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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ြမန်မာစာဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ြမန်မာစာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

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

ေဒါက်တာေလးငုံ
ေဒ�ချိ�ချိ�သွင်
ေဒ�မိမိလွင်
ေဒ� ြမင့်ြမင့်စိန်
ေဒ�ေအးမွန်ေဆွ
ေဒ�ခင်ရဲဝင်း
ေဒ�စ��ာမိုး
ဦးသန်းလိ�င်
ေဒ�သန်းသန်းစိုး
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
ဦးေအာင်လင်း
ဦးေကျာ်ဘုန်းဦး
ေဒ� ြမြမ
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒ�ေအးမမ

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။

ေဒါက်တာလှေဌးဝင်း
ေဒ�သန်းသန်းေဆွ
ေဒါက်တာခင်စ��ာတိုး
ေဒ�သန်းသန်းေဌး

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

၂၀။ ေဒ�စုစုခင်
၂၁။ ေဒ�သန်းသန်းေမာ်

ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။

ေဒါက်တာေဒ�ချယ်ရီထွန်း
ဦး�ိုင်ဦး
ေဒ�မိမိအုန်း
ေဒ�ခင်ေမာ်ေမာ်
ဦးေစာမင်း�ိုင်

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

ေဒ�ေသာ်တာလွင်
ေဒ�ေအးြမင့်ခိုင်
ေဒ�ဥမ�ာ ြမင့်
ဦးဝင်းြမတ်ထွန်း
ေဒါက်တာတင်တင်�ွယ်
ေဒ��ှင်း�ှင်းေမာ်
ေဒ��ိုင်�ိုင်ြမင့်
ေဒါက်တာေထွးအိခင်
ေဒ�ခင်သီတာေအး
ေဒ�ခင်ေဆွဝင်း
ေဒ�ခင်�ပ�ံး
ေဒါက်တာခင်ေချာစု
ေဒ�မိုးစ��ာ

၄၀။ ေဒ�စန်းစန်းေမာ်
၄၁။ ေဒ�ချိ�ချိ�စန်း
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။

ေဒ�ခင်ဝင်း �ကည်
ေဒ�ခင်သိုက်စံ
ေဒ�ခင်မျိ�းေအး
ေဒ�သီတာခိုင်
ေဒ�သင်းသင်းရီ
ေဒ�စိုးစိုးေမာ်
ေဒါက်တာဇင်မာေအး
ေဒ�စန်းစန်းေမာ်
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
ေဒ�ေအးမင်းမင်းလိ�င်
ေဒ�ဥမ�ာသန်း

ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေတာင်ငူတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ကေလးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
တပ်မေတာ်ေဆးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။

ေဒ��ှင်းယုခိုင်
ေဒ�သင်းသင်းဝင်း
ေဒ�အုံးအုံးေဆွ
ဦးေကျာ်�ိုင်
ေဒ� ြမင့်ြမင့်စန်း
ေဒ�လှလှြမင့်
ေဒ� �ကည် �ကည်ဝင်း

၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။

ေဒ�စ��ာဦး
ေဒ�ေအးေအးမွန်
ေဒ�စ��ာထွန်း
ဦးထင်လင်းလိ�င်
ေဒ�ခင်ခင်ေထွး
ေဒ�ေဆွေဆွဝင်း
ေဒ�သန်းသန်းြမင့်
ေဒ�သီတာဦး
ေဒ�ခင်ေဌးသန်း
ေဒ�ေအးေအးမင်း
ဦးေဇာ်မျိ�းထွဋ်
ေဒါက်တာေဒ�ေအး�ငိမ်း

၇၂။ ေဒ� ြမေဌး
၇၃။ ဦးလိင� ်မင်းဦး

၇၄။ ေဒ�ဝါဝါခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်နည်းပညာတက� သိုလ်
ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား
လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ��ဖိ�းေရး
ဒီဂရီေကာလိပ် (စစ်ကိုင်း)
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

၇၅။ ဦးဉာဏ်မင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။

ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာဝင်း�ိုင်
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ခိုင်
ေဒါက်တာခိုင်ေမာ်ဝင်း
ေဒါက်တာသင်းသင်းခိုင်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
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စဥ်
၈၀။
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။

အမည်
ေဒ�ေထွးေထွး�ိုင်
ေဒါက်တာမိုးမိုးစံ
ဦးေအးေမာ်
ေဒ�နီနီေရ�
ေဒ��ွယ်နီဝင်း
ေဒ�နီနီစိုး
ဦးေအာင်ခင်ဝင်း
ေဒါက်တာဦးစိုးစိုး�ိုင်
ေဒ� �ကည် �ကည်ြမင့်
ေဒ�မျိ�းမာလာ
ေဒ�ေအးေအးြမင့်
ေဒ�တင်မိုးခိုင်
ေဒ�မိုးမိုးေအး
ေဒ�ညိ�ညိ�လွင်
ေဒါက်တာေစာ ြမတ်မွန်ေအး
ေဒ�မျိ�းသ��ာ
ေဒါက်တာခင်ြမင့်ေမာ်
ေဒ�ထားထားေချာ
ေဒ�သီတာ�ွယ်
ေဒ�ရင်ရင်ေအးြဖ�
ေဒ�ခင်မမ
ေဒ�ေအးေအးသီ
ေဒ��ွန်�လွင်
ေဒ��ွန်��ွန်�ဝင်း
ေဒါက်တာစမ်းြမင့်သင်း
ေဒါက်တာသူဇာစိန်
ေဒ�ဝါဝါလွင်
ေဒ� �ကည် �ကည်ရှိန်
ေဒ�ထားထားလင်း
ေဒ�သန်းေဌးဝင်း
ေဒ�ချိ�ချိ�လွင်

၁၁၁။ ေဒါက်တာေအးန��ာ

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
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အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၁၁၂။ ေဒ�ဝါဝါမိုး
၁၁၃။ ဦးစိုးြမင့်ဦး
၁၁၄။ ေဒ�မျိ�းမမပ
� �ံး

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

၁၁၅။ ေဒ�ခင်မာ ြမင့်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

စဥ်

၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။

ေဒ�ေအးေအးေအာင်
ေဒ� ြမြမမိုး
ေဒ� �ငိမ်း�ငိမ်းမာ
ေဒ�ဝါဝါဦး

၁၂၀။ ေဒ�ခိုင်ခိုင်ေဇာ်
၁၂၁။ ေဒါက်တာလှကညာယဥ်
၁၂၂။ ေဒါက်တာအိအိမွန်
၁၂၃။ ေဒါက်တာေအးြမင့်ခိုင်
၁၂၄။ ဦးေစာထွန်း
၁၂၅။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်ခိုင်
၁၂၆။
၁၂၇။
၁၂၈။
၁၂၉။
၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။

ေဒ� �ပ�ံး�ပ�ံးခိုင်
ေဒ�သီတာ
ေဒ�စန်းစန်း
ေဒ�ချိ�ချိ�သက်
ေဒ�သန်းသန်းေဌး
ေဒ�သက်သက်ေအး
ေဒ�စုစုလိ�င်
ေဒ�ေအးေအးလွင်
ေဒ� �ကည် �ကည်ေဝ

၁၃၅။ ေဒ�သန်းသန်းစိုး

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၁၃၆။ ေဒါက်တာသင်းသင်းစိုး
၁၃၇။
၁၃၈။
၁၃၉။
၁၄၀။
၁၄၁။
၁၄၂။
၁၄၃။
၁၄၄။
၁၄၅။
၁၄၆။
၁၄၇။
၁၄၈။
၁၄၉။
၁၅၀။
၁၅၁။

ေဒါက်တာ�ွန်��ွန်�ေဝ
ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး
ေဒါက်တာေရ�စင်ခိုင်
ေဒ�စန်းစန်းဦး
ေဒ�သန်းသန်းဦး
ေဒ�ေအးေအးဝင်း
ေဒ�ေအးေအးဟန်
ဦးစိုး�ိုင်
ေဒ� ြမ�ှင်းရီ
ေဒ�ခင်ခင်ထွန်း
ဦးခိုင်ဝင်း
ေဒ��ှင်းေဆွ
ေဒ�ေအးမွန်ဘုန်း
ေဒ�စန်းစန်းစိုး
ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ြမန်မာစာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၁)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ 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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ အဂလိ
� ပ်စာဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ အဂလိ
� ပ်စာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

အမည်
ေဒ�ချိ�မာမွန်
ေဒ�စိုးစိုး�ွယ်
ဦးထွန်းဝင်း
ေဒ�ဥမ�ာေမာ်
ေဒ�ဝင်းဝင်းေမာ်
ေဒ�ရီရီေအာင်
ဦးေသာင်း�ိုင်
ေဒ�စိုးစိုး�ွယ်
ေဒ�သန်းသန်း�ွန်�
ေဒ�မိုးမိုးြမင့်
ေဒ� ြဖ� ြဖ�ဝင်း
ေဒ�သင်းသင်းေဝ
ေဒ�ခင်ေလးချိ�
ေဒ�လှချိ�
ဦးြမင့်ေဇာ်
ေဒ�ေမေအာင်
ေဒ�ခင်ေလးညိ�
ေဒ�ချိ�ချိ�မာ
ေဒ�ေဘဘီ
ေဒ�မိုးဝါဝါစမ်းေအး
ေဒ� ြမင့်ြမင့်သန်း
ေဒ� ြဖ� ြဖ�ဝင်း
ေဒ��ု�ုသိန်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေရဆင်းစိုက်ပျိ�းေရးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
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ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

၄၀။ ေဒ�မီမီမျိ�းသူ
၄၁။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

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

ေဒ�ခင်စန်းဝင်း
ေဒ�တင်တင်ေဌး
ေဒ�ေရ�ဝါဦး
ေဒ�စိန်စိန်ေအး
ေဒ�နီလာဝင်း
ေဒ�ဝင်းဝင်းေမာ်
ေဒ�ဝါဝါခိုင်
ေဒ�ဥမ�ာသူ
ေဒ�ရီရီခင်
ေဒ�သီတာတင်
ေဒ�ခင်မာေဆွ
ဦးေဇာ်ထွန်းဦး
ေဒ�ေအးေအးသွယ်
ေဒ�မိစကားဝါဟန်
ဦးညီညီေမာင်
ေဒ�ေအးေအးယု

ေဒ�နန်းေကသီဆမ်
ေဒ�ခင်မျိ�းြမင့်
ေဒ�ခင်မာသီ
ေဒ� �ငိမ့်�ငိမ့်စိုး
ေဒ�ဆင့်ဆင့်ေဌး
ေဒ�မွန်မွန်
ေဒ�ခင်လှရီ
ေဒ�စန်းစန်းတင်
ဦးတင်ထွန်းဝင်း
ေဒ�ရီရီမွန်
ေဒ�မျိ�းသ��ာေကျာ်
ေဒ�နီလာ ြမင့်
ေဒ�ချိ�ချိ�ဦး
ေဒ�ေမေမေအာင်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။

ေဒ�ခိုင်မမကို
ေဒ�ခင်မျိ�းေအး
ေဒ� �ကည် �ကည်ြမင့်
ေဒ�နန်းြဖ� ြဖ�ေအာင်

၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။

ေဒ� ြမတ်စုသိန်း
ေဒ�ေမ�းေမ�း
ေဒ�စ��ာဝင်း
ေဒ�ခင်စမ်းေအး
ေဒ�စမ်းစမ်းေအး
ေဒ�မီမီေဆွလိ�င်

၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။

ေဒ�လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒ�စိုးစိုးခိုင်
ေဒ�ေမေချာစု
ေဒ�ခင်�ငိမ်းချမ်း
ေဒ�ေမရီ
ေဒ�စ��ာလမင်းထွန်း
ေဒ�ထက်ထက်ေအာင်
ေဒ�ေကသီဝင်း
ေဒ�စုစုေ၀
ဦးဉာဏ်ေမာ်
ေဒ�ခင်ေအးစီ
ေဒ�တင်မိုးမိုး
ေဒ�တင်မျိ�းဦး
ေဒ�ဥမ�ာဝင်း
ေဒ�ေအးသ��ာဝင်း
ေဒ�ဝင်းသ��ာသိန်း
ေဒ�သူဇာလင်း
ေဒ�ခိုင်ဇာလင်း
ေဒ�ေစာယုသွယ်
ေဒ�ယ�်ေမဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
သစ်ေတာတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
တပ်မေတာ်သူနာ ြပ��ှင့်
ေဆးဘက်ပညာတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၈၆။ ေဒ� �ပ�ံး�မိ�င်�မိ�င်ေထွး
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။

ေဒ�ေစာ ြမန��ာ
ေဒ� ြဖ� ြဖ�ခိုင်
ေဒ�လွင်လွင်ေအး
ေဒ�ဇာ ြခည်စိုး
ေဒ�ပန်းအိသ��ာ
ေဒ�ေအးေအးမူ
ေဒ�ခင်မမက
� ီး
ေဒ�စပယ်ြမင့်
ေဒ�ေမာ်ေမာ်သန်း
ေဒ�ေအးေအးဝင်း(ခ)
ေဒ� ြဖ�သီခင်
ေဒ�ခိုင်မာလာစိုး
ေဒ�ဝင်းစ��ာသိန်း
ေဒ�ပိုပိုေဇာ်
ေဒ�ခင်�ငိမ်း�ငိမ်းေအး
ေဒ�စန်းစန်းဝင်း
ေဒ�ေနာ်လားဖိုး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သလ
ို ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

၁၀၃။ ေဒ� �သသူဇာ

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၁၀၄။ ေဒ� ြဖ� ြဖ�ဝင်း

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေဒ�နန်းဝင်းသီတာေစာ
ေဒ�နီလာဝင်းေရ�
ေဒ�စပယ်တင်
ေဒ�ခိုင်သင်းချိ�
ေဒ�သီတာဦး
ေဒ�တိုးတိုးလွင်
ဦးေကျာ်စိုး�ိုင်
ေဒ�နီနီတင်
ေဒ�တင်တင်ေအး
ေဒ�ေဌးေဌး �ကည်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
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စဥ်
၁၁၅။
၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။
၁၂၀။
၁၂၁။

အမည်
ေဒ�ေမသန်းေထွး
ေဒ�သင်းသင်းလိ�င်
ေဒ�သီသီစိုး
ေဒ� ြမင့်ြမင့်ချိ�
ေဒ�သီတာဝင်း
ေဒ�ယ�်မင်းသိမ့်
ဦးသန်း �ကယ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

၁၂၂။ ေဒ�ယ�်မင်းလှ

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၁၂၃။ ေဒ�လဲဲ့လဲ့ဝင်း

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၁၂၄။
၁၂၅။
၁၂၆။
၁၂၇။

ေဒ�သင်းသင်းေအး
ေဒ�ေနာ်ေနာေနာဖိုး
ေဒ�ေမသူေထွး
ေဒ�ခင်ခင်ြမင့်

၁၂၈။ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး
၁၂၉။ ေဒ�ရီရီလွင်
၁၃၀။ ေဒ�သန်းသန်းေဌး
၁၃၁။ ေဒ�မိမိခိုင်
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။
၁၃၅။
၁၃၆။
၁၃၇။
၁၃၈။

ေဒ�ခင်ေဆွေထွး
ေဒ�ေအးေအးြမတ်
ေဒ�ေစာလုလုထွန်း
ဦးလှမိုး�ိုင်
ေဒ�ခင်သက်သက်ေအာင်
ေဒ�ေဝမာလွင်
ေဒ� �က� �က� ြမင့်

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၁၃၉။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်သီ
၁၄၀။ ေဒ�ခင်သီတာဦး
၁၄၁။ ေဒ�စ��ာလင်း
၁၄၂။
၁၄၃။
၁၄၄။
၁၄၅။
၁၄၆။
၁၄၇။
၁၄၈။
၁၄၉။
၁၅၀။
၁၅၁။
၁၅၂။
၁၅၃။

ေဒ� �ကည် �ကည်စိန်
ေဒ�ရီရီလွင်
ဦးသက်ခိုင်ဦး
ေဒ� ြမြမလွင်
ေဒ��ိုင်�ိုင်ေမာ်
ေဒ�ေအးမွန်လင်း
ေဒ�ဇင်ေဝလတ်
ဦးေကျာ်မင်းလိ�င်
ေဒ� ြမင့်ြမင့်ဝင်း
ဦးေဇာ်မိုးေအာင်
ေဒ�စိန်စိန် �က�
ေဒ�နီလာေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်

၁၅၄။ ေဒ�တင်တင်သိန်း

ြပည်တက� သိုလ်

၁၅၅။ ဦးဟန်ထွန်းစိန်

ြပည်တက� သိုလ်

၁၅၆။ ေဒ��ှင်းေသွးဦး

ြပည်တက� သိုလ်

၁၅၇။ ေဒ�သက်စုလိ�င်

ြပည်တက� သိုလ်

၁၅၈။
၁၅၉။
၁၆၀။
၁၆၁။
၁၆၂။
၁၆၃။
၁၆၄။

ဦးြမင့်သိန်း
ေဒ�ခင်ြမင့်ဦး
ေဒ�ဇင်မာသန်�
ေဒ�ဝတ်မံ�
ေဒ�စုေထွးလိ�င်
ေဒ�စိုးစိုးလွင်
ေဒ�မာလာဦး

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
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စဥ်
၁၆၅။
၁၆၆။
၁၆၇။
၁၆၈။
၁၆၉။
၁၇၀။
၁၇၁။
၁၇၂။
၁၇၃။
၁၇၄။
၁၇၅။
၁၇၆။
၁၇၇။
၁၇၈။

အမည်
ေဒ�ေအးေအးမာ
ဦး �ကီးေရ�
ေဒ�ေဆွ�ဟုန်
ေဒ�သိမ့်သိမ့်
ေဒ�ယ�်ယ�်ညိ�
ေဒ�သီတာေအာင်
ေဒ�ယ�်ယ�်ေထွး
ေဒ�ပိုပိုဝင်း
ေဒ� ြမတ်မူဝင်း
ေဒ� ြမတ်ြမတ်သင်း
ေဒ�သဇင်ဝင်းေမာင်
ဦးအယ်လ်ယွမ်ထန်း
ေဒ�ေမင
� ိမ်းေကျာ်
ေဒ�သူဇာ

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

၁၇၉။ ေဒ�နီလာဝင်း

ပခုက��တက� သိုလ်

၁၈၀။ ဦးစိန်ဗိုလ်

ပခုက��တက� သိုလ်

၁၈၁။ ေဒ�ခင်မာဝင်း
၁၈၂။ ေဒ�ညိ�မီေကျာ်စွာ
၁၈၃။ ေဒ�သီတာေအာင်
၁၈၄။ ေဒ�န��ာေအာင်
၁၈၅။ ေဒ�သီတာဝင်း
၁၈၆။ ေဒ�ဝင်းဝင်းသူ
၁၈၇။ ေဒ�ခင်ဝါ�ု
၁၈၈။ ေဒ�ဇင်ဝင်းမာ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
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စဥ်
၁၈၉။
၁၉၀။
၁၉၁။
၁၉၂။
၁၉၃။
၁၉၄။
၁၉၅။
၁၉၆။
၁၉၇။

အမည်
ေဒ�တင်�ွဲ�
ေဒ�ဥမ�ာ
ေဒ�စ��ာမိုး
ေဒ�တင်မိုးမိုးဝင်း
ေဒ�လွင်လွင်ြမင့်
ေဒ�ညိ�မီဟန်
ေဒ�သီတာေအာင်
ဦးြမင့်စိုး
ေဒ� ြမတ်ြမတ်ေကျာ့

၁၉၈။ ေဒ��ု�ုေအး
၁၉၉။
၂၀၀။
၂၀၁။
၂၀၂။
၂၀၃။
၂၀၄။
၂၀၅။
၂၀၆။
၂၀၇။
၂၀၈။
၂၀၉။
၂၁၀။
၂၁၁။

ေဒ�နန်းခင်ြမင့်ြမင့်ေအး
ေဒ�ခိုင်ခိုင်ေဆွ
ေဒ�ေမမ
ြ တ်ခိုင်
ေဒ�စပယ်ဦး
ေဒ� ြမန��ာရီညိ�
ေဒ�စန်းစန်းေမာ်
ေဒ� ြမင့်ြမင့်ခိုင်
ေဒ�စုစု
ေဒ�ချိ�ချိ� ြမင့်
ေဒ�ေနာ်သစ်သစ်
ေဒ� ြမင့်ြမင့်သန်း
ေဒ�ေဆွေဆွေအး
ေဒ�အမာ �ကည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/အဂလိ
� ပ်စာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန်�ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
� ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် �ကီးဌာန

-9 -

၂။ ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်၊ ပုံ�ှိပ်ေရး�ှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
( ြမန်မာ�ိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
� ညာေပးပါရန် ေမတ� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အဂလိ
� ပ်စာဌာန၊ ------------------------------------------------ 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ပထဝီဝင်ဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်း
မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

၁။ ဦးသန်�ေဇာ်ဦး

ထားဝယ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၂။ ေဒ�ခိုင်ခိုင်ရှိန်

�မိတ်တက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၃။ ေဒ�စန်းစန်းြမင့်

ထားဝယ်တက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၄။ ေဒ� ြမတ်သက်ပန်

ပင်လုံတက� သိုလ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၅။ ေဒါက်တာခင်တိုးတိုးလွင်

�မိတ်တက� သိုလ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၆။ ေဒ�ခင်သန်းြမင့်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၇။ ေဒ�မူယာ ြဖ� ြဖ�ဝင်း

ေတာင်ငူတက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

၁၂။ ေဒ�ေဝေဝလွင်

ပင်လုံတက� သိုလ်

ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၁၃။ ေဒ�ခင်ေဌးြမင့်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ပင်လုံတက� သိုလ်

မုံရွာတက� သိုလ်

၁၅။ ေဒ�စန်းစန်း�ွန်�့

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၁၆။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်ခိုင်

မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

ပင်လုံတက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၁၈။ ေဒ�ေအးေအးလွင်

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၁၉။ ေဒ�ေဆွေဆွ�ိုင်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

၂၀။ ေဒါက်တာချယ်ရီဝင်း

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၂၁။ ေဒါက်တာေဆွေဆွသင်း

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ပခုက��တက� သိုလ်

စဥ်

၈။ ဦးတင်လိ�င်
၉။ ေဒါက်တာခင်စန်းဝင်း
၁၀။ ေဒ�ခင်ေလးေမာ်
၁၁။ ေဒ�ခင်မာစိုးသိဏ်း

၁၄။ ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်မာ

၁၇။ ဦးေဖေအာင်
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အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

၂၂။ ေဒ�တင်မာေရ�

မအူပင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

၂၃။ ေဒါက်တာစန်းစန်းရီ

မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၂၄။ ေဒါက်တာဥမ�ာေဌး

မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

မုံရွာတက� သိုလ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၂၇။ ဦးဝင်းေအာင်

စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

မုံရွာတက� သိုလ်

၂၈။ ေဒ�ေဝေဝလွင်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၂၉။ ေဒ�မာမာေအာင်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

၃၀။ ေဒါက်တာထားအိေချာ

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

၃၂။ ေဒ�မာလာေအး

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်

၃၃။ ေဒ�အိသာ ြမင့် �ကိ�င်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၃၆။ ေဒ�ေချာစုစုေကျာ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

၃၇။ ေဒ�ဝါဝါဆန်း

ရန်ကုန်တက� သိုလ်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

၃၈။ ေဒ�စုမာစိုး

မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ဟားခါးေကာလိပ်

၃၉။ ေဒ�သီတာအုန်း

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်

ပင်လုံတက� သိုလ်

၄၀။ ေဒ�ေအးေအးရီ

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်

ပင်လုံတက� သိုလ်

၄၁။ ေဒ�နီလာဝင်း

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

၄၂။ ေဒ�စန်းစန်းေဝ

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

၄၃။ ေဒ�တင်တင်ေမာ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

၄၄။ ဦးတင်ထွန်း

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

၄၅။ ေဒ�ေအးေအး�ွယ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

၄၆။ ေဒ�ခိုင်ခိုင်ဝင်း

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ြပည်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်

�မိတ်တက� သိုလ်

၄၈။ ေဒ�ေနဦးလွင်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

၄၉။ ေဒ�နီနီေအး

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

စဥ်

၂၅။ ေဒ�စန်းသီတာ
၂၆။ ဦးခွန်ေနမျိ�းထွန်း

၃၁။ ေဒါက်တာခွန်ေကျာ်ေအာင်ဟိန်း

၃၄။ ေဒ�ခင်ခင်ေဆွ
၃၅။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်ေဌး

၄၇။ ေဒ�လိ�င်လိ�င်ေထွး

၅၀။ ေဒ�ခင်ေလးယု
၅၁။ ေဒ��ွယ်�ွယ်ထွန်း

ပုသိမ်တက� သိုလ်
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အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

၅၂။ ေဒ�သ��ာဝင်း

ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၅၃။ ေဒ�ခင်သက်ဦးေရ�

ဒဂုံတက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၅၄။ ဦးစိုးြမင့်သိန်း

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၅၅။ ေဒ�ေအးေအး �က�

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၅၆။ ေဒ�ဥမ�ာထွန်း

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၅၇။ ေဒ�မျိ�းမမေဝ

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၅၈။ ေဒ� �က� �က�သင်း

ဒဂုံတက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၅၉။ ေဒ�စန်းစန်းြမင့်

မေကွးတက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၆၀။ ဦး �ကည်မင်း

မေကွးတက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၆၁။ ေဒ�စန်းစန်းေအး

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၂။ ေဒ�ခင်သက်လွင်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၃။ ေဒ�နန်�ဇင်မာဝင်း

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၄။ ေဒ�ခင်ဝင်းေမာ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၅။ ေဒ�ရီရီချိ�

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၆။ ဦးသိန်း�ိုင်ဦး

ပုသိမ်တက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်

၆၇။ ေဒ�ဝင်းေရ�

မုံရွာတက� သိုလ်

စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

၆၈။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်သန်း

ြပည်တက� သိုလ်

မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

၆၉။ ေဒ�ယ�်ယ�်ေကျာ်

ြပည်တက� သိုလ်

မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

၇၀။ ေဒ�ခင်ေဆွေဌး

ြပည်တက� သိုလ်

မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

၇၁။ ေဒ�တင်မာေဝ

ြပည်တက� သိုလ်

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

၇၂။ ေဒ�ရီရီမွန(် ခ)ရီမွန်သန်းထွန်း

ြပည်တက� သိုလ်

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

၇၃။ ေဒ�ဝင်းမျိ�းေရ�

ြပည်တက� သိုလ်

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

၇၄။ ေဒ�ခင်စ��ာမိုး

ြပည်တက� သိုလ်

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

၇၅။ ေဒ�မိုးမိုးသန်း

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

၇၆။ ေဒါက်တာစိမ်းစိမ်းမင်း(ခ)
ေဒ�စန်းစန်းလှ
၇၇။ ေဒ�တင်မီစိုး

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်

၇၈။ ဦးတင်ဝင်း

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၇၉။ ေဒ� ြမသင်း

မိတ�ီလာတက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၈၀။ ဦးမျိ�းသန်�ဦး

ပခုက��တက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ထားဝယ်တက� သိုလ်

စဥ်

၈၁။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်စန်း
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စဥ်

အမည်

၈၂။ ေဒ�စုစုြမတ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

၈၇။ ေဒ�လဲ့လဲ့ေမာ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၈၈။ ေဒ�ေဆွေဆွဝင်း

ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၈၃။ ေဒ�ချိ�မာဦး
၈၄။ ေဒ�အိအိခိုင်
၈၅။ ေဒ�ဘီေဇာင်းေနာ
၈၆။ ေဒ�ခင်ေစာ ြမင့်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

၈၉။ ေဒ�ေအးေအးေမာ်

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

၉၀။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်စိုး

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

၉၁။ ေဒ�သီသီထွဋ်

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

၉၂။ ေဒ�စ��ာထွန်း

မအူပင်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

၉၃။ ဦးေကျာ်လွင်ဦး

မအူပင်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်

၉၄။ ေဒ�ခင်ေအးမူ

မအူပင်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်

၉၅။ ေဒ� �ပ�ံး�ပ�ံး �ကည်

မအူပင်တက� သိုလ်

ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်

၉၆။ ေဒ�ရီရီချိ�

မအူပင်တက� သိုလ်

၉၇။ ေဒ�ဗျာမေလး

မအူပင်တက� သိုလ်

၉၈။ ေဒ�ခင်ေထွး �ကည်

မအူပင်တက� သိုလ်

၉၉။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်ေအး

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်

၁၀၀။ ေဒ�ေအးေအး�ွယ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

မအူပင်တက� သိုလ်

၁၀၁။ ေဒ�ခင်သူဇာ

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

မအူပင်တက� သိုလ်

၁၀၂။ ေဒ�န��ာခင်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

မအူပင်တက� သိုလ်

၁၀၃။ ဦးြမမင်း

လား�ိ�းတက� သိုလ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

၁၀၄။ ေဒ� �ကည် �ကည်ဦး

လား�ိ�းတက� သိုလ်

မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

၁၀၅။ ေဒ� ြမင့်ြမင့်ေအး

ပဲခူးတက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၁၀၆။ ေဒ�ေဌးေဌးေဝ

ပဲခူးတက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
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၁၀၇။ ေဒါက်တာခင်ခင်မိုး

ပဲခူးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၀၈။ ေဒ� �က� �က�ဝင်း

ပဲခူးတက� သိုလ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၀၉။ ေဒ��ွန်��ွန်�သန်း

ပဲခူးတက� သိုလ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၁၀။ ေဒ�ညိ�ညိ�ဆန်း

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

လား�ိ�းတက� သိုလ်

စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

လား�ိ�းတက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

၁၁၁။ ေဒါက်တာခင်ဝင်း�မိ�င်
၁၁၂။ ဦးစန်းယု

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ပထဝီဝင်)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၃)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သမိုင်းဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သမိုင်းဌာနသို� (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။

ေဒ�သန်းသန်း�ွဲ�
ေဒ�နီလာခင်
ဦးသိန်းေဌး
ဦးတိုးတိုး
ဦးထွန်းထွန်းဝင်း
ေဒါက်တာမွန်မွန်ရည်
ေဒ� ြဖ� ြဖ�ဆင့်
ေဒ�ေနာ်ဗားနီ
ေဒါက်တာချိ�ချိ�ခိုင်
ဦးဆန်းဦး
ေဒ�ခင်သန်းလှ
ေဒ�စုစုေအာင်
ဦးေအာင်ေဌး
ေဒ�ခင်ြမတ်သွယ်
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်ကို
ေဒ�သီတာဝင်း
ေဒါက်တာေနာ်ေနာ်ေအး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

၁၈။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း
၁၉။ ေဒ�စန်းစန်းြမင့်

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

၂၀။ ေဒ�စီစီစံ
၂၁။ ေဒါက်တာနန်းေအးေအးချိ�
၂၂။ ေဒ�သီတာထွန်း

ြပည်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။

ေဒ�ဝင်းမာ
ေဒ�ခင်မျိ�း�ွယ်
ေဒ�စန်းစန်း�ု
ေဒ�တင်မင်းဦး
ေဒ�ေဌး�ိုင်
ေဒ�လင်းလင်းဦး
ေဒါက်တာတင်တင်ေအာင်
ေဒါက်တာခင်ေထွးေကျာ်

၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။

ေဒါက်တာ�ွယ်နီေအး
ေဒ�မျိ�းမမ
ေဒ�ဥမ�ာစိန်
ေဒ�တင်တင်ေထွး
ေဒ�ခင်သွယ်ဝင်း
ေဒ� ြမြမဝင်း
ေဒ�ေကျာ့မျိ�းထက်
ေဒ�ေဝေဝေမာ်
ေဒါက်တာစ��ာစု �ကည်

၄၀။ ေဒါက်တာလှလှ�ွယ်
၄၁။ ေဒါက်တာခင်�ှင်းေအး
၄၂။ ေဒ�ခင်သီတာ �ငိမ်း
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။

ေဒါက်တာခင်�ှင်းေ၀
ေဒါက်တာသန်းသန်းေမ
ေဒ�စုစုလိ�င်
ေဒ�သီသီေဆွ
ေဒ�ချိ�ချိ�ေအာင်
ေဒါက်တာေကသွယ်ေအာင်
ဦးလင်း
ေဒါက်တာေအးေအး �ကည်
ေဒါက်တာ�ှင်းသွယ့်သွယ့်ခိုင်
ေဒါက်တာေအးေအးေကျာ်
ေဒါက်တာသူဇာလွင်
ေဒ�ေအးေအးမာ

�မိတ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်

ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
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လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။

ေဒ�ဥမ�ာ ြမင့်
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
ေဒ�တင်စန်း �ကည်
ေဒါက်တာနီလာခိုင်
ဦးသိန်းေကျာ်
ေဒါက်တာချစ်ကိုကို
ဦးတင်ေမာင်လှ
ေဒ�စန်းစန်းေထွး
ေဒ� ြမြမေအာင်
ေဒ�ေကေကခိုင်
ေဒါက်တာရင်ရင်ြမ
ေဒ�စန်းေအး
ေဒါက်တာေအးေအး�ငိမ်း
ေဒ�သင်းသင်းေထွး
ေဒါက်တာယ�်ယ�်ေအး

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်

၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။

ေဒါက်တာရီရီဝင်း
ေဒါက်တာကလျာထွန်း
ေဒါက်တာစန်းစန်းဝင်း
ဦးသိန်းေဇာ်
ေဒ�ခင်ေစာလင်း
ေဒ�သိဂ�ေအာင်
ေဒ�ဝါဝါဝင်း
ေဒ�စုစုဝင်း
ေဒါက်တာလတ်လတ်ထွန်း
ေဒ�စ��ာေအာင်
ေဒါက်တာသန်းသန်း�ငိမ်း
ေဒ�သိဂ�ေရ�
ဦးခင်ေမာင်လွင်
ေဒ� �ဖိ�းေဝေအာင်
ေဒ�ခင်မာေဝ
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
ေဒ�ေအးေအးခိုင်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
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၈၇။ ေဒ�ေအးသ��ာေဆွ
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။
၁၁၆။

ေဒ�သက်�ှင်းထိုက်
ေဒ�ေမပွင့်ခိုင်
ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ထွန်း
ေဒါက်တာစုစုကို
ေဒါက်တာစုစု�ိုင်
ေဒါက်တာတင်မိုးလတ်
ေဒါက်တာေအာင်မျိ�းထွန်း
ေဒါက်တာေဒ�ေရ�ြမင့်
ေဒါက်တာခင်ေစာဦး
ေဒါက်တာတင်တင်မိုး
ေဒါက်တာမီမီေရ�
ေဒါက်တာေဒ�ေအးဆန်း
ဦးမိုးခိုင်
ေဒ�ခင်စန်းေရ�
ေဒ� ြမင့်ြမင့်ေမာ်
ေဒ�မာရီေဌး
ေဒါက်တာခင်သက်ချိ�
ေဒ�ေအးသ��ာလွင်
ေဒါက်တာစိုးစိုးခိုင်
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ခိုင်
ေဒ�မိုးသူဝင်း
ေဒ��ု�ုဝင်း
ေဒါက်တာေအးြမသွင်
ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့်
ေဒါက်တာတင်ေအးထွန်း
ေဒ�စန်းစန်းခိုင်
ေဒါက်တာနီလာစိုး
ဦးမျိ�း�ိုင်
ေဒ�မိုးမိုးလွင်

၁၁၇။ ေဒ�ေဌးေဌးလင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
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စဥ်
၁၁၈။
၁၁၉။
၁၂၀။
၁၂၁။
၁၂၂။
၁၂၃။
၁၂၄။
၁၂၅။

အမည်
ေဒါက်တာစ��ာမိုး
ေဒ�စီစီစံ
ေဒ� ြမင့်ြမင့် �ကည်
ေဒ� �ကည် �ကည်ြမင့်
ေဒ�မိုးမိုးစိုး
ေဒ�အိသ��ာ �ပ�ံး
ေဒါက်တာေအးြမတ်သူ
ေဒါက်တာ ြမတ်ြမတ်မွန်

၁၂၆။ ေဒ�ေကသီေအာင်
၁၂၇။ ေဒ��ွဲ��ွဲ�ရီ
၁၂၈။ ေဒ�ရီရီချိ�
၁၂၉။
၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။
၁၃၅။
၁၃၆။
၁၃၇။
၁၃၈။
၁၃၉။
၁၄၀။
၁၄၁။
၁၄၂။
၁၄၃။
၁၄၄။
၁၄၅။
၁၄၆။
၁၄၇။
၁၄၈။

ေဒ�ေအးေအးေငွ
ေဒါက်တာသက်သက်�ငို ်
ေဒ�ညိ�မာ ြမင့်
ေဒါက်တာမာမာေထွး
ေဒ�လဲ့လဲ့သွင်
ေဒါက်တာအိအိေထွး
ေဒါက်တာ�ှင်းြဖ� ြဖ�စန်း
ဦး�ိုင်လင်း
ေဒ�စပယ်
ဦးေမာင်ေမာင်စိန်
ေဒ�တင်ေလး�ိုင်
ေဒါက်တာသန်းသန်းေအး
ေဒ��ွယ်�ွယ်သင်း
ေဒါက်တာေဒ�သန်းဆင့်
ေဒါက်တာ �က� �က�ေမ�း
ေဒါက်တာ �က� �က�ဝင်း
ေဒ�မိုးသူဇာ
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ေဌး
ေဒ�တင်ေဆွ
ေဒါက်တာေဝေဝမိုး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၁၄၉။ ေဒါက်တာတင်�ွယ်လင်း
၁၅၀။ ေဒါက်တာသီရိေရ�စင်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သမိုင်း)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၄)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သမိုင်းဌာန၊ ------------------------------------------------ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ဒဿနိကေဗဒဌာနမှ ကထိက
များအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ဒဿနိကေဗဒဌာနသို�
(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။

ေဒ�ခင်မျိ�းြမင့်
ေဒ�ချိ�ချိ� ြမင့်
ေဒါက်တာခင်ချိ� ြမင့်
ေဒ�မိုးမိုးလင်း
ဦး �ကင်ေဌး
ေဒ�ေကမ
ြ င့်ေမာင်
ေဒ�ခင်ြမ �ကည်
ေဒ�ေအးေအးဝင်း
ေဒါက်တာတင်တင်ြမင့်
ေဒ�ေအးသင်း
ေဒ�တင်တင်စိန်
ေဒါက်တာဟန်ကိုလတ်
ဦးမင်းသူရေကျာ်
ေဒ�ေနာ်သိဂ�စိုး
ေဒ�ခင်�ှင်းလွင်
ေဒ�နီလာ ြမင့်
ေဒါက်တာလွင်မာတင်ေအာင်

၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။

ေဒါက်တာညိ�မီထွန်း
ေဒ�ဇင်မာမင်း
ေဒ�ေအးေအးချိ�
ေဒ� �က� �က�ေအာင်
ေဒ�လင်းလင်းြမတ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၂၃။ ေဒ�နီလာေအာင်
၂၄။ ေဒ�ခင်�ုေဆွ
၂၅။ ေဒ�သွယသ
် ွယ်ဦး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဒဿနိက)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၅)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊
ဌာနမှ�း၊
ဒဿနိကေဗဒဌာန၊
-----------------------------------------------တက� သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ စိတပ် ညာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ
တက� သိုလမ် ျားရှိ စိတ်ပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ဦးအုန်းြမင့်
၂။ ေဒ�သီသီေအာင်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/စိတ်ပညာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၆)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ စိတ်ပညာဌာန၊ ------------------------------------------------ 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဥပေဒပညာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲ
ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ 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။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။

ေဒါက်တာနန်းခမ်းမိုင်
ေဒ�ခင်လင်းေအာင်
ေဒ�ယ�်ယ�် �ကည်
ေဒ�လှသူဇာ
ေဒါက်တာစုစုလတ်
ေဒါက်တာဦးတီလ်�ှင်း
ေဒါက်တာယ�်မင်းစိုး
ေဒါက်တာေအးလှမွန်
ေဒါက်တာ �ကည်ြဖ�ဦး
ေဒ�ခင်စိုးစိုးေအး
ေဒ�ခင်မိမိထွန်း
ေဒ�လှလှဝင်း
ေဒ�ခင်ေကျာ့ခိုင်
ေဒါက်တာဇင်မာထူး
ေဒ�ခင်မိမိ
ေဒါက်တာသင်းြဖ� ြဖ�စိုး
ေဒ�သင်းသင်း�ွယ်
ေဒါက်တာခင်သ��ာတင်
ေဒ�လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒါက်တာေနနီစိုး
ေဒ�စ��ာစိုး

၂၂။ ေဒါက်တာ ြမမိုးခိုင်
၂၃။ ေဒါက်တာေမသူဇာေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

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

ေဒါက်တာအိသ��ာေဆွ
ေဒ�သီရိြမင့်ြမတ်
ေဒ�မိုးသူ
ေဒ�နန်�စန်းစန်းေဌး
ေဒ�ေအးမို�မို�စံ
ေဒါက်တာမျိ�းသ��ာေကျာ်
ဦးေဇာ်မင်းထွန်း
ေဒ�ယ�်ယ�်ြမင့်
ေဒ�ခင်မာဝင်း
ေဒ�မိုးြဖ�ထွန်း
ေဒါက်တာေချာအိမာန်
ေဒါက်တာသက်သက်စိုး
ေဒ�ခင်ခင်သက်
ေဒ�နန်းစုစုရှိန်
ေဒ�နန်းတစ်
ေဒ�ဝင်းဝင်းခိုင်
ေဒ�သီတာဝင်း
ေဒ�မာလာသိန်း

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

ေဒ�အိအိမိုး
ေဒ�ေနဝါဝါေအာင်
ေဒါက်တာတင်စိုးစိုးသန်း
ေဒါက်တာေအးေအးမိုး
ေဒါက်တာေဝေဝလွင်
ေဒ�ေမာ်ေမာ်�ိုင်
ေဒ�စ��ာေအာင်
ေဒ��ွဲ�ယ�်ဝင်း
ဦးခင်ေမာင်စုးိ
ေဒ�လင်းလင်း�ိုင်
ေဒါက်တာတင်ေလးသွယ်
ေဒါက်တာခင်မာလာ
ေဒါက်တာစန်းေသာ်တာဝင်း
ေဒါက်တာခိုင်ဇင်လတ်
ေဒါက်တာေအးေအး �ကိ�င်
ဦးြမင့်ေဆွ

ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၈။ ေဒ�ခင်လှေဝ
၅၉။ ေဒ�သီရက
ိ လျာပပဝင်း
၆၀။ ေဒ�ေကသီပို

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဥပေဒပညာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၇)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ------------------------------------------------ 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
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ အေရှ�တိုင်းပညာဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ အေရှ�တိုင်းပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။

အမည်
ေဒါက်တာမင်းသန်�
ေဒါက်တာအာကာမိုးသူ
ေဒ�ခင်ဝင်း�ွယ်
ေဒ�ဥမ�ာတင်
ေဒါက်တာ ြမင့်သိဂ�ဝင်း
ေဒါက်တာရ�န်းလဲ့ြဖ�

၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။

ေဒ�နီနီဝင်း
ေဒါက်တာ�ှင်းစုခိုင်
ေဒ�သိန်း �ကည်
ေဒ��ိုင်�ိုင်ေမာ်
ေဒ�ေအးြမတ်သူ
ေဒ�ဝင်းသီတာ

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

ေဒါက်တာစိုးမိုးေအာင်
ေဒ� ြမတ်ြမတ်ေထွး
ေဒါက်တာမာလာဦး
ေဒ�မိမိခိုင်
ေဒ�ဝင်းဝင်းသစ်
ေဒ�တင်မာေအး
ေဒါက်တာေချာ�ူပါ
ေဒ�မိမိ
ဦးေကျာ်မိုး�ိုင်
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
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၂၃။ ေဒ�ခင်မာစိန်
၂၄။ ေဒ�သန်းြမ
၂၅။ ေဒ�ခင်ေစာသင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

၂၆။ ေဒ�တင်ြမတ်မိုး

ပုသိမ်တက� သိုလ်

၂၇။ ေဒ�သန်�သန်�ေဌး

ပုသိမ်တက� သိုလ်

စဥ်

၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။

အမည်

ေဒါက်တာေအးေအးမင်း
ေဒ�တင်ြမတ်လွင်
ေဒါက်တာေအးသီတာထွန်း
ေဒ�ေမသက်ခိုင်

မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/အေရှ�တိုင်းပညာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၈)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အေရှ�တိုင်းပညာဌာန၊ ------------------------------------------- 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို�
�ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရး ပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်း
မှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�ခင်မာေအး
၂။ ေဒ�ယ�်မင်းပိုက်
၃။ ေဒ�မိုးမိုးခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာ
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ိုင်ငံတကာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၀၉၉)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာန၊ ----------------------------------------------------------- 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၄၉၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ မ�ုဿေဗဒဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲ
ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ မ�ုဿေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာသ�င်သင်းထွန်း
၂။ ေဒ�သက်သီတာဝင်း

ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/မ�ုဿ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၀)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ မ�ုဿေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------------- 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို�
�ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှ
စ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်

ဦးသန်းေအာင် �ကယ်
ဦးဇင်ေမာင်ဦး
ေဒါက်တာခင်ချိ�ေထွး
ေဒ�စပယ်ဝင်း
ေဒ�ဝင်းရီလှ

မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်

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

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ေရှးေဟာင်း)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၁)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာန၊ ----------------------------------------------------------- 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ဓါတုေဗဒဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ ဓါတုေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။

အမည်
ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်စွာ
ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်
ေဒါက်တာ�ှင်းရည်စမ်း
ေဒါက်တာ ြဖ� ြဖ�ေသာ်
ေဒါက်တာသီသီေအာင်
ေဒါက်တာေလးစ��ာ
ေဒါက်တာတူးတူးေ၀
ေဒ�စိန်မ�ံ

၉။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်လင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ေဒ�ေအးေအးမာ
ဦးေဇာ်သက်ေမာင်
ေဒါက်တာ�ု�ုလွင်
ေဒါက်တာေမသူေအာင်
ေဒါက်တာေဆွလွင်ထိုက်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မအူပင်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။

ေဒါက်တာေအးေအးချိ�
ေဒါက်တာခင်သက်သက်ေထွး
ေဒါက်တာခင်သီတာေ၀
ေဒါက်တာေကသီမွန်
ေဒါက်တာေဒ� �ပ�ံး
ေဒါက်တာသိဂ�မွန်

�မိတ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။

ေဒါက်တာဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး
ေဒ�မျိ�းြမင့်လှိ�င်
ေဒါက်တာသန်းသန်းချိ�
ေဒါက်တာခင်ေဆွလတ်
ေဒ�ေအးြမ�ွန်�
ေဒါက်တာေကသီဝင်း
ေဒါက်တာသန်းထိုက်
ေဒါက်တာညီညီ
ဦးတိုး
ေဒါက်တာစ��ာဝင်း
ေဒါက်တာရင်ရင်ေထွး
ေဒါက်တာေအမီလိ�င်
ေဒါက်တာ ြမတ်သိဂ�
ေဒါက်တာေဆွေဆွ �ကည်
ေဒါက်တာယ�်ယ�်မွန်
ေဒါက်တာခင်တိုးတိုးေအာင်
ေဒါက်တာစိုင်းခိုင်ေကျာ်
ေဒါက်တာသိန်းစိုး
ေဒါက်တာသ��ာ ြမင့်
ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့်
ေဒါက်တာေသာင်းေသာင်း�ု

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
စစ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

၄၂။ ေဒါက်တာယ�်ယ�်ြမတ်
၄၃။ ေဒ�ပန်း�ုံ
၄၄။ ေဒါက်တာခင်စုလတ်

ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်

၄၅။ ေဒါက်တာခင်စ��ာညီ
၄၆။ ေဒါက်တာေရ�စင်ဦး

ပခုက��တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်

၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။

ေဒ�ေကျာ့ေကျာ့
ေဒါက်တာေဌးေဌးရီ
ေဒါက်တာဝါဇီစု
ေဒါက်တာနီလာေအာင်

ြပည်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၁။ ေဒါက်တာေကသီမို�မို�ဝင်း
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။

ေဒ��ွယ်�ွယ်ဝင်း
ေဒါက်တာခင်စ��ာထွန်း
ေဒ�မာလာ
ေဒါက်တာသိန်းသိန်းလိ�င်
ေဒ� �ကည် �ကည်သိနး်
ေဒါက်တာေဒ�သ��ာ
ေဒါက်တာခင်မာဝင်း
ေဒ�အိအိသိန်း
ေဒါက်တာခင်မိုးေအး
ေဒါက်တာမျိ�းဝင်းခိုင်
ေဒ��ွယ်�ွယ်ဝင်း
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒ�ေ�ွသူဇာေထွး
ဦးမျိ�းထွန်း
ေဒါက်တာခင်ေအာင်ေအာင်
ေဒါက်တာနီနီေအာင်
ေဒါက်တာ�ွန်��ွန်�သန်း
ေဒါက်တာဦးဘိုသိန်း
ေဒါက်တာမာနီဝင်း
ေဒါက်တာေဌးရီ
ေဒ�ေဒစီ
ေဒါက်တာသဇင်ညိ�
ေဒါက်တာခင်သန်းရီ
ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်သက်
ေဒ�အိအိေချာ
ေဒါက်တာ �ကည်�ွယ်ေအး
ဦးမင်းထိုက်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ�ှင့်
ကွန်ပျ�တာသိပ�ံ (ဟိုပုံး)
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၇၉။ ေဒ�ဝင်းသီသီ�မိ�င်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

၈၀။ ေဒ�ေထွးေထွးမာ

ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
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စဥ်
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။

အမည်
ေဒါက်တာ �ငိမ်း�ငိမ်းေထွး
ေဒါက်တာတင်မာေအာင်
ေဒါက်တာေအးေအးသိန်း
ေဒါက်တာသင်းသင်း�မိ�င်
ေဒ�မို�မို�ချိ�
ေဒ�ေသာင်းစိန်
ေဒ�နီနီေလးလွင်
ေဒ�ေဌးေဌး�ွန်�
ေဒ�ရင်ရင်�ု
ေဒ�ေနာ်လီလီယန်
ေဒ�မူမူ�ွယ်
ေဒါက်တာေအာင်ခိုင်ထွန်း
ေဒ�တင်မျိ�းဝင်း
ေဒါက်တာလတ်လတ်ဟိန်း
ေဒ�စ��ာဝင်း
ေဒါက်တာအိအိမွန်
ေဒါက်တာနီလာခိုင်ထွန်း
ေဒါက်တာေဒ�သီတာ
ေဒါက်တာေဌးေဌး�ိုင်
ေဒါက်တာခင်သီတာသိန်း
ေဒ�ခင် �ကည်
ေဒါက်တာေလးခိုင်
ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်ြမင့်
ေဒ�သင်းသင်းလိ�င်
ေဒါက်တာခင်အိအိသိမ်း
ေဒါက်တာတင်တင်မျိ�း

၁၀၇။ ေဒါက်တာတင်မိုးခိုင်
၁၀၈။ ေဒါက်တာချစ်ချစ်ညိ�
၁၀၉။ ေဒါက်တာထွန်းထွန်း�ိုင်
၁၁၀။ ေဒ�နီလာဦး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
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စဥ်
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။
၁၁၆။

အမည်
ဦးစိုးမင်း
ဦးဥာဏ်ဦး
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ခိုင်
ဦးေနထက်ေနာင်
ေဒ�ခင်သ��ာဝင်း
ေဒါက်တာဥမ�ာသန်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဓါတုေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၂)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဓါတုေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ �ူပေဗဒဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ �ူပေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။

ေဒါက်တာဇင်မာေလး
ေဒ�ေအးေအးမွန်
ေဒါက်တာဝင့်ေရ�ဝါလိ�င်
ဦးေအးမင်း
ဦးသိန်းေဇာ်ဦး
ေဒါက်တာချိ�သူဇာဝင်း

ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

၇။
၈။
၉။
၁၀။

ေဒ� ြဖ� ြဖ�ေအး
ေဒ�မီမီစိုးလင်း
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ခိုင်
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်ဦး

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။

ေဒ�တင်မာဦး
ေဒါက်တာနီလာလွင်
ေဒါက်တာသီတာ�ွန်�
ေဒ�ဥမ�ာစိုး
ေဒ�စုစုသာ
ေဒ�ခင်�ွယ်ဦး
ေဒ�စ��ာစိုး
ေဒါက်တာသင်းသင်းခိုင်
ေဒ�ဇဘူဒါ
ေဒါက်တာယုယုငယ်
ေဒါက်တာယ�်သူဇာသိန်း

စဥ်

ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
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၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။

ေဒါက်တာ ြမင့်ကလျာ
ေဒ�သန်းသန်းေရ�
ေဒ�နီနီလင်း
ေဒ� ြမင့်ြမင့်ေအး

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

ေဒ�ခိုင်ခိုင်ယု(ခ)ေဒ�စ��ာယု
ဦးထွန်းြမင့်
ေဒါက်တာေဒ�မိုး�ွယ်
ေဒ�ေအးေအးမူ
ေဒါက်တာသန်းသန်းြမင့်
ေဒါက်တာမာလာေအး
ေဒါက်တာေကခိုင်ဦး
ေဒါက်တာရီရီေဆွ
ေဒါက်တာသီတာလွင်
ေဒါက်တာခင်လဲ့ေအး
ေဒါက်တာစိန်ြမြမ
ေဒါက်တာမူမူေကျာ်
ေဒါက်တာေစာယုဝင်း
ဦးသူရေကျာ်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။

ေဒါက်တာသီတာဝင်း
ေဒါက်တာသူဇာယ�်
ေဒါက်တာေကျာ်သန်းမိုး
ေဒါက်တာသင်းဝင့်သီတာ
ေဒါက်တာတင်တင်ဝင်း
ေဒါက်တာ ြမသ��ာစိုး
ေဒါက်တာေအးသ��ာသွင်
ေဒါက်တာသန်းသန်းေအး
ေဒါက်တာလှဥမ�ာ
ေဒါက်တာ ြမတ်ြမတ်ေဆွဝင်း
ေဒါက်တာဥမ�ာစိုး

ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

၂၂။ ေဒါက်တာလှြမတ်သ��ာ
၂၃။ ေဒါက်တာေအးေအးလိင� ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
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လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

စဥ်

အမည်

၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

ေဒါက်တာ ြမသီတာဝင်း
ေဒါက်တာတင်မျိ�းမျိ�းဝင်း
ေဒါက်တာ ြမတ်သက်မွန်
ေဒါက်တာသူဇာတင်ဝင်း
ေဒ�ေအးေအးသွယ်

၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။

ေဒ�တင်တင်ေဌး
ေဒါက်တာလှေဌးဝင်း
ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မျိ�း
ေဒါက်တာသိန်းေဇာ်
ဦးမျိ�းပိုင်ေထွး
ဦးလှသိန်းေမာင်
ေဒါက်တာ ြမဝတ်ရည်
ေဒ�ချိ�မာဦး
ေဒါက်တာအိအိြဖ�ေထွး

ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ြပည်ေထာင်စုတိုင်းရင်းသား
လူငယ်များစွမ်းရည်ဖွံ��ဖိ�းေရး
ဒီဂရီေကာလိပ် (စစ်ကိုင်း)
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

၆၇။ ေဒါက်တာေဇာ်လင်းသူ
၆၈။ ေဒါက်တာေအးြဖ� ြဖ�ထွန်း

ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

၆၉။ ေဒါက်တာရီရီေအာင်

စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။

စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်
ေဒါက်တာေဇာ်ရှင်း
ေဒါက်တာ ြဖ� ြဖ�စန်း
ေဒါက်တာေအးြဖ� ြဖ�သန်�
ေဒါက်တာဇင်ဦးလိ�င်
ေဒ�လှလှေမာ်
ေဒါက်တာရီေမသွင်
ေဒါက်တာေဆွေဆွသိန်း
ေဒါက်တာေမ�ှင်းသန်�
ေဒါက်တာမိေအးေအးမွန်လိ�င်
ေဒါက်တာလှလှဝင်း

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
တပ်မေတာ်နည်းပညာ�ှင့်
ကွန်ပျ�တာသိပ�ံ (ဟိုပုံး)
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။

ေဒါက်တာေကျာ့ေကျာ့မွန်
ေဒါက်တာေအးသီတာ
ေဒါက်တာေမေစာအုန်း
ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စိုး
ေဒါက်တာခင်မာဝင်း
ေဒါက်တာ ြမင့်ေကသီခိုင်
ေဒါက်တာသီတာဝင်း
ေဒ�ခင်သန်းဝင်း
ေဒ�နီနီတင်

၉၀။ ေဒ�နီနီလွင်
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။

ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ဝင်း
ေဒါက်တာတင်�ိုင်လတ်
ေဒါက်တာခင်မိုးဝင်း
ေဒါက်တာနီလာသန်း
ဦးဝင်း�ိုင်
ေဒါက်တာေအးေအးမာ
ေဒ�ဝင်းဝင်းအိ
ေဒါက်တာယ�်မင်းေဆွ
ေဒါက်တာနီနီဝင်း
ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်လွင်
ေဒါက်တာ �ပ�ံးသ��ာလွင်
ေဒါက်တာထက်ထက်ဘို
ေဒါက်တာေမသန်း
ေဒါက်တာယ�်မျိ�းြမတ်
ေဒါက်တာတင်တင်ေဇာ်
ေဒါက်တာခင်မိုးေဝ
ေဒါက်တာမိုးမိုးေအး
ေဒါက်တာဝင်းဝင်း �ကည်
ေဒါက်တာသင်းသင်းဦး
ေဒါက်တာတင်တင်မိုး
ေဒါက်တာေကျာ်စိုးဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
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စဥ်
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။
၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။
၁၂၀။
၁၂၁။
၁၂၂။
၁၂၃။
၁၂၄။
၁၂၅။
၁၂၆။
၁၂၇။
၁၂၈။
၁၂၉။
၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။
၁၃၅။
၁၃၆။
၁၃၇။
၁၃၈။
၁၃၉။
၁၄၀။
၁၄၁။
၁၄၂။
၁၄၃။
၁၄၄။

အမည်
ေဒ�ေက
� းမုံေထွး
ေဒါက်တာဦး�ွယ်ေဝ
ဦးေဖမ
ြ င့်
ဦး�ွန်�ဝင်း
ေဒါက်တာေအးဝင်းစိုး
ေဒါက်တာနန်းေကျာ့ခိုင်
ေဒ�ခင်မာေအး
ေဒ�ေရ�စင်
ေဒါက်တာခင်စုစုဟန်
ေဒါက်တာဇင်ဇင်�ိုင်
ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး
ေဒါက်တာတင်မိုးြမင့်
ေဒါက်တာ ြမတ်ြမတ် �က�
ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထွး
ေဒါက်တာေလးသီတာဦး
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းေရ�
ေဒါက်တာခင်ေဌးရီ
ေဒ�ဥမ�ာမျိ�း
ေဒါက်တာေအးထွန်း
ေဒါက်တာယ�်ယ�်�ု
ေဒါက်တာေအးြမတ်မွန်
ဦးတင်ထွန်းလွင်
ေဒါက်တာ ြမင့်သူဇာေထွး
ေဒါက်တာဦးဂီရိဒါရီ
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ြမတ်
ေဒါက်တာဇီဇဝါ
ေဒါက်တာမျိ�းမျိ�းထွန်း
ေဒါက်တာသီတာေအး
ေဒါက်တာေကျာ့ေကခိုင်ဦး
ေဒါက်တာေဆွဇင်သန်း
ေဒါက်တာစ��ာခမ်း
ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ေဝ
ေဒါက်တာဦးသိန်းရ�င်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်

-6 -

စဥ်

အမည်

၁၄၅။ ေဒါက်တာသွဲ�ဇင်�ွန်�
၁၄၆။ ဦးသန်းလိ�င်
၁၄၇။ ေဒါက်တာသီတာေအာင်
၁၄၈။ ေဒါက်တာ�ှင်းြမတ်ေကျာ်
၁၄၉။ ေဒါက်တာချိ�ချိ�ေအာင်
၁၅၀။
၁၅၁။
၁၅၂။
၁၅၃။
၁၅၄။

ေဒါက်တာေအးေမာ်ေအာင်
ေဒါက်တာစန်းေမာ်ဝင်း
ေဒါက်တာဥမ�ာ ြမင့်
ေဒါက်တာနီလာဝင်း
ေဒါက်တာေအးေကျာ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၅၅။ ေဒ�မိမူမူခိုင်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၅၆။ ေဒါက်တာခင်မိုးသန်�

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၅၇။
၁၅၈။
၁၅၉။
၁၆၀။
၁၆၁။
၁၆၂။
၁၆၃။
၁၆၄။
၁၆၅။
၁၆၆။
၁၆၇။
၁၆၈။
၁၆၉။

ေဒါက်တာေဆွေဆွသန်�
ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်မိုး
ေဒါက်တာေဌးေဌး�ပ�ံး
ေဒ�ရီရီေအာင်
ေဒ�သ��ာဝင်း
ေဒါက်တာလွင်လွင်မာထွဏ်း
ေဒ�ေမာ်ေမာ်ေအး
ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်
ေဒါက်တာေအာင်ဆန်းမင်း
ေဒါက်တာေဒ�ညိမ်းညိမ်း
ေဒါက်တာေအးစိုးမိုး
ေဒါက်တာဝင်းဝင်းလိ�င်
ေဒါက်တာယမုံဝင်း

လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၁၇၀။ ေဒါက်တာသန်းသန်းဦး
၁၇၁။ ေဒါက်တာေအးမို�မို�ခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ူပေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၃)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ူပေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သချ�ာဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သချ�ာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

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

ေဒ� ြမင့်သီတာ
ေဒ�ခင်သစ်လွင်
ဦးေအးချိ�
ဦးဖိုးချိ�
ေဒ�စမ်းစမ်းေအး
ေဒ�မာမာေအး
ေဒ�ေမေမစိန်
ဦးေကျာ်ေကျာ်တိုး
ေဒ�လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒ�ေအးလိ�င်
ေဒ�စိန်စိန်တင့်
ေဒ� �က� �က�ေမာ်
ေဒ�ရီရီခိုင်
ေဒ�ချိ�ချိ�ေထွး
ေဒ�ခင်ေမက
� ည်
ေဒ�ထူး
ေဒ�မိုးစ��ာ
ေဒ�နီနီေအး
ေဒ�ခင်ဝင်း
ေဒ�ခင်ေဌး
ေဒ�ချိ�ချိ� ြမင့်
ေဒါက်တာသိန်းသိန်းဆင့်
ေဒ� ြမင့်ေအး

�မိတ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မုံရွာတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

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

ေဒါက်တာေထွးမမေအာင်
ေဒါက်တာ ြမစန်းေမ
ေဒ� ြမရည်လိ�င်
ဦးကံသာ
ေဒ�ခင်မျိ�းေအး
ေဒ�စ��ာ ြမင့်
ေဒါက်တာခင်ေဆွဦး
ေဒ� ြမတ်မိုးေအး
ေဒ�နန်းြမင့်ခိုင်
ေဒ�မိုးမိုး ၅/ခဥန(�ိုင)် ၀၃၅၄၅၉
ေဒ�ေအးေအး�ိုင်
ေဒ�ချိ�ချိ�ေအး
ေဒ�ထားထားေမာ်
ေဒ�ခင်ေမရီ
ေဒ�ခင်�ှင်းဦး
ေဒါက်တာေဇာ်သန်း
ေဒါက်တာနန်းယုယုဝင်း
ဦးေကျာ်သက်လင်း

မေကွးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်

၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။

ေဒါက်တာသဲသဲခိုင်
ေဒ��ှင်းြမတ်ြမတ်မိုး
ေဒါက်တာဥမ�ာေပါက်
ေဒါက်တာခင်အုန်းြမင့်
ေဒါက်တာ�ု�ုဝင်း
ေဒါက်တာနီလာသိန်း
ဦးေဌးလိ�င်ဦး
ေဒ�ေကသီခိုင်
ေဒါက်တာခိုင်ယ�်ြမင့်
ေဒ�ေအးေအး�ွယ်
ေဒါက်တာမျိ�းသီတာစိုး
ေဒ� ြပည့်ြပည့်�ဖိ�း
ေဒါက်တာေအးြမင့်ေဆွ
ေဒါက်တာေမမ
ြ တ်မိုး

ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်

ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၆။ ဦးေအာင်ေကျာ်မိုး
၅၇။ ေဒါက်တာေဒ�သိမ့်သိမ့်လွင်
၅၈။ ေဒါက်တာစုစုေဌး
၅၉။ ေဒ�လဲ့လဲ့ေဆွ
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။

ေဒ�မီမီေချာ
ေဒါက်တာချိ�ရည်မွန်သွင်
ေဒါက်တာ�ွဲ�ယ�်မိုး
ေဒ�ထိုက်ထိုက်ဝင်း
ေဒ�ခင်�ငိမ်းေအး
ေဒ�ေအးမင်းသန်�
ေဒ�ယမင်းလွင်
ေဒ�သင်းသင်းေအး
ဦးဝင်းေအး

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

၇၂။ ေဒ�လွင်လွင်မာ

စစ်ေတွတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်

၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။

ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်

အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်

ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်

ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်

၆၉။ ေဒ�ေအးေအးမူ
၇၀။ ေဒါက်တာဝင့်ေကခိုင်
၇၁။ ေဒ�သင်းသင်းခိငု ်

၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။

ေဒ�ခင်သူဇာစန်းလွင်
ေဒါက်တာရှယ်လီသန်း
ေဒ�သန်းသန်း�ွန်�
ေဒ�ခင်ဝင်းေမာ်
ေဒ�ခင်ေဆွဝင်း
ေဒ�ရီရီြမင့်
၁၂/ကမရ(�ိုင်)၀၀၄၈၇၈
ေဒ�ေစာေစာသန်း
ေဒ�နန်းေအးလတ်
ေဒ�ခင်စပယ်စိုး
ေဒါက်တာေဆာင်းကလျာေထွး

မေကွးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
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စဥ်
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။

အမည်
ေဒ�ရင်ရင်ေအး
ေဒ�ေဆွဝင်း�ွယ်
ေဒ�သန်းတင်
ေဒ�ေကခိုင်�ွန်�
ေဒါက်တာစ��ာ�ွယ်
ေဒ�စမ်းစမ်းသီ
ေဒ�မာလာတင်
ဦးေအာင်ဟံ
ေဒ�ရီရီလွင်
ေဒ�တင်တင်ြမင့်
ေဒ�ထားထားဦး
ေဒ�မူမူသိန်း
ေဒ�ခင်သစ်သစ်တင်
ေဒ�ခင်လဲ့ေဆွ
ေဒ�ခင်မျိ�းဝင်း
ဦးထင်ေကျာ်ေအာင်
ေဒါက်တာသ��ာစစ်
ေဒ�ဝင်းဝင်းမာ
ေဒ�ဝါဝါေကျာ်
ေဒ�ေနာ်ေလးေလ
ေဒ�သီတာေအာင်
ေဒ�ပပဝင်း
ေဒ�စီစီလွင်
ဦးသင်းေအာင်
ေဒ�မာမာ �ကည်
ေဒ�နီနီေဌး
ေဒ�ေဆွေဆွဝင်း
ဦးဟန်ထွန်းခိုင်
ေဒ�စ��ာဝင်း
ေဒ�စန်းစန်းရီ
ေဒ�မိုးမိုးမင်းထွန်း
ေဒ�စန်းစန်းတင့်
ေဒ�အိအိလိ�င်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၁၁၆။ ေဒ�ယုယုမွန်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၁၂၅။ ေဒ�ခင်မိုးရီ
၁၂၆။ ေဒ�သက်သက်စးို
၁၂၇။ ေဒ�ခင်ခင်အိ

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်

၁၂၈။ ေဒ�ေအးေအးခိုင်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

၁၁၇။ ေဒ�ခင်ေဌးရီ
၁၁၈။ ေဒ�ခင်ြမင့်ဦး
၁၁၉။ ေဒ�ချိ�ချိ�ခိုင်
၁၂၀။ ေဒ�ေအးေအး�ငိမ်း
၁၂၁။ ေဒ�သီတာသက်
၁၂၂။ ေဒ�စန်းစန်းြမင့်
၁၂၃။ ေဒ�ခင်သူဇာလိ�င်
၁၂၄။ ေဒ�ဥမ�ာစိုး

၁၂၉။
၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။
၁၃၅။
၁၃၆။

ေဒ� ြမတ်သစ်စိုး
ေဒ�ယုယုထား
ေဒ�ေဌးေဌးခိငု ်
ေဒ�သွယ်မမသိမ့်
ေဒ�သန်းသန်းေအး
ေဒါက်တာခိုင်ဇာဝင်း
ေဒါက်တာစုထက်အုန်း
ေဒ�နီလာေအး

ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
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စဥ်
၁၃၇။
၁၃၈။
၁၃၉။
၁၄၀။

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

ေဒ�ခင်ေအးမူ
ေဒါက်တာဝင်းေရ�
ေဒါက်တာတင်လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒ��ွယ်နီြမင့်

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/သချ�ာ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၄)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ သချ�ာဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သတ� ေဗဒဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ သတ� ေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

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

ေဒါက်တာရီရီလွင်
ေဒါက်တာသိဂ�စိုးြမင့်
ေဒ�ယ�်�ုေထွး
ေဒါက်တာစိုးစိုးေအး
ေဒါက်တာကိုကို�ိုင်
ေဒါက်တာဝင်းေမာ်ဦး
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ေအး
ေဒါက်တာသန်းသန်းြမင့်
ေဒါက်တာေစာဥမ�ာ
ေဒါက်တာစိုးစိုးေမာ်
ေဒ�သန်း �ကည်
ေဒါက်တာေအးြမြဖ�
ေဒါက်တာလှထူး
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ေထွး
ေဒါက်တာမိမိခိုင်
ေဒ�ေမာ်ေမာ်လင်း
ေဒါက်တာတက်ထွဏ်းသူ

�မိတ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်

၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။

ေဒ�နီလာေဆွ
ေဒါက်တာခင်မျိ�းြမတ်
ေဒါက်တာမင်းမင်းသန်း
ေဒါက်တာေအးေအးသန်�
ေဒ�ခင်မိုး

ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
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ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက� သိုလ်

မအူပင်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်

ပဲခူးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

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

ေဒ�တိုးတိုးစိန်
ေဒ��ှင်းဦးေကျာ်
ေဒါက်တာေဌးေဌးလင်း
ေဒါက်တာခင်ချိ� ြမင့်
ေဒါက်တာေဒ�အိ
ေဒါက်တာနီနီဝင်း
ေဒါက်တာေကျာ်�ိုင်ဦး
ေဒါက်တာသီတာေရ�
ေဒါက်တာနန်းချယ်ရီဦး
ေဒါက်တာစုစုထွန်း
ေဒါက်တာသင်းသင်းမာ
ေဒ�မာလာ
ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့် �ကည်
ေဒါက်တာဝင်းအိခိုင်
ေဒါက်တာသန်းသန်းစိုး
ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင်

ပဲခူးတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပဲခူးတက� သိုလ်

၃၉။ ေဒါက်တာခင်ချိ�ချိ�သင်း
၄၀။ ေဒါက်တာမျိ�းသ��ာသုံ
၄၁။ ေဒါက်တာေဇာ်ေဇာ်
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။

ေဒါက်တာခင်သီတာေရ�
ေဒါက်တာခင်မာလွင်
ဦးဆန်းမင်း
ေဒ� �ကည် �ကည်ဝင်း
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်ဦး
ေဒါက်တာယ�်�ွယ်ဦး
ေဒါက်တာမိမိလိ�င်
ေဒ�ခင်ြမင့်
ေဒါက်တာဝါဝါမင်း
ေဒါက်တာ�ွန်�လွင်
ေဒ�ယုယုဝင်း
ေဒါက်တာ ြမဝတ်ရည်
ေဒါက်တာသီတာဝင်း
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စဥ်

အမည်

၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။

ေဒါက်တာညီညီလွင်
ေဒ�ခင်စန်းေဌး
ေဒါက်တာ ြမတ်လွင်ေထွး
ေဒါက်တာစိုးစိုးဝင်း
ေဒါက်တာလင်းလင်းလတ်
ေဒါက်တာမီမီေအာင်(ခ)
ေဒ�မ���သင်းေအာင်
၆၁။ ေဒါက်တာေ�ွ�ွယ်ေအး
၆၂။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်စွာဦး
၆၃။ ေဒါက်တာနီနီကို

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

၆၄။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေလး

မ��ေလးတက� သလ
ို ်

၆၅။ ေဒါက်တာနန်းေအးေအးရှိန်

မ��ေလးတက� သလ
ို ်

၆၆။ ေဒ�သန်းသန်းေဆွ

မ��ေလးတက� သလ
ို ်

၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။

ေဒ�ရီရီဝင်း
ေဒ�မူမူလွင်
ေဒါက်တာသီသီေသာ်
ေဒါက်တာထားထားလိ�င်
ေဒါက်တာချိ��ွယ်ဝင်း
ေဒ�ေအမီစိုး
ေဒါက်တာခင်ေအးခိုင်
ေဒါက်တာခင်မာလာေအာင်
ေဒါက်တာယ�်မင်းသန်း
ေဒါက်တာချိ�မီေအာင်
ေဒ�ဝင်းစ��ာ
ေဒ�ရီရီ�ိုင်
ေဒါက်တာစ��ာေမာင်
ေဒ�ခင်သန်းေဆွ
ေဒါက်တာေအမီေအာင်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်

၈၂။ ေဒါက်တာမွန်ေထွးလွင်

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၈၃။ ေဒ�လှလှမျိ�း

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၈၄။ ေဒါက်တာသ��ာေစာ

ရတနာပုံတက� သိုလ်

၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။

ေဒါက်တာသီတာ
ေဒ� ြမင့်ြမင့်စိုး
ေဒ�လှဥမ�ာ
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်သန်း
ေဒါက်တာသန်း�ိုင်ဦး
ေဒါက်တာမိုးမမတင်

၉၁။ ေဒါက်တာ ြမတ်သူ
၉၂။ ေဒါက်တာေအးေအးေမာ်
၉၃။ ေဒ� �ကည် �ကည်ေအာင်
၉၄။ ေဒါက်တာသီတာေအာင်
၉၅။ ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်သန်း
၉၆။ ေဒါက်တာခင်စပါယ်ထွဋ်
၉၇။ ေဒါက်တာေဌးေဌးမာ
၉၈။ ေဒါက်တာစ��ာေအး
၉၉။ ေဒ�ဝင်းဝင်းမာ
၁၀၀။ ေဒါက်တာ ြမင့်ြမင့်ခိုင်

ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၁၀၁။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထွး
၁၀၂။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့နိုင်
၁၀၃။ ေဒါက်တာဥမ္မာ ြမင့်
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။

ေဒါ်ခင်မိုး
ေဒါ်သင်းသင်းဟန်
ေဒါ်မ
ြ ြမေထွး
ေဒါက်တာနန်းေလာင်ဝ်ခမ်း
ေဒါ်က
ြ ည်က
ြ ည်သန်း
ေဒါက်တာသီတာထွန်း
ေဒါက်တာအိဇင်လိှုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရွှ့ခန့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရွှ့/သတ္တ ေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံ ြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သတ္တ ေဗဒဌာန၊ -------------------------------------------- တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၅။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၇။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။ ��န် �ကားေရးမှ�း (အင်ဂျင်နီယာ�ှင့်ပစ�ညး် ဌာနခွဲ)၊ 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပမ် ျားရှိ �ုကေ� ဗဒဌာနမှ ကထိကများအား
၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ �ုကေ� ဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန�
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

အမည်
ေဒ�နန်းြမင့်ြမင့်ေလး
ေဒ�ေအးေအးသန်�
ေဒ�ခင်သက်ဦး
ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(ခ)
အငယ်ေထွး
ေဒါက်တာသီသီထွန်း
ေဒါက်တာေဆွေဆွဝင်း
ေဒါက်တာခင်ေအးေအးစံ
ေဒ�ထားထားရီ
ေဒါက်တာရီရီ�ွယ်
ေဒ�သန်းသန်းေအး
ေဒါက်တာေဇာ်မျိ�းထွန်း
ေဒါက်တာေဆွေဆွလင်း
ေဒ�ခင်အိေချာ
ေဒ�ဝင်း�ွယ်
ေဒ�စုြမတ်လွင်
ေဒါက်တာမိုးဇင်ဇင်သက်
ေဒ� ြဖ� ြဖ�တင်
ေဒ�ဥမ�ာခင်
ေဒါက်တာခင်မိုးမိုးြမင့်
ေဒ�သီတာခင်
ေဒါက်တာေစာဥမ�ာ
ေဒါက်တာ�ွယ်�ွယ်စိုး
ေဒါက်တာေအးြမြမေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်

လား�ိ�းတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

မ��ေလးတက� သလ
ို ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။

ေဒ� ြမင့်ြမင့်ခိုင်
ေဒါက်တာမိုးပပ
ေဒါက်တာေအးေအးသန်�
ေဒ� ြမတ်မွန်
ေဒါက်တာေဝမိုးလွင်
ေဒါက်တာစိုးသဥ�ာဟန်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်

၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။

ဦးဟန်�ွဲ�
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း
ေဒ�သီတာသန်း
ဦးေကျာ်စန်း
ေဒ�ေအးေအးသင်း
ေဒ�ေအးေအး�ွယ်
ေဒ�ေမာ်ေမာ်ေအာင်
ေဒါက်တာစမ်းစမ်းေအး
ေဒါက်တာမာမာစန်း

ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

၃၉။ ေဒါက်တာထားထား
၄၀။ ဦးတိုးြမင့်ေအာင်
၄၁။ ေဒ�ဝင်းဝင်း�ွယ်
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။

ေဒ�ယုယု�ိုင်
ေဒါက်တာခင်ေလးန��ာေအာင်
ေဒါက်တာနန်းေကျာ့လိ�င်
ေဒ�သက်သက်ခငို ်
ေဒ�အမာစိန်
ေဒါက်တာ ြမထက်ထက်ေအာင်
ေဒ�ေချာသီရိမွန်
ေဒ�ေချာစုန��ာ
ေဒ�တင်ေမသန်း
ေဒါက်တာေဘဘီဇံ
ေဒ�စန်းစန်းြမင့်
ေဒ�စန်းစန်း�ွယ်
ေဒ�စန်းစန်းေအး

ပုသိမ်တက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

-3 -

၅၅။ ေဒ�သင်းသင်းခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်

၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။

ေဒ�ခင်စိုးသက်
ေဒ�ခင်သီတာေအး
ေဒါက်တာသက်စုလိ�င်
ေဒါက်တာေချာသုန��ာ
ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်လင်း
ေဒ�တင်မိုးေအး
ေဒါက်တာဥမ�ာသန်း
ဦးခင်ေမာင်ဝင်း
ေဒ�ခင်နီလာဦး
ေဒါက်တာေအးေအးေမာ်
ေဒ�စိုးစိုးေအာင်
ေဒါက်တာေဒ�ခင်ချိ�
ေဒါက်တာေဒ�ခင်ညိ�
ေဒ�မိြမင့်ြမင့်ေမာ်
ေဒ�လှလှေဝ
ေဒ�ခင်မျိ�းေထွး
ေဒါက်တာ �ကည် �ကည်လွင်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်

၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။

ေဒါက်တာ �ဖိ�း�ဖိ�းဝင်း
ေဒါက်တာေအးြမ�ငိမ်း
ေဒါက်တာေကျာ်လွင်
ေဒါက်တာတင်တင်ေမာ်
ေဒါက်တာေအးေအးေအာင်
ေဒါက်တာဝင်းဝင်း�ွဲ�
ေဒါက်တာေဝေဝလွင်
ေဒါက်တာေဆွဇင်စိုး
ေဒါက်တာေမဝင်းစိုး
ေဒါက်တာဝင်းပပလိ�င်

ြပည်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်

စဥ်

အမည်

၈၃။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာဟန်
၈၄။ ေဒါက်တာ�ု�ုေထွး

ဒဂုံတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မ��လာဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မေကွးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၈၅။ ေဒ�လွင်လွင်ေမာ်
၈၆။ ေဒ�တင်တင်မိုး
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။

ေဒါက်တာခင်ခင်စိုး
ေဒါက်တာ ြမဇာလီ
ေဒါက်တာချိ�ချိ�
ေဒါက်တာသန်း�ွယ်
ေဒါက်တာခင်အုန်းြမင့်
ေဒ�သန်းသန်းေအး
ေဒ�ခင်ေအးြမင့်
ေဒ�ခင်ေအးေမာ်
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
ေဒ�ခင်ခင်ေအာင်
ေဒ�ခင်သ��ာေအး
ေဒ�တင်မိုးေထွး
ေဒ�ေအးေအးမိုး
ေဒ�ေကသီ
ေဒ�နန်းမိုးမိုးေအာင်
ေဒ�ေအးေအးခိုင်
၁၁/ကတန(�ိုင်)၀၀၂၈၉၂
ေဒ�ေအးေအးမွန်
၁၂/အလန(�ိုင်)၀၀၁၂၉၈
ေဒ�ခင်ဝင်း
ေဒ�တင်တင်ေမာ်
ေဒါက်တာယ�်ယ�်ခိုင်
ေဒ�ထားထားဝင်း
ေဒ�ေကသီတိုး
ဦး�ငိမ်းေဇာ်
ေဒါက်တာယ�်ယ�်ဆင့်
ေဒ�လွင်မာ ြမင့်
ေဒ�ရီရီဝင်း
ေဒ��ု�ုလွင်
ေဒါက်တာနီလာဝင်း
ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေအာင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ေတာင် �ကီးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်

�မိတ်တက� သိုလ်

ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်

လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက� သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
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စဥ်
၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။
၁၂၀။
၁၂၁။
၁၂၂။
၁၂၃။
၁၂၄။
၁၂၅။
၁၂၆။

အမည်
ေဒါက်တာစ��ာ
ေဒ� ြမင့်ြမင့်သန်း
ေဒါက်တာ�ွယ်နီေဌး
ေဒ�သန်း�ွန်�
ေဒ�ေအးမိြမတ်
ဦးေအာင်�ိုင်
ေဒါက်တာတင်မိုးခိုင်
ေဒါက်တာရဲသူဇာ
ေဒ�ေကးေကး
ေဒါက်တာမာလာ
ေဒ�သန်းသန်းမာ

၁၂၇။ ေဒ��ွယ်�ွယ်ေအာင်
၁၂၈။ ေဒ�ဥမ�ာေအး
၁၂၉။ ေဒ�စ��ာဝင်း
၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။

ေဒါက်တာသီတာစိုး
ေဒ�ဝင်းဝင်းြမင့်
ေဒ� ြမြမ�ွယ်
ေဒ�ယမင်းေအး
ေဒ�မိမိခိုင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ၊် ေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ေတာင်ငူတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက� သိုလ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးည�င်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/�ုကေ� ဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၆)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
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၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ �ုကေ� ဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- တက� သိုလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
စာ �ကည်တ
့ ိုက်မှ�း၊ 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ ဘူမိေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍
ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။

ေဒါက်တာမျိ�းမင်းထွန်း
ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ြမင့်
ေဒါက်တာေမာ်ေမာ်ဝင်း
ေဒါက်တာမျိ�းြမင့်ြမတ်
ေဒါက်တာဇာနည်ေဆွ
ဦးေအာင်ေကျာ်ြမတ်
ေဒ�သင်းသင်း�ွဲ�

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် �ကီးနားတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
လား�ိ�းတက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်

ေဒ�စိုးမိုးေအာင်
ေဒ� �ငိမ်းသီတာမိုး
ေဒါက်တာ�ိုင်လင်း
ေဒါက်တာထွန်းထွန်းေဇာ်
ေဒ�မျိ�းမျိ�းေထွး
ေဒ�ယုဝါေချာ
ေဒါက်တာေချာသူဇာဝင်း
ဦးစိုးဝင်း
ေဒ�သ��ာစိန်
ေဒါက်တာသီတာဝင်း
ဦးစိုးေဌး
ေဒါက်တာေစာေအာင်ေဇာ်ေအး
ေဒါက်တာခင်သီတာလွင်
ဦးသန်းထူးေအာင်
ေဒ�စိုးစိုးေအး
ေဒ�ရီရီမိုး

ပင်လုံတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ဘားအံတက� သုလ
ိ ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
မ��ေလးတက� သလ
ို ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်

အမည်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
ဟ သာတတက�
�
သိုလ်
ကျိ�င်းတုံတက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
လွိ�င်ေကာ်တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်
ပခုက��တက� သိုလ်

-2-

စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။

ဦးေဌးဝင်း
ေဒါက်တာ�ှင်း�ှင်းေမာင်
ေဒ�ယ�်ေမသန်း
ဦးစိုးြမင့်
ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေကျာ်
ေဒ�ေမသက်ေအး
ဦးေကျာ်စိုး
ဦးရန်�ိုင်ထွန်း
ေဒ�ဝါဝါ�ိုင်

၃၃။ ေဒ�ရင်ြမ
၃၄။ ေဒ�ထက်ထက်ေအာင်
၃၅။ ေဒါက်တာထင်လင်းေအာင်
၃၆။ ဦးေစာခွန် �ကည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
ပုသိမ်တက� သိုလ်
မုံရွာတက� သိုလ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
မိတ�ီလာတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
မအူပင်တက� သိုလ်
ပဲခူးတက� သိုလ်
ြမင်း�ခံဒီဂရီေကာလိပ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက� သိုလ်
ြပည်တက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ပင်လုံတက� သိုလ်
ရန်ကုန်တက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက� သိုလ်
ကေလးတက� သိုလ်
မေကွးတက� သိုလ်
ထားဝယ်တက� သိုလ်
ေရ�ဘိုတက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဘူမိေဗဒ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၇)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ----------------------------------------------------- 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
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။

��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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၇)။ ။ ရတနာပုံတက� သိုလ၊် ကုန်ထုတ်ဓါတုေဗဒဌာနမှ ကထိက၊ ေဒါက်တာမိုးသိဂ�လိ�င်အား ရန်ကုန်
အေရှ�ပိုင်းတက� သိုလ်၊ ကုန်ထုတ်ဓါတုေဗဒဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ကုန်ထုတ်ဓါတု)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၈)
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။ 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ အဏ�ဝါသိပ�ံဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်ယှဥ်တွဲ
ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ အဏ�ဝါသိပ�ံဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပုငိ ်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါက်တာ ြမေကျာ့ေဝ
၂။ ဦးစိုးဝင်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
�မိတ်တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်
စစ်ေတွတက� သိုလ်
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်
စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/အဏ�ဝါသိပ�ံ)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၀၉)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ အဏ�ဝါသိပ�ံဌာန၊ -------------------------------------------------- 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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၀၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ၊် ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ကထိကများ
အား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များရှိ စီးပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈)
ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ်

အမည်

၁။ ေဒ�တင်ေအးခိုင်
၂။ ေဒ�ေမလီေဝါင်း
၃။ ေဒ�ဇင်ဇင်ေရ�
၄။ ေဒ�ခိုင်ဇာဝင်း
၅။ ေဒ�စ��ာ

၆။ ေဒ� ြမသက်ဦး
၇။ ေဒ�ဝင်းမိုးမိုးေကျာ်
၈။ ေဒါက်တာခင်သက်ေထွး
၉။ ေဒ�ခိုင်စ��ာ �ကည်
၁၀။ ေဒ�ဝင်းသ��ာ
၁၁။ ေဒ�ယိန်းေဆွ
၁၂။ ေဒ�ခင်မို�မို�

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
(ေဘာဂေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ပင်လုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ပုသိမ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်ေတွတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)

-2-

စဥ်

အမည်

၁၃။ ေဒ�ေစာနန်းေဆွ
၁၄။ ေဒ�စ��ာသိန်း
၁၅။ ေဒ�ေအးေအးခိုင်
၁၆။ ေဒ� ြမင့်သူဇာအိ

၁၇။ ေဒ�သိဂ��ွယ်
၁၈။ ေဒ�အိခိုင်ဝင်း
၁၉။ ေဒ� ြမတ်ြမတ်ဦး
၂၀။ ေဒ�မင်းမင်းထိုက်
၂၁။ ေဒ�ခင်သန်းဆင့်
၂၂။ ေဒ�ပပေကျာ်
၂၃။ ေဒ��ှင်းသူဇာထွန်းဦး
၂၄။ ေဒ�ခတ� ာစိုး
၂၅။ ေဒ��ှင်းြဖ� ြပာလွင်
၂၆။ ဦးထွန်းရင်
၂၇။ ေဒ�ေအးေအးမူ
၂၈။ ေဒါက်တာေဒ� �ဖိ�း
၂၉။ ေဒ��ု�ုေထွး
၃၀။ ေဒ�စီစီသန်း

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ပုသိမ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်ေတွတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ပင်လုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရတနာပုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
အမျိ�းသားစီမံခန်�ခွဲမ�ပညာ
ဒီဂရီေကာလိပ်
(စီမံခန်�ခွဲမ��ှင့်ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
မိတ�ီလာစီးပွားေရးတက� သိုလ်
(စာရင်းအင်းပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
ေမာ်လ�မိ�င်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ဒဂုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
စစ်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ဝါဏိဇ�ေဗဒ)
ရန်ကုန်ပညာေရးတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက� သိုလ်
(ေဘာဂေဗဒ)
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စဥ်

အမည်

၃၁။ ေဒ�သက်သက်ခငို ်

လက်ရှိ တက� သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့်
တက� သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မ��ေလးအေဝးသင်တက� သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/စီးပွားေရး)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၀)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်/ေကျာင်းအုပ် �ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ/် ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ --------------------------------------------------------- ဌာန၊ ----------------------------------------------------------------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၊ ၂၀၁၈ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ဂျပန်ဘာသာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့် ယှဥ်တွဲ
ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ ဂျပန်ဘာသာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထား
လိုက်သည် စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့် တက� သိုလ်

၁။ ေဒ�ခိုင်ခိုင်ဇင်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၂။ ေဒ�ခင်ခင်ထွန်း

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၃။ ေဒ�အိအိမာ

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၄။ ေဒ�ခိုင်သူသူထွန်း

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၅။ ေဒ�ေနြခည်�ိုင်ဝင်း

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၆။ ေဒ��ှင်း�ှင်း�ွယ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၇။ ေဒ�စိုးခင်ခင်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၈။ ေဒ�ေမတင်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ဂျပန်)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၁)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ဂျပန်ဘာသာဌာန၊ -------------------------------------------------- တက� သိုလ်
၅။ စာ �ကည့်တိုက်မှ�း၊ တက� သိုလ်များဗဟိုစာ �ကည့်တိုက်
၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ�ိ�လ်များ
၇။ ��န် �ကားေရးမှ�း (သင်တန်း�ှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

-2-

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)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
�ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ -

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

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ တ�ုတ်ဘာသာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ တ�ုတ်ဘာသာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��
ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ် အမည်
၁။ ေဒ�သန်းသန်းဝင်း
၂။ ေဒ�စိုးစိုးတင့်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့် တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/တ�ုတ်)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၂)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ တ�ုတ်ဘာသာဌာန၊ -------------------------------------------------- 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
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ ( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ြပင်သစ်ဘာသာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ ြပင်သစ်ဘာသာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��
ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ် အမည်
၁။ ေဒ�နီလာတင်

လက်ရှိ တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့် တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

၂။ ေဒ�အိခိုင်ဇင်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ြပင်သစ်)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၃)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ြပင်သစ်ဘာသာဌာန၊ -------------------------------------------------- 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
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ ( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

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

အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၅၁၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တက� သိုလ်များရှိ ကိုရီယားဘာသာဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတို��ှင့်
ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက� သိုလမ် ျားရှိ ကိုရီယားဘာသာဌာနသို� (၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ေပ
ြ ာင်းေရ��
ခန်�ထားလိုက်သည် စဥ် အမည်
၁။ ေဒါက်တာသ��ာလင်း
၂။ ေဒ�ေဝ�ုစံ

လက်ရှိ တက� သိုလ်
မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ေပ
ြ ာင်းေရ��ခန်�ထားသည့် တက� သိုလ်
ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

ရန်ကုန်�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်

မ��ေလး�ိုင်ငံြခားဘာသာတက� သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေပ
ြ ာင်းေရ��/ကိုရီယား)/ကထိက/၂၀၁၈(၁၄၁၁၄)
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� ာရပ်ခခံ ျက်ြဖင့်)
၃။ ပါေမာက�ချ�ပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တက� သိုလ်များ
၄။ ပါေမာက�၊ ဌာနမှ�း၊ ကိုရီယားဘာသာဌာန၊ -------------------------------------------------- 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
၁၂။ အမိန်�ေ �ကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၃။ �ုံးလက်ခံ/ေမ�ာစာတွဲ
အမိန်�အရ ( ေဒါက်တာသက်တင်�ွန်� )
ဒုတိယ��န် �ကားေရးမှ�းချ�ပ်

