ပြည်ထ

ောင်စသ
ု မ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစိုးု ရ

သောသနာထရိုးနင
ှ ယ
် ဉ်ထ

ိုးမ္ဝ
ှု န်က

ိုးဌောန၊ သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန

ရံိုးု အမ္ှတ် (၃၁)၊ ထနပြည်ထတော်
ထလ ော
၁။

သောသနာထရိုးနှင ်ယဉ်ထ

ထအော

်

်မ္ှပ စ်ထစ၊ လူ

်ရှထသော

ြ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)ရော ူိုး

် သတ်မ္ှတ်အရည်အြ င်ိုးမ္ ောိုးနှင်ပြည်စံုသူမ္ ောိုး ၁၉-၁၁-၂၀၂၁ ရ

ောိုးပြိုး စောတု

ထ
် နေ့ ထနာ

ဆ
် ိုးံု

ုယ်တုင်ပ စ်ထစ ထနပြည်ထတော် (ရံုိုးြ ျုြ်)၊ ရံုိုးအမ္ှတ် (၃၁) သုေ့ ထြိုးြုေ့

ောိုးနုင်ြါသည်ရော

(

ိုးဌောန၊ သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောနတွင် လစ်လြ်လ

်ထ ော်ပြြါ အငယ်တန်ိုးစောထရိုးနှင်အဆင်တူ (လစောနှုန်ိုး

၉၀ ထနရောအတွ
ထလ ော

ိုးမ္ှုဝန်က

လ
် ောထြေါ်ယပူ ြင်ိုး

)

ိုးူ အမ္ည်

စောရင်ိုး

လစ်လြ်

ုင်-၄

( ြ)

အငယ်တန်ိုးစောထရိုး

( ဂ)

သောသနာထရိုးလ

်ထ

ော

် -၄

ြညောအရည်အြ င်ိုး

၁၅ ထနရော တ

ကသုလ်တစ်ြုြုမ္ှဘွွဲ့ရရှသူ

၅၅ ထနရော တ

ကသုလ်တစ်ြုြုမ္ှဘွွဲ့ရရှသူ

၂၀ ထနရော တ

ကသုလ်တစ်ြုြုမ္ှဘွွဲ့ရရှသူ/

ဓမ္မောစရယဘွွဲ့ ၄ မ္ ျုိုးအန

်

တစ်မ္ ျုိုးမ္ ျုိုးရရှသူ
၂။

(

)

အ

်ထ ော်ပြြါရော

ူိုးထနရောမ္ ောိုးအတွ

် အဂဂ လ ြ် စောအသင ် အတင ် တတ်

ျွမ္်ိုးပြိုး

ွန်ြ ျူတောအသင်အတင်အသံုိုးပြျုနုငသ
် ူပ စ်ရမ္ည်၊
( ြ)

တ ကသုလ်တစ်ြြ
ု မ္
ု ှဘွွဲ့ရရှသူမ္ ောိုးသည် ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရ
မ္က

( ဂ)
၃။

ထလ ော
(

)

်ထနေ့တွင် အသ

် ၃၂ နှစ်

ိုးသူပ စ်ရမ္ည်၊

ဓမ္မောစရယဘွွဲ့ ၄ မ္ ျုိုးအန

် ဘွွဲ့တစ်မ္ ျုိုးမ္ ျုိုးရရှသူမ္ ောိုးသည် ၃၁-၁၀-၂၀၂၁ ရ

အသ

ိုးသူပ စ်ရမ္ည်။

်

် ၃၅ နှစ်

် မ္က

်ထနေ့တွင်

ောိုးသူမ္ ောိုးသည်-

ပြည်ထ

(ြ)

်

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငသ
ံ ောိုး ပ စ်ရမ္ည်၊

န်ိုးမ္ောထရိုးထ

ောင်ိုးမ္ွန်ပြိုး ထေသမ္ထရိုးတောဝန်

မ္်ိုးထဆောင်နုငရ
် မ္ည်၊

(ဂ)

ဘောသောထရိုး၊ သောသနာထရိုးဆုင်ရောလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး စတ်ြါဝင်စောိုးသူပ စ်ရမ္ည်၊

(ဃ)

ထလ ော

်လောနှင်အတူ ထအော

(၁)

စောထမ္ိုးြွဝင်ထ

(၂)

တစ်လအတွငိုး် ရု
(ထနာ

ထ
်

်ထ ော်ပြြါစောရ

်စောတမ္်ိုးမ္ ောိုး ြူိုးတွြါရှရမ္ည်-

ိုးထငွထြိုးသွင်ိုးသည် ြ လန်မ္ရ
ူ င်ိုး၊
်

ူိုး

ောိုးထသော ၁။ ြတ်လည် ဓောတ်ြံု ၃ ြံု၊

ောတွင် အမ္ည်နှင်နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

တ်ပြောိုးအမ္ှတ်ထရိုးရန်)

၂
(၃)

အထပြြံြညောအ
ယောယဘွွဲ့ထ

်တန်ိုးထအောင်လ ်မ္ှတ်မ္တတျူနှင် ဘွွဲ့လ ်မ္ှတ်မ္တတျူ (သုေ့မ္ဟုတ်)

ော

ြ
် ံစောမ္တတျူ၊ (မ္တတျူမ္ှန်

(မ္ူရင်ိုးအောိုး လူထတွွဲ့လောထရော
(၄)

နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

(၅)

နုငင
် ဝန်
ံ

(၆)

၄။

အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်

ောင်ိုး ထဆိုးထ

ော

်ြံြ

(၈)

အမ္်ထ

(၉)

ပြင်ြြုဂ္ျုလ်မ္ ောိုးသည် ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရ

စောထမ္ိုးြွဝင်ထ

ိုး

ိုးု ရန်)

တ်ပြောိုးမ္တတျူ၊

်မ္ူရင်ိုး၊

ြနေ့်အြ်ပြင်ိုးြံရြါ

အနည်ိုးဆံုိုး ၃ နှစ်တောဝန် မ္်ိုးထဆောင်ရန် ဝန်ြံ တပြျုလ ်မ္ှတ်၊

ောင်စုလူဦိုးထရစောရင်ိုးြံုစံ (၆၆/၆) မ္တတျူ၊
်ထနေ့ထနာ

ောင်ိုး ပမ္န်မ္ောနုင်ငံရတြ် ွဲ့ွ စြန်ိုးမ္ှ ထ

(၁၀) နုငင
် ဝန်
ံ

်မ္ှတ်ထရိုး

်ထပ ဆုသည်အြါ ပြသနုငရ
် မ္ည်)

(၇)

မ္ွန်ထ

ောင်ိုး လ

တ်ပြောိုးမ္တတျူ၊

မ္်ိုးမ္ဟုတ်ြါ

န်ိုးမ္ောထ

န်ထ

မ္်ိုးပ စ်လ င် သ

ြ် (၁၀၀၀/-)

်ဆုင်ရောဝန်က

ော

်ြုင်ိုး အ

င်စောရတတထ

ောင်ိုး

်ြံစောမ္ူရင်ိုး၊

ိုးဌောန၏ ြွင်ပြျုစော။

ု ပမ္န်မ္ောစိုးြွောိုးထရိုးဘဏ်၊ ထနပြည်ထတော်၊ ထငွစောရင်ိုးအမ္ှတ၊်

MD- 010549၊ သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောနသုေ့ ထြိုးသွင်ိုးရမ္ည်။
၅။

သတ်မ္ှတ်ရ

မ္ ောိုးနှင် မ္

ု

်ထ

ည်သွငိုး် လ

ထရိုးထပ စစ်ထဆိုးပြင်ိုး

ထသောထ

ော်လွန်ထရော

်ရှလောထသော ထလ ော

်ညသူမ္ ောိုး၊ ြူိုးတွတင်ပြရမ္ည် စောရ

(လံိုးု ဝ) လံိုးု ဝ
၆။

်

်လောမ္ ောိုး၊ အရည်အြ င်ိုးသတ်မ္ှတ်ြ

်စောတမ္်ိုးအထ

ော

်အ

ောိုး မ္ပြည်စံုသူမ္ ောိုး

ု ထအော

်ထ ော်ပြြါစောထပ ဌောနမ္ ောိုးအလ ု

် တစ်ပြျုင်တည်ိုး

ု ထရိုးြ ယ်ထ ော်ပြထလ ော

်

င်ိုးြမ္ည်ပ စ်

ောိုးရမ္ည်ပ စ်ပြိုး အဆုြါ

စောထပ ဌောန၌သော ထပ ဆုြင
ွ ်ပြျုမ္ည်ပ စ်ြါသည်ထနပြည်ထတော်စောထပ ဌောန - မ္ဂဂလောဗ ျူဟောသောသနာဗမ္ောန်ထတော်က ိုး၊
ြန်ိုးြင်ိုးလမ္်ိုးနှင်ရောဇဌောနလမ္်ိုးထ ောင်၊ ြ ဉ်ိုးမ္နာိုးပမ္ျုွဲ့
ုန်ိုး( ြ)

ရန်

ုန်စောထပ ဌောန

- သံုိုး

၀၆၇ ၃၄၀၆၂၃၁၊ ၀၆၇ ၃၄၀၆၀၀၁
ြ်ဆွမ္်ိုးစောိုးထဆောင်၊

မ္ဘောထအိုး

သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန (ရန်
မ္ရမ္်ိုး

ုန်ိုးပမ္ျုွဲ့နယ်၊ ရန်

ုန်ိုးထပမ္၊

ုန်ရိုးံု ြွ)၊

ုန်ပမ္ျုွဲ့

ုန်ိုး- ၀၁ ၆၆၀၈၃၈၊ ၀၁ ၆၆၁၅၇၂၊ ၀၁ ၆၅၂၁၃၅
( ဂ)

မ္နတထလိုးတုင်ိုးထေသက
စောထပ ဌောန

ု

်ြံစဉ်ိုးစောိုးထြိုးမ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။

ောင် မ္မ္တထ
ုေ့ ပ ဆုမ္ည် စောထပ ဌောန ၁ ြု

( )

်

ိုး

- မ္ဟောသုနဒရော ရောမ္ြရယတတစောသင်တု
ဓမ္မဗမ္ောန်ထတော်က
ပြည်က

်၊ (၅)

ိုး၊ တံြွန်တုင်အဝုငိုး် ထပမ္ော

ြ်
်ဘ

်၊

ိုးတံြွန်ပမ္ျုွဲ့နယ်၊ မ္နတထလိုးပမ္ျုွဲ့

ုန်ိုး- ၀၂ ၄၀၃၆၃၁၂၊ ၀၉ ၂၀၀၁၃၄၉၊ ၀၂ ၄၀၇၂၉၀၂

၃
၇။

ထရိုးထပ စောထမ္ိုးြစစ်
ွ ထဆိုးပြင်ိုး

ု ၂၇-၁၁-၂၀၂၁ ရ

အဂဂလြ်စော ုလည်ိုးထ ောင်ိုး၊ ၁၃၀၀ မ္ှ ၁၄၀၀ အြ န်

်ထနေ့၊ ၀၉၀၀ မ္ှ ၁၁၀၀အြ န်

ပမ္န်မ္ောစောနှင်

အထ ွထ ွဗဟုသုတ ုလည်ိုးထ ောင်ိုးထပ ဆုရမ္ည်

ပ စ်ပြိုး ထရိုးထပ ထအောင်ပမ္င်သူမ္ောိုး ုသော လူထတွွဲ့စစ်ထဆိုးပြင်ိုးထဆောင်ရ ်မ္ည်ပ စ်သပ င် ထရိုးထပ ထအောင်ပမ္င်သည်
အမ္ည်စောရင်ိုး
၈။

ုသ

်ဆုင်ရောစောထပ ဌောနမ္ ောိုးတွင် ထ

ညောမ္ည်ပ စ်ြါသည်။

စောထမ္ိုးြထပ
ွ ဆြ
ု ွင် တ်ပြောိုးမ္ ောိုး ု ၂၆-၁၁-၂၀၂၁ ရ ထ
် နေ့တင
ွ ် သ ်ဆုင်ရောစောထပ ဌောနမ္ ောိုးတွင်
ုတ်ထြိုးမ္ည်ပ စ်ြါသည်။

၉။

ထပ ဆုြွင်ရရှသူမ္ ောိုးစောရင်ိုးအောိုး သောသနာထရိုးနှင်ယဉ်ထ

ိုးမ္ှုဝန်က ိုးဌောန(သောသနာထရိုး) website

(www.mora.gov.mm)နှင် သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန website (www.dra.gov.mm) တတ
ုေ့ ွင် ထ ော်ပြမ္ည်ပ စ်ပြိုး
အထသိုးစတ်သရှလုြါ
ရံိုးု ြ န်အတွင်ိုး ဆ

သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန (ရံိုးု ြ ျုြ)် ၊ ထနပြည်ထတော်၊

ုန်ိုး ၀၆၇ ၃၄၀၆၂၃၁ သုေ့

်သွယ်စံုစမ္်ိုးထမ္ိုးပမ္န်ိုးနုင်ြါသည်။

သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန

သောသနာထရိုးနှငယ
် ဉ်ထ

ိုးမ္ဝ
ှု န်က ိုးဌောန၊ သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောနမ္ှထြေါ်ယထ
ူ သော စောရင်ိုး ုင် (၄)၊

အငယ်တန်ိုးစောထရိုး၊ သောသနာထရိုးလ
ရော

ထ
်

ော

-် ၄ (လစောနှုနိုး်

ိုးူ ထနရောမ္ ောိုးအတွ

် ထလ ော

ြ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

လ
် ောြံစ
ု ံ
စောထပ ဌောန---------------

ညန်

ောိုးထရိုးမ္ှျူိုးြ ျုြ်

သောသနာထရိုးဦိုးစိုးဌောန

ဓောတ်ြံု

ရံိုးု အမ္ှတ်(၃၁)
ထနပြည်ထတော်
၂၀
၁။ ထလ ော
(

်

ြုနှစ်၊

လ၊

ရ

်

ောိုးသူ

) အမ္ည် --------------------------------------------------------------------

( ြ) အမ္ ျုိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် (သမ္
ုေ့ ဟုတ်) ---------------------------------------နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး
( ဂ) ထမ္ွိုးထနေ့ (ရ
(ြရစ်သ
(ဃ) လူမ္ ျုိုးနှင်

တ်ပြောိုးအမ္ှတ် --------------------------------------------

်၊ လ၊ နှစ်) ------------------------------------------------------ရ
က ောဇ်ထ ော်ပြရန်) ---------------------------------------------------ုိုး

ွယ်သည်ဘောသော -----------------------------------------------

(မ္ည်သည်တုငိုး် ရင်ိုးသောိုးပ စ်ထ

ောင်ိုးထ ော်ပြရန်) ----------------------------------

( င) ြညောအရည်အြ င်ိုး (ဘွွဲ့/ေြလုမ္ောစသည်မ္ ောိုး
ထအောင်ပမ္င်သည်ြုနှစ်နှင်တ
( စ) လ

်ရှအလုြ်အ

(၁) ဌောန၊ ရော

ွထ ော်ပြရန်) ---------------------------------------

င
ု ်
ိုးူ ၊ လစောနှုန်ိုး -------------------------------------------------

(၂) ြုတ်ပြတ်၊ ထနေ့စောိုး၊ လုြ်ငန်ိုးပြစသည်နှုန်ိုး
(၃) သမ္ဝါယမ္၊ ြုဂ္လ
(ဆ) ဝန်

ု ---------------------------------

၊

ောိုး၊ ဌောန၊ တောဝန်-------------------

ုယ်ြင
ု ၊် လစော၊ လုြ်ြ၊ ဝင်ထငွ၊ တောဝန်-----------------

မ္်ိုးမ္ဟုတ်လ င် အလုြ်သမ္ောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ်၊ ပမ္ျုွဲ့နယ်၊ မ္ှတ်ြံုတင်သည်ရ

်စွ-----

------------------------------------------------------------------------( ဇ) ဆ

်သွယ်ရန်လြ်စောအပြည်အစံု------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------( ဈ) အပမ္တမ္်ိုးထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ည) ဆ

်သွယ်ရမ္ည် န
ု ်ိုးနံြါတ် ---------------------------------------------------

၂
၂။

(

)

ြင်အမ္ည် ---------------------------------------------------------------အမ္ ျုိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် (သမ္
ုေ့ ဟုတ်) ---------------------------------------နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

တ်ပြောိုးအမ္ှတ် --------------------------------------------

အဆင/် ရော

ူိုး---------------------------------------------------------------

အလုြ်အ

ုင်/ဌောန ----------------------------------------------------------

ထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------( ြ) မ္ြင်အမ္ည် ----------------------------------------------------------------အမ္ ျုိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် (သမ္
ုေ့ ဟုတ်) ---------------------------------------နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

တ်ပြောိုးအမ္ှတ် --------------------------------------------

အဆင/် ရော

ူိုး---------------------------------------------------------------

အလုြ်အ

ုင်/ဌောန ----------------------------------------------------------

ထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------( ဂ) အမ္်ထ

ောင်ရှလ င် -----------------------------------------------------------

ြင်ြွန်ိုး/ဇနိုးအမ္ည်----------------------------------------------------------အမ္ ျုိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် (သမ္
ုေ့ ဟုတ်) ---------------------------------------နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး

တ်ပြောိုးအမ္ှတ် --------------------------------------------

အဆင/် ရော

ူိုး --------------------------------------------------------------

အလုြ်အ

ုင်/ဌောန ----------------------------------------------------------

ထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------(ဃ) သောိုး/သမ္ိုးရှလ င်
အမ္ည် --------------------------------------------------------------------ထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------( င) ထမ္ွိုးြ င်ိုးရှလ င် -------------------------------------------------------------အမ္ည် --------------------------------------------------------------------အမ္ ျုိုးသောိုးမ္ှတ်ြံုတင်အမ္ှတ် (သမ္
ုေ့ ဟုတ်) ---------------------------------------နုငင
် ံသောိုးစစစ်ထရိုး
အဆင/် ရော

တ်ပြောိုးအမ္ှတ် --------------------------------------------

ူိုး---------------------------------------------------------------

၃

အလုြ်အ

ုင်/ဌောန ----------------------------------------------------------

ထနရြ်လြ်စော -------------------------------------------------------------၃။ လုြ်
(နုတ်

ုငြ
် ူိုးထသော အလုြ်အ
ွ

ုငမ္
် ောိုး -------------------------------------------------

်ထပြောင်ိုးထရွဲ့ရသည်အထ

ောင်ိုး

ုြါထ ော်ပြရန်) --------------------------------

၄။ ြါဝင်ြ ူိုးထသော အသင်ိုးအ ွွဲ့မ္ ောိုးနှငတ
် ောဝန်မ္ ောိုး ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------၅။ ယြင်ထပ ဆုြ ူိုးလ င်
ရော
(

ိုးူ

ြံအ
ု မ္ှတ်

လူထတွွဲ့စစ်ထဆိုးပြင်ိုးရ-မ္ရှ
ှ

)

( ြ)
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(ထနရောမ္လံထ
ု လော
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(

်လောနှင်အတူ ထအော

်ြါစောရ

ဆ
်

်တွပ င်ထ ော်ပြရန်)

်စောတမ္်ိုးမ္ ောိုး ြူိုးတွထြိုးြြ
ုေ့ ါသည်-

) ြညောအရည်အြ င်ိုးထအောင်လ ်မ္ှတ်မ္တတျူ (မ္တတျူမ္ှန် န်ထ

( ြ)
( ဂ)

အသ

်အထ

အ

်တန်ိုးထအောင်လ

( င)
၇။ အ

်အ

ောိုးအတွ

်တ

ောင်ိုး လ ်မ္ှတထ
် ရိုး ုိုးရန်)

ကသုလ်ဝင်တန်ိုးထအောင်လ

်မ္ှတ်မ္တတျူ (မ္တတျူမ္ှန်ပ စ်ထ

ောင်ိုးလ

်မ္ှတ် / အထပြြံြညော

်မ္ှတ်ထရိုး

ိုးု ရန်)

ိုးထငွ ထြိုးသွင်ိုးသည်ထပြစော ြ လန်မ္ရ
ူ င်ိုး၊

င်စောရတတထ

ောင်ိုးမ္န
ွ ထ
်

ောင်ိုး ရြ်

ွ

၊် ရစြန်ိုးထ ော ်ြံစောမ္ူရင်ိုး၊

အလုြ်သမ္ောိုးရှောထ ွထရ တ်ပြောိုး (အလလြ ြံစ
ု ံ ၂) မ္တတျူ
်ထ ော်ပြြါအြ

ဝန်ြံ

ော

စောထမ္ိုးြွဝင်ထ

(ဃ) အ

မ္ှတြ
်

်လ င် ထနာ

်အလ ်မ္ ောိုး မ္ှန် န်ထ

ောင်ိုးနှင်အ

င်စောရတတထ ောင်ိုးမ္ွန်ထ

ောင်ိုး

ုယ်တုင်

တပြျုြါသည်။

် ။ အ

ထလ ော ်လောမ္ ောိုး

်ထ ော်ပြြါအြ

လ ်မ္ှတ်

--------------------------

အမ္ည်

--------------------------

ဆ

--------------------------

်အလ

်သွယ်ရမ္ည် ုန်ိုးနံြါတ်

်မ္ ောိုးအောိုး ပြည်စံုစွော ပ ည်စွ

ု လ ်ြံစဉ်ိုးစောိုးမ္ည်မ္ဟုတ်ြါ။

်ထ ော်ပြ

ောိုးပြင်ိုးမ္ရှထသော

