
 

 

 

၁။ သစ်တတောနှင ်ပတ်ဝန််းကျငဆ် ိုင်ရောတကကသ ိုလ်အော်း ဂိုဏ်ပပြုရန်နှင ် န ိုင်ငတံတောအ်တွက် သစ်တတောနှင ် 

ပတ်ဝန််းကျင်ဆ ိုင်ရောပညောရပ်မျော်း၏ အတရ်းပါမှုက ို အော်းတပ်းပမြှင ်တင်န ိုင်ရန် ရညရ်ွယပ်ပ ်း ပမန်မော သစ်တတော 

ပညော နှစ် (၁၀၀) ရောပပည  ်အထ မ််းအမတှ်အခမ််းအန ်းက ို ၂၀၂၃ ခိုနှစ်၊ တမလတွင် စည်ကော်းသ ိုက်ပမ ြုက်စွော 

ကျင််းပရန် ပပငဆ်င်လျက်ရှ ရော ရောပပည ်အခမ််းအန ်းမျော်း၊ အထ မ််းအမှတ်စောတစောင်၊ အမှတ်တရပစစည််းမျော်း 

ထိုတ်တဝရောတွင ်အသံို်းပပြုမည ် အထ မ််းအမတှ်တံဆ ပ် Logo ဒ ဇ ိုင််းအတွက် ပပ ြုင်ပွွဲဝငက်ကရန် ဖ တ်တခေါ်အပ်ပါ 

သည်။  

၂။ စည််းကမ််း သတ ်မှတ်ချ က် မျ ်း 

(က) စ တ်ပါဝင်စော်းသူ မည်သူမဆ ို ပါဝင်ယှဉ်ပပ ြုငန် ိုင်သည်။ 

(ခ) အထ မ််းအမှတ်တံဆ ပ် Logo သည် သစ်တတောနှင ်ပတ်ဝန််းကျငဆ် ိုငရ်ောတကကသ ိုလ်၏ အခန််း 

ကဏ္ဍ၊ Vision, Mission နှင  ် ပမန်မော သစ်တတောပညော နှစ် (၁၀၀) ရောပပည ်အထ မ််းအမှတ်က ို 

က ိုယ်စော်းပပြုန ိုငတ်သော အမှတ်တံဆ ပ် ပဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) ပံိုမျော်းက ို တရ်းဆွွဲရောတွင် နှစ်သက်ရော တဆ်း၊ နှစ်သကရ်ောနည််းစနစ်က ို အသံို်းပပြုန ိုငပ်ပ ်း Logo 

ဒ ဇ ိုင််းက ို JPEG Format ပဖင ် တပ်းပ ိုို့ယှဉ်ပပ ြုင်ရမည်ပဖစ်သည်။ တရွ်းချယ်ခံရပါက မူရင််းဖ ိုင်က ို 

တငပ်ပရမည်။ 

(ဃ) Logo ဒ ဇ ိုင််းက ို မ မ က ိုယ်ပ ိုင် စ တ်ကူ်းနှင ် က ိုယ်တ ိုငတ်ရ်းဆွွဲတသော ပံိုပဖစ်တကကောင််း ဝန်ခံလက်မှတ် 

တရ်းထ ို်းပပ ်း ယှဉ်ပပ ြုင်ရမည်။ Logo ဒ ဇ ိုင််းတွင် ပါဝငတ်သော အမှတ်လကခဏောမျော်းသည် ပပည်တွင််း၊ 

ပပည်ပရှ  တရော်းဝငမ်ှတ်ပံိုတငထ်ော်းသည ် တံဆ ပ်မျော်း၊ အမှတ်အသော်းမျော်း မပဖစ်ရပါ။ 

(င) Logo ဒ ဇ ိုင််းတွင် ပါဝငတ်သော အမှတ်လကခဏောမျော်း၏ အဓ ပပောယ်က ို စောတကကောင််းတရ အနည််းငယ် 

ပဖင ် ကျစ်လစ်သ ပ်သည််းစွော တရ်းသော်းတဖောပ်ပတပ်းရမည်။ 

(စ) ပပ ြုင်ပွွဲဝငတ်စ်ဦ်းလျှင် Logo ဒ ဇ ိုင််း (၁) ခိုမှ (၂) ခိုအထ  တပ်းပ ိုို့ယှဉ်ပပ ြုငန် ိုငပ်ပ ်း ပပ ြုင်ပွွဲဝင ်အထ မ််း 

အမှတ်တံဆ ပ် Logo ဒ ဇ ိုင််းပံိုမျော်း၏ တန ကတ်ကျောတွင် အမည်၊ အမျ  ြု်းသော်း မှတ်ပံိုတင်အမှတ်၊ 

တနရပ်လ ပ်စောအပပည ်အစံို၊ ဆက်သွယ်ရန် တယ်လ ဖိုန််းနံပါတ် အပပည ်အစံို တဖောပ်ပပါရှ ရမည်။ 

(ဆ) ပပ ြုင်ပွွဲဝင်ပံိုမျော်းက ို ၃၀-၉-၂၀၂၂ ရက် တန က်ဆံို်းထော်း၍ ပါတမောကခချြုပ်ရံို်း၊ သစ်တတောနှင ်ပတ်ဝန််းကျင် 

ဆ ိုင်ရောတကကသ ိုလ်၊ တရဆင််း၊ တဇယျောသ ရ ပမ ြုြို့နယ် (ဖိုန််း ၀၆၇၃-၄၁၆၆၈၁၊ Email – uof.yezin 

@googlemail.com သ ိုို့ တပ်းပ ိုို့ရမည်ပဖစ်သည်။ 

၃။ ပပ ြုင်ပွွဲဝင်အထ မ််းအမှတ် Logo ဒ ဇ ိုင််းပံိုမျော်းက ို တရွ်းချယ်တရ်းအဖွွဲြို့က စ စစ်၍ အတကောင််းဆံို်းပံိုတစ်ပံိုက ိုသော 

တရွ်းချယ်ပပ ်း ဆိုတငွကျပ် သံို်းသ န််း (၃၀၀,၀၀၀) ချ  ်းပမြှင ်မည်ပဖစ်သည်။  

 

သစ် တတ  နှင ်ပတ်ဝန ််း ကျ ငဆ် ို င် ရ တကက သ ို လ် ၊ တ ရ ဆင််း 

မမန် မ  သစ်တ တ ပည  နှစ ်(၁၀၀) ရ မ ပည ်  

အထ မ််းအ မှ တ် တံဆ ပ ်Log o ဒီ ဇ ိုင််း ပပ ြိုင် ပ ွဲ  ဖ တ်တခ ေါ်မခင််း 

 


