
 

   ြြည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

ြို့ေဆာင်ေရးနှင့်ဆက်သွယေ် ရးဝန်ကကီးဌာန

ဆက်သွယေ် ရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန

              စာအမှတ်၊ ၁၅၁- ဆည/ခွဲ(၁)ပစ္စည်ဵ(အဆဥ)/၃၄၀၇

              ရက်စွဲ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ေမလ   ၁၆   ရက်

 
 

အေကကာင်ဵအရာ။ ရန်ကုန်မမို့တွင်ဆက်သွယ်ေရးဖိုင်ဘာေကဘယ်ကကိုးများ သွယ်တန်းထားရှမိှုကို 

စစ်ေဆးရန်အတွက် အကကံေြးအြဖစ် ေဆာငရ်ွက်ရန်အတိ်ဖွင့်တင်ဒါေေါ်ယူြေငး်   
 

၁။ ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် ြမန်မာနုိင်ငဳ 

တစ်ဝှမ်ဵမိုဘိုင်ဵဆက်သွယ်ေရဵနှင်ဴ အငတ်ာနက်လိုင်ဵမျာဵ ပိုမုိေကာင်ဵ မွန်ေစရန်နှင်ဴ ဆက်သွယ်ေရဵ 

ကွန်ရကမ်ျာဵ လျင်ြမန်စွာြဖန့်ကျက်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ေရဵဝန်ေဆာငမ်ှု လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရ 

ကုမ္ပဏီမျာဵမှ တငြ်ပေလျှာက်ထာဵလာေသာ ဖိုငဘ်ာေကဘယ်လမ်ဵေကကာင်ဵ သွယ်တန်ဵ တည်ေဆာက် 

ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီစိစစ်၍ ခွင်ဴြပုချက်မျာဵ 

ထုတ်ေပဵလျက်ရိှပပီဵ အဆိုပါကနွ်ရက် အေထာက်အကြူပုပစ္စည်ဵမျာဵကို တည်ေဆာက်တပ်ဆင်ြခင်ဵ  

လုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ နှငဴ်ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲြခင်ဵ မျာဵြပုလုပ်ေဆာငရွ်က်လျက်ရိှပါသည်။ 

 

၂။ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် Nationwide Telecommunication ဝန်ေဆာငမ်ှု 

လုပ်ငန်ဵလိငုစ်ငရ် ေအာ်ပေရတာမျာဵအပါအဝင် ကွန်ရကအ်ေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာငမ်ှုလုပ်ငန်ဵ 

လိငုစ်င်(အထူဵ)နှင်ကဴွန်ရက်အေထာက်အကူြပု ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵလိုငစ်င်(သာမန်) လိငုစ်င်ရကုမ္ပဏီ 

မျာဵအာဵ ရန်ကုန်ပမို့ေတာ်စည်ပငသ်ာယာေရဵနယ်နိမတိ်အတွင်ဵ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနပိုင် 

လျှပ်စစ်မီဵတိုငမ်ျာဵ၊ ဆက်သွယ်ေရဵတိုငအ်သစ်စိုက်ထြူခင်ဵ မျာဵ ၊ ေြမေအာက်တွငခ်ျခင်ဵ ထာဵသည်ဴ 

ဆက်သွယ်ေရဵကကိုဵမျာဵတွင် ဆက်သွယ်ေရဵအေြခခဳအေဆာင်အဦမျာဵတည်ေဆာက်ရာတွင ် ထုတ်ြပန် 

ထာဵရိှပပီဵြဖစ်သညဴ် ဆက်သွယ်ေရဵဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ သတ်မှတ်စဳချန်ိ 

စဳညွှန်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနခွငဴ်ြပုချက်နှင်ဴ သက်ဆိုငရ်ာေြမနှငဴ်အေဆာက် 

အအဳု (ပိုင်ရှင်(သ့ုိ) RoWကို စီမဳခန့်ခွဲရိှသူတို့၏) ခွင်ဴြပုချက်ရရိှပပီဵမှသာ ေဆာငရွ်က်ကကရန်ညွှန်ကကာဵ 

ချက်မျာဵ ထုတ်ြပန်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ပါသည်။ 

 

၃။ အဆိပုါကိစ္စနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနသည် အေြခခဳအေဆာက်အအဳု 

တည်ေဆာက်ရန် လငုိ စ် ငရ် ဆက်သွယ်ေရဵကုမ္ပဏီမျာဵမှ ရန်ကုန်ပမို့ေတာ်စည်ပငသ် ာယာေရဵနယ်နိမိတ် 

အတွင်ဵ သွယ်တန်ဵချခင်ဵထာဵေသာ ဖိုင်ဘာေကဘယ်မျာဵကိုဥပေဒ ၊ နညဵ် ဥပေဒ ၊ ညွှန်ကကာဵချက်မျာဵ၊ 
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                          ရန်ကုန်မမို့တွင်ဖိငုဘ်ာေကဘယ်ကကိုး သွယ်တန်းြေငး်ကို စစ်ေဆးရာတွင် 

             လုြ်ငန်းေဆာင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် 

                               အရည်အေျငး်သတ်မှတ်ေျက်များ 

 

လုြ်ငန်းေဆာငရ်ွက်မည့် အကကံေြးကုမ္ပဏီသည် ေအာက်ြါအရည်အေျငး်သတ်မှတ်ေျက်များနှင့် 

ကုိက်ညီရမည် -  

(၁) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် အကကဳေပဵကုမ္ပဏီသည် Underground Construction, Aerial 

Construction, Duct Construction, Air Blowing Construction စသညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

အတွက် လုပ်ငန်ဵအေတွ့အကကုဳ အနည်ဵဆုဳဵ၅နှစ်နှင်ဴ အထက်ရိှရမည်။ 

(၂) ဖိုင်ဘာေကဘယ် တည်ေဆာက်ြခင်ဵလုပ်ငန်ဵအာဵ Telecom Operatorsမျာဵ၊  အြခာဵ 

Telecom နယ်ပယ်နှင်ဴဆက်စပ်သညဴ်ကုမ္ပဏီ အနည်ဵဆုဳဵ(၃)ခုနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ေအာငြ်မငစ်ွာ 

ေဆာငရွ်က်ခဲဴဘူဵေသာ ကုမ္ပဏီြဖစ်ရမည်။ 

(၃) အဆိပုါTelecom Operators မျာဵ ၊ Telecom နယ်ပယ်နှင်ဴ ဆက်စပ်သညဴ်ကုမ္ပဏမီျာဵမှမိမိတို့ 

တည်ေဆာက်ထာဵသညဴ် လမ်ဵ ေကကာင်ဵ မျာဵအာဵ ေကာင်ဵမွန်ေကကာင်ဵ  ြပန်လည်ေပဵအပ်ထာဵ 

သညဴ် အေထာက်အထာဵ (လက်မှတ်)မျာဵနှင်တဴစ်ကွ တငြ်ပနိုင်ရမည်။ 

(၄) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ် ကုမ္ပဏီသည် Underground Construction, Aerial Construction, 

Duct Construction, Air Blowing Construction စသညဴ် ဖိုင်ဘာ ေကဘယ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

ေဆာငရွ်က်ခဲဴသညဴ် အေတွ့အကကုဳအနည်ဵဆုဳဵ ကီလိုမီတာ ၃,၀၀၀ နှင် ဴ အထက်ရိှရမည်။ 

အေထာက်အထာဵမျာဵ တငြ်ပရမည်။ 

(၅) ဖိုင်ဘာေကဘယ်နှင်ဴ သက်ဆိုင်သညဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မညဴ်   Test Equipment မျာဵ အြပညဴ် 

အစုဳရိှရမည်။ အေထာက်အထာဵ တငြ်ပနိုင်ရမည်။ 

(၆) လုပ်ငန်ဵဝငေ်ရာက်ယှဉ်ပပိုငသ်ညဴ် အကကဳေပဵပုဂ္ဂိုလ်နှငဴ်အင်ဂျငန်ီယာမျာဵသည် ကုမ္ပဏီရှိ 

သက်ဆိုငရ်ာလုပ်ငန်ဵတွင ်အကကီဵတန်ဵမျာဵသည် အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက် ၇ နှစ်နှင်ဴအထက် (၂)ဦဵ၊ 

အလယ်အလတ်တန်ဵသည် အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက် ၇ နှစ်နှင်ဴ ၅ နှစ်ကကာဵ(၃)ဦဵ၊  အငယ်တန်ဵ 

မျာဵသည်  အနည်ဵဆုဳဵလုပ်သက် ၅ နှစ်နှင်ဴ ၃ နှစ်ကကာဵ(၂)ဦဵတို ့ ပါဝင်ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ 

၄င်ဵ တို့ေဆာငရွ်က်ခဲဴသညဴ်   Project မျာဵ၊       လုပ်ငန်ဵ အေတွ့အကကုဳမျာဵကို    CV Formတွင်  
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-၂- 

ထညဴ်သွင်ဵ ၍ေဖာ်ြပရမည်။ အကကဳေပဵေခါင်ဵေဆာင်အြဖစ်  ေဆာငရွ်က်မညဴ်သူသည် လုပ်သက် 

အေတွ့အကကုဳအနည်ဵဆုဳဵ ၁၀ နှစ် နှင်အဴထက်ရိှရမည်။ 

 (၇) အတိ်ဖွငဴ်တငဒ်ါ တငသွ်င်ဵသညဴ်အချနိ်တွင် တငဒ်ါပုဳစဳတစ်စုဳလျှင် ကျပ် ၅၀၀၀ နှုန်ဵြဖင်ဴ 

ဝယ်ယူရန်နှင်ဴ ေငွကျပ် (၁၀) သိန်ဵတိတိကို စိတ်ဝင်စာဵမှုအာမခဳေကကဵအြဖစ် ေနြပည်ေတာ် ၊ 

ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်တွင် P.O Cheque ြပုလုပ်ပပီဵ ၁၉-၆-၂၀၁၉ ရက်ေန့ (၁၄:၀၀)နာရ ီ

ေနာက်ဆုဳဵထာဵ၍ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန၏ ဘဏ္ဍာေရဵဌာနသ့ုိေပဵသွင်ဵ ရမည်။ 

ဌာနမှ P.O Cheque လက်ခဳရရိှပပီဵမှသာလျှင် အိပ်ဖငွ်ဴတင်ဒါ လက်ခဳမည် ြဖစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်ဵ 

မရရှိပါက P.O Cheque အာဵြပန်လည် ထုတ်ေပဵမညြ်ဖစ်ပါသည်။ တငဒ်ါတငသွ်င်ဵ ရာတွင် P.O 

Cheque မိတ္တူအာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၈) ၄င်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွက်အိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါမျာဵကို(၂၀-၆-၂၀၁၉)ရက်ေန့၊ ေန့လယ်(၁၃:၀၀)နာရီတွင် 

အတိ်ဖွငဴ်တငဒ်ါလက်ခဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရွဵချယ်ေရဵေကာ်မတီ ၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵ 

ဌာန၊ ေနြပည်ေတာ်ထဳသ့ုိ တငသွ်င်ဵရမည်။ (တငဒ်ါလက်ခဳမညဴ်ရက်တွင် လူကိုယ်တိုင်ယူေဆာင် 

လာရန် ြဖစ်ပါသည်။) 

(၉) အတိ်ဖွငဴ်တငဒ်ါမျာဵတင်သွင်ဵရာတွင် လုပ်ငန်ဵရှငက်ိုယ်တိုင် (သ့ုိ) ေစျဵနှုန်ဵ၊ စဳချနိ်စဳညွှန်ဵမျာဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴပါတ်သက်၍ အဆုဳဵ အြဖတ်ေပဵနိုငပ်ပီဵေစျဵနှုန်ဵစိစစ်ရာတွင် အဆုဳဵ အြဖတ်ေပဵ 

နိုငသ်ညဴ် ကိုယ်စာဵလှယ်မှ လာေရာက်ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(၁၀) အကကဳေပဵကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵ ခဳရပါက မည်သ့ုိစစ်ေဆဵမည်ဆိုသညဴ် အစီရငခ်ဳစာနှင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက် မှတ်တမ်ဵမျာဵကို နမူနာ တငြ်ပရမည်။ 

(၁၁)  ေရွဵချယ်ခဳရသညဴ် အကကဳေပဵပုဂ္ဂိုလ်သည် တည်ဆဲအခွန်၌ဥပေဒမျာဵကို လိကု်နာရမည်ြဖစ် 

ပါသည်။ 

(၁၂) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵ ခဳရသညဴ် ကုမ္ပဏီသည် အပ်နှဳသညဴ်ေန့မှစ၍ Overhead ဖိုင်ဘာေကဘယ် 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵကို ရန်ကုန်ပမို့ေတာ် စည်ပင်သာယာနယန်ိမိတ်အတွင်ဵတွင် ေဆာငရွ်က် 

ရမည်ြဖစ်ပပီဵ၊ သဳုဵလအတွင်ဵအပပီဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ ထိသုို့ေဆာငရွ်က်ရာတွငရ်န်ကုန် 

ပမို့ေတာ်စည်ပင်သာယာနယ်နိမတိ်အတွင်ဵရိှ ပမို့(၁၄)ပမို့နယ်တို့ကို ပပီဵစီဵေအာင် ေဆာငရွ်က်ေပဵ 

နိုငရ်မည်။ 



-၃- 

(၁၃) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵ ခဳရသညဴ် ကုမ္ပဏီသည် ဖိုင်ဘာေကဘယ်စစ်ေဆဵြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို 

ြိုေ့ဆာငေ်ရးနှင့်ဆက်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ြြန် 

ထားသည့် ဥြေဒ၊  နည်းဥြေဒ၊   စည်းမျည်းစည်းကမ်းများ၊  ညွှန်ကကားေျက်များအတုိင်းစစ်ေဆး    

ေြးရမည်။  အဆိြုါညွှန်ကကားေျက်များကို ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာနတွင် ေတာငး်ယူ 

ေလ့လာနိုင်သည်။ 

 (၁၄) ၄င်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကို လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသညဴ်ေန့မှ သဳုဵလအတွင်ဵ အပပီဵ  ေဆာငရ်ွက်ေပဵ ရပါမည်။ 

သတ်မှတ်ရက်ြဖင်ဴ မပပီဵြပတ်ပါကေနှာင်ဴေနှဵေကကဵအြဖစ် တစ်ရက်လျှငေ်ဆာင်ရွက်ရန် 

ကျန်လုပ်ငန်ဵ  တန်ဘိုဵ၏ (၀.၀၁%)ကို ြဖတ်ေတာက်ြခင်ဵ ခဳရပါမည်။  

(၁၅) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသညဴ်ေန့မှ ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵစတငေ်ဆာင်ရွက်ရပါမည်။ 

၄င်ဵ ရက် အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵမစတငန်ိုငပ်ါက လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵကို ြပန်လည်ရုပ်သိမ်ဵမညဴ်အြပင် 

နာမည်ပျက် စာရင်ဵထညဴ်သွင်ဵ သတ်မှတ်ြခင်ဵ ခဳရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(၁၆) လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳြခင်ဵ ခဳရပါက စာချုပ်ချုပ်ဆိုပပီဵ မည်သ့ုိ စစ်ေဆဵမည်ဆိုသည်ဴ အစီရငခ်ဳစာနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မှတ်တမ်ဵ နမူနာတငြ်ပလျှင် စာချုပ်တန်ဘိုဵ၏ ၂၀% အာဵ ပထမ 

အရစ်အြဖစ် ေပဵေချပါမည်။ လုပ်ငန်ဵ၏ ၅၀% ပပီဵစီဵပါက ဒုတိယအရစ်အြဖစ် စာချုပ်တန်ဘိုဵ ၏ 

၄၀% ကိုေပဵေချပါမည်။ သ့ုိရာတွင် ေငွေတာင်ဵ ခဳလွှာနှင်ဴအတူ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု 

အေထာက်အထာဵမျာဵကို တငြ်ပရပါမည်။ လုပ်ငန်ဵအာဵလုဳဵ ပပီဵစီဵပပီဵ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳသူမှ 

ေကျနပ်ေကကာင်ဵ FAC ထုတ်ေပဵပါက ေနာက်ဆုဳဵအရစ် ၄၀% ကို ထုတ်ေပဵပါမည်။   

 (၁၇) အထက်ပါ စည်ဵ ကမ်ဵချက်မျာဵြဖစ်သည်ဴ အမှတ်စဉ်(၁)မ ှ (၉)အထိ  ြပညဴ်စုဳေအာင်တငြ်ပနိုငြ်ခင်ဵ  

မရိှပါက တင်သွင်ဵသညဴ်ေစျဵနှုန်ဵပပိုင်အာဵ လက်ခဳစဉ်ဵစာဵမည် မဟုတ်ပါ။ 

(၁၈) တငဒ်ါေကာ်မတီသည် အေကကာင်ဵြပချက် တစ်စုဳတစ်ရာ မရိှဘဲ တငဒ်ါအာဵ ဖျက်သိမ်ဵပိုငခ်ွငဴ်ရှိ     

သည်။  

(၁၉) တင်ဒါေကာ်မတီသည် အကကဳေပဵကုမ္ပဏီအာဵ စိစစ်ေရွဵချယ်ရာတွင်  နိုငင်ေဳတာ်သမ္မတရုဳဵ 

ညွှန်ကကာဵချက် အမှတ် (၁/၂၀၁၇) အတိုင်ဵ  စိစစ်ေရွဵချယ်သွာဵ မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

တငဒ်ါေကာ်မတီ 

ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 



 

ြိုေ့ဆာငေ်ရးနှငဆ်က်သွယ်ေရးဝန်ကကီးဌာန 

ဆက်သွယ်ေရးညွှန်ကကားမှုဦးစီးဌာန 

အတိ်ဖွင့်တငဒ်ါေေါ်ယူြေငး် 

၁။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘဏ္ဍာနှစ်(ေအာက်တုိဘာလမှစက်တင်ဘာလအထိ) ပ့ုိေဆာင်ေရဵနှငဴ်ဆက်သွယ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာန၊ ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာနအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါလုပ်ငန်ဵကုိ ြမန်မာကျပ်ေငွြဖငဴ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်ရိှပါ၍ စိတ်ဝင်စာဵသူ တိုင်ဵရင်ဵသာဵလုပ်ငန်ဵရှင်မျာဵအာဵ အတိ်ဖွင်ဴတငဒ်ါတင်သွင်ဵ ရန် 

ဖိတ်ေခါ်အပ်ပါသည်- 

အေကကာင်ဵအရာ 
အေရ 

အတွက် 
ေဆာင်ရွက်မည်ဴပမို့နယ်မျာဵ 

ရန်ကုန်ပမို့ေတာ်စည်ပင်သာ
ယာနယ်နိမိတ်အတွင်ဵ 
ဖိုင်ဘာေကဘယ်ကကိုဵစစ် 
ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

 

၁ ခု 

 

တာေမွ၊ လှိုင်၊ မရမ်ဵကုန်ဵ၊ ကမာရွက်၊ ေဒါပု၊ဳ 
စမ်ဵေချာင်ဵ၊ ဗဟန်ဵ၊ သဃေန်ဵကျွန်ဵ၊ ကကညဴ်ြမငတ်ိုင်၊ 
ရန်ကင်ဵ၊ မဂေလာေတာင်ညွန့် ၊ ဒဂုဳ၊ ဆိပ်ကမ်ဵ ၊ အလုဳ 

 

၂။ တငဒ်ါပုဳစဳစတငေ်ရာင်ဵ ချမညဴ်ေန့   - ၂၀-၅-၂၀၁၉ (တနလောေန့) 

၃။ တငဒ်ါပုဳစဳအေရာင်ဵ ပိတ်မညဴ်ေန့   -  ၃၁- ၅-၂၀၁၉ (ေသာကကာေန့) 

၄။ တငဒ်ါပုဳစဳေရာင်ဵ ချမညဴ်ေနရာ             - ပစ္စည်ဵဌာန၊ 
                                                                                  ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 
          ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ် 
၅။ တငဒ်ါတင်သွင်ဵ ရမညဴ်ေနရာ    - တင်ဒါလက်ခဳေရဵနှငဴ်စိစစ်ေရဵေကာ်မတီ 
                   ဆက်သွယ်ေရဵညွှန်ကကာဵမှုဦဵစီဵဌာန 
          ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ် 
၆။     တငဒ်ါဖွငဴ်ေဖာက်မညဴ်ရက်နှင်ဴအချနိ် - ၂၀-၆-၂၀၁၉ ( ကကာသပေတဵေန့)                                  

   ေန့လယ်(၁၃:ဝဝ)နာရ ီ
၇။ အိတ်ဖွငဴ်တင်ဒါပဳုစဳနှငဴ် အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵကုိ ရဳုဵချန်ိအတွင်ဵ ေအာက်ပါလိပ်စာတွင် 
လာေရာက်စုဳစမ်ဵထုတ်ယူနိုငပ်ါသည်။        
  

                   တငဒ်ါေကာ်မတီ 
ပိုေ့ဆာငေ်ရဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာန 

ရုဳဵအမှတ်(၂)၊ေနြပည်ေတာ် 
ဖုန်ဵ ၀၆၇-၃၄၀၇၀၅၁ 
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