ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

စီမ္ံကန်ိုးနှင် ဘဏ္ဍောထရိုးဝန်ကကီိုးဌောန
ပမ္န်မ္ောအောမ္ခံလုြ်ငန်ိုး
အလုြထ
် လ ောက်လောြတ်ရက်ကောလတုိုးပမ္ြှင်သတ်မ္ှတ်ပခင်ိုး
၁။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသ

ာ ဒု-ကက်းကကပ်သရ်းြ ်း (လစာနှုန််းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-

၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထ်း (၃၆) သနရာအတွက် ၇-၈-၂၀၂၂ ရက်သနေ့တွင် မြန်ြာာ့အလင််း
သခေါ်ယခာ့ပပ်း မြစ်ပါ
၂။

ည်။

အဆှိုပါ သကကာ်မငာြ ဒု-ကက်းကကပ်သရ်းြ ်းရာထ်းသနရာြျာ်းအတွက် သအာက်ပါ

ကှိုက်ည

ြျာ်း

တင််းစာ၌ သကကာ်မငာ

တ်ြတ်ချက်ြျာ်းနငာ့်

ည် ကှိုယ်တှိုင်သရ်းသလ ာက်လာပံုစံနငာ့်အတ လှိုအပ် ညာ့် စာရွက်စာတြ််းြျာ်း ပ်းတွ၍

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း (ရန်ကုန်) တွင် ၁၉-၈-၂၀၂၂ ရက်သနေ့အစာ်း ၂၆-၈-၂၀၂၂ ရက် (ထသောကကောထနေ့)
သနောက်ဆံု်းထာ်း၍ လကှိုယ်တှိုင်မြစ်သစ၊ ကှိုယ်စာ်းမြစ်သစ ရံ်းု ချှိန်အတွင််းလာသရာက်သလ ာက်ထာ်းနှိုင်ပါ
ထလ ောက်
၃။

ောိုးသူသည်-

(က) မပည်သထာင်စု
(ခ)

(ဂ)

ည်။

တကက

ြမတမြန်ြာနှိုငင
် ံ

ာ်းမြစ်ရြည်။

ှိုလ်တစ်ခုခုြသအာက်ပါဘွွဲ့ရရှိ

ြျာ်းမြစ်ရြည်-

(၁)

ကွန်ြ ျူတောတကကသုလ်တစ်ခုခုမ္ှ ဘွွဲ့ရရှသူ၊

(၂)

နည်ိုးြညောတကကသုလ်တစ်ခုခုမ္ှ ဘွွဲ့ရရှသူ၊

(၃)

စီိုးြွောိုးထရိုးတကကသုလ်တစ်ခုခုမ္ှ ဘွွဲ့ရရှသူ၊

(၄)

သမ္ဝါယမ္တကကသုလ်တစ်ခုခုမ္ှ ဘွွဲ့ရရှသူ၊

(၅)

အမ္ ိုးသောိုးစီမ္ံခနေ့်ခွမ္ှုဒီဂရီထကောလြ်မ္ှ ဘွွဲ့တစ်ခုခုရရှသူ

၁- ၈ -၂၀၂၂ ရက်သနေ့တွင် အ

က် (၃၀) နစ်ထက်ြသကျာ်လွန်သစရ။

(ဃ) နှိုငင
် ာ့ဝ
ံ န်ထြ််း (အပြတြ််းဝန်ထြ််း) မြစ်ပါက ၁-၈-၂၀၂၂ ရက်သနေ့တွင် အ

က် (၃၅) နစ်

ထက် ြသကျာ်လွန်သစရ။
(င)

(၆) လအတွင််း ရှိက
ု ်က်းထာ်းသ ာ ပတ်စ်ပဓ
ှိုေ့ ါတ်ပံု (၃) ပံု၊ ဘွွဲ့လက်ြတ်/ ဘွွဲ့သထာက်ခံစာ
ြှိတတ ၊ အ

က်အသထာက်အထာ်းအတွက် တကက

တတ်ကျွြ််းသ ာ

ဘာ

ာရပ်ြျာ်းအတွက်

ှိုလ်ဝင်တန််းသအာင်လက်ြတ်ြှိတတ ၊ အမခာ်း

သအာင်လက်ြတ်ြှိတတ နငာ့် နှိုငင
် ံ

ာ်းစှိစစ်သရ်း

ကတ်မပာ်းြှိတတ ။
(စ)

(၁) လအတွင််းမပြုလုပ်ထာ်းသ ာ အကျငာ့်စာရှိတတသကာင််းြွန်သကကာင််း သကျ်းရွာ/ ရပ်ကွက်
သထာက်ခံစာ ြရင််း နငာ့် မပစ်ြှုကင််းရင််းသကကာင််း

(ဆ)

က်ဆှိုင်ရာရစခန််းသထာက်ခံစာ ြရင််း ။

က်တြ််းရှိ အလုပ် ြာ်းြတ်ပတ
ံု င်ကတ်မပာ်းြှိတတ ။
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-၂(ဇ)

နှိုငင
် ာ့ဝ
ံ န်ထြ််းမြစ်ပါက

က်ဆှိုင်ရာဝန်ကက်းဌာန၊ အြွွဲ့အစည််း၏ ခွငာ့်မပြုသကကာင််း သထာက်ခံစာ

(ြရင််း/ ြှိတတ )။
(ဈ)

ဒု-ကက်းကကပ်သရ်းြ ်းရာထ်းသနရာတွင် ခနေ့်ထာ်းမခင််းခံရပါက ဌာနတွင် အနည််းဆံု်း (၃) နစ်
တာဝန်ထြ််းသဆာင်ရြည်။

၄။

ဒု-ကက်းကကပ်သရ်းြ ်းရာထ်းသနရာြျာ်းအတွက်

အရည်အချင််းစစ်သရ်းသမြစာသြ်းပွကှို

မြန်ြာစာ၊

အဂဂလှိပ်စာ၊ အသထွသထွဗဟု ုတ သြ်းခွန််းတှိုမေ့ ြငာ့် ၂၇-၈-၂၀၂၂ ရက်ထနေ့အစောိုး ၃-၉-၂၀၂၂ ရက် ( စထနထနေ့ )
နံနက် (၉:၀၀) နောရြ (၃:၃၀) နောရထှိ ကျင််းပမပြုလုပ်ြည်မြစ်ပပ်း သရ်းသမြသအာင်မြင်
စစ်သဆ်းမခင််း မပြုလုပ် ွာ်းြည်မြစ်ပါ
လုပ်ငန််း၊ အြတ် ၆၂၇/ ၆၃၅၊ ကုန်

ြျာ်းကှို ာ လသတွွဲ့

ည်။ စာသြ်းပွသမြဆှိုခွင်က
ာ့ တ်မပာ်း (ခံုအြတ်) ကှို မြန်ြာာ့အာြခံ

ည်လြ််း၊ ပန််းပတန််းပြှိြုွဲ့နယ်၊ ရန်ကုန်၌ ၂၄-၈-၂၀၂၂ ရက်ထနေ့အစောိုး ၃၁-

၈-၂၀၂၂ ရက် (ဗုဒဓဟူိုးထနေ့)တွင် လကှိုယ်တှိုင်လာသရာက်ထုတ်ယရြည်မြစ်ပပ်း၊ အရည်အချင််းစစ်လသတွွဲ့
စစ်သဆ်းမခင််း မပြုလုပ်ြညာ့်သနေ့ရက်အာ်းထပ်ြံ အ
၅။

ှိသပ်း

လသတွွဲ့စစ်သဆ်းချှိန်တွင် ဘွွဲ့လက်ြတ်၊ တကက

ာွ ်းြည်မြစ်ပါ

ည်။

ှိုလ်ဝင်တန််းသအာင်လက်ြတ်နငာ့်

လက်ြတ်ြျာ်း၊ နှိုငင
် ံ ာ်းစှိစစ်သရ်းကတ်မပာ်း၊ အလုပ် ြာ်းြတ်ပတ
ံု င်ကတ်မပာ်းစ

အမခာ်းသအာင်

ည်တှိုေ့ကှို ြရင််းတင်မပ

နှိုငရ
် ပါြည်။ အသ ်းစှိတ် ှိရှိလှိုပါက မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း (ရံ်းု ချြုပ်)၊ ရန်ကုန် ၊ြုန််း ၀၁-၈၃၇၉၀၈၈
ဆက်

ွယ် သြ်းမြန််းနှိုင်ပါ

ှိုေ့

ည်။
ပမ္န်မ္ောအောမ္ခံလုြ်ငန်ိုး
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