ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငံထတော်အစုိုးရ

ရင်ိုးနှိုးပမ္ြှုြ်နှံမ္န
ှု ှင် နုင်ငံပ ောိုး စိုးြွောိုးဆက်သွယ်ထရိုးဝန်ကကိုးဌောန
ရင်ိုးနှိုးပမ္ြှုြ်နှံမ္န
ှု ှင် ကုမ္ပဏမ္ ောိုးညွှန်ကကောိုးမ္ှုဦိုးစိုးဌောန
အမိန့်က
ရန့်

ြာ့်င ြာစြာ အမှတ့် ( ၁၁၀ /၂၀၂၁)

ုန့်၊ ၁၃၈၃ ခုနှစ့် တန့်ခူးလငြည့်က
(၂၀၂၁ ခုနှစ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရ

ြာ့် ၁ ရ

့်

့်)

ပမ္န်မ္ောနုင်ငံ ကုမ္ပဏမ္ ောိုးဥြထေ ၂၀၁၇ အရ
သတ်မ္ှတ်ထ ော်ပြ
၁။

ောိုးသည် အ ထကကိုးထငွမ္ ောိုး ယောယကင်ိုးလွတ် ွင်ပြြှုပ င်ိုး

နို ့် ံ၏ လတ့်တကလြာ အကငခအကနအရ အ တ
့် ြာန

ငြစ့်ကြေါ်ကနငခ ူး့် က

ြာ ့် ငမန့်မြာနို ့် ံ

ထြာူးသည့် အခွ ့်အြာဏြာမ ြာူး
ုမပဏြီမ ြာူး၏
ကအြာ

တ ့်သွ ့်ူးငခ ူး့် အတွ

ူး့် လွတ့်ခွ ့်ငြြှုလို

့်

ုမပဏြီမ ြာူးညွှန့်
ကနော

့်

က

ြာူးမှုဦူးစြီူးဌြာနသည့်

ူးမ ြာူး

ကြူးက

ြာ ့်မှု

ကင်ိုးလွတ် ွင်ပြြှုလုက်သည် ကောလ

)

နှစ့်စဉ့်အစြီရ ့်ခံစြာ (ြုေ့်မ ၉၇)

၂၀၂၁ ခုနှစ့် ကြကြြာ့်ဝါရြီလ ၁ ရ

ငြည့်ြက

ဧပြြီလ ၃၀ ရ

ြာ့်ြိုကရူးရှ ့်ူး၏နှစ့်စဉ့်အစြီရ ခ
့် ံစြာ

့်ကနမှ

့်ကနအထိ

)(၁))

ုမပဏြီမ ြာူးအကနငြ ့် နှစ့်စဉ့်အစြီရ ခ
့် ံစြာမ ြာူးအတွ
ို အစြီရ ့်ခံစြာ တ ့်သွ ့်ူးခ န
ိ ့်တွ ့် ကြူးက

့် ကြူးက

ြာ ရ
့် မည့် သတ့်မှတ့်အခက

ြာ ရ
့် မည့်ငြစ့်ပြြီူး ကနော

့်

က

ူး

ိုသြာ

ူးက ွ

့်ူးလွတ့်ခွ ့်

ငြြှုငခ ့်ူးငြစ့်ြါသည့်။

သန့်စ ့်လွ ့်
ညွှန့်
ရ ူး့် နှြီူးငမြှုြ့်နှံမှုနှ ့်
စြာအမှတ့်၊ ၂၂/ ၄၀ / ၀၂ ( ၀၀၉၁ /၂၀၂၁)
ရ

ို

့်သည့် -

ြုံစံအမ္ ြှုိုးအစောိုး

(ြုေ့်မ ၅၃ (

့်အခဲ

)(၂) အရ အြ့်နှ ူး့်

စဉ်

(ခ)

မ ြာူး

ြာ ့်မှုမ ြာူး အခ

ုမပဏြီမ ြာူး ဥြကေ ၂၀၁၇၊ ြုေ့်မ ၄၆၂ (
့်သံုူး၍ ရ ူး့် နှြီူးငမြှုြ့်နှံမှုနှ ့်

နှစ့်စဉ့်အစြီရ ့်ခံစြာ

့်ြါ အတို ့်ူး ယြာယြီ

(

၂။

ို

့်နှ ့် ဘဏ့်ဝန့်က

့်စွဲ ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇

ရ

့်

ြာူးကရူးမှ ူးခ ြှုြ့်

ုမပဏြီမ ြာူးညွှန့်

ြာူးမှုဦူးစြီူးဌြာန

2

ပ န ်ထဝပ င်ိုး
နို ့် ံကတြာ့်စြီမံအုြ့်ခ ြှုြ့်ကရူးက

ြာ ့်စြီရူးံု

ငြည့်ကထြာ ့်စု တရြာူးလွှတ့်ကတြာ့်ခ ြှုြ့်
ငြည့်ကထြာ ့်စုကရူးက
ငြည့်ကထြာ ့်စုဝန့်က

ြာ

့်ြွဲက

ြာ့်မရှ ့်ရံုူး

ြီူးဌြာန(အြာူးလံုူး)

ငြည့်ကထြာ ့်စုကရှှေ့ကနခ ြှုြ့်ရံုူး
ငြည့်ကထြာ ့်စုစြာရ ူး့် စစ့်ခ ြှုြ့်ရံုူး
ငြည့်ကထြာ ့်စုရြာထူးဝန့်အြွဲှေ့
ငြည့်နယ့်နှ ့် တို ူး့် ကေသက
ညွှန့်

ြီူး အစိုူးရအြွဲှေ့ရံုူး(အြာူးလံုူး)

ြာူးကရူးမှ ူးခ ြှုြ့်

ြံုနှိြ့်ကရူးနှ ့် ထုတ့်ကဝကရူးဦူးစြီူးဌြာန

ငမန့်မြာနို ့် ငံ ြန့်တမ့်ူးတွ ့် ထည့်သွ ့်ူး
က

ဤဦူးစြီူးဌြာန၊ ဌြာနခွဲမ ြာူးနှ ့် ငြည့်နယ့်နှ ့် တို ့်ူးကေသက
ရံုူးလ

့်ခံ/ ကမ ြာစြာတွဲ

ညြာကြူးြါရန့် ကမတတြာရြ့်ခံအြ့်ြါသည့်။
ြီူး ရံုူးခွဲမ ြာူးအြာူးလံုူး

