
 

 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

ေလာက်လာေခယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊  ၁/ ၂ဝ၂၀ 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပိုတွဲလဆန်း   ၇   ရက် 

(  ၂ဝ၂၀ ြပည့်ှစ်၊ ဇန်နဝါရီ  လ  ၃၁   ရက်  ) 
 

၁။  ပို ေဆာင်ေရးှင့ ်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့မီးရထားတွင် လစ်လပ်လျက်ရှေိသာ  

လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူးေနရာများအတွက် Online Application System (OAS)  ကုိအသံုးြပပီး   ၂၁ − ၂ − ၂၀၂၀ 

ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထား၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ Online Application System (OAS) ကို 

အသံုးြပ၍ Online မ ှ  ေလာက်ထားရန်အခက်အခဲရိှသမူျားအေနြဖင့် ယခင်ေလာက်ထားသည့် 

ပုံစံအတိုင်း ေလာက်လာဝယ်ယူ၍ လူကုိယ်တုိင်(သုိမဟုတ်)စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖွဲ၊ ုံးအမှတ ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သို ၂၁ − ၂ − ၂၀၂၀ ရက်ေန့ေနာကဆံု်းထားပးီ ေပးပိုေလာက်ထား 

ိုင်ပါသည်- 

 ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

 လက်ေထာက်ဆရာဝန် ၁၂ ေနရာ M.B.,B.S. (ေဆးပညာဘဲွ)

၂။ ေလာက်ထားသသူည် - 

(က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊

( ခ )  ၂၁ - ၂ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် အသက် ၃၅ ှစ် ထက်မေကျာ်လွန်သူ ြဖစရ်မည်၊

( ဂ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်သူြဖစ်ရမည်၊

(ဃ) ေလာက်လာပိတ်ရက်၌ ၂၀၁၉ခုှစ်တွင ် M.B.,B.S.(ေဆးပညာဘဲွ)ှင့ ် ြမန်မာိုင်င ံ

ေဆးေကာငစ်မီ ှအသိအမှတ်ြပြခင်းခံရသည့်  ေဆးကုသလုိင်စင်(ဆမ) ရှိရမည်ြဖစ်ပးီ 

မိတများကို ေလာက်လာင့်ှ အတူ ပူးတွဲ ေပးပိုရမည်၊ 

(င) ြပင်ပဘဲွပညာရပ်ဆုိင်ရာ တက်ေရာက်ခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပီးကျန်းမာေရးှင့်အားကစားဝန်ကီး 

ဌာန၏ မဟာဘဲွများေြဖဆုိခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 



 

 

၃။  ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသူများအေနြဖင့် ေနရာေဒသမေရွး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် 

Online Application System (OAS) ကုိအသံုးြပ၍ အချနိ်မီေလာက်ထားိုင်ေစရန်ရည်ရွယ် 

စီမံေဆာင်ရွက်ထားြခင်းြဖစ်ပီး  ေအာက်ပါအတုိင်းေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်- 

(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

စာလံုး Pyidaungsu Font )တစ်မျ ိးတည်းကိုသာ အသံုးြပရပါမည်။] 

(ခ) ြဖည့်သွင်းရမည့်စာမျက်ှာသုိဝင်ေရာက်ပီးပါက ေလာက်ထားသူသည် လစ်လပ်ရာထူး၊

ေြဖဆုိလုိသည့် စာစစ်ဌာနှင့်ကိုယ်ေရး အချက်အလက်တိုကို မှန်ကန်စွာြဖည့်သွင်းပီး 

ပူးတဲွပါရိှရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ(ဘဲွလက်မှတ်၊ တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊

စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းထားသည့်ချလန်၊ ြပင်ပပုဂိလ်များအတွက် အလုပ်သမား

မှတ်ပံုတင်ကတ်၊ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း)တိုကို Scan ဖတ်၍ Attach ြပလုပ်ပီး 

Online Application System (OAS)မှတဆင့်ေပးပိုရမည်၊ 

(ဂ) ေလာက်လာှင့်အတူပူးတဲွေပးပုိသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စံုပါက ေလာက်လာ

လက်ခံရရိှေကာင်း ေလာက်ထားသူ၏ e – Mail သုိအေကာင်း ြပန်ကားေပးပါမည်။ 

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

ရှိသူများအေနြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင် ့ ြပည်ေထာင်စု 

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

တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုးများ၌ ေလာက်လာဝယ်ယူ၍  ၂၁ - ၂ - ၂ဝ၂၀ ရက်ေန့ 

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

ေနြပည်ေတာ်သုိ ေပးပုိေလာက်ထားရမည်။ 

၅။ အွန်လိုင်းေလာက်လာ (Online Application Form) သိုေလာက်ထားနည်းှင့်  ေလာကလ်ာ 

ဝယ်ယူေလာက်ထားသူများအေနြဖင့် ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပရမည့် အချက်များ၊ ပူးတဲွပါရိှရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- ေပးသွင်းရမည့် နည်းလမ်း၊ စိတ်အေြခအေနှင့် 

လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုအတွက် ေလ့လာရန် လုိအပခ်ျက်များ ှင့်စပ်လျဉး်၍ ဤအဖွဲ၏ ၂၆- ၈ -၂ဝ၁၉ 

၂ 



 

 

ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊  ၂၁၄၃   / ေရွးချယ်ေရး (အဓိက)၂ဝ၁၉ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲက ေကာ်ြငာေခယူေသာ ရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် 

လမ်းန်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊  ၁ /၂၀၂၀၊ Online Application System (OAS)စနစ်သုိ ဝင်ေရာက်ရမည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ှင် ့ ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်းန်ချက် စာေစာင်ကို 

ြ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။ 

၇။ ေလာက်လာပိတ်ရက်ထက ်ေကျာ်လွန်ေပးပိုလာေသာ ေလာက်လာများှင့် အချက်အလက်များ 

ြပည့်စံုစွာ ြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပထားြခင်းမရှိေသာ ေလာက်လာများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

၈။   ြပည်ေထာငစု်ရာထူး၀န်အဖဲွနည်းဥပေဒ  ၁၅  ကုိ ကျင့်သုံးလျက ်  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်း 

မြပဘ ဲ  စိတ်အေြခအေနစစ်ေဆးြခင်းကုိ ၂၂ - ၄ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း၊ လူေတွစစ်ေဆး 

ြခငး်ကုိ  ၂၃ - ၄ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင်လည်းေကာင်း စတင်မည်ြဖစ်ပီး ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ(်၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်တွင် ကျင်းပမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေြဖဆိုရမည့်ေန့ရက်များကို တစ်ဦးချင်းစီသို 

စာြဖင့် အေကာင်းကားေပးပုိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေန့ရက်အလုိက်လူေတွစစ်ေဆးြခင်းခံယူမည့်သူများ၏ 

ခုံအမှတ်၊ အမည်စာရင်းတုိကုိ အဖွဲ၏ Website ၊ Facebook Page ှင် ့ Myanmar National Web 

Portal တုိတွင ် ၂၀ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့မ ှစတင်ေကညာေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

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

၄၂၀၇၀၆၆၀၅၊ ၀၉ - ၄၂၀၇၀၆၆၀၆) (သိုမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရ 

အဖွဲု ံးများသို  လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမး်ေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 

၃


