ပြည်ထ

ောငစုသမ္မတပမ္နမ္ောနုငငံထတောအစုိုးရ

ရငိုးနှိုးပမ္ြှုြနှံမ္န
ှု ှင့််နုငငံပ ောိုး်စိုးြွောိုးဆကသွယထရိုး၀နကကိုးဌောန်
ရငိုးနှိုးပမ္ြှုြနှံမ္န
ှု ှင့််ကုမ္ပဏမ္ ောိုးညွှနကကောိုးမ္ှုဦိုးစိုးဌောန်
အမိနက
ြော့််
ရနြော်

ြာြော်င ြာစြာ အမှတြော် ( ၈၄/၂၀၁၉)

ုနြော်၊ ၁၃၈၁ ခုနှစြော်၊ ကတြာြော်သလ ်းြော် လငြညြော့််က
(၂၀၁၉ ခုနှစြော် စ

ြော်တ ြော်ဘြာလ ၂၀ ရ

ပမ္နမ္ောနုငငံကုမ္ပဏမ္ ောိုးဥြထေ (၂၀၁၇) အရသတမ္ှတထ ောပြ

ြာြော် ၇ ရ

ြော်

ြော်)
ောိုးသည့်အ ထကကိုးထငွမ္ ောိုး်

ပြငဆငသတမ္ှတပ ငိုး
၁။

ငမနြော်မြာနို ြော် ံ

အြာဏြာမ ြာ်း

ို

ုမပဏီမ ြာ်းဥြကေ (၂၀၁၇) ြုေြော်မ ၄၆၂ (
ြော်သ
့် ံု်း၍ ရ ်းြော် နှီ်းငမြှုြြော်နှံမန
ှု ှ ့်ြော်

ြထမ ဝါဆိုလငြညြော့််က

ြာြော် ၁၂ ရ

ြာ်းမှုဦ်းစီ်းဌြာနသညြော် ၁၃၈၀ ခုနှစြော် ၊

ြော်၊ (၂၀၁၈ ခုနှစြော် ဇူလို ြော်လ ၉ ရ

စြာအမှတြော် (၅၇/၂၀၁၈) ငြ ့်ြော် ငမနြော်မြာနို ြော် ံ
သည့်ြော် အခက

ုမပဏီမ ြာ်း ညွှနြော်

) အရ အြြော်နှ ြော််းထြာ်းသည့်ြော် အခွ ြော့််
ြော်) ရ

ြော်စွွဲြါ အမိန့်ြော်က

ြာြော်င ြာ

ုမပဏီမ ြာ်းဥြကေ (၂၀၁၇) အရ သတြော်မှတြော် ကြြာြော်ငြထြာ်း

်းက န
ွ ှ ြော့်် ကနှှော ြော်က
့် နှ်းသည့်ြော် ကြ်းြိုတ
့်
ငြော် ြငခ ်းြော် အတွ

ြော် ကနှော

ြော်

က

်းအြာ်း သတြော်မှတြော်

ထုတြော်ငြနြော်ခွဲ့်ြါသညြော်။
၂။

အဆိုြါ အမိန့်ြော်က

ကသြာ အခက
ဤအမိနက
ြော့််
(

ြာြော်င ြာစြာ၏ ကနှော

်းက မ
ွ ြာ်းအန

ြော် ကအြာ

ြော်ဆ

ြော်ကြြာြော်ငြြါ ြံုစံမ ြာ်းနှ ြော့်် စြြော်လ ဉြော််းသညြော့်် အခက

ြာြော်င ြာစြာငြ ့်ြော် ငြ ြော်ဆ ြော် သတြော်မှတြော်လို
) အစုရှယြော်ယြာမ ြာ်းငြ ့်ြော်

(ခ) ခံဝနြော်ခ

ြော်လွှြာ (ြံုစံ

-၁) အတွ

ြော်ဆို ြော်သည့်ြော်

ြော် အခက

်းက အ
ွ ြာ်း

ုမပဏီ
ြြော်

ြြော် ၁၅၀,၀၀၀။

ြော်အြာ်းငြ ြော့်် တြာဝနြော်

ကလ ြာ

်းက ွ မ ြာ်းအြာ်း

ြော်သညြော်-

န့်ြော်သတြော်ထြာ်းသည့်ြော် အမ ြာ်းနှ ့်ြော် မသ

ြွွဲွဲ့စညြော််း တညြော်ကထြာ ငြော် ခ ်းြော် ကလ ြာ
၂၅၀,၀၀၀ မှ

ြော်တွွဲ ဇယြာ်း (၁) တွ ြော် သတြော်မှတြော် ကြြာြော်ငြထြာ်း

ြော်လွှြာ (ြံုစံ

န့်ြော်သတြော်ထြာ်းသည့်ြော်

-၃) အတွ

ြော် အခက

ုမပဏီ ြွွဲွဲ့စညြော််းတညြော်ကထြာ ြော် ငခ ်းြော်

်းက ွအြာ်း

ြြော် ၂၅၀,၀၀၀ မှ

ြြော်

ုမပဏီ ြွွဲွဲ့စညြော််းတညြော်ကထြာ ငြော် ခ ်းြော် ကလ ြာ

ြော်လွှြာ

၁၅၀,၀၀၀။
(ဂ) တြာဝနြော်
(ြံုစံ

န့်ြော်သတြော် မထြာ်းသည့်ြော်

-၄) အတွ

ြော် အခက

်းက အ
ွ ြာ်း

ြြော် ၂၅၀,၀၀၀ မှ

ြြော် ၁၅၀,၀၀၀။
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(ဃ) ၁၉၅၀ ခုနှစြော် အထူ်း
ထြာ်းသည့်ြော်
ကလ ြာ

ုမပဏီမ ြာ်း အ

အမ ြာ်းနှ ့်ြော်

ြော်လွှြာ (ြံုစံ

မသ

ြော်ဥြကေအရ အစုရှယြော်ယြာမ ြာ်းငြ ြော့််

ြော်ဆို ြော်သည့်ြော်

-၆) အတွ

ုမပဏီ

ြော် အခက

န့်ြော်သတြော်

ြွွဲွဲ့စညြော််းတညြော်ကထြာ ငြော် ခ ြော််း

်းက ွအြာ်း

ြြော် ၂၅၀,၀၀၀ မှ

ြြော်

၁၅၀,၀၀၀။
( ) ငြညြော်ြ က
အတွ

ြာြော်ြက
ို ရ်းရှ ်းြော် တစြော်ခုအငြစြော် မှတြော်ြတ
ံု
ငြော် ခ ်းြော် ကလ ြာ

ြော် အခက

်းက အ
ွ ြာ်း

ြြော် ၂၅၀,၀၀၀ မှ

(စ) နှစြော်စဉြော်အစီရ ခ
ြော် ံစြာ တ ငြော် ြငခ ်းြော် အတွ

ြော် အခက

ြော်လွှြာ (ြံုစံ

-၈)

ြြော် ၂၀,၀၀၀ မှ

ြြော်

ြြော် ၁၅၀,၀၀၀။
်းက အ
ွ ြာ်း

၅၀,၀၀၀။
(ဆ) ငြညြော်ြ က

ြာြော်ြက
ို ရ်းရှ ြော််း၏ နှစြော်စဉြော်အစီရ ခ
ြော် ံစြာ ကြ်းြို့်တ ငြော် ြငခ ်းြော် အက

(ြံုစံ -၇) အတွ
၃။
သ

ဤအမိန့်ြော်က
ြော်ကရြာ

ြော် အခက

်း က အ
ွ ြာ်း

ြာြော်င ြာစြာသညြော် ၂၀၁၉ ခုနှစြော်၊ ကအြာ

ြြော် ၂၀,၀၀၀ မှ

ြာ ်းြော်

ြာ်းစြာ

ြြော် ၅၀,၀၀၀။

ြော်တိုဘြာလ ၁ ရ

ြော်ကန့်မှ စတ ြော်၍ အ

ြော်ကစရမညြော်။

သနြော့််စ ြော်လွ ြော်
ညွှနြော်
ရ ်းြော် နှီ်းငမြှုြြော်နှံမန
ှု ှ ြော့််
စြာအမှတြော်၊
ရ

၂၂ / ၄၀ / ၀၂ (၀၅၉၆ /၂၀၁၉ )

ြော်စွွဲ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစြော်၊ စ

ြော်တ ဘ
ြော် ြာလ ၂၀ ရ

ပ န့်ထေပ ငိုး်
နို ြော် က
ံ တြာြော်သမမတရံ်းု
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုအစို်းရအြွွဲွဲ့ရံု်း
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုလွှတြော်ကတြာြော်ရု်းံ
ငြညြော်သူူ့လွှတြော်ကတြာြော်ရု်းံ
အမ ြှုိ ်းသြာ်းလွှတြော်ကတြာြော်ရု်းံ
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုတရြာ်းလွှတြော်ကတြာြော်ခ ြှုြြော်
နို ြော် က
ံ တြာြော်ြွဲ့ွွဲ စညြော််းြံုအကငခခံဥြကေဆို ြော်ရြာခံုရံု်း
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုကရ်းက
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုဝနြော်က

ြာ

ြော်ြက
ွွဲ

ြာြော်မရှ ြော်ရု်းံ

ီ်းဌြာန(အြာ်းလံု်း)

ြော်

ြာ်းကရ်းမှ ်းခ ြှုြြော်
ုမပဏီမ ြာ်းညွှနြော်

ြာ်းမှုဦ်းစီ်းဌြာန

ြှုိ ်း
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ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုကရှွဲ့ကနခ ြှုြြော်ရံု်း
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုစြာရ ်းြော် စစြော်ခ ြှုြြော်ရံု်း
ငြညြော်ကထြာ စ
ြော် ုရြာထူ်းဝနြော်အြွွဲွဲ့
ငမနြော်မြာနို ြော် က
ံ တြာြော်ဗဟိုဘဏြော်
ငြညြော်နယြော်နှ ့်ြော် တို ြော််းကေသက
ညွှနြော်

ီ်း အစို်းရအြွွဲွဲ့ရံု်း(အြာ်းလံု်း)

ြာ်းကရ်းမှ ်းခ ြှုြြော်

ြံုနှိြြော်ကရ်းနှ ြော့်် စြာအုြြော်ထုတြော်ကဝကရ်းဦ်းစီ်းဌြာန

}

ဤဦ်းစီ်းဌြာန၊ ဌြာနခွွဲမ ြာ်းနှ ြော့်် ငြညြော်နယြော်နှ ့်ြော် တို ြော််းကေသက
ရံ်းု လ

ြော်ခံ / ကမ ြာစြာတွွဲ

ငမနြော်မြာနို ြော် ံ ငြနြော်တမြော််းတွ ြော် ထညြော့််သွ ြော််း
က

ညြာကြ်းြါရနြော် ကမတတြာရြြော်ခံအြြော်ြါသညြော်
ီ်း ရံ်းု ခွွဲမ ြာ်းအြာ်းလံု်း

