နိုငင
် တ
ံ

ာ်ဖွဲ့စည််းပံိုအတ ြေြေံဥပတေဆိုင်ရာြေံိုရံို်း

ဝန်ထမ််းတလ ာက်လာတြေေါ်ယူ ြေင််း
၁။

နိုင်ငံတတာ်ဖွွဲ့စည််းပံိုအတ ြေြေံဥပတေဆိုင်ရာြေံိုရံို်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရတ ာ အငယ်တန််းစာတရ်း

(လစာနှုန််းကျပ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထ ်း (၈) တနရာအတွက် တကက
ဘွွဲ့ရရပပ်း၊ ကွန်ပျျူတာအ

ံို်း ပြုနိုင်

၂။

ည်-

၃။

တလ ာက်ထာ်း

မျာ်း တလ ာက်ထာ်းနိုငပ
် ါ

မမတ မန်မာနိုင်ငံ

ိုလ်တစ်ြေိုြေိုမ

ည်။

(က)

ပည်တထာင်စို

ာ်း ဖစ်ရမည်။

( ြေ )

(၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်တနေ့တွင် အ က် (၂၅) နစ်ထက် မတကျာ်လွန်

(ဂ)

ကွန ်ပ ျျူတာအတ ြေြေံ တ တ်က ျွမ််း

ဖစ်ရမည်။

ဖစ် ရမည်။

တလ ာက်လာပံိုစံအာ်း www.constitutionaltribunal.gov.mm တွင် Download ရယနိုင်ပပ်း

တလ ာက်လာနင်အတ တအာက်တဖာ် ပပါ စာရွက်စာတမ််းမျာ်းအာ်း ပ်းတွ၍ တလ ာက်ထာ်းရမည်(က)

ဘွွဲ့လက်မတ်မတတျူ ( ိုေ့မဟိုတ်) ယာယဘွွဲ့တထာက်ြေံစာမတတျူ၊

( ြေ )

နိုငင
် ံ

(ဂ)

နိုင်ငံဝန်ထမ််းမဟိုတ် မျာ်းအတွက် အလိုပ် မာ်းမတ်ပံိုတင်ကတ် ပာ်းမတတျူ၊

(ဃ)

ကွန်ပျျူတာအတ ြေြေံ

(င)

(၃)လအတွင််း ရ ိုက်က ်းထာ်းတ

ာ်းစစစ်တရ်းကတ် ပာ်းမတတျူ၊

အမည်၊ နိုငင
် ံ

င်တန််းဆင််းလက်မတ်မတတျူ (ရလ င်)၊
ာ ပတ်စ်ပ ိုေ့အရွယ် ဓာတ်ပံို (၃)ပံို (တကျာဘက်တ ွင်

ာ်းစစစ်တရ်းကတ် ပာ်းအမတ်တရ်း

( စ ) အကျင်စာရတတတကာင််းမွန်တ ကာင််း

ာ်းရမည်)၊

က်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ တကျ်းရွာအိုပ်ြေျြုပ်တရ်းမျူ်း၏

တထာက်ြေ ံြေ ျက်မ ရင််းန င ် ပစ်မှုကင််း ရ င််းတ ကာင််း

က်ဆ ိုင်ရာနယ်တ မရ စြေန််း၏

တထာက်ြေံြေျက်မရင််း၊
( ဆ ) ကျန််းမာတရ်းတကာင််းမွန်တ ကာင််း တဆ်းလက်မတ်တထာက်ြေံြေျက်မရင််း၊
(ဇ)

အငယ်တန််းစာတရ်းရာထ်းတွင် ြေနေ့်အပ် ြေင််းြေံရပါက အနည််းဆံို်း(၃)နစ် တာဝန်ထမ််းတဆာင်
နိုင်တ ကာင််း ကတဝန်ြေံြေျက်။
(မတတျူမျာ်းတွင် မတတျူမန် ဖစ်တ ကာင််း လက်မတ်တရ်းထ်းို ရမည်၊)

၄။

တလ ာက်လာကို အပမတမ််းအတွင််းဝန်၊ နိုင်ငံတတာ်ဖွွဲ့စည််းပံိုအတ ြေြေံဥပတေဆိုင်ရာြေံိုရံို်း၊ ရံို်းအမတ်

(၅၄)၊ တန ပည်တတာ် ိုေ့လပ်မ၍ လကိုယ်တိုင်( ိုေ့မဟိုတ်) စာတိုက်မတစ်ဆင် ( ိုေ့မဟိုတ်) tribunal
personneldep@gmail.com
ရမည်။

ိုေ့ ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်(အဂဂါတနေ့) တနောက်ဆံို်းထာ်း၍ တပ်းပတ
ိုေ့ လ ာက်ထာ်း

၂
၅။

တရ်းတ ဖစာတမ်းပွတွင် မန်မာစာ၊ အဂဂလပ်စာ၊ အတထွတထွဗဟို ိုတဘာ ာရပ်တိုေ့ကို စစ်တဆ်း

မည် ဖစ်ပပ ်း တရ်းတ ဖစာတမ်းပွ တအာင် မင်

မျာ်းအာ်း လ တတွွဲ့ စစ်တဆ်း ြေင််း တဆာင်ရွက်

ွာ်းမည်

ဖစ်ပါ ည်။ တရ်းတ ဖစာတမ်းပွကျင််းပမည် တနေ့ရက်နင်တနရာအာ်း တ ဖဆိုြေွင်ရရ မျာ်းထံ ိုေ့ ဆက် ွယ်
အတ ကာင််း ကာ်း
၆။

ွာ်းမည် ဖစ်ပါ

ည်။

တလ ာက်လ ာပ တ်ရက်ထက်တကျာ်လွန်၍ တရာက်ရ လာတ

ာ တလ ာက်လ ာမျာ်းန င ် စာရွက်

စာတမ််း ပည်စံိုမှုမရတ ာ တလ ာက်လာမျာ်းကို လက်ြေံမည်မဟိုတ်ပါ။
၇။

အတ ်းစတ် ရလိုပါက နိုင်ငံတတာ်ဖွွဲ့စည််းပံိုအတ ြေြေံဥပတေဆိုင်ရာြေံိုရံို်း၊ ဝန်ထမ််းတရ်းရာဌာနြေွ

(ဖိုန််း ၀၆၇-၃၄၃၀၂၄၂)

ိုေ့ ဆက်

ွယ်စံိုစမ််းနိုင်ပါ

ည်။

နိုငင
် တ
ံ

ာ်ဖွဲ့စည််းပံိုအတ ြေြေံဥပတေဆိုင်ရာြေံိုရံို်း

အငယ်

၁။ အမည်
၂။ တမွ်း
၃။ နိုငင
် ံ

- -----------------------------------------------------------

ကကရာဇ်နင်အ

က်

- -----------------------------------------------------------

ာ်းစစစ်တရ်းကတ် ပာ်းအမတ်

၄။ လမျြု်း၊ ကို်းကွယ်

ည်ဘာ

ာ

၅။ ပညာအရည်အြေျင််းနင်
တအာင် မင်

- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

ည်ြေိုနစ်

၆။ အဘအမည်၊
နိုငင
် ံ

ဓာတ်ပံို

န််းစာတရ်းရာထူ်း တလ ာက်လာပံိုစံ

ာ်းစစစ်တရ်းကတ် ပာ်းအမတ်၊

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အလိုပ်အကိုင်
၇။ အမအမည်၊
နိုငင
် ံ

ာ်းစစစ်တရ်းကတ် ပာ်းအမတ်၊

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

အလိုပ်အကိုင်
၈။ အပမတမ််းတနရပ်လပ်စာ

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၉။ ဆက်

ွယ်ရန်တနရပ်လပ်စာနင်

ဖိုန််းနံပါတ်

ရက်စွ၊-------------------------------

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တလ ာက်ထာ်း

လက်မတ်

