စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာေရးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန
ပင်စင်ဦးစီးဌာန
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအကကံေပး (ြပည်တွင်း) တစ်ဦးချင်း အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု
အဆိုြပုလွှာ (Expressions of Interest) ေခါ်ယူြခင်း
၁။

ပင်စင်ဦဵစီဵဌာနအေနြဖငဴ် ဝန်ထမ်ဵေနာင်ေရဵဗဟိုရန်ပုဳေငွ ထူေထာင်နိုင်ရန် Management

Information System (MIS) အေောင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွေ်မညဴ် လုပ်ငန်ဵအတွေ် သတင်ဵ
အချေ်အလေ်နည်ဵပညာအကေဳေပဵ (ြပည်တွင်ဵ) တစ်ဦဵ ခန့်ထာဵမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

သတင်ဵအချေ်အလေ်နည်ဵပညာအကေဳေပဵ (ြပည်တွင်ဵ) အေနြဖငဴ် ေဆာင်ရွေ်မညဴ် ေအာေ်ပါ

လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်မျာဵေို ေဆာင်ရွေ်ရန် ြဖစ်ပါသည် ( ေ ) MIS တင်ဒါေခါ်ယူေရဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်တွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

IT လုပ်ငန်ဵနှငဴ်ပတ်သေ်၍ ဝယ်ယူေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်အာဵ ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

MIS ဒီဇိုင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ လေ်ေတွ့အေောင်အထည်ေဖာ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်နှငဴ် စမ်ဵသပ်
အသုဳဵြပုရာတွင် ကေီဵကေပ်စစ်ေဆဵေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊

( ဃ ) MIS Software ေရဵဆွဲမှု နည်ဵပညာသည် နိုင်ငဳတောမှ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် အြမငဴ်ဆုဳဵ
စဳသတ်မှတ်ချေ် တစ်ခုချင်ဵစီနှငဴ် ေိုေ်ညီေကောင်ဵ စိစစ်ေပဵရန်နှငဴ် Software ၏ အသုဳဵ
ဝင်မှုသည် MIS Software ထူေထာင်ရြခင်ဵ၏ ရည်ရွယ်ချေ်မျာဵနှငဴ် ေိုေ်ညီေစရန်
ေဆာင်ရွေ်ြခင်ဵ၊
(င)

ပင်စင်ဦဵစီဵဌာနတွင်သာမေ အြခာဵေသာသေ်ဆိုင်ရာဌာနမျာဵရှိ MIS Software အသုဳဵ
ြပုသူမျာဵအာဵ နည်ဵပညာစွမ်ဵရည်တည်ေဆာေ်ရာနှငဴ် အသိပညာေပဵ ေဆာင်ရွေ်ရာ
တွင် ထိေရာေ်ေစရန် ကေီဵကေပ်ြခင်ဵ၊

(စ)

MIS စနစ် အြပညဴ်အဝအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵအတွေ် ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲမှုနှငဴ် အေောင်အထည်
ေဖာ်ေရဵတို့တွင် ပင်စင်ဦဵစီဵဌာနအာဵ ပဳဴပိုဵေူညီြခင်ဵ၊

ေဆာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အေသးစိတ်
၃။

သတင်ဵအချေ်အလေ်နည်ဵပညာအကေဳေပဵ(ြပည်တွင်ဵ)အေနြဖငဴ် ေဆာင်ရွေ်ရမညဴ် လုပ်ငန်ဵ

နယ်ပယ် အေသဵစိတ်မှာ ေအာေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် ( ေ ) MIS စနစ်အာဵ တင်ဒါေခါ်ယူရာတွင် အေသဵစိတ် သတ်မှတ်ချေ်မျာဵ (Specifications)
ေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ် တင်ဒါလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ အေူအညီေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

တင်ဒါေအာင်ြမင်သညဴ် ေုမ္ပဏီမှ တင်ြပလာသညဴ် MIS Software ေရဵဆွဲမှု လုပ်ငန်ဵစဉ်
အဆငဴ်ဆငဴ်အာဵ စဳသတ်မှတ်ချေ်နှငဴ် ေိုေ်ညီေစရန် စိစစ်ြခင်ဵနှငဴ် သုဳဵသပ်တင်ြပြခင်ဵ၊

(ဂ)

လေ်ရှိ Pension Management System မှ အချေ်အလေ်မျာဵ ေရွှေ့ေြပာင်ဵြခင်ဵနှငဴ်
အချေ်အလေ်အသစ်မျာဵ ထညဴ်သွင်ဵြခင်ဵတို့ ေဆာင်ရွေ်ရာတွင် ပင်စင်ဦဵစီဵဌာနမှ
ဝန်ထမ်ဵမျာဵေို ေူညီေပဵြခင်ဵ၊

( ဃ ) MIS စနစ်ြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ အေထာေ်အေူြပုဝန်ေဆာင်မှုနှငဴ် IT ေိုင်တွယ်မှုမျာဵ
ေို ေူညီေပဵြခင်ဵ၊
(င)

ပင်စင်ဉီဵစီဵဌာန ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ IT ပိုင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွေ်ချေ်မျာဵေို စီမဳ
ခန့်ခွဲြခင်ဵ၊ လေ်ရှိစနစ်မျာဵေို ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵနှငဴ် တိုဵတေ်မှုမျာဵေို အစီရင်ခဳ
ြခင်ဵ စသညဴ်လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ေူညီြခင်ဵ၊

(စ)

MIS

စနစ်ေို

ထိန်ဵသိမ်ဵနိုင်ရန်နှငဴ်

အသုဳဵြပုနိုင်ရန်

ပင်စင်ဦဵစီဵဌာနနှငဴ်

အြခာဵ

သေ်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်ဵမျာဵအာဵ နည်ဵပညာပိုင်ဵဆိုင်ရာ သင်တန်ဵေပဵြခင်ဵ၊
(ဆ)

MIS Platform ြဖငဴ် Online, Offline စနစ် အေောင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် သေ်ဆိုင်သူ
မျာဵအာဵလုဳဵ (သေ်ဆိုင်ရာဝန်ကေီဵဌာနမျာဵနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနမျာဵ) မှ Central Provident
Fund (CPF) လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵေို ေဆာင်ရွေ်နိုင်ရန် ပဳဴပိုဵေပဵြခင်ဵ၊

(ဇ)

MIS/IT Project နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် တာဝန်မျာဵေို လိုအပ်သလို ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွေ်
ေပဵြခင်ဵ၊ Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP) ၏ မဟာဗျူဟာ
ေြမာေ် စီမဳေိန်ဵြဖစ်သညဴ်အတွေ် ၃ လတစ်ကေိမ် အစီရင်ခဳစာ ( English + ြမန်မာ)
ြပုစုြခင်ဵ၊

(စျ)

MIS အသိပညာေပဵေရဵ သင်တန်ဵမျာဵအတွေ် သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵ၊ အလုပ်ရုဳ
ေဆွဵေနွဵပွဲေျင်ဵပြခင်ဵတို့နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳသို့

အစီရင်ခဳစာ

တင်ြပြခင်ဵ၊
(ည)

အကေဳေပဵ၏ TOR နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵတိုဵတေ်မှု အစီရင်ခဳစာအာဵ လစဉ်
တင်ြပြခင်ဵ။

၄။

သတ်မှတ်ထာဵေသာ အရည်အချင်ဵနှငဴ်အေတွ့အကေုဳမျာဵမှာေအာေ်ပါအတိုင်ဵြဖစ်ပါသည် ( ေ ) B.C.Sc / M.C.Sc / B.E ဘွဲ့တစ်ခုခု (IT (သို့) Computer Science) ရရှိထာဵသူ
ြဖစ်ရပါမည်။ (သို့မဟုတ်) IT အသိအမှတ်ြပုလေ်မှတ် ရရှိထာဵသူြဖစ်ရမည်။
(ခ)

MIS Software ေဲဴသို့ အလာဵသဏ္ဍာန်တူေသာ လုပ်ငန်ဵေို စီမဳခန့်ခွဲသညဴ် အေတွ့
အကေုဳရှိပပီဵ IT လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်တွင် ၅ နှစ်နှငဴ်အထေ် လုပ်ငန်ဵ အေတွ့အကေုဳ ရှိရ
မည်။

(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

ICT အေြခခဳအေဆာေ်အအုဳဆိုင်ရာ အသိပညာရှိပပီဵ ICT ေဏ္ဍတွင်

ေဆာင်ရွေ်လျှေ်ရှိသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွေ်သညဴ် အေတွ့အကေုဳ

နှငဴ် ရင်ဵနှီဵေျွမ်ဵဝင်မှု ရှိရမည်။
( ဃ ) အဂေလိပ်ဘာသာစောဵြဖငဴ် ေျွမ်ဵေျင်စွာ ေြပာဆိုေရဵသာဵနိုင်ပပီဵ MIS စနစ် အြပညဴ်
အဝအသုဳဵြပုနိုင်ေရဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အလုပ်ရုဳေဆွဵေနွဵပွဲမျာဵတွင် ပဳဴပိုဵေဆာင်ရွေ်
သညဴ် အေတွ့အကေုဳနှငဴ် ေျွမ်ဵေျင်မှုရှိရမည်။
(င)

MIS စနစ်၊ ဝန်ထမ်ဵေနာင်ေရဵဗဟိုရန်ပုဳေငွ (Central Provident Fund – CPF)
ထူေထာင်ြခင်ဵနှငဴ် ေငွေကေဵစီဵဆင်ဵမှုဆိုင်ရာ အသိပညာနှငဴ် ဗဟုသုတရှိရမည်။

(စ)

Hardware ပိုင်ဵဆိုင်ရာ၊ Software ပိုင်ဵဆိုင်ရာနှငဴ် ေွန်ယေ်ချတ်
ိ ဆေ်မှု ြပဿနာမျာဵ
ေို သိရှိနာဵလည်ရမည်။

(ဆ)

Operating System ၊ Database မျာဵနှငဴစ
် ပ်လျဉ်ဵ၍ ေိုင်တွယ်ေဆာင်ရွေ်ဖူဵသညဴ်
အေတွ့အကေုဳ ရှိရမည်။ RDBMS, Ms SQL, Oracle နှငဴ် My SQL စသည် တို့ေိုပါ
ေျွမ်ဵေျင်မှုရှိရမည်။

(ဇ)

အေျငဴ်စာရိတ္တ၊ ေိုယ်ရည်ေိုယ်ေသွဵ ေောင်ဵမွန်၍ လူအမျာဵနှငဴ် ဆေ်သွယ်ေြပာဆို
နိုင်ရမည်။

(စျ)

MIS သုဳဵစွဲသူမျာဵအာဵ ဝန်ေဆာင်မှုေပဵနိုင်ရန် အေလဵထာဵေဆာင်ရွေ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ
ကေုဳေတွ့လာမညဴ် ြပဿနာမျာဵအာဵ စိစစ်သုဳဵသပ် ေြဖရှင်ဵနိုင်စွမ်ဵရှိရမည်။

၅။

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ်အချန်ိ ောလမှာ အချန်ိ ြပညဴ် (၁၂) လြဖစ်ပပီဵ တာဝန်ေဆာင်ရွေ်

ရမညဴ်ေနရာမှာ ပင်စင်ဦဵစီဵဌာန(ရုဳဵချုပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် ြဖစ်ပါသည်။ (လိုအပ်ပါေ တိုင်ဵေဒသကေီဵ/
ြပည်နယ်ရုဳဵမျာဵသို့ ခရီဵသွာဵေဆာင်ရွေ်နိုင်သူ ြဖစ်ရမည်။)
၆။

ေလျှာေ်ထာဵသူမျာဵအေနြဖငဴ် စိတ်ဝင်စာဵမှုအဆိုြပုလွှာ(EOI)ေို CV Form နှငအ
ဴ် တူ ြဖညဴ်

စွေ်ေပဵပို့ရမည်ြဖစ်ပပီဵ အေသဵစိတ်အချေ်အလေ်မျာဵေို ထပ်မဳသိရှိလိုပါေ ဖုန်ဵ ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၇
သို့ ရုဳဵချန်ိ အတွင်ဵ ဆေ်သွယ်ေမဵြမန်ဵနိုင်ပပီဵ itsection.pensionmyanmar@gmail.com သို့လည်ဵ
e-mail ပို့၍ ေမဵြမန်ဵနိုင်ပါသည်။
၇။

စိတ်ဝင်စာဵမှုအဆိြု ပုလွှာ(EOI)နှငဴ် CV Form တို့အာဵ ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရေ်ေန့ ညေန ၄ နာရီ

အေရာေ် ေနာေ်ဆုဳဵထာဵ၍ ေအာေ်ပါလိပ်စာအတိုင်ဵ လိပ်မူ၍ ေပဵပိရ
ု့ မည်ြဖစ်ပပီဵ ေလျှာေ်လွှာမျာဵ
ေို

E-mail

ြဖငဴ်

ေပဵပိလ
ု့ ိုပါေ

itsection.pensionmyanmar@gmail.com,

wahmaungapril@gmail.com, kyizintun@ gmail.com သို့ ေပဵပိရ
ု့ မည် ြဖစ်ပါသည်။
ညွှန်ကောဵေရဵမှူဵချုပ်
ပင်စင်ဦဵစီဵဌာန
စီမဳေိန်ဵ၊ဘဏ္ဍာေရဵနှငစ
ဴ် ေ်မဝ
ှု န်ကေီဵဌာန
ရုဳဵအမှတ် (၃၄) ၊ ေနြပည်ေတာ်

မိတ္တူေို

