ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်အစုိုးရ

လယ်ယောစုက်ြ ိုးထရိုးနှင့််ဆည်ထပမ္ောင်ိုး၀န်ကကိုးဌောန
အမိန့်က

ြာ့်င ြာစြာအမှတ့်

၁၁/၂၀၁၅

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်ိုး ၁၂
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ထမ္လ

၂၉

ရက်

ရက်)

လယ်ယောစုက်ြ ိုးထရိုးနှင့််ဆည်ထပမ္ောင်ိုးဝန်ကကိုးဌောနသည်

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး

အခွင့််အထရိုး

ကောကွယ်ထရိုးနှင့်် အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုး ဥြထေ ြုေမ္
် ၂၉၊ ြုေမ္
် ခွွဲ (က)အရ အြ်နှငိုး်
လုြ်ြုငခ
် ွင့််ကု

က င့််သံုိုး၍

နည်ိုးဥြထေမ္ ောိုးကု
၁။

ောင်စုအစုိုးရအဖွွဲွဲ့၏

သထ

ောတူညခ က်ပဖင့််

ထအောက်ြါ

ုတ်ပြန်လက
ု ်သည်။

ဤနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုးကု

ငမြှ ့်တ ့်က ား နည့်ားဥပကေမ ြာား
၂။

ပြည်ထ

ောိုးထသော

ကတြာ ့်သူလယ့်သမြာားအခွ ့်အက ား

ြာ

ွယ့်က ားနှ ့်

အ

ိ ားစားပွြာား

ိို ငပ ့်ဆ ့်သည့်နည့်ားဥပကေမ ြာား ဟု ထခေါ်တွငထ
် စရမ္ည်။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး အခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုး နည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ ၂၊ နည်ိုးဥြထေခွွဲ (ဃ) ကု ြယ်ဖ က်ရမ္ည်။
၃။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး အခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုး နည်ိုးဥြထေ မ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ ၆ တွင်(က) နည်ိုးဥြထေခွွဲ (ခ)နှင့်် (ဂ) တက
ုို့ ု ထအောက်ြါအတုငိုး် အစောိုး
“(ခ)

ိုးု ရမ္ည်-

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး နှစ်သက်ရော သိုးနှံစုက်ြ ိုးနုင်သည့်် အခွင့််အထရိုး
အပြည့််အဝရရှထရိုးအတွက် တည်ဆွဲဥြထေမ္ ောိုးနှင်အ
့် ည လွတ်လြ်စွော စုက်ြ ိုးနုင်ရန်
ကူညထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊

(ဂ) စံခ န်စံညန
ွှ ်ိုးနှင့််
ြုိုးသတ်ထဆိုး၊

ကုက်ညသည့််
ထြါင်ိုးသတ်ထဆိုး၊

မ္ ိုးထကောင်ိုးမ္ ိုးသနို့်မ္ ိုးထစ့်မ္ ောိုး၊
ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုးအစောိုးအစောနှင့််

ထပမ္ဩဇော၊
ထဆိုးဝါိုးတက
ုို့ ု

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး မ္ှန်ကန်စွော ဝယ်ယူ သံုိုးစွွဲနုင်ထရိုးအတွက် အစုိုးရဌောန၊
အစုိုးရအဖွွဲွဲ့အစည်ိုး၊

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး

အသင်ိုးအဖွွဲွဲ့၊

သမ္ဝါယမ္အသင်ိုး

အဖွွဲွဲ့မ္ ောိုး၊ ြုဂဂလကလုြ်ငန်ိုးရှင်မ္ ောိုးနှင့်် ြူိုးထြါင်ိုးညြှနှိုငိုး် ကူညထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊”
(ခ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ဇ)၌ ြါရှထသော “ထဆွိုးထနွိုးြညောထြိုးပခင်ိုးနှင့်် အကူအညထြိုးပခင်ိုး” ဆုသည့််

2

စကောိုးရြ်ကု “ထဆွိုးထနွိုးြညောထြိုးပခင်ိုး၊ အကူအညထြိုးပခင်ိုးနှင့်် အကောအကွယ်ထြိုးပခင်ိုး”
ဆုသည့်် စကောိုးရြ်ပဖင့်် အစောိုး
(ဂ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ (
“(

ိုးု ရမ္ည်။

) ကု ထအောက်ြါအတုငိုး် အစော

ိုးု ရမ္ည်-

) ထက ိုးလက်ထေသဖွံွဲ့ဖဖ ိုးတုိုးတက်ထရိုးနှင့််
ပဖစ်ထစထရိုးအတွက် ငါိုးထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုး ပဖစ်

ထေသစောိုးထရရကခော

အထ

ောက်အကူ

ွန်ိုးနုင်သည့်် ထရပြင်မ္ ောိုးတွင် ထလှောင်အမ္်

သမ္
ုို့ ဟုတ် ခခံစနစ်ပဖင့်် သင့််ထလ ော်သည့်် ငါိုးအမ္ ိုးအစောိုးမ္ ောိုး ထမ္ွိုးပမ္ြူနုငရ
် န်အတွက်
တည်ဆွဲဥြထေမ္ ောိုးနှင့််အည သက်ဆုင်ရောဌောနမ္ ောိုးအောိုး ကကိုးကကြ်ထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊”
၄။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး အခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့်် အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင်တ
့် င်ထရိုး နည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ ၁၀ တွင်(က) နည်ိုးဥြထေခွွဲ (က)၌ ြါရှသည့်် “ပမ္စ်ထရတင်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်၏ ထရှွဲ့တွင်
“ထရ

န်ိုးတံတောိုးမ္ ောိုး၊ ထရသွင်ိုးထရ

ုတ်ထပမ္ောင်ိုးမ္ ောိုး၊ တောတမ္ံမ္ ောိုး အြါအဝင် ဆည်ထပမ္ောင်ိုး

တောတမ္ံလြ
ု ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနှင့််” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်ကု ပဖည့််စွက်ရမ္ည်။
(ခ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ခ)၌
ထရှွဲ့တွင် “ထရ

ြါရှသည့််

“ပမ္စ်ထရတင်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအောိုး”

န်ိုးတံတောိုးမ္ ောိုး၊ ထရသွင်ိုးထရ

ဆုသည့််

စကောိုးရြ်၏

ုတ်ထပမ္ောင်ိုးမ္ ောိုး၊ တောတမ္ံမ္ ောိုး အြါအဝင်

ဆည်ထပမ္ောင်ိုး တောတမ္ံလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးနှင”့်် ဆုသည့်် စကောိုးရြ်ကု ပဖည့််စွက်ရမ္ည်။
(ဂ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ဂ)၏ ထနောက်၌ နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ဃ)၊ (င)နှင့်် (စ)တအ
ုို့ ပဖစ် ထအောက်ြါအတုင်ိုး
ပဖည့််စွက်ရမ္ည်“(ဃ) တုင်ိုးထေသကကိုး

သမ္
ုို့ ဟုတ်

ပြည်နယ်အလုက်

ခ မ္ှတ်

အထကောင်အ

ထဆောင်ရွက်ရန် လအ
ု ြ်သည့်် ထေသမ္ ောိုးကု စုစည်ိုးစစစ်၍ ပြည်ထ

ည်ထဖော်

ောင်စုအစုိုးရအဖွွဲွဲ့သုို့

တင်ပြထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊
(င)

သက်ဆုငရ
် ောတုငိုး် ထေသကကိုး

သမ္
ုို့ ဟုတ်

ပြည်နယ်အလက
ု ်

ထေသအတွင်ိုး

စုက်ြ ိုးထရ ရရှထရိုးအတွက် ဆည်ငယ်၊ ထခ ောင်ိုးငယ်၊ ကန်ငယ်မ္ ောိုး၊ ထရသွင်ိုးထပမ္ောင်ိုးမ္ ောိုး၊
စမ့္််စမ္်ိုးထရသွယ်လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုး

အြါအဝင်

အဆင့််ပမ္ြှင်တ
့် င် ပြ ပြင်ထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊

ထေသနတရ

ထရရရှထရိုး

လုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးကု
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၅။

(စ)

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး လယ်ယောသံုိုးစက်ကရယောမ္ ောိုး အပြည့််အဝ အသံုိုးခ နုင်

ရန်

ုတ်လုြ်မ္ှိုစွမ္ိုး် အောိုးအထြေါ် ဦိုးစောိုးထြိုး အစအစဉ်အရ စုက်ြ ိုးထရိုး ကုန်

ထဖော်

ုတ်ဆက်သွယ်နုင်ထရိုးအတွက် ြံ့်ြိုးု ကူညထဆောင်ရွက်ထြိုးပခင်ိုး။”

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

ုတ်လမ္်ိုးမ္ ောိုး

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၂၁တွင် (က) နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ခ) ကု ထအောက်ြါအတုငိုး် အစောိုး
“(ခ)

အစုိုးရ အသအမ္ှတ်ပြ

ိုးု ရမ္ည်-

ဏ် သုို့မ္ဟုတ် ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး အက ိုးစိုးြွောိုး

အလဌ
ုို့ ော ထခ ိုးထငွလုြ်ငန်ိုးထဆောင်ရွက်ရန် အ

ူိုးကစစရြ်အပဖစ် စည်ိုးမ္ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ္်ိုး

မ္ ောိုးနှင့််အည အစုိုးရက သတ်မ္ှတ်ခွင့််ပြ သည့်် ကုမ္ပဏ၊
နှစ်ထြါက်၊ နှစ်တုနှင့်် နှစ်ရှည် ထခ ိုးထငွမ္ ောိုး

အသင်ိုးအဖွွဲွဲ့အစည်ိုးမ္ ောိုးမ္ှ

ုတ်ထခ ိုးပခင်ိုး၊ ပြန်လည်ထြိုးဆြ်ပခင်ိုး

တက
ုို့ ု လုအြ်ြါက ထြါင်ိုးစြ်ညြှနှိုင်ိုးထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊”
(ခ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ဃ) နှင့်် (င)တုို့ကု ထအောက်ြါအတုင်ိုး အစောိုး
“(ဃ)

ိုးု ရမ္ည်-

ုတ်ထခ ိုးထသော ထခ ိုးထငွမ္ ောိုးကု သက်ဆုငရ
် ော ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး

ံ စုက်ြ ိုး

ရောသအခ န်မ္နှင့်် ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုးလုြ်ငန်ိုး လုြ်ကင
ု ်ရန် အခ န်မ္ သတ်မ္ှတ်ကောလ
အတွင်ိုး အပြည့််အဝရရှထစပခင်ိုး၊
(င)

ထခ ိုးထငွကု

လယ်ယော

ုတ်ကုန်မ္ ောိုး

ွကရ
် ှထရောင်ိုးခ နုင်သည့််

သိုးနှံထြေါ်ခ န်၊

ထငွထြေါ်ခ န်တွင် သတ်မ္ှတ်သည့််ကောလအတွငိုး် အပြည့််အဝ ပြန်လည် ထြိုးဆြ်
ထစပခင်ိုး၊”
၆။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၂၂တွင်(က) နည်ိုးဥြထေခွွဲ(က)၌ ြါရှထသော “သက်သောထသော အတုိုးနှိုန်ိုးပဖင့််” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်၏
ထရှွဲ့တွင်
အထ

“လယ်ယော

ောက်အြံ့်

ုတ်ကုန်

ရရှနုင်ရန်

အရင်ိုးအနှိုး

သတ်မ္ှတ်

လအ
ု ြ်ခ က်ကု

ောိုးသည့််

ထခ ိုးထငွနှိုန်ိုး

ထရောက်အက ိုးရှစွော
ောိုးမ္ ောိုးအရ

ထခ ိုးထငွ

ြမ္ောဏကု” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်ကု ပဖည့််စွက်ရမ္ည်။
(ခ)

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(က)၏ ထနောက်၌ နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ခ)၊ (ဂ)နှင့်် (ဃ) တအ
ုို့ ပဖစ် ထအောက်ြါအတုငိုး်
ပဖည့််စွက်ရမ္ည်-
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“(ခ)

စုက်ြ ိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုးနှင့််

ထငွထကကိုး

အရင်ိုးအနှိုး

လအ
ု ြ်ခ က်ကု တတ်နုင်သမ္ျှ ပဖည့််ဆည်ိုးထြိုးနုင်ထရိုးအတွက် ထခ ိုးထငွမ္ ောိုး

ုတ်ထခ ိုးရော၌

ထခ ိုးထငွနှိုန်ိုး

ောိုးကု

ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးတွင်

သိုးနှံအလက
ု ်

စုက်ြ ိုး

ုတ်လုြ်မ္ှို

ကုန်က စရတ်

သမ္
ုို့ ဟုတ်

ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုးလုြ်ငန်ိုး အမ္ ိုးအစောိုးအလက
ု ် လုြ်ကွက်ငယ်ကု ဦိုးစောိုးထြိုး၍ သင့််ထလ ော်သည့််
နှိုန်ိုး

ောိုး သတ်မ္ှတ်

(ဂ)

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုး၏

အခ န်မ္

ုတ်ထခ ိုးနုင်ရန် စစဉ်ထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊
လုြ်ငန်ိုးအတွက်

အရင်ိုးအနှိုး

ုတ်ထခ ိုးနုင်ထရိုးအတွက် သက်ဆုင်ရော စုက်ြ ိုးရောသ၊ ကုန်

အခ န်ကုက်ညထစရန် ထငွ

သတ်မ္ှတ်ရောတွင် ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုး

မ္ ောိုး အဆင်ထပြစွော ထြိုးဆြ်နုင်ထရိုးအတွက် သိုးနှံရတ်သမ္်ိုး

(ဂ)
၇။

ုတ်ကုန်ြစစည်ိုး

ုတ်ရောသတုို့နှင့််

ုတ်ထခ ိုးမ္ည့်် ကောလကု သတ်မ္ှတ်စစဉ်ထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊

(ဃ) ထခ ိုးထငွပြန်လည်ထြိုးဆြ်ရမ္ည့််ကောလ

ထရိုး

လုအြ်ခ န်တွင်

ွက်ရှသည့်် ကောလ၊ ထမ္ွိုးပမ္ြူ

ွက်ရှသည့််ကောလနှင့်် ကုက်ညထအောင် စစဉ်ထဆောင်ရွက်ပခင်ိုး၊”

နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ခ)ကု နည်ိုးဥြထေခွွဲ(င)အပဖစ် ထပြောင်ိုးလွဲသတ်မ္ှတ်ရမ္ည်။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

နည်ိုးဥြထေ၂၃ကု ထအောက်ြါအတုငိုး် အစောိုး

ိုးု ရမ္ည်-

“၂၃။ သက်ဆုငရ
် ောလုြ်ငန်ိုးအဖွွဲွဲ့သည်
ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုးလုြ်ငန်ိုးမ္ ောိုးအတွက်
ထဆောင်ရွက်ရောတွင်

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးမ္ ောိုးက

ထခ ိုးထငွမ္ ောိုး

ရယူပခင်ိုးနှင့််

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးတစ်ဦိုးခ င်ိုးကု

စည်ိုးမ္ ဉ်ိုးစည်ိုးကမ္်ိုးခ က်မ္ ောိုးနှင့််အည

စုက်ြ ိုးထရိုးလုြ်ငန်ိုး၊

ပြန်လည်ထြိုးဆြ်ထစပခင်ိုးတုို့ကု
အောမ္ခံသူနှစ်ဦိုးစပဖင့််

ထခ ိုးထငွ

ုတ်ထခ ိုးပခင်ိုးနှင့်် ပြန်လည်ထြိုးဆြ်ပခင်ိုး ပြ နုငထ
် ရိုးအတွက်

ကူညထဆောင်ရွက်ရမ္ည်။”
၈။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့်် အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင်တ
့် င်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၂၈၊ နည်ိုးဥြထေခွွဲ(ခ)ကု ထအောက်ြါအတုင်ိုးအစောိုး
“(ခ)

လက်ကောိုးထ ိုးမ္ ောိုး
ဦိုးစောိုးထြိုး အထကောင်အ

၉။

ူထ

ိုးု ရမ္ည်-

ောင်နုငထ
် ရိုးအတွက်

ထေသနှင့််

လယ်ယော

ုတ်ကုန်အလုက်

ည်ထဖော် ထဆောင်ရွက်နုငရ
် န် ကူညအောိုးထြိုးနုင်သည်။”

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၃၄၏ ထနောက်တွင် နည်ိုးဥြထေ၃၅အပဖစ် ထအောက်ြါအတုငိုး် ပဖည့််စွက်ရမ္ည်-
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“၃၅။ သက်ဆုငရ
် ောဝန်ကကိုးဌောနသည်
အထရအတွက်တုို့ကု
ခနို့်
၁၀။

မ္ူတည်၍

စုက်ြ ိုးထပမ္အက ယ်အဝန်ိုးနှင့််

စုက်ြ ိုးထရိုးနှင့််

ထမ္ွိုးပမ္ြူထရိုး

ထမ္ွိုးပမ္ြူသည့််

ြညောထြိုးဝန်

တရစဆောန်

မ္်ိုးမ္ ောိုး

တုိုးခ ွဲွဲ့

ောိုးနုင်ထရိုး ထဆောင်ရွက်ထြိုးရမ္ည်။”

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၃၅တွင် ြါရှထသော “(Good Agricultural Practice)” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်ကု ြယ်ဖ က်ရမ္ည်။
၁၁။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၃၆တွင် ြါရှထသော “(Good Animal Husbandry Practice)” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်နှင့်် “(Good
Aquaculture Practice)” ဆုသည့်် စကောိုးရြ်တုို့ကု ြယ်ဖ က်ရမ္ည်။
၁၂။

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််

အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင်တ
့် င်ထရိုးနည်ိုးဥြထေမ္ ောိုး၏

နည်ိုးဥြထေ၃၅၊ ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀နှင့်် ၄၁တက
ုို့ ု နည်ိုးဥြထေ၃၆၊ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁နှင့်် ၄၂ တုို့အပဖစ်
ထပြောင်ိုးလွဲသတ်မ္ှတ်ရမ္ည်။

ပမ္င့််လှိုင်
ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကကိုး

လယ်ယောစုက်ြ ိုးထရိုးနှင့််ဆည်ထပမ္ောင်ိုးဝန်ကကိုးဌောန
စောအမ္ှတ်၊၁/ ၂၂၀ (ဂ) (၃) (၁၁၀၄/ ၂၀၁၅)
ရက်စွွဲ

၊၂၀၁၅ခုနှစ်၊ ထမ္လ ၂၉ ရက်

ငြန့်ကေငခ ား့်
၁။

နုငင
် ထ
ံ တော်သမ္မတရံိုးု

၂။

သမ္မတဦိုးစိုးရံုိုး

၃။

ေုတယသမ္မတဦိုးစိုးရံုိုးမ္ ောိုး

၄။

ပြည်ထ

ောင်စုအစုိုးရအဖွွဲွဲ့ရံုိုး

၅။

ပြည်ထ

ောင်စုလွှတ်ထတော်ရိုးံု

၆။

ပြည်သူူ့လတ
ွှ ်ထတော်ရိုးံု

၇။

အမ္ ိုးသောိုးလွှတ်ထတော်ရိုးံု
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၈။

ပြည်ထ

ောင်စုတရောိုးလွှတ်ထတော်ခ ြ်

၉။

နုငင
် ထ
ံ တော်ဖွွဲွဲ့စည်ိုးြံုအထပခခံဥြထေဆုင်ရောခံုရံုိုး

၁၀။

ပြည်ထ

ောင်စုထရွိုးထကောက်ြထ
ွွဲ ကော်မ္ရှငရ
် ိုးံု

၁၁။

ပြည်ထ

ောင်စုဝန်ကကိုးဌောနအောိုးလိုးံု

၁၂။

ပြည်ထ

ောင်စုထရှွဲ့ထနခ ြ်ရိုးံု

၁၃။

ပြည်ထ

ောင်စုစောရင်ိုးစစ်ခ ြ်ရိုးံု

၁၄။

ပြည်ထ

ောင်စုရော

၁၅။

ထနပြည်ထတော်ထကောင်စ

၁၆။

ဦိုးထဆောင်ညွှန်ကကောိုးထရိုးမ္ှြူိုး

ူိုးဝန်အဖွွဲွဲ့ရံုိုး

ြံုနှြ်ထရိုးနှင့်် စောအုြ်
၁၇။

ုတ်ထဝထရိုးလုြ်ငန်ိုး

ထတောင်သူလယ်သမ္ောိုးအခွင့််အထရိုးကောကွယ်ထရိုးနှင့််
အဖွွဲွဲ့ဝင်မ္ ောိုးအောိုးလံုိုး

ပမ္န်မ္ောနုင်ငပံ ြန်တမ္်ိုး အြုင်ိုး(၁)တွင်
ည့််သွငိုး် ထကကညောထြိုးြါရန်။
အက ိုးစိုးြွောိုးပမ္ြှင့််တင်ထရိုး

ဦိုးထဆောင်

