ပြည်ြမှ ဝင်ရ ောက်လောသည် နင
ို င
် ပံ ောြားသောြားမ ောြား ကဗ
ို စ်ရ ောဂါ ကောကွယစ
် စ်ရ

ြားရ ြား

အထြားစီမံကန်ြား
၁။ အက
) စီမံ

● (
ြော

ြောင်းအရြော
ိန်းအမည ။ ။ ပြညြမှ ဝငကရြော

ွယစစက

● ( ) စီမံ
ဝငကရြော

်းကရ်း အထ်း စီမံ

ိန်း၏ အ

ိ ်းသ

လြောသည နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းမ ြော်း

ိိုဗစကရြောဂါ

ိန်း

ကရြော

မှု ံစြော်းရမညသမ ြော်း။

။ ပြညြမှ

လြောသည နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းမ ြော်း ( ပြညတွင်းသိို တရြော်းဝင ဝငကရြော

၍

တရြော်းဝငကနထိင
ို ကနသည နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းမ ြော်း၊ တရြော်းမဝင ကနထိင
ို ကနသည နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းနှင
က ွှေ့ကပြြောင်းလိုြသြော်းမ ြော်း)
● (ဂ) စီမံ

ိန်း အက

(၁) အ က

်းကငွမ ြော်း က

စည်း

မ်း

ီ်း

ြကရ်း

ျွနြ
ို တိိုလဝငမှုက
ိိုယကရ်း
ညီက

ြောငမည ြံိုစံစနစ။

။

ြော

ံပ င်းမပြ ရ ( သ

ိိုငရြောမမိ ွှေ့နယမ ြော်း၏

်း ို ံက

်း န်းမ ြော်းမှ ရဲဘ

င
ိို ရြောဌြောနမ ြော်းနှင

မ ြော်းအရ)

(၂) သတင်းမကြ်းရ ( က
လဝငမှုက

ြောငထညက ြောက

ီ်း

ိိုယတြောအ
ြောငရွ

င
ိို ရြောဌြောနမ ြော်းအြော်း သတင်းမကြ်းရ။ သတင်းကြ်းမှုမ ြော်း ပ စြွြော်း ဲြါ
ြကရ်းဌြောနမှ သ
လ

င
ိို ရြောလြိုဂိ္ လ၏

မ ြော်းအြော်း အတညပြ ကြ်းရနသြော

သွြော်းမညပ စသည။)

(၃) မ်း

်းီ စစက

်းပ င်းမ ြော်း၊ အကရ်းယဒဏ တပ င်းမ ြော်း မပြ ရ

ိိုဗစကရြောဂါစစက

(

်းကရ်းဂိတမ ြော်းတွင မ်း

်းီ စစက

်းပ င်းမ ြော်း၊

အကရ်းယဒဏ တပ င်းမ ြော်း မပြ လိုြရြါ။)
● (ဃ) စီမံ
တည်း

ိန်း အက

ြောငထညက ြောက

စတငကသြောစီ်းမံ

သီ်းပ ြော်းက

ိန်းအက

ြောငအထညက ြောမှု

ိန်း

င
ိို ရြော အသိကြ်း

။

တရြော်းဝငနည်းလမ်းပ ငကသြောလည်းက
ဝငကရြော

ကနထိင
ို ကန
ြါ

။၂၀၂၁နှစ ကမလ၁၄ရ

ိစစမြီ်း

်းံို ရ

ိို

ကရြောဂါစစက

်း

တွန်းနိ်းို က

။ ပြညြမှ ထိင
ို ဝမသိို
ြောင်း၊ တရြော်းမဝငနည်းလမ်းပ ငကသြောလည်းက

ိိုဗစကရြောဂါ

်း

ံရသညဟို သံသယရှိြါ

်းကရ်းဂိတမ ြော်း သိမဟို
ို
တက

ြါရန

ျွနြ
ို တိို လဝငမှုက

ြောအြြါသည ငဗ ြော်း။ ယ ို

ီ်း

်း ို ံက

လက

်း ံမ ြော်းသိို သွြော်းကရြော

ရဲဘ

အလ

မ ြော်း

ိို ကရြောဂါစစက

င
ိို ရြောဌြောနမ ြော်းနှင လဝငမှုက

ြောလအတွင်း ကရြောဂါစစက

သတင်းကြ်းမညမဟိုတသလိို သ

်းဂိတမ ြော်းနှင က
ီ်း

ီ်းမင်းအြော်း
၍

ြကရ်းဌြောနမှ
်းမှု ံယ ဲသည

တရြော်းမဝင ကနထိင
ို ကနသည နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းမ ြော်းနှင က ွှေ့ကပြြောင်းလိုြသြော်းမ ြော်း၏
အ

ြောင်း

ကသြော နိင
ို ငံပ ြော်းသြော်းမ ြော်းနှင က ွှေ့ကပြြောင်းလိုြသြော်းမ ြော်း ငဗ ြော။

ြောလအတွင်း

နီ်းစြရြော ကရြောဂါစစက

တိို

ြောလ။

ပငြောမည

● (င) စီမံ

အထ

ြောငမည အ ိန

ြကရ်း

်း ို ံက

်း န်းမ ြော်းမှ

င
ိို ရြောဌြောနမ ြော်းအြော်း

င
ိို ရြောဌြောနမ ြော်းမှလည်း လက

ီ်းမင်းအြော်း

ဤအတွ

က

ြောင မ်း

ပြ လိုြမညမဟိုတြါက
● (စ) စီမံ

်းီ စစက

်းပ င်းမ ြော်း၊ အကရ်းယဒဏ တမှုမ ြော်း

ြောင်း အသိကြ်းနိ်းို က

ိန်းအြော်း အသိကြ်းက

ြောအြြါသည ငဗ ြော်း။

ပငြောမည နည်းလမ်းမ ြော်း။ ။

ဘြောသြောစ

ြော်းအမ ိ ်းမ ိ ်းပ င စြောက

ဝ

ဒ
ိို မ ြော်း၊ က ွှေ့ကပြြောင်းလိုြသြော်းမ ြော်းအသံ်းို ပြ သည

(ဘ)

နည်းလမ်းအမ ိ ်းမ ိ ်းပ င အသိကြ်းက

ြောငမ ြော်း၊ ိုြသံဗီွဒယ
ီ ိို ိိုငမ ြော်းပြ လိုြ၍ ဌြောန

င
ိို ရြော

ရ
ိို ှယမီဒယ
ီ ြောမ ြော်း စသည

ပငြောသွြော်းမညပ စသည။

