
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့်ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာနတွင် ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာအအိေိထးွ ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်မာြမင့် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ဦးမုိးေလး မေကွးတကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒတင်မိးု မိတီလာတကသိုလ ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒဇင်မာဝင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၆။ ေဒသိမ့်သိမ့်တင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၀) 

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

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမနမ်ာစာ/ဘာသာစကား(ြမနမ်ာစာ)ဌာန၊ ----------------------------- 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 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ)ဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား ၏ အဂလပ်ိစာ/ဘာသာစကား(အဂလပ်ိစာ)ဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဝင်းပပမိင် ြပည်တကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒေဝေဝဖိး ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၃။ ဦးြမင့်စိုးလင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒေထးွေထးွေအာင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒေမသက်လင်ွ မလာတကသုိလ် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၆။ ေဒနလီာစိုး နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၇။ ေဒစာလင်း ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၈။ ေဒဝင်းပပထနွး် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒေမသူေဆ ွ ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသက်ယွဇ်င် နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒကည်ကည်ခိုင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒယေုမပုိင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒအအိခိိုင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒထးူထးူေအာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒင်ှးရည်ေအာင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အဂလိပ်စာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

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

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာရရီြီမင့် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒသီတာစိုး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၃။ ေဒေဆဆွင့် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးြမတ်ေမာ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒလဲ့လဲ့မျ ိး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဓာတုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေအးြမခိုင် 

၁၂/သဃက(ိုင်)၁၄၈၅၁၉ 

ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာထဋွေ်အာင်ေကျာ်  ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

၃။ ေဒသီတာေကျာ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၄။ ေဒစာဝင်း ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒအအိခိိုင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေချာစေုအာင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒခင်ချ ိချ ိကည် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 
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စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာ 

နး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒ 

ဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဟနစ်ယုဉ်သက် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာလထှိုက်ထိုက်ေအာင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ်

  

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၉) ။ ။ ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ၊် ေဘာဂေဗဒဌာနမှ ေဒုလုင်ွ၊ လက်ေထာက်ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ၊် ေဘာဂေဗဒဌာနတွင် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ေဘာဂေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ် 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ေဘာဂေဗဒဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ မိြပ 

အင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဆေုဝေအာင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒမုိးသက်သက်ေအး နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေမှာ်ဘီ) 

၃။ ေဒအအိ�ိပံး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒခိုင်ဇာေအာင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/မိြပ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၁) ။ ။ ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ၊် အလီက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေအာက် 

ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ်၊ အလီက်ထရ�နန်စ်အင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် 

၁။ ေဒမုိးဝင်းခိုင် 

၂။ ေဒါက်တာ�ပံးအအိေိရ� 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အလီက်ထရ�နန်စ)်/ကထိက/၂၀၂၁(၀၇၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အလီက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

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

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ လပ်စစ်စမ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ လပ်စစ် 

စမ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒရြီမာ နည်းပညာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

၂။ ေဒသ�ာပုိင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒအအိမွိန ် နည်းပညာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) 

 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/လပ်စစစ်မ်ွးအား)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- 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 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလရ်ှိ စက်မ 

အင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒသ�ာထးူ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

၂။ ေဒသဲစစုေုအာင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

၃။ ေဒမိဇွဲမွန်ဖိး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/စက်မ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၄) ။ ။ ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ၊် ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလရ်ှိ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာ 

ဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် 

၁။ ေဒင်ှးစပံယ်ြဖဝင်း 

၂။ ေဒေအးြမသူ 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဓာတုအင်ဂျင်နယီာ)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၈၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

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

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၅) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ချည်မင်င့်ှအထည်အင်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရန်ကုနန်ည်းပညာ 

တကသုိလရ်ှိ ချည်မင်င့်ှအထည်အင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒင်ှးသီရခိင် နည်းပညာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) 

၂။ ေဒင်ှးလဲ့ြဖစိုး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒသင်းသင်းခိုင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒသက်သက်ေအာင်သိန်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒအအိိဖိး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒမုိမုိဇင်မင်း ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒင်ှးြဖလင်ွ ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 
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စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ချည်မင်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ချည်မင်င့်ှအထည်အင်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ အင်ဂျင်နယီာဘူမိေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသိုလ၊် 

အင်ဂျင်နယီာဘူမိေဗဒဌာနတွင် ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြဖြဖသင်း ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒမျ ိးသာဝင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပုသိမ်) 

၃။ ေဒနနး်မုိခမ်း ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒမုိင်တင်နလီာေအး ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အင်ဂျင်နယီာဘူမိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နယီာဘူမိေဗဒဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၇) ။ ။ ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ၊် ဗိသုကာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ ဗိသုကာ 

ဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် 

၁။ ေဒမုိမုိ 

၂။ ေဒင်ှးေဝထနွး် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဗိသုကာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

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

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသိုလမ်ျား၏ သုတသိပံမဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

သုတသိပံမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ယု သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေနြခည်လင်း သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေနြခည်ေးွေွး သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒဆမွုနလ်ဲ့ေအာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒယဉမွ်န်ငိမ်းေအး သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင့်ငိမ်းချမ်း ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဘားအံ) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒဟနေ်အး သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၈။ ေဒခင်မာေဝ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒေကဇင်ထနွး် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဇးူဇူးေအာင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒေအးြမတ်မနွ် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒေမသက်ေဆွ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေကဇင်ဖိး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဆြုမတ်မုိ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မိတ်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသမ့်ိဇာနည်ြမင့် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒေမသူေကျာ် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေဘဘီထနွး် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သုတသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတသိပံမဟာဌာန၊ --------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၉) ။ ။ ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ၊် သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာင့်ှ ြဒပ်ပစည်းသိပံဌာနမှ 

ေဒဖိးဝင့်သူ၊ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရန်ကုနန်ည်းပညာ 

တကသုိလ်၊ သတေဗဒအင်ဂျင်နယီာင့်ှ ြဒပ်ပစည်းသိပံဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သတေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒအင်ဂျင်နယီာင့်ှ ြဒပ်ပစည်းသိပံဌာနဌာန၊ ------------------------ 

တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ရန်ကုနန်ည်းပညာ 

တကသုိလ်၊ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) 

များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒမုိးစာေအာင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒခိုင်ဇာေအာင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒသာကည် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေမှာ်ဘီ) 

၄။ ေဒခိုင်ဇင်ထနွး် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/မကာထေရာနစ)်/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 
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  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- 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 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၁) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(ေမှာ်ဘီ)၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

ဆမုုတာ၊ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရန်ကုနန်ည်းပညာ 

တကသုိလ်၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သုတနည်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 



- 2 - 
 
 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံ/ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံ/ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဆြုမတ်သွင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ပုသိမ်) 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဒိမ်အင်ေညာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းိုင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒချစ်ကင်ထးူ သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသာေဇာ် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစစုေုအာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေမသူြမင့် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဘားအံ) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒသာေအာင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၉။ ေဒခင်စစုေုဝ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသက်ဆေုအာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာနည်ဝင်း သတင်းအချက်အလက်နည်း

ပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက်နည်း

ပညာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာယေုဝလင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာကည်လဲ့လဲ့ခိုင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ြမစ်ကီးနား) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာယမွုန်ေဇာ် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာမျ ိးြမင့်ဦး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒငမ်ိးစသွုယ် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒေဟမာစိုးိုင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒသီတာေအာင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာှင်းသန�လ်င်ွ ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာစမွုနခ်ိုင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာရည်မွနေ်ရ�စင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေအးငိမ်းမွန် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာရတနာဦး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွနပ်ျတာသိပံ/ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာန၊ --------------------------- 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 
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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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာာဏလ်င်း သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာှင်းသီရေိဇာ် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃။ ေဒအစိစုုကည် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးစုဖိး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒခင်ပပေအာင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခန�ေ်ကျာ့ေကျာ့သိမ့် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာချ ိချ ိစနး် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒတင်တင်ခိုင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခိုင်ထက်ဝင်း ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာ 

ထက်သဇင်တုိက်သိန်း 

ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ြပည်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒခိုင်ေဝမျ ိး ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒဆနး်ဆဆုရုည် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဘားအံ) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာစနစ်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၈၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာန၊ --------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၄) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံ 

ေရးင့်ှ ြပြပင်ထနိး်သိမ်းေရးဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါတကသိလုမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရး 

င့်ှ ြပြပင်ထနိး်သိမ်းေရးဌာနတွင် ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်ေလးိုင် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၂။ ေဒသက်စုဝင်း သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃။ ေဒစိုးမုိးေအး သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးေမာ် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစီဝင်းေအး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ြပည်) 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ု ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 
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စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သတင်းအချက်အလက်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရးင့်ှ ြပြပင်ထနိး်သိမ်းေရး 

ဌာန၊ --------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၅) ။ ။ ရန်ကုနန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာင့်ှ သတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-

၂၉၅၀၀၀)များအား ရနကု်နန်ည်းပညာတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာှင့် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ 

စတင် ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် 

၁။ ေဒနေီထးွေအာင် 

၂။ ေဒဟနန်ထီနွး် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာင့်ှ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာန၊  

  -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 
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 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ တွက်ချက်ေရးမဟာ/တွက်ချက်ေရးသချာ 

မဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ တွက်ချက်ေရးမဟာ/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာနတွင် ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေအးသီတာစိးု သတင်းအချက်အလက်နည်း

ပညာတကသုိလ် 

သတင်းအချက်အလက်နည်း

ပညာတကသုိလ် 

၂။ ေဒရရီဝီင်း ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒယယုပုိုင် ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/တွက်ချက်ေရးမဟာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၉၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 
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 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ တွက်ချက်ေရးမဟာ/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာန၊ --------------------------- 

တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 
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