
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

စစ်ကုိငး်ပညာေရးတကသုိလ ်

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၆) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား(အဂလိပ်စာ)ဌာန 

မှ လက်ေထာက်ကထိကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားရှိ အဂလိပ်စာ/ဘာသာစကား 

(အဂလပ်ိစာ)ဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက် 

သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးပုိင်စိုးေအာင် ဘားအတံကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒုလုင်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒသံေယာဇဉတ်င်ေအး ပုသိမ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒေမသဲစု မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒသင်းသင်းဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒေအးငမ်ိးစံ ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၇။ ေဒခင်သ�ာဦး နည်းပညာတကသုိလ် (လားး) နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာေစာ�ပံးိင်ု 

 ပါေမာကချပ် 

စာအမှတ်။ စကပတ/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/အဂလိပ်စာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၀၇၅) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

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

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာ န်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ေသာ် )

 ဒုတိယပါေမာကချပ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒအမွဲနေ်ကျာ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၉။ ေဒေမသက်လင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

လားးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒေအးပပမျ ိး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒခင်စာလင် မလာတကသုိလ် စစတ်ကသုိလ် 

၂၂။ ေဒေရ�ရည်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒခင်ခင်မျ ိး ရတနာပံုတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒစဟုန် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒနနး်ေဝေဝခိုင်ထနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒေအးချမ်းသူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒြပည့်စီဝင့် မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂၈။ ဦးထက်ြမတ်သူ မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒဂျလိုင်မုိး မေကွးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒချ ိမာရလီင်း မေကွးတကသုိလ် သစေ်တာင့်ှပတ်ဝနး်ကျင် 

ဆိုင်ရာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒဇုာလီ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒဟနန်မီျ ိးနွ� ် မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒခင်သီတာမုိး မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒခိုင်ခင်ခန� ် မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒအအိေိထးွ မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၆။ ေဒတင်ရတနာစံ မိတီလာတကသိုလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၇။ ဦးအားခနွ် မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစီးဌာန 

 

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရလီ (၁၅) ရက် 

 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

 

အမှတ် (၀၄၉) ။ ။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားရှိ ြမနမ်ာစာဌာနမှ လက်ေထာက်ကထကိ 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်များရှိ ြမနမ်ာစာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြဖစင်ေဖွး မိတ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂။ ေဒယယုေုဆွ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒယဉမ်ာေအး မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၄။ ေဒစနး်စနး်ု မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၅။ ေဒမွနမွ်နသ်ဲ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၆။ ဦးဆနး်ှင်းဦး မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၇။ ေဒကည်ြပာ မံုရ�ာတကသုိလ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 
အပုညာတကသုိလ် 

(မေလး) 
၈။ ေဒကင်စနိသ်နး် မံုရ�ာတကသုိလ် အမျ ိးသားယဉေ်ကျးမှင့် 

အပုညာတကသုိလ် 
(မေလး) 

 

 ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း 

 န်ကားေရးမှးချပ် 

 

စာအမှတ်။ အဆင့်ြမင့်/ဝနထ်မ်း(ေြပာင်းေရ�/ြမနမ်ာစာ)/လက်ေထာက်ကထကိ/၂၀၂၁(၅၂၄) 

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ (၁၅) ရက် 
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ြဖန�်ေဝြခင်း - 

 ၁။ အမဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

 ၂။ န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှ ထတ်ုေဝေရးဦးစးီဌာန 

  (ြမနမ်ာိုင်ငံ ြပနတ်မ်းအပုိင်း(၂)တွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန် ေမတာရပ်ခခံျက်ြဖင့်) 

 ၃။ ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာ တကသုိလမ်ျား 

 ၄။ ပါေမာက၊ ဌာနမှး၊ ြမနမ်ာစာဌာန၊ ---------------------------- တကသုိလ် 

 ၅။ စာကည့်တုိက်မှး၊ တကသုိလမ်ျားဗဟုိစာကည့်တုိက် 

 ၆။ သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

 ၇။ န်ကားေရးမှး (သင်တနး်င့်ှ မူဝါဒေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၈။ န်ကားေရးမှး (စမံီကိနး်၊ စာရင်းအင်းင့်ှကွနပ်ျတာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၉။ န်ကားေရးမှး (စမံီေရးရာဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၀။ န်ကားေရးမှး (ဘာေရးဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၁။ န်ကားေရးမှး (အင်ဂျင်နယီာင့်ှပစည်းဌာနခွဲ)၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

 ၁၂။ အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

 ၁၃။ ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထံ စနစတ်ကျလဲေြပာင်း 

ပီး (၄၅)ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါ 

ကာကွယခ်ွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခွင့်၊ လစာမ့ဲခင့်ွင့်ှ မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွ 

ြပထားပါက ခင့်ွကာလကုနဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

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

ေကာ်မတီမထှတ်ုြပနသ်ည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယမ်ျားမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှအညီ လုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

        အမိန�်အရ - 

 

 ( ေဒါက်တာစိုးြမင့်ေအး )

 ဒုတိယန်ကားေရးမှးချပ် 
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