ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
ေလာက်လာေခ"ယူြခင်း
ေက
$ ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၇
၁၃၇၈
၁၃၇၈ ခုှစ်၊ တန်ခူးလဆန်
လဆန်း ၁ ရက်
( ၂၀၁၇
၂၀၁၇ ခုှစ်၊ မတ် လ

၂၈ ရက် )

၁။
ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန် 3ကီးဌာန/အဖွဲအစည်း(၁၃)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာရာထူးများအတွက် ေလာက်လာ
တင်သွင်းိုင်ပါသည် (က) ြပန်$ကားေရးဝန်
ားေရးဝန်3ကီးဌာန
ဌာန
ရာထူး
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝ
ေရးဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ

ဝါဏိဇ?ဘွဲ(B.Com)/လက်မှတ်ရြပည်သူF
စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ(CPA)

စာတည်း
(အမျိ9းသား)
းသား)
(အမျိ9းသမီး)

၅ ေနရာ
၂ ေနရာ

မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(ြမန်မာစာ/အဂလိ
K ပ်စာ)
[M.A(Myanmar/English)]

( ခ ) ြပည်ထဲေရးဝန်
ရးဝန်3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန

ရာထူး

(၁) ြမန်မာိုင်ငံ
ဦးစီးအရာရှိ
ရဲတပ်ဖွဲဌာနချ9ပ်၊
ဓာတုေဗဒ
စစ်ေဆးေရးဌာန
(၂) အေထွေထွ
အုပ်ချ9ပ်ေရး
ဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ
(အမျိ9းသား)
းသား)
(အမျိ9းသမီး)

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၃ ေနရာ

မဟာသိပ]ံဘွဲ(ဓာတုေဗဒ) [M.Sc(Chemistry)]
(သိုFမဟုတ်) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ၊ဓာတုေဗဒစစ်ေဆး
ေရးဌာနအတွင်းရှိဝန်ထမ်းများအတွက်သိပ]ံဘွဲ
(ဓာတုေဗဒ/bူပေဗဒ)B.Sc(Chemistry/Physics)
ရရှcိ ပီးမdခင်း၏ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်သက်အနည်းဆုံး(၅)ှစ်ရိှသူ

၁၅ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[M.A(English]]/
၁၀ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)/မဟာဝိဇ?ာဘွဲ[(တbုတ်ဘာသာ)/
(ဂျပန်ဘာသာ)][M.A(Chinese]/(Japanese]]
မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)[M.A(IR)]

( ဂ ) စိုက်ပျိ9းေရး၊ ေမွးြမ:ေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန
ရာထူး
(၁) စိုက်ပျိ9းေရးဦးစီးဌာန
(၂) ေရဆင်းစိုက်ပျိ9းေရး
တကk သိုလ်

ဦးစီးအရာရှိ
(စိုက်ပညာရှင်)
လက်ေထာက်
မန်ေနဂျာ
(စိုက်ကွင်း)
(အမျိ9းသား)
းသား)

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁၀ ေနရာ

စိုက်ပျိ9းေရးပညာဘွဲ(B.Ag)၊
စိုက်ပျိ9းေရးသိပ]ံဘွဲ(B.Agr.Sc)
စိုက်ပျိ9းေရးသိပ]ံဘွဲ(B.Agr.Sc)

၂ ေနရာ

၂/သိုF

၂
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုေရှေနချ9ပ်bုံး
ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

( င ) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန
(၁) လပ်စစ်စွမ်းအား
စီမံေရးဦးစီးဌာန

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ
(ဥပေဒ)
ဦးစီးအရာရှိ
(စီးပွားေရး)

(၂) လပ်စစ်ဓာတ်အား
ဦးစီးအရာရှိ
ပိုFလတ်ေရးှင့်
(စီမံ)
ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ
(ကွန်ပျ:တာ)

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂၄ ေနရာ ဥပေဒပါရဂူဘွဲ(Ph.D)/
မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)
၄ ေနရာ အဂလိ
K ပ်စာပါရဂူဘွဲ(Ph.D)/
မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[M.A(English)]
၆ ေနရာ မဟာကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(M.C.Sc)/
မဟာကွန်ပျ:တာနည်းပညာဘွဲ(M.C.Tech)
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၁ ေနရာ ဥပေဒဘွဲ(L.L.B)
၂ ေနရာ ဝါဏိဇ?ဘွဲ(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ
(B.Act)/စီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း)
[B.Econ(Statistics)]
၅ ေနရာ တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ
၃ ေနရာ ကွန်ပျ:တာနည်းပညာဘွဲ(B.C.Tech)/
ကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(B.C.Sc)/သိပ]ံဘွဲ
(ကွန်ပျ:တာသိပ]ံ) [B.Sc(Computer
Science)/ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)
[B.E(IT)]

( စ ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ9ပ်bုံး
ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ
(ဆ) ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
စဥ်
ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂၅ ေနရာ လက်မှတ်ရြပည်သူFစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ(CPA)
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

(၁) ဗဟိုဝန်ထမ်းတကk သိုလ် လက်ေထာက်
၂ ေနရာ ဖွံcဖိ9းမdပညာမဟာဘွဲ(M.Dev.S)/ြပည်သူF
(ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည်) ကထိက
ေရးရာစီမံခန်Fခွဲမdပညာမဟာဘွဲ(MPA)/
(စီမံခန်Fခွဲမdပညာ
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်Fခွဲမdမဟာဘွဲ(MBA)/
ဌာန)
မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)
လက်ေထာက်
၂ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ/အဂလိ
K ပ်ဘာသာ)
ကထိက
[M.A(English)]/(English Language)]
(အဂလိ
K ပ်ဘာသာ
ပညာဌာန)
လက်ေထာက်
၁ ေနရာ မဟာကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(M.C.Sc)/မဟာကွန်ပျ:တာ
ကထိက
နည်းပညာဘွဲ(M.C.Tech)/မဟာသုတသိပ]ံဘွဲ
(သတင်းအချက်
(M.I.Sc)/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ (သုတနည်းပညာ)
အလက်ှင့်ဆက်
[M.E(IT)]
သွယ်ေရးနည်း
ပညာဌာန)
၃/သိုF

၃
(၂) ဝန်ထမ်းေရွးချယ်
ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီး
ဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

( ဇ ) အဂတိလိုက်စားမdတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်
ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ
( ဈ ) ေဆာက်လုပ်ေရးဝန်
ရးဝန်3ကီးဌာန
ဌာန
ရာထူး
လမ်းဦးစီးဌာန

၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)B.E( I T )/ အင်ဂျင်
နီယာဘွဲ(သုတသိပ]ံနည်းပညာ) B.E( I S T )/ အင်ဂျင်
နီယာဘွဲ(ကွန်ပျ:တာအင်ဂျင်နီယာ) B.E(Computer
Engineering)/ မဟာကွန်ပျ:တာနည်းပညာဘွဲ
(M.C.Tech)
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ/အဂလိ
K ပ်ဘာသာ)
[M.A(English/ English Language)]]
လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)(အမျိ9းသား)
းသား) ၃ ေနရာ
(အမျိ9းသမီး) ၃ ေနရာ
ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျ:တာ)

မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(M.A)/မဟာသိပ]ံဘွဲ(M.Sc)

ဦးစီးအရာရှိ(ဥပေဒ)

၅ ေနရာ မဟာကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(M.C.Sc)/
ကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(B.C.Sc)
၆ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)/ဝါဏိဇ?ဘွဲရရှိcပီး
လက်မှတ်ရြပည်သူFစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်
မှတ်ရရှိသူ(B.Com,CPA)
၂ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)/ဥပေဒဘွဲ(LL.B)

ဦးစီးအရာရှိ(သုေတသန)

၁ ေနရာ သိပ]ံဘွဲ(ဘူမိေဗဒ)[B.Sc(Geology)]

ဦးစီးအရာရှိ(ဘtာေရး)

ဦးစီးအရာရှိ(cမိ9Fပ
ြ )((အမျိ9းသား)
းသား) ၄ ေနရာ
(အမျိ9းသမီး) ၄ ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
ြ )[B.E(Civil)]

ဦးစီးအရာရှိ(ေရသန်F)

၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
ြ )[B.E(Civil)]

ဦးစီးအရာရှိ

၁ ေနရာ သိပ]ံဘွဲ(ဓာတုေဗဒ)[B.Sc(Chemistry)]

(ည) ပညာေရး
ပညာေရးဝန်
ဝန် 3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန

ရာထူး

(၁) ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်း ဦးစီးအရာရှိ
သားဘာသာစကား
ဦးစီးဌာန

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

၁ ေနရာ ဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[B.A(English)]/ဝိဇ?ာဘွဲ
(လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိ
K ပ်စာ)[B.A(E.P.P)]/ဝိဇ?ာဘွဲ
(အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသုံးအဂလိ
K ပ်စာ)
[B.A(E.O.P)]/ဘွဲတစ်ခုခုရရှိcပီးအဂလိ
K ပ်စာသင်
$ကားေရးဒီပလိုမာ(Diploma in ELT)/ကွန်ပျ:တာ
တကk သိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူ
ဦးစီးအရာရှိ ၁ ေနရာ စီးပွားေရးတကk သိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူ/ဘွဲတစ်ခုခု
(စီမံ/ဘtာ)
ရရှိcပီးပညာေရးစီမံခန်Fခွဲမdဒီပလိုမာ(D.E.M)ရရှိသူ
လက်ေထာက် ၇ ေနရာ တကk သိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူ
စာတည်း
(တိုင်းရင်းသား
ဘာသာစကား)
လက်ေထာက် ၅ ေနရာ ဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[B.A(English)]/ဝိဇ?ာဘွဲ
စာတည်း
(လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိ
K ပ်စာ)[B.A(E.P.P)]/ဝိဇ?ာဘွဲ
(ဘာသာြပန်)
(အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသုံးအဂလိ
K ပ်စာ)
[B.A(E.O.P)]ရရှိသူ
၄/သိုF

၄
(၂) နည်းပညာ၊သက်ေမွး လက်ေထာက် ၅ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
ြ )[B.E(Civil)]/
ပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရး ကထိက
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
ြ )[M.E(Civil)]
ဦးစီးဌာန
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လပ်စစ်စွမ်းအား)[B.E(Electrical
Power)]/ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လပ်စစ်စွမ်းအား)
[M.E(Electrical Power)]
၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထရွန်နစ်)[B.E(Electronics)]/
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထရွန်နစ်)[M.E(Electronics)]
၇ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မd)[B.E(Mechanical)]/
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မd)[M.E(Mechanical)]
၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)[B.E(Information
Technology)]/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်း
ပညာ)[M.E(Information ScienceTechnology)]
၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သတ{ 9ေဗဒ)[B.E(Metallurgy)]/
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သတ{ 9ေဗဒ)[M.E(Metallurgy)]
( ဋ ) ပိုFေဆာင်ေရးှ
ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်
ရးဝန် 3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန
ရာထူး
(၁) ဆက်သွယ်ေရး
ဦးစီးအရာရှိ (အမျိ9းသား)
းသား)
|န် $ကားမdဦးစီးဌာန
(၂) ြမန်မာ့မီးရထား
လက်ေထာက် (အမျိ9းသား)
းသား)
အင်ဂျင်နီယာ (အမျိ9းသမီး)
(စက်မd)
လက်ေထာက် (အမျိ9းသား)
းသား)
အင်ဂျင်နီယာ (အမျိ9းသမီး)
(လပ်စစ်)
လက်ေထာက် (အမျိ9းသား
းသား)
သား)
အင်ဂျင်နီယာ (အမျိ9းသမီး)
(cမိ9Fပ
ြ )
လက်ေထာက် (အမျိ9းသား)
းသား)
အင်ဂျင်နီယာ
(ဆက်သွယ်ေရး)
(၃) ေရေက
$ ာင်းပိုFေဆာင် ဦးစီးအရာရှိ (ေရေက
$ ာင်း
ေရး|န် $ကားမdဦးစီး
လုပ်ငန်း)
ဌာန

ဦးစီးအရာရှိ(ဘtာေရး)

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၁ ေနရာ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(အီလက်ထေရာနစ်)
[M.E(Electronics)]
၁၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာ(စက်မd)
၁ေနရာ [B.E(Mechanical)]
၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လပ်စစ်စွမ်းအား/အီလက်
၁ ေနရာ ထေရာနစ်)[B.E(Electrical Power/
Electronics)]
၇ ေနရာ
ြ )[B.E(Civil)]
၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လပ်စစ်စွမ်းအား/အီလက်
ထေရာနစ်)[B.E(Electrical Power/
Electronics)]
၃ ေနရာ အသိအမှတြ် ပ9တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိ
ထားပ
c ီးသေဘာလု
K ပ်ငန်းစီမံခန်Fခွဲမdဘွဲ
လွန်ဒီပလိုမာ (Diploma in Shipping
Management)ရရှိcပီးသူ(သိုFမဟုတ်)
မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)/မဟာစီးပွား
ေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ/ စာရင်းအင်း)
M.Econ(Eco/Stats)/စီးပွားေရး
လုပ်ငန်းစီမံခန်Fခွဲမdမဟာဘွဲ((M.B.A)
၂ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)/စာရင်းကိုင်
ပညာမဟာဘွဲ(M.Act)/လက်မှတ်ရ
ြပ ည်သူFစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ(CPA)
၅/သိုF

၅
ဦးစီးအရာရှိ(ဥပေဒ)

၃ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(ပင်လယ်ေရေက
$ ာင်း
ဥပေဒ (Maritime Law)/ အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာဥပေဒ (International Law)/
ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဥပေဒ
(Commercial Law)/ (အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာေရေက
$ ာင်းဥပေဒ)(အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိုင်ရာေရေက
$ ာင်း ဥပေဒသိပ]ံေကျာင်း၊
ေမာ်လ်တာ) [Master of Law on
International Maritime Law( I M L I Malta )]ရရှိသူ(သိုFမဟုတ်)ဥပေဒဘွဲ
ရရှ ိ cပ ီ း (ေရေ က
$ ာင် း ဥပေဒဒီ ပ လိ ု မ ာ
[ Diploma in Maritime Law (DML)]/
အ ြပ ည် ြပ ည် ဆ ိ ု င ် ရ ာဥပေဒဒီ ပ လိ ု မ ာ
[Diploma in International Law
(DIL)])ရရှိသူ

ဦးစီးအရာရှိ(ေရေက
$ ာင်း) ၃ ေနရာ ြမန်မာိုင်ငံေရေက
$ ာင်းပညာတကk သိုလ်မှ
ဘွဲတစ်ခုခုရရှိသူ(သိုFမဟုတ်)အသိအမှတြ် ပ9
တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိထားပ
c ီးကုန်းပတ်
ေရေက
$ ာင်းအရာရှိအဆင့်(၃)က}မ်းကျင်
မdလက်မှတ် (Deck Officer Class-III
Certificate

of

Competency)

ကိုင် ေဆာင်ထားသူ ( သိုFမဟုတ် ) အသိ
အမှတ် ြပ 9တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိ
ထား cပ ီး[ ေရေ $က ာင်းပညာဒီပလိုမာ
( Diploma in Nautical Studies )/
ေရေက
$ ာင်းဥပေဒဒီပလိုမာ [Diploma
in Maritime Law (DML)]/ အပ
ြ ည်
ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပလိုမာ[Diploma in
International Law (DIL)]/ အ ဂလိ
K ပ ်စာ
ဒီပလိုမာ(Diploma in English)]ရရှိသူ
ဦးစီးအရာရှိ(ေရဒီယို)

၁ ေနရာ အသိအမှတ်ြပ9တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ
ရရှိထား cပ ီး [General Operator
Certificate (GOC)] လက်မှတ်ကိုင်
ေဆာင်ထားသူ
၆/သိုF

၆

(၄) ြမန်မာိုင်ငံ
ေရေက
$ ာင်း
ပညာတကk သိုလ်

ဦးစီးအရာရှိ (ေရေက
$ ာင်း ၃ေနရာ ြမန်မာိုင်ငံေရေက
$ ာင်းပညာတကk သိုလ်မှ
အင်ဂျင်နီယာ)
ဘွဲ တစ်ခုခုရရှိသူ(သိုFမဟုတ်)အသိအမှတ်
ြပ9တကk သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိထား cပီး
ေရေက
$ ာင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိအဆင့်(၃)
က}မ်းကျင်မdလက်မှတ် ( Marine Engineer
Officer Class-III Certificate of
Competency) (သိုFမဟုတ်) Electro
Technical Officer (ETO) Certificate
of Competency ကိုင်ေဆာင်ထားသူ
(သိုFမဟုတ်) အသိအမှတ်ြပ9တကk သိုလ်
တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိထားပ
c ီး (ေရေက
$ ာင်း
နည်းပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Maritime
Technology)/ေရေ $က ာင်းဥပေဒဒီပ
လိုမာ [ Diploma in Maritime Law
(DML)]/ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပ
လိုမာ [ Diploma in International Law
(DIL)]/အဂလိ
K ပ်စာဒီပလိုမာ(Diploma
in English)ရရှိသူ
နည်းြပအရာရှိ
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(cမိ9Fပ
ြ /ြမစ်ေချာင်းှင့်
(ြမစ်ေချာင်းှင့်
ကမ်းbိုးတန်း/ဆိပ်ကမ်း)[B.E(Civil /River
and Coastal Engineering/ Port &
ကမ်းbိုးတန်း
Harbour Engineering)]
အင်ဂျင်နီယာ
ပညာဌာန )
နည်းြပအရာရှိ
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လပ်စ စ် စွမ်း အား/
(ေရေက
$ ာင်း
အီလက်ထေရာနစ်/ေရေက
$ ာင်းလပ်စစ်
လပ်စစ်ှင့်
ှင့်အီလက်ထေရာနစ်)[B.E(Electrical
အီလက်ထေရာ
Power/Electronics/MarineElectrical
နစ်ပညာဌာန )
Systems & Electronics)]
နည်းြပအရာရှိ
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ဆိပ်ကမ်း) [B.E(Port &
(အမျိ9းသမီး)
Harbour Engineering)]
(ဆိပ်ကမ်း
အင်ဂျင်နီယာ
ပညာဌာန )
နည်းြပအရာရှိ
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မd/ေရေက
$ ာင်း)
(အမျိ9းသား)
[B.E(Mechanical/Marine
းသား)
(ေရေက
$ ာင်း
Engineering)]
အင်ဂျင်နီယာ
ပညာဌာန )
နည်းြပအရာရှိ
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မd)
(ေရယာဥ်တည်
[B.E(Naval Architecture)]
ေဆာက်မdှင့်
အဏဝါအင်ဂျင်
နီယာပညာဌာန)
၇/သိုF

၇
(၅) ကုန်းလမ်း
ပိုFေဆာင်ေရး

လက်ေထာက် ၁ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မd)
မန်ေနဂျာ
[B.E (Mechanical)]
(အမျိ9းသား)
းသား)
လက်ေထာက် ၁ ေနရာ ကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(B.C.Sc)
မန်ေနဂျာ
( ဌ ) စီမံကိန်းှင့်ဘtာေရးဝန်
tာေရးဝန် 3ကီးဌာန
စဥ်
ဌာန
ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
(၁)

အမျိ9းသားမှတ်တမ်း ဦးစီးအရာရှိ ၁ ေနရာ ြပည်သူFေရးရာစီမံခန်Fခွဲမdမဟာဘွဲ(MPA)
များေမာ်ကွန်းတိုက်
ဦးစီးဌာန
အုပ်ချ9ပ်မdှင့်
၁ ေနရာ ြပည်သူFေရးရာမူဝါဒမဟာဘွဲ(M.P.P)
ဖွံcဖိ9းမdပညာဘွဲလွန်
၁ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)
သင်တန်းဌာန
၁ ေနရာ စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်Fခွဲမdမဟာဘွဲ(MBA)

(၂) ေငွေချးသက်ေသခံ
လက်မှတ်လုပ်ငန်း
3ကီး $ကပ်ေရး
ေကာ်မရှင်bုံး

၁ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ)
[M.Econ(Economics)]
၁ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း)
[M.Econ(Statistics)]
ဦးစီးအရာရှိ ၆ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ
(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)[M.Econ(Statistics/
Economics)]/စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ(M.Act)/
စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်Fခွဲမdမဟာဘွဲ(MBA)/
ြပည်သူFေရးရာစီမံခန်Fခွဲမd မဟာဘွဲ(MPA)
၂ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[M.A(English)]
၁ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)

(၃) ြပည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးအရာရှိ ၁၃ ေနရာ ဝါဏိဇ?ဘွဲ(B.Com)/ဝါဏိဇ?ဘွဲရရှိcပီးလက်မှတ်ရ
ဦးစီးဌာန
ြပည်သFူစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ(B.Com,CPA)
၁ ေနရာ စီးပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ)
[B.Econ(Economics)]
၃ ေနရာ စီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း)
[B.Econ(Statistics)]
၅ ေနရာ ဥပေဒဘွဲ(L.L.B)
၆ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[M.A(English)]
၁၆ ေနရာ ကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(B.C.Sc)/ကွန်ပျ:တာနည်းပညာဘွဲ
(B.C.Tech )
(၄) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် လက်ေထာက် ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(လပ်စစ်စွမ်းအား)
မန်ေနဂျာ
[B.E(Electrical Power)]
၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ) [B.E(IT)]
၂ ေနရာ ဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[B.A(English)]
၈ ေနရာ ကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(B.C.Sc)
၄ ေနရာ ဝါဏိဇ?ဘွဲ(B.Com)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ(B.Act)
၂ ေနရာ ဥပေဒဘွဲ(L.L.B)

၈/သိုF

၈
စဥ်

ဌာန

ရာထူး

(၅) အခွန်အယူခံခုံအဖွဲbုံး ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၂ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)
၁ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)
၁ ေနရာ မဟာဝိဇ?ာဘွဲ(အဂလိ
K ပ်စာ)[M.A(English)]

(၆) ြမန်မာ့ိုင်ငံြခား
ကုန်သွယ်မdဘဏ်

လက်ေထာက် ၂ ေနရာ မဟာကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(M.C.Sc)
မန်ေနဂျာ
၂ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)

(၇) ေငွေရးေက
$ းေရး ဦးစီးအရာရှိ
3ကီး $ကပ်စစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန

၄ ေနရာ စီးပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း[B.Econ
(Economics/Statistics)]/ဝါဏိဇ?ဘွဲ(B.Com)/
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ(B.Act)/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံ
ခန်Fခွဲမdပညာဘွဲ(B.B.A)/ဖွံcဖိ9းမdပညာဘွဲ(B.Dev.S)/
လူဦးေရပညာဘွဲ(B.P.S)/ြပည်သူFေရးရာစီမံခန်Fခွဲမd
ပညာဘွဲ(B.P.A)
၁ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(L.L.M)
၁ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း)
[M.Econ(Statistics)]
၁ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)
၁ ေနရာ ဝါဏိဇ?ဘွဲရရှိcပီးလက်မှတ်ရြပည်သူFစာရင်းကိုင်
ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ(B.Com,CPA)
၁ ေနရာ မဟာကွန်ပျ:တာသိပ]ံဘွဲ(M.C.Sc)

( ဍ ) ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်
ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

,,

၂။

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း
၃၃ ေနရာ မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲ(M.Com)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ
(ေဘာဂေဗဒ)M.Econ(Eco)]/မဟာဝါဏိဇ?ဘွဲရရှိcပီး
လက်မှတ်ရြပည်သူFစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ
(M.Com,CPA)/မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ)
ရရှိcပီးလက်မှတ်ရြပည်သူFစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ[M.Econ(Eco),CPA]

ေလာက်ထားသူသည် (က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားဖ
ြ စ်ရမည်၊
( ခ ) ၂၈ - ၄ - ၂၀၁၇ ရက်ေနFတွင် အေထွေထွအုပ်ချ9ပ်ေရးဦးစီးဌာနအတွက် ြပင်ပပုဂိ9လ်အသက် ၂၇ ှစ် (ဝန်ထမ်း
ြဖစ်ပါက အသက် ၃၀ ှစ်) ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) ပုံှိပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိ9းေရးဦးစီးဌာန၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားပိုFလတ်ေရးှင့်ကွပ်ကဲေရး
ဦးစီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပိုFေဆာင်ေရး၊ အဂတိလိုက်စားမdတိုက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၊ အမျိ9းသားမှတ်တမ်းများ
ေမာ်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း3ကီး$ကပ်ေရးေကာ်မရှင်bုံး၊ ြပည်တွင်းအခွန်
များဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မdဘဏ်၊ ေငွေရးေက
$ းေရးက
3 ီး$ကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ
ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်တိုFအတွက် ြပင်ပပုဂိ9လ်အသက် ၃၀ ှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ ှစ်)ထက်
မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
၉/သိုF

၉
( ဃ ) ြမန်မာိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲဌာနချ9ပ်၊ ဓာတုေဗဒစစ်ေဆးေရးဌာန၊ ေရဆင်းစိုက်ပျိ9းေရးတကk သိုလ်၊ ြပည်ေထာင်စု
ေရှေနချ9ပ်bုံး၊ လပ်စစ်စွမ်းအားစီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ9ပ်bုံး၊ ြမန်မာိုင်ငံတိုင်းရင်းသား
ဘာသာစကားဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာ၊သက်ေမွးပညာှင့်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကk သိုလ်
(ေအာက်ြမန်မာပ
ြ ည်)၊ [ ပါရဂူဘွဲရရှိပါကအသက် ၄၀ ှစ် ]၊ ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန၊
လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရး|န် $ကားမdဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထား၊ ေရေက
$ ာင်းပိုFေဆာင်ေရး |န် $ကားမd
ဦးစီးဌာန၊မ
ြ န်မာိုင်ငံေရေက
$ ာင်းပညာတကk သိုလ်၊ ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ အခွန်အယူခံခုံအဖွဲbုံးတိုF
အတွက် ြပင်ပပုဂိ9လ်အသက်၃၅ှစ် ( ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ ှစ် )ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည်၊
( င ) လက်ေထာက်စာတည်း(တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား)
သားဘာသာစကား)ရာထူးအတွက် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊
ရခိုင်ှင့်ရှမ်းဘာသာစကားတစ်မျိ9းလင် တစ်ဦးေရွးချယ်မည်ြဖစ်cပီး သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားဘာသာ
စကားကို က}မ်းကျင်စွာ ေရးသား၊ ေပ
ြ ာဆိုိုင်ရမည်။ ေလာက်လာပုံစံှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား
အမှတ်တိုFတွင် ေဖာ်ြပထားေသာ လူမျိ9းအမည်ှင့် ေလာက်ထားေသာ တိုင်းရင်းသားဘာသာအမည်တိုF
တူညီ
ညရီ မည်၊ (မဟာဘွဲှင့် ပါရဂူဘွဲရရှိသူကိုဦးစားေပးမည်
ဦးစားေပးမည်။ )
( စ ) ြမန်
မန်မာိုင်ငံေရေက
$ ာင်
ေလာက်ထားသူများသည်
မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ
ာင်းပညာတကk သိုလ်အတွက်
တက်ေရာက်ရန်အဆင့်မီသူများဖ
ြ စ်ရမည်၊
(ဆ) အေထွေထွအုပ်ချ9ပ်ေရးဦးစီးဌာနအတွ
ြ ေအာင်ြမင်သူများသည်
များသည် ြပည်ထဲေရးဝန် 3ကီးဌာနမှ
ဌာနအတွက် ေရးေဖ
3ကံခိုင်မdစစ်ေဆးြခင်းခံရမည်ြဖစ်cပီး ကျန်းမာေက
$ ာင်း ေအာင်ြမင်မှသာ လူေတွစစ်
စစ်ေဆးမd
ဆးမd ဆက်လက်
ခံယူ
ယရမည်
ူရမည်ြဖစ်ပါသည်၊
( ဇ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ြပီးေနရာေဒသမေရွးသွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်သူြဖစ်ရမည်။
၃။
ေလာက်လာကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ bုံးအမှတ်(၁၇) ၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်(သိုFမဟုတ်) တိုင်းေဒသက
3 ီး/ ြပည်နယ်
အစိုးရအဖွဲbုံးများ၌ဝယ်ယူိုင်cပီး ၂၈ - ၄ -၂၀၁၇ ရက်ေနFအေရာက်လူကိုယ်တိုင်(သိုFမဟုတ်)စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စု
ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ bုံးအမှတ်(၁၇)
ြ ည်ေတာ်သိ
သုFိ ေပးပိုFေလာက်ထားရမည်။
၁၇) ၊ ေနပ
၄။
ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ(၁) 3ကိမ်လင် ေက
$ ာ်ြငာပါ ဝန် 3ကီးဌာန/အဖွဲအစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျိ9းအထိသာ
ေလာက်ထားခွင့်ရှိcပီးရာထူ
ရာထူး၂မျိ9းထက်ပိုမိုေလာက်ထားပါကေက
ားပါကေက
$ ာ်ြငာအမှတ်စဥ်အလိုက်ရာထူး၂ မျိ9းသာ သတ်မှတ်ေြဖဆို
ခွင့်ြပ9ပ
c ီးကျန်ေလာက်လာများကိုပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။
ရာထူးတစ်မျိ9းထက်ပို၍ ေလာက်ထားသူသည်ရာထူးတစ်မျိ9းစီအတွက် ဝင်ေ$ကးေငွ ၅၀၀၀ိ/- (ကျပ်ငါးေထာင်)ကို
သီးြခားေပးသွင်းcပီး ရာထူးအလိုက်ေလာက်လာ တစ်ေစာင်စီသီးြခားတင်သွင်းရမည်။
၆။
ေလာက်လာတွင် ေဖာ််ြပရမည့်အချက်များ၊ ပူးတွဲပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင်ေ$ကးေငွ ၅၀၀၀ိ/- ေပးသွင်း
ရမည့်နည်းလမ်း၊ ေရးေဖ
ြ ၊ dတ်ေြဖစစ်ေဆးမdအတွက် ေလ့လာရန်လိုအပ်ချက်များှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဤအဖွဲ၏ ၁၅ - ၆ - ၂ဝ၁၆
ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၄၅ /ေရွးချယ်ေရး(အဓိက)၂ဝ၁၆ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ေက
$ ာ်ြငာ
ေခ"ယူေသာရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန်
နာရန် လမ်း|န်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်
အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည်။
၇။
ေလာက်လာပိတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ေပးပိုFလာေသာ ေလာက်လာများှင့် အချက်အလက်များပ
ြ ည့်စုံစွာ ြဖည့်စွက်
ေဖာ်ြပထားခ
ြ င်းမရှိေသာ ေလာက်လာများကို ေရးေဖ
ြ ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ြပ9မည်
9မည်မဟုတ်ပါ။
၈။
ဝန်ထမ်းများသည် မူရင်းေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဌာနအ 3ကီးအကဲမှတစ်ဆင့်
သက်ဆိုင်ရာဝန် 3ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပ9ချက်ရယူcပီး ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ bုံးအမှတ်( ၁၇ )၊ေနပ
ြ ည်ေတာ်သိုFေပးပိုFရမည်။
3ကိ9တင်ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို ဓာတ်ပုံအပိုတစ်ပုံှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်သိုF ၂၈ - ၄ -၂၀၁၇
ရက်ေနFအေရာက်ေပးပိုFရမည်။
၁၀/သိုF

၁၀
၉။
ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲကို ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မ{ေလး၊ မေကွးှင့်ေမာ်
ေမာ်လcမိ9င်cမိ9Fတိ
တုFိတွင်စာစစ်
စာစစ်ဌာန(
ာန(၅)ခုြဖင့် ကျင်းပမည်
ြဖစ်သည့်အတွက် ေလာက်ထားရာတွင် မိမိတိုFအမှန်တကယ် ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲေြဖဆိုမည့်စာစစ်
စာစစ်ဌာနကို တိတိကျကျေဖာ်ြပ
ေရးေဖ
ေလာက်ထားရမည
ပါ စာစစ်ဌာန၌သာ ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲကို ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ြပ9မည် ြဖစ်ပါသည်။
ားရမည်
ရမည်ြဖစ်cပီး အဆိုပါ
၁၀။ ၁ - ၇ -၂၀၁၇ရက်(စေနေနF)တွင် ၀၉း၀၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀နာရီအထိ ြမန်မာစာှင့် ၁၂း၀၀ နာရီမှ ၁၄း၀၀နာရီအထိ
အဂလိ
K ပ်စာဘာသာများကိုလည်းေကာင်း၊ ၂ - ၇ -၂၀၁၇ရက် (တနဂေွ
K ေနF)တွင် ၀၉း၀၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀နာရီအထိ
သုတေရးရာဘာသာကိုလည်းေကာင်းေဖ
ြ ဆိုရမည်။
၁၁။ ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းများကို ၂၆ - ၆ -၂၀၁၇ ရက်ေနFမှစ၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏
Website တွင်ေ $က ညာေပးထားမည် ြဖ စ် cပ ီး စာေမးပွဲေ ြဖ ဆိုခွင့်ကတ် ြပားများကို ၂၉ - ၆ - ၂၀၁၇ ရက်ေနFမှစ၍
ေနပ
ြ ည်ေတာ်ှင့် စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိုင်းေဒသက
3 ီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲbုံးများတွင်ထုတ်ေပးမည်။
၁၂။ ပုံှိပ်ေရးှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း၊ ေရဆင်းစိုက်ပျိ9းေရးတကk သိုလ်၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတကk သိုလ်(ေအာက်
ြမန်မာပ
ြ ည်)၊ ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ် လုပ်ငန်း3ကီး$ကပ်ေရးေကာ်မရှင်bုံး၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနများသိုF
ေလာက်ထားသူများသည်( ၅ )ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်cပီး ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ9ပ်bုံးအတွက် ေလာက်ထား
သူများသည် ေဝးလံသည့်ေဒသတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။ ေက
$ ာ်ြငာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းှင့်စပ်လျဥ်း၍ သီးြခားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ပုံှိပ်ေရးှင့်
ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊
ြ ည်ေတာ်၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၁၂၂၀၅ ၊ ၀၆၇-၄၁၂၂၀၃)ှင့် အမှတ် (၂၂၈)
ဌာန bုံးအမှတ်(၇)၊ ေနပ
သိမ်ြဖ:လမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်cမိ9Fနယ်၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၂၅၁၉၀၈ ှင့် ၀၁-၂၅၁၉၀၉)ှင့် အမှတ်(၅၂၉/၅၃၁)၊
ကုန်သည်လမ်း၊ ေကျာက်တံတားမ
c ိ9Fနယ်၊ ရန်ကုန်cမိ9F၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၃၇၆၅၆၉)သိုFလည်းေကာင်း၊ ြမန်မာိုင်ငံ
ရဲတပ်ဖွဲဌာနချ9ပ်၊ ဓာတုေဗဒစစ်ေဆးေရးဌာန၊ လှေတာ်ဝင်လမ်း၊ ဝဏသိဒိရပ်ကွက်၊ ဇမ:သီရိ cမ ိ9Fနယ်၊ ေန ြပည်ေတာ်၊
( တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၈၁၀၃၂၉၆ ှင့် ၀၆၇-၈၁၀၃၂၉၉)သိုFလည်းေကာင်း ၊ ေရဆင်
ေရဆင်းစိုက်ပျိ9းေရး တကk သိုလ်၊
ပါေမာကချ9ပ်bုံး၊ ေရဆင်းစိုက်ပျိ9းေရးတကk သိုလ်၊ ( တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇ - ၄၁၆၅၁၃ ှင့် ၀၆၇ - ၄၁၆၆၈၈ )သိုF
လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ9ပ်bုံး၊ ေဒ"သိန်းသိန်းေဌး၊ |န် $ကားေရးမှ:း၊ bုံးအမှတ်(၁၂)၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊
(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၀၇၃၂၇)သိုFလည်းေကာင်း၊
ေငွေချးသက်ေသခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း3ကီး$ကပ်ေရးေကာ်မရှင်bုံး၊
ရန်ကုန် cမိ9F၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၃၇၃၉၁၃)သိုFလည်းေကာင်း၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊
ဌာန bုံးအမှတ်(၄၆)၊
ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၄၃၀၀၂၁)သိုFလည်းေကာင်း၊ လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်
စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းိုင်ပါသည်။
၁၄။ အခ
ြ ားစုံစမ်းေမးြမန်းလိုချက်ရှိပါက ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ bုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနပ
ြ ည်ေတာ် (တယ်လီဖုန်း
အမှတ်၊ ဝ၆၇ - ၄ဝ၉ဝ၅၂ ှင့် ဝ၆၇ - ၄ဝ၉၄၃ဝ ) ( သိုFမဟုတ် ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသက
3 ီး / ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲbုံးများသိုF
လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးမ
ြ န်းိုင်ပါသည်။
၁၅။ ဤေ $က ာ် ြငာှင့်ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်း| န်ချက်စာေစာင်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်
အဖွဲ၏Websiteများဖ
ြ စ်ေသာ ucsb.imis.com.mmှင့် www.ucsb.gov.mm တွင်လည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။

