စတုတအကိမ်ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအတွက်
အလုပ်ေလာက်လာေခ ယူြခင်း
၁။ ြမန်မာ ိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်ေနတွင် ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့သည့်
စတုတအကိမ်ကိုရီးယားဘာသာ EPS-TOPIK (စိုက်ပျိ းေရး၊ေမွး ြမ ေရး/ေဆာက်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်း) စာေမးပွဲေအာင် ြမင်သူများအတွက် အလုပ်ေလ ာက်လာ (Job Application
Form)များအား ၂၀၁၂ ခု ှစ်၊ သဂုတ်လ(၂၈)ရက်ေနမှစ၍ ယှဥ်တွဲပါရက်များ ှင့်ခုံနံပါတ်
များအတိုင်း ေနစဥ်(၀၉း၃၀)နာရီမှ (၁၇း၀၀)နာရီအထိ ေလာက်လာများေရာင်းချခ
ြ င်း/
လက်ခံ ြခင်းများ ေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။ ေလ ာက်လာများအား ေအာက်ပါေနရက်များအလိုက် ပူးတွဲပါခုံနံပါတ်များအတိုငး်
ေရာင်းချမည် ြဖစ်ပါသည်(က) ၂၈- ၈ -၂၀၁၂ ရက်ေန
ခုံအမှတ် ၁၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀၇၄၇ ထိ
(ခ) ၂၉- ၈ -၂၀၁၂ ရက်ေန
။
၁၀၀၀၀၇၄၈ မှ ၁၀၀၀၁၅၃၂ ထိ
(ဂ) ၃၀- ၈ -၂၀၁၂ ရက်ေန
။
၁၀၀၀၁၅၃၃ မှ ၁၀၀၀၂၃၄၉ ထိ
(ဃ) ၃၁- ၈ -၂၀၁၂ ရက်ေန
။
၁၀၀၀၂၃၅၂ မှ ၁၀၀၀၃၂၃၀ ထိ
၃။ ေလ ာက်လာပ
ြ န်လည်တင် ြပရမည့် ေနရက်များမှာ ေအာက်ေဖာ် ြပပါအတိုင်း ြဖစ် ပီး
ေနရက်များ ှင့်ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ ခုံနံပါတ်များအတိုင်း ေလာက်လာများ ြပန်လည်တင်ရ
ပါမည်။
(က)
(ခ)
(ဂ)
(ဃ)
(င)
(စ)
၄။

၃- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန
၄- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန
၅- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန
၆- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန
၇- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန
၈- ၉ -၂၀၁၂ ရက်ေန

ခုံအမှတ်
။
။
။
။
။

၁၀၀၀၀၀၀၁
၁၀၀၀၀၄၉၅
၁၀၀၀၁၀၁၀
၁၀၀၀၁၅၃၃
၁၀၀၀၂၀၆၆
၁၀၀၀၂၆၂၉

မှ ၁၀၀၀၀၄၉၄ ထိ
မှ ၁၀၀၀၁၀၀၉ ထိ
မှ ၁၀၀၀၁၅၃၂ ထိ
မှ ၁၀၀၀၂၀၆၅ ထိ
မှ ၁၀၀၀၂၆၂၈ ထိ
မှ ၁၀၀၀၃၂၃၀ ထိ

ေလာက်လာ၀ယ်ယူရာတွင် သတိြပ ရမည့်အချက်များ (က) ေလ ာက်လာအား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ စာေမးပွဲ
ေြဖဆိုခွင့် ြဖတ်ပိုင်းများ ှင့်အတူ ြပသဝယ်ယူရမည်။
(ခ) ေလ ာက်လာတစ်ေစာင်လ င် (၄၅၀၀ိ/-)ြဖင့် ေရာင်းချပါမည်။
(ဂ) ဓါတ်ပုံ ိုက် ြခင်းအား သတ်မှတ်ပုံစံအတိုင်း ိုက်ကူးရပါမည်။
(ဃ) ေဆးစစ် ြခင်းအားသတ်မှတ်ထားသည့် ေဆးခန်းများ၌သာ ြပ လုပ်ရပါမည်။

၅။

ေလာက်လာ ှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ြပရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ(က) အလုပ်ေလ ာက်လာ ှင့် ပတ်စ်ပို ဓါတ်ပုံ(၆)ပုံ။
(ခ) ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ချက်မှတ်တမ်းမူရင်း ှင့် မိတ ။
(ဂ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ် ြပားမူရင်း ှင့် မိတ ။
(ဃ) ိုင်ငံကူးလက်မှတ် မူရင်း ှင့်မိတ ( ိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်းအနည်းဆုံး
တစ် ှစ် ကျန်ရှိရမည်။)
(င) အိမ်ေထာင်စုဝင်ဇယား မူရင်း ှင့်မိတ ။
(စ) ပညာအရည်အချင်းအေထာက်အထား မူရင်း ှင့်မိတ ။
(ဆ) စက်မ၊လက်မပညာရပ်ဆိုင်ရာက မ်းကျင်မ အေထာက်အထားရှိက မူရင်း ှင့်
မိတ ။
(ဇ) အခ
ြ ားအလုပ်ခွင် Training သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များရှိက မူရင်း ှင့်
မိတ

၆။ ေလ ာက်လာများေရာင်းချခ
ြ င်း ှင့် လက်ခံ ြခင်းများအား အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်
ေအဂျင်စီ အမှတ်(၈/၁)၊ နဂါး ုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မိ နယ်၊ ရန်ကုန် မိ ၌
ြပ လုပ်ပါမည်။
၇။ အလုပ်ေလ ာက်လာတွင် အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာ ြဖည့်စွက်ေဖာ် ြပရန်
လိုအပ်ပါသည်။ မှားယွင်းစွာ ေဖာ် ြပ ြဖည့်စွက်ခဲ့ပါက ကာယကံရှင်၏ တာ၀န်သာဖ
ြ စ်ပါ
မည်။
¾ အလုပ်ေလ ာက်လာ ှင့်ပတ်သက်၍ သိရှိလိုေသာအချက်များရှိပါက ေအာက်ပါ
ဖုန်းနံပါတ်များသို စုံစမ်းေမးမ
ြ န်း ိုင်ပါသည်။
အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ
အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန
ဖုန်း-၀၁-၆၆၇၇၅၄၊ ၀၁-၆၅၆၈၄၃

