ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေက
' ညာချက်အမှတ်၊ ၁ /၂၀၁၆
၁၃၇၇ ခု ှစ်၊ ြပာသိုလဆန်း
၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ
အေက
' ာင်းအရာ။
၁။

၆ ရက်
၁၅ ရက်

ေရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းေက
' ညာခ
ြ င်း

ြပ ည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ ရာထူး၀င်ခွင့်ေရးေ ြဖ စာေမးပွဲ အမှတ်စဥ် (၂/၂၀၁၅)ကို ၂၀၁၅ ခု ှစ်၊

စက်တင်ဘာလ(၂၇)ရက်ေန: ှင့်(၂၈)ရက်ေန:တို:တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ် ှင့်တိုင်းေဒသက
= ီး/ြပည်နယ်>မိ?:ေတာ်များ၌ စာစစ်
ဌာန(၁၅)ခုြဖင့် တစ်>ပိ?င်တည်းကျင်းပပ
ြ ?လုပ်ခဲ့ြပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ၀န် =ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်း(၁၁)ခုတု:ိ မှ လစ်လပ်
ရာထူး စုစုေပါင်း (၄၀၄)ေနရာအတွက်စစ်ေဆးမBြပ?လုပ်ခဲ့ပါသည် (က) ဘDာေရးဝန် =ကီးဌာန ၊ ြမန်မာ့ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မBဘဏ် ၊ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ၊ ြမန်မာ့
စီးပွားေရးဘဏ် ှင့်ေငွေရးေက
' းေရးက
= ီး 'ကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁/၂၀၁၅)
(ခ)

ကျန်းမာေရးဝန် =ကီးဌာန ၊ ေဆးဘက်ဆိုင်ရာလူ:စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ >ဖိ?းတိုးတက်ေရး ှင့် စီမံခန်:ခွဲေရး
ဦးစီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၅)

( ဂ ) ရထားပို:ေဆာင်ေရးဝန် =ကီးဌာန၊ကုန်းလမ်းပို:ေဆာင်ေရးGHန် 'ကားမBဦးစီးဌာန ှင့်ြမန်မာ့မီးရထား
(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၃/၂၀၁၅)
(ဃ) သာသနာေရးဝန် =ကီးဌာန၊ သာသနာေတာ်ထွန်းကားပ
ြ န်:ပွားေရးဦးစီးဌာန ှင့် သာသနာေရးဦးစီးဌာန
(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၄/၂၀၁၅)
(င)

စီးပွားေရး ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် =ကီးဌာန၊ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၅/၂၀၁၅)

( စ ) လူမBဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် =ကီးဌာန၊လူမBဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၆/၂၀၁၅)
(ဆ) လJပ်စစ်စွမ်းအားဝန် =ကီးဌာန၊ လJပ်စစ်ဓာတ်အားပို:လHတ်ေရး ှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန ၊ လJပ်စစ်ဓာတ်အား
ြဖန်:ြဖLးေရးလုပ်ငန်း ှင့်ရန်ကုန်လJပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၇/၂၀၁၅)
(ဇ)

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ?ပ်၊ြပည်ေထာင်စုတရားသူ =ကီးချ?ပ်Mုံး(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၈/၂၀၁၅)

(ဈ)

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၉/၂၀၁၅)

(ည) လယ်ယာစိုက်ပျိ?းေရး ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် =ကီးဌာန၊ေရအရင်းအမ
ြ စ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာန
(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၀/၂၀၁၅)
(ဋ)

သမဝါယမဝန် =ကီးဌာန၊သမဝါယမဦးစီးဌာန ှင့်အေသးစားစက်မBလက်မBလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၁/၂၀၁၅)
၂/သို:
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၂။

အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးများသို: ေလJာက်ထားသူ စုစုေပါင်း ( ၇၄၇၄ )ဦး ( ကျား - ၂၇၂၈၊ မ - ၄၇၄၆ )ရှိခ>ဲ့ ပီး ေရးေဖ
ြ

စာေမးပွဲ၌(၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်း ( ၃၉၇၈ )ဦး ( ကျား - ၁၅၀၇၊ မ - ၂၄၇၁ )ရှိခဲ့သည့်အနက်
( ၄၀၀ )ဦး ( ကျား - ၁၃၀ ၊ မ - ၂၇၀ )တို:ကို စိတ်အေခ
ြ အေန ှင့် လူေတွ စစ်ေဆးမBခံယူရန် အေက
' ာင်း 'ကားခဲ့ရာ(၆)ဦး
ပျက်ကွက်ခဲ့သြဖင့် ကျန်ပုဂQိ?လ်( ၃၉၄ )ဦးတို:ကို ၁၄-၁၂-၂၀၁၅ ရက်ေန:မှ ၂၈-၁၂-၂၀၁၅ ရက်ေန:အထိ လူေတွ စစ်ေဆး
ခဲ့>ပီးြဖစ်ပါသည်။
၃။

လူေတွ စစ်ေဆးခ
ြ င်းခံယူခဲ့သူများအနက် ဝန် =ကီးဌာန/အဖွဲ အစည်း ( ၁၁ )ခုတို:ရှိ လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း

(၄၀၄)ေနရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးအလိုက် ခန်:ထား ုိင်ရန်အတွက်

သင့်ေလျာ်သူေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ပုဂQိ?လ် ( ၃၀၈ )ဦး ( ဝန်ထမ်း - ၁၆၇ ၊ ြပင်ပ - ၁၄၁ )တို:ကိုေရွးချယ်ေ 'ကာင်းေက
' ညာအပ်ပါသည်က။

ဘDာေရးဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၅ )
(၁)

ြမန်မာ့ ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မBဘဏ်
(က)

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

မ Tေလး-၈၈၃

(၂)ေနရာ

မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ုယဥ်ထွန်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁/မညန( ိုင်)၁၁၃၄၉၄
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၄၁

ေဒUစ Vာဝင်း

ဝန်ထမ်း

၈/မလန( ိုင်)၀၈၀၅၂၉
(ခ)

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ

(၂)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဂ)

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ

(၂)ေနရာ

[စီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)/ဝါဏိဇ\ဘွဲ ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

မ Tေလး-၆၆၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUအိရတနာတိုး

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/ရကန( ိုင်)၀၇၅၄၀၁
၂

မ Tေလး-၆၆၉

ေဒUချစ်စံ၀င်း

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန( ိုင်)၁၁၉၇၂၂
၃/သို:
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(၂)

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ

(၅၅)ေနရာ

[ဝါဏိဇ\ဘွဲ(သို:မဟုတ်) ဝါဏိဇ\ဘွဲရရှ>ိ ပီး လက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

စစ်ကိုင်း-၅၆၇

ေဒUဆု ြပည့်မိုး
၇/ပခန( ိုင်)၃၃၃၉၅၁

၂

စစ်ကိုင်း-၅၇၄

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၀၁

၄

ဧရာ၀တီ-၁၁၁

၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၇၀

၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၄

၇

ချင်း-၄၇

၈

ရန်ကုန်-၉၅၄

၉

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၃

ေဒUေအးေအးေထွး
၅/ကလထ( ိုင်)၁၉၃၂၁၆
ေဒU ှင်းအိခိုင်
၈/ဆဖန( ိုင်)၀၇၆၃၂၈
ဦးသက်ထက်ထူး
၁၄/ကပန( ိုင်)၁၅၁၁၉၆
ေဒUဇင်မာထွန်း
၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၆၃၅၃၆
ေဒUေသာ်ေသာ်ထွန်း
၇/အတန( ိုင်)၀၈၀၉၀၁
ေဒUကျိန်လွန်းေပါင်
၄/တတန( ိုင်)၀၅၂၄၂၀
ေဒUယဥ်>ငိမ်းမွန်(ခ)ေဒUလင်းလင်းအိမွန်
၅/မရန( ိုင်)၁၇၆၇၀၃
ေဒUနီလာေအာင်
၈/သရန( ိုင်)၀၆၇၉၅၁
ဦးဖ
> ိ?းေ၀ေအာင်
၇/ရတန( ိုင်)၁၀၁၀၉၅
ေဒUမ
ြ သွယ်၀င်း
၉/မလန( ိုင်)၁၃၂၇၅၀
ေဒUေနာ်လိBင်လိBင်>ဖိ?း
၁၂/တကန( ိုင်)၁၆၂၀၈၃
ဦးေဇာ်မျိ?းသန်:
၉/လ၀န( ိုင်)၁၇၂၉၆၀
ေဒU၀ါ၀ါထွန်း
၅/ကလထ( ိုင်)၂၀၃၉၇၉
ေဒUချိ?ဇင်သက်
၈/စလန( ိုင်)၁၄၅၄၁၄

၁၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၇၃
၁၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၇၁
၁၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၂
၁၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၉၄
၁၄ စစ်ကိုင်း-၅၇၀
၁၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၉

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
၄/သို:
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၁၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၄
၁၇ မ Tေလး-၂၉
၁၈ ရှမ်း-၅၇
၁၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅
၂၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၇၆
၂၁ ရန်ကုန်-၁၈၃၇
၂၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၇
၂၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၂
၂၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၈၂
၂၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၇၂
၂၆ မ Tေလး-၂၀
၂၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၁
၂၈ ရန်ကုန်-၉၇၆
၂၉ ရန်ကုန်-၂၀၈၉
၃၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၁၀
၃၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၀၉၇
၃၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUခင်စန်းရီ
၉/သစန( ိုင်)၁၁၆၈၂၂
ေဒUယမင်းသူဇာ၀င်း
၁၀/ဘလန( ိုင်)၀၈၅၇၅၄
ေဒUသ Tာေဇာ်
၉/ပဥလ( ိုင်)၀၃၅၂၁၂
ေဒUခိုင်ဇင်၀င်း
၁၁/မပန( ိုင်)၀၈၉၆၃၇
ေဒUထွန်းန Vာေအး
၉/နထက( ိုင်)၁၅၄၉၆၇
ေဒUအိအိေထွး
၉/သစန( ိုင်)၁၁၂၆၈၈
ေဒUအိဇာထွန်း
၇/ရတန( ိုင်)၁၀၁၃၈၄
ေဒUဝိုင်းြမတ် ိုး
၁၄/မမက( ိုင်)၁၉၁၁၆၃
ေဒU ှင်းေနဇာ
၉/မခန( ိုင်)၁၆၂၇၀၇
ေဒUမျိ?း ွယ်လင်း
၉/ညဥန( ိုင်)၁၅၆၈၁၃
ေဒUအိအိ>ငိမ်း
၉/ပသက( ိုင်)၁၀၀၈၆၁
ေဒUသူဇာ၀င်း
၅/ကနန( ိုင်)၀၈၇၆၄၈
ေဒUသန်းသန်းစိုး
၅/ရဘန( ိုင်)၁၈၄၀၃၃
ေဒU ု ုယဥ်
၅/ယမပ( ိုင်)၀၅၁၂၁၂
ေဒU ွဲ ရည်လိBင်
၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၃၄၀၇၇
ေဒUလင်းလင်းေအာင်
၁၄/ဇလန( ိုင်)၁၀၆၈၁၂
ေဒUအက်စတာေပါင်း
၁၃/လရန( ိုင်)၁၃၁၅၃၂

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
၅/သို:

5
စဥ်

ခုံအမှတ်

၃၃ ရန်ကုန်-၃၃
၃၄ ရှမ်း-၅၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUစုြမတ် ှင်း
၁၂/သလန( ိုင်)၁၁၇၃၁၆
ေဒUတင် ွယ်၀င်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

၁၃/လရန( ိုင်)၁၁၁၃၄၀
၃၅ မ Tေလး-၂၄
ြ ည်ေတာ်-၆၀
၃၆ ေနပ

ေဒUချမ်း>ငိမ်းေအး
၉/စကတ( ိုင်)၀၇၅၆၆၄
ေဒUအိမွန် 'ကည်

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၈/ပခက( ိုင်)၂၆၅၅၇၂
၃၇ မေကွး-၂
ြ ည်ေတာ်-၉၈
၃၈ ေနပ
၃၉ မေကွး-၂၁၅

ဦးရဲသူ၀င်း
၈/ပခက( ိုင်)၂၂၇၉၃၁
ေဒUပိုးသူသူေကျာ်
၇/လပတ( ိုင်)၁၂၇၂၉၂
ေဒUယဥ်မျိ?းသူ

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၈/မသန( ိုင်)၀၉၁၇၀၅
၄၀ ရန်ကုန်-၉၅၉
၄၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၀၄
ြ ည်ေတာ်-၇၉၉
၄၂ ေနပ

ေဒUခိုင်စုေ၀>ဖိ?း
၅/မရန( ိုင်)၁၅၄၃၆၁
ေဒUမ
ြ င့်ြမင့်စန်း
၉/မထလ( ိုင်)၂၅၅၀၀၂
ေဒUခင် ှင်းေ၀

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

၈/မသန( ိုင်)၁၀၃၄၃၇
၄၃ ရန်ကုန်-၆၀
၄၄ စစ်ကိုင်း-၂၃

ေဒUဖူးေ၀ခိုင်
၁၂/မဘန( ိုင်)၁၂၈၀၄၆
ေဒUပွင့်ဦးငယ်

ြပင်ပ
ြပင်ပ

၈/မမန( ိုင်)၁၈၄၃၉၆
၄၅ မွန်-၁

ဦးလွင် ိုင်ဦး

ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၁၈၇၂၉၆
ြ ည်ေတာ်-၇၈၇
၄၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၃
၄၇ ေနပ

ေဒUေသာ်ေသာ်ထိုက်
၅/တဆန( ိုင်)၀၈၅၁၃၇
ေဒUစိုးစံကို

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၉/ငသရ( ိုင်)၀၀၂၅၉၁
၄၈ ပဲခူး-၆၀

ေဒUအိလိBင် 'ကည်၀င်း

ြ ည်ေတာ်-၈၀၅
၄၉ ေနပ

၁၄/ကခန( ိုင်)၀၇၇၀၄၅
ေဒUေအးေအးေအာင်

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

၇/လပတ( ိုင်)၁၃၉၈၈၄
၆/သို:
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၅၀ ရန်ကုန်-၂၀၁၅
၅၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၁
၅၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၁၂
၅၃ ရန်ကုန်-၂၀၈၂
၅၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၇၃
၅၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၈၄
(ခ)
စဥ်

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးစိုးမိုးေအာင်
၁၄/လပတ( ိုင်)၁၄၃၄၀၇
ေဒUခိုင်မွန်မွန်သွင်
၇/ရတရ( ိုင်)၀၈၃၃၄၈
ေဒUယုယုေမာ်
၁၂/သဃက( ိုင်)၁၅၅၉၉၆
ေဒUဆုရည်လဲ့
၁၂/လကန( ိုင်)၁၉၅၄၈၄
ေဒUေ၀ ှင်းြဖL
၈/ခမန( ိုင်)၁၄၃၄၃၇
ေဒUေမလဲ့လဲ့မျိ?း
၈/ရစက( ိုင်)၁၄၇၈၉၀

ဝန်ထမ်း

(၃)ေနရာ

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၀

ေဒUေကသီခိုင်
၇/က၀န( ိုင်)၁၁၅၈၅၀

၂

ရန်ကုန်-၁၈၄၀

ေဒUစ Vာေမာင်ေမာင်
၁၂/လသယ( ိုင်)၀၆၃၇၄၁

(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

ြပင်ပ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (စာရင်းအင်း)

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန်သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့်ြပည့်မီသူ
မရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဃ)
စဥ်

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၁၁

၂

ရှမ်း-၁၂၅

၃

မ Tေလး-၃၆

(၃)ေနရာ

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန်:ခွဲမBမဟာဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUစုြမတ်ထွန်း
၅/ကဘလ( ိုင်)၁၅၅၄၀၆
ေဒUစန်းသရဖီလိBင်
၅/ကလတ( ိုင်)၀၆၄၀၃၈
ေဒUခင်ေလးသွဲ
၉/သစန( ိုင်)၁၂၂၉၂၁

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
၇/သို:
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(င)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်
တနသာရီ
^ -၃၇

(၈)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUယမင်းေမာင်ေမာင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၇၀၉၈၃
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၆၆

ေဒUလှလှေမာ်

ဝန်ထမ်း

၉/တသန( ိုင်)၁၄၇၉၄၇
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၂၄

ေဒUချိ?သက်ပိုင်ထွဋ်

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂရ( ိုင်)၀၀၉၂၂၆
၄

ရန်ကုန်-၁၈၂၈

ေဒUရည်မွန်သိန်းစိုး

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၀၆၂၄
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၆

ေဒUဝင်းဝင်းရီ

ဝန်ထမ်း

၁၁/သတန( ိုင်)၀၆၅၆၅၃
၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၃၄

ေဒU ွယ်နီေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက( ိုင်)၁၃၀၉၈၃
၇

ရန်ကုန်-၂၀၇၅

ေဒUခိုင်ခိုင်ေဆွ

ဝန်ထမ်း

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၄၈၆၀၅
၈

ရန်ကုန်-၁၈၂၇

ေဒUဥမာေသာင်း

ြပင်ပ

၁၂/တမန( ိုင်)၁၀၉၄၄၁
(စ)
စဥ်

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်

၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၀

(၄)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးသီဟစိုး

ဝန်ထမ်း

၉/အမဇ( ိုင်)၀၄၁၅၀၈
၂

မ Tေလး-၁၃၃၂

ေဒUမ
ြ အိစံ

ြပင်ပ

၅/ဗမန( ိုင်)၀၄၂၇၃၉
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၃၇

ေဒUေကျာ့ေကျာ့တိုး

ြပင်ပ

၉/မလန( ိုင်)၁၃၃၃၁၁
၄

မေကွး-၃၉၄

ေဒUလင်းလက်ေအာင်

ြပင်ပ

၈/ခမန( ိုင်)၁၇၆၃၃၀
၈/သို:
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(ဆ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၂၃

(၄)ေနရာ

မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUခိုင်ခိုင်သင်း

ဝန်ထမ်း

၅/မရန( ိုင်)၂၀၉၆၈၅
၂

စစ်ကိုင်း-၆၁၆

ေဒUေအးြမတ်မွန်

ြပင်ပ

၅/အရတ( ိုင်)၀၈၈၄၉၁
၃

စစ်ကိုင်း-၆၁၅

ေဒUေအးမ
ြ င့်မွန်

ြပင်ပ

၅/ဝလန( ိုင်)၁၂၉၁၉၉
၄

ရန်ကုန်-၁၈၄၈

ေဒUသက်စ Vာေအာင်

ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၁၈၀၈၁၈
(၃)

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်
(က)

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ

(၅)ေနရာ

[လက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၂

၂

ရန်ကုန်-၉၆၃

(ခ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUအိအိသိန်း
၇/ပခန( ိုင်)၂၀၄၇၀၈
ေဒUမာမာေဌး
၅/ဘတလ( ိုင်)၀၇၂၂၃၃

ဝန်ထမ်း

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ

ြပင်ပ

(၅)ေနရာ

[ကွန်ပျLတာတက_ သိုလ်မှမဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ /မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

ြ ည်ေတာ်-၈၂၂
၁ ေနပ
၂

ဧရာဝတီ-၇၄

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၄၀

၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၂၁

ြ ည်ေတာ်-၁၅၄၂
၅ ေနပ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒU ှင်းေရHစင်
၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၃၇၄၁
ေဒUနန်းလှခိုင်
၁၄/ပတန( ိုင်)၁၄၈၅၇၁
ေဒUခင်စန်းဝင်း
၉/မထလ( ိုင်)၂၉၁၄၄၅
ေဒUစ Vာဝင်း
၉/နထက( ိုင်)၁၄၃၅၄၆
ေဒUေဆွဇင်ထက်
၉/တတဥ( ိုင်)၁၀၀၄၀၄

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
၉/သို:
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(၄)

ေငွေရးေက
' းေရးက
= ီး 'ကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ

(၁)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ

(၃)ေနရာ

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၂၀၀၄

၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၄၀

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၃၉

(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUပိုးပိုးအိစံ
၁၄/ဒဒရ(ဧည့်)၀၀၀၃၂၆
ေဒUတင်နီလာေဆွြမင့်
၉/ပဘန( ိုင်)၁၉၁၅၀၇
ေဒUခိုင်ယဥ် ွယ်
၉/မထလ( ိုင်)၂၅၉၈၁၂

(၁)ေနရာ

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (စာရင်းအင်း)

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
ခ။

ကျန်းမာေရးဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂/၂၀၁၅ )
ေဆးဘက်ဆိုင်ရာလူ:စွမ်းအားအရင်းအမ
ြ စ်ဖွံ >ဖိ?းတိုးတက်ေရး ှင့်စီမံခန်:ခွဲေရးဦးစီးဌာန

(က)

ဦးစီးအရာရှိ(ေငွစာရင်း)

(၄)ေနရာ

[ဝါဏိဇ\ဘွဲ /ဝါဏိဇ\ဘွဲ ရရှိ>ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ/စာရင်း
ကိုင်ပညာဘွဲ ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

စစ်ကိုင်း-၄၀၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUခိုင်သဇင်၀င်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၃/ကလတ( ိုင်)၀၃၃၅၆၄
၂

မေကွး-၄၆၇

ေဒUက
' Lက
' L ိုင်

ဝန်ထမ်း

၈/ဆပ၀( ိုင်)၀၆၉၀၈၄
၃

ရန်ကုန်-၁၂၄

ေဒUေချာစုလိBင်

ြပင်ပ

၁၂/ကတတ( ိုင်)၀၂၄၅၉၅
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၀၇

ေဒUအိသဥ\ာတိုး

ဝန်ထမ်း

၇/ကတခ( ိုင်)၁၄၈၁၄၀
၁၀/သို:
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ဂ။

ရထားပို:ေဆာင်ေရးဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၃/၂၀၁၅ )
(၁)

ကုန်းလမ်းပို:ေဆာင်ေရးGHန် 'ကားမBဦးစီးဌာန
(က)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၂၀၀၅

(၄)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUမီမီဝင်း ိုင်

ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၉၀၄၈
၂

ချင်း-၆၀

ေဒUပိေတာက်ေမာင်ေမာင်

ြပင်ပ

၅/ကလထ( ိုင်)၁၈၂၃၀၁
၃

ရန်ကုန်-၉၉၅

ေဒUသဥ\ာဝတ်ရည်ဝင်း

ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၇၀၀၄၇
၄

မ Tေလး-၁၂၇၁

ေဒUဂိုခန်ကျင်း

ြပင်ပ

၄/တတန( ိုင်)၀၅၂၅၁၀
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(ဘDာေရး)

(၂)ေနရာ

[ဝါဏိဇ\ဘွဲ ရရှိ>ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်လက်မှတ်ရရှိသူ/မဟာ
ဝါဏိဇ\ဘွဲ ]
[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(၂)

ြမန်မာ့မီးရထား
လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(အမျိ?းသား)
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနြ ပည်ေတာ်-၁၅၉

(၄)ေနရာ

တက_ သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးစိုး ိုင်ေအာင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/ပမန( ိုင်)၁၆၅၂၃၂
၂

ရန်ကုန်-၁၀၁၆

ဦးကိုကိုေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၅/ဝသန( ိုင်)၀၄၁၀၉၇
၃

ရန်ကုန်-၁၈၆၀

ဦးစည်သူလင်း

ြပင်ပ

၁၂/ပဘတ( ိုင်)၀၃၃၃၆၆
၄

ချင်း-၄၈

ဦးထန်းလျန်မုန်း

ြပင်ပ

၅/ကလထ( ိုင်)၁၆၁၅၉၉
၁၁/သို:
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ဃ။

သာသနာေရးဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၄/၂၀၁၅ )
(၁)

သာသနာေတာ်ထွန်းကားပ
ြ န်:ပွားေရးဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

[တက_ သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ (သို:မဟုတ်)ဓမာစရိယဘွဲ ရရှိသူ]
စဥ်
၁
(၂)

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၁၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးချမ်း>ငိမ်းလွင်
၁၂/ကမတ( ိုင်)၀၆၄၅၇၈

ဝန်ထမ်း

သာသနာေရးဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၁)ေနရာ

ကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန်သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့်ြပည့်မီသူ
မရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ခ)
စဥ်
၁
၂
(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)
ခုံအမှတ်

(၂)ေနရာ မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ)
အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃၅

ဦးမင်းသက်ေကာင်း
၈/မကန( ိုင်)၁၇၁၆၆၅
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၅၂
ဦးသက်ထွန်းေအာင်
၈/ရစက( ိုင်)၁၈၁၆၀၂
ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)
(၁)ေနရာ မဟာဝါဏိဇ\ဘွဲ

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

[ယင်းရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားသူမရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]

(ဃ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၉)ေနရာ

[တက_ သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ (သို:မဟုတ်)ဓမာစရိယဘွဲ ရရှိသူ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၂၀၅

၂

မ Tေလး-၉၉

၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၈၈
၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၄၈
၅

ရန်ကုန်-၂၃၁

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးထက်ေအာင်
၁၂/တမန( ိုင်)၀၉၅၇၂၆
ဦးသီဟေဇာ်
၅/စကန( ိုင်)၁၅၁၂၈၅
ဦး ိုင်လင်း
၉/ရမသ( ိုင်)၁၁၄၉၈၈
ဦးမင်းခိုင်ဦး
၁၂/အစန( ိုင်)၁၉၅၄၀၁
ဦးမင်းထွန်း
၅/စကန( ိုင်)၂၆၉၇၄၁

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
၁၂/သို:
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စဥ်
၆

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၂၁၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးရဲထွဋ်ဝင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/ဒဂဆ( ိုင်)၀၀၃၄၃၈
၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၉၆

ဦးစည်သူေမာင်

ြပင်ပ

၈/ငဖန( ိုင်)၀၃၂၈၈၁
၈ ေနြ ပည်ေတာ်-၈၃၇

ဦးေမာင်ေမာင်ဟိန်းထွန်း

ြပင်ပ

၁၂/ပဇတ( ိုင်)၀၂၉၆၇၇
၉

ရန်ကုန်-၂၁၀

ဦးမ
ြ င့်ေကျာ်ေကျာ်

ြပင်ပ

၈/ရစက( ိုင်)၁၈၉၄၂၃
င။

စီးပွားေရး ှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၅/၂၀၁၅ )
ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား) (၄)ေနရာ

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
မေကွး-၃၀၄

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကျာ်စည်သူ

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၀၁၉၆၅
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၁၂၆

ဦးသက် ိုင်စိုး

ြပင်ပ

၅/ဝလန( ိုင်)၁၁၁၃၂၈
၃

ပဲခူး-၇၉

ဦးလွင်ကိုကိုေမာင်

ြပင်ပ

၇/သနပ( ိုင်)၀၉၀၁၅၈
၄

မ Tေလး-၁၂၀၇

ဦးဘုန်းြမင့် ိုင်

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၉၆၆၀
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး) (၄)ေနရာ မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ)

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၃၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUခိုင်ြမတ်ြမတ်ခိုင်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၁၄၆၈၈
၂

မွန်-၁၇

ေဒUေမဖ
> ိ?းသူ

ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၂၀၆၈၈၂
၃ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၁၇

ေဒUခင်ဆုလိBင်

ဝန်ထမ်း

၆/ထဝန( ိုင်)၁၀၆၁၅၁
၄

ရန်ကုန်-၂၃၇

ေဒUခင်စ Vာလင်း

ြပင်ပ

၁၂/လမန( ိုင်)၁၃၁၈၃၅
၁၃/သို:
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(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

[မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ /မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ ]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၆၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေအာင်ကိုကို

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/နထက( ိုင်)၁၄၇၈၀၁
၂

တနသာရီ
^ -၄၁

ဦးတင့် ိုင်ဦး

ြပင်ပ

၆/ထဝန( ိုင်)၀၈၉၂၀၉
(ဃ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)

(၂)ေနရာ

[မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ /မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ ]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၂၀၂၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUသင်းသင်းေကျာ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/မဂတ( ိုင်)၀၉၁၆၃၃
၂

မ Tေလး-၁၃၆၂

ေဒUခင်စိုးစိုးလင်း

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၁၈၁၈၁
(င)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၉၈၅

(၃)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးညီ>ဖိ?းထွန်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၅/ရဘန( ိုင်)၂၀၀၉၄၇
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၆၂

ဦး ိုင်းရှိန်း

ြပင်ပ

၄/ကပလ( ိုင်)၀၁၂၇၂၀
၃

ရန်ကုန်-၁၀၅၆

ဦးေအာင်ြပည့်စုံဦး

ြပင်ပ

၁၂/အစန( ိုင်)၁၈၇၆၄၂
(စ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)

(၂)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဆ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၃)ေနရာ

မဟာဝါဏိဇ\ဘွဲ

[ယင်းရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားသူမရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]

(ဇ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (စာရင်းအင်း)

[ယင်းရာထူးအတွက်လူေတွ စစ်ေဆးခံယူရန်သတ်မှတ်အရည်အချင်း ှင့်ြပည့်မီသူ
မရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]

၁၄/သို:
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(ဈ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၂၆၇

(၂)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (စာရင်းအင်း)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUေကသွယ်၀င်း

ဝန်ထမ်း

၅/တဆန( ိုင်)၀၈၇၉၀၄
၂

ရန်ကုန်-၁၀၇၂

ေဒUညိ?မာ၀င်း

ြပင်ပ

၁/မညန( ိုင်)၀၉၈၃၇၇
(ည)
စဥ်
၁
(ဋ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)
ခုံအမှတ်

ရန်ကုန်-၉၈၁

(၂)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

ဦးပ
ြ ည့် >ဖိ?းေအာင်
၁၄/ဇလန( ိုင်)၁၃၁၇၄၈

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)

(၂)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ)

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဌ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

[ဝါဏိဇ\ဘွဲ ရရှ>ိ ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
[ယင်းရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားသူ(၁)ဦးရှိေသာ်လညး်ေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲသို:ဝင်ေရာက်ေြ ဖဆိုသူမရှိ

ပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဍ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)

(၂)ေနရာ

[ဝါဏိဇ\ဘွဲ ရရှ>ိ ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၂၉

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUယဥ်သီတာလွင်

ဝန်ထမ်း

၈/အလန( ိုင်)၁၂၅၅၁၇
စ။

လူမBဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရး ှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန် =ကီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၆/၂၀၁၅)
လူမBဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

[မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ/လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိ
^ ပ်စာ)]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
မ Tေလး-၁၂၀၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေတဇာဝင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/မတရ( ိုင်)၁၄၂၆၇၃
၂

မ Tေလး-၁၃၃၀

ဦးဝင်းေကျာ်>ဖိ?း
၉/ကဆန( ိုင်)၁၂၈၀၇၂

ြပင်ပ
၁၅/သို:
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(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)

(၂)ေနရာ

[မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်ဘာသာ/လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိ
^ ပ်စာ)]

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၃၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUရီမွန်

ဝန်ထမ်း

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၅၁၃၈၆
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၀၂

ေဒUေလးလဲ့လဲ့ဝိုင်း

ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၃၇၅၇
(ဂ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၂၅၄

(၃)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUေရHရည်သက်ထား

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁/မကန( ိုင်)၁၃၆၉၁၉
၂

ရန်ကုန်-၁၀၆၁

ေဒUဖဲန်စီကုန်း

ြပင်ပ

၁၃/ကလန( ိုင်)၀၅၆၆၂၇
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၄၈

ေဒUလဲ့လဲ့ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၈/ခမန( ိုင်)၁၃၇၂၉၅
(ဃ)

ဦးစီးအရာရှိ

(၂)ေနရာ

[မဟာဝါဏိဇ\ဘွဲ /ဝါဏိဇ\ဘွဲ ရရှ>ိ ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(င)

ဦးစီးအရာရှိ

(၄)ေနရာ

[မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
မ Tေလး-၇၃၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ွယ် ွယ်၀င်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၀၈၀၃၈၆
၂

ရန်ကုန်-၁၀၇၃

ေဒUမို:မို:

ြပင်ပ

၈/ခမန( ိုင်)၁၁၃၀၇၁
၃

ရန်ကုန်-၁၀၇၁

ေဒUဇင်မာခိုင်

ြပင်ပ

၈/တတက( ိုင်)၁၃၆၉၅၃
၁၆/သို:
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(စ)
စဥ်

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသား)
ခုံအမှတ်

၁ ေနြ ပည်ေတာ်-၁၇၄၀

(၂)ေနရာ

တက_ သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးတင်ေဇာ်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၅/ယမပ( ိုင်)၀၄၉၂၅၃
၂ ေနြ ပည်ေတာ်-၁၄၇၃

(ဆ)
စဥ်
၁

ဦးစိုးြပည့်
၁၄/သပန( ိုင်)၀၉၆၆၄၉

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ?းသမီး)
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၃၁၅

(၁)ေနရာ

ဝန်ထမ်း

တက_ သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUဖူးငုံလိBင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၁/တကန( ိုင်)၀၇၀၂၅၂
ဆ။

လJပ်စစ်စွမ်းအားဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၇/၂၀၁၅ )
(၁)

လJပ်စစ်ဓာတ်အားပို:လHတ်ေရး ှင့်ကွပ်ကဲေရးဦးစီးဌာန
(က)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(စက်/လJပ်)(အမျိ?းသား) (၂၀)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)
ခုံအမှတ်
တနသာရီ
^ -၄၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကျာ်စွာဇင်မင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၆/မမန( ိုင်)၁၆၂၉၈၁
၂

ရှမ်း-၈၀

ဦးစိန်လင်း

ြပင်ပ

၁၃/ညရန( ိုင်)၀၉၈၃၅၈
၃

မ Tေလး-၁၀၄၆

ဦးသာထူးေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၂၅၅၄၉
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၆၁

ဦးေအာင်>ဖိ?းေဝ

ဝန်ထမ်း

၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၈၇၁၇
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၄၀

ဦးေငွစိုးစံ

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၁၂၅၅
၆

စစ်ကိုင်း-၅၃၂

ဦးစိုးမိုးထွန်း

ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၄၈၆၆၇
၇

မ Tေလး-၁၀၀၆

ဦးသန်:စင်ေအာင်

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၃၆၀၆၃
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၉၃

ဦးမျိ?းထက်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၁/သတန( ိုင်)၀၆၅၅၁၈
၁၇/သို:
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စဥ်
၉

ခုံအမှတ်
စစ်ကိုင်း-၆၅၀

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးသူရစိုး

ဝန်ထမ်း

၅/မရန( ိုင်)၁၉၀၆၅၆
၁၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၁၉

ဦးေဝယံ>ဖိ?းေမာ်

ြပင်ပ

၁၄/ကခန( ိုင်)၀၈၅၄၇၂
၁၁ ကချင်-၈၃

ဦးလင်းေဇာ်ထက်

ဝန်ထမ်း

၁/မညန( ိုင်)၁၁၄၇၉၆
(ခ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(စက်/လJပ်)(အမျိ?းသမီး) (၃)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၁၇၄၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUေမပုလဲေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဝခမ( ိုင်)၁၅၇၇၃၉
၂

ရန်ကုန်-၁၆၈၈

ေဒUသူဇာဖ
> ိ?းေဝ

ြပင်ပ

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၅၅၄၀၇
(ဂ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(စက်/လJပ်)(အမျိ?းသား) (၅)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (အီလက်ထေရာနစ်)
ခုံအမှတ်
မ Tေလး-၂၄၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/မနမ( ိုင်)၁၁၃၁၇၉
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၁၉

ဦးေအးမင်းေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၉/မလန( ိုင်)၁၁၅၂၆၆
၃

မေကွး-၉၁

ဦးေနသာဝင်း

ဝန်ထမ်း

၈/ပမန( ိုင်)၀၉၁၆၃၁
၄

မ Tေလး-၂၂၇

ဦးေဇာ်ထက်လွင်

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၃၁၀၀၉
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၁၃

ဦးညီညီထွန်း

ဝန်ထမ်း

၁၁/အမန( ိုင်)၀၄၄၇၇၃
(ဃ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(စက်/လJပ်)(အမျိ?းသမီး) (၃)ေနရာ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (အီလက်ထေရာနစ်)
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUလွင်လွင်ခိုင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန( ိုင်)၀၇၁၂၀၇
၁၈/သို:

18
စဥ်
၂

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၁၀၉၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUဖ
ြ Lဖ
ြ Lတင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၃၈၇၃၂
၃ မ Tေလး-၇၅၆

ေဒUေရHရည်လွင်

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၃၂၇၂၁
(င)

ဦးစီးအရာရှိ(စက်/လJပ်)(အမျိ?းသား)

(၁၀)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ( စက်မB /စက်မBအီလက်ထေရာနစ်)]
,

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၆၄၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးစေကျာ်ဝင်းေဌး

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/အလန( ိုင်)၀၄၄၇၀၁
၂

ရန်ကုန်-၁၈၀၂

ဦးလိBင်မိုး

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၁၁၃၇၃
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၀၀၇

ဦးေကာင်းထက်ဟန်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၅၆၂၉
၄

ရန်ကုန်-၂၀၇၈

ဦးစည်သူ>ဖိ?း

ဝန်ထမ်း

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၆၃၉၉၉
၅

မ Tေလး-၃၆၄

ဦးေကျာ်ေဝဠ?

ြပင်ပ

၉/မရမ( ိုင်)၀၉၁၆၅၃
၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၅၆

ဦးေဝဖ
> ိ?းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/ခမစ( ိုင်)၀၁၆၆၅၉
၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၈၉

ဦးမင်းေဇာ်ဟိန်း

ဝန်ထမ်း

၉/လဝန( ိုင်)၂၀၀၉၂၉
၈

ရှမ်း-၁၀၆

ဦးဝင်းခန်:လူ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၉၈၁၆၆
၉

မ Tေလး-၃၇၃

ဦးေဇယုေအာင်

ြပင်ပ

၅/ရဘန( ိုင်)၁၄၁၆၈၀
၁၀ ကယား-၂၆

ဦးေအာင်ကိုလင်း

ြပင်ပ

၂/လကန( ိုင်)၀၆၈၆၇၁
၁၉/သို:
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(၂)

လJပ်စစ်ဓာတ်အားဖ
ြ န်:ြဖLးေရးလုပ်ငန်း
(က)

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(လJပ်စစ်) (အမျိ?းသား) (၂၁)ေနရာ
[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)]

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၁၉၅၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးရဲလိBင်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ဝတန( ိုင်)၁၃၀၅၄၄
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၄၀

ဦးစုအာကီးမ်

ြပင်ပ

၄/ဖလန( ိုင်)၀၄၇၃၃၀
၃

မ Tေလး-၁၀၃၉

ဦးလင်းလင်းဦး

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ( ိုင်)၁၁၈၄၁၄
၄

မ Tေလး-၁၀၃၄

ဦးဖ
> ိ?းမင်းေအး

ဝန်ထမ်း

၉/မဟမ( ိုင်)၀၁၈၁၇၈
၅

မ Tေလး-၁၂၉၂

ဦးဝင်းမိုးေအာင်

ြပင်ပ

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၆၀၈၅၆
၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၆၆

ဦးရန် ိုင်စိုး

ြပင်ပ

၁၁/တကန( ိုင်)၀၇၇၀၉၈
၇

ရန်ကုန်-၁၄၉၁

ဦးေဇာ်ဝင်းေဌး

ဝန်ထမ်း

၇/ရတန( ိုင်)၁၀၀၉၄၅
၈

ရန်ကုန်-၁၄၈၄

ဦးေကျာ်ဇင်မင်း

ဝန်ထမ်း

၈/အလန( ိုင်)၁၀၀၈၇၃
၉

မ Tေလး-၁၀၄၁

ဦးလှမင်းေသာင်း

ဝန်ထမ်း

၁/မကတ( ိုင်)၀၉၂၇၀၅
၁၀ မ Tေလး-၁၂၈၉

ဦးစည်သူစိုး

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၁၉၄၄၇
၁၁ ချင်း-၃၈

ဦးေသာင်းထွဋ်ဟန်

ြပင်ပ

၄/ဟခန( ိုင်)၀၄၂၉၀၂
၁၂ ပဲခူး-၈၆

ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာင်ြမင့်

ဝန်ထမ်း

၉/ပဘန( ိုင်)၁၈၂၇၁၀
၁၃ စစ်ကိုင်း-၅၃၅

ဦးေနလင်းေအာင်

ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၄၅၂၀၁
၁၄ ပဲခူး-၃၆

ဦးဖ
> ိ?းသီဟလွင်

ြပင်ပ

၇/ပခန( ိုင်)၃၀၅၉၀၄
၂၀/သို:
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၁၅ ပဲခူး-၁၁၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးေအးမင်းသန်း

ဝန်ထမ်း

၉/ပကခ( ိုင်)၀၀၃၈၁၄
၁၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၉၁

ဦးေကျာ်ေကျာ်သန်း

ဝန်ထမ်း

၅/မမတ( ိုင်)၀၆၀၉၂၂
၁၇ မ Tေလး-၁၀၀၅

ဦးသန်:ေဇာ်ကို

ြပင်ပ

၁၃/ပလသ( ိုင်)၀၀၃၀၆၂
၁၈ ရန်ကုန်-၁၅၀၃

ဦးေမာင်းဟုန်း

ဝန်ထမ်း

၄/မတန( ိုင်)၀၃၂၄၈၂
၁၉ မ Tေလး-၁၀၅၃

ဦးေအာင်မျိ?းဦး

ဝန်ထမ်း

၈/စလန( ိုင်)၁၀၄၀၁၆
၂၀ မ Tေလး-၄၁၂

ဦးရန် ိုင်စိုး

ြပင်ပ

၉/ပသက( ိုင်)၁၁၈၇၂၃
(ခ)

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(လJပ်စစ်) (အမျိ?းသမီး)

(၄)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၁၇၁၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUေကျာ့ေကျာ့လိBင်

ဝန်ထမ်း

၈/ဆမန( ိုင်)၀၄၆၄၅၆
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၀၆

ေဒUဇာခ
ြ ည် ှင်း

ဝန်ထမ်း

၇/ရကန( ိုင်)၀၅၀၅၁၄
၃

ရန်ကုန်-၁၆၂၇

ေဒUေမဦးခင်

ြပင်ပ

၁၂/လသယ( ိုင်)၀၅၉၈၀၆
၄

ရန်ကုန်-၁၇၆၉

ေဒUသက်သက်ဦး

ဝန်ထမ်း

၁၄/ကလန( ိုင်)၁၀၄၈၈၅
(၃)

ရန်ကုန်လJပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း
(က)

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ)(အမျိ?းသား)

(၁၉)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၇၃၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးဥက_ ာေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၇/တငန( ိုင်)၁၃၇၂၉၃
၂၁/သို:
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စဥ်
ခုံအမှတ်
၂ ရန်ကုန်-၁၄၆၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေအာင်ရဲထွဋ်

၃

၁၂/ဒဂမ( ိုင်)၀၂၄၈၁၆
ဦးေတဇာလင်း

ရန်ကုန်-၁၄၁၃

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၁၂/ကမရ( ိုင်)၀၅၈၂၅၆
၄
၅

ရန်ကုန်-၇၃၅

ဦးမျိ?းစည်သူ

ဝန်ထမ်း

စစ်ကိုင်း-၆၇၉

၇/အတန( ိုင်)၀၇၈၂၅၅
ဦးသူရိန်စိုး

ဝန်ထမ်း

၉/တကန( ိုင်)၁၃၃၁၃၃
၆
၇

ရန်ကုန်-၁၅၁၉

ဦးသူရေအာင်

ဝန်ထမ်း

ရန်ကုန်-၂၀၃၉

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၄၉၄၈၈
ဦးေကာင်းြမတ်သူ

ြပင်ပ

၁၂/ဗတထ( ိုင်)၀၃၈၆၂၂
၈

ရန်ကုန်-၁၅၀၆

ဦးြမတ်ကိုကို

ဝန်ထမ်း

၁၁/သတန( ိုင်)၀၅၅၀၆၂
၉

(ခ)

ရန်ကုန်-၂၀၉၁

ဦးခိုင်လင်းထွန်း
၁၄/ဇလန( ိုင်)၁၁၉၀၄၂

လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(အင်ဂျင်နီယာ) (အမျိ?းသမီး)

ြပင်ပ

(၃)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)]
စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၁၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUသီတာေဌး

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၅/ရဥန( ိုင်)၀၇၁၃၉၈
၂

ရန်ကုန်-၁၈၉၈

ေဒUယမင်းဦး
၁၂/ရကန( ိုင်)၀၆၈၈၄၈

၃

မ Tေလး-၁၀၉၉

ေဒUေမခိုင်ြပည့်>ဖိ?း

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၉/ပကခ( ိုင်)၀၁၉၀၉၀
ဇ။

ြပည်ေထာင်စုတရားလHတ်ေတာ်ချ?ပ်( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၈/၂၀၁၅ )
ြပည်ေထာင်စုတရားသူ =ကီးချ?ပ်Mုံး
(က)

ဦးစီးအရာရှိ

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

မ Tေလး-၁၂၈၄

(၃)ေနရာ

မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUစုစုလင်း
၅/ကဘလ( ိုင်)၁၄၉၆၄၃

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
၂၂/သို:
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စဥ်
ခုံအမှတ်
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၄၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUလွင်မာမျိ?း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၃

၉/ပမန( ိုင်)၁၇၃၁၄၀
ေဒUခင်နီဝင်းဇာ

ဝန်ထမ်း

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၂၉

၈/ပခက( ိုင်)၁၉၆၃၄၀
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၅၇

(၁)ေနရာ

မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUဆုေဝလဲ့

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၈/မမန( ိုင်)၁၇၂၄၄၁
ဈ။

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၉/၂၀၁၅ )
ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ

စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၄၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ှင်းလဲ့ရီ

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၇၉

၁၄/ပသရ( ိုင်)၁၁၅၁၄၉
ေဒUသီသီေအာင်

ဝန်ထမ်း

၂

(၂)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ ( ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)

၁၂/သဃက( ိုင်)၀၄၅၀၅၇
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ (၂)ေနရာ [မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ /မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ ]

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ရန်ကုန်-၁၉၃၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ုထက်ေဝ

၂

၁၄/ဟသတ( ိုင်)၂၄၂၅၂၂
ေဒUေနာ် ှင်းပွငြ့် ဖLဝင်း

ရန်ကုန်-၁၁၀၀

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၁၂/မရက( ိုင်)၁၄၇၆၇၇
ည။

လယ်ယာစိုက်ပျိ?းေရး ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၀/၂၀၁၅ )
ေရအရင်းအမ
ြ စ်အသုံးချေရးဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ(စက်မB)(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မB/စက်မBအီလက်ထေရာနစ်)]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁ မ Tေလး-၈၁၉

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးခိုင်ေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၉/ပကခ( ိုင်)၀၀၆၀၅၈

၂၃/သို:
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၂

ရန်ကုန်-၁၃၅၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးလှမင်း

ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၅၉၆၃၅
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(စက်မB)(အမျိ?းသမီး)

(၁)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မB/စက်မBအီလက်ထေရာနစ်)]
စဥ်
၁

ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၉၁၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUခင်ခcန်လင်း

ြပင်ပ

၅/ဆလက( ိုင်)၀၉၁၃၈၀
(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ(လJပ်စစ်)(အမျိ?းသား)

(၂)ေနရာ [အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)]

[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
(ဃ)

ဦးစီးအရာရှိ(လJပ်စစ်)(အမျိ?းသမီး)

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၈၉၇

(၁)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUဗန်ေနဆွီး

ဝန်ထမ်း

၄/မတပ( ိုင်)၀၂၆၃၉၉
(င)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(>မိ?:ပ
ြ )(အမျိ?းသား) (၂)ေနရာ
ခုံအမှတ်
မေကွး-၁၃၆

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (>မိ?:ပ
ြ )

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးမင်းဘုန်းပိုင်

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၇၈၉၃၂
၂

ရန်ကုန်-၂၁၀၀

ဦးဝင်းကိုကို

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၉၀၈၀၁
(စ)
စဥ်
၁

ဦးစီးအရာရှိ(>မိ?:ပ
ြ )(အမျိ?းသမီး) (၁)ေနရာ
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၉၆

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (>မိ?:ပ
ြ )

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUသစ်သစ်ေသွး

ဝန်ထမ်း

၇/ရတရ( ိုင်)၁၀၆၀၁၁
(ဆ)

ဦးစီးအရာရှိ(ေငွစာရင်း)

(၃)ေနရာ

[မဟာဝါဏိဇ\ဘွဲ (သို:)လက်မှတ်ရြပည်သူ:စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
[ဤရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားေဖ
ြ ဆိုသူများကို ကာယကံရှင်၏ ဦးစားေပးဆ Vအရ
အခ
ြ ားဌာနများတွင် ေရွးချယ်ေပးပ
> ီးြဖစ်ပါ၍ ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
၂၄/သို:
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ဋ။

သမဝါယမဝန် =ကီးဌာန ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၁၁/၂၀၁၅ )
(၁)

သမဝါယမဦးစီးဌာန
(က)

လက်ေထာက်ကထိက

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၁၈၃၅

(၂၇)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (ေဘာဂေဗဒ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUေနက
' ာလင်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/လကန( ိုင်)၂၂၀၂၁၉
၂

ရန်ကုန်-၁၈၃၄

ေဒUခိုင်ခိုင်မိုး

ဝန်ထမ်း

၆/ကစန( ိုင်)၀၅၁၁၅၄
၃

ရန်ကုန်-၁၃၇၆

ဦးရဲထွဋ်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗတထ( ိုင်)၀၃၇၁၅၃
၄

မ Tေလး-၄၉၆

ေဒUေ၀ေ၀ြမင့်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၁၆၇၉၁၁
၅

မ Tေလး-၄၉၃

ေဒUေစာမွန်ြမင့်

ဝန်ထမ်း

၅/၀လန( ိုင်)၁၃၁၈၈၈
၆

ရန်ကုန်-၁၀၇၅

ေဒUေ ွ ှင်းအိအိခိုင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/လကန( ိုင်)၁၉၂၁၃၁
(ခ)

လက်ေထာက်ကထိက

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

စစ်ကိုင်း-၄၉၃

(၂၉)ေနရာ

စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ /မဟာဝါဏိဇ\ဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU၀င်းြမတ်သူဇာ

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၁၉၀၅၃၄
၂

ရန်ကုန်-၁၈၃၁

ေဒUလင်းလင်းေချာ

ဝန်ထမ်း

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၅၃၉၀၆
၃

ရန်ကုန်-၁၀၇၆

ေဒUေမက
' ည်သာေဆွ

ဝန်ထမ်း

၉/စကန( ိုင်)၀၈၁၆၆၄
၄

ရန်ကုန်-၈၂၁

ေဒUလွင်မာေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၇/ညလပ( ိုင်)၁၂၈၂၆၈
၅

ရန်ကုန်-၈၁၉

ေဒUခင်>ငိမ်း>ငိမ်းစိုး

ဝန်ထမ်း

၅/မကန( ိုင်)၀၄၉၄၁၃
၆

မ Tေလး-၁၃၈၉

ေဒUေ၀>ဖိ?းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ( ိုင်)၁၁၈၀၄၄
၇

မ Tေလး-၄၉၉

ေဒUတင်နီလာ၀င်း

ဝန်ထမ်း

၉/မတရ( ိုင်)၁၆၂၅၃၂
၂၅/သို:
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စဥ်
ခုံအမှတ်
၈ ရန်ကုန်-၈၂၀

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUညိ?ညိ?၀င်း

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၉

၁၂/လမန( ိုင်)၁၄၄၃၁၉
ေဒUရီေလးချိ?

ဝန်ထမ်း

မွန်-၁၃၇

၁၂/ကတန( ိုင်)၀၈၃၂၄၀
၁၀ မ Tေလး-၄၉၈

ေဒUခင်မျိ?းထက်

ဝန်ထမ်း

၁၁ မ Tေလး-၄၉၇

၉/တကန( ိုင်)၁၉၄၂၁၈
ဦးသန်းေဆွထွန်း

ဝန်ထမ်း

၉/ငဇန( ိုင်)၀၈၄၉၄၄
၁၂ ဧရာ၀တီ-၁၂၆

ေဒUေ၀ေ၀ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၃ ရန်ကုန်-၈၂၂

၇/ရတရ( ိုင်)၀၉၉၉၂၆
ေဒUေအးသီတာ

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဖပန( ိုင်)၁၃၃၆၇၂
၁၄ ရန်ကုန်-၂၀၀၃

ေဒUညိမ်းညိမ်း ွယ်

ြပင်ပ

၁၀/သထန( ိုင်)၁၇၃၉၉၇
၁၅ မ Tေလး-၆၇၁

ေဒUသူဇာ၀င်း
၅/တမန( ိုင်)၀၅၀၂၆၆

ဝန်ထမ်း

၁၆ မ Tေလး-၁၃၇၇

ေဒU ှင်းသန်:ြဖL

ဝန်ထမ်း

၁၄/မအန( ိုင်)၁၅၁၁၉၉
၁၇ ရှမ်း-၉၀

ေဒUသိဂdထွန်း
၉/နထက( ိုင်)၁၄၉၃၂၈

၁၈ ရန်ကုန်-၁၉၃၂

ေဒUသဥ\ာ ွယ်

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၁၂/ဒလန( ိုင်)၀၄၉၄၅၁
၁၉ မ Tေလး-၅၀၀

ေဒUဖ
> ိ?းေ၀ခင်

ဝန်ထမ်း

၅/ခဥတ( ိုင်)၀၆၅၈၄၈
(ဂ)

လက်ေထာက်ကထိက

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ရန်ကုန်-၁၈၅၂

(၁၀)ေနရာ

မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ (စာရင်းအင်း)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUအိသ Tာ

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၇/မလန( ိုင်)၀၈၆၂၄၆
၂

ရန်ကုန်-၁၈၅၁

ေဒUေအးသဥ\ာ
၁၂/မဂဒ( ိုင်)၁၃၈၄၂၀

ဝန်ထမ်း

၃

ရန်ကုန်-၁၈၃၆

ေဒUမျိ?းမ
ြ တ်သူဇာ

ဝန်ထမ်း

၇/ပမန( ိုင်)၁၃၇၅၉၁

၂၆/သို:
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စဥ်
ခုံအမှတ်
၄ ရန်ကုန်-၁၀၇၀

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUမိုးမိုးခိုင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၅

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၇၀၇၆၁
ေဒUဖ
ြ Lဖ
ြ Lဇင်

ဝန်ထမ်း

မ Tေလး-၁၃၇၃

၅/မရန( ိုင်)၂၀၉၃၇၇
၆

ရန်ကုန်-၂၀၅၉

ေဒUအိေသာ်တာမွန်

ြပင်ပ

၅/ပလန( ိုင်)၀၈၁၃၈၅
(ဃ)

လက်ေထာက်ကထိက

(၆)ေနရာ

[မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (အဂလိ
^ ပ်စာ/အဂလိ
^ ပ်စာကို ိုင်ငံြခားဘာသာအဖ
ြ စ်သင် 'ကားခ
ြ င်း)]
စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၅၀

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUအိဝါဝါေဆွ

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၁၂၆၅၈
၂

ရန်ကုန်-၁၈၅၃

ေဒUလွင်လွင်ြမင့်တင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/စခန( ိုင်)၀၆၂၇၄၃
၃

ရန်ကုန်-၂၀၀၆

ေဒUေဝေဝလိBင်
၁၂/သဃက( ိုင်)၁၅၉၁၄၃

၄

ရန်ကုန်-၈၃၁

ေဒUစုမျိ?းသက်

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၁၆၅၈၉၉
၅

ရန်ကုန်-၁၀၄၇

ေဒUသူသူသဲ
၁၂/ရကန( ိုင်)၀၇၄၉၃၂

ြပင်ပ

၆

မေကွး-၃၉၅

ေဒUသိမ့်ြမတ် ိုး

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၁၇၇၇၇၇
(င)

လက်ေထာက်ကထိက

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ မ Tေလး-၅၂၀

(၅)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (ြမန်မာစာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ွဲ ွဲ ဝင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/ခမစ( ိုင်)၀၃၃၈၅၄
၂

မ Tေလး-၅၃၁

ေဒUသိမ့်သိမ့်>ဖိ?း

ြပင်ပ

၉/ပကခ( ိုင်)၀၁၅၂၄၁
၃

ေနြ ပည်ေတာ်-၇၀၃

ေဒUေအးေအးေအာင်
၉/ညဥန( ိုင်)၁၅၉၄၇၇

ဝန်ထမ်း

၄

မ Tေလး-၅၃၅

ေဒUေဆွမွန်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ရဘန( ိုင်)၁၆၁၄၀၄
၂၇/သို:
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(စ)

လက်ေထာက်ကထိက

(၂)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (သမိုင်း)

[ယင်းရာထူးအတွက်ေလJာက်ထားသူ(၅)ဦးရှိေသာ်လည်းေရးေဖ
ြ စာေမးပွဲသို:
ဝင်ေရာက်ေြဖဆိုသူမရှိပါသဖ
ြ င့် ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။ ]
(ဆ)
စဥ်
၁

လက်ေထာက်ကထိက
ခုံအမှတ်

ေနြပည်ေတာ်-၇၀၅

(၁)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (စာက
' ည့်တိုက် ှင့်သုတပညာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUတင်တင်ပိုက်

ဝန်ထမ်း

၉/အမဇ( ိုင်)၀၀၄၁၈၉
(ဇ)

လက်ေထာက်ကထိက

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

စစ်ကိုင်း-၆၀၁

(၄)ေနရာ

မဟာဥပေဒဘွဲ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUယဥ်လဲ့ဝင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၅/ကနန( ိုင်)၀၄၈၁၀၇
၂

ရန်ကုန်-၈၃၉

ေဒUအိမွန်မွန်ချိ?

ြပင်ပ

၁၂/ကမတ( ိုင်)၀၆၄၄၈၀
၃

ရန်ကုန်-၁၈၂၆

ေဒUေဆွေဆွြမင့်

ြပင်ပ

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၅၄၅၃၃
၄

စစ်ကိုင်း-၄၀၄

ေဒUေနမျိ?းဝင်း

ြပင်ပ

၅/ကနန( ိုင်)၀၇၇၄၇၉
(ဈ)
စဥ်
၁

လက်ေထာက်ကထိက
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၈၆၄

(၄)ေနရာ

မဟာသိပSံဘွဲ (သချ^ာ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUချစ်စုခိုင်

ဝန်ထမ်း

၈/သရန( ိုင်)၀၇၁၂၅၅
၂

မ Tေလး-၅၄၆

ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်

ြပင်ပ

၅/ကလတ( ိုင်)၀၇၇၂၈၂
၃ ေနြ ပည်ေတာ်-၁၆၉၀

ေဒUသဇင် ှင်း

ဝန်ထမ်း

၉/လဝန( ိုင်)၁၆၂၉၉၈
၄

ရန်ကုန်-၈၆၇

ေဒUေမေရHဇင်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၃၉၀၂၀
၂၈/သို:

28
(ည)

လက်ေထာက်ကထိက

(၈)ေနရာ

[မဟာကွန်ပျLတာသိပSံဘွဲ /မဟာသုတသိပSံဘွဲ /မဟာကွန်ပျLတာနည်းပညာဘွဲ ]
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ဧရာဝတီ-၁၄၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUတင်နီလာဝင်း

ဝန်ထမ်း

၅/မရန( ိုင်)၂၂၀၉၂၉
၂

မ Tေလး-၆၁၂

ေဒUသင်းြမတ် ွယ်

ဝန်ထမ်း

၉/မသန( ိုင်)၁၁၇၁၉၉
၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၈၂၇

ေဒUထန်လမ်းဒိမ်

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ( ိုင်)၁၈၄၁၀၇
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၆၀

ေဒUယုယုေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ( ိုင်)၂၃၃၉၇၉
၅

မ Tေလး-၆၁၃

ေဒUေအးေအးသွယ်

ဝန်ထမ်း

၉/မဟမ( ိုင်)၀၀၁၇၄၈
၆

မ Tေလး-၆၁၁

ေဒUဝါေရHလွင်ေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၃/လရန( ိုင်)၁၁၁၆၃၃
၇

ရန်ကုန်-၁၈၄၆

ေဒUဖ
> ိ?းအိ>ငိမ်း

ြပင်ပ

၁၂/သခန( ိုင်)၁၁၉၆၁၈
၈

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၄၂

ေဒU ှင်း ှင်းရည်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၉/မခန( ိုင်)၁၉၅၈၇၁
(ဋ)
စဥ်
၁

လက်ေထာက်ကထိက
ခုံအမှတ်
ရန်ကုန်-၈၈၂

(၄)ေနရာ

မဟာဝိဇ\ာဘွဲ (ပထဝီ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUMူပါGွန်:

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂဆ( ိုင်)၀၀၄၆၅၄
၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၈၃၆

ေဒUေကျာ့ေကျာ့မွန်

ဝန်ထမ်း

၅/ပလန( ိုင်)၀၃၈၈၄၁
၃

ရန်ကုန်-၈၈၃

ေဒUလဲ့ေဝေဇာ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက( ိုင်)၁၄၆၈၅၈
၄

ရန်ကုန်-၈၈၁

ေဒUဖ
ြ Lဇင်ကို

ဝန်ထမ်း

၅/ပလန( ိုင်)၀၆၈၇၇၂
၂၉/သို:
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(၂)

အေသးစားစက်မBလက်မBလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
(က)

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ရန်ကုန်-၁၂၆၉

(၉)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (စက်မB)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUခိုင်သဇင်ေဆွ

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက( ိုင်)၁၃၄၆၂၈
၂ မ Tေလး-၉၆၅

ေဒUဖ
> ိ?းပပေကျာ်

၃

၉/ခမစ( ိုင်)၀၁၈၁၀၇
ေဒUဇင်ဇင်ေအး

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၅၆

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

၇/ရတရ( ိုင်)၁၀၂၁၆၂
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၇၆၅

ဦးရဲေဇာ်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၈/ရစက( ိုင်)၁၄၅၅၇၀
၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၄၅၅

ဦးမျိ?းထက်ေမာင်
၅/မမန( ိုင်)၀၆၉၃၅၄

ဝန်ထမ်း

၆

ရန်ကုန်-၉၁၄

ေဒU ုေရHစင်

ဝန်ထမ်း

၈/ရနခ( ိုင်)၀၈၉၆၀၆
၇ မ Tေလး-၈၄၃

ေဒUဇင်မိုးလိBင်
၉/ပဥလ( ိုင်)၀၄၁၈၅၉

ြပင်ပ

၈

ေဒUခင်စိုးစိုးစံ

ြပင်ပ

မေကွး-၂၇၀

၈/နမန( ိုင်)၁၂၇၃၁၇
၉

(ခ)

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၉၀

ဦးမင်း 'ကည်
၉/အမရ( ိုင်)၁၂၁၆၈၄

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ

(၅)ေနရာ

ြပင်ပ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (လJပ်စစ်စွမ်းအား)

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၂၂

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒUဖ
> ိ?းေဝခိုင်

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၂

၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၂၀၅၁
ဦးခွန်ထွန်းထွန်းလှ

ဝန်ထမ်း

ကရင်-၂၅

၃/ဘအန( ိုင်)၂၉၆၄၁၀
၃

ရန်ကုန်-၁၉၈၁

ေဒUဖ
> ိ?းဖ
> ိ?းေအာင်

ဝန်ထမ်း

၇/လပတ( ိုင်)၁၁၃၇၆၂
၄

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၅၂၀

ေဒUေနာ်သိန်းသိန်းေဌး
၇/ကတခ( ိုင်)၁၀၆၆၃၇

ဝန်ထမ်း

၅

ရန်ကုန်-၁၉၈၈

ေဒUဝါဝါလွင်

ဝန်ထမ်း

၅/စကန( ိုင်)၁၉၉၉၁၀

၃၀/သို:

30
(ဂ)
စဥ်
၁

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၀၇၇

(၁)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (>မိ?:ပ
ြ )

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒUလွင်မာေအာင်

ြပင်ပ

၅/စကန( ိုင်)၂၃၇၁၀၉
(ဃ)
စဥ်
၁

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
ခုံအမှတ်
ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၇၆၂

(၃)ေနရာ

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (ဓာတု)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒU ှင်းန VာလိBင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၇/ရတရ( ိုင်)၁၃၇၇၀၇
၂

ရန်ကုန်-၉၃၄

ေဒUသီရိလိBင်

ြပင်ပ

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၆၂၄၂၃
၃

ရန်ကုန်-၉၂၉

ေဒUမ
ြ င့်ြမင့်စီ

ြပင်ပ

၈/ခမန( ိုင်)၁၄၁၂၆၀
၄။

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ြပင်ပပုဂိQ?လ်များသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက_ သိုလ်(ေဖာင် =ကီး)တွင် ၁၇-၅-၂၀၁၆ ရက်ေန:မှ

၁၈-၈-၂၀၁၆ ရက်ေန:အထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်( ၄၂ )သို: တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်
>ပီးမှသာ သက််ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးတွင် ခန်:ထားခ
ြ င်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတက်ေရာက်ရန်ကိစe ှင့်
စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူြပင်ပပုဂQိ?လ်များထံအေက
' ာင်း 'ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

လက်ရှိ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်

အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်( ၄၂ )သို: တက်ေရာက်

ေအာင်ြမင်>ပီးသူများ ှင့်အတူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန်:ထား ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန် =ကီးဌာနသို: ၁၉-၈-၂၀၁၆
ရက်ေန:တွင် သွားေရာက်သတင်းပို:ရမည်ြဖစ်ပါသည်။အဆိုပါကိစe ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ လက်ရှိဝန်ထမ်း
များထံသီးြခားအေက
' ာင်း 'ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ဤေက
' ညာချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ Website များြဖစ်ေသာ ucsb.imis.com.mm ှင့်

www.ucsb.gov.mm တွင်လည်းေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေခတT GHန် 'ကားေရးမှLးချ?ပ် (ကိုယ်စား)
( စိုးစိုးဦး၊ GHန် 'ကားေရးမှLး )

