
                                                                   နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှဥပ�ေ 

(၂ဝ၁၂ ြနုစှ၊် ခပည�်ောငစ်လုတွ�်တာဥ်ပ�ေအြတှ ်၂၁။)

၁၃၇၄ ြနုစှ၊် သတီငး်ကျတလ်ခပည့်�ကျာ ်၃ရက်

(၂ဝ၁၂ ြနုစှ၊် နိုဝငဘ်ာလ ၂ရက်)

ခပည�်ောငစု်လတွ�်တာသ်ည ်ဤဥပ�ေကုိ ခပဋာနး်လိုက်သည။်

အြနး်(၁)

အြညန်ငှ့် အဓပိာ္ယ�်ောခ်ပြျက်

၁။ ဤဥပ�ေကုိ နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြဥှပ�ေ ဟ ု�ြါတငွ�်စရြည။်

၂။ ဤဥပ�ေတငွ ်ပါရှိ�သာ �အာက်ပါစကားရပြ်ျားသည ်�ောခ်ပပါအတိုငး် အဓပိာ္ယ် သက်�ရာက်�စရြည်-

(က) နိုငင်�ံတာဆုိ်သညြ်ာှ ခပည�်ောငစု်သြတ္ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာကုိ်ဆိသုည။်

(ြ) �ကာြ်ရငှဆုိ်သညြ်ာှ ဤဥပ�ေအရ ေွဲ ့စညး်�သာ ခြနြ်ာနိုငင် ံရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှ�ကာြ်ရငှကုိ် ဆုိသည။်

(ဂ) ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့ ဆုိသညြ်ာှ ခပည�်ောငစု်သြတ္ ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ ်ခပည�်ောငစု် အစုိးရအေွဲ့ ကုိဆုိသည။်

(ဃ)
နိုငင်သံား ဆုိရာတငွ် ဧည့်နိုငင်သံား သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံား ခပုြငွ့်ရသူလညး် ပါဝငသ်ည။် ဤဥပ�ေ အလိ့ုငာှ 
ယငး်စကားရပတ်ငွ ်နိုငင်သံားြျားခေင့်သာ ေွဲ ့စညး်ေား�သာ စီးပာွး�ရးအေွဲ့အစည်းလညး် ပါဝငသ်ည။်

(င)
နိုငင်ခံြားသား ဆုိသညြ်ာှ နိုငင်သံားြဟတုသူ်ကုိ ဆုိသည။် ဤဥပ�ေအလိ့ုငာှ ယငး်စကားရပတ်ငွ ်နိုငင်ခံြားသားြျား 
ပါဝငေ်ွဲ ့စညး်ေား�သာ စီးပာွး�ရး အေွဲ ့အစညး်လညး် ပါဝငသ်ည။်

(စ)
ကြကေခပုသူ ဆုိသညြ်ာှ �ကာြ်ရငှသ့ုိ် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြနှငှ့်စပလ်ျဉး်၍ အဆုိခပုသည့် နိုငင်သံား တစ်ဦးဦးကုိ ခေစ်�စ၊ 
နိုငင်ခံြားသား တစ်ဦးဦးကုိ ခေစ်�စ ဆုိသည။်

(ဆ)
အဆုိခပုြျက် ဆုိသညြ်ာှ ကြကေခပုသူက ရညရ်ယ်ွေား�သာ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှအတက်ွ ြငွ့်ခပုြနိ့်ရရှိရန ်�ကာြ်ရငှသ့ုိ် 
တငသွ်င်း�သာ သတြ်တှသ်ည့် �လျာက်လာွနငှ့်အတ ူပဋညိာဉ ်စာြျုပြ်ကူကြး်၊ �င�ွရး�ကကး�ရး ဆုိငရ်ာ အ�ောက်အေား 
ြျားနငှ့် ကုြဏ္ဆိီငုရ်ာ အ�ောက်အေားြျားကုိ ဆုိသည။်



( ဇ ) ြငွ့်ခပုြနိ့် ဆုိသညြ်ာှ အဆုိခပုြျက်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ �ကာြ်ရငှ၏် သ�ဘာတ ူြငွ့်ခပုြျက်ကုိ �ောခ်ပသည့် အြနိ့်ကို ဆုိသည။်

( ဈ )
နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ဆုိရာတငွ ်နိုငင်ခံြားသားတစ်ဦးဦးက ြငွ့်ခပုြနိ့်အရ စီးပာွး�ရးလပုင်နး်တငွ ်ရငး်နှီး ခြှု ပန်ှံ�သာ 
�အာက်ပါတိ့ု ပါဝငသ်ည်-

(၁) နိုငင်ခံြား�င၊ွ

(၂)
စက်ပစ္ညး်၊ စက်ကိရယိာ၊ စက်ကိရယိာ အစိတအ်ပိုငး်၊ စက်အရနပ်စ္ညး်၊ အသံုးအ�ဆာင ်တနဆ်ာပလာြျား အပါအဝင် 
လုပင်နး်တငွ် အြနှတ်ကယ် သံုးစဲွရနလ်ိုအပ၍် နိုငင်�ံတာအ်တငွ်း၌ ြရရှိနိုင�်သာ ပစ္ညး်၊

(၃)
လုိငစ်င၊် တေီငွြ်ပှိုငဆုိ်ငြ်ငွ့်၊ စက်ြေှဇုိီငး်၊ ကုနအ်ြတှတ်ဆိံပ၊် ြပူိုငြ်ငွ့် စသည့် အသိဉာဏဆုိ်ငရ်ာ ပစ္ညး်ြျားကုိ 
တနေ်ိုးခေတန်ိုင�်သာ အြငွ့်အ�ရး၊

(၄) ကျြး်ကျငြ် ှနညး်ပညာရပ၊်

(၅) အေက်ပါတိ့ုြ ှလပုင်နး်တငွ ်တိုးပာွးရရှိပပးီ၍ခေစ်�စ၊ �ဝစု အကျို းအခြတကုိ် ခေစ်�စ ခပနလ်ည ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံ�သာ �ငြွျား။

( ည) ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ ဆုိသညြ်ာှ ြငွ့်ခပုြနိ့်အရ ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံ�သာ ပဂု္ို လ ်သ့ုိြဟတု ်စီးပာွး�ရး အေွဲ ့အစညး်ကုိ ဆုိသည။်

(ဋ) ဘဏ ်ဆုိသညြ်ာှ ခပည�်ောငစု်အစိုးရအေွဲ ့က ြငွ့်ခပု�သာ နိုငင်�ံတာအ်တငွ်းရှိ ဘဏတ်စ်ြြုကုို ဆုိသည။်

(ဌ)
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှဆုိသညြ်ာှ နိုငင်�ံတာ၏်နယ်နြိတိအ်တငွး် ဤဥပ�ေနငှ့်အည ီရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက ကကီးကကပကွ်ပက်သဲည့် 
ပိုငဆိ်ငုြ်ပှစ္ညး် အြျို းြျို းကုိ ဆုိသည။် ယငး်စကားရပတ်ငွ ်�အာက်ပါတိ့ုလညး် ပါဝငသ်ည်-

(၁)
�ရွ့�ခပာငး်နိုင�်သာ ပစ္ညး်ြျား၊ ြ�ရွ ့�ခပာငး်နိုင�်သာ ပစ္ညး်နငှ့် အခြား ပစ္ညး်ဆုိငရ်ာ အြငွ့်အ�ရးြျားကုိ ဥပ�ေနငှ့်အညီ 
အ�ပါငြ်ြံငွ့်နငှ့် �ပါငန်ှံြငွ့်ြျား။

(၂) ကုြဏ္တီစ်ြ၏ု အစုရယ်ှယာြျား၊ စ�တာ့(ြ)်ြျားနငှ့် ေဘီငြ်ျာ�ြါ �င�ွြျး သက်�သြ ံလက်ြတှြ်ျား၊



(၃)
�င�ွရး�ကကး�ရးဆုိငရ်ာ တနေ်ိုးတစ်ရပ်အခေစ်ေားရှိသည့် ပဋညိာဉစ်ာြျုပ ်အရ �င�ွကကး အြငွ့် အ�ရးြျား သ့ုိြဟတု် 
�ဆာငရ်က်ွြြှျား၊

(၄) တညဆဲ်ဥပ�ေြျားနငှ့်အညီ အသိဉာဏပ်စ္ညး်ဆုိငရ်ာ အြငွ့်အ�ရးြျား၊

(၅)
သဘာဝသယံဇာတပစ္ညး်ြျား ရာှ�ေခွြငး်နငှ့်ေတုလ်ပုခ်ြငး် ဆုိငရ်ာ အြငွ့်အ�ရးြျား အပါအဝင် သက်ဆုိငရ်ာ ဥပ�ေ သ့ုိြဟတု် 
ပဋညိာဉ ်စာြျုပအ်ရ �ပးအပေ်ားသည့် လပုင်နး်ဆုိငရ်ာ အြငွ့်အ�ရးြျား။

(ဍ)
�ခြငာှးရနး်ြငွ့် ရရှိသူ သ့ုိြဟတု ်�ခြအသုံးခပုြငွ့်ရရှိသူ ဆုိသညြ်ာှ နိုငင်�ံတာက် သတြ်တှေ်ားသည့်�ခြငာှးြကုိ 
နိုငင်�ံတာသ့ုိ် �ပး�ဆာင၍် သတြ်တှေ်ား�သာ ကာလအပိုငး်အခြားအေ ိ�ခြငာှးရြး်ြငွ့်ရရှိသူ သ့ုိြဟတု ်�ခြအသံုးခပုြငွ့် 
ရရှိသူကုိ ဆုိသည။်

အြနး်(၂)

သက်ဆိုငသ်ည့် စးီပာွး�ရး လပုင်နး်ြျား

၃။ ဤဥပ�ေသည ်ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ့၏ ကကိုတငသ်�ဘာတညူြီျက်ခေင့် �ကာြ်ရငှက် အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာ ေတုခ်ပန် 
သတြ်တှ�်သာ စီးပာွး�ရး လပုင်နး်ြျားနငှ့် သက်ဆုိင ်�စရြည။်

၄။ �အာက်ပါ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်ြျားကုိ ကန့်သတသ်ည့် သ့ုိြဟတု ်တားခြစ်သည့် လုပင်နး်ြျားအခေစ် သတြ်တှသ်ည်-

(က) နိုငင်�ံတာအ်တငွး်၊ တုိငး်ရင်းသားလြူျို းြျား၏ ရုိးရာယဉ�်ကျးြနှငှ့် ဓ�လေ့ုံစံ ြျားကုိ ေြိိုက်�စ�သာ လပုင်နး်ြျား၊

(ြ) ခပညသူ်တိ့ု၏ ကျနး်ြာ�ရးကုိ ေိြိုက်�စနိုင�်သာ လပုင်နး်ြျား၊

(ဂ) သဘာဝပတဝ်နး်ကျငန်ငှ့ ်�ဂဟစနစ်တိ့ုကုိ ေိြိုက်ပျက်စီး�စနိုင�်သာ လပုင်နး်ြျား၊

(ဃ)
နိုငင်�ံတာအ်တငွး်သုိ ့�ဘးအနရ္ာယ်ရှိ�သာ သ့ုိြဟတု ်အဆပိအ်�တာက် ရှိ�သာ စွန့်ပစ်ပစ္ညး်ြျား 
သယ်�ဆာငလ်ာနိုငသ်ည့် လပုင်နး်ြျား၊

(င) နိုငင်တံကာ သ�ဘာတညူြီျက်ြျားအရ  �ဘးအနရ္ာယ်ရှ�ိသာ ဓာတ ုပစ္ညး် ေတုလ်ပုသ်ည့် စက်ရံုြျား သ့ုိြဟတု် 



အသံုးခပုသည့် လပုင်နး်ြျား၊

(စ) နညး်ဥပ�ေ ေတုခ်ပနသ်တြ်တှေ်ား�သာ နိုငင်သံားြျား လပုကုိ်င် နိုငသ်ည့် ကုနေ်တုလ်ပုင်နး်ြျား၊ ဝန�်ဆာငြ်လှပုင်နး်ြျား၊

(ဆ)
ခပညပ်ြစှြး်သပဆဲ်ခေစ်�သာ သ့ုိြဟတု ်အသံုးခပုရန် အတညခ်ပုြျက် ြရရှိ �သး�သာ နညး်ပညာြျား၊ �ဆးဝါးြျား၊ 
အသံုးအ�ဆာငြ်ျားနငှ့် သယ်�ဆာင ်လာနိုငသ်ည့် လုပင်နး်ြျား၊

(ဇ)
နညး်ဥပ�ေေတုခ်ပန ်သတြ်တှေ်ား�သာ နိုငင်သံားြျား လပုကုိ်ငန်ိုငသ်ည့် လယ်ယာ စုိက်ပျို း�ရး လုပင်နး်နငှ့် 
နစ်ှတိုနစ်ှရညှစုိ်က်ပျို း�ရးလပုင်နး်ြျား၊

(ဈ) နညး်ဥပ�ေ ေတုခ်ပန ်သတြ်တှေ်ား�သာ နိုငင်သံားြျား လုပကုိ်ငန်ိုငသ်ည့် �ြးွခြူ�ရးလပုင်န်းြျား

(ည) နညး်ဥပ�ေ ေတုခ်ပနသ်တြ်တှေ်ား�သာ နိုငင်သံားြျား လပုကုိ်ငန်ိုငသ်ည့် ခြနြ်ာပ့ငလ်ယ်ခပင ်ငါးေြး် လပုင်နး်ြျား၊

( ဋ ) ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့၏ ြငွ့်ခပုြျက်ခေင့် စီးပာွး�ရးဇုနအ်ခေစ် သတြ်တှ ်ေား�သာ �နရာြျားြှအပ နိုငင်�ံတာ၏် 
နယ်နြိတိန်ငှ့် အခြားနိုငင်ြံျား နယ်နြိတိ ်ေိစပလ်ျက်ရှိသည့် နယ်စပြ်ျဉး်ြှ တစ်ဆယြ်ိုင ်အတငွး် �ဆာငရ်က်ွြည့် 
နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှလပုင်နး်ြျား။

၅။    ပေုြ် ၄ အရ ကန့်သတသ်ည့် သ့ုိြဟတု ်တားခြစ်သည့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်ြျားကုိ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာန်ငှ့်နိုငင်သံား 
အေးူသခေင့် တုိငး်ရင်းသား ခပညသူ်ြျား၏ အကျို းစီးပာွး အလိ့ုငာှ ခပည�်ောငစု် အစိးုရအေွဲ ့၏ အတညခ်ပုြျက်ကုိ ရယူ၍ 
ြငွ့်ခပုနိုငသ်ည။် 

၆။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာန်ငှ့် နိုငင်သံားတိ့ု၏ လုံခြု�ံရးအ�ခြအ�န၊ စီးပာွး�ရး အ�ခြအ�န၊ ပတဝ်နး်ကျင ်အ�ခြအ�နနငှ့် 
လြူအှကျို းစီးပာွးကို ကကီးြားစွာ အကျို း သက်�ရာက်ြှ ခေစ်�စနိုင�်သာ နိုငင်ခံြား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လပုင်နး်ကကီးြျားကုိ ခပည�်ောငစု် 
အစုိးရအေွဲ ့ြ ှတစ်ဆင့် ခပည�်ောငစု်လတွ�်တာသ့ုိ် တငခ်ပရြည။် 

အြနး်(၃)

 ရညရ်ယွြ်ျက်

၇။    နိုငင်�ံတာ၏် ကကယ်ဝ�သာ သယံဇာတပစ္ညး်ြျားကုိ �ောေ်တု၍် ခပညသူ်ြျား �လာက်ငစွာ သံုးစဲွ ြစံားနိုငက်ကရနန်ငှ့် 
ပိုလျလံာသညတ်ိ့ုကုိ ခပညပ်သ့ုိ တငပ်ိ့ု�ရာငး်ြျ နိုင�်စရန၊် လပုင်နး်ြျား တိုးတက် ကျယ်ခပန့်လာသညန်ငှ့်အြျ ခပညသူ်တိ့ု

အတက်ွလညး် အလပုအ်ကုိငြ်ျား �ပါ�ပါက်�ပါြျား လာ�စရန၊် လသူားအရငး်အခြစ် ေွ့ံပေို းလာ�စရန၊် အ�ခြြံ 
အ�ဆာက်အအံုြျားခေစ်�သာ ဘဏန်ငှ့်�င�ွကကးဆုိငရ်ာ လပုင်နး်ြျား၊ အဆင့်ခြင့် လြး်ြကကီးြျား၊ တစ်နိုငင်နံငှ့်တစ်နိုငင်ံ 
ဆက်သွယေားသည့် အ�ဝး�ခပး လြး်ြျား၊ အြျို းသား လျပစ်စ်နငှ့်စြွး်အင် ေုတလ်ပု�်ရးလပုင်န်းြျား၊ �ြတြ်ီ 



သတငး်အြျက်အလက် နညး်ပညာအပါအဝင် အဆင့်ခြင့် နညး်ပညာြျား ေွ့ံပေို း�စရန၊် ဆက်သွယ်�ရး ကွနရ်က်ြျား၊ 
နိုငင်တံကာအဆင့်ြရီေား၊ သ�ဘော၊ �လယာဉစ်သည့််  ပိ့ု�ဆာင�်ရးလပုင်နး်ြျား အပါအဝင ်ပညာရပန်ယ်ပယအ်သီးသီး 
နိုငင်�ံတာတ်စ်ဝနး်လုံး ေွံ့ ပေို းတိုးတက်�စရန၊် နိုငင်သံားြျား နိုငင်တံကာနငှ့် ယှဉတ်ွဲလပုကုိ်င ်�ဆာငရ်က်ွနိုင�်စရန၊် နိုငင်တံကာ 
စံနနှး်နငှ့် အည ီစီးပာွး�ရး လပုင်နး်ြျားနငှ့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်ြျား �ပါေနွး်လာ�စရန ်ရညရ်ယ်ွ ပါသည။်

အြနး်(၄)

အ�ခြြြံြူျား

၈။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြအှား �အာက်ပါြြူျားကုိ အ�ခြြပံပးီ ြငွ့်ခပုရြည်-

(က)
အြျို းသားစီးပာွး ေွ့ံပေို းတိုးတက်�ရး စီြကိံန်း၏ အဓကိ ရညြ်နှး်ြျက်ြျား၊ နိုငင်�ံတာန်ငှ့် နိုငင်သံားြျားက 
ြ�ဆာငရ်က်ွနိုင�်သး�သာ �င�ွကကး အငအ်ားနငှ့် နညး်ပညာ ြခပည့်စံု�သာ လပုင်နး်ြျားကုိ အ�ောက်အကူ ခပု�ရး၊

(ြ) အလပုအ်ကိုငအ်ြငွ့်အလြး်ြျား တုိးတက်�ပါ�ပါက်�ရး၊

(ဂ) ခပညပ် ပိ့ုကုန ်တိုးြျဲ ့  တငပ်ိ့ုနိုင�်ရး၊

(ဃ) သွငး်ကနုအ်စားေိုးကုန် ပစ္ညး်ြျားေတုလ်ပု�်ရး၊

(င) ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြြှျားစွာ လုိအပသ်ည့် ေုတကု်နပ်စ္ညး်ြျားေတုလ်ပု�်ရး၊

(စ)
အဆင့်ခြင့်ကျြး်ကျငြ်ှ နညး်ပညာရပြ်ျား တိုးတက်ရရှိ�ရးနငှ့် အဆင့်ခြင့် နညး်ပညာခေင့် ေုတလ်ပုြ် ှလုပင်နး်ြျား 
ေွ့ံပေို းတိုးတက်�စ�ရး၊

(ဆ) ြတည ်�ငရွငး်ကကီးြားသည့် ကုနေ်တုလ်ပုြ်နှငှ့် ဝန�်ဆာငြ်လှပုင်နး်ြျားကုိ အ�ောက်အကူခပု�ရး၊

(ဇ) စွြး်အငသ်ုံးစဲွြှ သက်သာ�စြည့် လပုင်နး်ြျား �ောေ်တု�်ရး၊

(ဈ) �ေသနရ္ ေွ့ံပေို းတိုးတက်�ရး၊



(ည)
စွြး်အငသ်စ်ြျား ရာှ�ေတွးူ�ောေ်တုလ်ပု�်ရးနငှ့် ဇီဝအ�ခြြ ံစွြး်အင ်သစ်ြျား က့ဲသ့ုိ�သာ ခပနလ်ည ်ခပည့်ပေို းပြဲ စွြး်အင် 
အရင်းအခြစ်ြျား �ပါ�ပါက်�ရး၊

(ဋ) �ြတြ်စီက်ြလှပုင်နး်ြျား ေွ့ံပေို းတိုးတက်�ရး၊

(ဌ) ပတဝ်နး်ကျငေ်နိး်သိြး်ကာကွယ်�ရး၊

(ဍ) သတငး် အြျက်အလက်နငှ့် နညး်ပညာ ရယူ ေလယ်ှနိုငရ်န် အ�ောက်အပံ့ ခေစ်�စ�ရး၊

(ဎ) နိုငင်�ံတာအ်ြျုပအ်ခြာအာဏာနငှ့် ခပညသူ်ြျား၏လုံခြုြံ ှြေြိိုက်�စ�ရး၊

(ဏ) နိုငင်သံားြျားအသိပညာ၊ အတတပ်ညာ ေွ့ံပေို းတိုးတက်�ရး၊

(တ) နိုငင်တံကာ စံြျနိစံ်ညနွး်နငှ့်အည ီဘဏန်ငှ့်ဘဏလ်ပုင်နး်ြျား ေွံ့ ပေို း တိုးတက်�ရး၊

(ေ) နိုငင်�ံတာန်ငှ့် နိုငင်သံားြျားအတက်ွ လိုအပ�်သာ �ြတြ်ဝီန�်ဆာငြ် ှလုပင်နး်ြျား �ပါ�ပါက်လာ�စ�ရး၊

(ေ) နိုငင်�ံတာ၏် စွြး်အငန်ငှ့် သယံဇာတြျားကုိ ခပညတ်ငွး်သံုးစွြဲ ှ�ရတို၊ �ရရညှ ်ေလူုံ�စ�ရး။

အြနး်(၅)

ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြပှုံစံ

၉။ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြကုိှ �အာက်ပါပုံစံတစ်ြြုခုေင့် ခပုလပု�်ဆာငရ်က်ွနိုငသ်ည်-

(က) �ကာြ်ရငှက် ြငွ့်ခပု�သာလပုင်နး်ြျား၌ နိုငင်ခံြားသားက နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ရာြိုငန်နှ်းအခပည့်ခေင့် ခပုလပုခ်ြငး်၊

(ြ) နိုငင်ခံြားသားနငှ့် နိုငင်သံား သ့ုိြဟတု ်သက်ဆုိငရ်ာ အစုိးရဌာန၊ အေွဲ ့အစညး်တိ့ု ေက်စပခ်ပုလပုခ်ြငး်၊



(ဂ) နစ်ှဦးနှစ်ေက် သ�ဘာတ�ူသာ ပဋညိာဉ ်စာြျုပပ်ါ စနစ်တစ်ြြုခုေင့် �ဆာငရ်က်ွခြငး်။

၁ဝ။ (က) ပေုြ် ၉ အရ ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံြပှုံစံေွဲ ့စညး်ရာတငွ်-

(၁) တညဆဲ်ဥပ�ေနငှ့်အည ီကုြဏ္အီခေစ် ေွဲ ့စညး်ရြည။်

(၂)
ပေုြ် ၉ ပေုြ်ြွဲ (ြ)ပါ ေက်စပလ်ပုင်နး်အခေစ ်ေွဲ ့စညး်ပါက နိုငင်ခံြား ြတည�်ငနွငှ့် နိုငင်သံားြတည�်ငွ အြျို ့ကုိ ေက်စပလ်ပုင်နး် 
ခပုလပုသ်ည့် နိုငင်ခံြားသားနငှ့် နိုငင်သံား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှနစ်ှေက် သ�ဘာ တညူြီျက်အရ သတြ်တှန်ိုငသ်ည။်

(၃)
နိုငင်ခံြားသားက ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ ခပုလပုရ်ာတငွ ်လပုင်နး်ကဏ အလိုက် အနညး်ဆံုး ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံရြည့် ပြာဏကုိ �ကာြ်ရငှက် 
လုပင်နး်သဘာဝ အ�ပါြတူည၍် ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ့၏ သ�ဘာတ ူြငွ့်ခပုြျက် ရယူ သတြ်တှ�်ပးရြည။်

-4
နိုငင်ခံြားသားသည ်တားခြစ်သည့်လပုင်နး်၊ ကန့်သတသ်ည့် လုပင်နး်ြျားကုိ နိုငင်သံားနငှ့်ေက်စပ ်လပုကုိ်ငပ်ါက နိုငင်ခံြား 
ြတည�်ငရွငး် အြျို းကုိ နညး်ဥပ�ေခေင့် ခပဋာနး်ေားသည့် အြျို းအတိုငး် အဆိုခပုနိုငသ်ည။်

(ြ)       

 

ပေုြ်ြွဲ(က) အရ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး် �ဆာငရ်က်ွရာတငွ ်ပဋညိာဉ ်စာြျုပပ်ါ သက်တြး်ြကုနဆံု်းြ ီလပုင်နး်ရပစဲ်ြငွ့် 
ရရှိ၍ စာရငး်ရငှ်းလငး် ေျက်သိြး်ရာတငွ ်လညး်�ကာငး်၊  လပုင်နး်ပပးီဆံုး၍ စာရငး်ရငှ်းလငး် ေျက်သိြး်ရာတငွ် 
လညး်�ကာငး် နိုငင်�ံတာ၏် တညဆဲ်ဥပ�ေြျားနငှ့်အည ီလုိက်နာကျင့်သံုး �ဆာငရ်က်ွရြည။်

အြနး်(၆)

�ကာြ်ရငှေ်ွဲ ့စညး်ခြငး်

၁၁။ (က) ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့သည်-

(၁) ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်ြျားနငှ့် စပလ်ျဉး်၍ ဤဥပ�ေပါ လပုင်နး် တာဝနြ်ျားကုိ �ဆာငရ်က်ွနိုငရ်န် သင့်�လျာ�်သာ 
ခပည�်ောငစု် အဆင့် ပဂု္ို လတ်စ်ဦးအား ဥက္ဋအခေစ်လညး်�ကာငး်၊ သက်ဆိငုရ်ာ ခပည�်ောငစု်ဝနက်ကီးဌာန၊ အစုိးရဌာန၊ 
အစုိးရအေွဲ ့အစညး် ြျားနငှ့် အစုိးရြဟတု�်သာ အေွဲ ့အစညး်ြျားြှ  ပညာရငှြ်ျား၊ သင့်�လျာ် �သာ ပဂု္ို လြ်ျားအား 
အေွဲ ့ဝငြ်ျားအခေစ် လညး်�ကာငး် ပါဝင�်စလျက် ခြနြ်ာနိုငင် ံရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ �ကာြ်ရငှကုိ် ေွဲ ့စညး်ရြည။်



-2
�ကာြ်ရငှကုိ် ေွဲ ့စညး်ရာတငွ ်အေွဲ ့ဝငြ်ျားအနက်ြှ ေတုယိဥက္ဋ၊ အတငွး်�ရးြှူ းနငှ့် တွဲေက် အတငွး်�ရးြှူ းတိ့ုကို သတြ်တှ၍် 
တာဝန�်ပးအပရ်ြည။်

(ြ)
နိုငင်ံ့ဝနေ်ြး်ြဟတု�်သာ �ကာြ်ရငှအ်ေွဲ ့ဝငြ်ျားသည်  အြျို းသား စီြကိံနး်နငှ့်နငှ့် စီးပာွး�ရးေွ့ံပေို း တုိးတက်ြှ ဝနက်ကီးဌာနက 
ြငွ့်ခပု�သာ လစာ၊ စရတိန်ငှ့်ြျးီခြငှ့်�ငကုိွ ြစံားြငွ့်ရှိသည။်

၁၂။ �ကာြ်ရငှ၏် လပုင်နး်တာဝနြ်ျားြာှ �အာက်ပါအတိုငး်ခေစ်သည်- 

အြနး်(၇)

�ကာြ်ရငှ၏် တာဝနန်ငှ့်လပုပ်ိုငြ်ငွ့်ြျား

(က)
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှအဆုိခပုြျက်ြျားကုိ စိစစ်ရာတငွ ်အဆုိခပုြျက်သည ်ဤဥပ�ေ အြနး်(၄)ပါ အ�ခြြြံြူျားနငှ့် ကုိက်ညြီ ှရှိ၊ ြရှိ 
�င�ွရး�ကကး�ရး ယံုကကည ်စိတြ်ျရြ၊ှ လပုင်နး်၏ စီးပာွး�ရး တက်ွ�ခြကုိက်ြ၊ှ စက်ြနှညး်ပညာ ဆီ�လျာြ်၊ှ ပတဝ်နး်ကျင် 
ေနိး်သိြး် ကာကွယ်ြှ စသည့် အြျက်အလက်ြျားကိ ုသံုးသပခ်ြငး်၊

(ြ)
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူြျားက ဥပ�ေအရ ြစံားြငွ့်ရှ�ိသာ အြငွ့်အ�ရးြျားကိ ုအခပည့်အဝ ြရရှိ�ကကာငး် တိုငက်ကားလျင ်လိုအပသ်လို 
အခြန် အ�ရးယူ �ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

(ဂ) အဆုိခပုြျက်ြျားကုိ တညဆဲ်ဥပ�ေြျားပါ ခပဋာနး်ြျက်ြျားနငှ့် ဆန့်ကျငခ်ြငး် ရှိ၊ ြရှိ စိစစ်ခြငး်၊

(ဃ)
လုပင်နး်�ဆာငရ်က်ွြျက်ြျားကုိ ခပည�်ောငစု်အစိုးရအေွဲ ့ြတှစ်ဆင့် ခပည�်ောငစု် လတွ�်တာသ့ုိ် �ခြာက်လတစ်ကကိြ် 
တငခ်ပအစီရငြ်ခံြငး်၊

(င)
ခပညတ်ငွး်၊ ခပညပ် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြြှျား လယ်ွကူ�စရန ်လညး်�ကာငး်၊ အား�ပး အ�ောက်အကူခပုရန ်လညး်�ကာငး် 
ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့သ့ုိ အြါ အား�လျာစွ်ာ အကကံခပုတငခ်ပခြငး်၊

(စ)
ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့၏ ကကိုတငသ်�ဘာတညူြီျက်ခေင့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှအြျို း အစား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှတနေ်ိုးပြာဏနငှ့် 
လုပင်နး်သက်တြး်တိ့ုကုိ သတြ်တှခ်ြငး် နငှ့် ယငး်တိ့ုကုိ �ခပာငး်လသဲတြ်တှခ်ြငး်၊

(ဆ) တိုငး်�ေသကကီးနငှ့် ခပညန်ယ် စီးပာွးေွ့ံပေို းတိုးတက်�ရး အတက်ွ ခပည�်ောငစု် အစုိးရအေွဲ ့၏ သ�ဘာတညူြီျက်အရ လပုကုိ်င် 
�ဆာငရ်က်ွ ြငွ့်ရ�သာ နိုငင်ခံြား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်ြျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ သက်ဆုိငရ်ာ တုိငး်�ေသကကီး သ့ုိြဟတု် 



ခပညန်ယ်အစုိးရအေွဲ ့နငှ့် ညှိနငှး်�ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

(ဇ)
အသံုးခပုြငွ့် ရရှိ�သာ�ခြ၏ �ခြ�ပါ�ခြ�အာက်၌ ြငွ့်ခပုသည့် လပုင်နး်နငှ့် ြသက်ဆုိငဘ် ဲြလူစာြျုပတ်ငွ ်ြပါဝင�်သာ 
သဘာဝသယံဇာတ ပစ္ညး်ကုိခေစ်�စ၊ �ရးှ�ဟာငး်ဝတ္ု ပစ္ညး်ကုိခေစ်�စ �တွ့ရှိလျင ်�ကာြ်ရငှက် ြျက်ြျငး်သိရှိရနန်ငှ့် 
အ�ရးယူနိုငရ်န် စီြ�ံဆာငရ်က်ွခြင်း၊

(ဈ)

ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံြ ှလပုင်နး်ြျားအား ဤဥပ�ေ၊ ဤဥပ�ေအရ ခပုလပု�်သာ နညး်ဥပ�ေ၊ စညး်ြျဉး်၊ 
စညး်ကြး်၊ လပုေ်ုံးလပုန်ညး်၊ အြနိ့်၊ အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာနငှ့် ညွနက်ကားြျက်ြျား၊ စာြျုပပ်ါအြျက်ြျားနငှ့်အညီ လိုက်နာ 
�ဆာငရ်က်ွြှ ရှိ ြရှိ စိစစ်ခြင်း၊ လိုက်နာ�ဆာငရ်က်ွြြှရှိပါက လိုက်နာ �ဆာငရ်က်ွ �စခြငး်နငှ့် လိုက်နာ�ဆာငရ်က်ွြှ 
ြရှိ�သာ လပုင်နး်ြျားကုိ ဥပ�ေနငှ့်အည ီအ�ရးယူခြင်း၊

(ည) အြနွ် ကငး်လတွြ်ငွ့်နငှ့ ်သက်သာြငွ့်�ပးရန ်ြလို�သာ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လပုင်နး်ြျားကုိ သတြ်တှ�်ပးခြငး်၊

(ဋ) ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့က အြါအား�လျာစွ်ာ �ပးအပ�်သာ တာဝနြ်ျားကုိ ေြး်�ဆာငခ်ြငး်။

၁၃။ �ကာြ်ရငှ၏်လပုပ်ိုငြ်ငွ့်ြျားြာှ �အာက်ပါအတိုငး်ခေစ်သည်- 

(က)
နိုငင်�ံတာ၏်အကျို းစီးပာွးကို ခေစ်ေနွး်�စနိုငသ်ညဟ် ုယူဆပပီး တညဆဲ် ဥပ�ေ တစ်ရပရ်ပန်ငှ့်လညး် ြဆန့်ကျငသ်ည့် 
အဆုိခပုြျက်ကုိ လိုအပ�်သာ စိစစ်ြြှျား ခပုလပု၍် လက်ြခံြငး်၊

(ြ) အဆုိခပုြျက်ကုိ လက်ြလံျင ်ြငွ့်ခပုြနိ့်ကုိ ကြကေ ခပုသူ သ့ုိြဟတု် ရငး်နှီး ခြှု ပန်ှံသူအား ေတု�်ပးခြင်း၊

( ဂ)
ြငွ့်ခပုြနိ့် သက်တြး် သ့ုိြဟတု ်သ�ဘာတညူြီျက်ကုိ တိုးခြငှ့်�ပးရန ်ခေစ်�စ၊ ခပငဆ်င�်ပးရနခ်ေစ်�စ သက်ဆုိငရ်ာတိ့ုက 
�လျာက်ေားလာလျင ်သတြ်တှြ်ျက် ြျားနငှ့်အည ီစိစစ်၍ ြငွ့်ခပုခြငး် သ့ုိြဟတု ်ခငငး်ပယ်ခြငး်၊

(ဃ)
ကြကေ ခပုသူေြံ ှလညး်�ကာငး်၊ ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံသူေြံ ှလညး်�ကာငး် လိုအပသ်ည့် အ�ောက်အေားြျားကုိခေစ်�စ၊ 
အြျက်အလက်ြျားကုိ ခေစ်�စ တငခ်ပရန ်�တာငး်ဆိုခြငး်၊

(င) ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက ြငွ့်ခပုြနိ့်ရရှိရန် �ကာြ်ရငှသ့ုိ် အဆိခုပုတငသွ်င်း�သာ အဆိုခပု ြျက် ယငး်နငှ့်အတ ူပးူတွဲတငခ်ပ�သာ 
စာြျုပစ်ာတြး် အ�ောက်အေားြျား သ့ုိြဟတု ်ြငွ့်ခပုြနိ့်ပါ စညး်ကြ်းြျက်ြျားအတိုငး် လိုက်နာ�ဆာငရ်က်ွခြင်း 
ြရှိ�ကကာငး် ြိုငလ်ုံ�သာ သက်�သြ ံအ�ောက်အေားြျား �ပါ�ပါက်လျင ်လပုင်နး်ကုိ ဆုိင်းငံ့ေားသည်အေ ိလုိအပသ်ည့် 



အြနိ့် တစ်စံုတစ်ရာ ြျြတှခ်ြငး်၊

( စ)
�င�ွရး�ကကး�ရးကိစ္ရပြ်ျား �ဆာငရ်က်ွရန ်ကြကေခပုသူ သ့ုိြဟတု ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက အဆိုခပုတငခ်ပလာသည့် ဘဏကုိ် 
ြငွ့်ခပုခြငး် သ့ုိြဟတု ်ခငငး်ပယ်ခြင်း။

၁၄။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်ြြိ၏ိလပုင်နး်တာဝနြ်ျားကုိ �ဆာငရ်က်ွရာတငွ ်�ကာြ်တြီျားနငှ့် အေွဲ ့ငယ်ြျားကုိ လိုအပသ်လို 
ေွဲ ့စညး်နိုငသ်ည။် 

၁၅။ �ကာြ်ရငှ၏် လပုင်နး်�ဆာငရ်က်ွြျက် အစီရငြ်စံာြျားကုိ အြါအား�လျာစွ်ာ ခပည�်ောငစု် အစုိးရအေွဲ ့ အစညး်အ�ဝးတငွ် 
အစီရငြ်ံ တငခ်ပရြည။် 

၁၆။ �ကာြ်ရငှက် ြငွ့်ခပု�သာ လပုင်နး်ြျား၏�ဆာငရ်က်ွပပးီစီးြနှငှ့် တိုးတက်ခေစ်�ပါြှ အ�ခြအ�နြျားကုိ သံုးလတစ်ကကိြ် 
ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့သ့ုိ အစီရငြ်ံ တငခ်ပရြည။် 

အြနး်(၈)

ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသ၏ူ တာဝနန်ငှ့် အြငွ့်အ�ရးြျား

၁၇။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ၏ တာဝနြ်ျားြာှ �အာက်ပါအတိုငး်ခေစ်သည်- 

( က) ခပည�်ောငစု်သြတ္ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ၏် တညဆဲ်ဥပ�ေြျားကုိ လုိက်နာခြငး်၊

( ြ) ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည် ခြနြ်ာနိုငင်၏ံ တညဆဲ် ဥပ�ေြျားအရ ကုြဏ္ ီေွဲ ့စညး်ပပီး လုပင်နး်�ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

( ဂ)
ဤဥပ�ေပါခပဋာနး်ြျက်၊ ဤဥပ�ေအရေတုခ်ပနသ်ည့် နညး်ဥပ�ေြျား၊ လပုေ်ုံး လုပန်ညး်ြျား အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာ၊ အြနိ့်၊ 
ညနွက်ကားြျက်နငှ့် ြငွ့်ခပုြနိ့်တိ့ုပါ စညး်ကြ်းြျက် ြျားကုိ လိုက်နာခြငး်၊

( ဃ) ြြိငိာှးရြး်ြငွ့် သ့ုိြဟတု ်အသံုးခပုြငွ့်ရှိ�သာ �ခြကုိ �ကာြ်ရငှက်  သတြ်တှေ်ား�သာ စညး်ကြး်ြျက်ြျား၊ စာြျုပပ်ါ 
စညး်ကြး်ြျက်ြျားနငှ့် အည ီအသံုးခပုခြငး်၊

( င) ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့် လပုင်နး်လပုကုိ်ငြ်ငွ့် ခပုေား�သာ �ခြနငှ့် အ�ဆာက်အအံုြျားကုိ လုပင်နး် သက်တြး်ကာလအတငွး် 
ေိုရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လုပင်နး်အတက်ွ အခြား ပဂု္ို လတ်စ်ဦးဦးအား တစ်ဆင့်ငာှးရြး်ခြင်း၊ �ပါငန်ှံခြငး်၊ အစု ရယ်ှယာ လွဲ�ခပာငး် 
ခြငး်နငှ့် လုပင်နး်လွဲ�ခပာငး်ခြငး်တိ့ုကုိ �ကာြ်ရငှ၏် ြငွ့်ခပုြျက် ရရှိြသှာ �ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

( စ) ြြိငိာှးရြး်ြငွ့ ်သ့ုိြဟတု ်အသံုးခပုြငွ့်ရရှိ�သာ �ခြ၏သဘာဝ �ခြြျက်နာှသွငခ်ပင ်သ့ုိြဟတု် 



�ခြအနြိ့်အခြင့်အ�နအေားအား သိသာေငရ်ာှးစွာ �ခပာငး်လြဲကုိှ �ကာြ်ရငှ၏်ြငွ့်ခပုြျက်ြရှိဘ ဲြခပုလပုခ်ြငး်၊

( ဆ) ြြိငိာှးရြး်ြငွ့် သ့ုိြဟတု ်အသံုးခပုြငွ့် ရရှိ�သာ �ခြ၏ �ခြ�ပါ�ခြ�အာက်၌ ြငွ့်ခပု သည့် လပုင်နး်နငှ့် ြသက်ဆုိငဘ်ဲ 
ြလူစာြျုပတ်ငွ ်ြပါဝင�်သာ သဘာဝ သယံဇာတ တွငး်ေက်ွပစ္ညး်ကိုခေစ်�စ၊ �ရးှ�ဟာငး်ဝတ္ု ပစ္ညး်၊ 
ရတနာသုိက်ကုိခေစ်�စ �တွ့ရှိလျင ်�ကာြ်ရငှသ့ုိ် ြျက်ြျငး်အ�ကကာငး်ကကားခြငး်၊ �ကာြ်ရငှက် ြငွ့်ခပုလျင ်ယင်း�ခြ�ပါ၌ 
ဆက်လက်လပုကုိ်ငန်ိုငခ်ြငး်၊ ဆက်လက်လပုကုိ်ငြ်ငွ့် ြရရှိလျင ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက �ရးွြျယ်တငခ်ပသည့် �နရာတစ်ြအုား 
အစားေိုး ြငွ့်ခပုြျက် ရယူ၍ �ခပာငး်�ရွ ့�ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

( ဇ)
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်နငှ့ ်စပလ်ျဉး်၍ တညဆဲ်ဥပ�ေြျားနငှ့်အညီ ပတဝ်နး်ကျင ်ညစ်ညြး်ြ ှပျက်စီးြှ ြခေစ်�စရန် 
�ဆာငရ်က်ွခြင်း၊

( ဈ) နိုငင်ခံြားကုြဏ္ ီခေစ်ပါက ြြိ၏ိ အစုရယှယ်ာ အားလုံးကုိ နိုငင်ခံြားသား တစ် ဦးဦး သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံား တစ်ဦးဦးသ့ုိ 
အပပးီအပိုင ်လွဲ�ခပာငး်�ရာငး်ြျလျင ်�ကာြ်ရငှ၏်ကကိုတငြ်ငွ့်ခပုြနိ့်ရယူ၍ ြငွ့်ခပုြနိ့်ကုိ ခပနလ်ညအ်ပန်ှံပပးီြသှာ တညဆဲ် 
ဥပ�ေြျားနငှ့်အညီ အစရုယ်ှယာ လွဲ�ခပာငး်ခြင်းကုိ ြတှပ်ုံတငခ်ြငး်၊

( ည) နိုငင်ခံြားကုြဏ္ ီခေစ်ပါက ြြိ၏ိ အစုရယှယ်ာ အြျို ့ကုိ နိုငင်ခံြားသား တစ်ဦးဦး သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံားတစ်ဦးဦးသ့ုိ 
အပပးီအပိုင ်လွဲ�ခပာငး်�ရာငး်ြျလျင ်�ကာြ်ရငှ၏် ကကိုတငြ်ငွ့်ခပုြနိ့်ကုိ ခပနလ်ညရ်ယူပပးီြသှာ တညဆဲ်ဥပ�ေ ြျားနငှ့်အညီ 
အစု ရယ်ှယာ လွဲ�ခပာငး်ခြင်းကုိ ြတှပ်ုံတငခ်ြငး်၊

( ဋ)
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည ်ြြိ�ိဆာငရ်က်ွ�နသည့် လပုင်နး်ဆိုငရ်ာ အဆင့်ခြင့် ကျြး်ကျငြ်ှ နညး်ပညာရပြ်ျားကုိ သက်ဆုိငသ်ည့် 
လပုင်နး်၊ ဌာန သ့ုိြဟတု ်အေွဲ ့အစညး်ြျားအား စာြျုပပ်ါအတိုငး် စနစ်တကျ လဲွ�ခပာငး်�ပးအပ�်ရး �ဆာငရ်က်ွခြင်း။

၁၈။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ၏ အြငွ့်အ�ရးြျားြာှ �အာက်ပါအတိုငး်ခေစ်သည်- 

( က)
�ကာြ်ရငှ၏် သ�ဘာတြူငွ့်ခပုြျက်ခေင့် အ�ခြပစ္ညး်ကုိ �ရာငး်ြျခြင်း၊ လလဲယ်ှခြငး် သ့ုိြဟတု် အခြားနညး်ခေင့် 
လဲွ�ခပာငး်ခြငး်တိ့ုကုိ တညဆဲ် ဥပ�ေ ြျားနငှ့်အည ီခပုလပုြ်ငွ့်ရှိခြငး်၊

( ြ) နိုငင်ခံြားကုြဏ္ခီေစ်ပါက ြြိ၏ိ အစုရှယ်ယာအားလုံးကုိခေစ်�စ၊ အြျို ့ကုိခေစ်�စ၊ နိုငင်ခံြားသား 
တစ်ဦးဦး/နိုငင်သံားတစ်ဦးဦး သ့ုိြဟတု ်နိုငင်ခံြား ကုြဏ္ ီတစ်ြြု ု/ နိုငင်သံား ကုြဏ္တီစ်ြြုသ့ုို အပပီးအပိုင် လဲွ�ခပာငး် 
�ရာငး်ြျခြငး်၊

( ဂ) ြလူအဆုိခပုြျက်ပါ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှလပုင်နး်အား တိုးြျဲ ့ ခြငး် သ့ုိြဟတု ်နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် တိုးခြငှ့်ခြငး် ြျားအား 



�ကာြ်ရငှ၏်ြငွ့်ခပုြျက် ရယူ၍ လုပကုိ်င် �ဆာငရ်က်ွခြငး်၊

( ဃ)
တညဆဲ်ဥပ�ေနငှ့်အည ီြြိရိေိုက်ြငွ့်ရှ�ိသာ အြငွ့်အ�ရးြျားကုိ အခပည့်အဝ ရရှိ နိုငရ်န ်ခပနလ်ညစိ်စစ် သံုးသပ၍် 
ခပငဆ်င�်ပး�ရးအတက်ွ �ကာြ်ရငှသ့ုိ် တငခ်ပခြငး်၊

( င)
တညဆဲ် ဥပ�ေနငှ့်အညီ အကျို းြစံားြငွ့ြ်ျား ရရှိ�ရးအတက်ွ လညး်�ကာငး်၊ နစ်နာ ြျက်ြျားနငှ့် စပလ်ျဉး်၍ အ�ရးယူ 
�ပး�ရး အတက်ွ လညး်�ကာငး် �ကာြ်ရငှသ့ုိ် တငခ်ပ �လျာက်ေားခြငး်၊

( စ) ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့် လပုကုိ်ငလ်ျက်ရှိ�သာ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လပုင်နး်တငွ ်နညး်ပညာ သစ်ြျား တေီငွခ်ြငး်၊ ေတုကု်န ်အရညအ်�သွး 
တိုးခြငှ့်ခြငး်၊ ကုနေ်တုစွ်ြး်အား ခြငှ့်တငခ်ြငး်၊ ပတဝ်နး်ကျင ်ညစ်ညြး်ြ ှ�လျာြ့ျခြငး် ြျား အတက်ွ အကျို း ြစံားြငွ့်ြျား 
ပိုြိုရရှိ�စရန ်�ကာြ်ရငှသ့ုိ် တငခ်ပ �လျာက်ေားခြငး်၊

( ဆ) နိုငင်�ံတာ ်တစ်ဝနး်လုံးတငွ ်ေွ့ံပေို းတိုးတက်�စရန ်အလိ့ုငာှ စီးပာွး�ရး ေွံ့ ပေို းြ ှနညး်ပါးပပးီ ဆက်သွယ်သွားလာ�ရး 
ြက်ြ�ဲသာ �ေသြျားရှိ နိုငင်ခံြား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လုပင်နး်ြျားတငွ ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူြျား အတက်ွ �ကာြ်ရငှက် 
ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့၏ သ�ဘာတညူြီျက်ခေင့် အြန်း(၁၂) ပါ အြနွ ်ကငး်လတွြ်ငွ့် ကာလနငှ့် သက်သာြငွ့် ကာလြျား 
ေက် ပိုြို၍ သတြ်တှ ်�ပးသညကုိ် ြစံားြငွ့်ရှိခြငး်။

အြနး်(၉)

ြငွ့်ခပုြနိ့် �လျာက်ေားခြငး်

၁၉။  နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှခပုလပုလ်ိုပါက ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ သ့ုိြဟတု ်ကြကေ ခပုသူသည ်ြငွ့်ခပုြနိ့်ရရှိရန ်�ကာြ်ရငှသ့ုိ် 
သတြ်တှြ်ျက်ြျားနငှ့်အည ီအဆုိခပုြျက် တငသွ်ငး်ရြည။် 

၂ဝ။  �ကာြ်ရငှသ်ည်- 

( က)
ပေုြ် ၁၉ အရ တငသွ်ငး်�သာ အဆုိခပုြျက်ကုိ ရရှိပါက လုိအပ�်သာ စိစစ်ြြှျား ခပုလပုပ်ပးီ ၁၅ ရက်အတငွ်း အဆုိခပုြျက်ကုိ 
လက်ြခံြငး် သ့ုိြဟတု ်ခငငး်ပယ်ခြငး် ခပုနိုငသ်ည။်

( ြ) အဆုိခပုြျက်ကုိ လက်ြပံါက အဆုိခပုြျက်တငသွ်င်းသူအား ြငွ့်ခပုခြငး် သ့ုိြဟတု် ြငွ့်ြခပုခြငး်ကုိ ရက်�ပါငး် ၉ဝ အတငွး် 
�ဆာငရ်က်ွ�ပးရြည။်

၂၁။  ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ သ့ုိြဟတု ်ကြကေခပုသူသည် �ကာြ်ရငှက် ေုတ�်ပး�သာ ြငွ့်ခပုြနိ့်ကုိ ရရှိပါက သက်ဆုိငရ်ာ အစုိးရဌာန၊ 
အစုိးရအေွဲ ့အစညး် သ့ုိြဟတု် ပဂု္ို လ၊် အေွဲ ့အစညး်နငှ့် လိုအပ�်သာ ပဋညိာဉ ်စာြျုပြ်ျုပဆုိ်၍ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လပုင်နး် 
တည�်ောငရ်ြည။်



၂၂။  �ကာြ်ရငှသ်ည ်သက်ဆုိငရ်ာတိ့ုက �လျာက်ေားလာလျင ်ပဋညိာဉစ်ာြျုပပ်ါ သက်တြး် သ့ုိြဟတု် သ�ဘာတညူြီျက်ကုိ 
ဤဥပ�ေနငှ့်အည ီသင့်�လျာသ်လို တိုးခြငှ့်ရန် ခေစ်�စ၊ �လျာ�့ပါ့ရနခ်ေစ်�စ၊ ခပငဆ်ငရ်နခ်ေစ်�စ ြငွ့်ခပုနိုငသ်ည။် 

                                                                                 

 အြနး်(၁ဝ)

အာြြေံားရှိခြငး်

၂၃။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည် နိုငင်�ံတာအ်တငွး် အာြြလံပုင်နး် လပုကုိ်ငြ်ငွ့်ရှိသည့် အာြြလံပုင်နး်တစ်ြြုတုငွ ်သတြ်တှ�်သာ 
အာြြအံြျို းအစားြျားကုိ ေားရှိရြည။်

အြနး်(၁၁)

အြေှြး်ြျားနငှ့် အလပုသ်ြားြျား ြန့်ေားခြငး်

၂၄။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည်- 

( က ) ကျြး်ကျငြ်ဆုိှငရ်ာ လပုင်နး်ြျားအတက်ွ နိုငင်သံားကျြး်ကျငသူ် အလပုသ်ြားြျား၊ အတတပ်ညာရငှြ်ျားနငှ့် 
ဝနေ်ြး်ြျားကုိ ြန့်ေားရာတငွ် လပုင်နး်စတငသ်ည့်နစ်ှြှ ပေြ နစ်ှနစ်ှအတငွး်၌ နိုငင်သံား အနညး်ဆံုး ၂၅ ရာြိုငန်နှး်၊ 
ေတုယိ နစ်ှနစ်ှ အတငွး်၌ အနညး်ဆံုး ၅ဝ ရာြိုငန်နှး်၊ တတယိ နစ်ှနစ်ှအတငွး်၌ အနညး်ဆံုး ၇၅ ရာြိုငန်နှး်ြန့် ေားပပးီ 
ခေစ်ရြည။် သ့ုိရာတငွ ်အသိပညာကုိ အ�ခြြ�ံသာ လုပင်နး်ြျား အတက်ွ �ကာြ်ရငှက် သင့်�လျာ�်သာ အြျနိ် 
ကန့်သတြ်ျက်ကုိ တိုးခြငှ့်�ခပာငး်လနဲိုငသ်ည။်

( ြ )
ပေုြ်ြွဲ(က)အရ ြန့်ေားနိုငရ်န ်နိုငင်သံား ဝနေ်ြး်ြျားအား လပုင်နး် ကျြး်ကျငြ် ှတိုးတက်လာ�စ�ရးအတက်ွ 
�လက့ျင့်�ပးခြငး်၊ သငတ်နး်�ပးခြငး် တ့ုိကုိ စီစဉ ်�ဆာငရ်က်ွ�ပးရြည။်

( ဂ) ကျြး်ကျငြ် ှြလို�သာ လုပင်နး်ြျားတငွ ်နိုငင်သံားြျားကုိသာ ြန့်ေားရြည။်

( ဃ ) အလပုသ်ြား စု�ဆာငး်ခြငး်ကုိ အလပုအ်ကုိငန်ငှ့် အလပုသ်ြား ရာှ�ေ�ွရးရံုးြှ လညး်�ကာငး်၊ ခပညတ်ငွး် 
အလပုအ်ကုိငရ်ာှ�ေ�ွရး ကုိယ်စားလယ်ှြျားြ ှလညး်�ကာငး်၊ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ၏ အစီအစဉခ်ေင့ ်လညး်�ကာငး် 
�ဆာငရ်က်ွရြည။်

( င) နိုငင်သံားကျြး်ကျငသူ် အလပုသ်ြားြျား၊ အတတပ်ညာရငှြ်ျားနငှ့် ဝနေ်ြး်ြျား ြန့်ေားရာတငွ် 
တညဆဲ်အလပုသ်ြားဆုိငရ်ာ ဥပ�ေ၊ နညး်ဥပ�ေြျား နငှ့်အညီ အလပုြ်န့်ေားြ ှဆုိငရ်ာ သ�ဘာတညူြီျက် စာြျုပကုိ် 
အလပုရ်ငှန်ငှ့် အလပုသ်ြား တိ့ု နစ်ှဦးနစ်ှေက် လက်ြတှ�်ရးေိုး၍ ြန့်ေားရြည။်

( စ) ပညာရငှအ်ဆင့် အြျို းကျြွဲ�ဝြအှခေစ် နိုငင်ခံြားသား ဝနေ်ြး်ြျားနညး်တ ူခြနြ်ာနိုငင်သံား ဝနေ်ြး်ြျားအား 
ြန့်ေားရာတငွ ်လုပြ်အဆင့်ကုိ ြွဲခြားြ ှြရှိ�စရန ်အြငွ့်အ�ရးြျား စီြ�ံဆာငရ်က်ွ�ပးရြည။်



၂၅။   ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့် လုပကုိ်ငလ်ျက်ရှိ�သာ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး်တငွ ်အလပုလ်ပုကုိ်ငသ်ည့် နိုငင်ခံြားသားြျားသည ်နိုငင်�ံတာက် 
ေတု�်ပး�သာ အလပုလ်ပုြ်ငွ့်လက်ြတှ၊် ခပညတ်ငွး် �နေိုငြ်ငွ့်လက်ြတှ ်ရရှိ�ရးအတက်ွ �ကာြ်ရငှသ့ုိ် တငခ်ပ�လျာက်ေားရြည။် 

၂၆။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည်- 

( က)
အြေှြး်ြျားနငှ့် အလပုသ်ြားြျားကိ ုြန့်ေားရာ၌ အလပုြ်န့်ေားြဆှိုငရ်ာ သ�ဘာတညူြီျက်စာြျုပကုိ် 
သတြ်တှြ်ျက်ြျားနငှ့်အညီ ြျုပဆုိ်ရြည။်

( ြ)

အလပုြ်န့်ေားြ ှဆုိငရ်ာ သ�ဘာတညူြီျက် စာြျုပပ်ါ အလပုရ်ငှန်ငှ့် အလပုသ်ြား တ့ုိ၏ အြငွ့်အ�ရးနငှ့်တာဝနြ်ျားကုိ 
လညး်�ကာငး်၊ အလပုအ်ကိုငဆုိ်ငရ်ာ စညး်ကြး်ြျက်ြျားကုိ လညး်�ကာငး် သတြ်တှရ်ာ၌ အနညး်ဆံုးလပုြ် လစာ၊ ြငွ့်ရက်၊ 
အလပုပ်တိရ်က် အြျနိပ်ိုလပုြ်၊ နစ်နာ�ကကး၊ အလပုသ်ြား �လျာ�်ကကး၊ လြူေှလူုံ�ရးနငှ့် အလပုသ်ြားြျားနငှ့် သက်ဆုိငသ်ည့် 
အခြား အာြြေံားရှိခြငး်တိ့ု အပါအဝင ်တညဆဲ်အလပုသ်ြားဆုိငရ်ာ ဥပ�ေ၊ နညး်ဥပ�ေြျားပါ အြငွ့်အ�ရး ြျား 
ရရှိ�ရးအတက်ွ �ဆာငရ်က်ွ�ပးရြည။်

( ဂ)
အလပုရ်ငှ ်အြျငး်ြျငး်၊ အလပုသ်ြားအြျငး်ြျငး်၊ အလပုရ်ငှန်ငှ့် အလပုသ်ြား၊ အလပုသ်ြားနငှ့် အတတပ်ညာရငှ် 
သ့ုိြဟတု ်ဝနေ်ြး်တိ့ုအကကား �ပါ�ပါက် လာသည့် အခငင်းပာွးြြှျားကုိ သက်ဆုိငရ်ာ တညဆဲ် ဥပ�ေြျားနငှ့်အညီ 
�ခေရငှး်ရြည။်

အြနး်(၁၂)

ကငး်လတွြ်ငွ့်နငှ့် သကသ်ာြငွ့်ြျား

၂၇။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာအ်တငွ်း နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြြှျားကုိ အား�ပး အ�ောက်အကူခပုရန ်အလိ့ုငာှ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူအား 
�အာက်ပါ အြနွ်ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်ြျားအနက် ပေုြ်ြွဲ (က) ပါ အြနွက်ငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်ကုိ 
ြငွ့်ခပုရြည။် ေိ့ုခပင ်ကျနရ်ှိ�သာ အြနွက်င်းလတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့် တစ်ရပရ်ပကုိ် ခေစ်�စ၊ တစ်ရပရ်ပေ်က်ပို၍ ခေစ်�စ၊ 
အားလုံးကုိ ခေစ်�စ ြစံားြငွ့်ခပုရန ်တငခ်ပ�လျာက်ေားလာလျင ်ြငွ့်ခပုနိုငသ်ည်-

(က) ကုနေ်တုလ်ပုင်နး် သ့ုိြဟတု် ဝန�်ဆာငြ်လှပုင်နး် တစ်ြြုစီုးပာွးခေစ် စတင�်သာ နစ်ှအပါအဝင ်တစ်ဆက်တညး် 
ငါးနစ်ှအတက်ွ ဝင�်ငြွနွ ်ကငး်လတွြ်ငွ့်၊ ေိ့ုခပင ်နိုငင်�ံတာအ်တက်ွ အကျို း�ကျးဇူးရှိလျင ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသည့် လပုင်နး်၏ 
�အာငခ်ြငြ်�ှပါ ြတူည၍် သင့်�လျာ�်သာ ကာလအတက်ွ ဝင�်ငြွနွ ်ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်၊

( ြ) လုပင်နး်ြ ှရရှိသည့်အခြတ�်ငကုိွ ခပနလ်ညရ်ငး်နှီးခြှု ပန်ှံရနအ်တက်ွ သီးသန့် ရနပ်ုံ�ငေွား၍ တစ်နစ်ှအတငွး် ယငး်လပုင်နး်၌ 
ခပနလ်ညရ်ငး်နှီးခြှု ပန်ှံလျင ်ေိုအခြတ�်ငအွ�ပါတငွ် ဝင�်ငြွနွက်ငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု် သက်သာြငွ့်၊

(ဂ) ဝင�်ငြွနွ ်စညး်ကကပရ်နကိ်စ္အလိ့ုငာှ စက်ပစ္ညး်၊ စက်ကိရယိာ၊ အ�ဆာက်အအံု သ့ုိြဟတု ်လပုင်နး်သံုး 
အခြားြတညပ်စ္ညး်ြျားအ�ပါတငွ ်နိုငင်�ံတာက် သတြ်တှေ်ားသည့် ပစ္ညး်တနေ်ိုး�လျာတ့က်ွနနှး်ြျားအတိုငး် 



တက်ွြျက်ပပးီ ပစ္ညး်တနေ်ိုး �လျာတ့က်ွ�ငကုိွ အခြတ�်ငေွြဲ ှနတုပ်ယ်ြငွ့်၊

(ဃ)
ကုနေ်တုလ်ပုင်နး်တစ်ြြုကု ေတုလ်ပုသ်ည့် ပစ္ညး်ကုိ ခပညပ်သ့ုိ တငပ်ိ့ု �ရာငး်ြျလျင ်ေိုသ့ုိ တငပ်ိ့ု�ရာငး်ြျ၍ ရရှိ�သာ 
အခြတ�်င ွအ�ပါတငွ ်၅ဝ ရာြိုငန်နှး်အေ ိဝင�်ငြွနွသ်က်သာြငွ့်၊

( င) နိုငင်ခံြားသားြျား၏ ဝင�်ငအွ�ပါတငွ ်ခပညတ်ငွး်�န နိုငင်သံားြျား �ပး�ဆာငသ်ည့် ဝင�်ငြွနွ ်နနှး်ေားြျားအတိုငး် 
ဝင�်ငြွနွ ်�ပး�ဆာငြ်ငွ့်၊

( စ)
နိုငင်�ံတာအ်တငွး် အြနှတ်ကယ် လိုအပ်၍ �ဆာငရ်က်ွသည့် လပုင်နး် ဆုိငရ်ာ သု�တသနနငှ့် ေွ့ံပေို း�ရးလပုင်နး်ြျားအတက်ွ 
ကုနက်ျစရတိကုိ် အြနွစ်ည်းကကပ ်ေိုက်�သာ ဝင�်ငြွ ှနတုပ်ယ်ြငွ့်၊

( ဆ) လပုင်နး်တစ်ြြုျငး်အလိုက် ပေုြ်ြွဲ(က)ပါ ဝင�်ငြွနွ ်ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့် ြစံားပပးီ တစ်ဆကတ်ညး် 
နစ်ှနစ်ှအတငွး် အြနှတ်ကယ် �ပါ�ပါက် သည့် အရံှး�ငကုိွ ယငး်သုိ ့အရံှး�ပါ�ပါက်သည့် နစ်ှြစှ၍ တစ်ဆက်တညး် 
သံုးနစှက်ာလအေ ိသယ်ယ ူြနုှိြြ်ငွ့်၊

( ဇ) လပုင်နး်တည�်ဆာက်ြကှာလအတငွး် အြနှတ်ကယ် အသံုးခပုရန် လိုအပ၍် တငသွ်ငး်�သာ စက်ပစ္ညး်ြျား၊ 
စက်ကိရိယာြျား၊ အသံုးအ�ဆာင ်တနဆ်ာ ပလာြျား၊ စက်ကိရယိာ အစိတ်အပိုငး်ြျား၊ စက်အရန ်ပစ္ညး်ြျား၊ လုပင်နး်သံုး 
ပစ္ညး်ြျားအ�ပါတငွ ်အ�ကာက်ြနွ ်ခေစ်�စ၊ အခြားခပညတ်ငွး် အြနွ်အ�ကာက်ြျား ခေစ်�စ၊ နစ်ှြျို းလုံးကုိ ခေစ်�စ၊ 
ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်၊

( ဈ) လပုင်နး် တည�်ဆာက်ြှ ပပးီစီး၍ ပေြ သံုးနစ်ှအတက်ွ ကုနေ်တုလ်ပုရ်န ်တငသွ်င်းသည့် ကုနက်ကြး်ြျား အ�ပါတငွ် 
အ�ကာက်ြနွခ်ေစ်�စ၊ အခြား ခပညတ်ငွး် အြနွအ်�ကာက်ြျား ခေစ်�စ၊ နစ်ှြျို းလုံးကုိ ခေစ်�စ၊ ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု် 
သက်သာြငွ့်၊

( ည) �ကာြ်ရငှ၏် ြငွ့်ခပုြျက်ခေင့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ ပြာဏတိုးခြငှ့်ပပးီ ြလူ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံ သည့် လပုင်နး်အား ြငွ့်ခပုေားသည့် 
သက်တြး်ကာလအတငွး် တုိးြျဲ ့လပုကုိ်ငပ်ါက ယင်းသ့ုိ တိုးြျဲ ့သည့် လပုင်နး်အတက်ွ အြနှတ်ကယ် အသံုးခပုရန ်လိုအပ၍် 
တငသွ်င်း�သာ စက်ပစ္ညး်ြျား စက်ကိရိယာြျား၊ အသံုးအ�ဆာင ်တနဆ်ာ ပလာြျား၊ စက်ကိရယိာ အစိတ်အပိုငး်ြျား၊ 
စက်အရနပ်စ္ညး်ြျား၊ လပုင်နး်သံုး ပစ္ညး်ြျား အ�ပါတငွ ်အ�ကာက်ြနွ် ခေစ်�စ၊ အခြားခပညတ်ငွး် အြနွအ်�ကာက် ြျား 
ခေစ်�စ၊ နစ်ှြျို းလုံးကုိ ခေစ်�စ၊ ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်၊

( ဋ) ခပညပ်သ့ုိ တငပ်ိ့ုရန် ေတုလ်ပုသ်ည့်ပစ္ညး်ြျားအ�ပါ ကုနသွ်ယလ်ပုင်နး်ြနွ ်ကငး်လတွြ်ငွ့် သ့ုိြဟတု ်သက်သာြငွ့်။



အြနး်(၁၃)

အာြြြံျက်ြျား

၂၈။ ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့သည ်ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့်ေွဲ ့စညး်သည့် စီးပာွး�ရးလပုင်နး်ကုိ ပဋညိာဉ ်စာြျုပပ်ါ သက်တြး် သ့ုိြဟတု် 
ယင်းသက်တြး်ကုိ တိုးခြငှ့်�ပးလျင ်ယငး်သို့ တိုးခြငှ့်�ပးသည့် သက်တြး်အတငွ်း နိုငင်ပံိုငခ်ပုလပုခ်ြငး်ြခပုဟ ုအာြြသံည။် 

၂၉။  �ကာြ်ရငှ၏် ြငွ့်ခပုြနိ့်အရ �ဆာငရ်က်ွလျက်ရှိသည့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြလှပုင်နး် တစ်ြြုအုား ြငွ့်ခပုြျက် သက်တြး် ြကုနဆံု်းြီ 
လုံ�လာက်�သာအ�ကကာငး် တစ်စံုတစ်ရာ ြရှိဘ ဲရပဆုိ်င်းခြငး် ြခပုရန ်ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ့က အာြြသံည။် 

၃ဝ။ ပဋညိာဉစ်ာြျုပ ်သက်တြး်ကုန်ဆံုးလျင ်နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး်ခေင့် ရငး်နှီး ခြှု ပန်ှံသူအား ယငး်၏ ရပိုငြ်ငွ့်ြျားကုိ ရငး်နှီး 
ခြှု ပန်ှံရာ၌ ေည့်ဝငြ်ဲ့�သာ နိုငင်ခံြား�င ွအြျို းအစားခေင့် ေုတ�်ပးရန ်ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့က အာြြသံည။် 

အြနး်(၁၄)

�ခြအသုံးခပုြငွ့်

၃၁။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူအား အြနှလ်ိုအပသ်ည့် �ခြငာှးရြး်ြငွ့်ကာလ သ့ုိြဟတု ်�ခြအသံုးခပုြငွ့်ကာလကုိ စီးပာွး 
�ရးလပုင်နး်၊ စက်ြလှပုင်နး် အြျို းအစားနငှ့ ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ ပြာဏအ�ပါ ြတူည၍် ကနဦး နစ်ှ ၅ဝ အေြိငွ့်ခပုနိုငသ်ည။် 

၃၂။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်ပေုြ် ၃၁ အရြငွ့်ခပုေား�သာ သက်တြး်ကနုဆံု်းပပီး�နာက် ဆက်လက်လပုကုိ်ငလ်ို�သာ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူအား 
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြပှြာဏနငှ့် လပုင်နး် အြျို းအစား�ပါ ြတူည၍် တစ်ဆက်တညး် သက်တြး်တိုးြငွ့် ၁၀ နစ်ှနငှ့် ယင်းသက်တြး် ကုန် 
ဆံုးပပးီ ေပြ်၍ံ ၁ဝ နစ်ှ သက်တြး်တိုးခြငှ့်�ပးနိုငသ်ည။် 

၃၃။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာ၏်စီးပာွး�ရး ပိုြိုေွ့ံ ပေို းတိုးတက်�စရန ်အလိ့ုငာှ �ခြငာှးရြး်ြငွ့် ရှိသူ သ့ုိြဟတု ်�ခြအသံုးခပုြငွ့် ရသူ 
ေြံ ှကနဦး သ�ဘာတညူြီျက် ရယူပပီး ခပည�်ောငစု် အစုိးရအေွဲ ့၏ ကကိုတငသ်�ဘာတညူြီျက်ခေင့် ယင်း�ခြ�ပါတငွ ်ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ 
ခပုလပုရ်န ်ြငွ့်ခပုနိုငသ်ည။် 

၃၄။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေွဲ ့အစညး်ပိုင် �ခြငာှးရြး်ြနနှး်ေားြျား နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့၏ 
ကကိုတငသ်�ဘာတညူြီျက်ခေင့် အြါအား�လျာစွ်ာ သတြ်တှ် �ပးနိုငသ်ည။် 

၃၅။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည် နိုငင်သံားြျား လပုကုိ်ငြ်ငွ့် ရရှိေားသည့်�ခြယာြျား၌ စုိက်ပျို း�ရး လုပင်နး်ြျားနငှ့် �ြးွခြူ�ရး လပုင်နး် 
ြျား ကနေ်ရိက်ုစနစ်ခေင့် �ဆာငရ်က်ွရာတငွ် နိုငင်သံား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူနငှ့် ေက်စပစ်နစ်ခေင့သ်ာ �ဆာငရ်က်ွြငွ့်ရှိသည။် 

၃၆။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာတ်စ်ဝနး်လုံးတငွ ်ေွ့ံပေို းတိုးတက်�စရနအ်လိ့ုငာှ စီးပာွး�ရး ေွံ့ ပေို းြှ နညး်ပါးပပးီ ဆက်သွယ် သွားလာ 
�ရး ြက်ြ�ဲသာ �ေသြျားတငွ ်ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံသူ ြျားအတက်ွ ဤဥပ�ေပါ �ခြငာှးရြး်ြငွ့်ကာလ သ့ုိြဟတု ်�ခြအသုံးခပုြငွ့် ကာလ 
ေက် ပိုြို၍ ြစံားြငွ့် ရရှိ�စရန ်ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့၏ သ�ဘာတညူြီျက်ခေင့် သတြ်တှန်ိုငသ်ည။် 

အြနး်(၁၅)

နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး်

၃၇။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်ခံြားြတည�်ငရွငး်ကုိ ဘဏက် လက်ြြံငွ့်ခပု �ဆာငရ်က်ွ �ပးသည့် နိုငင်ခံြား�င�ွကကး အြျို းအစားအတိုငး် 
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ၏ အြညခ်ေင့် ြတှပ်ုံတင ်ရြည။် ေုိသ့ုိ ြတှပ်ုံတငရ်ာတငွ ်နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် အြျို းအစားြျားကုိ �ောခ်ပရြည။် 

၃၈။ လုပင်နး်ကို ရပစဲ်လျင ်�ကာြ်ရငှက် သတြ်တှသ်ည့် ခပနလ်ညေ်တုယူ်နိုင�်သာ နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး်ကုိ သတြ်တှသ်ည့် 
အြျနိက်ာလအတငွး် နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ယူ�ဆာငလ်ာသူက ခပနလ်ညေ်တုယူ်နိုငသ်ည။် 



အြနး်(၁၆)

နိုငင်ခံြား�ငလွွဲ�ခပာငး်နိုငြ်ငွ့်

၃၉။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည် �အာက်ပါ�ငြွျားကုိ သက်ဆုိငရ်ာ နိုငင်ခံြား�ငခွေင့် သတြ်တှသ်ည့် �ငလွလဲယ်ှနနှး်အတိုငး် 
နိုငင်�ံတာအ်တငွး်ရှိ နိုငင်ခံြား ဘဏလ်ပုင်နး် လပုကုိ်ငြ်ငွ့်ရှ�ိသာ ဘဏြ်တှစ်ဆင့ ်နိုငင်ခံြားသ့ုိ လွဲ�ခပာငး်နိုငြ်ငွ့ရ်ှိသည်- 

( က) နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ယူ�ဆာငလ်ာသူ ရသင့်သည့် နိုငင်ခံြား�င၊ွ

( ြ) နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ယူ�ဆာငလ်ာသူအား ခပနလ်ညေ်တုယူ်ရန ်�ကာြ်ရငှက် ြငွ့်ခပု�သာ နိုငင်ခံြား�င၊ွ

( ဂ) နိုငင်ခံြား ြတည�်ငရွငး် ယူ�ဆာငလ်ာသူ ရရှိသည့် နစ်ှစဉအ်ခြတ�်ငြွ ှအြနွ ်အရပရ်ပန်ငှ့် သက်ဆုိငသ်ည့် ရနပ်ုံ�ငြွျား 
နတုပ်ပးီ�နာက် ကျနရ်ှိ�သာ အသားတငအ်ခြတ�်င၊ွ

(ဃ)နိုငင်ခံြားသား အြေှြး်ြျားက နိုငင်�ံတာတ်ငွ ်လုပကုိ်င�်ဆာငရ်က်ွ၍ ရရှိ�သာ လစာ�ငနွငှ့် လပုင်နး်ြ ှတရားဝင် ရရှိ�ငတွိ့ုြှ 
�ပး�ဆာငရ်န ်ရှိ�သာ အြနွအ်�ကာက်ြျားကုိ �ပး�ဆာင�်စပပးီ ၄ငး်နငှ့်၄ငး်၏ ြသိားစု �နေိုငစ်ား�သာက်ြှ 
ကုနက်ျစရတိတ်ိ့ုကုိ သတြ်တှသ်ည့် နညး်လြး် အတိုငး် နတုပ်ယ်၍ တရားဝင ်ကျနရ်ှိ�င။ွ

အြနး်(၁၇)

နိုငင်ခံြား�င�ွရး�ကကး�ရးကစိ္

၄ဝ။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည်- 

(က) သက်ဆုိငရ်ာ နိုငင်ခံြား�ငခွေင့် သတြ်တှသ်ည့် �ငလွလဲယ်ှနနှ်းအတိုငး် နိုငင်�ံတာအ်တငွး်ရှိ နိုငင်ခံြား ဘဏလ်ပုင်နး် 
လုပကုိ်ငြ်ငွ့်ရှိ�သာ ဘဏ ်တစ်ြြုြုှ တစ်ဆင့် နိုငင်ခံြားသို့ �ငလွွဲ�ခပာငး်နိုငြ်ငွ့် ရှိသည။်

(ြ) နိုငင်�ံတာအ်တငွး်ရှိ နိုငင်ခံြားဘဏလ်ပုင်နး် လုပကုိ်ငြ်ငွ့ရ်ှိ�သာ ဘဏက် လက်ြ ံ�ဆာငရ်က်ွလျက်ရှ�ိသာ နိုငင်ခံြား�ငွ 
အြျို းအစားခေင့် နိုငင်ခံြား�ငစွာရငး်ကို လညး်�ကာငး်၊ ကျပ�်ငစွာရငး်ကုိ လညး်�ကာငး် ေငွ့်လစ်ှ၍ 
လပုင်နး်နငှ့်သက်ဆုိင�်သာ �င�ွရး�ကကး�ရး ကိစ္ြျားကုိ �ဆာငရ်က်ွရြည။်

၄၁။  ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့် ေွဲ ့စညး်ေား�သာ စီးပာွး�ရး အေွဲ ့အစညး်တစ်ြြုတုငွ ်အြေှြး်�သာ နိုငင်ခံြားသားြျားသည် 
နိုငင်�ံတာအ်တငွး်ရှိ နိုငင်ခံြားဘဏလ်ပုင်နး် လပုကုိ်ငြ်ငွ့်ရှိ�သာ ဘဏတ်စ်ြြုတုငွ ်ယငး်ဘဏက် လက်ြ�ံဆာငရ်က်ွလျက်ရှိ�သာ 
နိုငင်ခံြား�င ွအြျို းအစားခေင့် နိုငင်ခံြား �ငစွာရငး်ကုိ လညး်�ကာငး်၊ ကျပ�်င ွစာရငး်ကိုလညး်�ကာငး် ေငွ့်လစ်ှ �ဆာငရ်က်ွရြည။်



 အြနး်(၁၈)

စီြြံန့်ြွဲ�ရးဆိုငရ်ာ ခပစ်ေဏြ်ျား

၄၂။  �ကာြ်ရငှသ်ည ်ဤဥပ�ေပါ ခပဋာနး်ြျက်၊ ဤဥပ�ေအရ ေတုခ်ပနသ်ည့် နညး်ဥပ�ေြျား၊ စညး်ြျဉး်၊ စညး်ကြး်ြျား၊ လပုေ်ုံး 
လပုန်ညြ်ျား၊ အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာ၊ အြနိ့်၊ ညနွက်ကားြျက် သ့ုိြဟတု် ြငွ့်ခပုြနိ့်ပါ စညး်ကြး်ြျက် တစ်ရပရ်ပကုိ် �ောက်ေျက် သည့် 
ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူအား �အာက်ပါစီြြံန့်ြွဲ�ရးဆုိငရ်ာ ခပစ်ေဏ ်တစ်ရပရ်ပ် ကုိခေစ်�စ၊ ခပစ်ေဏ ်ြျားကုိခေစ်�စ ြျြတှန်ိုငသ်ည်- 

(က)သတ�ိပးခြင်း၊

(ြ) အြနွက်ငး်လတွြ်ငွ့်နငှ့် သက်သာြငွ့်ြျားကုိ ယာယီရပဆုိ်င်းခြငး်၊

(ဂ) ြငွ့်ခပုြနိ့်ကုိ ခပနလ်ညရု်ပသိ်ြ်းခြငး်၊

(ဃ) �နာငတ်ငွ် ြညသ်ည့်ြငွ့်ခပုြနိ့်ြျ ေုတ�်ပးြည ်ြဟတု�်သာ နာြညပ်ျက် စီးပာွး�ရး လပုင်နး်စာရငး်၌ ေည့်သွငး်ခြငး်။

အြနး်(၁၉)

အခငငး်ပာွးြ ှ�ခေရငှး်ခြငး်

၄၃။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြှ လပုင်နး်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ အခငငး်ပာွးြှ တစ်စံုတစ်ရာ �ပါ�ပါက်ပါက -

(က)အခငငး်ပာွးသူ ပဂု္ုိ လြ်ျားအကကား �ပါ�ပါက်လာသည့် အခငငး်ပာွးြကုိှ ြျစ်ကကညရ်ငး်နှီးစွာ �ခေရငှး် �ဆာငရ်က်ွရြည။်

(ြ) ပေုြ်ြွဲ(က)အရ �ခေရငှး်၍ �ခပလညြ် ှြရရှိပါက

(၁)
သက်ဆုိငရ်ာ စာြျုပတ်ငွ ်အခငငး်ပာွးြှ �ခေရငှး်နညး် သတြ်တှေ်ားခြငး် ြရှိလျင ်နိုငင်�ံတာ၏်တညဆဲ် ဥပ�ေြျားနငှ့် အညီ 
လုိက်နာ�ဆာငရ်က်ွရြည။်

(၂)
သက်ဆုိငရ်ာ စာြျုပတ်ငွ ်အခငငး်ပာွးြှ �ခေရငှး်နညး် သတြ်တှ ်ေားခြငး် ရှိလျင ်ယငး်သတြ်တှေ်ားသည့် �ခေရငှး်နညး်ြျားနငှ့် 
အည ီလုိက်နာ �ဆာငရ်က်ွရြည။်



အြနး်(၂ဝ)

အ�ေ�ွေွ

၄၄။  �ကာြ်ရငှသ်ည ်နိုငင်�ံတာန်ငှ့် နိုငင်သံားြျားအတက်ွ စွြး်အငလ်ိုအပြ်ျက် ခပည့်ြရီန ်ေုတလ်ပုပ်ပးီြ ှပိုလျသံညကုိ် ခပညပ်သ့ုိ 
တငပ်ိ့ု�ရာငး်ြျရန ်ရညရ်ယ်ွြျက်ခေင့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူက �ရနနံငှ့် သဘာဝဓာတ�်ငွ ့၊ သတ္ု စသည့် ြတည�်ငရွငး် ကကီးြား�သာ 
ေတုလ်ပုြ်ှ လပုင်နး်ြျားတငွ ်နိုငင်�ံတာ ်သ့ုိြဟတု ်နိုငင်သံားနငှ့် ေက်စပလ်ပုကုိ်င�်စလျက်  ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူ၏ ြတညရ်ငး်နှီး�ငကုိွ 
အခပည့်အဝ သံုးစဲွ၍ သတြ်တှေ်ားသည့် လုပကွ်က်၌ သတြ်တှေ်ား�သာ ကာလအတငွး် ခေစ်နိုငစွ်ြ်းရှိြရှိ �လလ့ာခြငး်၊ စြး်သပ် 
ရာှ�ေခွြငး်၊ တုိငး်တာခြငး်နငှ့် တးူ�ောခ်ြငး်၊ စီးပာွးခေစ် ေတုလ်ပုန်ိုငစွ်ြ်း ရှိသည့်အဆင့်သ့ုိ �ရာက်ရှိ �စရန ်�ဆာငရ်က်ွခြငး်ြျား 
အတက်ွ ခပည�်ောငစု်အစိးုရအေွဲ ့ သ့ုိြဟတု ်ခပည�်ောငစု် အစုိးရ အေွဲ ့က ဥပ�ေနငှ့်အည ီအြငွ့်အာဏာ အပန်ငှး်ေား�သာ အစုိးရ 
ဌာန၊ အစုိးရ အေွဲ ့အစညး်နငှ့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူတိ့ု အကကား ေတုလ်ပုြ်ှအ�ပါ အကျို းအခြတ် ြွဲ�ဝြစံားခြငး် သ့ုိြဟတု် ရရှိ သည့် 
အကျို းအခြတအ်�ပါ အြျို းကျ ြွဲ�ဝြစံားခြငး် စနစ်တိ့ုခေင့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြခှပုလပုရ်န် အဆုိခပု တငခ်ပလာလျင ်စိစစ်၍ ဤဥပ�ေ 
နငှ့်အညီ ြငွ့်ခပုနိုငသ်ည။် ေိုရငး်နှီးြှ လပုင်နး်သည် စီးပာွးခေစ် ေုတလ်ပုန်ိုငစွ်ြး်ရှိပါက အကျို းအခြတ် ကာြ�ိစရနအ် တက်ွ 
ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့ သ့ုိြဟတု ်ခပည�်ောငစု်အစုိးရ အေွဲ ့က ဥပ�ေနငှ့်အည ီအြငွ့်အဏာ အပန်ငှ်းေား�သာ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရ 
အေွဲ ့အစညး် နိုငင်သံားနငှ့ ်ေက်စပလ်ပုကုိ်ငသူ် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူတိ့ုအကကား အြျို းကျ၊ အကျို းအခြတ ်ြွဲ�ဝြစံားြငွ့ ်ရှိ�စရြည။် 

၄၅။ ဤဥပ�ေကုိ ြခပဋာနး်ြကီ ခပည�်ောငစု်ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ ်နိုငင်ခံြား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှဥပ�ေ (နိုငင်�ံတာပ်ငြိဝ်ပပ်ခိပားြှ 
တည�်ဆာက်�ရးအေွဲ့ ဥပ�ေအြတှ ်၁ဝ/၁၉၈၈) အရ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူြျားအား ဤဥပ�ေအရ သတြ်တှသ်ည့် ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူြျား 
ခေစ်သညဟ် ုြတှယူ်ရြည။် 

၄၆။ ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံသူသည် �ကာြ်ရငှ၊် သက်ဆိငုရ်ာ အစိးုရဌာန၊ အစုိးရအေွဲ ့အစညး်သုိ ့ခပုစုတငခ်ပ�သာ အဆုိခပုြျက်နငှ့်အတူ 
ပးူတွဲပါ စာရငး်ဇယားြျား၊ စာြျုပစ်ာတြး် အ�ောက်အေားြျား၊ �င�ွရး�ကကး�ရး အလပုသ်ြား ြန့်ေား�ရးဆိုငရ်ာ 
အ�ောက်အေားြျား စသညတ်ိ့ုကုိ တြငြ်ြနှြ်ကန ်�ောခ်ပ�ကကာငး် သ့ုိြဟတု ်ေိြြ်ျန ်�ကကာငး် ြိုငလ်ုံ�သာ သက်�သြံ 
အ�ောက်အေားြျား �ပါ�ပါက်လျင ်ခပစ်ြ�ှကကာငး် အရ အ�ရးယူခြင်း ြရံြည။် 

၄၇။ တညဆဲ် ဥပ�ေတစ်ရပရ်ပတ်ငွ ်ြညသ့ုိ်ပင ်ပါရှိ�စကာြ ူဤဥပ�ေပါ ခပဋာနး်ြျက် တစ်ရပရ်ပန်ငှ့် သက်ဆုိငသ်ည့် ကိစ္ရပြ်ျားကုိ 
ဤဥပ�ေနငှ့်အညသီာ �ဆာငရ်က်ွရြည။် 

၄၈။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်အစညး်အ�ဝးြျားကိ ုသတြ်တှြ်ျက်ြျားနငှ့်အညီ ကျငး်ပရြည။် 

၄၉။  ဤဥပ�ေက အပန်ငှး်�သာ လုပပ်ိုငြ်ငွ့အ်ရ �ကာြ်ရငှက် ြျြတှ�်သာ အဆံုးအခေတသ်ည် အပပီးအခပတ ်အတညခ်ေစ်သည။် 

၅ဝ။ ဤဥပ�ေအရ အပန်ငှ်းေား�သာ လုပပ်ိုငြ်ငွ့ြ်ျားနငှ့်အည ီသ�ဘာရုိးခေင့် �ဆာငရ်က်ွ�ကကာငး် သက်�သ အ�ောက်အေား 
ြိုငလ်ုံသည့် ကိစ္တစ်ရပရ်ပအ်တက်ွ �ကာြ်ရငှ ်အေွဲ ့ဝင ်တစ်ဦးဦးကုိခေစ်�စ၊ �ကာြ်တ ီသ့ုိြဟတု် အေွဲ ့ငယ်၏ အေွဲ ့ဝင ်တစ်ဦးဦး 
ကုိခေစ်�စ၊ နိုငင်ံ့ဝနေ်ြး် တစ်ဦးဦးကုိခေစ�်စ တရားြ�ကကာငး် ခေင့်�သာ ်လည�်ကာငး်၊ ခပစ်ြ�ှကကာငး်ခေင့ ်�သာလ်ညး်�ကာငး် 
တရားစွဆုိဲခြငး်၊ အ�ရးယူခြငး် ြရှိ�စရ။

၅၁။  ဤဥပ�ေပါ ခပဋာနး်ြျက်ြျားကုိ �ဆာငရ်က်ွနိုင�်စရန် အြျို းသား စီြကိံန်းနငှ့် စီးပာွး�ရးေွ့ံပေို း တိုးတက်ြဝှနက်ကီးဌာန 
သ့ုိြဟတု ်အေွဲ ့အစညး် တစ်ြြုသုည ်�ကာြ်ရငှ၏်- 

(က) ရံုးလပုင်နး်ြျားကုိ တာဝနယူ် �ဆာငရ်က်ွရြည။်

( ြ) ကုနက်ျစရတိြ်ျားကုိ ကျြရံြည။်



၅၂။ ဤဥပ�ေခေင့် ရုပသိ်ြ်းြည့် ခပည�်ောငစု်ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ ်နိုငင်ခံြားရင်းနှီးခြှု ပန်ှံြှ ဥပ�ေ (နိုငင်�ံတာ ်ပငြိဝ်ပပ်ခိပားြ ှတည် 
�ဆာက်�ရးအေွဲ ့ ဥပ�ေအြတှ် ၁ဝ/၁၉၈၈) အရ �ကာြ်ရငှ၏် ြငွ့်ခပုြနိ့်ခေင့် လုပကုိ်ငလ်ျက်ရှိ�သာ ရငး်နှးီခြှု ပန်ှံသူသည ်ြငွ့်ခပုြနိ့်ပါ 
စညး်ကြ်းြျက်ြျား၊ သက်ဆုိငရ်ာ သ�ဘာတစူာြျုပပ်ါ စညး်ကြ်းြျက်ြျားနငှ့်အည ီသက်တြး်ကာလ ကုနဆံု်းသညအ်ေ ိဆက် 
လက်လပုကုိ်ငြ်ငွ့် အကျို းြစံားြငွ့် ရှိ�စရြည။်

၅၃။ �ကာြ်ရငှသ်ည ်ပေုြ် ၃ နငှ့် ပေုြ် ၅ တိ့ုအရ နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှလပုင်နး်ြျားကုိ ြငွ့်ခပုရာတငွ ်အ�ရးကကီးသည့်ကိစ္ရပအ် 
ခေစ် နိုငင်�ံတာန်ငှ့်နိုငင်သံားတိ့ု၏ အကျို းစီးပာွးကုိ ေြိိုက်လာပါက ခပည�်ောငစု်အစုိးရအေွဲ ့ြ ှတစ်ဆင့် အနးီကပဆံု်း ခပည�်ောငစု် 
လတွ�်တာ ်အစညး်အ�ဝးသုိ ့တငခ်ပ�ဆာငရ်က်ွရြည။်

၅၄။  ဤဥပ�ေပါ ခပဋာနး်ြျက်တစ်ရပရ်ပသ်ည ်ခပည�်ောငစု်သြတ္ ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာက် အတညခ်ပု လက်ြေံား�သာ အခပညခ်ပည် 
ဆုိငရ်ာ စာြျုပြ်ျားနငှ့် သ�ဘာတညူြီျက်ပါ  အြျက်တစ်ရပရ်ပန်ငှ့် ဆန့်ကျငကဲွ်လွဲပါက အခပညခ်ပညဆုိ်ငရ်ာ စာြျုပြ်ျားနငှ့် သ�ဘာ 
တညူြီျက်ပါ အြျက်ြျားကုိ လိုက်နာရြည။်

၅၅။  ဤဥပ�ေကုိ ခပဌာနး်ပပီး�နာက် လိုအပ�်သာ နညး်ဥပ�ေြျား၊ လပုေ်ုံးလပုန်ညး်ြျား ခပဋာနး်ခြငး် ြခပုနိုင�်သးြ ီကာလအတငွး် 
ဤဥပ�ေနငှ့် ြဆန့်ကျငလ်ျင ်ခပည�်ောငစု် ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ ်နိုငင်ခံြားရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြဥှပ�ေ (နိုငင်�ံတာပ်ငြိဝ်ပပ်ခိပားြ ှတည�်ဆာက် 
�ရး အေွဲ ့ ဥပ�ေအြတှ် ၁ဝ/၁၉၈၈) အရ ေတုခ်ပနြ်ဲ့�သာ နညး်ဥပ�ေြျား၊ လပုေ်ုံးလပုန်ညး် ြျားအား ဆက်လက်ကျင့်သံုးနိုငသ်ည။်

၅၆။  ဤဥပ�ေပါ ခပဋာနး်ြျက်ြျားကုိ အ�ကာငအ်ေည�်ော ်�ဆာငရ်က်ွရာတငွ်-

(က) အြျို းသားစီြကိံနး်နငှ့စီ်းပာွး�ရး ေွ့ံပေို းတိုးတက်ြ ှဝနက်ကီးဌာနသည ်ခပည�်ောငစု် အစုိးရအေွဲ ့၏ သ�ဘာတညူြီျက်ခေင့် 
လုိအပ�်သာ နညး်ဥပ�ေ၊ စညး်ြျဉး်၊ စညး်ကြ်း၊ လုပေ်ုံးလပုန်ညး်၊ အြနိ့်၊ အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာနငှ့် ညနွက်ကားြျက်ြျားကုိ 
ဤဥပ�ေ အတညခ်ေစ်�သာ�နြ့ ှရက်�ပါငး် (၉၀) အတငွး် ေုတခ်ပနရ်ြည။်

(ြ) �ကာြ်ရငှသ်ည ်လိုအပ�်သာ အြနိ့်၊ အြနိ့်�ကကာခ်ငာစာ၊ ညနွက်ကားြျက်ြျားကုိ ေတုခ်ပနန်ိုငသ်ည။်

၅၇။  ခပည�်ောငစု် ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ ်နိုငင်ခံြား ရငး်နှီးခြှု ပန်ှံြ ှဥပ�ေ (နိုငင်�ံတာ ်ပငြိဝ်ပ် ပခိပားြ ှတည�်ဆာက်�ရးအေွဲ့  
ဥပ�ေအြတှ ်၁ဝ/၁၉၈၈) ကုိ ဤဥပ�ေခေင့် ရုပသိ်ြး် လိုက်သည။် 

(ပုံ) သိနး်စနိ်

နိုငင်�ံတာသ်ြတ္

ခပည�်ောငစ်သုြတ္ခြနြ်ာနိုငင်�ံတာ်


