
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတောအ်စ ိုုးရ 

ြညောထရိုးဝန်က  ိုးဌောန 

ပမ္န်မ္ောန င်ုငံစောစစ်ဦိုးစ ိုးဌောန 

ရုိံုးအမှ္တ် (၅၂)၊ ထနပြည်ထတော ်

 

 စောအမ္ှတ၊် စောစစ်/၁/ပြည်ြ(ထလ ော ်လ ော)/၂၀၁၇ (၀၆၂၄) 

 ရ ်စ ွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ထမ္လ ( ၈ ) ရ ် 

 

အထ  ောင်ိုးအရော။ န ငု်ငံပခောိုးထရော ် ပမ္နမ်္ောန ငုင်သံောိုး  ထလိုးမ္ ောိုး၏ အထပခခံြညော သင်ယူပခငိ်ုး အစ အစဉ် 

အတ  ် သငတ်န်ိုးသောိုးမ္ ောိုး ထခေါ်ယူပခင်ိုး 

၁။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ြညောသင်နှစအ်တ  ် န ငု်ငံပခောိုးထရော ် ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံသောိုး ထလိုးမ္ ောိုး အထပခခံြညော 

သင်ယူပခင်ိုးအစ အစဉ်သ ုို့ တ ်ထရော ်လ သုူမ္ ောိုး ထလ ော ် ောိုးန ုင်ြါသည်။ 

၂။ သင်တန်ိုးဝင်ခ င်ို့ ထလ ော ် ောိုးသူမ္ ောိုးသည် ထအော ်ြါအခ  ်မ္ ောိုးပြင်ို့ ပြည်ို့စုံရြါမ္ည်- 

  ( ) သူငယ်တန်ိုးသ ုို့ တ ်ထရော ်သင်ယူခ င်ို့ ထလ ော ် ောိုးသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ထမ္လ (၃၁) 

ရ ်ထနို့တ င် အသ ် (၅) နှစ် ပြည်ို့ပြ ိုးသူ ပြစ်ရြါမ္ည်။ 

  (ခ) သူငယ်တန်ိုးသ ုို့ တ ်ထရော ်သင်ယူခ င်ို့ ထလ ော ် ောိုးသူသည် အသ ် အထ ော ်အ ောိုး အပြစ် 

ထမ္ ိုးစောရင်ိုးမ္ တတူမ္ှန်  ု တင်ပြရြါမ္ည်။ (သ ုို့မ္ဟုတ်) ြူိုးတ ွဲထြော်ပြြါြုစံံ ( ) အတ ုင်ိုး ပြည်ို့စ  ်ပြ ိုး 

တစြ်ါတည်ိုး တင်ပြရမ္ည်။ 

  (ဂ) အပခောိုးအတန်ိုးမ္ ောိုးအတ  ် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ြညောသင်နှစ်တ င် အပမ္င်ို့ဆုံိုးထအောင်ပမ္င်ခွဲို့ထသော အတန်ိုး 

အထ ော ်အ ောိုးအပြစ် ထအောင်လ ်မ္တှ် (သ ုို့မ္ဟုတ်) ထ  ောင်ိုး   ် လ ်မ္တှ ် မ္ တတူ မ္ှန်  ု 

တင်ပြရြါမ္ည်။ (န ငု်ငံပခောိုးထရော ် ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံသောိုး ထလိုးမ္ ောိုး အထပခခံြညော သင်ယူပခင်ိုး 

အစ အစဉ်မှ္ သင်ယူပြ ိုးထပမ္ော ် ထအောင်ပမ္င်သူမ္ ောိုးအတ  ် တင်ပြရနမ်္လ ုြါ။) 

  (ဃ) နဝမ္တန်ိုးနှင်ို့ ဒသမ္တန်ိုးသ ုို့ တ ်ထရော ်သင်ယူခ င်ို့ ထလ ော ် ောိုးသူသည် ထအော ်ထြော်ပြြါ 

စ တ်က  ြို ်ဘောသောတ ွဲမှ္ မ္ မ္ ထရ ိုးခ ယ် ောိုးသည်ို့ စ တ်က  ြို ် ဘောသောတ ွဲ   ုထြော်ပြရြါမ္ည်- 

စဉ် မ္ယူမ္ထနရဘောသောမ္ ောိုး စ တ်က  ြို ်ဘောသောတ ွဲမ္ ောိုး 

၁။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော ထဘောဂထေဒ၊ ရူြထေဒ၊ ဓောတုထေဒ 

၂။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော ထဘောဂထေဒ၊ ြ ဝ ဝင်၊ သမ္ ငု်ိုး 

၃။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော စ တ်က  ြို ်ပမ္န်မ္ောစော၊ ြ ဝ ဝင်၊ သမ္ ငု်ိုး 

၄။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော စ တ်က  ြို ်ပမ္န်မ္ောစော၊ ထဘောဂထေဒ၊ သမ္ ငု်ိုး 

၅။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော သမ္ ငု်ိုး၊ ရူြထေဒ၊ ဓောတုထေဒ 

၆။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော စ တ်က  ြို ်ပမ္န်မ္ောစော၊ ရူြထေဒ၊ ဓောတုထေဒ 

၇။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော ဇ ဝထေဒ၊ ရူြထေဒ၊ ဓောတုထေဒ 

၈။ ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလ ြ်စော၊ သခဂ ော ြ ဝ ဝင်၊ ရူြထေဒ၊ ဓောတုထေဒ 

 

၃။ န ငု်ငံပခောိုးထရော ် ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံသောိုး ထလိုးမ္ ောိုး အထပခခံြညော သင်ယူပခင်ိုး အစ အစဉ်နှင်ို့ ြတ်သ ်၍ ပြဋ္ဌောန်ိုး 

 ောိုးထသော ထ  ောင်ိုးသုံိုးစောအုြမ်္ ောိုး  ု ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံရှ  မ္ သောိုးစုမ္ ောိုးမ္ှ အ ူအည ရယူပြ ိုး မ္ မ္  အစ အစဉ်ပြင်ို့သော 

ရယူထလို့လော  ရြါမ္ည်။ ြ မ္နှစ်ဝ ်နှင်ို့ ဒုတ ယနှစ်ဝ ်ဆုံိုး စောထမ္ိုးြ ွဲဆ ုင်ရော ဘောသောရြအ်လ ု ် လ ော ောိုးထသော 

သင်ခန်ိုးစောမ္ ောိုး  ု သ ်ဆ ုငရ်ော ပမ္န်မ္ောသံရုံိုးမ္ ောိုး၏ ြညောထရိုး တောဝန်ခအံရောရှ  ံမှ္ ရယူန ုင်ြါသည်။ 
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၄။ ထလ ော ် ောိုးသူသည် ြူိုးတ ွဲြါ သင်တန်ိုးဝင်ခ င်ို့ထလ ော ်လ ောြုစံအံတ ုင်ိုး ပြည်ို့စ  ်ထရိုးသ င်ိုး ောိုးထသော 

ထလ ော ်လ ော (၂) စုံတ င် ြ ်စ်ြ ုို့အရ ယ် ဓောတ်ြု ံ ု ြ်၍ သ ်ဆ ုငရ်ောသံရုံိုးမှ္ ြညောထရိုးတောဝန်ခံ အရောရှ  ံသ ုို့ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ဇ နလ် (၁) ရ ်ထနို့  ် ထနော ်မ္  ထစဘွဲ ထြိုးြ ုို့ရြါမ္ည်။ 

၅။ သ ်ဆ ုငရ်ောသံရုံိုးမ္ ောိုးမ္ှတစ်ဆင်ို့ သင်တန်ိုးဝင်ခ င်ို့ထလ ော ်လ ောမ္ ောိုး   ုပမ္န်မ္ောန ငု်ငံစောစစ်ဦိုးစ ိုးဌောနသ ုို့ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ်၊ ဇ န်လ (၁၀) ရ ်ထနို့ အထရော ်ထြိုးြ ုို့ရြါမ္ည်။ 

၆။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ြညောသင်နှစ် ဒုတ ယနှစ်ဝ ်အတ ငိ်ုး ထလ ော ် ောိုးလောထသော ထ  ောင်ိုးသောိုး၊ ထ  ောင်ိုးသူမ္ ောိုး 

သည် ထ  ောင်ိုး   ်လ ်မ္တှ်၊ ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံတ င် ထပြဆ ုခွဲို့ပြ ိုးထသော ဘောသောရြ် ရမ္ှတမ်္ ောိုး  ု ထြော်ပြသည်ို့ လစဉ် 

ြညောရည်တ ုိုးတ ်မ္ှုမ္ှတတ်မ္်ိုး (Monthly Report Card) နှင်ို့ လအလ ု ် ထ  ောင်ိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးတ င် ြါဝင် 

ထဆောင်ရ  ်မ္ှု အ ွဲပြတမ်္ှတ်တမ္်ိုး (Comprehensive Personal Record) မ္ ောိုး၏ မ္ တတူ မ္ှန်  ုြ ါ  ြူိုးတ ွဲ တင်ပြ 

ရြါမ္ည်။ 

၇။ သင်တန်ိုးသ ုို့ ဝင်ခ င်ို့ရထသော ထ  ောင်ိုးသောိုး၊ ထ  ောင်ိုးသူမ္ ောိုးသည် ြ မ္နှစ်ဝ ်နှင်ို့ ဒုတ ယနှစ်ဝ ်ဆုံိုး 

စောထမ္ိုးြ ွဲမ္ ောိုး  ု ဝင်ထရော ်ထပြဆ ုထအောင်ပမ္င်ပခင်ိုးရှ မှ္သောလ င် အထပခခံြညော သင်ယူပြ ိုးထပမ္ော ် ထအောငပ်မ္င်သူမ္ ောိုး 

စောရငိ်ုး   ု ုတ်ပြန်ထြိုးမ္ည် ပြစ်ြါထ  ောင်ိုး က  ြိုတင် အသ ထြိုးအြ်ြါသည်။ 

 

 

 

 

(မ္  ြိုိုးည န်ို့) 

ည န ် ောိုးထရိုးမ္ှူိုးခ ြိုြ် 

ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံစောစစ်ဦိုးစ ိုးဌောန 

ြညောထရိုးတောဝနခ်အံရောရှ   

ပမ္နမ်္ောသံရံုိုး၊ ထ ောင်စစဝ်န်ခ ြိုြ်ရံုိုး 

အြ ွဲို့ ရံုိုး၊ …………………… ပမ္ ြိုို့ 

မ္ တတူ   ု- 

 - အပမ္ွဲတမ်္ိုးအတ ငိ်ုးဝန်၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်က  ိုးရုံိုး၊ ြညောထရိုးဝန်က  ိုးဌောန၊ 

 - ည န ် ောိုးထရိုးမ္ှူိုးခ ြိုြ်၊ စ မ္ံ  န်ိုးနှင်ို့ စ မ္ံထရိုးရောဦိုးစ ိုးဌောန၊ န ငု်ငံပခောိုးထရိုးဝန်က  ိုးဌောန၊ 

 - န ငု်ငံပခောိုးထရော ် ပမ္န်မ္ောန ငု်ငံသောိုး ထလိုးမ္ ောိုး၏ အထပခခံြညောသင်ယူပခင်ိုး ရုံိုးအြ ွဲို့၊ 

 - ရုံိုးလ ်ခ/ံ ထမ္ ောစော။ 


