
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

ေလာက်လာေခယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊   ၂ / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း    ၇     ရက်  

( ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရလီ   ၃၁  ရက် ) 
 

၁။ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန၊ စီမံကိန်းှင့်စီမံေရးရာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ရာထူးေနရာအတွက ်Online Application System (OAS) ကိုအသုံးြပပီး    ၂၈ - ၂ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့ 

ေနာက်ဆံုး ထား၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ Online Application System (OAS) ကုိ အသံုးြပ၍ 

Online မှေလာက်ထားရန် အခက်အခဲရှိသူများအေနြဖင့် ယခင်ေလာက်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း 

ေလာက်လာဝယ်ယူ၍  လူကုိယ်တုိင် (သိုမဟုတ)် စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စ ု ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ၂၈ − ၂ − ၂၀၂၀ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထားပီး ေပးပို  ေလာက်ထား 

ိုင်ပါသည် - 

ရာထးူ လစလ်ပ် ပညာအရည်အချင်း

ဌာနစုမှး(၂)/ 

တတိယအတွင်းဝန်        

(အမျ ိးသား)

(အမျ ိးသမီး) 

၁၀ ေနရာ 

 ၁၀ ေနရာ 

၂။ ေလာက်ထားသူသည် - 

(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊

( ခ ) ၂၈ - ၂ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂိလ်အသက် ၂၅ ှစ်(မဟာဘဲွ/ပါရဂူဘဲွ ရရိှပီး

သူများှင့် အြခားဝန်ကီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက် ၃၀ ှစ် )ထက်မေကျာ်လွန်

သူြဖစ်ရမည်၊ 

( ဂ ) ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကီးဌာန ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက [ိုးိ ုးဘွဲရရှိပီးသူ အသက် ၃၅ ှစ်၊

မဟာဘဲွ/ ပါရဂူဘွဲရရှိပီးသူ အသက် ၄၀ ှစ် ]ထက် မေကျာ်လန်ွသြူဖစ်ရမည်၊ 

(ဃ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီးေနရာေဒသမေရွးသွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။
 

၃။ ေလာက်ထားသူသည် အဂလိပ်ဘာသာှင့် ိုင်ငံြခားဘာသာစကားတစ်ခုခု ကမ်းကျင်စွာ 

တတ်ေြမာက်သူြဖစ်ပါက ထုိသုိကမ်းကျင်မအတွက် ရရိှေသာဘဲွ(သုိမဟုတ်) ဒီပလုိမာလက်မှတ် 

မိတကုိ ေလာက်လာတွင် ပူးတဲွတင်ြပရမည်။ 

တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိပီးသ ူ



 
   

၄။   ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသူများအေနြဖင့် ေနရာေဒသမေရွး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် 

Online Application System (OAS) ကုိအသံုးြပ၍ အချနိ်မီေလာက်ထားိုင်ေစရန်ရည်ရွယ် 

စီမံေဆာင်ရက်ွထားြခင်းြဖစ်ပီး  ေအာက်ပါအတုိင်းေဆာင်ရက်ွရန်ြဖစ်ပါသည်- 

(က) ေလာက်ထားသူသည် အွန်လုိင်းေလာက်လာ (Online Application form)တွင် ြဖည့်သွင်းရန်

အတွက် ချတ်ိဆက်ဝင်ေရာက်ရမည့်လမ်းေကာင်း (oas.ucsb.gov.mm)သုိ ဝင်ေရာက် 

ရပါမည်။ေလာက်ထားမြပလုပ်ရန်အတွက် ကုိယ်ပုိင် e – Mail ကုိအသံုးြပ၍ စနစ်တွင် 

Account တစ်ခုတည်ေဆာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်၊ [ြမန်မာယူနီကုဒ်(ြပည်ေထာင်စု 

စာလုံး Pyidaungsu font ) တစ်မျ ိးတည်းကိုသာ အသုံးြပရပါမည်။] 

(ခ) ြဖည့်သွင်းရမည့်စာမျက်ှာသိုဝင်ေရာက်ပီးပါက ေလာက်ထားသူသည် လစ်လပရ်ာထူး၊

ေြဖဆိုလိုသည့် စာစစ်ဌာနှင့်ကုိယ်ေရး အချက်အလက်တိုကိုမှန်ကန်စွာ ြဖည့်သွင်းပီး 

ပူးတွဲပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ (ဘဲွလက်မှတ်၊ တကသိုလ်ဝင်တန်းေအာင ်

လက်မတ်ှ၊ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းထားသည့် ချလန်၊ြပင်ပပုဂိလ်များအတွက် 

အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်၊ ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း) တိုကို Scan ဖတ်၍ 

Attach ြပလုပ်ပးီ Online Application System (OAS)မတှစ်ဆင့် ေပးပိုရမည်၊ 

(ဂ) ေလာက်လာှင့်အတူပူးတဲွေပးပုိသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စံုပါက ေလာက်လာ

လက်ခံရရိှေကာင်း ေလာက်ထားသူ၏ e – Mail သုိအေကာင်း ြပန်ကားေပးပါမည်။ 
 

၅။ Online Application System (OAS)ကုိအသံုးြပ၍ ေလာက်လာတင်သွင်းရန်အတွက် အခက်အခဲ 

ရှိသူများအေနြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင် ့ ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖဲွ၊ (ရန်ကုန်ံုးခဲွ)၊အမှတ်(၆၅)၊အေဝရာလမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် (သုိမဟုတ်) 

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုးများ၌ ေလာက်လာဝယ်ယူ၍    ၂၈ -  ၂  - ၂ဝ၂၀ ရက်ေန့ 

ေနာက်ဆံုးထားပီး လူကုိယ်တုိင်(သုိမဟုတ်) စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ 

ေနြပည်ေတာ်သုိ ေပးပုိေလာက်ထားရမည်။  

၂ 



 
   

၆။ အွန်လိုင်းေလာက်လာ (Online Application Form) သုိေလာက်ထားနည်းှင့်  ေလာက်လာ 

ဝယ်ယူေလာက်ထားသူများအေနြဖင့် ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပရမည့် အချက်များ၊ ပူးတဲွပါရိှရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ဝင်ေကးေင ွ၅၀၀ဝိ/- ေပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊ ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်း၊ 

စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုအတွက် ေလ့လာရန် လုိအပ်ချက်များ ှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ဤအဖွဲ၏   ၂၆ - ၈ -၂ဝ၁၉ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၂၁၄၃/ ေရွးချယ်ေရး (အဓိက) ၂ဝ၁၉ ြဖင့် ထုတ်ြပန် 

ထားေသာ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွကေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများအတွက် ေလာက်လာ 

တင်သွင်းသမူျားလုိက်နာရန် လမး်န်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက ် များှင့်အညီ လိုက်နာ 

ေဆာင်ရွက်ရန် ြဖစပ်ါသည်။ 

၇။ ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၂၀၊ Online Application System (OAS)စနစ်သုိ ဝင်ေရာက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ှင့် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် လမ်းန်ချက်စာေစာင်ကုိ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏ Website များြဖစ်ေသာ ucsb.imis.com.mm ၊ www.ucsb.gov.mm ၊ 

Facebook Page ြဖစ်ေသာ Union Civil Service Board Myanmar ှင့် Myanmar National Web 

Portal ြဖစ်ေသာ https://www.myanmar.gov.mm တုိတွင်လည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။  

၈။ ေလာက်လာပတ်ိရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းထားေသာ (ချလန် 

ရက်ေကျာ်) ေလာက်လာများ၊ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာမပါရိှသည့် လက်ရိှုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ၏ 

ေလာက်လာများ၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်မိတမပါရှိသည့် ြပင်ပပုဂိလ်များ၏ေလာက်လာများ၊ 

စာစစ်ဌာနမပါရိှသည့် ေလာက်လာများ၊ အချကအ်လက်များ ြပည့်စံုစွာြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပထားြခင်း 

မရှိေသာေလာက်လာများှင့် Online မှ ေလာက်လာလက်ခံရရှိေကာင်း e – Mail ြပန်ကား 

ထားြခင်းမရှိသူများအား ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိခွင့်ြပမည်မဟုတ်ပါ။                              

၉။ လက်ရိှုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ရရိှုိင်ရန်အတွက် oas.ucsb.gov.mmမှ 

တစ်ဆင့် အချကအ်လက်များ ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်းထားသည့် အွန်လုိင်းေလာက်လာ (Online 

Application Form)အား (Download)ရယူြခင်း(သုိမဟုတ်) Online Application System 

(OAS)ကုိအသံုးြပ၍ ေလာက်လာတင်သွင်းရန်အတွက် အခက်အခဲရိှသည့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် 

ေလာက်လာတစေ်စာင်ကုိ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို  

အဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပစာကုိေလာက်လာပတ်ိပီး ရက်သတ(၂)ပတ်အတွင်း 

ေနာက်ဆံုးထား၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိေပးပိုရမည်။ ကိတင ်

ေလာက်လာတစေ်စာင်ကုိ ဓာတ်ပုံအပုိ(၃)ပုံှင့်အတူ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ ် (၁၇)၊ 

ေနြပည်ေတာ်သို   ၂၈ - ၂ -၂၀၂၀ ရက်ေန့ေနာက်ဆံုးထားပးီေပးပုိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃ 



 
   

၁၀။ Online Application System (OAS)ကို အသုံးြပ၍ ေလာက်ထားသူများသည် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့်ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ(ရန်ကုန်ုံးခွဲ)၊ 

အမှတ်(၆၅)၊  အေဝရာလမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် (သုိမဟုတ်) တိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများ၌  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ   သတ်မှတ်ထားေသာေလာက်လာ 

ပံုစကံိုဝယ်ယူပီး ေရးေြဖစာေမးပွဲ ေြဖဆိုရန်အတွက ်ေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားထုတ်ယူချန်ိတွင ်ြပည့်စုံစွာ 

ြဖည့်စွက်ထားေသာ ေလာက်လာပံုစံှင့်အတူသတ်မှတ် စာရွက်စာတမ်းမိတများ ပူးတဲွလျက် ြပန်လည် 

တင်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၁။ ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းကို ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွးှင့်ေမာ်လမိင်မိ 

တုိတွင် စာစစ်ဌာန (၅)ခုြဖင့် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက် 

မိမိတုိေြဖဆုိမည့် စာစစ်ဌာန(၁)ခုကုိ  ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အဆုိပါစာစစ်ဌာန၌သာ  

ေရးေြဖစာေမးပွဲကိုေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၂။   ေရးေြဖစာေမးပဲွသို ဝင်ေရာက်ေြဖဆုိခွင့်ရရှိသူများအတွက ်သက်ဆုိင်ရာ စာစစ်ဌာန အလိုက ်

ေြဖဆုိရမည့်ေကျာင်း၊ စာေြဖခန်းတုိကုိ ခံုအမှတ်စာရင်းများယှဉ်တဲွပီး    ၂ -  ၆ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့မှစ၍ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website ၊ Facebook  ှင့် Myanmar National Web Portal 

တုိတွင် ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို   ၁၁ - ၆ - ၂၀၂၀ ှင့်      

၁၂ - ၆  - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တိုတွင ်ေနြပည်ေတာ်ှင့်စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွံုးများ၌ ထုတေ်ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၃။ ေရးေြဖစာေမးပဲွကုိ  ၁၃ - ၆  - ၂၀၂၀ရက်(စေနေန့)တွင် ၀၉ : ၀၀ နာရ ီမ ှ၁၁ : ၀၀ နာရီအထိ 

ြမန်မာစာှင့် ၁၃:၀၀ နာရီမှ ၁၆:၀၀ နာရီအထိ အဂလိပ်စာဘာသာတုိကုိလည်းေကာင်း၊  ၁၄- ၆-၂၀၂၀ ရက် 

(တနဂေွေန့)တွင် ၀၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီအထိ သုတေရးရာဘာသာကိုလည်းေကာင်း 

ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။   

၁၄။ အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ဝ၆၇-၃၄ဝ၉ဝ၅၂၊ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ၊၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၄၊၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅ ှင့် 

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆)(သိုမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲု ံးများသို  

လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။  

၄ 


