ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစိုးု ရ

အလုြ်သမ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ကှု ြိုးကြြ်ထရိုးနင
ှ ့်် ပြည်သူ့ူ အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန
အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆထ
ံ ရိုးဦိုးစိုးဌောန
ထလ ောြ်လောထြေါ်ယူပြင်ိုး
၁။

အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောနတွင် လစ်လြ်လျြ်ရှထသော ဒုတယဦိုးစိုးမ္ှ ိုး (လစော

နှုန်ိုး၊ ၂၁၆ဝဝဝ-၂၀၀ဝ-၂၂၆ဝဝဝ) ရော

ိုးူ (၁၅) ထနရောအတွြ် ထအောြ်ထ ော်ပြြါ သတ်မ္ှတ်အရည်

အြျင်ိုးပြည့််မ္သူ အမ္ျ ိုးသောိုး (၈)ဦိုးနှင့်် အမ္ျ ိုးသမ္ိုး (၇) ဦိုးတုို့အောိုး ထြေါ်ယူြန်ို့
(ြ)

ထလ ောြ်

(ြ)

ြညောအရည်အြျင်ိုးသတ်မ္ှတ်ြျြ်(၁)

ောိုးသူသည် ပြည်ထ

ဥြထဒဘွွဲ့

LL.B၊

ောိုးမ္ည် ပ စ်ြါသည်-

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငသ
ံ ောိုးပ စ်ရမ္ည်။

အင်္ဂလြ်စောဘွွဲ့

B.A(Eng;)၊

စိုးြွောိုးထရိုးဘွွဲ့

B.Com၊

ြွန်ြျ တောဘွွဲ့တစ်ြုြု B.C.Sc (သုို့မ္ဟုတ်) B.C.Tech (သုို့မ္ဟုတ်) B.Sc
(Computer Science) (အ

ြ်ြါြညောရြ်မ္ျောိုးတွင် မ္ဟောဘွွဲ့ရရှ သူမ္ျောိုး၊

ြွန်ြျ တော၊ အင်္ဂလြ်စော ထြောင်ိုးမ္ွန်သူမ္ျောိုး ဦိုးစောိုးထြိုးြန်ို့

ောိုးမ္ည်ပ စ်ြါ

သည်။)
(၂)

အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောနမ္ှ ဘွွဲ့တစ်ြုြုရရှ
(၃၅)နှစ်

(င်္)

ြ် မ္ထြျော်လွန်သူ ဝန်

မ္်ိုးမ္ျောိုး ထလ ောြ်

၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရြ်ထနို့တွင် ပြင်ြမ္ှထလ ောြ်

ောိုးပြိုး အသြ်

ောိုးနုငြ
် ါသည်။

ောိုးသူမ္ျောိုးသည် အသြ် (၃၀) နှစ်

ြ်မ္ထြျော်လွန်ထစရ၊ မ္ဟောဘွွဲ့ရရှသူမ္ျောိုးနှင့်် အရည်အြျင်ိုးြုြ်ညသည့်် နုငင
် ့်ံ
ဝန်

၂။

မ္်ိုးမ္ျောိုးသည် အသြ် (၃၅) နှစ်

ြ်မ္ထြျော်လွန်ထစရ၊

(ဃ)

ဌောနတွင် အနည်ိုးဆံုိုး (၅) နှစ် တောဝန်

မ္်ိုးထဆောင်နုငရ
် မ္ည်။

(င)

ထဒသမ္ထရိုး တောဝန်

မ္်ိုးထဆောင်နုငသ
် ူပ စ်ရမ္ည်။

ထလ ောြ်လောတွင်(ြ)

အမ္ည်နှင့်် နုငင
် သ
ံ ောိုးစစစ်ထရိုးြတ်အမ္ှတ်

(ြ)

ထမ္ွိုးသြကရောဇ် (အသြ်)

(င်္)

လူမ္ျ ိုးနှင့်် ြုိုးြွယ်သည့််ဘောသော

(ဃ)

ြညောအရည်အြျင်ိုးနှင့်် ထအောင်ပမ္င်သည့််ြုနှစ်

(င)

မ္ဘအမ္ည်၊ နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးြတ်အမ္ှတ်နှင့်် ၎င်ိုးတ၏
ုို့ အလုြ်အြုင်နှင့်် လြ်စော

(စ)

ဝန်

မ္်ိုးပ စ်လ င် အလုြ်အြင
ု န
် ှင့်် ဌောန

(ဆ)

ဝန်

မ္်ိုးမ္ဟုတ်လ င် အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ်နှင့်် မ္ှတ်ြံုတင်သည့််ရြ်စွ

(ဇ)

ဆြ်သွယ်ရန်လြ်စောနှင့်် တယ်လ ုန်ိုးအမ္ှတ်

(ဈ)

အပမ္တမ္်ိုးထနရြ်လြ်စောအပြည့််အစံု
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၃။

ထလ ောြ်လောနှင့်အ
် တူ(ြ)

စောထမ္ိုးြွဝင်ထကြိုးထြိုးသွငိုး် သည့်် ြျလန်မ္ူရင်ိုး

(ြ)

ဘွွဲ့လြ်မ္ှတ်မ္တတ (ထပ ဆြ
ု င
ွ ြ
့်် တ်ပြောိုး

(င်္)

အသြ်အထ

ောြ်အ

အထပြြံြညောအ

ောိုးအတွြ်

ုတ်ယြ
ူ ျန်တွင် မ္ူရင်ိုးတင်ပြနင
ု ရ
် မ္ည်။)

တြကသုလ်ဝင်တန်ိုး

ထအောင်လြ်မ္ှတ်မ္တတ /

ြ်တန်ိုးထအောင်လြ်မ္ှတ်မ္တတ (ထပ ဆြ
ု င
ွ ြ
့်် တ်ပြောိုး

ုတ်ယြ
ူ ျန်

တွင် မ္ူရင်ိုးတင်ပြနင
ု ရ
် မ္ည်။)
(ဃ)

အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်မ္တတ
နင
ု ရ
် မ္ည်။) (နုငင
် ့်ဝ
ံ န်

(င)

နုငင
် ့်ဝ
ံ န်

(ထပ ဆြ
ု င
ွ ြ
့်် တ်ပြောိုး

မ္်ိုးမ္ဟုတ်သမ္
ူ ျောိုးအတွြ်)

မ္်ိုးမ္ဟုတ်သူမ္ျောိုးအတွြ်

နုငင
် ရ
ံ တြ် ွဲ့ွ တမ္
ုို့ ှ

ုတ်ယြ
ူ ျန်တွင် မ္ူရင်ိုးတင်ပြ

၁-၁၂-၂၀၁၈

ထြောင်ိုးမ္ွန်ထကြောင်ိုး ထ

ပြန်တမ္်ိုးဝင်အရောရှနှင့််
ရြ်ထနို့

သြ်ဆုင်ရောပမ္န်မ္ော

ထနောြ်ြုင်ိုးရရှသည့််

အြျင့််စောရတတ

ောြ်ြံြျြ်မ္ူရင်ိုး

(စ)

ြျန်ိုးမ္ောထရိုးထြောင်ိုးမ္ွန်ထကြောင်ိုး ြျန်ိုးမ္ောထရိုးဦိုးစိုးဌောန၏ ထဆိုးစစ်ြျြ်ြံုစံမ္ူရင်ိုး

(ဆ)

လွန်ြ့်ထသော (၁) လအတွငိုး် ရြ
ု ်ြူိုး

ောိုးထသော ြတ်စြအ
ုို့ ရယ် ထရောင်စံုဓါတ်ြံု (၄) ြံု

(၁ ၁/၂" x ၁ ၃/၄") (ထြျောဘြ်တွင် အမ္ည်၊ နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးြတ်ပြောိုးအမ္ှတ်
ထရိုးရန်)
၄။

ထလ ောြ်

ောိုးသူမ္ျောိုးသည် ထလ ောြ်လောြံုစံမ္ျောိုးအောိုး အလုြ်သမ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင့််

ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန၊ အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောန၊ ရံိုးု အမ္ှတ် (၅၁)၊ ထနပြည်
ထတော်တွင်
၅။

ုတ်ယူနုင်သည်။

ထလ ောြ်

ဘဏ်ရှ

ောိုးသူမ္ျောိုးသည် စောထမ္ိုးြွဝင်ထကြိုး ၁၀၀ဝ/- ြု ထနပြည်ထတော်၊ ပမ္န်မ္ော့်စိုးြွောိုးထရိုး

ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ်

(MD-011564)

အလုြ်သမ္ောိုး၊

လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင့််

ပြည်သူူ့

အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန၊ အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောနသုို့ ထြိုးသွင်ိုးရမ္ည် ပ စ်ြါသည်။
၆။

နုင်ငံ့်ဝန်

မ္်ိုးမ္ဟုတ်သူမ္ျောိုးအထနပ င့်် ထလ ောြ်လောတင်သွင်ိုးရောတွင် “ညန်ကြောိုးထရိုးမ္ှ ိုးြျ ြ်၊

အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောန၊ ရံုိုးအမ္ှတ်(၅၁)၊ ထနပြည်ထတော်”သုို့ လြ်မ္ူပြိုး လူြုယ်တုင်
လောထရောြ်၍ထသော်လည်ိုးထြောင်ိုး၊ စောတုြ်မ္ှ မ္ှတ်ြံုတင်ပြ လုြ်၍ထသော်လည်ိုးထြောင်ိုး၊ ၂၈-၁၂-၂၀၁၈
ရြ်ထနို့ (ရံိုးု ြျန်အတွင်ိုး) ထနောြ်ဆံုိုး
၇။

နုငင
် ့်ဝ
ံ န်

ောိုး၍ ထလ ောြ်

ောိုးနုငြ
် ါသည်။

မ္်ိုးမ္ျောိုးသည် မ္မ္တ၏
ုို့ ထလ ောြ်လောမ္ျောိုးြု တောဝန်

မ္်ိုးထဆောင်ရော အစုိုးရဌောန

အ ွွဲ့အစည်ိုးမ္ျောိုးမ္ှတဆင့်် ၇-၁-၂၀၁၉ ရြ်ထနို့အထရောြ် အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောန
(ရံုိုးြျ ြ်)၊ ထနပြည်ထတော်သုို့ ထြိုးြြ
ုို့ ါရန်နှင့်် ကြ တင်မ္တတ တစ်ထစောင်ြု ၂၈-၁၂-၂၀၁၈ ရြ်ထနို့
ထနောြ်ဆံုိုး
၈။

ောိုး၍ တုြ်ရြ
ု ်ထြိုးြရ
ုို့ န် ပ စ်ြါသည်။

ထလ ောြ်

ောိုးသည့်် စောရြ်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုးြု စစစ်ပြိုးြါြ သတ်မ္ှတ်ြျြ်နှင့်ြ
် ုြ်ညသူမ္ျောိုး

သည် ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွြု ၁၉-၁-၂၀၁၉ ရြ်ထနို့တွင် ထပ ဆုရမ္ည်ပ စ်ပြိုး ၁၅-၁-၂၀၁၉ ရြ်ထနို့မ္ှစ၍
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အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုးဦိုးစိုးဌောန၊ ရံိုးု အမ္ှတ် (၅၁)၊ ထနပြည်ထတော်တွင် စောထမ္ိုးြွထပ ဆုြွင့််
ြတ်ပြောိုးမ္ျောိုးြု လူြုယ်တုင် လောထရောြ်

ုတ်ယူရမ္ည်။ ထပ ဆုြွင့််ြတ်ပြောိုး လောထရောြ်

ုတ်

ယူရောတွင် နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုးြတ်ပြောိုးမ္ူရင်ိုးြု တစ်ြါတည်ိုး ယူထဆောင်လောရမ္ည်။
၉။

ထပ ဆုရမ္ည့်် ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွဘောသောရြ်မ္ျောိုးမ္ှော ထအောြ်ြါအတုငိုး် ပ စ်ြါသည်-

၁၀။

(ြ)

အင်္ဂလြ်စော

(၂) နောရထမ္ိုးြွန်ိုး

(ြ)

ဘောသောရြ်ဆုငရ
် ောဗဟုသုတနှင့်် အထ

ထ
ွ

ွဗဟုသုတ

(၂) နောရထမ္ိုးြွန်ိုး

ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြွထအောင်ပမ္င်သူမ္ျောိုးြုသော နှုတ်ထပ စောထမ္ိုးြွနှင့်် ြွန်ြျ တောစစ်ထဆိုးပြင်ိုးမ္ျောိုး

ပြ လုြ်မ္ည်ပ စ်ြါသည်။
၁၁။

သတ်မ္ှတ်ြျြ်နှငမ္
့်် ြုြ်ညသူမ္ျောိုးနှင့်် ထလ ောြ်လောြတ်ရြ်

ြ် ထနောြ်ြျမ္ှ ထငွသွင်ိုးသူ

မ္ျောိုးအောိုး လြ်ြံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။ အထသိုးစတ်သရှလုြါြ အလုြ်သမ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆံထရိုး
ဦိုးစိုးဌောန၊ စမ္ံထရိုးရောဌောနြွ၊

ုန်ိုးအမ္ှတ် ၀၆၇-၄၃၀၁၄၆၊ ၀၆၇-၄၃၀၂၈၆ တသ
ုို့ ုို့ ဆြ်သွယ်

စံုစမ္်ိုးနုငြ
် ါသည်။ အလုြ်သမ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ှုကြိုးကြြ်ထရိုးနှင့်် ပြည်သူူ့အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန Website
https://www.mol.gov.mm တွင် စောထမ္ိုးြွထပ ဆုြွင့်် ထလ ောြ်လောြံုစံနှင့်် ြုယ်ထရိုးရောဇဝင်အြျဉ်ိုး
ြံုစံ တအ
ုို့ ောိုး download ရယူ
ထရိုးထပ

ုတ်ယူနုင်ပြိုး စောထမ္ိုးြွထရိုးထပ အြျန်ဇယောိုး၊ ထနရော၊ ြံုအမ္ှတ်နှင့််

စောထမ္ိုးြွထအောင်ပမ္င်သူမ္ျောိုး၏အမ္ည်စောရင်ိုးတအ
ုို့ ောိုး

အဆုြါ

Website

တွင်

ုတ်ပြန်ထကြညောသွောိုး မ္ည်ပ စ်ြါသည်။
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