
�ပည်�ထ�ငစ်�သမတ�မနမ်���င်င��တ�် 

အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ� 

အမ�န�်�က�်�င�စ�အမ�တ ်၁/၂၀၂၀ 

၁၃၈၁ ခ��စ၊် တပ��တ�� လဆန�် ၄ ရက် 

(၂၀၂၀ ခ��စ၊် ဇနန်ဝ�ရ�လ ၂၈ ရက်) 

 

��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�်�ပ�င်�စပ်ည�င�်�ရ�လ�ပ်ငန�်�က�်မတ�ဖ��စည�်�ခင်�  

၁။ အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�သည ်��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ���၊ ��မအသ���ခ�မဇ�နမ်��� စနစတ်က�  �ရ�ဆ��အသ����ပ��င် 

ရန ်��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�် �ပ�င်�စပည်�င်��ရ�လ�ပ်ငန�်�က�မ်တ�က�� �အ�ကပ်�အတ��င်� ဖ��စည�်တ�ဝန်�ပ� 

အပလ်��က်သည်- 

 (က) ဦ�တင်�မင�်       ဥကဌ 

        ဒ�တ�ယဝန်က�� 

        �ပည်�ထ�င်စ�အစ���ရအဖ�����ဝန်က��ဌ�န 

 (ခ) ဦ��အ�င်စ���ဝင်�      အဖ��ဝင် 

       န်က���ရ�မ��ခ�ပ် 

       စ�မ�က�န�်�င�်စ�မ��ရ�ရ�ဦ�စ��ဌ�န 

      ��င်င��ခ���ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဂ) ဗ��လမ်��ခ�ပ ်�အ�င်�က��်ဟ���     အဖ��ဝင် 

      အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန် 

      က�က�ယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဃ) ဦ�ရ���င်       အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        နယ်စပ�်ရ�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (င) ဦ�ထ�န�်ထ�န�်��င်      အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        စ�မ�က�န�်၊ ဘ��ရ��င�်စကမ်ဝန်က��ဌ�န 

 (စ) ဦ�ထ�န�်အ��       အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        သ�သန��ရ��င�်ယ်�က��မဝန်က��ဌ�န 

  



(ဆ) ဦ��က��မ်င်�ဦ�      အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        စ��ကပ်� ���ရ�၊ �မ���မ�ရ��င�်ဆည�်�မ�င်�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဇ) ဦ�ဝင�်ခန�်       အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        ပ���ဆ�င်  �ရ��င�်ဆက်သ�ယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဈ) ဦ�ခင်�မ�င်ရ�       အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်(သစ်�တ��ရ�ရ�) 

        သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င်ထ�န�်သ�မ်��ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ည) ဦ�တင်�မ�င်ဦ�      အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန် 

        လပစ်စ်�င�်စ�မ�်အင်ဝန်က��ဌ�န 

 (ဋ) ဦ�ဝင်�တင�်       အဖ��ဝင် 

        အမ�တမ�်အတ�င်�ဝန ်

        �ဆ�ကလ်�ပ�်ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဌ) ဦ�မင်��အ�က��       အဖ��ဝင် 

        န်က���ရ�မ��ခ�ပ် 

        တ��င်�ရင�်သ��လ�မ� ��မ����ရ�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

 (ဍ) အရပ်ဘကလ်�အဖ��အစည�်မ���မ� က��ယ်စ��လ�ယ်(၃)ဦ�  အဖ��ဝင် 

(ဎ) ဦ�လမ��န�်�အ�င်      အဖ��ဝင် 

        ကခ�င်�ပညန်ယ်၊ အင်ဂ�န�်ယနမ်�ဆနယ် 

        တ��င်�ရင�်သ���ရ�ရ��င�်�ပညတ်�င်�င�မ်�ခ�မ�်�ရ� 

       �ဖ��်ဆ�င်မ�က�မ်တ�(အဖ��ဝင်) 

        �ပည်သ�လတ်�တ� ် 

 (ဏ) ဦ�ခင်ဝင်�       အဖ��ဝင် 

        မ�က��တ��င်��ဒသက��၊ မ�ဆနယ်အမ�တ်(၂) 

        တ��င်�ရင�်သ���ရ�ရ��က�်မတ�(အဖ��ဝင်) 

        အမ� ��သ��လတ်�တ� ် 

(တ) ဦ�ခ�နသ်�န်��ဖ      အဖ��ဝင် 

        ရ�မ�်�ပညန်ယ်၊ မ�ဆနယ်အမ�တ်(၉) 

        တ��င်�ရင�်သ���ရ�ရ��က�်မတ�(အဖ��ဝင်) 

        အမ� ��သ��လတ်�တ�် 



(ထ) �ဒ�ကတ်�ည�ည��က��်      အတ�င်��ရ�မ�� 

        န်က���ရ�မ��ခ�ပ် 

        သစ်�တ�ဦ�စ��ဌ�န 

        သယ�ဇ�တ�င�်သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င်ထ�န�်သ�မ်��ရ�ဝန်က��ဌ�န 

(ဒ) ဦ��မင�်သန�်               တ��ဖက ်

        န်က���ရ�မ��ခ�ပ်                         အတ�င်��ရ�မ��(၁) 

       အ�ထ��ထ�အ�ပခ်�ပ်�ရ�ဦ�စ��ဌ�န 

        �ပည်�ထ�င်စ�အစ���ရအဖ�����ဝန်က��ဌ�န 

(ဓ) ဦ�သက်��ငဦ်�                တ��ဖက ်

        န်က���ရ�မ��ခ�ပ ်                      အတ�င်��ရ�မ��(၂) 

        လယ်ယ���မစ�မ�ခန�်ခ���ရ��င�်စ�ရင်�အင်�ဦ�စ��ဌ�န 

        စ��ကပ်� ���ရ�၊ �မ���မ�ရ��င�်ဆည�်�မ�င်�ဝန်က��ဌ�န 

 

၂။ ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�်�ပ�င်�စပည်�င်��ရ�စ�မ�ခန�်ခ���ရ�လ�ပ်ငန�်�က�မ်တ�၏တ�ဝနမ်���မ�� �အ�ကပ်� 

အတ��င်� �ဖစ်သည်-  

(က) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�၏ အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�် �ရ�ဆ���ရ�ဆ��င်ရ� ဆ����ဖတ်ခ�ကမ်���၊ 

လ�ပင်န�်မ���က�� အမ� ��သ����မအသ���ခ�မမ�ဝ�ဒ လမ�်�နခ်�ကမ်����င�်အည� အ�က�င်အထည�်ဖ��်ခင်�၊  

(ခ) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မမ�ဝ�ဒ၏ မ�ဝ�ဒလမ�်�နခ်�က်မ����င�်အည� အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ���က�� 

တစ်��င်င�လ���အတ�က ် အသစ�်ရ�ဆ���ခင်�၊ �ပန်လညသ်���သပ်�ခင်�လ�ပ်ငန�်မ��� �ဆ�င်ရ�က်��င်ရန ် လမ�်နမ်�မ���၊ 

မဟ�ဗ�ဟ�လ�ပ်ငန�် အစ�အစ်မ��� �ရ�ဆ���ခင�်၊ 

(ဂ) ခ��င်အဆင�် ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ���၊ ��မအသ���ခ�မဇ�နမ်���  �ရ�ဆ��သည�် �ရ���ပ�စ�မ�က�န�်မ��� �ဆ�င်ရ�က�်ခင်�၊ 

(ဃ) ယင်�အ�တ�အ�က�သင်ခန�်စ�တ��မ� ခ��င်အဆင�် ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ��� �ရ�ဆ���ခင်�၊ ��မအသ���ခ�မဇ�နမ်��� 

သတ်မ�တ်�ခင်�၊ ��ပ�င်�လ��ခင်�၊ ပယ်ဖ�က�်ခင်�ဆ��င်ရ�လ�ပထ်���လ�ပန်ည�်မ���၊ လမ�်�နခ်�ကမ်��� �ရ�ဆ���ပစ��ခင်�၊ 

ယင်�က��သ�� လ�ပထ်���လ�ပန်ည�်မ���၊ လမ�်နခ်�ကမ်��� �ပစ�ရ�တ�င် ��မအသ���ခ�မ�ဝ�ဒ စ�ပ��ဒ်(၂၁)ပ� �အ�က်�ဖ�်�ပပ� 

အခ�ကမ်���က�� ပ�ဝင်�စ�ခင်�- 

(၁) ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ�တ်တမ�်မ���က�� အမ����ပည်သ�သ�� ပ�င�်လင်��မင်သ�စ�� ရယ�သ���စ��ခ�င�်�ပ��ခင်�၊ 

(၂) �ပည�်ထ�င်စ�အဆင�်၊ တ��င်��ဒသက�� သ��မဟ�တ် �ပညန်ယ်အဆင�်�င�် �ဒသဆ��င်ရ�အဆင�် ��မအသ���ခ�မ စ�မ�က�န�် 

မ���က�� စ�စည�်အ�က�င်အထည်�ဖ��်ခင်�၊  



(၃) မ��ပ�င�် �က��လက�်�မအသ���ခ�မ စ�မ�က�န�်မ��� �ရ�ဆ��ရ�တ�င် “�အ�က်��ခမ� အထကသ်��” တင်�ပသည�် 

နည�်လမ�်က�� အသ����ပ�ခင်�၊ 

(၄) လကရ်����မလ�ပပ်��င်ခ�င�်က��အသ�အမ�တ်�ပ�ခင်��င�် လကရ်����မအသ���ခ�မ��ပ�င်�လ��ခင်�တ��အတ�က ် ဘကလ်��ကမ် 

မရ��ဘ� ပ�င�်လင်��မင်သ�စ�� ဆ����ဖတ်�ခင်�၊ 

(၅) အမ����ပည်သ�ပ�ဝင်သည�် ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�် �ရ�ဆ��ရ�တ�င် မ�နယ်၊ မ�၊ ရပက်�က၊် �က��ရ��အ�ပစ်� သ��မဟ�တ ်

�က��ရ��အဆင�်ရ�� အမ����ပညသ်�သ�� က�တငအ်သ��ပ��ခင်��င�် သ�ဘ�တ�ည�ခ�က် ရယ��ခင်�ဆ��င်ရ� 

လ�ပထ်���လ�ပန်ည�်မ���က�� အသ����ပ�ခင်�၊  

(၆) ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ��� �ရ�ဆ��ရ�တ�င် အ�ထ�က်အထ��မ���က�� အ��ခခ�သည�် ဂ�လတ်�ပ��ရ�ပ်�င�် ပထဝ�ဆ��င်ရ� 

သတင်�အခ�က်အလကန်ည�်ပည� အပ�အဝင် သင�်�လ���်သ� နည�်ပည�မ���က�� ထည�်သ�င်�အသ����ပ�ခင်�၊ 

(၇) ��မအမ� ��အစ�� သ��မဟ�တ် ��မအတန�်အစ�� ��ပ�င်�လ�လ��သည�် �နရ�မ���တ�င် ယခင်�င�် လကရ်����မအသ����ပမ 

�င�် ��မလ�ပပ်��င်ခ�င�်မ���က�� ထည�်သ�င်�စ�်စ��၍ ��ပ�င်�လ�သတ်မ�တ်�ခင်�၊ 

(၈) ��မအရင်�အ�မစ်�င�် သဘ�ဝပတ်ဝန�်က�င ် ထ�န�်သ�မ�်က�က�ယ်�ရ�က�� အ���ပ�ရနအ်လ��င�� စ��ကပ်� ���ရ��င� ်

�ဂဟစနစထ်�န�်သ�မ�်�ရ�ဇ�နမ်���က�� စနစ်တက� ဖ��စည�်သတ်မ�တ်�ခင်�၊ 

(၉) စ��ဝတ်�နမ ဖ��ဖ��တ���တက�်ရ�၊ လ�မဘဝတည်င�မ�်ရ��င�် ��မက���က��မ်က�� စ�မ�ခန�်ခ����င်�ရ�အတ�က ်

��မမ��ယ�မ���ပည်သ�မ���အ�� ��မခ���ဝခ�ထ����င်ရန ်အရန�်�မ�နရ� သတ်မ�တ်�ဆ�င်ရ�က်�ပ��ခင်�၊ 

(၁၀) လ��ဘ�င်အဖ��အစည�်၏ အခ� �နက်�လအ�လ�က်�ဖစ�်ပ�သ� ��ပ�င်�လ�မလ��အပခ်�ကမ်����င�် ဦ�စ���ပ� 

လ�ပင်န�်မ���က�� ထင်ဟပ�်စရန ်��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်မ���က�� လ��အပသ်လ�� �ပင်ဆင်�ခင�်၊ 

(၁၁) ��မအသ���ခ�မဆ��င်ရ� ဆ����ဖတ်ခ�ကမ်����င�်စပလ်�်၍ ��င်င�သ��မ���က �ဆ�����ခ�င�်ရရ����င်ရန ် အက� ��ရ��ပ�� 

ထ��ရ�က်�သ�လ�ပင်န�်စမ်��� တည�်ထ�င်�ပ��ခင်�၊ 

(င) အမ� ��သ��အဆင�်��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်၊ ခ��င်အဆင�်��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�င�် ��မအသ���ခ�မဇ�နမ်��� �ရ�ဆ�� 

အ�က�င်အထည်�ဖ�်�နမမ���က�� လ��အပသ်လ�� ည�င်��ပ�င်�စပ�်ခင�်၊ �စ�င�်ကပ်ကည�်�ခင်�၊ လ��အပ်သည�် 

လမ�်နမ်မ����ပ�အပ�်ခင်�၊ လ��အပ်သည�် လမ�်နမ်မ����ပ�အပ်��ငရ်န ် အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�ငစ်�သ�� 

အခ� �န်�င�တ်��ပ�ည� အ��ခအ�နက�� အ�က��ပခ�ကမ်����ဖင�် သ���သပတ်င်�ပ�ခင်�၊ 

(စ) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ� အစည�်အ�ဝ�မ���တ�င် လည�်�က�င်�၊ လ�ပင်န�်�က�်မတ�မ���၏ အစည�်အ�ဝ� 

တ�င်လည�်�က�င်� တ���တကမ်၊ စ�န�်ခမအ�နအထ��မ���က�� �ပနလ်ညတ်င်�ပ�ဆ������ခင�်၊ ၆ လပတ်�င�် 

�စခ်�ပအ်စ�ရင်ခ�စ�မ���က�� အခ� �န်�င�်တ��ပ�ည� �ရ�သ���ပစ�တင်�ပ�ခင်��ဖင�် အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�ငစ်�၏ 

�စခ်�ပအ်စ�ရင်ခ�စ� �ရ�သ��တင်�ပမက�� ပ��ပ����ခင်�၊ 



 

(ဆ) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်၊ ခ��င်အဆင�် ��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�င�် ��မအသ���ခ�မဇ�နမ်��� �ရ�ဆ��သည�် 

လ�ပင်န�်စမ်��� �ဆ�င်ရ�က်ရ�တ�င် အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�နည�်ပည�ဆ��င်ရ� အ�က��ပ�အဖ��အ�� 

လ��အပ်သည�်နည�်ပည�လမ�်နမ်မ��� �ပ�အပ်��င်ရနတ်င်�ပ�ခင်�၊ တ��င်ပင်�������ခင်�၊ အတ�တက� 

ပ���ပ�င်��ဆ�င်ရ�က�်ခင်�၊  

(ဇ) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�်�ပ�င်�စပည်�င်��ရ�လ�ပ်ငန�်�က�မ်တ�၏ အဖ��ဝင်မ���အ�ဖစ ်

�ရ��ခ�ယရ်�တ�င် �ပင်ပပည�ရ�င်၊ အရပဖ်ကလ်�အဖ��အစည�်�င�် တ��င်�ရင်�သ��လ�မ� ��စ� က��ယ်စ��လ�ယ်မ���က�� 

အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�၏လမ�်နမ်�ဖင� ်�ဆ�င်ရ�က�်ခင်�၊ 

(ဈ) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�်ည�င်��ပ�င်�စပ�်ရ�လ�ပင်န�်�က�မ်တ�က�� �ပနလ်ည ် �ပင်ဆင် 

ဖ��စည�်ရန ်လ��အပပ်�က အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�သ�� သ���သပအ်�က��ပခ�ကမ်��� တင်�ပ�ဆ�င်ရ�က�်ခင်�၊  

(ည) အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�က �ပ�အပ�်သ� အမ� ��သ����မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ�ဆ��င်ရ� 

အ�ခ��လ�ပင်န�်မ���အ�� �ဆ�င်ရ�က�်ခင်�။ 

 

 

 

 

 

 

 

          (ပ��) ဥကဌ 

         အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ� 

 

စ�အမ�တ်၊ ��မ(၁၅-ဖ��စည�်) (၀၀၁ / ၂၀၂၀) 

ရကစ်��  ၊ ၂၀၂၀ �ပည�်�စ၊် ဇနန်ဝ�ရ�လ ၂၈ ရက် 



 

�ဖန�်�ဝ�ခင်� 

��မအသ���ခ�မစ�မ�က�န�်�ရ�ဆ���ရ��င�်�ပ�င်�စပည်�င်��ရ�လ�ပင်န�်�က�မ်တ� အဖ��ဝင်မ���အ��လ���  

မ�တက�� 

��င်င��တ�သ်မတ��� 

ဒ�တ�ယသမတ (၂)ဦ�စ����� 

�ပည�်ထ�င်စ�အစ���ရအဖ����� 

�ပညသ်�လတ်�တ�်��� 

အမ� ��သ��လတ်�တ�်��� 

အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�အဖ��ဝင်မ��� 

��င်င��ခ���ရ�ဝန်က��ဌ�န 

�ပည�်ထ�င်စ�အစ���ရအဖ�����ဝန်က��ဌ�န 

က�က�ယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

နယ်စပ�်ရ�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

စ�မ�က�န�်၊ ဘ�ရ��င�်စကမ်ဝန်က��ဌ�န 

သ�သန��ရ��င� ်ယ်�က��မဝန်က��ဌ�န  

စ��ကပ်� ���ရ�၊ �မ���မ�ရ��င�် ဆည�်�မ�င်�ဝန်က��ဌ�န 

ပ���ဆ�င်�ရ��င�် ဆက်သ�ယ်�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

သယ�ဇ�တ�င�် သဘ�ဝပတ်ဝန်�က�င်ထ�န�်သ�မ်��ရ�ဝန်က��ဌ�န 

လပစ်စ်�င�် စ�မ�်အင်ဝန်က��ဌ�န 

�ဆ�ကလ်�ပ�်ရ�ဝန်က��ဌ�န  

တ��င်�ရင်�သ��လ�မ� ��မ����ရ�ရ�ဝန်က��ဌ�န 

���လကခ်� 

�မ�စ�တ��  

 

       အမ�န�်အရ  

 

 

       (အတ�င်��ရ�မ��) 

      အမ� ��သ����မအသ���ခ�မ�က�င်စ�  

  


