
န ောကဆ်ကတ် ွဲ 

မြ ်ြောန ိုငင်အံတ က ်လ တလ်ပ်န ော စံိုစြ််းစစန်ဆ်းြှုယနတရော်း 

 လိုပ်င ််းတော၀ ်  တြှ်တခ်ျက ် 

၁။  (၂၀၁၈) ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလ (၂ရ) ရက်န ေ့တွင ်လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်သည် ဆ ေုးဖြတ်ချက်အမှတ် 

A/HRC/ RES/39/2 အရ ဖမ မ်ာနှိငုင် ရှှိ ရှိုဟငဂ်ျာမ စလငမ်ျာေးနငှေ့ ်အဖခာေး လ  ည်ေးစုမျာေး၏ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး 

အနဖခအန ကှို ဆက်လက်စ စုမ်ေးမညေ့် လွတ်လပ်နသာ ဖမ မ်ာနှိငုင် ဆှိုငရ်ာ ယနတရာေးတစ်ရပ်ကှို တည်န ာငရ်  ်

ဆ ုေးဖြတ်ခ ေ့ပါသည်။ ဖမ မ်ာနှိငုင် ဆှိုငရ်ာ လွတ်လပ်နသာ စ စုမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးဟု ယခုမှစ၍ 

အမည်တွငလ်ာမညေ့် ယနတရာေးကှို နကာငစ်ီက လုပ်ပှိငုခွ်ငေ့ ်အပ်နငှေ်းခ ေ့သည်။ အဆှိုပါလုပ်ပှိုငခွ်ငေ့အ်ရ ယနတရာေးသည်  

ဖမ မ်ာနှိငုင် တငွ ်(၂၀၁၁) ခုနစ်ှမှစ၍ ကျ ေးလွ ခ် ေ့နသာ အကကေီးနလေးဆ ေုးနသာ အဖပည်ဖပညဆ်ှိုငရ်ာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေချှိ ေးနြာက်မှုမျာေး၏ သက်နသခ အန ာက်အ ာေးကှို စုနဆာငေ်းရ ၊် 

နပါငေ်းစည်ေးရ ၊်  ှိ ေ်းသှိမ်ေး ာေးရ န်ငှေ့ ်စှိစစ်သ ေုးသပ်ရ ဖ်ြစ်ပပီေး၊ အဆှိပုါ ရာဇဝတမ်ှုမျာေးကှို အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ 

ဥပနေအရ စီရငပ်ှိုငခွ်ငေ့ရ်ှှိနသာ သှို ေ့မဟုတ် အ ာဂတ်တွင ်စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့ ်ရှှိလာနှိငုြွ်ယ်ရှှိနသာ နှိငုင် တငွေ်း 

တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ုေးမျာေး ၊ နေသတွငေ်း တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ရု ု ေးမျာေးနငှေ့ ်နှိငုင် တကာ တရာေးရ ုေးမျာေး 

သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ုေးမျာေးတွင ်မျှတပပီေး ဘကမ်လှိုက်နသာ ရာဇဝတ်မှုဆှိုငရ်ာ တရာေးစွ ဆှိုမှုမျာေးကှိ ုက ညီပ ေ့ပှိုေးရ ၊် 

လျငဖ်မ စ်ွာ စစ်နဆေး ကကာေး ာနှိငုရ် အ်တကွ ်အဖပည်ဖပညဆ်ှိုငရ်ာ ဥပနေစ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ အမှုတွ မျာေး 

ဖပငဆ်ငန်ပေးရ ဖ်ြစ်ပါသည်။  

၂။  အန နွ ညီွလာခ သည် (၂၀၁၈) ခုနစှ်၊ ေဇီငဘ်ာလ (၂၂) ရက်န ေ့ ရက်စွ ပါ  ဆ ေုးဖြတ်ချက်အမှတ် 

(၇၃/၂၆၄) ဖြငေ့ ် လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်၏ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေး ြွ ွဲ့စည်ေးတည်န ာငမ်ှုကှို 

ကကှိ ဆှိုလှိုက်ပပီေး၊ ၎ငေ်း၏ လုပ်င ေ်းစဉ်ကှိ ုဖမ ဆ် စွ်ာ စတငရ် န်ငှေ့ ်၎ငေ်း၏ လုပ်င ေ်းမျာေး အဖမ ဆ် ေုး 

စတငလ်ည်ပတ်ကာ   ှိနရာက်စွာ လုပ်နဆာငန်ှိငုရ် အ်တွက် လှိုအပ်နသာအဆငေ့မ်ျာေးကှို 

က ညီနဆာငရွ်က်နပေးရ  ်တှိကု်တွ ေ်းလှိုက်ပါသည်။ 

၃။  လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် နအာက်ပါ လုပ်င ေ်းတာ၀  ်သတ်မှတ်ချက်နငှေ့ ်အညီ 

ဖပ မ နဆာငရွ်က်ရမည ်ဖြစ်သည်။ အဆှိုပါ လုပ်င ေ်းတာ၀  ်သတ်မှတ်ချက် ကှို ဆ ေုးဖြတ်ချက်အမှတ် 

A/HRC/RES/32/9 ပါ  စာပှိေု ်(၂၅)နငှေ့အ်ညီ နရေးဆွ  ာေးပပီေး ကုလသမဂဂ အန နွ အွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်မှ 

အတည်ဖပ ပပီေးဖြစ်သည်။ 

 



၁။  လိုပ်ပ ိုငခ် င  ်

၄။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ဖမ မ်ာနှိငုင် တွင ်(၂၀၁၁) ခုနစှမှ်စ၍ ကျ ေးလွ ခ် ေ့နသာ 

အဆှိုေးရွာေးဆ ေုး အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာဥပနေချှိ ေးနြာက်မှုမျာေး၏ 

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို စုနဆာငေ်းရမည်၊ နပါငေ်းစည်ေးရမည်၊  ှိ ေ်းသှိမေ်းရမည်၊ 

စှိစစ်သ ုေးသပ်ရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ အဆှိုပါ ရာဇဝတ်မှုမျာေးကှိ ုအဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေအရ စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့ရ်ှှိနသာ 

သှို ေ့မဟုတ် အ ာဂတတ်ွင ် စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့မ်ျာေးရှှိလာနှိငုြွ်ယ်ရှှိနသာ နှိငုင် တငွေ်း တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ရု ု ေးမျာေး၊ 

နေသတွငေ်း တရာေးရ ု ေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ု ေးမျာေးနငှေ့ ်နှိငုင် တကာ တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ု ေးမျာေးတွင ်မျှတပပီေး 

ဘက်မလှိုကန်သာ ရာဇဝတမ်ှုဆှိုငရ်ာ တရာေးစွ ဆှိုမှုမျာေးကှိ ု ပ ေ့ပှိုေးနပေးပပီေး လျငဖ်မ စ်ွာ 

ကကာေး ာစစ်နဆေးနစနှိငုရ် အ်လှို ေ့ငါှ  အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာစ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ အမှုတွ မျာေးကှိ ုဖပငဆ်ငန်ပေးရမည်။ 

၅။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးအာေး န ာက် ပ် လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့ ်အပ်နငှေ်းလှိုက်သည်မှာ ၎ငေ်း၏ 

လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို  မ်ေးနဆာငရ်  ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်  သငေ့န်လျာ်ပပီေး လှိအုပ်သလှို  

ကွငေ်းဆငေ်းနလေ့လာဖခငေ်းဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ၊  နှိငုင် ဆှိငုရ်ာ၊ နေသဆှိငုရ်ာ၊ အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်

ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်ကဖ်ခငေ်းအာေးဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ သက်ဆှိငုမ်ှုရှှိနသာ သတငေ်းအချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမတှ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို မှတ်တမ်ေးတငရ် န်ငှေ့ ်စစ်နဆေးအတည်ဖပ ရ  ်

ဖြစ်သည်။ 

၆။ အကကီေးနလေးဆ ေုး အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာဥပနေ 

ချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးဆှိသုည်မှာ အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာဥပနေ ရငေ်းဖမစ်မျာေးတငွ ် အဓှိပပါယ်နြာ်ဖပ ာေးသညေ့အ်တှိုငေ်း 

လ မျှိ ေးတ ုေးသွာေးနစရ  ်လုပ်နဆာငန်သာ ရာဇ၀တ်မှု (genocide)၊ လ သာေးမျှိ ေးနယွ်အနပေါ် ကျ ေးလွ သ်ညေ့် 

ရာဇဝတ်မှုမျာေး (crimes against humanity)၊ စစ်ရာဇဝတမ်ှုမျာေး (war crimes)နငှေ့ ်အဖခာေးနသာ 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဥပနေနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ လ သာေးချငေ်းစာ ာန ာက် ာေးမှု 

ဥပနေမျာေးကှို ဖပငေ်း  စ်ွာ ချှိ ေးနြာက်ဖခငေ်း၏ ဖပစ်မှုမျာေးကှို အဓှိကအာေးဖြငေ့ ်ရည်ညွှ ေ်းနကကာငေ်း 

 ာေးလည် ာေးပါသည်။ 

၇။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ဘက်လှိကု်မှုကငေ်းရမည်၊ လွတ်လပ်ရမည်၊  

ယ ုကကည်စှိတ်ချ ရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ ဤ လုပ်င ေ်းတာ၀  ်သတ်မတှ်ချက်၊  ကုလသမဂဂပဋှိညာဉ်စာတမ်ေး၊  

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဥပနေ အပါအဝင ်သက်ဆှိုငရ်ာ အဖပည်ဖပညဆ်ှိုငရ်ာ ဥပနေမျာေး၊ 

ကုလသမဂဂ၏  ည်ေးဥပနေမျာေး၊ စည်ေးမျဥ်ေးမျာေးနငှေ့ ်မ ဝါေမျာေးနငှေ့အ်ညီ ဖပ မ နဆာငရွ်က်ရမည်။  ၎ငေ်းအန ဖြငေ့ ်



နှုှိငေ်းယှဥ်၍ရနှိငုန်သာ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ တာဝ ခ် မှု ယနတရာေးမျာေး၏ နကာငေ်းမွ န်သာ လုပ်ကှိုငပ် ု 

အနလေ့အ မျာေးကှိုလည်ေး  ညေ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေးရမည်။ 

က။ အချကအ်လကြ်ျော်း၊ ြှတတ်ြ််းြှတရ်ောြျော်းနငှ  ်

 ကန် ခံအနထောကအ်ထော်းြျော်းက ို စိုနဆောင််းမခင််း၊  ြှတတ်ြ််းတငမ်ခင််း၊ 

အတညမ်ပြုမခင််း၊ နပေါင််းစည််းမခင််း၊ ထ  ််း  ြ််းမခင််းနငှ  ်စ စစ ်ံို်း ပ်မခင််း 

၁။ စိုနဆောင််းမခင််း၊ နပေါင််းစည််းမခင််း၊ ြှတတ်ြ််းတငမ်ခင််းနငှ  ်အတည်မပြုမခင််း 

၈။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ဖမ မ်ာနှိငုင် တွင ်(၂၀၁၁) ခုနစှမှ်စ၍ ကျ ေးလွ ခ် ေ့နသာ 

အကကီေးနလေးဆ ေုးနသာ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးတှို ေ့နငှေ့ ်

သက်ဆှိုငန်သာ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို 

စုနဆာငေ်းရမည်၊ နပါငေ်းစည်ေးရမည်၊  ှိ သ်ှိမေ်းရမည်ဖြစ်ပပီေး စှိစစ်သ ေုးသပ်ရမည်။  ှိသုှို ေ့လုပ်နဆာငရ်ာတွင ်

ယနတရာေးသည် - 

က။ ဖမ မ်ာနှိငုင် နငှေ့ ်စပ်လျဥ်ေး၍  လွတ်လပ်နသာ နှိငုင် တကာ အချက်အလက်ရှာနြွနရေးမစရ်ှငမ်ှ 

စုနဆာငေ်း ာေးနသာ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို ရယ ရ  ်

နတာငေ်းခ ပပီေး အသ ုေးဖပ ရမည်။ 

ခ။ သက်ဆှိုငန်သာ ဖပည်တွငေ်းအာဏာပှိုငမ်ျာေး၊ ကုလသမဂဂစ စ်အတွငေ်းရှှိ အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး၊ 

နှိငုင် တကာ၊ နေသတွငေ်း သှို ေ့မဟုတ် နှိငုင် တွငေ်း အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး (သှို ေ့) ဌာ မျာေး၊ အစှိုေးရ မဟုတ်နသာ 

အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး၊ အဖခာေး အစှိေုးရမဟုတ်သညေ့် ပုဂဂလှိက ကဏ္ဍကှိုယ်စာေးလှယ်မျာေး၊ အဖခာေးအုပ်စုမျာေး သှို ေ့မဟုတ် 

တစ်ဦေးချငေ်းလ ပုဂဂှိ လ်မျာေး အပါအဝင ်လှိအုပ်ပပီေး သငေ့န်လျာ်သည်ဟု မှတ်ယ ရနသာ ရငေ်းဖမစ်မျာေး  မှ 

ယနတရာေးဘက်က နတာငေ်းဆှိ၍ု ဖြစ်နစ၊  သှို ေ့မဟုတ် အဆှိပုါ ရငေ်းဖမစ်မျာေး၏ နပေးကမ်ေးမှုအရဖြစ်နစ  န ာက် ပ် 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတရ်ာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို စုနဆာငေ်းရမည်။ 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးမှလည်ေး သငေ့န်တာ်သလှိုနငှေ့ ်အဆှိပုါရငေ်းဖမစ်မျာေး ခွငေ့ဖ်ပ သနလာက် 

၎ငေ်းတှို ေ့အာေး အချက်အလက်မျာေးနငှေ့ ်အက အညီမျာေး နပေးနှိငုသ်ည်။ သက်ဆှိငုန်သာ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို သတ်မှတ် ာေးနသာ စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ 

လွတ်လပ်နသာစ ုစမေ်းစစ်ဆေးမှုယနတရာေးသှို ေ့ အနကာငေ်းဆ ေုး လွှ နဖပာငေ်းနပေးရ န်ငှေ့ ်ခွ ဖခာေးသတ်မတ်နှိငုရ်  ်ရည်ရွယ၍် 

လုပ်နဆာငန်ှိငုသ်ည်။ 



ဂ။  ပ်ဆငေ့ ်အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးကှို 

သငေ့န်လျာ်သလှိ ုစုနဆာငေ်းရမည်။  ှိသုှို ေ့စုနဆာငေ်းရာ၌  ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေး၊ သက်နသမျာေး သှို ေ့မဟုတ် 

သက်ဆှိုငန်သာ သတငေ်းအချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို 

နပေးနှိငုြွ်ယရ်ှှိနသာ ပုဂဂှိ လ်မျာေးနငှေ့ ်နတွွဲ့ဆ ုနမေးဖမ ေ်းမှု ဖပ လုပ်ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့ ်သှို ေ့မဟုတ် ၎ငေ်းတှို ေ့  မှ 

 ကွ်ဆှိုချက်မျာေး  ရယ ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့လ်ည်ေးနကာငေ်း၊  ရုပ်ဝတတ  ပှိုငေ်းဆှိငုရ်ာ သက်နသခ  ပစစည်ေးမျာေး၊ ဓာတ်ပ ု၊ ဗီွေယီှို 

သှို ေ့မဟုတ် အဖခာေး ရပ်ုသ ဆှိငုရ်ာ ပ ုမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ရုပ်သ ဆှိုငရ်ာ အရာမျာေး၊ ေဂီျစ်တယ် သှို ေ့မဟုတ် အဖခာေး 

အလီက် ရွ  ်စ် ပစစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်မှုခငေ်းဆှိငုရ်ာ ပစစည်ေးမျာေးကှို လက်ခ ရရှှိဖခငေ်းအာေးဖြငေ့၊် စီမ ရယ ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့ ်

သှို ေ့မဟုတ် ရယ ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့အ်ဖပင၊်   ယနတရာေး၏ လုပ်ပှိငုခွ်ငေ့က်ှို အနကာငအ် ည်နြာ်ရာတွင ်အန ာက်အက  

ဖြစ်နှိငုြွ်ယ်ရှှိသညေ့် အဖခာေးနသာ  ှိနတွွဲ့ကှိုငတ်ွယ်နှိငုန်သာ အရာမျာေး သှို ေ့မဟုတ်  ှိနတွွဲ့ကှိုငတွ်ယ်နှိငုဖ်ခငေ်း 

မရှှိနသာအရာမျာေးအာေး လကဝ်ယရ်ရှှိလာနအာင ်နဆာငရွ်က်ရမည်။  

ဃ။ သငေ့န်လျာ်သလှို ကွငေ်းဆငေ်းနလေ့လာဖခငေ်းနငှေ့ ်အဖခာေးအြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်

ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်ကဖ်ခငေ်းစသညေ့်  ည်ေးလမ်ေးမျာေး အပါအဝင ်လက်ခ ရရှှိနသာ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို သငေ့န်လျာ်သလှိုနငှေ့ ်လှိအုပ်သလှို 

မှတ်တမ်ေးတငပ်ပီေး စှိစစအ်တည်ဖပ ရမည်။ 

၂။ စ စစ် ံို်း ပ်မခင််း 

၉။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်းလကဝ်ယ်ရှှိ  အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို ယ ုကကည်စှိတ်ချရမှုနငှေ့ ်သက်နသခ ခှိုငလ် မုှု 

အရည်အနသွေးတှို ေ့အနပေါ် အနဖခခ ၍ တစ်ခုချငေ်း စှိစစ်ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ သှို ေ့မဟုတ် အဖခာေး အရာမျာေးနငှေ့ ်

ပ ေးနပါငေ်း၍ စှိစစ်ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ စှိစစ်ရမည်။  ှိသုှို ေ့ စှိစစ်ရာတွင ်လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှု 

ယနတရာေးအန ဖြငေ့ ်ကမဘာနပေါ် ရှှိ ဦေးနဆာင ်ဥပနေစ စ်မျာေးက အသှိအမတှ်ဖပ  ာေးနသာ 

သက်နသခ တငသ်ွငေ်းဖခငေ်းဆှိငုရ်ာနငှေ့ ်စစ်နဆေးပ ု ည်ေးလမ်ေးဆှိုငရ်ာ စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့ ်စည်ေးမျဥ်ေးမျာေးကှို 

စှိစစ်မှုလုပ်ရမညေ့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သငေ့န်လျာ်သလှို  ညေ့်သွငေ်းစဥ်ေးစာေးပပီေး သက်ဆှိုငသ်မျှ 

 ညေ့်သွငေ်းစဥ်ေးစာေးပပီေး ဆွ ယ ကျငေ့သ် ုေးနှိငုသ်ည်။ ယနတရာေးသည်  ၎ငေ်းလက်ဝယရ်ှှိ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးတွင ်လစ်ဟာမှုမျာေးကှို နြာ ်တု်ကာ၊ 

သက်ဆှိုငန်သာ န ာက် ပ် အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး 

ရယ နှိငုန်ရေးအတွက်  လှိုအပ်ချက်နငှေ့ ်လက်နတွွဲ့ ဖြစ်နှိငုစ်ွမေ်းတှို ေ့ကှို ဆ ေ်းစစ်ရ န်ငှေ့ ်အဆှိုပါ လစ်ဟာမှုမျာေးကှို 

ဖြစ်နှိငုန်သာအတှိငုေ်းအတာနငှေ့ ်သငေ့န်တာသ်လှိ ု ဖြညေ့်ဆည်ေးနှိငုရ် အ်တွက် အဆငေ့ဆ်ငေ့န်ဆာငရွ်က်  

ကကှိ ေးပမေ်းရမည်။ 



 

 

၃။ စီြံခ  ်ခ ွဲမခင််း၊ ထ  ််း  ြ််းမခင််းနငှ  ်  ြ််းဆည််းမခင််း 

၁၀။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်းလကဝ်ယ်ရှှိ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေး အာေးလ ေုးကှို နှိငုင် တကာ ဖပစ်မှုဆှိုငရ်ာ ဥပနေ 

စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့ ်အဖခာေး နှုှိငေ်းယှဥ်နှိငုန်သာ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ တာဝ ခ် မှု ယနတရာေးမျာေး၏ နကာငေ်းမွ န်သာ 

လုပ်ကှိုငပ် ုမျာေးနငှေ့အ်ညီ စ စ်တကျ မှတ်တမ်ေးတငရ်မည်၊ စီမ ခ ေ့ခွ် ရမည်၊  ှိ ေ်းသှိမေ်းရမည်၊ သှိမ်ေးဆည်ေးရမည်။ 

ဤလုပ်င ေ်းမျာေးကှို နဆာငရွ်က်ရာတွင ်(၂၀၁၁) ခုနစှမှ် စ၍ ဖမ မ်ာနှိငုင် တွင ်ကျ ေးလွ ခ် ေ့နသာ အကကေီးနလေးဆ ေုး 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေ ချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးအာေး စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့ရ်ှှိနသာ 

သှို ေ့မဟုတ် အ ာဂတ်တွင ်စီရငပ်ှိုငခွ်ငေ့ရ်ှှိလာနှိငုြွ်ယရ်ှှိနသာ နှိငုင် တွငေ်း တရာေးရ ု ေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ု ေးမျာေး၊ 

နေသတွငေ်း တရာေးရ ု ေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ု ေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် 

ခ ုရ ု ေးမျာေးတွင ်ရာဇတ်မှုမျာအာေး အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေစ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ  မျှတပပီေး ဘက်မလှိုက်နသာ  

တရာေးစွ ဆှိုစစ်နဆေးစီရငမ်ှုမျာေးတွင ်အဆှိုပါ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ  

အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အလွယ်တက  ရယ နှိငုမ်ှု၊ အသ ုေးချနှိငုမ်ှုနငှ်ေ့ သက်နသခ တငတွ်ငေ်းနှိငုမ်ှု ရှှိနစရ  ် 

ဖြစ်နှိငုသ်မျှ အကျယ်ဖပ ေ့ဆ် ေုး နရှေးရှုရမည်။  

၁၁။ လွတ်လပ်နသာစ ုစမေ်း စစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် လက်ဝယ်တွငရ်ှှိနသာ သက်ဆှိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး အာေးလ ုေးကှို စ စတ်ကျ မတှ်တမ်ေးတငရ် ၊် 

စီမ ခ ေ့ခွ် ရ ၊်  ှိ ေ်းသှိမ်ေးရ န်ငှေ့ ်သှိမ်ေးဆည်ေးရ အ်တွက ်အလီက် ရွ  ်စ် အချက်အလက်မျာေးနငှေ့ ်အမှုတွ မျာေး 

စီမ ခ ေ့ခွ် ဖခငေ်းဆှိုငရ်ာ စ စ်မျာေး၊  အချက်အလက်စုနဆာငေ်းသှိုနလှာငမ်ှုစ စမ်ျာေး အပါအဝင ်ကုလသမဂဂ 

စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့ ်ကှိုက်ညီသညေ့်  သငေ့န်လျာ်နသာ၊ အ  ေးဖပ လုပ် ာေးနသာ န ာက်ဆ ေုးနပေါ် ကွ ပ်ျ တာ 

အချက်အလက် ည်ေးပညာစ စ်မျာေးကှို အသ ုေးဖပ ရမည်။ အဆှိုပါ ကွ ပ်ျ တာ အချက်အလက်  ည်ေးပညာစ စ၊် 

အချက်အလက်နငှေ့ ်အမှုတွ စီမ ခ ေ့ခွ် ဖခငေ်းနငှေ့ ်အချက်အလက်စုနဆာငေ်းသှိုနလှာငမ်ှုစ စ်   ည်ေးလမ်ေးမျာေးနငှေ့ ်

စ စ်မျာေးအာေး သငေ့န်လျာ်သလှို မျှနဝဖခငေ်း၊ စုနပါငေ်း အသ ေုးဖပ ဖခငေ်း သှို ေ့မဟုတ် ရယ ဖခငေ်းတှို ေ့အတွက် ယနတရာေးသည် 

၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်လုပ်င ေ်းတာဝ မ်ျာေးနငှေ့ ်ညီညွတ်သညေ့်အတှိုငေ်း သငေ့န်လျာ်သလှို  

အဖခာေးကုလသမဂဂအြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရမည်။  ှိသုှို ေ့ ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ဖခငေ်းသည် 

ယနတရာေးအန ဖြငေ့ ်၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့မ်ျာေးကှို အနကာငအ် ည်နြာ်ရာတွင ်ကု က်ျစရှိတ်သက်သာနစရ န်ငှေ့ ်

လုပ်င ေ်းနဆာငရွ်ကရ်ာတွင ် ှိနရာက်မှုရှှိနစရ  ်ဖြစ်ပါသည်။ 



 

 ၁၂။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို အနကာငအ် ည်နြာ်ရ အ်တွက် 

လှိုအပ်သလှို လက်ဝယ်တွငရ်ှှိနသာအချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ  

အန ာက်အ ာေးမျာေးကှိ ုအနနာှငေ့အ်ယှက် အဖပတ်အနတာက်မရှှိနသာ အဆငေ့ဆ်ငေ့ ်ှိ ေ်းသှိမ်ေးမှုကွငေ်းဆက် 

(Chain of Custody) ရှှိနကကာငေ်း  နသချာနစရ  ်နဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၁၃။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အချက်အလက်၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာနငှေ့ ်သက်နသခ  

အန ာက်အ ာေးပ ုစ ု အာေးလ ုေးကှို မှတ်တမ်ေးတငရ် ၊် စီမ ခ ေ့ခွ် ရ ၊်  ှိ ေ်းသှိမ်ေးရ န်ငှေ့ ်သှိမ်ေးဆည်ေးရ  ်လှိုအပ်နသာ 

နဆာငရွ်က်နှိငုစ်ွမ်ေးကှို ဖြညေ့် စွက် ာေးရမည်၊ ရယ  ာေးရမည် သှို ေ့မဟုတ် အသ ေုးဖပ နှိငုရ်  ် ှိ ေ်းသှိမ်ေး ာေးရမည်။ 

ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်  အက အညီနပေးနှိငုမ်ညေ့် နဘေးကငေ်းလ ုဖခ  ပပီေး၊ ဂဏုသ်တငေ်းနကာငေ်းနသာ ဝ န်ဆာငမ်ှု 

ဌာ မျာေး၊ အန ာက်အက ဖပ ဌာ မျာေးနငှေ့ ်ချှိတ်ဆက်နှိငုရ်  ်သှို ေ့မဟုတ် ၎ငေ်းတှို ေ့ကှို အသ ုေးဖပ ရ  ်အလှို ေ့ငာှ 

ယနတရာေးသည် ကုလသမဂဂကှိယ်ုစာေး အြွ ွဲ့ဝငန်ှိငုင် မျာေး၊ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ၊ နေသတွငေ်း သှို ေ့မဟုတ် နှိငုင် တွငေ်း 

အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး၊ အြွ ွဲ့မျာေး သှို ေ့မဟုတ် ပုဂဂှိ လ်မျာေး သှို ေ့မဟုတ် သငေ့န်လျာ်နသာ နကာ်ပှိုနရေးရှငေ်းမျာေးနငှေ့ ်

သနဘာတ စာချ ပ်မျာေး ချ ပ်ဆှိုနှိငုပ်ါသည်။  ှိသုှို ေ့ချ ပ်ဆှိရုာတွင ်အချက်အလက် လ ုဖခ  နရေး၊ တငေ်းကကပ်စွာ 

လျှှိ ွဲ့ ဝှက် ာေးရှှိနရေးနငှေ့ ်ကုလသမဂဂအြွ ွဲ့ဝငန်ှိငုင် မျာေး၏ အ  ေးအခွငေ့အ်နရေးမျာေးနငှေ့ ်ကငေ်းလွတ်ခွငေ့မ်ျာေးအတွက် 

 ှိက်ုသငေ့န်သာအာမခ ချက်အာေးလ ေုး ပါဝငရ်မည်။ 

၁၄။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ရုပ်ဝတထ  အာေးဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ၊ အလီက် ရွ  ်စ်ပ ုစ ဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ 

လက်၀ယ်ရှှိ ၎ငေ်း၏မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးအာေးလ ုေးကှို ယနတရာေး၏လုပ်ပှိငုခွ်ငေ့ ်အ နဖမာက်ပပီေးန ာက် ၎ငေ်း၏ 

မှတ်တမ်ေးမျာေး နရရှည်သှိမ်ေးဆည်ေးဖခငေ်းအတွက် သငေ့န်လျာ်နသာ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေး နရေးဆွ သတ်မှတ်ဖခငေ်း၊  

အဆှိုပါ နမာ်က ွေ်းတငမ်ှတတ်မ်ေးမျာေးအာေး ရယ ကကညေ့်ရှုမှုဆှိုငရ်ာ စည်ေးမျဥ်ေးချမှတ်ဖခငေ်း အပါအ၀င၊် သငေ့န်တာ်သညေ့် 

စမ ခ ေ့ခွ် မှု၊ လက်ဝယ် ာေးရှှိဖခငေ်းနငှေ့ ်နမာ်ကွ ေ်းမှတ်တမ်ေးတငဖ်ခငေ်းတှို ေ့ကှို  လုပ်င ေ်း စတငန်ဆာငရွ်က်စဉ် 

ကတည်ေးက နသချာနအာင ်နဆာငရွ်ကရ်မည်။ 

 

 

 

 

 



ခ။ အမပည်မပည်ဆ ိုငရ်ောဥပနေအရ အဆ ိုပေါ ရောဇဝတြ်ှုြျော်းက ို စီရငပ် ိုငခ် င ရှ် န ော   ို  ြဟိုတ ်အ ောဂတတ် င ်

စီရငပ် ိုင ်ခ င ရှ် လောန ိုငန် ော န ိုငင်တံ င််း တရော်းရံို်းြျော်း   ို  ြဟိုတ ်ခံိုရံို ်းြျော်း၊ နေ တ င််း တရော်းရံို ်းြျော်း   ို  ြဟိုတ ်

ခံိုရံို ်းြျော်းနငှ  ်န ိုငင်တံကော တရော်းရံို ်းြျော်း   ို  ြဟိုတ ်ခံိုရံို ်းြျော်းတ င ်အမပညမ်ပည်ဆ ိုငရ်ော ဥပနေစံနှု ််းြျော်းနငှ အ်ညီ 

ြျှတပပီ်းလ တလ်ပ်န ော ရောဇဝတြ်ှုဆ ိုငရ်ောစစ်နဆ်းစီရငြ်ှုြျော်းအော်း လ ယက်နူချောနြ ွေ့နစရ ်နငှ  ်

  ကလ်ကမ်ြ ်ဆ ်နစရ အ်တ က ်အြှုတ ွဲြျော်း မပငဆ်ငန်ပ်းမခင််း 

၁။ အြှုတ ွဲြျော်း မပငဆ်ငန်ပ်းမခင််း 

၁၅။ အကကီေးနလေးဆ ေုး ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာဥပနေ ချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးနငှေ့ပ်တ်သက်၍ 

စုနဆာငေ်းခ ေ့နသာ၊ နပါငေ်းစည်ေးခ ေ့နသာ၊  ှိ ေ်းသှိမေ်းခ ေ့နသာ၊ စှိစစ်သ ုေးသပ်ခ ေ့နသာ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အနဖခခ ၍၊ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှု 

ယနတရာေးသည် မျှတပပီေး ဘကမ်လှိုက်နသာ  ရာဇဝတမ်ှုဆှိုငရ်ာ တရာေးစွ ဆှိုစရီငမ်ှုမျာေးအာေး လွယ်က နချာနမွွဲ့နစရ  ်

နငှေ့ ်သွက်လက်ဖမ ဆ် န်စရ အ်တွက်၊ အဆှိပုါ ရာဇဝတမ်ှုမျာေးအတွက် တာဝ ရ်ှှိနသာ ပုဂဂှိ လ်မျာေး၏ 

ရာဇဝတ်မှုနဖမာက်နသာ လုပ်ရပ်မျာေးအနပေါ် အဓှိက ာေး၍ အမှုတွ မျာေးကှို ဖပငဆ်ငရ်မည်။ အဆှိုပါ 

အမှုတွ မျာေးတွင ် ှိရုာဇဝတမ်ှုမျာေးတွက် တာဝ အ်ရှှိဆ ုေးဟု ယ ဆရသညေ့် ပုဂဂှိ လ်မျာေးအာေး ၎ငေ်းတှို ေ့၏ 

ပတ်သက်ဆက်နယ်ွမှု သှို ေ့မဟုတ် တရာေးဝင ်ရာ  ေးတာဝ အ်နပေါ် အနဖခခ ၍ မည်သညေ့ခ်ခငေ်းချက်မျှိ ေးမျှမ ာေးရှှိဘ  

စှိစစ်သ ုေးသပ်မှုနငှေ့ ်ဦေးတည်အနလေး ာေးမှု ပါဝငရ်မည်။ 

၁၆။ အဆှိုပါအမှုတွ မျာေးတငွ ်လတွ်လပ်နသာစ ုစမေ်းနရေးယနတရာေး၏ လက်ဝယ်ရှှိ  သကဆ်ှိုငရ်ာ 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး အာေးလ ုေး ပါဝငရ်မည်။ 

၎ငေ်းတှို ေ့မှာ အာဏာကှိငုစွ်  ာေးမှုအရ သှို ေ့မဟုတ် ဖမငေ့မ်ာေးနသာ ရာ  ေးအရ  တာဝ ရ်ှှိဖခငေ်း အပါအဝင ်

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာဥပနေအရ  တာဝ ခ် ရနှိငုန်သာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာဥပနေအရ 

အသှိအမတှ်ဖပ  ာေးနသာ ရာဇဝတ်မှုဆှိုငရ်ာ တာဝ ခ် မှု  ည်ေးလမ်ေး သှို ေ့မဟုတ်  ည်ေးလမ်ေးမျာေးနငှေ့ ်စပ်လျဥ်ေး၍  

အဖပစ်ဝ ခ် သညေ့်သက်နသခ ချက်နငှေ့ ်အဖပစ်လွ နရှာငသ်ညေ့သ်က်နသခ ချက် နစ်ှမျှိ ေးလ ုေး ပါဝငရ်မည်။ 

၁၇။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ရာဇဝတ်မှုမျာေးနငှေ့ ်အဆှိုပါ စွပ်စွ  ာေးနသာ 

ရာဇဝတ်မှုမျာေးအတွက် တှိက်ုရှိုက် သှို ေ့မဟုတ် သွယ်ဝှိုက်၍ တာဝ ရ်ှှိနသာ ပုဂဂှိ လ်မျာေး အကကာေး ဆက်စပ်မှုကှိ ု

နြာ် တု်ရ  ်ကကှိ ပမ်ေးရမည်။ အ  ေးသဖြငေ့ ်သက်နသခ ချက် ဆက်စပ်မှုအနပေါ် အနလေး ာေးရငေ်း နြာ် တု်ရ  ်

ကကှိ ေးပမေ်းရမည်။  ၎ငေ်းသည် အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ ဥပနေအရ သတ်မှတ် ာေးနသာ အာဏာစွ ကှိုင ်ာေးမှုအရ  

သှို ေ့မဟုတ် ဖမငေ့မ်ာေးနသာ ရာ  ေးအရ တာဝ ရ်ှှိဖခငေ်းဆှိုငရ်ာ စည်ေးမျဉ်ေး အပါအဝင၊် တရာေးခ ၏ ကက ရွယ်ချက်နငှေ့ ်

ဖပစ်မှုဆှိုငရ်ာ တာဝ ရ်ှှိမှု  ည်ေးလမ်ေးတှို ေ့နငှေ့သ်က်ဆှိုငန်သာ သက်နသခ ချက်အနပေါ် အာရ ုစှိုက်ရမည်။ 



၂။ အချကအ်လကြ်ျော်း၊ ြှတတ်ြ််းြှတရ်ောြျော်းနငှ  ် ကန် ခံအနထောကအ်ထော်းြျော်း ြျှနဝမခင််း 

၁၈။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ရာဇဝတ်မှုမျာေးကှို စရီငပ်ှိုငခွ်ငေ့ရ်ှှိနသာ သှို ေ့မဟုတ် 

အ ာဂတ်တွင ်စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့ရ်ှှိလာနှိငုြွ်ယ်ရှှိနသာ နှိငုင် တငွေ်း တရာေးရ ု ေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ုေးမျာေး၊ နေသတွငေ်း 

တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ုရ ုေးမျာေး နငှေ့န်ှိငုင် တကာ တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ရု ု ေးမျာေးတငွ ်မျှတပပီေး 

ဘက်မလှိုက်နသာ  ရာဇဝတမ်ှုဆှိုငရ်ာ  တရာေးစွ ဆှိုစစ်နဆေးစီရငမ်ှုမျာေးအာေး ပ ေ့ပှိုေးနပေးရ န်ငှေ့ ်

သွက်လက်ဖမ ဆ် န်စရ အ်တွက် သက်ဆှိုငရ်ာအချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေး အာေးလ ုေးကှို ဥပနေအရ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့ရ်ှှိ၍  စ ုစမေ်းစစ်နဆေးနှိငုန်သာ၊ 

တရာေးစွ ဆှိုနှိငုန်သာ  သှို ေ့မဟုတ် တရာေး စီရငန်ှိငုန်သာ အာဏာပှိုငမ်ျာအာေး အဖပည်ဖပညဆ်ှိုငရ်ာ 

ဥပနေစ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ  မျှနဝနပေးရမည်။ ဤကှိစစနငှေ့စ်ပ်လျဥ်ေး၍ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်သည် ၎ငေ်း၏ 

ဆ ုေးဖြတ်ချက် 39/2 တွင ် လတွ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး အန ဖြငေ့ ်ဖမ မ်ာနှိငုင် ရှှိ 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးနငှေ့ပ်တ်သက်၍ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ရာဇဝတ်ခ ရု ု ေးနငှေ့ ်မည်သညေ့် အ ာဂတ် 

စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုအတွက်မဆှို အ ေီးကပ် ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရ  ်နတာငေ်းဆှို ာေးပါသည်။ 

၁၉။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက စုနဆာငေ်း၊  ှိ ေ်းသှိမေ်း၊ သှိမေ်းဆည်ေး ာေးနသာ 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ 

ဥပနေနငှေ့အ်ညီ အ ာဂတ်တွင ်မျှတပပီေး လွတ်လပ်နသာ ရာဇဝတ်မှုဆှိုငရ်ာစစ်နဆေးစီရငမ်ှုမျာေးအာေး 

လွယ်က နချာနမွွဲ့နစရ  ်ရည်ရွယ်ချက်အဖပင၊် အဖခာေး မည်သညေ့်  ည်ေးလမ်ေးဖြငေ့မ်ဆှို အသ ုေးဖပ ရ  ်လွတ်လပ်နသာ 

စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက ဆ ုေးဖြတ်နှိငုပ်ါသည်။  ှိသုှို ေ့ ဆ ုေးဖြတ်မှုကှို ယနတရာေး၏ ချမတှ် ာေးနသာ 

စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးနငှေ့ ်လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့အ်ညီ ကှိစစရပ်တစ်ခုချငေ်း စီအလှိုက် ၎ငေ်း၏ ချငေ့ခ်ျှိ  ်နဆာငရွ်က် 

ပှိုငခွ်ငေ့အ်ရ ဖပ လုပ်နှိငုသ်ည်။ 

၂၀။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်းက သငေ့ဖ်မတ်သည်ဟု ယ ဆသညေ့ ်

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို ကလုသမဂဂ၏ ဥပနေမျာေး၊ 

စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးနငှေ့ ်မ ဝါေမျာေး၊ အဖပည် ဖပည်ဆှိငုရ်ာလ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ဥပနေ အပါအဝင ်သက်ဆှိုငရ်ာ 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာဥပနေ၊ အဖခာေး နှုှိငေ်းယှဥ်နှိငုန်သာ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ တာဝ ခ် မှုဆှိုငရ်ာ ယနတရာေးမျာေး၏ 

 ည်ေးဥပနေမျာေးနငှေ့ ်စ နှု ေ်းမျာေးအဖပင ်နကာငေ်းမွ န်သာ လုပ်ကှိုငပ် ုအနလေ့အ မျာေးနငှေ့အ်ညီ မျှနဝရမည်။ 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးအန ဖြငေ့ ်အဖခာေးနသာ အနကကာငေ်းအချက် မျာေးအဖပင ်

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေး သှို ေ့မဟုတ် သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး၏ လျှှိ ွဲ့ ဝှက် ာေးရှှိမှုကှိ ု

မ လရငေ်းဖမစမ်ျာေးက နပေး ာေးနသာ  သနဘာတ ခွငေ့ဖ်ပ ချက်နငှေ့ ်အဆှိုပါ အချက်အလက်မျာေးအာေး  ှို ေ့သှို ေ့ 

အသ ုေးဖပ ဖခငေ်းနကကာငေ့ ်နပေါ်နပါက်နကာငေ်း နပေါ်နပါက်လာနှိငုသ်ညေ့် အကာအကွယ်နပေးနရေးဆှိုငရ်ာ 



စှိုေးရှိမ်ပ ပ မ်ှုမျာေးကှိုမဆှို  ညေ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေးရမည်။  ှို ေ့ဖပင ်ကျ ေးလွ  ်ခ ရသ မျာေးနငှေ့ ်

မျက်ဖမငသ်က်နသမျာေးအတွက် သငေ့န်လျာ်နသာ အကာအကွယ်နပေးနှိငုစ်ွမ်ေးသညေ့် ခ ုရ ုေးတစ်ရ ုေးနရှ ွဲ့ နမှာက်တွင ်

မျှတစွာ တရာေးစီရငခ် ပှိုငခွ်ငေ့ ်အပါအဝင၊် အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးအာေး အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာလ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ဥပနေစ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီသာ 

အသ ုေးဖပ မည်ဖြစ်နကကာငေ်း ယ ကုကည် ှိက်ုစွာ နသချာနစနှိငုန်သာ အာဏာပှိငုမ်ျာေး၊ အြွ ွဲ့မျာေးနငှေ့ ်

အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့သ်ာလျှင ်အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို 

မျှနဝနကာငေ်း နဝမျှနှိငုသ်ည်။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် နသေဏ ်ဖပစ်ေဏန်ပေးနှိငုန်သာ 

သှို ေ့မဟုတ် နဆာငရွ်က်နှိငုန်သာ ရာဇဝတ်မှုဆှိငုရ်ာ စစ်နဆေးစီရငမ်ှုမျာေးတွင ်အသ ေုးဖပ ရ အ်တွက် 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ တာဝ ခ် မှုယနတရာေးမျာေးက အန ာက်အ ာေးမျာေးမျှနဝဖခငေ်းကှို တာေးဖမစ်နသာ ကုလသမဂဂ၏ 

မ ဝါေကှို  ပ်မ  လှိုက် ာရမည်။ 

၂၁။ သက်နသခ အန ာက်အ ာေးကှို ဥပနေအရ လုပ်ပှိငုခွ်ငေ့ဖ်ပ  ာေးနသာ အာဏာပှိုင၊် အြွ ွဲ့ သှို ေ့မဟုတ် 

အြွ ွဲ့အစည်ေးတစ်ခုသှို ေ့  မျှနဝရာတွင ်လွတ်လပ်နသာ စ စုမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အဖခာေးနသာ 

လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးအဖပင ်မ ရငေ်းမှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေး သှို ေ့မဟုတ် သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို 

သငေ့န်တာ်သလှို ဖြစ်နှိငုန်သာ အတှိုငေ်းအတာအ ှိ၊ မှိတတ  မ ှက် န်ကကာငေ်း အတည်ဖပ ပပီေးဖြစ်နသာ မှိတတ  မျာေးကှိ ု

နပေးအပ်ရမည်။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက မျှနဝနသာ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာ သှို ေ့မဟုတ် သက်နသခ  

အန ာက်အ ာေး မ ရငေ်းအာေးလ ုေးကှို ၎ငေ်းတှို ေ့၏ မ ရငေ်း အနဖခအန အတှိုငေ်း လွတ်လပ်နသာယနတရာေး   အဖမ ဆ် ေုး 

 ည်ေးလမ်ေးတကျ ဖပ ပ်ှို ေ့နပေးရမည်။  မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေး သှို ေ့မဟုတ် သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးအာေး 

အဖခာေး မည်သညေ့် အာဏာပှိုင၊် အြွ ွဲ့ သှို ေ့မဟုတ် အြွ ွဲ့အစည်ေးကှိုမျှ  တု်နြာ်နပေးမည် မဟုတ်နကကာငေ်း ဥပနေအရာ 

လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့ဖ်ပ  ာေးနသာ အဆှိုပါ  အာဏာပှိငု၊် အြွ ွဲ့ သှို ေ့မဟုတ် အြွ ွဲ့အစည်ေး  မှ အာမခ ချက်ကှိုလည်ေး 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး အန ဖြငေ့ ်ရယ ရမည်။ 

၂။ တညန်ဆောကပံ်ိုနငှ  ်ဖ ွဲ ွေ့စည််းထော်းပံို  

၂၂။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးကှို ကှိယ်ုကျငေ့တ်ရာေးနငှေ့ ်တည်ကကည်နဖြာငေ့မ်တ်မှု ဖမငေ့မ်ာေးပပီေး 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာဥပနေမျာေးနအာက်ရှှိ ကကေီးနလေးနသာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးအာေး စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုနငှေ့ ်

တရာေးစွ ဆှိုမှုမျာေး နဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်အတတ်ပညာပှိုငေ်း အရည်အချငေ်းဖပညေ့်မမီှု အဆငေ့အ်တ ေ်း အဖမငေ့ဆ် ေုး 

ပှိုငဆ်ှိုင ်ာေးသညေ့်အဖပင ်အနတွွဲ့အကက  လည်ေး အမျာေးအဖပာေးရှှိနသာ ပုဂဂှိ လ်တစ်ဦေးက အကကီေးအက  အဖြစ် 

ဦေးနဆာငရ်မည်။ အဆှိုပါပုဂဂှိ လ်တွင ် နှိငုင် တကာ နငှေ့/်သှို ေ့မဟုတ် ဖပည်တွငေ်း ဖပစ်မှုဆှိငုရ်ာ တရာေးမျှတမှု ရှှိနရေးနငှ်ေ့ 

ပတ်သက်၍ အနတွွဲ့အကက   အမျာေးအဖပာေးရှှိရမညေ့်အဖပင၊် နှိငုင် တကာ ဖပစ်မှုဆှိုငရ်ာဥပနေ၊ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ဥပနေနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ လ သာေးချငေ်းစာ ာန ာက် ာေးမှု ဥပနေတှို ေ့နငှေ့ပ်တ်သက်၍ 



 က်ရှု ှိငေ်းနသာ အသှိပညာရှှိရပါမည်။ အကကေီးအက သည်  လွတ်လပ်ပပီေး ဘက်လှိုက်မှုကငေ်းနကကာငေ်း ဖပသနှိငုသ်ညေ့် 

ယခငမ်ှတ်တမေ်း ရှှိရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ တရာေးမျှတမှု၊ တာဝ ခ် မှုနငှေ့ ်လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးမျာေးကှို  ှိ ေ်းသှိမ်ေးရ န်ငှေ့ ်ကျာေး-မ 

တ ေ်းတ ညီမျှမှု ရှှိနစရ  ်ယ ကုကည်လက်ခ ကာ နဆာငရွ်ကသ်  ဖြစ်ရမည်။ အကကေီးအက ကှို အန နွ  ွ

အတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်က ကုလသမဂဂ၏ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဆှိုငရ်ာ မဟာမငေ်းကကီေးနငှေ့ ်ဥပနေ ဆှိုငရ်ာအတှိုငပ်ငခ် တှို ေ့နငှေ့ ်

နဆွေးနနေွးတှိငုပ်င၍် ခ ေ့အ်ပ်ရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ က ဦေးရာ  ေး သက်တမ်ေးကာလမှာ နစှ်နစှ်ဖြစသ်ည်။  လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို 

ဆက်လက်အနကာငအ် ည်နြာ်ရ ရ်ှှိဖခငေ်းနငှေ့ ်ရ ပ် ုနငအွနပေါ် မ တည်၍ ရာ  ေးသက်တမ်ေးကှို တှိေုးဖမြှငေ့ရ်မည်။ 

၂၃။ ယနတရာေး၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို အနကာငအ် ည်နြာ်ဖခငေ်းအတွက် မဟာဗျ ဟာတစရ်ပ် နရေးဆွ ဖခငေ်း၊ 

လက်ခ ကျငေ့သ် ေုးဖခငေ်းနငှေ့ ်ပ မှု  ်ဖပ လ်ည်သ ုေးသပ်၍ ဖပငဆ်ငဖ်ခငေ်း၊ ယနတရာေး၏ လုပ်င ေ်းအစီအစဉ်ကှို 

သတ်မှတ်ဖခငေ်းနငှေ့ ်၎ငေ်း၏ လုပ်င ေ်းနဆာငရွ်က်မှုနငှေ့ပ်တ်သက်နသာ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေး ချမှတ်ဖခငေ်းတှို ေ့ 

နဆာငရွ်ကရ်မည်။ 

၂၄။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ အကကေီးအက ကှို   ေတုှိယ အကကေီးအက  တစ်ဦေးက 

အက အညီနပေးရမည်။ အဆှိပုါ ေတုှိယ အကကေီးအက တွငလ်ည်ေး  နှိငုင် တကာ နငှေ့/်သှို ေ့မဟုတ် ဖပည်တွငေ်း 

ဖပစ်မှုဆှိုငရ်ာ တရာေးမျှတမှုရှှိနရေးနငှေ့ပ်တ်သက်၍ အနတွွဲ့အကက   အမျာေးအဖပာေးရှှိရမညေ့်အဖပင၊် နှိငုင် တကာ 

ဖပစ်မှုဆှိုငရ်ာဥပနေ၊ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ဥပနေနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ လ သာေးချငေ်းစာ ာ 

န ာက် ာေးမှုဥပနေတှို ေ့နငှေ့ ်ပတ်သက်၍  ကရ်ှု ှိငေ်းနသာအသှိပညာရှှိရပါမည်။ ေတုှိယ အကကီေးအက ကှို 

အကကီေးအက က ကုလသမဂဂ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးမဟာမငေ်းကကီေးနငှေ့ ်ကုလသမဂဂ ဥပနေဆှိုငရ်ာအတှိုငပ်ငခ် တှို ေ့နငှေ့ ်

နဆွေးနနေွးတှိငုပ်င၍် ခ ေ့အ်ပ်ရမည်။ 

၂၅။ လွတ်လပ်နသာစ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ အကကေီးအက သည် သမာသမတ်ကျပပီေး 

အနတွွဲ့အကက  ရငေ့သ် န်သာ ကျွမ်ေးကျင ်၀  ်မေ်းမျာေးနငှေ့ ်စီမ အုပ်ချ ပ်မှုဆှိုငရ်ာ ဝ  ်မ်ေးမျာေးကှို ခ ေ့အ်ပ်ရမည်။ 

အဆှိုပါဝ  ်မေ်းမျာေးသည် အဖခာေးနသာ  ယ်ပယ်မျာေးအဖပင ်နှိငုင် တကာဖပစ်မှုဆှိငုရ်ာဥပနေ၊ အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဥပနေ၊ အဖပည်ဖပည် ဆှိုငရ်ာလ သာေးချငေ်းစာ ာန ာက် ာေးမှုဥပနေ၊ ရာဇဝတ်မှုဆှိုငရ်ာ 

စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုနငှေ့ ်တရာေးစွ ဆှိုမှု၊ ကွ ပ်ျ တာအချက်အလက်စ စ်စီမ ခ ေ့ခွ် မှု၊ Application နရေးဆွ ဖခငေ်း၊ 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးအတကွ် လ ုဖခ  နရေး၊  

သှိမ်ေးဆည်ေးနရေးနငှေ့ ် ှိ ေ်းသှိမ်ေးနရေး၊  စစဘ်က်ဆှိငုရ်ာကှိစစရပ်မျာေး၊ မှုခငေ်းနဆေးပညာဆှိုငရ်ာအရ လှိုအပ်သလှို 

ေဂီျစ်တယ ်မှုခငေ်းနဆေးပညာ၊ မှုခငေ်းနဆေးပညာဆှိုငရ်ာ နရာဂါနြာ် တု်မှုနဗေနငှေ့ ်မှုခငေ်းနဆေးပညာဆှိုငရ်ာ 

ဓါတ်ပ ုဓါတ်မှ မ်ျာေး၊ လှိငပ်ှိုငေ်းဆှိုငရ်ာနငှေ့ ်ကျာေး-မ အနဖခဖပ  ရာဇ၀တ်မှုမျာေးနငှေ့ ် အကကမ်ေးြက်မှုမျာေး၊ အမျှိ ေးသမေီး 

အခွငေ့အ်နရေးမျာေး၊ ကနလေးသ ငယ် အခွငေ့အ်နရေးမျာေး၊ ကနလေးသ ငယ်မျာေးအနပေါ် ကျ ေးလွ သ်ညေ့်ရာဇဝတ်မှုမျာေး၊ 

ကျ ေးလွ ခ် ရသ နငှေ့ ်သက်နသမျာေးကှို အကာအကွယ်နပေးဖခငေ်းနငှေ့ ်ကွ ပ်ျ တာအချက်အလက် ည်ေးပညာနငှေ့ ်



လ ုဖခ  နရေးနငှေ့ ်ဝ  ်မ်ေးမျာေး၏ ရုပ်ပှိုငေ်းဆှိုငရ်ာ လ ုဖခ  နရေးနငှေ့ ်နဘေးအနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်းနရေးတှို ေ့တွင ်

ကျွမ်ေးကျငမ်ှုရှှိရမည်။ 

၂၆။ ဝ  ်မ်ေးမျာေးကှို ခ ေ့အ်ပ်ရာတွင ်မတ ကွ ဖပာေးနသာ ဥပနေ ကျငေ့သ် ုေးမှုစ စ်န ာက်ခ မှ ကှိယု်စာေးဖပ ပါဝငမ်ှု၊ 

န ရာနေသစ ုလငမ်ှု၊ ကျာေး-မ အချှိ ေး မျှတမှု၊ နေသဆှိုငရ်ာအလှိုက် ကျွမ်ေးကျငမ်ှုနငှေ့ ်အ  ေးသဖြငေ့ ်ဖမ မ်ာနှိငုင် နငှေ့ ်

သက်ဆှိုငရ်ာ ဘာသာစကာေး ကျွမ်ေးကျငမ်ှုမျာေးနငှေ့ ်ပတ်သက်လာလျှင ်အ  ေး ညေ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေးရမည်။ 

၂၇။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ အကကေီးအက ၊ ေတုှိယ အကကေီးအက နငှေ့ ်ဝ  ်မ်ေးမျာေးသည် 

၎ငေ်းတှို ေ့၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို ကျငေ့သ် ုေးရာနငှေ့ ် လုပ်င ေ်းတာဝ မ်ျာေးကှို နဆာငရွ်က်ရာတွင ်လွတ်လပ်မှုနငှေ့ ်

သမာသမတ်ကျမှု အဖပညေ့ရ်ှှိရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ ၎ငေ်းတှို ေ့၏ လုပ်င ေ်းတာဝ မ်ျာေး နဆာငရွ်က်ရာတွင ်မည်သညေ့် အစှိေုးရ 

သှို ေ့မဟုတ် ဖပငပ်မှ ညွှ က်ကာေးချက်မျာေး နတာငေ်းခ ဖခငေ်း သှို ေ့မဟုတ် လက်ခ ဖခငေ်း မဖပ ရ။ ၎ငေ်းတှို ေ့သည်  

လုပ်င ေ်းတာဝ မ်ျာေးကှို  မေ်းနဆာငရ်ာ၌  ှိနရာက်မှု၊ အရည်အချငေ်း ဖပညေ့်မီမှုနငှေ့ ်သမာသမတ်ရှှိမှုတှို ေ့နငှေ့ ်

ပတ်သက်၍ အဖမငေ့ဆ် ုေး စ နှု ေ်းမျာေးကှို  ှိ ေ်းသှိမ်ေးရမည်။ 

၃။ စနံှု ််းြျော်းနငှ  ်လိုပ်ထံို်းလိုပ် ည််းဆ ိုငရ်ော  တြှ်တခ်ျကြ်ျော်း  

၂၈။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှိ ုနှိငုင် တကာဖပစ်မှုဆှိငုရ်ာဥပနေ စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ စုနဆာငေ်းဖခငေ်း၊ 

နပါငေ်းစည်ေးဖခငေ်း၊ စှိစစ်သ ေုးသပ်ဖခငေ်း၊  ှိ ေ်းသှိမေ်းဖခငေ်းနငှေ့ ်သှိမ်ေးဆည်ေးဖခငေ်းအတွကအ်ဖပင၊်  မျှတပပီေး 

ဘက်မလှိုက်နသာ  ရာဇဝတမ်ှုဆှိုငရ်ာ တရာေးစွ ဆှိုစစ်နဆေးစီရငမ်ှုမျာေးအာေး ပ ေ့ပှိေုးနပေးနှိငုရ် န်ငှေ့ ်ဖမ ဆ် န်စရ  ်

အမှုတွ မျာေး ဖပငဆ်ငဖ်ခငေ်းအတွက်လည်ေး  အလုပ်၏ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေးကှို 

ချမှတ်ကျငေ့သ် ေုးရမည်။ နှိငုင် တွငေ်း၊ နေသတွငေ်း သှို ေ့မဟုတ် အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ တရာေးရ ုေးမျာေး သှို ေ့မဟုတ် ခ ရု ုမျာေး 

နရှ ွဲ့နမှာက်တွင ်အဆှိပုါအန ာက်အ ာေးမျာေးနငှေ့ ်မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေး၏ အသ ေုးဝငမ်ှုနငှေ့ ်သက်နသအဖြစ် 

လက်ခ နှိငုမ်ှု ဖြစ်နှိငုသ်မျှ အကျယ်ဖပ ေ့ဆ် ုေး ရှှိနစရ အ်လှို ေ့ငာှ၊ အဆှိုပါလုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးသည် ကုလသမဂဂ 

ပဋှိညာဉ်စာတမ်ေး၊ ကုလသမဂဂ၏  ည်ေးဥပနေမျာေး၊ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေး၊ မ ဝါေမျာေးနငှေ့ ်နကာငေ်းမွ န်သာ 

လုပ်ကှိုငပ် ုနလေ့အ မျာေး၊ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးဥပနေအပါအဝင ်သက်ဆှိုငရ်ာအဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေနငှေ့ ်

စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့ ်ညီညွတ်နသာ အ  ေးသဖြငေ့ ်မျှတနသာတရာေးစီရငခ် ပှိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်အဖခာေး ည်ေးလမ်ေးတကျ 

လုပ်င ေ်းစဉ်ဆှိငုရ်ာ ဖပဋ္ဌာ ေ်းချက်မျာေးနငှေ့ ်သက်ဆှိုငရ်ာ ဥပနေစ နှု ေ်း စသဖြငေ့ ် ဖြစ်နှိငုသ်မျှ အဖမငေ့မ်ာေးဆ ေုး 

စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့ ်သက်ဆှိငုရ်ာဥပနေစ စ်အနပေါ်အနဖခခ ရမည်။ အဆှိုပါ လုပ်  ေုးလပ်ု ည်ေးမျာေးသည် 

ကျ ေးလွ ခ် ရသ အြှို ေ့ ဖပ လ်ည်စှိတ်ေဏသ်ငေ့မ်ှုကှို အ ည်ေးဆ ုေးဖြစ်နစရ အ်နလေး ာေးမှု ဖြစ်နစရမညေ့်အဖပင ်လှိင၊် 

ကျာေး-မ အဖမင၊် အသကအ်ရွယ်၊ ကှိုေးကွယ်ရာ ဘာသာနငှေ့ ်တှိုငေ်းရငေ်းလ မျှိ ေးစု ဖြစရ်ဖခငေ်းနကကာငေ့ ်ဖြစ်နစမညေ့် 



 ှိရှလွယ်သညေ့်နဖခအန မျာေးကှို  ညေ့်သွငေ်းစဥ်ေးစာေးရမည်။ ၎ငေ်း၏ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေးကှို 

နရေးဆွ သတ်မှတ်ရာတွင ်လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အဖခာေး နှုှိငေ်းယဥ်ှနှိငုန်သာ 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ တာဝ ခ် မှုယနတရာေးမျာေး၏ နကာငေ်းမွ န်သာ လုပ်ကှိုငပ် ု အနလေ့အ မျာေးကှို ဆွ ယ  

ကျငေ့သ် ုေးရမည်။  

၂၉။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် သက်ဆှိုငရ်ာအချကအ်လက်မျာေး၊ 

မှတတ်မ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို စ ုစမေ်းစစ်နဆေးနရေး အာဏာပှိုငမ်ျာေး၊ 

တရာေးစွ ဆှိုနရေး အာဏာပှိုငမ်ျာေးနငှေ့ ်တရာေးစီရငန်ရေး ဆှိုငရ်ာအာဏာပှိငုမ်ျာေးသှို ေ့ နဝမျှနပေးရ အ်တွက် 

ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေး၊ သက်နသမျာေးနငှေ့ ်အဖခာေး ရငေ်းဖမစမ်ျာေး  က  အနကကာငေ်းစ သုနဘာနပါက်၍ နပေးအပ်နသာ 

သနဘာတ ခွငေ့ဖ်ပ ချက် ရယ ရ  ်ကကှိ ေးပမ်ေးရမည်။ အဆှိုပါ သနဘာတ ညီချက် အဖပညေ့အ်စ ုဖြစ်နစ သှို ေ့မဟုတ် 

တစ်စှိတ်တစ်ပှိငုေ်းဖြစ်နစ၊ သှို ေ့မဟုတ် မရရှှိသည်ဖြစ်နစ လတွ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် 

 ည်ေးလမ်ေးတကျ မှတ်တမေ်းတငရ်မည်။ 

၃၀။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေး၏ အသက်အရွယ်၊ လှိင၊် 

လှိငစ်ှိတ်တှိမေ်းညွှတ်မှု၊ကျာေး-မ အဖမငန်ငှေ့ ်ကျ ေ်းမာေးနရေးအနဖခအန တှို ေ့ကှို န ာက်ရှု၍လည်ေးနကာငေ်း၊ 

အ  ေးသဖြငေ့ ်လှိငပ်ှိငုေ်းဆှိငုရ်ာနငှေ့ ်ကျာေး-မ ဆှိငုရ်ာ အနဖခဖပ အကကမ်ေးြက်မှု သှို ေ့မဟုတ် 

ကနလေးသ ငယ်မျာေးအနပေါ်အကကမ်ေးြက်မှု ဆှိုငရ်ာ  ရာဇဝတ်မှုမျာေးတငွ၊် ရာဇ၀တ်မှု၏ သနဘာသဘာဝအာေး 

 ညေ့်သွငေ်းစဥ်ေးစာေးဖခငေ်းဖြငေ့ ် ၎ငေ်းတှို ေ့၏ ပုဂဂှိ လ်နရေးလ ုဖခ  မှု၊ အကျှိ ေးစီေးပွာေးမျာေးနငှေ့ ်ကှိယ်ုနရေးကှိယ်ုတာ 

အနဖခအန မျာေးအနပေါ် နလေးစာေးရ န်ငှေ့ ်နလေးစာေးမှုရှှိနစရ  ်သငေ့န်လျာ်နသာ အစီအမ မျာေး 

နဆာငရွ်ကရ်မည်။လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှု ယနတရာေးသည် ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေးနငှေ့ ်သက်နသမျာေးအာေး 

အကာအကွယ်နပေးရ အ်တကွ် လုပ်င ေ်းပှိငုေ်းဆှိငုရ်ာ သငေ့န်လျာ်နသာ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေး 

ချမှတ်ကျငေ့သ် ေုး ရမည်ဖြစ်ပပီေး၊ ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်စဉ်နငှေ့ ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ဖခငေ်းရလေအ်ဖြစ် ၎ငေ်းတှို ေ့၏ 

နဘေးအနတရာယ်ကငေ်းရှငေ်း နရေးနငှေ့လ် ုဖခ  နရေးကှို ကာကွယ်ရ  ်ယနတရာေး၏  ည်ေးလမ်ေးမျာေးအတွငေ်း 

ဖြစ်နှိငုန်သာအဆငေ့အ်ာေးလ ုေးကှို နဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၁။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ယနတရာေးနငှေ့ ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်သညေ့်  ှိခှိုက်လွယ်နသာ 

ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေးနငှေ့ ်မျက်ဖမငသ်က်နသမျာေး၊ အ  ေးသဖြငေ့ ်ကနလေးသ ငယ်မျာေး၊ အမျှိ ေးသမီေးမျာေးနငှေ့ ်

လှိငပ်ှိုငေ်းဆှိုငရ်ာနငှေ့ ်ကျာေး-မ အနဖခဖပ  အကကမ်ေးြက်မှုမှ လွတ်နဖမာက်လာသ မျာေးအာေး သငေ့န်လျာ်နသာ 

နဆေးကုသမှုဆှိုငရ်ာနငှေ့ ်စှိတ်ပှိငုေ်းဆှိုငရ်ာ၊ လ မှုနရေးပှိုငေ်းဆှိုငရ်ာ အန ာက်အပ ေ့နပေးရ  ်သက်ဆှိုငရ်ာအြွ ွဲ့မျာေး   

လွှ နဖပာငေ်းနပေးပှို ေ့ရာတွင ်က ညီရမည်။ 



၃၂။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်းက ရရှှိ ာေးနသာ သှို ေ့မဟုတ် ဖပ စု ာေးနသာ ၎ငေ်း၏ 

လုပ်င ေ်း နဆာငရွ်က်မှုရလေမ်ျာေးနငှေ့ ်စှိစစသ် ုေးသပ်မှုမျာေးအပါအဝင ်အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး အာေးလ ေုးကှို ကုလသမဂဂ၏ အချက်အလက်ဆှိုငရ်ာဆငဖ်ခငသ်တှိ ာေးမှု 

(Sensitivity)၊ အမျှိ ေးအစာေးခွ ဖခာေးမှု(Classification)နငှေ့ ်ကှိငုတွ်ယ်မှု (Handling) ဆှိုငရ်ာ မ ဝါေမျာေးနငှေ့အ်ညီ 

လ ုဖခ  မှု အဆငေ့အ်တ ေ်း အမျှိ ေးအစာေး ဆ ေုးဖြတ်သတ်မှတ်၍ မှတ်တမ်ေးတငရ်မည်။ 

၃၃။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးအာေး ဖပငပ်ပုဂဂှိ လ်မျာေး   လွှ နဖပာငေ်းဖခငေ်းအတွက် သငေ့န်လျာ်နသာ 

 ည်ေးလမ်ေးမျာေးကှိ ုသတ်မှတ်ရမည်။  ှိသုှို ေ့သတ်မှတ်ရာတွင ် ည်ေးလမ်ေးတကျလုပ်င ေ်းစဉ်နငှေ့ ်

မျှတနသာတရာေးစီရငမ်ှု ရရှှိခွငေ့မ်ျာေးနငှေ့ ်ညီညွတ်နသာ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

အန ာက်အ ာေးမျာေး၏ ရငေ်းဖမစ်မျာေးက  တ်ုနြာ် ာေးနသာ သနဘာတ ခွငေ့ဖ်ပ ချက်၏ အကျ  ေးဝငမ်ှု ယ်ပယ်ကှို 

နကာငေ်းစွာနလေးစာေးရ ၊် ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေး၊ သက်နသမျာေးနငှေ့ ်အဆှိပုါမ လပှိုငရ်ှငမ်ျာေး၏ လျှှိ ွဲ့ ဝှက်မှုနငှေ့ ်

လ ုဖခ  မှုအတွက ်သငေ့န်လျာ်နသာ အကာအကွယ်နပေးရ  ်လှိုအပ်ချက်မျာေးအဖပင၊် လွှ နဖပာငေ်းလှိုက်နသာ 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်အန ာက်အ ာေးမျာေး၏ လ ုဖခ  မှုနငှေ့သ်က်ဆှိုငန်သာ 

လှိုအပ်ချက်မျာေးကှိုလည်ေး  ည်ေးလမ်ေးတကျ  ညေ့်သွငေ်း စဥ်ေးစာေးရမည်။ 

၃၄။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် အဆငေ့ဆ်ငေ့ ် ှိ ေ်းသှိမေ်းမှု ကွငေ်းစက ်(Chain of Custody) 

ဆှိုငရ်ာ ဖပဿ ာမျာေး၊ အချက်အလက်ကာကွယ်နရေး၊ လ ဖုခ  နရေး၊ အချက်အလက်စီမ ခ ေ့ခွ် နရေး၊ 

အမှုတွ စီမ ခ ေ့ခွ် နရေးနငှေ့ ်နမာ်ကွ ေ်းတငမ်တှ်တမ်ေးတငဖ်ခငေ်းတှို ေ့နငှ်ေ့ စပ်လျဉ်ေးသညေ့် လုပ်င ေ်း၏ 

လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေးကှို ချမှတ်ကျငေ့သ် ုေးရမည်။ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေးသည် 

အဖမငေ့မ်ာေးဆ ေုး အဖပည်ဖပညဆ်ှိုငရ်ာ စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့က်ှိုက်ညီရမည်ေ့အဖပင ်အဖခာေး နှုှိငေ်းယှဥ်နှိငုန်သာ 

အဖပည်ဖပည်ဆှိငုရ်ာ တာဝ ခ် မှုယနတရာေးမျာေး၏ နကာငေ်းမွ န်သာ လုပ်ကှိုငပ် ုမျာေးကှိလုည်ေး ဆွ ယ  အသ ေုးချရမည်။ 

၄။ ပူ်းနပေါင််းနဆောငရ် ကမ်ခင််း 

၃၅။ ဆ ုေးဖြတ်ချက်အမှတ် (၃၉/၂)တွင ်လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်သည် ဖမ မ်ာနှိငုင် အစှိေုးရနငှေ့ ်၎ငေ်း၏ 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းနရေးနကာ်မရှင၊် အရပ်ဘက်လ ေ့အြွ ွဲ့အစည်ေး၊ စီေးပွာေးနရေးအြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်အဖခာေး 

သက်ဆှိုငသ် မျာေး အပါအဝင ်နှိငုင် အာေးလ ုေးအာေး လွတ်လပ်နသာစ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို 

 ှိနရာက်စွာ ဖြညေ့်ဆည်ေးနှိငုရ် အ်တွက်  ယနတရာေးနငှေ့ ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်နပေးရ  ်နတာငေ်းဆှိုခ ေ့ပါသည်။ 

အ  ေးသဖြငေ့ ်၎ငေ်းတှို ေ့ လက်ဝယ်တွင ်ရှှိနှိငုန်သာ သှို ေ့မဟုတ် လက်ဝယ်တွင ်ရှှိလာနှိငုန်သာ မည်သညေ့် 

သတငေ်းအချက်အလက်မျာေးနငှေ့ ်မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးကှိုမဆှို လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစန်ဆေးမှုယနတရာေး   



နပေးအပ်ဖခငေ်းအာေးဖြငေ့ ် ယနတရာေးနငှေ့ ်အဖပညေ့်အဝ ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရ အ်ဖပင၊် ၎ငေ်းတှို ေ့၏ သက်ဆှိုငရ်ာ 

လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့မ်ျာေးနငှေ့ ်ဆက်စပ်နသာ အဖခာေးမည်သညေ့် အက အညီ နပေးမှုပ ုစ မျာေးကှိုမဆှို နပေးအပ်ရ  ်

တှိုက်တွ ေ်း ာေးပါသည်။ 

 ၃၆။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို အနကာငအ် ည်နြာ်ရ  ်

ကုလသမဂဂကှိုယ်စာေး မည်သညေ့် နှိငုင် ၊ အြွ ွဲ့အစည်ေး သှို ေ့မဟုတ် ပုဂဂှိ လ်နငှေ့မ်ဆှို သနဘာတ စာချ ပ်မျာေး 

ချ ပ်ဆှိုပှိုငခွ်ငေ့ ်ရှှိရမည်။ ဤလုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို  သက်ဆှိုငသ်ညေ့်ကှိစစ၌ စာချ ပ်မျာေးနငှေ့ ်အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ 

သနဘာတ စာချ ပ်မျာေး ချ ပ်ဆှိုဖခငေ်းနငှေ့ပ်တ်သက်သညေ့်  သတ်မှတ် ာေးပပီေးဖြစ်သညေ့် ကုလသမဂဂ 

လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ်လုပ်ကှိုငပ် ုမျာေးအပါအဝင၊် ကလုသမဂဂ၏ သနဘာတ စာချ ပ်မျာေး ချ ပ်ဆှိုဖခငေ်းနငှေ့ ်

သက်ဆှိုငန်သာ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေးနငှေ့ ်လုပ်ကှိငုပ် ုမျာေးနငှေ့အ်ညီ ကျငေ့သ် ုေးရမည်။   

၃၇။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် နှိငုင် မျာေးနငှေ့ ်အဖခာေး အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးအဖပင ်ပုဂဂှိ လ်မျာေးနငှေ့ ်

ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်ကရ် အ်တကွ် ၎ငေ်း၏ လုပ်င ေ်းဆှိုငရ်ာ လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့ ် ည်ေးလမ်ေးမျာေးတငွ ်

တှိကျနသာပ ုစ မျာေးကှို နရေးဆွ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၈။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် လှိုအပ်ပါက၊ သငေ့န်လျာ်ပါက ဥပနေဆှိငုရ်ာ 

အက အညီအတကွ် အဖပ အ်လှ စ်ီစဉ်နဆာငရွ်က်ဖခငေ်းဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ သှို ေ့မဟုတ် အဆှိပုါ ရည်ရွယ်ချက်မျာေး 

ပါရှှိသညေ့် ကက  ရာ အစအီမ မျာေးကှို နဆာငရွ်က်ဖခငေ်းဖြငေ့ဖ်ြစ်နစ၊ အ  ေးသဖြငေ့ ်ယနတရာေး၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့န်ငှေ့ ်

သက်ဆှိုငပ်ပီေး နှိငုင် မျာေးကပှိုငဆ်ှိုငန်သာ မည်သညေ့သ်က်ဆှိငုရ်ာအချက်အလက်မျာေး၊ မတှ်တမ်ေး မှတ်ရာမျာေး 

သှို ေ့မဟုတ် အန ာက်အ ာေးမျာေးကှိုမဆှို၊ အဆှိုပါနှိငုင် မျာေး  မှ လက်ခ ရယ ရ အ်တွက် အဆှိုပါ နှိငုင် မျာေးနငှေ့ ်

ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရမည်။  ှိသုှို ေ့ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရာတွင ်အချက်အလက်နပေးအပ်နသာ နှိငုင် က 

သက်ဆှိုငရ်ာ အချက်အလက်မျာေး၊  မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေး သှို ေ့မဟုတ် အန ာက်အ ာေးမျာေး အာေးလ ုေး သှို ေ့မဟုတ် 

အစှိတ်အပှိငုေ်းတစ်ရပ်ရပ်တွင ်ပ ေးတွ  ညေ့်သွငေ်းနှိငုန်သာ က ေ့သ်တ်ချက်မျာေး သှို ေ့မဟုတ် စည်ေးကမ်ေးချကမ်ျာေးကှို 

လှိုက် ာရမည်။ 

၃၉။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် နှိငုင် မျာေး သှို ေ့မဟုတ် အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ သှို ေ့မဟုတ် 

နေသတွငေ်း အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး  မှ ၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့အ်နကာငအ် ည်နြာ်ဖခငေ်းကှို အန ာက်အက ဖြစ်နစမညေ့် 

နငနွကကေးမျာေး၊ လှိအုပ်နသာကှိရှိယာနငှေ့ ်ကျွမ်ေးကျငပ်ညာရှငမ်ျာေးအပါအဝင ်ဝ န်ဆာငမ်ှုမျာေးကှို ၎ငေ်း၏ 

အဆ ုေးအဖြတ်အရ ရယ လက်ခ နကာငေ်း လက်ခ နှိငုသ်ည်။ 

၄၀။ ကုလသမဂဂ စ စ်တစ်ခုလ ုေးအန ဖြငေ့ ်လွတ်လပ်နသာ စ စုမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးနငှေ့ ်အဖပညေ့်အဝ 

ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်နပေးရ ဟ် နသာ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်၏ နတာငေ်းဆှိုချက်နငှေ့အ်ညီ ကုလသမဂဂနငှေ့ ်၎ငေ်း၏ 



အစီအစဉ်မျာေး၊ ရ ပ် ုနငမွျာေးနငှေ့ ်ရ ု ေးခ ေ်းမျာေး အာေးလ ုေးသည် ၎ငေ်းတှို ေ့၏ သက်ဆှိုငရ်ာ လုပ်ပှိငုခွ်ငေ့မ်ျာေးအတွငေ်း 

ယနတရာေးနငှေ့ ်အဖပညေ့အ်ဝ ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်ကရ်မညေ့အ်ဖပင၊် သတငေ်းအချက်အလက ်ရယ ခွငေ့ ်အပါအဝင ်

ယနတရာေး၏ နတာငေ်းဆှိုမှုမျာေး အာေးလ ေုးကှို ချက်ချငေ်း တ ု ေ့ဖပ န်ပေးရမည်။  

၄၁။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို အနကာငအ် ည်နြာ်ရ အ်တွက် 

သငေ့ ်နလျာ်သလှိုနငှေ့ ်လှိုအပ်သလှို သက်ဆှိုငရ်ာ နှိငုင် တကာနငှေ့ ်နေသတွငေ်း အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးအဖပင ်အစှိေုးရ 

မဟုတ်နသာ အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေးနငှေ့လ်ည်ေး ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၅။ တညန် ရောနငှ  ်ဥပစောြျော်း 

၄၂။ အန နွ အွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်သည် လ ုဖခ  နရေး၊  ှိနရာကမ်ှုရှှိနရေး၊ အဖခာေး သက်ဆှိုငရ်ာအြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး၊ 

ပုဂဂှိ လ်မျာေးနငှေ့ ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ဖခငေ်း၊ ကု က်ျစရှိတ်သက်သာဖခငေ်းနငှေ့ ်အဖခာေး မည်သညေ့် 

သက်ဆှိုငရ်ာအချက်မျာေးကှိုမဆှို  ညေ့်သွငေ်းစဉ်ေးစာေး၍ လတွ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ 

ရ ုေးစှိကု်ရာန ရာကှို သတ်မတှရ်မည်။ 

၄၃။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ အကကေီးအက သည် ကွငေ်းဆက်နလေ့လာမှုမျာေး 

နဆာငရွ်ကဖ်ခငေ်းကှို  သငေ့န်လျာ်သလှိုနငှေ့ ်လှိုအပ်သလှို ဆ ုေးဖြတ်နှိငုပ်ပီေး၊   ှိသုှို ေ့လုပ်နဆာငရ်  ်ရာဇ၀တ်မှု 

ကျ ေးလွ ရ်ာန ရာမျာေး၏ တည်န ရာနငှေ့ ်အဓှိကကျနသာ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေး၏ တည်န ရာ၊ ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေးနငှေ့ ်မျက်ဖမငသ်က်နသမျာေးနငှေ့ ်နတွွဲ့ဆ ုနှိငုမ်ှု၊ 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့အ်တွငေ်း ကျနရာက်နသာ ရာဇဝတ်မှုမျာေးအနပေါ် 

စီရငပ်ှိငုခွ်ငေ့ရ်ှှိသညေ့် နှိငုင် တွငေ်း၊ နေသတွငေ်း သှို ေ့မဟုတ် အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ တရာေးရ ုေးမျာေးနငှေ့ ်ခ ုရ ု ေးမျာေး 

တည်ရှှိရာန ရာနငှေ့ ် ေီးကပ်မှုတှို ေ့အဖပင၊် အဖခာေး သက်ဆှိငုရ်ာအချက်မျာေးကှိုလည်ေး  ညေ့်သွငေ်းစဥ်ေးစာေးနှိငုသ်ည်။ 

၆။ အခ င ထ််ူးြျော်းနငှ  ်တရော်းစ ွဲဆ ိုခံရမခင််းြှ ကင််းလ တခ် င ြ်ျော်း 

၄၄။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးနငှေ့တ်ကွ ၎ငေ်း၏ အရာရှှိမျာေး၊ မှတ်တမေ်းမျာေး၊ နမာ်ကွ ေ်းမျာေး၊ 

ဥစစာပစစည်ေးမျာေးနငှေ့ ်ပှိုငဆ်ှိုငမ်ှုမျာေးသည် (၁၉၄၆) ခုနစှ် နြနြာ်ဝါရီလ (၁၃) ရက် ကုလသမဂဂ၏ အခွငေ့ ် ေးမျာေးနငှေ့ ်

တရာေးစွ ဆှိုခ ရဖခငေ်းမှ ကငေ်းလွတ်ခွငေ့မ်ျာေးဆှိငုရ်ာ သနဘာတ စာချ ပ်အရ အပ်နငှေ်း ာေးသညေ့် အခွငေ့ ် ေးမျာေးနငှေ့ ် 

တရာေးစွ ဆှိုခ ရဖခငေ်းမှ ကငေ်းလွတ်ခွငေ့မ်ျာေး၊ ခခငေ်းချကမ်ျာေးနငှေ့အ်န ာက်အပ ေ့မျာေးကှို ခ စာေးနှိငုသ်ည်။  

 



၇။ မြ ်ြောန ိုငင်ဆံ ိုငရ်ော  လ တလ်ပ်န ော န ိုငင်တံကော 

အချကအ်လကရှ်ောနဖ နရ်းြစရှ်ငန်ငှ  ်ဆကန် ယြ်ှု 

၄၅။ လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး နကာငစီ် ဆ ေုးဖြတ်ချက်အမှတ် (၃၉/၂) အရ၊  လွတ်လပ်နသာစ ုစမေ်းစစန်ဆေးမှုယနတရာေး 

မလည်ပတ်နသေးခငအ် ှိ ဖမ မ်ာနှိငုင် ဆှိုငရ်ာ လွတ်လပ်နသာ နှိငုင် တကာ အချက်အလက်ရှာနြွနရေးမစရ်ှငက်ှို 

ဆက်လက်နဆာငရွ်က်န မည်ဖြစ်ပပီေး၊  ှိမုစ်ရှင၏် န ာက်ဆ ုေးအစီရငခ် စာကှို လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်   

(၂၀၁၉) ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ာလတွင ်နကာငစ်၏ီ နလေးဆယေ့် နစှ်ကကှိမ်နဖမာက် အစည်ေးအနဝေး၌ တငဖ်ပရ ဖ်ြစသ်ည်။  

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်က နှိငုင် တကာ အချက်အလကရ်ှာနြွနရေးမစရ်ှငအ်ာေး ၎ငေ်းစုနဆာငေ်းခ ေ့သညေ့် 

လ ေ့အခွငေ့အ်နရေး ချှိ ေးနြာက်မှုမျာေးနငှေ့ ်မတရာေးဖပ မှုမျာေးနငှေ့ ်ပတ်သက်၍ မျာေးဖပာေးပပီေး၊ ပမာဏ 

ဆက်လက်တှိုေးပွာေးန ဆ ဖြစန်သာ သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အဖပညေ့်အဝ မတှ်တမ်ေးတငရ် ၊် 

စစ်နဆေးအတည်ဖပ ရ ၊် နပါငေ်းစည်ေးရ န်ငှေ့ ် ှိ ေ်းသှိမေ်းရ လု်ပ်ပှိုငခွ်ငေ့က်ှို သတ်မှတ်နပေးခ ေ့ပပီေး၊ အဆှိပုါ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးကှို လွတ်လပ်နသာစ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက  ှိနရာက်စွာ မျှနဝဖခငေ်း၊ ရယ ဖခငေ်းနငှေ့ ်

အသ ုေးဖပ ဖခငေ်းတှို ေ့ နဆာငရွ်က်နှိငုန်စရ အ်တွက် ဖြစ်ပါသည်။ 

၄၆။ လွတ်လပ်နသာ နှိငုင် တကာ အချက်အလက်ရှာနြွနရေးမစရ်ှငက် လုပ်င ေ်းမျာေး အဆ ေုးသတ်န စဥ်နငှေ့ ် 

လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးက လပ်ုင ေ်း အဖပညေ့်အဝ လည်ပတ်လာနှိငုသ်ညေ့်ခါ ၎ငေ်းတှို ေ့၏ 

လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့မ်ျာေးအရ၊ လုပ်င ေ်းမျာေးကှို တစ်ပပှိ င ်က်တည်ေးနဆာငရွ်ကသ်ညေ့် မည်သညေ့် သက်ဆှိုငရ်ာ 

ကာလအတွက်မဆှို၊ လတွ်လပ်နသာ နှိငုင် တကာအချက်အလက် ရှာနြွနရေးမစ်ရှငန်ငှေ့ ်လွတ်လပ်နသာ 

စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှု ယနတရာေးတှို ေ့သည် တစ်ြက်နငှေ့တ်စ်ြက် အ ေီးကပ် အဖပ အ်လှ  ်ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ဖခငေ်းနငှေ့ ်

ညြှှိနှုှိငေ်းနဆာငရွ်က်ဖခငေ်း ရှှိရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လုပ်င ေ်းဆက်လက် လည်ပတ်လုပ်ကှိုငန်ှိငုမ်ှု ရှှိနစရ ၊် 

လုပ်င ေ်းမျာေးကှိ ုသငေ့န်လျာ်သလှို သဟဇာတဖြစ်နအာင ်ပ ေ့ပှိုေးနဆာငရွ်ကရ်ာတွင ်လွယက် နချာနမွွဲ့နစရ ၊် 

အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အဖပည်ဖပည်ဆှိုငရ်ာ 

စ နှု ေ်းမျာေးနငှေ့အ်ညီ  ှိနရာကစ်ွာ မျှနဝြလှယ်ရ န်ငှေ့ ်သက်ဆှိုငရ်ာ လုပ်င ေ်းမျာေးအာေးလ ေုးကှို လွတ်လပ်နသာ 

နှိငုင် တကာ အချက်အလက်ရှာနြွနရေးမစ်ရငှမှ် လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှု ယနတရာေးသှို ေ့ အခက်အခ မရှှိ 

လွှ နဖပာငေ်းဖခငေ်းကှို နသချာနစရ အ်လှို ေ့ငါှ  ေီး ေီးကပ် ပ ေးနပါငေ်းနဆာငရွ်က်ပပီေး ညြှှိနှုှိငေ်းလုပ်ကှိုငရ်မည်။ 

၈။ အစရီငခ်ံစောတငမ်ပမခင််း 

၄၇။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်း၏ အဓှိက လုပ်င ေ်းနဆာငရွ်က်မှုမျာေးနငှေ့ ်

ပတ်သက်သညေ့် အစီရငခ် စာကှို လ ေ့အခွငေ့အ်နရေးနကာငစီ်  သှို ေ့ ယငေ်းနကာငစ်ီ၏ ၄၂ ကကှိမ်နဖမာက်အစည်ေးအနဝေးမှ 

စတင၍်လည်ေးနကာငေ်း၊ အန နွ  ွညီလာခ   သှို ေ့ ၎ငေ်း၏ ၇၄ ကကှိမ်နဖမာက်ညီလာခ မှစတင၍်လည်ေးနကာငေ်း 



နစှစ်ဉ် တငဖ်ပရမည်။  ှိသုှို ေ့တငဖ်ပရာတွင ် ယနတရာေး၏ အဓှိကအကျဆ ေုး အလုပ်မျာေးနငှေ့ ်သက်ဆှိုင၍်  

လျှှိ ွဲ့ ဝှက် ာေးရှှိရမညေ့် သနဘာသဘာဝကှို  ှိ ေ်းသှိမ်ေး ာေးရမည်။ 

၉။ နင န က်းပံ ပ ို်းြှု  

၄၈။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေးကှို ကသုလသမဂဂ အြွ ွဲ့ဝငန်ှိငုင် မျာေး၏  ညေ့်ဝငန်ငမွျာေး 

(Assessed Contributions) ဖြငေ့ ်နငနွကကေးပ ေ့ပှိေုးနပေးရမည်။ ဆနဒသနဘာအနလျာက် န ာက် ပ် 

 ညေ့်ဝငန်ငမွျာေးကှိုလက်ခ မညေ့် ရ ပ် ုနငတွစ်ရပ်ကှိုလည်ေး သငေ့န်လျာ်သလှို   န ာငန်ကာငေ်း   န ာငန်ှိငုသ်ည်။ 

၁၀။ လိုပ်င ််းြျော်း စတငလ်ညပ်တမ်ခင််း 

၄၉။ အန နွ အွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်သည် လွတ်လပ်နသာ စ ုစမေ်းစစ်နဆေးမှုယနတရာေး၏ အကကေီးအက နငှေ့ ်

နဆွေးနနေွးတှိငုပ်င၍် ယနတရာေး စတင ်လုပ်င ေ်းလည်ပတရ်  ်မှတ်ယ ရမညေ့်န ေ့ကှို သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၁။ လိုပ်ပ ိုငခ် င  ်ပပီ်းနမြောကမ်ခင််း  

၅၀။ လွတ်လပ်နသာ စ ုစမ်ေးစစ်နဆေးမှုယနတရာေးသည် ၎ငေ်း၏ လုပ်ပှိုငခွ်ငေ့ပ်ပီေးနဖမာက်နသာအခါ 

၎ငေ်းစုနဆာငေ်းခ ေ့နသာ၊ နပါငေ်းစည်ေးခ ေ့နသာ၊ စှိစစ်သ ေုးသပ်ခ ေ့နသာ၊  ှိ ေ်းသှိမ်ေးခ ေ့နသာ အချက်အလက်မျာေး၊ 

မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို အန နွ အွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်ရ ုေးသှို ေ့ 

လွှ နဖပာငေ်းနပေးရမည်။ အန နွ အွတွငေ်းနရေးမ ေးချ ပ်သည် ကုလသမဂဂ၏  ည်ေးဥပနေမျာေး၊ စည်ေးမျဉ်ေးမျာေး၊ 

မ ဝါေမျာေးနငှေ့ ်လုပ်  ေုးလုပ် ည်ေးမျာေးနငှေ့အ်ညီ သငေ့န်လျာ်နသာ အချက်အလက်မျာေး၊ မှတ်တမ်ေးမှတ်ရာမျာေးနငှေ့ ်

သက်နသခ အန ာက်အ ာေးမျာေးကှို ဖပငပ်အြွ ွဲ့အစည်ေးမျာေး  သှို ေ့  မျှနဝရ  ်ဆ ုေးဖြတ်နကာငေ်း ဆ ေုးဖြတ်နှိငုပ်ပီေး၊ 

 ှိသုှို ေ့မျှနဝရာတွင ်နှိငုင် မျာေး၊ ကျ ေးလွ ခ် ရသ မျာေး၊ မျက်ဖမငသ်က်နသမျာေး သှို ေ့မဟုတ် အဖခာေး အချက်အလက် 

ရရှှိရာရငေ်းဖမစ်မျာေး   နပေးခ ေ့နသာ ယနတရာေး၏ ကတှိကဝတမ်ျာေးနငှေ့ ်ဆက်လက် ကာကွယ်နစာငေ့န်ရှာက်နပေးရမညေ့် 

အဖခာေးနသာအကျှိ ေးစီေးပွာေးမျာေးကှို အဖပညေ့အ်ဝ နလေးစာေးရမည်။ 

 

ဤ ဖမ မ်ာဘာသာဖပ သ်ည် ကုလသမဂဂက တရာေး၀င ်ဘာသာဖပ  ်ာေးဖခငေ်း မဟုတ်ပါ။ 

 


