ကန့်သတ်
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများအတွက်
ေလာက်လာတင်သွင်းသူများ လိက
ု န
် ာရန်

vrf;ñTefcsuf

ေနြပည်ေတာ်

စာအမှတ်၊ ၆၅၇ /ေရွးချယ်ေရး(အဓိက)၂၀၂၁
ရက်စ၊ဲွ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ မတ်

ကန့်သတ်

၂၅

ရက်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
မာတိကာ
အမှတ်စဉ်

အေကာင်းအရာ

စာမျက်ှာ

၁

နိဒါန်း

၁

၃

ေလာက်လာတင်သွင်းြခင်း
ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းြခင်း

၂

၄

၅

ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ြပြခင်း

၄

၇

စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးရန်ှင့်

၈

အထူးသတိြပရန်အချက်အလက်များ

၂

၄

၆

၉

၁၀

ေကာ်ြငာထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း

၁

အရည်အချင်းစစ်ေဆးြခင်း

၅
လူေတွတ်ေြဖစစ်ေဆးရန်

ေခယူြခင်း

၇

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း

၉

အေထွေထွ

၉

ေနာက်ဆက်တ(ွဲ က) - ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ

ေခယူေသာရာထူးများအတွက်
ေလာက်လာပုံစံ

ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ ) - ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲကစစ်ေမးသည့် ေရးေြဖစာေမးပွဲ
၏ ေမးခွန်းများှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

အချက်အလက်များ

ကန့်သတ်

၆

ကန့်သတ်

၁၀

၁၇

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက
ေကာ်ြငာေခယူေသာရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရန်
လမ်းန်ချက်
နိဒါန်း
၁။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက

ေကာ်ြငာေခယူေသာရာထူးများအတွက်

ေလာက်လာ

တင် သ ွ င ် း သူ မ ျားသည် အဖွ ဲ  ကသတ် မ ှ တ ် ထ ားသည့ ် ေလာက် လ  ာ ပု ံစ ံြ ဖင့ ်သ ာ ေလာက်ထ ား
ရမည် ြ ဖစ် ပ ါသည် ။
ေလာက် လ  ာ ှ င ့ ် အ တူ
နည် း စနစ် ၊

ေလာက် လ  ာတွ င ်
ပူ း တွ ဲ ပ ါရှ ိ ရ မည့ ်

စာေမးပွ ဲ ဝ င် ေကးေငွ

ြဖည့ ် စ ွ က ် ေ ဖာ် ြ ပရမည့ ်
စာရွ က ် စ ာတမ် း များ၊

ေပးသွ င ် း ပု ံ ၊

အချက် အလက် မ ျား၊
ေလာက် လ  ာ တင် သ ွင ် း ပု ံ

စာေမးပွ ဲ ေ ြဖဆိ ု ခ ွ င ့ ် က တ် ြ ပားထု တ ် ယ ူ ြ ခင် း ၊

အရည် အ ချင် း စစ် ေ ဆးြခင်း ှ င ့ ်

သက် ဆ ိ ု င ် ေသာလိ ု က ် န ာရန်

လည်း ေကာင်း ၊

ေရးေြဖစာေမးပွဲ ှင့် လူေတွ တ်ေြဖစစ်ေဆးြခင်းတွင်

ေမးြမန်းမည့်

အရည်အ ချင် း စစ်
ေမးခွန်းဆိင
ု ရ
် ာ

ဘာသာရပ်များှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

လမ်း  န ်ခ ျက် များကိ ု
ေလ့လာရန်လိုအပ်သည့်

အချက်အလက်များှင့် အြခား သိသင့်သိထိုက်သည်များကို လည်းေကာင်း ဤလမ်းန်ချက်တွင်
ေရးသားေဖာ်ြပထားပါသည်။
ေကာ်ြငာထုတ်ြပန်ေကညာြခင်း
၂။

ဝန်ကီးဌာနများှင့် ြပည်ေထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းအသီးသီးတွင် ြပန်တမ်းဝင်အရာရှိ

ရာထူး အတွက် လစ်လပ်ေနရာ ေပေပါက်သြဖင့် စစ်ေဆး၊ ေရွးချယ်ေပးရန် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲှင့်

ညိင်းသည့်အခါ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည်

အဆိုပါရာထူးေနရာများအတွက်

ေကာ်ြငာကိုထုတ်ြပန်၍ ေလာက်လာများ ေခယူပါသည်။
၃။

ေကာ်ြငာကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံးှင့်တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ် စီမံအုပ်ချပ်ေရး

ေကာင်စီအုပ်ချပ်မုံးများ၏ေကာ်ြငာသင်ပုန်းများတွင်လည်းေကာင်း၊အဖွဲ၏Websiteများြဖစ်ေသာ
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
၂
ucsb.imis.com.mm၊

ကန့်သတ်

၃

www.ucsb.gov.mm ှင့် Myanmar National Web Portal တိုတွင်

(ဂ)

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်

လည်းေကာင်း၊ ေန့စဉ်ထုတ်ေဝသည့် ိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ေကာ်ြငာထည့်သွင်း ေဖာ်ြပ၍

သည့်ဌာနမှတစ်ဆင့်

လည်းေကာင်း ထုတ်ြပန်ေကညာသွားပါမည်။

ေလာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

၄။

ုံးသို ေပးပိုရမည်၊ ကိတင် ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ေကာ်ြငာတွင် ရာထူးလစ်လပ်သည့် ဌာန၊ ရာထူးအမည်၊ လစ်လပ် ဦးေရ၊ လိုအပ်

သည့်အရည်အချင်းများ၊

ေလာက်လာပိတ်ရက်၊

အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖစာေမးပွဲ

ကျင်းပမည့်

၅။

ေပးပိုေလာက်ထားရမည်။ [မှတ်ချက်။ ကိုယ်စားလှယ် (သိုမဟုတ)် စာတိုက်မှ
ေပးပိုသည့် ေလာက်လာ ေပျာက်ဆုံးြခင်း/ရက်ေနာက်ကျြခင်းတိုအတွက် ဤအဖွဲက
တာဝန် မယူပါ။]
(ခ)

သာ သတ်မှတ်ေြဖဆိုခွင့်ြပပီး ကျန်ေလာက်လာများကို ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်
ပါသည်။

ေလာက်လာပုံစံကို ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ၊ မိသားစု သိုမဟုတ် ေဆွမျးိ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ(် ၁၇) သို ေလာက်လာပိတ်ရက် မတိုင်မီ

ေလာက်လာတွင်

ပတ်စပိုအရွယ်

ဓာတ်ပုံ

(၆လအတွင်း

ိုက်ကူးခဲ့ေသာ)

(င)

ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည်(၁)

ပညာအရည်အချင်းေအာင်လက်မှတ်မိတ(ဘွဲလက်မှတ/် ေနာက်ဆုံးှစ်

(၂)

အသက်အေထာက်အထားအတွက် တကသိုလ်ဝင်လက်မှတ/် အေြခခံ

(၃)

အတူပူးတွဲေပးပိုရမည်။
ကန့်သတ်

ေရးသားပီးလည်းေကာင်း

ေလာက်လာှင့်

အမှတ်စာရင်းစသည်) (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်)
ပညာအထက်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ

(မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်း

လက်မှတ်ေရးထိုးရန်)

ြပင်ပပုဂိလ်(လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ များအတွက် အလုပ်သမား
မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ(သက်တမ်းမကုန်ေသးသည့်

တစ်ပုံကပ်၍လည်းေကာင်း၊ ေနာက်ထပ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို ေနာက်ေကျာတွင် အမည်၊
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်တိုကို

အဖွဲအစည်းများရှိ

ထက် ပိုမိုေလာက်ထားပါက ေကာ်ြငာအမှတ်စဉ်အလိုက် ရာထူး(၂)မျ းိ

ပါ သတ်မှတ်ထားသည့် ေလာက်လာပုံစံကို ြပည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်၍ေအာက်ပါအတိုင်း ေလာက်ထားရပါမည်-

မိတ်ေဆွကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ ြဖစ်ေစ၊ ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ေကာ်ြငာပါဝန်ကီးဌာန/

လစ်လပ်ရာထူး(၂)မျးအထိ
ိ
သာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိပါသည်။ ရာထူး(၂)မျးိ

ေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများအတွက် ေလာက်ထားလိုသူများသည် ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

(က)

ခွင့်ြပစာှင့်အတူ

ေပးပိုရမည်။
(ဃ) ေရးေြဖစာေမးပွ(ဲ ၁)ကိမ်တွင်

ေလာက်လာတင်သွင်းြခင်း

ဝန်ကီးဌာန၏

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံးသို အထက်စာပိုဒ်ခ(ွဲ က)ပါအတိုင်း တိုက်ိုက်

ေန့ရက်၊ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပား ထုတ်ေပးမည့်ေန့ရက် စသည်တိုကို သာ ေဖာ်ြပထား
မည်ြဖစ်ပါသည်။

သက်ဆိုင်ရာ

မှတ်ပုံတင်မိတ ြဖစ်ရမည်။)
(၄)

လူမေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ

(၆)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား (မိတ )

(၅)

အလုပ်သမား

စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ ေပးသွင်းသည့်ေြပစာ/ ချလန်မူရင်း

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
၅

၄
ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းြခင်း
၆။

၉။

(က) ေနြပည်ေတာ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်များရှိ ြမန်မာ့စီးပွားေရး
ဖွင့်လှစ်ထားရှိေသာ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏

သွင်းေငွ

သက်သက်စာရင်းသို စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွများကို ေလာက်လွာပိတ်ရက်မတိုင်မီ
ေပးသွင်းရပါမည်။
(ခ)

အချန်ိ မီေပးသွင်းထားေသာ ေငွသွင်းချလန်များကို ေလာက်လာတွင် ပူးတွဲလျက်
ေလာက်လာပိတ်သည့်ရက် ေနာက်ဆုံးထား၍ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်
ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊

ေနြပည်ေတာ်သို

ေပးပို

ရပါမည်။
(ဂ)

ေလာက်လာပိတ်ရက်ေနာက်ပိုင်း စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းသည့် ေလာက်လာ

စာေမးပွဲဝင်ေရာက် ေြဖဆိုခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။
၁၀။

အရည်အချင်းစစ် ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ရသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်း၊ စာေမးပွဲကျင်းပမည့်

ေနရာှင့်အချန်ိ ဇယားတိုကို

ြပည်ေထာင်စု

မွန်ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများတွင်

ေကညာပီး၊

စာေမးပွဲအချန်ိ ဇယားပါရှိေသာ

စာေမးပွဲ

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားကိုပါ ထုတ်ေပးမည်။ ေြဖဆိုခွင့်ရသူများ ေကညာမည့်ရက်ှင့် ကတ်ြပား
ထုတ်ေပးမည့်ေန့ရက်ကို ေလာက်လာေခယူသည့် ေကာ်ြငာတွင် ထည့်သွင်းေဖာ်ြပမည်။
၁၁။

ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ရသူများကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ Website တွင်လည်း

ေဖာ်ြပထားမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ြပေသာ အေကာင်းကားစာကို တစ်ဦးချင်းထံ
ေပးပိုမည်မဟုတ်ပါ။

အရည်အချင်းစစ်ေဆးြခင်း
ေကာ်ြငာပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် ညီွတ်သည့် ေလာက်လာရှင်များကိုသာ

ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ဦးစွာဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်ြပပါမည်။

ေကာ်ြငာပါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ှင့်ညီွတ်ပီး သတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်

စာတမ်းများြပည့်စုံစွာပူးတွဲပါရှိေသာ အချန်ိ မီေပးပိုသည့် ေလာက်လာရှင်များကိုသာ အရည်အချင်းစစ်
ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်လာပိတ်သည့် ေန့ရက်ထက် ေနာက်ကျ

၁၃။

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် ြမန်မာစာ၊ အဂလိပ်စာှင့် သုတေရးရာေမးခွန်းလာ(၃)ခုကို ေြဖဆိုရ

မည်ြဖစ်ပီး ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် ဘာသာစုံေြဖဆိုသူများအနက် အရည်အချင်းြပည့်မီသည်ဟု
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက သတ်မှတ်ပီး၊ လစ်လပ်ရာထူးဦးေရအရ လိအ
ု ပ်ေသာ ဦးေရကိုသာ

ဒုတိယအဆင့်ြဖစ်ေသာ စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းှင့် လူေတွတ်ေြဖ စစ်ေဆးြခင်းအတွက်

ေပးပိုလာြခင်းကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊

ေခယူမည်ြဖစ်သည်။

မေကွးှင့် ေမာ်လမိင်မိများတွင် စာစစ်ဌာန(၅)ခု ဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၄။

ြပည်ပစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေပးရန် ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာနမှ တရားဝင်

အမှာစာြဖင့်

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

အရည်အချင်းစစ်ေဆးြခင်းအဆင့(် ၂)ဆင့်ြဖင့် စစ်ေဆးေရွးချယ်မည်ြဖစ်ရာ ပထမအဆင့်ြဖစ်ေသာ

ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုခွင့်ြပြခင်း

၈။

စာေမးပွဲရက်မတိုင်မီှစ်ရက်အတွင်း

ရာထူးဝန် အဖွဲုံးှင့် စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်ထားရှိသည့် ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွးှင့်

၁၂။

များကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။

၇။

တက်ေရာက်ေနသူများ

(သိုမဟုတ)် အလားတူသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်လျာထားြခင်း၊ ေရွးချယ်ထားြခင်းခံရသူများကို ေရးေြဖ

သတ်မှတ်စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွကို ေအာက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ေပးသွင်းရမည် ဘဏ်ခွဲများတွင်

သိုရာတွင် ြပည်ပိုင်ငံများတွင် ကာလကာရှည်ဘွဲလွန်သင်တန်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသို

ညိင်းေမတာရပ်ခံလာခဲ့ပါက

သီးြခား

အစီအစဉ်

တစ်ရပ်အေနြဖင့် အရည်အချင်းစစ်ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ိုင်ငံြခားဝန်ကီးဌာနက သတ်မှတ်ေပးသည့်

ေရးေြဖစာေမးပွဲ။

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် ေမးခွန်းလာ(၃)ခုကို သတ်မှတ်ခွင့်ြပချန်ိ (၂)နာရီ

စီြဖင့် ၂ ရက်ခွဲ၍ ေြဖဆိုရမည်။ အချရာထူ
ိ
းေနရာများအတွက် အဂလပ
ိ စ
် ာေမးခွန်းလာ သတ်မှတ်
ခွင့်ြပချန်ိ မှာ(၃)နာရီြဖစ်ပါသည်။

ေမးခွန်းလာများှင့်

သက်ဆိုင်ေသာ

ေနာက်ဆက်တ(ွဲ ခ)တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ြပည်ပိုင်ငံရှိ ြမန်မာသံုံးတွင် စာစစ်ဌာန ဖွင့်လှစ် ကျင်းပေပးမည်။
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

အချက်အလက်များကို

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၆

၇

စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးရန်ှင့်လူေတွတ်ေြဖစစ်ေဆးရန် ေခယူြခင်း

၁၉။

၁၅။

အေြခအေနကို သိရှိိုင်ရန် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်ပုံစံတစ်ခုကို ြဖည့်စွက်ရပါမည်။ လူေတွစစ်ေဆး

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် ဘာသာစုံေြဖဆိုပီး အရည်အချင်း ြပည့်မီသူများအနက်မှ လစ်လပ်

ရာထူးဦးေရအရ လူေတွတ်ေြဖ စစ်ေဆးရန် သတ်မှတ်သည့် ဦးေရကိုသာ စိတ်အေြခအေန စစ်ေဆး
ရန်ှင့်လူေတွတ်ေြဖစစ်ေဆးရန် ေခယူမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၆။

စစ်ေဆးခံရမည့် ေလာက်လာရှင်စာရင်းကို ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံး

ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင် ကပ်ထားမည့်အြပင် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website တွင်လည်း
ကည့်ိုင်မည်ြဖစ်သည်။

တယ်လီဖုန်းြဖင့်စုံစမ်းလိုပါက

ေကာ်ြငာှင့်

ဤလမ်းန်စာေစာင်

အပိုဒ် ၃၁ ၌ ေဖာ်ြပထားသည့် စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း ေခါင်းစဉ်ငယ်ပါ တယ်လီဖုန်းအမှတ်များကို
ဆက်သွယ်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
၁၇။

စစ်ေဆးခံရမည့်ေလာက်လာရှင်

တစ်ဦးချင်းထံသို

အေကာင်းကားစာေပးပိုမည်၊

အေကာင်းကားစာကို စာတိုက်မှ စာြဖင့် (သိုမဟုတ)် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရ
အဖွဲုံးကတစ်ဆင့် အချန်ိ မီေပးပိုမည်ြဖစ်သည်။
၁၈။

စစ်ေဆးမခံယူရန် ေနြပည်ေတာ်ရှိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲုံးသို လာေရာက်သည့်

ေလာက်လာရှင်များသည် ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တစ်ပါတည်းယူေဆာင် လာကရမည်(က)

ေလာက်လာတင်သွင်းစဉ်ကပါရှိေသာေအာင်လက်မှတ်၊ အေထာက်အထားမူရင်းများ၊

(ခ)

ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ သက်ဆိုင်ရာ မိနယ်ရဲတပ်ဖွဲမှးမှ ရာဇဝတ်ြပစ်မ ကျးလွန်ဖူး
ြခင်းှင့် ေြပး(၄)ေြပးစာရင်းတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိေကာင်းှင့် ဥပေဒဆန့်ကျင်ေသာ
ိုင်ငံေရးလပ်ရှားမ အဖွဲအစည်းများတွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိေကာင်း ေထာက်ခံစာ
(ေလာက်လာတင်သွင်းသည့်ရက်မ(ှ ၆)လ အတွင်းေတာင်းခံခဲ့သည့် ေထာက်ခံစာ
ြဖစ်ရမည်။ ေထာက်ခံစာတွင် ေထာက်ခံသူ၏အမည်၊ ရာထူး၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်ှင့်
ုံးတံဆိပ်တို ြပည့်စုံစွာပါရှိရမည်။)

(ဂ)

ကျန်းမာေကာင်းေဆးလက်မှတ် [ ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန(သိုမဟုတ)် ကာကွယ်ေရး
ဝန်ကီးဌာန၊ ေဆးဝန်ထမ်းန်ကားေရးမှးုံး၏ လက်ေအာက်ရှိ ေဆးု/ံ ေဆးခန်းမှ
ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ေထာက်ခံချက်လက်မှတ်၊ အမည်၊ ရာထူး၊ ြပန်တမ်းဝင်(သိုမဟုတ)်
ဆမအမှတ်၊ ဌာနဆိုင်ရာ ုံးတံဆိပ်ပါရှိရမည်။]
ကန့်သတ်

စစ်ေဆးမခံယူရန်အဖွဲုံးသို လာေရာက်သတင်းပိုချန်ိ တွင် ေလာက်လာရှင်၏ ေနာက်ဆုံး

ခံယူရန် အေကာင်းကားသည့်အခါ ယင်းပုံစံကို အေကာင်းကားစာတွင် ပူးတွဲေပးပိုပါမည်။
၂၀။

စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်း။

။ စစ်ေဆးမခံယူရန် လာေရာက်ကသည့် ေလာက်လာရှင်

များသည် ပထမရက်တွင် စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းခံယူရပါမည်။ နံနက်ပိုင်းတွင် စိတ်အေြခအေန
စစ်ေဆးေရးဌာနမှ အသင့်ြပစုထားသည့် ေမးခွန်းပုံစံကို စာေမးပွဲပုံသာြဖည့်စွက်ေြဖဆိုရပါမည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စိတ်စစ်ေဆးေရးအရာရှိက ေလာက်လာရှင်တစ်ဦးချင်း ြဖည့်စွက်ေြဖဆိုထားသည့်
အေြဖလာပုံစံကို အေြခခံ၍ တစ်ဦးချင်း လူေတွစစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည်။ စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆး
ေတွရှိချက်ကို လူေတွ တ်ေြဖစစ်ေဆးမည့် အဖွဲဝင်များထံ တင်ြပထားမည်ြဖစ်သည်။
၂၁။

လူေတွတ်ေြဖစစ်ေဆးြခင်း။

။ ဒုတိယရက်တွင် လူေတွ တ်ေြဖ စစ်ေဆးမခံယူရန်

လာေရာက်ကသည့် ေလာက်လာရှင်များအား ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ အဖွဲဝင်များက လူေတွ
တ်ေြဖစစ်ေဆးမအပီးသတ် ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ တည်ဆဲအကဲြဖတ်ချက်များမှာ လူအကဲြဖတ်ြခင်း၊
အေထွေထွဗဟုသုတစစ်ေဆးြခင်းှင့် လုပ်ငန်းဗဟုသုတစစ်ေမးြခင်းများ ပါဝင်မည်ြဖစ်ပါသည်။
အထူးသတိြပရန် အချက်အလက်များ
၂၂။

ေလာက်လာတင်သွင်းရန် စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းေသာ ေငွသွင်းချလန်တွင် ချလန်

အမှတ်၊ ဘဏ်တံဆိပ်ှင့် ရက်စွဲပါရှိရပါမည်။
၂၃။

ေလာက်လာပိတ်ရက်အမီ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းြခင်း၊ ေလာက်လာေပးပိုြခင်းမရှိေသာ

ေလာက်လာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၂၄။

ေလာက်ထားစဉ်က ိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ်လည်း ေလာက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း ိုင်ငံ့

ဝန်ထမ်းြဖစ်လာပါက ရာထူးေလာက်ထားြခင်းကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိေကာင်း မိမိလက်ရှိ တာဝန်
ထမ်းေဆာင်ရာ ဌာနတစ်ဆင့် ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပချက်ကို လူေတွစစ်ေဆးေသာအခါ တင်ြပရမည်
ြဖစ်ပါသည်။ တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိပါက လူေတွစစ်ေဆးခံယူခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
၈
၂၅။

ကန့်သတ်
၉

လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ရာထူး(၁)မျးေလ
ိ
ာက်ထားပါက ကိတင်ေလာက်လာ (၁)ေစာင်ကို

လည်းေကာင်း၊

ရာထူး(၂)မျးေလာက်
ိ
ထားပါက

ကိတင်ေလာက်လာ(၂)ေစာင်ကို

လည်းေကာင်း၊

ဓာတ်ပုံအပိ(ု ၃)ပုံှင့်အတူ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသို
အဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး

ဝန်ကီးဌာန၏

ခွင့်ြပစာကို

ေလာက်လာပိတ်ပီး

ရက်သတ(၂)ပတ်အတွင်း

ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ(် ၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပီး
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးပိုိုင်ြခင်းမရှိပါက ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆို ခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။
၂၆။

ြပင်ပပုဂိလ်အေနြဖင့် ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုကာ လူေတွစစ်ေဆးေြဖဆိုရန်ေခယူြခင်းခံရသူသည်

ယခင်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအြဖစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူြဖစ်ပါက ယင်းဌာနမှ တ်ထွက်ခွင့်ြပသည့် ုံးအမိန့်စာ
မူရင်းှင့် မိတကို ယူေဆာင်တင်ြပရန်ှင့် တင်ြပိုင်ြခင်းမရှိပါက လူေတွစစ်ေဆး ခံယူခွင့်ြပ
မည်မဟုတ်ပါ။
၂၇။

ရာထူးရရှိေရးအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ဥကအပါအဝင် မည်သူ့ကိုမှ တံစိုး

လက်ေဆင်လာဘ်ေပးရန်မလိုပါ။ တံစိုးလက်ေဆာင် လာဘ်ေပးရန် ကိးစားသူအား တည်ဆဲြပစ်မ
ဆိုင်ရာ ဥပေဒအရ အေရးယူပါမည်။
၂၈။

ရာထူးေရွးချယ်ခန့်ထားမကို ေဆာင်ရွက်ေပးိုင်သည့် ပွဲစားမရှိပါ၊ ပွဲစားအေယာင်ေဆာင်သူ

စုံစမ်းေမးြမန်းြခင်း
၃၁။

ေကာ်ြငာ၌ ေဖာ်ြပပါ အေကာင်းအရာများှင့် ပတ်သက်၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊

ုံးအမှတ်(၁၇) ၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇ - ၃၄၀၉၀၅၂၊ ၀၆၇ - ၃၄၀၉၄၃၀၊
၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅၊

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆

များသို

ဆက်သွယ်

စုံစမ်း

ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။
အေထွေထွ
၃၂။

ဤလမ်းန်ချက်စာေစာင်ှင့်ေလာက်လာပုံစံတိုကို

ရာထူးဝန်အဖွဲုံး၊

အမှတ(် ၆၅)၊

အေဝရာလမ်း၊

ေနြပည်ေတာ်ရှိ

ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊

ြပည်ေထာင်စု
တာေမွမိနယ်ရှိ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ( ရန်ကုန်ုံးခွဲ )ှင့် တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ်ေရး
ေကာင်စီအုပ်ချပ်မုံးများတွင် ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။
၃၃။

ဤလမ် း  န ် ခ ျက် စ ာေစာင် က ိ ု ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website များြဖစ်ေသာ

www.ucsb.gov.mm , ucsb.imis.com.mm ှင့် Myanmar National Web Portal တိုတွင်
ကည့်ိုင်ပါသည်။

များကိုလည်း ေဖာ်ထုတ်အေရးယူိုင်ရန် သတင်းေပးြခင်းြဖင့် ကူညီပါ။
၂၉။

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင် မသမာေသာနည်းြဖင့် ေြဖဆိုရန်ကိးပမ်းသည်ကို စစ်ေဆးေတွရှိရပါက

ပထမအကိမ်

ကျးလွန်မအတွက်(၂)ှစ်အတွင်း

ဤအဖွဲက

ေကာ်ြငာေခေသာ

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ

ရာထူးများသို

ေလာက်ထားြခင်း ခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။ ေြဖဆိုရန် တားြမစ်သည့(် ၂)ှစ်ကာကေနာက်ပိုင်းတွင် ဒုတိယ
အကိမ်ထပ်မံကျးလွန်ပါက အဖွဲက ေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများသို ရာသက်ပန် ေလာက်ထားခွင့်
ြပမည်မဟုတ်ပါ။
၃၀။

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင်

မသမာေသာနည်းြဖင့်

ေြဖဆိုသူသည်

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက

၎င်း၏

မသမာေသာနည်းြဖင့် ေြဖဆိုမကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကီးဌာနသို တရားဝင်အသိေပး အေကာင်းကားပီး
ဌာနဆိုင်ရာ အေရးယူြခင်းခံရပါမည်။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်
၁၀

ကန့်သတ်

ေနာက်ဆက်တွဲ(က)

၁၁
(ဃ)

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ေခယူေသာ ရာထူးများအတွက်

(မည်သည့်တိုင်းရင်းသားြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပရန်)---------------------------

ေလာက်လာပုံစံ

(င)

ေြဖဆိုမည့်စာစစ်ဌာန ----------------

ပညာအရည်အချင်း(ဘွဲ / ဒီပလိုမာစသည်များကို---------------------------ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်ှင့်တကွ အစဉ်လိုက်ေဖာ်ြပရန်)------------------------

(ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွး၊ ေမာ်လမိင်)
ခုံအမှတ်

လူမျးှ
ိ င့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ-----------------------------------------

(စ)

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

လက်ရှိအလုပ်အကိုင(် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း)--------------------------------------

န်ကားေရးမှးချပ်

(၁) ဌာန၊ရာထူး၊ လစာန်း-----------------------------------------------

ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန

(၂) ပုတ်ြပတ်၊ေန့စား၊လုပ်ငန်းြပစသည့်န်းထား၊ ဌာန၊တာဝန်-----------------

ုံးအမှတ်(၁၇)

(၃) သမဝါယမ၊ပုဂလိက၊ ကိုယ်ပိုင်၊ လစာ၊ လုပ်ခ၊ ဝင်ေငွ၊ တာဝန်-------------(ဆ)

ေနြပည်ေတာ်။
ခုှစ်၊
၁။

၂။

လ

ဝန် ထ မ် း မဟု တ ် လ င် အ လု ပ ် သ မားမှ တ ် ပ ု ံ တ င် အ မှ တ ် ၊ မိ  နယ် ၊

မှ တ ် ပ ု ံ တ င်

သည် ့ ရ က် စ ွ ဲ - ----------------------------------------------------

ရက်

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

ေလာက်ထားသည့်ရာထူး
(က)

ဝန်ကီးဌာန -----------------------------------------------------------

(ခ)

ဉီးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း-----------------------------------------------------

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

(ဂ)

ရာထူးအမည်----------------------------------------------------------

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

(ဃ)

ေကာ်ြငာစာအမှတ်-----------------------------------------------------

(ဇ)

(စျ)

ေလာက်ထားသူ

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအြပည့်အစုံ /ဖုန်းနံပါတ်/ email address -----------------------------------------------------------------------------------

(က)

အမည်---------------------------------------------------------------

(ခ)

အမျးသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ(် သိုမဟုတ)် ----------------------------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်---------------------------------------

(ဂ)

စာေမးပွဲဝင်ေကးေပးသွင်းသည့်ချလန်အမှတ်/ရက်စွဲ/ေပးသွင်းသည့်ဘဏ်ခွဲ -

ေမွးေန့ (ရက်၊လ၊ှစ)် --------------------------------------------------(ခရစ်သကရာဇ်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်) ------------------------------------------ကန့်သတ်

၃။

(က)

ဖခင်အမည်-------------------------------------------------------အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်-----------အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------အလုပ်အကိုင်/ဌာန-------------------------------------------------ေနရပ်လိပ်စာ------------------------------------------------------ကန့်သတ်

ာ

(ခ)

(ဂ)

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၂

၁၃

မိခင်အမည်---------------------------------------------------------

အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်------------

အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်------------

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

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

အဆင့်/ရာထူး-------------------------------------------------------

အဆင့်/ရာထူး-------------------------------------------------------

အလုပ်အကိုင်/ဌာန--------------------------------------------------

အလုပ်အကိုင်/ဌာန---------------------------------------------------

ေနရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------

ေနရပ်လိပ်စာ--------------------------------------------------------

(မရှိလင် ဦးကီး/ဦးေလး/အေဒ အရင်းအချာများေဖာ်ြပရန်)

အိမ်ေထာင်ရှိလင်----------------------------------------------------

၄။

ပညာသင်ကားခဲ့ဖူးေသာေကျာင်းများ/တကသိုလ်ေကာလိပ်များ-------------

ခင်ပွန်း/ဇနီးအမည်--------------------------------------------------

(တည်ေနရာှင့်ခုှစ်ေဖာ်ြပရန်)----------------------------------------

အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်------------

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

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

(ခ)

ေကျာင်းေနစဉ်ထူးခန်မများ-------------------------------------------

အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------ --

(ဂ)

ေကျာင်းေနစဉ်အြပစ်ေပးခံရမများ--------------------------------------

အလုပ်အကိုင်/ဌာန---------------------------------------------------

(ဃ)

ပညာအရည်အချင်း

ေနရပ်လိပ်စာ--------------------------------------------------------

(၁) ေနာက်ဆုံးေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်အတန်း/ အဆင့်/ ခုှစ်------------------

(ဃ) သား/သမီးရှိလင်

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

အမည်----------------------------------------------------------------

(၂)

အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်------------

အဆင့်/ရာထူး-------------------------------------------------------

အလုပ်အကိုင်/ဌာန---------------------------------------------------

ေနရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------ေမွးချင်းရှိလင်------------------------------------------------------

ေနာက်ဆုံးအတန်းတွင်သင်ယူခဲ့ေသာဘာသာရပ်များ------------------------------------------------------------------------------

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

(င)

(က)

၅။

လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးေသာအလုပ်အကိုင်များ-----------------------------------------(တ်ထွက်ေြပာင်းေရရသည့်အေကာင်းကိုပါေဖာ်ြပရန်)--------------------------------------------------------------------------------------------------------

အမည်-------------------------------------------------------------ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၆။
၇။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၄

၁၅

ပါဝင်ခဲ့ဖူးေသာအသင်းအဖွဲများှင့်တာဝန်များ-------------------------------------

၉။

လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်လင်

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

(က)

ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာနဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့် ဝန်ကီး

ယခင်ေြဖဆိုခဲ့ဖူးလင်

ဌာနသို အဆင့်ဆင့်တင်ြပ၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရရှိရန် တင်ြပထားပါသည်။

ရာထူး

ခုံအမှတ်

လူေတွစစ်ေဆးြခင်းရှိ-မရှိ

(ခ)

(ရှိပါကရက်စွဲေဖာ်ြပပါရန်)

အတွက် ေရွးချယ်ြခင်းခံရပါက ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်သည့်

(က) --------------------------------------------------------------------

အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊

(ခ ) -----------------------------------------------------------------------

သင်တန်းသို ဆုံးခန်းတိုင်ပီး ေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ တက်ေရာက်ပါမည်။

(ဂ ) -----------------------------------------------------------------------

၈။

တည်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီေလာက်ထားသည့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာ

(ဂ)

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ အေကာင်းကိစေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်

(ဃ) -----------------------------------------------------------------------

ရှိသည့်မိခင်ဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များြပားြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း

(င ) -----------------------------------------------------------------------

တကသိုလ်များတွင်တက်ေရာက်ရမည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သ့ူ

(ေနရာမလုံေလာက်လင် ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင်

ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲေပးပိုပါသည်(က)

(ခ)
(ဂ)

ပညာအရည်အချင်း

ေအာင်လက်မှတ်မိတ

(ဘွဲလက်မှတ်/

တက်ေရာက်ရန် ြငင်းဆိုြခင်း/ တမင်ေရှာင်ကဉ်ြခင်း မြပလုပ်ပါ။
(ဃ)

ေနာက်ဆုံးှစ်

အမှတစ
် ာရင်း စသည်) (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်)

အသက်အေထာက်အထားအတွက်တကသိုလ်ဝင်လက်မှတ/် အေြခခံပညာ
အထက်တန်း ေအာင် လက်မှတ်မိတ (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်)

ြပင်ပပုဂိလ်

(လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ များအတွက်

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်

ကတ်ြပားမိတ(သက်တမ်းမကုန်ေသးသည့်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ ြဖစ်ရမည်။)

ြပည်ပတွင်

ကာလရှည်သင်တန်းတက်ရာက်ရန်

မိခင်ဝန်ကီးဌာနမှ

ေရွးချယ်

ထားြခင်း(သိုမဟုတ်)လျာထားခံရြခင်း ရှိ/မရှိ (--------------------------)
၁၀။

ြပင်ပပုဂိလ်(လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ ြဖစ်လင်
(က)

ေလာက်ထားသည့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာအတွက် ေရွးချယ်ြခင်းခံရပါက ဗဟို

(ဃ)

လူမေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ

ဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊

(င)

စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ ေပးသွင်းသည့်ေြပစာ/ ချလန်မူရင်း

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်

(စ)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား (မိတ )

မှသာ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာ၌ ခန့်အပ်ြခင်းခံရမည်ကို သိရှိ
ပါသည်။

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

(ခ)

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၆

၁၇

ေနာက်ဆက်တွဲ(ခ)

ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာ်လည်း သင်တန်းသိုတက်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက ေရွးချယ်ြခင်း
ခံရသူများအမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရမည်ကိုသိရှိပါသည်။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက စစ်ေဆးသည့် ေရးေြဖစာေမးပွဲ၏ ေမးခွန်းများှင့်
သက်ဆိုင်ေသာအချက်အလက်များ

၁၁။ ၁။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ေကာင်းှင့် အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်
ေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပပါသည်။

ြမန်မာစာ
ြမန်မာစာအေရးအသားကမ်းကျင်မှင့် ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အေသွး၊

လက်မှတ် ------------------

ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို ေအာက်ပါအတိုင်း စစ်ေဆးမည်

အမည် --------------------

ြဖစ်ပါသည်။
(၁)

မှတ်ချက်။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များအား

ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှိေသာ

ေပးထားေသာေခါင်းစဉ် ၂ခုအနက် ၁ခုကို စာလုးံ ေရ ၅၀၀ ခန့် မှတ်စုေရးသားြခင်း။
(အမှတ်၂၀)

ေလာက်လာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ၊ ၁ ကိမ်လင် ေကာ်ြငာပါ

(ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တစ်ပုဒ်၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်း ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ

ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျ းိ ထက်ပို၍ ေလာက်ထားခွင့် မြပပါ။

တစ်ပုဒ်)
(၂)

ေပးထားေသာအဂလိပ်စာပိုဒ်ကို ြမန်မာဘာသာြပန်ဆိုြခင်း။ (အမှတ်၂၀)
(ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အဂလိပ်စာပိုဒ)်

(၃)

(က) စာလုံးေပါင်းသတ်ပုံ အမှား အမှန် ေရွးြခင်း။ (၁၀မှတ်)
(ခ) ေဝါဟာရများကို

အဓိပါယ်

မှန်ကန်ေပလွန်ေအာင်

ဝါကျတစ်ခုစီတွင်

အသုံးြပြခင်း။ (၁၀မှတ်)
(၄)

ေဖာ်ြပချက်တစ်ရပ်ကို အှစ်ချပ်ေရးသားြခင်း (အမှတ် ၂၀)

(၅)

ုံးစာအေရးအသား။ (အမှတ် ၂၀)
(အလုပ်ေလာက်စာ၊

ခွင့်စာ၊

ေကညာစာ၊

အမှာစာ၊

အစည်းအေဝးမှတ်တမ်း- စသည့်ုံးစာေရးနည်းဆိုင်ရာများ)
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

အစည်းအေဝးဖိတ်စာ၊

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၁၈

၁၉

ေလ့လာဖတ်ရန် -

အဂလိပ်စာ

(၁)

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ -

အဂလိပ်စာေရးသားိုင်စွမ်းှင့် နားလည်သေဘာေပါက်မ အရည်အချင်းကို ေအာက်ပါအတိုင်း

ုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ

စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါသည် -

(၂)

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ြမန်မာစာဌာန- လုပ်ငန်းသုံးြမန်မာစာ

၁။

ေပးထားသည့်စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပီး ေမးခွန်းများကို ေြဖဆိုြခင်း။ (၁၀မှတ်)

(၃)

ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ြမန်မာစာဌာန- အသုံးချြမန်မာစာ

၂။

(က) ေပးထားသည့်ဝါကျတွင် ပါရှိေသာ အမှားကို ြပင်ဆင်ြခင်း။ (၁၀မှတ်)

(၄)

ေမာင်ခင်မင် (ဓုြဖ)- ုံးသုံးြမန်မာစာေရးသားနည်း

(ခ) ဝါကျတွင် ေပးထားေသာ ကွက်လပ်ကို ြဖည့်ြခင်း။ (၁၀မှတ်)

(၅)

ေန့စဉ်ထုတ်ိုင်ငံေတာ်ပိုင်သတင်းစာများ

(ဂ) န်ကားချက်ှင့်အညီ ေပးထားေသာ ဝါကျများကို ြပန်ေရးြခင်း။ (၁၀မှတ်)
၃။

ြမန်မာဘာသာမှ အဂလိပ်ဘာသာသို ဘာသာြပန်ဆိုြခင်း။ (၂၀မှတ်)

၄။

ေပးထားသည့်အဆိုကို သေဘာတူ၊ မတူ မိမိအြမင်ကို တင်ြပြခင်း။ (၂၀မှတ)်

၅။

စာစီစာကုံးေရးသားြခင်း။ (၂၀မှတ်)

သုတေရးရာ
သုတေရးရာဘာသာရပ် ေမးခွန်းလာှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာ့သုတေရးရာှင့် ကမာ့သုတေရးရာ
များကို ေအာက်ပါအတိုင်း စစ်ေမးမည်ြဖစ်ပါသည် ၁။

ကန့်သတ်

ဓမဓိာန်ေမးခွန်း

(ေမးခွန်းအားလုံးေြဖဆိုရန်)

(က)

မှန်ေသာအေြဖကို ေရွးချယ်ပါ။

(ခ)

မှား၊ မှန် ေရွးချယ်ပါ။

(ဂ)

ကွက်လပ်ြဖည့်ပါ။

(ဃ)

ေမးခွန်းများကိုေြဖပါ။

ကန့်သတ်

(အမှတ် ၂၀)

ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

၂၀

၂။

ေမးခွန်းတိုေမးခွန်း

(၄ပုဒ်ေမး -၂ပုဒ်ေြဖဆိုရန်)

(အမှတ် ၂၀)

ြမန်မာှင့် ကမာ့သုတေရးရာများတွင် အေြခခံြပဿနာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဦးတည်၍ အေြဖ
ေဖာ်ထုတ်ြခင်းကိုစစ်ေဆးသည့်ေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-ယဉ်ေကျးမ၊ သမိုင်း၊ ိုင်ငံေရး၊
လူမေရး၊ စီးပွားေရးစေသာ နယ်ပယ် တစ်ခုခုကိုအေြခခံေသာ ြပဿနာကို မိမိအြမင်ြဖင့်
ေလ့လာဆန်းစစ်ေစြခင်းြဖစ်ပါသည်။
၃။

ေမးခွန်းရှည်ေမးခွန်း

(၂ပုဒ်ေမး ၁ပုဒ်ေြဖဆိုရန်)

(အမှတ် ၂၀)

ြမန်မာ့မျက်ေမှာက်ေရးရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ဘက်ေပါင်းစုံမှ စိစစ် သုံးသပ်
ြခင်းကို စစ်ေဆးေသာ ေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။
၄။

ေမးခွန်းရှည်ေမးခွန်း

(၂ပုဒ်ေမး ၁ပုဒ်ေြဖဆိုရန်)

(အမှတ် ၂၀)

ကမာ့မျက်ေမှာက်ေရးရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် ဘက်ေပါင်းစုံမှစိစစ် သုံးသပ်ြခင်းကို
စစ်ေဆးေသာေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ - ိုင်ငံေရး၊ လုံ ခံေရး၊ လူမစီးပွားေရး၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး၊ သဘာဝ
ေဘးအရာယ်များ၊ ဒီမိုကေရစီှင့်လူ့အခွင့်အေရး၊ အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မများ၊ ၊သိပံှင့်
နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မများ၊

ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့်

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ

အဖွဲအစည်းများအေပ အေြခခံေသာ ေမးခွန်းများကို မိမိအြမင်ြဖင့် ေလ့လာဆန်းစစ်
ေစြခင်းြဖင့် ေြဖဆိုရမည့်ေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။
၅။

ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ှင့်သက်ဆိုင်ေသာေမးခွန်း (၂ ပုဒ်ေမး - ၁ပုဒ်ေြဖဆိုရန်) (အမှတ် ၂၀)
အုပ်ချပ်မစွမ်းရည်၊

ဦးေဆာင်ိုင်မစွမ်းရည်ှင့်

အရင်းခံြပဿနာကို

ေဖာ်ထုတ်ိုင်မ

စွမ်းရည်များကို ဆန်းစစ်မည့်ေမးခွန်းြဖစ်ပါသည်။
ဥပမာ - good governance ကို မည်သိုနားလည်ပုံ၊ အဂတိလိုက်စားမ ထိန်းချပ်ပုံ၊
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

ဝန်ထမ်းတစ်ဦး

ိုင်ငံေတာ်ဖွံဖိးတိုးတက်ေရးအတွက်

လိုက်နာရမည့်

ကျင့်ဝတ်၊

ိုင်ငံသားတစ်ဦးအေနြဖင့်

စည်းကမ်းများ၊

လိုက်နာေဆာင်ရွက်

ရမည့် Civic Duty ကဲ့သိုေသာ ြပည်သူ့နီတိဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်၊
ကန့်သတ်

ကန့်သတ်

