မဲစာရင််းတွင် အမည်စာရင််းထည်သင
ွ ််းပ ်းရန်
ပ
၁။

ာက်ထာ်းရမည်ပနေ့ရက် တ်းမမြှင်သတ်မတ
ှ ်မြင််း

တရောားလွှတ်တတော်တရှေ့တေမ ောားတကောင်စီတရားတကောက်တင်တခမောက်ခြင်ားဆိုင်ရော လိုပ်ထိုားလိုပ်ေည်ား

မ ောားအပို ဒ် ၄ အရ ဆန္ဒ မဲ တပားပို င် ြွ င် ရ သူ တရောားလွှ တ် တတော် တရှေ့တေသည် မ မ ဆန္ဒ မဲ တပားလို သ ည်
မဲဆန္ဒေယ်တွင် မဲစောရင်ား၌ အမည်ထည်သွငား် တပားရေ် တရားတကောက်ပွဲက င်ားပခပြုလိုပ်သည် တေေ့ရက်၊
တေရောန္င် အြ ေ်တိုေ့ကို တ ကညောသည်တေေ့ မ ၁၀ ရက်အတွင်ား သက်ဆိုင်ရောကကီား ကပ်တရားအဖွဲှေ့သိုေ့ ပိုစ
(၁) ခဖင် တလ ောက်ထောားန္ိုငတ
် ကောင်ား ခပဋ္ဌောေ်ားထောားရော ၄-၆-၂၀၂၀ ရက်တေေ့တွင် တရားတကောက်ပွဲက င်ားပမည်
တေေ့ရက်၊

တေရောန္င်

တေောက်ဆိုားထောား၍

အြ ေ်တက
ိုေ့ ို

တ ကညောသတ်မတ်လက
ို ်သခဖင်

တလ ောက် ထောားန္ို င် တ ကောင်ား

န္ို င် င ပို င် သ တင်ား စောမ ောားခဖစ် သ ည်
ခမေ်မောန္ိုင်ငခပေ်တမ်ားန္င်

တ ကားမို န္ င်

၁၃-၆-၂၀၂၀

၅-၆-၂၀၂၀

ရက်တေေ့

ရက် တေေ့ ထို တ်

ခမေ်မောအလင်ားသတင်ားစောတတ
ိုေ့ ွင်လည်ားတကောင်ား၊

ခပည်တထောင်စိုတရှေ့တေြ ြုပရ
် ားို

Website

-

www.oag.gov.mm

တတ
ိုေ့ ွင်လည်ားတကောင်ား အမ ောားခပည်သူ သရန္ိုငတ
် စရေ် တ ကညောြဲပါသည်။
၂။

၈-၆-၂၀၂၀ ရက် တေေ့ တွ င် တရောားလွှ တ် တတော် တရှေ့တေမ ောားတကောင် စီ တရားတကောက် တ င် တခမောက်

ခြင်ား ဆို င် ရော လို ပ် ထားို လို ပ် ေ ည်ား မ ောားကို ခပင် ဆ င် သ ည် လို ပ် ထားို လို ပ် ေ ည်ား မ ောားကို အမ ေေ့် တ ကော် ခငောစော
အမ တ် ၅/၂၀၂၀ ခဖင် တရောားလွှ တ် တတော် တရှေ့ တေမ ောားတကောင် စီ တရားတကောက် တ င် တခမောက် ခြင်ား ဆို င် ရော
လို ပ် ထားို လို ပ် ေ ည်ား မ ောား အပို ဒ် ၄ ပါ “တ ကညောသည် တေေ့ မ ၁၀ ရက် အ တွ ငား် ” ဆို သ ည် စ ကောားရပ် ကို
“တ ကညောသည် တေေ့ မ ၂၅ ရက် အ တွ ငား် ” ဆို သ ည် စ ကောားရပ် ခဖင် အစောားထားို ခပင် ဆ င် ြဲ သခဖင် အဆို ပါ
ခပင်ဆင်သည်လိုပ်ထိုားလိုပ်ေည်ားအရ မဲစောရင်ား၌ အမည်စောရင်ားထည်သွငား် တပားရေ် ၂၈-၆-၂၀၂၀ ရက်တေေ့
အထ တေောက်ဆိုားထောား၍ တလ ောက်ထောားန္ိုင်မည်ခဖစ်ပါသည်။
၃။

၂၈-၆-၂၀၂၀ ရက် တေေ့ အ ထ အတ ကောင်ား အမ ြုား မ ြုား တ ကောင် ပို စ (၁) ကို မတလ ောက် ထောားန္ို င် သူ

တ ရောား လွှ တ် တတော် တရှေ့ တေ မ ောား အ တေ ခဖ င် တ ရောား လွှ တ် တတော် တရှေ့ တေ မ ောား တကော င် စီ တရား တကော က်
တင်တခမောက်ခြင်ားဆိုင်ရော လိုပ်ထိုားလိုပ်ေည်ားမ ောားအပိုဒ် ၇ (ြ) န္င်အညီ မဲစောရင်ားတွင်အမည် ထည်သွင်ား
တပားရေ် မဲစောရင်ားတ ကညောသည်တေေ့မ ၅ ရက်အတွင်ား ကကီား ကပ်တရားအဖွဲှေ့သိုေ့ တလ ောက်ထောားန္ိုငပ
် ါတ ကောင်ား
အသတပားတဖော်ခပအပ်ပါသည်။

D/BC ADV/Name /ADV Name

