ျပညံေထာငံစုသမ္မတျမနံမာနိုငံငဳေတာံ
ဘဏ္ဍာေရဵဝနံှြီဵဌာန
ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံလုပံငနံဵှြီဵြြပံေရဵေြာံမရ္ငံ
အမိနေဴံ ြြာံျငာစာအမ္တ(ံ ၁/၂၀၁၆)
၁၃၇၇ ခု၊ တပို ဴတးဲလဆနံဵ (၁၁) ရြံ
၂၀၁၆ ခုန္စံ၊ ေဖေဖာံဝါရီလ ၁၉ ရြံ
စဉံဆြံမျပတံထုတံေဖ်ျခငံဵဆိုငံရာအမိနေဴံ ြြာံျငာစာထုတံျပနံျခငံဵ
ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံမ့ာဵ လဲလ္ယံေရာငံဵ၀ယံေရဵဥပေဒ၊ အခနံဵ၁၃၊ ပုဒံမ ၇၁ (ခ) န္ငဴံေငးေခ့ဵ
သြံေသခဳလြံမ္တံမ့ာဵ လဲလ္ယံေရာငံဵ၀ယံေရဵနညံဵဥပေဒ၊ အခနံဵ (၁၂)၊ ပုဒံမ ၁၉၈ အရေငးေခ့ဵသြံေသခဳ
လြံမ္တံလုပံငနံဵှြီဵြြပံေရဵေြာံမရ္ငံသညံ ရငံဵန္ီဵျမှုပံန္ဳသူြိုြာြးယံရနံ ရညံရးယံခ့ြံျဖငဴံ ဤစဉံဆြံမျပတံ
ထုတံေဖ်ျခငံဵဆိုငံရာ အမိနေဴံ ြြာံျငာစာြို ထုတံျပနံလိုြံသညံ။
၁။(ြ) ေအာြံပါြုမ္ပဏီမ့ာဵသညံန္စံပတံလညံအစီရငံခဳစာ၊ န္စံဝြံအစီရငံခဳစာန္ငဴံ အထူဵအစီရငံခဳစာတစံရပံရပံြို
ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံလုပံငနံဵှြီဵြြပံေရဵေြာံမရ္ငံသုိ ဴ တငံျပရမညံ။
(၁) စေတာဴအိပံခ့ိနံဵတးငံ စာရငံဵဝငံထာဵသညဴံြမ
ု ္ပဏီ၊
(၂) ေြာငံတာေဈဵြးြံတးငံ၎ငံဵ၏ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံမ့ာဵြို ေရာငံဵဝယံသညဴံ အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံ
ေသာ ြုမ္ပဏီ၊
(၃) ဥပေဒပုဒံမ ၃၅၊ ပုဒံမခးဲ (ြ) အရ ေြာံမရ္ငံ၏ အတညံျပုခ့ြံြိုရယူထာဵသညဴံ အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံ
ေသာ ြုမ္ပဏီ၊
(၄) အစုရ္ယံယာပိုငံရ္ငံအေရအတးြံ ၁၀၀ ဦဵထြံပိုရ္ိေသာ အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံေသာြုမ္ပဏီ
(ခ)

အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံေသာြုမ္ပဏီတစံခုသညံ ေအာြံပါြိစ္စရပံမ့ာဵအတးြံ ေြာံမရ္ငံ၏အတညံျပုခ့ြံျဖငဴံ
စဉံဆြံမျပတံထုတံေဖာံခးငဴံအာဵ ြငံဵလးတံခးငဴံ ရရ္ိနိုငံသညံ (၁) ြုမ္ပဏီြိုဖ့ြံသိမံဵွပီဵျဖစံလျှငံ၊
(၂) ြုမ္ပဏီသညံ၎ငံဵ၏လုပံငနံဵမ့ာဵေဆာငံရးြံမှုြို အခ့ိနံြာလတစံခုအတးြံ ရပံဆိုငံဵွပီဵျဖစံလျှငံ၊
(၃) ြုမ္ပဏီ၏အစုရ္ယံယာပိုငံရ္ငံစုစုေပါငံဵသညံ ၁၀၀ ေအာြံေလ့ာဴနညံဵလျှငံ။

၂။

အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံေသာြုမ္ပဏီတစံခုသညံ

ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံလုပံငနံဵှြီဵြြပံေရဵေြာံမရ္ငံသို ဴ

အထူဵအစီရငံခဳစာြို တငံသးငံဵေသာအခါ အဆိုပါအထူဵအစီရငံခဳစာြို အမ့ာဵျပညံသူသို ဴ ထုတံျပနံေြြျငာျခငံဵ မျပုမီ
အေသဵစိတံရ္ငံဵလငံဵခ့ြံန္ငဴံအတူ ေြာံမရ္ငံသို ဴ တငံျပရမညံ။
၃။

စာရငံဵဝငံြမ
ု ္ပဏီတစံခုသညံ စေတာဴအိပံခ့ိနံဵ၏ လုပထ
ံ ုဳဵလုပံနညံဵမ့ာဵန္ငဴံအညီ ြုမ္ပဏီ၏သတငံဵအခ့ြံ

အလြံမ့ာဵအာဵ အခ့ိနံမီထုတံေဖာံျပသသညဴံအခါ ယငံဵထုတံေဖာံခ့ြံမျပုလုပံမီ ေြာံမရ္ငံသို ဴ တငံျပအသိေပဵရမညံ။
၄။

ေအာြံေဖာံျပပါ ျဖစံရပံတစံရပံရပံျဖစံပးာဵခဲဴလျှငံ အမ့ာဵန္ငဴံသြံဆိုငံေသာြုမ္ပဏီတစံခုသညံ ယငံဵျဖစံရပံ

တို ဴန္ငဴံယ္ဉံတးဲေဖာံျပထာဵေသာ သတငံဵအခ့ြံအလြံမ့ာဵပါထညဴံသးငံဵ၍ အထူဵစီရငံခဳစာတစံေစာငံြို ေြာံမရ္ငံသို ဴ
တငံျပရမညံ(ြ)

၎ငံဵ၏ မိခငံြမ
ု ္ပဏီ (သို ဴ) ၎ငံဵ၏ လြံေအာြံခဳြုမ္ပဏီေျပာငံဵလဲျခငံဵ
(၁) ြုမ္ပဏီ၏အမညံန္ငဴံလိပံစာ၊ မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ (သို ဴ) မနံေနဂ့ာ၏အမညံ၊ မိခငံြမ
ု ္ပဏီ၏ ရ္ယံယာ
ပမာဏ (သို ဴ) လြံေအာြံခဳြုမ္ပဏီတးငံ ထညဴံဝငံသညဴံရ္ယံယာပမာဏန္ငဴံ အဆိုပါြုမ္ပဏီ၏ အဓိြ

စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵ၊
(၂) မိခငံြုမ္ပဏီ ေျပာငံဵလဲမှုန္ငဴံစပံလ့ဉံဵ၍ မိခငံြုမ္ပဏီတးငံအေျပာငံဵအလဲမျပုလုပံမီန္ငဴံ ျပုလုပံွပီဵေနာြံ
မဲေပဵပိုငံခးငဴံရာခိုငံနှုနံဵန္ငဴံအေရအတးြံ
(၃) လြံေအာြံခဳြမ
ု ္ပဏီေျပာငံဵလဲမှုန္ငဴံစပံလ့ဉံဵ၍ လြံေအာြံခဳြုမ္ပဏီတးငံ အေျပာငံဵအလဲ မျပုလုပံမီ
န္ငဴံ ျပုလုပံွပီဵေနာြံ မဲေပဵပိုငံခးငဴံရာခိုငံနှုနံဵန္ငဴံအေရအတးြံ
(၄) အေျပာငံဵအလဲျ ပုလုပံရသညဴံအေြြာငံဵ ရငံဵ
(၅) အေျပာငံဵအလဲျ ပုလုပံသညဴံေန ဴစးဲ
(ခ)

ြုမ္ပဏီ၏အစုရ္ယံယာပိုငံဆိုငံမှုြို အေျခခဳေသာမဲေပဵပိုငံခးငဴံ ၂၀% ထြံေြ့ာံလးနပ
ံ ိုငံဆိုငံေသာ အဓိြ
ရ္ယ ံယ ာပိုငံရ္ငံမ့ာဵအေျပာငံဵအလဲ
(၁) အဓိြအစုရ္ယံယ ာပိုငံရ္ငံ၏အမညံ
(၂) အစုရ္ယံယာရ္ငံမ့ာဵ အေျပာငံဵအလဲမျဖစံမီန္ငဴံေျပာငံဵလဲမှုျဖစံွပီဵေနာြံ အဆိုပါအစုရ္ယံယာပိုငံရ္ငံမ့ာဵ
၏ မဲေပဵပိုငံခးငဴံရာခိုငံနှုနံဵန္ငဴံအေရအတးြံ
(၃) အေျပာငံဵအလဲျ ပုလုပံသညဴံေန ဴစးဲ

(ဂ)

ြုမ္ပဏ ီ၏စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵြို ထိခိုြံေစသညဴံ ေဘဵအန္တရာယံြ့ေရာြံျ ခငံဵ
(၁) ေဘဵအန္တရာယံြ့ေရာြံသညဴံေန ဴန္ငဴံ ွပီဵဆုဳဵသညဴံေန ဴ
(၂) ေဘဵအန္တရာယံြ့ေရာြံသညဴံေနရာ
(၃) ဆုဳဵရှုဳဵမှုအေျခအေနအေသဵစိတံစာရငံဵန္ငဴံအာမခဳေပဵေလ့ာံေငး ရရ္ိမှုပမာဏ
(၄) အဆိုပါေဘဵအန္တရာယံေြြာငဴံ စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵေပ်တးငံ အြ့ိုဵသြံေရာြံမှု

(ဃ)

ြုမ္ပဏီအာဵတရာဵစးဲဆို၍ ေလ့ာံေြြဵေတာငံဵခဳမှု (သို ဴ) ယငံဵတရာဵစးဲဆိုျခငံဵြိုေျဖရ္ငံဵမှု (သို ဴ) ေလ့ာံေြြဵ
ေပဵေခ့မှု၊
(၁) တရာဵစးဲဆ ိုသညဴံေန ဴစးဲ
(၂) တရာဵစးဲဆိုသူ၏အမညံန္ငဴံလိပံစာ၊

အြယံ၍တရာဵစးဲဆိုသူသညံ

အဖးဲ ဴအစညံဵျဖစံပါြ

၎ငံဵ၏

ြိုယံစာဵလ္ယံအမညံ
(၃) အဆိုလွှာအြ့ဉံဵခ့ုပံန္ငဴံ ေလ့ာံေြြဵေတာငံဵခဳသညဴံပမာဏ
(၄) တရာဵစးဲဆိုမှုြုိ ေျဖရ္ငံဵသညဴံအခါ အသုဳဵျပုခဲဴသညဴံတရာဵရုဳဵ၏စီရငံခ့ြံ၊ ထိုသုိ ဴေျဖရ္ငံဵသညဴံ ရြံစးဲ၊
ေစဴစပံညှိနှိုငံဵျခငံဵ (သို ဴ) အျခာဵနညံဵလမံဵျဖငဴံေျဖရ္ငံဵျခငံဵ၊ ေျဖရ္ငံဵမှုနညံဵလမံဵအြ့ဉံဵခ့ုပံန္ငဴံေပဵေခ့
ရမညဴံ ေလ့ာံေြြဵပမာဏ
(င)

ြုမ္ပဏီမ္ေဆာငံရးြံေနသညဴံ အေရဵှြီဵတာဝနံမ့ာဵအာဵ အျခာဵပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵဦဵသို ဴ လွှဲေျပာငံဵေပဵျခငံဵ (သို ဴ)
အျခာဵပုဂ္ဂိုလံတစံဦဵထဳမ္ လွှဲေျပာငံဵလြံခဳျခငံဵ
(၁) လွှဲေျပာငံဵေပဵသူ (သို ဴ) လွှဲေျပာငံဵလြံခဳသူ၏ အမညံန္ငဴံေနရပံလိပံစာ၊ အြယံ၍အဆိုပါလွှဲေျပာငံဵ
ေပဵသူ၊ လွှဲေျပာငံဵလြံခဳသူသညံ ြုမ္ပဏီတစံခုျဖစံလျှငံ ယငံဵ၏မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ (သို ဴ) မနံေနဂ့ာ
၏အမညံ၊ ၎ငံဵ၏အစုရယ
္ ံယာအရငံဵအန္ီဵပမာဏ (သို ဴ) ယငံဵန္ငဴံညီမျှသညဴံတနံဖိုဵန္ငဴံ ၎ငံဵ၏အဓိြ
စီဵပးာဵေရဵလုပံငနံဵ၊
(၂) လွှဲေျပာငံဵေပဵအပံသညဴံတာဝနံယ ူမှု၏အြြမံဵဖ့ငံဵေဖာံျ ပခ့ြံ
(၃) လဲွှေျပာငံဵေဆာငံရးြံသညဴံ ေန ဴအပါအဝငံ လွှဲေျပာငံဵမှုသေဘာတူညီခ့ြံ အြ့ဉံဵခ့ုပံ

(စ)

ြုမ္ပဏ ီ၏မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ (သို )ဴ မနံေနဂ့ာအေျပာငံဵအလဲ
(၁) ေျပာငံဵလဲမညဴံ မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ (သို )ဴ မနံေနဂ့ာ၏အမညံန္ငဴံရာထူဵ
(၂) အေျပာငံဵအလဲျ ပုလုပံသညဴံေန ဴစးဲ
(၃) အေျပာငံဵအလဲျပုသညဴံေန ဴတးငံမနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ(သို ဴ) မနံေနဂ့ာြပိုငံဆိုငံသညဴံရ္ယံယာအေရအတးြံ
(၄) မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြတ
ံ ာ (သို ဴ) မနံေနဂ့ာြို အသစံခနအ
ဴံ ပံသညဴံြစ
ိ ္စတးငံ ယငံဵ၏ပညာအရညံအခ့ငံဵန္ငဴံ
အလုပံလုပံြုင
ိ ံမှု သမိုငံဵေြြာငံဵအြ့ဉံဵခ့ုပံ

(ဆ)

ြုမ္ပဏီ၏ဘဏ္ဍာေရဵရ္ငံဵတမံဵြိုအတညံျပုသညဴံ အေထးေထးန္စံပတံလညံ အစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖတံခ့ြံမ္တပါဵ၊
ရ္ယံယာရ္ငံမ့ာဵ၏အေထးေထးအစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖတံခ့ြံ (သို ဴ) အထူဵအစညံဵအေဝဵ၏ဆုဳဵျဖတံခ့ြံ
(၁) န္စံပတံလညံအေထးေထးအစညံဵအေဝဵြ့ငံဵပသညဴံရြံ (သို ဴ) အထူဵအစညံဵအေဝဵြ့ငံဵပသညဴံရြံ
(၂) အစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖတံခ့ြံ အေသဵစိတံ

(ဇ)

ြုမ္ပဏ ီ၏စာရငံဵစစံအေျပာငံဵအလဲ
(၁) ေျပာငံဵလဲသညဴံ (သို )ဴ ေျပာငံဵလဲမညဴံစာရငံဵစစံ၏အမညံ (သို )ဴ ရာထူဵ၊ အဆငဴံ
(၂) ေျပာငံဵလဲသညဴံရြံစးဲ
(၃) ခန အ
ဴံ ပံသညဴံရြံစးဲ
(၄) ေျပာငံဵလဲရသညဴံအေြြာငံဵ ရငံဵ

(စ့)

ြုမ္ပဏီအာဵ အတငံဵအြ့ပံဖ့ြံသိမံဵရနံေလျှာြံထာဵမှု၊ ွမီရ္ငံမ့ာဵန္ငဴံြုမ္ပဏီ၏သေဘာဆန္ဒအရ ေခ့ဵေငး
ေပဵဆပံရနံစီစဉံမှု (သို)ဴ တရာဵရုဳဵ၏စီမဳခနခဴံ းဲမှုျဖငဴံေပါငံဵစပံညှိနှိုငံဵမှု၊
(၁) ေလျှာြံထာဵလွှာတငံသးငံဵသညဴံ ပုဂ္ဂိုလံ၏အမညံန္ငဴံေနရပံလိပံစာ၊ ေလျှာြံထာဵလွှာတငံသးငံဵသူသညံ
အဖးဲ ဴအစညံဵျဖစံပါြ ယငံဵ၏ြိုယ ံစာဵလ္ယံ အမညံ
(၂) ေလျှာြံထာဵလွှာ တငံသးငံဵသညဴံရြံစးဲ
(၃) ေလျှာြံထာဵလွှာတးငံ ေဖာံျ ပထာဵသညဴံ အေသဵစိတံအခ့ြံအလြံမ့ာဵ

(ည)

မိမိဆ န္ဒအရ ြုမ္ပဏီဖ့ြံသိမံဵျခငံဵ (သို မဴ ဟုတံ) တရာဵရုဳဵ၏အမိန ျဴံ ဖငဴံ ြုမ္ပဏ ီဖ့ြံသိမံဵျခငံဵ
(၁) စာရငံဵရ္ငံဵလငံဵဖ့ြံသိမံဵသူ၏အမညံ
(၂) မိမိဆန္ဒအရ

ြုမ္ပဏီဖ့ြံသိမံဵျခငံဵ

(သို ဴမဟုတံ)

တရာဵရုဳဵ၏အမိနျဴံ ဖငဴံ

ြုမ္ပဏီဖ့ြံသိမံဵရသညဴံ

အေြြာငံဵရငံဵ
(၃) ရ္ယံယာရ္ငံမ့ာဵ၏အေထးေထးအစညံဵအေဝဵ (သို ဴ) အထူဵအစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖတံခ့ြံအရ ဖ့ြံသိမံဵသညဴံ
ြိစ္စ (သို ဴမဟုတံ) ြုမ္ပဏီွမီရ္ငံမ့ာဵ၏ အစညံဵအေဝဵဆုဳဵျဖတံခ့ြံအရ ေသာံလညံဵေြာငံဵ၊ ြုမ္ပဏီ
ဖ့ြံသိမံဵသညဴံြစ
ိ ္စ ဆုဳဵျဖတံခ့ြံခ့မ္တံသညဴံေန ဴစးဲ
(ဋ)

ြုမ္ပဏီ၏ွမီစာဵတစံဦဵ (သို ဴ) ြုမ္ပဏီမ္ေ ြဵအာဵတာဝနံခဳထာဵသညဴံွမီစာဵတစံဦဵမ္ ြုမ္ပဏီေငးေရဵေြြဵေရဵ
ဆိုငံရာ ေတာငံဵခဳမှုှြီဵမ့ာဵြို ေပဵရနံပ့ြံြးြံျခငံဵ (သို ဴ) ေပဵရနံပ့ြံြးြံမညံဟု စိုဵရိမံရနံအေြြာငံဵ
ေပ်ေပါြံလာျခငံဵ၊
(၁) ွမီစာဵ၏အမညံန္ငဴံလိပံစာ၊ ွမီစာဵသညံြမ
ု ္ပဏီျဖစံပါြ အဆိုပါြုမ္ပဏီ၏မနံေနဂ့ငံဵဒါရိုြံတာ (သို ဴ)
မနံေနဂ့ာ၏အမညံ၊ ၄ငံဵ၏အစုရ္ယံယာရငံဵန္ီဵေငးပမာဏ (သို ဴ) ယငံဵန္ငဴံညီမျှေသာတနံဘုိဵ၊
(၂) ွမီစာဵန္ငဴံပတံသြံေသာ အေသဵစိတံအခ့ြံအလြံမ့ာဵန္ငဴံ ထိုအခ့ြံအလြံမ့ာဵ ေပ်ေပါြံသညဴံ
ရြံစးဲ
(၃) ြုမ္ပဏီမ္၎ငံဵ၏ွမီစာဵေပ်တးငံ ေတာငံဵခဳရမညဴံ ေ ြဵွမီအမ့ိုဵအစာဵ၊ ပမာဏန္ငဴံ အေသဵစိတံအခ့ြံအလြံ

မ့ာဵ
(၄) ြုမ္ပဏီ၏လုပံငနံဵ၊ အျမတံ (သို ဴ) ေငးေရဵေြြဵေရဵအေျခအေနအေပ်အြ့ိုဵသြံေရာြံမှု
(ဌ)

စာရငံဵဆိုငံရာ စညံဵမ့ဉံဵစညံဵြမံဵမ့ာဵန္ငဴံအြ့ုဳဵဝငံသြံဆိုငံသညဴံ ေနာြံဆြံတးဲျဖစံရပံမ့ာဵမ္ ြိစ္စရပံ
တစံရပံျဖစံပးာဵမှု (သို ဴ) ျဖစံရပံတစံရပံ
(၁) အဆိုပါြိစ္စရပံ (သို ဴ) အျဖစံအပ့ြံျဖစံေပ်သညဴံ ရြံစးဲ၊
(၂) ြိစ္စရပံ (သို ဴ) ျဖစံရပံ၏အြ့ဉံဵခ့ုပံ၊
(၃) ြုမ္ပဏီ၏အရှုဳဵ (သို ဴ) အျမတံေပ်တးငံအြ့ိုဵသြံေရာြံမှုရ္ိသညဴံပမာဏ၊

၅။

ြုမ္ပဏီတစံခုသညံ ယငံဵ၏လြံေအာြံခဳြုမ္ပဏီတစံခုန္ငဴံပတံသြံ၍ အထြံေဖာံျပပါအပိုဒံ ၄ (ြ) မ္ (ဌ)

တးငံ ေဖာံျပခ့ြံထာဵေသာျဖစံရပံမ့ာဵ ေပ်ေပါြံလာခဲဴပါလျှငံလညံဵ ၎ငံဵြိစ္စရပံမ့ာဵန္ငဴံယ္ဉံတးဲေသာ သတငံဵအခ့ြံ
အလြံမ့ာဵပါဝငံသညဴံ အထူဵအစီရငံခဳစာြို တငံသးငံဵရမညံျဖစံသညံ။

ေဒါြံတာေမာငံေမာငံသိမံဵ
ဥြ္ကဋ္ဌ
ေငးေခ့ဵသြံေသခဳလြံမ္တံလုပံငနံဵှြီဵြြပံေရဵေြာံမရ္ငံ

