
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ 

ေလာက်လာေခါယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊   ၄  /  ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊  ဝါေခါင်လြပည့်ေကျာ်   ၈   ရက်              

( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊   ဩဂုတ်  လ    ၃၀     ရက် ) 

၁။  ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖဲွ့အစည်း(  ၁၅  )ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာ 

များအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ေနြပည်ေတာ်နှင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝန် 

အဖွဲ့ ၊(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊  အမှတ်(၆၅)၊  အေဝရာလမ်း၊  ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊  တာေမွမို ့နယ်  (သ့ုိမဟုတ်) 

တုိင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ရံုးများ၌  ေလာက်လာဝယ်ယူ၍  ၁  -  ၁၀  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့ 

ေနာက်ဆံုးထားပီး လူကုိယ်တုိင်(သ့ုိမဟုတ်)စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ရုံးအမှတ(်၁၇)၊ 

ေနြပည်ေတာ်သို့ ေပးပ့ုိေလာက်ထားနုိင်ပါသည်- 

  (က)  ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန 

  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
  မီးသတ် 

ဦးစီးဌာန 
ဦးစီးအရာရိှ 
(အမျ ိုးသား) 

 
၁ ေနရာ 

 
မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M) 

      ၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ် 
ဘာသာ) [M.A(English/English-UFL)] 

(ခ)  အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
  အလုပသ်မား

န်ကားေရး 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ/ 

နည်းြပ 

အရာရိှ 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတင်းအချက် 

အလက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ) 

[B.E(Information  Science  and 

Technology)] 
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(ဂ)  ပိ့ုေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၁)  ပို့ေဆာင်ေရး 

စီမံကိန်း 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ  ၁ ေနရာ 

၁ ေနရာ 

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc) 

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ) 

[M.A(English)] 

(၂)  ဆကသ်ယ်ွ 

ေရးန်ကားမ

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျ ိုးသား) 
၁ ေနရာ  မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ 

(အီလက်ထေရာနစ်) 

[M.E(Electronics)] 

   (ဃ)   ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ ရုံး 

  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

  ဧရာဝတီ 

တိုင်းေဒသ 

ကီးကုန်တင် 

ကုန်ချ 

ေကာ်မတီရုံး 

ဦးစးီအရာရိှ  ၄ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ 

[ Any Graduate] 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသုိလ်မှ 

ဘွဲ့များလက်မခံပါ။] 

 ( င )  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမနှင့်နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
နိုင်ငံြခား 

စီးပွား 

ဆက်သွယ်

ေရးဦးစီး 

ဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ  ၂ ေနရာ 

၁ ေနရာ 

 

 

 

၁ ေနရာ 

 

၁ ေနရာ 

မဟာဥပေဒဘဲွ့(LL.M) 

မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်ဘာသာ) 

[M.A(English/English-UFL)]/ 

မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့နုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ) 

[M.A(International Relations)] 

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com)/မဟာစီးပွားေရး 

ပညာဘဲွ(့ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ (Economics)] 

ဖွံ့ ဖို းေရးပညာမဟာဘွဲ့ (M.Dev.S)/ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန ့်ခွဲမပညာ 

မဟာဘဲွ့(M.B.A)/ြပည်သူ့ေရးရာစီမံ 

ခန့်ခဲွမပညာမဟာဘဲွ့ (M.P.A) 
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(စ)  ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန 

  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ပုံနှိပ်ေရးနှင့် 

ထုတေ်ဝေရး 

ဉီးစီးဌာန 

စာတည်း 

(ြမန်မာ) 

၄ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိသူ  

[Any Graduate]  

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ များလက်မခံပါ။] 

  စာတည်း 

(ဘာသာြပန်) 

၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ ်

ဘာသာ) [M.A(English/English-UFL)] 

  

(ဆ)  သာသနာေရးနှင့်ယဉေ်ကျးမဝန်ကီးဌာန 

စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  ေရှးေဟာင်း 

သုေတသန 

နှင့်အမျ ိုး 

သားြပတိုက်

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ 

(သုေတသန) 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  ပါရဂူဘဲွ့(သိုမ့ဟုတ်)မဟာ 

ဝိဇ္ဇာဘဲွ့(ေရှးေဟာင်းသုေတသန/ 

ြမန်မာစာ/အဂင်္လိပ်စာ/သမုိင်း/ 

အေရှ့တိုင်းပညာ) 

Ph.D(or)M.A(Archaeology/ 

Myanmar/English/History/   

Oriental Studies) 

    လက်ေထာက ်

အင်ဂျင်နီယာ 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မို့ြပ)/      

ဗိသုကာဘွဲ့ [B.E(Civil)/B.Arch] 

(၂)  သမုိင်း 

သုေတသန 

နှင့်အမျ ိုးသား 

စာကည့်တုိက် 

ဦးစးီဌာန 

သုေတသန 

အရာရိှ 

 

၂ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (သမိုင်း/အဂင်္လိပ်စာ/ 

အဂင်္လိပ်ဘာသာ) 

[M.A(History/English/ 

English-UFL)] 
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  (ဇ)  ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ့ ရုံး 
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ရန်ကုန် 
မို့ေတာ် 
စည်ပင် 

သာယာေရး 
ေကာ်မတီ 

ဆရာဝန် 
(မို့နယ်    

ကျန်းမာေရး 
အရာရိှ) 

၅ ေနရာ  ေဆးပညာဘဲွ့(M.B.,B.S) 

  ဌာနစုမှူ း  ၅ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/လက်မှတ်ရ 
ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင် 
လက်မှတ်ရရိှသူ(C.P.A)/စာရင်းကုိင် 
ပညာဘဲွ့(B.Act)/တက္ကသုိလ် 
တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိပီးစာရင်းကိုင်   
ဒီပလုိမာလက်မှတ်(D.A)ရရှိသူ 

(ဈ)  စိုက်ပျ ိုးေရး၊ေမွးြမူေရးနှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန 
ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

စက်မလယ်ယာ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ 

(အင်ဂျင်နီယာ) 

(အမျ ိုးသား) 

၂၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

   (ည)  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ် 
ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရှိ  ၄ ေနရာ  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ (M.Com) 

  ၃ ေနရာ  မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ့(ေဘာဂေဗဒ)  

[M.Econ(Economics)] 

  ၃ ေနရာ  မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ့(စာရင်းအင်း) 

[M.Econ(Statistics)] 

  ၄ ေနရာ  စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ့ (M.Act) 

  ၂ ေနရာ  လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင ်

လက်မှတ်ရရိှသူ (C.P.A) 

  ၄ ေနရာ  မဟာဥပေဒဘဲွ့ (LL.M) 

  ၃ ေနရာ  မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သုတနည်းပညာ) 

 [ M.E(IT)] 

  ၂ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့  (M.C.Sc) 
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(ဋ)  လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  မန္တေလး 

လပ်စစ် 

ဓာတအ်ား 

ေပးေရး 

ေကာ်ပို 

ေရးရှင်း 

လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

(အင်/ယာ) 

(အမျ ိုးသား) 

(အမျ ိုးသမီး) 

 

 

 

၅ ေနရာ 

၂ ေနရာ 

 

 

 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့/မဟာအငဂ်ျင် 

နီယာဘွဲ့ (လပ်စစ်စွမ်းအား)  

[ B.E/M.E(EP)] 

(၂)  လပ်စစ် 

ဓာတအ်ား  

ပို့လတ်ေရး 

နှင့်ကွပကဲ်ေရး

ဉီးစီးဌာန 

ဉီးစီးအရာရှ ိ

(ဘာ) 

ဉီးစီးအရာရှ ိ

(ပစ္စည်း) 

 

 

ဉီးစီးအရာရှ ိ

(ကွန်ပျူတာ) 

၈ ေနရာ 

 

၂ ေနရာ 

 

 

 

၁ ေနရာ 

ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကိုင ်

ပညာဘဲွ့(B.Act) 

တက္ကသုိလ်တစ်ခုခုမှဘဲွ့ရရိှသူ   

[Any Graduate] 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသုိလ်မှ 

ဘွဲ့များလက်မခံပါ။] 

ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘဲွ့ 

(B.C.Tech)/ကွန်ပျူတာသိပ္ံပဘဲွ့ 

(B.C.Sc) 

    ဉီးစီးအရာရှ ိ

(မို့ြပ) 

 ၇ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ)  

[B.E(Civil)] 

    ဆရာဝန်  ၂ ေနရာ  ေဆးပညာဘွဲ့ (M.B.,B.S) 

(၃)  လပ်စစ် 

ဓာတ်အားြဖန ့်

ြဖူးေရး 

လုပ်ငန်း 

ဦးစီးအရာရှိ 

(စီမံ) 

၅ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိသူ         

[Any Graduate] 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။] 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(ဘာ) 

၇ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကိုင ်

ပညာဘဲွ့(B.Act) 
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(ဌ)  သယံဇာတနင့်ှသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  ဘူမေိဗဒ 

ေလ့လာေရး 

နှင့်ဓာတ် 

သတု ရှာေဖွ

ေရးဦးစီး 

ဌာန 

လကေ်ထာက် 

ဘူမိေဗဒ 

အရာရိှ 

လကေ်ထာက် 

ဘူမိရူပေဗဒ

အရာရိှ 

၈ ေနရာ 

 

 

၅ ေနရာ 

သိပ္ံပဘဲွ့(ဘူမိေဗဒ) 

[B.Sc(Geology)] 

 

သိပ္ံပဘဲွ့(ဘူမိေဗဒ/ရူပေဗဒ) 

[B.Sc(Geology/Physics)] 

    လကေ်ထာက် 

ဘူမိဓာတု 

ေဗဒအရာရိှ 

၇ ေနရာ  သိပ္ံပဘဲွ့(ဘူမိေဗဒ/ဓာတုေဗဒ) 

[B.Sc(Geology/Chemistry)] 

(၂)  အမတ်ှ(၂) 

သတုတွင်း 

လုပ်ငန်း 

လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

(သတု ) 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(သတုေဗဒ) 

[B.E(Metallurgy)] 

    လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

(သတုတွင်း) 

(အမျ ိုးသား) 

၇ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့/မဟာအငဂ်ျင် 

နီယာဘဲွ့(မို့ြပ/လပစ်စ်စွမး်အား/ 

စက်မ/သတုတွင်း) 

[B.E/M.E(Civil/Electrical 

Power/Mechanical/Mining)] 

    လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

(ေြမတိုင်း) 

(အမျ ိုးသား) 

၁ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ 

[ Any Graduate ]  

[အေြခခံေြမတိုင်းသင်တန်းေအာင်

လက်မှတ်ရရိှသူြဖစ်ပါကဦးစားေပးမည်။ 

ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ များလက်မခံပါ။] 

(၃)  ြမန်မာ့ 

သစ်လုပ်ငန်း 

လကေ်ထာက် 

မန်ေနဂျာ 

(ဘာေရး) 

၃ ေနရာ  လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင် 

ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ(C.P.A)/ 

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com) 
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(ဍ)  လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
   (၁)  ေဘးအန္တရာယ် 

ဆုိင်ရာ 

စီမံခန ့်ခွဲမ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ  ၈ ေနရာ 

 

 

မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ/ 

နုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)    

[M.A (English/IR)] 

 

      ၆ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့ (M.C.Sc)/ 

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့  

(ဆက်သွယ်ေရးနှင့်ကွန်ယက် 

နည်းပညာ)[M.C.Tech(CN)]/ 

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့ (ပရိုဂရမ် 

အင်ဂျင်နီယာ)[M.C.Sc(SE)]/ 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ့ 

(သတုနည်းပညာ)[M.E(IT)] 

      ၂ ေနရာ  သိပ္ံပ(ဂုဏ်ထူး)ဘဲွ့(ဇလေဗဒ) 

[B.Sc(Hons;)(Hydrology)]   

(သို့မဟုတ)်သိပ္ံပ(ဂုဏ်ထူး)ဘဲွ့ 

(မိုးေလဝသ)[B.Sc(Hons;) 

(Meteorology)] 

      ၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မို့ြပ)         

[B.E(Civil)] 

      ၂ ေနရာ  မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့ 

(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ) 

[M.Econ(Statistics/ Economics)] 

    (အမျ ိုးသား) 

 

(အမျ ိုးသမီး) 

၆ ေနရာ 

 

၅ ေနရာ 

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိသ ူ

[Any Graduate] 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။] 
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(ဎ)  ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 
(၁)  လမ်းဦးစီး 

ဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(စီမံ) 

(အမျ ိုးသား) 
(အမျ ိုးသမီး) 

 

 

၈ ေနရာ 

၄ ေနရာ 

 

 

မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ့  

[M.A/M.Sc] 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(ဘာေရး) 

(အမျ ိုးသား) 
(အမျ ိုးသမီး) 

 

 

၁ ေနရာ 

၁ ေနရာ 

 

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(M.Com)/ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့ 

ရရှိပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင် 

ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ 

(B.Com;C.P.A)  

    ဦးစီးအရာရှိ 

(မို့ြပ) 

(အမျ ိုးသား) 
(အမျ ိုးသမီး) 

 

 

၁၃ ေနရာ 

၁၂ ေနရာ 

 

 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(စက်မ) 

(အမျ ိုးသား) 

၂ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၂)  လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရိှ  ၅ ေနရာ  မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ့ (M.C.Sc)/ 

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့  

(M.C.Tech)/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ 

(သတုနည်းပညာ)[M.E(IT)] 

      ၁ ေနရာ  မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ့(စိတ်ပညာ) 

[M.A(Psychology)] 

      ၁ ေနရာ  လူမေရးပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ 

[Diploma of Social Work(DSW)] 

      ၉ ေနရာ  ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘဲွ့ 

(ေဆးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမ) 

[B.Med.Tech(Physiotherapy)] 
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စဉ်    ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၂)  တတံား 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(စီမံ) 

၂ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိသူ  

[Any Graduate] 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ များလက်မခံပါ။] 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(ဘာေရး) 

၂ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/  မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့ 

(M.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့ 

(B.Act)/ စာရင်းကုိင်ပညာမဟာဘဲွ့ 

(M.Act)/လက်မှတ်ရြပည်သူ့  

စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ 

(C.P.A) 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(မို့ြပ) 

၁၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

(၃)  မို ့ြပနှင့် 

အိမ်ရာဖွံ့ ဖို းေရး 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(စီမံ) 

၃ ေနရာ  ဝိဇ္ဇာဘဲွ့(အဂင်္လိပ်စာ/လုပ်ငန်းခွင်သုံး 

အဂင်္လိပစ်ာ)[B.A(English/EPP)]/ 

ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခွဲမပညာ 

မဟာဘဲွ့(M.P.A)/  စီးပွားေရးလုပ်ငန်း 

စီမံခန ့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့ (M.B.A)/ 

ဖွံ့ ဖို းမပညာမဟာဘွဲ့ (M.Dev.S) 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(ဘာေရး) 

၂ ေနရာ  ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ့(B.Com)/စာရင်းကုိင် 

ပညာဘဲွ့(B.Act) 

    ဦးစီးအရာရှိ 

(မို့ြပ) 

၅ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(မို့ြပ) 

၃ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 
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    ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(ေရသန့်) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(မို့ြပ) 

[B.E(Civil)] 

    လကေ်ထာက် 

အင်ဂျင်နီယာ 

(လပ်စစ်) 

၁ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစစွ်မး်အား) 

[B.E(Electrical Power)] 

 

(ဏ)  စက်မဝန်ကီးဌာန 

စဉ်  ဌာန  ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

(၁)  စက်မကီး 

ကပ်ေရးနှင့် 

စစ်ေဆးေရး 

ဌာနခွဲမှူ း 

(ဘွို င်လာ) 

(အမျ ိုးသား) 

၁၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

  ဉီးစီးဌာန  ဌာနခွဲမှူ း  ၁၀ ေနရာ  အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစ်စွမ်းအား) 

    (လပ်စစ်)    [B.E(Electrical Power)]/ 

        အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(အီလက်ထေရာနစ်) 

        [B.E(Electronics)] 

(၂)  ြမန်မာ့  

ေဆးဝါး 

လုပ်ငန်း 

အလုပ်ရံုခဲွမှူ း  ၃၀ ေနရာ 

၁၀ ေနရာ 

 ၅ ေနရာ 

 

၇ ေနရာ 

 

၈ ေနရာ 

ေဆးဝါးသိပ္ံပဘဲွ့(B.Pharm) 

တိရစ္ဆာန်ေဆးသိပ္ပဘွဲ့(B.V.Sc) 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(လပ်စစ်စွမ်းအား) 

[ B.E(Electrical Power)] 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ့(အီလက်ထေရာနစ်) 

[B.E(Electronics)] 
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၂။  ေလာက်ထားသူသည် - 

(က)  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည် ၊ 

( ခ )  မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ပို ့ေဆာင်ေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရး 

ဦးစီးဌာန၊ပံုနိှပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရးဉီးစီးဌာန၊ေရှးေဟာင်းသုေတသနနှင့်အမျ ိးုသားြပတုိက် 

ဦးစီးဌာနနှင့်သမုိင်းသုေတသနနှင့်အမျ ိုးသားစာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာန၊  စက်မလယ်ယာ 

ဦးစီးဌာန၊ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊  မန္တေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပို 

ေရးရှင်း၊လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်း၊  ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးနှင့်  ဓာတ ်

သတု ရှာေဖွေရးဦးစီးဌာန၊  အမှတ်(၂)သတုတွင်းလုပ်ငန်း  ၊  ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊  စက်မ 

ကီးကပ်ေရးနှင့်  စစ်ေဆးေရးဉီးစီးဌာနနှင့်  ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်းတ့ုိအတွက်  ေလာက် 

ထားသူများသည် ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁  ရက်ေန့တွင်   ြပင်ပပုဂ္ဂုလ်အသက်  ၃၀ နှစ် (ဝန်ထမ်း 
ြဖစ်ပါက အသက်  ၃၅ နှစ်) ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

( ဂ )  ရန်ကုန်မို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ  ၊  ဆရာဝန်(မို့နယ်ကျန်းမာေရး 

အရာရှိ)ရာထူးအတွက်ေလာက်ထားသူများသည်  ၁  -  ၁၀  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တွင ်  
အသက် ၃၅ နှစ် ထက်မေကျာ်လွန်သြူဖစ်ရမည် ၊ 

( ဃ )  ရန်ကုန်မို့ ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ဌာနစုမှူးရာထူးအတွက်    ေလာက်ထား 

သူများသည်  ၁ - ၁၀ -  ၂၀၂၁    ရက်ေန့တွင်  ြပင်ပပုဂ္ဂလ် အသက်  ၃၀  နှစ်  (ဝန်ထမး် 
ြဖစ်ပါက  အသက်  ၃၅  နှစ်)  နှင့်  မဟာဘဲွ့နှင့်ပါရဂူဘွဲ့ ရရှိသူြဖစ်ပါက  ြပင်ပပုဂ္ဂလ် 
အသက် ၃၅ နှစ် (ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ)် ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

( င )  အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနအတွက်   ေလာက်ထားသူများသည်  ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁  ရက ်
ေန့တွင်    ြပင်ပပုဂ္ဂုလ် အသက်  ၃၀ နှစ်  (ဝန်ထမ်း  ြဖစ်ပါက အသက် ၄၀  နှစ်) ထက် 
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

( စ )  ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီ

ရံုး၊လပစ်စ်ဓာတ်အားပ့ုိလတ်ေရးနှင့်ကွပ်ကဲေရးဉီးစီးဌာန  ၊  ေဘးအန္တရာယ်ဆုိင်ရာစမံီ 

ခန့ခဲွ်မဦးစီးဌာန  ၊  လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊လမး်ဦးစီးဌာန၊  တံတားဦးစီးဌာနနှင့်  မို့ြပ 

နှင့်အိမ်ရာဖံွ့ဖိုးေရးဦးစီးဌာနတ့ုိအတွက်   ေလာက်ထားသမူျားသည ် ၁ - ၁၀ - ၂၀၂၁  
ရက်ေန့တွင်    ြပင်ပပုဂ္ဂုလ်  အသက်  ၃၅  နှစ်  (ဝန်ထမ်း  ြဖစ်ပါက  အသက်  ၄၀  နှစ)် 
ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဆ)  ရန်ကုန်မို့ေတာ်  စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီနှင့ ်  လပ်စစ်ဓာတ်အားပိ ု ့လတ် 
ေရးနှင့ ်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာနတို ့အတွက်  ဆရာဝန်ရာထူး  ေလာက်ထားသူ 

များသည်  ေဆးပညာဘဲွ့(M.B.,B.S)နှင့်  ြမန်မာနုိင်ငံေဆးေကာင်စီမှ  အသအိမှတ ်

ြပုြခင်းခံရသည့်  သက်တမ်းကုန်ဆုံးြခင်းမရှိေသးသည့်  အေထွေထွေဆးကုသခငွ့် 
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လုိင်စင်(ဆမ) ကိုင်ေဆာင်ထားသူ (သိုမ့ဟုတ်) ၂၀၂၀ြပည့်နှစ်၊ ဧပလီမှစ၍ အလုပ်သင် 

ဆရာဝန်  ပီးေြမာက်သူများ  (အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံးေကာင်းေထာက်ခံစာတင်ြပ 

နုိင်သူ)  (သို့မဟုတ)်  အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင(်ဆမ)  တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ရမည် 

ြဖစ်ပီး မိတူ များကိုေလာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲ တင်ြပရမည်၊ 

( ဇ )  ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ဆရာဝန်ရာထူးအတွက်  ေဆးပညာ 

မဟာသိပ္ံပဘဲွ့လွန်စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ကို  ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန၏  လုပ်သက် 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဝင်ေရာက်ေြဖဆုိခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ပးီေအာင်ြမင်ပါကတက်ေရာက်  

ခွင့်ြပုပါမည်။  ေဆးပညာမဟာသိပ္ံပဘဲွ့လွန်သင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးကမ်းကျင်မရရိှေရး၊ 

ေလ့ကျင့်ေရးကာလပးီဆံုးပီးေနာက်  ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

ကျန်းမာေရးဌာနတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်မ(၃)နှစ်ြပည့်ေအာင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင် 

နုိင်သူြဖစ်ရမည်၊ 

 ( ဈ )  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး  ေနရာေဒသမေရွး  သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သူ 

ြဖစရ်မည်။ 

၃။  ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသမူျားသည်  တာဝန်ယူမ၊  တာဝန်ခံမြဖင့်  မိမိတ့ုိနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ 

အချက်အလက်များကုိ  ြဖည့်သွင်းကာ အချန်ိမီ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်သွင်း 

သူများလိုက်နာရန်  လမ်းန်ချက်စာေစာင်ကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၏    Website  –

www.ucsb. gov.mm    နင့်ှ   Myanmar  National Web    Portal  -  www. myanmar.  gov.mm 

တ့ုိတွင်လည်း  ေဖာ်ြပေပးထားပီး  ေလာက်လာတွင်  ေဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊  ပူးတဲွေပးပို့ရမည့် 

စာရက်ွစာတမ်းမိတူ များ၊  ဝင်ေကးေငွ  ၅၀၀ဝိ/-  ေပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊      ေရးေြဖစာေမးပွဲ 

စစ်ေဆးြခင်း၊  စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွ့ စစ်ေဆးြခင်းတို့အတွက်  ေလ့လာရန်  လိုအပ်ချက်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့က  ေကာ်ြငာေခါယူေသာ  ရာထူးများအတွက်  ေလာက်လာ 

တင်သွင်းသမူျားလုိက်နာရန်လမ်းညန်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလုိက်နာ  ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြ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 
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ဝန်ကီးဌာနသို့အဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး  ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုစာကုိေလာက်လာပိတ်ပီး  ရက်သတ(၂)ပတ် 

(၁၄  ရက်)အတွင်းေနာက်ဆံုးထား၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ ၊့  ရံုးအမှတ်(၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်သ့ုိ 

ေပးပ့ုိရမည် ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်းေပးပ့ုိနုိင်ြခင်းမရိှပါက ေရးေြဖစာေမးပဲွေြဖဆုိ ခွင့်ြပုမည် မဟုတ်ပါ။  

၆။  ေလာက်ထားသမူျားသည်  ေလာက်လာေပးပို့စဉ်ကပင်  ေလာက်လာနှင့်အတူ  ချလန် 

(မူရင်း)နှင့်  ဘွဲ့လက်မှတ်၊  ဘွဲ့ ေနာက်ဆံုးနစ်ှအမှတ်စာရင်း၊  တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားနှင့်  နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားစသည့်  စာရက်ွစာတမ်းမိတူ များ 

ပူးတွဲပါရှိရမည်။  သတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်း  မတိူ များမပါရိှသည့်ေလာက်လာများ၊  ေလာက်လာ 

ပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ  စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ  ေပးသွင်းထားသည့်ေလာကလ်ာများ၊  နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

များအေနြဖင့်  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏  ခွင့်ြပုစာေတာင်းခံထားြခင်းမရိှသည့်  ေလာက်လာများ၊ 

ေလာက်လာနှင့်အတူ  ပူးတွဲပါရှိရမည့်  စာရွက်စာတမ်းများ  တင်ြပထားေသာ်လည်း  ေလာက်လာ 

ပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ  ေရာက်ရှိလာသည့်ေလာက်လာများကုိ  လက်ခံစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  မဟုတ် 

ပါေကာင်း အသိေပး ေဖာ်ြပ အပ်ပါသည်။ 

၇။  ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီနှင့် လပ်စစ်ဓာတ်အားပ့ုိလတ်ေရးနှင့်ကွပ်ကဲေရး 

ဦးစီးဌာန၊  ဆရာဝန်ရာထူးအတွက်    ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့  နည်းဥပေဒ  ၁၅  ကို  ကျင့်သုံး၍ 

ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းမြပုဘဲ  စိတ်အေြခအေနနှင့်  လူေတွ့ စစ်ေဆးြခငး်ကုိသာ  ေဆာငရ်က်ွ 

ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရိှ  ဦးစီးဌာနများသ့ုိ  ေလာက်ထားသူများသည် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က  ကျင်းပြပုလုပ်မဲြဖစ်သည့်  ေရးေြဖစာေမးပွဲအတုိင်း  ေြဖဆုိရမည် 

ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

 ၈။  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းကို ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တေလး၊ မေကွးနှင့် ေမာ်လမို င်မို ့ 

တ့ုိတွင်  စာစစ်ဌာန(၅)ခုြဖင့်  တစ်ပို င်တည်း  ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက်  စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက် 

မိမိတို့ေြဖဆိုမည့်  စာစစ်ဌာန(၁)ခုကို  ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး  အဆုိပါစာစစ် 

ဌာန၌သာ  ေြဖဆိုခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းအတွက ် ေြဖဆုိခွင့်ရရိှသမူျားသည်        သက်ဆုိင်ရာစာစစ်ဌာန 

အလုိက်ေြဖဆုိရမည့်ေကျာင်း၊စာေြဖခန်းတ့ုိကုိ ခံုအမှတ်စာရင်းနှင့်အတူယှဉ်တဲွေဖာ်ြပကာ ၂၂-၁၁ - ၂၀၂၁ 
ရက်ေန့မစှတင်၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  နှင့် Myanmar National Web Portal 
တို့တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကုိ   ၉ - ၁၂-  ၂၀၂၁ 
နှင့်    ၁၀-  ၁၂  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တ့ုိတွင်  ေနြပည်ေတာ်နှင့်  စာစစ်ဌာနတည်ရိှရာ  တုိင်းေဒသကီးနှင့် 
ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ရံုးများ၌ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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၁၀။  ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ   ၁၁ -  ၁၂ - ၂၀၂၁ ရက် (စေနေန့)တွင် ၀၉ : ၀၀ နာရီ မ ှ ၁၁ : ၀၀ နာရ ီ

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

၁၂-၁၂-၂၀၂၁ရက်(တနဂင်္ေနွေန့)တွင်  ၀၉:၀၀နာရီ  မှ  ၁၁:၀၀နာရီအထိသုတေရးရာဘာသာရပ်ကို 

လည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
၁၁။  ေရးေြဖေအာင် ြမင်သူများ၏အမည်စာရင်း ၊   စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွ့ စစေ်ဆးမည့် 

ေန့ရက်နှင့် အချနိ်  တ့ုိကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  နှင့် Myanmar National Web 

Portal တ့ုိတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၂။  အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊  ရံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

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

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆  ၊  ၀၉-၇၉၇၇၂၇၆၉၆  ၊  ၀၉-၄၄၁၉၃၇၃၄၃  နှင့်  ၀၉-၂၆၂၅၀၂၉၈၈  )  (သ့ုိမဟတ်ု) 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကီးနှင့်  ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ရံုးများသ့ုိ  လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊  တယ်လီဖုန်း  ြဖင့် 

ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းနုိင်ပါသည်။ 

၁၃။  ေကာ်ြငာပါရာထူးတွင်  တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သီးြခားစည်းကမ်းချက်များ 

ရှိသည့် အလုပသ်မားညန်ကားေရးဦးစီးဌာနအတွက် စီမံခန ့်ခွဲေရးဌာနခွဲ၊ အလုပ်သမားန်ကားေရး 

ဦးစီးဌာန၊  ရံုးအမှတ်(၅၁)၊ေနြပည်ေတာ်၊(ဖုန်း၊၀၆၇-၃၄၃၀၄၃၈၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၄၉၅)သ့ုိ လည်းေကာင်း၊ 

ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီးကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီရုံးအတွက ် ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး  ကုန်တင် 

ကုန်ချေကာ်မတီရုံး ၊ (ဖုန်း ၊ ၀၄၂-၂၀၂၅၄၀၂ ၊ ၀၄၂-၂၀၂၁၃၄၆ ၊ ၀၉-၂၅၀၂၃၆၆၆၇)သ့ုိ လည်းေကာင်း၊ 

နုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနအတွက်  နုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊ရံုးအမှတ်(၁)၊  

ေနြပည်ေတာ်(ဖုန်း၊ ၀၆၇- ၃၄၀၇၁၅၂၊၀၆၇-၃၄၀၇၁၅၃)သိ့ု လည်းေကာင်း၊ စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာန 
အတွက ် ရံုးအမတ်ှ(၅၀)၊  စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ)်၊  ေနြပည်ေတာ်၊  စီမံခန့်ခဲွေရးဌာနခွဲ၊ 

(ဖုန်း၊၀၆၇-၃၄၃၁၂၁၃၊၀၆၇-၃၄၃၁၁၇၄)သို့လည်းေကာင်း၊  ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်အတွက်     
ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်  ၊    စီမံခန ့်ခွဲမနှင့်လူသားအရင်းအြမစ်ဖွံ့ ဖို းေရးဌာန၊ ေဒါသန္တာေအာင်  ၊ 

လက်ေထာက်န်ကားေရးမှူး  ၊  ဖုန်း(  ၀၆၇-၃၄၁၈၅၉၃  )  သို့  လည်းေကာင်း၊  မန္တေလးလပ်စစ် 
ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပုိေရးရှင်းအတွက်  ေဒါစုစပယ်ေအာင်၊  လက်ေထာက်အေထွေထွမန်ေနဂျာ 

(စီမံ)  (ဖုန်း၊၀၉-၉၇၇၂၈၀၂၁၆)သ့ုိ  လည်းေကာင်း၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လတ်ေရးနှင့်ကွပ်ကဲေရးဉီးစီး 
ဌာနအတွက်  ဉီးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်၊  န်ကားေရးမှူး  (စီမံခန ့်ခွဲေရးဌာန)၊  ဖုန်း  (၀၆၇-၃၄၁၀၂၆၂)  သိ့ု 

လည်းေကာင်း၊  လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်းအတွက  ် လပ်စစ်ဓာတ်အားြဖန့်ြဖူးေရး 

လုပ်ငန်း၊ရုံးအမှတ(်၂၇)၊(ရံုးချုပ်)၊  စီမံခန ့်ခွဲေရးဌာန၊  (ဖုန်း-၀၆၇-၈၁၀၄၂၂၁၊  ၀၆၇-၈၁၀၄၂၀၇)သို့ 

လည်းေကာင်း၊လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းနိုင်ပါသည်။ 

               
 


