
 
ေမြးဖြားသည့္ ျမိဳ ့နယ္ 

(သို ့) 
နိဳင္ငံ 

 

ျမိဳ ့နယ္/ နိဳင္ငံ 

TေဒoEWmရ အုပ္ 
ခ်ဳပ္မွဳစံနစ္ေအာက္ 
တြင္ ရွိေသာျမိဳ  ့/ 
SAO တြင္ မည္မွ် 
ေလာက္္ၾကာေအာင္  
ေနခဲ့ပါသနည္း 

ယခင္မည္သည့္ေဒသ 
တြင္ေနခဲ့ပါသနည္း ၊ 
ခရိုင္ျမိဳ  ့နယ္ နိဳင္ငံ  
ကို ေဖာ္ျပပါ ေျပာင္းa7$ ့ 
ေနထိုင္ျခင္းမရွိဘူးပါက  
“ ေျပာင္းမေနဘူးပါ ”  
ဟု ေရးI (၂၂) (၂၃)  
ကုိေက်ာ္ကာ (၂၄) 
သို ့ပါ။  

တျခားမွာ ေနခဲ့ပါလွ်င္ 
မည္သည့္ေဒသမွ ေျပာင္း 
လာသည္ကို ေဖာ္ျပပါ၊  
ေဒoEWmရ အုပ္ခ်ဳပ္ 
မွဳ ေအာက္တြင္ ရွိေသာျမိ ဳ  ့
(သို ့) SAO 

တျခားေနရာမွ ေျပာင္းလာခဲ့ 
ေသာ္ အေၾကာင္းရင္းကို  
ေဖာ္ျပပါ ၊ 
ဥပမာ  
- အလုပ္ႏွင့္ ပတ္ 
  သက္ေသာျခင္း 
- ပညာေရးႏွင့္ ပတ္ 
   သက္ျခင္း 
- မိသားစုႏွင့္ အတူ 
  ေနျခင္း 
- ကိုယ္္ျမိဳ  ့သို ့ျပန္ 
  ျခင္း 
- အိမ္ေျပာင္းျခင္း 

သင္သည္ မသန္မစြမ္းသူ 
ျဖစ္ပါသလား  
- မသန္စြမ္းသူ ျဖစ္လွ်င္ 
အေျခအေန 
ကို ေဖာ္ျပ ပါ၊ 
ဥပမာ - မ်က္စိ ႏွစ္လံုးစလံုး  
ကြယ္ေန ျခင္း  
- အ  ေနျခင္း  စ ကားမေျပာ 
 နိဳင္ျခင္း (သုိ ့) ဥာဏ္ရည္  
 ဥာဏ္စြမ္းရွိစြာ မေျပာဆို            
  နိဳင္ျခင္း 
- အနဲဆံုး ေျခဆစ္ (သို ့) ေျခ 
  ဆစ္အထက္ ေျခတစ္ဖက္ 
  (သုိ ့) လက္ဆစ္ (သုိ ့) 
  လက္ဆစ္ အထက္ လက္ 
  တဖက္ ေလျဖတ္ျခင္း   
- စိတ္ေရာဂါ ၊ ရက္စက္ၾကမ္း 
   ၾကဳပ္ျခင္း လူမ်ားႏွင့္ ေရာ 
    ေရာ ေႏွာေႏွာ ေနမရ ျခင္း 
- ဦးေႏွာက္ မမွန္ ျခင္း  
- မသန္စြမ္း တစ္ခုထက္ ပို  
  ေသာ္ အားလံုးကို ေဖာ္ျပ  ပါ။ 
- မသန္စြမ္း မျဖစ္ပါက  
“ မသန္စြမ္း မျဖစ္ “ ဟုေရး 
 ပါ၊  Tစာမ်က္ႏွာ.  
 ေအာက္ဖက္ မိသားစုႏွင့္ 
 ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကို 
 သြားပါ၊ 

(၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
၉. အိမ္တြင္ေသာက္သံုးေသာ ေရ.အဓိက အရင္းအျမစ္ 
ကို ေဖာ္ျပပါ၊ (ေသာက္ေရႏွင့္ ေသာက္ေရ မဟုတ္ေသာ 
ေရ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြက္ အမွတ္အသား ထည့္ပါ၊ 
ေသာက္ေရ       ေသာက္ေရမဟုတ္ေသာ ေရ 

                    ၁. ဘံုဘိုင္ေရ 
                    ၂. ေရစစ္တပ္ထား ေသာ ဘံုဘိုင္ေရ 

                    (ျပဳတ္ထားေသာေရ , ေရစစ္တပ္ထား 
                      ေသာေရ 

                     ၃. ေျမေအာက္ေရ 
                     ၄. တြင္းေရ 
                     ၅. ျမစ္ေရ ၊ စမ္းေရ ၊ တူးေျမာင္းေရ ၊ 

                              ေရတံခြန္ေရ ၊ ေတာင္က်ေရ ၊ 
                     ၆. မိုးေရ 
                     ၇. ေရသန္ ့ဗူး ၊ ေရေရာင္းစက္မွေရ 
                     ၈. အျခားေရ (ေဖာ္ျပပါ) ………. 

၁၀. ၁ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၀  အတြင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အ ခ်က္ မွ  
      သင့္အိမ္တြင္ ရွိေသာ အခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပပါ။   
      သင့္အိမ္တြင္ ရွိေသာypPnf;မ်ားအားလံုးကို အမွတ္အသား 
      လုပ္ေပးပါ ၊ 
 

 ၁. တီဗြီ 
 ၂. VCD/ DVD စက္                ၇. အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ 
 ၃. လက္ကိုင္ဖုန္း                    ၈. ေလေအးစက္ 
 ၄. ေကာင္္ျပဴတာ                    ၉. ကား / Pick – up ကုန္တင္ 
 ၅. ေရခဲေသwWm / ေရခဲဘူး          ကား / Van ကား 
 ၆. Microwave                      ၁၀. ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ 

                                             ၁၁. ေလးဘီး ထြန္စက္ 
                                             ၁၂. ႏွစ္ ဘီးလမ္းၾကိတ္စက္ 

၁၁. ၁ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၀  
အတြင္း  
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ 
အခ်က္မ်ားမွ သင့္ 
အိမ္တြင္ ရွိေသာ 
အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ 
ျပပါ၊ သင့္အိမ္တြင္ရွိ ေသာ 
ypPnf; 
မ်ားအားလံုးကို 
အမွတ္အသားေပးပါ၊ 
 

 ၁. ေကဘယ္ တီဗြီ 
 ၂. စေလာင္း 
 ၃. အင္တာနက္ 

 

                                                                                                                                     အိမ္ေထာင္စု………….စာရြက္နံပါတ္………… 
                        
 
                       ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ လူဦးေရ ႏွင့္ အိမ္ရွိလူဦးေရ စာရင္း  
 

   နိဳင္ငံသားစာရင္းရုံး  
       PHC 2 / 1 
(အထူးစာရင္းသြင္းပံုစံ)       (လက္ေရးျဖင့္ ပံုစံေရးျဖည့္ျခင္း (သုိ ့) အြန္လွိဳင္းမွတဆင့္ ပံုစံျဖည့္စြက္္ျခင္း (သုိ ့) ဖုန္းျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ရန္အတြက္) 

အိမ္ေထာင္ဦးစီးသိသာရန္ 
နည္းလမ္း         -  သင့္အိမ္တြင္ ေနထိုင္ေသာလူဦးေရအားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္ကိုေပးပါ။ (အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ မပါရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ 
                         ေနထိုင္သူ လူဦးေရအားလံုး) Tအိမ္တြင္ အျမဲေနေသာသူမ်ား ကာလ (၃) လေက်ာ္ ေနထိုင္ေသာ ဧည့္သည္ မ်ားႏွင့္ ယာယီခရီးသြားေနေသာ 
                         အိမ္သားမ်ား (Tအိမ္သားသည္ တျခားေနရာတြင္ အိမ္ေထာင္စု္စာရင္း မရွိသူ)  
                     -  သင္.အခ်က္အလက္မ်ားကို  တင္းၾကပ္စြာ လွ်ိဳ  ့ဝွက္ခ်က္အေနျဖင့္ ထားရွိမည္။  သင္.အခ်က္အလက္မ်ားကို  နိဳင္ငံသားတုိးတက္မွဳ  
                         ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းအတြက္“ နိဳင္ငံသား စားရင္းရံုး ” NSO တစ္ေနရားတည္းYသာ အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္ပါသည္။  
                          အခြန္ေကာက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေကာက္ယူျခင္းမဟုတ္ပါ။ 
ပံုစျံဖည့္စြက္  ၁) လက္ေရးျဖင့္ ျဖည့္စြက္သူမ်ားအတြက္ , ျဖည့္ျပီးေသာပံုစံကို NSO မွ ေပးထားေသာ စာအိပ္တြင္ထည့္INSO ကိုယ္စားလွယ္ထံသို ့ျပန္ 
                          ပို ့ေပးရန္ သို ့မဟုတ္ စာတိုက္ခ အတြက္ ေငြ ၾကိဳတင္ေခ်ျပီးသား NSO စာအိပ္ျဖင့္ (ဇူလိုင္လ ၂၀၁၀ အတြင္း) စာတုိက္မွတဆင့္ပို ့ေပးပါ။ 
          (သုိ ့)   ၂)  online မွတဆင့္ ပံုစံျဖည့္သူမ်ားအတြက္ www.nso.go.th                    website ႏွင့္ ဖုန္းလိွဳင္းကိုသြားရန္ အညိဳေရာင္ Box ထဲမွ  
          (သုိ ့)   ၃)  ဖုန္းျဖင့္ ပံုစျံဖည့္သူမ်ားအတြက္ Hot Line No. 1111 ကိုဆက္သြယ္ပါ။      ကိုးကား နံပါတ္္. …အလုံး ၂၀  
                           
                                             Tပုံစံကို ျဖည့္စြက္ေပးေသာ သင့္.အကူအညီကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။  

အိမ္လိပ္စာ  
 
 
a. လမ္း ၊ လမ္းခြဲ၊လမ္းသြယ္၊၇ပ္ကြက္ …………………………, ဖုံးနံပါတ္ ……………………………………....,  

   ေဒသ ………………………………… , ျမိဳ  ့နယ္ ……………………….. 

    ခရုိင္……………………………………, ခရိုင္ခြဲ………………………………….. 

b. အုပ္ခ်ဳပ္ေသာခရိုင္                                                                                                         

   ေဒသEW7အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ရွိေသာျမိဳ ့…………….,၁. ေဒသEW7အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ 

   မရွိေသာျမိဳ  ့…………… , ၂. ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မွဳရံုးခန္း SAOအမည္………………………….. 

c. မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာေဒသ ………………… 

d. ့ရြာ……………… ေက်းလက္ေဒသ …………………. 

e. အိမ္ေထာင္စု အမ်ိဳးအစား (TPHC 1 မွ ပံုစံ . C ၁၇ – ၁၈)  

    မိသားစု တစ္စုတည္း …………… ၁  မိသားစုအမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ ………………. ၂  

f. အိမ္.Serial No. (TPHC 1 မွ C ၁၇ – ၁၈)  

g. အိမ္သံုး ဘာသာစကား 

    ထိုင္းဘာသာတစ္စုတည္း…..1 ထိုင္းဘာသာႏွင့္ တစ္ျခား ဘာသာေရာေႏွာ ….. ၂ တစ္ျခား … ၃ 

                                                                                                                                                                     ေျပာေသာ ဘာသာစကား                                        ၂၁ 

                                                       တစ္ျခားဘာသာ ( ေဖာ္ျပပါ )……………………………………                အျခား ဘာသာစကား                                            ၂၂-၂၃ 

h. အိမ္သူ / သား ဦးေရ (စာရင္းတင္သြားျပီးေနာက္ မ်က္ေမွာက္ဦးေရ) …………..                                အိမ္ရွိ လူဦးေရ                                                     ၂၄-၂၇ 
 

                                                                       သက္ဆိုင္၇ာတာဝန္ခံမ်ားအတြက္သာ 

 
စာရင္းလက္ခံ  ေသာေန ့……………………………….. ၂၀၁၀                                                         စာရင္း သြင္းမွတ္ေန ့ ……………………………. ၂၀၁၀ 

        အမည္……………………………………                                                                                     အမည္ ……………………………………… 
                   စာရင္းလက္ခံသူ                                                                                                                   စာရင္းသြင္းမွတ္သူ  

 

ကိုးကား နံပါတ္ အလံုး ၂၀ အား  {website: www.nso.go.th}
(သုိ ့) hotline ဖုန္း 1111 မွတဆင့္္ online ဝင္ရာတြင္ user 

name အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ရန္အသံုးျပဳI နံပါတ္ျဖည့္ပါ။

ေဒသ                                                                ၁ 

ျမိဳ  ့နယ္                                                            ၂-၃ 

ခရိုင္                                                                 ၄-၅ 

ခရိုင္ခဲြ                                                               ၆-၇ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာခရိုင္                                                ၈ 

ေဒသEW7 ျမိဳ  ့ / SAO                                       ၉-၁၁ 

မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာေဒသ                       ၁၂-၁၄                

ရြာေက်းလက္ေဒသ                                              ၁၅-၁၆ 

 

အိမ္ေထာင္စု အမ်ိဳးအစား                                       ၁၇ 

အိမ္.Serial No.                                                 ၁၈-၂၀ 

(ภาษาพมา) -4- 

100    Anniversary Population Census in Thailand
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ေနထိုင္ေသာ အိမ္.အမ်ိဳးအစား (အိမ္ေထာင္ဦးစီး အတြက္သာ) ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ (၁) ခုသာေရြးပါ 
O ထဲတြင္  အမွတ္အသား ကိုထည့္ပါ။  (သုိ ့) ကြက္လပ္ထဲတြင္ ေရးပါ။ 

 

၁. ေနထိုင္ေသာ အိမ္အမ်ိဳးအစား 
( တစ္အိမ္ထက္ပိုမ်ားပါက အိမ္ေထာင္ဦးစီး ေနထို္င္ 
ေသာ အိမ္တစ္ခုတည္းသာ အမွတ္အသားလုပ္ပါ) 

 ၁. လံုးျခင္းအိမ္ 
 ၂. Town House 
 ၃. ကြန္ဒိုမီနီယံ 
 ၄. Apartment တိုက္တန္းလွ်ားး အေဆာင္ 
 ၅. အိမ္ဆိုင္ခန္း 
 ၆. အိမ္ထဲက အခန္း  
 ၇. ရံုးထဲက အခန္း                        ၃ ကိုသြားပါ 
 ၈. ေလွ / ေဖာင္ / ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
 ၀. အျခား (ေဖာ္ျပပါ) 

၂. အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ သံုးေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား 
( ၁. အခ်က္မွ Item ၁,၂,၃,၄, သို ့မဟုတ္ ၅ ကို အ 
မွတ္အသား လုပ္သူမ်ား အတြက္) 

 ၁. ကြန္ကရစ္ 
 ၂. သစ္သား 
 ၃. ကြန္ကရစ္တစ္ဝက္ သစ္သားတစ္ဝက္ 
 ၄. အနီးအနားမွာ မရွိေသာ အစိတ္အပိုင္း     

        ယာယီကုန္ၾကမ္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း , 
        ဥပမာ ဝါး ၊ သက္ကယ္အမိုး 

 ၅. သံုးျပီးသား / အပိုကုန္ၾကမ္း ၊ ဥပမာ 
aowWm 
        မ်ား ၊ ပံုးမ်ား 

 ၆. အျခား (ေဖာ္ျပပါ) 

၃. အိမ္ေနထိုင္မွဳ အမ်ိဳးအစား     
      (ေျမကိုခ်န္္လွပ္ပါ) 
 

 ၁. ကိုယ္ပိုင္အိမ္ - ေပါင္ႏွံထားသည္ 
 ၂. ကိုယ္ပိုင္အိမ္ - ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

ကိုယ္ 
        ကိုယ္ပုိင္ ျဖစ္သည္။ 

 ၃. ႏွစ္ရွည္လမ်ား ငွား၇မ္းဝယ္ျခင္း  
 ၄. အငွား 
 ၅. အငွား (လစာမွ ျဖတ္သည္) 
 ၆. အငွားခ မေပးရပါ ေနခြင့္ရွိသည္ 
 ၇. အျခား (ေဖာ္ျပပါ) 

 
 

 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္သာ 

သားသမီးအရင္းအခ်ာေမြးဖြားခဲ့ 
ေသာ ဦးေရ (သက္ရွိႏွင့္ေသဆံုး 

ႏွစ္မ်ိဳးလံုး) 

စာေပတတ္ေျမာက္ျခင္း 
 
 

သင့္အလုပ္ 
ခြင္ရွိေသာ 
ျမိဳ  ့နယ္ 
(သို ့) နိဳင္ငံ 

 

ထိုင္းဘာ 
သာကိုဖတ္ 
တတ္(သို ့) 
ေရးတတ္ပါ 
သလား 
 
(ဟုတ္ကဲ့ 
/ဟင့္အင္း) 

တျခားဘာ 
သာမ်ားကို 
ဖတ္တတ္ 
(သို ့) ေရး 
တတ္ပါသ 
လား 
(ဟုတ္ကဲ့ 
/ဟင့္အင္း) 

သက္ရွိသားသမီး     ေသဆံုးျပီး 
မ်ား(Tအိမ္တြင္    သားသမီးမ်ား
ေနထိုင္ေသာ 
သားသမီးႏွင့္ တ 
ျခားေနရာတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ 
သားသမီး) 
 
 

* သားသမီးမရွိခဲ့လွ်င္ “ O “ လို ့ 
ေရးပါ  
 
 
 
 
                                  
 

အိမ္ေထာင္ ရွိ/မရွိ 
(၁-ဇူလိုင္ ၂၀၁၀  
 အတြင္း ) 
 
ဥပမာ - အပ်ိဳ 
/လူပ်ိဳ / 
အိမ္ေထာင္ /အ 
ေဖာ္ကြဲ(လက္ 
မွတ္ထိုးထားသူႏွင့္ 
လတ္မွတ္မထိုး 
ထားသူ (၂) မ်ိဳးစ 
လံုး) မုဆိုးမ /ထီး 
တစ္ခုလပ္ / ကြဲ 
ေနျခင္း  

လက္ရွိ 
အလုပ္အကိုင္ 
- အလုပ္သမား 
 ျဖစ္ပါလွ်င္ တာ 
 ဝန္ႏွင့္ ရာထူးကို 
 ေဖာ္ျပပါ . 
  ( ရွိပါလွ်င္) 
ဥပမာ - ဘဏ္ 
မန္ေနဂ်ာ - လွ်ပ္ 
စစ္အင္ဂ်င္နီယာ 
မူလတန္း ဆရာ/ 
ဆရာမ  
အက်ၤ ီခ်ဳပ္ဆိုင္ 
ပုိင္ရွင္ . ပန္းကန္ 
ေဆးသူ 
- အလုပ္တစ္ခုအ 
ထက္ရွိပါက အ 
ခ်ိန္အမ်ားဆံုး 
ေပးရေသာ အ 
လုပ္ကိုေဖာ္ျပပါ 
- အလုပ္မရွိပါက 
“အလုပ္မရွိ” ဟု 
ေဖာ္ျပပါ။ ျပီး 
လွ်င္ (၁၉) သို ့ 
သြားပါ 

လုပ္ငန္းခြင္ 
အမ်ိဳးအစား 
ေဖာ္ျပခ်က္ 
ဥပမာ  
 - 
စီးပြားေရးဘဏ္ 
- အျမဳပ္ထေသာ   
    
ေဖ်ာ္္ရည္စက္ရံု 
- အလယ္တန္း 
   ေက်ာင္း 
- အက်ၤ 
ီခ်ဳပ္သမား 
- ေခါက္ဆဲြဆိုင္ 

အလုပ္ခြင္အေျခ 
အေန အဆင့္အ 
တန္း 
ဥပမာ 
 - အလုပ္ရွင္ 
  ကိုယ္တိုင္ 
  ဦးစီးလုပ္ 
   ေဆာင္ 
   သည္၊ 
  (အလုပ္သမား 
    မရွိပါ)  
- မိသားစုတြင္ဝင္ 
ေရာက္ကူညီသည္ 
 လုပ္အားခမရပါ။ 
- အစိုးရ/အစိုး ရ  
လုပ္ငန္း/ပု*~v
du 
 ကÐrStလုပ္ 
သမား မ်ား 

ျမိဳ ့နယ္/ 
နိဳင္ငံ 

(၁၁)           (၁၂)        (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) 
          

 

          

          

          

          

          

          

 
 
၄. အိမ္တည္ရွိရာ ေနရာ.ေျမ 
( (၃) မွ ၁,၂,၃,(သို ့) ၃ 
အခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္သူမ်ား 
အတြက္) 

 ၁. ပိုင္ရွင္ 
 ၂. ႏွစ္ရွည္လမ်ား ငွား ဝယ္ 

        ေနျခင္း 
 ၃. အငွား 
 ၄. အလကား ငွားေနျခင္း  
 ၅. အျခား (ေဖာျ္ပပါ) 

 

၅. အိမ္ထဲတြင္ရွိေသာ အိပ္ခန္းႏွင့္ 
အိပ္ခန္းအေနျဖင့္ သံုးေသာ 
တျခားအိပ္ခန္းအေရအတြက္ 
၁. အိပ္ခန္းအေရအတြက္ ……ခန္း 
၂. အိပ္ခန္း အေနျဖင့္ သံုးေသာ 
    အခန္း အေရအတြက္ …….ခန္း 

၆. Tအိပ္.မီးအလင္းေရာင္ကို 
ေပးေသာ အဓိက အရင္းအျမစ္ 

 ၁. MEA / PEA 
 ၂. ဆိုလာ အင္အား  

       (Sola  cells ) 
 ၃. အိပ္သံုးေရအား လွ်ပ္စစ္ 
 ၄. အျခား (ေဖာ္ျပပါ)  

၇. Tအိပ္တြင္ သံုးေသာ အဓိက 
ဟင္းခ်က္ေလာင္စာ အမ်ိဳးအစား 

 ၁. ဂတ္(စ္) 
 ၂. မီးေသြး / သစ္သား /    

        သစ္သားစ 
 ၃. လွ်ပ္စစ္ 
 ၄. ကယ္ရိုဆီ ၊ တျခားဆီ     

        အမ်ိဳးအစား …….. 
 ၅. အျခား (ေဖာ္ျပပါ) 

၈. Tအိမ္အတြင္းရွိ အိမ္သာ  
အမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါအ 
ခ်က္ မွ ေရြးခ်ယ္ပါ။ 

 ၁. ေရဆြဲ အိမ္သာ 
 ၂. ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္အိမ္သာ
၃. ေရဆဲြႏွင့္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ 

        ထိုငအိမ္သာ ္ ၂ မ်ိဳးလံုး  
 ၄. အိမ္သာတြင္း    

       က်င္း/အိမ္သာပံုး /       
       ေရထဲသို ့စြန္ ့ပစ္ျခင္း 

 ၅. အိမ္သာ မရွိပါ။ 

 

ပညာသင္ယူ 

ေနတံုးျဖစ္လွ်င္ 

ပညာသင္ယူ 

ေနေသာျမိဳ ့ 

နယ္ (သို ့) 

နိဳင္ငံ ကိုေရး 

သားေဖာ္ျပပါ 

အမည္ 

(အိမ္တြင္ 

လက္ရွိေနထိုင္ 

သူအားလံုး)  

 

 

အိမ္ေထာင္စု 

စားရင္းးတြင္ 

မပါရွိေသာ္ 

လည္း လက္ရွိ 

ေနထိုင္သူလူဦး 

ေရအားလံုး 

အိမ္ေထာင္ဦးစီး 

ႏွင့္ေတာ္စပ္ပံု 

 
 
 
 
ဥပမာ - ဇနီး  

ေယာက်ၤား 

သားမက္  

ေခြ်းမ ၊ ေျမး 

မိခင္ ၊ ဖခင္ 

ေယာuQr 

a,muQx
D; 

က်ား / မ  အသက္ ဘာသာေရး နိဳင္ငံသား အိမ္ေထာင္စု 

စာရင္း မွတ္ပံု 

တင္သြင္းထား 

ျခင္း ရွွိိမရွိ 

လက္ရွိ္ 

ပညာအရည္ 

အခ်င္း  

 

 

ပညာသင္ 

ျခင္း မရွိ 

ေတာ့လွ်င္ 

 မသင္ 

ယူေတာ့ 

ေၾကာင္းေရး 

သားေဖာ္ျပ 

ပါ။ 

ျပီးလွ်င္ ၁၀ 

ကိုသြားပါ 

 

ျမိဳ ့နယ္/ နိဳင္ငံ 

အျမင့္ဆံုးပညာ 

အရည္အခ်င္း 

 

 

လံုးဝ ပညာမ 

သင္ယူခဲ့ျခင္း 

မရွိပါက 

“ ေက်ာင္းမ 

တက္ဘူး ” ဟု 

ေရးပါ 

အစဥ္ (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) 
၁  အိမ္ေထာင္ဦးစီး 

 
        

၂           

၃           

၄           

၅        
 

   

၆ 
 

          

၇           

Tအိမ္      တျခား 
တြင္ေန     တြင္ေန 
 ထိုင္ျခင္း   ထိုင္ျခင္း
              
 (ဦးေရ)     (ဦးေရ)  

-3-
(အိမ္ေထာင္စုစားရင္းတြင္မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိေနထို္င္သူ လူဦးေရအားလံုး) 

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ Tအိမ္တြင္ ေနထို္င္ေသာသူတစ္ေယာက္စီ.အခ်က္အလက္ကိုေရးပါ ။ 

(ဦးေရ)
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