ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့
လ ာက်လာ ခ ယူြခင်း
ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၈

၁။

၁၃၇၉ ခနှစ၊် တ ပါင်းလဆန်း

၁၂

ရက်

( ၂၀၁၈ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ

၂၆ ရက် )

ဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အစည်း(၉)ခတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ြပပါ ရာထူးများအတွက် လာက်လာ

တင်သွင်းနိင်ပါသည် (က) စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

ဌာန
အမျိုးသားမှတ်တမ်း

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၂ နရာ

ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခနခ့် ွဲမမဟာဘွဲ ့
(M.P.A)

များ မာ်ကန
ွ ်းတိက်
ဦးစီးဌာန၊အပ်ချုပ်မ
နှငဖ
့် ွ ဖ
့ ုိ းမပညာ

၂ နရာ

ဘွဲ ့လွန်သင်တန်းဌာန

စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမခနခ့် မ
ဲွ မဟာဘွဲ ့
(M.B.A)

( ခ ) လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန် ကီးဌာန
ဌာန
ဘးအန္တရာယ်ဆင်
ိ ရာ
စီမခနခ့် ွဲမဦးစီးဌာန

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁၀ နရာ

(အမျိုးသား)

တက္က သိလ်မဘ
ှ ဲွ ့တစ်ခခ

(အမျိုးသမီး)

၁၀ နရာ

ဦးစီးအရာရှိ

၆ နရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်စာ)[M.A
(English)](သိ ့မဟတ်)နိင်ငြခား
ဘာသာတက္က သိလ်မှ ပးအပ် သာ
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်ဘာသာ)
[M.A(English)(UFL)]

ဦးစီးအရာရှိ

၈ နရာ

(အမျိုးသား)

စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်းပညာ)
[B.Econ(Statistics)]

(အမျိုးသမီး)

၈ နရာ
၂/သိ ့
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ဌာန

လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့( မို ့ြပ)
[B.E(Civil)]

၂ နရာ

သိပ္ပ(ဂဏ်ထးူ )ဘွဲ ့(ဇလ ဗဒ)
[B.Sc(Hons;)(Hydrology)]

၁ နရာ

သိပ္ပ(ဂဏ်ထးူ )ဘွဲ ့(မိး လဝသ)
[B.Sc(Hons;)(Meteorology)]

(ဂ)

သာသနာ ရးနှငယ
့် ဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန
စဉ်
(၁)

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့်

လက် ထာက်

၁ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့( မို ့ြပ)

အနပညာတက္က သိလ်

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

(ရန်ကန်)

( မို ြပ)
့

[B.E(Civil)]

(အမျိုးသား)
၁ နရာ

လက် ထာက်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စွမ်းအား)
[B.E(Electrical Power)]

(လပ်စစ်/ အသ)
(အမျိုးသား)
(၂)

သာသနာ ရးဦးစီးဌာန

ဦးစီးအရာရှိ

၃ နရာ

ဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့(အဂလိပစ
် ာ)[B.A(English)]

(အမျိုးသား)

၂ နရာ

ဥပ ဒဘွဲ ့(LL.B)

၁၄ နရာ

တက္က သိလ်တစ်ခခမှဘဲွ ့
(Any Graduate)

( ဃ ) ြပည်ထဲ ရးဝန် ကီးဌာန
ဌာန
မီးသတ်ဦးစီးဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(စက်မ)

(အင်ဂျင်နီယာ)

[B.E(Mechanical)]
၁ နရာ

မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(သတနည်းပညာ)
[M.E(Information Technology)]

၅ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့( မို ့ြပ)
[B.E(Civil)]

၉ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)
[B.E(Electronic)]

၁ နရာ

မဟာအင်ဂျငန
် ယ
ီ ာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)
[M.E(Electronic)]

၂ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စွမ်းအား)
[B.E(Electrical Power)]
၂/သိ ့
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(င)

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
ဌာန
ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင်

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၃ နရာ

မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့(အဂလိပစ
် ာ)

ဦးစီးအရာရှိ

[M.A(English)]/မဟာသိပဘွ
္ပ ဲ ့[M.Sc]

ရးညန် ကားမဦးစီး

(ဘာသာရပ်အားလး)

ဌာန
ဦးစီးအရာရှိ
(ဘ

၁ နရာ

ာ ရး)

ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့ရရှိ ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ ့
စာရင်းကိင် အာင်လက်မှတ်ရရှိသူ
[B.Com;CPA]/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့(M.Com)

(စ)

လ ပ်စစ်နင
ှ စ
့် ွမး် အင်ဝန် ကီးဌာန
စဉ်
(၁)

ဌာန

ရာထူး

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

ဦးစီးအရာရှိ

ပိ ့လတ် ရးနှင့်ကွပ်ကဲ

(စက်/လ ပ်)

ရးဦးစီးဌာန

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၃၂ နရာ

(အမျိုးသား)

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်
နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စမ
ွ း် အား)[B.E/
M.E(Electrical Power)]

ဦးစီးအရာရှိ

၁၅ နရာ

(စက်/လ ပ်)
(အမျိုးသမီး)
ဦးစီးအရာရှိ

၅ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်

(စက်/လ ပ်)

နီယာဘွဲ ့(စက်မ)[B.E/M.E

(အမျိုးသား)

(Mechanical)]

ဦးစီးအရာရှိ

၅ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်

(စက်/လ ပ်)

နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)[B.E/

(အမျိုးသား)

M.E (EC)]

ဦးစီးအရာရှိ
(ဘ

၈ နရာ

ာ)

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့
(M.Com)/စာရင်းကိင်ပညာဘွဲ ့
(B.Act)/စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘွဲ ့
(M.Act)

(၂)

ြမန်မာ့ ရနနှင့် သဘာဝ

လက် ထာက်

ဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်း

ဘူမိ ဗဒအရာရှိ
(အမျိုးသား)

၄ နရာ

မဟာသိပဘွ
္ပ ဲ ့(ဘူမိ ဗဒ)
[ M.Sc(Geology)]
၄/သိ ့

4
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

လက် ထာက်

၄ နရာ

မဟာသိပဘွ
္ပ ဲ ့(ဘူမိ ဗဒ/ရူပ ဗဒ)

ဘူမိရူပ ဗဒ

[M.Sc(Geology/Physics)]/

အရာရှိ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စမ
ွ း် အား/

(အမျိုးသား)

အီလက်ထ ရာနစ်)[B.E(EP/EC)]

လက် ထာက်

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(စက်မ/ မို ့ြပ)
[B.E(Mechanical/Civil)]

(ပိက်လိင်း)
(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စွမ်းအား/

အင်ဂျင်နီယာ

စက်မအီလက်ထ ရာနစ်)[B.E(EP/

(လ ပ်စစ်)

Mechatronics)]

(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၃ နရာ

မန် နဂျာ
(အ ထွ ထွစီမ

မဟာသိပ္ပဘွဲ ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့

ခနခ့် ွဲ ရး)

[M.Sc/M.A]

(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၁ နရာ

မန် နဂျာ
(အ ထွ ထွစီမ
ခနခ့် ွဲ ရး)
(အမျိုးသမီး)
လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာဥပ ဒဘွဲ ့[LL.M]

မန် နဂျာ
(အ ထွ ထွစီမ
ခနခ့် ွဲ ရး)

၅/သိ ့

5
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

လက် ထာက်

၁ နရာ

မဟာသိပဘွ
္ပ ဲ ့(ဘူမိ ဗဒ)

ဘူမိ ဗဒအရာရှိ

[ M.Sc(Geology)]

(ကမ်းလွန်)
(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၁ နရာ

အင်ဂျင်နီယာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(စက်မ)
[B.E(Mechanical)]

(ကမ်းလွနစ
် က်မ)
(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၁ နရာ

အင်ဂျင်နီယာ
(ကမ်းလွန်

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့( ရန)

တူး ဖာ် ရး)

[B.E(Petroleum)]

(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၁ နရာ

အင်ဂျင်နီယာ
(ကမ်းလွန်
ထတ်လပ် ရး)
(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့(အဂလိပစ
် ာ)

မန် နဂျာ

[M.A(English)]/မဟာဥပ ဒဘွဲ ့

(ကမ်းလွန်

[LL.M]

ဝန်ထမ်း ရးရာ)
(အမျိုးသား)
လက် ထာက်

၁ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(စက်မ/

အင်ဂျင်နီယာ

လ ပ်စစ်စွမ်းအား)[B.E

(ကမ်းလွန်စီမကိနး် )

(Mechanical/EP)]

(အမျိုးသား)
(၃)

လ ပ်စစ်စွမ်းအား

ဦးစီးအရာရှိ

စီမ ရးဦးစီးဌာန

(စီးပွား ရး)

၁ နရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)/စာရင်း
ကိင်ပညာဘွဲ ့(B.Act)/
စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်း)
[B.Econ(Statistics)]
၆/သိ ့
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(ဆ)

ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန
ဌာန

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

အားကစားနှင့်
ကာယပညာဦးစီး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၂၈ နရာ

တက္က သိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ့ရရှိ ပီးတိင်း

(အားကစားမှူး)

ဒသ ကီး/ြပည်နယ်(အလွတ်တန်း)
လက် ရွးစင်ြဖစ်သူ

ဌာန

[B.Sc(Sports)ဘွဲ ့ရရှသ
ိ မ
ူ ျားကိ
ဦးစား ပး ရွးချယ်မည်။]
(ဇ)

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

(၁)

ဗဟိဝန်ထမ်း

လက် ထာက်

၂ နရာ

စီ း ပွ ာ း ရးလ ပ် င န် း စီ မ ခန် ခ
့ ွဲမ

တက္က သိလ်(အထက်

ကထိက(စီမ

မဟာဘွ ဲ (့ M.B.A)/ြပည်သူ ့ ရးရာစီမ

ြမန်မာြပည်)

ခနခ့် ွဲမပညာ

ခန် ့ခွမ
ဲ ပညာမဟာဘွဲ ့(M.P.A)/မဟာ

ဌာန)

ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့(M.Com)/ဖွ ဖ
့ ိုးမပညာ
မဟာဘွဲ ့(M.Dev.S)

လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်စာ)
[M.A(English)]

ကထိက
(အဂလိပ်
ဘာသာ
ပညာဌာန)
လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာကွနပ
် ျူတာသိပဘွ
္ပ ဲ ့(M.C.Sc)/

ကထိက

မဟာသတသိပဘွ
္ပ ဲ ့(M.I.Sc)/

(သတင်းအချက်

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့

အလက်နှင့်

(သတနည်းပညာ)[B.E/M.E(IT)]/

ဆက်သယ
ွ ်

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(ကွနပ
် ျူတာ

ရးနည်း

အင်ဂျင်နယ
ီ ာနှငသ
့် တနည်းပညာ/

ပညာဌာန)

ကွနပ
် ျူတာအင်ဂျင်နယ
ီ ာ/သတသိပ္ပ
နည်းပညာ)[B.E(Computer
Engineering & Information Technology)/Computer Engineering/
IST]

(၂)

ဗဟိဝန်ထမ်း

လက် ထာက်

တက္က သိလ်( အာက်

ကထိက(ဥပ ဒ

ြမန်မာြပည်)

ပညာဌာန)
လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာဥပ ဒဘွဲ ့[LL.M]

၁ နရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်

ကထိက

ဘာသာ/အဂလိပစ
် ာကိနိင်ငြခား

(အဂလိပဘ
် ာ

ဘာသာအြဖစ်သင် ကားြခင်း)

သာပညာဌာန)

[M.A(English/English
Language/TEFL]

၇/သိ ့
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( ဈ ) ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရး
ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၅ နရာ

လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်
့
းကိင် အာင်
လက်မှတ် ရရှသ
ိ (ူ CPA)

၂။

လ ာက်ထားသူသည် (က)

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ရမည်၊

(ခ)

အမျိုးသားမှတတ
် မ်းများ မာ်ကန
ွ း် တိက်ဦးစီးဌာန၊ အပ်ချုပ်မနှငဖ
့် ွ ဖိ
့ ုးမပညာဘွဲ ့လွန်သင်တန်း
ဌာန၊ြမန်မာ့ ရနနှငသ
့် ဘာဝဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်း၊အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာနတိ ့အတွက်
လ ာက်ထားသူများသည် ၃၀- ၃ - ၂၀၁၈ရက် န ့တွင် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်(၀န်ထမ်း
ြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက်မ ကျာ် လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊

(ဂ)

ဘးအန္တရာယ်ဆင်
ိ ရာစီမခနခ့် မ
ဲွ ဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် အနပညာတက္ကသိလ်
(ရန်ကန်)၊သာသနာ ရးဦးစီးဌာန၊မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ကန်းလမ်းပိ ့ ဆာင် ရးညန် ကားမဦးစီး
ဌာန၊လ ပ်စစ်ဓာတ်အားပိ ့လတ် ရးနှငက
့် ပ
ွ က
် ဲ ရးဦးစီးဌာန၊လ ပ်စစ်စမ
ွ း် အားစီမ ရးဦးစီးဌာန၊
ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးတိ ့အတွက် လ ာက်ထားသူများသည် ၃၀-၃-၂၀၁၈ရက် န ့တွင်
ြပင်ပပဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅ နှစ် (၀န်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်) ထက် မ ကျာ်လန
ွ သ
် ူ
ြဖစ်ရမည် ၊

(ဃ)

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)အတွက် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့ရိးရိးအတွက် ြပင်ပ
ပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်၊(၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅

နှစ်) ၊အင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ ့နှင့်

ပါရဂူဘဲွ ့ရရှပ
ိ ါကြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၅ နှစ်(၀န်ထမ်းြဖစ်ပါကအသက် ၄၀ နှစ်)၊အြခားမဟာ
ဘွဲ ့များအတွက် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်(၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅

နှစ်)ထက်

မ ကျာ်လန
ွ သ
် ူ ြဖစ်ရမည် ၊
( င )

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)အတွက် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅ နှစ၊် (၀န်ထမ်း
ြဖစ်ပါကအသက် ၄၀ နှစ်)၊[ပါရဂူဘဲွ ့ရရှပ
ိ ါကအသက် ၄၀ နှစ်]ထက် မ ကျာ်လန
ွ သ
် ြူ ဖစ်ရမည် ၊

( စ)

အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရှိ (အားကစားမှူး) ရာထူးအတွက် လာက်ထားသူ
များသည် နရာ ဒသမ ရွး သွား ရာက်တာ၀န်ထမ်း ဆာင်နိင် ပီး တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်
(အလွ တ ် တ န် း ) လက် ရွ း စင် ြ ဖစ် ကာင် း အားကစားနှ င ် ့ ကာယပညာဦးစီ း ဌာန၏
ထာက်ခချက် ပူးတွဲ တင်ြပရမည်။ ရွးချယ်ြခင်းမခရမီ အဓိကအားကစားအရည်အချင်းနှင့်
က့ခိင်သန်စွမး် မစစ် ဆးခရမည်၊

( ဆ)
၃။

ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန် ပီး နရာ ဒသမ ရွးသွား ရာက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်နင်
ိ သြူ ဖစ်ရမည်။

လ ာက်လ ာကိ ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊

နြပည် တာ်နှင့် ြပည် ထာင်စ

ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရန်က န်ရ းခွဲ၊ အမှတ်(၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတ္တ ာညွန် ့ရပ်ကွက်၊ တာ မွ မို ့နယ် (သိ ့မဟတ်)
တိင်း ဒသ ကီးနှင့်ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများ၌ ဝယ်ယန
ူ င်
ိ ပီး ၃၀ - ၃ - ၂ဝ၁၈ ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပီး
လူကယ်
ိ တင်
ိ (သိ ့မဟတ်)စာတိ က်မှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့
ပးပိ ့ လ ာက်ထားရမည်။

၈/သိ ့
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၄။

ရး ြဖစာ မးပွဲ(၁) ကိမ်လ င်

ကာ်ြငာပါ ဝန် ကီးဌာန/အဖွဲ ့အစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျိုး

အထိသာ လ ာက်ထားခွင့်ရှိ ပီး ရာထူး၂မျိုးထက်ပိမိ လ ာက်ထားပါက

ကာ်ြငာပါအမှတ်စဉ်အလိက် ရာထူး

၂မျိုးသာ သတ်မှတ် ြဖဆိခွင့်ြပု ပီး ကျန် လာက်လာများကိ ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

ရာထူးတစ်မျိုးထက်ပ၍
ိ

လ ာက်ထားသူသည်

ရာထူးတစ်မျိုးစီအတွက်

ဝင် ကး ငွ

၅၀၀ဝိ /-

(ကျပ်ငါး ထာင်)ကိ သီးြခား ပးသွငး် ပီး ရာထူးအလိက် လ ာက်လာ တစ် စာင်စသ
ီ ီးြခား တင်သင
ွ ်းရမည်။
၆။

လ ာက်လာတွင်

ဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊ ပူးတွပ
ဲ ါရှိရမည်စ
့ ာရွကစ
် ာတမ်းများ၊ ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ /-

ပးသွငး် ရမည်န
့ ည်းလမ်း၊ ပဏာမစစ် ဆးြခင်း၊ ရး ြဖစာ မးပွစ
ဲ စ် ဆးြခင်း၊ စိတအ
် ြခအ နနှင့် လူ တွစစ်
့ ဆးြခင်း
တိ ့အတွက် လ့လာရန်လိအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအဖွဲ ့၏ ၁၄ - ၉ -၂ဝ၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ၊် ၃၉၉ /
ရွးချယ် ရး (အဓိက)၂ဝ၁၇ ြဖင့်
ရာထူးများအတွက်

ထတ်ြပန်ထား သာ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့က

ကာ်ြငာ ခ ယူ သာ

လာက်လာတင်သင
ွ း် သူများလိက်နာရန် လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ပါ သတ်မတ
ှ ခ
် ျကမ
် ျားနှငအ
့် ညီ

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။
၇။

လ ာက်လာပိတ်ရက်ထက် ကျာ်လွန၍
်

စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထား သာ(ချလန်ရက် ကျာ်)

လ ာက်လာများ၊ ဝန် ကီးဌာနခွင့်ြပုစာမပါရှိသည့် လက်ရှိနိင်င့၀န်ထမ်းများ၏ လ ာက်လာများ၊ အလပ်သမား
မှတ်ပတင်ကတ်မိတ္တူမပါရှိသည့်ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်များ၏ လ ာက်လာများ၊စာစစ်ဌာနမပါရှိသည့် လ ာက်လာများနှင့်
အချက်အလက်များ ြပည်စ
့ စွာြဖည်စ
့ က
ွ ်

ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ သာ

လ ာက်လာများကိ ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့်

ရး ြဖစာ မးပွဲသိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိခွင့်ြပုမည်မဟတ်ပါ။
၈။

လက်ရှိနိင်င့ဝန်ထမ်းများသည်

လ ာက်လာတစ် စာင်ကိ မိမတ
ိ ာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့်

သက်ဆိင်ရာဝန် ကီးဌာနသိ ့ အဆင့်ဆင့်တင်ြပ ပီး ဝန် ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုစာနှင့်အတူ
မတိ င်မီ

ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ် (၁၇)၊

နြပည် တာ်သိ ့

လ ာက်လ ာပိတ် ရက်

ပးပိ ့ရမည်။ ရာထူး(၂)မျိုး

လ ာက်ထားပါက ရာထူး(၂)မျိုးလးအတွက် ဝန် ကီးဌာန၏ခွငြ့် ပုစာကိ ပူးတွဲ ပးပိ ့ရမည်။ ကိုတင် လ ာက်လာ
တစ် စာင်ကိဓာတ်ပအပိ(၃)ပနှငအ
့် တူြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့ ၃၀- ၃-၂၀၁၈
ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပီး ပးပိ ့ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရး ြဖစာ မးပွဲစစ် ဆးြခင်းတိ ့ကိ

နြပည် တာ်၊

ရန်ကန်၊

မန္တ လး၊

မ ကွးနှင့် မာ်လ မိုင် မို ့တိ ့တွင်စာစစ်ဌာန (၅)ခြဖင့် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန (၅)ခအနက်
မိမိတိ ့ ြဖဆိမည့်စာစစ်ဌာန(၁)ခကိ

ရွးချယ် ဖာ်ြပ လ ာက်ထားရမည်ြဖစ် ပီး

အဆိ ပါစာစစ်ဌာန၌သာ

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရး ြဖစာ မးပွဲတိ ့ကိ ြဖဆိ ခွင့်ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းတွင်

အဂလိပစ
် ာနှင့်

သတ ရးရာဘာသာရပ်တိ ့ကိ

Multiple

Choice

Question Type စစ် ဆးမည်ြဖစ် ပီး ၁၆ - ၆ - ၂၀၁၈ ရက် (စ န န ့)တွင် အဂလိပစ
် ာဘာသာရပ်ကိ နနက်
၀၉ း ၀၀ နာရီမှ ၁၀ း ၀၀ နာရီအထိ

ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍ ပဏာမ စစ် ဆးြခင်း ြဖဆိပနည်းစနစ်ကိ ရှငး် လင်း

ြဖဆိသူများသည် နနက် ၀၈ း ၃၀ နာရီတင
ွ ် စာ မးပွခ
ဲ န်းအတွငး် ၌

နရာယူ ပီး ြဖစ်ရ

မည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ ရးရာဘာသာရပ်ကိ နနက် ၁၁ း ၀၀ နာရီမှ ၁၂ း ၀၀ နာရီအထိ

ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍

တင်ြပရန်ရပ
ိှ ါသြဖင့်
ြဖဆိသူများအ နြဖင့်
ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။

၁၀

း

၄၅နာရီမစ
ှ တင်၍စာ မးပွခ
ဲ န်းအတွငး် ၌

ြပန်လည် နရာယူ ပီး
၉/သိ ့

9
၁၁။

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းအတွက် ြဖဆိခွငရ
့် ရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ ခအမှတစ
် ာရင်းများကိ ၈- ၆ -၂၀၁၈ရက် န ့မှစ၍

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website နှင့် Facebook တိ ့တွင် ထတ်ြပန် ကညာ ပးထားမည် ြဖစ် ပီး
စာ မးပွဲ ြဖဆိ ခွင့်ကတ်ြပားများကိ ၁၄- ၆ -၂၀၁၈ ရက် န ့မှစ၍

နြပည် တာ်နှင့် စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ

တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများတွင် ထတ် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၂။

ပဏာမစစ် ဆးြခင်း အာင်ြမင်သမ
ူ ျားစာရင်းကိ

ြဖဆိ ပီးရက်သတ္တ (၁)ပတ်အတွငး်

ြပည် ထာင်စ

ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website နှင့် Facebook တိ ့တွင် ထတ်ြပန် ကညာ ပးမည်ြဖစ်ကာ ပဏာမစစ် ဆးြခင်း
အာင်ြမင်သမ
ူ ျားကိသာ ရး ြဖစာ မးပွသ
ဲ ိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိခွငြ့် ပုမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။

ရး ြဖစာ မးပွသ
ဲ ိ ့ဝင် ရာက် ြဖဆိခွငရ
့် ရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ ခအမှတစ
် ာရင်းများကိ ၁၃- ၇ - ၂၀၁၈ရက် န ့မှစ၍

ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website နှင့် Facebook တိ ့တွင်
ြဖဆိခွင့်ကတ်ြပားများကိ

၁၉ - ၇ -၂၀၁၈ ရက် န ့မှစ၍

ကညာ ပးထားမည်ြဖစ် ပီး စာ မးပွဲ
နြပည် တာ်နှင့် စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ

တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများတွင် ထတ် ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

ရး ြဖစာ မးပွက
ဲ ိ ၂၁ - ၇ - ၂၀၁၈ ရက်(စ န န ့)တွင် ၀၉: ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီ အထိ ြမန်မာစာနှင့်

၁၃:၀၀နာရီမ၁
ှ ၅:၀၀နာရီအထိ အဂလိပ်စာဘာသာများကိလည်း ကာင်း၊ ၂၂-၇-၂၀၁၈ရက် (တနဂ နွ န ့)တွင်
၀၉ : ၀၀နာရီမှ ၁၁ : ၀၀နာရီအထိသတ ရးရာဘာသာကိလည်း ကာင်း ြဖဆိရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၅။

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)သိ ့ လ ာက်ထားသူသည်အနည်းဆး(၃)နှစ်၊

သာသနာ

ရးဦးစီးဌာန၊အားကစားနှငက
့် ာယပညာဦးစီးဌာနနှငဗ
့် ဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)သိ ့ လာက်ထား
့ ငန်းသိ ့
သူများသည် အနည်းဆး (၅)နှစ်၊ ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ လပ်

လ ာက်ထားသူ များသည်

တစ်ဆက်တည်း (၁၀)နှစ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၆။

ကာ်ြငာပါရာထူးတွင်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

သာသနာ ရးဦးစီးဌာနအတွက်

ဦး အးမင်း အာင်၊

ရးအမှတ်(၃၁)၊

(ဖန်း၊၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၂)၊

နြပည် တာ်၊

ညန် ကား ရးမှူး၊

သီးြခားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့်
သာသနာ ရးဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)၊

ြမန်မာ့ ရနနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွ လပ်
့ ငန်းအတွက်

ညန် ကား ရးမှူး(အ ထွ ထွစမ
ီ ခနခ့် ဲွ ရး)၊ရးအမှတ်(၄၄)၊ နြပည် တာ်၊(ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၃၃၉)၊
နှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနအတွက်

ရးအမှတ်(၃၁)၊

အားကစား

နြပည် တာ် (ဖန်း၊ ၀၆၇ - ၃၄၀၆၀၂၁/ ၃၄၀၆၀၃၉)၊

ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အထက်ြမန်မာြပည် ) အတွက် ဦးတင် ရ၊ ဌာန ကီးမှူး(စီမ/ဘ

ာ)၊ ဗဟိဝန်ထမ်း

တက္က သိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)၊ြပင်ဦးလွင် မို ့၊ (ဖန်း၊ ၀၂- ၅၀၀၀၅ / ၅၀၂၃၆ / ၅၀၂၇၃ / ၅၀၂၇၄/၅၀၂၆၆)၊
ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)အတွက် ဒ မူမြူ မင့၊် ဌာန ကီးမှူး(စီမ/ဘ

ာ)၊ လှည်းကူး မို ့နယ်၊

ှ ျိန်၊
ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊(ဖန်း၊၀၁-၆၂၆၀၆၇/၆၂၆၀၆၈)၊ြပည် ထာင်စစာရင်းစစ်ချုပ်ရးအတွက် ဒ လှလက
ညန် ကား ရးမှူး၊ ရးအမှတ်(၁၂)၊ နြပည် တာ်၊(ဖန်း၊ ၀၆၇- ၃၄၀၇၃၂၇)သိ ့ လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လဖ
ီ န်း
ြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။

၁၀/သိ ့

10
၁၇။

အြခားစစမ်း မးြမန်းလိ ချက်ရှိပါက ြပည် ထာင်စ ရာထူး၀န်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊

နြပည် တာ်

(ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၀၅၂/၃၄၀၉၄၃၀) (သိ ့မဟတ်) သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများသိ ့
လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။
၁၈။

ဤ ကာ်ြငာနှင့်

လ ာက်လာတင်သင
ွ း် သူများလိက်နာရန်

လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ကိ

ြပည် ထာင်စ

ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website များြဖစ် သာ ucsb.imis.com.mm ၊ www. ucsb. gov.mm နှင့် Facebook
Page ြဖစ် သာ Union Civil Service Board Myanmar တိ ့တွင် ဖာ်ြပထားပါသည်။

