ြပည်ေထာင်စသ
ု မတမ
ြ န်မာ ငုိ င် တ
ံ ငွ ် ကျင်းပမည့် Computer Based Test (CBT)စနစ်ြဖင့်
ကိရ
ု းီ ယားဘာသာအရည်အချငး် စစ် အထူးသီးသန် စာေမးပွေဲ ကညာချက်
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ၊ံ အလုပသ
် မား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန ှင့် ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၊ အလုပ်
အကိုင် ှင့်အလုပ်သမားဝန် ကီးဌာနတို သည် ှစ် ိုင်ငံသေဘာတူညီမစာခန်လာအရ ိုင်ငံြခားသားလုပ်သား ေခ ယူမစနစ်ြဖင့် ကိုရီးယား
သမတ ိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဆ ရှိေသာ ြမန်မာလုပ်သားများအတွက် အစိးု ရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ ေဆာင်ရွက်ေပး
လျက်ရှိပါသည်။ ယခုအခါ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံတွင် အနိမ့်ဆုံး(၃) ှစ်ထက်ပို၍ တရား၀င်ေကာင်းမွန်စာွ ေနထိုင်အလုပ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပီး
ြမန်မာ ငုိ င် သ
ံ ုိ ၂၀၁၀ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလေနာက်ပိုင်း ြပန်လည်ေရာက်ရှိခဲ့ေသာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိ းေရး/ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်း၊
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းတို တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ ကသည့် အလုပ်သမားများအတွက် ထပ်မံသွားေရာက် အလုပ်လုပ်ကိုင် ိုင်ေရး ရည်ရွယ် ပီး
Computer Based Test (CBT)စနစ်ြဖင့် သီးသန် ြပ လုပ်ေပးေသာ ပထမအကိမ်ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်အထူးစာေမးပွဲ
ြဖစ်ပါသည်။ ထိုစာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများသာလျင် ိုင်ငံြခားသား လုပ်သားေခ ယူမစနစ်အရ အလုပ်ေလာက်လာတင်ြခင်း လုပ်ငန်းစဥ်
များေဆာင်ရွက် ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စာေမးပွက
ဲ ျငး် ပမည့် ေနရက်၊ အချိန်
(က) (၂၈-၃-၂၀၁၃)( ကာသပေတးေန) ှင့်(၂၉-၃-၂၀၁၃)(ေသာကာေန)
(ခ) (၉း၃၀)နာရီမှ (၁၀း၄၀)နာရီထိ(ပထမပိုင်း) ှင့်(၁၁း၅၀)နာရီမှ(၁၃း၀၀)နာရီထိ(ဒုတိယပိုင်း) ှစ် ကိမ်ခွဲ၍ တစ် ကိမ်လျင်
လုပ်သား(၃၀)ဦးစစ်ေဆးပါမည်။
- စာေမးပွေဲ ြဖဆိုသူများအား အသိပညာေပးခ
ြ င်းရှိပါသဖ
ြ င့် ပထမပိုင်းေဖ
ြ ဆိုမည့်သူများသည် (၈း၃၀)နာရီတွင်လည်းေကာင်း၊
ဒုတယ
ိ ပိငု း် ေဖ
ြ ဆိုမည့်သူများသည်(၁၀း၅၀)နာရီတွင်လည်းေကာင်း သက်ဆိုင်ရာစာေမးပွဲခန်းများတွင် ေနရာယူ ပီး ြဖစ်ရပါမည်။
စာေမးပွက
ဲ ျငး် မည့်ေနရာ
- CBTCenter အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ၊အမှတ်(၈/၁)၊နဂါး ုံဘုရားလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်း မိ နယ်၊ရန်ကုန် မိ ။
ေခ ယူမည်လ
့ ပု င် န်းအမျိ းအစား
လုပင် န်းအမျိ းအစား
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
စိုက်ပျိ းေရး/ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်း
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
-

ေအာင်စာရင်းသတ်မတ
ှ ခ် ျက်
အမှတ်ြပည့်(၂၀၀)ရှိသည့်အနက်အမှတ်(၈၀)အထက်
ရရှိသူများအားအမှတ်အနည်း/အများအလိက
ု ်
သတ်မှတ်အေရအတွက်သာေအာင်ြမင်ခွင့်
(ခန် မှန်းဦးေရ)

ေအာင်ြမင်မ န်းသည် သတ်မှတ်ချက်ဦးေရေပ မတည် ပီး စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူဦးေရကို စဥ်းစား ိုင်ပါသည်။
စာေမးပွဲေ ြဖဆိုခွင့် ေလာက်လာဖ
ြ ည့်စွက်စဥ် မိမိေလ ာက်ထားလိုသည့် အလုပ်အကိုင်အမျိ းအစားအား “စိုက်ပျိ းေရး/
ေမွးြမ ေရး(သို မဟုတ်)ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း”တစ်ခုကိုသာေရွးချယ်ရမည် ြဖစ် ပီး၊ေရွးချယ်ထားပီးေသာလုပ်ငန်းအမျိ းအစား
အား သတ်မှတ်စည်းမျဥ်းအရ ေပ
ြ ာင်းလဲခွင့်မရှိပါသဖ
ြ င့် ဂ ုြပ ြဖည့်စွက်ရပါမည်။ယခင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ေသာလုပ်ငန်းဌာနတွင်
ြပန်လည်လုပ်ကိုင်လိုပါက ထိုလုပ်ငန်းကို ေရွးချယ်ေဖာ်ြပ ိုင်ပါသည်။

သတ်မတ
ှ ခ် ျကမ် ျား
(က) အသက်(၁၈) ှစ်မှ (၃၉) ှစ်အတွင်း
(၁၉၇၃ခု ှစ်၊ မတ်လ(၇)ရက်ေနမှ ၁၉၉၅ခု ှစ်၊ မတ်လ(၆)ရက်ေနအတွင်းေမွးဖွားသူ)
(ခ) ေထာင်ဒဏ်အြပစ်ကျခံဘူးြခင်းမရှိသူ/မိခင် ိုင်ငံမှ ြပည်ပသို ထွက်ခွာရန်တား ြမစ်ြခင်းမခံရသူ
(ဂ) ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံမှ ှင်ထုတ်ထားခ
ြ င်း/ြပန်ပို ြခင်းမခံရသူ(တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့ဘူးြခင်းမရှိသူြဖစ်ရမည်)
(ဃ) ကျန်မာေရးေကာင်းမွန်သူ(ကျန်းမာေရးအတွက်ေဆးစစ်ြခင်းြပ လုပ်ပါမည်)
စာေမးပွေဲ လာက်လာတင်သငွ း် ြခင်း
(က)ေလာက်လာထုတေ် ပး/လက်ခံမည့်ရက် း (၆-၃-၂၀၁၃)မှ(၈-၃-၂၀၁၃)ရက်အတွင်း(ေနစဥ်(၀၉း၃၀)မှ(၁၆း၃၀)နာရီထိ)
(ခ) ေလာက်လာထုတေ် ပး/လက်ခံဌာန
း အလုပ်သမား န် ကားေရးဦးစီးဌာန၊အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပအ
် ကိုငေ် အဂျငစ် ၊ီ
အမှတ်(၈/၁)၊ နဂါး ုံဘုရားလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်း မိ နယ်၊ ရန်ကုန် မိ ။
(ဂ) ေလ ာက်လာတင်ရမည့်နည်းလမ်း
း ေလာက်ထားသူကိုယ်တိုင်လာေရာက်တင်ရမည်။
(ဃ) လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ
(၁) စာေမးပွဲေလာက်လာ(စာေမးပွဲခုံနံပါတ် ပါရှိ ပီး ြဖစ်ပါ၍ (၁)ဦးလင်(၁)ေစာင်သာ ထုတ်ေပးမည်။)
(၂) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်း ှင့် မိတ (၁)ေစာင်၊ (မှတ်ချက်။ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည့် ိုင်ငံကူး
လက်မှတ်/မိတ )
စာေမးပွဲေလ ာက်လာတွင် သက်တမ်းရှေိ သာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ အား ကပ်ေပးရပါမည်။
(၃) (၃.၅စမ x၄.၅စမ) ပတ်စ်ပို ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ (၆လအတွင်း ိုက်ကူးထားေသာဓါတ်ပုံ)
(၄) စာေမးပွဲေြဖဆိုခ ေပးသွင်းထားသည့် ေငွရေပ
ြ စာ
(င) စာေမးပွဲေြဖဆိုခ - ိုင်ငံြခားေငွလက်မှတ် (FEC)- 24
ေလ ာက်ထားသူများသည် အေကာင်းအမျိ းမျိ းေ ကာင့် ေလာက်လာပယ်ဖျက်လိုလ င် ေလ ာက်လာလက်ခံသည့်
ကာလအတွင်းေလာက်ထားလာပါက ပယ်ဖျက်ေပးမည့်အြပင် စာေမးပွဲေ ကးအား ြပန်လည်ထုတ်ေပးပါမည်။

စာေမးပွေဲ အာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေ ကညာမည်ရ
့ က်
(က)ေကညာမည့်ရက် (၁၂-၄-၂၀၁၃)ရက်ေန
(ခ) ေကညာမည့်နည်းလမ်း
(၁) အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ုံး၊
(၂) ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ ိုင်ငံြခားသားလုပ်သားေခ ယူမစနစ်/ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ(EPS-ToPIK)
ှင့် ကိုရီးယားလူ စွမ်းအားဖွံ ဖိ းမအဖွဲ အစည်းတို ၏ Homepage (http;//www.eps.go.kr) , Homepage
(http;//epstopik.hrdkorea.or.kr), (http;//www.hrdkorea.go.kr)
(၃) စာေမးပွဲသက်တမ်း(၁၂-၄-၂၀၁၃)မှ(၁၂-၄-၂၀၁၅)(ေအာင်စာရင်းထုတ်ြပန်ေ က ြငာသည့်ေနမှ (၂) ှစ်တာ)
စာေမးပွေဲ မးခွနး် ပုစံ ံ ငှ အ
့် မှတ်ေပးစည်းမျဥး်
ေမးခွနး် ပုစံ ံ
အဖတ်စွမ်းရည်
(Reading)
အကားစွမ်းရည်
(Listening)
စုစုေပါင်း

ေမးခွနး် အေရအတွက်
၂၅ပုဒ်

အမှတေ် ပါင်း
၁၀၀

ေဖ
ြ ဆိခု ျိန်
၄၀မိနစ်

၂၅ပုဒ်

၁၀၀

၃၀မိနစ်

၅၀ပုဒ်

၂၀၀

၇၀မိနစ်

မှတ်ချက်
အဖတ်စွမ်းရည်စာေမးပွဲ
ှင့်အ ကားစွမ်းရည်
စာေမးပွဲအား
တဆက်တည်းေဖ
ြ ဆိုရမည်

စာေမးပွေဲ ြဖဆိုသည်ေ့ နတွင် ေဖ
ြ ဆိသ
ု ယ
ူ ေူ ဆာင်လာရန်
(က) ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ကဒ်ြပား
(ခ) ိုင်ငံကူးလက်မှတ်(စာေမးပွေဲ လာက်လာတွင် ကပ်ထားခဲ့ေသာ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်)မူရင်း
(ဂ) ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကဒ် ြပား
အထက်အပိုဒ်(က)၊(ခ)၊(ဂ)ပါအေထာက်အထားများ ယူေဆာင်လာခ
ြ င်းမရှိပါက စာေမးပွဲအား ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့် မရှိပါ။
သတိြပ ရန်အချကမ် ျား
(က) စာေမးပွဲေအာင်သူများ၏အမှတ်စာရင်းအား (၁၂-၄-၂၀၁၃)မှစ၍ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှေ က ြငာေပးပါမည်၊။
(ခ) စာေမးပွဲေြဖဆိုချိန်တွင်မမှန်ကန်သည့်နည်းလမ်း ြဖင့် ြပ လုပ် ိုင်သည့်စက်ပစည်းများ(လက်ကိုင်တယ်လီဖုန်း၊ ကက်ဆက်၊ MP3၊
လပ်စစ်လက်ကိုင်အဘိဓာန်စသည်များ) အားယူေဆာင်လာခွင့်မရှိပါ။
(ဂ) စာေမးပွဲအတွင်း မမှန်ကန်သည့်အြပ အမူများ လုပ်ေဆာင်ခဲ့လ င် ေဖ
ြ ဆိုခွင့်အား (၂) ှစ် ကာ ပိတ်ပင်ြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။
(ဃ) စာေမးပွဲေလာက်လာတွင် ေရးသားဖ
ြ ည့်စွတ်ခဲ့ေသာ အမည်၊ ေမွးသကရာဇ်၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမှတ် စသည့်အချက်များသည်
ိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွင် ပါရှိေသာ အချက်အလက်များ ှင့်တူညီရန်လိုအပ် ပီး ကွလ
ဲ ွဲမရှခိ လ
့ဲ င် အမည်စာရင်း ထည့်သွင်းြခင်း ှင့်
ြ စ်ေ ကာင်း အထူးသတိေပး
အလုပ်ခွင်၀င်ေရာက်ခွင့်များ ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေရးသားဖ
ြ ည့်စွက်သူ ကာယကံရှင်၏ တာ၀န်သာဖ
အပ်ပါသည်။
(င) စိုက်ပျိ းေရးလုပ်ငန်း၊ ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်းများသို ေလ ာက်ထားလိုသူများသည် ယင်းလုပ်ငန်းတွင် လက်ေတွ လုပ်ကုိငေ် နသူများ
ှင့် လုပ်ငန်းသေဘာသဘာ၀အရ အမိးု အကာမရှေိ သာ လယ်ကွင်းများ၊ ေတာင်ေစာင်း၊ ေတာင်ကုန်းများတွင် လုပ်ကိုင် ိုင်သူ
များ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ၏ ရာသီဥတု (ေဆာင်းရာသီတွင်(-၁၉) ဒီဂရီစင်တဂီ ရိတ်)ကို ခံ ိုင်စွမ်းရှိသူများဖ
ြ စ်ရပါမည်။
(စ) မိမိေလာက်ထားသည့် လုပ်ငန်းမှအပ အခ
ြ ားလုပ်ငန်းသို ေပ
ြ ာင်းလဲေလာက်ထားခွင့်မရှိပါ။
(ဆ) အထက်ပါအချက်များအား သေဘာတူလက်ခံမှသာ မိမိဆ ြဖင့်ေလာက်ထားရန် ြဖစ်ပါသည်။
 ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲအား ေအာင် ြမင်ခဲ့သည့်တိုင်ေအာင် အလုပ်ေလာက်လာစာရင်းတွင် ပါဝင်

ိုင်ခွင့်ရရှိ ုံမ သာဖ
ြ စ် ပီး၊ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံသို ကျိန်းေသသွားေရာက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိရန် ရာ န်းြပည့် အာမခံ
ိုင်ြခင်းမရှိပါ။ အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီမှ အလုပ်ေလာက်ထားသူစာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသူများကို
သာ ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံမှ လုပ်သားေခ ယူလိုသူက ေခ ယူမည် ြဖစ်ပါသည်။
 ထို ြပင် ကျန်းမာေရးစစ်ေရးမတွင် မေအာင် ြမင်သည် ြဖစ်ေစ၊ တရားမဝင်ေနထိုင်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းရှိသည်ြဖစ်ေစ အစရှိ
သဖ
ြ င့် ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ြခင်းခံရသူသည် အလုပ်ေလာက်ထားသူအြဖစ် ေရွးချယ်ြခင်း
မခံရ ိုင်ေ ကာင်း အသိေပးအပ်ပါသည်။
 ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ၊ံ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရး၀န် ကီးဌာန၊ အစိးု ရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်

ေအဂျင်စီ တစ်ခတ
ု ည်းသာ ြမန်မာအလုပ်သမားများအား ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံသို ပို ေဆာင်ေပး ိုင်ေသာ တရား၀င်
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားပါသည်။
 ပုဂလိကအဖွဲ အစည်းများက အလုပ်သမားများေစလတ်သည့်ကိစတွင် ပါ၀င်ပတ်သက်ေနပါက တရားဥပေဒအရ
အေရးယူြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။

