ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuင်င eတာ်aစiuးရ
ပiu့eဆာင်eရးနှင့် ဆက်သ ွယ်eရးဝန် ကီးဌာန
သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာနှင့် ဆiuက်ဘ ာလu ြခueရးဦးစီးဌာန
ရu းaမှတ်(m)§ eနြပည်eတာ်

eလ ာက်လ ာeခ ယူြခင်း
m။

ပiu့eဆာင်eရးနှင့် ဆက်သယ
ွ ်eရးဝန် ကီးဌာန§ သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာနှင့် ဆiuကဘ
် ာ

လu ြခueရးဦးစီးဌာနတွင်

လစ်လပ်လ က်ရှe
i သာ

လစာနန်းကျပ်

(mmmmmm-mmmm-mmmmmm)

aငယ်တန်းaင်ဂျင်နီယာ-m ရာထူး(mm)eနရာaတွက် eaာက်eဖာ်ြပပါ သတ်မှတ်aရည်aချင်း
ရှiသူများ eလ ာက်ထားနiuင်ပါသည် (က) ြပည်eထာင်စuသမ္မတြမန်မာနiuင်င သားြဖစ်ရမည်။
(ခ)

eလ ာက်ထားသူများသည် mm-m-mmmm ရက်eန့တွင် (m) ြပင်ပပuဂ္ဂiuလ် ြဖစ်ပါက aသက်(mm)နှစ်ထက် မeကျာ်လွန်သူ
(m) aစiuးရဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက aသက် (mm) နှစ်ထက် မeကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်။

(ဂ)

ကျန်းမာeရးeကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်။

(ဃ) ဤဌာနတွင် aနည်းဆu း (m)နှစ် တာဝန်ထမ်းeဆာင်န iuင်သူြဖစ်ရမည်။
(င)

eနရာeဒသမeရွး တာဝန်ထမ်းeဆာင်န iuင်သူြဖစ်ရမည်။

(စ)

ှ ခ
် ျက်မာှ B.C.Sc§
ြပင်ပပuဂ္ဂiuလ်များaတွက် aနည်းဆuး ပညာaရည်aချင်း သတ်မတ
B.C.Tech§ B.Tech ဘွ့ဲ ရရှiသူ (သiမ
u့ ဟuတ)် B.Sc (Physics/Maths)§ A.G.T.I ဘွဲ့/
ဒီပလiuမာရရှi ပီး ကွန်ပျူတာaeြခခသင်တန်း eaာင်လက်မှတ်ရရှiသူြ ဖစ်ရမည်။

(ဆ) aစiuးရ ဝန်ထမ်းများaတွက် တက္ကသiuလ်တစ်ခuခuမှ ဘွဲ့ရရှi ပီး ဌာနဆiuင်ရာ aသi
aမှတ်ြပu ဘာသာရပ်ဆiuင်ရာသင်တန်း တက်eရာက် ပီးသူြဖစ်ရမည်။
m။

eလ ာက်လ ာတွင် eaာက်ပါaချက်များကiu ြပည့်စu စွာ eဖာ်ြပရမည် (က) eလ ာက်ထားသူaမည်နှင့် နiuင်င သားစiစစ်eရးကတ်ြပားaမှတ်
(ခ)

eမွးeန့သက္ကရာဇ်နှင့် aသက်

(ဂ)

လူမျiuးနှင့် ကiuးကွယ်သည့်ဘာသာ

-m(ဃ)

ပညာaရည်aချင်း§ eaာင်ြမင်သည့် ခuနစ
ှ န
် င
ှ ့် eaာင်ြမင်ခသ
့ဲ ည့် eကျာင်း/တက္ကသuလ
i ်

(င)

မiဘaမည်နှင့် aလuပ်aကiuင်§ နiuင်င သားစiစစ်eရးကတ်ြပားaမှတ ်

(စ)

ဆက်သွယ်ရန် eနရပ်လiပ်စာနှင့် ဖuန်းနပါတ်

(ဆ) a မဲတမ်းeနရပ်လiပ်စာ (aြပည့်aစu )
m။

eလ ာက်လ ာနှင့်aတူ eaာက်eဖာ်ြပပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ြပရမည် ် ာတ်ပu (m) ပu
(က) m လaတွင်းရiuက်ကူးထားeသာ ပတ်စ်ပu့iaရွယဓ
(ခ)

နiuင်င သားစiစစ်eရးကတ်ြပား မူရင်း/မiတ္တ ူ

(ဂ)

ပညာaရည်aချင်းaတွက် aeထာက်aထား မူရင်း/မiတ္တ ူ
(ဘွ့ဲ လက်မတ
ှ §် mm တန်းeaာင်လက်မတ
ှ ်§ eaာင်ြမင်ခသ
့ဲ ည့် eကျာင်း၏ eထာက်ခစာ)

(ဃ) ြပင်ပပuဂ္ဂiuလ်များaတွက် aလuပ်သမား မှတ်ပu တင်ကတ်ြပား မူရင်း/မiတ္တ ူ
(aလuပ်သမားရu းaမည်ပါဝင်ရမည်)
(င)

aစiuးရဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းeဆာင်သူြဖစ်လ င် လက်ရှi တာဝန်ထမ်းeဆာင်လ က်
ရှiသည့် ရာထူး§ လစာနန်း§ ဌာနနှင့် aဖွဲ့aစည်း၏ ခွင့်ြပuမiန့်မူရင်း

(စ)

ဝင်e ကးeငွကျပ် mmmm eပးသွင်းထားသည့် ချလန်မူရင်း

(ဆ)

aကျင့စ
် ာရiတ္တeကာင်းမွနe
် ကာင်း ရပ်ကက
ွ ်/ eကျးရွာauပခ
် ျuပ်eရးမှူး၏ eထာက်ခချက်
မူရင်းနှင့် သက်ဆiuင်ရာ နယ်eြမရဲတပ်ဖွဲ့၏ ြပစ်မကင်းရှင်းe ကာင်း eထာက်ခချက်
မူရင်း(တစ်လaတွင်းမှ eထာက်ခ ချက်)

m။
ဘဏ်တွင်

စာeမးပွဲဝင်e ကး ကျပ် mmmm (တစ်eထာင် တiတi)ကiu eနြပည်eတာ်§ ြမန်မာ့စီးပွားeရး
ဖွင့်လှစ်ထားသည့်§

ညန် ကားeရးမှူးချuပ်§

သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာနှင့်

ဆiuက်ဘ ာလu ြခueရးဦးစီးဌာန§ eငွစာရင်းaမှတ် MD-013318 သiu့ eပးသွင်းရမည် ြဖစ်ပါ သည်။
m။

eလ ာက်လာများကiu ပiu့eဆာင်eရးနှင့် ဆက်သွယ်eရးဝန် ကီးဌာန§ သတင်းaချက်aလက်

နည်းပညာနှင့် ဆiuက်ဘာလu ြခueရးဦးစီးဌာန(ရu းချuပ်)§ ရu းaမှတ်(m)§ eနြပည်eတာ်သiu့ m-m-mmmm
ရက်eန့§ ရu းချiန်aတွင်း mm:mm နာရီ eနာက်ဆu းထား၍ aeရာက်ြပန်လည်eပးပiu့ရမည်။

- mm။

aစiuးရဝန်ထမ်းြဖစ်လ င် eလ ာက်လာမူရင်းခွဲ တစ်eစာင်ကui မiမiတာဝန်ထမ်းeဆာင်eနသည့်

ဌာနeထာက်ခချက်ြဖင့် သက်ဆuင
i ်ရာဝန် ကီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန် ကီးဌာန§ သတင်းaချက်aလက်
နည်းပညာနှင့် ဆiuက်ဘာလuြခueရးဦးစီးဌာနသiu့ mm-m-mmmm ရက်eန့ eနာက်ဆuးထား၍ ထပ်မ eပးပiu့
ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
m။

eလာက်လာနှငစ
့် ပ်လျဉ်း၍ သတ်မတ
ှ ထ
် ားeသာ စာရွကစ
် ာတမ်းမြပည့စ
် လင်
u
eသာ်လည်းeကာင်း§

ွ ်
eလ ာက်လာလက်ခရန် သတ်မှတ်ထားeသာရက်ထက် eနာက်ကျလ င်eသာ်လည်းeကာင်း§ eကျာ်လန
eပးပiu့လာeသာ eလ ာက်လ ာများကiu လက်ခ မည်မဟuတ်ပါ။
m။

eလ ာက် ထားသူမ ျားသည် aဂလiပ ် စ ာ§ aeထွeထွဗ ဟuသ u တနှင ့် ြမန်မ ာစာဘာသာရပ်

များပါဝင်eသာ aရည်aချင်းစစ် eရးeြဖစာeမးပွဲ (m) နာရီ eမးခွနး် eြဖဆiuရမည်ြဖစ် ပီး§ eရးeြဖစာeမးပွဲ
eaာင်ြမင်သူများကiu လူeတွ့စစ်eဆးeဆာင်ရွက်သာွ းမည်ြဖစ်ပါသည်။ eရးeြဖစာeမးပွဲ ကျင်းပမည့်
ရက်ကiu ဆက်လက်ae ကာင်း ကားမည်ြ ဖစ်ပါသည်။
m။

aeသးစiတ်သiရှiလiuပါက ပiu့eဆာင်eရးနှင့် ဆက်သွယ်eရးဝန် ကီးဌာန§ ရu းaမှတ်(m)§

သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာနှင့် ဆiuက်ဘာလu ြခueရးဦးစီးဌာန(ရu းချuပ်)§ စီမ eရးရာဌာနစiတ်§
eနြပည်eတာ်သiu့ လူကiuယ်တiuင်ြဖစ်eစ ဖuန်း - mmmm-mmmmmm သiu့ ြဖစ်eစ ဆက်သွယ်eမးြမန်းနiuင်ပါ
သည်။

သတင်းaချက်aလက်နည်းပညာနှင့် ဆiuက်ဘာလu ြခueရးဦးစီးဌာန

