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ဗ ောကဆ်ွဂွနစ်က်ရ ုံ 

စကရ် ုံ  ဆ ုံသညမ် ော ကုံနပ်စစည််းမ ော်းက ုံ စကပ်စစည််းမ ော်းဖြင ဗ်သေ်ာ၎င််း၊ လအူော်းဖြင ဗ်သေ်ာ၎င််း၊ ထုံတလ်ုံပ်ရော 

အဗဆောကအ်ဦဖြစသ်ည။် ယဗန  ဗေတဗ်ပေါ် စကရ် ုံမ ော်းတငွ ်ဂ ုံဗထောငက်  သ ုံ   အဗဆောကအ်ဦမ ော်း ပါဝငက်ော ယင််း 

ဂ ုံဗထောငမ် ော်းတငွ ်စကယ်န္တရော်းကက ်းမ ော်း တပ်ဆငထ်ော်းကော လ ုံင််းထုံတလ်ုံပ်မှုပ ုံစ ဖြင ထ်ုံတလ်ုံပ်သည။် 

စကရ် ုံတစေ်ုံဖြစ်ဗပေါ်ရန ်လုံပ်သော်းအရင််းအန္  ်း၊ ဗငအွရင််းအန္  ်း အစရ  သညသ် ုံ  လ ုံအပ်ပါသည။်စကရ် ုံတစ်ေုံ 

အတကွဗ်ဖမဗနရောန္ င  ်ပတဝ်န််းက ငသ်ညလ်ည််း အလနွအ်ဗရ်းကက ်းပါသည။် 

 

မာတကိာ 

 ၁စက်ရ ုံမ ော်းဖြစ်ဗပေါ်လောပ ုံ သမ ုံင််းအက ဉ်း 

 ၂စက်မှုဗတော်လ နဗ်ရ်း 

 ၃၁၉ရောစုံမ  နယူ်းအဂဂလနရ်   စက်ရ ုံမ ော်း 

 ၄၂၀ရောစုံန္ စ် စက်ရ ုံမ ော်း 

 ၅က ုံ်းကော်း 

စကရ် ုံမ ော်းဖြစ်ဗပေါ်လောပ ုံ သမ ုံင််းအက ဉ်း[ဖပငဆ်ငရ်န]် 

ကမ္ော  အဗစောဆ ုံ်း ထုံတလ်ုံပ်မှုဖပြုလုံပ်သည  ်အဗဆောကအ်ဦ 

က ုံ ဗတောငအ်ောြရ ကန္ ုံငင်  က ပ်ဗတောင််းမမ ြုြို့ အဗရ ြို့ မ ုံငန်္ စ်ရော 

ဝန််းက ငတ်ငွရ်  ဗသော ဘလနွ််း(မ်)ဘ ုံ  စ ်လှု ဏဂ် ူတငွဗ်တွြို့ ရ  ေ  သည။် ယင််းဗနရောတငွ ်လနွေ်  ဗသော 

န္ စတ်စဗ်သောင််းေန  မ်  အသ ုံ်းဖပြုေ  ဗသော က ရ ယော တနဆ်ောပလော အဖပင ်ဗဖမဗစ်း ပန််းေ   မ ော်းက ုံပါ 

ဗတွြို့ ရ  ေ  သည။် သ ်းန္  ကက တစ်ကမ် ော်း၊ အလုံပ်ရ ုံမ ော်းက ုံ 

ဗရ ်းဗေတ ်တရုံတဖ်ပညတ်ငွလ်ည််းဗကောင််း၊ ဗရောမတငွလ်ည််းဗကောင််း၊ အဗရ ြို့အလယပ် ုံင််း အောရပ်ဗေသ 

မ ော်းတငွလ်ည််းဗကောင််း ဗတွြို့ ရ  ေ  ရဗသေ်ာလ ၊ ယဗန  ဗေတက်  သ ုံ   

စနစ်က ဗသောစကရ် ုံက ုံ  င််းနစသ်မမတန္ ုံငင် ၊  င််းနစ်မမ ြုြို့ တငွရ်  ဗသော  င််းနစအ်ောစငန်ယ ်လကန်ကတ် ုံကန်္ င  ်သဗဘဂော
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က င််းတငွ ်စကမ်ှုဗတော်လ နဗ်ရ်း မတ ုံငမ်  န္ စတ်စ်ရောဝန််းက ငက်ပင ်တညရ်  ေ  ဗ ကောင််း မ တတ်မ််းမ ော်းအရ 

သ ရ  ေ  ရပါသည။် 

 
 င််းနစ်အောစငန်ယသ် ုံ  ဝငဗ်ပါက၊် ၁၇၃၂ 

အဗထောကအ်ထော်းမ ော်းအရ  င််းနစ်အောစငန်ယ ်တငွ ်ပစစည််းတပ်ဆငသ်ည လ် ုံင််းမ ော်းဖြင  ်သဗဘဂောမ ော်းက ုံ 

အလ ုံ်းအရင််းန္ င  ်ထုံတလ်ုံပ်ေ  ဟနရ်  ကော၊ လအူငအ်ော်း ၁၆၀၀၀ ဗလောကအ်သ ုံ်းဖပြုေ  ဟနရ်  သည။် 

စကမ်ှုဗတေ်ာလ နဗ်ရ်း[ဖပငဆ်ငရ်န]် 

သမ ုံင််းသုံဗတသ  အဗတေ်ာမ ော်းမ ော်းသည ်မကတ််ူးဗဘောငလ်တ်န ်၏ကဗလ်းကစော်းစရောစကရ် ုံ Soho 

Manufactory က ုံ ကမ္ော ပထမဆ ုံ်း ဗမေ်ာေန ်စကရ် ုံ  အဗနဖြင သ်တမ် တက် သည။် တေ  ြုြို့ပညောရ ငမ် ော်းကမူ ၁၇၂၁ 

တငွ ်အဂဂလနန်္ ုံငင်  ေါဘ မမ ြုြို့ အရပ်တငွတ်ညရ်  ေ  ဗသော၊ ဂျွနလ်နွဗ်ဘ်း ၏ ပ ုံ်းဖေညမ်ျှငစ်ကရ် ုံ က ုံ ကမ္ော ပထမဆ ုံ်း 

ဗမေ်ာေန ်စကရ် ုံ  အဗနဖြင သ်တမ် တက် သည။် သ ုံ  ဗသေ်ာအေ  ြုြို့ပညောရ ငမ် ော်းကမူ ၁၇၇၁တငွတ်ညဗ်ဆောကေ်  ဗသော 

ရစေ် ကဗ်အော ဂ်ရ ုံက ်၏ ေယနွ််းြ ုံ   ပ ုံ်းဖေညမ်ျှငစ်ကရ် ုံက ုံ ယဆူက သည။် အယအူဆ အမ  ြု်းမ  ြု်းဖြင  ်

ယဆူ ကဗသော်လည််း၊ တ တ က က  အဗဖြကော်းမရ  ဗပ။ ၁၈ ရောစုံဗန္ ောင််းပ ုံင််းတငွ ်မ  တ သျှ က ုံလ ုံန နယဗ်ဖမ မ ော်း၌ 

အဗဆောကအ်ဦ်းကက ်းမ ော်းဗဆောကလ်ုံပ်ေါ အလုံပ်သမော်း အမ ော်းစုံ၏အငအ်ော်းဖြင  ်ဗဆ်းဆ ုံ်းပန််းရ ုံက ်လုံပ်ငန််းမ ော်းလုံပ်

ေ   ကသည။် အလုံပ်သမော်း တစဦ််းေ င််းစ အတကွ ်ကုံန ်ကမ််းမ ော်းသ ်းဖေော်း ဗပ်းအပ်ကော ထုံတလ်ုံပ်မှုက ုံ 

လုံပ်ဗစေ  ပါသည။် ေ ညမ်ျှငစ်ကရ် ုံ မ ော်းမ  ဗရဗန္်ွးဗငွြို့အငဂ် င ်တ ထငွဖ်ေင််း၊ စကယ်ကက်န််း တ ထငွဖ်ေင််း အစရ  သည  ်

တ ထငွမ်ှုမ ော်းဗ ကောင  ်၁၉ ရောစုံတငွ ်လအူော်းဖြင ထ်ုံတလ်ုံပ်ဗသော စကရ် ုံမ ော်းဖြစမ်  စကမ်ှုစမွ််းအော်းသ ုံ်း 

စကရ် ုံမ ော်းဖြစလ်ောေ  သည။် ယင််းစကရ် ုံမ ော်းတငွ ်ဖြတဗ်တောက ်ေုံတထ်ငွရ်ော၌ အတ ုံင််းအတော အတ အက ရ  ဗသော 

က ရ ယော တနဆ်ောပလောမ ော်း အသ ုံ်းဖပြုလောဖေင််းဗ ကောင  ်ထုံတက်ုံနမ် ော်း၏ အရညအ်ဗသ်ွး တ ုံ်းတကလ်ောသည  ်အဖပင ်

ပ ကစ် ်းဆ ုံ်းရှု  ်းသပါက အစော်းထ ုံ်းတပ်ဆငန်္ ုံငသ်ည  ်အစ တအ်ပ ုံင််းမ ော်း ဗပေါ်ဗပါကလ်ောဖေင််းဗ ကောင  ်

ထုံတလ်ုံပ်မှုစမွ််းအော်းဖမင တ်ကလ်ောကော အဗလအလငွ  ်လည််းအဗတေ်ာအတန ်န ပါ်းသေွာ်းပါသည။် ၁၈၂၀ မ  ၁၈၅၀ 

အတငွ််း စကက် ရ ယော တပ်ဆငထ်ော်းဖေင််းမရ  ဗသော စကရ် ုံငယဗ်လ်းမ ော်းသည ်ထုံတလ်ုံပ်မှု ဗလောကက ုံကက ်းဆ ုံ်းရန ်

အလ ုံ  င ော ရ ုံ်းရောလကမ်ှုလုံပ်ငန််းဗလ်းမ ော်းပါ တွ ၍လုံပ်က ုံငလ်ော ကသည။် သ ုံ  ဗသေ်ာ ဗရဗရ တငွ ်

စကက် ရ ရောတပ်ဆငထ်ော်းဗသော ဗေတမ် စကရ် ုံ ကက ်း မ ော်းက ုံ အရှု  ်းဗပ်းကော က ဆ ုံ်းေ  က သည။် 

၁၉ရောစုံမ  နယ်ူးအဂဂလနရ်   စကရ် ုံမ ော်း[ဖပငဆ်ငရ်န]် 

၁၉ ရောစုံ အလယပ် ုံင််းဗလောကတ်ငွ ်နယ်ူးအဂဂလန၌် ေ ညမ်ျှငန်္ င အ်ထညစ်ကရ် ုံ မ ော်းအလျှ ြုအလျှ ြု 

ဗပေါ်ထကွလ်ောေ  သည။် နယ်ူးအဂဂလန ်ဝန််းက င၌် ဆယဗ်က ေ်ာသက ်မ န််းေဗလ်းငယ ်

ဗတေ်ာဗတောမ် ော်းမ ော်း အလုံပ်အက ုံင ်အေွင အ်လမ််းမ ော်းရရ  ေ  သည။် ထ ုံမ န််းကဗလ်း 

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BE%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:View_of_the_entrance_to_the_Arsenal_by_Canaletto,_1732.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%94%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&section=2
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Soho_Manufactory&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Soho_Manufactory&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%92%E1%80%AB%E1%80%98%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B7&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%98%E1%80%B1%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%97%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%9E%E1%80%BB%E1%80%BE
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%AE%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%86%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%94%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%84%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9A%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%90%E1%80%AE%E1%80%91%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%81%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%BD%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%AC&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9C%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&section=3
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%94%E1%80%9A%E1%80%B0%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%9C%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BB%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%B7%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%91%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%9A%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%80%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA&action=edit&redlink=1


အမ ော်းစုံသည ်ဗတောငသ်မူ သော်းစုံမ ော်းမ  ဗပါကြ်ွော်းလောသမူ ော်း ဖြစသ်ည။် ထ ုံမ န််းကဗလ်း 

လုံပ်သော်းမ ော်းသည ်ဇောတ ဗဖမသ ုံ   လုံပ်ေလစောမ ော်း ဖပနလ်ညဗ်ပ်းပ ုံ   

န္ ုံငသ်ညသ်ောမက လမူှုဗရ်း န္ င  ်စ ်းပွော်းဗရ်း မ ော်းတငွလ်ည််း တ ုံ်းတကလ်ောသည။် တက ုံယဗ်ရတကောယ အသ ုံ်းစရ တ ်

သောမက စုံမ ဗဆောင််းမ ပါရ  လ သည။် ၁၈၃၄ တငွ ်၎င််း ေ ညမ်ျှငန်္ င အ်ထညစ်ကရ် ုံ  မ ော်းမ  အသ ုံ်းရ တ ်

ဗေျွတောရနအ်လ ုံ  င ော ယင််းအလုံပ်သမဗလ်းမ ော်း ၏ လုံပ်အော်းေက ုံ ဗလျှော ေ ရန ်ဆ ုံ်းြ တေ် ကေ်    ကသည။် သ ုံ  ဗသေ်ာ 

အလုံပ်သမော်း အ ုံကကမှုဖြစ်ဗစကော အလုံပ်ရ ငမ် ော်းထ မ  လုံပ်ေလစောမ ော်း ဖပနလ်ညတ် ုံ်းဖမြှင ဗ်ပ်းရန ်

အလုံပ်သမမ ော်းမ  ဆန္ဒဖပဗတောင််းဆ ုံေ   ကသည။်ထ ုံက  သ ုံ   လုံပ်ေလစောဗလျှော ေ သည  ်အဖပြုအမူက ုံ ယင််း 

အလုံပ်သမမ ော်းမ  ၎င််းတ ုံ  အော်း ကျွနဖ်ပြုသညဟ်ုံ ယဆူေ   ကသည။် အဗဖေအဗနန္ င  ်အေ  နအ်ေါဗ ကောင ယ်င််း အ ုံကကမှု 

မ ောက ဆ ုံ်းေ  ဗသေ်ာလည််း၊ ၎င််း အ ုံကကမှုဗ ကောင  ်ဗနောကပ် ုံင််းတငွ ်အလုံပ်သမော်း အေွင အ်ဗရ်းမ ော်းန္ င  ်

စကရ် ုံမ ော်းဖြစထ်နွ််းဗစရန ်အဗဖေေ ဗကောင််းမ ော်း ဗပေါ်ထနွ််းေ  ဗလသည။် 

၂၀ရောစုံန္ စ် စကရ် ုံမ ော်း[ဖပငဆ်ငရ်န]် 

ဟငန်ရ ြ ုံေသ်ည ်၂၀ရောစုံအဗစောပ ုံင််းကောလမ ော်းတငွ ်လ ုံင််းထုံတလ်ုံပ်မှုပ ုံစ  က ုံတ ထငွဖ်ေင််းန္ င  ်ပတသ်က၍် 

စကမ်ှုဗေတက် ုံ တစမ်  ြု်းဆန််းသစ် ဗစေ  သည။် ၎င််း နည််းသစ်သည ်ကုံနပ်စစည််းအဗဖမောကအ်မ ော်း 

ထုံတလ်ုံပ်ရောတငွလ်နွစ်ွောမ  အသ ုံ်းဝငဗ်သောနည််း ဖြစသ်ည။် ထုံတလ်ုံပ်သည က်ုံနပ်စစည််းမ ော်းက ုံ 

လညပ်တဗ်နသည  ်ဘတက်က ြု်းမ ော်း ၏တဘကတ်ေ ကတ်ငွ ်ကျွမ််းက ငလ်ုံပ်သော်းမ ော်းက စ တန််းကော ထုံတလ်ုံပ်သည  ်

ပစစည််းက ုံ အစ တအ်ပ ုံင််းအလ ုံက ်တပ်ဆငသ်ည န်ည််း ဖြစသ်ည။် ၂၀ရောစုံ ဗန္ ောင််းပ ုံင််းတငွ ်စကရ် ုံမ ော်း၏ 

ထုံတလ်ုံပ်မှုစနစ်တငွ ်စနစ်န္ စေ်ုံ ထပ်မ တ ုံ်းတကေ်  ဖပနသ်ည။် 

၁) အရညအ်ဗသ်ွးထ န််းေ ြုပ်မှု န္ င ပ်တသ်က၍် အဗမရ ကန ်သေဂ ောပညောရ င ်ဝ လ ယမ်ေန််းမမ်င််း သညအ်ဆင ဖ်မင  ်စော

ရင််းအင််းသေဂ ော က ုံတ ထငွေ်  သည။် ဂ ပနန်္ ုံငင်  ရ  စကရ် ုံမ ော်းတငွလ်ည််း အရညအ်ဗသ်ွးထ န််းေ ြုပ်မှုက ုံ 

ထုံတလ်ုံပ်မှုအရညအ်ဗသ်ွးဗကောင််း ရရ  ရနရ်ညရွ်ည၍် တငွတ်ငွက် ယက် ယ ်အသ ုံ်းဖပြုေ   ကသည။် 

၂) နည််းပညောဖမင  ်စကရ်ုံပ်မ ော်းက ုံ အသ ုံ်းဖပြုမှုက ုံ ၁၉၇၀ ဝန််းက ငတ်ငွစ်တငေ်  သည။် 

ဗနောကပ် ုံင််းတငွမ် ူကနွပ် ျူတော ထ န််းေ ြုပ်စနစမ် ော်း အသ ုံ်းဖပြုမှုမ ော်း တငွက် ယလ်ောေ  သည။် ထ ုံက  သ ုံ   ထုံတလ်ုံပ်သည  ်

နည််းပညောမ ော်းဗ ကောင  ်၂၄နောရ  ပတလ် ုံ်း အလုံပ်လုံပ်န္ ုံငက်ော ထုံတလ်ုံပ်မှုစရ တမ် ော်းက ုံ ဗလျှော ေ န္ ုံငရ် ုံ  မျှမက 

ထုံတလ်ုံပ်မှုက ုံလည််း ပ ုံမ ုံဖမနဆ်နဗ်စပါသည။် 

 
၁၉၄၄ တွငဗ်တွြို့ရဗသောဘ လဗ်လယောဉဖပနစ်ကရ် ုံ  

https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B0&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%87%E1%80%AC%E1%80%90%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%B1&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9C%E1%80%B0%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%BD%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%B1%E1%80%B8
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%92%E1%80%95%E1%80%BC&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%80%E1%80%BB%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&section=4
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%9B%E1%80%AE%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%92%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9C%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%98%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%A1%E1%80%9E%E1%80%BD%E1%80%B1%E1%80%B8%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%94%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%80%9C%E1%80%AE%E1%80%9A%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%92%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%9B%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BB%E1%80%AC&action=edit&redlink=1
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%82%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%80%E1%80%BD%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BB%E1%80%B0%E1%80%90%E1%80%AC
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%91%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%BE%E1%80%AF
https://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%96%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA:Airacobra_P39_Assembly_LOC_02902u.jpg
https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%80%98%E1%80%B2%E1%80%9C%E1%80%BA%E1%80%9C%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%89%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%B6&action=edit&redlink=1


ပ်ငန််းပ ိုငရှ်င ်/ မန်နနဂ ျာမ ျာ်း သ သင သ် ထ ိုကန်သျာအခ ကမ် ျာ်း 

စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံမျာျားရှှိအလုံပ်သမာျားမျာျားလုံပ်ငနျ်ားခွငဘ် ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျား၊ 

သကသ်ာဘချာငခ်ျှိဘရျား၊ ခွင ရ်ကန်္ငှ  ်အလုံပ်ပှိတရ်က ်ရရှှိဘရျား၊ လုံပ်ခလစာ ဘန္ာှင ဘ်န္ျှားကကန  က်ကာမှု 

မရှှိ အဲချှိနမ်ှနပ်ပည ဝ်စွာရရှှိခ စာျားန္ှိုံငရ်န ်၁၉၅၁ ခုံန္စှ် အလုံပ်ရ ုံမျာျားအကဥ်ပဘေ၊ ၁၉၅၁ ခုံန္စှ ်ခွင ရ်ကန်္ငှ  ်

အလုံပ်ပှိတရ်ကအ်ကဥ်ပဘေ၊ ၂၀၁၆ ခုံန္စှ် အခဘကကျားဘငဘွပျားဘချဘရျား ဥပဘေအရ 

လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှမ်ျာျားလှိုံကန်ာဘ ာငရွ်ကရ်န ်အလုံပ်ရ ုံန္ငှ  ်အလုံပ်သမာျားဥပဘေစစဘ် ျားဘရျားဦျားစ ျားဌာန မှ 

ထုံတပ်ပနထ်ာျားပါသည၊် …………… 

ညွှနက်ကာျားချကမ်ျာျားန္ငှ  ်အပပည အ်စ ုံ သှိရှှိရန ်(446) 

အလိုပ်ရ ိုတညန် ျာကလ်ိုပ်လ ိုလျှင-် 

အလုံပ်ရ ုံတညရ်ှှိသည  ်ဘနရာကကွအ်တကွ ်ဘသာလ်ညျ်ားဘကာငျ်ား၊ အလုံပ်ရ ုံဘ ာကလ်ုံပ်ရန ်အတကွ ်လညျ်ားဘကာငျ်ား၊ 

ညွှနက်ကာျားဘရျားမ ျားချျုပ်၏ ခွင ပ်ပျုချက ်ကကှိျုတငရ်ယရူမည။် ညွှနက်ကာျားဘရျားမ ျားချျုပ် အဘနပြင အ်လုံပ်ရ ုံကှိုံ မတှပ် ုံတင၍် 

လှိုံငစ်င ်ထုံတဘ်ပျားပခငျ်ား၊ လလဲယှပ်ခငျ်ားစသညတ်ှိုံ  ကှိုံ နညျ်ားဥပဘေ ပပဌာနျ်ားချကမ်ျာျားန္ငှ အ်ည ဘ ာငရွ်ကဘ်ပျားမည ်

ပြစပ်ါသည။် 

အလုံပ်ရ ုံမျာျားဥပဘေ ၊ ပုံေမ် (၆) 

ကိုန်ထိုတလ်ိုပ်မှုလိုပ်ငန််းစတငလ်ိုပ်က ိုငန်တျာ မည ် ိုလျှင-် 

လုံပ်ငနျ်ားရငှအ်ဘနပြင အ်နညျ်ား  ုံျား(၁၅)ရကက်ကှိျုတင၍်န္ှိုံ  တစစ်ာဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် 

(က) အလုံပ်ရ ုံ၏အမညန်္ငှ တ်ညရ်ာအရပ်၊ 

(ခ ) လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှ၏်အမညန်္ငှ ဘ်နရပ်အပပည အ်စ ုံ၊ 

(ဂ ) အလုံပ်ရ ုံန္ငှ စ်ပ်လျဉျား၍  ကသ်ယွရ်မည ဘ်နရပ်အပပည အ်စ ုံ၊ 

(ဃ) ပပျုလုံပ်မှုလုံပ်ငနျ်ားစဉ၊ 

(င ) အသ ုံျားပပျုရမည အ်ာျားအမျှိျုျားအစာျားန္ငှ ပ်မာဏ၊ 

(စ ) အလုံပ်ရ ုံမနဘ်နဂျာပြစ်သ၏ူအမည၊် 

( ) ခှိုံငျ်ားဘစမည အ်လုံပ်သမာျားအဘရအတကွ၊် 

(ဇ ) လုံပ်ငနျ်ားစတငသ်ည ဘ်န  ၊ 

(ဈ ) ပပဌာနျ်ားသည အ်ပခာျားအဘကကာငျ်ားအရာမျာျား၊ 

ပုံေမ် ၈ (၁) 

 

မန်နနဂ ျာအသစခ်န  ်အပ်သည အ်ခါတ ိုင််း- 

လုံပ်ငနျ်ားရငှအ်ဘနပြင  ်(၇)ရကအ်တငွျ်ားန္ှိုံ  တစစ်ာဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ပုံေမ် ၈ (၄) 

https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=82


အလိုပ်ရ ိုမန်နနဂ ျာအဖြစခ်န  ်ထျာ်းဖခင််းမရှ လျှင ်– 

လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှက်ှိုံစကရ် ုံမနဘ်နဂျာအပြစမ်တှယ်ရူပါသည။် ပုံေမ် ၈ (၅) 

 

အလိုပ်ရ ိုက ိုနခတတ (သ ို  ) အခ  န်အကန  ်အသတမ်ရှ ဘပဲ တထ်ျာ်းလ ိုလျှင-် 

လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှသ်ည ်အနညျ်ား  ုံျား(၁)လကကှိျုတင ်အဘကကာငျ်ားကကာျားရမည။် ပုံေမ် ၈(၆) 

 

အလိုပ်ရ ိုက ိုပ တထ်ျာ်းရျာမှ ဖပန်လညြွ်င လ်စှလ်ိုပ်က ိုငလ် ိုလျှင-် 

လုံပ်ငနျ်ားရငှအ်ဘနပြင  ်ပပနလ်ညအ်လုံပ်မလုံပ်မ  (၁၅)ရကအ်တငွျ်ား န္ှိုံ  တစစ်ာ ဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ပုံေမ် ၈ (၇) 

 

လိုပ်ငန််းစတငလ်ိုပ်က ိုငန်တျာ မည ် ိုလျှင-် 

အလုံပ်ရ ုံမနဘ်နဂျာအဘနပြင  ်အလုံပ်သမာျားမျာျား၏ အလုံပ်ချှိန ်ဇယာျားမှိတတ ူန္စှ်ဘစာငက်ှိုံ ဘပျားပှိုံ  ရ ပါမည။် အလုံပ်ချှိန ်

ဇယာျားတငွအ်ဘပပာငျ်ားအလရဲှှိတှိုံငျ်ားအသစ်တြန ်ဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ပုံေမ် (၆၇) 

 

အလိုပ်သမျာ်းမ ျာ်းနငှ ပ်တသ်က၍်- 

အလုံပ်ရ ုံမနဘ်နဂျာအဘနပြင  ်အလုံပ်သမာျားမျာျား၏ အမည၊် အလုံပ်အကှိုံငန်္ငှ  ်ပပဌာနျ်ားသည  ်

အပခာျားအဘကကာငျ်ားအရာမျာျားကှိုံဘြာ်ပပဘသာအလုံပ်သမာျားမှတပ် ုံတငစ်ာအုံပ်ပ ုံစ (၂)ထာျားရှှိရပါမည။် ပုံေမ် 

(၆၈)အလုံပ်သမာျားဘလျာ်ဘကကျားအကဥ်ပဘေတငွ ်ဘြာ်ပပထာျားဘသာ 

လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ှိုံငရ်ာဘရာဂါမျာျားပြစပ်ွာျားလျှင-် 

အလုံပ်ရ ုံမနဘ်နဂျာအဘနပြင  ်န္ှိုံ  တစစ်ာဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ပုံေမ် (၅၄) 

 

လိုပ်ငန််းခငွအ်တငွ််းအလိုပ်န ကျာင အ်လိုပ်သမျာ်းမ ျာ်းမနတျ်ာတ ထ ခ ိုကမ်ှု ဖြစပွ်ျာ်းလျှင-် 

အလုံပ်ရ ုံမနဘ်နဂျာအဘနပြင ပ် ုံစ (က) Form (A)ပြင န်္ှိုံ  တစ်စာဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ဘသ  ုံျားမှုပြစပ်ာွျားပါက 

န္ှိုံ  တစ်စာကှိုံဘ ာလျငစ်ွာဘပျားပှိုံ  ရပါမည။် ပုံေမ် (၅၃) 

 

အလိုပ်ရ ိုမ ျာ်းသ ို   စစန် ်းနရ်းအရျာရှ မ ျာ်းလျာနရျာကသ်ည အ်ခါ- 

(က) အလုံပ်ရ ုံအပြစ် အသ ုံျားပပျုသညဟ်ုံယ ုံကကညရ်န ်အဘကကာငျ်ားရှှိသည  ်မညသ်ည  ်ဘနရာမ ှိုံ ဝငန်္ှိုံငပ်ါသည။် 

(Right of Entry) 

(ခ ) အဘ ာကအ်အ ုံ၊ စကက်ှိရှိယာပပဌာနျ်ားထာျားသည  ်မှတပ် ုံတငစ်ာအုံပ် အလုံပ်ရ ုံန္ငှ သ်က ်ှိုံင ်ဘသာ 



အပခာျားစာချျုပ်စာတမ်ျားမျာျားကှိုံကကည ရ်ှုစစ်ဘ ျားန္ှိုံငပ်ါသည။် ပုံေမ် (၁၁) 

(ဂ ) ဥပဘေအရအပ်န္ငှျ်ားထာျားသည  ်အာဏာကှိုံသ ုံျားစွဲဘနဘသာစစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိ အာျားတမငဟ်န   ်တာျား လျှင ်

ပပစ်ေဏက်ျခ ရပါမည။် ပုံေမ် (၈၈) လုံပ်ငနျ်ားရငှမ်ျာျားအဘနပြင  ်တာဝနသ်ှိစွာပူျားဘပါငျ်ား ဘ ာငရွ်ကရ်န ်

အဘရျားကက ျားပါသည။် 

နန  ရက ်၊ နျာရီနငှ အ်ခ  န် ပ ို  ိုငရ်ျာအခ ကအ်လကမ် ျာ်း 

အလိုပ်လိုပ်ရမည န်န  ရက၊်အလိုပ်ခ  န်နျာရီနငှ  ်အခ  န်ပ ို  ိုငရ်ျာအခ ကအ်လကမ် ျာ်း 

ရညရွ်ယခ် က ်

ဤဥပနေ၏ ရညရွ်ယခ် ကမ် ျာ်းမှျာ- 

  (က)  ှိုံငမ်ျာျားန္ငှ  ်အလုံပ်ဌာနမျာျားရှှိ အလုံပ်သမာျားမျာျား၏ အလုံပ်လုံပ်ချှိနသ်တ်မတှ်ရန၊်  

 

  (ခ) လုံပ်ခ မနှက်နစ်ွာ ရရှှိရန၊်  

 

  (ဂ) လုံပ်ငနျ်ားခွငဘ် ျားအန္တရာယ်ကငျ်ားရှငျ်ားရန ်န္ငှ  ် 

 

  (ဃ) ကျနျ်ားမာဘရျားအတွက် ရပှိုံငခ်ွင မ်ျာျားကှိုံ ကာကွယ်ဘစာင ဘ်ရှာက်ဘပျားရန ်တှိုံ  ပြစ်ပါသည။်  

  

အလိုပ်ခ  န် 

 တစဘ်န  အလုံပ်ချှိန ်(၈)နာရ  

 ရကသ်တတ ပတ ်တစပ်တလ်ျှင ်(၄၈)နာရ  

 အလုံပ်သမာျား၏ သဘ ာ န္ဒ ရယ၍ူ ဥပဘေန္ငှ အ်ည  အချှိနပ်ှိုံလုံပ်န္ှိုံင ်

 အချှိနပ်ှိုံလုံပ်ကှိုံငပ်ခငျ်ားသည ်ရကသ်တတ ပတ ်တစ်ပတ၌် (၁၂)နာရ ထက ်မပှိုံဘစရ။ 

 အထျူားကှိစစ (၁၆)နာရ ထက ်မပှိုံဘစရ။ 

 ညဉ ်သနျ်ားဘခါင ်(၁၂)နာရ ထက ်ဘကျာ်လနွလ်ုံပ်ကှိုံငပ်ခငျ်ား မပပျုရ။ 

နျာ်းခ  န်/ပ တခ်  န် 

 အနညျ်ား  ုံျား မှိနစ ်(၃၀) အနာျားမဘပျား  ဲတစ ်ကတ်ညျ်ား (၄)နာရ ထကပ်ှိုံ၍ အလုံပ်မလုံပ် ဘစရ။ 

 နာျားချှိနန်္ငှ  ်အလုံပ်ချှိန ်စုံစုံဘပါငျ်ားသည ်အချှိနပ်ှိုံန္ငှ  ်နာျားချှိန ်(၁)နာရ အပါအဝင ်တစ်ရကလ်ျှင ်

(၁၁)နာရ ထက ်မပှိုံဘစရ။ 

 အဘစာင /် လ ုံပခ ျုဘရျားအပြစ်ပြင  ်အလုံပ်လုံပ်သ ူအနာျားယရူန ်အာျားလပ်ချှိန ်မဘပျား  ဲဘနန္ှိုံငသ်ည။် 

 အချှိနပ်ှိုံလုံပ်ကှိုံငပ်ခငျ်ားသည ်ရကသ်တတ ပတ ်တစ်ပတ၌် (၁၂)နာရ ထက ်မပှိုံဘစရ။ 



 ရကသ်တတ ပတ ်တစပ်တလ်ျှင ်အနညျ်ား  ုံျား (၁)ရကက်ှိုံ နာျားရကသ်တမ်ှတဘ်ပျားရမည။် အခဘကကျားဘငကွှိုံ 

ပြတဘ်တာကပ်ခငျ်ား မပပျုရ။ 

  ှိုံငန်္ငှ  ်ကုံနသ်ယွအ်လုံပ်ဌာနကှိုံ ည (၁၁)နာရ န္ငှ  ်န နက ်(၅)နာရ ကကာျား ပှိတထ်ာျားရမည။် 

 အမျာျားဘပျာ်ရွှငဘ်ရျားအလုံပ်ဌာနကှိုံ န နက ်(၁)နာရ မ ှန နက ်(၅)နာရ ကကာျား ပှိတထ်ာျားရမည။် 

(၂၄)နျာရီ ြွင လ်စှဖ်ခင််း 

 လုံပ်ငနျ်ားသ ာဝအရ တစ်ရကလ်ျှင ်(၂၄)နာရ  ြွင လ်စှ်ရန ်ဤဦျားစ ျားဌာနသှိုံ   ကကှိျုတင၍် ခွင ပ်ပျုချက ်

ဘတာငျ်ားခ ရမည။် 

 ခွင ပ်ပျုချက ်မရရှှိ  ဲ(၂၄)နာရ  ြွင လ်စှ်ပခငျ်ားမပပျုရ။ 

 တစရ်ကလ်ျှင ်(၂၄)နာရ  ြွင လ်စှ်လှိုံပါက ဤဦျားစ ျားဌာနသှိုံ   ကကှိျုတငအ်သှိဘပျား အဘကကာငျ်ားကကာျား၍ 

လုံပ်ကှိုံငန်္ှိုံငသ်ည  ်လုံပ်ငနျ်ားမျာျားမှာ- 

 

(က) ဘလ ှိပ်၊ သဘ ဘာ ှိပ်၊ အဘဝျားဘပပျားကာျားဂှိတန်္ငှ  ် တူာရ ုံမျာျားရှှိ ှိုံင၊် လမ်ျားတ တာျား အသ ုံျားပပျုခ 

ဘကာကခ် ဘရျားစခနျ်ား၊ ဟှိုံတယ၊်မှိုံတယ၊် ဧည ဘ်ဂဟာ၊ တညျ်ားခှိုံခနျ်ားန္ငှ  ်ကလပ်မျာျား၊ 

(ခ) ဘ ျားရ ုံ ၊ ဘ ျားခနျ်ား၊ ဘ ျားန္ငှ  ်ဘ ျားပစစညျ်ားကှိရှိယာမျာျား ဘရာငျ်ားချသည  ်ှိုံငမ်ျာျား၊ 

(ဂ)ပပညသ်တူှိုံ  အာျား လျှပ်စစဓ်ါတအ်ာျား (သှိုံ  ) ဓါတဘ်ငွွေ့ရည ်(သှိုံ  ) ဘရဘပျားဘဝဘသာ လုံပ်ငနျ်ား (သှိုံ  ) 

 ကသ်ယွဘ်ရျားလုံပ်ငနျ်ားမျာျားန္ငှ  ်ဝနက်က ျားဌာနက အမှိန  ဘ်ကကာ်ပငာစာ ပြင  ်ကငျ်ားလတွခ်ွင ပ်ပျုသည  ်

အမျာျားပပညသ်အူတကွ ်မရှှိမပြစ်လှိုံအပ်ဘသာ ဝနဘ် ာငမ်ှု လုံပ်ငနျ်ား၊  ှိုံငန်္ငှ  ်အလုံပ်ဌာနတှိုံ   ပြစပ်ါသည။် 

 

အသကမ်ဖပည န်သ်းသမူ ျာ်း ခ ိုင််းနစဖခင််း 

 အသက ်(၁၄)န္စှ ်မပပည ဘ်သျားဘသာ မညသ်ူ  ကှိုံမ ှိုံ အလုံပ်လုံပ်ခွင မ်ပပျုရ။ 

 အသက ်(၁၆)န္စှ ်မပပည ဘ်သျားသအူာျား သတမ်တှအ်ချှိနထ်ကဘ်ကျာ်၍ အချှိနပ်ှိုံလုံပ်ခွင  ်မပပျုရ။ 

 အသက ်(၁၄)န္စှပ်ပည ပ်ပ ျား အသက ်(၁၆)န္စှ ်မပပည ဘ်သျားသမူျာျားကှိုံ အလုံပ်လုံပ်ရန ်သင ဘ်တာ်ဘကကာငျ်ား 

တာဝနခ်  ရာဝန၏် ခွင ပ်ပျုချကရ်ယ၍ူ လုံပ်ကှိုံငဘ်စန္ှိုံငသ်ည။် 

 

 သှိုံ  ရာတငွ ်တစ်ရကလ်ျှင ်(၄)နာရ ထကပ်ှိုံ၍ လုံပ်ကှိုံငခ်ွင  ်မပပျုရ။ ညဉ  ်(၆)နာရ မ ှန နက ်(၆)နာရ အတငွျ်ား 

အလုံပ်လုံပ်ခွင မ်ပပျုရ။ 

 အလုံပ်လုံပ်ပပ ျားဘသာရက၌် အပခာျား ှိုံငတ်စ်ခုံခုံ၌ ခှိုံငျ်ားဘစပခငျ်ားမပပျုရ။ 

 (၁၈)န္စှ ်မပပည ဘ်သျားသကူှိုံ အန္တရာယရ်ှှိသည  ်လုံပ်ငနျ်ားခွငတ်ငွ ်လုံပ်ခွင မ်ပပျုရ။ 

 အသက ်(၁၈)န္စှ ်မပပည ဘ်သျားဘသာလ်ညျ်ား အသက ်(၁၆)န္စှ ်ပပည ပ်ပ ျားသမူျာျားအနကမ် ှသက ်ှိုံငရ်ာ 

လုံပ်ငနျ်ားအလှိုံက ်သငတ်နျ်ားမျာျားဘအာငပ်မငပ်ပ ျားသ၊ူ လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ဘ ျား အန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်

ကျနျ်ားမာဘရျား ှိုံငရ်ာ ညွှနက်ကာျားချကမ်ျာျားကှိုံ သှိရှှိလှိုံကန်ာန္ှိုံင ်သ၊ူ ကျနျ်ားမာဘရျားန္ငှ  ်ပပည စ် ုံသမူျာျားကှိုံ 



ဘ ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားပပ ျား ြွ ွေ့ ပြှိျုျားတှိုံျားတကမ်ှုန္ငှ  ်စှိတဓ်ါတက်ှိုံ မထှိခှိုံကန်္ှိုံငသ်ည လ်ုံပ်ငနျ်ားမျာျားတငွ ်

 ရာဝနဘ်ထာကခ် ချကပ်ြင  ်လုံပ်န္ှိုံငသ်ည။် 

 

ဖပစမ်ှုနငှ  ်ဖပစေ်ဏ်မ ျာ်း 

 အလုံပ်ချှိန ်ှိုံငရ်ာစညျ်ားကမ်ျား၊ ြွင /် ပှိတခ်ျှိနဘ်ြာကြ်ျကပ်ခငျ်ား (အနညျ်ား  ုံျား ကျပ်တစသ်ှိနျ်ား မ ှအမျာျား  ုံျား 

ကျပ်ငါျားသှိနျ်ားအထှိ ဘငေွဏ)် 

 (၂၄)နာရ  ြွင လ်စှပ်ခငျ်ား၊ တစဘ်န  အလုံပ်ချှိန၊် တစပ်တအ်လုံပ်ချှိန၊် အနာျားဘပျားချှိန ်ဘြာကြ်ျကပ်ခငျ်ား 

(သ ုံျားလထက ်မပှိုံဘသာ ဘထာငေ်ဏ၊် အနညျ်ား  ုံျား ကျပ် တစ် ယသ်ှိနျ်ားမ ှအမျာျား  ုံျား 

ကျပ်သှိနျ်ားသ ုံျား ယအ်ထှိ ဘငေွဏ၊် ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား) 

 အသကမ်ပပည ဘ်သျားသ ူခှိုံငျ်ားဘစပခငျ်ား (ဘပခာကလ်ထက ်မပှိုံဘသာဘထာငေ်ဏ၊် အနညျ်ား  ုံျား 

ကျပ်သှိနျ်ားငါျား ယမ် ှအမျာျား  ုံျား ကျပ်သှိနျ်ားတစ်ရာအထှိဘငေွဏ၊် ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား) 

 

 နာျားရကသ်တမ်ှတပ်ခငျ်ား၊ အခဘကကျားဘငဘွပျားဘချပခငျ်ား၊ အချှိနပ်ှိုံလုံပ်ခ သတမ်တှပ်ခငျ်ား၊ ဘြာကြ်ျကပ်ခငျ်ား 

(သ ုံျားလထက ်မပှိုံဘသာဘထာငေ်ဏ၊် အနညျ်ား  ုံျား ကျပ်သှိနျ်ားသ ုံျား ယမ် ှအမျာျား  ုံျား 

ကျပ်ခုံနစ် ယ င်ါျားသှိနျ်ားအထှိ ဘငေွဏ၊် ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား)အလုံပ်သမာျား၏တာဝနမ်ျာျား ဘြာကြ်ျကပ်ခငျ်ား 

(သ ုံျားလထကမ်ပှိုံဘသာ ဘထာငေ်ဏ၊် ဘငေွဏ၊် ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား) 

 စာရငျ်ားဇယာျားမတှတ်မ်ျားမျာျား ထာျားရှှိပခငျ်ား၊ အလုံပ်လုံပ်ရနက်ာလအပှိုံငျ်ားအပခာျား ချှိန ်ွပဲခငျ်ား၊ ရပှိုံငခ်ွင ၊် 

ခ စာျားပှိုံငခ်ွင မ်ျာျား အသှိဘပျားရန ်ပျကက်ကွပ်ခငျ်ား (သ ုံျားလထက ်မပှိုံဘသာ ဘထာငေ်ဏ၊် အနညျ်ား  ုံျား 

ကျပ်သ ုံျားသှိနျ်ားမ ှအမျာျား  ုံျား ကျပ်ငါျားသှိနျ်ားအထှိဘငေွဏ၊် ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား) 

 တာျားပမစခ်ျက ်တစရ်ပ်ရပ်ကှိုံ ထပ်မ ကျူျားလနွပ်ခငျ်ား (သတမ်တှထ်ာျားသည  ်အမျာျား  ုံျား ပပစေ်ဏ၏်န္စှ ်) 

ဥပနေနငှ မ်သက ် ိုငန်သျာလိုပ်ငန််းမ ျာ်း 

 လမ်ျားဘ ျား ပျ ကျ ှိုံင ်

 အခါအာျားဘလျာ်စွာ ပပျုလုံပ်ဘသာ အမျာျားပပညသ် ူှိုံငရ်ာ ပပပွဲမျာျား၌ ဘရာငျ်ားချဘသာ ှိုံင ်

 ယာယ မျှသာကျငျ်ားပဘသာပွဲမျာျားတငွ ်တညခ်ငျ်ားသည  ်အမျာျားဘပျာ်ရွှငဘ်ရျား အလုံပ်ဌာန၊  ှိုံင ်

ဘ ေးအနတ္ရာယ်ကင်ေးရှငှ်ေးရ ေးနှငှ ်  သက်သာခ  ာင်ခ ျိရ ေး 

ဘ ေးအနတ္ရာယ်ကင်ေးရှငှ်ေးရ ေးနှငှ ်  သက်သာခ  ာင်ခ ျိရ ေး 

 
 



လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှသ်ည ်လုံပ်ငနျ်ားခငွမ် ှထကွဘ်ပေါ်လာမည  ်ဘ ျားအန္တရာယမ်ျာျားမ ှအလုံပ်သမာျားမျာျားအာျား ကာကယွဘ်ပျားရန ်

တာဝနရ်ှှိသည။် ထှိုံ  အပပင ်လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှသ်ည ်သင ဘ်တာ်ဘကာငျ်ားမွနသ်ည  ်သကသ်ာဘချာငခ်ျှိဘရျား ှိုံငရ်ာ 

အခငွ အ်လမ်ျားမျာျားက ဘထာကပ်  ဘပျားထာျားရမည ်– 

(က) လိုပ်ငန််းခွငန်ဘ်းအနတရျာယက်င််းရှင််းနရ်း 

လုံပ်ငနျ်ားပှိုံငရ်ငှသ်ည ်အလုံပ်ရ ုံဥပဘေပါပပဌာနျ်ားချကမ်ျာျားန္ငှ အ်ည  အလုံပ်ရ ုံ၏ အလုံပ်ဘနရာအသ ျားသ ျားတငွ ်

 ျားအန္တရာယ ်ကငျ်ားရငှျ်ားဘအာငဘ် ာငရွ်ကရ်မည။် 

လှိုံအပ်သည အ်ကာအကယွပ်စစညျ်ားန္ငှ က်ှိရှိယာမျာျားကှိုံဘထာကပ်  ဘပျားရမည။် 

လှိုံအပ်သလှိုံအလုံပ်သမာျားမျာျားအာျားကှိရှိယာမျာျားအသ ုံျားပပျုရနည်ွှနက်ကာျားပခငျ်ားန္ငှ  ်

ပညာဘပျားပခငျ်ားမျာျားဘ ာငရွ်ကရ်မည။် 

(ခ) က န််းမျာနရ်း 

လုံပ်ငနျ်ား ပှိုံငရ်ှငသ်ည ်ကျနျ်ားမာ သန  ရ်ငှျ်ားဘသာ လုံပ်ငနျ်ားခငွ ်အဘပခအဘန ပြစ်ဘပေါ်ရန ်ဘ ာငရွ်ကရ်မည။် 

(ဂ) သကသ်ျာနခ ျာငခ်  နရ်း 

အလုံပ်လုံပ်ကှိုံငဘ်သာ အလုံပ်သမာျားဦျားဘရန္ငှ အ်ည  ဘအာကပ်ါအစ အမ မျာျားစ မ ဘပျားရမည ်

– လုံပ်ငနျ်ားန္ငှ သ်င ဘ်တာ်သည အ်စ အမ မျာျား 

– ဘရှျားဦျားသနူာပပျုအစ အမ မျာျား 

– ထမငျ်ားစာျားခနျ်ားန္ငှ န်ာျားဘနခနျ်ား 

– သကသ်ာဘချာငခ်ျှိဘရျား ှိုံငမ်ျာျား 

အနည််း  ို်းအခန က်းနင ွနငှ  ်လိုပ်ခနပ်းနရ်း  ိုငရ်ျာဖပဌျာန််းခ က် 

အခန က်းနငနွငှ  ်လိုပ်ခနပ်းနရ်း  ိုငရ်ျာ အခ ကအ်လကမ် ျာ်း 

ရညရွ်ယခ် က ်

 အခဘကကျားဘငမွျာျားကှိုံ အချှိနမ်ှနရ်ရှှိဘစရနန်္ငှ  ်အခဘကကျားဘငမွျာျားကှိုံ မတရာျားပြတဘ်တာကမ်ှု မရှှိဘစရန။် 

အခန က်းနင ွ

 နာရ ပှိုံငျ်ား၊ ဘန  စဉ၊ အပတစ်ဉ၊ အပခာျားအချှိနပ်ှိုံငျ်ား ဘ ာငရွ်ကဘ်ပျားသပြင  ်ရသင ဘ်သာ အခဘကကျားဘင ွန္ငှ  ်

လုံပ်ခလစာ 

 ပါဝငပ်ခငျ်ား (အချှိနပ်ှိုံလုံပ်ခ၊ စုံဘကကျားဘင)ွ 



 မပါဝငပ်ခငျ်ား(ခရ ျားစရှိတ၊် ဘခတတ စှိုံကဘ်င၊ွ လမြ ခ စာျားခွင ၊် ဥပဘေအရ ထည ဝ်ငဘ်ကကျား၊ 

ဘနထှိုံငစ်ာျားဘသာကစ်ရှိတ၊် ဓါတအ်ာျား၊ ဘရ ှိုံျား၊ အခနွအ်ခ၊ ပငစ်ငန်္ငှ  ်လုံပ်သက ်ုံ) 

 

အခန က်းနင ွနပ်းနခ ဖခင််း 

 ပပညတ်ငွျ်ားသ ုံျား၊ န္ှိုံငင် ပခာျားသ ုံျားဘင ွ

 ဘငသွာျား၊ ချကလ်ကမ်ှတ၊်  ဏစ်ာရငျ်ား 

 ဘငသွာျားတစခ်ျှိျု ွေ့တစဝ်ကန်္ငှ  ်ပစစညျ်ားတစခ်ျှိျုွေ့တစ်ဝက ်

 စစ်မှုထမ်ျားအထျူားခွင  ်ရကဘ်ပါငျ်ား (၆၀) 

နပ်းနခ ရန်ကျာလ 

 အလုံပ်ပပ ျား  ုံျားပခငျ်ား၊ အလုံပ်သမာျားန္ငှ  ်သဘ ာတပူခငျ်ား 

 တစလ်ထက ်မဘကျာ်ဘစရ 

 အပမဲတမ်ျားအတကွ ်လစဉဘပျားဘချရန ်

 (၁၀၀)ဦျားထကမ်ပှိုံပါက ကာလအပှိုံငျ်ားအပခာျား ကုံန ် ုံျားသည ဘ်န   

 (၁၀၀) ဦျားထကပ်ှိုံပါက ကာလအပှိုံငျ်ားအပခာျားကုံန ် ုံျားပပ ျားဘနာက ်(၅)ရကအ်တငွျ်ား 

 အလုံပ်မှရပ်စဲလျှင ်အလုံပ်ြွင ရ်က ်(၂)ရကအ်တငွျ်ား 

 ဘသ  ုံျားလျှင ်(၂)ရကအ်တငွျ်ား 

  န္ဒအရ န္ှုတထ်ကွလ်ျှင ်ကာလအပှိုံငျ်ားအပခာျား ကုံန ် ုံျားသည ဘ်န   

အခန က်းနငမှွဖြတန်တျာကဖ်ခင််း 

 အလုံပ်မ ငျ်ားပခငျ်ား 

 ဘနထှိုံငက်ကကှိျုပှိုံ  ယာဉ၊ စာျားဘသာကစ်ရှိတ၊် လျှပ်စစ်၊ ဘရ ှိုံျား၊ ဝငဘ်ငခွွန၊် မှာျားယငွျ်ား၍ ပှိုံဘပျား ဘသာဘင ွ

 ကကှိျုတငထ်ုံတဘ်ပျားဘင၊ွ စှိုံကထ်ုံတဘ်င၊ွ စုံဘင၊ွ ဥပဘေအရ ထည ဝ်ငဘ်ကကျားဘင ွ

 တရာျားရ ုံ ျား၊ ခ ုံသမာဓှိဘကာငစ် ၊ ခ ုံသမာဓှိအြွဲွေ့  ုံျားပြတခ်ျက ်

 တာဝနထ်မ်ျားဘ ာငရ်နပ်ျကက်ကွမ်ှုမအှပ (၅၀%) ထက ်မပှိုံဘစရ 

 

အခန က်းနငမှွ ဖြတန်တျာကရ်န်နည််းလမ််း 

 ဦျားစ ျားဌာန၏ ကကှိျုတငခ်ွင ပ်ပျုချက ်ယရူမည ်

 ခွင ပ်ပျုချကက်ှိုံ အမျာျားပမငသ်ာဘသာဘနရာတငွ ်ကပ်ထာျားရမည ်

 ပျကစ် ျား  ုံျားရှု  ျားမှုတနြ်ှိုံျားထက ်မပှိုံဘစရ 

 ဘပြရငှျ်ားခွင  ်ဘပျားရမည ်



 လစဉအခဘကကျားဘငမွ ှတစ်လလျှင ်၅% ထက ်မပှိုံဘစရ 

 (၁၆)န္စှ်ဘအာက ်ပြတဘ်တာကပ်ခငျ်ား မပပျုရ 

 ဘပျားဘချရနက်ာလကှိုံ အလုံပ်ရငှန်္ငှ  ်အလုံပ်သမာျား သဘ ာတညူ မှုပြင  ်ဘ ာငရွ်ကန်္ှိုံင ်သည ်

 မှတတ်မ်ျားဘရျားသငွျ်ား ထာျားရှှိရမည ်

 အလုံပ်သမာျား အကျှိျုျားရှှိမည က်ှိစစတငွ ်သ ုံျားရမည ်

နဖြရှင််းန ျာငရွ်ကဖ်ခင််း 

 ပျကက်ကွသ်ည ဘ်န  မ ှ(၆)လအတငွျ်ား စစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိထ  တငပ်ပရန ်

 စစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိမ ှသင ဘ်လျာ်သည အ်မှိန  ခ်ျမတှ ်

 အမှိန  က်ှိုံမဘကျနပ်ပါက စစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိချျုပ်ထ  ရကဘ်ပါငျ်ား (၃၀)အတငွျ်ား အယခူ ဝငန်္ှိုံင ်

 စစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိချျုပ်မ ှသင ဘ်လျာ်ဘသာအမှိန   ်ချမတှန်္ှိုံင ်

 စစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိချျုပ်မ ှချမတှသ်ည အ်မှိန  သ်ည ်အပပ ျားအပပတပ်ြစသ်ည ်

ဖပစမ်ှုနငှ  ်ဖပစေ်ဏ်မ ျာ်း 

 အခဘကကျားဘငဘွပျားရန ်ပျကက်ကွပ်ခငျ်ား၊ ကာလဘကျာ်လနွပ်ခငျ်ား၊ ပြတဘ်တာကပ်ခငျ်ား(၃)လ ထကမ်ပှိုံဘသာ 

ဘထာငေ်ဏ၊် ဘငေွဏ ်အနညျ်ား  ုံျား ကျပ်န္စှ ်ယသ်ှိနျ်ား၊ ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား 

 ထပ်မ ကျူျားလနွပ်ခငျ်ား ဘထာငေ်ဏ(်၆)လထှိ၊ ဘငေွဏအ်နညျ်ား  ုံျား ကျပ်ငါျား ယသ်ှိနျ်ား၊ ေဏန်္စှ်ရပ်စလ ုံျား၊ 

မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှု 

လိုပ်ငန််းခငွ ်မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှုစ ိုစမ််းစစန် ်းဖခင််း 

လုံပ်ငနျ်ားခွငတ်ငွ ် ပြစ်ပွာျားခဲ သည်  မဘတာ်တ ထှိခှိုံကမ်ှုမျာျားကှိုံ စစဘ် ျားပပ ျား လှိုံကန်ာဘ ာင ် ရွကရ်န ်

ညွှနက်ကာျားချကမ်ျာျား ထုံတပ်ပနပ်ခငျ်ားအာျားပြင်  အလာျားတ ူ မဘတာ်တ ထှိခှိုံကမ်ှုမျာျားအာျား ကာကယွတ်ာျား  ျားန္ှိုံငမ်ည ်

ပြစသ်ပြင်  စာရငျ်ားဇယာျားမျာျား ပှိုံမှိုံရရှှိလာဘစဘရျား လမူှုြလူ ုံဘရျားအြွဲွေ့ န္ငှ်  ည ှိန္ှုှိငျ်ားပူျားဘပါငျ်ား ဘ ာငရွ်ကလ်ျကရ်ှှိပပ ျား 

လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ထှိခှိုံကမ်ှုပြစပ်ွာျားဘကကာငျ်ား သှိရှှိပါက အပမန ် ုံျား သာွျားဘရာကစ်စဘ် ျား ဘ ာငရွ်ကလ်ျကရ်ှှိပါသည်။ 

အလုံပ်ရ ုံစစ်ဘ ျားဘရျားအရာရှှိမျာျားသည ်၁-၅-၂၀၁၈ ရကဘ်န  မ ှ ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရကဘ်န  ထှိ သာမန ် (၃၂) မှု၊ ပပငျ်ားထန ်

(၇၁) မှု၊ ဘသ  ုံျား (၁၆) မှုတှိုံ  ကှိုံ စ ုံစမ်ျားစစ်ဘ ျားခဲ ပပ ျား လှိုံကန်ာ ဘ ာငရွ်ကရ်န ် ညွှနက်ကာျားချကမ်ျာျားထုံတပ်ပနပ်ခငျ်ား၊ 

ညွှနက်ကာျားချကမ်ျာျားကှိုံ အလုံပ်ရငှ၊် မနဘ်နဂျာမျာျား အဘနပြင်  ဘလျားစာျားလှိုံကန်ာရန ် ပျကက်ကွပ်ါက 

အဘရျားယဘူ ာငရွ်ကပ်ခငျ်ားမျာျား ပပျုလုံပ်လျကရ်ှှိ ပါသည။် 

 



မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှုလကခ် ရရှ ဖခင််းအနဖခအနန 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍျာနရ်းနစှအ်တငွ််း စစန် ်းန ိုငခဲ် သည  ်မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှုစျာရင််းအပပည အ်စ ုံသှိရှှိန္ှိုံငပ်ါရန.်. 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍျာနရ်းနစှအ်တငွ််း စစန် ်းန ိုငခဲ် သည  ်မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှုစျာရင််းအပပည အ်စ ုံသှိရှှိန္ှိုံငပ်ါရန.်. 

၁၉၉၆ ခိုနစှမှ် ၂၀၁၆ ခိုနစှ ်မတလ်အထ  စစန် ်းန ိုငခဲ် သည  ်မနတျာ်တ ထ ခ ိုကမ်ှုစျာရင််း 

စဉ် ကျာလ 

မနတျာတ် ထ ခ ိုကမ်ှု 

စိုစိုနပါင််း 

သျာမန် ဖပင််းထန် နသ  ို်း 

၁ ၁၉၉၆-၉၇ ၈၉၇ ၅၇ ၁၆ ၉၇၀ 

၂ ၁၉၉၇-၉၈ ၅၄၇ ၈၁ ၁၂ ၆၄၀ 

၃ ၁၉၉၈-၉၉ ၃၂၄ ၉၀ ၂၇ ၄၄၁ 

၄ ၁၉၉၉-၂၀ဝဝ ၄၂၆ ၁၀ဝ ၂၄ ၅၅၀ 

၅ ၂၀ဝဝ-ဝ၁ ၄၅၈ ၁၂၀ ၂၂ ၆၀ဝ 

၆ ၂၀ဝ၁-ဝ၂ ၄၅၅ ၁၃၀ ၂၅ ၆၁၀ 

၇ ၂၀ဝ၂-ဝ၃ ၃၂၀ ၁၃၅ ၁၀ ၄၆၅ 

၈ ၂၀ဝ၃-ဝ၄ ၁၈၇ ၁၀၇ ၁၃ ၃၀၇ 

၉ ၂၀ဝ၄-ဝ၅ ၁၇၅ ၉၁ ၁၀ ၂၇၆ 

၁၀ ၂၀ဝ၅-ဝ၆ ၁၂၆ ၅၇ ၇ ၁၉၀ 

၁၁ ၂၀ဝ၆-ဝ၇ ၆၉ ၅၆ ၁၇ ၁၄၂ 

၁၂ ၂၀ဝ၇-ဝ၈ ၆၇ ၅၉ ၂၉ ၁၅၅ 

၁၃ ၂၀ဝ၈-ဝ၉ ၃၄ ၅၉ ၃၃ ၁၂၆ 

http://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/02/Accident-2017-2018.pdf
http://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/02/Accident-2016-2017.pdf


၁၄ ၂၀ဝ၉-၂၀၁၀ ၁၃ ၄၈ ၃၂ ၉၃ 

၁၅ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၁၁ ၄၆ ၂၃ ၈၀ 

၁၆ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၁၀ ၃၇ ၂၄ ၇၁ 

၁၇ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၈ ၂၀ ၁၅ ၄၃ 

၁၈ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ၃ ၂၁ ၁၄ ၃၈ 

၁၉ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ၁၄ ၃၇ ၂၀ ၇၁ 

၂၀ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ၃၃ ၇၄ ၁၆ ၁၂၃ 

  

 

  

လိုပ်ငန််းခွငပ်တဝ်န််းက ငအ်နဖခအနန နလ လျာတ ိုင််းတျာအကဖဲြတဖ်ခင််း 

လိုပ်ငန််းခငွပ်တဝ်န််းက ငအ်နဖခအနနနလ လျာတ ိုင််းတျာအကဖဲြတဖ်ခင််း 

စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံလုံပ်ငနျ်ားခွငမ်ျာျား၏ ပတဝ်နျ်ားကျင ်ှိုံငရ်ာအဘပခအဘနမျာျားပြစ်သည  ် ညူ သ ၊ အလငျ်ား ဘရာငရ်ရှှိမှု၊ 

အမှုနအ်မ ွှာျား၊ အခှိုံျားအဘငွွေ့ထကွရ်ှှိမှုန္ငှ  ် ဘလဝငဘ်လထကွ ် အပအူဘအျားမျှတမှု စသညတ်ှိုံ  သည ်



အလုံပ်သမာျားမျာျား၏ဇ ဝကမမပြစစ်ဉကှိုံထှိခှိုံကမ်ှုမရှှိဘစသည  ်ပမာဏအတငွျ်ားရှှိမသှာအလုံပ် သမာျား မျာျားအ ဘနပြင ််  ်

ဘရရညှလ်ုံပ်ကှိုံငန်္ှိုံငမ်ညပ်ြစ်သည။် သှိုံ  ပြစ်၍ စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံမျာျားကှိုံကငွျ်ား ငျ်ားဘလ လာတှိုံငျ်ားတာ၍ 

သတမ်တှထ်ာျားသည စ် န္ှုနျ်ားမျာျားန္ငှ  ် န္ှုှိငျ်ားယဉှအကပဲြတပ်ပ ျားစ န္ှုနျ်ားသတမ်တှခ်ျကန်္ငှ  ် မကှိုံကည် ပခငျ်ားသှိုံ  မဟုံတ ်

လနွက်မဲှုရှှိပခငျ်ားတှိုံ  ကှိုံဘတွွေ့ ရှှိပါကသင ဘ်တာ်သည  ်ထှိနျ်ားချျုပ်ကာကယွဘ်ရျားနညျ်ားလမ်ျားမျာျားပြင  ် ပပျုပပငဘ် ာင ် ရွကရ်န ်

ညွှနက်ကာျားကကပ်မတလ်ျကရ်ှှိပါသည။် 

 

လိုပ်ငန််းခွင ်ပတဝ်န််းက င ်အနဖခအနန တ ိုင််းတျာအကဖဲြတဖ်ခင််း 

စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံမျာျားရှှိ  ညူ သ ၊ အလငျ်ားဘရာငရ်ရှှိမှု၊ အမှုနအ်မ ွှာျား၊ အခှိုံျားအဘငွွေ့ထကွရ်ှှိမှုန္ငှ်  ဘလဝငဘ်လထကွ ်

အပအူဘအျားမျှတမှုတှိုံ  ကှိုံ ကငွျ်ား ငျ်ားဘလ လာတှိုံငျ်ားတာလျကရ်ှှိရာ ၁-၅-၂၀၁၈ ရကဘ်န  မ ှ၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရကဘ်န  ထှိ 

စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံ (၃၄) ရ ုံတငွ ်လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ပတဝ်နျ်ားကျင ်အဘပခ အဘန တှိုံငျ်ားတာန္ှိုံငခ်ဲ ပါသည။် 

၃၁-၁၁-၂၀၁၆ ရကဘ်န  အထှိ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၆ ရကဘ်န  အထှိ၊ ၃၁-၁၂-၂၀၁၇ ရကဘ်န  အထှိ န္ငှ  ်၃၁-၄-၂၀၁၈ 

ရကဘ်န  အထှိ တှိုံငျ်ားဘေသကက ျား/ ပပညန်ယမ်ျာျားမှ WEM တှိုံငျ်ားတာမှု ဘ ာငရွ်ကခ်ဲ သည  ်စကရ် ုံ ၊အလုံပ်ရ ုံမျာျားစာရငျ်ား 

အပပည အ်စ ုံသှိရှှိန္ှိုံငပ်ါရန…် 

 

၈-၁၁-၂၀၁၆ ရက်န  အထျိ ၊ တျိိုင်ေးဒ သက  ေး/ ပ ည်နယ်မ ာေးမှ ှWEM တျိိုင်ေးတာမှှို 

စက်ရိုုံ၊အလိုပ်ရိုုံမ ာေးစာရင်ေး 

ရ ို ်းအမည ်

လိုပ်ငန််းအမ   ်းအစျာ်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ စိုစိုနပါင််း 

ရနက်ုံနတ်ှိုံငျ်ားဘေသကက ျား ၂၃၃ ၂၂ ၂၇ ၈၀ ၂၀ ၁၈ ၃၀ ၆ ၉၇ ၅၃၃ 

အပခာျားတှိုံငျ်ားဘေသကက ျား/ပပညန်ယ ်
          

မန္တဘလျားတှိုံငျ်ားဘေသကက ျား ၁၁ ၈ ၈ ၃၈ ၇ ၁၀ ၁၂ 
 
၂၅ ၁၁၉ 

စိုစိုနပါင််း ၂၄၄ ၃၀ ၃၅ ၁၁၈ ၂၇ ၂၈ ၄၂ ၆ ၁၂၂ ၆၅၂ 

http://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/07/WEM-and-OSH.pdf


OSH က ာ်မတ ဆျိိုင်ရာ အခ က်အလက်မ ာေး 

နကျာ်မတ၏ီ ရညမှ်န််းခ ကမ် ျာ်း 

 အလုံပ်ရငှန်္ငှ အ်လုံပ်သမာျားတှိုံ  အကကာျား ဘတွွေ့  ုံဘ ျွားဘန္ျွားမှုန္ငှ  ်

 ပူျားဘပါငျ်ားဘ ာငရွ်ကမ်ှုပမ င တ်ငရ်န ်

 အပပနအ်လနှ ် ကသ်ယွ ်ဘ ာငရွ်ကသ်ည စ်နစမ်ျာျား ပြစ်ဘပေါ်ဘစရန၊် 

 ဘ ျားအန္တရာယ ်ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ က်ျနျ်ားမာဘရျား ှိုံငရ်ာ လုံပ်ဘ ာငမ်ှု ကဏ္ဍ မျာျားတငွ ်အလုံပ်သမာျား မျာျား 

ပူျားဘပါငျ်ားပါဝင ်ဘ ာငရွ်ကဘ်ရျား ဘစ ဘ ာ်တှိုံကတ်နွျ်ားမှုန္ငှ  ်အကျှိျုျားပြစ်ထနွျ်ားမှုကှိုံ ပမ င တ်ငရ်န၊် 

လိုပ်ငန််းခွင ်နဘ်းအနတရျာယက်င််းရှင််းနရ်းနငှ က် န််းမျာနရ်းနကျာ်မတြဲွီွဲ့စည််းဖခင််း 

 

 ဥကက ဌ (အလုံပ်ရငှ ်သှိုံ  မဟုံတ ်အလုံပ်ရငှမ် ှတာဝနလ်ွှအဲပ်ထာျားသည  ်မနဘ်နဂျာ) 

 အတငွျ်ားဘရျားမ ျား 

 အြွဲွေ့ဝငမ်ျာျားအပြစ ်– 

o အလုံပ်ရငှက်ှိုံယစ်ာျားလယှမ်ျာျား 

o အလုံပ်သမာျား ကှိုံယစ်ာျားလယှမ်ျာျား (အလုံပ်သမာျား အဘရအတကွဘ်ပေါ်မူတည၍် အနညျ်ား  ုံျား (၂)ဦျား 

သှိုံ  မဟုံတ ်(၄)ဦျား) 

က ိုယစ်ျာ်းလယှခ်န  ်အပ်ဖခင််း 

 ဌာနအသ ျားသ ျားမ ှကှိုံယစ်ာျားပပျုသည  ်အလုံပ်သမာျား ကှိုံယစ်ာျားလယှမ်ျာျား 

 လစလ်ပ်ဘသာ ဘနရာ (ဘြာ်ပပခဲ သည န်ညျ်ားအတှိုံငျ်ားလစလ်ပ် သည ဘ်နရာတငွ ်ပြည စ်ကွ ်ခန  ထ်ာျားရမည။်) 

နဘ်း/က န််း နကျာ်မတ၏ီ တျာဝန်မ ျာ်း 

 စကရ် ုံ ၊ အလုံပ်ရ ုံအတငွျ်ား ပ ုံမှန ်စစ်ဘ ျားပခငျ်ား၊ 

 ပ ုံမှန ်အစညျ်ားအဘဝျားပပျုလုံပ်ပခငျ်ား၊ 

 မဘတာ်တ  ထှိခှိုံကမ်ှု စစ်ဘ ျားပခငျ်ား၊ 

 ဘ ျား/ကျနျ်ား သငတ်နျ်ားပပျုလုံပ်ပခငျ်ား၊ 

 မဘတာ်တ ထှိခှိုံကမ်ှု မှတတ်မ်ျားတငပ်ခငျ်ား၊ 

 အစ ရငခ် ပခငျ်ား ၊ ပပနလ်ညသ် ုံျားသပ်ပခငျ်ား၊ 

 ဘ ျား/ကျနျ်ား ှိုံငရ်ာ ပပှိျုငပ်ွဲ ပပျုလုံပ်ပခငျ်ား၊ 

နကျာ်မတ၏ီ လိုပ်ငန််းမ ျာ်း 

 ဘ ျားကငျ်ားဘသာ အလုံပ်လုံပ်ကှိုံငမ်ှုစနစ ်ပြစဘ်ပေါ်ဘရျား ကညူ ဘထာကပ်  ရန၊် 



 ဘ ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျား ှိုံငရ်ာ အစ အမ မျာျား၏ အကျှိျုျားသက ်ဘရာကမ်ှုကှိုံ 

ပပနလ်ည ်နျ်ားစစသ် ုံျားသပ်ပခငျ်ား၊ 

 မဘတာ်တ ထှိခှိုံက ်မှုန္ငှ  ်ဘရာဂါ ယမျာျားကှိုံ ဘလ လာ နျ်ားစစ်ပခငျ်ား၊ 

 ဘ ျားမကငျ်ားသည  ်အဘပခအဘနန္ငှ  ်လုံပ်ဘ ာငမ်ှု အဘလ အထ မျာျားကှိုံ အစ ရငခ်  ပခငျ်ားန္ငှ  ်

ပပျုပပငရ်နတ်ှိုံကတ်နွျ်ားပခငျ်ား၊ 

 ဘ ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျားမဝူါေမျာျား စဉ ကမ်ပပတတ်ှိုံျားတကဘ်စ ဘရျားသ ုံျားသပ်ပခငျ်ားန္ငှ  ်

တှိုံကတ်နွျ်ားပခငျ်ား၊ 

 ဘ ျားအန္တရာယ ်ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျား ှိုံငရ်ာ လုံပ်ဘ ာငမ်ှုအစ အမ  မျာျားအာျားလ ုံျား 

ပပနလ်ည ်နျ်ားစစသ် ုံျားသပ်ပခငျ်ား၊ 

 လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ဘ ျားအန္တရာယ ်ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျား၊ ကျနျ်ားမာဘရျားန္ငှ  ် ကန်္ယွသ်ည  ်ညွှနက်ကာျားချက၊် 

ထုံတပ်ပနခ်ျကမ်ျာျားအာျား စ ုံစမ်ျားစစ်ဘ ျားပခငျ်ားန္ငှ  ်အလုံပ်ရငှထ် သှိုံ   တငပ်ပပခငျ်ား၊ 

 အပခာျားသတမ်တှထ်ာျားသည  ်လုံပ်ငနျ်ားမျာျား ဘ ာငရွ်ကပ်ခငျ်ား၊ 

လိုပ်ငန််းခွင ်နဘ်းအနတရျာယက်င််းရှင််းနရ်းနငှ က် န််းမျာနရ်းနကျာ်မတြဲွီွဲ့စည််းန ိုငမ်ှု 

လုံပ်ငနျ်ားခွငမ်ျာျားတငွ ်မဘတာ်တ  ထှိခှိုံကဘ်သ  ုံျားမှု မျာျား ဘလျာ နညျ်ားပဘပျာကဘ်စရန၊် ဘ ျားအန္တရာယ ်

ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျား ှိုံငရ်ာ အသှိပညာမျာျား ပှိုံမှိုံသှိရှှိန္ှိုံငရ်နန်္ငှ  ်အလုံပ်ရငှ ်အလုံပ်သမာျားမျာျား ကကာျား ဘ ျားအန္တရာယ ်

ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျား ှိုံငရ်ာ အသှိပညာအဘပေါ် တစ်ဦျားန္ငှ တ်စဦ်ျားနာျားလညျ်ားမှု ရှှိဘစရနရ်ညရွ်ယ၍် ဘကာ်မတ အာျား 

ြွဲွေ့စညျ်ားပခငျ်ားပြစပ်ါသည။် ယဘန  အထှိ လုံပ်ငနျ်ားခွငဘ် ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျားဘကာ်မတ  (၁၀၄၈) 

ကှိုံြွဲွေ့စညျ်ားန္ှိုံငခ်ဲ ပါသည။် အလုံပ်ဌာနမျာျားတငွ ်ဘကာ်မတ မျာျားတှိုံျားတကြ်ွဲွေ့စညျ်ားန္ှိုံငခ်ဲ ပခငျ်ားဘကကာင  ်အလုံပ်ရငှ၊် 

အလုံပ်သမာျားမျာျားအဘနပြင  ်မှိမှိတှိုံ  န္ငှ သ်က ်ှိုံငရ်ာလှိုံအပ်ချကမ်ျာျားကှိုံ ထှိဘရာကစ်ွာဘ ျွားဘန္ျွား 

ဘ ာငရွ်ကန်္ှိုံငသ်ညဟ်ုံဘတွွေ့ ရှှိ ွေ့ရပါသည။် 

 

လိုပ်ငန််းခွင ်နဘ်းအနတရျာယ ်ကင််းရှင််းနရ်းနငှ်  က န််းမျာနရ်း  ိုငရ်ျာ 

သငတ်န််း၊ န ်ွးနန်ွးပဲွမ ျာ်း က င််းပဖခင််း 

ပပညတ်ငွျ်ားသငတ်နျ်ားဘ ျွားဘန္ျွားပွဲမျာျား 

ပပညပ်သငတ်နျ်ား/ဘ ျွားဘန္ျွားပွဲ 

 

လိုပ်ငန််းခွငန်ဘ်းအနတရျာယက်င််းရှင််းနရ်းနငှ  ်က န််းမျာနရ်းနကျာ်မတ ီြဲွွဲ့စည််းထျာ်းရှ မှု 

https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/02/TrainingMeeting.pdf
https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/02/Overseas-training.pdf


လုံပ်ငနျ်ားခွငမ်ျာျားတငွ ်မဘတာ်တ  ထှိခှိုံကဘ်သ  ုံျားမှုမျာျား ဘလျာ နညျ်ားပဘပျာကဘ်စရန၊် ဘ ျား အန္တရာယ ်

ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျား ှိုံငရ်ာ အသှိပညာမျာျား ပှိုံမှိုံသှိရှှိန္ှိုံငရ်နန်္ငှ်  အလုံပ်ရငှ၊် အလုံပ်သမာျားမျာျား အကကာျား ဘ ျားအန္တရာယ ်

ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျား ှိုံငရ်ာ အသှိပညာအဘပေါ် တစ်ဦျားန္ငှ် တစဦ်ျားနာျားလညျ်ားမှု ရှှိဘစ ရန ်ရညရွ်ယ၍် ၁-၅-၂၀၁၈ ရကဘ်န  မှ 

၂၄-၁၂-၂၀၁၈ ရကဘ်န  ထှိ လုံပ်ငနျ်ားခွင ်ဘ ျားအန္တရာယ ်ကငျ်ားရငှျ်ားဘရျားန္ငှ်  ကျနျ်ားမာဘရျားဘကာ်မတ  (၅၀) ကှိုံ 

တှိုံျားချဲွေ့ ြွဲွေ့စညျ်ားန္ှိုံငခ်ဲ ပါသည။် 

၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် ဧပပီလ အထ  ြဲွွဲ့စည််းထျာ်းရှ မှု 

အပပည အ်စ ုံသှိရှှိန္ှိုံငပ်ါရန…် 

 
 

၂၀၁၆ ခုံန္စှ်၊ ဘအာကတ်ှိုံ ာလအထှိလုံပ်ငနျ်ားခငွ ်ဘ ျားအန္တရာယက်ငျ်ားရှငျ်ားဘရျားန္ငှ  ်ကျနျ်ားမာဘရျားဘကာမ်တ ြဲွွေ့စညျ်ားထာျားရှှိမှု 

စဉ် တ ိုင််းနေသကက်ီး။ ဖပညန်ယ ်

လိုပ်ငန််းအမ   ်းအစျာ်း 

၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ စိုစိုနပါင််း 

၁ ရနက်ုံနတ်ှိုံငျ်ား ၁၇၂ ၄၅ ၂၇ ၁၁၅ ၃၂ ၁၈ ၃၉ ၁၆ ၁၂၅ ၅၈၉ 

၂ ဧရာဝတ တှိုံငျ်ား ၆ ၁ ၁ ၃၀ ၁ 
 

၂ 
 

၆ ၄၇ 

၃ မန္တဘလျားတှိုံငျ်ား ၁၂ ၁၁ ၄ ၄၉ ၅ ၆ ၃၁ 
 

၃၉ ၁၅၇ 

၄ မဘကျွားတှိုံငျ်ား ၂ ၆ ၆ ၅ ၃ 
 

၂ 
  

၂၄ 

၅ စစ်ကှိုံငျ်ားတှိုံငျ်ား ၄ ၂ 
 

၇ ၅ ၁ ၁၄ 
 

၁၀ ၄၃ 

၆ ပဲချူားတှိုံငျ်ား ၂၂ ၁၅ ၁ ၁၄ ၁ ၂ ၁၆ 
 

၁၃ ၈၄ 

၇ တနသဘာရ တှိုံငျ်ား 
 

၂ 
 

၉ 
  

၃ 
 

၄ ၁၈ 

၈ ရှမ်ျားပပညန်ယ ်
 

၅ ၁ ၁၃ ၁ 
   

၁၁ ၃၃ 

၉ မွနပ်ပညန်ယ ်
 

၁ ၄ ၁၀ ၁ 
 
၄ 

 
၁၀ ၃၀ 

၁၀ ကရငပ်ပညန်ယ ် ၂ 
    

၂ 
   

၄ 

၁၁ ကချငပ်ပညန်ယ ်
 

၄ 
 

၂ 
    

၁ ၇ 

၁၂ ရခှိုံငပ်ပညန်ယ ်
   

၁ 
    

၄ ၅ 

https://www.mol.gov.mm/mm/wp-content/uploads/2012/02/WEM-and-OSH-com-to-Admin-4-18.pdf


၁၃ ကယာျားပပညန်ယ ်
 

၂ 
       

၂ 

၁၄ ဘနပပညဘ်တာ်ဘကာငစ်  
 

၅ 
 

၉ 
  

၄ ၆ ၂ ၂၆ 

 
စိုစိုနပါင််း ၂၂၀ ၉၉ ၄၄ ၂၆၄ ၄၉ ၂၇ ၁၁၇ ၂၂ ၂၂၅ ၁၀၆ 

 

 


