ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၄ / ၂၀၂၁
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလြပည့်ေကျာ် ၁၁ ရက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ
အေကာင်းအရာ။
၁။

၉

ရက်

ေရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ြဖင့် ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစား

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ

ကုသေရးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ

လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူး

(၈၄၀)ေနရာအတွက် စတုတအ
 ကိမ် ေလာက်ထားသူ(၃၉)ဦးရှရ
ိ ာ ေကာ်ြငာစာအမှတ၊် ၆/၂၀၂၀ ၏
စာပိုဒ(် ၅)နှင့်(၆)ပါ ေဖာ်ြပချက်များအရ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်း၊
အေထာက်အထားများြပည့်စုံစွာ ေလာက်ထားတင်ြပလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပုဂုိ္ဂ လ်(၃၉)ဦး
(ကျား - ၁၃ ၊ မ - ၂၆) တို့ကို စတုတအကိမ်ေရွးချယ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည် စဉ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၆၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဇာနည်ဦးရှိန်
၁၂/လသန(နိင
ု ်)၀၂၂၇၁၇

၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၆၅

ဦးဖိုးေမာင်ေမာင်စးုိ
၈/တတက(နိုင်)၁၅၅၄၆၉

၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၆၆

ဦးေသာ်ဇင်ဦး
၁၂/လမန(နိုင်)၁၃၇၉၄၀

၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၆၇

ေဒါစန္ဒီေကျာ်
၁၀/သထန(နိုင်)၁၉၆၇၆၇

၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၆၈

ေဒါေရရည်သီရိ
၁၃/မဘန(နိုင်)၀၂၄၅၃၆

၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၆၉

ေဒါဝတ်ရည်ေအး
၁၂/အစန(နိုင်)၂၁၅၇၂၈

2
စဉ်
၇

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၇၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးသက်ထးူ ေအာင်
၉/မဟမ(နိင
ု ်)၀၄၆၂၂၄

၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၁

ေဒါရှာေဖာထူး
၂/ဒမဆ(နိုင်)၀၅၄၉၉၂

၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၂

ေဒါေမမီမီစံ
၃/ကဆက(နိုင်)၀၆၈၅၉၈

၁၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၃

ေဒါနန်းသဇင်ြဖူ
၃/ကဆက(နိုင်)၀၆၅၂၈၈

၁၁

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၄

ေဒါကျန်ိ မွမ်းရှန်း
၄/တတန(နိုင်)၀၇၄၉၉၄

၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၅

ဦးခိင
ု မ
် န
ွ ့ဆ
် န်
၄/တတန(နိုင်)၀၆၂၈၂၀

၁၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၆

ေဒါနွမ်းလျန်းကိမ်
၄/တတန(နိုင်)၀၇၁၈၁၆

၁၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၇

ေဒါလားဝန်ကီးလ်
၄/ဖလန(နိုင်)၁၄၅၉၄၆

၁၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၈

ဦးဒုဘခ
ိ ့်
၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၃၁၃၃

၁၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၇၉

ေဒါေရဂျူဘီလီ
၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၁၀၅၃

၁၇

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၀

ေဒါအက်စတာငွန်ဆွီပါရ်
၄/ဟခန(နိုင်)၀၄၁၀၅၅

၁၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၁

ေဒါခင်ကူကူစံ
၁၁/မတန(နိင
ု ်)၀၂၃၃၂၃

၁၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၂

ေဒါေမဖူးလွင်
၁၃/မမတ(နိင
ု ်)၀၅၁၁၈၀

၂၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၃

ဦးအာကာရှိနး်
၁၃/မမတ(နိင
ု ်)၀၄၈၆၉၄

3
စဉ်
၂၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၈၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါသန်းေထွး
၁၃/ရငန(နိင
ု ်)၀၆၃၂၇၅

၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၅

ေဒါဇာြခည်လင်း
၁၃/ပလန(နိင
ု ်)၀၉၆၇၅၄

၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၆

ဦးေအးေမာင်
၁၃/ဆဆန(နိင
ု ်)၀၇၈၄၀၁

၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၇

ဦးေအာင်မျုးထက်
ိ
၁၃/ဆဆန(နိင
ု ်)၀၈၈၈၇၇

၂၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၈

ေဒါနွယ်နီထွန်း
၁၃/နဆန(နိုင်)၀၆၄၁၃၂

၂၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၈၉

ေဒါအက်ရိုင်းရှူးနိုကပ်
၁၃/လရန(နိုင်)၁၄၆၅၀၂

၂၇

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၀

ေဒါပွငခ
့် ေရလွင်
၅/ဖပန(နိုင်)၀၇၁၇၇၇

၂၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၁

ေဒါသက်ငဦ
ံု း
၅/ပလဘ(နိုင်)၀၇၇၆၀၇

၂၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၂

ဦးသိနး် ေဇာ်ဝင်း
၅/ဗမန(နိုင်)၀၆၉၇၉၁

၃၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၃

ေဒါြခူလစ်ရှီး
၅/လရန(နိုင်)၀၀၇၄၂၇

၃၁

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၄

ေဒါေအးြမသီတာေထွး
၅/လရန(နိုင်)၀၀၇၄၀၈

၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၅

ဦးထက်ပင
ုိ ်
၆/ကစန(နိင
ု ်)၀၈၁၁၄၅

၃၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၆

ဦးေဇာ်မျုးထွ
ိ နး်
၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၅၅၆၈

၃၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၇

ေဒါဇင်ေမြမတ်နးုိ
၄/ကပလ(နိုင်)၀၁၄၇၆၂

4
စဉ်
၃၅

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၉၈

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးရန်နိုင်ဝင်း
၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၃၃၅၂

၃၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၉၉

ေဒါသင်းပပလင်
၈/ဆမန(နိုင်)၀၆၀၀၇၈

၃၇

ေနြပည်ေတာ်-၆၀၀

ေဒါမင်းမင်းြမတ်
၈/ထလန(နိုင်)၀၅၃၀၆၆

၃၈

ေနြပည်ေတာ်-၆၀၁

ေဒါဟန်ထက်ဇင်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၄၆၁၈၁

၃၉

ေနြပည်ေတာ်-၆၀၂

ေဒါေဟမာမိးု
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၄၅၀၇

၂။

ဤေကညာချက်ကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website - www.ucsb.gov.mm ၊

Web Portal -ucsb.imis. com.mm ၊ Facebook Page ြဖစ်ေသာ Union Civil Service Board
Myanmarနှင့် Myanmar National

Web Portal ြဖစ်ေသာ www. myanmar. gov.mm

တို့တွင်လည်း ဝင်ေရာက်ကည့်ရနိုင်ပါသည်။

ညန်ကားေရးမှူးချုပ် (ကိယ
ု စ
် ား)
( စုစုေအး ၊ ညန်ကားေရးမှူး )

