
ပြည်ထ  ော ငစ်ုသ မ္မတပ မ္န် မ္ောန ုင် ငထံတော်အစ  ိုးရ 

နယ်စြ်ထ ရေး ရောဝန်က  ေးဌ ော န 

နယ်စပ်ဒေသနှင ်တ  င်ိုးရင်ိုးသာိုးလူမ   ိုးမ ာိုးဖ  ွံ့ဖဖ  ိုးတ  ိုးတက်ဒရိုးဦိုးစ ိုးဌာန 

ရ  ိုးအမှတ်(၄၂) ၊ဒနပပည်ဒတာ် 

ဒလ ာက်လ ာဒြေါ်ယူပြငိ်ုး 

၁။ နယ်စပ်ရရေးရာဝန်က  ေးဌာန၊ နယ်စပ်ရေသနှင ်တ ိုငေ်းရငေ်းသာေးလူမ   ေးမ ာေး ဖ  ွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ်ရရေး 

ဦေးစ ေးဌာနတ င် လစ်လပ်လ  ်ရှ ရသာ ရအာ ်ပါရာထေူးရနရာမ ာေးအတ  ် ရလ ာ လ် ာရြေါ်ယူခြင်ေး 

ခဖစ်ပါသည်- 

 စဉ်      ရာထူိုး             လစာနှုန်ိုး    လစ်လပ်ဦိုးဒရ 

 ( ) ယနတရာေးရမာင်ေး-၃ ၁၉၈,၀၀ဝ -၂,၀၀ဝ -၂၀၈,၀၀ဝ  ၂  ရနရာ

 (ြ) ပ ိုဆ ွဲ-၄ ၁၈၀,၀၀ဝ -၂,၀၀ဝ -၁၉၀,၀၀ဝ  ၈  ရနရာ 

 (ဂ) အငယ်တန်ေးစာရရေး ၁၈၀,၀၀ဝ -၂,၀၀ဝ -၁၉၀,၀၀ဝ      ၅၀  ရနရာ 

 (ဃ) ယာဉ်ရမာင်ေးစ ်ခပင်-၄  ၁၈၀,၀၀ဝ -၂,၀၀ဝ -၁၉၀,၀၀ဝ    ၅  ရနရာ 

 (င) ရ ိုေးအ ူ/စာပ ိုို့  ၁၄၄,၀၀ဝ -၂,၀၀ဝ -၁၅၄,၀၀ဝ    ၇  ရနရာ 

   စ စ ဒပေါငိ်ုး               ၇၂   ဒနရာ  

၂။ ရလ ာ ်ထာေးသူသည်- 

 ( ) ခပည်ရထာငစ်ိုသမမတခမန်မာန ိုငင် သာေးခဖစ်ရမည်။ 

 ( ြ) အန မ ်ဆ ိုေးအရခြြ ပညာအထ ်တန်ေးအဆင ်နှင ် တ ကသ ိုလ်တစ်ြိုြိုမှ ဝ ဇ္ဇာဘ ွဲွံ့ ၊ သ ပပ ဘ ွဲွံ့၊ 

အခြာေးဘ ွဲွံ့တစြ်ိုြိုရရှ ဖပ ေးသူခဖစ်ရမည်။ { အငဂ် င်န ယာဘ ွဲွံ့(B.E ( Civil, Mech, Archi ) ၊ 

အဂဂလ ပစ်ာဘ ွဲွံ့၊   န်ပ ျူတာဘ ွဲွံ့၊ စ ေးပ ာေးရရေးဘ ွဲွံ့၊ ဥပရေဘ ွဲွံ့ ရရှ ဖပ ေးသူမ ာေး  ို ဦေးစာေး 

ရပေးမည်။} 

 (ဂ) အ မ်ရထာင်မရှ သူ အမ   ေးသာေး၊ အမ   ေးသမ ေး ခဖစ်ရမည်။  

 (ဃ) နယ်စပ်ရေသအပါအဝင် ရနရာရေသမရရ ေးသ ာေးရရာ ် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်န ိုင်သူ 

  ခဖစ်ရမည်။ 

 (င)  ၂၀၂၂ ြိုနှစ်၊ဩဂိုတ်လ ၃၁ ရ ်ရနို့တ င် အသ ် ၁၈ နှစ်ခပည ်ဖပ ေး အသ ် ၂၆ နှစ် 

ထ ်မရ  ာ်လ န်သူ ခဖစ်ရမည်။ န ိုငင်  ဝန်ထမေ်းခဖစ်ပါ  အသ ် ၃၅ နှစ်ထ ် 

မရ  ာ်လ န်သူ ခဖစ်ရမည်။  
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  (စ)  ရရ ေးြ ယ်ြ ရသူမ ာေးသည် အနည်ေးဆ ိုေး ၅ နှစ် တာဝန်ထမ်ေးရဆာင်မည်ခဖစ်ရ  ာင်ေး 

ဝန်ြ   တ လ မ်ှတ်ရရေးထ ိုေးန ိုင်ရမည်။ 

 (ဆ) အစ ိုေးရဌာနတစ်ြိုြို၏ ဝန်ထမ်ေးအခဖစ်မှ ထိုတ်ခပစ်(Dismissal)ခြငေ်း၊ ရာထေူးမှ 

ထိုတ်ပယ် (Removal)ခြင်ေး၊ ရာထေူးြနို့်ထာေးခြင်ေးမှ အမ နို့စ်ာ ပယ်ဖ  ်ြ ရသူမ ာေး 

ရလ ာ ်ထာေးြ င ်မရှ ပါ။ 

၃။ ရာထေူးအလ ို ် ပညာအရည်အြ ငေ်းသတ်မှတ်ြ  ်မ ာေးမှာ ရအာ ်ပါအတ ိုင်ေးခဖစ်ပါသည်- 

 ( ) ယနတရာေးရမာင်ေး-၃ - အရခြြ ပညာအထ ်တန်ေးတ ်ရရာ ်ဖူေးသူခဖစ်ရမည်။

    ယနတရာေးရမာငေ်းအရတ ွံ့အက    ၂ နှစ်ရှ သူခဖစ်ရမည်။ 

 (ြ) အငယ်တန်ေးစာရရေး - တ ကသ ိုလ်တစ်ြိုြိုမှ ဘ ွဲွံ့ရရှ သူခဖစ်ရမည်။ 

    (အဂဂလ ပစ်ာဘ ွဲွံ့၊   န်ပ ျူတာဘ ွဲွံ့၊ စ ေးပ ာေးရရေးဘ ွဲွံ့၊ ဥပရေဘ ွဲွံ့ 

ရရှ ဖပ ေးသူမ ာေး  ို ဦေးစာေးရပေးမည်။) 

 (ဂ) ပ ိုဆ ွဲ-၄ - B.E ( Civil, Mech, Archi ) အသ အမှတ်ခပ  လ ်မှတ်/  

    ဘ ွဲွံ့လ ်မှတ်ရဖပ ေးသူမ ာေးခဖစ်ရမည်။  

 (ဃ) ယာဉ်ရမာင်ေးစ ်ခပင်-၄ - အရခြြ ပညာအထ ်တန်ေးတ ်ရရာ ်ဖူေးသူခဖစ်ရမည်။ 

    ယာဉ်ရမာင်ေးလ ိုငစ်င် ခပန ိုငရ်မည်။ ယာဉ်ရမာင်ေးအရတ ွံ့    

    အက     ၂ နှစ် ရှ သူခဖစ်ရမည်။ 

 (င)   ရ ိုေးအ ူ/စာပ ိုို့ - ပညာအရည်အြ င်ေး အထ ်တန်ေးအဆင ်ရှ ရမည်။  

၄။ ရလ ာ ်ထာေးသူမ ာေးသည်ရလ ာ ်လ ာမ ာေး  ို နယ်စပ်ရရေးရာဝန်က  ေးဌာန Website Page 

ခဖစ်ရသာ www.moba.gov.mm တ င်  ရဖာ်ခပထာေးသည ် ရလ ာ ်လ ာပ ိုစ အာေး Download ဆ ွဲဖပ ေး  

ခဖည ်စ  ် ာ ၂ - ၉ - ၂၀၂၂ ရ ်ရနို့ ရနော ်ဆ ိုေးထာေး၍ moba.ntl95@gmail.com သ ိုို့  Online မှ 

ရပေးပ ိုို့ရလ ာ ်ထာေးရမည်ခဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ဝန်ထမ်ေးခဖစ်ပါ  သ ်ဆ ိုငရ်ာဝန်က  ေးဌာန၏ ြ င ်ခပ ြ  ်ရယူဖပ ေး ၂၉ - ၈ - ၂၀၂၂ ရ ်ရနို့ 

ရနော ဆ် ိုေးထာေး၍ ရလ ာ ်ထာေးရန်ခဖစ်ပါသည်။ 

၆။ သတ်မှတ်ရ ်ရ  ာ်လ န်ရသာ/ စာရ  ်စာတမ်ေးမခပည ်စ ိုရသာ ရလ ာ ်လ ာမ ာေး၊ အရည် 

အြ ငေ်းသတ်မှတ်ြ  ်မ ာေးနှင ်မ  ို ်ည သူမ ာေးအာေး ထည ်သ င်ေးစဉ်ေးစာေးမည်မဟိုတ်ပါ။ရလ ာ ်လ ာ 

မ ာေးအာေး စ စစ်ဖပ ေးရခဖဆ ိုြ င ်ရသူမ ာေးစာရငေ်းအာေး ၇-၉-၂၀၂၂ ရ ်ရနို့တ င် www.moba.gov.mm                

mailto:moba.ntl95@gmail.com
http://www.moba.gov.mm/
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Website Page၊ ရနခပည်ရတာန်ှင  ် နယ်ရ ိုေးမ ာေးရှ  ရ  ာ်ခငာသငပ်ိုန်ေးတ ိုို့တ င် ထိုတ်ခပန် ရ  ညာရပေး 

ပါမည်။ 

၇။ ရခဖဆ ိုရမည ် ဘာသာရပ်မ ာေးမှာ အငယ်တန်ေးစာရရေး ရနရာအတ  ် အဂဂလ ပ်စာ၊ ခမန်မာစာ ၊ 

အရထ ရထ ဗဟိုသိုတနှင ်   န်ပ ျူတာတ ိုို့ခဖစ်သည်။ ပ ိုဆ ွဲ-၄ ရာထေူး ရလ ာ ်ထာေးသူမ ာေး အရနခဖင ် 

အထ ်ပါ ဘာသာရပ်မ ာေးအခပင် အင်ဂ ငန် ယာဘာသာရပ်  ိုပါ ရခဖဆ ိုရမည်။ စာရမေးပ ွဲ 

  ငေ်းပမည ် ရနို့ရ ်၊  ရနရာနှင ် အြ  န်တ ိုို့  ို ဝန်က  ေးဌာန  Website Page  တ င ် အြ  န်မ   

က   တငရ်  ညာသ ာေးပါမည်။ ရရေးရခဖစာရမေးပ ွဲ ရအာငခ်မင်သူမ ာေး  ိုသာ လူရတ ွံ့ စစ်ရဆေးခြငေ်း နှင  ်

စ တ်ပ ိုငေ်းဆ ိုင်ရာစစ်ရဆေးခြငေ်း ( Psycho Test ) ခပ လိုပ်မည် ခဖစ်ပါသည်။ 

၈။ အရသေးစ တ် အြ  ်အလ ်မ ာေး  ို နယ်စပ်ရေသနှင  ် တ ိုငေ်းရငေ်းသာေးလူမ   ေးမ ာေး ဖ  ွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေး 

တ ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန၊ ဖိုန်ေးအမှတ်-၀၆၇၃-၄၀၉၃၅၅ သ ိုို့  ရ ိုေးြ  န်အတ င်ေး ဆ ်သ ယ်ရမေးခမန်ေးစ ိုစမ်ေး 

န ိုငပ်ါသည်။ 

 

 

      နယ်စပ်ရေသနှင ်တ ိုင်ေးရင်ေးသာေးလူမ   ေးမ ာေး 

      ဖ  ွံ့ဖဖ  ေးတ ိုေးတ ်ရရေးဦေးစ ေးဌာန  

 

 

 

 


