သို့
ပြည်ထ

ောင်စတရောားသူက

ားခ ျုြ်

ပြည်ထ

ောင်စတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်

ထေပြည်ထတော်
ရ
အက

ြောင်းအရြော။

်စွဲ၊ ၂၀

ခနှစ်၊

လ

တရြော်းလွှတကတြောကရှေ့ကေအဖြစ စြောရင်းတငသွင်းခွငဖပြုပါရေ ကလ ြော

ရ

်

ထြော်းဖခင်း

တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေအပြစ် စောရင်ားတင်သင်ားခင်ပြျုြါရေ် ၁၉၅၄ ခနှစ် တရောားလွှတ်ထတော်
ထရှို့ထေမ ောားအပြစ်ဝင်ခင် ေည်ားဥြထေမ ောား အြေ် ၄ နှင် ၅ ြါပြဌောေ်ားခ
တင်ပြထလ ော

်

်မ ောားနှင်အည ထအော

်ြါ အတင်ား

ောားအြ်ြါသည် ၁။

အမည်

၂။

နင်ငံသောားစစစ်ထရား

၃။

အမမြဲတမ််းနေရပ်လြ်စောအပြည်အစံ/

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

ြေ်ားေံြါတ်/ Email

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

အဘအမည်

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

၄။

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

အလြ်အ

တ်ပြောားအမှတ်

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

င်

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

လြ်စောအပြည်အစံ

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

၅။

ထလ ော

်

ောားသူအသ

( ထမားသ

်

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

ကရောဇ် )

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

၆။

လူမ ျုား / ဘောသော

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

၇။

နင်ငံသောား

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

၈။

ြညောအရည်အခ င်ား

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

၉။

ယခအလြ်အ

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

၁၀။

ယခင်အလြ်အ

၁၁။

ယခထလ ော

်

င်
င်
ောားခ

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

တစ်စံတစ်ရော ရှ / မရှ တ
၁၂။

ထလ ော

်

ပြျုြါ

ပြည်ထ

လ
၁၃။

ခ

်နင်ဘယ်ရောရှသည် အပြစ်အြ

စောထြော်ပြရေ် -------------------------------------------

ောားသူအောား တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေအပြစ် လ

်ြါထဆောင်ရွ

ထလ ော

ဆံားပြတ်ရော၌

်

ောင်စတရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်နှင် လ
်ရေ်ဆနဒ ရှ / မရှ တ

်ထအော

်ခံစောရင်ားတင်သင်ားခင်
်ခံတရောားရံားမ ောားတင်

စောထြော်ပြရေ် ---------------------------

ောားသူအောား တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေအပြစ် ပြည်ထ

ောင်စ တရောား

လွှတ်ထတော်ခ ျုြ်တင်ထသော်လည်ားထ ောင်ား၊ အပခောားမည်သည်ရံားတင်ထသော်လည်ားထ ောင်ား
ယခင်
၁၄။

ထလ ော

စောရင်ားတင်သင်ားခွဲဘူားပခင်ား ရှ / မရှ တ
်

ြယ်ြ

ောားသူသည် ထရှို့ထေအပြစ်လ

စောထြော်ပြရေ် -------------------

်ြါထဆောင်ရွ ်ပခင်ားမှ ရြ်စွဲခံရပခင်ား၊ စောရင်ားမှ

်ခံရပခင်ား၊ မည်သညတ
် ရောားရံား မ တောားဆားြတ်ြင်ခံရပခင်ား ရှ / မရှ တ

စော

ထြော်ပြရေ် ----------------------------------------------------------------------------------၁၅။

ထလ ော
တ

်

ောားသူသည် ပြည်သူို့ဝေ်

မ်ားအပြစ် ထဆောင်ရွ ်ထေပခင်ား ရှ / မရှ

စော ထြော်ပြရေ် ------------------------------------------------------------------------

်

၁၆။

ထလ ော

်လွှောနှင်အတူ ထအော

်ထြော်ပြြါ အထ

ော

်အ

ောားလ

်မတ
ှ ်မ ောား ြူားတွဲ

တင်ပြြါသည် (

)

တိုက်ပိုအေက်ဖြင်ရိုက်ထော်းန

ော ဓါတ်ပို ( ၃ ) ပို (၁လက်မ×၁လက်မခြဲ

ပတ်လည်၊ နေောက်ခ အဖပောနရောင်)
(ခ)

အသ

် (၁၈) နှစ်ပြည်နင်ငံသောားစစစ်ထရား

(ဂ)

တကက

ိုလ်ဝင်တေ််း

/

တ်ပြောားမူရင်ားနှင်မတတူ

အနဖခခပညောအထက်တေ််းစောနမ်းပန
ြဲ အောင်

လက်မတ
ှ ် မူရင််းနှင် မတတူ
(ဃ)

ဥပနေဘြဲွဲ့/ ဥပနေဘြဲွဲ့နှင် အဆင်အတေ််းတူညီန ကောင််း

တ်မှတထ
် ော်း

ည် ဘြဲွဲ့/ ေီပလမ
ို ော/ မှတ်ပိုတင်နရှှေ့နေစောနမ်းပြဲနအောင်လက်မတ
ှ ် မူရင််း
နှင်မတတူ တှေ့အ
ို ဖပင် ရရှထော်းန ောဘြဲွဲ့မ ော်းအော်းလို်း၏ ဘြဲွဲ့လက်မှတ်မ ော်း
မူရင််းနှင် မတတူ
(င)

အ

်တေ်ားထရှို့ထေအပြစ် စောရင်ားတင်သင်ားခွဲပြားသည် ထေို့ရ

နှစ်ထ

ော်စဉ်ဆ

စောရတတထ

်မပြတ်

ောင်ားမေ်ထ

အမှုလ
ောင်ား

လ ြ်သ

လွှတ်ထတော်ထရှို့ထေ ( ၂ ) ဦား၏ ထ
(စ)

အ

်တေ်ားထရှို့ထေအပြစ်

စဉ်ဆ
တဆ
သူက
(ဆ)

ောင်ားနှင်

အ

င်

် (၁၀) နှစ်ပြည်ပြား တရောား

်ခံစောမူရင်ားနှင်မတတူ

စောရင်ားတင်သင်ားခွဲပြားသည်

ထေို့ရ

်မစ
ှ ၍

်ြါထဆောင်ရွ

်ထ

ောင်ား သ

်ဆင်ရောခရင်တရောား

ား၏ ထ ော ်ခံစောမူရင်ားနှင်မတတူ

မည်သည်ထေို့ရ
ောင်ား

အထ

(စ )

ော

်ထ

ောင်ားထသောသတင်ား ပြင ် အေည်ားဆံ ား ( ၃ ) နှစ ်

်တည်ား အမှုလ

ပြစ်ထ
(ဇ)

်မပြတ် ထ

်ြါထဆောင်ရွ

်မှစ၍ (၃)

်တေ်ားထရှို့ထေအပြစ် စောရင်ားတင်သင်ားခွဲပြား

ခရင်တရောားသူက

ောင်ား

အမှေ်တ

်မှစ၍ အ

ား

၏

စောရင်ားတင်သင်ားခင်ပြျုထ

ောင်ား

ောားစော မူရင်ား နှင်မတတူ
ယ် လ

်ြါထဆောင်ရွ

်ခ ွဲ သည ် အမှုစောရင်ားမ ောားနှင ်အတူ

သ ်ဆင်ရောခရင်/ ပမျုြို့ေယ်တရောားသူက ားမ ောား၏ ထ ော

်ခံစောမူရင်ားနှင်မတတူ

အ

်မှတ် နှင် စဉ်ဆက်

်တေ်ားထရှို့ထေသို့

မဖပတ်

တ်ထြားသည် တောဝေ်ခံလ

က်တမ််းတ်းို ဖမြှင်ထော်းန ော တောဝေ်ခလက်မှတ်တိုှေ့၏ မူရင်ားနှင်

မတတူမ ော်း
(ည)

တရောားလွှတ် ထ တော် ထ ရှို့ ထ ေအပြစ်
မ်ား

(ဋ)
( ဌ)

အမ်ထ

ထလ ော

်

ောားဘူား ပခင်ား မရှ ထ

ောင်ား

ေ်လွှောမူရင်ားနှင်မတတူ
ောင်စဇယောား မူရင်ားနှင်မတတူ

ယ်ထရားအ

တျုြပတအ
တ

ဉ်ားခ ျုြ်

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ထလားစောားစောပြင်

( ထလ ော
အ

်

ောားသူ)

်တေ်ားထရှို့ထေလင်စင်အမှတ် ( စဉ် -

နင်ငံသောားစစစ်ထရား

တ်ပြောားအမှတ် -

)

မှတ်ခ

်။

ထလ ော

်

ောားသူမ ောားသည် ထလ ော

်လွှောနှင်ြူားတွဲြါစောရွ

ပြည်ထ

ောင်စ တရောားလွှတ်ထတော်ခ ျုြ်သို့ တင်ပြထလ ော

ထလ ော

်လွှော နှင်ြူားတွဲြါစောရွ

်စောတမ်ားမ ောား

Email- LIDP@usc.gov.mm ထြားြရ
ို့ မည်။

်စောတမ်ားမ ောား (Hard Copy)
်

ောား ရမည်အပြင် အဆြါ

SCAN ြတ်၍ PDF or JPG File ပြင်
Soft Copy

ထလ ော

်လွှောနှင် အတူ

ပြစ်ထစ၊ Email မှတစ်ဆင်ပြစ်ထစ ထြားြန
ို့ င်သည်။ Soft Copy ၏ File name နှင် Email
ပြင်

ထြားြလ
ို့ ောသည်

Subject

name

(မမ၏အမည်+ADV)

ပြင်

ထြားြို့

ထလ ော

်

ောားရမည် ပြစ်ြါသည်။ (ဥြမော−ထေေါ်လှုင်လှုင်ဦား၏ တရောားလွှတ်ထတော်ထရှို့ထေ

ထလ ော

်

ောားပခင်ားအတ

် (hlainghlaingoo+ADV) ပြင်ထြော်ပြရေ်ပြစ်ြါသည်။)

တရာားလွှတ်တတာ်တရှေ့တေအဖြစ် စာရင်ားတင်သွင်ားခွင့်ဖ် ြုရေ် တလ ာက်ထာားရာတွင် တအာက် ါ
စာရွက်စာတမ်ားမ ာား ားတွွဲ ါရှိရမည် ၁။

နလ ောက်လော (နလ ောက်လောမူရင််းတင် ရို်းခေ်တဆပ်နခါင််း
ဖပည်နထောင်စိုတရော်း

ူကကီ်းခ ျုပ်၊

၅ဝဝ/- ထမ််းနဆောင် ရမည်။

ဖပည်နထောင်စိုတရော်းလတ်နတော်ခ ျုပ်

ိုှေ့

လပ်မူ၍

နလ ောက်ထော်းရမည်။)
၂။

တိုက်ပိုအေက်ဖြင်ရိုက်ထော်းန
နေောက်ခအဖပောနရောင်၊

ော ဓါတ်ပို ( ၃ ) ပို (၁ လက်မ × ၁ လက်မခြဲ ပတ်လည်၊

အမ ျု်း

ော်းမ ော်း

ည်

တိုက်ပိုအေက်ဝတ်ဆင်မပီ်း

မဝတ်ဆင်ရ။ ရင်ထို်းတဆပ်တပ်ဆင်ဖခင််း မရှနစရ။ အမ ျု်း

မီ်းမ ော်း

နခါင််းနပါင််း

ည် ဆပင်ထ်းို ြြဲွဲ့

ထော်းမပီ်း တိုက်ပိုအေက်နရောင်ဝတ်ဆင်ထော်းရမည်။ ရင်ထို်း၊ တဆပ် တပ်ဆင်ဖခင််း မရှနစရ။
နလ ောက်လောတင်

ည်ရက်အတင််း ရိုက်ကူ်းထော်းန

က် (၁၈) နှစ်ဖပည် နိုငင
်

ော ဓောတ်ပိုဖြစ်ရမည်။)

၃။

အ

ော်းစစစ်နရ်းကတ်ဖပော်း မူရင််းနှင်မတတူ

၄။

တကက

၅။

ဥပနေဘြဲွဲ့/ ဥပနေဘြဲွဲ့နှင် အဆင်အတေ််းတူညီန ကောင််း

ိုလ်ဝင်တေ််း / အနဖခခပညောအထက်တေ််းစောနမ်းပြဲ နအောင်လက်မှတ်မူရင််းနှင် မတတူ
တ်မှတ်ထော်း

ည် ဘြဲွဲ့/ ေီပလမ
ို ော/

မှတ်ပိုတင်နရှှေ့နေစောနမ်းပြဲနအောင်လက်မှတ် မူရင််းနှငမ
် တတူ တိုှေ့အဖပင် ရရှထော်းန

ောဘြဲွဲ့မ ော်း

အော်းလ်းို ၏ ဘြဲွဲ့လက်မှတ်မ ော်းမူရင််းနှင် မတတူတင်ဖပရေ်
၆။

လိုပ် က်( ၁၀ )နှစ်ဖပည်မပီ်း တရော်းလတ်နတော်နရှှေ့နေ ( ၂ ) ဦ်း၏ အထက်တေ််းနရှှေ့နေအဖြစ်
စောရင််းတင် င််း ည်နေှေ့မှစ၍

(၃)

နှစ်ဆက်တိုက်

အမှုလိုက်ပါနဆောင်ရွက်န ကောင််းနှင်

အက င်စောရတတနကောင််းမေ်န ကောင််း ဖပင်ရော ြ က်ရော မပါရှ
၇။

အထက်တေ််းနရှှေ့နေအဖြစ် စောရင််းတင်
နကောင််းန

ော တင််းဖြင်

နဆောင်ရွက်န ကောင််း

ည် နထောက်ခစောမူရင််း၊

င််းခင်ဖပျုမပီ်း ည် နေှေ့ရက်မှစ၍ စဉ်ဆက် မဖပတ်

အေည််းဆို်း

(၃)နှစ်

ဖပင်ရောြ က်ရောမပါရှန

ော

တစ်ဆက်တည််း
က်ဆိုငရ
် ော

အမှုလိုက်ပါ

ခရိုင်တရော်း

ူကကီ်း၏

နထောက်ခစောမူရင််း
၈။

မည် ည်နေှေ့ရက်မှစ၍

အထက်တေ််းနရှှေ့နေအဖြစ်

က်ဆိုငရ
် ော ခရိုငတ
် ရော်း

ူကကီ်း၏ စောရင််းတင်

စောရင််းတင်

င််းခြဲမပီ်း

ဖြစ်န ကောင််း

င််းခင်ဖပျုန ကောင််း အန ကောင််း ကော်း စော

မူရင််းနှင် မတတူ
၉။

အမှေ်တကယ်လက
ို ်ပါနဆောင်ရွက်ခြဲ ည်
မမျုွဲ့ေယ်တရော်း

၁၀။

အမှုစောရင််းမ ော်းနှင်အတူ

က်ဆိုငရ
် ော

ခရိုင်/

စဉ်ဆက်

မဖပတ်

ူကကီ်းမ ော်း၏ နထောက်ခစောမူရင််း

အထက်တေ််းနရှှေ့နေ ိုှေ့
က်တမ််းတို်းဖမြှင်ထော်းန

ထိုတ်နပ်း ည်

တောဝေ်ခလက်မှတ်

နှင်

ော တောဝေ်ခလက်မှတ်တိုှေ့၏ မူရင််းနှင် မတတူမ ော်း

၁၁။

တရော်းလတ်နတော်နရှှေ့နေအဖြစ်နလ ောက်ထော်းဘူ်းဖခင််းမရှန ကောင််း က မ််းက ေ်လောမူရင််း

၁၂။

အမ်နထောင်စိုဇယော်း ( ပိုစ - ၆၆/၆ ) မူရင််းနှင် မတတူ

၁၃။

ကိုယ်နရ်းအက ဉ််းခ ျုပ် အဖပည်အစိုမူရင််း

မတ်ခ က်
၁။

အမငမ််းစော်းဝေ်ထမ််းမ ော်းနှင်စပ်လ ဉ််း၍
အမေှေ့်မတတူ(

၂။

က်ဖပည်/နှစ်ဖပည် အမငမ််းစော်းယူ ခင်ဖပျု

ှေ့မ
ို ဟိုတ်)အလိုပ်မှ နှုတ်ထက်ခင်ဖပျု

ည်

ည် အမေှေ့် မတတူမှေ်။

အထက်ပါအခ က်မ ော်းအော်းလို်း အစမှအဆို်း မတတူတစ်နစောင်ပါရှရမည်။ မတတူမ ော်း
အော်းလ်းို တင် မတတူမှေ်ဖြစ်န ကောင််း နလ ောက်ထော်း

ူ ကိုယ်တိုင် တော၀ေ်ယူ လက်မှတ်

နရ်းထ်းို ရပါမည်။
၃။

လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်နစ၊ ကိုယ်စော်းလှယ်ဖြင်ဖြစ်နစ၊ စောတိုက်မှဖြစ်နစ နလ ောက်ထော်း
လော

ည်

နလ ောက်လောမ ော်းအေက်

ဖပည်စိုမှုမရှန

ော

နလ ောက်လောမ ော်းအော်း

လက်ခနဆောင်ရွက်နပ်းမည် မဟိုတ်ပါ။
၄။

တကက

ိုလ်ဝင်စောနမ်းပြဲနအောင်လက်မှတ်၊

ဘြဲွဲ့လက်မှတ်၊

နိုင်င

ော်းစစစ်နရ်း

ကတ်ဖပော်းနှင် အမ်နထောင်စိုလူဦ်းနရစောရင််း (ပိုစ - ၆၆/၆) တိုှေ့တင် နလ ောက်ထော်း
ကိုယ်နရ်းအခ က်အလက်မ ော်း

ကြဲလမ
ြဲ ှုရှနေပါက

နထောက်ခခ က်ဖြင် ရှင််းလင််းတင်ဖပရေ် ဖြစ်ပါ
လက်မှတ်၊ နိုငင
်
တပ
ိုှေ့ ါ နမ်း
နမ်း
၅။

နိုင်င

ည်။ (တကက

ူ၏

က်ဆိုငရ
် ောဌောေမ ော်း၏
ိုလ်ဝင်စောနမ်းပြဲနအောင်

ော်းစစစ်နရ်း ကတ်ဖပော်းနှင် အမ်နထောင်စိုလူဦ်းနရစောရင််း (ပိုစ - ၆၆/၆)

ကကရောဇ်မ ော်းကြဲလြဲနေပါက တကက

ိုလ်ဝင်စောနမ်းပြဲနအောင် လက်မှတ်ပါ

ကကရောဇ်အမှေ်ဖြစ်န ကောင််း က မ််းက ေ်လောဖြင် ရှင််းလင််းတင်ဖပရေ်)
ော်းစစစ်နရ်းကတ်ဖပော်းနှင် အမ်နထောင်စိုလူဦ်းနရစောရင််း(ပိုစ-၆၆/၆) တိုှေ့တင်

အလိုပ်အကိုငန
် ြော်ဖပထော်းပါက လက်ရှအနဖခအနေကို အနထောက် အထော်းနှင်တက
ရှင််းလင််းတင်ဖပရေ် ဖြစ်ပါ
၆။

ည်။

ကိုယ်စော်းလှယ်လက်မှတ်နရ်းထ်းို ဖခင််းမ ော်း၊

မမှေ်နြော်ဖပထော်းဖခင််းမ ော်း

စစစ်

နတွဲ့ရှပါက နလ ောက်လောကို လက်ခနဆောင်ရွက်နပ်းမည်မဟိုတ်ပါ။
၇။

တရော်းလတ်နတော်နရှှေ့နေအဖြစ် စောရင််းတင်

င််းခင်ဖပျုရေ် နလ ောက်ထော်း

ူမ ော်း

ည်

တရော်းလတ်နတော်နရှှေ့နေလင
ို စ
် င် မရမီအခ ေ်အထ မမ လက်၀ယ်ရှ အထက်တေ််း
နရှှေ့နေလိုင်စင်အော်း နှစ်စဉ်လိုင်စင်
၈။

တရော်းလတ်နတော်နရှှေ့နေလင
ို စ
် င်

က်တမ််း တို်းဖမြှင်ရမည် ဖြစ်ပါ
ထိုတ်နပ်း

ည်နေှေ့အထ

ည်။

က်တမ််းတို်းမပီ်းန

ော

အထက်တေ််းနရှှေ့နေလိုင်စင်မရ
ူ င််းနှင် မတတူ(၂)နစောင်ကို မပ က် မကက် တင်ဖပရေ်
လအ
ို ပ်ပါ

ည်။

