
ြပညေ်ထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာအ်စုိးရ 

စမံီကန်ိးှင့်ဘာေရးဝန်ကးီဌာန 

ြပညတ်င်ွးအခန်ွများဦးစီးဌာန 

ေလာက်လာေခယူြခင်း 

ေကာ်ြငာစာအမှတ၊် ၂/၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုစှ ်ဝါေခါင်လဆနး်  ၂   ရက် 

( ၂၀၁၉ ခုစ်ှ သဂုတလ်   ၂  ရက်) 

၁။ စီမံကန်ိးင့်ှဘာေရးဝန်ကးီဌာန၊ ြပညတ်င်ွးအခွန်များဦးစးီဌာနတင်ွ လစ်လပ် 

လျက်ရှိသည့် လစာန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)ရရှိေသာ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ ဒုတိယဦးစီးမှးရာထူး (၂၀၀)ေနရာအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းုိင် 

ပါသည် - 

     ပညာအရည်အချင်း        အေရအတွက် 

 (က) ဝါဏိဇေဗဒဘဲွ(B.Com)/ �²¹�¾°¹µ¡¹¢ ³�»��»¹¤ ³·¹�²�·��»ǥ�¾¶�Ć  ၁၀၀ ဦး 

ပညာဘဲွ(B.BM)/တကသုိလ်တစ်ခုခုမှ (ဝိဇာဘဲွ/သိပံဘဲွ)           

ရရိှပီးစာရင်းကုိင်ပညာဒီပလုိမာ(DA) ရရိှပီးသူ     

 ( ခ ) စီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)      ၃၅ ဦး 

B.Econ (Statistics/Economics)

( ဂ ) ဥပေဒဘဲွ (LL.B)          ၃၀ ဦး

 (ဃ) ကွန်ပျတာသိပံဘဲွ  (B.C.Sc)/ ကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ     ၃၀  ဦး 

(B.C.Tech)/သိပံဘဲွ (ကွန်ပျတာသိပံ) [B.Sc(Computer Science)]/  

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ (သုတနည်းပညာ)  [B.E(IT)]/ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ  

(သတင်းအချက်အလက်သိပံှင့်နည်းပညာ) [B.E (IST)] /  

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ (ကွန်ပျတာအင်ဂျင်နီယာ) [B.E(CE)]   

( င ) ဝိဇာဘွဲ(အဂလပ်ိစာ) B.A(English)        ၅  ဦး

      စုစုေပါင်း           ၂၀၀  ဦး



၂ 

၂။ ေလာကထ်ားသူသည-် 

 (က) ြပညေ်ထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံသားြဖစ်ရမည။် 

 ( ခ ) ၃၁-၈-၂၀၁၉ ¡� »µ�ǥ� ¾�» အသက်(၂၅)ှစ်ထက် မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် 

ြဖစ်ပီး၊ B.E ဘွဲရရှိပီးသူ၊ မဟာဘွဲရရှိပီးသူှင့် ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက 

အသက(်၃၀)ှစထ်က ်မေကျာ်လန်ွသူြဖစ်ရမည။် 

 ( ဂ ) ြပညတ်င်ွးအခန်ွများဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ(်၄၆)၊ ေနြပည်ေတာ်(ံုးချပ်)ှင့် 

အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုငအ်ခွန်စည်းကပ်သည်စ့နစ် ကျင့်သံုးသည့်ံုးများတွင် 

အမဲတမ်းတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရမည်။ 

 (ဃ) µ¡Ǯ¹�¼  »��»ǥ� °¹½��»¹�·¡� �̄  အနည်းဆံုး(၅)ှစ် တာဝန်ထမ်းေဆာင်မည် 

ြဖစ်ေကာင်း ကတိဝန်ခံချက်လက်မှတ်ေရးထုိးရမည်။ 

၃။ ေလာကလ်ာတင်ွ ေအာကပ်ါအချက်များကိုြပည့်စံုစွာေဖာ်ြပရမည ်- 

 (က) ေလာကထ်ားသူ၏ အမည်င့်ှ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတြ်ပားအမှတ ်

 ( ခ ) ေမွးသကရာဇ် 

 ( ဂ ) ပညာအရည်အချင်း၊ ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည့်ခုှစ်ှင့် ေအာင်ြမင်ခ့ဲသည့် ေကျာင်း/ 

တကသုိလ်  

 (ဃ) မိဘအမည်၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်ှင့် ၎င်းတုိ၏အလုပ်အကုိင် 

 ( င ) ဆက်သွယ်ရနလ်ပ်ိစာအြပည့်အစံုှင့် ဖုန်းနံပါတ ်

 ( စ ) အမဲတမ်းေနရပ်လပ်ိစာအြပည့်အစံု 

 (ဆ) ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက လက်ရှိရာထူး၊ လစာန်းှင် ့ ဌာနအမည်စသည ်

တိုကို  အြပည့်အစံုေဖာ်ြပရမည။် 

၄။ ေလာကလ်ာပံုစံအား အထကအ်ပုိဒ(်၃)ပါ ပံုစအံတိုင်းြပစု၍ ေပးပုိေလာကထ်ား 

ရမည။် (ေလာကလ်ာေရာင်းချြခင်း/ထတ်ုေပးြခင်းမြပပါ) 

၅။ ေလာကလ်ာင့်ှအတူ µ§ ° � »� �̄ ° ¡Ǯ� »� ° � �»¹�¼° ¹ ပူးတွဲပါရိှရမည ်- 

 (က) ရက်သတပတ်(၂)ပတ်အတွင်း ိုက်ကူးထားေသာ ( ၁'' x ၁.၂၅'' ) § ¡Ǯ  »

  ပတ်စ်ပုိဓါတ်ပံု(၃)ပံု 

 ( ခ ) အေြခခပံညာအထကတ်န်းေအာင်လကမှ်တမိ်တ၊ ဘဲွလက်မှတမိ်တ  

 ( ဂ ) အလပ်ုသမားမှတပံု်တင်မိတ 

 (ဃ) ုိင်ငံသားစစိစ်ေရးကတြ်ပားမိတ 

 ( င ) အမ်ိေထာင်စလုဦူးေရစာရင်းမိတ  

 ( စ ) အကျင့်စာရိတေကာင်းမွန်ေကာင်း သက်ဆုိင်ရာရပ်ကွက်/µ� ¼¹¡Ǯ°§ ³�»�¼ĉ�»

  ေရးမှး၏ ေထာကခ်ခံျက် (မူရင်း) 



၃ 

 (ဆ) သက်ဆုိင်ရာ ြမန်မာုိင်ငံရဲတပ်ဖဲွစခန်းမှ ြပစ်မကင်းရှင်းေကာင်းေထာက်ခံ 

ချက်(မူရင်း) 

၆။  ေလာကလ်ာကို ြပညတ်င်ွးအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ(်၄၆)၊ ေနြပည်ေတာ် 

(ုံးချပ်)သို လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ြဖင့်ြဖစ်ေစ၊ စာတိုက်မှြဖစ်ေစ 

၆-၉-၂၀၁၉ ¡� »µ�ǥ ံုးချန်ိအတွင်းေနာက်ဆံုးထား၍ ေပးပုိေလာက်ထားရမည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ ေပးပုိလာေသာ၊ စည်းကမ်းှင့်မကုိက်ညီေသာ 

ေလာက်လာများအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

၇။ ုိင်င့ံဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ေလာက်လာအား သက်ဆုိင်ရာဝန်ကီးဌာန/အဖဲွအစည်း၏ 

ခွင့်ြပချက်ြဖင့်သာ ၆-၉-၂၀၁၉¡� »µ�ǥµ�°� »� ³·¹� °¹Î  ေပးပုိေလာက်ထားရမည်။ 

၈။ စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပားများအား ၁၈-၉-၂၀၁၉ ရက်(�³�å¥ ¹́µ�ǥ)ှင့် ၁၉-၉-၂၀၁၉ 

ရက်(ကာသပေတးေန)များတွင် ြပည်တွင်းအခန်ွများဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ(်၄၆)၊ 

ေနြပည်ေတာ်(ံုးချပ်)၌ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပီး ကာယကံရှင်ကုိယ်တုိင် မှတ်ပံုတင် 

မူရင်းင့်ှအတ ူလာေရာကထ်တုယူ်ရမည။် 

၉။ ေရးေြဖစာေမးပဲွတွင် ြမန်မာစာ၊ အဂလိပ်စာှင့်အေထွေထွ ဗဟုသုတဘာသာရပ် 

များေြဖဆိုရမညြ်ဖစ်ပီး ြမန်မာစာှင့် အေထွေထွဗဟုသုတ ဘာသာရပ်များအား  

၂၁-၉-၂၀၁၉ ရက် (စေနµ�ǥ)တွင် လည်းေကာင်း၊ အဂလိပ်စာဘာသာရပ်အား        

၂၂-၉-၂၀၁၉ ရက် (တနဂေွေ�ǥ)တွင် လည်းေကာင်း ေနြပည်ေတာ်၌ ေြဖဆိုရမည။် 

ေရးေြဖစာေမးပွေဲအာင်ြမင်သူများကိုသာ လေူတွစစ်ေဆးြခင်း µ� ° �»¡Ǯ� »�� »

ြဖစ်ပါသည။် 

၁၀။ အေသးစိတ်သိရှ ိလိုပါက ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ုံးအမှတ်(၄၆)၊ 

ေနြပည်ေတာ်(ံုးချပ်)သုိ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၃၀၀၂၁၊  

၀၆၇-၄၃၀၀၂၂ သုိြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမနး်ိုင်ပါသည်။ 

ြပညတ်င်ွးအခန်ွများဦးစီးဌာန 




