
 ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တ မြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ် 

 ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ� 

ေလ�ာက်လ ာေခ"ယူခြ င်း 

ေက$ ာ်ငြ ာစာအမှတ်၊   ၁၇  / ၂၀၁၅ 

၁၃၇၇ ခု�ှစ်၊ ဝါေခါင်လဆန်း      ၆     ရက်  

(၂၀၁၅ ခု�ှစ်၊  သ$ ဂုတ် လ    ၂၁     ရက်  ) 

၁။ ပုိ5ေဆာင်ေရးဝန်က6 ီးဌာန၊  မြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပုိင်တွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ပြ ပါရာထူးအတွက်           

အမျိ<းသားများ ေလ�ာက်လ ာတင်သွင်း�ုိင်ပါသည် - 

           ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

လက်ေထာက်ဆိပ်ကမ်းအရာရိှ 
(အမျိ<းသား) 

၂  ေနရာ လက်မှတ်ရပြ ည်သ5ူစာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ/ 
ဝါဏိဇ?ဘွဲ�/ စာရင်းကိုင်ပညာဘဲွ� 

၂။ ေလ�ာက်ထားသူသည် - 

 (က)  ပြ ည်ေထာင်စုသမ�တမြ န်မာ�ိုင်ငံသားဖြ စ်ရမည်၊ 

 (  ခ  ) ၁၈ - ၉ - ၂၀၁၅ရက်ေန5တွင် အသက် ၃၅ �ှစ်(ဝန်ထမ်းဖြ စ်ပါကအသက် ၄၀ �ှစ်)ထက်မေကျာ်လွန်သူ 

 ဖြ စ်ရမည်၊ 

 ( ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူဖြ စ်ရမည်။ 

၃။ ေလ�ာက်လ ာကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�Dံုး၊ Dံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနပြ ည်ေတာ်(သုိ5မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းေဒသက6 ီး/ ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�Dံုးများ၌ဝယ်ယူေလ�ာက်ထား�ုိင်ပH ီး ၁၈-၉-၂၀၁၅ ရက်ေန5အေရာက်  လူကိုယ်တိုင် 

(သို5မဟုတ်)စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ေနပြ ည်ေတာ်(သုိ5မဟုတ်)သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသက6 ီး/  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�Dံုးတို5ထံ 

ေပးပုိ5ေလ�ာက်ထားရမည်။ ေလ�ာက်ထားရာတွင် မိမိတုိ5အမှန်တကယ် ေရးေဖြ စာေမးပဲွေဖြ ဆုိမည့် ေနပြ ည်ေတာ် (သုိ5မဟုတ်) 

သက်ဆုိင်ရာတုိင်းေဒသက6 ီး /  ပြ ည်နယ်စာစစ်ဌာနကုိ  တိတိကျကျ  ေဖာ်ပြ ေလ�ာက်ထားရမည်ဖြ စ်ပH ီး   အဆုိပါစာစစ်ဌာန၌သာ  

ေရးေဖြ စာေမးပဲွကုိ ေဖြ ဆုိခွင့်ပြ <မည်ဖြ စ်ပါသည်။ ေလ�ာက်လ ာပိတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ေပးပုိ5လာေသာ ေလ�ာက်လ ာများကုိ 

လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။                                                                                                                                                      

၄။ ေလ�ာက်လ ာတွင် ေဖာ််ပြ ရမည့်အချက်များ၊ ပူးတဲွပါရိှရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင်ေက$ းေငွ ၅၀၀ိ/- ေပးသွင်း 

ရမည့်နည်းလမ်း၊ ေရးေဖြ  ၊ �Iတ်ေဖြ စစ်ေဆးမIအတွက် ေလ့လာရန်လုိအပ်ချက်များ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအဖဲွ�၏ ၃ - ၃ - ၂ဝ၁၄ 

ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၂၂၁ / ေရွးချယ်ေရး(အဓိက)၂ဝ၁၄  ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်ထားေသာ  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ�က ေက$ ာ်ငြ ာ 

ေခ"ယူေသာရာထူးများအတွက် ေလ�ာက်လ ာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် လမ်းO န်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ဖြ စ်သည်။ 

၅။     ဝန်ထမ်းများသည်  မူရင်းေလ�ာက်လ ာတစ်ေစာင်ကို   မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်    ဌာနအက6 ီးအကဲမှတစ်ဆင့်  

သက်ဆိုင်ရာဝန်က6 ီးဌာန၏ ခွင့်ပြ <ချက်ရယူပH ီး   ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ�Dံုး၊ Dုံးအမှတ်( ၁၇ )၊ေနပြ ည်ေတာ်သို5 ေပးပို5   

 ရမည်။  က6 ိ<တင်ေလ�ာက်လ ာတစ်ေစာင်ကုိ  ဓာတ်ပံုအပုိတစ်ပံု�ှင့်အတူ   ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ�သုိ5ဖြ စ်ေစ၊  မိမိစာေမးပဲွ  

ေဖြ ဆိုမည့် တိုင်းေဒသက6 ီး/ ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�Dံုးသို5 ဖြ စ်ေစ ၁၈ - ၉ - ၂၀၁၅ရက်ေန5အေရာက်ေပးပို5ရမည်။   

၂/သို5- 



 
 

၆။ ေရးေဖြ စာေမးပဲွကုိ ေနပြ ည်ေတာ်�ှင့်တုိင်းေဒသက6 ီး/  ပြ ည်နယ်စာစစ်ဌာနများတွင် ကျင်းပမည်။  ၂ -  ၁ -၂၀၁၆  ရက် 

(စေနေန5)တွင်မြ န်မာစာ�ှင့်အေထွေထွဗဟုသုတဘာသာများကုိလည်းေကာင်း၊ ၃- ၁ -၂၀၁၆ ရက် (တန Qဂေ�ွေန5)တွင် 

အ Qဂလိပ်စာဘာသာကိုလည်းေကာင်း ေဖြ ဆုိရမည်။ 

၇။ စာေမးပဲွေဖြ ဆိုခွင့်ကတ်ပြ ားများကုိ၃၁-၁၂-၂၀၁၅ရက်ေန5မှစ၍ေနပြ ည်ေတာ်�ှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသက6 ီး/ 

 ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�Dံုးများတွင် ထုတ်ေပးမည်။  

၈။ အခြ ားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ�Dံုး၊ Dံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနပြ ည်ေတာ် (တယ်လီဖုန်း 

အမှတ်၊ ဝ၆၇ - ၄ဝ၉ဝ၅၂ �ှင့် ဝ၆၇ - ၄ဝ၉၄၃ဝ ) (သို5မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသက6 ီး/  ပြ ည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲ�Dံုးများသုိ5 လူကုိယ်တုိင်ဖြ စ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းဖြ င့်ဖြ စ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးမြ န်း�ုိင်ပါသည်။ 

၉။ ဤေက$ ာ်ငြ ာ�ှင့် ေလ�ာက်လ ာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် လမ်းO န်ချက်စာေစာင်ကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖွဲ�၏Websiteများဖြ စ်ေသာ ucsb.imis.com.mm�ှင့် www.ucsb.gov.mm တွင်လည်း ေဖာ်ပြ ထားပါသည်။ 

 

 

 

၂ 


