
 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် 

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရငှ် 

အမိန့်ေကာ်ြငာစာအမှတ်  ၉ / ၂၀၂၀ 

၁၃၈၁ ခနှုစ်၊ တန်ခူးလြပည့်ေန့ 

(၂၀၂၀ ြပည့်နှစ်    ဧပီလ ၇  ရက)် 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူ၏ နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း 

ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမေကာ်မရှင်သည်  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှးြမှုပန်ှံမဉပေဒ  ပုဒ်မ  ၈၂ 

နှင့် ပုဒ်မ ၁၀၀ ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ကုိကျင့်သံုး၍ ဤအမိန့်ေကာ်ြငာစာ 

ကို ထုတ်ြပန်လိုက်သည်။ 

အဓိပ္ပာယ်ဖင့်ွဆိုချက် 

၁။  ဤအမိန့်ေကာ်ြငာစာတွင်  ေဖာ်ြပထားသည့်  စကားရပ်များသည်  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနီှး 

ြမှု ပ်နှံမဉပေဒနှင့်  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမနည်းဉပေဒများတွင်  ေဖာ်ြပထားသည့်အတုိင်း 

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။  ထို့အြပင်  ေအာက်ပါစကားရပ်များသည်  ေဖာ်ြပပါအတုိငး် 

အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် - 

(က)  နစ်နာမများ ဆိုသည်မှာ  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမအေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း  သ့ုိမဟုတ် 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူ၏  အြငင်းပာွးဖွယ်ြဖစ ်

သည့်  ကိစ္စရပ်များ၊  စုိးရိမ်ဖွယ်ရာကိစ္စရပ်များ၊  ေကျနပ်မမရိှသည့်ကိစ္စရပ်များကုိ 

ဆုိသည်။ အဆုိပါနစ်နာမများတွင် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်များလည်း အပါအဝင်ြဖစ် 

သည် - 

(၁)  ဉပေဒအရ  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူသို့  ေပးအပ်ထားသည့်  အာမခံချက်နှင့် 

အစုိးရ၏ တရားဝင်တာဝန်ရိှမများကုိ လုိက်နာေဆာင်ရက်ွမမရှိြခင်း၊ 

(၂)  ရင်းနီှးြမှု ပနံှ်မ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်းနှင့်  လပ်ုငန်းလည်ပတ်ြခငး် 

ကုိ ေနှာင့်ေနှးမ သ့ုိမဟုတ် အတားအဆီးြဖစ်ေစသည့် ေဆာင်ရွက်ချက် 

များ၊ 
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(၃)  အစုိးရဌာန၊  အစုိးရအဖဲွ့အစည်းက  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံသူ၏ရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမ 

လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မမှန်ကန်သည့် ဆုံးြဖတ်ချက်ြပုလုပ်ြခင်း၊ 

(၄)  သးီြခားြဖစ်ေသာ  လုပ်ထံုးလုပ်နည်းများေကာင့်  အတားအဆီးများ 

ကန ့်ကာမများ၊  အြငင်းပွားမများ  သို့မဟုတ်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍  တင်းမာမကုိ  ြဖစ်ေပါေစနုိင်သည့်  ကွဲြပားြခားနားမများ၊ 

မဆုတ်သာမတိုးသာေသာ အေြခအေနများ၊ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမရပ်တန ့်သွား 

ေစနိုင်သည့်  အေြခအေနများ  သို့မဟတ်ု  အလားတူအခက်အခဲများကို 

ဦးတည်သွားနိုင်သည့် အြခားေသာအခက်အခဲများ၊  

(၅)  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူ၏  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံမတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍    အစုိးရက 

ဥပေဒအရ  ေဆာငရွ်ကရ်မည့်  တာဝန်ဝတရားများ၊  ဥပေဒအရ 

ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူကုိ  အာမခံထားသည့်အချက်များနှင့်  နိုင်ငံေတာ်က 

အတည်ြပုလက်ခံထားေသာ  အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာစာချုပ်ပါ  တာဝန် 

ဝတရားများကို  ချ ိုးေဖာက်သည်ဟု  စွပ်စွဲြခင်းခံရသည့်အစိုးရဌာန၊ 

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ဆုံးြဖတ်ချက်ေကာင့် နစ်နာမ၊ 

(၆)  ခွင့်ြပုမိန့် ၊  လိုင်စင်၊  မှတ်ပုံတင်ြခင်း  သို့မဟုတ်  အတည်ြပုချက ်

ေလာက်ထားြခင်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းက 

မာှးယွင်းစွာ ြငင်းပယ်သည့်ကိစ္စရပ်များ၊ 

(၇)  ဉပေဒအရ  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံသူသို့  ေပးအပ်ထားသည့် အခွင့်အေရး၊ အကာ 

အကွယ် သို့မဟုတ် ခွင့်ြပုချက်ကို ချ ိုးေဖာက်သည့်ကိစ္စရပ်များ။ 

(ခ)  ေကာမ်တီ  ဆိုသည်မှာ  ြမန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးြမှု ပနံှ်သူ၏  နစ်နာမေြဖရှင်းေရး 

ေကာ်မတီကို ဆုိသည်။ 

(ဂ)  ရင်းနှီးြမှု ပန်ှံသူ၏နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်း    ဆုိသည်မှာ ဉပေဒပုဒ်မ ၈၂ 

အရ  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံသူနှင့်အစိုးရအကား  နစ်နာမများကို  ေြဖရှင်းရန်  ေကာ်မရှင် 

က ချမတ်ှသည့် နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမ်းကုိ ဆုိသည်။ 
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(ဃ)  အတွင်းေရးမှူးရံုး ဆုိသည်မာှ ေကာ်မတီ၏ စီမံအုပ်ချုပ်မဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ 

ကို အေထာက်အကူြပုရန် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဉီးစီးဌာနရှိ 

သက်ဆုိင်ရာဌာနခွဲများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂလ်များြဖင့် ဖွဲ့ စည်းထားသည့် ရုံးအဖွဲ့ကို 

ဆုိသည်။  

(င)  လပ်ုထံုးလုပ်နည်းဆိုသည်မှာ ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေလာက်ထားသူက 

တင်ြပလာသည့်  နစ်နာမများကို  ေြဖရှင်းရာတွင်  လုိက်နာရမည့်  လုပ်ထုံး 

လုပ်နည်းကုိဆုိသည်။ 

အကျ ံုးဝင်မနယ်ပယ် 

၂။  (က)  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူ၏နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမး်တွင်  ရင်းနှီးြမှုပနံှ်သူများ၏ 

နစ်နာမများကို  ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန်  စီမံခန ့်ခွဲေရးလုပ်ငန်းစဉ်များ  ပါဝင် 

သည်။   

(ခ)  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူ၏နစ်နာမေြဖရှင်းသည့်နည်းလမး်သည်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများ 

အကား  သို့မဟုတ်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နံှသူများနှင့်လူမအဖွဲ့အစည်းများအကား 

သို့မဟုတ်  နုိင်ငံေတာ်ပိုင်ေြမ  သို့မဟတ်ု  အေဆာက်အဉီအသုံးြပုခွင့်မှတစ်ပါး 

အစိုးရ၏ပဋိညာဉ်စာချုပ်မှ  ေပါေပါက်လာသည့်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူနှင့်အစုိးရ 

အကား  ြဖစ်ပွားသည့်  အြငင်းပွားမများကို  ေြဖရှင်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခအုြဖစ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်းမြပု။  

ေကာ်မတီဖွဲ့စည်းြခင်း 

၃။  ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့ စည်းရမည-်  

(က)  စီးပွားေရး၊  ဥပေဒ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကုိ ကမ်းကျင် 

သည့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့်ရှိသည့်  ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ဝင်ြဖစ်ေသာ  ဥက္ကဋ္ဌ 

တစ်ဉီး၊ 

(ခ)  စီးပွားေရး၊  ဉပေဒ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ေရးဆုိင်ရာကိစ္စရပ်များကို ကမ်းကျင် 

သည့်  ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးအဆင့်  သ့ုိမဟုတ်  ဒုတိယဝန်ကီးအဆင့်ရှိသည့် 

ေကာ်မရှင်အဖွဲ့ ဝင်ြဖစ်ေသာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတစ်ဉီး၊ 
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(ဂ)  အဖွဲ့ဝင်များအြဖစ်  အစိုးရဌာန၊  အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ  ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမ၊ 

စီးပွားေရး၊  ကူးသန်းေရာင်းဝယ်ေရး  သို့မဟတု်  ကုန်သွယ်မနယ်ပယ်တို့တွင် 

ထင်ရှားသည့် ကမး်ကျင်မနှင့် အေတွ့အကုံရိှသည့် ပဂု္ိုဂ လ်များ၊  

(ဃ)  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမနှင့်  ကုမ္ပဏီများညန်ကားမဦးစီးဌာန၏  ညန်ကားေရးမှူးချုပ် 

ြဖစ်ေသာ အတွင်းေရးမှူ းတစ်ဦး။  

၄။  ေကာ်မရှင်သည်  ေကာ်မတီကို  အပိုဒ်  ၃  ပါ  အချက်များနှင့်အညီ  အတွင်းေရးမှူး 

အပါအဝင်  အဖဲွ့ဝင်အနည်းဆံုး  ၆  ဉီးနှင့်အထက်  “မ”  ဂဏန်း  အေရအတွက်ြဖင့်  ဖွဲ့ စည်း 

တည်ေထာငရ်မည်။ 

၅။  ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းများကို  အေထာက်အကူြပုနိုင်ရန်  ေကာ်မရှင်သည်  ဆက်စပ် 

ဝန်ကီးဌာနများနှင့်  အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှ  ညန်ကားေရးမှူ းအဆင့်နှင့်အထက်ရှိသည့် 

အဆင့်ြမင့်အရာရှိများပါဝင်သည့်  လပု်ငန်းေကာ်မတီကိုဖွဲ့စည်းရမည်။  လုပ်ငန်းေကာ်မတီ 

သည်  ေကာ်မတီ၏  လုပ်ငန်းများကို  အေထာက်အပ့ံေပးရမည်ြဖစ်ပီး  နစ်နာမများကို  စိစစ် 

ေြဖရှင်းသည့်အချနိ်၌ လိုအပသ်ည့် ပညာရပ်ပိုင်းဆုိင်ရာတတ်ကမ်းမြဖင့် ေကာ်မတီကို ပံ့ပိုးမ 

ေပးရမည်။  

ေကာ်မတီ၏လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မ 

၆။  ေကာ်မတီ၏  နစ်နာမများကို  ေြဖရှင်းသည့်  လုပ်ငန်းစဉ်သည်  နစ်နာမဆုိင်ရာ 

တင်ြပချက်ကို  လက်ခံရရှိသည့်အချန်ိမှစ၍  ေကာ်မတီ၏အကံြပုချက်ကို  သကဆုိ်င်ရာအဖွဲ့  

အစည်းများမှ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပီးသည့်အချန်ိအထိ ြဖစ်သည်။  

၇။  ေကာ်မတီသည် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူနှင့် အစိုးရဌာနများ သို့မဟတ်ု အစုိးရအဖဲွ့အစည်းများ 

သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာရှိသူအကား ြဖစ်ေပါေနသည့် နစ်နာမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ြမန်ဆန်ပီး 

ပွင့်လင်းြမင်သာမရှိေသာ အကံြပုချက်များ ေပးအပ်ရမည်။ 

၈။  ေကာ်မတီသည် နစ်နာမစိစစ်ချက်အေပါအေြခခံ၍ အကံြပုချက်များကို သက်ဆုိင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများသို့ ေပးပို့ရမည်။ 
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၉။  ေကာ်မတီသည်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူက တင်ြပသည့်  နစ်နာမများနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ရှင်းလင်း 

တင်ြပနုိင်ရန်  သက်ဆုိင်သည့်အစုိးရဌာန၊  အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမှ  အခွင့်အာဏာရှိသူများကို 

ဆင့်ေခါရမည်။  

၁၀။  ေကာ်မတီသည်  မိမိ၏  အကံြပုချက်များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန်  ပျက်ကွက် 

သည့်  သ့ုိမဟတ်ု မစွမး်ေဆာင်နုိင်သည့် သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းမှ အခွင့် 

အာဏာရှိသူများအား သက်ဆိုင်ရာဉပေဒနှင့်အညီ  စမံီခန့်ခဲွေရးဆုိင်ရာ အေရးယူေဆာင်ရွက် 

မများ  ြပုလုပ်နိုင်ရန်  ေကာ်မရှင်၏အဆုံးအြဖတ်ရယူ၍  ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖဲွ့သ့ုိ တင်ြပရ 

မည်။  

ေကာ်မတီသို့တင်ြပြခင်း 

၁၁။  ေလာက်ထားသူသည် ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ရမည်- 

(က)  ေကာ်မရှင်၏ ခွင့်ြပုမိန့်  သ့ုိမဟုတ် အတည်ြပုမိန့် ရရိှထားသည့် ရင်းနီှးြမှုပ်နံှသူ 

ြဖစ်ြခင်း၊ 

(ခ)  ခွင့်ြပုမိန ့်  သို့မဟုတ်  အတည်ြပုမိန ့်ပါ  စည်းကမ်းချက်များနှင့်  ဉပေဒကိ ု

လိုက်နာေဆာင်ရွက်သြူဖစ်ြခင်း၊ 

(ဂ)  သေဘာရိုးြဖင့် တင်ြပြခင်း။ 

၁၂။  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူသည်  နစ်နာမများေြဖရှင်းေပးရန်  ေလာက်ထားရာတွင်  ေကာ်မတီက 

ဆုံးရံးနိုင်ေြခကီးမားသည်ဟု  ယူဆသည့်ကိစ္စရပ် သို့မဟုတ်  နစ်နာမ၊  နစ်နာမများ  ြဖစ်ပွားရ 

သည့်အေကာင်းများ၊ ထတ်ုေဖာ်ချက်၊ ေဖာ်ြပချက်များ၊ ၎င်း၏ရင်းနှီးြမှုပ်နှံမလွယ်ကူေချာေမွ့  

ေစေရးအတွက်  အကံြပုချက်များ    သို့မဟုတ်  အြခားေြဖရှင်းနုိင်သည့်နည်းလမ်းများကို 

ေဖာ်ြပ၍ သတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံြဖင့် ေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည်။ 

၁၃။  ေကာ်မတီသည်  အပိုဒ်  ၁၂  အရ  နစ်နာမများေြဖရှင်းေပးရန်  တင်ြပလာမအေပါ 

တရားဝင်လက်ခံရရိှေကာင်းစာကုိ ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၄။  အတွင်းေရးမှူ းသည်  ေလာက်လာကုိ  သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမရှိမရှိ  စိစစ်ပီး 

ေကာ်မတီသို့ တင်ြပရမည်။  



6 

၁၅။  ေကာ်မတီသည်  တင်ြပလာသည့်နစ်နာမကို  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ  စစိစ၍်  

ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရန်  လက်ခံေကာင်း  သို့မဟုတ်  ြငင်းပယ်ေကာင်း  ေလာက်ထားသူထံ 

အေကာင်းကားစာ ေပးပို့ရမည်။  

၁၆။  ေကာ်မတီသည်  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမဝန်းကျင်ကိုြဖစ်ေစ၊  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံမကိုြဖစ်ေစ  နိုင်ငံ၏ 

စီးပွားေရးတစ်ရပ်လုံးကိုြဖစ်ေစ  ကီးမားေသာဆံုးရံးနိုင်ေြခရှိသည်ဟု  ယူဆရသည့်ကိစ္စရပ် 

များ သ့ုိမဟုတ် နစ်နာမနှင့်ဆုိင်သည့် တင်ြပလာမများကုိ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၁၇။  အတွင်းေရးမှူးရံုးသည် ေလာက်ထားသူ၏ နစ်နာမဆိုင်ရာ တင်ြပချက်နှင့်စပလ်ျဉ်း၍ 

အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများထံမ ှလုိအပ်သည့် သတင်းအချက် 

အလက်များေပးအပရ်န် ေတာင်းနုိင်သည်။  

နစ်နာမများေြဖရှင်းြခင်း 

၁၈။  ေကာ်မတီဥက္ကဋ္ဌသည်  နစ်နာမနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  သတငး်အချက်အလက်များအနက ်

ေကာ်မတီဝင်များအကား  ြဖန ့်ေဝရမည့်  သတင်းအချက်အလက်များကုိ  ဆုံးြဖတရ်မည်။  

ေကာ်မတီဝင်များသည်  အြခားသူများထံြဖန ့်ေဝရန်မသင့်သည့်  သတင်းအချက်အလက်များ 

သို့မဟုတ်  လ ို့ဝကှ်ထားရိှသင့်သည့်  သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  အထူးဂရုြပု 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၉။  ေကာ်မတီသည် နစ်နာမကုိ  ေြဖရှင်းရန်လက်ခံပါက နစ်နာမနှင့်ဆက်စပ်ေသာ ရင်းနှီး 

ြမှု ပ်နှံသူများနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအကား အြငင်းပွားမများကို ငိမ်းချမ်းစွာေြဖရှင်းြခင်း 

နည်းလမ်းများြဖစ်သည့်  တိုက်ရိုက်ညိှနင်းေဆွးေနွးြခင်းနည်းလမ်း၊  ေစ့စပ်ညှိနင်းြခင်း 

နည်းလမ်းနှင့် ြဖန်ေြဖြခင်းနည်းလမ်းတို့ကို အသုံးြပု၍ ေြဖရှင်းနိုင်သည်။  

၂၀။  ေကာ်မတီ၏  အကုံြပုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ေဆာင်ရွက်ထားရှိမအေြခအေနကို 

သိရှိနိုင်ရန်  သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အစုိးရအဖဲွ့အစည်းနှင့် ဆကသွ်ယ်ေဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၁။  ေကာ်မတီ၏  အကံြပုချက်များကို  အေကာင်အထည်ေဖာ်    ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်း 

မရှိေသာ  သက်ဆုိင်ရာအစိုးရဌာန၊  အစိုးရအဖွ့ဲအစည်းများ၏  အခွင့်အာဏာရိှသူများထ ံ

အေကာင်အထည်  ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မည့်  နည်းလမ်းများကို  ေကာ်မတီက  ထပ်မံ 

အကံြပုရမည်။  ယင်းအကံြပုချက်များကို  သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊  အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းက 
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အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ြခင်းမရှိပါက  ေကာ်မတီသည်  ေကာ်မရှင်မတှစ်ဆင့်  

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ြပရမည်။ 

အစီရင်ခံစာတင်ြပြခင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ြဖန ့်ေဝြခင်း 

၂၂။  ေကာ်မတီ၏  လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မနှင့်  အကျ ိုးသက်ေရာက်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

ေကာ်မရှင်သို့ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ တင်ြပရမည်။  

၂၃။  ေကာ်မတီသည်  ရင်းနှီးြမှု ပ်နှံသူများက  တင်ြပသည့်နစ်နာမများကို  သိရှိနိုင်ရန်နှင့် 

သတင်းအချက်အလက်များ  ြဖန ့်ေဝေပးနိုင်ရန်  ေကာ်မတီ၏  သတင်းအချက်အလက်များ 

အား  ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပနိုင်သည်။  

အေထွေထွ 

၂၄။  ေကာ်မရှင်သည်  ေလာက်ထားသမူှ  နစ်နာမကို  တင်ြပြခင်း၊  နစ်နာမစစိစ်ြခင်း၊ 

လက်ခံြခင်း၊  ြငင်းပယ်ြခင်း၊  စံုစမး်ြခင်း၊ အေကာင်းကားြခင်းအပါအဝင် နစ်နာမေြဖရှင်းသည့် 

နည်းလမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်  လုပ်ငန်းစဉ်များပါဝင်ေသာ  လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

၂၅။  ေလာက်ထားသူသည်  မမိိ၏ တင်ြပချက်ကုိ  မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆုိ  ေကာ်မတီသိ့ု 

တင်ြပ၍ ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ 

၂၆။  ြမန်မာနုိင်ငံရင်းနီှးြမှု ပ်နံှမေကာ်မရှင်၏  ၂၁-၇-၂၀၁၇  ရက်စွဲပါ  အမိန ့်ေကာ်ြငာစာ 

အမှတ်  ၇၁/၂၀၁၇  အရ  ဖွဲ့ စည်းခ့ဲသည့်  ရင်းနီှးြမှု ပ်နှံမအကူအညီေပးေရးေကာ်မတီကို 

ဤအမနိ ့်ေကာ်ြငာစာြဖင့် ဖျက်သိမး်လုိက်သည်။  

               (ေသာင်းထွန်း) 

             ဉက္ကဋ္ဌ 

စာအမှတ်၊ မရက - ၆ / ၁ / ၂၀၂၀ (   ၀၀၃၃   ) 

ရက်စွဲ၊      ၂၀၂၀   ြပည့်နှစ်   ဧပီလ    ၇   ရက် 

ြဖန့်ေဝြခင်း 

နိုင်ငံေတာ်သမ္မတရုံး 

ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရံုး 
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ြပည်ေထာင်စုလတ်ေတာ်ရံုး 

ြပည်သူ့လတ်ေတာ်ရုံး 

အမျ ိုးသားလတ်ေတာ်ရုံး 

ြပည်ေထာင်စုတရားလတ်ေတာ်ချုပ် 

နုိင်ငံေတာ်ဖွဲ့ စည်းပုံအေြခခံဥပေဒဆိုင်ရာခံုရုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်ရုံး 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကီးဌာနအားလုံး 

ြပည်ေထာင်စုေရှ့ ေနချုပ်ရုံး 

ြပည်ေထာင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 

ြပည်ေထာင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့  

ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟုိဘဏ် 

ေနြပည်ေတာ်ေကာင်စီ 

တုိင်းေဒသကီး သ့ုိမဟတ်ု ြပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးအားလုံး 

ညန်ကားေရးမှူ းချုပ် 

ပုံနှိပ်ေရးနှင့်ထုတ်ေဝေရးဉီးစီးဌာန 

ဤဉီးစီးဌာန၊ ဌာနခွဲများနှင့် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးရံုးခွဲများအားလုံး 

ရုံးလက်ခ/ံေမာစာတွဲ 

 

အမိန့်အရ 

 

(သန့်စင်လွင)် 

အတွင်းေရးမှူး 

ြမန်မာနုိင်ငံြပန်တမ်းတွင် ထည့်သွငး် 

ေကာ်ြငာေပးပါရန် 


