
 
 

သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သိမ်းေရးဝန်ကးီဌာန 
ပတ်ဝနး်ကျငထ်ိနး်သိမး်ေရးဦးစးီဌာန 

ံုးအမှတ်(၅၃)၊ ေနြပည်ေတာ် 

ြပင်ပဝင်ေပါကမ်ှေခယသူည့် အမထမ်းရာထးူေနရာများအတွက် 

လူေတွေအာင်ြမင်သူစာရငး် ထုတ်ြပန်ြခငး် 

၁။ သယံဇာတှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိနး်သိမ်းေရးဝန်ကီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရး 

ဦးစီးဌာန၊ ံုးအမှတ်(၅၃) ေနြပည်ေတာ်၌ (၆-၄-၂၀၁၉ )ရက်ေနငှ့်(၇-၄-၂၀၁၉) ရက်ေနများတွင်  

ဒုတိယလကေ်ထာက်ဦးစးီမှး၊ အငယ်တန်းစာေရးှင့် စာရင်းကိုင်(၄) ရာထူးေနရာများအတွက် 

လူေတွစစ်ေဆးခဲ့သူများအနက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါပုဂိလ်တိုအား အမည်ှင့်ယှဉ်တွဲပါရာထူးေနရာ 

များအတိုင်း ခန်ထားရန် ေရBးချယ်ေကာင်း ေကညာအပ်ပါသည်-  
 

စဉ် ခုံအမှတ် အမည ်
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ ်
ခန်အပ်မည့်ရာထူး 

 ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစးီမှးရာထးူေနရာအတကွ ်

၁ နပတ-၀၀၁၇ မအိြမတ်ိုးဦး ၈/ရနခ(ိုင)်၁၃၅၃၉၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂ နပတ-၀၀၂၀ မလှသန်းထိုက ် ၉/ဥတသ(ိုင်)၀၀၇၉၇၇ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃ နပတ-၀၀၂၄ မစံပယ်ြဖ ၉/လဝန(ိုင်)၂၃၀၀၂၆ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄ နပတ-၀၀၅၃ ေမာင်ရဲဝင်းခိုင ် ၈/ရစက(ိုင်)၂၁၉၄၉၅ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၅ နပတ-၀၀၇၀ မသGHထနွ်း ၈/ပခက(ိုင်)၂၇၇၆၃၃ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၆ နပတ-၀၀၈၅ ေမာင်ေဇယျာဝင်း ၉/ခမစ(ိုင)်၀၂၉၄၂၆ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၇ နပတ-၀၀၉၁ မမိုးေသာ်တာ ၉/သစန(ိုင်)၁၃၂၃၃၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၈ နပတ-၀၁၀၃ မလွငလ်င်ွစိုး ၅/ဖပန(ိုင်)၀၈၅၂၄၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၉ နပတ-၀၁၀၈ ေမာင်ေအာင်ုိငထ်ွန်း ၅/ဆလက(ိုင)်၀၉၄၂၉၆ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၀ နပတ-၀၁၁၇ မတငတ်ငင်ယ ် ၄/မတပ(ိုင်)၀၅၀၀၅၆ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၁ နပတ-၀၁၄၄ မေအးြမနHေကျာ ် ၇/ရတရ(ိုင်)၁၃၈၄၆၀ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၂ နပတ-၀၁၅၇ မဇင်ဇငအ် ိ ၅/စကန(ိုင်)၂၆၀၅၅၃ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၃ နပတ-၀၁၇၄ မေအးေအးခုိင ် ၉/မခန(ိုင)်၂၁၆၉၇၅ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၄ နပတ-၀၂၂၂ ေမာင်ေကျာ်စွမ်းသ ူ ၅/ရဘန(ိုင်)၁၉၀၈၇၈ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၅ နပတ-၀၂၄၀ မေရJစင်ဝင်း ၅/ကသန(ုိင)်၁၁၆၄၉၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၆ နပတ-၀၂၆၇ မဂျးအိေ ၉/ပမန(ိုင်)၂၃၄၂၄၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၇ နပတ-၀၂၇၃ မှင်းေဝလငွ ် ၇/တငန(ိုင်)၁၄၉၉၄၈ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည ်
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ ်
ခန်အပ်မည့်ရာထူး 

၁၈ နပတ-၀၂၇၉ မခင်ြမတ်ုိးထက ် ၁၁/ဂမန(ိုင်)၀၄၁၄၇၇ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၁၉ နပတ-၀၂၈၆ မဝါဝါဖိး ၉/လဝန(ိုင်)၁၈၆၇၉၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၀ နပတ-၀၂၉၇ မဇာြခည်သငွ ် ၉/မထလ(ုိင်)၂၇၂၉၁၄ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၁ နပတ-၀၃၀၀ မေရJစငေ်အာင ် ၅/ဟမလ(ုိင)်၁၀၀၆၇၃ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၂ နပတ-၀၃၀၉ မေမဇငဦ်း ၁၁/ကတလ(ိုင်)၀၀၁၀၀၄ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၃ နပတ-၀၃၁၂ မဆင့်ဆင့်လိင ် ၇/တငန(ိုင်)၁၉၁၀၅၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၄ နပတ-၀၃၃၁ မငိမ်းငိမ်းဦး ၇/ပခက(ိုင်)၀၆၃၂၀၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၅ နပတ-၀၃၅၀ ေမာင်ေဝလင်းေမာင် ၉/မထလ(ုိင်)၃၂၆၁၆၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၆ နပတ-၀၃၅၄ ေမာင်စည်သူိုင ် ၁၂/အစန(ိုင်)၂၂၁၈၇၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၇ နပတ-၀၄၀၉ မေမဇာလင်း ၉/မထလ(ုိင်)၃၀၉၆၃၈ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၈ နပတ-၀၄၅၂ ေမာင်ေကျာ်ဇင်စုိး ၅/ရဥန(ိုင်)၁၁၀၆၃၄ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၂၉ နပတ-၀၄၅၇ မခင်ှင်းယ ု ၅/ကဘလ(ိုင်)၁၇၇၃၂၈ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၀ နပတ-၀၄၇၃ မသGHစိုး ၅/ပလန(ိုင်)၀၇၃၀၄၃ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၁ နပတ-၀၄၈၉ မပိုးကာြဖ ၅/ကလတ(ိုင်)၁၀၃၃၀၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၂ နပတ-၀၄၉၀ မစန်းြမတမ်ွန် ၅/ကလတ(ိုင်)၁၀၅၈၉၅ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၃ နပတ-၀၄၉၃ မေထွးေထွးေအာင ် ၉/ဝတန(ိုင်)၁၆၀၆၁၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၄ နပတ-၀၄၉၈ မသီရိစHဖိး ၉/ပသက(ုိင)်၁၃၈၈၀၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၅ နပတ-၀၅၃၁ ေမာင်လွင်ကိုကို ၉/ပမန(ိုင်)၁၉၄၆၅၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၆ နပတ-၀၅၄၅ မစိမ်းလဲ့မိုးဦး ၇/ရတန(ိုင်)၁၀၈၆၂၅ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၇ နပတ-၀၅၅၁ မေဆွသဇင်ထွန်း ၅/ကလတ(ိုင်)၀၉၂၉၇၀ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၈ နပတ-၀၅၅၅ မချိမာလွင် ၉/နထက(ုိင်)၁၆၄၉၄၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၃၉ နပတ-၀၅၇၉ မမျိးမျိးငိမ်း ၅/ဟမလ(ုိင)်၁၁၀၅၆၇ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၀ နပတ-၀၅၈၇ မပိုပုိြပည့် ၉/တသန(ုိင်)၁၅၇၉၃၇ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၁ နပတ-၀၆၂၇ မှင်းယုခိုင ် ၉/ညဥန(ိုင)်၁၉၅၄၀၅ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၂ နပတ-၀၆၄၂ ေမာင်ဗိုလေ်စာဝင်း ၅/ကနန(ိုင်)၁၁၀၇၇၃ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၃ နပတ-၀၆၄၈ မမိုးသGHသိမ့် ၉/ပမန(ိုင်)၂၄၇၅၀၉ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၄ နပတ-၀၆၅၃ မခိုင်ြမတ်မွန ် ၅/ကလထ(ိုင်)၂၃၁၃၃၈ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၅ နပတ-၀၆၅၉ မအိြမတ်ပိုး ၉/မထလ(ုိင်)၃၂၅၂၀၀  ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

၄၆ နပတ-၀၇၀၄ မဇင်မာစုိး ၅/အရတ(ိုင်)၁၁၁၅၄၉ ဒုတိယလကေ်ထာကဦ်းစီးမှး 

၄၇ နပတ-၀၈၁၁ မသက်သကလ်ငွ ် ၉/စကန(ိုင်)၀၈၉၆၄၂ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည ်
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ ်
ခန်အပ်မည့်ရာထူး 

၄၈ နပတ-၀၈၅၅ ေမာင်ဖိးချစ်ေဇာ ် ၉/လဝန(ိုင်)၁၉၃၂၈၀ ဒုတိယလက်ေထာကဦ်းစီးမှး 

 အငယ်တန်းစာေရးရာထးူေနရာအတကွ ်

၁ နပတ-၀၃၈၂ မအိြဖခိုင် ၁၄/ဝခမ(ိုင)်၁၉၇၇၇၉ အငယ်တန်းစာေရး 

၂ နပတ-၀၅၆၉ မယုယေုအာင ် ၅/မရန(ိုင်)၂၅၄၇၃၀ အငယ်တန်းစာေရး 

၃ နပတ-၀၇၃၁ မခင်ေဝဦး ၁/ရကန(ိုင)်၀၆၅၂၇၄ အငယ်တန်းစာေရး 

၄ နပတ-၀၇၆၀ မေဝေဝဖိး ၉/ပမန(ိုင်)၂၇၄၆၀၇ အငယ်တန်းစာေရး 

၅ နပတ-၀၇၆၃ မခိုင်ြမတ်မွန ် ၅/မရန(ိုင်)၃၄၀၆၀၈ အငယ်တန်းစာေရး 

၆ နပတ-၀၇၇၀ မစီစီဝင်း ၅/ဆလက(ိုင)်၁၁၃၄၅၈ အငယ်တန်းစာေရး 

၇ နပတ-၀၇၈၀ မသကထ်ားေဆ ွ ၉/နထက(ုိင်)၁၉၃၈၄၂ အငယ်တန်းစာေရး 

၈ နပတ-၀၇၉၂ မထကထ်က်ဝင်း ၅/ဝလန(ိုင်)၁၅၅၆၇၂ အငယ်တန်းစာေရး 

၉ နပတ-၀၇၉၇ ေမာင်ေအာငေ်ဌးုိင ် ၈/နမန(ိုင်)၁၈၄၂၁၅ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၀ နပတ-၀၇၉၈ မြမတ်စုိး ၉/ဝတန(ိုင်)၂၁၁၅၁၂ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၁ နပတ-၀၈၀၈ မသင်းသင်းေအာင ် ၈/ရစက(ိုင်)၁၈၇၅၀၈ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၂ နပတ-၀၈၀၉ မသီရိေသာေ်သာ ် ၇/ပမန(ိုင်)၁၉၆၈၈၂  အငယ်တန်းစာေရး 

၁၃ နပတ-၀၈၁၄ မြမတ်သGHေအာင ် ၉/တသန(ုိင်)၁၈၈၈၆၄ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၄ နပတ-၀၈၁၈ မသဲဆလုိင်ငှ်း ၁၄/ဟသတ(ိုင်)၂၅၇၉၈၈ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၅ နပတ-၀၈၃၈ မွယ်ယွ်ဝင်း ၉/ပဗသ(ိုင်)၀၀၅၂၃၁ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၆ နပတ-၀၈၄၁ မသိမ့်သQာေအာင် ၉/ကပတ(ိုင်)၂၅၆၀၉၇ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၇ နပတ-၀၈၆၂ မမာမာသင်း ၈/မသန(ိုင်)၁၁၂၄၃၀ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၈ နပတ-၀၈၇၂ မခင်ခင်သက ် ၅/ကလထ(ိုင်)၁၈၉၀၂၆ အငယ်တန်းစာေရး 

၁၉ နပတ-၀၈၇၇ မအိအိသန် ၅/မရန(ိုင်)၂၆၁၈၃၂ အငယ်တန်းစာေရး 

၂၀ နပတ-၀၈၇၈ မခင်သူဇာယွ် ၈/မသန(ိုင်)၁၁၇၈၉၅ အငယ်တန်းစာေရး 

၂၁ နပတ-၀၉၃၅ မသိမ့်နဒီစ ံ ၈/မကန(ိုင်)၂၅၁၂၄၈ အငယ်တန်းစာေရး 

 စာရငး်ကိုင(်၄)ရာထးူေနရာအတွက် 

၁ နပတ-၀၃၀၆ မဖိးသီရိေကျာ ် ၁၄/မမန(ိုင်)၃၂၇၁၂၃ စာရင်းကိုင်(၄) 

၂ နပတ-၀၅၂၉ မြမတ်ုေထွး ၅/အတန(ိုင်)၀၉၁၃၃၂ စာရင်းကိုင်(၄) 

၃ နပတ-၀၇၉၆ မစိုးခကေ်ဝ ၁၄/ဟကက(ိုင်)၀၁၁၀၇၉ စာရင်းကိုင်(၄) 

၄ နပတ-၀၈၀၀ မေဌးေဌးေအာင ် ၉/သစန(ိုင်)၁၄၅၂၆၀ စာရင်းကိုင်(၄) 

၅ နပတ-၀၈၀၃ မဖိးနH ၅/စကန(ိုင်)၂၆၆၃၉၃ စာရင်းကိုင်(၄) 
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စဉ် ခုံအမှတ် အမည ်
ိုင်ငံသားစိစစ်ေရး 

ကတ်အမှတ ်
ခန်အပ်မည့်ရာထူး 

၆ နပတ-၀၈၁၀ မဆုြမတ်မွန ် ၁၃/ဖခန(ိုင)်၀၆၀၅၉၃ စာရင်းကိုင်(၄) 

၇ နပတ-၀၈၁၅ မညိမဦီး ၅/စကန(ိုင်)၂၃၇၀၂၁ စာရင်းကိုင်(၄) 

၈ နပတ-၀၈၂၃ မသူဇာေအာင ် ၉/ပမန(ိုင်)၂၃၂၅၉၂ စာရင်းကိုင်(၄) 

၉ နပတ-၀၈၆၀ မအိရတနHလိင် ၉/ဥတသ(ိုင်)၀၀၉၂၁၄ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၀ နပတ-၀၉၂၆ မြပည့်ဖိးဖိးေဝ ၅/ခဥတ(ိုင)်၀၉၂၄၁၀ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၁ နပတ-၀၉၂၇ မယဉ်မာ ၅/ဘတလ(ိုင်)၀၈၂၃၀၈ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၂ နပတ-၀၉၂၉ မယုနHေကျာ ် ၉/ပဥလ(ိုင်)၀၆၀၉၉၉ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၃ နပတ-၀၉၃၁ မွယ်ယွ်စိုး ၈/ပခက(ိုင်)၂၆၇၃၈၉ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၄ နပတ-၀၉၃၂ မဆေုဝဖိး ၈/ထလန(ုိင်)၀၅၂၃၃၅ စာရင်းကိုင်(၄) 

၁၅ နပတ-၀၉၃၃ မပိုးသGH ၉/မခန(ိုင)်၂၂၁၅၃၅ စာရင်းကိုင်(၄) 

 

၂။ ေရBးချယ်ြခင်းခံရသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထနိ်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာနသုိ  ၇-၅-၂၀၁၉ ရက်        

(အဂါေန) နံနက်(၁၀:၀၀)နHရီအေရာက် ြဖည့်စွကထ်ားေသာ ေလျာ်ေကးခံဝန်စာချပ်ှင့်အတူ 

လူကိုယတ်ိုင်လာေရာက် သတင်းပုိရမည်ြဖစ်ပီး ဌာနအစီအစဉ်ြဖင့် ကျန်းမာေရးေဆးစစ်ေအာင်ြမင် 

ပီးမှသာ ခန်ထားသာွးမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

၃။ သတ်မှတ်ထားေသာ ေနရက်အမီ လာေရာကသ်တင်းပုိြခင်းမရှိပါက ေအာင်ြမင်သူစာရင်းမှ 

ပယ်ဖျက်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၄။ တာဝန်ထမ်းေဆာင်မှင့်ပတ်သက်၍ ချပ်ဆိုရမည့် ေလျာ်ေကးခံဝန်စာချပ်အား ဌာန၏ 

Website ြဖစ်ေသာ  www.ecd.gov.mm တွင် download ရယူိုင်ပါသည်။ 

 

 

 

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန 
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သယံဇာတှင့်သဘာဝပတဝ်န်းကျင်ထိနး်သိမး်ေရးဝန်ကီးဌာန 
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမး်ေရးဦးစီးဌာန 

န်ကားေရးမှးချပ်ံုး 
 

ေလျာ်ေကးခံဝန် စာချပ်ချပ်ဆုိြခငး် 
 

ရက်စဲွ။ 
   
၁။ ကန်ေတာ်/ကန်မ -------------------- ၊ ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်ြပားအမှတ ် ----------------------      

သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယလက်ေထာက်ဦးစီးမှး/ အငယ်တန်းစာေရး/ 

စာရင်းကုိင်(၄) (လစာန်းကျပ ် ၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) ရာထူးေနရာတွင် ခန်အပ်ြခင်းခံရပါက 

ေပးအပ်ေသာတာဝန်များကုိ (၂)ှစ် တစ်ဆက်တည်း မပျက်မကွက် တာဝန်ထမး်ေဆာင်ပါမည်ဟု 

ဝန်ခံကတိြပပါသည်။ (၂)ှစ် တာဝန်ထမး်ေဆာင်ရန်ပျက်ကွက်ခ့ဲပါက ကျပ်ေင ွ (၅)သိန်း ေပးေလျာ်ရမညကုိ် 

သိရိှပါေကာင်း ေအာက်ပါအသိသက်ေသများေရှတွင် ဝန်ခံကတိြပ လက်မှတ်ေရးထိုးပါသည်။  

၂။ အပိုဒ်(၁)ပါအချက်အား လုိက်န=ရန်ပျက်ကွက်ပါက အသိသကေ်သ တာဝန်ယူအာမခံသူများမ ှ

ေပးေလျာ်ပါမည်ဟု --------------------- ရက်ေနတွင် ဤခံဝန်စာချပ်ြဖင့် တာဝန်ခံလက်မှတ်ေရးထိုး 

ကတိြပပါသည်။  

 
လက်မှတ်  ------------------------------------------ 

အမည ်  ------------------------------------------ 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ်------------------------ 

 

အသိသက်ေသ/အာမခံသူ(၁)           အသိသက်ေသ/အာမခံသူ(၂)   
 

လက်မှတ် -----------------------------        လက်မှတ် ------------------------------------------- 

အမည ်  -----------------------------         အမည ်  ------------------------------------------- 

ုိင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ် ----------         ုိငင်ံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ် ------------------------
-------------------------------------------------         --------------------------------------------------------------- 

အလုပအ်ကုိင်--------------------------------        အလုပအ်ကုိင်---------------------------------------------- 

(ေတာ်စပ်ပံု)----------------------------------         (ေတာ်စပ်ပံု)------------------------------------------------ 

ေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစုံ------------------        ေနရပ်လိပ်စာအြပည့်အစံု--------------------------------      

-------------------------------------------------         --------------------------------------------------------------
  

အခွန်တံဆိပ်ေခါငး် (၂၅၀ဝိ/)တန် ကပ်ရန် 


