
ေလာက်လာတွင် မြပည့်စုံသြဖင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း 
ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၀) 

စာစစ်ဌာန - မန္တေလး 
ြပင်ပ          ( ၄၁)ဦး 

စဉ်  အမည်  လိအုပခ်ျက် 
၁  ဉီးစုိင်းစစ်မင်းသိဏ်း 

၉/ခမစ(နုိင်)၀၁၆၁၅၂ 
BCSC  ဘဲွ့မိတူလိ ု
 

၂  ဉီးနုိင်မင်းထက် 
၅/ဖပန(နုိင်)၀၈၈၃၂၆ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 

၃  ဦးရဲထွန်းေကျာ် 
၉/ပမန(နုိင်)၂၅၈၈၂၁ 

B.E (Mechanical) ဘွဲ့ မိတူ လို 
 

၄  ဦးလမ်းနိုင်ထွန်း 
၅/ဒပယ(နိုင်)၀၈၈၉၄၉ 

တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ(မိတူ ) 

၅  ဦးေအာင်ေကျာ် 
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၇၄၉၂၃ 

တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ(မိတူ ) 

၆  ေဒါပုိးအိသ ူ
၉/အမရ(နိုင်)၁၃၈၅၅၄ 

ဖခင်အမည်(၂)မျ ိုး  (  ဦးေကျာက်ခ ဲ /  ဦးေကျာက်  )  တစဦ်းတည်း
ြဖစ်ေကာင်း  မို ့နယ်လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်  အမျ ိုးသားမှတ်ပုံ
တင်ေရးဦးစီးဌာန၏  ေထာက်ခံစာ(မိတူ )၊  အလုပ်သမားမှတ်ပုံ
တင်ကတ်ြပား(မိတူ ) 

၇  ေဒါယဉ်ယဉ်ေဌး 
၉/ပသက(နိုင်)၁၅၁၃၉၅ 

ဘဲွ့ေနာက်ဆုံးနှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊ ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ(မိတူ )၊ အလုပ်သမား 
မှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတူ ) 

၈  ေဒါယဉ်ယဉ်ေအာင် 
၅/တဆန(နိုင်)၁၃၀၈၂၁ 

ဖခင်အမည်(၂)မျ ိုး ( ဦးေအာင်ဗိုလ ်/ ဦးဝင်းပုိ )တစ်ဦးတည်း      
ြဖစ်ေကာင်း  မို ့နယ်လူဝင်မကီးကပ်ေရးနှင့်  အမျ ိုးသားမှတ်ပုံ 
တင်ေရးဦးစီးဌာန၏ ေထာက်ခံစာ(မိတူ ) 

၉  ေဒါယဉ်ေမြမင့် 
၁/ကမတ(နုိင်)၀၀၂၆၇၂ 

တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ(မိတူ )၊  
ဘဲွ့လက်မှတ(်မိတူ ) 

၁၀  ေဒါလဲ့ရည်ဖို း 
၅/ဘတလ(နိုင်)၁၁၇၇၈၅ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ 
ဘဲွ့လက်မှတ(်မိတူ ) 

၁၁  ေဒါလ့ဲလဲ့မိုးြမင့် 
၅/မရန(နုိင်)၂၆၅၀၄၄ 

တက္ကသိုလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မတ်ှ(မိတူ ) 
 

၁၂  ဦးေကျာ်ေမာင်ေမာင်စိုး 
၅/မရန(နုိင်)၂၄၄၀၀ 

မှတ်ပံုတင်အမှတ်(၁)လုံးလို၊  
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း )၊ (သာသနာေရးနှင့်ယဉ်ေကျးမအတွက)် 

၁၃  ဦးေကျာ်ထကေ်အာင် 
၇/ပမန(နုိင်)၂၀၀၂၅၇ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊  ရာထူး 
(၂)မျ ိုးအတွက် ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင် 
လက်မှတ်(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား (မိတူ )၊  
ဓာတ်ပံု (၃)ပံု 

   



စဉ်  အမည်  လိုအပ်ချက ်
၁၄  ဦးကုိကို 

၉/လဝန(နိုင်)၄၃၆၈၁၉ 
ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၁၅  ဦးေကာင်းဆက်ဟန် 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၆၃၇၅၃ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(သာသနာေရးနှင့်ယဉ်ေကျးမအတွက)် 

၁၆  ဦးချစ်ဦးေမာင်ေမာင် 
၅/ဝလန(နိုင်)၁၄၈၄၅၁ 

အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတူ ) 

၁၇  ဦးစွမ်းထက် 
၅/ရဘန(နုိင်)၂၁၃၅၈၉ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၁၈  ဦးေဇာ်ရဲထွန်း 
၅/မရန(နုိင်)၂၅၉၆၇၉ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၁၉  ဦးေနလင်းထက် 
၉/နထက(နိုင်)၁၉၅၇၈၅ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ြမန်မာ့နိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်အတွက)် 

၂၀  ဦးဖို းလဝံင်း 
၅/စကန(နိုင်)၂၅၈၄၁၇ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ရန်ကုန်စည်ပင်အတွက)် 

၂၁  ဦးမျ ိုးမင်းဟိန်း 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၂၁၈၉၆ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၂၂  ဦးြမင့်ေဇာ်ေအး 
၅/မရန(နုိင်)၃၀၁၈၄၄ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(သာသနာေရးနှင့်ယဉ်ေကျးမအတွက)် 

၂၃  ဦးေအာင်နိုင်ထွန်း 
၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၄၁၃ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်အတွက)် 

၂၄  ေဒါခင်ထက်ေဆွ 
၅/အရတ(နုိင်)၁၂၅၄၂၆ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၂၅  ေဒါစုစုေအာင် 
၅/မရန(နုိင်)၂၆၈၅၂၂ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၂၆  ေဒါစန်းစန်းေအး 
၅/ဝသန(နုိင်)၀၆၄၇၅၇ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ရန်ကုန်စည်ပင်အတွက)် 

၂၇  ေဒါစုြပည့်ေကျာ် 
၅/ကသန(နုိင်)၀၉၇၇၃၁ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(လူမဝန်ထမး်အတွက်) 

   



စဉ်  အမည်  လိုအပ်ချက ်
၂၈  ေဒါထွန်းသီရိေကျာ် 

၉/ပကခ(နိုင်)၀၂၈၁၄၀ 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(အလုပ်သမားညန်ကားေရးဦးစီးဌာနအတွက)် 

၂၉  ေဒါနန်းမွန်းမန်ိး 
၁၃/သပန(နုိင်)၀၆၃၈၄၀ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(အလုပ်သမားညန်ကားေရးဦးစီးဌာနအတွက)် 

၃၀  ေဒါနွယ်ဆင်းနလ်ဲ 
၄/မတပ(နိုင်)၀၄၂၃၂၀ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ရန်ကုန်စည်ပင်အတွက)် 

၃၁  ေဒါြမင့်ြမင့်ေအး 
၉/ငဇန(နုိင်)၀၈၇၆၀၉ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၃၂  ေဒါမုိးသီတာြမင့် 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၇၀၈၄ 

မဟာဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ ) 

၃၃  ေဒါရတီသစ်ဝင်း 
၅/ခဥလ(နုိင်)၁၂၀၈၁၀ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 

၃၄  ေဒါရတနာထွန်း 
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၃၂၄၆ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၃၅  ေဒါေရရည်ဝင်းလဲ့ 
၉/ပဥလ(နိုင်)၀၃၃၁၉၄ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ြပား(မိတူ ) 

၃၆  ေဒါေဝေဝသင်း 
၅/ကလထ(နုိင်)၂၃၃၆၅၅ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 

၃၇  ေဒါဝင်းေမာ်မင်း 
၉/ပကခ(နိုင်)၀၁၉၉၄၇ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်အတွက)် 

၃၈  ေဒါသန္တာလင်းြမင့် 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၁၂၁၆ 

MBA  ဘဲွ့မိတူ လုိ 
 

၃၉  ေဒါေအးစန္ဒာ 
၉/မထလ(နိုင်)၃၂၁၅၈၁ 

ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း) 
(ြမန်မာ့နိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်အတွက)် 

၄၀  ေဒါေအးသဇူာ 
၅/ကနန(နိုင်)၀၉၃၁၂၉ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွေအာင်လက်မှတ် 
(မိတူ )၊ အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ်ြပား(မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၄၁  ေဒါအိအိဖိုး 
၅/မရန(နုိင်)၂၆၉၇၈၇ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်  အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
ရာထူး(၂)မျ ိုးအတွက် ေငွသွင်းချလန်(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင် စာ 
ေမးပဲွေအာင်လက်မှတ်(မိတူ )၊  အလုပ်သမားမှတ်ပံုတင်ကတ် 
ြပား (မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

 
 
 



ေလာက်လာပိတ်ရက(်၆-၃-၂၀၂၀)ရက်ေန့တွင် အသက်ေကျာ်လွန်ေနသြဖင့်  
ေြဖဆိုခွင့်မရရိှသူစာရင်း 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၀) 
စာစစ်ဌာန - မန္တေလး 

            (၁၁)ဦး 
 

စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေကာ်ြငာပါ 
ဌာန/အသက် 

ေလာက်ထားသ ူ
ေမွးသက္ကရာဇ် 

၁  ဦးေကျာ်ဇင်ေအာင ်
၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၀၇၃၈ 

သာထွန်းြပန့် 
ြပင်ပ ၂၅ နှစ် 

၃-၅-၁၉၉၄ 
၂၅ နှစ် ၁၀ လ ၃ ရက် 

၂  ဦးစိုးမိုးေကျာ် 
၇/ပမန(နုိင်)၂၄၆၈၈၂ 

သာထွန်းြပန့် 
ြပင်ပ ၂၅ နှစ် 

၂၃-၄-၁၉၉၁ 
၂၈ နှစ် ၁၀ လ ၁၃ ရက် 

၃  ဦးညီညီထွန်း 
၅/ဘတလ(နိုင်)၀၈၃၇၆၃ 

သာထွန်းြပန့် 
ဝန်ထမး် ၃၀ နှစ် 

၁၇-၂-၁၉၉၀ 
၃၀ နှစ် ၁၉ ရက် 

၄  ဦးရဲမင်းစိုး 
၈/မဘန(နုိင်)၁၉၀၀၀၁ 

သာထွန်းြပန့် 
ြပင်ပ ၂၅ နှစ် 

၁၀-၆-၁၉၉၂ 
၂၇ နစ်ှ ၈ လ ၂၆ ရက် 

၅  ဦးသန့်ဇင်ဦး 
၉/စကတ(နိုင်)၁၀၂၈၆၃ 

သာထွန်းြပန့် 
ြပင်ပ ၂၅ နှစ် 

၂၉-၅-၁၉၉၄ 
၂၅ နှစ် ၉ လ ၇ ရက် 

၆  ဦးေအာငမ်ျ ိုးဦး 
၉/မတရ(နိုင်)၂၃၃၇၂၂ 

သာထွန်းြပန့် 
ြပင်ပ ၂၅ နှစ် 

၃၁-၁၀-၁၉၈၉ 
၃၀ နှစ် ၄ လ ၅ ရက် 

၇  ေဒါခိုင်နန္ဒာချစ် 
၉/မရမ(နိုင်)၀၉၀၀၉၅ 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ ်
ဝန်ထမး် ၄၀ နှစ် 

၆-၁-၁၉၇၉ 
၄၁ နှစ် ၂ လ 

၈  ေဒါခင်မာဝင်း 
၅/ရဘန(နုိင်)၁၅၁၅၉၃ 

ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင ်
ဝန်ထမး် ၃၅ နှစ် 

၁၁-၇-၁၉၈၄ 
၃၅ နှစ် ၇ လ ၂၅ ရက် 

၉  ေဒါဇင်ဇငေ်အာင် 
၉/စကန(နိုင်)၀၆၅၈၈၉ 

အလုပ်သမားညန်ကားေရး 
ြပင်ပ ၃၀ နှစ် 

၃-၁-၁၉၈၄ 
၃၆ နှစ် ၂ လ ၃ ရက် 

၁၀  ေဒါနွယ်ရဝီင်း 
၅/ကဘလ(နိုင်)၁၄၉၅၅၃ 

ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင+်အလုပ်ညန် 
ြပင်ပ ၃၀ နှစ် 

၁၆-၂-၁၉၈၉ 
၃၁ နှစ် ၂၀ ရက် 

၁၁  ေဒါသတီာေအာင် 
၉/ပဥလ(နုိင်)၀၁၄၈၉၇ 

ရန်ကုန်မို ့ေတာ်စည်ပင ်
ဝန်ထမး် ၃၅ နှစ် 

၈-၂-၁၉၈၅ 
၃၅ နှစ် ၂၈ ရက် 

 

 

 

 

 

 



ေကာ်ြငာပါပညာအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် မညီညွတ်သြဖင့် ေြဖဆုိခွင့်မရရိှသူများစာရင်း 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၀) 
စာစစ်ဌာန - မန္တေလး 

                    (၃၈)  ဦး 

စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့် 
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ 
ပညာအရည်အချင်း 

၁  ဦးေကျာ်စိုးလင်း 
၉/ဝတန(နုိင်)၁၉၂၆၂၄ 

မန္တေလးလပ်စစ်  B.Com/ (C.P.A) / 
B.Act/ AnyDegree + 

DA + စာရင်းကုိင-်၁ 
လုပ်သက်(၃)နှစ် 

B.Econ (Stat) 

၂  ဦးေဇာ်မျ ိုးထွန်း 
၅/ခဥတ(နုိင်)၀၈၃၉၅၅ 

မန္တေလးလပ်စစ်  B.Com/(C.P.A)/ 
B.Act/ AnyDegree + 
DA + စာရင်းကုိင-်၁ 
လုပ်သက် (၃)နှစ် 

B.Econ (Eco) 

၃  ဦးဇင်မင်းထက် 
၅/ခဥတ(နုိင်)၀၉၉၁၆၄ 

လူမဝန်ထမ်း  M.A (English/ 
English-UFL) 

B.A (English) 

၄  ဦးထူးဇွန်လတ် 
၉/ငဇန(နိုင်)၁၂၁၁၄၂ 

ြမန်မာ့စီးပာွးေရးဘဏ် 
 
 

မိုးဇလ 

B.E(Civil)/B.E(IT)/ 
B.E(EC)/ B.E (EP)/ 
B.E(Mech:) 
B.E(IT/EC/EP/Mech) 

B.E  (CE) 
 

၅  ဦးေနဇင်ကို 
၉/ခမစ(နိုင်)၀၄၃၇၄၆ 

မန္တေလးလပ်စစ်  B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/ 
B.Act/AnyDegree+ 

DA + စာရင်းကုိင-်၁ 
လုပ်သက် (၃)နှစ် 

 B.E (EP) 

၆  ဦးြမတစုိ်းသာ 
၉/အမရ(နုိင်)၁၃၃၇၄၄ 

မိုးဇလ  B.E 
(IT/EC/EP/Mech) 

B.E (Mechanical 
Precision and 
Automation) 

၇  ဦးေအာင်ပိုင်ဖို း 
၅/ကဘလ(နိုင်)၁၇၄၄၅၄ 

ြမန်မာ့နိုင်ငံြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

B.Com/M.Com/ 
B.Econ/ M.Econ  
(Stat/ Eco)/ 
B.Act / M.Act / 
BBA/MBA / 
B.Dev.S/M.Dev.S/ 
B.P.S/M.P.S/ 
B.P.A/ M.P.A 

B.B.M 

   



စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့် 
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ 
ပညာအရည်အချင်း 

၈  ေဒါခင်မာလင် 
၅/ပလဘ(နုိင်)၀၈၀၇၀၄ 

လူမဝန်ထမ်း 
 
 
 
 
 

M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ 
(Stat)/ M.A(Eng/ Eng-
UFL)/M.A(Psy)/ 

L.L.M/DSW/B.Med. 
Tech (Physiotherapy) 

B.BSc 
( Marketing 
Management ) 
 

၉  ေဒါငွါးမေလး 
၁/ဝမန(နိုင်)၀၉၉၅၀၆ 

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 
မန္တေလးလပ်စစ် 

 
 

C.P.A / B.Com 
B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/ B.Act/ 
AnyDegree + DA + 
စာရင်းကိုင-်၁ လုပ်သက် 
(၃)နှစ် 

B.BSc 
( Accounting & 
Finance) 
 

၁၀  ေဒါစိုးစန္ဒာဝင်း 
၅/မရန(နိုင်)၂၇၆၉၇၆ 

သာထွန်းြပန့်  B.A (Eng) / Any 
(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 
(အမျ ိုးသမီး) 

၁၁  ေဒါဆုအိဖိုး 
၅/ကမန(နုိင်)၀၀၀၁၄၈ 

လူမဝန်ထမ်း 
 
 
 
 
 

M.C.Sc/M.C.Tech/ M.E 
(IT)/M.Econ 
(Stat) / M.A(Eng / Eng-
UFL) /M.A (Psy)/ L.L.M 
/ DSW/ B.Med. 
Tech(Physiotherapy) 

B.A (Eco) 

၁၂  ေဒါဇင်မျ ိုးသန္တာေထွး 
၉/ပသက(နိုင်)၁၂၇၀၀၇ 

ြမန်မာ့နုိင်ငြံခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 
 

လူမဝန်ထမ်း 
 

B.Com/M.Com/ 
B.Econ/M.Econ 
(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A / M.B.A/ 
B.Dev.S/M.Dev.S/B.P.S/  
M.P.S/B.P.A / M.P.A 
M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ 
(Stat)/ M.A(Eng/ Eng-
UFL)/M.A(Psy) / L.L.M/ 
DSW/ B.Med. 
Tech(Physiotherapy) 

B.BSc 
( MSEM  ) 

၁၃  ေဒါတိနန္ဒာ 

၉/အမရ(နုိင်)၁၅၅၆၉၆ 

အလုပ်သမား 

ညန်ကားေရးဦးစီးဌာန 

B.E ( IST / EC / EP / 

Civil/ Textile) 

B.E (IT) 

 

 

 



စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့် 
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ 
ပညာအရည်အချင်း 

၁၄  ေဒါနှင်းပွင့်ြဖူ 

၅/ဝလန(နိုင်)၁၅၉၁၇၅ 

မန္တေလးလပ်စစ် 

 

 

 

 

B.A(Eng/Eng-UFL) 

B.Com/(C.P.A)/ 

B.Act/ AnyDegree + 

DA + စာရင်းကုိင-်၁ 

လုပ်သက် (၃)နှစ ်

B.E (EC) 

၁၅  ေဒါနှင်းြမနန္ဒာမျ ိုးတင့် 
၅/ရဘန(နုိင်)၁၇၆၄၀၄ 

ြမန်မာ့နိုင်ငံြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 
 
 

လူမဝန်ထမ်း 
 

B.Com/M.Com/ 
B.Econ/M.Econ 
(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A / M.B.A/ 
B.Dev.S/ M.Dev.S/ 
B.P.S / M.P.S/B.P.A / 
M.P.A 
M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ 
(Stat)/ M.A(Eng/ 
Eng-UFL)/M.A(Psy) / 
L.L.M/ DSW/ B.Med. 
Tech(Physiotherapy) 

M.E  
(CE & IT) 

၁၆  ေဒါနန်းြပည့်ြပည့်ထွန်း 

၁/ဗမန(နိုင်)၀၈၇၅၁၁ 

သာထွန်းြပန့်  B.A (Eng) / Any 

(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 

(အမျ ိုးသမီး) 

၁၇  ေဒါနွယ်နီထွန်း 

၉/အမဇ(နိုင်)၀၄၈၇၂၃ 

မန္တေလးလပ်စစ် 

 

 

 

 

B.A(Eng/Eng-UFL) 

B.Com/(C.P.A)/ 

B.Act/ AnyDegree + 

DA +စာရင်းကိုင-်၁ 

လုပ်သက် (၃)နှစ ်

B.BSc 

 ( MAF ) 

၁၈  ေဒါနှင်းယုေဝ 

၅/အရတ(နုိင်)၁၄၄၇၇၉ 

သာထွန်းြပန့်  B.A (Eng) / Any 

(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 

(အမျ ိုးသမီး) 

၁၉  ေဒါနှင်းစုစ ံ

၉/မသန(နုိင်)၁၄၁၂၆၂ 

ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်  B.C.Sc/ M.C.Sc 

B.C.Tech/M.C.Tech 

B.Sc (Hons)Maths 

   



စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့် 
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ 
ပညာအရည်အချင်း 

၂၀  ေဒါနီလာေအာင ်
၉/ကဆန(နုိင်)၁၇၇၈၇၅ 

ြမန်မာ့နုိင်ငြံခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 
 

မန္တေလးလပ်စစ် 
 
 

B.Com/M.Com/ 
B.Econ/M.Econ 
(Stats/ Eco)/ B.Act/ 
M.Act/B.B.A / M.B.A 
B.Dev.S/ M.Dev.S/ B.P.S/ 
M.P.S/B.P.A / M.P.A 
B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/ B.Act/ 
AnyDegree + DA 
+စာရင်းကုိင-်၁ လုပ်သက် 
(၃)နှစ် 

B.BSc 
( MAF  ) 

၂၁  ေဒါေမြမတ်နိုးကို 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၂၂၄၈ 

အလုပ်သမား 
ညန်ကားေရးဦးစီးဌာန 

B.E (IST/ EC/EP/ Civil / 
Textile) 

B.E 
(Mechatronics) 

၂၂  ေဒါေမြမင့်ဖူး 
၁၃/နစန(နုိင်)၀၇၆၃၁၂ 

ြမန်မာ့နုိင်ငြံခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 
 

လူမဝန်ထမ်း 
 

B.Com/M.Com/ 
B.Econ/M.Econ 
(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A / M.B.A/ 
B.Dev.S/M.Dev.S/B.P.S/ 
M.P.S/B.P.A /M.P.A/ 
M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ 
(Stat)/ M.A(Eng/ Eng-
UFL)/M.A(Psy) / L.L.M/ 
DSW/ B.Med.Tech 
(Physiotherapy) 

B.BSc 
( MSEM  ) 

၂၃  ေဒါြမတ်စုေဝ 
၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၆၄၃၅ 

သာထွန်းြပန့်  B.A (Eng) / Any 
(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 
(အမျ ိုးသမးီ) 

၂၄  ေဒါေရဇင်ဦး 
၅/ခဥန(နိုင်)၁၁၂၄၅၁ 

လူမဝန်ထမ်း 
 
 
 
 
 

M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ(Stat)/ 
M.A(Eng/ Eng-UFL) / 
M.A(Psy) / L.L.M/ DSW/ 
B.Med.Tech 
(Physiotherapy) 

M.Sc (Maths) 

၂၅  ေဒါဝငး်ဝါေထွး 
၅/ဒပယ(နုိင်)၁၂၁၈၀၀ 

ြမန်မာ့နုိင်ငြံခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 

ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 

B.Com/M.Com/B.Econ/ 
M.Econ(Stats/Eco)/ 
B.Act/M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Dev.S/M.Dev.S/B.P.S/ 
M.P.S/B.P.A /M.P.A 
C.P.A / B.Com 

B.BSc 
( Accounting & 
Finance) 
 

   



စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစစိစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့ ်
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသူ 
ပညာအရည်အချင်း 

၂၆  ေဒါသူဇာလွင ်
၉/ပကခ(နိုင်)၀၄၄၃၈၄ 

ြမန်မာ့နုိငငံ်ြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

B.Com/M.Com/  B.Econ/ 
M.Econ(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Devs/  M.Devs/  B.P.S  / 
M.P.S/B.P.A /M.P.A 

B.BSc 
( SEM  ) 

၂၇  ေဒါသန္တာြမင့်ေအာင ်
၅/စကန(နိုင်)၂၇၂၄၃၄ 
 
 
 
 

ြမန်မာ့နုိငငံ်ြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 

မန္တေလးလပစ်စ် 

B.Com/M.Com/  B.Econ/ 
M.Econ(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Dev.S/ M.Dev.S/ B.P.S / 
M.P.S/B.P.A /M.P.A 
B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/B.Act/ 
AnyDegree + DA + စာရင်း 
ကိုင-်၁ လုပ်သက် (၃)နှစ် 

B.BSc 
( MAF ) 
 
 
 

၂၈  ေဒါသွယ်သွယ်ထွန်း 
၉/အမရ(နုိင်)၁၄၄၉၆၅ 

ြမန်မာ့နုိငငံ်ြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

B.Com/M.Com/  B.Econ/ 
M.Econ(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Dev.S/ M.Dev.S/ B.P.S / 
M.P.S/B.P.A /M.P.A 

B.BSc 
( Accounting & 
Finance) 
 
  

၂၉  ေဒါသဇင်နှငး် 
၅/မမတ(နုိင်)၀၉၀၆၉၈ 

ြမန်မာ့နုိငငံ်ြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 

မန္တေလးလပစ်စ် 
 
 

B.Com/M.Com/  B.Econ/ 
M.Econ(Stats/Eco)/B.Act/ 
M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Dev.S/ M.Dev.S/ B.P.S / 
M.P.S/B.P.A/M.P.A 
B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/B.Act/ 
AnyDegree + DA + စာရင်း 
ကိုင-်၁ လုပ်သက် (၃)နှစ် 

B.BSc 
( MAF ) 

၃၀  ေဒါသရိီလွင် 
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၂၆၆၈ 

မန္တေလးလပစ်စ်  B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/B.Act/ 
AnyDegree + DA + စာရင်း 
ကိုင-်၁ လုပ်သက် (၃)နှစ် 

B.BSc 
( MAF ) 

၃၁  ေဒါသက်သကေ်အး 
၉/အမဇ(နိုင်)၀၃၀၁၂၄ 

လူမဝန်ထမး် 
 
 
 
 

M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ(Stat) 
/M.A(Eng/ Eng-UFL) 
/M.A(Psy) / L.L.M/ DSW/ 
B.Med. Tech 
(Physiotherapy) 

M.E  
(CE & IT) 

 



စဉ်  အမည်/နိုင်ငံသားစစိစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

ေလာက်ထားသည့ ်
ဌာန 

ေကာ်ြငာပါ 
ပညာအရည်အချင်း 

ေလာက်ထားသ ူ
ပညာအရည်အချင်း 

၃၂  ေဒါသန်ိးသန်းဝင်း 
၅/မမန(နုိင်)၀၇၅၂၆၂ 

ြပည်ေထာင်စုတရား 
လတ်ေတာ်ချုပ်ရံုး 

M.C.Sc/ M.C.Tech  M.E (EC) 

၃၃  ေဒါအိမ့်သက်မှူး 
၉/ညဥန(နိင်)၁၈၇၇၂၀ 

ြမန်မာ့နိုင်ငံြခား 
ကုန်သွယ်မဘဏ် 

 
 
 

လူမဝန်ထမ်း 
 

B.Com/M.Com/ B.Econ/ 
M.Econ(Stats/ Eco)/ 
B.Act/M.Act/B.B.A/M.B.A/ 
B.Dev.S/M.Dev.S/ B.P.S/ 
M.P.S/B.P.A /M.P.A / 
M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ(Stat)/ 
M.A(Eng/ Eng-UFL)/ 
M.A(Psy) / L.L.M/ DSW/ 
B.Med.Tech 
(Physiotherapy) 

B.BSc 
( Master of   
Applied 
Statistics ) 

၃၄  ေဒါအိအိဖို း 
၅/မရန(နိုင်)၂၉၂၁၅၀ 

သာထွန်းြပန့ ် B.A (Eng) / Any 
(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 
(အမျ ိုးသမးီ) 

၃၅  ဦးညီညီထွန်း 
၅/ဘတလ(နိုင်)၀၈၃၇၆၃ 

လူမဝန်ထမး်  M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT)/M.Econ(Stat)/

 

M.A(Eng/Eng-UFL)/ 
M.A(Psy)/L.L.M/  DSW/
B.Med.Tech(Physiotherapy)

 

B.A (Myanmar) 

၃၆  ေဒါခင်ြမတမ်ွန်လငး် 
၅/ယမပ(နိုင်)၀၆၄၉၆၈ 

လူမဝန်ထမး်  M.C.Sc/M.C.Tech/ 
M.E(IT) 

B.C.Sc (Hons:) 

၃၇  ေဒါနှင်းယုေဝ 
၅/မရန(နိုင်)၂၀၅၉၁၉ 

သာထွန်းြပန့ ် B.A (Eng) / Any 
(အမျ ိုးသားများသာ) 

သတ်မှတ်ချက်မညီ 
(အမျ ိုးသမးီ) 

၃၈  ေဒါငမိး်ငိမ်းသူ 
၉/မတရ(နိုင်)၁၅၈၇၉၀ 

မန္တေလးလပစ်စ်  B.A(Eng/Eng-UFL) 
B.Com/(C.P.A)/B.Act/ 
AnyDegree + DA + 
စာရင်း ကိုင-်၁ လုပ်သက ်
(၃)နှစ် 

Post Graduate 
Diplo ma in 
Accounting and 
Finance 
သမဝါယမတက္ကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

   



ေလာက်လာတွင် မြပည့်စုံသြဖင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း 

ေကာ်ြငာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၀) 
စာစစ်ဌာန - မန္တေလး 
ဝန်ထမ်း         (၃၇)ဦး 

စဉ်  အမည်  ဝန်ကီးဌာန  လိုအပ်ချက် 
၁  ဦးေကျာ်ေကျာ်လမင်းထက် 

၅/ရဘန(နုိင်)၁၉၉၅၂၄ 
ြပည်ေထာင်စု 
အစုိးရအဖဲွ့ရံုး 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ၊ 
ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 

၂  ေဒါလငး်လက်ဖို းလင်ွ 
၉/ခအဇ(နုိင်)၀၄၀၄၅၄ 

ပိ့ု/ဆက်  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ(၂)မျ ိူ း 
(စီးဘဏ် + ရန်ကုန်စည်ပင်) 

၃  ဦးေကျာ်မျ ိုးေဆွ 
၈/ကထန(နုိင်)၀၀၃၅၉၇ 

သာ/ယဉ်  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၄  ဦးစုိငး်ေမာင်ေမာင ်
၅/ကဘလ(နိုင်)၂၁၈၁၂၇ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၅  ေဒါေမသဇင်ဖူး 
၅/ကလထ(နိုင်)၁၈၀၀၆၇ 

စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၆  ေဒါဥမ္မာစိုး 
၅/ရဘန(နုိင်)၁၃၈၀၁၈ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၇  ဦးြပည့်ဖိုးဦး 
၅/ရဘန(နုိင်)၁၈၄၉၃၉ 

ကျန်း/အား  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၈  ေဒါခငသ်တီာေကျာ် 
၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၇၁၂၂ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၉  ေဒါနီလာြမင့်ေအာင် 
၉/ကပတ(နိုင်)၂၀၉၄၂၀ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၁၀  ေဒါေဝမာဦး 
၉/မခန(နိုင်)၂၁၀၅၃၃ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၁၁  ေဒါဟန်နထွီန်း 
၉/သပက(နိုင်)၀၅၂၉၈၃ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၁၂  ေဒါေအးသန္တာကည် 
၉/မလန(နိုင်)၁၄၈၉၁၅ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ(၂)မျ ိုး 
နိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ+်စည်ပင် 

၁၃  ဦးမင်းချမ်းမွန ်
၅/ကသန(နုိင်)၁၀၆၈၅၂ 

ြပည်ထဲေရး  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ(၂)မျ ိုး 
(မန်းလပ်စစ ်+ သာထွန်းြပန့်) 

၁၄  ေဒါခုိငခုိ်င်သူ 
၅/ကနန(နိုင်)၀၈၇၆၁၅ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၁၅  ေဒါသင်းြဖူြဖူေဇာ် 
၅/ကသန(နုိင်)၁၃၄၇၃၆ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ(၂)မျ ိုး 
( အလုပ်ညန် + စည်ပင် ) 

၁၆  ဦးေအာငြ်ပည့်ဖိုးေကျာ် 
၈/ဆဖန(နုိင်)၀၇၃၉၁၆ 

စုိက၊် ေမွး၊ ဆည်  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

၁၇  ေဒါညိမး်ညိမး်ေဌး 
၈/ရစက(နိုင်)၁၇၇၁၈၁ 

။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
 

   



စဉ်  အမည်  ဝန်ကီးဌာန  လိုအပ်ချက် 
၁၈  ေဒါခုိငန်န္ဒာဦး 

၉/ခမစ(နိုင်)၀၃၉၉၈၇ 
စုိက်၊ ေမးွ၊ ဆည်  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိူ း 

(စီးဘဏ် + ရန်ကုန်စည်ပင်) 
၁၉  ေဒါေအးနန္ဒာကုိ 

၅/စကန(နိုင်)၂၃၆၉၂၅ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၀  ေဒါအအိိခိုင် 

၅/မရန(နိုင်)၂၄၆၁၄၄ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၁  ဦးေကျာ်ေဇယျ 

၉/မလန(နိုင်)၁၅၈၄၁၉ 
ပညာေရး  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ၊ 

ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ်အမှတ်စာရင်း(မိတူ ) 
၂၂  ဦးတင်ဝင်းထွန်း 

၅/ယမပ(နိုင်)၀၉၆၅၈၆ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိုး 

(နိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ+်စည်ပင်) 
၂၃  ဦးမျ ိုးေဆဦွး 

၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၅၆၈၅ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၄  ဦးေအာငေ်ဇာ်လင်း 

၅/ကဘလ(နိုင်)၁၅၈၅၅၀ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိုး 

( အလုပ်ညန် + စည်ပင် ) 
၂၅  ေဒါဆုစင်ေအး 

၉/တသန(နိုင်)၁၈၄၉၃၈ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိုး 

( အလုပ်ညန် + စည်ပင် ) 
၂၆  ေဒါဇွန်ပွင့ြ်ဖူ 

၉/ဝတန(နုိင်)၁၉၀၀၉၂ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၇  ေဒါြမတ်စုဝငး် 

၉/ကဆန(နုိင်)၁၄၃၉၀၃ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၈  ေဒါသဥ္ဇာေထွး 

၉/ဝတန(နုိင်)၁၉၅၈၄၁ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၂၉  ေဒါအယ်လ်ဂျာေအာင်လု 

၁/မကတ(နုိင်)၀၉၆၀၀၁ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၃၀  ေဒါအအိိသိမ့် 

၅/မမတ(နုိင်)၀၈၅၅၈၀ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိုး 

( အလုပ်ညန် + စီးဘဏ် ) 
၃၁  ဦးေကျာ်ထွန်းေအာင ်

၅/တဆန(နုိင်)၁၂၄၈၆၇ 
စုိက်၊ ေမးွ၊ ဆည်  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ 

 
၃၂  ေဒါစန္ဒာေအာင ်

၅/မရန(နိုင်)၂၂၂၈၀၂ 
။  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာရပီး၊  ေငွသွင်းချ

လန်(မူရင်း) (ရန်ကုန်စည်ပင်အတွက)် 
၃၃  ေဒါဇင်မာဦး 

၈/ပခက(နိုင်)၂၄၄၆၆၆ 
။  ေငွသွငး်ချလန်(မူရင်း) 

(အလုပ်ညန်အတွက)် 
၃၄  ေဒါဝါဝါထွန်း 

၉/မခန(နိုင်)၂၁၈၆၄၁ 
။  ဝန်ကးီဌာနခင့်ွြပုစာ(၂)မျ ိုး 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ် 
အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊  ေငွသွင်းချလန် 
(မူရင်း) ၊ တက္ကသုိလ်ဝင် စာေမးပဲွေအာင် 
လက်မှတ် (မိတူ )၊  ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

   



စဉ်  အမည်  ဝန်ကီးဌာန  လိုအပ်ချက် 
၃၅  ဦးလန့ငုိ်က်လျန်း 

၄/တတန(နုိင်)၀၄၇၆၉၃ 
ပညာေရး  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 

ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ် 
အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊  ေငွသွင်းချလန် 
(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်  စာေမးပဲွေအာင် 
လက်မှတ် (မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၃၆  ဦးေအာငဇ်င်ဖို း 
၉/ကပတ(နိုင်)၂၂၀၆၆၇ 

ြပည်ေထာင်စု 
အစုိးရအဖဲွ့ရံုး 

ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ် 
အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊  ေငွသွင်းချလန် 
(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်  စာေမးပဲွေအာင် 
လက်မှတ် (မိတူ )၊ ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

၃၇  ေဒါယုဇနလင ်
၅/မမတ(နုိင်)၀၇၁၀၁၄ 

ကျနး်/အား  ဝန်ကီးဌာနခွင့်ြပုစာ 
ဘဲွ့လက်မှတ်(မိတူ )၊  ဘဲွ့ေနာက်ဆံုးနှစ် 
အမှတ်စာရင်း(မိတူ )၊  ေငွသွင်းချလန် 
(မူရင်း)၊ တက္ကသုိလ်ဝင်စာေမးပဲွ  ေအာင် 
လက်မှတ် (မိတူ )၊  ဓာတ်ပံု(၃)ပံု 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


