
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ် (၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသင်ွသင်ွေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်မာဦး မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမာမာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းသနး် လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေမာ်ေမာ်ေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာတင်တင်ချ ိ ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာသစ်သစလ်င်ွ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာလေှအာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၉။ ေဒါက်တာဇင်မာသနး် မေကွးတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးမိေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာှင်းဆခီျ ိချ ိ လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်မာသက် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာစာလွင် ပင်လုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာတင်မိမိိုင် ကေလးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၅။ ေဒါက်တာခင်ေဌးြမင့် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာယွ်ယွေ်အး ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာတင်တင်မနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာခင်မမေလး မိတီလာတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာဝင်းသန်းဦး ဘားအတံကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလပ်ိစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလု၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနနး်ေအးေအးသိနး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအာင်ဆနး်ဦး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ဆနး်ဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ေဝ ဒဂုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဝင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာမာလာသိနး် မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးေအးေမာက် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာေနေအာင် မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာကင်ကင်ဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၆။ ေဒါက်တာယယုေုဆွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာညိမ်းညိမ်းဝင်း 
(ခ)ငိမ်းငိမ်းဝင်း 

မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာခိုင်ြမင့်ချ ိ ထားဝယ်တကသိလု ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာေအာင်ကုိကုိ မအပူင်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ဆနး်ဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာကကဇင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ိုင်ြမင့် ေတာင်ငတူကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာေဒဆိုင်းေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမိင်မိင်ေအး စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာြမတ်သူ မိတ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာလင်မျ ိးမျ ိးေဌး မေကွးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၇။ ေဒါက်တာနန�မူ်ေအး ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာတင်တင်ယွ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာဝင်းေဆွ မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း ြပည်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာခင်သိနး်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၂။ ေဒါက်တာခိုင်လယဝ်င်း မိတီလာတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဦး ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာြမြမစိုး ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာမာလာယေုအာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစစုရုီ ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၇။ ေဒေအးဆနး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်တကသုိလမှ် 

ရာထးူကုိ ရယလူျက်) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးစု ြပည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ဦး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစိုးေအာင် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစပံယ် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာလလှမွှန် ဟသာတတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ခင်စီ ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာွဲွဲ မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ရှိန် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသက်သက်ခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးေဆ ွ ကေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ေလးရ ီ ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေနာ်အားခူ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာမျိးထဋွ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာချ ိချ ိေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသတီာြမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာမုိင်စမ်းစမ်းေအး မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်ေဆ ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစ်ချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ေလးယွ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမင့်သိနး်ေထးွ လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဇင်ေမသွယ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

လားးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေကျာ့ေကျာ့ခိုင် ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာမုိးမုိး ပင်လုံတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စိုး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်မာ ကေလးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာစိုးစိးုလင်ွ မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတုိးနလီာ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာသန�ေ်ဇာ် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမာမာကည် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၂။ ေဒါက်တာသက်သက်ိုင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

မိတ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ေအး ပဲခးူတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေအးေအးစိုး ေတာင်ငတူကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေအာင်ရြဲမင့် ဟသာတတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာတင်တင်ဖိး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ မိတီလာတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးရီ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသန်းေအာင်ေထွး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာတင်မာစမ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသက်သက် မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉမွ်န် မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာချ ိချ ိစမ်း ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာတင်မာချ ိ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမာမာေအး မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေနာ်ေစးေစးေဖာ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာရရီြီမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ေမာ်ဦး မံုရ�ာတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဉမာခင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်တင်ေအာင် စစေ်တွတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်စိးုစိုးလင်း ပင်လုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယဝ်င်းခိုင် ြပည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာလင်ေအာင်ထနွး် ပင်လုံတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသစ်ဦးလင် ေတာင်ငတူကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌး ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဝါဝါထနွး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမိမုိးေအး ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသန�်သန�်ယွ် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာယယုဝုင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာညိမီေအာင် ြပည်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် ဘားအံတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စနး် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဦးေအးမင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေအး မေကွးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသာေထးွ ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစာေထွး ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း မေကွးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေကသီေကျာ် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ဝင်း ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၄။ ေဒါက်တာလြှမင့်သန်း ေတာင်ငတူကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးဟန ် ထားဝယ်တကသိလု ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် စစေ်တွတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၁၇။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာတင်တင်ွဲ မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာသသီီစံ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂၀။ ေဒါက်တာခင်လင်းြမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ဘားအံတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာတင်စနး်ေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေဒသနး်နီ မိတီလာတကသိုလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေထးွရီ ရတနာပံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာခင်အနုး်ြမင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်ြမင့် မေလးတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂၆။ ေဒါက်တာွဲွဲလင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာရထဲနွး်ိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာပပေအာင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌးလင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၀၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်မျ ိးသဲွ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းေအး မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်အာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာမင်းေသာင် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ထနွး်ြမင့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေဌး မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၄၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ မဿုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနွ�်နွ�ဝ်င်း မေလးတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဇင်မာလတ် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်မွန် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ေဌးေဌး ဒဂုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးြမတ် ထားဝယ်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမသူဇာ စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်သနး်ဝင်း မအပူင်တကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်မာရ ီ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမိမိလင် ပခကုတကသုိလ် မလာဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ခုိင် ကေလးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဝင်းိုင် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာြမင့်ေငွ ေတာင်ကးီတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဒေနမာစုိး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

(ထားဝယတ်ကသုိလ်မှ 

ရာထူးကုိ ရယူလျက်) 

၁၀။ ေဒါက်တာသီသီေအး မိတ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဒမုိးမုိး ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမာလာရီ စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ေမတင့် ထားဝယ်တကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေအးေအးချ ိ ကေလးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ဇေံအာင် ပငလံု်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာှငး်င်ှးသနး် ဒဂံုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာလငလ်ငဦ်း ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

 မေကွးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာချ ိချ ိသနး် ဟသာတတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေအးေအးေမာ် မအပူင်တကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေကးမံုလွင ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

             

    

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေနဝင်းဦး မေကွးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာွယွ်ယရီ် လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာတင်တင်ရ ီ ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေနာ်ထူးလာေဖာ ြပညတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာရင်ရငြ်မင့် မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေဆွ ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးမမ ပငလံု်တကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး ထားဝယ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေကျာ်ြမင့်ထူး လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမျ ိးလွင် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မငး် မေကွးတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်စန်းေဝ ြပညတ်ကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာြမယဉ်ယဉ်ငိမ်း ထားဝယ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာွယေ်ဝေအာင် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဒမင်းမငး်ေမာင် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစာေမာ် ြပညတ်ကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲမျ ိး ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဥမာယ်ွ စစေ်တွတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာရီရမီာ ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမာမာေသာင်း ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေကျာ် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေဝ မိတီလာတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာကုိကုိလွင ် ပခကုတကသုိလ် စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်ဆနး်ကည် ကေလးတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဥမာအနုး် ပဲခးူတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာကည်ကညေ်သာ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာရီရခီျ ိ ကေလးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာကည်ကညစ်န်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခုိင ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဌးေဌး  မေကွးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းြမင့်  ပခကုတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာှငး်ခုိင်စိုး ပငလံု်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာနီဝါလွင ် ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာတင်မုိးဝငး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေကသီြမ ပုသိမ်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာရီရသီနး် ဟသာတတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစာလင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်မုိးေအး စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစမ်းေဝေအာင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမင်းမင်းစိုး ပငလံု်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမီမီစိုး လားးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာ�ပံးရီ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစန်းစန်းဦး ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဥမာသိနး် ကေလးတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာတင်တင်န်ွ� လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေကးမံု စစေ်တွတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်သက်ေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာသာ မိတီလာတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်လတ်လတ်မွန ် ဒဂံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသီတာဦး ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေရ� ပဲခးူတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် ပဲခးူတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသို(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်  

၁။ ေဒါက်တာသဂိေကျာ် ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဇာ်မင်းသိနး် မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကည်ကည်လင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးေဌး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာမုိးပပေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်မာြဖ ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာကကေမာ် ြပည်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဆင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

မအပူင်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ မေလးတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာွယွ်ယေ်အာင် ရတနာပံုတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများသုိ                      

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာကျနိဒုိ်းနဲမ့် စာရင်းအင်းပညာဌာန 
ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာဌာန 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

(မိတ်တကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၂။ ေဒါက်တာသင်းယွဉ်ီး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာဌာန 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
စမံီခန�်ခွဲမပညာဌာန 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
(မအပူင်တကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၁၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ပါေမာက၊ 

ေဒါက်တာယဉမ်ျ ိးတင့်အား ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန� 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၅၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ြမနမ်ာစာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� 

မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်အာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ထားဝယတ်ကသိလု ် 

၂။ ေဒါက်တာတုိးတုိးဝင်း မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာယွ်ယွလ်တ် ဘားအတံကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမာလာဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာကည်ကည်ခိုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမင်းမင်းသန်း ရတနာပံုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်ညိေအာင် ြပည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းသိန်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာြဖြဖ လားးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာချ ိချ ိလွင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ဌာနများ၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ၏ အဂလပ်ိစာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� နနံက်ပုိင်းမှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေအမီေကျာ် ပခကုတကသိုလ ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ခင်ယုံ ရနကု်နတ်ကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်သနး်ရီ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်စန်းယု မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်အာင် မေကွးတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမင်းသန်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်အး(ခ) 

ေဒါက်တာယဉသ်ဇူာ 

မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာတင်မုိးရီ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၉။ ေဒါက်တာသရီေိအာင် ထားဝယ်တကသိလု ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာယဉြ်မတ်ြဖဝင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၁၁။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်ဝ မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစစုယုဉ် စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၃။ ေဒါက်တာြမင့်ေထးွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၁၄။ ေဒါက်တာဉမာတင် အဂလိပ်ဘာသာစကား 

အမျ ိးသားဗဟုိဌာန 

စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ပထဝီဝင်ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� 

မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်၊  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသဇင်ခိုင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဒတုိးရီ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၃။ ေဒါက်တာခင်မာရီ ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမူမူသနး် ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာနနီေီအး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ခင်စိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ သမုိင်းဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေကျာ်ေဆဦွး ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေကျာ်ေဆွနွ�် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာသတီာစနး်ရီ ပဲခးူတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်ေမာင်ေထးွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေအာင် စစေ်တွတကသုိလ် ရနကု်န်တကသုိလ် 

(မိတ်တကသုိလမှ် 

ရာထးူကုိရယလူျက်) 

၆။ ေဒါက်တာစနး်ရုီ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစာစိုး မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ  ေဒါက်တာေဝယလံင်း၊ တဲွဖက် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) အား မေလးအေဝးသင်တကသိုလ၊် ဒဿနကိေဗဒ 

ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) အြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ဒဂုံတကသုိလ်၊ စတ်ိပညာဌာနမှ ေဒါက်တာိုင်ဝင်း၊ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား စစေ်တွတကသုိလ် စတ်ိပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဥပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ဥပေဒပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနနး်ခင်ေထးွ မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာနနး်မာလာခင် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာွဲွဲေအး မေလးတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစမ်ိးလဲ့လဲ့ေအာင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဦး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ညီ မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးြမတ်မွန် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက ်

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ်             

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသန်းသနး်အင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်ရ ီ ပဲခးူတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃။ ေဒါက်တာခင်သူဇာ ပဲခးူတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း မေလးတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာြမြမေအး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ခင်ဉ မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသသူူချ ိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသဇူာနွ�် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်နတ်ကသိုလ၊် ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ခင်မမမျ ိး၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား ရန်ကုနတ်ကသုိလ၊် ိုင်ငံ 

တကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ်                          

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေလးတကသုိလ၊် ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ေမာင်ေမာင်လင်ွ၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား မေလးတကသိုလ၊် 

ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာန်းကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ်        

(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ မေလးတကသုိလ် 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၆၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ဓာတုေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာာဏ်ထွနး် ပဲခးူတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမတ်စာလှ ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ေအးေမ ဒဂံုတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစုစဝုငး် စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတက်ထွနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသင်းြမတ်ယ်ွ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာြမြမခုိင ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာွယသ်င်းန ီ ေတာင်ငတူကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ်     

(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊်ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေရ� ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာချ ိချ ိေအာင် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဦးေအးေငွ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲေအာင် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဦးစုိးြမတ် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒါက်တာလှတိုး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမင်းေမာင်ေမာင် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခုိငခုိ်ငမ်င်း ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတင်တင်ေကျာ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

သချာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� 

မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနနး်ငိမ်းငမ်ိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာပပထနွ်း ဘားအတံကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ်၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့်ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ် 

များ၏ သတေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာယုယုေအာင် ဒဂံုတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေအးေအးြမင့် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးေအးချ ိ မိတ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာချယ်ရ ီ ဒဂံုတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာနီနယီဉ် မိတီလာတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဦး ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမျ ိးထက်ထကေ်ဆာင် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်ဝါဝါ မအပူင်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းေအး ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစာဝငး် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၁။ ေဒါက်တာညိညိလွင ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအာင်ေမစန်ိ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစာဝငး် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာလှလှေဌး ေတာင်ကးီတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေအးေအးချ ိ ဟသာတတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၆။ ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်တုတ ် မအပူင်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးေအးသန်း မေကွးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာညိညိစိုး မအပူင်တကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ်၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့်ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျား၏ ကုေဗဒ 

ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ 

ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာွယွ်ယ်င်ှး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာရင်ရငြ်မ ပုသိမ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကကစုိး ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်စမ်ိးမာ ေတာင်ငတူကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာရီရသူီ ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

(အမျ ိးသားသင်ိုးနး်တမ်း 

ေကာ်မတသုိီ တွဲဖက်) 

၆။ ေဒါက်တာခင်ချ ိချ ိဦး ဒဂံုတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာကလျာလူ မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယုယုတင် မိတီလာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသီတာလင် ေတာင်ကးီတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခုိင်ကည်ဦး ဒဂံုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာလွယလွ်ယ်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ဘူမိေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမင်းညိဦး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေမသွယ်ေအး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကည်ြပာေအာင် ေတာင်ကးီတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအာင်ခငစုိ်း မေလးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတင်ေအာင်ြမင့် မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစုိးမုိးလွင ် မေလးတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းဦး ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယဉ်ေကသွယ်ထွနး် ပခကုတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေမစီထွနး် ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသီတာဦး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာနီနလွီင ် ပဲခးူတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ရ ီ စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာုယုဉ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်သကထ်ား ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာနီနဝီငး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာလှလှေဌး လားးတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခုိငခုိ်ငမွ်န ် ပခကုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ်၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့်ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်စဝီင်း ရန်ကနုတ်ကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဒနီလာ မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာတင်မုိးမုိးြမင့်ေဇာ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန၊ မိတ်တကသုိလ်၊ အဏဝါသိပံဌာနမှ ေဒါက်တာစစုုလင်၊ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) အား မိတ်တကသိလု ်အဏဝါသိပံဌာနတွင် ပါေမာက (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ မိတ်တကသုိလ ်
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သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဉီး ေဘာဂေဗဒ 
ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ေဘာဂေဗဒ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
(မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၂။ ေဒါက်တာစိုင်းဆိုင်စိုင်း ေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
ေဘာဂေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

(မေလးတကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၃။ ေဒါက်တာဇင်ဇင်ိုင် အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
၄။ ေဒါက်တာရရီြီမင့် အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်ရလီင်း အသံုးချေဘာဂေဗဒ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

အသံုးချေဘာဂေဗဒ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

(ကေလးတကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၆။ ေဒါက်တာေအးသီတာ စာရင်းအင်းပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
စာရင်းအင်းပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
(ဘားအတံကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၇။ ေဒါက်တာေဒငိမ်းငိမ်း စာရင်းအင်းပညာ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 
ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

စာရင်းအင်းပညာ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
(ပင်လုံတကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၈။ ေဒါက်တာလလှမွှန် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
(လွိင်ေကာ်တကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
၉။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခိင်ု စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
၁၀။ ေဒါက်တာမာလာသနး် စးီပွားေရးပညာ 

ရတနာပံုတကသုိလ် 
အသံုးချေဘာဂေဗဒ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
(မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 
စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 
ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာစာဝင်း စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 
ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၃၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်မာနီ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာြဖြဖရင် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာဇင်ယွသ်နး် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၇၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သင်ြပနည်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

သင်ြပနည်းဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်မာခိုင် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေဒကည်ေဆွ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာေဆေွဆွနွ�် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာေဝေဝဉးီ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ပညာေရးစတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ပညာေရးစတ်ိပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်င်ှးယွ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေဒစနး်ဝင်း ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာမုိးမုိးိင်ု ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 



2 
 
ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ တတ်ုဘာသာစကားဌာနမှ 

ေဒါက်တာေကခိုင်ြမင့်၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား မေလး 

ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် တတ်ုဘာသာစကားဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ကုိရးီယားဘာသာစကားဌာနမှ 

ေဒါက်တာေချာေချာသူ၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား မေလး 

ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ကုိရးီယားဘာသာစကားဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ယွန်တီင်၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ်                    

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။  

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 



2 
 
ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရန်ကုနတ်ကသုိလ၊် စာကည့်တိက်ုှင့်သုတပညာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ဉမာဦး၊ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) အား ရတနာပံုတကသုိလ၊် စာကည့် 

တုိက်င့်ှ သုတပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိများ၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒသင်းသင်းရီ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်လင် မံုရ�ာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေဌး မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးြမင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာလလှသှနး် ြပည်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာုုသိနး် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာတင်တင်ေထွး လားးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာချယရ်ေီအာင် လားးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာတင်တင်ေထွး ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေမာ် မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမုိးမုိး ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းယွ် ကေလးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာရရီေီအး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 



2 
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၅။ ေဒါက်တာကည်ကည်ဝင်း မေကွးတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသာေအး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာချ ိချ ိဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာထက်ထက်ေအာင် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာေကျာ်ထနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာခန�ခ်န�စ်ိုး စစေ်တွတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေနလင်း ထားဝယ်တကသိလု ် ဘားအံတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာကည်ွဲ မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၂၃။ ေဒါက်တာစစုာိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသတီာေအာင် ကေလးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ဦး ထားဝယ်တကသိလု ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာသတီာခိုင် ကေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာမျ ိးငိမ်းမင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂၈။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာိုင်ဦး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာဦးေအးဝင်း မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်း မိတ်တကသုိလ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၃၂။ ေဒါက်တာြမင့်လင်  ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ကည်  ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၄။ ေဒါက်တာေအးုကည် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၃၅။ ေဒါက်တာစစုုယွ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၃၆။ ေဒါက်တာဉမာသူ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာနနး်နာသက် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာသင်းမာေအး ဒဂုံတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာနနး်ြမြမဝင်း မေကွးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာေဆေွဆသွန်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၄၁။ ေဒါက်တာကည်ကည်ေထွး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းလင် မံုရ�ာတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၄၃။ ေဒါက်တာခင်စိးုြမတ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄၄။ ေဒခင်သန်းေအး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာသန်းု ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးရည် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာေဒေငွထိုက် ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာသဇင်ေသာင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာသသီီခိုင်ဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ဘားအံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေဆ ွ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

မအပူင်တကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာချစခ်ျစဝ်င်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာေဌးေဌးရီ ဟသာတတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၄။ ေဒါက်တာေအးေအးစနး် မအပူင်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၅။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်ေမာ် ဘားအံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၅၇။ ေဒါက်တာခင်ေထးွြမင့် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၅၈။ ေဒါက်တာဦးလတှင်ချ ိ ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒဟနန်လီာထနွး် ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒကည်ကည်စနး် မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၃။ ေဒဝင်းမာတင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ 

၄။ ေဒေအးသီတာ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးေအးမာ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၆။ ေဒပူါေကျာ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇။ ေဒေအးြမတ်မနွ် ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ခိုင် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာထနွး်ေအာင်ေကျာ် မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်ဌး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမုိမုိခိုင် ဟသာတတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းြမင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမြမငိမ်း မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေဌး ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေလး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာေမနန်းရ ီ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာခင်မာေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာတင်တင်ခိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာမုိးဥမာလွင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ခိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာလယှဉ်ု ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် ဒဂုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာကကမာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၁၇။ ေဒါက်တာဉမာသိနး် ဘားအံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ယွ် ပင်လုံတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာသနိး်ထးူ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာနနး်ေထွးလင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာဦးတင်မိးုလင်ွ ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် မေလးတကသိုလ ်

၂၂။ ေဒါက်တာစာလင်း ပင်လုံတကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၂၃။ ေဒါက်တာခင်ေအးယု ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၄။ ေဒါက်တာလလှှ မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာြမင့်ေဇာ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာချ ိခိုင်ဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာလတ်လတ်စိုး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခိင်ု ဘားအံတကသုိလ် မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၃၀။ ေဒါက်တာယဉမ်င်းစိုး ထားဝယ်တကသိလု ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာွဲယဉ်မင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာစိုးစိးုခင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာေနာ်ေဖာေသာေသာ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ယွ် မအပူင်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေအးေအးသိနး် မိတ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာဇင်ေမဦး ပုသိမ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာခင်ေသာ်တာ စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာနနီဦီး ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာေဇာ်ခင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၄၁။ ေဒါက်တာမုိးသီတာ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာမာလာဟန် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာေဇာ်မုိး မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာေကျာ်လင်ွဦး မေကွးတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ခိုင်ဝင်း မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာစနိစ်နိေ်မ မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာတင်တင်စိုး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သိနး် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် 

၄၉။ ေဒါက်တာတင့်တင့်မိုး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာဦးစိုးစိုးေမာင် မိတီလာတကသိုလ ် ဟသာတတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာသက်ထနွး် လားးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် မိတီလာတကသိုလ ်

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၄၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 
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န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေကးမံုသနး် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းထွနး် ထားဝယ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၃။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ကုိ ထားဝယ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒါက်တာွယွ်ယေ်အာင် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတင့်လွင ် ပခကုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာလငလ်ငေ်ဆွ မိတီလာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာတင်တင်ညိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာကည်ကညု် လားးတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲေအာင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာအိအေိမာ် စစေ်တွတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေဒအမာ ပုသိမ်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာြမြမေအး မိတီလာတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာနန်�တင်ယ်ွေအး မိတီလာတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်ခင်ြမင့် မိတ်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

 



2 
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာချ ိချ ိစနိ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးေအးုိင ် ဟသာတတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာှငး်ေအးခုိငေ်ဆွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစန်းစန်းဝငး် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲသနး် ပငလံု်တကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာထားသက်သကဦ်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာဦးေမာင်ေမာင်လှ ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာစန်းစန်းတင့် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေအး ပငလံု်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာဥမာေထွး စစေ်တွတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာနန�်ဖိးဖိးကယ် ဟသာတတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာတင်မုိးယ်ွဝငး် ဟသာတတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာရီရေီမာ် ကေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာသန်းလင် ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာေငွဝတမ်ံဇ ံ ပဲခးူတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာေသာင်းဝငး်ုိင ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာေဒမမ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာနီနဝီငး် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေမာ်ေမာ်ေအး ပုသိမ်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာဝါဝါဦး ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာသစ်သစလွ်င် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာြမြမဝင်း ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌးလွင် ပငလံု်တကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာနီနေီအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာကည်ကညေ်ဆွ ပငလံု်တကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၄၂။ ေဒါက်တာခင်မာေဆွ လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာထင်ေကျာ်လင်း မိတ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာမာမာဝင်း မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာြမြမစန်း မိတ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာလှလှယဉ်ေထွး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၄၇။ ဉီးိုင်ဝငး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာခင်ြဖြဖေကျာ် ဒဂံုတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာသီတာေအာင် ဒဂံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာစန်းစန်းြမင့် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာေကျာ်မငး် ပုသိမ်တကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာေစာဟန်ဉီး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာခုိငြ်မတ်ေမာ် ြပညတ်ကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅၄။ ေဒါက်တာြမမွန ် ြပညတ်ကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၅၅။ ေဒါက်တာစုိးမုိးေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာြဖြဖစန်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅၇။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဝင်း ပခကုတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅၈။ ေဒါက်တာချ ိချ ိေအး ပခကုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ြမင့် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆၀။ ေဒါက်တာြမတ်စာေအး ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ပခကုတကသုိလ် 

၆၁။ ေဒါက်တာေအးေအးြမင့် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၆၂။ ေဒါက်တာစံပယ်ဝငး် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် 

၆၃။ ေဒါက်တာမုိးမုိး�ပံး ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

မိတီလာတကသုိလ် 

၆၄။ ေဒါက်တာသက်သက်ဉီး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၆၅။ ေဒါက်တာခင်သနး်ေဌး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၆၆။ ေဒါက်တာသင်းယုလင ် မအပူင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၆၇။ ေဒါက်တာေနာ်မုိးမုိးေအး ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၆၈။ ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်ဝင်း ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆၉။ ေဒါက်တာတတုိငး်ေမး ပဲခးူတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒါက်တာခင်သီတာဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၇၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခုိင ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇၂။ ေဒါက်တာဝါဝါခုိင် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒါက်တာေမမျ ိးသူ စစကုိ်ငး်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒါက်တာေရ�သဇင် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာုိငမ်ျ ိးလွင ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၇၆။ ဉီးေဇာ်လွငေ်အာင် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 



5 
 
ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၈၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေမကယစ်ိုး ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာချ ိချ ိသိနး် မံုရ�ာတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာနနး်သိနး်သိန်းဆင့် မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာအဇိာြခည်ဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတင်တင်လတ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ဦးဆင့် ပခကုတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ဝင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခံ/ေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်၊  
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်ယွဦ်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယယုေုထွး 
 

ေတာင်ငတူကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာရ�ယေ်နာင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂။ ေဒေအးေအးသိန်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 



2 
 
ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက ်

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာပံုပံု ြပည်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာသဂိဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ဘားအံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေစာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒစစီေီမာ် ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် မအပူင်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းချ ိ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာချ ိေမာ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေအး-၁ ဒဂုံတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာအယန်လီင်ွ မအပူင်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ဝင်း ပခကုတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာစစုဝုင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမီမီချ ိ ထားဝယ်တကသိလု ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာရရီခီင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာြမသနး်တင့် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာနွ�်နွ�ေ်ဝ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ချ ိဝင်း ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းေမာင် ပုသိမ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာလလှမွှန် ပုသိမ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၀။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေစာသင်းခိုင် ထားဝယ်တကသိလု ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသသီီလင်ွ မံုရ�ာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာှင်းယု မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာကကဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာတင့်ယွစ်ိုး မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစိုးဝင်းေအာင် မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာ 
မွနမွ်နဂ်ျမ်ိး(စ)်လေှကျာ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ဦးဝင်းုိင ် မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသီတာ မံုရ�ာတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကည်စမ်းေအး ပဲခးူတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ချ ိသန�် မအပူင်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးြမင့်စန်ိ မအပူင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမုိးသူဇာလွင ် ပခကုတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမီမီေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်ယ်ွဦး ပခကုတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစန်းစန်းြမင့် ထားဝယ်တကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ မိတ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဒခင်ေဌး စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသ�ာု ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ယ်ွ ထားဝယ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဝါဝါငိမ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာရီရသီနး် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေဒကည်ကည်လွင် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၇။ ေဒါက်တာေဆွေဆွဝငး် မလာဒဂီရီေကာလိပ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေဒစန်းြမင့် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာရီရြီမင့် စစေ်တွတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေဒဝင်းဝငး်ေဌး လိွင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေဒလှလှစိုး ကေလးတကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၂၂။ ေဒါက်တာသီတာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာခုိငစ်ာဝင့် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာေအးေအးစန်း လားးတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေထွးစာေကျာ် ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစာေအာင် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာစုိးစိုးေထွး ဟသာတတကသုိလ် မလာဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၈။ ေဒါက်တာသက်သကဟ်န် ပငလံု်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာသီသီေချာ ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာေအးေအးြမတ် လားးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခုိင ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာမုိးတင်ခုိင ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာမာမာွန�် ပငလံု်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာခင်သီတာညိ ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာတင်ေဌးမူ မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာခင်နနး်ွန�်ေဆွ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာညိညိဝငး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာေအးေအးုိင ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေဒေအးု ပုသိမ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာထင်ေဇာ်ြမင့် ေတာင်ငတူကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာခင်စိုးဝင်း ြပညတ်ကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာမုိးစာိုင ် မအပူင်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာထားထားဝင်း မေကွးတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၄၄။ ေဒါက်တာသန�်သန�ေ်ထွး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာကည်ကညသ်န်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာေဝေဝမာ ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာစာေအာင် မိတီလာတကသုိလ် စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာအိအစိိုး စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့်ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ(၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေဇယျေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာကယ်ကယ်ေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းမာ ပုသိမ်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာွန�ွ်န�ေ်ဌး ထားဝယ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာထွနး်ထွနး်ဦး လားးတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဥမာဦး မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသိနး်သိနး်ဦး မေကွးတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဥမာမျ ိးွယ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေအးေအးသင်း မအပူင်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခင်င်ှးယု ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြမတ်မျ ိးမျ ိးေအး ပခကုတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသက်သကေ်အး ကေလးတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေမာ် ကေလးတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာတင်တင်ညိ ေတာင်ငတူကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာဥမာေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာနမ့်ေအးေအးြမ ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာသူဇာတင် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေဌး ပငလံု်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာြမသက်ိုင ် မေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာမာမာချ ိ ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာမုိမုိသနး် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာဦးဝင်းခုိင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေကသီလွင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာေဒသန်းဲွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာမာလာဦး မိတီလာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာခင်မာေထွး မိတီလာတကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၂၇။ ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်ေအး ပခကုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာွယွ်ယေ်အး ဒဂံုတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာဝင်းဆင် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ြမင့် ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲကိင ် မိတီလာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာစာမငး် ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေစာယုကည် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာှငး်ယ်ွဦး ေတာင်ကးီတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းလ့ဲ ပခကုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသင်းသင်းမာ ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒတင်တင်စိုး ပဲခးူတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသီတာစနိး် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြဖြဖထွနး် မေလးတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်�ပံးေမး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာလီလီသနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခင်ဝင်းက ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာချ ိစာ လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေချာသူိုင် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေလးေလးွယ် ပငလံု်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေအာင်ဆနး်လင်း ပငလံု်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းသနး် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာနန်းသိဂြမင့် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာမာမာသနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာွယနီ် မေကွးတကသုိလ် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒါက်တာခင်င်ှးမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၂၀။ ေဒါက်တာအမ်ရ�ယ်ဆုိငး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေဒသိနး်သိန်း မိတီလာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာမုိးမုိးရီ မိတီလာတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဒဲွကည် ေရ�ဘုိတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၄။ ဦးြမင့်ကည် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာစုိးစိုးေအး ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာငယ်ငယ်ခုိင် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 
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န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ိုင ် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာုေုအာင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကည်ကညေ်မာ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးေအးခုိင ် ပခကုတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးေအး စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ရန်ကနုပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာအိခုိငဝ်င်း ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်မာေထွး ဘားအတံကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသက်ြမတ်လွင် ြပညတ်ကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသိဂသိနး် ထားဝယ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေဌး ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာွယွ်ယခုိ်င် စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေမမျ ိးွန�် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေအး ပငလံု်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဥမာလွင် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်နနီဝီင်း လိွင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာမိြမြမသက် မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာစန်းစန်းြမ လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၈။ ေဒါက်တာစိနစ်နိြ်မင့် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာချ ိချ ိဝငး် ကေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေအးေအးွယ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာွယနီ်ေစာ ကေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာအမာရီ ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းခုိင ် ပငလံု်တကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၂၄။ ေဒါက်တာမာမာေအး(ခ) 
စနး်မာေအး 

ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာမီးမီးတင်သိနး် ပငလံု်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစုိးစိုး(ခ) စိုးစိုးစုိုင ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာမီမီသနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စနိ ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာေဒခင်ဝငး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာလှဆနး်ရ ီ စစေ်တွတကသုိလ် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် 

၃၁။ ေဒါက်တာစန်းစန်းမိင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာလှလှေအး စစကုိ်ငး်ပညာေရးတကသုိလ်  ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေအာင် မေလးတကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၅၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာတင်တင်မုိး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဇာဇာယဉ် ပုသိမ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ေလးွယ် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဇံဇဝံင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်မငး်ိုင် မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာှငး်ေကခုိင် ြပညတ်ကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာထွနး်ထွနး် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာကည်ကညခုိ်င် မအပူင်တကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်သူဇာ ဟသာတတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းထွနး် ဟသာတတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခုိငမ်ျ ိးမျ ိးစု ေတာင်ငတူကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာတင်တင်ခုိင ် ပခကုတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာသန်းသနး်စိုး ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဥမာသနး် စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာရတနာ မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးေဆွ မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၇။  ေဒါက်တာစာချ ိ ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ငူတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၈။ ေဒါက်တာနီနထွီနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစာစနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေစာဥမာဝငး် မိတီလာတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာနီဝငး်မုိမုိ မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေမာ် မံုရ�ာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာမုိးေဆွ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာေကျာ်လငး် ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာြဖြဖစန်း ပငလံု်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစန်းစန်းေအး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာထိနထိ်နလ်ငး် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာဥမာေကျာ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာေနာ်မူမူယဉ်ေအာင် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်ဝုိငး် ကေလးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ ထားဝယ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာဝါဝါခုိင် ပုသိမ်တကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာမာမာေဝ လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာဦးေငွစိုး စစေ်တွတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေနာ်ဘလုဆဲ စစေ်တွတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာတင်တင်ေမာ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာေကသီေအာင် လားးတကသုိလ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် 

၃၈။ ေဒါက်တာသာဦး ကေလးတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေအး လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာဥမာရဝဲင်း ပငလံု်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာသီတာဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာယဉ်ယဉ်တုိး လိွင်ေကာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာလှမငး်သိနး် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာတင်ယ်ွန ီ စစေ်တွတကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၄၅။ ေဒါက်တာချ ိချ ိသန�် မိတ်တကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာခုိငခုိ်ငြ်မင့် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒေအးေအးမာ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာကည်ကညဝ်င်း စစကုိ်ငး်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာခင်ေလးြဖ ေတာင်ကးီတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ယ်ွ မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာစုိးစိုးလင ် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းလင် ပခကုတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာတာတာသိနး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၅၄။ ေဒါက်တာသိနး်သိနး်ွဲ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၅။ ေဒါက်တာုတုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာေဇာ်မင်းိုင ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် လားးတကသုိလ် 

၅၇။ ေဒတင်ေသာ်ဦး ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅၈။ ေဒခင်မမစ ီ ဒဂံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅၉။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခုိင ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၆၀။ ေဒဲွွဲေဌး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၆၁။ ေဒါက်တာဇင်မုိးမုိး ြပညတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၆၂။ ေဒါက်တာစာသိနး် ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၆၃။ ေဒါက်တာချ ိချ ိနွ�် ပဲခးူတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၆၉၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသို(၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�် 

ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမီမီကုိ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာရမီျ ိးဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသန်းေဇာ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသြဲဖဝင်း ထားဝယ်တကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာချ ိချ ိလွင် ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဇာ်ဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဝဏ မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးမင်း ဟသာတတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတုိးတုိးရီ ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာသဂိဦး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသန်းစိုးလင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြမမုိးခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန၊ မေလးတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာသိပံဌာနမှ တဲွဖက်ပါေမာက ေဒါက်တာ 

ေမြမင့်သွယအ်ား ရတနာပံုတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာသိပံဌာနသို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ် 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ၊် ေဘာဂေဗဒဌာနမှ တဲွဖက်ပါေမာက 

ေဒသနး်သနး်စိုးအား မေလးတကသုိလ၊် စးီပွားေရးပညာဌာနသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ် သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဂျပန်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ  (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒစနး်စနး်ု မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒဝင်းဝင်းသန� ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 



2 
 
ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ရုာှးဘာသာစကားဌာနမှှ တဲွဖက် 

ပါေမာက၊ ေဒနနီေီရ�အား ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ရုာှးဘာသာစကားဌာနသို (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 



2 
 
ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ထိုင်းဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ  (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဥမာေအာင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒမီမီတင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 



2 
 
ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနတီျာစိုးမင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒြမတ်ြမတ်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 



2 
 
ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ြမနမ်ာစာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဇင်ဇင်ဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာကည်ကည်ခိုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေထးွအခိင် မေလးတကသိုလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေမာ် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခိုင်ေမာ်ဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်မာယာ ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေကျာ်မင်းိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်ေမာ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခင်ေလးက ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေစာြမတ်မွနေ်အး မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၉၇၆၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ဌာနများ၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ဌာနများ၏ အဂလိပ်စာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာယယုဝုင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြဖြဖသင်း တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 
ေဆးဘက်ပညာသည် 

တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒမုိးမိုးတင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄။ ေဒခင်သီတာဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒကည်ကည်စနိ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒမာမာလွင် ရတနာပံုတကသုိလ် မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၇။ ေဒနလီာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ်  ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ဉးီထနွး်ဝင်း မေကွးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၉။ ေဒစိုးစိုးယွ် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် မေလးတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒသနး်သနး်ဝင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒေအးေအးမူ လားးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၂။ ေဒေအးေအးေမာ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၃။ ေဒြဖြဖဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ေဒသနး်သနး်ေဌး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒပံုပံုေကျာ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒင်ှးဉမာသင်းထဋွ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒသက်နီ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒေအးေအးယွ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒထားထားဝင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၀။ ဦးသုတ ရတနာပံုတကသုိလ် မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၂၁။ ေဒင်ှးေအးငယ် ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒဇင်ဝင်းမာ လားးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒညိမီခင် အဂလိပ်ဘာသာစကား 
အမျ ိးသားဗဟုိဌာန 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂၄။ ဦးေကျာ်ိုင်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒခင်မျ ိးသင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒသီတာဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၆၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 
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န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

န်ကားေရးမှး၊ အဂလိပ်ဘာသာစကားအမျ ိးသားဗဟုိဌာန 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ဌာနများ၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ဌာနများ၏ အဂလိပ်စာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေရာင်ြခည်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒေအးေအးယု ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ 

၃။ ေဒေဝမာလွင် ပင်လုံတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄။ ေဒစာလင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒသူဇာကုိ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၆။ ေဒမိမိခိုင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒနနး်ြဖြဖေအာင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၈။ ေဒနနး်လဝှင်းခိင်ု ရတနာပံုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒေမရီ မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် 

၁၀။ ေဒမျ ိးသာေကျာ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၁။ ေဒေအးသာဝင်း ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒမုိးမိုးထနွး် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၃။ ေဒပုိပုိေဇာ် မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒသီတာမင်း မေကွးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၅။ ေဒေဆေွဆွယွထ်နွး် မေကွးတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

န်ကားေရးမှး၊ အဂလိပ်ဘာသာစကားအမျ ိးသားဗဟုိဌာန 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၀၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ပထဝီဝင်ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာဦးယမ်ိးေဘာမ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်တုိးတုိးလင်ွ ဘားအံတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာနနး်မိုးနာကည် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာှင်းခိုင်ေအး မေကွးတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသသီီခိုင် ြမင်း�ခဒီံဂရေီကာလပ်ိ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာပုလခဲင် မေလးတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ကည် မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမျ ိးထနွး် မုိးညင်းဒီဂရေီကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဒနနဆ်န ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာကကသနး် မေလးတကသိုလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်သီတာဝင်း ဘားအံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာဦးဝင်းမိင် မံုရ�ာတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ေဒါက်တာစမ်ိးစမ်ိးမင်း(ခ) 

ေဒါက်တာစနး်စနး်လှ 

ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ထားဝယတ်ကသုိလ်၊ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေဒါက်တာေကျာ်ိုင်၊ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) အား ထားဝယ်တကသိလု၊် ပထဝီဝင်ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့် ခန�်ထား 

လိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၂၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ ထားဝယ်တကသုိလ် 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

သမုိင်းဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမမေအး ပခကုတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာတင်မုိးလတ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာြမြမဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅။ ေဒါက်တာဟန်ဝင်းေမာ် ပခကုတကသိုလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာကယ်ကယစ်နိ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးေအးမနွ် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 
(စစေ်တွတကသုိလမှ် 
ရာထးူကုိ ရယလူျက်) 

၈။ ေဒါက်တာခင်ေစာဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာရရီေီရ� ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးြမသွင် လားးတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ြမမူ မိတီလာတကသိုလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသနိး်စိုး မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာတင်တင်စနိ် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒခင်မျ ိးြမင့် လားးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒစိုးစိုးေဌး မိတီလာတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒသက်သက်ြမင့် ြပည်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒေအးေအးသိနး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ဦးသိနး်ြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၈။ ဦးမျ ိးလွင် ပုသိမ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၉။ ဦးာဏစ်ိုးဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒမာမာချ ိ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ထားဝယ်တကသိလု ်

၁၁။ ေဒခိုင်ဇင်စိုး ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၂။ ဦးမင်းဦးလင်ွ ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒခင်ေုဆွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒေအးေအးချ ိ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒေအးေအးဟန် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများ၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာသရူဦး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာတင်တင်ြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမာမာစိုး ဟသာတတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာြဖြဖသန�် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဒေလးယွ် မေလးတကသိုလ ် မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၆။ ေဒါက်တာခင်င်ှးလွင် မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေဇာ်မျ ိးိုင် မေကွးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာထနွး်ပေမ ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် 

၉။ ေဒါက်တာသတီာေကျာ် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာသနိး်သိန်းစု ပခကုတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာလင်းလင်းြမတ် ဟားခါးေကာလပ်ိ စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေလးမိေအာင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၃။ ေဒါက်တာဝါဝါယွဦ်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၅။ ေဒါက်တာေကသီေထွး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာစစုေုထးွ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာခင်ချ ိြမင့် မိတီလာတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာယယုေုဆွ ရတနာပံုတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာညီေကျာ်ေဝ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေချာေကခိုင်လတ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေချာစတုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေထးွ မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသဟီစိုးေရ� ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာတင်ဝင်းြဖ ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာညိမီထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာဟန်ကုိလတ် မေလးတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာြမြမဝင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာေဇာ်ေဌး မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာတင်မုိမိုခိုင် မလာဒီဂရေီကာလပ်ိ ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာစေုအးဝင်း မေကွးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာမာလာဝင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာသာကျင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၃၄။ ေဒါက်တာေဒြပည့် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသက်ေဝဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၃၆။ ေဒသွယသ်ယွေ်ကျာ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒသာဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒနနး်ေထးွကည် လားးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်နတ်ကသိလု၊် စတ်ိပညာဌာနမှ ဉးီတင်ေအာင်မုိး၊ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား စစေ်တွတကသုိလ်၊ စတ်ိပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့် ခန�်ထား 

လိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနတွင် 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ 

ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာကည်ကည်ေမာ် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉလ်င်း မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာသရီလိင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာရထဲနွး်သနး် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ိုင်လင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာကည်ြပာင်ှး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာယွ်ယွေ်အာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမင်းမင်းြမတ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာယယုခုိုင် မေလးတကသိုလ ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြမတ်စလုင် မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာ 

ဇင်မင်းမျ ိးမမကေထးွ 

ရနကု်န်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာဝင်းပပထနွး် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၄။ ေဒါက်တာသဇင်ယွ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၅။ ေဒါက်တာေအာင်ေဌးမင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာခင်ယမံု ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၇။ ေဒါက်တာဝဏစည်သလူင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ြပည်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာနနး်လင်းလင်းလတ် ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေကျာ်မင်းဦး ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေဒလမာလနုန် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေကျာ်စိုးလင် ရတနာပံုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာခင်ငိမ်းငိမ်းေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာနနး်နနီစီိုး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာဦးရေဲဂါင် မံုရ�ာတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာအအိေိချာ ရတနာပံုတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၇။ ေဒါက်တာတင့်တင့်ယွ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒသီသေီအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဥပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ၊် 

ေကာလပ်ိများ၏ ဥပေဒပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းလင်ွ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာသနိး်သိန်းဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာမီမီလင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးသန� ် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာသာခိုင် မေကွးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်နာသိနး် ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဘုိေလး မံုရ�ာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသင်းြဖြဖစိုး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

 

၉။ ေဒါက်တာကကဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေချာအမိာန် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမုိးြဖထနွး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေလးဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေဌး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ေကာလိပ် 

၁၅။ ေဒါက်တာထက်ထက်ရ ီ မံုရ�ာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာဦးတီလ်င်ှး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးေကာလပ်ိ 

(ပင်လုံတကသုိလမှ် 

ရာထးူရယလူျက်) 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးေအးကိင် မံုရ�ာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာပွင့်ြဖ ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာေအးေအးမူ ဒဂုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ေကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဥပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျား၏ ဥပေဒ 

ပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်သင်းသင်းဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာညိညိတင် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာနနး်ခမ်းမုိင် မေလးတကသိုလ ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ယွ် မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစယုဉထ်နွး် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၆။ ေဒါက်တာမျ ိးသာေကျာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာကည်ြဖဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဇင်မာထးူ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်ကျာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာပုိပုိေမာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသာြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာယဉမ်င်းစိုး ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်ေဌးတင့် ြပည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာယဉ်ထုနွး် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၁၆။ ေဒါက်တာေမသူ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးလမွှန် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာစစုလုတ် မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစစုမွုန် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

(ဘားအတံကသုိလမှ် 

ရာထးူရယလူျက်) 

၂၀။ ေဒါက်တာအသိာေဆ ွ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၂၁။ ေဒါက်တာညိညိဝင်း ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာဝင်းေမာ်သူ မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေနနစီိုး ရတနာပံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာဉမာလင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာယဉ်ယွဝ်င်း မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာယအုလိင် မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေကသွယဝ်င်း ဒဂုံတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာတင်စိုးစိုးသနး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာသတီာထနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

(စစေ်တွတကသုိလမှ် 

ရာထးူရယလူျက်) 

၃၀။ ေဒါက်တာေဝေဝလင်ွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာအြိဖေချာ ြပည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာေမသူဇာေအာင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၃၃။ ေဒါက်တာြမမုိးခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာခင်သာတင် မေလးတကသိုလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာပပစိးု ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာေကဇင်ထိုက် မံုရ�ာတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာချ ိချ ိေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာခိုင်ဇင်လတ် မံုရ�ာတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေအးေအးမိုး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာသက်သက်စိုး ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉလ်ဲ့ မေလးတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာေအးမာဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာခင်မာလာ မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာတင်ေလးသွယ် မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာမျ ိးမမ ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာတင်လတ်ဟန် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄၇။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးငယ် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာခိုင်ြမတ်ထနွး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄၉။ ေဒါက်တာရရီေီဌး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅၀။ ေဒါက်တာစနး်ေသာ်တာဝင်း မေကွးတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅၁။ ေဒါက်တာေနရလီင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာပုိပုိချစ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာနလီာဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၇၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ေစာသင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ထနွ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ိုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄။ ေဒခင်မုိးလင် ဟသာတတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅။ ေဒုယုဉ် ဟသာတတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒစမ်းလသီှတာ ဘားအတံကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၇။ ေဒေမသက်ခိုင် ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၁၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ် 

ြပပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေထးွေထးွေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာအာကာမုိးသူ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးထိုက် မံုရ�ာတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးသီတာထနွ်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာလဉှမာထနွ်း ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆။ ေဒါက်တာညိညိဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်သိဂဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာေချာပူါ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမာမာေအး မိတီလာတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်မူယာညီ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြဖြဖသိန်း မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ယဉ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ေဒါက်တာြမတ်စစုခုိုင်ဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း မေလးတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေမသင်းယွ် ဒဂုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေအး စစကုိ်င်းတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာမာလာဦး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာရင်ရင်ေဌး မအပူင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာဦးမင်းသန�် မေလးတကသိုလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာရ�နး်လဲ့ြဖ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဒသိနး်ြမင့် ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသင်းသင်းမွန် မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာှင်းစခုိုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၆။ ဦးဇင်မင်းဦး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒေအးြမတ်သူ မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒီဂရေီကာလိပ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့် ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစိုးြမသီ မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေဆေွဆထွနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ မုဿေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ မဿုေဗဒ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� 

မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့် ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်ေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာလေှမာ်ေမာ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒနလီာတင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄။ ေဒလဲ့ေကသီ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ဦးငိမ်းချမ်းစိုး ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ မုဿေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ မဿုေဗဒ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန� 

မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသဂိစိုး ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသွဲသဲွဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသင်သင်းထနွး် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာသမ့်ိအအိခိိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေမမွနမ်ျ ိး ဒဂုံတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၆။ ေဒေအးသန�စ်င် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ် ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာရထဲနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒေဌးေဌးဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒဝင်းရလီှ ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒလင်ွလင်ွေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒခင်သန်းေအး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ် ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြပည့်ဖိးေကျာ် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာစာလင်း မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာခင်ချ ိေထးွ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာယဉမ်ျ ိးသူ ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဇာ်ဖိး ရတနာပံုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစိုးနထီနွး် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာ 
ကလျာြမတ်ြမတ်ေထးွ 

မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ဓာတုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာသင်းယုမာ မေကွးတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဥမာေအး ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေရ� မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ေဆွလတ ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာြမသိဂ ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒါက်တာယဉ်ေကခုိင် မေလးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးေအးြမင့် မေလးတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာွယွ်ယေ်အာင် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစန်းစန်းဝငး် မေလးတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသီသီေအာင် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသီတာလင် ြပညတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမုိမုိထွနး် ဒဂံုတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာကည်ကညစ်န်း မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ေဒါက်တာတင်မျ ိးခုိင ် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလိပ်များ 

၏ ပူေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေအာင်ဆနး်မင်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်သနး်တင့် မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဆင့်ဥမာ ထားဝယ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာချ ိချ ိစနး် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၅။ ေဒါက်တာမင်းစိုးထွန်း မေလးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာလှလှဝငး် ေတာင်ကးီတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စိုး လားးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမုိမုိလွင ် ဘားအတံကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဇင်ဇင်ိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစံပယ်ေအး ေတာင်ကးီတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာဆန်းထူး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြမင့်ကလျာ ဘားအတံကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ေလးသဲွ ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာလှဝငး်ေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေကျာ်စာွမငး် ြပညတ်ကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာေဒု ု ဒဂံုတကသုိလ်  ေတာင်ကတုဒီ်ဂရီေကာလိပ် 

၁၇။ ေဒါက်တာုေုထွး ဒဂံုတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပူေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာယွန် ီ (ခ)ယွန်လီင်၊ 

ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ပင်လုံတကသုိလ၊် ပူေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉)ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့် 

ခန�်ထားလိုက်သည်။  

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၈၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊်ဒီဂရီေကာလပ်ိများ၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သချာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ွန�် ပဲခးူတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးမွနသ်န�် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 
တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးလွင ် ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသင်းေဝေဝမုိး ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမုိးသီတာေအး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေကျာ်ထငြ်မင့် ပခကုတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်ငိမ်းေအး ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၂၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ သတေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် ေရနံေချာင်းဒီဂရီေကာလိပ် 

၂။ ေဒါက်တာစုိးစိုးေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဝင်းေမာ်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာရီရလွီင် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ထားဝယ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသီတာေအာင်  ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ေမာ်လွင ် မေကွးတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒါက်တာနန်းေအးေအးရိှန ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၈။ ေဒါက်တာသိဂစိုးြမင့် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေကသီြမင့် ရန်ကနုအ်ေဝးသင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေဒုခင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဒချယ်ရီ  ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေဆွဦး မိတ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာမိမိခုိင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဦးြမင့်ေနာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာကည်သာခုိင ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၆။ ေဒါက်တာဲွွဲဝင်း မေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခုိင ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာနန်�သငး်သင်းကယ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစုိငး်စန်ိလငး်ဦး မေလးတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာစုိးစိုးထွနး် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာယဉ်ဝင်းထွနး် ဒဂံုတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ ကုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာွယနီ်တင် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေထွး(ခ)  
အငယ်ေထွး 

ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေဆွေဆွဝငး် လားးတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးေအးုိင ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ေဇမုိး ရန်ကနုတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာပပဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒါက်တာဝင်းိုင် မိတီလာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဝင်းမာ ြမင်း�ခဒံဂီရီေကာလိပ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသီသီထွနး် မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေဒသက်ိုငေ်ထွး ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာရီရဝီင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေသာ်တာဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေဇာ်လွင်ဦး မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစာေအာင်  ဒဂံုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 



2 
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၅။ ေဒါက်တာရီရြီမင့် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာစန်းဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာတင်တင်လှ ဒဂံုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေဒစပယ် ဟသာတတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ဘူမိေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြပည်စိုးသိမ်း ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစုိးမငး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်းထွနး် ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဇင်ေမာင်ေမာင်သိနး် မေကွးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာထက်ထကေ်အာင် မေကွးတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာှငး်င်ှးေမာင် ြပညတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစီချစကုိ် စစတ်ကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေတဇာေကျာ် မံုရ�ာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာကကမာ မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဥမာစိုးရင် ဘားအတံကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေချာသူဇာဝင်း ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာထွနး်ိုငေ်ဇာ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာထွနး်ထွနး်ေဇာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာုိငလ်င်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာကည်ကညေ်ရ� ပဲခးူတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာတင်ေဇာ်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေမာ်ေမာ်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာဝင့်ဝင့်ထွနး် ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာမျ ိးမမေထွး ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေကခုိငြ်မင့် ြပညတ်ကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာွယနီ်ဝငး် လားးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာမျ ိးြမင့်ြမတ် မံုရ�ာတကသုိလ် ပခကုတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာလှမငး် မိတီလာတကသုိလ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာခင်စိုး ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာမုိးသူဆင့် ေတာင်ကးီတကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာနာြမင့်ေမာင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာလှြမတေ်ထွး ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန 

(မိတတ်ကသုိလ်မှ ရာထူးကို 

ရယူလျက်) 

၂၈။ ေဒါက်တာဇာဦးဆဏ်း တပ်မေတာ်နညး်ပညာတကသုိလ် စစကုိ်ငး်တကသုိလ် 

  ၂၉။ ေဒါက်တာွယွ်ယစ်မ်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာေအာင်ိုငသူ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာညီညလွီင် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာလွငလွ်ငေ်မ မံုရ�ာတကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာခင်သီတာလွင် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် လိွင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာမျ ိးေဇာ်ဆက ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေဇာ်မျ ိးဦး ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန 

(ထားဝယတ်ကသုိလ်မှ 

ရာထူးကုိ ရယူလျက်) 

၃၆။ ေဒါက်တာဇင်မင်းေသာ် ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန ဘဲွလွနအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန 

(ပငလံု်တကသုိလ်မှ  

ရာထူးကုိ ရယူလျက်) 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒသီတာဝင်း ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ြပညတ်ကသုိလ် 

၃၈။ ဦးထွနး်ထွနး်ဝင်း မေလးတကသုိလ် ပငလံု်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒမင်းမင်းခုိင ် ဒဂံုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၄၀။ ဦးေကျာ်စိုး ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒစုိးမုိးေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒဝါဝါိုင် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒခင်ေမသန်� မိတီလာတကသုိလ် ကျ ိငး်တံုတကသုိလ် 

၄၄။ ဦးကည်စနး်လင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄၅။ ဦးုိငဝ်င်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ဘူမိေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေကျာ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာပုိက်ေထးွ ပခကုတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာေစာေအာင်ေဇာ်ေအး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဦးဝင်းခန�် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဒမိပုိက် ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာပုိင်စိုး ေရနေံချာင်းဒီဂရေီကာလိပ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်ြမတ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာလင်မျ ိးယွ် ဒဂုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသန�်စင် ဒဂုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဝင်းခိုင်ထနွး် ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသန်းထးူေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၂။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာမျ ိးေဆအွ ိ ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဇာနည်ေဆ ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်မင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေအာင်ေအာင်ဇာနည် ဘားအတံကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်သက်လွင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာသက်မျ ိးေဇာ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစာေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၀။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်း ဒဂုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေမသက်ေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ြမင့် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသက်ပုိင်ေကျာ်ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာတင့်ေဆြွမင့် ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၆။ ဦးြမင့်ေဆ ွ မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 
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(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရန်ကုနအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာ 

င်ှးေဝလင်း၊ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် 

ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ ်              

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်း၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိတကသုိလမ်ျား၏ ကုနထ်ုတ်ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ကုနထ်တ်ုဓာတုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ်   

(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာလ့ဲလ့ဲေအာင် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဒေအမာ ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဗုိလ်ဗုိလ်သက် ရတနာပံုတကသုိလ် ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစိမ်းလ့ဲလ့ဲြဖ ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

ရန်ကနုတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဦးစုိးဝငး် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာထက်ထကေ်အာင် ဒဂံုတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေဆွေဆွလင ် ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေအးပပဝင်း ဒဂံုတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းခုိင ် မေလးတကသုိလ် မေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမုိးသိဂလင ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာွယနီ်ဝငး် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစုစငုယ် ဒဂံုတကသုိလ် ဒဂံုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာြဖြဖစန်း ဒဂံုတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစာမွန ် ရတနာပံုတကသုိလ် ရန်ကနုအ်ေနာက်ပုိငး် 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်း၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဏဝါသိပံဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

အဏဝါသိပံဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ(်၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစုိးပပေကျာ်  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစေအာင်မျ ိးေဌး  ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသူသူမငး်  ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ိုင ် ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဇာ်မုိးေအာင်  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၆။ ေဒရင်ယ်ွဦး  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဏဝါသိပံဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ အဏဝါသိပံ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက(လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ 

ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြမေကျာ့ေဝ စစေ်တွတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဇင်လင်းခိုင်  မိတ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာရင်ရင်ေဌး  မိတ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသတီာနွ�်  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဝါဝါစိုး  မိတ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေအာင်ေအးလတ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနတွင်  တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် 

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြမတ်စလုင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစမုျ ိးေဆွ ဒဂုံတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၇၉၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒပပေကျာ် ေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒခင်ချ ိွဲ အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစာေအး ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ိုင် ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးဝင်း ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒမာမာေဌး ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၇။ ေဒေကျာ်စမ်ိးလဲ့ ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

(မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 

တဲွဖက်ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 

၈။ ေဒြမင့်ြမင့်သိနး် စာရင်းအင်းပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစာေထွး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

(ရနကု်နအ်ေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 

တဲွဖက်ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 

၁၀။ ေဒါက်တာဥမာြမင့် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၁၁။ ေဒါက်တာနန်းသီတာဝင်း စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၁၂။ ေဒါက်တာဝင်းယဉ်ထုိက် စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ 

အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၃။ ေဒါက်တာစုိငး်ခွန်ေဇာ် စးီပွားေရးပညာ 

မေလးတကသိုလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒတင်တင်ြမ စးီပွားေရးပညာ 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

(မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 

တဲွဖက်ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၃၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်(၁၆-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဒထနွး်ထနွး် ေဘာဂေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒရရီဝီင်း ေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာခင်မာသက် အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာပွင့်ြဖေအာင် အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

အသံုးချေဘာဂေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာခင်မာလာေမာင် ဝါဏဇိေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမသက်ဉးီ ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေဒဖိး ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၈။ ေဒခိုင်တင်ဇာလင်ွ ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

ဝါဏဇိေဗဒ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

(ရနကု်နအ်ေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 

တဲွဖက်ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 

၉။ ေဒါက်တာဝင်းေကျာ်ေကျာ်မုိး စာရင်းအင်းပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာလင်လင်မုိး စာရင်းအင်းပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာကည်ကညသ်န�် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသန်းသူဇာ စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာသီဟထွနး် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်သက်ေထွး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မိတီလာ 

စးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာွယနီ်ဝငး်ဟန် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာွယနီ်ေအာင် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာယဉ်မင်းေထွး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၁၈။ ေဒါက်တာေမခင်ေချာ စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာရန်ရန်မျ ိးိုင် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၂၀။ ေဒါက်တာစုလငဦ်း စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

(ရနကု်နအ်ေဝးသင် 

တကသုိလ၊် 

စးီပွားေရးပညာဌာနမှ 

တဲွဖက်ပါေမာကရာထးူကို 

ရယလူျက်) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပညာေရးသေဘာတရားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ပညာေရးသေဘာတရားဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသက်ိုင်ဉးီ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာချ ိချ ိဆက် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာေအာင်လင်း ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ဉးီြမင့်ဉီး စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သင်ြပနည်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

သင်ြပနည်းဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဌးဝင်း ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာခင်မူမူဟန် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာသတီာေဝ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာစစုခုိုင် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၂/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပညာေရးစတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ပညာေရးစတ်ိပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်            

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာုုနွ�် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာုခုိုင် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ဉးီတင့်ေဆွ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒခင်မျ ိးသိနး် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒြမင့်ြမင့်ပုိ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၃/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ၊် ကာယင့်ှေကျာင်းကျနး်မာေရးပညာဌာနမှ 

ေဒါက်တာမုိးမုိးခိင်ု၊ ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) အား ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ၊် 

ကာယင့်ှေကျာင်းကျနး်မာေရးပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) 

အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၄/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ဂျပန်ဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ဂျပန ်

ဘာသာစကားဌာနတင်ွ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်              

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒယဉမုိ်းသက် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒစစုေုထးွ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒစာဝင်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၅/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ဂျာမနဘ်ာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ဂျာမန ်

ဘာသာစကားဌာနတင်ွ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ်                   

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒအအိခိိုင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒေနဇင်ေကျာ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၄။ ေဒြဖသီတာ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒယဉယ်ဉေ်ဌး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၆/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ရုာှးဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ရုာှး 

ဘာသာစကားဌာနတင်ွ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်             

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြမတ်ေစာမူ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒသီတာဝင်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 

 



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၇/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ တတ်ုဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

တတ်ုဘာသာစကားဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ် 

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသသီီသနိး် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စိုး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးေအးဝင်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသင်းသင်းလင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒသနး်သနး်ရီ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒေအးေအးမာ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၀၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 



2 
 
ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၈/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ြပင်သစဘ်ာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ြပင်သစ်ဘာသာစကားဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်သိဂထနွး် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒေမသွယထ်နွ်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒင်ှးှင်းယွ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၄။ ဉးီသန�ေ်ဇာ်ဉးီ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒြမင့်ြမတ်စိုး ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၁၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၄၉/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုိရးီယားဘာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ကုိရးီယားဘာသာစကားဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀) များအြဖစ ်

(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသာလင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒေဝစုံ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒတင်မိးုေအး ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၄။ ေဒေရ�ဇင်ေအး ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးေအးသင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒကည်သာြမင့် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၁၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၀/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ေဒမုိးယဉ်ငိမ်း၊ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ ် (၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ 

ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၁၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ် 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာနတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၁/၂၀၁၉) 

၁၃၈၁ ခုစ်ှ၊ တန်ေဆာင်မန်ုးလြပည့်ေကျာ ်(၁၁) ရက် 

(၂၀၁၉ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလ - ၂၂ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်(၂-၁၂-၂၀၁၉) ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယယုုိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာရရီေီအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသတီာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၁၉(၂၈၈၁၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာချစစ်နိ် 

 ဒုတိယအမဲတမ်းအတွင်းဝန ်
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