
 
 

ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံ တာ ်

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

လာကလ်ာ ခယူ ခင်း 

ကာ် ငာစာအမှတ်၊   ၆  / ၂ဝ၂၀ 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ် တာ်လပည့် ကျာ ်  ၁    ရက ်

(  ၂ဝ၂၀ ပည့်ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ လ     ၃၀    ရက ် ) 

၁။ ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန အာက်ရိှ ကုသ ရးဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ  

လက် ထာကဆ်ရာဝန်ရာထူး နရာများအတွက ် Online Application System (OAS)  ကိုအသုံး ပပီး   

၁ −  ၃ − ၂၀၂၁ ရက် န့ နာက်ဆုံးထား၍ လာက်ထားိုင်ပါသည်။ Online Application System 

(OAS) ကို အသံုး ပ၍ Online မှ  လာက်ထားရန် အခကအ်ခဲ ရှိသူများအ နဖင့် ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲ၊ ံုးအမှတ(်၁၇)၊ နပည် တာ်ှင့် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၊ (ရန်ကုန်ုံးခွဲ)၊ 

အမှတ်(၆၅)၊ အ ဝရာလမ်း၊ မတာွန့်ရပ်ကွက်၊ တာ မွမိနယ်၊ရန်ကုန်ှင့်တိုင်း ဒသကီး/ ပည်နယ်၊ 

ခိုင်၊ မိနယ်ကုသ ရးဦးစီးဌာနမှးုံးများတုိတွင ် လာက်လာဝယ်ယူ၍ လူကိုယ်တိုင် (သုိမဟုတ်) 

စာတုိက်မှတစ်ဆင့်   ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ် (၁၇)၊   နပည် တာ်သုိ     ၁ −  ၃ − ၂၀၂၁ ရက် န့ 

နာကဆံု်းထားပးီ ပးူတဲွပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများှင့်အတူ လာက်လာ(မူရင်း)(၂) စာင်စီ ဖင့် 

ပးပုိ လာကထ်ားုိင်ပါသည်- 

ရာထူး လစ်လပ် ပညာအရည်အချင်း 

လက် ထာက်ဆရာဝန် ၈၄၀ နရာ ဆးပညာဘဲွ (M.B.,B.S.) 

၂။ လာက်ထားသူသည် - 

(က) ပည် ထာင်စုသမတမန်မာိုင်ငံသား ဖစ်ရမည်၊
( ခ ) ၁ -  ၃  - ၂၀၂၁ ရက် န့တွင် အသက် ၃၅ ှစ် ထက်မ ကျာ်လွန်သူ ဖစ်ရမည်၊
( ဂ ) ဆးပညာဘဲွ(M.B.,B.S.)ှင့် မန်မာုိင်ငံ ဆး ကာင်စီမ ှအသိအမှတ် ပ ခင်းခံရသည့်

သက်တမ်းကုန်ဆံုး ခင်းမရှိ သး သာ ဆးကုသခွင့်လုိင်စင်( ဆမ ) ကုိင် ဆာင်ထားသူ 
(သုိမဟုတ်)  ၂၀၂၀ ပည့်ှစ်၊   ဧပီလမှစ၍ အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီး မာက်သူများ  
(အလုပ်သင်ဆရာဝန်ပီးဆုံး ကာင်း ထာက်ခံစာတင် ပိုင်သ)ူ(သုိမဟုတ်) အ ထွ ထ ွ
ဆးကုသခွင့်လုိင်စင်(ဆမ)တင်ပုိင်သူ ဖစ်ရမည်ဖစ်ပီး မိတများကုိ လာက်လာှင့် 

အတူပူးတဲွ ပးပုိရမည်၊
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(ဃ) ဆးပညာမဟာသိပံဘဲွလွန်စာ မးပဲွ ဖဆုိခွင့်ကုိ ကျန်းမာ ရးင့်ှအားကစားဝန်ကီး 

ဌာန၏ လုပ်သက်သတ်မတှ်ချက်ှင့်အညီဝင် ရာက် ဖဆိုခွင့် ပမည် ဖစ်သည်၊ 

(င) စတင်တာဝန်ထမ်း ဆာင်သည့် ဆးုံတွင ် သတ်မှတ်ကာလပည့် အာင် တာဝန ်

ထမ်း ဆာင်ပီးပါက အခားလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရှိ သာ ဆးံုများသုိ နရာ ဒသ 

မ ရွးသွား ရာက်တာဝန်ထမ်း ဆာင်ိုင်သူ ဖစ်ရမည်။ 

၃။ Online Application System (OAS)စနစ်သုိ ဝင် ရာက်ရမည့် လုပ်ငန်းစ်အဆင့်ဆင့်ှင် ့ 

လာက်လာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်းန်ချက်စာ စာင်ကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန် 

အဖဲွ၏ Website – www.ucsb. gov.mm၊  Web Portal – ucsb.imis.com.mm၊Facebook Page 

ဖစ် သာ Union Civil Service Board Myanmar ှင့်  Myanmar National Web Portal – www. 

myanmar.gov.mm တုိတွင်လည်း ဖာ် ပ ပးထားပီးအွန်လိုင်း လာက်လာ (Online Application 

Form) သို လာက်ထားနည်းငှ့်  လာက်လာ ဝယ်ယူ လာက်ထားသူများအ နဖင့် လာက်လာတွင ်

ဖာ် ပရမည့်အချက်များ၊ ပူးတဲွပါရိှရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင် ကး ငွ ၅၀၀ဝိ/- ပးသွင်းရမည့် 

နည်းလမ်းှင့်စပ်လျ်း၍ ဤအဖဲွ၏  ၂၆ - ၈ -၂ဝ၁၉ ရက်စဲွပါစာအမတ်ှ၊  ၂၁၄၃   / ရွးချယ် ရး 

(အဓိက)၂ဝ၁၉ ဖင့် ထုတ် ပန်ထား သာ ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲက ကာ် ငာ ခယူ သာ 

ရာထူးများအတွက် လာက်လာတင်သွင်းသူများလုိက်နာရန် လမ်းန်ချက် စာ စာင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များှင့် 

အညီ လုိက်နာ ဆာင်ရွက်ရန်ဖစ်ပါသည်။ 

၄။ လာက်လာပိတ်ရက်ထက ် ကျာ်လွန် ပးပိုလာ သာ လာက်လာများှင့် အချက်အလက်များ 

ပည့်စုံစွာ ဖည့်စွက် ဖာ် ပထား ခင်းမရှိ သာ လာက်လာများကုိ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 

၅။   ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲအ န ဖင့် လူစွမ်းအားအရင်းအမစ်များ လိုအပ်ချက်အရ 

လာကထ်ားမအ ရအတွက် ပမတူည်၍ ရး ဖစစ် ဆး ခင်း၊ စိတ်အ ခအ နစစ် ဆး ခင်းှင့် 

လူ တွစစ် ဆး ခင်းများကို ကင်းလွတ်ခွင့် ပမည် ဖစ် ကာင်းှင့် ရွးချယ် ခင်းခံရပါက ဗဟုိဝန်ထမ်း 

တကသိုလ်များတွင ် ဖင့်ွလှစ်သည့် အရာထမ်း လာင်းအ ခခံသင်တန်းများသို လတ်တ လာတွင် 

တက် ရာက် စ ခင်းမ ပ သးဘဲ ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကးီဌာနမှ ဝန်ထမ်းသစ်များအဖစ် 

ခန့်အပ်တာဝန် ပးအပ်သွားမည် ဖစ်ပါသည်။ 
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၆။ လက်ခံရရှိ သာ လာက်လာများကိ ု (၂)ပတ်တစ်ကိမ်စုစည်း၍ ပည် ထာင်စုရာထးူဝန်အဖဲွမှ 

ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာနသုိ ပးပိုပီး  စိစစ် ရွးချယ်မအ ပမူတည်၍ အာင်စာရင်း 

ထုတ် ပန်ကာ လက် ထာက်ဆရာဝန်အဖစ် ခန့်ထားိုင် ရး ဆာင်ရွက်သွားမည် ဖစ်ပါသည်။ 

၇။ စံုစမ်း မး မန်းလုိပါက ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ ံုးအမှတ်(၁၇)၊ နပည် တာ် (တယ်လီ 

ဖုန်းအမှတ်၊ ဝ၆၇ - ၃၄ဝ၉ဝ၅၂ ၊ဝ၆၇-၃၄ဝ၉၄၃ဝ၊ ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊ ၀၉ - ၄၂၀၇၀၆၆၀၅၊၀၉-

၄၂၀၇၀၆၆၀၆)ှင့် ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစားဝန်ကီးဌာန၊ ကုသ ရးဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၄)၊ 

နပည် တာ်(တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၃၈၃၊ ၀၆၇-၃၄၁၁၅၁၅)သုိ တယ်လီဖုန်းဖင့်ဖစ် စ၊ 

လူကုိယ်တုိင်ဖစ် စ ဆက်သွယ်စံုစမ်း မးမန်းုိင်ပါသည်။  

 

 

 

 

 

 
 

  


