ြြည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငံေော်အစိုးရ
ကျန်းြာေရးဝန်ကကီးဌာန
(ေိုင်းရင်းေဆးဝါး ေုေလ
် ုြ်ခွင့်လိုင်စင် ေလျှောက်ေားြခင်း)
အြိန့်ေ ကာ်ြငာစာအြှေ် ၇/ ၉၆
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၈ခုနှစ်၊ သီေင်းကျွေ်လြြည့်ေကျာ် ၃ ရက်
(၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ေအာက်ေိုဘာလ ၃၀ရက်)
ြြည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵ ဝါဵဥြေေြုေ်မ ၄၃၊
ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ အြ်နှင်ဵောဵေသာ လုြ်ြိုင်ခွင်ဴမျာဵကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵနှင်ဴ
စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေအာက်ြါအမိန့်ကို ေုေြ် ြန်လုက
ိ ်သည်။
ေိုင်းရင်းေဆးဝါး ေုေလ
် ုြ်ခွင့်လိုင်စင် ေလျှောက်ေားြခင်း
၁။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵဥြေေြုေ်မ ၁၁ အရ၊ မှေ်ြုဳေင်ပြီဵေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို ေုေလ
် ုြ်
လိသ
ု ူသည် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ခွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ
ကကီဵကကြ်ေရဵ ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှောက်ောဵရမည်။

၂။

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ောဵသူသည်(က) ြမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵေနေိင
ု ်သူြြစ်ရမည်။ ကုမ္ပဏီ၊ စီဵြွာဵေရဵလုြ်ငန်ဵ အေွက်ြွဲ့စည်ဵောဵ
ေသာ အသင်ဵအြွဲ့၊ သို့မဟုေ်ေကာ်ြိုေရဵရှင်ဵြြစ်ြါက သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၊ အသင်ဵအြွဲ့၊
သို့မဟုေ် ေကာ်ြို ေရဵရှင်ဵ၏ ေရာဵဝင်ကိုယ်စာဵလှယ်ြြစ်ရမည်၊
(ခ)

အသက်၂၀ ြြည်ပဴ ြီဵသူြြစ်ရမည်၊

(ဂ)

စိေ်ေြါဴသွြ်သမ
ူ ြြစ်ေစရ၊

(ဃ) ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵဥြေေအရ အြြစ်ေြဵခဳရြူဵသူမြြစ်ေစရ၊
(င)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိေ်ကိုေြြာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသုဳဵစွဲသူ၊ သို့မဟုေ် မူဵယစ်
ေဆဵဝါဵ နှငဴ်စိေ်ကိုေြြာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာဥြေေအရ အေရဵယူအြြစ်ေြဵ
ခဳရြူဵသူ မြြစ်ေစရ၊

(စ)
၃။

အကျင်ဴစာရိေ္တ ေကာင်ဵမွန်သူ ြြစ်ရမည်။

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ောဵရာေွင် ေလျှောက်လာွှ ြုဳစဳကို ြြည်စ
ဴ ုဳစွာြြည်စ
ဴ ွက်၍ ေအာက်ြါေို့နှငဴ်အေူ
ြူဵေွဲ ေင်ြြရမည်(က) လုြ်ငန်ဵဌာန၏ အေဆာက်အအုဳနှငဴ်ေြမေနရာ အခင်ဵအကျင်ဵ၊ အေိင
ု ်ဵအောအကျယ်
အဝန်ဵ၊

(ခ)

လုြ်ငန်ဵေွင် အသုဳဵြြုမည်ဴ စက်ြစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵစာရင်ဵ၊ ယင်ဵေို့အာဵ အသုဳဵြြုမည်ဴ
လုြ်ငန်ဵမျာဵ နှငဴ် အြခာဵသက်ဆိုင်ေသာ အချက်အလက်မျာဵ၊

(ဂ)

ကကီဵကကြ်ေဆာင်ရွက်မည်ဴသူစာရင်ဵ၊ ယင်ဵေို့၏ ြညာအရည်အချင်ဵနှငဴ် လုြ်ငန်ဵောဝန်
မျာဵ၊

(ဃ) ဝန်ေမ်ဵမျာဵစာရင်ဵ၊ ယင်ဵေို့၏ ြညာအရည်အချင်ဵနှငဴ်လုြ်ငန်ဵောဝန်မျာဵ၊
(င)

သေ်မှေ်ောဵေသာ လိင
ု ်စင်ေကကဵကို ေြဵသွင်ဵပြီဵေကကာင်ဵ အေောက်အောဵ စာရွက်
စာေမ်ဵ၊

(စ)
၄။

အေက်အြိုေ် ၂ ြါ အချက်မျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေောက်အောဵစာရွက်စာေမ်ဵမျာဵ။

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ောဵစဉ်က ေြာ်ြြောဵေသာေနရြ်၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်သည်ဴ လုြ်ငန်ဵ
ေည်ရှိရာအြြင်

အြခာဵေစ်ေနရာေွင်ေဆာင်ရွက်လုြ
ိ ါက

အေဆာက်အအုဳနှငဴ်

ေြမေနရာ

ေစ်ခုစီအေွက် လိင
ု ်စင်ေစ်ခုစီ ေလျှောက်ောဵရမည်။
၅။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်ခွင်ဴ

လိင
ု ်စင်ေလျှောက်လာွှ ကို

လက်ခဳရရှိေသာအခါ

သက်ဆိုင်ရာ

ပမို့နယ်၊ ခရိုင်နှငဴ်ြြည်နယ် ၊ ေိုင်ဵ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီအဆင်ဴဆင်ဴကစိစစ်ပြီဵ
ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵ ေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသု့ိ ဆက်လက်ေင်ြြရမည်။
၆။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသည်

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေုေလ
် ုြ်ခွင်ဴလိုင်စင်

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵကိုစိစစ်ပြီဵေနာက် ခွင်ဴြြုြခင်ဵ၊ သို့မဟုေ် ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵ ြြုနိုင်သည်။
၇။

လိင
ု ်စင်ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵခဳရသူသည် လိအ
ု ြ်ချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ပြီဵေနာက် လိင
ု ်စင်ေေ
ု ်
ေြဵရန်ြြန်လည်ေလျှောက်ောဵနိုင်သည်။

၈။

လိင
ု ်စင်ေေ
ု ်ေြဵရန် အပြီဵအြြေ်ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵခဳရြါက ေလျှောက်ောဵစဉ်က ေြဵသွင်ဵောဵေသာ
လိင
ု ်စင်ေကကဵ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်ဵကိုသာ ြြန်လည်ေေ
ု ်ေြဵသည်။

၉။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသည် လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ောဵြခင်ဵကို ခွင်ဴြြုေကကာင်ဵ
ဆုဳဵြြေ်လျှေင် သေ်မှေ်ောဵေသာ လိင
ု ်စင်လက်မှေ်ကို ေုေေ
် ြဵရမည်။

၁၀။

လိင
ု ်စင်ေစ်ခု၏ သက်ေမ်ဵသည် လိင
ု ်စင်ေေ
ု ်ေြဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ၃ နှစ်ြြစ်သည်။

၁၁။

လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵ၍ အသစ်လလ
ဲ ှယ်လုသ
ိ ူသည် လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵ မကုန်မီရက်ေြါင်ဵ
၉၀ ကကိုေင်၍ ေလျှောက်ောဵရမည်။

၁၂။

လိင
ု ်စင်အသစ် လဲလှယ်ေြဵရန် ေလျှောက်ောဵြခင်ဵမရှိြါက မူလလိုင်စင်သည် သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵ
သည်ဴ ေန့မှစ၍ အလိုအေလျာက် ြျက်ြြယ်ပြီဵြြစ်သည်ဟု မှေ်ယူရမည်။

ေိုင်းရင်းေဆးဝါးေုေ်လြ
ု ်ြခင်း
၁၃။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵကို

နိုင်ငဳေကာအဆင်ဴမီေစေရဵအေွက်

ေကာင်ဵမွန်ေသာ

ေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵ ကျင်ဴစဉ်ြါ သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၄။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်သည်ဴ ေနရာသည် ေအာက်ြါအချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ရမည်(က) လုေ
ဳ လာက်ေသာ အလင်ဵေရာင်နှငဴ် ေလဝင်ေလေွက်ရှိြခင်ဵ၊
(ခ)

လိအ
ု ြ်ေသာ အြူချိန်နှငဴ်စိုေိုင်ဵစ ေည်ရှိေစနိုင်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

စက်ြစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵအာဵ စနစ်ေကျ ောဵသိုနိုင်ြခင်ဵ၊

(ဃ) ေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်သည်ဴ အေဆာက်အအုဳအခန်ဵမျာဵအေွင်ဵသို့ ေိရစ္ဆာန်နှငဴ်ြိုဵေကာင်မျာဵ
မဝင်နိုင် ြခင်ဵ၊
(င)

အေွင်ဵဘက်မျက်နှာြြင်(နဳရဳ၊ ေအာက်ခင်ဵ၊ မျက်နှာကျက်) ေို့သည် သန့်ရှင်ဵသြ်ရြ်ြခင်ဵ၊
ေချာေမွ့ ၍ အက်ေကကာင်ဵမျာဵကင်ဵမဲဴြခင်ဵ၊ အမှုန်အမွှာဵမျာဵ မကျေရာက်နိုင်ြခင်ဵနှငဴ်
ေဆဵေကကာသန့်စင်ရန် လွယ် ကူြခင်ဵ၊

(စ)

ေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်သည်ဴ

ေနရာ၊

အခန်ဵ၊

အေဆာက်အအုဳကို

ေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်ရန်

အေွက်သာ သီဵြခာဵအသုဳဵြြုြခင်ဵ။
၁၅။

ြိုဵမွှာဵကင်ဵေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ (ဥြမာ-မျက်စဉ်ဵ၊ နာဵသန့်ေဆဵ) ေုေလ
် ုြ်လုြ
ိ ါက ယင်ဵေဆဵဝါဵ
ကို ြိုဵမွှာဵကင်ဵစင်စွာ ေုေလ
် ုြ်နိုင်ရန်အေွက် သေ်မှေ်ောဵချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညသ
ီ ည်ေ
ဴ နရာ
ြြစ်ေစရမည်။ ြိုဵမွှာဵကင်ဵစင်ေရဵအေွက် လိအ
ု ြ်သည်ဴ စက်ြစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵလည်ဵ ေြ်ဆင်
ောဵရမည်။

၁၆။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

သိေ
ု လှာင်သည်ေ
ဴ နရာသည်

လုေ
ဳ လာက်ေသာ

အလင်ဵေရာင်နှငဴ်

ေလဝင်

ေလေွက် ရှိရမည်။
၁၇။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵနှငဴ် အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအာဵ ကကီဵကကြ်ရမည်သ
ဴ ူသည်(က) အစိုဵရအသိအမှေ်ြြု ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဆရာ မှေ်ြုဳေင်လက်မှေ် ရရှိပြီဵသူ ြြစ်ရမည်၊
(ခ)

လုြ်ငန်ဵအေေွ့အကကုဳ ရှိရမည်၊

(ဂ)

မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိေ်ကို ေြြာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵသုဳဵစွဲသူ၊ သို့မဟုေ် မူဵယစ်
ေဆဵဝါဵနှငဴ် စိေ်ကိုေြြာင်ဵလဲေစေသာ ေဆဵဝါဵမျာဵဆိုင်ရာ ဥြေေအရ အေရဵယူအြြစ်
ေြဵခဳရြူဵသူ မြြစ်ေစရ၊

(ဃ) ကျန်ဵမာေရဵေကာင်ဵမွန်သူ ြြစ်ရမည်။
၁၈။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵနှငဴ်

အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအေွက်

အသုဳဵြြုသည်ဴ

စက်ြစ္စညဵ် ကိရိယာမျာဵ၏ ေည်ေဆာက်ြုဳသည် ေအာက်ေြာ်ြြြါအေိင
ု ်ဵ ြြစ်ေစရမည်(က) ြြုလုြ်မည်ဴ လုြ်ငန်ဵအေွက် သင်ဴေလျာ်ြခင်ဵ၊

၁၉။

(ခ)

ေဆဵေကကာရန် လွယ်ကူြခင်ဵ၊

(ဂ)

မလိလ
ု ာဵအြ်ေသာ အြခာဵြစ္စညဵ် မျာဵ ေရာေနှာသွာဵြခင်ဵမှ ကာကွယ်နိုင်ြခင်ဵ။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ အရည်အေသွဵစစ်ေဆဵရာေွင် ေုေလ
် ုြ်သည်ေ
ဴ ိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ အရည်အေသွဵ
ေကာင်ဵမွန်မှု၊ အာနိသင်ရှိမှုနှငဴ် ေဘဵဥြေ် ကင်ဵရှင်ဵမှုေက
ို့ ို အာမခဳနိုင်ရန် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ
ကုန်ကကမ်ဵ ကိေ
ု သာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေုေလ
် ုြ်ပြီဵေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ
အရည်အေသွဵ စစ်ေဆဵရမည်။

ေိုင်းရင်းေဆးဝါး ေုေလ
် ုြ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူ လိက
ု ်နာရြည့် အချက်ြျား
၂၀။

ေိုင်ဵရင်ေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ခွင်ဴ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ေအာက်ြါေို့ကို လိက
ု ်နာရမည်(က) လုြ်ငန်ဵအမည်၊ လုြ်ငန်ဵေည်ရာလိြ်စာ၊ ြိုင်ရှင်၊ သို့မဟုေ် ကကီဵကကြ်သူ၏ အမည်နှငဴ်
လိြ်စာ၊ ေုေလ
် ုြ်သည်ဴ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵသည် လိင
ု ်စင်ေွင် ေြာ်ြြောဵချက်မျာဵ
နှငဴ်အညီ ြြစ်ရမည်၊
(ခ)

လိင
ု ်စင်ေွင် ေြာ်ြြောဵေသာ အြိုေ်ခွဲ (က) ြါအချက်ေစ်ခုခုနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ေြြာင်ဵလဲ
ေဆာင်ရွက် လိြ
ု ါက ဗဟို ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီ၏ ခွင်ဴြြုချက်ရပြီဵမှ
ေဆာင်ရွက်ရမည်၊

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကုန်ကကမ်ဵမှစ၍ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵမဟုေ်ဘဲ ြရေဆဵဆိုင်
မျာဵမှ ကုန်ကကမ်ဵမျာဵကို ဝယ်ယူေရာစြ်ပြီဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵြြစ်ြါက ေိြ
ု ရေဆဵကုန်ကကမ်ဵ
ေရာင်ဵချသည်ဴ

ဆိင
ု ်ရှင်အမည်နှငဴ်

လိြ်စာကို

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ကကီဵကကြ်ေရဵ

ေကာ်မေီသု့ိ ေင်ြြရမည်၊
(ဃ) ေကာင်ဵမွန်ေသာ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵ ကျင်ဴစဉ်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်၊
(င)

ေုေလ
် ုြ်သည်ဴ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသည်

အာနိသင်ေိန
ု့ ှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ၍

ယင်ဵေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၏

ေြာ်ြြောဵေသာ

အရည်အေသွဵ၊

အေသဵစိေ်သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ်

ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိေကကာင်ဵ အာမခဳရမည်။
၂၁။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ခွင်ဴလိုင်စင်ရရှိသူသည်(က) မိမိေုေ်လုြ်ေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵအာဵ လက်လလ
ီ က်ကာဵ ေရာင်ဵချြိုင်ခွင်ဴရှိသည်၊
(ခ)

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီမှ

အခွင်ဴအာဏာလွှအ
ဲ ြ်ြခင်ဵခဳရသူက

ေောင်ဵဆိုလာ လျှေင် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေလ
် ုြ်သည်ဴ လုြ်ငန်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာေနရာ၊
အခန်ဵ၊ ဝန်ေမ်ဵ၊ ြစ္စညဵ် ကိရိယာ၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကုန်ကကမ်ဵနှငဴ်
အြခာဵြစ္စညဵ် မျာဵ၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵ နှငဴ်ြေ်သက်ေသာ စာရွက်စာေမ်ဵ
မျာဵ၊ မှေ်ေမ်ဵမျာဵအာဵ စစ်ေဆဵခွင်ဴေြဵရမည်။ မှေ်ေမ်ဵမျာဵကိုလည်ဵ ဗဟိုေိုင်ဵရင်ဵ

ေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီမှ

ညွှန်ကကာဵြါက

သေ်မှေ်ောဵ

ေသာ

ြုဳစဳေွင်

ြြည်စ
ဴ ွက်၍ သိမ်ဵဆည်ဵောဵရမည်၊
(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေ်လုြ်ြခင်ဵနှငဴ် သက်ဆိုင်ေသာ စာရွက်စာေမ်ဵ၊ မှေ်ေမ်ဵမျာဵကို
ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီ၏ ခွင်ဴြြုချက်မရရှိဘဲ ၂နှစ်အေွင်ဵ ြျက်ဆီဵ
ြခင်ဵမြြုရ၊

(ဃ) ေုေလ
် ုြ်သည်ဴ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသည် ေဘဵဥြေ်ြြစ်ေစနိုင်ေကကာင်ဵ သိရှိသေိြြုမိြါက
ဗဟို

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီ၊

သက်ဆိုင်ရာ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအာဵ

ြြည်ြသို့ေင်ြို့သူနှငဴ် ြြန့်ြြူဵ ေရာင်ဵချသူေေ
ို့ ဳ ချက်ချင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵရမည်၊
(င)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵသည် ေဘဵဥြေ်ြြစ်ေစနိုင်ေကကာင်ဵ၊ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၏ အရည်အေသွဵ၊
အာနိသင်ေိန
ု့ ှငဴ် စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေသဵစိေ် သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ် မကိုက်ညေ
ီ ကကာင်ဵ
သိရှိသေိြြုမိ လျှေင်၊ သို့မဟုေ် ဗဟိုေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီမှ ေိသ
ု ို့
ြြစ်သည်ဟု အေကကာင်ဵကကာဵလျှေင် သက်ဆိုင်ရာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို သိုေလှာင်ြြန့်ြြူဵ
ေရာင်ဵချသူမျာဵေဳ သယ်ြို့ြခင်ဵအာဵ ချက်ချင်ဵ ရြ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊ ေေဵကွက်မှ ြြန်လည်
သိမ်ဵယူြခင်ဵမျာဵ

ြြုလုြ်ရမည်။

သိုေလှာင်ြြန့်ြြူဵ

ေရာင်ဵချေနသူ

မျာဵေဳသို့လည်ဵ

ယင်ဵေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၏ အဆိုြါ အေကကာင်ဵအရာ အြြည်ဴအစုဳကို အေကကာင်ဵကကာဵရ
မည်။ ယင်ဵကိစ္စနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီမှ ညွှန်ကကာဵ
သည်မျာဵ ကိုလည်ဵ လိက
ု ်နာ ေဆာင်ရွက်ရမည်။

ေစာေွန်ဵ၊
ဝန်ကကီဵ၊
ြြည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန။

