
 
 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ်အစိုးရ 

အလုြ်သမားဝန်ကြီးဌာန 

အလုြ်သမားထရးရာဆြ်ဆံထရးဦးစီးဌာန 

ဝန်ေမ်းများထလျှောြ်လွှာထေါ်ယူပေင်း 

၁၃၈၄ ေနှုစ်၊ တြိုတ့ွဲလပြည့်ထြျာ်   ၃    ရြ် 

(၂၀၂၃ ေုနစှ်၊ ထေထော်ဝါရီလ   ၇   ရြ်) 

၁။ အလုပ်သမားရေးောဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ေိှရသာ ရအာက်ရော်ပပပါ 

ောထးူရနောများတွင် သတ်မှတ်အေည်အချင်းပပည့်မီသူများ ရလျှောက်ထားနုိင်ပါသည်-  

စဉ် ရာေူး ရာေူးထနရာ ြညာအရည်အေျင်းသတ်မှတ်ေျြ် 

(က) အငယ်တန်းစာရေး  

(၁၈ဝဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-

၁၉ဝဝဝဝိ) 

၇  ရနော တက္ကသုိလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ေေှိပပီးသူပေစ် 

ေမည်။ (ဥပရေဘဲွ့၊ ကွန်ပျူတာဘဲွ့ေေိှ 

ပပီးသူများကုိဦးစားရပးခန့်ထားမည်။) 

၂။ ရလျှောက်ထားသူများသည်- 

 (က) ပပည်ရထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံသားပေစ်ေမည်။ 

 (ခ) ပပင်ပပုဂ္ဂိုလ်ပေစ်ပါက ၃၁-၁-၂၀၂၃ ေက်ရန့တွင် အသက် (၁၈) နှစ်ပပည့်ပပီး (၃၀) 

နှစ်ထက် မရကျာ်လနွ်သူပေစ်ေမည်။ ဤဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းပေစ်ပါက အသက် (၃၅) 

နှစ်ထက် မရကျာ်လနွ်သူပေစ်ေမည်။ 

 (ဂ) ရေွေးချယ်ခံေပါက ဌာနတွင် အနည်းဆုံး (၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းရဆာငန်ိုင်သူပေစ်ေမည်။  

 (ဃ) ရေသမရေွေး တာဝန်ထမ်းရဆာငန်ိုငသ်ူပေစ်ေမည်။ 

 (င) ကျန်းမာရေးရကာငး်မွန်သူပေစ်ေမည်။ 

၃။ ရလျှောက်လွှာတွင် ရအာက်ပါအချက်များကို ပပည့်စုံစွာရော်ပပေမည်- 

 (က) ရလျှောက်ထားသူအမည်နှင့် နိုင်ငသံားစိစစ်ရေးကတ်ပပားအမှတ် 

 (ခ) ရမွးသက္ကောဇ် (အသက်) 

 (ဂ) လူမျ ို းနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ 
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 (ဃ) ပညာအေည်အချင်း၊ ရအာင်ပမင်သည့်ခုနှစ်နှင့် ရအာင်ပမင်ခ့ဲသည့် ရကျာင်း/ တက္ကသုိလ် 

 (င) အေအမည်နှင့် နိုငင်ံသားစိစစ်ရေးကတ်ပပားအမှတ် 

 (စ) ဝန်ထမ်းပေစ်လျှေင် အလုပ်အကိငု်ောထူးနှင့် ဌာန 

 (ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှေင် အလုပ်သမားမှတ်ပုတံင်အမှတ်နှင့် မှတ်ပုံတင်သည့်ေက်စွဲ 

 (ဇ) ဆက်သွယ်ေန်လိပ်စာနှင့် တယ်လေီုန်းအမှတ် 

 (ဈ) အပမတဲမ်းရနေပ်လိပ်စာ (အပပည့်အစုံ) 

၄။ ရလျှောက်လွှာနှင့်အတူ ရအာက်ရော်ပပပါ စာေွေကစ်ာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပပေမည်- 

 (က) ပညာအေည်အချင်းအတွက် ဘဲွ့လက်မှတ်မိတ္တူ (ထပေဆုိေွင့် ြတ်ပြားေုတ်ယူေျန်ိ 

တွင် မူရငး်တငပ်ြနိုင်ရမည်။) 

 (ခ) အသက်အရထာက်အထားအတွက် တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းရအာင်လက်မှတ်မိတ္တူ 

(ထပေဆိုေွင်ြ့တ်ပြားေုတ်ယူေျနိ်တွင် မူရငး်တငပ်ြနုိငရ်မည်။) 

 (ဂ) နိုငင်ံသားစိစစ်ရေးကတ်ပပားမိတ္တူ (ထပေဆိုေွင့ြ်တ်ပြားေုတ်ယူေျနိ်တွင် မူရငး်တင် 

ပြနုိင်ရမည်။) 

 (ဃ) နိုငင်ံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုတံင်မိတ္တူ (ထပေဆိုေွင့ြ်တ် 

ပြားေုတ်ယူေျနိ်တွင် မူရငး်တငပ်ြနုိငရ်မည်။) 

 (င) နိုငင်ံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် အကျင့်စာေိတ္တ ရကာင်းမွန်ရ ကာငး် ေပ်ကွက်/ 

ရကျးေွောအပု်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် သက်ဆိုငေ်ာပမန်မာနိုငင်ံေဲတပ်ေွဲ့ တို့မှ (၁)လအတွငး် 

ေေိှသည့် ရထာက်ခံချက်မူေငး်  

 (စ) ကျန်းမာရေးရကာငး်မွန်ရ ကာငး် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ရဆးစစ်ချက်ပုံစံမူေင်း 

(ဆ) လွန်ခဲ့ရသာ (၁) လအတွငး် ရိုက်ကူးထားရသာ ပတ်စ်ပိုအ့ေွေယ် ရောင်စုံဓါတ်ပုံ (၄) ပုံ        

(၁ ၁/၂"x ၁ ၃/၄") (ရကျာဘက်တွင် အမည်၊ နိုငင်ံသားစိစစ်ရေးကတ်ပပားအမှတ် 

ရေးေန်) 
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၅။ ရလျှောက်ထားသူများသည် ရလျှောက်လွှာပုံစံများအား အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာန Website 

www.mol.gov.mm တွင် download ေယူ၍လည်းရကာငး်၊ သက်ဆိုငေ်ာ တိုင်းရေသကကီး၊ ပပည် 

နယ်၊ ပပည်ရထာငစ်ုနယ်ရပမ(ရနပပည်ရတာ်)ရုံးတို့ေိှ အလုပ်သမားညွှန် ကားရေးဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ် 

သမားရေးောဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရံုးများတွင်လည်းရကာင်း၊ အလုပ်သမားရေးောဆက်ဆံရေးဦးစီး 

ဌာန(ရံုးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ် (၅၁)တွင်လည်းရကာင်း ရုံးချနိ်အတွင်း ထုတ်ယူရလျှောက်ထားနိုငပ်ါသည်။  

၆။ ရလျှောက်လွှာများကို ၁၇-၂-၂၀၂၃ ေက်ရန့ ရုံးချနိ်အတွင်း ရနာက်ဆုံးထား ရလျှောက်ထား 

ေမည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများနှင့် သတ်မှတ်ေက်ထက် ရနာက်ကျရောက်ေိှရသာ 

ရလျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ 

၇။ စာရမးပွဲရပေဆိုခွင့်ကတ်ပပားများကို ၂၁-၂-၂၀၂၃ ေက်ရန့နှင့် ၂၂-၂-၂၀၂၃ ေက်ရန့ ရုံးချနိ် 

အတွင်း ထုတ်ရပးမည်ပေစ်ပပီး ဘွဲ့လက်မှတ်မူေငး်၊ တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းရအာင်လက်မှတ်မူေင်း၊ 

နိုငင်ံသားစိစစ်ရေးကတ်ပပားမူေငး်နှင့် အလုပ်သမားမှတ်ပုတံင်မူေငး်တို့ မတင်ပပနိုင်ပါက ရပေဆိုခွင့် 

ကတ်ပပားထုတ်ရပးမည်မဟုတ်ပါ။ 

၈။ ရလျှောက်ထားသူများသည် အဂဂလိပ်စာ၊ အရထွရထွဗဟုသုတနှင့် ကွန်ပျူတာဘာသာေပ် 

စသည့်အေည်အချင်းစစ်စာရမးပဲွအား ရပေဆုိေမည်ပေစ်ပါသည်။  

၉။ ရပေဆိုခွင့်ေေှိသူအမည်စာေငး်နှင့် ခုံနံပါတ်တို့ကို သက်ဆိုငေ်ာတိုင်းရေသကကီး၊ ပပည်နယ်ရုံး 

များတွင်လည်းရကာငး်၊ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးောဆက်ဆံ 

ရေးဉီးစီးဌာန၊ ရ ကာ်ပငာသင်ပုန်းနှင့် ဝန်ကကီးဌာန Website www.mol.gov.mm တွင်လည်းရကာင်း 

ရ ကညာရပးထားမည်ပေစ်ပါသည်။  

၁၀။ အေည်အချင်းစစ်စာရမးပဲွ အစီအစဉ် - 

 အငယ်တန်းစာထရးရာေူး 

 (က) ၂၃-၂-၂၀၂၃ ေက်ရန့၊ နံနက် ၀၉:၃၀ နာေီမှ ၁၁:၃၀ နာေီအထိ အရထွရထဗွဟု 

သုတရမးခွန်းလွှာ၊ မွန်းလဲွ ၁၃:၀၀ နာေီမှ ၁၅:၀၀ နာေီအထိ အဂဂလပိ်စာရမးခွန်းလွှာ  

 (ခ) ၂၄-၂-၂၀၂၃ ေက်ရန့၊ နံနက် ၀၉:၃၀ နာေီမှ ၁၁:၃၀ နာေီအထိ ကွန်ပျူတာစစ်ရဆး 

ပခငး်  

  

http://www.mol.gov.mm/
http://www.mol.gov.mm/
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၁၁။ အေည်အချငး်စစ်ရဆးရေးစာရမးပွဲကို ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကကီးဌာန၊ အလုပ် 

သမားရေးောဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ရနပပည်ရတာ်၊ တိုင်းရေသကကီး၊ ပပည်နယ်များတွင် ကျငး်ပပပု 

လုပ်ပါမည်။ အရသးစိတ်သိေှိလုိပါက အလုပ်သမားရေးောဆက်ဆံရေးဉီးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ စီမံ 

ရေးောဌာနခွဲ ေုန်းနံပါတ်-၀၆၇-၃၄၃၀၂၈၆နှင့် ၀၆၇-၃၄၃၀၂၉၃ သ့ုိ ဆက်သွယ်ရမးပမန်းစုံစမ်းနိုငပ်ါ 

သည်။ 

 

 


