
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရှိ ြမနမ်ာစာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြဖစင်ေဖွး မိတ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂။ ေဒယယုေုဆွ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒယဉမ်ာေအး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ေဒစနး်စနး်ု မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၅။ ေဒမွနမွ်နသ်ဲ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၆။ ဦးဆနး်ှင်းဦး မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၇။ ေဒကည်ြပာ မံုရ�ာတကသုိလ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 
အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 
၈။ ေဒကင်စနိသ်နး် မံုရ�ာတကသုိလ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 
(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 
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ြ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 

 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒင်ှးှင်းယွ် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒခင်ငိမ်းေဝ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒစုကည်လင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် တပ်မေတာ်ေဆးတကသုိလ ်

၄။ ေဒေအးြမတ်သူ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒင်ှးပွင့်ပွင့်ဦး ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒေမသူေမာင်ေမာင် ြပည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇။ ဦးေကာင်းြမတ် လားးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈။ ေဒသက်ေထးွစု ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၉။ ေဒသန�ဇ်င်ဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒဇင်သက်သက်ဇင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒေမဖိးသက် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ဦးေအာင်ဆနး်ဦး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒသဇင်ထနွး် ပဲခးူတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒနနး်ြမစာဦး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒလဲ့ရထီက် ပုသိမ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒြဖြဖေကျာ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒေမသဲြဖ စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒအမွဲနေ်ကျာ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒေမသက်လင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

လားးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒေအးပပမျ ိး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒခင်စာလင် မလာတကသုိလ် စစတ်ကသုိလ် 

၂၂။ ေဒေရ�ရည်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒခင်ခင်မျ ိး ရတနာပံုတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒစဟုန် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒနနး်ေဝေဝခိုင်ထနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒေအးချမ်းသူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒြပည့်စီဝင့် မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂၈။ ဦးထက်ြမတ်သူ မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒဂျလိုင်မုိး မေကွးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒချ ိမာရလီင်း မေကွးတကသုိလ် သစေ်တာင့်ှပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒဇုာလီ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒဟနန်မီျ ိးနွ� ် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒခင်သီတာမုိး မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒခိုင်ခင်ခန� ် မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒအအိေိထးွ မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒတင်ရတနာစံ မိတီလာတကသိုလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၇။ ဦးအားခနွ် မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 
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စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အဂလိပ်စာဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၁) ။ ။ ဟားခါးတကသိုလ၊် ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေဒေအးေအးွဲ၊ လက်ေထာက်ကထကိအား 

ပခကုတကသိုလ၊် ပထဝီဝင်ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပထဝီဝင်)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သမုိင်းဌာနမှ လက်ေထာက် ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သမုိင်းဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဇင်မာထနိဝ်င်း မိတီလာတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 

၂။ ဦးချစေ်မာင်ေမာင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒစာဦး ဟသာတတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၄။ ေဒွဲယဉဝ်င်း မိတီလာတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သမုိင်း)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (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 
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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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရှိ ဒဿနကိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေးွေွးေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒေထးွတင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ဦးေဇာ်ဟိနး်ထက် ြပည်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဒဿနကိေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဒဿနိကေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသိလု ်

 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေမမုိးသူ မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒေဝေဝခိုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒစိုးသီရြိဖ မေကွးတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဉပေဒပညာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (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 
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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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိများအား ၄င်းတိုှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အေရှတုိင်းပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဒွန�ဟဲွ်လနွး် ဟားခါးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂။ ေဒေမသူေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အေရှတုိင်းပညာ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၅၃၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အေရှတုိင်းပညာဌာန၊ ---------------------------- တကသိုလ ်

 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများ 

အား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေချာေချာစေုအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒစြုမတ်ေဌး ပင်လုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ဦးဟိနး်ေဝယံေဌး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒနနး်ေဌးေဌးဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒမိေအးေအးေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒေနာ်ယနွး်အမ်ိစည်ထနွ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇။ ေဒဝါဝါမုိး လားးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၈။ ေဒယွမ်ာလင်း မအပူင်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၉။ ေဒေမဇင်မုိမုိထက်လင် မအပူင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒဝတ်ရည်မုိး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒြဖသီခင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၂။ ဦးသိနး်ေဇာ်ဦး ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒခိုင်ေဆဝွင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒိုင်မာေဌး စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒယွန်ဝီင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒသက်သက်ေအာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒေမေသာ်ဦး မလာတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒယွဦ်းမွန် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများ 

အား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒအမ်ိစိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒြမေကသီဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃။ ေဒင်ှးသဇင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒသက်ဆမွုန်မွန် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒြမတ်မိုးေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၆။ ဦးေကျာ်ေထွး ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ဦးေကျာ်ေဇာလင်း  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၈။ ေဒအမွိနမွ်နဝ်င်း ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပူေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၅၃၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပူေဗဒဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေကသီေအာင် ဟားခါးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒသနး်သနး်စိုး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒခင်ချမ်းေြမ့ေကျာ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄။ ေဒအအိြိဖ ြမင်း�ခတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒေနာ်စီအုံး ဒဂုံတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမျ ိးဝင်းေထးွ ဒဂုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒဇင်မျ ိးဝင်း ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၉။ ဦးေကျာ်ိုင်ထနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သချာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၅၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သတေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ သတေဗဒ/သိပံဘာသာရပ်များ 

ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒနနး်မ်ွးမိုခမ်း ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂။ ဦးလမှင်းစိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ဦးဝင်းကုိကို ြမင်း�ခတံကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးသီတာ မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒိုိုေဝ ပဲခးူတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒဝင်းဝါဝါေကျာ် ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒေကခိုင်ဦး ေတာင်ငတူကသုိလ် ကသာပညာေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၈။ ေဒါက်တာေဒနလီာဝင်း မေလးတကသိုလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၉။ ေဒသဥာဝင့် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒေဆဇွင်သန�် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒ/သိပံဘာသာရပ်များဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၆၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးဝီလျ ံ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒယွန်ေီရ�စင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒမုိးြမင့်သွယ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၄။ ေဒနန�်ဇနွေ်မဦး ဟသာတတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးယမွုန် ဟသာတတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒပပရှိန် ဟသာတတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇။ ေဒသန�်စင်ဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒင်ှးှင်းအိ ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ဦးသန�်ဇင် ပခကုတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒချစစ်ာ ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၁။ ဦးကည်တုိး ပခကုတကသိုလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒေအးမျက်သွယ် မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၃။ ဦးလမှျ ိးသနိး် မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 
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စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကုေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၆၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိများ 

အား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသူဇာေဌး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒမိယွန်ေီအာင် မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃။ ေဒြမတ်ှင်းယွ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒင်ှးအြိဖ ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅။ ဦးေဝယံဖိး မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒတင့်တင့်ထနွး် ပဲခးူတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒနလီာရှိန ် ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈။ ေဒဆနး်ေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉။ ဦးမျ ိးြမင့်ေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒကည်ကည်သွင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘူမိေဗဒ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 
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ြ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 

 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၆၂) ။ ။ မိတီလာစးီပွားေရးတကသုိလ၊် ေဘာဂေဗဒဌာနမှ ေဒြမသ�ာငိမ်း၊ လက်ေထာက် 

ကထကိအား မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ၊် ေဘာဂေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စးီပွားေရး)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၃၇) 

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။ 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
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