ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်

စီမ္ံကန််းနှငဘ
် ဏ္ဍောထ ်းဝန်ကကီ်းဌောန
ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကကီ်းရံု်း

လလ ျှောက်လျှောလြေါ်ယူခြင််း
၁။

စီမံကိန့််းနှင့် ဘဏ္ဍာရ ်းဝန့်ကကီ်းဌာန၊ ပြည့်ရ

တွင့် ရအာက့်ဖ
်

ပြြါ

ာ

်းရန ာမ ာ်းတွင့် ခန့်

ခ က့်မ ာ်းနှင့် ကိုက့်ညီသမ ာ်း ရ
စဉ်

ော

ာက့်

ာင့်စုဝန့်ကကီ်းရံု်း(စီမံကိန်း)၊ ရံ်းု အမှတ့် ၃၂
ာ်း န့်အတွက့် ယှဉ့်တွွဲရ ာ့်ပြြါ သတ့်မှတ့်

ာ်းနိုငြ
့် ါသည့်-

်း/ လစောနှုန််းကျြ်

ခန်

ော်းမ္ည်

အနမ္်ဆံု်း ှ မ္ည်

ထန ော
(က)

ယ ဉဖမ င်း(၅)

အ ည်အချင််း/ သတ်မ္ှတ်ချက်

က ်း(၄)ဖနရ

- အဖ ြေြေံပည

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

အလယတန်းဖအ င
- ယ ဉဖမ င်းလိိုငစင
(ြေ)ရရိပပီ်းသူ

(ြေ)

ရံ်းို အကူ/ စ ပိို့ို

က ်း(၆)ဖနရ

- အဖ ြေြေံပည
အထကတန်းဖအ င

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀
၂။

အထကဖ

ပပါ ရ ထူ်းဖနရ မ ်းအတွက ဖရ်းြေ ယြေံရပါက

ရံ်းို အမတ ၃၂၊ ဖန ပညဖတ တွင တ ဝနထမ်းဖ

ပညဖထ ငစိုဝနကကီ်းရံို်း၊

ငရမည စပပီ်း ဖလ ကထ ်းသူမ ်းသည -

(က)

ပညဖထ ငစိုသမမတ မနမ နိိုငငံသ ်း

စရမည၊

(ြေ)

က န်းမ ဖရ်းဖက င်းမွနသူ

(ဂ)

အမတစဉ (က)အတွက ဖလ ကထ ်းသူမ ်းသည ၁-၉-၂၀၂၁ ရကဖနို့တွင

စရမည၊

အသက ၃၄ နစအထက မဖက သူ၊ အမတစဉ (ြေ)အတွက ဖလ ကထ ်းသူ
မ ်းသည ၁-၉-၂၀၂၁ ရကဖနို့တွင အသက ၂၇ နစအထက မဖက သူ၊
(ဃ) အစမ်းြေနို့က လအ စ (၃) လ ြေနို့ထ ်းမည

စပါသည၊

(င)

ဝနထမ်းအ စ ြေနို့အပ ြေင်းြေံရပါက အနည်း

ံို်း (၂)နစ တာဝနထမ်းမ

ာင

ရမည၊
၃။

မလ ာကထာ်းသူမ ာ်းသည

မလ ာကလာနငအတူ

မအာကမ ာ ပပါ

အမထာက

အထာ်းမ ာ်း ပူ်းတွွဲတင ပရမည(က) အမ ြေြေံပညာ

အထကတန်း

မအာငလကမတမိတတူ၊

ဘွွဲွဲ့ရရိထာ်းသူ စပါက

ဘွွဲွဲ့လကမတ မိတတူ၊ (မူရင်း ပသရမည)
(ြေ)

နိိုငငံသာ်းစိစစမရ်းကတ ပာ်းမိတတူ၊ (မူရင်း ပသရမည)

(ဂ)

အိမမထာငစိုစာရင်းမိတတူ၊

(ဃ) အလိုပသမာ်း မတပံိုတငမိတတူ၊ (မူရင်း ပသရမည)
(င)

အက ငစာရိတတမကာင်းမွနမ ကာင်း၊ သက

ိိုငရာ ရပကွကနင တိိုင်းမေသကကီ်း

ပညနယ/ ပမိ ွဲ့နယ ရွဲစြေန်းတစြေိုြေိုမ မထာကြေံစာမူရင်း၊ ပတစပိို့ိုအရယ ဓါတပံို
(၅)ပံို ပူ်းတွွဲတင ပရမည။
၄။

မလ ာကလာမ ာ်းကိို (၁၀-၉-၂၀၂၁) ရကမနို့ မနောက

ံို်းထာ်း၍ ပညမထာငစိုဝနကကီ်းရံို်း

(စီမံကိန်း)၊ စီမံကိန်းနင ဘဏ္ဍာမရ်းဝနကကီ်းဌာန၊ ရံ်းို အမတ (၃၂) သိိုို့ လူကိိုယတိိုင လာမရာက
မလ ာကထာ်းနိိုငသည။
၅။

မလ ာကထာ်းသူမ ာ်းအာ်း လူမတွွဲ့ နှုတမ နင အမတစဉ (က)အတွက လကမတွွဲ့

စစမ

်းမည စပပီ်း မ

ိိုရမညမနို့ကိို မလ ာကထာ်းသူမ ာ်းထံ အြေ န
ိ မီ အမ ကာင်း ကာ်းမပ်း

မည စပါသည။
၆။

အမသ်းစိတသိရိလိုိပါက

ဝနကကီ်းဌာန၊ ရံ်းို အမတ ၃၂၊
မမ်း မန်းနိိုငပါသည။

ပညမထာငစိုဝနကကီ်းရံ်းို (စီမံကိန်း)၊ စီမံကိန်းနင ဘဏ္ဍာမရ်း

ိုန်းနံပါတ ၀၆၇-၃၄၀၆၄၁၇ သိိုို့ ရံ်းို ြေ န
ိ အတွင်း

ကသွယစံိုစမ်း

သို့
ပြည်ထ

ဓါတ် ံို

ောင်စဝန်ကကီြီးရြီးံ (စီမံကန်ြီး)

စီမံကန်ြီးနှင်ဘဏ္ဍောထ ြီးဝန်ကကီြီးဌောန
ရံြီးအမှတ် (၃၂)၊ ထနပြည်ထတော်

၁။
၂။

ထ

ောက်

ောြီးသည် ော

ြီး

-

စောနှုန်ြီးကျြ်

-

၃။

အမည်

-

၄။

နိိုငင
် ံသ ားစိစစ်ရ ားကတ်ပ

၅။

လူမ ိ ား/ ဘ သ

-

၆။

ရမားသကက

-

၇။

အဘအမည်

-

အမိအမည်

-

၈။

ရမားဖ ားသည် က်၊ လ၊ ခိုနှစ်

-

၉။

ကိိုယ်တင်ထင် ှ ားသည်အမှတ်အသ ား -

ဇ်

၁၀။ လက် ှိရေ
၁၁။ အမမြဲတမ်ားရေ
၁၂။

ားအမှတ်

်လိ ်စ
်လိ ်စ

-

-

ည အ ည်အခ င်ား

-

၁၃။ ဆက်သယ် ေ်ဖိုေ်ားေံ ါတ်နှင်

-

လိ ်စ

(လက်မှတ်)

