
미얀마어-예진표 

ကုိရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေရာဂါ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထုိးျုခင္း ၾကိဳ္တင္စစ္တမ္း  
 

ကိုရိုနာဗိငု္းရပ္စက္းူစကေ္ရာဂါ ၁၉ (ကိုရိနုာ၁၉) ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း လမး္ညႊန ္နငွ္ ့ကာကြယ္ေဆး ထိုးျပီး ေနာက ္

ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ထူးျခားတံု႕ျပန္မွဆုိုင္ရာ အခ်ကအ္လက္အား ျပည့္ဝစြာ လက္ခရံရွိျပီး၊ ဆရာဝန၏္ ၾကိဳတင ္

တစစတ္မ္းအရ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းကိ ုလက္ခံပါမည္။          ☐ သေဘာတ ူ☐ သေဘာမတ ူ

ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံမွုအား လက္ခံရာတြင ္ သေဘာတူပါက လံုျခံဳဳမွရုွိေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးနုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္း 

မ်ားအား ေသခ်ာစြာ ဖတ္ရွျုပီး ကိုယ္တိုင္ (ဥပေဒေၾကာင္းကိယု္စားလွယ္၊ ေရွ႕ေန) အတည္ျပဳခ်က္တြင ္ေရးထည့္ေပးေစလိုပါသည္။ 

အမည္ ္
 

 နိုင္ငံသားမွတ္ပံူတင ္

(နိုင္ငံျခားသားကတ္နံပါတ)္ 

-                         

               (☐က်ား ☐မ) 
ဖုန္းနံပါတ ္ (အိမ္)                                                                  (လက္ကိုင္ဖုန္း) 

ကာကြယေ္ဆးထိးုျခငး္အတြက ္ကိုယေ္ရးအခ်ကအ္သံုးျပဳခြင္ ့သေဘာတူညခီ်က ္  ကိုယတ္ိငု ္(ကိယုစ္ားေရ႕ွေန) 

အတညျ္ပဳ☑ 

「ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ျခင္းနွင့္ အစီအမံဥပေဒ」 အပိုဒ ္ ၃၃၏ ၄ နွင့္ က်င့္သံုးခ်က္ အပိုဒ္ ၃၂၏ ၃ အရ နုိင္ငံသား 
မွတ္ပံုတင္အမွတ္ စသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္နွင့္ အထိခိုက္မခံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား စုေဆာင္းထားရွိပါသည္။ 
ေနာက္တိုးအျဖစ ္စုေဆာင္းမည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။  

▪ကိုယ္ေရးအခ်က ္စုေဆာင္းသံုးစြဲ-ေဆးထပ္ထုိးျခင္းနွင့္ ျပီးဆံုးျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ထူးျခားလကၡဏာ ျဖစ္ပြားျခင္း 

စာတိုပို႕ျခင္း စသည္ ့▪ကိုယ္ေရးအခ်က္စုေဆာင္းသံုးစြဲ-ကိုယ္ေရးအခ်က္ (အထိခိုက္မခံ ကိုယ္ေရး အခ်က္.မွတ္ပံုတင္နံပါတ္ပါဝင္) 

ဖုန္းနံပါတ္(အိမ္.လက္ကိုင္)▪ ကိုယ္ေရးအခ်က ္ပိုင္ဆုိင္မွု နွင္ ့သံုးစြဲကာလ - ၅ ႏွစ ္

1. ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး မထိုးမွီ ေဆးထိုးခံသူ၏ အေၾကာင္းအား <ကိုရိုနာ၁၉ ကာကြယ္ေရး 

စီမံစနစ>္ျဖင္ ့ၾကိဳတင္ စစေ္ဆးျခင္းအား သေဘာတူပါသည္။  

* ၾကိဳတင္စစ္ေဆးျခင္းအား သေဘာမတူပါက မလိုအပ္ေသာ ထပ္ဆင့္ေဆးထိုးနံရမွုမ်ား သို႕မဟုတ္ 

ေျဖေဆးထိုးနွံရမွုမ်ား ျဖစေ္ပၚလာနိုင္ပါသည္။  

 

☐ဟုတ္  

☐မဟုတ ္

2. ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး၏ ေဆးထပ္ထိုးျခင္း နွင့္ ျပီးဆံုးျခင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို ဖုန္းမွ 
သေဘာမတူပါက သေဘာမတူေသာ အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိနိုငပ္ါ။  

☐ဟုတ ္  ☐မဟုတ ္

3. ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ထူးျခားလကၡဏာ ျဖစ္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ စာတို မကေ္ဆ့ကို 

လက္ခံပါမည္။ သေဘာမတူပါက အေၾကာင္းအရာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို မရနုိင္ပါ။  

☐ဟုတ ္  ☐မဟုတ ္

ေဆးထိးုခမံည့္သနူငွ္ ့ပါတသ္ကေ္သာ စစေ္ဆးခ်က ္ ကိုယတ္ိငု ္

(ကိယုစ္ား 

  ① (အမ်ိဳသမီးမ်ား) လက္ရွိ ကိယု္ဝန္ေဆာင္ထားပါသလား ☐ဟုတ ္  ☐မဟုတ ္

② ယခင္နွင့္မတူပ ဲယေန႕ ေနမေကာင္းတဲ့ ေနရာ ရွိပါသလား။ ရွိပါက ျဖစစ္ဥ္ကို ေရးခ်ေပးပါ။ 

(                                                                                                           ) 

☐ဟုတ ္  ☐မဟုတ ္



ဤ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္းအား အ ီဂ်ဴ မင္းအာသာျပန္စင္တာ လင့္ခ(္LINK) မ ွျပန္ဆုိပါသည ္။ ၀၅၁)၈၁၈-၅၇၅၉ 

③ ကိုရိုနာ ၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ ခံရဖူးေၾကာင္း ေဆးမွတ္ခ်က ္ရရွိဖုးပါသလား။ ရွိပါက ထိုေန႕ရက္စြဲကို 

ေဖာ္ျပပါ။ (          နွစ ္   လ    ရက္ ) 

☐ဟုတ္   

☐မဟုတ ္

④ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄ ရက္အတြင္း ကာကြယ္ေဆး (ကိုရိုနာ အျပင္) ထိုးနွံခဲ့ဖူးပါသလား။  ☐ဟုတ္   

☐မဟုတ္ 
⑤ ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ထိုးနံဖူးပါသလား။ မထိုးနွံဖူးပါက ေမးခြန္း နံပါတ္ ⑥ ကိ ုသြားပါ။  

ထိုးနွံဖူးပါက ထိုးနွံခဲ့သည့္ ေန႔ရက္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ (ေဆးထိုးသည့္ေန႕    နွစ္    လ    ရက္)  

☐ဟုတ္   

☐မဟုတ ္

⑤-1 ကိုရိုနာ ၁၉ ကာကြယ္ေဆး ထုိးနွံျပီးေနာက္ ျပင္းထန္ဓါတမ္တည့္မွ ု(အာနာဖီးလာ့စ္ေရွာ့ခ္၊ အသက္ 

ရွဴက်ပ္၊ သတိေမ့၊ နွုတ္ခမ္း.ပါးစပ္တြင္းေဖာေရာင္ စသည့္) ျဖစပ္ြား၍ ေဆးကုသမွ ုခံဖူးပါသလား။  

 (ထိုသို႕ျဖစ္ေစသည့္ ကာကြယ္ေဆး အမ်ိဳးအစားမွာ-                                          ) 

☐ဟုတ္   

☐မဟုတ ္

⑥ ယခင္က သာမန ္ဓါတ္မတည့္မွု ( အာနာဖီးလာ့စ္ေရွာခ့္၊အသက္ရွဴက်ပ္၊ သတိေမ့၊ နွုတ္ခမး္.ပါးစပ္တြ  

ေဖာေရာင ္စသည့္တို႕ ျဖစ္ဖူးပါသလား။ ျဖစ္ဖူးပါက ထိုသို႕ဓါတ္မတည့္မွု 

ျဖစ္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းပစၥည္းမ်ားဘာဆိုတာသိပါကေဖာ္ျပေပးပါ။ (                                  ) 

☐ဟုတ္   

☐မဟုတ ္

⑦ ေသြးခေဲရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ေစ ၊ ေသြးက်ေဲဆး ေသာက္ေနရျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါသလား။ ျဖစ္ေနပါက 
ေရာဂါအမည္ သို႕မဟုတ္ ေဆးအမည္ကို ေဖာ္ျပေပးပါ။ (                                               ) 

 

ကိုယ္တိုင္ ( ဥပေဒေၾကာင္းကိယု္စားလွယ္၊ အုပ္ထိန္းသူ)  အမည္-          (လက္မွတ)္ ေတာ္စပ္ပံ-ု  

နွစ္       လ       ရက ္

ဆရာဝနစ္စခ္်က ္အေျဖ (ဆရာဝနမ္တွတ္မး္)  အတညျ္ပဳခ်က☑္ 

 အပူခ်နိ္               ℃ ေဆးထိုးနွံျပီးေနာက္ျဖစ္ပြားတတ္သည္တို႕ကို 

ရွင္းျပျပီး 

☐ 

‘ထူးျခားတုံ႕ျပန္မွုကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ေဆးထိုးျပီး ၁၅မိနစ္မွ ၃၀မိနစ္အထိ ေဆးထိုးဌါနတြင္ 

ေစာင့္ရမည္ကို ရွင္းျပျပီး 

 

ၾကိဳတင ္

စစ္ေဆးခ်က္ 

အေျဖ 

□ကာကြယ္ေဆးထိုးရန ္အဆင္ေျပသည ္

□ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ဆိုင္းငံ့သင့္    

(အေၾကာင္းရင္း-                                                     ) 
□ကာကြယ္ေဆးမထိုူးသင့္ (အေၾကာင္းရင္း-                                              )  

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား နွင့္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီးေၾကာင္း အတည္ျပဴပါသည္။          ဆရာဝန္အမည္- 

ကာကြယေ္ဆးထိးုနွမံွလုပုင္နး္စဥမ္တွတ္မး္ 

ကုန္ထုတ္ကုမၸဏီ ကာကြယ္ေဆးထုတ္ကုန္အမွတ္ ထိုးနွံသည့္ကိုယ္ခႏၵာေနရာ 

  ☐ဘယ္လက္ေမာင္း   ☐ညာလက္ေမာင္း 

ေဆးထိုးခံသူ အမည-္  


