
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ကထကိများ 

အား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများရှိ ြမနမ်ာစာဌာနသို တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒချ ိချ ိ မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ဦးဝင်းထဋွ်ိုင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒခင်ေစာဦး မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးေအာင် ကေလးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာတင်တင်ထနွး် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်င်ှးေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒတင်ေမး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာြမတ်ေလးယွ် ပင်လုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ဦးေကျာ်မျ ိးဦး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၀။ ဦးအချစခ်ျ ိ ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မုိး ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒွဲွဲဝင်း ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒယဉယ်ဉေ်အး ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၄။ ေဒတုိးတုိးလင်ွ ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒခင်ဥမာထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၆။ ဦးနနး်ေဇယျာဦး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၇။ ေဒအမွိနေ်ကျာ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒထားလင်စိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒMဆိုင်းဘူ မိတ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေဆဇွင်စိုး မိတ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာယဉမ်ာေအး မိတ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒတင်နလီာဝင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒစမ့်ိမုိမိုြမင့်ေအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာဝင်းပူါေအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၅။ ေဒခင်ေထးွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒယဉေ်မခင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒသီတာဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒေအးေအးေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာဇင်မာမျ ိး မုိးညင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာေမသက်ယွ် မုိးညင်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒငမ်ိးစေုဝ မုိးညင်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒသင်းခိုင် ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒစနး်စနး်နွ�် ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာဆလုာဘ်ေထွး ဟားခါးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသိနး်သိနး်ေထးွ ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒစိုးစိုးေအး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာထားထားလင်ွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၈။ ေဒလသိှဂေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာအအိသိိမ့် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာခင်ေမသနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒေအးေအးေမာ် မိတီလာတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒနလီာြမင့် ပခကုတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒခင်ေမသနး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၄၄။ ေဒညိညိလင်ွ မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၅။ ဦးသိနး်ဟန် မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒထားထားေချာ ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၇။ ေဒခင်မမ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒေအးေအးသီ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒတင်မိးုခိုင် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒမုိးမိုးေအး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒသီတာ   ပခကုတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒစာဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၅၃။ ဦးေကျာ်မိုးဝင်းသန�် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၅၄။ ေဒခင်မုိးဆင့် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၅၅။ ဦးဇင်ေမာင်ေမာင် မေကွးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅၆။ ေဒခင်ခင်လတ် ဟသာတတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၅၇။ ဦးတင်မျ ိးေအာင် မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၈။ ေဒနနး်အမွိန် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒတင်ဇာဇာမင်း ပဲခးူတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၆၀။ ေဒသင်းသင်းေထးွ ပဲခးူတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၁။ ေဒြဖြဖဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၂။ ဦးေအာင်ေဇာ်လတ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆၃။ ေဒါက်တာလဲ့ဝင်းကည် လားးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၆၄။ ေဒါက်တာဇင်မာမျ ိး ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆၅။ ဦးေကျာ်လင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆၆။ ေဒါက်တာမိစနး်စန်းချ ိ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၆၇။ ဦးရန်ငိမ်းပုိင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 



- 4 - 
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၆၈။ ေဒသီရထိနွး် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒါက်တာေနမျ ိးသူ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒသင်းသင်းယွ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇၁။ ဦးမျ ိးမင်းထနွး် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၂။ ဦးေအာင်စိုးဝင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇၃။ ဦးေဝလင်ွ အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒင်ှးအခိိုင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာေဒေနဇာလင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇၆။ ေဒုဝုင်း ဒဂုံတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၇။ ေဒင်ှးယုမွန် ပုသိမ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၈။ ဦးြပည့်ဖိးပုိင် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၉။ ေဒဖိးမမခိုင် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၀။ ေဒယွရ်ြီမင့် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၁။ ေဒမမက ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၈၂။ ေဒဝင်းဝင်းေမာ် 

၁၂/ဥကမ(ိုင်)၀၆၁၃၄၄ 

ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၃။ ေဒဝင်းဝင်းေမာ် 

၁၂/သကတ(ိုင်)၀၉၂၁၄၈ 

ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၄။ ေဒေအးေအးမာ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၅။ ေဒါက်တာယယုဝုင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မိတ်တကသုိလ် 

၈၆။ ေဒါက်တာေအးြမစာ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မိတ်တကသုိလ် 

၈၇။ ေဒစိုးစိုးဦး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၈၈။ ေဒမုိမုိ မလာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၉။ ေဒါက်တာနနး်ကလျာာဏ် မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၉၀။ ဦးတင်ထနွး်ိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၉၁။ ဦးေကျာ်လွင်ေကျာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၉၂။ ေဒါက်တာေကျာ်စာွဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉၃။ ေဒြဖြဖဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉၄။ ေဒါက်တာလင်းလင်းြမတ် ြပည်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၉၅။ ေဒငယ်ငယ ် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉၆။ ေဒခင်ြမတ်က ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉၇။ ေဒလလှေှအး ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉၈။ ေဒခိုင်ေဆေွဆဝွင့် ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉၉။ ေဒနနး်စာသနး် ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀၀။ ဦးေအာင်ခင်ဆင့် ပဲခးူတကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၁၀၁။ ေဒြမင့်ြမင့်သိနး် ပဲခးူတကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၀၂။ ေဒါက်တာ 

အလဲစ်လာလရ်င့်ထနး် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒေဝေဝလင်ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒညိညိြမင့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒေဒစီ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒထားထားလင်း မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၇။ ေဒါက်တာေအးနာ မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒေအာင်မာဦး မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒစိုးစိုးသက် မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒလဲ့လဲ့လင်ွ မိတီလာတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒသိဂရှိန် ပခကုတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်မင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒေဌးေဌးဦး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၁၄။ ေဒခင်မာြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၁၅။ ေဒအအိေိထးွ ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁၆။ ဦးခင်ထနွး်ေကျာ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁၇။ ေဒတုိးတုိးစိုး ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁၈။ ဦးဝင်းထဋွ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁၉။ ဦးေအာင်မျ ိးဦး ြမင်း�ခတံကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 



- 7 - 
 
 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမနမ်ာစာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိ 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ အဂလိပ်စာဌာနမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ အဂလိပ်စာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ေဒေမသွယ်ဝင့် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂။ ေဒင်ှးငိမ်းေဝ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ဦးတင်ထနွး်ဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒဇင်မာေအာင် ကေလးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒေဆဇွင်မွန် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒချယရ်ဦီး မုိးညင်းတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒေမင်ှးခိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒသီသစီနး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉။ ေဒနနး်ခမ်းေငွ ပင်လုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၀။ ဦးသိနး်ဝင်းေမာ် ပင်လုံတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒသာလင်း ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၂။ ေဒေကသီေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒအခိိုင်ဇနွ် ပင်လုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၄။ ေဒချ ိချ ိ ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒနနး်လိုင်ခမ်း ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒေနြခည်လင်းလင်းိုင် ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၇။ ဦးစည်သူလင်း ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၈။ ေဒေအးကည်ဖိး ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒငမ်ိးစပံယြ်ဖ ကေလးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၀။ ေဒဟိနး်ေဝယဦံး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၁။ ဦးေသာင်းေဌး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒအအိ ိ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒနနး်ခင်ေချာေချာ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၄။ ဦးရာဇာဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒထက်ထက်လင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၆။ ဦးထနွး်မျ ိးေအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒပုိက်ပုိက်ေထွး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒေအးယဝုင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒသုသေုဝ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒေကာ့ေကခိင်ု ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒနနး်လင်ွလင်ွသိမ့် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃၂။ ေဒသီသီိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒချယရ်ေီအာင် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒွဲွဲေအး မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသီရထိနွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၆။ ဦးဟနသ်က်ေအာင် ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၇။ ဦးနေအာင် ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒအသိဥာမွန် တပ်မေတာ်ကနွပ်ျတာင့်ှ 

နည်းပညာသိပံ (ဟုိပံုး) 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒေမးေမးစီ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒမီမီေကျာ်စိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၁။ ေဒသီသစီိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၂။ ေဒလြှမတ်သီတာ ထားဝယတ်ကသိလု ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄၃။ ေဒပနး်စပယြ်ဖ ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒင်ှးဦးခိုင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၅။ ေဒဥမာေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၆။ ေဒခင်ဇာြခည် စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၇။ ဦးယဉမ်င်းထနွး် မိတ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄၈။ ေဒုလုင်ွ မိတ်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒဇာြခည်ြမင့်ေကျာ် မိတ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒေမာ်လွင်ထးူ မိတ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒမာလာေအာင် မိတ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၅၂။ ေဒဆသုက်ခိုင်(ခ) 

ေဒဆသုက်ေအး 

လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒေမြမတ်ဟန် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅၄။ ေဒယွ်ယွေ်အး ထားဝယတ်ကသိလု ် ြပည်တကသုိလ် 

၅၅။ ေဒဂျးဂျးဇင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၆။ ဦးညီညီေကျာ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅၇။ ဦးသိနး်ေဇာ်ဦး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၅၈။ ေဒခင်စာဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅၉။ ဦးစိုးိုင်ဦး ဟားခါးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၆၀။ ေဒဇင်ေမာ်လင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆၁။ ေဒေအးေအးမုိး ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၂။ ေဒစီခင်ခင်ေလး ဘားအတံကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆၃။ ေဒေအးမင်းသိမ့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၆၄။ ေဒသီရေိအးြမထနွး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၅။ ေဒရရီ�ီပံး ဘားအတံကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၆။ ေဒခင်မာဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆၇။ ေဒနာေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၈။ ေဒေနြခည်ခင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆၉။ ေဒခင်ဝါု လားးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၇၀။ ေဒသက်ဆဆုင့် ပဲခးူတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၇၁။ ေဒခင်ေဆေွဆဝွင်း ပဲခးူတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၂။ ေဒခင်ြမဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇၃။ ေဒထိုက်ထိုက်၀င်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇၄။ ဦးေအာင်မုိး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒပနး်မံ ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇၆။ ေဒမျ ိးဝင့်ပန် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၇၇။ ေဒဝင့်ေမာ်ေမာ်ြမင့် ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇၈။ ေဒခင်ငိမ်းချမ်း လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇၉။ ေဒသဲစဝုင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၈၀။ ေဒစစုု ဟသာတတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈၁။ ေဒစမ်းစမ်းေအး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၂။ ဦးေဇာ်မုိးေအာင် မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၈၃။ ေဒစနး်စနး်ေမာ် ဟသာတတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၈၄။ ဦးသက်ဇင် မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၅။ ေဒြမတ်မဝူင်း ြပည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၆။ ေဒသာဝင်း ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈၇။ ေဒခင်ြမတ်မွန် မံုရ�ာတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၈။ ေဒလလှသှင်း မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈၉။ ဦးထနွး်ေနဦး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉၀။ ေဒစစုထုနွး် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉၁။ ဦးမျ ိးခန�်ေဇာ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၉၂။ ေဒယဉလ်မ်းေဝ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၃။ ေဒင်ှးဝတ်ရည်ေဆ ွ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၉၄။ ေဒရရီလီင်ွ ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၉၅။ ေဒတင်မိးုေအး စိုက်ပျ ိးေရးတကသုိလ် 

(ေရဆင်း) 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၆။ ေဒဝါဝါေမာင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၉၇။ ေဒနနး်ခင်ြမင့်ြမင့်ေအး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒစပယတ်င် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၉၉။ ဦးခင်ေမာင်ေအး ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၀၀။ ေဒအအိခိျ ိ ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒိုင်ဒါလစီိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀၂။ ဦးထနွး်ထနွး်ဦး ဒဂုံတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒဝင်းဝင်းြမ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒခိုင်ခိုင်ေဆွ မလာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒယွန်လီင် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀၆။ ဦးေအာင်ေကျာ်မုိး ဒဂုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀၇။ ေဒနနး်ဝင်းယေုမာင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒဇနွဇ်နွပွ်င့်ြဖ မေလးတကသိုလ ် စိုက်ပျ ိးေရးတကသုိလ် 

(ေရဆင်း) 

၁၀၉။ ေဒေနာ်အယဝ်ါး မေလးတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒြမင့်ြမင့်ကည် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒခိုင်မျ ိးယွ် ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒသက်သက်ေအာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁၃။ ဦးေအာင်ကိုကုိမင်း အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၁၄။ ဦးအယလ်ယ်မ်ွထနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၁၅။ ေဒနလီာဝင်းေရ� ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁၆။ ေဒနနး်ဝင်းသီတာေစာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁၇။ ေဒလဇီာဇင်ေနပါရ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁၈။ ေဒေမသက်ခိုင် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၁၉။ ေဒမုိမုိြမင့်မာ မေလးတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၀။ ေဒေမသ�ာေကျာ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၂၁။ ေဒြမင်ြမင့်က မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒသိမ့်သိမ့်အိ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၁၂၃။ ေဒစစုလုင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒသာစစုလုွင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၂၅။ ေဒသနး်သနး်ဆင့် မလာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒဝင်းပပ ဒဂုံတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒဂျာအနိခ်မ်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

လားးတကသုိလ် 

၁၂၈။ ေဒစပယဦ်း မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒခိုင်ယွ်က စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၀။ ေဒသူဇာြမင့် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒသီတာနွ�်ေဖ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒသူဇာဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒြမတ်ြမတ်မုိး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၃၄။ ေဒယွ်ယွထ်နွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒတင်ေမေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၆။ ေဒဆမွုနေ်အာင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒယယုု ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၈။ ဦးဗုိလေ်အး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၃၉။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၀။ ေဒသီတာလင်း ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၄၁။ ေဒြမသီတာဦး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၂။ ေဒွဲယဉမုိ်း ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၃။ ေဒင်ှးဦးမိင် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၄။ ေဒခင်ဝင်းေမာ် ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၅။ ေဒခင်ေဆဝွင်း ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၆။ ေဒရင်ရင်ေဌး ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၇။ ေဒရင်ှဂျာဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၈။ ေဒသနး်သနး်ြဖ ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၉။ ေဒေမာ်ေမာ်သနး် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၅၀။ ေဒေအးသီတာလင် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၅၁။ ေဒယဉေ်ချာစု ရတနာပံုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၂။ ေဒင်ှးှင်းခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၃။ ဦးတသက်ိုင် မလာတကသုိလ် တပ်မေတာ်ကနွပ်ျတာင့်ှ 

နည်းပညာသိပံ (ဟုိပံုး) 

၁၅၄။ ဦးေကျာ်ေဇယျာဝင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅၅။ ေဒြမသင်းကည် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅၆။ ေဒတင်ဇာသိနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅၇။ ဦးလမှျ ိးထက် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅၈။ ေဒေမသူ ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၅၉။ ေဒခင်ေစာြပည့် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၆၀။ ေဒြဖလင်းေသာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၆၁။ ေဒခင်ငိမ်းငိမ်းေအး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၂။ ေဒေွသ�ာလင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၃။ ေဒဝါဝါေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၄။ ေဒခင်ေဆွွဲ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၅။ ေဒအင်ကင်းစနိဝ်င်း(ခ) 

ေဒမုိးချယရ်ေီကျာ် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၆။ ေဒလင်ွလင်ွြမင့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၆၇။ ေဒတင်တင်ဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆၈။ ေဒဝါဝါေးွ မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၉။ ေဒလယွလ်င်ွလင်ွလင် မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၇၀။ ေဒလဲ့မွနသ်င်း မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၇၁။ ေဒေအးကည်ြဖ မေကွးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၇၂။ ေဒြဖြဖသင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၃။ ေဒခိုင်ခိုင်လတ် မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၄။ ေဒဇင်ဝင်းခိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၅။ ေဒေဟမာဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၆။ ေဒခင်သက်ထားယွ် မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၇၇။ ေဒခင်ေကခိုင်ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၇၈။ ေဒေဆေွဆလွ ှ မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၇၉။ ေဒေအးေအးမုိး မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၈၀။ ေဒသူဇာ ပခကုတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၁။ ေဒနလီာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၂။ ဦးစနိဗုိ်လ် ပခကုတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၃။ ေဒသဇင်ဝင်းေမာင် ပခကုတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၄။ ဦးသန�ေ်ဇာ်ဦး ပခကုတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၅။ ေဒခင်စာေစာ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၈၆။ ေဒေအးမင်းေအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၄) 

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

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက�္ခ၊ ဌာနမှး၊ အဂလိပ်စာဌာန၊ --------------------------- 

တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိ 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများရှိ ပထဝီဝင်ဌာနသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁။ ဦးကည်ေအး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒေအးသိဂစမ်ိး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃။ ဦးေအာင်ြမင့် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမိတင်နလီာစိုး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒြမင့်ြမင့်ရ ီ

၁၂/ရကန(ိုင်)၀၆၂၂၇၁ 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒယွ်ယွဦ်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒြမင့်ြမင့်မုိး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသက်သက်စိုး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉။ ေဒခိုင်မှဦီး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၀။ ေဒိုင်ိုင်ေဌး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဌးမွနလ်င် ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၂။ ေဒခင်သူဇာနွ� ် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၃။ ဦးေဇာ်မင်းထနွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒေကသီခိုင် မုိးညင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒြဖဇင်ကုိ ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၆။ ဦးေအာင်ေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၇။ ေဒေကသွယစ်ိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေနာ်ေဖါပုလဝဲါး စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသင်းြမတ်ခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒခင်ေလးိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒေအးေအးငိမ်း ပင်လုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာြပည့်ခိုင်သူ ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒသီတာေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၄။ ဦးေအာင်လင်း ပဲခးူတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒခင်သက်ဦးေရ� ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒယွ်ယွထ်နွး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒသာဝင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၈။ ဦးတင်ေမာင်လင်ွ ပခကုတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၉။ ေဒတင်ေဌးဝင်း မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒတုိးတုိးေအာင် ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒေသာင်းေထးွ ပခကုတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒခင်ပုိ မိတီလာတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒေဌးြမင့် ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၅။ ဦးခင်ေမာင်ေဝ ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒကကဝင်း ဘားအတံကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒနွ�်နွ�သ်နး် ဘားအတံကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒယမွုနခ်ိုင် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒခင်သန်းဦး မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒခိုင်ခိုင်ဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၄၂။ ေဒသနး်သနး်ခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒေအးေအးလင်ွ ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၄၄။ ေဒေမသူထနွ်း မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ြပည်တကသုိလ် 

၄၅။ ေဒတင်ေလးယွ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ြပည်တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒဇာနည်မွန် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၄၇။ ဦးြမတ်ရာဇာစိုး ဟသာတတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၈။ ေဒေဆဇွင်ေအး ဟသာတတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄၉။ ေဒေအးနာဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၀။ ေဒါက်တာရလဲင်းေနာင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၁။ ေဒစစုလုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒသိမ့်သိမ့်ဇင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၃။ ေဒနနီခီိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၅၄။ ေဒြမသင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၅။ ေဒဝင်းပပမျ ိး ရတနာပံုတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာဝင်းမာကည် မလာတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၇။ ေဒယဉယ်ဉမုိ်း ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

မေကွးတကသုိလ် 

၅၈။ ေဒါက်တာဟန်ြမင့်ေအာင် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒါက်တာေချာစမုနွ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၆၀။ ဦးဝင်းိုင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၁။ ေဒါက်တာဝင်းသူဇာ ရနကု်နတ်ကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၆၂။ ေဒြဖဇင်အိ ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆၃။ ေဒုလုင်ွ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၆၄။ ေဒေနဦးလွင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၅။ ေဒစနး်စနး်မူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၆။ ဦးခင်ေမာင်ေထးွ မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၆၇။ ေဒေနြခည်လင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၆၈။ ေဒါက်တာညိစနး် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

ပခကုတကသိုလ ်

၆၉။ ေဒလလှရှ ီ ဒဂုံတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒြမင့််ြမင့်ေမာ် 

၁၂/ဒဂမ(ိုင်)၀၁၅၇၉၈ 

ဒဂုံတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၇၁။ ေဒခင်သူဇာ ဒဂုံတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၇၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ် 

၁၀/ဘလန(ိုင်)၀၀၅၇၆၆ 

ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒေဝမွနေ်သာင်း ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၇၄။ ေဒလင်ွလင်ွချ ိ ဒဂုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇၅။ ေဒသီတာေကျာ် ဒဂုံတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၇၆။ ေဒတင်မီစိးု ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၇။ ဦးေဇာ်မင်းေမာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၇၈။ ေဒစာေရ� ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၇၉။ ေဒခင်ကက ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၀။ ေဒေအးမုိးခိုင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈၁။ ေဒဉမာရင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈၂။ ေဒစနး်စနး်ေအး ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၈၃။ ေဒေနာ်ခင်စိုးခိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၄။ ေဒခင်သက်လွင် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၅။ ေဒသနး်သနး်ေဌး ြပည်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၈၆။ ေဒ�ပံး�ပံးကည် မအပူင်တကသုိလ် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

၈၇။ ဦးမျ ိးမင်းသူ မအပူင်တကသုိလ် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

၈၈။ ေဒခင်စနး်ဦး မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၈၉။ ေဒါက်တာခင်သူဇာတင် ပဲခးူတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉၀။ ေဒါက်တာခနွေ်မာင်ချ ိ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၉၁။ ဦးသနး်ဝင်းေဇာ် မေကွးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၉၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉၃။ ေဒေမင်ှးေအာင် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉၄။ ေဒခင်မာချ ိ မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉၅။ ေဒမိင်မိင်ေဝ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၉၆။ ေဒါက်တာယင်းမာခိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၉၇။ ေဒါက်တာြမတ်ဆဝုင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒယွ်ယွဝ်င်း မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၉၉။ ေဒခင်မာေအး မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၀၀။ ေဒတင်ဇာလွင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒေအးေအးယွ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒေအးြမသင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာလင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၀၅။ ေဒတင်တင်ဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပထဝီဝင်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိ 

 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 
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ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ သမုိင်းဌာနမှ ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများရှိ သမုိင်းဌာနသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာမျ ိးပပ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂။ ေဒ�ပံး�ပံးကယ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒမျ ိးမမ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒေနာ်ဗားနီ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးသာလွင် မိတ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၆။ ေဒနနး်ြမြမချ ိ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၇။ ဦးစိုးသနး်ထနွ်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈။ ေဒဖိးမင်းေထးွ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒထက်ထက်ေအာင် ကေလးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒေနာ်မူမူေအး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒဖိးေဆလွင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒခင်အင်ကင်းစိုး မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာအအိေိထးွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒငမ်ိးငိမ်းသိမ့် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၈။ ေဒြဖြဖေအး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာခင်ြပည့်စုံလင်း ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၀။ ဦးမျ ိးြမင့်ဝင်း ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်မျ ိး ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၂။ ဦးဝဏေထးွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒေအးသီတာထနွ်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာဖိးေဝငိမ်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် စစတ်ကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာသင်းမာစိုး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒနနး်အအိေိမာ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေဆွကယြ်မင့် ဟားခါးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာသင်�ကံး စစေ်တွတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာြမသဲြဖ စစေ်တွတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၀။ ဦးရမဲင်းထနွး် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၁။ ဦးရဝဲင်းထနွး် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၂။ ေဒခင်ငိမ်းငိမ်းစံ ထားဝယတ်ကသိလု ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာလင်သင်းေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၄။ ေဒါက်တာြမင့််ြမင့်ေအး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာဝင်းလင် ထားဝယတ်ကသိလု ် မလာတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာဇမ်းေဒါင့် မိတ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃၇။ ဦးေအာင်ေအာင် မိတ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒဥမာ မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၉။ ေဒါက်တာေအးမာကည် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၀။ ေဒစာေအာင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ငိမ်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာလတ်လတ်ထနွး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒေဌးိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၄။ ေဒါက်တာေကသီေအာင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၄၅။ ေဒေအးမိစံ ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၆။ ဦးြမင့်ထးူ မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေထွး မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၈။ ေဒေအးေအးဝင်း ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒညိမာြမင့် ဘားအတံကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒခင်မျ ိးယွ် ေတာင်ငတူကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာမာမာေထးွ ဘားအတံကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၅၂။ ဦးေမာင်ေမာင်ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာလမှျ ိးသနး် ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၄။ ေဒြမင့်ခိုင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅၅။ ေဒါက်တာလင်းစာဟံ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၆။ ေဒသနး်သနး်ဝင်း ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၇။ ေဒခင်စိုးယွ် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၈။ ေဒါက်တာထနဆ်တ်ွမုန် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒသူဇာေအး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၀။ ေဒါက်တာေဒသနး်ြမင့်ေမာ် ဒဂုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆၁။ ေဒစနး်စနး်ခိုင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆၂။ ေဒေအးေအးနွ�် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၃။ ေဒြဖသဲအိ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၆၄။ ဦးညီညီလင်ွ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၆၅။ ေဒါက်တာေကျာ်စိုးမင်း အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၆၆။ ေဒါက်တာအအိလိင်ွ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 

၆၇။ ေဒါက်တာေနာ်ေနာ်ေအး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၆၈။ ေဒါက်တာခင်ေထးွေကျာ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒစနး်စနး်ြမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒါက်တာထက်ထက်ခိုင် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၁။ ေဒါက်တာအအိလိင်ွ ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၇၂။ ေဒတင်တင်ဝင်းေအး ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေအး ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒါက်တာေဝေဝြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာေအးေအးသင်း ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၆။ ေဒါက်တာခင်ေမဦး ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၇။ ေဒမုိးမိုးတင် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၇၈။ ေဒါက်တာသတီာေအး ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၇၉။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းယွ် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၀။ ေဒါက်တာမာမာလင်ွ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၁။ ေဒါက်တာဧဧသန�် ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၈၂။ ေဒါက်တာသတီာြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၈၃။ ေဒါက်တာခင်ဟန် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၄။ ေဒါက်တာထားထားေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၅။ ေဒသီတာေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၆။ ေဒါက်တာြမြမစမ်ိး ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၈၇။ ေဒါက်တာသသီီဟန် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

 

၈၈။ ေဒါက်တာမင်းခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၈၉။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးလင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၉၀။ ေဒကည်ကည်ေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၉၁။ ေဒကလျာချမ်းေစာ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉၂။ ေဒခင်မာမာ ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၉၃။ ေဒဝင်းဝင်းချ ိ ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉၄။ ေဒါက်တာတင်ပပဝင်း ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉၅။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်စိုး ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉၆။ ေဒသီတာစိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၉၇။ ေဒခင်ဝင်းရ ီ ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒနနီလီင်ွ မေကွးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၉၉။ ေဒစပယစ်နး် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၀၀။ ဦးဝင်းေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၀၁။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးေဝ မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒါက်တာတင်ဦး မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒခင်မာကည် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒင်ှးေငွ မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒါက်တာယဉမွ်နေ်ဆွ မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒမျ ိးမျ ိးခင် ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၇။ ေဒသက်မာ ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒခင်ေအးမွန် ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာေအာင်ိုင်ဦး ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒါက်တာတင့်လင်ွေအာင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒမာမာလွင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒါက်တာေဒသနး်ဆင့် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၁၄။ ေဒါက်တာမာမာသနး် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁၁၅။ ေဒြမင့်ြမင့်မုိး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သမုိင်း)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ/ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သမုိင်းဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ဒီဂရီေကာလိပ်/ေကာလပ်ိ 

 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 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ ဒဿနကိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ဦးေနေသွးဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂။ ေဒေဌးေဌးခိုင် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒနနး်ဥမာ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄။ ေဒဝင်းလဲ့လဲ့ေရ�ရည် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒစာေမာ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒေဆာင်ဇနုး်ထန�် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၇။ ဦးငွနဟ်ရလဲျ ံ ဟားခါးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဖိးသိဂ ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသဇင်ေကျာ့ခိုင်ဖူး မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒခိုင်မာလင်ွ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒေဝေဝခိုင် ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၃။ ဦးတင်လင်း မိတီလာတကသိုလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒဝင်းသီတာမိးု လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒအြိဖေဖွး ေတာင်ငတူကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒသက်စုြမင့် မလာတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၇။ ေဒသွယသ်ယွဦ်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒဇင်ယွစ်ိုး မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသင်းသင်းလင် မလာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒသဲစနုာ မလာတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၁။ ေဒါက်တာေမရေီအာင် မေလးတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာဦးဗန်နွဟ်မ်း မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒနလီာြမင့်် ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒမုိမုိလင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒညိမ်းညမ်ိးလင် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒြမင့်သနး်ေဝ ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၇။ ဦးေအာင်ငိမ်းချမ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၈။ ေဒခက်ခက်ဟန် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒစစီမုိီး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၀။ ေဒမူမူဟန ် ြပည်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒေမစပယခ်င် ဟသာတတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၂။ ဦးဝင်းြမင့်ဦး ဟသာတတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒေချာေချာေကျာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒခင်မုိးမုိးဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒြဖြဖစနိ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒခင်သန်းမုိး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၃၇။ ေဒမုိမုိဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၈။ ဦးခင်ေမာင်ဦး မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒမုိးပပ မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒအမာစနိ ် မိတီလာတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၁။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာလင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဒဿနကိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ေကာလိပ်များ 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ စတ်ိပညာဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားရှိ စတ်ိပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒတင်တင် စစေ်တွတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂။ ေဒခင်ေဝစိုး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ရဝီင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒထေုရာ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေမေသာ်ထက် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၆။ ေဒရေဲရ�စင်မင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာှင်းသာလင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ဦးမျ ိးထဋွေ်အာင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စတ်ိပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၄၉၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စတ်ိပညာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတို 

င့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဉပေဒပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒင်ှးပွင့်ဦး ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒဇာြခည်ဝင်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒငမ်ိးွဲွဲေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒပပဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒနနး်ြဖဇင်မွန် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၆။ ေဒရည်ရည်မွန ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒမျ ိးပူ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ေဒခင်င်ှးငယ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒတင်တင်လှ ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဝတ်ရည်ဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒဝင့််ရည်ယွ် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာဂျးဂျး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၃။ ဦးဆလိုင်းဗျက်ဇေနာလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာရတနာြမစနိ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒေအးစာေအာင် မေကွးတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒခင်နလီာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေကျာ်ဝင်းေဆဦွး ေတာင်ငတူကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒရရီသီင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒကည် ေတာင်ငတူကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ဦးရရဲန်ိုင် ြပည်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာခင်ယွ်ယွြ်မင့် ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒခင်ငိမ်းချမ်း ဘားအတံကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒဝင်းဝင်းေထွး ဘားအတံကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာနနီဝီင်း မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၆။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒစည်းစမ်ိ မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒေမထက်ေဇာ် မေလးတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၉။ ဦးခင်ေမာင်စိုး မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၀။ ေဒနနး်ချယရ်ထီနွး် မေလးတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာဒွပ်နအီးီယနး် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာှင်းအအိိကိင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒြမတ်သူဇာလင်ွ မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာစလုင်ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသီရေိဇာ် ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာနတီာ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၇။ ေဒေဌးေဌးခင် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၈။ ေဒါက်တာစက်တင်ဘာေဌး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၉။ ေဒေစာစာဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄၀။ ေဒေဌးေဌး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄၁။ ေဒါက်တာခင်ကဇင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၂။ ေဒေမသူေဇာ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၃။ ေဒဖိးသိဂဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၄။ ေဒနလီာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၅။ ေဒတင်စာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၄၆။ ဦးေဇာ်ိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၇။ ေဒစနး်စနး်ေထးွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာစိုးသီရဝိင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒမီမီခိုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒခင်မျ ိးလင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒစမ်ိးစမ်ိးေမာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒဝင်းဝင်းစိုး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၅၃။ ဦးေအာင်လင်းေမာင် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅၄။ ေဒခိုင်ေဆသွန်း မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅၅။ ေဒသနး်သနး်ဆင့် မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅၆။ ေဒခင်မျ ိးဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅၇။ ေဒယဉ်ယွသ်န�် မံုရ�ာတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဉပေဒပညာ)/ကထိက/၂၀၂၁(၄၉၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဉပေဒပညာဌာန၊ ---------------------------- 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ကထကိများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အေရှတုိင်းပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်စိုးမင်း ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃။ ေဒသင်းေဝဇင် ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းမူ ကေလးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ဦးြမင့်ိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆။ ေဒါက်တာေနယွ်ြမသိန်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒယမင်းသူ ထားဝယတ်ကသိလု ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒတင်တင်ေဌး မိတ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၉။ ေဒတင်မာေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒမိမိခိုင် မေကွးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာေမဇင်ထနွး် မအပူင်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေအးချမ်းသာ မအပူင်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေချာဝင်းေသာ် ဟသာတတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒတင်ေလးယွ် ဘားအတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၇။ ေဒေဆဇွင်ေအး ဘားအတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒြမတ်ြမတ်ေထးွ မလာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသီတာစိုး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒေအးေအးလင် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒစနး်လင်ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာတင်လင်းဖိး ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒါက်တာေမသူလင်ွ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၄။ ေဒေအးသန�် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေမလင်ဦး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၂၆။ ေဒပပခိုင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေနာ်ဇာလင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာေကျာ်မင်းထနွး် မေလးတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၉။ ေဒသာဝင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၃၀။ ေဒါက်တာသင်းသင်းမူ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒါက်တာစိုးစိးုထက် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၃၂။ ဦးေအာင်ခင်ေကျာ် ဒဂုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒခင်င်ှးမုိး ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၄။ ဦးသူရေအာင် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေအးပွင့်ြဖ ြပည်တကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒနနး်ခမ်းဟမ်ွ ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၇။ ေဒယဉယ်ဉြ်မ ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒနနး်ငင်းွံတစ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေကျာ်သူရ မေကွးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒစမ်းစမ်းေအး မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် မံုရ�ာတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၄၂။ ေဒသနး်ချ ိ မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာြမသက်ဦး မိတီလာတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာခင်ငိမ်းချမ်းဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄၅။ ေဒသင်းသင်းြမတ် ပခကုတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒသနး်သနး်ေဌး မလာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အေရှတုိင်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 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 
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 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးင့်ှ ိုင်ငံေရးသိပံ/ 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားရှိ ိုင်ငံ 

တကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထား 

လိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒမုိးမိုးခိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ဦးေသာင်းေကျာ် မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာအအိထိိုက် မေလးတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒကည်ဇာကုိကုိ စစတ်ကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးင့်ှိုင်ငံေရးသိပံ/ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာန၊  

---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၇) ။ ။ မေလးတကသုိလ်၊ မဿုေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာဇင်မာဖိး၊ ကထကိအား 

ရတနာပံုတကသုိလ်၊ မဿုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/မဿုေဗဒ)/ကထိက/၂၀၂၁(၅၀၂) 

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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိငှ့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ ဓာတုေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ဦးေကျာ်လင်းစိုး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂။ ေဒငမ်ိးငိမ်းအိ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃။ ေဒမီမီေကျာ် ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ဦးာဏထ်နွး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးေအးေမာ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒဝင်းဇနွဇ်နွခ်ျ ိ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေစတနာထနွ်း  ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေအးေအးထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေကျာ်ထနွး်စံ စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမာမာခိုင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြဖြဖစိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒခင်လင်ဝင်း ဟားခါးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာဦးဘူထနး် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာအအိသွိင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ဝင်း ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေမင်ှးေမာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာချစကုိ်ကုိ ပင်လုံတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒယွ်ယွ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစပံယ်ြဖ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒသဥာမျ ိး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒခင်ြမတ်လင်း မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေအးြမယွ် မိတ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၃။ ဦးေအာင်ချစထ်းူ မုိးညင်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒေမသူပုိင် ဟားခါးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၅။ ေဒါက်တာစယုဉဝ်င်း ပင်လုံတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒချ ိမာြမင့် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒတင်မာရ ီ ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒခင်ငိမ်းသန�် ပင်လုံတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒနွ�်နွ�်ေထးွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒရရီလီင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒသီတာြမတ်ေဆွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒေအးေအးေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒြမင့်ြမင့်သနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒဇင်မာဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒအသိိမ့်ထက် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒဥမာလင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာခင်ေချာစလုင် မုိးညင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၈။ ဦးေအာင်ချမ်းသာ ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာလင်းထင်ေအာင် စစေ်တွတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒသဥာယွဝ်င်း စစေ်တွတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာေသာ်ေသာ်ထနွး် ထားဝယတ်ကသိလု ် မလာတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒသဲွသဲွေအး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာတင်မုိးေဆ ွ မုိးညင်းတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၄၄။ ဦးထနွး်သိနး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၅။ ေဒါက်တာဝင့်သဥာယွ် ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒအခိျယရ် ီ ြပည်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာစာမိုးေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒရင်ရင်ု ဘားအတံကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာေဒသင်းသင်းမိင် ပခကုတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ဝင်း မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒေဌးေဌးနွ�် မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒေသာင်းစနိ် ဟသာတတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒနနီေီလးလင်ွ မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၄။ ေဒမုိမုိချ ိ ဟသာတတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၅။ ေဒါက်တာေအးေအးသိနး် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာတင်မာေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေဌး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၈။ ေဒသီတာခိုင် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၉။ ေဒါက်တာေလးေလးဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၀။ ေဒါက်တာနလီာဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၁။ ေဒါက်တာမာလာြမင့်သက်စ ံ ပခကုတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၂။ ေဒါက်တာနွ�်နွ�်သနး် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၃။ ေဒါက်တာေအာင်ခိုင်ထနွး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆၄။ ေဒါက်တာနနီေီအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆၅။ ဦးတုိး မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၆၆။ ေဒါက်တာစနး်ယေုမာ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆၇။ ေဒါက်တာဦးလင်းလင်းိုင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၈။ ေဒါက်တာေဒေနြခည်ေထွး မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒခင်မလတ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၀။ ဦးချမ်းေြမ့ေကျာ် မအပူင်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၇၁။ ေဒခင်မာချ ိ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၂။ ေဒသီတာဝင်း  

၉/မထလ(ိုင်) ၁၇၆၆၆၀ 

လားးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၇၃။ ေဒစစီစီနိ် ေတာင်ငတူကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇၄။ ဦးေဝဖိးဟန် ဟသာတတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာကည်ဇင်ေအာင် ဟသာတတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၆။ ေဒါက်တာေနာ်မူထးူ တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတကသုိလ ်

လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၇၇။ ေဒါက်တာရေဲဇာ်ဖိး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇၈။ ေဒါက်တာေနာ်စာဘလမူုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၇၉။ ေဒမာပီြမင့် မေလးတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၈၀။ ေဒေဘဘီဆနး်ချစစ်ု မေလးတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၁။ ဦးေအာင်နွ�်သနး် မလာတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈၂။ ေဒါက်တာခင်ြမသန်းစနိ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈၃။ ေဒါက်တာယွန်ဝီင်း ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈၄။ ေဒမနး်လနွး်ေညာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၅။ ေဒေမေဇာ်ဦး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၆။ ေဒစာြမင့် မေလးတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၈၇။ ဦးလင်ြမင့်သူ စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈၈။ ေဒါက်တာခင်ဇာဇာေကျာ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၉။ ေဒနနီမုိီး မလာတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉၀။ ေဒင်ှးရည်လင်ွ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၉၁။ ေဒါက်တာသနိး်ထနွး်ေအာင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မလာတကသုိလ် 

၉၂။ ေဒေထးွေထးွမာ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၉၃။ ေဒါက်တာခင်မုိးေအး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၉၄။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၉၅။ ေဒါက်တာနလီာေကျာ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၆။ ေဒနနး်ေရ�စင် လားးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉၇။ ေဒါက်တာြမသက်မွန် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၈။ ေဒဖိးဖိးေထးွ မုိးညင်းတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၉၉။ ေဒါက်တာနနး်ယဉယ်ဉေ်ထးွ ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၀။ ေဒါက်တာေနာ်သလဝဲါး ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒစိုးစိုးတင့် ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒါက်တာသတီာဆင့် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းသနး် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒါက်တာေအးေအးမူ ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒါက်တာခင်သိဂတုိး ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒါက်တာဇင်ေမဦး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀၇။ ေဒါက်တာေမဇင်ဦး ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒါက်တာေအးသီတာဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာုဝုင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒါက်တာစာေအာင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေမာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒသူဇာြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒါက်တာေအးေအးသနး် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၄။ ေဒသူဇာသန� ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၅။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်အး ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၆။ ေဒြမေအးစိုး ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၇။ ေဒငမ်ိးငိမ်းေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၁၈။ ေဒါက်တာေဆေွဆလွင်ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၁၉။ ေဒါက်တာစမ်ွးရည်မျ ိး ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၀။ ေဒါက်တာတင်ြမြမေထးွ ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၁။ ေဒါက်တာေကခိုင်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ဦး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၃။ ဦးိုင်စမ်ွးေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၅။ ေဒါက်တာစလုင်ဖိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒခင်ဝင်းကည် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒတင်ှင်းေအး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၈။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒတင်မိးုခိုင် မေကွးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃၀။ ေဒေအးေအးြမတ် မေကွးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒသီတာသိနး် မေကွးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒသိဂဝင်း မေကွးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒသနး်သနး်ဝင်း မေကွးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၄။ ေဒါက်တာထနွး်မင်းထက် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒမာမာဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃၆။ ဦးမျ ိးြမင့် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒချ ိချ ိဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃၈။ ေဒါက်တာတင့်တင့်ဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃၉။ ေဒါက်တာမိမိလတ် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၀။ ေဒါက်တာစပယဝ်င်း မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၁။ ေဒကည်ေဆ ွ မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၄၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းသိနး် မံုရ�ာတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၄၃။ ေဒသက်သက်ခိုင် မိတီလာတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၄၄။ ဦးေကျာ်ဝင်းကိင် ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၅။ ေဒါက်တာခင်ချ ိသွယ် ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၆။ ေဒသင်းသင်းက ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၇။ ေဒါက်တာခင်ေလးေမ ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၈။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ေဇာ် ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၉။ ေဒါက်တာှင်းင်ှး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၅၀။ ေဒါက်တာတင်ဇာလင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၅၁။ ေဒါက်တာခင်သူဇာ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၅၂။ ေဒါက်တာခင်မာချ ိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၅၃။ ေဒြမင့်ြမင့်ဆနး် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၅၄။ ဦးဖုိးေအး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၅၅။ ေဒါက်တာကည်ြမင့် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၅၆။ ေဒကကမာ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဓာတုေဗဒ)/ကထိက/၂၀၂၁(၅၀၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ေကာလိပ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသိလု/်ေကာလိပ် 

 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 



- 8 - 
 
 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ပူေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ ပူေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာေဝမူမူဖိး ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသနိး်ထနွး်ဦး ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေကျာ်သူမင်း မုိးညင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာခိုင်ပုိပုိ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆။ ဦးဟိနး်ေနဇာဝမ်း ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇။ ဦးထနွး်လင်းထက် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသဇင်လင် မုိးညင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၉။ ေဒငမ်ိးငိမ်းေအး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးြမတ်ေဝ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေမစိးုြမင့် မိတ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးေအး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေအာင်ြမင့်ဦး မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမီမီစိုး ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေထးွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်းလင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေထးွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၈။ ေဒါက်တာအြိဖြဖဟန် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၉။ ဦးေအးမင်းဦး မိတ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာဇနွ်ှင်းပွင့် မိတ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂၁။ ဦးတင်မျ ိးဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၂။ ဦးသနး်ထနွး်ေအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာဥမာထနွး် ကေလးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသဥာသိမ့်သိမ့် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာကည်ြပာထနွး် ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာခင်ေအးြမြဖ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာအအိစိ ံ ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာနနီယီဉ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၉။ ဦးေကျာ်ေဝဦး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၀။ ဦးေဘာက်လာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာသာေအာင် မုိးညင်းတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၂။ ဦးြမင့်ိုင်စိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၃။ ဦးေတဇာလင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာေရ�စင်ဖိး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာထနွး်ေအး မုိးညင်းတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၆။ ဦးဝင်းေဇာ်ေအး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၇။ ဦးသက်ိုင်မျ ိး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃၈။ ဦးဇာနည်ေမာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒေအးသူဇာလင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒင်ှးအခိိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာသတီာေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာေဝလွင်ဦး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာလလှေှဌး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာနနီဝီင်း ကေလးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၅။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄၆။ ေဒါက်တာစစုေုအာင် ဟားခါးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၇။ ေဒါက်တာချမ်းေြမ့လင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒါက်တာခင်သူဇာချ ိ စစေ်တွတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာခင်မမငိမ်း ဟားခါးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာရလဲင်းကုိ ထားဝယတ်ကသိလု ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၁။ ေဒါက်တာယဉမ်ျ ိးစုိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅၂။ ေဒနလီာေအာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာေအးေကျာ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၅၄။ ေဒါက်တာအစိာေမာင် မုိးညင်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၅။ ေဒါက်တာစနး်ေမာ်ဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅၆။ ေဒါက်တာဖိးဖိးသီတာေအာင် မိတ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅၇။ ေဒါက်တာေအးေမာ်ေအာင် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅၈။ ေဒါက်တာသွဲဇင်နွ�် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၅၉။ ေဒါက်တာကည်လက်ေမာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆၀။ ေဒါက်တာတင်မျ ိးမင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၆၁။ ဦးလမ်ွးထက်ေနေအာင် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆၂။ ေဒါက်တာခင်စပယလ်င် မအပူင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆၃။ ေဒစမ့်ိဇာလာလင်ွေအာင် ြပည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၄။ ဦးဝင်းိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၅။ ေဒါက်တာနလီာသနး် မံုရ�ာတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၆။ ေဒါက်တာေကျာ့ေကခိုင်ဦး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆၇။ ေဒလလှေှမာ် မေကွးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆၈။ ေဒါက်တာေမေစာအနုး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၆၉။ ေဒါက်တာမာလာေအး ြပည်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း 

၁၂/ခရန(ိုင်)၀၀၄၄၇၆ 

မေကွးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၇၁။ ေဒါက်တာေမသနး် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၂။ ေဒါက်တာတင်တင်ေဇာ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒါက်တာခင်မုိးေဝ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒဝင်းဝင်းအိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇၆။ ေဒါက်တာစပါယေ်အာင် မေကွးတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၇၇။ ေဒါက်တာအမွိနမွ်န်သိနး် မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၇၈။ ဦးေကျာ်မင်းညိမ်း မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၉။ ေဒခင်ေထးွဝင်း  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈၀။ ဦးထနွး်ြမင့်လင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၁။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းေရ� ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈၂။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်ေအာင် ြပည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၃။ ေဒါက်တာနန�်စာေမ ြပည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၄။ ေဒါက်တာစာဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၅။ ေဒါက်တာေနမင်းေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၆။ ေဒါက်တာေဒစနး်ေထးွ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၇။ ေဒနလီာေထးွ ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈၈။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မျ ိး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၉။ ဦးိုင်ဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၀။ ေဒါက်တာှင်းယခုိုင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၉၁။ ေဒါက်တာစပံယ်ြဖ လားးတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉၂။ ေဒါက်တာေချာေမသက်  မအပူင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၉၃။ ေဒါက်တာသက်သက်မွန် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၉၄။ ေဒါက်တာေသာင်းလင်ဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၉၅။ ေဒါက်တာဦးသိနး်ရ�င် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၉၆။ ေဒါက်တာဝတ်မံဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၇။ ေဒါက်တာခင်စန်းလင်ွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခိင်ု ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉၉။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်ဆ ွ ဒဂုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၀၀။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေဆွ ရတနာပံုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒါက်တာနနီေီကျာ်ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒါက်တာဇင်ေမာင်ေထးွ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀၃။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ် မေလးတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀၄။ ေဒါက်တာဥမာြမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒါက်တာြဖြဖခိုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒါက်တာဦးသိနး်ေဇာ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၀၇။ ေဒါက်တာေွဟနြ်မတ်သင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀၈။ ဦးေဇာ်ဟိနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မလာတကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာေအးေအးစိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒါက်တာသတီာထနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒါက်တာေဇာ်မျ ိးလင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒါက်တာလင်မင်း လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒါက်တာယွန်စီိုး လားးတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၁၄။ ေဒါက်တာြဖစင်ခိုင်ဦး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၁၅။ ေဒါက်တာအေိရ�ဇင်သနိး် လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၁၆။ ေဒေအးသီတာဖိး ပခကုတကသိုလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၇။ ေဒါက်တာမုိးြမတ်ြမတ်သနိ်းဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၁၈။ ေဒါက်တာမျ ိးနာမွန် ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၁၉။ ဦးေဇာ်ထိုက် ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၀။ ေဒါက်တာအသူိဇာ ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒါက်တာခင်ယဉယ်ဉထ်နွ်း ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂၃။ ေဒါက်တာဝင့်သစေ်ကျာ် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒါက်တာေဒေနဇင် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၅။ ေဒါက်တာေအးေအးေကကည် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒါက်တာတင်ငိမ်းငိမ်းခိင်ု ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒါက်တာခင်ေအးသွယ် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၈။ ေဒါက်တာချ ိသ�ာဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌးဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၃၀။ ေဒါက်တာလတ်လတ်ေသာ် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒါက်တာထက်ထက်သူ ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒါက်တာနနီစီိုး ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒါက်တာသင်းေရ�စင်ြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၄။ ေဒါက်တာဇင်မင်းတင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒါက်တာခိုင်ညိသက် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၆။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေအး ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒါက်တာမုိးသီတာ ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၈။ ေဒါက်တာေဒဆည်းဆာ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၃၉။ ေဒေကခိုင်ဇင် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၀။ ေဒါက်တာသသူူေသာ်ြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၁။ ေဒါက်တာထက်ထက်ထနွး် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၂။ ေဒါက်တာခင်စာသိနး် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၃။ ေဒါက်တာခိုင်သာမင်း ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၄။ ေဒါက်တာတင်မိမိေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၅။ ေဒါက်တာြမခင်ဇံ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၄၆။ ေဒါက်တာရတနာစိုး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄၇။ ေဒါက်တာေချာစေုကျာ်ဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၈။ ေဒါက်တာရည်သင်းမွန် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၉။ ေဒါက်တာလင်ွစစုုသိနး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၀။ ေဒါက်တာသာယဉ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၁။ ေဒါက်တာေမသီဦး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၂။ ေဒါက်တာခင်ကလျာနွ�် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၃။ ေဒါက်တာတင်မာလာထနွး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၅၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမတ်ေဆွ မလာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၅။ ေဒါက်တာကည်သာလနူီ မလာတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၅၆။ ေဒါက်တာသသီီထနွး် မလာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၇။ ေဒါက်တာေချာစစုခုိုင် မလာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၈။ ေဒါက်တာစြုမတ်ညိမ်း မလာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၉။ ေဒါက်တာသာသက် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၆၀။ ေဒါက်တာတင်ဇာခိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၆၁။ ေဒါက်တာမင်းမင်းစိုး ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၆၂။ ဦးမင်းမင်းစိုး ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၆၃။ ေဒါက်တာခင်ပပဝင်း ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၆၄။ ေဒါက်တာခင်စန်းကွင် ပဲခးူတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆၅။ ေဒါက်တာစစုုိုင် ပဲခးူတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၆၆။ ေဒါက်တာမုိးသီတာေအး ပဲခးူတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၇။ ဦးေကျာ်ဇင်ဦး ပဲခးူတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၈။ ေဒသဲသမ့်ိသိမ့်ေအာင် ပဲခးူတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၉။ ေဒဇင်မာထနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၇၀။ ေဒဇာဇာေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇၁။ ေဒဇင်မာေမာင်ေမာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

၁၇၂။ ေဒယွန်ဝီင်း မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၃။ ဦးတင်ေမာင်ြမင့်် မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၄။ ေဒါက်တာေဒစနိလ် ှ မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၅။ ေဒါက်တာစပယ်ြဖသိနး် မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၆။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၇။ ေဒသွယသ်ယွစ်ိုး မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၈။ ေဒါက်တာကည်ကည်ယွ် မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၉။ ေဒါက်တာေဒစေီကျာ် မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၈၀။ ဦးဖုိးသိနး် ပခကုတကသိုလ ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၈၁။ ေဒါက်တာတင့်တင့်ဦး ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၈၂။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးမျ ိးေအး ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၈၃။ ေဒါက်တာဖိးကုိကိုငမ်ိး ပခကုတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈၅။ ေဒသူဇာတင့် ပခကုတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈၆။ ဦးေစာလေှမာင် ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၇။ ေဒါက်တာကလျာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၈။ ေဒါက်တာတင်မမခိုင် ပခကုတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၈၉။ ေဒါက်တာမင်းမင်းေအး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၉၀။ ေဒါက်တာခင်ကကဟန် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၉၁။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ိုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၉၂။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်မွန် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၉၃။ ေဒါက်တာေဆဝွဏ ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၉၄။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ု ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၉၅။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းဦး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပူေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ေကာလပ်ိ 

 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 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သချာဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ သချာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာဇနွဖူ်းေဝ မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဟနိး်မင်းေဇာ် စစေ်တွတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃။ ဦးချစစ်နး်လင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ဦးေကျာ်စာွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမီမီေကျာ် မုိးညင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းေမာ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာတင်မာလာထနွး် ပင်လုံတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၈။ ေဒေခါနမုိ်င် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၉။ ေဒဥမာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒခင်ေအးဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာထိုက်ကုိ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာထက်ထက်ေအာင် 

၉/ကဆန(ိုင်)၁၀၈၀၇၁ 

လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃။ ဦးေအာင်ြမင့်ဟိန်း မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဦးင်ှးေဆလွင်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒနလီာသင်း ပင်လုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၆။ ဦးမင်းထွန်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၇။ ေဒသွယ်ဖိးလွင် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒမုိးမိုးခိုင် မုိးညင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာခင်စန်းချ ိ ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒခင်သီတာြမင့် ထားဝယတ်ကသိလု ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ဦးဟနေ်ဇာ်ထနွး် ထားဝယတ်ကသိလု ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၂။ ေဒေအးြမတ်မနွ် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒယဉမွ်နြ်မင့် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒယမင်းေရ�ရည် ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒဝါဝါသန�် ပင်လုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၆။ ေဒဝင်းသူဇင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၇။ ေဒသီသစီိုး မုိးညင်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒရင်ှောှင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေဆ ွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၀။ ေဒါက်တာပုိပုိေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒလယှမင်းေဆ ွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃၂။ ဦးြမနစ်ာြမင့် မိတ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒခိုင်ဇင်ယွ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာစာဝင်း မိတ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒေအးေအးခိုင် မိတ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာတင်မုိးလွင် မိတ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒပနး်ဇာြဖ မိတ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာေုဝလွင်ထနွး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒဇင်ဇင်မင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာေဒမုိးစာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၁။ ေဒါက်တာသမ့်ိသူသူဝင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာေကျာ်လင်းေအာင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၃။ ေဒစနး်သက်ယွ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၄။ ေဒတင်ယွေ်အး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာြမတ်လင်နွ�် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာစမ့်ိစမ့်ိစိးု ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၇။ ေဒါက်တာုေုအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၄၈။ ဦးဟနေ်ကာ်မုိးဝင်း ဟားခါးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄၉။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယေ်အာင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့်ဦး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ယွ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာသတီာလင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၅၄။ ေဒငုဝါ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅၅။ ဦးေအးေကျာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၆။ ေဒစာလင်ွ ြပည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၇။ ေဒသူဇာ ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၅၈။ ဦးစာေမာင်ေမာင် ဟသာတတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒစာဝင်း ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆၀။ ေဒယယုမွုန် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆၁။ ေဒစမ်းစမ်းသီ မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၂။ ေဒမာလာတင် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၃။ ေဒစနး်စနး်တင့် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၄။ ေဒမုိးမိုးမင်းထနွး် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၅။ ေဒတင်တင်ြမင့် မိတီလာတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆၆။ ဦးေစာေအာင်ေကျာ် မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၇။ ေဒအအိိယွ ် ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၈။ ေဒမဥေအး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၆၉။ ေဒခင်ြမင့်ဦး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၀။ ေဒအအိလိင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၁။ ေဒခင်သစ်သစတ်င် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၇၂။ ေဒါက်တာစာယွ် လားးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒေအးြမသင်း မအပူင်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၄။ ေဒရင်ရင်ေအး ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇၅။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ပုိင် ဟသာတတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၇၆။ ဦးြမင့်ေဇာ်ဦး မေကွးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၇၇။ ဦးေအာင်ချမ်းငိမ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇၈။ ဦးကုိကုိေအာင် မအပူင်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၉။ ဦးေကျာ်ထနွး်ေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈၀။ ဦးတင်ေစာမိင် မအပူင်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈၁။ ဦးေမာင်တာ မအပူင်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၂။ ဦးေကျာ်ေဆွ မအပူင်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၈၃။ ဦးမင်းမင်းေဆ ွ မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၄။ ဦးေအာင်မျ ိးိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈၅။ ေဒါက်တာသဇူာသိမ့် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၆။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉ်ု ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၈၇။ ေဒမုိးစာ မလာတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၈၈။ ေဒါက်တာမုိမုိ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၉။ ဦးသက်ထနွး်ဦး မေလးတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၀။ ဦးေအာင်ဆနး်ဦး စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉၁။ ေဒါက်တာေအးသာစိုး ဒဂုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၉၂။ ေဒေဆဇွင်ဝင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၉၃။ ေဒါက်တာဝင်းသိန်းဦး မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၉၄။ ဦးရာဇာဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၉၅။ ဦးေဇာ်မျ ိးထက် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၉၆။ ေဒါက်တာခိုင်ဇင်သူ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၉၇။ ေဒသင်းသင်းလင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒါက်တာေမသနး်ထနွး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၉။ ေဒါက်တာမီမီချစ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၀၀။ ေဒါက်တာခင်ေဆြွမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၀၁။ ဦးြမင့်ေဌး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒဝင်းယယုေုမာ် မေလးတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒဥမာစိုး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒစနး်စနး်ြမင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒဝင်းဝင်းမာ မေလးတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒသီတာသက် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀၇။ ေဒခင်သူဇာလင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒါက်တာသတီာလင်း လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒါက်တာနနး်ခမ်းေပါဝ် လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁၁။ ဦးလင်ွမင်းသိန်း လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒခင်ေမသီ မအပူင်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၁၃။ ေဒစနး်စနး်ယွ် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၁၄။ ေဒါက်တာစာ ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၅။ ေဒခင်စနး်မုိး ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၆။ ေဒါက်တာသရီသိ�ာေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၇။ ေဒသီတာဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၈။ ေဒစစုု ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၉။ ေဒခိုင်ခိုင်ဦး ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၀။ ေဒါက်တာေအာင်ေရ� ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၁။ ေဒခက်ခက်ိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒမူမူသန� ် ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၃။ ေဒေအးေအးမုိး ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒေဌးေဌးနွ�် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၂၅။ ေဒသင်းသင်းမာ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၂၆။ ေဒင်ှးှင်းရီ ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၂၇။ ေဒခင်ခင်သန�် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၂၈။ ေဒေအးေအးေသာင်း ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒကလျာသင်းသင်းထိုက် ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၃၀။ ဦးသန�်ဇင် ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒခင်လှ ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒသင်းသင်းမာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၄။ ဦးသက်လွင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒခင်သန်းု ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၆။ ေဒအုံးအုံးခင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒဇင်မာစိုး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၃၈။ ေဒါက်တာသဇူာခင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၃၉။ ေဒါက်တာေနေနေအာင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၄၀။ ဦးေမာင်ေမာင်ေကျာ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၁။ ေဒလင်ွလင်ွစိုး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၂။ ဦးေရ�ဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄၃။ ဦးေနလင်းဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄၄။ ေဒါက်တာကကေဆ ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄၅။ ေဒခင်ေဝစနး် ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄၆။ ဦးထနွး်ထနွး်ြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄၇။ ေဒဝါဝါေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၈။ ေဒေဌးေဌး ရတနာပံုတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၄၉။ ေဒခင်ညိညိ ရတနာပံုတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅၀။ ဦးဇာနည်ဝင်း မလာတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၅၁။ ဦးခိုင်ေဇာ်ြမတ် မလာတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ်  

၁၅၂။ ေဒမျက်ချယညိ်မ်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၅၃။ ေဒသာမျ ိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၁၅၄။ ေဒါက်တာေအးသူဇာေအာင် မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၅၅။ ေဒချ ိမာဝင်း မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၅၆။ ေဒသွယသ်က်စိုး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၅၇။ ေဒချ ိချ ိလင်ွ(၁) မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၈။ ေဒနနီဦီး မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၉။ ေဒဝင်းဝင်းသွယ် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၀။ ေဒေအးေအးဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၁။ ေဒစနး်စနး်ေအး မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၂။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာထနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၃။ ေဒတူးမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၄။ ဦးေအာင်ေမာ် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၆၅။ ေဒခင်စနး်ယေုဆွ မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆၆။ ေဒေအာင်စမွုန် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၆၇။ ေဒါက်တာဟနစ်ုေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၆၈။ ေဒြဖြဖသင်း မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၆၉။ ေဒါက်တာစာဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၀။ ဦးေဇာ်မင်းေထးွ မိတီလာတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၁။ ေဒေအးေအးခိုင် မိတီလာတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၂။ ေဒတုိးတုိးကည် မိတီလာတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၃။ ေဒါက်တာေရ�စင်သိနး် မိတီလာတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၇၄။ ေဒဇာနနီေီအာင် ပခကုတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၅။ ေဒမုိးမိုးဦး ပခကုတကသိုလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၇၆။ ေဒါက်တာသာေအာင် ပခကုတကသိုလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၇၇။ ေဒေရ�စင်ဝင်း ပခကုတကသိုလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၇၈။ ဦးသနး်ထနွး်ေအာင် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၇၉။ ေဒတင်တင်ဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၀။ ေဒနနီခီိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၁။ ေဒခင်ေစာမူ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၂။ ေဒနလီာခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၃။ ေဒိုင်ိုင်ဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၄။ ဦးဝင်းေမာ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈၅။ ေဒေကးမံုသနး် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၈၆။ ေဒါက်တာယမုျ ိးေအး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၈၇။ ေဒါက်တာေဒတင်ခိုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၈။ ဦးေဇာ်မျ ိးေအာင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈၉။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်မာ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၉၀။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ဦး ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၉၁။ ဦးလားရမ်းေလာ်မာ ကေလးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၉၂။ ဦးငူလဆ်င့်ွလျနး် ကေလးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သချာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/် ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ်/ေကာလပ်ိ 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ သတေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ သတေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာနန�်ေနြခည်လတ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသနိး်လင် ကေလးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃။ ဦးမုိးေဇာ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသင်ဇာေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒမျ ိးဇာဇာဦး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆။ ဦးဇလျနပု်မ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇။ ေဒေအးေအးမင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမင်းမင်းသိန်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေမာ် ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒေဆေွဆဦွး မိတ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်စနး် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒနနး်ဇဇီဝါေဇာ် ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်သီတာထနွး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒေနာ်စစုသုနး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒဟယလ်ေီဆပုိွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၆။ ေဒသီသလီင် ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒေမြမတ်ခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၈။ ေဒါက်တာြဖြဖစိုး စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၉။ ေဒလလှ ှ စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒခင်ေဆလွတ် စစေ်တွတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒသွယသ်ယွ် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာစစီေီအး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသမ့်ိသဲမနွ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒေချာစေုအာင် ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒစနး်စနး်ေဌး ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၆။ ေဒါက်တာခင်နနီစီိုး ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၇။ ဦးတုိးနွ�် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၈။ ေဒါက်တာငိမ်းြမတ်ေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၉။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်က ထားဝယတ်ကသိလု ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒမရနန်နဒဲွ် မုိးညင်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃၁။ ဦးမျ ိးမျ ိးဦး ထားဝယတ်ကသိလု ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၂။ ေဒဝင်းဝင်းသနး် မိတ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာကည်ြပာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒဇာဇာြမင့် ကေလးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒနလီာဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၆။ ေဒါက်တာနလီာေကျာ် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာနနး်ေချာစုေအး ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒေအမီစိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာHpအားနန ် မိတ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာုထုနွး် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာိုင်ဝင်း ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉ်ု ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာနနး်အသိိဂ ဟားခါးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာဇင်ဝင်းမာ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒခင်ေစာမူ ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄၆။ ေဒဝင်းစာ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၇။ ေဒအုံး လားးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄၈။ ေဒစနး်စနး်ေအး လားးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ခိုင် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာြဖြဖခင် မေကွးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒသီတာေထးွ ဘားအတံကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅၂။ ဦးဆနး်မင်း မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၃။ ေဒကည်ကည်ဝင်း မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၄။ ေဒါက်တာရတနာမျ ိး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅၅။ ေဒါက်တာေမသစလ်င်ွ  မအပူင်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၆။ ေဒါက်တာေအးပပမင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅၇။ ေဒါက်တာခင်မာကည် ပုသိမ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅၈။ ေဒါက်တာေချာစစုေုအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၉။ ေဒသီတာဦး ဟသာတတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၆၀။ ေဒသင်းသင်းဝါ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆၁။ ေဒါက်တာေအးယဆုနး် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆၂။ ေဒါက်တာခိုင်သာ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၆၃။ ေဒလင်းလင်းေမာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၆၄။ ေဒါက်တာခင်ေမေအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆၅။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆၆။ ေဒွဲွဲေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၇။ ေဒါက်တာဦးပု ဘားအတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၈။ ေဒါက်တာေကဇင်သက် ဘားအတံကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒသနး်နွ�်ေဆွ ဘားအတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၀။ ေဒယွန်ေီအာင် ဘားအတံကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၇၁။ ေဒါက်တာခင်နေီကျာ် ဘားအတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇၂။ ေဒါက်တာချ ိညီလွင် ဘားအတံကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇၃။ ဦးသူရထနွး် ြပည်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ြမင့်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၇၅။ ေဒါက်တာဝင်းသိန်း ဒဂုံတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၇၆။ ေဒါက်တာေဒေစာပွင့်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၇၇။ ေဒါက်တာဦးေဇာ်ေဇာ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၇၈။ ေဒါက်တာအဇိင်လင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇၉။ ေဒသနး်သနး်ေဆွ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 

၈၀။ ေဒါက်တာကကတင် ရတနာပံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၈၁။ ဦးြမင့်ခိုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈၂။ ေဒါက်တာဟနိး်ထက်လင်ွ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈၃။ ေဒါက်တာဝါဝါလင် ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈၄။ ဦးမင်းသူ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၅။ ေဒဝင်းဝင်းေအာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၆။ ေဒလင်ြမတ်ြမတ်ဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၈၇။ ဦးထနွး်ထနွး်ေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၈၈။ ေဒါက်တာခင်ခင်လှ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် မလာတကသုိလ် 

၈၉။ ေဒါက်တာခင်မုိမုိထနွ်း မေလးတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၉၀။ ေဒလဉှမာ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉၁။ ေဒါက်တာယဉမ်င်းသန်း မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၉၂။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်သနး် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉၃။ ေဒါက်တာေစာူပါတင့် လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉၄။ ေဒြမသီတာ မေလးတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၅။ ေဒေဆေွဆေွအာင် မေလးတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၆။ ေဒစမ်းစမ်းေအး မေလးတကသိုလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉၇။ ေဒါက်တာသတီာစိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉၈။ ေဒါက်တာမျ ိးစာဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၉၉။ ေဒါက်တာေနာ်ေမးေမေဖာ ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၀၀။ ေဒါက်တာြမင့်စာဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒါက်တာခင်�ပံးကည် ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒခိုင်ေရ�စိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒါက်တာေဆေွဆဝွင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒါက်တာခိုင်ဇင်ဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်ေမး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၀၆။ ေဒါက်တာေအးေအးစု ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀၇။ ေဒခင်ခင်စိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀၈။ ေဒါက်တာ�ပံး�ပံးြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒါက်တာထားအလိင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒါက်တာစပံယခ်ိုင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်ဦး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၄။ ေဒင်ှးှင်းေဇာ် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၅။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေအး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၆။ ေဒါက်တာခင်ေဆြွမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၇။ ေဒခင်စိုးြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၈။ ေဒါက်တာပူါထနွး် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁၉။ ေဒဉမာဦး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၂၀။ ေဒါက်တာေအးေအးစီ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၂၁။ ေဒါက်တာသက်သက်လင်ွ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒါက်တာေအာင်သူ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂၃။ ေဒဉမာခင် ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒနွ�်နွ�ေ်ဆွ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂၅။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ထနွး် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒယဉယ်ဉြ်မ ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒါက်တာေနာ်ဇာြခည်လင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၈။ ေဒရရီဝီင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒါက်တာနလီာဝင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃၀။ ေဒါက်တာစိုးစိးုကည် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒါက်တာစိုးမုိးထနွး် ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒေအးေအးက ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒါက်တာခင်သီတာလွင် ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၄။ ေဒမုိးမိုးစမ်း ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒစနး်စနး်ဝင်း ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၆။ ေဒငမ်ိးငိမ်းမုိး ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်မိးု ပဲခးူတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၃၈။ ေဒါက်တာေငွြခည်ခိုင်ဇာြမင့် ပဲခးူတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၃၉။ ေဒခင်ဝင့်မာြမင့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၀။ ေဒါက်တာေရ�လဲ့ဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၁။ ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၂။ ေဒသီတာဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၃။ ေဒါက်တာမုိးနလီာထနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၄။ ေဒြမတ်ဉမာခင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၅။ ေဒသက်သက်သိနး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၆။ ေဒစာဦး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄၇။ ေဒသာဝင်း မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၈။ ေဒါက်တာေချာစေုရ� မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄၉။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင် မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၅၀။ ေဒေမာ်ေမာ်လင်ွ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၅၁။ ေဒတင်ေလးကည် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၅၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၃။ ေဒါက်တာခင်ေအးမာ မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၄။ ဦးသန�စ်င် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၅။ ေဒါက်တာေအေအးေမာ် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၅၆။ ေဒေဆေွဆသွန� ် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၅၇။ ေဒါက်တာသာထနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅၈။ ေဒါက်တာေမသူထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၅၉။ ေဒါက်တာအအိခိိုင်ငိမ်း မိတီလာတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆၀။ ဦးဟနတ်င် မိတီလာတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆၁။ ေဒနလီာြမင့် မိတီလာတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆၂။ ေဒကကေဝ မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၃။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းမာ မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၄။ ေဒစမွုနေ်ကျာ် မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၅။ ေဒါက်တာမူမူသိနး် မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆၆။ ေဒါက်တာနနီေီအး ပခကုတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၆၇။ ဦးလမုိှးတင် ပခကုတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၆၈။ ဦးသနး်ကိင် ပခကုတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၆၉။ ေဒယေုလးလင် ပခကုတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၀။ ေဒဝင်းရီ ပခကုတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၇၁။ ဦးစှဦ်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၂။ ေဒါက်တာေထးွေထးွအိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇၃။ ေဒါက်တာေမလဲ့ဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၄။ ေဒါက်တာစိုးစိးု ေရ�ဘုိတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၅။ ေဒသနး်သနး်ေအး ေရ�ဘုိတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၇၆။ ေဒေဆေွဆသွန� ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/သတေဗဒ)/ကထိက/၂၀၂၁(၅၀၆) 

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

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ေကာလိပ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသိလု/်ေကာလိပ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ကုေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ေကာလပ်ိများရှိ ကုေဗဒဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာဇနွလ်ဲ့လဲ့ထနွး် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစကားဝါဝင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒဥမာထနွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမုိးမုိးြမင့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅။ ေဒေရ�လခီိုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒချ ိချ ိဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇။ ဦးေဇာ်လင်းထနွး် ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာမာမာစနး် ပင်လုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဆနး်ဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာအသိိဂဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒဥဥခိုင် ဟားခါးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၂။ ေဒါက်တာဇင်မာချ ိ မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒတင်တင်စိုး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒလင်ွလင်ွေဌး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၅။ ေဒြဖြဖေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၆။ ေဒသိဂေကျာ် မုိးညင်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာအခိိုင်သွယ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒေအးမင်းခိုင် ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒခင်မျ ိးဦး ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာခင်ဥမာသနး် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၁။ ေဒသာစိုး ကေလးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒစာေကျာ်လတ် မိတ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒတုိးတုိးလင် မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒနနီဝီင်း ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၅။ ေဒေကခိုင်ထနွး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒတင်မျ ိးခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၇။ ဦးဖိးေအာင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒေချာစလုင် စစေ်တွတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၉။ ေဒေအးေအးပုိ ကေလးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒသိဂေအး ဟားခါးတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒတင်မာေထးွ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒင်ှးှင်းစိုး ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၃။ ေဒသင်းသင်းေအး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာသဂိေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒစာဝင်း  လားးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒဝင့်ဝင့်မုိး လားးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒေချာစဝုင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒနနီလီင်ွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၉။ ဦးမျ ိးထိုက်ေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ ြမင်း�ခတံကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာစာေထွး မေကွးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၂။ ေဒကျင်ြမ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၄၃။ ေဒါက်တာခင်ေရ�နွ�်  ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာကက ေတာင်ငတူကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒြမမင်းမင်းမျ ိး ပုသိမ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာေဌးေဌးဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒစစီီ မိတီလာတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၄၈။ ေဒါက်တာရင်မာစနး် ဘားအတံကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒါက်တာသရီမိျ ိးနွ�် ဘားအတံကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒါက်တာြမစေုမာ် မအပူင်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅၁။ ေဒေရ�ဇင်အိ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၅၂။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅၃။ ေဒါက်တာခိုင်ေဝေဝနွ�် လားးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၄။ ဦးိုင်ထးူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၅။ ေဒသာဝင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅၆။ ေဒတင်ေမသနး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၅၇။ ေဒပပေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၅၈။ ေဒနလီာစိုး ဟသာတတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅၉။ ေဒသက်သက်ေဝ ဘားအတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၀။ ေဒယဉယ်ဉေ်ဌး ြပည်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၆၁။ ေဒါက်တာယွ်ယွ် ဟသာတတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆၂။ ေဒသာစိုး ဘားအတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆၃။ ေဒေဌးေဌးမွန် ဘားအတံကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၆၄။ ေဒပနး်အြိဖ ဟသာတတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၆၅။ ေဒါက်တာေငွြဖ မလာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၆။ ေဒဇာြခည်ေအာင် မလာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆၇။ ေဒခင်မုိးမုိး မေလးတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၆၈။ ေဒနာဒုိး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒေအးေအးဦး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၇၀။ ေဒါက်တာသတီာဦး စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၁။ ေဒါက်တာဥမာေထးွ လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၂။ ေဒေမဇင်မုိး ဟသာတတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇၃။ ေဒါက်တာထက်ထက်လင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒါက်တာနနီေီအး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာေကသီြမင့် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၆။ ေဒါက်တာပန်းြမတ်ငယ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၇။ ေဒါက်တာသဇူာတင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၈။ ေဒဝင်းဝင်းေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇၉။ ေဒေအးေအးခိုင် 

၁၁/ကတန(ိုင်)၀၀၂၈၉၂ 

ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၈၀။ ေဒါက်တာွဲွဲေအး ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၈၁။ ေဒမိမိေအး ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၂။ ေဒခင်ငိမ်းရီ ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၈၃။ ေဒသနး်စနိ် ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၄။ ေဒသီသေီကျာ် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈၅။ ေဒါက်တာစစုေုရ� ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈၆။ ေဒချ ိချ ိြမင့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၈၇။ ေဒေအးေအးထနွး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၈၈။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈၉။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉၀။ ေဒါက်တာခိုင်ယွဦ်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉၁။ ေဒသနး်သနး်ဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၉၂။ ေဒသင်းသင်းစိုး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၉၃။ ေဒခင်သာ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၉၄။ ေဒခင်သာဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၉၅။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉၆။ ဦးဝင်းမင်းစိုး ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉၇။ ဦးခိုင်ေဇာ်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉၈။ ေဒခင်ေလးငယ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉၉။ ေဒါက်တာမုိးငယ်ငယ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၀၀။ ဦးသီဟန် ရတနာပံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၀၁။ ေဒချ ိချ ိြမင့် မလာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၀၂။ ေဒြဖြဖမင်း မလာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၀၃။ ေဒခင်ေအးေမာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၀၄။ ေဒကည်ကည်စနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၀၅။ ေဒါက်တာမုိးမုိးဝင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀၆။ ေဒစိုးစီသိန်း ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀၇။ ေဒါက်တာြဖြဖဝင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀၈။ ေဒါက်တာခင်ေဆေွဆထွဏွး် ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၀၉။ ေဒါက်တာဝင်းမာေလး ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၀။ ေဒဆနး် ု ပဲခးူတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁၁။ ေဒဘီေဒါင်ေနာ ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၁၂။ ေဒနနီေီအာင်(ခ) 

ေဒတင်နလီာေအာင် 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၁၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေအး မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၄။ ေဒလဲ့လဲ့ေအာင် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၅။ ေဒြဖြဖလွင် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၆။ ဦးကည်လင်ွ မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁၇။ ေဒြမင့်ြမင့်မုိး မံုရ�ာတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁၈။ ေဒါက်တာသက်သက်ရီ မံုရ�ာတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁၉။ ေဒလရှှိ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၀။ ေဒယဉယ်ဉ်မိင် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၂၁။ ေဒကည်ကည်စနိ် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒေအးေအးသနး် မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂၃။ ေဒါက်တာေကျာ်ထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 

၁၂၄။ ေဒဝင်းကည် မိတီလာတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂၅။ ေဒေကးေကး ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်ကျာ် ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒါက်တာလင်မျ ိးသူ ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၂၈။ ေဒခင်မာြဖ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒါက်တာလတ်လတ်မာ ေရ�ဘုိတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၃၀။ ဦးြပည့်ဖိးသက် ြမင်း�ခတံကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒေအးေအးမွန် ြမင်း�ခတံကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ကုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ေကာလိပ်များ 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

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

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိင့်ှ 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ဘူမိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခိုင်မာဦး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဝေဝလင်ွ မိတ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ချစဝ်င်း ပင်လုံတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခိုင်ဇင်ယွ် ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၅။ ဦးဖိးေဝလင်း မိတ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၆။ ေဒင်ှးှင်းေဆွ ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒေအးေအးမင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒေအပရယ(်လ)်မုိး စစေ်တွတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ဦးေအာင်ေအာင်သက် စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာထားလဲင်ဆနု ် မိတ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒခင်စစုေုရ� ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒဝင့်ဝင့်�ပံး မိတ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒုဝုင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၄။ ဦးေနေအာင်စိုး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၅။ ဦးလင်ဝင်းထနွး် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒကည်ကည်ခိုင် စစတ်ကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၇။ ေဒရရီမုိီး ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒကကဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၉။ ဦးချစစ်မ်းေအာင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒဝတ်ရည်နာထနွး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေကျာ်ခိုင် ြပည်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၂။ ေဒါက်တာိုင်ထနွး်လင်း တပ်မေတာ်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒဝင်းအဇိင်ေအာင် ဘားအတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၄။ ဦးသိနး်သနး်ထိုက် ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒခင်သက်ဇနွ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၆။ ေဒင်ှးဝင့်ဝင့်တူး ပုသိမ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒတုိးတုိးေအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၈။ ဦးိုင်စိုး ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၉။ ဦးေအာင်ေကျာ်မင်း ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၀။ ဦးေအာင်မျ ိးဟိနး် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒထိုက်ထိုက်လင် လားးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာသွဲဝါလင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၃။ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒဖိးဖိးဇင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာစနး်ရည်ခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၆။ ဦးတုိးိုင်ဦး ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာမျ ိးေကျာ်လင် ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒဝင်းဝင်းြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒင်ှးှင်းေဆွ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၀။ ဦးေသာ်ဇင်ဦး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၁။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ငိမ်း ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၄၂။ ဦးေရ�စိုး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာေအာင်ေတဇာ ြပည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာြဖြဖေအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒအေိရ�စင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာနနး်စီလွင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒနနး်မွနမွ်နေ်သာ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၈။ ဦးာဏမ်င်းိုင် မေကွးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၄၉။ ေဒဖိးအလိင် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၀။ ေဒေအးသူဇာေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅၁။ ဦးြပည့်ဖိးဟန် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘူမိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဏဝါသိပံဌာနမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိ 

င့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဏဝါသိပံဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေနာင်ေနာင်ဦး စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒမုိးလွင်လင်ွ စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဇင်မာေအး စစေ်တွတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းယွ် စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒမျ ိးနာြမင့် စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒခင်ခင်စနး် စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒဇင်မာဖိး စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၈။ ဦးသူရနိထ်နွး် စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒြမတ်သဲမွန် စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသီရထိနွး် ပုသိမ်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၁။ ဦးေဇာ်မျ ိးဟိနး် ပုသိမ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ခင်ကီး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေဒဂျာဆန် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်းထနွး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစမ်ိးမုိမုိခိုင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာညိညိစနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအာင်မျ ိးဆနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဏဝါသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၀၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အဏဝါသိပံဌာန၊ ---------------------------- 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။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ်၊ ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် ဗဟုိ 

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာန 

များမှ ကထကိများအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ စးီပွားေရးဘာသာရပ် 

ဌာနများသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒေမဇင်သန� ် စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစေ်တွတကသုိလ် 

အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂။ ဦးထနွး်ရင် စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစတ်ကသုိလ် 

အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၃။ ေဒြဖြဖသွယ် အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒတင်မာမုိး အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒမျ ိးမျ ိးဝင်း စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၆။ ေဒသာထနွး် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၇။ ေဒစစုေုအး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၈။ ေဒငမ်ိးစစုုကည်(ခ) 

ေဒဆရုည်ပုိင် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

မလာတကသုိလ် 

၉။ ေဒချမ်းေြမ့ဂျလိုင် ေဘာဂေဗဒ၊ 

အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒင်ှးသူဇာထနွး်ဦး ေဘာဂေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒနနး်ြမနွ�် အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒနန�်ပုိးပုိး အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒြဖြဖခိုင် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေကွးတကသုိလ် 

၁၄။ ဦးသိနး်မင်းထိုက် စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒင်ှးယုေဆ ွ ေဘာဂေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စးီပွားေရးပညာ၊ 

ြပည်တကသုိလ် 

၁၆။ ဦးေဇာ်သနး်ဦး ေဘာဂေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စးီပွားေရးပညာ၊ 

စစေ်တွတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၇။ ေဒေဝေဝလင်ွ စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၈။ ဦးမျ ိးြမင့်ေကျာ် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသီတာဝင်း အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒသင်းမာလာဦး အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒစိုးစိုးလွင် အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒခင်သက်ထနွး် အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒေနာ်ယယုတုင် အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒသာေဝေဝသိနး် အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒလလှေှအး အသံုးချစာရင်းအင်းပညာ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 



- 4 - 
 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ဌာန၊ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၂၆။ ဦးဝင်းိုင်ဦး စးီပွားေရးပညာ၊ 

မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စးီပွားေရး)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၆) ။ ။ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် စာကည့်တိုက်ှင့်သုတပညာဌာနမှ ေဒသဲသဲယွ၊် 

ကထကိအား ရတနာပံုတကသုိလ၊် စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင ်

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/စာ-သု)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 


	1. L Myan Tr
	2. L Eng Tr
	3. L Geog Tr
	4. L Hist Tr
	5. L Philo Tr
	6. L Psy Tr
	7. L Law Tr
	8. L Os Tr
	9. L Ir Tr
	10. L Anthro Tr
	11. L Chem Tr
	12. L Phy Tr
	13. L Math Tr
	14. L Zool Tr
	15. L Bot Tr
	16. L Geol Tr
	17. L Marine Tr
	18. L Ecos Tr
	19. L Lib Tr

