
 
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၉၇၂ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀  ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -   ၂၄  - ရက်) 

 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ြပင်သစဘ်ာသာစကားဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ ် ြပင်သစ် 

ဘာသာစကား ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထးူ တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

 

စဉ ် အမည် 

၁။ ေဒေးွေွးအ ိ

၂။ 

 

ေဒရတနာြမင့် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၉၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄ ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 
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ြ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 (၉၅၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀  ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄   - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူ တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသီတာ မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒစာဝင်း မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒကကမာ မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

၄။   ေဒစနး်စနး်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ်

၅။   ေဒြမင့်ြမင့်ချ ိ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ်

၆။ ေဒဖိးအသူိ နည်းပညာတကသုိလ ်

(ပခကု) 

မေလးနည်းပညာတကသုိလ ်

၇။ ေဒိုင်ိုင်ေမာ် မေလးနည်းပညာ 

တကသုိလ် 

မေလးနည်းပညာတကသုိလ ်

၈။ ေဒေနာ်ဝင့်ဝင့် မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

မေလးကွနပ်ျတာ 

တကသုိလ် 

၉။ ေဒသီတာေကျာ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဗနး်ေမာ်) 

ြမနမ်ာသတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒအနပ်ရမွီနး် သတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

ြမနမ်ာသတင်းအချက်အလက် 

နည်းပညာတကသုိလ် 

  

  

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၇၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄ ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြ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 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် (၉၇၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် (၁၀) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄  - ရက်) 

 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ကုိရးီယားဘာသာစကားဌာနမှ ကထကိ  ေဒတင်တင်ေထးွ 

(လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ၊် ကုိရးီယား 

ဘာသာစကားဌာနတင်ွ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထးူ တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၉၄) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ( ၂၄ ) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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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 ( ၉၅၃  /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀  ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနတင်ွ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ရာထးူ တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာရန်ိုင်လင်း မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာစနး်ယေုအာင် မေလးတကသိုလ ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာစစုုကုိ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာသဂိဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာမီမီေရ� မေလးတကသိုလ ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၇၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ ( ၂၄) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 



- 2 - 
ြ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 ( ၉၅၆ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄   - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထိက (လစာနး် ကျပ ်

၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရး 

ပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာန်းကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် ရက်မှစ၍ ရာထူး တုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခက်ခက်ခိုင် စစတ်ကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသသီီဦး စစတ်ကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစစုုိုင် မေလးတကသိုလ ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၄။ 

 

ေဒါက်တာနနး်ေအးေဆာင် မံုရ�ာတကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၇၉) 

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 (၉၃၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် (၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ - ၂၄  - ရက်) 

 

တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနိကေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက များအား ၄င်းတုိငှ့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒသွယသ်ယွေ်ကျာ် ပင်လုံတကသုိလ် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၂။ 

 

ေဒါက်တာေဒြပည့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေလးအေဝးသင်တကသုိလ ်

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၅၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 
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(ြ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 (၉၃၀ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀  ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -     ၂၄  - ရက်) 
 

တကသုိလမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတုိှင့် 

ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�ထ်ားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်�ပံး ြမင်း�ခတံကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာကည်ကည်ခိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေလးတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာလမှျ ိးြမတ် မလာတကသုိလ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာခင်ငိမ်းဟန် ကွနပ်ျတာကသုိလ် 
(ဘားအံ) 

စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင် နည်းပညာတကသုိလ ်
(မေကွး) 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ဥမာေအာင် ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 
အာကာသပညာတကသိုလ် 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 
တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 
အာကာသပညာတကသိုလ ်

၈။ 

 

ေဒါက်တာေအးေအးထနွး် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 
(လွိင်ေကာ်) 

ြမနမ်ာသတင်းအချက်အလက် 
နည်းပညာတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၈၅၃) 

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 (၆၉၃ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -  ၂၄ - ရက်) 

 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ် ထိုင်းဘာသာဌာနမှ  တဲွဖက်ပါေမာက ေဒမီမီတင်အား 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလသိ်ု တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၁၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (  ၂၄  ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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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 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ်၊ ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသိုလ ်

 

 

        

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၆၉၂ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -  ၂၄ - ရက်) 

 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ် ြပင်သစ်ဘာသာဌာနမှ  တဲွဖက်ပါေမာက ေဒြမင့်ြမတ်စိုးအား 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလသိ်ု တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၁၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (  ၂၄  ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 
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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 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ်၊ ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသိုလ ်

 

 

        

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ် ( ၆၉၄ /၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစှ၊် နတ်ေတာ်လဆနး် ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ -  ၂၄ - ရက်) 

 

မေလးိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလ် ကုိရးီယားဘာသာဌာနမှ  တဲွဖက်ပါေမာက ေဒတင်မုိးေအးအား 

ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတကသုိလသိ်ု တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၁၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (  ၂၄  ) ရက် 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 
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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 

 

 ေဒါက်တာတင်ဝင်း 

 ပါေမာကချပ်၊ ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ဦးေအာင်ထးူ ြမင်း�ခတံကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒအမ်ဆိုင်းဂျာ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒြမင့်ြမင့်ေဌး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒရရီခီင် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၈။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသနး်သနး်ချ ိ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၀။ ေဒယွရ်သီန�် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒလင်ွလင်ွေအး မလာတကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၂၂။ ေဒခင်နွ�် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒဥမာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒဝင်းမ� အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒြမင့်ြမင့်ကည် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၆။ ဦးသိနး်တန် မေကွးတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒသီသီယွ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒခင်သက်သက်ေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၉။ ဦးတင်ဝင်းခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒေမသ�ာေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒငမ်ိးသွဲခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၂။ ေဒသာခိုင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒေမငိမ်းေကျာ် ပခကုတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသိမ့်သိမ့် မိတီလာတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒြမနာရညိီ လားးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒကည်ကည်ြမင့် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၃၈။ ေဒခင်စာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒဇာြခည်စိုး ရတနာပံုတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒရည်မွနဦ်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒေမြမတ်ခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒခင်စိုးမုိး မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒသူဇာလင်း မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၆) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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