
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၄၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ ြမို့ြပအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ ြမို့ြပ 

အင်ဂျင်နီယာဌာနသို့တာဝန် ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ့ခန့်ထား 

လုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်ြငိမ်းနွယ်နွယ်နုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ေတွ) 

(ချည်မျှင်နှင်အထည်အင်ဂျင ်

နီယာဌာနမှရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

၂။ ေဒါ်ေမေသာ်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည)် 

၃။ ေဒါ်လှမျ ို းသူဇာ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၄။ ေဒါ်သုချယ်ရီ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ြမိတ်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၅။ ေဒါ်နွယ်နီသင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ဗန်းေမာ)် 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မံုရွာ) 

၆။ ေဒါ်ဝါဝါနွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ဗန်းေမာ)် 

(ဗိသုကာဌာနမှရာထူးကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ကိုင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၇။ ေဒါ်ယဉ်ယဉ်ခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၈။ ေဒါ်အိမွန်မွန်သန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၉။ ေဒါ်ခုိင်သီတာဦး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမာ်လြမိုင်) 

၁၀။ ေဒါ်ဦးြမခင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်

(ကေလး) 

ဗိသုကာဌာနမှရာထူးကိုရယူ၍]

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ေတွ) 

၁၁။ ေဒါ်ေမမုိးလုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

(ချည်မျှင်နှင့်အထည်အင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၁၂။ ေဒါ်ြမသန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(လားရုိး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ထလီာ) 

၁၃။ ဦးထက်လင်းေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ထလီာ) 

[နည်းပညာတက္ကသုိလ်(ပင်လုံ)၊ 
ချည်မျှင်နှင့်အထည်အင်ဂျင် 
နီယာဌာနမှ ရာထူးကုိရယူ၍]

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၁၄။ ေဒါ်ဇင်ြပည့်ြပည့်တုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(ပင်လုံ) 

ဗိသုကာဌာနမှရာထူးကုိ 
ရယူ၍] 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါ်ေကသွယ်စုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

၁၆။ ေဒါ်ေဖွးေဖွးအိ မနေလးနည်းပညာတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၁၇။ ေဒါ်ခင်ထားထား နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

၁၈။ ေဒါ်ဆုရည်ြဖို း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(စစ်ကိုင်း)၊ 

အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒဌာနမှ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ်

၁၉။ ေဒါ်နှင်းအိြဖူ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(လားရုိး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မေကွး) 

၂၀။ ေဒါ်နှင်းနွယ်စုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

(မက္ကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ

ဌာန၏ရာထးူကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၂၁။ ေဒါ်မီမီလွင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 

၂၂။ ေဒါ်တင်နီလာဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

၂၃။  ေဒါ်ြဖူြဖူဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(လိွုင်ေကာ်) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်

(ပင်လုံ) 

ဗိသုကာဌာနမှရာထူးကိုရယူ၍]

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါ်ဆုြမတ်ြဖိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 
 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ့/Civil)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁( ၀၆၀) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ြမို့ြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 
 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 
 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ့တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရ့တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  
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- ရာထူးေြပာင်းေရ့ြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

         
        အမိန့်အရ - 
 
 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ အလီက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရှ ိ

အလီက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသ့ုိ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရခန့်ထား လုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ဦးသန်းထွန်းေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ကေလး) 

ဟားခါးတက္ကသုိလ်

၂။ ေဒါ်ဆုမွန်ကို နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ်) 

(သုတနည်းပညာအင်ဂျင ်
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

၃။ ေဒါ်အိြဖူေဌးနုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၄။ ေဒါ်ေမဇင်ဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၅။ ေဒါ်သိဂီလင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပင်လုံ) 

၆။ ေဒါ်မျ ို းသနာကို င် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

 
၇။ ေဒါ်သိဂီစုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ြမိတ်) 
(ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ်၊ 
ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒါ်ဇာြခည်စိမ့်စိမ့်သ ူ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

(သုတနည်းပညာအင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

၉။ ေဒါ်ရီရီြမ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

၁၀။ ေဒါ်နှင်းနှင်းခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ်
 

၁၁။ ေဒါ်နီနီမာ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

(ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့် 
အာကာသပညာတက္ကသုိလ်၊ 
အီလက်ထေရာနစ်အင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၁၂။ ေဒါ်ေနာ်ေအးြမတ်စုဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

၁၃။ ေဒါ်ခင်ညိမ်းဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

[နည်းပညာတက္ကသုိလ် 
(ဟသင်္ာတ)၊ 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

 
၁၄။ ဦးသိန်းထိုက်ဦး ဟားခါးတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 
၁၅။ ေဒါ်ဇာနည်ြမင့် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကျို င်းတုံ) 
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

 
၁၆။ ေဒါ်ဇင်မာသွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကျို င်းတုံ) 
ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါ်အိသနာ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ် 
(ဟသင်္ာတ)၊ 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(ဟသင်္ာတ)၊ 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

၁၈။ ေဒါ်မုိ့မုိ့ြမင့်ေမာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

(ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့် 
အာကာသပညာတက္ကသုိလ်၊ 
ေလေြကာင်းအီလက်ထရွန် 
နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 
 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည်) 

၁၉။ ေဒါ်စုြမတ်နွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၀။ ေဒါ်ေမလွင်သန့် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ထလီာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

 
 
 

၂၁။ ေဒါ်ေဝမာလာတုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ် 
(လွို င်ေကာ)်၊ 

ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍] 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါ်စိုးြငိမ်းြဖို း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၃။  ေဒါ်ေအးသိဂီဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမာ်လြမိုင်) 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၄။ ေဒါ်ခင်ဇာနည်ခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

၂၅။ ေဒါ်ေဟမာနှင်းေဝ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

 

၂၆။ ေဒါ်နန်းယုေမာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

 
 
 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၇။ ေဒါ်သီတာဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မံုရွာ) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

၂၈။ ေဒါ်သဲဦးလွင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍) 

ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသုိလ် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါ်ေမေအးငယ်ေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(လားရုိး) 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍)] 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၃၀။ ေဒါ်ေလးေနွေနှာင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

 
၃၁။ ေဒါက်တာ 

ဝင်းဝင်းေဇာ်ေအာင် 
နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 
(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၃၂။ ေဒါ်လွင်ြဖူြပာေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
မိတ္ထလာ) 

၃၃။ ေဒါ်နီလာဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

 
 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၃၄။ ေဒါ်ေမဖူးပွင့်ေဝ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(ဟသင်္ာတ)၊ 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါ်သက်သက်မာ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ ်
(မအူပင်) 

ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 
ရာထူးကုိရယူ၍] 

 
 

ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသုိလ် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့်ထားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါ်မီမီစုိးသိန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

 

၃၇။ ေဒါ်ေမသက်ဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 
နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမာ်လြမိုင်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/EC)/လက်ေထာက်ကထိက၂၀၂၁(၀၆၁ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ --------------------------------------တက္ကသုိလ် 
 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 
 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၄၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိ့နှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္ကသုိလ်များရိှ လျှပ်စစ်စွမ်းအား 

အင်ဂျင်နီယာဌာနသို့တာဝန် ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထား 

လုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်ခင်ေအးမွန် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ကျ ို င်းတုံ) 

[ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၏

ေလေြကာင်းလျှပ်စစ် 
တုိင်းတာေရး အင်ဂျင်နီယာ 
ဌာန၏ ရာထူးကုိရယူ၍] 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

၂။ ေဒါ်မုိးမုိးဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 

(ဘူမိေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာန

၏ ရာထးူကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ကုိင်း) 

၃။ ေဒါ်ေချာစုလတ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၄။ ေဒါ်ဇူလိုင်မိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

(သတ္ုတ တူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမာ်လြမိုင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၅။ ေဒါ်အိအိမွန် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

(ချည်မျှင်နှင့်အထည်အင်ဂျင်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၆။ ေဒါ်ေရဇင်ေဌး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ီထလာ) 

(သတ္ုတ တူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မုံရွာ) 

၇။ ေဒါ်ခင်ြမတ်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ီထလာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

၈။ ေဒါ်ဇင်မာြဖိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

၉။ ေဒါ်သက်ထက်နှင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ဟသင်္ာတ) 

(သတ္ုတ တူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှရာထူးကုိရယူ၍) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

၁၀။ ေဒါ်ဟန်နီပို နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၁၁။ ေဒါ်ဇာြခည်မိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(လွိုင်ေကာ)် 

၁၂။ ေဒါ်သီတာေဆွ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မအူပင်) 

၁၃။ ေဒါ်ေငွနန်းဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမာ်လြမိုင်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါ်ြမသနာြဖူ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

၁၅။ ေဒါ်ခင်သီတာေထွး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/EP)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၂ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 
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- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၄၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ စက်မုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္ကသုိလ်များရိှ စက်မုအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနသ့ုိတာဝန် ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်မုိးဟန်နှင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

၂။ ေဒါ်ြကည်ြပာေသာင်းဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၃။ ေဒါ်ခင်မျ ို းေထွး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မုံရွာ) 

၄။ ေဒါ်ေအးေအးေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 

၅။ ဦးကုိကုိ နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ထလာ) 

၆။ ေဒါ်ေမသွယ်ဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကျ ို င်းတုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည)် 

၇။ ေဒါ်နန်းယုယုေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၈။ ေဒါ်ဇာနီလိုင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ီထလာ) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ကုိင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၉။ ဦးဟန်ေဇာ်ထွန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 

[နည်းပညာတက္ကသိုလ် 

(ကျ ို င်းတုံ)၊ 

အလုပ်ရံုဌာနမှရာထူးကုိ 

ရယူ၍] 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

၁၀။ ေဒါ်ြမတ်ရည်မွန်ေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှ ရာထူးကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

၁၁။ ေဒါ်ဇင်မာ ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်

အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

(ြဒပ်ပစ္စည်းသိပ္ံပနှင့်အင်ဂျင် 

နီယာဌာနမှ ရာထူးကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ကုိင်း) 

   
 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 
 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Mech)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၃ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 
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 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ စက်မုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 
 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 
 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 
 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၉)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသုိလ်(ေတာင်ကီး)၊ သုတနည်းပညာ 

အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက၊ ေဒါ်လုိင်လုိင်ြမတ်အား နည်းပညာတက္ကသုိလ ်

(ေကျာက်ဆည်)၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာနသို့ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/IT)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၄ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၅၀)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ြပည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက၊ ဦးေကျာ်ေဇာလှအား နည်းပညာတက္ကသုိလ်(သန်လျင်)၊ ေရနံအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနသုိ့ တာဝန်ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည်။  

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Pet)/လက်ေထာက်ကထိက၂၀၂၁( ၀၆၅) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသိုလ ်

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၅၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များရှိ 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသို တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရခန်ထားလုိက်သည ်-  

စဉ် အမည် လက်ရှိတကသိုလ် 
ေြပာင်းေရခန်ထားသည့်

တကသိုလ် 

၁။ ေဒေဝေဝဇင် နည်းပညာတကသိုလ်
(မေကွး) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသိုလ် 

၂။ ေဒသီတာေအး နည်းပညာတကသိုလ်
(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(သန်လျင်) 

၃။ ေဒသီတာေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်
(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

၄။ ေဒွယ်မီေကျာ ် နည်းပညာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

၅။ ေဒေချာစုဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်
(ေကျာကဆ်ည)် 

နည်းပညာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/MC)/လက်ေထာကက်ထိက/၂၀၂၁( ၀၆၆) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပေ်ရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
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  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှး၊ မကာထ ေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လဲေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာန်ကားချက်များှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၅၂)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာတက္ကသုိလ်(ကျို င်းတုံ)မှ လက်ေထာက် 

ကထိက၊ ဦးမင်းချမ်းေြမ့အား ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ ေလေြကာင်း 

အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သင်ြကားေရးဌာနများသ့ုိ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလုိက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Aero)/လက်ေထာက်ကထိက၂၀၂၁(၀၆၇ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ Aero ဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 

 

အမှတ် (၅၃)။ ။ ေအာက်ေဖာြ်ပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်/ ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်များရိှ 

အင်ဂျင်နီယာသခင်္ျာဌာနနှင့် တွက်ချက်ေရးသခင်္ျာမဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား 

၄င်းတ့ုိနှင့်ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တက္ကသိုလ်များရှိအင်ဂျင်နီယာသခင်္ျာဌာနနှင့် တွက်ချက်ေရးသခင်္ျာမဟာ 

ဌာနသုိ့ တာဝန်ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်ခင်သန်းနွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၂။ ေဒါ်ေအးေအးြဖိုး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကျို င်းတုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၃။ ေဒါ်ြငိမး်ြငိမ်းနွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လွိုင်ေကာ)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 

၄။ ေဒါ်သင်းသင်းေမာ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(လွိုင်ေကာ)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၅။ ေဒါ်ထက်ထက်ေရရည် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကျို င်းတုံ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၆။ ေဒါ်ဇင်မာဦး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၇။ ေဒါ်ဟန်ဇာဇာြမင့် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 
(မေကွး) 

၈။ ေဒါ်ေကခုိင်ြမင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ကေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

၉။ ေဒါ်ေနွးေနွးေထးွ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါ်ဇင်နီလာမိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၁၁။ ေဒါ်အိအိချ ို  နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၁၂။ ေဒါ်စိမ့်စိမ့်ြဖို း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါ်စုခုိင်ဝင်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ြမိတ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၁၄။ ေဒါ်သန့်သီတာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ထားဝယ်) 

ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ်

၁၅။ ေဒါ်တင်သူလင်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ထားဝယ်) 

ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ်

၁၆။ ေဒါ်ခိုင်ခုိင်ထွန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 

၁၇။ ေဒါ်ခုိင်ဇင်သန့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မနေလး) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

၁၈။ ေဒါ်နီနီချ ို  နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၁၉။ ေဒါ်ဇာနီဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၂၀။ ေဒါ်ငုဝါခင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၂၁။ ေဒါ်သိမ့်သီရိ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီထလာ) 

၂၂။ ေဒါ်ေဝမာလွင် မနေလးကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၂၃။ ေဒါ်ခင်မို့မို့သင်း ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

၂၄။ ေဒါ်လင်းလင်းေအး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ေတာင်ငူ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

၂၅။ ေဒါ်ေနွးသက်ရီ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ဟသင်္ာတ) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမာ်လြမိုင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါ်သနာစုိး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၂၇။ ေဒါ်အိအိေကျာ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(သထုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

၂၈။ ေဒါ်အိြဖူေထွး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မံုရွာ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါ်ခင်စန်းေဌး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၃၀။ ေဒါ်ဝင်းသက်သက်ဟန် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မိတ္ထလီာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

၃၁။ ေဒါ်ေဟမာစုိး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(သထုံ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါ်ေနွဦးထိုက် နည်းပညာတက္ကသုိလ် 
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီထလာ) 

၃၃။ ေဒါ်ခင်ေဆွဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

၃၄။ ေဒါ်ြဖိုးစုလိုင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမာ်လြမိုင်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီထလာ) 

၃၅။ ေဒါ်သူဇာစုိး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၃၆။ ေဒါ်နုနုငယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

၃၇။ ေဒါ်ေမသဇင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၃၈။ ေဒါ်ဇင်နွယ်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

၃၉။ ေဒါ်ေကသီဝင်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

၄၀။ ေဒါ်ဇင်ေလးနွယ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

၄၁။ ေဒါ်ဒီမုိ့မုိ့ေအာင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မအူပင်) 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါ်အိအိမွန် ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသုိလ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါ်မိုးမိုးေအာင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၄၄။ ေဒါ်ြငိမ်းစုမွန်ေထွး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

၄၅။ ေဒါ်ေအးြပည့်စုံအုန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၄၆။ ေဒါ်ခင်မုိးရီ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၄၇။ ေဒါ်ြဖို းြဖို းဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မအူပင်) 

၄၈။ ေဒါ်ေမဇွန် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လားရုိး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီထလာ) 

၄၉။ ေဒါ်ခုိင်မာစုိး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

၅၀။ ေဒါ်မုိးယုဝါ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
(မအူပင်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

၅၁။ ေဒါ်နှင်းဦးခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

 
 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 
 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Maths)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၈ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 
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 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာသခင်္ျာ/တွက်ချက်ေရးမဟာသခင်္ျာဌာန၊---------တက္ကသုိလ် 
 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 
 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလုိက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 
 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၅၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်/ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်များရိှ 

အဂင်္လိပ်စာဌာနနှင့် ဘာသာစကား(အဂင်္လိပ်စာ)ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် 

ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တက္ကသုိလ်များရိှ အဂင်္လိပ်စာဌာနနှင့် ဘာသာစကား(အဂင်္လိပ်စာ)ဌာနသုိ့ တာဝန် 

ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်ေဝေဝြမင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ)် 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

၂။ ေဒါ်တင်ေဟမာသန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမိတ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၃။ ေဒါ်သက်သက်ထွန်း နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီထလာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၄။ ေဒါ်ြဖူမွန်ေဌး ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသိုလ ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

၅။ ေဒါ်ယဉ်ြငိမ်းေအး ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(သထုံ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၆။ ေဒါ်ေဆွဇင်ြဖိုး ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၇။ ေဒါ်ြဖို းြဖို းနုိင် မနေလးကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၈။ ေဒါ်ဇင်မာေထွးလွင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဟသင်္ာတ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 
(ပုသိမ်) 

၉။ ေဒါ်လ့ဲဝတ်ရည် ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

၁၀။ ဦးယုေမာင် ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ)် 

၁၁။ ေဒါ်ေအးေအးြမင့် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါ်ြဖူြဖူစန်း ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(သထုံ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၁၃။ ေဒါ်ေနြခည်ဦး ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ြပည်) 

၁၄။ ေဒါ်သဥ္ဇာထွန်း ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မိတ္ီတလာ) 

၁၅။ ေဒါ်ြပံုးအိစံ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၁၆။ ေဒါ်ဇင်ေမကုိ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မနေလး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Eng)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၆၉) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊အဂင်္လိပ်စာဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

  (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 

 

အမှတ် (၅၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်/ ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်များရိှ 

အင်ဂျင်နီယာရူပေဗဒဌာနနှင့် သဘာဝသိပ္ပဌံာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် 

ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တက္ကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာရူပေဗဒဌာနနှင့် သဘာဝသိပ္ံပဌာနသ့ုိတာဝန် 

ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒါ်ခုိင်နွယ်သိန်းထီ ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မုံရွာ) 

၂။ ေဒါ်ဆုသက်ဖူး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ထလာ) 

၃။ ေဒါ်လ့ဲလ့ဲေဝ ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

၄။ ေဒါ်ဝါဝါခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ကေလး) 

၅။ ေဒါ်ေအးေအးခုိင် ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်

(လားရိုး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(သန်လျင်) 

၆။ ေဒါ်ြကည်ြကည်မိုး နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

၇။ ေဒါ်မ့ုိမို့ေဝ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ် 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(စစ်ကုိင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာအိေရစင်ဦး ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်

(သထုံ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ေမာ်လြမိုင်) 

၉။ ေဒါ်စုစုခိုင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(မိတ္ီထလာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်

(ပခုက္ူက ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Phys)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၇၀ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာရူပေဗဒ/သဘာဝသိပ္ပဌံာန၊----------------------------တက္ကသုိလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 
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- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၅၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ/်ကွန်ပျတာတကသုိလမ်ျားရှိ 

ြမန်မာစာဌာနှင့်ဘာသာစကားဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါတကသုိလ်များရိှ ြမန်မာစာဌာနှင့်ဘာသာစကားဌာနသို တာဝန်ဝတရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတကသိုလ် 
ေြပာင်းေရခန်ထားသည့်

တကသိုလ် 

၁။ ေဒခိုင်ဇာဝင်း(ခ) 
သက်ထားွယ် 

နည်းပညာတကသိုလ်
(လားိး) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(စစ်ကိုင်း) 

၂။ ေဒေသာင်းဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(စစ်ေတွ) 

၃။ ေဒကည်ကည်ေသာ ် နည်းပညာတကသိုလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 
 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Myan)/လက်ေထာက်ကထိက၂၀၂၁(  ၀၇၁  ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ( ၁၅) ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပေ်ရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချကြ်ဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမန်မာစာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလမ်ျားသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချနိ်တွင်ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာန်ကားချက်များှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 
 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၅၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတ့ုိနှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတက္ကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင် 

နီယာဓါတုေဗဒဌာနသ့ုိတာဝန် ဝတ္တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထား 

လုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒေနာ်ဒီးနာစိန် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(လိွုင်ေကာ်) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၂။ ေဒေမမွန်ဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဗန်းေမာ)် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ဘားအံ) 

၃။ ေဒနီလာဝင်း ြမန်မာနုိင်ငံေလေြကာင်းနှင့်
အာကာသပညာတက္ကသိုလ်

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၄။ ေဒလွင်လွင်ချ ို  မနေလးနည်းပညာ 
တက္ကသုိလ် 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၅။ ေဒသင်းသင်းေဆွ နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၆။ ေဒဇင်မာဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

၇။ ေဒဥမ္မာြမင့် မနေလးနည်းပညာ 
တက္ကသုိလ်  

ြပည်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
 

၈။ ေဒချ ိုမာခုိင် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ပခုက္ူက ) 

၉။ ေဒေမဇင်ဦး နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

 
 

နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မုံရွာ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသုိလ် 
ေြပာင်းေရခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၀။ ေဒခုိင်ခင်ဦး ြပည်နည်းပညာတက္ကသုိလ် နည်းပညာတက္ကသုိလ်
(မေကွး) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Chem)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၇၂) 
ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသုိလ် 
 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 
 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  
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- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၅၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသိုလ်များရိှ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များရှိ ကွန်ပျတာသိပံမဟာ 

ဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတကသိုလ် 
ေြပာင်းေရခန်ထားသည့်

တကသိုလ် 

၁။ ေဒလဲ့ဝါထွန်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂။ ေဒနန်းအိပို ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

၃။ ေဒိုင်ိုင်ဦး မေလးကွန်ပျတာတကသုိလ်
(စစ်တကသိုလ်တွဲဖက်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FCS)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁( ၀၇၃) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပေ်ရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချကြ်ဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လဲေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာန်ကားချက်များှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

  (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၅၉)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်(ဗန်းေမာ်)၊ ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် 

နည်းပညာမဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက၊ ဦးစုိးပုိင်အား ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(ြမစ်ကီးနား)၊ 

ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်နည်းပညာမဟာဌာနသုိ့ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရခန့်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 
 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FCST)/လက်ေထာက်ကထိက၂၀၂၁( ၀၇၄) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်နည်းပညာမဟာဌာန၊--------------------------------တက္ကသိုလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန်ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ် (၆၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသိုလ်များရိှ သုတသိပံမဟာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များရှိ သုတသိပံမဟာ 

ဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတကသိုလ် 
ေြပာင်းေရခန်ထားသည့်

တကသိုလ် 

၁။ ေဒေဖွးေဖွးေအာင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၂။ ေဒချစ်စု ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၃။ ေဒဇင်ဇင်ေဆွ ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၄။ ေဒနန်းေဝလွင်ဖိး ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထံ)ု 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FIS)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၇၅ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပေ်ရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
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  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာက္ခချပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှး၊ သုတသိပံမဟာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ ်
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ိဂလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 
လဲေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှထုတ်ြပန်ထားေသာန်ကားချက်များှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၆၁)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ(်မအပူင်)၊ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာေထာက်ပံ့ေရးနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက၊ ေဒါ်ရီမွန်ခိုင်(ခ) 

ေဒါ်ရီမွန်ေကျာ်အား ကွန်ပျူတာတက္ကသုိလ်(မုံရွာ)၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

ေထာက်ပ့ံေရးနှင့် ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနသုိ့ တာဝန်ဝတ္တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရခန့်ထားလုိက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ် 

 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/ITSM)/လက်ေထာက်ကထိက/၂၀၂၁(၀၇၆ ) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အြမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ ညွှန်ြကားေရးမှူးချုပ်၊ ပံုနိှပ်ေရးနှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေြကညာေပးပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာက္ခချုပ်၊ သက်ဆုိင်ရာတက္ကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက္ခ၊ ဌာနမှူး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရးနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဌာန၊ -----------------------------------------တက္ကသိုလ် 

 ၅။ စာြကည့်တုိက်မှူး၊ တက္ကသိုလ်များဗဟိုစာြကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျား 

 ၇။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (သင်တန်းနှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၀။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ ညွှန်ြကားေရးမှူး (အင်ဂျင်နီယာနှင့်ပစ္စည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေြကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ရံုးလက်ခံ/ ေမျှာစာတဲွ 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂ္ုိဂလမ်ျားသည် မိမိတ့ုိ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကုိ တာဝန်ရိှသူထ ံ စနစ်တကျ 

လွှဲေြပာင်းြပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခွင့်နှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များခံစားခွင့်ြပုထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသေရးအမျ ို းသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် ညွှန်ြကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှထုတ်ြပန်ထားေသာညွှန်ြကားချက်များနှင့်အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သာွးရန်ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (နွယ်နီ) 

 ဒုတိယညွှန်ြကားေရးချုပ် 
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