
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ                     

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန 

နည်းပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

အစိုးရနည်းပညာေကာလိပ်/သိပံ/ေကျာင်းများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ 

အမထမး်ရာထူးေနရာများအတွက် ေလာက်လာေခယူြခင်း 

၁။ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်/ ေနြပည်ေတာေ်ကာင်စီနယ်ေြမအတငွ်းရိှ အစိုးရနည်းပညာ 

ေကာလိပ်၊ အစိုးရစက်မလက်မသိပံှင့ ် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းေကျာင်းများအတက်ွ 

လစ်လပလ်ျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ ရာထူးေနရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ြပည့်စုံပီး 

ေလာက်ထားလုိသူများသည် ေလာက်လာများကုိ မိမိှင့်နီးစပရ်ာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပညန်ယ်/ 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီနယ်ေြမအတွင်းရိှ ေကျာင်းများတွင်  ေလာက်လာတင်သွင်းိုင်ပါသည်- 

 

စဉ ် ရာထူး၊ လစာန်း ပညာအရည်အချင်း ခန်အပမ်ည့်ဦးေရ 

(က) နည်းြပ 

(၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝ)ိ   

  

B.E(Civil, EC, EP, Mech, MC, 

IT, Metallurgy) 

(၁၈၀)ဦး 

B.A.Hons/ B.Sc.Hons(Myan, 

Eng,Phys,Chemistry, Maths) 

(၁၂၀)ဦး 

(ခ) စက်မကမ်းကျင်(၄) 

(၁၈၀ဝဝဝိ-၂ဝဝဝိ-၁၉၀ဝဝဝိ) 

AGTI(Civil, EC, EP, Mech, IT)  

ဒီပလုိမာလက်မှတ်ရရိှသူ 

(၃၅၀)ဦး 

(ဂ) စက်မကမ်းကျင်(၅) 

(၁၆၂ဝဝဝ-ိ၂ဝဝဝိ-၁၇၂ဝဝဝိ) 

 

GTHS(BT, EcT, ET, AMT, MT,  

IT, RACT)သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတရ်ရှိသူ 

(၁၀၀)ဦး 

၂။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတမ်ှတ်ချက်များှင့် ကုိက်ညီသူများအား အလုပ်ေလာက်လာေခယူသွား 

မည်ြဖစ်ပါသည်- 

 (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည။် 

 (ခ) (၃၀-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ေနတွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး (၃၆)ှစ်ထက် မေကျာ်သူ 

ြဖစ်ရမည။် 

 (ဂ) ဝန်ထမ်းအြဖစ် ခန ်ထားြခင်းခံရပါက နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီး 

ဌာနတွင်  တစ်ဆက်တည်း လုပ်သက် အနည်းဆုံး(၃)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူ 

ြဖစ်ရမည်။ 

(ဃ)  ေဒသမေရး တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(င) ကမ်းကျင်မဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တက်ေရာက်ိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။ 
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(စ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဆ) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်သူ ြဖစ်ရမည်။ 

၃။ ေလာက်ထားလုိသူများသည် ေလာက်လာပံုစံများအား သတင်းစာ ေကာ်ြငာပါသည့်ေနမှစ၍ 

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

ရယူ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း၊ နီးစပ်ရာ အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပံှင့် ေကျာင်းများတွင် 

ေလာက်လာများကုိ ထုတ်ယူ၍ ေသာ်လည်းေကာင်း  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ စာရက်စာတမ်းများ ပူးတဲွလျက် 

(၁၈-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ေန ေနာက်ဆံုးထား၍ နီးစပ်ရာေကျာင်းများသုိ တုိက်ုိက်တင်သွင်း ေလာက်ထား 

ရမည်- 

(က) ဘွဲလက်မှတ် (သုိမဟုတ်) ယာယီဘဲွေထာက်ခံစာ၊ AGTI ဒီပလိုမာလက်မှတ်၊ GTHS 

သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် မိတ။ 

 (ခ) (၆)လအတွင်းိုက်ထားေသာ ပတ်စပုိ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ အသက်အေထာက်အထား 

အတွက် တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား မိတ။  

(ဂ) ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနှင့် ဌာနအဖွဲအစည်းအကီးအမှး၏ ခွင့်ြပ 

ေကာင်း ေထာက်ခံချက် မူရင်း။ 

(ဃ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် (၁)ှစ် အတွင်း ြပလုပ်ထားေသာ သက်တမ်းရှိ အလုပ် 

သမားမှတပ်ုံတင် မိတ။ 

(င) (၁)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ေကာင်း ေဆးေထာက်ခံစာ 

မူရင်း။ 

(စ) (၁)လအတွင်းြပလုပ်ထားေသာ အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက်အုပခ်ျပ် 

ေရးမှး ေထာက်ခံချက်မူရင်း။ 

(ဆ) ေလာက်လာပိတ်ရက် မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း ရရိှထားသည့်  ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း 

ရဲစခန်းေထာက်ခံချက် မူရင်း။ 

၄။ ေလာက်ထားသူသည် ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်ေနသည့် ဌာနမတှစ်ဆင့် 

သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပချက်ရယူပီးမ ှ ေလာက်ထားရန်ြဖစ်ပီး အချန်ိမေီစရန် ေလာက်လာ 

တစ်ေစာင်ကုိ ကိတင်မိတဟုေရးသားပီး သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၂၁)၊ နည်းပညာ၊ 

သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနသုိ ေပးပုိိုင်ပါသည်။  

၅။ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ှင့် ကုိက်ညီသည့် နည်းြပရာထူးှင့် စက်မကမ်းကျင်(၄)ရာထူး 

ေနရာများအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် မိမိေလာက်လာ တင်သွင်းခဲ့သည့် သက်ဆိုင်ရာ 

ေကာလိပ်၊ သိပံှင့်ေကျာင်းများတွင် ေရးေြဖစာေမးပွဲ ဝင်ေရာက် ေြဖဆိုပီး၊ ေအာင်ြမင်လင် လူေတွ 

စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည်။ 
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၆။ စက်မကမ်းကျင်(၅)ရာထူးေနရာများအတွက် ေလာက်ထားလာသူ GTHS သင်တန်းဆင်း 

လက်မှတရ်များအား လူေတွစစ်ေဆးမ ြပလုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ လူေတွစစ်ေဆးချန်ိတွင် (ဘဲွလက်မှတ် (သိုမဟုတ်) ယာယီဘဲွေထာက်ခံစာ၊ AGTI ဒီပလိုမာ 

လက်မှတ်၊ GTHS သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်၊ တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင် 

လက်မှတ်၊ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်)မူရင်းများ တင်ြပိုင်ရမည်။  

၈။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူစာရင်းှင့် အလုပ်ခန်အပ်ြခင်းခံရသူများစာရင်းအား Website www. 

dtvet.gov.mm ှင့်  နည်းပညာ၊သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာနရိှ အစုိးရနည်းပညာ 

ေကာလိပ်၊ သိပံှင့်ေကျာင်းများတွင် ေကညာသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ေလာက်လာှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရည်အချင်းသတမ်ှတ်ချက်ှင့် မကုိက်ညီသူများ ပူးတွဲတင်ြပ 

ရမည့် စာရက်စာတမ်းအချက်အလက်မြပည့်စုံသူများှင့် သတ်မှတ်ထားေသာရက်ထက် ေနာက်ကျ 

ေရာက်ရိှလာေသာ ေလာက်လာများကုိ (လံုးဝ)လက်ခံစဉ်းစားမည ်မဟုတ်ပါ။  

၁၀။ ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆုိခွင့် ကတ်ြပားများကုိ (၂၄-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ေနှင့် (၂၅-၁၁-၂၀၂၂)ရက်ေန 

များတွင် မိမိတို ေလာက်ထားခဲ့သည့် ေကျာင်းများ၌ ံုးချနိ်အတွင်း ုိင်ငံသားစိစစ်ေရး ကတ်ြပားှင့် 

အတူ ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် လာေရာက်ထုတ်ယူရမည် ြဖစ်ပါသည်။  

၁၁။ ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများှင့် GTHS သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရများ၏ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းကုိ  

(၇-၁-၂၀၂၃)ရက်ေနှင့် (၈-၁-၂၀၂၃) ရက်ေန နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချန်ိတွင် ကျင်းပေဆာင်ရက် 

သွားမည် ြဖစ်ပါသည။် 

၁၂။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ စစ်ေဆးမအား ေအာက်ေဖာ်ြပပါအတိုင်း ကျင်းပသွားမည် ြဖစ်ပါသည်- 

စဉ ် ေြဖဆိုရမည့်ဘာသာရပ် ေနရက် အချနိ် 

(က) ြမန်မာစာ  (၂၆-၁၁-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၂:၀၀နာရီ အထိ 

(ခ) အေထွေထွဗဟုသုတ (၂၆-၁၁-၂၀၂၂) မွန်းလွဲ ၀၁:၀၀နာရီ မှ ၀၃:၀၀နာရီ အထိ 

(ဂ) အဂလိပ်စာ (၂၇-၁၁-၂၀၂၂) နံနက် ၁၀:၀၀နာရီ မှ ၁၂:၀၀နာရီ အထိ 
 

 

မှတ်ချက်။ အေသးစိတ်အချက်အလက်များအား သိရိှလုိပါက မိမိေလာက်ထားသည့် သက်ဆုိင်ရာ 

အစုိးရနည်းပညာေကာလိပ်၊ သိပံှင့် ေကျာင်းများတွင် ုံးချနိ်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းိုင်ပါသည်။ 
 
 

 

နညး်ပညာ၊ သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 



ပြ ည်ထ ောင ်စုသမ္ မတပမ္နမ်္ ော န ငု ်ငံထတော ် အစ ိုုး ရ 

သ ြပံနှင ်နည်ိုးြ ညော ဝနက်  ိုးဌော န 

နည်ိုးြ ညော ၊ သ ်ထမ္  ိုးြညော နငှ ် ထ   ျင ် ထရိုးဦိုးစ ိုး ဌော န 

အ ြု ်ထ  ော  ်  ော 

ရက်စ ွဲ၊ ၂၀၂၂ ခနှုစ်၊        လ၊        ရက ်

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

၂။ နုိင်ငံသ ားစိစစ်ရရားကတ်ပ  ားအမှတ် ---------------------------------------------- 

၃။ ရလ  က်ထ ားသည ်ရ ထ ား  ---------------------------------------------- 

၄။ အဖအမည်    ---------------------------------------------- 

၅။  ည အရည်အချင်ား   ---------------------------------------------- 

၆။ ရမ ားသကကရ ဇ်(ရက်-လ-နှစ်)/  ---------------------------------------------- 

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

၇။ လ မျ ိား/ဘ သ     ---------------------------------------------- 

၈။ ရမ ားဖ  ားရ ဇ တိ   ---------------------------------------------- 

၉။ အိမ်ရထ င်ရိှ/မရိှ   ---------------------------------------------- 

၁၀။ ဆက်သ ယရ်န်လိ ်စ    ---------------------------------------------- 

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

၁၁။ ဖုန်ားနံ ါတ်    ---------------------------------------------- 

၁၂။ အမမွဲတမ်ားရနရ ်လိ ်စ   ---------------------------------------------- 

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

 ရေသမရရ ားတ ဝန်ထမ်ားရဆ င်နုိင်ပခင်ားရှိ/မရိှ----------------------------------------- 

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

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

မ္ ှတ်ချ ်။ ထ  ော ်  ော နှင် အတူ ဘ   ွဲ့  ်မ္ှတ်မ္ တတူ၊  AGTI ဒ ြ   ုမ္ော သင်တန်ိုးဆင ်ိုး  ်မ္ ှတ် 

မ္  တတူ၊ GTHS သင်တန်ိုးဆ င်ိုး  ်မ္ှတ် မ္  တတူ၊  GTHS ဒုတ ယနှ စ် အမ္ ှတ်စ ောရင်ိုး မ္  တတူ၊ န ုင်ငံသ ောိုး  

စ စစ်ထဆိုး ထရိုး  တ်ပြ ောိုးအမ္ှတ်မ္ တတူ ၊ အ ုြ်သမ္ ောိုးမ္ ှတ်ြံုတင်မ္ တတူ ၊ ရ စခ န် ိုးထ ော ်ခစံ ော မ္ ူရင်ိုး ၊ 

ရြ ်   ်ထ ော ်ခံစောမ္ ူရ င်ိုး၊ ထဆ ိုးထ ော ်ခစံောမ္ ူိုးရ င်ိုး မ္ ျောိုး ြ ူိုးတ   တင်ပြရ န်။ 

 

     ဓါတ်ြံု 



စဉ် အမည်
ပညာ

အရည်အချင််း

မမ ်းသက္ကရာဇ်

အသက်္

လူမျ   ်း/

ဘာသာ

မမ ်းရာ

ဇာတ 

န ိုင်ငံသာ်းစ စစ်မရ်း

က္ဒ်ပပာ်းအမှတ်

အ မ်

မ ာင်

ရှ /မရှ 

မလ ာက်္ ာ်းသည ်

ရာ ူ်း

ဦ်းစာ်းမပ်းတာဝန်

 မ််းမ ာင်လ ိုသည ် 

မက္ျာင််း(၁၀)မက္ျာင််း

စာမမ်းပ ွဲ

မပြေ  ိုမည် ဌာန

အမမွဲတမ််းမနရပ်

လ ပ်စာ၊ 

ြေိုန််းနံပါတ်၊

Email

မှတ်ချက်္

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

၄

နည််းပညာ၊ သက်္မမ ်းပညာနှင် မလ က္ျင် မရ်းဦ်းစ ်းဌာနရှ  

--------------------------------------မက္ျာင််းတ င်

အလိုပ်မလ ာက်္ ာ်းလာသူမျာ်း၏ က္ ိုယ်မရ်းအက္ျဉ််း
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