
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

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

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

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

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာလင်မာဝင်း မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒခိုင်ခင်ေအး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ဦးမင်းမင်းသနး် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒကည်ကည်လင်ွဦး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒဥမာ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၄) 

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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ)ဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား 

၏ အဂလပ်ိစာ/ဘာသာစကား(အဂလပ်ိစာ)ဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေမွွနဦ်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒယဉမ်ျ ိးသူ ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒယဉယ်ဉေ်ထးွ ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးခိုင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒတာတာုငယ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒထက်ထက်ေဝ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒနနီဝီင်း မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒမီမီေဆွ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၉။ ေဒအအိိငိမ်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၀။ ေဒခိုင်မီမီထနွး် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၁။ ေဒသီရစိိုးဝင်း ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အဂလိပ်စာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၅) 

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 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ် 

များ၏ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နီယာပူေဗဒဌာနတင်ွ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒလင်ွဇာလေီအး ဘားအတံကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒသီရသူိ နည်းပညာတကသုိလ် 

(လားး) 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒေကသီထနွး် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေဌးဝင်းမာ မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒဝါဝါ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၆။ ေဒခိုင်မာေဌး နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၆) 

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၊ ပူေဗဒ/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒဌာန၊ ------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ သချာ/အင်ဂျင်နယီာသချာ/တွက်ချက်ေရးသချာ 

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

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သချာ/အင်ဂျင်နီယာသချာ/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာနတွင် ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေကခိုင်ြမင့် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒလင်းလင်းေအး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၃။ ေဒေမသဲညီ မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေချာစလုင်ွ မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒချမ်းြမြမေအး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒြဖြပာေအာင် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒအအိေိကျာ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

မေလးတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒမုိးသာ ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သချာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၇) 

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၊ သချာ/အင်ဂျင်နယီာသချာ/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 
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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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၂၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား မေလးနည်းပညာတကသုိလ၊် မိြပအင်ဂျင်နယီာ 

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

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 

၁။ ေဒကကေမး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒပုိးဇာနည်ေအာင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/မိြပ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၅၈) 

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၊ မိြပအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------- 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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ အလီက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမ ှ

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

တကသုိလမ်ျား၏ အီလက်ထရ�နန်စအ်င်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခိုင်ဇာဇာြမင့် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒင်ှးုေသာင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒယဉမုိ်းလင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေမစန်းလင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒသိမ့်သိမ့်ထိုက် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစးီတီး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒေမစလုင် ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 

အာကာသပညာတကသိုလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဆြုမတ်ပုိင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒဝါဝါြမင့် နည်းပညာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 



- 2 - 
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒဇင်မာ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပခကု) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒေဝေဝလင်ွ နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒသီသခီိုင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၂။ ေဒဇင်မာသီ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၃။ ေဒသီရိယွ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၄။ ေဒခိုင်ခိုင်ေမာ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အလီက်ထရ�နန်စ)်/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၉) 

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�နန်စ်အင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ----------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 



- 3 - 
 
 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒထက်သိဂေကျာ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေကျာက်ဆည်) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒေဆေွဆမွာ မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒစိုးစိုးသနး် နည်းပညာတကသုိလ် 

(လားး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာယယုခုင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒသနး်သနး်ြမင့်ေအာင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒအအိိဖိး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒယဉယ်ဉေ်အး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒြပည့်ြပည့်ဖိး ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 

အာကာသပညာတကသိုလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒခင်မျ ိးေအာင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၀။ ေဒနနး်ခမ်းလင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(စစကုိ်င်း) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၁။ ေဒြမတ်ြမတ်မုိး နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၂။ ေဒအဇိာကည်မွန် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/လပ်စစစ်မ်ွးအား)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၀) 

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၊ လပ်စစစ်မ်ွးအားအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ ----------------------------- 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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ စက်မအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

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

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

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒစနး်ြမင့်ယွ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒသီတာဝင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဗနး်ေမာ်) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒအအိခိိုင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒစာေကျာ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒဇင်မာေဝ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၆။ ေဒေအးငမ်ိးေဝ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၇။ ေဒြမစပံယ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 
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စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/စက်မအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၁) 

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၊ 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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၃) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာနမှ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ် 

များ၏ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒရရီေီဇာ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒဇာလေီရ� မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒတုိးေဝေဝေအာင် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဓာတုအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၂) 

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၊ ဓာတုအင်ဂျင်နယီာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၄) ။ ။ နည်းပညာတကသိုလ(်မေလး)၊ အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး)၊ အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် 

၁။ ေဒငမ်ိးငိမ်းေအး 

၂။ ေဒ�ပံး�ပံးခိုင် 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၃) 

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၊ အင်ဂျင်နယီာဓာတုေဗဒဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

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

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၅) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ အင်ဂျင်နယီာဘူမိေဗဒဌာနမှ ေဒစသု�ာ၊ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား မေလးတကသုိလ်၊ ဘူမိေဗဒ 

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

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဘူမိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၄) 

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၊ ဘူမိေဗဒဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ဗိသုကာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာ 

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

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

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်စနး်ဝင်း မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒမီမီမျ ိးဝင်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒေအးသာဝင်း မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒဝါဝါဖိး နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဗိသုကာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၅) 

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၊ ဗိသုကာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၇) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနမှ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာနတွင် ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒကည်ဇာယွ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာမီမီြမင့်ဖူး မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒလင်ွမမေမာင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒစြုမတ်လင် ရနကု်နန်ည်းပညာ 

တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/မကာထေရာနစ)်/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၆) 

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၊ မကာထေရာနစအ်င်ဂျင်နယီာဌာန၊ ------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၈) ။ ။ နည်းပညာတကသုိလ်(မေလး)၊ သုတနည်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး)၊ သုတနည်းပညာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် 

၁။ ေဒစသဲုေဆွ 

၂။ ေဒဝင်းြမတ်သူ 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သုတနည်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၇) 

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၊ သုတနည်းပညာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

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

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံပညာ/ကွနပ်ျတာသပိံမဟာ 

ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ် 

ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံပညာ/ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဉမာခင် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒဟနန်ထီနွး် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒင်ှးအအိခိျ ိ ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၄။ ေဒခိုင်ဇင်ဦး ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးတကသိုလ ်

၅။ ဦးေကျာ်မျ ိးသူ ဟားခါးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၆။ ေဒဖိးေဟမာေဝ ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၇။ ေဒယွန်ေီကျာ် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာငိမ်းြပည့်ြပည့်ခင် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာအြိဖဝင်း ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသဇင်ယွ် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာဝဏစိုး မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာဝင်းသူဇာေကျာ် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒြမင့်မ�ေအာင် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒသ�ာေစာ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသင်းသင်းစိုး မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၈) 

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၊ ကွနပ်ျတာသိပံပညာ/ကွနပ်ျတာသိပံမဟာဌာန၊ -------------------- 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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၀) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာနမှ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာစနစ်င့်ှနည်းပညာမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအးချမ်းကုိ ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဆမွုနေ်မာင် ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
၃။ ဦးေကျာ်စာွလင် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 
နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
၄။ ေဒဝတ်ရည်ေဆ ွ ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 
နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
၅။ ေဒလင်ေမတင် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 
နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 
အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
၆။ ေဒါက်တာဇင်ဝင်းေအး မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေမသူဇာဝင်း ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒေဝေဝထနွး် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒဝင်းပပစံ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကျ ိင်းတံု) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒေမရဦီး မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာစနစ်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၉) 

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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၁) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသိုလမ်ျား၏ သုတသိပံမဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက 

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

ကွနပ်ျတာသိပံပညာ/သုတသိပံမဟာဌာနတွင် ကထကိ(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေကသီယွ် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒနနး်ယလုင် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃။ ေဒသီတာစနး် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒဇနွလ်င်မုိး ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာချ ိသက်မွန် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၆။ ေဒြဖြဖခိုင် ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြပည့်ဖိးသူ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာတင်တင်စနး် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒအအိမွိန် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာချစစ်လုင် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေဝ မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သုတသိပံ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၀) 

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၊ ကွနပ်ျတာသိပံပညာ/သုတသိပံမဟာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 



- 3 - 
 
 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၂) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါတကသိုလမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရးင့်ှ 

ြပြပင်ထနိး်သိမ်းေရးမဟာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များ 

အား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာေထာက်ပ့ံေရးှင့် 

ြပြပင်ထနိး်သိမ်းေရးမဟာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသွယသ်ယွဦ်း မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒခိုင်သဇင်မင်း ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်း 

အချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သတင်းအချက်အလက်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၁) 

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၊ 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 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၃) ။ ။ မေလးနည်းပညာတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာင့်ှသုတနည်းပညာ 

ဌာနမှ ေဒပနး်ဝုင်း၊ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား မေလး 

နည်းပညာတကသုိလ်၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာှင့်သုတနည်းပညာဌာနတင်ွ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့် 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၂) 

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၊ ကွနပ်ျတာအင်ဂျင်နယီာင့်ှသုတနည်းပညာဌာန၊ -------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၄) ။ ။ မေလးနည်းပညာတကသုိလ်၊ ဇဝီနည်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ်၊ ဇဝီနည်းပညာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ် အမည် 

၁။ ေဒဇင်ယွဝ်င်း 

၂။ ေဒင်ှးှင်းမိးု 

၃။ ေဒါက်တာစေအာင်ကုိကုိ 

၄။ ဦးမင်းေဆသွနး် 

  

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဇဝီနည်းပညာ)/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၊ ဇဝီနည်းပညာဌာန၊ -------------------- တကသိုလ ်

 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 - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 
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