
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်အစ ုိုးရ 

စီမ္ံက န်ိုးနှင ်ဘဏ္ဍောထရိုးဝန်ကကီိုးဌောန 

စီမံကိန််းစိစ စ်ရရ်းနှ င ်တိ ်း တ က်မှုအစီ ရငခ်ံရ ရ်းဦ်းစ ီ်း ဌာန 

ထနပြည်ထတော် 

(စ စစ်ထရိုးမ္ှ ိုး-၂ ရော  ိုး) 
 

၁။ အမ္ည် ------------------------------------------------------ 

၂။ အပ ောိုးအမ္ည်(ရှ လျှင်) ------------------------------------------------------ 

၃။ န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုး ကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ------------------------------------------------------ 

၄။ အသက်/ထမ္ ိုးထနေ့သကကရောဇ်(ရက်၊ လ၊နှစ်) ------------------------------------------------------ 

၅။ လ မ္   ိုး ------------------------------------------------------ 

၆။ က ုိုးက ယ်သည ်ဘောသော ------------------------------------------------------ 

၇။ ြညောအရည်အ  ငိ်ုး 

ထအောငပ်မ္င်သည ် ုနှစ် 

 

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

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

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

 

၈။ ဆက်သ ယ်ရန်ထနရြ် လ ြ်စော(အပြည ်အစံု) 

(ဖုန်ိုးနံြါတ်ရှ လျှင်) 

 

 

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

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

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

၉။ အမမ္ြဲတမ္်ိုးလ ြ်စော (အပြည ်အစံု) 

(ဖုန်ိုးနံြါတ်ရှ လျှင်) 

 

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

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

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

၁၀။ အဘအမ္ည် 

(က) အမ္   ိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတငအ်မှ္တ်/ 

န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် 

( )  အလုြ်အက ငု်/ထနရြ်လ ြ်စော 

 

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

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

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

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

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

 
ဓောတ်ြုံ 
ကြ်ရန ်
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၁၁။ အမ္ အမ္ည် 

(က) အမ္   ိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတငအ်မှ္တ်/ 

န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် 

( )  အလုြ်အက ငု်/ထနရြ်လ ြ်စော 

 

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

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

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

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

 
၁၂။ အ မ္်ထ ောင်ရှ လျှင် ငြ် န်ိုး/ဇနီိုးအမ္ည် 

(က) အမ္   ိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတငအ်မှ္တ်/ 

န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် 

( )  အလုြ်အက ငု်/ထနရြ်လ ြ်စော 

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

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

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

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

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

၁၃။ မ္ မ္ နှင ်အနီိုးစြ်ဆံုိုးထဆ မ္   ိုးမ္ ောိုး၏အမ္ည် 

(ထတောစ်ြ်ြံ)ု 

(က) အလုြ်အက ုင် 

( )   ထနရြ်လ ြ်စော 

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

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

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

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

၁၄။ ဝန် မ္်ိုးပဖစ်ြါကလက်ရှ ရော  ိုးနှင ်ဌောန 

 

 

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

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

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

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

၁၅။ အပ ောိုးထဖေ်ာပြလ ုထသောအ  က်မ္ ောိုး 

 

 

 

 

 

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

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

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

အထက် ပါ ရရ်း သွင် ်းချ က်မျာ်းမှန်ကန်ရ ကာ င််းဝန်ခ ံ ကတ ိပပြုပါသ ည်။ 

 

 

  (  ိုုးမမ္ြဲလက်မှ္တ်) 

အမ္ည် -  

မ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် -  
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ရလ  ာ က်လ  ာနငှ  ်အတူ ပ ူ်းတွွဲရပ ်းပ ိ ို့ရမ ည အ်ချက်မျာ်း 

(က) တစ်လအတ ငိ်ုး ရ ကု် ောိုးထသော ြတ်စ်ြ ေု့အရွယ် လ ငုစ်င(်ကောလော) ဓောတ်ြံ(ု၃)ြံု၊ 
(ထက ောဘက်တ င် အမ္ည်နှင  ်န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ်ထရိုးသောိုးရန်)၊ 

( )  အသက်နှင ် ြညောအရည်အ  င်ိုး အထ ောက်အ ောိုးအတ က် ဘ ြဲွဲ့လက်မ္ှတ်မ္ တတ / 
တကကသ ုလ်ဝင်စောထမ္ိုးြ ြဲထအောင်လက်မှ္တ်မ္ တတ  (မ္ တတ မှ္န်ပဖစ်ထ ကောင်ိုး  လက်မှ္တ် ထရိုး  ုိုးရန်) 
(ထပဖဆ ု  င ်ကတ်ပြောိုး ုတ်ယ    န်တ င် မ္ ရင်ိုးတင်ပြန ုင်ရမ္ည်)  

(ဂ)  လ မ္ှုထရိုးထဆောငရ်ွက်  က်အက ဉ်ိုး   ြ်၊ 

(ဃ) န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုး(မ္ တတ ) (မ္ တတ မှ္န်ပဖစ်ထ ကောင်ိုး လက်မှ္တ် ထရိုး  ုိုးရန်) 

(င)  န ုငင်ံ ဝန် မ္ိ်ုးမ္ဟုတ်သ မ္ ောိုးအတ က် သက်တမ္်ိုးရှ ထသော အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင် ကတ်ပြောိုး 
မ္ တတ ၊ 

(စ)  ဝန် မ္်ိုးမ္ဟုတ်သ မ္ ောိုးအတ က် တစ်လအတ ငိ်ုးရရှ  ောိုးထသော အက င ်စောရ တတ ထကောင်ိုးမ္ န် 
ထ ကောင်ိုးနှင ် ပြစ်မ္ှုကငိ်ုးရှင်ိုးထ ကောင်ိုး သက်ဆ ုင်ရောရြ်က က်နှင ် ရြဲစ န်ိုး ထ ောက် ံ  က် 
မ္ ရငိ်ုး၊ 

(ဆ) ဝန် မ်္ိုးမ္ ောိုးအတ က် မ္ မ္ တောဝန် မ်္ိုးထဆောင်ထနသည ် ဌောန၏ ထ ောက် ံ  က်၊ 

(ဇ)  က န်ိုးမ္ောထရိုးထကောင်ိုးမ္ န်ထ ကောင်ိုး သက်ဆ ုင်ရောမမ္  ွဲ့နယ်ဆရောဝန်၏ ထဆိုးထ ောက ်ံစောမ္ ရငိ်ုး၊ 

(ဈ) ထရွိုး  ယ်ပ ငိ်ုး ံရြါက စီမ္ံက န်ိုးနှင ်ဘဏ္ဍောထရိုးဝန်ကကီိုးဌောန၊ စီမ္ံက န်ိုးစ စစ်ထရိုးနှင တ် ုိုးတက်မ္ှု 
အစီရင် ံထရိုးဦိုးစီိုးဌောန(ထနပြည်ထတော်)တ င် တောဝန် မ္်ိုးထဆောငရ်မ္ည်က ု သ ရှ  ြါထ ကောင်ိုး 
နှင  ် အနည်ိုးဆံုိုး(၅)နှစ် တောဝန် မ္်ိုးထဆောင်မ္ည်ပဖစ်ထ ကောင်ိုး ဝန် ံကတ ပြ     ြဆ် ုရမ္ည် 
ပဖစ်ြါသည်။ 

 

 

 

 

လက်မှ္တ် ၊ -------------------------------------- 

အမ္ည် ၊ -------------------------------------- 

န ုငင်ံသောိုးစ စစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ှတ် ၊ -------------------------------------- 

 


