
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၇) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ြမန်မာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသက်နာလင် ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒဝင်းဝင်းကည် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒနီြမလင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒမုိမုိလင်ွ မအပူင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒခိုင်ဆမွုန် ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒခိုင်မာဦး မအပူင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒခင်သက်လွင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒခင်နလီာလင်ွ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒေစာယခုိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသွယသ်ယွဝ်င်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒစိုးေမသနး် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒခင်အနုး်ြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒပနး်ေအးြဖ စစေ်တွတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒင်ှးစိုးပုိင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒခင်မာေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

  

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ြမနမ်ာစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၂) 

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၈) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလပ်ိစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါ လက်ေထာက်ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒဆမွုနေ်အာင် မုိးညင်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒင်ှးလဲ့ဝါ မအပူင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒသာစိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄။ ေဒချမ်းေြမ့စိုး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒဆမွုနေ်ဌး မလာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အဂလပ်ိစာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၃) 

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၊ အဂလိပ်စာဌာန၊ ------------------------------ တကသုိလ် 
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 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၃၉) ။ ။ ပခကုတကသုိလ၊် ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေဒါက်တာပန်လိုင်း၊ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ပခကုတကသုိလ၊် ပထဝီဝင်ဌာနတွင် ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထးူတုိးြမင့် ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ပထဝီဝင်)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၄) 

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၊ ပထဝီဝင်ဌာန၊ ------------------------------ 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၀) ။ ။ ဒဂုံတကသုိလ်၊ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေဒသန်းြမင့်၊ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား စစေ်တွတကသိလု၊် အေရှတုိင်းပညာဌာနတွင် ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထးူ တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/အေရှတုိင်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၅) 

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၊ အေရှတုိင်းပညာဌာန၊ ------------------------------ 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၁) ။ ။ ရန်ကုနအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေဒတင်မုိးခိုင်၊ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ၊် 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၆) 

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၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာန၊ ------------------------------ 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၂) ။ ။ ရတနာပံုတကသုိလ်၊ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ေဒမုိမုိေကျာ်၊ လက်ေထာက် 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀)အား ရတနာပံုတကသုိလ၊် ေရးှေဟာင်းသုေတသန 

ပညာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ေရးှေဟာင်းသေုတသနပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၇) 

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၊ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာန၊ ------------------------------ 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 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၃) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ဓာတုေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်နနး်ေဌး မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်စာြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄။ ေဒရနှတ်လွဲ ဟားခါးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅။ ေဒဒင်ငုိက်နင်ဟွဲ ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၆။ ေဒခိုင်ဇင်ေဦွး စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒခင်ေစာေအး စစေ်တွတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာ 

ဧပရယခ်င်ေချာေချာစုကည် 

ရနကု်နတ်ကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၉။ ေဒြမတ်ပန်းေဝ ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၀။ ဦးေအးငိမ်းေအာင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဓာတုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၈) 

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၊ ဓာတုေဗဒဌာန၊ ------------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၄) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းသနး်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒခင်ေအးဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒခင်မျ ိးမျ ိးထနွး် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒေဘွလဲင်းတီာလ် ဟားခါးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၅။ ဦးဂမ်ွဂျာေနာ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၆။ ေဒမုိမုိေသာ်ှင်းစံ မေကွးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ေဒဝင်းြမတ်ေဌး ဒဂုံတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၈။ ဦးခနွေ်တဇာထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ပူေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၁၉) 

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၊ ပူေဗဒဌာန၊ ------------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၅) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလ်၊ ေကာလပ်ိများ၏ သချာဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ေကာလိပ် 

၁။ ေဒါက်တာသရီထိိုက်စံ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒသဥာထနွ်း ဒဂုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခိုင်မင်းမင်းဦး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒစိုးမုိးခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးမုိမို ြမင်း�ခတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆။ ေဒုဝုင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ေဒဝါဝါခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၈။ ေဒခိုင်ုေုအး စစေ်တွတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉။ ဦးေအာင်ဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒြမြမသင်း ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒြမတ်မိုမုိသူ ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒကကဝင်း ဟားခါးတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒပပလင်း ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒလင်လင်ေဌး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဟုမလင်းေကာလပ်ိ 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ေကာလိပ် 

၁၅။ ေဒေဝမွနစ်ိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

  

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သချာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ေကာလပ်ိများ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သချာဌာန၊ ------------------------------ တကသိုလ/်ေကာလိပ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၆) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာလတ်လတ်ေထးွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ေထးွဝင်း ပဲခးူတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃။ ေဒေအးေအးသင်း မလာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတာတာ ပဲခးူတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒမုိးမနွအ်ေိရ�စင်ခိုင် ဟားခါးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/သတေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၁) 

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၊ သတေဗဒဌာန၊ ------------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၇) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒရည်မွနေ်အာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒနနး်အသူိေေွွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၃။ ေဒသိမ့်သိမ့်မွန် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒလလှေှဌး မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

  

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ကုေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၂) 

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၊ ကုေဗဒဌာန၊ ------------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၈) ။ ။ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

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

တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနတွင် ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြမင့်ြမင့်စိုး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒေကဇင်မုိး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ေဒနလီင်ဲဆနု် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၄။ ေဒဆမွုနသ်နး် ြပည်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ဦးသိနး်ေဇာ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၆။ ေဒယဉယ်ဉဦ်း မေကွးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇။ ေဒမွနမွ်နစ်မ်း ဟသာတတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒနနး်တင်ဇာဦး ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

  

  

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(တုိးြမင့်/ဘူမိေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၃) 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
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