ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန
ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း
ေကာ်ြငာစာအမှတ(် ၁ /၂၀21)
ေလာက်လာေခါယူြခင်း
၁။

လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်းတွင် လစ်လပ်လျက်

ရှိေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါရာထူးများအတွက် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါသတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူ
များသည် ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး၊ ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊ ရုံးအမှတ်(၄၄)၊
ေနြပည်ေတာ်သို့ ၁၅-12-2021 ရက်(ဗုဒ္ဓဟူးေန့)(ေလာက်လာပိတ်ရက်)မတိုင်မီ ရုံးချ န
ိ ်အတွင်း
လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှတစ်ဆင့်ြဖစ်ေစ ေလာက်ထားနိုင်ပါသည်စဉ်

ခန်ထားမည့် ရာထူး/

လစာနန်း

အနိမ့်ဆုံး ပညာအရည်အချင်း

လစ်လပ်ေနရာ
ကျား ကျား/မ

(က)

ဘူမိေဗဒလက်ေထာက်(၂)
(ဘူမိေဗဒ)

216000-2000-226000 B.Sc(Geology)(Q)/(Hons;)

၆

၂

B.Sc(Geology)+
DAG(Petroleum Geology)

(ခ)

သုေတသနလက်ေထာက်(၂) 216000-2000-226000 B.Sc (Geology/IC/Chemistry/
(သုေတသန)

(ဂ)

Zoology/Botany)(Q)/(Hons;)

ဘူမရ
ိ ပ
ူ ေဗဒလက်ေထာက်(၂) 216000-2000-226000 B.Sc(Geology)(Q)/(Hons;)
(ဘူမိရူပေဗဒ)

1
2

B.Sc(Geology)+DAG(Petroleum
Geology (or) Geophysicist)
B.E(EC)

(ဃ)

2

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.Tech (MP)

1

(တွင်းတူး) (ဘူမိရူပေဗဒ)
(င)

2

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.Tech (MP)
(စက်မ)(ဘူမိရူပေဗဒ)

(စ)

တိုင်းထွာေရး(၂)

216000-2000-226000 B.Tech (Civil)

1

(ဘူမိရူပေဗဒ)
(ဆ)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (Mechanical/ Petroleum/ Mining/
(တူးေဖာ်ေရး)

(ဇ)

5

EC/ EP/ Civil / MT)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (Mechanical/ Mechatronic)

16

(စက်မ)
(ဈ)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (Mechanical/ Civil/ EC)

4

(ပိုက်လိုင်း)
(ည)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (Civil)

4

1

(ေဆာက်လုပ်ေရး)
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2

စဉ်

ခန်ထားမည့် ရာထူး/

လစာနန်း

အနိမဆ
့် းံု ပညာအရည်အချင်း

လစ်လပ်ေနရာ
ကျား ကျား/မ

(ဋ)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (EP)

7

(ဌ)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (Mechanical/ Mechatronic)

5

(ဍ)
(ဎ)
(ဏ)

(လပ်စစ်)

(သယ်ပို့)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (IT/ EC)

1

(IT)

အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ(၂) 216000-2000-226000 B.E (IT/ EC)

(ဆက်သွယ်ေရး)

2

216000-2000-226000 B.E

7

စာရင်းကိုင်(၂)

216000-2000-226000 B.Com/ B.Act/ B.Ecom(Eco)/

4

တိုင်းထွာေရး(၄)

180000-2000-190000 A.GTI (EP/ EC)/ B.Sc (Geology)

4

စက်မကမ်းကျင်(၄)

180000-2000-190000 A.GTI

၁၅

စက်မကမ်းကျင်(၄)

180000-2000-190000 A.GTI (MP/ MT/ EP/ EC)

၂၂

ေရနံကမ်းကျင်(၄)

180000-2000-190000 A.GTI

၂၄

180000-2000-190000 A.GTI (MP/ MC/ MT/ CNC)

၆၀

ဒု-ကီးကပ်ေရးမှူး

1

(ပစ္စည်းစီမံ)
(တ)
(ထ)
(ဒ)
(ဓ)
(န)

(ဘာေရး)

(ဘူမိရူပေဗဒ)
(တူးေဖာ်ေရး)

(ထုတ်လုပ်ေရး)

B.Ecom(Stats)

5

၈

(ထုတ်လုပ်ေရး)
(ပ)
(ဖ)
(ဗ)

စက်မကမ်းကျင်(၄)
(စက်မ)

စက်မကမ်းကျင်(၄)

(ေဆာက်လုပ်ေရး)

လပ်စစ်ကမ်းကျင်(၄)(ြဖန့်)

180000-2000-190000 A.GTI (Civil)

၂

180000-2000-190000 A.GTI (EP)

၈

(လပ်စစ်)
(ဘ)
(မ)

စက်မကမ်းကျင်(၄)(စက်ြပင်)

(သယ်ပို့စက်ြပင်)

180000-2000-190000 A.GTI (MP/ MT/ CNC )

စက်မကမ်းကျင်(၄)(ဆက်သွယ်ေရး) 180000-2000-190000 A.GTI (EC/ IT)

၃၀
၃

(ဆက်သွယ်ေရးနှင့် IT)
(ယ)
(ရ)

စက်မကမ်းကျင်(၄)(IT)

180000-2000-190000 A.GTI (EC/ IT)

စက်မကမ်းကျင်(၅)

1၆၂000-2000-1၇၂000 THS/ ITC

4၃

ေရနံကမ်းကျင်(၅)

1၆၂000-2000-1၇၂000 THS

၃၀

ဂေဟဆက်(၅)

1၆၂000-2000-1၇၂000 THS/ ITC

(ဆက်သွယ်ေရးနှင့် IT)

4

(တူးေဖာ်ေရး/သယ်ပို့/

ပိုက်လိုင်း)
(လ)
(ဝ)

(ထုတ်လုပ်ေရး)

4

(ပိုက်လိုင်း)
စုစုေပါင်း

၃၁၈

၁၈
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3
၂။

ေလာက်ထားသူများသည်(က) ြပည်ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်။
(ခ)

31-1၂-2021 ေန့တွင် အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက
အသက်(၄၀)နှစ်ထက်မကီးသူြဖစ်ရမည်။

၃။

(ဂ)

ေဒသမေရွး တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်သူြဖစ်ရမည်။

(ဃ)

ကိုယ်လက်အဂင်္ါြပည့်စုံပီး ကျန်းမာသန်စွမ်းသူြဖစ်ရမည်။

(င)

အကျင်စ
့ ာရိတေ
 ကာင်းမွနသ
် ြူ ဖစ်ရမည်။

သတ်မှတ်ထားေသာ ေလာက်လာပုံစံြဖင့်သာ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး ေလာက်လာ ပုစ
ံ က
ံ ုိ

လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.moee.gov.mm နှင့် Facebook Page
(@MOEEmyanmar)တို့မှ Download ရယူ၍ ေလာက်ထားနိုင်ပါသည်။ ေလာက်လာတွင်ပါရှိေသာ
အချက်များကို ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်၍ ေအာက်ပါအေထာက်အထားများ ပူးတွပ
ဲ ါရှိရမည်(က) ပညာအရည်အချင်းလက်မတ
ှ ် မိတူ မှန်
(ခ)

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတူ

(ဂ)

အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်လက်မှတ် (သို့မဟုတ)် အေြခခံပညာ
အထက်တန်းေအာင်လက်မှတ် မိတူမှန်

(ဃ)

ေလာက်လာပိတ်ရက်မတိုင်မီ (၁)လအတွင်း ထုတ်ေပးထားသည့် အကျင့်စာရိတ
ေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက/် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှူးရုံး၏ ေထာက်ခခ
ံ ျက်နင
ှ ့် ြပစ်မ
ကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာမိ့နယ်ရဲစခန်း၏ ေထာက်ခံချက် မိတူမှန်

(င)

ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက သက်တမ်းရှိေ သာ အလု ပ ် သ မားမှ တ ် ပ ု ံ တ င် က တ် ြ ပား မိတ  ူ
(သို့မဟုတ)် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ြပချက်
မူရင်း

(စ)

၃ လ အတွင်း ရိုက်ကူးထားေသာ ကာလာဓာတ်ပုံ 3 ပုံ (ေကျာဘက်တွင် အမည်နှင့်
နိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတေ
် ရးသားရန်)

မှတ်ချက်။

စာေမးပွဲေြဖဆိုရန် လာေရာက်သည့်အချိန်နှင့် လူေတွ့စစ်ေဆးရန် လာေရာက်သည့်
အချ န
ိ ်တို့တွင် ပူးတွဲတင်ြပထားသည့်အမှတ်စဉ်(က)မှ(စ)ထိ မိတူမှန်များ၏မူရင်း
များကို တင်ြပရပါမည်။

4။

သတ်မှတ်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ မြပည့်စုံလင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သတ်မှတ်ရက်ထက်

ေနာက်ကျေရာက်ရလ
ိှ င်ေသာ်လည်းေကာင်း ေလာက်လာများကိ(ု လုံးဝ)လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
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4
5။

ေရးေြဖစာေမးပွဲကို 26-၁၂-၂၀၂၁ ရက်(တနဂင်္ေနွေန့)နံနက် ၉:00 နာရီမှ ၁၁:00 နာရီထိ

သတ်မှတ်ထားသည့်စာစစ်ဌာနများတွင် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပမည်ြဖစ်ပီး အဂင်္လိပ်စာနှင့် အေထွေထွ
ဗဟုသုတဘာသာရပ်များကို ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာစစ်ဌာနများတွင် ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်(က)

လစာနန်း 21600ဝိ-200ဝိ-22600ဝိ တန်း ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူများသည်


(ခ)

၇။

အထက(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်

လစာနန်း ၁၈၀00ဝိ-200ဝိ-၁၉၀00ဝိ တန်း ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူများသည်


အထက(၇)၊ ေနြပည်ေတာ်



သာေကတကမ်းလွန်အေြခစိုက်စခန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး



ြပည်ေရနံေြမ၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး



မန်းေရနံေြမ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး



ေချာက်-လမ်းရွာေရနံေြမ၊ မေကွးတိုင်းေဒသကီး

လစာနန်း ၁၆၂00ဝိ-200ဝိ-၁၇၂00ဝိ တန်း ရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ေရးေြဖ

ေြဖဆိုရန်မလိုဘဲ လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်းကို ေဖာ်ြပပါစာစစ်ဌာနများတွင် ြပလုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။
၈။

ေဖာ်ြပပါစာစစ်ဌာနများအနက် မိမိတေ
့ုိ ြဖဆိလ
ု သ
ုိ ည့် စာေြဖဌာန(၁)ခုကိုသာ ေလာက်လာတွင်

ေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပီး အဆိုြပသည့်စာစစ်ဌာနတွင်သာ ေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။
၉။

ေလာက်ထားသူများအနက် သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်အလက်များနှင့်ြပည့်စေ
ုံ သာ ေြဖဆိုခွင့်

ရရှိသူအမည်စာရင်းအား ေဖာ်ြပပါ Website နှင့် Facebook Page တို့တွင် ကိတင် ေကြငာေပးသွား
မည်ြဖစ်ပီး ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို 23-12-2021 ရက်(ကာသပေတးေန့)၌ အဆိြု ပသည့စ
် ာေြဖ
ဌာနတွင် ထုတ်ေပးသွားမည်ြဖစ်ရာ လူကိုယ်တိုင်လာေရာက်ထုတ်ယူရပါမည်။
၁၀။

လစာနနး် 21600ဝိ-200ဝိ-22600ဝိ တန်း ရာထူးနှင့် လစာနန်း ၁၈၀00ဝိ-200ဝိ-၁၉၀00ဝိ တန်း

ရာထူးအတွက် ေရးေြဖေအာင်ြမင်သူများစာရင်းနှင့် လူေတွ့ေြဖဆိုရမည့် ေန့ရက်/အချိန်ကိုလည်းေကာင်း၊
လစာနနး် ၁၆၂00ဝိ-200ဝိ-၁၇၂00ဝိ တန်း ရာထူးအတွက် လူေတွ့ေြဖဆိုရမည့် ေန့ရက်/အချိနက
် ုိ
လည်းေကာင်း စာစစ်ဌာန၊ ေဖာ်ြပပါ Website နှင့် Facebook Page တိတ
့ု င
ွ ် ထုတ်ြပန်ေကြငာသွားမည်
ြဖစ်ပီး အဆိုြပေြဖဆိုခဲ့သည့်စာစစ်ဌာန၌ လူေတွ့စစ်ေဆးြခင်းြပလုပမ
် ည်ြဖစ်ပါသည်။
၁၁။

ေရးေြဖစာေမးပွလ
ဲ ာေရာက်ေြဖဆိရ
ု ာတွငေ
် သာ်လည်းေကာင်း၊ လူေတွ့စစ်ေဆးရန် လာေရာက်

သည့်အခါတွင်လည်းေကာင်း မိမိစရိတ်ြဖင့် လာေရာက်ကရမည်ြဖစ်ပါသည်။
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၁၂။

အေသးစိတ်သိရလ
ိှ ပ
ုိ ါက ြမန်မာ့ေရနံနှငသ
့် ဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပင
် န်း၊ ရုံးအမှတ(် ၄၄)၊ ဖုန်းနံပါတ်

067-3411339 သိ့ု ရုးံ ချိနအ
် တွငး် ဆက်သယ
ွ စ
် စ
ံု မ်းေမးြမန်းနိင
ု ပ
် ါသည်။

ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း
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6့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်းမှ ေလာက်လာပုံစံ
လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံနှင
သို့

ဦးေဆာင်ညန်ကားေရးမှူး
ြမန်မာ့ေရနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ့လုပ်ငန်း၊

ဓာတ်ပုံ

လပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန

(၁.၁ x ၁.၃လက်မ)

ရုံးအမှတ(် ၄၄)၊ ေနြပည်ေတာ်။

စာေြဖဌာန ------------၁။ ေလာက်ထားသည့် ရာထူး/အမှတစ
် ဉ်
(က) ----------------------------------------------------------------------------(ခ)

----------------------------------------------------------------------------

(လစာနနး် တူ ရာထူး ၂ ေနရာေလာက်ထားနိုင်သည်)
၂။ ေလာက်ထားသူ
(က) အမည်

---------------------------------------------------------

(ခ) နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတ် ----------------------------------------------(ဂ) ေမွးသက္ကရာဇ်(ရက်၊ လ၊ နှစ)်

-----------------------------------------------

(ခရစ်သက္ကရာဇ်ြဖင့်ေဖာ်ြပရန်)
(ဃ) လူမျိးနှငက
့် းုိ ကွယ်သည့ဘ
် ာသာ

-----------------------------------------------

(င) ပညာအရည်အချင်း/ခုနှစ် ----------------------------------------------------(စ) ေနရပ်လိပ်စာ အြပည့်အစုံ -----------------------------------------------------ဖုန်းအမှတ်

---------------------------------------------------------------

(ဆ) လက်ရအ
ိှ လုပအ
် ကိင
ု (် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအတွက)် ----------------------------------ရာထူး၊ ဌာန၊ လစာနနး် --------------------------------------------------------(ဇ) ဖခင်အမည်

------------------------------------------------------------

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတ် ----------------------------------------------အလုပ်အကိုင်
(ဈ) အမိအမည်

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတ် ----------------------------------------------အလုပ်အကိုင်

------------------------------------------------------------

(ည) အိမေ
် ထာင်ရလ
ိှ င် ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်

-----------------------------------------

နိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတ် ---------------------------------------------အလုပ်အကိုင်

------------------------------------------------------------

(ဋ) လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးေသာအလုပ်အကိုင်များ --------------------------------------------(နတ်ထွက်ေြပာင်းေရ့ခဲ့လင် အေကာင်းြပချက်ေဖာ်ြပရန်)
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၃။

ေလာက်လာနှင့်အတူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါစာရွက်စာတမ်း(မိတူ )များ ပူးတွဲ တင်ြပပါသည်(က) ပညာအရည်အချင်းလက်မတ
ှ ် မိတူ မှန်
(ခ)

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားမိတူ

(ဂ)

အသက်အေထာက်အထားအတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်လက်မှတ(် သိမ
့ု ဟုတ)် အေြခခံပညာ
အထက်တန်းေအာင်လက်မှတ် မိတူမှန်

(ဃ)

အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း ရပ်ကွက/် ေကျးရွာအုပ်ချပ်ေရးမှူးရုံး၏ ေထာက်ခံချက်
နှင့် ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်း သက်ဆင
ုိ ရ
် ာမိ့နယ်ရစ
ဲ ခန်း၏ ေထာက်ခံချက် မိတူ မှန်

(င)

ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါက သက်တမ်းရှိေသာ အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားမိတူ (သို့မဟုတ)်
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန/အဖွ့ဲ အစည်း၏ ခွငြ့် ပချက်မရ
ူ င်း

(စ)

၃ လ အတွင်း ရိုက်ကူးထားေသာ ကာလာဓာတ်ပုံ 3 ပုံ (ေကျာဘက်တွင် အမည်နှင့်
နိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတေ
် ရးသားရန်)

၄။

အလုပခ
် န့်ထားြခင်းခံရပါက အနည်းဆုံး ၃ နှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်နိုင်မည်ြဖစ်ပီး ေဒသမေရွး

သွားေရာက် တာဝန်ထမ်းေဆာင်ိုင်ပါသည်။
၅။

အထက်ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များ မှန်ကန်ေကာင်း ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကတိြပပါသည်။

လက်မှတ်

------------------

အမည်

------------------

နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ြပားအမှတ် -----------------ဖုန်းအမှတ်

------------------
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