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စာတမ္းရ ွ္္ာမမည္  ္ာမမည္ေရးရ္ ္ အမ   းစားခ ြဲရ္္ သုေတသ္နက႑ ျပ းးဆုးသမ္ညသရန္စ ြဲ ရန္စ ြဲေရးရ္ ္

(န) လုပ္ွ္္းေခ ွ္းစ္း ္ အန ္း္းခ  ပ္္ေခ ွ္းစ္း္အခ န္အလန္ေရးရ္္ 

(ခ) အေျခခဆသုေတသ္ေမးခ ္ ္း ၀ န တစ္ေ နာွ္းျ ွ္သသုေတသ္ေမးခ ္္း ေသာသခ န္လန့ခာမ ားန ုအ္န္  ွ္သပ ္ဖြင့္ပါ။ 

(ဂ) ေသာသခ န္စာတမ္း(မ ား)  ေခ ွ္းစ္း္န ုအု နေကာန္ပဆသေသာေသာသခ န္စာတမ္း(မ ား)န ုေ ာ္ျပပ ္ဖြင့္ပါ။(စဆ ံႏႈ္္းရမည္မညည္္းပ အေသးစ တ္မ  သာ)္ဖြင့္ပါ။စ တ္တ ုွ္းန တစ္မ န္  ာ(သ ႕ု)အမ ားးဆုးသဆုးမ န္  ာျ ွ္သ
္သ္ဖြင့္ပါ။အကအးသျ ွ္သန ွ ္းကြဲမ ဂုရုမ ားအားျ ွ္သ အဖမ နာခွ္ကတု္ေ၀ေသာတာောဂ ာ္ေ္(မ ား)(သ ု႕)္းပမာSSRNနြဲသသ ု႔ေသာလတ္တေလာလုပ္ေ္ေသာစာတမ္းကြဲမ ္ဖြင့္ပါ။ 

(ဃ) စ တ္ု တ္တန္ နမအ/ပေ ႒  စာပ ုဒ္တ ုတစ္ချု ွ္သ(အမ ားးဆုးစာလဆုး ၀၀းျ ွ္သပမညာပု ွ္းး ုွ္ရာလဆံႏႈ႕ေးာ္မံႏႈအု နအေ နာွ္းရွ္းေရးသားပဆုေ ာ္ျပပ ္ဖြင့္ပါ။းတ ွ ္သွ္အေျ မည  လ ုေသာပေ သင္အေျဖညိွလိုေသာပေ
 သင္အေျဖညိွလိုေသာပေ အားခ ြဲျခားေ ာ္ကုတ္ျခွ္းအပ အ၀ွ္ 

သဆုး မ န္ေမ ာန္န ုအေျခခဆေသာသုေတသ္စ မဆန ္္းအု နနက႑သဆုးခု႑တ္မည္းး ုေသာI္diotsလမ္းမညည္္္ဖြင့္ပါ။ 

 

(ွ) အေတ းအေခၚ 
ဤသုေတသ္ေခ ွ္းစ္း္ ပမညာပ ုွး္း ုွ္ရာပ ၀ွ္မံႏႈန ုေမာွ္း  ွ ္ေသား  ုအေတ းအျမွ္န ုေ ာ္ျပပ ္ဖြင့္ပါ။ျ စ္  ုွ လ္  ွ္း  ုေအးခ န္န ုေ ာ္ျပပ ္ဖြင့္ပါ။ေသာသခ 
ခ န္ေပၚမအတမ္ညဖေျပာွ္းလြဲ  ္ုွ္မံႏႈ(ရ ွ ္းျပကားေသာ)  ွ ္သေသာသခ န္စမ္းသပ္ျခွ္း/မမ  ခ မုံႏႈ(ရ ွ ္းျပ  ုွ္  ေ္းေျပာွ္းလြဲ  ုွ္ေခ န ုေ ာ္ျပပ ္ဖြင့္ပါ။ဤေ္ရာတ ွ ္စ ုးရ မ္  ေ္ျခ မ္
မ္းေျခာန္မံႏႈရ  သလား္ဖြင့္ပါ။ရ  ခြဲသေသာ္ေ ာ္ကုတ္  ုွ္မမည္သမ ား   ာသမည္ညာျ စ္မမည္္ မည္း္ဖြင့္ပါ။သညာ၀လန္ေတ ႕စမ္းသပ္မံႏႈ(သ ု႔) 
အျပွ္ညန္မ းွ္သနြဲေျပာွ္းလြဲ  ုွ္ေျခလံႏႈပ္ခတ္မံႏႈရ  သလား္ဖြင့္ပါ။ န  တွ္ေအးဖရေသာတွ္းမာမံႏႈအသဆုးခ   ုွ္ေခ ရ  သလား္ဖြင့္ပါ။ 
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(စ) အခ န္အလန္ 
( )မမည္သမည္သအခ န္အလန္အသဆုးျပ ရ္္တွျ္ပကားသ္မည္း္ဖြင့္ပါ။္းပမာ  ုွ္ွဆ/အခွ္းအန ွ္းညာေ နာွ္သ္မည္း္ဖြင့္ပါ။စစ္ခ န္ေအ္စ္တစ္္း းခ ွ္း႑စ းပ ားေရးလုပ္ွ္္းမ ား႑န ုေ္ပ ုွ္
ွ္ရွ္း   းမံႏႈ႑စန္မံႏႈစဆုမ ား႑  ုွ္ွဆမ ား….္ဖြင့္ပါ။္မအ္ာနာလ….္ာမအ္ာေအစ္း ္နားနာလ႑ေ္႔စ္း္႑အပတ္စ္း္႑လစ္း္႑ေလးလစ ႑တစ္  စ္စာအခ န္အလန္အမ   းအစား႑န ုေ္ပ ုွ္လုပ္ွ္္း  ွ္သပွ္မ
VS…  

(၂) မမည္သမည္သ္မအ္ာအရ ေ္အစားန ုေမ  ာ္လွ္သသ္မညး္္ဖြင့္ပါ။ပ ုွ္းျ တ္႑အခ  ္္  ွ္သမ  ႑ေဒ ွ္လ ုန္္ဖြင့္ပါ။ 
(၃) အခ န္အလန္အစုအေ၀းပဆုစဆအျ စ္ပ ၀ွ္သလား္ဖြင့္ပါ။ 
 
(၄)အခ န္အလန္အရွ္းအျမစ္မ ား႑ေစ းန န္တ ွ္အခ န္အလန္ရ  ုွ္သလား္ဖြင့္ပါ။န ုွ္တ ုွ္ေနာန္ေအ  ု႔လု သလား္ဖြင့္ပါ။သွ္န ုေ္တ ုွ္စစ္တမ္းေနာန္ေအမအစန္မ တမည္ေ
္ေးာန္မမည္သအခ န္အလန္မ ားလား္ဖြင့္ပါ။(သ ု႔းေမးျမ္္းမအမ ား႑အခ  ္္န္္႔သတ္ခ န္မ ားလား္ဖြင့္ပါ။သုေတသ္အနအအမည လ ုအပ္မအ္ဖြင့္ပါ။ေွ ေ နးမတမ္ညမအ္ေခ းေွ ႑အခ န္အလန္
န္အသစ္အး္္းမ ားလား္ဖြင့္ပါ။ 
 (၅) မစဆုလွ္ေသာအခ န္အလန္ေ နာွ္သညာျပသ္ာျ စ္  ုွ ္သလြဲ္ဖြင့္ပါ။အခ န္အလန္အစုအေ၀းေရ ႕လ ားမံႏႈျပသ္ာ္ဖြင့္ပါ။အခ န္အလန္ခ ေ္လ ေ္မံႏႈ/ရ ွ္းလွ္းျခွ္းျပသ္ာမ ား္ဖြင့္ပါ။ 
 (၆) သွ္ စမ္းသပ္ခ န္ေျပာွ္းလြဲမံႏႈမ ားနေနာွ္းမ ္္ေသာစ မ္းအားေပးရ္္ျပမည္သစဆုေသာေျပာွ္းလြဲမံႏႈျပသ္ာမ ားေ ာွ္ကုတ္္ ုွမ္မည္ေလာ္ဖြင့္ပါ။(အု ပၸေ္ရ  စ ာ  
(၇) ္းပမာ္ဖြင့္ပါ။သန္တမ္းလ ္ ္ေနာွ္းမ ္္မံႏႈ႑သန္တမ္းသတ္မ တ္ခ န္တမည္ေးာန္ပ ္ဖြင့္ပါ။အျခားေသာအခ န္အလန္း ုွ္ရာအ ္္႔အတား္ဖြင့္ပါ။ 

 

(း) လ ုအပ္ေသာပစစမည္းမ ား 
လန္ေတ ႕အေျခခဆမအေညာွ္  ွ ္သသုေတသ္ပဆုစဆ္ဖြင့္ပါ။ေခတ္ေ္ာန္ျပ္္ခ ္း္းနပ္မံႏႈ္မအ္ ာ္ဖြင့္ပါ။အေမးအေျ ပဆုစဆ္ဖြင့္ပါ။စ းပ ားေရးး ုွ္ရာေးာသ၀ြဲလ ုအပ္မံႏႈ႑အလုပအ္တ န္အးွ္သွ္သမံႏႈ္ဖြင့္ပါ။
ံႏႈ္ဖြင့္ပါ။ပဆုမ ္္လ ုွ္းမ ားမ ရေအ္  ွ္မံႏႈ္ဖြင့္ပါ။အေနာွ္အကမ္ညေ ာ္ရ္္္းာခ္(သ ု႔) အေနာွ္းးဆုးန ္္းဂခ္္း/စ းပ ားး ုွ္ရာစမ္းသပ္ခ န္မ ား္ဖြင့္ပါ။ 

  စ ္ ေသာသခ န္ေမးခ ္္း(၂)ခု္ဖြင့္ပါ။ 

(စ) ညာအသစ္ရ  လြဲ္ဖြင့္ပါ။ အေတ းအေခၚ/အခ န္အလန္/န ရ ောတ ု႔တ ွ ္အသစ္အး္္းရ  လား္ဖြင့္ပါ။မမည္သမည္သအရာသမ္ညေမာွ္း  ွ္သအျ စ္ဖမမည္သမည္နသအတ ု႔အေလးခ  ္္န ုး ြဲေသာေ္ာန္လ ုန္
န္မ ားျ စ္မမည္္မည္း္ဖြင့္ပါ။ဤအရာသမ္ညMickeyMouse” ျ စ္လား္ဖြင့္ပါ။တ္မည္းျ ွ္သသွ္ တွ္ျပမံႏႈအသစ္အး္္းပ ၀ွ္မံႏႈအားရ ုးရ ွ္းေသာရုပ္ပဆုျ ွ္သတွ္ျပ  ုွ္မလား္ဖြင့္ပါ။ 

(ဈ) ဒ း ုရွ္ညာျ စ္မမည္္ မည္း္ဖြင့္ပါ။ 
ညာေ နာွ္သအေျ သ ရ္္အေရး န းသ္မည္း္ဖြင့္ပါ။အု နန ေသားဆုးျ တ္ခ န္မ ား/အျပ အမအ/လုပ္ေးာွ္မံႏႈမ ားစသမ္ညတ ု႔နဤသုေတသ္အေပၚမမည္သ ု႔/လညမ္းမ ုးမမည္္မည္း္ဖြင့္ပါ။ 

တစ္ အု နအခ န္ 
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(ည) ပ ၀ွ္အားကုတ္မံႏႈ 
မမည္သမည္သအရာသမ္ညသန္း ုွ္ရာသုေတသ္စာေပအတ န္မအလပ ၀ွအ္ားကုတ္မံႏႈအရွ္းအျမစ္ျ စ္သ္မညး္္ဖြင့္ပါ။ 

(ဋ) အျခားစ္း္းစားစရာမ ား  ပအးေပ ွ္းေးာွ္ရ န္မံႏႈလ ုအပ္သလား္ဖြင့္ပါ။/း ၵရ  လား္ဖြင့္ပါ။အေတ းအခၚ/အခ န္အလန္/န ရ ောမ ား္ဖြင့္ပါ။(သွ္ေန ာွ္းတ ွ ္္ျပွပ္မ း)  

 ဂ ာ္ေ္မ ား္ဖြင့္ပါ။လန္ေတ ႕န မံႏႈ္ဖြင့္ပါ။သ ပဆၸ္မည္းန ရမည္ရ ေ္ခ န္္ဖြင့္ပါ။ 
ပ န္စ းးဆုးရဆံႏႈး  ုွ္ေခ ေလသလာခ န္(အ္ မ္သ  ွ္သအလေ္အလတ္)အျမွ္သ႑ပ န္  ုွ္ေခ  
(တစ္္မည္းျ ွ္သျပ  ွ္ညန္မ အလြဲက ုးခဆရမံႏႈ႑နု္္းဆုး ု ွ္ေခ တျခားးဆုးရဆံႏႈး  ုွ္ေခ မ ားဤအစ အစ္း္တွ္ျပရာတ ွ ္သွ္ေတ ႕ နဆ ရေသာတနေ္သစ ္္ေခၚမံႏႈမ ား
ား႑ညာေတ လြဲ္ဖြင့္ပါ။အေတ းေခၚ  ွ္သးန္စပ္မံႏႈရ  လား္ဖြင့္ပါ။အခ န္အလန္႑န ရ ောမ ား႑လအ႕န ွ္သ၀တ္း ုွ္ရားွ္ျခွစ္ရာမ ား႑န ွ္သ၀တ္နွ္းစွ္မံႏႈ္ဖြင့္ပါ။ 
လုပ္ွ္္းစ္း္သွ္သေတာ္မံႏႈရ  သလား္ဖြင့္ပါ။သ ပ္မန ္း္း႑သ ပ္မန ေ္္ဖြင့္ပါ။ 

 

http://ssrn.com/abstract=2462059
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2462059



