
မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရိုငး်ြျား စြီခံန်ခ့ွဲမေး ဥပမေ
(၂ဝ၁၂ ခုနစှ၊် �ပညမ်ောငစ်လုတွမ်တာဥ်ပမေအြတှ ်၁ဝ။)

၁၃၇၃ ခနုစှ၊် တနခ်းူလဆနး် ၈ ေက်
(၂ဝ၁၂ ခနုစှ၊် ြတလ် ၃ဝ ေက်) 

�ပညမ်ောင်စလုတွမ်တာ်သည ်ဤဥပမေကို �ပဋာနး်လိုကသ်ည။်

အခန်း(၁) အြညနှ်င့်အဓိပ္ာယမ်ော�်ပချက် 

၁။ ဤဥပမေကုိ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျား စီြခံန့်ခွဲမေးဥပမေဟ ုမခါတငွမ်စေြည။် 
၂။ ဤဥပမေတငွပ်ါေှိမသာ မအာက်ပါစကားေပြ်ျားသည် မော�်ပပါ အတိုငး် အဓပိာ္ယ်သက်မောက်မစေြည ်-
(က) ဗဟိုမကာြ်တ ီဆုိသညြ်ာှ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား စီြခံန့်ခွဲမေး ဗဟိုမကာြ်တကုိီ ဆုိသည။် 
(ခ) ဝနက်ကီးဌာန ဆုိသညြ်ာှ �ပညမ်ောငစု်အစုိးေ လယ်ယာ စုိက်ပျို းမေးနငှ့် ဆညမ်�ြာငး်ဝနက်ကီးဌာနကုိ ဆုိသည။် 
(ဂ) ဦးစီးဌာန ဆုိသညြ်ာှ မ?ကးတိုငန်ငှ့် မ�ြစာေငး်ဦးစီးဌာနကုိဆုိသည။်
(ဃ) လုပင်နး်အေွဲ ့ ဆုိသညြ်ာှ ဤဥပမေအေ ေွဲ ့စညး်မသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားစီြခံန့်ခွဲမေးလပုင်န်းအမောက် အကူ 
�ပုအေွဲ ့ကုိ ဆုိသည။်
(င) မ�ြလတွ၊်မ�ြလပ် ဆုိသညြ်ာှ ယခငက် သီးစားခံယူလပုကုိ်ငလ်ာခဲ့ပပးီ အမ?ကာငး်အြျို းြျို းမ?ကာင့် စွန့်လတွေ်ားသည့် သီးစား 
ခယူံလပုကုိ်ငသူ်ြေှမိသာ စုိက်ပျို းမေး သ့ုိြဟတု်
မြးွ�ြူမေးလပုင်နး် လပုကုိ်ငန်ိုငသ်ည့်မ�ြနငှ့် နိုငင်မံတာက် သီးသန့်လျာေားသတြ်တှသ်ည့် မ�ြြျားကုိ ဆုိသည။်
(စ) မ�ြရုိင်း ဆုိသညြ်ာှ သစ်ပင၊် ဝါးပင ်သ့ုိြဟတု ်ချုနံယ်ွြျားမပါက်မောက်လျက်ေှိသည�်ေစ်မစ၊ ြေှိသည�်ေစ်မစ၊ ပေဝမီ�ြ အမန 
အေားအေ မ�ြြျက်နာှ�ပင ်ညညီာြေှှိသည�်ေစ်မစ၊ 
ြေှိသည�်ေစ်မစ တစ်ကကိြတ်စ်ခါြျ စုိက်ပျို းလပုကုိ်ငခ်ဲ့�ခငး်ြေှမိသာ မ�ြသစ်�ေစ်သည့် မ�ြရုိငး်နငှ့် မတာရုိငး်မ�ြြျားကုိဆုိသည။် ယငး် 
စကားေပတ်ငွ ်စုိက်ပျို းမေးလပုင်နး်၊ မြးွ�ြူမေး လုပင်နး်၊ ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လုု ပင်နး်၊ အစုိးေက ခငွ့်�ပု ေားမသာ ဥပမေ 
နငှ့်ညညီတွသ်ည့် အ�ခားလပုင်နး်ြျားလပုကုိ်ငေ်န်အလိ့ုငာှ တေားဝငပ်ယ်ေျက်ပပးီ�ေစ်သည့် ကကိုးဝိုငး်သစ်မတာမ�ြ၊ စားကျက်မ�ြနငှ့်
 အင်းအုိငမ်�ြြျားလညး် ပါဝင ်သည။် 
(ဆ) အာြခမံ?ကး ဆုိသညြ်ာှ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေသူက လုပကုိ်ငြ်ည့်၊ အသံုး�ပုြည့် လပုင်နး် 
အလိုက် သတြ်တှေ်ားမသာကကိုတငမ်?ကးမငတွစ်ေပကုိ်�ပညမ်ောငစု်အစုိးေကအသိအြတှ�်ပုေားမသာဘဏတ်စ်ခခုသ့ုိုအပန်ှံေန်
သ့ုိြဟတု ်အာြခခံျက်မပးေန ်ဤဥပမေြျားနငှ့်အည ီသတြ်တှမ်သာ အာြခမံ?ကးမငကုိွဆုိသည။် 
(ဇ) မ�ြခနွ ်ဆုိသညြ်ာှ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေသူက လပုကုိ်ငသ်ည့်၊ အသံုး�ပုသည့် လပုင်နး် 
အလိုက် နိုငင်မံတာသ့ုိ် မပးမဆာငေ်န ်နနှး်ေားသတြ်တှခ်ျက်ကုိ ဤဥပမေအေ �ပုလပုမ်သာ နညး်ဥပမေပါ မ�ြခနွကုိ်ဆုိသည။်
(စျ) နစ်ှေညှပ်င ်ဆုိသညြ်ာှ တစ်ဆက်တစ်စပတ်ညး်စုိက်ပျို းေားပပးီအပင်အြျို းအစားအလိုက်နှစ်ကာလတစ်ခတုငွအ်ကျို းအ �ြတ် 
ေေှိနိုငြ်ည့် သီးပင၊် သစ်ပငြ်ျားကုိ ဆုိသည။်
(ည) ဥယျာဉ�်ခသီံးနှံဆိုသညြ်ာှတစ်ဆကတ်စ်စပတ်ညး်မသာလ်ညး်မကာငး်၊မောမနာှ၍မသာလ်ညး်မကာငး်စုိက်ပျို းေားပပးီ အကကိြ် 
ကကိြခ်းူဆွတမ်သာလ်ညး် အပငသ်က်တြး်ကုနသ်ညအ်ေ ိ�ပနလ်ညစုိ်က်ပျို းေန် ြလိုသည့် သစ်သီးဝလပံငြ်ျားကုိဆုိသည။် 
(ဋ) ောသီသီးနှံ ဆုိသညြ်ာှ စုိက်ပျို းချနိေ်ာသီကာလအတငွး် စုိက်ပျို းေတိသိ်ြ်း၍ ဝငမ်ငေွေှိပပးီမနာက် ေပြ်မံ�ြ�ပု�ပင ်စုိက်ပျို း 
ေသည့် သီးနှံကုိဆုိသည။်
(ဌ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လပုင်နး် ဆုိသညြ်ာှ �ြနြ်ာသ့တ္ု တငွး် ဥပမေ ပေုြ် ၂၊ ပေုြ်ခွဲ (ည)တငွ ်အဓပိာ္ယ်ေငွ့်ဆုိေား မသာ 
ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး် မဆာငေ်က်ွသည့်လပုင်နး် ကုိ ဆုိသည။်
(ဍ ) ခငွ့်�ပုြနိ့် ဆုိသညြ်ာှ ဤဥပမေနငှ့်အည ီမ�ြလတွ၊် မ�ြလပ ်နငှ့် မ�ြရုိင်းြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်မလျာက်ေား�ခငး် နငှ့် 
စပလ်ျဉး်၍ ဗဟိုမကာြ်တကီ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်�ပုသည့် အြနိ့်ကုိ ဆုိသည။်



အခန်း(၂) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပနှ်င့်မ�ြရိုငး်ြျား စြီခံန့်ခွဲမေးဗဟုိမကာြ်တီေွဲ ့စညး်�ခငး် 

၃။ နိုငင်မံတာသ်ြတ္သည ်-
(က) နိုငင်မံတာ ်စီးပာွးေွ့ံပေို းတိုးတက်မေးအတက်ွ မ�ြလတွ၊်
မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားကုိအသံုး�ပု၍စီးပာွး�ေစ်စုိက်ပျို းမေး၊မြးွ�ြူမေး၊ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်၊အစုိးေကခငွ့်�ပုေားမသာ ဥပမေ 
နငှ့်ညညီတွသ်ည့်အ�ခားလပုင်နး်ြျားကုိေမိောက်ြနှက်နစွ်ာအသံုးချစီြမံဆာငေ်က်ွနိုငေ်နလ်ယ်ယာစုိက်ပျို းမေးနငှ့် ဆညမ်�ြာငး် 
ဝနက်ကီးဌာန �ပညမ်ောငစု်ဝနက်ကီးက ဥက္ဋအ�ေစ်လညး်မကာငး်၊ မ?ကးတိုငန်ငှ့် မ�ြစာေငး်ဦးစီး ဌာန ညနွ?်ကားမေးြှူ းချုပက် 
အတငွး်မေးြှူ းအ�ေစ်လညး်မကာငး်၊ သက်ဆုိငေ်ာ အစုိးေဌာနအေွဲ ့အစညး်ြျားြသှင့်မလျာသ်ည့်ပဂု္ို လြ်ျားနငှ့် အ�ခားသင့်မလျာ်
မသာပဂု္ို လြ်ျားက အေွဲ ့ဝငြ်ျားအ�ေစ်လညး်မကာငး် ပါဝငမ်သာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား စီြခံန့်ခွဲမေးဗဟိုမကာြ်တကုိီ 
ေွဲ ့စညး်ေြည။်
(ခ) ပေုြ်ခွဲ(က)အေ ေွဲ ့စညး်ေားမသာ ဗဟိုမကာြ်တကုိီ လုိအပ် သလို �ပငဆ်ငေ်ွဲ ့စညး်နိုငသ်ည။်

အခနး်(၃) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရိုငး်ြျား လုု ပ်ပိုငခ်ငွ့်၊ အသုံး�ပုခငွ့်

၄။ ဗဟိုမကာြ်တသီညန်ိုငင်မံတာအ်တငွး်ေှမိ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားကုိမအာက်မော�်ပပါလပုင်န်းြျားအတက်ွလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ 
အသံုး�ပုခငွ့်�ပုနိုငသ်ည ်-
(က) စုိက်ပျို းမေးလပုင်နး်၊ 
(ခ) မြးွ�ြူမေးလပုင်နး်၊
(ဂ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လပုင်နး်၊
(ဃ) အစုိးေက ခငွ့်�ပုေားမသာ ဥပမေနငှ့်ညညီတွသ်ည့် အ�ခားလပုင်နး်ြျား။ 
၅။ နိုငင်မံတာအ်တငွး်ေှိ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျားကုိ ပေုြ် ၄ ပါလပုင်နး်ြျားအတက်ွလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိလိုပါက
မအာက်ပါပဂု္ို လန်ငှ့် အေွဲ ့အစညး်ြျားသညသ်တြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အညဗီဟိုမကာြ်တ ီသ့ုိ မလျာက်ေားနိုငသ်ည် -
(က) �ြနြ်ာနိုငင်သံားေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျား၊
(ခ) အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေွဲ ့အစညး်နငှ့် အစုိးေြဟတုမ်သာ အေွဲ့အစည်းြျား၊ 
(ဂ) ၁၉၈၇ ခနုစ်ှ၊ြမေွ့ြမ�ပာငး်နိုငမ်သာပစ္ညး်လွဲမ�ပာငး်�ခငး်ကုိကန့်သတသ်ည့် ဥပမေပေုြ်၁၄နငှ့်အညကီငး်လတွခ်ငွ့်�ပုေားသူြျား၊
(ဃ) အစုိးေဌာန၊ အစုိးေအေွဲ့အစည်း တစ်ေပေ်ပန်ငှ့် အကျို းတကိူစ္ေပြ်ျားအတက်ွမဆာငေ်က်ွြည့် နိုငင်�ံခားေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြှ ဥပမေ
အေ ခငွ့်�ပုေားမသာ ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျား၊ 
( င ) �ြနြ်ာနိုငင်သံား ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျားနငှ့် အကျို းတကိူစ္ေပ ်ြျားအတက်ွ မဆာငေ်က်ွြည့် နိုငင်�ံခားေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြ ှဥပမေ အေ
ခငွ့်�ပုေားမသာ ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျား။
၆။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်ပေုြ် ၅ အေ မလျာက်ေားသည့် ကိစ္ြျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍-
(က) သက်ဆိငုေ်ာတိုငး်မေသကကီး သ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်အစုိးေအေွဲ ့၏သမဘာေားြတှခ်ျက်ကုိ ေယူေြည။်
(ခ ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လပုင်နး်အတက်ွ�ေစ်ပါက သတ္ု တငွး်ဝနက်ကီးဌာနြှ လညး်မကာငး်၊ ပေုြ် ၄၊ ပေုြ်ခွဲ (ဃ)ပါအ�ခား
လပုင်နး်အတက်ွ�ေစ်ပါက သက်ဆုိငေ်ာဝနက်ကီးဌာနြလှညး်မကာငး် သမဘာေား မတာငး်ခေံြည။်
(ဂ ) ကကိုးဝိုင်းမတာနငှ့် ကကိုး�ပငက်ာကွယ်မတာြျား�ေစ်သည့် သစ် မတာနယ်မ�ြြျားကုိ ေခိိုက်ပျက်စီးြြှေှိမစမေးနငှ့် သဘာဝ
နယ်မ�ြြျား၊ မေမဝမေလမဲေသြျား၊ သဘာဝအငး်အိငုြ်ျားကိိုေနိး်သြိး်နိုငမ်ေးတိ့ုအတက်ွ ပတဝ်နး်ကျငေ်နိး်သြိး်မေးနငှ့်
သစ်မတာမေးောဝနက်ကီးဌာန၊ သက်ဆုိငေ်ာ အ�ခားဝနက်ကီးဌာန ြျားနငှ့် ညိှနငှ်းမဆာငေ်က်ွေြည။်
(ဃ) နိုငင်မံတာ၏် မ�ြအသံုးချမေးြဝူါေ ပ�ီပငစွ်ာမောေ်တုန်ိုငမ်ေး အတက်ွ လိုအပမ်သာအ?ကံဉဏြ်ျားကုိ �ပညမ်ောငစု်အစုိးေ
အေွဲ ့သ့ုိ တင�်ပေြည။်
၇။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်နိုငင်�ံခားေငး်နီှ း�ြှု ပန်ှံြ�ှပုလပုေ်န ်မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်မလျာက်
ေားသည့် လုပင်နး်ြျားကုိ�ြနြ်ာနိုငင်ေံငး်နှးီ�ြှု ပန်ှံြမှကာြ်ေငှ၏်သမဘာတညူခီျက်�ေင့်ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်အသုံး�ပုခငွ့်မလျာက်ေား
သည့် လပုင်နး်ြျားကုိ ေမိောက်ြနှက်နစွ်ာ အသံုးချစီြမံဆာငေ်က်ွနိုငေ်န် မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပု
ခငွ့်မပး�ခင်း သ့ုိြဟတု ်ယငး်သ့ုိ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်မပးေန ်�ငငး်ပယ်�ခင်း�ပုနိုငသ်ည။်



၉။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်ပေုြ် ၈ အေ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် မပး�ခငး်�ပုသည့်အခါအာြခမံ?ကး 
မပးသွငး်မစပပီးခငွ့်�ပုြနိ့် ေတုမ်ပးေြည။်

အခန်း(၄) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပနှ်င့် မ�ြရိုငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသုံး�ပုခငွ့်နငှ့် စပလ်ျဉ်း၍ သတြ်တှခ်ျကြ်ျား

၁ဝ။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားကုိစုိက်ပျို းမေး၊မြးွ�ြူမေးနငှ့်ယငး်နငှ့်ဆက်နွယ်လျက်ေှိမသာစီးပာွးမေး
လပုင်နး်ြျားအတက်ွ ခငွ့်�ပုသည့်အခါ မ�ြဧေယိာနငှ့် စပလ်ျဉး်၍-
(က) စုိက်ပျို းမေးလပုင်နး်တငွ်-
(၁) နစ်ှေညှပ်င�်ေစ်ပါကတစ်ကကိြလ်ျငဧ်က၅ဝဝဝေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်ခငွ့်�ပုေားပပးီသည့်ဧက၏၇၅ောခိုငန်နှး်ကုိအ�ပည့် 
အဝလပုကုိ်ငမ်ဆာငေ်က်ွပပီး�ေစ်ပါက ေပြ်၍ံ တစ်ကကိြလ်ျင ်ဧက ၅ဝဝဝ ေက် ြပိုမစဘ ဲစုစုမပါင်းဧက ၅ဝဝဝဝ အေ ိအကကိြက်ကိြ်
 ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။် နိုငင်မံတာအ်ကျို းအလိ့ုငာှ ခငွ့်�ပုသင့် မသာလပုင်နး်�ေစ်ပါက �ပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ ့၏ သမဘာတညူခီျက်�ေင့် 
တစ်ကကိြတ်ညး်တငွ ်ဧက၅ဝဝဝ ေက်ပို၍ အြနှတ်ကယ်စုိက်ပျို းနိုငြ်ည့် ဧကအား ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(၂) ဥယျာဉ�်ခသီံးနှံ�ေစ်ပါက ဧက ၃ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘ ဲခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(၃) စက်ြကုှန?်ကြး် ောသီသီးနှံ�ေစ်ပါက တစ်ကကိြလ်ျင ်ဧက ၅ဝဝဝ ေက် ြပိုမစဘ ဲခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။် ခငွ့်�ပုေားသည့်ဧကကုိ၇၅ 
ောခိုငန်နှး် အ�ပည့်အဝ လုပကုိ်င် မဆာငေ်က်ွပပးီ�ေစ်ပါက ေပြ်၍ံ တစ်ကကိြလ်ျငဧ်က ၅ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘစုဲစုမပါငး်ဧက ၅ဝဝဝဝ
အေအိကကိြက်ကိြခ်ငွ့်�ပုနိုငသ်ည။် နိုငင်မံတာအ်ကျို းအလိ့ုငာှ ခငွ့်�ပုသင့်မသာလပုင်နး်�ေစပ်ါက �ပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ ့၏သမဘာ
တညူခီျက်�ေင့်တစ်ကကိြတ်ညး်တငွဧ်က ၅ဝဝဝ ေက်ပို၍ ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(၄)မကျးလက်မေသ မတာငသူ်လယ်သြားြျားနငှ့်ြသိားစုတစ်နိုငတ်စ်ပိုငစုိ်က်ပျို းမေးလပုကုိ်ငလ်ိုသူြျားအတက်ွ၅ဝ ဧက ေက်
ြပိုမသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ကုိသက်ဆုိငေ်ာမေသ အေွဲ ့အစညး် တစ်ခခုကု ခငွ့်�ပုနိုငမ်ေးအတက်ွစီြမံဆာငေ်က်ွနိုငသ်ည။်
(ခ) မြးွ�ြူမေးလပုင်နး်တငွ်-
(၁) ငါး၊ ပစွုန၊် ကဏနး် မြးွ�ြူမေး�ေစ်လျငဧ်က ၁ဝဝဝေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(၂) တေိ စ္ာနမ်ြးွ�ြူမေး�ေစ်လျင်-
(ကက) ကျ၊ဲ နာွး၊ �ြငး် မြးွ�ြူမေး�ေစ်ပါက ဧက၂ဝဝဝ ေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(ခခ ) သုိး၊ ဆိတမ်ြးွ�ြူမေး�ေစ်ပါက ဧက ၅ဝဝေက်ြပိုမစဘ ဲခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
( ဂဂ )  ?ကက်၊ ဝက်၊ ဘ၊ဲ ငုံး မြးွ�ြူမေး�ေစ်ပါက ဧက ၃ဝဝ ေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(၃) ပေုြ်ခွဲငယ ်(၁)နငှ့်(၂)တိ့ုတငွအ်ကျုးံြဝငမ်သာ မြးွ�ြူမေးလပုင်နး်�ေစ်ပါက သင့်မလျာမ်သာဧကကုိ ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
( ဂ ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လပုင်နး်တငွ�်ပညမ်ောငစု်အစုိးေ၊သတ္ု တငွး်ဝနက်ကီးဌာနနငှ့်ညှိနငှး်ခငွ်�့ပုနိုငသ်ည။်
(ဃ) အစုိးေကခငွ်�့ပုေားမသာဥပမေနငှ့်ညညီတွသ်ည့်အ�ခား လပုင်နး်ြျားတငွ�်ပညမ်ောငစု်အစုိးေ၊ သက်ဆုိငေ်ာဝနက်ကီးဌာန
နငှ့်ညှိနငှး်ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
၁၁။ ဗဟိုမကာြ်တသီညမ်�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားကုိစုိက်ပျို းမေး၊မြးွ�ြူမေးနငှ့်ယငး်တိ့ုနငှ့်ဆက်နွယ်လျက်ေှမိသာစီးပာွးမေး
လပုင်နး်ြျား အတက်ွခငွ့်�ပုသည့်အခါ အချနိက်ာလနငှ့်စပလ်ျဉး်၍-
(က) စုိက်ပျို းမေးလပုင်နး်တငွ်-
(၁) နစ်ှေညှပ်ငန်ငှ့်ဥယျာဉ�်ခသီံးနှံ�ေစ်လျငစ်တငခ်ငွ့်�ပုသည့်နစ်ှြစှ၍ နစ်ှမပါငး် ၃ဝ ေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပု နိုငသ်ည။်
(၂) ောသီသီးနှံ�ေစ်လျင ်သတြ်တှမ်သာ စညး်ကြး်ချက် ြျားကိမုောက်ေျက်�ခငး် ြေှိသမေွ ့ ခငွ့်�ပုေြည။်
(ခ ) မြးွ�ြူမေးလပုင်နး်တငွစ်တငခ်ငွ့်�ပုသည့်နစ်ှြစှ၍ နစ်ှမပါငး်၃ဝ ေက်ြပိုမစဘခဲငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(ဂ ) ပေုြ်ခွဲ(က) ပေုြ်ခွဲငယ်(၁)နငှ့်ပေုြ်ခွဲ(ခ)တိ့ုအေ ခငွ့်�ပုေားမသာ သက်တြး်ကုနဆံု်းပပးီမနာက်ဆက်လက်မဆာငေ်က်ွလို
မသာ လပုင်နး်အတက်ွလပုင်နး်အြျို းအစားမပါြတူညပ်ပးီေပြ်၍ံစုစုမပါင်းနစ်ှမပါငး်၃ဝေက်ြပိုမစဘအဲကကိြက်ကိြခ်ငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(ဃ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး်လပုင်နး်တငွ�်ပညမ်ောငစု်အစုိးေ၊သတ္ု တငွး်ဝနက်ကီးဌာနနငှ့်ညှိနငှး်ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
(င ) အစုိးေကခငွ့်�ပုေားမသာ ဥပမေနငှ့်ညညီတွသ်ည့် အ�ခားလပုင်နး်ြျားတငွ�်ပညမ်ောငစု်အစုိးေ၊ သက်ဆိုငေ်ာဝနက်ကီးဌာနနငှ့်
ညှိနငှး်ခငွ့်�ပုနိုငသ်ည။်
၁၂။ ဗဟိုမကာြ်တသီညန်ိုငင်�ံခားေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြဥှပမေအေ ခငွ့်�ပုေားမသာေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျား သ့ုိြဟတုန်ိုငင်�ံခားေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြှ
ဥပမေအေ ခငွ့်�ပုေားမသာ ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံသူြျားပါဝငသ်ည့်အေွဲ ့အစညး်က မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ်၊့ အသုံး�ပုခငွ့်
မလျာက်ေားလာပါက နိုငင်သံားြျားမဆာငေ်က်ွနိုငစွ်ြး်ြေှမိသာ လပုင်နး်ြျားသာ ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံလပုကုိ်ငန်ိုငေ်နစိ်စစ်ခငွ့်�ပုေြည။်



အခနး် (၅) အာြခံမ?ကးနှင့် မ�ြခန်ွ

၁၃။ ဗဟိုမကာြ်တသီညမ်�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူက လပုင်နး်အြျို းအစားအလိုက်မပးသွင်း
ေြည့်အာြခမံ?ကးနနှး်ေားကုိသတြ်တှေ်ြည။် 
၁၄။ ဗဟိုမကာြ်တသီညမ်�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်အတက်ွမကာက်ခြံည့်မ�ြခနွန်နှး်ေားနငှ့်သင့်တင့်
မသာမ�ြခနွက်င်းလတွခ်ငွ့်�ပုသည့်ကာလကုိလပုင်နး်အြျို းအစား၊ သီးနှံအြျို းအစားအလိုက်သတြ်တှေ်ြည။်
၁၅။ ဦးစီးဌာနသည်-
(က) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူေြံမှ�ြခနွကုိ်လပုင်နး်အြျို းအစား၊ သီးနှံအြျို းအစားအလိုက်
မ�ြခနွက်ငး်လတွခ်ငွ့်ကာလကုနဆံု်းသည့်မနြ့စှ၍ စညး်?ကပ�်ခငး်နငှ့်မကာက်ခ�ံခငး်�ပုေြည။်
( ခ ) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူ၏ မ�ြခနွမ်ပးသွငး်�ခင်းကုိကကီး?ကပ်စစ်မဆးေြည။် 

အခနး်(၆) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရိုငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသုံး�ပုခင့်ွေေှိသကူ လိုကန်ာေြည့် စညး်ကြ်းချကြ်ျား

၁၆။ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူသည်-
(က) ခငွ့်�ပုေားသည့် လပုင်နး်အြျို းအစားနငှ့်ယင်းနငှ့်ဆကန်ယ်ွလျက်ေှိမသာ စီးပာွးမေးလပုင်နး်ကုိသာ လုပကုိ်ငေ်ြည။် 
(ခ) လပုပ်ိုငခ်ငွ့်ေမ�ြကုိစတငခ်ငွ့်�ပုသည့်မနြ့စှ၍မလးနစ်ှအတငွ်းသတြ်တှခ်ျက်အတိုငး်လပုင်နး်ပပးီစးီသညအ်ေမိောေ်တုလ်ပုကုိ်င်
ေြည။် သဘာဝမဘးအနေ္ာယ်မ?ကာင့်မသာလ်ညး်မကာငး်၊ တညပ်ငြိမ်အးချြး်ြြှေှမိသာ အမ�ခအမနမ?ကာင့်မသာလ်ညး်မကာငး်ကနု်
လနွသွ်ားသည့်အချနိအ်တက်ွသတြ်တှက်ာလကုိ ဗဟိုမကာြ်တြီ�ှပနလ်ည�်ပငဆ်ငသ်တြ်တှမ်ပးနိုငသ်ည။်
(ဂ) ခငွ့်�ပုေားသည့်မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားကုိ�ပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ ့၏ခငွ့်�ပုချက်ြေေှိဘမဲပါငန်ှံ�ခငး်၊ မပးကြး်�ခငး်၊
မောငး်ချ�ခငး်၊ အငာှးချေား�ခငး်၊ အ�ခားနညး်�ေင့် လွဲမ�ပာငး်�ခငး် သ့ုိြဟတု ်ခွဲစိတ�်ခငး်ြ�ပုေ။ 
(ဃ) ြြိလိပုကုိ်ငခ်ငွ့်ေေှိသည့် မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျားအတက်ွ မ�ြခနွကုိ် အမ�ပအမကျ မပးမဆာငေ်ြည။် 
( င ) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ ဗဟိုမကာြ်တကီ သတြ်တှေ်ားမသာစညး်ကြး်
ချက်ြျားကုိ လိုက်နာေြည။်
(စ) ခငွ့်�ပုချက်ေယူေားမသာ လပုင်နး်ြအှပ မ�ြမပါမ�ြမအာက်ေှိအ�ခားသယံဇာတပစ္ညး်ြျားကုိ ေုတယူ်�ခငး်ြ�ပုေ။ 
(ဆ) ခငွ့်�ပုေားမသာမ�ြအတငွး် သယံဇာတပစ္ညး်ြျားမတွ့ေှိ၍ နိုငင်မံတာအ်စိးုေကစီးပာွး�ေစေ်တုလ်ပုလ်ိုသ�ေင့်ခငွ့်�ပုေား မသာ 
မ�ြဧေယိာအနက် လိုအပြ်ည့်မ�ြဧေယိာကုိ�ပနလ်ညသိ်ြး်ယူသည့်အခါ�ပညမ်ောငစု်အစုိးေကညနွ?်ကားေားသည့်အတိုငး်�ပနလ်ည်
အပန်ှံေြည။်

အခန်း(၇) ကကးီ?ကပ�်ခငး်

၁၇။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ တင�်ပလာသည့် ကိစ္ေပြ်ျား
အတက်ွ စိစစ်သံုးသပ�်ခငး်နငှ့် ညှိနငှး်မဆာငေ်က်ွ�ခငး်ြျားကုိ လပုကုိ်ငန်ိုငေ်န် တိုငး်မေသကကီးသ့ုိြဟတု ်�ပညန်ယ်အသီးသီးတငွ်
လပုင်နး်အေွဲ ့ြျားနငှ့် သီး�ခားအေွဲ ့ြျားကုိေွဲ ့စညး်၍ လပုင်နး်တာဝနြ်ျားအား သတြ်တှမ်ပးေြည။်
၁၈။ ဗဟိုမကာြ်တသီညမ်�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကသတြ်တှေ်ားသည့်စညး်ကြး်ချက်ြျား
နငှ့်အညလီပုင်နး်ြျား မဆာငေ်က်ွ�ခငး် ေှိ ြေှိကုိ စစ်မဆးေန ်သက်ဆုိငေ်ာဌာနြျား စုမပါငး်ပါဝငမ်သာ အေးူအေွဲ ့ကုိအခါ
အားမလျာစွ်ာ ေွဲ ့စညး်တာဝနမ်ပးအပန်ိုငသ်ည။်
၁၉။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မအာက်ပါအမ�ခအမန တစ်ေပေ်ပမ်ပါမပါက်ပါကခငွ့်�ပုေားမသာမ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားအနက်
ြလှိုအပြ်ည့်အနည်းဆံုးမ�ြဧေယိာကုိ �ပနလ်ညေ်ယူပိုငခ်ငွ့်ေှိသည်-



(က) ခငွ့်�ပုေားမသာ မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားတငွ် မေးှမဟာငး်ယဉမ်ကျးြအှမြွအနစ်ှြျား မတွ့ေှိ�ခငး်၊
(ခ) နိုငင်မံတာအ်ကျို းငာှ အမ�ခခအံမဆာက်အအံု စီြကိံန်းလပုင်နး်သ့ုိြဟတု် အေးူစီြကံနိး်လပုင်နး်မဆာငေ်က်ွေနလ်ိုအပ�်ခင်း၊
(ဂ) ဓာတသ်တ္ု ေတုလ်ပု�်ခငး် လပုင်နး်လပုကုိ်ငေ်န် ခငွ့်�ပုေားမသာမ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျားတငွခ်ငွ့်�ပုေားမသာသတ္ု
အြျို းအစားြအှပအ�ခားသယံဇာတပစ္ညး်မတွ့ေှိ�ခငး်၊
(ဃ) ပေုြ် ၄၊ ပေုြ်ခွဲ (က)၊ (ခ)နငှ့် (ဃ)တိ့ုပါ လပုင်နး်လပုကုိ်ငေ်နခ်ငွ့်�ပုေားမသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျားတငွ ်သယံ
ဇာတပစ္ညး်မတွ့ေှိ�ခငး်။
၂ဝ။ ဗဟိုမကာြ်တသီညခ်ငွ့်�ပုေားမသာမ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားကိပုေုြ်၁၉အေ�ပနလ်ညေ်ယူ�ခငး်အတက်ွလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ 
အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကအြနှတ်ကယ်ေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံေားသည့်ကုနက်ျစေတိမ်ငြွျားကိ�ုပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ ့၏သမဘာတညူခီျက်
�ေင့် ကာလတနေ်ိုးတက်ွချက်၍သင့်မလျာသ်ည့် သတြ်တှက်ာလအတငွး်မလျာမ်?ကးေေှိမစေနသ်က်ဆုိငေ်ာဌာန၊အေွဲ ့အစညး်ြျားနငှ့်
 ညှိနငှး်မဆာငေ်က်ွမပးေြည။် 
၂၁။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကဤဥပမေပါစညး်ကြး်ချက်တစ်ေပေ်ပ်
ကုိချို းမောက်မ?ကာငး်မတွ့ေှိလျငြ်လူမပးသွငး်ေားမသာအာြခမံ?ကးကုိနိုငင်မံတာဘ်ဏာမငအွ�ေစ်သိြး်ဆညး်ြည့်အ�ပငလ်ပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊
အသံုး�ပုခငွ့်ကုိလညး်�ပနလ်ညရု်ပသိ်ြး်ပိုငခ်ငွ့်ေှိသည။်
၂၂။ ဤဥပမေ ြ�ပဋာနး်ြီ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား စီြခံန့်ခွဲမေးဗဟိုအေွဲ့၏ ခငွ့်�ပုြနိ့်အေ လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိ
ေားမသာ ပဂု္ို လန်ငှ့်အေွဲ ့အစညး်ြျားသည်-
(က) ခငွ့်�ပုြနိ့်ေေှိေားမသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းဧေယိာ၊ ခငွ့်�ပုြနိ့်ေတု�်ပနသ်ည့် ေက်စဲွနငှ့် စာအြတှတ်ိ့ုကုိ �ပည့်စံုစွာ
မော�်ပပပးီ အြနှတ်ကယ် မောေ်တုလ်ပုကုိ်င ်အသံုး�ပုပပီးမသာ ဧေယိာနငှ့် ကျနေ်ှိမနမသာ ဧေယိာတိ့ုကုိ အမောက်အေားခိုငလ်ုံစွာ
�ေင့် ဓာတပ်ုံြတှတ်ြး်ြျား ပးူတွဲလျက် ြတှတ်ြး်�ပုစုပပးီဗဟိုမကာြ်တသ့ုိီ တင�်ပေြည။် 
(ခ ) မောေ်တုလ်ပုကုိ်ငအ်သံုး�ပုပပးီ�ေစ်မသာမ�ြလတွ၊်မ�ြလပ၊်မ�ြရိငုး်ြျားနငှ့်စပလ်ျဉး်၍ဤဥပမေနငှ့်အညလီိုက်နာမဆာငေ်က်ွ
ေြည။်
(ဂ) ြလူခငွ့်�ပုကာလေက် မကျာလ်နွသ်ညအ်ေိ မောေ်တုလ်ပုကုိ်ငအ်သံုး�ပု�ခငး်ြေှိမသးမသာမ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိင်းြျားကုိ
 နိုငင်မံတာက် �ပနလ်ညသိ်ြး်ယူပပးီ �ေစ်သညဟ် ုြတှယူ် ေြည။်
(ဃ) ြလူခငွ့်�ပုကာလအတငွး်သတြ်တှေ်ားသည့်စညး်ကြ်းချက်ြျားနငှ့်အညလီပုင်နး်မဆာငေ်က်ွေနပ်ျက်ကွက်မ?ကာငး်သ့ုိြဟတု်
စညး်ကြ်းချက်ကုိ ချို းမောက်မ?ကာငး် မတွ့ေှိပါကအာြခမံ?ကးကုိ နိုငင်မံတာဘ်ဏာမငအွ�ေစ် သိြး်ဆညး်ခေံြည့်အ�ပင ်မ�ြလတွ၊် 
မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရိငုး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ကုိ �ပနလ်ညရု်ပသိ်ြ်း�ခငး်ခေံြည။်

အခန်း(၈) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပနှ်င့် မ�ြရိုငး်ြျား လပ်ုပိုငခွ်င့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် ေေှိသြူျားအား ပ့ံပိုးမဆာငေ်ကွ�်ခင်း

၂၃။ ဗဟိုမကာြ်တသီည်-
(က) မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကစုိက်ပျို းမေးသ့ုိြဟတုမ်ြးွ�ြူမေးလပုင်နး်အတက်ွနညး်ပညာ၊
ြျို းမကာငး်ြျို းသန့်နငှ့် အ�ခားပံ့ပိုးြြှျားကဆက်သွယမ်တာငး်ခလံာလျင ်လုိအပသ်လို ကူညပီံ့ပိုးမပးနိုငသ်ည။်
( ခ ) မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကေငး်နှီး�ြှု ပန်ှံြအှတက်ွမချးမငြွျားေေှိလိုလျငလ်ညး်မကာငး်၊
 ပံ့ပိုးပစ္ညး်နငှ့် ဝနမ်ဆာငြ် ှအကူအညေီေှိ လိုလျငလ်ညး်မကာငး် သက်ဆုိငေ်ာဌာန၊ အေွဲ ့အစညး်သို့စိစစ်မောက်ခံ မပးနိုငသ်ည။်

(ဂ) မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူကလပုင်နး်အမကာငအ်ေညမ်ောမ်ဆာငေ်က်ွပပးီမနာက် ြနုတ်ိုငး် 
ကျမောက်�ခငး်က့ဲသ့ုိမသာ သဘာဝမဘးအနေ္ာယ် မ?ကာင့် ကကီးြားသည့် ပျက်စီးဆံုးရံှးြြှျား �ေစ်မပါပါက နိုငင်မံတာြ် ှအေးူမချး 
မငေွေှိမေးအတက်ွ သက်ဆုိငေ်ာ ဝနက်ကီးဌာနသ့ုိ မောက်ခမံပးနိုင်သည။်

၂၄။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်သတြ်တှက်ာလအတငွး် စညး်ကြး်ချက်ြျားနငှ့် အညီ ပပးီစီးသညအ်ေ ိလပုင်နး်အမကာ ငအ်ေညမ်ော် 
မဆာငေ်က်ွမသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူြျားအား အာြခမံ?ကး �ပနလ်ညေ်တုမ်ပးေြည။်

၂၅။ ဗဟိုမကာြ်တသီည်-

(က) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် ေေှိေားသူက လပုင်နး်ြျား အမကာငအ်ေညမ်ောမ်ဆာင ်ေက်ွော 
တငွ ်မေသခမံတာငသူ်လယ်သြားြျားနငှ့် အ�ငငး်ပာွး �ခငး်၊ ဟန့်တားမနာှင့်ယှက်�ခငး်၊ ကျူးမကျာဝ်ငမ်ောက်လပုကုိ်င် �ခငး်၊ 



အကျို းေျက်ဆီး�ခငး်ြျား �ပုလပုခ်ေံမ?ကာငး် တင�်ပလာ လျင ်သက်ဆုိငေ်ာဌာန၊ အေွဲ ့အစညး်ြျားနငှ့် ဦးစွာညှိနငှး်မပး ေြည။် ညှိနငှး် 
၍ြေပါက ဥပမေအတိုငး် မဆာငေ်က်ွေြည။်

( ခ ) မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် ချေားမပးမသာ မ�ြဧေယိာအမပါတငွ ်ယခငက်တညး်က လက်ေှိ 
စုိက်ပျို းလပုကုိ်ငမ်နမသာ မေသခမံတာငသူ်လယ်သြား ြျား၏ စုိက်ပျို းမ�ြြျား ပါဝငမ်နပါက တေားဝငလ်ပုကုိ်ငခ်ငွ့် ေေှိေား�ခင်း 
ြေှိသည့်တိုင ်နစ်နာြြှေှိမစေန ်ယငး်တိ့ု၏ ဆန ္အမပါ ညိှနငှ်းမဆာငေ်က်ွမပးေြည။်

(ဂ) မ�ြလတွ၊်မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊အသံုး�ပုခငွ့်ချေားမပးမသာမ�ြဧေယိာအမပါတငွယ်ခငက်တညး်ကလပုကုိ်ငခ်ငွ့်ေ 
ေှိေားပပးီမသာမတာငသူ်လယ်သြားြျားေှိပါက၎ငး်တိ့ု နစ်ှဦးနှစ်ေက်သမဘာတညူခီျက်�ေင့်ဥပမေနငှ့်အညဆီက်လက်မဆာငေ်က်ွ 
မစေြည။်

အခနး်(၉) �ပစြ်နှငှ့်�ပစေ်ဏ်ြျား

၂၆။ ြညသူ်ြဆုိ ဤဥပမေအေ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့်မ�ြရုိငး်ြျား လုပပ်ိုင် ခငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေှိမသာ မ�ြမပါေှိပစ္ညး်နငှ့်စပလ်ျဉး်၍ 
အကျို းေျက်ဆီး မ?ကာငး် �ပစ်ြေှငေ်ာှးစီေင�်ခင်းခေံလျင ်ေိုသူကုိ သံုးနစ်ှေက်ြပိုမသာ မောင ်ေဏ�်ေစ်မစ၊ ကျပတ်စ်ဆယ်သိနး် 
ေက်ြပိုမသာ မငေွဏ�်ေစ်မစ၊ ေဏန်စ်ှေပ် လုံး�ေစ်မစ ချြတှေ်ြည။်

၂၇။ ြညသူ်ြဆုိ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် ေေှိသူကမသာလ်ညး်မကာငး်၊ ယင်း၏ကုိယ်စား တာဝန် 
ေှိသူကမသာလ်ညး် မကာငး် ခငွ့်�ပု�ခငး်ြေှိဘ ဲဤဥပမေအေ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လုပပ်ိုငခ်ငွ်၊့ အသုံး�ပုခငွ့်ေှိ မသာမ�ြ 
တငွ ်ဝငမ်ောက်ကျူးမကျာလ်ပုကုိ်ငမ်?ကာငး် �ပစ်ြေှငေ်ာှး စီေင�်ခငး်ခေံလျင ်ေုိသူကုိ နစ်ှနစ်ှေက်ြပိုမသာ မောငေ်ဏ ်�ေစ်မစ၊ 
ကျပင်ါးသိနး်ေက်ြပိုမသာ မငေွဏ�်ေစ်မစ၊ ေဏန်စ်ှေပလ်ုံး�ေစ်မစ ချြတှေ်ြည။် ၂၈။ ြညသူ်ြဆုိ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား 
လပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပု ခငွ့် ေေှိသူကုိ�ေစ်မစ၊ ေိုသူ၏ သမဘာတခူငွ့်�ပုချက်အေ လုပကုိ်ငသူ်ကိ�ုေစ်မစ ဤဥပမေအေမ�ြလတွ၊်မ�ြလပ် 
နငှ့် မ�ြရုိင်းြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် ေှိမသာမ�ြတငွ ်လုပင်နး်မဆာငေ်က်ွြကုိှ ဟန့်တားမနာှင့်ယှကမ်?ကာငး် �ပစ်ြ ှေငေ်ာှး စီေင် 
�ခငး်ခေံလျင ်ေုိသူကုိ တစ်နစ်ှေက်ြပိုမသာ မောငေ်ဏ ်�ေစ်မစ၊ ကျပသံု်းသိနး်ေက်ြပိုမသာ မငေွဏ�်ေစ်မစ၊ ေဏန်စ်ှေပလ်ုံး�ေစ်မစ 
ချြတှေ်ြည။် ၂၉။ ြညသူ်ြဆုိ ဤဥပမေအေ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား လပုပ်ိုင ်ခငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့် �ပနလ်ညရု်ပ ်သိြး်ေား 
သည့် မ�ြမပါြ ှေက်ွခာွေယ်ောှး မပးေန် ပျက်ကွက်မ?ကာငး် �ပစ်ြေှငေ်ာှးစီေင�်ခငး်ခေံလျင ်ေုိသူကုိ တစ်နစ်ှ ေက်ြပိုမသာ မောင် 
ေဏ�်ေစ်မစ၊ ကျပသံု်းသိနး်ေက်ြပိုမသာ မငေွဏ�်ေစ်မစ၊ ေဏန်စ်ှေပလ်ုံး�ေစ်မစ ချြတှေ်ြည။်

အခန်း(၁ဝ) အမေမွေွ

၃ဝ။ အခနး်(၉)ပါ �ပစ်ြြှျားကုိ ေအဲမေးယူပိုငခ်ငွ့်ေှိမသာ �ပစ်ြြှျားအ�ေစ် သတြ်တှသ်ည။်

၃၁။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျားလပုပ်ိုငခ်ငွ့်၊ အသံုး�ပုခငွ့်ေေှိသူအား လပုင်နး်မဆာငေ်က်ွြနှငှ့် ပပးီစီးြှ 
အမ�ခအမနကုိ သတြ်တှခ်ျက်ြျားနငှ့်အည ီတင�်ပမစနိုငသ်ည။်

၃၂။ ဗဟိုမကာြ်တသီည ်မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိငး်ြျား စီြခံန့်ခွဲြနှငှ့် စပလ်ျဉး်၍ မဆာငေ်က်ွြကုိှ �ပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ့သ့ုိ 
မ�ခာက်လလျင ်တစ်ကကိြ် တင�်ပေြည။် ြဝူါေဆုိငေ်ာ အဆံုးအ�ေတခ်ယူံေန ်မပါမပါက်ပါက နိုငင်မံတာသ်ြတ္ေသ့ုိံ နညး်လြး်တကျ 
တင�်ပ၍ လြး်ညနွြ်ခှယူံေြည။်

၃၃။ ဤဥပမေအေေွဲ ့စညး်မသာ ဗဟိုမကာြ်တသီည် ဤဥပမေြ�ပဋာနး်ြကီ ေွဲ ့စညး်ခဲ့မသာ မ�ြလတွ၊် မ�ြလပန်ငှ့် မ�ြရုိင်းြျား စီြံ 
ခန့်ခွဲမေး ဗဟိုအေွဲ ့၏ တာဝနန်ငှ့် လုပပ်ိုငခ်ငွ့်ြျားကုိ ဆက်ခမံဆာငေ်က်ွေြည။်

၃၄။ ဤဥပမေပါ �ပဋာနး်ချက်ြျား အမကာငအ်ေညမ်ောမ်ဆာငေ်က်ွ ောတငွ်-

(က) ဝနက်ကီးဌာနသညလ်ိုအပမ်သာနညး်ဥပမေြျား၊စညး်ြျဉး်နငှ့်စညး်ကြး်ြျားကုိ�ပညမ်ောငစု်အစုိးေအေွဲ့၏သမဘာတညူီ 



ချက်�ေင့်ေတု�်ပနန်ိုငသ်ည။်

(ခ ) ဝနက်ကီးဌာနနငှ့် ဗဟိုမကာြ်တတီိ့ုသည ်လိုအပမ်သာ အြနိ့် မ?ကာ�်ငာစာ၊ အြနိ့်၊ ညနွ?်ကားချက်နငှ့် လုပေ်ုံးလပုန်ညး်ြျား ကုိ 
ေတု�်ပနန်ိုငသ်ည။်

�ပညမ်ောငစု်သြတ္�ြနြ်ာနိုငင်မံတာ ်ေွဲ ့စညး်ပုံအမ�ခခဥံပမေအေ ကျန်ုပလ်က်ြတှမ်ေးေိုးသည။်

(ပံု)

သနိး်စနိ်

နုိငင်မံတာသ်ြ္တ

�ပညမ်ောင်စသုြ္တ�ြနြ်ာနိုငင်မံတာ်


