
၂ဝ၁၂ခနှုစ၊် ပြညထ်ောငစ်၏ု ဘဏာထငအွရအသုံးဆိုငရ်ာဥြထေ
(၂ဝ၁၂ ခုနစှ၊် ပြညထ်ောငစ်လုတွထ်တာဥ်ြထေအမတှ ်၆။)

၁၃၇၃ ခနုစှ၊် တနခ်းူလဆနး် ၆ ရက်
(၂ဝ၁၂ ခနုစှ၊် မတလ် ၂၈ ရက်)

ပြညထ်ောင်စလုတွထ်တာ်သည ်ဤဥြထေကို ပြဋာနး်လိုကသ်ည။်

အြုိငး် ၁ အမညနှ်င့် စတင်အကျို းသကထ်ရာကသ်ည့်ထနရ့က်

၁။(က) ဤဥြထေကုိ ၂ဝ၁၂ ခနုစ်ှ၊ ပြညထ်ောငစု်၏ ဘဏာထငအွရအသံုးဆုိငရ်ာ ဥြထေဟ ုထခါတငွထ်စရမည။် 
(ခ) ဤဥြထေြါ ပြဋာနး်ချက်များသည ်၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏာထရးနစ်ှ အတက်ွ ၂ဝ၁၂ ခနုစ်ှ၊ ဧပြလီ ၁ ရက်ထနမ့စှတငအ်ကျို းသက် 
ထရာက် ထစရမည။်

အြိုငး် ၂
နုိငင်ထံတာသ်မ္တ၊ ပြညထ်ောငစ်အုစိုးရအဖွဲ ့၊ လတွထ်တာ၊် ပြညထ်ောငစ် ု

တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊် ပြညထ်ောငစု်စာရငး်စစ်ချုြ၊်ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်
ရာေးူဝန်အဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာ ်ဖွဲ ့စညး်ြုံ အထပခခဥံြထေဆုိငရ်ာခုံရံုး၊ ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့်ဦးစီးဌာနများ

အခန်း(၁)
ရထငမွျားနငှ့်သုံးထငမွျား 

၂။ နိုငင်ထံတာသ်မတ္၊ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့၊လတွထ်တာ၊်ပြညထ်ောငစု်တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊်ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊် ပြညထ်ောင်
စုစာရငး်စစ်ချုြ၊်ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်ရာေးူဝနအ်ဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာ ်ဖွဲ ့စညး်ြုံအထပခခဥံြထေဆုိငရ်ာခုံရံုး၊
ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့်ဦးစီးဌာနများသညပ်ြညထ်ောငစု်၏ဘဏာရနြ်ုံထငအွစီအစဉပ်ဖင့်ထဆာငရ်က်ွကကရမည။် ေုိသ့ုိထဆာင်
ရက်ွ၍ ရထသာရထငမွျားကုိ ပြညထ်ောငစု်၏ဘဏာရနြ်ုံထငသ့ုိွထြးသွင်း၍ ေတုထ်ြးရနရ်ှထိသာ သံုးထငမွျားကုိ ပြညထ်ောငစု်၏ဘဏာ
ရနြ်ုံထငမွေှတုယူ်သံုးစဲွရမည။်
၃။(က) နိုငင်ထံတာသ်မတ္၊ ပြညထ်ောငစု်အစိးုရအဖွဲ ့၊ လွတထ်တာ၊် ပြညထ်ောငစု်တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊် 
ပြညထ်ောငစု် စာရငး်စစ်ချုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်ရာေးူဝန်အဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာဖ်ွဲ ့စညး်ြုံအထပခခဥံြထေ
ဆုိငရ်ာခုံရံုး၊ ပြညထ်ောငစု် ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့် ဦးစီးဌာနများ၏ ရထငနွငှ့်သံုးထငအွတက်ွ တာဝနထ်ြးအြပ်ခငး်ခရံသည့် ြဂု္ို လ်
အသီးသီးသည် ဇယား (၁)၊ (၂)၊ (၃)နငှ့်(၄)တိ့ုတငွ် မမိနိငှ့် ယှဉတ်ွဲထဖာပ်ြေားသည့် ရထငတွိ့ုကုိ စီမကံကီးကကြ် ထကာက်ခပံခငး်နငှ့် 
သံုးထငတွိ့ုကုိ စီမခံန့်ခွဲပခငး်ပြုရမည။်
(ခ) ြေုမ်ခွဲ(က)ြါတာဝနခ်ရံသည့်ြဂု္ို လအ်သီးသီးသညမ်မိအိားအြန်ငှး်ေားထသာလြုြ်ိုငခ်ငွ့မ်ျားကုိမမိလိက်ထအာက်ရှိလြုင်န်းဆုိင်
ရာြဂု္ို လအ်သီးသီးအား လွဲအြထ်ဆာငရ်က်ွထစနိုငသ်ည။် 
(ဂ) ရထငမွျားကုိစီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခရံာတငွလ်ညး်ထကာငး်၊သံုးထငမွျားကုိစီမခံန့်ခွဲရာတငွလ်ညး်ထကာငး်ဤဥြထေြါပြဋာနး်ချက်များ
၊ သက်ဆုိင် ရာဥြထေများ၊ နညး်ဥြထေများ၊ စညး်မျဉ်းများ၊ စညး်ကမး်များ၊အမနိ့်များ၊ ညနွက်ကားချက်များ၊လြုေ်ုံးလြုန်ညး်များ
နငှ့်အညီ ထဆာငရ်က်ွရမည။်
(ဃ) ဇယား(၁)နငှ့်(၃)တိ့ုတငွ် ထဖာပ်ြလျာေားထသာရထငမွျားအနက်ပြညြ်အကူအညရီထင၊ွထချးယူရထငတွိ့ုသညလ်ျာေားသညေ်က်
ြိုမိုရရှိလျငယ်ငး်သို့ ြိုမိုရရှိထသာထငမွျားပဖင့် ဆက်နယွေ်ားသည့်လြုင်နး်အသံုးစရတိမ်ျားထကကာင့် ဇယား (၂)နငှ့် (၄)တိ့ုတငွထ်ဖာပ်ြ
ခငွ့်ပြုေားထသာသံုးထငမွျားေက်ြိုမိုသံုးစဲွရန် လုိအြြ်ါကပြညထ်ောငစု်အစိုးရအဖွဲ ့ကစိစစ်သံုးသြ၍်ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်အ 
တညပ်ြုချက်ပဖင့်ခငွ့်ပြုနိုငသ်ည။်သ့ုိရာတငွယ်ငး်သုိထ့ချးယူသံုးစွသဲည့်ထငသွညြ်ေုမ်၁၁တငွသ်တမ်တှေ်ားသည့်ထငေွက်မြိုထစရ။



 
၄။ (က)နိုငင်ထံတာသ်မတ္၊ ပြညထ်ောငစု်အစိးုရအဖွဲ ့၊ လွတထ်တာ၊် ပြညထ်ောငစု်တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊် 
ပြညထ်ောငစု် စာရငး်စစ်ချုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်ရာေးူဝန်အဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာဖ်ွဲ ့စညး်ြုံ အထပခ
ခဥံြထေဆုိငရ်ာခုံရံုး၊ ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့် ဦးစီးဌာနများသည ်ရထငမွျားကုိ စီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခရံာတငွဤ်ဥြထေအရ
လျာေားထသာရထငတွိ့ုေက် တိုး၍ပဖစ်ထစ၊ ထလျာ၍့ပဖစ်ထစ ရထသာရထငမွျားနငှ် ့စြလ်ျဉး်၍ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ်တငပ်ြထသာ
၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခနုစ်ှအတက်ွပြုပြငပ်ြးီ ခန့်မနှး်ထပခထငစွာရငး်များတငွ ်ေည့်သွငး်ထဖာပ်ြရမည။် အခနွ်ဆုိငရ်ာဥြထေများနငှ့်အညီ
ရသင့်ရေိုက်ထသာ အခနွထ်ငမွျား အပြည့် အဝ ရရှိထစရမည။်
(ခ) နိုငင်ထံတာသ်မတ္၊ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့၊ လတွထ်တာ၊်ပြညထ်ောငစု်တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊် 
ပြညထ်ောငစု် စာရငး်စစ်ချုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်ရာေးူဝန်အဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာဖ်ွဲ ့စညး်ြုံအထပခခဥံြထေ
ဆုိငရ်ာခုံရံုး၊ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့ဦ်းစီးဌာနများသညသံု်းထငမွျားကုိစီမခံန့်ခွဲရာတငွ ်ဤဥြထေအရခငွ့်ပြုေားထသာသံုးထငွ
များအတငွး်ထငစွာရငး်ထခါငး်စဉလ်ွဲထပြာငး်သံုးစဲွသည့် အသံုးစရတိမ်ျားနငှ့်စြလ်ျဉး်၍လညး်ထကာငး်၊ ြေုမ် ၃ြေုမ်ခွဲ(ဃ)အရ
ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့၏ ခငွ့်ပြုချက်ပဖင့်သံုးစဲွသည့် အသံုးစရတိမ်ျားနငှ့်စြလ်ျဉး်၍လညး်ထကာငး်ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ်
တငပ်ြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခနုစ်ှအတက်ွ ပြုပြငပ်ြးီခန့်မနှး်ထပခထငစွာရငး်များတငွ် ေည့်သွငး်ထဖာပ်ြရမည။်
(ဂ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်ဤဥြထေ၏ြေုမ်၃ြေုမ်ခွဲ(ဃ)အရြိုမိုသံုးစဲွရန ်ခငွ့်ပြုသည့် ကိစ္ရြမ်ျားကုိ ကိစ္တစ်ရြခ်ျငး်
 အကျို းအထကကာငး် ထဖာပ်ြချက်များနငှ့်အတ ူပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ် တငပ်ြအတညပ်ြုချက်ရယူရမည။်
၅။ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့သည ်ဘဏာထရးထကာမ်ရငှန်ငှ့်ညှိနငှး်ရရှိသည့်တိုငး်ထေသကကီးသ့ုိမဟတုပ်ြညန်ယ်အစိုးရအဖွဲ ့များ၏အရ
အသံုးခန့်မနှ်းထပခထငစွာရငး်များအရ လိုအြသ်ည့်ထငကုိွ ပြညထ်ောငစု်၏ ဘဏာရနြ်ုံထငမွ ှသင့်တင့် ထလျာက်ြတစွ်ာပဖည့်ဆညး်

ထြးပခငး်၊ အေးူကိစ္တစ်ရြ်အထနပဖင့် ထောက်ြံ့ပခငး်၊ လိုအြသ်ည့်ထချးထငမွျားေတုထ်ချးပခင်းတိ့ုကုိ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် 
အတညပ်ြုချက်ပဖင့် ခငွ့်ပြုနိုငသ်ည။်

အခန်း(၂)
သးီသန်ရ့နြ်ုံထငွ

၆။ (က) နိုငင်ထံတာသ်မတ္၊ ပြညထ်ောငစု်အစိးုရအဖွဲ ့၊ လွတထ်တာ၊် ပြညထ်ောငစု် တရားလတွထ်တာခ်ျုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရှ့ ထနချုြ၊်
ပြညထ်ောငစု်စာရငး်စစ်ချုြ၊် ပြညထ်ောငစု်ထရးွထကာက်ြွဲထကာမ်ရငှ၊် ပြညထ်ောငစု်ရာေးူဝန်အဖွဲ ့၊ နိုငင်ထံတာဖ်ွဲ ့စညး်ြုံအထပခခဥံြထေ
ဆုိငရ်ာခုံရံုး၊ ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာနများနငှ့် ဦးစီးဌာနများသည် ဇယား(၄) စာတိုင်(၄)တငွ်
ထဖာပ်ြေားထသာ သီးသန့်ရနြ်ုံထငမွ ှကျခသံုံးစဲွပခင်းကုိ ထအာက်ြါ စညး်ကမး်ချက်များနငှ့်အညသီာလျင ်ထဆာငရ်က်ွခငွ့်ရှသိည်-
(၁) ကကိုတငမ်ထမျာမ်နှး်နိုငထ်သာ သဘာဝထဘးအနရ္ာယ်များအတက်ွအသံုးစရတိပ်ဖစ်ပခငး်၊
(၂) ဘဏာထရးနစ်ှအတငွး် မသံုးစဲွလျငမ်ပဖစ်သည့် အေးူကိစ္ရြပ်ဖစ်ပခငး်၊
(၃) တညဆဲ်ဥြထေများ၊ နညး်ဥြထေများ၊ စညး်မျဉး်များ၊ စညး်ကမ်းများအရ ထခါငး်စဉလ်ွဲထပြာငး်ကျခရံန ်မပဖစ်နိုငပ်ခငး် သ့ုိမဟတု်
ထခါငး်စဉလ်ွဲထပြာငး်ကျခရံနအ်တက်ွ ရနြ်ုံထငမွရှိပခငး်။
(ခ) သီးသန့်ရနြ်ုံထငမွ ှကျခသံုံးစဲွပခငး်ကုိ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့၏ဆံုးပဖတခ်ျက်အရသာ ခငွ့်ပြုရမည။်
(ဂ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်သီးသန့်ရနြ်ုံထငမွှ ကျခသံုံးစဲွသည့် ကိစ္ရြမ်ျားကုိ ကိစ္တစ်ရြခ်ျငး် ကျို းထကကာငး်ထဖာပ်ြချက်
များနငှ့်အတအူနီးကြဆံု်း ကျငး်ြထသာ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာအ်စညး်အထဝးသ့ုိ တငပ်ြရမည။်

အခန်း(၃)ထငထွချးယပူခငး် 

၇။ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်လြုင်နး်စီမခံျက်များအတက်ွပဖစ်ထစ၊ပြညထ်ောငစု်၏ရသံုးခန့်မနှး်ထပခထငစွာရငး်ြါ အသံုးစရတိ်
အတက်ွပဖစ်ထစ ပြညထ်ောငစု်ကတာဝနယူ်သည့် ထငထွချးစာချုြမ်ျား သ့ုိမဟတု ်အာမခစံာချုြမ်ျား ေုတထ်ြးပခငး်ပဖင့်လညး်ထကာငး်၊
 အပခားနညး်ပဖင့်လညး်ထကာငး် ပြညတ်ငွး်မပှဖစ်ထစ၊ ပြညြ်မပှဖစ်ထစပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် အတညပ်ြုချက်ပဖင့် ထငထွချးယူ



နိုငသ်ည။် ေိုသ့ုိ ထချးထငရွယူသည့်အခါ သင့်သညေ်ငပ်မငသ်ည့် အတိုးနနှ်းများသတမ်တှ၍်ထြးနိုငသ်ည။်ပြနဆ်ြရ်န၊်ပြနထ်ရးွရန်
သ့ုိမဟတုအ်ပခားနညး်စီမရံန ်စညး်ကမး်ချက်များကုိလညး်ပြုလြုန်ိုငသ်ည။်
၈။ ယခငဘ်ဏာထရးနစ်ှအတငွ်းက လိုအြထ်ငမွျားပဖည့်တငး်ရန် အာမခစံာချုြမ်ျား ထရာငး်ချပခငး်ပဖင့် ရယူခဲ့သည့် ထချးထငမွျားနငှ့်
စြလ်ျဉး်၍ အချနိက်ျထရာက်ထသာအခါထြးဆြပ်ခင်းကုိ အာမခစံာချုြအ်သစ်များပဖင့် လလဲယ်ှနိုငသ်ည။်
၉။ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ့သည ်ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် အတညပ်ြုချက်ပဖင့်လြုင်နး်စီမခံျက်တစ်ရြရ်ြအ်တက်ွပြညထ်ောင်
စုအစိုးရဌာနတစ်ခခုအုား ပြညြ်မ ှထငထွချးယူခငွ်ပ့ြုနိုငသ်ည။် ပြညြ်မရှရှိထသာ ထချးထငမွျားကုိ နိုငင်ထံတာန်ငှ့် အကျို းတထူဆာင်
ရက်ွထနထသာ လြုင်နး်များသ့ုိ သင့်ထလျာထ်သာ စညး်ကမ်းချက်များသတမ်တှ၍် ပြနလ်ညေ်တုထ်ချးခငွ့်ပြုနိုငသ်ည။်
၁ဝ။ (က) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်ဤအခနး်(၃)ြါ ကိစ္ရြမ်ျားအားလုံးကုိပဖစ်ထစ၊ အချို ့ကိပုဖစ်ထစ ထဆာငရ်က်ွနိုငရ်န် 
ဘဏာထရးနငှ့်အခနွဝ်နက်ကီးဌာန ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးအား လုြြ်ိုငခ်ငွ်အ့ြန်ငှ်းနိုငသ်ည။်
(ခ) ဘဏာထရးနငှ့်အခနွဝ်နက်ကီးဌာန ပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးသည် ဤအခနး်
(၃)အရ ထငထွချးယူထသာ ကိစ္များအတက်ွ နိုငင်ထံတာကုိ်ယ်စား အာမခခံျက်ထြးနိုငသ်ည။်
၁၁။ ၂ဝ၁၂ခနုစ်ှ၊ ဧပြလီ ၁ရက်ထနမ့ ှ၂ဝ၁၃ ခနုစ်ှ၊ မတလ် ၃၁ ရက်ထနတ့ငွ ်ကုန်ဆံုး သည့် ဘဏာထရးနစ်ှအတငွး် ဤအခနး်(၃)အရ
ထငထွချးစာချုြမ်ျား ချုြဆုိ်ပြးီထနာက်အမနှတ်ကယ် ထချးယူလက်ခရံရှိသည့်ထင ွစုစုထြါငး်သည ်ကျြသ်နး်ထြါင်း နစ်ှဆယ့်ထပခာက်သိန်း
ေက် မြိုထစရ။

အြိုငး် ၃
နုိငင်ထံတာြ်ိုင ်စးီြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များ

အခန်း(၁)
ရထငမွျားနငှ့် သံုးထငမွျား

၁၂။ (က) နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များသည ်စီးြာွးထရးဆနဆ်နထ်ဆာငရ်က်ွနိုငထ်ရးနငှ့် မမိတိိ့ု၏ ထငထွကကးအငအ်ားအ
ထြါမမိတိိ့ုရြတ်ညန်ိုငထ်ရးမနူငှ့်အည ီထဆာငရ်က်ွကကရာတငွြ်ေမအဆင့်အထနပဖင့်ကုနြ်စ္ညး်ေတုလ်ြုမ်၊ှထဆာငရ်က်ွမနှငှ့်ကုနသွ်ယ်
မလှြုင်နး်များအတက်ွလိုအြသ်ည့် သာမနအ်သံုးစရတိကုိ် မမိတိိ့ု၏ ဘဏာထင ွအစအီစဉပ်ဖင့် ထဆာငရ်က်ွကကရမည။်
(ခ) နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များသညပ်ြညြ်သ့ုိထUကးပမပီြနလ်ညထ်ြးဆြရ်န်အသံုးစရတိန်ငှ့်ထငလွုံးထငရွငး်
အသံုးစရတိမ်ျားကုိ ပြညထ်ောငစု်၏ဘဏာရနြ်ုံထငအွစီအစဉပ်ဖင့်ထဆာငရ်က်ွကကရမည။်
၁၃။ နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များ၏ ထငအွဝငန်ငှ့်အေက်ွကုိ စာရငး်ပြုစုရနအ်လိ့ုငာှ ပြညထ်ောငစု်၏ ဘဏာရနြ်ုံထငွ
စာရငး်တငွ ်ထဖာပ်ြရမည။်
၁၄။ (က) ဇယား(၅)နငှ့် (၆)တိ့ုတငွ ်ထဖာပ်ြေားသည့် ထငမွျားသည ်နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များက စီမကိံနး်ရညမ်နှး်ချက်
များအရ ေထပမာက်ထအာငပ်မငစွ်ာ အထကာငအ်ေညထ်ဖာန်ိုငရ်န ်ရညမ်နှး်ေားထသာထငမွျားပဖစ်သည။်
(ခ) နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များ၏ ရထငနွငှ့် သံုးထငအွတက်ွတာဝနထ်ြးအြပ်ခငး်ခရံသည့် ြဂု္ို လအ်သီးသီးသည် ဇယား
(၅)နငှ့်(၆)တိ့ုတငွမ်မိနိငှ့်ယှဉတ်ွဲထဖာပ်ြေားသည့်ရထငတွိ့ုကုိစီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခပံခငး်နငှ့်သံုးထငတွိ့ုကုိ စီမခံန့်ခွဲပခငး်ပြုရမည။်
(ဂ) ရထငမွျားကုိ စီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခရံာတငွလ်ညး်ထကာငး်၊ သံုးထငမွျားကုိစီမခံန့်ခွဲရာတငွလ်ညး်ထကာငး် ဤဥြထေြါပြဋာနး်ချက်
များ၊သက်ဆုိငရ်ာဥြထေများ၊နညး်ဥြထေများ၊စညး်မျဉး်များ၊စညး်ကမး်များ၊အမနိ့်များ၊ညနွက်ကားချက်များ၊လြုေ်ုံးလြုန်ညး်
များနငှ့်အည ီထဆာငရ်က်ွရမည။်

အခန်း(၂)
နုိငင်ထံတာြ်ိုင ်စးီြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များနငှ့် ြတသ်က၍်

ပြညထ်ောငစ်အုစိုးရအဖဲွ့၏ လြုြ်ိုငခ်ငွ့်များ 

၁၅။ (က)ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညစီ်းြာွးထရးဆနဆ်နထ်ဆာငရ်က်ွရမည့်နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ့အစည်းများအား သတမ်တှ်



ထြးရမည။်  
(ခ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညန်ိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များ၏လြုင်နး်အရလိုအြလ်ျငဇ်ယား(၅)နငှ့်(၆)တိ့ုတငွ်
ထဖာပ်ြေားထသာထငမွျားကုိ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် အတညပ်ြုချက်ပဖင့်ထပြာငး်လထဲြးနိုငသ်ည။် ေိုသ့ုိထငမွျားထပြာငး်လပဲခငး်
နငှ့်စြလ်ျဉး်၍ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ်တငပ်ြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ခနုစ်ှ အတက်ွ ပြုပြငပ်ြးီခန့်မနှး်ထပခထငစွာရငး်များတငွ ်
အကျို းအထကကာငး်ထဖာပ်ြချက်များနငှ့်အတ ူေည့်သွင်းထဖာပ်ြရမည။်
(ဂ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်နိုငင်ထံတာြ်ိုင ်စီးြာွးထရးအဖွဲ့အစည်း များအားလြုင်နး်လြုကုိ်ငရ်နထ်သာလ်ညး်ထကာငး်၊ 
ရငး်နှီးပမှု ြန်ှံရနထ်သာလ်ညး်ထကာငး် လိုအြသ်ည့်ထငကုိွ ထောက်ြံ့ထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ၊ထချးထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်
အတညပ်ြုချက်ပဖင့်ရယူထဆာငရ်က်ွပခငး်ပြုနိုငသ်ည။်

(ဃ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညန်ိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ့အစည်းများကနိုငင်ထံတာသ့ုိ်ေည့်ဝငရ်မည့်ထငကုိွသတမ်တှထ်ြးရ 
မည။်
(င) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်နိုငင်ထံတာြ်ိုင ်စီးြာွးထရးအဖွဲ့အစည်းများက လုြင်နး်လြုကုိ်ငရ်နပ်ဖစ်ထစ၊ ရငး်နှီးပမှု ြန်ှံရနပ်ဖစ်ထစ
လိုအြထ်သာထငမွျားကုိ ပမနမ်ာနိုငင်ထံတာထ်ငထွရးထကကးထရးအဖွဲ ့အစညး်များဥြထေအရတညထ်ောငေ်ားထသာဘဏမ်ျားမထှချးယူနိုငရ်န် 
ထငြွမာဏကုိ သတမ်တှထ်ြးနိုငသ်ည။်
(စ) ြေုမ်ခွဲ(င)ြါ နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်ဆိသုည့် စကားရြတ်ငွပ်မနမ်ာနိုငင်ထံတာထ်ငထွရးထကကးထရးအဖွဲ ့အစညး်များ
ဥြထေအရတညထ်ောငေ်ားထသာ ဘဏမ်ျား မြါဝငထ်စရ။
(ဆ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညြ်ေုမ်ခွဲ(င)ြါ လြုြ်ိုငခ်ငွ့်များကုိဘဏာထရးနငှ့်အခနွဝ်နက်ကီးဌာနပြညထ်ောငစု်ဝနက်ကီးအားအြ်
နငှး်နိုငသ်ည။် 

အခနး် (၃)
နိုငငံ်ထတာ်ြိုင ်စီးြွားထရးအဖဲွ့အစညး်များ၏

ဘဏာထရးဆိုငရ်ာ လြုြ်ိုငခ်ငွ့်များ

၁၆။ (က) နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များသည ်ဇယား(၅)နငှ့်(၆)တိ့ုတငွထ်ဖာပ်ြေားထသာ သက်ဆုိငရ်ာ တာဝနခ်ြံဂု္ို လ၏်
 ကကီးကကြ်ကွြကဲ်မပှဖင့်မမိတိိ့ု၏ လြုင်နး်များကုိ စီမခံန့်ခွဲရမည။်(ခ)ဇယား(၅)နငှ့်(၆)တိ့ုတငွထ်ဖာပ်ြေားထသာထငမွျားကုိ နိုငင်ထံတာြ်ိုင်
စီးြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များက မမိတိိ့ု လုြင်နး်လိုအြခ်ျက်အရ ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်အတညပ်ြု
ချက်ပဖင့် ထပြာငး်လနဲိုငသ်ည။် 
(ဂ) နိုငင်ထံတာြ်ိုငစီ်းြာွးထရးအဖွဲ ့အစညး်များသညြ်ေုမ်၁၅ြေုမ်ခွဲ(င)အရထငထွချးယူလိုလျငပ်ြညထ်ောငစု်အစိးုရအဖွဲ ့ကသတမ်တှထ်ြး
သည့်ထငေွက် မထကျာလ်နွဘ် ဲထချးယူနိုငသ်ည။်

အြိုငး် ၄
တြ်ပမို ့စညြ်င်သာယာထရးအဖွဲ ့များ

၁၇။ တြပ်မို ့စညြ်ငသ်ာယာထရးအဖွဲ ့များသည ်မမိတိိ့ု၏ဘဏာထငအွထြါရြတ်ည်၍လြုင်နး်များကုိမမိတိိ့ု၏ဘဏာထငအွစီအစဉ် 
ပဖင့်ထဆာငရ်က်ွကကရမည။်
၁၈။ (က) တြပ်မို ့စညြ်ငသ်ာယာထရးအဖွဲ ့များ၏ရထငနွငှ့်သံုးထငအွတက်ွတာဝနထ်ြးအြပ်ခင်းခရံသည့်ြဂု္ို လအ်သီးသီးသည ်
ဇယား (၇)နငှ့် (၈)တိ့ုတငွ် မမိနိငှ့်ယှဉတ်ွဲထဖာပ်ြေားသည့်ရထငတွိ့ုကုိ စီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခပံခငး်နငှ့် သံုးထငတွိ့ုကုိစီမခံန့်ခွဲပခင်းပြု
ရမည။်(ခ) ြေုမ်ခွဲ (က)ြါ တာဝနခ်ရံသည့်ြဂု္ို လအ်သီးသီးသည ်မမိအိားအြန်ငှး်ေားထသာ လြုြ်ိုငခ်ငွ့်များကုိ မမိလိက်ထအာက်ရှိ
 လြုင်နး်ဆုိငရ်ာြဂု္ုိ လအ်သီးသီးအား လဲွအြထ်ဆာငရ်က်ွထစနိုငသ်ည။်
(ဂ) ရထငမွျားကုိ စီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခရံာတငွလ်ညး်ထကာငး်၊ သံုးထငမွျားကုိစီမခံန့်ခွဲရာတငွလ်ညး်ထကာငး်ဤဥြထေြါပြဋာနး်
 ချက်များ၊သက်ဆုိငရ်ာဥြထေများ၊ နညး်ဥြထေများ၊ စညး်မျဉး်များ၊ စညး်ကမး်များ၊ အမနိ့် များ၊ ညွနက်ကားချက်များ၊ လုြေ်ုံးလြု်



နညး်များနငှ့်အညီ ထဆာငရ်က်ွရမည။် 
၁၉။ (က) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်တြပ်မို ့စညြ်ငသ်ာယာထရးအဖွဲ ့များလြုင်နး်အရ လိုအြလ်ျင ်ဇယား(၇)နငှ့်(၈)တိ့ုတငွ်
 ထဖာပ်ြေားထသာထငမွျားကုိ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်အတညပ်ြုချက်ပဖင့် ထပြာငး်လထဲြးနိုငသ်ည။် ေိုသ့ုိထငမွျားထပြာငး်လပဲခငး်နငှ့် 
စြလ်ျဉး်၍ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ် တငပ်ြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခနုစ်ှအတက်ွပြုပြငပ်ြးီခန့်မနှး်ထပခထငစွာရငး်များတငွအ်ကျို း
အထကကာငး် ထဖာပ်ြချက်များနငှ့်အတူ ေည့်သွငး်ထဖာပ်ြရမည။်
(ခ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သည ်တြပ်မို ့စညြ်ငသ်ာယာထရးအဖွဲ ့များအား လြုင်နး်လြုကုိ်ငရ်နထ်သာလ်ညး်ထကာငး်၊ရငး်နှီးပမှု ြ်
နှံရနထ်သာလ်ညး်ထကာငး် လိုအြသ်ည့်ထငကုိွ ထောက်ြံ့ထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ၊ ထချးထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်အတညပ်ြုချက်
ပဖင့်ရယူထဆာငရ်က်ွခငွ့်ပြုနိုငသ်ည။် 
၂ဝ။ တြပ်မို ့စညြ်ငသ်ာယာထရးအဖွဲ ့များသညမ်မိတိိ့ုနငှ့်သက်ဆုိငထ်သာတညဆဲ်ဥြထေများ၊နညး်ဥြထေများ၊စညး်မျဉး်များ၊စညး်ကမး်
များ၊ အမနိ့်များ၊ ညနွက်ကားချက်များအရ ခငွ့်ပြုေားထသာ အခနွအ်ထကာက်အမျို းအစားများကုိသာ ထကာက်ခနံိုငသ်ည။်

အြုိငး် ၅
ထနပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထကာမ်တီ

၂၁။ ထနပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထကာမ်တသီညမ်မိ၏ိဘဏာထငအွထြါရြတ်ည၍်လြုင်နး်များကုိမမိ၏ိဘဏာထငအွစီအ စဉပ်ဖင့်
ထဆာငရ်က်ွရာတငွ်ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏်အတညပ်ြုချက်ရယူရမည။်
၂၂။ (က) ထနပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထကာမ်တ၏ီ ရထငနွငှ့်သံုးထငအွတက်ွတာဝနထ်ြးအြပ်ခင်းခရံသည့်ြဂု္ို လအ်သီးသီးသည်
ဇယား(၉)နငှ့်(၁ဝ)တိ့ုတငွ ်မမိနိငှ့်ယှဉတ်ွဲထဖာပ်ြေားသည့်ရထငတွိ့ုကုိ စီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခံပခငး်နငှ့် သံုးထငတွိ့ုကုိစီမခံန့်ခွဲပခငး် 
ပြုရမည။်
(ခ) ြေုမ်ခွဲ(က)ြါ တာဝနခ်ရံသည့် ြဂု္ို လအ်သီးသီးသည ်မမိအိားအြန်ငှ်းေားထသာ လြုြ်ိုငခ်ငွ့်များကုိ မမိလိက်ထအာက်ရှိ
လြုင်နး်ဆုိငရ်ာြဂု္ို လအ်သီးသီးအား လွဲအြထ်ဆာငရ်က်ွထစနိုငသ်ည။်

(ဂ) ရထငမွျားကုိစီမကံကီးကကြထ်ကာက်ခရံာတငွလ်ညး်ထကာငး်၊သံုးထငမွျားကုိစီမခံန့်ခွဲရာတငွလ်ညး်ထကာငး်ဤဥြထေြါပြဋာနး် 
ချက်များ၊သက်ဆုိငရ်ာဥြထေများ၊နညး်ဥြထေများ၊စညး်မျဉး်များ၊စညး်ကမး်များ၊အမနိ့်များ၊ညနွက်ကားချက်များ၊လြုေ်ုံးလြုန်ညး် 
များနငှ့်အည ီထဆာငရ်က်ွရမည။်
၂၃။ (က)ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညထ်နပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထကာမ်တ၏ီလြုင်န်းအရလိုအြလ်ျငဇ်ယား(၉)နငှ့်(၁ဝ)တိ့ု
တငွထ်ဖာပ်ြေားထသာထငမွျားကုိ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် အတညပ်ြုချက်ပဖင့် ထပြာငး်လထဲြးနိုငသ်ည။် ေုိသ့ုိထငမွျားထပြာငး်လပဲခငး်
နငှ့် စြလ်ျဉး်၍ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာသ့ုိ်တငပ်ြထသာ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခနုစ်ှအတက်ွပြုပြငပ်ြးီ ခန့်မနှး်ထပခ ထငစွာရငး်များတငွအ်ကျို း
အထကကာငး်ထဖာပ်ြ ချက်များနငှ့်အတေူည့်သွငး်ထဖာပ်ြရမည။်(ခ) ပြညထ်ောငစု်အစုိးရအဖွဲ ့သညထ်နပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရး
ထကာမ်တအီား လုြင်နး်လြုကုိ်ငရ်နထ်သာလ်ညး်ထကာငး်၊ ရငး်နှီးပမှု ြန်ှံရနထ်သာလ်ညး်ထကာငး်လိုအြသ်ည့်ထငကုိွထောက်ြံ့ထငပွဖင့်ပဖင့်
ပဖစ်ထစ၊ထချးထငပွဖင့်ပဖစ်ထစ ပြညထ်ောငစု်လတွထ်တာ၏် အတညပ်ြုချက်ပဖင့်ရယူထဆာငရ်က်ွခငွ့်ပြုနိုငသ်ည။်
၂၄။ ထနပြညထ်တာစ်ညြ်ငသ်ာယာထရးထကာမ်တသီည ်မမိနိငှ့်သက်ဆိငုထ်သာ တညဆဲ်ဥြထေများ၊နညး်ဥြထေများ၊စညး်မျဉး်များ၊ 
စညး်ကမ်းများ၊ အမနိ့်များ၊ ညနွက်ကားချက်များအရ ခငွ့်ပြုေားထသာ အခနွ်အထကာက်အမျို းအစားများကုိသာ ထကာက်ခနံိုငသ်ည။်

ပြညထ်ောငစု်သမတ္ပမနမ်ာနိုငင်ထံတာ ်ဖွဲ ့စညး်ြုံအထပခခဥံြထေအရ ကျန်ုြ် လက်မတှထ်ရးေိုးသည။်

(ြံု)

သနိး်စနိ်

နုိငင်ထံတာသ်မ္တ

ပြညထ်ောင်စသုမ္တပမနမ်ာနိုငင်ထံတာ်




