
အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး သငၾကားမႈ အယူခံ 

 ေ့တာင့္းဆ ို့ ခင့္း 

 

ဘယ္တ ီမ ိုး ေ့ကာငတီ အစ ိုးေရက ာင့္းမ ား 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး ရံိုး   ဧၿပီလ ၂၀၁၉  

 
ဘယ္္လတ ီမ  ိုး ေ ကာင္တ ီအစ  ိုးေေက ာင္္ ိုးမ ာိုး 

အဆင္္    မင္္   ပညာေ ေိုးရ  ိုး 

၁၀၅ ဒဗ ်ဴလူ. ခ ကစပ တီ္း အ မရာ၊ ေ့တာ့္ဆန္၊ အမဒီ ၂၁၂၀၄ 

(၄၄၃) ၈၀၉-၄၃၃၀ 

 
 

ဤစာ့ ဖင့္   ___________________________________ ေ့က ာင့္း ၏ ့ ပန္လည ံသးသပ္ေ့ရး ့  ့င့္   လႊ  ့ေ့ပးသည့္   အဖဖ ႔၏ __________ 

တန့္းတတင္ တက္ေ့ရာက္ေ့ေနသာ ကတ  ့့္ိုပ္၏ ေကလး ______________________________________ အတတက္ တ ိုက္ကတ န့္းအႀကံ့ ပဳခ က္ သ 

အယူခံ၀ငပါသည္။  

 

ကတ  ့္ ိ့ုေပေန္ ဖင့္   _________ တန့္း တတင္ တက္ေ့ရာက္ေ့ေနသာ ကတ  ့္ ိ့ုပ္၏ ေကလး ၏ ေ့အာကပါ ဘာသာရပ္(မ ား)အတတက္ 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး သငၾကားမႈ  ့င့္  ပတ ကၿပီး ့ ပန္လည္ စဥ့္းစားေ့ပးေ့စလ ိုပါသည္။ 

_________________________________________________________  
 

ေ့အာကပါ ေအၾကာင့္း့ ပခ က  ားေ့ၾကာင့္   ကတ  ့့္ိုပ္၏ ေကလးသည္ ပ ိုမ ိုခကခ သည့္   ေ့လ လာမႈ ေအတတ႔အႀကံ့ဳက ို လ ိုအပ ညဟသ 

ကတ  ့ို့္ပံ္ သၾကညပါသည္။  

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(လ ိုအပ လ ို ထပ္ေ့ဆာင့္းအခ ကေ လက  ားက ို တတ ဆက္ေ့ပးပါ) 

 

အဆင့္  ့  မင့္   ပညာေ့ရး ၏ ည   ့ ့ႈင့္းေ့ရးမ းသည္ ကတ  ့့္ိုပ္၏ ေကလး  ့င့္  ပတ က ည့္   ေ့က ာင့္းမ တတ မ့္းမ ားက ို ့ ပန္လည ံသးသပၿပီး 

ထပ္ေ့ဆာင့္းအခ ကေ လက  ားက ို ေ့တာင့္းခံလ မ့္  မည့္ ဖစ္ေ့ၾကာင့္း ကတ  ့့္ိုပ္ားလေည ဘာေ့ပါကပါသည္။ ည   ့ ့ႈင့္းေ့ရးမ းသည္ 

ပညာေ့ရး ၀န္ေ့ဆာင ႈ ဌာန ၏ အမႈေ့ဆာင္ ဒါရ ိုကတ ာထံ သံိုးသပေစီရငခစံာက ို ေ့ပးပ ို႔မည့္ ဖစၿပီး ဒါရ ိုကတ ာက ရံိုးဖဖင ့ ္ရက္ ၃၀ ရကေ တတင့္းတတင္ 

ဆံိုး့ ဖတခ က္ ေခ ပးပါလ မ့္  မည္။  

  

လက ွတ္: ________________________________________   ရကကစ : ____________________________________________________________ 

  မ ဘ သ ို႔မဟိုတ္ အိုပထ န့္းသူ 

 

ဆက္ကြယ္လရန္ အခ ကအလက္။ ။  ့ ဖည့္  ဖစက္ေ့ပးပါ 

အမည္: _____________________________အဓ က ဖိုန့္း: ___________________________ အလိုပ္ ဖိုန့္း: ____________________________ 

 

လမ့္း: _____________________________ၿမ ႕ဳ/့ ပည္ယ္/ဇစ္: ___________________________________________________ 

 

ဤပ  စ က   အဆင္္    မင္္   ပညာေ ေိုး ၏ ည   ွိႏႈ  င္္ ိုးေ ေိုးမ ိုးထ သ  ႔ အထကပါ လ ပစာအတ  င္္ ိုး စာတ  ေကမွေပိုးပ  ႔ပါ။ 

အယူခံ ေ့တာင့္းဆ ိုစာသည္ ့ ပန္လည ံသးသပ္ေ့ရး ့ ့ င့္   လႊ့ ေ့ပးသည့္   အဖဖ ႔၏ ဆံိုး့ ဖတခ ကရၿပီး ေ့က ာင့္းဖဖင့္  ရက္ ၁၅ ရကေ တတင့္းတတင္ 

လကခံရရ  ၿပီး ့ ဖစရပါမည္။ ၾသဂိုတလ  ေ့နရာခ ထားမႈ ့ င့္  ပတ ကၿပီး လိုပ္ေ့ဆာင့္ ့ ့ိုငရန္ေ တတက္ ၄င့္းတ ို႔က ို ေ့မလ ၁၅ ရက္ကတ င္ လကခံရရ  ၿပီး ့ ဖစရပါမည္။   


	အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးရုံး

