
 

သို 

 န်ကားေရးမှ းချ ပ ်

 ရငး် ှီးမြ ပ် ှံမ ငှ့်ကမုဏမီျား န်ကားမဦးစီးဌာန 

 ုံးအမတ်ှ(၃၂)၊ ေနပြ ညေ်တာ် 
ေနစွဲ ၊ 

အေကာငး်အရာ။  မြ နမ်ာ ိုငငံ် ကုမဏီများအက်ဥပေဒအရ အသင်းဖဲွ စည်းမှတ်ပုံတင်ရန ်
လုိအပ်ေသာ စာရက်ွစာတမး်များကုိ တင်ပြ ြခင်း 

၁။  မြ နမ်ာ ိုငင်ံ ကုမဏမီျားအက်ဥပေဒအရ အသင်းအဖဲွ  ဖွဲ စည်းမတ်ှပုံတငခ်ငွ့်ပြ ရနအ်တွက ် 
လိုအပေ်သာ ေအာကပ်ါစာရကွစ်ာတမး်များကို မတ်ှပုံတငေ်ပးပါရန် တင်ပြ အပပ်ါသည-် 

  (က) အသငး်မှတ်ပုံတငေ်ကာငး်ေ ကညာချက် 
  (ခ ) အသငး်တရားဝင် ုံးတညေ်နရာ အေကာငး်ကားစာ 
  (ဂ ) တရားဝငဘ်ာသာ  ပြ နဆ်ိုမဖြ စေ် ကာင်း ေကညာချက် 
  (ဃ) ဘာသာ ပြ န်ဆိုခြ ငး်မနှက်နေ်ကာငး်ေထာကခ်ခံျက်လကမ်တ်ှ 
  (င ) အသငး်မေှဆာငရ်ကွမ်ည့်လုပင်နး်ရည်ရယွခ်ျက် 
  (စ ) ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင် အဖွဲ ဝငမ်ျားစာရင်း 
  (ဆ)  မြ နမ်ာ-အဂလပိ ် စှဘ်ာသာဖြ င့် ပုံ ှိပ်ပြ စထုားေသာ သငး်ဖွဲ မတ်ှတမး် ငှ့်  

သငး်ဖွဲ စညး်မျ း် စာအုပ်(၂)အုပ် 

၂။ အဆုိပြ အလုပ်အမေဆာင် အဖဲွဝင်များ၏ ကုိယ်ေရးရာဇဝင်အချက်အလက်အကျ း်ချ ပ် င့်ှ 
လုိင်စင်ဓါတ်ပံု(၂)ပံု၊ ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်ပြ ား(မိတ )၊ သန်းေခါင်စာရင်း(မိတ )၊သက်ဆုိင်ရာမိ နယ် 
ရဲစခန်းေထာက်ခံ ချက်(မရူငး်)၊ သကဆ်ိုငရ်ာရပက်ွကအု်ပခ်ျ ပေ်ရးမှ း၏ ေထာက်ခခံျက်(မရူငး်) တုိ  
တင်ပြ ေပးရန။် 

၃။ အထက်ပါ စာရကွစ်ာတမး်များ ငှ့် စပလ်ျ း်၍  လိုအပ်ချကမ်ျားရှိပါက ေဆာလျငစ်ာွတင်ပြ  
ေပးပါမည်ဖြ စေ်ကာငး် တာဝနယူ်တင်ပြ အပပ်ါသည်။ 
 ေလးစားစာွ ဖြ င့် 
  

 (                                    ) 

 အဆိုပြ အလုပအ်မေဆာငအ်မည် ------------------------- 

 ိုငင်သံားစစိစ်ေရးအမတ်ှ ----------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- အသင်း 

 



 
 

ပုံစ(ံက) 
 

 မြ နမ်ာ ိုငငံ်ကမုဏီများ အက်ဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ချက်များ လိုက်နာပီးစီးေကာငး် ငှ့် အသငး်မှတ်ပုံတင်ေကာငး် ေကငြ ာချက် 

 
 ေနစွဲ ၊ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- အသင်း ၏ 

ဗဟိုအလုပအ်မေဆာင် အဖွဲ ဝငမ်ျားကိုယစ်ား -------------------------------------------------------  ဖြ စသ်ူ 

----------------------------------------- က ---------------------------------------------------------------အသင်း 

မတ်ှပုံတင်ခြ င်း ငှ့် စပလ်ျ း်၍ မတ်ှပုံတငေ် ကး ငှ့် အခါအားေလျာ်စွာ ေပးေဆာငရ်မည့် စရိတ်များ 

ေပးေချခြ ငး်မအှပ ဥပေဒသတ်မတ်ှချက် ငှ်အ့ညီ ေဆာငရ်ကွရ်မည့် ကိစအဝဝကို ေဆာငရ်ကွ် ပီးစးီ 

ေကာငး် ငှ့် အသင်းမှတ်ပုံတင်ပးီေကာငး် ေလးနကတ်ည်ကည်စာွ အသေိပးအေကာငး်ကား 

အပပ်ါသည်။ 

 

 

 (                                    ) 

 

 အဆိုပြ အလုပအ်မေဆာငအ်မည် ------------------------- 

 ိုငင်သံားစစိစ်ေရးအမတ်ှ ----------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- အသင်း 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

ပုံစ ံ(ခ) 
 

အသင်း၏ တည်ေနရာအေကာင်းကားစာ 
၁၉၁၄ ခု စ်ှ၊  မြ န်မာ ိုငငံ် ကုမဏမီျားအက်ဥပေဒ 

(ပဒ်ုမ ၇၂ အရ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၏ 

မတ်ှပုံတင် ုံး တည်ေနရာ  အေကာင်းကားခြ င်း 
 
 ေနစွဲ ၊ 
 

၁၉၁၄ ခု စှ၊်  မြ နမ်ာ ိုငင်ကံမုဏမီျား အကဥ်ပေဒ ပဒုမ် ၇၂ အရ --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- အသင်း ၏ 

တရားဝင် ုံးတညေ်နရာသည် -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- တွင ် ဖြ စပ်ါေကာငး် အေကာငး်ကားအပပ်ါသည။် 

 

 ဖနုး်နပံါတ် ---------------------------------------------------------- 

 ဖကစ်န်ပံါတ် ---------------------------------------------------------- 

 E-Mail ---------------------------------------------------------- 

 

 (                                    ) 

 

 အဆိုပြ အလုပအ်မေဆာငအ်မည် ------------------------- 

 ိုငင်သံားစစိစ်ေရးအမတ်ှ ----------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- အသင်း 

 
 
 
 



 
 
 

ပုံစ(ံဂ) 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ၏ 
တရားဝင်ဘာသာ  ပြ နဆုိ်မဖြ စေ်ကာင်းေကညာချက် 

 
 ေနစွဲ ၊ 
 
၁။ ၁၉၅၇ ခု စှ၊်  မြ နမ်ာ ိုငင်ံ ကမုဏမီျား နည်းဥပေဒ ငှ့်အညီ -------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- အသင်း ၏ 

တရားဝငဘ်ာသာသည် ----------------------------------------------------------------- ဘာသာဖြ စေ်ကာငး် 

ေကညာပါသည်။ 

၂။ ------------------------------------------------------------------------------------------------အသင်း၏ 

သင်းဖဲွ မှတ်တမ်း၊ သင်းဖဲွစည်းမျ း် င့်ှ အခြ ားစာရွက်စာတမ်းများတွင်  မြ နမ်ာ/အဂလိပ် စ်ှဘာသာဖြ င့် 

 ပြ စမုတ်ှတမး်တငထ်ားရှိမည ်ဖြ စေ်ကာင်း အသေိပးေကညာအပပ်ါသည။် 

 

 

 (                                     ) (                                    ) 

 အသိသကေ်သ အဆုိပြ အလုပအ်မေဆာင ်
 
------------------------------------------ အမည် ------------------------------------------------ 
------------------------------------------ ိုငင်သံားစစိစ်ေရးအမတ်ှ-------------------------- 
------------------------------------------ ----------------------------------------------- အသင်း 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

ပုံစ(ံဃ) 
 
 

ဘာသာပြ န်ဆုိခြ င်း မနှက်နေ်ကာင်းေထာက်ခခံျက်လက်မတ်ှ 
 
 ေနစွဲ ၊ 
 
၁။ ---------------------------------------------------------------------------------------------- အသင်း ၏ 

သငး်ဖွဲ မတ်ှတမး် ငှ့် သငး်ဖွဲ စည်းမျ း်များကို က ု်ပက်ိုယ်ကုိင ် မြ နမ်ာဘာသာမှ အဂလပိဘ်ာသာသို  

 ပြ နဆ်ိုထားခြ ငး်ဖြ စပ်ါသည်။ 

၂။ ---------------------------------------------------------------------------------------------- အသင်း ၏ 

သငး်ဖွဲ မတ်ှတမး် ငှ့် သငး်ဖွဲ စညး်မျ း်များကုိ အဂလပိဘ်ာသာသို   ပြ နဆ်ိုရာတွင် က ု်ပဉ်ာဏမ် ီ

သေရွ  တိကျမနှက်နေ်အာင်  ပြ နဆ်ိုထားခြ ငး်  ဖြ စပ်ါေကာငး် ေလးနကတ်ည်ကည်စွာ ေဖာ်ပြ အပ် 

ပါသည်။ 

 

 

  (                                     )  

  အသိသကေ်သ  
 
 ------------------------------------------  
 ------------------------------------------  
 ------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

သင်းဖဲွ မတ်ှတမ်း 

၁။ အမည ်

၂။ အဓပိါယဖ်ငွ့်ဆိုချက် 

၃။ တညေ်နရာ 

၄။ အသငး်တညေ်ထာင်ရခြ ငး်ရညရ်ယွခ်ျက် 

၅။ အသငး်ကလိုကန်ာရမည့်စညး်ကမး်ချကမ်ျား 

၆။ အသငး်သားများက လိုက်နာရမည့်စည်းကမး်ချကမ်ျား 

၇။ အပိုဒ်(၆)ပါ စညး်ကမ်းချက်များ ေဖာကဖ်ျက်သ၏ူတာဝန် 

၈။  အသငး်ဖျကသ်မိး်ချိနတွ်င ်ေငေွကးေပးဆပရ်န်တာဝန ်

၉။ အသငး်ဖျကသ်မိး်ပးီ ကျနေ်ငွ ငှ့် ပစညး်များ စမီခံန်ခွဲခြ ငး် 

၁၀။ တညဆဲ်ဥပေဒ၊ နည်းပညာဥပေဒ၊ အမနိ် ငှ့် န်ကားချက် ငှ့်အညီ ေဆာငရ်က်ွခြ င်း 

၁၁။ ဇယားပံုစံ(၂၆) (စ ၊် အမည်၊ ိုငငံ်သားစိစစ်ေရးကဒ်အမှတ်၊ အသင်းတာဝန၊် ထုိးမဲလက်မှတ် 

တုိ ငှ့်အတူ တရားလတ်ေတာ်ချ ပေ်ရှ ေနမှ အတည်ပြ လကမ်တ်ှေရးထိုးရန)် 

သင်းဖဲွ စည်းမျ း်များ 

အခနး် (၁) အသငး်အမည၊် အဓပိါယဖ်ငွ့်ဆိုချက် ငှ့် အသင်းတံဆပိ ်

အခနး် (၂) အသငး်၏ရညရ်ယွခ်ျက်များ 

အခနး် (၃) အသင်းသားအမျိ းအစား၊ အရည်အချင်း င့်ှအသင်းသားအဖြ စ် ဂုဏ်ထူးေဆာင် အခွင့် 

အေရး (အသင်းသားေလာကထ်ားခြ င်း) 

အခနး် (၄) အသငး်သားအဖြ စမ် ှရပစ်ဲခြ ငး် 

အခနး် (၅) အသငး်သားများ၏ မတ်ှပုံတငစ်ာရငး် 

အခနး် (၆) အသငး်သားများ၏ အခငွ့်အေရးများ 

အခနး် (၇) အသငး်သားများ၏ တာဝနမ်ျား 

အခနး် (၈) အသငး်ဝငေ်ကး ငှ့် အသင်းသားများ၏ စှစ် ေ်ကး 

အခနး် (၉) အသငး်အလပုအ်မေဆာင်အဖွဲ ၊ တာဝနမ်စှနွ်ခာွခငွ့် 



အခနး် (၁၀) အလပ်ုအမေဆာငအ်ဖွဲ  လပုပ်ိုငခ်ငွ့် ငှ့် တာဝနမ်ျား 

အခနး် (၁၁) သငး်လုံးကတ်အစည်းအေဝးများ ကျငး်ပခြ ငး် 

အခနး် (၁၂) အသငး်၏ ဘ ာေရး၊ ရနပ်ုံေငွ ငှ့် ေငစွာရငး်ရငှး်တမး်များ၊ စာရငး်စစ၏် အစရီင ်

ခစံာများ 

အခနး် (၁၃) စာရငး်စစ် စစေ်ဆးခြ ငး် 

အခနး် (၁၄) သငး်ဖွဲ မတ်ှတမး် ငှ့်သငး်ဖွဲ စညး်မျ း်ကို  ပြ ငဆ်င်ခြ ငး် 

အခနး် (၁၅) အသငး်ဖျကသ်မိး်ခြ ငး် ငှ့် စာရငး်ရငှး်လငး်ခြ ငး် 

အခနး် (၁၆) ယာယဒီါ ိုကတ်ာအဖွဲ  

အခနး် (၁၇) အေထွေထွ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ပံုစံ ၂၆ 
ဗဟုိအလပ်ုအမေဆာင် အဖဲွ ဝင်များ၊ အလုပ်အမေဆာင်အဖဲွ ဝင်များစာရင်း 

( မြ န်မာ ိုင်ငံကုမဏမီျား အက်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈၇ အရ) 

အသင်းအမည ် ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

တင်သင်ွးသူ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

စ  ် အမည် င့်ှမှတ်ပံုတင်အမှတ် 
ေနရပ်လပ်ိစာအပြ ည့်အစံု 

ဖုန်းနပံါတ် 
လက်ရှိအလပ်ုအကိုင် အသင်းတာဝန ် မှတ်ချက် 

      

 
မှတ်ချက်။ ေပြ ာင်းလဲချကမ်ျားရိှလင် ေပြ ာင်းလဲချက်ရိှသည့်ကိစရပ်ကို ေပြ ာင်းလသဲည့်ေနရက်တွင် မှတ်ချကစ်ာတုိင်ဖြ င့်ရင်ှးလင်းေဖာ်ပြ ရန် 
 
 (                                    ) 
 
 အဆိုပြ အလုပ်အမေဆာင်အမည် ------------------------- 

 ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးအမှတ် ----------------------------------- 
 -------------------------------------------------------- အသင်း 


