
 

 

ပြညထ် ောငစ်ုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ငုင်ထံတော် 

အမ္   ျိုးသောျိုးညညွီတထ်ရျိုးအစ ုျိုးရ 

လျှြ်စစန်ငှ စွ်မ်္ျိုးအငဝ်န်က ျီိုးဌောန 

 

အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာအမှတ့် (၄/၂၀၂၂) 

၁၃၈၄ ခုနစှ့်၊ ကတြာ့်သလ ့််းလငြည ့်က  ြာ့် (၃) ရ ့် 

၂၀၂၂ ခုနစှ့်၊ စ ့်တ ့်ဘြာလ ၁၂ ရ ့် 

 

အက  ြာ ့််းအရြာ။ လြ်ုငန်ျိုးသံျုိုး လျှြ်စစဓ်ောတအ်ောျိုးခမ္ ောျိုး   ုက   တငထ်ငအွပြစ ်ထြျိုးသငွျ်ိုးန ငုပ်ခငျ်ိုး 

  စစ 

ရည့်ညွှန့််းခ  ့် ။ အမ ိ ်းသြာ်းညညွီတ့်ကရ်းအစုိ်းရ၊ လျှြ့်စစ့်န ှ ့်စွမ့််းအ ့်ဝန့်က ီ်းဌြာန၏  (၈-

၆-    ၂၀၂၁) ရ ့်စွွဲြါ အမိန  ့်က  ြာ့်င ြာစြာအမှတ့် (၁/၂၀၂၁) 

၁။ အမ ိ ်းသြာ်းညညွီတ့်ကရ်းအစုိ်းရ၊ လျှြ့်စစ့်န ှ ့်စွမ့််းအ ့်ဝန့်က ီ်းဌြာနသည့် ငြည့်သူလူထ၏ု 

ဝန့်ထုြ့် ဝန့်ြုိ်းမ ြာ်း ို ကလျှြာ ခ နိ ု့်ကစရန့်အတွ ့် ငြည့်သူလူထ ု သ ်ုးစွွဲလ  ့်ရှိကသြာ 

လျှြ့်စစ့်ဓြာတ့်အြာ်းခမ ြာ်း န ှ ့် ြတ့်သ ့်၍ အမိ့်သ ်ုးအမ ိ ်းအစြာ်း လျှြ့်စစ့်ဓြာတ့်အြာ်းခ   သ  ့်က နွ ှ ့် 

မီတြာ ဝန့်က ြာ ့်ခမ ြာ်း ို အခမွဲ    ့််းလွတ့်ခွ  ့် ငြ ထြာ်းပြီ်း အမိ့်သ ု်းမဟုတ့်သည ့် 

အမ ိ ်းအစြာ်းမ ြာ်းအတွ ့် လျှြ့်စစ့်ဓြာတ့်အြာ်းခ   သ  ့်က နွ ှ ့် အငခြာ်းဝန့်က ြာ ့်ခမ ြာ်း 

က ြာ ့်ခ ငခ ့််း ို ကခတတ ို ့််း   သည ့် အမိန  ့်ညွှန့်  ြာ်းခ  ့် ုိ ရည့်ညွှန့််းခ  ့်ြါစြာငြ  ့် 

ငြည့်သူလူထုသို   ထတု့်ငြန့်က  ညြာခွဲ ပြီ်း ငြစ့်ြါသည့်။ 

၂။ ယခုအခါ ကနဦွ်းကတြာ့်လှန့်ကရ်း အရှိန့်ငမ  ့်တ ့်လြာပြီ်း ငြည့်သမူ ြာ်း၏ ခုခ ကတြာ့်လှန့်စစ့်မှြာ 

လည့််း အ ့်အြာ်းက ြာ ့််းလြာပြီ ငြစ့်ြါသည့်။ အစွမ့််း ုန့် ရ ့်စ ့်ယုတ့်မြာကသြာ အ  မ့််းြ ့် 

စစ့်က ြာ ့်စီ ုိ ကတြာ့်လှန့် ရ ့် ို ့် ကလျှြာ ့်လှမ့််းကနရကသြာ ခရီ်းငြစ့်သည ့်အတွ ့် အမ ိ ်းသြာ်း 

ညညွီတ့်ကရ်းအစုိ်းရသည့် ငြည့်တွ ့််း/ငြည့်ြရှိ ငြည့်သမူ ြာ်း၏အ ့်အြာ်းန ှ ့်အတ ူ လ ့်တွွဲညီည ီ

အစွမ့််း ုန့် က ိ ်းစြာ်းအြာ်းထုတ့်ပြီ်း ြ ့်ဒရယ့်ဒမီို ကရစီစနစ့် ကြေါ်ထနွ့််းလြာကရ်း 

က ိ ်းြမ့််းက ြာ ့်ရွ ့် သွြာ်းမည့် ငြစ့်ြါသည့်။ 
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၃။ ကတြာ့်လှန့်ကရ်းအရှိန့်ငမ  ့်တ ့်လြာသည ့်နည့််းတူ ကတြာ့်လှန့်ကရ်းအတွ ့် အကရ်းြါကသြာ 

ဘဏ္ဍြာက ရွှြာကြွငခ ့််း ိစစမ ြာ်း က ြာ ့်ရွ ့်ရန့် လုိအြ့်လြာသည ့်အတွ ့် လျှြ့်စစ့်န ှ ့်စွမ့််းအ ့်ဝန့်က ီ်း 

ဌြာနအကနငြ  ့် လျှြ့်စစ့်ဓြာတ့်အြာ်းခမ ြာ်းန ှ ့် ြတ့်သ ့်၍ ကအြာ ့်ကြြာ့်ငြြါအတို ့််း ထုတ့်ငြန့် 

က  ညြာအြ့်ြါသည့်- 

( ) အမိ့်သ ု်းမဟုတ့်သည ့် လုြ့် န့််းသ ်ုး ြါဝါမီတြာ၊ စီတီမီတြာမ ြာ်းအတွ ့် လျှြ့်စစ့် 

ဓြာတ့်အြာ်းခ  သ  ့်က နွ ှ ့် အငခြာ်းဝန့်က ြာ ့်ခမ ြာ်း ုိ အမ ိ ်းသြာ်း ညညွီတ့်ကရ်း အစို်းရ 

စီမ  ိန့််း၊ ဘဏ္ဍြာကရ်းန ှ ့် ရ ့််းနှ်ီးငမ  ြ့်နှ မှုဝန့်က ီ်းဌြာနသို   မိမိတုိ   ကြ်းသ ွ့််းလုိသည ့် 

ဓြာတ့်အြာ်းခ ြမြာဏ ိ ုက ိ တ ့်က အွငြစ့် ကြ်းသ ွ့််း နိ ု့်ြါသည့်။ 

(ခ) အ ိုြါ ိစစအတွ ့် မ  ျုြို့နယ်ပြညသ် ူ့အုြ်ခ ျုြ်ရ ေးအဖ  ြို့၊ လျှြ်စစ်တာဝနခ်ံ  ာေးနငှူ့ ်

ဆက်သ ယ်၍     တ ု ူ့ ရြေးသ ငေ်းသ  ့်သညူ့် ြ ာဏက ု မိမိ ုိယ့်တုိ ့်ည နိ ှု ိ့််း 

  ု်းငြတ့် ြာ ရြေးသ ငေ်းန ငုြ်ါသည။် 

(ဂ) သ ့် ို ့်ရြာ ငြည့်သူ  အုြ့်ခ  ြ့်ကရ်းအြွွဲွဲ့၊ ငြည့်သူ   ြာ ွယ့်ကရ်းအြွွဲွဲ့မ ြာ်း အကနငြ  ့် 

လည့််း ဓြာတ့်အြာ်းခ က ိ တ ့်က  ွ က ြာ ့်ခ ငခ ့််း ို   ြာ်း ြာလ ကဒသနတရ အုြ့်ခ  ြ့် 

ကရ်း ကြြာ့်က ြာ ့်ရြာတွ ့် အခွန့်က ြာ ့်ခ ငခ ့််းန ှ ့် မျှကဝသ ်ုးစွွဲမှု ို ့်ရြာ မူဝါဒန ှ ့်အညီ 

က ြာ ့်ရွ ့်ရြါမည့်။ 

 

 

 

(စို်းသရူထနွ့််း) 

ငြည့်ကထြာ ့်စုဝန့်က ီ်း 

 


