
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ေရ� ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေအာင်ေနမျ ိး ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသန်းဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသန်းထိုက် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာနနီမီာ မေလးတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာချ ိမရီေဲနာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေကျာ်လင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာကည်ကည်ခိုင် လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်ညိေအာင် ပင်လုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာြဖြဖ ကေလးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာဇင်မာသနး် ဘားအတံကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာချ ိချ ိလွင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာထပ်ိတင်ဟန် ဒဂုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းေအး မအပူင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၃) 

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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလပ်ိစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေအး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂။ ေဒါက်တာေအမီေကျာ် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်ဝ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာြမင့်ေထးွ ထားဝယတ်ကသိလု ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမွန်မွနေ်အာင် ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၄) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဝင်းြမင့်ဦး ေတာင်ငတူကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်း မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသက်ခိုင် ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်တင်ဖိး ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသတီာေအး ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးမျ ိးခန် မေကွးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမူမူသနး် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာနနီေီအး မိတ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတုိးရီ ထားဝယတ်ကသိလု ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမာလာယေုအာင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသဇင်ခိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင်ြမင့် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာကည်လင့် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစိုးဝင်း မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်ခင်မုိး လားးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာြမတ်စိုးခိုင် ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၇။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဦး ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာခင်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာသသီီသန်း မလာတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာခင်မာတင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၅) 

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 
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ုံး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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအးေအးသနး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေအးေအးသွယ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအာင်ကုိကုိ စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစိုးေအး ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာချ ိချ ိလွင် ပင်လုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသနိး်ေဆဦွး ပခကုတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၈။ ေဒါက်တာေနာ်ကေပါေစး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာမိမိလင် လားးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာတင်မျ ိးြမင့် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေကျာ်ေဆွနွ�် မေလးတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစာစိုး ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၃။ ေဒါက်တာေကျာ်ေဆဦွး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၆) 

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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာအအိခိင် မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာ�ပံး�ပံးစု စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးေအးေဇာ် ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ြမ ပခကုတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတာရာေကျာ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသဂိလင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် ပဲခးူတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေမာ် စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတင်တင်ဖိး ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ယွ် မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသေြပ ြပည်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသက်သက်ဆိုင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

မအပူင်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၇) 

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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဌးေဌးလွင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာထနွး်ေအာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃။ ေဒါက်တာဉမာခင် ရတနာပံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၈) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -  

 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေဌး မေကွးတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ညီ ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေအာင် ဘားအတံကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးြမတ်မွန် စစေ်တွတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယဝ်င်းခိုင် ဘားအတံကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစမ်ိးလဲ့လဲ့ေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာရ�ယေ်နာင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေမာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသတီာခင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာနလီာစိုး ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၇၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 
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ြ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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြ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 
 



2 
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေအးေအးဝင်းသိနး် ပခကုတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၀) 

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 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓါတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -   

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနနီေီအာင် မိတီလာတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာနနီေီအာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ေမာ်ေမာ်စိုး ပခကုတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးေအးမနွ ် မုိးညင်းတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမုိးသူဇာ ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေဝ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေမ မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယွ်သင်းနီ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစစုဝုင်း ကေလးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသင်းြမတ်ယွ် ကေလးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာာဏထ်နွး် ပင်လုံတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြမြမခိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေကးမံုလင်ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစာခါ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပုသိမ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၁) 

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 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၅၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိုလမ်ျားသို တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် -   

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဦးသနး်ေဌး  စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ခင်ထတ်ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာွဲွဲေအး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေဝ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်ေဆဦွး ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာဦးေသာင်းရီ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ေအာင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်မင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဦးစိုးြမတ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ေရ� ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ေကျာ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၂) 

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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသတီာဦး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်ြမတ်ေအာင် မိတီလာတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းေအး ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဦးသိနး်ထနွး် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ်  

၅။ ေဒါက်တာခင်စန်းေအး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဆေွဆဝွင်း(၁) လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဝတ်မံရည် လားးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာွဲွဲဝင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဒင်ှးဦးလင်ွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာေစာမာလာေအာင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၁။ ေဒါက်တာစနိစ်နိြ်မင့် ပင်လုံတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအးသီတာြမင့် ဘားအတံကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ဆနး်ကည် ြပည်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာနနး်ငိမ်းငမ်ိး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသတီာဦး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဦး ပဲခးူတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၃) 

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 
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ုံး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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသက်သက်ထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ပခကုတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာသက်ဝါေကျာ်ြမင့် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းလင် ပင်လုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းမာ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မလာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာမင်းသေူအာင် ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ချစ် စစေ်တွတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာထားထားကည် စစေ်တွတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမုိးကည်ဟန် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာနနီယီဉ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာေအးေအးသနး် ကေလးတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာညိညိစိုး ပင်လုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာရရီခီျ ိ မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာယယုေုအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေအးေအးချ ိ မုိးညင်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာနဝီါလင်ွ ေတာင်ငတူကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၄) 

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 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

-  



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဝါဝါလင်ွ ပုသိမ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာတင့်ခိုင်ေအး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်စန်းု ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ဦး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာလလှဝှင်း မအပူင်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာအနုး်ေမာင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်ပုလဲ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသာစိုး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးြမင့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာရရီသူီ ပင်လုံတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသတီာလင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခိုင်ကည်ဦး စစေ်တွတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာယယုတုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာညိညိေသာင်း ြပည်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာထားလွင် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၅) 

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 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  
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- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ပါေမာကများအား 

၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝန်ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်း 

ေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာှင်းမင်းစိုး မေလးတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာဦးခင်ေမာင်လှ ပဲခးူတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်သူဇာမင်း ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမျ ိးြမင့်ေဇာ် မေကွးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာတင်ဝါဝါရည် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာကည်ြပာေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၇။ ေဒါက်တာယဉေ်ကသွယ်ထနွး် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းဦး မိတ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်မနွ် စစေ်တွတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခင်သက်ထား စစေ်တွတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာနနီဝီင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာုယုဉ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာတင်မျ ိးမျ ိးေထးွ လားးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာတုိတုိဝင်းကည် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၅။  ေဒါက်တာယဉယ်ဉေ်အး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာဦးကုိရလီှ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာကည်ကည်ေဆွ ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေဒခင်စနး် မေကွးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာြမင့်ဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဟန် ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာသက်ထနွး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာယဉမ်င်းေထးွ မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၆) 

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 
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ုံး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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေလးတကသိုလ၊် ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနမှ ပါေမာက ေဒါက်တာ 

ခင်မျ ိးဆက်အား အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၇) 

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 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မိတီလာစးီပွားေရးတကသုိလ၊် ဝါဏဇိေဗဒဌာနမှ ပါေမာက ေဒါက်တာ 

စာဝင်းအား အမျ ိးသားစီမံခန�ခ်ွဲမပညာဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှဝါဏဇိေဗဒဌာနသုိ တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၈) 

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/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
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