
၃၀-၇-၂၀၂၀  

သတ္တုနှင့်အငဂ်ျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စ”ံ သတ်မှတ်ရရးရကာ်မတီ 
          

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဒေါက်တာစိုးနိုင် ညွှန်ကကားဒေးမှူးချုပ် 
စက်မှုပူးဒပါင်းဒောင်ေွက်ဒေးဦးစီးဌာန 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦးအုန်းမမင့် ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ  
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ-၁ 

၃။ ဦးတင်လှိုင် တွဖဲက်အတွင်းဒေးမှူး 
ေုတယိဥက္ကဌ 

မမန်မာနိင်ုငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပသူ်များအသင်း 
မမန်မာနိင်ုငံသံနှင့်သံမဏိအသင်း 

ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ-၂ 

၄။ ဦးဝင်းထွဋ် ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
စိုက်ပျ ိုးဒေး၊ ဒမွးမမူဒေးနှင့် ေညဒ်မမာင်း 

ဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၅။ ဦးဒသာင်းဦး ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
စက်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် စစ်ဒေးဒေးဦးစီးဌာန 
စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၆။ ဦးလှကကိုင် တွဖဲက်အဒထွဒထွအတွင်းဒေးမှူး 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၇။ ဦးမမင့်ဒဖ ဗဟုိအလုပအ်မှုဒောင်ဒကာ်မတီဝင် 
မမန်မာနိုင်ငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၈။ ဦးသိမး်သူေ ေုတယိအင်ဂျငန်ီယာချုပ် 
မမန်မာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း 
လျှပ်စစ်နှင့် စွမး်အင်ဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၉။ ဦးဒကျာ်ဒကျာ်လွင် ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
အလုပ်သမားညွှန်ကကားဒေးဦးစီးဌာန  

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် 
မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀။ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ဒအး National Consultant 
Swisscontact 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၁။ ဦးဖဖိုးမမင့်ဒေွ ေုတယိညွှန်ကကားဒေးမှူးချုပ် 
စက်မှုပူးဒပါင်းဒောင်ေွက်ဒေးဦးစီးဌာန 

စီမကိံန်း၊ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အတွင်းဒေးမှူး 
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(က) စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စ”ံ သတ်မှတရ်ရးဆပ်ရကာ်မတီ 

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဦးအုန်းမမင့် ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ  
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦးဝင်းနိုင် ေုတယိအဒထွဒထွမန်ဒနဂျာ 
မမန်မာနိင်ုငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပသူ်များအသင်း 

အဖွဲ့ ဝင် 

၃။ ဦးမမင့်သန်း လကဒ်ထာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
အလုပ်သမားညွှန်ကကားဒေးဦးစီးဌာန  

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား 
ဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၄။ ဒေါ်နှင်းဝတ်ေည်ဝင်း နည်းမပအောေှိ 
အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(ေင်တဲ) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၅။ ဦးဝင်းသိန်း အကကီးတန်းနည်းမပ 
အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(မန္တဒလး) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၆။ ဦးဒကျာ်မင်းထိုက် ဒခတ္တဒကျာင်းအုပက်ကီး 
အမှတ် (၃) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(သာဂေ) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၇။ ဦးတင်မျ ိုးခိုင် တွဖဲက်ပါဒမာက္ခ 
အစိုးေစက်မှုလကမ်ှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်) 

ပညာဒေးဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၈။ ဦးဒကျာ်ထွန်းလင်း နည်းမပအောေှိ 
အမှတ် (၂) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(မန္တဒလး) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၉။ ဦးဘုန်းဒကျာ် ဒကျာင်းအုပက်ကီး 
အမှတ် (၁) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(ေင်တဲ) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အတွင်းဒေးမှူး 
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(ခ) သတ္တုနှင့် သံရည်ကျ ိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပအ်ကုိင် ကျွမ်းကျင်မှု“စ”ံ သတ်မှတရ်ရး ဆပ်ရကာ်မတီ   
                                                                                                      

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဦးဝင်းထွဋ် ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
စိုက်ပျ ိုးဒေး၊ ဒမွးမမူဒေးနှင့် ေညဒ်မမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦးဒကျာ်ဒကျာ် ကထိက(သတ္တုဒဗေ) 
ေန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

ပညာဒေးဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၃။ ဦးသန်းထိုက်ဒကျာ် တွဖဲက်ပါဒမာက္ခ(သတ္တုဒဗေ) 
ေန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

ပညာဒေးဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၄။ ဦးထိန်ဝင်း ဌာနမှူး 
အသက်ဒမွးမှုအတတ်ပညာသင်ဒကျာင်း 

အဖွဲ့ ဝင် 

၅။ ဦးစိန်ထွန်း ဖယ်ရိုထွန်းသံေည်ကျ ိုလုပ်ငန်း 
ဒမမာင်းတကာစက်မှုဇုန်၊ ေန်ကုန် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၆။ ဦးဒစာဒအာင် ဒေွှေနဂါးဒမာင်ဝင်းသံေည်ကျ ိုလုပ်ငန်း 
မန္တဒလးစက်မှုဇုန် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၇။ ဦးဒကျာ်စွာဦး ဒကျာင်းအုပက်ကီး 
အမှတ်(၂)၊စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(မန္တဒလး) 
စီမကိံန်း၊ဘဏ္ဍာဒေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၈။ ဦးဒကျာ်ဒကျာ်မမင့် မန်ဒနဂျာ 
သတ္တုနှင့်သံေည်ကျ ိုသမဝါယမလုပင်န်း 

ဒေွှေမပည်သာစက်မှုဇုန် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၉။ ဦးသန်းနိုင်ထွန်း နည်းမပအောေှိ 
အမှတ်(၃)၊ စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း(သာဂေ) 
စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀။ ဦးဒအာင်မျ ိုးဒေွ ဦးစီးအောေှိ(စက်မှု)၊ 
ေညဒ်မမာင်းသံေည်ကျ ိုအလုပ်ရုံ 

စိုက်ပျ ိုးဒေး၊ ဒမွးမမူဒေးနှင့် ေညဒ်မမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၁။ ဒေါက်တာသက်သက်ချ ို ဦးစီးအောေှိ (စက်မှု) 
ေညဒ်မမာင်းသံေည်ကျ ိုအလုပ်ရုံ 

စိုက်ပျ ိုးဒေး၊ ဒမွးမမူဒေးနှင့် ေညဒ်မမာင်းဝန်ကကီးဌာန 

အတွင်းဒေးမှူး 
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(ဂ) ဂရေဆက်ခခင်း လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု“စ”ံ သတ်မှတ်ရရးဆပ်ရကာ်မတီ                                                                                                      

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဦးအုန်းမမင့် ေုတယိဥက္ကဋ္ဌ 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦးဒအာင်မျ ိုးသစ် ေုတယိအင်ဂျငန်ီယာမှူးကကီး 
စစ်ဒတသွဒဘောကျင်း မပည်တွင်းဒေဒကကာင်းပို့ ဒောင်ဒေး 

အဖွဲ့ ဝင် 

၃။ ဦးဝင်းထွန်း လုပ်ငန်းဒကာ်မတီဝင် 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၄။ ဦးဒအာင်နိုင်သူ Principal  
Arbourfield Training Centre 

အဖွဲ့ ဝင် 

၅။ ဦးစိုးဒအာင်ဒကျာ် Director 
Kabar Services Co., Ltd 

အဖွဲ့ ဝင် 

၆။ ဦးဒအးလွင် ဦးစီးအောေှိ 
အလုပ်သမားညွှန်ကကားဒေးဦးစီးဌာန  

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် မပည်သူ့ 
အင်အားဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၇။ ဦးဒအာင်ဒဇာ်မင်း နည်းမပအောေှိ 
အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း (မန္တဒလး) 

စီမကိံန်း၊ ဘဏ္ဍာဒေးနှင့် စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၈။ ဦးဒကျာ်စွာထွန်း Managing Director  
Khin Seinn Thu Co., Ltd 

အဖွဲ့ ဝင် 

၉။ ဦးဒအာင်မျ ိုးသန်း လုပ်ငန်းဒကာ်မတီဝင် 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၀။ ဦးဒနဒကျာ်ထက် ဒကျာင်းအုပက်ကီး 
ေတနာဂဒဟေက်နညး်ပညာသင်တန်းဒကျာင်း 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၁။ ဦးထိန်လင်းဦး Managing Director  
United Gamma NTD & Engineering Co., Ltd 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၂။ ဦးဒဇယျာ နည်းမပ 
အလုပ်သမားညွှန်ကကားဒေးဦးစီးဌာန  

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် မပည်သူ့အင်အား 
ဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၃။ ဦးသန့်ဇင်ထွန်း လကဒ်ထာက်ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
ဘိွုင်လာစစ်ဒေးဒေးဦးစီးဌာန 

စီမကိံန်း၊ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၄။ ဦးမိးုဒဇာ်ဒအာင် Section Lead (Welding & Machine)  
Uniteam Training Limited  

အဖွဲ့ ဝင် 

၁၅။ ဦးနိုင်သီဟစိုး Deputy General Manager 
Myanmar Shipyard  
DONG-A JV Co., Ltd 

အတွင်းဒေးမှူး 
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(ဃ) စက်ခပင်လုပင်န်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စ”ံ သတ်မှတရ်ရး ဆပ်ရကာ်မတီ                                                                                                        

စဉ် အမည် ရာထူး/ဌာန တာဝန် 

၁။ ဦးလှကကိုင် တွဘဲက်အဒထွဒထွအတွင်းဒေးမှူး 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦးဝင်းဒကျာ် လကဒ်ထာက်ကထိက 
ဗဟုိပ့ုိဒောင်ေကသွ်ယ်ဒေးသင်တန်းဒကျာင်း 

(မိတ္ထီလာ) 

အဖွဲ့ ဝင် 

၃။ ဦးမမင့်ခိုင် အလုပ်အမှုဒောင် 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၄။ ဦးဒအာင်ဒကျာ်လင်း Chief Assessor 
Automotive Mechanic 

မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အဖွဲ့ ဝင် 

၅။ ဦးဒဇာမ်ျ ိုးသန့် Director  
Sea Lion Co., Ltd  

အဖွဲ့ ဝင် 

၆။ ဦးသာခင် နည်းမပအောေှိ  
အမှတ်(၂) စက်မှုသင်တန်းဒကျာင်း (မန္တဒလး) 

စီမကိံန်း၊ဘဏ္ဍာဒေးနှင့်စက်မှုဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၇။ ဒေါ်ခင်မာဒအး ညွှန်ကကားဒေးမှူး 
အလုပ်သမားညွှန်ကကားဒေးဦးစီးဌာန  

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကပ်ဒေးနှင့် 
မပည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

၈။ ဦးလှဝင်း Honorable Auditor 
မမန်မာနိင်ုငံအင်ဂျငန်ီယာအသင်းချုပ် 

အတွင်းဒေးမှူး 

 
 
       


