
၉-၁-၂၀၂၀ 

ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န််းဆ  ုင်ရ ာ သင်ရ ု်းညွှန််းတမ််းအ က  ာ င်အ ထည်က  ာ ်က ရ်း အ    ွဲ့  

( )   နပ်နှင ် သာ ်းက ရပစ္စည််း ထုတ်လုပ်မှုလုပင်န််းဆ  ုင်ရာ သ င်ရ ု်းညွှန််းတမ််း  

အ က  ာ င်အ ထည်က  ာက် ရ်း အ    ွဲ့ 

စ္ဉ ် အ မည် ရာ ထ ်း/ ဌာ န တာ ဝန် 

၁။ ဒ ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်နွယ် အတွင််းဒ ်းမ  ်း 

မမန်မာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််း  င်မ ာ်းအသင််း 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦ်းဒ ာ်မ  ျု်း က္ထ က္ 

စက်္မှုနည််းပညာဒလေ့က္ ငေ့်ဒ ်းသင်တန််းဒက္ ာင််း (SITE) 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၃။ ဦ်းစန််းလွင် က္ထ က္ 

စက်္မှုလက်္မှုသ ပပ(ံအင််းစ န်) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၄။ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထွန််း ညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

အတွင််းဒ ်းမ  ်း  

၅။ ဒ ေါ်ခင်မမကက္ ်း  ိုတ ယညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

တွ ဖက်္အတွင််းဒ ်းမ  ်း 

 

( ခ  ) အ ခခာ ်းထ ုတလ်ုပ်မှုလုပင်န််းဆ  ုင်ရာ သ င်ရ ု်းညွှန််းတမ််းအ က  ာ င်အ ထည်က  ာ ်က ရ်း အ    ွဲ့ 

စ္ဉ ် အ မည် ရာ ထ ်း/ဌာ န တာ ဝန် 

၁။ ဒ ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်နွယ် အတွင််းဒ ်းမ  ်း 

မမန်မာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််း  င်မ ာ်းအသင််း 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဦ်းဒ ာ်မ  ျု်း က္ထ က္ 

စက်္မှုနည််းပညာဒလေ့က္ ငေ့်ဒ ်းသင်တန််းဒက္ ာင််း 

(SITE) 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၃။ ဦ်းစန််းလွင် က္ထ က္ 

စက်္မှုလက်္မှုသ ပပ(ံအင််းစ န်) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၄။ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထွန််း ညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

အတွင််းဒ ်းမ  ်း  

၅။ ဒ ေါ်ခင်မမကက္ ်း  ိုတ ယညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

တွ ဖက်္အတွင််းဒ ်းမ  ်း 
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( ဂ  ) စ္ာ ်းက သာ  ် ုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန််းဆ  ုင်ရာ သင်ရ ု်းညွှန််းတမ််းအ က  ာ င်အ ထည်က  ာက် ရ်း အ    ွဲ့ 

စ္ဉ ် အ မည် ရာ ထ ်း/ ဌာ န တာ ဝန် 

၁။ ဦ်းဒအာင်သူ  ိုတ ယညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

ဟ ိုတယ်န ငေ့်ခ  ်းသွာ်းညွှန်ကက္ာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဒ ေါ်အ အ ဖဖ ျု်း သရိုပမ်ပ 

အစ ို်း နည််းပညာအထက်္တန််းဒက္ ာင််း (  ာမ) 

(ကက္ ်းကက္ပ်မှုမဖငေ့် အစာ်းအဒသာက်္န ငေ့်ဝနဒ် ာင်မှု 

ဒပ်းမခင််း  ိုင် ာသင်တန််း) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၃။ ဒ ေါ် င်မ ိုို့မ ိုို့မမငေ့် သရိုပမ်ပ 

အစ ို်း နည််းပညာအထက်္တန််းဒက္ ာင််း(  ာမ) 

(ကက္ ်းကက္ပ်မှုမဖငေ့် အစာ်းအဒသာက်္န ငေ့်ဝနဒ် ာင်မှု 

ဒပ်းမခင််း  ိုင် ာသင်တန််း) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၄။ ဦ်းဒက္ ာ် င်ဝင််း သရိုပမ်ပ 

အစ ို်း နည််းပညာအထက်္တန််းဒက္ ာင််း(  ာမ) 

(ကက္ ်းကက္ပ်မှုမဖငေ့် အစာ်းအဒသာက်္န ငေ့်ဝနဒ် ာင်မှု 

ဒပ်းမခင််း  ိုင် ာသင်တန််း) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၅။ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထွန််း ညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

အတွင််းဒ ်းမ  ်း  

၆။ ဒ ေါ်ခင်မမကက္ ်း  ိုတ ယညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

တွ ဖက်္အတွင််း 

ဒ ်းမ  ်း 

 

 

 

 

 

 



3 

 

(ဃ) ယ န််း/ ရ ်  န််းလ ုပင်န််းဆ  ုင်ရာ သင် ရ ု်းညွှန််းတမ််းအ က  ာ င်အ ထည်က  ာ ်ကရ်း အ    ွဲ့ 

စ္ဉ ် အ မည် ရာ ထ ်း/ ဌာ န တာ ဝန် 

၁။ ဒ ေါ်ခ ိုင်ခ ိုင်နွယ် အတွင််းဒ ်းမ  ်း 

မမန်မာန ိုင်ငံအထည်ခ ျုပ်လိုပ်ငန််း  င်မ ာ်းအသင််း 

ဥက္ကဋ္ဌ 

၂။ ဒ ေါ်န င််းန င််းဒအ်း လ/ထ က္ထ က္ 

အစ ို်း နည််းပညာအထက်္တန််းဒက္ ာင််း(ဒနမပည်ဒတာ်) 

ပညာ ရ ေးဝန်က  ေးဌာ န 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၃။ ဦ်းမ  ျု်းဝင််းထွန််း ညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

၄။ ဒ ေါ်ခင်မမကက္ ်း  ိုတ ယညွှန်ကက္ာ်းဒ ်းမ  ်း 

နယ်စပ်ဒ ်း ာဝန်ကက္ ်းဌာန 

အဖွ ွဲ့ဝင် 

 


