
ြပည်ေထာင်စသုမတြမနမ်ာိုငငံ်ေတာ်အစိုးရ 

သပိံင့်ှနည်းပညာဝန်ကးီဌာန 

ဇီဝနည်းပညာသေုတသနဉီးစးီဌာန 

အမထမ်းရာထူးေနရာများအတွက်ဝန်ထမ်းေလာက်လာေခယြူခငး် 

၁။ သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ဇဝီနည်းပညာသုေတသနဉးီစးီဌာန(ေကျာကဆ်ည်)တင်ွ 

လစလ်ပ်လျက်ရိှသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများ၌ ခန�်ထားရန်အတွက်   သတ်မှတ်အရည် 

အချင်းများှင့်  ကုိက်ညီသူများ ေလာက်ထားိင်ုပါသည်- 

၂။ ေလာက်ထားသသူည်- 

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစရ်မည်။ 

 စဉ် ခန�ထ်ားမည့်ရာထူး၊လစာနး်ကျပ် ပညာအရည်အချင်း လစလ်ပ်ေနရာ 
(က) သုေတသနလကေ်ထာက(်၂) 

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 
ဘွဲတစခ်ခု(ုမဟာဘွဲတက ်
ေရာက်ရနအ်ရည်အချင်းြပည့်မှသူီ
ဦးစားေပးမည်) 

(၈) ေနရာ 

(ခ) ကနွပ်ျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး 
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) 

B.E/ B.C.Sc /B.C.Tech ဘွဲရရိှ  
ပီးသူ 

(၃) ေနရာ 

(ဂ) သုေတသနလကေ်ထာက(်၄) 
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

ဘွဲတစခ်ခု/ုDip.in.Agri/A.G.T.I 
ရရိှပးီသူ 

(၁၃) ေနရာ 

(ဃ) အငယ်တနး်စာေရး 
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

ဘွဲတစခ်ခုရုရိှပီးသူ (၂) ေနရာ 

(င) စာရင်းကိုင်(၄) 
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) 

စးီပွားေရးဆိုင်ရာဘွဲတစ်ခခု ု
ရရိှပးီသူ 

(၃) ေနရာ 

(စ) ယာဉေ်မာင်း(၅) 
(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) 

 

အေြခခပံညာအလယ်တနး် 
အဆင့်ေအာင်ြမင်ပီးသူ 
(ယာဉေ်မာင်း ခ လုိင်စင်ရရှိပီး 
ယာဉေ်မာင်းကမ်းကျင်သူြဖစ် 
ရမည်) 

(၂) ေနရာ 

(ဆ) ုံးအကူ 
 (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) 

အေြခခပံညာအထကတ်နး် 
အဆင့်ေအာင်ြမင်ပီးသူ 

(၅) ေနရာ 



 (ခ) (၃၁-၇-၂၀၂၂)ရကေ်န�တွင် အသက်(၁၈)စှြ်ပည့်ပီး အသက်(၃၂)စှထ်ကမ်ေကျာ် 

လွနသ်ြူဖစရ်မည်။ (ိုင်င့ံဝနထ်မ်းြဖစပ်ါက အသက် (၃၅) စှထ်က် မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစရ်မည်။) 

 (ဂ) ိုင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် သကဆ်ိုင်ရာဝန်ကးီဌာနမှတဆင့် ေလာကထ်ားရမည်။ 

 (ဃ) လုပ်ငနး်လုိအပ်ချက်အရ ေဒသခမံျားကို ဉးီစားေပးေရ�းချယ်ခန�ထ်ားမည်။ 

  (င) အမှတစ်ဉ်(က)င့်ှ(ခ)ပါ သုေတသနလကေ်ထာက(်၂)ရာထူးင့်ှ ကနွပ်ျတာလုပ် 

ေဆာင်ေရးမှးရာထူးေနရာအတွက် အဂလိပ်စာှင့်ကနွပ်ျတာကမ်းကျင်သူ ဦးစား 

ေပးေရ�းချယ်မည်။ 

  (စ) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ပီး ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနသူ်ြဖစ်ရမည်။  

  (ဆ) ေလာက်ထားသတူစဦ်းလင် ရာထူးတစမ်ျ ိးကိုသာ ေလာကထ်ားရမည်။ 

  (ဇ) ဝနထ်မ်းအြဖစခ်န�အ်ပ်ြခင်းခရံပါက တစဆ်ကတ်ည်း လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)စှ ်

တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရမည်ြဖစေ်ကာင်း ဝနခ်ကံတြိပ လကမှ်တေ်ရးထုိးရမည်။ 

၃။ ေလာက်လာတွင် ေအာကပ်ါအချကမ်ျားကိြုပည့်စုံစာွေဖာ်ြပပီး ေလာက်ထားသူကိုယ်တိုင်   

           လက်မှတေ်ရးထိုးရမည်- 

 (က) ေလာက်ထားသည့် ရာထူးအမည်၊ 

  (ခ) အမည်င့်ှ ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတြ်ပားအမှတ်၊ 

  (ဂ) ေမွးသကရာဇ်ှင့် အသက၊် 

  (ဃ) လူမျ ိးင့်ှကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊ 

  (င) ပညာအရည်အချင်းှင့် ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်၊ ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည့်ေကျာင်း၊  တကသုိလ်၊ 

  (စ) မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစေ်ရးကတြ်ပားအမတှ်င့်ှ ၎င်းတို၏ အလုပ်အကိုင်၊ 

  (ဆ) အလုပ်သမားမှတပံု်တင်အမှတ၊် ေန�စဲွင့်ှ အလုပ်သမားုံးအမည်၊ 

  (ဇ) ဝနထ်မ်းြဖစလ်င် လကရိှ်ရာထူး၊ လစာနး်င့်ှ ဌာနအမည်၊ 

  (စ) ဆကသွ်ယ်ရနေ်နရပ်လိပ်စာ၊ဖုနး်နပံါတ်၊ 

 (ည) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ။ 

 



၄။ ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာကပ်ါတိုကိုပူးတွဲေပးပုိရမည်- 

 (က) တစလ်အတွင်းိုကက်းူထားေသာ ပတစ်ပုိ်ဓာတ်ပံု(၁လကမ်x ၁လကမ်)(၃)ပံု၊ 

 (ခ)  ိုင်ငံသားစစိစေ်ရးကတ်ြပား(မိတ)၊ 

 (ဂ) ဘွဲလကမှ်တ် (မိတမှန်)၊ 

(ဃ) အသက်အေထာက်အထားအတွက် တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ် (မိတ) 

သုိမဟုတ် ေနာက်ဆံုးပညာသင်ကားခ့ဲသည့်ေကျာင်းေထာက်ခံစာ၊  

(င) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွနေ်ကာင်း သကဆ်ိုင်ရာရပ်ကကွ်/ေကျးရ�ာှင့် ရဲစခနး်တိုမှ 

(တစ်လအတင်ွးရရိှသည့်) ေထာကခ်ခံျက် (မူရင်း)၊ 

(စ)  အိမ်ေထာင်စစုာရင်း(မိတ)၊ 

(ဆ) ဝနထ်မ်းြဖစပ်ါက ကိုယ်တိုင်ဝနခ်ခံျက်ှင့် ဝနထ်မ်းကတမိ်တ၊ 

 (ဇ) ဝနထ်မ်းမဟတု်လင် သကတ်မ်းရိှ အလုပ်သမားမှတပံု်တင်ကတြ်ပား(မိတ)၊ 

 (ည) ယာဉေ်မာင်းလုိင်စင်(မိတ)(ယာဉေ်မာင်းရာထးူအတကွ်သာ)။ 

၅။ ဝနထ်မ်းမဟတု်သူများသည် ေလာကလ်ာများကို န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဇဝီနည်းပညာ 

သုေတသနဦးစးီဌာန၊ ေကျာကဆ်ည်သုိလိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတိုကမှ် 

မှတ်ပံုတင်၍ေသာ်လည်ေကာင်း(၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန� ေနာက်ဆံုးထား၍ ေပးပုိေလာက်ထားရမည်။  

၆။ ဝနထ်မ်းြဖစပ်ါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကးီအကဲ ခင့်ွြပလကမ်တှပ်ါရိှသည့်ေလာက်လာကို 

မမိတိာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဝန်ကးီဌာနမှတဆင့် န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဇဝီနည်းပညာသေုတ 

သနဦးစးီဌာန၊ ေကျာက်ဆည်သုိလိပ်မူ၍ (၃၁-၈-၂၀၂၂)ရကေ်န� ေနာကဆ်ုံးထား၍ ေပးပုိေလာက် 

ထားရမည်။ 

၇။ သတ်မှတ်ရကထ်က် ေနာကက်ျေပးပုိလာေသာ ေလာက်လာများ အချက်အလက၊် စာရ�က် 

စာတမး်မြပည့်စုံသည့် ေလာက်လာများင့်ှ သတမှ်တခ်ျက်င့်ှမကိုက်ညီသည့် ေလာက်လာများ 

ကို (လံုးဝ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟတု်ပါ။ 

၈။ သတမှ်တခ်ျက်င့်ှြပည့်စုံသူများသည် အမှတစ်ဉ(်က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) င့်ှ (င)ရာထူးများ 

အတကွ် ြမနမ်ာစာ၊ အဂလိပ်စာှင့်  အေထွေထွဗဟသုုတဘာသာရပ်များကို ေရးေြဖစာေမးပဲွှင့် 

လူေတွစစေ်ဆးြခင်းေဆာင်ရ�ကသွ်ားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၉။ ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆိုခွင့်ရရိှသမူျားအမည်စာရင်းကို ဇဝီနည်းပညာသုေတသနဦးစးီဌာန၊ 

ဝထ/စမီ ံ (ေကျာက်ဆည်)၊ ေကာ်ြငာသင်ပုနး်တင်ွလည်းေကာင်း၊ Website လိပ်စာ  



www.most.gov.mm င့်ှ www.most.edu.mm တင်ွလည်းေကာင်း ေကညာမည်ြဖစ်ပီး 

ေြဖဆိုခင့်ွကတြ်ပားများကို  (၅-၉-၂၀၂၂)ရကေ်န�၌ ဇဝီ နည်းပညာသုေတသနဦးစးီဌာန၊ 

(ေကျာကဆ်ည်)တင်ွ ုံးချနိအ်တင်ွး ထုတေ်ပးမည်ြဖစ်ပီး ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ 

ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ ေရးေြဖစာေမးပဲွစစေ်ဆးြခင်းကို (၇-၉-၂၀၂၂) ရကေ်န�၊နနံက် ၈:၀၀နာရီမ ှ ၁၀:၀၀နာရီ 

အထိ ြမနမ်ာစာကိုလည်းေကာင်း၊ နနံက် ၁၁:၀၀နာရီမှ  ၁၃:၀၀နာရီအထိ အဂလိပ်စာကို 

လည်းေကာင်း၊ ေန�လည် ၁၄:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီအထိ အေထေွထွဗဟုသုတကိုလည်းေကာင်း 

ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ လူေတွ/ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးြခင်းအတကွ် (၁၂-၉-၂၀၂၂)ရကေ်န�၊ နနံက် ၉:၃၀နာရီတွင် 

ဇဝီနည်းပညာသုေတသနဦးစးီဌာန၊ ဝထ/စမံီ (ေကျာကဆ်ည်)တင်ွ ေအာကပ်ါအစစီဉတ်ိုင်းေဆာင် 

ရ�က်သွားမည်ြဖစပ်ါသည်- 

(က) ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင်ပီးသူများ 

 (ခ) အမှတစ်ဉ ်(စ) ၊ (ဆ) ရာထူးများ 

၁၂။ အေသးစတိ်အချက်အလကမ်ျာအားသိရိှလုိပါက ဇဝီနည်းပညာသုေတသနဉးီစးီဌာန၊ စမံီ/ 

ဝနထ်မ်းေရးရာဌာန၊ ေကျာကဆ်ည်သုိ ုံးချနိအ်တင်ွး လူကိုယ်တိင်ုြဖစေ်စ၊ တယ်လီဖုနး်နံပါတ် 

၀၆၆-၅၀၆၂၂/၀၆၆-၅၀၆၂၃ သုိြဖစေ်စ ဆကသွ်ယ်စုံစမ်းေမးြမနး်ိုင်ပါသည်။ 

 

ဇဝီနည်းပညာသုေတသနဦးစးီဌာန (ေကျာကဆ်ည်) 

 

 

 

http://www.most.gov.mm/

