
 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ ်

ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲ  ့

လာက်လာ ခ ယူြခင်း 

ကာ်ြငာစာအမှတ်၊   ၂  /၂ဝ၁၉ 

၁၃၈၁ ခနစှ်၊  တန်ခူးလြပည့် ကျာ်  ၄   ရက် 

(  ၂ဝ၁၉ ခနှစ်၊    ဧ ပီလ    ၂၃  ရက ် ) 
 

၁။ ကျန်းမာ ရးနှင့်အားကစားဝန် ကီးဌာန အာက်ရိှ ကသ ရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပလ်ျက်ရှိ သာ 

လစာနန်း(၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အဆင့် အာက် ဖာ်ြပပါ ရာထူးများအတွက် လာက်လာတင်သွင်း 

နိင်ပါသည်- 

 ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

 လက် ထာက်ဆရာဝန ် ၉၆၇ နရာ M.B.,B.S. ( ဆးပညာဘွဲ )့ 

၂။ လာက်ထားသူသည် - 

(က) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်ငသားြဖစ်ရမည်၊ 

( ခ ) ၁၇ - ၅ -၂၀၁၉ရက် နတ့ငွ ်အသက် ၃၅ နှစ် ထက်မ ကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည်၊ 

( ဂ ) ကျနး်မာ ရး ကာငး်မန်ွသူြဖစ်ရမည်၊ 

(ဃ) လာက်လာပိတ်ရက်တွင် M.B.,B.S. ( ဆးပညာဘဲွ)့နှင့်လက်ရိှတရားဝင် ဆရာဝန် 

အ ထွ ထွ ဆးကသခွင့်လိင်စင်(ဆမ)ကိင် ဆာင်ထားသူြဖစ်ရမည်ြဖစ် ပီး    မိတ္တ ူများကိ 

လာက်လာနှင့်အတူပူးတဲွ ပးပိရ့မည်။ 

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

ရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ ရန်ကန်ရးခဲွ၊ အမှတ်(၆၅)၊အ ဝရာလမ်း၊ မတ္တ ာညွန်ရ့ပ်ကွက်၊ တာ မွ မိုန့ယ်(သိမ့ဟတ်) 

တိင်း ဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အစိးရအဖဲွရ့းများ၌ဝယ်ယူနိင် ပီး ၁၇-၅-၂ဝ၁၉ ရက် နအ့ ရာက်လူကိယ်တိင် 

(သိမ့ဟတ်)စာတိက်မှတစ်ဆင့် ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ်သိ ့ ပးပိ ့

လာက်ထားရမည်။  

၄။ လာက်လာတွင် ဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊  ပူးတွဲပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊  ဝင် ကး ငွ   

ကျပ်၅၀၀ဝိ/- ပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊ နတ် ြဖစစ် ဆးမအတွက် လ့လာရန ် လိအပခ်ျက်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ဤအဖွဲ၏့ ၁၄-၉-၂ဝ၁၇ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊၃၉၉/ ရွးချယ် ရး(အဓကိ)၂ဝ၁၇ြဖင့်ထတ်ြပန ်

၂/သ့ုိ 



 

 

ထား သာ ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖွဲက့ ကာြ်ငာ ခ ယူ သာရာထးူများအတကွ် လာက်လာ 

တင်သွင်းသူများလိက်နာရန ် လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိက်နာ 

ဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်သည။် 

၅။ လာက်လာပိတ်ရက်ထက် ကျာ်လွန် ပးပိလ့ာ သာ လာက်လာများနှင့် အချက်အလက်များ 

ြပည့်စစွာြဖည့်စွက် ဖာ်ြပထားြခင်းမရိှ သာ လာကလ်ာများကိ လက်ခမည်မဟတ်ပါ။  

၆။   ြပည် ထာင်စရာထူး၀န်အဖွဲ န့ည်းဥပ ဒ  ၁၅ ကိ ကျင်သ့းလျက်  ရး ြဖစာ မးပဲွ စစ် ဆးြခင်း 

မြပုဘဲ  စိတ်အ ြခအ နစစ် ဆးြခင်းကိ ၁၆-၆-၂၀၁၉ ရက် နတွ့င်လည်း ကာင်း၊ လူ တွစ့စ် ဆးြခင်းကိ  

၁၇-၆-၂၀၁၉ ရက် နတ့ွင်လည်း ကာင်းစတင်မည်ြဖစ် ပီး ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ 

နြပည် တာ်တွင်ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ြဖဆိရမည့် နရ့က်များကိ တစ်ဦးချင်းစီသိ ့စာြဖင့်အ ကာင်းကား 

ပးပိမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ နရ့က်အလိက်လူ တွစ့စ် ဆးြခင်းခယူမည့်သူများ၏ ခအမှတ်၊ အမည်စာရင်းတိကိ့ 

အဖဲွ၏့ Website ၊ Facebook နှင့် Myanmar National Portal တိတ့ွင ်  ၃- ၆ -၂၀၁၉ ရက် နမ့ ှ

စတင် ကညာ ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ အြခားစစမ်း မးြမန်းလိချက်ရိှပါက ြပည် ထာင်စရာထူးဝန်အဖဲွ၊့ ရးအမှတ်(၁၇)၊ နြပည် တာ် 

(တယ်လီဖန်း အမှတ်၊ ဝ၆၇ - ၃၄ဝ၉ဝ၅၂ နှင့် ဝ၆၇ - ၃၄ဝ၉၄၃ဝ)သိ ့လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ တယ်လီဖန်း 

ြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ်စစမ်း မးြမန်းနိင်ပါသည်။ 

၈။ ဤ ကာ်ြငာနှင့် လာက်လာတင်သွင်းသူများ လိက်နာရန်လမ်းညန်ချက်စာ စာင်ကိ ြပည် ထာင်စ 

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

Facebook Page ြဖစ် သာUnion Civil Service Board  Myanmar နငှ့်Myanmar National 

Portal ြဖစ် သာ https://www.Myanmar.gov.mmတိတွ့ငလ်ညး် ဖာ်ြပထားပါသည်။ 

၂ 


