
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၈၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်မမိုင် မိတီလာတကသိုလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေဝ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာသသီီစနး် ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမူမူေအး မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာစာလင် ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဥမာ ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ထနွး် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် 

၁၄/ပသန(ိုင်)၀၃၃၁၉၅ 

ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေကသီခိုင် ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာဝင်းမင်းလတ် လားးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းလှ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေရ�စင်ေအာင် ဘားအတံကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာုေုမာင် ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် 

၉/မထလ(ိုင်)၁၅၈၄၆၀ 

ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၆။ ေဒါက်တာခိုင်ေမာ်ဝင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ေလးက ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေထးွအခိင် မိတ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာခင်စိးုြမတ် မံုရ�ာတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၀။ ေဒါက်တာေဆေွဆသွန်း ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေမာ် လားးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေစာြမတ်မွနေ်အး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေမာ် မိတ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာနနး်ြမြမဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာဦးလတှင်ချ ိ မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းလင် ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာစနး်ဉမာ ပဲခးူတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာှင်းေဝေဝ ဒဂုံတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာကက ပုသိမ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာသနိး်ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 

အာကာသပညာတကသိုလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၆) 

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 (၇၈၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒခင်မာေဇာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒခင်သီတာေဇာ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒြမတ်ြမတ်ေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၄။ ေဒဇင်ဝင်းမာ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၅။ ဦးထနွး်ဝင်း ဟသာတတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၆။ ေဒခင်မျ ိးသင်း မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒင်ှးဥမာသင်းထဋွ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒဝင်းမာတင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၉။ ေဒသက်နီ မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၀။ ေဒသူဇာကုိ ကေလးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၁။ ေဒနနး်လဝှင်းခိင်ု ြပည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒေအးသာဝင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒသီတာမင်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒေဆေွဆွယွထ်နွး် စစေ်တွတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၇) 

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 (၇၈၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ြမ ပုသိမ်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာမီမီေအး ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာတင်တင်ေထွး ြပည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာရရီသီနး် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာဝါဝါဝင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာရရီခီျ ိ ထားဝယတ်ကသိလု ် မိတ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယေ်အး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာငိမ်းငိမ်းခိုင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် 

၅/မမန(ိုင်)၀၀၁၂၀၈ 

ကေလးတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာချ ိချ ိြမင့် 

၁၄/ငပတ(ိုင်)၁၃၅၁၆၅ 

ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်ခင်ချ ိ ပဲခးူတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင်(ခ) 

ြမင့်ြမင့်ိုင် 

လားးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာမုိမုိခိုင် ကေလးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်စလုင် ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာကံထနွး် စစေ်တွတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေကသီြမင့် ပခကုတကသိုလ ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာရရီတီင့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးမိုး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာသဇူာဝင်းေရ� လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာစာေအး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စနိ် မိတ်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာ�ပံး�ပံးခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာညိညိသယွ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်စိုး မိတ်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ကည် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာနနဆ်န် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာမျ ိးထနွး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာခင်တုိးတုိးလင်ွ ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း မိတ်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာခင်သီတာဝင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒြမင့်ြမင့်သိနး် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာေအးေအးသိနး် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာနနး်မိုးနာကည် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာခင်ေသာ်တာ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာဦးသက်ထနွ်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာတင့်တင့်မိုး ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာလှကည် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာခင်စန်းေမာ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၈) 

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 (၇၈၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာကများ 

အား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာွဲ.ွဲ.စနး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်မိးု မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဝါဝါထနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးကည် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသင်းသင်းြမတ် မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာေကသီေအး ပဲခးူတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမိမိခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာခင်မာစိုး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာြမမ� မိတီလာတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစနိမိ်မိဦး ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ြမင့်  မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအးြမတ်မွန် ဟသာတတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ဥမာ မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာထားသက်သက်ဦး မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာြမြမဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသက်သက်ဦး ပင်လုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေစာဟနဦ်း ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ြမင့် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေရ�သဇင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာေမမျ ိးသူ လားးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် 

၁၄/မမန(ိုင်)၀၁၅၃၃၉ 

ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေနာ်မုိးမုိးေအး ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၄။ ဦးေဇာ်လင်ွေအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာြမတ်ြမတ်ကုိ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၆။ ေဒါက်တာေအးြမသွင် စစေ်တွတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာခင်ြမမူ စစေ်တွတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၈။ ေဒါက်တာြမမွန် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သိနး် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၀။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေရ� မအပူင်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာစစီြီမတ် မလာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၀၉) 

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 (၇၈၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက် 

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမုိးမုိးြမင့် ဟသာတတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒခင်မျ ိးြမင့် ပင်လုံတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၃။ ေဒစိုးစိုးေဌး မအပူင်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄။ ဦးမျ ိးလွင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒခင်ေုဆွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၆။ ေဒသက်သက်ြမင့် ပုသိမ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒေအးေအးဟန် စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒခိုင်ဇင်စိုး မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၉။ ဦးမင်းဦးလင်ွ မိတ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၀။ ေဒနနး်ေထးွကည် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာလင်းလင်းြမတ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်င်ှးလွင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မလာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာသက်ေဝဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာယယုေုဆွ စစကုိ်င်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာသာဝင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေဇာ်ေဌး ေတာင်ငတူကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာတင်မုိမိုခိုင် ပဲခးူတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာြမြမဝင်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာစေုအးဝင်း လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၀) 

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 
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- 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 (၇၈၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာယွ်ယွေ်အာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉလ်င်း မေလးတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေကျာ်မင်းဦး ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာကည်ြပာင်ှး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၅။ ေဒသီသေီအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝဏစည်သလူင်း ြပည်တကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေအးေအးမင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာတင့်တင့်ယွ် စစေ်တွတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာြဖြပာလွင် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၁) 

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 (၇၈၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာယအုလိင် ပင်လုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခိုင်ြမတ်ထနွး် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာရရီေီဌး ထားဝယတ်ကသိလု ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဝင်းေမာ်သူ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာပုိပုိချစ် စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာတင်လတ်ဟန် ထားဝယတ်ကသိလု ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာှင်းင်ှးငယ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေနရလီင်း စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 



2 
 
ြ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 (၇၉၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက ်

ပါေမာကများအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင ်

သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ု မိတီလာတကသိုလ ် မေကွးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယွ်ယွဝ်င်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထးွ ပခကုတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသက်သက်နွ�် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဆေွဆေွထးွ မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်လွင် ြပည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာအြိဖြပာေကျာ် ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေအး ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာထားထားယွ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသာဝင်း ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ိုင် ကေလးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒုယုဉ် မိတ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒစစီေီမာ် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒခင်မုိးလင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒစမ်းလသီှတာ စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 



2 
 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာလလှမွှန် ပခကုတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၁၈။ ေဒါက်တာအယန်လီင်ွ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာစစုဝုင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒေအးြမတ်သူ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာြဖြဖသိန်း ေတာင်ငတူကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာြမင့်သိဂဝင်း ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာညိညိဝင်း မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၄။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ယဉ် ြပည်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂၅။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ပဲခးူတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာခင်မူယာညီ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပခကုတကသိုလ ်

၂၇။ ေဒါက်တာမာမာေအး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

မိတီလာတကသိုလ ်

၂၈။ ေဒါက်တာမင်းသန�် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေအး လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာှင်းစခုိုင် ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာရင်ရင်ေဌး ဟသာတတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာရ�နး်လဲ့ြဖ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာေအာင်ညိဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၃) 

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 (၇၉၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမွန်မွနဂ်ျမ်ိး(စ)် 

လေှကျာ် 

မံုရ�ာတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဆေွဆထွနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာစိုးြမသီ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၄) 

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 (၇၉၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ မဿုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသိလုမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှ 

စ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒြမင့်ြမင့်ေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၂။ ေဒါက်တာေမမွနမ်ျ ိး မေလးတကသိုလ ် ဒဂုံတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၅) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 
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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 (၇၉၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓါတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအးေအးမူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာတင်ေထးွမူ မေကွးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသင်းသင်းယွ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာမုိးမုိးရီ ပဲခးူတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသ�ာု ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာယွ်ယွစ်ိုး ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာခင်လတ်လတ် ကေလးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၈။ ေဒါက်တာဇင်မာေအာင် မိတီလာတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာဥမာေရ� မိတ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေအးေအးေမာ် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာစစုခုင် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစစုေုအာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေကခိုင်ဦး ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာမိမိရ ီ ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာလလှဝှင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာခင်ေစာဦး ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာခင်ေဆဦွး ပင်လုံတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာသက်စမုင်း ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာြမသိဂ ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာယဉေ်ကခိုင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာသင်းယုမာ ပင်လုံတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသသီီေအာင် မုိးညင်းတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာထားထားဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာကည်ကည်စနး် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာမုိမုိထနွး် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာနနး်ွံခမ်း ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာသင်းသင်းေဆ ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာခင်စန်းဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဝင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာေဆဇွင်ဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာကည်ကည်ခိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာမုိးဉမာ ဟသာတတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာမူမူြမစနိ် ဘားအတံကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၆။ ေဒါက်တာစမ်းယွဇ်င် ပဲခးူတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၆) 

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 (၇၉၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိလုမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအာင်သူမုိး လားးတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာညိညိြမင့် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာသဇူာေအာင် ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာယယုခုျ ိ မအပူင်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၅။ ေဒါက်တာလလှထှးူ ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၆။ ေဒါက်တာယွ်ယွဝ်င်း မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်ဆနး်ရီ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်သနး် မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဥမာေအာင် 

၁၂/ပဘတ(ိုင်)၀၀၄၂၀၄ 

မလာတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသက်နမုိီး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမုိးစာ မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအးမိးုစိုး ပင်လုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာတင်ေလးလင်ွ ပခကုတကသိုလ ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယ်ိုင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာဥမာေအာင် 

၁၂/ဗတထ(ိုင်)၀၁၉၁၅၅ 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာယယုုယွ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ေထးွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေစာစာစိုး စစေ်တွတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေအးေအးမိုး စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာဝင်းမာေအး 

၁၂/သဃက(ိုင်)၁၃၅၈၉၀ 

မုိးညင်းတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာလလှဝှင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာမုိမုိလင်ွ စစေ်တွတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာစပံယေ်အး ကေလးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာဆနး်ထးူ ကေလးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်စိုး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာဇင်ဇင်ိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေကျာ်စာွမင်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာေဒုု ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာဝင်းမာေအး 

၁၂/ကမတ(ိုင်)၀၀၈၀၅၅ 

ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာုေုအာင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာသသီီေအာင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာေဒစနိ်မိင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာစာကည် ေတာင်ငတူကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာေစာမာလာ ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေအးေအးမာ မိတ်တကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မိတ်) 

၃၆။ ေဒါက်တာယွန်ေီအာင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာစနး်စနး်သွင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၇) 

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 (၇၉၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာကများ 

အား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ 

ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမွန်မွန် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်လှသီ မိတီလာတကသိုလ ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသန်းသနး်လင် မလာတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးလှ ပဲခးူတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေအးေအးပန် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းကည် မလာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာစိုးစိးုမင်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာကည်ကည်ိုင် မအပူင်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာဇင်မာထနွး် မေလးအေဝးသင် 
တကသုိလ် 

မလာတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေဒေမသထီနွး် မံုရ�ာတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဒပပလင်ွ ကေလးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာြဖြဖတင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်မုိးမိးု မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်ခင်မုိးထနွး် ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာနနး်ခမ်းမုိင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာခင်ေအးမင်း ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာဦးနေဆ ွ ပင်လုံတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၈။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းယွ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာဦးေကျာ်ဆနး်လင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာမုိးသီတာေအး မိတ်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာမျ ိးမျ ိးလွင် ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာသင်းေဝေဝမုိး ပင်လုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေအးမွန်သန�် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာခင်ငိမ်းေအး မိတ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေဒစိုးစိုးေအး ေတာင်ငတူကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာနနီလီဲ့ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာညီညီေမ မံုရ�ာတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာချ ိမာ ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာတင်တင်ရ ေရ�ဘုိတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာြဖြဖေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃၁။ ေဒါက်တာေမယွထ်နွး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာထားေရ�စင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ပဲခးူတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၈) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 



3 
 
ြ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 (၇၉၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေကျာ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်သနး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာသာ 

၁၂/ဥကတ(ိုင်)၀၀၁၆၂၁ 

ပဲခးူတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးေအးသနး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ထနွး် လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသာ 

၉/မနမ(ိုင်)၀၈၃၂၉၉ 

မံုရ�ာတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်စန်းယွ် ြပည်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေနာ်မီမီထနွး် လားးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေဒါရစထ်နွး် ထားဝယတ်ကသိလု ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာေကသီြမ ပင်လုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြမတ်တမာ ဘားအတံကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသတီာဝင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာကည်ကည်လွင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး မိတ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာယွ်ယွဝ်င်း မိတီလာတကသိုလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ဝင်း မလာတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာသဇူာ မိတီလာတကသိုလ ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးသင့် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းစီ ထားဝယတ်ကသိလု ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာတင်တင်မာ မိတ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာဥမာဟန် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ဦး ဟသာတတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာရရီခီိုင် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာြမင့်ေနာင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာေကသီြမင့် မိတ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာကည်သာခိုင် ကေလးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေဒဝင်းေမာ်ဦး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာစိုးစိးုေအး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာမိမိခိုင် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာချယရ်ီ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာွဲွဲဝင်း ကေလးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခိုင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာေအးေအးယွ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာယဉဝ်င်းထနွး် ပင်လုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာခင်နနီဝီင်း မိတီလာတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်စနိ် စစကုိ်င်းပညာေရးတကသုိလ ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာမိြမြမသက် ဘားအတံကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာယွန်ေီစာ မေလးအေဝးသင် 

တကသုိလ် 

ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာလဆှနး်ရီ ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာခင်ေဆဦွး ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာခင်ေမာ်လင်ွ မုိးညင်းတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာမာလာေထးွ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာုေုအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာနနီစီိုး မလာတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာခင်င်ှးသက် ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၆။ ေဒါက်တာယယုုှင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၄၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်�ပံး ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၁၉) 

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 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၇၉၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးစမ်း ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာလြှမင့်သန်း ပင်လုံတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာဥမာ 

၁၂/ဗဟန(ိုင်)၀၄၀၅၆၁ 

ေတာင်ကီးတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာခင်စန်းဝင်း မလာတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်မျ ိးဝင်း မလာတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၆။ ေဒါက်တာှင်းြမလွင် မိတီလာတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၇။ ေဒါက်တာေအးနနး်ဟန် မိတီလာတကသိုလ ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာစာ ဟသာတတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၉။ ေဒါက်တာဥမာ 

၁၀/မလမ(ိုင်)၀၃၆၄၇၀ 

ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာုဝုင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေရ�စနး် လားးတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာတင်တင်�ပံး ထားဝယတ်ကသိလု ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာတင်တင်ဝင်း စစကုိ်င်းတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်စိးုစိုး ေတာင်ငတူကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်စိုး ပင်လုံတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာခင်မာက လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာတင်တင်မာ လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးသီတာေအာင် ထားဝယတ်ကသိလု ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းု မိတ်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေထးွ 

(ခ)အငယေ်ထးွ 

ကေလးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေဆေွဆဝွင်း မုိးညင်းတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာပပဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာရရီဝီင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၄။ ေဒါက်တာေဒသက်ိုင်ေထးွ ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာစာစနး် မိတီလာတကသိုလ ် ဟသာတတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစာေအာင် စစေ်တွတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာခင်ေသာ်တာဝင်း မိတ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာတင်တင်လှ စစေ်တွတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာစိုးစိးုလင် ကေလးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာရရီြီမင့် စစေ်တွတကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာေဒစပယ် စစေ်တွတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒွဲွဲေဌး ထားဝယတ်ကသိလု ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာကည်ကည်ဝင်း ကေလးတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာေအးေအးိုင် မိတ်တကသုိလ် ြပည်တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသီတာေအာင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ပဲခးူတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 



3 
 
ြ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 (၇၉၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ တဲွဖက်ပါေမာက 

များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက် 

မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးဝင်းလွင်သိနး် မေကွးတကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၂။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းေဌး ေတာင်ငတူကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာသန�ေ်ဇာ်မုိး ဘားအတံကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၄။ ေဒါက်တာမျ ိးသီရစိာေအာင် မိတ်တကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာထနွး်ထနွး်ဝင်း ပင်လုံတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၆။ ေဒစိုးမုိးေအာင် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခင်သီတာလွင် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယွန်ဝီင်း လားးတကသုိလ် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် 

၉။ ေဒခင်ေမသန�် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒဝါဝါိုင် စစေ်တွတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၁။ ဦးိုင်ဝင်း စစေ်တွတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာဇာနည်ေဆ ွ ေရ�ဘုိတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေမသက်ေအး မအပူင်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမျ ိးေဆအွ ိ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၅။ ဦးြမင့်ေဆ ွ ပုသိမ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာရမီျ ိးဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၇။ ဦးေကျာ်စိုး ဟသာတတကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၈။ ဦးေနမျ ိး ဒဂုံတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၁) 

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 (၇၉၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရတနာပံုတကသုိလ်၊ ကုနထ်တ်ုဓါတုေဗဒဌာနမှ ေဒါက်တာကည်ကည် 

စနိ၊် တဲွဖက်ပါေမာကအား ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလသုိ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့် 

ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၂) 

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 (၈၀၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ မိတ်တကသုိလ၊် အဏဝါသိပံညာဌာနမှ ေဒယဉ်ယွဦ်း၊ တဲွဖက် 

ပါေမာကအား ေမာ်လမိင်တကသုိလသိ်ု တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ� 

ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၃) 

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 (၈၀၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

တဲွဖက်ပါေမာကများအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျားသုိ တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
ေြပာင်းေရ�ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာစိုင်းခနွေ်ဇာ် ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

စမံီခန�ခ်ွဲမပညာ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂။ ေဒေဌးေဌး ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
ရနကု်နစ်းီပွားေရးတကသုိလ ်

စမံီခန�ခ်ွဲမင့်ှ ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 
 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(ေြပာင်း/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၄) 

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 
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