
           ေ ြော်ြြာစာအမှတ် ၃/၂၀၂၀၊ ဝန်ကြေီဵဌာနနှြ်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ(၁၀)ခုမှ 

ြြန်တမ်ဵဝြ်အရာရှိအဆြဴ်လစ်လြ်ရာထူဵ(၁၉၅)ေနရာ ေရဵေြဖစာေမဵြွဲ 

ေနြြည်ေတာ်စာစစ်ဌာနအတွြေ် အသိေြဵေ ြေညာချြေ် 

၁။ ေေဵေြြေစာေေဵပဲွကုိ ေေြပည်ေော်စာစစ်ဌာေေွင် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွေ်လ(၂၆)ေက် (စေေေေ့)နှင်ဴ (၂၇)ေ   

(ေေဂဂေနွေေ့)ေျာဵေွင် ကျင်ဵပေည်ြြေစ်ပါသည်။ စာေွက်စာေေ်ဵလုိအပ်ချက်ေိှသူေျာ ၊ဵ ဝေ်ကကီဵဌာေ 

ခွင်ဴြပုစာေင်ြပေေ် လုိအပ်သည်ဴ လက်ေိှနုိင်ငဴဳဝေ်ထေ်ဵေျာဵနှင်ဴ ေြြေဆုိခွင်ဴေေိှသူေျာ  ဵ ခဳုအေှေ်စာေင်ဵေ့ုိ    

ပူဵေွဲေြော်ြပထာဵပါသည်။ 

၂။ ေြြေဆုိခွငဴ်ကေ်ြပာဵေျာဵကုိ ၂၄-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ( ြောသြေတဵေန့)နှြ်ဴ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ (ေသာ ြောေန့) 

တ့ုိတွြ် ရဳုဵအမှတ်(၁၇)၊ ြြည်ေထာြ်စုရာထူဵဝန်အဖဲွ့ရဳုဵ၌ ရဳုဵချန်ိအတွြ်ဵ ထုေ်ေပဵေည်ြြေစ်ပါသည်။  

၃။ ေလျှောက်လွှာေွင် ပူဵေဲွေင်ြပေေည်ဴစာေွက်စာေေ်ဵလုိအပ်ချက်ေိှသူေျာဵနှင်ဴ ဝေ်ကကီဵဌာေခွင်ဴြပုစာ 

ေင်ြပေေ်လုိအပ်သည်ဴ လက်ေိှနုိင်ငဴဳဝေ်ထေ်ဵေျာဵအေေြြေင်ဴ လုိအပ်ချက်ေျာဵေင်ြပနုိင်ပါက ေောက်ေုိ ြဵြေင်ဴ 

ခုဳအေေှ်ထုေ်ေပဵေည်ြြေစ်ပါသည်။  

၄။ ေြဖဆုိရမည်ဴစာစစ်ဌာနများ 

စာေြဖဌာန ခုဳအမတှ် ဦဵေရ 

(က) အထက(၃)ေေြပည်ေော် ၁ ေ ှ ၈၀၀ အထိ (၈၀၀)ဦဵ 

( ခ ) အထက(၁၁)ေေြပည်ေော် ၈၀၁ ေ ှ ၁၄၀၀ အထိ (၆၀၀)ဦဵ 

( ဂ ) အထက(၂၂)ေေြပည်ေော် ၁၄၀၁ ေ ှ အထက်  (၄၁၆)ဦဵ 
 

စာေမဵြွဲအချနိ်စာရြ်ဵ - 

၂၆ - ၆ - ၂၀၂၁ (စေေေေ့)  ၀၉:၀၀ောေီေှ ၁၁:၀၀ ောေီအထိ ြေေ်ောစာ 

     ၁၃:၀၀ောေီေှ ၁၅:၀၀ ောေီအထိ အဂဂလပိ်စာ 

၂၇ - ၆ - ၂၀၂၁ (ေေဂဂေနွေေ့) ၀၉:၀၀ောေီေှ ၁၁:၀၀ ောေီအထိ သုေေေဵ   



          ေ ြော်ြြာစာအမှတ်၃/၂၀၂၀၊ ဝန်ကြေီဵဌာနနှြ်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ(၁၀)ခုမှ 

ြြန်တမ်ဵဝြ်အရာရှိအဆြဴ်လစ်လြ်ရာထူဵ(၁၉၅)ေနရာ ေရဵေြဖစာေမဵြွဲ 

ရန်ြေုန်တိုြ်ဵေဒသကြေီဵစာစစ်ဌာနအတွြေ် အသိေြဵေ ြေညာချြေ် 

၁။ ေေဵေြဖစာေေဵပဲွကုိ ေန်ကုန်တုိင်ဵေဒသကကီဵစာစစ်ဌာနတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၆)ေက် (စေနေန့)နှ    

(၂၇)ေက်(တနဂဂေနွေန့)ေျာဵတွင် ကျင်ဵပေည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေွက်စာတေ်ဵလုိအပ်ချက်ေိှသူေျာ ၊ဵ ဝန်ကကီ  ဵ

ဌာနခွင်ဴြပုစာတင်ြပေန် လုိအပ်သည်ဴ လက်ေိှနုိင်ငဴဳဝန်ထေ်ဵေျာဵနှင်ဴ ေြဖဆုိခွင်ဴေေိှသူေျာဵ ခဳုအေှတ် 

စာေင်ဵတို့ကို ပူဵတွဲေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၂။ ေြဖဆုိခွငဴ်ကတ်ြပာဵေျာဵကုိ ၂၄-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ( ြောသြေတဵေန့)နှြ်ဴ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ (ေသာ ြောေန့) 

တို့တွြ ်အထြေ(၁) လသာ၌ ရုဳဵချနိ်အတွြ်ဵ ထုတ်ေပဵေညြ်ဖစ်ပါသည်။  

၃။ ေလျှောက်လွှာတွင် ပူဵတဲွတင်ြပေေည်ဴစာေွက်စာတေ်ဵလုိအပ်ချက်ေိှသူေျာဵနှင်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနခွင်ဴြပုစာ 

တင်ြပေန်လုိအပ်သည်ဴ လက်ေိှနုိင်ငဴဳဝန်ထေ်ဵေျာဵအေနြဖင်ဴ လုိအပ်ချက်ေျာဵတင်ြပနုိင်ပါက ေနာက်တုိ ြဵဖင်ဴ 

ခုဳအေတှ်ထုတ်ေပဵေည်ြဖစ်ပါသည်။  

၄။ ေြဖဆုိရမည်ဴစာစစ်ဌာနများ 

စာေြဖဌာန ခုဳအမတှ် ဦဵေရ 

(က) အထက(၁)လသာ ၁ ေ ှ ၄၈၀ အထိ (၄၈၀)ဦဵ 

( ခ ) အထက(၂)လသာ ၄၈၁ ေ ှ ၉၃၀ အထိ (၄၅၀)ဦဵ 

( ဂ ) အထက(၄)ဗိုလ်တေထာင် ၉၃၁ ေ ှ ၁၃၃၀ အထိ (၄၀၀)ဦဵ 

(ဃ) အထက(၅)ဗိုလ်တေထာင် ၁၃၃၁ ေ ှ ၁၅၃၀ အထိ (၂၀၀)ဦဵ 

( င ) အထက(၆)ဗိုလ်တေထာင် ၁၅၃၁ ေ ှ အထက်  (၉၃၉)ဦဵ 
 

စာေမဵြွဲအချနိ်စာရြ်ဵ - 

၂၆ - ၆ - ၂၀၂၁ (စေနေန့)  ၀၉:၀၀နာေီေှ ၁၁:၀၀ နာေီအထိ ြေန်ောစာ 

     ၁၃:၀၀နာေီေှ ၁၅:၀၀ နာေီအထိ အဂဂလပိ်စာ 

၂၇ - ၆ - ၂၀၂၁ (တနဂဂေနွေန့) ၀၉:၀၀နာေီေှ ၁၁:၀၀ နာေီအထိ သုတေေဵော 



ေ ြော်ြြာစာအမှတ် ၃/၂၀၂၀၊ ဝန်ကြေီဵဌာနနှြ်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ(၁၀)ခုမှ 

ြြန်တမ်ဵဝြ်အရာရှိအဆြဴ်လစ်လြ်ရာထူဵ(၁၉၅)ေနရာ ေရဵေြဖစာေမဵြွဲ 

မန္တေလဵတိုြ်ဵ ေဒသကြေီဵစာစစ်ဌာနအတွြေ် အသိေြဵေ ြေညာချြေ် 

၁။ ေေဵေြဖစာေေဵပဲွကုိ ေန္တေေဵတုိင်ဵေဒသကကီဵစာစစ်ဌာနတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်ေ(၂၆)ေက် (စေနေန့)နှင်ဴ 

(၂၇)ေက်(တနဂဂေနွေန့)ေျာဵတွင် ကျင်ဵပေည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေွက်စာတေ်ဵေုိအပ်ချက်ေိှသူေျာ ၊ဵ ဝန်ကကီ  ဵ

ဌာနခွင်ဴြပုစာတင်ြပေန် ေိအုပ်သည်ဴ ေက်ေှိနိုင်ငဳဴဝန်ထေ်ဵ ေျာဵနှငဴ ်ေြဖဆိုခွငဴ်ေေိှသူေျာဵ ခုဳအေတ်ှ 

စာေင်ဵတို့ကို ပူဵတွဲေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၂။ ေြဖဆုိခွငဴ်ကတ်ြပာဵေျာဵကုိ ၂၄-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ( ြောသြေတဵေန့)နှြ်ဴ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ (ေသာ ြောေန့)  

တ့ုိတွြ် မန္တေလဵတုိြ်ဵေဒသကြီေဵစီမဳအုြ်ချုြ်ေရဵေြောြ်စီရဳုဵ၌ ရဳုဵချန်ိအတွြ်  ဵထုတ်ေပဵေည် ြဖစ်ပါသည်။  

၃။ ေေျှောက်ေွှာတွင် ပူဵတဲွတင်ြပေေည်ဴစာေွက်စာတေ်ဵေုိအပ်ချက်ေိှသူေျာဵနှင်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနခွင်ဴြပုစာ 

တင်ြပေန်ေုိအပ်သည်ဴ ေက်ေိှနုိင်ငဴဳဝန်ထေ်ဵေျာဵအေနြဖင်ဴ ေုိအပ်ချက်ေျာဵတင်ြပနုိင်ပါက ေနာက်တုိ ြဵဖင်ဴ 

ခုဳအေတှ်ထုတ်ေပဵေည်ြဖစ်ပါသည်။  

၄။ ေြဖဆုိရမည်ဴစာစစ်ဌာနများ 

စာေြဖဌာန ခုဳအမတှ် ဦဵေရ 

(က) အထက(၈) ေန္တေေဵ၊ ေအာင်ေြေသာစဳမေို့နယ် ၁ ေ ှ ၈၂၀ အထိ (၈၂၀)ဦဵ 

( ခ ) အထက(၁၁) ေန္တေေဵ၊ ေအာင်ေြေသာစဳမေို့နယ် ၈၂၁ ေ ှ အထက်  (၆၀၂)ဦဵ 
 

စာေမဵြွဲအချနိ်စာရြ်ဵ - 

၂၆ - ၆ - ၂၀၂၁ (စေနေန့)  ၀၉:၀၀နာေီေှ ၁၁:၀၀ နာေီအထိ ြေန်ောစာ 

     ၁၃:၀၀နာေီေှ ၁၅:၀၀ နာေီအထိ အဂဂေပိ်စာ 

၂၇ - ၆ - ၂၀၂၁ (တနဂဂေနွေန့) ၀၉:၀၀နာေီေှ ၁၁:၀၀ နာေီအထိ သုတေေဵော 

 



ေ ြော်ြြာစာအမှတ် ၃/၂၀၂၀၊ ဝန်ကြေီဵဌာနနှြ်ဴအဖဲွ့အစည်ဵ(၁၀)ခုမှ 

ြြန်တမ်ဵဝြ်အရာရှိအဆြဴ်လစ်လြ်ရာထူဵ(၁၉၅)ေနရာ ေရဵေြဖစာေမဵြွဲ 

မေြေွဵတိုြ်ဵ ေဒသကြေီဵစာစစ်ဌာနအတွြေ် အသိေြဵေ ြေညာချြေ် 

၁။ ေေဵေြဖစာေေဵပဲွကုိ ေေကွဵတုိင်ဵေဒသကကီဵစာစစ်ဌာနတွင် ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၂၆)ေက် (စေနေန့)      

(၂၇)ေက်(တနဂဂေနွေန့)ေျာဵတွင် အထက(၁)ေေကွဵ၌ ကျင်ဵ ပေည်ြဖစ်ပါသည်။ စာေွကစ်ာတေ်ဵ 

လုိအပ်ချက်ေိှသူေျာဵ၊ ဝန်ကကီဵဌာနခွင်ဴြပုစာတင်ြပေန် လိအုပ်သည်ဴ လက်ေှိနိုငင်ဳဴဝန်ထေ်ဵ ေျာဵနှငဴ ်

ေြဖဆိုခွငဴ်ေေိှသူေျာဵ ခုဳအေှတ်စာေင်ဵ တို့ကို ပူဵတွဲေဖာ်ြပထာဵပါသည်။ 

၂။ ေြဖဆုိခွငဴ်ကတ်ြပာဵေျာဵကုိ ၂၄-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ( ြောသြေတဵေန့)နှြ်ဴ ၂၅-၆-၂၀၂၁ ရြ်ေ (ေသာ ြောေန့) 

တ့ုိတွြ် မဒကွေးတုိင်းဒေသကကီးစီမံအုပ်ချုပ်ဒေးဒကာင်စီရံုး၌ ရဳုဵချန်ိအတွြ်  ဵထုတ်ေပဵေည်ြဖစ်ပါသည်။  

၃။ ေလျှောက်လွှာတွင် ပူဵတဲွတင်ြပေေည်ဴစာေွက်စာတေ်ဵလုိအပ်ချက်ေိှသူေျာဵနှင်ဴ ဝန်ကကီဵဌာနခွင်ဴြပုစာ 
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