
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

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

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

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

၃၂၈၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒေမွွနဦ်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒယဉမ်ျ ိးသူ ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒယဉယ်ဉေ်ထးွ ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးခိုင် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒတာတာုငယ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒထက်ထက်ေဝ နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒနနီဝီင်း မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒမီမီေဆွ နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၉။ ေဒအအိိငိမ်း နည်းပညာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၀။ ေဒခိုင်မီမီထနွး် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၁၁။ ေဒသီရစိိုးဝင်း ရနကု်နကွ်နပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်းအချက် 

အလက်နည်းပညာ 

တကသုိလ် 

  

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

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

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန၊် ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ကထကိများ 

အား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ ေကာလပ်ိများရှိ ြမနမ်ာစာဌာနသို တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒချ ိချ ိ မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ဦးဝင်းထဋွ်ိုင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒခင်ေစာဦး မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒေအးေအးေအာင် ကေလးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၅။ ေဒါက်တာတင်တင်ထနွး် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်င်ှးေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒတင်ေမး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာြမတ်ေလးယွ် ပင်လုံတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ဦးေကျာ်မျ ိးဦး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၀။ ဦးအချစခ်ျ ိ ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေကျာ်မုိး ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒွဲွဲဝင်း ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒယဉယ်ဉေ်အး ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၄။ ေဒတုိးတုိးလင်ွ ကေလးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒခင်ဥမာထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၆။ ဦးနနး်ေဇယျာဦး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ၊ 

ေကာလပ်ိ 

၆၈။ ေဒသီရထိနွး် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၆၉။ ေဒါက်တာေနမျ ိးသူ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၀။ ေဒသင်းသင်းယွ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇၁။ ဦးမျ ိးမင်းထနွး် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၂။ ဦးေအာင်စိုးဝင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇၃။ ဦးေဝလင်ွ အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၇၄။ ေဒင်ှးအခိိုင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၇၅။ ေဒါက်တာေဒေနဇာလင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇၆။ ေဒုဝုင်း ဒဂုံတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၇။ ေဒင်ှးယုမွန် ပုသိမ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇၈။ ဦးြပည့်ဖိးပုိင် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇၉။ ေဒဖိးမမခိုင် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၀။ ေဒယွရ်ြီမင့် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၈၁။ ေဒမမက ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသီတာစိုး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒေအးေအးလင် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒစနး်လင်ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာတင်လင်းဖိး ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒါက်တာေမသူလင်ွ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၄။ ေဒေအးသန�် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေမလင်ဦး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၂၆။ ေဒပပခိုင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေနာ်ဇာလင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာေကျာ်မင်းထနွး် မေလးတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၉။ ေဒသာဝင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၃၀။ ေဒါက်တာသင်းသင်းမူ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃၁။ ေဒါက်တာစိုးစိးုထက် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၃၂။ ဦးေအာင်ခင်ေကျာ် ဒဂုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒခင်င်ှးမုိး ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၄။ ဦးသူရေအာင် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေအးပွင့်ြဖ ြပည်တကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒနနး်ခမ်းဟမ်ွ ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၇။ ေဒယဉယ်ဉြ်မ ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒနနး်ငင်းွံတစ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေကျာ်သူရ မေကွးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၄၀။ ေဒစမ်းစမ်းေအး မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာဝါဝါြမင့် မံုရ�ာတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ေကာလိပ် 

၁၂၀။ ေဒေမသ�ာေကျာ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၂၁။ ေဒြမင်ြမင့်က မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂၂။ ေဒသိမ့်သိမ့်အိ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၁၂၃။ ေဒစစုလုင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ဟသာတတကသုိလ် 

၁၂၄။ ေဒသာစစုလုွင် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၂၅။ ေဒသနး်သနး်ဆင့် မလာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၂၆။ ေဒဝင်းပပ ဒဂုံတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂၇။ ေဒဂျာအနိခ်မ်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

လားးတကသုိလ် 

၁၂၈။ ေဒစပယဦ်း မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၂၉။ ေဒခိုင်ယွ်က စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၀။ ေဒသူဇာြမင့် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၃၁။ ေဒသီတာနွ�်ေဖ ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၂။ ေဒသူဇာဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၃၃။ ေဒြမတ်ြမတ်မုိး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၃၄။ ေဒယွ်ယွထ်နွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၃၅။ ေဒတင်ေမေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၆။ ေဒဆမွုနေ်အာင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၇။ ေဒယယုု ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၃၈။ ဦးဗုိလေ်အး ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၃၉။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄၀။ ေဒသီတာလင်း ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာေအးြမြမစိုး၊ 

ကထကိအား ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘာသာေဗဒ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဘာသာေဗဒဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ရန်ကုန်စီးပာွးေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၇) ။ ။ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဂျပနဘ်ာသာဌာနမှ ေဒသင်းသင်းွဲ၊ 

ကထကိအား ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ဂျပနဘ်ာသာဌာနသို တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ ရစပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဂျပန)်/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၆၃) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ဂျပနဘ်ာသာဌာန၊ ------------------------ တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာနလီာြမင့်ထးူ )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၀၉) ။ ။ ကေလးတကသိလု၊် အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေဝ၊ ကထကိအား 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ အေရှတုိင်းပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင် 

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အေရှတုိင်းပညာ)/ကထကိ/၂၀၂၁(၀၃၈) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ အေရှတုိင်းပညာဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၁၈) ။ ။ ရန်ကုန်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ်၊ ဘာသာစကားဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိများအား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသိုလ၊် ဘာသာစကားဌာနများသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင် သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် ဌာန 

၁။ ေဒသီဟန်ြမင့် ရုာှးဘာသာစကား 

၂။ ေဒြမင့််ြမင့်သွယ် ကုိရးီယားဘာသာစကား 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ဘာသာစကား)/ကထိက/၂၀၂၁(၀၄၇) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ --------------------- ဌာန၊ ---------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

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

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 
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