ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်
ည

ဆ

ြို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယေ
် ရးဝန်ကကီးဌာန

န

ဆက်သွယေ
် ရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန

စာအမှတ်၊ ၁၅၁- ဆည/ခွဲ(၁)ပစ္စည်ဵ(အဆဥ)/၃၄၀၈
ရက်စွဲ
အေကကာင်ဵအရာ။

၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ

၁၆

ရက်

မုဳရွာမမို့တွင် ဆက်သွယ်ေရးဖိုငဘ
် ာေကဘယ်ကကိုးများ သွယ်တန်းထားရှိမှုကို
စစ်ေဆးရန်အတွက် အကကံေြးအြဖစ် ေဆာင်ရွက်ရန်အတ
ိ ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း

၁။

ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ြမန်မာနိုင်ငဳ

တစ်ဝှမ်ဵမိုဘိုင်ဵဆက်သွယ်ေရဵနှငဴ်
ကွန်ရက်မျာဵ

အင်တာနက်လုင
ိ ်ဵမျာဵ

လျင်ြမန်စွာြဖန့်ကျက်နိုင်ရန်အတွက်

ပိုမိုေကာင်ဵမွန်ေစရန်နှငဴ်

ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာင်မှု

ဆက်သွယ်ေရဵ
လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရ

ကုမ္ပဏီမျာဵမှ တင်ြပေလျှာက်ထာဵလာေသာ ဖိုငဘ
် ာေကဘယ်လမ်ဵေကကာင်ဵသွယ်တန်ဵ တည်ေဆာက်
ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴအ
် ညီစိစစ်၍

ခွင်ဴြပုချက်မျာဵ

ထုတ်ေပဵလျက်ရှိပပီဵ အဆိုပါကွန်ရက် အေထာက်အကူြပုပစ္စည်ဵမျာဵကို တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵမျာဵြပုလုပ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၂။

ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် Nationwide Telecommunication ဝန်ေဆာင်မှု

လုပ်ငန်ဵလိင
ု စ
် င်ရ

ေအာ်ပေရတာမျာဵအပါအဝင်

ကွန်ရက်အေထာက်အကူြပု

ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု စ
် င်(အထူဵ)နှငက
်ဴ ွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုငစ
် င်(သာမန်) လိင
ု စ
် င်ရကုမ္ပဏီ
မျာဵအာဵ

မုဳရွာပမို့

လျှပ်စစ်မီဵတိုငမ
် ျာဵ၊

စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမတ
ိ ်အတွင်ဵ
ဆက်သွယ်ေရဵတိုငအ
် သစ်စိုက်ထြူ ခင်ဵမျာဵ

လျှပ်စစ်နှငဴစ
် ွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနပိုင်
၊

ေြမေအာက်တွငခ
် ျခင်ဵထာဵသည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵကကိုဵမျာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵအေြခခဳအေဆာင်အဦမျာဵတည်ေဆာက်ရာတွင် ထုတ်ြပန်
ထာဵရှိပပီဵြဖစ်သည်ဴ

ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊

ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

သတ်မှတ်စဳချန်ိ

စဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနခွင်ဴြပုချက်နှငဴ် သက်ဆိုငရ
် ာေြမနှင်ဴအေဆာက်
အအုဳ (ပိုင်ရှင်(သို့) RoWကို စီမဳခန့်ခွဲရှိသူတို့၏) ခွင်ဴြပုချက်ရရှိပပီဵမှသာ ေဆာင်ရွက်ကကရန်ညွှန်ကကာဵ
ချက်မျာဵ ထုတ်ြပန်ထာဵရှိပပီဵြဖစ်ပါသည်။
၃။

အဆိပ
ု ါကိစ္စနှငဴစ
် ပ်လျဉ်ဵ၍ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် အေြခခဳအေဆာက်အအုဳ

တည်ေဆာက်ရန် လင
ို ်စင်ရဆက်သွယ်ေရဵကုမ္ပဏီမျာဵမှ မုဳရွာပမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်
အတွင်ဵ သွယ်တန်ဵချခင်ဵထာဵေသာ ဖိုင်ဘာေကဘယ်မျာဵကိုဥပေဒ ၊ နညဵ်ဥပေဒ ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊

(tb,<~(\)?su(anba4)

2d\e£
,
?oC<J>&;~/ '<~(\):~

?sull8~
:t/'~ccc§~§]"

o· d ),<"ce£I\:C<l>~o'S"~~&e£:t:>gro )"~~G3lkS:b,,cX1'>c.c
:~:=:clliso~"3w,,:b"~<l>~~~:b"'<'?J(\)LCsco~S'S"lf

::?§o,,'!§

.)V"'~
~tS :~ :~I\:c§]t~:b",!,&'?Jre
(glle :M :b" :c§]t~cn&,,l:ls*:

(:C<J>'!'?su )glle:lIA:b,,' <

)

~

'll~

-./ "

:?C<l>" (

~ )- L0?o:/\

"~ccLo~*I'o,!,o~cb,,C(\) :~&e£it:~
~e£'?Jb(vcor-G-CC)

A'?Jb(vcor-G-or)

S&~cS :~(to IkS :~:~I\ :c§]t~ :b",!,&'?Jre

?su:dA'PQ3"Ie:~w :~<l>Lc,?co ,,~ccLoge£c<x§],,:o"'i,Ce£ :~c§],,:?*::?&:o"Lc:?co~S'S"lf
l\'~c\""C(\):?So'!'?su1'o :?&~C~( oo:cc) ~(\).~" I'~"'?J\" vcor-~-or l\'ilc;>SO ~dcS
ccc,,:cco
:~:~I\:C§)t~:b",!,&~re Iglle :lA:b,,:C§)t~

'S"A'S"CC

~CC :OO~gW:?g :CCCn*CAt§]

~e£~~:oo~Ie :~w:;;C<l>Lc:?co

ccc,,~I\:?R:.o :~Ifu : t:)gro

:\lJ~1§e£'&"e£

1\' :~lrog<l> ?~:t:)gro,!,c.cw"cc.c:?~ ?§lCCLO~§l~,,:c&~E:?cre,, :re"~<l> I\':~b:c:'''~e£

&:sR:.o:~lfuo:?S

:ce£~"/~::?§:cro~E:?cre,,c~~~

:~Soe£:clli:t~'Pit'P'S"A'S"cc

-r

မုံရွာမမို့တွင်ဖိုင်ဘာေကဘယ်ကကိုး သွယ်တန်းြေင်းကို စစ်ေဆးရာတွင်
ည

ဆ
န

လုြ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
အရည်အေျင်းသတ်မှတ်ေျက်များ

လုြ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့်

အကကံေြးကုမ္ပဏီသည်

ေအာက်ြါအရည်အေျင်းသတ်မှတ်ေျက်များနှင့်

ကိုက်ညီရမည် (၁)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ

အကကဳေပဵကုမ္ပဏီသည်

Underground

Construction,

Aerial

Construction, Duct Construction, Air Blowing Construction စသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
အတွက် လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ အနည်ဵဆုဳဵ၅နှစ်နှငဴ် အထက်ရှိရမည်။
(၂)

ဖိုင်ဘာေကဘယ် တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ Telecom Operatorsမျာဵ၊
Telecom

နယ်ပယ်နှငဴ်ဆက်စပ်သည်ဴကုမ္ပဏီ

အနည်ဵဆုဳဵ(၃)ခုနှင်ဴ

အြခာဵ

ပူဵေပါင်ဵ၍ေအာင်ြမင်စွာ

ေဆာင်ရွက်ခဲဴဘူဵေသာ ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။
(၃)

အဆိပ
ု ါTelecom Operators မျာဵ ၊ Telecom နယ်ပယ်နှငဴ် ဆက်စပ်သည်ဴကုမ္ပဏမ
ီ ျာဵမှမိမိတို့
တည်ေဆာက်ထာဵသည်ဴ လမ်ဵေကကာင်ဵမျာဵအာဵ ေကာင်ဵမွန်ေကကာင်ဵ ြပန်လည်ေပဵအပ်ထာဵ
သည်ဴ အေထာက်အထာဵ (လက်မှတ်)မျာဵနှငတ
်ဴ စ်ကွ တင်ြပနိုင်ရမည်။

(၄)

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ ကုမ္ပဏီသည် Underground Construction, Aerial Construction,
Duct Construction, Air Blowing Construction စသည်ဴ ဖိုင်ဘာ ေကဘယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်ဴ

အေတွ့အကကုဳအနည်ဵဆုဳဵ

ကီလုမ
ိ ီတာ

၃,၀၀၀

နှင်ဴ

အထက်ရှိရမည်။

အေထာက်အထာဵမျာဵ တင်ြပရမည်။
(၅)

ဖိုင်ဘာေကဘယ်နှငဴ် သက်ဆိုင်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မည်ဴ Test Equipment မျာဵ အြပည်ဴ
အစုဳရှိရမည်။ အေထာက်အထာဵ တင်ြပနိုင်ရမည်။

(၆)

လုပ်ငန်ဵဝင်ေရာက်ယှဉ်ပပိုင်သည်ဴ

အကကဳေပဵပုဂ္ဂိုလ်နှင်ဴအင်ဂျင်နီယာမျာဵသည်

ကုမ္ပဏီရှိ

သက်ဆိုငရ
် ာလုပ်ငန်ဵတွင် အကကီဵတန်ဵမျာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက် ၇ နှစ်နှငဴအ
် ထက် (၂)ဦဵ၊
အလယ်အလတ်တန်ဵသည်

အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက်

၇

နှစ်နှငဴ်

၅

နှစ်ကကာဵ(၃)ဦဵ၊

အငယ်တန်ဵမျာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက် ၅ နှစ်နှငဴ် ၃ နှစ်ကကာဵ(၂)ဦဵတို့ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊
၄င်ဵတို့ ေဆာင်ရွက်ခဲဴသည်ဴ

Project မျာဵ ၊

လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳမျာဵကို CV Formတွင်

-၂ထည်ဴသွငဵ် ၍ေဖာ်ြပရမည်။ အကကဳေပဵေခါင်ဵေဆာင်အြဖစ်

ေဆာင်ရွက်မည်ဴသူသည် လုပ်သက်

အေတွ့အကကုဳအနည်ဵဆုဳဵ ၁၀ နှစ် နှငအ
်ဴ ထက်ရှိရမည်။
(၇)

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါ

တင်သွင်ဵသည်ဴအချန်ိ တွင်

တင်ဒါပုဳစဳတစ်စုဳလျှင်

ကျပ်

၂၀၀၀

နှုန်ဵြဖင်ဴ

ဝယ်ယူရန်နှငဴ် ေငွကျပ် (၅)သိန်ဵတိတိကို စိတ်ဝင်စာဵမှုအာမခဳေကကဵအြဖစ် ေနြပည်ေတာ် ၊
ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်တွင် P.O Cheque ြပုလုပ်ပပီဵ ၁၉-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့ (၁၄:၀၀)နာရီ
ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍

ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏

ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသို့ေပဵသွငဵ် ရမည်။

ဌာနမှ P.O Cheque လက်ခဳရရှိပပီဵမှသာလျှင် အိပ်ဖင
ွ ဴတ
် င်ဒါ လက်ခဳမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵ
မရရှိပါက P.O Cheque အာဵြပန်လည် ထုတ်ေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ တင်ဒါတင်သွငဵ် ရာတွင် P.O
Cheque မိတ္တူအာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၈)

၄င်ဵလုပ်ငန်ဵအတွက်အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါမျာဵကို(၂၀-၆-၂၀၁၉)ရက်ေန့၊

ေန့လယ်(၁၃:၀၀)နာရီတွင်

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါလက်ခဳေရဵနှင်ဴစိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီ ၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵ ဌာန
၊ ေနြပည်ေတာ်ထဳသို့ တင်သွငဵ် ရမည်။ (တင်ဒါလက်ခဳမည်ဴရက်တွင် လူကုိယ်တိုင်ယူေဆာင်
လာရန် ြဖစ်ပါသည်။)
(၉)

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါမျာဵတင်သွင်ဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵရှငက
် ိုယ်တိုင် (သို့) ေစျဵနှုန်ဵ၊ စဳချန်ိ စဳညန
ွှ ်ဵမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵနှငဴပ
် ါတ်သက်၍

အဆုဵဳ အြဖတ်ေပဵနိုင်ပပီဵေစျဵနှုန်ဵစိစစ်ရာတွင်

အဆုဵဳ အြဖတ်ေပဵနိုင်

သည်ဴ ကိုယ်စာဵလှယ်မှ လာေရာက်ေပဵသွင်ဵရမည်။
(၁၀) အကကဳေပဵကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵခဳရပါက မည်သို့စစ်ေဆဵမည်ဆိုသည်ဴ အစီရင်ခဳစာနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို နမူနာ တင်ြပရမည်။
(၁၁) ေရွဵချယ်ခဳရသည်ဴအကကဳေပဵပုဂ္ဂိုလ်သည်

တည်ဆဲအခွန်၌ဥပေဒမျာဵကို

လိက
ု ်နာရမည်ြဖစ်

ပါသည်။
(၁၂)

လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵခဳရသည်ဴ ကုမ္ပဏီသည် အပ်နှဳသည်ဴေန့မှစ၍ Overhead ဖိုင်ဘာေကဘယ်
စစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို

မုဳရွာပမို့စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်ဵတွင်

ေဆာင်ရွက်ရမည်

ြဖစ်ပပီဵ၊ သုဳဵလအတွင်ဵအပပီဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ ထိုသို့ေဆာင်ရွက်ရာတွင် မုဳရွာပမို့ စည်ပင်
သာယာနယ်နိမိတ်အတွငဵ် ရှိ ဖိုင်ဘာေကဘယ်မျာဵအာဵပပီဵစီဵေအာင် ေဆာင်ရွက်ေပဵ နိုငရ
် မည်။

-၃(၁၃) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵခဳရသည်ဴ

ကုမ္ပဏီသည်

ဖိုင်ဘာေကဘယ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ

လုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ြိေ
ု့ ဆာင်ေရးနှင့ဆ
် က်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြြန်
ထားသည့် ဥြေဒ၊ နည်းဥြေဒ၊ စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကကားေျက်များအတိုင်းစစ်ေဆး
ေြးရမည်။ အဆိြ
ု ါညွှန်ကကားေျက်များကို ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနတွင် ေတာင်းယူ
ေလ့လာနိုင်သည်။
(၁၄) ၄င်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသည်ဴေန့မှ သုဳဵလအတွင်ဵ အပပီဵ ေဆာင်ရွက်ေပဵရပါမည်။
သတ်မှတ်ရက်ြဖင်ဴ

မပပီဵြပတ်ပါကေနှာင်ဴေနှဵေကကဵအြဖစ်

တစ်ရက်လျှငေ
် ဆာင်ရွက်ရန်

ကျန်

လုပ်ငန်ဵတန်ဘိုဵ၏ (၀.၀၁%)ကို ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵခဳရပါမည်။
(၁၅) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသည်ဴေန့မှ

ရက်သတ္တနှစ်ပတ်အတွင်ဵ

လုပ်ငန်ဵစတင်ေဆာင်ရွက်ရပါမည်။

၄င်ဵရက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမစတင်နိုငပ
် ါက လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵမည်ဴအြပင်
နာမည်ပျက် စာရင်ဵထည်ဴသွင်ဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရမည် ြဖစ်ပါသည်။
(၁၆) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵခဳရပါက စာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီဵ မည်သို့ စစ်ေဆဵမည်ဆိုသညဴ် အစီရင်ခဳစာနှငဴ်
လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်ဵ နမူနာတင်ြပလျှင် စာချုပ်တန်ဘိုဵ၏ ၂၀% အာဵ ပထမ
အရစ်အြဖစ် ေပဵေချပါမည်။ လုပ်ငန်ဵ၏ ၅၀% ပပီဵစီဵပါက ဒုတိယအရစ်အြဖစ် စာချုပ်တန်ဘိုဵ ၏
၄၀%

ကိုေပဵေချပါမည်။

အေထာက်အထာဵမျာဵကို

သို့ရာတွင်
တင်ြပရပါမည်။

ေငွေတာင်ဵခဳလာွှ နှငဴအ
် တူ
လုပ်ငန်ဵအာဵလုဵဳ ပပီဵစီဵပပီဵ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု
လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူမှ

ေကျနပ်ေကကာင်ဵ FAC ထုတ်ေပဵပါက ေနာက်ဆုဳဵအရစ် ၄၀% ကို ထုတ်ေပဵပါမည်။
(၁၇) အထက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵြဖစ်သညဴ် အမှတ်စဉ်(၁)မှ (၉)အထိ ြပည်ဴစုဳေအာင် တင်ြပနိုငြ် ခင်ဵ
မရှိပါက တင်သွင်ဵသည်ဴေစျဵနှုန်ဵပပိုင်အာဵ လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ပါ။
(၁၈) တင်ဒါေကာ်မတီသည် အေကကာင်ဵြပချက် တစ်စုဳတစ်ရာ မရှိဘဲ တင်ဒါအာဵ ဖျက်သိမ်ဵပိုငခ
် ွငဴ်ရှိ
သည်။
(၁၉) တင်ဒါေကာ်မတီသည် အကကဳေပဵကုမ္ပဏီအာဵ စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင်

နိုငင
် ေ
ဳ တာ်သမ္မတရုဳဵ

ညွှန်ကကာဵချက် အမှတ် (၁/၂၀၁၇) အတိုငဵ် စိစစ်ေရွဵချယ်သွာဵ မည်ြဖစ်ပါသည်။
တင်ဒါေကာ်မတီ
ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန

ည

ဆ
န

ြိေ
ု့ ဆာင်ေရးနှငဆ
် က်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန
ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေင်း

၁။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘဏ္ဍာနှစ်(ေအာက်တိုဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ) ပို့ေဆာင်ေရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵ

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵကို

ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင်ဴ

ေဆာင်ရွက်ရန်ရှိပါ၍ စိတ်ဝင်စာဵသူ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ အိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါတင်သွငဵ် ရန်
ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါသည်အေကကာင်ဵအရာ
စစ်ကိုင်ဵတိုင်ဵေဒသကကီဵ၊ မုဳရွာပမို့

အေရ
အတွက်

ေဆာင်ရွက်မည်ဴပမို့

၁ ခု

မုဳရွာပမို့

စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် အတွင်ဵ
ဖိုင်ဘာေကဘယ်ကကိုဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ
လုပ်ငန်ဵ
၂။

တင်ဒါပုဳစဳစတင်ေရာင်ဵချမည်ဴေန့

- ၂၀-၅-၂၀၁၉ (တနလောေန့)

၃။

တင်ဒါပုဳစဳအေရာင်ဵပိတ်မည်ဴေန့

- ၃၁- ၅-၂၀၁၉ (ေသာကကာေန့)

၄။

တင်ဒါပုဳစဳေရာင်ဵချမည်ဴေနရာ

- ပစ္စည်ဵဌာန၊
ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ်

၅။

တင်ဒါတင်သွငဵ် ရမည်ဴေနရာ

- တင်ဒါလက်ခဳေရဵနှင်ဴစိစစ်ေရဵေကာ်မတီ
ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန
ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ်

၆။

တင်ဒါဖွင်ဴေဖာက်မည်ဴရက်နှင်ဴအချန်ိ

- ၂၀-၆-၂၀၁၉ ( ကကာသပေတဵေန့)
ေန့လယ်(၁၃:ဝဝ)နာရီ

၇။

အိတ်ဖွင်ဴတင်ဒါပုဳစဳနှင်ဴ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကို ရုဳဵချန်ိ အတွင်ဵ ေအာက်ပါလိပ်စာတွင်

လာေရာက်စုဳစမ်ဵထုတ်ယူနိုငပ
် ါသည်။
တင်ဒါေကာ်မတီ
ပိေ
ု့ ဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန
ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ်
ဖုန်ဵ ၀၆၇-၃၄၀၇၀၅၁

