ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွ့ဲ
ေလာက်လာေခါယူြခင်း
ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၅ / ၂၀၂၂
၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ေတာ်သလင်းလြပည့်ေန့
( ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ
၁။

၉

ရက် )

ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၈)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရေ
ိှ သာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာ

များအတွက် Online စနစ်ြဖင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS
Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကို အသုံးြပုကာ ၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်ေန့
ေနာက်ဆးံု ထား၍ ဝင်ေရာက်ေလာက်ထားနိင
ု ပ
် ါသည် (က) ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံး
ဌာန
ြပည်ေထာင်စု
တရားသူကီး
ချုပ်ရးံု

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၅ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(အသိပညာအင်ဂျင်
နီယာ/ပရိုဂရမ်အင်ဂျင်နီယာ/
ဆိုက်ဘာလုံ ခုံေရးနှင့်သက်ေသ
အေထာက်အထားရှာေဖွစစ်ေဆး
ပညာ/စီးပွားေရးသတင်းအချက်
အလက်စနစ်/စွမ်းရည်ြမင့်
တွက်ချက်မပညာ) [ B.C.Sc
(Knowledge Engineering/
Software Engineering/ Cyber
Security and Forensics/
Business Information Systems/
High Performance Computing]/
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
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ပညာအရည်အချင်း
(ြမှုပ်နှံထိန်းချုပ်စနစ်/
ဆက်သွယ်ေရးနှင့် ကွန်ယက်ပညာ)
B.C.Tech (Embedded Systems/
Communication and
Networking)/ အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွ့ဲ
(သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံနှင့်
နည်းပညာ/ ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်
နီယာ)[B.E(Information Science
and Technology/ Computer
Engineering)]/ မဟာကွန်ပျူတာ
သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (M.C.Sc)/ မဟာကွနပ
် ျူတာ
နည်းပညာဘွ့ဲ (M.C.Tech)
(ခ)

(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံး
ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၆ ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M)

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၃၅ ေနရာ

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသ[ူ Any Graduate]
[ ြပည်တင
ွ ်း / ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသလ
ုိ မ
် ှ
ဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
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(ဃ) ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့
ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၄ ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ့( LL.M ) / ဥပေဒဘွဲ့

(ဂုဏ်ထူးတန်း)[LL.B(Hons;)]/ဥပေဒဘွဲ့
(မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသ)ူ [LL.B(Q)]

၄ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)[M.A (English]/

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)[B.A (Hons)
(English)]/ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ) [မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ)ူ ]

(င)

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
ရာထူး

ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

၄၀ ေနရာ

[B.A (English) Q]
ပညာအရည်အချင်း

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့/စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာဘွဲ့/စီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)/ဖွံ့ဖိုးမပညာဘွဲ့/
ြပည်သ့ူ ေရးရာစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ပ
 ညာဘွ့ဲ /လူဉီးေရ
ပညာဘွ့ဲ [မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်
အချင်းြပည့်မီသ]ူ /[B.Com/B.Act/B.B.A/B.Econ

(Economics/Statistics)/B.Dev.S/B.P.A/

B.P.S.(Q)]/လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်သင်တန်း
(ပထမပိုင်း)ေအာင်ြမင်ပီးသူ[CPA(Part-I)]/

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့/ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့/
ဥပေဒဘွဲ့(မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသ)ူ [B.C.Sc/B.C.Tech(Q)]/[LL.B(Q)]/
[မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)[M.A(English)]/

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သခင်္ျာ)[M.Sc(Maths)]/မဟာဝိဇ္ဇာ
ဘွဲ့ (စာကည့်တိုက်နှင့်သုတပညာ)[M.A(Library&
Information

Studies)]

[လက်မှတ်ရြပည်သူ့

စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသ(ူ C.P.A)နှင့်
မဟာဘွဲ့များရရှိသူများကို ဦးစားေပးမည်။]
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(စ)

ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၄၈ ေနရာ

အစိုးရအသိအမှတ်ြပုစီးပွားေရးတက္ကသိုလ်
များမှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ

၃ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ) [B.E(Mechanical)]

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ)[B.E(Civil)]

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထေရာနစ်)
[B.E(Electronics)]

၁၀ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)/ကွန်ပျူတာ
နည်းပညာဘွဲ့(B.C.Tech)

၁၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတင်းအချက်အလက်သိပ္ပံ
နှင့်နည်းပညာ/သုတနည်းပညာ)
[B.E(IST/IT]

၃ ေနရာ

ဥပေဒဘွဲ့(LL.B)

(အမျိုးသား)

၅ ေနရာ

အစိုးရအသိအမှတ်ြပုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ

(အမျိုးသမီး)

၅ ေနရာ

ဘွဲ့ရရှိပီးဒီပလိုမာတစ်ခုခုရရှိသူ
[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ
ဘွဲ့များလက်မခံပါ။]

(ဆ)

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်
ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

ဥပေဒ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[LL.B(Hons;)]/
ဥပေဒဘွဲ့[မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသူ] [(LL.B)Q]

၁ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
[B.C.Sc(Hons;)]/ကွန်ပျူတာနည်း
ပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[B.C.Tech
(Hons;)]/ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့/
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့ [မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[B.C.Sc(Q)]/[B.C.Tech(Q)]
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(ဇ)

ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန
ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

အထူး

ဦးစီးအရာရှိ

၁၂ ေနရာ

စုံစမ်းစစ်

(ေငွစာရင်း)

ပညာအရည်အချင်း
စီးပွားေရးတက္ကသလ
ုိ မ
် ဘ
ှ ့ဲွ တစ်ခုခု
ရရှိသူ/လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်း

ေဆးေရး

ကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ

ဦးစီးဌာန

(CPA)/ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပီး
စာရင်းကိုင်ဒီပလိုမာ(DA)လက်မတ
ှ ်
ရရှိပီးသူ

(ဈ)

စီမံကိန်းနှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

(၁)

စီမံကိန်း

ရာထူး
ဉီးစီးအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့

စိစစ်ေရးနှင့်

(စာရင်းအင်း)[M.Econ

တိုးတက်မ

(Statistics)]

အစီရင်ခံေရး
ဉီးစီးဌာန
၂ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(ေဘာဂေဗဒ)
[M.Econ(Economics)]
၁ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)
၃ ေနရာ မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ့(မို့ြပ)
[M.E(Civil)]
၁ ေနရာ မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ့(စက်မ)
[M.E(Mechanical)]
၁ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M)
၁ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]
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စဉ်
(၂)

ဌာန
စီမံကိန်း

ရာထူး

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

ဉီးစီးအရာရှိ

၂၅ ေနရာ မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ (M.Com)/

ေရးဆွဲေရး

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့

ဉီးစီးဌာန

(ေဘာဂေဗဒ) [M.Econ
(Economics)]/ မဟာ
စီးပွားေရးပညာဘွဲ့ (စာရင်းအင်း)
[M.Econ (Statistics)]/
စီးပွားေရးတက္ကသိုလ်မှ
အပ်နှင်းသည့် ပထမဘွဲ့မှရရှိသည့်
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွ့ဲ (M.B.A)/
ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့(M.P.A)/လူဉီးေရပညာ
မဟာဘွဲ့ (M.P.S)/ စာရင်းကိုင်
ပညာမဟာဘွဲ့(M.Act)/ဖွံ့ဖိုးမ
ပညာမဟာဘွ့ဲ (M.Dev.S)
၅ ေနရာ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့
(အသိဉာဏ်ပညာအင်ဂျင်နီယာ/
ပရိုဂရမ်အင်ဂျင်နီယာ/ ဆိုက်ဘာ
လုံ ခုံေရးနှင့်သက်ေသအေထာက်
အထားရှာေဖွ စစ်ေဆးမ
နည်းပညာ)[M.C.Sc(Knowledge
Engineering/ Software
Engineering/Cyber Security
and Forensics)]/မဟာ
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
(ဆက်သွယ်ေရးနှင့်ကွန်ယက်
နည်းပညာ) [M.C.Tech
(Communication and Network)]

(၃)

ေငွတိုက်

ဉီးစီးအရာရှိ

၆ ေနရာ စီးပွားေရးတက္ကသိုလ်မှရရှိသည့်
(ဂုဏထ
် းူ )ဘွ့ဲ များ/မဟာဘွဲ့များ

ဦးစီးဌာန
၂ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထးူ )ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[B.A(Hons;)(English)]/မဟာ
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]

၂ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (ဂုဏ်ထူး) ဘွ့ဲ
[B.C.Sc(Hons;)]/မဟာ
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.C.Sc)/
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ(ဂုဏထ
် းူ )
ဘွ့ဲ [B.C.Tech (Hons;)]/ မဟာ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
(M.C.Tech)

(၄)

ရသုးံ မှနး် ေြခ

ဦးစီးအရာရှိ

၅ ေနရာ

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/ မဟာ

ေငွစာရင်း

စီးပွားေရးပညာဘွ့ဲ (စာရင်းအင်း/

ဦးစီးဌာန

ေဘာဂေဗဒ) [M.Econ(Statistics/
Economics)]/စာရင်းကိင
ု ပ
် ညာ
နှငဘ
့် ာေရးပညာမဟာဘွ့ဲ
(M.A.F)/ ဖွ့ံ ဖိုးမပညာမဟာဘွ့ဲ
(M.Dev.S)/စာရင်းကိုင်ပညာ
မဟာဘွဲ့(M.Act)/စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့
(M.B.A)/ြပည်သ့ူ ေရးရာ
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့(M.P.A)
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စဉ်
(၅)

ဌာန
ြပည်တင
ွ း်

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်
၂ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ရရှိပီးလက်မ ှတ ်ရ

အခွန်များ

ြပည် သ ူ ့စာရင် းကိ ု င ် ေအာင်

ဦးစီးဌာန

လက်မှတ်ရရှိသူ (B.Com; CPA)
၆ ေနရာ

စီးပွားေရးပညာဘွဲ့ (စာရင်းအင်း/
ေဘာဂေဗဒ) [B.Econ(Statistics/
Economics)]

(၆)

ြမန်မာ့

လက်ေထာက်

အာမခံ

မန်ေနဂျာ

၅ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ)
[B.E(Mechanical)]

လုပ်ငန်း
၄ ေနရာ

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/ ဝါဏိဇ္ဇ
(ဂုဏ်ထူး) ဘွဲ့ /[B.Com(Hons;)]
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ [မဟာတန်း တက်
ေရာက်ရန်အဆင့်မီသ]ူ [B.Com(Q)]

၄ ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်း
အင်း) [M.Econ(Statistics)]/
စီးပွားေရးပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
(စာရင်းအင်း)[B.Econ(Hons;)
(Statistics)]/ စီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(စာရင်းအင်း) [မဟာတန်းတက်
ေရာက်ရန်အဆင့်မီသ]ူ [B.Econ
(Statistics)Q]

၄ ေနရာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွဲ့(M.B.A)

၃ ေနရာ

ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘာေရးဆိုင်ရာ
မဟာဘွဲ့(M.B.F)

၂ ေနရာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
[B.C.Sc(Hons;)]/ကွန်ပျူတာ
သိပ္ပံဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အဆင့်မီသ]ူ [B.C.Sc(Q)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

၄ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း

မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]/ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့

(အဂင်္လိပ်စာ)[B.A(Hons;)(English)]/
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လပ
ိ စ
် ာ)[မဟာတန်းတက်

ေရာက်ရန်အဆင့်မီသ]ူ [B.A(English)Q]

(၇)

ပင်စင်

ဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)

[B.A(Hons;)(English)]/ဝိဇ္ဇာဘွဲ့
(အဂင်္လိပ်စာ)[မဟာတန်းတက်ေရာက်
ရန်အဆင့်မီသူ][B.A(English)Q]/
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီး
အဂင်္လိပ်စာဒီပလိုမာဘွဲ့ရရှိသူ
[Any;Dip in English]

[ြပည်တင
ွ း် / ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ

၂ ေနရာ

ဘွဲ့များလက်မခံပါ။]

စီးပွားေရးပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွ့ဲ
(စာရင်းအင်း)[B.Econ(Hons;)

(Statistics)]/စီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(စာရင်းအင်း)[မဟာတန်းတက်ေရာက်

ရန် အဆင့်မီသူ] [B.Econ(Statistics)Q]

၂ ေနရာ

၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[B.Com(Hons;)]/
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသူ] [(B.Com)(Q)]

ဥပေဒ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[LL.B(Hons;)]/

ဥပေဒဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အဆင့်မီသူ] [LL.B(Q)]
၃ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ(္ပံ ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့/ကွန်ပျူ
တာနည်းပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွ့ဲ [B.C.Sc/
B.C.Tech(Hons;)]/ကွန်ပျူတာ

သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ /ကွန်ပျူတာနည်းပညာ

ဘွ့ဲ [မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသူ]

[B.C.Sc(Q)]/[B.C.Tech(Q)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန့်ခွဲမပညာ(ဂုဏ်ထူး)
ဘွ့ဲ [B.P.A(Hons;)]/ြပည်သ့ူ ေရးရာစီမခ
ံ န့်
ခွမ
ဲ ပ
 ညာဘွ့ဲ [မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
ရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ [B.P.A(Q)]/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[B.B.A(Hons;)/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာဘွဲ့
[B.B.A(Q)]/ဖွံ့ဖိုးမပညာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
[B.Dev.S(Hons;)]/ဖွံ့ဖိုးမပညာဘွဲ့
[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်
အချင်းြပည့်မီသူ] [B.Dev.S(Q)]

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)
[B.A(International Relations)]

(ဂ)

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့

ြမန်မာ့ရင်းနှီး

လက်

ြမှုပ်နှံမနှင့်

ေထာက်

(B.Act)/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ

ကူးသန်း

မန်ေနဂျာ

ပညာဘွ့ဲ (B.B.A)/စီးပွားေရးပညာဘွဲ့

၂ ေနရာ

ေရာင်းဝယ်

(ေဘာဂေဗဒ)[B.Econ(Economics)]/

ေရးဘဏ်

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးစာရင်းကိုင်
ဒီပလိမ
ု ာ(DA)ရရှိသ[ူ Any;DA]

(ည)

ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမနှင့်နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သယ
ွ ေ
် ရးဝန်ကီးဌာန
ဌာန

ရာထူး

နိုင်ငံြခား

ဦးစီးအရာရှိ

စီးပွား

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁ ေနရာ

ဥပေဒဘွဲ့(LL.B)

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အဂင်္လပ
ိ ဘ
် ာသာ/ဂျပန်ဘာသာ/
တရုတ်ဘာသာ)[B.A(English/

ဆက်သွယ်

Japanese/ Chinese-UFL)]

ေရးဦးစီး
ဌာန
၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့
(B.Act)
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(ဋ)

ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

(၁)

သတင်းနှင့်

လက်

၂ ေနရာ

စာနယ်ဇင်း

ေထာက်

ထေရာနစ်/စက်မအီလက်

လုပင
် န်း

မန်ေနဂျာ

ထေရာနစ်)[B.E(Mechanical/

(ပုံနှိပ)်

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ/(မက္ကာ

Mechatronics)]

(အမျိုးသား)
(၂)

ပုံနှိပ်ေရးနှင့်

စာတည်း

ထုတ်ေဝ

(ဘာသာြပန်)

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထးူ )ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/
အဂင်္လိပ်ဘာသာ)[B.A(Hons;)

ေရးဉီးစီး

(English/English-UFL)]

ဌာန

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်
ဘာသာ)[မဟာတန်းတက်ေရာက်
ရန်အဆင့်မီသူ][B.A(English/
English-UFL)Q]/မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ
(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်ဘာသာ)
[M.A(English/English-UFL)]

(ဌ)

သာသနာေရးနှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန
ဌာန

ရာထူး

သမိုင်း

သုေတသန

သုေတသန

အရာရှိ

လစ်လပ်
၂ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထးူ )ဘွဲ့(သမိုင်း/ေရှးေဟာင်း
သုေတသန/အဂင်္လိပ်စာ)

နှင့်အမျိုးသား

[B.A(Hons;)(History/Archaeology/

စာကည့်တိုက်

English)]/ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း/ေရှးေဟာင်း

ဦးစီးဌာန

သုေတသန/အဂင်္လိပ်စာ)[မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသူ]
[B.A(History/Archaeology/
English)Q]
[မဟာဘွ့ဲ ရရှသ
ိ မ
ူ ျားကိဦ
ု းစားေပးမည်။]

12
(ဍ)

စိက
ု ပ
် ျိုးေရး၊ေမွးြမူေရးနှငဆ
့် ည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန

စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

စိုက်ပျိုးေရး

ဉီးစီးအရာရှိ

ဉီးစီးဌာန

(စိုက်ပညာရှင)်

(၂)

ငါးလုပ်ငန်း
ဦးစီးဌာန

လစ်လပ်

(အမျိုးသား)

၁၀ ေနရာ

(အမျိုးသမီး)

၅ ေနရာ

ဦးစီးအရာရှိ

၃ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း

စိုက်ပျိုးေရးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Agr.Sc)
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/တက္ကသိုလ်
တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးလက်မှတ်ရ
ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
(CPA)ရရှိသ(ူ သို့)စာရင်းကိုင်
ဒီပလိမ
ု ာလက်မတ
ှ (် DA)ရရှသ
ိ /ူ
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act)ရရှိသူ
ြဖစ်ပါကအစိုးရဌာနတစ်ခုခု၌
ဘာေရး၊ေငွစာရင်းလုပ်သက်
(၃)နှစအ
် ထက်အေတွ့အ ကုံရိှ ပီး
လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ
ဝန်ထမ်းြဖစ်သ(ူ ဘာေရး၊ေငွ
စာရင်းလုပ်သက်(၃)နှစြ် ပည့မ
် ီ
ေကာင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနအကီး
အမှူးေထာက်ခံချက်ြဖင့်ပူးတွဲ
ေလာက်ထားရမည်။)
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၃)

ေရဆင်း

လက်ေထာက်

စိုက်ပျိုးေရး

သုေတသန

တက္ကသိုလ်

အရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ဇီဝဓာတုေဗဒ)

(အမျိုးသမီး)

၁ ေနရာ

[M.Sc(Biochemistry)]

လက်ေထာက်

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ)

အင်ဂျင်နီယာ

[B.E(Civil)]

(အမျိုးသား)
ဦးစီးအရာရှိ

(၄)

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံတကာ

(နိင
ု င
် တ
ံ ကာ

ဆက်ဆေ
ံ ရးပညာ)

ဆက်ဆံေရး)

[M.A(Internaltional Relations]

စိုက်ပျိုးေရး လက်ေထာက်
သုေတသန

၁ ေနရာ

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတင်းအချက်
အလက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ/သုတ

အင်ဂျင်နီယာ

ဦးစီးဌာန

နည်းပညာ)[B.E
Science

(

and

Information
Technology/

Information Technology)]
( ဎ ) သမဝါယမနှင့်ေကျးလက်ဖွံ့ဖိုးေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်
(၁)

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

သမဝါယမ လက်ေထာက် ၁၄ ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့(ေဘာဂေဗဒ)

ေကာလိပ်

[M.Econ(Economics)]/လူမစ
 းီ ပွားေရး

ကထိက

(ေဖာင်ကီး၊

လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့(Master of

မန္တေလး)

Social

Enterprise

Management)/

ေဒသဆိုင်ရာဖွံ့ဖိုးမပညာမဟာဘွဲ့(Master of
Regional

Development)

/

အသုံးချ

စာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ့(M.A.S)/မဟာ
စီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်း)[M.Econ
(Statistics)]/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ (M.Com)/
စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ့(M.Act)/
စာရင်းကိင
ု န
် င
ှ ဘ
့် ာေရးပညာမဟာဘွ့ဲ
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ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
(Master of Accounting and Finance)/
ေစျးကွက်ေဖာ်ေဆာင်ေရးစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွ့ဲ

(Master

of

Marketing

Management)/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွဲ့ (M.B.A)
၁ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ြမန်မာစာ)[M.A(Myanmar)]
၁ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)[M.A(English)]
၁ ေနရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သခင်္ျာ)[M.Sc(Mathematics)]
၂ ေနရာ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.C.Sc)/မဟာ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(M.C.Tech)/
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာသိပ)္ပံ [M.Sc
(Computer

Science)]/မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့

(M.I.Sc)
၁ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)[M.A(Geography)]
(၂)

သမဝါယမ
နှင့်စီမံ
ခန့်ခွဲမ
ပညာ
တက္ကသလ
ုိ ်
(သန်လျင်)

လက်ေထာက် ၁ ေနရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)
မန်ေနဂျာ
(စနစ်)
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ရာထူး
အားကစား
မှူး

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၁ ေနရာ တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပီးအနိမ့်ဆုံး
အားကစားနည်းတစ်ခုခုတွင်နည်းြပ
သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရရှိသ(ူ သို့မဟုတ)်
မို့နယ်/တက္ကသလ
ုိ လ
် က်ေရွးစင်အဆင့ရ
် သ
ိှ ူ

လက်ေထာက်
ကထိက

၃ ေနရာ လူမစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့(Master of Social Enterprise
Management)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Economics)]/
ြပည်သူ့ေရးရာစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ပ
 ညာမဟာဘွ့ဲ
(M.P.A)/ဖွံ့ဖိုးမပညာမဟာဘွဲ့(M.Dev.S)
၆ ေနရာ ေဒသဆိုင်ရာဖွံ့ဖိုးမပညာမဟာဘွဲ့/
(Master of Regional Development)/
မဟာစီးပွားေရးပညာဘွ့ဲ (ေဘာဂေဗဒ)
[M.Econ(Economics)]/ဖွံ့ဖိုးမပညာ
မဟာဘွဲ့(M.Dev.S)
၃ ေနရာ အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ့(Master
of Applied Statistics)/ မဟာစီးပွားေရး
ပညာဘွ့ဲ (စာရင်းအင်း)[M.Econ
(Statistics)]/လူဉီးေရပညာမဟာဘွဲ့(M.P.S)
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လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၆ ေနရာ စာရင်းကိင
ု န
် င
ှ ဘ
့် ာေရးပညာမဟာဘွ့ဲ
(Master of Accounting and Finance)/
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ ပ
 ညာမဟာဘွ့ဲ (M.B.A)/
ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ဘာေရးပညာမဟာဘွဲ့
(M.B.F)
၁ ေနရာ ေစျးကွကေ
် ဖာ်ေဆာင်ေရးစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ 
ပညာမဟာဘွဲ့ (Master of Marketing
Management )/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့
(M.Com)/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွ့ဲ (M.B.A)
၂ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ြမန်မာစာ)[M.A(Myanmar)]
၂ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်
ဘာသာ)[M.A(English/English-UFL)]/
ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[B.A(Hons;) (English)]
၅ ေနရာ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာသိပ)္ပံ [M.Sc
(Computer

Science)]/မဟာကွန်ပျူတာ

နည်းပညာဘွဲ့(M.C.Tech)/မဟာသုတ
သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (M.I.Sc)
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)[M.A(Geography)]
(၃)

သမဝါယမ လက်ေထာက်
နှင့်စီမံခန့်
ခွမ
ဲ ပ
 ညာ
တက္ကသလ
ုိ ်

ကထိက

၃ ေနရာ လူမစီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့(Master of Social Enterprise
Management)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Economics)]

(စစ်ကိုင်း)
၆ ေနရာ ေဒသဆိုင်ရာဖွံ့ဖိုးမပညာမဟာဘွဲ့
(Master of Regional Development)/
မဟာစီးပွားေရးပညာဘွ့ဲ (ေဘာဂေဗဒ)
[M.Econ(Economics)]
၆ ေနရာ အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ့
(Master of Applied Statistics)/ မဟာ
စီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်း)

[M.Econ

(Statistics)]
၅ ေနရာ စာရင်းကိင
ု န
် င
ှ ဘ
့် ာေရးပညာမဟာဘွ့ဲ
(Master of Accounting and Finance)/
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/စာရင်းကိုင်
ပညာမဟာဘွ့ဲ (M.Act)
၅ ေနရာ ေစျးကွကေ
် ဖာ်ေဆာင်ေရးစီမခ
ံ န့ခ
် မ
ဲွ 
ပညာမဟာဘွဲ့ (Master of Marketing
Management )/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့
(M.Com)/ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွ့ဲ (M.B.A)
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၂ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ) [M.A(English)]

၆ ေနရာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/
မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(M.C.Tech)/
မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ့(သုတနည်းပညာ)
[M.E(IT)]

၁ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပထဝီဝင်)
[M.A(Geography)]

(၄)

ဉီးစီးအရာရှိ

အေသးစား

၂ ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ့(LL.M)

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထးူ )ဘွဲ့(ပန်းချီ /ပန်းပု)

စက်မ

[B.A(Hons;)(Painting/

လက်မ

Sculpture)]/ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပန်းချီ/ပန်းပု)

လုပင
် န်း

[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း

ဉီးစီးဌာန

ြပည့်မီသူ][B.A(Painting/
Sculpture)Q]/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ပန်းချီ/
ပန်းပု)[M.A(Painting/ Sculpture)]
လက်ေထာက်

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ချည်မင်နင
ှ ့်
အထည်)[B.E(Textile)]

(ဏ) ပို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

ြမန်မာနိုင်ငံ

နည်းြပအရာရှိ

ေရေကာင်း

(ေရယာဉ်တည်

ပညာ

ေဆာက်မနှင့်

တက္ကသိုလ်

အဏ္ဏဝါအင်ဂျင်

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်း

နီယာပညာဌာန)

တက်ေရာက်ရန်အဆင့မ
် သ
ီ ူ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရယာဉ်
တည်ေဆာက်မ) [B.E (Naval
Architecture)] ရရှိပီး မဟာ
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ရာထူး
နည်းြပအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ) [B.E

(ေရေကာင်း

(Mechanical)]/အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွ့ဲ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

(ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ)

ပညာဌာန)

[B.E(Marine Engineering)] /
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့တစ်ခုခုရှိပီး
ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ
အဆင့(် ၃) / အဆင့်(၂)ရရှိသူ
[B.E+O.E.W(Officer Incharged
of Engine Room Watchkeeping)
(STCW Reg-III/2)]

နည်းြပအရာရှိ
(ဆိပ်ကမ်း
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
ပညာဌာန)

၄ ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ့(မို့ြပ)
[M.E(Civil)]/မဟာအင်ဂ ျင်န ီ ယ ာဘွ ဲ ့
(အေဆာက်အအုံ)
[M.E(Structure)]/ မဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့ (ေြမသားနှင့် အုတ်ြမစ်ပိုင်း
ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ) [M.E
(Geotechnical Engineering)]/
မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ့(ဆိပ်ကမ်း
အင်ဂျင်နီယာ) [M.E (Port and
Harbour Engineering)] /
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ)
[B.E(Port and Harbour
Engineering)]ရရှိပီး မဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်
အဆင့်မီသူ
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ရာထူး
နည်းြပအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၃ ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ)

(ြမစ်ေချာင်းနှင့်

[M.E(Civil)]/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

ကမ်းရိုးတန်း

(မို့ြပေရအရင်းအြမစ်)[ M.E ( Civil

အင်ဂျင်နီယာ

Water Resources)]/ သိပ္ပံမဟာ

ပညာဌာန)

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပေရအရင်း
အြမစ်)[M.S.Engg (Civil Water
Resources)]/ သိပ္ပံမဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့(မို့ြပပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းမဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ)
[M.S.Engg(Civil Environmental
Engineering)] / အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(ြမစ်ေချာင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်း
အင်ဂျင်နီယာ) [B.E(River& Coastal
Engineering) ] ရရှိပီး မဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်
အဆင့်မီသ/ူ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နယ
ီ ာ)[B.E (Port
and Harbour Engineering)]
ရရှိပီးမဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်အဆင့်မီသူ

နည်းြပအရာရှိ

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ေရေကာင်း

(ေရေကာင်း

လပ်စစ်နင
ှ ့် အီလက်ထေရာနစ်)

လပ်စစ်နင
ှ ့်

[B.E (Marine Electrical System &

အီလက်ထေရာနစ်
ပညာဌာန)

Electronics)ရရှိပီးမဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့ သင်တန်းတက်ေရာက်ရန်
အဆင့်မီသူ
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ရာထူး
နည်းြပအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရေကာင်း

(ေရေကာင်း

စက်မအင်ဂျင်နီယာ)[B.E(Marine

စက်မအင်ဂျင်

Mechanical Engineering)]/

နီယာပညာဌာန)

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရေကာင်း
အင်ဂျင်နီယာ) [B.E(Marine
Engineering)]/ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(စက်မ) [ B.E (Mechanical)] /
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (မက္ကာထေရာနစ်/
စက်မအီလက်ထေရာနစ်) [
B.E(Mechatronics)] မဟာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်း
တက်ေရာက်ရန်အဆင့်မီသူ

နည်းြပအရာရှိ
(ေရေကာင်း
သိပပ
ံ္ပ ညာဌာန)

၂ ေနရာ

သိပ(္ပံ ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့ (ေရေကာင်း
သိပ)္ပံ ရရှိသ[ူ B.Sc(Hons;) (Nautical
Science)]/သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (ေရေကာင်း
သိပပ
ံ္ပ ညာ) [B.Sc(Nautical
Science)] ရရှ ိ  ပီ း မဟာအင် ဂ ျင်
နီ ယ ာဘွ ဲ ့ သင် တ န် း တက် ေ ရာက်
ရန် အ ဆင့ ် မ ီ သ ူ /သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (ရူ ပ ေဗဒ/
သခင်္ ျ ာ) တစ် ခ ု ခ ု ရ ရှ ိ  ပီ း
ကုနး် ပတ်အရာရှလ
ိ က်မတ
ှ ရ
် ရှသ
ိ ူ
[B.Sc (Physics /Mathematics)
and Deck Officer Class-III CoC
Certificate holder]
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ရာထူး
နည်းြပအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့ (ေဘာဂ

(သေဘင်္ာလုပင
် န်း

ေဗဒ)[M.Econ (Economics)]/

စီမံခန့ခ
် မ
ဲွ ပ
 ညာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်း

ဌာန)

အင်း) [M.Econ (Statistics)]/
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ (M.Com)/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့ (M.B.A) / ြပည်သူ့ေရးရာ
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့ (M.P.A)/
အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ့
(M.A.S)/ ဖွံ့ဖိုးမပညာမဟာဘွဲ့
(M.Dev.S)/ စာရင်းကိုင်ပညာ
မဟာဘွဲ့ (M.Act)/ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့
( သေဘင်္ာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ )
[M.Sc(Shipping Management)]/
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမ)
[M.Sc(Port Management)]/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့ (ေထာက်ပံ့ပို့ေဆာင်ေရး
စီမံခန့်ခွဲမ) [ M.B.A (logistics
Management)]/ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့ (လုပ်ငန်း
ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ြခင်းစီမံခန့်ခွဲမ)
[M.B.A (Supply Chain
Management)]
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ရာထူး

လစ်လပ်

နည်းြပအရာရှိ

၂ ေနရာ

(ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမ

ပညာအရည်အချင်း
မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့ (ေဘာဂေဗဒ/
စာရင်းအင်း) [ M.Econ (Economics/

ပညာဌာန)

(Statistics)] /မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ (M.Com)/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွဲ့ (M.B.A) / ြပည်သူ့ေရးရာ
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့ (M.P.A)/
အသုံးချစာရင်းအင်းပညာမဟာဘွဲ့
(M.A.S) / စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ့
(M.Act)/ စာရင်းကိုင်နှင့် ဘာေရး
ပညာမဟာဘွဲ့(M.A.F)/ ေစျးကွက်
ေဖာ်ေဆာင်ေရးစီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့
(M.M.M) / မဟာသိပ္ပံဘွဲ့
(ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲမ) [M.Sc(Port
Management)]/ စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့ (ေထာက်ပံ့
ပို့ေဆာင်ေရးစီမံခန့်ခွဲမ) [ M.B.A
(logistics Management)]/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမ
ပညာမဟာဘွဲ့ (လုပ်ငန်းကွန်ယက်
ချိတ်ဆက်ြခင်းစီမံခန့်ခွဲမ) [ M.B.A
(Supply Chain Management)]

လက်ေထာက်
စာကည့်တိုက်မှူး
(စာကည့်တိုက်
ဌာန)

၂ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စာကည့်တိုက်နှင့်
သုတပညာ)
[M.A(Library & Information Studies)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၂)

ြမန်မာ့

လက်ေထာက်

၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ/

ဆိပ်ကမ်း

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ)

အာဏာပိုင်

(မို့ြပ)
(အမျိုးသား)
လက်ေထာက်

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

[B.E(Civil/Port&Habour
Engineering)]
၂ ေနရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)/

မန်ေနဂျာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့

(ပရိုဂရမ်)

(M.C.Sc)/ကွန်ပျူတာနည်း

(အမျိုးသား)

ပညာဘွဲ့(B.C.Tech)/မဟာ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့(M.C.Tech)

လက်ေထာက်

၁ ေနရာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး)

မန်ေနဂျာ

[B.A(IR)/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံ

(လုပ်ငန်း

တကာဆက်ဆံေရး)[M.A(IR)]/

ညှန
ိ င
 း် )

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်

(အမျိုးသား)

ဘာသာ)[B.A/M.A(EnglishUFL)]/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]

(၃)

ဆက်သွယ်

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်

ေရးညန်ကား

ထေရာနစ်/သုတနည်းပညာ/သတင်း

မဦးစီးဌာန

အချက်အလက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ)
[B.E(Electronics/Information
Technology/Information
Sciecne and Technology)]

(၄)

ပို့ေဆာင်ေရး
စီမက
ံ န
ိ း်
ဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)
၁ ေနရာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[B.A(English)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၅)

ြမန်မာ့

လက်ေထာက်

မီးရထား

မန်ေနဂျာ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၅ ေနရာ

လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်
ေအာင်လက်မှတရ
် ရှသ
ိ ူ (CPA)/

(ဘာေရး)

ဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ (B.Com)/ စာရင်းကိုင်
ပညာဘွ့ဲ (B.Act)

လက်ေထာက်

၂ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်

မန်ေနဂျာ

ဘာသာ/ လုပ်ငန်းခွင်သုံး

(စီမက
ံ န
ိ း် )

အဂင်္လပ
ိ စ
် ာ/ အသက်ေမွးဝမ်း
ေကျာင်းသုံးအဂင်္လိပ်စာ)
[B.A(English/English-UFL/
EPP/EOP)]

လက်ေထာက်

၅ ေနရာ

မန်ေနဂျာ

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးသူ
(Any Graduate)

(သွားလာေရး/

[ြပည်တင
ွ း် / ြပည်ပသာသနာ့

တိုင်း)

တက္ကသလ
ုိ မ
် ဘ
ှ ့ဲွ များလက်မခံပါ]

(အမျိုးသား)
လက်ေထာက်

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်စွမ်းအား/
အီလက်ထေရာနစ်)

(လပ်စစ်)

[B.E(Electrical Power/

(အမျိုးသား)

Electronics)]

လက်ေထာက်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
(စက်မ)
(အမျိုးသား)

၈ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ/စက်မ

(အမျိုးသမီး)

၂ ေနရာ

အီလက်ထေရာနစ်)
[B.E(Mechanical/Mechatronics)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

လက်ေထာက်

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ) [B.E(Civil)]

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ)

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
(မို့ြပ)
(အမျိုးသား)
လက်ေထာက်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

[B.E(Mechanical)]

(ယန္တရား)
(အမျိုးသား)
လက်ေထာက်

၄ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

ထေရာနစ်/လပ်စစ်စွမ်းအား)

(အချက်ြပနှင့်

[B.E(Electronics/Electrical

ဆက်သွယ်ေရး)

Power)]

(အမျိုးသား)
လက်ေထာက်

၁၂ ေနရာ ေဆးပညာဘွ့ဲ (M.B.,B.S.)

ဆရာဝန်
(၆)

ေရေကာင်း

လက်ေထာက်

ပို့ေဆာင်ေရး

အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာ/ေရယာဉ်ဗိသုကာ/

ညန် ကားမ

(သေဘင်္ာကျင်း)

ေရေကာင်းလပ်စစ်နှင့်အီလက်

ဦးစီးဌာန

(အမျိုးသား)

၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရေကာင်း

ထေရာနစ်/စက်မ/ လပ်စစ်စွမ်းအား/
အီလက်ထေရာနစ်/စက်မအီလက်
ထေရာနစ်)B.E[Marine
Engineering/ Naval
Architecture/Marine Electrical
System and Electronic/
Mechanical/Electrical Power/
Electronics/Mechantronics]
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ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၂ ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွ့ဲ (LL.M)/ဥပေဒဘွဲ့

(ဥပေဒ)

ရရှိပီးဘွဲ့လွန်ပင်လယ်ေရေကာင်း
ဥပေဒဒီပလိုမာရရှိသူ
Diploma

in

[LL.B;

Maritime

Law

(DML)]/ဥပေဒဘွဲ့ရရှိပီးဘွဲ့လွန်
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပလိုမာ
ရရှိသ[ူ LL.B;
International

Diploma
Law

in
(DIL)]/

ဥပေဒဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်
ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[LL.B(Q)]
ဦးစီးအရာရှိ
(ေရေကာင်း)

၄ ေနရာ

ြမန်မာနိုင်ငံေရေကာင်းပညာ
တက္ကသိုလ(် Myanmar Maritime
University) မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်/
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရယာဉ်တည်
ေဆာက်မ/ ေရေကာင်းအင်ဂျင်
နီယာ/ ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ/
ြမစ်ေချာင်းနှင့်ကမ်းရိုးတန်းအင်ဂျင်
နီယာ/ေရေကာင်းလပ်စစ်နှင့်
အီလက်ထေရာနစ်/ ေရေကာင်း
စက်မ) [B.E(Naval Architecture/
Marine Engineering/ Port and
Harbour Engineering/ River and
Coastal Engineering/ Marine
Electrical Systems and
Electronics/Marine
Mechanical)]/ သိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
(ေရေကာင်းသိပ)ံ္ပ [B.Sc(Hons;)
(Nautical Science)]
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ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃ ေနရာ

ြမန်မာနိုင်ငံေရေကာင်းပညာ

(ေရေကာင်း

တက္ကသိုလ(် Myanmar Maritime

အင်ဂျင်နီယာ)

University) မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရယာဉ်တည်
ေဆာက်မ/ ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ/
ဆိပ်ကမ်းအင်ဂျင်နီယာ/ ြမစ်ေချာင်း
နှငက
့် မ်းရိးု တန်းအင်ဂျင်နယ
ီ ာ/
ေရေကာင်းလပ်စစ်နှင့်အီလက်
ထေရာနစ်/ ေရေကာင်းစက်မ)
[B.E(Naval Architecture/Marine
Engineering/ Port and Harbour
Engineering/ River and Coastal
Engineering/ Marine Electrical
Systems and Electronics/Marine
Mechanical)]/ သိပ္ပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့
(ေရေကာင်းသိပ)ံ္ပ [B.Sc(Hons;)
Nautical Science]

ဦးစီးအရာရှ(ိ စီမ)ံ

၃ ေနရာ

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးပင်လယ်
ေရေကာင်းဥပေဒဒီပလိုမာရရှိသ[ူ Any;
Diploma in Maritime Law (DML)]/
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပီး
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပလိုမာ
ရရှိသ[ူ Any; Diploma in
International Law (DIL)]/
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီး
အဂင်္လိပ်စာဒီပလိုမာ [Any; Diploma
in English]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာ

(စီမ/ံ

မဟာဘွဲ့(M.Act)/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ

ဘာေရး)

(M.Com)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ
(Statistics/Economics)]/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ
မဟာဘွ့ဲ (M.B.A)/ လက်မှတ်ရ
ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်
လက်မှတ်ရရှိသ(ူ CPA)

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့[M.Com]/မဟာ

(ေရေကာင်း

စီးပွားေရးပညာဘွ့ဲ (စာရင်းအင်း/

လုပ်ငန်း)

ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Statistics/
Economics)]/စီးပွားေရးလုပ်ငန်း
စီမံခန့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ့(M.B.A)/
တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ တစ်ခုခုရရှိပီး
သေဘင်္ာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမဒီပလိုမာ
ရရှိသ[ူ Diploma in Shipping
Management]

(၇)

ြမန်မာနိုင်ငံ

နည်းြပအရာရှိ

ကုန်သွယ်

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီး
ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ

ေရေကာင်း

အဆင့(် ၃)/(၄)/(၅)လက်မှတ်

ေကာလိပ်

(Marine Engineer Officer Class
III/IV/V) ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
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ရာထူး

လစ်လပ်
၂ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ
(သို့မဟုတ)် အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်
မှေအာင်လက်မှတ်တစ်ခုခုရရှိသူများ
ေလာက်ထားပါကေရေကာင်း
အင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဆင့(် ၃)/(၄)/
(၅)လက်မှတ်

(Marine

Engineer

Officer Class III/IV/V) ပူးတွဲ တင်ြပ
ရမည်။
လက်ေထာက်

၁ ေနရာ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိသ(ူ Master of Science)

ကထိက

(သို့မဟုတ)် မဟာဥပေဒဘွဲ့(ပင်လယ်

(အမျိုးသား)

ေရေကာင်းဥပေဒ)[LL.M(Maritime
Law)]

(သို့မဟုတ)်

(သို့မဟုတ)်
ဒီပလိုမာ

ဥပေဒဘွဲ့(LL.B)

ေရေကာင်းဘက်ဆိုင်ရာ
(Diploma

In

Nautical

Science) တစ်ခုခုရရှိသူများြဖစ်ပါက
ကုန်းပတ်ေရေကာင်းအရာရှိအဆင့်(၃)
(၄)/(၅)လက်မှတ် (Deck Officer Class
III/IV/V) ပူးတွဲတင်ြပရမည်။
လက်ေထာက်
ကထိက
(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိထားပီး
ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ
အဆင့(် ၃)/ (၄)/(၅) လက်မှတ် (Marine
Engineer Officer Class III/IV/V) ပူးတွဲ
တင်ြပရမည်။
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး
လက်ေထာက်

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ကထိက

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်
ဘာသာ)

(အမျိုးသမီး)
လက်ေထာက်

ပညာအရည်အချင်း

[M.A (English/English-UFL)]
၂ ေနရာ

ကထိက

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(သခင်္ျာ)
[M.Sc(Mathematics)]

(အမျိုးသမီး)
လက်ေထာက်

၂ ေနရာ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာသိပ)္ပံ
[M.Sc(Computer Science)]

ကထိက
(အမျိုးသား)
(၈)

ကုန်းလမ်း

ဦးစီးအရာရှိ

ပို့ေဆာင်ေရး

(ဘာေရး)

၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ရရှိပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ့
စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ
(B.Com;CPA)/ ဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ

ညန် ကားမ

(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act)

ဦးစီးဌာန

ရရှိပီးမဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့မ
် သ
ီ ြူ ဖစ်ရမည်။
ဦးစီးအရာရှိ
(ကွန်ပျူတာ)

၂ ေနရာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာသိပ)္ပံ [M.Sc
(Computer Science)]/မဟာ
ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
(M.C.Tech)/မဟာသုတသိပ္ပံဘွဲ့
(M.I.Sc)/မဟာအသုးံ ချသိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ
(M.A.Sc)/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(သုတနည်းပညာ)[M.E(IT)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး
လက်ေထာက်

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ) ရရှိပီး
မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်

(စက်မ)
(၉)

ပညာအရည်အချင်း

အရည်အချင်းြပည့်မီသူြဖစ်ရမည်။

(အမျိုးသား)

[B.E(Mechanical)Q]

ေလေကာင်း

လက်ေထာက် ၆ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ/အီလက်

ပို့ေဆာင်ေရး

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

ထေရာနစ်/လပ်စစ်စမ
ွ း် အား/ေလ

ညန် ကားမ

(အင်ဂျင်/

ေကာင်း/စက်နှင့်ပျံသန်းယာဉ်/

ဦးစီးဌာန

ရဟတ်ယာဉ် /

အာကာသစနစ်/ ေလေကာင်း

ေလယာဉ်

အီလက်ထေရာနစ်/ေလေကာင်း

ကိယ
ု ထ
် ည်/

လပ်စစ်နှင့်တိုင်းတာေရး)

လပ်စစ်/

[B.E (Mechanical/ Electronics/

ဒိုင်ခွက/်

Electrical Power/Aeronautical/

ေရဒီယို/ေရဒါ)

Aerospace-Propulsion and Flight
Vehicles/Aerospace-Space Systems
Engineering/Aerospace- Avionics /
Aerospace-Electrical Systems and
Instrumentation)]

လက်ေထာက်

၅ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထေရာနစ်/
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ)
[B.E(Electronics/Information
Technology) ]

လက်ေထာက်

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထေရာနစ်/

အင်ဂျင်နီယာ

လပ်စစ်စွမ်းအား)

(ြပင်ဆင်ေရး)

[B.E(Electronics /Electrical
Power) ]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး
လက်ေထာက်

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ကထိက

ပညာအရည်အချင်း
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(အီလက်ထေရာနစ်/

(ေလေကာင်း

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ)

ဆက်သွယ်ေရး

[B.E(Electronics/Information

ြပင်ဆင်ထိန်း

Technology) ]

သိမ်းေရး
အင်ဂျင်နီယာ)
လက်ေထာက်

၂ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(B.C.Sc)

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေလေကာင်း)

ကထိက
(ကွန်ပျူတာ)
လက်ေထာက်
ကထိက

[B.E(Aeronautical) ]

(ေလယာဉ်
ြပင်ထိန်း
အင်ဂျင်နီယာ)
လက်ေထာက်

၂ ေနရာ

ကထိက

(Any Graduate)

(ေလယာဉ်မူှ း

[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့

လိင
ု စ
် င်)
လက်ေထာက်
ကထိက
(ေလေကာင်း
ဆိင
ု ရ
် ာ
သင်တန်းများ)

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခခ
ု ုရရှိသူ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
၂ ေနရာ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခခ
ု ုရရှိသူ
(Any Graduate)
[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့
တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လက်ေထာက်

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

၁ ေနရာ

စာကည့်တိုက်မှူး

ဦးစီးအရာရှိ

စာကည့်တိုက်ပညာဒီပလိုမာရရှိသူ
(Any Graduate and Diploma in
၁ ေနရာ

(ေလေကာင်း

(ေလေကာင်း

Librarianship)

စီးပွားေရးပညာဘွဲ့(ေဘာဂေဗဒ)
[B.Econ(Economics)]

စီးပွားေရး)

ဉီးစီးအရာရှိ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုနှင့်

၁ ေနရာ

စီးပွားေရးပညာဘွဲ့(စာရင်းအင်း)

၁ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/နိုင်ငံတကာ

[B.Econ(Statistics)]

ပို့ေဆာင်ေရး
စာရင်းအင်း)
ဉီးစီးအရာရှိ

(အာဆီယံနှင့်

International Relations)]

ေဒသတွငး် အဖွ့ဲ
အစည်းများ)
ဉီးစီးအရာရှိ

(ေလေကာင်း

ဆက်ဆံေရး)[M.A(English/

၁ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)

၁ ေနရာ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ

[M.A(English)]

သေဘာတူ
စာချုပ်)

ဌာနစုမှူး

(လုပ်ငန်း
စစ်ေဆးေရး)
ဌာနစုမှူး

(သုေတသန)

(Any Graduate)

[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
၁ ေနရာ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ
(Any Graduate)

[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
(၁၀)

ြပည်တင
ွ ်း

ေရေကာင်း

ပို့ေဆာင်ေရး

လက်ေထာက်
အင်ဂျင်နီယာ

(အမျိုးသား)

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ေရယာဉ်ဗိသုကာ)
[B.E(Naval Architecture)]

၁ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်စွမ်းအား)
[B.E(Electrical Power)]
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(တ) သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန
ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ြမန်မာ့

လက်ေထာက်

သစ်လုပ်ငန်း

မန်ေနဂျာ

၃ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်
ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ(C.P.A)/

(ဘာေရး)

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)

(ထ) စွမး် အင်ဝန်ကီးဌာန
လစ်လပ်

ဌာန

ရာထူး

ေရနံထွက်

ဦးစီးအရာရှိ

ပညာအရည်အချင်း

၂ ေနရာ သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (ဓာတုေဗဒ/ကုန်ထုတ်ဓာတု

ပစ္စည်း

ေဗဒ)[B.Sc(Chemistry/Industrial

ကီးကပ်

Chemistry)]

စစ်ေဆး

(မဟာဘွဲ့ရရှိသူများဦးစားေပးမည်။)

ေရးဦးစီး
ဌာန
၃ ေနရာ

ဥပေဒဘွ့ဲ (LL.B)(မဟာဘွ့ဲ ရရှသ
ိ မ
ူ ျား
ဦးစားေပးမည်။)

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်
ဘာသာ)[B.A(English/EnglishUFL)]
(မဟာဘွဲ့ရရှိသူများဦးစားေပးမည်။)

(ဒ)

လပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကီးဌာန
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

ရန်ကုန်လပ်စစ်

လက်ေထာက်

ဓာတ်အားေပးေရး

မန်ေနဂျာ

တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးလက်မှတ်ရ

ေကာ်ပိုေရးရှင်း

(ဘာ)

ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်

၂ ေနရာ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/တက္ကသိုလ်

(CPA)ရရှိသ(ူ သို့မဟုတ)် စာရင်းကိင
ု ်
ဒီပလိမ
ု ာလက်မတ
ှ (် DA)ရရှသ
ိ /ူ
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act)
ရရှိသူြဖစ်ပါကအစိုးရဌာနတစ်ခုခု၌
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
ဘာေရးေငွစာရင်းလုပသ
် က်
(၃)နှစ်အထက်အေတွ့အကုံရှိပီးသူ
လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ
ဝန်ထမ်းြဖစ်သ[ူ ဘာေရး
ေငွစာရင်းလုပ်သက်(၃)နှစြ် ပည့မ
် ီ
ေကာင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဌာန
ကီးမှူးေထာက်ခံချက်ြဖင့်ပူးတွဲ
ေလာက်ထားရမည်။]

(၂)
(၃)

လပ်စစ်ဓာတ်အား

ဦးစီးအရာရှိ

ြဖန့ြ် ဖူးေရးလုပင
် န်း

(ဘာ)

လပ်စစ်ဓာတ်အား

ဉီးစီးအရာရှိ

ပို့လတ်ေရးနှင့်

(ဘာ)

ပညာဘွ့ဲ (B.Act)

မန္တေလးလပ်စစ်

လက်ေထာက်

၄ ေနရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ

ဓာတ်အားေပးေရး

မန်ေနဂျာ (စီမံ)

(Any Graduate)

၂၄ ေနရာ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act)
၃ ေနရာ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/စာရင်းကိုင်

ကွပက
် ေ
ဲ ရး
ဉီးစီးဌာန
(၄)

ေကာ်ပိုေရးရှင်း

[ဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ /မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ
(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်ဘာသာ)
ရရှိသူဉီးစားေပးမည်။]
လက်ေထာက်

၅ ေနရာ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/လက်မှတရ
်

မန်ေနဂျာ

ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်

(ဘာ)

လက်မှတ(် CPA)ရရှသ
ိ /ူ မဟာ
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/စာရင်းကိုင်
ပညာဘွ့ဲ (B.Act)/တက္ကသလ
ုိ တ
် စ်
ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပီးစာရင်းကိုင်
ဒီပလိမ
ု ာလက်မတ
ှ (် DA)ရရှသ
ိ ူ
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
ြဖစ်ပါကအစိးု ရဌာနတစ်ခခ
ု ၌
ု
စာရင်းကိုင-် ၁လုပသ
် က်(၂)နှစ်
အထက်အေတွ့အ ကုံရှိပီး
လက်ရှိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ
ဝန်ထမ်းြဖစ်သ(ူ ဘာေရး
ေငွစာရင်း လုပ်သက်(၂)နှစြ် ပည့မ
် ီ
ေကာင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဌာန
ကီးမှူးေထာက်ခံချက်ြဖင့်ပူးတွဲ
ေလာက်ထားရမည်။)

(ဓ)

စက်မဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

(၁)

အမှတ(် ၃)

အလုပ်ရုံခွဲမှူး

၃၀ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ချည်မင်နှင့်

အကီးစား

အထည်) [B.E(Textile)]

စက်မ
လုပ်ငန်း
(၂)

စက်မ

ဌာနခွဲမှူး

ကီးကပ်ေရး

(လပ်စစ်)

၁ ေနရာ

စွမ်းအား/အီလက်ထေရာနစ်)

နှင့်စစ်ေဆး

[B.E(Electrical Power/

ေရးဦးစီးဌာန
(၃)

ြမန်မာ့

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်

Electronics)]
အလုပ်ရုံခွဲမှူး

၂၉ ေနရာ

ေဆးဝါးသိပ္ပံဘွဲ့( B.Pharm)

ေဆးဝါး
လုပ်ငန်း
၉ ေနရာ

တိရိစ္ဆာန်ေဆးသိပ္ပံဘွဲ့(B.V.Sc)
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(န) အလုပသ
် မားဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

လူမဖ
 လ
ူ ံု

ဦးစီးအရာရှိ

ေရးအဖွဲ့

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

[Any Graduate]

(အမျိုးသမီး)

၂ ေနရာ

[ ြပည်တွင်း / ြပည်ပသာသနာ့

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
လက်ေထာက်

၂၀ ေနရာ

ေဆးပညာဘွ့ဲ (M.B.,B.S.)

ဆရာဝန်
(၂)

အလုပ်

ဦးစီးအရာရှိ/

သမားညန်

နည်းြပ

အလက်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ/စက်မ)

ကားေရး

အရာရှိ

[B.E(Information Science and

၁ ေနရာ

Technology/Mechanical)]

ဦးစီးဌာန
(၃)

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတင်းအချက်

အလုပ်ရုံနှင့်

ဦးစီးအရာရှိ

အလုပ်

(အလုပရ
် )ံု

၃ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ/စက်မ/
ဓာတု/လပ်စစ်စွမ်းအား/အီလက်

သမား

ထေရာနစ်)[B.E(Civil/Mechanical/

ဥပေဒ

Chemical/Electronical
Power/Electronics)]

စစ်ေဆး
ေရးဦးစီး
ဌာန
ဦးစီးအရာရှိ
(ဥပေဒ)

၃ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်
ဘာသာ)[B.A(English/EnglishUFL)]/ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/
အဂင်္လပ
ိ ဘ
် ာသာ)[မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်
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ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

အချင်းမီသ]ူ [B.A(English/EnglishUFL)Q]/ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့

(အဂင်္လိပ်စာ/အဂင်္လိပ်ဘာသာ)
၃ ေနရာ
(ပ)

[B.A(Hons;)(English/English-UFL)]

ဥပေဒဘွ့ဲ /မဟာဥပေဒဘွဲ့
(LL.B/LL.M)

စီးပွားေရးနှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

ကုန်

ဦးစီးအရာရှိ

သွယ်

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

(အမျိုးသမီး)

၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)

ေရးဦးစီး
ဌာန

(၂)

မူပိုင်ခွင့်

(အမျိုးသမီး)

ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

၁ ေနရာ

၃ ေနရာ

ဦးစီးဌာန

ပညာအရည်အချင်း

ဥပေဒဘွ့ဲ (LL.B)

[B.A(English) ]

ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး
ပညာ/အဂင်္လိပ်စာ)[B.A(Hons;)(International

Relations/English)]/

ဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ

(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ/အဂင်္လိပ်စာ)

[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသ]ူ [B.A( International Relations/
၁ ေနရာ

English)Q]

ဝါဏိဇ္ဇ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့[B.Com(Hons;)]/
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ [B.Com(Q)]

၄ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ(္ပံ ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့/[B.C.Sc

(Hons;)]/ကွန်ပျူတာနည်းပညာ(ဂုဏထ
် းူ )
ဘွ့ဲ [B.C.Tech(Hons;)]/ကွန်ပျူတာ
သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ /ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသ]ူ [B.C.Sc/B.C.Tech(Q)]

၂ ေနရာ

သိပ(ံ္ပ ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့/သိပ္ပံဘွဲ့(မည်သည့်

ဘာသာရပ်မဆိ)ု [မဟာတန်းတက်ေရာက်
ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ [B.Sc(Hons;)/

(Q)(Any Major)]
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(ဖ)

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၅ ေနရာ

ဥပေဒ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့/ဥပေဒဘွဲ့ [မဟာတန်း
[LL.B(Hons;)/(Q)]

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန
ဌာန

ေကျာင်းြပင်ပ

ရာထူး

ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

၅ ေနရာ

နှင့်တစ်သက်

ပညာအရည်အချင်း

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ
[Any Graduate]

တာပညာေရး

ြမန်မာစာအဓိကြဖင့်ဘွဲ့ရရှိသူများအား

ဦးစီးဌာန

ဦးစားေပးမည်။

[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသလ
ုိ ်
၁ ေနရာ

ဦးစီးအရာရှိ

၃ ေနရာ

သိပန
ံ္ပ င
ှ န
့် ည်းပညာဝန်ကီးဌာန

များမှဘွဲ့ရရှိသူများလက်မခံပါ။]

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ) [B.A(English)]
[မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့/ပါရဂူဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)

[M.A/Ph.D(English)]ရရှိသူများကိုဦးစားေပးမည်။]

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွ့ဲ
(အီလက်ထေရာနစ်)

(အမျိုးသား)
(ဗ)

တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ

[B.E/M.E(Electronics)]

စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

(၁)

သုေတသန

လက်

၁၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ြဒပ်ပစ္စည်းနှင့်သတု

ပညာအရည်အချင်း

နှင့်တီထွင်

ေထာက်

ဆန်းသစ်မ

သုေတ

သတုေဗဒ/ လပ်စစ်စွမ်းအား/ အီလက်

အရာရှိ

Metallurgy / Nuclear Technology/

ဦးစီးဌာန

သန

ေဗဒ/ နျူကလီးယားနည်းပညာ/ ဓာတု/
ထေရာနစ်/စက်မ) [B.E (Materials and
Chemical / Metallurgy/ Electrical

Power/ Electronics/Mechanical)]/

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (ြဒပ်ပစ္စည်းနှင့်
သတုေဗဒ/ နျူကလီးယားနည်းပညာ/

ဓာတု)[M.E(Materials and Metallurgy /
Nuclear Technology/ Chemical )]/

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(အစားအစာနည်းပညာ/
ဇီဝနည်းပညာ/ရုကေ
္ခ ဗဒ/ ကုန်ထုတ်

ဓာတု/ဓာတုေဗဒ)[M.S(Food Technology/
Bio Technology/
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လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
Botany/Industrial Chemistry /
Chemistry)]/ပါရဂူဘွဲ့ (ြဒပ်ပစ္စည်း
နှင့်သတုေဗဒ/နျူကလီးယားနည်းပညာ/
ဓာတုေဗဒ/ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ/
ဇီဝဓာတုေဗဒ) [Ph.D (Materials and
Metallurgy/ Nuclear Technology/
Chemistry/ Chemical Engineering/
Bio-Chemistry)]

ဦးစီးအရာရှိ

၈ ေနရာ

သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (ရူပေဗဒ/ဓာတုေဗဒ/အဏုဇဝ
ီ )/
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လပ
ိ စ
် ာ/စီးပွားေရး)/ဝါဏိဇ္ဇ
ဘွဲ့/ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့
(အဂင်္လိပ်စာ)/ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(စက်မ/ လပ်စစ်စွမ်းအား/ အီလက်
ထေရာနစ်) [B.Sc(Physics/
Chemistry/ Microbiology)]/ [B.A
(English/ Economics)]/ B.Com/
M.Com/ M.A (English)/ [B.E
(Mechanical/ Electrical Power/
Electronics)]

(၂)

နည်းပညာ၊

လက်ေထာက်

သက်ေမွး

ကထိက

၁၀ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ) [B.E(Civil)]

၅ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထေရာနစ်)

ပညာနှင့်
ေလ့ကျင့်
ေရးဉီးစီး
ဌာန
[B.E(Electronics)]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

၅ ေနရာ

၁၀ ေနရာ
၁၀ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်စွမ်းအား)
[B.E(Electrical Power)]
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(စက်မ)
[B.E(Mechanical)]

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မက္ကာထေရာနစ်/
စက်မအီလက်ထေရာနစ်)
[B.E(Mechatronic)]

၅ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ချည်မင်နှင့်အထည်)

၅ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သတုေဗဒ)

[B.E(Textile)]

[B.E(Metallurgy)]
(၃)

အဏုြမူ

လက်

စွမ်းအင်

ေထာက်

ဦးစီးဌာန

သုေတ

၂ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(နျူကလီးယားနည်း
ပညာ/ဓာတု)/သိပ္ပံဘွဲ့(နျူကလီးယား

ရူပေဗဒ/ဇီဝဓာတုေဗဒ/အဏုဇီဝေဗဒ)

သနအရာရှိ

[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်
အချင်းြပည့်မီသ]ူ [B.E(Nuclear

Technology/Chemical)]/B.Sc
(Nuclear Physics/ Biochemistry/

Micro- biology)Q]
၁ ေနရာ
(၄)

နည်းပညာ

ဦးစီးအရာရှိ

၅ ေနရာ

ြမှင့်တင်

ဥပေဒဘွဲ့[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ [LL.B(Q)]

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့/အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့
(သတုေဗဒ)[M.E/B.E(Metallurgy)]

ေရးနှင့်

ပူးေပါင်း

ေဆာင်ရွက်
ေရးဦးစီး
ဌာန

၄ ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(ဓာတု)/
[M.E(Chemical)]/ အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွ့ဲ

(ဓာတု) [မဟာတန်း တက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ [B.E
(Chemical)Q]
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စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်
ထေရာနစ်) [M.E(Electronics)]/
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အီလက်ထေရာနစ်)
[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[B.E (Electronics)Q]

၁ ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်
စွမ်းအား) [M.E(Electrical Power)]/
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(လပ်စစ်စမ
ွ ်းအား)
[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်
အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[B.E(Electrical Power)Q]

၈ ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သုတနည်း
ပညာ) M.E(Information
Technology)/အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(သုတ
နည်းပညာ) [မဟာတန်းတက်ေရာက်
ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[B.E(Information Technology)Q]
မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့[M.C.Sc]/
မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့
[M.C.Tech]/ကွနပ
် ျူတာသိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ /
ကွနပ
် ျူတာနည်းပညာဘွ့ဲ [မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
ြပည့်မီသ]ူ [B.C.Sc/B.C.Tech(Q)]

၇ ေနရာ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ဓာတုေဗဒ)
[M.Sc(Chemistry)]

၁ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]
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သုေတသန

လစ်လပ်
၂ ေနရာ

၆ ေနရာ

အရာရှိ

ပညာအရည်အချင်း

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ /ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့
[M.Com/ B.Com]

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့/အင်ဂျင်
နီယာဘွဲ့(စက်မ/ အီလက်ထေရာနစ်/
လပ်စစ်စွမ်းအား/ (မက္ကာထေရာနစ်/
စက်မအီလက်ထေရာနစ်)/

သုတနည်းပညာ) [M.E/ B.E(Q)
(Mechanical/Electronics/ Electrical
Power / Mechatronic/ Information
Technology)]

[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
(ဘ)

ြပည့်မီသ]ူ

ကျန်းမာေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

(၁) အစားအေသာက်
နှင့်ေဆးဝါး
ကွပက
် ေ
ဲ ရး

(၂)

ဦးစီးဌာန

ရာထူး

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း

မဟာဥပေဒဘွ့ဲ (LL.M)

(ဥပေဒေရးရာ)

ကျန်းမာေရး

ဆရာဝန်

လူ့စွမ်းအား

(သရုပြ် ပ)

အရင်းအြမစ်

လစ်လပ်

၉၉ ေနရာ ေဆးပညာဘွ့ဲ (M.B.,B.S.)

ဉီးစီးဌာန
(မ)

ေဆာက်လုပေ
် ရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

(၁)

ဌာန

ရာထူး

တံတား

ဦးစီးအရာရှိ

ဦးစီး

(ဘာေရး)

ဌာန

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(B.Com)/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ
(M.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ့(B.Act)/
စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ့(M.Act)/

(အမျိုးသား)

လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်
လက်မတ
ှ ရ
် ရှသ
ိ (ူ C.P.A)
(၂)

လမ်း
ဦးစီး
ဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

(ဘာေရး)
(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

(အမျိုးသမီး)

၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ရရှိပီးလက်မှတ်ရ

ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှသ
ိ (ူ B.Com;C.P.A)/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ
(M.Com)
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(ယ) လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

ဝန်ကီးရုံး

ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်
၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့(M.Com)/စာရင်း
ကိုင်ပညာမဟာဘွဲ့(M.Act)/ဝါဏိဇ္ဇ
(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့ [B.Com(Hons)] / စာရင်း
ကိုင်ပညာ(ဂုဏထ
် းူ )ဘွဲ့
[B.Act (Hons;)]

၁ ေနရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(နိုင်ငံတကာဆက်ဆံ
ေရးပညာ)[M.A(International
Relations)]ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(နိုင်ငံ
တကာဆက်ဆံေရးပညာ)
[B.A(Hons;)(International Relations)]

(၂)

လူမ

ဦးစီးအရာရှိ

၂ ေနရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့/မဟာကွန်ပျူတာ

ဝန်ထမ်း

သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ (B.C.Sc/M.C.Sc)/ကွနပ
် ျူတာ

ဦးစီးဌာန

နည်းပညာဘွဲ့/မဟာကွန်ပျူတာ
နည်းပညာဘွဲ့(B.C.Tech/M.C.Tech)/
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာ
ဘွ့ဲ (သုတနည်းပညာ)[B.E/M.E(IT)]
၂ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စိတ်ပညာ)
[B.A/M.A(Psychology)]

၂ ေနရာ

လူမေ
 ရးပညာဘွဲ့လွန်ဒပ
ီ လိမ
ု ာ
[Diploma of Social Work(DSW)]

၂ ေနရာ

ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ့
(ေဆးဘက်ဆိုင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမ)
[B.Med.Tech(Physiotherapy)]

(အမျိုးသား)

၄ ေနရာ

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ

(အမျိုးသမီး)

၂ ေနရာ

[Any Graduate]
[ြပည်တင
ွ ်း/ြပည်ပသာသနာ့
တက္ကသလ
ုိ မ
် ဘ
ှ ့ဲွ များလက်မခံပါ။]
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(၃)

ဌာန
ေဘးအန္တရာယ်

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ

ဆိင
ု ရ
် ာ

(အမျိုးသား)

၁၅ ေနရာ [Any Graduate]

စီမံခန့်ခွဲမ

(အမျိုးသမီး)

၁၅ ေနရာ [ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ့

ဦးစီးဌာန

တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့များလက်မခံပါ။]
ဦးစီးအရာရှိ

၇ ေနရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ/
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)
[M.A (English/IR)]
၅ ေနရာ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)/
မဟာကွနပ
် ျူတာနည်းပညာဘွ့ဲ
(M.C.Tech)
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(မို့ြပ)[B.E(Civil)]
၄ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ့
(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)/
စီးပွားေရးပညာဘွ့ဲ (စာရင်းအင်း)
[M.Econ(Statistics/Economics)] /
[B.Econ(Statistics)]

47
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၂ ေနရာ သိပ(ံ္ပ ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ့(ဇလေဗဒ/မိုးေလ
ဝသ)[B.Sc(Hons;)(Hydrology/
Meteorology)]/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့
(ပထဝီဝင်)[M.A(Geography)]/
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ရူပေဗဒ)[M.Sc
(Physics)]
(၄)

ြပန်လည်

ဦးစီးအရာရှိ

ထူေထာင်ေရး (အမျိုးသား)
ဦးစီးဌာန

(အမျိုးသမီး)

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့[မဟာတန်း
၃ ေနရာ တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်း
၂ ေနရာ ြပည့်မီသ]ူ [B.C.Sc(Q)]/မဟာ
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့(M.C.Sc)

(အမျိုးသား)

၆ ေနရာ မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(M.Sc)/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(M.A)/

(အမျိုးသမီး)

၇ ေနရာ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိသူ
[မဟာတန်းတက်ေရာက်ရန်အရည်
အချင်းြပည့မ
် သ
ီ ]ူ Any Graduate (Q)]

(အမျိုးသား)

၄ ေနရာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)[B.A(English)Q

(အမျိုးသမီး)

၃ ေနရာ ]မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွ့ဲ (အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]

(အမျိုးသား)

၁ ေနရာ

(အမျိုးသမီး)

၂ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(စီးပွားေရး)
[B.A(Economics)]
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(ရ)

ဟိတ
ု ယ်နင
ှ ခ
့် ရီးသွားလာေရးဝန်ကီးဌာန
စဉ်
(၁)

ဌာန
ဟိုတယ်နှင့်

ရာထူး

လစ်လပ်

ဦးစီးအရာရှိ

၁၄ ေနရာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လပ
ိ စ
် ာ/အဂင်္လိပ်ဘာသာ/

ပညာအရည်အချင်း

ခရီးသွား

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂင်္လိပ်စာ/အသက်ေမွး

ညန် ကားမ

ဝမ်းေကျာင်းသုံးအဂင်္လိပ်စာ/နိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆေ
ံ ရး)/ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ /

ဦးစီးဌာန

စီးပွားေရးပညာဘွဲ့ (ေဘာဂေဗဒ)/
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ / သိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ
(ကွန်ပျူတာသိပ)္ပံ [မဟာတန်း
တက်ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မီသ]ူ
[B.A(English/ English-UFL/ EPP/
EOP/IR)Q] / [B.Com(Q)]/ [B.Econ
(Economics)Q]/ [B.C.Sc(Q)]/[B.Sc
(Computer Science)Q]/
ဝါဏိဇဘ
္ဇ ့ဲွ ရရှိ ပီးလက်မတ
ှ ရ
် ြပည်သ့ူ
စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ
[B.Com;CPA]/ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ခရီးသွား
လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ)
[B.A(Tourism)] / စီးပွားေရးလုပင
် န်း
စီမံခန့်ခွဲမပညာဘွဲ့(B.B.A)
(၂)

ဝန်ကီးရုံး

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

ဉပေဒဘွဲ့[LL.B]

၁ ေနရာ

စီးပွားေရးတက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိသူ

(အမျိုးသား)

၂ ေနရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမပညာ)

(အမျိုးသမီး)

၂ ေနရာ

[B.A(Tourism)]

၁ ေနရာ

ကွနပ
် ျူတာသိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ [B.C.Sc]
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(လ) ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ
ရာထူး

လစ်လပ်

ဌာနစုမှူး/

၁ ေနရာ

ပညာအရည်အချင်း
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အဂင်္လိပ်စာ)
[M.A(English)]

ဦးစီးအရာရှိ
၁ ေနရာ

မဟာသိပ္ပံဘွဲ့(ပတ်ဝန်းကျင်ဆင
ုိ ရ
် ာ
ေလ့လာမပညာ)
[M.Sc (Environmental Studies)]

၂။

ေလာက်ထားသူသည် (က)

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည် ၊

(ခ)

အဂတိလိုက်စားမတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်ရုံးအတွက်
၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင်

ေလာက်ထားသူများသည်

ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၂၅ နှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက

အသက် ၃၀ နှစ်)ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊
(ဂ)

နိုင်ငံေတာ်ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံရုံးနှင့်

ြပည်တွင်းအခွနမ
် ျားဦးစီးဌာန

အတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက်
၂၇နှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၀ နှစ)် ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊
(ဃ)

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ေရးနှင့်တိုးတက်မအစီရင်ခံေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းေရးဆွဲေရး
ဦးစီးဌာန၊ ရသုးံ မှနး် ေြခေငွစာရင်းဦးစီးဌာန၊ နိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊
သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန ၊ စိုက်ပျိုးေရး
ဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပင
် န်းဦးစီးဌာန၊ အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ပို့ေဆာင်
ေရးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထား၊ ေလေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန် ကားမဦးစီးဌာန၊
ြမန်မာ့သစ်လပ
ု ်ငန်း၊

ေရနံထက
ွ ပ
် စ္စညး် ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊

ဓာတ်အားြဖန့်ြဖူးေရးလုပ်ငန်း၊

လပ်စစ်

မန္တေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှငး် ၊

စက်မကီးကပ်ေရးနှင့်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေဆးဝါးလုပ်ငန်း၊ လူမဖူလုံေရး
အဖွဲ့၊

ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၊

ေကျာင်းြပင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာေရးဦးစီးဌာန၊

သုေတသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မဦးစီးဌာန၊

ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာနနှင့်

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညန်ကားမဦးစီးဌာနတို့အတွက်

၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင်

ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၀ နှစ် (ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက်
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊

၃၅ နှစ်) ထက်
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(င)

ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ၇-၁၀ - ၂၀၂၂
ရက်ေန့တွင်

ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၀နှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်

၃၅ နှစ်)

ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။ မဟာဘွဲ့ရရှိသူြဖစ်ပါက ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅နှစ်
(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ)် ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
(စ)

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ်ရုံး၊

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး၊

ြပည်ေထာင်စုဥပေဒဆိုင်ရာအေထာက်အကူေပးေရးအဖွဲ့၊ ေငွတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့
အာမခံလုပ်ငန်း၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့ရင်းနှီးြမုပ်နှံမနှင့်ကးူ သန်းေရာင်းဝယ်ေရးဘဏ်၊
သမိုင်းသုေတသနနှင့်အမျိုးသားစာကည့်တိုက်ဦးစီးဌာန၊ေရဆင်းစိုက်ပျိုးေရးတက္ကသိုလ်၊
စိုက်ပျိုးေရးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာနိုင်ငံေရေကာင်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ဆက်သွယ်
ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ြမန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ေရေကာင်းေကာလိပ်၊ ကုန်းလမ်းပို့ေဆာင်
ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ြပည်တွင်းေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရး၊ ရန်ကုန်လပ်စစ်ဓာတ်အား
ေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း၊လပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လတ်ေရးနှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ အမှတ(် ၃)
အကီးစားစက်မလုပ်ငန်း၊ နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာနှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ အဏုြမူ
စွမ်းအင်ဦးစီးဌာန၊

နည်းပညာြမှင့်တင်ေရးနှင့်

အစားအေသာက်နှင့်ေဆးဝါးကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန၊
လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးနှင့်

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရးဦးစီးဌာန၊
တံတားဦးစီးဌာန၊

လမ်းဦးစီးဌာန၊

ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန(ဝန်ကီးရုံး)၊

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ေဘးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမဦးစီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား
လာေရးဝန်ကီးဌာန(ဝန်ကီးရုံး)နှင့် ေနြပည်ေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ တို့
အတွက် ေလာက်ထားသူများသည်

၇ - ၁၀ - ၂၀၂၂ ရက် ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်

အသက် ၃၅ နှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါကအသက် ၄၀ နှစ)် ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊
( ဆ ) သမဝါယမေကာလိပ(် ေဖာင်ကီး၊မန္တေလး)၊လက်ေထာက်ကထိကနှငသ
့် မဝါယမနှငစ
့် မ
ီ ံ
ခန့်ခမ
ဲွ ပ
 ညာတက္ကသလ
ုိ (် သန်လျင်)၊

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(စနစ်)/

အားကစားမှူး

ရာထူးတို့အတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ၇-၁၀-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်
(၃၀)နှစ်

(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက

အသက်

၃၅နှစ်

)၊

သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမပညာ

တက္ကသလ
ုိ ် (သန်လျင်)၊ လက်ေထာက်ကထိကရာထူးအတွက် ၇- ၁၀ - ၂၀၂၂
ရက်ေ န့တွင ် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အ သက် ၃၀ နှစ် ၊ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူြဖစ်ပါက အသက် (၃၈)နှစ်
နှင့် (ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ)် ထက်မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်။
သမဝါယမနှင ့် စီမံခန့်ခွဲမ ပညာတက္ကသိုလ(် စစ်ကိုင်း) အတွက် ေလာက်ထားသူများသည်
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၇- ၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်ေ န့တွင ် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၅ နှစ် ၊ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူြဖစ်ပါက
အသက်

(၄၀)နှစ်

နှင့်

(ဝန်ထမ်း

ြဖစ်ပါက

အသက်

၄၀

နှစ)်

ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်။
(ဇ)

ေရေကာင်းပို့ေဆာင်ေရးညန်ကားမဦးစီးဌာန၊

အလုပ်သမားညန်ကားေရးဦးစီးဌာန

နှင့်မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနတို့အတွက် ေလာက်ထားသူများသည်

၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်

ေန့တင
ွ ် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၀ နှစ် (ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်) ထက်
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊
(ဈ)

အလုပရ
် န
ံု င
ှ အ
့် လုပသ
် မားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနအတွက်
များသည်

ေလာက်ထားသူ

၇-၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂုိ္ဂ လ်အသက် ( ၃၀ )နှစ်၊ မဟာဘွဲ့

ရရှသ
ိ ြူ ဖစ်ပါကအသက်(၃၅)နှစ်နှင့် [ဝန်ထမ်း ြဖစ်ပါကအသက် (၃၅)နှစ်] ထက်
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
(ည)

ြမန်မာ့မီးရထား၊ လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ၇-၁၀-၂၀၂၂
ရက် ေန့တင
ွ ် အသက် ၄၀ နှစ် ထက်မေကျာ် လွန်သူြဖစ်ရမည်၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့နှင့်
ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဉီးစီးဌာနတို့မှလက်ေထာက်ဆရာဝန် / ဆရာဝန်
(သရုပြ် ပ) ရာထူးတို့အတွက်

ေလာက်ထားသူများသည်

၇ - ၁၀ - ၂၀၂၂ ရက်

ေန့တင
ွ ် အသက် ၃၅ နှစထ
် က်မေကျာ် လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
(ဋ)

ြမန်မာ့မီးရထား၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဉီးစီးဌာန
တို့မှ လက်ေထာက်ဆရာဝန်/ဆရာဝန်(သရုပ်ြပ) ရာထူးတို့အတွက် ေလာက်ထားသူများ
သည် ေဆးပညာဘွဲ့(M.B.,B.S.)နှင့် ြမန်မာနိုင်ငံေဆးေကာင်စီမှ အသိအမှတ်ြပုြခင်း
ခံရသည့်

သက်တမ်းကုနဆ
် းံု ြခင်းမရှေ
ိ သးေသာ

အေထွေထွေဆးကုသခွငလ
့် င
ုိ စ
် င်

(ဆမ)ကိုင်ေဆာင်ထားသူ(သို့မဟုတ)် ၂၀၂၀ြပည့်နှစ်၊ ဧပီလမှစ၍ အလုပ်သင်ဆရာဝန်
ပီးေြမာက်သူများအေနြဖင့်ေလာက်ထားချိန်တွင် (အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံးေကာင်း
ေထာက်ခံစာတင်နိုင်သ(ူ သိမ
့ု ဟုတ်) အေထွေထွေဆးကုသခွင့်လိုင်စင်(ဆမ) တင်ြပနိုင်
သူြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပီးမိတူများကို ေလာက်လာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည်၊
(ဌ)

ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဉီးစီးဌာန၏ ဆရာဝန်(သရုပ်ြပ)ရာထူး ေလာက်ထားသူ
များသည်(၁) ေဆးလက်ေတွ့အေြခခံဘာသာရပ် (ခန္ဓာေဗဒဌာန၊ဇီဝကမ္မေဗဒဌာန၊ ဇီဝဓာတုေဗဒ
ဌာန၊အဏုဇီဝေဗဒဌာန၊ ေဆးဝါးေဗဒဌာန၊ ေရာဂါေဗဒဌာန၊ ကာကွယ်ေရးနှင့်
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လူမေရးေဆးပညာဌာန၊ဥပေဒေရးရာေဆးပညာဌာနများတွင်ခန့်အပ်မည်၊
(၂) သင်ကားေရးကိုဝါသနာပါပီး မည်သည့်တက္ကသိုလ်တွင်မဆို သွားေရာက် တာဝန်
ထမ်းေဆာင်နိုင်သူြဖစ်ရမည်၊
(၃) မိမိတို့တာဝန်ထမ်းေဆာင်လိုေသာ

ဘာသာရပ်ဌာနများကို ဉီးစားေပးအစီအစဉ်

အလိုက် ဘာသာရပ်ဌာနအားလုံးပါဝင်ေအာင်ြဖည့်သွင်းေလာက်ထားရမည်၊
(၄) ဆရာဝန်(သရုပြ် ပ) ရာထူးအတွက် ခန့်အပ်တာဝန်ေပးသည့် ဘာသာရပ်ဌာန၏
မဟာသိပဘ
ံ္ပ ့ဲွ လွနသ
် င်တန်းကို

ေြဖဆိုြခင်းမြပုလိုဘဲ

ကျန်ဘာသာရပ်များ၏

ေဆးပညာမဟာသိပသ
ံ္ပ င်တန်းကို ေြဖဆိလ
ု ိုပါက တာဝန်ချထားသည့် ဘာသာရပ်
ဌာနတွင်လုပ်သက်(၃)နှစ်ြပည့်ေအာင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ပီးမှသာ ေြဖဆိုခွင့်ြပု
မည်၊
(၅) ေလာက်ထားသည့်ဘာသာရပ်တွင် ေနာက်ဆက်တွဲစာေမးပွဲြဖင့်ေအာင်ြမင်သူများ
မြဖစ်ရပါ။
(ဍ)

ြမန်မာနိင
ု င
် ေ
ံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ်၊ဦးစီးအရာရှိ(အမျိုးသား)ရာထူး(၅)ေနရာနှင(့် အမျိုးသမီး)
ရာထူး(၅)ေနရာတို့အတွက်

ေလာက်ထားသူများသည်

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းဥပေဒ

ဒီပလိမ
ု ာ(DBL)/ အြပည်ြပည်ဆင
ုိ ရ
် ာဥပေဒဒီပလိမ
ု ာ(DIL)/ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး
ပညာဒီပလိုမာ(DIR)/

ဘွဲ့လွန်ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ(PDCS)/

ဘွ့ဲ လွနက
် ွန်ပျူတာ

အသုးံ ချဒီပလိမ
ု ာ(PGDCA) / စီးပွားေရးပညာဒီပလိုမာဘွဲ့(DES)/ စာရင်းအင်းပညာ
ဒီပလိုမာဘွဲ့(DS)/ စီမံခန့်ခွဲမပညာဒီပလိုမာဘွဲ့(DMA)/ လုပ်ငန်းသုံးစီးပွားေရးပညာ
ဒီပလိုမာဘွဲ့(DBS)/ စီမံခန့်ခွဲေရးစာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာဘွဲ့(DMAc)/ ဘာေရး
စာရင်းကိုင်ပညာဒီပလိုမာဘွဲ့ (DFAc)/ ရုးံ လုပ်ငန်းစီမံခန့ခ
် မ
ဲွ ပ
 ညာဒီပလိမ
ု ာ (DSM)/
အဂင်္လိပ်ဘာသာဒီပလိုမာ(Dip

in

English)/ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ

ေခါင်းေဆာင်မစွမ်းရည်ဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မပညာဒီပလိုမာ(DLD)/

(DCS)/

ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ

(DSE)/ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ(DHE)/ ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ(DNE)/ကွနပ
် ျူတာဒီပလိမ
ု ာ
(DICT)/အဂင်္လိပ်စာကမ်းကျင်မဒီပလိုမာ(Dip in Global English)/ ကွန်ပျူတာ
ဒီပလိမ
ု ာ(Dip in IT)/လုပ်ငန်းသုံးစီးပွားေရးပညာဒီပလိုမာ ဘွဲ့(DBS)/ စီးပွားေရး
ဥပေဒဒီပလိုမာဘွဲ့(DBL) / ေခါင်းေဆာင်မစွမ်းရည်ဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မပညာဒီပလိုမာဘွဲ့ (DLD)/
ဖွံ့ဖိုးတိုးတက်မပညာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(DDS) / ဖွံ့ဖိုးမပညာဒီပလိုမာ(DDS)တို့ကို
ပူးတွဲတင်ြပရမည်၊
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(ဎ)

ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန် ပီး ေနရာေဒသမေရွး သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူ
ြဖစ်ရမည်။

၃။

ေလာက်လာ တင်သင
ွ း် လိသ
ု မ
ူ ျားသည် တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမြဖင့် မိမိတို့နှင့်သက်ဆိုင်ေသာ

အချက်အလက်များကို ြဖည့်သွင်းကာအချိန်မီ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်ထားသူများ
အေနြဖင့် UCSB e-RSS Mobile Application ကို အသုံးြပု၍ Google Play Store နှင့် Apple Store
တို့မှတစ်ဆင့် Download ရယူ၍ အသုံးြပုရန် (သို့မဟုတ)် UCSB e-RSS Web Based အသုံးြပု၍
e-recruitment .ucsb.gov.mm သို့ ဝင်ေရာက်ကာ မှတ်ပုံတင်ြပုလုပ်ပီး စနစ်တွင် ကိုယ်ပိုင် Account
တစ်ခ ု တ ည်ေ ဆာက်ရ ပါမည်။ မှတ်ပုံတင်ြပုလုပ်ရန်အတွက် ေလာက်ထားသူ၏ကိုယပ
် ိုင် e-mail ကို
အသုံးြပုရမည်ြဖစ်ပါသည်။အသုံးြပုရာတွင်ြမန်မာယူနီကုဒ်

(ြပည်ေထာင်စုစာလုံး

Pyidaungsu

Font) တစ်မျိုးတည်းကိသ
ု ာ အသုးံ ြပုရပါမည်။အသုးံ ြပုနည်းအေသးစိတက
် ုိ User Guide အား
Download ရယူ၍ ဖတ်ရေလ့လာကာ စနစ်အတွင်းသို့ ဝင်ေရာက်ေဆာင်ရွက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၄။

User Guide နှင့် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်းညန်ချက်စ ာေစာင် တ ိ ု ့ က ိ ု

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website –www. ucsb. gov.mm နှင့် Myanmar National Web
Portalတို့တွင်လည်းေဖာ်ြပေပးထားပီး တိင
ု း် ေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးု ရအဖွ့ဲ ရုးံ များတွင် ဝယ်ယူ
ဖတ်ရေလ့လာနိုင်ပါသည်။ ေလာက်လာတွင် ေဖာ်ြပရမည့် အချက်များ၊ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်
ဲ စ်ေဆးြခင်း၊
စာတမ်းမိတူများ၊ ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- ေပးသွငး် ရမည့် နည်းလမ်း၊ ေရးေြဖစာေမးပွစ
စိတ်အေြခအေနနှင့်

လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်းတို့အတွက်

ေလ့လာရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ကေကာ်ြငာေခါယူေသာရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများ
လိုက်နာရန်လမ်းညန်ချက်စာေစာင်ပါ

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ

လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်

ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ေရးေြဖစာေမးပွ(ဲ ၁)ကိမ်လင် ေကာ်ြငာပါဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး

၂မျိုးအထိသာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိပီး ေလာက်လာ၌ ပထမဦးစားေပးနှင့် ဒုတိယဦးစားေပးဟု ေဖာ်ြပ၍
ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး

ရာထူးတစ်မျိုးစီအတွက်

ဝင်ေကးေငွ

၅၀၀ဝိ/-

(ကျပ်ငါးေထာင်)ကို

ေပးသွင်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ရာထူးတစ်မျိုးစီအတွက် ဝင်ေကးေငွေပးသွင်းရာတွင် Online Banking

(သိမ
့ု ဟုတ်)

Manual နည်းလမ်း(၂)မျိုးြဖင့် ေပးသွင်းနိုင်ပါသည်။ Online Banking စနစ်ြဖင့ေ
် ပးသွငး် ရာတွင်
CB Pay, Master , MPU , JCB , VISA payment method (၅)မျိုးြဖင့် ေပးသွင်းနိုင်ပါသည်။
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လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာရရှိေရးအတွက် မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်

ဌာနမှတစ်ဆင့်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို့

အဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး

ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုစာကို

ေလာက်လာပိတ်ပီး ရက်သတ(၂)ပတ် (၁၄ ရက်) အတွင်း ေနာက်ဆုံးထား၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ(် ၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို့ ေပးပို့ရမည်ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ေပးပို့နုင
ိ ်ြခင်းမရှိပါက
ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆို ခွင့်ြပုမည် မဟုတ်ပါ။
၈။

ကျန်းမာေရးလူ့စမ
ွ း် အားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆရာဝန်(သရုပ်ြပ)ရာထူးအတွက် အလုပ်သင်

ဆရာဝန်ပီးေြမာက်ေကာင်း

ေထာက်ခံစာြဖင့်

စတင်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ေကာင်း

ေလာက်ထားသူများအား

သတင်းပို့ချိန်တွင်

အလုပခ
် န့်အပ်ြခင်းခံရပီး

ဆမထုတ်ေပးရန်ေထာက်ခံချက်ေပးမည်

ြဖစ်ပါေကာင်းနှင့် ဆရာဝန်(သရုပ်ြပ)ရာထူးအတွက် အလုပ်သင်ဆရာဝန်သင်တန်းပီးေြမာက်ေကာင်း
ေထာက်ခံစာြဖင့် ေလာက်ထားသူများ၏ ေဆးပညာသင်တန်းအမှတ်စာရင်း(Grading Certificate)ကို
ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနမှ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များနှင့် ညှိနင်းေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ပီး သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများကိုသာ ေရွးချယ်ေပးမည်ြဖစ်ပါေကာင်းနှင့် ြမန်မာ့
မီးရထား၊ လူမဖူလုံေရးအဖွဲ့နှင့် ကျန်းမာေရးလူ့စွမ်းအားအရင်းအြမစ်ဦးစီးဌာနတို့မှ လက်ေထာက်
ဆရာဝန်/ဆရာဝန်(သရုပ်ြပ)ရာထူးများအတွက်

ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွ့ဲ နည်းဥပေဒ

၁၅

ကို

ကျင့်သုံး၍ ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းမြပုဘဲ စိတ်အေြခအေနနှင့် လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်းကိုသာ
ေဆာင်ရွက်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ အြခားဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ ဦးစီးဌာနများသို့ ေလာက်ထားသူများသည်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကျင်းပြပုလုပ်မဲြဖစ်သည့် ေရးေြဖစာေမးပွဲအတိုင်း ေြဖဆိုရမည်
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၉။

ေလာက်ထားသူများသည် Online မှ ေလာက်လာတင်သွင်းစဉ်ကပင် ေလာက်လာနှင့်အတူ

ချလန်၊ ဘွ့ဲ လက်မတ
ှ ် ၊ ဘွ့ဲ ေနာက်ဆးံု နှစအ
် မှတစ
် ာရင်း၊ တက္ကသလ
ုိ ဝ
် င်တန်းေအာင်လက်မတ
ှ ၊်
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားနှင့် နိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားစသည့် စာရွက်စာတမ်းမိတူများ
ပူးတွတ
ဲ င်ြပရမည်။သတ်မတ
ှ စ
် ာရွက်စာတမ်းမိတူ မပါရှသ
ိ မ
ူ ျား၊ ေလာက်လာ ပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ
စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းထားသူများ၊ ဝန်ကီးဌာန၏ ခွငြ့် ပုစာမရရှိေသးသည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း
များ၊ ေလာက်လာ ပိတရ
် က်ေကျာ်လန
ွ ် ပီးမှ တင်သွင်းသူများကိုစနစ်မှ အလိအ
ု ေလျာက် လက်ခံ
ေပးမည်မဟုတ်ပါေကာင်းနှင့် Manual ြဖင့် ေပးပို့သည့် ေလာက်လာများကို (လုးံ ဝ) လက်ခံမည်
မဟုတပ
် ါေကာင်းအသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
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ေရးေြဖစာေမးပွစ
ဲ စ်ေဆးြခင်းကို ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကန
ု ၊် မန္တေလး၊ မေကွးနှင့် ေမာ်လမိုင်မို့

တို့တွင် စာစစ်ဌာန(၅)ခုြဖင့် တစ်ပိုင်တည်း ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက်
မိမိတို့ေြဖဆိုမည့်
ဌာန၌သာ

စာစစ်ဌာန(၁)ခုကို

ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး

အဆိုပါစာစစ်

ေြဖဆိုခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ပါေကာင်းနှင့်အြခားစာစစ်ဌာနများသိ့ု ေြပာင်းေရ့ေြဖဆိုခွင့်ြပုမည်

မဟုတပ
် ါေကာင်းအသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။
၁၁။

ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းအတွက် ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများသည်

သက်ဆင
ုိ ရ
် ာစာစစ်ဌာန

အလိုက်ေြဖဆိုရမည့်ေကျာင်း၊စာေြဖခန်းတို့ကို ခုံအမှတ်စာရင်းနှင့်အတူယှဉ်တွဲေဖာ်ြပကာ ၄-၁၁ - ၂၀၂၂
ရက်ေန့မှစတင်၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Myanmar National Web Portal
တိတ
့ု င
ွ ် ထုတြ် ပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို ၁၀-၁၁ - ၂၀၂၂
နှင့်၁၁-၁၁-၂၀၂၂ ရက်ေန့တို့တွင် ေနြပည်ေတာ်နှင့် စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိုင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်
အစိးု ရအဖွ့ဲ ရုးံ များ၌ ထုတေ
် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၂။

ေရးေြဖစာေမးပွက
ဲ ုိ ၁၂ -၁၁- ၂၀၂၂ ရက် (စေနေန့)တွင် ၀၉ : ၀၀ နာရီ မှ ၁၁ : ၀၀ နာရီ

အထိ ြမန်မာစာနှင့်

၁၃:၀၀နာရီမှ ၁၅:၀၀နာရီအထိ

အဂင်္လိပ်စာဘာသာရပ်ကို

လည်းေကာင်း၊

၁၃-၁၁-၂၀၂၂ရက်( တနဂင်္ ေ နွ ေ န့)တွ င ် ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ သုတေရးရာဘာသာရပ်ကို
လည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။

ေရးေြဖေအာင် ြ မင် သ ူ မ ျား၏အမည် စ ာရင် း ၊

စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွ့စစ်ေဆးမည့်

ေန့ရက်နှင့် အချိန်တို့ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website နှင့် Myanmar National Web
Portal တို့တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

အြခားစုံစမ်းေမးြမန်းလိုချက်ရှိပါက ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ(် ၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၉ဝ၅၂ ၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ ၊ ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄ ၊ ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅ ၊
၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆ ၊ ၀၉-၇၉၇၇၂၇၆၉၆ ၊ ၀၉-၄၄၁၉၃၇၃၄၃ နှင့် ၀၉-၂၆၂၅၀၂၉၈၈ )သို့ ဆက်သွယ်
စုံစမ်းေမးြမန်းနိုင်ပါသည်။
၁၅။

ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့်

သီးြခားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့်

ေကာ်ြငာပါရာထူးတွင်

ဌာနများ၏

ဆက်သွယ်ရန်

တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍
ဖုန်းနံပါတ်များအား

ြပည်ေထာင်စု

ရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website ြဖစ်သည့် www.ucsb.gov.mmနှင့် Myanmar National Web Portal
တို့တွငတ
် ို့တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ဖတ်ရနိုင်ပါသည်။

