ြပည်ေထာင်စသ
ု မတမ
ြ န်မာ ငုိ င် ေံ တာ်
ြပည်ေထာင်စရ
ု ာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယေ် လ့ကျင်ေ့ ရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၁၀ /၂၀၁၅
၁၃၇၇ခု စှ ၊် ဝါေခါင်လြပည့်ေကျာ်
၂၀၁၅ ခု စှ ၊် စက်တင်ဘာ လ
အေကာင်းအရာ။
၁။

၁၂
၁၁

ရက်
ရက်

ေရွးချယ်ခရ
ံ သူများအမည်စာရင်းေကညာခ
ြ င်း

ြပ ည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ ရာထူး၀င်ခွင့်ေရးေ ြဖ စာေမးပွဲ အမှတ်စဥ်(၁/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊

ဇွန်လ(၆)ရက်ေန ှင့်(၇)ရက်ေနတို တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ် ှင့်တိုင်းေဒသကီး/ ြပည်နယ် မိ ေတာ်များ၌ စာစစ်ဌာန(၁၅)ခုြဖင့်
တစ် ပိ င်တည်းကျင်းပပ
ြ လုပ်ခဲ့ြပီး ေအာက်ေဖာ် ြပပါ၀န် ကီးဌာန၊အဖွဲ အစည်း(၁၂)ခုတို မှလစ်လပ်ရာထူးစုစုေပါင်း(၃၂၁)
ေနရာအတွက် စစ်ေဆးမပ
ြ လုပ်ခဲ့ပါသည် (က) ပို ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန၊ေရေကာင်းပို ေဆာင်ေရး န်ကားမဦးစီးဌာန၊ေလေကာင်းပို ေဆာင်ေရး
န် ကားမဦးစီးဌာန ငှ မ့် းို ေလဝသ ငှ ဇ့် လေဗဒ န်ကားမဦးစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၉/၂၀၁၄)
(ခ)

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ ပ် ုံး(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၀/၂၀၁၄)

( ဂ ) ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၄)
(ဃ) ြမန်မာ ိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၂/၂၀၁၄)
(င)

အားကစားဝန်ကီးဌာန၊အားကစား ှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၄)

( စ ) အမျိ းသားစီမံကိန်း ငှ ့်စီးပွားေရးဖွံ ဖိ းတိုးတက်မဝန်ကီးဌာန၊ ိုင်ငံ ြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန
(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၄/၂၀၁၄)
(ဆ) အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန်ကီးဌာန၊အလုပ် ုံ ှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစ်ေဆးေရး
ဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၁၄)
(ဇ)

လယ်ယာစိုက်ပျိ းေရး ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၁၄)

(ဈ)

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိးု ရအဖွဲ ၊စည်ပင်သာယာေရးဝန် ကီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၇/၂၀၁၄)

(ည) ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ၊ေတာင် ကီးခ ိုင်၊ေညာင်ေရယဥ်ေကျးမပ
ြ တိုက်(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၈/၂၀၁၄)
(ဋ)

စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊မ
ြ န်မာ့ေရနံ ှင့်သဘာဝဓာတ်ေငွ လုပ်ငန်း(ေကာ်ြငာစာအမှတ၊် ၁၉/၂၀၁၄)

(ဌ)

လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာန၊ကယ်ဆယ်ေရး ှင့်ြပန်လည်
ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာန(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၄)

၂။

အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးများသို ေလာက်ထားသူ စုစုေပါင်း (၇၀၄၁)ဦး (ကျား - ၂၀၅၆ ၊မ- ၄၉၈၅)တိုရှိခဲ့ ပီး ေရးေဖ
ြ

စာေမးပွဲ၌(၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်း (၂၅၇၃)ဦး ( ကျား - ၈၄၁၊ မ -၁၇၃၂)တို ရှခိ သ
့ဲ ည်အ
့ နက်
(၁၈၅)ဦး ( ကျား - ၅၄ ၊ မ - ၁၃၁)တို ကို စိတ်အေခ
ြ အေန ှင့်လူေတွ စစ်ေဆးမခံယူရန် အေကာင်း ကားခဲ့ရာ (၇)ဦး
၂/သို
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ပျက်ကွက်ခဲ့သ ြဖင့် ကျန်ပုဂိ လ် (၁၇၈)ဦးတို ကို ၂၄-၈-၂၀၁၅ ရက်ေနမှ ၁-၉-၂၀၁၅ ရက်ေနအထိ လူေတွ စစ်ေဆး
ခဲ့ ပီး ြဖစ်ပါသည်။
၃။

လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းခံယူခဲ့သူများအနက် ၀န် ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်း( ၁၂ )ခုတို ရှိ လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း

(၃၂၁)ေနရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးအလိုက်ခန် ထား ိုင်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သူေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂိ လ်
( ၁၄၅ )ဦး (ဝန်ထမ်း - ၇၅ ၊ ြပင်ပ - ၇၀ )တို ကိုေရွးချယ်ေ ကာင်းေကညာအပ်ပါသည်-

က။ ပို ေဆာင်ေရးဝန် ကီးဌာန ( ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၉ /၂၀၁၄ )
(၁) ေရေကာင်းပို ေဆာင်ေရး န် ကားမဦးစီးဌာန
(က) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(အမျိ းသား)

(၅) ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ (ေရေကာင်း/ေရယာဥ်တည်ေဆာက်မ/ ေရေကာင်းလပ်စစ် ှင့်အီလက်
ထေရာနစ်/စက်မ/လပ်စစ်စွမ်းအား/အီလက်ထေရာနစ်/စက်မအီလက်ထေရာနစ်]
စဥ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ရန်ကုန်-၁၀

၂

ရန်ကုန်-၁၁၇၃

၃

ရန်ကုန်-၁

၄

ရန်ကုန်-၁၁၆၂

၅

ရန်ကုန်-၈၀၅

( ခ ) ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ)

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဝဏထွန်း
၁၂/ဥကမ( ိုင်)၁၇၉၈၆၅
ဦးေဝဖိ းေဇာ်
၁၂/ဒဂရ( ိုင်)၀၁၂၇၃၀
ဦးေကာင်းေကျာ်ခန်
၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၀၀၅၆၅
ဦးထိန်ဝင်းေအာင်
၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၀၇၂၈၈
ဦးစိုးသီဟ
၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၇၂၃၃၁
(၃)ေနရာ

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

[တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ ရရှိ ပီး (အဂလိပ်စာဒီပလိုမာ/ေရေကာင်းဥပေဒဒီပလိုမာ/အပ
ြ ည်ြ ပည်
ဆိုင်ရာ ဥပေဒဒီပလိုမာ)တစ်ခုခုရရှိသူ]
စဥ်

၁

ခုအ
ံ မှတ်
ရန်ကုန်-၁၄၃၇

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦး ိုင်ဝင်းေအာင်
၁၂/ပဇတ ( ိုင်)၀၃၃၁၉၉

၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၁၈

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၀၉

ဦးခန် သူ
၉/မဟမ( ိုင်)၀၀၆၉၀၂
ဦးေအာင်မျိ းကို
၉/အမဇ( ငုိ ်)၀၃၀၄၄၂

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၃/သို
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( ဂ ) ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာေရး)

(၃)ေနရာ

[မဟာဝါဏိဇဘွဲ / စာရင်းကိငု ပ် ညာမဟာဘွဲ / လက်မှတ်ရြပည်သူ စာရင်းကိငု ေ် အာင်
လက်မှတ်ရရှိသူ]
[ယင်းရာထူးအတွက် ေလာက်ထားသူ(၃)ဦးရှိေသာ်လည်း ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲသိုဝင်ေရာက်
ေဖ
ြ ဆိုြခင်းမရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ(ဥပေဒ)

(၃)ေနရာ

[မဟာဥပေဒဘွဲ (ပင်လယ်ေရေကာင်းဥပေဒ/ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ/ ကူးသန်းေရာင်း
ဝယ်ေရးဥပေဒ/အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းဥပေဒ/အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာေရေကာင်းဥပေဒ
သိပံေကျာင်း၊ ေမာ်လ်တာ)(သိုမဟုတ်)ဥပေဒဘွဲ ရရှိ ပီး(ေရေကာင်းဥပေဒဒီပလိုမာ/အပ
ြ ည်
ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပလိုမာ)တစ်ခုခုရရှိသူ]
[ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န် သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချငး် ငှ ့် ြပည်မ့ သ
ီ ူ
မရှိပါသဖ
ြ င့် ေရွးချယ်ခံရသူမရှပိ ါ။]
( င ) ဦးစီးအရာရှိ(ေရေကာင်း)

(၅)ေနရာ

[ြမန်မာ ငုိ င် ေံ ရေကာင်းပညာတကသိလ
ု ်မဘ
ှ ဲွ တစ်ခခု ရ
ု ရှသ
ိ ူ(သိုမဟုတ်) တကသိုလ်တစ်ခု
ခုမှဘွဲ ရရှိ ပ ီးကုန်းပတ်အရာရှိအဆင့်(၃)က မ်းကျင်မလက်မှတ်ကိုင်ေဆာင်ထားသူ
(သို မဟုတ်) တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ှဘဲွ ရရှိ ပီး( ေရေကာင်းပညာဒီပလိမု ာ/ ေရေကာင်း
ဥပေဒ ဒီပလိုမာ/ အပ
ြ ည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒဒီပလိုမာ/ အဂလိပ်စာဒီပလိုမာ) တစ်ခုခုရရှိသူ]
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၁၆၃

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ဦးေကာင်းေဇာ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/ကတတ( ိုင်)၀၂၉၀၈၅
၂

ရန်ကုန်-၁၃၄၈

ေဒ သ ာေဇာ်

ြပင်ပ

၁၂/မဂဒ( ိငု ်)၁၄၇၈၇၂
၃

ရန်ကနု ်-၁၆

ဦးေကျာ်မင်းဟန်

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂမ( ိငု ်)၀၀၉၁၀၅
,

၄

ရန်ကုန်-၁၁၆၄

ဦးေကာင်းစစ်ထူး

ြပင်ပ

၁၂/မဘန( ိုင်)၁၂၆၁၉၁
၅

ရန်ကုန်-၁၁၆၅

ဦးစိုးမိုးသူ

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂရ( ိုင်)၀၁၅၇၄၉
၃/သို
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( စ ) ဦးစီးအရာရှိ(ေရေကာင်းအင်ဂျင်နီယာ)

(၅)ေနရာ

[မ
ြ န်မာ ငုိ င် ေံ ရေကာင်းပညာတကသိလ
ု ်မဘ
ှ ဲွ တစ်ခခု ရ
ု ရှသ
ိ ူ( သို မဟုတ် )တကသိုလ်
တစ်ခု ခုမဘ
ှ ွဲ ရရှိ ပီး ေရေကာင်းအင်ဂျငန် ီယာအရာရှအ
ိ ဆင့်(၃)ကမ်းကျင်မလက်မှတ်
ကိငု ေ် ဆာင်ထားသူ( သို မဟုတ် ) တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ှဘဲွ ရရှိ ပီး လပ်စစ်နည်းပညာ
အရာရှက
ိ မ်းကျင်မလက်မတ
ှ က
် ငုိ ေ် ဆာင်ထားသူ ( သို မဟုတ် ) တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု ုမှ
ဘွဲ ရရှိ ပီး(ေရေကာင်းနည်းပညာဒီပလိမု ာ/ ေရေကာင်းဥပေဒဒီပလိမု ာ/ အပ
ြ ည်ြပည်
ဆိငု ရ
် ာဥပေဒဒီပလိမု ာ/အဂလိပစ် ာဒီပလိမု ာ)တစ်ခခု ရ
ု ရှသ
ိ ူ]
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၄၇၃

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒ ေအးမ
ြ စ ာေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၄၆၆၆၉

၂

ရန်ကုန်-၈၃၁

ေဒ ငုေကခိုင်

ြပင်ပ

၁၂/လကန( ိုင်)၁၉၃၇၀၁

၃

ရန်ကုန်-၁၄၅၉

ေဒ လိင်လင်းလင်းထက်

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန( ိုင်)၁၅၈၈၄၀

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၇၆

ဦးဂါမဏိ

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန( ိုင)် ၁၆၄၃၂၃
(၂) ေလေကာင်းပို ေဆာင်ေရး န် ကားမဦးစီးဌာန
(က) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(မိ ြပ) (၁)ေနရာ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ပဲခူး-၁၃၇

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒ ချမ်းြမသီတာေကျာ်
၁၃/ကမန( ိုင)် ၀၈၄၀၅၂

ဝန်ထမ်း

( ခ ) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ဗိသုကာ) (၁)ေနရာ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကနု ်-၂၉

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (မိ ြပ)

ဗိသုကာဘွဲ

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒ ေမဖ
ြ ခင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ပဇတ( ိုင်)၀၃၂၃၅၂
( ဂ ) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(လပ်စစ်)(အမျိ းသား)(၁)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လပ်စစ်စွမ်းအား)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၄၀၀

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ဦးအာကာမင်း
၇/ရတန( ိငု ်)၁၀၄၄၇၆

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း
၅/သို
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(ဃ) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(စက််မ)(အမျိ းသား) (၁)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မ)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၉၄

( င ) စာရင်းစစ်အရာရှိ

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ဦးဇင်လင်းထက်
၉/မထလ( ိုင)် ၂၆၇၃၅၉

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

(၂)ေနရာ

မဟာဝါဏိဇဘွဲ /ဝါဏိဇဘွဲ ရရှိ ပီး
လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင်ေအာင်
လက်မှတ်ရရှိသူ
[ယင်းရာထူးအတွက်ေလာက်ထားသူမရှိပါသဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]

(၃) မိုးေလဝသ ှင့်ဇလေဗဒ ွန် ကားမဦးစီးဌာန
လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
( ၄ )ေနရာ

ခ။

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၂၀

၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၂၆

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၀၁

၄

ရှမ်း-၇၉

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (သုတနည်းပညာ/
အီလက် ထေရာနစ်/လပ်စစ်စွမ်းအား/
စက်မ)

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေဒ ြဖ ြဖ သွယ်
၁၂/ဒဂန( ိုင်)၀၃၁၀၅၁
ေဒ ခိုင်သက်မွန်
၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၆၄၂၅၃
ေဒ ွဲ ွဲ ရီ
၉/သစန( ိုင်)၁၄၈၇၅၅
ေဒ ေအးနဒီေကျာ်
၁၃/ညရန( ိုင်)၀၈၆၉၅၃

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

ြပည်ေထာင်စစု ာရင်းစစ်ချ ပ် းံု (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၀/၂၀၁၄)
စာရင်းစစ်အရာရှိ
(၂၀)ေနရာ
လက်မှတ်ရြပည်သူ စာရင်းကိငု ေ် အာင်
လက်မှတ်ရရှိသူ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ် မှတခ် ျက်
၁
ရန်ကနု ်-၅၅
ေဒ လွင်လွင်သူ
ဝန်ထမ်း
၁၄/မအပ( ုိင်)၁၈၈၂၅၃
၂
ရန်ကနု ်-၅၉
ေဒ အိအိေဌး
ဝန်ထမ်း
၇/ရတန( ိုင်)၀၈၇၀၂၀
၃
ရန်ကနု ်-၅၀
ေဒ စုမွန်
ဝန်ထမ်း
၁၁/ကဖန( ိုင်)၀၇၃၉၆၅
၄
ရန်ကနု ်-၄၁
ေဒ သက် ှင်းစံ
ြပင်ပ
၁၄/ပသန( ိုင်)၂၁၀၂၁၈
၆/သို
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ဂ။ ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာန၊ အေကာက်ခနွ ဦ် းစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၄)
(၁) ဦးစီးအရာရှိ
(၅)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
၁
ရန်ကနု ်-၇၀
ေဒ နန်းချိ ချိ သက်
ဝန်ထမ်း
၁၂/မဂတ( ိုင်)၀၉၁၈၂၇
ြပင်ပ
၂
မ ေလး-၁၂
ေဒ စုယဥ် ှင်း
၁၃/တခလ( ိုင်)၀၆၃၈၁၉
ြပင်ပ
၃
ရန်ကုန်-၁၄၇၈
ေဒ ြမနီလာထွန်း
၁/မကန( ိုင်)၁၅၁၄၀၃
ြပင်ပ
၄
မေကွး-၅၇၆
ေဒ ခိုင်ဝါသိန်းဝင်း
၈/မကန( ိုင်)၂၀၂၀၃၅
၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃၅ ေဒ မီမီေမာင်
ဝန်ထမ်း
၈/မမန( ိုင်)၁၉၁၈၄၉
(၂) ဦးစီးအရာရှိ
(၂)ေနရာ
[ဤရာထူးတွငေ် ရွးချယ်ခံရသူမရှပိ ါ။]

မဟာဥပေဒဘွဲ

(၃) ဦးစီးအရာရှိ
(၂)ေနရာ
မဟာဝါဏိဇဘွဲ
[ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန်သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၄) ဦးစီးအရာရှိ
(၂)ေနရာ
မဟာကွနပ် ျ တာသိပဘ
ံ ဲွ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၄၉ ေဒ မိုးြမင့်စံ
၈/မမန( ိုင်)၁၇၂၉၃၇
၂ စစ်ကိုင်း-၈၆၁
ေဒ ေကျာ့စုယဥ်
၅/ယမပ( ိုင်)၀၅၈၂၀၄
(၅) ဦးစီးအရာရှိ
(၂)ေနရာ
[စီးပွားေရးစီမခံ န် ခွမဲ ဘွဲ မှစးီ ပွားေရးလုပင် န်းစီမခံ န် ခွမဲ မဟာဘွဲ ရရှိသူ]
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
၁
ရန်ကုန်-၈၁
ေဒ ခိုင်၀တ်ရည်ထွန်း
၁၂/သဃက( ိုင်)၁၆၁၂၈၇
၂
ရန်ကုန်-၈၀
ဦးေအာင်ြမင့်
၁၂/လမတ(ဧည့်)၀၀၀၉၇၈

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ

(၆) ဦးစီးအရာရှိ
(၁)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (ချည်မ င် ငှ အ
့် ထည်)
[ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
၇/သို
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(၇) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

(၁)ေနရာ
ခုအ
ံ မှတ်

အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (စက်မ် )

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မ ေလး-၂၀

ဦးသိန်းမင်းထိုက်
၉/ပသက( ိုင)် ၁၁၄၈၃၄
ဃ။ ြမန်မာ ငုိ င် ေံ တာ်ဗဟိဘ
ု ဏ် (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၂/၂၀၁၄)
၁

(၁) ဦးစီးအရာရှိ

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

(၃၅)ေနရာ

[မဟာဝါဏိဇဘွဲ /မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံ
ခန် ခွဲမမဟာဘွဲ /ြပည်သူေရးရာစီမံခန် ခွဲမမဟာဘွဲ /လက်မှတ်ရြပည်သူစာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ/စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ /စီးပွားေရးတကသိလ
ု မ် ပှ ထမအဆင်ဂ့ ဏ
ု ထ
် းူ တန်းဘွဲ ရရှသ
ိ ူ]
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၇၁
၂ ရန်ကုန်-၁၂၁၄
၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၃၇
၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၈၁
(၂) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၄၄
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၅၃
၃ မေကွး-၅၇၉
၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃၄
၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၄၅

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမဇွန်တင်ြမင့်
၁၂/မဂတ( ိုင်)၀၉၅၀၂၅
ေဒ ခင်စိုးြမတ်
၉/သစန( ိုင်)၁၂၉၁၇၀
ေဒ ခိုင်သဇင်မှ း
၉/၀တန( ိုင်)၁၂၆၁၈၆
ေဒ သဲဦးခိုင်
၉/မထလ( ိုင်)၂၁၂၅၈၅

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

(၁၀)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ လင်းဇာနည်ေအာင်
ြပင်ပ
၉/ပမန( ိုင်)၁၉၈၂၇၁
ေဒ စုမွန်ထက်
ဝန်ထမ်း
၁၀/မလမ( ိုင)် ၂၃၃၈၇၂
ေဒ သင်းသီတာေဆွ
ြပင်ပ
၈/မဘန( ိုင်)၁၁၂၉၅၀
ဝန်ထမ်း
ေဒ ဆု ြမတ်မွန်
၈/ပခက( ိုင်)၂၄၅၇၁၅
ေဒ လဲ့လဲ့ဝင်းေကျာ်
ဝန်ထမ်း
၈/ဆပဝ( ိုင်)၀၇၀၀၇၅
၈/သို

8
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၄၇

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ဦးမျိ းပိုင်ပိုင်စိုး
၁၄/ကကထ( ိုင်)၁၅၇၉၅၈
၇ မေကွး-၅၇၅
ေဒ ခင်ဟန်နီစိုး
ြပင်ပ
၈/အလန( ိုင်)၁၄၅၂၅၉
၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၄၈
ေဒ ေမဇင်ကိုကို
ဝန်ထမ်း
၈/မတန( ိုင်)၀၅၃၄၇၂
၉ မေကွး-၅၃၁
ေဒ ှင်းစ ာလွင်
ြပင်ပ
၈/မကန( ိုင်)၁၅၁၆၁၉
(၃) သုေတသနအရာရှိ(ေဘာဂေဗဒ) (၄)ေနရာ
[မဟာဝါဏိဇဘွဲ /မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ/စာရင် းအင်း )/စီ းပွားေရး
တကသို လ် မှ ပထမအဆင် ့ ဂ ုဏ် ထူ းတန် းဘွဲ ရရှသ
ိ ူ]
[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
င။

အားကစားဝန် ကီးဌာန ၊ အားကစား ငှ က
့် ာယပညာဦးစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၃/၂၀၁၄)
(၁) နည်းြပအရာရှိ
(၈)ေနရာ
တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ဘ
ှ ဲွ ရရှိ ပီး
တိုင်းေဒသကီး/ပ
ြ ည်နယ်(အလွတ်တန်း)
လက်ေရွးစင်
[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၂) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၄၀
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၆၉
၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၀၅၃
၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၄၂
၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၈

(၅)ေနရာ
တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ဘ
ှ ဲွ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဝင်းမင်းခန်
၅/ငဇန( ိုင်)၀၆၁၉၂၃
ဦးပ
ြ ည့် ဖိ းဟန်
၁၄/ပတန( ိုင်)၁၅၈၁၁၇
ေဒ သ ာေအာင်
၁၂/ဥကမ( ိုင)် ၂၀၇၉၅၆
ေဒ စိုးယုေအး
၈/မမန( ိုင်)၁၅၂၅၆၉
ေဒ သီရိေဝေဇာ်
၅/ယမပ( ိုင်)၀၆၂၃၁၈

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
၉/သို
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(၃) ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျ တာ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၃၇
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၀၇
(၄) ဦးစီးအရာရှိ(ရိပသ
် ာ)

(၂)ေနရာ

မဟာကွန်ပျ တာသိပံဘွဲ /
မဟာကွနပ် ျ တာနည်းပညာဘွဲ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
ေဒ ေအးသ ာဦး
ဝန်ထမ်း
၅/မရန( ိငု ်)၁၇၇၁၀၅
ေဒ အိသ ာ၀င်း
ဝန်ထမ်း
၁၀/လမန( ိုင်)၀၀၄၁၇၀
(၂)ေနရာ
တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ ရရှိ ပီးဟိုတယ်
ှင့်ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းမှစားပွဲထိုး/
ထမင်းချကလ
် က်မှတ်ရရှသ
ိ ူ

[ယင်းရာထူးအတွက် လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန်သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့် ြပည့်မီသူမရှိပါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၅) ဦးစီးအရာရှိ(ပစည်းထိန်း)

(၁)ေနရာ

စီးပွားေရးတကသိုလ်မှဘွဲ တစ်ခုခု
(သိုမဟုတ်)ဘွဲ တစ်ခုခုရရှိ ပီး DAရရှိသူ

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၆) လက်ေထာက်စာကည်တ
့ က
ုိ မ် ှ း

(၁)ေနရာ

တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိ ပီးစာကည့်
တိုက်ပညာဒီပလိုမာေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၇) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၇၀
စ။

(၁)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (မိ ြပ/လပ်စစ်စွမ်းအား)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမစ ီထိုက်
၉/မထလ( ိုင်)၂၅၆၈၂၇

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

အမျိ းသားစီမက
ံ နိ း် ငှ စ့် းီ ပွားေရးဖွံ ဖိ းတိးု တက်မဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၄/၂၀၁၄)
ငုိ င် ံြခားစီးပွားဆက်သယ
ွ ေ် ရးဦးစီးဌာန
(၁) ဦးစီးအရာရှိ

(၄)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃၇

မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ၀ါ၀ါလင်း

ဝန်ထမ်း

၁၃/ပလတ( ိုင်)၀၀၀၁၃၆
၁၀/သို

10
(၂) ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၁၇

မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပစ် ာ/အဂလိပဘ
် ာသာ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ေဇာ်မီမီေမာ်

ဝန်ထမ်း

၅/ဒပယ( ိုင်)၀၈၆၀၂၃
၂

ရန်ကုန်-၁၂၇၂

ဦးမ
ြ င့်ေဝ

ြပင်ပ

၅/ကလထ( ိုင်)၁၃၈၂၁၇
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၇၈

ေဒ ေအးမို မို ြဖ

ဝန်ထမ်း

၈/ရနခ( ိငု ်)၁၀၃၄၅၀
(၃) ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၃၈

မဟာဝိဇာဘွဲ ( ငုိ င် တ
ံ ကာဆက်ဆေံ ရးပညာ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ယုအိ ဖိ း

ဝန်ထမ်း

၁၂/ရကန( ိုင်)၀၇၁၉၈၈
(၄) ဦးစီးအရာရှိ

(၇)ေနရာ

[မဟာဝါဏိဇဘွဲ (သို မဟုတ်)မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)(သို မဟုတ်)
ဖွံ ဖိ းေရးပညာမဟာဘွဲ (သို မဟုတ်)စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန် ခွဲမမဟာဘွဲ (သို မဟုတ်)ြပည်သူ
ေရးရာစီမခံ န် ခွမဲ မဟာဘွဲ ]
စဥ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၁၉

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ချစ်ချစ်ေဒွး

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၁၁၅၆၅
၂

မွန်-၈၅

ေဒ ေအးြမသီတာ

ြပင်ပ

၁၀/သဖရ( ိုင်)၀၉၁၇၂၁
၃

ရန်ကုန်-၁၅၁

ေဒ ေမဖိ းဇင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/အစန( ိုင)် ၁၈၈၀၄၅
၄

မ ေလး-၆၇

ဦးေနမျိ းထက်

ဝန်ထမ်း

၉/ပသက( ိုင်)၀၇၀၅၄၉

၁၁/သို
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ဆ။ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင် ှင့်လူမဖူလုံေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၅/၂၀၁၄)
အလုပ် ံု ငှ အ
့် လုပသ
် မားဥပေဒစစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(၁) ဦးစီးအရာရှိ(အလုပ် ုံ)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၂၉

(၉)ေနရာ

အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ တစ်ခခု ု

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ နီနီမာ

ဝန်ထမ်း

၉/မဟမ( ိုင်)၀၂၃၀၈၅
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၂၂

ေဒ ေအးေအးငိမ်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၄၆၄၀၀
၃

မ ေလး-၈၀၃

ေဒ အိအိချိ

ြပင်ပ

၉/မသန( ိုင်)၁၁၉၆၇၀
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၂၃

ဝန်ထမ်း

ေဒ ခင်ထူးဆုဟန်
၉/လဝန( ိုင်)၁၆၀၃၆၇

၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၂၇

ဝန်ထမ်း

ေဒ စုမွန်ေကျာ်
၇/ပတန( ိုင်)၁၁၃၄၃၄

၆

မ ေလး-၇၇၂

ေဒ သဲစုမွန်

ြပင်ပ

၅/အတန( ိုင်)၀၆၅၄၀၇
၇

ရန်ကုန်-၈၇၀

ဝန်ထမ်း

ေဒ ွယ် ွယ်မိုး
၈/မလန( ိုင်)၀၇၃၆၇၉

၈

မ ေလး-၅၄၇

ေဒ စိုးစိုးေဌး

ြပင်ပ

၉/ငဇန( ိုင်)၀၈၉၆၀၇
၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၄၇

ဝန်ထမ်း

ေဒ သိမ့်သိမ့်ထွန်း
၉/မဟမ( ိုင်)၀၃၂၉၀၅

(၂) ဦးစီးအရာရှိ(ဥပေဒ)
စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၅၁၅

(၃)ေနရာ

ဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမဦးမွန်

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၁/စတန( ိုင်)၁၀၀၆၀၆
၂

ရန်ကုန်-၁၂၂၄

ေဒ ခိုင်သဥာ

ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၇၅၉၅၄
၁၂/သို
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(၃) ဦးစီးအရာရှိ

(၂)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၃၂

မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒ သိမ့်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၃၄၉၀၆
ဇ။

လယ်ယာစိုက်ပျိ းေရး ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် ကီးဌာန၊ ဆည်ေြမာင်းဦးစီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၆/၂၀၁၄)
(၁) ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ းသား)
စဥ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ရန်ကုန်-၂၈၆

(၇၀)ေနရာ

အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (မိ ြပ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးေကျာ်မျိ းသွင်

ဝန်ထမ်း

၇/တငန( ိုင်)၁၅၇၅၅၃
၂

မ ေလး-၅၆၀

ဦးရဲမင်းေအာင်

ြပင်ပ

၉/ပကခ( ိုင်)၀၀၉၅၃၃
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၆၅

ဦးထာပဲန်ကျ ံး

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ( ိုင်)၁၆၃၃၀၁
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၁၉၆

ဦးငိမ်းချမ်းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/တသန( ိုင်)၁၅၅၈၄၂
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၀၁

ဦးချစ် ကည်ေမာင်

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန( ိုင်)၂၃၈၆၉၇
၆

မေကွး-၇၆

ဦးေအာင်ြမတ်လင်း

ြပင်ပ

၈/မသန( ိုင်)၀၈၆၈၈၅
၇

မ ေလး-၅၆၁

ဦးေအာင်ြပည့် ဖိ း

ြပင်ပ

၉/ပကခ( ိုင်)၀၁၁၀၆၁
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃

ဦးသက်ေဇာ်ရှိန်

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန( ိုင်)၁၄၃၆၅၅
၉

မေကွး-၆၀၉

ဦးဟန်ေဇာ်ေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၈/မကန( ိုင်)၁၇၀၀၅၉
၁၀ မ ေလး-၇၅၃

ဦးထွန်းထွန်း

ြပင်ပ

၈/ရစက( ိုင်)၁၄၆၈၂၇
၁၁ မ ေလး-၁၄၆

ဦးရဲြပည့်ထွန်း

ြပင်ပ

၁၂/ဥကမ( ိုင)် ၂၀၃၃၉၆
၁၃/သို
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စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁၂ မ ေလး-၈၇၁
၁၃ မ ေလး-၇၈၁
၁၄ မေကွး-၅၅၆
၁၅ ရန်ကုန်-၂၅၀
(၂) ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ းသမီး)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ရန်ကုန်-၁၀၀၁

ဈ။

၂

မ ေလး-၅၈၅

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၃၂

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၀၇

၅

မ ေလး-၁၈၉

၆

ရန်ကုန်-၃၀၇

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးသန် ကိုကို
၉/ညဥန( ိုင်)၁၆၆၇၆၃
ဦးရဲထက်ေအာင်
၉/မဟမ( ိုင်)၀၂၀၁၇၂
ဦးေကျာ်ြမတ်ထက်
၈/မမန( ိုင်)၁၆၉၇၈၆
ဦးဇင်ပိုင်ဦး
၁၂/စခန( ိုင်)၀၆၆၁၀၃

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ

(၆)ေနရာ
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (မိ ြပ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတ်ချက်
ေဒ သင်ဇာလင်း
ဝန်ထမ်း
၈/ပခက( ိုင်)၁၈၈၃၄၃
ေဒ ေအးမ
ြ င့်ေဆွ
ဝန်ထမ်း
၇/ပခတ( ိုင်)၀၅၈၄၀၅
ေဒ ွယ် ွယ်ေအာင်
ဝန်ထမ်း
၁၁/ကဖန( ိုင်)၀၃၇၁၂၈
ေဒ ထူးထူးေအာင်
ြပင်ပ
၇/ရတန( ိုင်)၁၀၂၉၈၃
ေဒ လှပလွင်
ဝန်ထမ်း
၉/စကတ( ိုင်)၀၈၂၈၄၇
ေဒ စုမွန်ေအာင်
ြပင်ပ
၁၂/ပဘတ( ိုင်)၀၂၇၄၄၄

စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ ၊ စည်ပင်သာယာေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၇/၂၀၁၄)
(၁) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ မ ေလး-၇၂၉

(၆)ေနရာ
တကသိလ
ု တ
် စ်ခုခမု ဘ
ှ ဲွ
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတ်ချက်
ေဒ ပံ းမို လွင်သိန်း
ြပင်ပ
၅/စကန( ိုင်)၂၃၉၁၃၆

၂

စစ်ကိုင်း-၉၈၂

ေဒ ေမသွင်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ဟမလ( ိုင်)၀၉၃၅၉၆
၁၄/သို
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စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၃ ရန်ကုန်-၁၂၄၆

အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ွယ်သိဂေဆွ

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင)် ၁၇၃၁၉၉

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၆၆

ဦးကည်သန် ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၃၄၇၅၁
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၅၂

ေဒ ေမဇင်ထွန်း

ြပင်ပ

၅/ကသန( ိုင်)၀၆၈၈၈၁

၆

မေကွး-၁၅၁

ေဒ အင် ကင်းခိုင်

ြပင်ပ

၈/နမန( ိုင်)၁၇၄၁၉၁
(၂) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ မ ေလး-၈၁၆
၂

စစ်ကိုင်း-၄၂၀

၃

စစ်ကိုင်း-၁၀၀၀

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၂၄

၅

စစ်ကိုင်း-၉၇၈

၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၀၀

၇

ရန်ကုန်-၉၉၅

(၇)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (မိ ြပ)
အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ြမတ် ိုးဦး
၉/ခမစ( ိုင်)၀၃၈၂၀၂
ေဒ အိသဥာေကျာ်
၅/ရဥန( ိငု ်)၀၈၂၄၃၃
ေဒ ချစ်ငယ်ငယ်ထွန်း
၅/မရန( ိငု ်)၂၄၅၇၂၃
ေဒ ေမစိုးဦး
၇/ပခန( ိုင်)၃၀၅၈၁၄
ေဒ ေဆွေဆွ ွယ်
၉/ကပတ( ိုင်)၁၉၇၉၆၄
ေဒ ယု ြမတ်ပိုင်
၉/ပမန( ိုင်)၁၈၈၈၈၃
ေဒ သဇင်ေအာင်
၉/ကဆန( ိုင်)၁၃၄၆၁၆

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ည။ ရှမ်းြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ၊ ေတာင် ကီးခ ိုင်၊ ေညာင်ေရယဥ်ေကျးမပ
ြ တိုက် (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၈/၂၀၁၄)
(၁) ဦးစီးအရာရှိ(တူးေဖာ်ေရး/ြပသေရး/စာကည်တ
့ က
ုိ ်) (၁)ေနရာ တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ှဘဲွ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၇၁

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ခင် ငိမ်း ငိမ်းေကျာ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/ပမန( ိုင်)၁၃၂၂၂၉
၁၅/သို
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ဋ။

စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ ြမန်မာ့ေရနံ ှငသ
့် ဘာဝဓာတ်ေငွ လုပင် န်း(အမျိ းသား)
(ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၉/၂၀၁၄)
(၁) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(တူးေဖာ်ေရး)
(၉)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (ေရနံ)
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
၁ ရန်ကုန်-၄၅၇
ဦးထက်ေအာင်လိင်
ဝန်ထမ်း
၁၂/သကတ( ိုင်)၁၇၀၁၈၅
(၂) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(စက်မ)
(၇)ေနရာ
အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (စက်မ/
စက်မအီလက်ထေရာနစ်)
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ မ ေလး-၂၈၈
ဦးဂွမ်ေခါင်တူးေရာ်
ြပင်ပ
၁/မကန( ိုင်)၁၄၄၇၆၀
၂ ရန်ကုန်-၉၃၈
ဦးေစာေသာသီမူး
ြပင်ပ
၁၂/အစန( ိုင်)၂၁၄၄၄၇
၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၁၅ ဦးမ
ြ င့်ေဇာ်ထွန်း
ဝန်ထမ်း
၈/ရစက( ိုင်)၁၈၅၆၀၅
၄ ရန်ကုန်-၄၇၃
ဦးဖိ းဟိန်း ိုင်
ြပင်ပ
၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၁၈၁၉၃
(၃) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(ေဆာက်လပု ေ် ရး)
[ဤရာထူးတွငေ် ရွးချယ်ခံရသူမရှပိ ါ။]

(၂)ေနရာ

(၄) လုပင် န်းအရာရှိ(တ-ပစည်းအရာရှိ)

(၇)ေနရာ

အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ ( မိ ြပ)

အင်ဂျငန် ယ
ီ ာဘွဲ (စက်မ/
စက်မအီလက်ထေရာနစ်)
အမည်/ ငုိ င် သ
ံ ားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
မှတခ် ျက်
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၂၄ ဦးဟန်ညီေအာင်
ြပင်ပ
၅/မရန( ိုင်)၂၁၉၃၇၀
၂ မေကွး-၅၂၂
ဦးမင်းထက်ေကျာ်
ြပင်ပ
၈/ရနခ( ိုင်)၁၁၁၉၅၇
၃ မ ေလး-၈၇၄
ဦးေအာင်မျိ းသူ
ဝန်ထမ်း
၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၄၇၆၄
(၅) လက်ေထာက်ဘမူ ေိ ဗဒအရာရှိ
(၁၀)ေနရာ
[မဟာသိပ ံဘွဲ (ဘူမိေဗဒ)/သိပံ(ဂုဏ်ထူး)ဘွဲ (ဘူမိေဗဒ)/သိပ ံဘွဲ (ဘူမိေဗဒ)အထူးေအာင် ှင့်
အသုးံ ချဘူမိေဗဒဒီပလိမု ာ]
[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
၁၆/သို
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(၆) လက်ေထာက်ဘမူ ိ ပူ ေဗဒအရာရှိ

(၁)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လပ်စစ်စွမ်းအား)

(၁)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (အီလက်ထေရာနစ်)

[ဤရာထူးတွငေ် ရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှပိ ါ။]
(၇) လက်ေထာက်ဘမူ ိ ပူ ေဗဒအရာရှိ

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
။

လူမဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် ကီးဌာန (ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၄)
ကယ်ဆယ်ေရး ှငြ့် ပန်လည်ေနရာချထားေရးဦးစီးဌာန
(၁) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁ ရန်ကုန်-၁၃၃၀

(၁၅)ေနရာ

တကသိလ
ု တ
် စ်ခခု မု ဘ
ှ ဲွ

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဗထူးတင့်
၁၂/လကန( ိုင်)၁၄၃၄၉၃
ေဒ ြဖ ြဖ သီ
၇/ညလပ( ိုင်)၁၃၉၆၇၄

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း

၂

ပဲခူး-၁၂၆

၃

မွန်-၅၅

ေဒ ချိ သက်ပိုင်ဝင်း
၁၀/မလမ( ိုင)် ၂၃၈၆၉၂

ဝန်ထမ်း

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၈၀

ေဒ တင်မာေဌး
၉/သပက( ိုင်)၀၃၆၀၃၄

ဝန်ထမ်း

၅

ရန်ကုန်-၁၄၃၀

ေဒ ြမေထွး
၈/မမန( ိုင်)၀၀၁၂၁၈

ဝန်ထမ်း

၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၆၇

၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၀၉

၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၈၇

၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ် -၇၉၁

၁၀

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၈၁

ေဒ ု ုခိုင်
၄/မတပ( ုိင်)၀၃၆၅၃၄
ေဒ စုန ာမ
ြ င့်
၁၂/လမန( ိုင်)၁၃၈၂၀၇
ေဒ ဇာမွန်ဦး
၈/ဆပဝ( ိုင်)၀၇၁၃၁၀
ေဒ ြဖ ြဖ ြမင့်
၉/ပမန( ိုင်)၁၉၃၄၉၉
ေဒ တင်တင်ချိ
၇/လပတ( ိုင်)၁၂၄၂၁၉

၁၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၀၉၄

ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး
၇/ပတန( ိုင်)၁၀၇၅၃၃

ြပင်ပ

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ဝန်ထမ်း

၁၇/သို
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စဥ်
ခုအ
ံ မှတ်
၁၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၆၁
၁၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၀၅
၁၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၆၂
၁၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၇၄
(၂) ဦးစီးအရာရှိ

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ သဇင်ထွန်း
၉/ကဆန( ိုင)် ၁၄၆၁၄၆
ေဒ မီမီထွန်း
၅/ရဘန( ိုင်)၁၇၃၇၇၀
ေဒ သက်သက်ေအး
၅/မရန( ိငု ်)၂၄၅၀၂၅
ေဒ သင်းသင်းထွန်း
၁၃/ကလန( ိငု ်)၀၇၃၈၅၇
(၃)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၉၃၁

၂

မေကွး-၅၃၅

(၃) ဦးစီးအရာရှိ

မှတခ် ျက်
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

မဟာဝိဇာဘွဲ (အဂလိပစ် ာ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ရည်မွန်ေထွး
၈/မဘန( ိုင်)၀၈၈၉၃၅
ေဒ ညိ မီေဆွ
၈/မကန( ိုင်)၂၀၄၇၆၆

ဝန်ထမ်း

(၃)ေနရာ

ြပင်ပ
မဟာကွန်ပျ တာသိပံဘွဲ /
မဟာကွနပ် ျ တာနည်းပညာဘွဲ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၁၅၂
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၅၄
(၄) ဦးစီးအရာရှိ

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ စုစ ာဝင်း
၁၂/ဒဂမ( ိငု ်)၀၃၃၂၅၇
ေဒ ဇင်၀င်းေမာ်
၁၂/လကန( ိငု ်)၁၈၆၆၉၉

ဝန်ထမ်း

(၁)ေနရာ

ြပင်ပ

မဟာဥပေဒဘွဲ

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါသဖ
ြ င့်
ေရွးချယ်ခရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
(၅) ဦးစီးအရာရှိ

(၁)ေနရာ

စဥ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၆၉

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (မိ ြပ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒ ေမ ွယ်ေကျာ်ေဇာ
၉/မထလ( ိုင်)၂၈၁၇၀၆

မှတခ် ျက်
ြပင်ပ

၁၈/သို
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(၆) ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

(၁)ေနရာ
ခုအ
ံ မှတ်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၁၇
(၇) ဦးစီးအရာရှိ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မ)

အမည်/ ငုိ င် ံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတခ် ျက်

ေဒ ေစာစ ာထက်
ဝန်ထမ်း
၁၂/ဒဂမ( ိငု ်)၀၁၆၆၇၈
(၁)ေနရာ
မဟာဝိဇာဘွဲ (ပထဝီဝင်)

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယရ
ူ န်သတ်မတ
ှ အ
် ရည်အချင်း ငှ ့်ြပည်မ့ သ
ီ မူ ရှပိ ါ
သဖ
ြ င်ေ့ ရွးချယခ် ရ
ံ သူမရှပိ ါ။]
၄။

ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းမဟုတ်ေသာပ
ြ င်ပပုဂိ လ်များသည် ဗဟို၀န်ထမ်းတကသိုလ်(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)တွင် ၁၇ - ၁၁ - ၂၀၁၅

ရက်ေနမှ ၁၈-၂-၂၀၁၆ ရက်ေနအထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၇)သို တက်ေရာက်
ြ င်းခံရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်
ေအာင် ြမင် ပီးမှသာ သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန် ထားခ
ကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ ြပင်ပပုဂိ လ်များထံ ထပ်မံအေကာင်း ကားမည် ြဖစ်ပါသည်။
၅။

လက်ရှိ ိုင်ငံ့၀န်ထမ်းများသည် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်(၁၇)သို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင် ပီး

သူများ ှင့်အတူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန် ထား ိုင်ရန်အတွက် ၁၉ - ၂ - ၂၀၁၆ ရက် (ေသာကာေန)တွင် သက်ဆိုင်ရာ
၀န် ကီးဌာနသို သွားေရာက်သတင်းပို ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါကိစ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ် ြခင်းခံရသူ လက်ရှိ
ဝန်ထမ်းများထံသီး ြ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၊

န် ကားေရးမှ း )

ှင့်

