
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ 

ေလာက်လာေခါယူြခငး် 

ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊   ၇ / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊  ေတာ်သလင်းလြပည့်ေကျာ်   ၄   ရက်              

( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊   စက်တင်ဘာ လ    ၂၄     ရက် ) 

၁။  ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်ရံုးနှင့်ေရွးေကာက်ပဲွေကာ်မရှင်အဖဲွခဲွရံုးအဆင့်ဆင့်တုိတွင် 

လစ်လပ်လျက်ရိှေသာ  ေအာက်ေဖာ်ြပပါ  ရာထူးေနရာအတွက်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ 

ရုံးအမှတ်(၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်နှင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊  (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)၊  အမတှ(်၆၅)၊ 

အေဝရာလမ်း၊  ေမတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာေမွမို နယ်  (သုိမဟုတ်)  တုိင်းေဒသကီးနှင့်ြပည်နယ်အစုိးရ 

အဖဲွရံုးများ၌  ေလာက်လာဝယ်ယူ၍  ၁၅  -  ၁၀  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့  ေနာက်ဆံုးထားပီး  လူကုိယ်တုိင် 

(သုိမဟုတ်)စာတုိက်မှတစ်ဆင့်  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊့  ရုံးအမှတ(်၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်သ့ုိ  ေပးပို 

ေလာက်ထားနုိင်ပါသည်- 

ရာထူး  လစ်လပ်  ပညာအရည်အချင်း 

ဦးစီးအရာရိှ  ၃၀ ေနရာ  တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိသ[ူAny Graduate] 

 [  ြပည်တွင်း  /  ြပည်ပသာသနာ့တက္ကသိုလ်မှ

ဘဲွ့များလက်မခံပါ။] 

 ၂။  ေလာက်ထားသူသည် - 

(က)  ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံသားြဖစ်ရမည် ၊ 

( ခ )  ၁၅  -  ၁၀  -  ၂၀၂၁    ရက်ေန့တွင်    ြပင်ပပုဂ္ုိဂ လ် အသက် ၃၅ နှစ်  (ဝနထ်မ်း  ြဖစ်ပါက 
အသက် ၄၀ နှစ)် ထက်မေကျာ်လွန်သူြဖစ်ရမည် ၊ 

 ( ဂ )  ကျန်းမာေရးေကာင်းမွန်ပီး  ေနရာေဒသမေရွး  သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်နုိင်သ ူ

ြဖစ်ရမည်။  
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၃။  ေလာက်လာတင်သွင်းလုိသမူျားသည်  တာဝန်ယူမ၊  တာဝန်ခံမြဖင့်  မိမိတုိနှင့်သက်ဆုိင်ေသာ 

အချက်အလက်များကုိ  ြဖည့်သွင်းကာ အချန်ိမီ ေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပါသည်။ ေလာက်လာတင်သွင်း 

သူများလိုက်နာရန်  လမ်းန်ချက်စာေစာင်ကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏    Website  –

www.ucsb. gov.mm    နင့်ှ   Myanmar  National Web    Portal  -  www. myanmar.  gov.mm 

တ့ုိတွင်လည်း  ေဖာ်ြပေပးထားပီး  ေလာက်လာတွင်  ေဖာ်ြပရမည့်အချက်များ၊  ပူးတဲွေပးပိုရမည့် 

စာရက်ွစာတမ်းမိတူ များ၊  ဝင်ေကးေငွ  ၅၀၀ဝိ/-  ေပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊      ေရးေြဖစာေမးပွဲ 

စစ်ေဆးြခင်း၊  စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွစစ်ေဆးြခင်းတိုအတွက်  ေလ့လာရန်  လိုအပ်ချက်များနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့က  ေကာ်ြငာေခါယူေသာ  ရာထူးများအတွက်  ေလာက်လာ 

တင်သွင်းသမူျားလုိက်နာရန်လမ်းညန်ချက်စာေစာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီလုိက်နာ  ေဆာင်ရွက်ရန် 

ြဖစ်ပါသည်။  

၄။  ေလာက်ထားသူများအေနြဖင့်  ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၄/၂၀၂၁)၌    ရာထူး(၂)မျ ိုးေလာက်ထား 

ခဲ့သူြဖစ်ပါက  ေကာ်ြငာပါဦးစီးအရာရှိရာထူး  (၃၀)ေနရာအတွက်  ထပ်မံေလာက်ထားရန်မလိုအပ် 

ေတာ့ပါေကာင်း  ၊  ရာထူး(၁)မျ ိုးေလာက်ထားခဲ့သူသာ  ေကာ်ြငာပါယင်းရာထူးအတွက်  ထပ်မံ 

ေလာက်ထားနုိင်ပါသည်။ေရးေြဖစာေမးပဲွ(၁)ကိမ်လငလ်စ်လပ်ရာထူး(၂)မျ ိုးအထိသာ ေလာကထ်ား 

ခွင့်ရှိပီး  ပထမဦးစားေပးနင့်ှ  ဒုတိယဦးစားေပး  ဟုေဖာ်ြပ၍  ေလာကထ်ားရမည်ြဖစ်ပီး  ရာထူး 

တစ်မျ ိုးစီအတွက်ဝင်ေကးေငွ  ၅၀၀ဝ/ိ-  (ကျပင်ါးေထာင်)ကို  သီးြခားစီေပးသွငး်၍  ေပးသင်ွးထား 

သည့်  ချလန်(၂)ေစာင်ြဖင့်  ပူးတွဲေဖာ်ြပရမည်ြဖစ်ပါသည်။  ေကာ်ြငာပါရာထးူအတွက်  ေရးေြဖ 

စာေမးပွဲကို  ေကာ်ြငာစာအမှတ(်၄/၂၀၂၁)တွင်  ေဖာ်ြပေကညာထားသည့်  ေရးေြဖစာေမးပွဲေန့ရက် 

အတိုင်း တစ်ပို င်တည်းကျင်းပြပုလုပ်စစ်ေဆးမည်ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

၅။  လက်ရိှနုိင်င့ံဝန်ထမ်းများသည်  ရာထူး(၁)မျ ိုးေလာက်ထားပါက  ကိုတင်ေလာက်လာ 

(၁)ေစာင်ကုိလည်းေကာင်း၊  ရာထးူ(၂)မျ ိုးေလာက်ထားပါက  ကိုတင်ေလာက်လာ  (၂)ေစာင်ကုိ 

လည်းေကာင်း၊ဓာတ်ပု ံအပို(၃)ပုံနှင် ့အတူမိမိတာဝန်ထမ်းေဆာင်သည့်ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာ 

ဝန်ကီးဌာနသိုအဆင့်ဆင့်တင်ြပပီး  ဝန်ကီးဌာန၏ခွင့်ြပုစာကုိေလာက်လာပိတ်ပီး  ရက်သတ(၂)ပတ် 

(၁၄ ရက်)အတွင်းေနာက်ဆံုးထား၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊  ရံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်သုိ ေပးပုိ 

ရမည်ြဖစ်ပီးသတ်မှတ်ရက်အတွငး်ေပးပုိနုိင်ြခငး်မရိှပါက ေရးေြဖစာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ြပုမည်မဟုတ်ပါ။  

၆။  ေလာက်ထားသမူျားသည်  ေလာက်လာေပးပို့စဉ်ကပင်  ေလာက်လာနှင့်အတူ  ချလန် 

(မူရင်း)နှင့်  ဘွဲ့လက်မှတ်၊  ဘွဲ့ ေနာက်ဆံုးနစ်ှအမှတ်စာရင်း၊  တက္ကသုိလ်ဝင်တန်းေအာင်လက်မှတ်၊ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပားနှင့်  နုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားစသည့်  စာရက်ွစာတမ်းမိတူ များ 

ပူးတွဲပါရှိရမည်။  သတ်မှတ်စာရွက်စာတမ်း  မတိူ များမပါရိှသည့်ေလာက်လာများ၊  ေလာက်လာ 
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ပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ  စာေမးပွဲဝင်ေကးေငွ  ေပးသွင်းထားသည့်ေလာကလ်ာများ၊  နိုင်င့ံဝန်ထမ်း 

များအေနြဖင့်  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကီးဌာန၏  ခွင့်ြပုစာေတာင်းခံထားြခင်းမရိှသည့်  ေလာက်လာများ၊ 

ေလာက်လာနှင့်အတူ  ပူးတွဲပါရှိရမည့်  စာရွက်စာတမ်းများ  တင်ြပထားေသာ်လည်း  ေလာက်လာ 

ပိတ်ရက်ေကျာ်လွန်ပီးမှ  ေရာက်ရှိလာသည့်ေလာက်လာများကုိ  လက်ခံစိစစ်ေဆာင်ရွက်ေပးမည်  မဟုတ် 

ပါေကာင်း အသိေပး ေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။ 

၇။  ေရးေြဖစာေမးပွဲစစ်ေဆးြခင်းကို ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တေလး၊ မေကွးနှင့် ေမာ်လမို င်မို ့ 

တ့ုိတွင်  စာစစ်ဌာန(၅)ခုြဖင့်  တစ်ပိုင်တည်း  ကျင်းပမည်ြဖစ်သည့်အတွက်  စာစစ်ဌာန(၅)ခုအနက် 

မိမိတို့ေြဖဆိုမည့်  စာစစ်ဌာန(၁)ခုကုိ  ေရွးချယ်ေဖာ်ြပေလာက်ထားရမည်ြဖစ်ပီး  အဆုိပါစာစစ် 

ဌာန၌သာ  ေြဖဆိုခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ၈။  ေရးေြဖစာေမးပဲွစစ်ေဆးြခင်းအတွက ် ေြဖဆုိခွင့်ရရိှသမူျားသည်        သက်ဆုိင်ရာစာစစ်ဌာန 

အလုိက်ေြဖဆုိရမည့်ေကျာင်း၊စာေြဖခန်းတုိကုိ ခံုအမှတ်စာရင်းနှင့်အတူယှဉ်တဲွေဖာ်ြပကာ ၂၂-၁၁ - ၂၀၂၁ 

ရက်ေန့မစှတင်၍  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  နှင့် Myanmar National Web Portal 

တို့တွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပီး စာေမးပွဲေြဖဆိုခွင့်ကတ်ြပားများကုိ   ၉ - ၁၂-  ၂၀၂၁ 

နှင့်    ၁၀-  ၁၂  -  ၂၀၂၁  ရက်ေန့တ့ုိတွင်  ေနြပည်ေတာ်နှင့်  စာစစ်ဌာနတည်ရိှရာ  တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွ့ရံုးများ၌ ထုတ်ေပးမည်ြဖစ်ပါသည်။   

၉။  ေရးေြဖစာေမးပွဲကို   ၁၁ -  ၁၂ - ၂၀၂၁ ရက ်(စေနေန့)တွင် ၀၉ : ၀၀ နာရ ီမ ှ ၁၁ : ၀၀ နာရီ 
အထိ ြမန်မာစာနှင့ ် ၁၃:၀၀နာရီ မှ ၁၅:၀၀နာရီအထိ အဂင်္လိပ်စာဘာသာရပ်ကို လည်းေကာင်း၊       
၁၂-၁၂-၂၀၂၁ရက်(တနဂင်္ေနွေန့)တွင် ၀၉:၀၀နာရီ မှ  ၁၁:၀၀နာရီအထိသတုေရးရာဘာသာရပ်ကုိ 
လည်းေကာင်း ေြဖဆိုရမည်ြဖစ်ပါသည်။  
၁၀။  ေရးေြဖေအာင် ြမင်သူများ၏အမည်စာရင်း ၊  စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွစစေ်ဆးမည့် 

ေန့ရက်နှင့် အချနိ်  တုိကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website  နှင့် Myanmar National Web 

Portal တုိတွင် ထုတ်ြပန်ေကညာေပးထားမည်ြဖစ်ပါသည်။   

၁၁။  အြခားစံုစမ်းေမးြမန်းလုိချက်ရိှပါက  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊  ရံုးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ် 

(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊  ဝ၆၇-၃၄ဝ၉ဝ၅၂၊  ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ၊  ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊  ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅  ၊ 

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆  ၊  ၀၉-၇၉၇၇၂၇၆၉၆  ၊  ၀၉-၄၄၁၉၃၇၃၄၃  နှင့်  ၀၉-၂၆၂၅၀၂၉၈၈  )  (သုိမဟတ်ု) 

သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသကီးနှင့်  ြပည်နယ်အစုိးရအဖဲွရံုးများသုိ  လူကုိယ်တုိင်ြဖစ်ေစ၊  တယ်လီဖုန်းြဖင့် 

ြဖစ်ေစ ဆက်သွယ်စံုစမ်းေမးြမန်းနုိင်ပါသည်။    

 


