ြပည်ေထာင်စုသမတမ
ြ န်မာ ိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေက
' ညာချက်အမှတ်၊ ၃ / ၂၀၁၆
၁၃၇၇ ခု ှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၂
၂၀၁၆ ခု ှစ်၊ မတ် လ
အေက
' ာင်းအရာ။
၁။

၂၅

ရက်
ရက်

ေရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းေက
' ညာခ
ြ င်း

ြပ ည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ ၏ ရာထူး၀င်ခွင့်ေရးေ ြဖ စာေမးပွဲ အမှတ်စဥ် (၁/၂၀၁၆)ကို ၂၀၁၆ ခု ှစ်၊

ဇန်နဝါရီလ( ၂ )ရက်ေန8 ှင့်( ၃ )ရက်ေန8တို8တွင် ေနပ
ြ ည်ေတာ် ှင့်တိုင်းေဒသက
: ီး/ြပည်နယ်;မိ<8ေတာ်များ၌ စာစစ်ဌာန
(၁၅)ခုြဖင့် တစ်;ပိ<င်တည်းကျင်းပပ
ြ <လုပ်ခဲ့ြပီး ေအာက်ေဖာ်ြပပါ၀န် :ကီးဌာန၊ အဖွဲ အစည်း(၈)ခုတို8မှ လစ်လပ်ရာထူး
စုစုေပါင်း (၃၃၀)ေနရာအတွက်စစ်ေဆးမ@ြပ<လုပ်ခဲ့ပါသည် (က) ကျန်းမာေရးဝန်:ကီးဌာန၊ကုသေရးဦးစီးဌာန(Bုံးချ<ပ်) ှင့်ဗဟိုအဆင့်ေဆးBုံ:ကီးများ(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၃/၂၀၁၅)
: ီး/ြပည်နယ်၊ခBိုင် ှင့်;မိ<8နယ်
( ခ ) ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်Bုံးလက်ေအာက်ခံတိုင်းေဒသက
ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်အဖွဲ ခွဲBုံးအဆင့်ဆင့်(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၄/၂၀၁၅)
( ဂ ) ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ<ပ်Bုံး(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၅/၂၀၁၅)
(ဃ) ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ဗဟိုဝန်ထမ်းတကH သိုလ်(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်) (ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၆/၂၀၁၅)
( င ) ပို8ေဆာင်ေရးဝန် :ကီးဌာန၊မ
ြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၇/၂၀၁၅)
( စ ) ြပည်ေထာင်စုေရှ ေနချ<ပ်Bုံး(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၈/၂၀၁၅)
(ဆ) ဘKာေရးဝန် :ကီးဌာန၊ပ
ြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၉/၂၀၁၅)
( ဇ ) တနသာရီ
M တိုင်းေဒသက
: ီး၊ထားဝယ်;မိ<8နယ်ကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီBုံး(ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၂၀/၂၀၁၅)
၂။

အဆိုပါ လစ်လပ်ရာထူးများသို8 ေလNာက်ထားသူ စုစုေပါင်း (၃၂၅၇၅)ဦး ( ကျား - ၉၀၇၄၊ မ -၂၃၅၀၁)ရှိခ;ဲ့ ပီး ေရးေဖ
ြ

စာေမးပွဲ၌(၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေြဖဆိုသူ စုစုေပါင်း (၁၄၁၃၁)ဦး ( ကျား - ၄၁၃၆၊ မ - ၉၉၉၅)ရှိခဲ့သည့်အနက်
(၃၉၂)ဦး(ကျား-၇၈၊မ-၃၁၄)တို8ကိုစိတ်အေခ
ြ အေန ှင့်လူေတွ စစ်ေဆးမ@ခံယူရန်အေက
' ာင်း 'ကားခဲ့ရာ(၂၁)ဦးပျက်ကွက်
ခဲ့သြဖင့် ကျန်ပုဂOိ<လ်(၃၇၁)ဦးတို8ကို ၇-၃-၂၀၁၆ ရက်ေန8မှ ၁၈-၃-၂၀၁၆ ရက်ေန8အထိ လူေတွ စစ်ေဆးခဲ့;ပီးြဖစ်ပါသည်။
၃။

လူေတွ စစ်ေဆး ြခင်းခံယူခဲ့သူများအနက် ဝန် :က ီးဌာန/အဖွဲ အစည်း( ၈ )ခုတို8ရှိ လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း

( ၃၃၀ )ေနရာတွင် သက်ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးအလိုက် ခန်8ထား ိုင်ရန်အတွက် သင့်ေလျာ်သူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂOိ<လ်
( ၂၈၁ )ဦး ( ဝန်ထမ်း - ၁၁၁ ၊ ြပင်ပ - ၁၇၀ )တို8ကိုေရွးချယ်ေ 'ကာင်းေက
' ညာအပ်ပါသည် ၂/သို8

2
(က)

ကျန်းမာေရးဝန်:ကီးဌာန၊ကုသေရးဦးစီးဌာန(Bုံးချ<ပ်) ှင့်ဗဟိုအဆင့်ေဆးBု:ံ ကီးများ( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၃/၂၀၁၅ )
ဦးစီးအရာရှိ(ေငွစာရင်း)

(၉)ေနရာ

[ဝါဏိဇQဘွဲ /စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ /ဝါဏိဇQဘွဲ ရရှိ;ပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ8စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်
ရရှိသူ]

(ခ)

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၄၇

၂

စစ်ကိုင်း-၁၃

၃

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၄၄

၄

ကရင်-၁၅၁

၅

ရန်ကုန်-၃၉၈၇

၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၄၆

၇

ကချင်-၅၃၀

၈

စစ်ကိုင်း-၄၅၂၂

၉

ရန်ကုန်-၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSစုြမတ်သ Tာ၀င်း
၅/ဟမလ( ိုင်)၀၈၀၈၄၂
ေဒSအိအိ;ဖိ<း
၈/ရစက( ိုင်)၁၃၇၂၂၀
ေဒSေချာစု
၁/၀မန( ိုင်)၀၆၈၁၈၉
ေဒS ှင်းြဖU
၃/ဘအန( ိုင်)၂၂၅၆၄၉
ေဒSမ
ြ သ Tာ
၁၂/ဒဂဆ( ိုင်)၀၁၀၃၀၈
ေဒSခင်ေလးေ၀
၉/တကန( ိုင်)၁၉၅၅၃၈
ေဒSမ
ြ င့်ြမင့်ေထွး
၁/မညန( ိုင်)၁၂၉၀၇၄
ေဒSဝင်းဝင်းေအး
၅/မရန( ိုင်)၂၀၀၀၉၄
ေဒS ှင်းြဖU
၁၃/ရငန( ိုင်)၀၄၅၉၇၇

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်Bုံး( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၄/၂၀၁၅ )
ဦးစီးအရာရှိ
စဥ်

(၂၂၆)ေနရာ
ခုံအမှတ်

၁

ကယား-၁၀၁

၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၃၇၉

[တကH သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ ]
အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေအာင်သဲဦး
၂/ဒမဆ( ိုင်)၀၆၁၀၅၀
ေဒSစံြမပွင့်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၉/မရတ( ိုင်)၁၂၆၆၀၈
၃

မွန်-၅၇၉

၄

မေကွး-၁၁၂၄

ေဒSယဥ်ယဥ်ဝင်း
၁၀/မဒန( ိုင်)၁၇၄၆၇၂
ေဒSခိုင်မို8မို8ေကျာ်
၈/မလန( ိုင်)၀၇၆၂၂၀

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
၃/သို8

3
စဥ်

ခုံအမှတ်

၅

ရှမ်း-၁၃၂၉

၆

မ Tေလး-၂၉၅၁

၇

ရန်ကုန်-၄၃၃၆

၈

ရန်ကုန်-၆၉၂

၉

ကချင်-၆၆၃

၁၀ ရန်ကုန်-၁၇၇၂
၁၁ ရခိုင်-၇၇၄
၁၂ ရန်ကုန်-၁၉၉၃
၁၃ မေကွး-၃၄၀၀
၁၄ ရန်ကုန်-၃၆၉၂
၁၅ ရန်ကုန်-၄၅၀
၁၆ ရန်ကုန်-၃၃၃၀
၁၇ စစ်ကိုင်း-၁၁၀၃
၁၈ ရန်ကုန်-၃၃၁၄
၁၉ ရန်ကုန်-၃၀၁၄
ြ ည်ေတာ်-၁၀၈၄
၂၀ ေနပ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSအိခိုင်သဇင်ထွန်း
၁၃/တကန( ိုင်)၂၁၇၀၉၇
ေဒSသ Tာစိုး
၉/မဟမ( ိုင်)၀၄၄၅၅၄
ေဒSအိအိမာ
၁၂/မဂဒ( ိုင်)၁၃၃၄၂၀
ဦးေအာင် ိုင်ထွန်း
၁၁/မဥန( ိုင်)၁၁၂၃၄၆
ေဒSမို8မို8ချစ်
၁/ရကန( ိုင်)၀၄၈၈၃၃
ေဒSပ
ြ ည်;့ ဖိ<းသူ
၁၂/ကခက( ိုင်)၀၇၁၂၇၈
ဦးသန်းေအး
၁၁/ဘသတ( ိုင်)၀၂၀၄၄၈
ေဒSေမဇွန်ေသာ်
၈/မကန( ိုင်)၁၇၉၁၆၅
ေဒSခင်ြမင့်ြမတ်
၈/ရနခ( ိုင်)၁၀၈၆၈၉
ေဒSမူယာ
၈/နမန( ိုင်)၁၃၂၃၃၂
ဦးမျိ<းလိ@င်ြမင့်ထွန်း
၈/တတက( ိုင်)၁၁၈၂၉၀
ေဒSခိုင်လွင်ဦး
၁၂/သဃက( ိုင်)၁၄၉၂၇၂
ေဒSက
' ည် 'ကည်ခိုင်
၅/မရန( ိုင်)၂၄၅၈၇၄
ေဒS 'ကUက
' Uမာ
၉/ကပတ( ိုင်)၁၈၂၁၁၆
ေဒSအိအိခင်
၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၀၅၀၈၇
ေဒSခင်သ Tာ ြမင့်

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၅၅၃၃၃
၂၁ မေကွး-၃၆၁၆

ေဒSဇူပန်မို
၈/ကမန( ိုင်)၀၅၈၅၇၄

ဝန်ထမ်း
၄/သို8

4
စဥ်

ခုံအမှတ်

ြ ည်ေတာ်-၂၉၂၂
၂၂ ေနပ

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSသ Tာဦး

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/ပမန( ိုင်)၁၅၉၅၁၂
၂၃ ရှမ်း-၄၂၁
၂၄ မေကွး-၁၅၃၇
၂၅ ရန်ကုန်-၄၄၇၆
၂၆ မ Tေလး-၁၂၈၆
၂၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၆၆၉
၂၈ ရန်ကုန်-၃၇၂၂
၂၉ ရှမ်း-၉၉၀
ြ ည်ေတာ်-၂၈၁၀
၃၀ ေနပ

ေဒSနန်း ို ိုလတ်
၁၃/ကမန( ိုင်)၁၂၈၆၀၈
ေဒSတင်ဇာေအာင်
၈/တတက( ိုင်)၁၄၂၈၈၆
ေဒSသဇင်ေအး
၁၂/ဒဂမ( ိုင်)၀၁၅၈၅၃
ေဒSစိုးစိုး
၉/မကန( ိုင်)၁၀၄၉၇၂
ေဒSဇာဇာမ
ြ င့်
၅/ဆလက( ိုင်)၀၆၅၉၅၈
ေဒSရင်၀င်းဟန်
၁၂/ကမရ( ိုင်)၀၅၈၀၂၆
ဦးစိုင်းမင်းလွင်
၁၃/သပန( ိုင်)၀၆၀၄၄၄
ေဒSသီရိသိမ့်

ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၉/ပမန( ိုင်)၁၈၂၃၆၄
၃၁ မ Tေလး- ၂၄၈၀
၃၂ ကရင်-၁၆၇
၃၃ မ Tေလး-၅၀၄
၃၄ ရန်ကုန်-၃၂၉၅
၃၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၆၁၅
၃၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၄၄
၃၇ မေကွး-၃၄၀၄
၃၈ စစ်ကိုင်း-၄၅၆၅

ေဒSယုစံပယ်ေဇာ်ထွဏ်း
၉/ပဥလ( ိုင်)၀၄၇၃၉၃
ဦးေစာထက်လင်းဦး
၃/ဘအန( ိုင်)၂၂၅၅၅၅
ဦးမျိ<းမင်းထက်
၇/လပတ( ိုင်)၁၃၅၁၂၉
ဦးအာကာဟိန်း
၁၂/ဒဂတ( ိုင်)၀၆၅၀၇၀
ေဒSဇင်မာဖ
ြ U
၉/ကပတ( ိုင်)၁၉၂၉၉၃
ေဒSယမင်းေရVစင်စိုး
၉/မလန( ိုင်)၁၃၈၉၂၉
ေဒSစုသ Tာေထွး
၈/နမန( ိုင်)၁၇၆၀၈၇
ေဒSသန်းသန်းြမတ်
၅/မရန( ိုင်)၂၈၆၉၃၆

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
၅/သို8

5
စဥ်

ခုံအမှတ်

၃၉ စစ်ကိုင်း-၁၁၂၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSေချာစုဝင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၅/တဆန( ိုင်)၁၁၃၂၈၀
၄၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၇၆၅

ဦးမ
ြ တ်သူမျိ<း

ဝန်ထမ်း

၁၃/ကမန( ိုင်)၀၉၆၈၈၂
၄၁ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၆၄၀

ေဒSဇင်ဇင်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန( ိုင်)၁၉၈၂၁၃
၄၂ ရန်ကုန်-၁၁၁၉

ေဒSင
; ိမ်းေအးြမင့်ေအာင်

ြပင်ပ

၅/ဆလက( ိုင်)၀၄၇၅၃၉
၄၃ မ Tေလး-၇၅၈

ဦးေအာင်ခိုင်ေဇာ်

ြပင်ပ

၉/ကဆန( ိုင်)၁၁၈၅၂၀
၄၄ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၃၀၂

ေဒS ှင်းအိြဖU

ဝန်ထမ်း

၇/ရတရ( ိုင်)၁၀၆၀၁၄
၄၅ ရှမ်း-၉၆၂

ေဒSဥမာဦး

ဝန်ထမ်း

၁၃/ကလန( ိုင်)၀၉၇၃၅၅
၄၆ မ Tေလး-၁၉၃၉

ေဒS ှင်းန Wာသန်8

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၂၃၃၀၂
၄၇ စစ်ကိုင်း-၁၂၄၀

ေဒSခင်ခင်ေဆွ

ြပင်ပ

၅/ပလန( ိုင်)၀၈၂၆၉၁
၄၈ ရန်ကုန်-၆၉၇

ဦးေအာင်ြမတ်စိုး

ြပင်ပ

၁၂/တကန( ိုင်)၁၄၁၂၇၃
၄၉ ရှမ်း-၈၅၅

ဦးေစာေယာB@

ဝန်ထမ်း

၁၂/အစန( ိုင်)၀၆၅၁၇၅
၅၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၃၈

ေဒSဆုရတနာေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၀/မလမ( ိုင်)၁၈၇၃၆၂
၅၁ မ Tေလး-၉၂၆

ေဒSခိုင်ခင်ကို

ြပင်ပ

၉/စကတ( ိုင်)၀၉၀၅၈၂
၅၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၁၂၉

ေဒSေဟသူေဆွမွန်

ြပင်ပ

၃/မ၀တ( ိုင်)၀၁၉၄၂၂
၅၃ ရခိုင်-၇၄၄

ဦးေကျာ်သန်8လွင်

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန( ိုင်)၀၈၉၇၇၆
၆/သို8

6
စဥ်

ခုံအမှတ်

၅၄ မ Tေလး-၉၉၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSခင်ေစာယုသင်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၀၉၆၈၄၇
၅၅ ရန်ကုန်-၂၈၃၆

ေဒSေအးန Wာ

ြပင်ပ

၁၂/အစန( ိုင်)၁၇၇၇၆၁
၅၆ ကရင်-၁၁၄

ေဒSလဝန်းရည်

ြပင်ပ

၁၀/သဖရ( ိုင်)၁၄၃၅၂၈
၅၇ မေကွး-၃၅၆၇

ေဒSေရVစင် 'ကည်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၂၅၇၁၇
၅၈ ရန်ကုန်-၂၁၄၈

ေဒSမာမာမိုး

ြပင်ပ

၈/နမန( ိုင်)၁၃၃၇၃၇
၅၉ မ Tေလး- ၂၂၆၃

ေဒSမ
ြ သိဂXစိုး

ြပင်ပ

၉/စကတ( ိုင်)၀၈၆၃၇၉
၆၀ ဧရာ၀တီ-၁၀၀၆

ေဒSအိသဲလင်း

ြပင်ပ

၁၄/သပန( ိုင်)၁၀၈၂၇၈
၆၁ ရန်ကုန်-၂၈၅၁

ေဒSေအးြမသီတာ

ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၆၄၂၅၇
၆၂ ရန်ကုန်-၃၅၉၁

ေဒS ှင်းသဥQာဦး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ကမတ( ိုင်)၀၆၅၉၂၅
၆၃ စစ်ကိုင်း-၁၇၄၅

ေဒSစုမာခိုင်

ြပင်ပ

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၇၄၄၁၂
၆၄ ရန်ကုန်-၃၃၁၀

ေဒS 'ကUက
' U

ဝန်ထမ်း

၈/စလန( ိုင်)၁၂၆၆၂၇
၆၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၄၈၅

ေဒSစုသက် ှင်းေဝ

ဝန်ထမ်း

၈/မတန( ိုင်)၀၅၃၄၅၅
၆၆ ရန်ကုန်-၁၂၇၆

ေဒSေဆွေဆွထွန်း

ြပင်ပ

၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၅၃၃၁၆
၆၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၅၀၅၀

ေဒSေမမဥQU

ဝန်ထမ်း

၁/ဝမန( ိုင်)၀၅၈၆၀၉
၆၈ မ Tေလး-၄၂၉၂

ေဒSခိုင်သ Tာမျိ<း

ဝန်ထမ်း

၉/မဟမ( ိုင်)၀၂၀၆၀၇
၆၉ ရန်ကုန်-၄၂၁၄

ေဒSေထွးအိငယ်ငယ်ေအာင်
၁၁/ဂမန( ိုင်)၀၃၅၇၉၈

ဝန်ထမ်း
၇/သို8

7
စဥ်

ခုံအမှတ်

၇၀ ပဲခူး-၁၄၈၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSဆုြပည့်ဝန်း

ဝန်ထမ်း

၇/မညန( ိုင်)၀၆၆၄၅၆
၇၁ မွန်-၁၀၄

ဦးမျိ<း ိုင်ဦး

ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၁၈၉၅၀၃
၇၂ ရန်ကုန်-၃၉၉၅

ေဒSပွင့်ဖူးေမာင်ေမာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/အစန( ိုင်)၁၉၂၅၉၆
၇၃ စစ်ကိုင်း-၃၁၅၉

ေဒSလဲ့လဲ့ဦး

ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၄၆၀၀၅
၇၄ ကရင်-၁၂၇

ေဒSအိသဥQာေအာင်

ြပင်ပ

၃/ဘအန( ိုင်)၂၆၆၀၀၇
၇၅ ကယား-၃၉

ဦးစက်တင်ဦး

ြပင်ပ

၂/ဖရဆ( ိုင်)၀၁၇၈၁၇
၇၆ မ Tေလး-၁၄၆၀

ေဒSဆု ှင်းေဇာ်

ြပင်ပ

၉/တသန( ိုင်)၁၅၄၄၁၉
၇၇ ကချင်-၆၅၉

ေဒSခင်ေမစိုး

ြပင်ပ

၁/ဟပန( ိုင်)၀၀၈၈၉၃
၇၈ ရန်ကုန်-၂၁၁၃

ေဒSမွန်ြမတ်သူစိုး

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၀၅၅၇၈
၇၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၀၄၂

ေဒSေမသဇင်ဖူး

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ( ိုင်)၁၈၀၀၆၇
၈၀ မ Tေလး-၃၁၄၃

ေဒSသတိုး ွယ်မင်းသီရိ ိုင်

ြပင်ပ

၁၃/တကန( ိုင်)၂၄၂၀၅၅
၈၁ ရန်ကုန်-၄၃၃၅

ေဒS ှင်းဦးေ၀

ြပင်ပ

၁၂/မရက( ိုင်)၁၃၇၁၄၀
၈၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၄၈၈

ေဒSသိမ့်သိမ့်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၁/ဗမန( ိုင်)၀၉၁၇၄၂
၈၃ စစ်ကိုင်း-၂၁၄၉

ေဒSဒိမ့်စန်းကိမ်

ြပင်ပ

၄/တတန( ိုင်)၀၄၇၂၂၆
၈၄ စစ်ကိုင်း-၄၁၆၀

ဦးေဇာ်ထွန်း ိုင်

ဝန်ထမ်း

၅/ခတန( ိုင်)၀၁၂၁၆၅
၈၅ ကယား-၁၀၈

ေဒSေကာ်ရက်တီ
၁၃/ဖခန( ိုင်)၀၄၈၈၄၄

ြပင်ပ
၈/သို8

8
စဥ်

ခုံအမှတ်

၈၆ မ Tေလး-၄၃၂၅

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSေနခ
ြ ည်ေကျာ်မင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၂၆၇၇၇
၈၇ ကချင်-၁၁၂

ဦးရှေဘာင်ဖုန်၀င့်

ြပင်ပ

၁/မခဘ( ိုင်)၀၀၉၅၈၇
၈၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၆၁၇

ေဒSသူဇာမ
ြ င့်

ဝန်ထမ်း

၅/မကန( ိုင်)၀၆၁၇၀၈
၈၉ မ Tေလး-၂၅၅

ဦးဇာနည်ြမင့်ထွန်း

ြပင်ပ

၅/ရဘန( ိုင်)၁၈၀၉၅၉
၉၀ မေကွး-၂၅၇

ဦးဇင်;ဖိ<း ိုင်

ြပင်ပ

၈/တတက( ိုင်)၁၈၂၉၀၉
၉၁ ရခိုင်-၇၇၃

ဦးသိုက်ဆန်း

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန( ိုင်)၀၈၀၂၇၇
၉၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၅၃၂

ဦးေအာင်ေနဝင်း

ဝန်ထမ်း

၅/ခဥန( ိုင်)၀၇၇၂၇၁
၉၃ ရန်ကုန်-၄၁၀၄

ေဒSဖ
ြ Uမ
ြ တ်သူ

ြပင်ပ

၁၂/ဗတထ( ိုင်)၀၃၆၈၈၃
၉၄ ရန်ကုန်-၁၁၁၄

ေဒSငုဝါစိုး

ြပင်ပ

၁၂/သဃက( ိုင်)၁၈၃၉၄၂
၉၅ မ Tေလး- ၂၅၂၃

ေဒSယဥ်မွန်ဖိုး

ြပင်ပ

၉/တသန( ိုင်)၁၂၈၆၅၇
၉၆ ရန်ကုန်-၃၈၉၆

ေဒSေအးသက်ပိုင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒလန( ိုင်)၀၄၁၈၀၁
၉၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၅၀၉၆

ေဒSမ
ြ သ Tာထွန်း

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၀၂၀၃၃
၉၈ စစ်ကိုင်း-၄၇၅၄

ေဒSသက်ဆုရည်

ဝန်ထမ်း

၁/ဗမန( ိုင်)၀၆၀၃၁၈
၉၉ ရခိုင်-၇၇၆

ဦးေအးေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၁/ကတန( ိုင်)၀၈၁၇၃၈
၁၀၀ ချင်း-၁၄၄

ဦးေထာင်ဇဆန်း

ဝန်ထမ်း

၄/ထတလ( ိုင်)၀၃၈၉၁၂
၉/သို8

9
စဥ်
ခုံအမှတ်
၁၀၁ မွန်-၁၀၃၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSမ
ြ တ်သ Tာထက်
၃/မဝတ( ိုင်)၀၂၈၈၇၁

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း

၁၀၂ ရန်ကုန်-၃၉၁၇

ေဒSအိမွန်မွန်ေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၉/တသန( ိုင်)၁၁၅၇၃၂
၁၀၃ မ Tေလး- ၂၇၁၇

ေဒS၀ါ၀ါထွန်း

၁၀၄ ရန်ကုန်-၃၇၇၁

၅/၀လန( ိုင်)၁၅၄၉၄၈
ေဒS၀င့်၀င့် 'ကည်

ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၅၇၈၁၈
၁၀၅ ရန်ကုန်- ၄၃၄၆

ေဒSင
; ိမ်း;ငိမ်းေအး

ြပင်ပ

၁၀၆ ပဲခူး-၁၀၂၈

၉/တကန( ိုင်)၁၄၆၂၆၄
ေဒSသဲစုခိုင်စိုး

ြပင်ပ

၇/ပမန( ိုင်)၁၃၈၆၁၂
၁၀၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၁၇၆

ေဒSခင်ေချာမ
ြ င့်

ဝန်ထမ်း

၁၀၈ စစ်ကိုင်း-၄၁၃၇

၇/ပမန( ိုင်)၁၄၅၄၄၄
ဦးချစ်စမ်းေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၅/မရန( ိုင်)၂၇၁၀၃၁
၁၀၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၃၁၃

ေဒSခိုင်ချိ<ချိ<ထက်

ဝန်ထမ်း

၁၀/မလမ( ိုင်)၂၀၄၅၉၉
၁၁၀ ရန်ကုန်-၃၃၈၆

ေဒSချိ<ချိ<လွင်
၈/ရနခ( ိုင်)၀၉၇၁၂၈

၁၁၁ ရခိုင်-၅၁

ဦးခိုင်မျိ<းလင်း

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၁၁/မပန( ိုင်)၀၆၂၆၁၈
၁၁၂ ပဲခူး-၉၇၉

ေဒSသိဂXဦး
၇/အတန( ိုင်)၀၉၀၁၆၉

ြပင်ပ

၁၁၃ မ Tေလး-၇၃၅

ဦးေအာင်ရဲကို

ြပင်ပ

၈/ပခက( ိုင်)၂၆၆၇၅၆
၁၁၄ ရန်ကုန်-၃၆၅၅

ေဒSြမသဲြဖU

၁၁၅ စစ်ကိုင်း-၁၄၉၂

၁၂/စခန( ိုင်)၀၀၁၆၉၀
ေဒSချစ်စုလိ@င်

ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

၅/ကလတ( ိုင်)၁၀၂၁၅၁
၁၁၆ ရန်ကုန်-၁၂၇၇

ေဒSေဆွေဆွထွန်း

ြပင်ပ

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၂၁၆၂၈၉
၁၀/သို8
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၁၁၇ ရန်ကုန်-၂၆၄၇

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSသင်းသီရိေအာင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/မဘန( ိုင်)၁၁၇၅၂၂
၁၁၈ မ Tေလး-၄၄၉၇

ဦးဘုန်းြမင့်

ြပင်ပ

၉/သပက( ိုင်)၀၈၂၅၃၃
၁၁၉ မေကွး-၃၃၆၆

ေဒSဟန်နီ၀င်း

ဝန်ထမ်း

၈/အလန( ိုင်)၁၁၈၅၉၄
၁၂၀ ပဲခူး- ၁၅၁၉

ေဒSဝင်းေသာ်ေသာ်လိ@င်

ဝန်ထမ်း

၇/အတန( ိုင်)၀၈၁၅၀၀
၁၂၁ မေကွး-၃၄၁၁

ေဒSေမသဇင်စိုး

ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၁၃၁၁၆၁
၁၂၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၄၆၂

ဦးေကျာ်ေအာင်သွင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/လကန( ိုင်)၁၆၈၁၃၉
၁၂၃ မွန်-၆၀၀

ေဒSေရVရည်;ဖိ<းမ
ြ င့်

ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၂၁၅၆၉၆
၁၂၄ ပဲခူး-၁၄၀၉

ေဒSအိသ Tာခင်

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန( ိုင်)၃၂၁၂၇၆
၁၂၅ ရခိုင်-၁၂၉

ဦးတင်;ဖိ<းေအာင်

ြပင်ပ

၁၁/စတန( ိုင်)၀၆၉၈၄၂
၁၂၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၂၅၅

ေဒSချမ်းေမ
ြ ထွန်း

ြပင်ပ

၇/ပမန( ိုင်)၁၆၅၂၁၅
၁၂၇ ေနပ
ြ ည်ေတာ်- ၃၉၈၀

ဦးေအာင်ေကျာ်သူ

ဝန်ထမ်း

၁/ဟပန( ိုင်)၀၀၀၁၀၀
၁၂၈ စစ်ကိုင်း-၄၄၇၄

ေဒSသက်ထားေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ယမပ( ိုင်)၀၆၆၇၁၆
၁၂၉ ရန်ကုန်-၂၉၅၄

ေဒSအိြမတ်ြဖU

ြပင်ပ

၇/လပတ( ိုင်)၁၂၄၆၄၁
၁၃၀ ဧရာ၀တီ-၈၄၀

ေဒS၀ါ၀ါလွင်

ြပင်ပ

၁၄/မမန( ိုင်)၁၈၈၉၂၆
၁၃၁ ကချင်-၄၁၃

ေဒS၀င်းစ Wာ

ြပင်ပ

၁/ရကန( ိုင်)၀၅၁၈၀၅
၁၁/သို8
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၁၃၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၅၉၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးစည်သူေအာင်

ဝန်ထမ်း

၉/တကန( ိုင်)၁၁၇၈၂၉
၁၃၃ မေကွး-၃၀၈၃

ဦးမင်းခန်8

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက( ိုင်)၂၇၀၅၅၆
၁၃၄ မ Tေလး-၁၂၇၅

ေဒSစိုးြမသီတာ

ြပင်ပ

၉/မဟမ( ိုင်)၀၂၉၅၈၀
၁၃၅ ရန်ကုန်-၂၅၀၅

ေဒSေ၀မာေအာင်

ြပင်ပ

၁၄/ပသန( ိုင်)၂၀၁၅၀၀
၁၃၆ စစ်ကိုင်း - ၄၈၂

ဦးဖ
; ိ<းေ၀ေကျာ်

ြပင်ပ

၅/ကသန( ိုင်)၀၆၅၁၇၉
၁၃၇ မ Tေလး- ၂၇၄၈

ေဒS၀င်းသီတာေအာင်

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၃၂၂၅၄
၁၃၈ ရန်ကုန်-၁၁၆၄

ေဒSစိမ်းလဲ့ေစာလွင်

ြပင်ပ

၁၂/သလန( ိုင်)၁၁၃၅၉၉
၁၃၉ စစ်ကိုင်း-၂၅၂၉

ေဒSဘိုသူထက်

ြပင်ပ

၅/မရန( ိုင်)၂၈၃၇၂၆
၁၄၀ မ Tေလး-၁၈၉၅

ေဒS ွဲ ွဲ ေထွး

ြပင်ပ

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၈၆၀၀၄
၁၄၁ ရန်ကုန်-၂၇၄၁

ေဒSသက်သက်

ြပင်ပ

၁၂/လမန( ိုင်)၁၄၁၀၇၈
၁၄၂ ရန်ကုန်-၃၉၉၃

ေဒSယဥ်မင်းေဆွ

ြပင်ပ

၁၂/ဗဟန( ိုင်)၀၈၂၇၉၂
၁၄၃ ရခိုင်-၁၀၅

ဦးေဇာ်မျိ<းဦး

ြပင်ပ

၁၁/စတန( ိုင်)၀၆၆၁၀၄
၁၄၄ မ Tေလး-၂၈၉၃

ေဒSသိမ့်မွန်မွန်ေဆွ

ြပင်ပ

၇/ရတရ( ိုင်)၁၄၃၅၄၀
၁၄၅ ရန်ကုန်-၃၉၉၇

ေဒS ှင်းြပည့်ြပည့်မွန်

ြပင်ပ

၁၂/တကန( ိုင်)၁၄၉၁၉၅
၁၄၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၃၂၀၂

ေဒSေအးချမ်းမိုး

ြပင်ပ

၉/တသန( ိုင်)၁၄၁၆၀၀
၁၂/သို8
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စဥ်

ခုံအမှတ်

၁၄၇ ရခိုင်-၄၄၆

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSထွန်းဥမာေကျာ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၁/မပန( ိုင်)၀၇၅၅၂၈
၁၄၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၉၁

ေဒSေနာ်Bူဘီစိုး

ြပင်ပ

၁၂/တတန( ိုင်)၁၄၀၀၁၅
၁၄၉ မွန်-၅၆၀

ေဒSမိုးဇင်မာဦး

ြပင်ပ

၁၀/မလမ( ိုင်)၂၄၃၃၂၅
၁၅၀ ပဲခူး-၅၄၆

ေဒSေဆွ ွယ်ဦး

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၄၀၁၃၉
၁၅၁ မ Tေလး- ၂၂၇၇

ေဒSမ
ြ စပယ်ထွန်း

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၃၅၃၃၈
၁၅၂ မွန်-၇၉

ဦးဖ
; ိ<းထက်ကို

ြပင်ပ

၁၀/သထန( ိုင်)၁၆၆၇၀၉
၁၅၃ မေကွး-၂၂၆၀

ေဒSလင်းလဲ့ေရVရည်

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၃၁၁၈၈
၁၅၄ မ Tေလး-၃၈၃၄

ေဒSြဖUဖ
ြ Uေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ရဘန( ိုင်)၁၄၀၂၃၃
၁၅၅ ရန်ကုန်-၃၃၈

ဦး ိုင်မျိ<းလင်း

ြပင်ပ

၁၁/ပဏတ( ိုင်)၀၄၈၂၈၄
၁၅၆ ပဲခူး-၆၃၀

ေဒSတင်ရတနာဝင်း

ြပင်ပ

၇/သနပ( ိုင်)၀၇၃၇၆၃
၁၅၇ မွန်-၁၀၄၆

ေဒSယဥ်ဝင်းဟန်

ဝန်ထမ်း

၁၀/ရမန( ိုင်)၁၄၅၉၃၁
၁၅၈ ကယား-၁၉၁

ေဒSနန်းမဥQUမင်း

ြပင်ပ

၂/ဒမဆ( ိုင်)၀၄၉၈၂၆
၁၅၉ ရန်ကုန်-၃၁၇၈

ဦးြပည့်;ဖိ<းထွန်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/တမန( ိုင်)၁၀၃၅၁၂
၁၆၀ ရန်ကုန်-၄၀၃၃

ေဒSေနာ်စင်သီယာဆိုင်းမွန်း

ြပင်ပ

၁၂/မဘန( ိုင်)၁၃၆၀၅၇
၁၆၁ ရန်ကုန်-၄၃၇၇

ေဒSစုစုလွင်
၁၂/ကတန( ိုင်)၁၁၃၄၆၆

ဝန်ထမ်း
၁၃/သို8
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ခုံအမှတ်

၁၆၂ ရန်ကုန်-၂၄၆၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSဝင့်သီရိေမာ်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/ဒဂမ( ိုင်)၀၁၆၃၅၉
၁၆၃ မေကွး-၃၄၀၅

ေဒSေတဇာဝင်း

ြပင်ပ

၈/ပခက( ိုင်)၂၄၈၁၁၈
၁၆၄ ကရင်-၁၄၉

ေဒSသန်8စုစုေကျာ်

ြပင်ပ

၃/ဘအန( ိုင်)၂၂၄၄၂၀
၁၆၅ မေကွး-၃၄၀၂

ေဒSင
; ိမ်း;ငိမ်းအိ

ြပင်ပ

၈/ရနခ( ိုင်)၁၂၈၀၄၄
၁၆၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၃၇

ေဒSစုြမတ်ထိုက်

ဝန်ထမ်း

၁၂/တမန( ိုင်)၁၀၈၅၈၆
၁၆၇ မေကွး-၃၄၁၈

ေဒSေဟမာလွင်

ြပင်ပ

၈/ပဖန( ိုင်)၁၁၅၀၀၈
၁၆၈ မ Tေလး-၄၀၄၉

ေဒSေအးမင်းသန်8

ြပင်ပ

၉/ကပတ( ိုင်)၂၀၉၄၂၆
၁၆၉ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၄၈၀

ေဒSစုြမတ်သ Tာေဖွး

ဝန်ထမ်း

၇/သကန( ိုင်)၁၁၄၁၆၂
၁၇၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၃၆၇

ေဒSဝါဝါမ
ြ င့်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၉/ဝတန( ိုင်)၁၃၃၃၀၂
၁၇၁ မ Tေလး-၂၅၇၄

ေဒSရVန်းလဲ့ေရVရည်

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၃၃၆၄၂
၁၇၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၄၅၃

ေဒSေဆွဇင် ွယ်

ဝန်ထမ်း

၈/မကန( ိုင်)၁၉၃၉၃၄
၁၇၃ ရှမ်း-၅၀၂

ေဒS ှင်းရည်ြမတ်

ြပင်ပ

၁၄/ဘကလ( ိုင်)၂၀၇၄၅၈
၁၇၄ စစ်ကိုင်း-၄၁၃၁

ဦးက
' ည်ထက်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ကဘလ( ိုင်)၁၆၂၇၀၀
၁၇၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၈၄

ဦးမျိ<းေဝလင်း

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန( ိုင်)၀၈၁၃၈၂
၁၇၆ ဧရာ၀တီ-၉၁၂

ေဒSသဲစုေမထက်

ြပင်ပ

၁၄/မအန( ိုင်)၁၇၈၈၂၁
၁၄/သို8
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ခုံအမှတ်

၁၇၇ မ Tေလး- ၂၀၇၉

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSဖ
ြ Uသန်8ေမာင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၀၀၀၅၉
၁၇၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၄၀

ေဒSေပ
ြ လည်စိုးေထွး

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန( ိုင်)၁၈၅၂၇၄
၁၇၉ ရန်ကုန်-၂၈၁၄

ေဒSေအးေအးသွယ်

ြပင်ပ

၁၁/ကတန( ိုင်)၀၇၃၄၇၅
၁၈၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၃၉၁

ေဒSဝင်းသူဇာခိုင်

ဝန်ထမ်း

၉/ပဥလ( ိုင်)၀၂၃၂၅၂
၁၈၁ မ Tေလး- ၁၉၇၈

ေဒS ှင်းအိခင်

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၁၇၃၈၁
၁၈၂ ကရင်-၇၄

ေဒSေနာ်ဆိုဖီယာစံ

ြပင်ပ

၃/သတန( ိုင်)၀၂၆၅၃၃
၁၈၃ မ Tေလး- ၂၅၆၆

ေဒSရင်ေ ွဧ

ြပင်ပ

၉/ပဥလ( ိုင်)၀၂၂၅၈၂
၁၈၄ ရှမ်း-၁၃၄၀

ေဒSခင်ေလး ွယ်

ဝန်ထမ်း

၁၃/တကန( ိုင်)၁၉၆၀၁၄
၁၈၅ မေကွး-၂၆၅၉

ေဒSသက်သက်ေ၀

ြပင်ပ

၈/မဘန( ိုင်)၁၁၁၀၉၂
၁၈၆ ကရင်-၉၁

ေဒS ှင်းယုလွင်

ြပင်ပ

၃/ဘအန( ိုင်)၂၇၁၈၃၅
၁၈၇ ကချင်-၁၁

ဦးေကျာ်သက်ပိုင်

ြပင်ပ

၁/မညန( ိုင်)၁၃၉၂၄၅
၁၈၈ မ Tေလး-၁၂၀၀

ေဒSချစ်စုလိ@င်

ြပင်ပ

၁၂/မဂတ( ိုင်)၀၉၁၆၉၈
၁၈၉ မ Tေလး-၄၀၅၅

ေဒSဇင်မာသက်

ြပင်ပ

၉/မခန( ိုင်)၂၃၉၇၅၆
၁၉၀ မ Tေလး-၃၁၉၅

ေဒSေဟမာလှသိန်း

ြပင်ပ

၉/အမဇ( ိုင်)၀၂၁၇၆၄
၁၉၁ စစ်ကိုင်း-၃၀၈၆

ေဒSေရVရည်ဝင်းအိ

ြပင်ပ

၅/ရဘန( ိုင်)၁၈၁၀၇၃
၁၅/သို8
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ခုံအမှတ်

၁၉၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ ်-၅၉၂၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSဖ
ြ Uဖ
ြ Uသင်း

ဝန်ထမ်း

၅/မကန( ိုင်)၀၄၉၀၉၇
၁၉၃ မ Tေလး- ၂၁၄၁

ေဒSေမမ
ြ တ် ိုးသိမ့်

ြပင်ပ

၉/စကတ( ိုင်)၀၈၈၁၆၉
၁၉၄ ရန်ကုန်-၃၈၃၅

ေဒSသဲထက်ထက်လိ@င်

ဝန်ထမ်း

၁၂/တတန( ိုင်)၁၄၂၅၀၅
၁၉၅ မ Tေလး-၄၀၆၀

ေဒSနန်းဆိုင်ခမ်း ွန်

ြပင်ပ

၅/ဟမလ( ိုင်)၀၈၅၀၅၀
၁၉၆ စစ်ကိုင်း-၄၂၁၂

ဦးမျိ<းသူ

ဝန်ထမ်း

၅/ခဥန( ိုင်)၀၇၉၂၁၁
၁၉၇ စစ်ကိုင်း-၁၃၃၉

ေဒSခင်စန်းလိ@င်

ဝန်ထမ်း

၅/ဒပယ( ိုင်)၀၈၆၂၉၁
၁၉၈ ချင်း-၁၅၈

ဦးရမ်ဇမန်း

ဝန်ထမ်း

၄/ဖလန( ိုင်)၀၄၅၀၈၄
၁၉၉ ရန်ကုန်-၄၄၂၅

ဦးေဌးလွင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၈/ကမန( ိုင်)၀၄၉၀၈၈
၂၀၀ ပဲခူး-၁၅၂၆

ေဒSေအးင
; ိမ်းသူ

ဝန်ထမ်း

၇/ကပက( ိုင်)၀၉၉၆၁၈
၂၀၁ စစ်ကိုင်း-၅၇၃

ဦးမျိ<းေကျာ်

ဝန်ထမ်း

၅/မရန( ိုင်)၂၆၁၆၃၄
၂၀၂ ရန်ကုန်-၁၅၅၂

ေဒSေ ွးေ ွးစိမ့်

ြပင်ပ

၁၂/ဗတထ( ိုင်)၀၃၇၂၁၇
၂၀၃ မေကွး-၂၇၀၂

ေဒSဟန်မီမီေကျာ်

ြပင်ပ

၈/မကန( ိုင်)၂၁၇၅၇၆
၂၀၄ ရန်ကုန်-၃၅၀၄

ေဒSတင်နီလာ၀င်း

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၄၇၄၉၀
၂၀၅ ရန်ကုန်-၂၆၀၀

ေဒSသ Tာေအး

ြပင်ပ

၈/သရန( ိုင်)၀၆၅၃၂၈
၂၀၆ ရန်ကုန်-၃၆၅၈

ေဒSြမတ်ေရVစင်

ဝန်ထမ်း

၁၁/မအန( ိုင်)၀၄၂၁၁၂
၁၆/သို8
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ခုံအမှတ်
၂၀၇ စစ်ကိုင်း-၁၇၇၃

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSေဆွေဆွသန်း

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၈/ဂဂန( ိုင်)၁၀၂၀၁၈
၂၀၈ ရန်ကုန်-၃၉၁၆

ေဒSအိမို8မို8;ဖိ<း

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဖပန( ိုင်)၁၃၂၁၇၄
၂၀၉ ကချင်-၆၄၁

ေဒSလွင်ယမင်းသန်8

ြပင်ပ

၁/ဗမန( ိုင်)၀၈၇၂၄၁
၂၁၀ ရန်ကုန်-၃၄၅၁

ေဒSဆုမွန်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကတ( ိုင်)၁၇၁၉၄၂
၂၁၁ မ Tေလး-၉၄၀

ေဒSခိုင်သွယ့်မွန်စိုး

ြပင်ပ

၉/မကန( ိုင်)၁၂၀၉၆၇
၂၁၂ ရန်ကုန်-၃၈၅၃

ေဒSသက်မွန်ေဆွ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၀၈၃၉၉
၂၁၃ ကချင်-၄၀၆

ေဒS၀ါ၀ါေအာင်

ြပင်ပ

၁/မကန( ိုင်)၁၇၀၆၈၃
၂၁၄ စစ်ကိုင်း-၄၅၆၃

ေဒSြမတ်ဆုမွန်

ြပင်ပ

၅/ခဥတ( ိုင်)၀၆၉၇၇၉
၂၁၅ ရန်ကုန်-၄၃၃၃

ေဒS ှင်းေ၀ေအာင်

ြပင်ပ

၁၂/ရပသ( ိုင်)၀၃၆၄၉၃
၂၁၆ ရန်ကုန်-၂၂၁၆

ေဒSယဥ်ယဥ်ေအာင်

ြပင်ပ

၁၂/ဒပန( ိုင်)၀၄၉၀၆၉
၂၁၇ မ Tေလး-၈၁

ဦးေကျာ်ဇင်လတ်

ြပင်ပ

၉/စကတ( ိုင်)၀၈၄၅၄၁
၂၁၈ မ Tေလး-၁၀၅၇

ေဒSခင်သ Tာြမင့်

ြပင်ပ

၉/ခအဇ( ိုင်)၀၂၉၅၃၄
၂၁၉ ရန်ကုန်-၂၇၅၆

ေဒSသက်ထားေ၀

ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၆၆၀၁၄
၂၂၀ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၁၆၃၅

ေဒSဇာခ
ြ ည်၀င်း

ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၁၈၈၁၇၆
၂၂၁ ရန်ကုန်-၄၃၈၅

ေဒSငု၀ါြမင့်

ြပင်ပ

၁၂/ဥကမ( ိုင်)၁၈၉၃၉၉
၂၂၂ မ Tေလး-၁၆၁၂

ေဒSဇာဇာခိုင်

ြပင်ပ

၅/စကန( ိုင်)၁၉၈၈၁၅
၁၇/သို8
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စဥ်
ခုံအမှတ်
၂၂၃ စစ်ကိုင်း-၈၈
၂၂၄ မ Tေလး-၃၉၆၄
၂၂၅ မ Tေလး-၁၄၀၁
၂၂၆ ရန်ကုန်-၉၁၉
(ဂ)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကျာ်မျိ<းသက်
၅/ပလန( ိုင်)၀၇၂၆၈၁
ေဒSေအးေအးခန်8
၉/ပဥလ( ိုင်)၀၀၁၉၉၆
ေဒSစုစုမွန်
၉/ကဆန( ိုင်)၁၀၄၉၃၅
ေဒSခင်ြမတ်မိုး
၇/ပမန( ိုင်)၁၅၉၈၈၁

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချ<ပ်Bုံး( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၅/၂၀၁၅ )
ဦးစီးအရာရှိ

(၂၅)ေနရာ

စဥ်
ခုံအမှတ်
၁ ရန်ကုန်-၃၉၄၀
၂

ရန်ကုန်-၃၉၄၂

၃

ရန်ကုန်-၃၉၄၁

၄

ရန်ကုန်-၃၉၃၉

၅

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၅၃၆

၆

ရန်ကုန်-၃၉၉၂

၇

ရန်ကုန်-၄၃၇၃

၈

ရန်ကုန်-၃၉၄၃

၉

ပဲခူး-၁၄၆၉

၁၀ မွန်-၉၆၈
၁၁ ရန်ကုန်-၃၉၄၆

[လက်မှတ်ရြပည်သူ8စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSက
' ည်သာလွင်
၁၂/အစန( ိုင်)၁၈၇၉၁၁
ေဒSစုစုမွန်
၇/ပတတ( ိုင်)၁၀၅၃၈၆
ေဒSငယ်ငယ်စံ
၇/ပမန( ိုင်)၁၂၇၃၉၅
ေဒSေကခိုင်
၁၂/သကတ( ိုင်)၁၅၅၈၉၀
ေဒSေဆွဇင် ု
၉/နထက( ိုင်)၁၁၉၂၈၃
ေဒSေကခိုင်ဇင်
၁၁/ကဖန( ိုင်)၀၆၅၅၆၆
ေဒSက
' ည်ေအး
၈/တတက( ိုင်)၁၄၁၁၂၆
ေဒSဇင်မာမိုး
၁၀/ပမန( ိုင်)၁၅၇၂၄၅
ေဒSခိုင်ဝါ
၇/ပခန( ိုင်)၂၅၉၈၉၃
ေဒSဇင်မျိ<းသူဝင်း
၁၀/ပမန( ိုင်)၁၀၉၉၀၉
ေဒSအိသဥQာေအာင်
၅/ခတန( ိုင်)၀၁၄၀၇၂

မှတ်ချက်
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း
၁၈/သို8
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(ဃ)

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ ၊ဗဟိုဝန်ထမ်းတကH သိုလ်(အထက်ြမန်မာပ
ြ ည်)( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၆/၂၀၁၅ )
လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ
စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၆၀

(၁)ေနရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ (;မိ<8ပ
ြ )]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေနလင်းစိုး

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၉/မထလ( ိုင်)၂၈၈၄၃၇
(င)

ပို8ေဆာင်ေရးဝန် :ကီးဌာန၊မ
ြ န်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၇/၂၀၁၅ )
လက်ေထာက်ဆိပ်ကမ်းအရာရှိ(အမျိ<းသား)

(၂)ေနရာ

[လက်မှတ်ရြပည်သူ8စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ/ဝါဏိဇQဘွဲ /စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ ]

(စ)

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၅၇၇

၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၃၆၈

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးမင်းသီဟစိုး
၅/မရန( ိုင်)၂၆၃၆၃၂
ဦးေကျာ်သူရ
၁/ရကန( ိုင်)၀၄၇၆၀၈

ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်း

ြပည်ေထာင်စုေရှ ေနချ<ပ်Bုံး( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၈/၂၀၁၅ )
(၁)
စဥ်

ဦးစီးအရာရှိ(ဥပေဒ)
ခုံအမှတ်

၁

ကချင်-၅၃၃

၂

ရန်ကုန်-၄၀၃၂

၃

မ Tေလး-၄၁၁၅

၄

မ Tေလး-၄၁၂၃

၅

ရန်ကုန်-၄၀၅၁

၆

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၅၁၂

၇

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၉၀

၈

ပဲခူး-၁၄၂၃

(၁၈)ေနရာ

[ပါရဂူဘွဲ (ဥပေဒ)/မဟာဥပေဒဘွဲ ]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSသီရိေကျာ်မိုး
၈/မကန( ိုင်)၁၆၃၃၈၂
ေဒSထက်ယဥ်ဝင်း
၁၃/မရတ( ိုင်)၀၁၅၁၉၈
ေဒSေရVရည်ဝင်း
၉/ပသက( ိုင်)၁၁၄၅၁၈
ေဒSေဝဇင်ဦး
၉/ပသက( ိုင်)၁၁၂၈၈၈
ေဒSသဲဝါမ
ြ င့်
၁၄/ပသန( ိုင်)၁၈၃၉၇၉
ေဒSဖ
ြ Uဖ
ြ U ှင်း
၉/ပသက( ိုင်)၁၀၁၂၄၆
ေဒSညိ<ညိ<၀င်း
၁၁/ဘသတ( ိုင်)၀၂၀၄၄၇
ေဒSခင်ခိုင်ခိုင်ထွန်း
၇/ညလပ( ိုင်)၁၄၁၁၈၈

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ြပင်ပ
၁၉/သို8

19
စဥ်

ခုံအမှတ်

၉

ရန်ကုန်-၃၉၅၃

၁၀ ရန်ကုန်-၄၀၂၃
၁၁ စစ်ကိုင်း-၄၅၄၅
၁၂ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၉၈
၁၃ ပဲခူး-၁၄၂၇
၁၄ ရန်ကုန် -၄၂၇၄
၁၅ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၅၉၈၁
၁၆ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၀၀၈
၁၇ ရန်ကုန်-၄၀၀၉
၁၈ ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၃၆၆
(၂)

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒSဆုံေမာလျန်
၁၂/အစန( ိုင်)၂၁၈၉၄၅
ေဒSေဆွေဆွ ိုင်
၁၂/လသယ( ိုင်)၀၄၅၄၀၄
ေဒS ိုကိုဇင်
၅/မရန( ိုင်)၂၁၀၂၈၅
ေဒSသီရိဇင်
၇/ပမန( ိုင်)၁၃၆၃၇၇
ေဒSသက် ှင်းစိုး
၇/ပခန( ိုင်)၃၀၄၀၈၉
ေဒSသင်းအိြဖUန Wာေထွး
၁၂/လမတ( ိုင်)၀၃၄၉၄၁
ဦးေနလင်းသူ
၉/ပမန( ိုင်)၁၉၅၆၄၇
ေဒSေအးသီခိုင်
၈/နမန( ိုင်)၁၂၇၄၉၃
ေဒSခင်ြမတ် ိုး
၁၄/ဖပန( ိုင်)၁၃၈၈၇၄
ေဒSဖ
; ိ<းသီရိေမာင်
၈/ပမန( ိုင်)၀၉၆၂၅၃

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း
ြပင်ပ
ဝန်ထမ်း

ဦးစီးအရာရှိ(အဂလိ
M ပ်စာ) (၃)ေနရာ [ပါရဂူဘွဲ (အဂလိ
M ပ်စာ)/မဟာဝိဇQာဘွဲ (အဂလိ
M ပ်စာ)]

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၅၆၄

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ေဒSသက်သက်ေအာင်

ဝန်ထမ်း

၈/စလန( ိုင်)၁၂၄၉၅၄
၂

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၄၂၅၁

ေဒSခင်သူဇာလင်း

ဝန်ထမ်း

၅/မကန( ိုင်)၀၄၉၄၁၈
၃

မ Tေလး-၄၀၃၂

ေဒSေကသီထွန်း

ြပင်ပ

၉/ပသက( ိုင်)၁၂၅၂၀၈
(၃)

ဦးစီးအရာရှိ(ကွန်ပျUတာ) (၅)ေနရာ [မဟာဥပေဒဘွဲ ရရှ;ိ ပီး(ကွန်ပျUတာသိပZံဘွဲ/ကွန်ပျUတာနည်းပညာဘွဲ )]
[ ေလNာက်ထားသူမရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]
၂၀/သို8
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(ဆ)

ဘKာေရးဝန် :ကီးဌာန၊ပ
ြ ည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊၁၉/၂၀၁၅ )
(၁)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ<းသား) (၅)ေနရာ
[မဟာဝါဏိ ဇ Q ဘ ွ ဲ (သိ ု 8 မဟု တ ် ) ဝါဏိ ဇ Q ဘ ွ ဲ ရရှ ိ ;ပ ီ း လက် မ ှ တ ် ရ ြပ ည် သ ူ 8 စာရင် း ကိ ု င ်
ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသူ]
[ ေလNာက်ထားသူမရှိပါသဖ
ြ င့်ေရွးချယ်ခံရသူမရှိပါ။]

(၂)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ<းသား)

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၄၀၇၅

၂

မ Tေလး-၄၄၄၆

၃

ဧရာ၀တီ-၁၂၅၈

၄

ရန်ကုန်-၄၀၇၄

၅

မ Tေလး-၄၁၅၁

(၃)
စဥ်
၁

ဧရာဝတီ-၁၂၅၆

[မဟာဥပေဒဘွဲ ]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေ၀;ဖိ<း
၁၂/ခရန( ိုင်)၁၃၅၁၇၆
ဦးရဲေကျာ်ေကျာ်
၉/အမရ( ိုင်)၁၂၃၂၇၉
ဦးခိုင်လင်း
၁၄/ဒဒရ( ိုင်)၁၄၄၃၇၄
ဦးဖ
; ိ<းကိုကိုသန်း
၁၂/ကတန( ိုင်)၁၀၇၀၂၂
ဦးပိုင်သူမိုးေအာင်
၅/ကလတ( ိုင်)၀၈၇၅၅၃

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ<းသား)
ခုံအမှတ်

(၁၀)ေနရာ

(၁၀)ေနရာ

မှတ်ချက်
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ

[မဟာဝိဇQာဘွဲ (အဂလိ
M ပ်စာ)]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးထက်ဝင့် ိုင်

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၄/ပသန( ိုင်)၂၀၉၇၉၆
၂

မေကွး-၃၄၂၇

၃

မေကွး-၃၄၃၃

၄

စစ်ကိုင်း-၄၅၅၉

ဦးဗိုလ်ဗိုလ်သီဟ
၈/စလန( ိုင်)၁၂၇၆၅၈
ဦးရဲထွဋ်
၈/ပဖန( ိုင်)၁၀၂၂၂၈
ဦးညီညီေအာင်

ြပင်ပ
ြပင်ပ
ြပင်ပ

၅/ဟမလ( ိုင်)၀၈၉၆၇၂
(၄)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိ<းသား)

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ေနပ
ြ ည်ေတာ်-၆၆၀၉

(၁၅)ေနရာ

[မဟာကွန်ပျUတာသိပZံဘွဲ ]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်

မှတ်ချက်

ဦးထင်ခိုလွန်း

ဝန်ထမ်း

၅/တမန( ိုင်)၀၅၀၂၇၇
၂၁/သို8
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(ဇ)

တနသာရီ
M တိုင်းေဒသက
: ီး၊ ထားဝယ်;မိ<8နယ်ကုန်တင်ကုန်ချေကာ်မတီBုံး(တိုင်းေဒသက
: ီးBုံး)
( ေက
' ာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၂၀/၂၀၁၅ )
ဦးစီးအရာရှိ

(၁)ေနရာ

စဥ်

ခုံအမှတ်

၁

ရန်ကုန်-၄၀၆၁

[တကH သိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ ]

အမည်/ ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဟိန်းသီဟ

မှတ်ချက်
ြပင်ပ

၁၂/သကတ( ိုင်)၁၇၆၉၂၈
၄။

ြ ည်)တွင် ၁၇-၅-၂၀၁၆
ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်ေသာ ြပင်ပပုဂိO<လ်များသည် ဗဟိုဝန်ထမ်းတကH သိုလ်(အထက်ြမန်မာပ

ရက်ေန8မှ ၁၈-၈-၂၀၁၆ ရက်ေန8အထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်( ၁၈ )သို8 တက်ေရာက်
ေအာင်ြမင်;ပီးမှသာ သက််ဆိုင်ရာလစ်လပ်ရာထူးတွင် ခန်8ထားခ
ြ င်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်း တက်ေရာက်
ရန်ကိစ\ ှင့် စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူြပင်ပပုဂOိ<လ်များထံအေက
' ာင်း 'ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

လက်ရှိ

ိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည်

အရာထမ်းေလာင်းအေခ
ြ ခံသင်တန်းအမှတ်စဥ်( ၁၈ )သို8 တက်ေရာက်

ေအာင်ြမင်;ပီးသူများ ှင့်အတူ လစ်လပ်ရာထူးတွင်ခန်8ထား ိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန် :ကီးဌာနသို8 ၁၉-၈-၂၀၁၆
ရက်ေန8တွင် သွားေရာက်သတင်းပို8ရမည်ြဖစ်ပါသည်။အဆိုပါကိစ\ ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ လက်ရှိဝန်ထမ်း
များထံသီးြခားအေက
' ာင်း 'ကားမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

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

www.ucsb.gov.mm တွင်လည်းေဖာ်ြပထားပါသည်။

ေခတT mVန် 'ကားေရးမှUးချ<ပ် (ကိုယ်စား)
( စိုးစိုးဦး၊ mVန် 'ကားေရးမှUး )

