စစ်တကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းအလိုရှိသည်
၁။

ေလာက်ထားသူသည်(က) ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေနတွင် အသက်(၁၆)ှစ်ေအာက် မငယ်ရ၊ (၁၈)ှစ်ထက် မကီးရ။
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသား အိမ်ေထာင်မရှိဖူးသူ (လူပျ)ြဖစ်
ိ
ရမည်။
( ဂ ) အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ေပ၊ (၃)လက်မှင့် ကိုယ်အေလးချန်ိ ေပါင်(၁၀၀)ထက်မနည်းရ၊ေပါင်(၁၄၀)
ထက်မေကျာ်ရ။
(ဃ) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများ မြဖစ်ေစရ။
( င ) ၂၀၁၉ ခုှစ(် သိုမဟုတ)် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစတ
် ွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင်
ေြဖဆိေ
ု အာင်ြမင်သူြဖစ်ရမည်။

၂။

ေလာက်လာများကို မိမိတိုှင့်နီးစပ်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်ေနမှစ၍

အခမဲ့ရယူိုင်သည်။
၃။

ေလာက်လာှင့်အတူ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ မိနယ်

ရဲတပ်ဖွဲစခန်းတစ်ခုခုမှ ေထာက်ခံစာ(မူရင်း)ှင့် ပတ်စ်ပိုအရယ်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၄။

ေလာက်လာကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်လာထုတ်ယူ

ခဲ့ေသာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များသို ြပန်လည်ေပးပိုကရမည်။
၅။

သတ်မှတ်ချက်ှင့်ြပည့်စုံပီး အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေလာက်လာရှင်များသာ စစ်တကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်း

သင်တန်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွက
ဲ ို ေြဖဆိုကရမည်။
၆။

စစ်တကသိုလ် ဗိုလ်ေ လာင်း သင်တန်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်း စစ်စာေမးပွဲတွင် တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲ

သင်ိုးန်းတမ်းအတိုင်း ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို ေြဖဆိုကရမည်(က) အဂလိပ်စာ။
( ခ ) သချာ။
၇။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်ေနတွင် မိမိတိုေလာက်လာ

တင်သွင်းရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တည်ရှိသည့်မိ၌ ေြဖဆိုကရမည်။
၈။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုရမည့် ေနရာှင့်အချန်ိ ကို သတင်းစာမှ ေကာ်ြငာေပးမည်။

၉။

ေြဖဆိုရမည့်ခုံအမှတ်မှာ ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ခုံအမှတ်အတိုင်းြဖစ်သည်။

၁၀။ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်သူများသည် တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင် ဝင်ေရာက်
အစစ်ေဆးခံရမည်။

တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင်

ဝင်ေရာက်အစစ်ေဆးခံရန်

အေကာင်းကားစာများကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမှတစ်ဆင့် အချန်ိ မီေပးပိုသွားမည်။
၁၁။ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များ တိကျြပည့်စုံစွာေရးသားေဖာ်ြပြခင်းမြပေသာ ေလာက်လာများ၊
မမှန်မကန်ြဖည့်စွက်ေရးသားေဖာ်ြပေသာေလာက်လာများှင့် အချန်ိ မီမေရာက်ရှိေသာ ေလာက်လာများအား
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိတို ေလာက်လာတင်သွင်းသည့်ဌာနတွင် ေရးချယ်ြခင်းခံရသည်/မခံရ
သည်ကို သွားေရာက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်သည်။
စစ်ရာထူးခန် ချပ်ုံး
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

တပ်မေတာ်နည်းပညာတကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းအလိုရှိသည်
၁။

ေလာက်ထားသူသည်(က) ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေနတွင် အသက်(၁၆)ှစ်ေအာက် မငယ်ရ၊ (၁၈)ှစ်ထက် မကီးရ။
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသား အိမ်ေထာင်မရှိဖူးသူ (လူပျ)ြဖစ်
ိ
ရမည်။
( ဂ ) အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ေပ၊ (၃)လက်မှင့် ကိုယ်အေလးချန်ိ ေပါင်(၁ဝဝ)ထက်မနည်းရ၊ေပါင်(၁၄ဝ)
ထက်မေကျာ်ရ။
(ဃ) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများ မြဖစ်ေစရ။
( င ) ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစတ
် ွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် သိပံဘာသာတွ(ဲ သိုမဟုတ)်
ဝိပံဘာသာတွြဲ ဖင့် ေြဖဆိုေအာင်ြမင်သူြဖစ်ရမည်။

၂။

ေလာက်လာများကို မိမိတိုှင့်နီးစပ်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်ေနမှစ၍

အခမဲ့ရယူိုင်သည်။
၃။

ေလာက်လာှင့်အတူ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ မိနယ်

ရဲတပ်ဖွဲစခန်းတစ်ခုခုမှ ေထာက်ခံစာ(မူရင်း)ှင့် ပတ်စ်ပိုအရယ်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၄။

ေလာက်လာကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်လာထုတ်ယူ

ခဲ့ေသာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များသို ြပန်လည်ေပးပိုကရမည်။
၅။

သတ်မှတ်ချက်ှင့်ြပည့်စုံပီး အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေလာက်လာရှင်များသာ တပ်မေတာ်နည်းပညာ

တကသိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွက
ဲ ို ေြဖဆိုကရမည်။
၆။

တပ်မေတာ်နည်း ပညာတကသိုလ်

ဗိုလ်ေ လာင်း သင်တန်း

ဝင်ခ ွင့်အရည်အချင်း စစ်စာေမးပွဲတွင်

တကသိုလ်ဝင် စာေမးပွဲသင်ိုးန်းတမ်းအတိုင်း ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို ေြဖဆိုကရမည်(က) အဂလိပ်စာ။
( ခ ) သချာ။
၇။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၆)ရက်ေနတွင် မိမိတိုေလာက်လာ

တင်သွင်းရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တည်ရှိသည့်မိ၌ ေြဖဆိုကရမည်။
၈။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုရမည့် ေနရာှင့်အချန်ိ ကို သတင်းစာမှ ေကာ်ြငာေပးမည်။

၉။

ေြဖဆိုရမည့်ခုံအမှတ်မှာ ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ခုံအမှတ်အတိုင်းြဖစ်သည်။

၁၀။ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်သူများသည် တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင် ဝင်ေရာက်
အစစ်ေဆးခံရမည်။

တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင်

ဝင်ေရာက်အစစ်ေဆးခံရန်

အေကာင်းကားစာများကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမှတစ်ဆင့် အချန်ိ မီေပးပိုသွားမည်။
၁၁။ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များ တိကျြပည့်စုံစွာေရးသားေဖာ်ြပြခင်းမြပေသာ ေလာက်လာများ၊
မမှန်မကန်ြဖည့်စွက်ေရးသားေဖာ်ြပေသာေလာက်လာများှင့် အချန်ိ မီမေရာက်ရှိေသာ ေလာက်လာများအား
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိတို ေလာက်လာတင်သွင်းသည့်ဌာနတွင် ေရးချယ်ြခင်းခံရသည်/မခံရ
သည်ကို သွားေရာက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်သည်။
စစ်ရာထူးခန် ချပ်ုံး
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

တပ်မေတာ်ေဆးတကသိုလ်ဗိုလ်ေလာင်းအလိုရှိသည်
၁။

ေလာက်ထားသူသည်(က) ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်ေနတွင် အသက်(၁၆)ှစ်ေအာက် မငယ်ရ၊ (၁၈)ှစ်ထက် မကီးရ။
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသား အိမ်ေထာင်မရှိဖူးသူ (လူပျ)ြဖစ်
ိ
ရမည်။
( ဂ ) အနည်းဆုံးအရပ် (၅)ေပ၊ (၃)လက်မှင့် ကိုယ်အေလးချန်ိ ေပါင်(၁ဝဝ)ထက်မနည်းရ၊ေပါင်(၁၄ဝ)
ထက်မေကျာ်ရ။
(ဃ) မျက်မှန်တပ်ဆင်ထားသူများ မြဖစ်ေစရ။
( င ) ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစတ
် ွင် ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့ေသာ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲတွင် သိပံဘာသာတွြဲ ဖင့် ေြဖဆို
ေအာင်ြမင်သူြဖစ်ရမည်။

၂။

ေလာက်လာများကို မိမိတိုှင့်နီးစပ်ရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များတွင် ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၁) ရက်ေနမှစ၍

အခမဲ့ရယူိုင်သည်။
၃။

ေလာက်လာှင့်အတူ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်၊ မိနယ်

ရဲတပ်ဖွဲစခန်းတစ်ခုခုမှ ေထာက်ခံစာ(မူရင်း)ှင့် ပတ်စ်ပိုအရယ်ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
၄။

ေလာက်လာကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက်ေနေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်လာထုတ်ယူ

ခဲ့ေသာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်များသို ြပန်လည်ေပးပိုကရမည်။
၅။

သတ်မှတ်ချက်ှင့်ြပည့်စုံပီး အရည်အချင်းြပည့်မီေသာ ေလာက်လာရှင်များသာ တပ်မေတာ်ေဆးတကသိုလ်

ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွက
ဲ ို ေြဖဆိုကရမည်။
၆။

တပ်မေတာ်ေဆးတကသိုလ် ဗိုလ်ေလာင်းသင်တန်း ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲတွင် တကသိုလ်ဝင်

စာေမးပွဲသင်ိုးန်းတမ်းအတိုင်း ေအာက်ပါဘာသာရပ်များကို ေြဖဆိုကရမည်(က) အဂလိပ်စာ။
( ခ ) ဇီဝေဗဒ။
၇။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲကို ၂၀၂၀ ြပည်
့ ှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်ေနတွင် မိမိတိုေလာက်လာ

တင်သွင်းရာ တိုင်းစစ်ဌာနချပ်တည်ရှိသည့်မိ၌ ေြဖဆိုကရမည်။
၈။

ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုရမည့် ေနရာှင့်အချန်ိ ကို သတင်းစာမှ ေကာ်ြငာေပးမည်။

၉။

ေြဖဆိုရမည့်ခုံအမှတ်မှာ ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပထားသည့် ခုအ
ံ မှတ်အတိုင်းြဖစ်သည်။

၁၀။ ဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေြဖဆိုေအာင်ြမင်သူများသည် တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင် ဝင်ေရာက်
အစစ်ေဆးခံရမည်။

တပ်မေတာ်ဗိုလ်ေရးအဖွဲတွင်

ဝင်ေရာက်အစစ်ေဆးခံရန်

အေကာင်းကားစာများကို

သက်ဆိုင်ရာတိုင်းစစ်ဌာနချပ်များမှတစ်ဆင့် အချန်ိ မီေပးပိုသွားမည်။
၁၁။ သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များ တိကျြပည့်စုံစွာေရးသားေဖာ်ြပြခင်းမြပေသာ ေလာက်လာများ၊
မမှန်မကန်ြဖည့်စွက်ေရးသားေဖာ်ြပေသာေလာက်လာများှင့် အချန်ိ မီမေရာက်ရှိေသာ ေလာက်လာများအား
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ မိမိတို ေလာက်လာတင်သွင်းသည့်ဌာနတွင် ေရးချယ်ြခင်းခံရသည်/မခံရ
သည်ကို သွားေရာက်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်သည်။
စစ်ရာထူးခန် ချပ်ုံး
ကာကွယ်ေရးဦးစီးချပ်ုံး(ကည်း)

