
ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံ တာ် 
ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

လာကလ်ာ ခယူ ခင်း 
ကာ် ငာစာအမှတ်၊  ၃  / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၂ ခုှစ်၊ တ ပါင်းလပည့် ကျာ ်  ၄   ရက ်
( ၂၀၂၁ ခုှစ်၊   မတ်   လ    ၃၁   ရက ်) 

 

၁။ အလုပ်သမား၊လူဝင်မကီးကပ် ရးှင့် ပည်သူအင်အားဝန်ကီးဌာန၊ လူမဖူလုံ ရးအဖွဲတွင်  

လစ်လပ်လျက်ရိှ သာ အာက် ဖာ်ပပါရာထးူအတွက် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ 

နပည် တာ် ှင့် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊(ရန်ကုန်ံုးခဲွ)၊ အမှတ်(၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတာွန့် 

ရပ်ကွက်၊ တာ မွမိနယ်(သုိမဟုတ်) တုိင်း ဒသကီးှင့် ပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီံုးများ၌ 

လာက်လာဝယ်ယူ၍  ၂၉ - ၄ -  ၂၀၂၁ ရက် န့ နာက်ဆုံးထားပးီ လူကုိယ်တုိင်(သုိမဟတ်ု) 

စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ံုးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ်သုိ ပးပို လာက်ထား 

ုိင်ပါသည် - 

ရာထူး    လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

လက် ထာက်ဆရာဝန်  ၂၅ နရာ ဆးပညာဘွဲ(M.B.,B.S.)

၂။     လာက်ထားသူသည် - 

(က) ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံသား ဖစ်ရမည်၊
( ခ ) ၂၉-၄-၂၀၂၁ ရက် န့တွင်ပင်ပပုဂိလ်အသက်၃၅ ှစ် ထက်မ ကျာ်လွန်သူ ဖစ်ရမည်၊

( ဂ ) ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန်သူ ဖစရ်မည်၊

( ဃ )
  

ဆးပညာဘဲွ(M.B.,B.S.)ှင့် မန်မာိုင်ငံ ဆး ကာင်စီမ ှ အသအိမှတ် ပ ခငး်ခံရသည့် 
သက်တမ်းကုန်ဆုံး ခင်းမရှိ သး သာ ဆးကုသခွင့်လုိင်စင်( ဆမ ) ကုိင် ဆာင်ထားသူ 
(သုိမဟုတ်) ၂၀၂၀ ပည့်ှစ်၊ ဧပီလမှစ၍ အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီး မာက်သူများ   
(အလုပ်သင် ဆရာဝန်ပီးဆံုး ကာင်း ထာက်ခံစာတင်ပုိင်သူ)(သုိမဟုတ်) အ ထွ ထွ  
ဆးကုသခွင့်လိုင်စင(်ဆမ)တင်ပုိင်သူ ဖစ်ရမည် ဖစ်ပီးမိတများကုိ လာက်လာှင့်  

အတူ ပူးတဲွ ပးပုိရမည်၊ 
(င) ပင်ပဘဲွပညာရပ်ဆုိင်ရာ တက် ရာက်ခွင့်ပမည်ဖစ်ပီး  ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၏

မဟာဘဲွများ ဖဆိုခွင့်ရပါက ဖဆိုခွင့် ပမည် ဖစ်ပါသည်။ 
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၃။ လာက်လာတင်သွင်းလုိသူများသည် တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ ဖင့် မမိိတိုှင့် သက်ဆုိင် သာ 
အချက်အလက်များကုိ ဖည့်သွင်းကာ အချနိ်မီ လာက်ထားရမည် ဖစ်ပါသည်။ လာက်လာတင်သွင်း 
သူများလုိက်နာရန် လမ်းန်ချက်စာ စာင်ကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏  Website - www. 
ucsb.gov.mm ၊ Web Portal - ucsb. imis.com.mm ှင့် Myanmar National Web Portal - www. 
myanmar. gov.mm တုိတွင်လည်း ဖာ် ပ ပးထားပီး လာက်လာတွင ် ဖာ် ပရမည့်အချက်များ၊ 
ပူးတွဲ ပးပုိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ဝင် ကး ငွ၅၀၀ဝ/ိ- ပးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊စိတ်အ ခအ န  
ှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းတိုအတွက ် လ့လာရန်လိုအပ်ချက်များှင့် စပ်လျ်း၍ ပည် ထာင်စ ု
ရာထူးဝန်အဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာရာထူးများအတွက ် လာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် 
လမ်းန်ချက်စာ စာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့်အညီလိုက်နာ ဆာင်ရွက်ရန် ဖစ်ပါသည်။ 
၄။  လာက်လာ ပးပုိစ်ကပင် လာက်လာှင့်အတူ ချလန်(မူရင်း)ှင့် အ ထွ ထွ ဆးကုသခွင့် 
လုိင်စင်(ဆမ)၊ ဘဲွလက်မှတ်၊ ဘဲွ နာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း၊ တကသုိလ်ဝင်တန်း အာင်လက်မှတ်၊ 
အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ပားှင့် ုိင်ငံသားစိစစ် ရးကတ်ပားစသည့် ပူးတဲွပါရိှရမည့် စာရွက် 
စာတမ်းမိတများ ပးပုိထားခင်း မရိှသည့် လာက်လာများ၊ လာက်လာပိတ်ရက် ကျာ်လွန်ပီးမှ 
စာ မးပဲွဝင် ကး ငွ ပးသွင်းထားသည့် လာက်လာများ၊ လာက်လာှင့်အတူ ပူးတဲွပါရိှရမည့်စာရွက် 
စာတမ်း များတင်ပထား သာ်လည်း လာက်လာပိတ်ရက် ကျာ်လွန်ပီးမှ ပးပုိလာသည့် လာက်လာ 
များအားစိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံယူရမည ် မဟုတ်ပါ ကာင်း အသိ ပး ဖာ် ပ 
အပ်ပါသည်။ 
၅။  ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွနည်းဥပ ဒ ၁၅ ကိ ုကျင့်သံုးလျက် ရး ဖစာ မးပွဲစစ် ဆး ခင်း 
မပဘဲစိတ်အ ခအ နစစ် ဆး ခင်းကုိ ၇ - ၆ - ၂၀၂၁ ရက် န့တွင ် လည်း ကာင်း၊ လူ တွ 
စစ် ဆး ခင်းကုိ  ၈-၆-၂၀၂၁ ရက် န့တွင ်လည်း ကာင်း စတင်မည် ဖစ်ပးီ ပည် ထာင်စုရာထးူဝန် 
အဖွဲ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ်တွင် ကျင်းပမည် ဖစ်ပါသည်။ ဖဆုိရမည့် န့ရက်များကုိ 
တစ်ဦးချင်းစီသုိစာ ဖင့် အ ကာင်းကား ပးပုိမည် ဖစ်ပါသည်။ န့ရက်အလုိက်လူ တွစစ် ဆးခင်း 
ခံယူမည့်သူများ၏ ခံုအမှတ်၊ အမည်စာရင်းတိုကိ ုအဖွဲ၏ Website ှင့် Myanmar National Web 
Portalတိုတွင်  ၁၉-၅-၂၀၂၁ ရက် န့မှ စတင် ကညာ ပးမည် ဖစ်ပါသည်။ 
၆။ အခားစံုစမ်း မး မန်းလုိချက်ရိှပါက ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ် 
(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ဝ၆၇-၃၄ဝ၉ဝ၅၂၊ ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ၊ ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊  ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅ ှင့်  
၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆)(သုိမဟုတ်)သက်ဆုိင်ရာတုိင်း ဒသကီး/ ပည်နယ်စီမံအုပ်ချပ် ရး ကာင်စီံုးများသုိ 
လူကုိယ်တုိင်ဖစ် စ၊ တယ်လီဖုန်းဖင့်ဖစ် စ ဆက်သွယ်စံုစမ်း မးမန်းုိင်ပါသည်။  
၇။ ကာ် ငာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်း ဆာင် ခင်းှင့ ်စပ်လျ်း၍ သီး ခားစည်းကမ်း 
သတ်မှတ်ချက်များရိှပါသဖင့် လူမဖူလံု ရးအဖဲွ၊ ဆးဌာန (ဖုန်း၊ ၀၆၇ - ၃၄၁၇၉၃၈)သုိ ဆက်သွယ်စံုစမ်း 
မးမန်းုိင်ပါသည်။  


