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ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့ 

ဝန်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

ေကညာချက်အမှတ်၊  ၁၃  / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ေတာ်သလင်းလြပည့်ေကျာ် ၅  ရက် 

( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊   စက်တင်ဘာလ ၂၅  ရက် ) 

 

အေကာငး်အရာ။  စိတ်အေြခအေနနှင့် လူေတွ့စစ်ေဆးမည့်ရက်အသေိပးေကညာြခင်း 
 

၁။  ေကာ်ြငာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)ြဖင့်  ဝန်ကီးဌာနနှင့်  အဖွဲ့အစည်း(၁၀)ခုမှ  လစ်လပ်ရာထူး 

(၁၉၅)ေနရာအတွက်  ေရးေြဖစာေမးပွဲေအာင်ြမင်ထားသူ  (၂၅၀)ဦးတို့၏  အမည်စာရင်းများအား 

ေကညာချက်အမှတ်(၁၀/၂၀၂၁)ြဖင့်  ၂၄-၈-၂၀၂၁  ရက်ေန့တွင်  ထုတ်ြပန်ေကညာခ့ဲပီးြဖစ်ေကာင်းနှင့် 

ကိုဗစ်-၁၉ေရာဂါအေြခအေနအရ  နယ်ေြမြဖတ်ေကျာ်သွားလာမ  ကန့်သတ်ချက်များေကာင့် 

လူေတွ့စစ်ေဆးမည့်ရက်အား  ထပ်မံအသိေပးမည်ြဖစ်ေကာင်းကနဦး  အေကာင်းကားထားပီး 

ြဖစ်ပါသည်။ 

၂။  ယခုအခါ  အဆုိပါေရးေြဖေအာင်ြမင်ထားသူများအား  ေနြပည်ေတာ်တွင်  စုစည်းစစ်ေဆးြခင်း 

မြပုေတာ့ဘဲ  ကုိဗစ်စည်းကမ်းများနှင့်အညီ  ေရးေြဖေအာငြ်မငသူ်များထ ံ ကိုတင်ဆန္ဒေမးြမန်း 

ေတာင်းခံထားသည့်အတိုင်း ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်မို ့နှင့် မန္တေလးမို ့တို့တွင်  (၃)ေနရာခဲွ၍ လူေတွ့  

စစ်ေဆးြခင်းများကုိ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ(၃၀)ရက်ေန့မှ ေအာက်တုိဘာလ(၁၄)ရက်ေန့အတွင်း 

စစ်ေဆးေဆာင်ရွက်သွားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။  သို့ြဖစ်ပါ၍  ေအာင်ြမင်သူများ၏  ဆန္ဒအတိုင်း  စိတ်အေြခအေနနှင့်  လူေတွ့ ေြဖဆိုရမည့် 

ေနြပည်ေတာ်၊  မန္တေလးမို့နှင့်  ရန်ကုန်မို့များတွင်  သတ်မှတ်ရက်များအလုိက်  ခံုအမှတ်အမည်စာရင်း၊ 

ေြဖဆိုရမည့်ေန့ရက်နှင့်အချန်ိတို့အား ေအာက်ပါအတိုင်း အသိေပးေကညာအပ်ပါသည-် 
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(က)  စိတ်အေြခအေနနှင့် လူေတွ့ေြဖဆုိရမည့်ေနရာ - ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ့၊ ရံုးအမှတ်(၁၇)၊ 

ေနြပည်ေတာ် (၁၀၅)ဦး 

စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၁ 

 

ေနြပည်ေတာ်-၁၇၇  ဦးလငး်လက်ေအာငဟိ်န်း 

၉/ဥတသ(နိုင်)၀၀၇၆၉၃ 

၃၀-၉-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၂  ေနြပည်ေတာ်-၂၄၃  ေဒါဆုရင်းပွင့်သိန်း 

၇/ပခန(နုိင်)၃၄၃၄၈၅ 

။  ။ 

၃  ေနြပည်ေတာ်-၂၈၄  ေဒါပိုးသစ်သစ်ဦး 

၁၂/ရပသ(နုိင်)၀၈၂၈၃၉ 

။  ။ 

၄  ေနြပည်ေတာ်-၃၉၉  ေဒါအိသာေကျာ်  

၇/အတန(နုိင်)၀၉၁၆၃၇ 

။  ။ 

၅  ေနြပည်ေတာ်-၄၂၂  ဦးတည်လင်းခန့် 

၉/အမဇ(နုိင်)၀၄၀၇၁၅ 

။  ။ 

၆  ေနြပည်ေတာ်-၆၀၉  ေဒါေဟမာြမင့် 

၈/မတန(နုိင်)၀၅၅၂၀၉ 

။  ။ 

၇  ေနြပည်ေတာ်-၆၅၈  ေဒါစုစန္ဒဝင်း 

၉/ပမန(နုိင်)၂၃၈၁၄၇ 

။  ။ 

၈ 

 

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၆  ေဒါေဝဖို းစန္ဒာေအာင် 

၉/တကန(နိုင်)၁၅၃၆၇၃ 

။  ။ 

၉  ေနြပည်ေတာ်-၇၆၀  ေဒါမီကိုဇာ 

၉/ရမသ(နုိင်)၁၄၇၈၀၁ 

။  ။ 

၁၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၃  ဦးြပည့်ဇင်ေအာင် 

၈/တတက(နုိင်)၁၈၆၆၈၀ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၁၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၉၆  ေဒါေဟမွန်ေအာင် 

၈/မကန(နိုင်)၂၄၉၄၃၁ 

၃၀-၉-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၂   ေနြပည်ေတာ်-၇၇၇  ဦးေကျာ်မင်းသ ူ

၉/လဝန(နိုင်)၂၄၈၂၄၁ 

။  ။ 

၁၃  ေနြပည်ေတာ်-၇၉၉  ဦးမျ ို းမင်းေအာင် 

၈/ပခက(နိုင်)၂၈၁၈၈၅ 

။  ။ 

၁၄  ေနြပည်ေတာ်-၈၁၂  ဦးဟိနး်ထကေ်ဇာ် 

၉/မလန(နိုင်)၁၅၉၉၀၀ 

။  ။ 

၁၅  ေနြပည်ေတာ်-၈၁၄  ဦးအာကာဖိုးမင်း 

၉/ဒခသ(နုိင်)၀၀၅၈၁၃ 

။  ။ 

၁၆  ေနြပည်ေတာ်-၈၁၉  ဦးေကျာ်ဖို းလင်း  

၉/ပမန(နုိင်)၂၃၄၄၁၇ 

။  ။ 

၁၇  ေနြပည်ေတာ်-၈၂၂  ဦးေကျာ်ဇင်လတ် 

၉/တကန(နိုင်)၁၉၅၂၇၈ 

။  ။ 

၁၈  ေနြပည်ေတာ်-၈၃၂  ဦးဆန်းနိုင်  

၉/၀တန(နုိင်)၁၈၄၆၀၆ 

။  ။ 

၁၉  ေနြပည်ေတာ်-၈၃၉  ဦးထွန်းလင်းနုိင်  

၁၂/မရက(နုိင်)၁၅၂၃၄၆ 

။  ။ 

၂၀  ေနြပည်ေတာ်-၈၄၂  ဦးဖို းမင်းမင်းသိန်း 

၉/ပမန(နုိင်)၂၁၄၈၄၇ 

။  ။ 

၂၁  ေနြပည်ေတာ်-၈၄၅  ဦးမင်းမင်းေဇာ် 

၅/ကလတ(နုိင်)၁၀၅၅၂၈ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၂၂  ေနြပည်ေတာ်-၈၅၁  ဦးရာဇာဝင်း 

၈/တတက(နုိင်)၁၉၆၆၉၇ 

၃၀-၉-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၂၃  ေနြပည်ေတာ်-၈၅၅  ဦးဝင်းနိုင်ဦး  

၉/ဇယသ(နုိင်)၀၀၇၁၀၁ 

။  ။ 

၂၄  ေနြပည်ေတာ်-၈၅၇  ဦးသိန်းနိုင်ေဌး 

၈/မသန(နုိင်)၁၄၈၁၁၀ 

။  ။ 

၂၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၁  ဦးစည်သူလွင် 

၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၅၂၄၁ 

။  ။ 

၂၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၄  ဦးေဇာ်နုိင်ဝင်း 

၉/အမဇ(နုိင်)၀၄၆၆၁၄ 

။  ။ 

၂၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၉  ဦးထက်အာကာနုိင် 

၇/ရတရ(နုိင်)၁၄၅၄၅၄ 

။  ။ 

၂၈  မန္တေလး-၈၅၉  ေဒါရန်းြပည့်ြပည့် 

၁၃/ကမန(နိုင်)၁၀၄၉၉၅ 

။  ။ 

၂၉  ေနြပည်ေတာ်-၅၇  ေဒါသဲပွင့်ြဖူ  

၉/မသန(နုိင်)၁၃၀၂၅၈ 

။  ။ 

၃၀  ေနြပည်ေတာ်-၅၈  ေဒါေကခိုင်ဆင့်  

၉/မထလ(နုိင်)၂၅၂၁၄၈ 

။  ။ 

၃၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၂၁  ေဒါြမတသ်ဇင်မန်ွ  

၇/အဖန(နိုင်)၀၈၄၈၃၆ 

။  ။ 

၃၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၂၆  ေဒါဝင်းလဲ့လ့ဲသူ  

၉/ကဆန(နုိင်)၁၁၁၉၈၆ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၃၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၂၈  ေဒါအိစန္ဒာဝင်း  

၅/ဆလက(နိုင်)၀၈၉၂၁၂ 

၃၀-၉-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၃၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄၂  ေဒါေမစံပယ်စုိး  

၁/မညန(နုိင်)၁၅၅၁၇၆ 

။  ။ 

၃၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄၃  ေဒါြမတ်ေကခိုင်  

၇/တငန(နုိင်)၁၅၉၃၂၁ 

။  ။ 

၃၆  ေနြပည်ေတာ်-၆၁  ေဒါေထွးေထွးေအာင ်

၉/၀တန(နုိင်)၁၆၀၆၁၉ 

။  ။ 

၃၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၂၀၃  ေဒါဇင်ေမသူ  

၉/လဝန(နိုင်)၂၄၅၅၀၇ 

။  ။ 

၃၈  ေနြပည်ေတာ်-၁၂၃၄  ေဒါညိမး်ဆုေဝ  

၈/မလန(နုိင်)၀၈၈၁၀၀ 

။  ။ 

၃၉  ရန်ကုန်-၁၈၀၀  ေဒါေနြခည်ဝင့်  

၁၂/တမန(နုိင်)၁၀၆၂၉၄ 

။  ။ 

၄၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၂၅၆  ဦးထက်ြမတ်ေအာင ် 

၉/ငဇန(နိုင်)၁၀၉၆၀၀ 

။  ။ 

၄၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၂၇၆  ဦးေနနိုင်ထွန်း  

၉/တကန(နိုင်)၁၇၁၈၅၉ 

။  ။ 

၄၂  မေကွး-၅၁၇  ဦးထက်ေအာင်ဝင်း  

၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၅၁၀၃၃ 

။  ။ 

၄၃  ေနြပည်ေတာ်-၈၇၆  ဦးဘုန်းြမင့်ေမာင်  

၉/ပမန(နုိင်)၂၃၆၃၇၆ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၄၄  ေနြပည်ေတာ်-၈၇၉  ဦးသူရေမာင်  

၁၂/မဘန(နုိင်)၁၃၈၀၉၁ 

၃၀-၉-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၄၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၁၈  ဦးြပည့်ဖိုးေဝ  

၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၁၄၂၅ 

။  ။ 

၄၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၄၂  ဦးသူရိန်ဝင်း  

၁၂/လမန(နိုင်)၁၅၂၅၁၇ 

။  ။ 

၄၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၄၅  ဦးေအာင်မျ ို းဦး  

၈/မကန(နိုင်)၂၁၅၇၂၂ 

။  ။ 

၄၈  ေနြပည်ေတာ်-၉၁၃  ေဒါေဆွဇင်ဦး  

၈/တတက(နုိင်)၁၈၄၄၄၂ 

။  ။ 

၄၉  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၃၁  ေဒါအင်ကင်းေကခိုင်  

၅/ယမပ(နိုင်)၀၈၈၃၁၃ 

။  ။ 

၅၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၀၁၄  ေဒါဖိုးမမ  

၅/စကန(နိုင်)၂၃၇၀၈၂ 

။  ။ 

၅၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၀၂၀  ေဒါသန္တာစုိး  

၅/ပလန(နိုင်)၀၇၃၀၄၃ 

။  ။ 

၅၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၆၆၃  ေဒါသီသီေအာင ်

၉/ရမသ(နုိင်)၁၈၀၀၀၀ 

။  ။ 

၅၃  မန္တေလး-၁၃၁၈  ဦးေဇာ်ရဲဝင့်  

၇/ပတန(နုိင်)၁၂၁၉၉၆ 

။  ။ 

၅၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇၁  ဦးသက်ေနာင်စုိး  

၉/တကန(နိုင်)၂၀၄၇၃၉ 

 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၅၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇၄  ဦးေအာင်ချမ်းသာ 

၉/မခန(နုိင်)၂၇၅၀၀၂ 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၅၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇၇  ဦးငိမ်းချမ်းေအာင ်

၁၁/စတန(နိုင်)၁၀၆၄၆၄ 

။  ။ 

၅၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၂  ဦးစန်းလွင်ထူး 

၉/တကန(နိုင်)၁၉၆၇၃၂ 

။  ။ 

၅၈  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၄  ဦးစက်ေဝ 

၈/ရစက(နုိင်)၁၇၅၃၉၃ 

။  ။ 

၅၉  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၇  ဦးဇင်မျ ို းသရူေအာင် 

၇/ပခန(နုိင်)၃၄၉၉၅၃ 

။  ။ 

၆၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၀  ဦးနုိင်ဝင်းထွန်း 

၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၉၅၃၁၈ 

။  ။ 

၆၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၈  ဦးမျ ို းလင်ဝင်း 

၈/မသန(နုိင်)၁၃၆၈၃၇ 

။  ။ 

၆၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၁  ဦးေရြမင့်မုိရ်ထွန်း 

၉/လဝန(နိုင်)၂၄၃၂၆၀ 

။  ။ 

၆၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၃  ဦးသိန်းဆန်း 

၈/ပခက(နိုင်)၂၆၅၈၃၁ 

။  ။ 

၆၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၅  ဦးဟိန်းစုိးေအာင် 

၅/ပလန(နိုင်)၀၈၉၅၃၀ 

။  ။ 

၆၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၇  ဦးေအာင်ချမ်းကို 

၉/လဝန(နိုင်)၂၅၇၉၁၃ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၆၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၈၀၅  ဦးတင်မုိးဝင်း 

၇/သနပ(နုိင်)၀၉၃၉၄၃ 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၆၇  ရန်ကုန်-၁၃၀၄  ေဒါလငး်လကေ်နဝင်း  

၁၂/သဃက(နုိင်)၁၇၃၄၀၅ 

။  ။ 

၆၈  ေနြပည်ေတာ်-၇၇၀  ဦးေဝလင်းေမာင် 

၉/မထလ(နုိင်)၃၂၆၁၆၂ 

။  ။ 

၆၉  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၁၄  ဦးေနဇင်ထွန်း 

၇/တငန(နုိင်)၂၀၆၃၁၀ 

။  ။ 

၇၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၀၉  ဦးချမ်းမင်းေအာင် 

၇/တငန(နုိင်)၁၅၉၈၁၂ 

။  ။ 

၇၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၁၀  ဦးမိုးေဇာ်လွင ်

၉/ရမသ(နုိင်)၁၉၆၈၈၂ 

။  ။ 

၇၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၁၈  ဦးေဇာ်မင်းထက် 

၉/ပမန(နုိင်)၂၁၅၆၅၈ 

။  ။ 

၇၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၂၁  ဦးေအးချမ်းဖိုး 

၉/လဝန(နိုင်)၂၆၉၆၅၁ 

။  ။ 

၇၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၈၀  ေဒါသူသူဇင်ေအး 

၈/နမန(နုိင်)၁၈၄၃၉၆ 

။  ။ 

၇၅  မန္တေလး-၇၂၅  ေဒါမျ ို းသန္တာေအာင် 

၅/ယမပ(နိုင်)၀၈၇၆၈၁ 

 

။  ။ 



9 
 

D:\Interview Annoucement ADV(3^2020)Total 24-9-2021.doc 

စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၇၆  ေနြပည်ေတာ်-၉၃၇  ေဒါမိုးမိုးဦး 

၈/ပခက(နိုင်)၂၇၈၀၇၆ 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၇၇  ေနြပည်ေတာ်-၉၉၃  ေဒါခုိင်သဇင်သင်း 

၈/မကန(နိုင်)၁၉၄၃၃၅ 

။  ။ 

၇၈  ေနြပည်ေတာ်-၁၆၂၄  ေဒါြမြမတ်ဟိန်း 

၇/ပမန(နုိင်)၁၉၁၇၂၅ 

။  ။ 

၇၉  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၆၆ 

 

ဦးဉာဏ်လင်းေအာင် 

၅/မရန(နုိင)်၂၅၈၄၄၈ 

။  ။ 

၈၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၆၈၇ 

 

ေဒါယွန်းသဇူာခိုင် 

၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၉၃၉ 

။  ။ 

၈၁  ေနြပည်ေတာ်-၈၄  ဦးနုိင်လင်း 

၉/တကန(နိုင်)၁၇၀၀၃၈ 

။  ။ 

၈၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄  ေဒါသိမ့်သာေအာင် 

၉/ကပတ(နိုင်)၂၅၆၀၉၇ 

။  ။ 

၈၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၂၄  ေဒါအိမ့်သက်မှူ း 

၉/မထလ(နုိင်)၃၃၂၄၂၂ 

။  ။ 

၈၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၃၁  ဦးေဇာ်မျ ို းေအာင်  

၉/ငသရ(နုိင)်၀၀၉၂၃၁ 

။  ။ 

၈၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၃၃  ဦးရင်းေအာင် 

၉/မထလ(နုိင်)၃၁၀၇၄၄ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၈၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၅၀  ေဒါြဖူ ပုံးပိုင ်

၉/လဝန(နိုင်)၁၈၇၂၉၀ 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၈၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၅၄  ေဒါယွန်းြမတစ်န္ဒီ 

၁၂/ကမရ(နုိင်)၀၆၄၈၉၉ 

။  ။ 

၈၈  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၆၅  ဦးထွဋ်ေခါင်ခန့် 

၇/ပမန(နုိင်)၁၇၈၉၄၀ 

။  ။ 

၈၉  ေနြပည် ေတာ်-၁၃၇၂  ေဒါထက်ေသာ်တာဦး 

၁၂/သလန(နိုင်)၁၃၁၇၄၂ 

။  ။ 

၉၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၇၈  ေဒါမူထွန်း 

၇/ဇကန(နုိင်)၀၅၃၄၂၁ 

။  ။ 

၉၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၀၃  ေဒါအိြဖူစုိး 

၈/မဘန(နုိင်)၁၀၂၂၂၉ 

။  ။ 

၉၂  ေနြပည်ေတာ်-၉၂၁  ေဒါဇင်မာစုိး 

၅/အရတ(နုိင်)၁၁၁၅၄၉ 

။  ။ 

၉၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၀၆၀  ေဒါခင်မာတင် 

၉/ပမန(နုိင်)၂၂၆၃၈၂ 

။  ။ 

၉၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂၄  ေဒါတွယ်တာေအာင် 

၉/လဝန(နိုင်)၁၉၉၈၇၁ 

။  ။ 

၉၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂၈  ေဒါဖူးြမတ်သွယ် 

၉/ပမန(နုိင်)၂၆၆၅၅၃ 

။  ။ 

၉၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၃၉  ေဒါစုိးသန္တာေကျာ် 

၅/ဒပယ(နုိင်)၁၀၁၄၄၂ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက/်အချနိ် 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့်  

ရက်/အချန်ိ 

၉၇  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၄၀  ေဒါဆုြပည့်ြမတ်သူ 

၈/နမန(နုိင်)၁၆၅၄၅၂ 

၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၉၈  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၃၅  ဦးေကျာ်သက် 

၉/လဝန(နိုင်)၁၈၅၆၀၈ 

။  ။ 

၉၉  ေနြပည်ေတာ်-၁၇၇၉  ေဒါချစ်ေကခုိင် 

၈/တတက(နုိင်)၁၄၇၁၈၇ 

။  ။ 

၁၀၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၅၁  ဦးသူရိန်ထက ်

၉/ဇဗသ(နုိင်)၀၀၁၈၇၁ 

။  ။ 

၁၀၁  ေနြပည်ေတာ်-၂၃  ေဒါစန္ဒာေအး 

၇/အဖန(နိုင်)၁၁၀၂၇၅ 

။  ။ 

၁၀၂  ေနြပည်ေတာ်-၂၉  ေဒါြပည့်ြပည့်ခင် 

၁၄/မမန(နုိင်)၂၉၀၇၄၇ 

။  ။ 

၁၀၃  ေနြပည်ေတာ်-၃၁  ေဒါေမသဟူန် 

၉/လဝန(နိုင်)၁၆၆၉၅၄ 

။  ။ 

၁၀၄  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၀၁  ေဒါခင်စုစုစံ 

၅/ယမပ(နိုင်)၀၇၀၈၆၇ 

။  ။ 

၁၀၅  ေနြပည်ေတာ်-၁၈၀၀  ေဒါဝငး်ြပည့်ဖိုး 

၁၀/မလမ(နုိင်)၂၄၈၅၆၅ 

။  ။ 

 



12 
 

D:\Interview Annoucement ADV(3^2020)Total 24-9-2021.doc 

(ခ)  စိတ်အေြခအေနနှင့် လူေတွ့ေြဖဆိုရမည့်ေနရာ - မန္တေလးတုိင်းေဒသကီး၊ ၂၄ လမ်း၊                 
၆၄ လမ်း x ၆၅ လမ်းကား၊ လတ်ေတာ်ရံုးေဟာင်း    (၆3) ဉီး 

စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 
စစ်ေဆးခံရန် 
သတင်းပ့ုိရမည့် 
ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၁  မန္တေလး-၁၉၇  ဦးြပည့်ဖိုးသန့ ်

၉/အမဇ(နုိင်)၀၃၉၂၈၂ 

၅-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၆-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၂  မန္တေလး-၂၁၅  ဦးသီဟကိုကို 

၉/မကန(နုိင်)၁၃၁၀၈၄ 

။  ။ 
 

၃  မန္တေလး-၃၁၉  ေဒါေမဟန်နီေအာင် 

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၂၇၈၉ 

။  ။ 
 

၄  မေကွး-၂၈၄  ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် 
၈/မမန(နိုင်)၂၈၉၉၃၁ 

။  ။ 
 

၅  မေကွး-၄၂၂  ဦးေအာင်ကိုထက ်
၈/မကန(နုိင်)၂၀၄၇၃၂ 

။  ။ 
 

၆  မေကွး-၅၁၈  ဦးဝင်းကိုဦး 
၈/မကန(နုိင်)၂၀၆၃၀၂ 

။  ။ 
 

၇  မန္တေလး-၈၈၅  ဦးဖို းမငး်ဟန် 
၉/မဟမ(နုိင်)၀၄၅၆၀၉ 

။  ။ 
 

၈  မန္တေလး-၁၀၇၈  ဦးဟိန်းမင်းေအာင်  
၅/မရန(နုိင်)၂၁၁၂၇၈ 

။  ။ 
 

၉  မန္တေလး-၁၁၂၉  ဦးစည်သူဝင်း 
၅/ခဥတ(နိုင်)၀၈၀၀၀၉ 

။  ။ 
 

၁၀  မန္တေလး-၁၂၅၅  ဦးေကျာ်ေကျာ်ခုိင် 
၉/မခန(နုိင်)၂၅၉၁၈၆ 

။  ။ 
 

၁၁  ေနြပည်ေတာ်-၈၂၈  ဦးစိုးြမတ်ဦး 

၉/ရမသ(နုိင်)၁၄၃၆၁၄ 

။  ။ 
 

၁၂  ေနြပည်ေတာ်-၈၃၇  ဦးတိုက်တိုးေအာင ်

၈/ရစက(နုိင်)၁၈၅၈၈၂ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 
စစ်ေဆးခံရန် 
သတင်းပ့ုိရမည့် 
ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၁၃  မန္တေလး-၁၃၀၄  ဦးရဲလင်းသ ူ

၅/မရန(နုိင်)၂၄၃၅၁၉ 

၅-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၆-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၄  မေကွး-၄၆၅  ေဒါ ေဆွေဆွမွန် 

၈/မကန(နုိင်)၂၃၀၀၃၆ 

။  ။ 
 

၁၅  မေကွး-၄၆၆  ေဒါေဆွဇင်ဝင်း 

၈/ရနခ(နုိင်)၁၄၁၂၄၂ 

။  ။ 
 

၁၆  မေကွး-၄၆၇  ေဒါထက်ြမကခ်င် 

၈/ပဖန(နိုင်)၁၁၇၂၇၂ 

။  ။ 
 

၁၇  မေကွး-၄၆၈  ေဒါထက်လင်ဖို း 

၈/မကန(နုိင်)၂၁၇၉၅၀ 

။  ။ 
 

၁၈  မန္တေလး-၇၂၉  ေဒါသန္တာမိုး 

၉/ပကခ(နုိင်)၀၂၁၁၇၄ 

။  ။ 
 

၁၉  မန္တေလး-၇၃၆  ေဒါအင်ကင်းဇာ 

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၄၄၅၆၁ 

။  ။ 
 

၂၀  မန္တေလး-၁၂၆၄  ဦးေဇာ်ေဇာ်ထက ်

၁၂/လကန(နိုင်)၁၉၄၆၇၅ 

။  ။ 
 

၂၁  မန္တေလး-၁၃၆၉  ေဒါခုိင်စုရည် 

၉/အမရ(နုိင)်၁၃၃၈၆၇ 

။  ။ 
 

၂၂  မန္တေလး-၇၉၆  ေဒါသီရိရတနာလင ်

၉/အမဇ(နုိင်)၀၄၅၉၇၁ 

။  ။ 
 

၂၃  ေနြပည်ေတာ်-၁၅၆၇  ဦးနိုင်လင်းေအာင ်

၈/ဆဖန(နုိင်)၀၉၂၂၂၉ 

။  ။ 
 

၂၄  မန္တေလး-၁၂၄၈  ဦးြမတ်ကိုကိုနိုင ်

၉/ကဆန(နိုင်)၁၈၆၂၆၁ 

။  ။ 
 

၂၅  မန္တေလး-၃၃  ေဒါေအးငိမ်းသူ 

၉/ခမစ(နုိင်)၀၄၃၁၂၄ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 
စစ်ေဆးခံရန် 
သတင်းပ့ုိရမည့် 
ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၂၆  မန္တေလး-၃၉  ေဒါေနြခည်ဦး 

၉/ပဘန(နုိင)်၁၃၇၆၈၅ 

၆-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၇-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၂၇  မန္တေလး-၄၁  ေဒါဖူးပွင့်ခိုင ်

၅/ဘတလ(နုိင်)၀၈၄၂၁၉ 

။  ။ 
 

၂၈  မန္တေလး-၈၇၉  ေဒါစန္ဒာေအာင် 

၅/မရန(နုိင်)၂၂၂၈၀၂ 

။  ။ 
 

၂၉  မန္တေလး-၈၈၂  ေဒါနီလာစမ်းလွင ်

၅/ထခန(နိုင်)၀၇၃၉၀၃ 

။  ။ 
 

၃၀  မန္တေလး-၈၈၆  ဦးြမတ်ကိုဦး 

၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၄၈၆၅ 

။  ။ 
 

၃၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၄  ေဒါဥမ္မာထွနး် 

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၄၇၃၂၈ 

။  ။ 
 

၃၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၀၅  ေဒါထက်ထက်ေအာင် 

၈/သရန(နုိင်)၀၇၇၃၅၃ 

။  ။ 
 

၃၃  မန္တေလး-၅၂  ေဒါအိမွန်သယ်ွ 

၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၄၉၂၃ 

။  ။ 
 

၃၄  မန္တေလး-၅၃  ေဒါေဘဘီေကျာ် 

၅/ရဥန(နုိင်)၀၉၄၉၈၃ 

။  ။ 
 

၃၅  မန္တေလး-၈၉၆  ေဒါနှင်းေဝဦး 

၅/မကန(နုိင်)၀၇၂၀၁၃ 

။  ။ 
 

၃၆  မန္တေလး-၁၅၂  ေဒါဟန်နီဦး 

၈/တတက(နိုင်)၂၁၆၄၈၆ 

။  ။ 
 

၃၇  မန္တေလး-၁၀၃၆  ဦးေအာင်သူဟိန်း 

၉/စကတ(နိုင်)၁၁၀၂၉၆ 

။  ။ 
 

၃၈  မန္တေလး-၁၀၅၈  ေဒါသိမ့်သီရိေဆွ  

၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၄၀၄၄ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 
စစ်ေဆးခံရန် 
သတင်းပ့ုိရမည့် 
ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၃၉  မန္တေလး-၁၀၆၅  ေဒါခင်ြမင့်မုိရ ်

၉/အမရ(နုိင)်၁၃၈၆၃၃ 

၆-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၇-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၄၀  ရန်ကုန်-၁၉၃၉  ေဒါရရီီဆန်း  

၉/မထလ(နိုင်)၂၈၃၇၅၁ 

။  ။ 
 

၄၁  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၉၂  ေဒါေနွးအိေကျာ်  

၉/မထလ(နိုင်)၃၂၀၄၃၅ 

။  ။ 
 

၄၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၀၁  ေဒါယု  

၉/မထလ(နိုင်)၂၄၁၀၁၅ 

။  ။ 
 

၄၃  မေကွး-၄၁၁  ေဒါလွင်မာဦး 

၉/ကပတ(နုိင်)၂၂၃၇၆၉ 

။  ။ 
 

၄၄  မန္တေလး-၁၀၈၄  ေဒါစန္ဒာခုိင် 

၅/မကန(နုိင်)၀၇၉၆၂၁ 

။  ။ 
 

၄၅  မန္တေလး-၁၀၈၆  ေဒါဖို းဖို းေအာင ်

၈/ရစက(နုိင်)၂၁၄၄၁၆ 

။  ။ 
 

၄၆  မန္တေလး-၁၁၀၆  ေဒါအိဇာြဖူ 

၅/စကန(နုိင်)၂၃၉၇၄၁ 

။  ။ 
 

၄၇  မန္တေလး-၁၃၇၆  ေဒါထက်ထက်လြပည့်ဝန်း 

၁၂/ပဘတ(နုိင်)၀၃၃၃၆၉ 

။  ။ 
 

၄၈  မေကွး-၃၂၀  ေဒါယဉ်မွန်ဖိုး 

၈/မကန(နုိင်)၂၁၇၇၀၃ 

။  ။ 
 

၄၉  မန္တေလး-၁၁၇၈  ေဒါမိုးမိုးြမင့် 

၁/မကန(နိုင်)၁၃၂၉၃၀ 

။  ။ 
 

၅၀  မန္တေလး-၉၀၃  ေဒါဇွန်ေသာ်ေရ  

၁/မကန(နိုင်)၁၅၄၉၉၇ 

၇-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၈-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၅၁  မန္တေလး-၉၀၄  ဦးမင်းထက်ြမင့်နိုင်  

၅/ဆလက(နုိင်)၀၈၆၇၁၉ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 
စစ်ေဆးခံရန် 
သတင်းပ့ုိရမည့် 
ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၅၂  မန္တေလး-၉၀၇  ေဒါခိုင်ပွင့်ြဖူ  

၉/မကန(နုိင်)၁၀၃၅၀၄ 

၇-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၈-၁၀-၂၀၂၁ 
နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၅၃  မန္တေလး-၆၈  ေဒါတင်ေမေမေသာ်  

၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၆၅၃၇ 

။  ။ 

 

၅၄  မန္တေလး-၉၆၂  ေဒါအိမွန်ေဇာ်  

၉/အမဇ(နုိင်)၀၃၂၃၉၁ 

။  ။ 

 

၅၅  မန္တေလး-၉၆၃  ေဒါေကျာ့ေမထူး  

၉/မဟမ(နုိင်)၀၀၃၉၁၇ 

။  ။ 

 

၅၆  ေနြပည်ေတာ်-၁၁၅၇  ေဒါငုဝါြမင့်  

၉/မထလ(နိုင်)၃၂၄၀၂၀ 

။  ။ 

 

၅၇  မေကွး-၂၆  ေဒါြဖူစင်မိုး  

၈/ရနခ(နုိင်)၁၃၀၃၆၄ 

။  ။ 

 

၅၈  မေကွး-၃၉၆  ေဒါရည်ရည်ေဝ  

၈/မလန(နုိင်)၀၉၁၆၃၈ 

။  ။ 

 

၅၉  မန္တေလး-၉၉၈  ေဒါစီစီေမာ်  

၈/မသန(နိုင်)၁၁၉၃၇၂ 

။  ။ 

 

၆၀  မေကွး-၅၁၆  ေဒါယုနန္ဒာေအာင်  

၈/ရနခ(နုိင်)၁၂၆၆၈၅ 

။  ။ 

 

၆၁  မန္တေလး-၁၀၂၇  ဦးေကျာ်ေကျာ်ထွန်း  

၉/သပက(နုိင်)၀၄၆၁၅၆ 

။  ။ 

 

၆၂  ေနြပည်ေတာ်-၈၇၈  ဦးလူမင်းသာ  

၉/ရမသ(နုိင်)၁၇၃၅၁၉ 

။  ။ 

 

၆၃  မေကွး-၃၉၃  ေဒါစိုးထက်ထက်ရှိန်  

၈/မကန(နုိင်)၂၂၀၉၉၄ 

။  ။ 
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(ဂ)  စိတ်အေြခအေနနှင့်လူေတွ့ေြဖဆုိရမည့်ေနရာ - ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး၊အ.ထ.က(၄)အလံု (၈၂)ဉီး 

စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက/်အချနိ် 

၁ 

 

မေကွး-၅၁၉   ေဒါတင်တင်န ု

၈/မကန(နိုင်)၂၄၈၆၀၂ 

၁၀-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရ ီ

၂  ရန်ကုန်-၃၁၇  ဦးလငး်ထက်ေအာင ်

၁၂/ဥကတ(နုိင်)၁၉၃၈၁၇ 

။  ။ 

၃  ရန်ကုန-်၃၃၉  ဦးသန့်စင်ွန့် 

၅/ရဘန(နုိင်)၁၆၉၁၉၁ 

။  ။ 

၄  ရန်ကုန-်၄၀၇  ေဒါခိုင်ဇွန်သန ့်  

၁၂/အလန(နုိင်)၀၄၃၃၅၇ 

။  ။ 

၅  ရန်ကုန-်၄၂၈  ေဒါခင်မျ ို းြမင့်ဝင်း 

၇/ပခန(နုိင်)၃၁၅၁၅၅ 

။  ။ 

၆  ရန်ကုန-်၅၂၀  ေဒါဇာြခည်ထွန်း 

၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၅၃၃၃ 

။  ။ 

၇  ရန်ကုန်-၅၅၃  ေဒါထကထ်ကရီ်ေနွဦး 

၁၂/ဒဂဆ(နုိင်)၀၁၂၅၇၃ 

။  ။ 

၈ 

 

ရန်ကုန်-၇၁၀  ေဒါလဲ့ယမင်းကိ ု

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၆၃၃၄၆ 

။  ။ 

၉  ရန်ကုန-်၈၄၆  ေဒါအိသန္တာေဇာ ်

၁၂/ဒဂရ(နိုင်)၀၁၀၀၆၆ 

။  ။ 
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စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပ့ုိရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချနိ် 

၁၀  ရန်ကုန-်၁၀၅၃  ေဒါတင်မိုးလွင် 

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၇၂၁၂၂ 

၁၀-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၁  ရန်ကုန-်၁၁၃၄  ေဒါယုယုနုိင ် 

၁၂/ဥကတ(နိုင်)၁၈၅၅၈၉ 

။  ။ 

၁၂  ရန်ကုန-်၁၂၂၂  ဦးစည်သူလွင်  

၁၄/ဒဒရ(နိုင်)၁၉၄၅၀၈ 

။  ။ 

၁၃  ရန်ကုန-်၁၂၈၃  ေဒါေမသူခိုင ်

၁၂/သကတ(နိုင်)၁၈၉၆၁၀ 

။  ။ 

၁၄  ရန်ကုန-်၂၂၀၇  ေဒါသန်းသန်းစိုး 

၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၈၇၉၄၆ 

။  ။ 

၁၅  ရန်ကုန-်၂၂၄၆  ေဒါေကျာ့ေကခိုင ်

၇/နတလ(နိုင်)၁၂၅၃၇၁ 

။  ။ 

၁၆  ရန်ကုန-်၂၅၀  ဦးထက်လူ 

၂/လကန(နုိင်)၀၉၄၇၁၃ 

။  ။ 

၁၇  ေနြပည်ေတာ-်၃၅၂  ေဒါသိမ့်သိမ့်ကုိ  

၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၀၇၄၂၅ 

။  ။ 

၁၈  မေကွး-၂၇၃  ဦးဖိုးေကျာ်သ ူ

၈/မလန(နုိင်)၀၉၅၄၅၂ 

။  ။ 

၁၉  မန္တေလး-၅၉၈  ဦးစရန်နိုင် 

၁၃/ကလန(နိုင်)၁၀၅၀၄၇ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပ့ုိရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချနိ် 

၂၀  မန်ွ-၅၉  ဦးခန့်မင်းကို 

၃/ကမမ(နိုင်)၀၀၄၀၄၇ 

 

၁၀-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၂၁  ရန်ကုန-်၁၃၈၆  ဦးရဲြမတ်သ ူ

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၃၅၇၈၀ 

။  ။ 

၂၂  ရန်ကုန-်၁၉၈၁  ဦးေကျာ်ရဲနိုင ်

၁၄/အမန(နုိင်)၁၅၁၁၂၂ 

။  ။ 

၂၃  ရန်ကုန-်၁၉၈၄  ဦးေကျာ်ဇင်ထက ်

၁၂/တမန(နုိင်)၁၂၄၁၂၇ 

။  ။ 

၂၄  ရန်ကုန-်၂၀၀၇  ဦးေအာင်သူဖို း 

၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၂၇၈၈၁ 

။  ။ 

၂၅  ရန်ကုန်-၂၀၁၀  ဦးေအာင်ကိုနိုင် 

၇/ဒဥန(နိုင်)၂၀၃၂၆၃ 

။  ။ 

၂၆  ရန်ကုန်-၂၀၁၃  ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း 

၈/ကမန(နုိင်)၀၅၈၅၉၄ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၂၇  ရန်ကုန်-၂၀၁၇  ဦးရဲထွဋ်လင်  

၁၂/မဂဒ(နုိင်)၁၅၄၃၆၅ 

။  ။ 

၂၈  ရန်ကုန်-၂၃၂၂  ဦးညီရေဲနာင် 

၅/ကလတ(နိုင်)၁၀၉၉၁၉ 

။  ။ 

၂၉  ေနြပည်ေတာ်-

၁၄၇၈ 

ဦးေစာေကျာ်စံထွန်း 

၃/ဘအန(နုိင်)၂၆၄၈၅၀ 

။  ။ 

၃၀  ရန်ကုန-်၁၆၂၁  ေဒါလဲ့သီရိခိုင်  

၇/ပမန(နိုင်)၁၄၃၃၅၃ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပို့ရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက/်အချနိ် 

၃၁  ရန်ကုန-်၁၆၂၂  ေဒါသူဇာဖို းလင်းလင် 

၇/သကန(နုိင်)၁၂၃၀၈၆ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရ ီ

၃၂  ရန်ကုန-်၁၆၄၃  ေဒါေအးေအးေအာင်  

၁၄/ညတန(ြပု)၀၀၀၀၉၅ 

။  ။ 

၃၃  ရန်ကုန်-၁၆၆၅  ေဒါေမသေူကျာ်  

၇/ဇကန(နုိင်)၀၄၉၈၃၇ 

။  ။ 

၃၄  ရန်ကုန-်၁၆၈၉  ေဒါသင်းလဲ့လဲ့လင်  

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၂၈၉၀၀ 

။  ။ 

၃၅  ရန်ကုန-်၁၇၆၃  ဦးေဝယံလင်းထက်  

၁၄/ဟသတ(နိုင်)၂၄၆၄၇၆ 

။  ။ 

၃၆  ရန်ကုန-်၁၇၇၁  ေဒါေနြခည်ဝင်း  

၇/ပခတ(နုိင်)၀၇၂၉၆၂ 

။  ။ 

၃၇  ရန်ကုန-်၁၈၀၆  ဦးေအာင်ရဲကုိ  

၁၂/အစန(နိုင)်၁၉၆၆၁၇ 

။  ။ 

၃၈  ရန်ကုန-်၁၈၄၅  ဦးေအာင်ကိုဝင်း  

၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၃၂၇၅၁ 

။  ။ 

၃၉  မေကွး-၄၈၀  ဦးေဝဖိုး  

၈/မကန(နုိင်)၂၄၈၅၁၇ 

။  ။ 

၄၀  ရန်ကုန-်၁၃၉၀  ဦးေကာင်းစံ  

၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၆၄၅၄ 

။  ။ 

၄၁  ရန်ကုန်-၁၃၉၉  ဦးမိုးထက်ေအာင်မျ ို းြမင့်  

၁၂/အလန(နုိင်)၀၄၈၀၉၆ 

 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပို့ရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက/်အချနိ် 

၄၂  ရန်ကုန-်၁၄၁၃  ဦးေကာင်းထက်  

၁၂/သဃက(နုိင်)၁၈၆၀၆၇ 

၁၁-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရ ီ

၄၃  ရန်ကုန-်၁၄၁၄  ဦးေကျာ်သူြမင့်  

၉/ကပတ(နုိင်)၂၂၄၇၀၄ 

။  ။ 

၄၄  ရန်ကုန်-၁၄၁၅  ဦးညီသူလွင်  

၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၇၈၆၅ 

။  ။ 

၄၅  ရန်ကုန်-၁၄၁၆  ဦးထက်အာကာေကျာ်  

၇/ပခတ(နုိင်)၀၈၂၂၇၇ 

။  ။ 

၄၆  ရန်ကုန-်၁၄၁၇  ဦးြပည့်ဖိုးခန့ ် 

၁၂/သဃက(နုိင်)၁၇၆၃၁၅ 

။  ။ 

၄၇  ရန်ကုန-်၁၄၁၈  ဦးမိုင်းနိုင်ဉာဏ်ဝင်း  

၁၃/နခန(နုိင်)၀၆၅၀၄၉ 

။  ။ 

၄၈  ရန်ကုန-်၁၄၁၉  ဦးသီဟန်နိုင်  

၇/အတန(နိုင်)၁၀၁၁၀၃ 

။  ။ 

၄၉  ရန်ကုန-်၂၀၃၅  ဦးထွန်းထက်ဝင်း  

၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၉၈၂၆၀ 

။  ။ 

၅၀  ရန်ကုန-်၂၂၅၇  ဦးမျ ို းေဇာ်ထွန်း  

၁၄/သပန(နိုင်)၁၀၀၂၉၉ 

။  ။ 

၅၁  မန်ွ-၆၄  ဦးစိုင်းခွန်သူရိန်ဦး  

၁၀/သထန(နိုင်)၂၁၁၆၉၇ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက၉်:၀၀နာရ ီ

၅၂  ရန်ကုန်-၁၄၅၈  ေဒါထက်ထက်ဝင်း  

၇/ပမန(နိုင်)၁၇၇၀၀၄ 

။  ။ 
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စဉ်  ခုံအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပိ့ုရမည့် 

ရက်/အချနိ် 

လူေတွ့ 

စစ်ေဆးမည့် 

ရက/်အချနိ် 

၅၃  ရန်ကုန်-၂၀၅၇  ဦးသက်ထွန်းေအာင်  

၇/ပမန(နိုင်)၂၀၅၃၆၅ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက၉်:၀၀နာရီ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရ ီ

၅၄  ရန်ကုန-်၁၈၂၇  ေဒါခိုင်သင်းစိုး  

၁၂/ဒဂရ(နိုင်)၀၁၈၀၁၅ 

။  ။ 

၅၅  ရန်ကုန-်၁၅၈၈  ေဒါခုိင်ဆုဆုေကျာ်  

၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၅၃၉၅၄ 

။  ။ 

၅၆  ရန်ကုန-်၂၁၉၆  ေဒါယုခင်ခင်ေကျာ်  

၁၂/လမတ(နိုင်)၀၃၄၃၀၅ 

။  ။ 

၅၇  ရန်ကုန-်၂၁၉၉  ေဒါယမင်းေရရည်ထူး  

၁၂/အစန(နိုင်)၁၉၇၉၂၂ 

။  ။ 

၅၈  ရန်ကုန-်၂၂၀၂  ေဒါလမင်းကုိကို  

၁၂/လကန(နုိင်)၂၃၆၆၉၆ 

။  ။ 

၅၉  ရန်ကုန-်၁၆၀၂  ေဒါသန္တာစုိး  

၅/ခဥတ(နိုင်)၀၈၃၅၄၃ 

။  ။ 

၆၀  မေကွး-၅၀၈  ေဒါေအးေအးမာ 

၈/ရနခ(နုိင်)၁၄၀၃၀၈ 

။  ။ 

၆၁  မန်ွ-၁၁၁  ဦးြပည့်ဖိုးေအာင ်

၁၀/မလမ(နုိင်)၂၃၂၇၇၂ 

။  ။ 

၆၂  ရန်ကုန်-၁၄၉၄  ေဒါေရစင်ရတနာ 

၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၂၅၆၁၄ 

။  ။ 

၆၃  ရန်ကုန်-၂၂၄၂  ေဒါတင်မိုးနွယ် 

၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၄၂၂၀၇ 

။  ။ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပို့ရမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၆၄  ရန်ကန်ု-၂၂၄၃  ေဒါမိုးသိဂ 

၁၂/သကတ(နုိင်)၁၅၈၃၇၁ 

၁၂-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၆၅  ရန်ကန်ု-၂၂၄၄  ေဒါရီနွယ်ထွန်း  

၁၂/ဒပန(နုိင်)၀၄၆၂၀၇ 

။  ။ 

၆၆  ရန်ကန်ု-၂၃၀၅  ေဒါခင်ပုံ့ပုံ့နုိင ်

၁၂/ဥကမ(နုိင်)၂၁၆၀၆၃ 

။  ။ 

၆၇  ရန်ကန်ု-၂၃၀၇  ေဒါငိမ်းငိမး်အိ  

၁၂/သလန(နုိင်)၁၂၃၆၈၉ 

။  ။ 

၆၈  ရန်ကန်ု-၂၃၁၁  ေဒါြဖူြဖူေအး 

၁၂/ဒလန(နုိင်)၀၇၀၈၂၉ 

။  ။ 

၆၉  ရန်ကန်ု-၂၁၀၄  ေဒါပန်းမို့မို့သ ူ

၁၂/ဒဂတ(နုိင်)၀၇၉၁၇၇ 

။  ။ 

၇၀  ရန်ကန်ု-၂၃၂၁  ေဒါအိမွန်မွန်သန်း(ခ) 

ေဒါဆုလင်းြမတ် 

၁၂/မဂတ(နုိင်)၀၉၇၉၅၈ 

။  ။ 

၇၁  ေနြပည်ေတာ်-၉၆၈  ေဒါယဉ်မျ ို းဟန် 

၁၂/သလန(နုိင်)၀၈၉၄၀၈ 

။  ။ 

၇၂  မန်ွ-၂  ဦးနိုင်ကိုကိုလတ ်

၆/မမန(နိုင်)၁၃၃၈၀၆ 

။  ။ 

၇၃  ရန်ကန်ု-၂၁၃၉  ေဒါနန့မုိ်းမိုးထွန်း  

၁၂/စခန(နုိင်)၀၇၇၇၀၈ 

 

၁၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 
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စဉ်  ခံုအမှတ်  အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

စိတ်အေြခအေန 

စစ်ေဆးခံရန် 

သတင်းပို့ရမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

လူေတွ့  

စစ်ေဆးမည့် 

ရက်/အချန်ိ 

၇၄  ရန်ကန်ု-၂၁၄၆  ေဒါယမုံဦး  

၁၂/ဒဂရ(နုိင်)၀၂၆၃၃၈ 

၁၃-၁၀-၂၀၂၁     

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၁၄-၁၀-၂၀၂၁   

နံနက်၉:၀၀နာရီ 

၇၅  ရန်ကန်ု-၁၂၉  ေဒါြမဇင်နွယ်ဆန်း  

၁၄/ကပန(နုိင်)၂၂၀၈၃၀ 

။  ။ 

၇၆  ရန်ကန်ု-၁၈၇၈  ေဒါဖို းအိဇင ်

၁၂/တမန(နုိင်)၁၁၇၇၄၆ 

။  ။ 

၇၇  ရန်ကန်ု-၁၉၀၂  ဦးမျ ို းေဇာ်ထွန်း 

၁၂/ဒဂမ(နုိင်)၀၁၉၆၃၁ 

။  ။ 

၇၈  ရန်ကန်ု-၁၉၀၈  ေဒါခိုင်သာထွန်း  

၁၂/တမန(နုိင်)၁၀၉၄၂၄ 

။  ။ 

၇၉  ေနြပည်ေတာ်-၈၅  ဦးြမတ်ဟိဏ်းေကျာ် 

၁၄/လပတ(နုိင်)၂၁၀၃၁၀ 

။  ။ 

၈၀  ေနြပည်ေတာ်-၁၃၆၄  ဦးေဇာ်ေဇာ်မင်း 

၁၁/တကန(နုိင်)၀၇၂၁၂၅ 

။  ။ 

၈၁  ရန်ကန်ု-၁၉၇၉  ေဒါေအးေအးသင်း 

၁၂/သကတ(နုိင်)၁၅၂၅၉၂ 

။  ။ 

၈၂  ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂၉  ေဒါြမတ်ဆုမိုမို 

၇/ပခတ(နုိင်)၀၇၂၈၀၆ 

။  ။ 
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၄။   ဤေကညာချက်ကို  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website  - www.ucsb.gov.mm  နှင့် 

Myanmar  National    Web  Portal  ြဖစ်ေသာ  www.  myanmar.  gov.mm  တ့ုိတွင်လည်း 

ဝင်ေရာက်ကည့်ရေလ့လာနိုင်ပီး  အြခားစုံစမ်းေမးြမန်းချက်ရှိပါက  ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ 

ရုံးအမှတ်(၁၇)၊  ေနြပည်ေတာ်  (ဖုန်း၊  ၀၆၇-၃၄၀၉၀၅၂၊  ၀၆၇-၃၄၀၉၄၃၀၊  ၀၉-၄၂၄၄၀၈၉၅၄၊           

၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၅၊ ၀၉-၄၂၀၇၀၆၆၀၆၊ ၀၉-၇၉၇၇၂၇၆၉၆၊ ၀၉-၄၄၁၉၃၇၃၄၃၊ ၀၉-၂၆၂၅၀၂၉၈၈ ) သ့ုိ 

ဆက်သွယ်စုံစမ်းေမးြမန်းနိုင်ပါသည်။ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


