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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်
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ို ် ငန်ျိုးအဆင ် (၁၀)ဆင ်
လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်
Translated from the 10 Phases in Developing a National
Crop Insurance Program: Guide Overview and FarmerLevel Demand for Insurance Survey

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only.

10 Phases in Developing a National Crop Insurance Program: Guide Overview
and Farmer-Level Demand for Insurance Survey, 2016.
To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat
website, https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevantasean-guidelines-on-land-use/.

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land
Use in ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic
Cooperation and Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

In cooperation with
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

၃၉ ကကြိမ်မ မြောက် AMAF အစည်ျိုးအမဝျိုးမှ အ

ည် ပ ခသည် (၂၈/၉/၂၀၁၇)

အမ ျိုးသာျိုးအဆငသ
့် ျိုးနအ
ှံ ာမခှံစနစ့်ဖြစ့်ပ ေါ်ပစပ ျိုး လု ့်ငန့်ျိုးအဆင့် (၁၀)
ဆင့် : လမ့်ျိုးညွှနခ
့် က့်အာျိုးဖခှံ ငှံသ
ု ျိုးုှံ သ ့်ဖခင့်ျိုး
ဤလမ့်ျိုးညွှနခ
့် က့်သည့် သက့်ဆုင ့် ာအပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွ က့်နင
ု မ
့် ည့် အစျိုးု အြွွဲ့ မ ာျိုးအတွက့်
အမ ျိုးသာျိုးအဆငသ
့် ျိုးနအ
ှံ ာမခှံစနစ့်အစအစဉ် စတင့်ပဆာင့် ွ က့်ဖခင့်ျိုးမဖ မ စဉ်ျိုးစာျိုး ပဆာင့် ွ က့်နင
ု ့် န့်
အဆငဆ
့် င ့် ဖခှံ ငှံသ
ု ျိုးုှံ သ ့်ပ ျိုးသည့် လမ့်ျိုးညွှနခ
့် က့်တစ့်ခု ဖြစ့် ါ သည့်။ အဆု ါလု ့်ငန့်ျိုးစဉ် (၁၀) ဆငအ
့် ာျိုး
ဗယက့်နမ့်နင
ု င
့် ၊ှံ ဟုခ မင့်ျိုးမမ ွဲ့ပတာ့်တွင ့် ၂၀၁၆ ခုနစ့် ဩဂုတ့်လ ၁၆ က့်ပနမ ၁၈ က့်ပနအထ
က င့်ျိုး ခပသာ အာဆယှံနင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုးအတွငျိုး့် ာသ ဉတုဒဏ့်ကကှံခုငန့် င
ု မ
့် ှု ကွနယ
့် က့် (ASEAN-CRN)၏
ပဒသတွငျိုး့် နင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုး အတွငျိုး့် ာသဉတု ဒဏ့်ခှံကကှံခင
ု န့် င
ု ့် န့် ာသဉတုနင ့် သက့်ဆုငပ
့် သာ စုက့် ျိုးပ ျိုး
အာမခှံစနစ့် ဖမငြှ တ
့် င့်မှု အတွက့် ထပ ာက့်ပသာမူဝါဒမ ာျိုးအပကကာင့်ျိုး အသ ညာနျိုးပနာ ြလယ့် တွ
ွ င ့်
အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ပဆာင့် ွ က့်ခ ါသည့်။
ပြာ့်ဖ

ါလမ့်ျိုးညွှနခ
့် က့်အာျိုး နယ့်သာလန့်နင
ု င
့် ှံ အမ ျိုးသာျိုးအဆငအ
့် ာကာသအြွွဲ့အစည့်ျိုး (National

Space Organization)မ ပငွပကကျိုးအပထာက့်အ ှံပ ျိုးသည့် G4INDO စမှံကန့်ျိုးမ ြန့်တျိုးပ ျိုးဆွခ ါသည့်။
လမ့်ျိုးညွှနခ
့် က့်စာတမ့်ျိုးကု အလွတ့်တမ့်ျိုးအကကှံပ ျိုး ညာရင့် Mrs. Laura Johnson Blair မဉျိုးပဆာင့် ခမ ျိုး
ကမ္ာစာျိုးန ့် ကခာနငစ
့် က
ု ့် ျိုးပ ျိုးအြွွဲ့ (FAO) မ Mr. Emilio Hernandez နင ့် SwissRe Singapore
အြွွဲ့ မ Mr. Chee Koon Ong တုက ူျိုးပ ါင့်ျိုး ါဝင့်ပ ျိုးဆွခကက ါသည့်။
အာဆယှံနင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုးအတွငျိုး့် ာသဉတုဒဏ့်ကကှံခုငန့် င
ု မ
့် ှုကွနယ
့် က့်(ASEAN-CRN)၏ အသ ညာ
နျိုးပနာြလယ့် ွကု ဂ ာမနနင
ု င
့် စ
ှံ ျိုး ွာျိုးပ ျိုး ျိုးူ ပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မှုနင ့် ြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုးဝန့်ကကျိုးဌာန၏ ပငွပကကျိုး ှံ ျိုးု
ကူညမှုဖြငပ
့် ဆာင့် ွ က့်လ က့်ရပသာ အာဆယှံ-ဂ ာမန့် ာသဉတုပဖ ာင့်ျိုးလ ဖခင့်ျိုး တှံုဖ န့်မှု
ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်ပ ျိုး အစအစဉ်(GAP-CC)၏ သစ့်ပတာနင ့် ာသဉတု ပဖ ာင့်ျိုးလ မှုဆုင ့် ာ
စမှံကန့်ျိုး(FOR-CC)မ စစဉ်ပဆာင့် ွ က့်ခ ါသည့်။ အာဆယှံနင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုး အတွငျိုး့်
ာသဉတုဒဏ့်ကကှံခင
ု န့် င
ု မ
့် ှုကန
ွ ယ
့် က့် (ASEAN-CRN)သည့် ပဒသတွငျိုး့် နင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုး အတွငျိုး့်
စုက့် ျိုးပ ျိုးကဏ္ဍကု ာသဉတုပဖ ာင့်ျိုးလမှုနင ့် လုက့်ပလ ာညပထွဖြစ့်ပ ျိုးနင ့် ပလ ာ ါျိုး
သက့်သာနင
ု ပ
့် ဖခအလာျိုးအလာမ ာျိုးကု ုမုပကာင့်ျိုးမွနလ
့် ာပစပ ျိုး ပသခ ာပစ န့် အတွက့်
ြွွဲ့စည့်ျိုးတည့်ပထာင့်ခ ါသည့်။

3

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

အဆင ် ၁ - အလွှြောမပေါင်ျိုးစိုမ
ံ ှ ပေါဝင်ပ
စြိိုကပ
် ြိ ျိုးမ ျိုးဆင
ို ြိ ် ြောအြောမခံစနစ်
(က) စုက့်

သ
် က်သမ
ူ ြောျိုး၏

လြိို အပ်ခ က်အမပေါ် ကနဉီျိုး အက ြ

် ခင်ျိုး

ျိုးပ ျိုးဆုင ့် ာ အာမခှံအစအစဉ်အတွက့် လုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးကု ပြာ့်ထတ
ု ့် န့်အတွက့်

စတ့် ါဝင့်စာျိုးမရ
ှု ပသာ အစျိုးု ဌာနမ ာျိုးအခ င့်ျိုးခ င့်ျိုး ကနဉျိုးပဆွျိုးပနွျိုးမမ
ှု ာျိုးဖ လု ့် ါ။
ဤပဆွျိုးပနွျိုးခ က့်မ ာျိုးသည့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့် အစျိုးု ၏ လက့်ရ ာသဉတု ပဖ ာင့်ျိုးလမှုနင ့် တ့်သက့်သည့်
ပ

ျိုးအနတ ာယ့် ပလ ာခ ပ ျိုးနငက့် ကှံကကှံခှံနင
ု ပ
့် ျိုး နည့်ျိုးဗ ျူဟာ၊ ာသဉတု

ပဖ ာင့်ျိုးလမှုပကကာငဖ့် ြစ့်ပ ေါ်ပနသည့် ြအာျိုးမ ာျိုးနင ့် နင
ု င
့် ၏
ှံ စုက့်

ျိုးပ ျိုးကဏ္ဍ အပ ေါ်

သက့်ပ ာက့်မမ
ှု ာျိုးနင ့် ပက ျိုးလက့်ပဒသ ပခ ျိုးပငွ နင ့် တ့်သက့်သည့် စွနစ
့် ာျိုး မှုမ ာျိုးကု
ပလ ာခ နင
ု ့် န့်လအ
ု
့်ပသာ တ ာျိုးဝင့်အနတ ာယ့် ပလ ာ ါျိုးပ ျိုး ဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး စသည့် တုကု
ပဖြရင့်ျိုးနင
ု လ
့် မ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။
(ခ)

အာမခှံအစအစဉ် စတင့်သည့်အဆငတ
့် ွင ့် ဂ
ု ဂလကကဏ္ဍမကုယ့်စာျိုးလယ့်မ ာျိုး အထူျိုး သဖြင ့် အာမခှံ
အစအစဉ်မ တုကရ
့် ု ကအ
့် က ျိုးခှံစာျိုး မည့် သုမဟုတ့် သက့်ပ ာက့်မှု ရနင
ု ့် မည့်သူမ ာျိုး ါဝင့်ပစဖခင့်ျိုးကု
အာျိုးပ ျိုး ါသည့်။ ဂ
ု ဂလကကဏ္ဍမ ါဝင့်သူကုယစ
့် ာျိုးလယ့် မ ာျိုးသည့် ၎င့်ျိုးတု၏ မတူညပသာ
ရှု ပထာငမ
့် အဖမင့်အမ ျိုးမ ျိုးမ ပဆွျိုးပနွျိုး ှံ ုျိုးနင
ု ဖ့် ခင့်ျိုးဖြင ့် အာမခှံအစအစဉ်သည့် ၎င့်ျိုးတ၏လ
ု
ု
အ ့်ခ က့်အတင
ု ျိုး့် ဖြစ့်ပစဖခင့်ျိုးနင ့် လွယ့်ကူစွာ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်နင
ု ဖ့် ခင့်ျိုး တုပကကာင ့်
ပမ ာ့်မန့်ျိုးထာျိုးပသာ ပအာင့်ဖမင့်သည့် အက ျိုး သက့်ပ ာက့်မှု ရပစ ါသည့်။ ထအဖ
ု
င့်
အာမခှံအစအစဉ် စတင့်သည့်အဆငတ
့် ွင ့် ဂ
ု ဂလက ကဏ္ဍမ ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး၏ ပဆွျိုးပနွျိုးခ က့်
အဖမင့်မ ာျိုးသည့် ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမျိုး့် ဆန့်ျိုးစစ့်ပလလာမှုအတွက့် သတ့်မတ့်ခ က့်မ ာျိုး ခ မတ့် ာတွင ့်
တန့်ြုျိုးရလာမည့် ဖြစ့်သည့်။

(ဂ)

စုက့်

ျိုးပ ျိုးဆုင ့် ာအာမခှံအစအစဉ်အာျိုးဖမြှငတ
့် င့်နင
ု ့် န့်နင ့် အစုျိုး ကဏ္ဍနင ့် ုဂလ
ဂ က ကဏ္ဍ

နစ့်

့်လျိုးှံု အတွက့် အနတ ာယ့်ပလ ာ ါျိုးသက့်သာပစသည့် တ ာျိုးဝင့်နည့်ျိုးလမ့်ျိုး မ ာျိုးဖြင ့် အနတ ာယ့်

က ပ ာက့်မှုကု လွှပဖ ာင့်ျိုးနင
ု ဖ့် ခင့်ျိုး စသည့်တုအတွက့် ည့်မန့်ျိုးခ က့် အာျိုးက ယ့်ဖ နစ
့် ွာ ခွဖခာျိုး
သတ့်မတ့်

ါမည့်။ ဤအာမခှံလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးမ လက့်ရအစျိုးု ၏ ာသဉတုပဖ ာင့်ျိုးလမှုကု တှံုဖ န့်မှု၊

ပက ျိုးလက့် ပခ ျိုးပငွ ယူနင
ု မ
့် ှု၊ သွငျိုး့် အာျိုးစမ
ု ာျိုးအတွက့် ပထာက့် ှံပငွမ ာျိုးစသည့်တုကု ါ ထ ့်ပ ါင့်ျိုး
ဖြည့်ဆည့်ျိုး အကာအကွယ့်ပ ျိုးနင
ု ့် မည့် ဖြစ့် ါသည့်။
(ဃ) အ

က့်

က့်မ အကကှံပ ျိုးမမ
ှု ာျိုး၊ အကကှံဉာဏ့်မ ာျိုး ရလာလ င့် အလွှာပ ါင့်ျိုးစှံုမ ါဝင့် တ့်သက့်သူ

မ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး ါဝင့်သည့် လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မညအ
့် ြွွဲ့ကု စတင့်ြွဲ့စ
ွ ည့်ျိုး ါ။ အဆု ါ အြွ၏
ွဲ့
အြွွဲ့ဝင့်မ ာျိုးတွင ့်

ဏ္ဍာပ ျိုးဝန့်ကကျိုးဌာန၊ စုက့်

ျိုးပ ျိုးဝန့်ကကျိုးဌာန၊ အာမခှံ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး မ ာျိုးနင ့်
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

ထန့်ျိုးညြှပ ျိုးသညအ
့် ြွွဲ့၊ အာမခှံကုမပဏမ ာျိုး၊ အမ ျိုးသာျိုးအဆင ့် မုျိုးပလဝသဌာန၊ နည့်ျိုး ညာဆုင ့် ာ
အကကှံပ ျိုးမ ာျိုး၊ ဉျိုးပဆာင့်ပတာင့်သူအစုအြွွဲ့၏ ကုယ့်စာျိုးလယ့်၊ အဖခာျိုး သက့်ဆင
ု ့် ာ
ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုးနင ့် ြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုး မတ့်ြက့် အြွွဲ့မ ာျိုး ( ါဝင့်ခလ င့်) ါဝင့် မည့် ဖြစ့်သည့်။
(င)

ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမ့်ျိုးပလလာမှုနင ့် အစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်မအ
ှု တွက့် လှံုဖခှံ စတ့်ခ ပသာ န့် ှံု ပငွမ ာျိုး အတွက့် အထူျိုးသဖြင ့်

ဏ္ဍာပ ျိုးဝန့်ကကျိုးဌာန (သုမဟုတ)့် စုက့်

ျိုးပ ျိုးဝန့်ကကျိုး ဌာန (သမဟု
ု
တ့်)

လုအ ့် ါက ြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုးမတ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးထမ
ှံ လအ
ု
့် ါသည့်။ ထအ
ု ခ န့်တွင ့်
ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမ့်ျိုးပလလာမှု၊ ထုတက
့် ုန(့် အာမခှံစနစ့်)ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်မှုနင ့် လု ့်ငန့်ျိုးစဉ်ြန့်တျိုးမှုနငပ
့် ရ ွဲ့ပဖ ျိုး
စမ့်ျိုးသ ့်မှုမ ာျိုးအတွက့် ကနဉျိုးအဆငမ
့် ာျိုးတင
ွ ့် ကကျိုးကက ့် ကွ ့်က န့်နင ့် စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှငတ
့် င့်မမ
ှု ာျိုး
ပဆာင့် ွ က့် န့်အတွက့် ဖ င့် အကကှံပ ျိုး ညာရင့်မ ာျိုးဖြင ့် ပဆာင့် ွ ကဖ့် ခင့်ျိုးက စတ့်ခ
ပသခ ာပစ ါမည့်။
(စ)

လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ ကမ
့် ည့်အြွအ
ွဲ့ တွက့်အစ င့်ခှံမှု ှံုစှံမ ာျိုးနငအ
့် ခ န့်ဇယာျိုး (ဤလမ့်ျိုးညွှန့်
ခ က့်မအကကှံပ ျိုးခ က့်မ ာျိုးဖြင)့် ကုသတ့်မတ့် ါ။

အဆင ် ၂ - ြစ်နင
ြိို မ
် ခမလလြောမှုနင
ှ ်မ
စွန်စြောျိုး မှုမ ြောျိုးအြောျိုး အက ြ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးမ ြောျိုး၏

် ခင်ျိုး

ဤဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခပလလာမှုသည့် အစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်မှု၊ သုပတသနနင ့် အစအစဉ်၏ အပဖခခှံက ပသာ
အပ ျိုး ါသညသ
့် တ့်မတ့်ခ က့်မ ာျိုး ခ မတ့် န့် အလွနအ
့် ပ ျိုးကကျိုးသည့် အဆင ့် ဖြစ့်သည့်။ နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အဆင ့်
အခ က့်အလက့်ပကာက့်ယူဖခင့်ျိုးနင ့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆင ့် စစ့်တမ့်ျိုး ပကာက့်ယဖူ ခင့်ျိုးမ ာျိုးကု
အမ ျိုးသာျိုးအဆငလ
့် ု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မအ
ှု ြွွဲ့ မ ခနအ
့်
့်ထာျိုး
ပသာလု ့်ငန့်ျိုးအြွွဲ့ကတာဝန့်ယူပဆာင့် ွ က့်နင
ု မ့် ျိုးဖ င့် နည့်ျိုး ညာအကကှံပ ျိုး ညာရင့်မ ာျိုးအာျိုး
စစစ့်သုျိုးှံ သ ့်ခ က့်တင
ွ ့် အကကှံပ ျိုးကူညနင
ု ့် န့် ထည့်သွငျိုး့် ပဆာင့် ွ က့်နင
ု သ
့် ည့်။ အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ မာ
ဖ ည့်တွငျိုး့် လု ့်ငန့်ျိုးအြွွဲ့အာျိုး ဖ ည့် ကျွမ့်ျိုးက င့် ညာရင့်မ ာျိုးမ အကကှံပ ျိုးနင
ု မ့် ျိုး အဆု ါ
ဖ ည့်

ညာရင့်မ ာျိုးသည့် အစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်ပ ျိုးနင ့် အမ ျိုးသာျိုးအဆင ့် ဖ ည့်တင
ွ ျိုး့် အြွွဲ့အစည့်ျိုး၏

စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှငတ
့် င့်မှုလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး အဆင ့် ၁၀ ဆငလ
့် ှံုျိုးတင
ွ ့် ါဝင့် ပဆာင့် ွ ကဖ့် ခင့်ျိုး င့်ဖြစ့်သည့်။
စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှငတ
့် င့်ဖခင့်ျိုးနင ့် ပနာက့်ဆက့်တွ ဖ ဿနာ ပဖြရင့်ျိုးနင
ု စ
့် ွမျိုး့် မ ာျိုးသည့်
ဤအစအစဉ်မ ာျိုးအာျိုးလျိုးှံု ၏ ပ ရည့်တည့်တခ
ှံ င
ု မ့် မမှုအတွက့် အလွန့် အပ ျိုးကကျိုး ါသည့်။
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

(က) နြိင
ို င
် မ
ံ
ြော်အဆင် အခ က်အလက်မကြောက်ယူ ခင်ျိုး
၁။ စြိိုကပ
် ြိ ျိုးမ ျိုးကဏ္ဍ - ဉ မာ အဓကသျိုးနမ
ှံ ာျိုးနင ့် ပမွျိုးဖမျူပ ျိုးကဏ္ဍ၏ တန့်ြျိုးု ကွငျိုး့် ဆက့်မ ာျိုး၊
သျိုးနမ
ှံ ာျိုးနင ့် ပမွျိုးဖမျူပ ျိုးကဏ္ဍတွင ့် ပတွွဲ့ ကကှံ မည့် အနတ ာယ့်မ ာျိုး နင ့် စွနစ
့် ာျိုး မှုမ ာျိုး၊
၂။ အြောမခံကဏ္ဍ - ဉ မာ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးစည့်ျိုးကမ့်ျိုးမူပ

ာင့်၊ လက့်ရစုက့်

ျိုးပ ျိုးဆုင ့် ာ အာမခှံစနစ့်နင ့်

စွနစ
့် ာျိုး မှု အနတ ာယ့်ပလ ာ ါျိုးသက့်သာပစပသာ ထုတ့်ကန
ု မ
့် ာျိုး ထုတ့်လု ့်နင
ု မ
့် မ
ှု ာျိုး၊
၃။ မငွမ ကျိုးကဏ္ဍ - ဉ မာ စုက့်

ျိုးပ ျိုးနင ့် ပက ျိုးလက့်ပဒသ ပခ ျိုးပငွအစအစဉ်မ ာျိုး တွင ့်

အစုျိုး ၏ ါဝင့်မှု၊ လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပခ ျိုးပငွထတ
ု ့်ပ ျိုးပနသည့် ုဂဂလက ပငွပကကျိုးအြွွဲ့
အစည့်ျိုးမ ာျိုး (အလွတ့်သပ

ာဖြငပ
့် ခ ျိုးပငွပ ျိုးပနသည့် ကဏ္ဍမ ာျိုး ါဝင့်နင
ု ့် ါသည့်)၊

၄။ မြိိုဘင
ိုြိ ျိုး် လဆ
် က်သယ
ွ မ
် ျိုး - ပက ျိုးလက့်ပဒသမ ာျိုးအပ ာက့် မု

ုငျိုး့် လ့်ဆက့်သွယ့် ပ ျိုး

ပအာ့် ပ တာမ ာျိုး၏ ထျိုးု ပြာက့်နင
ု မ
့် ှု၊
၅။ အညွှန်ျိုးကန
ြိ ်ျိုးမေ

ြော - ဉ မာ အခ န့်အတုငျိုး့် အတာအလုက့် မတ့်တမ့်ျိုးတင့်ထာျိုးရ သည့်

မုျိုးပလဝသပဒတာမ ာျိုး၊ အထွက့်နန
ှု ျိုး့် နင ့် ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် အခ က့်အလက့် ပဒတာမ ာျိုး၊
၆။ လက့်ရစုက့်

ျိုးပ ျိုးဆုင ့် ာ အာမခှံအစအစဉ်မ ာျိုး၏ စန့်ပခေါ်မှုမ ာျိုးကသ
ု ုျိုးှံ သ ့် ပလလာထာျိုးသည့်

ရနင
ု သ
့် ည့်ပလလာထာျိုးမှုမ ာျိုး၊

(ခ) မ ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအဆင် စစ် မ်ျိုးမကြောက်ယမ
ူ ှု - စုက့် ျိုးပ ျိုးအာမခှံစနစ့်ြှံွဲ့ွ မြ ျိုးမှု အတွက့်
အပစာ ုငျိုး့် ကာလတွင ့် တုငျိုး့် ပဒသကကျိုး၊ ဖ ည့်နယ့်တစ့်ခုခ င့်ျိုးစအလုက့် စစ့်တမ့်ျိုး ပကာက့်ယူ န့်
စဉ်ျိုးစာျိုး မည့်ဖြစ့်သည့်။ အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ မာ လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မှုအြွွဲ့ မ တာဝန့် ပ ျိုးထာျိုးပသာ
အြွွဲ့တစ့်ခုရ န့်လုအ ့်မ ျိုး ထအ
ု ြွွဲ့ မ ပဒသဆုင ့် ာစုက့်

ျိုး ညာပ ျိုး အြွွဲ့မ ာျိုး နငပ
့် ဆွျိုးပနွျိုးညြှနှုင့်ျိုး န့်

( ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မှုမ ာျိုးနင ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူမှု ပမျိုးခွနျိုး့် မ ာျိုး အတွက့်)နင ့်
တုငျိုး့် ပဒသကကျိုး/ဖ ည့်နယ့်/ခရု ငတ
့် စ့်ခုစ၌ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးကုယစ
့် ာျိုးလယ့် မ ာျိုးနင ့် ပတွွဲ့ဆုဖှံ ခင့်ျိုး၊
ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုးနင ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး တုအတွက့် အဆု ါအြွွဲ့အာျိုး လု ့် ုငခ
့် င
ွ ပ
့် ျိုးဖခင့်ျိုးဖြစ့်သည့်။
ပတာင့်သူအဆင ့် စစ့်တမ့်ျိုးမပကာက့်ယူမ ပမျိုးခွနျိုး့် လွှာမ ာျိုး ဖ င့်ဆင့် န့်နင ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူသူမ ာျိုးအတွက့်
စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှငတ
့် င့်ပ ျိုး အစအစဉ်မ ာျိုး ပဆာင့် ွ က့်ပ ျိုး န့်လအ
ု
့် ါသည့်။
ပအာက့်တွငပ
့် ြာ့်ဖ ထာျိုးပသာ ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့် အလက့်ဆုင ့် ာ ပခါင့်ျိုးစဉ်မ ာျိုးအာျိုး
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

စစ့်တမ့်ျိုးတင
ွ ထ
့် ည့်သွငျိုး့် မည့်ဖြစ့်သည့်။ အမန့်တကယ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူ ာတွင ့် ဉ မာ ပ ျိုးထာျိုးသည့်
ပမျိုးခွနျိုး့် မ ာျိုးအာျိုး အပဖခအပနအလုက့် ပဖ ာင့်ျိုးလအသှံုျိုးဖ နင
ု ့် ါသည့်။ စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူ
ပသာဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးသည့် ပမျိုးခွနျိုး့် မ ာျိုးကု ပမျိုးခွနျိုး့် လွှာတွင ့် ပြာ့်ဖ ထာျိုးသည့်အတုငျိုး့် ရု ျိုးရင့်ျိုးစွာပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး
မဟုတ့်

ပတာင့်သူမ ာျိုး၏ လက့်ရအပဖခအပနအမန့်နင ့် အပတွွဲ့အကကှံ မ ာျိုးကု ပသခ ာပစသည့်

ပဆွျိုးပနွျိုးမှု ှံုစှံဖြင ့် ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ ပမျိုးခွနျိုး့် တစ့်ခု၏ပနာက့်ဆက့်တွအပကကာင့်ျိုးအ ာမ ာျိုးကု ါ ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး
စသည့် တုဖ လု ့် န့် အပ ျိုးကကျိုး ါသည့်။ ဤစစ့်တမ့်ျိုးတင
ွ ့် ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုးမ ာျိုးအပ ေါ်အပဖခခှံသည့်
အခ က့်အလက့်မ ာျိုးအဖ င့် အစအစဉ်၏ အစတ့်အ ုငျိုး့် တစ့်ခုအာျိုး အပဖခခှံသည့် အ ည့်အပသွျိုး
ဆုင ့် ာအသ ညာမ ာျိုးနင ့် တ့်သက့်သည့်မ ာျိုးကု ါ ထညသ
့် ွငျိုး့် န့် ဖြစ့် ါသည့်။
၁။ မ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအမ
ြိ ်မ

ြောင်စို နှင် လယ်ယြောလိုပ်ငန်ျိုးမဆြောင် ွ က်မှု - အသက့်၊

အမ့်ပထာင့်စု ြွွဲ့စည့်ျိုး အ
ှံု ခ က့်အလက့်၊ စုက့်
စ ့်တူစုက့်

ျိုးဖခင့်ျိုး၊ သျိုးနစ
ှံ ုက့်

ျိုးခ န့်၊ စုက့်

ျိုးထာျိုးသည့်ဧ ယာ၊ ပဖမ ုင/့် ပဖမငာျိုး/
ျိုးသည့်သျိုးန၊ှံ လက့်ရ သျိုးနှံ တ့်သမ့်ျိုး ထာျိုးလ င့်

ရသည့် အထွက့်နန
ှု ျိုး့် သုမဟုတ့် ပမ ာ့်မန့်ျိုးအထွက့်နန
ှု ျိုး့် ၊ ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် အတက့်အက ပဖ ာင့်ျိုးလမှုမ ာျိုး၊
ပငွပကကျိုးအ င့်ျိုး အနျိုး/ သွငျိုး့် အာျိုးစုမ ာျိုးနင ့် လု ့်သာျိုး မ ာျိုးအတွက့် ပခ ျိုးပငွ ရနင
ု မ
့် ှု၊
သျိုးနပ
ှံ ျိုးကွက့်နင ့် ပ ျိုးကွကတ
့် ွငအ
့် ဆငဆ
့် င ့် ါဝင့်သည့်ကကာခှံလူမ ာျိုး၊
သွငျိုး့် အာျိုးစအ
ု သှံျိုးု ဖ မှုနင ့် ကက က့်နစ့်သက့် ပ ွ ျိုးခ ယ့်သည့် တှံဆ ့်၊ သွငျိုး့် အာျိုးစုမ ာျိုးအာျိုး
ဝယ့်ယူ ရသည့် ပန ာ၊
၂။ စွန်စြောျိုး မှုအနတ ြောယ်အက ြ

် ခင်ျိုးနင
ှ စ
် ီမံခန်ခွမှု - သျိုးနအ
ှံ ထွက့်နန
ှု ျိုး့် ပလ ာနည့်ျိုး ဖခင့်ျိုး/

ဆှံုျိုးရှုျိုးှံ ဖခင့်ျိုး မ ာျိုး၏ အဓကအပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သည့်တု ဖြစ့်သ နည့်ျိုး
(ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခမ ာျိုး - မျိုးု ပခါင့်ဖခင့်ျိုး၊ မုနတ
့် င
ု ျိုး့် ၊ မျိုးု ွ ာသွနျိုး့် မှု သ
ှံု ဏ္ဍန့်မမန့်ဖခင့်ျိုး၊ ပ ာဂါ၊ ုျိုးမ ွှာျိုး၊
ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် အတက့်အက ပဖ ာင့်ျိုးလဖခင့်ျိုး၊ လု ့်သာျိုးရာျိုး ါျိုးဖခင့်ျိုး နင ့် အဖခာျိုးအပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုး)၊
အထွက့်နန
ှု ျိုး့် ဆျိုးုှံ ရှု ျိုးှံ မှု ာခုငန
့် န
ှု ျိုး့် မည့်မ နည့်ျိုး (ရခလ င့်)၊ ယခင့်နစ့်/ယခင့် ာသ၏ အပတွအ
ွဲ့ ကကှံ ၊
ှံုမန့် အထွက့်နန
ှု ျိုး့် မ
ပတွွဲ့ ကကှံ
စုက့်

အထွက့်နန
ှု ျိုး့် နည့်ျိုး သည့် အပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးအပဖ ာင့်ျိုးအလမ ာျိုး၊

င့်ဆင
ု ့် ပန သည့် အခက့်အခအနတ ာယ့်မ ာျိုးအာျိုး မည့်သုပက ာ့်လွှာျိုး ှံု၊ လာမည့်

ျိုး ာသအတွက့် ဆှံျိုးု ရှုှံျိုးမှုမ ာျိုးကု ကုငတ
့် ွယ့်ပဖြရင့်ျိုး န့် ခ မတ့်ထာျိုးသည့် နည့်ျိုး

ဗ ျူဟာမ ာျိုး၊
၃။

ို လ
် ပ
ို ် မှုကန
ို ်က စ ြိ

် - အဓကသျိုးနှံ x အတွက့် စုက့်

ျိုးသည့် ပဖမဧက၊

ယခင့်နစ့်ကအသှံုျိုးဖ ခသည့် မ ျိုး၊ ပဖမဩဇာ၊ ပဖမဖ င့်ဖခင့်ျိုး၊ အလု ့်သမာျိုးခ၊ ဓါတု စစညျိုး့် မ ာျိုး၊
ပ ါင့်ျိုးလုက့်ခ၊ တ့်သမ့်ျိုးခ၊ ပချွပလခ၊ အတ့်သွတ့်ခ၊ သယ့်ယူ ုပဆာင့် ပ ျိုးနင ့်
အဖခာျိုးကုနက
့် စ တ့်မ ာျိုး၊ န့် ှံုပငွ ရ သည့် အ င့်ျိုးအဖမစ့်၊
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

၄။ အလြောျိုးအလြောရှြိမသြော အစြိျိုးို အြောမခံစနစ်လမ
ွှ ်ျိုး ခံ နြိင
ို မ
် ှုမ ြောျိုး - အပ ျိုးတကကျိုး က ပ ာက့်သည့်
အနတ ာယ့် အပ ေါ် ဖ န့်လည့် ရနင
ု မ
့် ှု၊ သျိုးနှံ တ့်သမ့်ျိုးမှုဆျိုးုှံ ရှုျိုးှံ လ င့် ရသည့်ပလ ာ့်ပကကျိုး၊
လယ့်ယာ င့်ျိုးနျိုး ဖမြှ ့်နမ
ှံ ှုအာျိုးကာကွယ့်ပ ျိုးသည့် အစအစဉ် ရခလ င့် အဖခာျိုးသင
ွ ျိုး့် အာျိုးစမ
ု ာျိုး၊
ပခ ျိုးပငွမ ာျိုးအာျိုး မည့်သုလု ့်ပဆာင့်မှု၊ အာမခှံ စနစ့် ရနင
ု မ
့် ည့် အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ
နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးထာျိုးမှု/ ပတာင့်သူ လယ့်သမာျိုးအမ ာျိုးစု အသှံျိုးု ဖ သည့်လက့်ရ
ဝန့်ပဆာင့်မှု (သမဟု
ု
တ့်) အစအစဉ်၊
၅။ မြိိုဘင
ိုြိ ျိုး် လြ
် ိုန်ျိုး အသံျိုးို ပ ခင်ျိုး - မု

ုငျိုး့် လ့်ြုနျိုး့် SMS မက့်ပစစနစ့်အာျိုး အသှံျိုးု ဖ သည့် အကကမ့်

အပ အတွက့်၊ ြုနျိုး့် တင
ွ အ
့် င့်တာနက့် ရ/သှံျိုးု စွမှု၊ မု
နင
ု မ
့် ှု၊ နစ့်သက့်သည့် မု
၆။ အြောမခံနင
ှ ပ
်

ုငျိုး့် လ့်ပငွပကကျိုး စနစ့်အာျိုး ရအသှံုျိုးဖ

ုငျိုး့် လ့်ပငွပကကျိုးစနစ့်/ အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ လွှမ့်ျိုးဖခှံ နင
ု သ
့် ညဧ
့် ယာ၊

သ
် က်မသြော အ မင်မ ြောျိုးနင
ှ အ
် မ

အ
ွေ့ွ ကံ မ ြောျိုး - လက့်ရ/ယခင့်က အသှံုျိုးဖ ခ

ပသာအာမခှံစနစ့်၊ အာမခှံစနစ့်/ထုတ့်ကုနမ
့် ာျိုးအပကကာင့်ျိုး ကကာျိုးြူျိုးနာျိုးဝ ရမှု၊ အာမခှံအမ ျိုး
အစာျိုးမ ာျိုး (ဉ မာ - က န့်ျိုးမာပ ျိုး၊ အသက့်၊ သျိုးန)ှံ ၊ အာမခှံစနစ့် ယူမအ
ှု ပ ေါ် စတ့် ါဝင့်စာျိုးမှု၊
အာမခှံစနစ့်/ထုတ့်ကုနအ
့် ပ ေါ် အပလျိုးထာျိုးမှု၊ နစ့်သက့်သည့်ကုမပဏ (သမဟု
ု
တ့်)
ကုနအ
့် မတ့်တှံဆ ့်၊
၇။ မခ ျိုးမငွ ရှြိမှု - လက့်ရပခ ျိုးပငွ ယူထာျိုးမှုရ ါသလာျိုး၊ ပက ျိုးလက့်ပငွစအ
ု ြွွဲ့ ရ ါသလာျိုး၊
ဏ့်စာအု ့်/

ဏ့်အပကာငရ
့် ါသလာျိုး၊ စုက့်

ျိုးထတ
ု လ
့် ု ့်မှုအတွက့်

ပခ ျိုးပငွမ ာျိုးထတ
ု ့်ပခ ျိုးပ ျိုးသလာျိုး၊ အဒပခ ျိုးပငွသက့်တမ့်ျိုးက

ဏ့်မ ာျိုးမ

ယ့်ပလာက့်လ၊

ဏ့်မပခ ျိုးပငွယူြျိုးူ ါသလာျိုး၊ တ ာျိုးဝင့်ပခ ျိုးပငွ ယူ န့် မရ မဖြစ့်
လုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးရ ါသလာျိုး၊
စုက့်

ာပတွလ၊ အစျိုးု မ သျိုးနအ
ှံ တွက့်ပခ ျိုးပငွ ပ ျိုး ါသလာျိုး၊

ျိုးပ ျိုးသင
ွ ျိုး့် အာျိုးစု ပ ာင့်ျိုးခ သူ သုမဟုတ့် ကုနသ
့် ည့်မ ာျိုးထမ
ှံ ပခ ျိုးပငွ ရ ါသလာျိုး၊

ကုနသ
့် ည့် သုမဟုတ့် စုက့်

ျိုးပ ျိုး သွငျိုး့် အာျိုးစုအပ ာင့်ျိုးဆင
ု ့် မ ာျိုးမ

ပခ ျိုးပငွယူလ င့်အတျိုးု မည့်မ ပ ျိုး သလ၊ ပငွဖ န့်ဆ ့် န့်

က့်ကွက့်ခလ င့်

ာဖြစ့်နင
ု သ
့် လ၊

ပခ ျိုးပငွ ရမှု အခွငအ
့် လမ့်ျိုးမ ာျိုး ုမုလုအ ့် ါသလာျိုး၊ ပခ ျိုးပငွကု
လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးသျိုးုှံ အတွက့်(သုမဟုတ)့် အဖခာျိုး ည့် ွ ယ့်ခ က့်မ ာျိုးအတွက့် ပခ ျိုးယူ
လု ါသလာျိုး၊ ပခ ျိုးပငွ ခလ င့် မည့်သုခွဖခာျိုးအသှံျိုးု ခ မည့်နည့်ျိုး၊
၈။ မ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအစိုအြွွေ့မ ြောျိုး - ပဒသခှံပတာင့်သလ
ူ ယ့်သမ ာျိုးအြွွဲ့မ ာျိုး တွင ့် ါဝင့်မှု၊

တုငျိုး့် ပဒသကကျိုး/ဖ ည့်နယ့်အတွငျိုး့် အစုအြွွဲ့မ ာျိုး၊ အြွွဲ့အစည့်ျိုး၏ လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မမ
ှု ာျိုး၊
မမဆနဒအပလ ာက့် အြွွဲ့ဝင့်ပလ ာက့်ထာျိုးဖခင့်ျိုး (သုမဟုတ့်) မဝင့်မပန အြွွဲ့ဝင့် ဖြစ့် ဖခင့်ျိုး၊
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

အြွွဲ့၏အ ွ ယ့်အစာျိုး၊ အြွွဲ့ဝင့်ဖြစ့်ဖခင့်ျိုး မ ရနင
ု သ
့် ညအ
့် က ျိုးအဖမတ့် (အစအစဉ် မ ာျိုးတင
ွ ့်
ါဝင့်နင
ု မ
့် ှု (သုမဟုတ)့် သွငျိုး့် အာျိုးစု ရနင
ု မ
့် ှုစသည့်)၊
၉။ အစြိိုျိုး ၏အစီအစဉ်မ ြောျိုး - သတ့်မတ့်ထာျိုးပသာ ပဒသရပတာင့်သူမ ာျိုးကု အဓက ထာျိုးသည့်
အစုျိုး ၏ လက့်ရအစအစဉ်မ ာျိုး၊ မည့်သည့်အက ျိုးပက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး ရ နင
ု သ
့် ည့်၊
အက ျိုးအဖမတ့် ယူနင
ု ့် န့် လအ
ု
့်ခ က့်မ ာျိုး၊ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်နင
ု မ
့် ှု အ ည့်အပသွျိုးအပ ေါ်
ထာျိုးရသညအ
့် ဖမင့်မ ာျိုး၊

(ဂ) မ ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအဆငန် င
ှ ် နြိင
ို င
် မ
ံ
ြော်အဆင် စိုမဆြောင်ျိုး ြောျိုးသည်ကန
ြိ ်ျိုးဂဏန်ျိုး အခ က်အလက်
မ ြောျိုးအမပေါ် ခွ ခမ်ျိုးစြိ ် ြြော ခင်ျိုး - လွှမ့်ျိုးဖခှံ မညအ
့် ဓကအနတ ာယ့်မ ာျိုးကု ပြာ့်ထတ
ု ့် န့်အတွက့်
ပတာင့်သူအဆငန
့် င ့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အဆငစ
့် ုပဆာင့်ျိုးထာျိုးသည့် ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့်အလက့်မ ာျိုးကု
ခွဖခာျိုးစတ့်ဖြာ ာတွင ့် မည့်သည့် ထုတ့်ကုနမ
့် ာျိုးသည့် နင
ု သ
့် ည့် ကန့်ျိုး ဂဏန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးနင ့်
အနတ ာယ့်မအ
ှု ပ ေါ်တင
ွ ့် ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ခ ရသည့်၊ အလာျိုးအလာရ သည့် ဖြနဖ့် ြျူျိုးနင
ု မ
့် ည့်လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုး၊
ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးထှံ ပ ာက့်ရနင
ု မ
့် ည့် နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အပထာက့်အ ှံမ ာျိုး ရနင
ု မ
့် န
ှု င ့်
အစုျိုး လု ့်ငန့်ျိုးအတွငျိုး့် အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ ဖြစ့် ပအာင့် မည့်သုပန ာခ ထာျိုးမှုစသည့် တလ
ု ုအ ့် ါသည့်။

အဆင ် ၃ - အြောမခံမြိ
(က)

ြ
် က်အြွွေ့အစည်ျိုးမ ြောျိုးနင
ှ ် စည်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူမဘြောင်

လု ့်ကွက့်ငယ့်ပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် လက့်ရ ရနင
ု ပ
့် သာ စုက့်
အလာျိုးတအ
ူ ာမခှံစနစ့်မ ာျိုးနင ့် ပငွပကကျိုးစာခ
စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ

စုက့်

့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် အစျိုးု မ ခ မတ့်ထာျိုးပသာ

ာင့်မ ာျိုးကု ဖ န့်လည့်သုျိုးှံ သ ့် ါ။ အာမခှံစနစ့် အညွှနျိုး့် ကန့်ျိုးသည့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်၏

ဏ္ဍာပ ျိုး စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ
(ခ)

ျိုးပ ျိုးအာမခှံ (သုမဟုတ့်)

ာင့်ပအာက့်တွင ့် ရ မည့် ဖြစ့်သည့်။

ျိုးပ ျိုးအာမခှံစနစ့်၏ အာမခှံပ ျိုးနင
ု ပ
့် ျိုးနင ့် က ယ့်ဖ နပ
့် အာင့်ပဆာင့် ွ က့်နင
ု ပ
့် ျိုး အတွက့်

အြွွဲ့အစည့်ျိုးဆင
ု ့် ာမူပ

ာင့်တစ့်ခုပ ျိုးဆွ ါ။ ဤမူပ

ာင့်တွင ့် ကုမပဏအြွွဲ့ အစည့်ျိုးတစ့်ခု

(သုမဟုတ့်) အာမခှံကုမဏ
ပ အစုအြွွဲ့မ ာျိုးမ အာမခှံပ ျိုးနင
ု မ
့် ှု၊ ပတွွဲ့ ကကှံ
မည့်အနတ ာယ့်စွနစ
့် ာျိုးမှုမ ာျိုးကု အာမခှံတာဝန့်ယူမည့် အြွွဲ့အစည့်ျိုး (ဖ ည့်တွငျိုး့် ၊ နင
ု င
့် ှံ တကာ (သု)
နစ့်ဉျိုးလှံုျိုး)၊ အာမခှံဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး၊ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး စည့်ျိုးကမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အစျိုးု

ုငျိုး့် မကကျိုးကက ့် မည့်

တာဝန့်ယူမှုမ ာျိုးအာျိုးလျိုးှံု ကု နာျိုးလည့်မ ျိုး ထည့်သွငျိုး့် ပ ျိုးဆွ န့် လုအ ့်သည့်။
ထသ
ု ုအြွွဲ့အစည့်ျိုးဆုင ့် ာ ြွွဲ့စည့်ျိုးတည့်ပဆာက့်မှုမ ာျိုးကု အပစာ ုငျိုး့် တင
ွ ့်
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

တည့်ပထာင့်ထာျိုးရ န့်လအ
ု
့်မ ျိုး အဖခာျိုးပဒသမ ာျိုး၏ အပတွွဲ့အကကှံ ပကာင့်ျိုးမ ာျိုးရ သည့်
နင
ု င
့် တ
ှံ ကာ ညာရင့်မ ာျိုးက ှံ ုျိုးပ ျိုးနင
ု မ
့် ည့်ဖြစ့်သည့်။
(ဂ)

နင
ု င
့် အ
ှံ တွငျိုး့် စက
ု ့်

ျိုးပ ျိုးဆင
ု ့် ာအာမခှံစနစ့် တည့်ပဆာက့်ပ ျိုးအတွက့် စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး မူပ

ထ ့်တုျိုးဖခင့်ျိုး (သုမဟုတ့်) ဖ င့်ဆင့်ဖခင့်ျိုးမ ာျိုးဖ လု ့် န့်နင ့် မူပ

ာင့်မ ာျိုး

ာင့်အသစ့် အတွက့်

နည့်ျိုး ညာဆုင ့် ာ အကကှံမ ာျိုးပ ျိုး ပဆွျိုးပနွျိုးမှုမ ာျိုးဖ လု ့် န့်အတွက့် အာမခှံနစ့်
စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ

ာင့်ပ ျိုးဆွသည့် အာဏာ ုငအ
့် ြွွဲ့အစည့်ျိုးနင ့် ုဂဂလက ကဏ္ဍ မ အာမခှံဆုင ့် ာ

ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး အာျိုးလု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ ကမ
့် ှုအြွွဲ့တင
ွ ့် ါဝင့် ပစ န့်လုအ ့် ါသည့်။
ဖ ည့်တွငျိုး့် ကုမပဏမ ာျိုးနင ့် နင
ု င
့် တ
ှံ ကာကုမဏ
ပ မ ာျိုး အ ါအဝင့် အာမခှံကကာျိုးခှံမ ာျိုး
(ကကာျိုးခှံလမ
ူ ာျိုး)အာျိုး သငပ
့် လ ာ့်ပသာ လုငစ
့် င့်ခင
ွ ဖ့် ခ က့် မ ာျိုး ပ ျိုး မည့်ဖြစ့်သည့်။
ဤလု ့်ငန့်ျိုးစဉ်တွင ့် ုဂဂလကကဏ္ဍမ တုကရ
့် ု က့် ါဝင့် ပဆာင့် ွ က့် ပစဖခင့်ျိုးဖြင ့် စုက့်
အာမခှံစနစ့်၏ ပ ရည့်တည့်တပသာ
ှံ
တုျိုးတက့်မှုအတွက့် ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ခ ရပသာ မူပ

ျိုးပ ျိုး

ာင့်တစ့်ခု ဖြစ့် န့်

ထန့်ျိုးညြှပသခ ာပစ ါသည့်။
(ဃ)

လက့်ရဖ ည့်တင
ွ ျိုး့် အာမခှံကုမဏ
ပ မ ာျိုးနင ့် ဝန့်ပဆာင့်မှုပ ျိုးသူမ ာျိုးစုက့်

ျိုးပ ျိုးဆင
ု ့် ာ အာမခှံ

စနစ့်တွင ့် ါဝင့်မှု (သမဟု
ု
တ့်) စတ့် ါဝင့်စာျိုးမရ
ှု ဖခင့်ျိုး၊ ပ ျိုးကွက့်အတွငျိုး့် လက့်ရ အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ
အာမခှံစနစ့်မ ာျိုးနင ့် အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ မတ့်ြက့်မ ာျိုး (အစျိုးု

င
ု ့် အာမခှံ ကုမဏ
ပ လည့်ျိုးဖြစ့်နင
ု သ
့် ည့်)

စသည့်တုကု ဖ န့်လည့်ဆန့်ျိုးစစ့်သုျိုးှံ သ ့် ါ။
(င)

ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခရပသာ အာမခှံကမ
ု ပဏမ ာျိုး၏ အစျိုးု ထုတ့်ကုနမ
့် ာျိုးအပ ေါ် အာမခှံပ ျိုး နင
ု စ
့် မ
ွ ့်ျိုး၊
ထုတ့်ကုနတ
့် န့်ြုျိုးက ဆင့်ျိုးဖခင့်ျိုး/ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် စသည့်တုဆုင ့် ာနည့်ျိုး ညာ ကျွမ့်ျိုးက င့်မှု၊ နင
ု င
့် အ
ှံ တွငျိုး့်
စုက့်

ျိုးပ ျိုးအာမခှံပ ျိုးကက
ွ အ
့် ာျိုး ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်လာပ ျိုး

အတွက့်ပ ရည့်စတ့် ါဝင့်စာျိုးမှုစသည့်တအာျိုး
ု
အကဖြတ့် ါ။
(စ)

အလာျိုးအလာရပသာအလှူရင့် သုမဟုတ့် နင
ု င
့် တ
ှံ ကာြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုးမတ့်ြက့် အြွွဲ့ အစည့်ျိုး မ ာျိုး၏
သျိုးနအ
ှံ ာမခှံအစအစဉ်ကု ှံုပြာ့်ဖခင့်ျိုးနငစ
့် တင့်ဖခင့်ျိုးတတွ
ု င ့် ၎င့်ျိုးတု၏ နည့်ျိုး ညာ ဆုင ့် ာ ါဝင့်မှုနင ့်
အဆု ါလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် အလာျိုးအလာရနင
ု ပ
့် သာ န့် ှံုပငွ ကစစ

့်မ ာျိုးကု ပဆွျိုးပနွျိုး ါ။

ဤအဆငသ
့် ည့် လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် ၁ တွင ့် အထူျိုး အပလျိုးထာျိုး ပဆာင့် ွ က့်ခပသာ ဆက့်သွယမ
့် ှုမ ာျိုးကု
ဆက့်လက့်လု ့်ပဆာင့်သည့် အဆငတ
့် စ့်ခု ဖြစ့် ါသည့်။
(ဆ)

အစုျိုး ဌာနမ ာျိုး၊ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွ က့်သညအ
့် ဓက မတ့်ြက့် အြွွဲ့အစည့်ျိုး မ ာျိုးနင ့်
ကုမပဏမ ာျိုးအာျိုး စာ င့်ျိုးစစ့်ပဆျိုးနင
ု သ
့် ည့် စွမ့်ျိုး ည့်နင ့် ွငလ
့် င့်ျိုးဖမင့်သာမှု ရပစ ပ ျိုးတအာျိုး
ု
ပသခ ာပစ န့်ပဆာင့် ွ က့် ါ။
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အဆင် ၄ - အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငမ
် ူဝေါေမ ြောျိုးမ ျိုးဆမ
ွ ျိုးနင
ှ ် အမ
(က)

ြောက်အပံ မပျိုး ခင်ျိုး

အာမခှံအစအစဉ်တွင ့် ဉျိုးပဆာင့်အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ပဆာင့် ွ က့်မည့် ဝန့်ကကျိုးဌာန (လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် ၁
တွင ့် စစဉ်ပ ျိုးဆွခသည့် ြွွဲ့စည့်ျိုး ှံုမ ာျိုးကုဖ န့်လည့်မွမျိုး့် မှံဖခင့်ျိုး)၊ တက
ု ့်ရု က့် ါဝင့် တ့်သက့်သည့်
ဌာနမ ာျိုးနင ့် ၎င့်ျိုးတု၏ အ င့်ျိုးအဖမစ့်မ ာျိုးလုအ ့်မှု (ဝန့်ထမ့်ျိုးအင့်အာျိုးနင ့် လု ့်ငန့်ျိုးသုျိုးှံ စစည့်ျိုးမ ာျိုး)
စသည့် အစုျိုး ၏ ါဝင့်မှုအခန့်ျိုးကဏ္ဍ မ ာျိုးအာျိုး ဆှံုျိုးဖြတ့် ါ။

(ခ)

အာမခှံမ ကာကွယ့်ပ ျိုးနင
ု သ
့် ည့် အဆငအ
့် တန့်ျိုး - သမဟု
ု
တ့် အဆငအ
့် လုက့် ခွဖခာျိုးမှု အပသျိုးစာျိုး(ပတာင့်သူတစ့်ဉျိုးခ င့်ျိုးအာမခှံထာျိုးသ)ူ မ၊ အလယ့်အလတ့်(အြွွဲ့စည့်ျိုးမ ာျိုး၊ ကုမပဏမ ာျိုး၊
ခရု ငအ
့် လုက့်အစအစဉ်မ ာျိုး) သုမဟုတ့် အကကျိုးစာျိုး (တစ့်နင
ု င
့် လ
ှံ ှံုျိုး သုမဟုတ့်
ပဒသတစ့်ခုလျိုးှံု အတွက)့် ကာကွယ့်ပ ျိုးနင
ု ပ
့် သာ အာမခှံအဆငအ
့် တန့်ျိုးကု အကဖြတ့် ါ။
ဤအာမခှံစနစ့်သည့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစုျိုး ၏ ကကျိုးမာျိုးပသာ ာသဉတု ဆင
ု ့် ာ
ပ

ျိုးအနတ ာယ့်ပလ ာခ ပ ျိုးမဟာဗ ျူဟာ၏ တစ့်စတ့်တစ့် ုငျိုး့် မည့်သုဖြစ့်နင
ု ့် မည့်ကုလည့်ျိုး

အကဖြတ့် ါ။
(ဂ)

မယှံပထာက့် ှံပကကျိုးလအ
ု
့်မှုနင ့် အလာျိုးအလာ၊ ကုနက
့် စ တ့်မ ာျိုးကု မည့်သုပ ျိုး ပခ မည့်၊
ပ ရည့်အတွက့်မဟာဗ ျူဟာစသည့်တုနင ့် - ပထာက့် ှံပကကျိုးမ ာျိုး၏ အခ န့်နင ့်
အမ ပလ ာက သွာျိုးနင
ု မ
့် ှုမ ာျိုးကု ပဆွျိုးပနွျိုး မည့်။

(ဃ)

မဖြစ့်မပနလု ့်ပဆာင့် ဖခင့်ျိုး သုမဟုတ့် မမဆနဒအပလ ာက့်ပဆာင့် ွ ကဖ့် ခင့်ျိုး - ပ ေါ်တင
ွ ့်
ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အာမခှံအကာကွယ့်ပ ျိုးနင
ု သ
့် ည့်အပ ေါ် ါဝင့်ဖခင့်ျိုး (သ)ု မ ါဝင့်ဖခင့်ျိုး
(သုမဟုတ့်) ပတာင့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး ါဝင့်ဖခင့်ျိုး (သုမဟုတ)့် အစုျိုး မ ပ ျိုးအ ့် ပသာ
အဖခာျိုးဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး ယူထာျိုးသည့်ပတာင့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး (ဖြနဖ့် ြျူျိုးပ ျိုးအ ့် မည့်
လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးပ ွ ျိုးခ ယ့်မှုဖြင ့် ှံ ုျိုးပ ျိုးနင
ု သ
့် ည့်) စသည့်ဖြငပ
့် ွ ျိုးခ ယ့် မည့်။

(င)

အာမခှံအစအစဉ်အတွက့် န့် ှံုပငွ ရနင
ု မ
့် ညအ
့်
င့်ျိုးအဖမစ့် အာျိုးထည့်သွငျိုး့် မ ျိုး အမ ျိုးသာျိုး
အဆငမ
့် ူဝါဒမူပ

ာင့်အသစ့် မူကကမ့်ျိုးပ ျိုးဆွဖ င့်ဆင့် ါ။ မူကကမ့်ျိုးပ ျိုးဆွ ဖ င့်ဆင့်သည့် အခ န့်တွင ့်

ြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုးမတ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးမ ဖ င့် နည့်ျိုး ညာ ကျွမ့်ျိုးက င့်မှုမ ာျိုးနင ့်
အဖခာျိုးအလာျိုးတူနင
ု င
့် မ
ှံ ာျိုး၏ သဏ္ဍန့်တူပသာ မူပ

ာင့်မ ာျိုးမ ပလလာသင့်ယဖူ ခင့်ျိုးမ ာျိုး သည့်

အလွနအ
့် က ျိုးရပစ ါသည့်။
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(စ)

ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစမှံကန့်ျိုးအတွက့်နင ့် ထမနစ့်အပကာင့်အထည့်ပြာ့် န့်အတွက့် ညွှနဖ့်

န့် ှံု ပငွကု

ြန့်တျိုးဖ င့်ဆင့် မည့်။ အကယ့်၍ ပထာက့် ှံမှုအစအစဉ်မ ာျိုးရခလ င့် ကာလရည့် အတွက့်
အနည့်ျိုးဆျိုးုှံ ၅ နစ့်စာ ပငွပကကျိုး ရနင
ု မ
့် ှုကုပသခ ာပစ မည့်။

အဆင ် ၅ - အြောမခံစနစ်ြံွွေ့ ဖြြိ ျိုးမှု၊ ြန် ြ ျိုးမ ျိုးနင
ှ ် အြောမခံနန
ှု ်ျိုး

ြောျိုး

ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမ့်ျိုးပလလာမှုနင ့် ဖ ည့်တွငျိုး့် မတ့်ြက့်အာမခှံအြွမ
ွဲ့ ာျိုးနင ့် ပဆွျိုးပနွျိုးဖခင့်ျိုးမ ာျိုးကု အပဖခခှံ၍
စမ့်ျိုးသ ့်ကာလနင ့် ထမနစ့်တွင ့် အာမခှံစနစ့်တင
ွ ့် ါဝင့်မည့် သျိုးနမ
ှံ ာျိုး၊ အာမခှံမ
အကာကွယ့်ပ ျိုးနင
ု မ
့် ှု အနတ ာယ့်၊ အာမခှံထတ
ု ့်ကုန ့် အမ ျိုးအစာျိုး (ပလ ာ့်ပကကျိုး၊ အညွှနျိုး့် ) နင ့်
အာမခှံထတ
ု ့်ကုနမ
့် ာျိုးအတွက့် သတင့်ျိုးအခ က့် အလက့်အ င့်ျိုးအဖမစ့်မ ာျိုး ကု ဆှံုျိုးဖြတ့် မည့်။
၁။

ထုတ့်ကုန(့် အာမခှံ)နည့်ျိုး ညာ ှံုစှံ - ပလ ာ့်ပကကျိုးပငွ၊ အညွှနျိုး့် ကန့်ျိုး သမဟု
ု
တ့်
နစ့်မ ျိုးပ ါင့်ျိုးဖခင့်ျိုး တစ့်ခုခ င့်ျိုးစ၏ (အာျိုးနည့်ျိုးခ က့်၊ အာျိုးသာခ က့်မ ာျိုး နင ့် အသှံုျိုးခ နင
ု မ
့် ှု
စသည့်တုကု နာျိုးလည့်ထာျိုး မည့်)၊ အာမခှံသ(ူ ကုမဏ
ပ )/ထ ့်ဆင ့် အာမခှံသူ(ကုမဏ
ပ ) နင ့်
(သုမဟုတ့်) နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစုျိုး သည့် index model နင ့် အာမခှံနန
ှု ျိုး့် တာျိုးသတ့်မတ့်
န့်အတွက့် အခ က့်အလက့်မ ာျိုး၏ အ င့်ျိုးအဖမစ့် မ ာျိုးနင ့် တ့်သက့်၍ နာျိုးလည့်တတ့်
ကျွမ့်ျိုးမရ
ှု န့် လအ
ု
့် ါသည့်။

(ခ)

အာမခှံထတ
ု ့်ကုနမ
့် ာျိုးြှံွဲ့ွ မြ ျိုးမန
ှု င ့် ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် သတ့်မတ့်ခ က့်မ ာျိုးအတွက့် ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့်
အလက့်မ ာျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး (၁၀ နစ့် မ နစ့် ၃၀ စာအထ အခ န့်အလုက့်) - အနတ ာယ့်
ဖြစ့်နင
ု မ
့် ှုအပဖခအပနမ ာျိုးကု ကာမပစ န့်အတွက့် သမင
ု ျိုး့် ပကကာင့်ျိုးအလုက့်ဆျိုးုှံ ရှုျိုးှံ မှု အခ ျိုးမ ာျိုး၊
အညွှနျိုး့် ကန့်ျိုးအတွက့် ာသဉတုနင ့် အထွက့်နန
ှု ျိုး့် အခ က့်အလက့်မ ာျိုး စသည့်တက
ု ု
ပကာက့်ယူထာျိုး န့်လုအ ့် ါသည့်။ မုျိုးပလဝသအညွှနျိုး့် ကန့်ျိုး အာမခှံစနစ့် အတွက့်
မုျိုးပလဝသဌာနနင ့် ဗဟုစာ င့်ျိုးအင့်ျိုးအြွွဲ့တုအာျိုး လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မှု အြွွဲ့တွင ့် ါဝင့်ပစဖခင့်ျိုးဖြင ့်
ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုး ရပ ျိုးတင
ွ ့် လွယ့်ကူ ပစမည့်ဖြစ့် ါသည့်။

(ဂ)

မည့်သည့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် အာမခှံအစအစဉ်တွင ့် ဝင့်ပ ာက့်နင
ု မ
့် ည့် နင ့်
အာမခှံစနစ့်မ မည့်သည့် ပထာက့် ှံပကကျိုးကမ
ု ဆု ပ ျိုးအ ့်နင
ု မ
့် ည့် အာမခှံအစုရဖခင့်ျိုး စသည့်တုကု
ဆှံုျိုးဖြတ့် မည့်။

(ဃ)

အာမခှံ အခ က့်အလက့်အပသျိုးစတ့်အပ ေါ်အပဖခခှံ၍ နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်၏အာမခှံနန
ှု ျိုး့် ထာျိုး အာျိုး
ခရု ငအ
့် ဆင ့် သုမဟုတ့် အပသျိုးငယ့်ဆုျိုးှံ ပသာ စမှံခနခ
့် ွအု ့်ခ

့်မှုအပ ေါ်တင
ွ ့် နှုနျိုး့် ထာျိုးသတ့်မတ့် ါ။
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

မယမ့်နန
ှု ျိုး့် ထာျိုးသည့် သျိုးနအ
ှံ ထွက့်နန
ှု ျိုး့် စွမျိုး့် ပဆာင့် ည့်၏ ပနာက့်ခှံအခ က့်အလက့်မ ာျိုးအာျိုး
အာမခှံကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုးဆုင ့် ာ အခ က့် အလက့် တွက့်ခ က့်မမ
ှု ာျိုးပ ေါ်တင
ွ ့် အပဖခခှံ ါသည့်။
မရု ျိုးြလာ/သာမာန့်အပဖခအပန အပ ေါ် အာမခှံ အကာအကွယ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး၊
ပ

ျိုးအနတ ာယ့်က ပ ာက့်မအ
ှု ပ ေါ် အာမခှံ အကာ အကွယ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး စသည့် ပတွွဲ့ ကကှံ သည့်

အပဖခအပနမ ာျိုးပ ေါ် မူတည့်၍ ပ ွ ျိုးခ ယ့် ထာျိုးပသာ ပဒသမ ာျိုး၏ ပခတ့်အဆက့်ဆက့်တွင ့်
အာမခှံပ ျိုးအ ့်ခပသာ အကကမ့်အပ အတွက့်ကုသရထာျိုးဖခင့်ျိုးဖြင ့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစုျိုး

ုငျိုး့် မ

ဆှံုျိုးဖြတ့်ခ က့်ခ မည့် သူမ ာျိုးသည့် သက့်ဆုင ့် ာအာမခှံစနစ့်တစ့်ခုခ င့်ျိုးအလုက့် ပ ျိုးအ ့် မည့်
အကကမ့်အပ အတွက့်ကု နာျိုးလည့်နင
ု မ
့် ည့်ဖြစ့် ါသည့်။ ဖ ည့်တွငျိုး့် အာမခှံကုမဏ
ပ မ ာျိုး၏ အာမခှံ
နှုနျိုး့် ထာျိုး သတ့်မတ့်ဖခင့်ျိုးနင ့် တ့်သက့်၍ စွမျိုး့် ပဆာင့် ည့်တည့်ပဆာက့် ာတွင ့် နင
ု င
့် တ
ှံ ကာ
(အစုျိုး နင ့် ုဂဂလကကဏ္ဍ)မ ကျွမ့်ျိုးက င့်သူမ ာျိုး၏ အကူအညမ ာျိုး လုအ ့်မည့်ဖြစ့် ါ သည့်။
(င)

ပထာက့် ှံမှုမ ာျိုးရခလ င့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သုပသာပ ျိုးအ ့်မှုမ ာျိုး
ကုပမ ာ့်မန့်ျိုးပဆာင့် ွ ကဖ့် ခင့်ျိုး သုမဟုတ့် တစ့်စုတစ့်စည့်ျိုးတည့်ျိုးစုပ ါင့်ျိုး ါဝင့်သည့် ဝန့်ပဆာင့်မှု/
ထုတ့်ကုနမ
့် ာျိုးကု ပမ ာ့်လငသ
့် ည့် စသည့်တု အက ျိုးသက့်ပ ာက့်မှု အပသျိုးစတ့်ကသ
ု ရ
ပြာ့်ဖ

(စ)

ါမည့်။

အာမခှံစနစ့်အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ ဖြနပ
့် ဝပ ာက့်ရနင
ု မ
့် ည့် လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး စှံုစမ့်ျိုး ပထာက့်လမ့်ျိုး ါ စုက့်

ျိုးပ ျိုးပခ ျိုးပငွနင ့် အဖခာျိုးအာမခှံထတ
ု ့်ကုနမ
့် ာျိုးနငဆ
့် က့်စ ့်မှု ရပသာပန ာမ ာျိုးတင
ွ ့် ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ခ

ရ/မရ၊ ပတာင့်သူအစုအြွွဲ့မ ာျိုးနင ့် အဖခာျိုးပတာင့်သူ မ ာျိုးအတွက့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစုျိုး မ
လက့်ရပ ျိုးအ ့်လ က့်ရသည့် သွငျိုး့် အာျိုးစု ပထာက့် ှံ သညအ
့် စစဉ် စသည့်တုနင ့်
တစ့်စုတစ့်စည့်ျိုးတည့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်ဖခင့်ျိုးသည့် အာမခှံ စနစ့် အာျိုး အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ
ပ ာက့်ရနင
ု ပ
့် သာလမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုးဖြစ့်ကကသည့်။
(ဆ)

ပတာင့်သူမ ာျိုးမတ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊

မယှံပငွပ ျိုးသွငျိုး့် ဖခင့်ျိုး၊ ပလ ာ့်ပကကျိုးပ ျိုးသင
ွ ျိုး့် ဖခင့်ျိုး၊

ပ ျိုးကွကရ
့် ာပြွဖခင့်ျိုးနင ့် ပနာက့်ဆုျိုးှံ သတင့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးကု ရ န့်အတွက့် လက့်ရ
မု

ုငျိုး့် လ့်ဆက့်သွယ့်ပ ျိုးကွနယ
့် က့်စနစ့်နင ့် မု

င
ု ျိုး့် လ့်ပငွပ ျိုးပခ မှု အသှံုျိုးခ နင
ု ့် သည့်စွမျိုး့် ည့်နင ့်

မည့်သုအသှံျိုးု ခ သည့်ကု စူျိုးစမ့်ျိုးပလလာ မည့်ဖြစ့်သည့်။
(ဇ)

ပတာင့်သူမ ာျိုး

က့်မအဖမင့်ဖြင ့် အာမခှံစနစ့် နင ့် အဖခာျိုးနင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစျိုးု မ အက ျိုး

ခှံစာျိုးခွငမ
့် ာျိုးအပ ေါ် ကုနက
့် စ တ့်နငအ
့် က ျိုးအဖမတ့်စစစ့်သုျိုးှံ သ ့်တွက့်ခ က့်ဖခင့်ျိုးကု
အထွက့်နန
ှု ျိုး့် ပကာင့်ျိုးပသာ သျိုးနှံ ာသ၊ အထွက့်နန
ှု ျိုး့် ၅၀ ာခုငန
့် န
ှု ျိုး့် သာ ရပသာ သျိုးနှံ ာသ၊
က ့်ပ

ျိုးပကကာင ့် သျိုးနဆ
ှံ ျိုးုှံ ရှုျိုးှံ မှု ၉၀ ာခုငန
့် န
ှု ျိုး့် ရပသာ ာသ (သုမဟုတ့် နင
ု င
့် တ
ှံ ဝမ့်ျိုးကကှံ ပတွွဲ့ သည့်
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

က ့်ပ

ျိုးအနတ ာယ့်ပကကာင ့် က့်စျိုးမှု အဆင)့် စသည့်တု ကု ထည့်သွငျိုး့် စဉ်ျိုးစာျိုး

ဤဆှံုျိုးရှုှံျိုးနင
ု မ
့် ှုအလာျိုးအလာမ ာျိုးကု နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အဆင ့် လက့်ပတွွဲ့ ပလလာပဆာင့် ွ ကခ
့် က့်မ ာျိုးနင ့်
ဖ ည့်တွငျိုး့် အာမခှံကုမဏ
ပ မ ာျိုး၏အနတ ာယ့် က ပ ာက့်မှုအပ ေါ်စွနစ
့် ာျိုးနင
ု မ
့် ှု စသည့်တအပ
ု
ေါ်အပဖခခှံ၍
ဆှံုျိုးဖြတ့်နင
ု ့် ါသည့်။ တွက့်ခ က့် ပလလာသှံုျိုးသ ့်ခ က့်မ ာျိုးတွင ့် သရထာျိုးမ ျိုး/ပမ ာ့်မန့်ျိုးအထွက့်မ
ရသည့် အဖမတ့်ပငွ၊ ပတာင့်သူအဆငတ
့် င
ွ ့် အာမခှံအတွက့်

မယှံပကကျိုးပ ျိုးသင
ွ ျိုး့် မည့်

ကုနက
့် စ တ့်(အစျိုးု မ အပထာက့်အ ှံအနည့်ျိုးငယ့်သာပ ျိုးခ န့်)၊ နင ့် အစုျိုး မပ ျိုးသာ အဖခာျိုး
သက့်သာခွငမ
့် ာျိုး ရသည့်အပ ေါ် စသည့်တုထည့်သင
ွ ျိုး့် တက
ွ ့်ခ က့် မည့်။

အဆင ် ၆ - ပေါဝင်ပ
(က)

သ
် က်သမ
ူ ြောျိုး၏

ြောဝန်ယမ
ူ ှုနင
ှ ် လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်သ

မ
် ှ

ခ
် က်မ ြောျိုး

မတ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုး၏ အခန့်ျိုးကဏ္ဍနင ့် တာဝန့်ဝတတ ာျိုးမ ာျိုး၊ တာဝန့်ခှံမှု၊
ြှ ျိုး စသည့်တုကု ရင့်ျိုးလင့်ျိုးစွာ ခွဖခာျိုး
ပအာင့်ဖမင့်မှုမ ာျိုးအတွက့်မက့်လှံုျိုးပ ျိုးထန့်ျိုးညဖခင့်
သတ့်မတ့် မည့်။ စမှံကန့်ျိုး စမှံခနခ
့် ွမှုမူပ

ာင့်အာျိုး ရင့်ျိုးလင့်ျိုးစွာ ခ မတ့်ဖခင့်ျိုး(ကနဉျိုး အဆငမ
့် ာျိုးတင
ွ ့်

ပဆွျိုးပနွျိုးခသည့်အတုငျိုး့် ) သည့် အလွနအ
့် ပ ျိုးကကျိုး ါသည့်။
(ခ)

သက့်ဆုင ့် ာကဏ္ဍအသျိုးသျိုးမ ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး ါဝင့်မ ျိုး ပအာက့်ပြာ့်ဖ
ါလု ့်ငန့်ျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုးအလုက့် ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့် န့်အတွက့် စှံလု ့်ငန့်ျိုးလည့် တ့်မှုဆုင ့် ာ
လု ့်ထျိုးှံု လု ့်နည့်ျိုးမ ာျိုး (မူကကမ့်ျိုး) ပ ျိုးဆဖွ င့်ဆင့် ါ (က)

ပ ျိုးကွကရ
့် ာပြွပ ျိုး

(ခ)

ဖြနပ
့် ဝဖခင့်ျိုး

(ဂ)

အာမခှံထာျိုးမည့်သမ
ူ ာျိုးမတ့် တ
ှံု င့်ဖခင့်ျိုး (စာ ွ က့်စာတမ့်ျိုး သု ဒစ့်ဂ စ့်တယ့်စနစ့်)

(ဃ)
(င)
(စ)

မယှံပကကျိုးပကာက့်ခဖှံ ခင့်ျိုး
ဆှံုျိုးရှုျိုးှံ နင
ု မ
့် ှု အကဖြတ့် န့်အတွက့် အခ က့်အလက့်မ ာျိုးစပ
ု ဆာင့်ျိုးဖခင့်ျိုး
ပတာင့်သူအဆငတ
့် ွငဆ
့် ုျိုးှံ ရှုှံျိုးမအ
ှု ကဖြတ့်ဖခင့်ျိုး ( က့်စျိုးဆျိုးုှံ ရှုျိုးှံ မှုအတွက့် ပလ ာ့် ပကကျိုး)
သုမဟုတ့် အညွှနျိုး့် ကန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးမ တဆငအ
့် ကဖြတ့်ဖခင့်ျိုး

(ဆ)

ဆှံုျိုးရှုျိုးှံ မှုကကှံ ပတွွဲ့ ပသာပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် ပလ ာ့်ပကကျိုးပငွ ခွပဝပ ျိုးအ ့် ဖခင့်ျိုး

(ဇ)

အပဖခခှံအက ဆှံျိုးု အနတ ာယ့်မ ာျိုးအတွက့်ကင
ွ ျိုး့် ဆင့်ျိုးမှုမ ရလာသည့်တှံုဖ န့်ခ က့် မ ာျိုး
(အညွှနျိုး့် ထတ
ု ့်ကုနမ
့် ာျိုးအတွက့်)
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(ဂ)

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးသင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးနင ့် လူမှုပ ါင့်ျိုးသင့်ျိုးဆက့်ဆပ
ှံ ျိုး စသည့်တု
အတွက့်ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခရပသာ ဖြနက
့် က့်နင
ု သ
့် ည့် မဟာဗ ျူဟာတစ့်ခုကုပ ျိုးဆွမ ျိုး ပရ ွဲ့ပဖ ျိုး
စမ့်ျိုးသ ့်မှုမ ာျိုးဖ လု ့်၍ အဆငဖ့် မြှငတ
့် င့်သွာျိုး န့်ဖြစ့်သည့်။ စျိုး ွာျိုးပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုး အစ အစဉ်တစ့်ခုအာျိုး
န့် ှံုပငွဖမြှငတ
့် င့်၍ပ ျိုးဆွ ါ (ယခင့်အဆငမ
့် အပသျိုးစတ့် ဖ န့်လည့် ဖ ဖ င့် ါ)။

(ဃ)

စှံလု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်မှုလု ့်ထျိုးှံု လု ့်နည့်ျိုးမ ာျိုးကု အပထာက့်အ ှံပ ျိုးမည့် လုအ ့်သည့်
စာ ွ က့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုး ဉ မာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမဝ
ူ ါဒဆင
ု ့် ာ စာ ွ က့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုး စသည့်
တုကုဖ င့်ဆင့်ပဆာင့် ွ က့်ထာျိုး မည့်။

အဆင ် ၇ - ကွငျိုး် ဆင်ျိုးအမကြောင်အ
မ
(က)

ည်မြြော်မဆြောင် ွ က်မ ျိုးသင် န်ျိုးနင
ှ ်

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးမ ြောျိုး၏လူမှုဆက်ဆမ
ံ ျိုး
သင့်တန့်ျိုးလက့်စွစာအု ့်မ ာျိုးဖ င့်ဆင့်မ ျိုး ပတာင့်သူမ ာျိုးထသ
ှံ ကွ
ု ငျိုး့် ဆင့်ျိုးပလက ငဖ့် ခင့်ျိုး နင ့်
အာမခှံမ ာျိုးပ ာင့်ျိုးခ မည့်ကွငျိုး့် ဆင့်ျိုးဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပလက ငသ
့် င့်ကကာျိုးပ ျိုး ါ။

(ခ)

ပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် လူမဆ
ှု က့်ဆပ
ှံ ျိုး၊ ဆက့်သယ
ွ ့်ပ ျိုးနင ့် ပ ျိုးကွက့်ြှံွဲ့ွ မြ ျိုးပ ျိုး တက
ု ု
ပဆာင့် ွ ကမ့် ျိုး သင့်တန့်ျိုးလက့်စွစာအု ့်မ ာျိုးဖ င့်ဆင့် ါ။

(ဂ)

ပက ျိုး ွ ာအဆငဝ
့် န့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးထသ
ှံ ု ညွှနက့် ကာျိုးနင
ု ့် န့်နင ့် ဆက့်သွယ့်မှုပသခ ာပစ န့်
အမ ျိုးသာျိုးအဆငမ
့် ပက ျိုး ွ ာအဆင ့် သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးအထ အဆငဆ
့် ငက
့် ွ ့်ကမှု
ကွငျိုး့် ဆက့်တစ့်ခုတည့်ပဆာက့် ါ။

(ဃ)

ပတာင့်သူအု ့်စု အလုကသ
့် င့်တန့်ျိုးမ ာျိုးနင ့် ပနာက့်ဆက့်တသင့်
ွ
တန့်ျိုးမ ာျိုးပ ျိုး န့်
အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွ က့် ါ (သုမဟုတ့် ပ ွ ျိုးခ ယ့်ထာျိုးပသာ အာမခှံဖြနဖ့် ြျူျိုး
ပ ာင့်ျိုးခ မည့်လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးအလုက့်ပဆာင့် ွ က့် ါ)။ အ ည့်အပသွျိုးထန့်ျိုးခ

့် န့် ပလက င ့်

သင့်တန့်ျိုးပ ျိုးထာျိုးသည့်ပတာင့်သူမ ာျိုး/ပတာင့်သူအု ့်စမ
ု ာျိုး၏ ဆယ့်သွယ့် န့်နှံ ါတ့်မ ာျိုးအာျိုး
အပသျိုးစတ့်မတ့်တမ့်ျိုးထာျိုးရ ါ။
(င)

ပလက င ့် ုခ ပ ျိုးထာျိုးပသာ သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုး၏အ ည့်အပသွျိုး စစ့်ပဆျိုးအတည့်ဖ

န့် အတွက့်

ပ ွ ျိုးခ ယ့်ထာျိုးပသာပတာင့်သမ
ူ ာျိုးထမ
ှံ သင့်ကကာျိုးပ ျိုးထာျိုးသည့် သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုး အာျိုး နာျိုးလည့်မှုရမရ
စစ့်တမ့်ျိုးမ ာျိုးပကာက့်ယူ ါ (ြုနျိုး့် ဖြငလ
့် ည့်ျိုး စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့် ယူနင
ု ့် ါသည့်)။
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အဆင ် ၈ - အယူအဆ သမဘြော
ျိုးြိို

(က)

ြောျိုးအ မင်မ ြောျိုး စမ်ျိုးသပ် ခင်ျိုး/ သက်မသ ပ ခင်ျိုး နှင ်

က်မအြောင်လပ
ို ်မဆြောင် ခင်ျိုး

ဖြစ့်နင
ု ့် ါက အာမခှံစနစ့်ထတ
ု ့်ကုန၏
့် နည့်ျိုး ညာ င
ု ျိုး့် ဆင
ု ့် ာမ ာျိုး အထူျိုးသဖြင ့် အညွှနျိုး့်
ထာျိုးရသညအ
့် ာမခှံစနစ့်ထတ
ု က
့် ုနမ
့် ာျိုးသည့် အသငပ
့် လ ာ့်ဆုျိုးှံ ပသာ ပတွွဲ့ ကကှံ မည့်
အနတ ာယ့်စွနစ
့် ာျိုးမှုမ ာျိုးကု အဓကထာျိုးမ ျိုး မန့်ကန့်သညအ
့် ဖြစ့်အ က့်/အပကကာင့်ျိုး အ ာမ ာျိုးနင ့်
အစ

(ခ)

ျိုးနင
ု ့် န့် ပသခ ာလု ့်ပဆာင့် မည့်ဖြစ့်သည့်။

ဖ င့်ဆင့်မ ျိုး အာမခှံလု ့်ငန့်ျိုးစဉ်အာျိုး သတ့်မတ့်ထာျိုးသညဖ့် ြနဖ့် ြျူျိုးပ ျိုး လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ တစ့်ဆင ့်
လယ့်သမာျိုးမတ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊

မယှံပကကျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး/ဖ ည့်တွငျိုး့် အာမခှံ

ကုမပဏသုလွှပဖ ာင့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ မူဝါဒဆုင ့် ာစာ ွ က့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုးဖြနပ
့် ဝဖခင့်ျိုး၊ အာမခှံပလ ာ့်
ပကကျိုးပတာင့်ျိုးဆုမမ
ှု ာျိုးကု ဖ န့်လည့်စစ့်ပဆျိုးဖခင့်ျိုး/ဆှံုျိုးရှုှံျိုးမအ
ှု ကဖြတ့်ဖခင့်ျိုး၊ ပလ ာ့်ပကကျိုး
ပငွလွှအ ့်ဖခင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးကု အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွ က့် မည့်။
(ဂ)

ပထာက့် ှံပကကျိုး ယူထာျိုးသည့်ပတာင့်သူဖြစ့် ါက အာမခှံထာျိုးသည့်ပတာင့်သူမ ာျိုးနင ့်
အဖခာျိုးအခ က့်အလက့် အပသျိုးစတ့်မ ာျိုးကု ဖ ည့်တွငျိုး့် အာမခှံကုမပဏသု ပထာက့် ှံပငွ
လွှပဖ ာင့်ျိုးဖခင့်ျိုးပဆာင့် ွ က့် န့် ပထာက့် ှံပကကျိုးပ ျိုးသညအ
့် ြွွဲ့အစည့်ျိုးသု တင့်ဖ

(ဃ)

မတ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊
မု

မယှံပကကျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး၊ အာမခှံပလ ာ့်ပကကျိုးပငွပ ျိုးအ ့်ဖခင့်ျိုး တု အတွက့်

ုငျိုး့် လ့်ြုနျိုး့် မသှံျိုးု စွဖခင့်ျိုးစသည့်နည့်ျိုး ညာအသစ့်မ ာျိုး၏ ထပ ာက့်မှုကု စမ့်ျိုးသ ့် မည့်။

အဆင ် ၉ - ပင်ဆင် ြောျိုးသညခ
် ဉ်ျိုးကပ်မှုနည်ျိုးလမ်ျိုး၊ အြောမခံ
မြိ
(က)

မည့်။

ို က
် န
ို ်မ ြောျိုးနင
ှ ်

ြ
် က် အြွွေ့မ ြောျိုးပူျိုးမပေါင်ျိုးမဆြောင် ွ က် ခင်ျိုး
ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစမ့်ျိုးသ ့်အဆငတ
့် ွင ့် လု ့်ငန့်ျိုးအပကာင့်ထည့်ပြာ့်မှုအဆငမ
့် ာျိုး၊ မတ့်ြက့်အြွွဲ့
အစည့်ျိုးမ ာျိုးနင ့် ျိုးူ ပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွ က့်ဖခင့်ျိုးနင ့် ထုတ့်ကုနန
့် ည့်ျိုး ညာ စွမ့်ျိုးပဆာင့်ခ က့် မ ာျိုး၏
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

စန့်ပခေါ်မှုအခက့်အခမ ာျိုး၊ အာျိုးနည့်ျိုးခ က့်မ ာျိုးကု ပြာ့်ထတ
ု ့် န့် စစ့်ပဆျိုးဖခင့်ျိုး
နငအ
့် ကဖြတ့်ဖခင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပဆာင့် ွ က့် မည့်။
(ခ)

ပတွွဲ့ ကကှံ သည့်အခက့်အခမ ာျိုးကုနာျိုးလည့်ပစ န့်နင ့် အစအစဉ်အပ ေါ်တှံုဖ န့်ခ က့်
မ ာျိုး/တှံုဖ န့်ခ က့်မ ာျိုးကု ရပစ န့် အစအစဉ်တွင ့် ါဝင့်သည့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး၊
ပဒသဆုင ့် ာအစျိုးု အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးနင ့် အစအစဉ်အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွ က့်
ပနသည့်ဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပတွွဲ့ဆုပ
ှံ မျိုးဖမန့်ျိုးမှုမ ာျိုးဖ လု ့် မည့်။

(ဂ)

လု ့်ငန့်ျိုးအစအစဉ်မ ာျိုးအမန့်တကယ့်ပဆာင့် ွ က့်ဖခင့်ျိုးမဖ မ ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစမ့်ျိုးသ ့်လု ့်ငန့်ျိုး
အစစဉ်မ ာျိုးအာျိုး ပဖ ာင့်ျိုးလဖခင့်ျိုး တျိုးု တက့်မှုမ ာျိုးဖ လု ့်ဖခင့်ျိုး စသည့်တုကု ပဆာင့် ွ က့် န့်
အမ ျိုးသာျိုးအဆငလ
့် ု ့်ငန့်ျိုး ပဆာင့် ွ ကသ
့် ည့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပဆွျိုးပနွျိုး တင့်ဖ

မည့်။

အစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတျိုးု တက့်ပစ န့်အတွက့် အာမခှံအမ ျိုးအစာျိုး၊ စွနစ
့် ာျိုး မှု၊
အနတ ာယ့်ရမှုတုနင ့် တ့်သက့်သည့် မူဝါဒဆုင ့် ာမူပ

ာင့်မ ာျိုး သုမဟုတ့် အပကာင့်

အထည့်ပြာ့်ပ ျိုးမဟာဗ ျူဟာတုနင ့် တ့်သက့်၍ အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ ဖြစ့်ပအာင့် အခ ွဲ့ကဏ္ဍ မ ာျိုးတွင ့်
ပဖ ာင့်ျိုးလွယ့်ဖ င့်လွယ့်ရ မည့်။
(ဃ)

အစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတျိုးု တက့်ပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် ယပနအထ ပတွွဲ့ ကကှံ သည့် အဓက
သင့်ခန့်ျိုးစာယူစ ာမ ာျိုးနင ့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစျိုးု

င
ု ျိုး့် မ အဆု ါအပတွွဲ့အကကှံ မ ာျိုး အပ ေါ် မည့်သု

ပဆာင့် ွ က့်ပ ျိုးမည့် စသည့်တု အပသျိုးစတ့် ါဝင့်ပသာ အမ ျိုးသာျိုး အဆင ့်
လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွ ကမ
့် ှုအြွွဲ့အစ င့်ခှံစာကု သက့်ဆုင ့် ာ ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး အာျိုးလျိုးှံု
သုဖြနပ
့် ဝနင
ု ပ
့် ျိုး ပဆာင့် ွ က့် မည့်။

အဆင ် ၁၀ - အစီအစဉ်

(က)

စ်ခလ
ို ျိုးံို စ

င် ခင်ျိုးနင
ှ ် အဆင ် မြှင ်

င် ခင်ျိုး

တည့်ျိုးဖြတ့်ဖ င့်ဆင့်ထာျိုးသည့် အစအစဉ်မဟာဗ ျူဟာနင ့် စှံ လု ့်ထျိုးှံု လု ့်နည့်ျိုး
ပဆာင့် ွ က့်ခ က့်မ ာျိုးကု ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး ါဝင့်၍ အပကာင့်အထည့် ပြာ့် မည့်။
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

(ခ)

စဉ်ဆက့်မဖ တ့် ထုတ့်ကုနအ
့် စအစဉ်တုျိုးတက့်ပစ န့်တွက့် ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး၊
ည့်မန့်ျိုးထာျိုးသည့်ပတာင့်သလ
ူ ယ့်သမာျိုးမ ာျိုးနင ့် နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစုျိုး

က့်မ ကကာျိုးခှံ

ပဆာင့် ွ ကသ
့် ူမ ာျိုးအာျိုးလျိုးှံု နငအ
့် တူ ပစာငက့် ကည့်စစ့်ပဆျိုး၊ အကဖြတ့်ဖခင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးကု
လု ့်ပဆာင့် မည့်။
(ဂ)

မတ့်ြက့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုးနငလ
့် ု ့်ငန့်ျိုးစဉ်မ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုးကု နစ့်စဉ်စာ င့်ျိုးစစ့်ပဆျိုး
မှုဖ လု ့် မည့်။

(ဃ)

အာမခှံလု ့်ငန့်ျိုး အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ာတွင ့် အဓက ည့်မန့်ျိုးခ က့်မ ာျိုး ပအာင့်ဖမင့် ပစ န့်အတွက့်
အာမခှံဖခင့်ျိုးနင ့် အလာျိုးအလာရသည့်ပထာက့် ှံမှုအစအစဉ်မ ာျိုး အတွက့် နစ့်ရည့်မဟာဗ ျူဟာကု
ဖ စုဖ င့်ဆင့်ထာျိုး မည့်။
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

မ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအဆင ် အြောမခံ

ြောျိုးရြိှလမ
ြိို ှုအမပေါ် စစ်

မ်ျိုး မကြောက်ယူ ခင်ျိုး

၁။ က ြိ ျိုးမ ကြောင်ျိုးမြြော် ပခ က်

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆငစ
့် စ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး၏ ည့် ွ ယ့်ခ က့်သည့် ည့်မန့်ျိုးထာျိုး သည့်
ပတာင့်သူမ ာျိုးနင ့် အက ျိုးခှံစာျိုးခွငရ
့် သူပတာင့်သူမ ာျိုး၏ အာမခှံထာျိုးရလမ
ု ှုနင ့် စုက့်
အာမခှံထတ
ု ့်ကုနမ
့် ာျိုးအပ ေါ်လုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးအာျိုး ုမုနာျိုးလည့်သပ

ျိုး ပ ျိုး

ာပ ါက့်ပစ န့် ဖြစ့် ါသည့်။

ဤစစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယဖူ ခင့်ျိုးသည့် ASEAN-CRN ညလာခှံအတွက့် ခ မတ့်ခပသာ အမ ျိုးသာျိုးအဆင ့်
သျိုးနအ
ှံ ာမခှံစနစ့်ဖြစ့်ပ ေါ်ပစပ ျိုး လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် (၁၀) ဆင ့် - လမ့်ျိုးညွှနသ
့် ျိုးုှံ သ ့် ခ က့်၏ အဆင ့် ၂
ဆငပ
့် ဖမာက့်ဖြစ့်ပသာ ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမ့်ျိုးပလလာဖခင့်ျိုးနင ့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး မ ာျိုး၏ အနတ ာယ့်
ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခအကဖြတ့်ဖခင့်ျိုး အဆငတ
့် ွင ့် ါဝင့် ါသည့်။ ဖြစ့်နင
ု စ
့် ွမ့်ျိုးပလလာမှု အဆငသ
့် ည့်
အာမခှံအစအစဉ်ြွှံွဲ့ မြ ျိုးတုျိုးတက့်ပ ျိုးအတွက့် သုပတသနဖ လု ့် န့်နင ့် အဓက
သတ့်မတ့်ခ က့်မ ာျိုးခ မန့်နင
ု ့် န့် အပ ျိုး ါပသာ အဆငတ
့် စ့်ခုဖြစ့် ါသည့်။ လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် အဆင ့် ၂ တွင ့်
ပကာက့်ယူထာျိုးပသာပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆငန
့် င ့် အမ ျိုးသာျိုးအဆငက
့် န့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့်အလက့်မ ာျိုးကု
စစစ့်ပတွွဲ့ ရခ က့်အ

ရလာပသာ လာဒ့်မ ာျိုးသည့် အာမခှံမ အကာ

အကွယ့်ပ ျိုးနင
ု သ
့် ည့်စန့်ပခေါ်မအ
ှု နတ ာယ့်မ ာျိုးကု ပြာ့်ထတ
ု ့်ဖခင့်ျိုး၊ မည့်သည့်ထတ
ု က
့် ုနမ
့် ာျိုးသည့် ပ ျိုးထာျိုးသည့်
ကန့်ျိုးဂဏန့်ျိုးအခ က့်မ ာျိုးနင ့် အနတ ာယ့်ရနင
ု မ
့် ှုပလလာခ က့်အပ ေါ်တွင ့် ဖြစ့်နင
ု ့် ပခ ရဖခင့်ျိုး၊ ဖြစ့်နင
ု သ
့် ည့်
အာမခှံထတ
ု ့်ကုနဖ့် ြနဖ့် ြျူျိုးမညလ
့် မ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုး၊ ပတာင့်သူ လယ့်
သမာျိုးမ ာျိုးထပ
ှံ ာက့်ရနင
ု မ
့် ည့်နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အပထာက့်အ ှံမ ာျိုးလအ
ု
့်ဖခင့်ျိုး နင ့် အမ ျိုးသာျိုး အဆင ့်
သျိုးနအ
ှံ ာမခှံအြွွဲ့ ြွွဲ့စည့်ျိုး န့်အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ ြွွဲ့စည့်ျိုး ှံု စသည့်တုကု သတ့်မတ့်နင
ု ့် ါ သည့်။
အလာျိုးတူစစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူမှုကု ၂၀၁၅ ခုနစ့်၊ မတ့်လတွင ့် အပရ ွဲ့ဂ ာဗာျိုး၌ရ G4INDO စမှံကန့်ျိုးဧ ယာတွင ့်
ပကာက့်ယူခ ါသည့်။ G4INDO စမှံကန့်ျိုး၏ ည့် ွ ယ့်ခ က့်မာ အင့်ဒန
ု ျိုးရာျိုး နင
ု င
့် အ
ှံ စျိုးု ၊
လယ့်ယာစုက့်

ျိုးပ ျိုးဝန့်ကကျိုးဌာန၏ သျိုးနအ
ှံ ာမခှံစနစ့်အာျိုး ပအာင့်ဖမင့်စွာ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်နင
ု ့် န့်

သငပ
့် လ ာ့်သည့် အာမခှံထတ
ု က
့် ုနစ
့် နစ့်အာျိုး သတ့်မတ့်ဖခင့်ျိုးနင ့် ဖြနဖ့် ြျူျိုးပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးတွင ့်
အပထာက့်အ ှံပ ျိုးဖခင့်ျိုးဖြစ့်ဖခင့်ျိုးပကကာင ့် G4INDO စမှံကန့်ျိုးသည့်
ပတာင့်သူမ ာျိုးလက့်ရစုက့်

ျိုးထတ
ု ့်လု ့်မှုတွင ့် င့်ဆင
ု ပ
့် န သည့် အခက့်အခနင ့် စန့်ပခေါ်မှု မ ာျိုး အာျိုး

ရင့်ျိုးလင့်ျိုးတက စွာဖမင့်နင
ု ့် န့်အပ ျိုးကကျိုးသည့်အတွက့်ဖြစ့် ါသည့်။ ဤစစ့်တမ့်ျိုးအာျိုး
ခ ဉ်ျိုးက ့်မှုနည့်ျိုးလမ့်ျိုးသည့် တက ခုငမ
့် ာပသာ သမဟု
ု
တ့် အဆငဖ့် မငသ
့်
ှံန
ပ ည့်ျိုးက သှံျိုးု သ ့်ခ က့် စသည့်
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ခ ဉ်ျိုးက ့်မှုမ ျိုးမဟုတ့် ါ။ ည့် ွ ယ့်ခ က့်မာ လယ့်သမာျိုးကုယ့်စာျိုးလယ့်မ ာျိုးထမ
ှံ ၎င့်ျိုးတု ၏အပတွွဲ့အကကှံ နင ့်
လုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးအာျိုး ပလလာ န့်ဖြစ့် ါသည့်။

၂။ စစ်

မ်ျိုးမကြောက်ယူ ခင်ျိုး

စစ့်တမ့်ျိုးတင
ွ ့် ါဝင့်မည့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးကုယစ
့် ာျိုးလယ့်သည့် ယခင့်စုက့်

ျိုးပ ျိုး အာမခှံ

အစအစဉ်မ ာျိုးတွင ့် ါဝင့်ထာျိုးမှုရ န့်မလအ
ု
့် ါ။ စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူပတွွဲ့ဆုပ
ှံ မျိုးဖမန့်ျိုးသူသည့်
ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးရင့်ျိုးဖ သညအ
့်
ာမ ာျိုးကု ှံုပြာ့်ဖမင့်နင
ု ့် န့်အတွက့် အခ ွဲ့ပန ာမ ာျိုး တွင ့်
သွာျိုးလာပ ျိုးအ ခက့်ခပသာ့်လည့်ျိုး ပတာင့်သူမ ာျိုး၏စုကခ
့် င့်ျိုးမ ာျိုးကု ါ ကကညရ
့် ှု နင
ု ့် ါက
အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ ဖြစ့် ါသည့်။
ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးနငပ
့် တွွဲ့ဆုပ
ှံ ဆွျိုးပနွျိုးခ က့်မ ာျိုးသည့် အက ျိုးရထပ ာက့်ပသာ အမ ျိုးသာျိုးအဆင ့်
အာမခှံအစအစဉ် ြွှံွဲ့ မြ ျိုးပ ျိုးအတွက့် အပ ျိုး ါပသာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး မ ာျိုး၏ အပဖခအပန၊
အနတ ာယ့်ရမှုနင ့် တ့်သက့်သည့်အခ က့်အလက့်၊ ပခ ျိုးပငွ ရနင
ု မ
့် ှု၊ မု

ုငျိုး့် နည့်ျိုး ညာအသှံုျိုးဖ နင
ု မ
့် ှုနင ့်

အဖခာျိုးအပ ျိုး ါပသာ အခ က့်အလက့်အပသျိုးစတ့်မ ာျိုး အပ ေါ် အာရှံုစုက့် မည့်ဖြစ့်သည့်။
စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုးဖြငခ
့် ဉ်ျိုးက ့်မှုသည့်

ာသာ

တက ခက့်ခပသာပမျိုးခွနျိုး့် မ ာျိုးပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုးမဟုတ့်
ပ ွ ျိုးခ ယ့်ပဖြဆုနင
ု ပ
့် သာ အလွတ့်သပ

့် နယ့် ယ့် အမ ျိုးမ ျိုး အပ ေါ်တင
ွ ့်
ပ ျိုးထာျိုး ပသာ အပဖြမ ာျိုးထ မ

ာပဆွျိုးပနွျိုးမမ
ှု ျိုးဖြစ့် ါသည့်။ ပဆွျိုးပနွျိုး မှုမ ာျိုးသည့်

လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးနင ့် ပမျိုးခွနျိုး့် ပမျိုးဖမန့်ျိုးသူမ ာျိုးအကကာျိုး အဖ န့်အလန့် အပထာက့်အကူဖ
ည့် ွ ယ့် ါသည့်။ အဆု ါခ ဉ်ျိုးက ့်မှုမ ာျိုးသည့် ပတာင့်သူ လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးနင ့် သ

ပဆွျိုးပနွျိုး န့်
ာဝက ပသာ

ပဆွျိုးပနွျိုးမက
ှု ုဖြစ့်ပစမ ျိုး မတူညပသာ အပကကာင့်ျိုးအ ာ မ ာျိုးကု က ယ့်က ယ့် ဖ နဖ့် နပ
့် ဆွျိုးပနွျိုးဖခင့်ျိုးပကကာင ့်
ထပ ာက့်ပသာနည့်ျိုးလမ့်ျိုး တစ့်ခု ဖြစ့် ါ သည့်။

၃။ စစ်တမ််းကကောက်ယမ
ူ ှုအတွက် ကမ်းခွန််းမ ော်း
၁။ နြိေေါန်ျိုး
(က)

ပတွွဲ့ဆုပ
ှံ မျိုးဖမန့်ျိုးသမ
ူ ာျိုးအာျိုး အက ဉ်ျိုးခ ှံ ျိုးမတ့်ဆက့် ါ

(ခ)

ပဆွျိုးပနွျိုးမှု ည့် ွ ယ့်ခ က့်ျိုးမ ာျိုးကု ရင့်ျိုးဖ

(ဂ)

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပမျိုးခွနျိုး့် ကုပဖြဆုလုမရ
ှု /မရ ပမျိုးဖမန့်ျိုး ါ

ါ
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၂။ မ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအမ
ြိ ်မ

ြောင်စိုနင
ှ ် လယ်ယြောလိုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးအမ ကြောင်ျိုးအမသျိုးစြိ

်

(က)

အမ့်ပထာင့်စုဝင့်အပ အတွက့်နင ့် အမ့်ပထာင့်စုြွွဲ့စည့်ျိုး ှံု

(ခ)

စုက့်

(ဂ)

အခ န့်ဖ ည့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး (သ)ု အ ုဝင့်ပငွ ရသည့် အဖခာျိုးအလု ့် လု ့်ကင
ု ဖ့် ခင့်ျိုး နင ့်

ျိုးဧ ယာနင ့် ကွငျိုး့် အပ အတွက့်

အလု ့်အကင
ု အ
့် မ ျိုးအစာျိုး
(ဃ)
(င)

လယ့်ယာပဖမ င
ု ့် (သု) အငာျိုးစုက့်
ာသအလုက့်စုက့်
စုက့်

(စ)

ျိုးဖခင့်ျိုး (သု) ပဖမယာမ ပဝစုက့်

ျိုးဖခင့်ျိုး၊ မျိုးု ာသတွငစ
့် ုက့်

ျိုးဖခင့်ျိုး

ျိုးသညသ
့် ျိုးန၊ှံ ပဆာင့်ျိုး၊ပနွ တုတွင ့်

ျိုးသည့်သျိုးနမ
ှံ ာျိုး

လွနခ
့် သည့်နစ့်မ ာျိုးက ရခပသာ ( တ့်သမ့်ျိုးမှုမ ရသည)့် အထွက့်ပကာင့်ျိုး၊
အထွက့်အပကာင့်ျိုးဆျိုးုှံ အခ န့်တွင ့် ရသည့်

မ့်ျိုးမ အထွကန
့် န
ှု ျိုး့်

(ဆ)

ယခင့်နစ့်ကစ ါျိုးအထွက့်နန
ှု ျိုး့် ၊ အထွက့်မပကာင့်ျိုးခလ င့်အ

(ဇ)

ပတာင့်သူအပနနင ့် စုက့်ခင့်ျိုးအတွက့်ပငွပကကျိုးအ င့်ျိုးအနျိုးကုမည့်သု ရသနည့်ျိုး သူ/သူမကယ
ု ့် ုငပ
့် ငွ၊ ပခ ျိုးငာျိုးစုက့်

ယ့်ပကကာငန
့် ည့်ျိုး

ျိုးဖခင့်ျိုး၊ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးကု မသာျိုးစုမ

လု ့်သာျိုးမ ာျိုးဖြငသ
့် ာလု ့်ကင
ု သ
့် ည့်စသည့်
( )

မည့်သည့်သွငျိုး့် အာျိုးစုမ ာျိုးကဝ
ု ယ့်ယူသနည့်ျိုး။ မ ျိုးပစ၊ ပဖမဩဇာ၊ ဓါတုပဆျိုး စသည့်

(ည)

သွငျိုး့် အာျိုးစအ
ု မတ့်တှံဆ ့်မ ာျိုး အပ ေါ်တင
ွ ့် စွမမသစစာရမှု (ကက က့်နစ့်သက့်မှု)၊

(ဋ)

စုက့်

ျိုးသည့် ာသတင
ု ျိုး့် ဝယ့်ယူ ါသလာျိုး၊ မည့်သူထှံမ ဝယ့်ယူပလရ ါသလ

စုက့်

ျိုးသျိုးနထ
ှံ တ
ု ့်ကုနက
့် ုမည့်သူဝယ့်ယူသနည့်ျိုး၊ ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် အပဖ ာင့်ျိုးအလမ ာျိုး ရ ါသလာျိုး၊

နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစျိုးု မ ပ ျိုးသတ့်မတ့်ပ ျိုး ါသလာျိုး
(ဌ)

သျိုးနအ
ှံ ထွက့်နန
ှု ျိုး့် အခ က့်အလက့်ကုပကာက့်ယူ န့် (သု) အထွက့်နန
ှု ျိုး့် ခနမ
့် န့်ျိုး သည့်
စစ့်တမ့်ျိုးမ ျိုး တစ့်စှံုတစ့်ဉျိုးမလာပ ာက့်ပကာက့်ယူခဖခင့်ျိုး ရ ါသလာျိုး

၃။

ို လ
် ပ
ို ်မှုကန
ို ်က စ ြိ

မ
် ြောျိုးခွ ခမ်ျိုးစြိ

(က)

ပအာက့်ပြာ့်ဖ

(ခ)

စုက့်

် ြြော ခင်ျိုး

ါဇယာျိုးတွငထ
့် တ
ု ့်လု ့်မှုကုနက
့် စ တ့်မ ာျိုးကုဖြည့် ါ။

ျိုးပ ျိုးသင
ွ ျိုး့် အာျိုးစမ
ု ာျိုးဝယ့်ယူ န့်နင ့် အလု ့်သမာျိုးမ ာျိုးငာျိုး မ့်ျိုး န့် ကုနက
့်

စ တ့်မ ာျိုးအတွက့် ပငွ ရသည့်အ င့်ျိုးအဖမစ့်သည့်မ ာျိုးကပ
ု ြာ့်ဖ

ါ။

သျိုးနှံ
စုက့်

ျိုးသညဧ
့် ယာ

သျိုးနှံ ာသ/စုက့် က့်
သျိုးနှံ ာသ/ တ့်သမ့်ျိုး က့်
ပစစည်ျိုးကန
ို ်က စ ြိ

်

မန်မြောက ပ်

မှ

ခ
် က်
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သွငျိုး် အြောျိုးစိုကန
ို ်က စ ြိ

်

မ ျိုးပစ
ပဖမဩဇာ ၁
ပဖမဩဇာ ၂
ုျိုးသတ့်ပဆျိုး
ပ ါင့်ျိုးသတ့်ပဆျိုး/အဖခာျိုး
အဖခာျိုးသွငျိုး့် အာျိုးစုမ ာျိုး
သွငျိုး် အြောျိုးစိုကန
ို ်က စ ြိ

် စိုစိုမပေါင်ျိုး

အလိုပ်သမြောျိုးနင
ှ ် အ ခြောျိုး
ကိုန်က စ ြိ

်

ျိုးခင့်ျိုးဖ င့်ဆင့်ဖခင့်ျိုး၊ စုက့်

ျိုးဖခင့်ျိုး

ပဖမဖ င့်ဖခင့်ျိုး
ပရွှွဲ့ပဖ ာင့်ျိုးစုက့်ဖခင့်ျိုး
ပ သွငျိုး့် ဖခင့်ျိုး
ပ ါင့်ျိုးရင့်ျိုးဖခင့်ျိုး
ပဖမဩဇာနင ့် ဓါတု စစည့်ျိုးမ ာျိုး
သှံုျိုးစွဖခင့်ျိုး
တ့်သမ့်ျိုးဖခင့်ျိုး
တ့်သမ့်ျိုးခ န့်လွန့် ထုတ့်ကုန့်
ဖ ဖ င့်ဖခင့်ျိုး
အတ့်သွတ့်ဖခင့်ျိုး - အတ့်ဝယ့်ခ
ပ ျိုးကွက့် ုပဆာင့်ဖခင့်ျိုး
အလိုပ်သမြောျိုးနင
ှ ် အ ခြောျိုးကန
ို ်က
စ ြိ

စ
် ိုစိုမပေါင်ျိုး

စိုစိုမပေါင်ျိုးကန
ို ်က စ ြိ

်

တစ့်ဧက ကုနက
့် စ တ့် စုစုပ ါင့်ျိုး
တစ့်ဟက့်တာ ကုနက
့် စ တ့်
စုစုပ ါင့်ျိုး
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

၄။ စွန်စြောျိုး မှု အမနအ
(က)

ြောျိုးမလလြောခ က်

အထွက့်နန
ှု ျိုး့် မပကာင့်ျိုးခလ င့်၊ သျိုးနစ
ှံ ုက့် ာသအတွငျိုး့် မာ မည့်သည့်အပကကာင့်ျိုး
အ ာမ ာျိုးဖြစ့်ခသနည့်ျိုး။ ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ခ မ ာျိုး - မျိုးု ပခါင့်ဖခင့်ျိုး၊ မုနတ
့် ုငျိုး့် တုကဖ့် ခင့်ျိုး၊ မုျိုး ွ ာသွနျိုး့် မှု
ှံုသဏ္ဍန့်မမန့်ဖခင့်ျိုး၊ ပ ာဂါ၊ ျိုးု မ ွှာျိုး (အင့်ျိုးဆက့်၊ မှု စသည့်)၊ တ စဆာန့်မ ာျိုးမ
သျိုးနမ
ှံ ာျိုးအာျိုးြ က့်ဆျိုးစာျိုးသျိုးုှံ မှု (ကကက့် စသည့်)၊ ပ ျိုးကက
ွ ့်၏
ပ ျိုးနန
ှု ျိုး့် အတက့်အက ပဖ ာင့်ျိုးလဖခင့်ျိုး၊ ပ ျိုးကွက့်မရဖခင့်ျိုး၊ သူခုျိုး၊ မျိုးု သျိုး ပကကဖခင့်ျိုး၊
ပ ကကျိုးဖခင့်ျိုး .....
၁။

အထွက့်ပကာင့်ျိုး ရနင
ု ပ
့် ျိုးအတွက့် အကကျိုးမာျိုးဆျိုးုှံ အနတ ာယ့်

၂။

ယမန့်နစ့်က အထွက့်နန
ှု ျိုး့် ပလ ာနည့်ျိုးဆုျိုးှံ ရှုှံျိုးမှု ာခင
ု န
့် န
ှု ျိုး့် မည့်မ ရသနည့်ျိုး

၃။

အထွက့်နန
ှု ျိုး့် နည့်ျိုးပသာ အပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုးတွင ့် အပဖ ာင့်ျိုးအလမ ာျိုး
ရ ါသလာျိုး။

(ခ)

င့်ဆင
ု ့် သည့်အနတ ာယ့်မ ာျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုးစအတွက့် မည့်သစ
ု မှံခနခ
့် ွသနည့်ျိုး - ဉ မာ မုျိုးပခါင့်မအ
ှု တွက့်ပ သွငျိုး့် ဖခင့်ျိုး၊ အခ ွဲ့ပသာ ုျိုးမ ွှာျိုးက ပ ာက့်မှုအတွက့် ဓါတုပဆျိုး သှံျိုးု စွဖခင့်ျိုး

(ဂ)

သျိုးနအ
ှံ ထွကအ
့် တွက့် ဝင့်ပငွမရ ါက ပနာက့်သျိုးနှံ ာသတွင ့် စုက့်

ျိုး န့် အတွက့်

ပငွပကကျိုးမည့်သု ရနင
ု ့် ါမည့်နည့်ျိုး။
ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ခ မ ာျိုး - ပနစဉ်စာျိုးသုျိုးှံ ပနက အစာျိုးအစာအကကမ့်အပ တွက့်ပလ ာ စာျိုးဖခင့်ျိုး၊
အစာျိုးအစာအပထာက့်အ ှံပ ျိုးမှုအပ ေါ်တွင ့် ုမမ
ု ခုလာ ဖခင့်ျိုး၊ ပခ ျိုးပငွပခ ျိုးယူဖခင့်ျိုး၊
အဖခာျိုးသူမ ာျိုးထမ
ှံ အကူအညအပထာက့်အ ှံမ ာျိုး ယူဖခင့်ျိုး၊
ပက ာင့်ျိုးပနသည့်ကပလျိုးငယ့်မ ာျိုးအာျိုးပက ာင့်ျိုးထတ
ု ့်ဖခင့်ျိုး၊ ကျွနွာျိုးတ စဆာန့်မ ာျိုး
အာျိုးပ ာင့်ျိုးခ ဖခင့်ျိုး၊ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးမဟုတ့်သည့်အဖခာျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးမ ဝင့်ပငွ ရာဖခင့်ျိုး၊
(ဃ)

သူ၏သျိုးနအ
ှံ ာျိုးအာမခှံထာျိုးခလ င့်ပတာင့်သသ
ူ ည့်မည့်သကွ
ု ဖ ာျိုးစွာဖ မူမည့် နည့်ျိုး အဖခာျိုးမ ျိုးပစမ ာျိုးသျိုးုှံ စွဖခင့်ျိုး၊ ပဖမဩဇာ ုထည့်ဖခင့်ျိုး၊ အဖခာျိုးသွငျိုး့် အာျိုး စုသင
ွ ျိုး့် သူမ ာျိုး၊
အပကကျိုးမယူပတာဖခင့်ျိုး၊ လစာနည့်ျိုးပသာအလု ့်/ က န့်ျိုးအလု ့် မဝင့်ပငွ

၅။

မခ ျိုးမငွ ရှြိနင
ြိို မ
် ှု
(က) လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးအတွက့် ပခ ျိုးပငွပခ ျိုးယူြူျိုး ါသလာျိုး။ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုး အတွက့်
ပခ ျိုးပငွ ယူထာျိုးပသာ အဖခာျိုးသူမ ာျိုးကုသင့်သ ါသလာျိုး
(ခ)

သင့်၏ပက ျိုး ွ ာတွင ့် ပငွစုပဆာင့်ျိုးသညအ
့် ြွွဲ့မ ာျိုးရ ါသလာျိုး။

(ဂ)

နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစျိုးု (သ)ု အစျိုးု မဟုတ့်ပသာအြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုး၏ မည့်သည့်

ဏ့် မ ာျိုးမ

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုးပခ ျိုးပငွထတ
ု ့်ပခ ျိုးပ ျိုး ါသနည့်ျိုး။
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ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

(ဃ)

အဆု ါပခ ျိုးပငွမ ာျိုးအတွက့် အတုျိုးနန
ှု ျိုး့် ကုသင့်သ ါသလာျိုး။ ပခ ျိုးပငွ ယူထာျိုး သူမ ာျိုးသည့်
စုက့်

(င)

ျိုး ာသအတွငျိုး့် ဖ န့်လည့်ဆ ့်

ါလာျိုး (သ)ု သျိုးနပ
ှံ ေါ်ခ န့်မ ဖ န့်ဆ ့်

ါသလာျိုး။

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက့် ကုနသ
့် ည့်မ ာျိုး၊ သွငျိုး့် အာျိုးစု ပ ာင့်ျိုးဝယ့်သူ မ ာျိုးက
အပကကျိုးပ ျိုး ါသလာျိုး။ မည့်သည့် ှံုစှံနငပ
့် ျိုး ါသလ။ အကယ့်၍ ပတာင့်သ မ
ဆ ့် မည့်အခ န့်တွင ့် ဖ န့်မဆ ့်နင
ု ခ
့် လ င့်မည့်သုဖြစ့်နင
ု သ
့် နည့်ျိုး။

(စ)

အကယ့်၍သင့်သည့် စက
ု ့်

ျိုးစ တ့်အတွက့်ပခ ျိုးပငွ ရမည့်ဆု ါက၊ လုခ င့် ါ သလာျိုး။

၆။ မြိိုဘင
ိုြိ ျိုး် လြ
် ိုန်ျိုးအသံျိုးို ပ မှု
(က)

မည့်သည့်ကွနယ
့် က့်စနစ့်၏ ြုနျိုး့် ဆင့်ျိုးမက
့် ဒ့်ကုအသှံုျိုးဖ

ါသနည့်ျိုး။

(ခ)

တယ့်လြုနျိုး့် မ မက့်ပဆခ ့်တု (စာတု)အကကမ့်မည့်မ ုပလရသနည့်ျိုး။

(ဂ)

မု

ုငျိုး့် လ့်ြုနျိုး့် တွငအ
့် င့်တာနက့်အသှံုျိုးဖ ဖခင့်ျိုး သုမဟုတ့် မု

စနစ့်အသှံျိုးု ဖ

ုငျိုး့် လ့်ပငွပကကျိုး

ါသလာျိုး။

၇။ အြောမခံစနစ်အမပေါ်မ ွ ျိုးခ ယ်မှုမ ြောျိုး
(က)

သငတ
့် ွငအ
့် ာမခှံထာျိုးရသည့်စနစ့်မ ာျိုးရ ါသလာျိုး။ အာမခှံထာျိုးခြူျိုး ါသလာျိုး၊ ထာျိုးခလ င့်
အာမခှံစနစ့် မ ာျိုးသည့်ပကာင့်ျိုး ါသလာျိုး၊ အာမခှံပ ျိုးပလ ာ့်စ ာရခ
ါကပ ျိုးပလ ာ့်ခ ါသလာျိုး။

(ခ)

သငတ
့် ွငယ
့် ကှံု ကည့် ပသာ အာမခှံကုမပဏ သမဟု
ု
တ့် အာမခှံအမတ့်တှံဆ ့် မ ာျိုးရ ါသလာျိုး။

(ဂ)

နင
ု င
့် ပ
ှံ တာ့်အစျိုးု ၏သျိုးနအ
ှံ ာမခှံစနစ့်အပကကာင့်ျိုးကကာျိုးြျိုးူ ါသလာျိုး။

(ဃ)

သျိုးနအ
ှံ ာမခှံနစ့်အတွက့် အကာအကွယ့်ဖြစ့်နင
ု ပ
့် သာ အပ ျိုးကကျိုးသည့် စွနစ
့် ာျိုးမှု
အနတ ာယ့်မ ာျိုးသည့် မည့်သည့်အ ာမ ာျိုးဖြစ့် ါသနည့်ျိုး။

(င)

အာမခှံ ယူ န့်အပကာင့်ျိုးဆုျိုးှံ နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုးမာ မည့်သည့်ဖြစ့်သည့်ဟု သင့်
ထင့်ဖမင့် ါသနည့်ျိုး။ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး လက့်ရ အသှံုျိုးဖ ပနပသာ ဝန့်ပဆာင့်မှု
သုမဟုတ့် အာမခှံအစအစဉ်မ ာျိုးရ ါသလာျိုး။

၈။ မ

ြောင်သလ
ူ ယ်သမြောျိုးအြွွေ့အစည်ျိုးမ ြောျိုး
(က)

ပတာင့်သူလယ့်အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုး - သင့်သည့်ပတာင့်သူအစုအြွွဲ့မ ာျိုးတွင ့် ါဝင့် ါသလာျိုး။

(ခ)

သင့်၏ပဒသရပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သညအ
့် ြွွဲ့အစည့်ျိုးတင
ွ ့် ါဝင့် ါသလ။
သူတု သပ

ာဆနဒအပလ ာက့်အသင့်ျိုးဝင့်ဖခင့်ျိုး သုမဟုတ့်

မဝင့်မပန လုအ ့်ခ က့်အ ဝင့်ဖခင့်ျိုးဖြစ့် ါသလာျိုး။
(ဂ)

အြွွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးမ မည့်သညအ
့် က ျိုးအဖမတ့်မ ာျိုး ရ ါသနည့်ျိုး။
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆငသ
် ျိုးီ နအ
ံှ ြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင် (၁၀)ဆင် လမ်ျိုးညွှန်သျိုးိုံ သပ်ခ က်

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအြောမခံအစီအစဉ်

စ်ခို

ည်

ြောင်မ ျိုး

င
ွ ်

ည်သင
ွ ျိုး် စဉ်ျိုးစြောျိုး န် နှင် ပေါဝင်နင
ြိို ် န်

အ ခြောျိုးအဆြိို ပ ခ က်မ ြောျိုး
၁။

လက့်ရအာမခှံမူဝါဒမ ာျိုးအပ ေါ် စစစ့်အကဖြတ့် ာတွင ့် ပခ ျိုးပငွ၊ ပထာက့် ှံပငွမ ာျိုး ၏အပဖခအပနနင ့်
တ့်သက့်သည့်ပလလာမှုမ ာျိုးထည့်သွငျိုး့် န့် အဆုဖ

၂။

ါသည့်။

အစအစဉ်အာျိုးအဖ ည့်အဝ စတင့်ဖခင့်ျိုးမဖ မ လမ့်ျိုးညွှနစ
့် ာ ွ က့်စာတမ့်ျိုးတွင ့် အစအစဉ်
အပကာင့်အထည့်ပြာ့်မှုကု အပထာက့်အကူဖြစ့်ပစ န့် ဉ ပဒထုတ့် န့်လအ
ု
့်ပကကာင့်ျိုး
ကုလည့်ျိုးထည့်သွငျိုး့် န့်လု ါလမ့်မည့်။ အစအစဉ်စတင့်မသ
ှု ည့် ဖြစ့်နင
ု ပ
့် ဖခပလလာမှု
လာဒ့်မ ာျိုးအပ ေါ်တွင ့် မူတည့် ါသည့်။

၃။

စွနစ
့် ာျိုးမှုအနတ ာယ့်အမ ျိုးစာျိုးခွဖခာျိုးဖခင့်ျိုးနင ့်

မယှံနန
ှု ျိုး့် ထာျိုးမ ာျိုး အမ ျိုးအစာျိုးခွဖခာျိုး ဖခင့်ျိုး -

အာမခှံနန
ှု ျိုး့် တာျိုးနင ့် အာမခှံအကာအကွယ့်ပ ျိုးနင
ု မ
့် သ
ှု ည့် စွနစ
့် ာျိုးမှုအနတ ာယ့်အ
အမ ျိုးအစာျိုးအပ ေါ်တွင ့် အလွနမ
့် ူတည့် ါသည့်။
၄။

သျိုးဖခာျိုးသတ့်မတ့်ထာျိုးပသာသျိုးနမ
ှံ ာျိုးအတွက့် မဖြစ့်မပနအကာအကွယ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး နင ့်

ကုယ့် ုငအ
့်
င့်ျိုးအနျိုးဖြငစ
့် က
ု ့်

ျိုးထတ
ု ့်လု ့်ပသာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက့်

စသည့်အပကကာင့်ျိုးအ ာတစ့်ခုဖခင့်ျိုးအလုက့် ပ ွ ျိုးခ ယ့်မှု စသည့်တုကု ကက တင့်စမှံထာျိုး န့်လုအ ့် ါသည့်။
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