သို့
ပြည်ထ

ောင်စတရောားသူက

ားခ ျုြ်

ပြည်ထ

ောင်စတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

ထေပြည်ထတော်
ရ
အက

ြောင်းအရြော။
ထလ ော

်

အထ

်စွဲ၊ ၂၀

တန်းကရှေ့ကနအဖြစ စြောရင်းတငသွင်းခွငဖပြုပါရန က

်

ောားသူသည် (ြညောအရည်အခ င်ား−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−)

၂၀

ရ

်ထေို့တင် ထအောင်ပြင်ခ ွဲဲ့ပြ ား တရောားလွှတ ်ထတော်ထရှို့ထေ ဦား/ထ ေါ် --

---------------------------- (လ င်စင်အြှတ်
-

ရ
ထြော်းဖခင်း

လ

်ထေို့ြှ (

လ
ြော

ခနှစ်၊
ရ

ခနှစ်၊

-

)ရ

်ထေို့

ခနှစ်၊

ထရှို့ထေအပြစ်ဝင်ခငဲ့်ေည်ားဥြထ

အ

်တေ်ားထရှို့ထေအပြစ်

/

)

ံတ င် (

ထရှို့ထေအလ ြ်သင်အပြစ် သင်က
၆၊

ေည်ားဥြထ

၇

-

)

ောားခွဲဲ့ပြားပြစ်ြါ၍ ၁၉၅၅

ြါပြဌောေ်ားခ

အြည်စောရင်ားတင်သ င်ားခ ငဲ့်ပြျုြါရေ်

်

ထလ ော

ြ ောားနှငဲ့်အည
်

ောားတင်ပြ

အြ်ြါသည် -

၁။

ထလ ော

၂။

နင်ငံသောားစစစ်ထရား

၃။

အပြွဲတြ်ားထေရြ်လြ်စောအပြညဲ့်အစံ/ ----------------------------------------

၄။

်

ောားသူအြည်

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

တ်ပြောားအြှတ် ----------------------------------------

ဖုန််းနံပါတ်/ Email

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

အဘအြည်

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

အလြ်အ

င်

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

ထေရြ်လြ်စော

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

၅။

ထလ ော
ထြားသ

်

ောားသူ၏အသ

်

ကရောဇ်

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

၆။

လူြ ျုား / ဘောသော

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

၇။

ထြားြောားရောဇောတ

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

၈။

ြညောအရည်အခ င်ား

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

( အသ
ဘွဲွဲ့လ
၉။

အ

်ထြားဝြ်ားထ

်ြှတ်ြ ောားအြါအဝင် )

တျုြပတတအ

( ြူလတေ်ား ထ

ဉ်ားခ ျုြ်

တျုြပတတအ

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

ောင်ားသောားဘဝြှ ယခ ----------------------------------------

ထရော ်ရှသညဲ့်အခ ေ်
အ

ောင်ားဆင်ရော

ယ်ထရား

ဉ်ားခ ျုြ် ထရားသောားရေ် )

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

၁၀။

အ

်တေ်ားြညောထအောင်ပြင်သညဲ့်ခနှစ်

၁၁။

ဘွဲွဲ့ရသညဲ့်ခနှစ်

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

(ဥြထ ဘွဲွဲ့၊ ဥြထ ဝဇဇောဘွဲွဲ့)
(ြှတ်ြံတင်ထရှို့ထေသင်တေ်ား
ထအောင်လ

်ြှတ်၊ အ

စောထြားြထ
ွဲ အောင်လ
၁၂။

ယခင်အလြ်အ

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

်တေ်ားထရှို့ထေ
်ြှတ်)

င်ြ ောား လြ်

င်ပခင်ား

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

နှငဲ့်စြ်လ ဉ်ား၍ ထြော်ပြရေ်
၁၃။

ယခလ

်ရှ အလြ်အ

ထြော်ပြရေ် (အစားရဝေ်
လည်ားထ

၁၄။

ောင်ားလြ်

ရော

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

ြ်ားအပြစ်

----------------------------------င်

ထရှို့ထေလင်စင်

င်ပခင်ား ရှ/ြရှ၊

တ်ထြားရောတင် အဟေို့်

အတောားအပြစ်ထသော်လည်ားထ

ောင်ား၊

ြယ်ရောအပြစ်ထသော်လည်ားထ

ောင်ားပြစ်ြောား

ျွေ်ထတော် /

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

ူားအဆငဲ့်ထြော်ပြရေ်)

ခွဲဲ့သညဲ့် အပြစ်အြ

ြ ောား

င်ြ ောား

ောင်ား၊ အပခောားအလြ်အ

လည်ားထ
ရှြါ

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

ခ

----------------------------------်

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

်ြ ောား ရှ / ြရှ

ျွေ်ြသည် ယခထလ ော

်လွှောနှငဲ့် အတူ ထအော

်ြါစောရွ

်စောတြ်ား

ြူားတွဲတင်ပြြါသည် (

)

တ

်ြံအေ

်ပြငဲ့်ရ

်

ောားထသော ဓါတ်ြံ (၃) ြံ (၁ လက်မ× ၁ လက်မခွဲ

ပတ်လည်၊ နနောက်ခံအပပောန ောင်)
(ခ)

တကကသုလ်ဝင်တန််း / အနပခခံပညောအထက်တန််းစောနမ်းပွဲ နအောင်လက်မှတ်
မူ င််းနှင့်် မတတူ

(ဂ)

ဥပနေဘွဲွဲ့/ ဥပနေဘွဲွဲ့နှင့်် အဆင့််အတန််းတူညီန ကောင််း သတ်မှတ်ထော်းသည့််
ဘွဲွဲ့/ ေီပလမ
ု ော/ မှတ်ပံုတင်န ှှေ့နနစောနမ်းပွဲနအောင်လက်မှတ် မူ င််းနှင့််မတတူ
တုှေ့အပပင်

(ဃ)

ှထော်းနသောဘွဲွဲ့မ ော်းအော်းလံု်း၏ ဘွဲွဲ့လက်မှတ်မ ော်းမူ င််းနှင့်် မတတူ

ထရှို့ထေအလြ်သင်အပြစ် ြှတ်ြံတင်စောရင်ားထရားသင်ားပြားပြစ်ထက
၏ အထက

(င)

ောင်ားက

ောားစောြူရင်ား

အလြ်သင်ပြားဆံားထက

ောင်ား

အလုပ်သင်ဆ ော

တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေ၏ ထ
(စ)

လြ်သ
အ

(ဆ)

်

(၅)

ငဲ့်စောရ တတ ထ

အလြ်အ

ောင်ား ဤရံား

င်ြရှထက

ော

နှစ်ပြညဲ့်ပြား
ောင်ားြ ေ်ထက
ောင်ား

ြ်ား

(Chamber

Master)

ခ
် ံစောြူရင်ား
တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေ
ောင်ား ထ

ော

်ခံစောြူရင်ား

ေ်လွှောြူရင်ား

(၂)

ဦား၏

( ဇ)

အ

်တေ်ားထရှို့ထေလင်စင်

ြရှထက

ောင်ားနှင်ဲ့

သရှထက

ယခင်

ြ်ြံထလ ော

ောင်ား ဝေ်ခံသညဲ့်

ြ်ား

်

ထလ ော

ောားြါ

်

ောားဘူားပခင်ား

အထရားယူပခင်ားခံရြည်

ေ်လွှောြူရင်ား

(စ )

အသ

် (၁၈) နှစ်ပြညဲ့် နင်ငံသောားစစစ်ထရား

တ်ပြောား ြူရင်ားနှငဲ့် ြတတူ

(ည)

အြ်ထ

ောင်စလူဦားထရစောရင်ား (ြံစံ ၆၆ / ၆) ြူရင်ားနှငဲ့် ြတတူ

(ဋ)

န ှှေ့နနအလုပ်သင်အပြစ် တစ်နစ
ှ ်ပြညဲ့်သင်က

ောားခွဲဲ့သညဲ့်ြတ
ှ ်တြ်ားစောအြ်

ထလား စောား စော ပြငဲ့်

အြည်

-----------------------( ထလ ော

မှတ်ခ က်။

နလ ောက်ထော်းသူမ ော်းသည်
Hard

Copy

ကု

်

ောားသူ )

နလ ောက်လောနှင့််ပူ်းတွဲပါစော ွက်စောတမ််းမ ော်း

ပပည်နထောင်စုတ ော်းလတ်နတော်ခ ျုပ်သုှေ့

နလ ောက်ထော်း မည့််အပပင်

အဆုပါ

နလ ောက်လောနှင့််

တင်ပပ
ပူ်းတွဲပါ

စော ွက်စောတမ််းမ ော်းကု SCAN ဖတ်၍ PDF or JPG File ပဖင့်် EmailLIDP@usc.gov.mm နပ်းပုှေ့ မည်။

Soft Copy ကုနလ ောက်လောနှင့််

အတူပဖစ်နစ၊ Email မှတစ်ဆင့််ပဖစ်နစ နပ်းပုှေ့နုင်သည်။ Soft Copy ၏ File
name

နှင့််

Email

ပဖင့််

နပ်းပုှေ့လောသည့််

Subject

name

ကု

(မမ၏အမည်+HGP) ပဖင့်် နပ်းပန
ုှေ့ လ ောက်ထော်း မည် ပဖစ်ပါသည်။
(ဥပမော−နေေါ်လင
ှို ်လင
ှို ဦ
် ်း၏ အထက်တန််းန ှှေ့နနနလ ောက်ထော်းပခင််း အတက်
(hlainghlaingoo+ HGP) ပဖင့်န
် ဖော်ပပ န်ပဖစ်ပါသည်။)

က

ြော

ထြော်းသူ၏

တိဝနခံချ

ရ

်စွဲ၊ ၂၀

ခနှစ်၊

----------------------------- ပြည်ေယ် / တင်ားထ သက
-------------------- ရြ်

်၊ ---------------------- လြ်ား၊ အြှတ်(

ျွေ်ထတော် /

ူားလေ်ဘူားပခင်ားြရှထက
ြရှထက
ြြှေ်ြ

ောင်ား၊

ောင်ား၊

ယခထလ ော

ေ်တင်ပြထက

သရှေောားလည်ထက

ောင်ား ဝေ်ခံ

်

ား၊ -------------------------- ပြျုွဲ့ေယ်၊ --တ်ပြောားအြှတ် --------------------------

ျွေ်ြ ---------------------------------- သည် ပြစ်ြှုတစ်စံတစ်ရော
ယခင်

်လွှောတင်

ောင်ား

ရ

) ထေ အဘ --------------------၊ အြ

------------------------ ၏ သောား / သြား၊ နင်ငံသောားစစစ်ထရား
င်ထဆောင်သူ

လ

အ

်တေ်ားထရှို့ထေလင်စင်

ထြော်ပြ

ောားသညဲ့်အခ

စစ်ထဆားထတွဲ့ရှြါ

် အလ

ထလ ော

်ြ ောား

ြှေ်

်

ောားခွဲဲ့ဘူားပခင်ား
ေ်ထက

ောင်ားနှင်ဲ့

လအြ်သလအထရားယူပခင်ားခံရြည်

တပြျုြါသည်။

လ

်ြှတ်

အြည်

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

နင်ငံသောားစစစ်ထရား----------------------------------------တ်ပြောားအြှတ်
ထေရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အထက်တန််းရ ှေ့ရနအဖြစ် စာ င််းတင်သွင်း် ခွင့််ဖ ြု န် ရ

ာက်ထာ်း ာတွင် ရအာက် ါ

စာ ွက်စာတမ််းမ ာ်း ်းတွွဲ ါ ှိ မည် ၁။

နလ ောက်လော (နလ ောက်လောမူ င််းတင် ရံု်းခန်တံဆပ်နခါင််း

၅ဝဝ/- ထမ််းနဆောင် မည်။

နလ ောက်လောကု ပပည်နထောင်စုတ ော်းသူကကီ်းခ ျုပ်၊ ပပည်နထောင်စုတ ော်းလတ်နတော်ခ ျုပ် သုှေ့
လပ်မန
ူ လ ောက်ထော်း ပါမည်။)
၂။

တ

်ြံအေ

်ပြငဲ့်ရ

်

ောားထသော ဓါတ်ပံု ( ၃ ) ပံု (၁ လက်မ×၁လက်မခွဲ ပတ်လည်၊ နနောက်ခံ

အပပောန ောင်၊ အမ ျု်းသော်းမ ော်းသည် တုက်ပံုအနက်ဝတ်ဆင်ပပီ်း နခါင််းနပါင််း မဝတ်ဆင် ။
င်ထု်း တံဆပ်တပ်ဆင်ပခင််းမ ှနစ ။ အမ ျု်းသမီ်းမ ော်းသည် ဆံပင်ထ်းံု ဖွဲွဲ့ထော်းပပီ်း တုက်ပံု
အနက်န ောင်

ဝတ်ဆင်ထော်း မည်။

င်ထု်း

တံဆပ်

တပ်ဆင်ပခင််းမ ှနစ ။

နလ ောက်လောတင်သည့်် က်အတင််း ရုက်ကူ်းထော်းနသော ဓောတ်ပံုပဖစ် မည်။)
၃။

တကကသုလ်ဝင်တန််း / အနပခခံပညောအထက်တန််းစောနမ်းပွဲ နအောင်လက်မှတ်မူ င််းနှင့်် မတတူ
တင်ပပ န်

၄။

ဥပနေဘွဲွဲ့/ ဥပနေဘွဲွဲ့နှင့်် အဆင့််အတန််းတူညီန ကောင််း သတ်မှတ်ထော်းသည့်် ဘွဲွဲ့/ ေီပလမ
ု ော/
မှတ်ပံုတင်န ှှေ့နနစောနမ်းပွဲနအောင်လက်မှတ် မူ င််းနှင့်မ
် တတူ တုှေ့အပပင်

ှထော်းနသောဘွဲွဲ့မ ော်း

အော်းလံ်းု ၏ ဘွဲွဲ့လက်မှတ်မ ော်း မူ င််းနှင့်် မတတူ တင်ပပ န်
၅။

အလုပ်သင်ဆင််းခင့််ပပျုန ကောင််း အန ကောင််း ကော်းစောမူ င််း။

၆။

အလြ်သင်ပြားဆံားထက

၇။

ထရှို့ထေ၏ ထ

ော

လုပ်သက်

(၅)

ောင်ား အလုပ်သင်ဆ ော (Chamber Master)

တရောားလွှတ်ထတော်

်ခံစောြူရင်ား (၁) နစောင်။
နှစ်ပပည့််ပပီ်း

တ ော်းလတ်နတော်န ှှေ့နန

(၂)

ဦ်းတုှေ့၏

အက င့််စော တတ

နကောင််းမန်န ကောင််း နထောက်ခံစော။
၈။

အပခော်းအသက်နမ်းဝမ််းနက ောင််းဆုင် ော

အလုပ်အကုင၊်

စီ်းပော်းန ်းလုပ်ငန််းမ ှန ကောင််း

က မ််းက န်ခ က်မူ င််း (အစု်း ဝန်ထမ််းပဖစ်က တင်ပပ န်မလ)ု ။
၉။

နလ ောက်ထော်းသူသည် ဝန်ထမ််းပဖစ်ပါက အလုပ်ခနှေ့်သည့်် အမနှေ့်မတတူနှင့်် အထက်တန််း
န ှှေ့နနလုင်စင်

နလ ောက်ထော်းပခင််းကု

သက်ဆုင် ော

ဌောနအကကီ်းအကွဲမှ

ကနှေ့်ကက် န်

မ ှန ကောင််း နထောက်ခံခ က်။
၁၀။

အထက်တန််းန ှှေ့နနလုင်စင်ကု ယခင်က နလ ောက်ထော်းခွဲ့်ဖ်းူ ပခင််း မ ှန ကောင််း က မ််းက န်လော
မူ င််း။

၁၁။

အသက် (၁၈) နှစ်ပပည့်် နုငင
် ံသော်းစစစ်န ်းကတ်ပပော်းမူ င််းနှင့်် မတတူ။

၁၂။

ပပင် ောဖ က် ောမပါ ှနသော အမ်နထောင်စုလူဦ်းန စော င််း (ပံုစံ - ၆၆/၆) မူ င််းနှင်မ
့် တတူ။

၁၃။

အလုပ်သင်(၁)နှစ်ပပည့်် မှတ်တမ််းစောအုပ်တင်ပပ န်၊ သင် ကော်းထော်းသည့််အခ က် ဥပနေ/
ပုေ်မမ ော်း အော်းလံ်းု ပပည့််စံုမှန်ကန်စောနဖော်ပပထော်းပပီ်း အလုပ်သင်ဆ ော၏ စစစ်ပပီ်း န ကောင််း
အနထောက်အထော်းမ ော်း ပါဝင် မည်။

မတ်ခ က်
၁။

တကကသုလ်ဝင်စောနမ်းပွဲနအောင်လက်မှတ်၊ ဘွဲွဲ့လက်မှတ်၊ နုင်ငသ
ံ ော်းစစစ်န ်းကတ်ပပော်း နှင့််
အမ်နထောင်စုလူဦ်းန စော င််း
အခ က်အလက်မ ော်း

(ပံုစံ

-

၆၆/၆)တုှေ့တင်

ကွဲလွဲမှို ှနနပါက

နလ ောက်ထော်းသူ၏

သက်ဆုင် ောဌောနမ ော်း၏

ကုယ်န ်း

နထောက်ခံခ က်ပဖင့််

ှင််းလင််းတင်ပပ န် ပဖစ်ပါသည်။
၂။

နုင်ငံသော်းစစစ်န ်းကတ်ပပော်းနှင့််

အမ်နထောင်စုလူဦ်းန စော င််း

(ပံုစံ

-

၆၆/၆)တုှေ့တင်

အလုပ်အကုငန
် ဖော်ပပထော်းပါက လက် ှအနပခအနနကု အနထောက်အထော်းနှင်တ
့် က ှင််းလင််း
တင်ပပ န် ပဖစ်ပါသည်။
၃။

လူကုယ်တုင်ပဖစ်နစ၊ ကုယ်စော်းလှယ်ပဖင့််ပဖစ်နစ၊ စောတုက်မှပဖစ်နစ နလ ောက်ထော်းလော သည့််
နလ ောက်လောမ ော်းအနက်

ပပည့််စံုမှိုမ ှနသော

နလ ောက်လောမ ော်းအော်း

လက်ခံနဆောင် ွက်

နပ်းမည် မဟုတ်ပါ။
၄။

ကုယ်စော်းလှယ်လက်မှတ်န ်းထ်းု ပခင််းမ ော်း၊

မမှန်နဖော်ပပထော်းပခင််းမ ော်း

စစစ်နတွဲ့ ှပါက

နလ ောက်လောကု လက်ခံနဆောင် ွက်နပ်းမည် မဟုတ်ပါ။
၅။

မတတူမ ော်းအော်းလံု်းတင်

မတတူမှန်ပဖစ်န ကောင််း

လက်မှတ်န ်းထ်းု ပါမည်။

နလ ောက်ထော်းသူကုယ်တုင်

တော၀န်ယူ

