ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၀န်ထမ်းေရွးချယ်ေလ့ကျင့်ေရးဦးစီးဌာန
ေကညာချက်အမှတ်၊ ၃ / ၂၀၂၁
၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ြပာသိုလကွယ်ေန့
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ
အေကာင်းအရာ။
၁။

၁၁

ရက်

ေရွးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်းေကညာြခင်း

ြပည်ေထာင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့က ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆ / ၂၀၂၀ ြဖင့် ကျန်းမာေရးနှင့်အားကစား

ဝန်ကီးဌာနေအာက်ရှိ

ကုသေရးဦးစီးဌာနတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ

လက်ေထာက်ဆရာဝန်ရာထူး

(၈၄၀)ေနရာအတွက် ေကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၆/၂၀၂၀ ၏ စာပိုဒ(် ၅)နှင့်(၆)ပါ ေဖာ်ြပချက်များအရ
ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က

လိုအပ်ေသာစာရွက်စာတမ်း၊

အေထာက်အထားများြပည့်စုံစွာ

ေလာက်ထားတင်ြပလာသည့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂုိ္ဂ လ်(၁၂၈)ဦး ( ကျား - ၆၁ ၊ မ - ၆၇ ) တို့ကို
တတိယအကိမေ
် ရွးချယ်ေကာင်းေကညာအပ်ပါသည် စဉ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၃၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကာင်းသူ
၅/ဗမန(နိုင်)၀၄၂၈၃၃

၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၃၇

ဦးကည်ဦးနိုင်
၁၄/ကခန(နိင
ု ်)၀၉၈၆၁၈

၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၃၈

ဦးကည်နိုင်လင်း
၁/မညန(နိုင်)၁၃၂၄၈၈

၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၃၉

ဦးကုေဋ
၁၂/သဃက(နိင
ု ်)၁၇၉၅၀၁

၅

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၀

ဦးေကျာ်ေကျာ်ြမင့်
၁၁/မဥန(နိုင်)၀၉၅၈၉၈

၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၁

ဦးေကျာ်နင
ုိ စ
် းုိ
၁၁/စတန(နိင
ု ်)၀၈၁၄၉၇

2
စဉ်
၇

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၄၂

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးေကျာ်ဇေ
ံ မာင်
၁၁/ပတန(နိင
ု ်)၀၆၀၃၅၆

၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၃

ဦးေကာင်းထက်စံ
၉/ပဥလ(နိုင်)၀၅၇၂၄၈

၉

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၄

ဦးချမ်းငိမး်
၉/တတဥ(နိုင်)၁၀၉၅၃၀

၁၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၅

ဦးချမ်းေြမ့ေဝ
၁၃/ကလတ(နိုင်)၀၃၇၅၄၉

၁၁

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၆

ဦးဂန်ကက
ုိ ေ
ုိ ဆွ
၅/ဒပယ(နိုင်)၁၀၅၃၃၇

၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၇

ဦးစိးု စံလင်း
၁၂/လမတ(နိင
ု ်)၀၃၅၈၂၁

၁၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၈

ဦးစွမး် ဝင့်
၉/ပဥလ(နိုင်)၀၄၀၅၇၅

၁၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၄၉

ဦးေစာေကျာ်ေကျာ်လင်း
၃/လဘန(နိုင)် ၁၁၂၈၀၃

၁၅

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၀

ဦးေစာြမင့သ
် န
ိ း်
၅/တမန(နိင
ု ်)၀၅၈၈၇၂

၁၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၁

ဦးေစာရဲထန
ွ း်
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၈၃၃၅

၁၇

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၂

ဦးဆွမလ
် န်ေနာ်ေအာင်
၁/မကန(နိုင်)၁၄၇၄၁၁

၁၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၃

ဦးေဇယျာဝင်း
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၆၂၇၅

၁၉

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၄

ဦးေဇယျာဖိုးဟိနး်
၉/မလန(နိင
ု )် ၁၆၅၄၃၉

၂၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၅

ဦးဇာနည်ေအာင်
၁/မကန(နိုင်)၁၈၁၆၈၁

3
စဉ်
၂၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၅၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဇင်ေဝထွန်း
၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၃၀၉၄၇

၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၇

ဦးေဇာ်ထက်
၁/မညန(နိုင်)၁၆၈၇၅၁

၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၈

ဦးတင်ေအာင်ခင
ုိ ်
၁/မကတ(နိုင်)၀၇၃၄၇၈

၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၅၉

ဦးထက်ကက
ုိ သ
ုိ ူ
၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၇၄၄၁၂

၂၅

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၀

ဦးထွနး် ေနေအာင်
၁၂/ဒဂန(နိုင်)၀၃၂၄၂၉

၂၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၁

ဦးြပည့် ဖိုးထွနး်
၉/ငဇန(နိင
ု ်)၁၂၂၀၈၁

၂၇

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၂

ဦးဖိုးသက်ေအာင်
၇/ရတန(နိင
ု ်)၁၁၁၄၇၀

၂၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၃

ဦးဗညားကိက
ု ုိ
၉/အမဇ(နိုင)် ၀၃၆၂၀၇

၂၉

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၄

ဦးဘိမ
ု င်းထွနး်
၉/တတဉ(နိုင်)၁၃၈၂၇၂

၃၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၅

ဦးဘုနး် ြမတ်သာ
၁၄/ကခန(နိင
ု ်)၁၁၀၀၈၃

၃၁

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၆

ဦးြမတ်ထက်
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၇၀၉၃၄

၃၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၇

ဦးြမင့်ြမတ်ေအာင်
၈/မဘန(နိုင်)၁၅၆၅၅၃

၃၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၈

ဦးရဲမင်းေအာင်
၅/ခဥတ(နိုင်)၀၇၉၈၈၆

၃၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၆၉

ဦးရန်ပိုင်သိမ်း
၈/မလန(နိင
ု )် ၀၉၀၀၆၄

4
စဉ်
၃၅

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၇၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးရဲရင့ေ
် ကျာ်နင
ုိ ်
၁၄/လမန(နိင
ု ်)၀၈၀၈၆၇

၃၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၁

ဦးရဲေရကိက
ု ုိ
၁၂/ပဇတ(နိုင)် ၀၃၄၇၅၅

၃၇

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၂

ဦးရင်းဗညားေဆွ
၁၄/ကလန(နိုင်)၁၄၂၅၃၀

၃၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၃

ဦးေဝဖိုးေကျာ်
၈/ပခက(နိုင်)၂၄၃၄၂၆

၃၉

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၄

ဦးဝင်းသူရ
၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၃၆၇၆၅

၄၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၅

ဦးေဝဟင်လင်း
၉/ပဘန(နိုင်)၂၁၀၃၀၂

၄၁

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၆

ဦးဝင်းသူ
၅/ခဥန(နိုင်)၁၀၉၉၀၉

၄၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၇

ဦးေဝဖိုးဟန်
၅/ကဘလ(နိင
ု ်)၂၀၁၄၂၅

၄၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၈

ဦးေဝယံထန
ွ ်း
၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၄၅၃၈၆

၄၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၇၉

ဦးသီဟစိးု
၆/ကသန(နိုင်)၀၅၅၅၆၃

၄၅

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၀

ဦးေသာ်ဇင်ဖိုးေမာင်
၁၄/မအပ(နိုင်)၂၆၉၆၁၉

၄၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၁

ဦးသန်းေဇာ်ဦး
၁၃/ရစန(ြပု)၀၀၀၉၀၃

၄၇

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၂

ဦးသန့ဝ
် င်းလွင်
၇/ပမန(နိုင်)၁၇၇၁၁၃

၄၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၃

ဦးဟန်လင
ွ ်(ခ)လင်းထွန်း
၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၈၈၂၃

5
စဉ်
၄၉

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၈၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ဦးဟိနး် ေဇာ်ထက်
၈/ပခက(နိုင်)၂၆၁၆၇၈

၅၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၅

ဦးေအာင်ဆန်းထူး

၅၁

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၆

ဦးေအာင်ညလ
ီ င
ွ ်

၅/ပလန(နိင
ု )် ၀၉၃၀၄၈
၉/အမဇ(နိုင)် ၀၃၅၁၂၁

၅၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၇

ဦးအံဘ
့ န
ု း် ခန်
၉/အမဇ(နိုင)် ၀၃၃၃၀၅

၅၃

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၈

ဦးေအာင်ေကျာ်သန
ိ ်း
၁၂/လမတ(နိင
ု ်)၀၃၄၆၂၉

၅၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၈၉

ဦးေအာင်သာထက်
၈/ရနခ(နိင
ု ်)၁၂၁၄၆၁

၅၅

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၀

ဦးေအာင်ရေ
ဲ ကျာ်
၅/မမန(နိုင်)၀၇၈၇၂၄

၅၆

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၁

ဦးေအာင်ဘန
ု း် ြမင့်
၁၂/လသန(နိင
ု ်)၀၂၁၄၁၅

၅၇

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၂

ေဒါေကဇင်နိုင်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၅၈၈၀၄

၅၈

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၃

ေဒါကည်ြဖ ပုံးသက်
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၀၅၉၃

၅၉

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၄

ေဒါခင်စိုးသက်
၇/ဖမန(နိုင်)၁၈၅၂၀၁

၆၀

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၅

ေဒါခွာညိုေအး
၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၁၅၇၉

၆၁

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၆

ေဒါခင်မို့မို့ငိမ်း
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၅၆၇၈၄

၆၂

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၇

ေဒါေစာယုနွယ်
၁၂/သဃက(နိင
ု ်)၁၇၆၄၀၈

6
စဉ်
၆၃

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၄၉၈

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါစုရတနာ
၁၂/တမန(နိင
ု ်)၁၁၇၇၂၀

၆၄

ေနြပည်ေတာ်-၄၉၉

ေဒါစိးု သန္တာထက်
၈/မမန(နိုင်)၂၀၅၀၆၂

၆၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၀

ေဒါစုစုေအာင်
၁/မကန(နိုင်)၁၅၀၉၁၅

၆၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၁

ေဒါစန္ဒီေသာင်းစိန်
၉/မဟမ(နိင
ု ်)၀၃၇၂၁၆

၆၇

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၂

ေဒါဆုြမတ်နန္ဒာ
၁၂/ဒဂမ(နိုင်)၀၂၆၈၃၆

၆၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၃

ေဒါဆုပန်
၁၀/မဒန(နိုင်)၂၂၉၆၀၃

၆၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၄

ေဒါဆုြမတ်ထက်
၈/ပဖန(နိုင်)၁၂၀၂၂၃

၇၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၅

ေဒါဆုြမတ်နိုးဆင့်
၁၂/ပဇတ(နိုင)် ၀၃၇၀၃၈

၇၁

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၆

ေဒါဇွနအ
် မ
ိ မ
့် ှ း
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၃၇၀၅

၇၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၇

ေဒါဇွနလ
် င်းဝတီ
၉/တတဉ(နိုင်)၁၃၄၀၄၃

၇၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၈

ေဒါဇာဇာဝင်း
၁၂/ခရန(နိုင်)၁၁၅၆၀၄

၇၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၀၉

ေဒါတဲလ်ကူး
၅/ကလထ(နိင
ု ်)၂၁၁၇၃၇

၇၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၀

ေဒါတင်မာလာေကျာ်
၅/ရဥန(နိုင်)၀၈၇၃၆၃

၇၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၁

ေဒါနှင်းြမတ်မွန်
၈/မသန(နိုင်)၁၂၀၇၃၇
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စဉ်
၇၇

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၁၂

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါပိးု ပိးု
၉/အမဇ(နိုင)် ၀၅၈၂၇၁

၇၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၃

ေဒါဖိုးြပည့်ြပည့်စုံ
၁၂/ဗဟန(နိုင်)၁၀၃၂၂၈

၇၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၄

ေဒါေမသီရိမွန်
၁/ကမန(နိုင်)၀၄၄၀၁၁

၈၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၅

ေဒါေမြမတ်နးုိ
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၃၇၂၅၃

၈၁

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၆

ေဒါမိးု မဒီေအာင်
၁၃/ကလန(နိုင်)၁၁၀၁၄၅

၈၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၇

ေဒါေမကလျာဖူး
၁၂/ဒဂတ(နိုင်)၀၅၀၀၁၃

၈၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၈

ေဒါြမသက်ထားဦး
၅/ကဘလ(နိင
ု ်)၁၇၅၄၃၄

၈၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၁၉

ေဒါမသင်း
၉/မထလ(နိုင်)၃၀၉၇၅၂

၈၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၀

ေဒါမိးု ဆန်းသိဂ
၉/မတရ(နိင
ု ်)၂၀၁၀၁၈

၈၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၁

ေဒါြမတ်ရတနာေမာင်
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၃၄၇

၈၇

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၂

ေဒါယွန်းခင်ခင်နှင်း
၁၃/ကလန(နိုင်)၁၂၈၄၃၁

၈၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၃

ေဒါယဉ်ငိမ်းေအး
၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၄၀၀၀

၈၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၄

ေဒါယမင်းထွနး်
၁၀/သဖရ(နိုင်)၁၅၃၂၅၇

၉၀

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၅

ေဒါယဉ်မန
ွ ်ေအာင်
၉/ပမန(နိင
ု ်)၂၁၄၆၄၆
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စဉ်
၉၁

ခုအ
ံ မှတ်
ေနြပည်ေတာ်-၅၂၆

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါယဉ်သထ
ူ က်
၁၂/ဉကမ(နိုင်)၂၁၅၄၆၃

၉၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၇

ေဒါယမုသ
ံ ူ
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၃၅၉၂၅

၉၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၈

ေဒါေရရည်ဝင်း
၉/မဟမ(နိင
ု ်)၀၄၁၆၅၉

၉၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၂၉

ေဒါရန်းလဲ့လဲ့ေအာင်
၁၂/အလန(နိုင်)၀၄၇၆၀၄

၉၅

ေနြပည်ေတာ်-၅၃၀

ေဒါေရရည်လင်းထက်
၉/မထလ(ြပု)၀၀၀၄၃၇

၉၆

ေနြပည်ေတာ်-၅၃၁

ေဒါေရယမင်းခင်
၅/ရဘန(နိုင်)၂၀၅၂၉၉

၉၇

ေနြပည်ေတာ်-၅၃၂

ေဒါလင်းလင်းထက်
၁၀/မလမ(နိုင်)၂၄၉၅၇၂

၉၈

ေနြပည်ေတာ်-၅၃၃

ေဒါလွငြ် မတ်မန
ွ ်
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၂၆၇၉

၉၉

ေနြပည်ေတာ်-၅၃၄

ေဒါဝတ်ရည်နင
ှ း် ကို
၁၂/မဂတ(နိုင)် ၀၉၉၀၈၉

၁၀၀ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၅

ေဒါဝင်းသန္တာ
၇/ပခန(နိုင်)၃၂၀၇၃၁

၁၀၁ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၆

ေဒါသင်းသီရိေရစင်မျုးိ
၉/မလန(နိင
ု )် ၁၅၀၉၉၁

၁၀၂ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၇

ေဒါသဥ္ဇာဆုဇင်
၈/မဘန(နိုင်)၁၄၃၄၉၃

၁၀၃ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၈

ေဒါသဥ္ဇာချုထွ
ိ န်း
၇/ပမန(နိုင်)၁၉၅၅၇၆

၁၀၄ ေနြပည်ေတာ်-၅၃၉

ေဒါေသာ်ေမဇင်ဦး
၉/ညဥန(နိုင်)၂၀၆၃၉၄
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စဉ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁၀၅ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၀

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါသွယသ
် ယ
ွ တ
် းုိ
၉/မသန(နိုင်)၁၄၁၅၇၂

၁၀၆ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၁

ေဒါသဲနုရတနာဉာဏ်
၃/ကကရ(နိင
ု ်)၁၉၃၁၁၀

၁၀၇ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၂

ေဒါသဲြဖ
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၂၅၅၉၉

၁၀၈ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၃

ေဒါသစ်သစ်စံ
၅/စကန(နိင
ု ်)၂၃၆၇၈၇

၁၀၉ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၄

ေဒါသီရိစံ
၁/ဟပန(နိုင်)၀၀၉၀၇၇

၁၁၀ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၅

ေဒါသီတာခိုင်
၈/မကန(နိင
ု ်)၂၁၆၆၄၇

၁၁၁ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၆

ေဒါအိအမ
ိ န
ွ ်
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၅၁၂၄

၁၁၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၄၇

ေဒါအိမ့်သက်ချယ်
၁၂/သကတ(နိင
ု )် ၁၇၅၁၅၂

၁၁၃ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၈

ေဒါေအးငိမး် သူ
၉/ခမစ(နိင
ု ်)၀၄၇၇၈၄

၁၁၄ ေနြပည်ေတာ်-၅၄၉

ေဒါေအးြမတ်မွန်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၆၀၀၃၆

၁၁၅ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၀

ေဒါအိေရစင်ထွန်း
၁၂/မဂဒ(နိုင်)၁၄၉၁၈၀

၁၁၆ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၁

ေဒါအိမသ
့် ရ
ီ ေ
ိ ဇာ်
၉/ပမန(နိင
ု ်)၂၅၉၇၇၂

၁၁၇ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၂

ေဒါအိမ့်မင်းစံ
၇/ပခန(နိုင်)၃၃၂၅၉၀

၁၁၈ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၃

ေဒါေအးဆုမွန်
၁၂/စခန(နိုင်)၀၇၁၆၉၈
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စဉ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁၁၉ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၄

အမည်/နိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ်
ေဒါေအးြမတ်သွယ်စံ
၉/ခမစ(နိင
ု ်)၀၃၅၁၂၆

၁၂၀ ေနြပည်ေတာ်-၅၅၅

ေဒါအင်ကင်းမိုင်
၁၂/မရက(နိင
ု ်)၁၅၆၁၂၈

၁၂၁

ေနြပည်ေတာ်-၅၅၆

ေဒါေအးချမ်းမိုး
၁၂/တမန(နိုင်)၁၁၆၆၂၀

၁၂၂

ေနြပည်ေတာ်-၅၅၇

ေဒါအိေမဇင်စးုိ
၉/ခအဇ(နိုင်)၀၂၅၉၇၄

၁၂၃

ေနြပည်ေတာ်-၅၅၈

ဦးရဲကန
ုိ င
ုိ ်
၇/ရကန(နိင
ု ်)၀၆၆၄၇၆

၁၂၄

ေနြပည်ေတာ်-၅၅၉

ဦးလှမင်းထက်
၅/မရန(နိင
ု ်)၂၄၄၄၂၆

၁၂၅ ေနြပည်ေတာ်-၅၆၀

ဦးေဝယံမင်းထက်
၁၂/မရက(နိင
ု ်)၁၅၄၅၁၃

၁၂၆ ေနြပည်ေတာ်-၅၆၁

ဦးဟန်ေဇာ်ထးူ
၁၂/တကန(နိင
ု ်)၁၇၀၅၂၉

၁၂၇ ေနြပည်ေတာ်-၅၆၂

ဦးေအာင်ဝသုနေ
် နွး
၁၂/မရက(နိင
ု ်)၁၄၉၇၄၀

၁၂၈ ေနြပည်ေတာ်-၅၆၃

ေဒါမိမ
့ု ေ
့ုိ ကျာ်ေဇာ
၁၄/ငပတ(နိင
ု ်)၂၀၂၇၂၀

၂။

ေလာက်လာများကို ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ (၂)ပတ်တစ်ကိမ်စိစစ်၍ သတ်မှတ်

ချက်များြပည့်စုံသူများကို ေရွးချယ်ြခင်း ခံရသူအမည်စာရင်း
ြဖစ်ပါေကာင်း အသိေပးေဖာ်ြပအပ်ပါသည်။

ဆက်လက် ထုတ်ြပန်သွားမည်
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၃။

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။

ညန် ကားေရးမှးချုပ် (ကိုယ်စား)
( စုစုေအး ၊ ညန်ကားေရးမှး )

