
 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမနမ်ာိုင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ 

၀နထ်မ်းေရ�းချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

ေကညာချက်အမှတ၊်   ၃  / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၁ ခှုစ၊် တနခ်းူလဆနး်  ၈  ရက် 

၂၀၂၀ ြပည့်ှစ၊် မတ်လ  ၃၁  ရက် 
 

အေကာင်းအရာ။ ေရ�းချယ်ခရံသူများ အမည်စာရင်း ေကညာြခင်း 

၁။ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဝန်ကးီဌာနင့်ှ အဖဲွအစည်း(၉)ခတုင်ွ လစလ်ပ်လျက်ရိှေသာ  ြပနတ်မ်းဝင် 

အရာရိှအဆင့်စတင်ခန�်ဝင်ေပါက်ရာထူး စုစုေပါင်း (၃၀၁) ေနရာအတွက်  ေလာက်လာေခယူခ့ဲရာ 

လစ်လပ် (၂၆၈) ေနရာအတွက်သာ ေလာက်ထားလာကသြဖင့် ပထမအဆင့်ပဏာမစစေ်ဆးြခင်း 

(Screening Test) ေရးေြဖစာေမးပွဲကို ၇-၁၂-၂၀၁၉ ရကေ်န�တင်ွ ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ 

မေကွးှင့် ေမာ်လမိင်မိတုိ၌ စာစစ်ဌာန (၅)ခုြဖင့် ကျင်းပခ့ဲရာ ေလာက်ထားသူ (၂၀၇၆)ဦး (ကျား-၁၁၈၃၊ 

မ-၈၉၃)၌ ေအာင်ြမင်သူ (၉၆၅)ဦး (ကျား-၄၂၇၊ မ-၅၃၈) ရိှခဲ့ပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုရာထးူဝနအ်ဖွဲ၏ 

ဒုတယိအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွအမတှစ်ဉ ်( ၁ / ၂၀၂၀ )ကို ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၈)ရက်ှင့် 

(၁၉)ရက်ေန�တုိတွင် အထက်ေဖာ်ြပပါ စာစစ်ဌာန(၅)ခုတုိ၌ တစ်ပိင်တည်းကျင်းပစစ်ေဆးမြပလုပ်ခ့ဲရာ 

(၃)ဘာသာလံုး လာေရာကေ်ြဖဆိုသူ စစုေုပါင်း (၈၉၆)ဦး (ကျား-၃၉၉၊ မ-၄၉၇) ရိှခဲ့ပါသည် - 

(က) ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ခ ) အဂတလုိိကစ်ားမတိုက်ဖျကေ်ရးေကာ်မရှင်၊ 

(ဂ) ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခံဥပေဒဆုိင်ရာခံုံုး၊ 

(ဃ) စုိက်ပျ ိးေရး၊ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာန၊စုိက်ပျ ိးေရးဦးစီးဌာန၊ဆည်ေြမာင်း         

ှင့်ေရအသံုးချမစီမံခန�်ခဲွေရးဦးစီးဌာနှင့်လယ်ယာေြမစီမံခန�်ခဲွေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ 

(င)  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၊ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်(ေအာက်ြမန်မာြပည်)၊ 

(စ) စမံီကနိး်၊ဘာေရးင့်ှစကမ်ဝန်ကးီဌာန၊ ြပည်တင်ွးအခနွမ်ျားဦးစးီဌာနင့်ှ ြမနမ်ာ ့    

လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ်၊ 
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(ဆ) ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကးီဌာန၊ဟိုတယ်င့်ှခရီးသွားန်ကားမဦးစးီဌာန၊ 

(ဇ)  ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ကုန်းလမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ 

(ဈ)    အလုပ်သမား၊လူဝင်မကးီကပ်ေရးင့်ှြပည်သူ�အင်အားဝန်ကးီဌာန၊အလုပ်ုံင့်ှအလုပ်  

            သမားဥပေဒစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန။  

၂။ အဆိုပါလစ်လပ်ရာထူး (၂၆၈) ေနရာအတွက် ေအာင်ြမင်သူ (၃၄၁)ဦး (ကျား-၁၅၃၊                     

မ-၁၈၈)တိုအား စတိအ်ေြခအေနင့်ှ လူေတွစစေ်ဆးမခယူံရန် အေကာင်းကားခဲ့ရာ (၈)ဦး 

ပျကက်ကွခ်ဲ့သြဖင့် ကျန်ပုဂိလ် (၃၃၃)ဦးတိုကို  ၁၅-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန�မှ ၂၃-၃-၂၀၂၀ ရက်ေန�အထိ 

စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစေ်ဆးခဲ့ပီးြဖစပ်ါသည်။ 

၃။ လူေတွစစေ်ဆးြခင်းခယူံခဲ့သူများအနက ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ကးီဌာနင့်ှအဖဲွအစည်း (၉)ခု 

ရိှလစ်လပ်ရာထူးစုစုေပါင်း(၂၆၈)ေနရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလစ်လပ်ရာထူး ေနရာအလုိက် ခန်�ထားုိင်ရန် 

အတွက် သင့်ေလျာ်သည့်ပုဂိလ် ( ၂၆၈ )ဦး ( ဝနထ်မ်း - ၁၄၃ ၊ ြပင်ပ -  ၁၂၅ ) တိုကို ေရ�းချယ်ေကာင်း 

ေကညာအပ်ပါသည် - 

က။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန   

(၁) ပံုိှပ်ေရးှင့်ထုတေ်ဝေရးဦးစးီဌာန 

(က) စာတည်း(ြမနမ်ာ)      (၃)ေနရာ       [တကသုိလ်တစခ်ခုမှုဘွဲရရိှသူ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ်ေရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၅၅၃ ဦးခနွသ်နး်ထူး 

၁၃/ဆဆန(ိုင်)၀၉၂၉၉၃ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၈၇၂ ေဒစပံယ်ြဖ 

၉/ပမန(ိုင်)၂၅၉၇၆၂ 

ြပင်ပ 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၈၉၇ ေဒသင်းေရ�စင် 

၁၄/မမက(ိင်ု)၂၂၈၂၉၇ 

ဝနထ်မ်း 
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(ခ) စာတည်း(ဘာသာြပန)်  (၁)ေနရာ    

  [မဟာဝဇိာဘွဲ(အဂလိပ်စာ/အဂလပ်ိဘာသာ)] 

[ပဏာမစစ်ေဆးြခင်း( Screening Test )စာေမးပဲွေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း 

ဒုတိယအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွဝင်ေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရိှပါသြဖင့် ေရ�းချယ်ြခင်း 

ခရံသူမရှိပါ။] 

 

ခ။ အဂတလုိိကစ်ားမတိုက်ဖျကေ်ရးေကာ်မရှင် 

(က) ဦးစးီအရာရိှ    (၃)ေနရာ    [မဟာဥပေဒဘွဲ]           

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၄၆ ေဒသက်င်ှးစု 

၁၄/ပသန(ိုင်)၂၁၀၄၄၄ 

ဝနထ်မ်း 

၂ မေကးွ-၁၉၀ ေဒသရိီလင် 

၈/ခမန(ိုင်)၁၉၀၄၁၄ 

ြပင်ပ 

 

(ခ) ဦးစးီအရာရိှ    (၅)ေနရာ          

[မဟာဝဇိာဘွဲ(အဂလိပ်စာ/အဂလပ်ိဘာသာ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၂ ေဒနနး်ြဖဇာလင်း 
၁/ဗမန(ိုင်)၀၈၄၁၄၀ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၀၇ ေဒဝါဝါလင်း 
၈/ဂဂန(ိုင်)၁၀၆၅၇၆ 

ြပင်ပ 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၉၀၅ ေဒခိုင်ေဝယ်ွ 
၈/ပခက(ိုင်)၂၇၃၅၅၆ 

ြပင်ပ 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၉၀၉ ေဒခိုင်မာဇင် 
၅/ရဘန(ိင်ု)၂၀၃၄၈၅ 

ဝနထ်မ်း 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၉၀၆ ေဒစာဝင်း 
၁/မညန(ိင်ု)၁၅၄၈၀၁ 

ြပင်ပ 
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(ဂ) ဦးစးီအရာရိှ    (၄)ေနရာ          

[မဟာဝါဏဇိဘွဲ/စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ/မဟာစးီပွားေရးပညာဘွဲ 

(စာရင်းအင်း)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၄ ေဒခိုင်ဆြုမတ် 

၅/မရန(ိုင်)၂၅၇၅၉၉ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၇ ေဒတိုးတိုး 

၉/မထလ(ိုင်)၃၃၃၀၀၂ 

ြပင်ပ 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၈ ေဒသသဲ�ာခိုင် 

၉/လဝန(ိင်ု)၂၄၃၂၁၆ 

  ြပင်ပ 

၄ ရနက်နု်-၅၄၆ ေဒခင်စာေဝ 

၈/စလန(ိုင်)၁၆၀၆၀၀ 

ြပင်ပ 

(ဃ) ဦးစးီအရာရိှ            (၃)ေနရာ                   

[မဟာကနွပ်ျတာသိပံဘွဲ/မဟာကနွပ်ျတာနည်းပညာဘွဲ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၁ ေဒအိသာလင် 

၅/မမန(ိင်ု)၀၉၁၁၅၇ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၀ ေဒြမင့်ြမတ်ငိမ်း 

၅/ပလဘ(ိုင်)၀၈၀၉၉၇ 

ြပင်ပ 

 

ဂ။ ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခဥံပေဒဆိုင်ရာခုံုံး 

(က) ဦးစးီအရာရိှ [မဟာဝိဇာဘွဲ(အဂလပ်ိစာ/အဂလိပ်ဘာသာ)] ရာထူး(၁) 

ေနရာအတကွ ် ဒတုိယအဆင့်ေရးေြဖစာေမးပဲွ ေအာင်ြမင်ေသာ်လည်း   

စတိအ်ေြခအေနှင့်လူေတွစစေ်ဆးြခင်းခယူံသူမရိှပါသြဖင့်ေရ�းချယ် 

ြခင်းခရံသူမရိှပါ။   
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(ခ) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသမီး)   (၁)ေနရာ     

[မဟာဝါဏဇိဘွဲ/စာရင်းကိုင်ပညာမဟာဘွဲ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၅၄၉ ေဒငိမ်းြမသီတာ 

၈/ရစက(ိုင်)၁၉၆၂၂၉ 

ြပင်ပ 

 

(ဂ) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသား)   (၁)ေနရာ     

[မဟာကနွပ်ျတာသိပံဘွဲ/မဟာကနွပ်ျတာနည်းပညာဘွဲ/မဟာ 

အင်ဂျင်နယီာဘွဲ(သုတနည်းပညာ)]   

 [ေလာကထ်ားသူမရိှပါသြဖင့်ေရ�းချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။]    

 

ဃ။ စိုကပ်ျ ိးေရး၊ေမွးြမေရးှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကးီဌာန 

(၁) စိုကပ်ျ ိးေရးဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ(စိုက်ပညာရှင်)(အမျ ိးသား) (၈)ေနရာ 

[စိုကပ်ျ ိးေရးပညာဘွဲ/စိုကပ်ျ ိးေရးသိပံဘွဲ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၈ ဦးဝင်းေကျာ်ထွနး် 

၅/မလန(ိုင်)၀၄၁၃၃၅ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၅၂ ဦးဟနိး်ထကပုိ်င် 

၉/ပသက(ိုင်)၀၉၄၇၀၉ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၉၄၁ ဦးဗုိလ်ဗုိလ်ြပည့်လ ံငိမ်း 

၅/ရဘန(ိင်ု)၂၀၄၉၉၇ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၉၃၆ ဦးဇာနည်လင် 

၅/မရန(ိုင်)၂၀၉၁၀၅ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅ ဦးစမ်ွးရည်ထူး 

၁၃/မမတ(ိုင်)၀၅၃၄၄၅ 

ဝနထ်မ်း 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၃ ဦးကေနဒထွီနး် 

၉/မလန(ိုင်)၁၁၉၄၁၈ 

ဝနထ်မ်း 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၀ ဦးေကာင်းေဇာ် 

၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၇၀၉၀ 

ဝနထ်မ်း 

၈ ရနက်နု်-၅၆ ဦးင်းရိှနး်ိုင် 

၁၂/မဘန(ိုင်)၁၃၅၇၃၃ 

ဝနထ်မ်း 

 

 

(ခ) ဦးစးီအရာရိှ(စိုက်ပညာရှင်)(အမျ ိးသမီး) (၇)ေနရာ 

[စိုကပ်ျ ိးေရးပညာဘွဲ/စိုကပ်ျ ိးေရးသိပံဘွဲ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၇ ေဒငယ်ေထွးစဟုန် 

၅/မရန(ိုင်)၁၈၀၂၆၈ 

ဝနထ်မ်း 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၃၃ ေဒခမ်းြမတ်သူ 

၉/မထလ(ိုင်)၂၁၇၅၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ရနက်နု်-၁၂၆ ေဒေအးသာချ ိ 

၁၄/ပသန(ိုင်)၁၉၁၁၃၇ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၄၁ ေဒေအးသီရမိျ ိး 

၉/ပမန(ိုင်)၂၁၈၀၀၁ 

ဝနထ်မ်း 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၃၁၈ ေဒသဂိေမာ် 

၁၃/ကလန(ိင်ု)၁၀၀၂၄၈ 

ဝနထ်မ်း 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၃၆ ေဒဟန်သီစိုး 

၉/ဝတန(ိုင်)၁၃၃၉၆၄ 

ဝနထ်မ်း 

၇ ရနက်နု်-၁၁၂ ေဒြပည့်ဖိးေမာ် 

၇/ပမန(ိုင်)၁၆၂၆၇၉ 

ဝနထ်မ်း 
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(၂) ဆည်ေြမာင်းှင့်ေရအသံုးချမစမံီခန�ခ်ွဲေရးဦးစးီဌာန 

ဦးစးီအရာရိှ(ေငွစာရင်း) (၄)ေနရာ 

[ဝါဏိဇဘဲွရရိှပီးလက်မှတ်ရြပည်သူ�စာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ]     

[ေလာကထ်ားသူမရိှပါသြဖင့်ေရ�းချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။]     

(၃) လယ်ယာေြမစမံီခန�ခ်ွဲေရးှင့်စာရင်းအင်းဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသား) (၇၅)ေနရာ 

[သိပံဘွဲ(သချာ/ဓာတုေဗဒ/ပူေဗဒ/ဘူမိေဗဒ)/ ကနွပ်ျတာ 

သိပံဘွဲ/ကနွပ်ျတာနည်းပညာဘွဲ/ဝဇိာဘွဲ(ပထဝီ)/တကသုိလ်

မှဘွဲတစခ်ခုရုရိှသူြဖစပ်ါကသချာဘာသာရပ်ကို  ပထမှစတ်ငွ ်

သင်ကားေအာင်ြမင်သူ/ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းြဖစ်ပါက   တကသုိလ်မှ 

ဘွဲတစခ်ခုရုရိှပီး ြပင်ဦးလင်ွေြမတိင်ုးသင်တနး်ေကျာင်းမ ှ

အေြခခေံြမတိုင်းသင်တနး်( သုိမဟတု် )   တိုက်ကးီမိဗဟိုေြမ 

စာရင်းဖံွဖိးမ ေလ့ကျင့်ပညာေပးေရး သင်တနး်ေကျာင်းမှ 

လုပ်ငန်းခွင်ေြမတုိင်းတာြခင်းှင့်ေြမစာရင်းသင်တန်းေအာင်ြမင်ပီးသူ]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၈၂ ဦးထွနး်လင်း 

၉/လဝန(ိင်ု)၁၅၄၆၆၇ 

ဝနထ်မ်း 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၄၉ ဦးသိနး်ထုိကေ်ဇာ် 

၁၄/မမက(ိင်ု)၁၉၁၃၂၁ 

ဝနထ်မ်း 

၃ မေလး-၆၃၀ ဦးေအးချမ်းေအာင် 

၉/မသန(ိုင်)၁၄၁၁၆၉ 

ြပင်ပ 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၉၃၃ ဦးငိမ်းချမ်း 

၈/စလန(ိုင်)၁၁၇၅၀၇ 

ဝနထ်မ်း 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၉ ဦးေဝယံလင်း 

၁၃/ညရန(ိုင်)၁၁၀၂၈၅ 

  ြပင်ပ 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၈၈၅ ဦးမျ ိးမင်းဦး 

၉/လဝန(ိင်ု)၁၆၈၀၇၁ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၇၄ ဦးဝဏိုင် 

၇/ညလပ(ိုင်)၁၄၁၄၈၀ 

ဝနထ်မ်း 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၂ ဦးကိုးဆတွဒ်ွဲေအာင် 

၁/မကန(ိုင်)၁၅၂၅၅၁ 

ြပင်ပ 

၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၆၉ ဦးေအာင်ိုင်ဦး 

၈/ထလန(ိုင်)၀၅၂၉၇၀ 

ဝနထ်မ်း 

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၄၈၃ ဦးေဇာ်ဝင်းလင် 

၅/ယမပ(ိုင်)၀၈၀၄၅၈ 

ဝနထ်မ်း 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၇၆ ဦးမျ ိးသီဟ 

၉/ဝတန(ိုင်)၁၉၅၁၂၉ 

ြပင်ပ 

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၅၇၁ ဦးေကျာ်ထွနး်စိုး 

၉/သစန(ိင်ု)၁၃၁၁၅၈ 

ဝနထ်မ်း 

၁၃ မေကးွ-၉၅ ဦးခိုင်ေကျာ်ေထးွ 

၈/မကန(ိုင်)၁၅၆၂၁၉ 

ဝနထ်မ်း 

၁၄ ရနက်နု်-၂၇၃ ဉးီစိုင်းေနမင်းေအာင် 

၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၉၅၀၆၃ 

ဝနထ်မ်း 

၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၅၁၄ ဉးီမျ ိးဝင်းေကျာ် 

၁၃/ညရန(ိုင်)၁၂၆၅၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၁၆ ေနြပည်ေတာ်-၉၃၄ ဉးီစိုးေဝေကျာ် 

၉/စကတ(ိုင်)၀၇၆၁၆၉ 

ဝနထ်မ်း 

၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၉၄၉ ဉးီေဝဖိးဉးီ 

၉/ပမန(ိုင်)၁၈၁၄၂၄ 

ဝနထ်မ်း 

၁၈ မေလး-၁၇၈ ဉးီဘနုး်ြမတမ်င်း 

၉/ဇယသ(ိုင်)၀၀၃၆၆၃ 

ြပင်ပ 

၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၈၈၇ ဉးီဟနိး်သကပုိ်င် 

၁၁/သတန(ိုင်)၀၇၄၃၅၉ 

ဝနထ်မ်း 

၂၀ ရနက်နု်-၁၆၁ ဉးီပုိင်သကေ်အာင် 

၈/မကန(ိုင်)၂၃၂၁၂၀ 

ြပင်ပ 

၂၁ ေနြပည်ေတာ်-၆၀၄ ဉးီညီညလီင်းထက် 

၅/ကနန(ိုင်)၀၈၈၈၆၂ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၂၂ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၉ ဉးီသီဟ 

၉/လဝန(ိင်ု)၂၃၂၁၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၂၃ ရနက်နု်-၃၆၃ ဉးီဟနိး်ြမတသူ် 

၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၅၁၆၄ 

ဝနထ်မ်း 

၂၄ မေလး-၂၅၇ ဉးီမျ ိးချမး်ဉးီ 

၉/ပသက(ိုင်)၁၂၄၅၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၂၅ ရနက်နု်-၂၅၀ ဦးေကျာ်ထိနဝ်င်း 

၄/ပလဝ(ိုင်)၀၃၃၇၆၂ 

ဝနထ်မ်း 

၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၅၆၅ ဉးီေကျာ်ရဲိုင် 

၈/ပခက(ိုင်)၂၆၃၂၄၉ 

ဝနထ်မ်း 

၂၇ ေနြပည်ေတာ်-၉၃၁ ဦးေကျာ်ထကပ်ိုင် 

၁၂/ပဇတ(ိုင်)၀၃၂၃၅၃ 

ဝနထ်မ်း 

၂၈ ေနြပည်ေတာ်-၄၇၃ ဉးီေစာဂျ ိးဇကေ်လဝးီ 

၇/တငန(ိုင်)၁၄၂၆၀၆ 

ဝနထ်မ်း 

၂၉ ေနြပည်ေတာ်-၆၃၀ ဉးီရန်ိုင်ထွနး် 

၅/ကလဝ(ိုင်)၀၄၀၆၆၁ 

ဝနထ်မ်း 

၃၀ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၁ ဦးသိနး်သနး်စိုး 

၈/မသန(ိုင်)၀၉၃၂၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃၁ မေလး-၂၆၆ ဦးေအာင်ကိကုို 
၅/ရဘန(ိင်ု)၁၇၂၇၈၃ 

ဝနထ်မ်း 

၃၂ ေနြပည်ေတာ်-၅၈၈ ဦးစိုင်းရိှနး်လင်းထွနး် 

၁၃/ကမန(ိုင်)၁၂၀၄၄၇ 

ဝနထ်မ်း 

၃၃ မွန-်၇၂ ဦးဆကမ်င်းပုိင် 
၆/သရခ(ိုင်)၀၉၉၆၀၄ 

ဝနထ်မ်း 

၃၄ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၅ ဦးေအာင်ေကျာ်စိုး 
၉/မဟမ(ိင်ု)၀၂၀၄၉၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃၅ ေနြပည်ေတာ်-၆၇၃ ဦးအာကာေကျာ ်

၈/မလန(ိုင်)၀၈၅၈၃၁ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၃၆ မေလး-၁၃၀ ဦးေကျာ်ဇင်လင်း 
၉/မဟမ(ိင်ု)၀၃၉၄၃၈ 

ြပင်ပ 

၃၇ မေလး-၁၇၃ ဦးြပည့်ဖိးေအာင် 
၉/မသန(ိုင်)၁၅၂၄၃၉ 

ြပင်ပ 

၃၈ မေလး-၂၁၅ ဦးသူ�ထကေ်အာင်(ခ) 
ဦးသုေဝယံ 
၉/ကဆန(ိုင်)၁၇၆၀၃၉ 

ြပင်ပ 

၃၉ ေနြပည်ေတာ်-၅၀၇ ဦးဖိးေမာင်ေမာင် 

၅/မရန(ိုင်)၂၂၉၅၀၀ 

ဝနထ်မ်း 

၄၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၇၇ ဦးေဇာ်ဝင်းထွနး် 
၈/မလန(ိုင်)၀၈၆၈၀၆ 

ဝနထ်မ်း 

၄၁ ေနြပည်ေတာ်-၄၈၇ ဦးဇင်ကိုေအာင် 
၉/သစန(ိင်ု)၁၆၇၉၈၅ 

ဝနထ်မ်း 

၄၂ မေလး-၁၇၄ ဦးြပည်သိနး်ချစ ်
၅/စကန(ိုင်)၂၇၁၄၂၄ 

ြပင်ပ 

၄၃ မေကးွ-၇၉ ဦးမင်းေအာင် 
၈/မဘန(ိုင်)၀၉၄၇၁၂ 

ဝနထ်မ်း 

၄၄ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၈ ဦးေအာင်ကာထွနး် 

၈/ထလန(ိုင်)၀၅၃၁၉၆ 

ဝနထ်မ်း 

၄၅ ေနြပည်ေတာ်-၉၅၅ ဦးသနး်ေဇာ် 

၉/မလန(ိုင်)၁၂၉၆၅၂ 

ဝနထ်မ်း 

၄၆ ေနြပည်ေတာ်-၄၄၇ ဦးေအာင်သူစိုး 

၈/မသန(ိုင်)၁၂၀၁၁၈ 

ြပင်ပ 

၄၇ ရနက်နု်-၂၉၂ ဦးထွဋ်ခန�်ဝင်း 
၁၄/ဘကလ(ိင်ု)၃၀၃၁၇၂ 

ဝနထ်မ်း 

၄၈ ေနြပည်ေတာ်-၆၁၉ ဦးဗျကက်ျင်းကျအုိဲ 
၄/ဟခန(ိုင်)၀၄၂၇၈၃ 

ဝနထ်မ်း 

၄၉ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၄ ဦးငိမ်းချမ်းေဇာ် 
၇/တငန(ိုင်)၂၀၃၀၄၈ 

ြပင်ပ 

၅၀ ေနြပည်ေတာ်-၉၄၂ ဦးမင်းစိုးဦး 
၉/လဝန(ိင်ု)၁၆၁၇၉၂ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၅၁ မေလး-၅၅၇ ဦးေအာင်သူလင်း 
၅/တဆန(ိုင်)၁၂၇၂၄၄ 

ဝနထ်မ်း 

၅၂ ေနြပည်ေတာ်-၄၄၉ ဦးေအာင်ကိုငိမ်း 
၉/မထလ(ိုင်)၂၅၇၀၀၈ 

ြပင်ပ 

၅၃ ေနြပည်ေတာ်-၈၈၃ ဦးေနဝင်းေအာင် 
၅/စကန(ိုင်)၂၀၂၄၅၉ 

ဝနထ်မ်း 

၅၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၆၁ ဦးမျ ိးြမတဦ်း 

၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၀၆၆၄ 

ဝနထ်မ်း 

၅၅ ေနြပည်ေတာ်-၄၆၄ ဉးီေကျာ်တိုးဝင်း 

၉/ပမန(ိုင်)၂၃၄၅၃၇ 

ဝနထ်မ်း 

၅၆ ေနြပည်ေတာ်-၈၈၀ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း 
၈/တတက(ိုင်)၁၇၀၄၉၆ 

ဝနထ်မ်း 

၅၇ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၄ ဦးဝင်းစိုး 

၈/နမန(ိုင်)၁၇၃၈၃၈ 

ဝနထ်မ်း 

၅၈ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၅ ဦးေဝယံေမာင် 
၉/ပမန(ိုင်)၁၉၈၀၄၂ 

ဝနထ်မ်း 

၅၉ မေလး-၁၇၇ ဦးဖုိးလြပည့် 
၉/အမရ(ိုင်)၁၃၁၃၁၃ 

ြပင်ပ 

၆၀ ရနက်နု်-၁၅၈ ဦးေပါင်လမ့်ထန ်
၁၄/ကပန(ိုင်)၁၆၃၅၀၉ 

ြပင်ပ 

၆၁ ရနက်နု်-၅၅၁ ဦးမင်းဇင်ိုင် 
၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၇၄၀၉၅ 

ဝနထ်မ်း 

၆၂ မေလး-၂၀၈ ဦးသီဟထကေ်အာင် 
၉/ခအဇ(ိုင်)၀၂၅၆၁၂ 

ြပင်ပ 

၆၃ ေနြပည်ေတာ်-၄၆၂ ဦးေကျာ်မင်းဖိး 
၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၀၈၅၆ 

ဝနထ်မ်း 

၆၄ ေနြပည်ေတာ်-၆၂၂ ဦးေမာင်ေကျာ် 
၁၄/မမက(ိင်ု)၁၆၇၇၈၅ 

ဝနထ်မ်း 

၆၅ ရနက်နု်-၅၉၇ ဦးဗုိလ်ဗုိလ်မင်းစိုး 
၉/ကဆန(ိုင်)၁၃၈၅၃၉ 

ဝနထ်မ်း 

 
 



12 

 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၆၆ ေနြပည်ေတာ်-၅၇၈ ဦးဂနဂ်ိုရှင်းထန ်

၄/တဇန(ိုင်)၀၁၈၄၇၈ 

ဝနထ်မ်း 

၆၇ ေနြပည်ေတာ်-၄၆၅ ဦးေကျာ်ဇင်ဝင်း 

၈/ရစက(ိုင်)၂၀၀၄၀၄ 

ဝနထ်မ်း 

၆၈ မေလး-၃၁၀ ဦးေဇာ်ဟနိး် 

၉/ကပတ(ိုင်)၂၆၀၇၃၄ 

ဝနထ်မ်း 

၆၉ ေနြပည်ေတာ်-၄၀၃ ဦးမင်းွန�်ဇင် 

၉/မခန(ိုင်)၂၇၃၇၁၀ 

ြပင်ပ 

၇၀ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၈ ဦးေသာင်းြမင့် 

၁၃/မမတ(ိုင်)၀၅၁၀၄၃ 

ဝနထ်မ်း 

၇၁ မေကးွ-၇၇ ဦးဇင်ေမာင်ေမာင် 

၈/အလန(ိုင်)၁၃၁၂၃၈ 

ဝနထ်မ်း 

၇၂ မေလး-၁၄၄ ဦးေစာထွနး် 

၉/ကပတ(ိုင်)၂၀၈၇၃၇ 

ြပင်ပ 

၇၃ မေလး-၂၄၇ ဦးေတဇမင်းသိနး် 

၉/စကန(ိုင်)၀၇၀၀၀၀ 

ဝနထ်မ်း 

၇၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၇၃ ဦးအင်ေဗွဂမ်ဆိုင်း 

၁၃/လရန(ိုင်)၁၃၅၅၄၇ 

ဝနထ်မ်း 

၇၅ ေနြပည်ေတာ်-၆၀၈ ဦးတင်ဦး(ခ)မိုင်းတင်ဦး 

၁၃/မဆတ(ိုင်)၀၄၉၇၈၃ 

ဝနထ်မ်း 

 
င။ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ 

   ဗဟိုဝနထ်မ်းတကသုိလ်(ေအာကြ်မနမ်ာြပည်) 

(က) ဌာနစုမှး(ေမွးြမေရး)  (၁)ေနရာ  [တိရစာန်ေဆးသိပံဘဲွ]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၃၉၃ ေဒဖိးစာေကျာ် 

၇/ဒဥန(ိုင်)၁၅၅၇၁၅ 

ြပင်ပ 
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စ။ စမံီကနိး်၊ဘာေရးင့်ှစကမ်ဝန်ကးီဌာန 
   (၁) ြပည်တင်ွးအခနွ်များဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ       (၆၀)ေနရာ          
[မဟာဝါဏဇိဘွဲ/ဝါဏိဇဘွဲရရိှပီးလကမှ်တ်ရြပည်သူ�စာရင်း 
ကိုင်ေအာင်လက်မှတရ်ရှိသူ]     

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 
ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၆၀၃ ေဒဇင်ဝင့်ဝင့်ပုိင် 
၁၄/အဂပ(ိင်ု)၂၀၉၇၂၉ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၃ ေဒဖိးသ�ာေကျာ် 

၉/ပမန(ိုင်)၂၁၇၂၁၃ 

ြပင်ပ 

၃ မေလး-၄၃၀ ေဒသာထွနး် 

၅/ဝသန(ိုင်)၀၅၈၉၂၈ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ရနက်နု်-၅၅၉ ေဒစုငိမ်းေအး 

၁၃/တခလ(ိုင်)၀၇၂၆၂၄ 

ြပင်ပ 

၅ ရနက်နု်-၆၀၉ ေဒစမ်းသီတာဝင်း 

၈/ဆဖန(ိုင်)၀၈၇၄၃၂ 

ြပင်ပ 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၉၆၈ ေဒေမမီဖူး 

၈/မဘန(ိုင်)၁၂၉၇၉၉ 

ဝနထ်မ်း 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၃ ေဒအိသာစိုး 

၅/မရန(ိုင်)၂၅၃၂၄၈ 

ဝနထ်မ်း 

၈ မေလး-၄၃၁ ေဒအိအိဖိး 

၉/ခအဇ(ိုင်)၀၂၆၂၃၄ 

ြပင်ပ 

၉ မေလး-၅၇၈ ေဒသဇူာလင် 

၅/ယမပ(ိုင်)၀၉၇၈၇၅ 

ြပင်ပ 

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၉ ေဒေအးေအးမွန် 

၅/မရန(ိုင်)၂၆၆၇၉၇ 

ြပင်ပ 

၁၁ ရနက်နု်-၄၀၃ ေဒမာမာကိင် 

၇/သကန(ိုင်)၁၁၃၈၆၀ 

ြပင်ပ 

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၆၇၅ ေဒေမသ�ာေဇာ် 

၁/မစန(ိုင်)၀၃၈၄၃၂ 

ဝနထ်မ်း 

၁၃ ရနက်နု်-၄၁၁ ေဒေအးေအးေအာင် 

၅/အရတ(ိုင်)၁၂၉၆၃၇ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၉၆၅ ေဒခင်ေရ�ဉးီ 

၅/မရန(ိုင်)၂၆၉၃၇၆ 

ဝနထ်မ်း 

၁၅ ရနက်နု်-၄၀၉ ေဒြမတ်သူဇာ 

၅/မရန(ိုင်)၂၅၅၇၈၁ 

ဝနထ်မ်း 

၁၆ မေလး-၄၂၇ ေဒလယမင်း 

၅/မရန(ိုင်)၂၅၃၂၉၄ 

ဝနထ်မ်း 

၁၇ ရနက်နု်-၄၀၈ ေဒင်ှးရတနာေကျာ် 

၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၉၇၈၀ 

ဝနထ်မ်း 

၁၈ ရနက်နု်-၅၅၇ ေဒေအးချမ်းေမ 

၅/ကလထ(ိုင်)၁၉၉၅၆၈ 

ဝနထ်မ်း 

၁၉ မေလး-၄၂၁ ေဒစြုမတ်ွယ် 

၅/မရန(ိုင်)၂၆၄၂၁၇ 

ဝနထ်မ်း 

၂၀ ရနက်နု်-၅၅၆ ေဒယဉ်ကသင်း 

၅/တမန(ိုင်)၀၆၀၂၄၄ 

ြပင်ပ 

၂၁ ရနက်နု်-၄၀၇ ေဒွဲွဲဝင်း 

၈/ထလန(ိုင်)၀၄၉၀၉၈ 

ဝနထ်မ်း 

၂၂ မေလး-၄၂၈ ေဒလှယမင်း 

၅/မရန(ိုင်)၂၈၀၄၈၅ 

ဝနထ်မ်း 

၂၃ ရနက်နု်-၆၀၈ ေဒအိအိမိးု 

၁၃/ညရန(ိုင်)၁၂၁၆၆၅ 

ြပင်ပ 

၂၄ မေလး-၅၇၇ ေဒမုိမုိထနွး် 

၅/မရန(ိုင်)၂၆၃၀၅၇ 

ဝနထ်မ်း 

၂၅ ရနက်နု်-၆၀၅ ေဒေအးေအးခမ်း 

၁၃/ညရန(ိုင်)၁၀၃၆၉၄ 

ြပင်ပ 

၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၆၇၈ ေဒခိုင်ဇင်လင်း 

၉/ပသက(ိုင်)၁၅၀၉၉၇ 

ြပင်ပ 

၂၇ ရနက်နု်-၃၉၇ ေဒနနး်ခင်စိုး 

၁၃/ဖခန(ိုင်)၀၅၈၂၉၈ 

ြပင်ပ 

၂၈ ရနက်နု်-၄၁၀ ေဒသာေဆွ 

၉/ပသက(ိုင်)၁၄၄၆၅၃ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၂၉ ရနက်နု်-၆၀၄ ေဒသယ်ွသွယ်ေဌး 

၅/ရဘန(ိင်ု)၁၈၇၉၇၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃၀ ရနက်နု်-၆၀၇ ေဒအိသာလွင် 

၇/ရကန(ိုင်)၀၅၆၈၇၂ 

ြပင်ပ 

၃၁ ရနက်နု်-၃၉၉ ေဒြပည့်ြပည့်ဝင်း 

၅/မကန(ိုင်)၀၆၇၁၃၃ 

ြပင်ပ 

၃၂ ရနက်နု်-၃၉၅ ေဒခင်ထကထ်ကေ်အာင် 

၁၁/မပန(ိုင်)၀၈၈၄၃၆ 

ြပင်ပ 

၃၃ မေလး-၄၂၂ ေဒစဇုင်လင်ဝင်း 

၅/မရန(ိုင်)၂၆၉၃၄၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃၄ မေလး-၄၂၃ ေဒတင်ေလးယ်ွ 

၅/မရန(ိုင်)၂၇၇၉၄၇ 

ဝနထ်မ်း 

၃၅ မေလး-၅၆၈ ေဒြမတေ်လးချ ိ 

၈/ဆဖန(ိုင်)၀၉၃၈၇၇ 

ြပင်ပ 

၃၆ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၅ ေဒရတနာဖိးေဝြမင့် 

၉/မတရ(ိင်ု)၁၇၈၈၀၅ 

ြပင်ပ 

၃၇ ရနက်နု်-၄၀၆ ေဒငယ်ငယ်စိုး 

၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၆၅၀၉ 

ဝနထ်မ်း 

၃၈ ရနက်နု်-၅၅၅ ေဒေမဉးီခင် 

၅/ဘတလ(ိုင်)၀၉၆၄၄၂ 

ြပင်ပ 

၃၉ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၅ ေဒေဆေွဆဝွင်း 

၉/မထလ(ိုင်)၂၉၄၅၈၃ 

ြပင်ပ 

၄၀ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၂ ေဒြဖြဖဝင်း 

၈/ပခက(ိုင်)၂၆၂၅၆၈ 

ြပင်ပ 

၄၁ မေလး-၄၂၉ ေဒသာစိုး 

၁/မညန(ိင်ု)၁၅၃၅၆၆ 

ြပင်ပ 

၄၂ မေလး-၅၆၆ ေဒင်ှးသကခ်ိုင် 

၁/ရကန(ိုင်)၀၆၁၁၀၄ 

ြပင်ပ 

၄၃ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၄ ေဒယယုု�ပးံ 

၉/ညဉန(ိုင်)၂၁၁၃၄၃ 

ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၄၄ ရနက်နု်-၆၀၆ ေဒေအးမိုလင် 

၈/စလန(ိုင်)၁၆၂၇၃၀ 

ြပင်ပ 

၄၅ ရနက်နု်-၄၀၁ ေဒြမသိဂထွနး် 

၁၃/ဖခန(ိုင်)၀၅၈၁၈၉ 

ြပင်ပ 

၄၆ မေလး-၄၂၅ ေဒနနး်ေအးဟမွ် 

၁၃/ကမန(ိုင်)၁၁၉၉၅၉ 

ြပင်ပ 

၄၇ ရနက်နု်-၃၉၈ ေဒင်ှးေုအာင် 

၉/စကန(ိုင်)၀၈၅၆၈၉ 

ြပင်ပ 

၄၈ ရနက်နု်-၄၀၀ ေဒေမဝင်းေအး 

၁၂/ကခက(ိုင်)၁၀၁၉၂၉ 

ြပင်ပ 

၄၉ ရနက်နု်-၄၀၄ ေဒဝါဝါအိမနွ် 

၁၄/အဂပ(ိင်ု)၁၉၇၇၂၆ 

ြပင်ပ 

 (ခ) ဦးစးီအရာရိှ (၂၅)ေနရာ [မဟာစးီပွားေရးပညာဘွဲ(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၇ ေဒြခးြမတ်သူ 

၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၂၆၃၁ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၉ ေဒအိမွနခ်ိုင် 

၇/ပမန(ိုင်)၁၈၅၅၄၁ 

ဝနထ်မ်း 

၃ မေကးွ-၁၉၄ ေဒဝင်းပပ 

၈/မသန(ိုင်)၀၉၄၆၇၅ 

ြပင်ပ 

၄ မေလး-၄၄၂ ေဒေရ�သင်းပါရ် 

၄/ဟခန(ိုင်)၀၄၁၉၈၃ 

ြပင်ပ 

၅ မေလး-၄၃၃ ေဒစာထွနး် 

၉/ခအဇ(ိုင်)၀၄၆၂၄၆ 

ြပင်ပ 

၆ မေလး-၅၆၉ ေဒငွန်သင်ပါရ် 

၄/ဟခန(ိုင်)၀၄၆၀၈၂ 

ြပင်ပ 

၇ မေလး-၅၈၂ ေဒေမဇနွ် 

၅/ပဆန(ိုင်)၀၀၄၃၅၆ 

ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၈ ရနက်နု်-၄၁၃ ေဒေကျာ့ေကျာ့စံ 

၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၇၄၁၁၁ 

ြပင်ပ 

၉ ရနက်နု်-၆၂၀ ေဒပနး်အိြဖ 

၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၇၅၈၁ 

ြပင်ပ 

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၆၈၈ ေဒင်ှးဝတ်ရည်စိုး 

၁၃/ညရန(ိုင်)၁၁၄၁၆၉ 

ဝနထ်မ်း 

၁၁ မေလး-၅၈၁ ေဒခင်ရတနာဂျး 

၅/ဖပန(ိင်ု)၀၆၅၅၇၀ 

ဝနထ်မ်း 

၁၂ မေလး-၄၄၃ ေဒသဇင် 

၅/မမန(ိင်ု)၀၉၇၇၂၂ 

ဝနထ်မ်း 

၁၃ ရနက်နု်-၄၁၇ ေဒဝင့်ဝါလွင် 

၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၇၃၇၅ 

ြပင်ပ 

၁၄ ရနက်နု်-၄၁၈ ေဒသသီီမွန် 

၅/ဘတလ(ိုင်)၁၂၄၇၉၂ 

ြပင်ပ 

၁၅ ရနက်နု်-၅၄၈ ေဒဇင်ေဝဖူး 

၁၄/မမက(ိုင်)၂၀၄၆၈၄ 

ြပင်ပ 

(ဂ) ဦးစးီအရာရိှ  (၁၅)ေနရာ  [မဟာဥပေဒဘွဲ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၅၈၄ ေဒဆုှင်းေဝ 
၅/အရတ(ိုင်)၁၃၁၆၅၈ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၀ ေဒေမသူသူခိုင် 

၅/စကန(ိုင်)၂၁၉၃၀၀ 

ဝနထ်မ်း 

၃ မေလး-၄၄၅ ေဒလင်လင်ေအး 
၉/အမဇ(ိုင်)၀၄၂၄၀၅ 

ဝနထ်မ်း 

၄ မေလး-၆၆၁ ေဒတင်ဇာေဇာ် 
၁/ဟပန(ိုင်)၀၁၁၂၅၄ 

ဝနထ်မ်း 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၉၇၄ ေဒစိုးအိသာေထွး 

၁၀/မလမ(ိုင်)၂၀၀၀၁၉ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 
မှတခ်ျက် 

၆ ရနက်နု်-၄၁၉ ေဒဝင့်ဝါခင် 

၁၂/သလန(ိုင်)၁၁၆၃၁၆ 

ြပင်ပ 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၉၇၆ ေဒအိအိမွန် 
၇/ဇကန(ိုင်)၀၅၈၃၀၅ 

ဝနထ်မ်း 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၆၉၁ ေဒဇင်ှင်းဦး 
၉/ခအဇ(ိုင်)၀၃၂၈၁၀ 

ဝနထ်မ်း 

၉ ရနက်နု်-၄၂၀ ေဒထက်ုအို 

၃/ဘအန(ိင်ု)၂၆၇၉၃၈ 

ဝနထ်မ်း 

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၆၉၀ ေဒေဆေွဆေွအာင် 
၁၃/ကလန(ိင်ု)၀၈၃၁၂၈ 

ဝနထ်မ်း 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၇၉ ေဒွယ်ယ်ွထွနး် 
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၀၃၀၁၆ 

ဝနထ်မ်း 

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၇၈ ေဒခင်မိုမုိဇင် 

၁၄/ဇလန(ိုင်)၁၄၄၄၈၀ 

ဝနထ်မ်း 

၁၃ မေလး-၅၈၇ ေဒသင်းြမတြ်မတေ်မး 
၅/မရန(ိုင်)၂၄၈၇၅၂ 

ြပင်ပ 

၁၄ မေလး-၅၈၆ ေဒမွနမ်နွေ်အာင် 
၁/ဟပန(ိုင်)၀၀၇၅၈၂ 

ြပင်ပ 

၁၅ မေလး-၅၈၅ ေဒခကခ်က်သဲဦး 
၅/ဒပယ(ိုင်)၁၀၂၆၁၅ 

ြပင်ပ 

 
(၂) ြမနမ်ာ့လယ်ယာဖံွဖိးေရးဘဏ် 

(က) လကေ်ထာက်မနေ်နဂျာ (၂၀)ေနရာ       
[ဘွဲတစခ်ခုရုရိှပီးလကမှ်တရ်ြပည်သူ�စာရင်းကိင်ုေအာင်လက်မှတ ် 
ရရိှသူ/ဝါဏဇိဘွဲ/စးီပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ/စာရင်းအင်း)/ 
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ]   
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 
မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၂ ေဒေမဘရဏီသိမ့် 

၅/မကန(ိုင်)၀၆၉၃၉၁ 

ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၇၃၇ ေဒသရိီကလျာေကျာ် 

၉/ဝတန(ိုင်)၂၀၀၃၆၇ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၇ ေဒင်ှးှင်းယု 

၅/စကန(ိုင်)၂၀၄၈၃၆ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၇၂၀ ေဒေအမီမီခန�် 

၉/မထလ(ိုင်)၂၇၇၂၂၁ 

ြပင်ပ 

၅ မေလး-၄၅၂ ေဒစာခိုင် 

၅/ကဘလ(ိုင်)၂၀၃၈၀၁ 

ြပင်ပ 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၈၉၄ ေဒသသဲဲဝင်း 

၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၁၂၂၃ 

ဝနထ်မ်း 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၇၂၅ ေဒခင်ြပည့်စုံဝင်း 

၁၂/သလန(ိုင်)၁၂၃၅၅၃ 

ဝနထ်မ်း 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၇၃၀ ေဒဆြုပည့်ဦး 

၈/မတန(ိုင်)၀၅၄၄၁၄ 

ဝနထ်မ်း 

၉ ေနြပည်ေတာ်-၇၄၂ ေဒအိအိမွန် 

၇/သဝတ(ိုင်)၁၂၄၉၆၁ 

ဝနထ်မ်း 

၁၀ ရနက်နု်-၄၂၉ ေဒိုဗယ်လ်ေးွ 

၁၀/ပမန(ိုင်)၂၁၀၇၅၄ 

ြပင်ပ 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၇၁၃ ေဒမုိင်ဇလပ်ြဖ 

၁၃/နစန(ိုင်)၀၅၄၉၉၇ 

ြပင်ပ 

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၅ ေဒစြုမင့်ြမတယ်ဉ် 

၂/ဖဆန(ိုင်)၀၁၃၀၅၉ 

ဝနထ်မ်း 

၁၃ မွန-်၇၉ ေဒေကျာ်ေမဇင်ဝင်း 

၈/ခမန(ိုင်)၁၇၇၈၈၁ 

ဝနထ်မ်း 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၅၂ ဦးမျ ိးလွင် 

၈/မသန(ိုင်)၁၁၇၈၄၇ 

ဝနထ်မ်း 

၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၇၀၉ ေဒနလီာဝင်း 

၅/ဆလက(ိုင်)၀၈၄၅၈၈ 

ြပင်ပ 

၁၆ မေလး-၄၅၃ ေဒစာလင် 

၅/ပလန(ိုင်)၀၉၅၀၆၉ 

ြပင်ပ 

၁၇ ရနက်နု်-၅၆၄ ဦးရဲေမာင်ေမာင် 

၁/ဗမန(ိုင်)၀၈၈၃၂၈ 

ြပင်ပ 

၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၁ ေဒွယ်ယ်ွစိုး 

၈/ပခက(ိုင်)၂၆၇၃၈၉ 

ြပင်ပ 

၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၆၉၄ ဦးဖိးေကျာ်ေကျာ် 

၅/တဆန(ိုင်)၁၃၆၈၅၉ 

ြပင်ပ 

၂၀ မေလး-၄၇၃ ေဒသယ်ွစုမွန် 

၉/မတရ(ိင်ု)၁၈၉၉၃၇ 

ြပင်ပ 

 (ခ) လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ  (၅)ေနရာ [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၈ ေဒဆမွုနေ်ဌး 

၅/ကဘလ(ိုင်)၁၅၉၈၉၇ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၉၂ ေဒတင်ဇာလင် 

၈/ပခက(ိုင်)၂၆၇၈၆၂ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၉၉၃ ေဒဇင်မာဦး 
၈/ရနခ(ိုင်)၁၃၁၂၄၁ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၉၉၀ ေဒလင်းထက်ထက်ိုင် 
၅/ခဥန(ိုင်)၀၉၆၅၅၅ 

ြပင်ပ 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၉၉၁ ေဒတင်ဇာေကျာ် 
၈/မမန(ိင်ု)၂၀၅၂၂၀ 

ဝနထ်မ်း 
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(ဂ) လကေ်ထာက်မနေ်နဂျာ      (၃)ေနရာ       [ဥပေဒဘွဲ/မဟာဥပေဒဘွဲ]    

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၅၇၂ ေဒခင်ေကျာ့ေကခိုင် 

၁၂/စခန(ိုင်)၀၆၆၇၂၅ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၉၉ ေဒပုိးကာြဖ 

၅/ကလတ(ိုင်)၁၀၃၃၀၉ 

ြပင်ပ 

၃ မေလး-၆၀၃ ေဒယဉ်သင်း 

၅/ဘတလ(ိုင်)၁၁၀၈၆၂ 

ြပင်ပ 

 

(ဃ) လကေ်ထာက်မနေ်နဂျာ(အမျ ိးသား)  (၂)ေနရာ      

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စက်မ)]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေကးွ-၁၅၁ ဦးလူေမာ် 

၈/မကန(ိုင်)၁၆၆၈၅၆ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၅၇၃ ဦးေအာင်ေဝခိုင် 

၉/မသန(ိုင်)၁၄၁၁၈၅ 

ြပင်ပ 

 

(င) လကေ်ထာက်မနေ်နဂျာ  (၂)ေနရာ  

[ကနွပ်ျတာသိပံဘွဲ/မဟာကနွပ်ျတာသိပံဘွဲ/ကွနပ်ျတာနည်းပညာဘွဲ/ 

မဟာကနွ်ပျတာနည်းပညာဘွဲ]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၄၈၉ ေဒခင်မိုမုိေကျာ် 

၅/ခဥတ(ိုင်)၀၇၉၈၅၃ 

ဝနထ်မ်း 

၂ မေလး-၅၆၀ ေဒဤသီကိုကို 

၉/ခမစ(ိုင်)၀၄၀၂၂၀ 

ြပင်ပ 
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ဆ။ ဟိုတယ်ှင့်ခရးီသာွးလာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ဟိုတယ်ှင့်ခရးီသာွးန်ကားမဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသား)             (၁)ေနရာ          

[မဟာဝါဏိဇဘွဲ/ဝါဏိဇဘွဲရရိှပီးလကမှ်တ်ရြပည်သူ�စာရင်းကိုင်ေအာင် 

လကမှ်တရ်ရိှသူ/မဟာစးီပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ)]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရန်ကုန်-၅၆၂ ဦးရန်ိုင်ဦး 

၁/မကတ(ိုင်)၁၂၃၆၂၃ 

ြပင်ပ 

 

(ခ) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသမီး)             (၁)ေနရာ          

[မဟာဝါဏိဇဘွဲ/ဝါဏိဇဘွဲရရိှပီးလကမှ်တ်ရြပည်သူ�စာရင်းကိုင်ေအာင် 

လကမှ်တရ်ရိှသူ/မဟာစးီပွားေရးပညာဘွဲ(ေဘာဂေဗဒ)]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၅၅၈ ေဒချစစ်ဝုင်း 

၁၄/ညတန(ိုင်)၁၆၂၂၀၉ 

ြပင်ပ 

  

 (ဂ) ဦးစးီအရာရိှ(အမျ ိးသား)        (၁)ေနရာ    

[မဟာဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်ဘာသာ/လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိပ်စာ/ အသက်ေမွး 

ဝမ်းေကျာင်းသံုးအဂလပ်ိစာ)]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၄၉၂ ဦးထကဝ်င့်ေအာင် 
၉/အမဇ(ိုင်)၀၂၉၃၆၂ 

ြပင်ပ 
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 (ဃ) ဦးစီးအရာရိှ(အမျ ိးသမီး)  (၂)ေနရာ [ မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်ဘာသာ/  

လုပ်ငန်းခွင်သုံးအဂလိပ်စာ/ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသံုးအဂလိပ်စာ)]   

 စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၅၉၃ ေဒသဇင်ထကေ်အာင် 

၁၃/ဟပန(ိုင်)၀၇၅၅၈၆ 

ြပင်ပ 

  

 (င) ဦးစီးအရာရိှ(အမျ ိးသား)    (၃)ေနရာ   [ဝိဇာဘဲွ(ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန�်ခဲွမပညာ)]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၇၆၅ ဦးသူရိနစ်ိးု 

၉/မလန(ိုင်)၁၆၀၉၂၇ 

ဝနထ်မ်း 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၇၆၆ ဦးသကပုိ်င်ချ ိ 

၉/ခအဇ(ိုင်)၀၃၄၄၃၅ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၇၆၃ ဦးခန�်ဇွဲဟနိး် 

၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၉၆၃၇ 

ဝနထ်မ်း 

  

 (စ) ဦးစီးအရာရိှ(အမျ ိးသမီး)    (၄)ေနရာ   [ဝိဇာဘဲွ(ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန�်ခဲွမပညာ)]   

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစေ်ရး 

ကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၇၆၉ ေဒေကဇင်ထွနး် 

၉/ပကခ(ိုင်)၀၃၁၄၆၄ 

ဝနထ်မ်း 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၇၇၈ ေဒထက်ထကေ်ဝ 

၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၇၇၁၉ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၇၉၂ ေဒသာေကျာ်ဇင် 

၉/ကဆန(ုိင်)၁၅၁၄၆၅ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၈၀၀ ေဒေအးုေဆွ 

၉/မထလ(ုိင်)၃၂၀၈၂၀ 

ဝနထ်မ်း 

 

 (ဆ) ဦးစးီအရာရိှ         (၁)ေနရာ     [မဟာဥပေဒဘွဲ]       

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၅၈၂ ေဒဝါဝါ 

၁၂/ရကန(ိုင်)၀၇၈၅၈၉ 

ြပင်ပ 
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(ဇ) ဦးစီးအရာရိှ  (၁)ေနရာ    

[မဟာကနွပ်ျတာသိပံဘွဲ/မဟာသိပံဘွဲ(ကနွပ်ျတာသိပံ)/မဟာကနွပ်ျတာ 

နည်းပညာဘွဲ]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၉၈ ေဒနစီဘီို 

၉/ပမန(ိုင်)၂၀၃၁၁၄ 

ဝနထ်မ်း 

 

ဇ။ ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကးီဌာန 

 ကနုး်လမ်းပုိေဆာင်ေရးန်ကားမဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ   (၄)ေနရာ         [မဟာဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ)]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေကးွ-၁၅၈ ေဒေမသူသူ 

၈/တတက(ဧည့်)၀၀၀၁၄၂ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၄၉၇ ဦးစိုးသူရထွနး် 

၅/စကန(ိုင်)၁၉၆၉၂၄ 

ြပင်ပ 

၃ ရနက်နု်-၄၇၅ ေဒစမ်ိးလ့ဲယဉ် 

၁၄/ကပန(ိုင်)၁၈၁၅၃၆ 

ြပင်ပ 

၄ ရနက်နု်-၄၇၈ ေဒြမတဆ်ေုဝဇင် 

၁၁/ဂမန(ိုင်)၀၄၁၅၇၄ 

ြပင်ပ 

 

(ခ) ဦးစးီအရာရိှ            (၂)ေနရာ         [မဟာဥပေဒဘွဲ]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၇၅ ေဒသမွဲနဦ်း 

၉/တကန(ိုင်)၁၆၄၃၈၅ 

ဝနထ်မ်း 

၂ မေကးွ-၁၆၁ ေဒထကြ်မတ်ိုးအိမ် 

၈/မကန(ိုင်)၁၈၂၅၆၆ 

ြပင်ပ 
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(ဂ) လကေ်ထာက်အင်ဂျင်နီယာ(အမျ ိးသား)            (၂)ေနရာ         

[မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ(စကမ်)]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၄၈၅ ဦးဖိးေမာင်ေမာင်ေကျာ် 

၉/ပဉလ(ိုင်)၀၁၉၈၁၅ 

ြပင်ပ 

၂ မေလး-၅၀၉ ဦးသနး်ေဇာဦ်း 

၅/ရဘန(ိင်ု)၂၀၂၉၂၂ 

ြပင်ပ 

 

ဈ။ အလုပ်သမား၊လူဝင်မကီးကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကးီဌာန 

 အလုပ်ုံှင့်အလုပ်သမားဥပေဒစစေ်ဆးေရးဦးစးီဌာန 

(က) ဦးစးီအရာရိှ(ေငွစာရင်း)  (၁)ေနရာ         [ဝါဏဇိဘွဲ]  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၈၄ ေဒအိေရ�စင်ဦး 

၉/ညဉန(ိုင်)၁၇၇၆၆၄ 

ြပင်ပ 

 

(ခ) ဦးစးီအရာရိှ(ဥပေဒ)(အမျ ိးသား)     (၂)ေနရာ    [မဟာဝဇိာဘွဲ(အဂလပ်ိစာ)] 

 [ေလာကထ်ားသူမရိှပါသြဖင့်ေရ�းချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။] 
 

(ဂ) ဦးစးီအရာရိှ(ဥပေဒ)(အမျ ိးသမီး)     (၂)ေနရာ    [မဟာဝဇိာဘွဲ(အဂလပ်ိစာ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ မေကးွ-၂၀၄ ေဒပုိပိုခိုင် 

၈/နမန(ိုင်)၁၇၄၄၇၃ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၁၅ ေဒေနကယ်ြမင့် 

၅/ရဘန(ိင်ု)၁၈၉၉၀၉ 

ြပင်ပ 

  

(ဃ) ဦးစးီအရာရိှ(ဥပေဒ)(အမျ ိးသား)     (၁၃)ေနရာ    [ဥပေဒဘွဲ/မဟာဥပေဒဘွဲ] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၁ ရနက်နု်-၄၈၈ ဦးေကျာ်ကိုကို 

၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၈၁၀၂၈ 

ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်
ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၈၂၅ ဦးေဇာေ်ဇာ် 

၉/မလန(ိုင်)၁၁၈၀၈၉ 

ဝနထ်မ်း 

၃ ရနက်နု်-၄၉၅ ဦးခလီီဆာ 
၁/ပတအ(ိုင်)၀၄၈၃၉၅ 

ြပင်ပ 

၄ ေနြပည်ေတာ်-၈၂၉ ဦးဘရနေ်ရှာင် 
၁/မကတ(ိုင်)၁၁၃၄၅၈ 

ဝနထ်မ်း 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၈၂၇ ဦးေနဝင်း 

၅/ကသန(ိုင်)၀၈၉၀၉၇ 

ဝနထ်မ်း 

၆ ရနက်နု်-၆၁၆ ဦးဇင်ကိုဖိး 
၁၄/လပတ(ိင်ု)၁၉၂၄၅၉ 

ဝနထ်မ်း 

၇ ရနက်နု်-၄၉၁ ဦးေကျာ်စိုးသူ 
၇/ပခန(ိုင်)၂၆၂၂၄၂ 

ဝနထ်မ်း 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၈၃၀ ဦးေလးေမာင် 
၉/ပမန(ိုင်)၁၈၅၂၄၅ 

ဝနထ်မ်း 

၉ ရနက်နု်-၄၉၃ ဦးကည်လင် 
၇/တငန(ိုင်)၁၄၆၈၇၅ 

ဝနထ်မ်း 

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၈၃၁ ဦးလှမျ ိးသနး် 
၈/ပခက(ိုင်)၂၂၄၄၀၉ 

ဝနထ်မ်း 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၃၃ ဦးသနး်ထွနး်ေဇာ် 
၈/ပဖန(ိင်ု)၁၀၃၈၈၄ 

ဝနထ်မ်း 

၁၂ မေလး-၅၉၈ ဦးစနး်သာ 
၉/ပကခ(ိုင်)၀၁၅၅၉၀ 

ြပင်ပ 

၁၃ ရနက်နု်-၄၉၀ ဦးအာကာေဝလွင် 
၇/ပမန(ိုင်)၁၈၆၈၂၀ 

ြပင်ပ 

 

(င) ဦးစးီအရာရိှ(ဥပေဒ)(အမျ ိးသမီး)     (၁၂)ေနရာ    [ဥပေဒဘွဲ/မဟာဥပေဒဘွဲ] 
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 
မှတခ်ျက် 

၁ မေလး-၅၂၃ ေဒတလွီမ်းနနး် 

၁၃/လရန(ိုင်)၁၅၇၆၁၉ 

ြပင်ပ 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၂၁ ေဒသဇူာလွင် 

၉/တကန(ိုင်)၂၀၃၆၇၂ 

ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ုိင်ငံသားစစိစ ်

ေရးကတြ်ပားအမှတ် 

မှတခ်ျက် 

၃ မေလး-၆၀၉ ေဒဝါဝါြမင့်လွင် 
၅/ကဘလ(ိုင်)၁၆၀၀၀၉ 

ဝနထ်မ်း 

၄ ရနက်နု်-၅၉၀ ေဒေရ�စင်စလုတ် 

၁၄/မအန(ိုင်)၁၅၁၀၂၃ 

ြပင်ပ 

၅ ေနြပည်ေတာ်-၈၆၁ ေဒသမ့်ိနာေဇာ် 

၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၆၂၆၅၆ 

ဝနထ်မ်း 

၆ မေကးွ-၁၈၄ ေဒေမစခုင် 

၈/ခမန(ိုင်)၁၇၈၁၃၁ 

ြပင်ပ 

၇ မေကးွ-၁၇၂ ေဒပနး်ြမတြ်ဖ 

၈/မတန(ိုင်)၀၅၈၉၉၂ 

ြပင်ပ 

၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၀၄ ေဒငိမ်းငိမ်းစံ 

၇/ဝမန(ိုင်)၁၃၀၆၇၂ 

ဝနထ်မ်း 

၉ ေနြပည်ေတာ်-၈၅၅ ေဒနားမာို 

၁/ပတအ(ိုင်)၀၅၃၇၃၆ 

ဝနထ်မ်း 

၁၀ ရနက်နု်-၅၁၀ ေဒဝင်းရတနာဦး 

၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၂၄၁၆၆ 

ြပင်ပ 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၇၁ ေဒသဇဲာလီဖိး 

၇/ဝမန(ိုင်)၁၃၁၀၇၁ 

ဝနထ်မ်း 

၁၂ မေလး-၅၄၆ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး 

၅/ရဘန(ိင်ု)၁၈၄၄၀၇ 

ြပင်ပ 

 

၄။ ုိင်ငံေတာ်ဖဲွစည်းပံုအေြခခဉံပေဒဆိုင်ရာခုံုံး၊ ြပည်ေထာင်စရုာထူးဝန်အဖဲွ၊  စမံီကနိး်၊ဘာ 

ေရးှင့်စကမ်ဝန်ကးီဌာန၊ ဟိုတယ်ှင့်ခရီးသွားလာေရးဝန်ကးီဌာနှင့် ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ် 

ေရးဝန်ကးီဌာနတိုအတွက ်ေရ�းချယ်ြခင်းခရံသူ (လကရိှ်ုိင်င့ံဝန်ထမ်း+ြပင်ပပုဂိလ်)အားလံုးတိုသည် 

ဗဟိုဝနထ်မ်းတကသုိလ်(ေအာကြ်မနမ်ာြပည်)တင်ွ ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခသံင်တန်း၊ 

ြပည်သူ�ဝနထ်မ်းစမံီခန�်ခွဲမဘွဲလွနဒီ်ပလုိမာသင်တနး်အမှတစ်ဉ(်၈) (Post - graduate Diploma in 

Civil Service Management Course Batch No.8)သုိ တကေ်ရာကရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။ 
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၅။ ြပန်ကားေရးဝန်ကီးဌာန၊ အဂတိလုိက်စားမတုိက်ဖျက်ေရးေကာ်မရှင်၊ စိုက်ပျ ိးေရး၊ ေမွးြမေရး 

ှင့်ဆည်ေြမာင်းဝန်ကီးဌာနှင့် အလပ်ုသမား၊လူဝင်မကးီကပ်ေရးှင့်ြပည်သူ�အင်အားဝန်ကးီဌာန၊ 

တိုအတွက် ေရ�းချယ်ြခင်းခံရသူ (လက်ရှိိ ုင်ငံ ့ဝန်ထမ်း + ြပင်ပပုဂ ိလ်) အားလုံးတို သည် 

ဗဟုိဝန်ထမ်းတကသုိလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ 

ြပည်သူ�ဝနထ်မ်းစမံီခန�်ခွဲမဘွဲလွနဒီ်ပလုိမာသင်တနး်အမှတစ်ဉ(်၈) (Post-graduate Diploma in 

Civil Service Management Course Batch No.8)သုိ တကေ်ရာကရ်မည်ြဖစပ်ါသည်။  

၆။ ေရ�းချယ်ြခင်းခံရသူများသည် အထက်စာပိုဒ်(၄)ှင့် (၅)ပါသင်တန်းများသို တက်ေရာက် 

ေအာင်ြမင်ပီးမှသာ သကဆ်ိုင်ရာ လစလ်ပ်ရာထူးေနရာများ၌ ခန�်ထားြခင်းခရံမည် ြဖစပ်ါသည်။  

သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ြခင်းအစီအစဉ်အား လတ်တေလာပိတ်သိမ်းထားပါသြဖင့် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် 

အေြခအေနရှိလာပါက သင်တနး်များဖွင့်လှစမ်ည့်ကာလင့်ှ တကေ်ရာကရ်နအ်တွက ် သင်တန်းဝင် 

န်ကားလာတိုကို တစဉ်းီချင်းစသုိီ ဆကလ်ကေ်ပးပုိအေကာင်းကားသွားမည်ြဖစပ်ါသည်။ 

၇။ ဤေကညာချက်ကုိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏ Website များြဖစေ်သာ ucsb. imis. 

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

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

တိုတင်ွလည်း ေဖာ်ြပထားပါသည်။ 

 

 
 န်ကားေရးမှးချပ် (ကိုယ်စား) 

 ( စိုးစိုးဦး ၊ န်ကားေရးမှး ) 

http://www.ucsb.gov.mm/
http://www.myanmar.gov.mm/

