
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများ 

အား ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် ြမနမ်ာစာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဇင်မီှစံ မိတ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒတင်တင်ဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၃) 

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၊ ြမနမ်ာစာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 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 (၀၄၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား 

(အဂလပ်ိစာ)ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ 

အဂလိပ်စာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးေဘာမ်ေခါ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒသဇင်ေဌး နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၉၄) 

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၊ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား(အဂလပ်ိစာ)ဌာန၊ ------------------------ 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 (၀၄၉) ။ ။ ပုသိမ်ပညာေရးဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ လမူေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ ဦးေဆမွင်းလင်၊ 

လက်ေထာက်ကထိကအား ရန်ကုနပ်ညာေရးတကသုိလ၊် သမုိင်းဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သမုိင်း)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၅) 

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၊ သမုိင်း/လမူေရးဘာသာရပ်များဌာန၊ ---------------------------- 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 



- 2 - 
 
 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 (၀၅၀) ။ ။ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် စတ်ိပညာဌာနမှ ေဒသိမ့်လင်ွြမင့်၊ လက်ေထာက် 

ကထကိအား ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် စတ်ိပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စတ်ိပညာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၆) 

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၊ စတ်ိပညာဌာန၊ ---------------------------- 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 (၀၅၁) ။ ။ ေမာ်လမိင်တကသုိလ်၊ ဥပေဒပညာဌာနမှ ေဒါက်တာယဉရ်ေဝဖူး၊ လက်ေထာက် 

ကထကိအား ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် ဥပေဒပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက ်

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဉပေဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၇) 

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။ 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 (၀၅၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာ 

ဓာတုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသက်သက်မွန် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒသူသလူင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒေမြမတ်ယွ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေကျာက်ဆည်) 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၈) 

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၊ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 
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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 (၀၅၃) ။ ။ ထားဝယ်တကသုိလ်၊ ပူေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာေအးသာ၊ လက်ေထာက် 

ကထကိအား ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် ပူေဗဒဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပူေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၉) 

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၊ ပူေဗဒဌာန၊ ---------------------------- 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 (၀၅၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ သချာ/တွက်ချက်ေရးသချာ 

မဟာ/သင်ြပနည်း-သချာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များရှိ သချာ/တွက်ချက်ေရးမဟာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးထးူေကျာ်လင် လားးတကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ဦးေနမျ ိးမင်း မိတီလာပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒေအးေအးဖိး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သချာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၀) 

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 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာ/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာ/တွက်ချက်ေရးမဟာဌာန၊  

  ------------- တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

 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 (၀၅၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သတေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများ 

အား ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် သတေဗဒဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ဦးလင်းလင်းထက် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂။ ဦးထးူထးူေအာင်လွင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၁) 

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၊ သတေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 



- 2 - 
 
 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 (၀၅၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများ 

အား ရန်ကုနတ်ကသုိလ၊် ဘူမိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ဦးေအာင်သူရ ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂။ ဦးစိုင်းိုင်လင်းေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘူမိေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၂) 

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၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 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 (၀၅၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ ပညာေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ရန်ကုနပ်ညာေရးတကသုိလ၊် ပညာေရးသေဘာတရားှင့် ပညာေရး 

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

စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ဦးြပည့်ဖိးေအာင် ပုသိမ်ပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၂။ ေဒုရု ီ ေတာင်ငပူညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သေဘာတရား)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၃) 

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၊ ပညာေရးသေဘာတရားင့်ှ ပညာေရးစမံီခန�်ခွဲမ/ပညာေရးဘာသာရပ်များ 

ဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ် 

 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 (၀၅၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ ပညာေရးဘာသာရပ်များ 

ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများအား ရန်ကုနပ်ညာေရးတကသိလု၊် ပညာေရးစတ်ိပညာဌာနသို တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒအအိမွိန ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေကာင်းြမတ်မွန် သဃနး်ကနး်ပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၃။ ေဒရတနာဆမွုန ် သဃနး်ကနး်ပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၄။ ေဒတင်ဇာေအာင် ေတာင်ငပူညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၅။ ေဒစမွုနဦ်း လည်ှးကူးပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပညာေရးစတ်ိ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပညာေရးစတ်ိပညာ/ပညာေရးဘာသာရပ်များဌာန၊ ----------------------------- 

တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

 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 (၀၅၉) ။ ။ လားးပညာေရးဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ သင်ြပနည်း-သချာဌာနမှ ဦးမျ ိးမင်းေဇာ်၊ 

လက်ေထာက်ကထိကအား ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ၊် သင်ိုးနး်တမ်းင့်ှ သင်ြပနည်းဌာနသုိ 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သင်ြပနည်း)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၁၀၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သင်ိုးနး်တမ်းင့်ှ သင်ြပနည်း/သင်ြပနည်း-သချာဌာန၊ ------------------------ 

တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

 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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 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 န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၆၀) ။ ။ နည်းပညာတကသိုလ(်စစေ်တွ)၊ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေဒါက်တာဇင်ေမှင်း၊ 

လက်ေထာက်ကထိကအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ၊် မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မိြပ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၆) 

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၊ ---------------------------- တကသိုလ ်

 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 (၀၆၁) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(ေမှာ်ဘီ)၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ဇင်ေဝေဝလင်ွ၊ လက်ေထာက်ကထကိအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ၊် လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာ 

ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/လပ်စစ)်/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၇) 

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၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------------- 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 (၀၆၂) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(ထားဝယ်)၊ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ဦးေအာင်ြပည့်ဖိး၊ 

လက်ေထာက်ကထိကအား ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ၊် စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စက်မ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၈) 

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 (၀၆၃) ။ ။ နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)၊ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေဒခင်မူမူ 

ြမင့်၊ လက်ေထာက်ကထိကအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသိလု၊် မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနသုိ 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မကာထေရာနစ)်/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၀၉) 

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၊ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------------- 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 (၀၆၄) ။ ။ နည်းပညာတကသိုလ(်မေလး)၊ သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

ဦးသန�ဇ်င်စိုး၊ လက်ေထာက်ကထကိအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ၊် သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၁၁၀) 

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၊ သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------------- 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 
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