
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက (လစာန်းကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒဟန်စုယဉ်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၂။ ေဒဆုလေံအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၃။ ေဒေဟမာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၄။ ေဒေမဇာစုိး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

 

၅။ ေဒနန်းသီတာေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၆။ ေဒွယ်ေဝေဝလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၇။ ေဒေအးရတနာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍)

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၈။ ေဒလွင်လွင်မာ နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၉။ ေဒဇင်မီမီသိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၁၀။ ေဒခင်ှင်းယု ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၁။ ေဒေဆွေဆွခုိင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၂။ ေဒမုိမုိဟန် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၁၃။ ေဒေကသလီင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၁၄။ ေဒသင်းသင်းကည် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၁၅။ ေဒဝတရ်ည်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၆။ ေဒတင်ဇာလတ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၁၇။ ေဒေဆွစင်စိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဘားအံ) ဗိသုကာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁၈။ ေဒခုိင်ဇာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ပင်လုံ)  

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၁၉။ ေဒေမသူဇင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၂၀။ ေဒအိမ့်မျက်ချယ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

(အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၁။ ေဒဆုြမတ်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၂။ ေဒခိုင်ဝါဝင်း နည်းပညာတကသိုလ(်မုံရွာ)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(လိွင်ေကာ်) 

အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၂၃။ ေဒဝငး်ဝင်းေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၄။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၅။ ေဒေအးသာစုိး နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၆။ ေဒမာမာေအး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ေတာင်င)ူ 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၂၇။ ေဒဝငး်စာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၈။ ေဒပွင့်ေဝေဝေအာင် မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၂၉။ ေဒှင်းစပယ်ဟန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကးီ) 

၃၀။ ေဒစုြမတ်ေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကးီ) 

၃၁။ ေဒစာလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(မိတ်) 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၃၂။ ေဒသင်းသင်းစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၃။ ေဒါက်တာသမွဲန်ေဇာ် မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၄။ ေဒေအးနာထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၃၅။ ေဒခင်ချ ိချ ိဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(စစ်ေတွ) 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၆။ ေဒသူဇာဟန် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(လိွင်ေကာ်) 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၇။ ေဒဝင့်သာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၈။ ေဒနန်းယုလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

(ဗသိကုာဌာန၏ ရာထူးကုိ 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၉။ ေဒတင်တင်ေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ ရာထူးကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၄၀။ ေဒဖိးရည်မွန ် မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၁။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၂။ ေဒဖူးအိစုိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၃။ ေဒဝတရ်ည်ေွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၄။ ေဒြဖဇင်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၄၅။ ေဒလှြမတ်မွန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၄၆။ ေဒဇင်သူဟန် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသိုလ ်
(နည်းပညာတကသိုလ ်

(စစ်ေတွ) 
ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၄၇။ ေဒါက်တာအိအိခိုင် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၈။ ေဒရရီီချ ိ ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

၄၉။ ေဒေမသူြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၀။ ေဒါက်တာ 

ေမသဇင်ေမာင ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း
နည်းပညာတကသိုလ ်
(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ကေလး) 
ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၅၁။ ေဒေရဝါ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

၅၂။ ေဒသဲစုမန်ွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

ဟားခါးတကသိုလ်

၅၃။ ေဒဇူလုိင်ေဇာ်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ပခုက) 

ဗိသုကာဌာန၏ ရာထးူကို 

ရယူ၍) 

ဟားခါးတကသိုလ်

၅၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ရီ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/ Civil)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မိြပအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်
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 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ အီလကထ်ရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ အီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက (လစာန်း 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒခိုင်စာမွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၂။ ေဒဆုလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၃။ ေဒပန်းြမတ်ြဖ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(မေလးနည်းပညာတကသိုလ်

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာန၏

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၄။ ေဒထက်ေဝလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၅။ ေဒခင်ယုယဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၆။ ေဒပွင့်ြဖေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

 

၇။ ေဒမျ ိးစုစုသိမ့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၈။ ေဒခုိင်ေဆွဦး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(မေလးနည်းပညာတကသိုလ်

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာန၏

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၉။ ဦးကုိကိုေဇာ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၀။ ေဒအိမွန်ဖိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၁။ ဦးေကာင်းြမတ်ိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၁၂။ ေဒမီမီေကျာ်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁၃။ ေဒသိဂြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၄။ ေဒအစ်ွန်သန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၅။ ေဒခိုင်ဇာသင်း ြပည်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၆။ ေဒေဆွေဆွေအာင ် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၁၇။ ေဒခင်ဥမာလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၈။ ေဒေအးစာြမင် ့ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

(ရန်ကုန်နည်းပညာတကသိုလ ်

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၉။ ေဒဇင်မာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၂၀။ ေဒဟန်နီလာေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၂၁။ ေဒယဉ်မွန်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ(်မေကွး)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဗန်းေမာ်) 

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၂။ ေဒကည်ြပာေဇာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

 

၂၃။ ေဒနီလင်ေမာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၂၄။ ေဒေနာ်နီလာသိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ(်မိတ်)

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၂၅။ ေဒေမာ်ေမာ်ိုင် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၆။ ေဒေအးြမြမေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ(်ပခုက)

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၂၇။ ေဒဇူဇူေဌးလွင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၂၈။ ေဒချ ိဇင်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်(မုံရွာ)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ကေလး) 

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၂၉။ ေဒြမအိမွန ် မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၃၀။ ေဒတိုးတိုးေလး နည်းပညာတကသိုလ(်စစ်ေတွ)

(သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ

ဌာ၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၁။ ေဒခင်သီတာေအာင် မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၃၂။ ေဒထိုက်ေရစင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၃၃။ ေဒေမသူဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ)် 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၃၄။ ေဒဝါဝါထွန်း ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(မအူပင်) 

သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၃၅။ ေဒေအးနာဖိး နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၃၆။ ေဒြဖစင်ညိမ်း ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၃၇။ ေဒတင်နီလာေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၈။ ေဒဆုြမတ်ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၃၉။ ေဒါက်တာှင်းပွင့်ြဖ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၀။ ေဒမျ ိးမျ ိးဟန် နည်းပညာတကသုိလ်(သန်လျင်)

(ချည်မင့်ှင့်အထည်အင်ဂျင ်

နီယာဌာ၏ ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၄၁။ ေဒေအးဝတ်မံ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၂။ ေဒခင်နလီာလငထွ်နး် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၄၃။ ေဒနီလာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၄၄။ ေဒချ ိသက်ွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၅။ ေဒဝါဝါေမသ ဲ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၆။ ေဒနီနီေဌးလွင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၄၇။ ေဒသင်းနာဆု ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၄၈။ ေဒခင်သာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၄၉။ ေဒဝါဝါမိုးြမင့်ဟန် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၅၀။ ေဒစိုးနာလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၅၁။ ေဒခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၅၂။ ေဒခင်ေဆွလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

ဟားခါးတကသုိလ်
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၅၃။ ေဒမေသာ ် နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(နည်းပညာတကသုိလ်(ပုသိမ)် 

ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာ၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၅၄။ ေဒဆန်းြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/EC)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

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

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 



- 8 - 
 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များ၏ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက (လစာန်းကျပ် 

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒသာဇွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာှင်းဝါ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃။ ေဒစိမ်းလဲ့လဲ့ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

၄။ ေဒဝင်းမာ နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

၅။ ေဒသန်းုုစ ံ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၆။ ေဒနန်းွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၇။ ေဒှင်းယုေဝ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၈။ ေဒသတီာဝင်းေငွ ြပည်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၉။ ေဒေအးအိအိချ ိ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၁၀။ ေဒေအးခိုင်ဇင် ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၁။ ေဒေကခိုင်ဇွန်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၂။ ေဒထားထားလင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၁၃။ ေဒပွင့်သင်းြမတ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၄။ ေဒါက်တာအိဖိးသွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၅။ ဦးရဲဝင်းိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၁၆။ ေဒေမွယ်ေအး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁၇။ ေဒခိုင်မာေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၁၈။ ေဒေကသီစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၁၉။ ေဒအိြဖထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

 

၂၀။ ေဒငိမ်းငိမ်းချမ်း နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၂၁။ ဦးခင်ေမာင်ဆန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

 

၂၂။ ဦးေကျာ်မျ ိးသန့်  နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၃။ ေဒယုယုလင ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၄။ ေဒေမသူဝင်းစိန ် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၂၅။ ေဒနန်းေနာင့်လင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၆။ ေဒေအးေအးငိမ်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၇။ ေဒေဒစီေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၂၈။ ေဒထက်ထက်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဘားအ)ံ 

အလုပ်ုံဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၉။ ေဒေအးြမေမး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

 

၃၀။ ေဒချယ်ရီစိုး နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(နည်းပညာတကသုိလ်(ပုသိမ)် 

အလုပ်ုံဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒှင်းေဝလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၃၂။ ေဒေမဂျးစံ နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

 

၃၃။ ေဒါက်တာဝါဝါိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၃၄။ ေဒနန်ဒဲွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၅။ ေဒေအးသာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၆။ ေဒနန်းအိမွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၃၇။ ေဒဝါဝါလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၈။ ေဒနန်းဝင်းဝင်းခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၉။ ေဒသဲြဖဖိး နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၀။ ေဒဖိးြမတ်ဇင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ)် 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၁။ ေဒမူခင်စာေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၄၂။ ေဒခင်ေမသွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၃။ ေဒနန်းေဝေဝေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၄၄။ ေဒေမသကန်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၄၅။ ေဒေရကည ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၄၆။ ေဒှင်းစုေအး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၄၇။ ေဒနန်းလင်လင်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၄၈။ ေဒသီသီေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၉။ ေဒခင်နာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၀။ ေဒါက်တာချယ်ရီကိုကို နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၅၁။ ေဒစန်းယုေမာ ် မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၅၂။ ေဒဆုြမတ်ထက ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၃။ ေဒေနာ်မုိးသီတာ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၅၄။ ေဒချ ိဇင်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၅၅။ ေဒဇာြခည်လင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၆။ ေဒေဟလီူးေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၇။ ေဒေအးဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၈။ ေဒအိမိုးေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

(ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၅၉။ ေဒေရစင်ရှီ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၀။ ေဒစာေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၆၁။ ေဒစန်းစန်းေမ နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိ ရယူ၍) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၆၂။ ဦးေအာင်ေဇာ်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၆၃။ ေဒေအးသက်ပုိင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၆၄။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝါ နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၆၅။ ေဒေအးသိမ့်သိမ့်လင်း ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသုိလ် 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/EP)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၃၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ လပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ---------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 



- 9 - 
 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 ွယ်နီ 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ်

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒါက်တာနန်းရည်ဖူး

သက ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၂။ ေဒါကတ်ာစာလင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၃။ ေဒါက်တာေမကည်သာ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၄။ ေဒခင်ေဆွလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၅။ ေဒယဉ်မာလွင ် နည်းပညာတကသိုလ(်ပခုက)

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၆။ ေဒဝင့်ဝင့်ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၇။ ေဒါက်တာ 

သာသိန်းလင ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၈။ ေဒစုမွန်ေရ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၉။ ေဒသီရိစ ံ နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၀။ ေဒသူသူလင်း နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၁၁။ ေဒဇင်မာေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၂။ ေဒေကဇင်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၁၃။ ေဒတင်ဇာလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၄။ ေဒြဖြဖသင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁၅။ ေဒဇင်ဖူးဖူး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(နည်းပညာတကသုိလ်(ပုသိမ)် 

သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

 

၁၆။ ေဒေရရည်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၇။ ေဒစိမ့်စိမ့်စိုး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၈။ ေဒေရစင်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

  (စစ်ကိုင်း) 

၁၉။ ေဒှင်းယုေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၀။ ေဒေအးြမြမေကျာ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၁။ ေဒယဉ်ယဉ်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၂။ ေဒသိဂွယ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၃။ ေဒခင်သူဇာ နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(နည်းပညာတကသိုလ(်မိတ်) 

အလုပ်ုံဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၄။ ေဒယုယုေမာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၅။ ေဒရီရီခင် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၆။ ေဒေအးွယ်မိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၂၇။ ေဒဝင့်ဝင့်သက် ြပည်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၂၈။ ေဒေမပလဲုသွယ် နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘီ)

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၉။ ေဒခိုင်စံပယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၀။ ေဒှင်းယုယုေကျာ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၃၁။ ေဒနီလာြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၃၂။ ေဒခင်ေကျာ့ေကျာ့ 

လင်း 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၃။ ေဒခိုင်သာစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၃၄။ ေဒသီတာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

 

၃၅။ ေဒလွင်လွင်ေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၆။ ေဒစုလင်သိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၇။ ေဒပွင့်ဖူးေမ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၃၈။ ေဒခိုင်ခင်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၃၉။ ဦးညီညီဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၀။ ေဒခင်ချ ိသက ် မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၄၁။ ေဒခုိင်ရဝီင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

၄၂။ ေဒလွင်လွင်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၄၃။ ေဒသီသီခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

(ဗိသုကာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၄။ ေဒသဇင်လင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

 

၄၅။ ေဒသင်းသင်းလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်(မုံရွာ)

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

 

၄၆။ ေဒေမသူဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၄၇။ ေဒါက်တာလမး်ထက်

ထက်စံ 

နည်းပညာတကသိုလ်(မုံရွာ)

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၈။ ေဒါက်တာ 

ေအးေအးေအာင ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၉။ ေဒအိချ ိချ ိသိုက် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဟသာတ) 

သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၀။ ေဒခင်မာကိ ု နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၅၁။ ေဒှင်းအိအိငိမ်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၂။ ေဒေဟမာန်မိုးေဇာ ် နည်းပညာတကသုိလ်(မိတ)်

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၅၃။ ေဒလဲ့ရည်ချ ိဦး မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၄။ ဦးညီညီစိးု နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၅။ ေဒဝင်းစာေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၆။ ေဒအိအိဖိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

 

၅၇။ ေဒါက်တာအိအိြဖ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

(နည်းပညာတကသုိလ်(ဘားအံ)

စက်မလက်မလုပင်န်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

 

၅၈။ ေဒြမအိမွန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

 

၅၉။ ေဒထက်ထက်လင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၆၀။ ေဒဇာဇာသင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၁။ ေဒေမစုမွန်မွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆၂။ ေဒဇင်မာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

(မကာထေရာနစ်အင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၃။ ေဒခုိင်မုိးဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

 

၆၄။ ေဒေအးေအးမာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

 

၆၅။ ေဒလ့ဲလဲ့ေဌး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၆၆။ ေဒငိမ်းငိမ်းေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၆၇။ ေဒလင်ြမတ်ေမာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၆၈။ ေဒပွင့်ေကခိုင်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

(အလုပ်ံုဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

 

၆၉။ ေဒလဲ့လဲ့ုိင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၀။ ဦးစုိင်းခမ်းတီွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၇၁။ ေဒယဉ်မင်းသန့် ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသုိလ် 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၂။ ေဒကည်ေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၇၃။ ေဒသီရိဇင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၇၄။ ဦးစည်သူေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

(စက်မလက်မလုပ်ငန်းအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၇၅။ ဦးစိုးထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၇၆။ ေဒေွးေွးြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ရာထူးကိုရယူ၍) 

 

 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၇၇။ ေဒသူဇာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Mech)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ စက်မအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  
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- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ သုတနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာဌာန 

ှင့် သတင်းအချက်အလက်ှင့် နည်းပညာမဟာဌာနခဲွမ ှ လက်ေထာကက်ထိက (လစာန်းကျပ ်

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ 

အဆုိပါဌာနများတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ် တာဝန် 

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒယဉ်ယဉ်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၂။ ေဒချစ်စုခင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၃။ ေဒနာလင်း ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၄။ ေဒေမဇာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၅။ ေဒယဉ်မငး်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၆။ ေဒဟန်ြမင့်ရှင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၇။ ေဒခင်ဖိးေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၈။ ေဒေဟမာန်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၉။ ေဒါက်တာ 

ဖိးသက်ခင် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၁၀။ ေဒစုစုတင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၁။ ေဒမွနမွ်န်ေသာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၂။ ေဒအိအိဖိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၃။ ေဒခင်ေဝေဝထိုက ် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၄။ ေဒါက်တာြမတ်ဆုမန်ွ နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၁၅။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းမိုး နည်းပညာတကသိုလ်(မုံရွာ)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ကေလး) 

သုတနည်းပညာအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၆။ ေဒှင်းအိဝိုင်း မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၁၇။ ေဒေအမီသီရိေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၁၈။ ေဒေအးေအးသန့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၉။ ေဒါက်တာနန်းမုိခမး် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၀။ ေဒသာေအး နည်းပညာတကသုိလ်(ေမှာ်ဘီ)

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဘားအ)ံ 

သုတနည်းပညာအင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၂၁။ ေဒုုေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၂၂။ ေဒေကျာ့ေကခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၂၃။ ေဒသာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/IT)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

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

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များ၏ ဗိသုကာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ ဗိသုကာဌာနတွင် ကထိက (လစာန်းကျပ ်၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့် 

ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒဇင်မာဖိး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၂။ ေဒှင်းေဝေဝေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/ Arch)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဗိသုကာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာနမှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒရီရီတင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၂။ ေဒေဆွေဆွေကျာ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၃။ ေဒဝင်းဝင်းေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၄။ ေဒသဲဆုရည်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Tex)/ ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၂၉)။ ။ နည်းပညာတကသိုလ ် (သန်လျင်)၏  ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ ဦးသီဟေငွ၊ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) အား နည်းပညာတကသုိလ် 

(သန်လျင်)၏ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) 

အြဖစ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။ 
 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Pet)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ေရနံအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်(၃၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာနတင်ွ ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒစုလတ်ခင ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၂။ ေဒမီမီဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၃။ ေဒြမအိဖိး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၄။ ေဒစုသက်မွန ် နည်းပညာတကသိုလ(်သန်လျင်)

(နည်းပညာတကသိုလ(်ပုသိမ)် 

ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၅။ ေဒသာလင် နည်းပညာတကသိုလ(်သန်လျင်)

(နည်းပညာတကသုိလ်(မအူပင်) 

ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 
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စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Ch.E)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 
 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တဲွ 

ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ်

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာငုဝါ နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဟသာတ) 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင)် 

၂။ ေဒခိုင်မာဝင်း နည်းပညာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၃။ ေဒမီမေီအာင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၄။ ေဒခင်ချ ိလွင် နည်းပညာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၅။ ေဒယုယုေအာင် နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင်) 

 

နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင)် 



- 2 - 
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆။ ေဒမွန်မွန်သ ဲ နည်းပညာတကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

၇။ ေဒြမတ်သူဇာ ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၈။ ေဒေမရီဆုိင်းေခါန် နည်းပညာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

(သတတူးေဖာ်ေရးအင်ဂျင် 

နီယာဌာန၏ရာထူးကိုရယူ၍) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၉။ ေဒဇင်မာစန်း ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဟသာတ) 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒအိအိကုိ နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(မအူပင်) 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၁၁။ ေဒထက်ထက်လွင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒခိုင်သီတာ 

ေအာင ်

နည်းပညာတကသိုလ(်ေမှာ်ဘ)ီ

(နည်းပညာတကသုိလ်(မအူပင်)

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေကျာက်ဆည်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒြမင့်ြမင့်ေမာ် နည်းပညာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

၁၄။ ေဒြမတ်သူစ ံ နည်းပညာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၁၅။ ေဒဇွန်ေမသက် ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒေအးသိမ့်သိမ့် 

ေကျာ် 

ြပည်နည်းပညာတကသိုလ်

(သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၁၇။ ေဒုုေဝ ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒခင်သီတာ နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင်) 

(နည်းပညာတကသိုလ ်

(ဘားအ)ံ 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင)် 

 

၁၉။ ေဒခင်ေဝလင်ဖိး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသုိလ် 

 (နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဘားအ)ံ 

မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၂၀။ ေဒယုယုစာေဆွ နည်းပညာတကသိုလ(်မံုရွာ)

(မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာ 

ဌာန၏ ရာထူးကိုရယူ၍) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒြမစုကည် နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

၂၂။ ေဒဝတ်ရည်ေကျာ် နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

၂၃။ ဦးုိင်လင်းထွန်း နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသုိလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၂၄။ ေဒသဲဦးမွန် မေလးနည်းပညာ

တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသုိလ်

(သန်လျင)် 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/MC)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ မကာထေရာနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ -----------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် အာကာသပညာတကသိုလ်၏ 

ေလေကာင်းအီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနမ ှ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ ်

၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်အာကာသ ပညာတကသိုလ်၏ 

ေလေကာင်းအီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့် 

ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒခင်သက်ပိုင ် ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသုိလ် 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

၂။ ေဒြဖြဖေအာင ် ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသုိလ် 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ ်

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Aero)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 
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 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ေလေကာင်းအီလက်ထရွန်နစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ --------------------------

----------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များ၏ သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း ကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တဲွေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒလွင်မာြမတ ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၂။ ေဒသီတာစန်းွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပုံဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Met)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 



- 2 - 
 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတေဗဒအင်ဂျင်နီယာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသိုလ်များ၏ အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒဌာနတွင် ကထိက (လစာန်း 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မ ှ

စ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒစုစုလင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၂။ ေဒအိအိမာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၃။ ေဒရီရီတင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၄။ ေဒေကျာ့ေကခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၅။ ေဒခင်ငိမ်းဦး မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၆။ ေဒသာဦး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၇။ ေဒေအးွယ်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၈။ ေဒှင်းေထွးလင ် မေလးနည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 



- 2 - 
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၉။ ေဒေမေသာ်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

(ချည်မင်ှင့်အထည်အင်ဂျင ်

နီယာဌာန၏ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၀။ ဦးေသာင်းထိုက ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

၁၁။ ေဒှင်းှင်းေရ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၁၂။ ေဒမုိးမိုးဲွ နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၃။ ေဒခိုင်ဇာဇာသိမ့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၁၄။ ေဒယဉ်ယဉ်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၁၅။ ေဒသက်သက ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၁၆။ ေဒသန်းစုထုိက် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၁၇။ ေဒေမသူေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၈။ ေဒေနွယ်မျ ိး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘီ) 

၁၉။ ေဒေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၂၀။ ေဒေစာြမြမထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၁။ ေဒေအးေအးသီ နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၂။ ေဒအိအိခင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၂၃။ ေဒခင်သီရိဖိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၂၄။ ေဒလင်းဝင့်ဝင့်မှး နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၂၅။ ေဒသင်းသင်းလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၂၆။ ေဒကည်မျ ိးခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကးီ) 

၂၇။ ေဒနီလာွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

၂၈။ ေဒနန်းခင်မိုးမိုးသိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၂၉။ ေဒေအးသဇင်ခုိင် ြပည်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၃၀။ ေဒေဝှင်းလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၃၁။ ေဒဝငး်ဝင်းေမာ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၂။ ေဒထက်ထက်ိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၃၃။ ေဒဇင်သီမာေအာင ် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိလ်ု 

 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၄။ ေဒေဟမာန်ရိှန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၃၅။ ေဒမနဒိ်တ်ကျန်ိ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

(ဓါတုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ 

ရာထူးကုိရယူ၍) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Geology)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဘူမိေဗဒဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၅)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များ၏ ဇီဝနည်းပညာမဟာဌာနမှ 

လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတုိှင့် 

ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ ဇီဝနည်းပညာမဟာဌာနတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ်

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒစုစုမိင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၂။ ေဒသင်းသင်းေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၃။ ေဒသူသူေသာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

၄။ ေဒတင်ြမတ်ြမတ်စိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Bio-T)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၀) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 
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 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဇီဝနည်းပညာမဟာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၆)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များင့်ှ ကွန်ပျတာတကသုိလမ်ျား၏ 

အင်ဂျင်နီယာသချာဌာနှင့် တွက်ချက်ေရးမဟာဌာနများမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက် 

ကထိက (လစာန်းကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလ်များ၏ အင်ဂျင်နီယာသချာဌာနှင့် တွက်ချက်ေရးမဟာဌာနများတွင ် ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ဦးမင်းေဆွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂။ ေဒအိအိေချာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၃။ ေဒနီလာေအာင်ခုိင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၄။ ေဒသာေအာင ် မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး)

၅။ ေဒဆုရည်မွန်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆။ ေဒစိုးစာေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၇။ ေဒြဖစင်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၈။ ေဒစိုးပပ နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၉။ ေဒိုင်ိုင် ပံး နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၁၀။ ေဒစာဝငး် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၁။ ေဒလ့ဲလဲေ့အး ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၁၂။ ေဒစန်းစန်းဲွ ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၃။ ေဒသက်သက်ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၄။ ဦးစိုင်းမင်းဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၅။ ေဒေမလင်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၆။ ေဒသီတာလွင် နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၇။ ေဒယဉ်မင်းလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၁၈။ ေဒဲွယဉလ်င်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၉။ ေဒခင်ဆနး်စုကည် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၀။ ေဒနီလာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၁။ ေဒယုဇနငိမ်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒေကဇာလငး် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၂၃။ ေဒခငဦ်းချ ိ နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၄။ ေဒသာစုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၂၅။ ဦးစည်သူေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၂၆။ ေဒေဟွယ်မျ ိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

မေလးကွန်ပျတာ

တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒဆုဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၈။ ေဒခိုင်ခိုင်ဇာ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၂၉။ ေဒခိုင်သာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၀။ ေဒှင်းယုမွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၁။ ေဒေမသက်သက်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၂။ ေဒခိုင်ကည်ဇာေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၃။ ေဒဝင့်ဝါဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၃၄။ ေဒခငေ်ချာစလုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၅။ ေဒွယ်သဇင်ေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒေအးဇင်ဇင်ေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၃၇။ ေဒဇင်မာစုိး သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၃၈။ ေဒေအးြမတ်မန်ွသန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၃၉။ ေဒမိမိသင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၄၀။ ဦးငိမ်းမင်းဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၁။ ေဒနီလာေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၄၂။ ေဒခငမ်ျ ိးဇင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၃။ ေဒေမဖိးကို နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၄၄။ ေဒေဌးလ ှ ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၅။ ေဒစံထားလင ် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၆။ ေဒမုိမုိခုိင်မာေအာင် ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၇။ ေဒဇင်ယ်ွေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၄၈။ ေဒြမတ်သီတာထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၄၉။ ေဒယဉ်ွယ်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒအိအိေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၅၁။ ေဒလချမ်ေခါင်နန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၅၂။ ေဒသင်းယုရှိန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၃။ ေဒအိအိခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၅၄။ ေဒနန်းကလျာေထးွ နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၅။ ေဒနီလာဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၆။ ေဒစန်းြမင့်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၅၇။ ေဒထားထားွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၈။ ေဒခင်ကကလွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၅၉။ ေဒလှလမွှန် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆၀။ ေဒသိန်းသိန်းေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၆၁။ ေဒခငမ်ျ ိးေဝ နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၆၂။ ဦးေဇယျာထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၆၃။ ေဒခင်ခင်စုိး ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၄။ ေဒေမသကန်မိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆၅။ ေဒစုစုဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆၆။ ေဒနန်းဖိးဖိးသမ့်ိ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၆၇။ ေဒဇင်မုိမို နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၆၈။ ေဒသုသုဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၉။ ေဒေအးငိမး်စံ နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၇၀။ ေဒသင်းသင်းမာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၇၁။ ေဒညိညိစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၇၂။ ေဒဝဿန်လင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၇၃။ ေဒငိမ်းငိမ်းေဌး ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၇၄။ ေဒေဆာင်းအိြဖ နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၅။ ေဒလ့ဲလဲ့ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၇၆။ ေဒစာဝငး် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၇၇။ ေဒသာချ ိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၇၈။ ေဒေအးသာ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၇၉။ ေဒေချာူပါ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၈၀။ ေဒွယ်နီလတ ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၈၁။ ေဒသီတာစိုးေနာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၈၂။ ေဒမုိးသူေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၈၃။ ေဒြမေကခိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၈၄။ ေဒြဖလငး်ေဖးွ သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၈၅။ ေဒဆုမွန်ေကျာ် ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၈၆။ ေဒေချာစု နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၈၇။ ေဒခင်နာေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၈၈။ ေဒလွင်မာြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၈၉။ ေဒေမသာဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၉၀။ ေဒေမဇင်သန်းထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၉၁။ ေဒှင်းုေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၉၂။ ေဒစုိးသိမ့်သမ့်ိတုိး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၉၃။ ေဒမီမသီာေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၉၄။ ေဒဝင်းြမတ်သူ မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၉၅။ ေဒစာေကျာ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၉၆။ ေဒြဖြဖေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၉၇။ ေဒေအးြမစာ နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၉၈။ ေဒမိုးမိုးြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၉၉။ ေဒဇင်မာြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Maths)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၁) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 
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  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

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

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၇)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များင့်ှ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များ၏ 

အဂလပိစ်ာဌာနှင့် ဘာသာစကားဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း 

ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတုိှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

အဂလပိစ်ာဌာနှင့် ဘာသာစကားဌာနတင်ွ ကထကိ (လစာန်းကျပ ်၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) 

များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထား 

လုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်ဝင်းြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၂။ ေဒထားထားလွင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

၃။ ေဒဥမာခိင်ု ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးသန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

၅။ ေဒဇင်မာထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၆။ ေဒေဝှင်းေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၇။ ေဒအိအိေွး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၈။ ေဒစုမွန်ေဇာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

၉။ ေဒခငမ်ျ ိးေအး ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၁၀။ ဦးဝင်းမင်းထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၁။ ေဒေမပပခုိင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

မေလးကွန်ပျတာ

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒဝါဝါြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၁၃။ ေဒညိညိေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၁၄။ ေဒေဆာင်းှင်းြဖ နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၅။ ေဒဇင်မာသွယ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၆။ ေဒစိုးစာတင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၁၇။ ေဒေအးေအးေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၈။ ဦးသက်ေဆွဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၉။ ေဒဇာြခည်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၀။ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၁။ ေဒသင်းသင်းဖိး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒယဉ်ယဉ်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၂၃။ ေဒနီလာေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၂၄။ ေဒတင်မုိးဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၅။ ေဒခင်သာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၆။ ေဒေဆွမာလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၇။ ေဒဆုမွန်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၈။ ေဒေမာ်ေမာ်ေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂၉။ ေဒွဲွဲမူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၃၀။ ေဒေမုိင်ဝင်း ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၃၁။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၃၂။ ေဒစုြမတ်ိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၃။ ေဒေဆွဇင်ေထွး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၃၄။ ေဒြမြမစိန်း ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၃၅။ ေဒဆုမွန်ေကျာ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒသီရိေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၃၇။ ေဒမူမေူဆွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၃၈။ ေဒအိသဇင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၃၉။ ေဒေမဇာေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၀။ ေဒအိနာြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၄၁။ ေဒဇင်ယ်ွဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၂။ ေဒခငေ်မေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပသုမ်ိ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၃။ ေဒခငမ်ာေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၄။ ေဒနန်းခမ်းေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၄၅။ ေဒသူဇာလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၆။ ေဒတငေ်အးဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၄၇။ ေဒဆုြမတ်သွင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၄၈။ ေဒပပတင့်ေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၄၉။ ေဒေအးေအးထိုက ် ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒစန်းစန်းွန့် ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၁။ ေဒဟနေ်ကျာ်ေကျာ်သူ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၅၂။ ေဒခုိင်ခုိင်ဦး (နည်းပညာတကသုိလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၅၃။ ေဒခင်မိုးမိုးသ ူ နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၅၄။ ေဒနန်းခင်ေမသစ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၅၅။ ေဒကည်ကည်သွင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၆။ ေဒအိမွန်ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၇။ ေဒေမသူဇာေဆွ မေလးနည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၈။ ေဒြဖသဲမွန် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၉။ ေဒချ ိချ ိဆုေမာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၆၀။ ေဒခုိင်ခုိင်စံ နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၆၁။ ေဒေဆွနာစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၆၂။ ေဒယဉ်မွန်မွန်သိန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၃။ ေဒေမစီဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/ English)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၂) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အဂလိပ်စာဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၈)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များင့်ှ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များ၏ 

အင်ဂျင်နီယာူပေဗဒဌာနှင့် သဘာဝသပိံဌာနများမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ် 

များ၏ အင်ဂျင်နီယာူပေဗဒဌာနှင့် သဘာဝသိပံဌာနများတွင ် ကထိက (လစာန်းကျပ ်

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်း ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသာလွင် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

၂။ ေဒမျ ိးမျ ိးခိုင ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃။ ေဒခငသီ်ရိေအာင ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ် 

၄။ ေဒမုိးြမင့်သူ ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

၅။ ေဒေအးေအးခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၆။ ေဒေမယုစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၇။ ေဒခငေ်လးငယ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၈။ ေဒဇာြခည်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၉။ ေဒအိအိခုိင် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်ှဘီ) 

၁၀။ ေဒစုိးစုိးဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ြမန်မာိုင်ငံေလေကာင်းှင့်

အာကာသပညာတကသိုလ် 

၁၁။ ေဒြမတ်သူစံ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတးီ) 

၁၂။ ေဒဖိးချစ်ချစ်ပုိ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၁၃။ ေဒစီမျ ိးတင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၁၄။ ေဒေနေနလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၁၅။ ေဒစန်းေမာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၁၆။ ေဒဇင်မာေကျာ် မေလးနည်းပညာ

တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၇။ ေဒဇင်မာဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၁၈။ ေဒသင်းသင်းစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၉။ ေဒအိဇင်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၀။ ေဒခုိင်ဇင်ဦး ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၁။ ေဒမိုမိုသွယ ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒသိန်းသိန်းေဌး နည်းပညာတကသိုလ်

(မတိ)် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၃။ ေဒုဝါဝါေမာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၄။ ေဒသန်းသန်းစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၅။ ေဒြမင့်ြမင့်သန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မတိ)် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၆။ ေဒသီရိဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၂၇။ ေဒခုိင်ဝါဝါေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၂၈။ ေဒစုစုခုိင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၂၉။ ေဒထိုက်ထိုက်ေအာင ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ်) 

၃၀။ ေဒါက်တာစုမွန်ေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

၃၁။ ေဒစာဝငး် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

၃၂။ ေဒမုိမိုမင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထံု) 

၃၃။ ေဒယဉ်ယဉ်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

၃၄။ ေဒခိုင်ြဖဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထံု) 

၃၅။ ေဒြဖြဖဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထံု) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒဆုမွန်မွန်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထံု) 

၃၇။ ေဒခိုင်ခိုင်ဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၃၈။ ေဒသီရိသူ နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၃၉။ ေဒစန်းယုယုမွန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

၄၀။ ေဒစာဝငး် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ငူ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၄၁။ ေဒေရစင်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၄၂။ ေဒေွရည်ြမင့် ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသုိလ် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၄၃။ ေဒေအးမိုးခုိင် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၄။ ေဒခမ်းခမ်းဆုိင် ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၄၅။ ေဒစာေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၄၆။ ေဒါက်တာသဇင်ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၇။ ေဒဝင်းလ့ဲေကျာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၈။ ေဒစုိးသာ ရန်ကုန်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၉။ ေဒသွယ်သွယ်မိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒသူဇာြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(မတိ)် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ)် 

၅၁။ ေဒဆုမွန်ဦး ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၅၂။ ေဒကယ်ြမင့်သန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၅၃။ ေဒြဖြဖစုမွန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၄။ ေဒဆုဆုစ ံ ြပည်နည်းပညာ

တကသုိလ် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၅။ ေဒသက်ထားကုိကို ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လွိင်ေကာ်) 

၅၆။ ေဒါကတ်ာ 

ှင်းယုလာဝင်း 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၅၇။ ေဒါက်တာေရဇင်ဦး ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၈။ ေဒစန်းစန်းေဝ ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိ)် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ)် 

၅၉။ ေဒေရစင်ေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအ)ံ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၀။ ေဒေဝေဝလွင ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၁။ ေဒမုိးမုိးဟန် နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင)် 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

၆၂။ ေဒေအးမိကည် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

၆၃။ ေဒြမင့်ြမင့်ကည် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတွ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၄။ ေဒေမဇင်ဝမ်း ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၆၅။ ေဒအိကခိုင ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၆၆။ ေဒါက်တာဇင်မာစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၆၇။ ေဒါကတ်ာ 

ွယ်ွယဝ်င်း 

နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင)် 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Phys)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ူပေဗဒဌာန၊ ------------------------------------တကသိလ်ု 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၃၉)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များင့်ှ ကွန်ပျတာတကသုိလမ်ျား၏ 

ြမန်မာစာဌာနှင့် ဘာသာစကားဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လကေ်ထာက်ကထိက (လစာန်း 

ကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတုိှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ြမန်မာစာဌာနှင့် ဘာသာစကားဌာနတွင ် ကထကိ (လစာန်းကျပ ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) 

များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထား 

လုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒဇာြခည်မင်းေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

၂။ ဦးရဲဝင်း ြပည်နည်းပညာ

တကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃။ ေဒကည်ကည်ေမ နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

၄။ ေဒတင်တင်ေအး ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅။ ေဒအိအိဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

၆။ ေဒေွးေွးထိုက ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

၇။ ေဒသာေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၈။ ေဒခင်ထက်ထက ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၉။ ေဒစန်းစန်းမာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၁၀။ ေဒြဖြဖအိ ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၁၁။ ေဒစိုးစိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၁၂။ ေဒေနလင်စင်းေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၁၃။ ေဒေဟမာန်ဦး နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

၁၄။ ေဒလင်လင်ထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၁၅။ ေဒလင်းလင်းထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၁၆။ ေဒသီသီဝင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၁၇။ ေဒေစာချယ်ရမီိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၁၈။ ေဒရည်မွန်သာ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမှာ်ဘ)ီ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၉။ ေဒခိုင်ေမဇွန်ေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေကျာက်ဆည်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

၂၀။ ေဒခင်ြမင့်မာ နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၂၁။ ဦးေအာင်ဗိုလ်ဟိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၂၂။ ေဒိုင်နီလင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၂၃။ ဦးေသာင်းထိုက ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

၂၄။ ေဒြမြမေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ေမာ်လမိင်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

၂၅။ ေဒအိအိေသာ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

၂၆။ ေဒနာမိုးစံ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတီလာ) 

၂၇။ ေဒြဖြဖေဆွ နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

၂၈။ ေဒခိုင်ခင်ထူး သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

၂၉။ ေဒယဉ်မင်းစိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၃၀။ ေဒသဲသဲအ ိ နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လားး) 

၃၁။ ေဒမာမာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

၃၂။ ေဒချ ိချ ိသန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

၃၃။ ေဒစုစုမွန ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၄။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၅။ ေဒဇာနည်လင်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၃၆။ ေဒသက်ရ ီ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၃၇။ ေဒြမင့်ြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၈။ ေဒသီတာေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၃၉။ ေဒေဌးေဌးေမာ ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၀။ ေဒသီတာခိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မုံရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

၄၁။ ေဒြပည့်ဖိးေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မုံရွာ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၄၂။ ေဒသွယ်ဇင်ေအာင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ကိုင်း) 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Myanmar)/ ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

၁။အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမန်မာစာဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်
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 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မှတ်ရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၀)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ နည်းပညာတကသုိလ်များ၏ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်း ကျပ ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာနတွင ် ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထား လိုက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၁။ ေဒသူသူမိုး နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၂။ ေဒအိအိဖူး နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃။ ေဒေအးြမတ်သ ူ နည်းပညာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၄။ ေဒေကျာ့ေကျာ့ခိုင ် နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၅။ ေဒတင့်ဇာရည်ေထွး နည်းပညာတကသိုလ်

(ပခုက) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၆။ ေဒယဉ်ယဉ်သိန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(မေကွး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၇။ ေဒှင်းှင်းေအး နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၈။ ေဒတင်ွယ်ထူး နည်းပညာတကသိုလ်

(သန်လျင်) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသိုလ ်

၉။ ေဒေဌးသာထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၁၀။ ေဒဇင်မာြမင့် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရမည်းသင်း) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၁။ ေဒမူမူခိုင ် ရန်ကုန်အေနာက်ပိုင်း

နည်းပညာတကသိုလ ်

နည်းပညာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၂။ ေဒဖိးပပေအာင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/Chemistry)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

၁။အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အင်ဂျင်နီယာဓါတုေဗဒဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၁)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များ၏ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာနမှ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များ၏ ကွန်ပျတာသိပံမဟာဌာနများတွင် ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန့်ထားလုိက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြမတ်စံပယ်ြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂။ ေဒါက်တာအိမိုမိုေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃။ ေဒါက်တာှင်းြမေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၄။ ေဒါက်တာတင်ဇာဝင့်ချ ိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၅။ ေဒသက်သက်ေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၆။ ေဒါကတ်ာေမဖိးသူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၇။ ေဒုရည်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၈။ ေဒသူဇာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၉။ ေဒနန်းေဝေဝဖိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၀။ ေဒစုစုဝင်း (၂) ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၁၁။ ေဒကည်ြပာလင် မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၁၂။ ေဒေထွးအိလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၁၃။ ေဒါက်တာရီရီေအာင် မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၁၄။ ေဒါက်တာအိအိသူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၁၅။ ေဒမိုမိုေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၁၆။ ေဒေမဖိးေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၁၇။ ေဒဇာနည်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၁၈။ ေဒြဖသင်းခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၉။ ေဒေစာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၂၀။ ေဒစန်းစန်းေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၁။ ေဒသွယ်သွယ်ေအာင် မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၂၂။ ေဒဇင်မာထွန်း သတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒသူဇာွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၂၄။ ေဒှင်းချယ်ရ ီ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၂၅။ ေဒြဖမျ ိးသွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၂၆။ ေဒယုမန်ွေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၇။ ေဒေမဇင်ထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၂၈။ ေဒသာေအာင ် ဟားခါးတကသုိလ် ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၂၉။ ေဒြမင့်ြမင့်ခိုင ် ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၃၀။ ေဒါက်တာေမမွန်လင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၁။ ေဒါကတ်ာချ ိချ ိင်ှး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၂။ ေဒသိမ့်သူစံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၃၃။ ေဒထက်ထက်လင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၃၄။ ေဒလွင်ေမသန့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၅။ ေဒစန်းပပေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၃၆။ ေဒါက်တာအိအိမိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၇။ ဦးခိုင်ြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၃၈။ ေဒါက်တာလွင်ငိမ်းသ ူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၃၉။ ေဒခင်သိမ့်သိမ့်စုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၀။ ေဒါက်တာဖိးဝါဝါြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၄၁။ ေဒါက်တာနန်းခုိင်ဇာလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၄၂။ ေဒနန်းနာထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၃။ ေဒှင်းယုလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၄။ ေဒှင်းရီလင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၄၅။ ေဒပိုပိုဇင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၆။ ေဒေမသူခင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၇။ ေဒဥမာလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၈။ ေဒမိုးြမင့်ြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၉။ ေဒြဖှင်းေဝ မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅၀။ ေဒအိအိေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၁။ ေဒကကဝင်း မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၅၂။ ေဒမုိးမုိးေဌး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၃။ ေဒါက်တာေချာစုလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၅၄။ ေဒါက်တာယဉ်ဝင်းချစ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၅၅။ ေဒါက်တာှင်းလ့ဲညိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၅၆။ ေဒယဉ်လင်းသူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၅၇။ ေဒကည်ြပာ ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၅၈။ ေဒပပလင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၅၉။ ေဒမုိးကလျာုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၀။ ေဒမာမာဆင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၆၁။ ေဒသဇင်ွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၆၂။ ေဒယုယုခိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၃။ ေဒေမြဖထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၄။ ေဒမုိမိုြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၅။ ေဒသီရိမာလာေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၆၆။ ေဒဇူလိုင်လွင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၇။ ေဒေအးေအးေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၈။ ေဒသဲဆုဆုမွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၆၉။ ေဒထက်ထက်ုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၀။ ေဒြမတ်မွန်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၁။ ေဒါကတ်ာချ ိသာ မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၂။ ေဒပုိးအိြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၃။ ေဒေမစုလင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၄။ ေဒြဖြဖြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၇၅။ ေဒဖိးသဂိခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၆။ ေဒေမသူဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၇၇။ ေဒပန်းုေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၈။ ဦးဂင့်ဇေပါင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၇၉။ ေဒသင်ဇာကုိကုိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၈၀။ ေဒနန်းစိမ့်စိမ့်စိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၈၁။ ေဒဆုသာေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၈၂။ ေဒြမင့်ြမင့်ေဌး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ဟားခါးတကသုိလ်

၈၃။ ေဒေဟမာန်ထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ဟားခါးတကသုိလ်

၈၄။ ေဒေမာ်ေမာ်ထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

၈၅။ ေဒလွင်လွင်မာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/FCS)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၆) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

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

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၂)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသိုလ်များ၏ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့်နည်းပညာမဟာ 

ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) 

များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့်နည်းပညာမဟာ 

ဌာနတွင ်ကထိက (လစာန်း ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ်တာဝန်ဝတရားများ 

စတင်ထမး်ေဆာင်သည့်ရက်မစှ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာွယ်သဇင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၂။ ေဒါကတ်ာေအးေအးသူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃။ ေဒါက်တာြမတ်သူဇာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၄။ ေဒေအးေအးမာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၅။ ေဒလ့ဲလဲ့ရီ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၆။ ေဒခင်စံပယ်ေထွး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၇။ ေဒညိမာမင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၈။ ေဒေမသီရိဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၉။ ေဒတင်မိုမိုလွင ် ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၁၀။ ေဒဝတ်ရည်သန့်  ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၁။ ေဒသာေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၁၂။ ေဒဝင်းဝင်းထိုက ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၁၃။ ေဒခင်မိုမိုသန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၁၄။ ေဒငိမး်ငိမ်းအိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၁၅။ ေဒနန်းစာသင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၆။ ေဒါက်တာလင်းလင်းေဖွး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၁၇။ ေဒတင့်တင်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၁၈။ ေဒုုလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၁၉။ ေဒခင်မိုဆူး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၀။ ေဒအိနီတာထွန်း ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၁။ ေဒသူဇာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၂၂။ ေဒါက်တာချစ်လြပည့် 

မျ ိးဟိန်း 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒုုလင် ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၄။ ေဒေနာ်ေအးေအးေမာ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၅။ ဦးဝင်းထွနး် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၂၆။ ေဒစာမုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၂၇။ ေဒသိမ့်ဇာလီြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၂၈။ ေဒခငမ်ျ ိးေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၉။ ေဒခင်ဇာမန်ွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၀။ ေဒဝင်းအိမွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၃၁။ ေဒချ ိချယ်ရီေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၂။ ေဒလ့ဲလဲ့ထွန်း ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၃၃။ ေဒဗန်ကျဲရ်ကိမ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၄။ ေဒေရစင်လတ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၃၅။ ဦးသဲေမာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၆။ ေဒမုိးမုိးစံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒေဝဇင်ေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၃၈။ ေဒဝင်းအိလင် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၃၉။ ေဒယဉ်ယဉ်ြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၄၀။ ေဒခငလှ်ွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၁။ ေဒေအးြမတမွ်န် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၄၂။ ေဒနန်းခမ်းေထွး ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၃။ ေဒပနး်ဝါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၄၄။ ေဒရီရီေအာင် ြမန်မာသတင်းအချက်အလက်

နည်းပညာတကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၄၅။ ေဒစန်းသီရိေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

၄၆။ ေဒေသာင်းရင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၄၇။ ေဒဇင်မီမဝီင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၄၈။ ေဒေမဖိးသူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၄၉။ ေဒသိန်းသစံိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၅၀။ ေဒသင်းသင်းြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၁။ ေဒြဖြဖလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၅၂။ ေဒသီတာေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ဟားခါးတကသုိလ်

  

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/FCST)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ကွန်ပျတာစနစ်ှင့်နည်းပညာမဟာဌာန၊ ------------------------------------

တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 
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- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၃)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသုိလ်များ၏ သုတသိပမံဟာဌာနမ ှ

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက (လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား 

၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ်များ၏ သုတသပိံမဟာဌာနများတွင် ကထကိ (လစာန်း 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည ်-  
 

စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခိုင်ဝါဝါလင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂။ ေဒဇင်မာိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၃။ ေဒအိသဲြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၄။ ေဒခငြ်မတ်က ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၅။ ေဒသင်းသင်းစံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၆။ ေဒဇင်မာေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၇။ ေဒေကျာ်အိအိေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၈။ ေဒါက်တာခိုင်ဇာသွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၉။ ေဒေွဇင်မုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၁၀။ ေဒယုယုေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၁၁။ ေဒေွးထကထ်က် 

ေအာင် 

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၁၂။ ေဒေဝှင်းြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၁၃။ ေဒဇင်မာဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၁၄။ ေဒါကတ်ာေကေကး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၅။ ေဒေွးယုေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၁၆။ ေဒဝင့်ေအးခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၁၇။ ေဒဝါဝါချ ိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၁၈။ ေဒေအးေအးုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၁၉။ ေဒစိမ့်ဝင့်သ ူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၂၀။ ေဒစိုးစိုးွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၂၁။ ေဒသီသီရှိန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၂။ ေဒယဉစု်လင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒငိမ်းအိအိေကျာ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၂၄။ ေဒေဆွေဆွထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၂၅။ ေဒေအးေအးသင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၂၆။ ေဒသီတာထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၂၇။ ေဒကျင်ဇမ်းမန်း ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၂၈။ ေဒဆုြမတ်မွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၂၉။ ေဒြမတ်မွန်ခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၀။ ေဒရီရီမွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၃၁။ ေဒခငရှ်င်းသန့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၂။ ေဒတူးတူးမာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၃၃။ ေဒသိမ့်သိမ့်ေထးွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၄။ ေဒြမင့်ြမင့်စိန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၃၅။ ေဒဇင်မျိးသ ူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၃၆။ ေဒသီတာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၇။ ေဒှင်းပွင့်ြမးေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၃၈။ ေဒနန်းသင်းသင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၉။ ေဒအိသိမ့်သိမ့်သူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၄၀။ ေဒေဟမာန်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၄၁။ ေဒေအးချမ်းေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၂။ ေဒတင်နီလာလင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၃။ ေဒသီတာလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၄၄။ ေဒွယ်မာခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၅။ ေဒြဖြဖထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၄၆။ ေဒသာေဆွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၇။ ေဒခင်စိုးမိုးေကျာ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၈။ ေဒခုိင်မင်းက ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၉။ ေဒုုလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၀။ ေဒစုွယ်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၁။ ေဒခုိင်စုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅၂။ ေဒငိမ်းအိြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅၃။ ေဒေဌးေဌးရီ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၄။ ေဒွယ်နီစုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅၅။ ေဒနန်းုုကည ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၅၆။ ေဒနန်းွယ်ွယ်စိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၅၇။ ေဒဧပရယ်သက်စု ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၅၈။ ေဒှင်းှင်းဝါ နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၅၉။ ေဒအိမ့်မန်ွဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၆၀။ ေဒစမ်းစမ်းေမာ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၆၁။ ေဒေအးငိမး်စံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၆၂။ ေဒသက်စုလင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၆၃။ ေဒေသာင်းေသာင်းဟန် ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၆၄။ ေဒဖေလာရင့်(စ်)ယွန်း ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၅။ ေဒြဖစင်ေဖွး ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၆၆။ ေဒအိအိမန်ွ ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၇။ ေဒသာေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၈။ ေဒေမခင်ေချာ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၉။ ေဒဥမာြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၀။ ေဒနန်းခင် ပံးြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၁။ ေဒေရရည်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၇၂။ ေဒေအးငိမး်စံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၃။ ေဒအိအိခုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၇၄။ ေဒစုိးယုေမာ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၇၅။ ေဒေဌးုေဝ မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၇၆။ ေဒကည်ေမသိန်း မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၇၇။ ေဒပန်းအိြဖေမာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၇၈။ ေဒြမတ်ဝတ်ရည်ဝင်း မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 
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စဉ် အမည် 
လက်ရိှတကသုိလ်၊

ဒီဂရီေကာလိပ ်

တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၇၉။ ေဒသန်းသန်းစိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

  

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/FIS)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမတဲမး်အတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကးီဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သုတသပိံမဟာဌာန၊ ------------------------------------တကသိုလ ်

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 
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ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 

 

        အမိန့်အရ - 

 

 (ွယ်နီ) 

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငံေတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခှုစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 
 

အမန်ိ့ေကာ်ြငာစာ 
 

အမှတ်(၄၄)။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကွန်ပျတာတကသိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ 

ေထာက်ပ့ံေရးှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနမ ှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ လက်ေထာက်ကထိက 

(လစာန်းကျပ် ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) များအား ၄င်းတိုှင့် ယှဉ်တွဲေဖာ်ြပပါ တကသိုလ် 

များ၏ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပံ့ေရးှင့် ြပြပင်ထိန်းသိမ်းေရးဌာနများတွင် 

ကထိက (လစာန်း ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀) များအြဖစ ် တာဝန်ဝတရားများ စတင ်

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတိုးြမင့်ခန့်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၁။ ေဒစိုးမိုးေအး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၂။ ေဒဖိးပပထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၃။ ေဒသိန်းယု ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄။ ေဒနန်းခမ်းစိုး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၅။ ေဒေအွယ်စုိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်င)ူ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပုသိမ)် 

၆။ ေဒခင်သန်းွန့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး)

၇။ ေဒခငွ်ယ်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၈။ ေဒေအးေအးသိမ့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၉။ ေဒါက်တာေမသူုိင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေလး) 

၁၀။ ေဒေအမီထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မတိလီာ) 

၁၁။ ေဒါကတ်ာ 

ဆုဝတရ်ည်ေအာင ်

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပသုမ်ိ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၁၂။ ေဒဝင်းလဲ့ေကခိုင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၁၃။ ေဒစိုးစိုးလွင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၄။ ေဒဝိုင်းမိုမိုထွန်း နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး)

၁၅။ ေဒေဝေဝြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၁၆။ ေဒေခါန်ရာဆိုင်းဘ ူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၁၇။ ေဒအိချယ်မွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၁၈။ ေဒယုမွန်ဝင်းြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 

၁၉။ ေဒခက်ခက်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၂၀။ ေဒသက်သက်ေအးမွန် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၂၁။ ေဒခုိင်သဇင်ွယ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒေမမီမီလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၂၃။ ေဒသိန်းကယ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မေကွး) 

၂၄။ ေဒလှလေှထွး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြပည်) 

၂၅။ ေဒဇွန်ြမတ်ြမတ်စုိး ရန်ကုန်ကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မအူပင်) 

၂၆။ ေဒေအးပင့်ွြဖ မေလးကွန်ပျတာ

တကသိုလ ်

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၂၇။ ေဒေအးထုိက်စံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၂၈။ ေဒေအးေအးသန့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေလး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၂၉။ ေဒလင်းလင်းသုိက် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၀။ ေဒသူဇာေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မံုရွာ) 

၃၁။ ေဒေရစင်ဖိး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၂။ ေဒသာေဌး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြမစ်ကီးနား) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၃၃။ ေဒသန်းသန်းေဌး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ကျ ိင်းတုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၄။ ေဒခင်ချစ်ဗိုလ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လိွင်ေကာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လိွင်ေကာ်) 

၃၅။ ေဒခင်စိုးြမင့် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်ကီး) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒကည်ြပာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဟသာတ) 

၃၇။ ေဒလွင်လွင်ညိ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပခုက) 

၃၈။ ေဒနန်းစပယ်ြဖ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပင်လုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၃၉။ ေဒေဝေဝရိှန် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၀။ ေဒဇင်မာသန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဟသာတ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၁။ ေဒေအးမမ်ွ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဗန်းေမာ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၄၂။ ေဒမုိးမုိးေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၃။ ေဒခငမ်ျ ိးဟန် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၄၄။ ေဒစုြမတ်ဖိးေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ေတာင်င)ူ 

၄၅။ ေဒပန်းြမတ်မွန ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(သထုံ) 

၄၆။ ေဒေနဇင်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတီလာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဘားအံ) 

၄၇။ ေဒထုိက်ထက်ေအာင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မေကွး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 

၄၈။ ေဒေစာသာေရ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၄၉။ ဦးလင်မျ ိးေဇာ် နည်းပညာတကသိုလ်

(ရတနာပံုဆုိင်ဘာစီးတီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(လားး) 



- 5 - 
 

စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၅၀။ ေဒစုစုလင် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၅၁။ ဦးေအာငစ်ည်သူ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မအူပင်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၂။ ေဒါကတ်ာ 

ဝင်းဝင်းေအာင ်

ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၃။ ေဒယဉ်မင်းထွန်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကေလး) 

၅၄။ ေဒေဆွေဆွစံ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(စစ်ေတ)ွ 

၅၅။ ေဒချ ိမာလွင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မံုရွာ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၅၆။ ေဒဆုမွန်ဟန် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ပခုက) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ပင်လုံ) 

၅၇။ ေဒနန်းစိန်ယဉ ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(လားး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ြမစ်ကးီနား) 

၅၈။ ေဒှင်းယုေဝ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ထားဝယ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ထားဝယ်) 

၅၉။ ေဒချ ိဇင်ဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ေတာင်ကီး) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

၆၀။ ေဒခင်ရတနာေထွး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(မိတ်) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၁။ ေဒွယ်ဇင်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(စစ်ေတ)ွ 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၂။ ေဒထက်ထက်ေအာင ် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ြပည်) 

ေတာင်ကုတ်တကသိုလ်

၆၃။ ေဒက့ံေကာ်ဝတ်မန် ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 
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စဉ် အမည် လက်ရိှတကသုိလ် 
တိုးြမင့်ခန ့်ထားသည့်

တကသုိလ် 

၆၄။ ေဒမီခုိင်ဦး ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(မိတ်) 

၆၅။ ေဒဝုိင်းလ့ဲလ့ဲ ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(ဘားအံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ဗန်းေမာ်) 

၆၆။ ေဒသူဇာဝင်း ကွန်ပျတာတကသုိလ်

(သထုံ) 

ကွန်ပျတာတကသိုလ်

(ကျ ိင်းတု)ံ 

  

 

ေဒါက်တာသိန်းဝင်း 

န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝန်ထမ်း/(တိုးြမင့်/ITSM)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၅၉) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန့်ေဝြခင်း - 

၁။အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ၊် ပံုိှပ်ေရးှင့် ထုတေ်ဝေရးဦးစီးဌာန 

  (ြမန်မာိုင်ငံြပန်တမ်းအပိုင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေမတာရပ်ခံချက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသိုလ်များ 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာေထာက်ပံ့ေရးှင့်ြပြပင် 

ထိန်းသိမ်းေရးဌာန၊ ------------------------------------တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တိုက်မှး၊ တကသိုလ်များဗဟိုစာကည့်တိုက ်

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များ 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တန်းှင့် မူဝါဒေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စီမံကိန်း၊ စာရင်းအင်းှင် ့ကွန်ပျတာဌာနခဲွ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စီမံေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 
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 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးရာဌာနခွ)ဲ၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နီယာှင့်ပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 ၁၂။ အမိန့်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတွဲ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံ ေမာစာတွဲ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ်များသည ် မိမိတို၏ တာဝန်ဝတရားများကုိ တာဝန်ရှိသူထ ံ စနစတ်ကျ 

လဲေြပာင်းပီး (၄၅) ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်းေဆာင်ရန်၊ သတ်မတ်ှရက်အတွင်း 

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်ှင့် မးီဖွားခွင့် 

စသည့်ခွင့်များ ခံစားခွင့်ြပထားပါက ခွင့်ကာလကုန်ဆံုးချန်ိတွင် ေြပာင်းေရတာဝန်ထမ်း 

ေဆာင်ရန။်  

- ရာထူးေြပာင်းေရြခင်းများတွင ်COVID 19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချပ်၊ ကုသေရးအမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမထုှတ်ြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆုိင်ရာြပည်နယ်၊ တိုင်းေဒသကီး 

များမ ှ ထုတ်ြပန်ထားေသာ န်ကားချက်များှင့်အညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်သွားရန် 

ြဖစသ်ည်။ 
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