ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
စာအမှတ်၊ ၅၂၅ / ၂၂ / ရခ - ၂ /၂ဝ၁၇
ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၇ ခု ှစ် ၊ .သဂုတ် လ ၃ ရက်
သို1

အေက
. ာင်းအရာ။

၁။

ကျန်းမာေရး ှင့်အားကစား၀န် 4ကီးဌာနေအာက်ရှိ ြပ ည်သူ1ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊
ကုသေရးဦးစီးဌာန ၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန ၊ တိုင်းရင်းေဆးပညာဦးစီးဌာန ၊ အစား
အေသာက် ှင့် ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန ၊ အားကစား ှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ ဇမ89သီရိအထူးကုေဆး:ုံ 4ကီး ှင့် လ;ပ်စစ်
ှင့်စွမ်းအင်ဝန် 4ကီးဌာန ၊ မ <ေလးလ;ပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း တို1အတွက်
လူေတွ ေဖ
ြ ဆိုရန်ကိစ>[ေက
. ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၇]

အထက်အေက
. ာင်းအရာပါကိစ> ှင့်စပ်လျဥ်း၍ လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းကို

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ :ုံး၊

ြ Eလုပ်မည် ြဖစ်ပါ၍ လာေရာက်
:ုံးအမှတ်(၁၇)၊ေနပ
ြ ည်ေတာ်တွင် ေအာက်ပါအစီအစဥ်အတိုင်း ကျင်းပပ
ေဖ
ြ ဆိုရန်အေက
. ာင်း .ကားပါသည်(က)

စိတ်အေခ
ြ အေနစစ်ေဆးရန် သတင်းပို1ရမည့်ေန1ရက်
၂၀၁၇ ခု ှစ်၊

လ (

)ရက်

(၁) သတင်းပို1ရန်

- နံနက် ၀၈ း ၀၀နာရီ

(၂) စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးခ
ြ င်းေဖ
ြ ဆိုရန်

- နံနက် ၁၀ း ၃၀နာရီ

( ခ ) လူေတွ Gတ်ေြဖစစ်ေဆးမည့်ေန1ရက်
၂၀၁၇ ခု ှစ်၊

လ (

)ရက်

- နံနက် ၀၉ း ၀၀နာရီ

( ဂ ) အထက်အပိုဒ်-၁(က)ပါသတင်းပို1ရမည့်ေန1ရက်တွင် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ စာရွက်စာတမ်းများကို
မပျက်မကွက် တင်ြပရပါမည်(၁) ဘွဲ လက်မှတ် မူရင်း ( သို1မဟုတ် ) ေမာ်ကွန်းထိန်း:ုံးမှ ထုတ်ေပးသည့် ယင်းဘွဲ ရေက
. ာင်း
ေထာက်ခံချက် မူရင်း ၊
၂/သို1

၂

(၂) အသက်အေထာက်အထားေဖာ်ြပသည့် အေခ
ြ ခံပညာအထက်တန်း/ တကL သိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ
ေအာင်လက်မှတ် မူရင်း ( အသက်သတ်မှတ်ချက် ညီMွတ် ြခင်းရှိ / မရှိစိစစ်ရာတွင်
ဤေအာင်လက်မှတ်သည် အဓိကအေထာက်အထားဖ
ြ စ်ေ .ကာင်းသတိ ြပEရန် ြဖစ်ပါသည်။
အမည်ကွဲလွဲမGရှိလ;င် အမည်ေ ြပာင်းအေထာက်အထားကို တစ်ပါတည်းတင် ြပရပါမည်။)
(၃) ဘွဲ ရသည့် ှစ်တွင် ေအာင် ြမင်ေသာ ဘာသာရပ် ှင့် ရမှတ်စာရင်း မူရင်း၊
(၄) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပား၊
(၅) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်(မိတ<9)၊
(၆) ြမန်မာ ိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ ၊ သက်ဆိုင်ရာQမိE1နယ်ရဲစခန်းမှရာဇဝတ်ြပစ်မGကျ9းလွန်ဖူးြခင်း ှင့်ေြပး( ၄)ေပ
ြ း
စာရင်းတွင်ပါဝင်ြခင်းမရှိေ.ကာင်းေထာက်ခံစာမူရင်း[ ေလ;ာက်လRာတင်သွင်းသည့် ရက်မှ (၆)လ
အတွင်း ေတာင်းခံခဲ့သည့် ေထာက်ခံစာဖ
ြ စ်ရမည်။ေထာက်ခံစာတွင် ေထာက်ခံသူ၏
အမည်၊ ရာထူး၊ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ှင့် ရဲစခန်းတံဆိပ်တို1 ြပည့်စုံစွာ ပါရှိရမည်။]
(၇) ကျန်းမာေက
. ာင်းေဆးလက်မှတ်မူရင်း၊
(၈) ေလ;ာက်ထားသူ၏ ပတ်စ်ပို1အရွယ်ဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ ( ေရှ တည့်တည့်မှ :ိုက်ထားပ
Q ီး နားရွက် ှစ်ဖက်
ြမင်ေစရမည်။)
(၉) ပူးတွဲပုံစံတွင် အချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစွာေရးသွင်းQပီး မိတ<9 ( ၁၁ )ေစာင် ြပEစုတင်ြပရန်။
၂။

ဝတ်စားဆင်ယင်မG
(က)

အမျိEးသားများရှပ်အကျTေကာ်လာလည်ကတုံး၊တိုက်ပုံအကျT၊ပုဆိုး၊ညUပ်ဖိနပ် ဝတ်ဆင်လာပါရန်။

(ခ)

အမျိEးသမီးများ ရင်ဖုံးအကျTလက်ရှည်( သို1မဟုတ် )လက်စက၊ထမီ၊သဲ4ကိEးဖိနပ် ဝတ်ဆင်လာပါရန်။

၃။

စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့်လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းအတွက်ခုံအမှတ်မှာ(

) ြဖစ်ပါသည်။

၄။

စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးခ
ြ င်း ှင့် လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းအတွက် လာေရာက်ရသည့်ခရီးစရိတ်ကို ဤအဖွဲ က
ထုတ်ေပးမည်မဟုတ်ပါ။

၅။

ေလ;ာက်ထားစဥ်က အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ်လည်း ေလ;ာက်ထားစဥ်ကာလအတွင်း အစိုးရဝန်ထမ်း
ြဖစ်လာပါက ယခုရာထူးေလ;ာက်ထားခ
ြ င်းကို ကန်1ကွက်ရန်မရှိေ.ကာင်း၊ မိမိလက်ရှိ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရာ
ဌာနမှတစ်ဆင့်ဝန်4ကီးဌာန၊အဖွဲ အစည်း၏ခွင့်ြပEချက်ကို လူေတွ စစ်ေဆးေသာအခါ တင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။

၆။

ယခင်က အစိုးရဝန်ထမ်းအဖ
ြ စ် လုပ်ကိုင်ခဲ့Qပီး Gတ်ထွက်ခဲ့သူြဖစ်ပါက ယင်းဌာနမှ Gတ်ထွက်ခွင့်ြပEသည့်
:ုံးအမိန်1စာမူရင်း ှင့်မိတ<9ကို ယူေဆာင်တင်ြပရန် ှင့် တင်ြပ ိုင်ြခင်းမရှိပါက လူေတွ စစ်ေဆးခံယူခွင့်ြပEမည်
မဟုတ်ေ.ကာင်း အသိေပးပါသည်။
MRန် .ကားေရးမှ9းချEပ် (ကိုယ်စား)
( မိုးေကသီ၊ လက်ေထာက်MRန် .ကားေရးမှ9း )

[ေက
. ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၇]မှလက်ေထာက်ဆရာဝန်(M.B.B.S)ရာထူး(၁၇၂၂)ေနရာ
စိတ်အေခ
ြ အေနစစ်ေဆးမည့်ရက်

-

-

- ၂၀၁၇

လူေတွ Gတ်ေ ြဖစစ်ေဆးမည့်ရက်

-

-

- ၂၀၁၇
ခုံအမှတ် ----------------------------------------

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းများတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ရန် ေလ;ာက်ထားသူများ ေရးသွင်းရမည့်ပုံစံ
(ေနရာ၊ ေဒသ၊ ခု ှစ်စသည်တို1ကိုြပည့်စုံစွာေဖာ် ြပပါ။ )
၁။

အမည် ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် -------------------------------------------------------------------------------

၂။

ေမွးဖွားသည့် ခု ှစ်၊လ၊ရက်၊ေဒသ ------------------------------------------------------------------------------------------

၃။

လူမျိEး ှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ -----------------------------------------------------------------------------------------------

၄။

အဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ
(ကွယ်လွန် Qပီး ြဖစ်လ;င် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၅။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ
(ကွယ်လွန် Qပီး ြဖစ်လ;င် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

ဝန်ထမ်း ြဖစ်လ;င် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်၊ စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ေန1ရက်၊ ဌာန ှင့် လစာ Gန်း
(ဤအပိုဒ်ကို မှန်ကန်စွာ ြဖ ည့်စွက် ြခ င်းမပ
ြ Eပါက ေလ;ာက်ထားေသာ ရာထူးအတွက် ေရွးချယ် ြခ င်းခံရ
ေသာ်လည်း ယင်းရာထူးအတွက် ေရွးချယ်ခန်1အပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက် ြခင်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၇။

အိမ်ေထာင်ရှိလ;င် ခင်ပွန်း / ဇနီးအမည် / အလုပ်အကိုင် / ဌာန -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၈။

သားသမီးအမည် ှင့်အသက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။

မိမိ ှင့် ေဆွမျိEးအရင်းအချာ၏ အမည်၊ ေတာ်စပ်ပုံ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ဌာန ၊ ေနရပ်လိပ်စာ ( ေမွးချင်းများကို
ေဖာ် ြပပါ။ေမွးချင်းမရှိပါကဦးက
4 ီး၊ဦးေလး၊အေဒZအရင်းအချာများကိုေဖာ် ြပပါ၊)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၂ /သို1

ေက
. ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၇]မှလက်ေထာက်ဆရာဝန် (သွား)(B.D.S)ရာထူး(၃၀၀)ေနရာ
စိတ်အေခ
ြ အေနစစ်ေဆးမည့်ရက်

-

-

- ၂၀၁၇

လူေတွ Gတ်ေ ြဖစစ်ေဆးမည့်ရက်

-

-

- ၂၀၁၇
ခုံအမှတ် ----------------------------------------

ဝန်ထမ်းအဖွဲ အစည်းများတွင် ဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ရန် ေလ;ာက်ထားသူများ ေရးသွင်းရမည့်ပုံစံ
(ေနရာ၊ ေဒသ၊ ခု ှစ်စသည်တို1ကိုြပည့်စုံစွာေဖာ် ြပပါ။ )
၁။

အမည် ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် -------------------------------------------------------------------------------

၂။

ေမွးဖွားသည့် ခု ှစ်၊လ၊ရက်၊ေဒသ ------------------------------------------------------------------------------------------

၃။

လူမျိEး ှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ -----------------------------------------------------------------------------------------------

၄။

အဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ
(ကွယ်လွန် Qပီး ြဖစ်လ;င် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၅။

အမိအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ှင့် အလုပ်အကိုင်၊ဌာန၊ေနရပ်လိပ်စာ
(ကွယ်လွန် Qပီး ြဖစ်လ;င် မကွယ်လွန်မီ အလုပ်အကိုင် ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၆။

ဝန်ထမ်း ြဖစ်လ;င် လက်ရှိအလုပ်အကိုင်၊ စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ေန1ရက်၊ ဌာန ှင့် လစာ Gန်း
(ဤအပိုဒ်ကို မှန်ကန်စွာ ြဖ ည့်စွက် ြခ င်းမပ
ြ Eပါက ေလ;ာက်ထားေသာ ရာထူးအတွက် ေရွးချယ် ြခ င်းခံရ
ေသာ်လည်း ယင်းရာထူးအတွက် ေရွးချယ်ခန်1အပ်ချက်ကို ပယ်ဖျက် ြခင်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၇။

အိမ်ေထာင်ရှိလ;င် ခင်ပွန်း / ဇနီးအမည် / အလုပ်အကိုင် / ဌာန -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၈။

သားသမီးအမည် ှင့်အသက် -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။

မိမိ ှင့် ေဆွမျိEးအရင်းအချာ၏ အမည်၊ ေတာ်စပ်ပုံ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ဌာန ၊ ေနရပ်လိပ်စာ ( ေမွးချင်းများကို
ေဖာ် ြပပါ။ေမွးချင်းမရှိပါကဦးက
4 ီး၊ဦးေလး၊အေဒZအရင်းအချာများကိုေဖာ် ြပပါ၊)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၂ /သို1

၂

၁၀။

ပညာသင်ခဲ့ေသာ ေကျာင်းများ / တကL သိုလ် / ေကာလိပ်များ (ခု ှစ်ေဖာ် ြပရန် )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၁။

ေကျာင်းေနစဥ် ထူးခ\န်ေသာ အချက်များ --------------------------------------------------------------------------------------

၁၂။

ေကျာင်းေနစဥ် အပ
ြ စ်ေပးခံရမGများ --------------------------------------------------------------------------------------------

၁၃။

ပညာအရည်အချင်း ( က ) ရရှိေသာ တကL သိုလ်ဘွဲ / ဘွဲ များ -----------------------------------------------------------ှင့် ေအာင် ြမင်သည့် ခု ှစ် /အဆင့် --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ခ ) ေနာက်ဆုံးသင်ယူခဲ့ေသာ ဘာသာရပ်များ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၄။

ပါဝင်ခဲ့ဖူးေသာ၊ ပါဝင်ဆဲ ြဖစ်ေသာ အသင်းအဖွဲ များ၊တာဝန်အဆင့်များ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၅။

လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးေသာ အလုပ်အကိုင် ----------------------------------------------------------------------------------------------

၁၆။

ယခင်က လူေတွ ဝင်ေရာက်ခဲ့ဖူး ြခင်း ရှိ / မရှိ --------------------------------------------------------------------------------ရှိပါက ရာထူး / ဌာန / ရက်စွဲ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၇။

အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်း တက်ေရာက်ခဲ့ဖူး ြခင်း ရှိ / မရှိ ------------------------------------------------------

၁၈။

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ/တယ်လီဖုန်းနံပါတ် -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁၉။

အခ
ြ ားေဖာ် ြပလိုေသာအချက်များ -

( ထိုး Qမဲလက်မှတ် )
အမည်။ --------------------------------------ဆမအမှတ်။ ----------------------------------

မှတ်ချက်။

အချက်အလက်များကို ြပည့်စုံစာွ ေဖာ်ြပရန် ှင့် ြဖည့်စွက်ရန်ေနရာမလုံေလာက်ပါက သီးြခားစာရွက်ြဖင့်
ေရးသားေဖာ်ြပရန်ြဖစ်ပါသည်။

ေထာက်ခံချက်
သက်ဆိုင်ရာသို1
----------------------------- QမိE့ ----------------------------------------- ေန ( အဘ ) ဦး ----------------------------------------၏
သား / သမီး ြဖစ်သူ ေမာင် / မ ----------------------------------------- ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ၊ ------------------------------------------------------------------------------------------ကိုင်ေဆာင်သူသည် အကျင့်စာရိတ<ေကာင်းမွန် Qပီးရာဇဝတ် ြပစ်မG
တစ်စုံတစ်ရာကျ9းလွန်ဖူး ြခင်း ှင့် ေပ
ြ း ( ၄ )ေပ
ြ းစာရင်းတွင် ပါဝင် ြခင်းမရှိေ .ကာင်း သိရှိေထာက်ခံအပ်ပါသည်။

လက်မှတ် ---------------------------------------ရဲစခန်း တံဆိပ်

အမည် ------------------------------------------ရာထူး -------------------------------------------ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ---------------------------------

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ှစ် ၊

လ

ရက်

ေထာက်ခံချက်
သက်ဆိုင်ရာသို1
----------------------------- QမိE့ ----------------------------------------- ေန( အဘ ) ဦး ---------------------------------------- ၏
သား / သမီး ြဖစ်သူ ေမာင် / မ ----------------------------------------- ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပားအမှတ် ၊ ------------------------------------------------------------------------------------------ကိုင်ေဆာင်သူသည် အကျင့်စာရိတ<ေကာင်းမွန် Qပီးရာဇဝတ် ြပစ်မG
တစ်စုံတစ်ရာကျ9းလွန်ဖူး ြခင်း ှင့် ေပ
ြ း ( ၄ )ေပ
ြ းစာရင်းတွင် ပါဝင် ြခင်းမရှိေ .ကာင်း သိရှိေထာက်ခံအပ်ပါသည်။

လက်မှတ် ---------------------------------------ရဲစခန်း တံဆိပ်

အမည် ------------------------------------------ရာထူး -------------------------------------------ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ---------------------------------

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၇ ှစ်၊

လ

ရက်

