
ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၈၀၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိများ၏ ြမနမ်ာစာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ြမနမ်ာစာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသတီာြမင့် ပင်လုံတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဝမာကည် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်စာတုိး ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်တင်ယွ် ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာသတီာယွ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေချာစစုဝုင်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာမုိးစာ ဒဂုံတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာဥမာ မေလးတကသိုလ ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာေအးခုိုင် မအပူင်တကသုိလ် ပခကုတကသိုလ ်

၁၀။ ေဒါက်တာသတီာဦး ရတနာပံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသဇူာစနိ် ဒဂုံတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစမ်းြမင့်သင်း ဒဂုံတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေလးငံု ရနကု်နတ်ကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဒသီရတိင် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေဒရရီလီင်ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေဒစစုေုမာ် ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာခင်မာဝင်း ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၉။ ေဒါက်တာစိုးစိးုစနး် ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာ ေဒနွ�်နွ�်ေဝ ဟသာတတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာဝင်းကိုကုိ ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာဝင်းိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဒချ ိချ ိေအး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေအး မအပူင်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာခိုင်ယွဝ်င်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေဒမုိးမုိးစံ ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာအအိမွိန် မံုရ�ာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) 

၂၉။ ေဒါက်တာေအးြမင့်ခိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(စစကုိ်င်း) 

၃၀။ ေဒါက်တာေလးေလးယွ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၃၁။ ေဒါက်တာသက်င်ှးေအး မံုရ�ာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

၃၂။ ေဒါက်တာေဒပပဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 

၃၃။ ေဒါက်တာဇင်မာေအး မလာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

၃၄။ ေဒါက်တာေဒချယရ်ထီနွး် ဟသာတတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာေဒမုိးမုိးစနး် ထားဝယတ်ကသိလု ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မိတ်) 

၃၆။ ေဒါက်တာြမင့်ဝင်းေဇာ် မအပူင်တကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

၃၇။ ေဒါက်တာေဒသီတာ ထားဝယတ်ကသိလု ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

၃၈။ ေဒါက်တာြမြမသနး် မိတီလာတကသိုလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

၃၉။ ေဒါက်တာစာခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပင်လုံ) 

၄၀။ ေဒါက်တာလကှညာယဉ် ရနကု်န်ိုင်ငံြခားဘာသာတ

ကသုိလ် 

ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ေတာင်ငူ) 

၄၁။ ေဒါက်တာတင်ေလးယွ် မိတီလာတကသိုလ ် ြပည်နည်းပညာတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာေဒြမတ်သူဇာ ရနကု်နတ်ကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပုသိမ်) 

၄၃။ ေဒါက်တာလေှဌးဝင်း ဟသာတတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

၄၄။ ေဒါက်တာေဝေဝေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(လားး) 

၄၅။ ေဒါက်တာေဒေရ�စင်ခိုင် မေလးတကသိုလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၅) 

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/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

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 (၈၀၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ၊် ဒီဂရေီကာလပ်ိများ၏ အဂလိပ်စာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရီ 

ေကာလပ်ိများ၏ အဂလိပ်စာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာစစုလုင် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒစပယအ်နုး် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃။ ေဒတင်ေမလတ် ရတနာပံုတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၄။ ေဒစာေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၅။ ေဒေလးေလးသန်း ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၆။ ဦးေသာင်းိုင် ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် 

၇။ ဦးြမင့်သိနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၈။ ေဒသင်းသင်းေဝ ြပည်တကသုိလ် ပဲခးူတကသုိလ် 

၉။ ဦးေအာင်ေဇာ်မိုး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒသင်းသင်းမွန်                   ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၁။ ေဒပနး်ပွင့်စံ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒဝါဝါြမင့် မေကွးတကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၁၃။ ေဒချ ိချ ိမာ ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁၄။ ဦးေအာင်ထးူ ြမင်း�ခတံကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒအမ်ဆိုင်းဂျာ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒြမင့်ြမင့်ေဌး ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒရရီခီင် ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

၁၈။ ဦးေကျာ်စိုးဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒသနး်သနး်ချ ိ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂၀။ ေဒယွရ်သီန�် ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒလင်ွလင်ွေအး မလာတကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

၂၂။ ေဒခင်နွ�် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၃။ ေဒဥမာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒဝင်းမ� အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမပညာ 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ 

ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒြမင့်ြမင့်ကည် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၆။ ဦးသိနး်တန် မေကွးတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒသီသီယွ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒခင်သက်သက်ေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂၉။ ဦးတင်ဝင်းခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒေမသ�ာေကျာ် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒငမ်ိးသွဲခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃၂။ ေဒသာခိုင် မေလးိုင်ငံြခားဘာသာ 

တကသုိလ် 

ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒလဲ့လဲ့ဝင်း မိတီလာတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒေမငိမ်းေကျာ် ပခကုတကသိုလ ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒသိမ့်သိမ့် မိတီလာတကသိုလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒြမနာရညိီ လားးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒကည်ကည်ြမင့် ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ၊် 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ၊် ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၃၈။ ေဒခင်စာဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၉။ ေဒဇာြခည်စိုး ရတနာပံုတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒရည်မွနဦ်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒေမြမတ်ခိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၄၂။ ေဒခင်စိုးမုိး မေလးတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒသူဇာလင်း မိတီလာတကသိုလ ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

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

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံး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 (၈၀၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ပထဝီဝင်ဌာနတွင ်

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသသီီခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ဘားအတံကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခိုင်သိမ့်သိမ့်ေထွး မေကွးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာခင်ခင်မုိး ဘားအတံကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာခင်စန်းဝင်း ေရ�ဘုိတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာဝါဝါထနွး် မေကွးတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာအမာသနိး် မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာခိုင်သီတာြမင့် မေကွးတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာစနး်သီတာ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ခိုင် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာထားထားယွ် မုိးညင်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာမာမာေဆွ မိတီလာတကသိုလ ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသာေသာ် ေတာင်ငတူကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ဝင်းမိင် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာခနွေ်ကျာ်ေအာင်ဟိနး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသင်းသင်းခိင်ု ေတာင်ငတူကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်ြမတ်မွန် ြပည်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာသတီာိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၉။ ေဒါက်တာေနာ်ေမေဖာ ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာှင်းအဆိနး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၁။ ေဒါက်တာနနး်ေအာင်ခမ်း ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာချယရ်ဝီင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၃။ ေဒါက်တာစမုာစိးု ဟားခါးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာထားအေိချာ မိတီလာတကသိုလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာဥမာေဌး မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ရီ မိတီလာတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေဆေွဆသွင်း ပခကုတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၇) 

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 (၈၀၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သမုိင်းဌာနတွင် 

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာနနး်စနး်ေကသီ ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယွ်ယွ်ကုိ မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေမာင်ေမာင်ထနွ်း မလာတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာစစုဝုင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာခင်သက်ချ ိ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၆။ ေဒါက်တာလင်လင်လင်ွ ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့််သနး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာယွန်ေီအး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာနနး်ေအးေအးချ ိ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာတင်တင်မိုး မအပူင်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေဝေဝမုိး ြမင်း�ခတံကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာငယင်ယေ်ထးွ မလာတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာမုိးမုိးေကျာ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဒခင်မာလွင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာေဒင်ှးမာခင်         ဒဂုံတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးေအးလင် ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအာင်မျ ိးထနွး် မေလးတကသိုလ ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာသင်းသင်းထနွ်း ေမာ်လမိင်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ေအး လားးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာသက်သက်ိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာမာမာလင်ွ မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာေဒဝင်းတင် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာခင်ေဌးြမင့် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာချ ိချ ိထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာကကေမး စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာေအးေအးြမတ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာရရီြီမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာငယ်ငယေ်အာင် ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာစိုးစိးုခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာယွန်ေီအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာဦးေအးလင်ွ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာခင်သက်ေဝ ေတာင်ကီးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာတင်ယေုမ မံုရ�ာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာခိုင်မာယွ် စစကုိ်င်းတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၈) 

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 (၈၀၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဒဿနကိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

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

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာလင်ွမာတင်ေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒသီသစီနိ ် ပုသိမ်တကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၃။ ဦးနရထဲနွး် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒခင်သန�်ယွ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၅။ ေဒသူဇင်က စစေ်တွတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၆။ ေဒသလာခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာတင်စာဝင်း ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ဟသာတတကသုိလ် 

၈။ ဦးေရ�တုိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၉။ ေဒေဝေဝဦး ြပည်တကသုိလ် မေကွးတကသုိလ် 

၁၀။ ဦးခင်ေမာင်ဆနး် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၁။ ဦးကုိကီး စစကုိ်င်းတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒစိုးယေုမာ် စစေ်တွတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒဥမာခိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒမုိးသူဇာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မုိးညင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒနမ့်တင်ချ ိေအး မအပူင်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၂၉) 

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 (၈၀၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ စတ်ိပညာ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာထက်ထက်မုိး ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၂။ ဦးေကျာ်ေကျာ်ိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၃။ ဦးြပည်စိုး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် 

၄။ ဦးအနုး်ြမင့် ပုသိမ်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၅။ ေဒရည်ရည်ဝင်း ပုသိမ်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၀) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြ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 (၈၀၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ဉပေဒပညာ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးြမင့်ေဆ ွ                          ဒဂုံတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂။ ဦးြမတ်သူ မံုရ�ာတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃။ ေဒသီတာလွင် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၄။ ေဒတင်မူဝင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

စစေ်တွတကသုိလ် 

၅။ ဦးေဇာ်မင်းထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒေအးေအးြမင့် ေတာင်ငတူကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၇။ ေဒြဖြဖသင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၈။ ေဒစစုငုယ် ပင်လုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 



2 
 
ြ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 (၈၀၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အေရှတုိင်းပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

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

ဝတရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေဒြမေသွး မေလးတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေအး ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာြဖြဖဝင်း မုိးညင်းတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာသာဝင်း ပခကုတကသိုလ ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 
တကသုိလ် 

၅။ ေဒသာရီ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ြပည်တကသုိလ် 

၆။ ဦးဝင်းြမင့် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒနနး်ြမင့်ရ ီ လားးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၈။ ေဒခင်သူဇာေအာင် ပဲခးူတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉။ ေဒဝင်းသီတာ ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒြမင့်စနး်ကည် ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၂) 

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 (၈၁၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ 

ကထကိ (လစာန်းကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များ 

အြဖစ ်တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသတီာြမင့် ရတနာပံုတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာေဒဝင်းဝင်းြမင့် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၃။ ေဒါက်တာေဒသီတာဝင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

၄။ ေဒါက်တာဝင်းဝင်းခိုင် ဒဂုံတကသုိလ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေဒသီတာမင်း ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မံုရ�ာတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၃) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 
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ြ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 (၈၁၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ မုဿေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ မဿုေဗဒ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသာေအး မေလးတကသိုလ ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၂။ ေဒချ ိသဲ ရတနာပံုတကသုိလ် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ်

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၄) 

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 (၈၁၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရတနာပံုတကသုိလ၊် ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာဌာနမှ ဦးမင်းလင်ွ၊ 

ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား ဒဂုံတကသုိလ်၊ ေရးှေဟာင်းသုေတသနပညာ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင် 

ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၅) 

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 (၈၁၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ဓါတုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ဓါတုေဗဒဌာန/ 

အင်ဂျင်နယီာဓါတုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာြမတ်မွနေ်အး ြပည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်ေချာဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာရရီလီင်ွ ြမင်း�ခတံကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာဥမာေအာင် ဒဂုံတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ကည် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာေဌးေဌးခိုင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာဦးစိုးထနွး်မိင် မေကွးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသယွဝ်ါေအာင် မေကွးတကသုိလ် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာကလျာမင်းမင်းထိုက် ဒဂုံတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာေကျာ်သူ ေတာင်ကီးတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာေဆဇွင်ြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာတူးတူးေဝ မေလးတကသိုလ ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ေဌး ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာေကခိုင်နွ�် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် မေလးတကသိုလ ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာြမြမစမ်ိး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင်လင်း ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ခင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာြမသာေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာခင်ေထးွကိင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာပပစန်း ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာေဒခင်ြမင့် စစေ်တွတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာခင်သက်သက်ေထးွ ဒဂုံတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသင်းသင်းလင် ဒဂုံတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဘားအံ) 

၂၅။ ေဒါက်တာသဇင်ဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ြမနမ်ာိုင်ငံေလေကာင်းှင့် 

အာကာသပညာတကသိုလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာေဒခင်ဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပခကု) 

၂၇။ ေဒါက်တာဆနး်ြမင့်ဦး ကေလးတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ကေလး) 

၂၈။ ေဒါက်တာဝင်းယဉခ်ျ ိယွ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၉။ ေဒါက်တာေမးန�ံသာ ြပည်တကသုိလ် ြပည်နည်းပညာတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာေနာ်ေအးေအးသိနး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

နည်းပညာတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာသတီာလင်ွ မံုရ�ာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(စစကုိ်င်း) 

၃၂။ ေဒါက်တာလသီှတာေအာင် မိတီလာတကသိုလ ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာြဖြဖသွယ် မုိးညင်းတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၃၄။ ေဒါက်တာြဖြဖေသာ် ပဲခးူတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ထားဝယ်) 

၃၅။ ေဒါက်တာယယုစုမ်း ြပည်တကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ပုသိမ်) 

၃၆။ ေဒါက်တာခင်သီတာေစာ ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ဗနး်ေမာ်) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၆) 

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 (၈၁၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ပူေဗဒ 

ဌာန/အင်ဂျင်နယီာပူေဗဒ/သဘာဝသိပံဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက် 

သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာေအာင်ေဇာ်ဦး ြပည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာခင်မုိးသန�် ဘားအတံကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာထိုက်နာေကျာ် စစတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေအးြမတ်မွန် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်ိုင် စစတ်ကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာသက်သက်ိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာရင်ရင်ေထွး ေတာင်ငတူကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာသင်းသင်းခိင်ု ေမာ်လမိင်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထးွ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာခင်ေရ�တင့် မေကွးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာသာေဆွ ေရ�ဘုိတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာေအးသီတာ မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာယဉမ်ာေအာင် မံုရ�ာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာဇင်ဦးလင် ပဲခးူတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစိုးစိးုသင်း ြပည်တကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာမီမီနွ�် ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေအးသာေဌး မလာတကသုိလ် မလာတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာချ ိချ ိဝင်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာတင်မာယု စစတ်ကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉ်ု ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာေအာင်ိုင်ဦး မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာတင်ထနွး်ိုင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၃။ ေဒါက်တာလင်ွလွင်ရီ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာစစုေုမာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာတင်တင်ေအး ြပည်ေထာင်စတုိုင်းရင်းသား 

လငူယမ်ျားစမ်ွးရည်ဖံွဖိးေရး 

ဒီဂရေီကာလပ်ိ (စစကုိ်င်း) 

ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာဇင်မာေကျာ် ပုသိမ်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာဝင်းရီ မံုရ�ာတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် (မံုရ�ာ) 

၂၈။ ေဒါက်တာရေီမသွင် မေကွးတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 

၂၉။ ေဒါက်တာယွ်ယွထ်နွး် ေတာင်ငတူကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မိတီလာ) 

၃၀။ ေဒါက်တာေဌးေဌးဝင်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(သနလ်ျင်) 

၃၁။ ေဒါက်တာေဒချမ်းေြမ့ ရတနာပံုတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(လွိင်ေကာ်) 

၃၂။ ေဒါက်တာေကခိုင်ဦး မေလးတကသိုလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၃၃။ ေဒါက်တာခင်စစုုဟန် စစတ်ကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာေအးသာသွင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဘားအံ) 

၃၅။ ေဒါက်တာတင်ိုင်လတ် ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ေတာင်ကီး) 

၃၆။ ေဒါက်တာိုင်ိုင်ဝင့်ထနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေမှာ်ဘီ) 

၃၇။ ေဒါက်တာခင်စာခိုင် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(သထုံ) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 
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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 (၈၁၅/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလမ်ျား၏ သချာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သချာဌာန/ 

အင်ဂျင်နယီာသချာဌာန/တွက်ချက်ေရးသချာမဟာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာခင်ယွေ်အး ဒဂုံတကသုိလ် ေမာ်လမိင်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာနနး်ေကသီလွင် ဒဂုံတကသုိလ် မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာြမင့်သီတာ ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာအအိခိင် ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာြမြမစိုး ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေမာ် ဒဂုံတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာေဒစနိ�်ပံး ရနကု်နတ်ကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေဒမုိးမုိး ပခကုတကသိုလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၉။ ေဒါက်တာထက်ထက်ဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၀။ ေဒါက်တာေအးေအးသိမ့်ေအာင် မေကွးတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာယွန်ီသိနး်(ခ) 

နနး်မီမီသိနး် 

မေကွးတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေထးွ ေမာ်လမိင်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာေကခိုင်အနုး် ဘားအတံကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာခင်မာေအး ပဲခးူတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာွဲယဉ်မုိး မေကွးတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာတင်လဲ့လဲ့ဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာသနိး်သိန်းဆင့် ဘားအတံကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေဇာ်သနး် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၁၉။ ေဒါက်တာေထးွမမေအာင် မလာတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာနလီာသိနး် ရတနာပံုတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ရတနာပံုဆိုင်ဘာစီးတီး) 

၂၁။ ေဒါက်တာဝါဝါေဌး စစကုိ်င်းတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(စစကုိ်င်း) 

၂၂။ ေဒါက်တာနနး်ယယုုဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၂၃။ ေဒါက်တာဇင်သဲွခိုင်ေဖ ရတနာပံုတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေလး) 

၂၄။ ေဒါက်တာေထးွေထးွဦး စစတ်ကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ေတာင်ကီး) 

၂၅။ ေဒါက်တာခိုင်ယွဝ်င်း မံုရ�ာတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ပခကု) 

၂၆။ ေဒါက်တာြမစနး်ေမ မံုရ�ာတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

၂၇။ ေဒါက်တာြမင့်သိဂ ရတနာပံုတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မေကွး) 

၂၈။ ေဒါက်တာေအးေအးခိုင် ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် နည်းပညာတကသုိလ် 

(ြမစ်ကီးနား) 

၂၉။ ေဒါက်တာဇင်မာမျ ိး ေတာင်ကီးတကသုိလ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(လားး) 

၃၀။ ေဒါက်တာေဝေဝမုိး မေကွးတကသုိလ် ြပည်နည်းပညာတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာစစုေုဌး ပခကုတကသိုလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(မအပူင်) 

၃၂။ ေဒါက်တာေမြမတ်မိးု မိတီလာတကသိုလ ် ကွနပ်ျတာတကသုိလ် 

(ဟသာတ) 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၈) 

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 (၈၁၆/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာ 

နး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ သတေဗဒ 

ဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ် တာဝနဝ်တရားများ 

စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဟန် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာမီမီေဝ မိတီလာတကသိုလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၃။ ေဒါက်တာရရီေီထးွ  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာေစာဥမာ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မိတ်တကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာနွ�်လင်ွ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာဦးေဌးခိုင် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာတက်ထဏွး်သူ ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ထားဝယတ်ကသိလု ်

၈။ ေဒါက်တာနနး်ေလာင်(ဝ်)ခမ်း လားးတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၉။ ေဒါက်တာတင်ေအးရီ  မအပူင်တကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာသတီာစိုး ပုသိမ်တကသုိလ် ေတာင်ငတူကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာခင်စပယထ်ဋွ ် ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာသက်စမုာ တပ်မေတာ်သူနာြပှင့် 

ေဆးဘက်ပညာတကသုိလ ်

မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်သာလတ် မံုရ�ာတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာလဲ့လဲ့ခိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာစစုုိုင်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၆။ ေဒါက်တာေအမီေအာင် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာစစုထုနွး် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာေအးေအးသနး် ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ ် မိတီလာတကသိုလ ်

၁၉။ ေဒါက်တာေအးေအးသန�် ဒဂုံတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၀။ ေဒါက်တာညိညိေအာင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၁။ ေဒါက်တာအအိဝိင်း ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာနနီဝီင်း ရတနာပံုတကသုိလ် မိတီလာတကသိုလ ်

၂၃။ ေဒါက်တာေအးေအးသင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာနနီဝီင်း ြပည်တကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာပပဝင်း ရတနာပံုတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာခင်သနး်သနး်စိုး ပဲခးူတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာခင်ခင်ေလး ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာေအးမွနစ်န်း ဟသာတတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာချ ိမေီအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာခင်မာလာေအာင်  ေရနေံချာင်းတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာနလီာစိုး ဟသာတတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာိုင်ကုိကုိချစ် မလာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာစနး်စနး်ြမင့်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာခင်သနး်ေထးွ ရနကု်နအ်ေဝးသင်တကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၃၅။ ေဒါက်တာေဒသနး်ပိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာေအာင်ချ ိ  ေတာင်ငတူကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၃၇။ ေဒါက်တာသသီီေသာ်  ရနကု်နတ်ကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၃၈။ ေဒါက်တာသဇူာဟန် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၃၉။ ေဒါက်တာေဘာက်မုိင် လားးတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၄၀။ ေဒါက်တာစစိုးေရ� ဟသာတတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၄၁။ ေဒါက်တာခင်ြမတ်ေမာ် မလာတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၄၂။ ေဒါက်တာမီမီေအာင်(ခ) 

မဥသင်းေအာင် 

ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၃။ ေဒါက်တာေကျာ်မျ ိးိုင် ပုသိမ်တကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၄။ ေဒါက်တာြမင့်ြမင့်ေအး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၄၅။ ေဒါက်တာတင်ေလးမွန် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၃၉) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 
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ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 

 



ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာုိင်ငေံတာ်အစုိးရ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဝန်ကီးံုး 

အမိန်�ေကာြ်ငာစာ 

အမှတ် (၈၁၇/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသိုလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ (လစာနး် 

ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတိုင့်ှ ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ ကုေဗဒဌာနတွင ်

တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်း 

ေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာကကသင်း ဟားခါးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာရရီီယွ ် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေဆေွဆလွင်း မေလးတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉခ်ိုင် ဒဂုံတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၅။ ေဒါက်တာေကျာ်ေကျာ်လင်ွ ကေလးတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၆။ ေဒါက်တာခင်ေထးွေမာ် ရတနာပံုတကသုိလ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၇။ ေဒါက်တာသင်ဇာလင်း မိတီလာတကသိုလ ် လွိင်ေကာ်တကသုိလ် 

၈။ ေဒါက်တာေဆဇွင်စိုး ရနကု်နပ်ညာေရးတကသုိလ ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၉။ ေဒါက်တာေချာစနုာ ရတနာပံုတကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒါက်တာစနး်နွ�်ယွ် မံုရ�ာတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၁။ ေဒါက်တာြဖြဖဦး ြမစ်ကီးနားတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒါက်တာစမ်းစမ်းေအး ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၃။ ေဒါက်တာခင်ယွသ်နး် ရတနာပံုတကသုိလ် ပင်လုံတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒါက်တာသနိး်ထနွး်ဦး ရတနာပံုတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 

၁၅။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေအာင် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် မုိးညင်းတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၆။ ေဒါက်တာသန်းသနး်ရီ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၇။ ေဒါက်တာေဌးေဌးြမင့် ဒဂုံတကသုိလ် ဗနး်ေမာ်တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒါက်တာယုဉေ်အး ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၁၉။ ေဒါက်တာသင်းသင်းဦး ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၀။ ေဒါက်တာုရုီ ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၁။ ေဒါက်တာတင်တင်ေမာ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

၂၂။ ေဒါက်တာယဇုနထနွး် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ထားဝယတ်ကသိလု ်

၂၃။ ေဒါက်တာသန်းသနး်စိုး ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၄။ ေဒါက်တာသသီီထိုက် ဘားအတံကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၅။ ေဒါက်တာသရီညိိ ဒဂုံတကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၆။ ေဒါက်တာသယွသွ်ယဦ်း ရနကု်နတ်ကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

၂၇။ ေဒါက်တာဦးြမတ်သူ မေကွးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၈။ ေဒါက်တာခိုင်ခိုင် ရတနာပံုတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၂၉။ ေဒါက်တာခင်မာိုင် ေတာင်ငတူကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၀။ ေဒါက်တာကည်ကည်လွင် ရနကု်နအ်ေနာက်ပုိင်း 

တကသုိလ် 

စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၁။ ေဒါက်တာခင်ေမာင်ေဌး မေကွးတကသုိလ် ဟားခါးတကသုိလ် 

၃၂။ ေဒါက်တာမျ ိးပပမင်း ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၃။ ေဒါက်တာမာနအ်တ်ွ ဒဂုံတကသုိလ် စစေ်တွတကသုိလ် 

၃၄။ ေဒါက်တာခင်စိးုေအး ရတနာပံုတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၅။ ေဒါက်တာသန�်စင်ယွ် ဒဂုံတကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

၃၆။ ေဒါက်တာေဌးေဌးေအာင် ြမင်း�ခတံကသုိလ် ေတာင်ကတ်ုတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၀) 

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 (၈၁၈/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလ်၊ ဌာနများ၏ ဘူမိေဗဒဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

ဘူမိေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရား 

များ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်၊ ဌာန 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာထင်လင်းေအာင် ပဲခးူတကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယွန်လီင် ရနကု်နတ်ကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၃။ ေဒါက်တာေအာင်မင်းဦး ဘားအတံကသုိလ် ဘားအတံကသုိလ် 

၄။ ေဒါက်တာတင်ြမင့်ဦး ဘဲွလနွအ်သံုးချဘူမိေဗဒဌာန မလာတကသုိလ် 

၅။ ေဒေအးေအးမာ ရတနာပံုတကသုိလ် ရတနာပံုတကသုိလ် 

၆။ ေဒရင်ြမ ဒဂုံတကသုိလ် ဘားအံတကသုိလ် 

၇။ ဦးစိုးဝင်း ြမင်း�ခတံကသုိလ် ြမင်း�ခတံကသုိလ် 

၈။ ေဒခင်မျ ိးစီ မေကွးတကသုိလ် ေရနေံချာင်းတကသုိလ် 

၉။ ေဒေမးေမး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၀။ ေဒငမ်ိးသီတာမုိး ပဲခးူတကသုိလ် မအပူင်တကသုိလ် 

၁၁။ ေဒကျင်ကျင်မိုး ရတနာပံုတကသုိလ် လားးတကသုိလ် 

၁၂။ ေဒင်ှးြမင့် ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ကေလးတကသုိလ် 

၁၃။ ဦးရန်ိုင်ထနွး် မိတီလာတကသိုလ ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 

၁၄။ ေဒစစီမီာ ေကျာက်ဆည်တကသုိလ် ေရ�ဘုိတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ်၊ ဌာန 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁၅။ ဦးခင်ေမာင်ေထးွ ရတနာပံုတကသုိလ် ကျ ိင်းတံုတကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၁) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျား 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံး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 (၈၁၉/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရန်ကုနအ်ေနာက်ပိုင်းတကသုိလ်၊ ကုန်ထတ်ုဓါတုေဗဒဌာနမှ 

ေဒါက်တာဆနး်ဆနး်စိုး၊ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား ရတနာပံုတကသုိလ၊် 

ကုနထ်တ်ုဓါတုေဗဒဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ် 

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၂) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ပါေမာကချပ်၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလမ်ျား 

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 (၈၂၀/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ အဏဝါသိပံပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလမ်ျား၏ 

အဏဝါသိပံပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ ်

တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ေဒါက်တာမင်းဦး ပုသိမ်တကသုိလ် ပုသိမ်တကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာတင့်လင်ွ ပုသိမ်တကသုိလ် မိတ်တကသုိလ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၃) 

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 (၈၂၁/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနမှ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကထကိ 

(လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ်၊ ဒီဂရ ီ

ေကာလပ်ိများ၏ ကွနပ်ျတာသိပံပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် လက်ရိှ တကသုိလ် 
တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ်၊ ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

၁။ ေဒါက်တာအေိဆဟွန် ဒဂုံတကသုိလ် ဒဂုံတကသုိလ် 

၂။ ေဒါက်တာယွန်ဝီင်း ဒဂုံတကသုိလ် အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာ 
ဒဂီရီေကာလိပ် 

 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၄) 

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/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

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 (၈၂၂/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ တကသုိလမ်ျား၏ စးီပွားေရးပညာဘာသာရပ်ဌာနများမှ ေအာက်ေဖာ်ြပ 

ပါ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)များအား ၄င်းတုိှင့် ယဉှတဲွ်ေဖာ်ြပပါ တကသုိလ ်

များ၏ စးီပွားေရးပညာဘာသာရပ်ဌာနများတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀)များအြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည် - 

စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၁။ ဦးကုိြမတ် ေဘာဂေဗဒ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၂။ ဦးထနွး်ခိုင် ေဘာဂေဗဒ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

၃။ ေဒအအိေိဇာ် ေဘာဂေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၄။ ေဒေဆရွရီေီထးွ ေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၅။ ေဒစနး်စနး်ေအး အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၆။ ေဒမာမာသနး် အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၇။ ေဒခင်ယွ် အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
အသံုးချေဘာဂေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
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စဉ ် အမည် 
လက်ရိှ တကသုိလ်၊ 

ဒီဂရီေကာလပ်ိ 

တုိးြမင့်ခန�်ထားသည့် 

တကသုိလ် 

၈။ ဦးသနး်ိုင်ဦး ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၉။ ေဒမုိးမိုးေဌး ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

၁၀။ ေဒခင်စာထနွး် ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၁၁။ ဦးသနး်ဦး ဝါဏဇိေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

ဝါဏဇိေဗဒ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၁၂။ ေဒါက်တာယဉယ်ဉဝ်င့် စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၁၃။ ေဒါက်တာလင်ွချန်ဖိး စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
၁၄။ ေဒစနိစ်နိေ်အး စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
၁၅။ ေဒခင်ေဆဝွင်း စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 
၁၆။ ဦးေအာင်ိုင်ဝင်း စာရင်းအင်းပညာ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

စာရင်းအင်းပညာ၊ 
မိတီလာစးီပွားေရး 

တကသုိလ် 
၁၇။ ေဒေစာနနး်ယွ် စးီပွားေရးပညာ၊ 

ရတနာပံုတကသုိလ် 
ေဘာဂေဗဒ၊ 

မိတီလာစးီပွားေရး 
တကသုိလ် 

၁၈။ ေဒသဇင်ေထးွ(ခ) 
သနး်သနး်ေထွး 

စးီပွားေရးပညာ၊ 
ြပည်တကသုိလ် 

ေဘာဂေဗဒ၊ 
မံုရ�ာစးီပွားေရးတကသုိလ် 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၅) 

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/ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ/်ဒီဂရေီကာလပ်ိများ 

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 (၈၂၃/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ ရနကု်နအ်ေရှပုိင်းတကသုိလ်၊ စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနမှ 

ေဒါက်တာေဌးေဌးဆင့်၊ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား ရနကု်နအ်ေရှပုိင်း 

တကသုိလ်၊ စာကည့်တုိက်င့်ှသုတပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-၄၀၀၀-

၃၆၁၀၀၀) အြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မစှ၍ ရာထးူတုိးြမင့်ခန�်ထားလိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၆) 

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၊ သက်ဆိုင်ရာတကသုိလ် 

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 (၈၂၄/၂၀၂၀) 

၁၃၈၂ ခုစ်ှ၊ နတ်ေတာ်လဆန်း ( ၁၀ ) ရက် 

(၂၀၂၀ ြပည့်စ်ှ၊ ဒီဇငဘ်ာလ - ၂၄ - ရက်) 

 

အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာနရှိ အမျ ိးသားစမံီခန�ခ်ွဲမပညာဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ခရီးသွားလပ်ုငနး်စမံီခန�ခ်ွဲမ 

ပညာဌာနမှ ေဒြမေအး၊ ကထကိ (လစာနး်ကျပ် ၃၀၈၀၀၀-၄၀၀၀-၃၂၈၀၀၀)အား အမျ ိးသားစမံီခန�်ခွဲမ 

ပညာဒီဂရေီကာလပ်ိ၊ ခရးီသွားလပ်ုငနး်စမံီခန�ခ်ွဲမပညာဌာနတွင် တဲွဖက်ပါေမာက (လစာနး်ကျပ် ၃၄၁၀၀၀-

၄၀၀၀-၃၆၁၀၀၀)အြဖစ် တာဝနဝ်တရားများ စတင်ထမ်းေဆာင်သည့်ရက်မှစ၍ ရာထူးတုိးြမင့်ခန�်ထား 

လိုက်သည်။ 

 

 ေဒါက်တာမျ ိးသိမ်းကီး 

 ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီး 

စာအမှတ် ။ အပ်ုချပ်မ(တုိး/တဲွဖက်ပါေမာက)/၂၀၂၀(၂၅၇၄၇) 

ရက်စွဲ ။ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် ဒီဇင်ဘာလ (၂၄) ရက် 

 

ြဖန�်ေဝြခင်း - 

ိုင်ငံေတာ်သမတုံး 

ြပည်ေထာင်စအုစိုးရအဖဲွုံး 

ြပည်ေထာင်စတုရားလတ်ေတာ်ချပ် 

ြပည်ေထာင်စဝုန်ကီးဌာနများအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှေနချပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စစုာရင်းစစခ်ျပ်ုံး 

ြပည်ေထာင်စရုာထးူဝနအ်ဖဲွ 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ ပံုှိပ်ေရးင့်ှထတ်ုေဝေရးဦးစီးဌာန 

(ြမနမ်ာိုင်ငံြပနတ်မ်းတွင် ထည့်သွင်းေကညာေပးပါရန ်ေပးပုိအပ်ပါသည်။) 

န်ကားေရးမှးချပ်၊ အဆင့်ြမင့်ပညာဦးစးီဌာန 
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ပညာေရးဝန်ကီးဌာနရှိဦးစီးဌာနများအားလုံး 

ေကျာင်းအပ်ုကီး၊ သက်ဆိုင်ရာဒီဂရေီကာလပ်ိ 

သက်ဆိုင်ရာပုဂိလ် 

အမိန�်ေကာ်ြငာစာအဓိကစာတဲွ 

ုံးလက်ခ/ံေမာစာတဲွ 

- သက်ဆိုင်ရာပုဂိလမ်ျားသည် မိမိတုိ၏တာဝနဝ်တရားများကို တာဝနရ်ှိသူထ ံစနစတ်ကျလဲေြပာင်းပီး 

၄၅ရက်အတွင်း ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန၊် သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ် 

ခင့်ွ၊ လပ်ုသက်ခွင့်၊ ေဆးလက်မှတ်ခင့်ွ၊ လစာမ့ဲခင့်ွှင့် မီးဖွားခင့်ွစသည့်ခင့်ွများ ခစံားခင့်ွြပထားပါက 

ခင့်ွကာလကနုဆ်ုံးချနိတွ်င် ေြပာင်းေရ�တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန။်  

- ရာထးူေြပာင်းေရ�ြခင်းများတွင် COVID 19 ကာကွယ၊် ထနိး်ချပ်၊ ကုသေရး အမျ ိးသားအဆင့် 

ဗဟုိေကာ်မတီမှထတ်ုြပန်သည့် န်ကားချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ၊် တုိင်းေဒသကီးများမှ 

ထတ်ုြပနထ်ားေသာန်ကားချက်များင့်ှ အညီလုိက်နာေဆာင်ရ�က်သွားရနြ်ဖစသ်ည်။ 

       အမိန�်အရ 

 

 ေဒါက်တာေဇာ်ြမင့် 

 အမဲတမ်းအတွင်းဝန် 
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