ပဥမအကိမ် EPS-TOPIK စာေမးပွဲေအာင်ြမင်သူများအား ကမ်းကျင်မစမ်းသပ် စစ်ေဆးမည့်
အစီအစဥ်များ
ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်၊အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့် လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန
အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ှင့် ကိုရီးယားသမတ ိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန လူ စွမ်းအားဖွံ ဖိ း
မ အဖွဲ အစည်းတို မှ ပူးေပါင်း၍ (၁၈-၅-၂၀၁၃)ရက်ေန ှင့် (၁၉-၅-၂၀၁၃)ရက်ေနများတွင် ကျင်းပခဲ့ေသာ
ပဥမအကိမ် ကိုရီးယားဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ(ကုန်ထုတ်၊စိုက်ပျိ းေရး၊ေမွး ြမ ေရး/ေဆာက်လုပ်ေရး
လုပ်ငန်း) ေအာင် ြမင်သူများအား တတိယအကိမ်ေ ြမာက် က မ်းကျင်မစမ်းသပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ြပ လုပ်မည် ြဖစ်ပါ
သဖ
ြ င့် စိတ်ပါ၀င်စားသူများသည် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ အချက်အလက်များဖ
ြ င့် ေလာက်ထား ိုင်ပါသည်။
၁။

၂။

လုပ်ငန်းအမျိ းအစား- ကုန်ထုတ/် ၊စိုက်ပျိ းေရး၊ေမွး ြမ ေရး/ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း
ပဥမအကိမ် ကိုရီးယားဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင်ြမင်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းအမျိ းအစားကို
ေရွးချယ် ေလာက်ထားရမည် ြဖစ် ပီး၊ ေရွးချယ် ပီးေသာ လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအား ေပ
ြ ာင်းလဲခွင့်မရှိပါ။
လုပ်ငန်းအမျိ းအစား

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း

စိုက်ပျိ း/ေမွးြမ ေရးလုပ်ငန်း

ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

အမျိ းအစား

ကုန်ထုတ်မ

မျိ းေစ့ချခ
ြ င်း၊ အစာေကး ြခင်း

လက်သမား၊ သံချီသံေကွး၊
ဂေဟဆက်

၃။

ေြဖဆိုခွငအ
့် ရည်အချင်း
၂၀၁၃ ခု ှစ်၊ ေမလ(၁၈)ရက် ှင့် (၁၉)ရက်တွင် ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ေသာ ပဥမအကိမ် ကိုရီးယားဘာသာ
အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲ ေအာင် ြမင်သူများထဲမှ စိတ်ပါ၀င်စားသူများ - လုပ်ငန်းအမျိ းအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားေသာ စာေပးပွဲရမှတ်
လုပ်ငန်းအမျိ းအစား
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း
စိုက်ပျိ း၊ေမွးေမ
ြ ေရးလုပ်ငန်း
ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်း

ေြဖဆိုခွင့်အရည်အချင်း
စုစုေပါင်းအမှတ် ၂၀၀ မှ အမှတ် ၁၅၂ အထက် ရရှိသူများ
စုစုေပါင်းအမှတ် ၂၀၀ မှ အမှတ် ၁၂၈ အထက် ရရှိသူများ
စုစုေပါင်းအမှတ် ၂၀၀ မှ အမှတ် ၁၁၂ အထက် ရရှိသူများ

ေြဖဆိုခွင့်မရှိသူများ - ယခင်က ေြဖဆိုခဲ့ဖူးေသာသူ၊ အလုပ်ေလာက်လာမတင်သည့်သ၊ူ ြပည်၀င်ခွင့်ဗီဇာ
မရရှိေသာသူ
၄။

ေလာက်လာတင် ြခင်း
(က) ေလ ာက်လာလက်ခံမည့်ေနရက်

း (၁၀-၆-၂၀၁၃)ရက်ေနမှ (၁၃-၆-၂၀၁၃)ရက်ေနထိ
နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီမှ (၁၈း၀၀)နာရီထိ
(ခ) ေလ ာက်လာလက်ခံမည့်ေနရာ
း အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ၊အမှတ(် ၈/၁)နဂါး ုံ
ဘုရားလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်း မိ နယ်၊ရန်ကုန် မိ
(ဂ) ေလ ာက်လာတင်ရမည့်နည်းလမ်း း ေလာက်ထားသူကိုယ်တိုင်
(ဃ) လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ း ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပား၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊EPS-TOPIK
စာေမးပွဲေ ြဖဆိုခွင့်ကတ် ြပား
(င) စာေမးပွဲေ ြဖဆိုခ
း အခမဲ့

-၂၅။

စာေမးပွဲကျင်းပမည့် စာစစ်ဌာန ေနရက်/အချိန်
(က) (၁၀-၇-၂၀၁၃)ရက်၊ (ဗုဒဟူးေန)အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ုံးတွင် ထုတ်ြပန်ေ က ြငာ
မည်။
(ခ)

စာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရက်

း (၂၀-၇-၂၁၁၃)ရက်ေနမှ (၂၄-၇-၂၀၁၃)ရက်ေနထိ၊

(ဂ)

စာေမးပွဲကျင်းပမည့်ေနရာ

း အလုပ်သမား န်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ “ပင်လုံခန်းမ”
မင်းရဲေကျာ်စွာလမ်း ှင့်ဗိုလ်မင်းေရာင်လမ်းေထာင့်၊
(၄၃)ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံ မိ သစ်ေ ြမာက်ပိုင်း။

၆။

စာေမးပွေဲ အာင်စာရင်း ထုတ်ြပန်ေ ကြငာခ
ြ င်း
(က) ေ ကြင ာမည့်ေနရက် း
(၇-၈-၂၀၁၃)ရက်ေန
(ခ) ေ ကြင ာမည့်နည်းလမ်း း
အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ ုံး ှင့် ကိုရီးယားသမတ
ိုင်ငH
ံ RD ဌာန၊ အဖွဲ အစည်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက် (http;//www.eps.go.kr) ှင့် (http;// www.
hrdkorea.or.kr)၌ ေ က ြင ာထားပါမည်။

၇။

စာေမးပွဲေမးခွန်းပုံစံ ှင့် အမှတေ် ပးစည်းမျဥ်း
စုစုေပါင်းအမှတ် ကိုယ်ကာယကံခိုင်မ
စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၃၀၀
၁၀၀
ကိုယ်ခ ာကံခိုင်မစစ်ေဆးခ
ြ င်း
လုပ်ငန်းအေတွ အကံ /လူေတွ
တ်ေြဖစစ်ေဆးခ
ြ င်း

လုပ်ငန်းအေတွ အကံ ှင့် လူေတွ အေြခခံ ကမ်းကျင်မ
စစ်ေဆးခ
ြ င်း
စစ်ေဆးခ
ြ င်း
၁၀၀
၁၀၀

- ေနရာတွင်ရပ်၍အမ
ြ င့်ခုန် ြခင်းကို(၁)မိနစ်ခန် ြပ လုပ်ြခင်း၊
ခ ာကိုယ် ေပျာ့ေ ြပာင်းမ၊ ကက်သားများသန်မာမစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
ကိုရီးယားဘာသာ အေြခခံစကားေပ
ြ ာ၊ နားလည်မ ှင့် အဖတ်
စွမ်းရည်၊ လုပ်ငန်းအေတွ အကံ လူေတွ စစ်ဆးခ
ြ င်း ( တ်ေြဖ
စစ်ေဆးစဥ်ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းစကန် (၃၀) ိုက်ကူးပါမည်။
-

အေြခခံက မ်းကျင်မစစ်ေဆးခ
ြ င်း - ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက် ပင်များကို ပုံသ ာန်၊ အရွယ်
အစား၊ အရာင်အလိုက်ခွဲြခား၍ မှန်ကန်စွာထားရှိ ြခင်း၊ သံကွင်း
များအား အရွယ်အစားအလိုက် မှန်ကန်စွာချိတ်ဆွဲေပးခ
ြ င်း၊
ဘုတ်ြပားထဲတွင် အစိတ်အပိုင်းများအား မှန်ကန်စွာ ထည့်
သွင်းေပးခ
ြ င်း၊
- စိုက်ပျိ းေရး၊ ေမွး ြမ ေရးလုပ်ငန်းအတွက် ဘီးတပ်လက်တွန်း
လှည်းအသုံး ြပ ၍ မျိ းေစ့ချစိုက်ပျိ းခ
ြ င်း၊ ေမွး ြမ ေရး တိရစာန်
များ အစာေကးခ
ြ င်းများအား စစ်ေဆးခ
ြ င်း၊
- ေဆာက်လုပ်ေရးလုပ်ငန်းအတွက် လက်သမားလုပ်ငန်း၊ သံချီ
သံေကွးလုပ်ငန်း၊ ဂေဟဆက်လုပ်ငန်း စသဖ
ြ င့် အေြခခံလုပ်ထုံး
လုပ်နည်းများအား စစ်ေဆးခ
ြ င်း။

၈။

-၃ကမ်းကျင်မစမ်းသပ်စစ်ေဆးခ
ြ င်း ေဖ
ြ ဆိုသူများ ှင့် ထူးခန်ေအာင် ြမင်သူများအတွကအ
် ကျိ းခံစားခွင့်
(က)
(ခ)
(ဂ)

၉။

ထူးခန်စွာေအာင် ြမင်သူ အမှတ်ြပည်(့ ၃၀၀)တွင် (၂၄၀) ှင့်အထက် ရရှိသူများအား ကိုရီးယား
အလုပ်ရှင်များသို ပထမဦးစားေပးအဖ
ြ စ် အလုပ်မိတ်ဆက်ေပးခ
ြ င်း၊
အမှတ် (၂၄၀)ေအာက် ှင့် (၁၅၀)အထက် ရရှိသူများအား ကိုရီးယားအလုပ်ရှင်များသို ဒုတိယ
ဦးစားေပးအဖ
ြ စ် အလုပ်မိတ်ဆက်ေပးခ
ြ င်း၊
ေြဖဆိုမဘာသာရပ် တစ်ခုစီအလိုက် အမှတ(် ၄၀)ေအာက် စုစုေပါင်းရမှတ် (၁၅၀)ေအာက် ရရှိ
သူများအား ဦးစားေပးမိတ်ဆက်ေပးမည် မဟုတ်ပါ။

ေဖ
ြ ဆိုသူများ သတိ ြပ လိုကန် ာရန်
(၁) သတ်မှတ်ထားေသာအချိန်ထက်ေနာက်ကျေရာက်ရှိလာသူအား ေဖ
ြ ဆိုခွင့်မရှိပါ။
(၂) ေဖ
ြ ဆိုသူသည် ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ် ြပား၊ ိုင်ငံကူးလက်မှတ် ှင့် EPS Topik စာေမးပွဲ
ေဖ
ြ ဆိုခွင့်ကတ် ြပား၊ မပါရှိပါက ေဖ
ြ ဆိုခွင့်မရှိပါ။
(၃) စာေမးပွဲေ ြဖဆိုရာတွင် လိမ်ညာေဖ
ြ ဆို ြခင်းေတွ ရှရ
ိ ပါက အမှတ် သုည ဟုသတ်မှတ်မည်။
(၄) လက်ေတွ ပစည်းများအား စာေမးပွဲေ ြဖဆိုရန် လိုအပ်ေသာ လက်ေတွ ပစည်းများအား စာေမးပွဲ
စစ်ေဆးေရးအဖွဲ မှ ပံ့ပိုးေပးမည် ြဖစ်၍ ြပင်ပမှ သယ်ေဆာင်ခွင့်မရှိ။
(၅) သင့်ေလျာ်ေသာ ေဘးအ ရာယ်ကင်းေသာဝတ်စုံများ၊ ကိုယ်ခ ာကံခိုင်ေရး ှင့် အေခ
ြ ခံ
က မ်းကျင်မ စစ်ေဆးရာတွင် ဝတ်ဆင်ရမည်။
(၆) စာေမးပွဲစစ်ေဆးစဥ် လုပ်သား၏ ဂ ုမထားမေ ကာင့် မေမာ်လင့်ေသာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါက
လုပ်သား၏တာဝန်သာဖ
ြ စ်သည်။
(၇) ေ ကြင ာထုတ်ြပန်ထားေသာ က မ်းကျင်မအဆင့် စစ်ေဆးလာပါေဖာ်ြပချက်များအား ကည့် ပီး
ရလာဒ်ေကာင်းရရှိေအာင် ကိ တင်ေလ့ကျင့်ထားပါ။

၁၀။ က မ်းကျင်မစစ်ေဆးခ
ြ င်း၊ ၀င်ေရာက်ေ ြဖဆိုခွင့်မရရှိေသာ် ြငားလည်း ပဥမအကိမ် ကိုရီးယားဘာသာ
အရည်အချင်းစစ်စာေမးပွဲေအာင် ြမင်သူအားလုံးသည် အလုပ်ေလာက်လာများ ေလ ာက်ထား ိုင်ပါသည်။

အစိုးရပ
ြ ည်ပအလုပ်အကိုင်ေအဂျင်စီ

