ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၁)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်း အေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ အဆင့်ြမင့်ပညာ
ဦးစီးဌာနရှိ ရတနာပုံတက္က သိုလ်မှ ဌာနစုမှူး(စီမံ) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ဦးေမာင်ေမာင်တာ
အား မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်တွင် ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးကို
ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ြပု၍ ဌာနစုမှူး(စီမံ) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရား
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားပ
ြ ီး ဌာနခွဲမှူး(စီမံ)တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို
များ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ လစာနှုန်းတူ ေပ
ပူးတွဲထမ်းေဆာင်ေစလိုက်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ခွဲမှူး-စီမံ/တာဝန်)/၂၀၁၈(၄၇၅၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်
၅။ ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်/ေနပ
ြ ည်ေတာ်/ဆရာအတတ်/နည်းပညာ-ကွန်ပျူတာ)
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ ( ေဒါက်တာေအာင်ခင်ြမင့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၂)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်၊ ဌာနများမှ ဌာနစုမှူး(ဘ ာ)/ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာ) (လစာနှုန်းကျပ်
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၎င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာနများတွင်
ြ ားေရးမှူး(ဘ ာ)/ဌာနခွဲမှူး(ဘ ာ) (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ လက်ေထာက်ညွှန်က
၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပု၍ ဌာနစုမှူး(ဘ ာ)/ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာ) (လစာနှုန်းကျပ်
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ လစာနှုန်းတူ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့
ခန့်ထားပ
ြ ီး လက်ေထာက်ညွှန် ြကားေရးမှူး(ဘ ာ)/ဌာနခွဲမှူး(ဘ ာ) တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ပူးတွဲထမ်းေဆာင်ေစ
လိုက် သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်နှင်းနှင်းသန်း
၂။ ေဒါ်ေဌးေဌးဝင်း
၃။ ေဒါ်အုန်းြမင့်

၄။ ေဒါ်ခင်ေဆွေအးမ
ြ င့်
၅။ ေဒါ်သန်းသန်း ြမင့်
၆။ ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်ေထွး

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊
လက်ရှိ ရာထူး၊ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာန
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်၊ ဌာန
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာ)
ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာ)
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(မန္တေလးရုံးခွဲတာဝန်)
(မန္တေလးရုံးခွဲတာဝန်)
(အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပံ္ပ)၊ ဘ ာေရးဌာနခွဲမှ
လက်ေထာက်ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး
ရာထူးကိုရယူလျက်)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဟားခါးေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၇။ ေဒါ်စန်းစန်းေရွှ

၈။ ေဒါ်အမာေဆွ
၉။ ေဒါ်ေမပုလဲချိန်
၁၀။ ေဒါ်ေရွှစင်
၁၁။ ေဒါ်တင်ေဌး
၁၂။ ဦးဝင်းနိုင်ဦး
၁၃။ ဦးသန့်စင်
၁၄။ ဦးမ
ြ င့်သန်း(ခ)ဦးသန်းြမင့်
၁၅။ ေဒါ်ရင်ရင်ေဆွ
၁၆။ ေဒါ်သီတာဦး

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊
လက်ရှိ ရာထူး၊ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာန
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်၊ ဌာန
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
လားရိှုးတက္က သုိလ်
တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ြပည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဘားအံတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ဌာနစုမှူး (ဘ ာ)
ပဲခူးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ခွဲမှူး-ဘ ာ/တာဝန်)/၂၀၁၈(၄၇၅၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၅။ ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်/ေနပ
ြ ည်ေတာ်/ဆရာအတတ်/နည်းပညာ-ကွန်ပျူတာ)
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန် ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန် ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန် ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန် ြကားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာေအာင်ခင်ြမင့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၃)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ အဆင့်ြမင့်ပညာ
ဦးစီးဌာနရှိ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီေကာလိပ်မှ လက်ေထာက်ေမာ်ကွန်းထိန်း (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) ေဒါက်တာတင်ေမာင်ဦးအား ရန်ကုန်တက္က သိုလ်တွင် ေမာ်ကွန်းထိန်း (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပု၍ လက်ေထာက်ေမာ်ကွန်းထိန်း (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ လစာနှုန်းတူ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားပ
ြ ီး
ေမာ်ကွန်းထိန်း တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ပူးတွဲထမ်းေဆာင်ေစလိုက်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ေမာ်ကွန်းထိန်း/တာဝန်)/၂၀၁၈(၄၇၆၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်/ေနပ
ြ ည်ေတာ်/ဆရာအတတ်/နည်းပညာ-ကွန်ပျူတာ)
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ ( ေဒါက်တာေအာင်ခင်ြမင့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၄)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများမှ လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
ြ ည့်တိုက်မှူး (လစာနှုန်းကျပ်
များအား ၎င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိေသာ စာက
၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) ရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပု၍ လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး (လစာနှုန်း
ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ လစာနှုန်းတူ
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားပ
ြ ီး စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ပူးတွဲထမ်းေဆာင်ေစလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်နုနုေအာင်
၂။ ေဒါ်နီနီစိန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဌာန
လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး
ဒဂုံတက္က သိုလ်
လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး
တက္က သိုလ်များ ဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်

စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး/တာဝန်)/၂၀၁၈(၄၇၆၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်
၅။ ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်/ေနပ
ြ ည်ေတာ်/ဆရာအတတ်/နည်းပညာ-ကွန်ပျူတာ)
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
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၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန် ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန် ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန် ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန် ြကားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာေအာင်ခင်ြမင့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၅)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ အဆင့်ြမင့်ပညာ
ဦးစီးဌာနရှိ မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်မှ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(စနစ်) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
ေဒါ်ေအးေအးေမာ်အား မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်တွင် မန်ေနဂျာ(စနစ်) (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)
ရာထူးကို ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပု၍ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာ(စနစ်) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားပ
ြ ီး မန်ေနဂျာ(စနစ်)
အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ လစာနှုန်းတူ ေပ
တာဝန်ဝတ္တ ရားများကို ပူးတွဲထမ်းေဆာင်ေစလိုက်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(မန်ေနဂျာ-စနစ်/တာဝန်)/၂၀၁၈(၄၇၆၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
၅။ ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ြ ည်ေတာ်/ဆရာအတတ်/နည်းပညာ-ကွန်ပျူတာ)
(ရန်ကုန်/ေနပ
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ ( ေဒါက်တာေအာင်ခင်ြမင့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

