
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ 

ေလာက်လာေခါယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမတှ၊်   ၂  /  ၂၀၂၁ 

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလြပည့်ေကျာ်    ၄    ရက်              

( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊   မတ်   လ     ၃၁    ရက် ) 

၁။  ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖဲွ့အစည်း(  ၁၇  )ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာ 

များအတွက ် ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝန်အဖွဲ့၊  ရုးံအမှတ(်၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်နှင့်  ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊  (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊အမှတ်(၆၅)၊အေဝရာလမ်း၊  ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊  တာေမွမို့နယ် 

(သ့ုိမဟုတ်)  တုိင်းေဒသကီးနှင့်    ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုးများ၌      ေလာက်လာဝယ်ယူ၍    

၇-၅-၂၀၂၁ ရက်ေန့ေနာက်ဆံုးထားပီးလူကုိယ်တုိင်(သ့ုိမဟုတ်) စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွ ၊့ ရံုးအမတ်ှ(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို့ ေပးပ့ုိေလာက်ထားနုိင်ပါသည်- 

 (က) စီမံကိန်း၊ဘာေရးနှင့်စက်မဝန်ကီးဌာန 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  ေငွတိုက် 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ  ၅ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ ( M.Com )/ စာရင်းကိုင် 

ပညာမဟာဘွဲ့(M.Act)/  မဟာစီးပွားေရး

ပညာဘဲွ့(ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)[M.Econ 

(Economics/Statistics)]/ဖံွ ့ဖိုးေရးပညာ 

မဟာဘဲွ့( M.Dev.S )  

      ၂ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ) [ M.A(English) ] 

      ၂ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူ တာသိပ္ံပဘဲွ့( M.C.Sc ) 

 

 

 

    ၃ ေနရာ  မဟာဉပေဒဘဲွ့ ( LL.M ) 
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စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၂)  ရသံုးမှန်းေြခ 

ေငွစာရင်း 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

 

၅ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ (M.Com)/ မဟာ 

စီးပွားေရးပညာဘဲွ့(စာရင်းအင်း/ 

ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Statistics/ 

Economics)] 

(၃)  ြပည်တွင်း 

အခွန်များ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ  ၁၁ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com)/  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့ရရိှပီး 

လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင် 

လက်မှတ်ရရိှသူ (B.Com; CPA) 

      ၁၀ ေနရာ  မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်း/ 

ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Statistics/ 

Economics)] 

(၄)  ြမန်မာ့ 

အာမခံ 

လုပ်ငန်း 

လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

၂  ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

      ၂  ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (အီလက်ထေရာနစ်) 

[B.E(Electronics)] 

      ၉ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com) 

      ၃ ေနရာ  မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်း) 

[M.Econ(Statistics)] 

      ၂ ေနရာ  စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမခံန့်ခဲွမပညာ 

မဟာဘွဲ့ (M.B.A) 

      ၃ ေနရာ  ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘာေရးဆုိင်ရာ 

မဟာဘွဲ့ (M.B.F) 

      ၃  ေနရာ  မဟာသိပ္ပဘွဲ့ (သခင်္ျာ)[M.Sc(Maths)] 

      ၆ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc) 

      ၅ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ) 

[M.A(English)] 
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 (ခ) ပ့ုိေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၁)  ြမန်မာ့ 

ဆိပ်ကမ်း 

အာဏာပိုင် 

လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

 (ဘာေရး) 
 

(စာရင်းစစ်) 

 

 

၁ ေနရာ 

 

၁ ေနရာ 

 
 

 

 
 

ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကုိင်ပညာဘဲွ့  

(B.Act)/လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင် 

ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ(CPA)     (မထမ်းစု)  ၁ ေနရာ 

(၂)  ြမန်မာ့ 

မီးရထား 

လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(အချက်ြပနှင့် 

ဆက်သွယ်ေရး) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(အီလက်ထေရာနစ်/

လပ်စစ်စွမ်းအား) 

[B.E(Electronics/Electrical Power)] 

(၃)  ြမန်မာနိုင်ငံ 

ေရေကာင်း 

ပညာ    

တက္ကသုိလ် 

နည်းြပအရာရှ ိ

(ေရယာဉ်တည်

ေဆာက်မနှင့် 

အဏ္ဏဝါအင်ဂျင်

နီယာပညာဌာန) 

၁ ေနရာ 

 

 

 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ေရယာဉ်တည်ေဆာက်မ) 

B . E ( Naval  Architecture ) 

 

 

 

    နည်းြပအရာရှ ိ

(အမျ ိုးသား) 
(ေရေကာင်း 

အင်ဂျင်နီယာ 

ပညာဌာန) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့စက်မ)[B.E(Mechanical)]/ 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ) 

[ B . E ( Marine Engineering) ] / 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ ့တစ်ခုခုရရိှပီး 

ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရိှ အဆင့်(၃)/ 

အဆင့်(၂)ရရိှသူ [ B.E + O.E.W  (Officer 

Incharged  of  Engine  Room  Watch –

keeping ) (STCW  Reg-III/2)] 

    နည်းြပအရာရှ ိ

(ေရေကာင်း 

လပ်စစ်နှင့် 

အီလက်ထ ေရာ 

နစ်ပညာဌာန) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ေရေကာင်းလပ်စစ်နှင့် 

အီလက်ထေရာနစ်)[B.E(Marine Electrical 

System  & Electronics)] 
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    ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
    နည်းြပအရာရှ ိ

(အမျ ိုးသား) 
(ေရေကာင်း 
စက်မအင်ဂျင် 

နီယာပညာဌာန) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ေရေကာင်းစက်မ) 
[B.E(Marine Mechanical Engineering)]/ 
အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ) 
[B.E(Marine Engineering)] 

    နည်းြပအရာရှ ိ
(အမျ ိုးသား)  
(ေရေကာင်း 
သိပ္ံပပညာဌာန) 

၁ ေနရာ  သိပ္ံပ(ဂုဏ်ထူး)ဘဲွ(့ေရေကာင်းသိပ္ံပ) ရရိှသူ     
[B.Sc (Hons) (Nautical Science)]   

    နည်းြပအရာရှ ိ
(သေဘင်္ာလုပ် 
ငန်းစီမံခန့်ခဲွမ 
ပညာဌာန) 

 
 
 

နည်းြပအရာရှ ိ
(ဆိပ်ကမ်းစီမံ 

ခန့်ခဲွမပညာဌာန) 

၁ ေနရာ 
 
 
 
 
 
 

၁ ေနရာ 

မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(့ေဘာဂေဗဒ/ 
စာရင်းအင်း) M.Econ(Economics/ 
Statistics)/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com)/ 
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခဲွမပညာ 
မဟာဘဲွ ့(M.B.A)/ ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခဲွမ 
ပညာမဟာဘဲွ ့(M.P.A)/ အသံုးချ 
စာရင်းအင်းပညာမဟာဘဲွ ့(M.A.S)/ 
လူဉီးေရပညာမဟာဘဲွ(့M.P.S)/ ဖံွ့ဖိးုမ 
ပညာမဟာဘဲွ ့(M.Dev.S)/စာရင်းကုိင် 
ပညာမဟာဘဲွ(့M.Act) (သ့ုိမဟုတ်) 
ြပည်တွင်း / ြပည်ပမဟာဘဲွ ့(Shipping 
Management / Port Management/ 
Logistics Management/ Supply Chain 
Management )ရရိှသူများ 

(ဂ) သာသနာေရးနှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန 
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

သာသနာေရး 
ဉီးစီးဌာန 

ဉီးစီးအရာရှိ 
(အမျ ိုးသား) 

၁၄ ေနရာ  အစိုးရအသိအမှတ်ြပုတက္ကသိုလ်
တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ(သို့)သာသန 
ဓဇဓမ္မာစရိယ(သ့ုိ)သကျသီဟဓမ္မာ 
စရိယ(သို့)ေစတီယဂင်္ဏဓမ္မာ 
စရိယ(သို့)သာသနတက္ကသီလ 
ဓမ္မာစရိယ[B.A(Buddhism)] 
[ြပည်ပတက္ကသိုလ်များမှေပးအပ်
ေသာဘွဲ့များမပါ။] 
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(ဃ) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  တံတား 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

(ဘာေရး) 

၁ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကုိင် 

ပညာဘဲွ့(B.Act)/လက်မှတ်ရ 

ြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင် 

လက်မှတ်ရရှိသူ (CPA) 

    ဦးစးီအရာရိှ 

(မို ့ြပ) 

၁၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    ဦးစးီအရာရိှ 

(ဥပေဒ) 

၁ ေနရာ  ဥပေဒဘဲွ့(LL.B) 

(၂)  ေကျးလက် 

လမ်းဖံွ့ဖိုး 

ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

(မို ့ြပ) 

၂၄ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    ဦးစးီအရာရိှ 

(ဘာေရး) 

၁ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကုိင် 

ပညာဘဲွ့(B.Act) 

(၃)  မို ့ြပနှင့် 
အိမ်ရာဖွွ့ံ ဖို း 
ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 
(ဘာေရး) 

၂ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကိုင် 
ပညာဘဲွ့(B.Act) 

    လက်ေထာက ်
အင်ဂျင်နီယာ 

(မို ့ြပ) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 
[B.E(Civil)] 

    လက်ေထာက ်
အင်ဂျင်နီယာ 
(ေရသန့)် 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 
[B.E(Civil)] 

    လက်ေထာက ်
အင်ဂျင်နီယာ 
(လပ်စစ)် 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစ်စွမ်းအား)  
[B.E(Electrical Power)] 

(၄)  အေဆာက်အဉီ 

ဉီးစီးဌာန 

ဉီးစီးအရာရိှ 

(ဗိသုကာ) 

၃ ေနရာ  ဗိသုကာဘဲွ့(B.Arch) 

    ဉီးစီးအရာရိှ 

(ဥပေဒ) 

၁ ေနရာ  ဥပေဒဘဲွ့(LL.B) 
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(င)  အဂတိလိုက်စားမတိုကဖ်ျက်ေရးေကာ်မရှင် 

ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစးီအရာရိှ  ၁ ေနရာ  မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M)  

  ၁ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/ 

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ 

(M.C.Tech) 
 

  

(စ)    အလုပသ်မား၊လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန 

 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  (လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့် 

ြပည်သူ့အင်အားဆုိင်ရာ) 

အမတဲမး်အတွင်းဝန်ရံုး၊ 

သင်တန်းေကျာင်း၊ 

တိုင်းေဒသကီး/ြပည်နယ်/ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

နယ်ေြမ၊ ခရိုင်ရုံး၊ မို ့နယ်ရုံး 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျ ိုးသား) 

၂၀ ေနရာ  သိပ္ံပဘဲွ့(ကွန်ပျူ တာသိပ္ံပ)[ B.Sc  

( Computer Science ) ] / 

ကွန်ပျူတာသိပ္ံပဘဲွ့(ပရိုဂရမ် 

နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ)  

[B .C .Sc  (  Software  

 Engineering )]/ ကွန်ပျူတာ 

သိပ္ံပဘဲွ့(B.C.Sc)/ကွန်ပျူတာ 

နည်းပညာဘဲွ့ (B.C.Tech )  

    ဦးစီးအရာရိှ 

(အမျ ိုးသား) 

၁၀ ေနရာ  ဝ ိဇ ္ဇာဘွ ဲ ့(အဂင်္လိပ ်စာ/  

အဂင်္လိပ်ဘာသာ) 

[B.A(English/English–UFL)] 
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စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၂)  လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့   ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျ ိုးသား) 

(အမျ ိုးသမီး)  

 

၁ ေနရာ 

၄ ေနရာ 
ဥပေဒဘဲွ့(LL.B) 

     

(အမျ ိုးသား) 
 

 

(အမျ ိုးသမီး) 

 

၁ ေနရာ 

 

၄ ေနရာ 

ဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ/ 

အဂင်္လိပ်ဘာသာ) 

[B.A(English/English–UFL)] 

     ( အမျ ိုးသား) 

   

  

 

 

 

 

  

 

(အမျ ိုးသမီး) 

၁ ေနရာ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄ ေနရာ 

ကွန်ပျူတာသိပ္ံပဘဲွ့(B.C.Sc)/ 

ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့  

( B.C.Tech)/ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့  

(သုတနည်းပညာ/သတင်းအချက် 

အလက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ/

ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ/ 

အ ီလက ်ထေရ ာနစ ် )   

[  B.E  (   Information    

Technology/IST/ Computer 

Engineering/ Electronics)] 

    (အမျ ိုးသား) 

 

  

(အမျ ိုးသမီး) 

၁ ေနရာ 

 

 

၄ ေနရာ 

စီးပွားေရးပညာဘဲွ (့စာရင်းအင်း/ 

ေဘာဂေဗဒ)[B.Econ(Statistics/  

Economics)]/ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ(့B.Com)/ 

စာရင်းကုိင်ပညာဘဲွ့(B.Act) 

    (အမျ ိုးသား) 

 

(အမျ ိုးသမီး) 

၁ ေနရာ 

 

၃ ေနရာ 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ ြပ/စက်မ/ 

လပ်စစ်စွမ်းအား) [ B.E (Civil/ 

Mechanical/ Electrical Power)] 
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စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
    (အမျ ိုးသား) 

 

  

(အမျ ိုးသမီး) 

၅ ေနရာ 

 

 

၁၀ ေနရာ 

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့(Any 

Graduate)[ြပည်တွင်း/ 

ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ 

ဘွဲ့ များလက်မခံပါ] 

(၃)  အလုပ်ရံုနှင့်အလုပ်သမား 

ဥပေဒစစ်ေဆးေရး 

ဦးစးီဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ 

(ဥပေဒ) 

၂ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အဂင်္လိပ်စာ/ 

အဂင်္လိပ်ဘာသာ) 

[M.A(English/English–UFL)] 

(ဆ)   လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  ြမန်မာ့ေရနံနှင့် 

သဘာဝဓာတ်ေငွ့ 

လုပ်ငန်း 

လက်ေထာက် 

ဘူမိေဗဒအရာရိှ 

(PSC) 

(အမျ ိုးသား) 

၁ ေနရာ  မဟာသိပ္ပဘဲွ့(ဘူမိေဗဒ) 

[ M.Sc (Geology)] 

    လကေ်ထာက် 

ဘူမိရူပေဗဒအရာရိှ 

(အမျ ိးုသား) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့အီလက်ထေရာနစ်/ 

လပ်စစ်စွမ်းအား)[B.E(Electronics/ 

Electrical Power)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(တူးေဖာ်ေရး) 

(အမျ ိုးသား) 

၁၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ/ေရနံ/ 

သတုတွင်း)[B.E(Mechanical/  

Petroleum/ Mining)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(စက်မ) (အမျ ိုးသား) 

၈ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ/ 

စက်မအီလက်ထေရာနစ်)  

[B.E(Mechanical/Mechatronic)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(ပိုက်လိုင်း) 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ/မို့ြပ/ 

စက်မအီလက်ထေရာနစ်)[B.E 

(Mechanical/Civil/ Mechatronic)] 
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    ရာထးူ  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

 

 

 

  လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(ေဆာက်လုပ်ေရး) 

(အမျ ိုးသား) 

၃ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(လပ်စစ်) 

(အမျ ိုးသား) 

၄ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစ်စွမ်းအား)  

[B.E(Electrical Power)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(သယ်ပို့စက်ြပင)် 

(အမျ ိုးသား) 

၃ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ/ 

စက်မအီလက်ထေရာနစ်) 

[B.E(Mechanical / Mechatronic)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(ဆက်သွယ်ေရး) 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(အီလက် 

ထေရာနစ်/သုတနည်းပညာ) 

[B.E(Electronics/Information 

Technology)] 

    လကေ်ထာက်  

မန်ေနဂျာ 

(ပစ္စည်းစီမ)ံ 

(အမျ ိုးသား) 

၆ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

(၂)  လပ်စစဓ်ာတ်အား 

ြဖန ့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်း 

ဦးစီးအရာရှိ 

(ဘာ) 

၂၀ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/လက်မှတ်ရ 

ြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင်  

လက်မှတ်ရရိှသူ(CPA) 
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စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၃)  ရန်ကုန်လပ်စစ် 

ဓာတ်အားေပးေရး 

ေကာ်ပိုေရးရှင်း 

လက်ေထာက် 

မန်ေနဂျာ    

(ဘာ) 

၈ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/တက္ကသိုလ်

တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးလက်မှတ်ရ 

ြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ် 

ရရိှသူ(CPA)(သ့ုိမဟုတ်)စာရင်းကုိင်    

ဒီပလိုမာလက်မှတ်(DA)ရရိှသူ/ 

စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act) 

ရရိှသူြဖစ်ပါကအစုိးရဌာနတစ်ခုခု၌ 

ဘာေရးေငွစာရင်းလုပ်သက် 

(၃)နစ်ှအထကအ်ေတွ့အကုရိှံပီး 

လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ  

ဝန်ထမ်းြဖစ်သ[ူဘာေရး 

ေငွစာရင်းလုပ်သက(်၃)နှစ်ြပည့်မီ 

ေကာင်းကိုသက်ဆုိင်ရာဌာန 

ကီးမှူ းေထာက်ခံချက်ြဖင့်ပူးတွဲ 

ေလာက်ထားရမည်။] 

(၄)  ေရအားလပ်စစ် 

အေကာင်အထည် 

ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

(မို့ြပ) 

(အမျ ိုးသား) 

၂၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    ဦးစးီအရာရိှ 

(စက်မ) 

(အမျ ိုးသား) 

၆ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

(ဇ)   နိုင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီအုပ်ချုပ်မရုံး 

ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဌာနစုမှူ း  ၁၅ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့ (M.C.Sc)/မဟာ 

ကွနပ်ျုတာနည်းပညာဘဲွ့(M.C.Tech)/မဟာ 

ဥပေဒဘဲွ့(LL.M)/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စီးပွားေရး 

လုပင်န်းဆုိင်ရာဥပေဒ)[M.A(Business 

Law)]/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပစ်ာ)[M.A 
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(English)]/နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချု ပ်ေရးေကာင်စီ 

အုပ်ချုပ်မရံုးမှဌာနတွင်းဝန်ထမ်းများြဖစ်ပါက 

တက္ကသုိလ်မှဘဲွ့တစ်ခုခုရရိှပီးလပ်ုသက် 

အနည်းဆံုး(၃)နှစ်ြပည့်ပီးသူြဖစ်ရမည်။ 

(လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)နှစ်ြပည့်မီေကာင်း 

ကုိေထာက်ခံချက်ြဖင့် ပူးတဲွေလာက်ထားရမည်။) 

(ဈ)   စုိက်ပျ ိုးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၁)  ငါးလပုင်န်း 

ဦးစးီဌာန 
ဦးစီးအရာရှိ 
 

၁ ေနရာ 
၁ ေနရာ 

ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com) 
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ (့M.Com) 

      ၁ ေနရာ  စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့ (B.Act) 
(၂)  လယ်ယာေြမစီမံ 

ခန့်ခဲွေရးနှင့်စာရင်းအင်း 
ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ 
(ေြမစာရင်း) 
(အမျ ိုးသား) 

၅၀ ေနရာ  သိပ္ံပဘဲွ (့သခင်္ျာ/ ဓာတုေဗဒ/ ရူပေဗဒ/ 
ဘူမိေဗဒ)/ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့/ 
ကွန်ပျူ တာနည်းပညာဘဲွ့/  ဝိဇ္ဇာဘဲွ့ 
(ပထဝီ)ရရှိသူများြဖစ်ရမည်။ 
တက္ကသုိလ်မှ  ဘဲွ့တစ်ခုခုရရိှပီးသ ူ
ြဖစ်ပါက   သခင်္ျာဘာသာရပ်ကို  
ဒုတိယနှစ်တွင်  သင်ကားေအာင်ြမင် 
ပီးသူြဖစ်ေကာင်း  ဒုတိယနှစ် 
အမှတ်စာရင်းကုိ ပူးတဲွ တင်ြပရမည်။ 
လယ်ယာေြမစီမံခန့ခ် ွ ဲေရးနှင့ ် 
စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှ  ဌာနတွင်း 
ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက  အသိအမှတ်ြပု 
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့တစ်ခုခု 
ရရိှပီး ြပင်ဦးလွင်ေြမတုိင်းသင်တန်း 
ေကျာင်းမှ အေြခခံေြမတုိင်း သင်တန်း 
(သ့ုိမဟုတ်)တိုက်ကီးမို ့၊ ဗဟုိေြမ 
စာရင်းဖံွ ့ဖိ းုမ ေလ့ကျင့်ပညာေပးေရး 
သင်တန်းေကျာင်းမှ  လုပ်ငန်းခွင် 
ေြမတိုင်းတာြခင်းနှင့်   ေြမစာရင်း 
သင်တန်းေအာင်ြမင်ပးီသူ။ 
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စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၃)  အေသးစားစက်မ 

လက်မလုပင်န်း 
ဉီးစီးဌာန 

ဉီးစီးအရာရိှ 
 
 
 

လက်ေထာက် 
အင်ဂျင်နီယာ 

၂ ေနရာ 
 

၁ ေနရာ 
 

၁ ေနရာ 
၁ ေနရာ 

မဟာသိပ္ပဘဲွ့(ဓာတုေဗဒ) 
[M.Sc(Chemistry)] 
မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ (့ပန်းချ ီ/ ပန်းပု)    
[M.A (Painting /Sculpture)] 
အင်ဂျင်နီယာဘဲွ (့မို့ ြပ)[B.E(Civil)] 
အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ချည်မင်နှင့်အထည်) 
[B.E(Textile)] 

(၄)  ေရဆင်းစိုက်ပျ ိုးေရး 
တက္ကသုိလ် 

လက်ေထာက် 
သုေတသနအရာရိှ 

(အမျ ိးုသား) 
(အမျ ိးုသမီး) 

 
 

၁ ေနရာ 
၁ ေနရာ 

 
 
မဟာသိပ္ပဘဲွ့(ဇီဝဓာတုေဗဒ) 
[M.Sc(Biochemistry)] 

    လက်ေထာက ်
အင်ဂျင်နီယာ 
(အမျ ိုးသား) 

၁ ေနရာ 
 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ (့မို့ ြပ)[B.E(Civil)] 
 
 

    ဉီးစီးအရာရိှ 
(နိုင်ငံတကာ 
ဆက်ဆံေရး) 

၁ ေနရာ 
 

မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ (့နုိင်ငံတကာဆက်ဆံ 
ေရးပညာ)[M.A(International 
Relations)] 

(၅)  ဆည်ေြမာင်းနှင့် 
ေရအသံုးချမစီမံခန့်
ခွဲေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 
(မို့ြပ) 

(အမျ ိုးသား) 

၂၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို ့ြပ) 
[B.E(Civil)] 

 (ည)  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွ့ဲ  
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့   ဦးစီးအရာရိှ  ၅ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(သုတနည်းပညာ) 
[B.E (Information Technology )]/ 
အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့သတင်းအချက်အလက် 
သိပ္ံပနှင့်နည်းပညာ)  [B.E (  Information 
Science and Technology )  ]/ 
အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာ) 
[  B . E  (  Computer   Engineering  )/ 
မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့  ( M.C.Sc )/  
မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ(့M.C.Tech)/ 
မဟာသုတသိပ္ံပဘဲွ(့M.I.Sc)/မဟာဥပေဒဘဲွ ့
(LL.M)/  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့  ( အဂင်္လိပ်စာ/ 
အဂင်္လိပ်ဘာသာ ) [ M.A ( English / 
English-UFL )] 
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(ဋ)  လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဝန်ကီးရုံး  ဦးစီးအရာရိှ  ၁ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ (့M.Com)/စာရင်းကုိင်ပညာ 

မဟာဘဲွ (့M.Act) 

    ၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး 

ပညာ)[M.A(International Relationship)] 

    ၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့/  မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ့

(သတင်းအချက်အလက်သိပ္ံပနှင့်နည်းပညာ) 

[B.E/  M.E  (Information  Science  and

Technology)]/မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘဲွ(့M.C.Sc) 

(ဌ)  စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ကုန်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ 

(အမျ ိုးသား) 
 

၂ ေနရာ 
 

မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M) 
  (အမျ ိုးသား)  ၁ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com) 

  (အမျ ိုးသား)  ၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ) 

[M.A(English)] 

(ဍ)  နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရုံး 
ရာထူး   လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျ ိုးသား) 
(အမျ ိုးသမီး) 

 

၂ ေနရာ 

၂ ေနရာ 

 
 မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M)  

(ဎ)  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုး 
ရာထူး  လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရှိ  ၂၀ ေနရာ  လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင ်

လက်မှတ်ရရိှသူ(CPA) 

  ၈ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့  (M.C.Sc) 

  ၂ ေနရာ  မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M) 
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(ဏ)  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ 

ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဌာနစုမှူ း/ 

ဦးစီးအရာရှိ 

၂ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့  (M.C.Sc) 

  ၃ ေနရာ  တိရစ္ဆာန်ေဆးသိပ္ပဘွဲ့ /တိရစ္ဆာန်မဟာ 

ေဆးသိပ္ံပဘဲွ့(B.V.Sc/M.V.Sc) 

  ၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အဂင်္လိပ်စာ) 

 [M.A(English)] 

  ၁ ေနရာ  မဟာသိပ္ပဘွဲ့ (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ 

ေလ့လာမပညာ) 

[M.Sc (Environmental Studies)] 

(တ)  ြပည်ေထာငစ်တုရားလတ်ေတာ်ချုပ် 

ရာထူး  လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

ဉီးစီးအရာရိှ  ၇ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့  (M.C.Sc)/ 

    မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ(့M.C.Tech) 

(ထ)  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

ပံုနိှပ်ေရးနှင့် 

ထုတ်ေဝေရး 

ဦးစီးဌာန 

ဉီးစီးအရာရှိ 

(ပုံနှိပ)် 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစ် 

စွမ်းအား/အီလက်ထေရာနစ်/ 

စက်မ/စက်မအီလက်ထေရာနစ်) 

[B.E(Electrical  Power  / 

Electronics/  Mechanical  / 

Mechatronic)] 
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၂။  ေလာက်ထားသူသည် - 

(က)  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည် ၊ 

( ခ )  အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်အတွက်      ေလာက်ထားသူများသည်   

၇  - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပဂု္ဂလ်အသက် ၂၅ နှစ်  ( ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် 

၃၀ နှစ်)ထက် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်၊ 

( ဂ )  အေဆာက်အဉီဉီးစီးဌာနအတွက် ေလာက်ထားသူများသည်   ၇  - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့ 

တွင် ြပင်ပပုဂ္ိုဂ လ်အသက် ၂၅ နှစ်   ၊ ( ဝန်ထမ်းနှင့် မဟာဘဲွ့ရရိှသူြဖစ်ပါက အသက် ၃၀ နှစ်) 

ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊ 

( ဃ)  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  နှင့်  နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုရံုး  တို့ 

အတွက် ေလာက်ထားသူများသည်     ၇  - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် 

၂၇ နှစ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်  ၃၀  နှစ်)ထက် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊ 

(င)  လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခဲွေရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအတွက်  ေလာက်ထားသူများသည်   

၇  - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက ်၂၇ နှစ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်  

၃၅  နှစ်)ထက် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊ 

(စ)  ရသုံးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊  ြမန်မာ့မီးရထား၊ သာသနာေရးဉီးစီးဌာန၊ ေကျးလက် 

လမ်းဖံွ့ဖိုးေရးဦးစီးဌာန၊  လူမဖူလံုေရးအဖဲွ့၊  အလုပ်ရံုနှင့်အလုပ်သမား  ဥပေဒစစ်ေဆး 

ေရးဦးစီးဌာန၊  ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊  နုိင်ငံေတာ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရး 

ေကာင်စီအုပ်ချုပ်မရံုး၊  ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊  အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန၊ 

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုးနှင့်  ပံုနိှပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရး 

ဦးစီးဌာနတ့ုိအတွက်  ေလာက်ထားသူများသည်    ၇    -  ၅  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တွင်  ြပင်ပ 

ပုဂ္ိုဂ လ်အသက်  ၃၀  နှစ်  (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက  အသက်    ၃၅  နှစ်)ထက်  မေကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဆ)  (လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဆုိင်ရာ)အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ရံုး၊ သင်တန်းေကျာင်း၊ 

တုိင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်/  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊  ခရုိင်ရံုး၊  မို့နယ်ရံုးအတွက် 

ေလာက်ထားသူများသည်  ၇  - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂလ်အသက်  ၃၀ နှစ် 

(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်)ထက်မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဇ)  ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊  ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊  ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊  ြမန်မာနုိင်င ံ

ေရေကာင်းပညာတက္ကသုိလ်၊  တံတားဦးစီးဌာန၊  မို ့ြပနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ ဖို းေရးဦးစီးဌာန၊ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန ့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်း၊  ရန်ကုန်လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပုိ 
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ေရးရှင်း၊  ေရဆင်းစုိက်ပျ ိုးေရးတက္ကသိုလ်၊  ဆည်ေြမာင်းနှင့်ေရအသုံးချမစီမံခန့်ခဲွေရး 

ဦးစီးဌာန၊  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ၊  ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့ ၊  လူမဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရး 

နှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ဝန်ကီးရုံး၊  ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာ 

ေရးေကာ်မတီနှင့်ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်တို့အတွက်ေလာက်ထားသမူျား

သည်  ၇-၅-  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တွင်    ြပင်ပပုဂ္ဂလ် အသက်  ၃၅  နှစ်  (ဝန်ထမ်း  ြဖစ်ပါက 

အသက် ၄၀ နှစ်) ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဈ)  ေရအားလပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနအတွက်  ေလာက်ထားသူများ 

သည် ၇ - ၅ - ၂၀၂၁ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ိုဂ လ်အသက် ၃၅ နှစ် ၊(ဝန်ထမ်းနှင့် မဟာဘွဲ့  

ရရှိသူြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ)်ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊ 

(ည)  လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခဲွေရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊  ဦးစီးအရာရိှ(ေြမစာရင်း)  (အမျ ိုးသား) 

ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ကျန်းမာသန်စွမ်း၍(၁၀)မုိင်ခရီးအား သတ်မှတ်ချန်ိ 

အတွင်း  ေြခလျင်ေလာက်နုိင်သူြဖစ်ပီး  မျက်စိအြမင်ေကာင်းသူြဖစ်ရမည်၊  (ေရွးချယ်ြခင်း 

မခံရမီ  ေြခလျင်ေလာက်နိုင်ြခင်း  ရှိ  -  မရှိနှင့်  မျက်စိအြမင်ေကာင်းြခင်း  ရှိ  -  မရှိ 

စစ်ေဆးမည်ြဖစ်သည်။) အေြခခံေြမတုိင်းသင်တန်း (သ့ုိမဟုတ်) လုပ်ငန်းခွင်ေြမတုိင်းတာြခင်းနှင့် 

ေြမစာရင်းသင်တန်းတက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးေကာင်း  အေထာက်အထား တင်ြပရန်  

လုိအပ်သည့်ေလာက်ထားသူများသည်  သက်ဆုိင်ရာဌာနအကီးအကဲ၏  ေထာက်ခံချက်ကုိ 

ေလာက်လာတွင် ပူးတဲွတင်ြပရမည်၊ 

(ဋ)  ြမန်မာနုိင်ငံေရေကာင်းပညာတက္ကသုိလ်၊နည်းြပအရာရိှရာထူးအတွက်  အမှတ်စဉ်(၁)မှ 

(၄)အထိ  ေလာက်ထားသူများသည်  မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ့  တက်ေရာက်ရန်  အဆင့်မီသူ 

များြဖစ်ရမည်၊ 

(ဌ)  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး  ေနရာေဒသမေရွး  သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သူ 

ြဖစရ်မည်။ 

၃။  ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသမူျားသည်  တာဝန်ယူမ၊  တာဝန်ခံမြဖင့်  မိမိတ့ုိနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ 

အချက်အလက်များကုိ  ြဖည့်သွင်းကာ အချန်ိမီ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်သွင်း 

သူများလိုက်နာရန်  လမ်းန်ချက်စာေစာင်ကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၏    Website  –

www.ucsb. gov.mm၊   Web  Portal  –  ucsb.  imis.  com.mm  နင့်ှ    Myanmar  National Web  

Portal  - www. myanmar.  gov.mm  တ့ုိတွင်လည်း  ေဖာ်ြပေပးထားပီး  ေလာက်လာတွင်  ေဖာ်ြပ 

ရမည့်အချက်များ၊  ပူးတွဲ  ေပးပို့ရမည့်  စာရွက်စာတမ်းများ၊  ဝင်ေကးေငွ  ၅၀၀ဝ/ိ-  ေပးသင်ွးရမည့် 



17 
 

နည်းလမ်း၊      ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခငး်၊  စိတ်အေြခအေနနှင့်  လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်း  တို့အတွက် 

ေလ့လာရန်  လုိအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့က  ေကာ်ြငာေခါယူေသာ 

ရာထူးများအတွက်  ေလာက်လာတင်သွင်းသူများ  လုိက်နာရန်  လမ်းညန်ချက်  စာေစာင်ပါ  သတ်မှတ် 

ချက်များနှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစ်ပါသည်။  

၄။  ေရးေြဖစာေမးပဲွ(၁)ကိမ်လင်   ေကာ်ြငာပါဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး   

၂မျ ိုးအထိသာ ေလာက်ထားခွင့်ရိှပီး ပထမဦးစားေပးနှင့်  ဒုတိယဦးစားေပးဟု    ေဖာ်ြပ၍  ေလာက်ထား 

ရမည်ြဖစ်ပးီ ရာထူးတစ်မျ ိုးစီအတွက် ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- (ကျပ်ငါးေထာင်)ကုိ သီးြခားစီေပးသွင်း၍ 

ေပးသွင်းထားသည့် ချလန် (၂)ေစာင်ြဖင့် ပူးတဲွေဖာ်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။  လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်  ရာထူး(၁)မျ ိးုေလာက်ထားပါက  ကိုတင်ေလာက်လာ 

(၁)ေစာင်ကုိ  လည်းေကာင်း၊  ရာထူး(၂)မျ ိးုေလာက်ထားပါက  ကိုတင်ေလာက်လာ  (၂)ေစာင်ကုိ 

လည်းေကာင်း၊ဓာတ်ပု ံအပို(၃)ပုံနှင် ့အတူမိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနသို့အဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး  ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုစာကုိေလာက်လာပိတ်ပီး  ရက်သတ(၂)ပတ် 

အတွင်းေနာက်ဆံုးထား၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ ၊့ရံုးအမှတ်(၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်သ့ုိ  ေပးပို့ရမည် 

ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်းေပးပ့ုိနုိင်ြခင်းမရိှပါက ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိ ခွင့်ြပုမည် မဟုတ်ပါ။  

၆။  ေလာက်ထားသမူျားသည်  ေလာက်လာေပးပို့စဉ်ကပင်  ေလာက်လာနှင့်အတူ  ချလန် 

(မူရင်း)နှင့်  ဘွဲ့လက်မှတ်၊  ဘွဲ့ ေနာက်ဆံုးနစ်ှအမှတ်စာရင်း၊  တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားနှင့်  နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားစသည့်  ပူးတွဲပါရှိရမည့်  စာရွက် 

စာတမ်းမိတူ မပါရှိသည့်ေလာက်လာများ၊ေလာက်လာပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ 

ေပးသွင်းထားသည့်ေလာက်လာများ၊  နုိင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအေနြဖင့်  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ 

ခွင့်ြပုစာေတာင်းခံထားြခင်းမရှိသည့်  ေလာက်လာများ၊  ေလာက်လာနှင့အ်တူ  ပးူတဲွပါရိှရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ  တင်ြပထားေသာ်လည်း  ေလာက်လာပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ  ေရာက်ရှိ 

လာသည့်  ေလာက်လာများကုိ  လက်ခံစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်မဟတ်ုပါေကာင်း  အသေိပး 

ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။  

 ၇။  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းကို  ေနြပည်ေတာ်၊  ရန်ကုန်၊မန္တေလး၊မေကွးနှင့်  ေမာ်လမိုင် 

မို့တ့ုိတွင် စာစစ်ဌာန(၅)ခုြဖင့် တစ်ပိုင်တည်း ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက် 

မိမိတို့ေြဖဆိုမည့်  စာစစ်ဌာန(၁)ခုကို  ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး  အဆုိပါစာစစ် 

ဌာန၌သာ  ေြဖဆိုခွင့်ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၈။  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းအတွက် ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများသည်       သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက် 

ေြဖဆိုရမည့်ေကျာင်း၊စာေြဖခန်းတို့ကို  ခံုအမှတ်စာရင်းနှင့်အတူယှဉ်တဲွေဖာ်ြပကာ    ၃၀-  ၆  -  ၂၀၂၁ 
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ရက်ေန့မ ှစတင်၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  နှင့် Myanmar National Web Portal 

တ့ုိတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပးီ စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့် ကတ်ြပားများကို   ၈  - ၇ - ၂၀၂၁ 

နှင့်    ၉  -  ၇    -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တ့ုိတွင်  ေနြပည်ေတာ်နှင့်  စာစစ်ဌာနတည်ရိှရာ  တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ေရးေကာင်စီရံုးများ၌ ထုတ်ေပးမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၉။  ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ ၁၀ - ၇  - ၂၀၂၁ ရက် (စေနေန့)တွင ်၀၉  : ၀၀ နာရီ မှ   ၁၁  : ၀၀ နာရ ီ

အထိ ြမန်မာစာနှင့ ် ၁၃:၀၀နာရီ မှ ၁၅:၀၀နာရီအထိ အဂင်္လိပ်စာဘာသာရပ်ကို လည်းေကာင်း၊  

၁၁-၇-၂၀၂၁ရက်(တနဂင်္ေနွေန့)တွင် ၀၉:၀၀နာရီ မှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ သုတေရးရာဘာသာရပ်ကို 

လည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။  ေရးေြဖေအာင် ြမင်သူများ၏အမည်စာရင်း ၊   စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွ့ စစေ်ဆးမည့် 

ေန့ရက်နှင့် အချနိ်  တ့ုိကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  နှင့် Myanmar National Web 

Portal တ့ုိတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၁။  အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊  ရံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၉ဝ၅၂၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ၊ ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊ ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅ ှင့် 

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆)  (သ့ုိမဟုတ်)  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကီးနှင့်  ြပည်နယ်စီမံအုပ်ချု ပ်ေရးေကာင်စီ 

ရံုးများသ့ုိ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းနုိင်ပါသည်။ 

၁၂။  ေကာ်ြငာပါရာထူးတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သီးြခားစည်းကမ်းချက်များ 

ရိှသည့် ရသံုးမှန်းေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာနအတွက် ရံုးအမှတ်(၂၆)၊ ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း၊ ၀၆၇- ၃၄၁၀၅၃၀) သို့ 

လည်းေကာင်း၊  ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအတွက်  ရုံးအမှတ်(၄၆)၊  ေနြပည်ေတာ်(ရုံးချုပ်)၊ 

(ဖုန်း၊  ၀၆၇  -  ၃၄၃၀၀၂၁၊  ၀၆၇  -  ၃၄၃၀၀၂၂)သ့ုိလည်းေကာင်း၊  ြမန်မာနုိင်ငံေရေကာင်းပညာ 

တက္ကသိုလ်အတွက်    ြမန်မာနုိင်ငံေရေကာင်းပညာတက္ကသုိလ်  ၊  သန်လျင်မို့၊  ဌာနမှူး(စီမံ)၊  (ဖုန်း၊ 

၀၉-၅၁၃၈၆၀၉ / ဝန်ထမး်ေရးရာဌာန -  ၀၉- ၂၆၀၃၃၆၉၂၅) သ့ုိ လည်းေကာင်း၊ သာသနာေရးဉီးစီး 

ဌာနအတွက်  ဉီးေကျာ်လွင်  ၊  န်ကားေရးမှူး(စီမံ)၊    သာသနာေရးဉီးစီးဌာန(ရံုးချုပ်)၊  ရံုးအမှတ်(၃၁)၊ 

ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၂)နှင့်  ဉီးစီးအရာရိှ (ဝန်ထမ်းေရးရာဌာနစ)ု (ဖုန်း၊၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၁) 

သ့ုိ  လည်းေကာင်း၊  ေကျးလက်လမး်ဖံွ့ဖိုးေရးဦးစီးဌာနအတွက်  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ 

ေကျးလက်လမ်းဖွံ့ ဖို းေရးဦးစီးဌာန  (ရံုးချုပ)်၊  (ဖုန်း၊  ၀၆၇-၃၄၀၇၈၂၆)သ့ုိ  လည်းေကာင်း  ၊ 

(လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်ြပည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ)  အမဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံး၊  သင်တန်းေကျာင်း၊ 

တုိင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ်/  ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမ၊  ခရုိင်ရံုး၊  မို့နယ်ရံုးအတွက်  အုပ်ချု ပ်ေရး၊ 

လူ့အရင်းအြမစ်နှင့်နည်းပညာဌာန၊  လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်  ြပည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဝန်ကီးရုံး၊ 

ရုံးအမှတ(်၄၈)၊  ေနြပည်ေတာ်၊  (ဖုန်း၊  ၀၆၇-၃၄၃၁၀၀၂)သ့ုိ  လည်းေကာင်း၊  ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝ 
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ဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်းအတွက်  န်ကားေရးမှူ း(အေထွေထွစီမံခန ့်ခွဲေရး)  ၊  ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝ 

ဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊  ရံုးအမှတ်(၄၄)၊  ေနြပည်ေတာ်(ဖုန်း  ၊  ၀၆၇  -  ၃၄၁၁၃၃၉)သ့ုိ  လည်းေကာင်း၊ 

လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန ့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်းအတွက်  ရုံးအမှတ(်၂၇)၊ရုံးချုပ်၊  စီမံခန ့်ခွဲေရးဌာန၊(ဖုန်း၊၀၆၇-

၈၁၀၄၂၂၁၊    ၀၆၇-၈၁၀၄၂၀၇) သို့လည်းေကာင်း၊ ရန်ကုန်လပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်း 

အတွက်  အမှတ(်၁၉၇-၁၉၉)၊  ေအာက်ကည့်ြမင်တိုင်လမ်း၊  အလုံမို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး           

(ဖုန်း၊၀၁-၂၃၁၄၆၄၂)သို့လည်းေကာင်း၊  ေရအားလပ်စစအ်ေကာငအ်ထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာနအတွက် 

ရုံးအမှတ(်၂၇)၊  (၃)ထပ်ေဆာင်၊  ေရအားလပ်စစ်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေရးဦးစီးဌာန၊  ေနြပည်ေတာ်၊ 

(ဖုန်း၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၁၇၄၊၀၆၇- ၈၁၀၄၁၇၆)သ့ုိ လည်းေကာင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအတွက် ဦးနုိင်ဝင်း၊ 

ဒုတိယန်ကားေရးမှူး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်(ဖုန်း၊ ၀၆၇-၃၄၁၈၅၃၇)သို ့လည်းေကာင်း၊ 

လယ်ယာေြမစီမံခန့်ခဲွေရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအတွက်    လယ်ယာေြမစီမခံန့်ခဲွေရးနှင့်စာရင်းအင်း 

ဦးစီးဌာန(ရံုးချုပ်) ၊ ရံုးအမှတ်(၁၅) ၊ ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း ၊၀၆၇ - ၃၄၁၀၂၅၀ ၊ ၃၄၁၀၂၅၁၊   ၃၄၁၀၁၃၆) သ့ုိ 

လည်းေကာင်း၊ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနအတွက်  ရံုးအမှတ်(၁၆)၊ ေနြပည်ေတာ်(ဖုန်း  ၊ 

၀၆၇  -  ၃၄၁၀၃၉၇)  သိ့ုလည်းေကာင်း၊  ေရဆင်းစိုက်ပျ ိုးေရးတက္ကသိုလအ်တွက်  ပါေမာက္ခချုပ၊် 

ေရဆင်းစိုက်ပျ ိုးေရးတက္ကသိုလ် (ဖုန်း၊ ၀၆၇ - ၃၄၁၆၅၁၃  ၊ ၀၉ - ၂၅၄၃၂၅၁၅၅)  သ့ုိ လည်းေကာင်း၊ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အတွက်  ဥက္ကဋ္ဌရုံးအဖွဲ့ ၊  ရုံးအမှတ်  (၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်  (ဖုန်း၊  ၀၆၇-

၃၄၀၉၁၉၀၊  ၀၆၇-၃၄၀၉၂၄၉  )သ့ုိ  လည်းေကာင်း၊  လူမဝန်ထမ်း၊  ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊  ဝန်ကီးရံုးအတွက်  ရုံးအမှတ(်၂၃)၊  ေနြပည်ေတာ်၊  (ဖုန်း၊၀၆၇-၃၄၀၄၀၂၁  ၊ 

၀၆၇  -  ၃၄၀၄၁၁၆)  သိ့ုလည်းေကာင်း  ၊  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရံုးအတွက်  ေဒါတင်တင်ငိမ်း၊ 

န်ကားေရးမှူး  ၊  ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊  ရုံးအမှတ(်၁၂)၊  ေနြပည်ေတာ်၊  (ဖုန်း  ၊  ၀၆၇  - 

၃၄၃၇၆၀၄  )သို့  လည်းေကာင်း  ၊  ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပအ်တွက်  န်ကားေရးမှူ း၊ 

စီမံေရးရာဌာန၊  ရုံးအမှတ(်၅၄)  ၊  ေနြပည်ေတာ်  ၊  (ဖုန်း  ၊၀၆၇-  ၃၄၃၀၄၂၁)  သိ့ု  လည်းေကာင်း၊ 

ပံုနိှပ်ေရးနင့်ှထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန  အတွက်  ပံုနိှပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊  ြပန်ကားေရး 

ဝန်ကီးဌာန၊  ရံုးအမှတ(်၇)၊  ေနြပည်ေတာ်၊  (ဖုန်း၊  ၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၃၊  ၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၅၊  ၀၆၇-

၃၄၁၂၂၀၇)နှင့် အမှတ်(၂၂၈)၊ သိမ်ြဖူလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မို ့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး (ဖုန်း၊၀၁-

၂၅၁၉၀၇)သို့  လည်းေကာင်း၊  လူကိုယ်တိုင်ြဖစေ်စ၊  တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ  ဆက်သွယ်စုံစမ်း 

ေမးြမန်းနိုင်ပါသည်။ 


