မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာက်ထားရယူမှင့်ပတ်သက်၍
Online Booking စနစ်တွင် သတိ ပရမည့်အချက်များ
၁။

မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ် ပး ရးုံး(ရန်ကုန်)အ န ဖင့်

မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်

လာက်ထားသူ ၂၅၀၀ ဦးခန့်အား န့စ် ဆာင်ရွက် ပးလျက်ရှိရာ မန်မာိင
ု င
် က
ံ းူ လက်မတ
ှ ် လာက်
ထားသူများသည် လူစုလူ ဝးများ ဖင့် အချိန်ကာ မင့်စွာ တန်းစီ စာင့်ဆိုင်းရ ခင်းှင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရာဂါ
ကူးစက် ပန့်ပာွ း ခင်း မရှိ စ ရးအတွက် ၂၁.၃.၂၀၂၂ ရက်(တနလာ န့)မှစ၍ Online Booking
စနစ် ဖင့် ရက်ချိန်းရယူပီးမှသာ ုံးအတွင်းသို ဝင် ရာက် လာက်ထားိုင်သည့်စနစ်အား အာက်ပါ
စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍

ပာင်းလဲကျင့်သုံး ဆာင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

(က) Booking လာက်ထားရယူရာတွင် www.passport.gov.mm Website အတွငး်
ဝင် ရာက်၍

လာက်ထားသူ၏ အမည်၊ (ဘ)အမည်၊

မွးသကရာဇ်၊ ိုင်ငံသား

စိစစ် ရးကတ်အမှတ်တိုအား ပည့်စုံစွာ ဖည့်စွက်ရမည် ဖစ် ကာင်း၊
( ခ)

Booking လာက်ထားရယူရာတွင် တစ်ရက်လင် လူဦး ရ ၂၅၀၀ နး် သတ်မတ
ှ ်
ထားပီး လူဦး ရတစ်ဝက် ဖစ်သည့် ၁၂၅၀ ဦးအား ရက် ပါင်း ၉၀၊ ကျန် ၁၂၅၀ ဦး အား
၁၄ ရက်အတွင်း ကိတင်ရက်ချိန်းရယူိုင် ကာင်း၊

( ဂ)

Booking

လာက်ထားရယူရာ၌ ုံးဖွင့်ရက်များ၏ ၀၉၀၀ ချိန်တွင် Booking

တင် ခင်းအား စတင် ဆာင်ရွက်ိုင်ပီး မိမိှစ်သက်ရာရက်များအလိုက် အချိန်သတ်မှတ်
ိုင် ကာင်း၊ ၀၈၀၀ ချိန်တွင် ၆၀၀ ဦး၊ ၀၉၀၀ ချိန်တွင် ၆၀၀ ဦး၊ ၁၀၀၀ ချိနတ
် င
ွ ်
၅၀၀ ဦး၊ ၁၁၀၀ ချိနတ
် ွင် ၅၀၀ ဦး၊ ၁၂၀၀ ချိန်တွင် ၃၀၀ ဦး၊ စုစု ပါင်း ၂၅၀၀ ဦး
Booking ရယူ ဆာင်ရွက်ိုင် ကာင်း၊
(ဃ)

Booking လာက်ထားရရှိထားသည့် QR Code စလစ် ဖင့်သာ မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ထုတ် ပး ရးုံးအတွင်း ဝင် ရာက် လာက်ထားိုင် ကာင်း၊

၂။

မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာက်ထားသူများအ န ဖင့် ပွဲစားများထံမှ အ ခားသူ၏ QR

Code ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ်အချက်အလက်များအားရယူကာ မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာက်
ထား၍ ုံးအတွင်းသို ဝင် ရာက် ခင်းများ မ ပလုပ်ကရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃။

ပည်သူများအ န ဖင့် ပွဲစားများက အခ ကး ငွများရယူ၍ ရာင်းချ န သာ QR Code

များအားဝယ်ယူ၍ မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ် ပး ရးုံးအတွင်းသို ဝင် ရာက်မများအား စိစစ်
တွရှိ နရသ ဖင့် နစ်နာမများ ဖစ် ပလျက်ရှိပါသည်။ သို ဖစ်ပါ၍ ပွဲစားများ စည်းုံးသိမ်းသွင်း
မခံရ စ ရး အထက်ပါအချက်အလက်များအား အသိ ပး ကညာ ခင်း ဖစ်ပါသည်။

မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ် အ မန်ရရှိ အာင် ဆာင်ရက
ွ ် ပးမည်ဟု
လိမလ
် ည်သူ ဟိန်း ဇယျာ ကျာ်
၄။

၂၇.၆.၂၀၂၂ ရက် ၁၀၀၀ ချိန်တွင် ဟိန်း ဇယျာ ကျာ် (၂၂)ှစ်၊ (ဘ)ဦး ကျာ် မင့်စိုး (၂၀)

ရပ်ကွက်၊ လင်သာယာမိနယ် နသူသည် မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ် ပး ရးုံး အနီးပတ်ဝန်းကျင်၌
လုပ်သား ပည်သူ ၁၉ ဦးထံမှ တစ်ဦးလင် ငွကျပ် ၂၅၀၀၀ဝိ ဖင့် မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ် အ မန်
ရရှိ အာင်

ဆာင်ရွက် ပးမည်ဟု လိမ်လည်ခဲ့သ ဖင့် တာဝန်ရှိသူများက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကာ

ဟိန်း ဇယျာ ကျာ်အား ၁၉၉၉ ခုှစ၊် ပည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ဥပ ဒပုဒမ
် ၂၆ အရ အ ရးယူ
ထားပါသည်၊ ပည်သူများအ န ဖင့် မန်မာိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိ ရးကို အ ကာင်း ပ၍ လိမ်လည်သူ
များအား ရှာင်ရှားိုင် ရး အသိ ပး ကညာအပ်ပါသည်။

