
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

ေလာက်လာေခယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊  ၃ / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ တပုိတဲွလဆနး်    ၁၃    ရက် 

( ၂၀၂၀ ြပည့်ှစ်၊   ေဖေဖာ်ဝါရီ  လ    ၆    ရက် ) 

 

၁။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖဲွအစည်း( ၁၀ )ခုတွင် လစလ်ပ်လျက်ရှိေသာ ရာထူး 

ေနရာများအတွက ် Online Application System (OAS) ကုိအသုံးြပပီး  ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရကေ်န့ 

ေနာက်ဆံုးထား၍ ေလာက်ထားိုင်ပါသည်။ Online Application System(OAS) ကုိအသံုးြပ၍ 

Online မှ ေလာက်ထားရန် အခက်အခဲရှိသူများအေနြဖင့် ယခင် ေလာက်ထားသည့်ပုံစံအတိုင်း 

ေလာက်လာဝယ်ယူ၍  လူကုိယ်တိုင ် (သုိမဟုတ်) စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ ် (၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ   ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထားပီး ေပးပိုေလာက်ထား 

ုိင်ပါသည် - 

 

 (က) စီမကိံန်း၊ဘာေရးှင့်စက်မဝန်ကီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 
 

(၁) ြမန်မာ ့

စီးပွားေရး 

ဘဏ် 

လက်ေထာက်

မန်ေနဂျာ 

၁ ေနရာ

 ၇ ေနရာ 

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ)[B.E(Civil)]

ကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/မဟာ 

ကွန်ပျတာသိပံဘဲွ(B.C.Sc/ M.C.Sc)

  ၇ ေနရာ ကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ/မဟာ 

ကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ(B.C.Tech/ 

M.C.Tech) 
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စဉ် ဌာန ရာထးူ လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

  ၆ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ

(သုတနည်းပညာ)[B.E/M.E(IT)] 

  ၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ

(အီလက်ထေရာနစ်)[B.E/M.E(Electronics)] 

  ၄ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ

(လပ်စစ်စွမ်းအား)[B.E/M.E(Electrical Power)]

  ၁ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မ) 

[B.E(Mechanical)] 

(၂) ြမန်မာ ့

ိုင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မ

ဘဏ် 

လက်ေထာက်

မန်ေနဂျာ 

၁၀ ေနရာ ဝါဏိဇဘွဲ/မဟာဝါဏိဇဘဲွ(B.Com/

M.Com)/စီးပွားေရးပညာဘွဲ/မဟာ 

စီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း/ေဘာဂ 

ေဗဒ)B.Econ/M.Econ(Statistics/Economics)/ 

စာရင်းကုိင်ပညာဘဲွ/စာရင်းကုိငပ်ညာ 

မဟာဘဲွ (B.Act/M.Act)/စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခဲွမပညာဘဲွ/ စီးပွားေရး 

လုပ်ငန်းစီမံခန ့်ခွဲမပညာမဟာဘဲွ(B.B.A/ 

M.B.A)/ဖွံဖိးမပညာဘွဲ/ဖံွဖိးမပညာ 

မဟာဘဲွ(B.Dev.S/M.Dev.S)/လူဦးေရ 

ပညာဘဲွ/လူဦးေရပညာမဟာဘွဲ(B.P.S/ 

M.P.S)/ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန ့်ခွဲမပညာဘွဲ/ 

ြပည်သူ့ေရးရာစီမံခန ့်ခွဲမပညာမဟာဘွဲ 

(B.P.A/ M.P.A) (သိုမဟတ်ု) ြမန်မာ့ိုင်င ံ

ြခားကုန်သွယ်မဘဏ်တွင်တာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်လျက်ရိှသူြဖစ်ပါကတကသိုလ် 

တစ်ခုခုမဘဲွှတစ်ခုခုရရိှပးီသူ 
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(ခ) ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစုိးရအဖွဲ 

 

 

 

 

 

 

 

(ဂ) သာသနာေရးှင့်ယဉေ်ကျးမဝန်ကီးဌာန 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ံုး 

 

 

 

 

 

 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

ရန်ကုန် 

မိေတာ် 

စည်ပင် 

သာယာေရး 

ေကာမ်တီ 

ဌာနစုမှး ၁၅ ေနရာ တကသိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခု

(Any Graduate) 

[ြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသနာ ့

တကသိုလ်မှဘွဲများလက်မခံပါ။] 

 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

သာသနာ 

ေတာ်ထွန်းကား 

ြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရှိ

(အမျ ိးသား) 

၃ ေနရာ ဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ) 

[B.A(English)] 

 ၃၇ ေနရာ အစုိးရအသိအမှတ်ြပတကသုိလ် 

တစ်ခုခုမှဘဲွရရိှသူ(သို)သာသနဓဇ 

ဓမာစရိယ(သို)သကျသီဟဓမာ 

စရိယ(သို)ေစတီယဂဏဓမာစရိယ 

(သုိ)သာသနတကသီလ ဓမာစရိယ 

[B.A(Buddhism)][ြပည်ပတကသုိလ် 

များမှေပးအပ်ေသာဘဲွများလက်မခံပါ။]

ရာထးူ လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရှိ

 

၇ ေနရာ မဟာကွန်ပျတာသိပံဘွဲ(M.C.Sc)/

မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ 

(M.C.Tech) 
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(င) ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(စ) ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

စဉ် ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

(၁) ဆက်သွယ်ေရး

န်ကားမ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရှိ

(အမျ ိးသား) 

၁ ေနရာ မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ

(အီလက်ထေရာနစ်) 

[M.E(Electronics)] 

(၂) ြမန်မာ့မီးရထား လကေ်ထာက်

အင်ဂျင်နီယာ

(မိြပ) 

(အမျ ိးသား) 

၁၀ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ

(မိြပ)[B.E(Civil)] 

(၃) မိုးေလဝသှင့် 

ဇလေဗဒန်ကား

မဦးစီးဌာန 

လကေ်ထာက်

အင်ဂျင်နီယာ 

၃ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ 

(သုတနည်းပညာ/ 

အီလက်ထေရာနစ်/ 

လပ်စစ်စွမ်းအား/စက်မ)

[B.E(Information 

Technology/Electron-

ics/Electrical Power/ 

Mechanical)] 

ဌာန ရာထးူ လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

မးီသတ်ဦးစီး

ဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ

(အမျ ိးသား) 

(အမျ ိးသမးီ) 

၁ ေနရာ 

၁ ေနရာ 

 
 

မဟာဥပေဒဘဲွ(L.L.M) 

 (အမျ ိးသား)

 (အမျ ိးသမီး) 

၁ ေနရာ

၁ ေနရာ 

မဟာဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ/

အဂလိပ်ဘာသာ) 

[M.A(English/English-UFL]
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(ဆ) လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

စဉ် ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

(၁) ေဘးအရာယ် 

ဆုိင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမ 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရှိ

 

၂ ေနရာ စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘဲွ

(M.Act)/မဟာကွန်ပျတာသိပံဘွဲ

(M.C.Sc )/ မဟာဝိဇာဘဲွ 

(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ) 

[M.A(English/English-UFl)]/ 

မဟာဝိဇာဘွဲ(ိုင်ငံတကာ 

ဆက်ဆံေရးပညာ) [M.A (IR)] 

(၂) လူမဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာန 

ဦးစးီအရာရှိ

 

၅ ေနရာ မဟာကွန်ပျတာသိပံဘွဲ 

(M.C.Sc)/မဟာကွန်ပျတာ 

နည်းပညာဘဲွ(M.C.Tech)/ 

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ 

(သုတနည်းပညာ)[M.E(IT)] 

  ၄ ေနရာ မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ

(စာရင်းအင်း)[M.Econ (Statistics)] 

  ၁၆ ေနရာ မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပစ်ာ/ 

အဂလိပ်ဘာသာ)[M.A(English/ 

English-UFL)] 

  ၁ ေနရာ မဟာဝိဇာဘဲွ(စိတ်ပညာ)

M.A(Psychology) 

  ၉ ေနရာ မဟာဥပေဒဘွဲ(LL.M)

  ၁ ေနရာ လူမေရးပညာဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ

[Diploma of Social Work(DSW)] 

  ၉ ေနရာ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘဲွ

(ေဆးဘက်ဆုိင်ရာခာသန်စွမ်းမ) 

[B.Med. Tech (Physiotherapy)]
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(ဇ) အလုပသ်မား၊လူဝင်မကီးကပေ်ရးှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဈ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 

 

 

 

 

 

 

 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

အလုပ်သမား 

န်ကားေရး 

ဦးစီးအရာရှိ/

နည်းြပအရာရှိ 

၃ ေနရာ ဥပေဒဘဲွ(LL.B) 

ဦးစီးဌာန ၃ ေနရာ ဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ)

[B.A(English)] 

 ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သတင်း 

အချက်အလက်သိပံှင့်နည်း 

ပညာ)[B.E( Information Science 

and Technology) 

 ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ်)

[B.E (Electronics)] 

 ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စွမ်းအား)

[B.E(Electrical Power)] 

 ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ)

[B.E (Civil)] 

 ၂ ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(ချည်မင်ှင့်အထည်)

[B.E (Textile)] 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

ြမန်မာ ့

သစ်လုပ်ငန်း 

လက်ေထာက်

မန်ေနဂျာ 

(ဘာေရး) 

 

၃ ေနရာ လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင်

ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသ(ူCPA)/ 

ဝါဏိဇဘွဲ(B.Com) 
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(ည) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဌာန ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း

မေလး 

လပ်စစ် 

ဓာတ်အား 

ေပးေရး  

ေကာ်ပိုေရးရင်ှး 

လက်ေထာက်

မန်ေနဂျာ 

(စီမ)ံ 

လက်ေထာက်

မန်ေနဂျာ 

(ဘာ) 

 

၁ ေနရာ

 

 

၈ ေနရာ 

ဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ ်

ဘာသာ) 

[B.A(English/English-UFL) 

ဝါဏိဇဘွဲ(B.Com)/ လက်မှတ်ရ 

ြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင ်

လက်မှတ်ရရှိသ(ူC.P.A)/  

စာရင်းကုိင်ပညာဘဲွ(B.Act)/ 

တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိပီး 

စာရင်းကုိင်ဒီပလုိမာလကမှ်တ် 

(D.A)ရရှိသူြဖစ်ပါကအစိုးရဌာန 

တစ်ခုခု၌ စာရင်းကုိင်-၁ 

လုပ်သက(်၃)ှစ်အထက်အေတွ 

အကံရိှပးီလက်ရိှတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ဆဲဝန်ထမ်းြဖစ်သ ူ

[ယင်းအဆင့်တွင်အနည်းဆံုး 

လုပ်သက(်၃)ှစ်ြပည့်မီေကာင်းကုိ 

သက်ဆိုင်ရာဌာနကီးမှး၏ေထာက်

ခံချက်ြဖင့်ပူးတဲွေလာက်ထားရမည်။] 
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၂။ ေလာက်ထားသသူည် - 

( က) ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံသားြဖစ်ရမည်၊

(ခ) သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာနအတွက် ေလာက်ထားသူများသည်   

၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂိလ်အသက် ၂၅ ှစ် (၀န်ထမ်းြဖစ်ပါက အသက်  

၃၀  ှစ်)ထက်မေကျာ်လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊ 

( ဂ ) မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ြမန်မာ့မီးရထား၊ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းှင့် မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အား 

ေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်းတုိအတွက် ေလာက်ထားသူများသည် ၆-၃-၂၀၂၀ရက်ေန့တွင ်

ြပင်ပပဂုိလ် အသက် ၃၀ ှစ် (၀န်ထမ်း ြဖစ်ပါက အသက် ၃၅  ှစ်) ထက ်မေကျာ ်

လွန်သူ ြဖစ်ရမည် ၊ 

(ဃ) ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်ှင့် အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနတိုအတွက်

ေလာက်ထားသူများသည်   ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင ်ြပင်ပပုဂိလ် အသက် ၃၀ စ်ှ 

(၀န်ထမ်း ြဖစပ်ါက အသက် ၄၀  ှစ်) ထက် မေကျာလွ်န်သ ူြဖစ်ရမည် ၊ 

(င) ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီအတွက ်   ေလာက်ထားသူများသည်  

၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂိလ်အသက်(၃၀)ှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက ၃၅ ှစ်)၊ 

မဟာဘဲွှင့်ပါရဂူဘဲွရရှိသူြဖစ်ပါက ြပင်ပပုဂိလ်အသက်(၃၅)ှစ် (ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက 

၄၀ ှစ်) ထက ်မေကျာ်လွန်သ ူြဖစ်ရမည် ၊ 

(စ) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတေ်တာ်ချပံု်း၊ ဆက်သွယ်ေရး 

န်ကားမဦးစီးဌာန၊ မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန၊ ေဘးအရာယ် 

ဆုိင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမဦးစီးဌာနှင့်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတိုအတွက ် ေလာက်ထားသ ူ

များသည်   ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တွင် ြပင်ပပုဂိလ် အသက် ၃၅ ှစ် (၀န်ထမ်း 

ြဖစပ်ါက အသက် ၄၀  ှစ်) ထက် မေကျာ်လွန်သ ူြဖစ်ရမည် ၊ 

( ဆ ) ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီးေနရာေဒသမေရွးသွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ုိင်သူြဖစ်ရမည်။

၃။ ေနရာေဒသမေရွး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာြဖင့် အချနိ်မီေလာက်ထားိုင်ေစရန် 

ရည်ရွယ်ပီး Online Application System (OAS) ကုိ စီမံေဆာင်ရွက်ထားပါသြဖင့် 

ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသူများအေနြဖင့် ေအာက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့်ေဆာင်ရကွ်ရန်ြဖစ်ပါသည် - 
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(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၊ [ြမန်မာယူနီကဒ်ု (ြပည်ေထာင်စု 

စာလုံး Pyidaungsu Font )တစ်မျ ိးတည်းကုိသာ အသုံးြပရပါမည်။] 

(ခ) ြဖည့်သွင်းရမည့်စာမျက်ှာသုိဝင်ေရာက်ပီးပါက ေလာက်ထားသသူည ် မိမိေလာက် 

ထားလုိသည့်လစ်လပရ်ာထူး(တစ်မျ ိး/ှစ်မျ ိး)၊ေြဖဆိုလိုသည့်စာစစ်ဌာနှင့်ကိုယ်ေရး 

အချက်အလက်တိုကို မှန်ကန်စွာြဖည့်သွင်းပီး ပူးတွဲပါရှိရမည့် စာရကွစ်ာတမ်းများ 

(ဘွဲလက်မှတ်၊ တကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်း 

ထားသည့်ချလန်၊ ြပင်ပပုဂိလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်၊ ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ် 

အမှတ်စာရင်း)တိုကို Scan ဖတ်၍ Attach ြပလုပ်ပီး  Online Application System 

(OAS)မှတဆင့်ေပးပိုရမည်၊ 

(ဂ) ေလာက်လာှင့်အတူပူးတဲွေပးပုိသည့် စာရွက်စာတမ်းများ ြပည့်စံုပါက ေလာက်လာ

လက်ခံရရိှေကာင်း ေလာက်ထားသူ၏ e – Mail သုိ အေကာင်းြပန်ကားေပးပါမည်။ 

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

ရှိသူများအေနြဖင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့် ြပည်ေထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ (ရန်ကုန်ုံးခွဲ)၊အမတ်ှ(၆၅)၊အေဝရာလမ်း၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် 

(သုိမဟုတ်) တုိင်းေဒသကီးှင့် ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွံုးများ၌ ေလာက်လာဝယ်ယူ၍    ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ 

ရက်ေန့ ေနာက်ဆံုးထားပီး လူကုိယ်တုိင်(သုိမဟုတ်) စာတုိက်မှတစ်ဆင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ 

ုံးအမှတ(်၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ေပးပိုေလာက်ထားရမည်။  

၅။ ေရးေြဖစာေမးပဲွ(၁)ကိမ်လင် ေကာ်ြငာပါဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး 

၂ မျ ိးအထိသာ ေလာက်ထားခွင့်ရှိပီး ေလာက်လာေပတွင ်ပထမဦးစားေပးှင့ ်ဒုတယိဦးစားေပးဟ ု 

ေဖာ်ြပ၍ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ ရာထူးတစ်မျ ိးထက်ပုိ၍ ေလာက်ထားသူသည် ရာထူးတစ်မျ ိးစီအတွက် ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- 

(ကျပ်ငါးေထာင်) ကုိ သီးြခားစီေပးသွင်း၍ ရာထူးအလုိက် ေလာက်လာတစ်ေစာင်စီ သီးြခားတငသွ်င်း 

ရမည်ြဖစ်ပးီ Online Application System (OAS) အသံုးြပ၍ ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့် ရာထူး 
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(၂)မျ ိးေလာက်ထားပါက ေလာက်ထားသူသည် ဌာန (၂)ခုကုိ ေရွးချယ်၍ ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- 

(ကျပ်ငါးေထာင်)ေပးသွင်းထားသည့် ချလန် (၂)ေစာင်ြဖင့် အွန်လုိင်းေလာက်လာ (Online Application 

Form)တွင ်ပူးတဲွေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၇။ အွန်လိုင်းေလာက်လာ (Online Application Form) သိုေလာက်ထားနည်းှင့်  ေလာက်လာ 

ဝယ်ယူေလာက်ထားသူများအေနြဖင့် ေလာက်လာတွင်ေဖာ်ြပရမည့် အချက်များ၊ ပူးတဲွပါရိှရမည့် 

စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင်ေကးေငွ ၅၀၀ဝိ/- ေပးသွင်းရမည့် နည်းလမ်း ၊  ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း ၊ 

ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်း၊ စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုအတွက် ေလ့လာရန် 

လိုအပ်ချက်များ ှင့်စပ်လျဉး်၍ ဤအဖဲွ၏   ၂၆ - ၈ -၂ဝ၁၉ ရက်စဲွပါစာအမှတ်၊ ၂၁၄၃/ ေရွးချယ်ေရး 

(အဓိက) ၂ဝ၁၉ ြဖင့် ထုတ်ြပန်ထားေသာ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲကေကာ်ြငာေခယူေသာ 

ရာထူးများအတွက် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် လမ်းန်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက် 

များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

၈။ အဆုိပါေကာ်ြငာစာအမတ်ှ၊ ၃/၂၀၂၀အတွက်  Online Application System (OAS)စနစ်သို 

ဝင်ေရာက်ရမည့် လုပင်န်းစဉအ်ဆင့်ဆင့်ှင့် ေလာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန ် လမ်းန် 

ချက်စာေစာင်ကို ြ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 

ေဖာ်ြပေပးထားပါသည်။  

၉။ ေလာက်လာပတ်ိရက်ထက်ေကျာ်လွန်၍ စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွေပးသွင်းထားေသာ (ချလန် 

ရက်ေကျာ်) ေလာက်လာများ၊ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာမပါရိှသည့် လက်ရိှုိင်င့ံဝန်ထမ်းများ၏ ေလာက်လာများ၊ 

အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်မိတမပါရှိသည့် ြပင်ပပုဂိလ်များ၏ ေလာက်လာများ၊ စာစစ်ဌာန 

မပါရိှသည့်  ေလာက်လာများ၊  အချက်အလက်များ   ြပည့်စံုစွာြဖည့်စွက်ေဖာ်ြပထားြခင်း    မရှေိသာ 

ေလာက်လာများှင့် Online Application System(OAS)ြဖင့် ေလာက်ထားသူများအတွက်Onlineမှ 
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ေလာက်လာလက်ခံရရှိေကာငး် e – Mail ြပန်ကားထားြခင်းမရိှသူများအား ပဏာမ 

စစ်ေဆးြခင်းှင့် ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိ ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်ြပမည ်မဟုတ်ပါ။  

၁၀။ လက်ရိှုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည် စာေမးပဲွေြဖဆုိခွင့်ရရိှုိင်ရန်အတွက် oas.ucsb.gov.mmမှ တစ်ဆင့် 

အချက်အလက်များ ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်းထားသည့် အွန်လိုင်းေလာက်လာ (Online Application 

Form)အား (Download)ရယူြခင်း(သုိမဟုတ်) Online Application System (OAS)ကုိအသံုးြပ၍ 

ေလာက်လာတင်သွင်းရန်အတွက် အခက်အခဲရိှသည့် ုိင်င့ံဝန်ထမ်းများအေနြဖင့် ေလာက်လာ 

တစ်ေစာင်ကုိ မိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာနသို အဆင့်ဆင့် 

တင်ြပပီး ဝန်ကီးဌာန၏ ခွင့်ြပစာကုိေလာက်လာပိတ်ပီး ရက်သတ(၂)ပတ်အတွင်း ေနာက်ဆံုးထား၍ 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ေနြပည်ေတာ်သုိေပးပိုရမည်။ ရာထူး(၂) မျ ိး ေလာက်ထား 

ပါကရာထူး(၂)မျ ိးလုံးအတွက် ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပစာကို ေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ကိတင် 

ေလာက်လာတစ်ေစာင်ကို ဓာတ်ပုံအပို(၃)ပုံှင် ့အတူ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ုံးအမှတ(်၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ  ၆ - ၃ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့ ေနာက်ဆုံးထားပးီေပးပိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

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

ပထမအဆင့်အေနြဖင့် ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း {Screening Test} ေြဖဆိုေအာင်ြမင်ပါက 

ြပည်ေထာင်စု ရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်ှင့်ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ(ရန်ကန်ုံုးခဲွ)၊ 

အမှတ်(၆၅)၊  အေဝရာလမး်၊ ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမိနယ် (သုိမဟုတ်) တုိင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်နယ် အစုိးရအဖဲွံုးများ၌  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမ ှ  သတ်မတ်ှထားေသာ ေလာက်လာ 

ပုံစံကိုဝယ်ယူပီး ဒုတိယအဆင့်အေနြဖင့် ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုရန်အတွက ် ေြဖဆုိခွင့်ကတ်ြပား 

ထတ်ုယူချန်ိတွင် ြပည့်စုံစွာြဖည့်စွက်ထားေသာ ေလာက်လာပုံစံှင့်အတ ူသတ်မှတ ်စာရွက်စာတမ်း 

မိတများ ပူးတွဲလျက ်ြပန်လည်တငြ်ပရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၁၂။ ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း { Screening Test } ှင့် ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းတိုကို 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွးှင့်ေမာ်လမိင်မိတိုတွင ် စာစစ်ဌာန (၅)ခုြဖင့် 

တစ်ပိငတ်ည်းကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက် မိမိတိုေြဖဆုိမည့် စာစစ် 
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ဌာန(၁)ခုကုိ ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး အဆုိပါစာစစ်ဌာန၌သာ  ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း 

{ Screening Test } ှင့် ေရးေြဖစာေမးပွဲတိုကိုေြဖဆုိ ခွင့်ြပ မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၃။ ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း { Screening Test } တွင် အဂလိပ်စာှင့် သုတေရးရာ ဘာသာရပ်တိုကို 

Multiple Choice Question Type စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပးီ  ၂၇- ၆ - ၂၀၂၀ ရက် (စေနေန့)တွင် 

အဂလပိစ်ာဘာသာရပကုိ် နံနက် ၀၉ : ၀၀ နာရီမ ှ ၁၀ : ၀၀ နာရီအထ ိ ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်၍ 

ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း ေြဖဆိုပုံနည်းစနစ်ကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပရန်ရိှပါသြဖင့် ေြဖဆိုသူများသည် နံနက် 

၀၈ : ၃၀ နာရီတွင ် စာေမးပွဲခန်းအတွင်း၌ ေနရာယူပးီြဖစရ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ သုတေရးရာ 

ဘာသာရပကုိ် နံနက် ၁၁ : ၀၀ နာရီမ ှ၁၂ : ၀၀ နာရီအထ ိေြဖဆိုရမည်ြဖစ်၍ ေြဖဆုိသူများအေနြဖင့် 

၁၀ : ၄၅ နာရီမှစတင်၍ စာေမးပွဲခန်းအတွင်း၌ ြပန်လည်ေနရာယူပီးြဖစ်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၄။ ပဏာမစစ်ေဆးြခင်းအတွက် ေြဖဆုိခွင့်ရရိှသူများ၏ ခံုအမှတ်စာရင်းများကုိ  ၁၉ - ၆ -  ၂၀၂၀ 

ရက်ေန့မစှ၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website ၊ Facebook ှင် ့Myanmar National Web 

Portal တုိတွင်   ထုတြ်ပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး      စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို  

၂၅- ၆ - ၂၀၂၀ှင့်  ၂၆ - ၆ -  ၂၀၂၀ ရက်ေန့တိုတွင ် ေနြပည်ေတာ်င့်ှ စာစစ်ဌာနတည်ရိှရာ 

တုိင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲုံးများ၌ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၁၅။ ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း ေအာင်ြမင်သူများစာရင်းကို ေြဖဆိုပီးရက်သတ(၂)ပတ်အတွင်း 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏ Website ၊ Facebook ှင့် Myanmar National Web Portal တုိတွင် 

ထုတ်ြပန်ေကညာေပးမည်ြဖစ်ကာ ပဏာမစစ်ေဆးြခင်းေအာင်ြမင်သူများကိုသာ ဒုတိယအဆင့် 

ေဆာင်ရွက်မည့်ေရးေြဖစာေမးပွဲသို ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၁၆။ ေရးေြဖစာေမးပွဲသို  ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုခွင့်ရရှိသူများအတွက် သက်ဆိုင်ရာစာစစ်ဌာန 

အလုိက် ေြဖဆုိရမည့်ေကျာင်း၊ စာေြဖခန်းတုိကုိ ခံုအမှတ်စာရင်းများယှဉ်တဲွပီး ၁၇ - ၇ - ၂၀၂၀ 

ရက်ေန့မစှ၍ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website ၊ Facebook  ှင့် Myanmar National Web 

Portal တုိတွင် ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကို  ၂၃ - ၇ -၂၀၂၀ှင့်  

၂၄- ၇ - ၂၀၂၀ ရက်ေန့တိုတွင ်ေနြပည်ေတာ်ှင့်စာစစ်ဌာနတည်ရှိရာ တိုင်းေဒသကီး/  ြပည်နယ် 

အစိုးရအဖွဲုံးများ၌ ထုတေ်ပးမည်ြဖစ်ပါသည်။  
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၁၇။ ေရးေြဖစာေမးပွဲကို၂၅ -  ၇ - ၂၀၂၀ ရက်(စေနေန့)တွင် ၀၉ : ၀၀ နာရ ီမှ ၁၁ : ၀၀ နာရီအထ ိ

ြမန်မာစာှင် ့ ၁၃ : ၀၀ နာရီ မှ  ၁၅ : ၀၀ နာရီအထိ    အဂလိပ်စာဘာသာတိုကိုလည်းေကာင်း၊  

၂၆  -  ၇  - ၂၀၂၀ ရက် (တနဂေွေန့)တွင် ၀၉:၀၀ နာရီ မှ ၁၁:၀၀ နာရီအထိ သုတေရးရာ 

ဘာသာကုိလည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။   

၁၈။ အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

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

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅ ှင့် ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆) (သိုမဟုတ)် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် 

အစုိးရအဖဲွံုးများသုိ လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းုိင်ပါသည်။  

၁၉။ ေကာ်ြငာပါရာထူးတင်ွ တာဝန်ထမ်းေဆာင်ြခင်းှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးြခားစည်းကမ်းချက်များ 

ရိှသည့် သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာနအတွက် ဦးေအာင်မိင်၊ ဒုတိယန်ကားေရးမှး၊  

သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာန(ုံးချပ်)၊ ံုးအမှတ်(၃၁)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ (ဖုန်း၊ ၀၆၇-

၃၄၀၆၀၄၅)သို လည်းေကာင်း၊ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာခ်ျပ်ံုးအတွက် န်ကားေရးမှး၊ 

စီမံေရးရာဌာန၊ ုံးအမှတ(်၅၄)၊ ေနြပည်ေတာ် (ဖုန်း၊၀၆၇-၃၄၃၀၄၂၁)သို လည်းေကာင်း၊ မုိးေလ 

ဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာနအတွက် ုံးအမှတ(်၅)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ (တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ 

၀၆၇- ၃၄၁၁၄၄၆၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၀၃၂ )သိုလည်းေကာင်း၊ အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာနအတွက ်

စီမံခန ့်ခွဲေရးဌာနခွဲ၊ အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ(်၅၁)၊ ေနြပည်ေတာ် ၊ (တယ်လီ 

ဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၄၃၈၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၄၉၅) သုိ လည်းေကာင်း၊လူကိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ တယ်လီ 

ဖုန်းြဖင့်ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းိုင်ပါသည်။ 


