
ပြည်ထ ောငစ်ုအစ ုိုးရအဖ  ွဲ့ရ ုိုးဝန်က  ိုးဌောန 

အထ  ထ  အြု်ခ ျုြ်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန 

ထမ ော်မှန်ိုးခ  ် 

“ပြည်သကူ ိုဗဟ ိုပြြုသည  ်ကကောင််းမွနက်သော အိုြ်ခ ြုြ်ကရ်းယန္တရော်းတည်က ောက်ကရ်း ” 

ရည်မှန်ိုးခ  ် 

၁။ တရော်းဥြကေစ ို်းမ ို်းကရ်းန္ငှ ် ရြ်ရ ောကအ်းခ မ််းသောယောကရ်း 

၂။ န္ ိုင်ငံကတော်အစ ို်းရ၏ မူဝါေမ ော်းအကကောင်အထည်က ော်ကရ်း 

၃။ ကကောင််းမွနက်သော အိုြ်ခ ြုြ်ကရ်းစနစ်က ော်က ောင်ကရ်း 

၄။ ပြညသ်ူဗဟ ိုပြြုကေသ ွံွံ့ဖ  ြု်းကရ်းလိုြ်ငန််းမ ော်းက ောင်ရ က်ကရ်း 

ထ ောင်ြဒု ်

“ပြြုပြ ငက်ပြောင််းလဲမှုအစ ကထွအိုြ်က” 

စ တန်ဘ ုိုး(၆)ရြ ်

၁။ ထ ကရောက်မှုန္ှင ် စွမ််းရညပ်ြည ဝ်မှု 

၂။ ြွင ်လင််းပမငသ်ောမှု 

၃။ တောဝန်ယမူှု၊ တောဝန်ခံမှု 

၄။ ပြညသ်ူလထူို ယံိုကကညအ်ော်းထော်းမှု 

၅။ တန််းတညူမီျှ အော်းလံို်းြါဝင်မှု 

၆။ လိုြထ်ံို်းလိုြန်ည််းန္ှင ်အညီ ပ စက်စမှု 

ပြျုပြငထ်ပြောင်ိုးလ ထရိုးလုြင်န်ိုးစဉ်(၃)ရြ် 

၁။ မူဝါေြ ိုင််း  ိုင်ရောပြြုပြင်ကပြောင််းလဲကရ်း 

၂။ လိုြထ်ံို်းလိုြန်ည််းန္ှင ် စီမခံန ်ခွဲမှု  ိုင်ရောပြြုပြင်ကပြောင််းလဲကရ်း 

၃။ ကေသ ွံွံ့ဖ  ြု်းကရ်းန္ှင ် လိုြန်ည််းစနစက်ကောင််းမ ော်း တည်က ောက်ကရ်း။ 

တည်ထ ော ်ထရိုးတောဝန်က  ိုး(၄)ရြ ်

၁။ စ တဓ်ောတတ် ို်းတက်ပမင ်မော်းကရ်း 

၂။ ကလ က င မ်ှုမပြတ် က ောင်ရ က်ကရ်း 

၃။ သက်သောကခ ောင်ခ  ကရ်း  

၄။ အိုြ်ခ ြုြ်ကရ်းစနစ ်မှနက်န်ကရ်း 
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စ (၅)ရြ ်

၁။ စ တဓ်ောတ်ကကောင််းမွန်မှု 

၂။ စည််းကမ််းကကောင််းမွန်မှု 

၃။ သစစောကစောင သ် မှု 

၄။ စည််းလံို်းညညီွတ်မှု 

၅။ စွမ််းရည်ပြည ်ဝမှု 

အထ  ထ  အြု်ခ ျုြ်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၏   င ်စဉ်(၆)ြ ိုး 

၁။ က ယက် ယပ်ြန ်ပြန ်စဉ််းစော်း 

၂။ အငတ် ိုက်အော်းတ ိုက်လိုြ ်

၃။ မှန်မှနက်နက်န်ကပြော 

၄။ ခ ိုငခ် ိုငမ်ောမောရြ်တည ်

၅။ ရ ို်းရ ို်းသော်းသော်းကပြော  ိုကနထ ိုင ်

၆။ ပြညသ်ူကတနွ္ှင ် ကပြကပြပြစ်ပြစယ်ဉယ်ဉ်ကက ်းကက ်း က ် ံ

အထ  ထ  အြု်ခ ျုြ်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၏ လုြ်ငနိ်ုးတောဝန်မ ောိုး 

၁။ န္ ိုင်ငံကတော်သမမတရိံု်းန္ှင ် ပြည်ကထောင်စိုသမမတပမန်မောန္ ိုင်ငံကတော်အစ ို်းရအ ွွဲံ့က ခ မတှ်ကြ ်းသ ည ် 

လိုြင်န််းတောဝန်မ ော်း၊ 

၂။ ပြည်ကထောငစ်ိုအစ ို်းရအ ွွဲံ့ရံို်းဝန်ကကီ်းဌောနက ကြ်းအြ်ကသောလိုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်း၊ 

၃။ အကထွကထွအိုြ်ခ ြုြ်ကရ်းဦ်းစီ်းဌောန၏ ြင်မလိုြင်န််းတောဝနမ် ော်း၊ 

၄။ အပခော်းဝနက်ကီ်းဌောနကကြ်းအြ်ကသော လိုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်း၊ 

အထ  ထ  အြု်ခ ျုြ်ထရိုးဦိုးစ ိုးဌောန၏ ြင်မလုြင်နိ်ုးတောဝန်မ ောိုး 

၁။ ကပမယောစမီံခန ်ခွကဲရ်းလိုြင်န််း 

၂။ ယစ်မ  ြု်းစမီံခန ်ခွကဲရ်းလိုြင်န််း 

၃။ အခနွ်(၄)မ  ြု်းကကောက်ခပံခင််းလိုြင်န််း 

၄။ ဖမ ြုွံ့နှ္င က်က ်းရ ောမ ော်း စနစတ်က  ွဲွံ့စည််းပခင််းလိုြ်ငန််း 

၅။ ကက ်းလကက်ေသ ွံွံ့ဖ  ြု်းကရ်းလိုြ်ငန််း 

၆။ အသင််းအ ွဲွံ့မ ော်း ဥြကေန္ှင ်အညီ  ွွဲံ့စည််းကရ်းလိုြ်ငန််း 

၇။ ဂိုဏ်ထ်ူးက ောင်ဘွဲွံ့/ တံ  ြမ် ော်းခ ်ီးပမြှင ်အြ်န္ငှ််းပခင််းလိုြင်န််း 

၈။ မကရ ွံ့မကပြောင််းန္ ိုင်ကသော ြစစည််းမ ော်းလ ဲကပြောင််းပခင််း  ိုင်ရောလိုြ်ငန််းမ ော်း 
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အပခောိုးဝန်က  ိုးဌောန  ထြိုးအြ်ထ ော လုြ်ငနိ်ုးတောဝန်မ ောိုး 

၁။ လူ မှု ဝ န် ထ မ််း က ယ်  ယ် ကရ်း န္ှ င ်  ပြ န် လ ည် ကန ရော ခ ထော်း ကရ်း ဝ န် ကကီ်း ဌော န မှ  လ ဲ အ ြ် ကသော  

ကယ ်ယ်ကရ်း လိုြင်န််းမ ော်းက ောငရ် က်ပခင််း၊ 

၂။ ြ ို က ောင်ကရ်းဝန်ကကီ်းဌောနမှလ ဲအြ်ကသော ပမင််းကကောင်ကရ(၂၀)ထက်မြ ိုသည ် စကတ်ြက်ရယောဉ်မ ော်း 

စစ်က ်းပခင််းန္ှင ် မှတ်ြံိုတင်ပခင််း၊ 


