
ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္နမ်္ောန ငုင်ံထတောအ်စ ိုုးရ 

ြတဝ်န်ိုးကျင ် န်ိုးသ မ္ိ်ုးထရိုးနငှ့််သစ်ထတောထရိုးရောဝန်ကက ိုးဌောန 

ပြညထ် ောငစ်ဝုန်ကက ိုးရုိံုး 

 

အမ္ န့််ထ ကော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၃၇/၂၀၁၄ 

 

ထနပြည်ထတေ်ာ၊ ၁၃၇၆ ခုနှစ်၊တန်ခ ိုးလပြည့််ထကျေ်ာ ၁၁ ရက် 

(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြ လ ၂၅ ရက)် 

 

ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာအစ ုိုးရ၊ ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးနှင့်် သစ်ထတောထရိုး 

ရော ဝန်ကက ိုးဌောနသည် ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဥြထေြုေ်မ္ ၄၂၊ ြုေ်မ္ခ ွဲ (ခ) အရ အြ်နှင်ိုး ောိုး 

ထသော လုြ်ြ ုင်ခ င့််က ု ကျင့််သုံိုး၍ ဤအမ္ န့််က ု  ုတ်ပြန်လ ုက်သည်။  

 

           “အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုးဆ ုငရ်ော လြုင်န်ိုးလြု်က ငု်ပခင်ိုးအမ္ န့််” 

အခနိ်ုး (၁) 

အမ္ညန်ငှ့်် အဓ ြပောယထ် ောပ်ြချက် 

၁။ ဤအမ္ န့််က ု“အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသောပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးဆ ုင်ရောလုြ်ငန်ိုးလုြ်က ုင်ပခင်ိုးအမ္ န့််” 

ဟ ုထခေါ်တ င်ထစရမ္ည်။ 

၂။ ဤအမ္ န့််တ င်ြါရှ ထသော ထအောက်ြါ စကောိုးရြ်မ္ျောိုးသည် ထ ေ်ာပြြါအတ ုင်ိုး အဓ ြပောယ် 

သက်ထရောက် ထစရမ္ည်- 

(က) အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသောပေြြ်စစည်ိုးမ္ျောိုး(အ ေု အက်စ)် ဆ ုသည်မ္ှော ကလ ုရ ု 

 လ ရ ုကောဘ န် (စ အက် ်စ )၊ ဟ ုက်ေရ ုကလ ုရ ု လ ရ ုကောဘ န် (အ ြ်ချ်စ အက် ်စ )၊  

ထဟလ န်၊ ဟ ုက်ပေ ြိုဘရ မ္ ု လ ရ ုကောဘ န် (အ ြ်ချ်ဘ အက် ်စ )၊ မ္ သ ငု်ိုးကလ ုရ ု ထ ောင်ိုး၊ 

ကောဘ န်တက် ရောကလ ုရ ုက်၊ မ္ သ ုင်ိုးဗရ ုမ္ ုက် နှင့်် ဗရ ုမ္ ုကလ ုရ ုမ္ သ န်ိုး (ဘ စ အမ္်) 

အြါအ၀င် ပြင်ဆင်ချက်မ္ျောိုး  ည့််သ င်ိုး ပြ ိုးပ စ်သည့်် မ္ န် ရ ယယ် 

ထနောက်ဆက်တ ွဲစောချြိုြ်တ င် ထ ော်ပြ ောိုးသည့််အတ ုင်ိုး၊ အ ုဇုန်ိုးထမ္ေ်ာလ ကျ ိုးမ္ျောိုး နှင့်် 

ဓောတ်ပြြိုထစန ုင်သည့်် ဓောတုြစစည်ိုး တစ်မ္ျ ြိုိုးတည်ိုး သ ု့်မ္ဟတု် အထရောအထနှော က ု 

ဆ ုသည်။ 

 

 

ြ ိုးတ ွဲ (၃) 



(ခ) အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြြ်စစည်ိုးမ္ျောိုးဆ ငုရ်ောလြု်ငနိ်ုး ဆ ုသည်မ္ှော အ ုဇုန်ိုးလ ော 

ြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုပ စ်ထစ၊ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ု 

အသုိံုးပြြိုရန်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်က ုပ စ်ထစ ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုး၊ 

ပြည်ြသ ု့်တင်ြ ု့်ပခင်ိုး၊  ုတ်လုြ်ပခင်ိုး၊ သ ထုလှောင်ပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် ထရောင်ိုးချပခင်ိုးက ု 

လည်ိုးထကောင်ိုး၊ မ္ ိုးသတ်ထဆိုးဗ ိုး၊ ထအိုးခွဲစက်၊ ထလထအိုးထြိုးစက် သ ု့်မ္ဟုတ် 

အထအိုးထြိုးစက်မ္ျောိုးက ု ဝန်ထဆောင်မ္ှုထြိုးပခင်ိုးနှင့်် ပြြိုပြင်ပခင်ိုးတ ု့် အြါအ၀င် အ ုဇုန်ိုးလ ော 

ြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးက ု အသုံိုးပြြို၍ စ ိုးြ ောိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုး လုြ်က ုင် 

ထဆောင်ရ က်ပခင်ိုးတ ု့်က ု လည်ိုးထကောင်ိုး ဆ ုသည်။ 

(ဂ) အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြြ်စစညိ်ုးမ္ျောိုးက ုအသုံိုးပြြိုရန် တုလ်ုြ ်ောိုးထသော 

 ုတ်ကနု် ဆ ုသည်မ္ှော အထအိုးထြိုးြစစည်ိုး အောရ် ၁၂ (စ အက် ်စ  ၁၂) ြါ၀င်သည့်် 

ထရခွဲထသတတော၊ အထအိုးထြိုးြစစည်ိုး အောရ် ၁၂ (စ အက် ်စ  ၁၂) နှင့်် အောရ် ၂၂ 

(အ ြ်ချ်စ အက် ်စ  ၂၂) တ ု့်က ု အသုိံုးပြြိုရန်  ုတ်လုြ် ောိုးသည့်် လျှြ်စစ် ြစစည်ိုးမ္ျောိုး၊ 

ထဟလ န် ၁၂၁၁၊ ၁၃၀၁ နှင့်် ၂၄၀၂ တ ု့် ြါ၀င်သည့်် မ္ ိုးသတထ်ဆိုးဗ ိုးနှင့်် အ ုဇုန်ိုးလ ော 

ြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးတစ်မ္ျ ြိုိုးမ္ျ ြိုိုးက ု အသုံိုးပြြိုရန ်  ုတ်လုြ ်ောိုးထသော အပခောိုး 

 ုတ်ကုန်မ္ျောိုး က ုဆ ုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကက ိုးဌောန ဆ ုသည်မ္ှော ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးနှင့်် သစ်ထတောထရိုးရော ဝန်ကက ိုး 

ဌောန က ုဆ ုသည်။ 

(င) ဦိုးစ ိုးဌောန ဆ ုသည်မ္ှော ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန က ဆု ုသည်။ 

(စ) ြုံစ ံဆ ုသည်မ္ှော ဤအမ္ န့််တ င် ြ ိုးတ ွဲြါရှ ထသော ြုံစံက ု ဆ ုသည်။ 

အခနိ်ုး (၂) 

အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးဆ ငုရ်ော လြု်ငနိ်ုး လြု်က ငု်ပခင်ိုး 

 

ပြည်တ ငိ်ုးသ ု့်တငသ် ငိ်ုးပခင်ိုးနငှ့်် ပြည်ြသ ု့်တငြ် ု့်ပခင်ိုး 

၃။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုပ စ်ထစ၊ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုး 

က ုအသုိံုးပြြိုရန်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်က ုပ စ်ထစ ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် 

ပြည်ြသ ု့်တင်ြ ု့်ပခင်ိုး ပြြိုလုြ်လ ုထသော ြုဂ္ ြိုလ် သ ု့်မ္ဟုတ် အ  ွဲ့်အစည်ိုးသည် လ ုအြ်ထသော ထ ောက်ခံ 

ချက်ရှ ရန် ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုးအတ က် ထလျှောက်လ ောြုံစံ(၁) အတ ုင်ိုးလည်ိုးထကောင်ိုး၊ 

ပြည်ြသ ု့်တင်ြ ု့်ပခင်ိုးအတ က် ထလျှောက်လ ောြုံစံ (၂) အတ ုင်ိုး လည်ိုးထကောင်ိုး၊ သတမ်္ှတ်ချက်မ္ျောိုးနှင့်် 

အည အချက်အလက် မ္ျောိုးပြည့််စုံစ ော ထ ေ်ာပြပြ ိုး ဝန်ကက ိုးဌောန သ ု့် ထလျှောက် ောိုး ရမ္ည်။ 



၄။ ဝန်ကက ိုးဌောနသည် အြ ုေ် ၃ အရ ထလျှောက် ောိုးချက်က ု သတ်မ္ှတ်ချက်မ္ျောိုးနှင့်် ည ည တ်ပခင်ိုး 

ရှ မ္ရှ  စ စစ်ပြ ိုး ထ ောက်ခံချက်  ုတ်ထြိုးရန် ခ င့််ပြြိုပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် ပငင်ိုးြယ်ပခင်ိုး ပြြိုန ငု်သည်။ 

 

၅။ ဝန်ကက ိုးဌောနသည် ထ ောက်ခံချက်  ုတ်ထြိုးရန် ခ င့််ပြြိုြါက ထလျှောက် ောိုးသ အောိုး ပြည်တ င်ိုး 

သ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုးအတ က် ြုံစံ (၃) ပ င့်် လည်ိုးထကောင်ိုး၊ ပြည်ြသ ု့် တင်ြ ု့်ပခင်ိုးအတ က် ြုံစံ (၄) ပ င့်် 

လည်ိုးထကောင်ိုး ထ ောက်ခံချက်  ုတ်ထြိုးရမ္ည်။ 

 

၆။ အြ ုေ် ၃ အရ ထလျှောက် ောိုးသ သည် အြ ုေ် ၅ အရ ဝန်ကက ိုးဌောနက  ုတ်ထြိုးထသော 

ထ ောက်ခံချက်က ု ရရှ ပြ ိုးထနောက် စ ိုးြ ောိုးထရိုးနှင့်် က ိုးသန်ိုးထရောင်ိုးဝယ်ထရိုး ဝန်ကက ိုးဌောနက  ုတ်ထြိုး 

ထသော ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးခ င့်် သ ု့်မ္ဟတု် ပြည်ြသ ု့် တင်ြ ု့်ခ င့်် လ ုင်စငပ် စ်ထစ၊ ြါမ္စ်ပ စ်ထစ 

ရယ ပြ ိုးမ္ှသော သက်ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးက ု လုြ်က ုင်ပခင်ိုးပြြိုရမ္ည်။ 
 

၇။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုပ စ်ထစ၊ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုး က ု 

အသုိံုးပြြိုရန ်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်က ုပ စ်ထစ ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် 

ပြည်ြသ ု့်တင်ြ ု့်ပခင်ိုး အြါအ၀င် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုး အသုိံုးပြြို၍ စ ိုးြ ောိုးထရိုး 

လုြ်ငန်ိုး လုြ်က ုင်လ ုထသော ြုဂ္ ြိုလ်သ ု့်မ္ဟုတ် အ  ွဲ့်အစည်ိုးသည် မ္ မ္ လုြ်ငန်ိုးက ု မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် 

ထလျှောက်လ ောက ု ြုံစံ (၅) အတ ုင်ိုး အချက်အလက်ပြည့််စုံစ ော ထ ော်ပြပြ ိုး ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုး 

အြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသ ု့် ထလျှောက် ောိုးရမ္ည်။ 

 

၈။ ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသည် အြ ုေ် ၇ အရ ထလျှောက် ောိုး ချက် 

က ု ရရှ သည့််အခါ သတမ်္ှတ်ချက်မ္ျောိုးနှင့်် ည ည တ်ပခင်ိုးရှ မ္ရှ  စ စစ်ပြ ိုး ဝန်ကက ိုးဌောန၏ အတည်ပြြိုချက် 

ပ င့်် မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် ခ င့််ပြြိုပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟတု် ပငင်ိုးြယ်ပခင်ိုး ပြြိုန ငု်သည်။ 

၉။ ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသည-် 

(က) အြ ုေ် ၈ အရ မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် ဆုံိုးပ တ်ြါက သက်ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးအလ ုက် 

စည်ိုးကမ္်ိုးချက်မ္ျောိုး သတ်မ္ှတ၍် မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ် ြုံစံ (၆) က ု ထလျှောက် ောိုး သ  

အောိုး  ုတ်ထြိုးရမ္ည်။ 

(ခ) သက်ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးအလ ုက်  ုတ်ထြိုးခွဲ့်သည့်် မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ် ရရှ သ မ္ျောိုး ၏ 

မ္ှတ်ြုံတင်စောရင်ိုးက ု ပြြိုစု ောိုးရှ ရမ္ည်။ 

(ဂ) အြ ုေ်ခ ွဲ (က) အရ  ုတ်ထြိုးသည့်် မ္ှတ်ြုံတင်လကမ်္ှတ်က ု ရရှ သ မ္ျောိုးက မ္ှတ်ြုံတင် 

လကမ်္ှတ်ြါ စည်ိုးကမ္်ိုးချက်မ္ျောိုးနှင့််အည  လ ုက်နောပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟတု် သုိံုးစ ွဲပခင်ိုး ရှ မ္ရှ  

ကက ိုး ကြ်ရမ္ည်။ 



၁၀။ ဝန်ကက ိုးဌောနသည် အြ ုေ် ၉၊ အြ ုေ်ခ ွဲ (က) အရ  ုတ်ထြိုးသည့်် မ္ှတ်ြုံတင် လက်မ္ှတ် 

ရရှ သ မ္ျောိုးအောိုး အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးတစ်ရြ်ရြ်က ု ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးခ င့်် 

ထ ောက်ခံချက် ုတ်ထြိုးရန်အတ က် ခ ွဲတမ္်ိုးသတ်မ္ှတ်ထြိုးရမ္ည်။ 

 

၁၁။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုပ စ်ထစ၊ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုး က ု 

အသုိံုးပြြိုရန ်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်က ုပ စ်ထစ ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် 

ပြည်ြသ ု့် တင်ြ ု့်ပခင်ိုး ပြြိုလုြ်သ သည် မ္ မ္ ၏ လုြ်ငန်ိုးနှင့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ပြည်တ င်ိုးသ ု့် အမ္ှန်တကယ် 

တင်သ င်ိုးမ္ှု သ ု့်မ္ဟတု် ပြည်ြသ ု့် အမ္ှန်တကယ် တင်ြ ု့်မ္ှုအထပခအထနက ု ဝန်ကက ိုးဌောနသ ု့် နှစ်စဉ် 

ဇန်နဝါရ လ ၃၁ ရက ်က် ထနောက်မ္ကျထစဘွဲ သက်ဆ ုင်ရော စောရင်ိုးဇယောိုးမ္ျောိုး ြ ိုးတ ွဲ၍ အစ ရင် ခံ 

ရမ္ည်။ 

 

အပခောိုးစ ိုးြ ောိုးထရိုးလုြင်နိ်ုးထဆောင်ရ ကပ်ခငိ်ုး 

၁၂။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုပ စ်ထစ၊ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုး က ု 

အသုိံုးပြြို၍  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်က ုပ စ်ထစ သ ထုလှောင်ပခင်ိုး၊  ုတ်လုြ်ပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် 

ထရောင်ိုးချပခင်ိုးက ုထသေ်ာလည်ိုးထကောင်ိုး၊ မ္ ိုးသတထ်ဆိုးဗ ိုး၊ ထအိုးခွဲစက်၊ ထလထအိုးထြိုးစက် သ ု့်မ္ဟုတ် 

အထအိုးထြိုးစက်မ္ျောိုးက ု ဝန်ထဆောင်မ္ှုထြိုးပခင်ိုးနှင့်် ပြြိုပြင်ပခင်ိုး အြါအ၀င် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော 

ပေြ်ြစစည်ိုးက ု အသုိံုးပြြို၍ အပခောိုးစ ိုးြ ောိုးထရိုး လုြ်ငန်ိုး တစ်ခုခုက ု ထသေ်ာလည်ိုးထကောင်ိုး လုြ်က ုင် 

သ သည် မ္ မ္ လုြ်ငန်ိုးက ု မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသ ု့် 

ြုံစံ (၅) ပ င့်် ထလျှောက် ောိုးရမ္ည်။ 

၁၃။ ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသည် အြ ုေ် ၁၂ အရ ထလျှောက် ောိုး 

ချက်က ု ရရှ သည့််အခါ သတမ်္ှတ်ချက်မ္ျောိုးနှင့်် ည ည တ်ပခင်ိုး ရှ မ္ရှ  စ စစ်ပြ ိုး ထကေ်ာမ္ရှင်၏ အတည် ပြြို 

ချက်ပ င့်် မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် ခ င့််ပြြိုပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် ပငင်ိုးြယ်ပခင်ိုး ပြြိုန ုင် သည်။ 

၁၄။ ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနသည-် 

(က)  အြ ုေ် ၁၃ အရ မ္ှတ်ြုံတင်ထြိုးရန် ဆုံိုးပ တ်ြါက သက်ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးအလ ုက် 

စည်ိုးကမ္်ိုးချက်မ္ျောိုးသတ်မ္ှတ်၍ မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ် ြုံစံ (၆) က ု ထလျှောက် ောိုး သ  

အောိုး  ုတ်ထြိုးရမ္ည်။ 

(ခ) သက်ဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးအလ ုက်  ုတ်ထြိုးခွဲ့်သည့်် မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ် ရရှ သ  မ္ျောိုး၏ 

မ္ှတ်ြုံတင်စောရင်ိုးက ု ပြြိုစု ောိုးရှ ရမ္ည်။ 



(ဂ) အြ ုေ်ခ ွဲ (က) အရ  ုတ်ထြိုးသည့်် မ္ှတ်ြုံတင်လကမ်္ှတ်က ု ရရှ သ မ္ျောိုးက မ္ှတ်ြုံတင် 

လကမ်္ှတ်ြါ စည်ိုးကမ္်ိုးချက်မ္ျောိုးနှင့််အည  လ ုက်နောပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟတု် သုိံုးစ ွဲပခင်ိုး ရှ မ္ရှ  

ကက ိုး ကြ်ရမ္ည်။ 

အခနိ်ုး (၃) 

အ ုဇနုိ်ုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးဆ ငုရ်ော လြု်ငနိ်ုးလြု်က ငု်သ မ္ျောိုးက လ ုကန်ောရမ္ည့်် 

တောဝန်မ္ျောိုး 

၁၅။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုးလုြ်က ုင်သ မ္ျောိုးသည်- 

(က) မ္ မ္ တ ု့်၏ လုြ်ငန်ိုးနှင့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ဝန်ကက ိုးဌောနသ ု့်မ္ဟုတ် ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုး 

အြ် ောိုးထသော ဌောန သ ု့်မ္ဟတု် အ  ွဲ့်အစည်ိုး၏ စစ်ထဆိုးမ္ှုက ု ခံယ ရမ္ည်။ 

(ခ) မ္ မ္ တ ု့်လုြ်ငန်ိုးနှင့်် စြ်ဆ ုင်သည့်် သတင်ိုးအချက်အလက်မ္ျောိုးက ု နှစ်အလ ုက် လ ုအြ် 

ထသော စောရင်ိုးဇယောိုးမ္ျောိုးပ င့်် မ္ှန်ကန်စ ော ပြြိုစု ောိုးရှ ပြ ိုး သက်ဆ ုင်ရောဌောနက ထတောင်ိုးခံ 

လောလျှင် ပြသ အစစ်ထဆိုးခံရမ္ည်။ 

(ဂ) အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ု အသုံိုးပြြိုရန်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန် 

မ္ျောိုးက ု ပြည်တ င်ိုးသ ု့် တင်သ င်ိုးပခင်ိုး၊ ပြည်ြသ ု့် တင်ြ ု့်ပခင်ိုးသ ု့်မ္ဟတု်  ုတ်လုြ်သ  

ပ စ်ြါက မ္ မ္ လုြ်ငန်ိုးအတ က်  ုတ်ထြိုး ောိုးထသော မ္ှတ်ြုံတင် လက်မ္ှတ်အမ္ှတ်က ု 

အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသောပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုး  ည့််သ င်ိုး ောိုးသည့်် ထသတတောမ္ျောိုး၌ ထ ေ်ာပြ 

ရမ္ည်။ 

(ဃ) ဤအမ္ န့််အရ  ုတ်ထြိုးထသော မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ်ြါ စည်ိုးကမ္်ိုးချက်မ္ျောိုးက ု လ ုက်နော 

ရမ္ည။် 

(င) ဝန်ကက ိုးဌောနက အခါအောိုးထလျေ်ာစ ော  ုတ်ပြန်ထသော အမ္ န့််နှင့်် ည န် ကောိုးချက်မ္ျောိုး က ု 

လ ုက်နောရမ္ည်။ 

 

အခနိ်ုး (၄) 

တောိုးပမ္စခ်ျကန်ငှ့်် အထရိုးယ ပခင်ိုး 

၁၆။ မ္ည်သ မ္ျှ ဝန်ကက ိုးဌောနက တောဝန်ထြိုးအြ် ောိုးထသော ဦိုးစ ိုးဌောနက ဤအမ္ န့််အရ 

 ုတ်ထြိုးသည့်် မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ်မ္ရှ ြွဲ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးဆ ုင်ရော လုြ်ငန်ိုး 

လုြ်က ုင်ထဆောင်ရ က်ပခင်ိုးမ္ပြြိုရ။ 



၁၇။ မ္ည်သ မ္ျှ အသုံိုးပြြိုပြ ိုးသည့်် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးက ု ဝန်ကက ိုးဌောန ၏ 

ခ င့််ပြြိုချက်မ္ရှ ြွဲ ပြန်လည်အသုိံုးပြြိုပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် အပခောိုးနည်ိုး အသုိံုးပြြိုပခင်ိုးမ္ပြြိုရ။ 

 

၁၈။ မ္ည်သ မ္ျှ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးမ္ျောိုးက ု  ျက်ဆ ိုးရန် ဝန်ကက ိုးဌောနက 

သတမ်္ှတ် ောိုးထသော ထနရောမ္ှအြ အပခောိုးထနရော၌ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုး သ ု့်မ္ဟုတ် 

အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ုအသုိံုးပြြိုရန ်  ုတ်လုြ် ောိုးထသော  ုတ်ကုန်မ္ျောိုးက ု 

 ျက်ဆ ိုး ပခင်ိုးမ္ပြြိုရ။ 

 

၁၉။ ဤအမ္ န့််ြါ လ ုက်နောထဆောင်ရ က်ရမ္ည့်် အချက်တစ်ရြ်ရြ်က ု လ ုက်နောထဆောင်ရ က်ရန် 

ြျက်က က်သ  သ ု့်မ္ဟတု် တောိုးပမ္စ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်က ု ထ ောက် ျက် ကျ ိုးလ န်သ သည် ြတ်ဝန်ိုးကျင် 

  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဥြထေ ြုေ်မ္ ၃၂ အရ အထရိုးယ ပခင်ိုးခံရမ္ည်။   ု့်ပြင် အထရိုးယ ပခင်ိုးခံရသ သည် ဤ 

အမ္ န့််အရ  ုတ်ထြိုး ောိုးထသော မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ်က ု ရရှ သ ပ စ်ြါက စ မ္ံခန့််ခ ွဲထရိုး နည်ိုးလမ္်ိုး 

အရလည်ိုး   ုသ အောိုး သတ ထြိုးပခင်ိုး၊   ုသ ၏ မ္ှတ်ြုံတင်လက်မ္ှတ်က ု ကောလ အကန့််အသတ ် ပ င့်် 

ရြ်ဆ ုင်ိုးပခင်ိုး သ ု့်မ္ဟတု် ရုြ်သ မ္်ိုးပခင်ိုး ပြြိုန ုင်သည်။ 

 

အခနိ်ုး (၅) 

အထ  ထ   

 

၂၀။ ဤအမ္ န့််အရ  ုတ်ထြိုး ောိုးထသော မ္ှတ်ြုံတင်လကမ်္ှတ်က ုရရှ သ သည် မ္ မ္ ၏ လုြ်ငန်ိုး 

အတ က် မ္ှတ်ြုံတင် ောိုးရှ မ္ှုနှင့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ သတင်ိုးအချက်အလက်မ္ျောိုး မ္ှန်ကန်ပြည့််စုံထစရန် 

ဝန်ကက ိုးဌောနနှင့်် ြ ိုးထြါင်ိုးထဆောင်ရ က်ရမ္ည်။ 

 

၂၁။ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ု အသုိံုးပြြိုသည့်် မ္ည်သည့််ြုဂ္ ြိုလ် သ ု့်မ္ဟုတ် 

အ  ွဲ့်အစည်ိုးမ္ဆ ု ယင်ိုး၏ အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ု သင့််ထလျောမ်္ှန်ကန်စ ော  အသုံိုးပြြို 

ပခင်ိုးရှ မ္ရှ နှင့်် စြ်လျဉ်ိုး၍ ဝန်ကက ိုးဌောနက လ ုအြ်သလ ု စစ်ထဆိုးသည့််အခါ ဝန်ကက ိုးဌောန နှင့်် ြ ိုးထြါင်ိုး 

ထဆောင်ရ က်ရမ္ည်။ 

 

၂၂။ အသုိံုးပြြိုပြ ိုးသည့်် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးက ု ပြန်လည်ပြြိုပြင် အသုိံုးပြြိုပခင်ိုး 

သ ု့်မ္ဟုတ် အပခောိုးနည်ိုးအသုိံုးပြြိုပခင်ိုး ပြြိုလုြ်လ ုထသော ြုဂ္ ြိုလ် သ ု့်မ္ဟတု် အ  ွဲ့်အစည်ိုးသည် ဝန်ကက ိုး 

ဌောန၏ ခ င့််ပြြိုချက်က ု ရယ ရမ္ည်။ 



၂၃။ ဝန်ကက ိုးဌောနသည် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးတစ်မ္ျ ြိုိုးမ္ျ ြိုိုးနှင့််စြ်လျဉ်ိုး၍ မ္ည်သည့်် 

ြုဂ္ ြိုလ် သ ု့်မ္ဟုတ် အ  ွဲ့်အစည်ိုးက ုမ္ဆ ု ဤအမ္ န့််အရ လ ုက်နောထဆောင်ရ က်ရပခင်ိုးမ္ှ ကင်ိုးလ တ် ခ င့််ပြြို 

န ုင်သည်။ 

 

၂၄။ ဝန်ကက ိုးဌောနသည် ဤအမ္ န့််က ု   ထရောက်စ ော အထကောင်အ ည်ထ ေ်ာထရိုးအတ က်- 

(က) သက်ဆ ုင်ရော ဝန်ကက ိုးဌောန၊ အစ ုိုးရဌောန၊ အ  ွဲ့်အစည်ိုး၊ ြုဂ္လ ကမ္ျောိုးနှင့်် ြ ိုးထြါင်ိုး 

ထဆောင်ရ က်န ုင်သည်။ 

(ခ) လ ုအြ်ြါက ဝန်ကက ိုးဌောနက   ွဲ့်စည်ိုး ောိုးသည့်် အမ္ျ ြိုိုးသောိုး အ ုဇုန်ိုးယ နစ်၏ 

အ ကံပြြိုချက်က ု ထတောင်ိုးခံန ုင်သည်။ 

 

၂၅။ ဤအမ္ န့််ြါ  ုတ်ပြန်ချက်မ္ျောိုးသည် သ ိုးပခောိုးတည်ရှ သည့်် သ ု့်မ္ဟုတ် အထရောအထနှော၏ 

အစ တ်အြ ုင်ိုးတစ်ရြ်အပ စ် တည်ရှ သည့်် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးအောိုးလုံိုး အပြင် 

အသစ်ပ စ်သည့်် သ ု့်မ္ဟုတ် သုံိုးစ ွဲပြ ိုးသည့်် သ ု့်မ္ဟတု် ပြန်လည်အသုံိုးချသည့်် သ ု့်မ္ဟုတ် ပြန်လည် 

ရယ  ောိုးသည့်် အ ုဇုန်ိုးလ ောြျက်စ ိုးထစထသော ပေြ်ြစစည်ိုးအောိုးလုံိုးနှင့််လည်ိုး သက်ဆ ုင် ထစရမ္ည်။ 

 

 

 

(ြုံ)ဝငိ်ုး  နိ်ုး 

             ပြည်ထ ောငစ်ဝုနက်က ိုး 

 

စောအမ္ှတ်၊၂/၂၂၀(ခ)(၆)/(၂၉၆၉/၂၀၁၄) 

ရကစ် ွဲ၊၂၀၁၄ခုနှစ်၊ဧပြ လ      ၂၅ ရက် 

 

 

 

 



ပ န့််ထဝပခင်ိုး 

န ုင်ငံထတေ်ာသမ္မတရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုအစ ုိုးရအ  ွဲ့်ရံုိုး 

လ တ်ထတေ်ာရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုတရောိုးလ တ်ထတေ်ာချြိုြ် 

န ုင်ငံထတေ်ာ  ွဲ့်စည်ိုးြုံ အထပခခံဥြထေဆ ုင်ရောခုံရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုထရ ိုးထကောက်ြ ွဲထကေ်ာမ္ရှင်ရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ိုးဌောန အောိုးလုံိုး 

ပြည်ထ ောင်စုထရှ့်ထနချြိုြ်ရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုစောရင်ိုးစစ်ချြိုြ်ရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုရော  ိုးဝန်အ  ွဲ့်ရံုိုး 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကက ိုးဌောနမ္ျောိုးအောိုးလုံိုး 

ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာဗဟ ဘုဏ် 

ထနပြည်ထတေ်ာထကောင်စ ၊တ ုင်ိုးထေသကက ိုးနှင့််ပြည်နယ်ဝန်ကက ိုးချြိုြ်၊ 

တ ုင်ိုးထေသကက ိုး/ပြည်နယ်အစ ုိုးရအ  ွဲ့်ရံုိုးအောိုးလုံိုး 

အတ င်ိုးထရိုးမ္ှ ိုး၊ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံရင်ိုးနှ ိုးပမ္ြှြ်နှံမ္ှုထကေ်ာမ္ရှင် 

ဥကကဌ၊ပြည်ထ ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံကုန်သည်မ္ျောိုးနှင့််စက်မ္ှုလက်မ္ှုလုြ်ငန်ိုးရှင်မ္ျောိုး အသင်ိုးချြိုြ် 

ဥကကဌ၊ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံအင်ဂျင်န ယောအသင်ိုး 

ဦိုးထဆောင်ည န် ကောိုးထရိုးမ္ှ ိုး၊ြုံနှ ြ်ထရိုးနှင့််စောအုြ် ုတ်ထဝထရိုးလုြ်ငန်ိုး 

(ပမ္န်မ္ောန ုင်ငံပြန်တမ္်ိုးတ င်  ည့််သ င်ိုးထ ကညောထြိုးြါရန် ထမ္တတောရြ်ခံချက်ပ င့််) 

ထမ္ျှောစောတ ွဲ 

ရံုိုးလက်ခံ 

       အမ္ န့််အရ 

 

 

           (မ္ျ ြိုိုးည န့််) 

           ရံုိုးအ  ွဲ့်မ္ှ ိုး 

     ြတ်ဝန်ိုးကျင်  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးနှင့််သစ်ထတောထရိုးရောဝန်ကက ိုးဌောန 


