
လျှပ်စစစ်ွမ််းအ ်းဝန်က  ်းဌ နမ ှခ ေါ်ယူခ   ရ ထူ်းခနရ မ  ်းအတွ  ်

ခလျှ  လ်  ပံုံစ ံ

ဖ ြေဆ ိုမည ့်စာစစ့်ဌာန ဖန ြည့်ဖ ာ့် 

ခ ိုအမှ ့် (ရ ိုုံးမှ ြေည ့်ရန့်)  

 

ဦုံးဖဆာင့်ညွှန့်က ာုံးဖရုံးမ ှုံး 

လျှြ့်စစ့်ဓာ ့်အာုံးထို ့်လိုြ့်ဖရုံးလိုြ့်ငန့်ုံး 

ရ ိုုံးအမှ ့် (၂၇)၊ ဖန ြည့်ဖ ာ့် 

 

၂၀၂၂ ခိုနှစ့်၊                         လ (         ) ရ ့် 

၁။ ဖလျှာ ့်ထာုံးသည ့်ရာထ ုံးအမည့်  

၂။ ဖလျှာ ့်ထာုံးသ   

 ( )  အမည့်  

 ( ခ)  အမ   ုံးသာုံးမှ ့်ြ ို င့်(သ ိုို့မဟို ့်)  

         န ိုင့်င သာုံးစ စစ့်ဖရုံး  ့် ြာုံးအမှ ့်  

 ( ဂ)  အသ ့်/ဖမ ုံးသ ကရာဇ့်(ရ ့်၊လ၊နစှ့်)  

         (ခရစ့်သ ကရာဇ့် ြေင ့် ဖြော့် ြရန့်)  

 (ဃ)  လ မ   ုံးနှင ့်  ိုုံး  ယ့်သည ့်ဘာသာ  

         (မည့်သည ့်  ိုင့်ုံးရင့်ုံးသာုံး ြေစ့်ဖက ာင့်ုံး  

          ဖြော့် ြရန့်)  

 ( င)   ြညာအရည့်အခ င့်ုံး(ရရှ သည ့် ဘ  ွဲ့/  

          ဒီြလ ိုမာ  ို ဖအာင့် မင့်သည ့် ခိုနှစ့်နှင ့်  

             ဖြော့် ြရန့်)  

 ( စ)  လ ့်ရှ အလိုြ့်အ  ိုင့် 

ရ ထူ်း လစ နှုန််း ဌ န ဝန်ထမ််းစဖြစ် ည ်ခနေ့ 

    

  (မ မ  ာဝန့်ထမ့်ုံးဖဆာင့်သည ့် ဌာနအက ီုံးအ  ဖထာ ့်ခ ခ  ့် ြ ုံး   လ  ့်) 

 (ဆ) ဝန့်ထမ့်ုံးမဟို ့်လျှင့် အလိုြ့်သမာုံးမှ ့်ြ ို င့်အမှ ့် ၊ မမ  ွဲ့နယ့် ၊ မှ ့်ြ ို င့်သည ့်ရ ့်စ   

စဉ ် အလုံပ် မ ်းမှတပ်ံုံတငအ်မှတ် မှတ်ပံုံတင ်ည ်မမ  ြို့နယ ် မှတ်ပံုံတင်ရ ်စွွဲ 

    

 

ဓာ ့်ြ ို 
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  (ဇ) ဆ ့်သ ယ့်ရန့် လ ြ့်စာအ ြည ့်အစ ို  

၃။ ( ) ြေခင့်အမည့်  

  အမ   ုံးသာုံးမ ှ့်ြ ို င့်အမှ ့်/န ိုင့်င 

သာုံး 

 

  စ စစ့်ဖရုံး  ့် ြာုံးအမ ှ့်  

  အဆင ့်/ရာထ ုံး  

  အလိုြ့်အ  ိုင့်/ဌာန  

  ဖနရြ့်လ ြ့်စာ  

 (ခ) မ ခင့်အမည့်  

   

အမ   ုံးသာုံးမ ှ့်ြ ို င့်အမှ ့်/န ိုင့်င 

သာုံး 

 

  စ စစ့်ဖရုံး  ့် ြာုံးအမ ှ့်  

  အဆင ့်/ရာထ ုံး  

  အလိုြ့်အ  ိုင့်/ဌာန  

  ဖနရြ့်လ ြ့်စာ  

 (ဂ) အ မ့်ဖထာင့်ရှ /မရှ   

  ရှ လျှင့် ဇနုီံး/ခင့်ြ န့်ုံး အမည့်  

  အမ   ုံးသာုံးမ ှ့်ြ ို င့်အမှ ့်/န ိုင့်င 

သာုံး 

 

  စ စစ့်ဖရုံး  ့် ြာုံးအမ ှ့်  

  လ မ   ုံးနှင ့်  ိုုံး  ယ့်သည ့်ဘာသာ  

  အလိုြ့်အ  ိုင့်/ဌာန  

  အဆင ့်/ရာထ ုံး  

  ဖနရြ့်လ ြ့်စာ  

၄။ ဖလျှာ ့်လွှာနှင ့်အ   ဖအာ ့်ြါစာရွ ့်စာ မ့်ုံးမ ာုံး ြ ုံး   ဖြုံးြ ိုို့ြါသည့်- 

 ( ) ဘ  ွဲ့/ဒီြလ ိုမာ ဖအာင့်လ ့်မှ ့်(မ  တ ) 

 ( ခ)   ကသ ိုလ့်ဝင့် န့်ုံး ဖအာင့်လ ့်မ ှ့်/အဖ ခခ ြညာအထ ့် န့်ုံး ဖအာင့်လ ့်မ ှ့် 

(မ  တ ) 

 ( ဂ) စာဖမုံးြ  ဝင့်ဖက ုံး ဖြုံးသ င့်ုံးသည ့် ဖ ြစာ/ခ လန့်(မ ရင့်ုံး) 
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 (ဃ) န ိုင့်င  ဝန့်ထမ့်ုံးမဟို ့်သ မ ာုံးအ   ့် အလိုြ့်သမာုံးမှ ့်ြ ို င့်  ့် ြာုံး(မ  တ ) 

 ( င) န ိုင့်င  ဝန့်ထမ့်ုံးမဟို ့်သ မ ာုံးအ   ့် အ  င ့်စာရ  တဖ ာင့်ုံးမ န့်ဖက ာင့်ုံး၊  ြစ့်မှု 

 င့်ုံးရှင့်ုံးဖက ာင့်ုံး သ ့်ဆ ိုင့်ရာရြ့်   ့်နှင ့် ရ စခန့်ုံး  ိုို့မှ (၆)လ အ  င့်ုံး    

ဖ ာင့်ုံးခ ထာုံးဖသာ ဖထာ ့်ခ ခ  ့်(မ ရင့်ုံး) 

 ( စ) လ န့်ခ  ဖသာ (၁)လအ  င့်ုံး ရ ို ့်  ုံးထာုံးဖသာ ြ ့်စြ ိုို့အရယွ့် ဓာ ့်ြ ိုအြ ို(၂)ြ ို 

 (ဆ) လျှြ့်စစ့်စ မ့်ုံးအာုံးဝန့်က ီုံးဌာန၊ လျှြ့်စစ့်ဓာ ့်အာုံးထို ့်လိုြ့်ဖရုံးလိုြ့်ငန့်ုံး  င့် 

ခနို့့်ထာုံး ခင့်ုံး ခ ရြါ   ဖဒသမဖရုွံးသ ာုံးဖရာ ့်    ာဝန့်ထမ့်ုံးဖဆာင့်ြါမည့်ဟို 

   ဝန့်ခ ခ  ့် 

၅။  အထ ့်ဖြော့် ြြါအခ  ့်အလ ့်မ ာုံး မှန့် န့်ဖက ာင့်ုံးနှင ့် အ  င ့်စာရ  တဖ ာင့်ုံးမ န့်ဖက ာင့်ုံး 

  ိုယ့်  ိုင့်ဝန့်ခ     ြ ြါသည့်။ 

 

 

 

 

လ ့်မှ ့်  

အမည့်  

 

မှ ့်ခ  ့်။  အထ ့်ဖြော့် ြြါ အခ  ့်အလ ့်မ ာုံးအာုံး  ြည ့်စ ိုစ ာ  ြေည ့်စ  ့်ဖြော့် ြထာုံး ခင့်ုံး 

မရှ ဖသာဖလျှာ ့်လွှာမ ာုံး  ို လ ့်ခ စဉ့်ုံးစာုံးမည့် မဟို ့်ြါ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


