ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၃၉)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ြမန်မာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ ြမန်မာစာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ဦးေကျာ်စိုးလင်း
ေဒါက်တာက
ြ ည်ြပာဦး
ေဒါက်တာေအးသူဇာ
ေဒါ်မွန်မွန်သဲ

၅။ ေဒါ်အိအိ ြဖိုး
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။

ဦးဇာနည်လွင်
ေဒါ်ေချာအိစံ
ဦးေနလင်းေဝ
ေဒါ်သူဇာဝင်း
ေဒါ်တင်တင်ဦး
ေဒါ်နှင်းေဝလိှုင်
ဦးေနလင်းထွန်း
ေဒါ်အိ ြဖိုးဖ
ြ ိုးနိုင်
ေဒါ်စန်းစန်းဝင်း
ေဒါ်တင်ေထွးေထွးလွင်
ေဒါ်ေမက
ြ ည် ြကည်သန့်
ေဒါ်ရတနာယဉ်မွန်ေကျာ်
ေဒါ်ယဉ်မာေအး
ေဒါ်ေသာ်ေသာ်မင်း
ေဒါ်ခင်သိန်းေဌး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
* ၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
* ၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
* ၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။

အမည်
ေဒါ်မိုးမိုးစန်း
ေဒါ်က
ြ ည်ြပာ
ေဒါ်သန်းသန်းေဌး
ေဒါ်ဝင်းဝင်းေဌး
ေဒါ်ခင်မျိုးဦး
ေဒါ်ဇင်နွယ်ဝင်း
ေဒါ်ညိုညိုဇင်
ေဒါ်ေဆွေဆွ ြမင့်
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်စိုး
ေဒါ်သူဇာမိုး
ေဒါ်ေမမ
ြ တ်နိုး
ဦးေအာင်မျိုးေဇာ်
ေဒါ်က
ြ င်စိန်သန်း
ေဒါ်သီတာ
ေဒါ်ဆုေ၀ ြဖိုး
ေဒါ်ရွက်နုေ၀
ေဒါ်ခင်ဝင်းလိှုင်
ေဒါ်ခင်နန်းမိုး
ေဒါ်ယုယုလွင်
ေဒါ်ခင်ေအးဝင်း
ေဒါ်တင်ထားယု
ေဒါ်တင်တင်နု
ေဒါက်တာခင်သက်လွင်ဦး
ေဒါ်နန်းေအးသက်မွန်
ေဒါ်ခင်မျိုးမ
ြ င့်
ေဒါ်ယဉ်မင်းစိုး
ေဒါက်တာမ
ြ သီတာဝင်း
ေဒါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒါ်ခင်မျိုးဦး
ေဒါ်သန္တာဦး
ဦးေကျာ်စိုးပိုင်
ေဒါ်ေဆွဇင်ေအး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

ေဒါ်အိမ့်အိမ့်ေအာင်
ေဒါ်ဇင်မှီစံ
ေဒါ်ေစာမ
ြ င့်ြမတ်
ေဒါက်တာဝင်းဗိုလ်
ေဒါက်တာခိုင်မွန်ဇာဦး

၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
* ၆၃။
၆၄။
၆၅။

ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်
ေဒါ်နှင်းယုေမာ်
ေဒါ်ဖ
ြ ူစင်ေဖွး
ေဒါ်ေမဇင်ဝင်း
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးေ၀လိှုင်
ေဒါ်ဇင်မာလွင်
ေဒါ်မိုးစံပယ်သင်း
ေဒါ်စန်းစန်းနု

၆၆။ ေဒါ်နန်းဆုမွန်ေဆွ
၆၇။ ေဒါက်တာယဉ်လွင်လွင်ထူး
၆၈။
* ၆၉။
၇၀။
၇၁။
* ၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။
* ၈၃။

ဦးေဇာ်မျိုးေအာင်
ေဒါ်ဒီးေထာ်ဇမီရမ်
ေဒါက်တာဥမ္မာစိုး
ေဒါ်ဇင်မာဦး
ေဒါ်ခိငု သ
် ီေအာင်
ဦးေဇာ်မင်းဦး
ေဒါ်နုနုေအာင်
ေဒါက်တာေအာင်ဆန်း
ေဒါ်ေစာမ
ြ တ်ဝသုန်မင်း
ေဒါ်သဇင်ထွန်း
ေဒါက်တာစန္ဒာဝင်း
ေဒါ်မျိုးသန္တာဦး
ေဒါ်ေဟမာဦး
ေဒါ်ဥမ္မာ ြမင့်
ေဒါ်ခင် ြကည်ေအး
ေဒါ်ေမာ်ေမာ် ြမင့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။

ေဒါ်ခင်ေဆွသင်း
ေဒါ်သီတာေကျာ်
ေဒါ်သင်းသီရိထွန်း
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်ေဌး
ေဒါ်ေရွှရည် ြမတ်မွန်

* ၈၉။ ေဒါ်ခင်သန္တာစိုး
၉၀။ ေဒါ်ေမယုစံ
၉၁။ ဦးသတိုးေအာင်
၉၂။
၉၃။
၉၄။
* ၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။

ေဒါက်တာဆန်းလွင်
ေဒါ်ေအးေအးမိုး
ေဒါ်ေအးေအးပိုင်
ေဒါ်ယုယုေဆွ
ေဒါ်ခင်ဦးသန့်
ေဒါ်ခင်မာချို
ေဒါ်မိုးမိုးဆန်း
ေဒါ်အိေ၀ ြဖိုးေအာင်
ေဒါ်သူရိန်ဝင့်ဝင့်ဟန်

၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။

ေဒါ်စုမွန်ေထွး
ဦးဝဏ္ဏထွန်း
ဦးသက်ြဖိုးနိုင်
ဦးေကျာ်စွာဝင်း
ေဒါ်သိန်းသန်းတိုး
ေဒါ်နီလာထွန်း
ေဒါ်နှင်းဆီလိှုင်
ေဒါ်ယဉ်မင်းေအး
ေဒါ်နှင်းနှင်းစိုး
ေဒါ်နီလာစိုး
ေဒါ်ဇင်မာဝင်း
ေဒါ်ညိုညိုစံ

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
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* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ ြမန်မာစာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၀)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ အဂလိ
င်္ ပ်စာဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ အဂလိ
င်္ ပ်စာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

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

ေဒါ်ေဌးနွယ်ဝင်း
ေဒါ်ရွှန်းလဲ့ေဝ
ေဒါ်သေပ
ြ စိုး
ေဒါ်သူဇာနွယ်
ေဒါ်တင်ရတနာစံ
ေဒါ်မ
ြ င့် ြမတ်ချို
ေဒါ်နိုနိုဆန်း
ေဒါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
ေဒါ်စိမ်းစိမ့်သူ
ဦးေဘာမ်ေခါ
ဦးအားခွန်
ေဒါ်ေမသက်တိုး
ေဒါ်သံေယာဇဉ်တင်ေအး
ဦးပိုင်စိုးေအာင်
ဦးဥက္က ာ
ေဒါ်စုဟန်

၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။

ေဒါ်အိအိေမွှး
ေဒါ်ေအးမ
ြ မွန်စိုး
ေဒါ်သီရိလွင်
ေဒါ်ဇင်သက်သက်ဇင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။

ေဒါ်စု ြမတ်စိုးလွင်
ေဒါ်နန်းေဝေဝခိုင်ထွန်း
ဦးလဇိန်ဘရန်နူးေအာင်
ေဒါ်ခင်ခင်နှင်း
ေဒါ်နှင်းချယ်ရီေအာင်
ေဒါ်ဟန်နီမျိုးညွန့်
ေဒါ်ေမချမ်းေမ
ြ ့ဝင်း
ေဒါ်ေအးမ
ြ ြဖူ
ေဒါ်သီရိေအာင်
ေဒါ်ဆုြပည့်မိုမို
ေဒါ်သန့်ဇင်ဝင်း
ေဒါ်ေမသဲစု
ေဒါ်ယွန်းသက်ထား
ေဒါ်တင်ဇာဦး
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူေအာင်
ေဒါ်ေချာစုဟန်
ေဒါ်ေကခိုင် ြငိမ်း
ေဒါ်ေမစိုးသက်
ေဒါ်ဆိုင်းဒွဲ
ေဒါ်ခင် ြငိမ်းေ၀
ဦးရန်နိုင်စိုးညွန့်
ေဒါ်ေဝမွန်နိုင်

၄၄။ ေဒါ်စုရည်မွန်
၄၅။ ေဒါ်နှင်းနန္ဒီထွဋ်
၄၆။ ေဒါ်ဝင့်ေကခိုင်
၄၇။ ေဒါ်ခိုင်ခိုင်စိုး
၄၈။ ေဒါ်သူရိန်စိုး
၄၉။ ေဒါ်အဲမွန်ေကျာ်
၅၀။ ေဒါ်ေမသက်လိှုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၁။ ေဒါ်ခိုင်မာသွင်
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။

ေဒါ်မိုး ြမင့်သူဇာ
ေဒါ်ခင်စန္ဒာလိှုင်
ဦးထက် ြမတ်သူ
ေဒါ်သူသူဟန်
ေဒါ်သိမ့်သဥ္ဇာဦး

၅၇။ ေဒါ်စုက
ြ ည်လင်း
၅၈။ ေဒါ်ဆုြမတ်စန္ဒာ
၅၉။ ေဒါ်ေနာ်ဖူးပွင့်သီ
၆၀။ ေဒါ်အိသန္တာစိုး
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။

ေဒါ်ဝါဝါေအာင်
ေဒါ်အိေရွှစင် ြပုံး
ေဒါ်ပ
ြ ည့်စန္ဒီဝင့်
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်သီ
ေဒါ်ေဝမာဖ
ြ ိုး
ေဒါ်ေမသစ္စာမင်းခင်

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

ေဒါ်ယုနွယ်ေဌး
ေဒါ်ဂျာဆိုင်းဖရာ
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးစုပိုင်
ေဒါ်ပန်းဝါဝါလင်း
ဦးဆန်းေဒးထွယ်ေရှာင်
ေဒါ်အိအိ ြမင့်
ေဒါ်ခင်ဆုေဝ
ေဒါ်ဝင်းသီရိေဝ
ေဒါ်ဖူဂျီကို
ေဒါ်ခင်စိုး ြမင့်ေအာင်
ေဒါ်နုဇာလီ
ေဒါ်စုစုေထွး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။
၈၉။
၉၀။
၉၁။

ေဒါ်ဂျူလီယာ
ေဒါ်ချိုလဲ့ရည်ေမွှး
ဦးစိုင်းေအာင်ဇင်ဦး
ေဒါ်ယမင်းေဌး
ေဒါ်လဲ့ရီထက်
ဦးဝင်းမင်းနိုင်
ေဒါ်ေအးပပမျိုး
ေဒါ်ဂျူလိုင်မိုး
ေဒါ်ဇာလီေမာ်
ေဒါ်ေမမ
ြ တ်မွန်
ေဒါ်သုတွယ်တာ
ေဒါ်နှင်းနှင်းနွယ်
ေဒါ်နှင်းလဲ့ရည်

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

ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ေအး
ေဒါ်နန်း ြမစန္ဒာဦး
ေဒါ်ေဆွေဆွေအာင်
ဦးဇင် ြဖိုးနိုင်
ေဒါ်သိမ့်သိမ့်ေအး
ေဒါ်နှင်းအိေ၀
ေဒါ်ဖ
ြ ူေ၀လွင်
ေဒါ်သက်သက်မွန်
ေဒါ်မ
ြ တ်သီတာေဇာ်
ေဒါ်ယဉ်မွန်ေဆွ
ဦးေအာင်ေကျာ်ေဇာ
ဦးေကာင်းြမတ်
ေဒါ်နှင်းလဲ့ဝင်း
ေဒါ်ေမသန်းလင်း
ေဒါ်ချယ်ရီနိုင်လွင်
ေဒါ်ရည်မွန်ချို
ေဒါ်နှင်းပွင့်ခိုင်
ေဒါ်တင့်တင့်အိ
ေဒါ်ေအမီသက်
ေဒါ်ေရွှရည်ဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
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စဥ်
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။

အမည်
ေဒါ်ချိုမာရီလင်း
ေဒါ်စု ြမတ်ေဆွ
ေဒါ်အိ ြမချစ်
ေဒါ်ခိုင်လွင်ဇာ

၁၁၆။ ေဒါ်ချယ်ရီေအာင်
၁၁၇။ ေဒါ်ခိုင်မျိုးဇင်
၁၁၈။ ေဒါ်လှ ြမတ်သူ
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။

ေဒါ်ေအးမ
ြ င့်စန်း
ေဒါ်ေအးချမ်းသူ
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်သူ
ေဒါ်ဆုမွန်မွန် ြမင့်
ေဒါ်ဇွန်သူထွန်း
ေဒါ်နှင်းနွဲ့ေအာင်
ေဒါ်ယဉ်မာလိှုင်
ေဒါ် ြမတ်ေအးသွယ်(၁)
ေဒါ်ေအးနန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ေဆွမွန်နွယ်
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူေကျာ်
ေဒါ်သီသီမွှွန်း
ေဒါ်တင်တင်ေအာင်
ေဒါ်နှင်းထက်ထက်ထွန်း
ေဒါ်နှင်းဆီသက်ထား
ေဒါ်ခိုင် ြငိမ်းသူ
ေဒါ်ထက်နန္ဒာေအာင်
ေဒါ်မ
ြ တ်ေအးသွယ်(၂)
ေဒါ်ေမသဲ ြဖူ
ေဒါ်မ
ြ တ်စုမွန်
ေဒါ်ပိုင်သက်နှင်း
ဦးေဇာ်ေဇာ်ေအာင်
ေဒါ်သန့်သန့်ေသာ်
ေဒါ်ေအးဖ
ြ ူးမွန်
ေဒါ်စန္ဒာလင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
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စဥ်
၁၄၄။
၁၄၅။
၁၄၆။
၁၄၇။
၁၄၈။
၁၄၉။
၁၅၀။
၁၅၁။
၁၅၂။

အမည်
ေဒါ်ေရွှစင်ဦး
ေဒါ်ေနွဦးေမ
ေဒါ်ေနာ်မူးရယ်ထူး
ေဒါ်ေနာ်သီရိေမးရှားဖိုး
ေဒါ်ေမသူေမာင်ေမာင်
ေဒါ်ဆုမွန်ထက်ထက်ေဇာ်
ေဒါ်သက်ေထွးစု
ေဒါ်ပိုးဟန်နီ
ေဒါ်ခင်စုစုဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/အဂလိ
င်္ ပ်စာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
င်္ ပ်စာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အဂလိ
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ ( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၁)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ ပထဝီဝင်ဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

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

ေဒါ်ဇင်မာဖ
ြ ိုး
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးဖ
ြ ိုးခိုင်
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးသိဂင်္ီ
ေဒါ်ေမသူထွဋ်
ေဒါ်အိအိလွင်
ေဒါ်စုစုလင်း
ေဒါ်သဲချိုေအာင်
ေဒါ်ခင်သူလွင် ြမင့်
ေဒါ်သန္တာနွယ်
ေဒါ်ဝါဝါနှင်း
ဦးေကျာ်ထင်
ေဒါ်ခိုင်မာဝင်း
ဦးတိုးလိှုင်
ေဒါ်ခင် ြမတ်မွန်
ေဒါ်လဇိန်ဒွဲေအာင်
ေဒါ်နွယ်နွယ်ေအာင်
ဦးမျိုးေအး
ေဒါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒါ်ေလွးေရွှေပါင်း
ေဒါ်ေမခိုင် ြပုံး
ဦးဟန်ေဇာ်ထွန်း
ဦးေကျာ်မင်းထိုက်
ေဒါ်သိဂင်္ီနွယ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မေကွးတက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
* ၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

အမည်
ေဒါ်နန်းဆိုင်ဟွမ်
ေဒါ်ယုယုေထွး
ေဒါ်သင်းရူပါစိုး
ေဒါ်မိုးမိုးေဆွ
ေဒါ်ေအးေအးမွန်
ေဒါ်ေအးေအးသင်း
ေဒါ်သန္တာလိှုင်
ေဒါ်တိုးတိုးေမ
ေဒါ်ဇွဲေ၀ေအာင်
ေဒါ်ယဉ်ယဉ်မွန်
ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း
ေဒါ်သန်းသန်းဝင်း
ေဒါ်မိုးခိုင်
ဦးေကျာ်သူရ
ေဒါ်အိအိေအာင်
ေဒါက်တာမိုးသက်နိုင်
ေဒါ်နီနီဝင်း
ေဒါ်က
ြ ည်က
ြ ည်ဝင်း
ေဒါ်နွယ်နီဦး
ေဒါ်ထိုက်ဝင့်ေအာင်
ဦးဗင်းဇင်း
ေဒါ်ေမစန္ဒာဦး
ေဒါ်အိအိ ြဖိုး
ေဒါ်သန်းသန်းနု
ေဒါ်မူမူခိုင်
ေဒါ်သင်းလိှုင်လိှုင်ထွန်း
ေဒါ်ဇာလီဝင်း
ေဒါ်မာမာေထွး
ေဒါ်စန္ဒာလိှုင်ဝင်း
ေဒါ်သင်းသင်းဦး
ေဒါ်ထက်ထက်လွင်
ေဒါ်မ
ြ ို့မ
ြ ို့ဝင်း
ေဒါ်အိအိေဇာ်
ေဒါ်ခင်သန်းနွယ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။

ေဒါ်ေနာ်အယ်မွီးေဖာ
ဦးေဇာ်ေဇာ်
ေဒါ်ေဝမွန်ေအာင်
ေဒါ်ေမဆုလွင်
ေဒါ်နန်းနှင်းပွင့် ြဖူ
ေဒါ်ဥမ္မာစိုး
ေဒါ်ခင်စန္ဒာဝင်း
ေဒါ်ပ
ြ ည့် ြပည့်ြဖိုးလိှုင်
ေဒါက်တာေဆွဇင်သိုက်
ေဒါ်ေအးေအးချို
ေဒါ်ေအးေအးသန်း
ေဒါ်ေအးေအးမာ
ေဒါ်လိှုင်လိှုင်ဝင်း
ဦးနန်ပုမ်ေတွာင်
ေဒါ်ဝင်းသန္တာဦး
ေဒါ်ခိုင်ေထွး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ပထဝီဝင်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
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၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

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

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၂)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ သမိုင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ် များ၏ သမိုင်းဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ေဒါ်ရီရီေထွး(၂)
ေဒါ်တင်နီလာဝင်း
ေဒါ်ဇင်မာထိန်ဝင်း
ေဒါ်ဝါဝါဝင်း

၅။ ေဒါက်တာမျိုးဝင်းနွယ်
၆။ ဦးေ၀လင်းထွန်း
၇။ ေဒါ်ဝင်းယုယုေဌး
၈။
* ၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။

ဦးဝင်းထွဋ်
ေဒါ်ေရွှဇင်ြမဝင်း
ေဒါ်ခင်ခင်ေကျာ်
ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ေထွး
ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်သန်းေထွး
ေဒါ်ေဌးေ၀
ေဒါ်သီလာမ
ြ င့်ဦး
ေဒါ်သင်းသင်းလဲ့

၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။
၂၁။

ေဒါ်ခင်မာမ
ြ င့်
ေဒါ်ရီရီသန့်
ေဒါ်အိအိ ြဖိုး
ေဒါ်စန္ဒာေအာင်
ေဒါ်မိုးစန္ဒာ
ဦးေကျာ်ဇင်ထွန်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
* ၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
* ၄၀။
၄၁။
၄၂။
* ၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။

အမည်
ေဒါ်ေစာနန်းဝင်း
ေဒါ်နန်းမိုေအး
ေဒါ်ေနာ်အယ်စု
ေဒါ်ေမွှးေမွှးထွန်း
ေဒါ်စုလိှုင်ြပုံး
ေဒါ်မိုး ြမင့်သူဇာ
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်ဦး
ေဒါ်စိုးလဲ့ဝင်း
ဦးမျိုးသက်လွင်
ေဒါ်ေထွးေထွးေမာ်
ေဒါ်တင်မာစန်း
ေဒါ်မိတင်မိုးေအး
ေဒါ်လဲ့လဲ့ဝင်း
ေဒါ်အိသန္တာေအာင်
ေဒါ်နန့်ေအးစန်းနွယ်
ေဒါ်ေနာ်ေစးေစးပွဲ
ေဒါ်ဒိုမဲနီက
ေဒါ်ယမင်းထိုက်
ေဒါ်လဲ့လဲ့ဦး
ဦးေဇာ်မျိုးဦး
ေဒါက်တာေနေအာင်
ဦးေအာင်ေဇာ် ြမင့်
ေဒါ်စု ြမတ်ေဌး
ေဒါ်ဇာဇာဦး
ေဒါ်ဇုန်းဝမ်
ဦးခူးဖျားရယ်
ေဒါ်မ
ြ တ်မိုး
ေဒါ်စန္ဒာလိှုင်
ေဒါက်တာမိုးြမင့်ြမင့်ေအာင်
ဦးမ
ြ တ်ေဆွဦး

၅၂။ ေဒါ်ယဉ်ယဉ်နွယ်
၅၃။ ေဒါ်ဇင်မာနွယ်
၅၄။ ေဒါက်တာေကသီမင်းနိုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။

ေဒါ်ခိုင်စန္ဒာေကျာ်
ဦးထွန်း
ေဒါ်ခင်သီတာဝင်း
ဦးေကျာ်မင်းေဌး
ဦးတင်ဝင်းလိှုင်
ဦးယူဂျင်း
ေဒါ်သက်ေဝခိုင်
ေဒါ်ဖ
ြ ူနှင်းမွန်
ဦးေကျာ်ဆန်းေထွး
ေဒါ်စုစုလိှုင်
ေဒါ်ေရွှငယ်ဆုန်
ေဒါ်သွယ်မာခိုင်
ေဒါ်မ
ြ င့်ဇာဇာေထွး
ေဒါ်မို့မို့ထွန်း
ေဒါ်ဟန်နီေအာင် ြမင့်
ေဒါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးဖ
ြ ိုးမွန်
ေဒါ်နုနုေထွး
ေဒါ်စန္ဒာဦး
ေဒါ်စန်းစန်းေမာ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ဟားခါးေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/သမိုင်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
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၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သမိုင်းဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၃)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ဒဿနိကေဗဒဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များ၏ ဒဿနိကေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ေဒါ်နီနီလွင်
ေဒါ်ေဆွေဆွေမာ်
ေဒါ်မိုးမိုးေအး
ဦးလျန်းထွန်းကိမ်းဆွင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်

၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။

ေဒါ်စုစန္ဒီဝင်း
ေဒါ်လဲ့ရီမွန်
ေဒါ်ေတာင်မျိုးလတ်
ေဒါ်သူဇာဝင်း
ေဒါ်မိုးမိုးခိုင်
ေဒါ်ခင်လှေဌး
ေဒါ်ေအးေအးေမာ်

ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။
၁၉။
၂၀။

ေဒါ်လိှုင်လိှုင် ြမင့်
ေဒါ်မာစိန်
ေဒါ်ေနွးေနွးေအာင်
ေဒါ်ေမစန္ဒီစိုး
ေဒါ်ခင်စန်းေဝ
ေဒါ်ဇင်ဇင်ဦး
ေဒါ်မ
ြ တ်သူရိန်ဝင်း
ေဒါ်ဝင်းစုေအာင်

ထားဝယ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်

၅။ ေဒါ်သဲဝါ

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
* ၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။

အမည်
ဦးေနဝင်းနိုင်
ေဒါ်ခင်သန္တာေဌး
ေဒါ်ထက်ထက်ထွန်း
ေဒါ်အိအိဇာ
ေဒါ်ေဝေဝဖ
ြ ိုး
ဦးလန်ရိုဆွတ်
ေဒါ်ေထွးတင်
ေဒါ်ဆုြမတ် ြဖိုးေဝ
ေဒါ်စန်းဧရာခိုင်
ေဒါ်သိမ့်သိမ့်သူ
ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်း
ေဒါ်တင်နွယ်နွယ်ထွန်း
ေဒါ်ေဆွဇင်ေမွှး
ေဒါ်ဆုရတီ
ေဒါ်စီသား
ဦးေဇာ်ဟိန်းထက်
ေဒါ်ေကသွယ်မိုး
ေဒါ်င
ြ ိမ်းတင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဒဿနိကေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
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၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၄)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ စိတ်ပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ (လစာ
နှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ စိတ်ပညာဌာနတွင်
လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှ
စ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။

ေဒါ်သိမ့်လွင်ြမင့်
ဦးသူရဦး
ေဒါက်တာကျုံးလိန်း
ေဒါ်သိမ့်သီရိဇန်
ေဒါက်တာေဒါ်မေအး
ေဒါ်ေနွေနွလွင်
ေဒါ်သန္တာ ြဖူ
ေဒါ်စုမာမာေအာင်
ဦးဗိုလ်ဗိုလ်နိုင်
ေဒါ်င
ြ ိမ်းြငိမ်းအိ
ေဒါ်သိမ့်သီရိပန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်

စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/စိတ်ပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
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၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စိတ်ပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၅)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ဥပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ ဥပေဒပညာ
ဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

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
ေဒါ်နန်းေထွးအိ
ဦးဉာဏ်လင်းထက်
ေဒါ်ဇွန်ရူပါမ
ြ င့်
ေဒါ်နန်းသွယ်သွယ်စံ
ေဒါ်မျိုးမျိုးသွင်
ေဒါ်ခင်ေထွးစံ
ေဒါ်နှင်းနွယ်ေထွး
ေဒါ်အက်စတာေခါနမ်
ေဒါ်လီလီ
ေဒါ်နီနီဝင်း
ေဒါ်အိအိမိုး ြဖူ
ေဒါ်နုနုယဉ်
ေဒါ်စိုးသီရိ ြဖူ
ေဒါ်တင်လှ
ေဒါ်နန်းကလျာဝန်း
ေဒါ်ေဝေဝခိုင်
ေဒါ်ေရွှရည်လွင်
ေဒါ်ေမသဇင်ဝင်း
ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ချို
ေဒါ်ေအးမို့မို့ထွန်း
ေဒါ်ယဉ်ရေဝဖူး
ေဒါ်ခင်နှင်းရီ
ဦးဆန်းမျိုးေအာင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

၂၄။ ေဒါ်ဇင်သန့်ဦး

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်

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

ေဒါ်ခိုင် ြငိမ်းဆန်း
ေဒါ်သီတာဝင်း
ေဒါ်နှင်းသက်သက်ပိုင်
ေဒါ်သင်းသီရိေမာ်
ေဒါ်ေမမိုးသူ
ေဒါ်ခိုင် ြမတ်သူ
ေဒါ်နန်းေဇေဇပ
ြ ည့်၀
ေဒါ်ေချာေချာေဝ
ေဒါ်မွန်မွန်ေအး
ေဒါ်ဆုမွန်ဦး
ေဒါ်သဇင်ခိုင်မိုး

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဥပေဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဥပေဒပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

-3-

၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၆)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ေကာလိပ်များ၏ အေရှ့တိုင်းပညာဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊
ေကာလိပ်များ၏ အေရှ့တိုင်းပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

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

ေဒါ်စန္ဒာဝင်း
ေဒါ်သူဇာနှင်း
ေဒါ်ငုဝါလင်း
ေဒါ်မိုးအိစံ
ဦးထက် ြမတ်ေအာင်
ေဒါက်တာနှင်းမိုးလိှုင်
ေဒါ်ခင် ြဖူဖ
ြ ူစိုး
ေဒါ်မိုးသီတာ
ေဒါ်က
ြ ည်ဇာချို
ေဒါ်ေချာစုခိုင်
ေဒါ်က
ြ ူက
ြ ူဇင်
ေဒါ်ချိုနွယ်စိုး
ေဒါ်နီလာဝင်း

၁၅။ ဦးစိုးသူ
၁၆။ ဦးစည်သူေဇာ်
၁၇။ ေဒါ်ယုယုခိုင်
၁၈။ ေဒါ်ဇင်မာခိုင်
၁၉။ ေဒါ်ေအးမ
ြ ဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ေကာလိပ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ေကာလိပ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၂၀။ ေဒါ်ေဝေဝနွယ်
၂၁။ ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ေအာင်
၂၂။ ေဒါ်ေမသူေအာင်
* ၂၃။ ေဒါ်ဒွန့်ဟွဲလွန်း
၂၄။ ေဒါ်နန္ဒာေကဇင်
* ၂၅။ ဦးမင်းေအာင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/အေရှ့တိုင်းပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အေရှ့တိုင်းပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၇)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်
များ၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။

ေဒါ်ေဆွေဆွတင့်
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးဖ
ြ ိုးေဝ
ေဒါ်ဝါဝါထွန်း
ေဒါ်သက်သူသူေအး
ေဒါက်တာေကျာ့ရူပါေအာင်
ေဒါ်နှင်းနှင်းကလျာက
ြ ည်
ေဒါ်ေမဇင်ဝင်း
ေဒါ်ေအးအိအိေအာင်သန်း
ေဒါ်ေအးမ
ြ ြကည်
ေဒါ်နှင်းြမသီတာ
ေဒါ်ဇာက
ြ ည်ဝင်းထိုက်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်

စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/နိုင်ငံတကာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
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၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၈)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ မနုဿေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်း ြပ (လစာ
နှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ မနုဿေဗဒဌာနတွင်
လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှ
စ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်

ေဒါ်ဇင်ဇင်ထက်ေအာင်
ေဒါ်ဇင်သူထွန်း
ေဒါ်သက်ထားေဆွ
ေဒါ်ေအမီခိုင်
ေဒါ်အိအိ ြဖူ

ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/မနုဿေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၃၉၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ မနုဿေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

-2-

၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၄၉)။ ။ အဆင့်ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပ
ပါ နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

ေဒါ်အိသီရိထွန်း
ေဒါ်ေကျာ့ေကခိုင်
ေဒါက်တာဘိုမ
ေဒါ်ခင်သက်စုလိှုင်
ေဒါ်သက်သက်ေအာင်

မန္တေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ေရှးေဟာင်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ေရှးေဟာင်းသုေတသနပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၀)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
သရုပ် ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ ဓာတုေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

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

ေဒါက်တာခင်လှချို
ေဒါ်ခိုင်စုေ၀
ေဒါ်ေနာ်မွန်သဲဦး
ေဒါက်တာသီရိစမ်း
ဦးဝင်းကိုကို
ဦးမျိုးဝင်း
ေဒါ်ချစ်နှင်းေ၀
ေဒါ်မာဂရက်ေခါန်ေတာင်
ေဒါ်သန္တာဝင်း
ေဒါ်နိုင်မာေဌး
ေဒါ်အိအိထွန်း
ဦးေကျာ်စွာဝင်း
ေဒါ်ဖ
ြ ူသွယ်စိုး
ေဒါ်နွယ်နီဝင်း
ေဒါ်သူဇာ
ေဒါက်တာေကျာ့ေကခိုင်
ေဒါ်နှင်းသန္တာစိုး
ေဒါ်ငုဝါေကျာ်
ေဒါ်လှေလး
ေဒါ်သင်းသင်းဦး
ေဒါက်တာခင်ဝင့်သူ
ေဒါ်ဥမ္မာဝင်း
ေဒါ်သီတာထွန်း

လက်ရိှ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
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၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။

ေဒါ်ထက်ထက်ဝင်း
ေဒါ်ထက်ထက်လင်း
ေဒါ်သီရိေအာင်
ေဒါ်ထိုက်ထိုက်ေ၀
ေဒါ်မိုးမိုးလိှုင်
ေဒါ်ေမဇင်မို့မို့ထက်လိှုင်
ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း
ေဒါ်အယ်မီလီ
ေဒါ်ဝါဝါမိုး
ေဒါ်နွယ်နွယ်ဝင်း
ေဒါ်ချန်းေမျှာ်
ေဒါ်နှင်းနုနွယ်
ေဒါ်ထက်ထက်သန်းစိန်
ေဒါက်တာသဇင်ဝင်း
ေဒါ်နုနုလွင်
ေဒါ်ငယ်ငယ်ေထွး

လက်ရိှ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်

၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။

ေဒါ်သက်သက်ေအာင်
ေဒါ်ေအးေအးပ
ြ ည့်
ေဒါ်ဥမ္မာေအာင်
ေဒါ်အိမုံမုံဖူး
ေဒါ်သူသူလိှုင်
ေဒါ်ဆုမွန်ေကျာ်
ေဒါက်တာအိချိုဇင်
ေဒါက်တာမာမာစိုး
ေဒါ်အိြဖူဇင်
ေဒါ်မူထိုက်
ေဒါ်ေအးခိုင်စိုး
ေဒါက်တာနွယ်နီဝင်း
ေဒါ်သဇင်ဝင်း
ေဒါ်စုစုေကျာ်
ေဒါ်ေနွးေနွးအိ
ေဒါ်ယဉ်ဇာလင်းထွန်း
ေဒါက်တာပို့ပို့ဝင်း

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်

စဥ်

အမည်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
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စဥ်
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။
၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
၈၇။
၈၈။

အမည်
ေဒါ်ပန်းြမတ်သူ
ေဒါ်စန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ဇင်မာဦး
ေဒါ်ေဌးစုမာ
ေဒါ်နှင်းနှင်းေ၀
ေဒါ်ခင်ခင်ေထွးလွင်
ေဒါ်ခိုင်ရည်ထူး
ေဒါ်လွင်ရူပါမင်းမင်း
ေဒါ်ခင်နှင်းညွန့်
ဦးဆန်းမင်းေအာင်
ေဒါ်နွယ်မာလင်း
ေဒါ်သဇင်နွယ်ဦး
ေဒါ်နွယ်ဦးမွန်
ေဒါ်သဥ္ဇာေအးေသာင်း
ဦးေအာင်ပိုင်
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်မွန်
ေဒါ်င
ြ ိမ်းြငိမ်းေအး
ေဒါ်သူဇာင
ြ ိမ်း
ဦးစိုးထွဋ်ဝင်း
ေဒါက်တာစန္ဒာဝင်း
ေဒါ်နိုနိုေအာင်
ေဒါ်ခိုင်သီတာရင်
ေဒါက်တာသက်သက်မွန်
ေဒါ်ေ၀ေဝနိုင်
ေဒါ်ေအးမ
ြ င့်ခိုင်
ေဒါ်ဧပရယ်မျိုး
ေဒါ်စီစီေထွး
ဦးဇင်ဟိန်း
ေဒါ်နန်းေဌးေဌးဝင်း
ေဒါ်ေမမီမီေကျာ်
ေဒါ်ဝတ်ရည်မိုး
ေဒါ်ခင်လှနိုင်

၈၉။ ေဒါ်သက်သက်မွန်

လက်ရိှ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
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စဥ်
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
၉၅။
၉၆။

အမည်
ေဒါ်၀သုန်ေအး
ေဒါ်သွယ်သွယ်စိုး
ေဒါက်တာချိုလွင်လွင်ခိုင်
ေဒါ်ခင်ေဌးရီ
ေဒါ်ဆုမွန်နိုင်
ေဒါ်စိုးေ၀မာလွင်စိုး
ေဒါက်တာေမသူြငိမ်း

၉၇။
၉၈။
၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။

ေဒါ်ေအးခိုင်ခိုင်ြမင့်
ေဒါ်ခိုင်ေဆွဝင်း
ေဒါက်တာနှင်းဝတ်ရည်ထွန်း
ေဒါ်သီသီဇင်
ေဒါ်နှင်းေ၀ ြဖိုး
ေဒါ်ဖ
ြ ူသီခင်
ေဒါ်ခင်သီတာ
ေဒါ်ေဂျဂျွန်ေမရီခိုင်
ေဒါ်ေအးဆုလိှုင်
ေဒါ်နန်ဟီးမီမီဆားရ်
ေဒါ်ေအးင
ြ ိမ်းခင်
ေဒါက်တာမိသက်သက်ဦး
ေဒါ်ေအးေအးသန်း

၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
၁၁၃။
၁၁၄။
၁၁၅။
၁၁၆။

ေဒါက်တာနန္ဒာစိုး ြမင့်ဦး
ေဒါ်ကျင်ကျင်ဝင်း
ေဒါ်ခန့်ခန့်
ေဒါ်နီနီဝင်း
ေဒါ်ဝါဝါသန့်
ေဒါက်တာခင်ဆန်းေဝ
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည် ြမတ်မွန်

၁၁၇။
* ၁၁၈။
၁၁၉။
၁၂၀။

ေဒါ်နွယ်နီလိှုင်
ေဒါ်မ
ြ တ်စုစုလိှုင်
ေဒါ်ဇင်မာဝင်း
ေဒါ်ေမခိုင်စိုးေ၀

လက်ရိှ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သုိလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
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စဥ်
* ၁၂၁။
၁၂၂။
* ၁၂၃။
၁၂၄။
၁၂၅။
၁၂၆။
၁၂၇။
၁၂၈။
၁၂၉။
* ၁၃၀။
၁၃၁။
၁၃၂။
၁၃၃။
၁၃၄။
* ၁၃၅။
* ၁၃၆။
၁၃၇။

အမည်
ေဒါ်ေဟမာဦး
ေဒါ်နန်းမို့မို့စံ
ဦးဟိန်းေ၀ယံေဌး
ေဒါ်ဗန်ဆွီးအီယန်း
ဦးေယာင်ကွီး
ေဒါ်သင်းေနာ်ေအး
ေဒါ်အိအိြဖိုး
ေဒါ်သင်းဝတ်စိုး
ေဒါ်ေမေသာ်ဦး
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူမ
ြ င့်
ေဒါက်တာေအာင်သန်းေထွး
ေဒါ်ေမသက်ထွန်း
ေဒါက်တာေဝလင်ဦး
ေဒါက်တာသက်ေဝဖ
ြ ိုး
ေဒါ်တင်ဇာနည်ထွန်း
ေဒါ်တိုးတိုးေအာင်
ေဒါက်တာပရီမာ

လက်ရိှ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဓာတုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၂။ အမ
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
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၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၁)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များ၏ ရူပေဗဒဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ သရုပ်ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်များ၏ ရူပေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

ေဒါ်နုနုေအး
ေဒါက်တာဝင်းဝင်းမွန်
ဦးေနဝင်းထွန်း
ေဒါ်မိုးသူဇာလွင်
ေဒါ်အင်က
ြ င်းခိုင်

၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။

ဦးဖ
ြ ိုးေမာင်ေမာင်ဝင်း
ေဒါက်တာေရွှစင်ဝင်း
ေဒါက်တာအိအိမင်းေဆွ
ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်ေမာ်
ေဒါ်ချယ်ရီနွယ်
ေဒါက်တာေနခ
ြ ည်ဦး

၁၂။
၁၃။
၁၄။
၁၅။
၁၆။
၁၇။
၁၈။

ေဒါက်တာေမမ
ြ တ်စိုး
ေဒါ်မို့မို့ ြကည်နိုင်
ေဒါက်တာသန့်သန့်ဇင်
ေဒါ်ခိုင်ပွင့်ေဝ
ေဒါက်တာသန်းသန်းစိုး
ေဒါက်တာေအးသန္တာမိုး
ေဒါ်ယဉ်မင်းသန့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်
၁၉။
၂၀။
၂၁။
၂၂။
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
၅၀။

အမည်
ေဒါ်ခိုင်စုလွင်
ေဒါက်တာေကခိုင်လင်း
ေဒါ်အိမ်စိုး
ေဒါ်ဇင်မာေဌး
ေဒါ်ေအးသန္တာေမာင်
ေဒါက်တာခင်စန္ဒာချစ်
ေဒါ်တင်မမထွန်း
ေဒါက်တာေဇာ်ဝင်းလိှုင်
ေဒါက်တာလွင်ေမာင်
ေဒါ်သက်ဆုမွန်မွန်
ေဒါ်စိမ်းနွယ်ေအာင်
ေဒါ်ေထွးေထွးငယ်
ေဒါက်တာေနွးေနွးခိုင်
ေဒါ်မိုနိုေဇာ်
ေဒါက်တာခင် ြဖူဝင်း
ေဒါ်ခိုင်သန္တာညို
ေဒါ်ဆုြမတ်ေအာင်
ဦးဆန်းဝင်း
ေဒါက်တာခင်သူဇာလင်း
ေဒါ်ေအးသန္တာေအာင်
ေဒါ်အိသဇင်ဝင်း
ဦးေမာင်ေမာင်သက်လိှုင်ထွန်း
ေဒါ်နှင်းသဇင်
ေဒါ်ေရွှရည် ြဖိုး
ေဒါ်ခင်ြမတ်သူ
ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း
ေဒါက်တာေဒါ်မ
ြ တ်
ေဒါ်စန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ဇင်ေမလွင်
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်ဝင်း
ေဒါ်ယဉ်မိုးသက်
ေဒါ်င
ြ ိမ်းစုမွန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။
၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
* ၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။

ေဒါ်ဇင်မာဝင်း
ေဒါ်သိမ့်ေဟမာဝင့်
ေဒါ်အိေရွှစင်
ေဒါ်ဇင် ြမတ်မွန်
ေဒါက်တာေအးမ
ြ င့်မိုရ်
ေဒါ်စန္ဒာစိုး
ေဒါ်မ
ြ ေကသီဝင်း
ေဒါက်တာေမာ်ေမာ်သင်း
ေဒါ်ယဉ်မွန်ေကျာ်
ေဒါ်မ
ြ တ်ေလးေမာ်
ေဒါ်သင်းသင်းလိှုင်
ေဒါ်အိ ြဖူမျိုး
ေဒါ်ခင်မျိုးမ
ြ တ်
ေဒါ်စုစုလွင်
ဦးသက်လွင်ဦး
ေဒါ်နန်းတိုင်း
ေဒါက်တာေမသွယ်စိုး
ေဒါ်နန်း ြကူက
ြ ူသိန်း
ဦးေကျာ်ေထွး
ေဒါ်ေစာသီရိ
ေဒါ်နွယ်နွယ်ေအာင်

၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
* ၇၈။
* ၇၉။
* ၈၀။

ေဒါက်တာမ
ြ င့်ြမင့်စိုး
ဦးေကျာ်ေဇာလင်း
ေဒါ်သန်းခိုင်
ေဒါ်ေအးမင်းမင်းေမာ်
ေဒါ်ေမရီြမတ်
ဦးစဝင်းေရွှ
ေဒါ်သက် ြဖိုးေဝ
ေဒါ်အိအိ ြဖူ
ေဒါ်သန္တာေဇာ်ဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဟားခါးေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
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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။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်

ေဒါ်နီလာဝင်း
ေဒါ်လားဒူးနိန်တင့် ြကန်
ေဒါ်သဲနုစံ
ေဒါ်နီနီဝင်း
ေဒါ်ေအးေအးခိုင်
ေဒါ်နန်းထက်ထက်ဦး
ေဒါ်ေမသန့်ေအာင်
ေဒါက်တာစုစုလိှုင်
ေဒါ်မ
ြ တ်ေအးရီ
ေဒါ်နုနုဝင်းဝါ
ေဒါ်ေရွှအိ
ေဒါက်တာဝင်းယုခိုင်
ေဒါ်ခင်စုစုေအာင်
ဦးေအာင်သူဟိန်း
ေဒါ်ဆုဆုလိှုင်
ေဒါ်က
ြ ည်က
ြ ည်ဆင့်
ေဒါ်နန်းဟွမ်နွန်းတစ်ပ်
ေဒါ်ညိုညိုဝင်း
ေဒါ်စု ြမတ်နိုင်
ေဒါ်လိှုင်ဇာေထွး
ေဒါ်သီရိဘုန်းေကျာ်
ေဒါက်တာနန်း ြကည် ြကည်သိန်း
ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်ေဌး
ေဒါ်နန်းထူး
ေဒါ်သင်းသင်းယု
ေဒါ်ဟန်နီထွန်း
ဦးချိုဝင်းေအာင်
ေဒါ်လဲ့နှင်းြဖူ
ေဒါ်ေမဇင်ဦး
ဦးလိှုင်ဝင်း
ေဒါ်ခင်လ ြပည့်ဝန်း
ေဒါ်ခင် ြမတ်မိုး

ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၁၁၃။ ေဒါက်တာဇင်မာသွယ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊
ေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ရူပေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ရူပေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၂)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ သချင်္ာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ သချင်္ာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ အဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

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
ေဒါ်မ
ြ တ်စုသွယ်
ေဒါ်ေသာ်တာစိုး
ေဒါ်အိအိခိုင်
ဦးေကျာ်နိုင်ထွန်း
ေဒါ်ပ
ြ ည့်ြဖိုးလိှုင်
ေဒါ်ဇင်မာလွင်
ေဒါ်သင်းသင်းလိှုင်
ေဒါ်စု ြဖိုးနွယ်
ေဒါ်ခင်နွယ်နွယ်ထွန်း
ေဒါ်တင်နွယ်ေအး
ေဒါ်ဝါဝါလိှုင်
ေဒါ်အိအိ ြဖူ
ေဒါ်ေဆွမွန်ဦး
ေဒါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း
ေဒါ်ခင် ြပည့်စုံေမာင်
ေဒါ်ေနွမာသိမ့်
ေဒါ်ဇင်မာဝင်း
ေဒါ်စီဂျာေအာင်
ေဒါ်သန်းသန်းစိုး
ေဒါက်တာေဆွဇင်နွယ်
ေဒါ်ေအးေအးမ
ြ င့်
ေဒါ်နန်းရနံ့ ြဖူ
ဦးမျိုးေဝမ
ြ င့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
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စဥ်

အမည်

၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။

ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်စိမ့်စိမ့်ေအာင်
ေဒါ်စံပယ်ေမွှး
ေဒါက်တာထက်ထက်ေကျာ်ဝင်း
ေဒါ်ေအးသန္တာမျိုး
ေဒါ်ေမသက်ဝိုင်း
ေဒါ်ေအးေမာ်ေမာ်
ေဒါ်ယဉ်ယဉ် ြမင့်
ေဒါ်ဇင်မျိုးသူ

၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။

ေဒါ်မိုးစန္ဒာဦး
ေဒါ်စု ြမစန္ဒီ
ေဒါ်ေ၀ဇင်
ေဒါ်ရတနာဦး
ေဒါ်ေအးနန္ဒာကို
ေဒါ်နန္ဒာစုလိှုင်
ေဒါ်၀သုန်ထွန်း
ေဒါက်တာေအးေအးမ
ြ င့်ေအာင်
ေဒါ်နှင်းအိ ြဖူ
ေဒါ်ေလးေလးနွယ်
ဦးမင်းမွန်စိုး
ေဒါ်ဖ
ြ ူနှင်းေ၀
ေဒါ်ဝါဝါခိုင်

၄၅။ ေဒါက်တာစိုးစိုးလွင်
၄၆။ ေဒါ်ေနာ်သူသူဝင်း
၄၇။ ေဒါ်နှင်းေဝဖ
ြ ူ
၄၈။ ေဒါ်ခိုင်ဇင်သန့်
၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။

ေဒါ်စန်းခိုင်
ေဒါ်ဝါဝါထွန်းလွင်
ေဒါ်စန္ဒာေအာင်
ေဒါ်လဖိုင်ဆိုင်းမွန်းမိုင်
ေဒါ်သင်းယုေဝ

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

ေဒါ်ဇာနည်သိန်း
ေဒါ်သဉ္ဓာလိှုင်
ေဒါ်ေမဆုပိုင်
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်မွန်

၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။

ေဒါ်စံပယ်ေထွး
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်သက်
ေဒါ်စန္ဒာစိုး
ေဒါက်တာမ
ြ င့်ြမင့်ေဆွ
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူဝင်း
ဦးေအာင်နိုင်ဝင်း
ေဒါ်ေအးေအးသန်း
ေဒါ်တင်လဲ့လဲ့ခိုင်

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

ဦးေအာင်ေကျာ်ဇင်
ေဒါ်ေအးေအးခိုင်
ေဒါ်နန္ဒာ ြငိမ်းသူ
ေဒါ်အိအိ ြငိမ်း
ဦးမင်းသူနိုင်
ေဒါ်ဇင်မာဦး
ေဒါ်ေကသီဝင်း
ေဒါ်ခိုင်ဇာမွန်
ေဒါ်လှလှထွန်း
ေဒါ်ခိုင်ဇာနည်ေထွး
ဦးင
ြ ိမ်းေကျာ်ဇံ
ဦးမျိုးမင်းသူ
ေဒါ်လှလှေဌး
ေဒါ်နီလာလွင်
ေဒါ်ဇင်ဇင်လတ်
ဦးေအာင်ကိုဝင်း
ေဒါ်ဟန်နီလွင်
ေဒါ်ခင်မွန်မွန်သိမ့်
ဦးမိုးမင်းသူ
ေဒါက်တာချစ်သက်ဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သုိလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သုိလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
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စဥ်
* 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။
၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။

အမည်
ဦးေကျာ်ထက်လင်း
ေဒါ်ဦးသန်းနွဲ့
ဦးမင်းေဇာ်ဦး
ေဒါက်တာစန္ဒာေအာင်
ေဒါ်ေအးထက်ထက်ေအာင်
ေဒါ်အိသူဇာေဌး
ဦးမျိုးဝင်းေထွး
ေဒါ်အိအိသက်ေဖွး
ေဒါ်စန်းသီရိ ြဖိုး
ေဒါ်သက်ေထွးစံ
ေဒါ်လွန်းပိုးအိမ်
ဦးေအာင်တင့်
ေဒါ်မိုးပွင့် ြဖူ
ဦးဗန်လားလျန်
ေဒါ်ဆုမွန်ေကျာ်
ေဒါ်ခင်ေမသက်
ေဒါ်ချိုနွယ်ေဝ
ဦးေအာင်ေကျာ်စန်း
ေဒါ်ေဟမာေဆွဝင်း
ဦးေခါ်ဒုလုံေမာ့
ေဒါက်တာယုယုေဆွ
ေဒါ်နန်းစန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ဇင်မျိုးဝင်း
ဦးစည်သူေအာင်
ေဒါက်တာေအးသန္တာဦး
ေဒါ်ခင်မာလာဝင်း
ေဒါ်မာလာဝင်း
ေဒါ်သက်သက်ဝင်း
ေဒါ်နန်းေလာဝ်မွန်း
ေဒါ်ခင်နှင်းသွယ်
ေဒါ်နွယ်နီေအာင်
ေဒါ်ေမပွင့် ြဖိုး
ေဒါ်ဇင်ဇင်ေမာ်
ေဒါ်အိမွန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကီးတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
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စဥ်
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။
၁၄၅။
၁၄၆။
၁၄၇။

အမည်
ေဒါ်စိုးစိုးေဇာ်
ေဒါ်ဇင်ပပဖ
ြ ိုး
ေဒါက်တာေကျာ့သူဇာခိုင်
ေဒါ်နှင်းပွင့်ဟန်
ေဒါ်လားရိန်းလွယ်
ဦးတင်ထွန်းဝင်း
ေဒါ်ရူပါဖ
ြ ိုး
ေဒါ်ေလးေလးမ
ြ င့်
ေဒါ်ဖ
ြ ူသဲစု
ေဒါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်း
ေဒါက်တာသန်းထွန်းဦး
ေဒါ်မျိုးမျိုးေအး
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူဝင်း
ေဒါ်ခင်နှင်းယု ြမတ်
ေဒါ်ေနာ်စန္ဒီအုံး
ေဒါ်ခိုင်ဇာလင်း
ေဒါ်နုနုရည်
ေဒါ်မျိုးမမင
ြ ိမ်း
ေဒါ် ြကည်နု
ဦးရန်ေနာင်ဦး
ေဒါ်သဇင်နုေဝ
ေဒါ်မ
ြ တ် ြငိမ်းသူ
ဦးဆန်ချို
ေဒါ်ေနနွယ်လင်း
ဦးစိုင်းလုံတစ်
ေဒါ်အိအေိ ထွး
ေဒါ်စိုးစိုးေဌး
ေဒါ်မိုးမိုးခိုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သုိလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သုိလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
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စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/သချင်္ာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သချင်္ာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၃)။ ။ အဆင့် ြမင်ပ့ ညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ သတ္တ ေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
သရုပ် ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ သတ္တ ေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

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
ေဒါ်ခိုင်မီမီေဇာ်
ြ င့်
ေဒါက်တာခင်ေဌးမ
ေဒါ်သန်းသန်းနိုင်
ေဒါ်ေအးဆုမွန်ေအာင်
ေဒါ်နယ်လီခိုင်
ဦးထက်ထက်ေအာင်
ေဒါ်အိသဇင်ေသာင်း
ေဒါက်တာခင်သူဇာမင်း
ဦးမျိုးမျိုး
ေဒါ်စိမ်းမို့မို့ပိုင်
ေဒါ်သင်းသင်းခိုင်
ေဒါ်ဥမ္မာမိုး
ေဒါ်ေမမ
ြ တ်သူ
ဦးသန်းေအး
ေဒါ်တင်မာချို
ေဒါ်တင်နွယ်ဝင်း
ေဒါ်ခင်လင်းလင်းေကျာ်
ေဒါ်သူဇာမိုး
ေဒါ်စုစုတင်
ဦးသန်းေဇာ်နိုင်
ေဒါ်တင်နီလာမ
ြ င့်
ဦးထူးထူးေအာင်လွင်
ေဒါ်သီသီဟန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ဘားအံတက္က သုိလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က 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။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။

ေဒါ်ဝင်းဝါေနွး
ေဒါ်ဝင်းဝါဝါေကျာ်
ေဒါ်ေဆွဇင်သန့်
ေဒါ်အိအိေရွှ
ေဒါ်သင်းသင်းခိုင်
ေဒါ်နုနုေဝ
ဦးမင်းေဇာ်လတ်
ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ေဌး
ဦးသိုက်ထက်ေအာင်
ေဒါ်ေဝဇင်မင်း
ေဒါ်ေနာ်ထူးဒီ
ေဒါ်စန္ဒာမိုး
ေဒါ်စန္ဒာေရွှ
ေဒါ်ေမဇွန်ေဇာ် ြမင့်
ဦးဘိုဘိုေကျာ်
ေဒါ်ဝင်းဝင်းသန်း
ေဒါ်ယုယုေထွး
ေဒါ်ထက်ထက်စိုး
ေဒါ်နန်းစိုးခင်
ဦးစိုးသက်နိုင်
ဦးလင်းလင်းထက်
ေဒါ်သဉ္ဇာဝင့်
ေဒါ်သီတာဝင်း
ေဒါ်ဆုမွန်ေကျာ်
ေဒါ်ကျိန်ဆန်းကျင်း
ေဒါ်ေမမိုးထွန်း

၅၀။ ဦးလွင်ဦး
၅၁။ ေဒါက်တာေအးမ
ြ သန္တာ
* ၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။

ေဒါ်ေအးသီတာ
ေဒါ်နိုနိုေဝ
ေဒါက်တာမ
ြ တ်သန္တာေဆွ
ေဒါက်တာဖ
ြ ိုးမမလင်း
ေဒါ်က
ြ ူက
ြ ူေထွး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၇။ ေဒါ်သဇင်
၅၈။ ေဒါ်ခင်ေစာေမွှး
၅၉။ ေဒါ်သွယ်ဇင်ဦး
၆၀။ ေဒါက်တာေကျာ့ေကျာ့ရှင်း
၆၁။ ေဒါက်တာထိပ်ထားလိှုင်
၆၂။ ေဒါ်ေနာ်ပန်ဒိုးရာ
၆၃။ ေဒါ်အိအိ ြဖုိ း
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။
၇၂။

ေဒါ်ေအးသန္တာဝင်း
ေဒါ်စုဇင်မာထွန်း
ေဒါ်တင်အိချို
ေဒါက်တာနီလာဝင်း
ေဒါက်တာသိန်းသိန်း ြကည်
ေဒါ်င
ြ ိမ်းေအး
ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်မွန်
ေဒါ်ေမဦးေဇာ်
ေဒါ်ထိုက်ထိုက်လင်း

၇၃။
၇၄။
* ၇၅။
၇၆။

ေဒါ်ေအးေအးမ
ြ င့်
ဦးင
ြ ိမ်းချမ်းစံ
ေဒါ်ချိုနန္ဒာ
ေဒါ်မ
ြ ြမဝင်း

၇၇။
* ၇၈။
* ၇၉။
၈၀။
၈၁။

ေဒါ်သန်းသန်းနု
ေဒါ်က
ြ ည်နှင်း ြဖူ
ဦးေနလင်းဦး
ေဒါ်ရီရီေဌး
ေဒါ်သင်းနွယ်နီထွန်း

* ၈၂။ ေဒါ်လှလှနွယ်
* ၈၃။ ေဒါ်ထားထားလွင်
၈၄။ ေဒါက်တာေဆွေဆွနိုင်
၈၅။ ေဒါ်ေနာ်စတားလက်ေကျာ်
၈၆။ ေဒါ်နန်းနွမ်းမိုခမ်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

* ၈၇။
* ၈၈။
၈၉။
* ၉၀။
၉၁။
၉၂။

ဦးဝင်းကိုကို
ေဒါ်ေအးသက်ဇွန်
ေဒါ်နန်းအင်က
ြ င်းေနွး
ေဒါ်ဇင်မာမ
ြ င့်
ေဒါ်ဖ
ြ ူပ
ြ ာတင်
ေဒါ်ေကခိုင်ဦး

၉၃။
* ၉၄။
၉၅။
၉၆။
၉၇။
၉၈။
၉၉။
* ၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။
* ၁၁၃။
* ၁၁၄။
၁၁၅။
၁၁၆။
၁၁၇။
၁၁၈။
၁၁၉။

ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ေအး
ေဒါ်ဝင်းမာေရး
ေဒါ်ခင်မို့မို့
ေဒါ်ဝင်းမာစိုး
ေဒါ်ေအမီလွင်
ေဒါ်ေဌးနွယ်
ေဒါ်ခင်နှင်းေဝ
ေဒါ်နန်းခမ်း(ခ) ယုယုေထွး
ေဒါက်တာဝတ်ရည်ေအာင်
ေဒါက်တာနန့်ဂလိုရီယာ
ေဒါ်သိမ့်သိမ့်ေကျာ်
ဦးပ
ြ ုံးေမာင်ေမာင်
ေဒါ်အိ ကယ်စိုး
ေဒါ်မို့မို့ေအာင်
ေဒါ်သင်းအိဇင်
ေဒါက်တာေဇာ်မျိုးဝင်း
ေဒါ်ေနာ်ေနာ်ဦး
ေဒါ်မိကျိုက်စွဲနွန်
ေဒါ်ေကခိုင်လငွ ်
ေဒါ်ခိုင်စုေရွှ(ခ)
ခင်ေြပ့ေပ
ြ ့ေသာ်သာ
ေဒါ်ဇူးဇူးေနဂျူး
ေဒါ်ေအးေအးခိုင်
ေဒါ်ေမသူဝင်း
ေဒါ်ေအးေအးစံ
ေဒါ်ရူပါေကျာ်
ေဒါ်ေဆွမာဝင်း
ေဒါ်ဇင်မာဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်

ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၁၂၀။
၁၂၁။
၁၂၂။
၁၂၃။

ေဒါ်နန်းခိုင်ဇင်ဝင်း
ေဒါ်ဇင်မာဝင်း
ေဒါ်ဆုလဲ့ဝင်း
ေဒါ်နုနှင်း ကိုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/သတ္တ ေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သတ္တ ေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၄)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ရုက္ခေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
သရုပ် ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ ရုက္ခေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

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
ေဒါ်နီလာစံ
ဦးေကျာ်သီဟ
ေဒါ်မိုးမိုး
ေဒါက်တာသက်သက်ဇင်
ဦးသိန်းေဌးဝင်း
ေဒါက်တာလင်းလင်းထိုက်
ေဒါ်ဇာခ
ြ ည်ဝင်း
ေဒါ်မိုးမိုးသန်း
ေဒါ်မီမီမျိုးမ
ြ င့်
ေဒါ်စန္ဒီနှစ်ဆန်းလိှုင်
ေဒါက်တာေနာ်အယ်ဆာေဖာ
ေဒါက်တာဖ
ြ ိုးမို့မို့ဇင်
ေဒါ်ေနာ်ေမေဖာ
ေဒါ်ရူပါစိုး
ေဒါ်ခင်မျိုးသွယ်
ေဒါ်အိ ြဖူေကျာ်
ေဒါ်သဉ္ဇာေမာ်
ေဒါ်ယုယုလွင်
ေဒါ်လှမျိုးခိုင်
ဦးဝီလျံ
ေဒါ်ခင်မာမ
ြ င့်
ဦးက
ြ ည်တိုး
ေဒါ်ဇင်မာဦး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
၄၁။
၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
* ၄၉။
၅၀။
၅၁။
၅၂။
၅၃။
၅၄။
၅၅။
၅၆။
၅၇။

အမည်
ေဒါ်စိုးပို
ေဒါ်ယဉ်ယဉ်က
ြ ည်
ေဒါ်ခိုင်သဇင်
ေဒါ်နှင်းေဟမာန်
ေဒါ်ပပရှိန်
ေဒါ်ပွင့်ရတနာေအာင်
ေဒါ်ဝင်းသီရိ ြဖိုး
ေဒါ်ခင်ဇာလီထွန်း
ေဒါ်အိအိ ြဖူ
ေဒါ်ေထွးေထွး
ဦးလင်းေအာင်
ေဒါ်ဇင်မာစိုး
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူဝင်း
ဦးဖျားရယ်
ေဒါ်မိုး ြမင့်သွယ်
ဦးထက် ြမက်ေအာင်
ေဒါ်ေမသူေထွး
ေဒါ်တင်မာဝင်း
ေဒါ်နန်းခမ်းဗွာ
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးပပေဌး
ေဒါ်နန်းေငွ ြခည်ဝင်း
ေဒါ်လဇွမ်ပန်ဆန်း
ေဒါ်ေအးနန္ဒာဝင်း
ေဒါ်စုစုလိှုင်
ေဒါ်နန့်ဇွန်ေမဦး
ေဒါ်သဉ္ဇာ ြမင့်
ေဒါ်သန္တာေအာင်
ေဒါက်တာခိုင်ေဆွညွန့်
ေဒါ်ဇင်မိုးလိှုင်
ေဒါ်ချစ်စန္ဒာ
ေဒါ်ေနာ်နွယ်နွယ်စိုး
ေဒါ်နှင်းယု
ဦးလရိန်း
ေဒါ်အိအိခိုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မိုးညှင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ြမိတ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
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စဥ်

အမည်

၅၈။
၅၉။
* ၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။

ေဒါ်နုနုဇင်မာ
ေဒါ်တင်ယုေမာ်
ေဒါ်နှင်းအိေရွှစင် ြမင့်
ေဒါ်သီတာေအး
ေဒါ်ဇင်မာင
ြ ိမ့်
ေဒါ်အိဝင်းမူ
ေဒါ်နွယ်နွယ်ေဌး
ေဒါ်မ
ြ သန္တာေကျာ်
ေဒါ်ချယ်ရီေအာင်

၆၇။
၆၈။
၆၉။
၇၀။
၇၁။

ေဒါ်နှင်းနှင်းအိ
ေဒါ်ဝင်းသိဂင်္ီေအာင်
ေဒါ်ေအးယုမွန်
ေဒါ်မ
ြ တ်နှင်းေဝ
ေဒါ်ခင် ြမတ်နိုးဝင်း

၇၂။
၇၃။
၇၄။
၇၅။
၇၆။
၇၇။
၇၈။
၇၉။
၈၀။

ေဒါ်ဖ
ြ ိုးခက်မွန်
ေဒါ်ငိုလ်စန်းကျိန်း
ေဒါ်မ
ြ ြမသန်း
ေဒါ်ငွန်သင်ပါရ်
ေဒါက်တာက
ြ ူက
ြ ူသန်း
ေဒါ်ဒွန်လျန်ဒိမ်
ေဒါ်စုလိှုင်ေထွး
ေဒါ်ဝင်းသူဇာ
ေဒါ်ေဝေဝနှင်း

၈၁။
၈၂။
၈၃။
၈၄။
၈၅။
၈၆။
* ၈၇။
* ၈၈။

ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်သူ
ဦးစည်သူေအာင်မင်း
ေဒါ်မ
ြ တ် ြမတ်ြဖိုး
ေဒါ်ခင်စန္ဒီြပုံးချို
ဦးမျိုးမ
ြ င့်ေအာင်
ေဒါ်နန်းခမ်းဆိုင်
ေဒါ်သဲနှင်းေဝ
ေဒါ်သင်းသင်းနိုင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ဟသာတတက္က
င်္
သိ ု လ ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
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စဥ်
၈၉။
၉၀။
၉၁။
၉၂။
၉၃။
၉၄။
* ၉၅။
* ၉၆။
* ၉၇။
၉၈။
* ၉၉။
၁၀၀။
၁၀၁။
၁၀၂။
၁၀၃။
၁၀၄။
၁၀၅။
၁၀၆။
၁၀၇။
၁၀၈။
၁၀၉။
၁၁၀။
၁၁၁။
၁၁၂။

အမည်
ေဒါက်တာစိုးစိုးယုနှင်း
ေဒါ်ထက်ထက်ေအာင်
ေဒါ်နွယ်နီေရွှစင်
ေဒါ်သီခိုင်ေဌး
ေဒါ်ယုမွန်ေဌး
ဦးသန့်ဇင်
ေဒါ်ရတနာသီရိ ြဖူ
ေဒါ်ဆိုင်းနန်
ဦးေကျာ် ြငိမ်း
ေဒါက်တာနှင်းဝတ်မှုန်
ေဒါ်နန်းနွမ်းခမ်း
ေဒါ်သန်းသန်းထက်
ေဒါ်နီလာထွန်း
ေဒါ်ေဌးေဌးဝင်း
ေဒါ်ေအးမျက်သွယ်
ေဒါ်ေမသင်း ြကူ
ေဒါ်ေမဖ
ြ ိုးသင်း
ဦးေအာင် ြမတ်ခိုင်
ေဒါ်မူမူေဌး
ေဒါ်တင်မျိုးဦး
ေဒါ်တင်ဇာေထွး
ေဒါ်ဖူးဝင့်ရည်ေသာ်
ေဒါ်စိုးမင်းမင်းေအး
ဦးလှမျိုးသိန်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမင်းြခံဒီဂရီေကာလိပ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြမင်း ြခံဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေတာင်ကုတ်ဒီဂရီေကာလိပ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ရုက္ခေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
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ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ရုက္ခေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၅)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်များ၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
သရုပ် ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီ
ေကာလိပ်များ၏ ဘူမိေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

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

အမည်
ေဒါ်သင်းသီရိေချာ
ေဒါ်မိုးသီတာ
ေဒါ်သူဇာဝင်း
ေဒါ်ေကခိုင်ယု
ဦးေနဝင်းေအာင်
ဦးမျိုးမင်းေအာင်
ေဒါ်ခင်မာသန်း
ေဒါ်မ
ြ တ်မွန်မွန်သန့်
ဦးေကာင်းစည်သူ
ဦးရာဇာဖ
ြ ိုး
ဦးစိုင်းနိုင်လင်းေအာင်
ေဒါ်မိဝင်းစန္ဒီပိုင်
ဦးလဝန်းထိုက်
ေဒါ်သိဂင်္ီသန့်
ေဒါ်ေရွှစင်ထွန်း
ေဒါ်သက်သက်ေအာင်
ဦးေဇာ်လင်းြဖိုး
ေဒါ်ခင်ေကျာ့ေကျာ့ဦး
ဦးေအာင်ေဇာ်ဆက်
ေဒါ်နွယ်နီဦး
ေဒါ်ခင်ချမ်းေမ
ြ ့ချယ်ရီေမာင်
ဦးဝဏ္ဏ

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာတက္က သိုလ်
ေမာ်လ ြမိုင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
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စဥ်
၂၃။
၂၄။
၂၅။
၂၆။
၂၇။
၂၈။
၂၉။
၃၀။
၃၁။
၃၂။
၃၃။
၃၄။
၃၅။
၃၆။
၃၇။
၃၈။
၃၉။
၄၀။
* ၄၁။
* ၄၂။
၄၃။
၄၄။
၄၅။
၄၆။
၄၇။
၄၈။
၄၉။
* ၅၀။
၅၁။
၅၂။

အမည်
ေဒါ်နှင်းအိအိဝင်း
ေဒါ်သဇင်ထက်တင်
ေဒါ်က
ြ ည်က
ြ ည်သွင်
ေဒါ်ခင်သန်းစိုး
ဦးေအာင်ေအာင်
ဦးပ
ြ ည်စုံစိုးဝင်း
ေဒါ်ေကသီြမင်ေ့ ဆွ
ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ေမာ်
ဦးဆန်းလင်းထွန်း
ေဒါ်ေအးမင်းစိုး
ဦးေအာင်မျိုးေဆွ
ေဒါ်သီသီေကျာ်
ဦးတင်ထွန်းေအာင်
ဦးဇမ်းခန့်မန်
ေဒါ်တိုးတိုးေကျာ်လင်း
ဦးမန်ရှန်းလမ်းမုံ
ေဒါ်ဝါဝါခိုင်
ေဒါ်တင့်တင့်ထွန်း
ဦးခွန်ေစာဏထွန်း
ေဒါ်ေနွးချယ်ရီဝင်း
ေဒါ်ေနာ်နှင်းစန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ညိုညိုသိမ့်
ေဒါ်နီလာရှိန်
ေဒါ်ဖ
ြ ိုးေငွဇင်
ေဒါ်လဲ့ရည်လွင်
ေဒါ်သူဇာေဌး
ေဒါ်မ
ြ တ်နှင်းနွယ်
ေဒါ်ဆုနိုင်ေအာင်
ေဒါ်ေကသီခိုင်
ေဒါ်စုနှင်းလွင်

၅၃။ ဦးေဝမင်းဦး
၅၄။ ေဒါ်ရတနာဝင်းေဆွ
၅၅။ ေဒါ်ဆန်းေအး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
ပင်လုံတက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
လွိုင်ေကာ်တက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ထားဝယ်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မအူပင်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
မေကွးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ကေလးတက္က သိုလ်
ဒဂုံတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ပဲခူးတက္က သိုလ်
ပုသိမ်တက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေမာ်လြမိုင်တက္က သိုလ်
ေရွှဘိုတက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ေကျာက်ဆည်တက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
လားရိှုးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
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စဥ်
၅၆။
၅၇။
* ၅၈။
၅၉။
၆၀။
၆၁။
၆၂။
၆၃။
၆၄။
၆၅။
၆၆။
၆၇။

အမည်
ဦးဦးထွန်းဝင်း
ေဒါ်ခင်ယုဇနဝင်း
ေဒါ်စန်းစန်းဝင်း
ေဒါ်သိန်းသိန်းတင်
ဦးသန်းစိုး
ဦးမျိုးမ
ြ င့်ေအာင်
ဦးေဌးလွင်
ေဒါ်ေဟမာန်ဦး
ေဒါ်ေရွှဇင် ြဖိုး
ဦးေအာင်မျိုးသူ
ဦးဇင်ဘိုဘို
ဦးလွင်ကိုဇင်ဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်၊
ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ကျိုင်းတုံတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်
စစ်ေတွတက္က သိုလ်
ေတာင် ကီးတက္က သိုလ်
ဗန်းေမာ်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ေတာင်ငူတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
ပခုက္ကူတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
ြပည်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဘူမိေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်/ေကျာင်းအုပ် ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၆)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
သရုပ် ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ယွန်းလိှုင်းဘရဏီ
၂။ ေဒါ်သိမ့်သိမ့်ေနွး
၃။ ေဒါ်ခင်သက်ထားနွယ်
၄။ ေဒါ်မို့မို့ဇင်
၅။ ေဒါက်တာလွင်ကိုလတ်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၇)
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ရက်စွဲ။
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၇)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပုသိမ်တက္က သိုလ်၊ အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ သရုပ် ြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ပုသိမ်တက္က သိုလ်၊ အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာနတွင် လက်ေထာက်
ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူး
တိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ေဒါ်ဝင့်ရည်ပိုင်
ေဒါ်စိုးေသာ်ေသာ်ထွန်း
ေဒါ်လွင်မာေအာင်
ဦးသူရ ြကည်ဇင်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အဏ္ဏဝါသိပ္ပံဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၈)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ေဘာဂေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ ေဘာဂေဗဒ
ဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
* ၆။

ေဒါ်ေအးမ
ြ တ်မွန်
ေဒါ်ဖ
ြ ူဖ
ြ ူမင်း
ေဒါ်စန်းစန်းေဌး
ေဒါ်ချိုစန္ဒာထွန်း
ေဒါ်ဝတ်မှုံဖူး
ေဒါ်ဇွန်မျိုးလွင်

၇။ ေဒါ်ဇင်မာလွင်
၈။ ဦးသက်ေအာင်
၉။ ေဒါ်ေအးေအးင
ြ ိမ်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်

* ပါရဂူဘွဲ့ ကိုသင်တန်း တက်ေရာက်ေနသူများသည် ပါရဂူဘွဲ့ ကိုတန်းြပီးဆုံးမှသာ တိုး ြမှင့်ေြပာင်းေရွှ့
ခန့်ထားသည့် တက္က သိုလ်၊ ဒီဂရီေကာလိပ်၊ ေကာလိပ်သို့ သွားေရာက်တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန် ြဖစ်သည်။
ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ေဘာဂေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၀၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
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(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ေဘာဂေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၅၉)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ အသုံးချေဘာဂေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
အသုံးချေဘာဂေဗဒဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉)ရက်ေန့နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

ေဒါ်ဖ
ြ ိုးပုံ့ပုံ့သူ
ေဒါ်သက်မွန်စိုး
ဦးေအာင်မျိုး
ေဒါ်မီမီေကျာ်ဦး

ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

၅။ ေဒါ်က
ြ ူက
ြ ူေထွး
၆။ ေဒါ်ေအးသန္တာ
၇။ ဦးေစာလင်းေအာင်

မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မန္တေလးတက္က သိုလ်
(စီးပွားေရးပညာ)

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/အသုံးချေဘာဂေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ------------------------------------------------ဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
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စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၀)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ဝါဏိဇ္ဇေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ (လစာ
နှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တဲွေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ ဝါဏိဇ္ဇေဗဒဌာနတွင်
လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်း
မှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -
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ေဒါ်အိအိ ြဖူ
ေဒါ်တင့်တင့်ထွန်း
ေဒါ်ဝိုင်းချစ်
ဦးပ
ြ ည့် ြဖိုးေအာင်
ေဒါ်ဆုဆုလိှုင်
ေဒါ်တင်ချိုလတ်
ေဒါ်ဟန်နီ
ေဒါ်သန္တာေအာင်
ဦးချမ်းဝင်းေအာင်
ေဒါ်နန်းဇာဇာမ
ြ င့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဝါဏိဇ္ဇေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
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၅။
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ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဝါဏိဇ္ဇေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၁)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ စာရင်းအင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ စာရင်းအင်း
ပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်
ေန့ နံနက်ပိုင်း မှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။
၉။

အမည်
ေဒါ်ေအးသင်းမှီ
ေဒါ်နှင်းနှင်းေအာင်
ေဒါ် ြဖူဖ
ြ ူဝင်း
ေဒါ်ခင်နွယ်ထွန်း
ေဒါ်ဇာဇာဝင်း
ေဒါ်ဝင်းသီရိေအာင်
ေဒါ်ဝါဝါေရွှစင်
ေဒါ်ဝါဝါနိုင်
ေဒါ်ခင်စန္ဒီြမင့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/စာရင်းအင်းပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
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၅။
၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စာရင်းအင်းပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၂)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်း ြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု
ပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်
ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။

အမည်
ဦးေအာင် ြဖိုး
ေဒါ်ဖ
ြ ူနှင်းစံ
ေဒါ်ခင်သန်းရင်
ဦးေအာင်ချမ်းေအး
ေဒါ်ေရက
ြ ည်နှင်း
ဦးေအာင်စိုး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မုံရွာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
မိတ္ထီလာစီးပွားေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်စီးပွားေရးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/စီမံခန့်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
၃။ ညွှန်က
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၃)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ စီးပွားေရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ စီးပွားေရး
ပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်
ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။

အမည်
ေဒါ်ခင်မာလွင်
ဦးေဇာ်မျိုးလွင်
ေဒါ်သဉ္ဇာေအာင်
ဦးဟိန်းလတ်
ေဒါ်ယုယုဝင်း
ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်မွန်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မုံရွာတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေဝးသင်တက္က သိုလ်
မန္တေလးအေဝးသင်တက္က သိုလ်
ြမစ် ကီးနားတက္က သိလ
ု ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/စီးပွားေရးပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စီးပွားေရးပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၄)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်၊ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနမှ ေအာက်
ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်၊ ပညာေရး
သေဘာတရားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။

အမည်
ေဒါ်သဲထက်မင်းလွင်
ေဒါ်မျိုးစန္ဒာ
ေဒါ်ခင်ခင်သန့်စင်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ပညာေရးသေဘာတရား)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ပညာေရးသေဘာတရားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၁။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၂။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၃။ အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
၁၄။ ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၅)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ သင် ြပနည်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ သင်ြပနည်း
ဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့
နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ဦးဆလိုင်းတင်ထွန်း
ေဒါ်စုလဲ့ရီ
ေဒါ်မို့ခက်ခက်ဦး
ေဒါ်စုမွန်ေအာင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/သင် ြပနည်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သင် ြပနည်းဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၆)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်၊ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်
ြပပါ နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်၊ ပညာေရး
စိတ်ပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉)
ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ေဒါ်သဲ ြဖူေထွး
ေဒါ်နီလာမျိုးတင့်
ေဒါ်ေအးချမ်း ြမတ်ြဖိုး
ေဒါ်ပန်ဆုေအာင်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ပညာေရးစိတ်ပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ပညာေရးစိတ်ပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၇)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ကာယနှင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာဌာနမှ
ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ
တက္က သိုလ်များ၏ ကာယနှင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ေမသူ ြငိမ်း
၂။ ဦးေအာင်ခိုင်ဟိန်း
၃။ ေဒါ်သွယ်သွယ်ြမင့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်ပညာေရးတက္က သိုလ်
စစ်ကိုင်းပညာေရးတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ကာယ-ကျန်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ကာယနှင့်ေကျာင်းကျန်းမာေရးပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

-2-

၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၈)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ဂျပန်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ဂျပန်ဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ဝတ်ရည်ဦး
၂။ ေဒါ်ေစာစုလတ်
၃။ ေဒါ်နှင်းထက်ထက်ေဖွး
၄။ ေဒါ်မ
ြ တ်သူေအာင်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဂျပန်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၁၉)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဂျပန်ဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
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၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၆၉)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ဂျာမန်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ဂျာမန်ဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ခိုင်ဇာမင်းေအာင်
၂။ ဦးစိုင်းစည်သူဝင်း

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဂျာမန်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၀)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြ င်း ြဖန့်ေဝခ
၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဂျာမန်ဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၀)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ရုရှားဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ရုရှားဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်ခိုင်ပွင့်ေဝ
၂။ ေဒါ်ေအးမ
ြ တ် ြမတ်မျိုး
၃။ ေဒါ်နှင်းသီတာ
၄။ ေဒါ်လွင်မာစိုး

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ရုရှား)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၁)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ရုရှားဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
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၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၁)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ တရုတ်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
တရုတ်ဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

၁။ ေဒါ်သူဇာစိုး

မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

၂။ ေဒါ်စု ြမတ်ေဝဇင်
၃။ ေဒါ်စုမွန်က
ြ ည်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/တရုတ်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၂)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ တရုတ်ဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၂)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ြပင်သစ်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ြပင်သစ်ဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်မ
ြ င့် ြမင့်သူ
၂။ ေဒါ်ခိုင်ဆုရည်ညွန့်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ ြပင်သစ်)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၃)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ြပင်သစ်ဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန

-2-

၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၃)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာတက္က သိုလ်၊ ထိုင်းဘာသာစကားဌာနမှ
ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ရန်ကုန်နိုင်ငံ ြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်၊ ထိုင်းဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)
များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုးြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။

အမည်
ေဒါ်သံသာဆု
ေဒါ်ေဝရီခိုင်
ေဒါ်ရွှန်းလဲ့ဝင်း
ေဒါ်ခိုင်ခိုင်ထိုက်
ေဒါ်သဉ္ဇာဝင်းလိှုင်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ထိုင်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၄)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ထိုင်းဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၄)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ကိုရီးယားဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ
နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
ကိုရီးယားဘာသာစကားဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

လက်ရှိ တက္က သိုလ်

၁။ ေဒါ်မ
ြ မဥ္ဇူ

မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

၂။ ေဒါ်ဇင်မူမူသင်း

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ကိုရီးယား)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၅)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ကိုရီးယားဘာသာစကားဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၅)။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်းြပ
(လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏ ဘာသာေဗဒ
ဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့
နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်

အမည်

၁။ ေဒါ်စုမွန်ထက်
၂။ ဦးသိန်းထိုက်ဦး
၃။ ေဒါက်တာသိဂင်္ီထား

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
မန္တေလးနိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်နိုင်ငံြခားဘာသာ
တက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ဘာသာေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၆)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ဘာသာေဗဒဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
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၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၆)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တက္က သိုလ်များ၏ စာက
ြ ည့်တိုက်နှင့်သုတပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်
ြပပါ နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား ၄င်းတို့နှင့် ယှဥ်တွဲေဖာ် ြပပါ တက္က သိုလ်များ၏
စာက
ြ ည့်တိုက်နှင့်သုတပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ
အဖ
ြ စ် (၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -

စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။
၅။
၆။
၇။
၈။

အမည်
ေဒါ်သွယ်သွယ်ေဆွ
ေဒါ်စု ြမတ်လိှုင်
ေဒါ်ေရွှစင်ထွန်း
ေဒါက်တာသန့် ြဖူက
ြ ည်
ေဒါ်အိမ့်သင်ဇာေကျာ်
ေဒါ်ခင်မာေရွှ
ေဒါ်သွယ်နှင်းအိဇင်
ေဒါ်သက်မွန်ေဆွ

လက်ရှိ တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်

တိုးြမှငခ့် န့်ထားသည့်
တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်အေရှ့ပိုင်းတက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရန်ကုန်တက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်
ရတနာပုံတက္က သိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/စာ-သု)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၇)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတက္က သိုလ်များ
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စာက
ြ ည့်တိုက်နှင့်သုတပညာဌာန၊ ------------------------------------------------တက္က သိုလ်
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၆။
၇။
၈။
၉။
၁၀။
၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ
ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်

အမိန့်ေ ြကာ်ြငာစာ
အမှတ် (၂၇၇)။ ။ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနမှ
ေအာက်ေဖာ် ြပပါ နည်း ြပ (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)များအား မန္တလာဒီဂရီေကာလိပ်၊ ခရီးသွား
လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာနတွင် လက်ေထာက်ကထိက (လစာနှုန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ အဖ
ြ စ်
(၁-၃-၂၀၁၉) ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းမှ စ၍ ရာထူးတိုး ြမှင့်ခန့်ထားလိုက်သည် စဥ်
၁။
၂။
၃။
၄။

အမည်
ဦးေကျာ်စွာ
ဦးသန်းထိုက်
ဦးသန်းနိုင်
ဦးဟန်သာညို

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်
စာအမှတ်။ အဆင့် ြမင့်/ဝန်ထမ်း(တိုးြမှင့်/ခရီးသွား)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၁၉(၂၄၂၈)
ရက်စွဲ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၂၂) ရက်
ြဖန့်ေဝခ
ြ င်း ၁။ ဥက္က ဋ္ဌ၊ ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့
၂။ အမ
ြ ဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန် ကီးဌာန
၃။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူးချုပ်၊ ပုံနှိပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန
(ြမန်မာနိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေက
ြ ညာေပးပါရန် ေမတ္တ ာရပ်ခံချက်ြဖင့်)
၄။ ေကျာင်းအုပ်ကီး၊ သက်ဆိုင်ရာဒီဂရီေကာလိပ်
၅။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဌာန၊ ------------------------------------------------ဒီဂရီေကာလိပ်
၆။ စာက
ြ ည့်တိုက်မှူး၊ တက္က သိုလ်များဗဟိုစာက
ြ ည့်တိုက်
၇။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
၈။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၉။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
၁၀။ ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
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၁၁။
၁၂။
၁၃။
၁၄။

ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (ဘ ာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
ညွှန်က
ြ ားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့် ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန
အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာအဓိကစာတွဲ
ရုံးလက်ခံ/ေမျှာစာတွဲ
အမိန့်အရ -

( ေဒါက်တာသက်တင်ညွန့် )
ဒုတိယညွှန် ြကားေရးမှူးချုပ်

