
ပြညထ် ောငစ်သုမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ထံတောအ်စ ိုုးရ 

ြ ုို့ထဆောငထ်ရိုးနငှ ဆ်ကသွ်ယထ်ရိုးဝနက်က ိုးဌောန 

ဆကသွ်ယထ်ရိုးညွှနက်ကောိုးမ္ှုဦိုးစ ိုးဌောန 

ထလ ောကလ်ွှောထြေါ်ယပူြငိ်ုး 

၁။ ပ  ို့ဆ ောင်ဆ ေးနငှ ် က်သွယ်ဆ ေးဝနက်က ေးဌောန ၊  ကသွ်ယ်ဆ ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောနတွင် လစ်လပ်လျက် ှ ဆသော 

ဆ ောက်ဆ ော်ပပပါ  ောထ ေးဆန ောမျောေး တွက် ယှဉတ်ွွဲဆ ော်ပပပါ သတ်မှတ်  ည် ချင်ေးနငှ ် က  က်ည သ မျောေး ဆလ ောကထ်ောေး 

န  င်ပါသည်- 

 

စဉ ်

ြနို့ ်ောိုးမ္ည ရ်ော ူိုး 

(လစောနှုနိ်ုး) 

ြညောအရညအ်ြျငိ်ုး 

 

ြနို့ ်ောိုး

မ္ည  ်

ဦိုးထရ 

(က) ဒ ဦေးစ ေးမှ ေး 

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 

 င်ဂျင်န ယောဘွွဲွဲ့(  လက်ထဆ ောနစ် / သ တနည်ေးပညော) 

(သ  ို့)သ ပပံဘွွဲွဲ့တစ်ခ ခ   ှ ပပ ေး AGTI(EC) ဆ ောင်လက်မှတ် 

  ှ သ  ပ စ ်မည်။ 

(၁) ဦိုး 

(ြ) စောရင်ိုးက ငု်-၂ 

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 

စ ိုးြွောိုးထရိုးဘွ ွဲ့တစ်ြြုုရရှ သူပြစ်ရမ္ည်။ (၃) ဦိုး 

(ဂ) ဒုတ ယလကထ် ောက်ဦိုးစ ိုးမှ္ ိုး 

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

 င်ဂျင်န ယောဘွွဲွဲ့(  လက်ထဆ ောနစ် / သ တနည်ေးပညော) 

(သ  ို့) သ ပပံဘွွဲွဲ့တစ်ခ ခ   ှ ပပ ေးAGTI(EC)ဆ ောင်လက်မှတ် 

  ှ သ  ပ စ ်မည် ။ 

(၁၀) ဦိုး 

(ဃ) ဒုတ ယလကထ် ောက်ကွန်ြျ တော 

လုြ်ထဆောငထ်ရိုးမှ္ ိုး 

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

ကွန်ြျ တောဘွ ွဲ့ရရှ သူပြစ်ရမ္ည်။ (၁) ဦိုး 

(င) ဒုတ ယလကထ် ောက်ဦိုးစ ိုးမှ္ ိုး 

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

ဥြထဒဘွ ွဲ့ရရှ ပြ ိုးသူပြစ်ရမ္ည်။ (၁) ဦိုး 

(စ) စောရင်ိုးက ငု်-၄ 

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

စ ိုးြွောိုးထရိုးဘွ ွဲ့တစ်ြြုု 

(သ ုို့)တကကသ ုလ်တစ်ြြုုမှ္ဘွ ွဲ့တစ်ြြုုရရှ ပြ ိုး 

အထပြြံစောရင်ိုးက ုင်ြညောလက်မှ္တ်ရရှ သူပြစ်ရမ္ည်။ 

(၃) ဦိုး 

(ဆ) ယောဉထ်မ္ောင်ိုး-၅ 

(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 

အထပြြံြညောအလယတ်န်ိုးထအောင်ပမ္င်ပြ ိုးသူပြစ်ရမ္ည်။ 

ယောဉထ်မ္ောင်ိုးလ ုင်စင်(ြ)ရှ ရမ္ည်။ 

အသက်(၄၀)နှစထ်အောက်ပြစရ်မ္ည်။ 

(၃) ဦိုး 

၂။ ဆလ ောက်ထောေးလ  သ မျောေးသည ် လစောနှုန်ေးမတ သည ်  ောထ ေး(၁)ဆန ောစ ပ င ် (၂)ဆန ော ဆလ ောက်ထောေးန  င်ပပ ေး 

ဆ ောက်ဆ ော်ပပပါ  ချက် လက်မျောေး တင်ပပဆ ောင် ကွန်  င်သ ပ စ် မည-် 

(က) ဆလ ောက်လွှောပ တ်သည ် ကတ်ွင်  သက(်၃၀) နှစ်၊ ဝနထ်မ်ေးပ စပ်ါက  သက်(၃၅)နှစ် ထက် 

မဆကျော်လနွ်သ ပ စ် မည်။ 

(ခ) ကျန်ေးမောဆ ေးဆကောင်ေးမွန်သ ပ စ်ပပ ေး က  ဗစ်ကောကွယဆ် ေး  ပပည ထ်  ေးနှံပပ ေးသ ပ စ် မည်။ ( ဆထောက် 

 ထောေး တင်ပပန  င် မည်) 



(ဂ) မဟောဘွွဲွဲ့ / ပါ ဂ ဘွွဲွဲ့  ှ သ မျောေးလည်ေး ဆလ ောက်ထောေးန  ငသ်ည်။ (     ပါ ဘွွဲွဲ့  ှ သ မျောေး ောေး  သက် 

သတ်မှတ်ချက် ဆလျော ဆပါ  စဉ်ေးစောေးဆပေးမည်ပ စ်သည်။ ) 

(ဃ)  ပ  ဒ်(၁) (က) (ခ) (ဂ) (င) (စ) ပါ ောထ ေးဆန ောမျောေး တကွ် ကွန်ပျ တော ဆပခခ ံ  သံ ေးပပြုန  င ်

သ ပ စ် မည်။ (ဆ ောင်လက်မှတ်တပါတည်ေးတင်ပပန  င် မည်) 

(င)  နည်ေး ံ ေး(၅)နှစ် တောဝန်ထမ်ေးဆ ောင်န  င် မည်။ 

(စ)  လ ပ်သမောေးမှတ်ပံ တင်ထောေးသ  ပ စ ်မည်။ (ဝန်ထမ်ေးမဟ တ်သ မျောေး) 

( ) ဆန ောဆဒသမဆ ေွး ( ထ ေးသပ င ်  နက် န်တ  င်ေးဆဒသကက ေးရံ ေးခွွဲ၊ မနတဆလေးတ  င်ေးဆဒသကက ေးရံ ေးခွွဲ၊ မွန်ပပည်နယ ်

ရံ ေးခွွဲ ၊ မဆကွေးတ  င်ေးဆဒသကက ေးရံ ေးခွွဲ ၊ စစ်က  င်ေးတ  င်ေးဆဒသကက ေးရံ ေးခွွဲမျောေးသ  ို့) တောဝနခ်ျထောေးပါက သွောေးဆ ောက် 

တောဝနထ်မ်ေးဆ ောင်န  င် မည။် 

၃။ ဆလ ောက်လွှောတငွ်ပါ ှ ဆသော  ချက် လက်မျောေး ပပည စ်ံ စေွာဆ ောပ်ပ မည်။ ဆလ ောက်လွှောမျောေးက   ဆ ောက်ပါစော ကွ် 

စောတမ်ေးမျောေး ပ ေးတွွဲလျက်  က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန(ရံ ေးချြုပ)်၊ ရံ ေး မတှ(်၂) ဆနပပညဆ်တော်နှင ်  မတှ(်၁၂၅)၊ 

ပန်ေး   ေးတန်ေးလမ်ေး ၊ ဆကျောကတ်ံတောေးပမ ြုွဲ့နယ် ၊  က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန ၊  နက် န်တ  င်ေးဆဒသကက ေး ရံ ေးခွွဲ သ  ို့  

(  ၃၁  -  ၅   -၂၀၂၂)  ကဆ်နို့ ဆနောက် ံ ေးထောေး၍ ဆပေးပ  ို့ မည်- 

 (က) တကကသ  လ်ဝငတ်န်ေးဆ ောင်လက်မှတ်မ တတ ( သက် ဆထောက် ထောေး တကွ်) 

(ခ) ဘွွဲွဲ့လက်မှတ် ၊ AGTI(EC)ဆ ောင်လက်မှတ် မ တတ (သ  ို့မဟ တ်) ဆ ောငပ်မငဆ်ကကောင်ေး ဆထောက်ခခံျက် 

 (ဂ) သက်   င် ောပမ ြုွဲ့နယ် ွဲစခနေ်းမှ ဆလ ောက်လွှောပ တ် က်မတ  င်မ  (၆)လ တငွ်ေး  ှ သည  ်  ကျင စ်ော  တတ 

ဆကောင်ေးမွန်ဆကကောင်ေးနှင ်  ပပစမ်ှုကင်ေး ှင်ေးဆကကောင်ေး ဆထောက်ခစံောမ  င်ေး 

(ဃ) ဆလ ောက်လွှောပ တ် က်မတ  င်မ  (၂)လ တငွ်ေး ရ  ကက် ေးထောေးဆသော လ  င်စင်ဓောတ်ပံ  (၃)ပံ  

(င) ကျန်ေးမောဆ ေးဆကောင်ေးမွနဆ်ကကောင်ေး ဆထောက်ခစံောမ  င်ေး 

(စ)  လ ပ်သမောေးမှတ်ပံ တင်မ တတ  

( ) န  င်ငံသောေးစ စစဆ် ေးကတ်မ တတ  

(ဇ) ဝန်ထမ်ေးပ စ်ပါက သက်   င် ောဝန်ကက ေးဌောန၏ခွင ်ပပြုချက်နှင  ်ဌောန   င် ောပပစ်မှုကင်ေး ငှ်ေး ဆကကောင်ေးဆထောက်ခခံျက ်

မ  င်ေး 

၄။ ဆလ ောက်ထောေးသ မျောေးသည် စောဆမေးပွွဲဆကကေးကျပ် ၁၀၀၀ ( ကျပ်တစဆ်ထောငတ် တ  ) က   ဆနပပညဆ်တော် ပမနမ်ော  

စ ေးပွောေးဆ ေးဘဏ်တငွ် ွင ်လှစထ်ောေးဆသော  က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန၊ ဆငွစော င်ေး မတှ်MD 011092သ  ို့ 

လည်ေးဆကောင်ေး၊ ပမနမ်ော စ ေးပွောေးဆ ေးဘဏ် ၊ ဘဏ်ခွွဲ(၅) ၊  နက် န်တ  င်ေးဆဒသကက ေးတငွ်  ွင ်လှစ်ထောေးဆသော 

 က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေး ဌောန၊ ဆငွစော င်ေး မှတ် MD 012978သ  ို့လည်ေးဆကောင်ေး ဆပေးသွင်ေးန  င်သည်။ 

သတ်မှတ်ထောေးဆသော ဆလ ောက်လွှောပံ စကံ    က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန၏ Website (www.ptd.gov.mm) တွင် 

download   ယ န  င်ပါသည်။ 

၅။  ပ  ဒ်(၁)  ပ  ဒခ်ွွဲ (က) မှ (ခ)ထ   ောထ ေးဆန ောမျောေး တကွ် ဆလ ောက်ထောေးသ မျောေးသည်ပမန်မောစော၊  ဂဂလ ပ်စော ၊ 

 ဆထွဆထွဗဟ သ တဘောသော ပ်မျောေး ောေး ဆ ေးဆပ စောဆမေးပွွဲဆပ     မည်ပ စ်ပပ ေး ဆ ေးဆပ စောဆမေးပွွဲဆ ောင်ပမင်သ မျောေးက   

လ ဆတွွဲ့စစဆ် ေးဆ ောင် ကွသွ်ောေးမည်ပ စ်ပါသည်။ဆ ေးဆပ စောဆမေးပွွဲက   (  ၄-၆-၂၀၂၂) က်ဆနို့ (စဆနဆနို့)နငှ ်( ၅- ၆ -၂၀၂၂) 

 ကဆ်နို့ (တနဂဂဆနွဆနို့)တ  ို့တငွ် ဆနပပည်ဆတော်နှင ် နက် န်ပမ ြုွဲ့မျောေး၌ ကျင်ေးပပပြုလ ပ်သွောေးမည်ပ စ်ပါသည်။ စောဆမေးပွွဲဆပ    ခွင ် 

ကတ်ပပောေးမျောေး ောေး(၂-၆-၂၀၂၂) ကဆ်နို့မှ(၃- ၆ -၂၀၂၂) က်ဆနို့ ထ  ကောယကံ ှငက်  ယတ်  င်န  င်ငံသောေးစ စစဆ် ေးကတ်ပပောေး  

http://www.ptd.gov.mm/


ပပသ၍  က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန(ရံ ေးချြုပ်) ၊ ရံ ေး မတှ(်၂) ဆနပပညဆ်တော်နငှ ်  နက် န်တ  င်ေးဆဒသကက ေး ရံ ေးခွွဲတ  ို့တငွ် 

ထ တ်ဆပေးသွောေးမည်ပ စ်ပါသည်။ 

၆။  ပ  ဒ်(၁)  ပ  ဒခ်ွွဲ (ဂ) မှ ( ) ထ   ောထ ေးဆန ောမျောေး တကွ် ဆလ ောက်ထောေးသ မျောေးသည ်လ ဆတွွဲ့စစဆ် ေးပခင်ေးနငှ ်  

ကျွမေ်းကျင်မှုစစဆ် ေးပခင်ေး ောေး (၁၃-၆-၂၀၂၂) က်ဆနို့ နငှ ် (၁၄-၆-၂၀၂၂) က်ဆနို့မျောေးတငွ် ပပြုလ ပ်သွောေးမည်ပ စ်ပါသည်။ 

၇။ ဝနထ်မ်ေးမျောေးသည် မ မ တ  ို့၏ဆလ ောက်လွှောမျောေးက   ညွှနက်ကောေးဆ ေးမှ ေးချြုပ် ၊  က်သွယဆ် ေးညွှန်ကကောေးမှုဦေးစ ေးဌောန၊ 

ရံ ေး မတှ(်၂)ဆနပပညဆ်တော်သ  ို့လ ပ်မ ၍ သက်   င် ောဌောနမှတ င ် (၂-၆-၂၀၂၂) ကဆ်နို့ ဆနောက် ံ ေးထောေး၍ ဆပေးပ  ို့ ပါမည်။ 

(ဆလ ောက်လွှောတစဆ်စောင် ောေး ကက ြုတင်မ တတ  ဆပေးပ  ို့ထောေး မည်) 

၈။ ဆလ ောက်လွှောနှင ်စပ်လျဉ်ေး၍ ဆလ ောက်လွှောလက်ခ ံန် သတ်မှတ်ထောေးဆသော  ကထ်ကဆ်နောက်ကျဆ ောက် ှ ပခင်ေး နှင ် 

စော ွက်စောတမ်ေးပပည ်စံ ပခင်ေးမ ှ ပါက     ပါဆလ ောက်လွှောမျောေး ောေး လက်ခစံဉ်ေးစောေးမည်မဟ တ်ပါ။  ဆသေးစ တ်သ  ှ လ  ဆသော 

 ချက် လက်မျောေးက     န်ေးနပံါတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၀ သ  ို့ ရံ ေးချ  န် တငွ်ေး  က်သွယ်စံ စမ်ေးန  င်ပါသည်။  

( ဆကကောင်ေး မျ  ြုေးမျ  ြုေးဆကကောင ် ဆနို့ က် ၊  ချ  န်ဆပပောင်ေးလွဲမှုပ စ်ဆပေါ်ပါက ထပ်မံ ဆကကောင်ေးကကောေး ပါမည။်) 


