
 

    ၃၉ ကကြိမ်မ မြောက ်အြောဆယီလံယယ်ြောစြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်သစမ် ြောမ ျိုး ြော ဝန်ကကျီိုးမ ြောျိုး 

အစညျ်ိုးအမဝျိုး၊ (၂၈ စက် ငဘ်ြောလ၊ ၂၀၁၇) ၌ အ ည ်ပ ခ  သည။်  

 

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ ်ြစ်

မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် 

လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က ် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

 

၃၉ ကကြိမ်မ မြောက ်AMAF အစည်ျိုးအမဝျိုးမှ အ ည် ပ ခ  သည် (၂၈/၉/၂၀၁၇)  

 
အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်သ ျိုးန ှံအာမခှံစနစ့်ဖြစ့်ပ ေါ်ပစပ ျိုး လု ့်ငန့်ျိုးအဆင ့် (၁၀) 

ဆင ့် : လမ့်ျိုးညွှန့်ခ က့်အာျိုးဖခှံ ငှံသုှံျုိုးသ ့်ဖခင့်ျိုး 

 
ဤလမ့်ျိုးညွှန့်ခ က့်သည့် သက့်ဆ ုင့် ာအပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွက့်န ငု့်မည ့် အစ ျုိုး အြွ ွဲ့ မ ာျိုးအတွက့် 

အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်သ ျိုးန ှံအာမခှံစနစ့်အစ အစဉ် စတင့်ပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုးမဖ  မ  စဉ်ျိုးစာျိုး ပဆာင့် ွက့်န ငု့် န့် 

အဆင ့်ဆင ့် ဖခှံ ငှံသုှံျုိုးသ ့်ပ ျိုးသည ့် လမ့်ျိုးညွှန့်ခ က့်တစ့်ခု ဖြစ့် ါ သည့်။ အဆ ု ါလု ့်ငန့်ျိုးစဉ် (၁၀) ဆင ့်အာျိုး 

ဗ ယက့်နမ့်န ငု့်ငှံ၊ ဟ ုခ  မင့်ျိုးမမ  ွဲ့ပတာ့်တွင့် ၂၀၁၆ ခုန စ့် ဩဂုတ့်လ ၁၆  က့်ပန  မ  ၁၈  က့်ပန  အထ  

က င့်ျိုး ခ  ပသာ အာဆ ယှံန ငု့်ငှံမ ာျိုးအတွင့်ျိုး  ာသ  ဉတုဒဏ့်ကကှံခ ုင့်န ငု့်မှု ကွန့်ယက့် (ASEAN-CRN)၏  

ပဒသတွင့်ျိုးန ငု့်ငှံမ ာျိုး အတွင့်ျိုး  ာသ ဉတု ဒဏ့်ခှံကကှံ ခ ငု့်န ငု့် န့်  ာသ ဉတုန င ့် သက့်ဆ ုင့်ပသာ စ ုက့်    ျိုးပ ျိုး 

အာမခှံစနစ့် ဖမ ြှင ့်တင့်မှု အတကွ့် ထ ပ ာက့်ပသာမူဝါဒမ ာျိုးအပကကာင့်ျိုး အသ  ညာန  ျိုးပန ာ ြလ ယ့် ွ တွင့် 

အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ပဆာင့် ွက့်ခ   ါသည့်။  

ပြာ့်ဖ  ါလမ့်ျိုးညွှန့်ခ က့်အာျိုး နယ့်သာလန့်န ငု့်ငှံ အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်အာကာသအြွ ွဲ့အစည့်ျိုး (National 

Space Organization)မ  ပငပွကကျိုးအပထာက့်အ ှံ ပ ျိုးသည ့် G4INDO စ မှံက န့်ျိုးမ  ြန့်တ ျိုးပ ျိုးဆွ ခ   ါသည့်။ 

လမ့်ျိုးညွှန့်ခ က့်စာတမ့်ျိုးက ု အလွတ့်တမ့်ျိုးအကကှံပ ျိုး ညာရ င့် Mrs. Laura Johnson Blair မ ဉ ျိုးပဆာင့် ခ  မ  ျိုး 

ကမ္ာ စာျိုးန ့်  ကခာန င ့်စ ကု့်    ျိုးပ ျိုးအြွ ွဲ့ (FAO) မ  Mr. Emilio Hernandez န င ့် SwissRe Singapore 

အြွ ွဲ့ မ  Mr. Chee Koon Ong တ ု  က  ူျိုးပ ါင့်ျိုး  ါဝင့်ပ ျိုးဆွ ခ  ကက ါသည့်။  

အာဆ ယှံန ငု့်ငှံမ ာျိုးအတွင့်ျိုး ာသ ဉတုဒဏ့်ကကှံခ ုင့်န ငု့်မှုကွန့်ယက့်(ASEAN-CRN)၏ အသ  ညာ 

န  ျိုးပန ာြလ ယ့် ွ က ု ဂ ာမန န ငု့်ငှံစ ျိုး ွာျိုးပ ျိုး ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုန င ့် ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုးဝန့်ကက ျိုးဌာန၏ ပငပွကကျိုး ှံ   ျုိုး 

ကူည မှုဖြင ့်ပဆာင့် ွက့်လ က့်ရ  ပသာ အာဆ ယှံ-ဂ ာမန့်  ာသ ဉတုပဖ ာင့်ျိုးလ  ဖခင့်ျိုး တှံု  ဖ န့်မှု 

 ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွက့်ပ ျိုး အစ အစဉ်(GAP-CC)၏ သစ့်ပတာန င ့်  ာသ ဉတု ပဖ ာင့်ျိုးလ  မှုဆ ုင့် ာ 

စ မှံက န့်ျိုး(FOR-CC)မ  စ စဉ်ပဆာင့် ွက့်ခ   ါသည့်။ အာဆ ယှံန ငု့်ငှံမ ာျိုး အတွင့်ျိုး 

 ာသ ဉတုဒဏ့်ကကှံခ ငု့်န ငု့်မှုကနွ့်ယက့် (ASEAN-CRN)သည့် ပဒသတွင့်ျိုးန ငု့်ငှံမ ာျိုး အတငွ့်ျိုး 

စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးကဏ္ဍက ု  ာသ ဉတုပဖ ာင့်ျိုးလ မှုန င ့် လ ုက့်ပလ ာည ပထဖွြစ့်ပ ျိုးန င ့် ပလ ာ  ါျိုး 

သက့်သာန ငု့်ပဖခအလာျိုးအလာမ ာျိုးက ု   ုမ ုပကာင့်ျိုးမွန့်လာပစပ ျိုး ပသခ ာပစ န့် အတွက့် 

ြွ ွဲ့စည့်ျိုးတည့်ပထာင့်ခ   ါသည့်။ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

အဆင  ်၁ - အလွှြောမပေါငျ်ိုးစံိုမှ ပေါဝငပ် သ်ကသ်မူ ြောျိုး၏ 

စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးဆြိိုင ်ြောအြောမခံစနစ ်   လြိို အပ်ခ ကအ်မပေါ် ကနဉျီိုး အက  ြ  ်ခငျ်ိုး 

 

(က)  စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဆ ုင့် ာ အာမခှံအစ အစဉ်အတွက့် လ ုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးက ု ပြာ့်ထတု့် န့်အတွက့် 

စ တ့် ါဝင့်စာျိုးမှုရ  ပသာ အစ ျုိုး ဌာနမ ာျိုးအခ င့်ျိုးခ င့်ျိုး ကနဉ ျိုးပဆွျိုးပနျွိုးမှုမ ာျိုးဖ  လု ့် ါ။  

ဤပဆွျိုးပနျွိုးခ က့်မ ာျိုးသည့် န ငု့်ငှံပတာ့် အစ ျုိုး ၏ လက့်ရ    ာသ ဉတု ပဖ ာင့်ျိုးလ မှုန င ့်  တ့်သက့်သည ့် 

ပ ျိုးအနတ ာယ့် ပလ ာ ခ ပ ျိုးန င ့်ကကှံ ကကှံ ခှံန ငု့်ပ ျိုး နည့်ျိုးဗ ျူဟာ၊  ာသ ဉတု 

ပဖ ာင့်ျိုးလ မှုပကကာင ့်ဖြစ့်ပ ေါ်ပနသည ့် ြ အာျိုးမ ာျိုးန င ့် န ငု့်ငှံ၏စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးကဏ္ဍ အပ ေါ် 

သက့်ပ ာက့်မှုမ ာျိုးန င ့် ပက ျိုးလက့်ပဒသ ပခ ျိုးပင ွန င ့်  တ့်သက့်သည ့် စွန  ့်စာျိုး မှုမ ာျိုးက  ု

ပလ ာ ခ န ငု့် န့်လ အု ့်ပသာ တ ာျိုးဝင့်အနတ ာယ့် ပလ ာ  ါျိုးပ ျိုး ဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး စသည့် တ ု  က ု 

ပဖြရ င့်ျိုးန ငု့်လ မ ့်မည့် ဖြစ့်သည့်။  

(ခ) အာမခှံအစ အစဉ် စတင့်သည ့်အဆင ့်တွင့်  ဂုဂလ ကကဏ္ဍမ က ုယ့်စာျိုးလ ယ့်မ ာျိုး အထျူိုး သဖြင ့် အာမခှံ 

အစ အစဉ်မ  တ ုက့်ရ ုက့်အက   ျိုးခှံစာျိုး မည ့် သ ု  မဟုတ့် သက့်ပ ာက့်မှု ရ  န ငု့် မည ့်သူမ ာျိုး  ါဝင့်ပစဖခင့်ျိုးက ု 

အာျိုးပ ျိုး ါသည့်။  ုဂဂလ ကကဏ္ဍမ   ါဝင့်သူက ုယ့်စာျိုးလ ယ့် မ ာျိုးသည့် ၎င့်ျိုးတ ု  ၏ မတညူ ပသာ 

ရှုပထာင ့်မ အဖမင့်အမ   ျိုးမ   ျိုးမ  ပဆွျိုးပနျွိုး ှံ   ုျိုးန ငု့်ဖခင့်ျိုးဖြင ့် အာမခှံအစ အစဉ်သည့် ၎င့်ျိုးတ ု  ၏လ ု 

အ ့်ခ က့်အတ ငု့်ျိုးဖြစ့်ပစဖခင့်ျိုးန င ့် လွယ့်ကူစွာ  အပကာင့်အထည့်ပြာ့်န ငု့်ဖခင့်ျိုး တ ု  ပကကာင ့် 

ပမ ာ့်မ န့်ျိုးထာျိုးပသာ ပအာင့်ဖမင့်သည ့် အက   ျိုး သက့်ပ ာက့်မှု ရ  ပစ ါသည့်။ ထ ု  အဖ င့် 

အာမခှံအစ အစဉ် စတင့်သည ့်အဆင ့်တွင့်  ုဂဂလ က ကဏ္ဍမ   ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး၏ ပဆွျိုးပနျွိုးခ က့် 

အဖမင့်မ ာျိုးသည့် ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုး ဆန့်ျိုးစစ့်ပလ လာမှုအတွက့် သတ့်မ တ့်ခ က့်မ ာျိုး ခ မ တ့် ာတွင့် 

တန့်ြ ုျိုးရ  လာမည့် ဖြစ့်သည့်။  

(ဂ) စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဆ ုင့် ာအာမခှံအစ အစဉ်အာျိုးဖမြှင ့်တင့်န ငု့် န့်န င ့် အစ ုျိုး ကဏ္ဍန င ့်  ုဂဂလ က ကဏ္ဍ 

န စ့်  ့်လှံျုိုးအတွက့် အနတ ာယ့်ပလ ာ  ါျိုးသက့်သာပစသည ့် တ ာျိုးဝင့်နည့်ျိုးလမ့်ျိုး မ ာျိုးဖြင ့် အနတ ာယ့် 

က ပ ာက့်မှုက ု လွှ ပဖ ာင့်ျိုးန ငု့်ဖခင့်ျိုး စသည့်တ ု  အတွက့်  ည့်မ န့်ျိုးခ က့် အာျိုးက ယ့်ဖ န  ့်စွာ ခွ ဖခာျိုး 

သတ့်မ တ့်  ါမည့်။ ဤအာမခှံလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးမ  လက့်ရ  အစ ျုိုး ၏  ာသ ဉတုပဖ ာင့်ျိုးလ မှုက ု တှံု  ဖ န့်မှု၊ 

ပက ျိုးလက့် ပခ ျိုးပင ွယူန ငု့်မှု၊ သွင့်ျိုးအာျိုးစမု ာျိုးအတွက့် ပထာက့် ှံ ပငမွ ာျိုးစသည့်တ ု  က  ုါ ထ ့်ပ ါင့်ျိုး 

ဖြည ့်ဆည့်ျိုး အကာအကွယ့်ပ ျိုးန ငု့် မည့် ဖြစ့် ါသည့်။  

(ဃ) အ က့် က့်မ  အကကှံပ ျိုးမှုမ ာျိုး၊ အကကှံဉာဏ့်မ ာျိုး ရ  လာလ င့် အလွှာပ ါင့်ျိုးစှံုမ   ါဝင့်  တ့်သက့်သူ 

မ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး ါဝင့်သည ့် လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မည ့်အြွ ွဲ့က ု စတင့်ြွ ွဲ့စည့်ျိုး ါ။ အဆ ု ါ အြွ ွဲ့၏ 

အြွ ွဲ့ဝင့်မ ာျိုးတွင့်  ဏ္ဍာပ ျိုးဝန့်ကက ျိုးဌာန၊ စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဝန့်ကက ျိုးဌာန၊ အာမခှံ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး မ ာျိုးန င ့် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

ထ န့်ျိုးညြှ ပ ျိုးသည ့်အြွ ွဲ့၊ အာမခှံကုမပဏ မ ာျိုး၊ အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့် မ ုျိုးပလဝသဌာန၊ နည့်ျိုး ညာဆ ုင့် ာ 

အကကှံပ ျိုးမ ာျိုး၊ ဉ ျိုးပဆာင့်ပတာင့်သူအစအုြွ ွဲ့၏ က ုယ့်စာျိုးလ ယ့်၊ အဖခာျိုး သက့်ဆ ငု့် ာ 

 ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုးန င ့် ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုး မ တ့်ြက့် အြွ ွဲ့မ ာျိုး ( ါဝင့်ခ  လ င့်)  ါဝင့် မည့် ဖြစ့်သည့်။  

(င) ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုးပလ လာမှုန င ့် အစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်မှုအတွက့် လှံုဖခှံ စ တ့်ခ  ပသာ  န့် ှံု ပငမွ ာျိုး - 

အတွက့် အထျူိုးသဖြင ့်  ဏ္ဍာပ ျိုးဝန့်ကက ျိုးဌာန (သ ု  မဟုတ့်) စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဝန့်ကက ျိုး ဌာန (သ ု  မဟုတ့်) 

လ ုအ ့် ါက ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုးမ တ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးထှံမ  လ အု ့် ါသည့်။ ထ အုခ  န့်တွင့် 

ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုးပလ လာမှု၊ ထတု့်ကုန့်(အာမခှံစနစ့်)ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်မှုန င ့် လု ့်ငန့်ျိုးစဉ်ြန့်တ ျိုးမှုန င ့်ပရ ွဲ့ပဖ ျိုး 

စမ့်ျိုးသ ့်မှုမ ာျိုးအတွက့် ကနဉ ျိုးအဆင ့်မ ာျိုးတွင့် ကက ျိုးကက ့် ကွ ့်က  န့်န င ့် စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှင ့်တင့်မှုမ ာျိုး 

ပဆာင့် ွက့် န့်အတကွ့် ဖ င့် အကကှံပ ျိုး  ညာရ င့်မ ာျိုးဖြင ့် ပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုးက စ တ့်ခ  

ပသခ ာပစ ါမည့်။  

(စ) လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မည ့်အြွ ွဲ့အတွက့်အစ  င့်ခှံမှု ှံုစှံမ ာျိုးန င ့်အခ  န့်ဇယာျိုး (ဤလမ့်ျိုးညွှန့် 

ခ က့်မ အကကှံပ ျိုးခ က့်မ ာျိုးဖြင ့်) က ုသတ့်မ တ့် ါ။ 

 

အဆင  ်၂ -  ြစန်ြိိုငမ် ခမလ လြောမှုနငှ  ်မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးမ ြောျိုး၏ 

စွန  ်စြောျိုး မှုမ ြောျိုးအြောျိုး အက  ြ  ်ခငျ်ိုး 

 

ဤဖြစ့်န ငု့်ပဖခပလ လာမှုသည့် အစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်မှု၊ သုပတသနန င ့် အစ အစဉ်၏ အပဖခခှံက ပသာ 

အပ ျိုး ါသည ့်သတ့်မ တ့်ခ က့်မ ာျိုး ခ မ တ့် န့် အလွန့်အပ ျိုးကက ျိုးသည ့် အဆင ့် ဖြစ့်သည့်။ န ငု့်ငှံပတာ့်အဆင ့် 

အခ က့်အလက့်ပကာက့်ယူဖခင့်ျိုးန င ့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆင ့် စစ့်တမ့်ျိုး ပကာက့်ယဖူခင့်ျိုးမ ာျိုးက ု 

အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုအြွ ွဲ့ မ   ခန  ့်အ ့်ထာျိုး 

ပသာလု ့်ငန့်ျိုးအြွ ွဲ့ကတာဝန့်ယူပဆာင့် ွက့်န ငု့်မ  ျိုးဖ င့် နည့်ျိုး ညာအကကှံပ ျိုး ညာရ င့်မ ာျိုးအာျိုး 

စ စစ့်သှံုျိုးသ ့်ခ က့်တွင့် အကကှံပ ျိုးကူည န ငု့် န့် ထည ့်သွင့်ျိုး ပဆာင့် ွက့်န ငု့်သည့်။ အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုး မ ာ 

ဖ ည့်တွင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးအြွ ွဲ့အာျိုး ဖ ည့် ကျွမ့်ျိုးက င့်  ညာရ င့်မ ာျိုးမ  အကကှံပ ျိုးန ငု့်မ  ျိုး အဆ ု ါ 

ဖ ည့်  ညာရ င့်မ ာျိုးသည့် အစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်ပ ျိုးန င ့် အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့် ဖ ည့်တွင့်ျိုး အြွ ွဲ့အစည့်ျိုး၏ 

စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှင ့်တင့်မှုလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး အဆင ့် ၁၀ ဆင ့်လှံုျိုးတငွ့်  ါဝင့် ပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုး င့်ဖြစ့်သည့်။ 

စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှင ့်တင့်ဖခင့်ျိုးန င ့် ပနာက့်ဆက့်တွ  ဖ ဿနာ ပဖြရ င့်ျိုးန ငု့်စွမ့်ျိုးမ ာျိုးသည့် 

ဤအစ အစဉ်မ ာျိုးအာျိုးလှံျုိုး၏ ပ ရ ည့်တည့်တှံ ခ ငု့်မမ မှုအတကွ့် အလွန့် အပ ျိုးကက ျိုး ါသည့်။ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

 

(က) နြိိုငင်မံ ြော်အဆင  ်အခ ကအ်လကမ်ကြောကယ် ူခငျ်ိုး  

၁။ စြိိုကပ် ြိ ျိုးမ ျိုးကဏ္ဍ - ဉ မာ အဓ ကသ ျိုးန ှံမ ာျိုးန င ့် ပမွျိုးဖမျူပ ျိုးကဏ္ဍ၏ တန့်ြ ျုိုး ကွင့်ျိုးဆက့်မ ာျိုး၊ 

သ ျိုးန ှံမ ာျိုးန င ့် ပမွျိုးဖမျူပ ျိုးကဏ္ဍတွင့် ပတွွဲ့ ကကှံ  မည ့် အနတ ာယ့်မ ာျိုး န င ့် စွန  ့်စာျိုး မှုမ ာျိုး၊  

၂။  အြောမခံကဏ္ဍ - ဉ မာ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးစည့်ျိုးကမ့်ျိုးမူပ ာင့်၊ လက့်ရ  စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဆ ုင့် ာ အာမခှံစနစ့်န င ့် 

စွန  ့်စာျိုး မှု အနတ ာယ့်ပလ ာ  ါျိုးသက့်သာပစပသာ ထတု့်ကုန့်မ ာျိုး ထတု့်လု ့်န ငု့်မှုမ ာျိုး၊  

၃။ မငမွ ကျိုးကဏ္ဍ - ဉ မာ စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးန င ့် ပက ျိုးလက့်ပဒသ ပခ ျိုးပငအွစ အစဉ်မ ာျိုး  တွင့် 

အစ ုျိုး ၏  ါဝင့်မှု၊ လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပခ ျိုးပငထွတု့်ပ ျိုးပနသည ့် ုဂဂလ က ပငပွကကျိုးအြွ ွဲ့ 

အစည့်ျိုးမ ာျိုး (အလွတ့်သပ ာဖြင ့်ပခ ျိုးပငပွ ျိုးပနသည ့် ကဏ္ဍမ ာျိုး  ါဝင့်န ငု့် ါသည့်)၊  

၄။ မြိိုဘြိိုငျ်ိုးလဆ်ကသ်ယွမ် ျိုး - ပက ျိုးလက့်ပဒသမ ာျိုးအပ ာက့် မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ဆက့်သွယ့် ပ ျိုး 

ပအာ့် ပ တာမ ာျိုး၏ ထ ျုိုးပြာက့်န ငု့်မှု၊  

၅။ အညွှန်ျိုးကြိန်ျိုးမေ ြော - ဉ မာ အခ  န့်အတ ုင့်ျိုးအတာအလ ုက့် မ တ့်တမ့်ျိုးတင့်ထာျိုးရ   သည ့် 

မ ုျိုးပလဝသပဒတာမ ာျိုး၊ အထကွ့်နှုန့်ျိုးန င ့် ပ ျိုးနှုန့်ျိုးအခ က့်အလက့် ပဒတာမ ာျိုး၊  

၆။ လက့်ရ  စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဆ ုင့် ာ အာမခှံအစ အစဉ်မ ာျိုး၏ စ န့်ပခေါ်မှုမ ာျိုးက သုှံုျိုးသ ့် ပလ လာထာျိုးသည ့် 

 ရ  န ငု့်သည ့်ပလ လာထာျိုးမှုမ ာျိုး၊  

 

(ခ) မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအဆင  ်စစ် မ်ျိုးမကြောကယ်မူှု -  စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးအာမခှံစနစ့်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးမှု အတွက့် 

အပစာ  ုင့်ျိုးကာလတွင့် တ ုင့်ျိုးပဒသကက ျိုး၊ ဖ ည့်နယ့်တစ့်ခုခ င့်ျိုးစ အလ ုက့် စစ့်တမ့်ျိုး ပကာက့်ယူ န့် 

စဉ်ျိုးစာျိုး မည့်ဖြစ့်သည့်။ အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုးမ ာ လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုအြွ ွဲ့ မ  တာဝန့် ပ ျိုးထာျိုးပသာ 

အြွ ွဲ့တစ့်ခုရ   န့်လ ုအ ့်မ  ျိုး ထ အုြွ ွဲ့ မ  ပဒသဆ ုင့် ာစ ုက့်    ျိုး  ညာပ ျိုး အြွ ွဲ့မ ာျိုး န င ့်ပဆွျိုးပနျွိုးညြှ နှု င့်ျိုး န့် 

( ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုမ ာျိုးန င ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူမှု ပမျိုးခွန့်ျိုးမ ာျိုး အတွက့်)န င ့် 

တ ုင့်ျိုးပဒသကက ျိုး/ဖ ည့်နယ့်/ခရ ုင့်တစ့်ခုစ ၌ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးက ုယ့်စာျိုးလ ယ့် မ ာျိုးန င ့် ပတွွဲ့ဆှံုဖခင့်ျိုး၊ 

ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုးန င ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး တ ု  အတွက့် အဆ ု ါအြွ ွဲ့အာျိုး လု ့်  ုင့်ခွင ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုးဖြစ့်သည့်။ 

ပတာင့်သူအဆင ့် စစ့်တမ့်ျိုးမပကာက့်ယူမ  ပမျိုးခွန့်ျိုးလွှာမ ာျိုး ဖ င့်ဆင့် န့်န င ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူသူမ ာျိုးအတွက့် 

စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်ဖမြှင ့်တင့်ပ ျိုး အစ အစဉ်မ ာျိုး ပဆာင့် ွက့်ပ ျိုး န့်လ အု ့် ါသည့်။ 

ပအာက့်တွင့်ပြာ့်ဖ ထာျိုးပသာ က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့် အလက့်ဆ ုင့် ာ ပခါင့်ျိုးစဉ်မ ာျိုးအာျိုး 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

စစ့်တမ့်ျိုးတငွ့်ထည ့်သွင့်ျိုး မည့်ဖြစ့်သည့်။ အမ န့်တကယ့် စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူ ာတငွ့် ဉ မာ ပ ျိုးထာျိုးသည ့် 

ပမျိုးခွန့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး အပဖခအပနအလ ုက့် ပဖ ာင့်ျိုးလ အသှံုျိုးဖ  န ငု့် ါသည့်။ စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူ 

ပသာဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးသည့် ပမျိုးခွန့်ျိုးမ ာျိုးက ု ပမျိုးခွန့်ျိုးလွှာတွင့် ပြာ့်ဖ ထာျိုးသည ့်အတ ုင့်ျိုးရ ုျိုးရ င့်ျိုးစွာပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး 

မဟုတ့်   ပတာင့်သူမ ာျိုး၏ လက့်ရ  အပဖခအပနအမ န့်န င ့် အပတွွဲ့အကကှံ မ ာျိုးက ု ပသခ ာပစသည ့် 

ပဆွျိုးပနျွိုးမှု ှံုစှံဖြင ့် ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ ပမျိုးခွန့်ျိုးတစ့်ခု၏ပနာက့်ဆက့်တွ အပကကာင့်ျိုးအ ာမ ာျိုးက ု ါ ပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုး 

စသည့် တ ု  ဖ  လု ့် န့် အပ ျိုးကက ျိုး ါသည့်။ ဤစစ့်တမ့်ျိုးတွင့် က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုးမ ာျိုးအပ ေါ်အပဖခခှံသည ့် 

အခ က့်အလက့်မ ာျိုးအဖ င့် အစ အစဉ်၏ အစ တ့်အ  ုင့်ျိုးတစ့်ခုအာျိုး အပဖခခှံသည ့် အ ည့်အပသျွိုး 

ဆ ုင့် ာအသ  ညာမ ာျိုးန င ့်  တ့်သက့်သည့်မ ာျိုးက ု ါ ထည ့်သွင့်ျိုး န့် ဖြစ့် ါသည့်။  

၁။ မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအြိမ်မ ြောငစ်ို နငှ  ်လယယ်ြောလိုပ်ငန်ျိုးမဆြောင ွ်ကမ်ှု  - အသက့်၊ 

အ မ့်ပထာင့်စု ြွ ွဲ့စည့်ျိုး ှံအုခ က့်အလက့်၊ စ ုက့်    ျိုးထာျိုးသည ့်ဧ  ယာ၊ ပဖမ  ုင့်/ပဖမင ာျိုး/ 

စ ့်တူစ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး၊ သ ျိုးန ှံစ ုက့်    ျိုးခ  န့်၊ စ ုက့်    ျိုးသည ့်သ ျိုးန ှံ၊ လက့်ရ   သ ျိုးန ှံ  တ့်သ မ့်ျိုး ထာျိုးလ င့် 

 ရ  သည ့် အထကွ့်နှုန့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် ပမ ာ့်မ န့်ျိုးအထကွ့်နှုန့်ျိုး၊ ပ ျိုးနှုန့်ျိုး အတက့်အက ပဖ ာင့်ျိုးလ မှုမ ာျိုး၊ 

ပငပွကကျိုးအ င့်ျိုး အန  ျိုး/ သွင့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုးန င ့် လု ့်သာျိုး မ ာျိုးအတွက့် ပခ ျိုးပင ွရ  န ငု့်မှု၊ 

သ ျိုးန ှံပ ျိုးကွက့်န င ့် ပ ျိုးကွက့်တွင့်အဆင ့်ဆင ့်  ါဝင့်သည ့်ကကာခှံလူမ ာျိုး၊ 

သွင့်ျိုးအာျိုးစုအသှံျုိုးဖ  မှုန င ့် ကက  က့်န စ့်သက့် ပ ွျိုးခ ယ့်သည ့် တှံဆ  ့်၊ သွင့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုးအာျိုး 

ဝယ့်ယူ ရ  သည ့် ပန ာ၊  

၂။  စွန  ်စြောျိုး မှုအနတ ြောယအ်က  ြ  ်ခငျ်ိုးနငှ စီ်မံခန  ်ခွ မှု - သ ျိုးန ှံအထကွ့်နှုန့်ျိုးပလ ာ နည့်ျိုး  ဖခင့်ျိုး/ 

ဆှံုျိုးရှု ှံျိုး ဖခင့်ျိုး မ ာျိုး၏ အဓ ကအပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သည့်တ ု   ဖြစ့်သ နည့်ျိုး 

(ဖြစ့်န ငု့်ပဖခမ ာျိုး - မ ျုိုးပခါင့်ဖခင့်ျိုး၊ မုန့်တ ငု့်ျိုး၊ မ ျုိုး ွာသွန့်ျိုးမှု ှံသုဏ္ဍန့်မမ န့်ဖခင့်ျိုး၊ ပ ာဂါ၊   ုျိုးမ ွှာျိုး၊ 

ပ ျိုးနှုန့်ျိုးအတက့်အက  ပဖ ာင့်ျိုးလ ဖခင့်ျိုး၊ လု ့်သာျိုးရ ာျိုး ါျိုးဖခင့်ျိုး န င ့် အဖခာျိုးအပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုး)၊ 

အထကွ့်နှုန့်ျိုးဆှံျုိုး ရှု ှံျိုးမှု ာခ ုင့်နှုန့်ျိုး မည့်မ နည့်ျိုး (ရ  ခ  လ င့်)၊ ယခင့်န စ့်/ယခင့် ာသ ၏ အပတွွဲ့အကကှံ ၊ 

 ှံုမ န့် အထကွ့်နှုန့်ျိုးမ    အထကွ့်နှုန့်ျိုးနည့်ျိုး သည ့် အပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးအပဖ ာင့်ျိုးအလ မ ာျိုး၊ 

ပတွွဲ့ ကကှံ   င့်ဆ ငု့် ပန သည ့် အခက့်အခ အနတ ာယ့်မ ာျိုးအာျိုး မည့်သ ု  ပက ာ့်လွှာျိုး ှံု၊ လာမည ့် 

စ ုက့်    ျိုး  ာသ အတွက့် ဆှံျုိုးရှု ှံျိုးမှုမ ာျိုးက ု က ုင့်တွယ့်ပဖြရ င့်ျိုး န့် ခ မ တ့်ထာျိုးသည ့် နည့်ျိုး 

ဗ ျူဟာမ ာျိုး၊  

၃။  ို လ်ိုပ်မှုကိုန်က စ ြိ  ်- အဓ ကသ ျိုးန ှံ x အတွက့် စ ုက့်    ျိုးသည ့် ပဖမဧက၊ 

ယခင့်န စ့်ကအသှံုျိုးဖ  ခ  သည ့် မ   ျိုး၊ ပဖမဩဇာ၊ ပဖမဖ င့်ဖခင့်ျိုး၊ အလု ့်သမာျိုးခ၊ ဓါတု  စစည့်ျိုးမ ာျိုး၊ 

ပ ါင့်ျိုးလ ုက့်ခ၊   တ့်သ မ့်ျိုးခ၊ ပချွပလ  ခ၊ အ တ့်သွတ့်ခ၊ သယ့်ယူ  ု  ပဆာင့် ပ ျိုးန င ့် 

အဖခာျိုးကုန့်က စ  တ့်မ ာျိုး၊  န့် ှံုပင ွရ   သည ့် အ င့်ျိုးအဖမစ့်၊  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

၄။ အလြောျိုးအလြောရှြိမသြော အစြိိုျိုး အြောမခံစနစ်လွှမ်ျိုး ခံ နြိိုငမ်ှုမ ြောျိုး -  အပ ျိုးတကက ျိုး က ပ ာက့်သည ့် 

အနတ ာယ့် အပ ေါ် ဖ န့်လည့် ရ  န ငု့်မှု၊ သ ျိုးန ှံ  တ့်သ မ့်ျိုးမှုဆှံျုိုးရှု ှံျိုးလ င့်  ရ  သည ့်ပလ ာ့်ပကကျိုး၊ 

လယ့်ယာ င့်ျိုးန  ျိုး ဖမြှ  ့်န ှံမှုအာျိုးကာကွယ့်ပ ျိုးသည ့် အစ အစဉ် ရ  ခ  လ င့် အဖခာျိုးသငွ့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုး၊ 

ပခ ျိုးပငမွ ာျိုးအာျိုး မည့်သ ု  လု ့်ပဆာင့်မှု၊ အာမခှံ စနစ့် ရ  န ငု့်မည ့် အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုး 

နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုးစဉ်ျိုးစာျိုးထာျိုးမှု/ ပတာင့်သူ လယ့်သမာျိုးအမ ာျိုးစု အသှံျုိုးဖ  သည ့်လက့်ရ   

ဝန့်ပဆာင့်မှု (သ ု  မဟုတ့်) အစ အစဉ်၊  

၅။ မြိိုဘြိိုငျ်ိုးလြ်ိုန်ျိုး အသံိုျိုး ပ  ခငျ်ိုး - မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ြုန့်ျိုး SMS မက့်ပစ စနစ့်အာျိုး အသှံျုိုးဖ  သည ့် အကက မ့် 

အပ အတွက့်၊ ြုန့်ျိုးတငွ့်အင့်တာနက့် ရ  /သှံျုိုးစွ မှု၊ မ  ု ုင့်ျိုးလ့်ပငပွကကျိုး စနစ့်အာျိုး ရ  အသှံုျိုးဖ   

န ငု့်မှု၊ န စ့်သက့်သည ့် မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ပငပွကကျိုးစနစ့်/ အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုး လွှမ့်ျိုးဖခှံ န ငု့်သည ့်ဧ  ယာ၊  

၆။ အြောမခနံငှ ပ် သ်ကမ်သြော အ မငမ် ြောျိုးနငှ အ်မ ွွေ့အ က ံမ ြောျိုး - လက့်ရ  /ယခင့်က အသှံုျိုးဖ  ခ   

ပသာအာမခှံစနစ့်၊ အာမခှံစနစ့်/ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးအပကကာင့်ျိုး ကကာျိုးြူျိုးနာျိုးဝ ရ  မှု၊ အာမခှံအမ   ျိုး 

အစာျိုးမ ာျိုး (ဉ မာ - က န့်ျိုးမာပ ျိုး၊ အသက့်၊ သ ျိုးန ှံ)၊ အာမခှံစနစ့်  ယူမှုအပ ေါ် စ တ့် ါဝင့်စာျိုးမှု၊ 

အာမခှံစနစ့်/ထတု့်ကုန့်အပ ေါ် အပလျိုးထာျိုးမှု၊ န စ့်သက့်သည ့်ကုမပဏ  (သ ု  မဟုတ့်) 

ကုန့်အမ တ့်တှံဆ  ့်၊  

၇။  မခ ျိုးမင ွရှြိမှု - လက့်ရ  ပခ ျိုးပင ွယူထာျိုးမှုရ   ါသလာျိုး၊ ပက ျိုးလက့်ပငစွအုြွ ွဲ့ ရ   ါသလာျိုး၊ 

 ဏ့်စာအု ့်/ ဏ့်အပကာင ့်ရ   ါသလာျိုး၊ စ ုက့်    ျိုးထတု့်လု ့်မှုအတွက့်  ဏ့်မ ာျိုးမ  

ပခ ျိုးပငမွ ာျိုးထတု့်ပခ ျိုးပ ျိုးသလာျိုး၊ အ ဒ ပခ ျိုးပငသွက့်တမ့်ျိုးက  ယ့်ပလာက့်လ ၊ 

 ဏ့်မ ပခ ျိုးပငယွူြူျိုး ါသလာျိုး၊ တ ာျိုးဝင့်ပခ ျိုးပင ွယ ူန့် မရ   မဖြစ့် 

လ ုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးရ   ါသလာျိုး၊  ာပတွလ ၊ အစ ျုိုး မ  သ ျိုးန ှံအတွက့်ပခ ျိုးပင ွပ ျိုး ါသလာျိုး၊ 

စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးသငွ့်ျိုးအာျိုးစု ပ ာင့်ျိုးခ သူ သ ု  မဟုတ့် ကုန့်သည့်မ ာျိုးထှံမ  ပခ ျိုးပင ွရ   ါသလာျိုး၊ 

ကုန့်သည့် သ ု  မဟုတ့် စ ုက့်    ျိုးပ ျိုး သငွ့်ျိုးအာျိုးစုအပ ာင့်ျိုးဆ ငု့် မ ာျိုးမ  

ပခ ျိုးပငယူွလ င့်အတ ျုိုးမည့်မ ပ ျိုး သလ ၊ ပငဖွ န့်ဆ ့် န့်   က့်ကွက့်ခ  လ င့်  ာဖြစ့်န ငု့်သလ ၊ 

ပခ ျိုးပင ွရ  မှု အခွင ့်အလမ့်ျိုးမ ာျိုး  ုမ ုလ ုအ ့် ါသလာျိုး၊ ပခ ျိုးပငကွ ု 

လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးသှံျုိုးအတွက့်(သ ု  မဟုတ့်)အဖခာျိုး ည့် ွယ့်ခ က့်မ ာျိုးအတွက့် ပခ ျိုးယူ 

လ ု ါသလာျိုး၊ ပခ ျိုးပင ွခ  လ င့် မည့်သ ု  ခွ ဖခာျိုးအသှံျုိုးခ မည့်နည့်ျိုး၊  

၈။ မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအစိုအြွ ွေ့မ ြောျိုး -  ပဒသခှံပတာင့်သလူယ့်သမ ာျိုးအြွ ွဲ့မ ာျိုး တငွ့် ါဝင့်မှု၊ 

တ ုင့်ျိုးပဒသကက ျိုး/ဖ ည့်နယ့်အတွင့်ျိုး အစုအြွ ွဲ့မ ာျိုး၊ အြွ ွဲ့အစည့်ျိုး၏ လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုမ ာျိုး၊ 

မ မ ဆနဒအပလ ာက့် အြွ ွဲ့ဝင့်ပလ ာက့်ထာျိုးဖခင့်ျိုး (သ ု  မဟုတ့်) မဝင့်မပန  အြွ ွဲ့ဝင့် ဖြစ့် ဖခင့်ျိုး၊ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

အြွ ွဲ့၏အ ွယ့်အစာျိုး၊ အြွ ွဲ့ဝင့်ဖြစ့်ဖခင့်ျိုး မ   ရ  န ငု့်သည ့်အက   ျိုးအဖမတ့် (အစ အစဉ် မ ာျိုးတငွ့် 

 ါဝင့်န ငု့်မှု (သ ု  မဟုတ့်) သွင့်ျိုးအာျိုးစု  ရ  န ငု့်မှုစသည့်)၊  

၉။ အစြိိုျိုး ၏အစီအစဉ်မ ြောျိုး - သတ့်မ တ့်ထာျိုးပသာ ပဒသရ  ပတာင့်သူမ ာျိုးက ု အဓ က ထာျိုးသည ့် 

အစ ုျိုး ၏ လက့်ရ  အစ အစဉ်မ ာျိုး၊ မည့်သည ့်အက   ျိုးပက ျိုးဇူျိုးမ ာျိုး  ရ   န ငု့်သည့်၊ 

အက   ျိုးအဖမတ့် ယူန ငု့် န့် လ အု ့်ခ က့်မ ာျိုး၊ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်န ငု့်မှု အ ည့်အပသျွိုးအပ ေါ် 

ထာျိုးရ  သည ့်အဖမင့်မ ာျိုး၊  

(ဂ) မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအဆင န်ငှ  ်နြိိုငင်မံ ြောအ်ဆင  ်စိုမဆြောငျ်ိုး ြောျိုးသည ်ကြိန်ျိုးဂဏန်ျိုး အခ ကအ်လက ်

မ ြောျိုးအမပေါ် ခွ  ခမ်ျိုးစြိ  ်ြြော ခငျ်ိုး - လွှမ့်ျိုးဖခှံ  မည ့်အဓ ကအနတ ာယ့်မ ာျိုးက ု ပြာ့်ထတု့် န့်အတွက့် 

ပတာင့်သူအဆင ့်န င ့် န ငု့်ငှံပတာ့်အဆင ့်စုပဆာင့်ျိုးထာျိုးသည ့် က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့်အလက့်မ ာျိုးက ု 

ခွ ဖခာျိုးစ တ့်ဖြာ ာတွင့် မည့်သည ့် ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးသည့် န ငု့်သည ့် က န့်ျိုး ဂဏန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးန င ့် 

အနတ ာယ့်မှုအပ ေါ်တငွ့် ဖြစ့်န ငု့်ပခ ရ  သည့်၊ အလာျိုးအလာရ   သည ့် ဖြန  ့်ဖြျူျိုးန ငု့်မည ့်လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုး၊ 

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးထှံ ပ ာက့်ရ  န ငု့်မည ့် နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အပထာက့်အ ှံ မ ာျိုး ရ  န ငု့်မှုန င ့် 

အစ ုျိုး လု ့်ငန့်ျိုးအတွင့်ျိုးအပကာင့်ျိုးဆှံျုိုး ဖြစ့် ပအာင့် မည့်သ ု  ပန ာခ ထာျိုးမှုစသည့် တ ု  လ ုအ ့် ါသည့်။  

 

အဆင  ် ၃ - အြောမခံမြိ ြ်ကအ်ြွ ွေ့အစညျ်ိုးမ ြောျိုးနငှ  ်စညျ်ိုးမ ဉ်ျိုးမူမဘြောင ်

 

(က)     လု ့်ကွက့်ငယ့်ပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် လက့်ရ   ရ  န ငု့်ပသာ စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးအာမခှံ (သ ု  မဟုတ့်) 

အလာျိုးတူအာမခှံစနစ့်မ ာျိုးန င ့် ပငပွကကျိုးစာခ   ့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် အစ ျုိုး မ  ခ မ တ့်ထာျိုးပသာ 

စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ ာင့်မ ာျိုးက ု ဖ န့်လည့်သှံုျိုးသ ့် ါ။ အာမခှံစနစ့် အညွှန့်ျိုးက န့်ျိုးသည့် န ငု့်ငှံပတာ့်၏ 

 ဏ္ဍာပ ျိုး စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ ာင့်ပအာက့်တွင့် ရ   မည့် ဖြစ့်သည့်။  

(ခ) စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးအာမခှံစနစ့်၏ အာမခှံပ ျိုးန ငု့်ပ ျိုးန င ့် က ယ့်ဖ န  ့်ပအာင့်ပဆာင့်  ွက့်န ငု့်ပ ျိုး အတွက့် 

အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးဆ ငု့် ာမူပ ာင့်တစ့်ခုပ ျိုးဆွ  ါ။ ဤမူပ ာင့်တွင့် ကုမပဏ အြွ ွဲ့ အစည့်ျိုးတစ့်ခု 

(သ ု  မဟုတ့်) အာမခှံကုမပဏ အစုအြွ ွဲ့မ ာျိုးမ  အာမခှံပ ျိုးန ငု့်မှု၊ ပတွွဲ့ ကကှံ   

မည ့်အနတ ာယ့်စွန  ့်စာျိုးမှုမ ာျိုးက ု အာမခှံတာဝန့်ယူမည ့် အြွ ွဲ့အစည့်ျိုး (ဖ ည့်တွင့်ျိုး၊ န ငု့်ငှံ တကာ (သ ု  ) 

န စ့်ဉ ျိုးလှံုျိုး)၊ အာမခှံဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး၊ စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး စည့်ျိုးကမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အစ ျုိုး    ုင့်ျိုးမ ကက ျိုးကက ့် မည ့် 

တာဝန့်ယူမှုမ ာျိုးအာျိုးလှံျုိုးက ု နာျိုးလည့်မ  ျိုး ထည ့်သွင့်ျိုး ပ ျိုးဆွ  န့် လ ုအ ့်သည့်။ 

ထ သု ု  အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးဆ ုင့် ာ ြွ ွဲ့စည့်ျိုးတည့်ပဆာက့်မှုမ ာျိုးက ု အပစာ  ုင့်ျိုးတငွ့် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

တည့်ပထာင့်ထာျိုးရ   န့်လ အု ့်မ  ျိုး အဖခာျိုးပဒသမ ာျိုး၏ အပတွွဲ့အကကှံ  ပကာင့်ျိုးမ ာျိုးရ   သည ့် 

န ငု့်ငှံတကာ ညာရ င့်မ ာျိုးက  ှံ   ုျိုးပ ျိုးန ငု့်မည့်ဖြစ့်သည့်။  

(ဂ) န ငု့်ငှံအတငွ့်ျိုးစ ကု့်    ျိုးပ ျိုးဆ ငု့် ာအာမခှံစနစ့် တည့်ပဆာက့်ပ ျိုးအတွက့် စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုး မူပ ာင့်မ ာျိုး 

ထ ့်တ ုျိုးဖခင့်ျိုး (သ ု  မဟုတ့်) ဖ င့်ဆင့်ဖခင့်ျိုးမ ာျိုးဖ  လု ့် န့်န င ့် မူပ ာင့်အသစ့် အတွက့် 

နည့်ျိုး ညာဆ ုင့် ာ အကကှံမ ာျိုးပ ျိုး ပဆွျိုးပနျွိုးမှုမ ာျိုးဖ  လု ့် န့်အတွက့် အာမခှံနစ့် 

စည့်ျိုးမ ဉ်ျိုးမူပ ာင့်ပ ျိုးဆွ သည ့် အာဏာ  ုင့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးန င ့်  ုဂဂလ က ကဏ္ဍ မ  အာမခှံဆ ုင့် ာ 

 ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး အာျိုးလု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုအြွ ွဲ့တငွ့်  ါဝင့် ပစ န့်လ ုအ ့် ါသည့်။ 

ဖ ည့်တွင့်ျိုးကုမပဏ မ ာျိုးန င ့် န ငု့်ငှံတကာကုမပဏ မ ာျိုး အ ါအဝင့် အာမခှံကကာျိုးခှံမ ာျိုး 

(ကကာျိုးခှံလူမ ာျိုး)အာျိုး သင ့်ပလ ာ့်ပသာ လ ုင့်စင့်ခွင ့်ဖ  ခ က့် မ ာျိုး ပ ျိုး  မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

ဤလု ့်ငန့်ျိုးစဉ်တွင့် ုဂဂလ ကကဏ္ဍမ  တ ုက့်ရ ုက့် ါဝင့် ပဆာင့် ွက့် ပစဖခင့်ျိုးဖြင ့် စ ုက့်    ျိုးပ ျိုး 

အာမခှံစနစ့်၏ ပ ရ ည့်တည့်တှံ ပသာ တ ုျိုးတက့်မှုအတွက့် ဖြစ့်န ငု့်ပခ ရ  ပသာ မူပ ာင့်တစ့်ခု ဖြစ့် န့် 

ထ န့်ျိုးညြှ ပသခ ာပစ ါသည့်။  

(ဃ) လက့်ရ  ဖ ည့်တွင့်ျိုးအာမခှံကုမပဏ မ ာျိုးန င ့် ဝန့်ပဆာင့်မှုပ ျိုးသူမ ာျိုးစ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဆ ငု့် ာ အာမခှံ 

စနစ့်တွင့် ါဝင့်မှု (သ ု  မဟုတ့်) စ တ့် ါဝင့်စာျိုးမှုရ  ဖခင့်ျိုး၊ ပ ျိုးကွက့်အတွင့်ျိုးလက့်ရ   အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုး 

အာမခှံစနစ့်မ ာျိုးန င ့် အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုးမ တ့်ြက့်မ ာျိုး (အစ ျုိုး   ငု့် အာမခှံ ကုမပဏ လည့်ျိုးဖြစ့်န ငု့်သည့်) 

စသည့်တ ု  က ု ဖ န့်လည့်ဆန့်ျိုးစစ့်သှံုျိုးသ ့် ါ။   

(င) ဖြစ့်န ငု့်ပဖခရ  ပသာ အာမခှံကမုပဏ မ ာျိုး၏ အစ ျုိုး ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးအပ ေါ် အာမခှံပ ျိုး န ငု့်စမွ့်ျိုး၊ 

ထတု့်ကုန့်တန့်ြ ုျိုးက ဆင့်ျိုးဖခင့်ျိုး/ပ ျိုးနှုန့်ျိုး စသည့်တ ု  ဆ ုင့် ာနည့်ျိုး ညာ ကျွမ့်ျိုးက င့်မှု၊ န ငု့်ငှံအတွင့်ျိုး 

စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးအာမခှံပ ျိုးကကွ့်အာျိုး ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်လာပ ျိုး 

အတွက့်ပ ရ ည့်စ တ့် ါဝင့်စာျိုးမှုစသည့်တ ု  အာျိုး အက ဖြတ့် ါ။  

(စ) အလာျိုးအလာရ  ပသာအလှူရ င့် သ ု  မဟုတ့် န ငု့်ငှံတကာြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုးမ တ့်ြက့် အြွ ွဲ့ အစည့်ျိုး မ ာျိုး၏ 

သ ျိုးန ှံအာမခှံအစ အစဉ်က ု  ှံုပြာ့်ဖခင့်ျိုးန င ့်စတင့်ဖခင့်ျိုးတ ု  တွင့် ၎င့်ျိုးတ ု  ၏ နည့်ျိုး ညာ ဆ ုင့် ာ ါဝင့်မှုန င ့် 

အဆ ု ါလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် အလာျိုးအလာရ  န ငု့်ပသာ  န့် ှံုပင ွက စစ  ့်မ ာျိုးက ု ပဆွျိုးပနျွိုး ါ။ 

ဤအဆင ့်သည့် လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် ၁ တွင့် အထျူိုး အပလျိုးထာျိုး ပဆာင့် ွက့်ခ  ပသာ ဆက့်သွယ့်မှုမ ာျိုးက ု 

ဆက့်လက့်လု ့်ပဆာင့်သည ့် အဆင ့်တစ့်ခု ဖြစ့် ါသည့်။  

 

(ဆ)  အစ ုျိုး ဌာနမ ာျိုး၊ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွက့်သည ့်အဓ က မ တ့်ြက့် အြွ ွဲ့အစည့်ျိုး မ ာျိုးန င ့် 

ကုမပဏ မ ာျိုးအာျိုး စာ င့်ျိုးစစ့်ပဆျိုးန ငု့်သည ့် စွမ့်ျိုး ည့်န င ့်  ွင ့်လင့်ျိုးဖမင့်သာမှု ရ  ပစ ပ ျိုးတ ု  အာျိုး 

ပသခ ာပစ န့်ပဆာင့် ွက့် ါ။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

 

 

အဆင  ်၄ - အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင မူ်ဝေါေမ ြောျိုးမ ျိုးဆွ မ ျိုးနငှ  ်အမ ြောကအ်ပံ မပျိုး ခငျ်ိုး  

 

(က) အာမခှံအစ အစဉ်တွင့် ဉ ျိုးပဆာင့်အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ပဆာင့် ွက့်မည ့် ဝန့်ကက ျိုးဌာန (လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် ၁ 

တွင့် စ စဉ်ပ ျိုးဆွ ခ  သည ့် ြွ ွဲ့စည့်ျိုး ှံုမ ာျိုးက ုဖ န့်လည့်မွမ့်ျိုးမှံဖခင့်ျိုး)၊  တ ကု့်ရ ုက့်  ါဝင့် တ့်သက့်သည ့် 

ဌာနမ ာျိုးန င ့် ၎င့်ျိုးတ ု  ၏ အ င့်ျိုးအဖမစ့်မ ာျိုးလ ုအ ့်မှု (ဝန့်ထမ့်ျိုးအင့်အာျိုးန င ့် လု ့်ငန့်ျိုးသှံုျိုး စစည့်ျိုးမ ာျိုး) 

စသည ့် အစ ုျိုး ၏ ါဝင့်မှုအခန့်ျိုးကဏ္ဍ မ ာျိုးအာျိုး ဆှံုျိုးဖြတ့် ါ။  

 

(ခ) အာမခှံမ  ကာကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်သည ့် အဆင ့်အတန့်ျိုး - သ ု  မဟုတ့် အဆင ့်အလ ုက့် ခွ ဖခာျိုးမှု - 

အပသျိုးစာျိုး(ပတာင့်သူတစ့်ဉ ျိုးခ င့်ျိုးအာမခှံထာျိုးသ)ူမ ၊ အလယ့်အလတ့်(အြွ ွဲ့စည့်ျိုးမ ာျိုး၊ ကုမပဏ မ ာျိုး၊ 

ခရ ုင့်အလ ုက့်အစ အစဉ်မ ာျိုး) သ ု  မဟုတ့် အကက ျိုးစာျိုး (တစ့်န ငု့်ငှံလှံုျိုး သ ု  မဟုတ့် 

ပဒသတစ့်ခုလှံျုိုးအတွက့်) ကာကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်ပသာ အာမခှံအဆင ့်အတန့်ျိုးက ု အက ဖြတ့် ါ။ 

ဤအာမခှံစနစ့်သည့် န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ုျိုး ၏ ကက ျိုးမာျိုးပသာ  ာသ ဉတု ဆ ငု့် ာ 

ပ ျိုးအနတ ာယ့်ပလ ာ ခ ပ ျိုးမဟာဗ ျူဟာ၏ တစ့်စ တ့်တစ့်  ုင့်ျိုးမည့်သ ု  ဖြစ့်န ငု့် မည့်က ုလည့်ျိုး 

အက ဖြတ့် ါ။  

 

(ဂ)    မ ယှံပထာက့် ှံ ပကကျိုးလ အု ့်မှုန င ့် အလာျိုးအလာ၊ ကုန့်က စ  တ့်မ ာျိုးက ု မည့်သ ု  ပ ျိုး ပခ မည့်၊ 

ပ ရ ည့်အတွက့်မဟာဗ ျူဟာစသည့်တ ု  န င ့် - ပထာက့် ှံ ပကကျိုးမ ာျိုး၏ အခ  န့်န င ့် 

အမ ပလ ာ က သွာျိုးန ငု့်မှုမ ာျိုးက ု ပဆွျိုးပနျွိုး မည့်။  

 

(ဃ) မဖြစ့်မပနလု ့်ပဆာင့် ဖခင့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် မ မ ဆနဒအပလ ာက့်ပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုး - ပ ေါ်တငွ့် 

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး၏ အာမခှံအကာကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်သည ့်အပ ေါ်  ါဝင့်ဖခင့်ျိုး (သ ု  ) မ ါဝင့်ဖခင့်ျိုး 

(သ ု  မဟုတ့်) ပတာင့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး ါဝင့်ဖခင့်ျိုး (သ ု  မဟုတ့်)အစ ုျိုး မ  ပ ျိုးအ ့် ပသာ 

အဖခာျိုးဝန့်ပဆာင့်မှုမ ာျိုး ယထူာျိုးသည ့်ပတာင့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး (ဖြန  ့်ဖြျူျိုးပ ျိုးအ ့် မည ့် 

လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးပ ွျိုးခ ယ့်မှုဖြင ့်  ှံ   ုျိုးပ ျိုးန ငု့်သည့်) စသည့်ဖြင ့်ပ ွျိုးခ ယ့် မည့်။  

 

(င) အာမခှံအစ အစဉ်အတွက့်  န့် ှံုပင ွရ  န ငု့်မည ့်အ င့်ျိုးအဖမစ့် အာျိုးထည ့်သွင့်ျိုးမ  ျိုး အမ   ျိုးသာျိုး 

အဆင ့်မူဝါဒမူပ ာင့်အသစ့် မူကကမ့်ျိုးပ ျိုးဆွ ဖ င့်ဆင့် ါ။ မူကကမ့်ျိုးပ ျိုးဆွ  ဖ င့်ဆင့်သည ့် အခ  န့်တွင့် 

ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုးမ တ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးမ  ဖ င့် နည့်ျိုး ညာ ကျွမ့်ျိုးက င့်မှုမ ာျိုးန င ့် 

အဖခာျိုးအလာျိုးတူန ငု့်ငှံမ ာျိုး၏ သဏ္ဍန့်တူပသာ မူပ ာင့်မ ာျိုးမ  ပလ လာသင့်ယဖူခင့်ျိုးမ ာျိုး သည့် 

အလွန့်အက   ျိုးရ  ပစ ါသည့်။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

(စ) ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစ မှံက န့်ျိုးအတွက့်န င ့်  ထမန စ့်အပကာင့်အထည့်ပြာ့် န့်အတွက့် ညွှန့်ဖ  န့် ှံု ပငကွ ု 

ြန့်တ ျိုးဖ င့်ဆင့် မည့်။ အကယ့်၍ ပထာက့် ှံ မှုအစ အစဉ်မ ာျိုးရ  ခ  လ င့် ကာလရ ည့် အတွက့် 

အနည့်ျိုးဆှံျုိုး ၅ န စ့်စာ ပငပွကကျိုး ရ  န ငု့်မှုက ုပသခ ာပစ မည့်။   

 

 

အဆင  ်၅ - အြောမခံစနစြံွ်ွေ့ ဖြြိ ျိုးမှု၊  ြန  ် ြ ျိုးမ ျိုးနငှ  ်အြောမခံနှုန်ျိုး ြောျိုး 

 

ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုးပလ လာမှုန င ့် ဖ ည့်တွင့်ျိုးမ တ့်ြက့်အာမခှံအြွ ွဲ့မ ာျိုးန င ့် ပဆွျိုးပနျွိုးဖခင့်ျိုးမ ာျိုးက ု အပဖခခှံ၍ 

စမ့်ျိုးသ ့်ကာလန င ့်  ထမန စ့်တွင့် အာမခှံစနစ့်တွင့် ါဝင့်မည ့် သ ျိုးန ှံမ ာျိုး၊ အာမခှံမ  

အကာကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်မှု အနတ ာယ့်၊ အာမခှံထတု့်ကုန့် အမ   ျိုးအစာျိုး (ပလ ာ့်ပကကျိုး၊ အညွှန့်ျိုး) န င ့် 

အာမခှံထတု့်ကုန့်မ ာျိုးအတွက့် သတင့်ျိုးအခ က့် အလက့်အ င့်ျိုးအဖမစ့်မ ာျိုး က ု ဆှံုျိုးဖြတ့် မည့်။  

၁။  ထတု့်ကုန့်(အာမခှံ)နည့်ျိုး ညာ ှံုစှံ - ပလ ာ့်ပကကျိုးပင၊ွ အညွှန့်ျိုးက န့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် 

န စ့်မ   ျိုးပ ါင့်ျိုးဖခင့်ျိုး တစ့်ခုခ င့်ျိုးစ ၏ (အာျိုးနည့်ျိုးခ က့်၊ အာျိုးသာခ က့်မ ာျိုး န င ့် အသှံုျိုးခ န ငု့်မှု 

စသည့်တ ု  က ု နာျိုးလည့်ထာျိုး မည့်)၊ အာမခှံသ(ူကုမပဏ )/ထ ့်ဆင ့် အာမခှံသူ(ကုမပဏ ) န င ့် 

(သ ု  မဟုတ့်) န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ုျိုး သည့် index model န င ့် အာမခှံနှုန့်ျိုးတာျိုးသတ့်မ တ့် 

 န့်အတွက့် အခ က့်အလက့်မ ာျိုး၏ အ င့်ျိုးအဖမစ့် မ ာျိုးန င ့် တ့်သက့်၍ နာျိုးလည့်တတ့် 

ကျွမ့်ျိုးမှုရ   န့် လ အု ့် ါသည့်။  

 

(ခ)  အာမခှံထတု့်ကုန့်မ ာျိုးြွှံွဲ့ မြ  ျိုးမှုန င ့် ပ ျိုးနှုန့်ျိုးသတ့်မ တ့်ခ က့်မ ာျိုးအတွက့် က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့် 

အလက့်မ ာျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး (၁၀ န စ့် မ  န စ့် ၃၀ စာအထ  အခ  န့်အလ ုက့်) - အနတ ာယ့် 

ဖြစ့်န ငု့်မှုအပဖခအပနမ ာျိုးက ု ကာမ ပစ န့်အတွက့် သမ ငု့်ျိုးပကကာင့်ျိုးအလ ုက့်ဆှံျုိုးရှု ှံျိုးမှု အခ   ျိုးမ ာျိုး၊ 

အညွှန့်ျိုးက န့်ျိုးအတွက့်  ာသ ဉတုန င ့် အထကွ့်နှုန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုး  စသည့်တ ု  က ု 

ပကာက့်ယူထာျိုး န့်လ ုအ ့် ါသည့်။ မ ုျိုးပလဝသအညွှန့်ျိုးက န့်ျိုး အာမခှံစနစ့် အတွက့် 

မ ုျိုးပလဝသဌာနန င ့် ဗဟ ုစာ င့်ျိုးအင့်ျိုးအြွ ွဲ့တ ု  အာျိုး လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှု အြွ ွဲ့တွင့်  ါဝင့်ပစဖခင့်ျိုးဖြင ့် 

က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုး ရ  ပ ျိုးတငွ့် လွယ့်ကူ ပစမည့်ဖြစ့် ါသည့်။  

 

(ဂ) မည့်သည ့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် အာမခှံအစ အစဉ်တွင့် ဝင့်ပ ာက့်န ငု့်မည့် န င ့် 

အာမခှံစနစ့်မ  မည့်သည ့် ပထာက့် ှံ ပကကျိုးက မုဆ ု ပ ျိုးအ ့်န ငု့်မည ့် အာမခှံအစုရ  ဖခင့်ျိုး စသည့်တ ု  က ု 

ဆှံုျိုးဖြတ့် မည့်။  

 

(ဃ) အာမခှံ အခ က့်အလက့်အပသျိုးစ တ့်အပ ေါ်အပဖခခှံ၍  န ငု့်ငှံပတာ့်၏အာမခှံနှုန့်ျိုးထာျိုး အာျိုး 

ခရ ုင့်အဆင ့် သ ု  မဟုတ့် အပသျိုးငယ့်ဆှံုျိုးပသာ စ မှံခန  ့်ခွ အ ု့်ခ   ့်မှုအပ ေါ်တွင့် နှုန့်ျိုးထာျိုးသတ့်မ တ့် ါ။ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

   မ ယမ့်နှုန့်ျိုးထာျိုးသည့် သ ျိုးန ှံအထကွ့်နှုန့်ျိုးစွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်၏ ပနာက့်ခှံအခ က့်အလက့်မ ာျိုးအာျိုး 

အာမခှံက န့်ျိုးဂဏန့်ျိုးဆ ုင့် ာ အခ က့် အလက့် တွက့်ခ က့်မှုမ ာျိုးပ ေါ်တငွ့် အပဖခခှံ ါသည့်။ 

မ ရ ု ျိုးြလာ/သာမာန့်အပဖခအပန အပ ေါ် အာမခှံ အကာအကွယ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး၊ 

ပ ျိုးအနတ ာယ့်က ပ ာက့်မှုအပ ေါ် အာမခှံ အကာ အကယွ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး စသည ့် ပတွွဲ့ ကကှံ  သည ့် 

အပဖခအပနမ ာျိုးပ ေါ် မူတည့်၍ ပ ွျိုးခ ယ့် ထာျိုးပသာ ပဒသမ ာျိုး၏ ပခတ့်အဆက့်ဆက့်တွင့် 

အာမခှံပ ျိုးအ ့်ခ  ပသာ အကက မ့်အပ  အတွက့်က ုသ ရ  ထာျိုးဖခင့်ျိုးဖြင ့် န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ုျိုး   ုင့်ျိုးမ  

ဆှံုျိုးဖြတ့်ခ က့်ခ မည ့် သမူ ာျိုးသည့် သက့်ဆ ုင့် ာအာမခှံစနစ့်တစ့်ခုခ င့်ျိုးအလ ုက့် ပ ျိုးအ ့် မည ့် 

အကက မ့်အပ  အတွက့်က ု နာျိုးလည့်န ငု့်မည့်ဖြစ့် ါသည့်။ ဖ ည့်တွင့်ျိုးအာမခှံကုမပဏ မ ာျိုး၏ အာမခှံ 

နှုန့်ျိုးထာျိုး သတ့်မ တ့်ဖခင့်ျိုးန င ့် တ့်သက့်၍  စွမ့်ျိုးပဆာင့် ည့်တည့်ပဆာက့် ာတွင့် န ငု့်ငှံတကာ 

(အစ ုျိုး န င ့်  ုဂဂလ ကကဏ္ဍ)မ  ကျွမ့်ျိုးက င့်သူမ ာျိုး၏ အကအူည မ ာျိုး လ ုအ ့်မည့်ဖြစ့် ါ သည့်။    

 

(င) ပထာက့် ှံ မှုမ ာျိုးရ  ခ  လ င့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သ ု  ပသာပ ျိုးအ ့်မှုမ ာျိုး 

က ုပမ ာ့်မ န့်ျိုးပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် တစ့်စုတစ့်စည့်ျိုးတည့်ျိုးစုပ ါင့်ျိုး ါဝင့်သည ့် ဝန့်ပဆာင့်မှု/ 

ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးက ု ပမ ာ့်လင ့်သည ့် စသည့်တ ု   အက   ျိုးသက့်ပ ာက့်မှု အပသျိုးစ တ့်က သု ရ   

ပြာ့်ဖ   ါမည့်။  

 

(စ)  အာမခှံစနစ့်အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုး ဖြန  ့်ပဝပ ာက့်ရ  န ငု့်မည ့် လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး စှံုစမ့်ျိုး ပထာက့်လ မ့်ျိုး ါ - 

စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးပခ ျိုးပငနွ င ့် အဖခာျိုးအာမခှံထတု့်ကုန့်မ ာျိုးန င ့်ဆက့်စ ့်မှု ရ  ပသာပန ာမ ာျိုးတွင့် ဖြစ့်န ငု့်ပခ  

ရ  /မရ  ၊ ပတာင့်သူအစုအြွ ွဲ့မ ာျိုးန င ့် အဖခာျိုးပတာင့်သူ မ ာျိုးအတွက့် န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ုျိုး မ  

လက့်ရ  ပ ျိုးအ ့်လ က့်ရ  သည ့် သွင့်ျိုးအာျိုးစု ပထာက့် ှံ  သည ့်အစ စဉ် စသည့်တ ု  န င ့် 

တစ့်စုတစ့်စည့်ျိုးတည့်ျိုးပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုးသည့် အာမခှံ စနစ့် အာျိုး အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုး 

ပ ာက့်ရ  န ငု့်ပသာလမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုးဖြစ့်ကကသည့်။  

 

(ဆ)  ပတာင့်သူမ ာျိုးမ တ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊    မ ယှံပငပွ ျိုးသွင့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ ပလ ာ့်ပကကျိုးပ ျိုးသငွ့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ 

ပ ျိုးကွက့်ရ ာပြွဖခင့်ျိုးန င ့် ပနာက့်ဆှံုျိုးသတင့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးက ု  ရ   န့်အတွက့် လက့်ရ   

မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ဆက့်သွယ့်ပ ျိုးကွန့်ယက့်စနစ့်န င ့် မ ု  ငု့်ျိုးလ့်ပငပွ ျိုးပခ မှု အသှံုျိုးခ န ငု့် သည ့်စွမ့်ျိုး ည့်န င ့် 

မည့်သ ု  အသှံျုိုးခ သည့်က ု စူျိုးစမ့်ျိုးပလ လာ မည့်ဖြစ့်သည့်။  

 

(ဇ) ပတာင့်သူမ ာျိုး က့်မ အဖမင့်ဖြင ့် အာမခှံစနစ့် န င ့် အဖခာျိုးန ငု့်ငှံပတာ့်အစ ျုိုး မ  အက   ျိုး 

ခှံစာျိုးခွင ့်မ ာျိုးအပ ေါ် ကုန့်က စ  တ့်န င ့်အက   ျိုးအဖမတ့်စ စစ့်သှံုျိုးသ ့်တွက့်ခ က့်ဖခင့်ျိုးက ု 

အထကွ့်နှုန့်ျိုးပကာင့်ျိုးပသာ သ ျိုးန ှံ ာသ ၊ အထကွ့်နှုန့်ျိုး ၅၀  ာခ ုင့်နှုန့်ျိုးသာ  ရ  ပသာ သ ျိုးန ှံ ာသ ၊ 

က ့်ပ ျိုးပကကာင ့် သ ျိုးန ှံဆှံျုိုးရှု ှံျိုးမှု ၉၀  ာခ ုင့်နှုန့်ျိုးရ  ပသာ ာသ  (သ ု  မဟုတ့် န ငု့်ငှံတဝ မ့်ျိုးကကှံ ပတွွဲ့ သည ့် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

က ့်ပ ျိုးအနတ ာယ့်ပကကာင ့်  က့်စ ျိုးမှု အဆင ့်) စသည့်တ ု   က ု ထည ့်သွင့်ျိုးစဉ်ျိုးစာျိုး 

ဤဆှံုျိုးရှု ှံျိုးန ငု့်မှုအလာျိုးအလာမ ာျိုးက ု န ငု့်ငှံပတာ့်အဆင ့် လက့်ပတွွဲ့ ပလ လာပဆာင့် ွက့်ခ က့်မ ာျိုးန င ့် 

ဖ ည့်တွင့်ျိုးအာမခှံကုမပဏ မ ာျိုး၏အနတ ာယ့် က ပ ာက့်မှုအပ ေါ်စွန  ့်စာျိုးန ငု့်မှု စသည့်တ ု  အပ ေါ်အပဖခခှံ၍ 

ဆှံုျိုးဖြတ့်န ငု့် ါသည့်။ တွက့်ခ က့် ပလ လာသှံုျိုးသ ့်ခ က့်မ ာျိုးတွင့် သ ရ  ထာျိုးမ  ျိုး/ပမ ာ့်မ န့်ျိုးအထကွ့်မ  

 ရ  သည ့် အဖမတ့်ပင၊ွ ပတာင့်သူအဆင ့်တွင့် အာမခှံအတွက့်    မ ယှံပကကျိုးပ ျိုးသငွ့်ျိုး မည ့် 

ကုန့်က စ  တ့်(အစ ျုိုး မ  အပထာက့်အ ှံ အနည့်ျိုးငယ့်သာပ ျိုးခ  န့်)၊ န င ့် အစ ုျိုး မ ပ ျိုးသာ အဖခာျိုး 

သက့်သာခွင ့်မ ာျိုး ရ  သည ့်အပ ေါ် စသည့်တ ု  ထည ့်သငွ့်ျိုးတွက့်ခ က့် မည့်။  

 

 

အဆင  ်၆ - ပေါဝငပ် သ်ကသ်မူ ြောျိုး၏ ြောဝန်ယမူှုနငှ  ်လိုပ်ငန်ျိုးစဉ်သ မှ် ခ် ကမ် ြောျိုး 

 

(က)       မ တ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုး၏ အခန့်ျိုးကဏ္ဍန င ့် တာဝန့်ဝတတ  ာျိုးမ ာျိုး၊ တာဝန့်ခှံမှု၊ 

            ပအာင့်ဖမင့်မှုမ ာျိုးအတွက့်မက့်လှံုျိုးပ ျိုးထ န့်ျိုးညြှ ဖခင့်ျိုး စသည့်တ ု  က ု ရ င့်ျိုးလင့်ျိုးစွာ ခွ ဖခာျိုး 

သတ့်မ တ့် မည့်။ စ မှံက န့်ျိုး စ မှံခန  ့်ခွ မှုမူပ ာင့်အာျိုး ရ င့်ျိုးလင့်ျိုးစွာ ခ မ တ့်ဖခင့်ျိုး(ကနဉ ျိုး အဆင ့်မ ာျိုးတွင့် 

ပဆွျိုးပနျွိုးခ  သည ့်အတ ုင့်ျိုး) သည့် အလွန့်အပ ျိုးကက ျိုး ါသည့်။  

 

(ခ) သက့်ဆ ုင့် ာကဏ္ဍအသ ျိုးသ ျိုးမ   ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုး  ါဝင့်မ  ျိုး ပအာက့်ပြာ့်ဖ  

 ါလု ့်ငန့်ျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုးအလ ုက့် ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့် န့်အတွက့် စှံလု ့်ငန့်ျိုးလည့် တ့်မှုဆ ုင့် ာ 

လု ့်ထှံျုိုးလု ့်နည့်ျိုးမ ာျိုး (မူကကမ့်ျိုး) ပ ျိုးဆွ ဖ င့်ဆင့် ါ -  

 (က)  ပ ျိုးကွက့်ရ ာပြွပ ျိုး 

 (ခ)  ဖြန  ့်ပဝဖခင့်ျိုး 

 (ဂ) အာမခှံထာျိုးမည ့်သမူ ာျိုးမ တ့် ှံတုင့်ဖခင့်ျိုး (စာ ွက့်စာတမ့်ျိုး သ ု   ဒစ့်ဂ စ့်တယ့်စနစ့်) 

 (ဃ)    မ ယှံပကကျိုးပကာက့်ခှံဖခင့်ျိုး 

 (င) ဆှံုျိုးရှု ှံျိုးန ငု့်မှု အက ဖြတ့် န့်အတွက့် အခ က့်အလက့်မ ာျိုးစပုဆာင့်ျိုးဖခင့်ျိုး 

(စ) ပတာင့်သူအဆင ့်တွင့်ဆှံုျိုးရှု ှံျိုးမှုအက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုး (  က့်စ ျိုးဆှံျုိုးရှု ှံျိုးမှုအတွက့် ပလ ာ့် ပကကျိုး) 

သ ု  မဟုတ့် အညွှန့်ျိုးက န့်ျိုးအခ က့်အလက့်မ ာျိုးမ  တဆင ့်အက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုး  

(ဆ) ဆှံုျိုးရှု ှံျိုးမှုကကှံ ပတွွဲ့ ပသာပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် ပလ ာ့်ပကကျိုးပင ွခွ ပဝပ ျိုးအ ့် ဖခင့်ျိုး  

(ဇ) အပဖခခှံအက ဆှံျုိုးအနတ ာယ့်မ ာျိုးအတွက့်ကွင့်ျိုးဆင့်ျိုးမှုမ  ရ  လာသည ့်တှံု  ဖ န့်ခ က့် မ ာျိုး 

(အညွှန့်ျိုးထတု့်ကုန့်မ ာျိုးအတကွ့်)  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

(ဂ) ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးသင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးန င ့် လူမှုပ ါင့်ျိုးသင့်ျိုးဆက့်ဆှံပ ျိုး စသည့်တ ု   

အတွက့်ဖြစ့်န ငု့်ပဖခရ  ပသာ ဖြန  ့်က က့်န ငု့်သည ့် မဟာဗ ျူဟာတစ့်ခုက ုပ ျိုးဆွ မ  ျိုး ပရ ွဲ့ပဖ ျိုး 

စမ့်ျိုးသ ့်မှုမ ာျိုးဖ  လု ့်၍ အဆင ့်ဖမြှင ့်တင့်သွာျိုး န့်ဖြစ့်သည့်။ စ ျိုး ွာျိုးပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုး အစ  အစဉ်တစ့်ခုအာျိုး 

 န့် ှံုပငဖွမြှင ့်တင့်၍ပ ျိုးဆွ  ါ (ယခင့်အဆင ့်မ  အပသျိုးစ တ့် ဖ န့်လည့် ဖ  ဖ င့် ါ)။  

 

(ဃ) စှံလု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုလု ့်ထှံျုိုးလု ့်နည့်ျိုးမ ာျိုးက ု အပထာက့်အ ှံ ပ ျိုးမည ့် လ ုအ ့်သည ့် 

စာ ွက့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုး ဉ မာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမဝူါဒဆ ငု့် ာ စာ ွက့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုး စသည့် 

တ ု  က ုဖ င့်ဆင့်ပဆာင့် ွက့်ထာျိုး မည့်။   

 

အဆင  ်၇ - ကငွျ်ိုးဆငျ်ိုးအမကြောငအ် ညမ်ြြ်ောမဆြောင ွ်ကမ် ျိုးသင ်န်ျိုးနငှ  ်

မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးမ ြောျိုး၏လမူှုဆကဆ်မံ ျိုး 

 

(က)       သင့်တန့်ျိုးလက့်စွ စာအု ့်မ ာျိုးဖ င့်ဆင့်မ  ျိုး ပတာင့်သူမ ာျိုးထှံသ ု  ကွင့်ျိုးဆင့်ျိုးပလ က င ့်ဖခင့်ျိုး န င ့် 

အာမခှံမ ာျိုးပ ာင့်ျိုးခ မည ့်ကွင့်ျိုးဆင့်ျိုးဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပလ က င ့်သင့်ကကာျိုးပ ျိုး ါ။  

 

(ခ)  ပတာင့်သူမ ာျိုးအတွက့် လူမှုဆက့်ဆှံပ ျိုး၊ ဆက့်သယွ့်ပ ျိုးန င ့် ပ ျိုးကွက့်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုး တ ု  က ု 

ပဆာင့် ွက့်မ  ျိုး သင့်တန့်ျိုးလက့်စွ စာအု ့်မ ာျိုးဖ င့်ဆင့် ါ။  

 

(ဂ) ပက ျိုး ွာအဆင ့်ဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးထှံသ ု   ညွှန့်ကကာျိုးန ငု့် န့်န င ့် ဆက့်သွယ့်မှုပသခ ာပစ န့် 

အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်မ  ပက ျိုး ွာအဆင ့် သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးအထ  အဆင ့်ဆင ့်ကွ ့်က မှု 

ကွင့်ျိုးဆက့်တစ့်ခုတည့်ပဆာက့် ါ။  

 

(ဃ) ပတာင့်သူအု ့်စု အလ ုက့်သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးန င ့် ပနာက့်ဆက့်တွ သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုးပ ျိုး န့် 

အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွက့် ါ (သ ု  မဟုတ့် ပ ွျိုးခ ယ့်ထာျိုးပသာ အာမခှံဖြန  ့်ဖြျူျိုး 

ပ ာင့်ျိုးခ မည ့်လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးအလ ုက့်ပဆာင့် ွက့် ါ)။ အ ည့်အပသွျိုးထ န့်ျိုးခ   ့် န့် ပလ က င ့် 

သင့်တန့်ျိုးပ ျိုးထာျိုးသည ့်ပတာင့်သူမ ာျိုး/ပတာင့်သူအု ့်စမု ာျိုး၏ ဆယ့်သွယ့်  န့်နှံ ါတ့်မ ာျိုးအာျိုး 

အပသျိုးစ တ့်မ တ့်တမ့်ျိုးထာျိုးရ   ါ။  

 

(င) ပလ က င ့်  ု  ခ ပ ျိုးထာျိုးပသာ သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုး၏အ ည့်အပသွျိုး စစ့်ပဆျိုးအတည့်ဖ   န့် အတွက့် 

ပ ွျိုးခ ယ့်ထာျိုးပသာပတာင့်သမူ ာျိုးထှံမ  သင့်ကကာျိုးပ ျိုးထာျိုးသည ့် သင့်တန့်ျိုးမ ာျိုး အာျိုး နာျိုးလည့်မှုရ  မရ   

စစ့်တမ့်ျိုးမ ာျိုးပကာက့်ယူ ါ (ြုန့်ျိုးဖြင ့်လည့်ျိုး စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့် ယူန ငု့် ါသည့်)။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

 

အဆင  ်၈ - အယအူဆ သမဘြော ြောျိုးအ မငမ် ြောျိုး စမ်ျိုးသပ် ခငျ်ိုး/ သကမ်သ ပ ခငျ်ိုး နငှ  ်

 ြိိုျိုး ကမ်အြောငလ်ိုပ်မဆြောင ်ခငျ်ိုး 

 

 

(က) ဖြစ့်န ငု့် ါက အာမခှံစနစ့်ထတု့်ကုန့်၏ နည့်ျိုး ညာ  ငု့်ျိုးဆ ငု့် ာမ ာျိုး အထျူိုးသဖြင ့် အညွှန့်ျိုး 

ထာျိုးရ  သည ့်အာမခှံစနစ့်ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးသည့် အသင ့်ပလ ာ့်ဆှံုျိုးပသာ ပတွွဲ့ ကကှံ  မည ့် 

အနတ ာယ့်စွန  ့်စာျိုးမှုမ ာျိုးက ု အဓ ကထာျိုးမ  ျိုး မ န့်ကန့်သည ့်အဖြစ့်အ  က့်/အပကကာင့်ျိုး အ ာမ ာျိုးန င ့် 

အစ    ျိုးန ငု့် န့် ပသခ ာလု ့်ပဆာင့် မည့်ဖြစ့်သည့်။  

 

(ခ)  ဖ င့်ဆင့်မ  ျိုး အာမခှံလု ့်ငန့်ျိုးစဉ်အာျိုး သတ့်မ တ့်ထာျိုးသည ့်ဖြန  ့်ဖြျူျိုးပ ျိုး လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ  တစ့်ဆင ့် 

လယ့်သမာျိုးမ တ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊    မ ယှံပကကျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး/ဖ ည့်တွင့်ျိုး အာမခှံ 

ကုမပဏ သ ု  လွှ ပဖ ာင့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ မူဝါဒဆ ုင့် ာစာ ွက့်စာတမ့်ျိုးမ ာျိုးဖြန  ့်ပဝဖခင့်ျိုး၊ အာမခှံပလ ာ့် 

ပကကျိုးပတာင့်ျိုးဆ ုမှုမ ာျိုးက ု ဖ န့်လည့်စစ့်ပဆျိုးဖခင့်ျိုး/ဆှံုျိုးရှု ှံျိုးမှုအက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုး၊ ပလ ာ့်ပကကျိုး 

ပငလွွှ အ ့်ဖခင့်ျိုးလ ု့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးက ု အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွက့် မည့်။  

 

(ဂ) ပထာက့် ှံ ပကကျိုး ယူထာျိုးသည ့်ပတာင့်သူဖြစ့် ါက အာမခှံထာျိုးသည ့်ပတာင့်သူမ ာျိုးန င ့် 

အဖခာျိုးအခ က့်အလက့် အပသျိုးစ တ့်မ ာျိုးက ု ဖ ည့်တွင့်ျိုးအာမခှံကုမပဏ သ ု   ပထာက့် ှံ ပင ွ

လွှ ပဖ ာင့်ျိုးဖခင့်ျိုးပဆာင့် ွက့် န့် ပထာက့် ှံ ပကကျိုးပ ျိုးသည ့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးသ ု   တင့်ဖ  မည့်။  

 

(ဃ) မ တ့် ှံုတင့်ဖခင့်ျိုး၊    မ ယှံပကကျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး၊ အာမခှံပလ ာ့်ပကကျိုးပငပွ ျိုးအ ့်ဖခင့်ျိုး တ ု   အတွက့် 

မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ြုန့်ျိုးမ သှံျုိုးစွ ဖခင့်ျိုးစသည ့်နည့်ျိုး ညာအသစ့်မ ာျိုး၏ ထ ပ ာက့်မှုက ု စမ့်ျိုးသ ့် မည့်။  

 

 
 
 

အဆင  ်၉ -  ပငဆ်င ်ြောျိုးသည ခ် ဉ်ျိုးကပ်မှုနညျ်ိုးလမ်ျိုး၊ အြောမခံ ို က်ိုန်မ ြောျိုးနငှ  ်

မြိ ြ်က ်အြွ ွေ့မ ြောျိုးပူျိုးမပေါငျ်ိုးမဆြောင ွ်က ်ခငျ်ိုး 

 

(က) ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစမ့်ျိုးသ ့်အဆင ့်တွင့် လု ့်ငန့်ျိုးအပကာင့်ထည့်ပြာ့်မှုအဆင ့်မ ာျိုး၊ မ တ့်ြက့်အြွ ွဲ့ 

အစည့်ျိုးမ ာျိုးန င ့်  ူျိုးပ ါင့်ျိုးပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုးန င ့် ထတု့်ကုန့်နည့်ျိုး ညာ စွမ့်ျိုးပဆာင့်ခ က့် မ ာျိုး၏ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

စ န့်ပခေါ်မှုအခက့်အခ မ ာျိုး၊ အာျိုးနည့်ျိုးခ က့်မ ာျိုးက ု ပြာ့်ထတု့် န့် စစ့်ပဆျိုးဖခင့်ျိုး 

န င ့်အက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပဆာင့် ွက့် မည့်။  

 

(ခ) ပတွွဲ့ ကကှံ  သည ့်အခက့်အခ မ ာျိုးက ုနာျိုးလည့်ပစ န့်န င ့် အစ အစဉ်အပ ေါ်တှံု  ဖ န့်ခ က့် 

မ ာျိုး/တှံု  ဖ န့်ခ က့်မ ာျိုးက ု  ရ  ပစ န့် အစ အစဉ်တွင့် ါဝင့်သည ့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး၊  

ပဒသဆ ုင့် ာအစ ျုိုး အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးန င ့် အစ အစဉ်အပကာင့်အထည့်ပြာ့်ပဆာင့် ွက့် 

ပနသည ့်ဝန့်ထမ့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပတွွဲ့ဆှံုပမျိုးဖမန့်ျိုးမှုမ ာျိုးဖ  လု ့် မည့်။  

 

(ဂ)  လု ့်ငန့်ျိုးအစ အစဉ်မ ာျိုးအမ န့်တကယ့်ပဆာင့် ွက့်ဖခင့်ျိုးမဖ  မ  ပရ ွဲ့ပဖ ျိုးစမ့်ျိုးသ ့်လု ့်ငန့်ျိုး 

အစ စဉ်မ ာျိုးအာျိုး ပဖ ာင့်ျိုးလ ဖခင့်ျိုး တ ျုိုးတက့်မှုမ ာျိုးဖ  လု ့်ဖခင့်ျိုး စသည့်တ ု  က ု ပဆာင့် ွက့်  န့် 

အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်လု ့်ငန့်ျိုး ပဆာင့် ွက့်သည ့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပဆွျိုးပနျွိုး တင့်ဖ   မည့်။ 

အစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ျုိုးတက့်ပစ န့်အတွက့် အာမခှံအမ   ျိုးအစာျိုး၊ စွန  ့်စာျိုး မှု၊ 

အနတ ာယ့်ရ  မှုတ ု  န င ့် တ့်သက့်သည ့် မူဝါဒဆ ုင့် ာမူပ ာင့်မ ာျိုး သ ု  မဟုတ့် အပကာင့် 

အထည့်ပြာ့်ပ ျိုးမဟာဗ ျူဟာတ ု  န င ့်  တ့်သက့်၍ အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုးဖြစ့်ပအာင့် အခ   ွဲ့ကဏ္ဍ မ ာျိုးတွင့် 

ပဖ ာင့်ျိုးလွယ့်ဖ င့်လွယ့်ရ   မည့်။  

 

(ဃ) အစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ျုိုးတက့်ပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးအတွက့် ယပန  အထ  ပတွွဲ့ ကကှံ  သည ့် အဓ က 

သင့်ခန့်ျိုးစာယူစ ာမ ာျိုးန င ့် န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ျုိုး   ငု့်ျိုးမ  အဆ ု ါအပတွွဲ့အကကှံ မ ာျိုး အပ ေါ် မည့်သ ု   

ပဆာင့် ွက့်ပ ျိုးမည့် စသည့်တ ု   အပသျိုးစ တ့် ါဝင့်ပသာ အမ   ျိုးသာျိုး အဆင ့် 

လု ့်ငန့်ျိုးပဆာင့် ွက့်မှုအြွ ွဲ့အစ  င့်ခှံစာက ု သက့်ဆ ုင့် ာ ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး အာျိုးလှံျုိုး 

သ ု  ဖြန  ့်ပဝန ငု့်ပ ျိုး ပဆာင့် ွက့် မည့်။  

 

 

 

 

 

အဆင  ်၁၀ - အစအီစဉ် စခ်ိုလံိုျိုးစ င ်ခငျ်ိုးနငှ  ်အဆင  ်မြှင  ်င ်ခငျ်ိုး 

 

 

(က) တည့်ျိုးဖြတ့်ဖ င့်ဆင့်ထာျိုးသည ့် အစ အစဉ်မဟာဗ ျူဟာန င ့် စှံ လု ့်ထှံျုိုးလု ့်နည့်ျိုး 

ပဆာင့် ွက့်ခ က့်မ ာျိုးက ု  ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး ါဝင့်၍ အပကာင့်အထည့် ပြာ့် မည့်။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

(ခ) စဉ်ဆက့်မဖ တ့် ထတု့်ကုန့်အစ အစဉ်တ ုျိုးတက့်ပစ န့်တွက့်  ါဝင့် တ့်သက့်သူမ ာျိုး၊ 

 ည့်မ န့်ျိုးထာျိုးသည ့်ပတာင့်သလူယ့်သမာျိုးမ ာျိုးန င ့် န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ုျိုး  က့်မ  ကကာျိုးခှံ 

ပဆာင့် ွက့်သူမ ာျိုးအာျိုးလှံျုိုးန င ့်အတူ ပစာင ့်ကကည ့်စစ့်ပဆျိုး၊ အက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးက ု 

လု ့်ပဆာင့် မည့်။  

 

(ဂ) မ တ့်ြက့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုးန င ့်လု ့်ငန့်ျိုးစဉ်မ ာျိုးအာျိုးလှံုျိုးက ု န စ့်စဉ်စာ င့်ျိုးစစ့်ပဆျိုး 

မှုဖ  လု ့် မည့်။ 

 

(ဃ) အာမခှံလု ့်ငန့်ျိုး အပကာင့်အထည့်ပြာ့် ာတွင့် အဓ က ည့်မ န့်ျိုးခ က့်မ ာျိုး ပအာင့်ဖမင့် ပစ န့်အတွက့် 

အာမခှံဖခင့်ျိုးန င ့် အလာျိုးအလာရ  သည ့်ပထာက့် ှံ မှုအစ အစဉ်မ ာျိုး အတွက့် န စ့်ရ ည့်မဟာဗ ျူဟာက ု 

ဖ  စုဖ င့်ဆင့်ထာျိုး မည့်။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအဆင  ်အြောမခံ ြောျိုးရှြိလြိိုမှုအမပေါ် စစ ်မ်ျိုး မကြောကယ် ူခငျ်ိုး 

 

 ၁။ က ြိ ျိုးမ ကြောငျ်ိုးမြြော် ပခ က ်

 
ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆင ့်စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုး၏  ည့် ွယ့်ခ က့်သည့်  ည့်မ န့်ျိုးထာျိုး သည ့် 

ပတာင့်သူမ ာျိုးန င ့် အက   ျိုးခှံစာျိုးခွင ့်ရ  သူပတာင့်သူမ ာျိုး၏ အာမခှံထာျိုးရ  လ မုှုန င ့် စ ုက့်    ျိုး ပ ျိုး 

အာမခှံထတု့်ကုန့်မ ာျိုးအပ ေါ်လ ုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးအာျိုး   ုမ ုနာျိုးလည့်သပ ာပ ါက့်ပစ န့် ဖြစ့် ါသည့်။ 

ဤစစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယဖူခင့်ျိုးသည့် ASEAN-CRN ည လာခှံအတွက့် ခ မ တ့်ခ  ပသာ အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့် 

သ ျိုးန ှံအာမခှံစနစ့်ဖြစ့်ပ ေါ်ပစပ ျိုး လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် (၁၀) ဆင ့် - လမ့်ျိုးညွှန့်သှံျုိုးသ ့် ခ က့်၏ အဆင ့် ၂ 

ဆင ့်ပဖမာက့်ဖြစ့်ပသာ ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုးပလ လာဖခင့်ျိုးန င ့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး မ ာျိုး၏ အနတ ာယ့် 

ဖြစ့်န ငု့်ပဖခအက ဖြတ့်ဖခင့်ျိုး အဆင ့်တွင့် ါဝင့် ါသည့်။ ဖြစ့်န ငု့်စွမ့်ျိုးပလ လာမှု အဆင ့်သည့် 

အာမခှံအစ အစဉ်ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးတ ုျိုးတက့်ပ ျိုးအတွက့် သုပတသနဖ  လု ့် န့်န င ့် အဓ က 

သတ့်မ တ့်ခ က့်မ ာျိုးခ မ န့်န ငု့် န့် အပ ျိုး ါပသာ အဆင ့်တစ့်ခုဖြစ့် ါသည့်။ လု ့်ငန့်ျိုးစဉ် အဆင ့် ၂ တွင့် 

ပကာက့်ယူထာျိုးပသာပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးအဆင ့်န င ့် အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့်က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုး အခ က့်အလက့်မ ာျိုးက ု 

စ စစ့်ပတွွဲ့ ရ  ခ က့်အ   ရ  လာပသာ လာဒ့်မ ာျိုးသည့် အာမခှံမ  အကာ 

အကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်သည ့်စ န့်ပခေါ်မှုအနတ ာယ့်မ ာျိုးက ု ပြာ့်ထတု့်ဖခင့်ျိုး၊ မည့်သည ့်ထတု့်ကုန့်မ ာျိုးသည့် ပ ျိုးထာျိုးသည ့် 

က န့်ျိုးဂဏန့်ျိုးအခ က့်မ ာျိုးန င ့် အနတ ာယ့်ရ  န ငု့်မှုပလ လာခ က့်အပ ေါ်တွင့် ဖြစ့်န ငု့် ပခ ရ  ဖခင့်ျိုး၊ ဖြစ့်န ငု့်သည ့် 

အာမခှံထတု့်ကုန့်ဖြန  ့်ဖြျူျိုးမည ့်လမ့်ျိုးပကကာင့်ျိုးမ ာျိုး၊ ပတာင့်သ ူလယ့် 

သမာျိုးမ ာျိုးထှံပ ာက့်ရ  န ငု့်မည ့်နည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုး၊ အပထာက့်အ ှံ မ ာျိုးလ အု ့်ဖခင့်ျိုး န င ့် အမ   ျိုးသာျိုး အဆင ့် 

သ ျိုးန ှံအာမခှံအြွ ွဲ့ ြွ ွဲ့စည့်ျိုး န့်အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုးြွ ွဲ့စည့်ျိုး ှံု စသည့်တ ု  က ု သတ့်မ တ့်န ငု့် ါ သည့်။  

အလာျိုးတူစစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူမှုက ု ၂၀၁၅ ခုန စ့်၊ မတ့်လတွင့် အပရ ွဲ့ဂ ာဗာျိုး၌ရ   G4INDO စ မှံက န့်ျိုးဧ  ယာတွင့် 

ပကာက့်ယူခ   ါသည့်။ G4INDO စ မှံက န့်ျိုး၏ ည့် ွယ့်ခ က့်မ ာ အင့်ဒ နု ျိုးရ ာျိုး န ငု့်ငှံအစ ျုိုး ၊ 

လယ့်ယာစ ုက့်    ျိုးပ ျိုးဝန့်ကက ျိုးဌာန၏ သ ျိုးန ှံအာမခှံစနစ့်အာျိုး ပအာင့်ဖမင့်စွာ အပကာင့်အထည့်ပြာ့်န ငု့် န့် 

သင ့်ပလ ာ့်သည ့် အာမခှံထတု့်ကုန့်စနစ့်အာျိုး သတ့်မ တ့်ဖခင့်ျိုးန င ့် ဖြန  ့်ဖြျူျိုးပ ျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးတွင့် 

အပထာက့်အ ှံ ပ ျိုးဖခင့်ျိုးဖြစ့်ဖခင့်ျိုးပကကာင ့် G4INDO စ မှံက န့်ျိုးသည့် 

ပတာင့်သူမ ာျိုးလက့်ရ  စ ုက့်    ျိုးထတု့်လု ့်မှုတွင့် င့်ဆ ငု့်ပန သည ့် အခက့်အခ န င ့် စ န့်ပခေါ်မှု မ ာျိုး အာျိုး 

ရ င့်ျိုးလင့်ျိုးတ က စွာဖမင့်န ငု့် န့်အပ ျိုးကက ျိုးသည ့်အတကွ့်ဖြစ့် ါသည့်။ ဤစစ့်တမ့်ျိုးအာျိုး 

ခ ဉ်ျိုးက ့်မှုနည့်ျိုးလမ့်ျိုးသည့် တ က ခ ုင့်မာပသာ သ ု  မဟုတ့် အဆင ့်ဖမင ့်သ  ပှံနည့်ျိုးက သှံျုိုးသ ့်ခ က့် စသည ့် 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

ခ ဉ်ျိုးက ့်မှုမ   ျိုးမဟုတ့် ါ။  ည့် ွယ့်ခ က့်မ ာ လယ့်သမာျိုးက ုယ့်စာျိုးလ ယ့်မ ာျိုးထှံမ  ၎င့်ျိုးတ ု   ၏အပတွွဲ့အကကှံ န င ့် 

လ ုအ ့်ခ က့်မ ာျိုးအာျိုး ပလ လာ န့်ဖြစ့် ါသည့်။  

 

၂။ စစ ်မ်ျိုးမကြောကယ် ူခငျ်ိုး 

 

စစ့်တမ့်ျိုးတငွ့် ါဝင့်မည ့် ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးက ုယ့်စာျိုးလ ယ့်သည့် ယခင့်စ ုက့်    ျိုးပ ျိုး အာမခှံ 

အစ အစဉ်မ ာျိုးတွင့်  ါဝင့်ထာျိုးမှုရ   န့်မလ အု ့် ါ။ စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူပတွွဲ့ဆှံုပမျိုးဖမန့်ျိုးသူသည့် 

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးရ င့်ျိုးဖ သည ့်အ ာမ ာျိုးက ု  ှံုပြာ့်ဖမင့်န ငု့် န့်အတွက့် အခ   ွဲ့ပန ာမ ာျိုး တွင့် 

သွာျိုးလာပ ျိုးအ  ခက့်ခ ပသာ့်လည့်ျိုး  ပတာင့်သူမ ာျိုး၏စ ုက့်ခင့်ျိုးမ ာျိုးက ု ါ ကကည ့်ရှုန ငု့် ါက 

အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုးဖြစ့် ါသည့်။  

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးန င ့်ပတွွဲ့ဆှံုပဆွျိုးပနျွိုးခ က့်မ ာျိုးသည့် အက   ျိုးရ  ထ ပ ာက့်ပသာ အမ   ျိုးသာျိုးအဆင ့် 

အာမခှံအစ အစဉ် ြွှံွဲ့ မြ  ျိုးပ ျိုးအတွက့် အပ ျိုး ါပသာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး မ ာျိုး၏ အပဖခအပန၊ 

အနတ ာယ့်ရ  မှုန င ့် တ့်သက့်သည ့်အခ က့်အလက့်၊ ပခ ျိုးပင ွရ  န ငု့်မှု၊ မ  ု ုင့်ျိုး နည့်ျိုး ညာအသှံုျိုးဖ  န ငု့်မှုန င ့် 

အဖခာျိုးအပ ျိုး ါပသာ အခ က့်အလက့်အပသျိုးစ တ့်မ ာျိုး အပ ေါ် အာရှံုစ ုက့် မည့်ဖြစ့်သည့်။ 

စစ့်တမ့်ျိုးပကာက့်ယူဖခင့်ျိုးဖြင ့်ခ ဉ်ျိုးက ့်မှုသည့်  ာသာ  ့် နယ့် ယ့် အမ   ျိုးမ   ျိုး အပ ေါ်တွင့် 

တ က ခက့်ခ ပသာပမျိုးခွန့်ျိုးမ ာျိုးပမျိုးဖမန့်ျိုးဖခင့်ျိုးမဟုတ့်   ပ ျိုးထာျိုး ပသာ အပဖြမ ာျိုးထ  မ  

ပ ွျိုးခ ယ့်ပဖြဆ ုန ငု့်ပသာ အလွတ့်သပ ာပဆျွိုးပနျွိုးမှုမ   ျိုးဖြစ့် ါသည့်။ ပဆွျိုးပနျွိုး မှုမ ာျိုးသည့် 

လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးန င ့် ပမျိုးခွန့်ျိုးပမျိုးဖမန့်ျိုးသူမ ာျိုးအကကာျိုး အဖ န့်အလ န့် အပထာက့်အကူဖ   ပဆွျိုးပနျွိုး န့် 

 ည့် ွယ့် ါသည့်။ အဆ  ုါခ ဉ်ျိုးက ့်မှုမ ာျိုးသည့် ပတာင့်သူ လယ့်သမာျိုးမ ာျိုးန င ့် သ ာဝက ပသာ 

ပဆွျိုးပနျွိုးမှုက ုဖြစ့်ပစမ  ျိုး  မတူည ပသာ အပကကာင့်ျိုးအ ာ မ ာျိုးက ု က ယ့်က ယ့် ဖ န  ့်ဖ န  ့်ပဆွျိုးပနျွိုးဖခင့်ျိုးပကကာင ့် 

ထ ပ ာက့်ပသာနည့်ျိုးလမ့်ျိုး တစ့်ခု ဖြစ့် ါ သည့်။  

 

၃။ စစတ်မ််းကကောကယ်မူှုအတကွ် ကမ်းခွန််းမ ော်း 

၁။ နြိေေါန်ျိုး 

 (က)  ပတွွဲ့ဆှံုပမျိုးဖမန့်ျိုးသမူ ာျိုးအာျိုး အက ဉ်ျိုးခ ှံ ျိုးမ တ့်ဆက့် ါ 

 (ခ) ပဆွျိုးပနျွိုးမှု ည့် ွယ့်ခ က့်ျိုးမ ာျိုးက ု ရ င့်ျိုးဖ  ါ 

 (ဂ) ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုး ပမျိုးခွန့်ျိုးက ုပဖြဆ ုလ ုမှုရ  /မရ   ပမျိုးဖမန့်ျိုး ါ 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

၂။ မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအြိမ်မ ြောငစ်ိုနငှ  ်လယယ်ြောလိုပ်ငန်ျိုးမ ြောျိုးအမ ကြောငျ်ိုးအမသျိုးစြိ  ် 

 (က) အ မ့်ပထာင့်စုဝင့်အပ အတွက့်န င ့် အ မ့်ပထာင့်စုြွ ွဲ့စည့်ျိုး ှံ ု

 (ခ) စ ုက့်    ျိုးဧ  ယာန င ့် ကွင့်ျိုးအပ အတွက့်  

(ဂ) အခ  န့်ဖ ည ့်ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုး (သ ု  ) အ  ုဝင့်ပင ွရ  သည ့် အဖခာျိုးအလု ့် လု ့်က ငု့်ဖခင့်ျိုး န င ့် 

အလု ့်အက ငု့်အမ   ျိုးအစာျိုး  

(ဃ) လယ့်ယာပဖမ  ငု့် (သ ု  ) အင ာျိုးစ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး (သ ု  ) ပဖမယာမ ပဝစ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး 

(င)  ာသ အလ ုက့်စ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး၊ မ ျုိုး ာသ တွင့်စ ုက့်    ျိုးသည ့်သ ျိုးန ှံ၊ ပဆာင့်ျိုး၊ပန ွတ ု  တွင့် 

စ ုက့်    ျိုးသည ့်သ ျိုးန ှံမ ာျိုး 

(စ) လွန့်ခ  သည ့်န စ့်မ ာျိုးက ရ  ခ  ပသာ (  တ့်သ မ့်ျိုးမှုမ  ရ  သည ့်) အထကွ့်ပကာင့်ျိုး၊ 

အထကွ့်အပကာင့်ျိုးဆှံျုိုးအခ  န့်တွင့် ရ  သည ့်   မ့်ျိုးမ အထကွ့်နှုန့်ျိုး 

(ဆ) ယခင့်န စ့်ကစ ါျိုးအထကွ့်နှုန့်ျိုး၊ အထကွ့်မပကာင့်ျိုးခ လ င့်အ ယ ့်ပကကာင ့်နည့်ျိုး 

(ဇ) ပတာင့်သူအပနန င ့် စ ုက့်ခင့်ျိုးအတွက့်ပငပွကကျိုးအ င့်ျိုးအန  ျိုးက ုမည့်သ ု    ရ  သနည့်ျိုး - 

သူ/သူမက ယု့်  ုင့်ပင၊ွ ပခ ျိုးင ာျိုးစ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး၊ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးက ု မ သာျိုးစုမ  

လု ့်သာျိုးမ ာျိုးဖြင ့်သာလု ့်က ငု့်သည့်စသည့်  

( ) မည့်သည ့်သွင့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုးက ဝုယ့်ယူသနည့်ျိုး။ မ   ျိုးပစ ၊ ပဖမဩဇာ၊ ဓါတုပဆျိုး စသည့် 

(ည) သွင့်ျိုးအာျိုးစအုမ တ့်တှံဆ  ့်မ ာျိုး အပ ေါ်တငွ့် စွ မမ သစစာရ  မှု (ကက  က့်န စ့်သက့်မှု)၊ 

စ ုက့်    ျိုးသည ့် ာသ တ ငု့်ျိုးဝယ့်ယူ ါသလာျိုး၊ မည့်သူ  ထှံမ  ဝယ့်ယူပလ ရ   ါသလ   

(ဋ) စ ုက့်    ျိုးသ ျိုးန ှံထတု့်ကုန့်က ုမည့်သူဝယ့်ယူသနည့်ျိုး၊ ပ ျိုးနှုန့်ျိုးအပဖ ာင့်ျိုးအလ မ ာျိုး ရ   ါသလာျိုး၊ 

န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ျုိုး မ  ပ ျိုးသတ့်မ တ့်ပ ျိုး ါသလာျိုး 

(ဌ) သ ျိုးန ှံအထကွ့်နှုန့်ျိုးအခ က့်အလက့်က ုပကာက့်ယူ န့် (သ ု  ) အထကွ့်နှုန့်ျိုးခန  ့်မ န့်ျိုး သည ့် 

စစ့်တမ့်ျိုးမ   ျိုး တစ့်စှံုတစ့်ဉ ျိုးမ လာပ ာက့်ပကာက့်ယူခ  ဖခင့်ျိုး ရ   ါသလာျိုး  

 

၃။  ို လ်ိုပ်မှုကိုန်က စ ြိ မ် ြောျိုးခွ  ခမ်ျိုးစြိ  ်ြြော ခငျ်ိုး 

 (က) ပအာက့်ပြာ့်ဖ  ါဇယာျိုးတွင့်ထတု့်လု ့်မှုကုန့်က စ  တ့်မ ာျိုးက ုဖြည ့် ါ။ 

(ခ) စ ုက့်    ျိုးပ ျိုးသငွ့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုးဝယ့်ယူ န့်န င ့် အလု ့်သမာျိုးမ ာျိုးင ာျိုး မ့်ျိုး န့် ကုန့်က  

စ  တ့်မ ာျိုးအတွက့် ပင ွရ  သည ့်အ င့်ျိုးအဖမစ့်သည့်မ ာျိုးက ပုြာ့်ဖ  ါ။  

 

သ ျိုးန ှံ  

စ ုက့်    ျိုးသည ့်ဧ  ယာ  

သ ျိုးန ှံ ာသ /စ ုက့် က့်  

သ ျိုးန ှံ ာသ /  တ့်သ မ့်ျိုး က့်  

ပစစည်ျိုးကိုန်က စ ြိ  ်  မန်မြောက ပ် မှ ခ် က ်



 

 

22 

 

 

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

သငွျ်ိုးအြောျိုးစိုကိုန်က စ ြိ  ်   

မ   ျိုးပစ    

ပဖမဩဇာ ၁   

ပဖမဩဇာ ၂   

  ုျိုးသတ့်ပဆျိုး   

ပ ါင့်ျိုးသတ့်ပဆျိုး/အဖခာျိုး   

အဖခာျိုးသွင့်ျိုးအာျိုးစုမ ာျိုး    

သငွျ်ိုးအြောျိုးစိုကိုန်က စ ြိ  ်စိုစိုမပေါငျ်ိုး   

အလိုပ်သမြောျိုးနငှ  ်အ ခြောျိုး 

ကိုန်က စ ြိ  ်

  

    ျိုးခင့်ျိုးဖ င့်ဆင့်ဖခင့်ျိုး၊ စ ုက့်    ျိုးဖခင့်ျိုး   

ပဖမဖ င့်ဖခင့်ျိုး   

ပရွှွဲ့ပဖ ာင့်ျိုးစ ုက့်ဖခင့်ျိုး   

ပ သွင့်ျိုးဖခင့်ျိုး   

ပ ါင့်ျိုးရ င့်ျိုးဖခင့်ျိုး   

ပဖမဩဇာန င ့် ဓါတု စစည့်ျိုးမ ာျိုး 

သှံုျိုးစွ ဖခင့်ျိုး 

  

  တ့်သ မ့်ျိုးဖခင့်ျိုး   

  တ့်သ မ့်ျိုးခ  န့်လွန့် ထတု့်ကုန့် 

ဖ  ဖ င့်ဖခင့်ျိုး 

  

အ တ့်သွတ့်ဖခင့်ျိုး - အ တ့်ဝယ့်ခ   

ပ ျိုးကွက့်  ု  ပဆာင့်ဖခင့်ျိုး    

အလိုပ်သမြောျိုးနငှ  ်အ ခြောျိုးကိုန်က  

စ ြိ စ်ိုစိုမပေါငျ်ိုး  

  

စိုစိုမပေါငျ်ိုးကိုန်က စ ြိ  ်   

တစ့်ဧက ကုန့်က စ  တ့် စုစုပ ါင့်ျိုး   

တစ့်ဟက့်တာ ကုန့်က စ  တ့် 

စုစုပ ါင့်ျိုး 
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

၄။ စွန  ်စြောျိုး မှု အမနအ ြောျိုးမလ လြောခ က ်

 

(က) အထကွ့်နှုန့်ျိုးမပကာင့်ျိုးခ  လ င့်၊ သ ျိုးန ှံစ ုက့် ာသ အတွင့်ျိုးမ ာ မည့်သည ့်အပကကာင့်ျိုး 

အ ာမ ာျိုးဖြစ့်ခ  သနည့်ျိုး။ ဖြစ့်န ငု့်ပခ မ ာျိုး - မ ျုိုးပခါင့်ဖခင့်ျိုး၊ မနု့်တ ုင့်ျိုးတ ုက့်ဖခင့်ျိုး၊ မ ုျိုး ွာသွန့်ျိုးမှု 

 ှံုသဏ္ဍန့်မမ န့်ဖခင့်ျိုး၊ ပ ာဂါ၊   ျုိုးမ ွှာျိုး (အင့်ျိုးဆက့်၊ မှု  စသည့်)၊ တ  စဆာန့်မ ာျိုးမ  

သ ျိုးန ှံမ ာျိုးအာျိုးြ က့်ဆ ျိုးစာျိုးသှံျုိုးမှု (ကကက့် စသည့်)၊ ပ ျိုးကကွ့်၏ 

ပ ျိုးနှုန့်ျိုးအတက့်အက ပဖ ာင့်ျိုးလ ဖခင့်ျိုး၊ ပ ျိုးကွက့်မရ  ဖခင့်ျိုး၊ သူခ ုျိုး၊ မ ျုိုးသ ျိုး ပကကဖခင့်ျိုး၊ 

ပ ကက ျိုးဖခင့်ျိုး .....  

 ၁။  အထကွ့်ပကာင့်ျိုး ရ  န ငု့်ပ ျိုးအတွက့် အကက ျိုးမာျိုးဆှံျုိုးအနတ ာယ့် 

 ၂။  ယမန့်န စ့်က အထကွ့်နှုန့်ျိုးပလ ာ နည့်ျိုးဆှံုျိုးရှု ှံျိုးမှု ာခ ငု့်နှုန့်ျိုး မည့်မ ရ  သနည့်ျိုး 

၃။  အထကွ့်နှုန့်ျိုးနည့်ျိုးပသာ အပကကာင့်ျိုးအ င့်ျိုးမ ာျိုးတွင့် အပဖ ာင့်ျိုးအလ မ ာျိုး 

ရ   ါသလာျိုး။  

(ခ)  င့်ဆ ငု့် သည ့်အနတ ာယ့်မ ာျိုးတစ့်ခုခ င့်ျိုးစ အတွက့် မည့်သ ု  စ မှံခန  ့်ခွ သနည့်ျိုး - ဉ မာ - 

မ ုျိုးပခါင့်မှုအတွက့်ပ သွင့်ျိုးဖခင့်ျိုး၊ အခ   ွဲ့ပသာ  ုျိုးမ ွှာျိုးက ပ ာက့်မှုအတွက့် ဓါတုပဆျိုး သှံျုိုးစွ ဖခင့်ျိုး  

(ဂ)  သ ျိုးန ှံအထကွ့်အတွက့် ဝင့်ပငမွရ   ါက ပနာက့်သ ျိုးန ှံ ာသ တွင့် စ ုက့်    ျိုး န့် အတွက့် 

ပငပွကကျိုးမည့်သ ု   ရ  န ငု့် ါမည့်နည့်ျိုး။  

 ဖြစ့်န ငု့်ပခ မ ာျိုး - ပန  စဉ်စာျိုးသှံုျိုးပနက အစာျိုးအစာအကက မ့်အပ တွက့်ပလ ာ  စာျိုးဖခင့်ျိုး၊ 

အစာျိုးအစာအပထာက့်အ ှံ ပ ျိုးမှုအပ ေါ်တွင့်   ုမ မု  ခ ုလာ ဖခင့်ျိုး၊ ပခ ျိုးပငပွခ ျိုးယူဖခင့်ျိုး၊ 

အဖခာျိုးသူမ ာျိုးထှံမ  အကူအည အပထာက့်အ ှံ မ ာျိုး ယူဖခင့်ျိုး၊ 

ပက ာင့်ျိုးပနသည ့်ကပလျိုးငယ့်မ ာျိုးအာျိုးပက ာင့်ျိုးထတု့်ဖခင့်ျိုး၊ ကျွ နာွျိုးတ  စဆာန့်မ ာျိုး 

အာျိုးပ ာင့်ျိုးခ ဖခင့်ျိုး၊ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးမဟုတ့်သည ့်အဖခာျိုးလု ့်ငန့်ျိုးမ ာျိုးမ  ဝင့်ပင ွရ ာဖခင့်ျိုး၊  

(ဃ) သူ၏သ ျိုးန ှံအာျိုးအာမခှံထာျိုးခ  လ င့်ပတာင့်သသူည့်မည့်သ ု  ကွ ဖ ာျိုးစွာဖ  မူမည့် နည့်ျိုး - 

အဖခာျိုးမ   ျိုးပစ မ ာျိုးသှံျုိုးစွ ဖခင့်ျိုး၊ ပဖမဩဇာ  ုထည ့်ဖခင့်ျိုး၊ အဖခာျိုးသွင့်ျိုးအာျိုး စုသငွ့်ျိုးသူမ ာျိုး၊ 

အပကကျိုးမယူပတာ ဖခင့်ျိုး၊ လစာနည့်ျိုးပသာအလု ့်/ က  န့်ျိုးအလု ့် မ ဝင့်ပင ွ 

 

၅။ မခ ျိုးမင ွရှြိနြိိုငမ်ှု  

(က) လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုးအတကွ့် ပခ ျိုးပငပွခ ျိုးယူြူျိုး ါသလာျိုး။ လယ့်ယာလု ့်ငန့်ျိုး အတကွ့် 

ပခ ျိုးပင ွယူထာျိုးပသာ အဖခာျိုးသူမ ာျိုးက ုသင့်သ  ါသလာျိုး 

(ခ) သင့်၏ပက ျိုး ွာတွင့် ပငစွုပဆာင့်ျိုးသည ့်အြွ ွဲ့မ ာျိုးရ   ါသလာျိုး။ 

(ဂ) န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ျုိုး  (သ ု  ) အစ ျုိုး မဟုတ့်ပသာအြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုး၏ မည့်သည ့် ဏ့် မ ာျိုးမ  

ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအာျိုးပခ ျိုးပငထွတု့်ပခ ျိုးပ ျိုး ါသနည့်ျိုး။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

(ဃ) အဆ ု ါပခ ျိုးပငမွ ာျိုးအတွက့် အတ ုျိုးနှုန့်ျိုးက ုသင့်သ  ါသလာျိုး။ ပခ ျိုးပင ွယူထာျိုး သူမ ာျိုးသည့် 

စ ုက့်    ျိုး ာသ အတွင့်ျိုးဖ န့်လည့်ဆ ့်  ါလာျိုး (သ ု  ) သ ျိုးန ှံပ ေါ်ခ  န့်မ  ဖ န့်ဆ ့်  ါသလာျိုး။ 

(င) ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက့် ကုန့်သည့်မ ာျိုး၊ သွင့်ျိုးအာျိုးစု ပ ာင့်ျိုးဝယ့်သူ မ ာျိုးက 

အပကကျိုးပ ျိုး ါသလာျိုး။ မည့်သည ့် ှံုစှံန င ့်ပ ျိုး ါသလ ။ အကယ့်၍  ပတာင့်သ မ  

ဆ ့် မည ့်အခ  န့်တွင့် ဖ န့်မဆ ့်န ငု့်ခ  လ င့်မည့်သ ု  ဖြစ့်န ငု့်သနည့်ျိုး။  

(စ) အကယ့်၍သင့်သည့် စ ကု့်    ျိုးစ  တ့်အတွက့်ပခ ျိုးပင ွရ  မည့်ဆ ု ါက၊ လ ုခ င့် ါ သလာျိုး။  

 

၆။  မြိိုဘြိိုငျ်ိုးလြ်ိုန်ျိုးအသံိုျိုး ပ မှု 

 (က)  မည့်သည ့်ကွန့်ယက့်စနစ့်၏ ြုန့်ျိုးဆင့်ျိုးမ့်ကဒ့်က ုအသှံုျိုးဖ   ါသနည့်ျိုး။ 

 (ခ) တယ့်လ ြုန့်ျိုးမ  မက့်ပဆ ခ ့်တ ု (စာတ ု)အကက မ့်မည့်မ   ု  ပလ ရ  သနည့်ျိုး။ 

(ဂ) မ ု  ုင့်ျိုးလ့်ြုန့်ျိုးတွင့်အင့်တာနက့်အသှံုျိုးဖ  ဖခင့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် မ  ု ုင့်ျိုးလ့်ပငပွကကျိုး 

စနစ့်အသှံျုိုးဖ   ါသလာျိုး။  

 

၇။  အြောမခံစနစ်အမပေါ်မ ွျိုးခ ယမ်ှုမ ြောျိုး 

(က)  သင ့်တွင့်အာမခှံထာျိုးရ  သည ့်စနစ့်မ ာျိုးရ   ါသလာျိုး။ အာမခှံထာျိုးခ  ြူျိုး ါသလာျိုး၊ ထာျိုးခ  လ င့် 

အာမခှံစနစ့် မ ာျိုးသည့်ပကာင့်ျိုး ါသလာျိုး၊ အာမခှံပ ျိုးပလ ာ့်စ ာရ  ခ   

 ါကပ ျိုးပလ ာ့်ခ   ါသလာျိုး။  

(ခ) သင ့်တွင့်ယှံကုကည့် ပသာ အာမခှံကုမပဏ  သ ု  မဟုတ့် အာမခှံအမ တ့်တှံဆ  ့် မ ာျိုးရ   ါသလာျိုး။  

(ဂ) န ငု့်ငှံပတာ့်အစ ျုိုး ၏သ ျိုးန ှံအာမခှံစနစ့်အပကကာင့်ျိုးကကာျိုးြူျိုး ါသလာျိုး။ 

(ဃ) သ ျိုးန ှံအာမခှံနစ့်အတွက့် အကာအကွယ့်ဖြစ့်န ငု့်ပသာ အပ ျိုးကက ျိုးသည ့် စွန  ့်စာျိုးမှု 

အနတ ာယ့်မ ာျိုးသည့် မည့်သည ့်အ ာမ ာျိုးဖြစ့် ါသနည့်ျိုး။  

(င) အာမခှံ ယ ူန့်အပကာင့်ျိုးဆှံုျိုးနည့်ျိုးလမ့်ျိုးမ ာျိုးမ ာ မည့်သည့်ဖြစ့်သည့်ဟု သင့် 

ထင့်ဖမင့် ါသနည့်ျိုး။ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုး လက့်ရ   အသှံုျိုးဖ  ပနပသာ ဝန့်ပဆာင့်မှု 

သ ု  မဟုတ့် အာမခှံအစ အစဉ်မ ာျိုးရ   ါသလာျိုး။  

 

၈။ မ ြောငသ်လူယသ်မြောျိုးအြွ ွေ့အစည်ျိုးမ ြောျိုး 

(က) ပတာင့်သူလယ့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုး - သင့်သည့်ပတာင့်သူအစအုြွ ွဲ့မ ာျိုးတွင့်  ါဝင့်  ါသလာျိုး။  

(ခ) သင့်၏ပဒသရ  ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးသည့် မည့်သည ့်အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးတငွ့်  ါဝင့် ါသလ ။ 

သူတ ု     သပ ာဆနဒအပလ ာက့်အသင့်ျိုးဝင့်ဖခင့်ျိုး သ ု  မဟုတ့် 

မဝင့်မပန လ ုအ ့်ခ က့်အ ဝင့်ဖခင့်ျိုးဖြစ့် ါသလာျိုး။  

(ဂ) အြွ ွဲ့အစည့်ျိုးမ ာျိုးမ  မည့်သည ့်အက   ျိုးအဖမတ့်မ ာျိုး ရ   ါသနည့်ျိုး။  
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အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအဆင သ်ျီိုးနှအံြောမခံစနစ် ြစ်မပေါ်မစမ ျိုးလိုပ်ငန်ျိုးအဆင  ်(၁၀)ဆင  ် လမ်ျိုးညွှန်သံိုျိုးသပ်ခ က် 

 

အမ ြိ ျိုးသြောျိုးအြောမခအံစီအစဉ် စ်ခို ည် ြောငမ် ျိုး ငွ ် ည ်သငွျ်ိုးစဉ်ျိုးစြောျိုး န် နငှ  ်ပေါဝငန်ြိိုင ်န် 

အ ခြောျိုးအဆြိို ပ ခ ကမ် ြောျိုး 

 

၁။ လက့်ရ  အာမခှံမူဝါဒမ ာျိုးအပ ေါ် စ စစ့်အက ဖြတ့် ာတွင့် ပခ ျိုးပင၊ွ ပထာက့် ှံ ပငမွ ာျိုး ၏အပဖခအပနန င ့် 

 တ့်သက့်သည ့်ပလ လာမှုမ ာျိုးထည ့်သွင့်ျိုး န့် အဆ ုဖ   ါသည့်။  

၂။ အစ အစဉ်အာျိုးအဖ ည ့်အဝ စတင့်ဖခင့်ျိုးမဖ  မ  လမ့်ျိုးညွှန့်စာ ွက့်စာတမ့်ျိုးတွင့် အစ အစဉ် 

အပကာင့်အထည့်ပြာ့်မှုက ု အပထာက့်အကူဖြစ့်ပစ န့် ဉ ပဒထတု့် န့်လ အု ့်ပကကာင့်ျိုး  

က ုလည့်ျိုးထည ့်သွင့်ျိုး န့်လ ု ါလ မ ့်မည့်။ အစ အစဉ်စတင့်မှုသည့် ဖြစ့်န ငု့်ပဖခပလ လာမှု 

 လာဒ့်မ ာျိုးအပ ေါ်တွင့် မူတည့် ါသည့်။  

၃။  စွန  ့်စာျိုးမှုအနတ ာယ့်အမ   ျိုးစာျိုးခွ ဖခာျိုးဖခင့်ျိုးန င ့်    မ ယှံနှုန့်ျိုးထာျိုးမ ာျိုး အမ   ျိုးအစာျိုးခွ ဖခာျိုး ဖခင့်ျိုး - 

အာမခှံနှုန့်ျိုးတာျိုးန င ့် အာမခှံအကာအကွယ့်ပ ျိုးန ငု့်မှုသည့် စွန  ့်စာျိုးမှုအနတ ာယ့်အ 

အမ   ျိုးအစာျိုးအပ ေါ်တွင့် အလနွ့်မူတည့် ါသည့်။  

၄။ သ ျိုးဖခာျိုးသတ့်မ တ့်ထာျိုးပသာသ ျိုးန ှံမ ာျိုးအတွက့် မဖြစ့်မပနအကာအကွယ့်ပ ျိုးဖခင့်ျိုး န င ့် 

က ုယ့်  ုင့်အ င့်ျိုးအန  ျိုးဖြင ့်စ ကု့်    ျိုးထတု့်လု ့်ပသာ ပတာင့်သူလယ့်သမာျိုးမ ာျိုးအတွက့် 

စသည ့်အပကကာင့်ျိုးအ ာတစ့်ခုဖခင့်ျိုးအလ ုက့် ပ ွျိုးခ ယ့်မှု စသည့်တ ု  က ု ကက  တင့်စ မှံထာျိုး  န့်လ ုအ ့် ါသည့်။ 

 

 


