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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁၂

မန္တ လး-၁၅၅၀

ဒ ယမစန္ဒာဝင်း

ြပင်ပ

၉/ပကခ(နိင်)၀၂၃၈၆၄
၁၃

ရန်ကန်-၂၃၈

ဒ ခင်ြမတ်နိး ဝ

ြပင်ပ

၁၄/ပသန(နိင်)၂၃၆၄၅၆
၁၄

ရန်ကန်-၃၇၂

ဒ အိအမ
ိ းိ

ြပင်ပ

၈/ရနခ(နိင်)၁၂၈၆၅၈
၁၅

ရန်ကန်-၁၅၄၄

ဒ နှငး် ြမတ်ြဖူ အာင်

ြပင်ပ

၅/ယမပ(နိင်)၀၉၄၃၆၂
၁၆

ရန်ကန်-၁၀၇၂

ဒ အိမွန်မွန်သူ

ြပင်ပ

၇/မညန(နိင်)၀၇၃၄၆၂
၁၇

မန္တ လး-၁၅၃၄

ဒ ငိမး် ြမင့်သူ

ြပင်ပ

၉/ခအဇ(နိင်)၀၁၅၆၂၈
၁၈

နြပည် တာ်-၅၄၀

ဒ ထက်ရူပါ ရ

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၃၃၆၈၀
၁၉

ရန်ကန်-၂၇၇

ဒ နန် ့ အမီမီ အာင်

ြပင်ပ

၁၄/ဓနဖ(နိင်)၁၀၃၅၇၅
၂၀

မန္တ လး-၁၁၁၂

ဒ လင်း နြခည် အာင်

ြပင်ပ

၁/မကန(နိင်)၁၃၆၄၂၇
၂၁

နြပည် တာ်-၅၇၂

ဒ ရရည်ထွန်း

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၃၀၉၀၁၄
၂၂

မန္တ လး-၁၁၁၃

ဒ ဝိင် လးသန် ့

ြပင်ပ

၉/ခမစ(နိင်)၀၂၄၉၉၈
၂၃

မ ကွး-၆၂၇

ဒ ြမတ်သန္တာ အာင်

ဝန်ထမ်း

၈/ရနခ(နိင်)၁၁၂၀၄၈
၂၄

ရန်ကန်-၃၁၂

ဒ ယမင်းအဉ္ဇလီ

ြပင်ပ

၁၂/လကန(နိင်)၁၉၃၇၃၀
၂၅

နြပည် တာ်-၁၃၁၅

ဒ ဆမွန်ကိကိ

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၃၇၂၆၀
၂၅/သိ ့
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(၃)

လ ပ်စစ်ဓာတ်အားြဖနြဖူး
့်
ရးလပ်ငန်း
(က) ဦးစီးအရာရှိ(စီမ)
စဉ်

(၈) နရာ

ခအမှတ်

[တက္က သိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ့]
အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၉၁၇

ဒ အိသရ
ီ ိ ဇာ်

ဝန်ထမ်း

၉/ပဥလ(နိင်)၀၃၈၈၅၄
၂

ရန်ကန်-၁၂၇၇

ဒ စန္ဒာ နွး နွးနိင်

ြပင်ပ

၇/ပခန(နိင်)၃၄၁၄၂၀
၃

မ ကွး-၁၄၀

ဒ စရည်မင်း

ြပင်ပ

၈/စလန(နိင်)၁၆၁၉၄၁
၄

နြပည် တာ်-၂၂၅၆

ဒ အိသဉ္ဇာခိင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/သကတ(နိင်)၁၅၉၉၄၈
၅

မ ကွး - ၁၅၈

ဒ ဝတ်ရည်တိး

ြပင်ပ

၈/မကန(နိင်)၂၀၃၀၇၉
၆

မန္တ လး-၁၅၇၈

ဒ ရည်မန
ွ ် ငိမး်

ြပင်ပ

၉/ခမစ(နိင်)၀၃၇၄၇၁
၇

နြပည် တာ်-၂၉၀၉

ဦး တဇာဘန်းဝင်း

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၃၆၃၇၈
၈

နြပည် တာ်-၂၂၁၇

ဒ ပွငသ
့် ခ
ူ င်
ိ

ြပင်ပ

၇/မလန(နိင်)၀၉၇၉၄၈
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(ဘ

ာ)

(၂) နရာ

[ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/လက်မှတ်ရြပည်သူ ့စာရင်းကိင် အာင်
လက်မှတ်ရရှိသ]ူ
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၆၆၄

ဒ လင်းလင်းထိက်

ြပင်ပ

၁၂/ကမတ(နိင်)၀၆၈၃၂၃
၂

နြပည် တာ်-၂၃၂၆

ဒ ငိမး် ငိမး် ထက်

ြပင်ပ

၅/ကသန(နိင်)၁၀၅၄၅၂
၂၆/သိ ့
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(၄)

ရန်ကန်လ ပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပိ ရးရှင်း
(က) လက် ထာက်မန် နဂျာ(ဘ

ာ)

(၁၇) နရာ

[မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့( သိ ့မဟတ် )စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘွဲ ့( သိ ့မဟတ် )လက်မှတ်ရ
ြပည်သူ ့စာရင်းကိင် အာင်လက်မှတ်ရရှိသူ( သိ ့မဟတ် ) ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့ ( သိ ့မဟတ် )
စာရင်းကိင်ပညာဘွဲ ့(သိ ့မဟတ်)တက္က သိလ်မဘ
ှ ဲွ ့တစ်ခခရရှိ ပီးစာရင်းကိင်ဒပ
ီ လိမာ
အာင်လက်မတ
ှ ရ
် ရှိသူြဖစ်ပါကအစိးရဌာနတစ်ခခ၌ဘ

ာ ရး ငွစာရင်းလပ်သက်

(၅)နှစ်အထက်အ တွ အ
့ ကုရှိ ပီးလက်ရှိတာဝန်ထမ်း ဆာင်ဆဲဝန်ထမ်းြဖစ်သူ]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၆၃၆

ဦး ကျာ်ဇင်မင်းထွန်း

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၁၉၃၄၁၆
၂

ရန်ကန်-၁၆၀၇

ဒ စဝင်းမွန်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက(နိင်)၁၁၀၁၂၀
၃

ရန်ကန်-၁၂၁၆

ဒ နွယန
် ယ
ွ အ
် န်း မာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၈၄၃၂၃
၄

ရန်ကန်-၄၅၆

ဦး စာသိနး် စိး

ဝန်ထမ်း

၁၀/ပမန(နိင်)၁၃၁၂၄၁
၅

ရန်ကန်-၂၀၆၀

ဒ အးစန္ဒာ

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဝခမ(နိင်)၁၄၅၉၄၄
၆

နြပည် တာ်-၇၅၆

ဒ ပွဲပွဲထွန်း

ဝန်ထမ်း

၁/မညန(နိင်)၁၃၆၀၇၄
၇

ရန်ကန်-၂၀၅၇

ဒ နွမွန်မွန် ဇာ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၂၅၃၄၉
၈

ရန်ကန်-၁၆၇၁

ဒ ဝ ဝ အာင်

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန(နိင်)၃၅၃၀၁၃
၉

ရန်ကန်-၄၅၈

ဒ စာယမာ

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကမ(နိင်)၁၈၇၆၇၂
၁၀

ရန်ကန်-၁၆၆၇

ဦးမျိုးဝင်း အာင်

ဝန်ထမ်း

၁၁/မပတ(နိင်)၀၅၀၇၉၇
၂၇/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁၁

ရန်ကန်-၄၅၇

ဒ ခင်မာ ဝ

ဝန်ထမ်း

၈/စလန(နိင်)၁၄၈၁၈၆
၁၂

မန္တ လး-၅၀၇

ဒ ယဉ်ယဉ် အာင်

ြပင်ပ

၅/မရန(နိင်)၂၆၅၂၅၃
၁၃

နြပည် တာ်-၁၃၆၁

ဒ ရူပါလမင်း

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၇၅၈၆၉
၁၄

ရန်ကန်-၄၆၀

ဒ ဖိုးအိအိစိး

ဝန်ထမ်း

၈/မထန(နိင်)၀၉၇၂၄၂
၁၅

နြပည် တာ်-၂၃၂၂

ဒ မခနဇ့် ွန် မာင်

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၁၅၄၄၈
၁၆

နြပည် တာ်-၁၈၁၁

ဒ ခင်သဇင်ထန
ွ း်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ပသန(နိင်)၁၈၂၀၈၁
၁၇

မန္တ လး-၅၀၅

ဒ ဌး ဌး အာင်

ြပင်ပ

၅/မရန(နိင်)၂၉၉၅၉၄
(ခ)

လက် ထာက်မန် နဂျာ(ဥပ ဒ)
စဉ်

ခအမှတ်

(၁) နရာ

[မဟာဥပ ဒဘွဲ ့]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၉၈၂

ဒ သင်းသင်း ဝ

ဝန်ထမ်း

၈/စလန(နိင်)၁၂၃၇၆၁
ဈ။

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန် ကီးဌာန
(၁)

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိက်ဘာလြခု ရးဦးစီးဌာန
(က) ဦးစီးအရာရှ(ိ အမျိုးသမီး) (စီမ/ဘ
စဉ်

ခအမှတ်

ာ/ ထာက်ပဌ
့ ာန) (၂) နရာ [ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၃၇၁

ဒ ခင်မျိုး ဝ
၈/မကန(နိင်)၁၈၁၃၀၅

ဝန်ထမ်း
၂၈/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၂

နြပည် တာ်-၁၃၇၃

ဒ မိးမိးနိင်

ဝန်ထမ်း

၈/ပခက(နိင်)၂၆၅၅၆၈
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျုိ းသား) (ဥပ ဒ/နိင်ငတကာ/ြပန် ကား ရးဌာန)
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

(၁) နရာ[ဥပ ဒဘွဲ ့]
မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၂၁၂၅

ဦး ဇာ်ထက်ခိင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဗတထ(နိင်)၀၃၈၁၂၅
(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ ( e-Governmentဌာနနှင့်

(၉) နရာ

အမျိုးသားဆိက်ဘာလြခု ရးဗဟိဌာန)
[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်/သတနည်းပညာ)/မဟာ
ကွန်ပျုတာသိပ္ပဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၈၀၀

ဦး အာင် ကာင်းဆက်

ြပင်ပ

၁၄/ပသန(နိင်)၂၁၁၇၀၁
၂

ရန်ကန်-၁၇၇၇

ဒ ဂျူးသက်ချယ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/လကန(နိင်)၁၈၆၅၅၈
၃

မ ကွး-၅၇၄

ဒ လဲရ
့ ည်လင
ွ ်

ြပင်ပ

၃/မဝတ(နိင်)၀၃၀၅၉၀
၄

မန္တ လး-၁၉၂၆

ဒ ရည်မန
ွ ် ကျာ်

ြပင်ပ

၉/မခန(နိင်)၁၈၆၅၃၀
၅

နြပည် တာ်-၂၃၉၉

ဒ သင်းနန္ဒာ အာင်(ခ)

ြပင်ပ

စန်းြမင်ခ
့ ျို
၁/ဗမန(နိင်)၀၇၃၉၂၅
၂၉/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၆

ရန်ကန်-၁၈၁၀

ဒ အးြမတ်သန္တာ

ြပင်ပ

၁၂/ဥကတ(နိင်)၁၃၈၅၀၈
၇

မွန-် ၂၀၉

ဒ ဆ ဝ

ြပင်ပ

၆/ထဝန(နိင်)၁၁၉၃၀၈
၈

နြပည် တာ်-၂၄၂၇

ဒ ခင်ရည်မန
ွ ်

ဝန်ထမ်း

၁၄/မမန(နိင်)၁၅၆၅၆၅
၉

ရန်ကန်-၁၈၀၆

ဒ ခင်မဉ္ဇူ

ြပင်ပ

၇/ဇကန(နိင်)၀၄၉၇၂၈
(ဃ) ဦးစီးအရာရှိ(သင်တန်း ကျာင်း)

(၂) နရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(သတနည်းပညာ)/မဟာကွန်ပျုတာ
သိပ္ပဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၈၀၃

ဒ ြပည့် ဖိုး ဝ

ဝန်ထမ်း

၁၄/ပသန(နိင်)၁၈၄၉၅၃
၂

ရန်ကန်-၁၈၀၂

ဒ သဉ္ဇာ မဖူး ဝ

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၅၉၆၅၅
(င)

ဦးစီးအရာရှိ (ဥပ ဒ/နိင်ငတကာ/ြပန် ကား ရးဌာန)

(၁) နရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၄၈၅

ဒ သီရစ
ိ
၉/သစန(နိင်)၁၆၈၂၂၆

ြပင်ပ
၃၀/သိ ့
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(စ)

လက် ထာက်အင်ဂျင်နီယာ( ဂိုလ်တဆက်သွယ် ရးဌာန) (၁) နရာ
[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၄၉၁

ဒ ဖိုးအိ ဝ

ဝန်ထမ်း

၁/မကန(နိင်)၀၉၄၂၄၅
(၂)

ဆက်သွယ် ရးညန် ကားမဦးစီးဌာန
(က)

ဦးစီးအရာရှိ(ဘ

ာ ရးဌာန)

(၂) နရာ

[မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်း/ ဘာဂ ဗဒ)
(သိ ့မဟတ်)စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမခနခ့် ွဲမမဟာဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၈၂၇

ဒ လဲ့ဝါြမင့်

ြပင်ပ

၁၂/ကတတ(နိင်)၀၂၉၀၃၀
၂

မန္တ လး-၁၇၄၇

ဦး အာင်ြမင့်သူ

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၂၇၆၃၈၄
(ခ)

ဦးစီးအရာရှိ(ဥပ ဒဌာန)
စဉ်

ခအမှတ်

(၂) နရာ
အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

[မဟာဥပ ဒဘွဲ ့]
မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၃၂၀

ဒ ဇင်မာထွနး်

ြပင်ပ

၅/ဘတလ(နိင်)၀၉၅၅၈၃
၂

ရန်ကန်-၁၈၂၈

ဒ ယဉ်မင်းထွနး်

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၁၇၁၆၃၁
၃၁/သိ ့
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(ဂ)

ဦးစီးအရာရှိ(အမျိုးသား)

(၆) နရာ

(လိင်စင်နင
ှ ့်စစ် ဆး ရးဌာန၊အ ြခခဆက်သွယ် ရးလိအပ်ချက်ြဖည့်
ဆည်း ရးဌာနနှင့်အရင်းအြမစ်စီမခနခ့် ွဲမဌာန)
[မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(အီလက်ထ ရာနစ်)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မန္တ လး-၁၇၄၉

ဦး အာင်ြပည့် ဖိုး

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ(နိင်)၀၀၈၀၇၃
မှတခ
် ျက်။

လာက်ထားသူအ ရအတွက် နည်းပါးြခင်း ကာင့လ
် ည်း ကာင်း၊ ပထမအဆင့်
ပဏာမစစ် ဆးြခင်း ( Screening Test )နှင့် ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစစ် ဆးြခင်းတိ ့၌
အာင်ြမင်သန
ူ ည်းပါးြခင်း ကာင့လ
် ည်း ကာင်း၊ လစ်လပ်ရာထူးအ ရအတွက်
ြပည့်မီ အာင် ရွးချယ် ပးနိင်ြခင်းမရှိပါ ကာင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

(၃)

ြမန်မာ့ဆက်သွယ် ရးလပ်ငန်း
(က) လက် ထာက်မန် နဂျာ(စီမ ရးရာနှငလ
့် စွ
ူ ့ မး် အားအရင်းအြမစ်ဌာန)(၁၀) နရာ
[တက္က သိလ်မှဘွဲ ့တစ်ခခ/ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန် ့ခွဲမမဟာဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၂၀၈

ဦးညီထန
ွ း် စာ ရ

ြပင်ပ

၁၁/မဥန(နိင်)၀၈၇၀၄၈
၂

နြပည် တာ်-၂၆၈၃

ဒ အးဥမ္မာြမင့်

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ(နိင်)၀၂၅၇၁၅
၃

နြပည် တာ်-၂၂၂၀

ဒ ယဉ်ယဉ် ဝ

ြပင်ပ

၅/ဒပယ(နိင်)၁၀၄၅၉၀
၄

နြပည် တာ်-၂၂၅၅

ဒ အယ်လ်ခန
ွ ဖ
် းူ ြမင့်

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန(နိင်)၁၆၀၇၂၀
၅

နြပည် တာ်-၂၂၄၇

ဒ မသူ အာင်

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ(နိင်)၁၂၂၈၉၁
၆

ရန်ကန်-၁၉၂၁

ဦး စာဝင်းနိင်

ြပင်ပ

၇/တငန(နိင်)၁၆၃၅၇၁
၇

နြပည် တာ်-၂၂၁၀

ဦး သာ်ဇင်လင်း

ြပင်ပ

၇/ကကန(နိင်)၀၄၉၄၃၁
၈

ရန်ကန်-၅၃၅

ဒ နန္ဒာထက်

ဝန်ထမ်း

၉/ပကခ(နိင်)၀၀၁၁၁၀
၃၂/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၉

ရန်ကန်-၁၆၂၂

ဒ အပရယ်ဦးဦးခင်

ြပင်ပ

၈/မကန(နိင်)၂၀၂၁၇၃
၁၀ မွန-် ၅၀

ဦးရဲမင်းဟိန်း

ြပင်ပ

၁၂/မဂဒ(နိင်)၁၆၇၅၃၉
(ခ)

လက် ထာက်မန် နဂျာ(ဥပ ဒ ရးရာနှင့်ညိနင်း ရးရာဌာန) (၅) နရာ
[ ဥပ ဒပါရဂူဘွဲ ့/မဟာဥပ ဒဘွဲ ့ ]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၁၈၁

ဒ နှင်းယမွန်

ဝန်ထမ်း

၅/မရန(နိင်)၂၀၉၃၂၇
၂

မန္တ လး-၅၅၄

ဒ ြဖူြဖူသင်း

ြပင်ပ

၅/ခဥတ(နိင်)၀၈၄၀၂၀
၃

မန္တ လး-၁၀၁၉

ဒ ဝမာထွနး်

ဝန်ထမ်း

၁/မကန(နိင်)၁၃၂၇၃၆
၄

ရန်ကန်-၁၉၇၅

ဒ ြမြမဝင်း

ြပင်ပ

၅/ခဥန(နိင်)၀၉၁၇၁၈
၅

မန္တ လး-၅၅၅

ဒ မိးမိး ဝ

ြပင်ပ

၅/ရဘန(နိင်)၂၁၆၃၈၈
(ဂ)

လက် ထာက်မန် နဂျာ(ဘ

ာ ရး)

(၁၀) နရာ

[ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့ရရှိ ပီးလက်မတ
ှ ရ
် ြပည်သစာရင်
ူ့
းကိင် အာင်လက်မတ
ှ ရ
် ရှသ
ိ ူ (သိ ့မဟတ်)
လစာနန်း( ၁၈၀၀၀၀ - ၂၀၀၀ - ၁၉၀၀၀၀ )အဆင့်နှင့်အထက်အဆင့်ဝန်ထမ်း
ြဖစ်ပါကအနည်းဆးလပ်သက်( ၃ )နှစ်ရှိရမည်ြဖစ် ပီး ဝါဏိဇဘ
္ဇ ဲွ ့/ စာရင်းကိင်
ပညာဘွဲ ့/ စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမခန် ့ခွဲမပညာဘွဲ ့/တက္က သိလ်မှဘွဲ ့တစ်ခခရရှိ ပီး
စာရင်းကိင်ဒီပလိမာ အာင်ြမင် ပီးသူ]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၂၀၂၃

ဒ အိအိမွန်

ဝန်ထမ်း

၈/တတက(နိင်)၁၅၈၇၃၃
၃၃/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၂

နြပည် တာ်-၈၀၄

ဒ ဝင်းဝင်း အး

ဝန်ထမ်း

၉/လဝန(နိင်)၁၉၈၇၅၄
၃

နြပည် တာ်-၂၃၂၈

ဦးသနဇ့် င်

ဝန်ထမ်း

၁/ဟပန(နိင်)၀၀၂၅၅၄
၄

နြပည် တာ်-၈၀၂

ဒ ငိမ်းအိဇာဝင်း

ဝန်ထမ်း

၉/ညဥန(နိင်)၁၆၁၃၁၂
၅

မန္တ လး-၁၈၈၈

ဒ ခင်မျိုးြမင့်

ဝန်ထမ်း

၅/မကန(နိင်)၀၆၂၆၁၂
၆

နြပည် တာ်-၂၃၂၉

ဒ နီနီ အာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂတ(နိင်)၀၇၄၃၅၁
၇

နြပည် တာ်-၂၉၄၃

ဒ အး အး အာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ကဘလ(နိင်)၁၇၁၉၄၀
၈

နြပည် တာ်-၂၃၂၇

ဦးမျိုးမင်း အာင်

ဝန်ထမ်း

၇/ကပက(နိင်)၀၇၀၀၀၃
၉

နြပည် တာ်-၂၆၉၆

ဒ ဟမာထွန်း

ဝန်ထမ်း

၃/သတက(နိင်)၀၀၀၄၆၈
၁၀ ရန်ကန်-၁၈၃၅

ဒ နှင်းနလင်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ပသန(နိင်)၁၉၆၉၄၄
(ဃ) လက် ထာက်မန် နဂျာ(စီးပွား ရး)

(၁၀) နရာ

[မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ ့( ဘာဂ ဗဒ/စာရင်းအင်း)/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/
ြပည်သူ ့ ရးရာစီမခန် ့ခွမ
ဲ မဟာဘွဲ ့/စီးပွား ရးလပ်ငန်းစီမခန် ့ခွမ
ဲ မဟာဘွဲ ့ရရှသ
ိ ူ]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မန္တ လး-၁၇၅၄

ဦးမျိုး အာင်ခိင်

ြပင်ပ

၉/မဟမ(နိင်)၀၃၉၉၀၉
၂

ရန်ကန်-၂၁၂၆

ဒ ခင်က့ ကာ်

ြပင်ပ

၁၂/ပဇတ(နိင်)၀၃၃၈၃၂
၃

နြပည် တာ်-၁၉၄၂

ဦးခွန်ဉာဏ် အာင်

ြပင်ပ

၁၃/ကတလ(နိင်)၀၁၀၂၁၅
၄

မန္တ လး-၁၇၅၃

ဦး န အးလူ

ြပင်ပ

၉/ပဥလ(နိင်)၀၃၈၄၉၄
၃၄/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၅

မန္တ လး-၁၉၂၈

ဦး ကျာ်ဇင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၅/မရန(နိင်)၂၃၉၄၆၀
၆

နြပည် တာ်-၂၅၁၁

ဒ ြဖူြဖူစလဲမ
့ န
ွ ်

ြပင်ပ

၉/ကပတ(နိင်)၂၁၇၂၁၉
၇

ရန်ကန်-၁၆၂၈

ဒ ပွင့် ဖိုးရီ

ြပင်ပ

၉/ဇယသ(နိင်)၀၀၃၆၅၈
၈

နြပည် တာ်-၂၅၁၂

ဒ ြဖူြဖူ ကည်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ(နိင်)၃၃၁၈၂၁
(င)

လက် ထာက်အင်ဂျင်နယ
ီ ာ

(၁၀) နရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(သတနည်းပညာ/အီလက်ထရွန်နစ်)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၇၉၃

ဒ မျိုးမီမီ

ဝန်ထမ်း

၈/အလန(နိင်)၁၃၃၆၄၃
၂

ရန်ကန်-၁၇၉၆

ဒ သက်စနွယ်

ဝန်ထမ်း

၁၂/မရက(နိင်)၁၂၅၆၉၇
၃

နြပည် တာ်-၂၆၄၄

ဒ နှငး် ရတနာ ထွး

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၁၇၅၇၈၇
၄

မန္တ လး-၁၆၇၁

ဒ ထက်ခိင်လင်း

ြပင်ပ

၉/ခအဇ(နိင်)၀၂၁၂၃၂
၅

ရန်ကန်-၁၇၇၆

ဒ ခိင် ဝဇင်

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန(နိင်)၂၄၇၇၉၀
၆

နြပည် တာ်-၂၄၃၀

ဒ ခင်ြမြမထွနး်

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ(နိင်)၀၂၃၈၃၀
၇

ရန်ကန်-၅၉၃

ဦး မာင်းကီးလိန်း

ဝန်ထမ်း

၄/မတန(နိင်)၀၂၇၇၇၉
၈

နြပည် တာ်-၂၃၉၄

ဒ ဝတ်ရည် အာင်

ြပင်ပ

၁၃/တကန(နိင်)၃၀၃၅၆၃
၉

နြပည် တာ်-၂၃၆၅

ဒ စစဝင်း

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၂၃၈၈၉၅
၁၀

မန္တ လး-၁၇၅၂

ဒ အး အးနွယ်

ဝန်ထမ်း

၅/ဆလက(နိင်)၀၄၈၉၆၅
၃၅/သိ ့
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ည။

စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့်ဆည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာန
(၁)

ငါးလပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ

(၁၀) နရာ

[စာရင်းကိင်ပညာမဟာဘွဲ ့/စာရင်းကိင်ပညာဘွဲ ့/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/ဝါဏိဇဘ
္ဇ ွဲ ့/
မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်း)/စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်း)/
မဟာဥပ ဒဘွဲ ့/မဟာကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ ့/မဟာကွန်ပျူတာသိပ္ပဘွဲ ့/
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့( မို ့ြပ/စက်မ)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၇၅၅

ဦးထွန်းထွန်းလင်

ြပင်ပ

၁၁/မပန(နိင်)၀၈၅၂၀၈
၂

နြပည် တာ်-၂၅၃၇

ဒ ယဉ်မျိုးသန ့်

ြပင်ပ

၉/တသန(နိင်)၁၆၀၄၀၂
၃

နြပည် တာ်-၈၄၇

ဒ စာအိြဖူ

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန(နိင်)၂၇၆၂၅၉
၄

နြပည် တာ်-၂၀၇၃

ဒ ထက်ထက်ဝင်း

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၃၇၅၈၆
၅

ရန်ကန်-၁၉၀၉

ဒ အးစိမ့်လာ

ြပင်ပ

၁၂/မဂတ(နိင်)၀၉၉၆၅၅
၆

နြပည် တာ်-၁၃၅၀

ဦးရဲ ကျာ်

ဝန်ထမ်း

၈/မသန(နိင်)၁၀၂၄၅၂
၇

နြပည် တာ်-၂၆၅၄

ဒ ြပည့ဖ
် းူ င

ဝန်ထမ်း

၃/ဖပန(နိင်)၀၁၄၅၂၄
၈

ရန်ကန်-၂၀၁၁

ဦးဝ

ဇာ်

ြပင်ပ

၁၁/အမန(နိင်)၀၆၉၀၃၅
၉

ရန်ကန်-၁၉၂၄

ဦးပိင် ဖိုး အာင်

ြပင်ပ

၁၂/အစန(နိင်)၂၂၁၂၀၄
၁၀

ရန်ကန်-၆၁၁

ဒ လွနး် စန္ဒာစိး

ြပင်ပ

၁၂/အစန(နိင်)၂၂၀၇၆၀

၃၆/သို့
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(၂)

ဆည် ြမာင်းနှင့် ရအသးချမစီမခနခ့် ွဲ ရးဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ( မို ့ြပ)(အမျိုးသား) (၁၄) နရာ
စဉ်

ခအမှတ်

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့( မို ့ြပ)]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၂၀၆၅

ဦးစိးြမင့် အာင်

ဝန်ထမ်း

၄/တတန(နိင်)၀၅၈၀၁၉
၂

မန္တ လး-၆၂၅

ဦးြမတ်ဘန်း

ြပင်ပ

၉/အမဇ(နိင်)၀၃၀၉၆၆
၃

ရန်ကန်-၆၄၁

ဦးသီဟ

ဝန်ထမ်း

၅/မရန(နိင်)၂၉၀၁၁၉
၄

ရန်ကန်-၆၄၅

ဦးဟိန်းထက်

ဝန်ထမ်း

၇/ကပက(နိင်)၀၈၆၇၃၈
၅

ရန်ကန်-၁၉၁၀

ဦးသူရစိး

ဝန်ထမ်း

၁၂/ကမတ(နိင်)၀၆၈၀၉၄
၆

နြပည် တာ်-၈၈၁

ဦး ပါင်သွဲ ့ထန်

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ(နိင်)၁၇၉၅၂၇
၇

မန္တ လး-၆၄၁

ဦးဟိန်းစိးထက်

ဝန်ထမ်း

၉/ပသက(နိင်)၁၁၃၃၁၃
၈

နြပည် တာ်-၈၆၀

ဦး ကျာ်သူရစိး

ြပင်ပ

၁၂/လကန(နိင်)၁၉၃၆၈၃
၉

မန္တ လး-၆၂၇

ဦးမင်း ဝသိနး်

ြပင်ပ

၉/ခအဇ(နိင်)၀၂၅၃၂၃
၁၀

နြပည် တာ်-၂၁၁၂

ဦး ဟာရှန်းခိင်

ြပင်ပ

၈/တတက(နိင်)၁၈၂၄၆၅
၁၁

နြပည် တာ်-၂၁၀၆

ဦးရဲ ဖိုး အာင်

ြပင်ပ

၉/မခန(နိင်)၂၂၈၁၇၄
၁၂

နြပည် တာ်-၁၄၆၉

ဦးထက်ြမတ် အာင်

ဝန်ထမ်း

၉/တတဥ(နိင်)၁၂၀၃၈၄

၃၇/သို့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁၃

နြပည် တာ်-၈၈၄

ဦးရန်နိင်ဦး

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ(နိင်)၂၂၇၈၄၀
၁၄

နြပည် တာ်-၂၁၁၆

ဦး အာင်ခန် ့ သာ်ဝင်း

ြပင်ပ

၁၂/ဒဂရ(နိင်)၀၁၉၅၃၈
(၃)

စက်မလယ်ယာဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ(အမျိုးသား)
စဉ်

ခအမှတ်

(၂၀) နရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(စက်မ)]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၅၅၇

ဦးဖိးြပည့်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဥကမ(နိင်)၂၂၉၆၉၅
၂

နြပည် တာ်-၂၅၅၆

ဦးညီညီနိင်လင်း

ဝန်ထမ်း

၄/ကပလ(နိင်)၀၁၂၃၇၉
၃

နြပည် တာ်-၉၃၃

ဦးသီဟ ကျာ်စွာ

ဝန်ထမ်း

၇/ဖမန(နိင်)၁၅၇၀၇၆
၄

နြပည် တာ်-၂၅၅၄

ဦး အာင်ခန် ့ ကျာ်

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၂၆၇၆၆၇
၅

ရန်ကန်-၂၁၆၀

ဦး ကျာ် ကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဇလန(နိင်)၁၁၉၂၇၇
၆

ရန်ကန်-၁၈၆၅

ဦး မာင်မျိုး

ြပင်ပ

၉/ကပတ(နိင်)၁၉၅၁၉၆
၇

မန္တ လး-၁၈၅၈

ဦးရဲ နာင်

ဝန်ထမ်း

၉/အမဇ(နိင်)၀၂၇၇၄၈
၈

နြပည် တာ်-၂၂၇၀

ဦး အာင်ြမင့်ထန
ွ ်း

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန(နိင်)၂၃၄၂၇၂
၃၈/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၉

မ ကွး-၆၅၉

ဦးဝင်းမင်းသန် ့

ဝန်ထမ်း

၈/မကန(နိင်)၁၂၃၈၁၆
၁၀ မန္တ လး-၆၈၂

ဦး အာင်ကိ ဖိုး

ဝန်ထမ်း

၉/ကဆန(နိင်)၁၆၀၃၂၄
၁၁ မ ကွး-၁၉၇

ဦး ငိမ်းချမ်း ဖိုး

ြပင်ပ

၈/မကန(နိင်)၂၁၇၃၇၅
၁၂ မန္တ လး-၁၉၃၇

ဦးခိင်ထွန်းဦး

ဝန်ထမ်း

၅/ဝလန(နိင်)၁၂၅၀၈၈
၁၃

နြပည် တာ်-၉၁၀

ဦးရဲဒီပ

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၁၉၇၁၂၇
၁၄ ရန်ကန်-၆၈၇

ဦး စာ အရွန်အယ် သာသွီ

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဟသတ(နိင်)၂၅၇၂၃၁
၁၅ ရန်ကန်-၆၉၈

ဦးသီဟ ဇာ်

ဝန်ထမ်း

၇/ရတန(နိင်)၁၁၂၀၁၂
၁၆ မ ကွး-၆၇၃

ဦးခိင်ြမင့် ဇာ်

ဝန်ထမ်း

၈/မကန(နိင်)၂၀၂၅၉၄
၁၇ မ ကွး-၅၀၅

ဦးဟိန်းထက် အာင်

ြပင်ပ

၈/ခမန(နိင်)၁၈၀၇၅၆
၁၈ ရန်ကန်-၇၀၂

ဦး အာင် ကျာ်ဇင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ထတပ(နိင်)၀၈၈၇၄၄
၁၉ မန္တ လး-၁၉၃၀

ဦး နလင်းထွန်း

ဝန်ထမ်း

၉/အမရ(နိင်)၁၁၂၈၀၃
၂၀ မန္တ လး-၆၆၉

ဦး အာင် ငိမ်းချမ်း

ြပင်ပ

၉/စကတ(နိင်)၀၉၃၆၆၈
၃၉/သိ ့
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(၄)

လယ်ယာ ြမစီမခနခ့် ွဲ ရးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
ဦးစီးအရာရှိ(အမျိုးသား)

(၂၆) နရာ

[သိပ္ပဘွဲ ့(သချာ/ဓာတ ဗဒ/ရူပ ဗဒ/ဘူမိ ဗဒ)ရရှိသ(ူ သိ ့မဟတ်)ဌာနတွင်း
ဝန်ထမ်းြဖစ်ပါကအသိအမှတ်ြပုတက္က သိလ်တစ်ခခမှဘွဲ ့တစ်ခခရရှိ ပီးြပင်ဦးလွင် ြမ
တိင်းသင်တန်း ကျာင်းမှအ ြခခ ြမတိင်းသင်တန်း(

သိ ့

)

တိက် ကီး မို ့ဗဟိ

ြမစာရင်းဖွ ဖ
့ ိုးမ လ့ကျင့်ပညာ ပး ရးသင်တန်း ကျာင်းမှလပ်ငန်းခွင် ြမတိင်း
တာြခင်းနှင့် ြမစာရင်း သင်တန်း အာင်ြမင် ပီးသူ]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၉၆၂

ဦး ဇာ် ဇာ်ဦး

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဘကလ(နိင်)၁၆၃၀၄၆
၂

နြပည် တာ်-၁၉၆၃

ဦးရဲဝင်းနိင်

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ(နိင်)၂၅၆၄၈၄
၃

မွန-် ၁၇၅

ဦးချမ်းြမတ် အး ကျာ်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ဖပန(နိင်)၁၀၀၁၃၃
၄

မန္တ လး-၁၆၀၀

ဦးမျိုးသူ

ြပင်ပ

၉/ကဆန(နိင်)၁၅၄၇၃၇
၅

မန္တ လး-၇၉၉

ဦးသန် ့ဇင်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၅/တဆန(နိင်)၁၀၆၇၅၈
၆

မွန-် ၁၈၉

ဦးမှဲ ့နီ

ဝန်ထမ်း

၁၁/စတန(နိင်)၀၆၈၉၁၉
၇

မ ကွး-၃၂၇

ဦးြပည့် ဖိုးဝင်း

ြပင်ပ

၇/ကပက(နိင်)၀၆၂၇၈၆
၈

မန္တ လး-၇၆၅

ဦး ဖ အာင်ရင်

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ(နိင်)၀၀၈၃၄၆
၉

မ ကွး-၂၂၀

ဦးစိး အာင်သန်း
၈/မကန(နိင်)၁၂၃၀၅၈

ဝန်ထမ်း
၄၀/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁၀

နြပည် တာ်-၁၉၅၅

ဦးတမ်ကီး

ဝန်ထမ်း

၄/မတန(နိင်)၀၂၆၅၈၉
၁၁ မ ကွး-၆၅၂

ဦး အးချမ်းဝင်း

ဝန်ထမ်း

၇/ပမန(နိင်)၁၃၉၂၈၃
၁၂ ရန်ကန်-၇၇၉

ဦးြပည့် ဖိုး ဇာ်

ဝန်ထမ်း

၁၄/ပသန(နိင်)၂၁၄၄၈၁
၁၃

နြပည် တာ်-၁၀၁၁

ဦးထက်လွင် ကျာ်

ဝန်ထမ်း

၅/အရတ(နိင်)၀၉၈၅၁၆
၁၄ မန္တ လး-၇၈၂

ဦးလန်ဇရှိန်

ဝန်ထမ်း

၅/ကလထ(နိင်)၂၀၈၄၃၉
၁၅ မန္တ လး-၈၀၀

ဦးသာထွန်းဦး

ဝန်ထမ်း

၅/ထခန(နိင်)၀၄၆၉၂၂
၁၆

နြပည် တာ်-၂၂၇၈

ဦး ကျာ်စိးမိး

ဝန်ထမ်း

၉/မသန(နိင်)၀၈၃၅၂၉
၁၇

နြပည် တာ်-၂၅၆၇

ဦးရဲသူရ

ဝန်ထမ်း

၉/ညဥန(နိင်)၁၆၁၆၇၂
၁၈ ရန်ကန်-၁၃၂၆

ဦးဗန်တိး

ြပင်ပ

၄/မတပ(နိင်)၀၃၆၀၇၈
၁၉

နြပည် တာ်-၉၉၁

ဦး အာင်ကိြမင့်

ဝန်ထမ်း

၉/ခအဇ(နိင်)၀၃၉၃၆၅
၂၀

နြပည် တာ်-၉၆၉

ဦး ကာင်းချစ်

ဝန်ထမ်း

၇/လပတ(နိင်)၁၄၉၈၀၅
၂၁

နြပည် တာ်-၉၇၅

ဦး ထာင်းကျင်ထာ

ဝန်ထမ်း

၄/ဖလန(နိင်)၀၃၀၄၈၆
၂၂

နြပည် တာ်-၂၅၆၀

ဦး ကျာ်သူရထွန်း
၇/တငန(နိင်)၁၅၆၂၆၅

ြပင်ပ
၄၁/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၂၃ မန္တ လး -၁၅၉၉

ဦးထက်ပိင်မှူး

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၄၇၁၂၇
၂၄ မ ကွး-၂၁၇

ဦး ကျာ်ဇင်ဝင်း

ဝန်ထမ်း

၈/အလန(နိင်)၁၃၁၂၄၃
၂၅ ရန်ကန်-၇၇၀

ဦး န ဖိုး မာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ကခက(နိင်)၀၇၁၂၆၃
၂၆ မ ကွး-၅၅၅

ဦးညီညီ ဆွ

ြပင်ပ

၈/ရစက(နိင်)၁၆၂၀၉၂
ဋ။

သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာန
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဦးစီးဌာန
(၁)

ဦးစီးအရာရှိ

(၂) နရာ

[ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ ့(ဆက်သွယ် ရးနှင့်ကွန်ရက်နည်းပညာ)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၈၇၆

ဦးယဉ်ဦး မာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ဒဂမ(နိင်)၀၁၄၈၀၆
၂

နြပည် တာ်-၂၆၅၂

ဦးသိန်းထိက် အာင်

ဝန်ထမ်း

၈/မဘန(နိင်)၀၇၅၃၃၉
(၂)

ဦးစီးအရာရှိ

(၇) နရာ

[ဝိဇာ္ဇ (ဂဏ်ထးူ )ဘွဲ ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ ့(စာ ကည့်တိက်နှင့်သတပညာ/နိင်ငတကာ
ဆက်ဆ ရးပညာ/အဂလိပ်စာ/ပထဝီ/သတင်းအတတ်ပညာ/ြမန်မာစာ/

ရှး ဟာင်း

သ တသန)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၁၂၄၅

ဒ ကျင်းအင်လ
့ ျန်

ြပင်ပ

၁၄/ကပန(နိင်)၁၆၃၅၉၂
၄၂/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၂

ရန်ကန်-၉၉၉

ဒ ဇင်မာနှငး်

ြပင်ပ

၈/တတက(နိင်)၁၈၃၂၇၄
၃

နြပည် တာ်-၁၂၁၉

ဒ ဟန်နသ
ီ င်း

ြပင်ပ

၈/ပခက(နိင်)၂၆၀၅၇၉
၄

နြပည် တာ်-၁၂၀၈

ဒ သွန်း ရရည်ဗိလ်

ြပင်ပ

၅/ဒပယ(နိင်)၁၀၃၁၃၂
၅

မ ကွး-၃၁၃

ဦးမင်းနိင်ထွန်း

ြပင်ပ

၈/စတရ(နိင်)၀၃၈၁၉၄
၆

မန္တ လး-၁၂၉၆

ဒ ငိမး် ငိမး် စိး

ြပင်ပ

၁/မကတ(နိင်)၁၀၃၈၀၆
၇

မန္တ လး-၁၀၅၁

ဦးမျိုးြမင့်ထွန်း

ဝန်ထမ်း

၈/ရစက(နိင်)၁၇၆၆၀၇
(၃)

ဦးစီးအရာရှိ
စဉ်

(၃) နရာ
ခအမှတ်

[ဥပ ဒဘွဲ ့/မဟာဥပ ဒဘွဲ ့]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၈၉၉

ဒ ခိင် ဝမွန်

ြပင်ပ

၅/ကဘလ(နိင်)၁၇၀၅၄၉
၂

မန္တ လး-၁၀၂၉

ဒ အးထက်ခင်
ိ

ြပင်ပ

၅/ထခန(နိင်)၀၆၈၄၀၇
၃

မ ကွး-၃၀၅

ဒ ခင်ချိုသက်

ြပင်ပ

၈/မဘန(နိင်)၁၂၇၈၂၁

၄၃/သိ ့
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(၄)

ဦးစီးအရာရှိ

(၅) နရာ

[သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့(ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမဆိင်ရာအင်ဂျင်နီယာ)/
ဆးဝါးသိပ္ပဘွဲ ့/မဟာ ဆးဝါးသိပ္ပဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မန္တ လး-၈၂၇

ဒ တင်ထက်ထက်ထဋ
ွ ်

ြပင်ပ

၉/ပကခ(နိင်)၀၁၄၇၇၄
၂

ရန်ကန်-၂၁၀၁

ဒ သက်နင
ှ း် နှငး် စ

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၂၆၃၈၈၀
မှတခ
် ျက်။

လ ာက်ထားသူအ ရအတွက် နည်းပါးြခင်း ကာင့လ
် ည်း ကာင်း၊ ပထမအဆင့်
ပဏာမစစ် ဆးြခင်း ( Screening Test )နှင့် ဒတိယအဆင့် ရး ြဖစစ် ဆးြခင်းတိ ့၌
အာင်ြမင်သန
ူ ည်းပါးြခင်း ကာင့လ
် ည်း ကာင်း၊ လစ်လပ်ရာထူးအ ရအတွက်
ြပည့်မီ အာင် ရွးချယ် ပးနိင်ြခင်းမရှိပါ ကာင်း ဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

(၅)

ဦးစီးအရာရှိ

(၁၃) နရာ

[သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့(ကန်ထတ်ဓာတ ဗဒ/ဓာတ ဗဒ/ဇီဝဓာတ ဗဒ/ဘူမိ ဗဒ/
အ

ဝါသိပ္ပ/ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပ/သချာ/ရူပ ဗဒ/မိး လဝသ/နျူကလိယ

ရူပ ဗဒ/သတ္တ ဗဒ/ရက္ခ ဗဒ/ဇလ ဗဒ/အဏဇီဝ ဗဒ/ဇီဝနည်းပညာ)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

မန္တ လး-၁၈၀၆

ဦးဟိန်းကိဦး

ဝန်ထမ်း

၅/မမန(နိင်)၀၇၁၈၄၂
၂

နြပည် တာ်-၂၃၀၃

ဒ အိ ရစင်မိး

ြပင်ပ

၇/တငန(နိင်)၁၉၁၄၉၄
၃

ရန်ကန်-၁၈၇၅

ဦးဆန်း ကျာ်

ြပင်ပ

၁၁/ပတန(နိင်)၀၆၁၁၅၂
၄

နြပည် တာ်-၁၁၀၂

ဦး ဇာ်သန်းဦး

ဝန်ထမ်း

၁၁/ကတန(နိင်)၁၀၃၅၈၆
၅

နြပည် တာ်-၂၃၀၂

ဒ အးြမတ်သန္တာ

ြပင်ပ

၅/ကနန(နိင်)၀၇၂၂၂၇
၆

ရန်ကန်-၁၆၄၆

ဒ ထက်သစ္စာ အာင်

ြပင်ပ

၁၁/မအန(နိင်)၀၄၂၂၀၂
၄၄/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၇

နြပည် တာ်-၂၂၉၇

ဒ သိမ့်သိမ့် အာင်

ြပင်ပ

၈/စလန(နိင်)၁၅၉၄၈၄
၈

ရန်ကန်-၈၅၉

ဒ စာဇာြခည်

ြပင်ပ

၁၄/ကပန(နိင်)၁၆၃၄၈၀
၉

မန္တ လး-၈၃၇

ဦး အးထက် အာင်

ြပင်ပ

၉/တတဥ(နိင်)၁၁၅၈၇၂
၁၀

မ ကွး - ၄၀၀

ဒ ချယ်ရီ ဌး

ြပင်ပ

၈/ပခက(နိင်)၂၄၈၇၂၄
၁၁

မ ကွး-၂၇၀

ဒ ထက်ထက်ခင်
ိ

ြပင်ပ

၈/မကန(နိင်)၂၀၈၀၅၃
၁၂

မ ကွး-၅၀၆

ဒ ခင်တင်တ
့ င့် အာင်

ြပင်ပ

၈/မလန(နိင်)၀၈၀၃၅၀
၁၃

မ ကွး -၂၅၇

ဒ ခိင်ချစ်စ ဝ

ြပင်ပ

၁၄/မအန(နိင်)၁၈၄၂၃၅
(၆)

ဦးစီးအရာရှိ

(၁၀) နရာ

[အင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့/မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ ့(လ ပ်စစ်စွမ်းအား/ဓာတ/ မို ့ြပ/
စက်မ/ချည်မ င်/ ရန/သတ္တ ုတူး ဖာ် ရး/သတ္တ ု ဗဒ/သတနည်းပညာ)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

ရန်ကန်-၉၃၄

ဦးအပ်မှူးသွင်

ြပင်ပ

၁၂/လမန(နိင်)၁၃၉၇၃၅
၂

နြပည် တာ်-၂၅၉၃

ဦးသူရ ဖိုး

ဝန်ထမ်း

၁၄/ပသန(နိင်)၂၀၃၆၈၆
၄၅/သိ ့
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စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၃

နြပည် တာ်-၁၁၄၆

ဒ စဝ်ြမတ်မာလာ

ဝန်ထမ်း

၂/လကန(နိင်)၀၇၀၆၈၅
၄

နြပည် တာ်-၂၆၄၁

ဒ ငဝါ အာင်

ဝန်ထမ်း

၅/ကလတ(နိင်)၀၆၃၀၁၃
၅

ရန်ကန်-၁၅၆၆

ဒ ယဉ်လဲ့မွန်

ြပင်ပ

၁၂/လမန(နိင်)၁၄၈၂၅၈
၆

ရန်ကန်-၁၅၃၆

ဒ ထက်ရည်ဦး

ြပင်ပ

၇/ဖမန(နိင်)၁၃၂၄၂၉
၇

ရန်ကန်-၁၈၃၇

ဒ ပွင့်စ မာင် မာင်

ဝန်ထမ်း

၁၂/ကတတ(နိင်)၀၃၂၂၆၉
၈

နြပည် တာ်-၁၄၇၄

ဒ နွးအိမ်လင်း

ဝန်ထမ်း

၉/မထလ(နိင်)၂၇၄၃၉၂
၉

မွန-် ၁၄၉

ဒ ြခူးဟိန်ဇွန်

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၂၇၃၅၄၇
၁၀

ရန်ကန်-၂၁၂၄

ဒ သက်ဇင်ဝင်း

ြပင်ပ

၇/မလန(နိင်)၀၉၁၈၈၉
(၇)

ဦးစီးအရာရှိ
စဉ်

(၄) နရာ
ခအမှတ်

[သိပ္ပဘွဲ ့/မဟာသိပ္ပဘွဲ ့(သစ် တာ)]
အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၁၅၂

ဒ နန်းခင်ဆမွန်

ြပင်ပ

၁၃/လရန(နိင်)၁၃၈၀၁၇
၂

နြပည် တာ်-၂၅၉၆

ဦးမင်းသစ် ဌး

ဝန်ထမ်း

၉/ပမန(နိင်)၂၁၅၈၈၀
၃

နြပည် တာ်-၁၁၅၅

ဒ သဲချို အး

ြပင်ပ

၉/ဇယသ(နိင်)၀၀၂၁၂၆
၄

နြပည် တာ်-၁၁၅၈

ဦး အာင်ကကိ
ိ
၁၁/မပန(နိင်)၀၈၈၂၂၅

ဝန်ထမ်း
၄၆/သိ ့
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(၈)

ဦးစီးအရာရှိ

(၄) နရာ

[စိက်ပျိုး ရးသိပ္ပဘွဲ ့/စိက်ပျိုး ရးမဟာသိပ္ပဘွဲ ့/တိရ စ္ဆာန် ဆးကဘွဲ ့]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၈၆၀

ဒ ယဉ်မင်းသန် ့သန် ့

ဝန်ထမ်း

၉/ကပတ(နိင်)၂၅၅၀၁၈
၂

နြပည် တာ်-၁၁၆၀

ဒ နှငး် ြဖူြဖူ အာင်

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၁၆၂၀၆၈
၃

ရန်ကန်-၉၇၁

ဒ ရရည်ဝင်ဝ
့ ါစိး

ဝန်ထမ်း

၇/ပခန(နိင်)၃၅၃၀၅၁
၄

နြပည် တာ်-၁၁၇၁

ဒ သဉ္ဇာဦး

ဝန်ထမ်း

၃/ဘအန(နိင်)၁၈၅၇၇၂
(၉)

ဦးစီးအရာရှိ(ဘ
စဉ်

ာ ရး)

ခအမှတ်

(၃) နရာ

[ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့/မဟာဝါဏိဇ္ဇဘွဲ ့]

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတ်ချက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၁၉၉၇

ဦး ဇာ်ထက်လွင်

ြပင်ပ

၉/ပမန(နိင်)၂၆၈၂၄၉
၂

နြပည် တာ်-၁၃၇၇

ဒ ကဇင်ဝင်း

ြပင်ပ

၉/မထလ(နိင်)၃၂၂၃၁၇
၃

ရန်ကန်-၉၇၅

ဒ သင်းြမတ် မာ်

ဝန်ထမ်း

၇/ကဝန(နိင်)၁၂၈၆၀၀
(၁၀) ဦးစီးအရာရှိ(ဘ

ာ ရး)

(၁) နရာ

[စီးပွား ရးပညာဘွဲ ့/မဟာစီးပွား ရးပညာဘွဲ ့(စာရင်းအင်း)]
စဉ်

ခအမှတ်

အမည်/နိင်ငသားစိစစ်

မှတခ
် ျက်

ရးကတ်ြပားအမှတ်
၁

နြပည် တာ်-၂၅၄၁

ဒ ချိုချိုစိန်

ြပင်ပ

၉/မလန(နိင်)၁၆၀၁၄၀
၄၇/သိ ့
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၄။

ြပည် ထာင်စတရားလတ် တာ်ချုပ်ရ း၊ လ ပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန် ကီးဌာန၊ ကျန်းမာ ရးနှင့်

အားကစားဝန် ကီးဌာန၊ စိက်ပျိုး ရး၊ မွးြမူ ရးနှင့ဆ
် ည် ြမာင်းဝန် ကီးဌာနတိ ့အတွက်

ရွးချယ်

ြခင်းခရသူ(လက်ရန
ိှ င်
ိ ငဝ
့ န်ထမ်း+ြပင်ပပဂ္ဂုိ လ်)အားလးသည်ဗဟိဝန်ထမ်းတက္ကသိလ်( အာက်ြမန်မာြပည်)တွင်
၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက် န ့မှ၁၄-၉-၂၀၁၈ ရက် န ့အထိ ဖွငလ
့် စ
ှ မ
် ည့် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊
ြပည်သဝန်
ူ ့ ထမ်းစီမခန် ့ခွမ
ဲ ဘွဲ ့လွနဒ
် ပ
ီ လိမာသင်တန်းအမှတစ
် ဉ်( ၄ ) (Postgraduate Diploma in
Civil Service Management Course Batch No.4)သိ ့ တက် ရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၅။

စီးပွား ရးနှင့်ကူးသန်း ရာင်းဝယ် ရးဝန် ကီးဌာန၊ ပညာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ သာသနာ ရးနှင့်

ယဉ် ကျးမဝန် ကီးဌာန၊

ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့်ဆက်သယ
ွ ် ရးဝန် ကီးဌာန၊

တိင်းရင်းသားလူမျိုးများ

ရးရာဝန် ကီးဌာန၊ ဟိတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရးဝန် ကီးဌာန၊ သယဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်း ရးဝန် ကီးဌာနတိ ့အတွက်

ရွးချယ်ြခင်းခရသူ(လက်ရှိနိင်င ့ဝန်ထမ်း+ြပင်ပပဂ္ဂိုလ်)

အားလးသည် ဗဟိဝန်ထမ်းတက္က သိလ် ( အထက်ြမန်မာြပည် )တွင် ၂၈-၅-၂၀၁၈ရက် န ့မှ၁၄-၉-၂၀၁၈
ရက် န ့အထိ ဖွင့်လစ
ှ ်မည့် အရာထမ်း လာင်းအ ြခခသင်တန်း၊ ြပည်သူ ့ဝန်ထမ်းစီမခန် ့ခွဲမဘွဲ ့လွန်
ဒီပလိမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်( ၄ ) (Postgraduate Diploma in Civil Service Management
Course Batch No.4) သိ ့ တက် ရာက်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။
၆။

ရွးချယ်ြခင်းခရသူများသည် အထက်စာပိ ဒ်(၄)နှင့်(၅)ပါသင်တန်းများသိ ့ တက် ရာက်

အာင်ြမင် ပီးမှသာ သက်ဆိင်ရာလစ်လပ်ရာထူး နရာများတွင် ခန် ့ထားြခင်းခရမည်ြဖစ်ပါသည်။
အဆိပါသင်တန်းများသိ ့ တက် ရာက်ရန်အတွက် သင်တန်းဝင်ညန် ကားလာများကိ ဆက်လက်
ပးပိ ့မည်ြဖစ်ပါသည်။
၇။

ဤ ကညာချက်ကိ ြပည် ထာင်စရာထူး၀န်အဖွဲ ့၏ Website များြဖစ် သာ ucsb. imis.

com.mm၊www.ucsb.gov.mm နှင့် Facebook Page ြဖစ် သာ Union Civil Service Board
Myanmar တိ ့တွင်လည်း ဖာ်ြပထားပါသည်။

ညန် ကား ရးမှူးချုပ် (ကိယ်စား)
( စိးစိးဦး ၊ ညန် ကား ရးမှူး )

