
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 

 

အမှတ်(၀၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနသို 

တာဝန် ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒယ်ယ်ခိုင် နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၂။ ေဒေအမီမီေသာ်ဟန် နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၃။ ေဒမွန်ရည်မျိးြမင့် နည်းပညာတကသုိလ်
(လွိင်ေကာ)် 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၄။ ေဒေအးေအးေအာင် ဟားခါးတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၅။ ေဒခိုင်ယ်ွယ် နည်းပညာတကသုိလ်
(ကေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၆။ ေဒသဲစုမွန် ြပည်နည်းပညာတကသုိလ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒြမင့်ြမင့်ေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒလင်းမင်းသင်း နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ေမာ်လမိင်) 

၉။ ေဒဇင်မင်းေဖွး နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၁၀။ ေဒလဲ့ရည်မွန် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မအူပင်) 

၁၁။ ဦးုိင်လင်းထူး နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

၁၂။ ေဒေအမီထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်
(လားိး) 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

၁၃။ ေဒခိုင်သဇင ် နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

    

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Civil)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၁၈) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 

 

အမှတ်(၀၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ အလီက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ အီလက်ထေရာနစ် 

အင်ဂျင်နီယာသို တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထား 

လုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒဝင်းနီလာကည် နည်းပညာတကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၂။ ေဒစုြမတ်ေဌး နည်းပညာတကသုိလ် 
(ဗန်းေမာ)် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ေမှာ်ဘီ) 

၃။ ေဒေအးေအးစံ နည်းပညာတကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

ြမန်မာုိင်ငံေလေကာင်းှင့် 
အာကာသပညာတကသိုလ ်

၄။ ဦးစန်းထွန်းေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ကျိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်င)ူ 

၅။ ေဒတင်ဇာေရ နည်းပညာတကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၆။ ေဒတးူမာဦး နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၇။ ေဒခင်သိမ်းစု နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒေရစင်ထွန်း နည်းပညာတကသုိလ် 
(ကျိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(စစ်ကိုင်း) 

၉။ ေဒသင်းသင်းဦး နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတလီာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၀။ ေဒခင်ပိုပိုချစ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၁၁။ ေဒသရိီေဆွ နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မံုရွာ) 

၁၂။ ေဒသဆုဲေသာင်း နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

ြပည်နည်းပညာတကသုိလ်
 

၁၃။ ေဒဝင်းြမတ်မွန် နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

၁၄။ ေဒေအးနီလာဝင်း ရန်ကုန်နည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 
(ရမည်းသင်း) 

၁၅။ ေဒအေိရဇင်ဖိး နည်းပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

    

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/EC)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၁၉) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
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 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊-----------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 
 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၀၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ

ကထိကများအား ၄င်းတိုှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရိှ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနသုိတာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒြမတ်ေလးြဖ နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လံု) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

 
၂။ ေဒမိုမိုလွင် နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတ်) 
ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

၃။ ေဒေအးေအးြမတ် နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(စစ်ကုိင်း) 

၄။ ေဒေကသွယ်ဇင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

၅။ ဦးေကျာ်ဇင်လတ် နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ေတွ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ဦးမျိးဟန်ဦး ဟားခါးတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတီလာ) 

၇။ ဦးေဇာ်မျိးေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ကေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

၈။ ေဒအိအိြဖ နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၉။ ေဒနန်းေမလွင်မိုး နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(လိွင်ေကာ်) 

၁၀။ ေဒဝါဝါချိ နည်းပညာတကသုိလ်
(ဗန်းေမာ)် 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

၁၁။ ဦးဉာဏ်လင်း နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

၁၂။ ေဒသိမ့်သာထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်
(လားိး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၁၃။ ေဒဇာဇာထန်ွး နည်းပညာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၁၄။ ေဒခင်ြဖြဖထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစိမ့်စိမ့်စုိး နည်းပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/EP)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၀) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၀၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များရိှ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရိှ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနသို 

တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရ ခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒဂျလိုင်မုိး နည်းပညာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၂။ ေဒတင်ွယ်ေအး နည်းပညာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၃။ ေဒေကးမုံဝင်း နည်းပညာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ပခုက) 

၄။ ေဒဟန်မျိးသန ် နည်းပညာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 

၅။ ေဒအိအိစုိး နည်းပညာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ေဒညိညိစန်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(စစ်ကုိင်း) 

၇။ ေဒဇင်မာွယ် နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒသင်းသင်းဦး နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ် 

၉။ ဦးစုိးသူ နည်းပးညာတကသုိလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၀။ ေဒစန်းစန်းရီ နည်းပညာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒေချာစုေဆွ နည်းပညာတကသုိလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 

၁၂။ ေဒခင်စန်းေဌး နည်းပညာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒတင်မုိးေဝ မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

၁၄။ ဦးရဲလွင် နည်းပညာတကသုိလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Mech)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၁) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
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 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၀၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ 

သတင်းအချက်အလက်ှင့်ဆက်သွယ်ေရးနည်းပညာမဟာဌာနခဲွမ ှ ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် 

ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါတကသုိလ်များရိှ အဆုိပါဌာနများသို တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့ ်

ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ ်

၁။ ေဒြပည့်မ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 
(စက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင် 
နီယာဌာနမှရာထူးကုိ 

 ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၂။ ေဒေအးေအးြမင့်ေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ြပည်နည်းပညာတကသုိလ်

၃။ ေဒခင်သူဇာထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

ြပည်နည်းပညာတကသုိလ်

၄။ ေဒအသိက်မွန် မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

၅။ ေဒြမသီတာလွင် မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 
(ေတာင်ကီး) 

၆။ ေဒေအးြမသွယ် ရန်ကုန်နည်းပညာတကသုိလ် ြပည်နည်းပညာတကသုိလ်

၇။ ေဒပပဝင်း နည်းပညာတကသုိလ်
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ ်

၈။ ေဒစုမွန်တင့်စုိး နည်းပညာတကသုိလ် 
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/IT)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၂) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 
 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၀၈)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်းနည်းပညာတကသုိလ်၊ ဗိသုကာ 

ဌာနမှ ကထိက၊ ဦးသီဟေကျာ်အား နည်းပညာတကသိုလ(်သန်လျင်)၊ ဗိသုကာဌာနသုိ တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Arch)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၃) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဗိသုကာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

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

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၀၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များရှိ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန 

သုိ တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ် 

၁။ ဦးသန်ဇင်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်
(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်
(သန်လျင်) 

၂။ ဦးလွင်ေဌး ြပည်နည်းပညာတကသိုလ် နည်းပညာတကသိုလ်
(သန်လျင်) 

၃။ ဦးသန်းစိုး ြပည်နည်းပညာတကသိုလ် နည်းပညာတကသိုလ်
(သန်လျင်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Pet)/ကထိက/ ၂၀၂၁(၀၂၄) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပ်ေရးှင့် ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များရိှ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များရိှ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန 

/ေလာင်စာ ှင့်တွန်းကန်အင်ဂျင်နီယာဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ် 

၁။ ေဒသင်းသင်းစံ မေလးနည်းပညာ
တကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်
(သန်လျင်) 

၂။ ေဒနဝီါမျိး နည်းပညာတကသိုလ်
(မေကွး) 

ြမန်မာုိင်ငံေလေကာင်းှင့်
အာကာသပညာတကသိုလ် 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Ch.E)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၅) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပုံိှပ်ေရးှင့် ထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ ်
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၁)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ နည်းပညာတကသိုလ်(မေကွး)၊ မကာထေရာနစ် 

အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ကထိက၊ ေဒဇာြခည်ေအာင်အား နည်းပညာတကသုိလ်(ေကျာက်ဆည်)၊ 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ 

ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/MC)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၂၆) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

                                                                                                       (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၂)။ ။အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ မေလးနည်းပညာတကသိုလ်၊ အေဝးမှအာုံခံြခင်း 

ဆိုင်ရာ သုေတသနဗဟိဌုာနမှ လက်ေထာက်န်ကားေရးမှး၊ ေဒြမင့်ြမင့်စိန်အား ကျိင်းတံု 

တကသုိလ်၊ ပထဝီဝင်ဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရ 

ခန်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/RS)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၇) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ဌာနမှး၊အေဝးမအှာုံခံြခင်းဆိုင်ရာသုေတသနဗဟိုဌာန၊----------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်/ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာ 

သချာဌာနှင့် တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာနဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာသချာဌာနှင့် တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာန ဌာနသုိတာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရ ခန်ထားလုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ဦးမှတ်ေဇာ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၂။ ေဒြဖြဖကည် နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

၃။ ေဒခိုင်မာေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၄။ ေဒြမတ်သာေအာင် ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(မေကွး) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒဇင်မာစုိး နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

၆။ ေဒှင်းှင်း နည်းပညာတကသုိလ်
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၇။ ေဒသင်းသင်းေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မိတီလာ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒေဆွေဆွဝင်း နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ် 
(မုံရွာ) 

၉။ ေဒယုယုလွင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ြပည်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

၁၀။ ေဒသင်းသင်းခုိင် နည်းပညာတကသုိလ်
(လားိး) 

နည်ပညာတကသုိလ်
(ရမည်းသင်း) 

၁၁။ ေဒေအးခုိင်စုိး ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

မေလးကွန်ပျတာတကသုိလ်

၁၂။ ေဒမိုးမုိးခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

မေလးကွန်ပျတာတကသုိလ်

၁၃။ ေဒေဝမာေဇာ ် နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Maths)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၈) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ဌာနမှး၊အင်ဂျင်နီယာသချာ/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာန၊--------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ/်ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ အဂလိပ်စာ 

ဌာနှင့် ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ)ဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလ်များရိှ အဂလိပ်စာဌာနှင့် ဘာသာစကား (အဂလိပ်စာ)ဌာန သုိတာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒဥမာလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပုသိမ်) 

၂။ ေဒစုမွန်ေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မံုရွာ) 

၃။ ေဒစုြမတ်ြမတ်ေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မံုရွာ) 

၄။ ေဒခင်မျိးရီ နည်းပညာတကသုိလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မံုရွာ) 

၅။ ေဒသီတာမုိး နည်းပညာတကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၆။ ေဒြဖလတ်ြမင့် နည်းပညာတကသုိလ်
(ကျိင်းတုံ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပုိင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒွယ်ွယ်ေအး ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်
နည်းပညာတကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

၈။ ေဒြမင့်ြမင့်ွယ ် မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၉။ ေဒြမစာ ကွန်ပျတာတကသုိလ် 
(ြပည်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(မိတ်) 

၁၀။ ေဒေအးေအးေဆ ွ နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မေလး) 

၁၁။ ေဒယ်ေအးမွန် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတလီာ) 

၁၂။ ေဒဝင်းမာေဌး နည်းပညာတကသုိလ်
(မေကွး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

၁၃။ ေဒနီနီဝင်း မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

၁၄။ ေဒလွင်ထက်မွန် နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ဟသာတ) 

၁၅။ ေဒှင်းေဆ ွ နည်းပညာတကသုိလ်
(ပခုက) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

၁၆။ ေဒေဝေဝြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ဟသာတ) 

၁၇။ ေဒေချာေကခုိင်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတ်) 

၁၈။ ေဒယ်ေလးခိုင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်
နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒငုဝါမျိးလိင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည်) 

မေလးကွန်ပျတာတကသုိလ်

၂၀။ ေဒဝါဝါလင်း နည်းပညာတကသုိလ်
(မေလး) 

မေလးကွန်ပျတာတကသုိလ်

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 
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စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Eng)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၂၉) 
ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အဂလိပ်စာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ
ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်/ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာ 

ူပေဗဒဌာနှင့် သဘာဝသိပံဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတိုှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရိှ 

အင်ဂျင်နီယာူပေဗဒဌာနှင့် သဘာဝသိပံဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့ ်

ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ဦးေကျာ်ေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လွိင်ေကာ)် 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မုံရွာ) 

၂။ ေဒစုစုတင့် နည်းပညာတကသုိလ်

(ကျိင်းတုံ) 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

၃။ ေဒေကခိုင်စုိး နည်းပညာတကသုိလ်

(ကျိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

၄။ ေဒသီတာွယ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဗန်းေမာ)် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

၅။ ေဒေအးမာခင် နည်းပညာတကသုိလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည)် 

၆။ ေဒလှလှဝင်း ြမန်မာုိင်ငံေလေကာင်းှင့် 

အာကာသပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသုိလ်

(စစ်ကုိင်း) 

၇။ ဦးသက်လွင်ဦး နည်းပညာတကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၈။ ေဒယ်မာသန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

၉။ ေဒရင်ု ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

၁၀။ ေဒေအးြမင့်သွယ် နည်းပညာတကသုိလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေတာင်ငူ) 

၁၁။ ေဒေမေဇာ်ထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ပခုက) 

၁၂။ ေဒေကးမုံထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

၁၃။ ေဒေနာ်ကူးမ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

၁၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

၁၅။ ေဒချိချိဆန်း နည်းပညာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၆။ ေဒချိမာေကျာ် နည်းပညာတကသုိလ်

(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

၁၇။ ေဒသက်ဇင်ေထွး မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေတာင်ကီး) 

၁၈။ ေဒေအးသာထွန်း မေလးနည်းပညာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ်

(ပုသိမ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁၉။ ဦးစိန်ေကျာ်လင်ွ ကွန်ပျတာတကသုိလ် 

(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ် 

(ြပည်) 

 

၂၀။ ေဒမိုးမိုးေအး နည်းပညာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ရမည်းသင်း) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Phys)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၀) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ူပေဗဒဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ
ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ/်ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ 

ြမန်မာစာဌာန  ှင့် ဘာသာစကားဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသိုလ် 

များရိှ ြမန်မာစာဌာနှင့် ဘာသာစကားဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒသီတာှင်း နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(စစ်ကုိင်း) 

၂။ ေဒလဲ့လဲ့သိန်း သတင်းအချက်အလက် 
နည်းပညာတကသုိလ် 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ြပည်) 

၃။ ေဒလဲ့လဲ့ွယ် နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ြမန်မာုိင်ငံေလေကာင်းှင့်
အာကာသပညာတကသိုလ ်

၄။ ေဒစန်းစန်းယု နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၅။ ေဒေအးြမတ်ခိုင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(လားိး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 

၆။ ေဒသာေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒေအးေအးြမင့် နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

 
၈။ ေဒသွဲှင်းမုိး နည်းပညာတကသုိလ်

(မေကွး) 
ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၉။ ေဒသီသီတင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း 
နည်းပညာတကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(မအူပင်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်(ေြပာင်းေရ/Myan)/ကထိက၂၀၂၁(၀၃၁) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမန်မာစာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များရိှ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့်ယှ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရိှ ဌာနသုိတာဝန်ဝတရားများစတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့် 

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒဝါဝါခုိင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ကေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 

၂။ ေဒဝင်းမင်းသန်း နည်းပညာတကသုိလ် 
(ကေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ပုသိမ်) 

၃။ ေဒခင်စန်းရင် နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လံု) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကုိင်း) 

၄။ ေဒမွန်မွန်ခုိင် နည်းပညာတကသုိလ်
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မိတီလာ) 

၅။ ေဒြဖြဖဇံ နည်းပညာတကသုိလ်
(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘီ) 

၆။ ေဒငု ြပည်နည်းပညာတကသုိလ်
 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

၇။ ေဒြမတ်ြမတ်သူ မေလးနည်းပညာ 
တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(ေတာင်ငူ) 

၈။ ေဒုယ်ေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့် 

တက္ကသုိလ် 

၉။ ေဒစာေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်
 

၁၀။ ေဒစံပယ်ဦး နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသုိလ်
(မအူပင်) 

၁၁။ ေဒဥမာရီ နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၁၂။ ေဒဥမာေအး နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေကျာက်ဆည)် 

၁၃။ ေဒလတ်လတ်ေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်
(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ေမာ်လမိင်) 

၁၄။ ေဒသိန်းသိန်းေထွး နည်းပညာတကသုိလ်
(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လုံ) 

၁၅။ ေဒချယ်ရီစိုး နည်းပညာတကသုိလ်
(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ပင်လုံ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/Chem)ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၂) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာနမှ 

ကထိကများအား ၄င်းတုိှင့် ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရိှ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာနသို 

တာဝန်ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၁။ ေဒေထွးေထွးလင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပင်လံု) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၂။ ေဒှင်းစုလိင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(လွိင်ေကာ)် 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ပခုက) 

၃။ ေဒကည်ကည်လွင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပင်လံု) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ေတာင်ကီး) 

၄။ ေဒမင်းမင်းစု ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မေလး) 

၅။ ေဒေဒစီဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဗန်းေမာ)် 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မုံရွာ) 

၆။ ေဒနန်းချယရီ်သန်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ကျိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(လားိး) 

၇။ ေဒသရိီလိင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(လွိင်ေကာ)် 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ထားဝယ်) 

၈။ ေဒေအမာမျိးသူ ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ြပည်) 

နည်းပညာတကသုိလ်
(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတက္ကသိုလ ်
ေြပာင်းေရ့ခန့ထ်ားသည့်

တက္ကသုိလ် 

၉။ ေဒထက်ထက်လွင် ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ် 
(မုံရွာ) 

၁၀။ ေဒြမတ်သက်ညိ ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ပခုက) 

၁၁။ ေဒါက်တာဝင်းလဲ့ှင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ဟသာတ) 

၁၂။ ေဒစာဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဘားအ)ံ 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မေကွး) 

၁၃။ ေဒခင်ဖိးေဝ ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(မေလး) 

၁၄။ ေဒရီရီဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်
(ပခုက) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FCS)/ကထိက၂၀၂၁(၀၃၃) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ

ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 

ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်

ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 

များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၁၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရိှ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့်နည်းပညာမဟာ 

ဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရှိ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့် 

နည်းပညာမဟာဌာနသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရ 

ခန်ထားလိုက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ် 
၁။ ေဒငိမ်းငိမ်းလိင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 
၂။ ေဒဘီူေနာင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 
ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၃။ ေဒအိမွန်မွန်ေအာင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဘားအံ) 

၄။ ေဒါက်တာသူသူထက် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(သထုံ) 

၅။ ေဒခင်ြမတ်ဇင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပုသိမ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဟသာတ) 

၆။ ေဒစန်းစန်းြမင့် ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(မုံရွာ) 

၇။ ေဒယ်ယ်ေဌး ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ထားဝယ်) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 
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စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FCST)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၄) 
ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့်နည်းပညာမဟာဌာန၊ ------------------------------တကသုိလ် 
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ
ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသိုလ်များရိှ သုတသိပံမဟာဌာနမှ ကထိကများ 

အား ၄င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရိှ သုတသိပံမဟာဌာနသို တာဝန်ဝတရားများစတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာင်းေရခန်ထားလုိက်သည ်-  

စဉ် အမည် လက်ရှိတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ် 

၁။ ေဒုေထွးလင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(လားိး) 

၂။ ေဒပပဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

၃။ ေဒခင်ကည်သာဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

၄။ ေဒခင်မူေအး ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မေလး) 

၅။ ေဒါက်တာေချာစုဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မုံရွာ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/FIS)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၅) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
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ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတသိပံမဟာဌာန၊ -----------------------------------------တကသိုလ် 
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ
ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စဲွ၊ ၂၀၂၁ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမိန့်ေြကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များရှိ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

ေထာက်ပ့ံေရးှင့်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနမှ ကထိကများအား ၄င်းတိုှင့်ယှ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသိုလ်များရိှ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ေထာက်ပံ့ေရးှင့်ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနသို 

တာဝနဝ်တရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်ေနမှစ၍ ေြပာငး်ေရခန်ထားလုိက်သည် -  

စဉ် အမည် လက်ရှိတက္ကသိုလ် 
ေြပာင်းေရ့ခန့်ထားသည့်

တက္ကသိုလ် 

၁။ ေဒေချာနာထွန်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(သထံု) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပုသိမ်) 

၂။ ေဒတိုးတိုးလွင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(သထံု) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ပုသိမ်) 

၃။ ေဒတင်နီလာဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(မိတီလာ) 

၄။ ေဒမမီီေအာင် ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ် 
(မိတီလာ) 

၅။ ဦးေကျာ်စိုးမိုး ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်
(ဘားအံ) 

 

 ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။  အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း(ေြပာင်းေရ/ITSM)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၆) 

ရက်စဲွ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
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ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတ်ေဝေရးဦးစီးဌာန 
  (ြမန်မာုိင်ငံြပန်တမ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 
 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရးှင့်ြပြပင်ထိန်းသိမ်း 

ေရးဌာန၊ -----------------------------------------တကသုိလ် 
 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တုိက် 
 ၆။ သက်ဆုိင်ရာပုဂိလမ်ျား 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့်မူဝါဒေရးရာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊စာရင်းအင်းှင့်ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 ၁၂။ အမိန်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
 ၁၃။ ံုးလက်ခံ/ ေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည်မိမိတုိ၏တာဝန်ဝတရားများကုိတာဝန်ရိှသူထံစနစ်တကျလဲ
ေြပာင်းပီး ၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 
ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မီးဖွားခွင့် 
စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆုံးချနိ်တွင် ေြပာင်းေရတာဝန် 
ထမ်းေဆာင်ရန်။  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျိးသားအဆင့ ်
ဗဟိုေကာ်မတီမှထုတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တုိင်းေဒသကီး 
များမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့် အညီလိုက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 
ြဖစ်သည်။ 

 

        အမိန်အရ - 
 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
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