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(ဂ) တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ၊ ဘဲွလက်မှတ်မိတ (မိတမှန်ြဖစ်ေကာင်း 

လကမှ်တေ်ရးထုိးရန်င့်ှမူရင်းကို ေလာက်လာတင်ြပသည့်ေန�တင်ွ ယူေဆာင်လာရ 

မည်။) 

(ဃ) သက်ဆုိင်ရာြပည်သူ�ေဆးံုများတွင် ေလာက်လာမတင်မီ ရက်သတှစ်ပတ်အတွင်း 

စစေ်ဆးထားသည့် ေဆးေထာကခ်ခံျကမ်ရူင်း 

(င) ိုင်င့ံဝန်ထမ်းမဟတု်လင် အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစးီဌာန (ခိုင်ုံး)၊ ဥတရ 

ခုိင်တွင် မှတ်ပံုတင်ထားသည့် သက်တမ်းရိှေသာ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား 

မိတ(မူရင်းကို ေလာက်လာတင်ြပသည့်ေန�တင်ွ ယူေဆာင်လာရမည်။) 

(စ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်း မဟုတ်သူများအတွက် ေလာက်လာမတင်မီ ရက်သတှစ်ပတ်အတွင်း 

ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်းှင့် အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာမိနယ် 

ရဲတပ်ဖဲွ ေထာကခ်ခံျက်မူရင်း  

(ဆ) ိုင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစပ်ါက သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကးီဌာန ခင့်ွြပချကစ်ာမူရင်း 

၅။  ေလာက်လာများကို ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိ ုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ုံးအမှတ(်၁)၊ ေနြပည်ေတာတ်င်ွ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဒဇီင်ဘာလ ၂၃ ရက၊် 

(၁၆:၃၀) နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ လူကိယ်ုတိုင်လာေရာက ် ေလာကလ်ာတင်ြပရန်ှင့် ိုင်ငံသား 

စစိစေ်ရးကတြ်ပားမူရင်း ယူေဆာင်လာရန ်ြဖစပ်ါသည်။ 

၆။ စာရ�က်စာတမ်းမြပည့်စုံေသာ ေလာက်လာများှင့် သတ်မှတ်ရက်ေကျာ်လွန်ေသာ 

ေလာက်လာများအား လကခ်စံဉး်စားမည်မဟတု်ပါ။ 

၇။ ေရးေြဖစာေမးပွဲအား ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံးတည်ရှရိာ ေနြပည်ေတာ်၌ ၂၀၂၂ ခုှစ၊် 

ဇနန်ဝါရီလ ၁၅ ရကတ်င်ွ ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပးီ ေြဖဆိုရမည့် ဘာသာရပ်များမှာ ြမနမ်ာစာ၊ အဂလပိ ်

စာင့်ှ အေထေွထွဗဟသုုတ ြဖစပ်ါသည်။ 

၈။ ေြဖဆိုခင့်ွကတြ်ပားများကို ၂၀၂၂ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၁၃ ရက်င့်ှ ၁၄ ရက်တိုတင်ွ ရင်းှီး 

ြမပ်ှံမင့်ှိုင်ငံြခားစးီပာွးဆကသွ်ယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ုံးအမှတ ် (၁)၊ 

ေနြပည်ေတာ်၌ ထုတေ်ပးမည်ြဖစ်ပီး ကာယကရှံင်ကိုယ်တိုင် ိင်ုငံသားစိစစေ်ရးကတြ်ပား မူရင်း 

ယူေဆာင်၍ လာေရာက်ထုတယူ်ရမည်ြဖစ်သည်။ ေြဖဆိုခင့်ွကတြ်ပားထုတေ်ပးချနိတ်င်ွ စာေမးပဲွ 

ေြဖဆိုရမည့် ေနရာကို ေကညာထားရှမိည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၉။ ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်သူများကိုသာ လူေတွစစေ်ဆးြခင်း၊ ကနွပ်ျတာကမ်းကျင်မ 

စစေ်ဆးြခင်းတို ေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပီး စစေ်ဆးေဆာင်ရ�ကမ်ည့်ေန�ရကအ်ား ဤဝန်ကးီ 

ဌာန၏ Website ြဖစသ်ည့် www. mifer.gov.mm တင်ွ အသိေပးထုတြ်ပနသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးံုး၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၃၈၂ သုိ ဆက်သွယ်ေမးြမန်းုိင်ပါသည်။ 

 

 

 

ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်ုိင်ငံြခားစးီပွားဆကသွ်ယ်ေရးဝန်ကးီဌာန                             

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး 

 

 

 

 

 



ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာုိငင်ေံတာ် 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုငင်ြံခားစးီပာွးဆကသွ်ယေ်ရးဝန်ကးီဌာန 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးုံးမေှခယေူသာ 

အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာများအတကွ ်ေလာက်လာပုံစ ံ

သို 

 အမတဲမ်းအတွင်းဝန် 

 ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့် ုိင်ငံြခားစီးပွားဆကသွ်ယေ်ရးဝန်ကးီဌာန 

 ံုးအမတ်ှ (၁) ၊ ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီံုး၊ ေနြပညေ်တာ်။ 

၁။ ေလာက်ထားသည့်ရာထူး  

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

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

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

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

၂။ ေလာက်ထားသူ 

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

(ခ) အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမတှ(်သုိမဟတု)်---------------------------------------- 

 ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတအ်မတှ-်----------------------------------------------- 

(ဂ)  ေမးွေန�(ရက၊်လ၊ှစ်)၊ အသက်-------------------------------------------------

(ခရစ်သကရာဇ်ေဖာ်ြပရန)်---------------------------------------------------- 

(ဃ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယသ်ည့် ဘာသာ-----------------------------------------------

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

(င)   ပညာအရညအ်ချင်း(ဘဲွ/ ဒပီလုိမာ၊ ေအာငလ်က်မတှစ်သည့်များကို ေအာငြ်မင်သည့်  

ခှုစ်ှင့်တကေွဖာ်ြပရန်)------------------------------------------------------

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

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

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

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

(စ) လကရိှ် အလုပအ်ကိုင်(ိုငင့ံ်ဝနထ်မ်းများအတွက)်   

(၁) ဌာန၊ ရာထူး၊ လစာနး်--------------------------------------------------

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

ဓါတ်ပုံ 
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----------------------------------------------------------------------

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

(၂) ပတ်ုြပတ်၊ ေန�စား စသည့်နး်ထားငှ့် ဌာန၊ တာဝန်--------------------------

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

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

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

(ဆ)  ဝန်ထမး်မဟတ်ုလင် အလုပသ်မားမှတပ်ုံတငအ်မတှ၊် မိနယ်၊ မှတပ်ုံတငသ်ည့်ရကစဲွ်---

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

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

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

(ဇ) အမတဲမ်းေနရပလိ်ပ်စာ------------------------------------------------------

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

(ဈ) ဆက်သယ်ွရန် လိပစ်ာအြပည့်အစုံ/ဖနုး်နံပါတ(်နပံါတ ်၂ မျိး ြဖည့်သွငး်ရန)်-----------

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

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

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

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

၃။ (က) အဘအမည် ---------------------------------------------------------------- 

  အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမတှ/်ိုငင်ံသားစစိစ်ေရးကတ်အမတှ-်----------------------

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

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

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

   အလုပအ်ကိုင်/ဌာန---------------------------------------------------------

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

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

ေနရပလိ်ပ်စာ---------------------------------------------------------------

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

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

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

  အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမတှ/် ိုငင်သံားစစိစ်ေရးကတ်အမတှ-်---------------------

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

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

  အလုပအ်ကိုင်/ဌာန----------------------------------------------------------

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

  ေနရပလိ်ပ်စာ---------------------------------------------------------------

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

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

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

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

 (ဂ) အိမေ်ထာင်ရိှလင် ခင်ပနွး်/ဇနးီအမည်-------------------------------------------

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

  အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမတှ/်ိုငင်ံသားစစိစ်ေရးကတ်အမတှ-်----------------------

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

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

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

  အလုပအ်ကိုင်/ဌာန----------------------------------------------------------

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

  ေနရပလိ်ပ်စာ---------------------------------------------------------------

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

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

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

 

၄။ (က) ပညာသင်ကားခဲ့ဘူးေသာေကျာင်း/တကသိုလ်/ေကာလိပ်များ(တည်ေနရာှင့်ခုှစ် 

ေဖာ်ြပရန်)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (ဃ) ေနာက်ဆုံးေအာင်ြမင်ခဲ့သည့် အတနး်/အဆင့်/ခုစှ-်------------------------------

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

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

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

၅။ လုပက်ိုင်ခဲ့ဖူးေသာ အလုပအ်ကုိငမ်ျား------------------------------------------------

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

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

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

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

 (တ်ထွက၊် ေြပာင်းေရ�ရေသာ အလုပအ်ကုိငက်ို ေဖာ်ြပရန်)-----------------------------

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------- 
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၆။ ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါစာရ�ကစ်ာတမ်းများ ေပးပုိပါသည်- 

 (က) တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လကမ်တှမ်တိ (မတိမှနြ်ဖစေ်ကာင်း လကမှ်တ်ေရးထုိးရန်)၊ 

ဘဲွလကမ်တ်ှမတိ(မတိမှနြ်ဖစေ်ကာင်း လကမှ်တေ်ရးထုိးရန)်။ 

 (ခ) ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်မိတ။ 

 (ဂ) ုိင်င့ံဝန်ထမ်းမဟုတ်လင် အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ ဥတရခုိင်ံုးတွင် မှတ်ပံု 

တင်ထားသည့် သက်တမ်းရှိေသာ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတ။ 

 (ဃ) တစ်လအတွင်း ုိက်ထားေသာ အရ�ယ်အစား (၁" x ၁.၂၅")ရိှ ကာလာဓါတ်ပံု(၃)ပံု။ (ေနာက် 

ေကျာတွင် အမည်ှင့်ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် ေရးသားရန်) 

 (င) ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် သက်ဆုိင်ရာမိနယ်ရဲတပ်ဖဲွမှ ေလာက်လာမတင်မီ ရက်သတ 

ှစ်ပတ်အတွင်း ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်းှင့် အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း ေထာက်ခံ 

ထားသည့် ေထာက်ခံချက်မူရင်း။  

 (စ) ဝန်ထမး်ြဖစ်ပါက သက်ဆိုငရ်ာဝန်ကးီဌာန ခငွ့်ြပချက်စာမရူငး်။ 

 (ဆ) သက်ဆိုင်ရာ ြပည်သူ�ေဆးုံများတွင် ေလာက်လာမတင်မီ ရက်သတှစ်ပတ်အတွင်း  

စစ်ေဆးထားသည့် ေဆးေထာက်ခံချက်မူရင်း။ 

၇။ ဌာနတွင် အနညး်ဆံုး (၃) ှစ် တာဝနထ်မး်ေဆာငရ်မည်။ 

၈။ အထကေ်ဖာ်ြပပါအချကအ်လက်များ မနှက်နေ်ကာင်း၊ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း 

ှင့် ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ကုိယ်တုိင်ဝန်ခကံတြိပပါသည်။ 

 

 

လကမှ်တ၊် ----------------------------------- 

အမည်၊-------------------------------------- 

ိုငင်သံားစိစစေ်ရးကတအ်မတှ၊်------------------

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

ဆက်သယ်ွရမည့်ဖနုး်နပံါတ၊်--------------------

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

ရကစ်ွဲ၊--------------------------------------- 

   

 

 


