
သတ္တုနှင့် အင်ဂျငန်ီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိငု ်ကျွမ်းကျငမ်ှု “စ”ံ သတ်မှတ်ေရးေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(က) ေဒါက်တာစိုဵနိုင် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ 

  စက်မှုပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵဦဵစီဵဌာန  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

( ခ ) ဦဵအနု်ဵြမင်ဴ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒ-ုဥက္ကဋ္ဌ (၁) 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ် 

( ဂ ) ဦဵြမင်ဴေအာင် တွဲဖကဘ်ဏ္ဍာေရဵမှူဵ ဒ-ုဥက္ကဋ္ဌ (၂) 

   ြမန်မာနိုင်ငစဳက်မှုကုန်ထုတ်လပု်သူမျာဵ 

အသင်ဵ 

(ဃ) ဦဵေကျာ်ေကျာ်လွင် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် အဖဲွ့ဝင် 

    အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန   

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

( င ) ဦဵဝင်ဵ ထွဋ် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

    စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှငဴဆ်ည်ေြမာင်ဵ   

  ဝန်ကကီဵဌာန  

( စ ) ဦဵေအာင်ကိုဝင်ဵ  ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  စက်မှုစစ်ေဆဵေရဵဌာန  

  စက်မှုကကီ ကဵကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(ဆ) ဦဵလှကကိုင်  တွဲဖကအ်ကျ ိုဵေဆာင်စာရင်ဵ စစ် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

( ဇ ) ဦဵထိန်လင်ဵ ဦဵ တွဲဖကအ်ေထွေထွအတွင်ဵ ေရဵမှူဵချုပ် အဖဲွ့ဝင် 

    ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

    (Managing Director, United Gamma 

NTD & Engineering Co., Ltd 
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( ဈ ) ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ေအဵ Advisor  အဖဲွ့ဝင် 

  ြပငပ်ပညာရှင်  

(ည) ဦဵဖဖိုဵြမင်ဴေဆွ  

  

ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချုပ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  စက်မှုပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵဦဵစီဵဌာန 

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန 

 

 (က) စက်မှုလုပ်ငန်ဵဆိုငရ်ာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု "စဳ'' သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 
 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵအနု်ဵြမင်ဴ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၂) ဦဵတငမ်ျ ိုဵခိုင် တွဲဖကပ်ါေမာက္ခ အဖဲွ့ဝင် 

  အစိုဵရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပဳ(မန္တေလဵ)  

(၃) ဦဵေအာင်နိုငစ်ိုဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ (ပဲခူဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၄) ေဒါ်နှင်ဵဝတ် 
ရည်ဝင်ဵ  

နည်ဵ ြပအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

 အမှတ် (၁)၊ စက်မှုသင်တန်ဵေကျာင်ဵ   

 (ဆင်တဲ)  

 စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၅) ဦဵေကျာ်ထွန်ဵ
လင်ဵ 

နည်ဵ ြပအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

 အမှတ်(၂)၊ စက်မှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ   

 (မန္တေလဵ)  

 စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  
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(၆) ဦဵဝင်ဵ သိန်ဵ အကကီဵတန်ဵနည်ဵ ြပ အဖဲွ့ဝင် 

  အမှတ်(၂)၊ စက်မှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ   

  (မန္တေလဵ)  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၇) ဦဵြမငဴ်ေဇာ် ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင် အဖွဲ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငစဳက်မှုကုန်ထုတ်လပု်သူမျာဵ   

  အသင်ဵ  

(၈) ဦဵေကျာ်မင်ဵ  ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 ထိကု် အမှတ် (၃)၊ စက်မှုသင်တန်ဵေကျာင်ဵ  

  (သာဂရ) 

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန 

 (ခ) သတ္တုနှင်ဴသဳရည်ကျ ိုလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု "စ'ဳ'သတ်မှတ်ေရဵ 

  ဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵဝင်ဵ ထွဋ် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဥက္ကဋ္ဌ 

  စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင် ဴဆည်ေြမာင်ဵ    

  ဝန်ကကီဵဌာန  

(၂) ဦဵေကျာ်စွာဦဵ ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ အဖဲွ့ဝင် 

  အမှတ် (၂)၊ စက်မှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ   

  (မန္တေလဵ)  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၃) ဦဵသန်ဵထိကု် 
ေကျာ် 

တွဲဖကပ်ါေမာက္ခ(သတ္တုေဗဒ) အဖဲွ့ဝင် 

 ရန်ကုန်နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်  

 ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန  
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(၄) ဦဵေအာင်နိုငစ်ိုဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ  

  ေကျာင်ဵ (ပဲခူဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၅) ဦဵေကျာ်ေကျာ် ကထိက (သတ္တုေဗဒ) အဖဲွ့ဝင် 

  ရန်ကုန်နည်ဵပညာတက္ကသုိလ်  

  ပညာေရဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၆) ဦဵေအာင်မျ ိုဵေဆွ ဦဵစီဵအရာရိှ(စက်မှု) အဖဲွ့ဝင် 

  ဆည်ေြမာင်ဵ သဳရည်ကျ ိုအလုပ်ရုဳ  

  စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင်ဆဴည်ေြမာင်ဵ   

  ဝန်ကကီဵဌာန  

(၇) ဦဵသန်ဵနိုင်ထွန်ဵ နည်ဵ ြပအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

  အမှတ်(၃)၊ စက်မှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ   

  (သာဂရ)၊ စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၈) ဦဵထိန်ဝင်ဵ ဌာနမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  အသက်ေမွဵမှုအတတ်ပညာသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ  

(၉) ဦဵစိန်ထနွ်ဵ ဖယ်ရိုထွန်ဵသဳရည်ကျ ိုလုပ်ငန်ဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ေြမာင်ဵ တကာစက်မှုဇုန်  

(၁၀) ဦဵေစာေအာင် ေရွှေနဂါဵေမာင်ဝင်ဵ သဳရည်ကျ ိုလုပ်ငန်ဵ အဖဲွ့ဝင် 

  မန္တေလဵစက်မှုဇုန်  

(၁၁) ဦဵေကျာ်ေကျာ်ြမငဴ် မန်ေနဂျာ အဖဲွ့ဝင် 

  သတ္တုနှငဴ် သဳရည်ကျ ိုသမဝါယမလုပ်ငန်ဵ  

  ေရွှေြပည်သာစက်မှုဇုန်  
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(၁၂) ေဒါက်တာသက်  ဦဵစီဵအရာရိှ (စက်မှု) အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

 သက်ချ ို ဆည်ေြမာင်ဵ သဳရည်ကျ ိုအလုပ်ရုဳ 

  စိုက်ပျ ိုဵေရဵ၊ ေမွဵြမူေရဵနှင် ဴဆည်ေြမာင်ဵ   

  ဝန်ကကီဵဌာန 

 

 

 (ဂ) ဂေဟလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ အလုပ်အကုိင် ကျွမ်ဵကျင်မှု "စဳ''သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵအနု်ဵြမငဴ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ  

  ြမန်မာနိုင်ငဂဳေဟအငဂ်ျငန်ီယာအသင်ဵ   

(၂) ဦဵေအာင်မျ ိုဵသစ် ဗဟိုေကာ်မတီဝင် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  ဒုတိယအင်ဂျငန်ီယာချုပ်  

  စစ်ေတွသေဘောကျင်ဵ ၊   

  ြပည်တွင်ဵေရေကကာင်ဵ ပိုေ့ဆာင်ေရဵ  

(၃) ဦဵေနေကျာ်ထက် ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ရတနာဂေဟဆက်နည်ဵပညာသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ၊ ဘွိုင်လာစစ်ေဆဵေရဵဌာန  

  စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၅) ဦဵထင်ေအာင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ    

  (မန္တေလဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  
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(၆) ဦဵေအာင်ေဇာ်  နည်ဵ ြပအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

 မင်ဵ အမှတ် (၂)၊ စက်မှုသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ   

  (မန္တေလဵ)  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

(၇) ဦဵထွန်ဵထွန်ဵနိုင် နည်ဵ ြပ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျငဴ်ေရဵသငတ်န်ဵေကျာင်ဵ    

  (မန္တေလဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၈) ဦဵေအာင်နိုငသ်ူ ေကျာင်ဵအုပ်ကကီဵ အဖဲွ့ဝင် 

  Arbourfield Training Center  

(၉)  ဦဵဝင်ဵ ထွန်ဵ ဗဟိုေကာ်မတီဝင် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၁၀) ဦဵထိန်လင်ဵ ဦဵ တွဲဖကအ်ေထွေထွအတွင်ဵ ေရဵမှူဵချုပ် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  Managing Director, United Gamma 

NTD & Engineering Co., Ltd 

 

(၁၁) ဦဵေအာင်မျ ိုဵ 
သန်ဵ 

လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင် အဖဲွ့ဝင် 

 ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၁၂) ဦဵမိုဵေဇာ်ေအာင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  Section Lead (Welding & Machine)  

  UNITEAM Training Limited  

(၁၃) ဦဵစိုဵေအာင် 
ေကျာ် 

Director အဖဲွ့ဝင် 

 Kabar Services Co., Ltd  



7 

(၁၄) ဦဵေကျာ်စွာထွန်ဵ Managing Director အဖဲွ့ဝင် 

  QEM Co., Ltd  

(၁၅) ဦဵနိုငသီ်ဟစိုဵ ဗဟိုေကာ်မတီဝင် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  Deputy General Manager  

  Myanmar Shipyard DONG-A JV Co., Ltd  

  

(ဃ) စက်ြပင်လုပ်ငန်ဵဆိ ုင်ရာ အလုပ်အကိုင်  ကျွမ်ဵကျင်မှု "စဳ'' သတ်မှတ်ေရဵဆပ် 

  ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵလှကကိုင် တွဲဖကအ်ကျ ိုဵေဆာင်စာရင်ဵ စစ် ဥက္ကဋ္ဌ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၂) ေဒါ်ခင်မာေအဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဖငိမ်ဵ) အဖဲွ့ဝင် 

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၃) ဦဵေအာင်နိုငစ်ိုဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ  

  ေကျာင်ဵ (ပဲခူဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၄) ဦဵေဇာ်မျ ိုဵသန့် Director                     အဖဲွ့ဝင် 

  Sea- Lion Co., Ltd  

(၅) ဦဵေအာင်ေကျာ်လင်ဵ  Chief Assessor  အဖဲွ့ဝင် 

  Automotive Mechanic  

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ် 
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(၆) ဦဵြမငဴ်ခိုင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီဝင် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၇) ဦဵလှဝင်ဵ အကျ ိုဵေဆာင်စာရင်ဵ စစ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵ ချုပ် 

 (င) အပူ၊ ေလဝင်ေလထွက်နှငဴ ် ေလေအဵေပဵစက်လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှု "စ"ဳ သတ်မှတ်ေရဵဆပ်ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵလင်ဵ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၂) ေဒါ်ြမြမသက် ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၃) ေဒါ်ကကည်ကကည်ပပုဳဵ တွဲဖကအ်ေထွေထွအတွင်ဵ ေရဵမှူဵချုပ် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

  ဥက္ကဋ္ဌ၊ Aircon TD  

(၄) ဦဵထိပ်တင်ထွဋ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ Aircon TD၊ အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငဳအငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၅) ဦဵယဉ်ေထွဵသက် အကကဳေပဵပညာရှင်၊ Aircon TD၊ အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၆) ဦဵေအဵေကျာ် Project Manager အဖဲွ့ဝင် 

  R.E.G Engieering Co., Ltd  

(၇) ဦဵခင်ေမာငဦ်ဵ Senior Trainer အဖဲွ့ဝင် 

  Myanmar Nobel University  

(၈ ) ဦဵေမာင်ေမာငြ်မငဴ် Managing Director အဖဲွ့ဝင် 

  Martial Tech Eng Co., Ltd  



9 

(၉) ဦဵေအာင်ေကျာ်စိုဵ Managing Director အဖဲွ့ဝင် 

  AKS Engineering Co., Ltd  

(၁၀) ဦဵေနမျ ိုဵဦဵ Managing Director အဖဲွ့ဝင် 

  Justic Myanmar Co., Ltd  

(၁၁) ဦဵညီညီသွင် Managing Director အဖဲွ့ဝင် 

  ATN Engineering Co., Ltd  

(၁၂) ေဒါ်ခင်မာေအဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ (ဖငိမ်ဵ) အတွင်ဵေရဵမှူဵ  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

  

 (စ) ဘွိုင်လာလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်ဵကျင်မှု “စဳ” သတ်မှတ်ေရဵဆပ် 

  ေကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

(၁) ဦဵလင်ဵ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၂) ဦဵနိုငဝ်င်ဵ  ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ဘွိုငလ်ာစစ်ေဆဵေရဵဌာန  

  စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵ  

  ဦဵစီဵဌာန  

(၃) ဦဵတငေ်အာင်ကကည် ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ဘွိုငလ်ာစစ်ေဆဵေရဵဌာန  

  စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵ  

  ဦဵစီဵဌာန 
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(၄) ဦဵြမငဴ်သန်ဵ လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ (ရန်ကင်ဵ)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၅) ဦဵထင်ေအာင် လက်ေထာက်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အဖဲွ့ဝင် 

   ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ (မန္တေလဵ)  

   အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၆) ဦဵသူရနိုင် နည်ဵ ြပအရာရိှ အဖဲွ့ဝင် 

  ကျွမ်ဵကျင်မှုေလဴကျင်ဴေရဵသငတ်န်ဵ   

  ေကျာင်ဵ (ပုသိမ်)  

  အလုပ်သမာဵညွှန်ကကာဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

  အလုပ်သမာဵဝန်ကကီဵဌာန  

(၇) ဦဵသိန်ဵဝင်ဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ဘွိုငလ်ာ(ဖငိမ်ဵ)  

  စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန   

  အသင်ဵသာဵ  

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၈) ဦဵသန့်ဇငထ်ွန်ဵ ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ  အဖဲွ့ဝင် 

   ဘွိုငလ်ာ(ဖငိမ်ဵ)၊ စက်မှုဝန်ကကီဵဌာန  

  အသင်ဵသာဵ  

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  



11 

(၉) ဦဵေအာင်ကကည်စိုဵ ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင် အဖဲွ့ဝင် 

  ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်င ဳ  

  ကုန်သည်မျာဵနှင်ဴစက်မှုလက်မှု  

  လုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအသင်ဵ ချုပ်  

(၁၀) ဦဵခင်ေမာင်သန်ဵ တွဲဘက်အေထွေထွအတွင်ဵ ေရဵမှူဵချုပ် အဖဲွ့ဝင် 

  ြမန်မာနိုင်ငအဳငဂ်ျင်နီယာအသင်ဵချုပ်  

(၁၁) ေဒါ်ချ ိုသီရိေမာင် အလုပ်အမှုေဆာင် အဖဲွ့ဝင် 

   ြပည်ေထာငစ်ုသမ္မတြမန်မာနိုင်င ဳ  

  ကုန်သည်မျာဵနှင်ဴ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်ဵ  

  ရှင်မျာဵအသင်ဵ ချုပ်  

(၁၂) ဦဵေကျာ်ဇင်ဦဵ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

    ဘွိုငလ်ာစစ်ေဆဵေရဵဌာန(ရုဳဵချုပ်) 

  စက်မှုကကီဵကကပ်ေရဵနှင်ဴ  

  စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန  

 

 


