လူမှုဖူလံုံရ ေးအက ေးခံစ ေးခွင့်မ ေး ရလ က့်ထ ေး
အရထ က့်အထ ေးမ ေးနှင့် စ

တွင့် ယူရ

င့်လ

မည့်

ွက့်စ တမ့်ေးမ ေး

(၁) အလုပ်ဌာနမှတ်ပုတင်ရာတွင် လုအပ်သသာ စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း (စတင်လုပ်ကုငသ
် ည် ရက်
သပေါင််း ၃၀ ရက် အတွင််း )
▪ အလုပ်ဌာနမှတ်ပံုတင်ပံုစံ(၁)၊
▪ အလုပ်သမာားမ ာားစာရင်ား(လုပ်ခလစာစာရင်ားနှင့််အတူ)ပံုစ(ံ ၁-က)၊
▪ လုပ်ငန်ားလိင
ု စ
် င်မိတတူ။
(၂) အလုပ်သမာ်းမ ာ်း မှတ်ပုတင်ရာတွင် လအ
ု ပ်သည် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း (အလုပ်သမာ်းခန်
အပ်ပပ်း ၁၀ ရက်အတွင််း)
▪ အလုပ်သမာားမှတ်ပံုတင်ပံုစံ (ပံုစံ ၂) ကို ရံုားခွွဲမ ာားမှ ယူဆ
▪ က န်ားမာဆ ကာင်ားဆ

ာက်ခံခ က် (

ာင်ဖြည့််စွက်ရန်

နဒအဆလ ာက် စတင်အာမခံ

ာားသူမ ာားအတွက်သာ)

(၃) ထည်ဝင်သ က်းသပ်းသွင််းရာတွင် လအ
ု ပ်သည် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း (သက်

ိုငရ
် ာလ ကုန်

ံုားပပား

ဆနောက် (၁၅) ရက်အတွငား် )
▪ လစဉ်

ည့််၀င်ဆ ကားဆပားသွင်ားဆငွစာရင်ား ပံုစံ - ၁၃ တွင် ဖပည့််စံုမန
ှ ်ကန်စွာ ဖြည့််စွက်၍

ပမိ ြို့နယ်လမ
ူ ှုြူလံုဆရားရံားု (သိမ
ုို့ ဟုတ်)
▪ ဘဏ်သွငား် ခ လံနှင်အ
့် တူ
ဆပားသွင်ားရန်
ခ မှတ်

ပမိ ြို့နယ်လမ
ူ ှုြူလဆ
ံု ရားရံုားမှြွင့််လှစ်

(အလုပ်သမာား

၅၀

ဦားနှင့််

အ

ာားဆသာ

က်ဖြစ်ပါက

ဘဏ်စာရင်ားသိုို့

လူမှုြူလဆ
ံု ရားအြွွဲြို့ မှ

ာားသည့်် Excel Format တွင် ဖြည့််စွက်၍ CD ဖြင့်် Soft Copy ယူဆ

နှင့်် အလုပ်သမာား ၅၀ ဦားဆအာက်ဖြစ်ပါက Hard Copy ဖြင့်် ယူဆ

ာင်လာရန်

ာင်လာရန်)

(အလုပ်သမာား ၅၀ ဦားဆအာက်ဖြစ်ပါကလည်ား Excel Format တွင် ဖြည့််စွက်နိုငပ
် ါက CD ဖြင့််
Soft Copy ယူဆ
(၄) မက န််းမာမှုအတွက်သ

ာင်လာနိုင်ပါသည်)
်းကုသမှုခယူခွင်ရန်အတွက် လအ
ု ပ်သည်စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း

▪ လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား
▪ အာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား မရရှိဆသားသူဖြစ်ပါက လူမှုြူလဆ
ံု ရားအြွွဲြို့တွင် အာမခံ
ည့််ဝင်ဆ ကားဆပားသွင်ား ဆနသူဖြစ်ဆ ကာင်ား အလုပ်ရှင်၏ ဆ

ာက်ခံစာ

ာားပပား
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(၅) မက န််းမာမှုသငွသ က်းအက ်းခစာ်းခွင် သလ ာက်ထာ်းရာတွင်လုအပ်သည် အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ မက န်ားမာမှုအက ိ ားခံစာားခွင့်် ဆတာင်ားခံလာ (ပံုစံ ၁၅/၁၆)
▪

ရာဝန်မှဆ
သတပ

ားခွင့်ဆ
် ပားသည့််ဆ

-၁)

န့် - လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (ဆငွဆ ကားအက ိ ားခံစာားခွင့််
သည့််အခါ ယူဆ

(၆) မ်းဖွာ်းမှု

ားလက်မှတ်ပံုစံ၊ (

ုတ်ယူ

ာင်လာပါရန်)

ုင်ရာသငွသ က်းခစာ်းခွင် (မ်းဖွာ်းမှု၊ ကုယ်ဝန်သလ ာမှုနှင် မ်းဖွာ်းစရတ်) သလ ာက်ထာ်း

ရာတွင် လအ
ု ပ်သည် အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ မားြွာားမှုနှင့်် မားြွာားစရိတ်ဆတာင်ားခံလာ (ပံုစံ ၁၇/၁၈)
▪ လူမှုြူလဆ
ံု ရား

ရာဝန်မှ

ုတ်ဆပားသည့်် မားမြွာားမနှငမ
့်် ားြွာားပပားဆ

ားလက်မှတ်ပစ
ံု ံ(

-၂)

▪ ဆမွားစာရင်ားမိတတူ
သတပ

န့် - (၁) လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား
ယူဆ
(၂) ဆငွ
ယူဆ

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

ာင် လာရန်)
ုတ်ယူမည့််သူ၏

မှတ်ပံုတင်မရ
ူ င်ား

ာင်လာရန်)

(၇) ဖခင်ဘဝဖဖစ်မှုသငွသ က်း အက ်းခစာ်းခွင်နှင် ဖခင်ဘဝဖဖစ်မှုစရတ်အက ်းခစာ်းခွင် ထုတ်ယူ
ရာတွင် လအ
ု ပ်သည်အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ ြခင်ဘဝဖြစ်မှုအက ိ ားခံစာားခွင့််နှင့််

မားြွာားစရိတ်

ဆတာင်ား

ိုလာနှင့််

အလုပ်ရှင်

ံမှ

အဆ ကာင်ား ကာားစာ (ပံုစံ ၁၉/၂၀)
▪ ြခင်ဘဝအက ိ ားခံစာားခွင့််
▪ အိမ်ဆ
သတပ

ိုင်ရာဆ

ားသက်ဆသခံလက်မှတ် (

-၂)

ာင်စုဇယာား၊ ဆမွားစာရင်ားမိတတူ
န့် - လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (ဆငွ
လာရန်)

ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

ာင်
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(၈) သ

်းကုသမှုခယူသည်အတွက် ခရ်းစရတ်မ ာ်းထုတ်ယူရာတွင်

လအ
ု ပ်သည် အသထာက်

အထာ်းမ ာ်း
▪ သက်

ိုငရ
် ာလူမှုြူလဆ
ံု ရားဆ

ားခန်ားမှ ဆ

ားရံသ
ု ိုို့ လွဲဆဖပာင်ားဆပားသည့်် အဆ ကာင်ား ကာားစာ၊

▪ ယာဉ်စားလက်မှတ်၊ (ကာား/ဆလယာဉ်/ရ

ာားလက်မှတ်)

▪ ခရားစဉ်အတွက် မည်သည့််ဆနရာတွင်မှ ခရားစရိတ်
ုတ်ဆပားသည့််ဆ
သတပ

တ
ု ်ယူ

ာားဖခင်ားမရှိဆ ကာင်ား ဆ

ားရံု မှ

ာက်ခံခ က်၊

န့် - လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

ာင်

လာရန်)
(၉) သ

်းဝေါ်းဝယ်ယူရသည်အတွက် သ

▪ လူနော၏ ဆ

ားြိုားဆလ ာက်လာ

▪ အလုပ်ရှင်၏ ဆ
▪ ဆ

▪ ဆ

ာက်ခံစာ

ားရံတ
ု က်ရပါကဆ

▪ သက်

ိုငရ
် ာ

ားရံတ
ု က်/

ရာဝန်၏ ဆ

ားဝယ်ဆဖပစာမူရင်ား

လူမှုြူလဆ
ံု ရားတာဝန်ခံ
▪ သက်

င်ားလက်မှတ်မ ာား

ားကုသဆပား

(ဆ

ာားသည့််ဆ

ားကုသမှုမှတ်တမ်ား၊

ားဝယ်ဆဖပစာမ ာားတွင်

ရာဝန်၏ ဆ

ိုငရ
် ာလူမှုြူလဆ
ံု ရားဆ

သတပ

်းဖု်းကုန်က စရတ်မ ာ်းဖပန်လည်ထုတ်သပ်းဖခင််း

ားခန်ား

ဆ

ားကုသမှုဆပားသည့််

ရာဝန်/

ာက်ခံခ က်လက်မှတ်)
ရာဝန်၏ ဆ

ာက်ခံခ က်။

န့် - လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

ာင်

လာရန်)
(၁၀) နာသရ်းစရတ်သလ ာက်ထာ်းရာတွင် လုအပ်သည်အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ က န်ရစ်သူမိသာားစု၏နောဆရားစရိတ်ဆတာင်ားခံလာပံုစံ (၂၁/၂၂)
▪ လူမှုြူလဆ
ံု ရားဆ

ားခန်ားမှ

ုတ်ဆပားသည့််ဆသစာရင်ားပံုစံ(

▪ သခ ခ င်ားလက်မှတ် (သိုို့မဟုတ်) ရပ်ကွက်ဆ
▪ နောဆရားစရိတ်
သတပ

န့်

ုတ်ယူရန်ခိုင်လံုသည့််အဆ
- (၁) ဆသ
ယူဆ

-၄)

ာက်ခံစာ၊
ာက်အ

ာား (အိမ်ဆ

ားံု သူ၏အာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား
ာင်လာရန်)

ာင်စုဇယာား)၊
(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ
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(၂) ဆငွ
ယူဆ

ုတ်ယူမည့််သူ၏မှတ်ပတ
ံု င်မူရင်ား

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

ာင်လာရန်)

(၁၁) ယာယမသန်စွမ််းမှုအက ်းခစာ်းခွင်သတာင််းခရာတွင် လအ
ု ပ်သည် အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ အလုပ်တွင်

ိခိုက်မှုအစရင်ခံစာပံစ
ု ံ (၃၆,၃၇) (

ိခိုက်မှုဖြစ်ပပား ၂၄ နောရအတွင်ား တင်ဖပ

ရန်)
▪ ယာယမသန်စွမ်ားမှုအက ိ ားခံစာားခွင့််ဆတာင်ားခံလာပံုစံ (ပံုစံ-၃၉)
▪ သက်
(

ိုငရ
် ာ

ရာဝန်မဆ
ှ

ားကုသမှုဆပား

ာားသည့််ယာယမသန်စွမ်ားမှုဆ

ားလက်မှတ်၊

-၁)

သတပ

န့် - (၁) လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား
ယူဆ
(၂) ဆငွ
ယူဆ

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

ာင်လာရန်)
ုတ်ယူမည့််သူ၏

မှတ်ပံုတင်မရ
ူ င်ား

ာင်လာရန်)

(၁၂) အပမြဲတမ််းမသန်စွမ််းမှုသငွသ က်းအက ်းခစာ်းခွင်သလ ာက်ထာ်းရာတွင် လအ
ု ပ်သည် အသထာက်
အထာ်းမ ာ်း
▪ အပမွဲတမ်ားမသန်စွမ်ားမှုအက ိ ားခံစာားခွင့်် ဆတာင်ား
▪

ရာဝန်၏ ဆနောက်

▪ လုပ်အာား

ံုားဆ

ားခွင့််ဆပား

ာားသည့်် ဆ

ားစာ (Final MC ) (

-၁)

ံုားရံားှု မှုရာခိုင်နှုန်ား အတည်ဖပ သတ်မှတ်အဆ ကာင်ား ကာားစာ (လုပ်အာား

ရာခိုင်နှုန်ားအတည်ဖပ သတ်မှတ်ပပားပါက ဆငွ
သတပ

ိုလာပံုစံ (ပံုစံ - ၄၀)

ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

န့် - (၁) လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား
ယူဆ
(၂) ဆငွ
ယူဆ

ံုားရံားှု မှု

ာင် လာရန်)

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

(ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ

ာင်လာရန်)
ုတ်ယူမည့််သူ၏
ာင်လာရန်)

မှတ်ပံုတင်မရ
ူ င်ား
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(၁၃) က န်ရစ်သူအက ်းခစာ်းခွင် ထုတ်ယူရာတွင် လုအပ်သည်အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ အလုပ်တွင်

ိခိုက်မှုအစရင်ခံစာ(ပံုစံ-၃၆၊ ၃၇) (

▪ က န်ရစ်သူအက ိ ားခံစာားခွင့်ဆ
် တာင်ား
▪ တာဝန်ခ
▪ ဆသ

ိုလာ (ပံုစ-ံ ၄၁၊ ၄၂)

ာားမှုမှတ်တမ်ားဇယာား

ံုားမှုလက်မှတ် (သိမ
ုို့ ဟုတ်) မှုခင်ား

ရာဝန်၏ ရင်ခွွဲစစ်ဆ

▪ သခ ခ င်ားလက်မှတ် (သိုို့မဟုတ်) ရပ်ကွက်ဆ
▪ ဆသ

ိခိုက်မှုဖြစ်ပပား ၂၄နောရအတွင်ား တင်ဖပရန်)

ားခ က်

ာက်ခံစာ၊

ံုားသူ၏ လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (သိ)ုို့ အာမခံအမှတ်

▪ အိမ်ဆ
အဆ

ာင်စုဇယာားမိတတူ(သိမ
ုို့ ဟုတ်)အက ိ ားခံစာားခွင့််ရ
ာက်အ

သတပ

က
ို ်သူဖြစ်ဆ ကာင်ား

ာား

န့် - ဆငွ

ုတ်ယူမည့််သူ၏ မှတ်ပံုတင်မူရင်ား (ဆငွ

ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

ာင်

လာရန်)
(၁၄) အပငမ််းစာ်းယူပပ်းသနာက် သ

်းကုသမှု

က်လက်ခယူခွင် သလ ာက်ထာ်းရာတွင် လုအပ်သည်

စာရွက်စာတမ််း အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ ကာယကံရှင်၏ ကိုယ်တိုငဆ
် ရားဆလ ာက်လာ
▪ လူမှုြူလဆ
ံု ရားအာမခံစိစစ်ဆရားကတ်ဖပာား (မိတတူ)
▪ ဆနောက်

ံုားလုပ်ကိုင်ခွဲ့်ဆသာ ဌာန၏

ည့််ဝင်ဆ ကားကာလ ဆ

ာက်ခံခ က်

▪ ဆနောက်

ံုားလုပ်ကိုင်ခွဲ့်ဆသာ အလုပ်ဌာနမှ လုပ်ဆြာ်ကိုင်ြက် (၂) ဉား၏ ဆ

ာက်ခံခ က်

▪ ပင်စင်အမိနို့်စာ (သိုို့မဟုတ်) လုပ်ငန်ားခွင်မှအနောားယူဆ ကာင်ား အလုပ်ရှင်၏ဆ
(၁၅) တစ်နှစ်သအာက်ကသလ်း

သမွ်းစာ်းမှုသလ ာက်ထာ်းရာတွင်

လုအပ်သည်

ာက်ခံခ က်

စာရွက်စာတမ််း

အသထာက်အထာ်းမ ာ်း
▪ ကာယကံရှင်၏ ကိုယ်တိုငဆ
် ရားဆလ ာက်လာ
▪ တည်
အ

ွဲဉပဆေနှင့််အည မှတ်ပံုတင် ဆမွားစာား

ာားဆ ကာင်ား စာခ ပ်စာတမ်ား အဆ

ာက်

ာား

▪ ဆမွားစာားကဆလား၏ အသက်တစ်နှစ်မဖပည့််ဆသားဆ ကာင်ား ခိုင်လံုဆသာ အဆ
(ဆမွားစာရင်ား) သိမ
ုို့ ဟုတ် ကျွမ်ားက င်သူ
သတပ

န့် - ဆငွ

ရာဝန်၏ စစ်ဆ

ားဆ

ုတ်ယူမည့််သူ၏ မှတ်ပံုတင်မူရင်ား (ဆငွ

လာရန်)

ာက်အ

ာား

ာက်ခံခ က်
ုတ်ယူသည့််အခါ ယူဆ

ာင်

