တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

တင
ို ်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ
(၂၀၁၅ ခိုန ၊ ပပညရ

ငရ
့်

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

ကသည့် ဥပရေ

င ိုလွှတရတ ဥပရေအမတ ၈။)

၁၃၇၆ ခိုန ၊ တရပေါင်းလဆန်း ၇ ရက
(၂၀၁၅ ခိုန ၊ ရေရေ ဝေါရီ လ ၂၄ ရက)
ပပညရ

င ိုလွှတရတ သည ဤဥပရေကို ပပဋ္ဌ န်းလိုကသည။

အခန်း (၁)
အမညနငအ
့် ဓပပ ယရေ ပပခ က
၁။ ဤဥပရေကို တင
ို ်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ
၂။ ဤဥပရေတွငပါ ရသ ရအ ကပါ က ်းရပမ ်းသည ရ
(က) တင
ို ်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း ဆိုသညမ ပပညရ
ဉ်ဆကမပပတရန

ငရ
့်

ကသည့် ဥပရေဟို ရခေါ်တွင ရ ရမည။

ပပပါအတိုင်း အဓပပ ယသကရရ ကရ ရ မည-

င ိုသမမတပမနမ နင
ို ငံရတ ကို ပငရင်းနင
ို ငံအပ

သတမတ၍

ိုငခက့် ကရသ လူမ ်းမ ်းကို ဆိုသည။ ယင်း က ်းရပတွင နင
ို ငံသ ်း ပပ ခွငရ
့် သူမ ်းနင ့်

ဧညန
့် င
ို ငံသ ်းမ ်း မပါဝင။
(ခ) ဝနကကီ်းဌ န ဆိုသညမ ဤဥပရေအရ ွွဲ့ ည်းသည့် ပပညရ

င ိုအ ို်းရ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း

ရရ်းရ ဝနကက်းဌ နကို ဆိုသည။
(ဂ) ပပညရ
သရ
ပပညရ

င ိုဝနကကီ်း ဆိုသညမ

ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေအရ နင
ို ငံရတ သမမတက ပပညရ

င ို လွှတရတ ၏

တူညခ ကပ င ့် ွွဲ့ ည်းတ ဝနရပ်းအပရသ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းဌ န
င ိုဝနကက်းကို ဆိုသည။

(ဃ) တင
ို ်းရေသကကီ်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကကီ်းဌ န ဆိုသညမ

ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေအရ နင
ို ငံရတ သမမတက

သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယလွှတရတ ၏ သရ

တူည ခ ကပ င ့်

တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းရရ်းရ က စရပမ ်းကို ရဆ ငရွ ကရန ွွဲ့ ည်းတ ဝနရပ်းအပရသ ဝနကက်း ဌ န ကဆ
ို ိုသည။
(င) တင
ို ်းရေသကကီ်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကကီ်း ဆိုသညမ

ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေအရ နင
ို ငံရတ သမမတက

သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယလွှတရတ ၏ သရ

တူညခ ကပ င ့် ွွဲ့ ည်း တ ဝနရပ်းအပရသ

တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းဌ န ၏ ဝနကက်းကို ဆိုသည။
( ) တင
ို ်းရင်းသ ်းရရ်းရ ဆိုသညမ တိုင်းရင်းသ ်းတ၏
ို ့်
က ်း၊

ရပ၊ အနိုပည ၊ ယဉ်ရက ်းမှု၊ ဓရလ့်

ံို်းတမ်းနင ့်

ကို်းကွယသည့်

သ ၊ သမိုင်းအရမွအန ၊ ငငမ်းခ မ်းရရ်း၊ ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံ ဥပရေပါ အခွင ့် အရရ်းမ ်းရ ရရ်းတို ့်

အပါအဝင လူမှု

ဝ ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရရ်း သည့် က စရပမ ်းကို ဆိုသည။

အခန်း (၂)
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တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

ရညရွ ယခ ကမ ်း
၃။ ဤဥပရေ၏ရညရွ ယခ ကမ ်းမ ရအ ကပါအတိုင်းပ

သည-

(က) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းအ ်းလံို်း တန်းတူညမျှရသ နင
ို ငံသ ်းအခွငအ
့် ရရ်းမ ်း ရ ရ ရန၊
(ခ) တိုင်းရင်းသ ်းအခ င်းခ င်း ခ ကကညရင်းန်းမှုပ င ့်
လကတွရန

မနရသ ပပညရ

ဝ ဉ်အတူတကွ

ိုငကကရ ရန၊

(ဂ) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ က ်း၊
သမိုင်းအရမွအန တက
ို ့် ို

န်းသမ်းရ

ရပ၊ အနိုပည ၊ ယဉ်ရက ်းမှု၊ ရို ်းရ ဓရလ့်
ငရ
့်

ံို်းတမ်း၊ အမ ်း သ ်းရရ်းလကခဏ နင ့်

ကရနနင ့် ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ ရန၊

(ဃ) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းအခ င်းခ င်း ည်းလံို်းညညွတရရ်း၊ ခ ကကညရလ်း
တို်းတကပ

င ို တဓ တအရပခခံ၍

်းရရ်းနင ့် ရို င်းပင်းကူည ရရ်းတို ့်

ွန်းရ ရန၊

(င) တို်းတက ံွဲ့ွ င ်းမှုနည်းပါ်းရနသည့် တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ ပည ရရ်း၊ က န်းမ ရရ်း၊ ်းပွ ်းရရ်း၊
လမ်းပန်းဆကသွယရရ်း သညတို ပါဝင
ရသ လူမှု ်းပွ ်းရရ်း ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ ရန၊
့်
( ) ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေပါ အခွငအ
့် ဝရ ရ ရန။
့် ရရ်းမ ်းကို တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း အပပညအ

အခန်း (၃)
တင
ို ်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏အခွငအ
့် ရရ်းနင ့် ရပိုငခွငမ
့် ်း
၄။ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းသည နင
ို ငံရတ လံိုပခံ ရရ်း၊ တရ ်းဥပရေ ို်းမို်းရရ်းနင ့် ရပရွ ရအ်းခ မ်း သ ယ ရရ်း၊
ပပညသူတ၏က
ို ့်
ိုယက ငတ
့် ရ ်းအက ်းင ပပဋ္ဌ န်း
(က) မမတ၏
ို ့်
က ်း၊

်းသညဥ
့် ပရေမ ်းနင ့် မဆနက
့် ငလျှင-

ရပ၊ အနိုပည ၊ ယဉ်ရက ်းမှု၊ ဓရလ့်

်းံို တမ်းနင ့် ကို်းကွယသည့်

သ သ သန တက
ို ့် ို

လွတလပ ွ ရဆ ငရွ ကခွင ့် သည။
(ခ) မမတ၏
ို ့်
က ်း၊

ရပတက
ို ့် ို နင
ို ငံရတ ၏ပည ရရ်းမူဝါေကို

(ဂ) မမတ၏
ို ့် ယဉ်ရက ်းမှု ဓရလ့်

ခက
ို မှုမ ရ

သငကက ်းခွငန
ွ ့် သည။
့် င ့် သငယူခင

ံို်းတမ်းအရ ရဆ ငရွ ကရသ အခမ်းအန ်းမ ်းနင ့် ရန ့် ူ်းရနပမတ
မ ်းကို လွတလပ ွ
့်

က င်းပခွင ့် သည။
(ဃ) မမတ၏
ို ့်

ရပနငအ
ို ့် ို ရခတမတို်းတကရ ရနတ
့် နိုပည တက

မှုက စရပမ ်းနင ့် ပလ ဉ််း၍ လွတလပ ွ သိုရတသနပပ ရ

ွငကကံဆ ရ

ိုတခွငန
့် င ့် ယဉ်ရက ်း

ိုတခွင ့် သည။

(င) ပည သငကက ်းခွင၊့် ရဆ်းကိုသခွင၊့် အလိုပအကိုငရပိုငခွငန
့် င ့် ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်းမ ်းတွင တန်းတူ ညမျှရသ
အခွငအ
့် ရရ်းမ ်း ရပိုငခွင ့် သည။
( ) မ မ တ၏
ို ့် ရို ်းရ တိုင်းရင်းရဆ်းပည မ ်း တမရက ပရပ ကမှုမ ရ ရရ်းအတွက

န်းသမ်းပခင်း၊ ရ

ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ ပခင်းတက
ို ့် ို ရဆ ငရွ ကခွင ့် သည။
(ဆ) မမတ၏
ို ့် ရ ်းရဟ င်းအရမွအန မ ်းကို

န်းသမ်းက ကွယရ
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ငရ
့်

ကခွင ့် သည။

ိုတပခင်းနင ့်

တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

(ဇ) ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေတွင သတမတရသ လူဦ်းရရ ပါက သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယနင ့်
ကိုယပိုငအိုပခ ပခွငရ
ို ့် ိုယ
့် ရင ို ဥပရေပပ ရရ်းတွင မမတက

်းလယမ ်း ပါဝငနင
ို ရန ရဆ ငရွ ကခွင ့် သည။

(ဈ) ပိုေမခွ (ဇ) အရ သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယနင ့် ကိုယပိုငအိုပခ ပခွငရ
့် ရင ို ဥပရေပပ ရရ်းတွင
ကိုယ

်းလယပါဝငခွငရ
့် သည ့် တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းပ

လျှင

ိုတိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယနင ့်

ကိုယပိုငအိုပခ ပခွငရ
့် ရင ို အိုပခ ပရရ်းတွင အဓကအ ်းပ င ့်

ိုတိုင်းရင်းသ ်း လူမ ်းမ ်းရရ်းရ ကို

ရဆ ငရွ ကနင
ို ရရ်းအတွက သကဆိုငရ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း ကိုယ
(ည) မမတတ
ို ့် ိုင်းရင်းသ ်းမ ်း၏ သမိုင်းပ

ဉ်မ ်းကို

ိုတရ

်းလယမ ်း ပါဝငခွငပ့် ပ ရမည။

ခွငန
့် င ့် အရမွအန မ ်းကို ဥပရေနင ့် အည

န်းသမ်းက ကွယခွင ့် ရမည။

အခန်း (၄)
ဝနကကီ်းဌ နေွွဲ့ ည်းပခင်းနင ့် ပပညရ

င ိုဝနကကီ်းခနအပ
့် ပခင်း

၅။ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ ရေသအတွင်း ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရရ်း လိုပငန်းမ ်း၊ မံကန်းကက်းမ ်း၊ ်းပွ ်းရရ်းလိုပငန်းမ ်း၊
သ

ဝသယံဇ တ

ိုတယူသ်းံို ပခင
ွ ်းလိုပငန်းမ ်း အရက ငအ

ညရ

ရဆ ငရွ ကမည ဆိုပါက

မံကန်းအရကက င်းအရ မ ်းကို သကဆိုငရ ဌ ရန တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း အ ်း ပပည့် ိုတ
ံ က ွ
ကက တငခ ပပအသရပ်း၍ ညနှုင်းရဆ ငရွ ကရမည။
၆။ နင
ို ငံရတ သမမတသည တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ က စရပမ ်းကို အရလ်း
တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းဌ နကို ပပညရ

်းရဆ ငရွ ကနင
ို ရန

င ိုလွှတရတ ၏ သရ

တူညခ ကပ င ့် ွွဲ့ ည်းရမည။

၇။ နင
ို ငံရတ သမမတသည(က) ပပညရ

င ိုတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ပပညရ

လွှတရတ ကိုယ

်းလယမ ်း

ကပ

င ိုဝနကက်းအပ

ရ ၊ လွှတရတ ကိုယ

ခနအပ
့် တ ဝနရပ်းရန

်းလယမဟိုတသူမ ်း

ကပ

ရ

ွွဲ့ ည်း ပံို

အရပခခံဥပရေ ပိုေမ ၂၃၂၊ ပိုေမခွ (က) ပါ အရညအခ င်းသတမတခ ကနင ့် ပပည့် ိုရ
ံ သ သငရ
့် လ သည့်
ပိုဂ္ လကိုရရွ ်းခ ယ၍ ယင်း၏အမည
သရ
(ခ) ပပညရ

င လ
ို ွှတရတ သို တင
သွင်းလ က
့်

တူညခ ကရယူရမည။
င ိုဝနကက်းအပ

ယင်းပိုဂ္ လအ
(ဂ) ပပညရ

ရင်းကို ပပညရ

်း အမည

ခနအပ
့် တ ဝနရပ်းရန ပပညရ
ရင်းသ ကို ပပညရ

င ိုလွှတရတ ၏ သရ

င ိုလွှတရတ ၏ သရ

တူညခ က မရ ပါက

င ိုလွှတရတ သို ့် ပမံတငသွင်းခွင ့် သည။

တူညခ ကရ ငပ်းသည့် ပိုဂ္ လအ ်း ပပညရ

င ဝ
ို နကက်းအပ

ခနအပ
့် တ ဝနရပ်းရမည။
၈။ ပပညရ

င ဝ
ို နကက်းသည နင
ို ငံရတ သမမတအ ်း တ ဝနခံရမည။ ပပညရ

သ မနအ ်းပ င ့် နင
ို ငံရတ သမမတ၏ ရ

ူ်းသကတမ်းအတိုင်းပ
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သည။

င ိုဝနကက်း၏ ရ

ူ်း သကတမ်းသည

တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

အခန်း (၅)
ဝနကကီ်းဌ န၏တ ဝနနင ့် လိုပပိုငခွငမ
့် ်း
၉။ ဝနကက်းဌ န၏ တ ဝနနငလ
့် ိုပပိုငခွငမ
့် ်းမ ရအ ကပါအတိုင်းပ
(က) ဤဥပရေပါ ရညရွ ယခ ကမ ်းကို အရက ငအ

ညရ

သည-

ရဆ ငရွ ကနင
ို ရနအတွက မူဝါေနင ့်

လိုပငန်း ဉ်မ ်းခ မတပခင်း၊
(ခ) ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေနင ့် ဤဥပရေပါ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ဝ
့် ရရ်းမ ်းကို ဥပရေနင ့် အည အပပညအ
ရ ခံ

်းနင
ို ရရ်းအတွက က ကွယရ

(ဂ) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ က ်း၊
န်းသမ်းရ
ူ်း မ်း

ငရ
့်

ရ ွရ

ငရ
့်

ကပခင်း၊

ရပ၊ အနိုပည ၊ ယဉ်ရက ်းမှုနင ့် ရို ်းရ ဓရလ့်

ကရရ်းနင ့် ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရရ်းအတွက ရဆ ငရွ ကပခင်း၊ သမိုင်းနင ့် ရ ်းရဟ င်း အရမွအန တက
ို ့် ို
ိုတရရ်းနင ့်

န်းသမ်းရ

ငရ
့်

ကရရ်းအတွကရဆ ငရွ ကပခင်း၊

(ဃ) တိုင်းရင်းသ ်းအခ င်းခ င်း ညလံို်းညညွတရရ်း၊ ခ ကကညရလ်း
တို်းတကပ

ံို်းတမ်းတက
ို ့် ို

်းရရ်းနင ့် ရို င်းပင်းကူညရရ်းတို ့်

ွန်းရ ရန ရဆ ငရွ ကပခင်း၊

(င) ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကမှုနည်းပါ်းရသ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ လူမှု
်းပွ ်းရရ်းနင ့် လမ်းပန်းဆကသွယရရ်း သည့် လိုပငန်းရပမ ်း

ဝပမငမ
့် ်းရရ်းအတွက ပည ရရ်း၊ က န်းမ ရရ်း၊
က ိုံ ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ ရန ရဆ ငရွ ကပခင်း၊

( ) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း တ မ ်းနငတ
မ ်း သမဟို
ို ့် တ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း အခ င်းခ င်းကိုလည်း ရက င်း၊
့်
အပခ ်း

သ သ သန ကိုလည်းရက င်း

ယဉ်ရက ်းမှု၊ ကို်းကွယသည့်

ခက
ို န န မှုမ ရ

သ သ သန နင ့် ဓရလ့်

(ဆ) တိုင်းရင်းသ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းကို ဥပရေနငအ
့် ည

မမခ ခငပမတန်းို သည့် က ်း၊

ံို်းတမ်းမ ်းကို လွတလပ ွ ရဆ ငရွ ကပခင်း၊
ရရ က ွ အက အကွယရပ်းပခင်း၊

(ဇ) တိုင်းရင်းသ ်းအခ င်းခ င်း သမဟို
ို ့် တ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းအကက ်း ပ
ရပါင်း ပညနှုင်းပခင်းနင ့် ရပ
(ဈ) တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏

ရပ၊

ပွ ်းသည့် အပငင်းပွ ်းမှု နင ့် ပလ ဉ််း၍

င်းပခင်း၊
က ိုံ ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ မည့် က စရပမ ်းနင ့် ပလ ဉ််း၍ သိုရတသန လိုပငန်းမ ်း

ရဆ ငရွ ကပခင်း၊
(ည) လူနည်း ိုပ

ရသ ၊ ကွယရပ ကလိုန်းပါ်းပ

ယဉ်ရက ်းမှုနင ့် ရို ်းရ ဓရလ့်

ရနရသ တိုင်းရင်းသ ်းမ ်းနွယ ိုမ ်း၏ က ်း၊

ံို်းတမ်းတက
ို ့် ို ရ

ိုတပခင်း၊

န်းသမ်းပခင်း၊ ရ

ငရ
့်

ရပ၊ အနိုပည ၊

ကပခင်းနင ့် ံွဲ့ွ င ်းတို်းတကရ ရန

ရဆ ငရွ ကပခင်း၊
(ဋ) ဤဥပရေပါ က စရပမ ်းနင ့် ပလ ဉ််း၍ သကဆိုငရ အ ို်းရဌ န၊ အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်းနင ့် ညနှုင်း ရဆ ငရွ ကပခင်း၊
(ဌ) ပပညရ

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့ ပ

ရ ၊ ဥပရေတ ရပရပအရပ

ရ ရပ်းအပရသ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်း

ရရ်းရ လိုပငန်းတ ဝနမ ်းကို ရဆ ငရွ ကပခင်း။
၁၀။ ဝနကက်းဌ နသည လိုအပသည့် တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ဝန
ပပညရ

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့၏ သရ

မ်းအ ွွဲ့အ ည်းအသ်းသ်းကို

တူညခ ကပ င ့် ွွဲ့ ည်းရဆ ငရွ ကရမည။
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တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

၁၁။ ဝနကက်းဌ နသည တိုင်းရင်းသ ်းရရ်းရ က စရပမ ်းကို

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

ရရ ကရအ ငပမင ွ ရဆ ငရွ ကနင
ို ရရ်း အတွကလိုအပပါက

ရက မတနင ့် လိုပငန်းအ ွွဲ့မ ်းကို သကဆိုငရ အပခ ်းပပညရ

င ိုဝနကက်းဌ န မ ်းနင ့် ညနှုင်း၍ ွွဲ့ ည်းနင
ို ငပ်း

ယင်းတက
ို ့် ို ွွဲ့ ည်းပါက လိုပငန်းတ ဝနမ ်းကို တ ပါတည်း သတမတ ရပ်းရမည။
၁၂။ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကက်းဌ နသည ယင်း၏လကရအ ကတွင လိုအပသည့် သကဆိုငရ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းရရ်းရ ဝန
သရ

မ်းအ ွွဲ့အ ည်းအသ်းသ်းကို သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရ၏

တူညခ ကပ င ့် ွွဲ့ ည်းရဆ ငရွ ကရမည။

၁၃။ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကက်းဌ နသည သကဆိုငရ တိုင်းရင်းသ ်းရရ်းရ က စရပ မ ်းကို
အရက ငအ
န

ဉ်

ညရ

ရဆ ငရွ ကနင
ို ရန တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့၏ ရသံ်းို မန်းရပခ ရငွ

ရင်းတွင

ညသ
့် င
ွ ်းရရ်းဆွရမည။

အခန်း (၆)
တင
ို ်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကပခင်း

၁၄။ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းသည မမတတ
ို ့် ိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းန န ဆံို်းရှု ံ်းပါက
က ကွယရ

ငရ
့်

ကမှုရ နင
ို ရရ်းအတွက သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရ အ ွွဲ့

ံ

တငပပနင
ို သည။
၁၅။ သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သည ပိုေမ ၁၄ အရ တငပပခ ကကို လကခံရ သညအ
့် ခါ
တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းန န ဆံို်းရှု ံ်းမှု မ ရ ရရ်းအတွက လိုအပ သည့် က ကွယရ

ငရ
့်

ကမှုရပ်းရန-

(က) သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းအ ်း တ ဝန ရပ်းအပရမည။
(ခ) ပိုေမခွ (က) အရ တ ဝနရပ်းအပနင
ို ပခင်း မ ပါက သငရ
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့ဝင
့် လ သည ့် တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ဝနကက်းတ ဦ်းဦ်းအ ်း တ ဝနရပ်းအပရမည။
၁၆။ ပိုေမ ၁၅ အရ တ ဝနရပ်းအပပခင်းခံရရသ ဝနကက်းသည(က) မမအ ်း တ ဝနရပ်းအပရသ က စရပနင ့် ပလ ဉ််း၍ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်း န န
ဆံို်းရှု ံ်းမှုရပေါ်ရပါကပခင်း
(ခ) ပိုေမခွ (က) အရ

မ

ရမည။

သညအ
့် ခါ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းန န ဆံို်းရှု ံ်းမှု ရပေါ်ရပါကရကက င်း

ရတွွဲ့ ပါက က ကွယရ

ငရ
့်

ကမှုရပ်းနင
ို ရရ်းအတွက သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ

ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့၏ ဆံို်းပ တခ ကအရလည်းရက င်း၊ သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ
ပပညနယ ဝနကက်းဌ နမ ်း၊ အ ို်းရဌ နမ ်း၊ အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်း၊ ကိုယပိုငအိုပခ ပခွငရ
ို ့် တ
့် တိုင်း သမဟို
ကိုယပိုငအိုပခ ပခွငရ
့် ရေသဦ်း ်းအ ွွဲ့မ ်းနင ့် လိုအပသလို ရပါင်း ပညနှုင်း၍လည်း ရက င်း ရဆ ငရွ ကရမည။
(ဂ) ပိုေမခွ (ခ) အရ ရဆ ငရွ ကရ တွင ပပညရ

င ိုအဆင ့် အပခ ်းဝနကက်းဌ နမ ်း၊ အ ို်းရဌ နမ ်း၊

အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်း၏ ပံ့်ပို်းမှုရ ရနလိုအပပါက သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယ
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တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

အ ို်းရအ ွွဲ့သလည
ို ့်
်းရက င်း၊ သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သိုမဟို
့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့ မတ ဆင ့်
ပပညရ

င ိုတိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းဌ နသလည
ို ့်
်းရက င်း တငပပရမည။

၁၇။ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သည ပိုေမ ၁၆၊ ပိုေမခွ (ဂ) အရ တငပပခ ကနင ့် ပလ ဉ််း၍
ပပညရ

င ိုအဆင ့် ဝနကက်းဌ နမ ်း၊ အ ို်းရဌ နမ ်း၊ အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်း၏ ပံ့်ပို်းမှု ရ ရနလိုအပရကက င်း

သံ်းို သပရတွွဲ့ ပါက ပပညရ

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့သို တင
ပပရမည။
့်

၁၈။ ဝနကက်းဌ နသည ပိုေမ ၁၆၊ ပိုေမခွ (ဂ) အရ တငပပခ ကနင ့် ပလ ဉ််း၍ ပပညရ

င ိုအဆင ့် ဝနကက်းဌ နမ ်း၊

အ ို်းရဌ နမ ်း၊ အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်း၏ ပံ့်ပို်းမှုရ ရန လိုအပရကက င်း သံ်းို သပရတွွဲ့ ပါက ပပညရ

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့သို ့်

တငပပရမည။
၁၉။ ပိုေမ ၁၅ အရ တ ဝနရပ်းအပပခင်းခံရရသ ဝနကက်းသည မမရဆ ငရွ ကရရသ က စတွင တိုင်းရင်းသ ်း လူမ ်းမ ်း၏
အခွငအ
့် ရရ်းကို က ကွယရ

ငရ
့်

ကမှုရပ်းနင
ို ပခင်း မ ပါက အက ်း အရကက င်း ပပည့် ိုံ ွ ရ

ပပ၍ တိုင်းရေသကက်း

သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သို တင
ပပရမည။
့်
၂၀။ တိုင်းရေသကက်းသမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သည ပိုေမ ၁၉ အရ တငပပရသ က စမ ပပညရ
ရဆ ငရွ ကရပ်းရမည့် က စပ
ပပညရ

(ခ) ပပညရ

ရကက င်း သံ်းို သပရတွွဲ့ ပါက လိုအပသလို ရဆ ငရွ ကရပ်းနင
ို ရရ်းအတွက

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့သို တင
ပပရမည။
့်

၂၁။ (က) ပပညရ
ပပညရ

င အ
ို ဆင့
့် တွ
့် င

င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့သည ပိုေမ ၂၀ အရ တငပပခ ကနင ့် ပလ ဉ််း၍ လိုအပသလို ရဆ ငရွ ကနင
ို ရန

င ိုဝနကက်းအ ်း တ ဝနရပ်းအပရမည။
င ိုဝနကက်းသည ပိုေမခွ (က) အရ တ ဝနရပ်းအပသည့် တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏

အခွငအ
့်
စတွင က ကွယရ
့် ရရ်းန န ဆံို်းရှု ံ်းသညက
ဆံို်းပ တခ ကအရလည်းရက င်း၊ ပပညရ

ငရ
့်

ကမှုရပ်းနင
ို ရရ်းအတွက ပပညရ

င ို အ ို်းရအ ွွဲ့၏

င ိုအဆင ့် သကဆိုငရ ဝနကက်းဌ နမ ်း၊ အ ို်းရဌ နမ ်း၊

အ ို်းရအ ွွဲ့အ ည်းမ ်းနင ့် ရပါင်း ပညနှုင်း၍လည်းရက င်း ရဆ ငရွ ကရမည။

အခန်း (၇)
တ ်းပမ ခ ကမ ်း
၂၂။ မညသူမျှ ဤဥပရေပါ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
ို လံိုရသ အရကက င်းပပခ ကမ
့် ရရ်းနင ့် ရပိုငခွငမ
့် ်းကို ခင
ပတပငတ ်းဆ်းပခင်း မပပ ရ။
၂၃။ မညသူမျှ ဤဥပရေပါ ပပဋ္ဌ န်းခ ကမ ်းကို နင
ို ငံရရ်းက စအလင
ို ့် အလွသံ်းို

်းမပပ လိုပရ။

၂၄။ မညသူမျှ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း အခ င်းခ င်းမိုန်းတ်းပခင်း၊ ရနမူပခင်း၊ တဝမ်းကွပခင်း တ မ ်း မ ်းကို
ပ

ရပေါ်ရ ရနရညရွ ယရသ သမဟို
ို ့် တ ရပေါ်ရပါကလ ရနအရကက င်း ရသ အပပ အမူမ ်း ကို မပပ လိုပရ။

အခန်း (၈)
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တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

ပပ ေဏမ ်း
၂၅။ မညသူမဆို ပိုေမ ၂၂ ပါ တ ်းပမ ခ ကကို ရ
တ န

ကမပိုရသ ရ

ငေဏပ

က ကက ်းလွနရကက င်း ပပ မှု

ရ ၊ က ပတ သန်း

င

ကမပိုရသ ရငွေဏပ

်း ရငပခင်း ခံရလျှင

ိုသက
ူ ို

ရ ၊ ေဏန ရပလံို်းပ

ရ

ခ မတရမည။
၂၆။ မညသူမဆို ပိုေမ ၂၃ ပါ တ ်းပမ ခ ကကို ရ
တ န

ကမပိုရသ ရ

ငေဏပ

က ကက ်းလွနရကက င်း ပပ မှု

ရ ၊ က ပတ သန်း

င

ကမပိုရသ ရငွေဏပ

်း ရငပခင်း ခံရလျှင

ိုသက
ူ ို

ရ ၊ ေဏန ရပလံို်းပ

ရ

ခ မတရမည။
၂၇။ မညသူမဆို ပိုေမ ၂၄ ပါ တ ်းပမ ခ ကကို ရ
န န

ကမပိုရသ ရ

ငေဏပ

က ကက ်းလွနရကက င်း ပပ မှု

ရ ၊ က ပန သန်း

ကမပိုရသ ရငွေဏပ

င

်း ရငပခင်း ခံရလျှင

ရ ၊ ေဏန ရပလံို်းပ

ိုသက
ူ ို
ရ

ခ မတရမည။

အခန်း (၉)
အရ
၂၈။ ပပညရ

င ိုဝနကက်းသည ပပညရ

ရ
ွ

ွ

င ိုလွှတရတ အ ည်းအရဝ်းတွငပ

အမ ်းသ ်းလွှတရတ အ ည်းအရဝ်းတွငပ

ရ ၊ ပပညသူလွှ
ို ့် တ
့် တရတ သမဟို

ရ နင
ို ငံရတ သမဟို
ို ့် တ အမ ်းပပညသူတန
ို ့် င ့် သကဆိုငသည့်

အရရ်းကက်းရသ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်းဆိုငရ အရပခအရနကို အခါအ ်းရလ
၂၉။ ပပညရ

င ဝ
ို နကက်းသည ပိုေမ ၉ ပါ တ ဝနနင ့် လိုပပိုငခွငမ
့် ်းကို အရက ငအ

ွ တငပပရမည။
ညရ

ရဆ ငရွ ကရ တွင

လိုအပပါက သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကက်းအ ်း တ ဝနခွ ရဝအပနင်းပခင်း ပပ နင
ို သည။
၃၀။ ဝနကက်းဌ နသည ဤဥပရေအရ ွွဲ့ ည်းရသ ရက မတနင ့် လိုပငန်းအ ွွဲ့မ ်း၏ ရံို်းလိုပငန်းမ ်းကို
ရဆ ငရွ ကရပ်းရမညပ

ငပ်း ကိုနက ရတမ ်းကိုလည်း က ခံရမည။

၃၁။ ဤဥပရေပါ ပပ မှုမ ်းကို ရအရရ်းယူပိုငခွင ့် ရသ ပပ မှုမ ်းအပ

သတမတသည။

၃၂။ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သည ဤဥပရေပါ တိုင်းရင်းသ ်းရရ်းရ က စတ ရပ ရပကို
ရဆ ငရွ ကရန မမတို အ
ို်းရအ ွွဲ့၏ သကဆိုငရ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းအ ်း
့်
တ ဝနရပ်းအပရဆ ငရွ ကရ ရမည။ တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းရရ်းရ ဝနကက်းမ ရသ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ
ပပညနယမ ်းတွင သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကက်းခ ပက တ ဝန ရပ်းအပသည့် ဝနကက်းအ ်း
ရဆ ငရွ ကရ ရမည။
၃၃။ ဤဥပရေပါ ပပ မှုတ ရပရပပ ငတ
့် ရ ်း ွဆိုရ တွငဝနကက်းဌ န၏ကက တငခွငပ့် ပ ခ ကကိုရယူရမည။
၃၄။ ဤဥပရေပါပပဋ္ဌ န်းခ ကမ ်းကို အရက ငအ

ညရ

ရဆ ငရွ ကရ တွင-

(က) ဝနကက်းဌ နသည နည်းဥပရေ၊ ည်းမ ဉ််းနင ့် ည်းကမ်းမ ်းကို ပပညရ
ိုတပပနနင
ို သည။
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င ိုအ ို်းရအ ွွဲ့၏ သရ

တူညခ ကပ င ့်

တိုင်းရင်းသ ်းလူမ ်းမ ်း၏ အခွငအ
့် ရရ်းက ကွယရ

(ခ) ဝနကက်းဌ နသည အမနရကက
ပင
့်

၊ အမန၊ ့် ညွှနကက ်းခ ကနင ့် လိုပ

(ဂ) တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့သည အမနရကက
ပင
့်
လိုပနည်းမ ်းကို

ံို်းလိုပနည်းမ ်းကို

ငရ
့်

ကသညဥ
့် ပရေ

ိုတပပန နင
ို သည။

၊ အမန၊ ့် ညွှနကက ်းခ ကနင ့် လိုပ

ံို်း

ိုတပပနနင
ို သည။

(ဃ) တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယဝနကက်းဌ နသည သကဆိုငရ တိုင်းရေသကက်း သမဟို
ို ့် တ ပပညနယအ ို်းရအ ွွဲ့၏
သရ
ပပညရ

တူညခ ကပ င ့် အမနရကက
ပင
့်
င ိုသမမတပမနမ နင
ို ငံရတ

၊ အမန၊ ့် ညွှနကက ်းခ ကနင ့် လိုပ

ံို်း လိုပနည်းမ ်းကို

ွွဲ့ ည်းပံိုအရပခခံဥပရေအရ ကျွနပ
ို လကမတရရ်း

ိုတပပနနင
ို သည။

ို်းသည။

(ပံ)ို သန်း န
နင
ို ငံရတ သမမတ
ပပညရ
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င ိုသမမတပမနမ နင
ို ငံရတ

