
ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော် အစ ုိုး ရ 

ပြည်ထ  ော ငစ်ုအစ ုိုး ရအ ဖ  ွဲ့ ရုံိုးဝန်က  ိုးဌ ောန 

ပြည်ထ  ော ငစ်ုဝန ်က  ိုး ရုံိုး 

ထ  ောပ်င ောစော အမှ္တ် ( ၁/ ၂၀ ၂၃) 

ထလ ော  ်လ ောထြေါ် ယူပြ ငိ်ုး 

၁၃၈ ၄  ြုန ှစ်၊ တ ြ ုို့တ  လ ဆန ်ိုး    ၁၀  ရ  ်

( ၂၀ ၂၃   ြုန ှစ် ၊ ဇန ်နဝါ ရ လ   ၃၀    ရ ် )    

၁။ ပြည်ထ ောင်စုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ုိုးဝန်ကက ိုးဌောန၊ ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်ကက ိုးရ ိုုးတွင် လစ်လြ်လျက်ရ ှိသည ်  

အငယ်တန်ိုးစော ထရိုး (လစောနှုန်ိုးကျြ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရော  ိုး (၁၀) ထနရောအတွက် 

ထလ ောက်လ ောထြေါ်ယ ပြငိ်ုးပဖစ်ြါသည်။ 

၂။ ထလ ောက် ောိုးသ သည်- 

 (က)  ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနှိုင်င သောိုးပဖစ်ရမ္ည်၊ 

 ( ြ )  တကကသှိုလ်တစ်ြုြုမ္  ဘွ ွဲ့ရရ ှိသ ပဖစ်ရမ္ည်။ 

 ( ဂ )  ကျန်ိုးမ္ောထရိုးထကောင်ိုးမ္ွန်သ ပဖစ်ရမ္ည်၊ 

 (ဃ) ၂၀၂၃ ြုန စ်၊ ထဖထဖေါ်ဝါရ လ (၂၈) ရက်ထနေ့တွင် အသက် (၁၈) န စ်ပြည ်ပြ ိုး (၂၇) န စ်  

 က်မ္ထကျော်လွန်သ ပဖစ်ရမ္ည်၊ (န ု င ် ငံံ့ ဝ န်  မ္်ိုး နှ ငံ့်  မ္ ဟ ော ဘ  ွဲ့ ရ ရှ သူ ပ ဖ စ် ြါ   အ သ  ်  

၃၅ န ှစ်   ်မ္ ထ  ော် ထစ ရ) 

 (  င )  အပြောိုးဝန် မ္်ိုးအဖွ ွဲ့အစည်ိုးမ္ျောိုးမ္  ထလ ောက ်ောိုးသ မ္ျောိုးသည် သက်ဆှိုင်ရောဝန်ကက ိုး 

ဌောနန င ် အဖွ ွဲ့အစည်ိုးအကက ိုးအမ္  ိုး၏ ြွင ်ပြြုြျက်ပဖင ် ထလ ောက် ောိုးရမ္ည်၊   

 ( စ )  အစှိုိုးရဌောနတစ်ြုြု၏ ဝန် မ္်ိုးအပဖစ်မ္  ုတ်ြစ်ပြင်ိုး (Dismissal)၊ ရော  ိုးမ္   ုတ်ြယ်ပြငိ်ုး 

(Removal)ြ ရသ မ္ျောိုး ထလ ောက် ောိုးြွင ်မ္ရ ှိြါ၊ (ယြငဝ်န် မ္်ိုးအပဖစ် တောဝန် မ္်ိုးထဆောင် 

ြ  ဖ ိုးြါက (သှိုေ့မ္ဟုတ်) ဝန် မ္်ိုးအပဖစ်မ္  နုတ် ွကြ်  ြါက ဌောန၏ နုတ် ကွ်ြွင ်ပြြုထ ကောငိ်ုး 

အမ္ှိနေ့စ်ော မ္ှိတတ  ြ ိုးတွ တင်ပြရမ္ည်။) 

၃။ ထလ ောက်လ ောြ ုစ အောိုး ပြည်ထ ောငစ်ုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ိုုးဝန်ကက ိုးဌောန၏ Website www.mougo.gov.mm 

တွင် Download ရယ ပြ ိုး ထလ ောကလ် ောန င ်အတ  ထအောက်ြါ စောရွက်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုးြ ိုးတွ ြါရ ှိရမ္ည်-  

 (က)  ကှိုယ်ထရိုးမ္ တ်တမ္်ိုးအကျဉ်ိုး၊ 

 ( ြ )  ဘွ ွဲ့လက်မ္ တ်မ္ှိတတ ၊ 

 ( ဂ )  အသက်အထ ောက်အ ောိုးအတွက် တကကသှိုလ်ဝင်တန်ိုး ထအောင်လက်မ္ တ်မ္ှိတတ ၊  

နှိုငင် သောိုးစှိစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးမ္ှိတတ  (မ္ှိတတ မ္ န်ပဖစ်ထ ကောင်ိုး လက်မ္ တ်ထရိုး ှိုိုးရန်)၊ 

 (ဃ)  (၁) လအတွငိ်ုး ရှိကု်က ိုး ောိုးထသော (1.5 " x 1.75 " ) အရွယ် ကောလော ဓါတ်ြ ု (၃) ြ ု 

(ထကျောဘက်တွင် အမ္ည်၊ နှိုငင် သောိုးစှိစစ်ထရိုးကတ်ပြောိုးအမ္ တ် ထရိုးသောိုးရန်)၊ 

  

http://www.mougo.gov.mm/


 

၂ 

 ( င )  အှိမ္်ထ ောင်စု လ ဦိုးထရစောရင်ိုးြ ုစ  (၆၆/၆) (မ္ှိတတ )(မ္ှိတတ မ္ န်ပဖစ်ထ ကောင်ိုး လက်မ္ တ် 

ထရိုး ှိုိုးရန်) ၊ 

 ( စ )  သက်တမ္်ိုးရ ှိ အလုြ်သမ္ောိုးမ္ တ်ြ ုတင်ကတ်ပြောိုး (မ္ ရငိ်ုး ၊ မ္ှိတတ )၊ 

 (ဆ) ထလ ောက်လ ောြှိတ်ရက်မ္တှိုင်မ္  (၁) လအတွငိ်ုး ရယ  ောိုးသည ် အကျင ်စောရှိတတ 

ထကောငိ်ုးမ္ွန်ထ ကောင်ိုး သက်ဆှိုင်ရောရြ်ကွက်၊ ထကျိုးရွောအြု်ြျြုြ်ထရိုးမ္  ိုး၏ ထ ောက်ြ ြျက် 

(မ္ ရငိ်ုး)န င ် သက်ဆှိုင်ရောနယ်ထပမ္ရ စြန်ိုး၏ ပြစ်မ္ှုကင်ိုးရ င်ိုးထ ကောင်ိုး ထ ောက်ြ ြျက် 

(မ္ ရငိ်ုး)၊ ကှိုဗစ်-၁၉ ကောကွယ်ထဆိုး (၂) ကကှိမ္်  ှိိုုးန  ပြ ိုးထ ကောင်ိုးမ္ တ်တမ္်ိုး (Certificate) 

(မ္ှိတတ )၊  

 ( ဇ )  သက်ဆှိုင်ရောပြည်သ ူ့ထဆိုးရ ုမ္ျောိုးမ္  (၁) လအတွငိ်ုး ရယ  ောိုးထသော ကျန်ိုးမ္ောထရိုး 

ထကောင်ိုးမ္ွန်ထ ကောင်ိုး ထဆိုးလက်မ္ တ်ထ ောကြ် ြျက် (မ္ ရငိ်ုး)၊ 

 ( ဈ ) နှိုငင်  ဝန် မ္ိ်ုးမ္ဟုတ်သ မ္ျောိုးအတွက် ပြန်တမ္်ိုးဝင်အရောရ ှိတစ်ဦိုးဦိုး၏ ထ ောကြ် ြျက် 

(မ္ ရငိ်ုး)။ 

၄။ ထလ ောက် ောိုးလှိုသ မ္ျောိုးသည် ထလ ောက်လ ောြ ုစ မ္ျောိုးအောိုး  ပြည်ထ ောင်စုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ိုုးဝန်ကက ိုး 

ဌောန Website တွင် ရယ နှိုငပ်ြ ိုး ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုးကှို ဒုတှိယအပမ္ တမ္်ိုးအတွင်ိုးဝန်၊ ပြည်ထ ောငစ်ုအစှိုိုးရ 

အဖွ ွဲ့ရ ိုုးဝန်ကက ိုးဌောန၊ ရ ိုုးအမ္ တ် (၄၁)၊ ထနပြည်ထတောသ်ှိုေ့ လှိြ်မ္ ၍ လ ကှိုယ်တှိုင ်(သှိုေ့မ္ဟုတ်) အပမ္န်ထြျောြှိုေ့ 

(သှိုေ့မ္ဟုတ်) moug41umo@gmail.com သှိုေ့ (၁၄-၂-၂၀၂၃) ရက်ထနေ့ ရ ိုုးြျ ှိန်အထရောက် ထနောက်ဆ ုိုး ောိုး 

ထြိုးြှိုေ့ ထလ ောက် ောိုးရမ္ည်။  

၅။ နှိုငင်  ဝန် မ္်ိုးမ္ျောိုးပဖစ်ြါက ထလ ောက်လ ောြ ုစ  (၁) စ ုအောိုး သက်ဆှိုငရ်ောဝန်ကက ိုးဌောန/ အဖွ ွဲ့အစည်ိုး၏ 

ြွင ်ပြြုြျက်ပဖင  ် ပြည်ထ ောငစ်ုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ိုုးဝန်ကက ိုးဌောန၊ ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်ကက ိုးရ ိုုးသှိုေ့ ထြိုးြှိုေ့ထလ ောက် ောိုး 

ရမ္ည်။ 

၆။ ရော  ိုးထနရောမ္ျောိုးအတွက် ပမ္န်မ္ောစော၊ အဂဂလှိြ်စော၊ အထ ွထ ွဗဟုသုတ ဘောသောရြ်ဆှိုင်ရော 

ထမ္ိုးြွန်ိုးမ္ျောိုးကှို (၂၅-၂-၂၀၂၃) ရက်ထနေ့ န နက် (၀၉:၀၀) နောရ မ္  မ္ွန်ိုးလွ  (၁၄:၃၀) နောရ အ ှိ ထရိုးထပဖစောထမ္ိုးြွ  

စစ်ထဆိုးမ္ည်ပဖစ်ပြ ိုး ထရိုးထပဖထအောငပ်မ္င်သ မ္ျောိုးကှိုသော လ ထတွွဲ့နှုတ်ထပဖစစ်ထဆိုးမ္ှု ပြြုလုြ်မ္ည်ပဖစ်သည်။  

၇။ ထပဖဆှိုြွင ်ကတ်ပြောိုးမ္ျောိုးကှို (၂၄-၂-၂၀၂၃) ရက်ထနေ့၌ ပြည်ထ ောင်စုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ုိုးဝန်ကက ိုးဌောန၊ 

ပြည်ထ ောငစ်ုဝန်ကက ိုးရ ိုုး၊ အြု်ြျြုြ်ထရိုးန င  ်လ ူ့အရငိ်ုးအပမ္စ်စ မ္ ြနေ့်ြွ မ္ှုဌောနတွင ်ရ ိုုးြျ ှိန်အတွငိ်ုး လ ကှိုယ်တှိုင် 

လောထရောက်  ုတ်ယ ရမ္ည်ပဖစ်သည်။ 

၈။ ထပဖဆှိုြွင ်ရရ ှိသ မ္ျောိုးသည် ထရိုး ထပဖစောထမ္ိုးြွ လောထရောက်ထပဖဆှိုြျ ှိန်တွင် တကကသှိုလ်ဝင်တန်ိုး 

ထအောင်လက်မ္ တ် (မ္ ရငိ်ုး)၊ ဘွ ွဲ့လက်မ္ တ် (မ္ ရငိ်ုး) မ္ျောိုး ြါရ ှိရမ္ည်ပဖစ်ပြ ိုး မ္ြါရ ှိြါက စောထမ္ိုးြွ ထပဖဆှိုြွင ် 

ရမ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။  

၉။ ထပဖဆှိုြွင ရ်ရ ှိသ  အမ္ည်စောရငိ်ုး၊ ြ ုအမ္ တ်တှိုေ့ကှို ပြည်ထ ောငစ်ုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ိုုး ဝန်ကက ိုးဌောန၊ Website 

www.mougo.gov.mm န င  ်ဌောနထ ကောပ်ငောသငြ်ုန်ိုးတှိုေ့တွင် ထ ကညောထြိုး ောိုးမ္ည် ပဖစ်ြါသည်။  
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၁၀။ သတ်မ္ တ်ရက် က် ထနောကက်ျမ္ ထရောက်လောထသော ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုး၊ အရည်အြျငိ်ုးသတ်မ္ တ် 

ြျက်န င ် မ္ကှိုက်ည သ မ္ျောိုး၊ ြ ိုးတွ တင်ပြရမ္ည ် စောရွက်စောတမ္်ိုးမ္ျောိုး အထ ောကအ် ောိုး မ္ပြည ်စ ုထသော 

ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုး၊ မ္ ောိုးယွငိ်ုးပဖည ်သွင်ိုး ောိုးထသော ထလ ောက်လ ောမ္ျောိုးအောိုး ြယ်ဖျက်ြါမ္ည်။  

၁၁။ ထပဖဆှိုြွင ်ရရ ှိသ မ္ျောိုးသည် ထနပြည်ထတောထ်ကောငစ် နယ်ထပမ္သှိုေ့ ဝငထ်ရောကရ်ောတွင ် ကျန်ိုးမ္ောထရိုး 

ဝန်ကက ိုးဌောနမ္   ုတ်ပြန် ောိုးထသော ည န် ကောိုးြျက်မ္ျောိုးအတှိုင်ိုး လှိကု်နောထဆောငရ်ွက်၍ ဝငထ်ရောက်ရမ္ည် 

ပဖစ်သည်။ 

၁၂။ အထသိုးစှိတ်သှိရ ှိလှိုြါက ပြည်ထ ောင်စုအစှိုိုးရအဖွ ွဲ့ရ ုိုးဝန်ကက ိုးဌောန၊ ဝန်ကက ိုးရ ုိုး၊ အြု်ြျြုြ်ထရိုးန င ် 
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