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 “အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလာ” 
(၁၁-၁၁-၂၀၂၀ရက် ၊ညေန(၁၆:၀၀)နာရီ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန် ) 

 

ဥက္ကဋ္ဌ 

တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ြမနမ်ာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစးီဌာန 

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊             လ(               )ရက် 

အေကာင်းအရာ။ နုိင်ငံြခားစက္က ထပု် ဝယ်ယရူနကိ်စ္စ 

၁။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမနမ်ာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အိတဖ်ွင့် တင်ဒါေခယူထားသည့် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

ဝယ်ယူမည့် ုိင်ငံြခားစကထုပ် ဝယ်ယူြခင်းအတွက် အိတဖွ်င့်တင်ဒါ တင်သွင်းလာကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

တင်သွင်းပါသည်- 

(က) ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအမည်/မှတပံု်တင်အမှတ်  ----------------------------------------- 

(မိတကုိပူးတွဲတင်ြပရန)်  

(ခ) ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖဲွအစည်း၏လိပ်စာ  ----------------------------------------- 

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

(ဂ) ကုမဏီတယ်လီဖုန်းအမှတ်/လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ ် ----------------------------------------- 

၂။ စကအမျ ိးအစားငှ့်အေရအတွက်အား ပူးတွဲ၍ စာရင်းှင့် အတူ တင်ြပပါသည်။ 

၃။ ကုမဏီလုိင်စင် မိတ( မူရင်းများကုိ တင်ဒါ ဖွင့်ေဖာက်သည့် ေန့တွင် ယူလာပါမည်)။ 

၄။ တင်ဒါ ဖွင့်ေဖာက်ေသာ ေန့မ ှ (၁)လအတွင်း စကထုပ်များ ပုိေဆာင် ေပးိုင်မည့် အေရအတွက်မာှ           

27” x 34” (500 sheets)ဂဏန်းြဖင့်(                   )၊ ၊ စာြဖင့် (                                  ) ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရှိ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်ှင့် ပတ်သက်ေသာ 

စက တင်သွင်းြခင်းတိုတွင် Black List ေကညာြခင်း ခံရေကာင်း ေတွရှိပါက တင်ဒါမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းကုိ 

ခံယူပါမည်။ 

၆။ စကထုပ် 70gsm 27”x34” အတွက် P.O တစ်ေစာင် သးီြခားေပးသွင်းရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

လက်မှတ ်    ------------------------------------------------------- 

တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည် ------------------------------------------------------- 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ်  ------------------------------------------------------- 

တယ်လီဖုန်းအမှတ်   ------------------------------------------------------- 
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“ေစျးနန်းတင်သွင်းလာ” 
(၁၂-၁၁-၂၀၂၀ရက် (၉:၃၀)နာရီ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်ချနိ်တွင် ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းရန် ) 

 

ဥက္ကဋ္ဌ 

တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ြမနမ်ာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစးီဌာန 

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊             လ(               )ရက် 

အေကာင်းအရာ။ နိုင်ငံြခားစက္က ထုပ်ဝယ်ယူရန်ကိစ္စ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမနမ်ာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အိတဖ်ွင့် တင်ဒါေခယူထားသည့် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

ိုင်ငံြခားစကထုပ် ဝယ်ယူြခင်းအတွက် ေဈးန်းလာကို ေအာက်ပါအတိုင်း တင်သွင်းပါသည်- 

 

စဉ် ပစည်းအမျ ိးအမည် တင်သွင်းမည့်ေဈးန်း 

၁ 

 

Woodfree 

70 gsm 27”x34” စက(အြဖ) 

(500 Sheets per Pkt) (ိုင်ငံြခား)(ထုိင်း/အင်ဒိုနးီရှား) 

 

 (က) စကထုပ်များကို ပါရမီလမ်း၊ အမတှ(်၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ အေြခခံပညာဦးစးီဌာန 

စာအုပ်ဂိုေဒါင်အနီး ၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ၏ ဂိုေဒါင်အတွင်း သို အေရာက် ပိုေဆာင် 

ေပးပါမည်။ 

(ခ) ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရှိ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသုးံစာအုပ်ှင့် 

ပတသ်က်ေသာ စက တင်သွင်းြခင်းတိုတင်ွ Black List ေကညာြခင်း ခံရေကာင်း ေတွရိှပါက 

တင်ဒါမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းကို ခံယပူါမည။် 

 

 

 

 

 

 

၂/သို 
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-၂- 

 

(ဂ)  တင်ဒါစာချပ်ချပ်ဆိုသည့် ေန့မှစ၍ ဌာနမှ သတ်မှတ်ေသာ ေနရာများသို(၁)လအတွင်း အေရာက် 

ေပးပုိပါမည်။ 

 

 

လက်မှတ ်     ------------------------------------------------------- 

တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည်  ------------------------------------------------------ 

ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ ်   ------------------------------------------------------- 

ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအမည်/မှတပံု်တင်အမှတ်  ------------------------------------------------------ 

(မိတကုိပူးတွဲတင်ြပရန)်  

ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖဲွအစည်း၏လိပ်စာ  ------------------------------------------------------ 

ကုမဏီတယ်လီဖုန်းအမှတ်/လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ ် ------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.myanmarexam.org 
 

 “အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလာ” 
(၁၁-၁၁-၂၀၂၀ရက် ၊ညေန(၁၆:၀၀)နာရီ မတိုင်မီ တင်သွင်းရန် ) 

 

ဥက္ကဋ္ဌ 

တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ြမနမ်ာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစးီဌာန 

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊             လ(               )ရက် 

အေကာင်းအရာ။ နိုင်ငံြခားစက္က ထုပ်ဝယ်ယူရန်ကိစ္စ 

၁။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမနမ်ာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အိတဖ်ွင့် တင်ဒါေခယူထားသည့် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

ဝယ်ယူမည့် ုိင်ငံြခားစကထုပ် ဝယ်ယူြခင်းအတွက် အိတဖွ်င့်တင်ဒါ တင်သွင်းလာကို ေအာက်ပါအတိုင်း 

တင်သွင်းပါသည်- 

(က) ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအမည်/မှတပံု်တင်အမှတ်  ----------------------------------------- 

(မိတကုိပူးတွဲတင်ြပရန)်  

(ခ) ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖဲွအစည်း၏လိပ်စာ  ----------------------------------------- 

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

(ဂ) ကုမဏီတယ်လီဖုန်းအမှတ်/လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ ် ----------------------------------------- 

၂။ စကအမျ ိးအစားငှ့်အေရအတွက်အား ပူးတွဲ၍ စာရင်းှင့် အတူ တင်ြပပါသည်။ 

၃။ ကုမဏီလုိင်စင် မိတ( မူရင်းများကုိ တင်ဒါ ဖွင့်ေဖာက်သည့် ေန့တွင် ယူလာပါမည်)။ 

၄။ တင်ဒါ ဖွင့်ေဖာက်ေသာ ေန့မ ှ(၁)လအတွင်း စကထပု်များ ပိုေဆာင် ေပးိုင်မည့် အေရအတွက်မာှ          

24” x 34” (500 sheets)ဂဏန်းြဖင့်(                     )၊ ၊ စာြဖင့် (                               ) ြဖစ်ပါသည်။ 

၅။ ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရှိ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်ှင့် ပတ်သက်ေသာ 

စက တင်သွင်းြခင်းတိုတွင် Black List ေကညာြခင်း ခံရေကာင်း ေတွရှိပါက တင်ဒါမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းကုိ 

ခံယူပါမည်။ 

၆။ စကထုပ် 70gsm 24”x34” အတွက် P.O တစ်ေစာင် သးီြခားေပးသွင်းရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

လက်မှတ ်    ------------------------------------------------------- 

တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည် ------------------------------------------------------- 

ိုင်ငံသားစိစစ်ေရးကတ်အမှတ ်  ------------------------------------------------------- 

တယ်လီဖုန်းအမှတ်   ------------------------------------------------------- 
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“ေစျးနန်းတင်သွင်းလာ” 
(၁၂-၁၁-၂၀၂၀ရက် (၉:၃၀)နာရီ တင်ဒါဖွင့်ေဖာက်ချနိ်တွင် ကိုယ်တိုင် တင်သွင်းရန် ) 

 

ဥက္ကဋ္ဌ 

တင်ဒါလက်ခံေရးနှင့်စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

ြမနမ်ာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစးီဌာန 

ရက်စွဲ၊၂၀၂၀-ြပည့်ှစ်၊             လ(               )ရက် 

အေကာင်းအရာ။ နိုင်ငံြခားစက္က ထုပ်ဝယ်ယူရန်ကိစ္စ 

ပညာေရးဝန်ကီးဌာန၊ ြမနမ်ာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အိတဖ်ွင့် တင်ဒါေခယူထားသည့် ြမန်မာကျပ်ေငွြဖင့် 

ိုင်ငံြခားစကထုပ် ဝယ်ယူြခင်းအတွက် ေဈးန်းလာကို ေအာက်ပါအတိုင်း တင်သွင်းပါသည်- 

 

စဉ် ပစည်းအမျ ိးအမည် တင်သွင်းမည့်ေဈးန်း 

၁ Woodfree 

70 gsm 24”x34” စက(အြဖ) 

(500 Sheets per Pkt) (ိုင်ငံြခား)(ထုိင်း/အင်ဒိုနးီရှား) 

 

 (က) စကထုပ်များကို ပါရမီလမ်း၊ အမတှ(်၁၂)ရပ်ကွက်၊ လင်မိနယ်၊ အေြခခံပညာဦးစးီဌာန 

စာအုပ်ဂိုေဒါင်အနီး ၊ ြမန်မာိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန ၏ ဂိုေဒါင်အတွင်း သို အေရာက် ပိုေဆာင် 

ေပးပါမည်။ 

(ခ) ပညာေရးဝန်ကီးဌာန ေအာက်ရှိ ေကျာင်းသုံးစာအုပ်များ ပုံှိပ်ြခင်း၊ ေကျာင်းသုးံစာအုပ်ှင့် 

ပတသ်က်ေသာ စက တင်သွင်းြခင်းတိုတင်ွ Black List ေကညာြခင်း ခံရေကာင်း ေတွရိှပါက 

တင်ဒါမှ ပယ်ဖျက်ြခင်းကို ခံယပူါမည။် 

 

 

 

 

 

 

၂/သို 
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-၂- 

 

(ဂ)  တင်ဒါစာချပ်ချပ်ဆိုသည့် ေန့မှစ၍ ဌာနမှ သတ်မှတ်ေသာ ေနရာများသို(၁)လအတွင်း အေရာက် 

ေပးပုိပါမည်။ 

 

 

လက်မှတ ်     ------------------------------------------------------- 

တင်ဒါအဆိုြပလာတင်သွင်းသူအမည်  ------------------------------------------------------ 

ိုင်ငံသားစစိစ်ေရးကတ်အမှတ ်   ------------------------------------------------------- 

ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအမည်/မှတပံု်တင်အမှတ်  ------------------------------------------------------ 

(မိတကုိပူးတွဲတင်ြပရန)်  

ကုမဏီ/လုပ်ငန်းအဖဲွအစည်း၏လိပ်စာ  ------------------------------------------------------ 

ကုမဏီတယ်လီဖုန်းအမှတ်/လက်ကိုင်ဖုန်းအမှတ ် ------------------------------------------------------ 
 


