
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာနမှ 

ကထကိများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာနသုိ 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဥမာေသာင်း မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခိုင်ေကျာ့ြဖ မုိးညင်းတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးေအး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာထက်ထက်စနိဝ်င်း ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒင်ှးမမမုိး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

သတင်းအချက်အလက်နည်း

ပညာတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 
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 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာန၊ ---------------------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလပ်ိစာ/ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ) 

ဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာ /ဘာသာစကား 

(အဂလပ်ိစာ)ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် 

သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒင်ှးယုေဆ ွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒပနး်အသိာ လားးတကသုိလ် ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒသက်ထားလင် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒခိုင်မင်းစိုး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒြမှင်းမွန် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 
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  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အဂလိပ်စာ /ဘာသာစကား(အဂလပ်ိစာ)ဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သမုိင်းဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိှင့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားရှိ သမုိင်းဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဇာလီငိမ့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာြမြဖမုိး ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သမုိင်း)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သမုိင်းဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနမှ ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဝတ်ရည်မျ ိး စစေ်တွတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေအးသူသူဟန ် စစေ်တွတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်င်ှးဝင့်ေကျာ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဉပေဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဉပေဒပညာဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရှိ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေကးမံု ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာအပ်ုစိုးစံ(ခ) 

ေအးေအးဖိး 

မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ိုင်ငံတကာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိငှ့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာယယုလုင် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဆမွုနေ်ကျာ်ေရ� လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒြမတ်ေကသီ ြပည်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒြဖဇင်ြမင့် မလာတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးချ ိ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၆။ ေဒခင်ေမာ်ေမာ် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာခင်ချ ိလင်း တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတကသုိလ ်

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ြမင့် တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတကသုိလ ်

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 
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 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ----------------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာနမှ ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေရ�စင်ဦး ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာရာဇာထနွး် ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ဦးလင်ွကိဦုး ဟားခါးတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစာြမင့် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာခင်ဆင့်ဆင့်ေကျာ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 



- 2 - 
 
 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာန၊ ----------------------- တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ သချာ/စာေပ-သချာဌာနမှ 

ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာ/စာေပ-သချာဌာနသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသတီာချ ိ ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေအးသီတာစနး် ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒနနး်ေအးလတ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာေကျာ့ေကျာ့ခိုင် ဘုိကေလးပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ သချာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာ/စာေပ-သချာဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သတေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သတေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစနး်ေမာင်ေမာင်သိမ့် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာသာေအး မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေကသီခိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေဌး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်မာလင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာကည်သာြမင့် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၇။ ေဒဥမာသိနး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေမြမတ်သူ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 
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  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒဌာန၊ ----------------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်သင်းသင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာအံ့ထက်ေဝ မေလးတကသိုလ ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာေမသက်စာ ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကုေဗဒဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာပွင့်ြဖေအး စစတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဖိးေဆေွအာင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခိုင်ဇင်ြဖ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒသဥာေအး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘူမိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၄) ။ ။ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် ကုနထ်တ်ုဓါတုေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာေနရည်နွ�် 

ဦး၊ ကထကိအား ရန်ကုန်တကသုိလ်၊ ကုနထ်တ်ုဓါတုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကုနထ်တ်ု)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကုနထ်တ်ုဓါတုေဗဒဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများသုိ တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ် 

၁။ ဦးဆနး်ထူးေအာင် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒနနီေီအာင် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၃။ ဦးဝင်းမင်းသန� ် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၄။ ဦးတုိးေကျာ် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒသူဇာလင်ဦး စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၆။ ေဒစစီသီနး် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ် 

၇။ ေဒအအိဟိန် စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစတ်ကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၈။ ေဒြဖြဖသန� ် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

၉။ ေဒခင်ဝင်း စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစတ်ကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စးီပွားေရး)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ -------------------------------- ဌာန၊ ----------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၆) ။ ။ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ၊် ပညာေရးသေဘာတရားင့်ှ ပညာေရးစမံီခန�်ခွဲမ 

ဌာနမှ ေဒဟနန်လီင်ွ၊ ကထကိအား ရန်ကုနပ်ညာေရးတကသုိလ်၊ ပညာေရးသေဘာတရားှင့် ပညာေရး 

စမံီခန�်ခွဲမဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မစှ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သေဘာတရား)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပညာေရးသေဘာတရားှင့် ပညာေရးစမံီခန�်ခွဲမဌာန၊ -------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၇) ။ ။ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဂျပနဘ်ာသာဌာနမှ ေဒသင်းသင်းွဲ၊ 

ကထကိအား ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ဂျပနဘ်ာသာဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဂျပန)်/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဂျပနဘ်ာသာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာေအးြမြမစိုး၊ 

ကထကိအား ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘာသာေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဘာသာေဗဒဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၉) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(ပင်လုံ)၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ေဒေမလင်းသူ၊ 

ကထကိအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မိြပ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၀) ။ ။ မေလးနည်းပညာတကသုိလ်၊ အီလက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

ေဒါက်တာေနမင်းထနွး်၊ ကထကိအား ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ အီလက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာ 

ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အလီက်ထရ�နန်စ)်/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အလီက်ထရ�နန်စ်အင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၁) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(လားး)၊ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ေဒယဉမ်ျ ိးသန�်၊ 

ကထကိအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စက်မ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၂) ။ ။ ကွနပ်ျတာတကသုိလ်(ေတာင်ငူ)၊ ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ေရ�သဥာေအာင်၊ ကထကိအား သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသိုလ၊် ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာနသုိ 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကွနပ်ျတာသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာန၊ ------------------------ တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၃) ။ ။ ကွနပ်ျတာတကသုိလ်(မအပူင်)၊ သုတသိပံဌာနမှ ေဒါက်တာြမတ်မွနေ်ကျာ်၊ 

ကထကိအား သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတကသုိလ်၊ သုတသိပံဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သုတသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတသိပံဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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