ပည် ထာင်စုသမတ မန်မာိုင်ငံ တာ်
ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ
၀န်ထမ်း ရွးချယ် လ့ကျင့် ရးဦးစီးဌာန
ကညာချက်အမှတ်၊ ၁၀ / ၂၀၂၁
၁၃၈၃ ခုှစ်၊ ဝါ ခါင်လ ပည့် ကျာ် ၂ ရက်
၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၄ ရက်
အ ကာင်းအရာ။
၁။

စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆးမခံယူမည့်သူများ အမည်စာရင်း ကညာခင်း

ပည် ထာင်စုရ ာထူး၀န်အဖွဲ၏

ရး ဖစာ မးပွဲအမှတ်စ် (၁/၂၀၂၁)ကိ ု ၂၀၂၁ ခုှစ်၊

ဇွန်လ ( ၂၆ )ရက်ှင့် ( ၂၇ )ရက် န့တတ
ုိ င
ွ ် န ပည် တာ်၊ ရန်ကန
ု ၊် မ လး၊ မ ကွးှင့် မာ်လမိင်မိ
တိုတွင် စာစစ်ဌာန(၅)ခု ဖင့် တစ်ပိင်တည်းကျင်းပ ပလုပ်ခဲ့ပီး

အာက် ဖာ် ပပါ ၀န်ကီးဌာနှင့်

အဖွဲအစည်း(၁၀)ခုမှလစ်လပ်ရာထူးစုစု ပါင်း(၁၉၅) နရာအတွက်စစ် ဆးမ ပလုပ်ခဲ့ပါသည်(က) စီမံကိန်းှင့်ဘာ ရးဝန်ကီးဌာန၊ မန်မာ့စီးပွား ရးဘဏ်ှင့် မန်မာ့ိုင်ငံ ခား
ကုန်သွယ်မဘဏ်၊
(ခ )

ရန်ကုန်တိုင်း ဒသကီးအစိုးရအဖွဲ၊ရန်ကန
ု ် မိ တာ်စည်ပင်သာယာ ရး ကာ်မတီ၊

(ဂ)

သာသနာ ရးှင့်ယ် ကျးမဝန်ကီးဌာန၊သာသနာ တာ်ထွန်းကား ပန့်ပွား ရးဦးစီးဌာန၊

(ဃ)

ပည် ထာင်စုတရားလတ် တာ်ချပ်ုံး၊

(င)

ပို ဆာင် ရးှင့်ဆက်သွယ် ရးဝန်ကီးဌာန၊ဆက်သွယ် ရးန်ကားမဦးစီးဌာန၊ မန်မာ့
မီးရထားှင့်မိုး လဝသှင့်ဇလ ဗဒန်ကားမဦးစီးဌာန၊

(စ)

ပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာန၊မီးသတ်ဦးစီးဌာန၊

(ဆ)

လူမဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ် ရးှင့် ပန်လည် နရာချထား ရးဝန်ကီးဌာန၊ ဘးအရာယ်
ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမဦးစီးဌာနှင့်လူမဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊

(ဇ)

အလုပ်သမားဝန်ကီးဌာန၊ အလုပ်သမားန်ကား ရးဦးစီးဌာန၊

(ဈ)

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရးဝန်ကီးဌာန၊ မန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊

(ည)

လပ်စစ်ှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကီးဌာန၊မ လးလပ်စစ်ဓာတ်အား ပး ရး ကာ်ပုိ ရးရှင်း။

2
၂။

အဆိုပါလစ်လပ်ရာထူး(၁၉၅) နရာအတွက် လာက်ထားသူ (၆၃၅၄) ဦး (ကျား-၁၆၈၇၊ မ-၄၆၆၇)၌

ရး ဖစာ မးပွဲတွင(် ၃)ဘာသာလုံး လာ ရာက် ဖဆိုသူစုစု ပါင်း (၈၁၄)ဦး (ကျား-၂၅၉ ၊ မ-၅၅၅)
ရှိခဲ့သည့်အနက်

အာက်ပါ(၂၅၀)ဦး (ကျား-၁၁၂၊ မ-၁၃၈)တိုကို စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွ

စစ် ဆးမ ပလုပ်မည် ဖစ်ပါသည်စ်
၁

ခုအ
ံ မှတ်
မ ကွး-၅၁၉

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒတင်တင်ု
၈/မကန(ိင
ု ်)၂၄၈၆၀၂

၂

မ လး-၁၉၇

ဦး ပည့်ဖိးသန့်
၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၉၂၈၂

၃

မ လး-၂၁၅

ဦးသီဟကိုကုိ
၉/မကန(ိင
ု ်)၁၃၁၀၈၄

၄

မ လး-၃၁၉

ဒ မဟန်နီ အာင်
၉/ပဥလ(ိုင်)၀၅၂၇၈၉

၅

ရန်ကုန်-၂၅၀

ဦးထက်လူ
၂/လကန(ိုင်)၀၉၄၇၁၃

၆

ရန်ကုန်-၃၁၇

ဦးလင်းထက် အာင်
၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၉၃၈၁၇

၇

ရန်ကုန်-၃၃၉

ဦးသန့်စင်န
ွ ့်
၅/ရဘန(ိုင်)၁၆၉၁၉၁

၈

ရန်ကုန်-၄၀၇

ဒခိုင်ဇွန်သန့်
၁၂/အလန(ိင
ု ်)၀၄၃၃၅၇

3
စ်

ခုံအမှတ်

၉

ရန်ကန
ု ်-၄၂၈

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒခင်မျိး မင့်ဝင်း
၇/ပခန(ိင
ု ်)၃၁၅၁၅၅

၁၀

ရန်ကန
ု ်-၅၂၀

ဒဇာ ခည်ထွန်း
၅/ဝလန(ိင
ု ်)၁၇၅၃၃၃

၁၁

ရန်ကန
ု ်-၅၅၃

ဒထက်ထက်ရီ ွဦး
၁၂/ဒဂဆ(ိုင်)၀၁၂၅၇၃

၁၂

ရန်ကန
ု ်-၇၁၀

ဒလဲ့ယမင်းကို
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၆၃၃၄၆

၁၃

ရန်ကန
ု ်-၈၄၆

ဒအိသာ ဇာ်
၁၂/ဒဂရ(ိင
ု ်)၀၁၀၀၆၆

၁၄

ရန်ကန
ု ်-၁၀၅၃

ဒတင်မးုိ လွင်
၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၇၂၁၂၂

၁၅

ရန်ကန
ု -် ၁၁၃၄

ဒယုယုိုင်
၁၂/ဥကတ(ိုင်)၁၈၅၅၈၉

၁၆

ရန်ကန
ု ်-၁၂၂၂

ဦးစည်သူလွင်
၁၄/ဒဒရ(ိုင်)၁၉၄၅၀၈

၁၇

ရန်ကန
ု ်-၁၂၈၃

ဒ မသူခိုင်
၁၂/သကတ(ိင
ု ်)၁၈၉၆၁၀

၁၈

ရန်ကန
ု ်-၁၃၀၄

ဒလင်းလက် နဝင်း
၁၂/သဃက(ိုင်)၁၇၃၄၀၅

၁၉

ရန်ကန
ု ်-၂၂၀၇

ဒသန်းသန်းစိးု
၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၈၇၉၄၆

4
စ်

ခုံအမှတ်

၂၀

ရန်ကုန်-၂၂၄၆

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒ ကျာ့ ကခိုင်
၇/နတလ(ိုင်)၁၂၅၃၇၁

၂၁

န ပည် တာ်-၁၇၇

ဦးလင်းလက် အာင်ဟိနး်
၉/ဥတသ(ိုင်)၀၀၇၆၉၃

၂၂

န ပည် တာ်-၂၄၃

ဒဆုင်းပွင့်သိန်း
၇/ပခန(ိုင်)၃၄၃၄၈၅

၂၃

န ပည် တာ်-၂၈၄

ဒပိုးသစ်သစ်ဦး
၁၂/ရပသ(ိုင်)၀၈၂၈၃၉

၂၄

န ပည် တာ်-၃၅၂

ဒသိမသ
့် မ
ိ က
့် ုိ
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၀၇၄၂၅

၂၅

န ပည် တာ်-၃၉၉

ဒအိသာ ကျာ်
၇/အတန(ိုင်)၀၉၁၆၃၇

၂၆

မ လး-၈၅၉

ဒရန်း ပည့် ပည့်
၁၃/ကမန(ိင
ု ်)၁၀၄၉၉၅

၂၇

ရန်ကုန်-၁၆၂၁

ဒလဲ့သီရိခိုင်
၇/ပမန(ိုင်)၁၄၃၃၅၃

၂၈

ရန်ကုန်-၁၆၂၂

ဒသူဇာဖိးလင်းလင်
၇/သကန(ိင
ု ်)၁၂၃၀၈၆

၂၉

ရန်ကုန်-၁၆၄၃

ဒ အး အး အာင်
၁၄/ညတန( ပ)၀၀၀၀၉၅

၃၀

မ လး-၉၀၃

ဒဇွန် သာ် ရ
၁/မကန(ိုင်)၁၅၄၉၉၇

၃၁

မ လး-၉၀၄

ဦးမင်းထက် မင့်ိုင်
၅/ဆလက(ိင
ု ်)၀၈၆၇၁၉

5
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

၃၂

မ လး-၉၀၇

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒခိင
ု ပ
် င
ွ ့် ဖ
၉/မကန(ိုင်)၁၀၃၅၀၄

၃၃

ရန်ကုန-် ၁၆၆၅

ဒ မသူ ကျာ်
၇/ဇကန(ိုင်)၀၄၉၈၃၇

၃၄

ရန်ကုန-် ၁၆၈၉

ဒသင်းလဲ့လဲ့လင်
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၈၉၀၀

၃၅

န ပည် တာ်-၅၇

ဒသဲပင
ွ ့် ဖ
၉/မသန(ိင
ု ်)၁၃၀၂၅၈

၃၆

န ပည် တာ်-၅၈

ဒ ကခိုင်ဆင့်
၉/မထလ(ိင
ု ်)၂၅၂၁၄၈

၃၇

န ပည် တာ်-၁၁၂၁

ဒ မတ်သဇင်မန
ွ ်
၇/အဖန(ိုင်)၀၈၄၈၃၆

၃၈

န ပည် တာ်-၁၁၂၆

ဒဝင်းလဲလ
့ သ
့ဲ ူ
၉/ကဆန(ိုင်)၁၁၁၉၈၆

၃၉

န ပည် တာ်-၁၁၂၈

ဒအိစာဝင်း
၅/ဆလက(ိုင်)၀၈၉၂၁၂

၄၀

န ပည် တာ်-၁၁၄၂

ဒ မစံပယ်စိုး
၁/မညန(ိုင်)၁၅၅၁၇၆

၄၁

န ပည် တာ်-၁၁၄၃

ဒ မတ် ကခိုင်
၇/တငန(ိုင်)၁၅၉၃၂၁

၄၂

မ လး-၆၈

ဒတင် မ မ သာ်
၉/ခအဇ(ိုင်)၀၃၆၅၃၇

၄၃

မ လး-၉၆၂

ဒအိမွန် ဇာ်
၉/အမဇ(ိုင်)၀၃၂၃၉၁

၄၄

မ လး-၉၆၃

ဒ ကျာ့ မထူး
၉/မဟမ(ိုင)် ၀၀၃၉၁၇

6

စ်

ခုအ
ံ မှတ်

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

၄၅

ရန်ကုန-် ၁၇၆၃

ဦး ဝယံလင်းထက်
၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၄၆၄၇၆

၄၆

ရန်ကုန-် ၁၇၇၁

ဒ န ခည်ဝင်း
၇/ပခတ(ိုင်)၀၇၂၉၆၂

၄၇

န ပည် တာ်-၆၁

ဒ ထွး ထွး အာင်
၉/၀တန(ိုင်)၁၆၀၆၁၉

၄၈

န ပည် တာ်-၁၁၅၇

ဒငုဝါ မင့်
၉/မထလ(ိင
ု ်)၃၂၄၀၂၀

၄၉

န ပည် တာ်-၁၂၀၃

ဒဇင် မသူ
၉/လဝန(ိုင်)၂၄၅၅၀၇

၅၀

န ပည် တာ်-၁၂၃၄

ဒညိမ်းဆု ဝ
၈/မလန(ိုင်)၀၈၈၁၀၀

၅၁

န ပည် တာ်-၄၂၂

ဦးတည်လင်းခန့်
၉/အမဇ(ိုင်)၀၄၀၇၁၅

၅၂

န ပည် တာ်-၆၀၉

ဒ ဟမာ မင့်
၈/မတန(ိုင်)၀၅၅၂၀၉

၅၃

န ပည် တာ်-၅၈၆

ဒ ဝဖိးစာ အာင်
၉/တကန(ိုင်)၁၅၃၆၇၃

၅၄

န ပည် တာ်-၆၅၈

ဒစုစီဝင်း
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၃၈၁၄၇

၅၅

န ပည် တာ်-၇၆၀

ဒမီကဇ
ုိ ာ
၉/ရမသ(ိင
ု )် ၁၄၇၈၀၁

၅၆

န ပည် တာ်-၁၄၉၃

ဦး ပည့်ဇင် အာင်
၈/တတက(ိင
ု ်)၁၈၆၆၈၀

7
စ်
၅၇

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၅၉၆

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒ ဟမွန် အာင်
၈/မကန(ိုင်)၂၄၉၄၃၁

၅၈

မ ကွး-၂၇၃

ဦးဖိး ကျာ်သူ
၈/မလန(ိုင်)၀၉၅၄၅၂

၅၉

မ ကွး-၂၈၄

ဦး အာင် ကျာ် မင့်
၈/မမန(ိင
ု ်)၂၈၉၉၃၁

၆၀

မ ကွး-၄၂၂

ဦး အာင်ကိုထက်
၈/မကန(ိုင်)၂၀၄၇၃၂

၆၁

မ ကွး-၅၁၈

ဦးဝင်းကိုဦး
၈/မကန(ိုင်)၂၀၆၃၀၂

၆၂

မ လး-၅၉၈

ဦးစရန်င
ုိ ်
၁၃/ကလန(ိင
ု )် ၁၀၅၀၄၇

၆၃

မ လး-၈၈၅

ဦးဖိးမင်းဟန်
၉/မဟမ(ိုင်)၀၄၅၆၀၉

၆၄

မ လး-၁၀၇၈

ဦးဟိန်းမင်း အာင်
၅/မရန(ိုင်)၂၁၁၂၇၈

၆၅

မ လး-၁၁၂၉

ဦးစည်သူဝင်း
၅/ခဥတ(ိင
ု ်)၀၈၀၀၀၉

၆၆

မ လး-၁၂၅၅

ဦး ကျာ် ကျာ်ခိုင်
၉/မခန(ိင
ု ်)၂၅၉၁၈၆

၆၇

မွန်-၅၉

ဦးခန့်မင်းကို
၃/ကမမ(ိင
ု ်)၀၀၄၀၄၇

၆၈

ရန်ကုန-် ၁၃၈၆

ဦးရဲ မတ်သူ
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၃၅၇၈၀

၆၉

ရန်ကုန-် ၁၉၈၁

ဦး ကျာ်ရဲိုင်
၁၄/အမန(ိုင်)၁၅၁၁၂၂

8
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

၇၀

ရန်ကုန-် ၁၉၈၄

ဦး ကျာ်ဇင်ထက်
၁၂/တမန(ိုင်)၁၂၄၁၂၇

၇၁

ရန်ကုန-် ၂၀၀၇

ဦး အာင်သူဖိး
၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၂၇၈၈၁

၇၂

ရန်ကုန-် ၂၀၁၀

ဦး အာင်ကိုိုင်
၇/ဒဥန(ိုင်)၂၀၃၂၆၃

၇၃

ရန်ကုန-် ၂၀၁၃

ဦး ကျာ်ဇင်ထွန်း
၈/ကမန(ိုင်)၀၅၈၅၉၄

၇၄

ရန်ကုန-် ၂၀၁၇

ဦးရဲထွဋ်လင်
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၅၄၃၆၅

၇၅

ရန်ကုန-် ၂၃၂၂

ဦးညီရဲ နာင်
၅/ကလတ(ိင
ု ်)၁၀၉၉၁၉

၇၆

မ ကွး-၂၆

ဒ ဖစင်မးုိ
၈/ရနခ(ိုင်)၁၃၀၃၆၄

၇၇

မ ကွး-၃၉၆

ဒရည်ရည် ဝ
၈/မလန(ိုင်)၀၉၁၆၃၈

၇၈

မ လး-၉၉၈

ဒစီစီ မာ်
၈/မသန(ိင
ု ်)၁၁၉၃၇၂

၇၉

ရန်ကုန-် ၁၈၀၀

ဒ န ခည်ဝင့်
၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၆၂၉၄

၈၀

ရန်ကုန-် ၁၈၀၆

ဦး အာင်ရဲကို
၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၆၆၁၇

၈၁

န ပည် တာ်-၁၂၅၆

ဦးထက် မတ် အာင်
၉/ငဇန(ိုင်)၁၀၉၆၀၀

၈၂

န ပည် တာ်-၁၂၇၆

ဦး နိုင်ထွန်း
၉/တကန(ိုင်)၁၇၁၈၅၉

9
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

၈၃

မ ကွး-၅၁၆

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒယုနာ အာင်
၈/ရနခ(ိုင်)၁၂၆၆၈၅

၈၄

မ လး-၁၀၂၇

ဦး ကျာ် ကျာ်ထွန်း
၉/သပက(ိုင်)၀၄၆၁၅၆

၈၅

ရန်ကုန-် ၁၈၄၅

ဦး အာင်ကိုဝင်း
၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၃၂၇၅၁

၈၆

မ ကွး-၄၈၀

ဦး ဝဖိး
၈/မကန(ိုင်)၂၄၈၅၁၇

၈၇

မ ကွး-၅၁၇

ဦးထက် အာင်ဝင်း
၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၁၀၃၃

၈၈

မ လး-၁၃၁၈

ဦး ဇာ်ရဲဝင့်
၇/ပတန(ိုင်)၁၂၁၉၉၆

၈၉

ရန်ကုန-် ၁၃၉၀

ဦး ကာင်းစံ
၁၂/လမတ(ိင
ု ်)၀၃၆၄၅၄

၉၀

ရန်ကုန-် ၁၃၉၉

ဦးမိုးထက် အာင်မျိး မင့်
၁၂/အလန(ိင
ု ်)၀၄၈၀၉၆

၉၁

ရန်ကုန-် ၁၄၁၃

ဦး ကာင်းထက်
၁၂/သဃက(ိင
ု ်)၁၈၆၀၆၇

၉၂

ရန်ကုန-် ၁၄၁၄

ဦး ကျာ်သူ မင့်
၉/ကပတ(ိုင်)၂၂၄၇၀၄

၉၃

ရန်ကုန-် ၁၄၁၅

ဦးညီသူလွင်
၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၇၈၆၅

၉၄

ရန်ကုန-် ၁၄၁၆

ဦးထက်အာကာ ကျာ်
၇/ပခတ(ိုင်)၀၈၂၂၇၇

၉၅

ရန်ကုန-် ၁၄၁၇

ဦး ပည့်ဖိးခန့်
၁၂/သဃက(ိင
ု ်)၁၇၆၃၁၅

10
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

၉၆

ရန်ကုန-် ၁၄၁၈

ဦးမိုင်းိုင်ဉာဏ်ဝင်း
၁၃/နခန(ိုင်)၀၆၅၀၄၉

၉၇

ရန်ကုန-် ၁၄၁၉

ဦးသီဟန်င
ုိ ်
၇/အတန(ိုင်)၁၀၁၁၀၃

၉၈

ရန်ကုန-် ၂၀၃၅

ဦးထွန်းထက်ဝင်း
၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၈၂၆၀

၉၉

ရန်ကုန-် ၂၂၅၇

ဦးမျိး ဇာ်ထွန်း
၁၄/သပန(ိင
ု ်)၁၀၀၂၉၉

၁၀၀

န ပည် တာ်-၈၇၆

ဦးဘုန်း မင့် မာင်
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၃၆၃၇၆

၁၀၁

န ပည် တာ်-၇၇၇

ဦး ကျာ်မင်းသူ
၉/လဝန(ိုင်)၂၄၈၂၄၁

၁၀၂

န ပည် တာ်-၇၉၉

ဦးမျိးမင်း အာင်
၈/ပခက(ိုင်)၂၈၁၈၈၅

၁၀၃

န ပည် တာ်-၈၁၂

ဦးဟိန်းထက် ဇာ်
၉/မလန(ိုင်)၁၅၉၉၀၀

၁၀၄

န ပည် တာ်-၈၁၄

ဦးအာကာဖိးမင်း
၉/ဒခသ(ိုင်)၀၀၅၈၁၃

၁၀၅

န ပည် တာ်-၈၁၉

ဦး ကျာ်ဖိးလင်း
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၃၄၄၁၇

၁၀၆

န ပည် တာ်-၈၂၂

ဦး ကျာ်ဇင်လတ်
၉/တကန(ိုင်)၁၉၅၂၇၈

၁၀၇

န ပည် တာ်-၈၂၈

ဦးစိုး မတ်ဦး
၉/ရမသ(ိင
ု ်)၁၄၃၆၁၄

၁၀၈

န ပည် တာ်-၈၃၂

ဦးဆန်းိုင်
၉/၀တန(ိုင်)၁၈၄၆၀၆

11
စ်
၁၀၉

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၈၃၇

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဦးတိုက်တိုး အာင်
၈/ရစက(ိုင်)၁၈၅၈၈၂

၁၁၀

န ပည် တာ်-၈၃၉

ဦးထွန်းလင်းိုင်
၁၂/မရက(ိုင်)၁၅၂၃၄၆

၁၁၁

န ပည် တာ်-၈၄၂

ဦးဖိးမင်းမင်းသိန်း
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၁၄၈၄၇

၁၁၂

န ပည် တာ်-၈၄၅

ဦးမင်းမင်း ဇာ်
၅/ကလတ(ိင
ု ်)၁၀၅၅၂၈

၁၁၃

န ပည် တာ်-၈၅၁

ဦးရာဇာဝင်း
၈/တတက(ိင
ု ်)၁၉၆၆၉၇

၁၁၄

န ပည် တာ်-၈၅၅

ဦးဝင်းိုင်ဦး
၉/ဇယသ(ိုင်)၀၀၇၁၀၁

၁၁၅

န ပည် တာ်-၈၅၇

ဦးသိန်းိုင် ဌး
၈/မသန(ိင
ု ်)၁၄၈၁၁၀

၁၁၆

န ပည် တာ်-၁၄၅၁

ဦးစည်သူလွင်
၉/ဇဗသ(ိင
ု ်)၀၀၅၂၄၁

၁၁၇

န ပည် တာ်-၁၄၅၄

ဦး ဇာ်ိုင်ဝင်း
၉/အမဇ(ိုင်)၀၄၆၆၁၄

၁၁၈

န ပည် တာ်-၁၄၅၉

ဦးထက်အာကာိုင်
၇/ရတရ(ိုင်)၁၄၅၄၅၄

၁၁၉

န ပည် တာ်-၁၄၇၁

ဦးသက် နာင်စိုး
၉/တကန(ိုင်)၂၀၄၇၃၉

၁၂၀

န ပည် တာ်-၁၄၇၄

ဦး အာင်ချမ်းသာ
၉/မခန(ိင
ု ်)၂၇၅၀၀၂

၁၂၁

န ပည် တာ်-၁၄၇၇

ဦးငိမ်းချမ်း အာင်
၁၁/စတန(ိုင်)၁၀၆၄၆၄

12
စ်
၁၂၂

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၄၇၈

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဦး စာ ကျာ်စံထွန်း
၃/ဘအန(ိုင်)၂၆၄၈၅၀

၁၂၃

န ပည် တာ်-၁၄၈၂

ဦးစန်းလွင်ထူး
၉/တကန(ိုင်)၁၉၆၇၃၂

၁၂၄

န ပည် တာ်-၁၄၈၄

ဦးစက် ဝ
၈/ရစက(ိုင်)၁၇၅၃၉၃

၁၂၅

န ပည် တာ်-၁၄၈၇

ဦးဇင်မျိးသူရ အာင်
၇/ပခန(ိုင်)၃၄၉၉၅၃

၁၂၆

န ပည် တာ်-၈၇၈

ဦးလူမင်းသာ
၉/ရမသ(ိင
ု ်)၁၇၃၅၁၉

၁၂၇

န ပည် တာ်-၈၇၉

ဦးသူရ မာင်
၁၂/မဘန(ိုင်)၁၃၈၀၉၁

၁၂၈

န ပည် တာ်-၁၅၁၈

ဦး ပည့်ဖိး ဝ
၉/ဇဗသ(ိင
ု ်)၀၀၁၄၂၅

၁၂၉

န ပည် တာ်-၁၇၄၂

ဦးသူရိန်ဝင်း
၁၂/လမန(ိုင်)၁၅၂၅၁၇

၁၃၀

န ပည် တာ်-၁၇၄၅

ဦး အာင်မျိးဦး
၈/မကန(ိုင်)၂၁၅၇၂၂

၁၃၁ မွန်-၆၄

ဦးစိင
ု း် ခွနသ
် ရ
ူ န
ိ ဦ
် း
၁၀/သထန(ိင
ု ်)၂၁၁၆၉၇

၁၃၂ ရန်ကုန-် ၁၄၅၈

ဒထက်ထက်ဝင်း
၇/ပမန(ိင
ု ်)၁၇၇၀၀၄

၁၃၃ ရန်ကုန-် ၂၀၅၇

ဦးသက်ထွန်း အာင်
၇/ပမန(ိင
ု ်)၂၀၅၃၆၅

၁၃၄

န ပည် တာ်-၉၁၃

ဒ ဆွဇင်ဦး
၈/တတက(ိင
ု ်)၁၈၄၄၄၂

13
စ်
၁၃၅

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၅၃၁

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒအင်ကင်း ကခိုင်
၅/ယမပ(ိင
ု ်)၀၈၈၃၁၃

၁၃၆

န ပည် တာ်-၁၀၁၄

ဒဖိးမမ
၅/စကန(ိင
ု ်)၂၃၇၀၈၂

၁၃၇

န ပည် တာ်-၁၀၂၀

ဒသာစိးု
၅/ပလန(ိင
ု ်)၀၇၃၀၄၃

၁၃၈ မ ကွး-၃၉၃

ဒစိုးထက်ထက်ရှိန်
၈/မကန(ိင
ု )် ၂၂၀၉၉၄

၁၃၉ ရန်ကုန-် ၁၈၂၇

ဒခိုင်သင်းစိုး
၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၁၈၀၁၅

၁၄၀ ရန်ကုန်-၁၅၈၈

ဒခိုင်ဆုဆု ကျာ်
၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၅၃၉၅၄

၁၄၁ ရန်ကုန-် ၂၁၉၆

ဒယုခင်ခင် ကျာ်
၁၂/လမတ(ိုင်)၀၃၄၃၀၅

၁၄၂ ရန်ကုန-် ၂၁၉၉

ဒယမင်း ရရည်ထးူ
၁၂/အစန(ိုင်)၁၉၇၉၂၂

၁၄၃ ရန်ကုန-် ၂၂၀၂

ဒလမင်းကိုကို
၁၂/လကန(ိုင်)၂၃၆၆၉၆

၁၄၄

န ပည် တာ်-၁၆၆၃

ဒသီသီ အာင်
၉/ရမသ(ိင
ု )် ၁၈၀၀၀၀

၁၄၅ ရန်ကုန-် ၁၆၀၂

ဒသာစိးု
၅/ခဥတ(ိုင်)၀၈၃၅၄၃

၁၄၆

န ပည် တာ်-၁၇၇၉

ဒချစ် ကခိုင်
၈/တတက(ိုင်)၁၄၇၁၈၇

၁၄၇ မ ကွး-၅၀၈

ဒ အး အးမာ
၈/ရနခ(ိင
ု )် ၁၄၀၃၀၈

14
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁၄၈ မ လး-၁၃၇၆

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒထက်ထက်လ ပည့်ဝန်း
၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၃၃၃၆၉

၁၄၉ မွန်-၁၁၁

ဦး ပည့်ဖိး အာင်
၁၀/မလမ(ိုင်)၂၃၂၇၇၂

၁၅၀ ရန်ကုန-် ၁၄၉၄

ဒ ရစင်ရတနာ
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၂၅၆၁၄

၁၅၁

န ပည် တာ်-၁၄၉၀

ဦးိုင်ဝင်းထွန်း
၁၂/ဗဟန(ိင
ု )် ၀၉၅၃၁၈

၁၅၂

န ပည် တာ်-၁၄၉၈

ဦးမျိးလင်ဝင်း
၈/မသန(ိုင်)၁၃၆၈၃၇

၁၅၃

န ပည် တာ်-၁၅၀၁

ဦး ရ မင့်မိုရ်ထွန်း
၉/လဝန(ိင
ု ်)၂၄၃၂၆၀

၁၅၄

န ပည် တာ်-၁၅၀၃

ဦးသိနး် ဆန်း
၈/ပခက(ိင
ု ်)၂၆၅၈၃၁

၁၅၅

န ပည် တာ်-၁၅၀၅

ဦးဟိန်းစိုး အာင်
၅/ပလန(ိင
ု ်)၀၈၉၅၃၀

၁၅၆

န ပည် တာ်-၁၅၀၇

ဦး အာင်ချမ်းကို
၉/လဝန(ိင
ု )် ၂၅၇၉၁၃

၁၅၇

န ပည် တာ်-၁၈၀၅

ဦးတင်မိုးဝင်း
၇/သနပ(ိုင်)၀၉၃၉၄၃

၁၅၈ မ လး-၁၃၀၄

ဦးရဲလင်းသူ
၅/မရန(ိင
ု ်)၂၄၃၅၁၉

၁၅၉

န ပည် တာ်-၇၇၀

ဦး ဝလင်း မာင်
၉/မထလ(ိုင်)၃၂၆၁၆၂

၁၆၀

န ပည် တာ်-၁၅၁၄

ဦး နဇင်ထန
ွ း်
၇/တငန(ိုင်)၂၀၆၃၁၀

15
စ်
၁၆၁

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၇၀၉

အမည်/ိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဦးချမ်းမင်း အာင်
၇/တငန(ိုင်)၁၅၉၈၁၂

၁၆၂

န ပည် တာ်-၁၇၁၀

ဦးမိုး ဇာ်လွင်
၉/ရမသ(ိုင်)၁၉၆၈၈၂

၁၆၃

န ပည် တာ်-၁၇၁၈

ဦး ဇာ်မင်းထက်
၉/ပမန(ိုင်)၂၁၅၆၅၈

၁၆၄

န ပည် တာ်-၁၇၂၁

ဦး အးချမ်းဖိး
၉/လဝန(ိုင်)၂၆၉၆၅၁

၁၆၅

န ပည် တာ်-၁၇၈၀

ဒသူသဇ
ူ င် အး
၈/နမန(ိုင်)၁၈၄၃၉၆

၁၆၆ မ ကွး-၄၆၅

ဒ ဆွ ဆွမွန်
၈/မကန(ိုင်)၂၃၀၀၃၆

၁၆၇ မ ကွး-၄၆၆

ဒ ဆွဇင်ဝင်း
၈/ရနခ(ိုင်)၁၄၁၂၄၂

၁၆၈ မ ကွး-၄၆၇

ဒထက် မက်ခင်
၈/ပဖန(ိုင်)၁၁၇၂၇၂

၁၆၉ မ ကွး-၄၆၈

ဒထက်လင်ဖိး
၈/မကန(ိုင်)၂၁၇၉၅၀

၁၇၀ မ လး-၇၂၅

ဒမျိးသာ အာင်
၅/ယမပ(ိုင်)၀၈၇၆၈၁

၁၇၁ မ လး-၇၂၉

ဒသာမိးု
၉/ပကခ(ိုင်)၀၂၁၁၇၄

၁၇၂ မ လး-၇၃၆

ဒအင်ကင်းဇာ
၉/ခအဇ(ိင
ု ်)၀၄၄၅၆၁

၁၇၃ မ လး-၁၂၆၄

ဦး ဇာ် ဇာ်ထက်
ု ်)၁၉၄၆၇၅
၁၂/လကန(ိင

16
စ်

ခုအ
ံ မှတ်

၁၇၄ မ လး-၁၃၆၉

အမည်/ိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒခိင
ု စ
် ရ
ု ည်
၉/အမရ(ိင
ု ်)၁၃၃၈၆၇

၁၇၅

န ပည် တာ်-၉၃၇

ဒမိုးမိုးဦး
၈/ပခက(ိုင်)၂၇၈၀၇၆

၁၇၆ ရန်ကုန-် ၂၂၄၂

ဒတင်မိုးွယ်
၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၄၂၂၀၇

၁၇၇ ရန်ကုန-် ၂၂၄၃

ဒမိုးသိဂ
၁၂/သကတ(ိင
ု )် ၁၅၈၃၇၁

၁၇၈ ရန်ကုန-် ၂၂၄၄

ဒရီွယ်ထွန်း
၁၂/ဒပန(ိုင်)၀၄၆၂၀၇

၁၇၉ ရန်ကုန-် ၂၃၀၅

ဒခင်ပုံပုံိုင်
၁၂/ဥကမ(ိုင်)၂၁၆၀၆၃

၁၈၀ ရန်ကုန-် ၂၃၀၇

ဒငိမ်းငိမ်းအိ
၁၂/သလန(ိင
ု ်)၁၂၃၆၈၉

၁၈၁ ရန်ကုန-် ၂၃၁၁

ဒ ဖ ဖ အး
၁၂/ဒလန(ိုင်)၀၇၀၈၂၉

၁၈၂ မ ကွး-၃၂၀

ဒယ်မွန်ဖိး
၈/မကန(ိုင်)၂၁၇၇၀၃

၁၈၃ မ လး-၁၁၇၈

ဒမိုးမိုး မင့်
၁/မကန(ိင
ု ်)၁၃၂၉၃၀

၁၈၄ ရန်ကုန-် ၂၁၀၄

ဒပန်းမိုမိုသူ
၁၂/ဒဂတ(ိုင်)၀၇၉၁၇၇

၁၈၅ ရန်ကုန-် ၂၃၂၁

ဒအိမွန်မွန်သန်း(ခ) ဒဆုလင်း မတ်
၁၂/မဂတ(ိုင်)၀၉၇၉၅၈

17
စ်
၁၈၆

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၉၆၈

အမည်/ိင
ု င
် သ
ံ ားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒယ်မျိးဟန်
၁၂/သလန(ိင
ု )် ၀၈၉၄၀၈

၁၈၇

န ပည် တာ်-၁၅၅၁

ဦးသူရိနထ
် က်
၉/ဇဗသ(ိင
ု ်)၀၀၁၈၇၁

၁၈၈ မ လး-၁၅၂

ဒဟန်နဦ
ီ း
၈/တတက(ိင
ု ်)၂၁၆၄၈၆

၁၈၉ မ လး-၁၀၃၆

ဦး အာင်သူဟိန်း
၉/စကတ(ိင
ု )် ၁၁၀၂၉၆

၁၉၀ မ လး-၁၀၅၈

ဒသိမသ
့် ရ
ီ ိ ဆွ
၁/ဟပန(ိင
ု ်)၀၀၄၀၄၄

၁၉၁ မ လး-၁၀၆၅

ဒခင် မင့်မိုရ်
၉/အမရ(ိင
ု ်)၁၃၈၆၃၃

၁၉၂ ရန်ကုန-် ၁၂၉

ဒ မဇင်ွယဆ
် န်း
၁၄/ကပန(ိုင်)၂၂၀၈၃၀

၁၉၃ ရန်ကုန-် ၁၈၇၈

ဒဖိးအိဇင်
၁၂/တမန(ိုင်)၁၁၇၇၄၆

၁၉၄ ရန်ကုန-် ၁၉၀၂

ဦးမျိး ဇာ်ထွန်း
၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၉၆၃၁

၁၉၅ ရန်ကုန-် ၁၉၀၈

ဒခိုင်သာထွန်း
၁၂/တမန(ိုင်)၁၀၉၄၂၄

၁၉၆ ရန်ကုန-် ၁၉၃၉

ဒရီရီဆန်း
၉/မထလ(ိင
ု ်)၂၈၃၇၅၁

18
စ်
၁၉၇

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၈၄

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဦးိုင်လင်း
၉/တကန(ိုင်)၁၇၀၀၃၈

၁၉၈

န ပည် တာ်-၈၅

ဦး မတ်ဟိဏ်း ကျာ်
၁၄/လပတ(ိုင်)၂၁၀၃၁၀

၁၉၉

န ပည် တာ်-၁၁၄

ဒသိမသ
့် ာ အာင်
၉/ကပတ(ိုင်)၂၅၆၀၉၇

၂၀၀

န ပည် တာ်-၁၂၄

ဒအိမသ
့် က်မှ း
၉/မထလ(ိင
ု ်)၃၃၂၄၂၂

၂၀၁ မ လး-၇၉၆

ဒသီရိရတနာလင်
၉/အမဇ(ိုင်)၀၄၅၉၇၁

၂၀၂

ရန်ကုန-် ၂၁၃၉

ဒနန့်မးုိ မိးု ထွနး်
၁၂/စခန(ိုင်)၀၇၇၇၀၈

၂၀၃ ရန်ကုန-် ၂၁၄၆

ဒယမုံဦး
၁၂/ဒဂရ(ိုင်)၀၂၆၃၃၈

၂၀၄

န ပည် တာ်-၉၉၃

ဒခိုင်သဇင်သင်း
၈/မကန(ိုင်)၁၉၄၃၃၅

၂၀၅

န ပည် တာ်-၁၅၆၆

ဦးဉာဏ်လင်း အာင်
၅/မရန(ိုင်)၂၅၈၄၄၈

၂၀၆

န ပည် တာ်-၁၅၆၇

ဦးိုင်လင်း အာင်
၈/ဆဖန(ိုင်)၀၉၂၂၂၉

၂၀၇

န ပည် တာ်-၁၆၂၄

ဒ မ မတ်ဟိန်း
၇/ပမန(ိင
ု )် ၁၉၁၇၂၅

၂၀၈ မ လး-၁၂၄၈

ဦး မတ်ကိုကိုိုင်
၉/ကဆန(ိုင်)၁၈၆၂၆၁

၂၀၉

န ပည် တာ်-၁၆၈၇

ဒယွနး် သူဇာခိင
ု ်
၉/လဝန(ိုင်)၁၉၉၉၃၉
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စ်

ခုအ
ံ မှတ်

၂၁၀ မ လး-၃၃

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒ အးငိမ်းသူ
၉/ခမစ(ိင
ု ်)၀၄၃၁၂၄

၂၁၁ မ လး-၃၉

ဒ န ခည်ဦး
၉/ပဘန(ိင
ု )် ၁၃၇၆၈၅

၂၁၂

မ လး-၄၁

ဒဖူးပွင့်ခိုင်
၅/ဘတလ(ိုင်)၀၈၄၂၁၉

၂၁၃ မ လး-၈၇၉

ဒစာ အာင်
၅/မရန(ိုင်)၂၂၂၈၀၂

၂၁၄ မ လး-၈၈၂

ဒနီလာစမ်းလွင်
၅/ထခန(ိုင်)၀၇၃၉၀၃

၂၁၅ မ လး-၈၈၆

ဦး မတ်ကိုဦး
၉/ပဥလ(ိင
ု ်)၀၄၄၈၆၅

၂၁၆ မွန်-၂

ဦးိုင်ကိုကိုလတ်
၆/မမန(ိင
ု )် ၁၃၃၈၀၆

၂၁၇

န ပည် တာ်-၁၄

ဒဥမာထွနး်
၁၂/မဂဒ(ိုင်)၁၄၇၃၂၈

၂၁၈

န ပည် တာ်-၂၃

ဒစာ အး
၇/အဖန(ိုင်)၁၁၀၂၇၅

၂၁၉

န ပည် တာ်-၂၉

ဒ ပည့် ပည့်ခင်
၁၄/မမန(ိင
ု ်)၂၉၀၇၄၇

၂၂၀

န ပည် တာ်-၃၁

ဒ မသူဟန်
၉/လဝန(ိုင်)၁၆၆၉၅၄

၂၂၁

န ပည် တာ်-၁၁၀၁

ဒခင်စုစုစံ
၅/ယမပ(ိုင်)၀၇၀၈၆၇

၂၂၂

န ပည် တာ်-၁၁၀၅

ဒထက်ထက် အာင်
၈/သရန(ိင
ု )် ၀၇၇၃၅၃

20
စ်
၂၂၃

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၈၀၀

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒဝင်း ပည့်ဖိး
၁၀/မလမ(ိင
ု ်)၂၄၈၅၆၅

၂၂၄

မ လး-၅၂

ဒအိမန
ွ သ
် ယ
ွ ်
၁/ဟပန(ိင
ု )် ၀၀၄၉၂၃

၂၂၅

မ လး-၅၃

ဒ ဘဘီ ကျာ်
၅/ရဥန(ိင
ု ်)၀၉၄၉၈၃

၂၂၆

မ လး-၈၉၆

ဒှင်း ဝဦး
၅/မကန(ိုင်)၀၇၂၀၁၃

၂၂၇

န ပည် တာ်-၁၃၃၁

ဦး ဇာ်မျိး အာင်
၉/ငသရ(ိုင်)၀၀၉၂၃၁

၂၂၈

န ပည် တာ်-၁၃၃၃

ဦးငး် အာင်
၉/မထလ(ိင
ု )် ၃၁၀၇၄၄

၂၂၉

န ပည် တာ်-၁၃၅၀

ဒ ဖ ပံးပိင
ု ်
၉/လဝန(ိုင်)၁၈၇၂၉၀

၂၃၀

န ပည် တာ်-၁၃၅၄

ဒယွနး် မတ်စီ
၁၂/ကမရ(ိုင်)၀၆၄၈၉၉

၂၃၁

န ပည် တာ်-၁၃၆၄

ဦး ဇာ် ဇာ်မင်း
၁၁/တကန(ိုင်)၀၇၂၁၂၅

၂၃၂

န ပည် တာ်-၁၃၆၅

ဦးထွဋ် ခါင်ခန့်
၇/ပမန(ိင
ု ်)၁၇၈၉၄၀

၂၃၃

န ပည် တာ်-၁၃၇၂

ဒထက် သာ်တာဦး
၁၂/သလန(ိုင်)၁၃၁၇၄၂

၂၃၄

န ပည် တာ်-၁၃၇၈

ဒမထွန်း
၇/ဇကန(ိုင်)၀၅၃၄၂၁

21
စ်
၂၃၅

ခုအ
ံ မှတ်
န ပည် တာ်-၁၃၉၂

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်
ဒ ွးအိ ကျာ်
၉/မထလ(ိင
ု )် ၃၂၀၄၃၅

၂၃၆

န ပည် တာ်-၁၄၀၁

ဒယု
၉/မထလ(ိင
ု )် ၂၄၁၀၁၅

၂၃၇

န ပည် တာ်-၁၄၀၃

ဒအိ ဖစိးု
၈/မဘန(ိုင်)၁၀၂၂၂၉

၂၃၈

န ပည် တာ်-၉၂၁

ဒဇင်မာစိုး
၅/အရတ(ိုင်)၁၁၁၅၄၉

၂၃၉ မ ကွး-၄၁၁

ဒလွငမ
် ာဦး
၉/ကပတ(ိုင်)၂၂၃၇၆၉

၂၄၀ မ လး-၁၀၈၄

ဒစာခိင
ု ်
၅/မကန(ိုင်)၀၇၉၆၂၁

၂၄၁ မ လး-၁၀၈၆

ဒဖိးဖိး အာင်
၈/ရစက(ိုင်)၂၁၄၄၁၆

၂၄၂

မ လး-၁၁၀၆

ဒအိဇာ ဖ
၅/စကန(ိုင်)၂၃၉၇၄၁

၂၄၃ ရန်ကုန-် ၁၉၇၉

ဒ အး အးသင်း
၁၂/သကတ(ိုင်)၁၅၂၅၉၂

၂၄၄

န ပည် တာ်-၁၀၆၀

ဒခင်မာတင်
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၂၆၃၈၂

၂၄၅

န ပည် တာ်-၁၄၂၄

ဒတွယတ
် ာ အာင်
၉/လဝန(ိုင်)၁၉၉၈၇၁

၂၄၆

န ပည် တာ်-၁၄၂၈

ဒဖူး မတ်သွယ်
၉/ပမန(ိင
ု ်)၂၆၆၅၅၃

22
စ်
၂၄၇

ခုအ
ံ မှတ်

အမည်/ိုင်ငံသားစိစစ် ရးကတ် ပားအမှတ်

န ပည် တာ်-၁၄၂၉

ဒ မတ်ဆုမိုမို
၇/ပခတ(ိုင်)၀၇၂၈၀၆

၂၄၈

န ပည် တာ်-၁၄၃၉

ဒစိုးသာ ကျာ်
၅/ဒပယ(ိုင်)၁၀၁၄၄၂

၂၄၉

န ပည် တာ်-၁၄၄၀

ဒဆု ပည့် မတ်သူ
၈/နမန(ိင
ု ်)၁၆၅၄၅၂

၂၅၀

န ပည် တာ်-၁၇၃၅

ဦး ကျာ်သက်
၉/လဝန(ိုင်)၁၈၅၆၀၈

၃။

အထက်စာပိုဒ်(၂)ပါ

လတ်တ လာ

စိတ်အ ခအ နှင့်

ကိုဗစ်-၁၉

လူ တွစစ် ဆး ခင်းခံရမည့်သူများအား

ရာဂါ ဖစ်ပွားမအ ခအ နအရ

ဒသ ဖတ် ကျာ်သွားလာမ

အကန့်အသတ်များ ကာင့် ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲမှ စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွစစ် ဆး ခင်းများ
ဆာင်ရက
ွ ် ပးမည်မဟုတ်ပါ ကာင်းှင့် စိတ်အ ခအ နှင့် လူ တွ ဖဆိုရမည့် န့ရက်၊ အချိန်ှင့်
နရာတိုကို

တစ်ဦးချင်းစီထံသို

အချ န
ိ ်မီ

ဆက်သွယ်အ ကာင်းကားသွားမည် ဖစ်ပါ ကာင်း

အသိ ပး ဖာ် ပအပ်ပါသည်။
၄။

ဤ ကညာချက်ကို ပည် ထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ၏ Website - www.ucsb.gov.mm ှင့်

Myanmar National

Web Portal ဖစ် သာ www. myanmar. gov.mm တိုတွင်လည်း

ဝင် ရာက်ကည့်ိုင်ပါသည်။

