
 
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

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

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမတှ်(၀၀၄) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ ပညာေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ 
ကထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများစတင် 
ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 
ဒဂီရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 
ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒေဆေွဆခွျ ိ သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၂။ ေဒေကသီတင် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃။ ေဒခင်စနး် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ေဆွ ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၅။ ေဒအိအိထွနး် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၆။ ေဒစိုးစိုး ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၇။ ေဒဏီဏီေအာင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၈။ ေဒစိုးစိုးရီ ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၉။ ေဒေအးေအးေမာ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၁၀။ ေဒချ ိချ ိိုင် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၁။ ေဒြမတမွ်နေ်အး ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၁၂။ ဦးေနမျ ိးလွင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၃။ ေဒဖိးြပည့်သာေအာင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၄။ ေဒကည်ကည်ြမင့် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၁၅။ ေဒေနာခ်င်သက်ရီ ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၆။ ေဒလ့ဲယဉဝ်င်း စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၇။ ေဒဝင်းဝင်းခိုင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၈။ ေဒထွဋ်ထွဋ်ကည် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၉။ ေဒဝါဝါစနး် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၀။ ေဒေဌးေဌးေသာင်း မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 
 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁ (၀၅၉၉) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
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ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  
- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 
- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   
- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

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

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

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

 
အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

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

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမတှ်(၀၀၅) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန၊ ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်များရိှ သင်ြပနည်းဌာနမှ ကထိက 
များအား ၎င်းတိုင့်ှယှဉတ်ွဲေဖာ်ြပပါ ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်များသုိ တာဝနဝ်တရားများစတင် 
ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 
ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒြမသင်းက လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၂။ ေဒမုိးမိုးလွင် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၃။ ေဒသဝဲတရ်ည် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၄။ ေဒလှလှဦး ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၅။ ေဒစနး်စနး်ယု လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၆။ ေဒကည်ကည်ဝင်း မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၇။ ေဒဝင်းြမင့် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၈။ ေဒလှသီတာေသာင်း သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၉။ ေဒခင်ေဆွဝင်း ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၁၀။ ေဒယဉ်မွနေ်အာင် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၁၁။ ေဒေရ�အိမ်စည် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 
၁၂။ ေဒမိုးစခီင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၃။ ေဒသနး်သနး်ချ ိ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၄။ ေဒအိယဉမွ်န် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ကးီပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၅။ ဦးစိုးလွင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၆။ ေဒခင်ခင်ြဖ မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၇။ ေဒြမသူဟန် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၈။ ေဒခိုင်ြမင့်လွင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၁၉။ ေဒခင်နာြမတ် ေကျာကြ်ဖပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၀။ ေဒလီလီဖုနး် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၁။ ေဒ�ပးံ�ပးံေအး မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၂။ ဦးသိနး်ေထွး မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၃။ ေဒေဌးေဌးလင် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၄။ ဦးေအာင်ေကျာ်ြမင့် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၂၅။ ေဒသသီီေအး ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
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စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 
ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၂၆။ ေဒေနာ်အဲ့ဝါး ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
(လမူေရးဘာသာရပမ်ျားဌာနရာထးူရယူလျက)် 

၂၇။ ဦးတင်ေမာင်ဝင်း သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂၈။ ေဒေနာ်ဗလင်တနီာခင် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 
၂၉။ ေဒခင်ပပ ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

(လမူေရးဘာသာရပမ်ျားဌာနရာထးူရယူလျက)် 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၀) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

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

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

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

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

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၀၆) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန၊ ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်များရိှ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ကထိက 

များအား ၎င်းတိုင့်ှယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ်များသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ် 

၁။ ေဒမိုးသင်းသင်းသန�် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒသဇူာေစာ ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် သကန်းကန်းပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၃။ ေဒသကသ်ကင်ယ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ် 

၄။ ေဒမျ ိးစေုမာင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းတကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးမွန်မွနေ်အာင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လားးတကသိုလ် 

၆။ ေဒသတီာဝင်း ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒေအးေအးမွန် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပင်လံုတကသိလ်ု 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၁) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

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

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၀၇) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်မျာရိှ အဂလိပ်စာဌာနမှ ကထိက 

များအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမး်ေဆာင်သည့် ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 

ဒီဂရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်/ဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

၁။ ေဒရည်မွန်လွင် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂။ ေဒငိမ်းဝဠာေကျာ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၃။ ေဒသဝဲါ ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒေအးြမြမထွနး် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၅။ ေဒလ့ဲရီ ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ် 

၆။ ေဒခင်ဝင်းယု ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာစးီပာွးေရးတကသုိလ် 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁(၀၆၀၂) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

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

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 
ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

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

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 
အမတှ်(၀၀၈) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ သချာဌာနမှ ကထိကများအား 
၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 
ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 
ဒဂီရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 
တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ် 

၁။ ေဒနလီာမုိး လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၂။ ေဒဇင်မမ ြမစ်ကးီနားပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၃။ ေဒမျ ိးမျ ိးထွနး် ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လှည်းကးူပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၄။ ေဒေအးေအးသွယ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၅။ ေဒရီရီဝင်း မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၆။ ဦးြမင့်ခိုင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 
၇။ ေဒစာေအာင် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပခကုတကသုိလ် 
၈။ ေဒေအးေအးမာ ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်တကသိလ်ု 
၉။ ေဒစစီေီဌး စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

 
 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 
 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁ (၀၆၀၃) 
ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

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

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

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

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၀၉) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ သိပံဘာသာရပ်များဌာနမှ 

ကထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ်များသုိ တာဝန် 

ဝတရားများစတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိကသ်ည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 

ဒဂီရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်/ ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါကတ်ာစိုးမုိးေအာင် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂။ ေဒါကတ်ာခင်သာဝင်း သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် မအူပင်တကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 

၃။ ေဒေဇာ်ေမဦး စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒြမေရ�ဇင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၅။ ေဒါကတ်ာေမာင်ေမာင်ဦး ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒြဖြမင့်ေမာ် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒဥမာထွနး် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၈။ ေဒဝင်းဝင်းယ်ွ ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ဟားခါးတကသုိလ်(ပူေဗဒဌာန) 

၉။ ေဒြမင့်ြမင့်စိုး ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟသာတတကသုိလ်(ဓာတုေဗဒဌာန) 

၁၀။ ေဒစာဝင်း စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟုမလင်းေကာလိပ်(ဓာတုေဗဒဌာန) 

၁၁။ ေဒြမငိမ်းေအး ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၂။ ဦးဆနး်လွင် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူတကသုိလ်(ဓာတုေဗဒဌာန) 

၁၃။ ေဒလင်လင်စနး် စစက်ိုင်းပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၄။ ေဒခိုင်ဇင်ဦး လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၅။ ေဒသသုုသနး် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၁၆။ ေဒြမင့်သီ ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဟမုလင်းေကာလိပ်(ကုေဗဒဌာန) 

 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁ (၀၆၀၄) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
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ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ်/ေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 

- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

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

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၁၀) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ လူမေရးဘာသာရပ်များဌာနမှ 

ကထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်/ ဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ်ပညာေရး 

ဒဂီရီေကာလိပ် 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့်ဌာန 

တကသုိလ်/ ဒဂီရီေကာလိပ် 

၁။ ေဒရီရီဝင်း ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတတ်ကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၂။ ေဒခင်ေမာ်ေမာ်သိနး် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ထားဝယ်တကသိုလ်(သမုိင်းဌာန) 

၃။ ေဒရီရီထွနး် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၄။ ေဒတင်တင်မျ ိး မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ကေလးတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၅။ ဦးေကျာ်ေကျာ်လွင် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေရနံေချာင်းတကသုိလ်(သမုိင်းဌာန) 

၆။ ေဒစနး်စနး်လင် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒင်ှးှင်းေအး ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ်(ပထဝီဝင်ဌာန) 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁ (၀၆၀၅) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ပါေမာကချပ်၊ သကဆ်ိုင်ရာတကသုိလ် 

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 
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- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

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

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ရကစ်ွဲ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမတှ်(၀၁၁) အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များရိှ ပညာေရးဖံွဖိးမဘာသာရပ်များ 

ဌာနမှ ကထိကများအား ၎င်းတုိှင့်ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ်များသုိ တာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမး်ေဆာင်သည့် ရကေ်န�မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလုိက်သည်- 

စဉ် အမည် 
လကရိှ် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

ပညာေရးဒဂီရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒသနး်သနး်ေအး ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၂။ ဦးြမင့်ေဇာ် ေမာ်လမိင်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၃။ ေဒြမတြ်မတ်ငိမ်း ဘိုကေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၄။ ေဒခင်ကယ်ထွနး် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် သကနး်ကနး်ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ် 

၅။ ဦးညီညီ ဘားအံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၆။ ေဒတင်ဇာြခည်ဝင်း ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၇။ ေဒေကသီခိုင် လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မံုရ�ာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၈။ ဦးမိုးခိုင်စိုး မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေကးွပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၉။ ဦးဟနဝ်င်းေအာင် ဟားခါးပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် ပခကုပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၀။ ေဒမိုးစာ လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေတာင်ငူပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၁၁။ ေဒခင်ေအးသန�် လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၂။ ေဒသဂိြမင့် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၁၃။ ေဒထားထားလွင် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ရနက်င်းပညာေရးဒဂီရေီကာလိပ် 

၁၄။ ဦးေဇာ်လွင်ဦး လိွင်ေကာ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ေြမာင်းြမပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၅။ ေဒခင်မိးုြမင့် ထားဝယ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ြပည်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၆။ ေဒစိုးမာသိနး် ကသာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မေလးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၇။ ဦးစေရ�ဘ လားးပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် ပုသိမ်ပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

၁၈။ ေဒဘဘီေီအး ကျ ိင်းတုံပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် မိတီလာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

 

 ေဒါကတ်ာသိနး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ၊် အဆင့်ြမင့်၊ ဆရာအတတ(်စမံီ)/ကထိက(ေြပာင်း)/၂၀၂၁ (၀၆၀၆) 

ရကစ်ွဲ      ၊ ၂၀၂၁-ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ(၁၅)ရက် 
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ြဖန�ေ်ဝြခင်း -  

- ြပည်ေထာင်စဝုန်ကးီုံး၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

- န်ကားေရးမှးချပ်ုံးခနး်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

- သကဆ်ိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီ/ ြပည်နယ်စာရင်းစစခ်ျပ်ုံးများ   

- ေကျာင်းအုပ်ကးီ၊ သက်ဆိုင်ရာပညာေရးဒဂီရီေကာလိပ် 

- သက်ဆုိင်ရာပုဂိလ်များ(အလုပ်ဝင်ေရာက်ေကာင်း အစီရင်ခံစာှင့် လုပ်သက်ဇယားပါ 

(၃၆)ချကက်ိုယ်ေရးမှတ်တမ်း(၁)စုံေပးပုိရန်) 

- ဌာနခွဲ(စာရင်းအင်း/ဘာ) 

- ဌာနခွဲ(စမံီ)မိနး်ဖုိင် 

- ေမာစာ 

- သကဆ်ိုင်ရာပုဂိလ်များသည် မိမိတို၏ တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရိှ်သူထံ 

စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး (၄၅)ရက်အတင်ွး ေြပာင်းေရ�တာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ 

သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ 

လစာမ့ဲခွင့်င့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခံစားခင့်ွြပထားပါက ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံး 

ချနိတ်င်ွ ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။် 

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

အဆင့်ဗဟိုေကာ်မတမှီ ထုတြ်ပန်သည့် န်ကားချကမ်ျား၊ သကဆ်ိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ 

တုိင်းေဒသကီးများမှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ�က်သာွးရန် ြဖစသ်ည်။ 

 

အမိန�အ်ရ       

                                                                
 (ေဒါကတ်ာေမစနး်ရီ) 

 ဒတုယိန်ကားေရးမှးချပ်  
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