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

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၀၀၆)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ အဆင့်ြမင့်ပညာ
ဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများမှ လက်ေထာက်ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး/ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ
လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
စဥ် အမည်
လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊ ဌာန
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
၁။ ေဒါ်စိုးစိုးရီ
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ြပည်တက္က သိုလ်
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ)
၂။ ေဒါ်ခင်ခင်ြမင့်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ် မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ရတနာပုံဌာနခွဲ)
၃။ ေဒါ်တင်တင်ေဌး
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ် မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
(မိတ္ထီလာဌာနခွဲ)
၄။ ေဒါ်မူမူစိုး
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ် ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ပုသိမ်ဌာနခွဲ)
(အေရှ့ပိုင်းဌာနခွ)ဲ
၅။ ေဒါ်မ
ြ ြကည်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
၆။ ေဒါ်ခင်ေအးင
ြ ိမ်း
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်)
(အမျိုးသားပညာေရး အဆင့်
အတန်းနှင့် အရည်အေသွး
အာမခံမှု အကဲ ြဖတ်ေကာ်မတီမှ
ရာထူးကို ရယူလျက်)
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
၇။ ဦးေကျာ် ြမင့်ေဆွ
ြပည်တက္က သိုလ်
၈။ ေဒါ်ယဥ်ယဥ်ဆင့်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
၉။ ဦးမ
ြ င့်သန်းဦး
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ် ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
( ြပည်ဌာနခွဲ)
(ပုသိမ်ဌာနခွဲ)
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
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စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ခွဲမှူး-စီမံ/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၀၇)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ ဌာနခွဲမှူး(ဘ ာ) (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား
၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်
ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုကသ
် ည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။

အမည်
ေဒါ်ေညာင်ေဟာက်လွန်း
ေဒါ်ခင်မာေအး
ေဒါ်ခင်ေဆွဝင်း
ေဒါ်စန်းစန်းနွဲ့
ေဒါ်ေအးေအးမိုး
ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်နိုင်
ေဒါ်ခင်ဝင်းတင့်
ဦးမ
ြ တ်စိုး
ေဒါ်ခင် ြမင့်ခိုင်
ဦးေအာင်သန်းထွန်း
ေဒါ်သန်းသန်းေအး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ဌာန
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ)
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ခွဲမှူး-ဘ ာ/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၀၈)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်များမှ ေမာ်ကွန်းထိန်း/ေမာ်ကွန်းထိန်းအဆင့်-၁ (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)
များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

ဦးေကျာ်ေအာင်
ေဒါ်တင်ေမမ
ြ င့်
ဦးစိုးသိန်း
ဦးသိန်းထွန်း
ဦးခင်ေမာင်လွင်
ေဒါ်ချိုချိုမာ
ဦးထွန်းေဝ

ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(ေမာ်ကွန်းထိန်း/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၅)
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
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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 (၀၀၉)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများမှ အင်ဂျင်နီယာမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့် ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထား
လိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ဦးထွန်းထွန်းဦး

ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်

၂။ ဦးစိုးနိုင်
၃။ ေဒါ်နန်းစန္ဒာဝင်း
၄။ ေဒါ်ခင်ဝင်း

ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်

၅။ ေဒါ်သီသီေအး
၆။ ဦးေအာင်ေကျာ် ြမတ်

၇။ ေဒါ်ခိုင်ေအးဟန်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
(အင်ဂျင်နီယာမှူး(ရုပ်သံ)
ရာထူးကို ရယူလျက်)
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
(အင်ဂျင်နီယာမှူး(ရုပ်သံ)
ရာထူးကို ရယူလျက်)
မေကွးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
(အင်ဂျင်နီယာမှူး(ရုပ်သံ)
ရာထူးကို ရယူလျက်)
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ)

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၆)
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(အင်ဂျင်နီယာမှူး/ေပ
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်
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 (၀၁၀)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်များမှ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်သန်းသန်းေထွး
၂။ ေဒါ်ေအးေအးနွယ်
၃။ ေဒါ်မာမာချို
၄။ ေဒါ်ေအးေအးစိုး
၅။ ေဒါ်ဇင်မာဦး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၇)
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)
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၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
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 (၀၁၁)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများမှ ဌာနစုမှူး(စီမံ)/ ဦးစီးအရာရှိ(စီမံ) (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ဦးမျိုးေကျာ်
၂။ ေဒါ်ဝင်းဝင်းလှ
၃။ ေဒါ်ချိုချို(ခ)ေဒါ်ေအးေအးမ
ြ င့်
၄။ ေဒါ်ေဝေဝမ
ြ င့်
၅။
၆။
၇။
၈။

ဦးတင်မိုးလွင်
ေဒါ်ဝါဝါခိုင်
ေဒါ်လတ်လတ်ခိုင်
ဦးဆလိုင်းတင်စိန်

၉။ ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း
၁၀။ ေဒါ်အယ်ဖလင်းေပါလ်
၁၁။ ေဒါ်ေထွးေထွး ြမင့်
၁၂။ ေဒါ်ေအးသိမ့်သိမ့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဌာန
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ေတာင်ငူဌာနခွဲ)
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်)
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ပင်လုံဌာနခွဲ)
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ပင်လုံဌာနခွဲ)
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဌာန
အဂလိ
င်္ ပ်ဘာသာစကား
အမျိုးသားဗဟိုဌာန
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
(မေကွးဌာနခွဲ)
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
သိပ္ပံပစ္စည်းအလုပ်ရုံ
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
(ေတာင်ငူဌာနခွဲ)

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
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စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(စုမှူး-စီမံ/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်
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 (၀၁၂)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ ဌာနစုမှူး(ဘ ာ)/ဌာနခွဲမှူး(ဘ ာ)/ဦးစီးအရာရှိ(ဘ ာ) (လစာနှုန်း
ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရား
များ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ထိန်ရတနာမ
ြ တ်နိုးေအာင်

၂။ ေဒါ်မီမီေအး
၃။ ဦးတိုးဝင်းေဇာ်
၄။ ေဒါ်ခင်စန်းေဌး
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

ေဒါ်မ
ြ ြမေထွး
ေဒါ်မိမိေဇာ်
ေဒါ်ခင်စန်းေဝ
ဦးေကျာ်ေအး
ေဒါ်ေမသန်းလွင်

၁၀။ ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်မွန်
၁၁။ ေဒါ်ခင် ြဖူဖ
ြ ူဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်)
(အဆင့်ြမင့်ပညာေပါင်းစပ်
ညှိနိှုင်းေရးေကာ်မတီမှ
ရာထူးကို ရယူလျက်)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဆီမီယိုေဒသဆိုင်ရာ သမိုင်းနှင့်
ရိုးရာဓေလ့ဌာန
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(စုမှူး-ဘ ာ/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၆၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၁၃)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ လက်ေထာက်ေမာ်ကွန်းထိနး် / ေမာ်ကွန်းထိန်းအဆင့်-၂ (လစာနှုန်းကျပ်
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များသိ့ု တာဝန်
ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

အမည်
ေဒါ်မျိုးမာလိှုင်
ေဒါ်ေအးေဆွဇင်စိုး
ေဒါ်ယဥ်ယဥ်နိုင်
ေဒါ်သင်းသင်းမိုး
ဦးသန်းေရွှ
ေဒါ်မ
ြ ေကသီဝင်း
ဦးေဇာ် ြမင့်
ဦးေအာင်ဝင်းေဆွ
ေဒါ်ကဥ္ဇနာမ
ြ င့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၇၀)
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(လက်ေထာက်ေမာ်ကွန်းထိနး် /ေပ
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၁၄)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ လက်ေထာက်အင်ဂျင်နီယာ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်
ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ဧရာဝင်း ြမင့်
၂။ ေဒါ်ဇင်ေဟမာက
ြ ည်
၃။
၄။
၅။
၆။

ဦးစွမ်းေဇာ်
ေဒါ်ေရွှရည်ဝင်းဝင်းချစ်
ေဒါ်လွင်လွင်ေအာင်
ေဒါ်တင်မီမီလွင်

၇။ ေဒါ်သည်းဆုေဝ

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ)
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ)
(အင်ဂျင်နီယာမှူးရာထူးကို
ရယူလျက်)
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်

ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၇၁)
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(လ/ထ အင်-ယာ/ေပ
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၁၅)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်များမှ လက်ေထာက်မန်ေနဂျာစနစ်/ လက်ေထာက်စနစ် မန်ေနဂျာ(စနစ်) (လစာနှုန်းကျပ်
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာနများသို့ တာဝန်
ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

၁။ ေဒါ်ေဘဘီ
၂။ ေဒါ်သင်းသင်း ြကည်

ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သိုလ်

၃။ ေဒါ်နှင်းထိုက်ဦး

မအူပင်တက္က သိုလ်

၄။ ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်စိုး
၅။ ေဒါ်နွယ်လိှုင်ထွန်း
၆။ ေဒါ်ေချာစုကိုကို

ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်

၇။ ေဒါ်ညိုညိုထွန်း

လားရိှုးတက္က သုိလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ဌာန
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံ ြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
(ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်) (ကိုယ်ပိုင်
(သို့မဟုတ်)ပုဂ္ဂလိကေကျာင်းများ
ကီး ြကပ်ေရး ေကာ်မတီမှ
ရာထူးကို ရယူလျက်)
မအူပင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
(မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်မှ
ရာထူးကို ရယူလျက်)
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ညွှန်က
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(လ/ထ စနစ်/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၇၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက် ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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 (၀၁၆)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံးြဖတ်ချက်အရ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီး
ဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များမှ လက်ေထာက်စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များသို့ တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်
သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်သန္တာေအာင်
၂။ ေဒါ်ေဆွေဆွဦး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(စာက
ြ ည့်တိုက် လ/ထ-၂/ေပ
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၇၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ေမလ (၂၄) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
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။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

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 (၀၁၇)။ ။ (၂၁-၅-၂၀၁၈) ရက်ေန့တွင် ကျင်းပပ
ြ ုလုပ်ေသာ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲေရးေကာ်မတီ
အစည်းအေဝးအမှတ်စဥ်(၁၁/၂၀၁၈) စားပွဲတင်အစီအစဥ်(၃)၌ သေဘာတူဆုံး ြဖတ်ချက်အရ အဆင့်ြမင့်ပညာ
ဦးစီးဌာနရှိ သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲမှ လက်ေထာက်ညွှန် ြကားေရးမှူး (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀၃၂၈၀၀၀) ဦးေဇာ်ထွန်းေအာင်အား စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်၊ အဂလိ
င်္ ပ်စာဌာနသို့ ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဖ
ြ စ် တာဝန်ဝတ္တ ရားများ လက်ခံေဆာင်ရွက်သည့်ေန့မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားလိုက်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
ြ ာင်းေရွှ့)/၂၀၁၈(၄၇၇၄)
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ရုံးချုပ်/စီမံ(လက်ေထာက်ညွှန် ြကားေရးမှူး/ေပ
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
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

