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နိဒါန်း 

ကမ#ာအရပ်ရပ်မ) အဓိပ-ါယဖွ်င့ဆ်ိ5ချကမ်ျားကိ5 ြခ;ံငံ5၍ အ=)စသ်ာရထ5တယ်Bပါက “လံ$ြခံ'ေရးဆိ$သညမ်1ာ 

တစံ$တဦး (သိ$)့ တစံ$တခ$အေပ<တငွ ် ကျေရာကA်ိ$ငသ်ည့ ် အABရာယ ် (သိ$မ့ဟ$တ)် Eခိမ်းေြခာကမ်Fများမ1 

ကငး်ေဝးြခငး်၊ ထိ$သိ$ ့ ကျေရာကလ်ာAိ$ငသ်ညဟ်$ ပJပငေ်သာက ေရာကစ်ရာမလိ$ြခငး်A1င့ ်ကျေရာကလ်ာပါက 

လညး် အကာအကယွ ်L1ိAိ$ငြ်ခငး်” ဟ5 ဆိ5ရေပမည။်  

လံ5ြခ;ံေရး=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်သမားHိ5းကျ အယBအဆတငွ ်လBအ့ဖဲွJအစညး်တခ5အတငွး်၌ အေရးအLကးီဆံ5းမ)ာ 

=ိ5ငင်ေံတာ်လံ5ြခ;ံေရး (ဝါ) အမျိ;းသားလံ5ြခ;ံေရး ြဖစသ်ညဟ်5 ယBဆQပီး =ိ5ငင်တံ=ိ5ငင်အံား စစေ်ရးအရ ရနြ်ပ; 

တိ5ကခ်ိ5ကြ်ခငး်မ) ကာကယွရ်နက်ိ5သာ အဓိကထားခဲS့ကQပီး လကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများသညသ်ာ လံ5ြခ;ံေရး 

အတကွ ်အေရးပါသညဟ်5 ယBဆခဲS့ကသည။် အဆိ5ပါ အယBအဆသည ်တဖကေ်စာငး်နငး် Lကးီထာွးလာသည့ ်

အခါ အာဏာU)ငဆ်နသ်ည့ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး်များတငွ ် “တပ်မေတာ်အငအ်ားL1ိမ1 တိ$ငး်ြပညအ်ငအ်ားL1ိမည်

”၊ “အမျိ'းသားAိ$ငင်ေံရးတငွ ် တပ်မေတာ်ကသာ အEမဲတမ်းဦးေဆာငမ်F အခန်းကOကိ$ ယJထားရမည”် 

ဆိ5ေသာ အေတးွအေခWများ ထနွး်ကားလာသကဲသ့ိ5 ့ “လJအ့ဖဲွQအစညး်တခ$အား လကန်ကက်ိ$ငအ်ငအ်ားစ$တခ$က 

မညသ်ိ$ပ့င ် ြခယလ်1ယေ်စကာမJ ေမးခွန်းထ$တစ်ရာမလိ$”ဆိ5ေသာ လ5ပ်နညး်လ5ပ်ဟနမ်ျားလညး် ထနွး်ကား 

လာေပသည။် ဤသိ5 ့ြဖင့ ် =ိ5ငင်တံ=ိ5ငင် ံ (သိ5 ့) လBအ့ဖဲွJအစညး်တခ5၏ လံ5ြခ;ံေရး=)င့ ် တညQ်ငမ်ိ ေအးချမ်းေရးကိ5 

အာမခခံျကေ်ပးရမည့ ် လကန်ကက်ိ5ငအ်ဖဲွJအစညး်များကိ5ယတ်ိ5ငက် လBတဦးချငး်စ၏ီ လံ5ြခ;ံေရး၊ ရပ်ရွာလBမV 

အသိ5ငး်အဝိ5ငး်လံ5ြခ;ံေရး=)င့ ် =ိ5ငင်တံကာလံ5ြခ;ံေရးကိ5 မရညရွ်ယဘ် ဲ ေသာ်လညး်ေကာငး်၊ ရညရွ်ယ၍် 

ေသာ်လညး်ေကာငး် ချိ;းေဖာကမိ်မ)နး်မသ ိချိ;းေဖာကလ်ာတတS်ကေပသည။်  

လံ5ြခ;ံေရး=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ေခတသ်စ ်အယBအဆတငွ ်အေြခခအံားြဖင့ ် “Aိ$ငင်တံAိ$ငင် ံ (သိ$)့ လJအ့ဖဲွQအစညး် 

တခ$အား အကာအကယွေ်ပးရမည့ ် လကန်ကက်ိ$ငအ်ဖဲွQအစညး်တရပ်သည ် အဘယမ်Sပင ် အငအ်ား 

ေကာငး်ေစကာမJ ထိ$လကန်ကက်ိ$ငအ်ဖဲွQအစညး်သည ်ြပညသ်JလJထ$က ဒမိီ$ကေရစ ီနညး်လမ်းကျ ေရွးေကာက ်

တငေ်ြမVာကလ်ိ$ကေ်သာ အရပ်ဘကအ်စိ$းရ၏ ထန်ိးချ'ပ်မF ေအာကတ်ငွ ် မL1ိပါက လJထ$အကျိ'းစးီပွါးA1င့ ်

ဆန ့်ကျငသ်ာွးAိ$ငသ်လိ$ လကန်ကက်ိ$ငအ်ဖဲွQအစညး်တရပ်၏ XကးီထာွးေရးA1င့ ်စစဖ်ကဆ်ိ$ငရ်ာ လံ$ြခံ'ေရးကိ$သာ 

အာYံ$စိ$ကE်ပီး လJမFအသိ$ငး်အဝိ$ငး်တခ$အား ဒမိီ$ကေရစ၊ီ လJအ့ခွင့အ်ေရးA1င့ ် တရားဥပေဒစိ$းမိ$းေရး 

စခံျိန်စ[ံ\န်းများA1င့အ်ည ီ စမံီခန ့်ခဲွရန် ပျကက်ကွပ်ါကလညး် Aိ$ငင်ေံတာ်လံ$ြခံ'ေရး၊ အမျိ'းသားလံ$ြခံ'ေရးA1င့ ်

ြပညသ်Jလ့ံ$ြခံ'ေရးဆိ$ေသာ စကားရပ်များမ1ာ အA1စသ်ာရအားြဖင့ ် အဓိပ̂ါယက်ငး်မ့ဲလမ့်ိမည”် ဆိ5ေသာ 

အေတးွအေခWများ ထနွး်ကားလာသည။် 

သာဓကအားြဖင့ ် ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်သည ် “တပ်မေတာ်အငအ်ားL1ိမ1 တိ$ငး်ြပညအ်ငအ်ားL1ိမည”် ဆိ5ေသာမB 

ြဖင့ ် =)စေ်ပါငး်များစာွ တပ်တညေ်ဆာကေ်ရးလ5ပ်ခဲေ့သာ်လညး် မတBကွြဲပားေသာ အ5ပ်စ5များSကား =ိ5ငင်ေံရး 
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ဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရး၊ လBတဦးချငး်စ၏ီ ပ5ဂ_လိက လံ5ြခ;ံေရး၊ ရပ်ရွာလBမVအသိ5ငး် အဝိ5ငး်လံ5ြခ;ံေရး၊ စားနပ်ရိက̀ာ 

လံ5ြခ;ံေရး၊ ကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရး၊ စးီပါွးေရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရး၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်

လံ5ြခ;ံေရးအစU)ိသညမ်ျားအတကွ ် အာမခခံျကမ်ေပး=ိ5ငြ်ခငး်ေSကာင့ ် အရငး်အြမစ ် အေြမာကအ်ြမား 

အသံ5းြပ;၍ တညေ်ဆာကထ်ားေသာ ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများသည ်ြပညသ်BလBထ5၏ အသက၊် အိ5းအမ်ိ၊ 

စညး်စမ်ိ လံ5ြခ;ံေရးကိ5 အကာအကယွမ်ေပး=ိ5ငသ်ညသ်ာမက လBသားလံ5ြခ;ံေရးကိ5 ဦးေဆာင ် ချိ;းေဖာက ်

ေနသည့ ် အဓိကဇာတေ်ကာငတ်ေကာငအ်ြဖစသ်ာ ြပညသ်BလBထ5=)င့ ် =ိ5ငင်တံကာ၏ HVြမငြ်ခငး်ကိ5 ခေံနရေပ 

သည။်  

ထိ5 ့ြပင ်=ိ5ငင်ေံရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံမV=)င့ ်ရပ်ရွာလBမVအသိ5ငး် အဝိ5ငး်လံ5ြခ;ံေရးကိ5 အာမခခံျကမ်ေပး=ိ5ငသ်ည့အ်တကွ ်

=ိ5ငင်တံငွး်U)ိ မတBကွြဲပားေသာ အ5ပ်စ5များSကား စညး်လံ5းညbွီတေ်ရး Qပိ;ကွြဲခငး်၊ လBတဦးချငး်စ၏ီ ပ5ဂ_လိက 

လံ5ြခ;ံေရးကိ5 အာမခခံျက ်မေပး=ိ5ငသ်ည့အ်တကွ ်အ5ပ်ချ;ပ်သB အစိ5းရအေပWတငွ ်ြပညသ်BလBထ5မ) အယံ5အSကည ်

ကငး်မဲြ့ခငး်၊ စားနပ်ရိက̀ာလံ5ြခ;ံေရး=)င့ ်ကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရးကိ5 အာမခခံျက ်မေပး=ိ5ငသ်ည့အ်တကွ ်

တမျိ;းသားလံ5း၏ ကျနး်မာSကံ့ခိ5ငေ်ရးကိ5 ထပိါးြခငး်၊ စးီပါွးေရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရး=)င့ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်

လံ5ြခ;ံေရးကိ5 အာမခခံျကမ်ေပး=ိ5ငသ်ည့အ်တကွ ် လBအ့ရငး်အြမစ=်)င့ ် =ိ5ငင်ပိံ5င ် သဘာဝသယဇံာတ 

အရငး်အြမစမ်ျား ဆံ5းHV ံးေနရြခငး် အစU)ိသညတ်ိ5ေ့Sကာင့ ်“တပ်မေတာ်အငအ်ားL1ိမ1 တိ$ငး်ြပညအ်ငအ်ားL1ိမည်

” ဆိ5သBများ၏ အမျိ;းသားလံ5ြခ;ံေရးကိ5 ေဖာ်ေဆာင=်ိ5ငစ်မ်ွးမ)ာလညး် ေမးခနွး်ထ5တစ်ရာြဖစလ်ာေပသည။်  

လBသားလံ5ြခ;ံေရးဟBေသာ အယBအဆ=)င့ ် အသံ5းအ=Vနး်ကိ5 (၁၉၉၀) ြပည့လ်နွ=်)စမ်ျားတငွ ် =ိ5ငင်ေံတာ် ဗဟိ5ြပ; 

တမ်ိးbgတမ်Vမ)သည ် လBအ့ဖဲွJအစညး်အတငွး်U)ိ လBတဦးချငး်စအီား အကာအကယွေ်ပးေရး=)င့ ် ၎ငး်တိ5၏့ 

တိ5းတကမ်Vဆသီိ5 ့ ေU) J HVေသာ  ေတးွေခWU)ငမ်ျားက စတင ် အသံ5းြပ;ခဲS့ကသည။် လBသားလံ5ြခ;ံေရးဆိ5ငရ်ာ 

အယBအဆသည ် အစiအလာ လံ5ြခ;ံေရးအယBအဆများအတကွ ် စနိေ်ခWမVတခ5အြဖစ ် ေပWေပါကခ်ဲသ့ာ်လညး် 

သမားHိ5းကျလံ5ြခ;ံေရး (ဝါ) =ိ5ငင်ေံတာ် (သိ5 ့) အမျိ;းသားလံ5ြခ;ံေရးအယBအဆ=)င့ ် သးီြခားြဖစတ်ညေ်သာ 

သေဘာတရားတရပ်မဟ5တဘ် ဲ  လBသားလံ5ြခ;ံေရးမU)ိလjင ် =ိ5ငင်ေံတာ် (သိ5 ့) အမျိ;းသားလံ5ြခ;ံေရး မU)ိ=ိ5င ်

သကဲသ့ိ5 ့ အြပနအ်လ)နအ်ားြဖင့ ်  =ိ5ငင်ေံတာ် (သိ5 ့) အမျိ;းသားလံ5ြခ;ံေရးမU)ိလjငလ်ညး် လBသားလံ5ြခ;ံေရး 

မU)ိ=ိ5ငဟ်5 ဆိ5ရေပမည။် 

အထကပ်ါ အယBအဆများကိ5 အေြခခ၍ံ ရခိ5ငအ်မျိ;းသားအဆင့မ်Bဝါဒေရးရာ ညl=ိVငိး်ေရးဆွေဲရးအဖဲွJ (ANPCC) 

၏ “လJသားလံ$ြခံ'ေရး အေြခခံမJများA1င့ ် အ_ကြံပ'ချကမ်ျားဆိ$ငရ်ာ အလ$ပ်Yံ$ေဆးွေAးွပဲွ” ကိ5 ၂၀၂၂ ခ5=)စ၊် 

Sသဂတလ် (၁၉) ရကေ်နမ့) (၂၁) ရကေ်နအ့ထ ိကျငး်ပြပ;လ5ပ်ခဲQ့ပီး၊ ထိ5ေဆးွေ=းွပွဲမ) ဆံ5းြဖတ ်အတညြ်ပ;ချက ်

များအား စနစတ်ကျ စ5စညး်၍ ဤ“ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ် (သိ$)့ အနာဂတ ် ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်$ 

တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ် အေြခခံရမည့ ် လJသားလံ$ြခံ'ေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခံမJA1င့ ် အ_ကြံပ'ချကမ်ျား” 

စာတမ်းအား ထ5တေ်ဝထားြခငး် ြဖစေ်ပသည။် ဤေဆးွေ=းွပွဲတငွ ် ထည့သ်ငွး် စiးစားသင့သ်ည့ ်



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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အေSကာငး်အရာများအား ANPCC ၏ အဖဲွJဝင ် အဖဲွJအစညး်တခ5 ြဖစေ်သာ “ရခိ$ငြ်ပညလ်ံ$းဆိ$ငရ်ာ 

ေကျာငး်သားA1င့ ် လJငယမ်ျားအစညး်အYံ$ း (AASYC)” ၏ “ရခိ$ငြ်ပညတ်ငွး် လJသားလံ$ြခံ'ေရးကOကိ$ 

ေလလ့ာဆန်းစစြ်ခငး်” အစရီငခ်စံာမ) ေတွJဆံ5 ေမးြမနး်မVများ=)င့ ် အ5ပ်စ5ဖဲွJ ေဆးွေ=းွပွဲများမ) ထကွေ်ပWလာ 

သည့ ် ေတွJ U)ိချက၊် သံ5းသပ်ချက=်)င့ ် အSကြံပ;ချကမ်ျားထမဲ) ေကာက=်Vတ ် ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။် အဆိ5ပါ 

အစရီငခ်စံာ ြဖစေ်ြမာကေ်ရးအတကွ ်ေတွJဆံ5ေမးြမနး်ရာတငွ ်ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ၊ =ိ5ငင်ေံရးပါတ ီ

ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ အရပ်ဘက ်လBမVအဖဲွJအစညး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျား၊ စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်U)ငမ်ျား၊ လBအ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိ;းေဖာကမ်V ကျrးလွနခ်ရံ သBများ=)င့ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး်တငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ (Communal 

Violence) ၏ Hိ5ကခ်တမ်Vကိ5 ခစံားရသည့ ် =)စဖ်ကအ်သိ5ငး်အဝိ5ငး်တိ5 ့ ပါဝငQ်ပီး က�တိ5ငး် အတကွ ်

“အကျိ'းသကေ်ရာကမ်Fကိ$ ခံစားရသJ မညသ်Jက့ိ$မ1 ချန်လ1ပ်မထားဆိ$ေသာမJ”ြဖင့ ် သေဘာထား 

အြမငမ်ျားအား စ5စညး်ထားြခငး်ြဖစသ်ညက်ိ5 ေတွJရပါသည။် ေတွJဆံ5ေမးြမနး်မVများ ြပ;လ5ပ်ရာတငွ ်

=ိ5ငင်ေံရးဆိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရးအတကွ ် လBဦးေရ (၂၈) ဦး၊ ပ5ဂ_လိက လံ5ြခ;ံေရးတငွ ် လBဦးေရ (၉) ဦး၊ 

လBမVပတဝ်နး်ကျငလံ်5ြခ;ံေရးတငွ ် လBဦးေရ (၃၄) ဦး၊ အစားအစာ လံ5ြခ;ံေရးတငွ ် (၃) ဦး၊ ကျနး်မာေရး 

လံ5ြခ;ံေရးတငွ ်(၁၃) ဦး၊ စးီပါွးေရး လံ5ြခ;ံေရးတငွ ်(၁၁) ဦး=)င့ ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ5ငရ်ာ လံ5ြခ;ံေရးတငွ ်(၆) 

ဦးတိ5က့ိ5 ေမးြမနး်ထားသညက်ိ5 ေတွJရပါသည။် 

ထိ5အစရီငခ်စံာပါ ေတွJ U)ိချက၊် သံ5းသပ်ချက=်)င့ ်အSကြံပ;ချကမ်ျားအြပင ်“လJသားလံ$ြခံ'ေရး အေြခခံမJများA1င့ ်

အ_ကြံပ'ချကမ်ျားဆိ$ငရ်ာ အလ$ပ်Yံ$ေဆးွေAးွပဲွ” သိ5 ့ တကေ်ရာကလ်ာသBများ၏ တငြ်ပချကမ်ျားကိ5 

အေြခခလံျက ်ရခိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး ပါတ ီ(၂) ဖဲွJ (ALP/ALA, ANC/AA)၊ ရခိ5င=်ိ5ငင်ေံရးပါတ ီ(၃) ဖဲွJ (ANP, ALD, 

AFP)၊ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သား =ိ5ငင်ေံရးပါတ ီ (၃) ဖဲွJ (KNDP, DNDP, KNDP)၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွJအစညး်များမ) 

တရားဝင ် ကိ5ယစ်ားလ)ယ ် (၁၈) ဦး=)င့ ် တသးီပ5ဂ_လ ကိ5ယစ်ားလ)ယ ် (၃) ဦး၊ စ5စ5ေပါငး် (၃၂) ဦးတိ5က့ 

ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် လBသားလBြခ;ံေရး=)င့ ် ပတသ်ကေ်သာ အေSကာငး်အရာေပါငး်စံ5ကိ5 အကျယတ်ဝင့ ်

ေဆးွေ=းွသံ5းသပ်ခဲS့ကQပီး ပိ5မိ5ြပည့စ်ံ5ေသာ၊ ကျစလ်ျစ ်ခိ5ငမ်ာေသာ မBများကိ5 စ5စညး်ထားြခငး်ြဖစပ်ါသည။်  

ရခိ5ငအ်မျိ;းသားအဆင့မ်Bဝါဒေရးရာ ညl=ိVငိး်ေရးဆွေဲရးအဖဲွJ (ANPCC) အေနြဖင့ ် ဤ“ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ် (သိ$)့ 

အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခံရမည့ ်လJသားလံ$ြခံ'ေရးဆိ$ငရ်ာ 

အေြခခံမJA1င့ ် အ_ကြံပ'ချကမ်ျား” အား "ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ် တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ် ြဖစေ်စ၊ ဒမိီ$ကေရစေီရး၊ 

လJအ့ခွင့အ်ေရး၊ တရားဥပေဒစိ$းမိ$းေရး၊ အမျိ'းသားတန်းတJေရးA1င့ ် ကိ$ယ့က်_ံကမgာ ကိ$ယဖ်န်တးီခွင့L်1ိေရး 

တိ$က့ိ$ အာမခံသည့ ် အနာဂတ ် ဖယဒ်ရယဒ်မိီ$ကေရစ ီ ြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ် ြဖစေ်စ၊ 

_ကားကာလတငွ ် ြဖစေ်စ မညသ်Jမဆိ$ လယွလ်င့တ်ကJကိ$းကား အသံ$းြပ'Aိ$ငေ်စရန်" ဆ=�မနွြ်ဖင့ ်

ြဖန ့ေ်ဝအပ်ပါသည။် 

ရခိ$ငအ်မျိ'းသားအဆင့မ်Jဝါဒေရးရာ ညVAိFငိး်ေရးဆွေဲရးအဖဲွQ (ANPCC) 



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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!ိ#ငင်ေံရးဆိ#ငရ်ာ လံ#ြခံ0ေရး 

(Political Security) 
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(၁) +ိ,ငင်ေံရးဆိ,ငရ်ာ လံ,ြခံ6ေရး (Political Security) 

(၁.၁) ရခိ)ငြ်ပညတ်ငွး် ဥပေဒြပ5ေရး၊ အ)ပ်ချ5ပ်ေရး၊ တရားစရီငေ်ရး ကစိ=များ?@င့ ်ပတသ်က၍် 

(၁.၁.၁)  ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ြပ�ာနး်ေသာ ဥပေဒများသည ်ဥပေဒတရပ်၏ အဂ� ါရပ်များ=)င့ ်ညbီgတမ်VU)ိရမည။်  

(၁.၁.၂) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ြပ�ာနး်ေသာ ဥပေဒများသည ်ြပညသ်BလBထ5၏ အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများ၊ အထBးသြဖင့ ်

ြပညသ်Bတဦးချငး်စ၏ီ =ိ5ငင်ေံရးအရ လွတလ်ပ်စာွထ5တေ်ဖာ်ေရးသားခငွ့=် )င့ ် လွတလ်ပ်စာွ ေြပာဆိ5ခငွ့က်ိ5 

အြပည့အ်ဝ အကာအကယွေ်ပးသည့ ်ဥပေဒများြဖစရ်မည။် 

(၁.၁.၃) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး်U)ိ ဥပေဒြပ;ေရး၊ အ5ပ်ချ;ပ်ေရး=)င့ ် တရားစရီငေ်ရးအာဏာတိ5သ့ည ် မညသ်ည့ ်

အေြခအေနမျိ;းတငွမ်ဆိ5 သးီြခား၊ လွတလ်ပ်Qပီး အြပနအ်လ)နထ်နိး်ေကျာငး်=ိ5ငသ်ည့ ်စနစြ်ဖစရ်မည။်  

(၁.၁.၄) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ဥပေဒြပ;သBများသည ် သးီြခားလွတလ်ပ်ေသာ ဘကမ်လိ5ကသ်ည့ ် (Non-partisan) 

ြပညသ်Bက့ိ5ယစ်ားလ)ယမ်ျားြဖစရ်မည။် 

(၁.၁.၅) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ကျင့သ်ံ5းရန ် ဥပေဒများအား ြပညသ်Bဆ့=�သေဘာထားြဖင့ ် အတညြ်ပ;ေရးဆွလဲျက ်

အများြပညသ်B သUိ)ိနားလညေ်အာင ်ထ5တြ်ပနထ်ားရမည။် 

(၁.၁.၆) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ် ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်

ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ တရားစရီငေ်ရးတငွ ် လွတလ်ပ်ေသာ၊ ဘကမ်လိ5ကေ်သာ၊ 

တာဝနယ်BမV တာဝနခ်မံVU)ိေသာ၊ ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာေသာ တရားစရီငေ်ရးစနစက်ိ5ကျင့သ်ံ5းရမည။် 

(၁.၁.၇) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ်ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး 

အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ ြပညသ်BလBထ5အား ဖမ်းဆးီထနိး်သမ်ိးရာတငွ ်=ိ5ငင်တံကာ လBအ့ခငွ့အ်ေရး၊ 

ဒမိီ5ကေရစ=ီ)င့ ်တရားဥပေဒစိ5းမိ5းေရး စခံျိနစ်bံgနး်များအား လိ5ကန်ာ ကျင့သ်ံ5းရမည။်  

(၁.၁.၈) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ်ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး 

အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ ြပညသ်BလBထ5အေပW လBအ့ခငွ့အ်ေရး ချိ;းေဖာကက်ျrးလွနသ်ည့ ်

သကဆ်ိ5ငရ်ာ တပ်ဖဲွJဝငမ်ျားအား အြပစေ်ပးအေရးယBေပးသည့ ် ဥပေဒ=)င့ ် လ5ပ်ထံ5းလ5ပ်နညး်များကိ5 

တကိျခိ5ငမ်ာစာွ ြပ�ာနး်၍ အများြပညသ်BသUိ)ိေအာငခ်ျြပရမည။် 

(၁.၁.၉) လကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ် ြပညသ်Bတဦးချငး်စ၏ီ ဒမိီ5ကေရစ=ီ)င့ ် လBအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ 

အခငွ့အ်ေရးများကိ5 မချိ;းေဖာကေ်စရနအ်တကွ ် ေဘးကငး်လံ5ြခ;ံမVဆိ5ငရ်ာဝါဒ (Safeguard Policy) များကိ5 

ြပ�ာနး်ထားQပီး အခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာလVပ်U)ားေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ် အရပ်ဖကအ်ဖဲွJအစညး်များကိ5 

လွတလ်ပ်စာွေဝဖနေ်ထာကြ်ပခငွ့ ်ေပးထားရမည။် 
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(၁.၂) ြမန်မာအစိ)းရ?@င့ ်ြမန်မာလကန်ကက်ိ)ငတ်ပ်ဖဲွIများမ@ ဖမ်းဆးီမKများ?@င့ပ်တသ်က၍်  

(၁.၂.၁) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ် ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများ အေနြဖင့ ် =ိ5ငင်တံကာ ဒမိီ5ကေရစ၊ီ 

လBအ့ခငွ့အ်ေရး=)င့ ်တရားဥပေဒစိ5းမိ5းေရး စခံျိနစ်bွံနး်များ=)င့ ်မကိ5ကည်သီည့ ်=ိ5ငင်ေံရးအေတးွအေခW၊ စနစ၊် 

ကျင့စ်i၊ ဥပေဒ=)င့ ်လ5ပ်ထံ5းလ5ပ်နညး်များအား ဖျကသ်မ်ိးရမည။်  

(၁.၂.၂) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ် ြမနမ်ာလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ် =ိ5ငင်ေံရးြပစမ်Vများအတကွ ် ဖမ်းဆးီ 

ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ တရားစရီငြ်ခငး်ေရးြပ;လ5ပ်ရာတငွ ် လွတလ်ပ်၍၊ တရားမjတQပီး ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာသည့ ်

လBသားြဖစတ်ညမ်Vကိ5 အေြခခေံသာ တရားစရီငေ်ရးစနစက်ိ5 ကျင့သ်ံ5းရမည။်  

(၁.၂.၃) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ် ြမနမ်ာအစိ5းရလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ် =ိ5ငင်ေံရးြပစမ်Vအရ ဖမ်းဆးီ 

ထနိး်သမ်ိးခထံားရသBများ၏ လံ5ြခ;ံေရးအတကွ ် တာဝနယ်BမV၊ တာဝနခ်မံVU)ိရမညြ်ဖစQ်ပီး အကျiးသားများ=)င့ ်

သကဆ်ိ5ငသ်ည့ ် ေယဘ5ယျကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားမ)အပ တြခားလBအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ အချကမ်ျားကိ5 

ခငွ့ြ်ပ;ေပးရမည။် 

(၁.၂.၄) ြမနမ်ာအစိ5းရ=)င့ ် ြမနမ်ာအစိ5းရလကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ် =ိ5ငင်ေံရးြပစမ်Vအရ ဖမ်းဆးီ 

ထနိး်သမ်ိးခထံားရသBများဘကမ်) အမVလိ5ကေ်ပးေသာ ေU) Jေနများအား =ိ5ငင်ေံရးြပစမ်Vများြဖင့ ်တရားစွဆဲိ5ြခငး် 

လံ5းဝေU)ာငS်ကiရမည။် 

 

(၁.၃) ရခိ)ငလ်ကန်ကက်ိ)င ်ေတာ်လ@န်ေရး အဖဲွIအစညး်များမ@ ဖမ်းဆးီမKများ 

(၁.၃.၁) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ ်မိမိတိ5၏့ တရားစရီငေ်ရးယ=�ရား တငွ ်

မညမ်jတရားမjတမV U)ိသညက်ိ5 သကေ်သြပရန ် လိ5အပ်Qပီး ြပညသ်BလBထ5အပါအဝင ် အမျိ;းသားေရး 

အငအ်ားစ5များအSကား ေဝဖနေ်ထာကြ်ပမVများကိ5 လကခ်ရံန=်)င့ ်ြပနလ်ညသ်ံ5းသပ်ရန ်ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။်   

(၁.၃.၂) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ် ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ ် =ိ5ငင်တံကာ စခံျိနစ်bံgနး်များ=)င့ ်

ကိ5ကည်ေီသာ ဥပေဒများ၊ လBအ့ခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ ဥပေဒများ၊ အဂတလိိ5ကစ်ားမV တိ5ကဖ်ျကေ်ရးဆိ5ငရ်ာ 

ဥပေဒများ=)င့ ်လBသားချငး်စာနာေထာကထ်ားမV ဥပေဒများကိ5 ေလးစားလိ5ကန်ာQပီး တပ်ဖဲွJဝငမ်ျား အားလညး် 

အသပိညာေပးမVများ ြပ;လ5ပ်ရမည။် 

(၁.၃.၃) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ် ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ ် အများြပညသ်B သUိ)ိနားလည ်

လကခ်ထံားသည့၊် တရားဝငထ်5တြ်ပန၍် ြပ�ာနး်အတညြ်ပ;ထားေသာ ဥပေဒများကိ5 ချိ;းေဖာကထ်ားြခငး် 

မU)ိသBများအား ဖမ်းဆးီချ;ပ်ေ=)ာငြ်ခငး်မြပ;လ5ပ်ရန=်)င့ ်ဖမ်းဆးီချ;ပ်ေ=)ာငထ်ားြခငး်U)ိပါက အြမနဆ်ံ5း ြပနလ်gတ ်

ေပးရမည။် 

(၁.၃.၄) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ် ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ ် ြပညသ်Bအ့5ပ်ချ;ပ်ေရးတငွ ်

တရားမjတမV=)င့ ် လBအ့ခငွ့အ်ေရး အြပည့အ်ဝ ရU)ိေအာင ် စမံီေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အကျiးသားအခငွ့အ်ေရးကိ5 
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အြပည့အ်ဝ ရU)ိေစေရးအတကွ ် အကျiးသားလကစ်ွမဲျား ြပ�ာနး်ထားU)ိြခငး်၊ အမျိ;းသမီးအခငွ့အ်ေရးကိ5 

ေလးစားလိ5ကန်ာြခငး်၊ လကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJဝငမ်ျားမ) ကျrးလွနေ်သာ မတရားမV၊ အဂတလိိ5ကစ်ားမVများကိ5 

စနံမBနာြပအေနြဖင့ ်ထထိေိရာကေ်ရာက ်အေရးယBြခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၁.၃.၅) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ ်ရခိ5ငြ်ပညသ်BလBထ5၏ အကျိ;းစးီပါွး=)င့ ်

တရားမjတမV ရU)ိေစေရးအလိ5င့)ါ မတရားဖမ်းဆးီြခငး်၊ ညlငး်ပနး်=)ပ်ိစကြ်ခငး်များ မြပ;လ5ပ်ဘ ဲ ထိ5ကဲသ့ိ5 ့ 

ကျrးလွနသ်Bများကိ5လညး် သကဆ်ိ5ငရ်ာ အဖဲွJအစညး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေနြဖင့ ် အများြပညသ်B 

လကခ်=ံိ5ငေ်လာကေ်သာ စနံမBနာြပ အေရးယBေဆာငရွ်ကမ်Vများ ြပ;လ5ပ်ရမည။် 

(၁.၃.၆) ရခိ5င ်=ိ5ငင်ေံရးပါတမီျား၊ =ိ5ငင်ေံရးသမားများSကားတငွ ်အြငငး်ပါွးဖွယ ်ကစိ�ရပ်များU)ိပါက ဒမိီ5ကေရစ ီ

ကျင့ထ်ံ5းကျင့ဝ်တ၊် အမျိ;းသား ကျင့ထ်ံ5းကျင့ဝ်တမ်ျား=)င့အ်ည ီQငမ်ိးချမ်းစာွအေြဖU)ာရမည။် 

(၁.၃.၇) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ် ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး် အချငး်ချငး်ြဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်

ေတာ်လ)နေ်ရးအဖဲွJအစညး်များမ) တြခား အမျိ;းသား=ိ5ငင်ေံရး အဖဲွJအစညး်များအား ြဖစေ်စ ဖမ်းဆးီြခငး်၊ 

အ=ိ5ငက်ျင့ြ်ခငး် မြပ;လ5ပ်ဘ ဲ ေဆးွေ=းွညl=ိVငိး်ပBးေပါငး်ကာ ရခိ5ငြ်ပညသ်BလBထ5 အကျိ;းစးီပါွးအတကွ ် ေU)းHV၍ 

ေဆာငရွ်က ်ရမည။်  

(၁.၃.၈) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွJအစညး် တခ5=)င့တ်ခ5အSကား ဆကဆ်ေံရး အဆငေ်ြပ 

ေချာေမွJေစရနအ်တကွ ်=)စဘ်ကတ်ပ်များ လိ5ကန်ာရမည့ ်ကျင့ထ်ံ5းကျင့ဝ်တမ်ျားကိ5 ေရးဆွ ဲြပ�ာနး်ထားရမည။်  

(၁.၃.၉) =ိ5ငင်ေံရး၊ေတာ်လ)နေ်ရးပါတအီဖဲွJအစညး် တခ5=)င့တ်ခ5Sကား အြငငး်ပါွးဖွယက်စိ�များတငွ ်

တဖက=်)င့တ်ဖက ် ဖမ်းဆးီချ;ပ်ေ=)ာငက်ာ Hံ5းတငစ်စေ်ဆးအြပစေ်ပးQပီး ေြဖU)ငး်သည့စ်နစထ်က ် လBထ5 

ကိ5ယစ်ားလ)ယေ်တာ်များ၏ ေU) Jေမ)ာကတ်ငွ ် Qငမ်ိးချမ်းစာွ ညl=ိVငိး်ေဆးွေ=းွ အေြဖU)ာသည့ ် =ိ5ငင်ေံရး 

ယiေကျးမVကိ5 ကျင့သ်ံ5းရမည။် 

(၁.၃.၁၀) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွJအစညး် (၃) ဖဲွJအSကား ညbွီတေ်ရးအတကွ ် ရခိ5င=်ိ5ငင်ေံရး 

ပါတမီျား၊ အရပ်ဘကလ်BမV အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့လ်ညး် တက�်ကစာွ Sကားဝငေ်ဆာငရွ်က ်ေပးရမည။် 

(၁.၃.၁၁) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရးအဖဲွJအစညး်များ၏ မတရားဖမ်းဆးီြခငး်၊ မတရား ချ;ပ်ေ=)ာငြ်ခငး် 

များ=)င့ပ်တသ်က၍် လBထ5၏ ေဝဖနေ်ထာကြ်ပမVကိ5 လကခ်ရံမည။်   
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ပ#ဂAလကိ လံ#ြခံ0ေရး 

(Personal Security) 
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(၂) ပ,ဂFလကိ လံ,ြခံ6ေရး (Personal Security 

(၂.၁) တရားဥပေဒ စိ)းမိ)းေရး?@င့ ် လတွလ်ပ်ေသာ တရားစရီငေ်ရး (Rule of Law and 

Independent Judiciary)  

(၂.၁.၁) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ်ြပညသ်BလBထ5အတငွး် အမVအခငး်များ=)င့ ်

ပတသ်က၍် တရားစရီငေ်ရးကစိ�များအား ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်=ိ5ငင်တံကာ ဥပေဒြပ; စခံျိနစ်bံgနး်များ=)င့အ်ည ီ

တရားမjတမVရU)ိေရးကိ5 ေU)းHVလျက ် တတသ်နိားလညသ်Bများက စနစတ်ကျြပ�ာနး်ကာ အများြပညသ်B၏ 

ဆ=�ကိ5ရယBအတညြ်ပ;ထားသည့ ်ဥပေဒ=)င့ ်လ5ပ်ထံ5းလ5ပ်နညး်များအား ကျင့သ်ံ5းရမည။် 

(၂.၁.၂) ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် တရားစရီနေ်ရးဆိ5ငရ်ာ ဥပေဒများ 

Lက;ိတင ် ေရးဆွြဲပ�ာနး်ထားြခငး်မU)ိသည့ ် ကာလတငွ ် ြမနမ်ာ=ိ5ငင်၏ံ တညဆ်ဥဲပေဒများအား =ိ5ငင်ေံရး 

ြဖစေ်ပWတိ5းတကမ်V=)င့ ် လိ5ကေ်လျာညေီထြွဖစေ်အာင ် ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငက်ာ ြပညသ်Bဆ့=�ကိ5ရယBအတညြ်ပ;၍ 

ကျင့သ်ံ5း=ိ5ငသ်ည။်  

(၂.၁.၃) ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

တရားစရီငေ်ရးတငွ ် ဘကလိ်5ကမ်V၊ လာဘေ်ပးလာဘယ်BမVများ=)င့ပ်တသ်က၍် လံ5းဝသညး်မခသံည့မ်B (Zero-

Tolerance) မBကိ5ကျင့သ်ံ5းရမည။် 

(၂.၁.၄) ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

အမVအခငး်များ=)င့ပ်တသ်က၍် တရားစရီငရ်ာတငွ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာအဖဲွJအစညး်များမ) တာဝနU်)ိသBများက 

လာဘေ်ပးလာဘယ်BမV=)င့ ် အဂတလိိ5ကစ်ားမVများ မြပ;လ5ပ်=ိ5ငေ်စရန ် Sကားအငအ်ားစ5ြဖစသ်ည့ ် အရပ်ဘက ်

လBမVအဖဲွJအစညး်များ=)င့ ် ြပညသ်BလBထ5၏ ေစာင့S်ကည့ေ်ဝဖနမ်Vကိ5 ေလးစားကာကယွေ်ပးသည့ ် မBကိ5 

ကျင့သ်ံ5းရမည။်  

(၂.၁.၅) ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

အမVအခငး်များ=)င့ပ်တသ်က၍် တရားစရီငရ်ာတငွ ်ေငေွSကးမလိ5က=်ိ5ငေ်သာ နစန်ာသB (Victim) များအား ပံ5မ)န ်

တရားHံ5းလာေရာက=်ိ5ငေ်ရးအတကွ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရမ) ေငေွSကးအရ ပံပိ့5းကBညေီပးသည့ ် စနစက်ိ5 

ကျင့သ်ံ5းသင့သ်ည။်  

(၂.၁.၆) ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5ငေ်တာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

ရာဇဝတမ်Vခငး်ေလjာခ့ျေရးအတကွ ် အသပိညာေပးသငတ်နး်=)င့ ် ေဟာေြပာပွဲများကိ5 အားေပးေထာကခ် ံ

သည့မ်Bကိ5 ကျင့သ်ံ5းရမည။်  



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၂.၁.၇) ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

မVခငး် ေလျာခ့ျေရးအတကွ ် ရာဇဝတမ်V=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် အသပိညာေပးစာေစာငမ်ျား ြဖန ့ေ်ဝြခငး်၊ 

အသပိညာေပးသငတ်နး်=)င့ ်ေဟာေြပာပွဲများ ြပ;လ5ပ်ြခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

 

(၂.၂) အမျိ5းသမီးများအေပ` ကျaးလန်ွေသာြပစမ်Kများ 

(၂.၂.၁) အခငွ့အ်ေရးများ ချိ;းေဖာကခ်ရံသည့ ် အမျိ;းသမီးများအတကွ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာအာဏာပိ5င ်

အဖဲွJအစညး်များသိ5 ့ လွယက်Bစာွတိ5ငS်ကား=ိ5ငသ်ည့ ်ယ=�ရားများ ထားU)ိရမည။်  

(၂.၂.၂) မညသ်ည့ ် အမျိ;းသမီးအခငွ့အ်ေရးကိ5မဆိ5 ချိ;းေဖာကခ်ရံပါက ကျrးလွနသ်Bအား ဥပေဒအရ 

အေရးယB=ိ5ငရ်န ် အမျိ;းသမီးများအား အမျိ;းသမီးအခငွ့အ်ေရး=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် အသအိြမငဖွ်င့ ်

သငတ်နး်များ ပိ5ခ့ျေပးရမည။်  

(၂.၂.၃)  အမျိ;းသမီးများက အဓမ ြပ;ကျင့မ်Vများကိ5 ထ5တေ်ဖာ်ေြပာဆိ5မVများ မြပ;လ5ပ်Sကသည့အ်တကွ ်

ထ5တေ်ဖာ် ေြပာဆိ5လာ=ိ5ငေ်ရး အသပိညာေပးမVများ ြပ;လ5ပ်Qပီး စတိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ၊ H5ပ်ပိ5ငး်ဆိ5ငရ်ာအရ အားေပး 

ကBညရီမည။်  

(၂.၂.၄) အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် အမျိ;းသမီးများအေပW ကျrးလွနခ်ရံေသာ ြပစမ်Vများကိ5 

ေဖာ်ထ5တ ်ေြဖU)ငး်ရာတငွ ်ချိတဆ်ကမ်V အားေကာငး်ရန ်Lက;ိးပမ်းသင့သ်ည။်  

(၂.၂.၅)  အမျိ;းသမီးများအေပW ကျrးလွနေ်သာ ြပစမ်Vများကိ5 ေလjာခ့ျ=ိ5ငရ်န ် ေကျာငး်ပညာေရးတငွ ် ကျား-

မတနး်တBေရး=)င့ ်လိငပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ အသပိညာေပးြခငး်များ ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၂.၂.၆) အမျိ;းသမီးများအေပW ကျrးလွနေ်သာ ြပစမ်Vများအား ေြဖU)ငး်ရာတငွ ် အဆငေ်ြပေစရနအ်လိ5င့)ါ 

Sကားနာစစေ်ဆးရန ်အမျိ;းသမီးတာဝနU်)ိသBများကိ5 မြဖစမ်ေနထည့သ်ငွး်ေပး ရမည။်  

(၂.၂.၇) ြပစမ်Vကျrးလနွခ်ရံေသာ အမျိ;းသမီးများ၏ တိ5ငတ်နး်ချကက်ိ5 အာဏာပိ5ငမ်ျားအေနြဖင့ ် အေရးယB 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်မU)ိပါက အမVမ)န ် ေပWေပါကေ်ရး=)င့ ် ကျrးလွနခ်ရံသB၏ တရားမjတမV ရU)ိေရးအတကွ ်

သတငး်ဌာနများမ) ဟ5တတ်ိ5ငး်မ)နရ်ာကိ5 ထ5တေ်ဖာ်ေရးသားသင့သ်ည။်  

(၂.၂.၈)  လိငပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာအSကမ်းဖကမ်V=)င့ ် ေစာ်ကားေ=)ာင့ယ်)ကမ်V ကျrးလွနခ်ရံသBများကိ5 ေU) Jေနများမ) 

ဥပေဒေSကာငး်အရ အကာအကယွေ်ပးရန၊် Lက;ိတငက်ာကယွေ်ရးလ5ပ်ငနး်စiအြဖစ ် ဥပေဒ=)င့ပ်တသ်ကQ်ပီး 

အြမငဖွ်င့သ်ငတ်နး်များ ြပ;လ5ပ်ေပးရန=်)င့ ် အမျိ;းသမီးများအတကွ ် လွတလ်ပ်စာွ ေနထိ5င=်ိ5ငေ်ရးအတကွ ်

လံ5ြခ;ံေရးအရ အကာအကယွေ်ပးရန ်လိ5အပ်သည။် 

(၂.၂.၉) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် အမျိ;းသမီးများ၏ ဘဝလံ5ြခ;ံေရး=)င့ ် အ=�ရာယက်ငး်U)ငး်ေရးအတကွ ် တရားဥပေဒ 

စိ5းမိ5းေရးကိ5 ြမlင့တ်ငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်   

  



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၂.၃) ေြမြမb5ပ်မိ)ငး်အ?cရာယ ်ကာကယွေ်ရး 

(၂.၃.၁) မိ5ငး်U)ငး်လငး်ေရးလ5ပ်ငနး်စiကိ5 မြပ;လ5ပ်မီ =)စဖ်ကပ်စခ်တတ်ိ5ကခ်ိ5ကမ်Vရပ်စေဲရး=)င့ ် =ိ5ငင်ေံရးအရ 

သေဘာတBညခီျကမ်ျားကိ5 တရားဝငစ်ာချ;ပ်ချ;ပ်ဆိ5ထားရမည။်  

(၂.၃.၂) မိ5ငး်U)ငး်လငး်ေရးြပ;လ5ပ်ရာတငွ ် =ိ5ငင်တံကာ=)င့ ် အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ၏ က�စံ5မ) 

တက�်ကစာွ ပါဝငမ်Vကိ5 လကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ်အသအိမ)တြ်ပ;လကခ်သံင့သ်ည။်   

(၂.၃.၃) မိ5ငး်အ=�ရာယေ်Sကာင့ ် အသကဆ်ံ5းHV ံးသB၊ ထခိိ5ကန်စန်ာသBများ စာရငး်ကိ5 အရပ်ဘက ်

လBမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ်ြပည့ြ်ပည့စ်ံ5 ြပ;စ5 ထ5တေ်ဝထားသင့သ်ည။်  

(၂.၃.၄) မိ5ငး်အ=�ရာယက်ိ5 ေြဖU)ငး်=ိ5ငေ်ရးအတကွ ် လကန်ကက်ိ5ငတ်ပ်ဖဲွJများအေနြဖင့ ် မိမိေထာငထ်ားေသာ 

မိ5ငး်များကိ5 မိမိဘာသာ ေြမပံ5ေရးဆွ ဲသမ်ိးဆညး်ထားရမည။်  

(၂.၃.၅)  သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)=)င့ ် အရပ်ဘကလ်BမV အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် မိ5ငး်ေSကာင့ ် ထခိိ5က ်

နစန်ာသBများကိ5 ြပနလ်ည ် က5စားေရးအတကွ ် =ိ5ငင်တံကာအဖဲွJအစညး်များ အကBအညကီိ5 ရယBQပီး 

အလ5ပ်အကိ5င ်အခငွ့အ်လမ်းများ ဖနတ်းီေပးကာ မသနစ်မ်ွးအခငွ့အ်ေရးများကိ5လညး် ပိ5ခ့ျေပးရမည။်  

 

(၂.၄) မfးယစေ်ဆးဝါး တိ)ကဖ်ျကေ်ရး 

(၂.၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ) အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါး ကာကယွတ်ားဆးီေရးအတကွ ် ြပညသ်B ့ 

ကိ5ယစ်ားလ)ယမ်ျား=)င့ ် အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်မ) ကိ5ယစ်ားလ)ယမ်ျား ပါဝငသ်ည့ ် အဖဲွJများဖဲွJစညး်Qပီး 

ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာ၍ တာဝနယ်BမV၊ တာဝနခ်မံVU)ိေသာ စစေ်ဆးေရးအစအီမံတရပ်ကိ5 ဥပေဒြပ�ာနး်၍ 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၂.၄.၂) မBးယစေ်ဆးဝါး ေရာငး်ဝယေ်ဖာကက်ားသBများ=)င့ ် အေရာငး်အဝယက်စိ�တငွ ် ပါဝငပ်တသ်က ်

သBများအား ထေိရာကစ်ာွ အေရးယBရမညြ်ဖစQ်ပီး အေရးယBေဆာငရွ်ကသ်ည့ယ်=�ရားများတငွ ်တာဝနU်)ိသBများ 

အတကွ ်အာဏာပိ5ငမ်ျားမ) လိ5အပ်သည့ ်အကာအကယွေ်ပးမVကိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၂.၄.၃) မBးယစေ်ဆးဝါးတားဆးီ တိ5ကဖ်ျကရ်ာတငွ ် =ိ5ငင်တံကာ=)င့ ် အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ၏ 

က�စံ5မ) တက�်ကစာွပါဝငမ်Vကိ5 သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အသအိမ)တြ်ပ;လကခ်Qံပီး အရပ်ဘက ်

လBမVအဖဲွJအစညး်များ ပါဝငစ်စေ်ဆး=ိ5ငေ်ရးကိ5 ခငွ့ြ်ပ;ေပးရမည။်  

(၂.၄.၄)  ြမနမ်ာအစိ5းရအေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ၊ ရခိ5ငလ်ကန်ကက်ိ5င ်ေတာ်လ)နေ်ရး အဖဲွJအစညး်များ အေနြဖင့ြ်ဖစေ်စ 

မBးယစေ်ဆးဝါးအမVများတငွ ် ပါဝငပ်တသ်ကေ်နသBများ=)င့ပ်တသ်က၍် သတငး်ဌာနများက ေဖာ်ထ5တ ်

ေရးသားြခငး်ကိ5 အကာအကယွေ်ပးသင့သ်ည။်  
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(၂.၄.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါးကိ5 Lက;ိတငက်ာကယွသ်ည့အ်ေနြဖင့ ် (၁၈) 

=)စေ်အာက ် ကေလးသBငယမ်ျားကိ5 ေဆးလိပ်ေရာငး်ချြခငး်၊ ဝယယ်Bြခငး်=)င့ ် သံ5းစွြဲခငး်များ မU)ိေစရန ်

ဥပေဒများြပ�ာနး်၍ Sကပ်မတေ်ပးရမည။် 

(၂.၄.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါးသံ5းစွသဲBများအတကွ ် စာရိတ� ြပ;ြပငေ်ရး=)င့ ်

ြပနလ်ညထ်Bေထာငေ်ရးစခနး်များ တညေ်ဆာကေ်ပးရမညြ်ဖစQ်ပီး ထိ5သိ5ေ့ဆာငရွ်ကြ်ခငး်အား အရပ်ဘကလ်BမV 

အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့လ်ညး် လ5ပ်ပိ5ငခ်ငွ့ ်U)ိရမည။် 
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(၃) ရပ်ရွာလLမNအသိ,ငး်အဝိ,ငး် လံ,ြခံ6ေရး (Community Security) 

(၃.၁) စစေ်ဘးေj@ာင/် ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့်ခွါ ေရွ Iေြပာငး်ေနထိ)ငသ်fများ ကm 

(၃.၁.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စစေ်ဘးေU)ာငမ်ျားကိ5 ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး် 

ေနထိ5ငသ်Bများအြဖစ ်အသအိမ)တြ်ပ;ရမညြ်ဖစQ်ပီး ၎ငး်တိ5၏့ အေရးကစိ�အား ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်=ိ5ငင်တံကာ 

အဖဲွJအစညး်များ၊ ြပညတ်ငွး်အဖဲွJအစညး်များ=)င့ ်ပBးေပါငး်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၃.၁.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ် ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

အေရးအား ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်အေရးေပWအကBအညေီပးေရး=)င့ ်ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးအပါအဝင ်ဝငေ်င ွ

ရU)ိေရးအတကွ ် စိ5ကပ်ျိ;းေရး၊ ေမးွြမrေရး၊ လကမ်Vအတတပ်ညာစေသာ အေြခခ ံ သကေ်မးွဝမ်းေကျာငး် 

ဆိ5ငရ်ာလ5ပ်ငနး်များကိ5လညး် စမံီေဆာငရွ်က ်ေပးရမည။်  

(၃.၁.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ်ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

အား ြပနလ်ညေ်နရာချထားေရးအတကွ ်မBလေဒသေကျးရွာများ၊ လယယ်ာေြမများ၊ ဥယာiြခမံျား၊ လ5ပ်ကိ5င ်

စားေသာကရ်ာ နယေ်ြမများ=)င့ ် ေကျးလကလ်မ်းများတငွ ် မိ5ငး်U)ငး်လငး်ေရးလ5ပ်ငနး်များကိ5 အ=�ရာယ ်

ကငး်U)ငး်သညအ်ထ ိေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်   

(၃.၁.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ်ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

အသကအ်ရွယအ်လိ5က ် လ5ပ်ကိ5င=်ိ5ငမ်ည့ ် လ5ပ်ငနး်များအတကွ ် နညး်ပညာများပံပိ့5းကာ တပိ5ငတ်=ိ5င ်

လ5ပ်ငနး်များ ဖနတ်းီေပးရမည။်  

(၃.၁.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ်ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

၏ ကျနး်မာေရးက�အတကွ ်အထBးစမံီချကတ်ရပ် ချမ)တ၍် ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၃.၁.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ (များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ်ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

ေနထိ5ငရ်ာ စခနး်များမ) အမျိ;းသမီးများ၏ Qငမ်ိးချမ်းေရး၊ လံ5ြခ;ံေရး=)င့ ် ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကေ်ရးတိ5အ့တကွ ်

=ိ5ငင်တံကာ စခံျိနစ်bွံနး်များ=)င့ ် ကိ5ကည်သီည့ ် အထBးအစအီစiများချမ)တQ်ပီး သကဆ်ိ5ငရ်ာ အာဏာပိ5င ်

အဖဲွJအစညး်များမ) နယေ်ြမအလိ5က ်ေဒသအလိ5ကတ်ာဝနယ်B ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၃.၁.၇) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စစေ်ဘးေSကာင့ ်ြပညတ်ငွး်ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများ 

၏ ပညာေရးက�အတကွ ်အထBးစမံီချကတ်ရပ် ချမ)တ၍် ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 
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(၃.၂) ?ိ)ငင်သံား (သိ))့ တိ)ငး်ရငး်သားသတမ်@တမ်ခံရသည့ ်မfဆလငဒ်)ကoသညမ်ျားကm 

(၃.၂.၁) =ိ5ငင်သံား (သိ5 ့) တိ5ငး်ရငး်သားသတမ်)တမ်ခရံေသးသည့ ် မBဆလငဒ်5က̀သညမ်ျား၏ အေရး=)င့ ်

ပတသ်က၍် ရသင့ရ်ထိ5ကသ်ည့ ် အခငွ့အ်ေရးများရU)ိေစရနအ်တကွ ် ြပညတ်ငွး်၊ ြပညပ်မ) ပါဝငသ်င့ ်

ပါဝငထ်ိ5ကသ်Bများ အားလံ5းပါဝငသ်ည့ ်အခငး်အကျငး်တရပ်ကိ5 ဖနတ်းီQပီး နညး်လမ်းU)ာေဖွသင့သ်ည။်  

 

(၃.၃) ဌာေနတိ)ငး်ရငး်သား/ရခိ)ငမ်ျိ5း?ယွစ်)ေရးရာ ကm  

(၃.၃.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် လBမျိ;းေရး၊ ဘာသာေရးအရ ခွြဲခားဆကဆ်သံည့ ်

အြပ;အမBများ မေပWေပါကေ်စရန ်ဥပေဒြဖင့ ်တားြမစထ်ားရမည။်  

(၃.၃.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး်အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ (Communal 

Violence) အပါအဝင ် ေဘးအ=�ရာယအ်မျိ;းမျိ;းေSကာင့ ် ဆံ5းHV ံးသာွးေသာ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ 

ပိ5ငဆ်ိ5ငမ်Vများကိ5 မBလပိ5ငU်)င ်ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများမ) ြပနလ်ညရ်U)ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၃.၃.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ ေြမယာဆံ5းHV ံးမVများ=)င့ ် ပတသ်က၍် 

ြဖစေ်ပWေနသည့ ်ြပဿနာများကိ5 တရားမjတမVရU)ိေအာငေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၃.၃.၄) တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံားသတမ်)တြ်ခငး် မခရံသည့မ်Bဆလငမ်ျားကိ5 ကမနလ်Bမျိ;းအမညြ်ဖင့ ်

=ိ5ငင်သံားစစိစေ်ရးကဒြ်ပား ထ5တေ်ပးေနြခငး်ကိ5 အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ=)င့ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ 

(များ)မ) ကBညေီြဖU)ငး်ေပးရမည။်  

(၃.၃.၅) အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကေ်ရး လ5ပ်ငနး်များလ5ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်

ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများအတကွ ်ထေိရာကစ်ာွ ေဆာငရွ်ကေ်ပးသင့သ်ည။်  

(၃.၃.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေဝးလံေခါငဖ်ျားသည့ ် ေဒသများU)ိ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ 

အတကွ ်ေဆးHံ5 ၊ ေဆးခနး်များ လကလ်)မ်းမီေစရန=်)င့ ်တာဝနက်ျသည့ ်ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်း=)င့ ်ေဆးဝါးများ 

ကိ5 ထိ5တိ5ငး်ရငး်သားများေနထိ5ငရ်ာ ေကျးရွာများသိ5 ့ ေရာကU်)ိ=ိ5ငေ်စရန ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 

(၃.၃.၇) ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားလBမျိ;းစ5တခ5အတငွး် ြဖစပ်ါွးသည့အ်မVကစိ�များအတကွ ် မညသ်ည့အ်မVကိ5 

ဓေလထ့ံ5းတမ်းဥပေဒြဖင့ ် စရီငရ်မည၊် မညသ်ည့အ်မVကိ5 ေခတသ်စ ် ြပ�ာနး်ဥပေဒြဖင့ ် စရီငသ်င့သ်ညက်ိ5 

သကဆ်ိ5ငရ်ာ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားလBမျိ;းစ5အတငွး် ေဆးွေ=းွဆံ5းြဖတQ်ပီး ထိ5ဆံ5းြဖတခ်ျကမ်ျားကိ5 သကဆ်ိ5ငရ်ာ 

အစိ5းရ(များ)မ)လညး် ဥပေဒြပ;ရာတငွ ်ထည့သ်ငွး်စiးစားသင့သ်ည။်  

(၃.၃.၈) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ အလ5ပ်အကိ5ငအ်ခငွ့အ်လမ်း အတကွ ်

စကမ်Vလကမ်V လ5ပ်ငနး်များကိ5 ထBေထာငေ်ပးရမည။်  



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၃.၃.၉) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ မ)ီခိ5စားေသာကေ်နထိ5ငသ်ည့ ် သဘာဝ 

ေတာေတာငမ်ျား ြပ;နး်တးီြခငး်ကိ5 အကာအကယွေ်ပး=ိ5ငရ်နအ်တကွ ် တရားမဝင ် သစခ်ိ5းထ5တမ်Vများကိ5 

ဥပေဒအရ ထေိရာကစ်ာွ အေရးယBေဆာငရွ်ကရ်နေ်ပးရမည။်  

(၃.၃.၁၀) ေဝးလံေခါငဖ်ျားသည့ေ်ဒသများတငွ ် ေနထိ5ငေ်သာ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သား ေဒသခမံျားအတကွ ်

သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)=)င့ ် အရပ်ဘက ် လBမVအဖဲွJအစညး်များ ပBးေပါငး်၍ တရားဥပေဒစိ5းမိ5းေရး၊ 

ကျနး်မာေရး=)င့ ်လBမVေရးဆိ5ငရ်ာ ပညာေပးလ5ပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၃.၃.၁၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ တမ်ိြမl;ပ်ေပျာကက်ယွေ်နေသာ 

သမိ5ငး်=)င့ ်ယiေကျးမVများကိ5 စနစတ်ကျ မ)တတ်မ်းေကာကယ်BမV၍ ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်U)ာကရ်န ်တာဝနU်)ိသည့ ်

အြပင ် ပ5ဂ_လိကဆ=�အရေသာ်လညး်ေကာငး်၊ လBထ5ဆ=�အရေသာ်လညး်ေကာငး် အဆိ5ပါ ကစိ�များကိ5 

ေဆာငရွ်ကရ်န ်ဆ=�U)ိပါက ခငွ့ြ်ပ;ေပးရမည။်  

(၃.၃.၁၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် =ိ5ငင်ေံရး=)င့ ် အခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ ြပဿနာများအား ေြဖU)ငး်ရာ 

တငွ ်လBမျိ;းLကးီငယမ်ခွြဲခားဘ ဲလBမျိ;းစ5ကိ5ယစ်ားလ)ယအ်ားလံ5း=)င့ ် =ိ5ငင်ေံရးအရ ေဆးွေ=းွြခငး်ြဖင့ ်အေြဖU)ာ 

သင့သ်ည။်  

(၃.၃.၁၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် Qငမ်ိးချမ်းေရး၊ တညQ်ငမ်ိေရး=)င့ ်တရားစိ5းမိ5းေရးအားနညး်ေသာ 

ေဒသများမ) ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ အနာဂတဖံွ်J Qဖိ;းတိ5းတကေ်ရးအတကွ ် အကာအကယွေ်ပးြခငး်=)င့ ်

ြပနလ်ည ်ြပ;စ5ပျိ;းေထာငြ်ခငး် လ5ပ်ငနး်များအား တိ5းြမlင့ေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်   

(၃.၃.၁၄) အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ လBအ့ခငွ့အ်ေရး 

ချိ;းေဖာကခ်မံVများကိ5 ေလလ့ာေစာင့S်ကည့မ်Vများြပ;လ5ပ်၍ ေဖာ်ထ5တေ်ပးသင့သ်ည။်  

(၃.၃.၁၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် လgတေ်တာ်=ိ5ငင်ေံရးတငွ ် ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ 

ကိ5ယစ်ားြပ; ပါဝင=်ိ5ငမ်ည့ ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ5 ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည။်  

 

(၃.၄) ကမန် လfမျိ5းစ)ေရးရာ ကm 

(၃.၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် က5နစ်ညက်Bးသနး်ေရာငး်ဝယခ်ငွ့=် )င့ ် ခရီးသာွးလာခငွ့တ်ိ5တ့ငွ ်

ကမနလ်Bမျိ;းများအား အြခား=ိ5ငင်သံားများ=)င့ ်တနး်တB လွတလ်ပ်စာွ သာွးလာခငွ့ေ်ပးရမည။်  

(၃.၄.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ကမနလ်Bမျိ;းများ၏ မBလေနရာတငွ ် ြပနလ်ညအ်ေြခချ 

ေနထိ5င=်ိ5ငေ်ရးအတကွ ်ေဒသခ ံလBမျိ;းစ5အချငး်ချငး်အSကား သဟဇာတြဖစေ်စမည့ ်နညး်လမ်းများကိ5 ညl=ိ Vငိး် 

ေဆးွေ=းွ U)ာေဖွေပးရမည။်   



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၃.၄.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ကမနလ်Bမျိ;းများ မBလေနရပ်တငွ ် ြပနလ်ညအ်ေြခချေနထိ5ငရ်န ်

စားဝတေ်နေရး=)င့ ် အလ5ပ်အကိ5ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများကိ5 ဖနတ်းီေပးQပီး ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရးစေသာ 

အေြခခအံခငွ့အ်ေရးများကိ5 ြဖည့ဆ်ညး် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

 

(၃.၅) ခမီ လfမျိ5းစ)ေရးရာ ကm 

(၃.၅.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ခမီလBမျိ;းများ၏ စားဝတေ်နေရးအတကွ ် ၎ငး်တိ5ေ့နထိ5ငရ်ာ 

ေတာငေ်ပWေဒသများတငွ ် စိ5ကပ်ျိ;းေြမများအား စနစတ်ကျ ခွေဲဝေပးြခငး်၊ ေခတမီ်စိ5ကပ်ျိ;းေရး 

နညး်ပညာများေပးြခငး်၊ စိ5ကပ်ျိ;းေမးွြမrေရးအတကွ ် ရငး်=)းီေင ွ စိ5ကထ်5တေ်ပးြခငး်=)င့ ် ေကာကပဲ်သးီ=)မံျား 

တငပိ်5ေ့ရာငး်ချရန ်ေဈးကကွမ်ျား ဖနတ်းီေပးြခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

 

(၃.၆) လJမFအသိ$ငး်အဝိ$ငး်တငွး် အ_ကမ်းဖကမ်F/ပဋပိကo (Communal Violence)  

(၃.၆.၁) ရခိ5ငလ်Bအ့ဖဲွJအစညး်အား ဗဟ5လBအ့ဖဲွJအစညး် (Plural Society) အြဖစ ်ဖနတ်းီတညေ်ဆာကQ်ပီး ရခိ5င ်

လBအ့ဖဲွJအစညး်အတငွး် ကျင့သ်ံ5းမည့ ် ဥပေဒများအား =ိ5ငင်တံကာ လBအ့ခငွ့အ်ေရး၊ ဒမိီ5ကေရစ၊ီ 

တရားဥပေဒစိ5းမိ5းေရး စခံျိနစ်bံgနး်များ=)င့ ်ကိ5ကည်ေီအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၃.၆.၂) လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ကိ5 ေြဖU)ငး်=ိ5ငရ်နအ်တကွ ် ရခိ5ငြ်ပည၏် 

အ5ပ်ချ;ပ်ေရး၊ ဥပေဒြပ;ေရး=)င့ ် တရားစရီငေ်ရးအာဏာများသည ် ရခိ5ငြ်ပညသ်BလBထ5၏ လကဝ်ယတ်ငွ ်

U)ိရမည။်   

(၃.၆.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)၊ =ိ5ငင်ေံရးပါတမီျား၊ လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် ကိ5ယစ်ားြပ; ပ5ဂ_ိ;လ်များ=)င့ ်

အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀များ 

မြဖစေ်ပWေစေရးအတကွ ် =)စဘ်ကအ်သိ5ငး်အဝိ5ငး်Sကား ြပဿနာများကိ5 ေတွJဆံ5ေမးြမနး် ညl=ိVငိး်ေြဖU)ငး် 

ေပးသင့သ်ည။် (=)စဖ်က ်အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၄) ေရU)ညတ်ငွ ် ရခိ5င=်)င့ ် တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံား သတမ်)တမ်ခရံသည့ ် မBဆလငမ်ျားအSကား 

Qငမ်ိးချမ်းစာွ အတBယ)iတွေဲနထိ5ငရ်န ် ရခိ5ငမ်ျားအေနြဖင့ ် ခွြဲခားဆကဆ်မံVများကိ5 ေU)ာငU်)ားသင့Q်ပီး 

မBဆလငမ်ျားအေနြဖင့လ်ညး် ဘာသာေရးအစွအဲလမ်းများ၊ အယBအဆများကိ5 အြခားဘာသာဝငမ်ျား=)င့ ်

လိ5ကေ်လျာညေီထေွအာင ်ြပ;ြပငရ်မည။် (မBဆလငမ်ျားဖကမ်) အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၅) ေနာငတ်ငွ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ မြဖစပ်ါွးေစရန ် သကဆ်ိ5ငရ်ာ 

အစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် =)စဖ်ကအ်သိ5ငး်အဝိ5ငး်အား ပညာေပးြခငး်၊  နယေ်ြမလံ5ြခ;ံေအာင ် ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ 

ြပဿနာတခ5 ြဖစပ်ါွးပါက ညl=ိVငိး်ေဆးွေ=းွ အေြဖU)ာြခငး်၊ အစနွး်ေရာက ် လVံJေဆာ်မVများကိ5 အချိနမီ် 

ဟန ့တ်ားြခငး်၊ လVံJေဆာ်သBများအား ထေိရာကစ်ာွ အေရးယBြခငး်=)င့ ်သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)က ဘကလိ်5က ်
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အ5ပ်ချ;ပ်ြခငး်များ မြပ;လ5ပ်=ိ5ငေ်စရန ်တတသ်နိားလညေ်သာ =)စဖ်ကပ်ညာU)ငမ်ျားြဖင့ ်ဘံ5သေဘာတBညခီျက ်

ရယBကာ ဥပေဒများ ေရးဆွြဲပ�ာနး်ြခငး်စသညတ်ိ5က့ိ5 ြပ;လ5ပ်ေပးရမည။် (=)စဖ်က ် အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 

မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၆) ေနာငတ်ငွ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ မြဖစပ်ါွးေစရန ် အေတးွအေခWများ 

ေြပာငး်လဲရန=်)င့ ် ရပ်ရွာ သာေရး၊ နာေရးကစိ�များကိ5 =)စဖ်ကလ်Bအ့ဖဲွJအစညး်က ဝိ5ငး်ဝနး်ကBညေီဆာငရွ်ကရ်န ်

အေလးထားသင့သ်ည။် (မBဆလငမ်ျားဖကမ်) အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၇) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ) အေနြဖင့ ် လBမျိ;းစံ5 ဘာသာစံ5ချစS်ကညရ်ငး်=)းီေရး ယiေကျးမVဆိ5ငရ်ာ 

=)းီေ=)ာဖလ)ယေ်ရးတိ5အ့တကွ ်ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိ5 ခငွ့ြ်ပ;ေပးရမည။် (မBဆလငမ်ျားဖကမ်) အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 

မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၈) တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံား သတမ်)တြ်ခငး်မခရံေသးသည့ ် မBဆလငမ်ျား၏ လBမျိ;းစ5 

အေခWအေဝW=)င့ပ်တသ်က၍် =)စဖ်ကလ်ကခ်=ံိ5ငသ်ည့ ် အမညတ်ခ5ကိ5 ညl=ိ Vငိး်U)ာေဖွသင့သ်ည။် (=)စဖ်က ်

အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၉) တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံား သတမ်)တမ်ခရံသည့ ် မBဆလငမ်ျားအေနြဖင့ ် ရသင့ရ်ထိ5ကသ်ည့ ်

အခငွ့အ်ေရးများ ရU)ိေစရနအ်တကွ ် =)စဖ်ကအ်Lကးီအကမဲျား မSကာခဏေတွJဆံ5Qပီး အြပ;သေဘာေဆာင၍် 

အြမငခ်ျငး်ဖလ)ယရ်နလိ်5အပ်သည။် (=)စဖ်က ်အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၁၀) လBဝငမ်VLကးီSကပ်ေရးဥပေဒများကိ5 =ိ5ငင်တံကာ ဒမိီ5ကေရစစီခံျိနစ်bံgနး်၊ လBအ့ခငွ့အ်ေရးစခံျိနစ်bံgနး် 

များ=)င့ ် ကိ5ကည်ေီအာင ် ြပနလ်ညြ်ပငဆ်ငသ်င့Q်ပီး၊ (၁၉၈၂) ခ5=)စ ် =ိ5ငင်သံားြဖစမ်V ဥပေဒကိ5 အေသအချာ 

စစိစရ်နအ်တကွ ်ဥပေဒေရးရာေဆးွေ=းွပွဲ ြပ;လ5ပ်ကာ၊ လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး် အတငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀=)င့ ်

ပတသ်က၍် ရခိ5ငြ်ပညU်)ိ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ အသကံိ5 တညတီbွတတ်ညး် ထ5တေ်ဖာ်သင့သ်ည။် 

(=)စဖ်က ်အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၁၁) လBဝငမ်VLကးီSကပ်ေရး=)င့ ်ြပညသ်Bအ့ငအ်ားဦးစးီဌာနအေနြဖင့ ်ဘိ5းစiေဘာငဆ်က ်ေနထိ5ငလ်ာသB =)င့ ်

ခိ5းဝငလ်ာသBများကိ5 ခွြဲခားစစီစQ်ပီး မ)တပံ်5တငရ်သင့သ်Bကိ5 မ)တပံ်5တငထ်5တေ်ပး၍ ခိ5းဝငလ်ာသBများအား 

ြပနပိ်5သ့ည့ ် လ5ပ်ငနး်စiတငွ ် ရခိ5င=်)င့ ် တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံား သတမ်)တမ်ခရံသည့ ် မBဆလင ်

ေခါငး်ေဆာငမ်ျားမ) ဝိ5ငး်ဝနး်ကBညေီပးရမည။် (=)စဖ်က ်အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 

(၃.၆.၁၂) “ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွ ် ေU)းယခငက်ပင ် တိ5ငး်ရငး်သားသတမ်)တမ်ခရံသည့ ် (Hိ5ဟငဂ်ျာ မဟ5တသ်ည့)် 

မBဆလငမ်ျား=)င့ ် ရခိ5ငမ်ျားအတBတက ွ ယ)iတွေဲနထိ5ငခ်ဲS့ကသညက်ိ5 လကခ်အံတညြ်ပ;ပါက Hိ5ဟငဂ်ျာ 

စကားလံ5းမ)ာ အလိ5အေလျာက ် ပျကြ်ပယသ်ာွး=ိ5ငသ်ည”် ဆိ5ေသာ တိ5ငး်ရငး်သား (သိ5 ့) =ိ5ငင်သံား 

သတမ်)တမ်ခရံသည့ ် မBဆလငမ်ျားဘကမ်) တငြ်ပချကက်ိ5 ထည့သ်ငွး်စiးစားသင့သ်ည။် (မBဆလငမ်ျားဖကမ်) 

အဆိ5ြပ;ချကက်ိ5 မ)ီြငမ်းပါသည။်) 
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(၃.၆.၁၃) ရခိ5ငသ်မိ5ငး်=)င့ ် ရခိ5ငြ်ပညU်)ိ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သားများ၏ ဆ=�သေဘာထား ကိ5 =ိ5ငင်တံကာ 

အဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် နားလညသ်ေဘာေပါကလ်ကခ်လံာေစရန ် စညး်Hံ5းလVံJေဆာ်ေရး နညး်လမ်းများ 

U)ာေဖွသင့သ်ည။်  

(၃.၆.၁၄) အမ်ိေထာငေ်ရးစနစ=်)င့ ် မျိ;းဆကပ်ါွး=Vနး်ဆိ5ငရ်ာ ကစိ�ရပ်များအတကွ ် ရခိ5ငြ်ပည=်)င့က်ိ5ကည်မီည့ ်

အထBးဥပေဒတရပ် ြပ�ာနး်ရမည။်  

(၃.၆.၁၅) အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များအေနြဖင့ ် လBမVအသိ5ငး်အဝိ5ငး်တငွး် အSကမ်းဖကမ်V/ပဋပိက̀ကိ5 

အေြခခQံပီး Qငမ်ိးချမ်းေရးအတကွ ်ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ်စမံီကနိး်ကာလ (Projet Period) တခ5တညး် မဟ5တဘ် ဲ

ေရU)ညစ်မံီကနိး်ချမ)တ၍် ေဆာငရွ်ကသ်င့သ်ည။်   
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(၄) စားနပ်ရိကVာ လံ,ြခံ6ေရး (Food Security) 

(၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ရာသစီံ5သးီ=)မံျားကိ5 စိ5ကပ်ျိ;းထ5တလ်5ပ်=ိ5ငသ်ည့ ် ေခတမ်)ီနညး်ပညာ 

အေထာကအ်ကBများ၊ စကယ်=�ယားများ=)င့ ်အြခားလိ5အပ်ချကမ်ျားကိ5 ပံပိ့5းေပးရမည။်  

(၄.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေဘးကငး်လံ5ြခ;ံေသာ စားေသာကက်5နမ်ျားကိ5 အေြခခ ံ

လBတနး်စားများ က လကလ်)မ်းမီေစရန ်ေဒသထကွက်5နမ်ျားကိ5 လွတလ်ပ်စာွ စိ5ကပ်ျိ;းထ5တလ်5ပ် ေရာငး်ချခငွ့ ်

ြပ;ရမည။်  

(၄.၃) ြပညသ်BလBထ5အေနြဖင့ ် ရာသစီံ5သးီ=)မံျားကိ5 စိ5ကပ်ျိ;းထ5တလ်5ပ်Qပီး ြပညတ်ငွး်ြပညပ် ေဈးကကွမ်ျားသိ5 ့ 

တငပိ်5ေ့ရာငး်ချ=ိ5ငရ်န ် စ5ေပါငး်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ် အေြခအေနတရပ်ြဖစေ်ပWလာေစေရးအတကွ ် ေငေွSကး=)င့ ်

အြခားလိ5အပ်ေသာ အေထာကအ်ကBများကိ5 သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စiဆကမ်ြပတ ် ပံပိ့5းေပး 

ရမည။် 

(၄.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စိ5ကပ်ျိ;းထ5တလ်5ပ်သBများမ) ေဈးကကွလိ်5အပ်ချက=်)င့အ်ည ီ

လိ5အပ်ေသာ သငွး်အားစ5များ ရU)ိေရး၊ တနဖိ်5းြမlင့က်5နစ်ညမ်ျား ထ5တလ်5ပ်=ိ5ငေ်ရး အစU)ိေသာ ကစိ�ရပ်များအား 

ညl=ိVငိး်ေဆာငရွ်ကေ်ပးသည့ ်အဖဲွJများ ဖဲွJစညး်၍ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၄.၅) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် စိ5ကပ်ျိ;းထ5တလ်5ပ်ေသာ စားေသာကက်5နမ်ျားကိ5 ဘဂ�လားေဒU့)်၊ အ=ိ�ယိ=)င့ ် အြခား 

=ိ5ငင်တံကာ ေဈးကကွမ်ျားသိ5 ့ လွတလ်ပ်စာွ တငပိ်5ေ့ရာငး်ချခငွ့ ်U)ိရမည။်  

(၄.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စိ5ကပ်ျိ;းေရးလ5ပ်ငနး်များ ေဆာငရွ်ကရ်ာတငွ ် သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျင=်)င့ ် ရာသဦတ5ေြပာငး်လြဲခငး်ဆိ5ငရ်ာ အသပိညာေပးလ5ပ်ငနး်များကိ5 ထည့သ်ငွး် ေဆာငရွ်က ်

ရမည။်  

(၄.၇) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး်သိ5 ့ တငသ်ငွး်လာသည့ ် စားသံ5းက5နမ်ျား=)င့ ်

ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ထ5တလ်5ပ်ေရာငး်ချေသာ စားသံ5းက5နမ်ျားကိ5 ေဘးကငး်လံ5ြခ;ံQပီး ကျနး်မာေရး=)င့ ်ညbွီတမ်VU)ိ 

ေစရန ်စနစတ်ကျ စစေ်ဆးSကပ်မတ ်Qပီး မ)သာ ထ5တလ်5ပ်ခငွ့=် )င့ ်တငသ်ငွး်ခငွ့ေ်ပးရမည။်  

(၄.၈) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စားေသာကက်5နပ်စ�ညး်များ သယယ်Bပိ5ေ့ဆာငရ်ာတငွ ် လွယက်B 

ေချာေမွJေစရန ်လမ်းပနး်ဆကသ်ယွေ်ရးေကာငး်မနွေ်အာင ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၄.၉) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် အမ်ိေထာငစ်5များ၏ လိ5အပ်သည့ ်

စားေသာကက်5န ် ပမာဏအတိ5ငး် ြပည့မီ်စာွ ဝယယ်Bစားေသာက=်ိ5ငေ်စေရးအတကွ ် လံ5ေလာကေ်သာ 

ဝငေ်ငရွU)ိေစရန ်အလ5ပ်အကိ5င ်အခငွ့အ်လမ်းများကိ5 ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည။်  

(၄.၁၀)  သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အေြခခလံBတနး်စားများ=)င့ ် စစေ်ဘးဒဏေ်Sကာင့ ် ြပညတ်ငွး် 

ေနရပ်စနွ ့ခ်ါွ ေရွJေြပာငး်ေနထိ5ငသ်Bများအတကွ ် အေြခခစံားေသာကက်5နမ်ျားအား အခမဲ ့ ြဖန ့ေ်ဝေပးသည့ ်

အစအီစiတရပ်ကိ5 ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည။် 



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၅) ကျန်းမာေရးဆိ,ငရ်ာ လံ,ြခံ6ေရး (Health Security) 

(၅.၁) အေြခခံကျန်းမာေရး ကfညေီစာင့ေ်j@ာကမ်K 

(၅.၁.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ) အေနြဖင့ ်အေြခခကံျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vကိ5 အခမဲဝ့နေ်ဆာငမ်V 

ေပးရမည။် 

(၅.၁.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ) အေနြဖင့ ် ြပညသ်BလBထ5၏ ကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာ အသပိညာ ဗဟ5သ5တ 

ြမင့မ်ားလားေစေရးအတကွ ် ေကျးလကေ်ဒသများတငွ ် သကဆ်ိ5ငရ်ာ ဌာေနတိ5ငး်ရငး်သား ဝနထ်မ်းများြဖင့ ်

အသပိညာေပးြခငး်၊ လကက်မ်းစာေစာငမ်ျား ြဖန ့ေ်ဝြခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၅.၁.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ) အေနြဖင့ ် ေဆးHံ5 ၊ ေဆးခနး်များတငွ ် လိ5အပ်သည့ ် ေဆးဝါးများ၊ 

ေဆးပစ�ညး်များကိ5 ြပည့စ်ံ5စာွ ထားU)ိေပးရမညြ်ဖစQ်ပီး က¤မ်းကျငေ်သာ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများကိ5 

အလံ5အေလာက ်ခန ့ထ်ားရမည။်  

(၅.၁.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အခမဲ ့ အေြခခကံျနး်မာေရးေစာင့ေ်U)ာကမ်Vကိ5 ေဝးလံ 

ေခါငဖ်ျားေသာ ေဒသများမ) ြပညသ်Bများ လွယလ်င့တ်ကB ရU)ိေစရနအ်တကွ ် ေဒသခမံျားအား ဦးစားေပး၍ 

ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vဆိ5ငရ်ာ သငတ်နး်များေပးြခငး်၊ ကျနး်မာေရးဝနထ်မ်းများအြဖစ ်

ခန ့အ်ပ်ြခငး်၊ ေဆးေပးခနး်များတညေ်ဆာကေ်ပးြခငး်=)င့ ် ေဆးဝါးများ အလံ5အေလာက ် ြဖည့ဆ်ညး်ေပးြခငး် 

တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၅.၁.၅) အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များမ) ကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာ ကBညေီစာကေ်U)ာကမ်Vေပးသည့ ် ပရဟိတ 

လ5ပ်ငနး်များကိ5 လွတလ်ပ်စာွ လ5ပ်ကိ5ငခ်ငွ့U်)ိရမည။်  

 

(၅.၂) အေရးေပ`ကျန်းမာေရး ကfညေီစာင့ေ်j@ာကမ်K 

(၅.၂.၁) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် အေရးေပWကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်V လ5ပ်ငနး်များ ေဖာ်ေဆာငရ်ာတငွ ်

အေရးေပWကျနး်မာေရးြပ;စ5မV=)င့ ် အသပိညာေပးလ5ပ်ငနး်များကိ5 ကျနး်မာေရးဝနL်ကးီဌာနမ) ြပညသ်BလBထ5=)င့ ်

ပBးေပါငး်ကာ စနစတ်ကျေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၅.၂.၂) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် အေရးေပW ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vအတကွ ် အြပည့အ်ဝ ဝနေ်ဆာငမ်V 

ေပး=ိ5ငသ်ည့ ် ေဆးေပးခနး်များ=)င့ ် တိ5ကန်ယေ်ဆးHံ5များကိ5 ေကျးရွာတိ5ငး်မ) လကလ်)မ်းမီသည့ ် ေနရာတငွ ်

ဖွင့လ်)စထ်ားU)ိရမည။်  

(၅.၂.၃) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် အေရးေပWကBးစကေ်ရာဂါများြဖစေ်ပWလာသည့ ်ေဒသများတငွ ်ေရာဂါထနိး်ချ;ပ်=ိ5ငေ်ရး 

အတကွ ်အထBးအစအီမံများကိ5 စနစတ်ကျထားU)ိ ေဆာငရွ်ကရ်မည။်   
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(၅.၂.၄) အေရးေပW ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vအတကွ ် ရပ်ရွာအေြခြပ; ကျနး်မာေရးလ5ပ်သားများကိ5 

ေရွးချယ၍် စာေတွJ၊ လကေ်တွJသငတ်နး်ေပးြခငး်၊ ထိ5ကသ်င့ေ်သာ လစာေထာကပံ်ေ့ပးြခငး်=)င့ ်မBလေနရပ်တငွ ်

ြပနလ်ညတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငေ်စြခငး်စသညတ်ိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

 

(၅.၃) မိခင?်@င့က်ေလး ကျန်းမာေရး ကfညေီစာင့ေ်j@ာကမ်K 

(၅.၃.၁) ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် မိခင=်)င့က်ေလး ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vပတသ်က၍် ေကျးရွာအဆင့တ်ငွ ်

ေကျးရွာ (၃) ရွာလjင ်အနညး်ဆံ5း ကျနး်မာေရးဌာန (၁) ခ5 ထားU)ိရမည။် 

(၅.၃.၂)  မိခင=်)င့က်ေလး ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vအား လကလ်)မ်းမ)ီ=ိ5ငရ်နအ်တကွ ်အရပ်ဘကလ်BမV 

အဖဲွJအစညး်များ=)င့ ် ကျနး်မာေရးဌာနတိ5 ့ ပBးေပါငး်ကာ မိခင=်)င့က်ေလး ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်V 

စငတ်ာများကိ5 ေကျးရွာတိ5ငး်တငွ ် ထားU)ိQပီး လိ5အပ်ေသာ ေဆးဝါး=)င့ ် ေဆးပစ�ညး်များကိ5 ြဖည့ဆ်ညး်ေပး 

ရမည။် 

(၅.၃.၃) မိခင=်)င့က်ေလး ကျနး်မာေရး ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်Vတငွ ် ကိ5ယဝ်နေ်ဆာငစ်i ေစာင့ေ်U)ာကမ်V၊ 

ေမးွဖွားေနစi ေစာင့ေ်U)ာကမ်V၊ ေမးွဖွားQပီးချိန ် ေစာင့ေ်U)ာကမ်V၊ ေမးွကငး်စကေလး ေစာင့ေ်U)ာကမ်Vများ=)င့ ်

အဟာရြပည့ဝ်မVတိ5က့ိ5 စiဆကမ်ြပတ ်လ5ပ်ေဆာငေ်ပးရမည။် 

(၅.၃.၄) မိခင=်)င့ ် ကေလးကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာက�အတကွ ် ကBညေီထာကပံ်ေ့ပးရန ် အရပ်ဘကလ်BမV 

အဖဲွJအစညး်များကိ5 လွတလ်ပ်စာွ ဖဲွJစညး်ခငွ့U်)ိရမည။်  

(၅.၃.၅)  သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ကိ5ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင=်)င့ ် ေမးွကငး်စမ) အသက ် (၂) =)စထ် ိ

ကေလးများ၏ ကျနး်မာေရးအတကွ ် ေငေွSကးေထာကပံ်ေ့ပးရန ် လိ5အပ်Qပီး အဆိ5ပါ ေထာကပံ်ေ့Sကးများကိ5 

အကျိ;းခစံားခငွ့ရ်U)ိသB လကထ်သဲိ5 ့ မ)နမ်)နက်နက်န ်ေရာကU်)ိေစရန ်စနစတ်ကျ စမံီSကပ်မတေ်ပးရမည။်  

(၅.၃.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ကိ5ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင၊် အမျိ;းသမီးများ=)င့ ် က¤မ်းကျင ်

ပညာU)ငမ်ျား ပBးေပါငး်ပါဝငေ်သာ ကိ5ယဝ်နေ်ဆာငမိ်ခင=်)င့ ် ကေလးများြပ;စ5ေစာင့ေ်U)ာကေ်ရးဆိ5ငရ်ာ 

အလ5ပ်Hံ5ေဆးွေ=းွပွဲများ ကိ5 ကျငး်ပြပ;လ5ပ်ကာ မBဝါဒများ ေရးဆွ ဲအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည။်  

 

(၅.၄) မfးယစေ်ဆးဝါး?@င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်ကျန်းမာေရး ကfညေီစာင့ေ်j@ာကမ်K 

(၅.၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါး၏ ဆိ5းကျိ;းကိ5 သUိ)ိနားလညေ်စရန ်

လBငယမ်ျားအား အသပိညာေပးQပီး လBငယမ်ျား ၏ အနာဂတအ်တကွ ် အလ5ပ်အကိ5ငအ်ခငွ့အ်လမ်းများ 

ဖနတ်းီေပးြခငး်=)င့ ်အားကစားဆိ5ငရ်ာက� ြမlင့တ်ငြ်ခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၅.၄.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါးေSကာင့ြ်ဖစေ်ပWလာေသာ ကျနး်မာေရးကိ5 က5စား 

=ိ5ငရ်န ်စတိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်V (Psychosocial Care) ေပး=ိ5ငသ်ည့ ်စတိက်ျနး်မာေရးေဆးHံ5များ 

တညေ်ထာငေ်ပးရမည။်  

(၅.၄.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် မBးယစေ်ဆးဝါး=)င့ပ်တသ်က၍် စတိေ်ဝဒနာ ြပငး်ထနစ်ာွ 

ခစံားရသBများ၏ မိသားစ5ဝငမ်ျားကိ5 က5စားေရးအတကွ ်စတိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ ကBညေီစာင့ေ်U)ာကမ်V (Psychosocial 

Care) အေြခအေနတရပ်ကိ5 ဖနတ်းီေပး ရမည။်  

(၅.၄.၄) မBးယစေ်ဆးဝါး=)င့ဆ်ကစ်ပ်သည့ ် စတိပိ်5ငး်ဆိ5ငရ်ာ ကBညပံီပိ့5းမV၊ ြပညသ်BလBထ5အား ကျနး်မာေရး 

အသပိညာေပးမV=)င့ ် အSကေံပးေဆးွေ=းွေပးမVတိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်က=်ိ5ငသ်ည့ ် အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ 

U)ိရမည။်  
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စးီပွါးေရးဆိ#ငရ်ာ လံ#ြခံ0ေရး  
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(၆) စးီပွါးေရးဆိ,ငရ်ာ လံ,ြခံ6ေရး (Economic Security) 

(၆.၁) အလ)ပ်သမားေရးရာ ကm 

(၆.၁.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်အရွယေ်ရာကသ်Bတိ5ငး် အလ5ပ်အကိ5ငအ်ခငွ့အ်လမ်းရU)ိေစရန=်)င့ ်

လBသားအရငး်အြမစက်ိ5 အကျိ;းU)ိစာွ အသံ5းချ=ိ5င=်ိ5ငေ်ရးအတကွ ် စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး် ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကေ်အာင ်

ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 

(၆.၁.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်အေြခခလံBတနး်စားများ၏ လBမVစးီပါွး ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကေ်ရးအတကွ ်

အသကေ်မးွဝမ်းေကျာငး်=)င့ ်အြခားလိ5အပ်ေသာ စမ်ွးရညြ်မlင့တ်ငမ်Vဆိ5ငရ်ာ နညး်ပညာသငတ်နး်များကိ5 စစီi 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၆.၁.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်အေြခခလံBတနး်စားများ အလ5ပ်အကိ5ငအ်ခငွ့အ်လမ်းရU)ိေစရန=်)င့ ်

လံ5ေလာကေ်သာဝငေ်င ွ ပံ5မ)နရ်U)ိေစရန ် ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် စကHံ်5၊ အလ5ပ်Hံ5=)င့ ် အေသးစား၊ အလတစ်ား 

စကမ်Vလကမ်V လ5ပ်ငနး်များ ဖံွJ Qဖိ;းလာေစေရး အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၆.၁.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အလ5ပ်သမားအခငွ့အ်ေရးဆိ5ငရ်ာ ဥပေဒ=)င့ ် နညး်ဥပေဒများကိ5 

ြပ�ာနး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၆.၁.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အလ5ပ်သမားများ၏ လBမVဖBလံ5ေရး=)င့ ် ကBညေီစာင့ေ်U)ာကေ်ရး 

အတကွ ်စကHံ်5၊ အလ5ပ်Hံ5များ=)င့ ်ြပညတ်ငွး် ြပညပ် ရငး်=)းီြမl;ပ်=)မံVများမ) အခနွေ်ကာကခ်သံည့ ်စနစတ်ရပ်ကိ5 

ြပ�ာနး် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည။် 

(၆.၁.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)=)င့ ် စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်U)ငမ်ျားအေနြဖင့ ် က¤မ်းကျငေ်သာ လ5ပ်သားများ 

ေပWထကွလ်ာေစေရးအတကွ ်စမ်ွးရညြ်မlင့တ်ငေ်ရး သငတ်နး်များ ပိ5ခ့ျြခငး်၊ လ5ပ်သားအငအ်ား မဆံ5းHV ံးေစရန ်

=ိ5ငင်ရံပ်ြခားမ) ြပနလ်ာသည့ ် ေရွJေြပာငး်က¤မ်းကျငလ်5ပ်သားများ=)င့ ် သဟဇာတြဖစေ်သာ အလ5ပ်အကိ5င ်

အခငွ့အ်လမ်းများ ဖနတ်းီေပးြခငး်၊ အလ5ပ်သမားများ၏ လ5ပ်ငနး်က¤မ်းကျငမ်Vကိ5 အေြခခ၍ံ အလ5ပ်အကိ5င ်

အခငွ့အ်လမ်း=)င့ ် ထိ5ကသ်င့ေ်သာ လ5ပ်ခလစာများ ရU)ိေစေရး စစီiေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး် စသညတ်ိ5က့ိ5 

ြပ;လ5ပ်ရမည။်   

 

(၆.၂) လယယ်ာစိ)ကပ်ျိ5းေရး ကm 

(၆.၂.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် လယယ်ာေြမပိ5ငဆ်ိ5ငခ်ငွ့=် )င့ ် အသံ5းချမVဆိ5ငရ်ာ မBဝါဒများကိ5 

စနစတ်ကျချမ)တ၍် ေတာငသ်B=)င့ ် ေဒသခြံပညသ်Bများ လယယ်ာေြမပိ5ငဆ်ိ5ငခ်ငွ့က်ိ5 အကာအကယွေ်ပးသည့ ်

ဥပေဒတရပ်ကိ5 ြပ�ာနး်ရမည။်  
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(၆.၂.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် လယယ်ာေြမများကိ5 အသံ5းချရနလိ်5အပ်လာပါက လယယ်ာေြမ 

ပိ5ငဆ်ိ5ငသ်Bများ၏ သေဘာဆ=�ကိ5 ရယBQပီးမ)သာ သမ်ိးဆညး်ရမညြ်ဖစQ်ပီး သမ်ိးဆညး်ခ ံ လယယ်ာေြမများ 

အတကွ ်အစားထိ5းေပးြခငး်၊ ကာလတနဖိ်5း=)င့အ်ည ီနစန်ာေSကး၊ ေလျာ်ေSကးများ ေပးေဆာငြ်ခငး်၊ အသံ5းချမV 

မU)ိေသာ လယယ်ာေြမများကိ5 မBလလယပိ်5ငU်)ငမ်ျားလကသ်ိ5 ့ ြပနလ်ညလ်gေဲြပာငး် ေပးအပ်ြခငး် စသညတ်ိ5က့ိ5 

ထေိရာကစ်ာွ ေဆာငရွ်ကရ်မည။်   

(၆.၂.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်သမ်ိးဆညး်လယယ်ာေြမများအား ြပနလ်ညေ်ဖာ်ထ5တ ်အပ်=)ေံရး 

အတကွ ် လယသ်မားသမဂ_ ကိ5ယစ်ားလ)ယမ်ျား၊ အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး် ကိ5ယစ်ားလ)ယမ်ျား=)င့ ်

က¤မ်းကျငပ်ညာU)ငမ်ျား ပါဝငေ်သာ ေကာ်မတတီရပ်ကိ5ဖဲွJစညး်၍ သမ်ိးဆညး်ခရံေသာ ေြမယာများ=)င့ ်

ပတသ်က၍် သမ်ိးဆညး် ခရံသB၊ ကငွး်အမည၊် ကငွး်အမ)တ၊် ဦးပိ5ငအ်မ)တ၊် ေြမဧရိယာစသညြ်ဖင့ ်

ေသချာကျနစာွ မ)တတ်မ်းြပ;စ5 Qပီး သကဆ်ိ5ငသ်Bသိ5 ့ ြပနလ်ညလ်gေဲြပာငး်ေပးအပ်ရမည။်  

(၆.၂.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စစဘ်ကဆ်ိ5ငရ်ာအတကွ ် လိ5အပ်ေသာ ေြမဧရိယာကိ5 ဥပေဒြဖင့ ်

သတမ်)တြ်ပ�ာနး်ေပးQပီး ပိ5လjံေသာ ေြမယာများကိ5 မBလပိ5ငU်)ငမ်ျားထသံိ5 ့ ြပနလ်ည ်လgေဲြပာငး်ေပးအပ်ရမည။်  

(၆.၂.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် လယယ်ာေြမ လကဝ်ါးLကးီအ5ပ်မVမ) ကာကယွရ်န ် လBတဦးချငး်စ ီ

အေနြဖင့ ် ပိ5ငဆ်ိ5င=်ိ5ငေ်သာ၊ င)ါးရမ်းပိ5ငခ်ငွ့U်)ိေသာ လယယ်ာေြမဧရိယာပမာဏကိ5 ေြမယာဥပေဒတငွ ်

အတအိလငး် ထည့သ်ငွး်ြပ�ာနး်ထားရမည။်  

(၆.၂.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စိ5ကပ်ျိ;းေရးက� ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကလ်ာေစေရးအတကွ ် =)စတ်ိ5၊ 

=)စU်)ည ် စိ5ကပ်ျိ;းေရး စမံီကနိး်များကိ5 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်နလိ်5အပ်Qပီး ေရU)ညတ်ညတ်ံ ့

ခိ5ငQ်မဲေသာ စိ5ကပ်ျိ;းေရး လ5ပ်ငနး်များအတကွ ် မျိ;းေစ၊့ ေြမဩဇာ၊ ရငး်=)းီြမl;ပ်=)မံV၊ ေဈးကကွေ်ဖာ်ေဆာငမ်V၊ 

နညး်ပညာ၊ စိ5ကပ်ျိ;းေြမ စမံီခန ့ခ်ွမဲV၊ လယယ်ာသံ5း စကက်ရိိယာ အစU)ိသညမ်ျားကိ5 ပံပိ့5းကBညေီပးရမည။်  

(၆.၂.၇) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ပညာU)ငမ်ျား=)င့ ် စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်U)ငမ်ျား ပါဝငေ်သာ 

ေကာ်မတမီျား ဖဲွJစညး်၍ ေခတမီ်စိ5ကပ်ျိ;းေမးွြမrေရး စမံီကနိး်များကိ5 ေရးဆွ ဲအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ရမည။်  

 

(၆.၃) ေမွးြမaေရး ကm 

(၆.၃.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေမးွြမrေရးလ5ပ်ငနး်များကိ5 တပိ5ငတ်=ိ5ငမ်) စးီပါွးြဖစ ်

လ5ပ်ကိ5င=်ိ5ငသ်ညအ်ထ ိ လိ5အပ်ေသာ ရငး်=)းီြမl;ပ်=)မံVများရU)ိရန ် အတိ5း=Vနး်သကသ်ာေသာ ေချးေငမွျား 

ထ5တေ်ပးြခငး်၊ နညး်ပညာ=)င့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်U)ာကမ်Vများ ပံပိ့5းြခငး်တိ5က့ိ5 ြပ;လ5ပ်ေပးရမည။်  

(၆.၃.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)=)င့ ် စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်U)ငမ်ျားအေနြဖင့ ် ေမးွြမrေရး=)င့ ် ပတသ်ကေ်သာ 

ထကွက်5နမ်ျားအား ထ5တလ်5ပ်=ိ5ငရ်န ်အငယစ်ား၊ အေသးစား၊ အလတစ်ား၊ အLကးီစား စကHံ်5၊ အလ5ပ်Hံ5များကိ5 

တညေ်ဆာကေ်ပးရမည။်  
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(၆.၃.၃.) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်ေမးွြမrေရးထ5တက်5နမ်ျားကိ5  ြပညတ်ငွး်၊ ြပညပ် ေဈးကကွမ်ျား 

သိ5 ့ လွတလ်ပ်စာွ တငပိ်5ေ့ရာငး်ချခငွ့ ်ေပးရမည။်  

 

(၆.၄) ေရလ)ပ်ငန်း ကm 

(၆.၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေဒသခငံါးဖမ်းလ5ပ်ငနး်များ၏ အခငွ့အ်ေရးကိ5 ကာကယွရ်န ်

အတကွ ် ကမ်းနးီ၊ ကမ်းေဝး ငါးဖမ်းလ5ပ်ကကွမ်ျားကိ5 သတမ်)တQ်ပီး ထထိေိရာကေ်ရာက ် Sကပ်မတ၊် 

စစီစေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်ဥပေဒတရပ်ကိ5 ြပ�ာနး်ေပးရမည။်  

(၆.၄.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေရလ5ပ်ငနး်အား စ5ေပါငး်စမံီခန ့ခ်ွ=ဲ ိ5ငရ်န ် ပံပိ့5းကBည ီ ဖဲွJစညး် 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးြခငး်၊ သယဇံာတများကိ5 ေဒသခြံပညသ်BလBထ5အတကွ ် အကျိ;းစးီပါွး ြဖစထ်နွး်ေစြခငး်=)င့ ်

သယဇံာတများ ေရU)ညတ်ညတ်ံေ့စရန ်စမံီခန ့ခ်ွြဲခငး်တိ5က့ိ5 စiဆကမ်ြပတ ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၆.၄.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် တပိ5ငတ်=ိ5င ် ေရလ5ပ်ငနး်များ၏ အခငွ့အ်ေရး=)င့ ် လBမVစးီပါွးဘဝ 

ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကေ်ရးအတကွ ်ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၆.၄.၄)  သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေရလ5ပ်ငနး်မ) ထကွက်5နမ်ျားအား က5နေ်ချာထ5တလ်5ပ်=ိ5ငသ်ည့ ်

စကHံ်5၊ အလ5ပ်Hံ5များကိ5 တညေ်ဆာကေ်ပး Qပီး ြပညတ်ငွး်၊ ြပညပ်သိ5 ့ လွတလ်ပ်စာွ တငပိ်5ေ့ရာငး်ချ=ိ5ငရ်န ်

စစီiေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

 

(၆.၅) ကfးသန်းေရာငး်ဝယေ်ရး?@င့ ်အေသးစား၊ အလတစ်ား စးီပွါးေရးကm 

(၆.၅.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် လွတလ်ပ်မjတေသာ က5နစ်ည ် ကBးသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရး 

စနစတ်ရပ် ချမ)တ၍် က5နစ်ညမ်ျားအား လွယက်BေချာေမွJ စာွ ေရာငး်ချ=ိ5ငရ်နအ်တကွ ်လမ်းပနး်ဆကသ်ယွေ်ရး 

ေကာငး်မနွေ်အာင ်စစီiေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၆.၅.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် က5နစ်ညက်Bးသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရး ဖံွJ Qဖိ;းတိ5းတကလ်ာေစရန ်

အမ်ိနးီချငး်=ိ5ငင်မံျားြဖစေ်သာ ဘဂ�လားေဒေ့U) J်၊ အ=ိ�ယိတိ5=့ )င့ ် ဆကစ်ပ်သည့ ် က5နသ်ယွေ်ရးလ5ပ်ငနး်များကိ5 

ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည။်  

(၆.၅.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် အေြခခလံBတနး်စားများ၊ လBငယမ်ျား အလ5ပ်အကိ5င ်

အခငွ့အ်လမ်းရU)ိေစရနအ်တကွ ် ရခိ5ငေ်ဒသထကွက်5နမ်ျားကိ5 အေြခခ၍ံ စးီပါွးေရးက5နထ်5တလ်5ပ်ငနး်များ 

လ5ပ်ကိ5င=်ိ5ငရ်န ်နညး်ပညာ၊ ေငေွSကး=)င့ ်ေဈးကကွေ်ဖာ်ေဆာငမ်Vများကိ5 ပံပိ့5းကBညေီပးရမည။်  

(၆.၅.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် စနွ ့ဦ်းတထီငွ ် လBငယမ်ျိ;းဆကသ်စမ်ျား၊ အေသးစား=)င့ ်

အလတစ်ား စးီပါွးေရး လ5ပ်ငနး်များအား ေချးေင၊ွ ေြမယာ၊ အေဆာကအ်အံ5=)င့ ် နညး်ပညာများ ကBညပံီပိ့5း 

ေပးရမည။်  
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(၆.၅.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် =ိ5ငင်ြံခားပိ5က့5နမ်ျား ထ5တလ်5ပ်=ိ5ငသ်ည့ ် စကHံ်5၊ အလ5ပ်Hံ5များ 

ေပWေပါကလ်ာေစရနအ်တကွ ် စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်U)ငမ်ျားအား ေချးေငေွထာကပံ်ြ့ခငး်၊ ေကျးလကေ်ဒသများ 

အထ ိ လမ်းပနး်ဆကသ်ယွမ်V ေကာငး်မနွေ်အာင ် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်=)င့ ် လိ5အပ်သည့ ် လjပ်စစ ် ဓာတအ်ားကိ5 

အလံ5အေလာက ်ရU)ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် စသညတ်ိ5က့ိ5 ြပ;လ5ပ်ေပးရမည။်  

(၆.၅.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် က5နစ်ညက်Bးသနး်ေရာငး်ဝယေ်ရး လွယက်Bေစရန ် ြပညတ်ငွး် 

ဘဏမ်ျားအား စနစတ်ကျ လညပ်တေ်စြခငး်၊ =ိ5ငင်တံကာဘဏမ်ျား=)င့ ်ချိတဆ်ကေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ ေငတွနဖိ်5း 

တညQ်ငမ်ိမVU)ိေအာင ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်တိ5က့ိ5 ြပ;လ5ပ်ေပးရမည။်  

(၆.၅.၇)  သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်စးီပါွးေရးလ5ပ်ငနး်များအေပW မBတည၍် ဝငေ်ငခွနွ ်ေကာကခ်ရံာ 

တငွ ်=Vနး်ေလျာခ့နွ ်စနစက်ိ5 ကျင့သ်ံ5းသင့သ်ည။် 
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သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်လံ#ြခံ0ေရး  
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(၇) သဘာဝပတဝ်န်းကျင ်လံ,ြခံ6ေရး (Environmental Security) 

(၇.၁) ဖံွI tဖိ5းေရး စမံီကန်ိးများ ကm 

(၇.၁.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ထနိး်သမ်ိးေစာင့ေ်U)ာကမ်V၊ ထခိိ5က ်

နစန်ာမVများ=)င့ ် ပတသ်က၍် လBတိ5ငး် အေလးထားေဆာငရွ်ကတ်တေ်စရန ် အသပိညာေပးြခငး်၊ လကေ်တွJ 

ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်=)င့ ်မBဝါဒများ ချမ)တ ်အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ြခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၇.၁.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ5ငရ်ာ ထခိိ5ကမ်Vများကိ5 ကာကယွရ်န ်

အတကွ ် ရငး်=)းီြမl;ပ်=)မံVဆိ5ငရ်ာ မBဝါဒများ=)င့ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ5ငရ်ာ ထခိိ5ကမ်Vဆနး်စစြ်ခငး် (EIA)၊ 

လBမVပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ5ငရ်ာ ထခိိ5ကမ်V ဆနး်စစြ်ခငး် (SIA)၊ ကျနး်မာေရးဆိ5ငရ်ာ ထခိိ5ကမ်Vဆနး်စစြ်ခငး် (HIA) =)င့ ်

Qငမ်ိးချမ်းေရး=)င့ ် ပဋပိက̀ဆိ5ငရ်ာ ထခိိ5ကမ်V ဆနး်စစြ်ခငး် (PCIA) ဆိ5ငရ်ာ မBေဘာငမ်ျားကိ5 =ိ5ငင်တံကာ 

စခံျိနစ်bံgနး် လ5ပ်ထံ5းလ5ပ်နညး်များ=)င့အ်ည ီ ေရးဆွခဲျမ)တ ် အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မညြ်ဖစQ်ပီး 

အဆိ5ပါကစိ�များအတကွ ်ပငွ့လ်ငး်ြမငသ်ာမV၊ တာဝနယ်BမV=)င့ ်တာဝနခ်မံV U)ိရမည။် 

(၇.၁.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ရခိ5ငြ်ပညတ်ငွး် ေရထ5 ညစည်မ်းမVကိ5 အများြပညသ်Bများ 

သUိ)ိေစရနအ်တကွ ်ေရအရညအ်ေသးွ=)င့ပ်တသ်က၍် စiဆကမ်ြပတ ်စစေ်ဆး ထ5တြ်ပနေ်ပးရမည။်  

(၇.၁.၄) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ေရထ5ညစည်မ်းမV မြဖစပ်ါွးေစရန ် ေဒသခမံျားအား သဘာဝ 

ပတဝ်နး်ကျငထ်နိး်သမ်ိးေရး အသပိညာေပးြခငး်များကိ5 ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(၇.၁.၅) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဖံွQဖိ;းေရးစမံီကနိး်များ၊ သဘာဝသယဇံာတ တBးေဖာ်ေရး 

စမံီကနိး်များအား ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ က5မ-ဏမီျားသည ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ5ငရ်ာ စညး်မျiး 

စညး်ကမ်းအား လိ5ကန်ာြခငး် U)ိ-မU)ိကိ5 စစေ်ဆးမ)တတ်မ်းတငQ်ပီး လိ5ကန်ာြခငး်မU)ိပါက ထေိရာကစ်ာွ 

အေရးယBရမည။်  

(၇.၁.၆) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)=)င့ ်ရငး်=)းီြမl;ပ်=)ေံသာ က5မ-ဏမီျားအေနြဖင့ ်ရခိ5င့ပ်ငလ်ယြ်ပငတ်ငွ ်ေရန=ံ)င့ ်

သဘာဝဓာတေ်ငွJ တBးေဖာ်ြခငး်ေSကာင့ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင=်)င့ ် သ=�ာေကျာကတ်နး်များ ထခိိ5ကပ်ျကစ်းီ 

ဆံ5းHV ံးမVများကိ5 ပညာU)ငမ်ျား၊ အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များက သ5ေတသနြပ;လ5ပ် မ)တတ်မ်းတင=်ိ5ငရ်န ်

စမံီကနိး်ဆိ5ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ5 ပံ5မ)နထ်5တြ်ပနေ်ပးရမည။်   

 

(၇.၂) ဒေီရေတာ ကm 

(၇.၂.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဒေီရေတာ=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ကာကယွြ်ခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ 

ြပနလ်ည ်စိ5ကပ်ျိ;းြခငး်များအတကွ ်မBဝါဒ ချမ)တQ်ပီး ေဒသခမံျားအတကွ ်ဒေီရေတာကာကယွထ်နိး်သမ်ိးေရး 

အသပိညာေပး လ5ပ်ငနး်များကိ5 ကျယက်ျယြ်ပန ့ြ်ပန ့ ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။်   



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၇.၂.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဒေီရေတာ=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ကာကယွြ်ခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ 

ြပ;စ5ပျိ;းေထာငြ်ခငး်များအတကွ ်ဥပေဒြပ�ာနး်၍ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၇.၂.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်ေဒသခြံပညသ်Bများအတကွ ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ်ထနိး်သမ်ိးေရး၊ 

ေရသယဇံာတ ထနိး်သမ်ိးေရး=)င့ ် ဝငေ်င ွ ရU)ိေစေရးတိ5အ့တကွ ် ေကျးလကဒ်ေီရေတာများ စိ5ကပ်ျိ;းေရးစနစ ်

တရပ်ကိ5 ေရးဆွ ဲအေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

 

(၇.၃) သစေ်တာ ကm 

(၇.၃.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် သစေ်တာ=)င့ပ်တသ်ကသ်ည့ ် ကာကယွြ်ခငး်၊ ထနိး်သမ်ိးြခငး်၊ 

ြပ;စ5ပျိ;းေထာငြ်ခငး်များအတကွ ်ဥပေဒြပ�ာနး်၍ အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၇.၃.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် သစေ်တာြပ;နး်တးီမVများအား ကာကယွရ်နအ်တကွ ် ေဒသခ ံ

ြပညသ်Bအစ5အဖဲွJ ပိ5င ် သစေ်တာများ တညေ်ထာငြ်ခငး်၊ ထငး်အစားထိ5း ေလာငစ်ာတထီငွြ်ခငး်၊ လjပ်စစမီ်း 

ရU)ိေအာင ် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အသပိညာေပး လ5ပ်ငနး်များေဆာငရွ်ကြ်ခငး်၊ အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ 

အား ေစာင့S်ကည့ ်အေရးဆိ5ခငွ့ေ်ပးြခငး်တိ5က့ိ5 စစီiေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

(၇.၃.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ြပညသ်BလBထ5မ) သစေ်တာသယဇံာတအေSကာငး်ကိ5 နားလည ်

သေဘာေပါကေ်စရနအ်တကွ ် ေရU)ညအ်ကျိrးတကွဆ်မVများကိ5 ေအာကေ်ြခြပညသ်Bအထ ိ ေရာကU်)ိေစရန ်

အရပ်ဘကလ်BမVအဖဲွJအစညး်များ၊ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ကာကယွထ်နိး်သမ်ိးသBများအSကား ပBးေပါငး် 

ေဆာငရွ်က=်ိ5ငသ်ည့ ်အခငး်အကျငး်များကိ5 ေဖာ်ေဆာငေ်ပးရမည။်  

 

(၇.၄) L1ားပါးသစပ်ငA်1င့ ်တရိိ စ|ာန် မျိ'းစတိမ်ျား ကO 

(၇.၄.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် U)ားပါးသစပ်င=်)င့ ် တရိိစ«ာန ် မျိ;းစတိမ်ျားအား ထနိး်သမ်ိး 

ကာကယွရ်န ် အရပ်ဘကအ်ဖဲွJအစညး်များ=)င့ ် ပBးေပါငး်ပါဝင ် ေဆာငရွ်က=်ိ5ငေ်သာ မBဝါဒများချမ)တ ်

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ် ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၇.၄.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် U)ားပါးသစပ်င=်)င့ ် တရိိစ«ာန ် မျိ;းစတိမ်ျားအား ထနိး်သမ်ိး 

ကာကယွရ်န ်စာသငေ်ကျာငး်=)င့ ်ရပ်ရွာများတငွ ်ပညာေပးေဟာေြပာမVများအား စစီiေပးရမည။်  

(၇.၄.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် U)ားပါးသစပ်င=်)င့ ် တရိိစ«ာန ် မျိ;းစတိမ်ျားအား ထနိး်သမ်ိး 

ကာကယွရ်န ် ဥပေဒများ ြပ�ာနး်ြခငး်၊ ေဘးမဲေ့တာများ ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်၊ သဘာဝခရီးသာွးလ5ပ်ငနး်များ 

ေဖာ်ေဆာငြ်ခငး်တိ5က့ိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

 

 



     ရခိ$ငြ်ပညသ်စ ်(သိ$ ့) အနာဂတ ်ဖကဒ်ရယဒ်မီိ$ကေရစ ီြပညေ်ထာငစ်$ တညေ်ဆာကရ်ာတငွ ်အေြခခရံမည့ ်လAသားလံ$ြခCံေရးဆိ$ငရ်ာ အေြခခမံADEင့ ်အFကြံပCချကမ်ျား 
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(၇.၅) ရာသဦတ) ကm 

(၇.၅.၁) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ်သဘာဝပတဝ်နး်ကျငေ်ဖာကြ်ပနမ်V=)င့ ်ရာသဦတ5ေြပာငး်လမဲVအား 

ကာကယွရ်န ် ဥပေဒများြပ�ာနး်Qပီး အေြခခပံညာေရးသငHိ်5းbgနး်တမ်းများတငွ ် သဘာဝပတဝ်နး်ကျင=်)င့ ်

ပတသ်ကသ်ည့ ်သငခ်နး်စာများအား ထည့သ်ငွး် သငS်ကားြခငး်၊ သ5ေတသနစစတ်မ်းများ ထ5တြ်ပနြ်ခငး်တိ5က့ိ5 

စစီiေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။် 

(၇.၅.၂) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဖံွJ Qဖိ;းေရးစမံီကနိး်များ၏ ေကာငး်ကျိ;း၊ ဆိ5းကျိ;းများကိ5 

ရခိ5ငြ်ပညသ်BလBထ5က နားလည ် သေဘာေပါကေ်အာင ် အသပိညာေပးကာ သဘာဝပတဝ်နး်ကျင ် ထနိး်သမ်ိး 

ကာကယွေ်ရးကိ5 ေဆာငရွ်ကရ်မည။်  

(၇.၅.၃) သကဆ်ိ5ငရ်ာအစိ5းရ(များ)အေနြဖင့ ် ဖနလံ်5အမ်ိအာနသိင ် သကေ်ရာကမ်V၊ ကမ#ာLကးီပBေ=းွမV=)င့ ်

ရာသဦတ5 ေဖာကြ်ပနမ်Vများအား ကာကယွေ်ရး လ5ပ်ငနး်စiများကိ5 =ိ5ငင်တံကာ အစိ5းရများ=)င့ ် ချိတဆ်က ်

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

 

 


