ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငေ
ဳ တာ်အစိုဵရ
စီမဳကိန်ဵနှငဴ်ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ဗဟိုစက်ပစ္စည်းစာရင်းအင်းနှင့စ
် စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ေနြပည်ေတာ်
အလုပ်ေလျှောက်လွှာေေါ်ယူြေင်း
၁။

စီမဳကိန်ဵနှငဴ် ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန

တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အမှုထမ်ဵရာထူဵမျာဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ
အရည်အချင်ဵြပညဴ်မီသူမျာဵေလျှောက်ထာဵနိုင်ပါသည်စဉ်
က

ေန့်ထားမည့်ရာထူး/

ေန့်ထားမည့်

လစာနှုန်း (ကျပ်)

ဦးေရ

ပစ္စည်ဵထိန်ဵ(၂)
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

ခ

သိုေလှာင်ရုဳမှူဵ(၂)
၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

ဂ
ဃ

(၁) ေနရာ

ပညာအရည်အေျင်း
တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ

(ကျာဵ)
(၃) ေနရာ

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ

(ကျာဵ)

ကွန်ပျူတာလုပ်ေဆာင်ေရဵမှူဵ

(၃) ေနရာ

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

(ကျာဵ/မ)

ဘွဲ့ရရှိသူ

စစ်ေဆဵေရဵမှူဵ(၂)

(၃) ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရရှိသူ

၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀

(ကျာဵ/ မ)

B.E (Mechanical, Electrical,
Electronics, Mechatronic, IT)

င
စ
ဆ

အငယ်တန်ဵစာေရဵ

(၂) ေနရာ

၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀

(ကျာဵ/ မ)

စိစစ်ေရဵမှူဵ(၅)

(၂) ေနရာ

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

(ကျာဵ/ မ)

ယာဉ်ေမာင်ဵ(၅)

(၆) ေနရာ

အေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵအဆငဴ်

(ကျာဵ)

ြဖစ်ပပီဵ အနိမ်ဆ
ဴ ုဳဵယာဉ်ေမာင်ဵ (ခ)

၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်ဵေအာင်ြမင်ပပီဵသူ

လိင
ု စ
် င်ရ ှိ ရ မည်။
ဇ

ရုဳဵအကူ

(၁) ေနရာ

အေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵအဆငဴ်

၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀

(ကျာဵ/မ)

ရှိသူ
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၂။

ေလျှောက်ထာဵသူသည်(က) ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငသ
ဳ ာဵ ြဖစ်ရမည်၊
( ခ ) ၁-၉-၂၀၂၂ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်ပါကအသက် (၃၀) နှစ်၊ ဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက
အသက် (၃၅) နှစ် ထက် မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) ေရွေဵချယ်ရာတွင်ကွန်ပျူတာကျွမ်ဵကျင်စွာအသုဳဵြပုနိုင်သူဦဵစာဵေပဵမည်၊
(ယာဉ်ေမာင်ဵ-၅ ရာထူဵ ေလျှောက်ထာဵသူမျာဵမပါ)
(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်သူြဖစ်ရမည်၊
( င ) ေရွေ ဵ ချယ် ြ ခင် ဵ ခဳ ရ ပါကဗဟိ ု စ က် ပ စ္စ ည ် ဵ စာရင် ဵ အင် ဵ နှ င ဴ ် စ စ် ေ ဆဵေရဵဦဵစီ ဵ ဌာန
တွ င ် အနည်ဵဆုဳဵ (၃) နှစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်ရမည်။

၃။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေလျှောက်လွှာပုဳစဳြဖငဴ်သာ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ သတ်မှတ်ေလျှောက်လွှာ

ပုဳစဳကို ဤဝန်ကကီဵဌာန၏ Website ြဖစ်သညဴ် www.mopf.gov.mm တွင် Download ရယူ၍
လည်ဵေကာင်ဵ၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ ် (၃၂-D)၊
ေနြပည်ေတာ်နှင်ဴ သဇင်ရုဳလမ်ဵ၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်ဵကုန်ဵပမို့နယ်ရှိ ပစ္စည်ဵထိန်ဵဌာနခွဲ (ရန်ကုန်)
ရုဳဵတို့တွင် ရုဳဵချိန်အတွင်ဵ အခမဲဴလာေရာက်ထတ
ု ်ယူ၍လည်ဵေကာင်ဵ ေလျှောက်ထာဵနိုငပ
် ါသည်။
၄။

ေလျှောက်ထာဵသူသည် ေလျှောက်လွှာနှင်အ
ဴ တူ ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲလျက်

ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ်စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ရုဳဵအမှတ်(၃၂-D)၊ေနြပည်ေတာ်သို့ ေပဵပို့ရမည်(က) ေငွသွငဵ် ချလန်(မူရင်ဵ)၊
( ခ ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ (မိတ္တူမှန်ြဖစ်ေ ကာင်ဵလက်မှတ်ေရဵထိဵု ရန်၊ စာေမဵပွဲေြဖဆိုသညဴ်
အခါ ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်ဵ တင်ြပရန်)၊
( ဂ ) အသက်အေထာက်အထာဵအတွက် တက္က သိ ု လ် ဝင်တ န်ဵ ေအာင် လက် မှတ ်မ ိတ ္တ ူ
(သို့မဟုတ်) ေနာက်ဆုဳဵပညာသင် ကာဵခဲဴသညဴ် ေကျာင်ဵေထာက်ခဳချက်၊
(ဃ) နိုငင
် ဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူ၊
( င ) သက်ဆိုငရ
် ာရပ်ကွက်နှင်ဴ ရဲစခန်ဵတို့မှ ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက် မတိုင်မီ (၁) လအတွငဵ်
အကျငဴ်စာရိတ္တေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵနှငြဴ် ပစ်မှုကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵေထာက်ခဳချက်(မူရင်ဵ)၊
( စ ) ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁) လအတွင်ဵ ရိုက်ကူဵထာဵေသာ ေရာင်စုဳလုိငစ
် င်
ဓါတ်ပုဳ(၃)ပုဳ(ေနာက်ေကျာတွင်အမည်၊နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵအမှတ်ေဖာ်ြပရန်)၊
(ဆ)

ဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူမျာဵအတွက် သက်တမ်ဵရှိေသာ အလုပ်သမာဵမှတ်ပုဳတင်ကတ်ြပာဵ
မိတ္တူ (ေြဖဆိုခွင်က
ဴ တ်ြပာဵ ထုတ်ယူချ ိန်တွင် မူရင်ဵတင်ြပရန်)၊
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( ဇ ) ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်ေ ကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် ဆရာဝန်၏ (၁) လအတွင်ဵ
ေဆဵစစ်ေထာက်ခဳချက်မူရင်ဵ။
၅။

စာေမဵပွဲဝင်ေ ကဵ ကျပ် (၁၀၀၀/-) (ကျပ်တစ်ေထာင်တိတိ) ကို နီဵစပ်ရာ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵ

ဘဏ်မှတစ်ဆငဴ် ေနြပည်ေတာ်၊ ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်ရှိ ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵ
ဦဵစီဵဌာန၊ ေငွစာရင်ဵအမှတ်၊ MD–010970 သို့ ေပဵသွင်ဵရပါမည်။
၆။

ဝန်ထမ်ဵမဟုတ်သူမျာဵသည် ေလျှောက်လွှာမျာဵကို ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်၊ ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵ

စာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ်(၃၂ - D)၊ ေနြပည်ေတာ်သို့ လိပ်မူပပီဵ လူကုိယ်တိုင်
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊စာတိုက်မှမှတ်ပုဳတင်၍ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ၉-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာ ကာေန့)
အေရာက် ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ေလျှောက်ထာဵရမည်။ ေလျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် ေကျာ်လွန်ေပဵပို့
လာေသာ ေလျှောက်လွှာမျာဵ၊ အချက်အလက် မြပညဴ်စုဳေသာ ေလျှောက်လွှာမျာဵ၊ သတ်မှတ် အရည်
အချင်ဵနှငဴ် မကိုက်ညီသူမျာဵကို လက်ခဳထညဴ်သွင်ဵ စဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ပါ။
၇။

ဝန်ထမ်ဵြဖစ်ပါက အပိုဒ် (၄) ပါ အေထာက်အထာဵမျာဵပါရှိေသာ ေလျှောက်လွှာတစ်ေစာင်ကို

မိမိတာဝန် ထမ်ဵေဆာင်ေနသညဴ် ဌာနအကကီဵအကဲေထာက်ခဳချက်ြဖငဴ် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵဌာနမှ
တစ်ဆငဴ် ဤဦဵစီဵဌာနသို့ ၉-၉-၂၀၂၂ ရက် (ေသာ ကာေန့) ေနာက်ဆုဳဵထာဵ ေပဵပိရ
ု့ န်ြဖစ်ပပီဵ၊
ကကိုတင်ေလျှောက်လွှာ မိတ္တူ (၁) ေစာင်ကို ဤဦဵစီဵဌာနသို့ တိုက်ရိုက်ေပဵပိရ
ု့ န်ြဖစ်ပါသည်။
၈။

ေြဖဆိုခွငဴ်ကတ်ြပာဵကို ၁၅-၉-၂၀၂၂ ရက် ( ကာသပေတဵေန့) မှ ၁၆-၉-၂၀၂၂ ရက်

(ေသာ ကာေန့) အထိ ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ် (၃၂- D)၊
ေနြပည်ေတာ်တွင် လာေရာက် ထုတ ်ယူရမည်ြဖစ်ပပီဵ ေရဵေြဖစာေမဵပွဲကို ၁၇-၉-၂၀၂၂ ရက်
(စေနေန့) တွင် ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်ဵပြပုလုပ်မည် ြဖစ်ပါသည်။ ေြဖဆိုရမညဴ် ေရဵေြဖစာေမဵပွဲ
ဘာသာရပ်မျာဵမှာ ြမန်မာစာ၊ အ္ဂလိပ်စာ၊ အေထွေထွဗဟုသုတ တို့ြဖစ်ပပီဵ ယာဉ်ေမာင်ဵ-၅ ရာထူဵ
နှငဴ် ရုဳဵအကူရာထူဵေနရာမျာဵအတွက် လူေတွ့အရည်အချင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵသာ ေဆာင်ရွေက်သွာဵမည်
ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ေရဵေြဖစာေမဵပွဲ ေအာင်ြမင်သူမျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵနှငဴ် လူေတွ့စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ကွန်ပျူတာ

စစ်ေဆဵြခင်ဵ ြပုလုပ်မညဴ်ရက်ကို www.mopf.gov.mm Website တွင် ထုတ်ြပန်ေ ကညာသွာဵမည်
ြဖစ်ပါသည်။
၁၀။

အေသဵစိတ်သိရှိလိုပါက ဗဟိုစက်ပစ္စည်ဵစာရင်ဵအင်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန၊ ရုဳဵအမှတ်

(၃၂- D)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ တယ်လီဖုန်ဵအမှတ်၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၃၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၁၁၆၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၀၈၈
သို့ ဆက်သွယ်ေမဵြမန်ဵစုဳစမ်ဵနိုင်ပါသည်။
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