ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ြမန်မာစာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက
များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ြမန်မာစာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

ေဒ�မိစန်းစန်းချိ�
ေဒါက်တာခင်ပပထွန်း
ဦးေစာခိုင်မင်း
ေဒါက်တာသက်န��ာလိ�င်
ေဒါက်တာအိအိေထွး
ေဒ�ေစာမာထူး
ဦးရန်�ငိမ်းပိုင်
ေဒါက်တာခင်ေစာမွန်
ေဒ�သွယ်သွယ်ဝင်း
ဦးေဇာ်ဝင်း
ဦးေဇယျာမင်း
ေဒ�ယင်းမာေထွး
ေဒ��ှင်းေရ�စင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်

၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

ေဒ�ခင်မာေအာင်
ဦးဇင်ေမာင်ေမာင်
ေဒ�ခိုင်ေကျာ့ြဖ�
ေဒ�တင်ဇာဇာမင်း
ေဒါက်တာဇင်မာမျိ�း
ေဒါက်တာမ
ြ တ်ေလး�ွယ်
ေဒ�ဝင်း�ူပါေအာင်
ေဒ�သင်းခိုင်
ေဒ�လွင်မာေအာင်
ေဒါက်တာနန်းသူဇာဝင်း

ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။

ေဒ�သဲသဲပိုင်
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်
ေဒ�ဆုလာဘ်ေထွး
ဦးပ
ြ ည့်�ဖိ�းပိုင်

၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။

ေဒါက်တာမိ�ွယ်သန်း
ေဒါက်တာဖ
ြ �ဖ
ြ �င
� ိမ်းသွယ်
ေဒါက်တာလိ�င်မာဝင်း
ေဒ�ပ
ြ ည့်စုံေအာင်
ေဒ�အိအိလိ�င်
ေဒါက်တာဇင်မာေထွး
ေဒ�တိုးတိုးလွင်
ဦးေအာင်စိုးဝင်း
ဦးတင်မျိ�းေအာင်
ေဒ�ေအးေအး
ေဒ��ုေမသိန်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ြမန်မာစာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များရှိ အဂလိ
� ပ်စာဌာနမှ လက်ေထာက်
ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ အဂလိ
� ပ်စာဌာနသို�
(၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ဦးေအာင်မျိ�းဟိန်း
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။

ေဒါက်တာစုြမတ်သူ
ေဒ�သဇင်သန်�
ေဒ�အိမွန်ေကျာ်
ေဒ�ေကခိုင်ဦး
ေဒ�မို�မို�ြမင့်မာ
ေဒ�ေနခ
ြ ည်ခင်
ေဒ��ိုင်ဒါလီစိုး
ဦးေဇာ်မင်းေမာင်
ေဒ�ထားထားဖ
ြ �
ေဒ�နန်းခမ်းေငွ
ေဒ�တင်စိုးဇင်

၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။

ေဒ�ေအးယုဝင်း
ေဒ�ခင်ဝင်းလိ�င်
ေဒ�ဇင်ေမာ်လွင်
ေဒ�နန်းခင်ေချာေချာ
ေဒ�ချယ်ရီဦး
ေဒ�ခိုင်ဇင်ဇင်�ွယ်
ဦးဟန်သက်ေအာင်
ဦးသက်ဇင်
ဦးမျိ�းခန်�ေဇာ်
ေဒ�ေနခ
ြ ည်လင်းလင်း�ိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

-2-

စဥ်

အမည်

၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။

ေဒ�သီတာ�ွန်�ေဖ
ဦးသက်ထူးဝင်း
ေဒ�ေအးပွင့်ြဖ�
ေဒ�ခင်ြမတ်မွန်
ေဒ�ခင်မာေထွး
ေဒ�ခင်ဝဏ�ေအာင်
ေဒ�ချယ်ရီေအာင်
ေဒ�သူဇာမ
ြ င့်
ေဒ��ွဲ��ွဲ�ေအး
ေဒ�သီသီစိုး
ဦးဇာနည်ဆက်ေအာင်
ေဒ�ခင်ဥမ�ာြမင့်
ေဒ�ေဟမာေဇာ်ဦး
ဦးတင်ထွန်းလွင်
ေဒ�ဝင့်သီသီ�ဖိ�း
ေဒ�ေထွးေထွးေအာင်

၃၉။ ေဒ�စကားပွင့်
၄၀။ ဦးလိ�င်မင်းလွင်
၄၁။ ေဒ�ဇင်မာကို
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။

ေဒ�ခိုင်မီမီလွင်
ေဒ�အိအိမွန်
ဦးဟိန်းလင်းထင်
ေဒ�ဝုန်လမ့်မန်း
ဦးေမာင်ေမာင်�ဖိ�း
ေဒ��ွယ်ေဟမာန်ဝင်း
ေဒ�င
� ိမ်း�ငိမ်း �ကယ်
ေဒ�ခင်ချိ�ဝင်း
ေဒ�သဲစုဝင်း
ေဒ�အိမ့်ချစ်စု
ေဒ�ေအးမ
ြ ဆုေကျာ်
ေဒ�ချမ်းေမ
ြ �စိုး
ေဒ�ဇာနည်ခင်
ေဒ�သွယ်�ှင်းရည်လိ�င်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

မုံရွာတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။

ေဒ�ေနနီဉာဏ်ြမင့်
ေဒ�င
� ိမ်းစံပယ်ြဖ�
ေဒ�ဖ
ြ �ဖ
ြ �ခိုင်
ေဒ�ပ
� �ံးမ
ြ တ်မွန်
ေဒ�သုသုေ၀
ေဒ�ချိ�ချိ�
ဦးစိုးထိုက်လိ�င်
ေဒ�ဇင်မာေအာင်
ေဒ�ေမသူေအာင်
ေဒ�သ��ာေကျာ်
ဦးဝင်းလွင်ဦး
ဦးထွန်းမျိ�းေအာင်
ေဒ�ဇာဇာဝင်း
ေဒ�ေရ�ရည်ထူး

၇၀။ ေဒ�သ��ာေဆွ
၁၂/သခန(�ိုင်)ဝ၉၆ဝ၄၁
၇၁။ ေဒ�သစ်သစ်မျိ�း
၇၂။ ေဒ�ေဆွဇင်မွန်
၇၃။ ေဒ�ချိ�အိေမာင်
၇၄။ ေဒ�ေမ�ှင်းခိုင်
၇၅။ ေဒ�တင်ဝင်းရီ
၇၆။ ေဒ��ှင်းဦးခိုင်
၇၇။ ေဒ�သဲသဲဟိန်း
၇၈။ ေဒ��ှင်းဝတ်ရည်

၇၉။ ေဒ�ခင်မာဝင်း
၈၀။ ေဒ��ှင်းယုေဆွ
၈၁။ ေဒ�ေဝေဝ�ှင်း
၈၂။ ေဒ�သက်ဦးခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ပင်လုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
သစ်ေတာတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်

မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်

မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
�မိတ်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၈၃။ ဦးေအာင်ကိုကိုမင်း
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။

ေဒ�စုစုလိ�င်
ဦးထက်ကိုဝင်း
ေဒ�သဇင်ခိုင်
ေဒ�သ��ာစုစုလွင်
ေဒ�ဝါဝါေမာင်
ေဒ�ေနာ်ဆဲဝါးမူး
ေဒ�စိုးစ��ာ
ေဒ��ုလှစ��ာ
ေဒ�ခင်�ငိမ်းချမ်း
ေဒ�ခိုင်သက်ေဇာ်

၉၄။ ေဒ�ေမဦးခင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/အဂလိ
� ပစ် ာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အဂလိ
� ပ်စာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ပထဝီဝင်ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက
များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ပထဝီဝင်ဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�မ
ြ င့်သီတာ
၂။ ေဒ�ဝင်းမာက
� ည်
၃။ ေဒ�ခိုင်မီဦှ း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ပထဝီဝင်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ သမိုင်းဌာနမှ လက်ေထာက် ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ သမိုင်းဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။

အမည်
ေဒ�ေနာ်မူမူေအး
ေဒါက်တာလှမျိ�းသန်း
ေဒါက်တာခင်ဥမ�ာထွန်း
ေဒ�နန်းအိအိေမာ်
ေဒါက်တာသီတာစန်း
ေဒ�ယုယုေအာင်
ေဒ�မ
ြ သဇင်
ေဒ�မ
ြ င့်ြမင့်ေအး

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သမိုင်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သမိုင်းဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဒဿနိကေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဒဿနိကေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ေဒ�လျာဝုန်ဇမ်းေညာင်
ေဒ�ဇင်�ွယ်စိုး
ေဒ�နီနီေအာင်
ေဒ�ဂျာဖာ
ေဒါက်တာသက်မာထွန်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဒဿနိက)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ စိတ်ပညာဌာနမှ လက်ေထာက် ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ စိတ်ပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ဦးစိုင်းေအာင်ထွန်းြမင့်
ေဒါက်တာေမလွင်�ငိမ်း
ဦးေကျာ်ဝင်းေအာင်
ေဒ�ခင်ရီဝင်း
ေဒ�ေအးေအးမ
ြ င့်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/စိတ်ပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ စိတ်ပညာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဥပေဒပညာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဥပေဒပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။

ေဒါက်တာေအးမ
ြ �ကည်
ေဒ�ခိုင်ဇင်ဝင်း
ေဒ�င
� ိမ်းေဝေဝ
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း
ေဒ�ယ�်ယ�်ြမင့်
ေဒ�ဝင်းဝင်းေထွး
ေဒ�ယ�်ယ�်ြမင့်
ေဒ�တင်တင်လှ
ေဒ�ခိုင်ဇာလင်း
ေဒ�ခင်မိုး�ွယ်
ေဒ�ဇင်မာေဆွ
ေဒါက်တာဇာခ
ြ ည်လိ�င်
ေဒါက်တာသင်းသင်းခိုင်
ေဒ�ဇာခ
ြ ည်ဝင်း
ေဒ�ေထာင်းဇာေမာ်
ေဒ�ရီရီသင်း
ဦးမိုးြမင့်ေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဥပေဒပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
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ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ အေရှ�တိုင်းပညာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ အေရှ�တိုင်းပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာသိမ့်သိမေ့် အာင်
၂။ ေဒ�ပပခိငု ်
၃။ ေဒ�မ
ြ င့်ြမင့်ခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/အေရှ�တိုင်းပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင်)့
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အေရှ�တိုင်းပညာဌာန၊ ------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနမှ လက်ေထာက်
ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနသို�
(၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�ခင်ေမဖ
ြ �
၂။ ေဒါက်တာအိအိြဖ�
၃။ ေဒ�သွင်�ှင်းလိင� ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ိုင်ငံတကာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာန၊ ----------------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည်တ
့ ိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၇)။ ။ ရတနာပုတ
ံ က� သိုလ်၊ မ�ုဿေဗဒဌာနမှ ေဒ�ဇင်မာဖ
� ိ�း၊ လက်ေထာက်ကထိကအား
မ��ေလးတက� သိုလ်၊ မ�ုဿေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/မ�ုဿ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ မ�ုဿေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ဓါတုေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက
များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ဓါတုေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေဒ�ေကသီဝင်းခင်
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း
ေဒ�ဖ
ြ �ဖ
ြ �စိုး
ေဒါက်တာခင်ေစာလင်း
ေဒ�သက်သက်ဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

ေဒါက်တာေစာသ��ာ
ေဒါက်တာအိအိစန်း
ဦးေစာထွန်းြမေအး
ေဒ�ေက
� းမုံဝင်း
ေဒ�ဇာခ
ြ ည်ြမင့်
ေဒါက်တာနီလာေကျာ်
ေဒါက်တာခင်ေချာစုလိ�င်
ေဒ�ဇာနည်ေထွး
ေဒ�မာမာေအး
ဦးေအာင်ချမ်းသာ
ေဒ�ခင်�ငိမ်းသန်�
ေဒ�သီတာဝင်း
ေဒ�မ
ြ သ��ာလိ�င်
ေဒ�သဥ�ာမျိ�း
ေဒ�ဆန်းစု �ကည်
ေဒ�မ
ြ င့်ြမင့်သန်း
ေဒ�သီတာစိုး
ေဒ�ဖ
� ိ�းဖ
� ိ�းေထွး

ြပည်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။ ေဒ�ဇာနည်ဝင်း
၂၅။ ေဒ�ေချာစုဝင်း
၂၆။ ေဒ�ခင်သက်စ�ု ှင်း
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။

ေဒ�စုစုလိ�င်
ေဒါက်တာချစ်ကိုကို
ေဒ�စိုးဇာဇာ�ွယ်
ေဒါက်တာသက်�ုေထွး
ေဒါက်တာအိအိသွင်
ဦးမျိ�းေဆွဦး
ေဒ�ခိုင်ယ�်မွန်
ေဒ�ပိုးအိညိ�
ေဒ�နန်း�ိုး�ိုးဦး
ဦးေအာင်ေအာင်
ေဒ�မီမီေကျာ်
ဦးေအာင်ချစ်ထူး
ေဒ�အမာခင်

၄၀။ ေဒ�ရည်မွန်သက်
၄၁။ ေဒ�သီတာဝင်း
၉/မထလ(�ိုင်)၁၇၆၆၆၀
၄၂။ ေဒ�ခိုင်ဝါ�ွယ်
၄၃။ ေဒ�သီသီမာ
၄၄။ ေဒါက်တာေစတနာထွန်း
၄၅။ ေဒါက်တာဧပရယ်
ခင်ေချာေချာစု �ကည်
၄၆။ ေဒါက်တာေဒ�ရီရီြမင့်
၄၇။ ေဒါက်တာညိ�ညိ�ေမာ်
၄၈။ ေဒ�ဇင်ေမပိုင်
၄၉။ ေဒ�ဝါဝါေမဇင်
၅၀။ ဦးေကျာ်ထွန်းစံ
၅၁။ ေဒါက်တာပပေအာင်
၅၂။ ေဒ�ပို�ပို�လွင်
၅၃။ ေဒါက်တာထွန်းထွန်းဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်

ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။

ေဒ�စီစီစိန်
ေဒ��ွယ်နီဝင်း
ေဒ�ေအးသီတာညိ�
ေဒ�ဥမ�ာလိ�င်
ေဒ�ေထွးတင်
ေဒ�ေအးေအးေအာင်
ေဒါက်တာက
� ည်ဇင်ေအာင်
ေဒ�ေမသူပိုင်
ေဒ�လဲ့ဝါမိုး
ေဒါက်တာေကျာ်ခိုင်

၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။

ေဒ�ဇင်မာဝင်း
ေဒ�အဲမွန်ေကျာ်
ေဒါက်တာေမမွန်ေကျာ်
ေဒါက်တာေသာ်ေသာ်ဇ�်
ေဒ�ခင်မလတ်
ေဒါက်တာခင်ဇာဇာေကျာ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဓါတုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၃၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဓါတုေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၃၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ေကာလိပ်များရှိ �ူပေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များရှိ �ူပေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ေကာလိပ်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

ေဒါက်တာဇင်ေမာင်ေထွး
ေဒါက်တာေရ�စင်ဦး
ေဒါက်တာသိမ့်ဝါဝါခိုင်
ေဒါက်တာလိ�င်မင်း
ေဒါက်တာဇွန်�ှင်းပွင့်
ေဒါက်တာေနမျိ�း
ေဒါက်တာေအးပုံ့ပုံ့
ေဒါက်တာခင်မျိ�းချစ်
ေဒ�ရတနာဝင်းေမာင်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။

ေဒါက်တာစန်းစန်းေထွး
ဦးထွန်းလင်းထက်
ေဒါက်တာစုထိုက်ေအာင်
ေဒါက်တာေရ�စင်�ဖိ�း
ေဒါက်တာေနလင်းေအာင်
ေဒါက်တာသူဇာ�ိုင်

ဟားခါးေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၁၆။ ေဒ�ဝင်းြမတ်ေဌး
၁၇။ ေဒါက်တာ�ှင်းေအးလိ�င်
၁၈။ ေဒါက်တာစိနစ် ီမျိ�းခိုင်

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်

၁၉။ ေဒါက်တာေမဖ
ြ �စင်
၂၀။ ေဒါက်တာပပင
� ိမ်း

ြပည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၁။ ေဒါက်တာေအာင်ြမင့်ဦး
၂၂။ ေဒ�မ
ြ သ��ာဦး
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။

ေဒ�ေအးမ
ြ တ်ေဝ
ေဒ�ယ�်မင်းေကျာ်
ေဒါက်တာထွန်းထွန်း�ိုင်
ေဒ�တင်သ��ာဝင်း
ေဒါက်တာသင်းသင်းထွန်း
ေဒါက်တာဖ
ြ �ဝင့်မွန်
ေဒါက်တာထက်�ိုင်လွင်
ေဒါက်တာေကျာက်ခဲစိန်
ေဒါက်တာသ��ာေအာင်
ေဒါက်တာအိြဖ�ဝင်း
ေဒါက်တာေဒ�သဲမာ
ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်
ေဒါက်တာခင်သဥ�ာေအာင်
ေဒါက်တာယုမာလာလွင်
ေဒါက်တာမ
ြ တ်ဝတ်ရည်ဟန်
ေဒါက်တာေမစ��ာဝင်း
ေဒါက်တာမီမီစိုး
ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေအး
ေဒါက်တာအိေရ�ဇင်သိန်း

၄၂။ ေဒါက်တာထိုက်ထိုက်ေအာင်
၄၃။ ေဒါက်တာခင်ဆုြမတ်ဖုန်း
၄၄။ ေဒါက်တာသီတာေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်သူနာပ
ြ ��ှင့်
ေဆးဘက်ပညာတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ူပေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
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ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ူပေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျားရှိ သချ�ာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက များအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ သချ�ာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်း
မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။

ေဒါက်တာေဒ�မို�မို�
ေဒါက်တာေ၀လွင်ထွန်း
ဦးမ
ြ င့်ေဇာ်ဦး
ေဒါက်တာနန်းခမ်းေပါဝ်
ေဒါက်တာတင်မိုးလွင်
ဦးေအာင်ြမင့်ဟိန်း
ေဒါက်တာေချာစုလင်း
ေဒ�ေအးသီတာစန်း
ဦးဇင်မင်းေဝ
ဦးဟန်ေကာ်မိုးဝင်း
ေဒါက်တာဖ
� ိ�းအိလိ�င်
ေဒ�ခင်ေအးဝင်း
ေဒ�ေအးေအးတင့်
ေဒါက်တာမိဥမ�ာ
ေဒ�သိမ့်ပပလင်း
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်ဝင်း
ေဒါက်တာစိုးမိုး
ေဒ�ဖ
� ိ�းသီတာမျိ�းထက်ေကျာ်
ေဒ�ခင်သီတာမ
ြ င့်
ေဒ�ေအးမ
ြ တ်သွယ်
ဦးတင်ေစာမ
� ိ�င်
ေဒါက်တာစမ်းစမ်းေမာ်
ေဒါက်တာတင်တင်မိုး
ေဒါက်တာပိုပိုေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
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၂၅။ ဦးေဌးေဇာ်ဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်

၂၆။ ေဒါက်တာဦးသီဟဗိုလ်

မ��ေလးတက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။

ေဒါက်တာ�ုေ၀လွင်ထွန်း
ေဒ�နီနီလွင်
ေဒ�လဲ့လဲ့မူ
ေဒ�သူဇာဝင်းေမာင်
ေဒ�မ
ြ င့်ြမင့်ေမ
ေဒ�ရီရီလွင်
ေဒ�သက်သက်ခိုင်
ေဒ�ဇင်ဇင်မင်း
ေဒါက်တာစိမ့်စိမ့်စိုး

၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။

ေဒ�ခင်ေဌးေဌးေကျာ်
ေဒ�နီလာသင်း
ေဒ�ပန်းဇာညိ�
ေဒ�ေအာင်ေအာင်သက်
ေဒ�ေအးမ
ြ သင်း
ေဒ�အိအိသန်း

မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။

ဦးေကျာ်မင်း
ဦးေဇာ်မျိ�းထက်
ဦးရာဇာဝင်း
ေဒါက်တာဦးေစာဝင်း
ေဒါက်တာသီတာချိ�
ေဒ��ှင်းဆီ
ေဒါက်တာေမသန်းထွန်း

မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သုလ
ိ ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သချ�ာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
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ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သချ�ာဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များရှိ သတ� ေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်
ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သတ� ေဗဒဌာနသို�
(၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာမိုးမိုးေအး
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။

ေဒါက်တာမိုးသ��ာဦး
ေဒါက်တာရတနာမျိ�း
ေဒါက်တာမိုးသီတာေထွး
ေဒါက်တာခိုင်ဇာနည်
ေဒ�ဇာခ
ြ ည်ေထွး
ေဒါက်တာ�ု�ုထွန်း
ေဒါက်တာမ
ြ ဇင်ဦး
ေဒ�မိတင်မိုးေအာင်
ေဒါက်တာေချာစုစုေအာင်
ေဒါက်တာင
� ိမ်း�ငိမ်းသန်း
ေဒါက်တာေကသီခိုင်
ေဒါက်တာယ�်မျိ�းသန်�
ေဒါက်တာစုစုလိ�င်
ေဒါက်တာသီသီေအးဟန်
ေဒ�ေအးေအးသင်း
ေဒါက်တာက
� �က
� �တင်
ေဒ�လှလှ
ေဒါက်တာခိုင်သ��ာ
ေဒါက်တာနီလာေကျာ်
ေဒါက်တာေကျာ်စွာေအာင်
ေဒ�သီတာေဝ

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။

ေဒ�ေဆွေဆွဦး
ေဒ�လင်းလင်းေမာ်
ေဒါက်တာခင်ြမတ်�ွယ်
ေဒ�ေ�ွးယုေအာင်

၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။

ေဒ�သဥ�ာဦး
ေဒါက်တာ�ှင်း�ှင်းေဌး
ေဒါက်တာပွင့်သူေအး
ဦးချိ�ညီလွင်
ေဒါက်တာဟိန်းထက်လွင်
ေဒါက်တာအိအိကို
ေဒ�နီလာဝင်းေရ�
ေဒါက်တာနန်�ေနခ
ြ ည်လတ်
ေဒ�သင်ဇာေအာင်
ေဒ�ပ
ြ ည့်�ဖိ�းသူ
ေဒ��ွဲ��ွဲ�ေအး
ေဒ�သီသီလိ�င်
ေဒါက်တာနန်းအိသိဂ�
ေဒါက်တာယဥ်ယဥ်�ု
ေဒါက်တာ�ိုင်ဝင်း

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။

ေဒါက်တာခင်မာလွင်
ဦးမျိ�းမျိ�းဦး
ေဒ�ေမမ
ြ တ်ခိုင်
ေဒါက်တာသီတာဦး
ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်

စစ်ေတွတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သတ� ေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

-3-

ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သတ� ေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ �ုကေ� ဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်
ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များရှိ �ုကေ� ဗဒဌာနသို�
(၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

ေဒါက်တာဖ
� ိ�းဖ
� ိ�းစိုးစံ
ေဒါက်တာေအးေအးမူ
ေဒါက်တာမ
ြ တ်ေကသွယ်လွင်
ေဒါက်တာဦးတိုက်ပိုင်
ေဒါက်တာေမသ��ာဝင်း
ေဒ�စန်းစန်းယ�်
ေဒ�ဥမ�ာေထွး
ေဒ�ဥမ�ာထွန်း
ေဒါက်တာတင်မိုးြဖ�
ေဒ�ပပေအာင်
ေဒ�ေအးခိုင်ဦး
ေဒါက်တာဖ
ြ �ဖ
ြ �ေအာင်
ေဒ�ေအးသိမ့်သိမ့်ြဖ�
ေဒ�ဝါဝါေအာင်
ေဒ��ှင်း�ှင်းယု
ေဒ�လှလှေဌး
ေဒ�သိမ့်သိမ့်မွန်
ေဒါက်တာအိသိဂ�လွင်
ေဒါက်တာေအးသ��ာစိုး
ေဒ�ခင်သက်မာ
ေဒ�မ
ြ စုေမာ်
ေဒ�န��ာဒိုး
ေဒ�ပ
� �ံးစ��ာခင်

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။

ေဒ�သ��ာစိုး
ေဒ�ေရ�ရည်ဝင်း
ေဒ�မွန်မွန်မိုးဦး
ေဒါက်တာ�ွယ်နီထွန်း
ေဒ�အိအိ�ငိမ်း
ေဒါက်တာဟန်စုယဥ်သက်
ေဒါက်တာစပယ်သိန်း
ေဒ�ေမသဇင်ေအာင်
ေဒ�ဖ
� ိ�းဖ
� ိ�းခိုင်
ေဒ�နီလာချိ�
ဦးေကျာ်မျိ�းခိုင်
ေဒါက်တာရင်မာစန်း
ေဒါက်တာဖ
ြ �ဖ
ြ �ေအာင်
ေဒ�ေဌးေဌးမွန်
ေဒ�ေချာစုလိ�င်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ုက�ေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ုက�ေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက် ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ဘူမိေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။

ေဒါက်တာခင်�ငိမ်း�ငိမ်းထွန်း
ဦးေအာင်မျိ�းေဇာ်
ေဒ�ဝင့်ဝင့်�ပ�ံး
ေဒ�ေဝေဝလွင်
ေဒ�မွန်မွန်ေအး
ဦးေအးကို
ေဒ�အိအိဝင်း
ေဒ�ဝင်းသီရိ�မိ�င်
ေဒ�မာလာေအးေရ�
ေဒ�က
� �က
� �ဝင်း
ေဒါက်တာ�ှင်းဝင်း �ကည်
ဦးေအာင်ေအာင်သက်
ေဒ�စုေဝလိ�င်
ေဒ�စ��ာထွန်း
ေဒ�မွန်မွန်စမ်း
ေဒ�ဝင်းလဲ့လဲ့
ေဒ�ခိုင်မာဦး
ေဒ�ရီလာထွန်း

၁၉။ ေဒ�လှယ�်မင်း
၂၀။ ေဒါက်တာေနဇာဇာလင်းေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၁။ ေဒါက်တာဇင်မာဦး
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။

ေဒါက်တာရဲေကျာ်သူ
ေဒါက်တာခင်မျိ�းထွန်း
ေဒ�ခေရဦး
ေဒ��ှင်းအိအိြဖ�

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဘူမိေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာက
� ည်တ
့ ိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ကုန်ထုတ်ဓါတုေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ကုန်ထုတ်ဓါတုေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်

ဦးေကျာ်ဝဏ�
ေဒ�မ
ြ တ်စုစုခင်
ေဒ�ဖ
ြ �ဖ
ြ �သင်း
ေဒ�သိဂ�ေအာင်
ေဒ�သဲသဲမာ

ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ကုန်ထုတ်ဓါတု)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ကုန်ထုတ်ဓါတုေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ လက်ေထာက်ကထိကများ
အား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�သွယ်သွယ်ေအာင်
၂။ ေဒ�ေမသဇင်စိုး
၃။ ေဒ�ခင်မာချိ�
၄။ ေဒ�ဖ
ြ �ဖ
ြ �သွယ်
၅။ ေဒ�ဇင်မာဦး
၆။ ေဒ�ငုဝါဝါေကျာ်
၇။ ေဒ�ဖ
ြ �ဖ
ြ �ခိုင်
၈။ ဦးေဇာ်ခင်
၉။ ေဒ�အိသဲေမာင်ေမာင်
၁၀။ ေဒ�သ��ာထွန်း
၁၁။ ေဒ�စုမွန်ေအာင်
၁၂။ ေဒ�စိုးယုမွန်

လက်ရှိ တက� သိုလ/် ဌာန
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ/် ဌာန
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
စစ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
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စဥ်

အမည်

၁၃။ ေဒ�ခင်ေလးလွင်
၁၄။ ေဒ�လီလီမီး
၁၅။ ေဒ�နန်�ပိုးပိုး
၁၆။ ေဒ�သိမ့်သိမ့်ဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ/် ဌာန
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရတနာပုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ/် ဌာန
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(အသုံးချေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/စီးပွားေရး)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ --------------------------------------------------------- ဌာန၊ ----------------------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက
များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ�� ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ေဒ�သင်းအိစံ
ေဒ�သွယ်သွယ်ေအာင်
ေဒ�ဖ
ြ �ဇာဇာသိမ့်
ေဒ�ခိုင်ရည်မွန်
ေဒါက်တာပ
ြ ည့်�ဖိ�းခင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သေဘာတရား)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပညာေရးသေဘာတရားဌာန၊ -------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၇)။ ။ စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်၊ သင်ြပနည်းဌာနမှ ဦးေကျာ်သူရ၊ လက်ေထာက်ကထိကအား
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ သင်ြပနည်းဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ�� ခန်�ထားလိုက်
သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သင်ြပနည်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သင်ြပနည်းဌာန၊ -------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ�တ ြမန်မာ�ိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် �ကးီ ဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၄၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ�� ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာေအးေအးေအာင်
၂။ ေဒ�ဆုြမတ်ေအး

လက်ရှိ တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ပညာေရးစိတ်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၄၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာန၊ -------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာက
� ည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာက
� ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

