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သိပ္ပ၊ံ နည့််းပ္ညာနှင ့် ဆန့််းသစ့်တီထွင့်မှုဥပ္ဒေ 

(၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ ပပ္ည့်ဒထာင့်စုလွှတ့်ဒတာ့်ဥပ္ဒေအမှတ့် ၂၂ ။) 

၁၃၈၀ ပပ္ည့် နှစ့်၊ ပ္ထမဝါဆိုလဆန့််း ၁၃ ရက့် 

(၂၀၁၈ ခုနှစ့်၊ ဇွန့်လ ၂၅ ရက့်) 

ပြည်ထ ောင်စုလွှတ်ထတော်သည် ဤဥြထေက ု ပြဋ္ဌောန််းလ ကု်သည်။ 

 

အခန့််း (၁) 

အမည့်နှင ့် အဓပိ္ပာယ့်ဒ ာ့်ပပ္ချက့် 

၁။ ဤဥြထေက ု သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှုဥြထေ ဟု ထ ေါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရှ ထသော ထ ောက်ြါစကော်းရြ်မ ော်းသည် ထ ောပ်ြြါ တ ုင််း  ဓ ြပောယ်သက်ထရောက် 

ထစရမည် - 

(က) သိပ္ပံ ဆ ုသည်မှော သဘောဝတရော်း၏ ပ စ်ြ က်ထပြောင််းလဲမှုတ ုို့နှင ်   ပု စ်ြ က်ထပြောင််းလဲမှုတ ုို့၏ 

 ထ ကောင််း က   ်း မှန်တ ုို့က ု နည််းစနစ်က နစွော ထလ လော သုံ်း  န ုငထ်သော ြညောရြ်က ု ဆ ုသည်။ 

( ) နည့််းပ္ညာ ဆ ုသည်မှော နည််းစဉ်၊ ကျွမ််းက ငမ်ှု၊  သ ြညောနှင ်  တတ်ြညောတ ုို့က ု 

ထြါင််းစြ် ော်းပ င််းပ စ်ပြီ်း ကုန် ုတ်လုြ်မှု  က   ်းပ စ် ွန််းထစသည်  လုြ်ငန််းစဉ် ကျွမ််းက င်မှုက ု 

ဆ ုသည်။ 

(ဂ) ဆန့််းသစ့်တီထငွ့်မှု ဆ ုသည်မှော မူလစ တ်ကူ်း၊  ုတ်ကုန်၊ နည််းြညောတစ် ု ုက ု  ထပ  ံလ က် 

 ူ်းပ ော်းဆန််းသစ်ထသော တီ ငွက်ကံဆမှုတ ုို့ပ င်  ြ ုမ ုထကောင််းမွန်ထသော၊ ကွဲပြော်းပ ော်းန ်းထသော၊ 

   ု်းတန်ထသော စ တ်ကူ်းမ ော်း၊  ုတ်ကုန်မ ော်း၊ နည််းြညောမ ော်းက ု ထ ော ်ုတ်ပ င််း သ ုို့မဟုတ် 

 သုံ်း  ပ င််းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) ဆန့််းသစ့်တီထွင့်သူ ဆ ုသည်မှော ဆန််းသစ်တီ ွင်မှု တစ် ု ုက ု  န်တီ်းထ ေ်ာ တု်သူက ု ဆ ုသည်။ 

(င) သိပ္ပ၊ံ နည့််းပ္ညာနှင ့် ဆန့််းသစ့်တီထွင့်မှုလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပနံယ်ြယ်တွင် 

လက်ထတွွေ့ သုံ်းပြ လ က်ရှ သည်   သ ြညော၊  တတ်ြညောနှင ် ကျွမ််းက ငမ်ှုမ ော်း စဉ်ဆက်မပြတ် 

 ွံွေ့ပ   ်း တ ု်းတက်ထစရန် ထဆောငရ်ွက်သည်  သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းမှု လုြ်ငန််းမ ော်း၊ သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် 

ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော ထလ က င် သင ်ကော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း၊ ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း သ ုို့မဟုတ် 

 ုတ်လုြ်မှု လုြ်ငန််းမ ော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(စ) ဒလ ကျင့် သင့်ကကာ်းဒရ်းလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပံ၊ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုက ု  ထပ  ံ 

သည်    ဲွွေ့ စည််း၊ လုြ်ငန််း၊ ဌောန၊ တကကသ ုလ်၊ ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပထံက ောင််းမ ော်းက 
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ထဆောငရ်ွက်လ က်ရှ သည်   သ ြညော၊  တတ်ြညောမ ော်း ထလ က င် သင ်ကော်းပ င််း လုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

ဆ ုသည်။ 

(ဆ) ဝန့်ဒဆာင့်မှုလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပံ၊ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုက ု  ထပ  ံသည်  

 သ ြညောနှင ်  တတ်ြညောမ ော်းြါဝငထ်သော  သ ဉောဏ်ြစစည််းြ ုငဆ် ုငမ်ှုက ု တစ်နည််းနည််းပ င်  

 သုံ်း  ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ ကောကွယ်ထစောင် ထရှောက်ပ င််းနှင ်  ကကံထြ်းပ င််း လုြ်ငန််းမ ော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဇ) ထုတ့်လုပ့္်မှုလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုက ု  ထပ  ံသည်  

 ုတ်လုြ်မှုနည််းြညော တစ် ု တွင််း ကုန် ကမ််း သ ုို့မဟုတ် မူလြစစည််းတစ် ု ုမှ 

 ပ ော်းြစစည််း သစ်တစ် ု ုသ ုို့ ထပြောင််းလဲ ုတ်လုြ်ထြ်းသည်  လုြ်ငန််းမ ော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဈ) သုဒတသနနှင ့်  ွံွံ့ဖ ိ ်းမှုလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပံနည််းက စွော စူ်းစမ််းထလ လောမှုမ ော်းက ု 

လက်ထတွွေ့ပြ လုြ်ထဆောင်ရွက်ပ င််းပ င်  ထတွွေ့ရှ   က်မ ော်း ထြေါ် ဆက်လက် ထကောင်  ည်ထ ော် 

ထဆောငရ်ွက်န ုင်သည်  နည််းြညောမ ော်း  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထစရန် ထ ော ်ုတ်ထြ်းသည်  လုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

ဆ ုသည်။ 

(ည) အမျ ိ်းသာ်းအဆင့်  သုဒတသနလုပ့္်ငန့််းမျာ်း ဆ ုသည်မှော န ုငင်ထံတော်လ  ုြ်  က် ရ ပြည်ထ ောင်စု 

 စ ု်းရ  ွဲွေ့က တောဝန်ထြ်းထဆောင်ရွက်ထစထသော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဋ) နည့််းပ္ညာလွှွှဲဒပပ္ာင့််းပခင့််း ဆ ုသည်မှော ြုဂ္  လ်တစ်ဦ်း သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းတစ် ုမှ နည််းြညော 

တစ်စ တ်တစ်ြ ုင််းက ုထသောလ်ည််းထကောင််း၊ နည််းြညော  ော်းလံ်ုးက ု ထသောလ်ည််းထကောင််း 

ြ ုင်ဆ ုင် သုံ်းပြ ထရ်း တွက် ဤဥြထေနှင ် ညီ လွှထဲပြောင််းပ င််းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဌ) ဒကာင့်စီ ဆ ုသည်မှော ဤဥြထေ ရ  ွဲွေ့စည််းသည်   မ   ်းသော်း သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် 

ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှု ထကောင်စီက ု ဆ ုသည်။ 

(ဍ) ဒကာ့်မတီမျာ်း ဆ ုသည်မှော သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှုဆ ုငရ်ော  ွံွေ့ပ   ်းထရ်း 

ြညောရြ်နယ်ြယ်တစ် ု  င််း လ ကု် ထကောင်စီ၏ထ ောကတ်ွင်  ွဲွေ့စည််း ော်းရှ ထသော သက်ဆ ုင်ရော 

ကျွမ််းက ငြ်ညောရှင ် ွဲွေ့မ ော်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ဎ) ဝန့်ကကီ်းဌာန ဆ ုသည်မှော ပြည်ထ ောငစ်ု စ ု်းရ ြညောထရ်းဝန်ကကီ်းဌောနက ု ဆ ုသည်။ 

(ဏ) ဦ်းစီ်းဌာန ဆ ုသည်မှော သုထတသနနှင ် တီ ွငဆ်န််းသစ်မှု ဦ်းစီ်းဌောနက ု ဆ ုသည်။ 

(တ) မှတ့်ပ္ံုတင့်အရာရိှ ဆ ုသည်မှော ဤဥြထေ ရ ထလ ောက် ော်းထသော နည််းြညောလွှထဲပြောင််းထရ်းဆ ုင်ရော 

နှစ်ဦ်းနှစ် က် သထဘောတူစော   ြ်မ ော်းက ု စ စစ်၍ မှတ်ြံုတင်ထြ်းထသော ဦ်းစီ်းဌောန၏ 

ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း   ြ်က ု ဆ ုသည်။ 
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အခန့််း(၂) 

ရည့်ရွယ့်ချက့် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရညရ်ွယ်  က်မ ော်းမှော ထ ောက်ြါ တ ုင််း ပ စ်သည်- 

(က)  မ   ်းသော်းလူမှုစီ်းြွော်း ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်းက ု  ထ ောက် ကူပ စ်ထစမည်   ုတ်လုြ်မှုနှင ် 

ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း တ ု်းတက်ထရ်း တွက် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှု လုြ်ငန််းမ ော်း 

 ွံွေ့ပ   ်းလောထစရန်၊ 

( ) စွမ််း င၊် ဓောတ်သတတ နှင ်  ပ ော်းသယံဇောတ ရင််း ပမစ်မ ော်း ော်း စနစ်တက   ုတ်ယူသုံ်းစွဲန ုငထ်ရ်း၊ 

ြတ်ဝန််းက င်  န််းသ မ််းထရ်းနှင ် စီမံ န်ို့ ွဲထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း   ထရောက်စွော ထဆောငရ်ွက်န ုငထ်ရ်း၊ 

လုြ်ငန််း ွင်ထဘ်း နတရောယ်ကင််းရှင််းထရ်းနှင ် က န််းမောထရ်းတ ုို့ တွက် ထ တ်မီသ ြပနံှင ် နည််းြညောက ု 

 ထပ  ံသည်  သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းမှု လုြ်ငန််းမ ော်းက ု တ ု်း  ဲွေ့ထဆောငရ်ွက်န ုင်ရန်၊ 

(ဂ) ပြည်တွင််းကုန် ုတ်လြု်မှု တ ု်းတက်ပမင် မော်းပြီ်း န ုငင်တံကောထဈ်းကွက်တွင် ရင်ထြါင်တန််း 

ယှဉ်ပြ  ငန် ုငထ်ရ်း တွက် သုထတသနရလေ်မ ော်းမှ နည််းြညောပြန်ို့ြွော်းပ င််းနှင ် နည််းြညော 

လွဲှထပြောင််းပ င််းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်န ုငရ်န်၊ 

(ဃ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှု လုြ်ငန််းမ ော်းတွင် ကျွမ််းက င်ြညောရှင်မ ော်း စဉ်ဆက်မပြတ် 

ထြေါ် ွန််းလောထစထရ်း တွက် ထလ က င် ြညောထြ်းပ င််းက ု ထဆောငရ်ွက်န ုငရ်န်၊ 

(င) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်းနှင ် ြညောရြ်နယ်ြယ်ဆ ုင်ရော 

လူူ့စွမ််း ော်း ရင််း ပမစ်  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်း လုြ်ငန််းမ ော်း ထ ောင်ပမငတ် ု်းတက်ထရ်း တွက် 

ပြည်တွင််း ပြည်ြရှ  သုထတသနဌောနမ ော်း၊ တကကသ ုလ်၊ ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပံမ ော်း၊ 

စက်မှုကုန် ုတ် လုြ်ငန််းမ ော်းနှင ်  ပ ော်း  ွဲွေ့ စည််းမ ော်း  ကော်း    င််း  င််း ဆကသွ်ယ်ြူ်းထြါင််း 

ထဆောငရ်ွက်န ုငရ်န်၊ 

(စ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှု ြညောရြ်နယ်ြယ်မှ  ူ်း ျွန်ထသော ြညောရှင်မ ော်းနှင ် 

ဆန််းသစ်တီ ွငသူ်မ ော်း ော်း ဂုဏ်ပြ   ်ီးပမြှင် န ုင်ရန်၊   ကု်သင် ထသော  က   ်း ံစော်း ွင် မ ော်း ရရှ ထစရန်နှင ် 

ယင််းတ ုို့၏ ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုမ ော်းက ု  ကော ကွယ်ထြ်းရန်၊ 

(ဆ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုရန်ြံုထငပွ င်  သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှု 

ြညောရြ်နယ်ြယ်ဆ ုင်ရော လူူ့စွမ််း ော်း ရင််း ပမစ်မ ော်း  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်း၊ ဆန််းသစ်တီ ွင် 

 န်တီ်းမှုမ ော်းနှင ် ထဈ်းကွက်စီ်းြွော်းထရ်းက ု  ော်းထြ်းထသော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်း 

ထဆောငရ်ွက်ရန်၊ 

(ဇ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုက ု  ထပ  ံသည်    ဲွွေ့ စည််း၊ လုြ်ငန််း၊ ဌောန၊ တကကသ ုလ်၊ 

ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပ၊ံ သက်ထမွ်းြညောသငတ်န််းထက ောင််းမ ော်းနှင ် 
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 ထပ  ံြညော  က်တန််းထက ောင််းမ ော်းတွင် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှု ပြြွဲ၊ ပြ  င်ြွမဲ ော်း၊ 

ထဟောထပြောြွဲမ ော်း က င််းြထရ်း စီစဉ်ထဆောင်ရွက်န ုင်ရန်။ 

 

အခန့််း(၃) 

အမျ ိ်းသာ်းသိပ္ပ၊ံ နည့််းပ္ညာနှင ့် ဆန့််းသစ့်တီထွင့်မှုဒကာင့်စီ  ွွှဲွံ့စည့််းပခင့််း 

၄။ ပြည်ထ ောငစ်ု စ ု်းရ  ဲွွေ့သည်- 

(က)  မ   ်းသော်းသ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှု ထကောငစ်ီက ု   ဲွွေ့ဝင် ၃၀ ဦ်း က်မြ ုထသော 

ထ ောက်ြါြဂု္  လ်မ ော်းပ င်   ွဲွေ့စည််းရမည် - 

 

(၁) 
ပြည်ထ ောင်စု စ ု်းရ  ွဲွေ့ကတောဝန်ထြ်း ြ်သည်  

ပြည်ထ ောင်စု ဆင် ြုဂ္  လ်တစ်ဦ်း 
ဥကကဋ္ဌ 

(၂) ြညောထရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကကီ်း ေုတ ယဥကကဋ္ဌ 

(၃) 

သ ြပ၊ံနည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

ထဆောငရ်ွက်လ က်ရှ သည် ဝန်ကကီ်းဌောနမ ော်းမှ 

ပြည်ထ ောင်စုဝန်ကကီ်းမ ော်း သ ုို့မဟုတ် ေုတ ယဝန်ကကီ်းမ ော်း 

  ဲွွေ့ဝင်မ ော်း 

(၄) 

သ ြပ၊ံနည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုလုြ်ငန််းမ ော်းက ု 

ထဆောငရ်ွက်လ က်ရှ သည်   စ ု်းရနှင  ် စ ု်းရမဟုတ်ထသော  

  ဲွွေ့ စည််းမ ော်းမှ  ကကီ်း မှ ်းမ ော်း 

  ဲွွေ့ဝင်မ ော်း 

(၅) 
သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှု ြညောရြ်နယ်ြယ် လ ကု် 

 င်ထြေါ်ထက ော ်ကော်းသည်  ကျွမ််းက ငြ်ညောရှငမ် ော်း 
  ဲွွေ့ဝင်မ ော်း 

(၆) ြညောထရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၏ ေုတ ယဝန်ကကီ်း သ ုို့မဟုတ်  ပမတဲမ််း တွင််းဝန်  တွင််းထရ်းမှ ်း 

(၇) ဦ်းစီ်းဌောန၏ ညွှန် ကော်းထရ်းမှ ်း   ြ် 
တွဲ က် 

 တွင််းထရ်းမှ ်း 

( ) ြေု်မ ွဲ (က)  ရ  ွဲွေ့စည််းသည်  ထကောင်စီက ု လ  ုြ်ြါက ပြငဆ်င် ဲွွေ့စည််းန ုင်သည်။ 

၅။ ထကောင်စီ၏သက်တမ််းသည် ပြည်ထ ောင်စု စ ု်းရ  ဲွွေ့၏ သက်တမ််းနှင ် ညီ ပ စ်သည်။ 

၆။ န ုငင်ံ ဝန် မ််းမဟုတ်ထသော ထကောင်စီ  ွဲွေ့ဝင်မ ော်းသည် ပြည်ထ ောငစ်ု စ ု်းရ  ွဲွေ့က သတ်မှတ်သည်  

  ်ီးပမြှင် ထငွနှင ်စရ တ်မ ော်းက ု  ံစော်း ွင် ရှ သည်။ 
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အခန့််း(၄) 

ဒကာင့်စီ၏ တာဝန့်နှင ့်လုပ့္်ပ္ိုင့်ခွင့် မျာ်း 

၇။ ထကောင်စီ၏တောဝန်နှင ် လုြ်ြ ုင ်ွင် မ ော်းမှော ထ ောကြ်ါ တ ုင််းပ စ်သည် - 

(က) ဤဥြထေြါ ရညရ်ွယ ် က်မ ော်းက ု   ထပမောကထ် ောငပ်မင်စွော  ထကောင်  ည်ထ ော် 

ထဆောငရ်ွက်န ုငရ်န် မူဝါေမ ော်း  မှတ်ပ င််း၊ 

( )  စ ု်းရဌောန၊  စ ု်းရ  ွဲွေ့ စည််း၊  စ ု်းရ မဟုတ်ထသော   ဲွွေ့ စည််းမ ော်း၊ တကကသ ုလ်၊ ေီဂရီထကောလ ြ်၊ 

ထကောလ ြ်၊ သ ြပံမ ော်းနှင ် စက်မှုကုန် ုတ်လုြ်ငန််းမ ော်းက ထဆောင်ရွက်လ က်ရှ သည်  သ ြပံ၊ 

နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှုဆ ုငရ်ော သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းက ု လမ််းညွှန်ပ င််း၊ 

 ော်းထြ်းပ င််း၊  ထ ောက် ကူပြ ပ င််းနှင ် ထြါင််းစြ်ညြှ န ှုင််းထြ်းပ င််း၊ 

(ဂ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း ထ ောငပ်မငစ်ွော  ထကောင်  ည်ထ ော် 

ထဆောငရ်ွက်န ုငထ်ရ်း တွက် လ  ုြ်ထသော ြညောရှင်မ ော်း ထမွ်း ုတ်ရန်နှင ် ယင််းတ ုို့၏  ရည်   င််း 

တ ု်းတက်ပမင် မော်းလောထစရန် စီမံထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဃ) ြညော ရည် ထသွ်းန မ် က ရထသော  ထ ကောင််းရင််းမ ော်းက ု ထ ော် ုတ်ပြငဆ်င၍် တကကသ ုလ်၊ 

ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပံထက ောင််းမ ော်းနှင ် လူမှုနယ်ြယ် သီ်းသီ်းမှ 

 ူ်း ျွန်ထက ောင််းသော်းမ ော်းနှင ် ဝန် မ််းမ ော်း ော်း သက်ဆ ုင်ရောနယ်ြယ် လ ုက် သုထတသီမ ော်း၊ 

ြညောရှင်မ ော်း ပ စ် ပြ စုြ   ်းထ ောင်ထြ်းပ င််း၊ 

(င) ပြည်တွင််း ပြည်ြရှ  သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင  ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုင်ရော သုထတသနဌောနမ ော်း၊ 

တကကသ ုလ်မ ော်း၊  ပ ော်း  ွွဲေ့ စည််းမ ော်းနှင ် ဆက်သွယ်ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်န ုင်ရန်  စီ မံမ ော်း 

  မှတ်ပ င််း၊ 

(စ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွ်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း တွက်  ရည် ထသွ်း၊  ဆင်  တန််း 

  န််းသ မ််းပမြှင် တင်ရန် လ  ုြ်ထသော စံ   န်စံညွှန််းမ ော်း၊ နည််းြညောဆ ုငရ်ော က င်  ံု်းမ ော်း ပြ စုထရ်းနှင ် 

စြ်လ ဉ််း၍  ကကံပြ ပ င််းနှင ် ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဆ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော  သင််း  ွဲွေ့မ ော်း၊ တ ုင််းထေသကကီ်း၊ ပြည်နယ်နှင ် 

ပြည်ထ ောင်စုနယ်ထပမ ဆင်  လုြ်ငန််းထကောမ်တီမ ော်း  ွဲွေ့စည််းထဆောင်ရွက်န ုငထ်ရ်း တွက် 

ဦ်းထဆောငမ်ှုထြ်းပ င််း၊  ွဲွေ့စည််းပ င််းနှင ် လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်း သတ်မှတ်ပ င််း၊ 

(ဇ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော ပြည်တွင််းပြည်ြ ထဆွ်းထနွ်းြွဲမ ော်း၊  စည််း ထဝ်းမ ော်း၊ 

သငတ်န််းမ ော်း၊ စောတမ််း တ်ြွမဲ ော်း၊ နှီ်းထနှ  လှယ်ြွဲမ ော်း က င််းြထရ်းနှင ် တက်ထရောက်ထရ်းတ ုို့ တွက် 

 ော်းထြ်းပ င််း၊ 
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(ဈ) သ ြပံ၊ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုင်ရော  မ   ်းသော်း ဆင်  ဥယ ောဉ်၊ ပြတ ုက်နှင ် 

စော ကည် တ ုက်မ ော်း တည်ထ ောင် ွင် လှစ်န ုင်ထရ်း တွက် စီမံထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ သ ြပ၊ံ 

နည််းြညောရြ်ဆ ုင်ရော သတင််း   က် လက်မ ော်း စုထဆောင််း ော်းရှ ပ င််းနှင ် ပ န်ို့ထဝ သ ထြ်းပ င််း၊ 

(ည) ပြည်တွင််း ပြည်ြ နည််းြညောလွှဲထပြောင််းပ င််းနှင ် စြ်လ ဉ််း၍ ပြည်ထ ောင်စု စ ု်းရ  ွဲွေ့သ ုို့ 

  ါ ော်းထလ ောစ်ွော  ကကံပြ  တငပ်ြပ င််း၊ 

(ဋ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှု ြညောရြ်နယ်ြယ်မှ  ူ်း ျွန်ထသော ြညောရှင်မ ော်း၊ 

ဆန််းသစ်တီ ွငသူ်မ ော်းက ု သတ်မှတ်  က်နှင  ်ညီ ဆုထငွ  ်ီးပမြှင် ပ င််း၊ န ုငင်ထံတော်က 

ဂုဏ် ်ူးထဆောင်ဘွဲွေ့နှင ် တံဆ ြ်မ ော်း   ်ီးပမြှင်  ြ်နှင််းန ုင်ရန် ထ ောက် ံတငပ်ြပ င််း၊ 

(ဌ) ထကောငစ်ီ၏ထ ောက်တွင် သင် ထလ ော်မည်  သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှု ြညောရြ် 

နယ်ြယ်တစ် ု  င််း လ ုက် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုင်ရော ထကော်မတီမ ော်း 

 ွဲွေ့စည််းရောတွင် သက်ဆ ုင်ရောြညောရြ်၊  ထတွွေ့ ကကံ နှင ် ကျွမ််းက င်သူ ဝါရင် ြညောရှင် 

တစ်ဦ်းဦ်းကဦ်းထဆောငပ်ြီ်း သင် ထလ ောမ်ည်  ြညောရှင်မ ော်းပ င်   ွဲွေ့စည််း ထကောင်  ည်ထ ော် 

ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဍ) ပြည်ြထရောက် ပမန်မောန ုငင်ံသော်း သ ြပြံညောရှငမ် ော်းနှင ် န ုငင်ံတကော သ ြပံြညောရှင်မ ော်းက ု 

ပမန်မောန ုင်ငံ၏ သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ငွမ်ှုဆ ုငရ်ော လုြ်ငန််းမ ော်းတွင် ြါဝင်လောထစရန် 

လ  ုြ်ထသော  စီ မံမ ော်း  မှတ်ပ င််းနှင ် စည််းရံု်းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဎ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုင်ရော သုထတသန စီမံက န််းမ ော်းနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်း 

လုြ်ငန််းမ ော်း တွက် နှစ်စဉ်လ ု ြ်မည်   သုံ်းစရ တ်မ ော်းက ု ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရန်ြံုထငွမှ 

ထ ောက်ြံ န ုင် ရန် ဝန်ကကီ်းဌောနသ ုို့  ထ ကောင််း ကော်းပ င််း၊ 

(ဏ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုငရ်ော ရန်ြံထုငွတစ်ရြ်  ူထ ောင်၍ လက် ံရယူပ င််း၊ 

  န််းသ မ််းပ င််း၊ သုံ်းစွဲပ င််းနှင ် စောရင််းရှင််းလင််းပ င််းတ ုို့က ု တောဝန်ယူထဆောင်ရွက်မည်  ရန်ြံုထငွ 

စီမံ န်ို့ ွဲထရ်း  ွဲွေ့  ွဲွေ့စည််းပ င််း၊ 

(တ) ထကောင်စီ၏ လုြ်ငန််းထဆောင်ရွက်မှု စီရင် ံစောက ု ပြည်ထ ောငစ်ု စ ု်းရ  ဲွွေ့သ ိုု့ နှစ်စဉ်တင်ပြပ င််း။ 

 

အခန့််း(၅) 

သိပ္ပ၊ံ နည့််းပ္ညာနှင ့် ဆန့််းသစ့်တီထွင့်မှုဆိုင့်ရာ ဒကာ့်မတီမျာ်း ွွှဲွံ့စည့််းပခင့််းနှင ့် ယင့််းတိုို့၏တာဝန့်နှင ့် 

လုပ့္်ပ္ိုင့်ခွင့် မျာ်း 

၈။ ထကောငစ်ီသည် သ ြပံ၊ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုင်ရော ထကော်မတီမ ော်းက ု သက်ဆ ုင်ရော 

ြညောရြ်နယ်ြယ် လ ုက် သုထတသနဌောနမ ော်း၊ တကကသ ုလ်မ ော်း၊ စက်မှုကုန် ုတ်လုြ်ငန််းမ ော်းနှင ် 

 ပ ော်း  ွဲွေ့ စည််းမ ော်းမှ ကျွမ််းက ငြ်ညောရှငမ် ော်းပ င်   ွဲွေ့စည််းရမည်။ 
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၉။ ထကော်မတီမ ော်း၏ တောဝန်နှင ်လြု်ြ ုင် ွင် မ ော်းမှော ထ ောက်ြါ တ ုင််းပ စ်သည် - 

(က) ထကော်မတီ လ ုက် ထ တ်မီ သ ြပနံှင ် နည််းြညောရြ်မ ော်းက ု  သုံ်း  ထဆောင်ရွက်ထနမှုမ ော်း၊ 

  က်  ဲမ ော်း၊ လ  ုြ်  က်မ ော်း၊  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်မှု ထပ  ထနမ ော်းက ု စ စစ်ထလ လောပ င််း၊ 

မှတ်တမ််းမ ော်းပြ စုပ င််းနှင ် နှစ်စဉ်တ ု်းတက် ွွံေ့ပ   ်းမှု  စီရင် ံစောက ု ထကောင်စီသ ုို့ တငပ်ြပ င််း၊ 

( ) ြုဂ္လ ကစက်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း တွက် လ  ုြ်ထသောသုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်းက ု ြူ်းထြါင််း 

ကူညီထဆောင်ရွက်ထြ်းပ င််း၊ နည််းြညော  က်  ဲမ ော်းက ု ထပ ရှင််းထြ်းပ င််းနှင ် နည််းြညော 

 ကူ ညီမ ော်း ထြ်းပ င််း၊ 

(ဂ) န ုငင်တံကော နည််းြညော ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်မှုတွင် လ ကု်ြါထဆောင်ရွက်န ုင်ထစထရ်း တွက် လ  ုြ်ထသော 

နည််းြညော ံွွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်းဆ ုင်ရော  ထကောင ် ည်ထ ောထ်ဆောငရ်ွက်န ုငမ်ည်   စီ မံမ ော်း၊ 

စီမံ  က်မ ော်းထရ်းဆွဲပ င််းနှင ် ယင််း စီ မံနှင ် စီမံ  က်မ ော်းက ု ထကောင်စီသ ုို့တငပ်ြပ င််း၊ 

(ဃ) ထကောင်စီမှထြ်း ြ်ထသော နည််းြညောနယ်ြယ်ဆ ုင်ရော  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်း၊ သုထတသနနှင ် 

 ွံွေ့ပ   ်းမှုဆ ုငရ်ော ဆက်သွယ်ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ထရ်းနှင ် လူူ့စွမ််း ော်း ရင််း ပမစ် ွံွေ့ပ   ်းထရ်း 

လုြ်ငန််းမ ော်းတွင် ြါဝင်ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(င) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုင်ရော သုထတသနနှင ် ွွံေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း၊ လူူ့စွမ််း ော်း 

 ရင််း ပမစ်မ ော်းနှင ် တီ ငွ် န်တီ်းမှုမ ော်း တ ု်းတက်ပမင် မော်းထရ်းတ ုို့ တွက် ရန်ြံထုငွ 

ထ ောက်ြံ ရောတွင် စ စစ်ထရွ်း  ယ်ပ င််း၊ သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း လက်ထတွွေ့   ထရောက်မှု ရှ ၊ မရှ  

စ စစ်ပ င််း၊   န််းသ မ််းကွြ်ကဲပ င််းနှင ်  ော်းထြ်းပ င််း၊ 

(စ) သ ြပံ၊ နည််းြညောနှင ဆ်န််းသစ်တီ ွင်မှု ြညောရြ်နယ်ြယ် လ ုက်  ူ်း ျွန်ထသောြညောရှင်မ ော်း၊ 

တီ ငွ်သူမ ော်း ော်း ထရွ်း  ယ်သတ်မှတ်ရောတွင် ထကောင်စီက ု ကူညီထဆောင်ရွက်ပ င််း။ 

 

အခန့််း(၆) 

သုဒတသနနှင ့် တီထငွ့်ဆန့််းသစ့်မှု ဦ်းစီ်းဌာန  ွွှဲွံ့စည့််းပခင့််း 

၁၀။ သ ြပနံှင န်ည််းြညော ွံွေ့ပ   ်းထရ်းဥြထေ (န ုငင်ထံတောပ်င မ်ဝြ်ြ ပြော်းမှုတည်ထဆောက်ထရ်း  ွဲွေ့ ဥြထေ မှတ် 

၅/၉၄)  ရ  ွဲွေ့စည််း ဲ ထသော ပမန်မော သ ြပနံှင ်နည််းြညောသုထတသနဦ်းစီ်းဌောနက ု သုထတသနနှင ်တီ ွင် 

ဆန််းသစ်မှုဦ်းစီ်းဌောန ပ စ် ထပြောင််းလဲ ွွဲေ့စည််းရမည်။ 

၁၁။ ဦ်းစီ်းဌောနသည် ပမန်မော သ ြပနံှင န်ည််းြညောသုထတသနဦ်းစီ်းဌောနြ ုင် ထရ ွေ့ထပြောင််းန ုင်ထသော ြစစည််းမ ော်းနှင ် 

မထရ ွေ့ထပြောင််းန ုင်ထသောြစစည််းမ ော်းက ုလည််းထကောင််း၊ ရြ ုင် ွင် နှင ထ်ြ်းရန်တောဝန်မ ော်းက ု လည််းထကောင််း 

ဆက် ံရမည်။ 
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အခန့််း(၇) 

သုဒတသနနှင ့် တီထငွ့်ဆန့််းသစ့်မှု ဦ်းစီ်းဌာန၏ လုပ့္်ငန့််းတာဝန့်မျာ်း 

၁၂။ ဦ်းစီ်းဌောန၏ လုြ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမှော ထ ောက်ြါ တ ုင််းပ စ်သည် - 

(က) စီ်းြွော်းထရ်းနှင က်ုန်သွယ်ထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း  ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်လောထစထရ်း တွက်  မ   ်းသော်း ဆင်  

 ရည် ထသွ်း  ထပ  ံ ထဆောက်  ံုမ ော်း ကကံ   ုင ်ော်းထကောင််းထစရန် ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

( ) န ုငင်တံကော သ  မှတ်ပြ  ဓောတ် ွဲ န််းမ ော်းပ င်   ဆင် မီ ဓောတ် ွဲစမ််းသြ်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း 

ထဆောငရ်ွက်ထြ်းပ င််း၊ 

(ဂ) ပြန်လည်ပြည် ပ   ်းပမဲ စွမ််း ငန်ှင ် လီက် ထရောနစ် နည််းြညောရြ်မ ော်း စဉ်ဆက်မပြတ် 

 ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်းဆ ုင်ရော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဃ) ဓောတုနည််းြညော၊ န န ုနည််းြညောနှင ်  ပ ော်းထသောနည််းြညောမ ော်းက ု  သုံ်း  ၍ တန်  ု်းပမြှင်  

 ုတ်ကုန်ြစစည််းမ ော်း  ုတ်လြု်န ုင်မည်  သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(င) လူမှုစီ်းြွော်း ွံွေ့ပ   ်းမှုဆ ုင်ရော  ထ ောက် ကူပြ  သတင််း   က် လက်မ ော်း၊  ကကံဉောဏ်မ ော်း 

ထ ော ်ုတ်မ ထဝထြ်းန ုင်သည်  သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(စ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော  ထပ  ံသထုတသနလုြ်ငန််းမ ော်း၊ လက်ထတွွေ့ သုံ်း   

သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဆ) ပြည်တွင််းစက်မှုလုြ်ငန််းမ ော်းတွင် ထတွွေ့ကကံ ရထသော ကုန် ုတ်လုြ်မှု နည််းြညော  က်  ဲနှင ် 

ပြဿန မ ော်းက ု ကူညီထပ ရှင််းထြ်းန ုင်ရန် ဆန််းသစ်တီ ငွ်မှုဆ ုင်ရော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း 

ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဇ) ဓောတ် ွဲ န််း ဆင် တွင် ထ ောငပ်မင်ပြီ်းစီ်းထသော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်းက ု ကုန် ုတ်လုြ်မှု 

 ဆင် ထရောကရ်ှ ထစရန် လ  ုြ်သည်   ွံွေ့ပ   ်းမှု ဆင်  သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဈ) စီ်းြွော်းပ စ် ွန််းမှု  လော်း လောရှ ထသော သယံဇောတြစစည််းမ ော်း  သုံ်း  န ုင်မှုက ု 

ထလ လောထ ေ်ာ ုတ်ပ င််း၊ 

(ည) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုင်ရော ပြည်တွင််းပြည်ြ ထဆွ်းထနွ်းြွဲမ ော်း၊ 

နှီ်းထနှ  လှယ်ြွမဲ ော်း နှစ်စဉ်က င််းြပ င််း၊ တက်ထရောက်ပ င််း၊ ြညောရှင် လှယ်ပ င််းနှင ် 

ြူ်းထြါင််းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဋ) နည််းြညောလွှဲထပြောင််းပ င််းဆ ုင်ရော က စစရြ်မ ော်းက ု ထကောင်စီက   မှတ် ော်းသည်  မူဝါေနှင ် ညီ 

ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဌ) သဘောဝြတ်ဝန််းက ငန်ှင ်လူက ု မ    ုက်ထစထသော နည််းြညောပ စ်သည်   စ မ််းထရောငန်ည််းြညော 

 ွံွေ့ပ   ်းမှုဆ ုငရ်ော လုြ်ငန််းမ ော်းထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 
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(ဍ) လုြ်ငန််း ွင် ထဘ်း နတရောယ်ကင််းရှင််းထရ်းနှင က် န််းမောထရ်း၊  စော်း ထသောက်နှင ် ထဆ်းဝါ်းဆ ုငရ်ော 

သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းထဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

(ဎ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုငရ်ော ဥယ ောဉ်နှင ပ်ြတ ုက်မ ော်း တည်ထ ောင်  ွင် လှစ် 

န ုငထ်ရ်း တွက် ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဏ) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ငွ်မှုဆ ုင်ရော  ကကံထြ်းမှုနှင  ် ဝန်ထဆောင်မှုလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

သတင််း   က် လက်မ ော်း ပြ စု  န််းသ မ််းပ င််းနှင ် ပြန် ကော်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(တ) ထကောငစ်ီ သ ုို့မဟုတ် ဝန်ကကီ်းဌောနက ထြ်း ြ်ထသော သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုင်ရော 

သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

( ) ထကောင်စီ၏ရံ်ုးလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ထြ်းပ င််း၊ 

(ေ) ထကောင်စီနှင ် ထကော်မတီ၏ ရံ်ုးလုြ်ငန််းဆ ုငရ်ော ကုန်က စရ တ်မ ော်း၊ န ုငင်ံ ဝန် မ််းမဟုတ်ထသော 

ထကောင်စီ  ဲွွေ့ဝင်မ ော်း၏   ်ီးပမြှင် ထငွနှင ် စရ တ်မ ော်းက ု ဦ်းစီ်းဌောနမှ က  ံထြ်းပ င််း၊ 

(ဓ) ဦ်းစီ်းဌောန၏  ထ ထွ ွစီမ ံန်ို့ ွဲထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်ပ င််း။ 

 

အခန့််း(၈) 

ဘဏ္ဍာဒငွသုံ်းစွွှဲပခင့််း၊ ရန့်ပ္ံုဒငွထူဒထာင့်ပခင့််းနှင ့် စီမံခန့်ို့ခွွှဲပခင့််း 

၁၃။ ထကောင်စီသည် ပြည်ထ ောငစ်ုဘဏ္ဍောရန်ြံုထငွက  ွင် ပြ  ော်းထသော သုထတသနလုြ်ငန််းဆ ုင်ရော 

 သုံ်းစရ တ်မ ော်းက ု ဝန်ကကီ်းဌောနမှတစ်ဆင်  ရယူရမည်။ 

၁၄။ ထကောင်စီသည် - 

(က) ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််း  က်မ ော်းက ု   ထရောက်ထ ောင်ပမငစ်ွော  ထကောင်  ည်ထ ော် 

ထဆောငရ်ွက်ရောတွင် သ ြပံနှင န်ည််းြညော လူူ့စွမ််း ော်း ရင််း ပမစ်မ ော်း၊ ဆန််းသစ်တီ ွင် န်တီ်းမှုမ ော်း၊ 

 ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထရ်းနှင  ် ထစ ်းကွက်စီ်းြွော်းထရ်းက ု  ထ ောက ်ကူပြ ထသော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း 

 ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထစထရ်းတ ုို့ တွက် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုင်ရော 

 ွံွေ့ပ   ်းထရ်းရန်ြံထုငွက ု ထ ောကြ်ါရထငမွ ော်းပ င်   ူထ ောင် ော်းရှ ရမည် - 

(၁) ပြည်တွင််း ပြည်ြရှ    ဲွွေ့ စည််းမ ော်းနှင ် ထစတန ရှငမ် ော်း၏ လှ ေါန််းထ ောက်ြံ ထငွမ ော်း၊ 

(၂) သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ်ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်းမှ ရရှ သည်  ထငွထ က်းမ ော်း၊ 

(၃) ရန်ြံထုငွမှ တရော်းဝင်တ ု်းြွော်းမှုမ ော်း၊ 

( ) ရန်ြံထုငွ  န််းသ မ််းပ င််း၊ သုံ်းစွဲပ င််း၊ စီမံ န်ို့ ွဲပ င််း၊ ထငွစောရင််းပြ စုပ င််း၊ စောရင််းစစ်ထဆ်းပ င််းတ ုို့နှင ် 

စြ်လ ဉ််း၍ လ  ုြ်ထသော ဘဏ္ဍောထရ်းစည််းမ ဉ််းမ ော်းက ု ပြည်ထ ောငစ်ုစောရင််းစစ်   ြ်ရုံ်းနှင ် 

ညြှ န ှုင််းထရ်းဆွဲ၍ သတ်မှတ်ပြီ်း ယင််းဘဏ္ဍောထရ်းစည််းမ ဉ််းမ ော်းနှင ် ညီ လ ုက်န က င် သုံ်းထဆောငရ်ွက် 

ရမည်။ 
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(ဂ) ရန်ြံထုငွစောရင််းမ ော်းက ု ပြည်ထ ောင်စုစောရင််းစစ်   ြ်ရံ်ုး၏ စစ်ထဆ်းမှု  ံယူရမည်။ 

(ဃ) ရန်ြံထုငွလက် ံရယူပ င််း၊ သုံ်းစွဲပ င််း၊ စီမံ န်ို့ ွဲပ င််းတ ုို့နှင ် စြ်လ ဉ််း၍ လှ ေါန််းထ ောက်ြံ သည်  

ပြည်တွင််း ပြည်ြရှ    ဲွွေ့ စည််းမ ော်း ထစတန ရှငမ် ော်းနှင ်  မ ော်းပြည်သူ  င်သောပမငသ်ောရှ ထစရန် 

ထဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၁၅။ ထကောင်စီသည် န ုငင်ထံတော်၏ လူမှုစီ်းြွော်း ွံွေ့ပ   ်းတ ု်းတက်ထစထရ်း တွက် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် 

ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း ထဆောငရ်ွက်လ က်ရှ ထသော 

ဝန်ကကီ်းဌောနမ ော်း၏ ဦ်းစီ်းဌောနမ ော်း၊ တကကသ ုလ်၊ ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပမံ ော်း၊ ြုဂ္လ က စက်မှု 

ကုန် ုတ်လုြ်ငန််းမ ော်းနှင ်  ပ ော်းသုထတသန  ဲွွေ့ စည််းမ ော်း၏ ထ ောက်ထ ေ်ာပြြါ လုြ်ငန််းက စစ 

 မ   ်း စော်း လ ုက် သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော ရန်ြံထုငွမှ သင် ထလ ောသ်လ ု 

ထ ောက်ြံ န ုင်သည် - 

(က)  မ   ်းသော်း ဆင်  သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

( ) ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုငရ်ော သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

(ဂ) မ   ်းဆက်သစ်လူငယ်မ ော်း ထဆောငရ်ွက်ထနသည်  သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

(ဃ) ယှဉ်ပြ  င်မှု ထပ  ံထသော သုထတသနလုြ်ငန််းမ ော်း၊ 

(င) ပြည်တွင််း ပြည်ြ သုထတသန ြညောထတော်သင်ဆု   ်ီးပမြှင် ပ င််းမ ော်း၊ 

(စ) န ုငင်တံကော ဆင် နှင ်  မ   ်းသော်း ဆင်  သ ြပ၊ံ နည််းြညောနှင ဆ်န််းသစ်တီ ွင်မှုဆ ုငရ်ော 

 စည််း ထဝ်းမ ော်း၊  လုြ်ရံုထဆွ်းထနွ်းြွဲမ ော်း၊ ညီလော ံမ ော်း၊ သငတ်န််းမ ော်းတက်ထရောက်ပ င််းနှင ် 

က ငြ်ပ င််းဆ ုင်ရောက စစမ ော်း။ 

၁၆။ ထကောင်စီသည် သ ြပနံှင ် နည််းြညောနယ်ြယ်မှ  ူ်း ျွန်ထသောြညောရှင်မ ော်း၊ ထက ောင််းသော်း 

ထက ောင််းသူမ ော်းနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွင် န်တီ်းသူမ ော်း ော်း   ကု်သင် သည် ဆုထ က်းထငွ သတ်မှတ်ပြီ်း 

ဆု  ်ီးပမြှင် န ုင်သည်။ 

 

အခန့််း(၉) 

နည့််းပ္ညာလွှွှဲဒပပ္ာင့််းပခင့််း 

၁၇။ သုထတသနနှင ်  ွံွေ့ပ   ်းထရ်းလုြ်ငန််းဌောနမ ော်း၊ စက်မှုကုန် ုတ်လုြ်ငန််းမ ော်း၊ ပြည်တွင််း ပြည်ြ 

ရင််းနှီ်းပမြှ ြ်နှံမှုလုြ်ငန််းမ ော်း၊ တကကသ ုလ်၊ ေီဂရီထကောလ ြ်၊ ထကောလ ြ်၊ သ ြပမံ ော်း၏ ထ ောငပ်မင်ထသော 

သုထတသနရလေ်မ ော်း၊  သ ြညောမ ော်းနှင ် ဆန််းသစ်တီ ွငမ်ှုဆ ုင်ရော နည််းြညောမ ော်းက ု 

လွှထဲပြောင််းန ုင်သည်။ 

၁၈။ ြုဂ္  လ်တစ်ဦ်း သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းတစ် ုမှ  ပ ော်းြုဂ္  လတ်စ်ဦ်း သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းတစ် ုသ ုို့ 

ြုေ်မ ၁၇  ရ နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းပြ ရောတွင် နှစ်ဦ်းနှစ် က ်သထဘောတူစော   ြ်   ြ်ဆ ရုမည်။ 



သိပ္ ပံ၊ န ည ့််းပ္ ည ာန ှင ့် ဆ န ့််းသစ ့်တီထွင ့်မှုဥ ပ္ ဒေ 

Page 11 of 12 

၁၉။ နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းဆ ုင်ရော နှစ်ဦ်းနှစ် က် သထဘောတူစော   ြ်   ြဆ် ုရောတွင် တည််းဆဲဥြထေနှင ် 

ထကောင်စီက  မှတ်ထသော စည််းကမ််း  က်မ ော်းက ု လ ကု်န ထဆောင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ ြုေ်မ ၁၈  ရ နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းပြ ရောတွင် ထ ောက်ြါနည််းလမ််းတစ်ရြ်ရြ်နှင ် ညီ 

လွှထဲပြောင််းန ုင်သည် - 

(က) မည်သူက ုမဆ ု   မဲ   သုံ်းပြ  ွင် ထြ်းပ င််း၊ 

( )   ထ က်းထငွ ရယူပြ်ီး နှစ် ကန်ို့ သတ်ပ င်   သုံ်းပြ  ွင် ထြ်းပ င််း၊ 

(ဂ) ပြည်တွင််း၌ပ စ်ထစ၊ ပြည်ြသ ုို့ပ စ်ထစ ထရောင််း  ပ င််း၊ 

(ဃ) ပြည်တွင််းမှ ပြည်ြသ ုို့ပ စ်ထစ၊ ပြည်ြမှ ပြည်တွင််းသ ိုု့ပ စ်ထစ  ပ ော်းတစ်နည််းနည််းပ င်  

လွှထဲပြောင််းပ င််း၊ 

(င)  သုံ်းပြ ၍ ရရှ လောထသော  က   ်း ပမတ်ထြေါ် မူတည၍် ရော  ုငန်ှုန််းပ င်   သုံ်းပြ  ွင် ထြ်းပ င််း။ 

၂၁။ ပြည်တွင််း၌လည််းထကောင််း၊ ပြည်ြမှလည််းထကောင််း၊ ပြည်ြသ ုို့လည််းထကောင််း နည််းြညော 

လွှထဲပြောင််းပ င််းနှင ်သက်ဆ ုင်ထသော စည််းကမ််း  က်မ ော်းသည် တည်ဆဲဥြထေနှင ် ထကောင်စီက  မှတ် 

 ော်းထသော စည််းကမ််း  က်မ ော်းနှင ် ညီ ပ စ်ထစရမည်။ 

၂၂။ ြုဂ္  လ် သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းက နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းပြ ရောတွင် သက်ဆ ုင်ရောတီ ွင်သူ 

သ ုို့မဟုတ် လွှထဲပြောင််းထြ်းသည်  နည််းြညောက ုဆန််းသစ်တီ ငွထ် ေ်ာ ုတ် ဲ သည်   ဓ ကြါဝင်သူမ ော်း၏ 

သထဘောတူ ွင် ပြ   က်က ု ရယူရမည်။ 

၂၃။ နည််းြညောလွှထဲပြောင််းသည် ြဂု္  လ် သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းသည် နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းဆ ုင်ရော 

နှစ်ဦ်းနှစ် က် သထဘောတူစော   ြ်က ု သတ်မှတ်  က်မ ော်းနှင ် ညီ မှတ်ြံုတင ်ရောရှ  ံသ ုို့ မှတ်ြံုတင်ရန် 

ထလ ောက် ော်းရမည်။ 

၂၄။ မှတ်ြံုတင် ရောရှ သည် - 

(က) ြုေ်မ ၂၃  ရ မှတ်ြံုတင်ရန် ထလ ောက ်ော်း  က်က ု စ စစ်ပြီ်း  ွင် ပြ ပ င််း သ ုို့မဟုတ် ပငင််းြယ်ပ င််း 

ပြ န ုင်သည်။ 

( ) ြုေမ် ွဲ (က)  ရ မှတ်ြံုတင်ရန် ွင် ပြ ြါက နည််းြညောလွှဲထပြောင််းပ င််း သထဘောတူစော   ြ်က ု 

မှတ်ြံုတင်ပြီ်း သတ်မှတ် ော်းထသော မှတ်ြံုတင်ထ က်း ထြ်းသွင််းထစရမည်။ 

(ဂ) ြုေမ် ွဲ ( )  ရ မှတ်ြံုတင်ပြီ်းြါက စည််းကမ််း  က်မ ော်းသတ်မှတ်၍ ထလ ောက် ော်းသူ ော်း 

မှတ်ြံုတင်လက်မှတ်  ုတ်ထြ်းရမည်။ 

၂၅။ မှတ်ြံုတင်ရန် ထလ ောက ်ော်း  က် ထြေါ် ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေမ် ွဲ (က)  ရ ပငင််းြယထ် ကောင််း မှတ်ြံုတင် 

 ရောရှ ၏ဆံု်းပ တ်  က်က ု ထက နြ်မှုမရှ ထသော ြုဂ္  လ် သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းသည်   သု ုို့ဆံု်းပ တ်သည်  

ထနို့မှ ရက်ထြါင််း ၆၀  တွင််း ဝန်ကကီ်းဌောနသ ုို့  ယူ ံန ုင်သည်။ 
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၂၆။ ဝန်ကကီ်းဌောနသည် ြုေ်မ ၂၅  ရ  ယူ ံမှုက ု စ စစ်ပြီ်း မှတ်ြံတုင ်ရောရှ ၏ ဆံု်းပ တ်  က်က ု 

 တညပ်ြ ပ င််း၊ ပြငဆ်င်ပ င််း သ ုို့မဟုတ် ြယ်  က်ပ င််း ပြ န ုင်သည်။ ဝန်ကကီ်းဌောန၏ဆံ်ုးပ တ်  က်သည် 

 ပြ်ီး ပြတ်ပ စ်သည်။ 

၂၇။ နည််းြညောလွှဲထပြောင််းပ င််းဆ ုင်ရော နှစ်ဦ်းနှစ် က်သထဘောတူစော   ြ်က ု မှတ်ြံုတင်သည် ြုဂ္  လ် 

သ ုို့မဟုတ်   ဲွွေ့ စည််းသည် ဤဥြထေ ရ ထကောင်စီ၊ ဝန်ကကီ်းဌောနနှင ် ဦ်းစီ်းဌောနတ ုို့၏ ြူ်းထြါင််း 

ထဆောငရ်ွက် ွင် နှင ်  ထ ောက် ြံ   ကူ ညီ ရယူ ွင် ရှ သည်။ 

၂၈။ ဥြထေနှင ် ညီ တရော်းဝင်မတှ်ြံတုင ်ော်းထသော နည််းြညောလွှထဲပြောင််းပ င််းဆ ုငရ်ော နှစ်ဦ်းနှစ် က် 

သထဘောတူစော   ြ်သည် တရော်းဝင် တည်ပ စ်သည်။ 

 

အခန့််း(၁၀) 

အဒထွဒထွ 

၂၉။ သ ြပနံှင ်နည််းြညော ံွွေ့ပ   ်းထရ်းဥြထေ (န ုငင်ထံတောပ်င မ်ဝြ်ြ ပြော်းမှုတညထ်ဆောက်ထရ်း  ွဲွေ့ဥြထေ  မှတ် ၅/ 

၉၄)  ရ  ုတ်ပြန် ဲ ထသော  မ န်ို့ထ ကောပ်ငောစော၊  မ န်ို့နှင ်ညွှန် ကော်း  က်မ ော်းသည် ဤဥြထေနှင ် 

မဆန်ို့က ငသ်ထရွွေ့ ဆက်လက်က င် သုံ်းန ုင်သည်။ 

၃၀။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌောန််း  က်မ ော်းက ု  ထကောင်  ည်ထ ေ်ာထဆောင်ရွက်ရောတွင် - 

(က) ဝန်ကကီ်းဌောနသည် ပြည်ထ ောင်စု စ ု်းရ  ွွဲေ့၏ သထဘောတူညီ  က်ပ င်  နည််းဥြထေမ ော်း၊ 

စည််းမ ဉ််းနှင ် စည််းကမ််းမ ော်းက ု  ုတ်ပြန်န ုင်သည်။ 

( ) ထကောငစ်ီ၊ ဝန်ကကီ်းဌောနနှင ် ဦ်းစီ်းဌောနတ ုို့သည်  မ န်ို့ထ ကောပ်ငောစော၊  မ န်ို့၊ ညွှန် ကော်း  က်နှင ် 

လုြ် ံု်းလုြ်နည််းမ ော်းက ု  ုတ်ပြန်န ုင်သည်။ 

၃၁။ သ ြပနံှင ်နည််းြညော ံွွေ့ပ   ်းထရ်းဥြထေ (န ုငင်ထံတောပ်င မ်ဝြ်ြ ပြော်းမှုတညထ်ဆောက်ထရ်း  ွဲွေ့ဥြထေ  မှတ် ၅/ 

၉၄) က  ုဤဥြထေပ င်  ရုြ်သ မ််းလ ကု်သည်။ 

ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်ငထံတော်  ွဲွေ့စည််းြံု ထပ  ံဥြထေ ရ ကျွန်ုြ်လက်မှတ်ထရ်း  ်ုးသည်။ 

 
 (ြံု) ဝင််းပမင်  

 န ုငင်ထံတော်သမမတ 

 ပြည်ထ ောင်စုသမမတပမန်မောန ုင်ငထံတော် 


