
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ အမထမ်းရာထူးေနရာများအတွက် 

ေလာက်လာေခယူြခင်း 

၁။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရိှ အစိုးရနည်းပညာ 

ေကာလိပ၊် အစိုးရစက်မလက်မသိပံ၊ အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းှင့် ဌာနများအတွက် 

လစ်လပလ်ျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့်ြပည့်စုံပီး 

ေလာက်ထားလုိသူများသည် ေလာက်လာများကုိ မိမိှင့်နီးစပ်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပညန်ယ်/ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရိှ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင်  ေလာက်လာတင်သွင်းုိင်ပါသည်- 

စဉ ် ရာထူး(လစာန်း) ပညာအရည်အချင်း ခန်အပမ်ည့်ဦးေရ 

(က) စာရင်းကုိင်(၄) 
(၁၈၀၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝ)ိ 

စီးပွားေရးဆိုင်ရာ 
ဘဲွတစ်ခုခုရရှိသူ 

(၇၅)ဦး 

(ခ) အငယ်တန်းစာေရး 
(၁၈၀၀၀ဝ-ိ၂၀၀ဝိ-၁၉၀၀၀ဝ)ိ 

ဘဲွတစ်ခုခုရရှိသူ 
(၁၅၇)ဦး 

(ဂ) ယာဉ်ေမာင်း(၅) 
(၁၆၂၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၇၂၀၀ဝ)ိ      

အေြခခံပညာ 
မူလတန်းေအာင်ြမင်သူ 

(၄၀)ဦး 

(ဃ) ံုးအကူ 
(၁၄၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝ)ိ      

အေြခခံပညာအထက်တန်း 
အဆင့်ရိှသူ 

(၄၈)ဦး 

(င) အေစာင့် 

(၁၄၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝ)ိ      

အေြခခံပညာ 

မူလတန်းေအာင်ြမင်သူ 
(၁၅)ဦး 

(စ) သန်ရှင်းေရးအကူ 

(၁၄၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၁၅၄၀၀ဝိ)      

အေြခခံပညာ 

မူလတန်းေအာင်ြမင်သူ 
(၁၅)ဦး 

၂။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတမ်ှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီသူများအား အလုပ်ေလာက်လာေခယူသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။ 

(ခ) စာရင်းကုိင်(၄)ရာထူးှင့် အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာများအတွက်  ေလာက်ထား 

သူများသည် (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင ်အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၄၅)ှစ်ထက် 

မေကျာ်သူ  ြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) ယာဉ်ေမာင်း(၅)ရာထူး၊ အေစာင့်ရာထူး၊ သန ်ရှင်းေရးအကူရာထူးေနရာများအတွက် 

ေလာက်ထားသူများသည် (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက် 
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(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်သူ ြဖစ်ရမည်။ ယာဉ်ေမာင်း(၅)ရာထူးအတွက် သတ်မှတ် “ခ” 

ယာဉ်ေမာင်း လုိင်စင်ရိှပီး ကမ်းကျင်သူများအား ဦးစားေပး ေရးချယ်မည်။  

(ဃ) ံုးအကူရာထူးေနရာအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် (၃၀-၆-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် 

အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၄၅)ှစ်ထက် မေကျာ်သူ  ြဖစ်ရမည်။ 

(င) လုပ်ငန်းလုိအပ်ချက်အရ တုိင်းရင်းသားေဒသခံများကုိ ဦးစားေပးေရးချယခ်န်ထားမည်။ 

(စ) ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန ်ထားြခင်းခံရပါက နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင်  တစ်ဆက်တည်း လုပ်သက် အနည်းဆုံး(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။  

(ဆ) ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။  

(ဇ) ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ေရာက်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဈ) စာရင်းကုိင်(၄)ရာထူးှင့် အငယ်တန်းစာေရးရာထူးေနရာများအတကွ် လုပ်ငန်း 

သေဘာသဘာဝအရကွန်ပျတာကမ်းကျင်သူများအားဦးစားေပးေရးချယ်သွားမည်။ 

(ည) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဋ) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။  

၃။ ေလာက်ထားလုိသူများသည် ေလာက်လာပံုစံများအား သတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ Website www.dtvet.gov.mm တွင်   dowload 

ရယူ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နီးစပ်ရာ အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပံ၊ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် 

ေလာက်လာများကုိ ထုတ်ယူ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများ ပူးတဲွလျက် 

(၁၅-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထား၍ နီးစပ်ရာေကျာင်းများသုိ တိုက်ုိက်တင်သွင်း ေလာက်ထား 

ရမည်- 

(က) ဘဲွလက်မှတ် မိတ၊ အေြခခံပညာမူလတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း ေထာက်ခံချက် မိတ 

အေြခခံပညာအထက်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း သက်ဆုိင်ရာေကျာင်း၏ ေထာက်ခံ 

ချက် မိတ၊ သတ်မှတ် “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် မိတ။ 

(ခ) (၆)လအတွင်းိုက်ထားေသာ ပတ်စပိုဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ အသက်အေထာက်အထားအတွက် 

တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့် ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတ။  

(ဂ) (၁)ှစ်အတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ သက်တမ်းရိှ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်မိတ။ 

(ဃ) (၁)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးေထာက်ခံစာ 

မူရင်း။ 

(င) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချပ်ေရးမှး ေထာက်ခံချက် မူရင်း။ 

(စ) ေလာက်လာပိတ်ရက် မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း ရရိှထားသည့်  ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း 

ရဲစခန်းေထာက်ခံချက်မူရင်း။  
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၄။ အရည်အချင်းသတမ်ှတ်ချက်ှင့်ကုိက်ညီသည့် ေလာက်ထားသူများသည် မိမိေလာက်လာ 

တင်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ ေကာလိပ်၊ သိပံ၊ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် ေရးေြဖစာေမးပွဲ ဝင်ေရာက် 

ေြဖဆုိပီး၊ ေအာင်ြမင်လင် လူေတွစာေမးပွဲ ေြဖဆိုရမည်။ 

၅။ ယာဉ်ေမာင်း(၅)ရာထူး၊ ံုးအကူရာထူး၊ အေစာင့်ရာထူးှင့် သန်ရှင်းေရးအကူရာထူးေနရာ 

များအတွက် ေလာက်ထားသူများကုိ လူေတွစစ်ေဆးမ ြပလုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ လူေတွစစ်ေဆးချန်ိတွင်(ဘဲွလက်မှတ်/ အေြခခံပညာမူလတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း ေထာက်ခံ 

ချက်၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း သက်ဆုိင်ရာေကျာင်း၏ ေထာက်ခံချက် 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား၊ တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်၊ သတ်မှတ် 

“ခ”ယာဉ်ေမာင်း လုိင်စင်)မူရင်းများ တင်ြပိုင်ရမည။်  

၇။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူစာရင်းှင့် အလုပ်ခန်အပ်ြခင်းခံရသူများစာရင်းအား Website www. 

dtvet.gov.mm ှင့်  နည်းပညာ၊သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနရိှ အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ 

သိပံ၊ ေကျာင်းှင့် ဌာနများတွင် ေကညာသွားမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၈။ ေလာက်လာှင့်စပ်လျဉ်း၍ အရည်အချင်းသတမ်ှတ်ချက်ှင့်မကုိက်ညီသူများ ပူးတွဲတင်ြပ 

ရမည့် စာရက်စာတမ်းအချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့် သတ်မှတ်ထားေသာရက်ထက် ေနာက်ကျ 

ေရာက်ရိှလာေသာ ေလာက်လာများကုိ (လံုးဝ)လက်ခံစဉ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။ 

၉။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆုိခွင့် ကတ်ြပားများကုိ (၂၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့် (၂၂-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန 

များတွင် မိမိတို ေလာက်ထားခဲ့သည့် ေကျာင်းှင့် ဌာနများ၌ ံုးချနိ်အတွင်း ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားှင့်အတူ ကာယကံရှင်ကုိယ်တိုင် လာေရာက်ထုတ်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၁၀။  ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများှင့် အမှတ်စဉ်(ဂ)၊ (ဃ)၊ (င)ှင့် (စ)တုိအတွက် လူေတွ/ ကမ်းကျင်မ 

စစ်ေဆးြခင်းကုိ (၂၀-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချနိ်တွင် ကျင်းပေဆာင်ရက်သွားမည် 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ စစ်ေဆးမအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ကျင်းပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်- 
 

စဉ ် ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ် ေနရက် အချနိ် 

(က) ြမန်မာစာ (၂၃-၇-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၂:၀၀နာရီ အထိ 

(ခ) အေထွေထွဗဟုသုတ (၂၃-၇-၂၀၂၂) မွန်းလွဲ ၀၁:၀၀နာရီ မှ ၀၃:၀၀နာရီ အထိ 

(ဂ) အဂလိပ်စာ (၂၄-၇-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၂:၀၀နာရီ အထိ 
 
 

မှတ်ချက်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရိှလုိပါက မိမိေလာက်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပံ၊ ေကျာင်းှင့်ဌာနများတွင် ုံးချန်ိအတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 
 

 

 

 

 

နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

အလုပ်ေလာက်လာ 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၂ ခုှစ်၊        လ၊        ရက် 

၁။ အမည်     ---------------------------------------------- 

၂။ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် ---------------------------------------------- 

၃။ အဖအမည်    ---------------------------------------------- 

၄။ ပညာအရည်အချင်း   ---------------------------------------------- 

၅။ ေမးွသကရာဇ်(ရက်-လ-ှစ်)/  ---------------------------------------------- 

 အသက်    ---------------------------------------------- 

၆။ လူမျ ိး/ဘာသာ    ---------------------------------------------- 

၇။ ေမွးဖွားရာဇာတိ   ---------------------------------------------- 

၈။ အိမ်ေထာင်ရိှ/မရိှ   ---------------------------------------------- 

၉။ ေနရပလ်ိပ်စာ    ---------------------------------------------- 

၁၀။ ဆက်သွယ်ရန်လိပစ်ာ   ---------------------------------------------- 

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

၁၁။ ဖုန်းနံပါတ်    ---------------------------------------------- 

၁၂။ အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ  ---------------------------------------------- 

 ေဒသမေရးတာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ြခင်းရှိ/မရှ-ိ---------------------------------------- 

     လက်မှတ် ---------------------------------------- 

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

မှတ်ချက်။ ေလာက်လာှင့်အတူ ဘဲွလက်မှတ်မိတ၊ အေြခခံပညာမူလတန်းေအာင်ြမင်ေကာင်း 

ေထာက်ခံချက် မိတ၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းတက်ေရာက်ခ့ဲေကာင်း သက်ဆုိင်ရာေကျာင်း၏ 

ေထာက်ခံချက် မိတ၊ သတ်မှတ် “ခ” ယာဉ်ေမာင်းလုိင်စင် မိတ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေဆးေရးကတ်ြပား 

မိတ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ၊ ရဲစခန်းေထာက်ခံစာမူရင်း၊ ရပ်ကွက်ေထာက်ခံစာမရူင်း၊ 

ေဆးေထာက်ခံစာမးူရင်းများ ပူးတွဲတင်ြပရန်။ 

 

     ဓာတ်ပု ံ



စဉ် အမည်
ပညာ

အရည်အချင်း

ေမွးသကရာဇ်

အသက်

လူမျ ိး/

ဘာသာ

ေမွးရာ

ဇာတိ

ိုငင်သံားစိစစ်ေရး

ကဒြ်ပားအမှတ်

အိမ်

ေထာင်

ရှိ/မရှိ

ခန်အပ်မည့်

ရာထူး

ဦးစားေပးတာဝန်

ထမ်းေဆာငလ်ိုသည့် 

ေကျာငး်(၁၀)ေကျာငး်

စာေမးပွဲ

ေြဖဆိုမည့်ဌာန

အမဲတမ်းေနရပ်

လိပ်စာ၊ 

ဖုန်းနံပါတ်

မှတ်ချက်

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃

၁

၁။            

၂။              

၃။              

၄။             

၅။    

၆။ 

၇။   

၈။

၉။ 

၁၀။

၂

၃

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနရှိ 
--------------------------------------ေကျာငး်တွင်

အလုပ်ေလာက်ထားလာသူများ၏ ကိုယ်ေရးအကျဉ်း

Font - pyidaungsu

Font Size- 12.5

မှတ်ချက်။  အလုပ်ေလာက်ထားလာသူများ၏  အသကအ်ား သတင်းစာတွင်ပါရှိသည့် အသက ်သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း သကဆ်ိုငရ်ာ ေကျာငး်အုပ်ကီး/တာဝန်ခံများမှ အမှားအယွင်း မရှိေစေရး 

ေသချာစွာ စိစစ်ေဆာင်ရက်ရန်။



ကတိဝန်ခံချက် 

 

                                                                     ရက်စွဲ၊             

 အဘဦး ----------၏ သား/ သမီးြဖစ်သူ ကန်ေတာ်/ ကန်မ  ေမာင်/ မ ---------- 

သည ်    နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနတွင် -------------ရာထူး၊ 

လစာန်း (-------------------------------------)ေနရာတွင် ဝန်ထမ်းအြဖစ်ေရးချယ် 

ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက ေဒသမေရး တစ်ဆက်တည်းလုပ်သက် အနညး်ဆုံး(၃)ှစ် တာဝန် 

ထမး်ေဆာင်မည်ြဖစ်ပါ ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထုိးပါသည်။ 

 

 

လက်မှတ် --------------------- 

အမည်  ----------------------- 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမတှ် --------------------- 

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