
တဘီေီရာဂါေဝဒနာရငွႏ္ွင့္ ထေိတြ႕ဖူူးသအူာူး စစေ္ဆူးရန ္က်နူ္းမာေရူး ပညာေပူးႏွင့္ 
အသေိပူးအေၾကာငူ္းၾကာူးစာ 

ခ်စ္ခင္၊ ေလူးစာူးရပါေသာ လူႀကီူးမင္ူး ခင္ ်ာူး 

ကူူးစက္ေရာဂါ စ ုံစမ္ူးစစ္ေဆူးျခင္ူး ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ာူးအရ သင ္ (သိ ႔မဟ တ္ သင့္ကေလူး) သည္ တီဘီေရာဂါႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူူးသည္။ 
သင့္က်န္ူးမာေရူးအတြက္ "ကူူးစက္ေရာဂါ ကာကြယထ္ိန္ူးခ််ဳပ္ေရူး ဥပေဒ" ပ ဒ္မ ၄၈ အရ ကူူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူူးသူ သိ ႔မဟ တ္ 
ကူူးစက္ခုံရသည္ဟ  သုံသယရွိသူသည္ သက္ဆိ င္ရာ ေနာက္ဆက္တြြဲ စစ္ေဆူးမႈမ်ာူးျပ်ဳလ ပ္ရန္ က်န္ူးမာေရူးဌာနႏွင့္ 
ပူူးေပါင္ူးေဆာင္႐ြက္ရမည္။ 
တစ။္  ။ စစေ္ဆူးရန ္နညူ္းလမူ္းမ်ာူး 

၁။ ကူူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ႏွင့ ္ထိေတြ႕ဖူူးသူ အာူးလ ုံူး ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ စစ္ေဆူးျခင္ူး ခုံယူရမည္။. 
၂။ င ပ္လွ်ိ်ဳူး တီဘီေရာဂါကူူးစက္မႈ က သဖိ ႔ အကြဲျဖတ္ရန ္လိ အပ္သူမ်ာူးကိ  င ပ္လွ်ိ်ဳူး တီဘီေရာဂါပိ ူး ရွိမရွိ ထပ္မုံစစ္ေဆူး ရမည္။ 

ႏွစ္။  ။ တဘီေီရာဂါ က်နူ္းမာေရူး ပညာေပူးႏွင့္ သကဆ္ိ ငရ္ာ စစေ္ဆူးမႈမ်ာူး 
၁။ တဘီေီရာဂါ က်နူ္းမာေရူး ပညာေပူး 

တီဘီေရာဂါသည ္ ေလမွတဆင့္ကူူးစက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္ၿပီူး အစပိ င္ူးတြင္ သိသာ၊ ထင္ရွာူးေသာ လကၡဏာမ်ာူး မရွပိါ။ 
အျဖစ္မ်ာူးေသာလကၡဏာမ်ာူးမွာ ေခ်ာင္ူးဆိ ူးျခင္ူး (အထူူးသျဖင့္ ၂ ပတ္ေက်ာ္) အဖ်ာူးတက္ျခင္ူး၊ အစာစာူးခ်င္စိတ္ မရွိျခင္ူး၊ 
ကိ ယ္အေလူးခ်ိန္က်ျခင္ူး၊ ပင္ပန္ူးႏြမ္ူးနယ္ျခင္ူး၊ ညဘက္ ေခြၽူးထြက္မ်ာူးျခင္ူး၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္ူးစသည္တိ ႔ ျဖစ္သည္။ 
အခ်ိ်ဳ႕လူနာမ်ာူးသည္ က်န္ူးမာေရူးစစ္ေဆူးေသာ  အခါမွသာ ရွာေဖြေတြ႕ရိွၾကၿပီူး လူနာအမ်ာူးစ မွာ ကနဦူးအဆင့္တြင္ 
သာမန္အေအူးမိျခင္ူးအျဖင့္သာ က သၾကသည္။ ကူူးစက္မႈ အမ်ာူးဆ ုံူးခုံရသူသည္ ကူူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ႏွင့္ အတူေနထိ င္သူ သိ ႔မဟ တ္ 
အနီူးကပ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆုံသူမ်ာူးျဖစ္သည္။ 

သာမန ္ လူတစ္ဦူးသည္ တီဘီေရာဂါပိ ူး ကူူးစက္ခုံရၿပီူးေနာက္ တစ္သက္တာတြင္ ေရာဂါျဖစ္ႏိ င္ေျခ ၁၀% ခန႔္ရိွၿပီူး 
ေရာဂါပိ ူးကူူးစက္ၿပီူးခ်ိန္ မၾကာေလ ေရာဂါျဖစ္ႏိ င္ေျခ ပိ မ်ာူးေလျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အသက္ငယ္႐ြယ္စဥ္တြင္ ကူူးစကခ္ုံရပါက 
တစ္သက္တာတြင္ ေရာဂါျဖစ္ႏိ င္ေျခ ၁၀% ထက ္ ပိ မ်ာူးၿပီူး တစ္သက္လ ုံူး ေရာဂါျဖစ္ႏိ င္ေျခ ရွိပါသည္။ အကယ္၍  ၂ ပတ္ထက္ပိ ၍ 
ေခ်ာင္ူးဆိ ူးပါက အထူူးက ဆရာဝန္ႏွင့္ အျမန္ဆ ုံူးျပသရန ္ အႀကုံျပ်ဳၿပီူး သင္သည္ တီဘီေရာဂါေဝဒနာရွင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူူးသူျဖစ္ေၾကာင္ူး 
ေျပာျပျခင္ူးျဖင့္ ဆရာဝန္အာူး ေရာဂါရွာေဖြႏိ င္ရန္ က သမႈဆိ င္ရာ အခ်က္အလက္အျပည့္အစ ုံကိ  သိရွိေစပါ။ 

၂။ ရငဘ္တဓ္ါတမ္နွ။္  ။: တီဘီေရာဂါ ရွိမရိွ စစ္ေဆူးရန္။ 
※ ပထမအႀကိမ္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ စစ္ေဆူးခ်ိန္။  ။  _____ ႏွစ ္_____ လ ____ ရက္။ 
※ ၁၂လေျမာက္ ရင္ဘတ္ဓာတမ္ွန္ စစ္ေဆူးခ်ိန္။  ။ _____ ႏွစ ္_____ လ။ (ရက္အတိအက်ကိ  ေနာက္မွ အေၾကာင္ူးၾကာူးပါမည္) 
※တစ္ခ ထက္ပိ ေသာ ေဆူးယဥပ္ါူးမႈၫႊန္ူးကိန္ူးရွိေသာ ထိေတြ႕ဖူူးသူမ်ာူးအတြက္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္႐ိ က္ခ်ိန္။ ။ 

_____ ႏွစ ္_____ လ။ (ေနာက္ဆက္တြြဲ စစ္ေဆူးမည့္ရက္ကိ  အခ်ိန္ေရာက္လွ်င ္ထပ္မုံအေၾကာင္ူးၾကာူးပါမည္) 
၃။ င ပလ္ွ် ်ိဳူး တဘီေီရာဂါကူူးစကမ္ႈ စစ္ေဆူးစမ္ူးသပျ္ခင္ူး 

တီဘီေရာဂါပိ ူးရွိမရိွ စစ္ေဆူးပါ။ ကူူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူူးေသာ အသက္ ( ၂ ) ႏွစ္ေအာက္ ကေလူးသူငယ္မ်ာူး 
က််ဴဘာကူလင္ူး စမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးမႈ ခုံယူၿပီူး အသက္( ၂ )ႏွစ္ႏွင့္ ( ၂ )ႏွစ္အထက္ ကေလူးသူငယ္မ်ာူးကိ  အင္တာဖ႐ြန္-ဂါမာ 
ထ တ္လႊတ္ျခင္ူး စမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးမႈ  (IGRA) ခုံယူရမည္။ အသက္  ( ၂ )ႏွစ ္ (အပါအဝင္) မွ အသက္ ( ၅ )ႏွစ္ေအာက္ 
ေသြူးထ တ္ယူလိ ႔မရေသာ ကေလူးမ်ာူးကိ  က််ဴဘာကူလင္ူး စမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးျခင္ူးျဖင့္ စစ္ေဆူးစမ္ူးသပ္မႈ ခုံယူေစကာ င ပ္လွ်ိ်ဳူး 
တီဘီေရာဂါကူူးစက္မႈကိ  ျပည့္စ ုံက်ယ္ျပန႔္စြာ စစ္ေဆူး၊ ဆ ုံူးျဖတ္၊ က သဖိ ႔အတြက္ အေျခခုံကိ ူးကာူးခ်က္ အျဖင့္သ ုံူးရန ္ စစ္ေဆူးမႈမ်ာူးကိ  
ဆရာဝန္အာူး ေပူးေဆာင္ပါ။ 

င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါကူူးစက္ခုံရသူမ်ာူးသည္ ေရာဂါပိ ူးကူူးစက္ႏိ င္ျခင္ူးမရွိေသာေၾကာင့္ ထိတ္လန႔္စရာ မလိ အပ္ပါ။ စစ္ေဆူးျခင္ူးႏွင့္ 
က သျခင္ူးတိ ႔ကိ  ပူူးေပါင္ူးေဆာင္႐ြက္လွ်င္ ကာကြယ္စြမ္ူးအာူး ၉၀%အထက္ ရရွိႏိ င္ၿပီူး တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြာူးျခင္ူးမွ ကာကြယ္ႏိ င္သည္။ 

(၁) က််ဴဘာကလူငူ္း စမူ္းသပစ္စေ္ဆူးျခငူ္း 
ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္ူး အတြင္ူးပိ င္ူးတြင္ စမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးမႈ ျပ်ဳလ ပ္မည္။ ထိ ႔ေနာက္ ကြၽမ္ူးက်င္ ပညာရွင္သည္ သင့ ္ (သိ ႔မဟ တ္ 

သင့္ကေလူး) အတြက္ ၄၈ နာရီမ ွ ၇၂ နာရီအတြင္ူး တ ုံ႔ျပန္မႈကိ  မွတ္တမ္ူးတင္ရပါမည္။ ေဆူးထိ ူးသည့္အပ္ေပါက္သည္ 
အလြန္ေသူးငယ္သျဖင့္ ေဆူးလိမ္ူးစရာ သိ ႔မဟ တ္ ကြမ္ူးစ၊ ပိတ္စျဖင့ ္ ဖိထာူးစရာမလိ ပါ။ ေဆူးထိ ူးၿပီူးေနာက္ ပ ုံမွန္လႈပ္ရွာူးမႈမ်ာူး 
လ ပ္ေဆာင္ႏိ င္သည္။ ေဆူးထိ ူးသည့္ေနရာ၌ လူအနည္ူးမွ်သာ အနည္ူးငယ္နီျခင္ူး သိ ႔မဟ တ္ အနာေပါက္ျခင္ူး ျဖစ္တတ္သည္။ ဤသည္မွာ 
ကိ ယ္ခုံအာူးတ ုံ႔ျပန္မႈ၏ ျဖစ္စဥ္တစ္ခ ျဖစ္ၿပီူး ပ ုံမွန္အာူးျဖင့ ္ေဆူးက သမႈခုံရန္ မလိ အပ္ပါ။ ၎ေနရာကိ  သန႔္ရွင္ူးေျခာက္ေသြ႕ေအာင္ ထာူးပါ။ 

※ ကျူဘာကူလင်ူး စမ်ူးသပ်စစ်ဆေူးချိန်။  ။ _____ နှ စ် _____ လ ____ ရက်။ 

ရောဂါအမျိ ူးအမည် ရလဒ်မျာူးစစ်ဆေူးဖော်ထ တ်သည့်နေစွြဲ   _____ နှ စ် _____ လ ____ ရက်။ 

မှ တ်ချက်။  ။ ______________________________________ 

( ၂ ) အငတ္ာဖ႐ြန-္ဂါမာ ထ တလ္ႊတမ္ႈ စမ္ူးသပစ္စေ္ဆူးျခငူ္း (IGRA)။ ။ ေဆူးဘက္ဆိ င္ရာ ဝန္ထမ္ူးမ်ာူးမွ ေသြူးထ တ္ယူၿပီူး 



ေသြူးနမူနာမွာ ၄ ㏄ ခန႔္ရိွမည္။ 
※ IGRA စစ္ေဆူးမႈ ေသြူးထ တ္ယူခ်ိန္ ။  ။ _____ ႏွစ ္_____ လ ____ ရက္။  
မှ တ်ချက်။  ။ ______________________________________ 

သုံ ူး။  ။ ေနာကဆ္ကတ္ြြဲ ေျခရာခုံလ ပေ္တာငခ္်ကမ္်ာူး 

၁။ ။ လာမည့္ (၁) ႏွစ္အတြင္ူး က်န္ူးမာေရူးဌာနမွ စီစဥ္သည့္အခ်ိန္အတိ င္ူး လိ အပ္ေသာ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ စစ္ေဆူးမႈမ်ာူး ျပ်ဳလ ပ္ၿပီူး 
ဆက္လက္၍  "မိမ ိ က်န္ူးမာေရူးကိ  မိမိကိ ယ္တိ င္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။" ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္စစ္ေဆူးတြဲ့ရလဒ္မ်ာူး မူမမွန္ေသာသူတြင္ 
ေရာဂါရိွႏိ င္ေၾကာင္ူး သုံသယရွိလွ်င္ ဆရာဝန္သည္ သလိပ္ဘက္တီူးရီူးယာူးဆိ င္ရာ စစ္ေဆူးမႈမ်ာူး ထပ္မုံစီစဥ္ၿပီူး ေနာက္ဆက္တြြဲ 
က သမႈဝန္ေဆာင္မႈ ေပူးမည္။ 

၂။ ။ င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါကူူးစက္မႈ ေပါ့စတစ္ျဖစ္ေၾကာင္ူး စမ္ူးသပ္ေတြ႕ရွိသူမ်ာူးကိ  င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါ ကူူးစက္မႈ က သဖိ ႔ 
လႊြဲေျပာင္ူးေပူးရန္ အကြဲျဖတ္ျခင္ူး  

(၁) ျပည္သူ႔က်န္ူးမာေရူးဝန္ထမ္ူးမ်ာူးသည္ သင့ ္ (သိ ႔မဟ တ္ သင့္ကေလူး)ကိ  ေရာဂါက သရာတြင္ ကြၽမ္ူးက်င္ေသာ ဆရာဝန္ထုံ 
လႊြဲေျပာင္ူးေပူးၿပီူး င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါကူူးစက္မႈ က သဖိ ႔ မည္သည့္ က သမႈအမ်ိ်ဳူးအစာူးကိ  သ ုံူးရန ္အကြဲျဖတ္၊ ဆ ုံူးျဖတ္မည္။ 
(၂) ဆရာဝန္သည္ သင့ ္ (သိ ႔မဟ တ္ သင့္ကေလူး) အတြက္ သက္ဆိ င္ရာ ခႏၶာကိ ယ္ က်န္ူးမာေရူး စစ္ေဆူးမႈမ်ာူး ျပ်ဳလ ပ္ၿပီူးေနာက္ 
လူနာ၏ ေရာဂါပိ ူးေဆူးယဥ္ပါူးမႈ အေျခအေန၊ င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါ ကူူးစက္ျခင္ူး၏ စစ္ေဆူးမႈရလဒ္ႏွင့္ 
ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္စစ္ေဆူးမႈအေျခအေနအရ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေန ေသာတီဘီေရာဂါကိ  ဖယ္ထ တ္ၿပီူးေနာက္ ေရာဂါပိ ူးရွိသူအတြက္ 
င ပ္လွ်ိ်ဳူးတီဘီေရာဂါကူူးစက္မႈ က သဖိ ႔ မည္သည့္ က သမႈအမ်ိ်ဳူးအစာူးသည္ အသင့္ေတာ္ဆ ုံူးျဖစ္ေၾကာင္ူး ဆ ုံူးျဖတ္မည္။၊  

 (၃) ဆရာဝန္အကြဲျဖတ္၊ ဆ ုံူးျဖတ္ၿပီူးေနာက္ က သမႈလိ အပ္သူမ်ာူးအတြက္ က်န္ူးမာေရူးဌာနသည္ သင့ ္ (သိ ႔မဟ တ္ 
သင့္ကေလူး၏) အလ ပ္ခ်ိန္၊ အနာူးယူခ်ိန္မ်ာူးကိ  ၾကည့္ၿပီူး ပူူးေပါင္ူးေဆာင္႐ြက္ ေပူးမည္။ “ေစာင့္ေရွာက္မႈဝန္ထမ္ူး” မွ 
မက္ထ႐ိ ပိ လီတန္ က်န္ူးမာေရူးဆိ င္ရာ ေစာင့္ေရွာက္ေရူးပုံ့ပိ ူးကူညီမႈမ်ာူး ေပူးျခင္ူးအာူးျဖင့္ ေဆူးဝါူးေသာက္ရန္ မေမ့ေလ်ာ့ျခင္ူး၊ 
ေဘူးကင္ူးလ ုံၿခ်ဳုံစြာ က သမႈ ၿပီူးေျမာက္ျခင္ူး၊ င ပ္လွ်ိ်ဳူး တဘီီေရာဂါ က သျခင္ူး၏ အျမင့္ဆ ုံူး၊ အေကာင္ူးဆ ုံူးအက်ိ်ဳူး ရရွိေစသည္။ 
က သမႈမခုံယူရေသူးသူမ်ာူး သိ ႔မဟ တ္ အႀကုံေပူးသည့္အတိ င္ူး က သမႈကိ  ၿပီူးေျမာက္ေအာင္ မလ ပ္ႏိ င္သူမ်ာူး ေက်ူးဇူူးျပ်ဳ၍ မိမိ 
ေရာဂါလကၡဏာမ်ာူးကိ  မိမိကိ ယ္တိ င္ သတိေကာင္ူးေကာင္ူး ထာူးၿပီူး ေစာင့္ၾကည့္ပါ။ က်န္ူးမာေရူးဌာနမွ စီစဥ္ေပူးထာူးေသာ 
၁၂လေျမာက္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္႐ိ က္ စစ္ေဆူးျခင္ူး ျပ်ဳလ ပ္ပါ။ (ေဆူးမ်ိ်ဳူးစ ုံ မတိ ူးသည့္ ေဆူးယဥ္ပါူးမႈၫႊန္ူးကိန္ူးႏွင့္ 
ေတြ႕ထိသူသည္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္႐ိ က္ရၿပီူး ၂ ႏွစ ္ေျခရာခုံဆက္သြယ္ရမည္)။  

ေလူး။  ။ ဥပေဒစညူ္းမ်ဥူ္းမ်ာူး 
၁။ "ကူူးစက္ေရာဂါမ်ာူး ကာကြယ္ထိန္ူးခ််ဳပ္ေရူးဥပေဒ ပ ဒ္မ ၄၈၊ အပိ ဒ္ ၁" အရ ကူူးစက္ေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ာူးႏွင့ ္ ထိေတြ႕ဖူူးသူ 

သိ ႔မဟ တ္ ေရာဂါပိ ူးကူူးစက္ခုံရသည္ဟ  သုံသယရွိသူအာူး စစေ္ဆူးရန ္ တာဝန္ရွိသူမ်ာူးက ေရာဂါစစ္ေဆူးရန္ ထိန္ူးသိမ္ူးထာူးႏိ င္သည္။ 
လိ အပ္ပါက ၎တိ ႔အာူး သတ္မွတ္ထာူးေသာ ေနရာမ်ာူးသိ ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္ူးခိ င္ူးၿပီူး ေရာဂါ စစ္ေဆူးရန္၊ ကာကြယ္ေဆူးထိ ူးရန္ႏွင့္ 
ေဆူးဝါူးေသာက္သ ုံူးရန္ အမိန႔္ေပူးႏိ င္သည္။ ထိ ႔အျပင ္ အထူူးေနရာမ်ာူး သတ္မွတ္ၿပီူး လိ အပ္ေသာ အစီအမုံမ်ာူးျဖစ္သည့္ ထိန္ူးခ််ဳပ္ျခင္ူး 
သိ ႔မဟ တ္ သီူးျခာူးခြြဲထ တ္ထာူးျခင္ူးစသည့္တိ ႔ကိ  လ ပ္ေဆာင္ရမည္။ ေဖာက္ဖ်က္က််ဴူးလြန္သူမ်ာူးအာူး ထိ င္ဝမ္ေဒၚလာ ၆၀,၀၀၀ မွ ၃၀၀,၀၀၀ 
အထိ ဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္ရမည္။ သင့္ (သိ ႔မဟ တ္ သင့္ကေလူးမ်ာူး၏) ကိ ယ္ပိ င္က်န္ူးမာေရူးကိ  ကာကြယ္ရန္အတြက္၊ ေက်ူးဇူူးျပ်ဳ၍ 
ေဒသႏၲရက်န္ူးမာေရူး အာဏာပိ င္မ်ာူးႏွင့္ ပူူးေပါင္ူးၿပီူး လူနာႏွင့ ္ထိေတြ႕ ဖူူးသူအာူး စစ္ေဆူးမႈမ်ာူး ျပ်ဳလ ပ္ပါ။ 
ငါူး။  ။ ဆကသ္ြယရ္န ္
ဤစမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးရန္ အေၾကာင္ူးၾကာူးစာကိ            က်န္ူးမာေရူးဌာန ( ််ဴ႐ိ )၊                 မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ၿပီူး ရွင္ူးျပထာူးပါသည္။ 
လူနာႏွင့္ ထိေတြ႕ဖူူးသူအာူး စမ္ူးသပ္စစ္ေဆူးရန္ ကိစၥရပ္မ်ာူးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီူး ေမူးစရာ ရွိေသူးပါက ေက်ူးဇူူးျပ်ဳ၍           သိ ႔ဖ န္ူးဆက္ၿပီူး 
က်န္ူးမာေရူးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ။ ဝန္ထမ္ူးမ်ာူးမွ သင့္အာူး အျမန္ဆ ုံူးရွင္ူးျပေပူးပါမည္။ ထိ ႔အျပင္ စစ္ေဆူးေနစဥ္အတြင္ူး 
ျပႆနာတစ္စ ုံတစ္ရာ သိ ႔မဟ တ္ တရာူးမွ်တမႈမရိွေသာ အျဖစ္မ်ာူး ႀက်ဳုံေတြ႕ရပါက က်န္ူးမာေရူးဌာနသိ ႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

 

က်န္ူးမာေရူးႏွင့္ လူမႈဖူလ ုံေရူး ဝန္ႀကီူးဌာန၊ ေရာဂါထိန္ူးခ််ဳပ္ေရူး ဦူးစီူးဌာနမွ သင့္က်န္ူးမာေရူးကိ  
အေလူးထာူးဂ႐ စိ က္ေနပါတယ္ 

 
တီဘေီရာဂါေဝဒနာရငွႏွ္င့္ ထေိတြ႕ဖူူးသအူာူး စမူ္းသပစ္စေ္ဆူးရန ္အေၾကာငူ္းၾကာူးစာကိ  ဖတၿ္ပူီးေၾကာငူ္း ျပနၾ္ကာူးစာ 

ကြၽန္ေတာ္                            (လက္မွတ္)  ဤအေၾကာင္ူးၾကာူးစာကိ  ဖတ္ၿပီူးပါၿပီ။ 

တရာူးဝင္ကိ ယ္စာူးလွယ္                (လက္မွတ္) (ထေိတြ႕ဖူူးသူသည္ ေက်ာင္ူးသာူးျဖစလ္ွ်င္ သူ/သူမ၏      အတန္ူး      အခန္ူး) 


