
 
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၁၂) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ ပညာေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ 

လကေ်ထာကက်ထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒဟယ်လင်ဝင်း လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၂။ ေဒအိစာိုင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃။ ေဒရီဝင်း ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒနနီဝီင်းေရ� ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၅။ ေဒဇင်မနွမွ်နေ်ထွး ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒေဆွလင်ှင်း ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒရီရီြမင့် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၈။ ေဒဝင်းြဖသယ်ွ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၉။ ေဒသာစိုး ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၀။ ေဒသရိီစိုး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၁။ ေဒဖိးေဝသမ့်ိ ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒေမသူလင် ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၃။ ဦးထနပ်ါးခိုင် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၄။ ေဒအိခိင်ုဝင်း ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၅။ ေဒသနး်သနး်အိ မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၆။ ေဒေမစိုးေအာင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၇။ ေဒဝါဝါေအး ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၁၈။ ေဒလင်ေဝမာထွနး် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒေအမီမီသွယ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၂၀။ ေဒခင်ေအးစိုး ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၂၁။ ေဒသင်းသင်းေဆွ မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၂။ ေဒလှလှစနး် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၃။ ေဒေအးြမတမ်နွ် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၄။ ေဒစစုေုထွး ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၂၅။ ေဒချစဆ်ုေဝ ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၂၆။ ေဒမိသနး်ု ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၇။ ေဒအိသူဇာေကျာ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၈။ ေဒလွင်လွင်မာ ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၉။ ေဒပပမနွ် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃၀။ ေဒစပုိုးြဖ ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃၁။ ေဒေဌးေဌးလင် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃၂။ ေဒေအးေဆွထွနး် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃၃။ ေဒေမကိုကိုလယ်ွ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃၄။ ေဒသကထ်ကစ်ံ ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၇) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင်/ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ        

                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမတှ်(၀၁၃) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ သင်ြပနည်းဌာနမှ လက်ေထာက် 
ကထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများ 
စတင်ထမး်ေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၁။ ဦးချစက်ိုဦး ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၂။ ေဒချ ိသကေ်ကျာ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၃။ ေဒဝင်းလ့ဲဖိးေဝ ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(ြမနမ်ာစာဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၄။ ေဒအိဇင်ဦး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၅။ ေဒမျ ိးကည်ေအး ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၆။ ဦးမင်းသန�် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၇။ ဦးမင်းပိုင်မိုး ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၈။ ေဒအိအိဖိး သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၉။ ေဒဝတရ်ည်ေကျာ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၁၀။ ဦးိုဘယ်လ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၁။ ေဒနနး်စကားဝါဝင်းဗုိလ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၂။ ေဒသင်းသင်းေအာင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနံေချာင်းတကသုိလ်(အဂလိပ်စာဌာန) 

၁၃။ ေဒေဝေဝြမင့် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၄။ ေဒမလနယ်ဉမ်ိုး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၅။ ေဒဖိးအိအိေမာ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၆။ ဦးေကျာ်ငိမ်းဦး ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(သချာဌာနရာထူးရယူလျက)် 
၁၇။ ေဒေချာစုလွင် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၈။ ေဒညိညိဝင့်ြဖ ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၉။ ေဒမုိးမိုးေအာင် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၀။ ေဒကကမာ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၁။ ေဒသတီာဝင်း ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၂။ ေဒခင်ချ ိဝင်း လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၃။ ေဒလ့ဲရည်ဝင်း ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၄။ ေဒသနွး်ေဝဝင်း မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၂၅။ ေဒကည်ေဆဇွင်လှ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၆။ ေဒနလီာြမ လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၇။ ေဒေထွးေထွးမူ မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၈။ ေဒသဲ့သ့ဲထွနး် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၉။ ေဒအိအိလွင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၀။ ေဒမွန်သီေအာင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၁။ ေဒတင်နီလာလင်ွ ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၂။ ေဒင်ှးှင်းေဝ ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၃၃။ ေဒနနး်အုနး်ေရ� ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၄။ ေဒတင်မာေထွး ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၅။ ေဒဇင်မာြမင့် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၆။ ေဒေကဇင်ဖူး ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

(သိပံဘာသာရပ်များဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၃၇။ ေဒမုိးသာထွနး် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃၈။ ေဒြပည့်ြပည့်ဖိး ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၃၉။ ေဒေအးသာထွနး် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 
၄၀။ ေဒတင်တင်ခိင်ု လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၄၁။ ဦးသနး်လင်း ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၄၂။ ေဒဇင်ညိညိထုိက် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၄၃။ ေဒမမူူဝင်း ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနရာထူးရယူလျက်) 
၄၄။ ဦးထွနး်လင်းိုင် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၄၅။ ေဒသတီာြမင့် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(သချာဌာန) 
၄၆။ ေဒမာလာငိမ်း သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ်(သမိုင်းဌာန) 

 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၈) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
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ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  
- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   
- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 
- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 
- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 
- ေမာစာ 
- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 
လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 
ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 
အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 
 

အမိန�အ်ရ       

                                                                 
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၁၄) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ ြမန်မာစာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထိကများအား ၎င်းတိုင့်ှယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ်များသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၁။ ေဒမနး်သူ ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒအိအိေချာ ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒသနိး်မုိးခိုင် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 

၄။ ေဒခိုင်စစုတုင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၅။ ဦးသူရေအာင် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေကျာကဆ်ည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒင်ှးှင်းေဝ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ် 

၇။ ေဒစစုဝုင်း ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီတကသုိလ် 

၈။ ဦးလှဝင်းေအာင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 

၉။ ေဒခင်စိုးဦး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ် 

၁၀။ ဦးေအာင်ဝင်းကို ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၁။ ေဒစနး်စနး်မူ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒေကခိုင်စိုး စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၃။ ဦးေဝဖိးဟနိး် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ် 

၁၄။ ဦးေဝလင်းစိုး မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 

၁၅။ ေဒဝါဝါလင်ေဌး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွတကသိလ်ု 

၁၆။ ေဒြမင်ှးငယ် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒဇင်မာညိ ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ် 

၁၈။ ဦးထကထ်ကေ်အာင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 

၁၉။ ေဒေဝေဝလင် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒယဉ်ယဉ်သိမ့် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒခင်မာခိုင် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒြမတစ်ဝုင်း မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၃။ ဦးေအာင်ေဇာြ်မင့် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၂၄။ ေဒင်ှးမိုမုိေမာင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒတင်ထားကည် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၉) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင်/ေမာစာ 

- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

အမိန�အ်ရ       

                                                              
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅ )ရက ်

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမတှ်(၀၁၅) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ အဂလိပ်စာဌာနမှ လက်ေထာက် 
ကထိကများအား ၎င်းတိုင့်ှယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ်များသုိ တာဝန် 
ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၁။ ေဒခင်ခင်လင် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဒဂုံတကသုိလ် 
၂။ ေဒဒါလီဝတရ်ည် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရတနာပံုတကသုိလ် 
၃။ ေဒဆေုဝတိုး ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ် 
၄။ ဦးေအာင်ိုင်ဦး မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
၅။ ဦးရဲဝင့်ိုင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာစးီပာွးေရးတကသုိလ် 
၆။ ေဒမျ ိးအိခိင်ု ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မအူပင်တကသုိလ် 
၇။ ေဒဇင်မာေဝ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၈။ ေဒခင်ြပည့်ြပည့်ထနွး် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေကျာကဆ်ည်တကသုိလ် 
၉။ ေဒခင်ပိင်ုပုိင်ြမင့် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ် 
၁၀။ ေဒခင်ဆြုမတဝ်င်း ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၁၁။ ေဒသဲေုဖွး ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 
၁၂။ ေဒယနွး်မီမီသိမ့် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ် 
၁၃။ ေဒကည်ကည်လင်း မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ် 
၁၄။ ေဒကည်သာတင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 
၁၅။ ေဒသကသ်ကေ်အာင် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟသာတတကသုိလ် 
၁၆။ ေဒအိသာ ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၇။ ေဒွယ်ဝင်းေအး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွတကသိလ်ု 
၁၈။ ေဒစိုးမိုးသူ ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကးီနားတကသုိလ် 
၁၉။ ေဒေအးငိမ်းြဖ ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု 
၂၀။ ေဒြမတဖူ်းငုံ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ် 
၂၁။ ေဒေအးြမင့်ကည် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 
၂၂။ ေဒေမသဇင်ေအာင် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ် 
၂၃။ ေဒင်ှးုုလွင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 
၂၄။ ေဒမျ ိးမျ ိးေအး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 
၂၅။ ေဒသာလွင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 
၂၆။ ေဒခိုင်မွနေ်ကျာ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၂၇။ ေဒြဖဇင်ေဖွး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၈။ ေဒေအးချမ်းြမင့် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ် 
၂၉။ ဦးေဝဖိး ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 
 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၁၀) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   
- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 
- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 
- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 
- ေမာစာ 
- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 
လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 
ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 
အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမှတ်(၀၁၆) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ သချာဌာနမှ လက်ေထာက် 
ကထိကများအား ၎င်းတိုင့်ှယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ်များသုိ တာဝန် 
ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၁။ ေဒသသီီေထွး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 
၂။ ေဒထက်ထကေ်ဝ လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 

၃။ ေဒမမူစူိုး မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒသာေအာင် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၅။ ေဒေထွးေထွးြမင့် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒသနိး်သနး်ဝင်း ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ် 

၇။ ေဒေအမီေသာင်း လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ် 

၈။ ေဒေဝေဝိုင် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ေဒါကတ်ာပနး်အိမွန် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒဝင်းနီလာစိုး မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒအိတာေအး ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒစစုေုအာင် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၃။ ဦးသန�်ဇင်ဦး စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းတကသိုလ် 

၁၄။ ဦးထွနး်ထွနး်ိုင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒစာလင်း ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆။ ဦးရဲကိုကိုိုင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသိုလ် 

၁၇။ ေဒဂျးလင်ွလွင်တင့် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 

၁၈။ ေဒဇင်မာငိမ်း ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၉။ ဦးရဲဝင်းေအာင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၀။ ေဒင်ှးဝတ်ရည် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် မိတတ်ကသုိလ် 

၂၁။ ေဒဆမုနွ်လွင် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒအိခင်စိုး ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၃။ ဦးဝင်းိုင်ထနွး် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု 

၂၄။ ေဒနနး်ေချာေချာမွန် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 

၂၅။ ေဒငိမ်းအိစံ လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒေကးမံုစိုး မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၂၇။ ေဒြမသာ ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၈။ ဦးချမး်ကိုကိုဝင်း မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒချစ်ငိမ်းလွင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒေကသီခိုင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၁၁) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ 
- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 
- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 
- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 
- ေမာစာ 
- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 
လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 
ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 
အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

အမိန�အ်ရ      

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမှတ်(၀၁၇) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ သိပံဘာသာရပ်များဌာနမှ 
လက်ေထာက်ကထိကများအား ၎င်းတိုှင့်ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 
များသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၁။ ေဒခင်မိးုသူ မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂။ ဦးဟနိး်မင်းထွနး် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟသာတတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၃။ ေဒထန်းူ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ြမစ်ကးီနားတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၄။ ေဒငယ်ငယ်ဖိး လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၅။ ေဒေအးသူဇာေဌး စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၆။ ဦးဟနဇ်င်ဖိးိုင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွတကသိလ်ု(ပူေဗဒဌာန) 
၇။ ေဒမိုးအိအိထွနး် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၈။ ေဒအိစာချ ိ ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၉။ ေဒြဖြဖသင်း ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၀။ ေဒသကသ်က်သန�် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 

၁၁။ ေဒါကတ်ာကးီလီ ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၂။ ေဒမာမာေဌး လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၃။ ေဒုဝုင်း ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၄။ ေဒေအးေအးသိမ့် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၅။ ေဒေဒစခီိုင် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု(ပူေဗဒဌာန) 
၁၆။ ဦးေကျာ်သတံိးု ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၇။ ေဒအိြဖခိုင် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၈။ ေဒနလီာဝင်း မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၁၉။ ေဒါက်တာှင်းယွန်ေီဆွ လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၀။ ဦးမုိးေအာင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းတကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၁။ ေဒခင်ှင်းယ်ွေအး လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မအူပင်တကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၂။ ဦးစည်သူေအာင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၃။ ေဒသာေအာင် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၄။ ေဒေအးခိုင်စိုး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(ပူေဗဒဌာန) 
၂၅။ ဦးတင်မျ ိးေအာင် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၆။ ေဒါကတ်ာဇာနည်လင်ွ ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 
၂၇။ ဦးေကာင်းေကျာ်ိုင် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၂၈။ ေဒနနး်ေဆဇွင်သန�် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂၉။ ဦးစည်သူေကျာ် ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 

၃၀။ ဦးရဲဝင်းစိုး မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 
၃၁။ ဦးထွနး်ိုင်ဝင်း ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၃၂။ ေဒဖိးဇာလင်း ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၃၃။ ေဒစုယဉဝ်င်း စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၃၄။ ေဒဆဇုင်ဇင်ထွနး် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၃၅။ ဦးေအာင်မင်းထွနး် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၃၆။ ေဒသင့်ြမတ်ိုင် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ဓာတုေဗဒဌာန) 
၃၇။ ေဒွန�်နွ�်မုိး လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၃၈။ ေဒခင်ြမတ်သူ ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၃၉။ ေဒနနီခီိုင် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစေ်တွတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၀။ ဦးဘနုး်ြမင့်ဦး ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၁။ ေဒလ့ဲလ့ဲလင်းေအာင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၂။ ဦးဗိုလ်မင်းသူေအာင် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၃။ ဦးမျ ိးဆနး် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် လားးတကသိုလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၄။ ေဒဇင်မာဦး လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၅။ ေဒအိြဖြဖေအာင် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ဟသာတတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၄၆။ ေဒစစုေုအာင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၇။ ဦးဥကာ ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကီးတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၄၈။ ေဒြမင့်ြမတလ်င် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၄၉။ ဦးသစာေမာင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၀။ ေဒဖိးြမတသ်ဥာ လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစေ်တွတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၁။ ေဒသင်းသင်းေဝ မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၅၂။ ေဒဇင်ရီမွန် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းတကသိုလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၃။ ေဒသတီာေအာင် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၄။ ေဒေမသကထ်နွး် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ဓာတုေဗဒဌာန) 
၅၅။ ေဒသဇူာလင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၅၆။ ဦးဝဏထွနး် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၇။ ေဒမိုမိုဦး ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၈။ ေဒါက်တာေအးေအးေအာင် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
၅၉။ ေဒမာမာသင်း မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ်(ဓာတေုဗဒဌာန) 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၆၀။ ေဒေချာအလိင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(ဓာတေုဗဒဌာန) 

၆၁။ ေဒကကြမင့် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၆၂။ ေဒမုိးသင်းခိုင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(သတေဗဒဌာန) 

၆၃။ ေဒလတ်လတေ်ဆွ ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၆၄။ ေဒဝင်းသာေအး သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၆၅။ ေဒလင်းစာ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၆၆။ ေဒေအးေအးေမာ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၆၇။ ေဒဆြုမတ်ှင်း မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၆၈။ ေဒသနး်သနး်စိုး ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၆၉။ ေဒခင်ြမင့်ွယ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၇၀။ ေဒနနး်ယ်ွနလီင်း ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၇၁။ ဦးဝင်းမင်းေအာင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၇၂။ ေဒဇင်မာြမင့် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု(ကုေဗဒဌာန) 

၇၃။ ေဒထုိကထုိ်ကစ်ံ လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၇၄။ ေဒင်ှးဝင်းရီ လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ကုေဗဒဌာန) 

၇၅။ ေဒခိုင်ြဖသက် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၇၆။ ဦးရာလ်လျေံနာလ် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၇၇။ ေဒြမတ်သီတာခိုင် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၇၈။ ေဒဇင်ေဝေကျာ် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၇၉။ ေဒစေုမေနာင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၈၀။ ေဒေအးေအးမိင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံတကသုိလ်(သတေဗဒဌာန) 

၈၁။ ဦးေဇယျာေကျာ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(သတေဗဒဌာန) 

၈၂။ ေဒအိသာဖိး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ်(ကုေဗဒဌာန) 

၈၃။ ေဒဇဇူနွြ်မတ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု(ကုေဗဒဌာန) 

၈၄။ ဦးရနေ်အာင်စိုး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၁၂) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
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ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  
- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   
- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 
- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 
- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 
- ေမာစာ 
- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 
လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 
ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 
အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 
 

အမိန�အ်ရ       

                                                                 
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၀၁၈) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိကများအား ၎င်းတိုှင့်ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 

များသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၁။ ေဒမာမာသီ ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂။ ေဒစာစိုး ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃။ ေဒနန�်စာေအး ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၄။ ေဒခင်ြခးြခးလွင် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(သမုိင်းဌာန) 

၅။ ေဒေနာ်ဇင်မာစိုး ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေတာင်ကးီတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၆။ ေဒေမဝင်းေအာင် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(သမိုင်းဌာန) 

၇။ ေဒေကခိုင်ြမင့် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၈။ ေဒဝါဝါြမင့်ေအာင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၉။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ခိုင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၀။ ေဒရင်ရင်ြမ စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၁။ ဦးိုင်ေအာင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၂။ ေဒနလီာြမင့် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ်(သမိုင်းဌာန) 

၁၃။ ဦးဟနဝ်င်း မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကျ ိင်းတုံတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၄။ ေဒနန�်ခင်�ပးံရီ ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မအူပင်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၅။ ေဒနန�်ေအးသတီာေထွး လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းတကသိုလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၆။ ေဒခင်မာလာြမင့် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွတကသိလ်ု(သမုိင်းဌာန) 

၁၇။ ေဒဖိးအိသွယ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၈။ ေဒသာထွနး် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၁၉။ ေဒခိုင်မာသူ ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၀။ ဦးရဲေအာင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၁။ ေဒယဉ်ယဉတ်င့် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု(သမုိင်းဌာန) 

၂၂။ ဦးမျ ိးခိုင် ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၃။ ေဒသစဲမုိုး ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(သမိုင်းဌာန) 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၂၄။ ေဒေနာဆ်ေဲနေဂး သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၅။ ေဒခင်ခင်ေလး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၆။ ေဒခိုင်မာဦး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၇။ ဦးေအာင်မျ ိးဦး ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၈။ ေဒမုိးသီတာ ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတတ်ကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂၉။ ဦးေအာင်ဆနး်ဦး လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃၀။ ေဒင်ှးသီတာေအာင် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ဟသာတတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃၁။ ေဒှင်းယုယုွယ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃၂။ ေဒေဆေွဆွလွင် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု(သမုိင်းဌာန) 

၃၃။ ေဒနနး်ြဖှင်းေအး ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃၄။ ေဒသတီာေအး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃၅။ ဦးေအာင်ထွနး်လင်း ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မလာတကသုိလ်(သမိုင်းဌာန) 

၃၆။ ဦးေကျာ်မျ ိးေအာင် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၃၇။ ေဒေအးေအးြမင့် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၃၈။ ေဒသင်းြမမုိး ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်တကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၃၉။ ေဒငိမး်ဆေုမာင် ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄၀။ ေဒချ ိချ ိဝင်း ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရ�ဘိုတကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၄၁။ ေဒပွင့်ြဖသွယ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမင်း�ခတံကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၄၂။ ေဒတင်သာဝင်း ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၄၃။ ေဒသဇူာလွင် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၄၄။ ေဒသင်းဇာနည်ထွနး် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွတကသိလ်ု(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၄၅။ ေဒင်ှးအိြဖ စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၄၆။ ေဒချစခ်ျစေ်ဇာ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၄၇။ ေဒကကသင်း မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၄၈။ ေဒေအးေအးြမင့် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၄၉။ ေဒေအးသီရေိဌး မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပဲခးူတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၀။ ေဒသနး်သနး်ေအး ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၁။ ေဒေအးေအးေကျာ့ မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကီးတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၂။ ေဒဇာနည်ေထွး ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရန်ကုနအ်ေနာက်ပိုင်းတကသုိလ(်ပထဝီဝငဌ်ာန) 

၅၃။ ဦးမျ ိးမင်းသိနး် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၄။ ေဒသင်းသင်းဖိး ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မအူပင်တကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၅၅။ ေဒသတီာေအး ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ရနက်နုအ်ေရှပိင်ုးတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၆။ ေဒအိအိမွန်ဖိး ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပုသိမ်တကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

၅၇။ ေဒေဟဇာစိုး မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မုိးညင်းတကသိုလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၈။ ေဒအိြမြမခိုင် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၅၉။ ေဒရီချ ိ ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆၀။ ေဒအိြဖေထးွ စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၆၁။ ဦးေအာင်ကိကုိုေဇာ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ပထဝဝီင်ဌာန) 

၆၂။ ေဒသက်စစုုဖိးေဝေသာင်း မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာစီးပွားေရးတကသုိလ်(ဝါဏိဇေဗဒဌာန) 

၆၃။ ေဒုေုဝ မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာစီးပွားေရးတကသုိလ်(ေဘာဂေဗဒဌာန) 

၆၄။ ဦးဝင်းထွနး် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆၅။ ဦးေကျာ်မျ ိးဝင်း ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာစီးပွားေရးတကသုိလ်(ေဘာဂေဗဒဌာန) 

၆၆။ ေဒစပံယ်ဦး ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မတိီလာစးီပာွးေရးတကသုိလ်(ေဘာဂေဗဒဌာန) 

၆၇။ ေဒဆနး်ပွင့်မာတင် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ်(ဝါဏဇိေဗဒဌာန) 

၆၈။ ေဒင်ှးပွင့်ြဖ ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မိတီလာစီးပွားေရးတကသုိလ်(ေဘာဂေဗဒဌာန) 

၆၉။ ေဒေအးေအးခိုင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇၀။ ေဒခင်မာေအး ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၁၃) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချှပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမှတ်(၀၁၉) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ ပညာေရးဖံွဖိးမဘာသာရပ်များ 
ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၎င်းတိုှင့်ယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်များသုိ 
တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေန�မစှ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 
ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒကည်စနိ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂။ ေဒခင်ေဌးရီ မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၃။ ဦးေဇာ်ြမင့်ထွနး် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒေအးစံ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၅။ ဦးဝင်းလင် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ဦးသက်ိုင် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒီဂရေီကာလိပ် 

၇။ ေဒဝင်းဝင်းေမာ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၈။ ဦးမျ ိးသိနး် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၉။ ဦးြမင့်ေအး မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၀။ ေဒခင်မိးုထွနး် ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၁၁။ ဦးမုိးြမင့်ေအာင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒေသာ်တာတင် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/AL(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၁၄) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 
- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 
- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 
- ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 
စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 
သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 
လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 
ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

- ရာထူးေြပာင်းေရ�ြခင်းများတင်ွ Covid 19 ကာကွယ်၊ ထိနး်ချပ်၊ ကသုေရးအမျ ိးသား 
အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 
တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 
ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 
 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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