ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန
ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဉီးစီးဌာန
အမထမ်းရာထူးေနရာများအတွက်ဝန်ထမ်းေလာက်လာေခယူြခင်း
၁။

သိပံှင့်နည်းပညာဝန်ကီးဌာန၊

ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဉီးစီးဌာန(ေကျာက်ဆည်)တွင်

လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ရာထူးေနရာများ၌ ခန�်ထားရန်အတွက် သတ်မှတ်အရည်
အချင်းများှင့် ကိုက်ညီသူများ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်စဉ်

ခန�်ထားမည့်ရာထူး၊လစာန်းကျပ်

ပညာအရည်အချင်း

(က)

သုေတသနလက်ေထာက်(၂)

ဘွဲတစ်ခုခု(မဟာဘွဲတက်

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)

ေရာက်ရန်အရည်အချင်းြပည့်မှီသူ

လစ်လပ်ေနရာ
(၈) ေနရာ

ဦးစားေပးမည်)
(ခ)
(ဂ)

ကွန်ပျတာလုပ်ေဆာင်ေရးမှး

B.E/ B.C.Sc /B.C.Tech ဘွဲရရှိ

(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)

ပီးသူ

သုေတသနလက်ေထာက်(၄)

ဘွဲတစ်ခုခု/Dip.in.Agri/A.G.T.I

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

ရရှိပီးသူ

(ဃ)

အငယ်တန်းစာေရး

(၃) ေနရာ
(၁၃) ေနရာ

ဘွဲတစ်ခုခုရရှိပီးသူ

(၂) ေနရာ

စီးပွားေရးဆိုင်ရာဘွဲတစ်ခုခု

(၃) ေနရာ

(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
(င)

စာရင်းကိုင်(၄)
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)

(စ)

ယာဉ်ေမာင်း(၅)
(၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀)

ရရှိပီးသူ
အေြခခံပညာအလယ်တန်း

(၂) ေနရာ

အဆင့်ေအာင်ြမင်ပီးသူ
(ယာဉ်ေမာင်း ခ လိုင်စင်ရရှိပီး
ယာဉ်ေမာင်းကမ်းကျင်သူြဖစ်
ရမည်)

(ဆ)

ုံးအကူ
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)

၂။

အေြခခံပညာအထက်တန်း
အဆင့်ေအာင်ြမင်ပီးသူ

ေလာက်ထားသူသည်(က)

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။

(၅) ေနရာ

(ခ)

(၃၁-၇-၂၀၂၂)ရက်ေန�တွင် အသက်(၁၈)ှစ်ြပည့်ပီး အသက်(၃၂)ှစ်ထက်မေကျာ်
လွန်သူြဖစ်ရမည်။ (ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် (၃၅) ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ
ြဖစ်ရမည်။)

(ဂ)

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနမှတဆင့် ေလာက်ထားရမည်။

(ဃ) လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ေဒသခံများကို ဉီးစားေပးေရ�းချယ်ခန�်ထားမည်။
(င) အမှတ်စဉ်(က)ှင့်(ခ)ပါ သုေတသနလက်ေထာက်(၂)ရာထူးှင့် ကွန်ပျတာလုပ်
ေဆာင်ေရးမှးရာထူးေနရာအတွက် အဂလိပ်စာှင့်ကွန်ပျတာကမ်းကျင်သူ ဦးစား
ေပးေရ�းချယ်မည်။
(စ) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ပီး ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။
(ဆ) ေလာက်ထားသူတစ်ဦးလင် ရာထူးတစ်မျးကိ
ိ ုသာ ေလာက်ထားရမည်။
(ဇ) ဝန်ထမ်းအြဖစ်ခန�်အပ်ြခင်းခံရပါက တစ်ဆက်တည်း လုပ်သက်အနည်းဆုံး(၃)ှစ်
တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်ြဖစ်ေကာင်း ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်။
၃။

ေလာက်လာတွင် ေအာက်ပါအချက်များကိုြပည့်စုံစွာေဖာ်ြပပီး ေလာက်ထားသူကိုယ်တိုင်
လက်မှတ်ေရးထိုးရမည်(က)

ေလာက်ထားသည့် ရာထူးအမည်၊

(ခ)

အမည်ှင့် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်၊

(ဂ)

ေမွးသကရာဇ်ှင့် အသက်၊

(ဃ) လူမျးှ
ိ င့်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
(င)

ပညာအရည်အချင်းှင့် ေအာင်ြမင်သည့်ခုှစ်၊ ေအာင်ြမင်ခဲ့သည့်ေကျာင်း၊ တကသိုလ်၊

(စ)

မိဘအမည်၊ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့် ၎င်းတို၏ အလုပ်အကိုင်၊

(ဆ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ေန�စွဲှင့် အလုပ်သမားုံးအမည်၊
(ဇ) ဝန်ထမ်းြဖစ်လင် လက်ရှိရာထူး၊ လစာန်းှင့် ဌာနအမည်၊
(စ) ဆက်သွယ်ရန်ေနရပ်လိပ်စာ၊ဖုန်းနံပါတ်၊
(ည) အမဲတမ်းေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ။

၄။

ေလာက်လာှင့်အတူ ေအာက်ပါတိုကိုပူးတွဲေပးပိုရမည်(က)

တစ်လအတွင်းိုက်ကူးထားေသာ ပတ်စ်ပိုဓာတ်ပုံ(၁လက်မx ၁လက်မ)(၃)ပုံ၊

(ခ)

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပား(မိတ)၊

(ဂ)

ဘွဲလက်မှတ် (မိတမှန်)၊

(ဃ)

အသက်အေထာက်အထားအတွက်

တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်

(မိတ)

သိုမဟုတ် ေနာက်ဆုံးပညာသင်ကားခဲ့သည့်ေကျာင်းေထာက်ခံစာ၊
(င)

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ေကျးရ�ာှင့် ရဲစခန်းတိုမှ
(တစ်လအတွင်းရရှိသည့်) ေထာက်ခံချက် (မူရင်း)၊

၅။

(စ)

အိမ်ေထာင်စုစာရင်း(မိတ)၊

(ဆ)

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံချက်ှင့် ဝန်ထမ်းကတ်မိတ၊

(ဇ)

ဝန်ထမ်းမဟုတ်လင် သက်တမ်းရှိ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတ)၊

(ည)

ယာဉ်ေမာင်းလိုင်စင်(မိတ)(ယာဉ်ေမာင်းရာထူးအတွက်သာ)။

ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် ေလာက်လာများကို န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဇီဝနည်းပညာ

သုေတသနဦးစီးဌာန၊ ေကျာက်ဆည်သိုလိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ စာတိုက်မှ
မှတ်ပုံတင်၍ေသာ်လည်ေကာင်း(၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန� ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုေလာက်ထားရမည်။
၆။

ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနအကီးအကဲ ခွင့်ြပလက်မှတ်ပါရှိသည့်ေလာက်လာကို

မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဝန်ကီးဌာနမှတဆင့် န်ကားေရးမှးချပ်၊ ဇီဝနည်းပညာသုေတ
သနဦးစီးဌာန၊ ေကျာက်ဆည်သိုလိပ်မူ၍ (၃၁-၈-၂၀၂၂)ရက်ေန� ေနာက်ဆုံးထား၍ ေပးပိုေလာက်
ထားရမည်။
၇။

သတ်မှတ်ရက်ထက် ေနာက်ကျေပးပိုလာေသာ ေလာက်လာများ အချက်အလက်၊ စာရ�က်

စာတမ်းမြပည့်စုံသည့် ေလာက်လာများှင့် သတ်မှတ်ချက်ှင့်မကိုက်ညီသည့် ေလာက်လာများ
ကို (လုံးဝ) ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၈။

သတ်မှတ်ချက်ှင့်ြပည့်စုံသူများသည် အမှတ်စဉ်(က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) ှင့် (င)ရာထူးများ

အတွက် ြမန်မာစာ၊ အဂလိပ်စာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတဘာသာရပ်များကို ေရးေြဖစာေမးပွဲှင့်
လူေတွစစ်ေဆးြခင်းေဆာင်ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများအမည်စာရင်းကို ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန၊

ဝထ/စီမံ

(ေကျာက်ဆည်)၊

ေကာ်ြငာသင်ပုန်းတွင်လည်းေကာင်း၊

Website

လိပ်စာ

www.most.gov.mm

ှင့်

ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို

www.most.edu.mm
(၅-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန�၌

တွင်လည်းေကာင်း
ဇီဝ

ေကညာမည်ြဖစ်ပီး

နည်းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန၊

(ေကျာက်ဆည်)တွင် ုံးချန်ိ အတွင်း ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားှင့်အတူ
ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာေရာက်ထုတ်ယူရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းကို (၇-၉-၂၀၂၂) ရက်ေန�၊နံနက် ၈:၀၀နာရီမှ ၁၀:၀၀နာရီ

အထိ ြမန်မာစာကိုလည်းေကာင်း၊ နံနက် ၁၁:၀၀နာရီမှ

၁၃:၀၀နာရီအထိ အဂလိပ်စာကို

လည်းေကာင်း၊ ေန�လည် ၁၄:၀၀နာရီမှ ၁၆:၀၀နာရီအထိ အေထွေထွဗဟုသုတကိုလည်းေကာင်း
ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။

လူေတွ/ကမ်းကျင်မစစ်ေဆးြခင်းအတွက် (၁၂-၉-၂၀၂၂)ရက်ေန�၊ နံနက် ၉:၃၀နာရီတွင်

ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ဝထ/စီမံ (ေကျာက်ဆည်)တွင် ေအာက်ပါအစီစဉ်တိုင်းေဆာင်
ရ�က်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်(က) ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်ပီးသူများ
(ခ) အမှတ်စဉ် (စ) ၊ (ဆ) ရာထူးများ
၁၂။

အေသးစိတ်အချက်အလက်မျာအားသိရှိလိုပါက ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဉီးစီးဌာန၊ စီမံ/

ဝန်ထမ်းေရးရာဌာန၊ ေကျာက်ဆည်သို ုံးချန်ိ အတွင်း လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်
၀၆၆-၅၀၆၂၂/၀၆၆-၅၀၆၂၃ သိုြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။

ဇီဝနည်းပညာသုေတသနဦးစီးဌာန (ေကျာက်ဆည်)

