ပြည်ထ

ောင်စသ
ု မ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစိုးု ရ

အလုြသ
် မ္ောိုး၊ လူဝင်မ္ကှု ြိုးကြြ်ထရိုးနင
ှ ် ပြည်သူ့ူ အင်အောိုးဝန်ကြိုးဌောန
အလုြသ
် မ္ောိုးထရိုးရောဆြ်ဆထ
ံ ရိုးဦိုးစိုးဌောန
ဝန်

မ္်ိုးမ္ ောိုးထလ ောြ်လောထြေါ်ယပူ ြင်ိုး

138၁ ြုနစ
ှ ၊် ထတော်သလင်ိုးလဆန်ိုး ၂ ရြ်
(2019 ြုနစ
ှ ်၊ ဩဂုတလ
် ၃၁ ရြ်)
၁။

အလုပ်သမာားရရားရာဆက်ဆံရရားဦားစားဌာနတွင်

လစ်လပ်လျက်ရှိရသာ

ရအာက်ရ ာ်ပပပါ

ရာထားရနရာမျာားတွင် သတ်မတ်အရည်အချင်ားပပည့််မသမျာား ရလ ာက်ထာားနှိုင်ပါသည်ရာထူး

ရာထူးနေရာ

အငယ်တန်ားစာရရား

၂၅ ရနရာ

ပညာအရည်အချင်ူးသတ်မှတ်ချက်
တကကသှိုလ်တစ်ခုခုမ

ဘွွဲ့ရရှိပပားသ

ပ စ်ရမည်။ (ဥပရေဘွွဲ့၊ ကွန်ပျျူတာဘွွဲ့
ရရှိပပားသမျာားကှိုဦားစာားရပားခန်ထာားမည်။)
၂။

ရလ ာက်ထာားသမျာားသည်(က)

ပပည်ရထာင်စုသမမတပမန်မာနှိုင်ငံသာားပ စ်ရမည်။

(ခ)

ပပင်ပပုဂ္ှိိုလ်ပ စ်ပါက ၃၁-၈-၂၀၁၉ ရက်ရနတွင် အသက် (၁၈) နစ်ပပည့််ပပား (၂၅) နစ်
ထက် မရကျာ်လွန်သပ စ်ရမည်။ ဤဦားစားဌာနမ ဝန်ထမ်ားပ စ်ပါက အသက် (၃၀) နစ်
ထက် မရကျာ်လွန်သပ စ်ရမည်။

၃။

(ဂ)

ရရားချယ်ခံရပါက ဌာနတွင် အနည်ားဆံုား (၅)နစ် တာဝန်ထမ်ားရဆာင်နှိုင်သပ စ်ရမည်။

(ဃ)

ရေသမရရား တာဝန်ထမ်ားရဆာင်နှိုင်သပ စ်ရမည်။

(င)

ကျန်ားမာရရားရကာင်ားမွန်သပ စ်ရမည်။

ရလ ာက်လာတွင် ရအာက်ပါအချက်မျာားကှို ပပည့််စံုစွာရ ာ်ပပရမည်(က)

ရလ ာက်ထာားသအမည်နင့်် နှိုင်ငံသာားစှိစစ်ရရားကတ်အမတ်

(ခ)

ရမွားသကကရာဇ် (အသက်)

(ဂ)

လမျှိိုားနင့်် ကှိုားကွယ်သည့််ဘာသာ

(ဃ)

ပညာအရည်အချင်ား၊ ရအာင်ပမင်သည့််ခုနစ်နင့်် ရအာင်ပမင်ခ့်သည့်် ရကျာင်ား/ တကကသှိုလ်

(င)

အ အမည်နင့်် နှိုင်ငံသာားစှိစစ်ရရားကတ်ပပာားအမတ်

(စ)

ဝန်ထမ်ားပ စ်လ င် အလုပ်အကှိုင်ရာထားနင့်် ဌာန

(ဆ)

ဝန်ထမ်ားမဟုတ်လ င် အလုပ်သမာားမတ်ပံုတင်အမတ်နင့်် မတ်ပတ
ံု င်သည့််ရက်စွ

(ဇ)

ဆက်သွယ်ရန်လှိပ်စာနင့်် တယ်လ ုန်ားအမတ်

(ဈ)

အပမတမ်ားရနရပ်လှိပ်စာ (အပပည့််အစံု)

2
၄။

ရလ ာက်လာနင့််အတ ရအာက်ရ ာ်ပပပါ စာရက်စာတမ်ားမျာား ပားတွတင်ပပရမည်(က)

ပညာအရည်အချင်ားအတွက် ဘွွဲ့လက်မတ်မှိတတျူ (နပြေဆိုခွင့််ကတ်ပပာူး ထိုတ်ယချေ်
တွင် မရင်ူးတင်ပပနိုငရ
် မည်။)

(ခ)

အသက်အရထာက်အထာားအတွက်

တကကသှိုလ်ဝင်တန်ား

ရအာင်လက်မတ်မှိတတျူ/

အရပခခံပညာအထက်တန်ားရအာင်လက်မတ်မှိတတျူ (နပြေဆိုခွင့််ကတ်ပပာူး ထိုတ်ယချေ်
တွင် မရင်ူးတင်ပပနိုငရ
် မည်။)
(ဂ)

နိုငင
် သ
ံ ာူးစစစ်နရူးကတ်ပပာူးမတတူ (နပြေဆိုခွင့််ကတ်ပပာူးထိုတ်ယချေ်တွင် မရင်ူးတင်
ပပနိုငရ
် မည်။)

(ဃ)

နှိုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ားမဟုတ်သမျာားအတွက် အလုပ်သမာားမတ်ပတ
ံု င်မှိတတျူ (နပြေဆိုခွင်က
့် တ်
ပပာူးထိုတ်ယချေ်တွင် မရင်ူးတင်ပပနိုငရ
် မည်။)

(င)

နှိုင်ငံ့်ဝန်ထမ်ားမဟုတ်သမျာားအတွက် အကျင့််စာရှိတတ ရကာင်ားမွန်ရ ကာင်ား ရပ်ကွက်/
ရကျားရာအုပ်ချိုပ်ရရားမျူားနင့်် သက်ဆှိုင်ရာပမန်မာနှိုင်ငံရတပ် ွဲ့ွ တှိမ
ု (၁) လ အတွင်ား
ရရှိသည့်် ရထာက်ခံချက်မရင်ား

(စ)

ကျန်ားမာရရားရကာင်ားမွန်ရ ကာင်ား ကျန်ားမာရရားဦားစားဌာန၏ ရဆားစစ်ချက်ပုစ
ံ ံမရင်ား

(ဆ)

လွန်ခ့်ရသာ (၁) လအတွင်ား ရှိက
ု ်ကားထာားရသာ ပတ်စ်ပအရ
ှို
ယ် ရရာင်စံုဓါတ်ပံု (၄) ပံု
(၁ ၁/၂" x ၁ ၃/၄") (ရကျာဘက်တွင် အမည်၊ နှိင
ု င
် သ
ံ ာားစှိစစ်ရရားကတ်ပပာားအမတ်
ရရားရန်)

၅။

ရလ ာက်ထာားသမျာားသည် ရလ ာက်လာပံုစံမျာားအာား အလုပ်သမာား၊ လဝင်မှုကကား ကပ်ရရားနင့််

ပပည်သူ့အင်အာားဝန်ကကားဌာန Website https://www.mol.gov.mm တွင် download ရယ၍
ထုတ်ယ ရလ ာက်ထာားနှိုင်သည်။
၆။

ရလ ာက်လာမျာားကှို အလုပ်သမာားရရားရာဆက်ဆံရရားဦားစားဌာန၊ ရံားု ချိုပ်၊ ရနပပည်ရတာ်၊ ရံားု

အမတ် (၅၁) သှို ရပားပှိရလ
ု
ာက်ထာားနှိုင်ပပား ၁၀-၉-၂၀၁၉ ရက်ရန ရံားု ချှိန်အတွင်ား ရနာက်ဆံုားထာား
ရလ ာက်ထာားရမည်။ သတ်မတ်ရက်ထက် ရနာက်ကျရရာက်ရှိရသာ ရလ ာက်လာမျာားကှို လက်ခံ
စဉ်ားစာားမည်မဟုတ်ပါ။
၇။

စာရမားပွရပ ဆှိုခွင့််ကတ်ပပာားမျာားကှို ၁၂-၉-၂၀၁၉ ရက်ရနနင့်် ၁၃-၉-၂၀၁၉ ရက်ရန ရံားု ချှိန်

အတွင်ား

ထုတ်ရပားမည်ပ စ်ပပား

ဘွွဲ့လက်မတ်မရင်ား၊

တကကသှိုလ်ဝင်တန်ားရအာင်လက်မတ်မရင်ား၊

နှိုင်ငံသာားစှိစစ်ရရားကတ်ပပာားမရင်ားနင့်် အလုပ်သမာားမတ်ပတ
ံု င်မရင်ားတှို မတင်ပပနှိုင်ပါက ရပ ဆှိုခွင့််
ကတ်ပပာားထုတ်ရပားမည်မဟုတ်ပါ။

3
၈။

ရလ ာက်ထာားသမျာားသည်

အဂဂလှိပ်စာ၊

အရထွရထွဗဟုသုတနင့််

ကွန်ပျျူတာဘာသာရပ်

စသည့််အရည်အချင်ားစစ်စာရမားပွအာား ရပ ဆှိုရမည်ပ စ်ပါသည်။ လာရရာက်ရပ ဆှိုသည့််အခါ အလုပ်
သမာားမတ်ပံုတင်မရင်ား၊ ဘွွဲ့လက်မတ်မရင်ား၊ တကကသှိုလ်ဝင်တန်ားရအာင် လက်မတ်မရင်ားနင့်် နှိုင်ငံသာား
စှိစစ်ရရားကတ်ပပာားမရင်ားတှိအာား
ု
တစ်ပါတည်ားတင်ပပရမည်။
၉။

ရပ ဆှိုခွင့််ရရှိသအမည်စာရင်ားနင့်် ခံုနံပါတ်တှိကှိ
ု ု ရံားု အမတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမာားရရားရာဆက်

ဆံရရားဉားစားဌာန၊ အလုပ်သမာား၊ လဝင်မှုကကား ကပ်ရရားနင့်် ပပည်သူ့အင်အာားဝန်ကကားဌာန ရ ကာ်ပငာ
သင်ပုန်ားနင့်် ဝန်ကကားဌာန Website https://www.mol.gov.mm တွင် ရ ကပငာရပားထာားမည်
ပ စ်ပါသည်။
၁၀။

အရည်အချင်ားစစ်စာရမားပွ အစအစဉ် (က)

၁၄-၉-၂၀၁၉ ရက်ရန၊ နံနက် ၀၉:၃၀ နာရမ ၁၁:၃၀ နာရအထှိ အရထွရထွဗဟု
သုတရမားခွန်ားလာ၊ မွန်ားလွ ၁၃:၀၀ နာရမ ၁၅:၀၀ နာရအထှိ အဂဂလှိပ်စာရမားခွန်ားလာ

(ခ)

၁၅-၉-၂၀၁၉ ရက်ရန၊ နံနက် ၀၉:၃၀ နာရမ ၁၁:၃၀ နာရအထှိ ကွန်ပျျူတာစစ်ရဆား
ပခင်ား

၁၁။

အရည်အချင်ားစစ်ရဆားရရားစာရမားပွကှို ရံားု အမတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမာားရရားရာဆက်ဆံရရားဦားစား

ဌာန၊ အလုပ်သမာား၊ လဝင်မှုကကား ကပ်ရရားနင့်် ပပည်သူ့အင်အာားဝန်ကကားဌာန၊ ရနပပည်ရတာ်တွင်
ကျင်ားပပပိုလုပ်ပါမည်။ အရသားစှိတ်သှိရှိလှိုပါက အလုပ်သမာားရရားရာဆက်ဆံရရားဉားစားဌာန (ရံားု ချိုပ်)၊
စမံရရားရာဌာနခွ
သည်။

ုန်ား-၀၆၇-၃၄၃၀၂၈၆နင့်် ၀၆၇-၃၄၃၀၂၉၃ သှို ဆက်သွယ်ရမားပမန်ားစံုစမ်ားနှိုင်ပါ

