
 
 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် 

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

လာက်လာ ခ ယူြခင်း 

ကာ်ြငာစာအမှတ်၊  ၁ / ၂၀၁၉ 

၁၃၈၀ ခနှစ ်၊ တပိတ့ွဲလဆန်း ၇ ရက ် 

( ၂၀၁၉  ခနစှ၊် ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၁၁ ရက ်) 

၁။ အာက် ဖာ်ြပပါ ဝန်ကီးဌာနနှင့်အဖွဲအ့စည်း(၇)ခတွင ် လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ ရာထူးများအတွက ်

လာက်လာတင်သွင်းနိင်ပါသည ်- 

  (က)  လူမဝန်ထမ်း ၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့်ြပန်လည် နရာချထား ရးဝန် ကီးဌာန   

စဉ ် ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

(၁) လူမဝန်ထမ်း ဦးစီးအရာရှိ ၂ နရာ မဟာကွန်ပျူ တာသိပ္ပဘဲွ ့(M.C.Sc) 

 ဦးစီးဌာန  ၁ နရာ မဟာစီးပွား ရးပညာဘဲွ ့(စာရင်းအင်း) 

[M.Econ (Statistics)] 

   ၁ နရာ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ ့(M.Com) 

   ၂ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ ့(အဂလိပ်စာ)  

[M.A (English)] 

   ၂ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့စိတ်ပညာ) 

[M.A(Psychology)] 

   ၂ နရာ မဟာဥပ ဒဘဲွ ့(LL.M) 

   ၂ နရာ လူမ ရးပညာဘဲွလွ့န်ဒီပလိမာ [Diploma of 

Social Work (DSW)] 

   ၄ နရာ ဆးဘက်ဆိင်ရာနည်းပညာဘွဲ  ့

( ဆးဘက်ဆိင်ရာခန္ဓာသန်စွမ်းမ 

နည်းပညာ) [B.Med Tech 

(Physiotherapy)] 

   ၁၄ နရာ တက္က သိလ်မှဘဲွတ့စ်ခခရရိှသူ 

(ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိလ်မှဘွဲ မ့ျားလက်မခပါ) 
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(ခ)  ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး   

(၂) ဘးအန္တရာယ် 

ဆိင်ရာစီမခန်ခဲွ့မ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ ၁ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့အဂလိပ်စာ) [M.A 

(English)] / နိင်ငြခားဘာသာ 

တက္က သိလ်မှ ပးအပ် သာမဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ ့

(အဂလိပ်ဘာသာ)[M.A(English)(UFL)] 

   ၁ နရာ စီးပွား ရးပညာဘဲွ ့(စာရင်းအင်း) 

[B.Econ(Statistics)]/စီးပွား ရးပညာဘဲွ ့

( ဘာဂ ဗဒ)[B.Econ (Economics)]/ 

ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ(့B.Com) 

   ၁ နရာ မဟာကွန်ပျူ တာသိပ္ပဘဲွ(့M.C.Sc)/မဟာ 

ကွန်ပျူ တာနည်းပညာဘဲွ(့M.C.Tech) 

   ၁ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့နိင်ငတကာဆက်ဆ ရး 

ပညာ)[M.A(IR)] 

(၃) ြပန်လည်ထူ ထာင် 

ရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျို းသား) 

၁၀ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ ့/မဟာသိပ္ပဘဲွ(့(M.A/M.Sc) 

  ဦးစီးအရာရှိ ၃ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့အဂလိပ်စာ)[M.A(English)]/ 

နိင်ငြခားဘာသာတက္က သိလ်မှ ပးအပ် သာ 

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ (့အဂလိပ်ဘာသာ) 

[M.A(English)(UFL] 

   ၂ နရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ /့မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ  ့

(မို ြ့ပ)[B.E/M.E(Civil)] 

ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရှိ ၁၀ နရာ ပါရဂူဘဲွ(့အဂလိပ်စာ)[Ph.D (English)]/ 

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ (့အဂလိပ်စာ)  [M.A  

(English)] 

 ၄ နရာ ပါရဂူဘဲွ(့ဥပ ဒ) [Ph.D(Law)]/မဟာ 

ဥပ ဒဘဲွ(့L.L.M) /ဥပ ဒဘဲွ ့(L.L.B) 
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( ဂ)  ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်နိင်ငြခားစီးပွားဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

 

 

  

  

 

  

 (ဃ)  သာသနာ ရးနှင့်ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

 ၄ နရာ ပါရဂူဘွဲ (့နိင်ငတကာဆက်ဆ ရးပညာ) 

[Ph.D(IR)]/ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ (့နိင်ငတကာ 

ဆက်ဆ ရးပညာ)[M.A(IR)] 

 ၃ နရာ လက်မှတ်ရြပည်သူစ့ာရင်းကိင် အာင်လက်မှတ် 

(C.P.A)ရရိှသူ/ စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘဲွ ့

(M.Act) 

 ၁ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘဲွ(့ြမန်မာစာ) [M.A (Myanmar)] 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့် 

ကမ္ပဏီများ 

ညန်ကားမ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ ၂၄ နရာ တက္ကသိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ရ့ရှိသူ  

(ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိလ်မှဘွဲ မ့ျားလက်မခပါ) 

စဉ ်  ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

(၁) သာသနာ ရး 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျို းသား) 

၁ နရာ တက္ကသိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ရ့ရှိသူ  

(ြပညတ်ငွး်/ြပည်ပသာသနာ့ 

တက္ကသိလ်မှဘွဲ မ့ျားလက်မခပါ) 

(၂) အမျိုးသား 

ယဉ် ကျးမနှင့် 

အနပညာ 

တက္ကသိလ် 

(ရန်ကန်) 

လက် ထာက ်

အင်ဂျင်နီယာ 

(လပ်စစ်/ 

အသ) 

(အမျို းသား) 

၁ နရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ  ့(လပ်စစ်စွမ်းအား) 

[B.E (Electrical Power)] 

(၃) ရှး ဟာင်း

သ တသနနှင့ ်

အမျိုးသား 

ြပတိက်ဦးစီး 

ဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ 

(သ တသန) 

(အမျို းသား) 

၄ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ  ့( ရှး ဟာင်းသ တသန) 

[M.A(Archaeology)] 
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 (င)  အလပ်သမား၊ လူဝင်မကီးကပ် ရးနှင့်ြပည်သူအ့င်အားဝန် ကီးဌာန 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

စဉ ်  ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

(၁) အလပ်သမား 

ရးရာဆက်ဆ 

ဦးစီးအရာရှိ 

(အမျို းသား) 

 ၈ နရာ ဥပ ဒဘွဲ /့မဟာဥပ ဒဘွဲ  ့ 

(LL.B/ LL.M) 

 ရးဦးစီးဌာန (အမျို းသမီး)  ၁ နရာ ဝိဇ္ဇာဘွဲ /့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ  ့(အဂလိပ်စာ) 

[B.A/M.A (English)] 

  (အမျို းသမီး)  ၂ နရာ ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ /့မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ  ့

(B.Com/ M.Com) 

  (အမျို းသမီး)  ၁ နရာ ကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ /့မဟာကွန်ပျူတာ 

သိပ္ပဘဲွ ့ (B.C.Sc/M.C.Sc)/ ကွန်ပျူ တာ 

နည်းပညာဘွဲ /့မဟာကွန်ပျူတာ 

နည်းပညာဘဲွ(့B.C.Tech/M.C.Tech)/ 

သိပ္ပဘဲွ /့မဟာသိပ္ပဘဲွ (့ကွန်ပျူတာသိပ္ပ) 

[B.Sc/M.Sc (Computer Science)] 

(၂) အလပ်သမား 

ညန်ကား ရး 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ/ 

နည်းြပအရာရှ ိ

(အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  

 

  ၃ နရာ 

 ၂ နရာ 

 

 

 

မဟာဥပ ဒဘွဲ  ့(LL.M) 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၃ နရာ 

 ၂ နရာ 

မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ (့အဂလိပ်စာ)  

[M.A (English)] 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၂ နရာ 

 ၂ နရာ 

မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ  ့(M.C.Sc) 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၂ နရာ 

 ၂ နရာ 

မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ  ့

(M.C.Tech) 
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( စ)  စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန 

စဉ ် ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၁ နရာ 

 ၂ နရာ 

စီးပွား ရးပညာဘွဲ (့စာရင်းအင်း) 

[B.Econ (Statistics)] 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၁ နရာ 

 ၂ နရာ 

မဟာစီးပွား ရးပညာဘဲွ(့စာရင်းအင်း) 

[M.Econ (Statistics)] 

  (အမျို းသား) 

(အမျို းသမီး) 

  ၁ နရာ 

  ၃ နရာ 

 

ဝါဏိဇ္ဇဘဲွ ့(B.Com) 

  (အမျို းသမီး)  ၂ နရာ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ  ့(M.Com) 

    (အမျိုးသား)  ၂ နရာ 

 

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ  ့(စက်မ)   

[B.E (Mechanical)] 

  (အမျို းသား) 
 

  ၂ နရာ 
 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ  ့(စက်မ)   

[M.E (Mechanical)] 

  (အမျို းသား)   ၃ နရာ 

 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/့မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ ့

(မို ြ့ပ) [B.E/M.E (Civil)] 

  

 

(အမျို းသား)   ၂ နရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့အီလက်ထ ရာနစ်) 

[B.E ( Electronics )] 

  (အမျို းသား)   ၂ နရာ 

 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ (့အီလက်    

ထ ရာနစ)်[M.E ( Electronics )] 

  (အမျို းသား)  ၂ နရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့လပ်စစ်စွမ်းအား) 

[B.E (Electrical Power)] 

  (အမျို းသား)  ၂ နရာ 

 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့လပ်စစ်စွမ်းအား) 

[M.E (Electrical Power)] 

  (အမျို းသား)  ၂ နရာ 

 

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (့သတနည်းပညာ) 

[B.E (Information Technology)] 

  (အမျို းသား)  ၃ နရာ 

 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(့သတနည်းပညာ) 

[M.E(Information Technology)] 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

စားသးသူ ရးရာ 
ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ  ၁ နရာ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘဲွ ့(M.Com) 

   ၁ နရာ မဟာစီးပွား ရးပညာဘဲွ(့စာရင်းအင်း) 
[M.Econ (Statistics)] 

   ၄ နရာ မဟာစီးပွား ရးပညာဘဲွ ့(စီးပွား ရး) 
[M.Econ (Economics)] 
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 (ဆ) ြမန်မာနိင်င တာ်ဗဟိဘဏ ်   
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

၂။ လာက်ထားသူသည ်- 

( က) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ရမည်၊ 

(ခ) ရင်းနီှးြမုပ်နှမနှင့်ကမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၊ စားသးသူ ရးရာဦးစီးဌာန၊ ြမန်မာနိင်င 

တာ်ဗဟိဘဏ်တိအ့တွက် လာက်ထားသူများသည်  ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉  ရက် နတွ့င် 

ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၅  နှစ်)ထက်မ ကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဂ) လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘးအန္တရာယ်ဆိင်ရာစီမခန်ခ့ွဲမဦးစီးဌာန၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရး 

ဦးစီးဌာန၊ ြပည်သူလ့တ် တာ်ရး၊ သာသနာ ရးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ် ကျးမနှင့် 

အနပညာတက္ကသိလ်(ရန်ကန)်၊ ရှး ဟာင်းသ တသနနှင့်အမျို းသားြပတိက်ဦးစီးဌာနတိ ့

ဌာန ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

  ၂ နရာ မဟာသိပ္ပဘွဲ (့ကန်ထတ်ဓာတ ဗဒ) 
[M.Sc (Industrial Chemistry)] 

   ၁ နရာ ကွန်ပျူ တာနည်းပညာဘဲွ ့(B.C.Tech) 

  ၂ နရာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ  ့(အဂလိပ်စာ)  
[M.A (English)] 

  ၂ နရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ ့(အီလက်ထ ရာနစ်) 
[B.E ( Electronics )] 

 ရာထူး လစ်လပ ် ပညာအရည်အချင်း 

 ဦးစီးအရာရှိ ၆ နရာ မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ  ့(M.Com) 

  ၅ နရာ မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ (့ ဘာဂ ဗဒ) 
[M.Econ (Economics)] 

  
 

၅ နရာ မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ (့စာရင်းအင်း) 
[M.Econ(Statistics)] 

  ၃ နရာ စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘွဲ  ့(M.Act) 

  ၄ နရာ ဘဏ်လပ်ငန်းနှင့်ဘ ာ ရးဆိင်ရာ 
မဟာဘွဲ  ့(MBF) 

  ၆ နရာ လက်မှတ်ရြပည်သူစ့ာရင်းကိင် 
အာင်လက်မှတ်ရရှိသူ (C.P.A) 

  ၄ နရာ မဟာဥပ ဒဘွဲ (့LL.M) 

  ၆ နရာ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ (့သတနည်းပညာ) 
[M.E(IT)] 

 
 

 ၆ နရာ မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ  ့(M.C.Sc) 
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အတွက် လာက်ထားသူများသည်   ၁၅ -  ၃ -  ၂၀၁၉ ရက် နတ့ွင ်ြပင်ပပဂ္ဂိုလ ်အသက ်၃၅ 

နစှ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀  နှစ)် ထက် မ ကျာ်လွန်သ ူြဖစ်ရမည် ၊ 

( ဃ) အလပ်သမား ရးရာဆက်ဆ ရးဦးစီးဌာနအတွက် လာက်ထားသူများသည ်၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉  

ရက် နတွ့င် ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ် ၊ မဟာဘွဲ ရ့ရှိသူများ ၃၅နှစ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက 

အသက် ၄၀ နှစ်) နှင့် အလပ်သမားညန်ကား ရးဦးစီးဌာနအတွက် လာက်ထားသူများသည် 

ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်(ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၄၀နှစ်) ထက်မ ကျာ်လွန်သူ 

ြဖစ်ရမည် ၊  

( င ) ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန် ပီး နရာ ဒသမ ရွးသွား ရာက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်နိင်သူြဖစ်ရမည်။ 

၃။ လာက်လာကိ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်နှင့် ြပည် ထာင်စ 

ရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ ရန်ကန်ရးခွဲ၊ အမှတ်(၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတ္တ ာညွန်ရ့ပ်ကွက်၊ တာ မွ မို န့ယ ် (သိမ့ဟတ်) 

တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွရ့းများ၌ ဝယ်ယူနိင် ပီး ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉  ရက် န ့ နာက်ဆးထား ပီး 

လူကိယ်တိင် (သိမ့ဟတ်)စာတိက်မှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ  ့

ပးပိ ့ လ ာက်ထားရမည်။  

၄။ ရး ြဖစာ မးပွဲ(၁)ကိမ်လင် ကာ်ြငာပါဝန် ကီးဌာနနှင့်အဖွဲ အ့စည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျိုး 

အထိသာ လာက်ထားခွင့်ရှိ ပီး ရာထးူ၂မျိုးထက်ပိမိ လာက်ထားပါက ကာ်ြငာပါအမှတ်စဉ်အလိက် ရာထူး 

၂မျို းသာ သတ်မှတ် ြဖဆိခွင့်ြပု ပီး ကျန် လာက်လာများကိ ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။  

၅။ ရာထူးတစ်မျိုးထက်ပိ၍ လာက်ထားသူသည် ရာထူးတစ်မျိုးစီအတွက် ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ/- 

(ကျပ်ငါး ထာင်)ကိ သီးြခား ပးသွင်း ပီး ရာထူးအလိက် လာက်လာတစ် စာင်စီ သီးြခားတင်သွင်းရမည်။ 

၆။ လာက်လာတွင ် ဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊ ပူးတွဲပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ/- 

ပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊ ပဏာမစစ် ဆးြခင်း၊ ရး ြဖ စာ မးပဲွစစ် ဆးြခင်း၊ စိတ်အ ြခအ နနှင့် လူ တွစ့စ် ဆးြခင်း 

တိအ့တွက် လ့လာရန်လိအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအဖွဲ၏့ ၁၄ - ၉ -၂ဝ၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊   ၃၉၉  / 

ရွးချယ် ရး (အဓိက)၂ဝ၁၇ ြဖင့် ထတ်ြပန်ထား သာ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွက့ ကာ်ြငာ ခ ယူ သာ 

ရာထူးများအတွက် လာက်လာတင်သွင်းသူများလိက်နာရန် လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ 

လိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ လာက်လာပတိ်ရက်ထက် ကျာ်လွန်၍ စာ မးပွဲဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထား သာ (ချလန်ရက် ကျာ)် 

လာက်လာများ၊ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာမပါရှိသည့် လက်ရှိနိင်င့၀န်ထမး်များ၏ လာက်လာများ၊ အလပ်သမား 

မတှ်ပတင်ကတ်မိတ္တ ူမပါရှိသည့်ြပင်ပပဂ္ဂိုလမ်ျား၏ လာက်လာများ၊စာစစ်ဌာနမပါရှိသည့် လာက်လာများနငှ့် 

အချက်အလက်များ ြပည့်စစွာြဖည့်စွက် ဖာ်ြပထားြခင်းမရှိ သာ လာက်လာများကိ ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့် 

ဒတိအဆင့် ရး ြဖ စာ မးပွဲသိ ့ဝင် ရာက ် ြဖဆိခွင့်ြပုမည်မဟတ်ပါ။ 

၈။ လက်ရှိနိင်င့ဝန်ထမ်းများသည် လာက်လာတစ် စာင်ကိ မိမိတာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် 

သက်ဆိင်ရာဝန်ကီးဌာနသိ ့ အဆင့်ဆင့်တင်ြပ ပီး ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပုစာနှင့်အတူ လာက်လာပိတ်ရက် 
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မတိင်မီ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ၊့ ရးအမှတ် (၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့ ပးပိရ့မည်။ ရာထူး(၂)မျိုး 

လာက်ထားပါက ရာထူး(၂)မျိုးလးအတွက် ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုစာကိ ပူးတဲွ ပးပိရ့မည်။ ကိုတင် လာက်လာ 

တစ် စာင်ကိဓာတ်ပအပိ(၃)ပနှင့်အတူ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့ ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉  ရက် 

( သာကာ န ့) နာက်ဆးထား ပီး ပးပိရ့မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့် ရး ြဖစာ မးပွဲစစ် ဆးြခင်းတိကိ့ နြပည် တာ်၊ ရန်ကန်၊ မန္တ လး၊ 

မ ကွးနှင့် မာ်လမိုင် မိုတ့ိတ့ွင်စာစစ်ဌာန (၅)ခြဖင့် ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန (၅)ခအနက် 

မိမိတိ ့ ြဖဆိမည့်စာစစ်ဌာန(၁)ခကိ ရွးချယ် ဖာ်ြပ လ ာက်ထားရမည်ြဖစ် ပီး အဆိပါစာစစ်ဌာန၌သာ 

ပဏာမစစ် ဆးြခင်းနှင့် ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပွဲတိက့ိ  ြဖဆိခွင့်ြပုမည် ြဖစ်ပါသည်။                               

၁၀။ ပဏာမစစ် ဆးြခင်းတွင် အဂလိပ်စာနှင့် သတ ရးရာဘာသာရပ်တိက့ိ Multiple Choice  

Question Type  စစ် ဆးမည်ြဖစ် ပီး  ၁ -  ၆ -  ၂၀၁၉  ရက် ( စ န န ့) တွင်  အဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိ   နနက် 

၀၉ း ၀၀ နာရီမှ ၁၀ း ၀၀ နာရီအထိ  ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍ ပဏာမ စစ် ဆးြခင်း ြဖဆိပနည်းစနစ်ကိ ရှင်းလင်း 

တင်ြပရန်ရိှပါသြဖင့် ြဖဆိသူများသည် နနက် ၀၈ း ၃၀ နာရီတွင် စာ မးပဲွခန်းအတွင်း၌ နရာယူပီး ြဖစ်ရ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ သတ ရးရာဘာသာရပ်ကိ နနက်  ၁၁ း ၀၀ နာရီမှ ၁၂ း ၀၀ နာရီအထိ ြဖဆိရမည်ြဖစ်၍ 

ြဖဆိသူများအ နြဖင့် ၁၀း ၄၅နာရီမှစတင်၍စာ မးပဲွခန်းအတွင်း၌ ြပန်လည် နရာယူ ပီး ြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည။် 

၁၁။    ပဏာမစစ် ဆးြခင်းအတွက် ြဖဆိခွင့်ရရိှသူများ၏ ခအမှတ်စာရင်းများကိ ၂၄ - ၅ -၂၀၁၉ ရက် နမှ့ 

စ၍ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ ၏့ Website၊ Facebook နှင့် Myanmar National Portal တိတ့ွင် 

ထတ်ြပန် ကညာ ပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာ မးပဲွ ြဖဆိခွင့်ကတ်ြပားများကိ ၃၀ - ၅ - ၂၀၁၉ နှင့် ၃၁ - ၅ - ၂၀၁၉ ရက် န ့

တိတွ့င် နြပည် တာ်နှင့် စာစစ်ဌာနတည်ရိှရာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွရ့းများ၌ ထတ် ပးမည် ြဖစ်ပါ 

သည။် 

၁၂။ ပဏာမစစ် ဆးြခင်း အာင်ြမင်သူများစာရင်းကိ ြဖဆိ ပီးရက်သတ္တ (၂)ပတ်အတွင်း ြပည် ထာင်စ 

ရာထူးဝန်အဖွဲ ၏့ Website၊ Facebook နငှ့် Myanmar National Portal တိတ့ွင် ထတ်ြပန် ကညာ 

ပးမည်ြဖစ်ကာ ပဏာမစစ် ဆးြခင်း အာင်ြမင်သူများကိသာ ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပဲွသိ ့ ဝင် ရာက် 

ြဖဆိခွင့် ြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၃။ ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပဲွသိ ့ ဝင် ရာက် ြဖဆိခွင့်ရရိှသူများအတွက် သက်ဆိင်ရာစာစစ်ဌာနအလိက် 

ြဖဆိရမည့် ကျာင်း၊ စာ ြဖခန်းတိကိ့  ခအမှတ်စာရင်းများယှဉ်တဲွပီး ၅ - ၇ - ၂၀၁၉ ရက် နမှ့စ၍ ြပည် ထာင်စ 

ရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ Website၊ Facebook နငှ့် Myanmar National Portal တိတွ့င် ကညာ ပးထားမည် 

ြဖစ် ပီး စာ မးပဲွ ြဖဆိခွင့်ကတ်ြပားများကိ ၁၁ - ၇ -၂၀၁၉ နှင့် ၁၂- ၇ -၂၀၁၉ ရက် နတ့ိတ့ွင ် နြပည် တာ်နှင့် 

စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းများ၌ ထတ် ပးမည ်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၁၄။ ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစာ မးပဲွကိ ၁၃ - ၇ - ၂၀၁၉ရက်(စ န န)့တွင်   ၀၉: ၀၀ နာရီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီ အထိ 

ြမန်မာစာနှင့် ၁၃:၀၀နာရီမှ၁၅:၀၀နာရီအထ ိအဂလိပ်စာဘာသာများကိလည်း ကာင်း၊ ၁၄ - ၇ - ၂၀၁၉ရက ်  

(တနဂ နွ န)့တွင် ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ သတ ရးရာဘာသာကိလည်း ကာင်း၊ ြဖဆိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ ကာ်ြငာပါရာထူးတွင ် တာဝန်ထမ်း ဆာင်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် 

သာသနာ ရးဦးစီးဌာနအတွက် ဦး အးမင်း အာင်၊  ညန်ကား ရးမှူး၊  သာသနာ ရးဦးစီးဌာန(ရးချုပ်)၊ 

ရးအမှတ်(၃၁)၊ နြပည် တာ်၊ (ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၂) သိ ့ လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ 

ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။ 

၁၆။ အြခားစစမ်း မးြမန်းလိချက်ရှိပါက ြပည် ထာင်စရာထူး၀န်အဖွဲ ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်          

(ဖန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၀၅၂/၃၄၀၉၄၃၀) (သိမ့ဟတ်) သက်ဆိင်ရာတိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးရအဖွဲ ရ့းများသိ ့

လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။ 

၁၇။ ဤ ကာ်ြငာနှင့် လာက်လာတင်သွင်းသူများလိက်နာရန် လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ကိ ြပည် ထာင်စ 

ရာထူးဝန်အဖဲွ၏့ Website များြဖစ် သာ ucsb.imis.com.mm ၊ www. ucsb. gov.mm နှင့် Facebook 

Page ြဖစ် သာ Union Civil Service Board Myanmar  နှင့် Myanmar National Portal ြဖစ် သာ 

https:// www. myanmar.gov.mm တိတ့ွင်လည်း ဖာ်ြပထားပါသည်။  

 

 

 


