
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၆၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ြမနမ်ာစာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာဥမာသူ ြပည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဌးေဌးရီ မံုရ�ာတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာုုသိနး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်ေဆြွမင့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးစနး် မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဦးေအးဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်လင် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဇင်ဇင်ဦး လားးတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၉။ ေဒါက်တာနနး်နာသက် ပင်လုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစစုလုင်ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်လင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်င်ှးေအာင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးရည် မအပူင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာသန်းသနး်လင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်  
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသဇူာေအး ြပည်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေဒေငွထိုက် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးလွင် ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၈၉) 

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 (၇၆၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

စာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေရာင်ြခည်ဦး မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြဖြဖသင်း မေလးတကသိုလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၀) 

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 

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 (၇၆၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ပထဝီဝင်ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေနာ်မာလာ မအပူင်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်ေအး မံုရ�ာတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဦးသနး်ေဌး ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာချ ိချ ိလွင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာနလီာေအး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာမင်းမင်းေအးသနး် ပဲခးူတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဥမာြမတ်ထူး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေလး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာယယုေုမာ် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 
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စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၁) 

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 (၇၆၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေရ�ဇင်ေမာ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်မမ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ေဌးယု မံုရ�ာတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာေဝေဝဟိနး် မေလးတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးမိင် ရတနာပံုတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာမမေအး ပင်လုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာှင်းေအးခိုင်ေဆ ွ ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသဇူာကုိ မအပူင်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဦးာဏဆ်င့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာချ ိချ ိေအး ကေလးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမိမိလင် မေလးတကသိုလ ် လားးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမုိးချယရ် ီ လားးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာယွ်ယွေ်အာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်သနး်ေဌး လားးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာဝင်းြမင့်ေအာင် မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ေမာ် ြပည်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၂) 

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 (၇၇၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယှဉတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား 

၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာန်းကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသနိး်စိုး ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဒသနး်သနး်ေထးွ  ဒဂုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေမကယစ်ိုး မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေကျာ်သူရ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစိုးဝင်းိုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာနနး်သိနး်သိန်းဆင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသတီာမျ ိး ထားဝယတ်ကသိလု ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာလမှျ ိးယွ် မံုရ�ာတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသန်းဦးေဆွ ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေလးယွ် မလာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဒငိမ်းြမင့် မေကွးတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းက ကေလးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းနွ�် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာတင်တင်လတ် မိတ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဇာ်မျ ိးိုင် မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာတင်တင်ြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၃) 

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 (၇၇၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မေကွးတကသိလု၊် စတ်ိပညာဌာနမှ ေဒါက်တာခင်မျ ိးြမင့်၊ တဲွဖက် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား ြမစ်ကီးနားတကသုိလ်၊ စတ်ိပညာဌာနတွင် 

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၄) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၇၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ဉပေဒပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမီမီလင်း မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းလင်ွ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသနိး်သိန်းဝင်း မေလးတကသိုလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄။ ေဒါက်တာညိညိတင် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးသန�် မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဘဘီဝင်း မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 
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ြ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 (၇၇၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက ်

ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ ်တာဝန ်

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ေစာသင်း ပုသိမ်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေက ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာလသှဇင်ဘုိ မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာရရီလီင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် မေလးတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ဉးီ မိတီလာတကသိုလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေဒသီသီထနွး် ရတနာပံုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ထနွ်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၆) 

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 (၇၇၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရတနာပံုတကသုိလ်၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေဒါက်တာ 

စနး်ြမင့်ရ၊ီ တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အား မံုရ�ာတကသုိလ်၊ ိုင်ငံတကာ 

ဆက်ဆေံရးပညာဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၇) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၇၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓါတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ဓါတုေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသာေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာခင်မာချ ိ ရနကု်နတ်ကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအးေအးိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ု ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေှာင်းေှာင်းဝင်း ပုသိမ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၇။ ေဒါက်တာတင်မမ�ပံး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသတီာေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာချ ိချ ိငိမ်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မေကွးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအးေအးလွင် မအပူင်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာမုိးတင်ခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေအးမွန်သီတာညိ မေလးတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၅။ ေဒါက်တာခင်ချ ိသန�် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာှင်းသာေအာင် မေလးတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခင်နန်းနွ�်ေဆ ွ မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာစာမိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာအအိခိိုင် ဟသာတတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေဒတုိးတိးုလင်ွ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉြ်မင့် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စိုး မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဒေရ�စင် မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာမီမီေအး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၈) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၇၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒ 

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

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအာင်ဆနး်မင်း မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်သီတာ ရတနာပံုတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာယွ်ယွေ်အး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းေကျာ် ြပည်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာချ ိချ ိသက် မိတ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၆။ ေဒါက်တာခင်မာလာလင်ွ ပုသိမ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်ခင်စနး် စစတ်ကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယွန်ီ(ခ)ယွန်လီင် ပင်လုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ဦး ဟသာတတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀။ ေဒါက်တာစိုးစိးုဟန် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေကျာ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေလးယွ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေအးေအးမူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမျ ိးြမင့်ေအာင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေအးသာဦး ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာမုိမုိသန်း မိတီလာတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာဦးဝင်းခိင်ု မေလးတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေဒဝင်းမာ မိတီလာတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေအးသနး်ေကျး ေရ�ဘုိတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ကိင် လားးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေဒတင်ေအး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေဆွ ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၆၉၉) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၇၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

(လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သချာ 

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

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသတီာေဆွ ေတာင်ငတူကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းလဲ့ မံုရ�ာတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေဒေအး�ပံး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဒဘီဘီ ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာအမ်ရ�ယဆ်ိုင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး ထားဝယတ်ကသိလု ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်င်ှးမာ ြမင်း�ခတံကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသစ်သစဝ်င်း ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစနိစ်နိဆ်င့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအးြမသီတာချစ် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြမင့်ဝင်းရီ ေရ�ဘုိတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမုိးမုိးရီ မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဒဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေစာယုကည် ပခကုတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၀) 

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 (၇၇၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

သတေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းစိုး ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာနလီာသနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ရီ ဒဂုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာနနီေီမာ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်မမ ပဲခးူတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာစိုးသနး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်ေဆြွမ ပုသိမ်တကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအာင်သနး် မအပူင်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေထးွ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသန်းေထးွ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေမာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာစနး်ယဉဝ်င်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်မင်းမင်းထနွး် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာနွ�်နွ�်ဦး ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၈။ ေဒါက်တာခင်ြမင့်မာ မေကွးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ကိင် ပုသိမ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာယွ်ယွ်သိနး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာနလီာဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေဌး မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဌးေဌးဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာေအးသီတာသန်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာအခိိုင်ဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာကကစနး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာကည်ကည်ေမာ် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 



3 
 
ြ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 (၇၇၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ကုေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် (၂၁-၁၂-၂၀၂၀) 

ရက်ေန�မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် -  

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဝါဝါခိုင် ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမုိးမုိးခိင်ု မအပူင်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဇာဇာယဉ် ပဲခးူတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေသာ်ေမာ်မုိး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစာြမင့် ြပည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်သူဇာြမင့် ဟသာတတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာစစီသီနိး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသဇူာဝင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်မင်းမင်းဖိး ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာုတုင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာနဝီင်းမုိမုိ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေဌးေဌးလွင် ဘားအတံကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေမာ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၂) 

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 (၇၈၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

ဘူမိေဗဒဌာနတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြပည်စိုးသိမ်း မေလးတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဇာ်လင်းေကျာ် ရနကု်နတ်ကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစိုးမင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်းထနွး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာကကမာ မေလးတကသိုလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာပုိက်ေထးွ ပခကုတကသိုလ ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသန�်စင် ပဲခးူတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၃) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၈၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဝါသိပံဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

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

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

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစိုးပပေကျာ်  ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမေကျာ့ေဝ စစေ်တွတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာရင်ရင်ေဌး  မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၄) 

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 (၇၈၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ 

တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၇၄၀၀၀-၄၀၀၀-၃၉၄၀၀၀) 

များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ ဌာန၊ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် ဌာန၊ 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာပွင့်ြဖေအာင် အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်မာလာေမာင် ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစာေအး ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝါဝါသနး်ဦး စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၅) 

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 
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