
1 

    C:\Users\hp\Desktop\Newspaper.doc 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန 

ေနြပည်ေတာ် 

ေလာက်လာေခယူြခင်း 

၁၃၈၃ ခုှစ၊် ဝါဆိုလဆန်း ၁၂ ရက် 

(၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇလုိူင်လ ၂၀ ရက်) 

၁။ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများတွင်ခန်ထားရန်အတွက် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းများှင့် 

ကိုက်ညီသူများ ေလာက်ထားုိင်ပါသည ်- 

စဉ် 
ခန ်ထားမည့်ရာထူး/ 

လစာန်းထား(ကျပ)် 

ခန ်ထားမည့် 

ရာထူးေနရာ 

အနိမ့်ဆံုးရှိရမည့် 

ပညာအရည်အချင်း 

(က) လက်ေထာက်လူဝင်မကီးကပ်ေရးမှး 

(လစာန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

၁၁၁၂ ေနရာ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန  

အသိအမှတ်ြပ တကသိုလ် 

တစ်ခုခုမှ ဘဲွတစ်ခုရရိှရမည်။ 

(ခ) အငယ်တန်းစာေရး 

(လစာန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

၁၆၁ ေနရာ 

(ဂ ) ဒုတိယလက်ေထာက်ကွန်ပျတာလုပေ်ဆာင်ေရးမှး 

(လစာန်းကျပ ်၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

၃၇၇ ေနရာ 

(ဃ) ယာဉ်ေမာင်း-၅ (အမျိးသား) 

(လစာန်းကျပ ်၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 

၃၀ ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

အဆင့်၊ ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင် 

(ခ)ရှိရမည်။ 

(င ) အမတွဲထိန်း 

(လစာန်းကျပ ်၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 

၁၅၀ ေနရာ အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

ေအာင်ြမင်ရမည်။ 

(စ ) အေစာင့် (အမျိးသား)  

(လစာန်းကျပ ်၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) 

၁၀၀ ေနရာ 

အေြခခံပညာအလယ်တန်း 

အဆင့် ရှိရမည။် (ဆ) ုံးအကူ 

(လစာန်းကျပ ်၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) 

၁၅ ေနရာ 
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၂။ အထက်ေဖာ်ြပပါရာထူးေနရာများအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ေရးချယ်ြခင်းခံရပါက 

ဝန်ကီးံုး၊ သင်တန်းေကျာင်း၊ ဦးစီးဌာနများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်ှင် ့ တိုင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပီး ေလာက်ထားသူများသည် - 

(က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာုိင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး ေဒသမေရးသွားေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) အမတှ်စဉ်(က)(ခ)(ဂ) ေလာက်ထားလိုသူများသည် (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတငွ ်အသက် 

(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက ်(၃၀) ှစ ်ထကမ်ေကျာ်ေစရ။ အမျိးသားဝန်ထမ်း အရပ် ၅ ေပ 

၃ လက်မ ှင့် ကုိယ်အေလးချနိ် ေပါင်(၁၀၀)ထက်မနည်းရ၊ ေပါင် (၁၄၀) ထက်မေကျာ်ရ။ 

အမျိးသမီးဝန်ထမး် အရပ် ၅ ေပ ၁ လက်မှင့် ကုိယ်အေလးချနိ်ေပါင် (၉၀) ထက်မနည်း 

ရ၊ ေပါင်(၁၂၀)ထက်မေကျာ်ရ။ (ဤဝန်ကီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသူ ြဖစ်ပါက 

အသက် (၄၀) ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ)  

(ဃ) အမှတ်စဉ်(က)(ခ)(ဂ) ေလာက်ထားလုိသူများသည် ကွန်ပျတာကမ်းကျင်စွာအသုံးြပိုင် 

ရမည်။ 

(င) အမှတ်စဉ်(က)(ခ)(ဂ) ေလာက်ထားလုိသူများသည် အိမ်ေထာင်မရိှသူ လူပျိ/အပျိ ြဖစ်ရမည်။ 

 (ဤဝန်ကီးဌာနတွင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကင်းလွတ်ခွင့်ြပသည်။) 

 (စ ) အမှတ်စဉ်(ဃ)(င)(စ)(ဆ) ေလာက်ထားလုိသူများသည် (၂၀-၇-၂၀၂၁) ရက်ေနတွင် 

အသက် (၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက် (၄၀)ှစ်ထက် မေကျာ်ေစရ။ 

(ဆ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက အနည်းဆံုး (၅) ှစ် တာဝန်ထမး်ေဆာင်ရမည်။ 

၃။ ေလာက်လာပံုစံအား တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ 

ေနြပည်ေတာ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်မှးဦးစီးမှးုံး ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပုိင်း) 

များတွင် ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပီး ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတဲွတင်ြပရမည်- 

 (က) ဘဲွလက်မှတ်မိတ 

 (ခ) အေြခခံပညာ အထက်တန်းေအာင်လက်မှတ်မိတ 

 (ဂ) အမှတ်စဉ်(ဃ)မှ(ဆ)အထိေလာက်ထားသူများသည် အေြခခံအလယ်တန်းအဆင့် ပညာေရး 

အေထာက်အထားမိတ 

 (ဃ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ 



3 

    C:\Users\hp\Desktop\Newspaper.doc 

 (င) အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမိတ 

 (စ) အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်မတိ 

 (ဆ) ေလာက်လာှင့်အတူ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်/မိနယ် ရဲတပ်ဖွဲစခန်းတစ်ခုခုမ ှ ေထာက်ခံစာမူရင်းှင့် ပတ်စပိုအရယ် ဓါတ်ပုံ 

(၃) ပုံ  ပူးတဲွတင်ြပရမည် 

 (ဇ) ြပန်တမ်းဝင်အရာရိှတစ်ဦးဦး၏ ေထာက်ခံချက် 

၄။ အစိုးရဌာနများတွင် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဝန်ထမ်းများ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်မြပပါ။   

၅။ ေလာက်လာများကို (၆-၈-၂၀၂၁) ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထား၍ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ  

အင်အားဆုိင်ရာ ဝန်ကီးံုး၊ ံုးအမှတ် (၄၈)၊ တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ 

ဦးစီးမှးံုး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်မှးံုး၊ ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပုိင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း) 

ဦးစီးမှးုံးများတွင် လူကုိယ်တိုင်လာေရာက်ေလာက်ထားရမည်။ 

၆။ အမှတ်စဉ်(က)မှ(ဂ)အထိေလာက်ထားသူများသည် အဂလိပ်စာေရးေြဖ၊ ကွန်ပျတာ၊ လူေတွတ်ေြဖ 

ှင့်် အမှတ်စဉ်(ဃ)မှ(ဆ)အထိ ေလာက်ထားသူများသည် လူေတွတ်ေြဖတုိကုိ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ 

ြပည်နယ်များှင့် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ ေနြပည်ေတာ်တုိတွင် ေြဖဆုိရမည်ြဖစ်သည်။ ေြဖဆုိမည့်ေနရက်အား 

သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများ၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမဦးစီးမှးံုး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ 

ဒုတိယြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံး ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်(ေြမာက်ပိုင်း)များတွင် ေကြငာ 

ေပးပါမည်။ ဝန်ကီးဌာန၏ Website www.mip.gov.mm တွင်ေဖာ်ြပထားပါမည်။ 

၇။ ဝန်ထမ်းသစ်ေလာက်လာများအား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့် ြပည်သူအင်အား 

ဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ(်၄၈)၊ ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးုံးများအြပင် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ၊ တိုင်းေဒသကီး/ြပညန်ယ်အသီးသီးရှိ ခိုင်ဦးစီးမှးံုးများတွင်လည်း ရယူိုင်ပါ 

ေကာင်း အသိေပးေကာ်ြငာအပ်ပါသည်။ 

၈။ လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူအင်အားဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်ဦးစီးမှးံုးများ၊ြပည်ေထာင်စု 

နယ်ေြမဦးစီးမှးုံး၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဒုတိယြပည်နယ်မှးုံး ရှမ်းြပည်နယ်(အေရှပိုင်း)ှင့် ရှမ်းြပည်နယ်  

(ေြမာကပ်ိုင်း)များသိုြဖစ်ေစ၊ ုံးအမှတ် (၄၈)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် 

၀၆၇-၄၃၁၂၇၉၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၀၂၊ ၀၆၇-၄၃၁၀၁၃ များသိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

 




