
 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

ေကညာချကအ်မတ်ှ၊   ၉  / ၂၀၁၉ 

၁၃၈၁ ခုှစ်၊ သီတငး်ကတ်လဆန်း ၄ ရက ်

၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ေအာက်တုိဘာလ ၂  ရက ်
 

အေကာင်းအရာ။ ေရွးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်း ေကညာြခင်း 

၁။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖွဲအစည်း(၇)ခုတွင ်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ  ြပန်တမ်းဝင် 

အရာရှိအဆင့်စတင်ခန့်ဝင်ေပါက်ရာထူးစုစုေပါင်း(၂၂၁)ေနရာအတွက ် ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ၏ 

ဒုတိယအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲအမှတ်စဉ် ( ၂ / ၂၀၁၉ )ကို ၂၀၁၉ ခုှစ်၊ ဇူလုိင်လ (၁၃)ရက်ှင့် 

(၁၄)ရက်ေန့ တုိတွင် ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွးှင့် ေမာ်လမိင်မိတုိ၌ စာစစ်ဌာန 

(၅)ခုြဖင့် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပစစ်ေဆးမ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည် - 

(က)  လူမဝန်ထမ်း ၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန ၊   လူမဝန်ထမ်း 

  ဦးစီးဌာန၊ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန့်ခဲွမဦးစီးဌာနှင့်ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ခ)  ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ုံး၊ 

(ဂ)  ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်ုိင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ရင်းီှးြမပ်ံှမှင့်ကုမဏီများ 

  န်ကားမဦးစးီဌာန၊ 

(ဃ)  သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ အမျ ိးသားယဉ်ေကျးမ 

ှင့်အုပညာတကသုိလ်(ရန်ကုန်)ှင့်   ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျ ိးသားြပတုိက်ဦးစီးဌာန၊ 

(င) အလုပ်သမား၊လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၊အလုပ်သမားေရးရာ 

ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနှင့်အလုပသ်မားန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ 

(စ)  စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ 

           (ဆ)  ြမန်မာိုင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်။ 
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 ၂။ အဆုိပါလစ်လပ်ရာထူး(၂၂၁)ေနရာအတွက ် ပထမအဆင့်ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း (Screening 

Test) ေရးေြဖစာေမးပွဲသို ေလာက်ထားသူ (၉၅၇၅)ဦး (ကျား- ၂၃၉၆၊ မ-၇၁၇၉)၌ ေအာင်ြမင်သ ူ   

(၂၆၀၂)ဦး (ကျား-၆၆၈၊ မ-၁၉၃၄) ရိှခ့ဲပီး ဒုတိယအဆင့် ေရးေြဖစာေမးပဲွတွင် (၃)ဘာသာလံုး 

လာေရာက်ေြဖဆိုသူစုစုေပါင်း(၂၄၀၄)ဦး (ကျား-၆၀၇၊ မ-၁၇၉၇) ရှိခဲ့သည့်အနက် (၃၀၅)ဦး          

(ကျား- ၉၄၊ မ- ၂၁၁)တိုကို စိတအ်ေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမခံယူရန်  အေကာင်းကားခဲ့ရာ 

(၁၅)ဦး ပျက်ကွက်ခဲ့သြဖင့် ကျန်ပုဂိလ်(၂၉၀)ဦးတုိကုိ ၁၆-၉-၂၀၁၉ ရက်ေန့မ ှ၂၇-၉-၂၀၁၉ ရက်ေန့ 

အထိစိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 

၃။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းခံယူခဲ့သူများအနက ် စာပုိဒ်(၁)ပါ ဝန်ကီးဌာနှင့ ် အဖဲွအစည်း(၇)ခုရိှ 

လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း(၂၂၁)ေနရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလစ်လပ်ရာထူးေနရာအလုိက် ခန့်ထားုိင်ရန် 

အတွက ်သင့်ေလျာ်သူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိလ် (၁၈၅)ဦး ( ဝန်ထမ်း - ၅၇ ၊ ြပငပ် - ၁၂၈ ) တိုကို 

ေရွးချယ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည် - 

 

က။ လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန   

(၁) လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ       (၂)ေနရာ       [မဟာကွန်ပျတာသိပံဘွဲ] 
စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၀၁၃ ေဒှင်းယုဝါစိုး

၁၂/ပဘတ(ုိင်)၀၃၀၆၆၀ 

ြပငပ်

၂ ရန်ကုန်-၁၀၁၄ ေဒဂေရစ်ေကသီဦး 

၄/မတပ(ုိင်)၀၄၅၂၇၁ 

ြပင်ပ

 
(ခ) ဦးစီးအရာရှိ  (၁)ေနရာ [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၁၄၆ ဦးဇင်မင်းိုင်

၅/ကနန(ိုင်)၀၉၀၉၄၃ 

ြပင်ပ
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(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ  (၁)ေနရာ  [မဟာဝါဏိဇဘွဲ]        
စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၀၁၈ ေဒေနရတနာေဇာ် 

၉/မထလ(ုိင်)၃၃၂၂၆၉ 

ြပင်ပ

 

(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ (၂)ေနရာ  [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)]   

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန-်၁၀၂၀ ေဒေအးဝဿန်စုိး 

၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၈၄၇၁၆ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၆၂ ေဒြဖှင်းထက ်

၈/အလန(ုိင်)၁၇၃၇၈၀ 

ဝန်ထမး်

 

(င) ဦးစီးအရာရှိ    (၂)ေနရာ       [မဟာဝိဇာဘဲွ(စိတ်ပညာ)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၁၅၉ ေဒေမာ်ေမာ်စုိး

၅/ရဥန(ုိင်)၀၉၄၇၅၀ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၂ ဦးသန်းေဌး

၅/ပလဘ(ိုင်)၀၇၉၂၉၅ 

ြပင်ပ 

 

(စ) ဦးစီးအရာရှိ     (၂)ေနရာ   [မဟာဥပေဒဘွဲ]        

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၁၆၁ ေဒခင်ဥမာခိုင်

၉/တသန(ုိင်)၁၄၁၅၉၈ 

ြပငပ်

၂ ရန်ကုန်-၁၀၂၁ ေဒြဖသာတင်ေအာင ်

၈/ရနခ(ုိင်)၀၈၈၆၃၅ 

ဝန်ထမ်း
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(ဆ) ဦးစီးအရာရှိ (၂)ေနရာ [လူမေရးပညာဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၃၆၁ ေဒေအးစာလင် 

၁၃/တကန(ိုင်)၁၄၀၈၈၀ 

ဝန်ထမ်း

 

(ဇ) ဦးစီးအရာရှိ  (၄)ေနရာ    

[ေဆးဘက်ဆုိင်ရာနည်းပညာဘဲွ(ေဆးဘက်ဆုိင်ရာခာသန်စမ်ွးမ 

နည်းပညာ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၆၉ ေဒယဉ်ယဉ်လင်ထွန်း 

၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၈၉၁၁၇ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၆၈ ေဒမျ ိေရရည်ထက်ွန့် 

၇/ညလပ(ုိင်)၁၆၅၆၃၅ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၀၀ ေဒေအးြမေအာင်ိုင် 

၉/ပကခ(ုိင)်၀၁၇၂၂၂ 

ဝန်ထမ်း

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၄၁ ေဒေအးေအးရှိန ်

၁၂/လမန(ုိင်)၁၂၇၅၇၆ 

ဝန်ထမ်း

(ဈ) ဦးစီးအရာရှိ (၁၄)ေနရာ [တကသိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခုရရှိသ]ူ 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၇ ေဒဝင့်ဝင့်သူ

၈/ပခက(ုိင်)၁၆၆၁၇၆ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၄၁ ေဒေဝမီ

၉/ပမန(ုိင်)၂၇၄၉၆၈ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၀၁ ေဒစာအိ

၉/သစန(ုိင်)၁၅၉၄၂၉ 

ြပင်ပ

၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၂၅ ေဒစကားဝါေဝ

၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၃၅၃၈၁ 

ဝန်ထမ်း

၅ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၂၆ ေဒခုိင်သီရိမျ ိး

၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၄၆၈၃ 

ဝန်ထမ်း

၆ ရန်ကုန်-၁၀၉၈ ဦးမင်းဟိန်းသန့်  

၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၉၄၂၉ 

ြပင်ပ 

၇ မေလး-၁၃၆ ေဒဖိးသာြမင့် 

၈/ပခက(ုိင်)၂၇၇၆၄၉ 

ြပင်ပ 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၂၁၅၉ ေဒယွန်းဝတီ

၁/မကန(ုိင်)၁၄၆၅၇၇ 

ြပင်ပ 

၉ ေနြပည်ေတာ်-၂၅၉၇ ေဒခိုင်ဇင်ေအး

၇/သကန(ုိင်)၁၀၂၅၇၇ 

ဝန်ထမ်း

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၂၂၄ ေဒဝါဝါလွင်ေဇာ ်

၅/ပလန(ုိင်)၀၆၉၁၀၀ 

ြပင်ပ 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၇၉ ေဒစုြမတ်မွန်

၈/မကန(ုိင်)၂၁၅၆၁၉ 

ဝန်ထမ်း

၁၂ ရန်ကုန်-၁၅၇၇ ေဒေအးသာေကျာ် 

၁၂/သကတ(ုိင်)၂၀၀၁၈၀ 

ြပင်ပ 

၁၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၂၆ ေဒစံပယ်တင့်

၉/မထလ(ိုင်)၃၀၇၇၇၃ 

ဝန်ထမ်း

၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၂၀၈၈ ေဒဖိးဖိးသက် 

၅/မရန(ုိင်)၂၅၁၅၈၉ 

ြပင်ပ
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(၂) ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ(၁)ေနရာ[မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)/ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ်မှေပးအပေ်သာမဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်ဘာသာ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၇၇ ေဒသူဇာထွန်း 

၁/မမန(ိုင်)၀၄၁၉၇၀ 

ဝန်ထမ်း

 

(ခ) ဦးစီးအရာရှိ        (၁)ေနရာ          
[စီးပာွးေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)/ဝါဏိဇဘွဲ]      
 စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၉၃ ေဒစွမ်းရည်ထက်ထက ်

၅/မရန(ုိင်)၂၆၆၇၅၇ 

ြပင်ပ

 
(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ        (၁)ေနရာ          

[မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ]      
[ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း (Screening Test) ေရးေြဖစာေမးပွ ဲေအာင်ြမင ်
သ(ူ၁)ဦးရှိေသာ်လည်း ဒုတိယအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိလာေရာက် 
ေြဖဆိုြခင်းမရှိပါသြဖင့် ေရးွချယ်ြခင်းခံရသူမရိှပါ။] 
 

(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ        (၁)ေနရာ          
[မဟာဝိဇာဘဲွ(ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)]      
[ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း (Screening Test) ေရးေြဖစာေမးပဲွေအာင်ြမင် 
သ(ူ၁)ဦးရှိေသာ်လည်း ဒုတိယအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်ြခင်း 
မရိှပါသြဖင့် ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 

  
(၃) ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား) (၁၀)ေနရာ [မဟာဝိဇာဘဲွ/မဟာသိပံဘဲွ]      
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၁၇၇ ဦးအာေနြမင့်သိန်း 

၈/ပခက(ုိင်)၂၁၂၂၇၆ 
 

ြပငပ်
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၂ ရန်ကုန်-၂၂၃၆ ဦးေအာင်ဖိးေဝ 
၁၄/ကလန(ိုင်)၁၄၃၄၇၆ 

ြပငပ်

၃ ရန်ကုန်-၁၈၁၈ ဦးေဇာ်ဝင်းထွဋ ်
၈/မကန(ုိင်)၂၃၁၂၅၆ 

ဝန်ထမ်း

၄ မွန-်၂၄ ဦးမင်းမျ ိးကိုကို 
၁၀/လမန(ိုင်)၀၀၆၀၉၉ 

ြပငပ်

၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၂၄ ဦးညီညီေဇာ်
၇/ကပက(ုိင်)၀၈၅၅၂၁ 

ြပငပ်

၆ မေလး-၂၆၈ ဦးြမတ်ကုိကုိ 

၉/ခအဇ(ုိင်)၀၄၀၃၃၂ 

ြပငပ်

၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၆၂ ဉီးထန်းကီး
၄/ကပလ(ိုင်)၀၁၄၆၉၈ 

ြပငပ်

၈ ရန်ကုန်-၁၆၉ ဦးဟိန်းမင်းေကျာ် 
၁၄/ပတန(ုိင်)၁၆၀၇၉၃ 

ြပငပ်

၉ မေကွး-၄၃၇ ဦးေအာင်ကိုကိုင်း 

၈/ရနခ(ုိင်)၁၃၀၁၆၃ 

ြပငပ်

၁၀ မေလး-၂၆၇ ဦးေဇာ်ထက်ေအာင် 

၉/ခမစ(ိုင်)၀၃၁၉၉၁ 

ြပငပ်

 
(ခ) ဦးစီးအရာရှိ(၃)ေနရာ [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)/ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ်မှေပးအပေ်သာမဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်ဘာသာ)]      
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၂၆ ေဒေအးစံလင်း 

၈/ဂဂန(ိုင်)၁၀၁၃၆၀ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၁၈၉၀ ေဒြမင့်ြမင့်ေဇာ ်

၅/ထခန(ုိင်)၀၇၄၈၄၃ 

ြပင်ပ 

၃ မေကွး-၆၆၄ ေဒသွယ်သွယ်မိုး 

၉/ကပတ(ုိင်)၂၃၄၄၄၁ 

ြပင်ပ 
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(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ    (၂)ေနရာ          

[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(မိြပ)]      
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၂ ေဒုုလင်

၉/တကန(ုိင်)၁၅၆၅၃၇ 

ဝန်ထမ်း

၂ မေကွး-၁၁၉ ေဒေမသက်ခိုင ်

၈/စတရ(ုိင်)၀၃၇၇၀၃ 

ဝန်ထမ်း

 
ခ။ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ံုး 

(က) ဦးစီးအရာရှိ    (၁၀)ေနရာ          
[ပါရဂူဘဲွ(အဂလိပ်စာ)/မဟာဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ)]      
စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၇၂ ေဒေချာအိေရစင် 

၉/တသန(ိုင်)၁၈၈၇၀၂ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၉၄ ေဒအိသက်ရည် 
၈/ပခက(ုိင်)၂၂၉၁၈၈ 

ဝန်ထမ်း

၃ မေလး-၁၉၂၉ ေဒေအးြမင့်ေမာ် 

၉/ခအဇ(ုိင်)၀၂၇၆၆၉ 

ြပင်ပ

၄ မေကွး-၆၈၉ ေဒအိမွန်ချ ိ

၈/မကန(ိုင်)၂၀၅၁၀၈ 

ြပင်ပ

၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၇၇ ေဒလွင်လွင်ွယ ်
၈/နမန(ိုင်)၁၆၅၂၄၂ 

ြပင်ပ

၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၈၆ ေဒဇလပ်ြဖ
၉/ပဥလ(ုိင်)၀၄၁၃၄၈ 

ဝန်ထမ်း

၇ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၇၆ ေဒရန်းလဲ့ဝင်း

၉/အမဇ(ုိင)်၀၃၆၁၉၀ 

ြပင်ပ

၈ မေကွး-၆၈၇ ေဒသွယ်သွယ်ဖိး 

၉/ကပတ(ုိင်)၂၃၄၄၄၀ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၉ ေနြပည်ေတာ်-၃၀၈၇ ေဒခက်စုစုေကျာ် 

၅/စကန(ိုင်)၂၄၆၃၈၉ 

ဝန်ထမ်း

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၉၂ ေဒသီသီေအး

၅/ရဥန(ုိင်)၀၉၄၉၂၈ 

ဝန်ထမ်း

 
(ခ) ဦးစီးအရာရှိ    (၄)ေနရာ          

[ပါရဂူဘဲွ(ဥပေဒ)/မဟာဥပေဒဘွဲ/ဥပေဒဘဲွ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၄၇ ေဒေရစင်ေကျာ ်

၁/မကန(ုိင်)၁၃၄၈၃၃ 

ဝန်ထမ်း 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၁ ေဒနန်းသီတာဝင်း 

၅/ကဘလ(ုိင်)၁၅၅၁၀၇ 

ဝန်ထမ်း 

၃ ရန်ကုန-်၁၈၈၂ ေဒေနာ်ေဖာ့ေဖာ့ထူး 

၁/မကတ(ိုင်)၁၀၃၅၄၆ 

ြပင်ပ

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၂၇ ေဒှင်းှင်း

၉/ပသက(ုိင်)၀၉၁၀၆၅ 

ဝန်ထမး်

 

(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ    (၄)ေနရာ          

[ပါရဂူဘဲွ(ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာ)/မဟာဝဇိာဘဲွ(ိုင်ငံတကာ  

ဆက်ဆံေရးပညာ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၄၄ ေဒတင်နီလာဝင်း 
၇/ကတခ(ိုင်)၀၉၁၇၈၅ 
 

ဝန်ထမ်း
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(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ            (၃)ေနရာ                   

[လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကိုင်ေအာင်လက်မှတ်ရရှိသ/ူစာရင်းကိုင ်

ပညာမဟာဘဲွ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၉၇၁ ေဒစီစီေအာင်

၈/ပမန(ိုင်)၁၃၀၃၄၃ 

ြပငပ်

၂ မေလး-၁၉၇၂ ေဒသီရိသာေကျာ် 

၅/မလန(ုိင်)၀၄၀၇၁၅ 

ြပငပ်

၃ ရန်ကုန်-၁၉၂၅ ေဒေသာ်ေသာ်ေဌး 

၈/ပမန(ိုင်)၁၂၇၀၇၉ 

ြပငပ်

(င) ဦးစီးအရာရှိ  (၁)ေနရာ     [မဟာဝိဇာဘဲွ(ြမန်မာစာ)]    

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၉၂၆ ေဒမျ ိးလွင်မာလာထွန်း 
၅/ဟမလ(ုိင်)၀၉၂၃၂၄ 

ြပငပ်

 
ဂ။ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
 ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့်ကုမဏီများန်ကားမဉီးစီးဌာန 

 ဦးစီးအရာရှိ    (၂၄)ေနရာ      [တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရိှသ]ူ     

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်
ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၆၀ ဦးသီဟမျ ိးေသွး

၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၄၀၈၄ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန-်၉၃၄ ေဒအိြပည့်ဖိး

၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၇၅၅၄ 

ဝန်ထမ်း

၃ ရန်ကုန-်၅၁၆ ေဒှင်းလဝန်းခင်

၇/လပတ(ိုင်)၁၄၀၂၂၉ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်
ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၄၈ ဦးငိမ်းသက်လွင်

၅/ခဥန(ိုင်)၁၁၄၃၂၉ 

ြပင်ပ

၅ မေကွး-၂၀၉

 

ေဒစိမ်းလ့ဲရည်

၃/မဝတ(ိုင်)၀၄၀၉၆၀ 

ြပင်ပ

၆ မေလး-၁၆၆၀ ေဒဝင့်နီစိုး

၈/ရစက(ုိင)်၂၁၆၂၃၁ 

ြပင်ပ

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၉၅

 

ဦးေအာင်ထက်ပုိင်

၅/ထခန(ုိင်)၀၇၉၈၈၂ 

ြပင်ပ

၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၉၉၈ ေဒထက်ထက်ိုင်

၁၂/အလန(ုိင်)၀၅၀၅၄၅ 

ြပင်ပ

၉ ရန်ကုန-်၁၀၅၆ ဦးေစာေမာင်ေမာင်

၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၈၀၈၃ 

ြပင်ပ

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၂၆၆၁ ေဒစိမ်းလ့ဲရည်ထွန်း 

၈/မဘန(ုိင်)၁၀၃၄၅၂ 

ဝန်ထမ်း

၁၁ ရန်ကုန-်၇၈၁ ဦးလွင်ကုိကို

၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၆၁၁၅၇ 

ဝန်ထမ်း

၁၂ ရန်ကုန-်၃၈၂ ေဒခင်သီတာဇင်

၁၂/စခန(ုိင်)၀၇၁၂၁၄ 

ြပင်ပ

၁၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၇ ေဒအိြဖစုိး

၅/ကနန(ိုင်)၀၈၅၆၃၀ 

ဝန်ထမ်း

၁၄ ရန်ကုန-်၅၅၂ ေဒေမသူေကျာ်

၁၁/စတန(ိုင်)၀၈၆၈၀၃ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်
ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁၅ ရန်ကုန-်၁၁၆၄ ေဒကည်ြဖေွး

၁၂/လကန(ိုင်)၂၂၁၀၅၅ 

ြပင်ပ

၁၆ မေကွး-၂၅၈ ေဒှင်းရည်သန့်

၈/တတက(ိုင်)၁၈၈၀၈၀ 

ြပင်ပ

၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၂၄၀၈ ဦးေကာင်းဆက်

၁၁/ကတန(ိုင်)၁၀၄၄၁၀ 

ဝန်ထမ်း

၁၈ မေလး-၁၉၉၅ ေဒခင်ငိမ်းငိမ်းဝင်းစ ံ

၅/ခဥတ(ိုင်)၀၈၉၉၉၆ 

ြပင်ပ

၁၉ မေကွး-၃၉၄ ေဒေမသူထွန်း

၈/မလန(ိုင်)၀၈၀၃၃၉ 

ဝန်ထမ်း

၂၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၄

 

ေဒသည်းဥဥခင်

၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၃၁၅၆ 

ဝန်ထမ်း

၂၁ ရန်ကုန-်၂၂၇၇ ေဒေမသရဖီလွင်

၈/မကန(ိုင်)၂၁၈၁၇၃ 

ြပင်ပ

၂၂ ရန်ကုန-်၁၉၅၃ ေဒအိမျက်ချယ်
၁၂/သလန(ုိင်)၁၂၁၆၀၀ 

ြပင်ပ

၂၃ ရန်ကုန-်၈၉၆ ေဒယုမိုဦး

၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၅၂၇၁ 

ဝန်ထမ်း

၂၄ ေနြပည်ေတာ်-၇၁၄ ေဒထူးထူးလြပည့်ပန်း 

၉/ပမန(ုိင်)၂၃၇၆၁၅ 

ြပင်ပ
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ဃ။ သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန 

(၁) သာသနာေရးဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား)(၁)ေနရာ [တကသုိလ်တစ်ခုခုမဘဲွှရရိှသ]ူ      

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၉၃၅ ဦးေအာင်ြမင့်ထွန်း 

၅/ကဘလ(ုိင်)၁၇၁၃၀၁ 

ဝန်ထမ်း

 

(၂) အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့်အုပညာတကသိုလ(်ရန်ကုန်) 

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(လပ်စစ်/အသ)ံ(အမျ ိးသား) (၁)ေနရာ      

[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စွမ်းအား)]    

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၉၃၆ ဦးေအာင်ဖုန်းြမတ် 

၁၂/အစန(ုိင်)၂၃၂၃၇၂ 

ြပငပ်

 

(၃) ေရှးေဟာင်းသုေတသနှင့်အမျ ိးသားြပတုိက်ဦးစီးဌာန 

ဦးစီးအရာရှိ(သုေတသန)(အမျ ိးသား) (၄)ေနရာ      

[မဟာဝိဇာဘဲွ(ေရှးေဟာင်းသုေတသန)]      

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

မတ်ှချက်

၁ ရန်ကုန-်၉၅၃ ဦးရဲြမတ်လွင်
၁၁/မဥန(ုိင်)၀၆၄၃၄၉ 

ဝန်ထမ်း 

၂ မေလး-၂၂၂၈ ဦးေဇာ်ုိင်
၅/ဟမလ(ုိင်)၀၉၂၀၀၇ 

ဝန်ထမ်း 
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င။ အလုပသ်မား၊လူဝင်မကီးကပေ်ရးှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန 
  (၁) အလုပ်သမားေရးရာဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား) (၈)ေနရာ [ဥပေဒဘဲွ/မဟာဥပေဒဘဲွ]      
စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၉၈၇ ဦးဟိန်းထက်ေဆွ 

၅/ရဥန(ုိင်)၀၉၄၈၅၇ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၆၇ ဦးေအာငဗုိ်လ်ဗိုလ်ဆင့် 

၈/ခမန(ိုင်)၁၃၈၂၆၈ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၁၅ ဦးေအာင်ဖိးေကျာ် 

၇/တငန(ိုင်)၁၄၀၂၅၃ 

ဝန်ထမ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၆၅ ဦးရဲမင်းဦး

၉/ပမန(ုိင)်၂၇၅၂၃၂ 

ဝန်ထမ်း 

၅ ရန်ကုန်-၁၇၉၀ ဦးသိန်းေအာင်ေအး 

၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၀၀၆၉ 

ဝန်ထမ်း 

၆ မေလး-၂၃၂၈ ဦးေအာင်သန်းေဌး 

၅/ဆလက(ိုင်)၀၈၁၂၃၁ 

ဝန်ထမ်း 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၂၁ ဉီးေကျာ်ဖိးေအာင် 

၈/နမန(ုိင)်၁၂၂၃၃၃ 

ဝန်ထမ်း 

၈ ရန်ကုန်-၁၉၄၃ ဦးဟန်ထွဋ်

၁၂/အလန(ုိင်)၀၄၃၁၅၇ 

ြပင်ပ

 

(ခ) ဦးစီးအရာရိှ(အမျ ိးသမီး)     (၁)ေနရာ       [ဝိဇာဘဲွ/မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၉၉၂ ေဒေရစင်ေအာင ်
၉/ကဆန(ုိင်)၁၇၅၀၂၉ 

ြပငပ်
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(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသမီး)   (၂)ေနရာ       [ဝါဏိဇဘွဲ/မဟာဝါဏိဇဘဲွ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၉၉၃ ေဒအိသာြမင့်

၅/ရဘန(ိုင်)၂၀၁၇၃၆ 

ြပငပ်

၂ မေလး-၂၁၁၁ ေဒယဉ်မျ ိးပိုင်

၅/ကဘလ(ုိင်)၁၇၁၄၂၉ 

ြပငပ်

 

(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသမီး)                (၁)ေနရာ        

[ကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/ကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ/ 

မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ/ သိပံဘဲွ/ မဟာသိပံဘဲွ (ကွန်ပျတာသိပံ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၉၆၀ ေဒဒီးထန်ပွီး

၅/ကလထ(ုိင်)၂၀၈၅၅၇ 

ြပငပ်

 

(၂) အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)            (၃)ေနရာ     

[မဟာဥပေဒဘဲွ]      

 စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေကွး-၇၄၂ ဦးေအးသွင်

၈/နမန(ိုင်)၁၉၇၁၃၀ 

ြပငပ်

၂ ရန်ကုန်-၂၂၄၄ ဦးြပည့်စံုဟန်ိး

၈/ကမန(ုိင်)၀၅၈၆၀၀ 

၀န်ထမ်း
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(ခ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာဥပေဒဘဲွ]      

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၈၈ ေဒေအးေကျာ့ေကျာ့ြဖ 

၁၀/မလမ(ုိင်)၂၀၇၉၆၄ 

၀န်ထမ်း

၂ မေလး-၁၉၅၇ ေဒခုိင်သဇင်ေအး 

၅/ထခန(ိုင်)၀၇၅၆၁၈ 

ြပငပ်

 

(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၃)ေနရာ      

 [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)] 

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 

 

(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၉၃၄ ေဒခိုင်ဖူးွယ်

၉/ကပတ(ုိင်)၂၂၃၁၁၁ 

ြပငပ်

၂ မေကွး-၆၉၀ ေဒခုိင်စံပယ်ြမင့် 

၉/ကပတ(ုိင်)၂၇၃၈၂၅ 

ြပင်ပ

 

(င) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ] 

 [သတ်မှတ်ချက်ှင့်ညီွတ်မမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 
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(စ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမတ်ှ 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၀၀၅ ေဒအိြမတ်ိုး

၈/မကန(ုိင်)၂၀၄၃၃၅ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၀၉ ေဒဝင့်ေရရည်စုိး 

၅/ကဘလ(ိုင်)၁၆၀၆၂၂ 

ဝန်ထမ်း

 

(ဆ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ] 

[ေလာက်ထားသူ(၁)ဦးရှိေသာ်လည်းပဏာမစစ်ေဆးြခင်းေရးေြဖ 

စာေမးပဲွသုိလာေရာက် ေြဖဆုိြခင်းမရိှပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရိှပါ။] 

(ဇ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတြ်ပားအမတှ် 

မတ်ှချက်

၁ မေကွး-၄၁၀ ေဒစန်းြမတ်သူဇာ

၁၂/အစန(ုိင်)၁၉၄၁၄၅ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၁၀၈၄ ေဒဝငး်စုစံ

၉/တသန(ိုင်)၁၈၅၉၇၀ 

ြပင်ပ 

 

(ဈ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၁)ေနရာ      

 [စီးပာွးေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၂၉၅

 

ဦးေကျာ်သီဟ

၈/မမန(ိုင်)၂၀၇၃၉၂ 

၀န်ထမ်း
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(ည) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [စီးပာွးေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမတ်ှ 

မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၃၇ ေဒသိန်းသိန်းေဌး 

၉/ညဥန(ုိင်)၁၇၈၄၂၅ 

၀န်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၀၆ ေဒသာသာစိုးေမာင ်

၉/ပမန(ုိင်)၂၁၇၃၀၆ 

ြပင်ပ

 

(ဋ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၁)ေနရာ     

[မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 

(ဌ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၁၂၀ ေဒဇာလီခုိင်

၈/ပမန(ိုင်)၁၃၂၄၃၃ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန-်၂၁၁၀ ေဒယုဝါလင်

၁၂/ခရန(ုိင်)၁၃၈၈၆၉ 

ြပင်ပ

 

(ဍ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)   (၁)ေနရာ    [ဝါဏိဇဘွဲ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၁၉ ဦးေကျာ်ထက်စံ 

၅/ခဥတ(ိုင်)၀၈၆၇၇၁ 

ြပင်ပ
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(ဎ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)      (၃)ေနရာ     [ဝါဏိဇဘွဲ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၄၈ ေဒသဇင်ေအး 

၈/ရစက(ုိင်)၁၅၈၃၇၁ 

၀န်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၂၉ ေဒဝငး်ဝင်းေအး 
၉/တကန(ုိင်)၂၀၅၆၂၃ 

ြပင်ပ

၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၂၇ ေဒေမဖူးလွင် 
၈/ခမန(ိုင်)၁၇၂၁၀၅ 

ြပင်ပ

 

(ဏ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသမးီ)(၂)ေနရာ     [မဟာဝါဏဇိဘဲွ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေကွး-၇၄၅ ေဒေမဇင်ေအာင ်

၈/သရန(ုိင်)၁၀၁၈၅၄ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၂၁၁၁ ေဒသိမ့်သိမ့်ဖိး

၉/တသန(ုိင်)၂၂၃၂၃၂ 

ြပင်ပ

 

(တ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၆၁ ဦးဇင်ဝုိင်း

၉/ပဗသ(ုိင)်၀၀၉၂၈၄ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၂၀၀၅ ဦးအာကာမင်းစိုး 

၁၃/ရငန(ုိင်)၀၄၆၇၆၆ 

ြပင်ပ
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(ထ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၉၇၁ ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာငစိ်န် 

၁၂/သလန(ုိင်)၁၁၈၂၈၆ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၉၇၂ ဦးေဝဖိးေအာင်

၉/သစန(ိုင်)၁၆၈၃၉၀ 
ြပင်ပ

(ဒ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၃)ေနရာ      

 [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(မိြပ)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၀၃၁ ဦးမုိးသက်ေအာင်

၉/ခအဇ(ိုင်)၀၂၇၂၄၆ 

ြပင်ပ

၂ မေလး-၂၀၃၂ ဦးေအာင်ကိုကိုြမင့်လွင ်

၅/ကဘလ(ိုင်)၁၉၀၀၂၆ 

ြပင်ပ

၃ မေကွး-၇၁၈ ဦးေကာင်းထက်

၈/မကန(ိုင်)၂၀၄၁၉၂ 

ြပင်ပ

(ဓ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ်)] 

 စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၀၁ ဦးသီဟေဇာ်

၉/မထလ(ိုင်)၂၇၅၇၇၂ 

ဝန်ထမ်း

၂ ရန်ကုန်-၂၁၁၂ ဦးထိန်လင်းေအာင ်

၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၇၆၉၃ 

ြပငပ်

 

(န) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ်)] 

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 
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(ပ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စွမ်းအား)]  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မတ်ှချက်

၁ မေလး-၂၀၃၇ ဦးဗညားဝင်း

၉/ခမစ(ိုင်)၀၄၃၇၄၁ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၈၆ ဦးဝင်းမင်းသန်း 

၉/ပမန(ုိင)်၁၇၃၃၄၈ 

ဝန်ထမ်း

(ဖ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 [မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စွမ်းအား)] 

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 

(ဗ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၂)ေနရာ      

 အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၀၂၁ ဦးေဂျညီ

၁၄/ပသန(ိုင်)၂၁၀၂၈၆ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၈၈ ဦးထက်ကိုကိုသ ူ

၉/မတရ(ုိင်)၁၅၄၅၂၉ 

ဝန်ထမ်း

(ဘ) ဦးစီးအရာရှိ/နည်းြပအရာရိှ(အမျ ိးသား)      (၃)ေနရာ     အဖွဲ(၂) 

 [မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(သုတနည်းပညာ)] 

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 
 

စ။ စီးပာွးေရးှင့်ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 

  စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရိှ                  (၁)ေနရာ         [မဟာဝါဏိဇဘွဲ]     
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၀၄၄ ေဒိုင်ဇင်မိုး

၉/မသန(ုိင်)၁၄၁၆၀၄ 

ြပငပ်
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(ခ) ဦးစီးအရာရိှ     (၁)ေနရာ      [မဟာစီးပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၁၂၁ ေဒလွမ်းပိုးအိမ်

၈/တတက(ိုင်)၂၂၀၀၈၃ 

ြပငပ်

 

(ဂ) ဦးစီးအရာရိှ     (၄)ေနရာ      [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(ေဘာဂေဗဒ)]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၀၈ ေဒအိအိခုိင်

၉/ဝတန(ုိင်)၁၉၅၉၀၃ 

ြပငပ်

၂ ရန်ကုန်-၂၁၂၆ ေဒဝါဆုိဦး

၁၂/အစန(ုိင်)၂၃၄၀၉၃ 

ြပငပ်

၃ မေလး-၂၁၃၁ ေဒေဆာင်းစံပယ်ြဖ 

၈/ဂဂန(ိုင်)၀၉၉၇၆၉ 

ြပငပ်

၄ မေလး-၂၁၃၃ ေဒဇင်ဇင်ဖူး

၅/အတန(ုိင်)၀၈၃၃၉၈ 

ြပငပ်

  

 (ဃ) ဦးစီးအရာရိှ     (၂)ေနရာ      [ မဟာသိပံဘဲွ(ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ)]   

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မတ်ှချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၀၂၈ ေဒယုယုေအာင်
၁၃/မတန(ိုင်)၀၂၄၇၉၀ 

ြပင်ပ

၂ မေလး-၁၁၁၇ ေဒအိအိေထွး
၅/ခဥန(ုိင်)၀၉၃၉၉၇ 

ြပင်ပ

 



23 
 

 

(င) ဦးစီးအရာရိှ     (၁)ေနရာ      [ကွနပ်ျတာနည်းပညာဘဲွ]    

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၆၀၆ ေဒဝင်းရတနာစုိး

၁၄/သပန(ုိင်)၁၁၃၃၆၇ 

ဝန်ထမ်း

 

(စ) ဦးစီးအရာရိှ     (၂)ေနရာ      [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)]  

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၈၅ ေဒေအးမခိုင်
၈/နမန(ဧည့်)၀၀၀၀၂၈ 

ြပင်ပ

၂ မေကွး-၇၂၃ ေဒခင်ခန ့်ခန ့်ခိုင်
၈/မကန(ုိင်)၂၁၅၈၆၁ 

ြပင်ပ

(ဆ) ဦးစီးအရာရိှ  (၂)ေနရာ  [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ)်]  
စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၁၀ ေဒဆုလ့ဲေဝ

၅/မရန(ုိင်)၂၇၉၀၉၆ 

ြပငပ်

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၅၆ ေဒသာလင်

၉/လဝန(ုိင်)၂၂၉၄၉၇ 

ဝန်ထမ်း

 
ဆ။ ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

(က) ဦးစီးအရာရိှ                  (၆)ေနရာ         [မဟာဝါဏိဇဘွဲ]  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၆၂ ဦးသီဟ
၉/မထလ(ုိင်)၃၃၀၁၉၈ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၉၆ ေဒမျ ိးမျ ိး
၉/ရမသ(ုိင်)၁၄၇၉၆၁ 
 

ြပင်ပ
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မတ်ှချက်

၃ မေလး-၂၀၈၅ ေဒထက်ထက်ေအာင် 
၈/ပခက(ုိင်)၂၅၀၀၇၈ 

ြပင်ပ

၄ ရန်ကုန-်၂၁၁၇ ေဒြမတ်ယမင်းေဆွ 
၇/ဝမန(ုိင်)၁၃၉၂၂၃ 

ြပင်ပ

၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၆၅ ေဒဆုှင်းလင်
၅/မရန(ုိင)်၂၅၀၃၇၅ 

ြပင်ပ

၆ မေလး-၂၀၇၆ ဉီးေကျာ်မျ ိးထက်
၈/ရစက(ိုင်)၁၉၆၃၈၅ 

ြပင်ပ

 
(ခ) ဦးစီးအရာရိှ    (၅)ေနရာ    [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(ေဘာဂေဗဒ)]  

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၈၂ ေဒစုေဝငိမ်း

၁/ဗမန(ုိင်)၀၈၉၀၉၄ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန-်၂၂၅၇ ေဒယဉ်ယမုန်

၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၂၃၆၇ 

ြပင်ပ

၃ မေလး-၂၁၂၉ ဦးသက်ပိုင်စိုး

၁၃/လရန(ုိင်)၁၉၀၆၃၇ 

ြပင်ပ

၄ ရန်ကုန-်၂၁၂၂ ေဒခိုင်ဆုှင်း

၅/အတန(ုိင်)၀၈၃၂၃၅ 

ြပင်ပ

၅ ရန်ကုန-်၂၀၈၆ ေဒယုယဖိး

၁၄/မမက(ုိင်)၂၈၁၇၀၅ 

ြပင်ပ

 

(ဂ) ဦးစီးအရာရိှ  (၅)ေနရာ  [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)] 

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၂၁၂၁ ေဒနီလာ

၅/မမတ(ိုင်)၀၈၇၉၄၃ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၈၆ ေဒခင်ကည်သန်း

၅/ဘတလ(ုိင်)၁၀၆၂၃၆ 

ဝန်ထမး်
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စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၃ မေလး-၂၁၀၁ ေဒထက်ထက်ဇင်

၅/ခဥန(ုိင်)၁၁၀၅၅၉ 

ြပင်ပ 

၄ မေလး-၂၁၁၉ ေဒဇငမ်ာခုိင်

၅/မလန(ုိင်)၀၄၃၁၈၄ 

ြပင်ပ 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၉၄ ေဒြမစပယ်ေအး

၉/ပဥလ(ိုင်)၀၄၆၆၆၁ 

ြပင်ပ 

 

(ဃ) ဦးစီးအရာရိှ    (၃)ေနရာ    [စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန-်၂၀၈၂ ေဒငုဝါခင်ေဇာ်

၁၄/ပသန(ိုင်)၂၄၇၇၈၉ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၁၁၃၉ ေဒငိမ်းငိမ်းေဌး

၈/ပခက(ုိင်)၂၆၁၉၉၃ 

ြပင်ပ 

၃ မေလး-၂၀၉၇ ေဒသဲေရစင်ထွန်း

၁/ဟပန(ုိင်)၀၀၈၀၀၇ 

ြပင်ပ 

 

(င) ဦးစီးအရာရိှ    (၄)ေနရာ      

[ဘဏ်လုပ်ငန်းှင့်ဘာေရးဆုိင်ရာမဟာဘဲွ] 

[ေလာက်ထားသူမရိှပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်းခံရသမူရိှပါ။] 

(စ) ဦးစီးအရာရိှ      (၆)ေနရာ        

[လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမတ်ှ 

မတ်ှချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၁၂၈ ေဒေထွးအိေသာ်လွင်

၁၂/ဒဂန(ုိင်)၀၃၃၉၄၁ 

ြပင်ပ
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 (ဆ) ဦးစီးအရာရှိ         (၄)ေနရာ     [မဟာဥပေဒဘဲွ]       

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 
ေရးကတြ်ပားအမတှ် 

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန-်၂၀၉၁ ေဒယုယမင်း

၁၂/စခန(ုိင်)၀၇၃၇၂၈ 

ြပငပ် 

၂ မွန်-၂၃၂ ေဒနီလာဖိး

၁၁/ကဖန(ုိင်)၀၉၀၈၃၀ 

ြပငပ် 

၃ ရန်ကုန-်၁၀၂၄ ေဒလမင်းြမတ်မွန်

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၁၀၀၉၀၅ 

ြပငပ် 

၄ မေလး-၁၉၆၃ ေဒခင်ထက်ထက်စုိး 

၅/မမတ(ိုင်)၀၈၆၀၆၆ 

ြပငပ် 

 

(ဇ) ဦးစီးအရာရှိ   (၆)ေနရာ   [မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သတုနည်းပညာ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 
ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၈၀ ေဒေကဇငပွ်င့် 
၉/မထလ(ိုင်)၂၅၁၉၂၉ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၈၁ ေဒဝငး်မင်းသနး် 

၉/ပဘန(ုိင်)၁၄၆၃၀၇ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၆၁ ေဒဝါဝါေအာင် 

၅/မမတ(ိုင်)၀၇၁၉၇၃ 

ြပငပ်

 

(ဈ) ဦးစီးအရာရှိ      (၆)ေနရာ    [မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ]       

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမတ်ှ 

မတ်ှချက်

၁ မွန်-၂၃၃ ေဒခင်မုိးလွင် 

၁၀/မဒန(ုိင်)၂၁၆၆၄၀ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန-်၂၀၇၁ ေဒဝင်းပပေအာင ်

၇/ပမန(ုိင်)၁၅၇၈၀၂ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမတ်ှ 

မတ်ှချက်

၃ မေလး-၁၁၄၅ ေဒဝင်းသီတာေအာင် 

၁/မကန(ိုင်)၁၆၇၅၉၇ 

ြပင်ပ

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၈၇ ေဒစန်းနီလာဝင်း 

၅/ပလန(ိုင်)၀၇၁၆၀၇ 

ဝန်ထမ်း

၅ မေလး-၂၁၁၇ ေဒဟန်နီချ ိေထွးေအာင် 

၅/မမတ(ုိင်)၀၆၅၇၀၉ 

ြပင်ပ

၆ မေလး-၂၁၁၈ ေဒေညာင်းလျန်းဟဲွ 

၄/တတန(ုိင်)၀၆၇၆၅၈ 

ဝန်ထမ်း

 

၄။ လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ံုး၊ 

ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ိုင်ငံြခားစီးပွားဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမ 

ဝန်ကီးဌာနတုိအတွက် ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ (လက်ရိှုိင်င့ံဝန်ထမ်း + ြပင်ပပုဂိလ်)အားလံုးသည် ဗဟို 

ဝန်ထမ်းတကသိုလ(်ေအာက်ြမန်မာြပည)်တွင် ၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့မ ှ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန့အထိ 

ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊  ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခဲွမဘဲွလွန်ဒီပလုိမာသင်တန်း 

အမှတ်စဉ်(၇) (Post-graduate Diploma in Civil Service Management Course Batch No.7) သုိ 

တက်ေရာက်ရမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၅။   အလုပ်သမား၊လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ့အင်အားဝန်ကီးဌာန၊ စီးပွားေရးှင့်ကူးသန်း 

ေရာင်းဝယ်ေရးဝန်ကီးဌာနှင့် ြမန်မာုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ်တုိအတွက် ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ (လက်ရိှ 

ုိင်င့ံဝန်ထမး်+ြပင်ပပုဂိလ)် အားလံုးသည် ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ် (အထက်ြမန်မာြပည်)တွင ်          

၂၅-၁၁-၂၀၁၉ ရက်ေန့မ ှ ၁၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန့အထိ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာငး်အေြခခံ 

သင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခဲွမဘဲွလွန်ဒီပလုိမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၇) (Post-graduate 

Diploma in Civil Service Management Course Batch No.7) သို တကေ်ရာက်ရမည် 

ြဖစ်ပါသည်။  

၆။ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူများသည် အထက်စာပုိဒ်(၄)ှင့် (၅)ပါသင်တန်းများသို တက်ေရာက ်

ေအာင်ြမင်ပီးမှသာ သက်ဆိုင်ရာ လစလ်ပရ်ာထူးေနရာများ၌ ခန့်ထားြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

အဆုိပါသင်တနး်များသုိ တက်ေရာက်ရန်အတွက ် သင်တန်းဝင်န်ကားလာကုိ ဆက်လက် ေပးပုိ 

မည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၇။ ဤေကညာချက်ကုိ ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖဲွ၏ Website များြဖစ်ေသာ ucsb. imis. 

com.mm၊ www.ucsb.gov.mm၊ Facebook Page ြဖစ်ေသာ Union Civil Service Board 

Myanmar ှင့် Myanmar National Web Portal ြဖစ်ေသာ https:// www.myanmar.gov.mm 

တုိတွင်လည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

 

 

 န်ကားေရးမှးချပ ်(ကုိယ်စား) 

 ( စုိးစုိးဦး ၊ န်ကားေရးမှး ) 

 

 

 

  


