
 

 ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ် 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ 

၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန 

ေကညာချက်အမှတ်၊   ၁၇  / ၂၀၂၁ 

၁၃၈၃ ခုှစ်၊ သီတင်းကတ်လြပည့်ေကျာ ်၁၄  ရက ်

၂၀၂၁ ခုစ်ှ၊ ုိဝင်ဘာလ   ၃   ရက် 
 

အေကာင်းအရာ။ ေရွးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်း ေကညာြခင်း 

၁။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝန်ကီးဌာနှင့်အဖဲွအစည်း(၁၀)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ  ြပန်တမ်းဝင် 

အရာရိှအဆင့်စတင်ခန့်ဝင်ေပါက်ရာထူးစုစုေပါင်း(၁၉၅)ေနရာအတွက် ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖဲွ၏ 

ေရးေြဖစာေမးပွဲအမှတ်စဉ် ( ၁ / ၂၀၂၁ )ကို ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆)ရက်ှင့် (၂၇)ရက်ေန့တုိတွင် 

ေနြပည်ေတာ်၊ ရန်ကုန်၊ မေလး၊ မေကွးှင့် ေမာ်လမိင်မိတုိ၌ စာစစ်ဌာန (၅)ခုြဖင့် တစ်ပိင်တည်း 

ကျင်းပစစ်ေဆးမြပလုပခ်ဲ့ပါသည် - 

(က) စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန၊ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်ှင့်ြမန်မာ့ုိင်ငံြခား 

ကုန်သွယ်မဘဏ်၊ 

(ခ ) ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတီ၊ 

(ဂ) သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန၊သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန့်ပွားေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ဃ) ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ံုး၊ 

(င) ပုိေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန၊ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ြမန်မာ့ 

မီးရထားှင့်မုိးေလဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန၊ 

(စ) ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာန၊မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊ 

(ဆ)  လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန၊ေဘးအရာယ် 

  ဆိုင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမဦးစီးဌာနှင့်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ 

(ဇ)     အလပ်ုသမားဝန်ကီးဌာန၊ အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန၊ 

(ဈ) သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ 

(ည) လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း။ 



2 
 

 

၂။ အဆုိပါလစ်လပ်ရာထူး(၁၉၅)ေနရာအတွက် ေလာက်ထားသူ (၆၃၅၄) ဦး (ကျား-၁၆၈၇၊ မ-၄၆၆၇)၌ 

ေရးေြဖစာေမးပွဲတွင(်၃)ဘာသာလုံး လာေရာက်ေြဖဆိုသူစုစုေပါင်း (၈၁၄)ဦး (ကျား-၂၅၉ ၊ မ -၅၅၅) 

ရှိခဲ့သည့်အနက ် (၂၅၀)ဦး (ကျား-၁၁၂၊ မ-၁၃၈)အနက ် ေနြပည်ေတာ်တွင ် စစ်ေဆးခံယူမည့်သ ူ

(၁၀၅)ဦးအား စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမခံယူရန်  အေကာင်းကားခဲ့ရာ (၅)ဦး 

ပျက်ကွက်ခဲ့သြဖင့် ကျနပ်ုဂိလ်(၁၀၀)ဦးတိုကို  ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့မှ ၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့အထိ 

ုံးအမှတ်(၁၇)၊ ေနြပည်ေတာ်၌လည်းေကာင်း၊ မေလးတိုင်းေဒသကီးတွင ် စစ်ေဆးခံယူမည့်သ ူ

(၆၃)ဦးအား စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမခံယူရန်  အေကာင်းကားခဲ့ရာ (၈)ဦး ပျက်ကွက ်

ခ့ဲသြဖင့်ကျန်ပုဂိလ်(၅၅)ဦးတိုကို  ၅-၁၀-၂၀၂၁ ရကေ်န့မှ ၇-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့အထိ မေလးတိုင်း 

ေဒသကီး၊လတ်ေတာ်ုံးေဟာင်း၌လည်းေကာငး်၊ ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီးတွင ် စစ်ေဆးခံယူမည့်သ ူ

(၈၂)ဦးအား စိတ်အေြခအေနှင့် လူေတွစစ်ေဆးမခံယူရန်  အေကာင်းကားခဲ့ရာ (၉)ဦး ပျက်ကွက် 

ခဲ့သြဖင့် ကျန်ပုဂိလ်( ၇၃  )ဦးတိုကို  ၁၀-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့မှ ၁၄-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့အထိ ရန်ကုန် 

တိုင်းေဒသကီး၊ အေြခခံပညာအထက်တန်းေကျာင်းအမှတ်(၄)၊ အလုံမိနယ်၌လည်းေကာင်း၊ 

စိတ်အေြခအေနငှ့် လူေတွစစ်ေဆးခဲ့ပးီေနာက ် ပျက်ကွက်သူ (၂၂)ဦးအနက် ြပန်လည်ေြဖဆိုရန် 

ဆြပသ(ူ၂)ဦးတုိအား ေနြပည်ေတာ်၊ ုံးအမှတ(်၁၇)၌ ၂၅-၁၀-၂၀၂၁ရက်ေန့တွင ် စိတ်အေြခအေန 

ှင့်လူေတွထပမ်ံစစ်ေဆးခ့ဲပီးြဖစ်ပါသည်။ 
 

၃။ လူေတွစစ်ေဆးြခင်းခံယူခဲ့သူများအနက ် စာပုိဒ်(၁)ပါ ဝန်ကီးဌာနှင့် အဖဲွအစည်း(၁၀)ခုရိှ 

လစ်လပ်ရာထူး စုစုေပါင်း(၁၉၅)ေနရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလစ်လပ်ရာထူးေနရာအလုိက် ခန့်ထားုိင်ရန် 

အတွက် သင့်ေလျာ်သူ ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိလ် (၁၄၇)ဦး ( ဝန်ထမ်း - ၆၉ ၊ ြပင်ပ - ၇၈  ) တိုကို 

ေရွးချယ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်- 
 

က။ စီမံကိန်းှင့်ဘာေရးဝန်ကီးဌာန   
(၁) ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ် 

(က) လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ  (၁)ေနရာ      [အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ)] 
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၆၂၁ ေဒလဲ့သီရိခိုင ်
၇/ပမန(ိုင်)၁၄၃၃၅၃ 

ြပင်ပ
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(ခ)  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ  (၇)ေနရာ     [ကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၁၀၁ ေဒခင်စုစုစံ
၅/ယမပ(ုိင်)၀၇၀၈၆၇ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၂၃ ေဒစာေအး
၇/အဖန(ိုင်)၁၁၀၂၇၅ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၀၀ ေဒဝင်းြပည့်ဖိး 
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၄၈၅၆၅ 

ဝန်ထမ်း

၄ ေနြပည်ေတာ်-၃၁ ေဒေမသူဟန ်
၉/လဝန(ုိင်)၁၆၆၉၅၄ 

ဝန်ထမ်း

၅ မေလး-၃၉ ေဒေနြခည်ဦး
၉/ပဘန(ိုင်)၁၃၇၆၈၅ 

ဝန်ထမ်း

၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၄ ေဒဥမာထွန်း
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၄၇၃၂၈ 

ြပငပ်

၇ မေလး-၄၁ ေဒဖူးပွင့်ခိုင်
၅/ဘတလ(ုိင်)၀၈၄၂၁၉ 

ဝန်ထမ်း

 
(ဂ)  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ   (၇)ေနရာ      

       [ကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ/မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘွဲ] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၅၂ ေဒအိမွန်သွယ်
၁/ဟပန(ုိင်)၀၀၄၉၂၃ 

ြပင်ပ

၂ မေလး-၅၃ ေဒေဘဘီေကျာ်
၅/ရဥန(ုိင်)၀၉၄၉၈၃ 

ဝန်ထမ်း

 



4 
 

 

(ဃ)  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ   (၆)ေနရာ      

       [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(သုတနည်းပညာ)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၅၇ ေဒသပွဲင့်ြဖ

၉/မသန(ုိင်)၁၃၀၂၅၈ 

ြပင်ပ

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄၂ ေဒေမစံပယ်စိုး

၁/မညန(ုိင်)၁၅၅၁၇၆ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၁၄၃ ေဒြမတ်ေကခုိင်

၇/တငန(ုိင်)၁၅၉၃၂၁ 

ဝန်ထမ်း

၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၁၂၆ ေဒဝင်းလဲ့လ့ဲသူ

၉/ကဆန(ိုင်)၁၁၁၉၈၆ 

ြပငပ်

၅ ေနြပည်ေတာ်-၅၈ ေဒေကခုိင်ဆင့်

၉/မထလ(ိုင်)၂၅၂၁၄၈ 

ဝန်ထမ်း

၆ မေလး-၉၀၃ ေဒဇွန်ေသာ်ေရ

၁/မကန(ိုင်)၁၅၄၉၉၇ 

ြပငပ်

 

(င)  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ   (၄)ေနရာ      

       [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ)်] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၆၁ ေဒေထွးေထွးေအာင ်

၉/ဝတန(ုိင်)၁၆၀၆၁၉ 

ြပငပ်

၂ မေလး-၆၈ ေဒတင်ေမေမေသာ ်

၉/ခအဇ(ုိင်)၀၃၆၅၃၇ 

ြပငပ်

 

၃ မေလး-၉၆၃ ေဒေကျာ့ေမထူး 

၉/မဟမ(ိုင်)၀၀၃၉၁၇ 

ဝန်ထမ်း

၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၂၀၃ ေဒဇင်ေမသူ

၉/လဝန(ိုင်)၂၄၅၅၀၇ 

ဝန်ထမ်း
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(စ)  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ   (၄)ေနရာ      

       [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စမ်ွးအား)] 

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၂၅၆ ဦးထက်ြမတ်ေအာင်

၉/ငဇန(ိုင်)၁၀၉၆၀၀ 

ဝန်ထမ်း

၂ ရန်ကုန်-၁၈၀၀ ေဒေနြခည်ဝင့်

၁၂/တမန(ုိင်)၁၀၆၂၉၄ 

ြပင်ပ

၃ မေကွး-၂၆ ေဒြဖစင်မုိး

၈/ရနခ(ုိင်)၁၃၀၃၆၄ 

ြပင်ပ

 

 

(ဆ)  လက်ေထာကမ်န်ေနဂျာ    (၁)ေနရာ        [အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(စက်မ)] 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၈၄၅ ဦးေအာင်ကုိဝင်း

၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၃၂၇၅၁ 

ြပငပ်

 

 (၂) ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ ်

  လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ  (၁၀)ေနရာ  

  [ဝါဏိဇဘဲွ/မဟာဝါဏိဇဘဲွ/စီးပွားေရးပညာဘွဲ/မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ 

(စာရင်းအင်း/ေဘာဂေဗဒ)/စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ/စာရင်းကုိင်ပညာမဟာဘဲွ/ 

စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန့ခ်ွဲမပညာဘွဲ/စီးပွားေရးလုပ်ငန်းစီမံခန ့်ခွဲမပညာ 

မဟာဘဲွ/ဖွံဖိးမပညာဘဲွ/ဖွံဖိးမပညာမဟာဘွဲ/လူဉီးေရပညာဘဲွ/ 

လူဦးေရပညာမဟာဘဲွ/ြပည်သူ့ေရးရာစီမခံန့်ခဲွမပညာဘဲွ/ြပည်သူ့ေရးရာ 

စီမံခန့်ခဲွမပညာမဟာဘဲွ(သုိမဟုတ်)ြမန်မာ့ိုင်ငံြခားကုန်သွယ်မဘဏ်တွင် 

တာဝန်ထမ်းေဆာင်လျက်ရိှသူြဖစ်ပါကတကသုိလ်တစ်ခုခုမှဘဲွတစ်ခုခုရရိှပီးသူ]         

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၁၀၃၆ ဉီးေအာင်သူဟိန်း 

၉/စကတ(ိုင်)၁၁၀၂၉၆ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၂ ေနြပည်ေတာ်-၈၅ ဉီးြမတ်ဟိဏ်းေကျာ ်
၁၄/လပတ(ုိင်)၂၁၀၃၁၀ 

ြပင်ပ

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၃၃၁ ဉီးေဇာ်မျ ိးေအာင် 
၉/ငသရ(ုိင)်၀၀၉၂၃၁ 

ဝန်ထမ်း

၄ မေလး-၁၅၂ ေဒဟန်နီဉီး
၈/တတက(ုိင်)၂၁၆၄၈၆ 

ြပင်ပ

၅ ရန်ကုန်-၁၈၇၈ ေဒဖိးအိဇင်
၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၇၇၄၆ 

ြပင်ပ

၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၀၃ ေဒအိြဖစိုး
၈/မဘန(ုိင်)၁၀၂၂၂၉ 

ဝန်ထမ်း

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၃၇၂ ေဒထက်ေသာ်တာဉီး 
၁၂/သလန(ိုင်)၁၃၁၇၄၂ 

ဝန်ထမ်း

၈ ရန်ကုန်-၁၉၀၂ ဉီးမျ ိးေဇာ်ထွန်း
၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၁၉၆၃၁ 

ဝန်ထမ်း

၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၃၇၈ ေဒမထွန်း
၇/ဇကန(ုိင်)၀၅၃၄၂၁ 

ဝန်ထမ်း

၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၁၃၆၅ ဉီးထွဋ်ေခါင်ခန ့်
၇/ပမန(ုိင်)၁၇၈၉၄၀ 

ဝန်ထမ်း

 
ခ။ ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီးအစိုးရအဖွဲ 
 ရန်ကုန်မိေတာ်စည်ပင်သာယာေရးေကာ်မတ ီ

 ဌာနစုမှး     (၁၅)ေနရာ    [တကသိုလ်မှဘွဲတစ်ခုခ]ု         
  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၇ ဉီးလင်းလက်ေအာင်ဟိန်း 

၉/ဥတသ(ုိင်)၀၀၇၆၉၃ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၂၅၀ ဉီးထက်လူ

၂/လကန(ုိင်)၀၉၄၇၁၃ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၃ မေလး-၁၉၇ ဉီးြပည့်ဖိးသန ့်

၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၉၂၈၂ 

ြပင်ပ

၄ မေလး-၂၁၅ ဉီးသီဟကိုကို

၉/မကန(ိုင်)၁၃၁၀၈၄ 

ြပင်ပ

၅ ရန်ကုန်-၄၂၈ ေဒခင်မျ ိးြမင့်ဝင်း 

၇/ပခန(ိုင်)၃၁၅၁၅၅ 

ြပင်ပ

၆ ေနြပည်ေတာ်-၃၉၉ ေဒအိသာေကျာ် 

၇/အတန(ုိင်)၀၉၁၆၃၇ 

ြပင်ပ

၇ ေနြပည်ေတာ်-၄၂၂ ဉီးတည်လင်းခန့် 

၉/အမဇ(ိုင်)၀၄၀၇၁၅ 

ဝန်ထမ်း

၈ ရန်ကုန်-၁၂၈၃ ေဒေမသခုိူင်

၁၂/သကတ(ိုင်)၁၈၉၆၁၀ 

ြပင်ပ

၉ မေကွး-၅၁၇ ဦးထက်ေအာင်ဝင်း 

၁၂/ဒပန(ုိင်)၀၅၁၀၃၃ 

ဝန်ထမ်း 

၁၀ ရန်ကုန်-၃၃၉ ဉးီသန့်စင်ွန့်

၅/ရဘန(ုိင်)၁၆၉၁၉၁ 

ြပင်ပ

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၆၀၉ ေဒေဟမာြမင့်

၈/မတန(ိုင်)၀၅၅၂၀၉ 

ဝန်ထမ်း

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၃၅၂ ေဒသိမ့်သိမ့်ကို

၁၂/ဉကမ(ိုင်)၂၀၇၄၂၅ 

ြပင်ပ

၁၃ ရန်ကုန-်၈၄၆ ေဒအိသာေဇာ်

၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၀၀၆၆ 

ြပင်ပ

၁၄ ရန်ကုန-်၇၁၀ ေဒလဲ့ယမင်းကုိ

၁၂/မဂဒ(ိုင)်၁၆၃၃၄၆ 

ြပင်ပ

၁၅ ရန်ကုန-်၅၅၃ ေဒထက်ထက်ရီေွဉီး 

၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၁၂၅၇၃ 

ြပင်ပ
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ဂ။ သာသနာေရးှင့်ယဉ်ေကျးမဝန်ကီးဌာန 

 သာသနာေတာ်ထွန်းကားြပန ့်ပွားေရးဦးစီးဌာန 

 (က) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား) (၃)ေနရာ [ဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၀၉ ဉီးချမ်းမင်းေအာင ်

၇/တငန(ုိင်)၁၅၉၈၁၂ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၁၀ ဉီးမုိးေဇာ်လွင ်

၉/ရမသ(ုိင်)၁၉၆၈၈၂ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၁၈ ဉီးေဇာ်မင်းထက ်

၉/ပမန(ုိင်)၂၁၅၆၅၈ 

ဝန်ထမ်း

 

(ခ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား) (၃၇)ေနရာ 

[အစိုးရအသအိမှတ်ြပတကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရှိသ(ူသို)သာသနဓဇ   

ဓမာစရိယ(သုိ)သကျသီဟဓမာစရိယ(သို)ေစတီယဂဏဓမာစရိယ 

(သို)သာသနတကသီလ ဓမာစရိယ] 

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၂၈ ဉီးစုိးြမတ်ဉီး

၉/ရမသ(ုိင်) ၁၄၃၆၁၄ 

ဝန်ထမ်း

၂ မေလး-၅၉၈ ဉီးစရန်ိုင်

၁၃/ကလန(ိုင်)၁၀၅၀၄၇ 

ြပင်ပ

၃ မေကွး-၂၈၄ ဉီးေအာင်ေကျာ်ြမင့် 

၈/မမန(ိုင်)၂၈၉၉၃၁ 

ဝန်ထမ်း

၄ မေလး-၈၈၆ ဦးြမတ်ကိုဦး

၉/ပဥလ(ိုင်)၀၄၄၈၆၅ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၅ ေနြပည်ေတာ်-၇၇၇ ဉီးေကျာ်မင်းသူ

၉/လဝန(ုိင်)၂၄၈၂၄၁ 

ဝန်ထမး်

၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၃ ဉီးြပည့်ဇင်ေအာင် 

၈/တတက(ိုင်)၁၈၆၆၈၀ 

ဝန်ထမး် 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၈ ဉီးမျ ိးလင်ဝင်း

၈/မသန(ိုင်)၁၃၆၈၃၇ 

ဝန်ထမး် 

၈ ရန်ကုန်-၂၀၀၇ ဉီးေအာင်သူဖိး

၁၂/ဒဂမ(ုိင်)၀၂၇၈၈၁ 

ြပင်ပ

၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၄ ဉီးစက်ေဝ

၈/ရစက(ုိင)်၁၇၅၃၉၃ 

ဝန်ထမး် 

၁၀ မေလး-၁၁၂၉ ဉီးစည်သူဝင်း

၅/ခဉတ(ိုင်)၀၈၀၀၀၉ 

ဝန်ထမး် 

၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၈၅၇ ဉီးသိန်းိုင်ေဌး
၈/မသန(ိုင်)၁၄၈၁၁၀ 

ဝန်ထမး် 

၁၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၂ ဉီးစန်းလွင်ထူး

၉/တကန(ိုင်)၁၉၆၇၃၂ 

ဝန်ထမး် 

၁၃ မွန်-၅၉ ဉီးခန့်မင်းကုိ

၃/ကမမ(ိုင်)၀၀၄၀၄၇ 

ဝန်ထမး် 

၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇၇ ဉီးငိမ်းချမ်းေအာင် 

၁၁/စတန(ုိင်)၁၀၆၄၆၄ 

ဝန်ထမး် 

၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၈၃၇ ဉီးတုိက်တိုးေအာင် 

၈/ရစက(ုိင)်၁၈၅၈၈၂ 

ဝန်ထမး် 

၁၆ မေကွး-၂၇၃ ဉီးဖိးေကျာ်သူ

၈/မလန(ုိင်)၀၉၅၄၅၂ 

ြပင်ပ

၁၇ ရန်ကုန်-၁၃၈၆ ဉီးရဲြမတ်သူ

၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၅၇၈၀ 
 

ဝန်ထမ်း
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၉ ဉီးထက်အာကာိုင ်

၇/ရတရ(ိုင်)၁၄၅၄၅၄ 

ြပင်ပ

၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၁ ဉီးစည်သူလွင်

၉/ဇဗသ(ိုင်)၀၀၅၂၄၁ 

ဝန်ထမး် 

၂၀ ေနြပည်ေတာ်-၈၄၂ ဉီးဖိးမင်းမင်းသိန်း 
၉/ပမန(ုိင်)၂၁၄၈၄၇ 

ဝန်ထမး် 

၂၁ ရန်ကုန်-၂၃၂၂ ဉီးညီရဲေနာင်

၅/ကလတ(ိုင်)၁၀၉၉၁၉ 

ြပင်ပ

၂၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၁ ဉီးေရြမင့်မိုရ်ထွန်း 

၉/လဝန(ုိင်)၂၄၃၂၆၀ 

ဝန်ထမး် 

၂၃ ရန်ကုန်-၂၀၁၇ ဉီးရဲထွဋ်လင်

၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၄၃၆၅ 

ဝန်ထမး် 

၂၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၈၇ ဉီးဇင်မျ ိးသူရေအာင် 

၇/ပခန(ုိင်)၃၄၉၉၅၃ 

ဝန်ထမး် 

၂၅ ရန်ကုန်-၂၀၁၃ ဉီးေကျာ်ဇင်ထွန်း 

၈/ကမန(ုိင်)၀၅၈၅၉၄ 

ဝန်ထမး် 

၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၈၅၁ ဉီးရာဇာဝင်း
၈/တတက(ိုင်)၁၉၆၆၉၇ 

ဝန်ထမး် 

၂၇ ေနြပည်ေတာ်-၈၄၅ ဉီးမင်းမင်းေဇာ်
၅/ကလတ(ိုင်)၁၀၅၅၂၈ 

ဝန်ထမး် 

၂၈ ရန်ကုန်-၂၀၁၀ ဉီးေအာင်ကုိုိင်

၇/ဒဉန(ိုင်)၂၀၃၂၆၃ 

ြပင်ပ

၂၉ ရန်ကုန်-၁၉၈၁ ဉီးေကျာ်ရဲိုင်

၁၄/အမန(ုိင်)၁၅၁၁၂၂ 

ြပင်ပ

၃၀ ေနြပည်ေတာ်-၈၅၅ ဉီးဝင်းိုင်ဉီး
၉/ဇယသ(ုိင်)၀၀၇၁၀၁ 

ဝန်ထမး် 
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၃၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၉၀ ဉီးုိင်ဝင်းထွန်း

၁၂/ဗဟန(ုိင်)၀၉၅၃၁၈ 

ဝန်ထမး် 

၃၂ ေနြပည်ေတာ်-၈၃၉ ဉီးထွန်းလင်းိုင ်
၁၂/မရက(ုိင်)၁၅၂၃၄၆ 

ဝန်ထမး် 

၃၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၇၈ ဉီးေစာေကျာ်စံထွန်း 

၃/ဘအန(ုိင်)၂၆၄၈၅၀ 

ဝန်ထမး် 

၃၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၅၄ ဦးေဇာ်ိုင်ဝင်း
၉/အမဇ(ုိင်)၀၄၆၆၁၄ 

ြပင်ပ

၃၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၃ ဉီးသိန်းဆန်း

၈/ပခက(ုိင်)၂၆၅၈၃၁ 

ဝန်ထမး် 

၃၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၀၅ ဉီးဟိန်းစိုးေအာင ်

၅/ပလန(ုိင်)၀၈၉၅၃၀ 

ဝန်ထမး် 

၃၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၈၀၅ ဉီးတင်မိုးဝင်း

၇/သနပ(ိုင်)၀၉၃၉၄၃ 

ဝန်ထမး် 

ဃ။ ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချပ်ံုး 

 (က) ဦးစီးအရာရှိ      (၇)ေနရာ  

[မဟာကွန်ပျတာသိပံဘဲွ/မဟာကန်ွပျတာနည်းပညာဘဲွ]      

စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ မေလး-၈၉၆ ေဒှင်းေဝဦး
၅/မကန(ိုင်)၀၇၂၀၁၃ 

ြပင်ပ

 

င။ ပိုေဆာင်ေရးှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကီးဌာန 
   (၁) ဆက်သွယ်ေရးန်ကားမဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရိှ(အမျ ိးသား)    (၁)ေနရာ   
[မဟာအင်ဂျငနီ်ယာဘဲွ( အီလက်ထေရာနစ်)]      
[ေလာက်ထားသ(ူ၁)ဦးရှိေသာ်လည်း ေရးေြဖစာေမးပွဲသုိ 

လာေရာက်ေြဖဆုိြခင်း မရှိပါသြဖင့် ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူမရိှပါ။]    
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   (၂) ြမန်မာ့မီးရထား 

(က) လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ(မိြပ)(အမျ ိးသား)   (၁၀)ေနရာ

           [အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ)]      

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန-်၂၂၅၇ ဦးမျ ိးေဇာ်ထွန်း 

၁၄/သပန(ုိင်)၁၀၀၂၉၉ 

ြပင်ပ

၂ မေကွး-၄၈၀ ဦးေဝဖိး

၈/မကန(ိုင်)၂၄၈၅၁၇ 

ြပင်ပ

 

၃ ေနြပည်ေတာ်-၈၇၆ ဦးဘုန်းြမင့်ေမာင ်

၉/ပမန(ုိင်)၂၃၆၃၇၆ 

ဝန်ထမး်

၄ ရန်ကုန-်၁၄၁၉ ဦးသီဟန်ုိင် 

၇/အတန(ုိင်)၁၀၁၁၀၃ 

ဝန်ထမး်

၅ ရန်ကုန-်၁၄၁၆ ဦးထက်အာကာေကျာ ်

၇/ပခတ(ိုင်)၀၈၂၂၇၇ 

ဝန်ထမး်

၆ ရန်ကုန-်၂၀၃၅ ဦးထွန်းထက်ဝင်း 

၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၈၂၆၀ 

ြပင်ပ

 

၇ ေနြပည်ေတာ်-၈၇၉ ဦးသူရေမာင် 

၁၂/မဘန(ိုင်)၁၃၈၀၉၁ 

ြပင်ပ

၈ မေလး-၁၃၁၈ ဦးေဇာ်ရဲဝင့်

၇/ပတန(ိုင်)၁၂၁၉၉၆ 

ြပင်ပ

 

၉ ေနြပည်ေတာ်-၈၇၈ ဦးလူမင်းသာ 

၉/ရမသ(ုိင်)၁၇၃၅၁၉ 

ြပင်ပ

 

၁၀ ရန်ကုန-်၁၄၁၅ ဦးညီသူလွင် 

 ၁၂/တမန(ုိင်)၁၁၇၈၆၅ 

ဝန်ထမး်
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(၃) မိုးေလဝသှင့်ဇလေဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန 

လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ (၃)ေနရာ     
[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(သုတနည်းပညာ/အီလက်ထေရာနစ/် 
လပ်စစ်စွမး်အား/စက်မ)]      
စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၀၅၇ ဦးသက်ထွန်းေအာင် 

၇/ပမန(ုိင်)၂၀၅၃၆၅ 

ြပငပ်

၂ ေနြပည်ေတာ်-၉၁၃ ေဒေဆွဇင်ဦး

၈/တတက(ုိင်)၁၈၄၄၄၂ 

ဝန်ထမ်း

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၁၅၇ ေဒငုဝါြမင့်

၉/မထလ(ုိင်)၃၂၄၀၂၀ 

ြပငပ်

 

 
စ။ ြပည်ထဲေရးဝန်ကီးဌာန 
 မီးသတ်ဦးစီးဌာန 
 (က) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား)      (၁)ေနရာ         [မဟာဥပေဒဘဲွ]   

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရးွချယ်ြခင်းခံရသူမရှိပါ။]      
 

(ခ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသမီး)      (၁)ေနရာ         [မဟာဥပေဒဘဲွ]   
စဉ် ခံုအမတ်ှ အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်
မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၇၉ ေဒချစ်ေကခုိင် 

၈/တတက(ိုင်)၁၄၇၁၈၇ 

ဝန်ထမ်း

  

(ဂ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသား)      (၁)ေနရာ         

 [မဟာဝိဇာဘဲွ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)]   

[ေလာက်ထားသူမရှိပါသြဖင့်ေရးွချယ်ြခင်းခံရသမူရိှပါ။]      
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(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ(အမျ ိးသမီး)      (၁)ေနရာ         

 [မဟာဝိဇာဘဲွ (အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)]   

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၈၀ ေဒသူသူဇင်ေအး 
၈/နမန(ိုင်)၁၈၄၃၉၆ 

ြပငပ်

  

ဆ။ လူမဝန်ထမး်၊ကယ်ဆယ်ေရးှင့်ြပန်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကီးဌာန 

 (၁) ေဘးအရာယ်ဆုိင်ရာစီမံခန ့်ခွဲမဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရှိ            (၂)ေနရာ          

[စာရင်းကုိင်ပညာမဟာဘဲွ/မဟာကန်ွပျတာသိပံဘဲွ/မဟာ  

ဝိဇာဘွဲ(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)/မဟာဝိဇာဘဲွ(ိုင်င ံ

တကာဆက်ဆံေရးပညာ)]  

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၉၂၁ ေဒဇင်မာစုိး

၅/အရတ(ိုင်)၁၁၁၅၄၉ 

ြပငပ်

(၂) လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 

 (က) ဦးစီးအရာရှိ              (၅)ေနရာ          

[မဟာကွန်ပျတာသိပံဘွဲ/မဟာကွန်ပျတာနည်းပညာဘဲွ/မဟာ 

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သုတနည်းပညာ]  

[ေရးေြဖစာေမးပွဲသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်း 
ခံရသူမရှိပါ။]      

  (ခ) ဦးစီးအရာရှိ     (၄)ေနရာ   [မဟာစီးပွားေရးပညာဘဲွ(စာရင်းအင်း)]   

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မေကွး-၄၁၁ ေဒလွင်မာဉီး
၉/ကပတ(ုိင်)၂၂၃၇၆၉ 

ြပင်ပ
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စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၂ မေလး-၁၀၈၆ ေဒဖိးဖိးေအာင ်
၈/ရစက(ုိင်)၂၁၄၄၁၆ 

ြပင်ပ

၃ မေလး-၁၀၈၄ ေဒစာခိုင်
၅/မကန(ုိင်)၀၇၉၆၂၁ 

ြပင်ပ

  

  (ဂ) ဦးစီးအရာရှိ    (၁၆)ေနရာ    [မဟာဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)]   
 စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ မေလး-၇၂၅ ေဒမျ ိးသာေအာင် 
၅/ယမပ(ိုင်)၀၈၇၆၈၁ 

ြပငပ်

၂ မေလး-၁၃၆၉ ေဒခုိင်စုရည်
၉/အမရ(ုိင်)၁၃၃၈၆၇ 

ြပငပ်

၃ မေလး-၇၃၆ ေဒအင်ကင်းဇာ 
၉/ခအဇ(ိုင်)၀၄၄၅၆၁ 

ြပငပ်

၄ မေလး-၇၂၉ ေဒသာမိုး
၉/ပကခ(ုိင)်၀၂၁၁၇၄ 

ြပငပ်

၅ မေကွး-၄၆၈ ေဒထက်လင်ဖိး 
၈/မကန(ုိင်)၂၁၇၉၅၀ 

ြပငပ်

၆ မေလး-၁၂၆၄ ဉးီေဇာ်ေဇာ်ထက ်
၁၂/လကန(ိုင်)၁၉၄၆၇၅ 

ြပငပ်

၇ မေကွး-၄၆၅ ေဒေဆွေဆွမွန ်
၈/မကန(ုိင်)၂၃၀၀၃၆ 

ြပငပ်

၈ ေနြပည်ေတာ်-၉၃၇ ေဒမိုးမိုးဉီး
၈/ပခက(ုိင်)၂၇၈၀၇၆ 

ဝန်ထမ်း

 
  (ဃ) ဦးစီးအရာရှိ   (၁)ေနရာ   [မဟာဝိဇာဘဲွ(စိတ်ပညာ)]   

[ေရးေြဖစာေမးပွဲသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရှိပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်း 
ခံရသူမရှိပါ။]   
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  (င) ဦးစီးအရာရှိ   (၉)ေနရာ   [မဟာဥပေဒဘွဲ]   
 
  

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 
ကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ မွန-်၁၁၁ ဉီးြပည့်ဖိးေအာင်
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၂၇၇၂ 

ြပငပ်

၂ ရန်ကုန်-၂၃၀၅ ေဒခင်ပုံပုံုိင်
၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၁၆၀၆၃ 

ြပငပ်

၃ ရန်ကုန်-၂၃၁၁ ေဒြဖြဖေအး
၁၂/ဒလန(ုိင်)၀၇၀၈၂၉ 

ြပငပ်

၄ ရန်ကုန်-၂၂၄၂ ေဒတင်မုိးွယ်
၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၂၂၀၇ 

ဝန်ထမ်း

၅ မေလး-၁၃၇၆ ေဒထက်ထက်လြပည့်ဝန်း 
၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၃၃၆၉ 

ြပငပ်

၆ ရန်ကုန်-၂၃၀၇ ေဒငိမ်းငိမ်းအိ
၁၂/သလန(ုိင်)၁၂၃၆၈၉ 

ြပငပ်

၇ မေကွး-၅၀၈ ေဒေအးေအးမာ
၈/ရနခ(ုိင်)၁၄၀၃၀၈ 

ြပငပ်

၈ ရန်ကုန်-၁၄၉၄ ေဒေရစင်ရတနာ
၁၂/ဥကမ(ုိင်)၂၂၅၆၁၄ 

ြပငပ်

 

 
 (စ) ဦးစီးအရာရိှ         (၁)ေနရာ     [လူမေရးပညာဘဲွလန်ွဒီပလုိမာ]     

[ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရှိပါသြဖင့်ေရးွချယ်ြခင်း 
ခံရသူမရှိပါ။]      

   
(ဆ) ဦးစီးအရာရိှ  (၉)ေနရာ   

  [ေဆးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာဘွဲ(ေဆးဘက်ဆိုင်ရာခာသန်စွမ်းမ)]  

[ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရိှပါသြဖင့်ေရွးချယ်ြခင်း 
   ခံရသူမရိှပါ။]      
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ဇ။ အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန 

 အလုပ်သမားန်ကားေရးဦးစီးဌာန 

(က) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ  (၃)ေနရာ         [ဥပေဒဘဲွ]  

စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်

မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၅၅၁ ဉီးသူရိန်ထက်
၉/ဇဗသ(ုိင်)၀၀၁၈၇၁ 

ဝန်ထမ်း

၂ ရန်ကုန်-၂၃၂၁ ေဒအိမွန်မွန်သန်း(ခ) 
ဆုလင်းြမတ် 
၁၂/မဂတ(ုိင်)၀၉၇၉၅၈ 

ြပငပ်

၃ မေကွး-၃၂၀ ေဒယဉ်မွန်ဖိး
၈/မကန(ိုင်)၂၁၇၇၀၃ 

ြပငပ်

 

(ခ) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ  (၃)ေနရာ         [ဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ)]  
 

 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

မတ်ှချက်

၁ မေကွး-၅၁၉ ေဒတင်တင်ု

၈/မကန(ိုင်)၂၄၈၆၀၂ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၂၂၄၆ ေဒေကျာ့ေကခိုင်

၇/နတလ(ိုင်)၁၂၅၃၇၁ 

ြပင်ပ

၃ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၂၁ ဉီးေအးချမ်းဖိး

၉/လဝန(ုိင်)၂၆၉၆၅၁ 

ဝန်ထမ်း

 

 

(ဂ) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ            (၂)ေနရာ          

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(သတင်းအချက်အလက်သိပံှင့်နည်းပညာ)]  

[ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရှိပါသြဖင့်ေရးွချယ်ြခင်း 
 ခံရသူမရှိပါ။]      
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(ဃ) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ            (၂)ေနရာ         
[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(အီလက်ထေရာနစ်)]  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၁၇၆၃ ဦးေဝယံလငး်ထက်

၁၄/ဟသတ(ုိင်)၂၄၆၄၇၆ 

ြပင်ပ

 

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၂၀ ေဒသာစုိး

၅/ပလန(ုိင်)၀၇၃၀၄၃ 

ြပင်ပ

 

(င) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ            (၂)ေနရာ         
[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(လပ်စစ်စွမ်းအား)]  
စဉ် ခံုအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၂၇၆ ဦးေနိုင်ထွန်း

၉/တကန(ိုင်)၁၇၁၈၅၉ 

ြပင်ပ

၂ မေလး-၉၉၈ ေဒစီစီေမာ်

၈/မသန(ုိင်)၁၁၉၃၇၂ 

ြပင်ပ

 

(စ) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ          (၂)ေနရာ        [အင်ဂျင်နီယာဘွဲ(မိြပ)]  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန်-၂၂၀၇ ေဒသန်းသန်းစုိး

၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၇၉၄၆ 

ြပင်ပ

၂ ရန်ကုန်-၂၁၉၆ ေဒယုခင်ခင်ေကျာ်

၁၂/လမတ(ုိင်)၀၃၄၃၀၅ 

ြပင်ပ

 

(ဆ) ဦးစီးအရာရိှ/နည်းြပအရာရိှ          (၂)ေနရာ        
[အင်ဂျင်နီယာဘဲွ(ချည်မင်င့်ှအထည်)]  
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ရန်ကုန-်၁၆၀၂ ေဒသာစုိး

၅/ခဥတ(ုိင်)၀၈၃၅၄၃ 

ြပင်ပ
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ဈ။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန 
 ြမန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း 

 လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ဘာေရး)  (၃)ေနရာ          
[လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ/ဝါဏိဇဘွဲ]  
[ေရးေြဖစာေမးပဲွသုိလာေရာက်ေြဖဆုိြခင်းမရှိပါသြဖင့်ေရးွချယ်ြခင်း 
 ခံရသူမရှိပါ။]      

 

ည။ လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန 
 မေလးလပ်စစ်ဓာတ်အားေပးေရးေကာ်ပိုေရးရှင်း 
 (က) လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(စီမံ)  (၁)ေနရာ  

[ဝိဇာဘဲွ(အဂလိပ်စာ/အဂလိပ်ဘာသာ)]       
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ ်

ေရးကတ်ြပားအမှတ ်
မတ်ှချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၆၈၇ ေဒယွန်းသဇူာခိုင်
၉/လဝန(ိုင်)၁၉၉၉၃၉ 

ဝန်ထမ်း

 (ခ) လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(ဘာ)  (၈)ေနရာ  
[ဝါဏိဇဘဲွ/လက်မှတ်ရြပည်သူ့စာရင်းကုိင်ေအာင်လက်မှတ်ရရိှသူ/ 
စာရင်းကိုင်ပညာဘွဲ/တကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲရရိှပီးစာရင်းကိုင ်
ဒီပလုိမာလက်မှတ်ရရိှသူြဖစ်ပါကအစုိးရဌာနတစ်ခုခု၌လုပ်သက် 
(၃)ှစ်အထက်အေတွအကံရိှပီးလက်ရိှတာဝန်ထမ်းေဆာင်ဆဲ 
ဝန်ထမး်ြဖစ်သ ူ]         
စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 
မှတ်ချက်

၁ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၃၉ ေဒစိုးသာေကျာ်
၅/ဒပယ(ုိင်)၁၀၁၄၄၂ 

ဝန်ထမ်း

၂ ေနြပည်ေတာ်-၁၀၆၀ ေဒခင်မာတင်
၉/ပမန(ုိင်)၂၂၆၃၈၂ 

ဝန်ထမ်း

၃ ရန်ကုန-်၁၉၇၉ ေဒေအးေအးသင်း 
၁၂/သကတ(ုိင်)၁၅၂၅၉၂ 

ဝန်ထမ်း

၄ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂၈ ေဒဖူးြမတ်သွယ်
၉/ပမန(ုိင်)၂၆၆၅၅၃ 

  ြပင်ပ 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် 

ေရးကတ်ြပားအမှတ် 

မှတ်ချက်

၅ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၂၄ ေဒတွယ်တာေအာင် 

၉/လဝန(ိုင်)၁၉၉၈၇၁ 

  ြပင်ပ 

၆ ေနြပည်ေတာ်-၁၄၄၀ ေဒဆုြပည့်ြမတ်သ ူ

၈/နမန(ုိင်)၁၆၅၄၅၂ 

ဝန်ထမ်း

၇ ေနြပည်ေတာ်-၁၇၃၅ ဉီးေကျာ်သက်

၉/လဝန(ိုင်)၁၈၅၆၀၈ 

ဝန်ထမ်း

၈ မေလး-၁၁၀၆ ေဒအိဇာြဖ

၅/စကန(ိုင်)၂၃၉၇၄၁ 

ြပင်ပ

 
 

၄။ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူ (လက်ရှိိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း + ြပင်ပပုဂိလ်) အားလုံးတိုသည် ဗဟုိဝန်ထမ်း 

တကသိုလ်(အထက်ြမန်မာြပည်)တွင် ၁၃−၁၂−၂၀၂၁ ရက်ေန့မှ ၃၁−၃−၂၀၂၂ ရက်ေန့အထိ 

ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းေလာင်းအေြခခံသင်တန်း၊ ြပည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမဘွဲလွန်ဒီပလိုမာ 

သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၈) (Post-graduate Diploma in Civil Service Management Course Batch 

No.8)သုိ တက်ေရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

၅။ ေရွးချယ်ြခင်းခံရသူများသည် အထက်စာပုိဒ်(၄)ပါသင်တန်းသုိ တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ပီးမှသာ 

သက်ဆုိင်ရာလစ်လပ်ရာထူးေနရာများ၌ ခန့်ထားြခင်းခံရမည်ြဖစ်ပါသည်။ အဆုိပါ သင်တန်းများသို 

တက်ေရာက်ရန်အတွက် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည့်ကာလှင့် သင်တန်းဝင်န်ကားလာတိုကို 

တစ်ဉီးချင်းစီသို ဆက်လက်ေပးပိုအေကာင်းကားမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၆။ ဤေကညာချက်ကုိ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website - www.ucsb.gov.mm ှင့် 

Myanmar National  Web Portal ြဖစ်ေသာ www. myanmar. gov.mm တုိတွင်လည်း ဝင်ေရာက် 

ကည့်ုိင်ပါသည်။   

 


