ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ေံ တာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယေ် လ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၄ /၂၀၁၅
၁၃၇၆ ခု စှ ၊် တန်ခးူ လဆန်း ၁ ရက်
၂၀၁၅ ခု စှ ၊် မတ် လ ၂၀ ရက်
အေကာင်းအရာ။
၁။

ေရွးချယ်ခရ
ံ သူများအမည်စာရင်းေကညာခ
ြ င်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ က ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၄ဖ
ြ င့် ေလာက်လာေခ ယူခဲ့ေသာ ိုင်ငြံ ခားေရး

၀န် ကီးဌာန၊ ဌာနစုမှ း(၂)/တတိယအတွငး် ဝန် ရာထူး(၅၀)ေနရာအတွက် ရာထူးဝင်ခွင့်ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲအမှတ်စဥ်
(၃/၂၀၁၄)ကို ၂၀၁၄ခု ှစ်၊ ိုဝင်ဘာလ(၁)ရက် ှင့်(၂)ရက်ေနတို တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ်၊ တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်
မိ ေတာ်များ ှင့် ိုင်ငံြခားစာစစ်ဌာန(၂)ခုအပါအဝင် စာစစ်ဌာန(၁၇)ခုတို၌ တစ် ပိ င်တည်း ကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ပါသည်။
၂။

အဆိုပါလစ်လပ်ရာထူးများသို ေလ ာက်ထားသူစုစုေပါင်း (၃၂၂၁)ဦး [ကျား-၆၁၄၊ မ -၂၆၀၇]တို ရှိခဲ့ ပီး

ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲ၌(၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေ ြဖဆိုသူစုစုေပါင်း (၁၅၅၁) ဦး[ကျား- ၂၉၀၊ မ -၁၂၆၁] ရှိသည့်
အနက် (၁၃၈)ဦး[ကျား-၁၉၊မ - ၁၁၉]တို ကို စိတ်အေခ
ြ အေန ှင့်လူေတွ စစ်ေဆးမခံယူရန် အေကာင်း ကားခဲ့ရာ
( ၉ )ဦးပျက်ကွက်ခဲ့သ ြဖင့် ကျန်ပုဂိ လ်(၁၂၉)ဦးတို ကို ၁၀-၂-၂၀၁၅ ရက်ေနမှ ၆-၃-၂၀၁၅ ရက်ေနအထိ လူေတွ
စစ်ေဆးခဲ့ ပီးြဖစ်ပါသည်။
၃။

လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းခံယူခဲ့သူများအနက် အဆိုပါလစ်လပ်ရာထူး(၅၀)ေနရာတွင် ခန်ထား ိုင်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သူ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိ လ်( ၅၀ )ဦး( ဝန်ထမ်း - ၂၇ ၊ ြပင်ပ - ၂၃ )တို ကို ေရွးချယ်ေ ကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်စဥ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ရန်ကုန်-၁၆

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးခန် ကိုကို

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၈၃၃၉၇
၂

ရန်ကုန်-၅၃၇

ေဒ ယဥ်ေမ ှင်း

ြပင်ပ

၁/မညန( ိုင်)၁၃၅၁၅၀
၃

မ ေလး-၂၅

ဦးရဲဝင့်ေကျာ်

ြပင်ပ

၈/ပခက( ိုင်)၂၃၆၁၄၂
၄

ရန်ကုန်-၇၁၀

ေဒ အိခင်မမဆန်း

ြပင်ပ

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၁၀၂၉၅၁
၂/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၅

ရန်ကုန်-၆၇၂

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ သက်ထားမ
ြ ရည်စံ

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၂/ကမရ( ိုင်)၀၅၇၈၉၄
၆

ကချင်-၁၆

ေဒ ဖီဂေရ (စ်)မီး

ြပင်ပ

၁/မကန( ိုင်)၁၃၆၂၄၉
၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၄၄

ေဒ ဆုမမဟိန်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/မဘန( ိုင်)၁၁၈၅၅၃
၈

ရန်ကုန်-၁၉

ဦးြငိမ်းေဇာ်

ြပင်ပ

၁၁/မဥန( ိုင်)၀၈၅၆၈၅
၉

ကရင်-၃

ေဒ ခင်ချမ်းေမ
ြ

ြပင်ပ

၃/ဘအန( ိုင်)၂၆၈၁၇၅
၁၀

ရန်ကုန်-၆၁၈

ေဒ သီရိသ ာလွင်

ြပင်ပ

၁၃/ရငန( ိုင်)၀၄၄၇၂၂
၁၁

ရန်ကုန်-၂၆၉

ေဒ စိမ့်ေရဇင်

ြပင်ပ

၁၂/စခန( ိုင်)၀၇၀၃၀၉
၁၂

ရန်ကုန်-၈၅၄

ေဒ စိုးဝတ်ရည်ထူး

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၀၄၁၀၃
၁၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၀၂ ေဒ လိင်န ာ(ခ) ေဒ နန်းလိင်န ာ

ဝန်ထမ်း

၁၃/လရန( ိုင်)၁၁၀၇၀၀
၁၄

ရန်ကုန်-၇

ဦးေကာင်းထက်

ြပင်ပ

၁၂/မဂဒ( ိုင်)၁၄၇၁၄၃
၁၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၃၅ ဦးစိုးြပည့်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၁၄/မအန( ိုင်)၁၇၈၆၄၈
၁၆

ရန်ကုန်-၁၀၉၀

ေဒ ေအးခင်ြမတ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/စခန( ိုင်)၀၆၆၉၈၃

၃/သို
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စဥ်
၁၇

ခုအ
ံ မှတ်
ရန်ကုန်-၇၁၉

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ အိ ာသန်း

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၂၃၀၄၈၂
၁၈

ရန်ကုန်-၇၅၁

ဦးေအာင်ဟိန်းသူ

ဝန်ထမ်း

၈/ရနခ( ိုင်)၀၉၈၁၈၁
၁၉

ရန်ကုန်-၂၁

ဦးငိမ်းချမ်းေဇာ်

ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိငု ်)၁၆၈၂၁၄
၂၀

မ ေလး-၁၈၇

ေဒ ဝတ်ရည် ဖိ းချစ်

ြပင်ပ

၉/ပမန( ိငု ်)၁၈၈၅၅၅
၂၁

ရခိုင်-၂၆

ဦးေအာင် ိုင်စိုး

ဝန်ထမ်း

၁၁/မဥန( ိုင်)၀၈၂၁၆၇
၂၂

ရန်ကုန်-၁၅၄

ဦးေအာင်ေကျာ်ကိုထက်(ခ)

ြပင်ပ

ဦးေအာင်ခန် ေကျာ်
၁၂/စခန( ိုင်)၀၇၃၆၈၂
၂၃

ရန်ကုန်-၁၀၇၃

ေဒ အိအိခင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၈၀၀၂၃
၂၄

ရန်ကုန်-၁၀၁၈

ေဒ ေအးမ
ြ တ်ဆု

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၉၈၀၁၂
၂၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၁၉

ေဒ ေနခ
ြ ည်ဝင်းေဆွ

ဝန်ထမ်း

၉/ရမသ( ိုင်)၁၄၉၇၅၃
၂၆

ရန်ကုန်-၉၅၇

ေဒ ေရရည်ဖူး

ြပင်ပ

၁၂/ကမရ( ိုင်)၀၅၄၅၂၆
၂၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၀၀

ေဒ ယမင်းကို

ဝန်ထမ်း

၁၂/စခန( ိုင်)၀၁၉၀၅၄
၂၈

ရန်ကုန်-၉၀၇

ေဒ ှင်း ြမတ် ယ
ွ ်

ြပင်ပ

၁၂/တမန( ိုင်)၁၀၉၄၈၂

၄/သို
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စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၂၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၉၅

အမည်/ ိုင်ငံသား စိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ြငိမ့် ငိမ့်သဥာ(ခ)

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း

ေဒ ြငိမ့် ငိမ့်သဥာမင်း ွန်
၁၂/ဒဂန( ိုင်)၀၂၉၈၇၁
၃၀

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၉၄

ေဒ ချမ်းေမ
ြ သူ

ဝန်ထမ်း

၅/မကန( ိုင်)၀၃၅၉၈၉
၃၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၁

ေဒ ဆုရည်မွန်စိုး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ကတတ( ိုင်)၀၂၉၄၆၇
၃၂

မ ေလး-၂၇

ဦးလင်းထက်ေအာင်

ြပင်ပ

၅/စကန( ိုင်)၂၁၉၃၁၉
၃၃

ရန်ကုန်-၁၀၅၁

ေဒ စုစုေအာင်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၁၉၁၇၆၅
၃၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၆၆

ေဒ ဝင့်ရည်တိုး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂန( ိုင်)၀၂၉၁၄၇
၃၅

န-၃၀

ေဒ ဆုလိင်ေအး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၁၂၃၀၄
၃၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၈၈

ေဒ ေအးလဲ့မွန်

ဝန်ထမ်း

၅/ဝသန( ိုင်)၀၄၆၉၁၃
၃၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၈၁

ေဒ ေကဇင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ( ိုင်)၁၀၄၄၂၄
၃၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၄၂

ဦးဇင်ဖုန်းတင့်

ဝန်ထမ်း

၇/ပမန( ိုင်)၁၂၅၈၀၇
၃၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၀၅

ေဒ အိန ာေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၁၉၆၁၁၂
၄၀

ရန်ကုန်-၁၀၁၂

ေဒ ေအးချမ်းြမင့်ြမတ်

ြပင်ပ

၅/ရဘန( ိုင်)၁၇၁၄၁၁

၅/သို
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စဥ်
၄၁

ခုအ
ံ မှတ်

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၇၃ ေဒ သိမ့်လင်းသူ

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၅၈၆၀၅
၄၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၆

ေဒ ချမ်း ငိမ့်ဝါ

ဝန်ထမ်း

၈/အလန( ိုင်)၁၂၆၆၇၅
၄၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၀၁ ေဒ လွင်လွင်မိုး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၅၇၂၃၇
၄၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၁၁

ေဒ ဇာခ
ြ ည်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၇/လပတ( ိုင်)၁၀၄၁၂၇
၄၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၄၆

ဦးထွန်းထွန်းဦး

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ( ိုင်)၁၂၁၈၂၁
၄၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၀၇

ဦးေအာင်လိန်းဟာ

ဝန်ထမ်း

၄/မတန( ိငု ်)၀၂၀၈၀၂
၄၇

ရန်ကနု ်-၆၆

ဦးထက်ေအာင်ခိုင်

ြပင်ပ

၈/ပခက( ိုင်)၂၅၉၂၇၂
၄၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၀၆ ေဒ အိမွန်မွန်ေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ( ိုင်)၂၀၆၇၆၉
၄၉

တနသာရီ-၁၀

ေဒ သိဂေအး

ြပင်ပ

၆/ထဝန( ိုင်)၁၁၂၂၂၂
၅၀

မေကွး-၁၀၇

ေဒ သက်ေဝယံေဌး

ြပင်ပ

၈ /မကန( ိုင်)၂၁၈၉၁၀

၄။

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

ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၆)သို တက်
ရက်ေနမှ ၁၃-၈-၂၀၁၅ ရက်ေနအထိဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ေရာက်ေအာင်ြမင် ပီးမှသာ ဌာနစုမှ း(၂)/တတိယအတွင်းဝန်ရာထူးတွင် ခန် ထားခ
ြ င်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ
သင်တန်းတက်ေရာက်ရန် ကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူြပင်ပပုဂိ လ်များထံ ထပ်မံအေကာင်း ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။

၆/သို

6
၅။

လက်ရှိ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းများသည် အရာထမ်းေလာင်းအေ ြခ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၆)သို တက်ေရာက်

ေအာင်ြမင် ပီးသူများ ှင့်အတူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန် ထား ိုင်ရန်အတွက် ိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးဌာနသို ၁၄ - ၈ - ၂၀၁၅
ရက်ေနတွင် သွားေရာက်သတင်းပို ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ် ြခင်းခံရသူ လက်ရှိဝန်ထမ်း
များထံ သီး ြခားအေကာင်း ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။

၆။

ဤေကညာချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ Website များဖ
ြ စ်ေသာ ucsb.imis.com.mm ှင့်

www.ucsb.gov.mm တွင်လည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေခတ န် ကားေရးမှ းချ ပ် (ကိုယ်စား)
( စိုးစိုးဦး ၊

န် ကားေရးမှ း )

