ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှေခယူေသာရာထူးများအတွက်
ေလာက်လာပုံစံ
ေြဖဆိုမည့်စာစစ်ဌာန ------------------------(ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွး၊ ေမာ်လမိင်)
ခုံအမှတ်

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

န်ကားေရးမှးချပ်
ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ုံးအမှတ(် ၁၇)
ေနြပည်ေတာ်။
ခုှစ်၊
၁။

၂။

လ

ရက်

ေလာက်ထားသည့်ရာထူး
(က)

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

(ခ)

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

(ဂ)

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

(ဃ)

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

ေလာက်ထားသူ
(က)

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

(ခ)

အမျးသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ(် သိမ
ု ဟုတ်)-------------------------------------------ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် ------------------------------------------------

(ဂ)

ေမွးေန့ (ရက်၊လ၊ှစ်) -----------------------------------------------------------(ခရစ်သကရာဇ်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်) ----------------------------------------------------

(ဃ)

လူမျးှ
ိ င့်ကးုိ ကွယသ
် ည့်ဘာသာ --------------------------------------------------(မည်သည်တ
့ ုိငး် ရင်းသားြဖစ်ေကာင်းေဖာ်ြပရန်)--------------------------------------

(င)

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

(စ)

လက်ရအ
ိှ လုပ်အကိင
ု ်(ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း)-----------------------------------------------(၁) ဌာန၊ရာထူး၊ လစာန်း-------------------------------------------------------(၂) ပုတ်ြပတ်၊ေန့စား၊လုပ်ငန်းြပစသည့်န်းထား၊ ဌာန၊တာဝန်-------------------------(၃) သမဝါယမ၊ပုဂလိက၊ ကိုယ်ပင
ုိ ၊် လစာ၊ လုပ်ခ၊ ဝင်ေငွ၊ တာဝန် -----------------------

(ဆ)

ဝန်ထမ်းမဟုတ်လင်အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊မိနယ်၊ မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ---------------------------------------------------------------------------------

၂
(ဇ)

စာေမးပွဲဝင်ေကးေပးသွင်းသည့်ချလန်အမှတ်/ရက်စွဲ/ေပးသွင်းသည့်ဘဏ်ခွဲ ----------------------------------------------------------------------------------

(စျ)

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအြပည့်အစု/ံ ဖုန်းနံပါတ်/ email address -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၃။

(က)

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

(ခ)

မိခင်အမည်-----------------------------------------------------------------အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်-----------------------------------------------------------------------------------------------အဆင့်/ရာထူး---------------------------------------------------------------အလုပ်အကိုင်/ဌာန-----------------------------------------------------------ေနရပ်လိပ်စာ-----------------------------------------------------------------

(ဂ)

အိမ်ေထာင်ရှိလင်------------------------------------------------------------ခင်ပွန်း/ဇနီးအမည်-----------------------------------------------------------အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်-----------------------------------------------------------------------------------------------အဆင့်/ရာထူး-----------------------------------------------------------------အလုပ်အကိုင်/ဌာန-----------------------------------------------------------ေနရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------------------

(ဃ) သား/သမီးရှိလင်
အမည်------------------------------------------------------------------------အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်-----------------------------------------------------------------------------------------------အဆင့်/ရာထူး---------------------------------------------------------------အလုပ်အကိုင်/ဌာန ----------------------------------------------------------ေနရပ်လိပ်စာ ---------------------------------------------------------------(င)

ေမွးချင်းရှိလင် --------------------------------------------------------------အမည် ---------------------------------------------------------------------အမျ းသားမှ
ိ
တ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် -----------------------------------------------------------------------------------------------အဆင့်/ရာထူး---------------------------------------------------------------အလုပ်အကိုင်/ဌာန-----------------------------------------------------------ေနရပ်လိပ်စာ --------------------------------------------------------------(မရှိလင် ဦးကီး/ဦးေလး/အေဒအရင်းအချာများေဖာ်ြပရန်)

၃
၄။

(က)

ပညာသင်ကားခဲ့ဖူးေသာေကျာင်းများ/တကသိုလ်ေကာလိပ်များ--------------------(တည်ေနရာှင့်ခုှစ်ေဖာ်ြပရန်) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ခ)

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

(ဂ)

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

(ဃ)

ပညာအရည်အချင်း
(၁) ေနာက်ဆုံးေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်အတန်း/ အဆင့်/ ခုှစ်------------------------------------------------------------------------------------------------(၂)

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

၅။

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

၆။

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

၇။

ယခင်ေြဖဆိုခဲ့ဖူးလင်
ရာထူး

ခုံအမှတ်

လူေတွစစ်ေဆးြခင်းရှိ-မရှိ
(ရှိပါကရက်စွဲေဖာ်ြပပါရန်)

(က) ----------------------------------------------------------------------------(ခ ) -------------------------------------------------------------------------------(ဂ ) -------------------------------------------------------------------------------(ဃ) -------------------------------------------------------------------------------(င ) -------------------------------------------------------------------------------(ေနရာမလုံေလာက်လင် ေနာက်ဆက်တွဲြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
၈။

ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲေပးပိုပါသည်(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)

၉။

ပညာအရည်အချင်း ေအာင်လက်မှတ်မိတ (ဘွဲလက်မှတ/် ေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း
စသည်) (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်)

အသက်အေထာက်အထားအတွက် တကသိုလ်ဝင်လက်မှတ/် အေြခခံပညာအထက်တန်းေအာင်
လက်မှတ်မိတ (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်းလက်မှတ်ေရးထိုးရန်)

ြပင်ပပုဂိလ် (လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ
(သက်တမ်းမကုန်ေသးသည့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတြဖစ်ရမည်။)
လူမေရးေဆာင်ရွက်ချက်များ

(င)

စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ ေပးသွင်းသည့်ေြပစာ/ ချလန်မူရင်း

(စ)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား (မိတ )

လက်ရ
ိှ င
ုိ င
် ဝ
့ံ န်ထမ်းြဖစ်လင်
(က)

ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာနဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့် ဝန်ကီးဌာနသို
အဆင့်ဆင့်တင်ြပ၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရရှိရန် တင်ြပထားပါသည်။

၄
(ခ)

တည်ဆဲလပ
ု ်ထးံု လုပန
် ည်းများှငအ
့် ညီေလာက်ထားသည့်

လစ်လပ်ရာထူးေနရာအတွက်

ေရွးချယ်ြခင်းခံရပါက ဗဟိဝ
ု န်ထမ်းတကသုိလမ
် ျားတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်းေလာင်း
အေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘ
 ဲွ လွန်ဒီပလိမ
ု ာသင်တန်းသို

ဆုံးခန်းတိုင်ပီး

ေြမာက်ေအာင်ြမင်သည်အထိ တက်ေရာက်ပါမည်။
(ဂ)

ကိုယ်ေရးကိုယ်တာ

အေကာင်းကိစေကာင်ြ့ ဖစ်ေစ၊

မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရှိသည့်

မိခင်ဝန်ကီးဌာန၏

လုပ်ငန်းတာဝန်များြပားြခင်းေကာင့်ြဖစ်ေစ၊

ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်

များတွင်တက်ေရာက်ရမည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန် ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမ
ဘွဲလွန်ဒီပ လိုမာသင်တန်းကို ပီးေြမာက်ေအာင်ြမင်ေအာင် တက်ေရာက်ရန် ြငင်းဆိုြခင်း/
တမင်ေရှာင်ကဉ်ြခင်း မြပလုပ်ပါ။
(ဃ)

ြပည်ပတွင်

ကာလရှည်သင်တန်းတက်ရာက်ရန်

မိခင်ဝန်ကီးဌာနမှ

ေရွးချယ်ထားြခင်း

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

ြပင်ပပုဂိလ်(လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ ြဖစ်လင်
(က)

ေလာက်ထားသည့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာအတွက် ေရွးချယ်ြခင်းခံရပါက ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်
များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်
ဒီပလိုမာသင်တန်းကို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်မှသာ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသည့် လစ်လပ်ရာထူးေနရာ၌
ခန့်အပ်ြခင်းခံရမည်ကို သိရှိ ပါသည်။

(ခ)

ေရွးချယ်ြခင်းခံရေသာ်လည်း သင်တန်းသိုတက်ေရာက်ိုင်ြခင်းမရှိပါက ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူများ
အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းခံရမည်ကိုသိရှိပါသည်။

၁၁။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များမှန်ကန်ေကာင်းှင့်အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း

ကိုယ်တိုင်

ဝန်ခံကတိြပပါသည်။
လက်မှတ် ---------------------အမည် ------------------------

မှတ်ချက်။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များအား ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားြခင်းမရှိေသာ ေလာက်လာများကို

လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ၊ ၁ ကိမ်လင် ေကာ်ြငာပါ ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ
လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျ းိ ထက်ပို၍ ေလာက်ထားခွင့် မြပပါ။

