
ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငထံတော်အစ ုိုးရ 

သယံဇာတနှင ့်သဘာဝပတ့်ဝန့််းကျင့်ထိန့််းသမိ့််းရ ်းဝန့်ကက ်းဌာန 

အြူြ ုငိ်ုးထေသစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန 

လူတ  ွေ့စစ်တ ေးမည်ဖြစ်တ  ြောင်ေး အသိတ ေးတ  ညြောဖြင်ေး 

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ ပပာသိိုလပြည ်ထ  ော ်၂ ရ ် 

(၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန့်နဝါ  လ ၂၉ ရ ်) 

၁။  သယံဇောတနှင် သဘောဝြတ်ဝန်ိုး  င်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဝန်က  ိုးဌောန၊ အြူြ ုင်ိုးထေသ 

စ မ်္ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောနတွင် လစ်လြ်လ  ်ရှ ထသော ထတောအုြ်က  ိုး (လစောနှုန်ိုး   ြ် ၂၁၆၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရော ိူုးထနရောမျာ်းအတွ ် ၁၄-၁-၂၀၂၁ ရ ်ထနေ့နှင  ် ၁၅-၁-၂၀၂၁ ရ ်ထနေ့မ္ ောိုးတွင် 

 ာထ ်းဝင့်ခွင ့် အ ည့်အချင့််းစစ့်ထရိုးထပြေစောထမ္ိုးြွွဲမျာ်း ကျင့််းပစစ်ထ ိုးခွဲ ြါသည်။ 

၂။  အ  ြုါ ထရိုးထပြေစောထမ္ိုးြွွဲ ဝငထ်ရော ထ်ပြေ  ုသူမ္ ောိုးအန ် ထအော ်ထြေေ်ာပြြါ ထရိုးထပြေ 

ထအောငပ်မ္င်သူမ္ ောိုးအောိုး လူထတွွေ့စစ်ထ ိုးမ္ည်ပြေစ်ြါသည်- 

စဉ် ြ ုံအမ ှ် အမည် နိုံငင် သြောေးစိစစ်တ ေး  ်ဖ ြောေး အမှ ် 

၁ တအ -၁ မ္ ံ ထ ေ်ာခင် ၇/  တခ (န ုင)် ၁၂၄၃၉၈ 

၂ တအ -၂ ထမ္ောင်ထ  ော်မ္   ိုးခနေ့် ၅/ ရဘန (န ုင)် ၁၆၉၂၂၆ 

၃ တအ -၃ ထမ္ောင်ထ ောင်ိုးစည်သူ ၈/ တတ  (န ုင)် ၁၉၆၈၈၅ 

၄ တအ -၄ ထမ္ောင်ထငတွ ုိုး ၅/ ဘတလ (န ုင)် ၀၉၆၇၁၂ 

၅ တအ -၅ မ္ ုစနဒ   ် ၁၂/ လ န (န ုင)် ၂၀၂၈၃၃ 

၆ တအ -၇ ထမ္ောင်ထဇော ် ်ထအောင် ၉/ မ္သန (န ုင)် ၁၄၀၄၅၉ 

၇ တအ -၉ ထမ္ောင်  ်ထဝလင်ိုး ၉/  ြတ (န ုင)် ၂၂၇၈၈၈ 

၈ တအ -၁၀ ထမ္ောင်န ုငထ်ဇော်ဝငိ်ုး ၅/ ြလန (န ုင)် ၀၉၄၈၀၀ 

၉ တအ -၁၁ ထမ္ောင်ထပြဖြေ  ိုးဟန် ၈/ မ္ဘန (န ုင)် ၁၂၇၉၃၂ 

၁၀ တအ -၁၂ ထမ္ောင်မ္ငိ်ုးဟ ဏိ်ုးခနေ့် ၇/ ညလြ (န ုင)် ၁၈၁၅၉၉ 

၁၁ တအ -၁၄ ထမ္ောင်ရွဲထနောင် ွန်ိုး ၈/ ြခ  (န ုင)် ၂၄၄၈၄၉ 

၁၂ တအ -၁၅ ထမ္ောင်ရွဲဖြေ  ိုးထ  ော် ၉/ ြမ္န (န ုင)် ၂၇၀၅၇၃ 

၁၃ တအ -၁၆ ထမ္ောင်ရွဲရင ်ထအောင် ၅/ ရဘန (န ုင)် ၂၀၃၈၁၈ 
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စဉ် ြ ုံအမ ှ် အမည် နိုံငင် သြောေးစိစစ်တ ေး  ်ဖ ြောေး အမှ ် 

၁၄ တအ -၁၇ ထမ္ောင်သန်ိုးထ ွဦိုး ၅/ မ္ရန (န ုင)် ၂၂၉ ၁၆၆ 

၁၅ တအ -၁၉ ထမ္ောင်ထအောငမ်္င်ိုးဦိုး ၈/ မ္လန (န ုင)် ၀၉၄၀၃၄ 

၁၆ တအ -၂၀ ထမ္ောင်မျ ိ်းမင့််းပိိုင့် ၈/ ပဖန (န ုင)် ၁၁၆၇၆၁ 

၃။  လူထတွွေ့စစ်ထ ိုးပခငိ်ုး  ု Zoom Application အသံို်းပပ ၍ Online စနစ့်ပဖင ့် ထအော ် 

ထြေောပ်ြြါ အစ အစဉ်အတ ုငိ်ုး   ငိ်ုးြမ္ည်ပြေစ်ြါသပြေင ် ထရိုးထပြေထအောင်ပမ္င်သူမ္ ောိုးအထနပြေင ် အြူြ ုင်ိုး 

ထေသစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ ညွှန်က ောိုးထရိုးမ္ှ ိုးခ  ြ်ရုံိုး၊ စ မ္ံခနေ့်ခွွဲထရိုးဌောန၊ ဖိုန့််းနံပါတ့် (၀၂-

၅၇၉၈၂၊ ၀၂-၅၇၉၈၃) သ ုေ့ ၂-၂-၂၀၂၁ ရ ်ထနေ့ ရံိုုးခ  န်အတွင်ိုး တယ့်လ ဖိုန့််းဆက့်သွယ့် သတငိ်ုးထြိုးြ ုေ့ 

ရမ္ည်ပြေစ်ြါသည်- 

( ) ထနေ့ရ ် - ၄-၂-၂၀၂၁ ရ ်ထနေ့၊ (ကကာသပရတ်းရနေ့) 

(ခ) အခ  န် - နံန ် (၀၉:၃၀) နောရ  

(ဂ) Zoom Application 

အချက့်အလက့်မျာ်း 

- Meeting ID - 8092682294, 

Password - dzgd123 

၄။  လ ရတွွေ့စစ့်ရဆ်းပခင့််း ရပဖဆိို မည ့်သ မျာ်းအရနပဖင ့် လ ရတွွေ့စစ့်ရဆ်းရ ်းအဖွ ွေ့ထံသိိုေ့ 

Zoom Application အသံို်းပပ ၍ Online စနစ့်ပဖင ့် ချတိ့်ဆက့် ာတွင့် Your Name နေ ရာ ၌  

ခ ုံအမတှ ်နှင ် အမ ည်ကိုံ အင်္ဂလပိ်ဘ ာ သာဖြ င ် ပဖည ့်သွင့််းရဆာင့် ွက့် မည့်ပဖစ့်ပါသည့်။ (ဥပမာ- ခံို 

အမှတ့်- တအက ၂၀ ရမာင့်မျ ိ်းမင့််းပိိုင့် ပဖစ့်ပါက 20 Myo Min Paing ဟို ပဖည ့်သွင့််း န့် ပဖစ့်ပါသည့်။)  

၅။  Online စနစ့်ပဖင ့် လ ရတွွေ့စစ့်ရဆ်းမည ့် ၄-၂-၂၀၂၁  က့်ရနေ့မတိိုင့်မ  ကကိ တင့်စမ့််းသပ့် 

ရလ ကျင ့်မှု ပပ လိုပ့်နိိုင့် န့်အတွက့် လ ရတွွေ့ရပဖဆိို မည ့်သ မျာ်းသည့် ၃-၂-၂၀၂၁  က့်ရနေ့ (၁၀်း၃၀) 

နာ  အချနိ့် တွင့် အထက့်ရဖာ့်ပပပါ အချက့်အလက့်မျာ်းအတိိုင့််း Zoom Application ပဖင ့် Online မ ှ

ချတိ့်ဆက့်ရဆာင့် ွက့် န့်ပဖစ့်ပါသည့်။ 

၆။  Online စနစ့်ပဖင ့် ချတိ့်ဆက့်မှု တစ့်စံိုတစ့် ာ အခက့်အခ  ှိပခင့််းနှင ့် အပခာ်း ရမ်းပမန့််း 

စံိုစမ့််း န့်မျာ်း  ှိပါက အြူြ ုင်ိုးထေသစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၊ စ မ္ံခနေ့်ခွွဲထရိုးဌောန၊ ဖိုန့််းနံပါတ့် 

၀၂-၅၇၉၈၂၊ ၀၂-၅၇၉၈၃၊ ၀၉-၇၉၅၆၇၇၇၅၆ မျာ်းသ ုေ့ ဆက့်သွယ့်ရမ်းပမန့််းနိိုင့်ပါသည့်။ 

 

အြူြ ုငိ်ုးထေသစ မ္်ိုးလန်ိုးစ ုပြည်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန 


