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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၄)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ ြမန်မာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပမ် ျား၏ ြမန်မာစာဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်

၁။ ေဒ�ချိ�ချိ�ဝင်း

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၂။ ေဒ�လှလှရီ

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။

ဦးသိန်းဟန်
ေဒ�ခင်ေမသန်း
ေဒ� ြမင့်ြမင့်စန်း
ဦးဝင်းထွဋ်�ိုင်
ေဒ�စိုးဆင့်ဆင့်စိုး
ဦးေအာင်ဆန်းလင်း

ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ ြမန်မာစာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
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၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်
စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၅)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ အဂလိ
� ပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျား၏
အဂလိ
� ပ်စာဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ေဒ�မီမီေကျာ်
ေဒ�ခင်စ��ာ ြမင့်ေအာင်
ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး
ေဒ�ေဆွစစ်ေအာင်
ဦးေအာင်ေဇာ်လင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်

မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/အဂလိ
� ပ်စာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အဂလိ
� ပ်စာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၆)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ပထဝီဝင်ဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ဦးေအာင်ြမင့်
ဦးခင်ေမာင်ေဝ
ေဒ�ခင်သန်းြမင့်
ဦးေအာင်န��ာထွန်း
ေဒ�လှမဥ��

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ပထဝီဝင်)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၇)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ သမိုင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ သမိုင်းဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ဦးမျိ�းေအာင်
၂။ ဦးေကျာ်ေကျာ်မိုး
၃။ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/သမိုင်း)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သမိုင်းဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၈)။ ။ �မိတ်တက� သိုလ်၊ ဒဿနိကေဗဒဌာနမှ ေဒ�စ��ာဝင်း၊ လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ်
၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အား �မိတ်တက� သိုလ်၊ ဒဿနိကေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ဒဿနိကေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၉)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ ဓာတုေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�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။

ေဒါက်တာဦးေ�ွရ�မ်းဦး
ဦးတင်ေကျာ်ဦး
ေဒါက်တာဦးသက်�ဖိ�း�ိုင်
ေဒါက်တာဦးေနာ်ဒင့်
ေဒါက်တာထွန်းထွန်း�ိုင်
ေဒါက်တာ�ိုင်မင်းထွန်း
ေဒါက်တာရာဇာထွန်း
ဦးမိုးဝင်း
ဦးမိုးလွင်
ေဒ�ခင်သူဇာလင်း
ေဒါက်တာေဇာ်မင်းသူ
ေဒ� �က� �က�ခိုင်
ဦးသန်းထွန်းေအာင်
ဦးတင်မျိ�းသန်�
ဦးသက်�ိုင်စိုး
ေဒ�မျိ�းသီတာထိုက်
ေဒ�ခင်ချိ�သိန်း
ဦး�ိုင်ြမင့်စိုး
ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး
ဦးဝင်းေဇာ်ဦး
ဦးဉာဏ်ထွန်း
ဦးေအာင်�ွန်�သန်း
ဦးမျိ�းြမင့်ေဇာ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မအူပင်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

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

ဦးဝင်းကို
ဦးေမာင်ေမာင်ဦး
ဦးေကျာ်ခိုင်ဦး
ဦးစည်သူေအာင်
ဦးမျိ�းမင်းဦး
ဦးဝဏ�ေအာင်
ဦးရာဇာထွန်း
ဦးချစ်လငွ ်
ဦးေအာင်ြမတ်မင်း
ေဒါက်တာဦးဘူဟုန်း
ဦးထိန်ဝင်းေအာင်
ဦးေအာင်ကိုလင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ဓာတုေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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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 �ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၀)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ �ူပေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပမ် ျား၏ �ူပေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအဖ
ြ စ်
(၇-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�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။

ေဒါက်တာချမ်း�ငိမ်းေအာင်
ေဒါက်တာမင်းေဇာ်လင်း
ေဒါက်တာေသာင်းလိ�င်ဝင်း
ေဒါက်တာသန်းထိုက်ဝင်း
ေဒါက်တာေအာင်ချမ်းသာ
ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်
ဦးလွမ်းထက်ေနေအာင်
ေဒါက်တာေအာင်မျိ�းခိုင်
ေဒါက်တာ �ဖိ�းကိုကို�ငိမ်း
ဦးေနဝင်းထွန်း
ဦးမင်းမင်းစိုး
ေဒ�သန်းသန်းေထွး
ဦးဝင်းမင်း
ဦးေဇာ်ေဇာ်ထိုက်
ဦးသိန်းထွန်းလင်း
ဦး�ိုင်ဝင်း
ေဒါက်တာသိန်းထွန်းဦး
ဦးစည်သူဦး
ဦးေကျာ်ကိုလတ်
ဦးစိုးကိုကိုေအာင်
ဦးဝင်းြမင်ဦ့ း
ဦးဝင်း�ိုင်မင်း
ဦးေကျာ်သူမင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။

ဦးေမာင်ေမာင်ချစ်
ဦးရန်လင်းေအာင်
ဦးတင်ေမာင်ြမင့်
ဦးစိုင်းေရ�ြမင့်ထူး
ဦးေအာင်ေဇာ်ြမင့်
ဦးေနေအာင် �ကည်
ဦးေဇာ်ထိုက်
ဦး�ဖိ�းေအာင်
ေဒါက်တာမင်းမင်းစိုး
ဦးေနမျိ�းဝင်း
ဦးဝင်းေဇာ်ေအး
ဦးေဇာ်လတ်
ဦးစိုးေဇာ်ေအာင်
ဦးေဇာ်ရဲေကျာ်
ဦးေကျာ်ေကျာ်�ိုင်
ဦးေအာင်သူလင်း
ဦးတက်တိုး
ဦးေအာင်စည်သူဗိုလ်

မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။

ဦးမျိ�းြမတ်ေကျာ်
ဦးေကျာ်သူ
ဦးစန်းရ�င်
ဦးေကျာ်ေဝဦး
ဦးြမင့်�ိုင်စိုး
ဦးေအာင်မင်း
ဦးကိုကိုေအာင်

ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

ပခုက��တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

၄၉။ ဦးလှေကျာ်မင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/�ူပေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှ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�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ူပေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၁)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ သချ�ာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပမ် ျား၏ သချ�ာဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များ
အဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။

အမည်
ေဒါက်တာသိန်းထွန်း�ွန်�
ဦးြမင့်ဦး
ဦးဇာနည်ေအာင်
ဦးေကျာ်စွာ
ဦးေအာင်တင်ဝင်း
ဦးချမ်းေမ
ြ �ေအာင်
ဦးေအာင်�ိုင်စိုး
၁၄/ဇလန(�ိုင်)၁၀၆၆၂၄
ဦးသန်�ဇင်
ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း
ဦးေဇာ်မင်းေထွး
ေဒ� ြပဒါးယု
ဦးသက်ထွန်းဦး
၉/ပသက(�ိုင်)၀၇၆၂၆၉
ဦးေ၀�ဖိ�းေအာင်
ဦးမျိ�းြမင့်ေအာင်
ဦးကိုကိုဦး
ဦးေအာင်�ိုင်စိုး
၁၄/ဟသတ(�ိုင်)၂၃၇၃၁၉
ဦးေတဇာထွန်း
ဦးသီဟ
ဦးခိုင်ေဇာ်ြမတ်
ဦးလားရမ်းေလာ်မာ

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်

ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
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စဥ်
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။

အမည်

ဦးထိန်လင်းေအာင်
ဦးတင့်ေဇာ်ဦး
ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်
ဦးမျိ�းလွင်
ဦးေအာင်မင်းထွန်း
ဦးဟိန်းေဆွ
ဦးသန်�မျိ�းထွန်း
ဦးေအာင်ေကျာ်ြမတ်
ဦးဟန်ေဇာ်ထွန်း
ဦးဝင်းေမာင်ဦး
ဦးေအာင်�ငိမ်းချမ်း
ဦးမျိ�းဆန်းဦး
ဦးချစ်စန်းလွင်
ဦးေကျာ်စွာလင်း
ဦးေကျာ်မျိ�း�ိုင်
ဦးဝင်းမင်းထွန်း
ေဒါက်တာဦးမိုးမင်းဝင်း
ဦးဝါထန်း
ဦး�ိုင်ဝင်းထွန်း
ဦးေနလင်းဦး
ဦးေအာင်ေဇာ်မျိ�း
ေဒါက်တာေအာင်မျိ�းေဇာ်
ဦးေကျာ်စိုးဝင်း
ဦးဟိန်းမင်းေဇာ်
ေဒါက်တာေအာင်ထွန်းလင်း
ဦးေကျာ်သူေအာင်
၉/မထလ(�ိုင်)၂၃၁၅၃၅
၄၇။ ဦးေအာင်မျိ�းဝင်း
၄၈။ ဦးထွန်းဟန်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/သချ�ာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှ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�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သချ�ာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၂)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ သတ� ေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျား၏
သတ� ေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�လိ�င်ြမတ်ြမတ်ဦး
၂။ ေဒ�အုံး
၃။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/သတ� ေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သတ� ေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၃)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ �ုကေ� ဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျား၏
�ုက�ေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာေဒ��ွယ်နီေအာင်
၂။ ေဒါက်တာေဒ�လဲ့ဝင်းေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/�ုက�ေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ုက�ေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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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 �ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၄)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက� သိုလ်များ၏ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
လက်ေထာက်ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလမ် ျား၏ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအဖ
ြ စ်
(၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာေဖွးေဖွးေအာင်
၂။ ေဒါက်တာဖူးပွင့်ညိ�ဝင်းေအာင်
၃။ ေဒ�ယမင်းစု

လက်ရှိ တက� သိုလ်/ဌာန
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဝါဏိဇ�ေဗဒ
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဝါဏိဇ�ေဗဒ
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ

တိုးြမ�င့်ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်/ဌာန
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဝါဏိဇ�ေဗဒ
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဝါဏိဇ�ေဗဒ
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/စီးပွားေရး)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာန၊ ----------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်း�ှင့်ကွန်ပျ�တာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (ဘ�ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၅)။ ။ ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနမှ ေဒ�ေကခိုင်ေစာ၊ လက်ေထာက်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ ပညာေရးသေဘာ
တရားဌာနတွင် ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန� နံနက်ပိုင်း
မှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထားလိုက်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ပညာေရးသေဘာတရား)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပညာေရးသေဘာတရားဌာန၊ ------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၆)။ ။ ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ သင်ြပနည်းဌာနမှ ေဒ�သန်းသန်းဆင့်၊ လက်ေထာက်ကထိက
(လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ သင်ြပနည်းဌာနတွင် ကထိက
(လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်ခန်�ထား
လိုက်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/သင်ြပနည်း)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သင်ြပနည်းဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၂၇)။ ။ ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ၊် ပညာေရးစိတ်ပညာဌာနမှ ေဒ�လှလှသီ၊ လက်ေထာက်ကထိက
(လစာ��န်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်၊ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာနတွင်
ကထိက (လစာ��န်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အဖ
ြ စ် (၇-၁၂-၂၀၁၈)ရက်ေန�နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမ�င့်
ခန်�ထားလိုက်သည် ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမ�င့်/ပညာေရးစိတ်ပညာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၂၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန
၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာန၊ ------------------------------------ တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

