ြပည်ေထာင်စသ
ု မတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ေံ တာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယေ် လ့ကျင်ေ့ ရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၃ /၂၀၁၅
၁၃၇၆ ခု စှ ၊် တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၁၅ ရက်
၂၀၁၅ ခု စှ ၊် မတ် လ ၁၉ ရက်
အေကာင်းအရာ။
၁။

ေရွးချယ်ခရ
ံ သူများအမည်စာရင်းေကညာခ
ြ င်း

ြပ ည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ ရာထူး၀င်ခွင့်ေရးေ ြဖ စာေမးပွဲ အမှတ်စဥ်(၂/၂၀၁၄)ကို ၂၀၁၄ ခု ှစ်၊

ေအာက်တိုဘာလ(၂၅)ရက်ေန ှင့်(၂၆)ရက်ေနတို တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ် ှင့် တိုင်းေဒသ ကီး/ ြပည်နယ်မိ ေတာ်များ၌
စာစစ်ဌာန(၁၅)ခု ြဖင့် တစ် ပိ င်တည်းကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ြပီး ေအာက်ေဖာ် ြပပါ၀န် ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်း(၇)ခုတုိ မှ လစ်လပ်
ရာထူးစုစုေပါင်း(၂၀၄)ေနရာအတွက် စစ်ေဆးမပ
ြ လုပ်ခ့ဲပါသည် (က) ရထားပို ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ကုန်းလမ်းပို ေဆာင်ေရး န်ကားမဦးစီးဌာန ငှ ဗ့် ဟိပု ုိ ေဆာင်
ဆက်သွယ်ေရးေကျာင်း (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၄)
( ခ ) သမဝါယမဝန်ကီးဌာန၊အေသးစားစက်မလက်မလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန( ုံးချ ပ်) ှင့် ယွန်းပညာေကာလိပ်၊ ပုဂံ မိ
(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂/၂၀၁၄)
( ဂ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး ှင့်သစ်ေတာေရးရာဝန် က ီးဌာန၊ ြမ န်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၁၄)
(ဃ) ြပန်ကားေရးဝန် ကီးဌာန၊ပုံ ှိပ်ေရး ှင့်စာအုပ်ထုတ်ေဝေရးလုပ်ငန်း ၊ ြပန်ကားေရး ှင့်ြပည်သူ
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၄/၂၀၁၄)
( င ) ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊ပ
ြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၁၄)
( စ ) အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန၊ လူမဖူလေံု ရးအဖွဲ ှင့် အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမား
ဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၁၄)
(ဆ) စီးပွားေရး ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ေရး န်ကားမဦးစီးဌာန
(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၄)
၂။

အဆိုပါလစ်လပ်ရာထူးများသို ေလ ာက်ထားသူစုစုေပါင်း(၁၀၃၇၉)ဦး(ကျား -၂၃၂၀၊ မ - ၈၀၅၉)တို ရှိခဲ့ ပီး

ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ၌(၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေ ြဖဆိုသူစုစုေပါင်း(၂၉၀၉)ဦး (ကျား - ၇၃၉ ၊ မ - ၂၁၇၀)တို ရှိခဲ့သည့်
အနက်(၂၀၀)ဦး ( ကျား - ၂၇ ၊ မ - ၁၇၃ )တို ကို စိတ်အေခ
ြ အေန ှင့်လူေတွ စစ်ေဆးမခံယူရန် အေကာင်း ကားခဲ့ရာ
(၈)ဦးပျက်ကွက်ခဲ့သ ြဖ င့် ကျန်ပုဂိ လ် (၁၉၂)ဦးတို ကို ၂၀-၁-၂၀၁၅ ရက်ေန မှ ၂၈-၁-၂၀၁၅ရက်ေနအထိ လူေတွ
စစ်ေဆးခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။
၂/သို
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၃။

လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းခံယူခဲ့သူများအနက် ၀န် ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်း( ၇ )ခုတို ရှိ လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း

(၂၀၄)ေနရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးအလိုက်ခန် ထား ိုင်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သူေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂိ လ်
( ၁၄၆ )ဦး (ဝန်ထမ်း - ၅၆ ၊ ြပင်ပ - ၉၀ )တို ကိုေရွးချယ်ေ ကာင်းေကညာအပ်ပါသည်-

က။ ရထားပို ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန ( ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁ /၂၀၁၄ )
(၁) ကုန်းလမ်းပို ေဆာင်ေရး န် ကားမဦးစီးဌာန
(က) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(စက်မ)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၂၁၈

(၆) ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ဦးလွင်ကိုေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/စကန( ိုင်)၁၈၆၄၅၂
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၂၀

ဦးအာကာစိုး

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၆၉၄၈
၃

ရန်ကုန်-၂၉

ဦးေအးချမ်းကိုကိုေအာင်

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂရ( ိုင်)၀၁၀၆၈၂
၄

တနသာရီ-၄၀

ဦးေဝရန်ေကျာ်

ြပင်ပ

၆/ထဝန( ိုင်)၁၁၄၇၃၃
၅

မ ေလး-၁၈

ဦးဟိန်းရာဇာေအာင်(ခ) ဦးရာဇာေအာင်

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိငု ်)၀၀၄၁၅၆
၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၃၂

ေဒ ေဝေဝငိမ်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၃၅၁၄၄
( ခ ) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(မိ ြပ)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၅၇

(၂)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (မိ ြပ)

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေဒ အိေကခိုင်

မှတခ် ျက်

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၄၇၅၄၁
၂

မေကွး-၁၀၁၄

ေဒ အိဟန်နီစိုး

ြပင်ပ

၈/အလန( ိုင်)၁၄၂၄၀၃
(၂) ဗဟိပု ုိ ေဆာင်ဆက်သယ
ွ ေ် ရးေကျာင်း
(က) ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ းသား)

(၁)ေနရာ

မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)
(သို မဟုတ်)မဟာကွနပ် ျ တာသိပဘ
ံ ဲွ

[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န် သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့် ြပည့်မသ
ီ ူ
မရှပိ ါသဖ
ြ င့် ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
၃/သို
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( ခ ) လက်ေထာက်စာကည်တ
့ က
ုိ မ် ှ း (၁)ေနရာ

မဟာဝိဇာဘွဲ /မဟာသိပဘ
ံ ဲွ တစ်ခခု ု ငှ ့်
စာကည်တ
့ က
ုိ ပ် ညာဒီပလိမု ာရရှသ
ိ ူ

[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န် သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့် ြပည့်မသ
ီ ူ
မရှပိ ါသဖ
ြ င့် ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
ခ။

သမဝါယမဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၄)
(က) အေသးစားစက်မလက်မလုပင
် န်းဦးစီးဌာန( းံု ချ ပ်)

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(အမျိ းသား)
စဥ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်

(၁)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (ချည်မင် ှင့်အထည်/စက်မ)

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၅၀ ဦးေအာင်ဆန်းဝင်း

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၈၀၆၃
( ခ ) ယွနး် ပညာေကာလိပ၊် ပုဂံ မိ
လက်ေထာက်ကထိက(အမျိ းသား)

(၁)ေနရာ

မဟာကွနပ် ျ တာသိပဘ
ံ ဲွ

[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
ဂ။

ပတ်ဝန်းကျငထ
် နိ း် သိမး် ေရး ငှ သ
့် စ်ေတာေရးရာဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃/၂၀၁၄)
(က) ြမန်မာ့သစ်လပု င် န်း
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ဆင်ေဆးကု)

(၁၅)ေနရာ

တိရစာန်ေဆးသိပဘ
ံ ဲွ

(အမျိ းသား)
[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
( ခ ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန
(၁) ဦးစီးအရာရှိ

(၄)ေနရာ

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ (ဓာတု/သတတူးေဖာ်ေရး/
မိ ြပ/ေရနံ/ချည်မ င် ငှ အ
့် ထည်/သုတနည်းပညာ)

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၅၃

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ သ ာလိင်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၂၉၈၅၃
၄/သို
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(၂) ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

မဟာသိပံဘွဲ (Environmental Studies)

[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
(၃) ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

မဟာသိပဘ
ံ ဲွ (သစ်ေတာပညာ)/
စိက
ု ပ် ျိ းေရးမဟာသိပဘ
ံ ဲွ /တိရစာန်
မဟာေဆးသိပဘ
ံ ဲွ

[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]
(၄) ဦးစီးအရာရှိ

(၅)ေနရာ

မဟာသိပဘ
ံ ဲွ (ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ/
ဓာတုေဗဒ/ဇီဝနည်းပညာ/ ူပေဗဒ/
သတေဗဒ/သချာ/ ုကေဗဒ/ဘူမိေဗဒ)/
မဟာကွန်ပျ တာသိပံဘွဲ /မဟာကွန်ပျ တာ
နည်းပညာဘွဲ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၇၇

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ သွယ်သွယ်စိုး

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၉၁၆၅
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၂၇၁

ေဒ မို မို ဟန်

ဝန်ထမ်း

၈/ခမန( ိငု ်)၁၄၇၁၆၉
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၇၈

ေဒ သဲ ုထွန်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၁၅၁၆
၄

ရန်ကုန်-၁၅၄၅

ေဒ ြမသိဂ

ြပင်ပ

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၁၇၉၅၀၅
၅

ရန်ကုန်-၁၉၈၄

ေဒ ခင် ု ုစိုး

ြပင်ပ

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၄၉၀၈၉
၅/သို
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(၅) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

မေကွး - ၁၀၃၀

(၂)ေနရာ

မဟာဝိဇာဘွဲ ( ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ/အဂလိပ်စာ/
အဂလိပဘ
် ာသာ/ပထဝီ)/မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ဆုြပည့်မိုမို

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၈/နမန( ုိင်)၁၄၄၆၂၈
၂

ရန်ကုန် - ၁၉၉၇

ေဒ ခင်ြမတ်သွယ်

ြပင်ပ

၅/ဝသန( ိုင်)၀၄၆၁၉၄
(၆) ဦးစီးအရာရှိ(ေငွစာရင်း)

(၁)ေနရာ

မဟာဝါဏိဇဘွဲ /လက်မှတ်ရြပည်သူ
စာရင်းကိငု ေ် အာင်လက်မတ
ှ ရ
် ရှသ
ိ ူ
[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။ ]

ဃ။ ြပန် ကားေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၄/၂၀၁၄)
(က) ပုံ ပိှ ေ် ရး ငှ စ့် ာအုပထ
် တ
ု ေ် ဝေရးလုပ်ငန်း
(၁) စာတည်း(အမျိ းသား)
(၅)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (သို မဟုတ်)မဟာသိပဘ
ံ ွဲ
[ ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၂) စာတည်း(အမျိ းသမီး)
(၅)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (သို မဟုတ်)မဟာသိပဘ
ံ ွဲ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ြ ည်ေတာ် -၂၂၉၂
၁ ေနပ

ေဒ ရီေဝေဝလိင်

ဝန်ထမ်း

၉/ရမသ( ိုင်)၁၂၂၂၃၀
၂

မ ေလး - ၁၅၄၀

ေဒ အိမွန်သုန်

ြပင်ပ

၉/ကပတ( ိုင်)၁၇၈၀၂၂
၃

ဧရာဝတီ - ၁၉၆

ေဒ သင်းသိဂမွန်

ြပင်ပ

၁၄/အဂပ( ိုင်)၁၆၉၄၉၄
၄

စစ်ကိုင်း - ၁၁၇၆

ေဒ ေမသူစိုး

ဝန်ထမ်း

၅/ဝသန( ိုင်)၀၅၁၇၀၄
ြ ည်ေတာ်-၂၂၈၂
၅ ေနပ

ေဒ ကည် ကည်ြမင့်

ြပင်ပ

၉/ပဘန( ိုင်)၁၃၆၉၅၂
၆/သို
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( ခ ) ြပန် ကားေရး ှင့်ြပည်သူ ဆက်ဆေံ ရးဦးစီးဌာန
(၁) စာေပစိစစ်ေရးမှ း
(၂)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၉၈

ေဒ ချစ်သီရိေမာင်

ြပင်ပ

၈/ပခက( ုိင်) ၂၀၅၂၆၃
၂

ရန်ကုန် - ၂၀၄၈

ေဒ ေမသ ာေမာင်

ြပင်ပ

၅/ဆလက( ိုင်)၀၇၃၈၂၆
(၂) စာေပစိစစ်ေရးမှ း
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ရန်ကုန်-၁၉၉၉

(၃)ေနရာ
မဟာဥပေဒဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ပပသင်း

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၄/မအန( ိုင်)၁၅၄၈၆၂
၂

ရန်ကုန်-၂၀၄၅

ေဒ သဇင်ြမင့်

ြပင်ပ

၁၄/ဘကလ( ိုင်)၁၈၂၇၅၁
(၃) စာေပစိစစ်ေရးမှ း
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

မ ေလး-၁၅၁၀

(၁)ေနရာ

မဟာသိပံဘွဲ (ကွန်ပျ တာ)/မဟာကွန်ပျ တာ
သိပံဘွဲ /မဟာကွနပ် ျ တာနည်းပညာဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ မိုးမမမျိ း

ြပင်ပ

၈/မဘန( ိုင်)၀၉၄၄၅၇
င။

ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၅/၂၀၁၄)
ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
(က) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

မ ေလး - ၁၀၇

(၁၆)ေနရာ

မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ပန်းမို မို

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၃/လရန( ိုင်)၁၂၁၄၁၅
၂

မ ေလး - ၁၁၇၀

ေဒ သီတာမျိ း

ြပင်ပ

၅/ခဥန( ိုင်)၀၇၉၇၇၉

၇/သို
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စဥ်
၃

ခုအ
ံ မှတ်
စစ်ကိုင်း - ၅၉

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမပံ းေမာ်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၃၈၈၄၆
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၀၀ ေဒ သိဂထွန်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၇၅၆၆
၅

မ ေလး - ၁၁၆၉

ေဒ ြပည့် ဖိ းဝင်း

ြပင်ပ

၅/စကန( ိုင်)၂၂၁၁၉၈
၆

မေကွး - ၃၃

ေဒ ြမတ်သိဂ

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၉၄၀၈၃
၇

စစ်ကိုင်း - ၁၁၆၀

ေဒ ေအးေအးသင်း

ြပင်ပ

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၅၄၀၆၃
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၄

ေဒ သက်သက်မွန်

ြပင်ပ

၈/ငဖန( ိုင်)၀၂၈၈၆၈
၉

ဧရာဝတီ - ၁၆

ေဒ သူသူချမ်းေမ
ြ ေဆွ

ြပင်ပ

၁၄/ပသန( ိုင်)၂၃၃၅၉၄
၁၀ မေကွး - ၉၂၂

ေဒ ေဟမာန်သင်း

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၉၄၀၇၅
၁၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၇၅

ေဒ သဇင်သင်း

ြပင်ပ

၅/ကလထ( ိုင်)၁၅၆၂၇၃
၁၂ ရန်ကုန် - ၁၀၁

ေဒ အိနီတာ

ြပင်ပ

၁၄/ကကန( ိုင်)၁၃၀၁၆၆
၁၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၀၁ ေဒ အိအိေဆွ

ဝန်ထမ်း

၈/မမန( ိုင်)၁၈၁၄၉၂
၁၄ မ ေလး - ၁၁၇၁

ေဒ ေအးေအးစိမ့်

ြပင်ပ

၅/အတန( ိုင်)၀၇၉၅၅၇
၁၅ ရန်ကုန် - ၉၄

ေဒ ကည်ြပာေအး

ြပင်ပ

၁/မညန( ိုင်)၁၂၉၈၃၅
၁၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၂၉၆

ေဒ ခိုင်မွန်ေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၈/ရစက( ုိင်)၁၅၈၃၃၃
၈/သို
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( ခ ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

မ ေလး-၁၁၇၂

(၁၀)ေနရာ

မဟာဝါဏိဇဘွဲ /လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင်
ေအာင်လက်မတ
ှ ်ရရှသ
ိ ူ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ စ ာလင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန( ိုင်)၁၂၆၇၃၅
၂

ရန်ကုန်-၁၀၃

ေဒ ဇာဇာမျိ း

ြပင်ပ

၅/ကလထ( ိုင်)၁၅၀၄၇၆
( ဂ ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

မ ေလး-၁၅၁၂

(၁၀)ေနရာ မဟာကွနပ် ျ တာသိပဘ
ံ ဲွ
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ မွန်မွန်ေသာ်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၁၈၇၀
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၆၂

ေဒ လမ်းမိန် ထက်

ဝန်ထမ်း

၉/ညဥန( ိုင်)၁၆၇၀၆၃
၃

မ ေလး-၁၄၇၃

ေဒ စမ်းပပေအာင်

ြပင်ပ

၅/ကသန( ိုင်)၀၉၃၇၃၇
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၈၀

ေဒ သူဇာ ွယ်

ြပင်ပ

၉/ဝတန( ိငု ်)၁၃၁၂၅၀
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၀၀၁

ဦးဟိန်းေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ုိင်)၂၀၇၈၇၁
၆

ရန်ကုန်-၁၀၇

ေဒ ှင်းပွင့် ြဖ

ြပင်ပ

၅/ကနန( ိငု ်)၀၅၉၃၃၄
၇

ရန်ကုန်-၁၅၈၃

ေဒ ေမမ
ြ တ်မွန်

ြပင်ပ

၈/စလန( ိုင်)၁၃၁၆၈၇
၈

ရန်ကုန်-၁၅၈၅

ေဒ သဲဇင်ဝင်း

ြပင်ပ

၅/ဟမလ( ိုင်)၀၆၉၉၆၂
၉/သို
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(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၈၄

(၄)ေနရာ
မဟာဥပေဒဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ပံ းသီရိေအာင်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၃/လရန( ိုင်)၁၂၆၄၉၂
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၁၂

ေဒ ခိုင်ေရဝင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ကပတ( ိုင်)၁၉၄၇၇၀
၃

ရန်ကုန်-၂၀၃၄

ေဒ ေကျာ့ေကျာ့ခိုင်

ြပင်ပ

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၇၁၉၄၆
၄

ရန်ကုန်-၂၀၁၂

ေဒ ခက်ခက်ဦး

ြပင်ပ

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၈၈၆၉၀
စ။

အလုပသ
် မား၊အလုပအ
် ကိငု ် ငှ လ
့် ူမဖူလေုံ ရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၁၄)
(က) လူမဖူလေံု ရးအဖွဲ
(၁) ဦးစီးအရာရှိ
(၆)ေနရာ
မဟာဥပေဒဘွဲ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၁၆

ေဒ ချစ်ဝိုင်းေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန( ိုင်)၀၇၂၁၉၁
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၅

ေဒ သင်းဝါခိုင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၁၉၅၅၁၄
၃

စစ်ကိုင်း-၁၀၁၅

ေဒ ခိုင်ဇာဦး

ြပင်ပ

၅/ဆလက( ိုင်)၀၇၉၀၃၃
(၂) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ် - ၉၆

(၆)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပစ် ာ/အဂလိပဘ
် ာသာ)
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ စုြမတ် ိုင်

ဝန်ထမ်း

၈/မကန( ိုင်)၁၆၃၃၈၃
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၆၉၀ ေဒ ပန်ြပည့်မွန်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၇၅၃၀
၃

မ ေလး - ၅၈၈

ေဒ ဝါဝါေအာင်

ြပင်ပ

၉/ပသက( ိုင်)၁၀၂၄၃၀
၁၀/သို
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(၃) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၀၉

(၉)ေနရာ
မဟာကွနပ် ျ တာသိပဘ
ံ ဲွ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ှင်းယုေမာ်

ဝန်ထမ်း

၉/ရမသ( ိုင်)၁၁၈၉၃၉
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၉၄

ေဒ သူသူဇင်

ြပင်ပ

၅/ကနန( ိုင်)၀၇၂၂၃၀
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၀၄၈

ေဒ ွယ် ွယ် ုယဥ်

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန( ိငု ်)၂၀၅၇၉၆
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၁၄

ေဒ အိအိမွန်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သလန( ိုင်)၀၈၃၄၆၇
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၆၁

ေဒ ေ ွလိင်းေအး

ဝန်ထမ်း

၉/ပဘန( ိုင်)၁၅၃၈၄၈
(၄) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၂၀

(၅)ေနရာ

မဟာဝါဏိဇဘွဲ /မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ
(စာရင်းအင်း)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ ခင်ယုယုေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၄၆၆၇၆
(၅) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၃၀

(၅)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (မိ ြပ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ှင်း ု ုေထွး

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/ဝတန( ိငု ်)၁၂၅၅၈၈
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၂၃

ေဒ ဂျ လိုင်

ဝန်ထမ်း

၇/တငန( ိငု ်)၁၅၉၈၄၇
၃

ရန်ကုန်-၁၆၀၄

ေဒ ခင်ေထွးေထွးေအာင်

ြပင်ပ

၁၂/မရက( ိုင်)၁၂၄၉၄၆
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၅၅ ေဒ ြဖ ြဖ ခိုင်

ဝန်ထမ်း

၉/ဝတန( ိငု ်)၁၄၀၆၇၈
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၉၂၁ ေဒ ေဌးစိန်

ြပင်ပ

၅/ပလန( ိုင်)၀၅၃၂၂၂
၁၁/သို
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(၆) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ရန်ကုန်-၂၀၂၄

(၄)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (လပ်စစ်စမွ း် အား)
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ အိသွဲ ြဖ

ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၈၈၀၇
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၄၆၄

၃

မ ေလး-၁၂၅၇

ေဒ ေဝ ွယ်ေအာင်
၉/ပမန( ိုင်)၁၈၆၃၆၀
ေဒ စုစုမွန်

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၇၈၄၇၃
၄

မ ေလး-၁၃၁၅

ဦးေအာင်ေဇာ်မင်း

ဝန်ထမ်း

၅/ပလန( ိုင်)၀၆၈၈၀၁
(၇) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၅၀

(၁၅)ေနရာ တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု ုမဘ
ှ ဲွ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ေမရီ

ဝန်ထမ်း

၉/လဝန( ိုင်)၀၀၃၀၂၁
၂ မ ေလး - ၃၃၅

ေဒ ချစ်စု ကည်

ြပင်ပ

၉/မဟမ( ိုင်)၀၃၂၇၇၉
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၇၅၀

ေဒ မှ းသဒါခင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/တမန( ိုင်)၁၁၁၂၃၂
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၇၃၀

ဦးေအာင်ခင်ြမင့်

ဝန်ထမ်း

၈/ခမန( ိငု ်)၁၃၅၉၄၄
၅

ရန်ကုန်-၉၉၂

ေဒ သရဖီ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၅၁၂၄၆
၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၇၆၁

ေဒ အိအိေ ွး

ဝန်ထမ်း

၇/မညန( ိုင်)၀၇၂၅၁၄
၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၁၈၃၉

ေဒ အိမ့်သီရိကိုကို

ဝန်ထမ်း

၁၂/ရကန( ိုင်)၀၇၉၃၀၅
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၇၄၉

ေဒ မိုးစ ာဖ
ြ

ဝန်ထမ်း

၁၂/သဃက( ိငု ်)၁၆၄၉၂၃
၁၂/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၇၄၅

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ြဖ လွင်သန်

ဝန်ထမ်း

၁၃/လရန( ိုင်)၁၃၃၀၅၃
၁၀ ရန်ကုန်-၁၀၀၇

ေဒ သင်းသွဲ ဦး

ဝန်ထမ်း

၈/နမန( ိုင်)၁၂၈၂၁၁
၁၁ ရန်ကုန် - ၅၀၃

ေဒ နီနီဇင်ဦး

ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိငု ်)၁၆၀၉၂၉
၁၂ ရန်ကုန် - ၁၈၈၄

ေဒ ေစာလှ ွယ်

ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိငု ်)၁၆၃၇၃၇
၁၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၆၉

ေဒ စုစုညိမ်းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သဃက( ိငု ်)၀၄၁၉၇၇
၁၄ ရန်ကုန် - ၁၈၈၂

ေဒ ချမ်း ကယ် ကယ်

ြပင်ပ

၇/အဖန( ိုင်)၀၉၃၉၅၃
၁၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ ်-၂၆၇၀

ဦးဝင်းကိုကို

ြပင်ပ

၈/ရစက( ိုင်)၁၄၆၈၂၃
( ခ ) အလုပ် ံု ငှ အ
့် လုပသ
် မားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ် ုံ)
(၃၈)ေနရာ အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ တစ်ခခု ု
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မ ေလး-၈၁၈

ေဒ ခိုင် ြဖ သင်း

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၆၈၂၆
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၇၈

ဦးဝင်းသူ

ဝန်ထမ်း

၈/ကမန( ိုင်)၀၅၁၃၉၀
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၅၅၆

ေဒ ေနခ
ြ ည်ေသာ်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၁၀/သထန( ိုင်)၁၈၀၂၅၉
၄

မ ေလး-၉၃၅

ေဒ ေဟမာလင်း

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၀၄၈၁၀
၁၃/သို

13
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၅

ရန်ကုန်-၁၀၆၁

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ခိုင်ဝင့်ေမာ်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၁/စတန( ိုင်)၀၆၅၆၂၀
၆

ရန်ကုန်-၁၁၂၆

ေဒ ေထွးအိခိုင်

ြပင်ပ

၈/ပမန( ိုင်)၀၉၆၅၃၇
၇

ရန်ကုန်-၁၁၆၃

ေဒ ေမဖ
ြ ေအး

ြပင်ပ

၁၂/လမန( ိုင်)၁၃၁၇၇၇
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၅၆၈

ေဒ ေရဝင့်ဝါမ
ြ င့်

ဝန်ထမ်း

၇/ပမန( ိုင်)၂၀၂၄၅၁
၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၂၄

ေဒ ခင်ပပ

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၈၀၇၀
၁၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၂၄

ေဒ လဲ့ရည်မွန်

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန( ိုင်)၃၀၉၀၇၈
၁၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၂၅

ေဒ ေဆွဇင်ထွန်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၇၉၄၂
၁၂ ရန်ကုန်-၁၀၉၈

ေဒ စုစ ီဝင်း

ြပင်ပ

၁၂/မဂဒ( ိုင်)၁၄၁၅၂၄
၁၃ ရန်ကုန်-၁၂၇၉

ေဒ တင်မမေလး

ဝန်ထမ်း

၅/တမန( ိငု ်)၀၅၀၅၈၀
၁၄ ရန်ကုန်-၁၇၅၀

ေဒ ေနာ်ေသာအယ်ေဖာ

ဝန်ထမ်း

၇/ကတခ( ိုင်)၁၁၁၁၈၃
၁၅ မေကွး-၉၇၇

ဦးခိုင်မျိ းသန်

ြပင်ပ

၉/မသန( ိုင်)၁၀၅၄၄၂
၁၆ ရန်ကုန်-၁၈၂၆

ေဒ စိမ့်စမ်းသွယ်

ဝန်ထမ်း

၅/ခတန( ိငု ်)၀၁၈၉၀၆
၁၇ ပဲခူး-၁၀၅

ေဒ ဆုေဝေဝဖိ း

ဝန်ထမ်း

၇/ဖမန( ိုင်)၁၃၆၂၆၅
၁၈ ရန်ကုန်-၁၂၈၈

ေဒ ေမသက်ပိုင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၈/အလန( ိုင်)၁၃၄၂၁၂
၁၄/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၈၇

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ချမ်းေမ
ြ သူ

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၃/နစန( ိုင်)၀၃၇၂၅၀
၂၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၅၅၇

ေဒ ေနခ
ြ ည်မျိ း

ဝန်ထမ်း

၁၀/ကထန( ိုင်)၁၀၆၀၄၄
၂၁ မေကွး-၇၇၄

ေဒ ချိ မီကို

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၅၆၀၄၁
၂၂ ရန်ကုန်-၁၁၃၂

ေဒ နန်းခမ်းထွန်းေမဦး

ြပင်ပ

၁၃/နခတ( ိုင်)၀၇၀၉၉၉
၂၃ ရန်ကုန်-၁၆၆၇

ေဒ ချိ ချိ ထွန်း

ြပင်ပ

၁၃/ကလန( ိုင်)၀၈၂၈၄၃
၂၄ မ ေလး-၁၅၅၅

ေဒ ေမာ်ေမာ်

ဝန်ထမ်း

၅/စကန( ိုင်)၁၉၁၄၂၉
၂၅ မ ေလး-၈၉၄

ေဒ မိုးပပေကျာ်

ြပင်ပ

၉/ခမစ( ိငု ်)၀၁၈၁၀၆
၂၆ မ ေလး-၈၈၃

ေဒ ေမမ
ြ တ်မွန်

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၃၅၁၁၉
၂၇ မ ေလး-၉၂၉

ေဒ သူသူဇင်

ြပင်ပ

၉/မခန( ိုင်)၂၂၂၈၀၁
၂၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၄၁

ေဒ အိြဖ

ဝန်ထမ်း

၇/အတန( ိုင်)၀၈၁၅၂၃
၂၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၆၀ ေဒ ဇင် ွယ်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/သခန( ိုင်)၁၀၈၂၅၅
၃၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၈၄၉ ေဒ ထက်ထက်ေဝ

ြပင်ပ

၉/ပမန( ိုင်)၁၉၄၁၁၈
၃၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၄၅၇

ေဒ ြဖ ြဖ သန်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၆၇၁၁
၁၅/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၃၂ မ ေလး-၁၃၀၂

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ သဥာထက်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မဟမ( ိုင်)၀၃၁၀၄၇
၃၃ မ ေလး-၁၂၉၅

ေဒ သီတာလိင်

ဝန်ထမ်း

၉/တသန( ုိင်)၁၈၁၃၆၆
၃၄ မ ေလး-၁၃၇၃

ေဒ ဝါဝါေမသူ

ြပင်ပ

၉/ခမစ( ိငု ်)၀၃၉၃၆၅
၃၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃၅၁

ေဒ ချိ ချိ ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၉/မလန( ိုင်)၀၉၈၈၇၇
၃၆ ပဲခူး-၁၂၇

ေဒ မာမာဝင့်ေဆွ

ြပင်ပ

၇/ပခန( ိုင်)၂၆၆၆၂၃
၃၇ ရန်ကုန်-၁၅၀၃

ေဒ မိုးမိုးေဌး

ြပင်ပ

၈/ခမန( ိုင်)၁၃၃၈၈၈
၃၈ ရန်ကုန်-၁၇၅၂

ေဒ ေမသင်ခိုင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/အလန( ိုင်)၀၄၂၂၂၈
ဆ။ စီးပွားေရး ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၄)
ကုန်သွယ်ေရး န် ကားမဦးစီးဌာန
(က) ဦးစီးအရာရှိ
(၅)ေနရာ
ဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ/လုပ်ငန်းခွင်သုံး
အဂလိပစ် ာ/သက်ေမွးလုပင် န်းသုးံ အဂလိပစ် ာ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
၁

ရန်ကုန် - ၁၃၄၈

ေဒ ရန်းလဲ့ြဖ

ြပင်ပ

၁၃/တခလ( ိုင်)၀၆၇၈၂၄
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၀၆၉

ေဒ ဟန်နီ

ြပင်ပ

၉/မခန( ိငု ်)၂၂၀၆၃၃
၃

မ ေလး - ၁၄၀၃

ေဒ ဖိ းသဥာသိဏ်း

ြပင်ပ

၈/ဆမန( ိုင်)၀၅၄၅၉၉
၁၆/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၇၂၄

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ဦးစိုးထိုက်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဟသတ( ိငု ်)၂၆၈၂၆၀
၅

ရန်ကုန် - ၁၃၄၉

ေဒ လဲ့လဲ့ ှင်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/သလန( ိငု ်)၀၉၇၂၀၁
(ခ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

(၂)ေနရာ
ဥပေဒဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ရန်ကုန်-၁၉၀၃

ဦးထက်ဝင်းေအာင်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၀/ရမန( ိုင်)၁၇၃၇၄၉
၂

ရန်ကုန်-၁၉၃၆

ေဒ ယုဇနမ
ြ င့်ေအာင်

ြပင်ပ

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၅၂၉၈၂
( ဂ ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁

(၂) ေနရာ ဝါဏိဇဘွဲ /စာရင်းကိငု ပ် ညာဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

စစ်ကိုင်း-၁၀၈၉

ေဒ ေအးသက်မွန်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၅၈၆၅၆
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၃၇

ေဒ ဧပရယ် ြမတ်ြပည့်ြဖ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၅၂၃၃၉
(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

(၂) ေနရာ
ခုအ
ံ မှတ်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၅၁

ကွန်ပျ တာသိပဘ
ံ ဲွ /ကွန်ပျ တာနည်းပညာဘွဲ /
သိပဘ
ံ ဲွ (ကွန်ပျ တာသိပံ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်

ဦးေအာင်ကိုကိုလွင်

ဝန်ထမ်း

၅/စကန( ိုင်)၁၈၀၅၆၄
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၅၄

ေဒ ေဝရည်ေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၆၁၆၅၀
၁၇/သို
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( င ) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်

(၃)ေနရာ
ဝိဇာဘွဲ ( ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၀၀၃

ဦးေကျာ်ေကျာ်သက်

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန( ိုင်)၁၂၄၂၂၀
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၂၀၇၀

ေဒ ေဟမာန်သိန်းဦး

ြပင်ပ

၇/ပတန( ိုင်)၁၁၂၂၀၁
၃ ရန်ကနု ် - ၁၃၄၄

ေဒ ေမငိမ်းခိုင်

ြပင်ပ

၁၁/ပဏတ( ိုင်)၀၄၈၀၇၆
( စ ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ းသား) (၁) ေနရာ အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (မိ ြပ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မ ေလး-၇၇၅

ဦးစည်သူစိုး

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မဟမ( ိုင်)၀၁၈၅၂၃
၄။

ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းမဟုတ်ေသာပ
ြ င်ပပုဂိ လ်များသည် ဗဟို၀န်ထမ်းတကသိုလ်(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)တွင် ၁၂ - ၅ - ၂၀၁၅

ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၆)သို တက်ေရာက်
ရက်ေနမှ ၁၃-၈-၂၀၁၅ ရက်ေနအထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ေအာင် ြမင် ပီးမှသာ သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန် ထားခ
ြ င်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်
ကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ ြပင်ပပုဂိ လ်များထံ ထပ်မံအေကာင်း ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

လက်ရှိ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းများသည် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၆)သို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင် ပီး

သူများ ှင့်အတူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန် ထား ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ၀န် ကီးဌာနသို ၁၄ - ၈ - ၂၀၁၅ ရက်ေနတွင်
သွားေရာက်သတင်းပို ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ လက်ရှိဝန်ထမ်းများထံသီး ြခား
အေကာင်း ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ဤေကညာချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၏ Website များဖ
ြ စ်ေသာ ucsb.imis.com.mm

www.ucsb.gov.mm တွင်လည်း ေဖာ် ြပထားပါသည်။

ေခတ န်ကားေရးမှ းချ ပ် (ကိုယ်စား)
( စိုးစိုးဦး၊

န်ကားေရးမှ း )

ှင့်

