ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုငင
် ံေတာ်အစိုးရ
ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန
ေလာက်လာေခယူြခင်း
၁။

ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယေ
် ရးဝန်ကီးဌာန

၊

ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာနတွင်

လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများအတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ကိုကည
် ီသူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်စ်

ခန်ထားမည့်ရာထူး(လစာန်း)

ပညာအရည်အချင်း

ခန်ထားမည့်ဦးေရ

(က)

ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှး

သိပံဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူြဖစ်ရမည်။

(၆)ဦး

ကွန်ပျတာဘွဲရရှိသူြဖစ်ရမည်။

(၁)ဦး

စာရင်းကိုင်-၄

စီးပွားေရးဘွဲ(သိုမဟုတ်)

(၁)ဦး

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ )

တကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲတစ်ခုခု

( ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
(ခ)

ဒု-လက်ေထာက်ကွန်ပျတာ
လုပ်ေဆာင်ေရးမှး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀ )

(ဂ)

ရရှိပီး အေြခခံစာရင်းကိုင် ပညာ
လက်မှတ်ရရှိသူြဖစ်ရမည်။
၂။

ေလာက်ထားလိုသူများသည် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်များ တင်ြပေဆာင်ရက်ိုင်သူြဖစ်ရမည်(က)

ေလာက်လာပိတ်သည့်ရက်တင
ွ ် အသက် ( ၃၀ )ှစ် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် (၃၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ
ြဖစ်ရမည်။

(ခ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ပီး

ကိုဗစ်ကာကွယ်ေဆးအကိမ်ြပည့်

ထိုးှံပီးသူြဖစ်ရမည်။(အေထာက်အထား

တင်ြပိုင်ရမည်)
(ဂ)

မဟာဘွဲ/ပါရဂူဘွဲရရှိထားသူများလည်း ေလာက်ထားိုင်သည်။(အဆိုပါ ဘွဲရရှိသူများအား အသက်သတ်မှတ်

ချက်ေလျာ့ေပါ ့စ်းစားေပးမည်ြဖစ်သည်)

(ဃ)

ကွန်ပျတာအေြခခံ အသံုးြပိုင်သူြဖစ်ရမည်။(ေအာင်လက်မတ
ှ တ
် ပါတည်း တင်ြပိုင်ရမည်။)

(င)

အနည်းဆံုး (၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။ ဝန်ခက
ံ တိလက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။

(စ)

အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ထားသူ ြဖစ်ရမည်။ ( ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများ )

(ဆ)

ေနရာေဒသမေရး (အထူးသြဖင့် ေနြပည်ေတာ်၊မွန်ြပည်နယ်၊မေကွးတိုင်းေဒသကီး၊ ရှမ်းြပည်နယ် (ေတာင်ပိုင်း)
များရှိ ံုးခွဲများသို ) တာဝန်ချထားပါက သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ရမည်။

၃။

ေလာက်လာတွင်ပါရှိေသာ အချက်အလက်များ ြပည့်စံုစွာေဖာ်ြပရမည်။ေလာက်လာများကို ေအာက်ပါစာရက်စာတမ်း

များပူးတွဲလျက် ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန(ံုးချပ်)၊ ံုးအမှတ် (၂)၊ေနြပည်ေတာ်ှင့် အမှတ် (၁၂၅)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊
ေကျာက်တံတားမိနယ် ၊ ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးံုးခွဲသို (၁၆-၉-၂၀၂၂ )ရက်ေန ေန က်ဆံုး
ထား၍ေပးပိုရမည်(က)

တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်(မိတ/ဘွဲလက်မှတ်မိတ(သိုမဟုတ်)၊ေအာင်ြမင်ေကာင်းေထာက်ခံချက်

၂
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ရဲစခန်းှင့်ရပ်ကွကေ
် ကျးရာ အုပ်ချပ်ေရးမှးများ၏ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်းှင့်

(ဂ)

ေလာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၂)လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာလိုင်စင်ဓါတ်ပံု(၃)ပံု (အကျအြဖေရာင်၊ ေန က်ခံ

ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံစာမူရင်း(ေလာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၆)လအတွင်း)
အြပာေရာင် ဓါတ်ပုေ
ံ န က်ေကျာတွင် အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးအမှတေ
် ရးသားရန် )

၄။

(ဃ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေထာက်ခံချက်မူရင်း

(င)

ိင
ု ်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်/သက်တမ်းရှိအလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်မိတ

(စ)

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပချက်ှင့်ဌာနဆိုင်ရာြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း ေထာက်ခံချက်

(မူရင်း)

ေလာက်ထားသူများသည် စာေမးပွဲေကးကျပ် ၁၀၀ဝိ/-(ကျပ် တစ်ေထာင်တိတိ)ကို ေနြပည်ေတာ်၊ ြမန်မာ့ စီးပွားေရး

ဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ ဆက်သွယေ
် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ေငွစာရင်းအမှတ် MD 011092 သိုလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့စီးပွား
ေရးဘဏ် ၊ ဘဏ်ခွဲ ( ၅ ) ၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင် ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန ၊ ေငွစာရင်းအမှတ် MD 012978
သိုလည်းေကာင်း ေပးသွင်းိင
ု ်သည်။ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပံုစံကို ဆက်သယ
ွ ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၏ Website
( www.ptd.gov.mm ) တွင် Download ရယူင
ို ်ပါသည်။
၅။

ေလာက်ထ ားသူများသည် လူေ တွ စစ် ေဆးြခင်း ှင ့် ကမ် းကျင် မ စစ်ေဆးြခင်း အား (၂၆-၉-၂၀၂၂ ) ရက်ေ နတ ွင ်

လူေတွစစ်ေဆးမခံယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို၏ေလာက်လာများကို န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဆက်သွယေ
် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ်

(၂) ၊ေနြပည်ေတာ်သို လိပမ
် ၍
ူ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှတစ်ဆင့် ( ၂၃-၉-၂၀၂၂ )ရက်ေန ေန က်ဆံုးထား၍ ေပးပိုရပါမည်။
(ေလာက်လာ (၁) စံုအား ကိတင်မိတ ေပးပိုထားရမည်ြဖစ်ပါသည်)
၇။

ေလာက်လာှငစ
့် ပ်လျ်း၍ ေလာက်လာလက်ခံရန် သတ်မတ
ှ ်ထားေသာရက်ထက် ေန က်ကျြခင်းှင့်စာရက်စာတမ်းများ

ြပည့်စံုြခင်းမရှိပါက အဆိုပါေလာက်လာများအား လက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အေသးစိတသ
် ိရှိလိုေသာ အချက်အလက်များကို
ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၀ ၊ ၀၉-၄၅၀၀၀၀၃၁၄ ၊ ၀၉-၅၄၂၁၁၀၆ သို ံုးချ ိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စံုစမ်းိုင်ပါသည်။ (အေကာင်း
အမျိးမျိးေကာင့် ေနရက် ၊ အချိန် ေြပာင်းလဲမြဖစ်ေပပါက ထပ်မံအေကာင်းကားသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။)

