
 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၉၀၅ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -  ၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် 

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာ 

ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဇင်မာဦး မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်ေစာ မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာြမတ်စစုခုိုင်ဝင်း လားးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၄။ 

 

ေဒါက်တာခင်ပပေအာင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

  

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၂၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်

 



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၈၈၁ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတ်ွဲေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတုိးတုိးဝင်း လားးတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာမင်းမင်းသန်း ပင်လုံတကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ 

 

ေဒါက်တာေဒဝင်းမင်းသိန်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၀၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 
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ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစးီဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (  ၉၀၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနတွင် ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင့်လင်ွ မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာသန်းွဲစနိ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၃။ 

 

ေဒါက်တာြမင့်ထနွး်ဦး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၂၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (   ၂၄  ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၈၉၈ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် (  ၁၀  ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -   ၂၄    - ရက်) 
 

တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနတွင် ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာသန်းေထးွေအာင် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာသသီီေဆွ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 
(ေတာင်ငူ) 

စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာစာဦး မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၅။  ေဒါက်တာသင်းသင်းနွ� ်               မေလးနည်းပညာ 
တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာ 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာယစုနး်ယွ် နည်းပညာတကသုိလ် 
(မေလး) 

နည်းပညာတကသုိလ် 
(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၂၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 
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ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၈၈၅ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် (၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -  ၂၄ - ရက်) 

 

ကေလးတကသုိလ၊် အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ပါေမာက ေဒါက်တာသသူူချ ိအား မေလးိုင်ငံြခား 

ဘာသာတကသုိလ်သုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် 

သည်။ 
 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၀၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (  ၂၄  ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိ ဦးစးီဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်

 

 



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (  ၉၀၆ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -   ၂၄  - ရက်) 
 

ရနကု်နတ်ကသုိလ၊် ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးင့်ှိုင်ငံေရးသိပံမှ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် 

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)ေဒါက်တာတင်တင်မာ အား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ တကသုိလ် ိုင်ငံတကာ 

ဆက်ဆေံရး ပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ် တာဝန ် ဝတရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၂၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 
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ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်

 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်သနး် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာလင်ွညိဦး မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသက်သက်ေအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသဇူာနွ�် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာလြှမင့်သန်း လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာပပေအာင် ြပည်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဌးေဌးလင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာခင်သူဇာ စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြမြမေအး ပင်လုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်အနုး်ြမင့် မေကွးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာတင်တင်ညိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဝင်း ပဲခးူတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 
 



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၉၀၇ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် (၁၀) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -   ၂၄   - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးင့်ှ ိုင်ငံေရးသိပံဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးင့်ှ ိုင်ငံေရးသိပံဌာနတင်ွ ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေကျာ်စိုးိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ 

 

ေဒါက်တာယွ်ယွထ်နွး် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

  

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၃၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 



- 2 - 
 
ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်

 

 



 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (  ၉၀၂ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် 

၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနတွင် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် ထမ်းေဆာင် 

သည့် ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဝေဝလင်ွ မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာြဖြဖသန�် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသန�ထ်နွး် လားးတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ်

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၂၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄  ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 
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ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

 

      အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ်၊ စစကုိ်င်းပညာေရးတကသိလု ်
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