
ပည် ထာင်စုသမတမန်မာုိင်ငံ တာ် 

ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ 

၀န်ထမ်း ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန 

ကညာချကအ်မှတ်၊  ၁  / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၂ ခုှစ်၊  ပာသိုလဆန်း    ၃   ရက် 

၂၀၂၁  ခုှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ     ၁၅    ရက် 
 
 

အ ကာင်းအရာ။ ရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ကညာခင်း 
 

 

၁။ ပည် ထာင်စုရာထူး၀န်အဖဲွက ကာ်ငာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ဖင့် ကျန်းမာ ရးှင့်အားကစား 

ဝန်ကီးဌာန အာက်ရိှ ကုသ ရးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိ သာ လက် ထာကဆ်ရာဝန်ရာထူး 

(၈၄၀) နရာအတွက ် လာက်လာ ခယူခ့ဲရာ ပထမအကိမ်  လာက်ထားသူ(၆၁)ဦး    ( ကျား -  ၃၀  ၊  

မ -   ၃၁ ) ရိှခ့ဲပီး ကာ် ငာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၀ ၏ စာပုိဒ်(၅)ှင့်(၆)ပါ  ဖာ် ပချက်များအရ 

လာက်ထားသူများအနက ် လက် ထာက်ဆရာဝန်အဖစ် ခန့်အပ်တာဝန် ပးုိင်ရန် ပည် ထာင်စု 

ရာထူးဝန်အဖွဲက အာက် ဖာ် ပပါပုဂိလ(်၄၉)ဦး  (ကျား -  ၂၂ ၊  မ -  ၂၇  ) တိုကို ပထမအကိမ ်

ရွးချယ် ကာင်း ကညာအပ်ပါသည် - 
  

စ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ ်
၁ နပည် တာ်-၁ ဦး ကျာ်သရူ

၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၅၂၇၄ 
၂ နပည် တာ်-၂ ဦး ကျာ်သရူ

၇/ပခန(ုိင)်၂၆၂၆၄၄
၃ နပည် တာ်-၃ ဦးခန့်ငိမ်းဝင်း

၇/မလန(ုိင်)၀၉၄၀၈၃ 
၄ နပည် တာ်-၄ ဦးငိမ်းချမ်းဦး

၈/မတန(ုိင်)၀၅၆၉၁၆ 
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စ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ ်
၅ နပည် တာ်-၅ ဦးစိုင်းသီဟ ဇာ်

၉/ပကခ(ုိင်)၀၁၅၅၀၈
၆ နပည် တာ်-၆ ဦးစည်သူ အာင်မျိး

၈/ရနခ(ိုင်)၁၂၆၀၇၆
၇ နပည် တာ်-၇ ဦးဇင်ကို 

၁၂/လသယ(ုိင်)၀၇၂၄၉၆
၈ နပည် တာ်-၈ ဦး ဌးလင်း 

၈/တတက(ုိင်)၁၅၆၅၁၁
၉ နပည် တာ်-၉ ဦးထက်လင်းငိမ်း

၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၀၆၄၃၇
၁၀ နပည် တာ်-၁၀ ဦး ပဖိးပိုင်

၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၄၉၄၁
၁၁ နပည် တာ်-၁၁ ဦးပိုင်ဇင်ဦး

၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၀၂၂၁
၁၂ နပည် တာ်-၁၂ ဦးဖိးလင် ကျာ် 

၁၂/ဥကမ(ုိင်)၁၉၆၈၈၅
၁၃ နပည် တာ်-၁၃ ဦးမင်းဗညား

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၁၀၀၀၆၉
၁၄ နပည် တာ်-၁၄ ဦးမင်းမင်းထွန်း

၅/ရဥန(ုိင်)၀၇၀၄၆၂
၁၅ နပည် တာ်-၁၅ ဦးရဲထွဋ်ဝင်း

၉/ပဘန(ုိင်)၁၉၂၅၀၄
၁၆ နပည် တာ်-၁၆ ဦးလမင်းကိုကို

၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၄၅၄၇
၁၇ နပည် တာ်-၁၇ ဦးဝင်းသူရိန် မာင်

၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၂၉၇၆
၁၈ နပည် တာ်-၁၈ ဦးသန့်ထက်တင်

၉/ပသက(ုိင)်၁၁၂၆၀၄
၁၉ နပည် တာ်-၁၉ ဦးသက်ခိုင် ဇာ်

၉/မခန(ိုင်)၂၁၈၄၀၃ 

 
 



3 
 

 

စ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ ်
၂၀ နပည် တာ်-၂၀ ဦးဟိန်းသက်ဦး

၅/ရဘန(ုိင်)၁၇၅၂၂၁ 
၂၁ နပည် တာ်-၂၁ ဦးဟိန်းထက်

၅/ရဘန(ုိင်)၁၇၂၅၅၅ 
၂၂ နပည် တာ်-၂၂ ဦး အာင်သီဟဦး

၁၂/အစန(ိုင်)၂၀၇၂၁၈
၂၃ နပည် တာ်-၂၃ ဒကည်စင်သန့်

၁၂/ကမရ(ုိင်)၀၆၄၂၇၃ 
၂၄ နပည် တာ်-၂၄ ဒခိုင်ဝင့်မှးထွဋ်

၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၄၀၈၆ 
၂၅ နပည် တာ်-၂၅ ဒခင် ဟမာစိုး

၁၂/မဂတ(ုိင်)၁၀၈၅၆၄ 
၂၆ နပည် တာ်-၂၆ ဒစိုး မတ်ငိမ်း

၉/မထလ(ုိင်)၂၈၀၄၉၁ 
၂၇ နပည် တာ်-၂၇ ဒစီဆုလင်း

၁၂/ဗတထ(ုိင်)၀၄၀၀၆၉ 
၂၈ နပည် တာ်-၂၈ ဒစု မတ် ဖွး

၇/ဖမန(ုိင်)၁၆၄၉၆၃ 
၂၉ နပည် တာ်-၂၉ ဒဆု ရရည်

၁၂/ဒဂတ(ုိင်)၀၆၇၂၇၆ 
၃၀ နပည် တာ်-၃၀ ဒဆု မတ်ဟန်

၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၉၄၈၉ 
၃၁ နပည် တာ်-၃၁ ဒဆုမွန်ထက်

၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၄၂၂၈ 
၃၂ နပည် တာ်-၃၂ ဒဆုလ့ဲ ဝ

၅/စကန(ိုင်)၂၃၄၆၉၅
၃၃ နပည် တာ်-၃၃ ဒပွင့်ဇာ အာင် 

၁၂/သခန(ုိင်)၁၁၄၉၃၉ 
၃၄ နပည် တာ်-၃၄ ဒ မမာလာစိုး

၁၂/ကမတ(ုိင)်၀၇၃၂၃၁ 
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စ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ ်
၃၅ နပည် တာ်-၃၅ ဒမာလာမင်းသက်

၁၃/ရငန(ိုင်)၀၅၂၁၂၂ 
၃၆ နပည် တာ်-၃၆ ဒယွန်းအိမ့်မှး ကျာ်

၁၂/ရကန(ုိင်)၀၈၂၀၉၁ 
၃၇ နပည် တာ်-၃၇ ဒယမင်းအိ

၁၀/သဖရ(ုိင်)၁၄၄၉၀၉ 
၃၈ နပည် တာ်-၃၈ ဒယမင်းအဥလီ

၉/ခအဇ(ုိင်)၀၃၆၁၀၁ 
၃၉ နပည် တာ်-၃၉ ဒဝင်းစု မက

၇/ပခန(ုိင)်၃၄၄၆၃၉
၄၀ နပည် တာ်-၄၀

 
ဒဝင်းလ့ဲ ပံး

၁၄/ဟသတ(ပ)၀၀၀၀၃၈ 
၄၁ နပည် တာ်-၄၁ ဒဝင်းလ့ဲလဲ့ ဖ

၁၂/ပဇတ(ုိင်)၀၃၄၇၂၄ 
၄၂ နပည် တာ်-၄၂ ဒဝင့်ဝါဝါစိုး

၁၄/ပသန(ုိင်)၂၃၂၃၆၃ 
၄၃ နပည် တာ်-၄၃ ဒဝင့်ဝါထွဏ်း

၁၂/ဒဂရ(ုိင်)၀၁၄၀၄၂ 
၄၄ နပည် တာ်-၄၄ ဒဝတ်ရည်မိုးပွင့်

၇/ကတခ(ိုင်)၁၆၃၅၈၁ 
၄၅ နပည် တာ်-၄၅ ဒ အးဆု ပည့် အာင်

၉/ခအဇ(ုိင်)၀၃၆၄၂၈ 
၄၆ နပည် တာ်-၄၆ ဒ အးမိုးကည်

၇/ညလပ(ုိင်)၁၆၀၇၄၈ 
၄၇ နပည် တာ်-၄၇ ဒအိ ဘုန်းမွန်

၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၁၅၉၈ 
၄၈ နပည် တာ်-၄၈ ဒအိမ့် ပည့် ပည့်ဖိး

၁၂/ရကန(ုိင်)၀၇၉၅၀၅ 
၄၉ နပည် တာ်-၄၉ ဒအင်ကင်း မ

၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၇၁၇၈ 
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၂။ လာက်လာများကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ  (၂)ပတ်တစ်ကိမ်စိစစ်၍  သတ်မှတ် 

ချက်များ ပည့်စုံသူများကို ရွးချယ် ခင်းခံရသူအမည်စာရင်း  ဆက်လက် ထုတ် ပန်သွားမည် 

ဖစ်ပါ ကာင်း အသိ ပး ဖာ် ပအပ်ပါသည်။ 

၃။ ဤ ကညာချက်ကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website - www.ucsb.gov.mm ၊ 

Web Portal -ucsb.imis. com.mm ၊ Facebook Page ဖစ် သာ Union Civil Service Board  

Myanmarှင့် Myanmar National  Web Portal ဖစ် သာ www. myanmar. gov.mm 

တုိတွင်လည်း ဝင် ရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။ 

    
  န်ကား ရးမှးချပ် (ကိုယ်စား) 

             (  စုစု အး ၊  န်ကား ရးမှး ) 


