ျ ပည္ေ

္ထညင္စုသမျုျညု္မ္တထညထ္ေမ္ည

မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညက္တထည
လကညုစမည္ေ္ာ

အဖဲြ

ငတ္ာ္မစထုးရႏွင့္ည

ငပညာု ္ာ

ၾက္ာ

တ္ား ် ည္တ္းြုးရႏွင့္္ေစ္

မငညမ္တထထ
ည လ္ာ ငညးမညမတက
္ ညး္တကညု္္ ညငြ္ေ္ာ စ္ေဘ္မူင္း ် ည

္

မစငညအကည ္ေလာင္ာလတ္ကညျ္္ုပညုးရႏွင့္ ငညးမညမတက
္ ညးတက
္ ညု္ ္ င
ည ြ္ေ္ာ္တ္ထည္္ ငပညာု ်ညာငပညာကုညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္
ငငညဘကည္တထ
္ ည္္ က ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာ
၂၀၁၅ း္မစငည္၊ မတ္ ထညဘ္လ (၁၈) ္ကည
ျတဒါျညာ
၁။

မငညမ္တထညထလ္ာ

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္

ျုျညု္မ္တထညထ္ေမ္ည

္ ညငြ္ေ္ာ

ငတ္ာ္မစထညုးရႏွင့္ မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညက္တထည

တျညာစတုညာ လတ္ကညျ္ၿ ီာ မတမတက က

္ေက္ထည

ျထထညာ ဖ္ာျးထညာု ္ာ ္စတ ါက စကည္တ္ထည္္
္ေက္ညုမီး၏
၂။

စ္ေဘ္မူင္း ် ညကတ္

္္ာ

အဖြ

လကညုစမည

တ္ားြုးရႏွင့္

ၾက္ေစ္

ျ ပည္ေ

္ထညင္စုသမ

ငပညာု ္ား၏ မ ညအဲြဖ ထညု ္ာစပည စ္ေဘ္မူပီး ကည ကမတက မညု ္ာကတ္

ပည္ေအ္ညမ္တထည္ေင္ျည ္ပည္ဖယညစပည။
အဖဲြ

္ေ္ာ

ငပညာ ထညု ္ာစပည

္တ

ျ ထည ဤစ္ေဘ္မူပီး ကညကတ္ း တ်ာ္ေအါကညျးထညာ္၊

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္ ္ ညငြ္ေ္ာ ္္တထည္္

ူာမဖ္ေ
ြ င္ထညုးရႏွင့္ၾကပညုးရႏွင့္္ေ္ာ

ျအမညကတ္ းယူၾက္ုပညျအငည္ေၾက္ထညာ ျ္ာလပည စ္ေဘ္မူပီၾက ါစပည။

ငညးမညမတ္ကညးတ္ကညု္

္ ညငြ္ေ္ာ္္တထည္္

ငပညာု ်ညာငပညာကုညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္

္ေ္္ထည္ဖကည္္မဖထည ႐ိုးတ္ာစ္ာု္္၊ ဖထညုးရႏွင့္လထညာျုထညစ္ု္္၊ မ္ ျညးု္မ္တက္တ္

ငငညဘကည္္တထည္္

္ေျးးံ၍

မူမကဖ

က ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာက္တ

္ေက္ထည

္ေက္ထည

ပည္ေအ္ည

ပည္ေအ္ည လ္ ည္ေ္္ထည္ျည မစငညအကညုစ

စ္ေဘ္မူပီၾက ါစပည။

္ပည္ဖယညး ကည
၃။

ဤငပညာု ်ညာငပညာကုညာမစထညုးရႏွင့္ က ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာက္တ လ္တကညျ္ ္ေင္ထညုးရႏွင့္

မစငညအကညမ ညု ္ာ

တျညာျးထညာ

္ာျအထညုးရႏွင့္ ျ ပညစူ လူ

ၾက္ာ ္ျညလ္တု္ု ္ာက္တ ္ေလစ ္ုးရႏွင့္း ျးထညာ္၊ ယ္ၾကပညု္မစထညုးရႏွင့္ မပညၿထတုည ္ေက္ထညာုဖျည္ေစ္

ျးထညာမတ္ုစမငည္ထညုးရႏွင့္

ဒီု္တက္ေ္ငီမစထညုးရႏွင့္

အကညဒ္ယညငျငညမ္တကတ္

္ေျးးစပညုးရႏွင့္

ျ ပည္ေ

္ထညင္က္တ

္

္ေ ၚ

္ေျး

ျည

္မည ျည ္တာုျအငည္ေငျးထညာ္၊

္ေျု ္ာကတ္ အျညမီာမပည္ေ္္ကည

မ္တထညထ္ေ္ာ

္ေ္ဖာ္ေမဖာ ္
ဖြ လဒညု ္ာမစထညုးရႏွင့္

ပီ

မပည္ေ္္ကညစ္ဖ ာ္ျည ္ပည္ဖယည ါစပည။

းျညာ (၁)
္ေျးးုူု ္ာ
၄။

မ ညု္ေမ္ညမစထညုးရႏွင့္

မ္တထညာ္ထညာစ္ာ

စ္ေဘ္မူင္း ် ည လကညုစမည္ေ္ာ

လကညျကညကတထ
္ ည

အဖဲြ

ငပညာု ္ာ

ုျအငည ဖ္ာ္ေ္ာ ္ေင္ထညုးရႏွင့္

မငညမ္တထညထလ္ာ

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္္ ညငြ္ေ္ာ

္တာၿ ီာျအငည္္ မစငည်ီာမစငညအကညမစထညုးရႏွင့္ စကည္တ္ထည္ေစ္ ကတငၥဟူစုစ ကတ္ မတ္ကည္တ္ကညျအငည္ေင္၊ စဖယည ္တကညံ၍ျအငည္ေင္၊

္ျညုူ္ေစ္ လ္ ည္ ညမစထညုးရႏွင့္ ္ျညုူစပညုးရႏွင့္စ္ေဘ္ကတ္္ေ္္ထညစပညုးရႏွင့္ လ္ ည္ ည
မ္္တကညး္တကညု္္ ညငြ္ေ္ာ

္ေျျအထညုးရႏွင့္

က တ်ာစကည္ေ္္ကည္္ ္ေဒစ

မဖထညာ ္ေျ

တျညာ္ျညမစထညုးရႏွင့္ ငငည္ေ္ာ္တ္ထည္္ ္ျညုူု္ု ္ာ

္ာလ္ာကတ္ ္ ညငြၿ ီာျအငညစပည။

္တထညၾက္ေစ္ ျ ပညစူလူ

္

တ္

ျ ထည

ငည္ ည ျယည္ေျုမစထညုးရႏွင့္ ငညးမည

္ေ ၚ ် ္ေဒမစထညုးရႏွင့္္ျညက ထည္ေစ္ ျ ်က ထညုးရႏွင့္ု္ု ္ာ

္္ာစမညၿ ီာျအငည္ေၾက္ထညာ မစငည်ီာမစငညအကညက စ္ေဘ္မူစပည။

၅။

မစငညအကညမ ညု ္ာုစ

လ္တကညျ္ျးထညာ

ငညးမညမတ္ကညးတ္ကညု္

္ာျအထုးရႏွင့္ည

မစငညအကညမ ညု ္ာ

ၾက္ာမဖထည္ေစ္ညလပညာ္ေက္ထညာ္၊
္ေက္ထည
၆။

ျ ျည

လစျည

ငပညာု ်ညာငပညာကုညာမစထညုးရႏွင့္

ၾက္ာမဖထည

္ေစ္ညလပညာ္ေက္ထညာ္၊

ယ္ၾကပညု္က္တ

ျအငည

ဖျညာ္ေငၿ ီာ

ငငညဘကည္တ္ထည္္

က ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာကတ္

မစငညအကညမ ညု ္ာမစထညုးရႏွင့္

ၿထတုညား ုညာ္ေ္ာလ္ ညထျညာင်ည

ျ ပညစူလူ

္ာ

္တု္တ္ေ

္

္ထညျုထညငဖ္

ပည္ေအ္ညမ္တထညုပည ျအငညစပည။

င္တာ္မစထညုးရႏွင့္ လကညုစမည္ေ္ာ

္ ညငြ္ေ္ာ

္ ညငြ္ေ္ာ္္တထည္္

တ္ာၿ ီာ္ေစ္ မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညက္တထည

စ္ေဘ္မူင္း ် ညက္တ

ငပညာု ်ညာငပညာကုညာမစထညုးရႏွင့္
ါ ထည မညစကညစူ

္ေက္ထည

ပည

ငပညာု ္ာ

ၾက္ာ မငညမ္တထညထလ္ာ

ငညးမညမတ္ကညးတ္ကညု္

ငညးမညမတ္ကညးတ္ကညု္

္ ညငြ္ေ္ာ္္တထည္္

္ေအ္ည္ေ္္ထည္ဖကည္ေျင်ညမဖထည

ငငညဘကည္တ္ထည္္က ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာစပည

္ာလ္ာ

အဖဲြ

မစငညအကညစ္ေဘ္မူ

စမညုစမည

္ာစပညုးရႏွင့္

ငည္ ည

ျယည္ေျုု ္ာ္စတ

္ေ ၚ စကည္ေ္္ကညု္ ္စတစပည။

းျညာ (၂)
္ ညစ္ာျ ပညစူမစထညုးရႏွင့္ မညစကညံ၍
္ေင္ထညုးရႏွင့္
၇။
္ေ

တျညာလတ္ကညျ္္ုပညုးရႏွင့္ က ထညုးရႏွင့္ မညငပညာကုညာု ္ာ

မ ညု္ေမ္ညမစထညုးရႏွင့္ မတ္ထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညကတ္ထည
္ကည ါ

အြဲဖ

ငပညာု ္ာစပည

္ ညစ္ာု ္ာက္တ

က္

ကဖယည္ေ ာျးထညာမစထညုးရႏွင့္ င ညလ ်ညာံ၍

း ကညု ္ာက္တ လ္တကညျ္္ေ္္ထည္ဖကည္ျည စ္ေဘ္မူစပည -

(က) ျ ပညစူလူ

္း၏ င္ာ မည္ေျ္ေ္ာ္၊ က ျညာု္္ေ္ာ္၊

ပ္္ေ္ာမစထညုးရႏွင့္ ္ေဒစမႏၱ္ အဖဲၿအတ်ာ မ္တာမကည္ေ္ာမ္တ

မဖကည လ္တ

ည္ေစ္

ုးရႏွင့္ ္တာကူပီု္ု ္ာ ပႇတမ္တထညာ ူာ္ေ ါထညာ္ေ္္ထည္ဖကည ္ျည။
(း) ျ ပညစူလူ

္

္ာ

လူမငည်ီာမငည္ေယ္ကညး၏

အုညာ္ီား ် ည္ေမစ္ထညျးထညာ္၊

ျ ျည္ေ ာ္ြျဖ းထညာ္၊

ဂ္ဏညစတကၡ္က္တ

ပႇ်ညာ ျညာ

တ ါာ္ေငစပညုးရႏွင့္လ္ ည္ ည္၊

မစတ ညငကညျးထညာ္၊

လူစ္ာု္ျညငဖ္

ၾကုညာအကညျးထညာ္၊

ျ ်ုူ္ကည္ျးထညာ္၊

် ္ေဒုြုးရႏွင့္

က ်ညား ျးထညာ္၊

စမညျအမညျးထညာ မစထညုးရႏွင့္ ္ေအ ္ကညအ ကညျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။
(ဂ) ္ေဒစးျ ပညစူု ္ာက္တ

ဓုသ ္ေျ္ ညငဖျညးဖ္္ေငျးထညာ္၊ ္ေ္ဲ္ေျ ္ထညာ္ေငျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

(ဃ) ျ ပညစူလူ

္

ုစ ္ေထဖ္၊ ငၥပညာ်ငၥ္္၊ င္ာ္ေ္္တကၡ္္၊ လ္ ည

(ထ) ျ ပညစူလူ

္

္ာ

် ္ေဒမစထညုးရႏွင့္

္ေၾက္ထညာုြုးရႏွင့္ျအငည္ေင္၊

ု ္ာ ္တထည ငၥပညာု ္ာက္တ

(ဇ) ် ္ေဒမစထညုးရႏွင့္

ု္္ထညၿ ီာျအငည္ေင

အုညာ္ီာ

ဓုသ္ေမ္ထညား္ယူျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

္ေ္ာယူျးထညာ္၊

ျ ငည္ေ ာျးထညာ

လ္ာ ုျ ်္ျညမစထညုးရႏွင့္

ပီ ္ေ္္ထည္ဖကည္ျည။

(င) ္ေဒစးု ္ား၏ ္ေျုယ္ု ္ာကတ္
(္)

္ာမစထညုးရႏွင့္ ျည္ေ္္ထညု္ု ္ာက္တ

ဓုသစတုညာ တ္ကညျးထညာမစထညုးရႏွင့္ လြ္ေျ ္ထညာျးထညာု ္ာ ုျ ်လ္ ည္။

ကညငီာ္ေငျးထညာ္၊ း္တ္ာယူျးထညာ္၊ လ္ယကညျးထညာမစထညုးရႏွင့္ းဖထညုးရႏွင့္ျ ်း ကည ု္စတဘြ ယူ္ေ္္ထညျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

ပီ ပ္စထညၾက္ာ္ေ္ာ္္တထည္္

င္စထည္ေက ္ထညာ္၊

္ေ္္ကည

ဟျညမ္ာျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

းဖထညုးရႏွင့္

္ေ္ာု ္ာက္တ ္ေမစ္ထညုးရႏွင့္ယစကည တမည ထည ျးထညာ္၊ ပ္္ေ္ာ္္တထည္္ ငၥပညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္

္ု ္ာ က္တ အ ကည္ီာျးထညာ္၊

ပ္္ေ္ာ ျည

ုညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္

မူ

ပ္စထညယူ္ေျစူု ္ာက္တ ္ေမစ္ထညုးရႏွင့္ယစကည

(င ) လူမငည်ီား ထညာငီး၏ က ျညာု္္ေ္ာ္္တထည္္
္ေ

္ကည

ကူျ ် ငၥပညာု ္ာ္၊ ် ္ေဒ

က ျညာု္္ေ္ာ ျည
(ပ) ျ ပညစူလူ

းဖထညုးရႏွင့္

္ေ္ာု ္ာက္တ

္ းဖထညုးရႏွင့္ျ ်

္ာစပညုးရႏွင့္

တး္တကည္ေငျးထညာ္၊

ု ္ာ ျ ပညစူမစထညုးရႏွင့္စကည္္တထည္ေစ္ က ျညာု္္ေ္ာ

ု ္ာျ ပညစူု ္ာ

မဖကည ္ေ္ာ ါာု ္ာ စယညယူ ္တ္ေ္္ထညျးထညာမစထညုးရႏွင့္

ုညာု ္ား၏ လ္ ညထျညာ္ေ္္ထည္ဖကညု္ု ္ာကတ္ ္ေမစ္ထညုးရႏွင့္ယစကည ဟျညမ္ာျးထညာု ္ာ ုျ ်လ္ ည္။

္း၏

င္ာျ ည္တကၡ္

င္္ေ္္ထညာျးထညာ္၊

က္ျည ငၥပညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္

္ေက္ကည ြ

စီာမစု ္ာ

က္တ

မငည ္တထညမငညမ္တထည

စယညယူ ္တ္ေ္္ထည္ေ္္ထညား ျးထညာ္၊ ကူာစျညာ ္ေ္္ထညာ ယည ျးထညာ လ္ ညထျညာု ္ာက္တ ္ေမစ္ထညုးရႏွင့္ယစကည ဟျညမ္ာျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။
(ဋ) င္စထည္ေက ္ထညာ္၊ ္ေ္ာ႐ိုး္္၊ ္ေ္ားျညာု ္ာမစထညုးရႏွင့္ ဘ္စ္္ေ္ာ

္ေ္္ကည

္္တာက ်တာု ္ာ ျအငည္ေ ၚ္ေငျးထညာမစထညုးရႏွင့္ ငငညဘကည္္တထည္္ မ ညငးျညား
(ဌ) ျ ပညစူလူ

(ဍ)

ု ်တာစုီာု ္ာ

ကညငီာ္ေငျးထညာမ္တ

္ာ ဗလက္ယျ ်ျးထညာ္၊ လတထည

္ာ

္ေၾက္ထညာုြုးရႏွင့္အ ကည္ီာျးထညာ္၊

ကညငီာု္

္ာျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

္း၏ ဘ္စ္္ေ္ာ္၊ င္္ေ ယ်ည္ေက ာု္မစထညုးရႏွင့္ ဓ္ေလုးရႏွင့္

ဂ္ဏညစတကၡ္ ပႇ်တာမဖုညာ္ေငျးထညာမစထညုးရႏွင့္

္ ္ ဏည ု ္ာ

္ာမုညာ္္တထည္္

တျညာစတုညာ ္ေင္ထညုးရႏွင့္္ေ္စ္ကညု္ု ္ာက္တ ္ေမစ္ထညုးရႏွင့္ယစကညျးထညာ္၊

္ာ မ္တကည္္တကညျအငည္ေင္၊ စဖယည၀္တကညံ၍ျအငည္ေင ုျ ်လ္ ည္။
ၾကုညာအကညျးထညာ္၊

ဓုသစ္ာုယ္ာ ျ ်က ထညုးရႏွင့္ျးထညာ္၊ လတထညု္္္တထည္္ ကဖ ျညျ ်ျးထညာ

ုျ ်လ္ ည္။
(ဎ) က္ေလာထယညု ္ာ
ဓုသျ ်ျးထညာမစထညုးရႏွင့္
(ဏ) ျ ပညစူလူ
(မ)
(

)

္ာ စမညျအမညျးထညာမစထညုးရႏွင့္ က္တယည
ျး္ာ လတထည ္တထညာ္္တထည္္

္က္တ ကဖ ျညျ ်ျးထညာ္၊

ငည္ ညျယည္ေျု

ဂဂါ ျအမည္ေမ္ကညျးထညာ္၊ က္ေလာ ငငညစ္ာ

ျအငည င္္ေ္္ထညာ/ငငညု္

ုညာ္ေငျးထညာ္၊

ၾကုညာအကညျးထညာ္၊ အုညာ္ီာ ္ေးၚ္ေ္္ထညျးထညာု ္ာ ုျ ်လ္ ည္။

ဓုသး္တထညာ္ေငျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

မဖထညာ္စတ ျ ပညစူလူ

္း၏ လူု္ဘ လ္ၿး်ု္မစထညုးရႏွင့္ အဖဲၿအ်တာ မ္တာမကည ္ေ္ာ

္ ညစ္ာျ ပညစူု ္ာ င္တာ္တုည္ေၾက္ထညုးရႏွင့္က ု္ ု္စတဘြ

ငည္ ညျယည္ေျုု ္ာ

မဖကည ္ေ္္ထည္ဖကည္ေ ာ္ျည။

မဖထညာ လဖမညလ ညငဖ္ စဖ္ာလ္းဖထုးရႏွင့္ျည ်္ျည။

းျညာ (၃)
ငညးမညမ္တကညး္တကညု္္ ညငြ္ေ္ာ္္တထည္္ ငငညဘကညက ထညုးရႏွင့္ မညု ္ာ
၈။

င္တာ္မစထညုးရႏွင့္ မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညကတထ
္ ည

အဖဲြ

ငပညာု ္ာစပည မ ည တ္ထညာ္တ္ထည္္ ကတငၥ ု ္ာမစထညုးရႏွင့္ င ညလ ်ညာံ၍ ္ေ

္ကည ါမတကတ
္ ္

လတ္ကညျ္္ျည စ္ေဘ္မူစပည (က)

ငည္ ညျယည္ေျု
ထည

မဖထညာ

မငညအကညမစထညုးရႏွင့္မငညအကည

ၾက္ာ

ျယည္ေျုင္တာုတ္ာု္

္ာမ္တား ြဲျးထညာ္၊ လကညျကညကတ္ထည မတ္ကညးတ္ကညု္ု ္ာ္၊ ုတ္ထညာ္ေ

အ ကည္ီာ ျးထညာမစထညုးရႏွင့္

္ထညျးထညာု ္ာ္၊

မ ညလ္ ည္စ္ာ

ျးထညာ္၊

ကထညာ္ေ

္ကညျးထညာ္၊

ၾကုညာအကညမ္တကညး္တကညု္ု ္ာ္၊ ႐ိုး္ ည မ် ငၥပညာု ္ာ

တ္ာငငည္ထညျးထညာု ္ာကတ္ ္ ည္တ္ထညာ္ျည။

(း) မအကညမစထညုးရႏွင့္မငညအကည ္ျညုူစပညုးရႏွင့္ (စ္တုဟ္မည) ္ေင္ညက္ာု္ျအငည္ေငစပညုးရႏွင့္ မ္တကည႐ိုးတ္ကည (စ္တုဟ္မည) စဖယည ္တကညစပညုးရႏွင့္ လ္ ည္ ညု ္ာက္တ
ုျ ်လ္ ည္။
(ဂ) ္ေျ္္း

္ာ္္မဖထည လ္တ

ည္ေစ္

လ္ ည္ေ္္ထညု္ု ္ာုစ
မ ညငးျညာု ္ာုစ

ငည္ ည
ငးျညာ

္ ညး ် ည္ေ

္ကည ုးရႏွင့္္ေ္ာ္၊

ျယည္ေျုမဖထည

စငညု ္ာ

ထည

္ေ္ာ္ေ ၚ ္ေ္ာက္စ္ေ္ာ္၊ မ ညလြလစယည္ေ္ာမတ္မစထညုးရႏွင့္ မညစကညစပညုးရႏွင့္
္ာ

စငည

ညု္ေ္္ကညလ္ ညျးထညာမစထညုးရႏွင့္

ျအပညုးရႏွင့္မထညာျးထညာ္၊

မစငညအကည

လကညျကညးြယုညာ

ု ္ာ

စ္ေဘ္မူပီ

္ာ္ေစ္

ညုျအပညုးရႏွင့္မထညာျးထညာု ္ာ

ုျ ်လ္ ည္ျညမစထညုးရႏွင့္

မ္တထညာျ ပည

ငည္ ညျယည္ေျု

က္ကဖယည္ေ္ာ

မဖထညာ ္ေအ္ညျ

္ေ္ဖာ္ေမဖာပတႇမတ္ထညာ
(ထ) ဘ္စ္္ေ္ာ

္ေက္ထည
္ေက္ထည

ပည

က္ကဖယည္ေ္ာ

မဖကညျအငည္ေင

လ္တ

ညလ္ ါက

္ေအ္ညု္မစထညုးရႏွင့္

ကတငၥကတ္

လ္ၿး်္ေ္ာ္္တထည္္

မငညမ္တထညထလ္ာ

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္

ျ ျညလပည္ေ ါထညာငပညာ္ေ္ာ

္ ညငြ္ေ္ာ

လ္ ညထျညာင်ညု ္ာမစထညုးရႏွင့္

ပီ

္ ဏညု ္ာ

မဖထညာမစထညုးရႏွင့္ ယ်ည္ေက ာု္ ႐ိုးတ္ာ္္ဓ္ေလုးရႏွင့္္တ္ထည္္

္မစထညုးရႏွင့္ မညစကည္ေစ္္ေျ္္ ု ္ာမဖထည ငငည္ေ္ာ္တ္ထည္္ မ ညငးျညား ျးထညာ ုျ ်လ္ ည္ျည။

လ္ ညထျညာင်ညု ္ာကတ္ မ္တထညထ္ေမ္ည
အဖဲြ

လူစငညင္္ေ္္ထညာျးထညာ

္္၊ င္စထည္ေက ္ထညာ္၊ ္ေ္ာ႐ိုး္္၊ ္ေ္ားျညာ္၊

(င) ၿထတုညား ုညာ္ေ္ာ မတ္ာမကညျအငည္ေ ၚု္မစထညုးရႏွင့္

(္)

ျ ပည ္ျည

ပည္ေအ္ည ္ေ္္ထည႐ိုးဖကညစဖ္ာ္ျည။

္ေ္္ကည

္ေျ္္္၊ လူ

ျအငည္ေင္၊

ါငငည္ေ္ာ္တ္ထည္္ျ ထည္ထညု္ု ္ာကတ္ မစငညအကညပတႇမတူထညာံ၍ ျ ်လ္ ညစဖ္ာ ္ျည။

(ဃ) မတ္ထညာ္ထညာစ္ာလကညျကညကတ္ထညမ ညအဲြဖ ု ္ား၏
စ္ေဘ္မူင္း ် ည

မဖကည

ငပညာု ္ာ

္ေျ ္္တ္ု္ု ္ာ္၊

ပီ မစငညအကညမ ညု ္ာ းထညာက ထညာ

္ာ္ေစ္ ုတ္ထညာု ္ာကတ္ ္စထညာလထညာ္ျညမစထညုးရႏွင့္ ု္တထညာ္စထညာလထညာ္ေ္ာ

င္တာ္မစထညုးရႏွင့္ မငည္ထညုးရႏွင့္း ထညာပႇတမ္တထညာၿ ီာ ူာ္ေ ါထညာ ္ေ္္ထည္ဖကညစဖ္ာ္ျည။

ၾက္ာ ္ျညလတ္္ေစ္
စ္ေ္အ ကညစပညုးရႏွင့္

ါဒျအျညး တု္ု ္ာ္၊ ုုစျညုကျည္ေစ္ (စတုဟ္
္
မည) ဂ္ဏညစတကၡ္ကတ္ ပတႇ်ာမဖုညာ္ေင္ေစ္

္မညျ ျညု္ ု ္ာကတ္ ျ ပညမဖထညာ၌ ္ေစ္ညလပညာ္ေက္ထညာ္၊ ျ ပည ၌ ္ေစ္ညလပညာ္ေက္ထညာ ုျ ်

လ္ ညဘြ ္ေ္စ္ထညၾက်ည္ျည။
(ဇ)

ငည္ ည ျယည္ေျု

မဖထညာ စဘ္

္ေဘာ

ူာ္ေ ါထညာၿ ီာ ကယည္ယည္ေ္ာလ္ ညထျညာု ္ာ

မႏၱ္္ယည္ေၾက္ထညုးရႏွင့္ ျအငည္ေ ၚလ္္ေစ္

္ေ္ာ္ေ ၚ

္ေျး

္ေျု ္ာမဖထည မစငညဘကည

လ္ ညက္တထညျးထညာ္၊ ္ေ္ာဘကည္တထ
္ ည္္ က ျညာု္္ေ္ာ ငၥပညာု ္ာ

္ေ္ာ္ေ ၚ ္ေ္ဖဲ္ေျ ္ထညာ

ျးထညာု ္ာက္တ ပႇတမ္တထညာ လ္ ည္ေ္္ထည္ျည။
(င )

ငည္ ည
် ္ေဒမစထညုးရႏွင့္

(ပ)

ျယည္ေျု

မဖထညာ

ပီျအငည္ေင္ေ္ာ

မ္္ာ် ္ေဒ

မဖကည မစငညအကညပႇတမ္တထညာံ၍

ငည္ ည ျယည္ေျုု ္ာမဖထည မ ည ္တထညာ္္တထည္္

(ဋ) မငညမ္တထညထလ္ာ

္ေ္္ထည္ဖကည္ျည

္ကည္ေျး

မစထညုးရႏွင့္

ျ ငညု္

က ာလဖျညစု
ူ ္ာကတ္

္ေ္ာယူ ္ေ္္ထည္ဖကည္ျည။

္ ညး ် ညု္ကတငၥု ္ာကတ္ ပႇတမတ္ထညာ ္ေ္္ထည ္ဖကည္ျည။

မဖထညာ ုတုတကဖ ညကြ ု္္ေ

မဖထညာ ္စထညာလထညာ

(ဌ) မစငညအကည ္ေ

ပတႇမတူထာည

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္ ္ ညငြ္ေ္ာစ္ေဘ္မူင္း ် ည လကညုစမည္ေ္ာ

း တျညုစငံ၍ (၂၄) ျ္္ီ
(၅)္ကည

ငတ္ာုတ္ာ္ေ္ာကတငၥကတ္

္ကည

္တာၿ ီာ ျအငည္ေၾက္ထညာက္တ လကညုစမည္ေ္ာ

္ထညုးရႏွင့္္ထညုးရႏွင့္စ္တ ပျညၾက္ာ္ျညမစထညုးရႏွင့္ င္း ် ည ါ

း ကည

တ္ာစပညုးရႏွင့္

လကညု ္ာက္တ

စတ္ေ ာ္ျည။

္ထညုးရႏွင့္မဖထည ျအငည္ေ ၚစပညုးရႏွင့္ ဋတ ကၡု ္ာ

(ဍ) ု္ေမ္ညမ္ ျအငည ဖ္ာ္ေစ္

္ာ

ထည

္ာ

စ္ာ ျ ်ံ၍ ္ေျအ္စထညာျးထညာ ုျ ်လ္ ည္။

တ္ေမဖဲု္ု ္ာ္ေၾက္ထညုးရႏွင့္ အုညာ္ီာ္ုတစူု ္ာ္၊ လကညျကညး စူူု ္ာ ္စတလ္ ါက မစငည်ီာမစငညအကည

ဂ ီျီဗ္ကဖျညဗထညာ္စထညာ (၄) း္း၏ ဘ္

္မီကယည (၃)

္ေျျအထညုးရႏွင့္

မတ္ထညာ လတ္ကညျ္္ေ္္ထည္ဖကည္ျည။

တ ညမတ္ကည္ထည္တ္ထညု္ကတ္ ္ေ္စ္ထည္စ္ာမတ္ထည္ျည
လကညျကညက္တထည
၉။

အြဲဖ ု ္ာ ္ေျ္္း

္ာျးထညာ

မ ညု္ေမ္ညမစထုးရႏွင့္ည မတ္ထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညကတ္ထည

လကညျကညကညထ
တ္ ညမ ညအဲဖြ ု ္ာ ္ေျ္္ျ ျညလပည း
(က) မစငညအကည

မတ္ကည႐ိုးတ္ကည

္ေျုျ ထည္ကညစဖယညု္မစထညုးရႏွင့္

အဖဲြ

ငပညာု ္ား၏ မ ညအဲဖြ ု ္ာစပည

္ာျးထညာမစထညုးရႏွင့္ င ညလ ်ညာံ၍ ္ေ

တ္ေမဖဲ္ထည္တ္ထညု္္တစ္ေစ္

္ကည ါ

္ေျ္္ု ္ာမဖထည

တ ညမ္တကည ္ထည္္တထညု္ကတ္ ္ေ္စ္ထည္စ္ာမတ္ထည္ျည ုတုတမတ္း၏

း ကညု ္ာကတ္ စ္ေဘ္မူစပည တ္ေမဖဲ ငညးမညု္

ု္တစ္ေင္ေ္ာ

ျး္ာ ္ကညစဖယည ု္ ျပညာလုညာု ္ာ ္ယူလ ကည း ကညး ထညာ ္ေ္္ထည္ဖကည္ျည။

မဖကည

ငကည္ကညစဖယညု္္၊

(း) လကညျကညကတထ
္ ည

အြဲဖ ု ္ာ ္ေျ္္း

္ာ္ေ္ာ စမညုစမည္္မဖထည

တ ညမတက
္ ည

တ္ေမဖဲ ္ထည္္တထညု္ ုျအငည္ေင္ေ္ာ

မဖကည မစငညအကညပတႇမတ္ထညာ

္ေ္္ထည္ဖကညစဖ္ာ္ျည။
(ဂ) မစငညအကညပႇတမ္တထညာ္ြမစထညုးရႏွင့္
္ကည

လကညျကညက္တထည

္ေျ္္း

္ာ္ျည

းကညးြ္ေျ္ြ

္ေဒစု ္ာမဖထည

မစငညအကညမ ညုစ ာု ္ာ

္ုစျည

စဖယညျ ်လ္ ညံ၍ ပတႇမတ္ထညာ ္ေ္္ထည္ဖကညစဖ္ာ္ျည။

(ဃ) မ ညု္ေမ္ညမစထုးရႏွင့္ည

မတ္ထညာ္ထညာစ္ာ

စမညုစမည္ေျ္္ု ္ာမဖထညစ္
(ထ) မစငညအကည
္ေ္

အြဲဖ ု ္ာ

မတ္ကည႐ိုးတ္ကည

အြဲဖ

ငပညာု ္ာစပည

ုတုတမတ္

လကညျကညကတ္ထည

မ ညအဲဖြ ထညု ္ာ

္ာ

္ာ္တစ္ျည။

တ္ေမဖဲ္ထည္တ္ထညု္္စတ္ေစ္

မဖကညက္တ ပႇတမ္တထညာ

(င) စကည္တ္ထည္္

လကညျကညကတ္ထည

္ေက္ထည

မ ညငးျညာမစထညုးရႏွင့္

္ေျ္္ု ္ာမဖထည

တ္ေမဖဲ ငညးမညု္

ု္စတ္ေင္ေ္ာ

မဖကည

မ ညငးျညာု ္ား၏

ပည ္ေအ္ည္ေ္္ထည္ဖကည္ျည။

ျယည္ေျုမငညး္မစထညုးရႏွင့္မငညး္

မငညအကညမစထညုးရႏွင့္မငညအကည ဤစ္ေဘ္မူ င္း ် ညကတ္

ၾက္ာ

္ကညစဖယည္ေ္ာ

လုညာ္ေၾက္ထညာ

လ္ျး်္ေ္ာ

မဖကည

္ေျးးံ၍ မစငညအကည ပတႇမတ္ထညာ ္ေ္္ထည႐ိုးဖကည္ျည။

မ ညအဲြဖ ထညု ္ာ လဖမညလ ညငဖ္ စဖ္ာလ္းဖထညုးရႏွင့္
၁၀။ မ ညု္ေမ္ညမစထညုးရႏွင့္
္ေ

္ကည ါ

မတ္ထညာ္ထညာစ္ာ

လကညျကညကတ္ထည

အဖဲြ

ငပညာု ္ာစပည

လဖမညလ ညငဖ္

စဖ္ာလ္းဖထညုးရႏွင့္မစထညုးရႏွင့္င ညလ ်ညာံ၍

း ကညု ္ာကတ္ စ္ေဘ္မူစပည -

(က) လ္ၿး်္ေ္ာ

္ ကျညစမည

္ာ္ေစ္ ္ေျ္္ု ္ာုစ

ုပညစပညုးရႏွင့္္ေျ္္က္တ ု္္တ လကညျကညက္တထည္ေ္္ထညျးထညာ ု္စတဘြ

္ ည မညျအထညုးရႏွင့္

လဖမညလ ညငဖ္စဖ္ာလ္းဖထညုးရႏွင့္ျ ်္ျည။
(း) မငညအကည

အဖဲြ

ငပညာက

တျညား ် ည

္ာ္ေစ္

ျယည္ေျု

မဖထညာ

လကညျကညျအထညုးရႏွင့္

စဖ္ာလ္္ျည

လ္တ

ညလ္ ါက

မစငညအကည

ပႇတမ္တထညာစ္ေဘ္မူပီး ကညျအထုးရႏွင့္ည စဖ္ာလ္္ျည။

းျညာ (၄)
္ေ
၁၁။ မစငညအကညစ္ေဘ္မူပီး ကညစပည
္ေက္ထည

ပည္ေအ္ညု္ က္လ

ျ ထည္ထည ျအပညုးရႏွင့္ငဖကည္ျည လတ္

္ေ
ဖ

ဖ ကတငၥ္ ညု ္ာ

င္တာ္မစထညုးရႏွင့္ မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညကတထ
္ ည

မဖထညာ မ္္ာ ထညစပည။

္တက္လ

အဖဲြ

ငပညာ ု ္ာ

မဖထညာ မ္တာမကညျအငည

ညလ္ ါက မစငညအကညပႇတမတ္ထညာ ္ေ္္ထည္ဖကညံ၍ JICM း၏

ၾက္ာ

ဖျညာလ္္ေစ္

ငညးမညမ္တကညး္တကညု္ ္ ညငြ္ေ္ာ
္ေျး

္ေျမစထညုးရႏွင့္ ္ေလ ္ညပီငဖ္

မပညျ ်း ကည ္ယူ္ုပည။

၁၂။ ဤစ္ေဘ္မူပီး ကညကတ္ ္ေျျ ပည္ေမ္ည၌ ၂၀၁၅ း္မစငည္၊ မတ္ ထညဘ္လ (၁၈) ္ကည္ေျမဖထည က ထညာ ျ ်လ္ ည္ေစ္ မငညမ္တထညထလ္ာ
ငညးမညမတ္ကညးတ္ကညု္ ္ ညငြ္ေ္ာစ္ေဘ္မူင္း ် ည
္ေးါထညာ္ေ္္ထညု ္ား၏ ္ေ္စဲ္ေုစ္ကညမဖထည လကညုစမည္ေ္ာ

ျ ပည္ေ

၁။

၂။

်ီားထည္ေု္ထညငတ္ာ

ပည္ေအ္ညု္္တ္ထည္္ ဒ္မတယ

ူာ

အဖဲြ ုစ ာ

ႀကတုည ပႇတမ္တထညာ

တ္ာၾက ါစပည -

္ထညင္စုသမ ျုျညု္မ္တထညထ္ေမ္ည

ဒ္မတယ ဗတ္လညး ် ညႀကီာ ္္ျ ပညုးရႏွင့္
ုစမည(၂) ငငည္ထည္ေ္ာ

္ေက္ထည

ငတ္ာ္ ကတ္ယညင္ာလစယညု ္ာ

ငပညာ

္ေ ာ မကည္ေ္္ကညစူ

ျ ပည္ေ
၃။

္ထညင္ ျညႀကီာ

ဒ္မတယ ဗတ္လညး ် ညႀကီာ ္ြ္ေ

္ထည

ငငည် ္ေဒး ် ည
၄။

ဗတ္လညး ် ည

ဖျညာ

ဖျညာ္ေျ္ထည

ုစမည(၁) ငငည္ထည္ေ္ာ
၅။

ဗတ္လညး ် ည ္ေ

အဖဲြ ုစ ာ

ူာ

အဖဲြ ုစ ာ

ူာ

အဖဲြ ုစ ာ

္ထည္ေက ္ည္ေဇ္

ုစမည(၃) ငငည္ထည္ေ္ာ
၆။

ူာ

ဗတ္လညး ် ည ုထညာ္ေျ္ထည
ုစမည(၄) ငငည္ထည္ေ္ာ

၇။

်ီာျုထညုးရႏွင့္ငတ္ာ
ဒ္မတယ ဗတ္လညး ် ညႀကီာ(ၿထတုညာ)

၈။

ဗတ္လညး ် ည ္ေ

္ထညငတ္ာ

ဒ္မတယ ျညႀကီာ္၊ ျ ပည
၉။

ဗတ္လညုစ ာႀကီာ ဏၰ္ေ

ြ္ေ္ာ ျညႀကီာဌ္ျ

္ထည

က္ကဖယည္ေ္ာ ်ီာငီား ် ည႐ိုး္ာ (ၾကပညာ)
၁၀။

္ေဒါကညမ္ ုထညာ္ေဇ္ည်ီာ
ငီ

င်ည ပျညၾက္ာ္ေ္ာုစ ာ

ငညးမညမတ္ကညး္တကညု္ ္ ညငြ္ေ္ာ ပႇတမတ္ထညာ
္ေ္္ထည္ဖကညု္

ငီ

္ေက္ထည

ပည္ေအ္ည

င်ည

ျုျညု္မတ္ထညထ ၿထတုညား ုညာ္ေ္ာ ျ ျညလပည

ူ္ေ

္ထည္ေ္ာ လ္ ညထျညာဗဟတ္ဌ္ျ

မ္တထညာ္ထညာစ္ာ လကညျကညက္တထည

၁။

၂။

ဗ္တလညး ် ည ္ေင္

အြဲဖ

ငပညာု ္ာ

္တထညာဇကညအတ္ာ

ငငည္ေ

္ကညး ် ည္၊ က္ထည

ု တ်ာစ္ာ လဖမည္ေျု္ကည္ေ္ာ မ ညု္ေမ္ည (KNLA)

ဗဟ္တ

ၿုြမုညာ ္ေက္ညုမီ္၊ ္ေက

ြျညယူ - က္ထည

ု တ်ာစ္ာ

ငပညာ

႐ိုး္ာ (KNU)

ဗ္တလညး ် ည ္ေင္္ေျင္တာျု
ငငည္ေ္ား ် ည္၊
က္ထည

ု တ်ာစ္ာ

ငပညာ

႐ိုး္ာ/က္ထည

ု တ်ာစ္ာ လဖမည္ေျု္ကည္ေ္ာ မ ညု္ေမ္ည

(ၿထတုညား ုညာ္ေ္ာ ္ေက္ထညငီ) (KNU/KNLA PC)
၃။

္ေဒါကညမ္ ္ေ္းါာ္ည
လကည္ေ

္ကည

္ေ

ဖ္ေ

ဖ

မဖထညာ္ေ္ာုစ ား ် ည(၂)္၊ း ထညာ

ု တ်ာစ္ာမ ည်ီာ (CNF)

၄။

ဗ္တလညုစ ာ ္ေင္္ေက ္ညစျညာ္ေဌာ
္ကည္္ေ္ာ မ္ ျညးး ် ည္၊ ဒီု္တက္ေ္ငီ

၅။

ဒ္မတယ ဗ္တလညုစ ာႀကီာ းဖျည္ေ

္ထညုျညာ

ငငည်ီာငီာုစ ာ/ ဗဟ္တ

ု္္ေ္္ထည

္တ ညာ
၆။

လ္ ည

ု တ်ာစ္ာ လဖမည္ေျု္ကည္ေ္ာ

္ြ္ေဘ္ည ္လ္တထညာ္ေယ္္ေ

က တ်ာျ ် က္ထညမ ညု္ေမ္ည (DKBA)

အဖဲြ ထည
အဖဲြ း ် ည (PNLO)

္ထည

ဗဟ္တ ်ီာ္ေ္္ထည ္ေက္ညုမီ ထည
ျုျညု္မ္တထညထလ္ာ္္တထည္္ ္ေက ္ထညာစ္ာု ္ာ ဒီု္တက္ကညမငညမ ည်ီာ (ABSDF)
၇။

ဒ္မတယ ဗ္တလညုစ ာႀကီာ း္တထညု တ်ား ငည
ဗဟ္တ ငငည်ီာငီာုစ ာ

၈။

အဖဲြ ထည္၊ ္း္တထညျ ပည လဖမည္ေျု္ကည္ေ္ာ ါမီ (ALP)

ဗ္တလညုစ ာႀကီာ ္ေ္္ထညာဟျည
ဗဟတ္

လ္ ည

ု္္ေ္္ထည ္ေက္ညုမီ္၊

စစ ုညာျ ပည ျ ျညလပည
၉။

ူ္ေ

္ထည္ေ္ာ္ေက္ထညငီ (RCSS)

ဒတ္ ္ေင္မ္ဒတ္ုူာ
ဗဟ္တ

လ္ ည

ု္္ေ္္ထည္ေက္ညုမီ္၊ ္ေက

ြျညယူ - က္ထည

ု တ်ာစ္ာ

ငပညာ

၁၀။ ငတ္ထညာလ ျညာ
ဗဟတ္္ေက္ညုမီ ထည္၊ စစ ုညာျ ပည ျ ျညလပည

ူ္ေ

္ထည္ေ္ာ ္ေက္ထညငီ (RCSS)

႐ိုး္ာ (KNU)

