
ပိုေဆာငေ်ရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန 
ြမန်မာ့မးီရထား 

ေလာကလ်ာေခယြူခင်း 
၂၀၂၂ ခုှစ်၊ ဧပလီ         ရက ်

၁။ ပိုေဆာငေ်ရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန၊ ြမန်မာ့မးီရထား၊ စကမ်ှင့်လပစ်စ်အင်ဂျင်နီယာဌာန 

တွင ် လစ်လပလ်ကရ်ှိေသာ လစာန်းကျပ ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)တန်း အလပုံု်စိတ်မှး(စက်မ) 

(လပ်စစ်) (၄၀)ေနရာအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်အရည်အချင်းှင့် ကုိက်ညီသူများ ေလာက်ထား 

ုိငပ်ါသည်- 

ခန�်ထားမည့်ရာထးူ အနိမ့်ဆုံးရှိရမည့် 
ပညာအရည်အချင်း 

ခန�်ထားမည့်ဦးေရ 

အလပုံု်စိတ်မှး (စကမ်) 
A.G.T.I (MP, MT, 

Mechatronic) 
ကျား (၃၀)ဦး၊ မ (၄)ဦး 

အလပုံု်စိတ်မှး(လပစ်စ်) A.G.T.I (EC, EP, Mechatronic) ကျား (၆)ဦး 
 
၂။ ေလာကထ်ားသူသည် - 

(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိငင်သံားြဖစ်ရမည်။ 
(ခ) (၁-၄-၂၀၂၂)ေန�တွင် အသက ်(၃၀)ှစ် (ဝန်ထမး်ြဖစ်ပါက (၃၅စ်ှ) ထကမ်ေကျာ်လွန်သ ူ

  ြဖစ်ရမည်။ 
(ဂ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမန်ွသူြဖစ်ရမည်။ 
(ဃ) ေနရာေဒသမေရ�း သာွးေရာကတ်ာဝန်ထမး်ေဆာင်ုိငသူ်ြဖစ်ရမည်။ 

၃။ သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပံုစံြဖင့်သာ ေလာက်ထားရမည်။ သတ်မှတ်ေလာက်လာပံုစံကုိ 
ြမန်မာ့မီးရထား Website ြဖစ်ေသာ www.myanmarailways.gov.mm30 ၏ homepage တွင် download 
ရယူ၍လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့မးီရထား(ံုးချပ)်၊ စကမ်ှင့်လပစ်စ်အငဂ်ျင်နီယာဌာန၊ မထမ်းဌာနစိတ် 
ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီး၊ ရန်ကုန်ဘူတာကီးအေပထပ်ရိှ အင်ဂျင်နီယာမှး(စက်မ/တုိင်း) တုိင်း(၇)ရန်ကုန်ံုး၊ 
မေလးဘူတာကီးအေပထပ်ရိှ အင်ဂျင်နီယာမှး(စက်မ/တုိင်း)တုိင်း(၃)မေလး ံုးတုိတွင်လည်းေကာင်း 
ရယူုိငပ်ါသည်။ 
၄။ ေလာကထ်ားသူများသည် သတ်မတ်ှေလာကလ်ာှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရ�ကစ်ာတမး်များ 
ပးူတဲွတငြ်ပရမည်- 
 (က) ုိငင်သံားစိစစ်ေရးကတ်မိတ 
 (ခ) လန်ွခ့ဲေသာ(၁)လအတွငး် ုိကက်ူးထားေသာ လိုငစ်ငဓ်ါတ်ပုံ(၃)ပုံ 
  (ေကျာဘကတွ်င် အမည်ှင့် ုိငင်သံားစစိစ်ေရးအမတ်ှေရးရန်) 

(ဂ) ပညာအရည်အချင်းအတွက ်ဘွဲ၊ ဒပီလိုမာေအာင်လကမ်တ်ှမတိှင့် တကသုိလ် ဝငတ်န်း 
 (သုိမဟတ်ု) အေြခခံပညာအထကတ်န်းေအာငလ်က်မတ်ှမတိ 
(ဃ) ုိငင်ံ့ဝန်ထမး် (အမတဲမ်း) မဟတ်ုသူများအတွက ် သကတ်မး်ရှ ိ အလပု်သမားမတ်ှပုံတင် 
 ကဒြ်ပားမတိ 
(င) ြပစ်မကငး်ရငှး်ေကာငး် သကဆ်ိုငရ်ာရပက်ကွှ်င့် ရစဲခန်းေထာကခံ်ချက် (မရူငး်) 

http://www.myanmarailways.gov.mm/


၅။ ေလာကလ်ာများကို ြမန်မာ့မးီရထား၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ(စက်မှင့်လပ်စစ်)ထံလိပ်မူ၍ 

စက်မှင့်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ မထမ်းဌာနစိတ် ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီးသုိ (၉-၅-၂၀၂၂)ေန� ေနာက်ဆံုး 

ထား၍ လူကိုယ်တုိင(်သုိမဟတ်ု) စာတိကုမ်မှတ်ှပုံတင၍် ေပးပိုေလာကထ်ားရမည်။ ုိငင်ံ့ဝန်ထမး် 

(အမတဲမး်)ြဖစ်လင ်သကဆ်ိုငရ်ာအဖွဲအစည်းအကးီအကမဲတှဆင့် ေပးပိုေလာကထ်ားရမည်။ ကိတင် 

ေလာကလ်ာတစ်ေစာငက်ို ဓါတ်ပုံအပို(၃)ပုံှင့်အတူ ြမန်မာ့မးီရထား၊ စကမ်ှင့်လပစ်စ်အင်ဂျငန်ီယာ 

ဌာန၊ မထမ်းဌာနစိတ်၊ ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီးသို  ေနာက်ဆုံးထားေပးပို  ေလာက်ထားရမည်။ 

ေလာက်လာပိတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ေပးပုိလာေသာ ေလာက်လာများှင့် အချက်အလက်မြပည့်စံုေသာ 

ေလာကလ်ာများကို လက်ခံထည့်သွငး် စဉ်းစားမည်မဟတ်ုပါ။  

၆။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ေနြပည်ေတာ်တွင် ေအာကပ်ါအတုိင်းကျင်းပြပလပုမ်ည်- 

 ေန�ရက် ဘာသာ အချန်ိ 

(က) ၁၅-၅-၂၀၂၂ ြမန်မာစာ နံနက(်၉:၀၀)မ ှ(၁၁:၀၀)နာရအီထိ 

(ခ) ၁၅-၅-၂၀၂၂ အဂလပိစ်ာ နံနက(်၁၂:၀၀)မ ှ(၁၄:၀၀)နာရအီထိ 

(ဂ) ၁၅-၅-၂၀၂၂ အေထွေထဗွဟသုတု နံနက(်၁၅:၀၀)မ ှ(၁၇:၀၀)နာရအီထိ 
 
၇။ စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့် ကဒြ်ပားများကို (၁၂-၅-၂၀၂၂) မ ှ (၁၃-၅-၂၀၂၂)ရကေ်န�အထိ ံုးချန်ိအတွငး် 

ကာယကရံငှက်ိုယ်တိုင ် ုိငင်သံားစိစစ်ေရးကဒြ်ပား ၊ ဘွဲလကမ်ှတ်၊ အလပုသ်မားမတ်ှပုံတငက်ဒ(်မရူငး်) 

များြပသ၍ ြမန်မာ့မီးရထား၊ စက်မှင့်လပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ မထမ်းဌာနစိတ် ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီး 

တွငထ်တ်ုယူိငုပ်ါသည်။ ဝငခွ်င့်စာေမးပွဲကဒြ်ပား ထတ်ုေပးချန်ိတွင ် စာေမးပွဲေြဖဆိုရမည့် ေနရာကုိ 

ေကာ်ြငာထားပါမည်။ 

၈။ ြမန်မာ့မးီရထားတွင် အနည်းဆုံး(၁၀)ှစ်တစ်ဆက်တည်း တာဝန်ထမး်ေဆာငုိ်ငရ်မည်။ 

၉။ ေရးေြဖေအာငြ်မငပ်ါက လေူတွစစ်ေဆးမဆကလ်ကြ်ပလပုမ်ည်ြဖစ်သည်။ ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများ 

စာရငး်၊ ေရးေြဖေအာငြ်မငသူ်များစာရင်းှင့် လူေတွေြဖဆိုရမည့်စာရင်း ၊ လေူတွေြဖဆိုရမည့် ေန�ရက် 

ေနရာှင့်အချန်ိ ၊ ေရ�းချယ်ခံရသမူျားစာရင်းတုိအား ြမန်မာ့မးီရထား၊ စကမ်ှင့်လပစ်စ်အငဂ်ျင်နီယာဌာန၊ 

မထမ်းဌာနစိတ် ေနြပည်ေတာ်ဘူတာကီးတွင်လည်းေကာင်း၊ ြမန်မာ့မီးရထား Websiteတွင် လည်းေကာင်း 

ေကာ်ြငာေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှိလိုပါက ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မးီရထား(ံုးချပ)် 

စကမ်ှင့်လပစ်စ်အငဂ်ျင်နီယာဌာန၊ေနြပည်ေတာ်သုိ လကူိုယ်တုိငြ်ဖစ်ေစ၊ ဖန်ုး ၀၆၇-၇၇၁၂၆၊ ၀၆၇-

၇၇၁၄၆ သုိဆက်သွယ်ေမးြမန်းစံုစမ်းုိငပ်ါသည်။ 

 
 

 
 



ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယေ်ရးဝန်ကးီဌာန 

ြမနမ်ာ့မီးရထား 

စက်မင့်ှလပ်စစအ်င်ဂျင်နယီာဌာန 

အလုပ်ုံစတ်ိမှး(စက်မ)(လပ်စစ)်ရာထူးေလာက်လာ 

 

 ေလာက်ထားသည့်ရာထူး  အလုပ်ုံစတ်ိမှး(စက်မ)            (လပ်စစ)်  

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

၂။ အဘအမည်င့်ှအလုပ်အကုိင် - ----------------------------------------------------- 

၃။ ိုငင့ံ်သားစစိစေ်ရးကဒ်အမှတ ် - ----------------------------------------------------- 

၄။ ေမွးသကရာဇ် - ----------------------------------------------------- 

၅။ လူမျိး/ဘာသာ - ----------------------------------------------------- 

၆။ ပညာအရည်အချင်း - ----------------------------------------------------- 

၇။ အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာ - ----------------------------------------------------- 

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

၈။ ဆက်သွယ်ရနဖု်နး်နံပါတ ် - ----------------------------------------------------- 

၉။ ဝနထ်မ်းြဖစ်ပါက လက်ရှိရာထူး/ - ----------------------------------------------------- 

 ဌာန/စက်ုံ - ----------------------------------------------------- 

အထက်ပါ အချက်အလက်များ မှနက်နေ်ကာင်း ေအာက်တွင ်လကမှ်တ်ေရးထုိးပါသည။် 

 

 

 

 

 (ေလာကထ်ားသူ) 

 လကမှ်တ် - 

 အမည် - 

  

 

 


