ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ေံ တာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယေ် လ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၅ /၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခု စှ ၊် နယုနလ
် ဆန်း ၁၁ ရက်
၂၀၁၅ ခု ှစ၊် ေမ လ
အေကာင်းအရာ။
၁။

၂၈ ရက်

ေရွးချယ်ခရ
ံ သူများအမည်စာရင်းေကညာခ
ြ င်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ က၂၇ - ၆ - ၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၈/၂၀၁၄ ြဖင့် ိုင်ငံြခားေရး

၀န် ကီးဌာန၊ ဌာနစုမှ း(၂)/ တတိယအတွင်းဝန်ရာထူး(၅၀)ေနရာအတွက် ေလာက်လာများေခ ယူ၍ စစ်ေဆးမအဆင့်ဆင့်
ြပ လုပ်ခဲ့ ပးီ ေနာက် (၅၀) ဦးကို ေရွးချယ်ေပးခဲ့ ပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်၏တိုးတက်လာေသာ ိုင်ငံတကာ
ဆက်ဆံေရး ှင့် သံတမန်ေရးရာလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ ိုင်ငြံ ခားေရး၀န် ကီးဌာနတွင် ဌာနစုမှ း(၂)/ တတိယအတွင်းဝန်
ရာထူး(၂၅)ေနရာအား ထပ်မံြဖည့်တင်းခန် ထားရန် လိုအပ်လျက်ရှိေသာေကာင့် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ မှ
၂၀၁၅ ခု ှစ် ၊ ှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် လူေတွ စစ်ေဆးမပ
ြ လုပ်၍ေရွးချယ်ေပးခဲ့သည့် (၅၀)ဦးတို အပ
ြ င် ေရးေဖ
ြ ေအာင်ြမင်
သူများအနက်မှ သင့်ေလျာ်မည့် (၂၅) ဦးတို အား ထပ်မံေရွးချယ်ေပး ိုင်ပါရန် ိုင်ငံြခားေရး၀န် ကီးဌာနမှ ြပည်ေထာင်စု
ရာထူးဝန်အဖွဲ သို ညိ ိင်းေမတာရပ်ခံချက်အရေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိ လ်( ၂၅ )ဦး( ဝန်ထမ်း - ၁၉ ၊ ြပင်ပ - ၆ ) တို ကို
ေရွးချယ်ေ ကာင်းေ ကညာအပ်ပါသည်စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကုန် - ၄၈၃

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမမျိ းခိုင်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၁၀၅၉၁

၂

မ ေလး - ၂၂၈

ေဒ ေအးစုသွယ်

ြပင်ပ

၁၀/သထန( ိုင်)၁၈၅၅၇၅

၃

ရန်ကုန် - ၉၀၅

ေဒ ှင်းေဝလွင်ဦး

ြပင်ပ

၁၂/လမန( ိုင်)၁၄၅၂၀၃

၄

ရန်ကုန် - ၁၀၂၀

ေဒ ေအးသ ာစိုး

ြပင်ပ

၈/ရစက( ိုင်)၁၈၆၆၀၃

၅

ရန်ကုန် - ၅၇၅

ေဒ လဲ့ယဥ်မင်းသူ

ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၇၆၃၃၉

၂/သို

2
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၆

ရန်ကုန် - ၇၈၈

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ယုဝါကို

ဝန်ထမ်း

၈/မဘန( ိုင်)၀၈၈၆၄၉

၇

ရန်ကုန် - ၇၆၅

ေဒ စမ်းစမ်းယဥ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂရ( ိုင်)၀၀၃၇၈၇

၈

ရန်ကုန် - ၆၆၇

ေဒ သက်ဆိုင်ချစ်ဆု

ြပင်ပ

၁၂/လမန( ိုင်)၁၄၈၂၃၈

၉

ရန်ကုန် - ၃၈၆

ေဒ ွယ်နီမျိ းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သကတ( ိုင)် ၁၇၁၀၄၆

၁၀

ေနပ
ြ ည်ေတာ် - ၁

ဦးေကျာ် ိုင်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ရကန( ိုင်)၀၈၂၂၄၉

၁၁

ရန်ကုန် - ၂၇၂

ေဒ စ ာဝင်းေရ

ဝန်ထမ်း

၇/ပမန( ိုင်)၁၆၂၄၉၀

၁၂

ရန်ကုန် -၂၄၈

ေဒ ချစ် ြပည့်စ ီ ကယ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/အစန( ိုင်)၁၉၄၉၃၅

၁၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၅၂

ေဒ ြမတ်မဥ ပံ း

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒလန( ိုင်)၀၄၅၁၉၂

၁၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၄၇

၁၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၄၃

ေဒ ေမဇင်သက်
၁၂/မရက( ိုင်)၁၆၁၉၅၄
ေဒ ေမသူေအာင်

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

၁၂/ရကန( ငုိ ်)၀၇၉၀၇၃

၁၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၈၅

ေဒ ေအးသဥာေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၈၆၂၈၂

၁၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၂၄

၁၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၃၁

ေဒ နန်းဦးခိုင်
၉/ခမစ( ိုင်)၀၃၅၀၁၉
ေဒ ြပည့်ဆုေအာင်

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

၁၃/တယန( ိုင်)၀၄၂၅၂၅

၁၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၅၉၀

ေဒ ခင်စ ာမ
ြ င့်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒလန( ိုင်)၀၆၁၁၉၁

၂၀

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၄၅၈

ေဒ ဆု ြမတ် ိုင်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၂၀၃၁

၃/သို
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စဥ်
၂၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၄၇

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ခိုင်စုလဲ့

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၂၁၃၀

၂၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၅၉၁

ေဒ ခိုင်ချိ သီ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂမ( ငုိ ်)၀၁၆၀၀၃

၂၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၆၀၆

ေဒ ဆုလဲ့ဟန်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၆၇၉၀၀

၂၄

ရန်ကုန် - ၈၀၅

ဦးစန်းေနေသွး

ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက( ိုင်)၁၅၀၉၆၆

၂၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၅၆၇

ဦးသူရသန် စင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၆၂၉၇၈

၂။

ေရွးချယ် ြခင်းခံရသူ(၂၅)ဦးတို သည် ဗဟို၀န်ထမ်းတကသိုလ် ( အထက် ြမန်မာပ
ြ ည် )တွင် ၁ - ၉ - ၂၀၁၅

ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၄၈)သို တက်ေရာက်
ရက်ေနမှ ၄ - ၁၂ - ၂၀၁၅ ရက်ေနအထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းအေခ
ေအာင် ြမင် ပီးမှသာ ဌာနစုမှ း ( ၂ ) / တတိယအတွင်းဝန်ရာထူးတွင် ခန် ထားခ
ြ င်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်း
တက်ေရာက်ရန်ကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူများထံ ထပ်မံအေကာင်း ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၃။

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

www.ucsb.gov.mm တွင်လည်း ေဖာ် ြပထားပါသည်။

ေခတ န် ကားေရးမှ းချ ပ် (ကိုယ်စား)
( စိုးစိုးဦး ၊ န် ကားေရးမှ း )

ှင့်

