
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ� 

ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

  စာအမှတ်၊      ၃၂၉     /  ၉  /   ရခ-၂  / ၂ဝ၁၉  

                                                                      ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၉ ခု�ှစ် ၊ဇွန် လ        ၁၃         ရက် 

သို/ 

 

 

အေက0 ာင်းအရာ။ စိတ်အေခြ အေန�ှင့်လူေတွ�စစ်ေဆးခြ င်းေဖြ ဆုိရန်ကိစ3  
 

၁။ ေက0 ာ်ငြ ာစာအမှတ်(၂/၂၀၁၉)ပါ  လစ်လပ်ရာထူး(၉၆၇)ေနရာအတွက်ေရွးချယ်ရန်  စိတ်အေြခအေန  

�ှင့်လူေတွ�စစ်ေဆးခြ င်းကို  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ�၊ :ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနပြ ည်ေတာ်တွင် ေအာက်ပါ 

အစီအစဥ်အတိုင်းကျင်းပပြ <လုပ်မည်ဖြ စ်ပါ၍ လာေရာက်ေဖြ ဆိုရန်အေက0 ာင်းက0 ားပါသည်- 

 (က) စိတ်အေခြ အေနစစ်ေဆးရန် သတင်းပုိ/ရမည့်ရက်၊အချိန် 

  ၂၀၁၉ ခု�ှစ်၊                    လ  (          )ရက် 

  (၁)သတင်းပို/ရန်      - နံနက် ၀၈ း ၀၀နာရီ 

  (၂)စိတ်အ ေြခအေနစစ်ေဆးခြ င်းေဖြ ဆိုရန်   - နံနက် ၁၀ း ၀၀နာရီ 

 ( ခ ) လူေတွ�စစ်ေဆးမည့်ရက်၊အချိန် 

  ၂၀၁၉ ခု�ှစ်၊                    လ  (          )ရက်   - နံနက် ၀၈ း ၃၀နာရီ 

 ( ဂ ) အထက်အပုိဒ်-၁(က)ပါ သတင်းပို/ရမည့်ေန/ရက်တွင် ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါ စာရွက်စာတမ်း 

များကုိ မပျက်မကွက် တင်ပြ ရပါမည်- 

(၁) လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူးအတွက် M.B.,B.S. (ေဆးပညာဘဲွ�) လက်မှတ် မူရင်း�ှင့် 

လက်ရိှတရားဝင်ဆရာဝန်အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လုိင်စင်(ဆမ)မူရင်း 

  (၂) အသက်အေထာက်အထားေဖာ်ပြ သည့်  အေခြ ခံပညာအထက်တန်း / တကGသုိလ်ဝင် 

စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်မူရင်း (အသက်သတ်မှတ်ချက် ညီHွတ်ခြ င်း ရိှ/မရိှစိစစ်ရာတွင် 

ဤေအာင်လက်မှတ်သည် အဓိကအေထာက်အထားဖြ စ်ေက0 ာင်း သတိ ပြ <ရန်ဖြ စ်ပါ 

သည်။ အမည်ကဲွလဲွမKရိှလLင် အမည်ေပြ ာင်းအေထာက်အထားကုိ တစ်ပါတည်း 

တင်ပြ ရပါမည်။) 

   (၃)  ဘွဲ�ရသည့်�ှစ်တွင် ေအာင်မြ င်ေသာဘာသာရပ်�ှင့်ရမှတ်စာရင်းမူရင်း၊ 

(၄)  �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ား၊ 

(၅)  အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်(မိတO P)၊ 

 

 

၂/သို/ 



   
  

 (၆)   မြ န်မာ�ုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွ�၊သက်ဆုိင်ရာမQ ိ</နယ်ရဲစခန်းမှ ရာဇဝတ်ပြ စ်မKကျPးလွန်ဖူးခြ င်း�ှင့် 

ေပြ း(၄)ေပြ းစာရင်းတွင်ပါဝင်ခြ င်းမရိှေက0 ာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း[ ေလLာက်လSာတင် 

သွင်းသည့်ရက်မှ (၆)လအတွင်းေတာင်းခံခ့ဲသည့် ေထာက်ခံစာဖြ စ်ရမည်။ ေထာက်ခံ 

စာတွင် ေထာက်ခံသူ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ကုိယ်ပုိင်အမှတ်�ှင့် ရဲစခန်းတံဆိပ်တုိ/ 

 ပြ ည့်စံုစာွပါရိှရမည်။] 

(၇)  ကျန်းမာေက0 ာင်းေဆးလက်မှတ်မူရင်း၊ 

(၈)  ေလLာက်ထားသူ၏ပတ်စ်ပုိ/အရွယ်ဓာတ်ပံု(၁)ပံု(ေရှ�တည့်တည့်မှ:ုိက်ထားပQ ီးနားရွက်  

       �ှစ်ဖက်ြမင်ေစရမည်။) 

(၉) ပူးတဲွပုံစံတွင် အချက်အလက်များကို ပြ ည့်စုံစာွေရးသွင်းပQ ီး မိတO P ( ၁၁ ) ေစာင်  

 ပြ <စုတင်ပြ ရန်။ 

၂။ ဝတ်စားဆင်ယင်မK  

 (က) အမျိ<းသားများရှပ်အကျVေကာ်လာလည်ကတံုး၊တုိက်ပံုအကျV၊ပုဆုိး၊ညWပ်ဖိနပ် ဝတ်ဆင်လာပါရန်။ 

 (ခ) အမျိ<းသမီးများရင်ဖံုးအကျVလက်ရှည်(သုိ/မဟုတ်)လက်စက၊ထမီ၊သဲကY ိ<းဖိနပ်ဝတ်ဆင်လာပါရန်။ 

၃။ စိတ်အ ေြခအေနစစ်ေဆးခြ င်း�ှင့်လူေတွ�စစ်ေဆးခြ င်းအတွက်ခံုအမှတ်မှာ(                               ) ဖြ စ်ပါသည်။ 

၄။ စိတ်အ ေြခအေနစစ်ေဆးရန်�ှင့်  လူေတွ�စစ်ေဆးရန်အတွက်  လာေရာက်ရသည့် ခရီးစရိတ်ကုိ  

ဤအဖဲွ�က ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။ 

၅။ ေလLာက်ထားစဥ်က အစုိးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ်လည်း ေလLာက်ထားစဥ်ကာလအတွင်း အစုိးရ 

ဝန်ထမ်း ဖြ စ်လာပါက ယခုရာထူးေလLာက်ထားခြ င်းကုိ ကန်/ကွက်ရန်မရိှေက0 ာင်း၊ မိမိလက်ရိှ တာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရာ ဌာနမှတစ်ဆင့်ဝန်ကY ီးဌာနသုိ/ အဆင့်ဆင့်တင်ပြ ပQ ီးဝန်ကY ီးဌာန၏ ခွင့်ပြ <ချက်ကုိ 

လူေတွ�စစ်ေဆးေသာအခါ တင်ပြ ရမည်  ဖြ စ်ပါသည်။ 

၆။ ယခင်ကအစိုးရဝန်ထမ်းအဖြ စ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပQ ီး �Kတ်ထွက်ခဲ့သူဖြ စ်ပါက ယင်းဌာနမှ �Kတ်ထွက် 

ခွင့်ပြ <သည့် :ုံးအမိန်/စာမူရင်း�ှင့်မိတO Pကို ယူေဆာင်တင်ပြ ရန်�ှင့် တင်ပြ �ိုင်ခြ င်းမရိှပါက 

လူေတွ�စစ်ေဆး ခံယူခွင့်ပြ <မည် မဟုတ်ေက0 ာင်း အသိေပးပါသည်။  

          

   

          

                                 HSန်က0 ားေရးမှPးချ<ပ် (ကိုယ်စား) 
 ( မိုးေကသီ၊ လက်ေထာက်HSန်က0 ားေရးမှPး ) 
 
 
 

၂ 



ကျန်းမာေရး�ှင့်အားကစားဝန်ကY ီးဌာန၊လက်ေထာက်ဆရာဝန်(M.B.,B.S.)ရာထူး(၉၆၇)ေနရာ 

စိတ်အေခြ အေနစစ်ေဆးမည့်ရက် - -        - ၂၀၁၉ 

လူေတ�ွ�Kတ်ေဖြ စစ်ေဆးမည့်ရက် - -        - ၂၀၁၉ 

                                ခုံအမှတ် ---------------------------------------- 

ဝန်ထမ်းအဖဲွ�အစည်းများတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကုိင်ရန် ေလLာက်ထားသူများ ေရးသွင်းရမည့်ပုံစံ 

(ေနရာ၊ေဒသ၊ခု�ှစ် စသည်တုိ/ကုိ ပြ ည့်စုံစွာ ေဖာ်ပြ ပါ။ ) 

၁။ အမည်�ှင့်�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ် --------------------------------------------------------------------------- 

၂။ ေမွးဖာွးသည့် ခု�ှစ်၊လ၊ရက်၊ေဒသ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

၃။ လူမျိ<း�ှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

၄။ အဘအမည်၊�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ်�ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ 

 (ကွယ်လွန်ပQ ီးဖြ စ်လLင် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၅။ အမိအမည်၊�ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ်�ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ 

 (ကွယ်လွန်ပQ ီးဖြ စ်လLင် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ) -------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၆။ ဝန်ထမ်းဖြ စ်လLင်   လက်ရှိအလုပ်အကိုင်၊   စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်၊   ဌာန�ှင့်  လစာ�Kန်း  

 (ဤအပိုဒ်ကို မှန်ကန်စွာ ဖြ ည့်စွက်ခြ င်းမပြ <ပါက ေလLာက်ထားေသာ ရာထူးအတွက် ေရွးချယ်ခြ င်းခံရ             

ေသာ်လည်း ယင်းရာထူးအတွက် ေရွးချယ်ခန်/အပ်ချက်ကုိ ပယ်ဖျက်ခြ င်းခံရမည်ဖြ စ်ပါသည်။) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၇။        အိမ်ေထာင်ရိှလLင် ခင်ပွန်း / ဇနီးအမည် / အလုပ်အကိုင် / ဌာန -----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၈။  သားသမီးအမည်�ှင့်အသက် -----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၉။ မိမိ�ှင့် ေဆွမျိ<းအရင်းအချာ၏ အမည်၊ ေတာ်စပ်ပုံ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ဌာန ၊ ေနရပ်လိပ်စာ ( ေမွးချင်းများကို 

ေဖာ်ပြ ပါ။ေမွးချင်းမရိှပါကဦးကY ီး၊ဦးေလး၊အေဒZအရင်းအချာများကုိေဖာ်ပြ ပါ၊) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ၂ /သို/ 



 

၁၀။ ပညာသင်ခဲ့ေသာ ေကျာင်းများ / တကGသိုလ် / ေကာလိပ်များ (ခု�ှစ်ေဖာ်ပြ ရန် ) 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၁။ ေကျာင်းေနစဥ် ထူးခ[န်ေသာ အချက်များ --------------------------------------------------------------------------------- 

၁၂။ ေကျာင်းေနစဥ် အပြ စ်ေပးခံရမKများ ---------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၃။ ပညာအရည်အချင်း ( က ) ရရိှေသာ တကGသိုလ်ဘွ�ဲ / ဘွဲ�များ -------------------------------------------------------- 

                                         �ှင့် ေအာင်မြ င်သည့် ခု�ှစ် /အဆင့် ------------------------------------------------------ 

                                                                                           ------------------------------------------------------- 

 ( ခ )  ေနာက်ဆုံးသင်ယူခဲ့ေသာ ဘာသာရပ်များ - 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၄။ ပါဝင်ခဲ့ဖူးေသာ၊ ပါဝင်ဆဲဖြ စ်ေသာ အသင်းအဖဲွ�များ၊တာဝန်အဆင့်များ ----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ်အကိုင် ----------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၆။ ယခင်က လူေတ�ွဝင်ေရာက်ခဲ့ဖူး ခြ င်း ရိှ / မရိှ ---------------------------------------------------------------------------- 

 ရိှပါက ရာထူး / ဌာန / ရက်စွဲ ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၇။ အရာထမ်းေလာင်းအေခြ ခံသင်တန်း တက်ေရာက်ခဲ့ဖူးခြ င်း ရိှ / မရှိ -------------------------------------------------- 

၁၈။ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ/ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

၁၉။ အခြ ားေဖာ်ပြ လိုေသာအချက်များ - 

 

                                                                                                                          

( ထုိးမQ ဲလက်မှတ် ) 

 

                                                                     အမည်။ --------------------------------------- 

             ဆမအမှတ်။ ----------------------------------

  

မှတ်ချက်။ အချက်အလက်များကုိ ပြ ည့်စံုစွာေဖာ်ပြ ရန်�ှင့် ဖြ ည့်စွက်ရန်ေနရာမလံုေလာက်ပါက သီးခြ ားစာရွက်ဖြ င့် 

ေရးသားေဖာ်ပြ ရန်ဖြ စ်ပါသည်။ 

၂ 



ေထာက်ခံချက် 

သက်ဆိုင်ရာသို/ 

 -----------------------------  မQ ိ</----------------------------------------- ေန (အဘ ) ဦး ---------------------------------------- ၏ 

သား / သမီးဖြ စ်သူ ေမာင် / မ ----------------------------------------- �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ် ၊ ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------ကိုင်ေဆာင်သူသည်  အကျင့်စာရိတO ေကာင်းမွန်ပQ ီးရာဇဝတ်ပြ စ်မK 

တစ်စုံတစ်ရာကျPးလွန်ဖူးခြ င်း�ှင့် ေပြ း ( ၄ )ေပြ းစာရင်းတွင်  ပါဝင်ခြ င်းမရိှေက0 ာင်း သိရိှေထာက်ခံအပ်ပါသည်။ 

 

 

        

 လက်မှတ် ---------------------------------------- 

                        ရဲစခန်း တံဆိပ် အမည် ------------------------------------------- 

  ရာထူး -------------------------------------------- 

  ကိုယ်ပိုင်အမှတ် --------------------------------- 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခု�ှစ် ၊                               လ             ရက် 

 

ေထာက်ခံချက် 

သက်ဆိုင်ရာသို/ 

 -----------------------------  မQ ိ</ ----------------------------------------- ေန (အဘ) ဦး ---------------------------------------- ၏ 

သား / သမီးဖြ စ်သူ ေမာင် / မ ----------------------------------------- �ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ပြ ားအမှတ် ၊ ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------ကိုင်ေဆာင်သူသည်  အကျင့်စာရိတO ေကာင်းမွန်ပQ ီးရာဇဝတ်ပြ စ်မK 

တစ်စုံတစ်ရာကျPးလွန်ဖူးခြ င်း�ှင့် ေပြ း ( ၄ )ေပြ းစာရင်းတွင်  ပါဝင်ခြ င်းမရိှေက0 ာင်း သိရိှေထာက်ခံအပ်ပါသည်။ 

 

 

        

 လက်မှတ် ---------------------------------------- 

                        ရဲစခန်း တံဆိပ် အမည် ------------------------------------------- 

  ရာထူး -------------------------------------------- 

  ကိုယ်ပိုင်အမှတ် --------------------------------- 

 

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၉   ခု�ှစ်၊                            လ                ရက် 


