
 
 

ေကာ်ြငာပါပညာအရည်အချင်းှင့်သတ်မှတ်ချက ်မညီွတ်သြဖင့် ေြဖဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း   

ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁/၂၀၁၉) 

စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

                                                                                           ြပင်ပ -(၁၄) ဦး 
 

 
 
 

စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေလာက်ထားသည့်

ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ

ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ

ပညာအရည်အချင်း

၁ ဦးဝင့်ခန့် 

၇/မလန(ုိင်)၁၀၂၉၅၈ 

အလုပ်သမား 

န်ကားေရး 

M.E(Mechanical) M.E(Mechanical)

(Thesis) 

၂ ဦးေမာင်ေမာင်ေအး 

၁၂/သလန(ုိင်)၀၉၉၃၄၂ 

စားသုံးသူေရးရာ M.A(English) M.A(English 

Foreign 

Languages) 

၃ ဦးမင်းမင်းထွန်း 

၁၂/ဆကခ(ိုင်)၀၁၅၅၉၆ 

။ M.Sc (Industrial 

Chemistry) 

B.Sc (Chemistry)

၄ ဦးေအာင်ဆန်းလင်း 

၁၄/ဖပန(ိုင်)၁၉၂၉၃၉ 

ဗဟိုဘဏ် M.Com/M.Econ(Eco/ 

Stats)/M.Act/ MBF/CPA 

B.B.Sc

၅ ေဒခန့်သီရိ 

၁၂/ဗဟန(ုိင်)၁၀၀၉၀၃ 

အလုပ်သမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရး 

B.C.Sc/M.C.Sc/

B.C.Tech/M.C.Tech/ 

B.Sc/ M.Sc(Computer 

Science) 

B.E(Computer 

Engineering) 

၆ ေဒေကဇငသ်ယ်ွ 

၁၂/ကတန(ုိင်)၁၁၀၈၁၁ 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ် Ph.D(English)/M.A(Englis

h)/Ph.D(Law)/L.L.M/ 

L.L.B/Ph.D(IR)/M.A 

(IR)/C.P.A/M.Act/ 

M.A(Myanmar) 

M.Sc(Zoo)

၇ ေဒေဝစာခိုင ်

၈/မကန(ုိင်)၂၃၉၃၅၂ 

။ ။ B.E(EC)

၈ ေဒေအးမိုလင ်

၈/စလန(ုိင်)၁၆၂၇၃၀ 

။ ။ M.Com



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေလာက်ထားသည့်

ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ

ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ

ပညာအရည်အချင်း

၉ ေဒအိခိုင်ြမင့်သ ူ

၅/ပလန(ုိင်)၁၃၅၃၁၃ 

သာသနာေရး တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရိှ

သ(ူြပည်တွင်း/ြပည်ပသာသ

နာ့တကသုိလ်မှဘဲွများ 

လကမ်ခံပါ)(အမျ ိးသား) 

B.A(Geography)

(သတ်မှတ်ချက်မည)ီ

(အမျ ိးသမးီ) 

၁၀ ေဒအိေဝင့်ဝါ 

၁၄/ပသန(ိုင်)၂၂၁၉၅၇ 

အလုပ်သမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရး 

B.A/M.A(Eng)/B.Com/M.C

om/B.C.Sc/M.C.Sc/ 

B.C.Tech/M.C.Tech/ 

B.Sc/ M.Sc(Computer 

Science) 

B.Sc(Zoo)

၁၁ ေဒဖူးမျက်သွယ် 

၈/ပခက(ုိင်)၂၇၀၃၁၇ 

စားသုံးသူေရးရာ B.C.Tech B.C.Sc

၁၂ ဦးမင်းခန့်ေထွး 

၁၁/ကတန(ုိင်)၀၉၁၈၀၀ 

အလုပ်သမား

န်ကားေရး 

M.C.Sc

 

M.C.Sc(Thesis)

၁၃ ေဒချစ်ှင်းေဝ 

၇/သနပ(ိုင်)၁၂၇၂၆၂ 

။ ။

 

။

၁၄ ေဒသာေဆွဇင် 

၁၄/ကပန(ုိင်)၂၁၀၃၃၇ 

အလုပ်သမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရး 

L.L.B/L.L.M

(အမျ ိးသား) 

L.L.B

(သတ်မှတ်ချက်မည)ီ

(အမျ ိးသမးီ) 

၂ 



 
 

ေကာ်ြငာပါပညာအရည်အချင်းှင့်သတ်မှတ်ချက ်မညီွတ်သြဖင့် ေြဖဆိုခွင့်မရရှိသူများစာရင်း   

ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁/၂၀၁၉) 

စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

                                                                                           ဝန်ထမ်း -(၃) ဦး 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေလာက်ထားသည့်

ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ

ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ

ပညာအရည်အချင်း

၁ ေဒခငညိ်သန့်  

၁/မကန(ုိင်)၁၇၅၄၈၃ 

အလုပ်သမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရး 

L.L.B/L.L.M

(အမျ ိးသား) 

L.L.B

(သတ်မှတ်ချက်မည)ီ

(အမျ ိးသမးီ) 

၂ ေဒဇွန်မျ ိးမျ ိး 

၁/မကန(ုိင်)၁၄၁၂၉၆ 

။ ။ ။

၃ ေဒဇာဇာလတ ်

၁၄/ကပန(ုိင်)၁၃၄၈၉၈ 

။ ။ ။



ေလာက်လာပိတ်ရက ်(၁၅-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့တွင် အသက်ေကျာ်လွန်ေနသြဖင့် 

ေြဖဆိုခွင့်မရရိှသူများစာရင်း 

ေကာ်ြငာစာအမှတ ်(၁/၂၀၁၉) 

စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

            ြပငပ် - (၂၀) ဦး 

စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေကာ်ြငာပါ

ဌာန/အသက် 

ေလာက်ထားသူ

ေမွးသကရာဇ ်

၁ ဦးကျဲအုိမန်း 

၄/ပလန(ိုင်)၀၄၃၁၄၁ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၈-၉-၁၉၈၈

၃၀ ှစ၊် ၅ လ၊ ၂၇ ရက် 

၂ ဦးစုိးသူဝင်း 

၅/ကဘလ(ုိင်)၁၅၉၀၉၂ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၀-၃-၁၉၈၈

၃၁ ှစ၊်  ၅ ရက ်

၃ ဦးြပည်စုိး 

၁၄/ပသန(ိုင်)၁၈၃၉၁၄ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၇-၄-၁၉၈၆

၃၂ ှစ်၊ ၁၀ လ၊ ၂၈ ရက ်

၄ ဦးေမာင်ေမာငေ်အး 

၁၂/သလန(ုိင်)၀၉၉၃၄၂ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၆-၉-၁၉၈၆

၃၂ ှစ်၊ ၅ လ၊ ၂၉ ရက ်

၅ ဦးရန်ေအာင်ဝင်း 

၉/သစန(ိုင်)၁၄၂၆၂၁ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ + 

အလုပ်သမားန်ကားေရး 

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၀-၃-၁၉၈၉

၃၀ ှစ၊် ၅ ရက် 

၆ ဦးသန်းထွန်းေအာင် 

၁/မမန(ုိင်)၀၃၁၉၄၆ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၃-၃-၁၉၈၇

၃၁ ှစ၊် ၂ ရက ်

၇ ေဒနန်းနီလာခိုင် 

၃/ကဆက(ိုင်)၀၄၉၉၀၅ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၁-၆-၁၉၈၇

၃၁ ှစ်၊ ၉ လ၊ ၄ ရက ်

၈ ေဒမိမုိိင် 

၁၁/မအန(ုိင်)၀၃၆၆၉၃ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၀-၅-၁၉၈၅

၃၃ ှစ်၊ ၁၀ လ၊ ၅ ရက် 

၉ ေဒြမတ်သဇူာ 

၁၁/မဥန(ုိင်)၀၇၀၃၄၇ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၁၂-၃-၁၉၈၉

၃၀ ှစ်၊ ၃ ရက ်

၁၀ ေဒဝါဝါ ု

၈/ခမန(ုိင်)၁၆၅၄၈၅ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၇-၃-၁၉၈၉

၃၀ ှစ၊် ၈ ရက် 

၁၁ ေဒေအးြမမိုး 

၁၂/သလန(ုိင်)၁၂၄၇၄၀ 

ရင်းီှးြမပံှ်မ

 ြပင်ပ ၃၀ ှစ် 

၂၅-၅-၁၉၈၅

၃၃ ှစ်၊ ၉ လ၊ ၂၀ ရက ်

 



 
 

 
စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေကာ်ြငာပါ

ဌာန/အသက် 

ေလာက်ထားသူ

ေမွးသကရာဇ် 

၁၂ ေဒေအးဆုမွန် 

၁၄/မမန(ိုင်)၂၀၉၀၇၃ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ +

 စားသံုးသူေရးရာ 

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၉-၉-၁၉၈၈

၃၀ ှစ်၊ ၆ လ၊ ၆ ရက် 

၁၃ ေဒခင်ေလးချ ိ 

၁၂/သလန(ုိင်)၁၂၄၇၇၀ 

စားသုံးသူေရးရာ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၈-၅-၁၉၈၇

၃၁ ှစ်၊ ၉ လ၊ ၂၇ ရက် 

၁၄ ဦးနန်းဝင်းေအာင ်

၈/ပခက(ုိင်)၂၀၀၃၁၆ 

အလုပ်သမားန်ကားေရး

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၁-၂-၁၉၈၉

၃၀ ှစ်၊ ၁ လ ၄ ရက ်

၁၅ ေဒတင်ရတနာစုိး 

၁၂/မရက(ုိင်)၁၃၉၃၀၆ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၀-၁၂-၁၉၈၈

၃၀ ှစ်၊ ၃ လ၊ ၅ ရက် 

၁၆ ေဒွယ်နီမုိး 

၁၂/အစန(ုိင်)၂၁၇၀၄၆ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၂၄-၁၂-၁၉၈၈

၃၀ ှစ်၊ ၂ လ၊ ၂၁ ရက ်

၁၇ ေဒလွင်မာစုိး 

၇/လပတ(ုိင်)၁၂၆၉၈၂ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၉-၁၀-၁၉၈၈

၃၀ ှစ်၊ ၄ လ၊ ၂၆ ရက ်

၁၈ ေဒွယ်နီြမင့် 

၁၂/လကန(ုိင်)၂၁၈၁၅၃ 

စားသုံးသူေရးရာ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၃-၃-၁၉၈၉

၃၀ ှစ၊် ၂ ရက ်

၁၉ ဦးာဏ်ထွန်းလငး် 

 ၁၂/သဃက(ုိင်)၁၅၄၃၉၈ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမ

 ြပငပ် ၃၀ ှစ် 

၁၃-၁၀-၁၉၈၇

၃၁ ှစ်၊ ၅ လ၊ ၂ ရက် 

၂၀ ဦးနန်းေအာင်ေကျာ ်

၇/ပခန(ိုင်)၁၉၄၄၂၈ 

လူမဝန်ထမ်း+ သာသနာေရး

ြပငပ် ၃၅ ှစ် 

၂၉-၅-၁၉၇၉

၃၉ ှစ၊် ၉ လ၊ ၁၆ ရက် 

 
 
 

စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

ဝန်ထမ်း - (၁) ဦး 

စဉ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

ေကာ်ြငာပါ

ဌာန/အသက် 

ေလာက်ထားသူ

ေမွးသကရာဇ် 

၁ ေဒေအမေီကျာ် 

၁၁/စတန(ုိင်)၀၇၉၇၄၂ 

ဗဟိုဘဏ်

 ဝန်ထမ်း ၃၅ ှစ် 

၄-၃-၁၉၈၄

၃၅ ှစ်၊  ၁၁ ရက် 

 

၂ 



ေလာက်လာတွင ်မြပည့်စံုသြဖင့် ခံုအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  

ေကာ်ြငာစာအမတ်ှ(၁/၂၀၁၉) 

 
စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

                                                         ြပင်ပ - (၁၇) ဦး 

စဉ် အမည် လိုအပ်ချက်

၁ ဦးညီညီသူရိန် 

၁၄/ပသန(ိုင်)၂၈၂၀၂၄ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၂ ဦးဝင်းထုိက်ေအာင် 

၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၉၆၅၃ 

တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၃ ဦးသိနး်သန်းေကျာ် 

၆/ထဝန(ိုင်)၁၁၅၂၅၂ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ အလုပ်သမားမှတ်ပုံ 

တင်သက်တမ်းတိုးရန် 

၄ ေဒကည်သွယ်ထွန်း 

၁၃/ကလန(ုိင်)၁၂၃၀၀၇ 

မဟာဘဲွလက်မှတ်(မိတ)/ မဟာဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်

စာရင်း(မိတ) 

၅ ေဒခင်ငိမ်းငိမ်းေဆ ွ

၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၈၁၀၄ 

ဘွဲလက်မှတ(်မိတ)

၆ ေဒချမ်းေြမ့ငိမ်း 

၉/လဝန(ိုင်)၁၈၂၈၆၈ 

တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ)/ အလုပ်သမား 

မတ်ှပံုတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၇ ေဒဖူးပွင့်ခုိင် 

၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၇၇၅၈၇ 

ဘွဲလက်မှတ(်မိတ)/ ဘဲွေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)

၈ ေဒြမေသွးခုိင် 

၇/ရတန(ိုင်)၁၂၉၈၁၅ 

လူမဝန်ထမ်းရာထူးအတွက ်ချလန်(မူရင်း)/ ဘွဲေနာက်ဆံုးှစ ်

အမှတ်စာရင်း (မိတ)/ အလုပသ်မားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား 

(မိတ) 

၉ ေဒေမဇင်ဦး 

၁၁/ကတလ(ုိင်)၀၀၁၀၀၄ 

လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ (ဦးစီးအရာရှ)ိ ေလာက်ထားေသာ 

ရာထူးေနရာေမးရန် 

၁၀ ေဒယမင်းဥမာ 

၇/ပခန(ိုင်)၃၃၃၉၄၆ 

အင်ဂျင်နီယာဘဲွလက်မှတ(်မိတ)/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်

စာရင်း(မိတ) 

၁၁ ေဒယုသာ 

၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၈၄၅၅၉ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ အလုပ်သမားမှတ်ပုံ 

တင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၁၂ ေဒလွင်မာေအာင် 

၅/ဝသန(ုိင်)၀၅၉၄၇၅ 

လူမဝန်ထမ်းရာထူးအတွက်ချလန(်မူရင်း) 



 
 

 
 

စဉ် အမည် လိုအပ်ချက်

၁၃ ေဒသင်းြပည့်စံုလင် 

၁၂/အစန(ုိင်)၂၂၃၉၆၆ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ အလုပ်သမားမှတ်ပုံ 

တင်ကတ်ြပားသက်တမ်းတိုးရန/် စာစစ်ဌာနေဖာ်ြပရန် 

၁၄ ဦးေကာင်းစည်သူ 

၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၆၇၇၃ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ တကသိုလ်ဝင ်

စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

၁၅ ေဒငိမး်သူသူေကျာ် 

၇/ပခန(ိုင်)၃၁၃၆၁၀ 

စားသုံးသူရာထူးအတွက်ချလန်(မူရင်း)/ အလုပ်သမား 

မတ်ှပံုတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၁၆ ေဒရတနာဖိး 

၁၂/လမန(ုိင်)၁၄၉၉၂၀ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ အလုပ်သမား 

မတ်ှပံုတင်ကတ်ြပား(မိတ) 

၁၇ ေဒယုဒါလီဝင်း 

၁၄/လပတ(ုိင်)၁၈၇၃၆၅ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/ တကသိုလ်ဝင ်

စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၂ 



ေလာက်လာတွင ်မြပည့်စံုသြဖင့် ခံုအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း  

ေကာ်ြငာစာအမတ်ှ(၁/၂၀၁၉)  

                                                စာစစ်ဌာန - ရန်ကုန် 

        ဝန်ထမ်း -  (၇၀) ဦး 

စဉ် အမည် ဝန်ကီးဌာန လိုအပ်ချက်

၁ ဦးမျ ိးမင်းေအာင် 

၁၄/သပန(ုိင်)၁၃၆၅၁၉ 

ကျန်းမာေရးှင့် 

အားကစား 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

(လူမဝန်ထမး်+ရင်းီှးြမပ်ံှ) 

၂ ဦးတင်စိုးသ ူ

၆/လလန(ုိင်)၁၁၉၈၉၅ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(ရင်းှီးြမပ်ှံ+သာသနာေရး)/

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ) 

၃ ေဒငိမ်းြမတ်ိုး 

၇/ပတန(ိုင်)၁၁၇၈၅၁ 

။ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ် (မိတ)/

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 

၄ ေဒထက်ြမတ်သ ူ

၆/လလန(ုိင်)၁၁၄၅၆၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ/

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ် အမတ်ှစာရင်း(မိတ) 

၅ ေဒနန်းသူသူဟန် 

၇/ပမန(ုိင်)၁၀၇၄၆၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ၊ ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ ်

စာရင်း(မိတ) 

၆ ေဒနန်းေဝယဉ ်

၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၄၀၈၀၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၇ ေဒပုိပိုေထွး 

၅/ဝလန(ိုင်)၁၆၈၀၃၆ 

။                ။

၈ ေဒမုိးြမင့်သူ 

၉/မထလ(ုိင်)၃၀၄၇၉၆ 

။                ။

၉ ေဒရန်းလက ်

၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၆၇၉၁၇ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၁၀ ေဒဝင်းရတနာမုိး 

၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၇၆၂၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်

စာရင်း(မိတ) 

၁၁ ေဒဝါဝါြမတ ်

၆/လလန(ုိင်)၁၂၀၉၈၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ/

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ) 

၁၂ ေဒအိသဲခိုင် 

၁၂/ရပသ(ုိင်)၀၇၀၀၉၁ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၁၃ ေဒကည်ွယ်မာ 

၅/ဘတလ(ိုင်)၀၇၈၂၁၇ 

ကာကွယ်ေရး ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်

စာရင်း(မိတ) ၂ 



 
 

၁၄ ဦးေကျာ်ထက်ပိုင ်
၁၄/ကပန(ိုင်)၁၅၂၈၉၉ 

စီမ/ံဘာ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၁၅ ဦးဇာနည်ေရ 
၁၃/ကလန(ုိင်)၁၀၆၁၀၆ 

။             ။

၁၆ ဦးတင်ထွန်းဦး 
၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၇၄၀၇ 

။             ။ 

၁၇ ဦးဝင်းေဇာ်ေထွး 
၅/ကလန(ုိင်)၀၄၇၈၁၁ 

။             ။ 

၁၈ ဦးသန်းထိုက ်
၁၄/ဖပန(ုိင်)၀၉၉၁၁၉ 

။             ။ 

၁၉ ေဒကည်ြပာဖိးေဝ 
၇/ဒဥန(ုိင်)၁၃၃၅၂၀ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၂၀ ေဒချ ိေကျာ့ေကျာ့ရှင်း 

၇/ညလပ(ုိင်)၁၃၈၇၆၉ 

။ တကသိုလ်ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ် (မိတ)/

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း (မိတ) 

၂၁ ေဒဇူးဇူးွယ် 
၇/မလန(ိုင်)၁၀၃၀၄၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ
 

၂၂ ေဒပွင့်ြဖေအာင ်
၁၂/သကတ(ိုင်)၁၇၄၉၄၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၂၃ ေဒယုယုလင်း 
၁၁/တကန(ိုင်)၀၇၃၁၀၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (လူမဝန်ထမး်+ရင်းှီးြမပ်ှံ)
 

၂၄ ေဒေဟမာသိမ့် 
၉/တသန(ိုင်)၁၅၇၄၁၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
 

၂၅ ေဒေအးြမသိန်း 
၁၁/ကတန(ိုင်)၀၈၉၃၂၆ 

။               ။
 

၂၆ ေဒအိေမေကျာ် 
၈/စလန(ိုင်)၁၁၇၆၈၈ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(ရင်းှီးြမပ်ှံ+ဗဟုိဘဏ်)
 

၂၇ ဦးေကျာ်သက်ေအာင် 
၁၂/ကမန(ုိင်)၀၉၂၂၇၅ 

စိုက/်ေမွး/ဆည် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၂၈ ဦးမင်းမင်းသ ူ
၇/ပခန(ိုင်)၂၆၂၂၅၁ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်
စာရင်း(မိတ) 

၂၉ ဦးသုတ 
၁၂/ဥကတ(ုိင်)၁၆၉၂၂၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(ရင်းှီးြမပ်ှံ+အလုပ်သမား 
န်ကားေရး)/ ဘဲွေနာက်ဆံုးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ) 

၃၀ ေဒခင်မိုးလင ်
၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၅၈၁၉၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၃၁ ေဒငိမ်းအိလင ်
၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၇၃၂၁ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်
စာရင်း(မိတ) 



၃၂ ေဒဆုစီလင်း 
၁၄/မမက(ိုင်)၂၃၉၉၆၄ 

စိုက/်ေမွး/ဆည် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၃၃ ေဒှင်းြမတ်ေထွး 
၁၄/ဖပန(ုိင်)၁၅၅၇၅၄ 

။                            ။

၃၄ ေဒေအးြပည့်စံု 
၁၂/သလန(ိုင်)၁၄၅၉၆၈ 

။                           ။

၃၅ ဦးေစာရန်ေနာင် 

၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၉၅၀၂ 

လူကယ်ြပန် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၃၆ ဦးသန်းစိုးဦး 

၄/ဖလန(ုိင်)၀၅၂၇၉၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ ်

အမှတ်စာရင်း(မိတ) 

၃၇ ေဒကျင်းရှင်းွမး် 

၄/တဇန(ိုင်)၀၂၁၇၅၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဓာတ်ပံု 

၃၈ ေဒမုိမုိေအး 

၁၂/မဘန(ုိင်)၁၁၂၀၃၁ 

။                     ။

၃၉ ေဒသင်းသင်းလင ်

၁၁/တကန(ိုင်)၀၈၉၂၄၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘဲွလက်မှတ်(မိတ)/ 

ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)/တကသုိလ ်

ဝင်စာေမးပွဲေအာင်လက်မှတ(်မိတ)/ချလန်မူရင်း 

၄၀ ေဒသဲသာ 

၁/မကတ(ုိင်)၁၀၀၂၇၇ 

။                            ။

၄၁ ေဒေအးြမသ ူ

၉/ပမန(ုိင်)၁၇၃၇၄၀ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၄၂ ဦးေကာင်းထွန်း 

၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၅၇၇၃၉ 

လူ့အခွင့်အေရး ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၄၃ ဦးတင်ထူး 

၁၂/အစန(ိုင်)၂၀၃၁၇၅ 

လပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၄၄ ဦးထွနး်ဝင်းေအာင် 

၈/မလန(ိုင်)၀၈၂၁၈၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(ရင်းှီးြမပ်ှံ+လူမဝန်ထမ်း)

၄၅ ဦးရဲမင်း 

၁၄/ကကန(ိုင်)၁၂၁၆၄၉ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၄၆ ဦးေအာင်မင်းလင ်

၅/ဗမန(ုိင်)၀၇၄၈၈၉ 

။               ။

 

 



 
 

၄၇ ေဒေချာစုလွင ်

၈/မဘန(ုိင်)၀၈၇၃၈၆ 

လပ်စစ်ှင့် 

စွမ်းအင် 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၄၈ ေဒဇင်မာထွန်း 

၈/ခမန(ုိင်)၁၈၀၆၉၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၄၉ ဦးစည်သူဖိး 

၁၀/သထန(ုိင်)၁၉၇၇၆၆ 

အလုပ်သမား၊ 

လူဝင်မကီး 

ကပေ်ရး 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (လူမဝန်ထမး်+ရင်းှီးြမပ်ှံ)

၅၀ ဦးထူးေကျာ်ေကျာ်ေဇာ် 

၁၄/ဝခမ(ုိင်)၂၄၄၇၃၈ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ

၅၁ ဦးသက်ိုင်ဦး 

၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၄၆၅၀၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်

စာရင်း(မိတ) 

၅၂ ဦးေအာင်ေအာင်ေအး 

၈/အလန(ုိင်)၁၆၂၅၂၄ 

။                            ။

၅၃ ဦးိုင်လင်းကိုကို 
၁၂/ကတန(ိုင်)၀၉၈၂၅၁ 

ပညာေရး ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ

၅၄ ဦးလင်းထက်ခိုင ်
၁၄/အဂပ(ုိင်)၁၆၃၃၀၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၅၅ ဦးေအာင်မျ ိးဝင်း 
၁၄/ဘကလ(ိုင်)၂၃၀၂၁၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်
စာရင်း(မိတ) 

၅၆ ဦးေအာင်သဦဲး 
၅/ဝလန(ိုင်)၁၂၀၂၂၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (လူမဝန်ထမး်+ရင်းှီးြမပ်ှံ)

၅၇ ေဒကည်ကည်စိုး 
၁၀/ကထန(ုိင)်၁၀၉၉၉၇ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၅၈ ေဒြမတ်မွန်ဇင် 
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၉၃၅၃ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်
စာရင်း(မိတ) 

၅၉ ေဒအိအိသူဇာလင်း 
၆/လလန(ိုင်)၀၇၈၉၄၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(ရင်းှီးြမပ်ှံ+အလုပ်သမား
န်ကားေရး) 

၆၀ ေဒေအမီေကျာ ်
၁၁/စတန(ိုင်)၀၇၉၇၄၂ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/ ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ ်
စာရင်း(မိတ) 

၆၁ ဦးေဇာ်မိုးဦး 
၁၂/မဂတ(ုိင်)၁၀၄၃၉၄ 

 ပုိ/ဆက် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၆၂ ဦးသန်းတိုးေအာင် 
၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၄၅၂၄၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ(လူမဝန်ထမ်း+ရင်းှီးြမပ်ှ)ံ/
ဘွဲေနာက်ဆုံးှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတ)  
 



၆၃ ေဒဖိးဟန်နီေအး 
၁၂/မဂတ(ိုင်)၁၁၄၆၈၈ 

 ပုိ/ဆက် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၆၄ ေဒရည်မနွ်ဝင်းေအာင ်
၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၄၈၉၉၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ (လူမဝန်ထမး်+ရင်းှီးြမပ်ှံ)

၆၅ ေဒဝင့်ရည်စံ 
၉/လဝန(ုိင်)၁၈၇၃၀၆ 

။                  ။
 

၆၆ ေဒသဇင်ထွန်း 
၁၁/အမန(ုိင်)၀၄၅၈၈၁ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
(ြပည်သူ့လတ်ေတာ+်ရင်းှီးြမပ်ှံ) 

၆၇ ေဒအပံုိပံု 
၁၂/ခရန(ုိင်)၀၉၃၂၆၄ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ 
(လူမဝန်ထမး်+ြပည်သူ့လတ်ေတာ)် 

၆၈ ဦးေအာင်မိုးေကျာ ်
၁၄/ပသန(ိုင်)၁၈၃၈၈၁ 

အစိုးရအဖွဲုံး 
ဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၆၉ ေဒမုိးမိုးေဆ ွ
၇/သနပ(ိုင်)၁၂၇၉၁၆ 

။ ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ
 

၇၀ ေဒသွယ်သွယ်ေအာင် 
၁၂/သဃက(ုိင်)၁၈၆၂၅၆ 

ဗဟိုဘဏ် ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပစာ/တကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်

လက်မှတ်(မိတ) 

 
 
 
 


