ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့
လ ာက်လာ ခ ယူြခင်း
ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၈
၁၃၈၀ ခနှစ် ၊ တာ်သလင်းလဆန်း
( ၂၀၁၈ ခနှစ၊် စက်တင်ဘာလ
၁။

၁၁

၂၀

ရက်

ရက် )

အာက် ဖာ်ြပပါ ဝန် ကီးဌာန(၇)ခတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ ရာထူးများအတွက်

လ ာက်လာ

တင်သွင်းနိင်ပါသည် (က) သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဝန် ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

(၁)

ြပည် ထာင်စ

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၁ နရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)

၁ နရာ

ဥပ ဒဘွဲ ့(LL.B)

၂ နရာ

ဘွဲ ့တစ်ခခရရှိ ပီးလက်မတ
ှ ရ
်

ဝန် ကီးရး
(၂)

အပူပိင်း ဒသ

ဦးစီးအရာရှိ

စိမ်းလန်းစိြပည် ရး

(ဘ

ာ ရး)

ြပည်သူစာရင်
့
းကိင် အာင်

ဦးစီးဌာန

လက်မှတ်(CPA)ရရှိသူ/
ဝါဏိဇဘ
္ဇ ွဲ ့/မဟာဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့
(B.Com/M.Com)/စာရင်းကိင်
ပညာဘွဲ ့/စာရင်းကိင်ပညာ
မဟာဘွဲ ့(B.Act/ M.Act)

(၃)

ပတ်ဝန်းကျင်

ဦးစီးအရာရှိ

၁၀ နရာ

ဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့/မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့(စာ ကည့်

ထိန်းသိမ်း ရး

တိက်နင
ှ သ
့် တပညာ/ နိင်ငတကာ

ဦးစီးဌာန

ဆက်ဆ ရးပညာ/ပထဝီ/သတင်း
အတတ်ပညာ/ ရှး ဟာင်း
သ တသန)
B.A(Q)/M.A(Library &
Information Studies/
International Relations/
Geography/ Journalism/
Archaeology)
ဦးစီးအရာရှိ

၁ နရာ

ဗိသကာဘွဲ ့/မဟာဗိသကာဘွဲ ့
B.Arch(Q)/M.Arch

ဦးစီးအရာရှိ

၈ နရာ

ဥပ ဒဘွဲ ့/မဟာဥပ ဒဘွဲ ့
L.L.B(Q)/L.L.M
၂/သိ ့

2
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၆ နရာ

သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့(ပတ်ဝန်း
ကျင်ထိန်းသိမ်းမဆိင်ရာစီမ
ခနခ့် ွဲမဘွဲ ့)
B.S(Q)/M.S(Environmental
Planning&Management )

ဦးစီးအရာရှိ

၂၉ နရာ

သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့(ကွန်ပျူ
တာသိပ္ပ/ကန်ထတ်ဓာတ ဗဒ/
ဓာတ ဗဒ/ဘူမိ ဗဒ/အ

ဝါ

သိပ္ပ/ ရူပ ဗဒ/မိး လဝသ/
သတ္တ ဗဒ/ရက္ခ ဗဒ/ဇလ ဗဒ/

အဏဇီဝ ဗဒ/ဇီဝနည်းပညာ/
ပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် မ
ဆိင်ရာအင်ဂျင်နယ
ီ ာ)
B.Sc(Q)/M.Sc(Computer Science/ IndustrialChemistry/Chemistry/
Geology/ Marine
Science/Physics/
Meterology/Zoology/
Botany/Hydrology/
Micro-Biology/ BioTechnology Environmental Engineering )

၃/သိ ့

3
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၃ နရာ

သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့
(သစ် တာ)
B.Sc(Q)/M.Sc(Forestry)

ဦးစီးအရာရှိ

၃ နရာ

စိက်ပျိုး ရးသိပ္ပဘွဲ ့/စိက်ပျိုး
ရးမဟာသိပဘွ
္ပ ဲ ့/
တိရ စ္ဆာန် ဆးကဘွဲ ့
B.Agriculture
Science(Q)/M.Agriculture Science/B.V.S

ဦးစီးအရာရှိ

၁၉ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့/မဟာ
အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(ဓာတ
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ/ မို ့ြပ/ချည်မ င်/
ရန/သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး/
သတ္တ ုသနစ့် င်ထတ်လပ်ြခင်း)
B.E(Q)/M.E(Chemical
Engineering/
Civil/Textile/Petroleum/
Mining/ Extractive
Metallurgy)

ဦးစီးအရာရှိ

၁ နရာ

စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့/မဟာ
စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့
(စာရင်းအင်း)
B.Econ(Q)/M.Econ
(Stats)
၄/သိ ့

4
(ခ)

ြပန် ကား ရးဝန် ကီးဌာန
ဌာန
ပနှပ
ိ ် ရးနှငထ
့် တ် ဝ ရး
ဦးစီးဌာန

( ဂ)

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

စာတည်း

၄ နရာ

မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့(ြမန်မာစာ/အဂလိပစ
် ာ)

(အမျိုးသား)

[M.A (Myanmar/English)]

သာသနာ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန
ဌာန
သာသနာ ရးဦးစီးဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

ဦးစီးအရာရှိ

၁ နရာ

ကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ ့(B.C.Sc)/

(အမျိုးသား)

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ ့
(M.C.Sc)/ကွန်ပျူတာ
နည်းပညာဘွဲ ့(B.C.Tech)/
မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ ့
(M.C.Tech)/မဟာအသးချ
သိပ္ပဘွဲ ့(M.A.Sc)/မဟာသတ
သိပ္ပဘွဲ ့(M.I.Sc)/သိပ္ပဘွဲ ့
(ကွန်ပျူတာသိပ္ပ)[B.Sc
(Computer Science)]

(ဃ)

စီမကိနး် နှငဘ
့်

ာ ရးဝန် ကီးဌာန

စဉ်

ဌာန

(၁)

နိင်ငြခားစီးပွား

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁၆ နရာ

စီးပွား ရးပညာမဟာဘွဲ ့( ဘာဂ ဗဒ)/

ဆက်သွယ် ရး

[M.Econ(Eco)]/စီးပွား ရးလပ်ငန်း

ဦးစီးဌာန

စီမခနခ့် ွဲမမဟာဘွဲ ့(M.B.A)/ဖွ ဖ
့ ိုးမ
ပညာမဟာဘွဲ ့(M.Dev.S)/ြပည်သူ ့
ရးရာစီမခနခ့် မ
ဲွ ပညာမဟာဘွဲ ့(M.P.A)/
မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(နိင်ငတကာဆက်ဆ ရး
ပညာ)[M.A(IR)]/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့
(အဂလိပစ
် ာ/အဂလိပဘ
် ာသာ)[M.A
(English)/M.A(English)(UFL)]/
မဟာဥပ ဒဘွဲ ့ (L.L.M)
ဦးစီးအရာရှိ

၄ နရာ

တက္က သိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ့ရရှိသူ

(စီမ)
၅/သိ ့

5
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

(၂)

ြမန်မာ့နိင်ငြခား

လက် ထာက်

၂ နရာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ ့(M.C.Sc)/

ကန်သွယမ
် ဘဏ်

မန် နဂျာ

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ ့
(M.C.Tech)
၂ နရာ

မဟာဥပ ဒဘွဲ ့ (L.L.M)

၆ နရာ

ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)/စီးပွား ရး
ပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်းပညာ)
[B.Econ(Statistics)]/စီးပွား ရး
ပညာဘွဲ ့( ဘာဂ ဗဒ)[B.Econ
(Economics)]/စာရင်းကိင်ပညာ
ဘွဲ ့(B.Act)/စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမ
ခနခ့် ွဲမပညာဘွဲ ့(B.B.A)/ဖွ ဖ
့ ိုးမ
ပညာဘွဲ ့(B.Dev.S)/လူဦး ရ
ပညာဘွဲ ့(B.P.S)/ြပည်သူ ့ ရးရာ
စီမခနခ့် ွဲမပညာဘွဲ ့(B.P.A)(သိ ့မ
ဟတ်)ြမန်မာ့နိင်ငြခားကန်သွယ်
မဘဏ်တွင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်လျက်
ရှိသူြဖစ်ပါက တက္က သိလ်တစ်ခခမှဘဲွ ့
တစ်ခခရရှိသူ

(၃)

ြမန်မာ့အာမခ
လပ်ငန်း

လက် ထာက်

၃ နရာ

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(M.Com)

၂ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့( မိုြပ)[BE(Civil)]
့

၁ နရာ

အင်ဂျင်နယ
ီ ာဘွဲ ့(စက်မ)

မန် နဂျာ

[BE(Mechnical)]
(င)

ပိ ့ ဆာင် ရးနှငဆ
့် က်သယ
ွ ် ရးဝန် ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

(၁)

ဆက်သွယ် ရးညန်

ဦးစီးအရာရှိ

ကားမဦးစီးဌာန

(အမျိုးသား)

၂ နရာ

(အမျိုးသမီး)

၃ နရာ

ပညာအရည်အချင်း

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့
(အီလက်ထ ရာနစ်)
M.E(Electronics)

၆/သိ ့

6
စဉ်

ဌာန

(၂)

ြမန်မာ့မီးရထား

ရာထူး

လစ်လပ်

လက် ထာက်

၈ နရာ

မန် နဂျာ
(ဘ

ပညာအရည်အချင်း
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)/စာရင်း
ကိင်ပညာဘွဲ ့(B.Act)/

ာ ရး)

လက်မတ
ှ ်ရြပည်သူ ့စာရင်း
ကိင် အာင်လက်မတ
ှ ်(CPA)
ရရှိသူ

လက် ထာက်

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာ

ထ ရာနစ်/လ ပ်စစ်စမ
ွ ်းအား)

(ဆက်သယ
ွ ် ရး)

B.E(Electronics/Electrical

(အမျိုးသား)
( စ)

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်

Power)

လ ပ်စစ်နင
ှ စ
့် မ
ွ း် အင်ဝန် ကီးဌာန
စဉ်

ဌာန

ရာထူး

(၁)

လ ပ်စစ်ဓာတ်အား

လက် ထာက်

ထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း

အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

(စက်မ)
(အမျိုးသား)

၁၀ နရာ

(အမျိုးသမီး)

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(စက်မ/
စက်မအီလက်ထ ရာနစ်)
B.E (Mechanical/
Mechatronic)

လက် ထာက်
အင်ဂျင်နယ
ီ ာ
(လ ပ်စစ်)
(အမျိုးသား)

၁၀ နရာ

(အမျိုးသမီး)

၃ နရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်
စွမး် အား/အီလက်ထ ရာနစ်)
B.E (Electrical Power/

(၂)

ရန်ကန်လ ပ်စစ်
ဓာတ်အား ပး ရး
ကာ်ပိ ရးရှငး်

လက် ထာက်

၁ နရာ

Electronics)
မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(M.Com)/

မန် နဂျာ

စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘွဲ ့(M.Act)/

(ဘ

လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်
့
းကိင်

ာ)

အာင်လက်မတ
ှ ်(CPA)ရရှိသူ/
ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(B.Com)/စာရင်းကိင်
ပညာဘွဲ ့(B.Act)
၇/သိ ့

7
စဉ်

ဌာန

(၃)

မန္တ လးလ ပ်စစ်

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

လက် ထာက်

၃ နရာ

ဝိဇ္ဇာဘွဲ ့/မဟာဝိဇာ္ဇ ဘွဲ ့

ဓာတ်အား ပး ရး

မန် နဂျာ

ကာ်ပိ ရးရှငး်

(စီမ)

(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)
[B.A/M.A(English/ English,
UFL)]

လက် ထာက်

၇ နရာ

ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့(B.Com)/လက်မတ
ှ ်ရ

မန် နဂျာ

ြပည်သူ ့စာရင်းကိင် အာင်

(ဘ

လက်မတ
ှ (် CPA)ရရှိသူ/မဟာ

ာ)

ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့(M.Com)/တက္က သိလ်
တစ်ခခမှဘွဲ ့ရရှိ ပီး

စာရင်းကိင်

ဒီပလိမာလက်မှတ(် D.A)ရရှိသူ
ြဖစ်ပါက

အစိးရဌာနတစ်ခခ၌

စာရင်းကိင်-၁ လပ်သက် (၃)နှစ်
အထက်အ တွ အ
့ ကုရှိ ပီးလက်ရှိ
တာဝန်ထမ်း ဆာင်ဆဲဝန်ထမ်း
ြဖစ်သူ
လက် ထာက်

၁ နရာ

မန် နဂျာ

ဥပ ဒဘွဲ ့(LL.B)/မဟာဥပ ဒဘွဲ ့
(LL.M)

(ဥပ ဒ)

(ဆ)

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန
ဌာန
ကန်သွယ် ရးဦးစီးဌာန

ရာထူး
ဦးစီးအရာရှိ

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၂ နရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်ဘာသာ)

(အမျိုးသား)

[M.A(English Language),
UFL]
၁ နရာ

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(အဂလိပ်စာ)
M.A(English )

၈/သိ ့
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ဌာန

ရာထူး

လစ်လပ်

ပညာအရည်အချင်း

၁ နရာ

မဟာဥပ ဒဘွဲ ့(LL.M)

၁ နရာ

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ ့
(M.C.Sc)

၁ နရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(သတ
နည်းပညာ)[M.E(IT)]

ဦးစီးအရာရှိ

၁ နရာ

မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့(M.Com)

(အမျိုးသမီး)

၁ နရာ

စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမခနခ့် ွဲမ
မဟာဘွဲ ့(M.B.A)

၁ နရာ

မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ ့
( ဘာဂ ဗဒ/စာရင်းအင်း)
[M.Econ(Economics/
Statistics)]

၂။ လ ာက်ထားသူသည် ( က)

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ရမည်၊

(ခ)

သယဇာတနှငသ
့် ဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထန
ိ း် သိမး် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ြပည် ထာင်စဝန် ကီးရး၊ ပနှပ
ိ ်
ရးနှငထ
့် တ် ဝ ရးဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာ့နင်
ိ ငြခားကန်သယ
ွ မ
် ဘဏ်၊ ြမန်မာ့မးီ ရထား၊ မန္တ လး
လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှငး် ၊ကန်သယ
ွ ် ရးဦးစီးဌာနတိ ့အတွက် လ ာက်ထားသူ
များသည် ၁၂ - ၁၀

- ၂၀၁၈ ရက် န ့တွင် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်(၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက

အသက် ၃၅ နှစ်)ထက်မ ကျာ် လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊
(ဂ)

အပူ ပ ိ င် း ဒသစိ မ ် း လန် း စိ ြပည် ရးဦးစီ း ဌာန၊ သာသနာ ရးဦးစီ း ဌာန၊ နိ င် င ြခားစီ းပွာ း
ဆက်သယ
ွ ် ရးဦးစီးဌာန၊ြမန်မာ့အာမခလပ်ငန်း၊ ဆက်သယ
ွ ် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန၊ လ ပ်စစ်
ဓာတ်အားထတ်လပ် ရးလပ်ငန်း၊ရန်ကန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်းတိ ့ အတွက်
လ ာက်ထားသူများသည်

၁၂ - ၁၀

- ၂၀၁၈ ရက် န ့တွင် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅ နှစ်

(၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ)် ထက် မ ကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊
(ဃ)

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး် ရးဦးစီးဌာနအတွက် အမှတစ
် ဉ်(၁)မှ(၉)ထိ ဘာသာရပ်အားလးတိ ့အတွက်
လာက်ထားသူများသည် အထူး အာင်(သိ ့)မဟာဘွ ဲ ့အရည် အချင်း စစ် သ င် တန် းတက် ရာက် ရ န်
အဆင် ့မ ီသ ူြ ဖစ် ရမည် ြ ဖစ် ပီ း ၁၂ - ၁၀

- ၂၀၁၈ ရက် န ့တွင် ြပင် ပ ပ ဂ္ဂ ိ ု လ် ြ ဖစ် ပ ါက

အသက် ( ၂၇)နှ စ ် (ဝန် ထ မ် း ြဖစ် ပ ါက အသက် ၃၅ နှ စ ် ) ၊ မဟာဘွဲ ့ရရှိသြူ ဖစ်ပါက ြပင်ပ
ပဂ္ဂုိ လ် အသက်(၃၀)နှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)နှင့် Ph.D ဘွဲ ့ရရှသ
ိ ူ ြဖစ်ပါက ြပင်ပ
ပဂ္ဂို လ်အ သက်(၃၃)နှစ်(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါကအသက်၄၀ နှစ်)ထက် မ ကျာ်လန
ွ သ
် ြူ ဖစ်ရမည်၊
၉/သိ ့
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( င)

မန္တ လးလ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှငး် ၊ လက် ထာက်မန် နဂျာ (ဘ

ာ) ရာထူး

အတွက် လ ာက်ထားသူများသည် စာရင်းကိင်-၁ (လစာနန်း၊ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀)
အဆင့်ရှိရမည်ြဖစ် ပီး

ယင်းအဆင့်တွင်

အနည်းဆးလပ်သက်(၃)နှစ်

ြပည့်မီ ကာင်းကိ

သက်ဆိင်ရာဌာန ကီးမှူး၏ ထာက်ခချက်ြဖင့် ပူးတွဲ လ ာက်ထားရမည်၊
( စ)
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

၁၂ - ၁၀ - ၂၀၁၈ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပီး

လူကယ်
ိ တင်
ိ (သိ ့မဟတ်)စာတိ က်မှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့
ပးပိ ့ လ ာက်ထားရမည်။
၄။

ရး ြဖစာ မးပွဲ(၁) ကိမ်လ င်

ကာ်ြငာပါ ဝန် ကီးဌာနများရှိ 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 ာပိတ်ရက်

ပးပိ ့ရမည်။

ရာထူး(၂)မျိုး

လ ာက်ထားပါက ရာထူး(၂)မျိုးလးအတွက် ဝန် ကီးဌာန၏ခွငြ့် ပုစာကိ ပူးတွဲ ပးပိ ့ရမည်။ ကိုတင် လ ာက်လာ
၁၀/သိ ့
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တစ် စာင်ကိဓာတ်ပအပိ(၃)ပနှငအ
့် တူ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့၊ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့

၁၂ - ၁၀ - 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 ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပွဲတိ ့ကိ ြဖဆိ ခွင့်ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းတွင်

အဂလိပစ
် ာနှင့်

Question Type စစ် ဆးမည်ြဖစ် ပီး

၁၅ -

နနက် ၀၉ း ၀၀ နာရီမှ ၁၀ း ၀၀ နာရီအထိ

သတ ရးရာဘာသာရပ်တိ ့ကိ

Multiple

Choice

် ာဘာသာရပ်ကိ
၁၂ - ၂၀၁၈ ရက် (စ န န ့)တွင် အဂလိပစ
ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍ ပဏာမ စစ် ဆးြခင်း ြဖဆိပနည်းစနစ်ကိ

ရှငး် လင်း တင်ြပရန်ရပ
ိှ ါသြဖင့် ြဖဆိသူများသည် နနက် ၀၈ း ၃၀ နာရီတင
ွ ် စာ မးပွခ
ဲ န်းအတွငး် ၌ နရာယူ ပီး
ြဖစ်ရ မည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ ရးရာဘာသာရပ်ကိ နနက် ၁၁ း ၀၀ နာရီမှ ၁၂ း ၀၀ နာရီအထိ ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍
ြဖဆိသူများအ နြဖင့် ၁၀း ၄၅နာရီမစ
ှ တင်၍စာ မးပွခ
ဲ န်းအတွငး် ၌ ြပန်လည် နရာယူ ပီး ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။ ပဏာမစစ် ဆးြခင်းအတွက် ြဖဆိခွငရ
့် ရှသ
ိ မ
ူ ျား၏ ခအမှတစ
် ာရင်းများကိ ၇- ၁၂ -၂၀၁၈ရက် န ့မှစ၍
ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website နှင့် Facebook တိ ့တွင် ထတ်ြပန် ကညာ ပးထားမည် ြဖစ် ပီး
စာ မးပွဲ ြဖဆိ ခွင့်ကတ်ြပားများကိ

၁၃- ၁၂ -၂၀၁၈ နှင့် ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ရက် န ့တိ ့တွင် နြပည် တာ်နှင့်

စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိင်း ဒသ ကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများ၌ 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 ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပွသ
ဲ ိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိခွငြ့် ပုမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၃။

ဒတိ ယ အဆင့ ် ရး ြဖစာ မးပွ ဲသ ိ ့ဝင် ရာက် ြဖဆိ ခွင ် ့ ရရှ ိ သ ူ မ ျား၏

ခ အမှတ ် စ ာရင် း များကိ

၁၁- ၁ - ၂၀၁၉ ရက် န ့မှစ၍ ြပည် ထာင်စ ရာထူးဝန်အဖွဲ ့၏ Website နှင့် Facebook တိ ့တွင်
ကညာ ပးထားမည်ြဖစ် ပီး စာ မးပွဲ ြဖဆိ ခွင့်ကတ်ြပားများကိ ၁၇-၁-၂၀၁၉ နှင့် ၁၈-၁-၂၀၁၉ ရက် န ့
တိ ့တွင်

နြပည် တာ်နှင့်စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ

တိင်း ဒသ ကီး/

ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ့ရးများ၌

ထတ် ပး

မည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၄။

ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပွဲကိ

အထိြမန်မာစာနှင့်

၁၉- ၁ -၂၀၁၉ရက်(စ န န ့)တွင်

၀၉: ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီ

၁၃:၀၀နာရီမ၁
ှ ၅:၀၀နာရီအထိအဂလိပ်စာဘာသာများကိလည်း ကာင်း၊၂၀-၁-၂၀၁၉ရက်

(တနဂ နွ န ့)တွင် ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ သတ ရးရာဘာသာကိလည်း ကာင်း

ြဖဆိရမည် ြဖစ်

ပါသည်။
၁၁/သိ ့

11
၁၅။

ကာ်ြငာပါရာထူးတွင်

တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍

ပနှပ
ိ ် ရးနှငထ
့် တ် ဝ ရးဦးစီးဌာနအတွက် ရးအမှတ်(၇)၊
အမှတ် (၅၂၉/၅၃၁)၊ ကန်သည်လမ်း၊

သီးြခားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့်

နြပည် တာ် (ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၁၂၂၀၃၊၃၄၁၂၂၀၅)၊

ကျာက်တတား မို ့နယ် (ဖန်း၊၀၁-၃၇၆၅၆၉)၊ သာသနာ ရးဦးစီးဌာန

အတွက် ဦး အးမင်း အာင်၊ ညန် ကား ရးမှူး၊ သာသနာ ရးဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)၊ ရးအမှတ်(၃၁)၊ နြပည် တာ်၊
(ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၂)၊ နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သယ
ွ ် ရးဦးစီးဌာနအတွက် ရးအမှတ်(၁)၊ နြပည် တာ် (ဖန်း၊
၀၆၇-၃၄၀၇၁၅၂၊ ၃၄၀၇၁၅၃))၊ လပ်စစ်ဓာတ်အားထတ်လပ် ရးလပ်ငန်းအတွက် ရးအမှတ်(၂၇)၊

နြပည် တာ်၊

(ဖန်း၊၀၆၇-၈၁၀၄၂၆၆၊ ၈၁၀၄၂၆၇၊ ၈၁၀၄၂၆၈)၊ ရန်ကန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှငး် အတွက်
အမှတ်-၁၉၇-၁၉၉၊

အာက် ကည့်ြမင်တင်
ိ လမ်း၊ အလ မို ့နယ်(အလစာတိက်အနီး)၊ ရန်ကန်တင်
ိ း ဒသ ကီး၊

(ဖန်း၊ ၀၁-၂၃၁၄၆၄၂)သိ ့ လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။
၁၆။

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။
၁၇။

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။

