
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေအးသာဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉစ်ိုး လားးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမနမ်ာစာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလပ်ိစာ/ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ) 

ဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား 

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

သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခိုင်သက်ေဇာ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒမုိမုိေအး ကေလးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒသီတာေအး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေမဇင်သိမ့် နည်းပညာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၅။ ေဒဝင်းယယုေုမာင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 



- 2 - 
 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၈) ။ ။ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ်၊ သမုိင်းဌာနမှ ေဒနလီာဗုိလ၊် ကထကိအား စစကုိ်င်း 

ပညာေရးတကသုိလ်၊ သမုိင်းဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သမုိင်း)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၉) ။ ။ ကေလးတကသိလု၊် အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေဝ၊ ကထကိအား 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ အေရှတုိင်းပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အေရှတုိင်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အေရှတုိင်းပညာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၀) ။ ။ စစတ်ကသုိလ၊် ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထိက 

များအား မေလးတကသုိလ၊် ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 

၁။ ဦးကုိကုိလင်ွ 

၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ိုင်ငံတကာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၁) ။ ။ ရတနာပံုတကသိလု၊် မုဿေဗဒဌာနမှ ေဒစိုးသာေထးွ၊ ကထကိအား မေလး 

တကသုိလ်၊ မဿုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မဿုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မဿုေဗဒဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနမှ 

ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာကုိကုိမျ ိး ကေလးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒေအာင်တင့် နည်းပညာတကသုိလ် (မေကွး) မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

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

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

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

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးဝင်းေဇာ်မျ ိးထက် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေအး ပင်လုံတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာစထုိုက်ေအာင် ကေလးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာေဇာ်မျ ိးဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၅။ ေဒေချာကလျာစိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာ/အင်ဂျင်နယီာသချာဌာနမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာ/အင်ဂျင်နယီာသချာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြမတ်သဇင်လင် မိတ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာေအးသာလင်ွ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သချာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာ/အင်ဂျင်နယီာသချာဌာန၊ ---------------------- တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

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

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၅) ။ ။ ပင်လုံတကသုိလ်၊ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိများအား မေလး 

တကသုိလ်၊ သတေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 

၁။ ေဒါက်တာေအးေအးမိုး 

၂။ ေဒါက်တာခင်မုိးကည် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒ ---------------------- တကသုိလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၆) ။ ။ ရတနာပံုတကသုိလ်၊ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးယု မေလးတကသိုလ ်

၂။ ဦးေအာင်ချစ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများသုိ တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ် 

၁။ ေဒိုင်ိုင်ေမာ် ေဘာဂေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒေမဝင်းေကျာ် စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ်

စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒခိုင်ေကျာ့ေကျာ့ စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစတ်ကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စးီပွားေရး)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

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

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာစကားဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိများအား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ၊် ဘာသာစကားဌာနများသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင် သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် ဌာန 

၁။ ေဒသီဟန်ြမင့် ရုာှးဘာသာစကား 

၂။ ေဒြမင့််ြမင့်သွယ် ကုိရးီယားဘာသာစကား 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘာသာစကား)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၉) ။ ။ နည်းပညာတကသိလု(်စစကုိ်င်း)၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ေဒသနး်သနး်စိုး၊ 

ကထကိအား နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မိြပ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၀) ။ ။ နည်းပညာတကသိုလ(်လွိင်ေကာ်)၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ ကထကိများအား နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနသို တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 

၁။ ဦးိုင်လင်းေအာင် 

၂။ ေဒတုိးတုိးအ ိ

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/လပ်စစစ်မ်ွးအား)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၄၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၁) ။ ။ မေလးနည်းပညာတကသုိလ်၊ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဦးပုိင်ထက်ေကျာ် 

ေကျာ်၊ ကထကိအား နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စက်မအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၂) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(သနလ်ျင်)၊ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေဒကည်ြပာေအာင်၊ 

ကထကိအား နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၃) ။ ။ နည်းပညာတကသိလု(်ေတာင်ကီး)၊ သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

ဦးသနး်ေဇာ်လင်း၊ ကထိကအား မေလးနည်းပညာတကသိလု၊် သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နယီာဌာနသုိ 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၄) ။ ။ ကွနပ်ျတာတကသုိလ်(ြမစ်ကီးနား)၊ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာနမှ 

ေဒသွယသ်ယွထ်နွး်၊ ကထကိအား မေလးကွနပ်ျတာတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာ 

ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကွနပ်ျတာစနစ်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာန၊ ---------------------- တကသိလု ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 


	1. L Myan Tr Mdy
	2. L Eng Tr Mdy
	3. L Hist Tr Mdy
	4. L Os Tr Mdy
	5. L Ir Tr Mdy
	6. L Anthro Tr Mdy
	7. L Chem Tr Mdy
	8. L Phy Tr Mdy
	9. L Math Tr Mdy
	10. L Zool Tr Mdy
	11. L Bot Tr Mdy
	12. L Ecos Tr Mdy
	13. L Lingu Tr Mdy
	14. L Civil Tr Mdy
	15. L EP Tr Mdy
	16. L Mech Tr Mdy
	17. L ChemEngg Tr Mdy
	18. L Mine Tr Mdy
	19. L CsSys Tr Mdy

