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 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

 

အမှတ်စ် အ ကာင်းအရာ စာမျက်ှာ 
 ၁ နိဒါန်း ၁
 ၂ ကာ် ငာထုတ် ပန် ကညာခင်း ၁
 ၃ လာက်လာတင်သွင်း ခင်း ၂
 ၄ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်း ခင်း ၆
 ၅ အရည်အချင်းစစ် ဆး ခင်း ၇
 ၆ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ် ဆး ခင်း ၇
 ၇ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက် ဖဆိုနည်းလမ်းန် ၈
 ၈ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက်သတိ ပလိုက်နာရမည့်အချက်များ ၉
 ၉ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက်သတိ ပ ရှာင်က်ရမည့်အချက်များ ၉
၁၀ ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲသိုဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ

အမည်စာရင်းထုတ် ပန် ကညာခင်း
၉

၁၁ ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆး ခင်း ၉
၁၂ တတိယအဆင့်စိတ်အ ခအ နှင့်လူ တွစစ် ဆး ခင်း ၁၁
၁၃ သင်တန်းတက် ရာက် စ ခင်း  ၁၃
၁၄ အထူးသတိ ပရန်အချက်အလက်များ ၁၃

 စုံစမ်း မး မန်း ခင်း ၁၄
 အ ထွ ထ ွ ၁၅

နာက်ဆက်တွဲ(က) - ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ခယူ သာရာထူးများအတွက်
အွန်လိုင်း လာက်လာပုံစ(ံOnline Application Form) 

၁၆
  

နာက်ဆက်တွဲ(ခ ) - ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ခယူ သာရာထူးများအတွက်
လာက်လာပုံစံ (Manual Form)

၂၄

နာက်ဆက်တွဲ(ဂ ) - ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲကစစ် ဆးသည့်ပဏာမစစ် ဆး
ခင်း(ScreeningTest)ှင့် ဒုတိယအဆင့ ် ရး ဖစာ မးပွဲ 
စစ် ဆးခင်းတိုအတွက် မးခွန်းများှင့်သက်ဆိုင် သာ 
အချက်အလက်များ 

၃၁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မာတိကာ



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက 

ကာ် ငာ ခယူ သာရာထူးများအတွက ် လာက်လာတင်သွင်းသူများ လိုက်နာရန် 

လမ်းန်ချက် 

နိဒါန်း 

၁။ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာရာထူးများအတွက ် လာက်လာ 

တင်သွင်းသူများလိုက်နာရန်  လမ်းန်ချက်စာ စာင်တွင်  ကာ် ငာထုတ် ပန် ကညာ ခင်း၊ 

လာက်လာတင်သွင်း ခင်း၊ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်း ခင်း၊ အရည်အချင်းစစ် ဆးခင်း၊ ပထမ 

အဆင့်ပဏာမစစ် ဆးခင်း၊ ပဏာမစစ် ဆးခင်းအတွက် ဖဆိုနည်းလမ်းန်၊ ဒုတိယအဆင့် 

ရး ဖစာ မးပွဲသို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ အမည်စာရင်းထုတ်ပန် ကညာခင်း၊ ဒုတိယ 

အဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆးခင်း၊ တတိယအဆင့် စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်း၊ 

သင်တန်းတက် ရာက် စခင်းတိုှင့်စပ်လျ်းသည့် သိသင့်သိထိုက် သာ အ ကာင်းအရာများကို 

ရးသား ဖာ် ပထားပါသည်။ 

ကာ် ငာထုတ် ပန် ကညာခင်း 

၂။  ဝန်ကီးဌာနများှင့ ် ပည် ထာင်စုအဆင့်အဖွဲအစည်းအသီးသီးတွင ် ပန်တမ်းဝင်အရာရှိ 

အဆင့်စတင်ခန့်ဝင် ပါက်ရာထူး နရာလစ်လပ်သဖင့် စစ် ဆး ရွးချယ် ပးရန်  ပည် ထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖွဲသို အဆို ပချက်များ ပးပို ညိင်းလာသည့်အခါ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသည် လစ်လပ ်

ဌာန၊ ရာထူး နရာများအတွက် ကာ် ငာထုတ် ပန် ကညာ၍ လာက်လာများ ခယူပါသည်။ 

၃။ ိုင်ငံ ခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ ပန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် စတင်ခန့်ဝင် ပါက်ရာထူး နရာ 

လစ်လပ်သဖင့် ပည်ပစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ စစ် ဆး၊ ရွးချယ် ပးရန ် တရားဝင်အမှာစာ ဖင့် 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသို ညိင်း မတာရပ်ခံလာပါက သီး ခားအစီအစ်တစ်ရပ်အ န ဖင့ ်

ကာ် ငာထုတ် ပန် ကညာ၍ လာက်လာများ ခယူပါသည်။  

၄။ ကာ် ငာကို န့စ်ထုတ် ဝသည့် ကးမုံှင့် မန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇) နပည် တာ်၊ အမှတ(်၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတာွန့်ရပ်ကွက်၊ 

တာ မွမိနယ်ရှိ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ (ရန်ကုန်ုံးခွဲ)ှင့် တိုင်း ဒသကီး / ပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲုံးများ၏ ကာ် ငာသင်ပုန်းများတွင်လည်း ကာင်း၊ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ 

Website များ ဖစ် သာ www.ucsb.gov.mm, ucsb.imis.com.mm ၊ Facebook Page ဖစ်သည့ ်

Union Civil Service Board Myanmar ှင့် Myanmar National Web Portal တိုတွင် 

လည်း ကာင်း ထုတ် ပန် ကညာပါမည်။  

၅။ ကာ် ငာတွင ် ရာထူးလစ်လပ်သည့် ဌာန၊ ရာထူးအမည်၊ လစ်လပ်ရာထူးအ ရအတွက ်

နရာ၊ လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများ၊ လာက်လာပိတ်ရက်၊ အသက်ကန့်သတ်ချက်၊ လာက်လာ 

ဝယ်ယူိုင်သည့် နရာ၊ လာက်လာ ပးပို ရမည့်ဌာန၊ လက်ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက် 

ဝန်ကီးဌာနခွင့် ပစာ ပူးတွဲတင်ပရန်ကိစ၊ ပင်ပပုဂိလ်များအတွက ် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင ်

ကတ်ပားမိတပူးတွဲတင် ပရန်ကိစ၊ စာ မးပွဲကျင်းပမည့် စာစစ်ဌာန(၅)ခု၊ ပဏာမစစ် ဆး ခင်း 

( Screening Test ) ှင့် ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲသို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများအတွက် 

ခုံအမှတ် စာရင်းထုတ် ပန် ကညာမည့် န့ရက်၊ စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့်ကတ် ပား ထုတ် ပးမည့် 

န့ရက်ှင့ ် နရာ၊ စာ မးပွဲများကျင်းပမည့် န့ရက်ှင့် နရာ၊ ကာ် ငာပါဝန်ကီးဌာန၊ အဖွဲ 

အစည်းများ၏ သီး ခားစည်းကမ်းချက်များှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းိုင်သည့် လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်း 

အမှတ်တိုကို ဖာ် ပထားမည် ဖစ်ပါသည်။  

လာက်လာတင်သွင်း ခင်း 

၆။ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာ ရာထူးများအတွက ် လာက်လာ 

တင်သွင်းသူများသည် Online Application System (OAS) ကိုအသုံးပ၍ လာက်ထား ိုင်ပါသည်။ 

Online Application System (OAS) ဖင့် လာက်ထားရန်အခက်အခဲရှိသူများအ နဖင့် 

ယခင် လာက်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း လာက်လာဝယ်ယူ၍  လူကိုယ်တိုင် (သိုမဟုတ်) စာတိုက်မှတစ်ဆင့် 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ န ပည် တာ်သို ပးပို လာက်ထားိုင်ပါသည်။ 

၂ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

၇။ လာက်လာတင်သွင်းလိုသူများအ နဖင့် နရာ ဒသမ ရွး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖင့် 

Online Application System (OAS) ကိုအသုံးပ၍ အချနိ်မီ လာက်ထားိုင် စရန် ရည်ရွယ် 

စီမံ ဆာင်ရွက်ထားပီး  အာက်ပါအတိုင်း ဆာင်ရွက်ရန် ဖစ်ပါသည-် 
 

(က) လာက်ထားသူသည ်အွန်လိုင်း လာက်လာ(Online Application form)

တွင် ဖည့်သွင်းရန်အတွက် (oas.ucsb.gov.mm) သို ဝင် ရာက်ရပါမည်၊

လာက်ထားမ ပလုပ်ရန်အတွက် ကိုယ်ပိုင် e - Mail ကို အသုံး ပ၍ 

စနစ်တွင် Account တစ်ခုတည် ဆာက်ရမည် ဖစ်ပါသည်။  

(ခ) ဖည့်သွင်းရမည့်စာမျက်ှာသိုဝင် ရာက်ပီးပါက လာက်ထားသူသည်

မိမိ လာက်ထားလိုသည့် လစ်လပ်ရာထူး (တစ်မျိး/ှစ်မျိး) ၊ ဖဆိုလိုသည့် 

စာစစ်ဌာနှင့်ကိုယ် ရးအချက်အလက်တိုကို မှန်ကန်စွာဖည့်သွင်းပီး ပူးတွဲ 

ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ(ဘွဲလက်မှတ်၊ တကသိုလ်ဝင်တန်း အာင် 

လက်မှတ်၊ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထားသည့်ချလန်၊ ပင်ပပုဂိလ် 

များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်၊ ဘွဲ နာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်

စာရင်း) တိုကိ ု Scan ဖတ်၍Attach ပလုပ်ပီး  Online Application 

System (OAS) မှတဆင့် ပးပိုရမည်။ 

(ဂ) လာက်လာှင့်အတူပူးတွဲ ပးပိုသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပည့်စုံပါက

လာက်လာ လက်ခံရရှ ိ ကာင်း လာက်ထားသူ၏ e - Mail သို  

အ ကာင်း ပန်ကား ပးပါမည်။ 

(ဃ) ရာထူးတစ်မျိးထက်ပို၍ လာက်ထားသူသည် ရာထူးတစ်မျိးစီအတွက်

ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ/- (ကျပ်ငါး ထာင်) ကို သီးခားစီ ပးသွင်း၍ 

ရာထူးအလိုက် လာက်လာတစ် စာင်စီ သီးခားတင်သွင်း ရမည် ဖစ်ပီး 

Online Application System (OAS) အသုံးပ၍ လာက်ထားသူများ 

အ နဖင့် ရာထူး(၂) မျိး လာက်ထားပါက လာက်ထားသူသည် ဌာန(၂)ခုကို 

 

ရွးချယ်၍ ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ/- (ကျပ်ငါး ထာင်) ပးသွင်းထားသည့် 

ချလန် (၂) စာင်ဖင့် အွန်လိုင်း လာက်လာ (Online Application 

form)တွင် ဖာ်ပရမည်ဖစ်ပါသည်။ 

၈။ Online Application System (OAS) ကိုအသုံးပ၍ လာက်ထားရန် အခက်အခဲရှိသူများ 

အ နဖင့် နာက်ဆက်တွဲ(ခ) ပါ အဖွဲကသတ်မှတ်ထားသည့် လာက်လာပုံစံတွင ် ပည့်စုံစွာ 

ဖည့်စွက်၍ အာက်ပါအတိုင်း ပးပို လာက်ထားရပါမည်− 

(က) လာက်လာ၏ပထမစာမျက်ှာရှိ ဖဆိုမည့်စာစစ်ဌာနကွက်လပ် နရာတွင် 

န ပည် တာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ လး၊ မ ကွးှင့် မာ်လမိင် စာစစ်ဌာန(၅)ခု 

အနက် မိမိတိုအမှန်တကယ် ဖဆိုမည့် စာစစ်ဌာန(၁)ခုကို ရွးချယ် ဖာ် ပ 

လာက်ထားရမည် ဖစ်ပါသည်။ [စာစစ်ဌာန ဖာ် ပထား ခင်းမရှိ သာ 

လာက်လာများအတွက် ခုံအမှတ်ထွက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။] 

(ခ) လာက်လာကို ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် (သိုမဟုတ်) မိသားစု/ ဆွမျိး/ 

မိတ် ဆွ/ ကိုယ်စားလှယ် (သိုမဟုတ်) စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍ ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ ် (၁၇)၊ န ပည် တာ်သို လာက်လာပိတ်ရက ်

မတိုင်မီ ပးပို လာက်ထားရမည်။  

[မှတ်ချက်။ ကိုယ်စားလှယ် (သိုမဟုတ်) စာတိုက်မှ ပးပိုသည့် လာက်လာ 

ပျာက်ဆုံး ခင်း/ရက် နာက်ကျခင်းတိုအတွက် ဤအဖွဲက တာဝန် မယူပါ။] 

(ဂ) လာက်လာတွင် ၆လအတွင်း ိုက်ကူးခဲ့ သာ  ပတ်စပိုအရွယ် ဓာတ်ပုံ 

တစ်ပုံကပ်၍အပိုဓာတ်ပုံှစ်ပုံ၏ နာက် ကျာတွင် အမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ် 

ရးကတ်ပားအမှတ်တိုကို ရးသားပီး လာက်လာှင့် အတူပူးတွဲ ပးပိုရမည်။ 

 

 

၃ ၄ 
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(ဃ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် လာက်လာတစ် စာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်း ဆာင် 

သည့်ဌာနမှတစ်ဆင့ ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို အဆင့်ဆင့်တင် ပပီး 

ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ပစာှင့်အတူ လာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ် (၁၇) န ပည် တာ်သို ပးပို ရမည်၊ ကိတင် 

လာက်လာတစ် စာင်ကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ(်၁၇)၊ 

န ပည် တာ်သိုအထက် စာပိုဒ်ခွဲ(ခ)ပါအတိုင်း တိုက်ိုက် ပးပိုရမည်။ 

(ဝန်ကီးဌာနခွင့် ပစာမပါ သာ လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လာက်လာ 

များကို ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ် ပးမည်မဟုတ်ပါ) 

(င) ရး ဖစာ မးပွဲ(၁)ကိမ်တွင် ကာ်ငာပါဝန်ကီးဌာန/ အဖွဲအစည်းများရှိ 

လစ်လပ်ရာထူး(၂)မျိးအထိသာ လာက်ထားခွင့်ရှိပီး ရာထူး(၂)မျိးထက် 

ပိုမို လာက်ထားပါက ကာ် ငာအမှတ်စ်အလိုက် ရာထူး(၂)မျိးသာ 

သတ်မှတ် ဖဆိုခွင့် ပပီးကျန် လာက်လာများကိုပယ်ဖျက်မည်ဖစ်ပါသည်။ 

(စ) ရာထူးတစ်မျိးထက်ပို၍ လာက်ထားသူသည် ရာထူးတစ်မျိးစီအတွက် 

ဝင် ကး ငွ (၅၀၀ဝိ/−) (ကျပ်ငါး ထာင်) ကိုသီးခား ပးသွင်းပီး ရာထူး 

အလိုက် လာက်လာတစ် စာင်စီ သီးခားတင်သွင်းရမည်။  

(ဆ) လာက်လာပိတ်ရက်ထက် ကျာ်လွန်၍ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထား 

သာ(ချလန်ရက် ကျာ်) လာက်လာများ၊ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ပစာမပါရှိသည့် 

လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လာက်လာများ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ ်

မိတမပါရှိသည့် ပင်ပပုဂိလ်များ၏ လာက်လာများ။ အချက်အလက် များ 

ပည့်စုံစွာ ဖည့်စွက် ဖာ်ပထားခင်းမရှိ သာ လာက်လာများှင့် Online 

မှ လာက်လာလက်ခံရရှိ ကာင်း e - Mail ပန်ကားထားခင်းမရှိသူများအား   

ပဏာမစစ် ဆးခင်းှင့် ရး ဖစာ မးပွဲသို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့် ပမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

(ဇ) လာက်လာှင့်အတူ အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ ပးပိုရမည်- 

(၁) ပညာအရည်အချင်းဆိုင်ရာ ဘွဲလက်မှတ်မိတ၊ နာက်ဆုံးှစ်အမှတ် 

စာရင်းမိတ၊ ( လာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ ကာ် ငာပါဘွဲရရှိပီး 

ဖစ်ရမည်။ ဘွဲလက်မှတ်မိတတင် ပိုင် ခင်းမရှိ သာ  လာက်လာ 

များကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။) 

(၂) အသက်အ ထာက်အထားအတွက် အ ခခံပညာအထက်တန်း အာင် 

လက်မှတ် ( သိုမဟုတ်) တကသိုလ်ဝင်စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ် 

(သိုမဟုတ)် ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားမိတ၊ 

(၃)၃) ရာထူးတစ်မျိးစီအတွက်စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ (၅၀၀ဝိ/−) (ကျပ်ငါး ထာင်)  

ပးသွင်းထားသည့် ချလန်မူရင်း 

(၄) ပင်ပပုဂိလ်(လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူ)များအတွက် အလုပ်သမား 

မှတ်ပုံတင်မိတ (သက်တမ်းမကုန် သးသည့် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင် 

မိတ ဖစ်ရမည်။) 

(၅) လူမ ရး ဆာင်ရွက်ချက်အ ထာက်အထားများ။ 
 

စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်း ခင်း 
 

၉။ စာ မးပွဲဝင် ကး င ွ(၅၀၀ဝိ/−)ကျပ်ကိ ု အာက်ပါနည်းလမ်းအတိုင်း ပးသွင်းရမည် - 
 

(က) နပည် တာ်ှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ဒသကီး/ ပည်နယ်များရှိ မန်မာ့စီးပွား ရး 

ဘဏ်ခွဲများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားရှိ သာ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ သွင်း င ွ

သက်သက်စာရင်းသို ရာထူးတစ်မျိးစီအတွက်စာ မးပွဲဝင် ကး င ွ၅၀၀၀ကျပ်ကို  

၆ ၅
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လာက်လွာပိတ်ရက်မတိုင်မ ီ ပးသွင်းရပါမည်။ (Fax ငွပိုလာ ဖင့် ပးပို ခင်း 

လက်မခံပါ) 

(ခ) စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထားသည့် ချလန်မူရင်းတွင ် ချလန်အမှတ်၊ ဘဏ ်

တံဆိပ်ှင့် ရက်စွဲပါရှိရပါမည်။  

(ဂ) လာက်လွာပိတ်ရက်မတိုင်မီ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထား သာ ငွသွင်း 

ချလန်မူရင်းများကို တတိယအဆင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းအတွက ် ဖည့်သွင်းရမည့် 

လာက်လာတွင် ပူးတွဲ၍ တင် ပရမည် ဖစ်ပါသည်။ 

(ဃ) ကာ် ငာပါ လာက်လာပိတ်ရက်ထက် ကျာ်လွန်၍ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်း 

ထားသည့ ်ချလန်ရက် ကျာ် လာက်လာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 
 

အရည်အချင်းစစ် ဆး ခင်း 

၁၀။ ကာ် ငာပါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ှင့်ညီွတ်သည့် လာက်လာများကိ ု အဆင့် 

(၃)ဆင့်ဖင့် အရည်အချင်းစစ် ဆး၍ ရွးချယ်မည် ဖစ်ရာ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ် ဆး ခင်း 

(Screening Test)၊ ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆးခင်း၊ တတိယအဆင့် စိတ်အ ခအ နှင့် 

လူ တွစစ် ဆး ခင်းတိုကိ ု ပလုပ်မည် ဖစ်ပါသည်။ 
 

ပထမအဆင့်ပဏာမစစ် ဆး ခင်း (Screening Test) 

၁၁။  ပဏာမစစ် ဆးခင်း (Screening Test) သို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ် 

စာရင်း၊ လာက်လာတွင်မ ပည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်ရှိ သာ ကာင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း၊ 

ကာ် ငာပါ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် မညီွတ် သာ ကာင့် ဖဆိုခွင့်မရရှိသူများ 

အမည်စာရင်း၊ စာ မးပွဲကျင်းပမည့် နရာှင့် အချနိ်ဇယားတိုကို ကာ် ငာ၌ ဖာ် ပထားသည့် 

န့ရက်များတွင် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး၊ 

မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိုင်း ဒသကီးှင့် မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများရှိ ကာ် ငာ 

သင်ပုန်းများ ၊ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏   Website , Facebook ှင့် Myanmar National Web  

Portal တိုတွင် ကညာ၍ ကာသပ တး န့ှင့် သာကာ န့တိုတွင ် စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့် 

ကတ် ပားများကိ ုထုတ် ပးမည် ဖစ်ပါသည်။ [ပဏာမစစ် ဆးခင်း (Screening Test)သို ဝင် ရာက် 

ဖဆိုခွင့် ပ ကာင်း အ ကာင်းကားစာကိ ုတစ်ဦးချင်းထံသို ပးပိုမည်မဟုတ်ပါ။] 

၁၂။ ပဏာမစစ် ဆးခင်း(Screening Test) ကို နပည် တာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ လး၊ မ ကွးှင့် 

မာ်လမိင်မိရှိ စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင ် တစ်ပိင်တည်း ကျင်းပမည် ဖစ်ပါသည်။ စာ မးပွဲ 

ဖဆိုခွင့်ကတ်ပားထုတ် ပးမည့် န့ရက်ှင့်စာ မးပွဲကျင်းပမည့် န့ရက်၊ အချနိ်တိုသည် ကာ်ငာ 

တွင် ဖာ် ပပါရှိသည့်အတိုင်း ဖစ်ပါသည်။ ပဏာမစစ် ဆးခင်းတွင် Multiple Choice Question 

Type ကို အဂလိပ်စာဘာသာှင့် သုတ ရးရာဘာသာရပ်တိုအတွက် စုစု ပါင်း မးခွန်း (၆၀)ပုဒ်ကို 

(၂)နာရီ မးခွန်းစစ် ဆးမည် ဖစ်ပါသည်။  

၁၃။ အဂလိပ်စာဘာသာရပက်ို နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၀:၀၀ နာရီအထ ိ ဖဆိုချနိ(်၁)နာရီ ဖင့် 

မးခွန်းပုဒ် ရ(၃၀)ကို ဖဆိုရမည်ဖစ်ပီး ဖဆိုသူများအား ပဏာမစစ် ဆးခင်း ဖဆိုပုံနည်းစနစ်ကို 

ရှင်းလင်းတင် ပရန်ရှိပါသဖင့ ် နံနက် ၀၈:၃၀ နာရီတွင ် စာ မးပွဲခန်း အတွင်း၌ နရာယူပီး 

ဖစ်ရမည် ဖစ်ပါသည်။ 

၁၄။ သုတ ရးရာဘာသာရပ်ကို နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီအထ ိ ဖဆိုချနိ(်၁)နာရီ ဖင့် 

မးခွန်းပုဒ် ရ(၃၀)ကို ဖဆိုရမည် ဖစ်ပီး ဖဆိုသူများအ နဖင့် ၁၀:၄၅ နာရီ မှစတင်၍ 

စာ မးပွဲခန်းအတွင်း၌ ပန်လည် နရာယူပီး ဖစ်ရမည် ဖစ်ပါသည်။ 

ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက ် ဖဆိုနည်းလမ်းန် 

၁၅။  ပဏာမစစ် ဆးခင်း ဖဆိုရာတွင် အ ဖလာ ပ၌ ဖဆိုသည့်စာစစ်ဌာန၊ ဖဆိုခွင့်ပသည့် 

ခုံအမှတ်၊ ဖဆိုသည့်ဘာသာရပ်တိုကို အ ဖလာ ပရှိ သတ်မှတ်စက်ဝိုင်းအတွင်း 2B ခဲတံဖင့် 

မဲနက် န အာင် အပည့်ခယ် ပးရပါမည်။ မးခွန်းသည် Multiple Choice Question Type 

ဖစ်သည့်အတွက် ပးထားသည့် အ ဖ(၄)ခုအနက် အမှန်ဆုံးအ ဖတစ်ခုကိုသာ ရွးချယ်၍ 

အ ဖမှန် စက်ဝိုင်းအတွင်း 2B ခဲတံ ဖင့်မဲနက် န အာင် ထင်ထင်ရှားရှား ခယ် ပးရပါမည်။  

၈ ၇



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

ရွးပီးသား အ ဖကိုမကိက်၍ အခားအ ဖတစ်ခုကို ထပ်မံ ရွးချယ်လိုပါက ရွးပီးသားအ ဖကို 

ခဲဖျက်ဖင့် သသပ်စွာ ဖျက် ပး ရမည်ဖစ်ပီး ခဲဖျက်အစအနများမကျန် အာင် အ ဖလာစာရွက်ကို 

သန့်ရှင်း ပးရမည်ဖစ်ပါသည်။ အ ဖမှန်စက်ဝိုင်းအတွင်း အပည့် ခယ်မထား ခင်း၊ အ ဖမှန ်

စက်ဝိုင်းကိ ု ထင်ထင်ရှားရှား ခယ ် မထား ခင်း၊ ခဲဖျက်အစအနများကျန်ရှိ န ခင်း၊ အ ဖမှန(်၁)ခု 

ထက်ပို၍ ရွးချယ် ဖဆို ခင်း တိုအတွက် အမှတ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက် သတိ ပလိုက်နာရမည့်အချက်များ 

၁၆။ (က) အ ဖလာများ ပတွင် အစွန်းအထင်းမဖစ် စရပါ။ 

 (ခ )  အ ဖလာစာရွက်ကို ခါက်ခင်း၊ ချိး ခင်းမပရပါ။ 

 ( ဂ)  အ ဖလာများကို ပျက်စီး/စုတ်ပဲ ခင်းမဖစ် စရန်သတိပပါ။ 

ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက် သတိ ပ ရှာင်က်ရမည့်အချက်များ 

၁၇။ (က) အ ဖလာစာရွက် ပတွင ် ပင်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါက ခဲဖျက်သာ အသုံး ပရမည် ဖစ်ပီး 

Correction Pen အသုံးမ ပရပါ။ 

 (ခ)  အ ဖလာစာရွက်ကို ပါက်ပဲ အာင ်ခဲဖျက် ဖင့် ဖျက် ခင်းမှ ရှာင်က်ရမည် ဖစ်ပီး 

စာရွက် ပါက်ပဲ နပါက အဆိုပါ အ ဖအတွက ်အမှတ်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲသိုဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းထုတ်ပန် ကညာခင်း  

၁၈။ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ် ဆးခင်း (Screening Test) အာင်မင်သူများစာရင်းကို ဖဆိုပီး 

ရက်သတ (၂)ပတ်အတွင်း ထုတ် ပန် ကညာ ပးမည် ဖစ်ပီး အာင် မင်သူများသည ်  ဒုတိယ 

အဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲသို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိမည် ဖစ်ပါသည်။  

ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆး ခင်း 

၁၉။ ပထမအဆင့်ပဏာမစစ် ဆးခင်း(Screening Test)  အာင်မင်၍ဒုတိယအဆင့် ရး ဖ 

စာ မးပွဲသို  ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏  အမည်စာရင်းကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊  

ုံးအမှတ(်၁၇)၊ နပည် တာ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီး၊ မ လးတိုင်း ဒသကီး၊ မ ကွးတိုင်း 

ဒသကီးှင့် မွန် ပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများရှိ ကာ် ငာသင်ပုန်းများ၊ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖွဲ၏ Website , Facebook ှင့် Myanmar National Web Portal တိုတွင ် ထုတ် ပန ်

ကညာပါမည်။ ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲအတွက် စာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့်ကတ်ပား ထုတ် ပး 

မည့် န့ရက်ှင့် စာ မးပွဲကျင်းပမည့် န့ရက်၊ အချနိ်တိုသည ် ကာ် ငာတွင် ဖာ် ပပါရှိသည့်အတိုင်း 

ဖစ်ပါသည်။ ကာသပ တး န့ှင့် သာကာ န့တိုတွင ် ရး ဖစာ မးပွဲ ဖဆိုခွင့်ကတ် ပား 

များကို ထုတ် ပးမည် ဖစ်ပီး ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆးခင်းကို ပုံမှန်အားဖင့် စ န န့ှင့် တနဂ ွ န့ 

များတွင ်ကျင်းပပါသည်။ ဝါတွင်းကာလတွင ်အ ခခံပညာအထက်တန်း ကျာင်းများ၏ ကျာင်း 

ပိတ်ရက်များ ဖစ်သည့် တနဂ ွ န့ှင့် ဥပုသ် န့တိုတွင်ကျင်းပပါသည်။ ရး ဖစာ မးပွဲ 

စစ် ဆး ခင်းကိ ု နပည် တာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ လး၊ မ ကွးှင့် မာ်လမိင်မိရှိ စာစစ်ဌာန(၅)ခု 

တွင် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပမည်ဖစ်ပါသည်။ ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆးရာတွင် မန်မာစာ၊ 

အဂလိပ်စာှင့် သုတ ရးရာ မးခွန်းလာ(၃)ခုတိုကို(၂)ရက ်စစ် ဆးမည် ဖစ်ပါသည်။    

၂၀။ ပထမရက်တွင်မန်မာစာ မးခွန်းကို ၀၉:၀၀နာရီမှ၁၁:၀၀နာရီအထိလည်း ကာင်း၊ အဂလိပ် 

စာ မးခွန်းကို ၁၃:၀၀နာရမီှ ၁၅:၀၀နာရီအထိလည်း ကာင်း၊ ဒုတိယရက်တွင ် သုတ ရးရာ 

မးခွန်းကိ ု၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိလည်း ကာင်း စစ် ဆးမည်ဖစ်ပါသည်။  

၂၁။ ိုင်ငံ ခား ရးဝန်ကီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူး နရာများအတွက် ပည်ပစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ 

စစ် ဆး ရွးချယ် ပးပါရန် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲသို တရားဝင်အမှာစာဖင့် ညိင်း မတာရပ်ခံ 

လာပါက သီး ခားအစီအစ်တစ်ရပ်အ န ဖင့် ပည်ပိုင်ငံရှိ မန်မာသံုံးများတွင ်စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ် 

ကျင်းပ ပးမည် ဖစ်ပါသည်။ ပဏာမစစ် ဆးခင်း(Screening Test) အတွက ် အခားဝန်ကီးဌာန/ 

အဖွဲအစည်းများအတွက်စစ် ဆးခင်းကဲ့သိုပင် ဆာင်ရွက်မည်ဖစ်ပီး ရး ဖစာ မးပွဲ၌ ိုင်ငံခား ရး 

ဝန်ကီးဌာနအတွက် အဂလိပ်စာ မးခွန်းသည် (၃)နာရီ (၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီအထိ)ဖစ်ပါသည်။  

 

၉ ၁၀ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

၂၂။ ပည်ပိုင်ငံများတွင ် ကာလရှည်ဘွဲလွန်သင်တန်း တက် ရာက် နသူများ (သိုမဟုတ)် 

အလားတူ သင်တန်းတက် ရာက်ရန်လျာထားခံရသူများ၊ ရွးချယ်ခင်းခံထားရသူများကို ပဏာမ 

စစ် ဆးခင်းှင့် ရး ဖစာ မးပွဲများသို ဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့် ပမည်မဟုတ်ပါ။ ပဏာမစစ် ဆးခင်း 

(ScreeningTest)ှင့် ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲတိုအတွက် လ့လာရန ် မးခွန်းှင့် 

သက်ဆိုင် သာ အချက်အလက်များကိ ု နာက်ဆက်တွဲ(ဂ)တွင် ဖာ် ပထားပါသည်။  

တတိယအဆင့်စိတ်အ ခအ နှင့်လူ တွစစ် ဆး ခင်း  

၂၃။ ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲ အာင်မင်သူများအား စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး 

မခံယူရန် ကညာချက်ထုတ်ပန်ပါမည်။ စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆးမခံယူမည့် သူများ 

အမည်စာရင်း ကညာချက်ကိ ု ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ(်၁၇)၊ နပည် တာ်ရှိ 

ကာ်ငာသင်ပုန်းတွင်လည်း ကာင်း၊ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website , Facebook ှင့် 

Myanmar National Web Portal တိုတွင်လည်း ကာင်း ကည့်ိုင်ပါသည်။စိတ်အ ခအ နှင့် 

လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံယူရမည့်သူ တစ်ဦးချင်းစီထံသို စာတိုက်မှတစ်ဆင့်စာပို၍ အချနိ်မ ီ

အ ကာင်းကားမည် ဖစ်ပါသည်။ 

၂၄။ စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံယူရန်အတွက ်  ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ်သိုလာ ရာက်ရမည့်သူများသည် အာက် ဖာ် ပပါစာရွက်စာတမ်းများ 

ကို တစ်ပါတည်းယူ ဆာင်လာကရမည်ဖစ်ပါသည် − 

(၁) ဘွဲလက်မှတ် မူရင်း (သိုမဟုတ)် မာ်ကွန်းထိန်းုံးမှ ထုတ် ပးသည့် ယင်းဘွဲ 

ရ ကာင်း ထာက်ခံချက ်မူရင်း၊ 

(၂) အသက်အ ထာက်အထားအတွက ် အ ခခံပညာအထက်တန်း အာင်လက်မှတ/် 

တကသိုလ်ဝင်စာ မးပွဲ အာင်လက်မှတ/် ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပား မူရင်း 

(အသက်သတ်မှတ်ချက ်ညီွတ် ခင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရာတွင ်ဤ အာင်လက်မှတ်သည်  

 

အဓိကအ ထာက်အထား ဖစ် ကာင်းသတိ ပရန် ဖစ်ပါသည်။ အမည်ကွဲလွဲမရှိလင ်

အမည် ပာင်းအ ထာက်အထားကို တစ်ပါတည်း တင် ပရမည်။) 

(၃) ဘွဲရသည့်ှစ်တွင ် အာင် မင် သာ ဘာသာရပ်များှင် ့ရမှတ်စာရင်း မူရင်း၊ 

(၄) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ် ပား မူရင်း၊ 

(၅) မန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ သက်ဆိုင်ရာမိနယ်ရဲစခန်းမှ ရာဇဝတ် ပစ်မကျးလွန်ဖူး ခင်း 

ှင့် ပး(၄) ပးစာရင်းတွင ်  ပါဝင် ခင်းမရှိ ကာင်း  ထာက်ခံစာမူရင်း [ ထာက်ခ ံ

စာတွင ် ထာက်ခံသူ၏ အမည်၊ ရာထူး၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်ှင့် ရဲစခန်းတံဆိပ်တို 

ပည့်စုံစွာ ပါရှိရမည် ဖစ်ပီး လာက်လာတင်သွင်းသည့ ် ရက်မ(ှ၆)လအတွင်း 

တာင်းခံထား ခင်း ဖစ်ရမည်။ ] 

(၆) ကျန်းမာ ကာင်း ဆးလက်မှတ ် မူရငး်၊ [ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန 

(သိုမဟုတ)် ကာကွယ် ရးဝန်ကီးဌာန ဆးဝန်ထမ်းန်ကား ရးမှးုံး၏ လက် အာက်ရှိ 

ဆးုံ/ ဆးခန်းမ ှ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ လက်မှတ်၊ အမည်၊ ရာထူး၊ ပန်တမ်းဝင် 

(သိုမဟုတ)် ဆမအမှတ်၊ ဌာနဆိုင်ရာ ုံးတံဆိပ်တို ပါရှိသည့် ထာက်ခံချက ်

ဖစ်ရမည်။] 

(၇) လာက်ထားသူ၏ ပတ်စ်ပိုအရွယ် ဓာတ်ပု(ံ၁)ပုံ ( ရှတည့်တည့်မ ှ ိုက်ထားပီး 

နားရွက်ှစ်ဖက် မင် စရမည်။) 

(၈) ကိုယ် ရးပုံစံ(၂)မျက်ှာတွင ် အချက်အလက်များကိ ု ပည့်စုံစွာ ရးသွင်းပီး မိတ 

(၁၁) စာင ် ပစုတင် ပရန်။ 

၂၅။ စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံယူရမည့်သူများသည် ကညာချက်ပါ ပထမ 

ရက်တွင ်စိတ်အ ခအ နစစ် ဆး ခင်းခံယူရမည် ဖစ်ပီး နံနက်ပိုင်း၌ စိတ်စစ် ဆး ရးဌာနစိတ်မှ 

ပစုထားသည့် မးခွန်းပုံစံများကို ရး ဖ ဖဆိုရပါမည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင ် စိတ်စစ် ဆး ရး 

အရာရှိက နံနက်ပိုင်းတွင် ဖဆိုခဲ့သည့်အ ဖလာကိုအ ခခံ၍ တစ်ဦးချင်းကိုလူ တွစစ် ဆးမည ်

ဖစ်ပါသည်။ ယင်းသို နံနက်ပိုင်း ရး ဖှင့် မွန်းလွဲပိုင်း လူ တွစစ် ဆးခင်းတိုမှရရှိသည့် စိတ်အ ခ  

 

၁၁ ၁၂ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

အ နစစ် ဆး တွရှိချက်ကိ ု ဒုတိယ န့ လူ တွစစ် ဆးမည့် အဖွဲဝင်များထံသို တင် ပထားမည ်

ဖစ်သည်။ 

၂၆။ ဒုတိယရက်တွင် လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံယူရန်လာ ရာက်ကသည့်သူများကို ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ အဖွဲဝင်များက လူ တွစစ် ဆး၍အကဲဖတ်ကမည်ဖစ်ပါသည်။ တည်ဆဲအကဲဖတ် 

ချက်များ၌ လူအကဲ ဖတ် ခင်း၊ ဗဟုသုတစစ် ဆး ခင်း၊ လုပ်ငန်းဗဟုသုတှင့် အခားပညာရပ/် 

ကမ်းကျင်မစစ် ဆး ခင်းတိုပါဝင်ပါသည်။ 

သင်တန်းတက် ရာက် စ ခင်း  

၂၇။ နာက်ဆုံးအဆင့် ရွးချယ် ခင်းခံရသူများသည ် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင ် ဖွင့်လှစ် 

သည့် အရာထမ်း လာင်းအ ခခံသင်တန်း၊ ပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းများ 

သို တက် ရာက်ရမည် ဖစ်ပီး သင်တန်းဆင်းချနိ်၌ ပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ 

အာင်လက်မှတ်ချးီ မင့် ခင်း ခံရမည်ဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများသို အာင်မင်စွာ တက် ရာက် 

ပီးမှသာ ကာ် ငာပါ ဝန်ကီးဌာန/ အဖွဲအစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး နရာများ၌ ခန့်အပ် ခင်း 

ခံရမည်ဖစ်ပါသည်။ 

၂၈။ လစ်လပ်ရာထူး နရာအတွက် ရွးချယ် ခင်းခံရ သာ်လည်း သင်တန်းသိုတက် ရာက်ိုင် 

ခင်းမရှိပါက ရွးချယ် ခင်းခံရသူအမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ခင်းခံရမည်ဖစ်ပါသည်။ သင်တန်း 

ပာင်း ရတက် ရာက် ခင်းခွင့် ပမည်မဟုတ်ပါ။ 

အထူးသတိ ပရန်အချက်အလက်များ 

၂၉။ လာက်လာတင်သွင်းသည့်ကာလ၌ ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ် သာ်လည်း လာက်ထားစ် 

ကာလအတွင်း ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဖစ်လာပါက ကာ် ငာပါလစ်လပ်ရာထူး နရာအတွက် လာက်ထား 

ခင်းကိုကန့်ကွက်ရန်မရှိ ကာင်း မိမိလက်ရှိတာဝန်ထမ်း ဆာင်ရာဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနသိုအဆင့်ဆင့်တင် ပပီး ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့် ပစာကို ပဏာမစစ် ဆး ခင်း မ ဖဆိုမီ 

တင် ပရမည် ဖစ်ပါသည်။ တင် ပိုင် ခင်းမရှိပါက ပဏာမစစ် ဆး ခင်း အတွက် ဖဆိုခွင့် 

ခုံအမှတ်ထွက်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

၃၀။ ပင်ပပုဂိလ် (လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ  များအ နဖင့် ပဏာမစစ် ဆး ခင်းှင့် 

ရး ဖစာ မးပွဲ အာင် မင်၍ စိတ်အ ခအ နှင့်လူ တွစစ် ဆးမခံယူရန်လာ ရာက်ချနိ်တွင ် 

ယခင်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူ ဖစ်ပါက ယင်းဌာနမ ှတ်ထွက်ခွင့် ပသည့ ်ုံးအမိန့်စာ 

မူရင်းှင့်မိတတိုကို ယူ ဆာင်တင် ပရမည် ဖစ်ပါသည်။ တင် ပိုင် ခင်းမရှိပါက စိတ်အ ခအ န 

ှင့်လူ တွစစ် ဆးခံယူခွင့် ပမည် မဟုတ်ပါ။ 

၃၁။ ရာထူးရရှိ ရးအတွက ် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ ဥကအပါအဝင ် မည်သူကိုမ ှ တံစိုး 

လက် ဆာင်လာဘ် ပးရန်မလိုပါ။ တံစိုးလက် ဆာင်လာဘ် ပးရန ် ကိးစားသူအား တည်ဆ ဲ

ပစ်မဆိုင်ရာဥပ ဒအရ အ ရးယူပါမည်။ 

၃၂။  ရာထူး ရွးချယ်ခန့်ထားမကို ဆာင်ရွက် ပးိုင်သည့်ပွဲစားမရှိပါ၊ ပွဲစားအ ယာင် ဆာင ်

သူများကိုလည်း ဖာ်ထုတ်အ ရးယူိုင်ရန် သတင်း ပး ခင်း ဖင့ ်ကူညီပါ။ 

၃၃။ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းှင့ ် ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆး ခင်းတိုတွင ် မသမာ သာ 

နည်း ဖင့် ဖဆိုရန ် ကိးပမ်းသူကို စစ် ဆး တွရှိပါက ပထမအကိမ် ကျးလွန်မအတွက် 

(၂)ှစ်အတွင်း ဤအဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာ ရာထူးများသို လာက်ထားခွင့် ပမည် 

မဟုတ်ပါ။ ဖဆိုရန်တား မစ်သည့် (၂)ှစ ် ကာလ နာက်ပိုင်းတွင် ဒုတိယအကိမ် ထပမ် ံ

ကျးလွန်ပါက အဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာ ရာထူးများသို ရာသက်ပန ် လာက်ထားခွင့် ပမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

၃၄။ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းှင့ ် ဒုတိယအဆင့် ရး ဖစာ မးပွဲတိုတွင ် မသမာ သာနည်း ဖင့ ်

ဖဆိုသူသည် ဝန်ထမ်း ဖစ်ပါက ၎င်း၏မသမာ သာနည်း ဖင့် ဖဆိုမကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီး 

ဌာနသို တရားဝင ်အသိ ပးအ ကာင်းကားပီး ဌာနဆိုင်ရာ အ ရးယူ ခင်းခံယူရမည်။ 

စုံစမ်း မး မန်း ခင်း 

၃၅။ ကာ်ငာ၌ ဖာ်ပပါ အ ကာင်းအရာများှင့်ပတ်သက်၍ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်  

(၁၇)၊ နပည် တာ် ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်(၀၆၇-၃၄၀၉၀၅၂)၊  (၀၆၇-၃၄၀၉၄၃၀)၊  (၀၆၇-၃၄၀၉၁၇၉)၊    

(၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၄)၊ (၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅)၊ှင့်(၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆)သို စုံစမ်း မးမန်းိုင်ပါသည်။ 

 

၁၃ ၁၄ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

အ ထွ ထွ 

၃၆။ ဤလမ်းန်ချက်စာ စာင်ှင့် လာက်လာပုံစံတိုကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ(်၁၇)၊ န ပည် တာ်၊ အမှတ်(၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတာွန့်ရပ်ကွက်၊ 

တာ မွမိနယ်ရှိ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ( ရန်ကုန်ုံးခွဲ )ှင့် တိုင်း ဒသကီး/ ပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲုံးများတွင ်ဝယ်ယူိုင်ပါသည်။ 

၃၇။ ဤလမ်းန်ချက်စာ စာင်ကို  ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏  Website များ ဖစ် သာ  

www.ucsb.gov.mm , ucsb.imis.com.mm , Facebook Page ဖစ် သာ Union Civil Service 

Board Myanmar  ှင့် Myanmar National Web Portal တိုတွင် ကည့်ိုင်ပါသည်။ 

 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ ခယူ သာ ရာထူးများအတွက် 

အွန်လိုင်း လာက်လာပုံစံ 

(Online Application Form) Registration Form 

 
 

နာက်ဆက်တွဲ(က) 
၁၆၁၅



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

ကိုယ် ရးအကျ်း ဖည့်ရန ်

 

ပညာအရည်အချင်း ဖည့်ရန ်

 

 

၁၈ ၁၇



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

လုပ်ခဲ့ဖူး သာအလုပ်အကိုင်များ ဖည့်ရန ်
 

 

ကျာင်းများ၊ တကသိုလ်များ ဖည့်ရန ်

 

 

၁၉ ၂၀ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

နာက်ဆုံး အာင် မင်ခဲ့သည့်အတန်းတွင်သင်ကားခဲ့ သာဘာသာရပ်များ 
 

 

ယခင် ဖဆိုခဲ့ဖူးလင ်
၂၁ ၂၂ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

စာရွက်စာတမ်းများတွဲရန ်

 

     ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ ခယူ သာ ရာထးူများအတွက ်

လာက်လာပုံစံ 

 ဖဆိုမည့်စာစစ်ဌာန ---------------- 

   ( နပည် တာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ လး၊ မ ကွး၊ မာ်လမိင်) 

  ခုံအမှတ်    -------------------- 

န်ကား ရးမှးချပ် 

ဝန်ထမ်း ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန 

ုံးအမှတ(်၁၇) 

န ပည် တာ်။ 

ခုှစ်၊  လ ရက ်

၁။ လာက်ထားသည့်ရာထူး 

 (က) ဌာန------------------------------------------------------------------ 

 (ခ) ရာထူးအမည်---------------------------------------------------------- 

 (ဂ) ကာ် ငာစာအမှတ်----------------------------------------------------- 

၂။ လာက်ထားသ ူ

 (က) အမည်--------------------------------------------------------------- 

 (ခ) အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ(်သိုမဟုတ)်----------------------------------- 

  ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်--------------------------------------- 

 (ဂ) မွး န့ (ရက်၊လ၊ှစ်)--------------------------------------------------- 

 (ခရစ်သကရာဇ် ဖင့် ဖာ် ပရန)် ------------------------------------------- 

 

 

 

နာက်ဆက်တွဲ(ခ) ၂၄ ၂၃ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

(ဃ) လူမျိးှင့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ----------------------------------------- 

 (မည်သည့်တိုင်းရင်းသား ဖစ် ကာင်း ဖာ် ပရန)်--------------------------- 

 (င) ပညာအရည်အချင်း(ဘွဲ/ ဒီပလိုမာစသည်များကို---------------------------- 

အာင် မင်သည့်ခုှစ်ှင့်တက ွအစ်လိုက် ဖာ် ပရန)်------------------------ 

 (စ) လက်ရှိအလုပ်အကိုင(်ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း)-------------------------------------- 

  (၁) ဌာန၊ရာထူး၊ လစာန်း---------------------------------------------- 

  (၂) ပုတ် ပတ်၊ န့စား၊လုပ်ငန်း ပစသည့်န်းထား၊ ဌာန၊တာဝန်---------------- 

  (၃) သမဝါယမ၊ပုဂလိက၊ ကိုယ်ပိုင်၊ လစာ၊ လုပ်ခ၊ ဝင် ငွ၊ တာဝန်-------------- 

(ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လင်အလုပ်သမားမှတ်ပု ံတင်အမှတ်၊မိနယ်၊ မှတ်ပု ံတင် 

သည့်ရက်စွ ဲ-----------------------------------------------------

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

(ဇ) စာ မးပွဲဝင် ကး ပးသွင်းသည့်ချလန်အမှတ်/ရက်စွဲ/ ပးသွင်းသည့်ဘဏ်ခွဲ -

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

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

 (စျ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပည့်အစုံ/ဖုန်းနံပါတ်-------------------------------         

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

၃။ (က) ဖခင်အမည်-------------------------------------------------------- 

  အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်------------ 

  အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------- 

  အလုပ်အကိုင်/ဌာန-------------------------------------------------- 

နရပ်လိပ်စာ----------------------------------------------------- 

 

(ခ) မိခင်အမည်--------------------------------------------------------- 

 အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်------------ 

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

 အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------- 

 အလုပ်အကိုင်/ဌာန--------------------------------------------------- 

 နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------- 

(ဂ) အိမ် ထာင်ရှိလင်---------------------------------------------------- 

 ခင်ပွန်း/ဇနီးအမည်-------------------------------------------------- 

 အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်------------ 

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

 အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------ --     

 အလုပ်အကိုင်/ဌာန--------------------------------------------------- 

 နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------- 

(ဃ) သား/သမီးရှိလင ်

 အမည်---------------------------------------------------------------- 

 အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်------------ 

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

အဆင့်/ရာထူး-------------------------------------------------------

အလုပ်အကိုင်/ဌာန---------------------------------------------------

နရပ်လိပ်စာ-------------------------------------------------------- 

(င) မွးချင်းရှိလင်------------------------------------------------------ 

 အမည်-------------------------------------------------------------- 

၂၅ ၂၆ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

အမျိးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်------------

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

အဆင့်/ရာထူး------------------------------------------------------- 

  အလုပ်အကိုင်/ဌာန-------------------------------------------------- 

  နရပ်လိပ်စာ------------------------------------------------------- 

  (မရှိလင် ဦးကီး/ဦး လး/အ ဒ အရင်းအချာများ ဖာ် ပရန်) 

၄။ (က) ပညာသင်ကားခဲ့ဖူး သာ ကျာင်းများ/တကသိုလ် ကာလိပ်များ------------ 

(တည် နရာှင့်ခုှစ် ဖာ် ပရန်)---------------------------------------- 

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

 (ခ) ကျာင်း နစ်ထူးခန်မများ------------------------------------------- 

 (ဂ) ကျာင်း နစ်အ ပစ် ပးခံရမများ-------------------------------------- 

 (ဃ) ပညာအရည်အချင်း 

(၁) နာက်ဆုံး အာင် မင်ခဲ့သည့်အတန်း/ အဆင့်/ ခုှစ်------------------ 

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

(၂) နာက်ဆုံးအတန်းတွင်သင်ယူခဲ့ သာဘာသာရပ်များ-----------------

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

၅။ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူး သာအလုပ်အကိုင်များ------------------------------------------ 

(တ်ထွက် ပာင်း ရရသည့်အ ကာင်းကိုပါ ဖာ် ပရန)်----------------------------- 

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

 

 

၆။ ပါဝင်ခဲ့ဖူး သာအသင်းအဖွဲများှင့်တာဝန်များ-------------------------------------

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

၇။  ယခင် ဖဆိုခဲ့ဖူးလင် 

ရာထူး  ခုံအမှတ်      လူ တွစစ် ဆး ခင်းရှိ-မရှိ 

         (ရှိပါကရက်စွဲ ဖာ် ပပါရန်)       

 (က)  -------------------------------------------------------------------- 

 (ခ )   ----------------------------------------------------------------------- 

 (ဂ )   ----------------------------------------------------------------------- 

 (ဃ)  ----------------------------------------------------------------------- 

 (င )  ----------------------------------------------------------------------- 

   ( နရာမလုံ လာက်လင ် နာက်ဆက်တွဲ ဖင့် ဖာ် ပရန)် 

၈။ လာက်လာှင့်အတူ အာက်ပါစာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲ ပးပိုပါသည-် 

(က) ပညာအရည်အချင်း အာင်လက်မှတ်မိတ (ဘွဲလကမ်ှတ်/ နာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်

စာရင်းစသည်) (မိတမှန် ဖစ် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိုးရန်) 

(ခ) အသက်အ ထာက်အထားအတွက ် တကသိုလ်ဝင်လက်မှတ/် အ ခခံပညာ 

အထက်တန်း အာင်လက်မှတ်မိတ (မိတမှန် ဖစ် ကာင်းလက်မှတ် ရးထိုးရန်) 

 (ဂ) လူမ ရး ဆာင်ရွက်ချက်များ 

 (ဃ) စာ မးပွဲဝင် ကး င ွ ပးသွင်းသည့် ပစာ/ ချလန်မူရင်း။ 

၉။ လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဖစ်လင ်

(က) လာက်လာတစ် စာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့်ဌာနဆိုင်ရာမှတစ်ဆင့် ဝန်ကီး 

ဌာနသို အဆင့်ဆင့်တင် ပ၍ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့် ပချက်ရရှိရန ်တင် ပထားပါသည်။   

၂၈ ၂၇



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

(ခ) တည်ဆဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများှင့်အညီ လာက်ထားသည့် လစ်လပ်ရာထူး နရာ 

အတွက ် ရွးချယ် ခင်းခံရပါက ဗဟိုဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင ် ဖွင့်လှစ်သည့် 

အရာထမ်း လာင်းအ ခခံသင်တန်း၊ ပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ 

သင်တန်းသို  ဆုံးခန်းတိုင်ပီး မာက် အာင် မင်သည်အထ ိတက် ရာက်ပါမည်။  

(ဂ) ကိုယ် ရးကိုယ်တာ အ ကာင်းကိစ ကာင့် ဖစ် စ၊ မိမိတာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက ်

ရှိသည့်မိခင်ဝန်ကီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များပားခင်း ကာင့်ဖစ် စ၊ ဗဟိုဝန်ထမ်း 

တကသိုလ်များတွင်တက် ရာက်ရမည့် အရာထမ်း လာင်းအ ခခံသင်တန်း၊ ပည်သူ 

ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကို ပီး မာက် အာင် မင် အာင် 

တက် ရာက်ရန ် ငင်းဆို ခင်း/ တမင် ရှာင်က် ခင်း မပလုပ်ပါ။ 

 (ဃ) ပည်ပတွင် ကာလရှည်သင်တန်းတက်ရာက်ရန ် မိခင်ဝန်ကီးဌာနမ ှ ရွးချယ ်

ထား ခင်း(သိုမဟုတ်)လျာထားခံရ ခင်း ရှိ/မရှိ (--------------------------) 

၁၀။ ပင်ပပုဂိလ(်လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သ)ူ ဖစ်လင ်

 (က) လာက်ထားသည် ့ လစ်လပ်ရာထူး နရာအတွက် ရွးချယ် ခင်းခံရပါက ဗဟို 

ဝန်ထမ်းတကသိုလ်များတွင ် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်း လာင်းအ ခခံသင်တန်း၊ 

ပည်သူဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမ ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကိ ု တက် ရာက် အာင် မင ်

မှသာ  ရွးချယ် ခင်းခံရသည့် လစ်လပ်ရာထူး နရာ၌ ခန့်အပ် ခင်းခံရမည်ကို သိရှ ိ

ပါသည်။ 

 (ခ)  ရွးချယ်ခင်းခံရ သာ်လည်း သင်တန်းသိုတက် ရာက်ိုင် ခင်းမရှိပါက ရွးချယ်ခင်း 

ခံရသူများအမည်စာရင်းမ ှပယ်ဖျက် ခင်းခံရမည်ကိုသိရှိပါသည်။ 

 

 

၁၁။ အထက် ဖာ် ပပါအချက်အလက်များမှန်ကန် ကာင်းှင့်အကျင့်စာရိတ ကာင်းမွန် 

ကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိ ပပါသည်။ 

        လက်မှတ် ------------------ 

        အမည်  -------------------- 

 

မှတ်ချက်။ အထက် ဖာ် ပပါအချက်အလက်များအား ပည့်စုံစွာ ဖည့်စွက်ထား ခင်းမရှိ သာ 

လာက်လာများကိုလက်ခံစ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ ရး ဖစာ မးပွဲ၊ ၁ ကိမ်လင် ကာ် ငာပါ 

ဝန်ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျိးကိုသာ လာက်ထားခွင့် ပပီး 

ရာထူး(၂)မျိးထက် ပိုမို လာက်ထားပါက ကာ် ငာအမှတ်စ်အလိုက် ရာထူး(၂)မျိးသာ 

သတ်မှတ ် ဖဆိုခွင့် ပ၍ ကျန် လာက်လာများကိုပယ်ဖျက်မည် ဖစ်ပါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၃၀ ၂၉ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

နာက်ဆက်တွဲ(ဂ) 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက စစ် ဆးသည့် ပဏာမစစ် ဆး ခင်းှင့ ် ရး ဖစာ မးပွဲ 

စစ် ဆး ခင်းတိုအတွက ် မးခွန်းများှင့် သက်ဆိုင် သာအချက်အလက်များ 

ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက် လ့လာရန ်

ပဏာမစစ် ဆး ခင်းတွင် အဂလိပ်စာှင့် သုတ ရးရာ(၂)ဘာသာအတွက် Multiple 

Choice Question Type မးခွန်း(၆၀)ပုဒ်ကို ဖဆိုချနိ(်၂)နာရီ စစ် ဆးမည် ဖစ်ပါသည်။ 

မးခွန်း(၁)ပုဒ်အတွက် အ ဖမှန်(၄)ခု ပးထားမည်ဖစ်ပီး ပးထားသည့်အ ဖ(၄)ခုအနက် အမှန်ဆုံး 

အ ဖ(၁)ခု ကိုသာ ရွးချယ်၍ 2B ခဲတံ ဖင့် အ ဖမှန်ကို စက်ဝိုင်းအတွင်း မဲနက် န အာင ်

ထင်ထင်ရှားရှား ခယ်ကာ ဖဆိုရပါမည်။ ပဏာမစစ် ဆး ခင်းအတွက ် အဂလိပ်စာှင့် 

သုတ ရးရာ (၂)ဘာသာတိုကို လ့လာဖတ်ရန် ဖစ်ပါသည်။ 

ရး ဖစာ မးပွဲ စစ် ဆး ခင်းအတွက် လ့လာရန် 

မန်မာစာ 

 မန်မာစာအ ရးအသားကမ်းကျင်မှင် ့ ပည်သူဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အရည်အ သွး၊ 

ပည်သူဝန်ထမ်းကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများကို အာက်ပါအတိုင်း စစ် ဆးမည် 

ဖစ်ပါသည်။ 

(၁) ပးထား သာ ခါင်းစ် ၂ခုအနက် ၁ခုကို စာလုံး ရ ၅၀၀ ခန့် မှတ်စု ရးသား ခင်း။ 

(အမှတ်၂၀)  

(ပည်သူဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တစ်ပုဒ်၊ ပည်သူဝန်ထမ်း ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ 

တစ်ပုဒ်) 

 

(၂) ပးထား သာအဂလိပ်စာပိုဒ်ကို မန်မာဘာသာပန်ဆို ခင်း။ (အမှတ်၂၀) 

 ( ပည်သူဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အဂလိပ်စာပိုဒ)် 

(၃) (က)  စာလုံး ပါင်းသတ်ပုံ အမှား အမှန် ရွး ခင်း။ (၁၀မှတ်) 

 (ခ) ဝါဟာရများကို အဓိပါယ် မှန်ကန် ပလွန် အာင် ဝါကျတစ်ခုစီတွင်   

အသုံး ပ ခင်း။  (၁၀မှတ်) 

(၄) ဖာ် ပချက်တစ်ရပ်ကို အှစ်ချပ် ရးသား ခင်း (အမှတ် ၂၀) 

(၅) ုံးစာအ ရးအသား။ (အမှတ် ၂၀) 

 (အလုပ် လာက်စာ၊ ခွင့်စာ၊ ကညာစာ၊ အမှာစာ၊ အစည်းအ ဝးဖိတ်စာ၊ 

အစည်းအ ဝးမှတ်တမ်း- စသည့်ုံးစာ ရးနည်းဆိုင်ရာများ) 

 

လ့လာဖတ်ရန ်-  

(၁)    ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံ တာ် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ - 

ုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ 

(၂)  ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ မန်မာစာဌာန- လုပ်ငန်းသုံး မန်မာစာ 

(၃)  ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ မန်မာစာဌာန- အသုံးချ မန်မာစာ 

(၄)  မာင်ခင်မင် (ဓု ဖ)- ုံးသုံး မန်မာစာ ရးသားနည်း  

(၅)  န့စ်ထုတ်ိုင်ငံ တာ်ပိုင်သတင်းစာများ  

 

 

 

၃၂ ၃၁ 



 ကန့်သတ ်        ကန့်သတ ်   

              ကန့်သတ ်          ကန့်သတ ်         

အဂလိပ်စာ 

အဂလိပ်စာ ရးသားိုင်စွမ်းှင် ့ နားလည်သ ဘာ ပါက်မ အရည်အချင်းကို အာက်ပါအတိုင်း 

စစ် ဆးမည် ဖစ်ပါသည် - 

၁။ ပးထားသည့်စာပိဒု်ကို ဖတ်ပီး မးခွန်းများကို ဖဆို ခင်း။ (၁၀မှတ်) 

၂။ (က) ပးထားသည့်ဝါကျတွင် ပါရှိ သာ အမှားကို ပင်ဆင် ခင်း။ (၁၀မှတ်) 

 (ခ) ဝါကျတွင ် ပးထား သာ ကွက်လပ်ကို ဖည့် ခင်း။ (၁၀မှတ်) 

 (ဂ) န်ကားချက်ှင့်အညီ ပးထား သာ ဝါကျများကို ပန် ရး ခင်း။ (၁၀မှတ်) 

၃။ မန်မာဘာသာမှ အဂလိပ်ဘာသာသို ဘာသာပန်ဆို ခင်း။ (၂၀မှတ်) 

၄။ ပးထားသည့်အဆိုကို သ ဘာတူ၊ မတူ မိမိအ မင်ကို တင် ပ ခင်း။ (၂၀မှတ်) 

၅။ စာစီစာကုံး ရးသား ခင်း။ (၂၀မှတ်) 

သုတ ရးရာ  

သုတ ရးရာဘာသာရပ် မးခွန်းလာှင့်ပတ်သက်၍ မန်မာ့သုတ ရးရာှင့် ကမာ့သုတ ရးရာ 

များကို အာက်ပါအတိုင်း စစ် မးမည် ဖစ်ပါသည် -  

၁။ ဓမဓိာန် မးခွန်း    ( မးခွန်းအားလုံး ဖဆိုရန်)   (အမှတ် ၂၀) 

(က) မှန် သာအ ဖကို ရွးချယ်ပါ။ 

( ခ ) မှား၊ မှန် ရွးချယ်ပါ ။ 

( ဂ ) ကွက်လပ် ဖည့်ပါ။ 

(ဃ) မးခွန်းများကို ဖပါ။ 

 

 

၂။ မးခွန်းတို မးခွန်း (၄ပုဒ် မး -၂ပုဒ် ဖဆိုရန်)   (အမှတ် ၂၀) 

မန်မာှင့် ကမာ့သုတ ရးရာများတွင ် အ ခခံ ပဿနာတစ်ရပ်ရပ်ကို ဦးတည်၍ အ ဖ 

ဖာ်ထုတ် ခင်းကိုစစ် ဆးသည့် မးခွန်း ဖစ်ပါသည်။ ဥပမာ-ယ် ကျးမ၊ သမိုင်း၊ ိုင်ငံ ရး၊ 

လူမ ရး၊ စီးပွား ရးစ သာ နယ်ပယ် တစ်ခုခုကိုအ ခခံ သာ ပဿနာကို မိမိအ မင် ဖင့် 

လ့လာဆန်းစစ် စ ခင်း ဖစ်ပါသည်။  

၃။ မးခွန်းရှည် မးခွန်း (၂ပုဒ် မး ၁ပုဒ် ဖဆိုရန်)  (အမှတ် ၂၀) 

 မန်မာ့မျက် မှာက် ရးရာများတွင် ကျယ်ကျယ် ပန့် ပန့်  ဘက် ပါင်းစုံမှ စိစစ ် သုံးသပ် 

ခင်းကို စစ် ဆး သာ မးခွန်း ဖစ်ပါသည်။ 

၄။ မးခွန်းရှည် မးခွန်း (၂ပုဒ် မး ၁ပုဒ် ဖဆိုရန်) (အမှတ် ၂၀)  

 ကမာ့မျက် မှာက် ရးရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပန့် ပန့် ဘက် ပါင်းစုံမှစိစစ် သုံးသပ်ခင်းကို 

စစ် ဆး သာ မးခွန်း ဖစ်ပါသည်။ 

 ဥပမာ - ိုင်ငံ ရး၊ လုံ ခံ ရး၊ လူမစီးပွား ရး၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံ ရး၊ သဘာဝ 

ဘးအရာယ်များ၊ ဒီမိုက ရစီှင့်လူအခွင့်အ ရး၊ အကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မများ၊ ၊သိပံှင့် 

နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မများ၊ ဒသဆိုင်ရာအဖွဲအစည်းများှင့် စီးပွား ရးဆိုင်ရာ 

အဖွဲအစည်းများအ ပ အ ခခံ သာ မးခွန်းများကိ ု မိမိအ မင် ဖင့် လ့လာဆန်းစစ ်

စ ခင်း ဖင် ့ ဖဆိုရမည့် မးခွန်း ဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ှင့်သက်ဆိုင် သာ မးခွန်း (၂ ပုဒ် မး - ၁ပုဒ် ဖဆိုရန်)  (အမှတ် ၂၀) 

 အုပ်ချပ်မစွမ်းရည်၊ ဦး ဆာင်ိုင်မစွမ်းရည်ှင့် အရင်းခံ ပဿနာကိ ု ဖာ်ထုတ်ိုင်မ 

စွမ်းရည်များကို ဆန်းစစ်မည့် မးခွန်း ဖစ်ပါသည်။  

 ဥပမာ - good governance ကို မည်သိုနားလည်ပုံ၊ အဂတိလိုက်စားမ ထိန်းချပ်ပုံ၊ 

တရားဥပ ဒစိုးမိုး ရး၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး လိုက်နာရမည် ့ ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်းများ၊ 

ိုင်ငံ တာ်ဖွံဖိးတိုးတက် ရးအတွက် ိုင်ငံသားတစ်ဦးအ နဖင့် လိုက်နာ ဆာင်ရွက ်

ရမည့် Civic Duty ကဲ့သို သာ ပည်သူနီတိဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်၊ 

၃၃ ၃၄ 


