၊..................................... ..မမှိ ွဲ့နယ် .................................... ရပ်ကွက်/လကျျားရွျှောအုံပ်စုံ၊ 
...............................................လမ်ျား၊အှိမ်အမှတ်............................... တွငလ်နထှိုံငသ်ူဖြစ်ပါသည်။ 

၂။ ကျွနလ်တျှော်/ ကျွနမ် သည် လူ  လဘျှောငသ်စ်ဒမီှိုံကရက်တစ်ပါတီဝင ်ဖြစ်ရန ်မှိမှိသလဘျှောဆနဒအရ ပါတီဝငခ်ွင  ်လလ ျှောက်ထျှောျားဖခငျ်ား 
ဖြစ်ပါသည်။ 

၃။ ကျွနလ်တျှော် / ကျွနမ် သည် အသက် (၁၈) နစ်ှဖပည ်မပီျားသူ ဖပည်လထျှောငစ်ုံဖမနမ်ျှောနှိုံငင်သံျှောျားတစ်ဦျား ဖြစ်ပါသည်။ 
၄။ ကျွနလ်တျှော် / ကျွနမ် သည် လူ  လဘျှောငသ်စ်ဒမီှိုံကရက်တစ်ပါတီ၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံုံစည်ျားမျဉ်ျား၊ မူဝါဒသလဘျှောထျှောျား၊ နှိုံငင်လံရျားလမ်ျားစဉ်မျျှောျားအျှောျား 

ယံုံကကည်လက်ခံပါသည်။ 
၅။ ကျွနလ်တျှော် / ကျွနမ် သည် လူ  လဘျှောငသ်စ်ဒမီှိုံကရက်တစ်ပါတီ၏ ြွ ွဲ့စည်ျားပံုံစည်ျားမျဉ်ျား အခနျ်ား (၄)၊ အပှိုံဒ ်(၁၂) ပါ ပါတီဝငမ်ျျှောျား လှိုံက်နျှော 

လဆျှောငရွ်က်ရမည ် တျှောဝနဝ်တတ ရျှောျားမျျှောျားနငှ  ်ပါတီဝငမ်ျျှောျား၏ အခွင အ်လရျားမျျှောျားအျှောျား သှိရှှိနျှောျားလည်ပါသည်။ 
၆။ ကျွနလ်တျှော်/ ကျွနမ် သည် နှိုံငင်လံရျားပါတီမျျှောျား မှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ား ဥပလဒ ပုံဒမ် (၆) ပါ အချက်မျျှောျားကှိုံ လစျှောင ထ်ှိနျ်ားလှိုံက်နျှောမည် ဖြစ်ပါသည်။ 
၇။ ကျွနလ်တျှော် / ကျွနမ် သည် နှိုံငင်လံရျားပါတီမျျှောျား မှတ်ပံုံတငဖ်ခငျ်ား ဥပလဒ ပုံဒမ် (၁၀) ပါ အချက်မျျှောျားနငှ  ်ကှိုံက်ညီသူ ဖြစ်ပါသည်။ 
၈။ ကျွနလ်တျှော် / ကျွနမ် သည် လူ  လဘျှောငသ်စ်ဒမီှိုံကရက်တစ်ပါတီ တစ်ခုံတည်ျား၌သျှော ပါတီဝငအ်ဖြစ် ပါဝငမ်ည်ဖြစ်ပါသည်။ 
၉။ ဤ ပါတီဝငခ်ွင လ်လ ျှောက်လ ျှောတွင ်လရျားသွငျ်ားထျှောျားချက်မျျှောျားနငှ  ်အထက်လြျှော်ဖပပါ အချက်အလက်မျျှောျား မှနက်နလ်ကကျှောငျ်ား ဝနခ်ံပါသည်။ 
 

လက်မှတ်၊ ………….................................. 

အမည၊် ………...................................... 

 ရက်စွ ၊ …….......................................... 

 

 

                          ဦျား/ လဒေါ်  ....................................... ၏ ပါတီဝငခ်ွင လ်လ ျှောက်လ ျှောအျှောျား  ....................................... ရက်လန  တွင ်လက်ခံရရှှိပါသည်။ 
ဦျား/လဒေါ် ....................................... ၏ ပါတီဝငခ်ွင လ်လ ျှောက်ထျှောျားမှုအျှောျား ......................................  မမှိ ွဲ့နယ် ပါတီစည်ျားရံုံျားလရျားလကျှော်မတီ က စီစစ်မပီျား၊ 
ပါတီဝငခ်ွင ဖ်ပ ရန ်လထျှောက်ခံတငဖ်ပအပ်ပါသည်။ 

လက်မှတ်၊ …………..................................

အမည၊် ………......................................

တျှောဝန၊် …................................... 
ရက်စွ ၊   ...................................... 

 


