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ပြည်ထ ောငစု်ပြန်ြောန ငုင်ထံ ော်အစ ုိုးရ 

လူြှုဝန် ြ်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနငှ့််ပြန်လည်ထနရောချ ောိုးထရိုးဝန်ကက ိုးဌောန 

(ကထလိုးသငူယ်နည်ိုးဥြထေြျောိုး) 

အြ န် ့်ထ ကော်ပငောစောအြှ  ်၁/၂၀၀၁ 

ရန်ကုန်မြ  ြို့၊ ၁၃၆၃ ခုနစှ၊် န ထ် ော်လဆန်ိုး ၆ ရက် 

(၂၀၀၁ ခုနစှ၊် ေ ဇငဘ်ောလ ၂၁ ရက်) 

 ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ နသည် ကလ ေးသငူယ် ဥပလေပုေမ် ၇၄၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) 

အရ အပ်နငှေ်းထ ေးလသ  ုပ်ပ ုငခ် င့််က ု က င့််သ ေုး၍ အစ ုေးရအဖ ွဲွဲ့၏ သလ   တူည ခ က်ပဖင့်် လအ က်ပါနည်ေးဥပလေမ  ေးက ု 

ထုတ်ပပန ် ုက်သည်။ 

 

အခန်ိုး (၁) 

အြည်နငှ့််အဓ ြပောယထ် ောပ်ြချက ်

၁။ ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးက ု ကထလိုးသငူယန်ည်ိုးဥြထေြျောိုးဟ ုလခေါ်တ ငလ်စရမည်။ 

၂။ ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးတ ငပ်ါရှ လသ စက ေးရပ်မ  ေးသည် ကလ ေးသငူယ်ဥပလေတ ငပ်ါရှ သည့််အတ ုငေ်း 

အဓ ပပ ယ်သက်လရ က်လစရမည်။ ထ ု ့်အပပင ်လအ က်ပါစက ေးရပ်မ  ေးသည် လဖ ်ပပပါအတ ုငေ်း အဓ ပပ ယ ်

သက်လရ က်လစရမည်- 

(က) ဥြထေ ဆ ုသည်မှ  ကလ ေးသငူယ်ဥပလေက ု ဆ ုသည်။ 

(ခ) လုြ်ငန်ိုးထကောြ်   ဆ ုသည်မ ှ လက ်မတ က ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးအရဖ ွဲွဲ့စည်ေးလသ  ကလ ေးသငူယ် 

အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်   ုပ်ငနေ်းလက ်မတ က ု ဆ ုသည်။ 

(ဂ) ဆြ်ထကောြ်   ဆ ုသည်မှ   ုပ်ငနေ်းလက ်မတ က ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးအရဖ ွဲွဲ့စည်ေးလသ  ကလ ေးသ ူ

ငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် ဆပ်လက ်မတ က ု ဆ ုသည။် 

(ဃ) ြုံစ ံဆ ုသည်မှ  ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးတ ငပ်ါရှ လသ  ပ ုစ က ု ဆ ုသည်။ 

 

အခန်ိုး (၂) 

ကထလိုးသငူယအ်ခွင့််အထရိုးြျောိုးဆ ငုရ်ောအြျ  ိုးသောိုးထကော်ြ  ၏  ောဝန်နငှ့််လုြ်ြ ုငခ်ွင့််ြျောိုး 

၃။ ဥပလေပုေမ် ၄ အရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးထ ေးသည့်် လက ်မတ ၏ တ ဝနန်ငှ့်် ုပ်ပ ုငခ် င့််မ  ေးမှ  လအ က်ပါအတ ုငေ်း ပဖစသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏ အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု က က ယ်လစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) ဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ု သက်ဆ ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးက ထ လရ က်လအ ငပ်မငစ်   

အလက ငအ်ထည်လဖ ်န ငုရ်န ်  ုအပ်လသ  မ်ေးညွှနမ်ှုမ  ေးခ မှတ်ပခငေ်း၊ 
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(ဂ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့််ပတ်သက်သည့်် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေး၊ လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်မ  ေးနငှ့်် 

အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၏ လဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု   ုအပ်သ  ုလပါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းလပေးပခငေ်း၊ 

တ ုေးတက်မှုအလပခအလနက ု အခါအ ေးလ   ်စ   စ စစသ် ေုးသပ်ပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်၏ အက  ိုေးအတ က် ကု သမဂ္အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၊ အပပည်ပပညဆ် ုငရ် အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး မ  ေး၊ 

လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို  ်သ ု ့်မဟုတ် အစ ုေးရမဟုတ်လသ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၏ ကူည မှုနငှ့်် ပူေးလပါငေ်း 

လဆ ငရ် က်မှုက ုရယူပခငေ်း၊ 

(င) ပပည်တ ငေ်း ပပည်ပလစတန ရှငမ်  ေးထ မ ှ ှူေါနေ်းလင မ  ေး၊ ပစစည်ေးမ  ေး က်ခ ရယူလရေးနငှ့်် ယငေ်း ှူ ေါနေ်းလင မ  ေး၊ 

ပစစည်ေးမ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် ထ လရ က်စ  အသ ေုးပပိုလစလရေး တ ု ့်အတ က်  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ 

ကက ေးကကပ်ပခငေ်း၊ 

(စ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးမပဖစပ်  ေးလစရန ်ကက ိုတငက် က ယ်န ငုလ်ရေးအတ က်  ုပ်ငနေ်းအစ အစဉ်မ  ေး 

ခ မှတ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဆ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအလပေါ်က  ေး  နလ်သ  ပပစမ်ှုမ  ေးနငှ့်် စပ်  ဉ်ေး၍ ထ လရ က်လသ  ပပစေ်ဏ ်

သတ်မှတ်န ငုလ်ရေးအတ က် သက်ဆ ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဇ)   ုအပ်လသ အစ ရငခ် စ မ  ေး၊ စ ရငေ်းဇယ ေးမ  ေးက ု သကဆ် ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးထ မ ှ

လတ ငေ်းခ ရယူစုစည်ေးပခငေ်း၊ 

(ဈ) ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း၊ ခရ ုင ်သ ု ့်မဟုတ် မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ မ  ေးက ု 

  ုအပ်သ  ုဖ ွဲ ွဲ့စည်ေး၍  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက  ုသတ်မှတ်လပေးပခငေ်း၊  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်း၊ ကူည  ပ ့်ပ ုေးပခငေ်း၊ 

(ည) ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် က နဗ်ငေ်းရှငေ်းနငှ့််အည  ကလ ေးသငူယ်၏အခ င့််အလရေးမ  ေး 

ရရှ လစရနအ်လက ငအ်ထည်လဖ ်လဆ ငရ် က်မှုနငှ့်် စပ်  ဉ်ေး၍ အစ ရငခ် စ တငပ်ပလစရန ်သက်ဆ ုငသ်ည့်် 

ဆပ်လက ်မတ အ ေး တ ဝနလ်ပေးအပ်ပခငေ်း၊ 

(ဋ) လက ်မတ ၏ လဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု အခါအ ေးလ   ်စ   အစ ုေးရအဖ ွဲွဲ့သ ု ့် အစ ရငခ် တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဌ) အစ ုေးရအဖ ွဲွဲ့ကအခါအ ေးလ   ်စ  လပေးအပ်သည့်် ကလ ေးသငူယ်ဆ ုငရ်  ုပ်ငနေ်း တ ဝနမ်  ေးက ု လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

၄။ လက ်မတ အစည်ေးအလဝေးက ငေ်းပပခငေ်းဆ ုငရ်  က စစရပ်မ  ေးနငှ့်် စပ်  ဉ်ေး၍ လအ က်ပါအတ ုငေ်း လဆ င ်ရ က်ရမည်- 

(က) လက ်မတ ၏ ပ ုမှနအ်စည်ေးအလဝေးက ု တစန်စှ ်ျှင ်အနည်ေးဆ ုေး ၂ ကက မ်က ငေ်းပရမည။်   ုအပ်ပါက 

အထူေးအစည်ေးအလဝေးက ု အခါအ ေးလ   ်စ   က ငေ်းပန ငုသ်ည်။ 

(ခ) လက ်မတ အတ ငေ်းလရေးမှူေးသည် အစည်ေးအလဝေးအစ အစဉ်က  ုဥကက ဋ္ဌ၏ သလ  တူည ခ က်ပဖင့်် လရေးဆ ွဲ ရမည်။ 

(ဂ) အစည်ေးအလဝေးတ င ်က စစတစရ်ပ်က  ုဆ ုေးပဖတ်ရနရ်ှ ပါက အမ  ေးသလ  တူည ခ က်ပဖင့််ဆ ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ဃ) လက ်မတ အတ ငေ်းလရေးမှူေးသည် အစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေးက ု လက ်မတ ဝငမ်  ေးအ ေး ပဖန် ့်လဝရမည့်် အပပင ်

ဝနက်က ေးဌ နသ ု ့် ည်ေးလပေးပ ု ့်ရမည်။ 
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(င) လက ်မတ ဝငတ်စဦ်ေးဦေးသည် အစည်ေးအလဝေးမှတ်တမ်ေးက ု ပပငဆ်ငသ်င့််လကက ငေ်း လတ ွဲ့ ရှ ပါက 

လက ်မတ အတ ငေ်းလရေးမှူေးထ သ ု ့် စ ပဖင့််အပမနဆ် ုေးတငပ်ပရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၃) 

လုြ်ငန်ိုးထကော်ြ  နငှ့််ဆြ်ထကော်ြ  ြျောိုး ွ ြို့စညိ်ုးပခငိ်ုး 

၅။ (က) လက ်မတ သည် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု အလက ငအ်ထည်လဖ ် လဆ ငရ် က်န ငုရ်န ်

သင့််လ   ်လသ လက ်မတ ဝငမ်  ေးပါဝငလ်စ  က် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုင ်ရ  ုပ်ငနေ်းလက ်မတ က ု ဖ ွဲွဲ့စည်ေး၍ 

 ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု သတ်မှတ်လပေးရမည။် 

(ခ)  ုပ်ငနေ်းလက ်မတ သည် သင့််လ   ်လသ ပုဂ္ ို ်မ  ေးပဖင့်် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  

လအ က်ပါဆပ်လက မ်တ မ  ေးက ု ဖ ွဲွဲ့စည်ေး၍  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု သတ်မှတ်လပေးရမည်- 

(၁) ဥပလေလရေးရ ဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၂) က နေ်းမ လရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၃) ပည လရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၄) က က ယ်လစ င့််လရှ က်လရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၅) ပပနက်က ေးလရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၆) အသ ပည လပေးလရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၇) ရနပ် ုလင ရှ လဖ လရေးနငှ့််  ဏ္ဍ လရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၈) အ ေးကစ ေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၉) လစ င့််ကကည့််အကွဲပဖတ်၊ စ စစလ်ရေးဆပ်လက ်မတ ၊ 

(၁၀) အပခ ေး  ုအပ်လသ ဆပ်လက ်မတ မ  ေး။ 

 

အခန်ိုး (၄) 

ပြည်နယ၊်   ငုိ်ုးကထလိုးသငူယအ်ခွင့််အထရိုးြျောိုးဆ ငုရ်ောထကောြ်  ြျောိုး ွ ြို့စညိ်ုးပခငိ်ုးနငှ့််လုြ်ငန်ိုး ောဝန်ြျောိုး 

၆။ လက ်မတ သည်- 

(က) ဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ု သက်ဆ ုငရ် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းအတ ငေ်း ထ လရ က်လအ ငပ်မငစ်   

အလက ငအ်ထည်လဖ ်လဆ ငရ် က်န ငုရ်န ်ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းကလ ေး သငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ က ု 

လအ က်ပါပုဂ္ ို ်မ  ေးပဖင့်် ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရမည်- 

 

(၁) ပပညန်ယ်၊ တ ုငေ်း လအေးခ မေ်းသ ယ လရေးနငှ့််ဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေး လက ငစ် ဥကက ဋ္ဌက တ ဝနလ်ပေးအပ်သည့််ပပညန်ယ်၊ တ ုငေ်း ဥကက ဋ္ဌ 
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လအေးခ မေ်းသ ယ လရေးနငှ့််ဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေး လက ်စ အဖ ွဲွဲ့ဝငတ်စဦ်ေး 

(၂) သက်ဆ ငုရ် အစ ေုးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၃) အစ ေုးရမဟုတ်လသ သက်ဆ ငုရ် အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၄)   ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးက ု စ တ်ပါဝငစ် ေးသည့်် လစတန ့်ဝနထ်မေ်း ပဂု္ ို ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး   

(၅) ပပညန်ယ်၊ တ ုငေ်း  ူမှုဝနထ်မေ်းအရ ရှ  အတ ငေ်းလရေးမှူေး 

(ခ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က)အရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရ တ င ်  ုအပ်ပါက ေတု ယဥကက ဋ္ဌနငှ့်် တ ွဲဖက်အတ ငေ်းလရေးမှူေးတ ု ့်က ု 

သတ်မှတ်လပေးန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ က ု   ုအပ်သ  ုပပငဆ်ငဖ် ွဲ ွဲ့စည်ေး န ငုသ်ည်။ 

၇။ ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၏  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးမှ  လအ က ်ပါအတ ုငေ်းပဖစသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု က က ယ်လစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ အလက ငအ်ထည်လဖ ်လဆ င ်ရ က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ဆ ုငရ် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းအဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ပတ်သက်သည့်် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းအဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၊ အစ ုေးရ 

မဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်မ  ေး၏ လဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု   ုအပ်သ  ု 

လပါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းလပေးပခငေ်း၊ တ ုေးတက်မှုအလပခအလနက ု  ုပ်ငနေ်းလက ်မတ သ ု ့် အခါအ ေးလ   ်စ  တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးမပဖစပ်  ေးလစရန ်ကက ိုတငက် က ယ်န ငုလ်ရေးအတ က် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း အတ ငေ်း 

 ုပ်ငနေ်းအစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်၏ အက  ိုေးအတ က် အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို  ်မ  ေး၏ 

အကူအည ရယူ၍ ပူေးလပါငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(စ) ပပည်တ ငေ်း ပပည်ပလစတန ရှငမ်  ေးထ မှ  ှူေါနေ်းလင မ  ေး၊ ပစစည်ေးမ  ေး  က်ခ ရယူပခငေ်းနငှ့်် ယငေ်း ှူ ေါနေ်းလင မ  ေး၊ 

ပစစည်ေးမ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးနငှ့််အည  

ထ လရ က်စ  အသ ေုးပပိုပခငေ်း၊ ကက ေးကကပ် မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ စ ရငေ်းမ  ေးထ နေ်းသ မ်ေး ပပိုစုပခငေ်း၊ 

(ဆ)   ုအပ်လသ အစ ရငခ် စ မ  ေး၊ စ ရငေ်းဇယ ေးမ  ေးက ု သကဆ် ုငရ် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းအဆင့််အစ ုေးရ ဌ န၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးထ မ ှလတ ငေ်းခ ရယူပခငေ်း၊ 

(ဇ)  ုပ်ငနေ်းလဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု  ုပ်ငနေ်းလက ်မတ သ ု ့် သတ်မှတ်ထ ေးသည့််အတ ုငေ်း အစ ရငခ် တငပ်ပ ပခငေ်း၊ 

(ဈ) လက ်မတ က အခါအ ေးလ   ်စ  လပေးအပ်လသ  ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  အပခ ေး  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု 

လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 
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အခန်ိုး (၅) 

ခရ ုငက်ထလိုးသငူယအ်ခွင့််အထရိုးြျောိုးဆ ငုရ်ောထကော်ြ  ြျောိုး ွ ြို့စည်ိုးပခငိ်ုးနငှ့််လုြ်ငန်ိုး ောဝန်ြျောိုး 

၈။ လက ်မတ သည်- 

(က)ဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ု သက်ဆ ုငရ် ခရ ုငအ်တ ငေ်းထ လရ က်လအ ငပ်မငစ်   အလက ငအ်ထည် 

လဖ ်လဆ ငရ် က်န ငုရ်နခ်ရ ုငက်လ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ က ု လအ ကပ်ါပုဂ္ ို မ်  ေးပဖင့်် 

ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရမည်- 

 

(၁) 

ခရ ုင ် လအေးခ မေ်းသ ယ လရေးနငှ့််ဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေးလက ငစ် ဥကက ဋ္ဌက တ ဝနလ်ပေးအပ် သည့်် ခရ ုင ်

လအေးခ မေ်းသ ယ လရေးနငှ့််ဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေးလက ်စ အဖ ွဲွဲ့ဝငတ်စဦ်ေး 
ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆ ငုရ် အစ ေုးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၃) အစ ေုးရမဟုတ်လသ သက်ဆ ငုရ် အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၄) ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးက ု စ တ်ပါဝငစ် ေးသ ူလစတန ့်ဝနထ်မေ်းပဂု္ ို ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၅)  က်လထ က်ပပညန်ယ်၊ တ ုငေ်း ူမှုဝနထ်မေ်းအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် ဥကက ဋ္ဌက လရ ေးခ ယ်တ ဝနလ်ပေးအပ်သ ူ အတ ငေ်းလရေးမှူေး 

(ခ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က)အရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရ တ င ်  ုအပ်ပါက ေတု ယဥကက ဋ္ဌနငှ့်် တ ွဲဖက်အတ ငေ်းလရေးမှူေးတ ု ့်က ု 

သတ်မှတ်လပေးန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ခရ ုငက်လ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ က ု   ုအပ်သ  ုပပငဆ်ငဖ် ွဲ ွဲ့စည်ေးန ငုသ်ည်။ 

၉။ ခရ ုငက်လ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၏  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးမှ  လအ က်ပါအတ ုငေ်း ပဖစသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု က က ယ်လစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ အလက ငအ်ထည်လဖ ်လဆ င ်ရ က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ဆ ုငရ် ခရ ုငအ်ဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ပတ်သက်သည့်် ခရ ုငအ်ဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၊ အစ ုေးရမဟုတ်လသ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် 

လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်မ  ေး၏ လဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု   ုအပ်သ  ု လပါငေ်းစပ် ည  နှု ငေ်းလပေးပခငေ်း၊ 

တ ုေးတက်မှုအလပခအလနက ု ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းကလ ေးသူငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ သ ု ့် 

အခါအ ေးလ   ်စ  တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးမပဖစပ်  ေးလစရန ်ကက ိုတငက် က ယ်န ငုလ်ရေးအတ က် ခရ ုငအ်တ ငေ်း  ုပ်ငနေ်း 

အစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်၏ အက  ိုေးအတ က် အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို  ်မ  ေး၏ 

အကူအည ရယူ၍ ပူေးလပါငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 
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(စ) ပပည်တ ငေ်း ပပည်ပလစတန ရှငမ်  ေးထ မှ  ှူေါနေ်းလင မ  ေး၊ ပစစည်ေးမ  ေးက ု  က်ခ ရယူပခငေ်းနငှ့်် ယငေ်း ှူေါနေ်းလင မ  ေး၊ 

ပစစည်ေးမ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးနငှ့််အည  

ထ လရ က်စ  အသ ေုးပပိုပခငေ်း၊ ကက ေးကကပ် မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ စ ရငေ်းမ  ေးထ နေ်းသ မ်ေး ပပိုစုပခငေ်း၊ 

(ဆ)   ုအပ်လသ အစ ရငခ် စ မ  ေး၊ စ ရငေ်းဇယ ေးမ  ေးက ု သကဆ် ုငရ် ခရ ုငအ်ဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့ အစည်ေးမ  ေးထ မှ 

လတ ငေ်းခ ရယူပခငေ်း၊ 

(ဇ)  ုပ်ငနေ်းလဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု သက်ဆ ုငရ် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်းကလ ေးသူငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေး ဆ ုငရ် လက ်မတ သ ု ့် 

သတ်မှတ်ထ ေးသည့််အတ ုငေ်း အစ ရငခ် တငပ်ပ ပခငေ်း၊ 

(ဈ) လက ်မတ က အခါအ ေးလ   ်စ  လပေးအပ်လသ  ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  အပခ ေး  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု 

လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

 

အခန်ိုး (၆) 

မြ  ြို့နယက်ထလိုးသငူယအ်ခွင့််အထရိုးြျောိုးဆ ငုရ်ောထကော်ြ  ြျောိုး ွ ြို့စည်ိုးပခငိ်ုးနငှ့််လြ်ုငန်ိုး ောဝန်ြျောိုး 

၁၀။ လက ်မတ သည်- 

(က) ဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ု သက်ဆ ုငရ် မမ ို ွဲ့နယ်အတ ငေ်း ထ လရ က်လအ ငပ်မငစ်   အလက င ်

အထည်လဖ ်လဆ ငရ် က်န ငုရ်န ်သက်ဆ ုငရ်  မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ က ု 

လအ က်ပါပုဂ္ ို ် မ  ေးပဖင့်် ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရမည်- 

 

(၁) မမ ိုွဲ့နယ်လအေးခ မေ်းသ ယ လရေးနငှ့််ဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေးလက ငစ် ဥကက ဋ္ဌ ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆ ငုရ် အစ ေုးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၃) အစ ေုးရမဟုတ်လသ သက်ဆ ငုရ် အဖ ွဲွဲ့အစညေ်းမ  ေးမ ှက ုယ်စ ေး ှယ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၄) ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးက ု စ တ်ပါဝငစ် ေးသည့်် လစတန ့်ဝနထ်မေ်း ပဂု္ ို ်မ  ေး အဖ ွဲွဲ့ဝငမ်  ေး 

(၅) မမ ိုွဲ့နယ် ူမှုဝနထ်မေ်းအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် ဥကက ဋ္ဌကလရ ေးခ ယ်တ ဝနလ်ပေးအပ်သ ူ အတ ငေ်းလရေးမှူေး 

(ခ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က)အရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးရ တ င ်  ုအပ်ပါက ေတု ယဥကက ဋ္ဌနငှ့်် တ ွဲဖက်အတ ငေ်းလရေးမှူေးတ ု ့်က ု 

သတ်မှတ်လပေးန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ က ု   ုအပ်သ  ုပပငဆ်ငဖ် ွဲ ွဲ့စည်ေး န ငုသ်ည်။ 

(ဃ)   ုအပ်ပါက မမ ို ွဲ့နယ်တစခ်အုတ ငေ်းရှ  မမ ို ွဲ့အပဖစသ်တ်မှတထ် ေးလသ  မမ ို ွဲ့မ  ေးတ င ်ည်ေး ကလ ေးသ ူ

ငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ မ  ေးက ု ဖ ွဲွဲ့စည်ေးန ငုသ်ည။် 
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၁၁။ မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၏  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးမှ  လအ က်ပါ အတ ုငေ်းပဖစသ်ည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်၏အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု က က ယ်လစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ အလက ငအ်ထည်လဖ ်လဆ င ်ရ က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) ဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးက ု ထ လရ က်လအ ငပ်မငစ်  အလက ငအ်ထည်လဖ ်န ငုရ်န ်သက်ဆ ုငရ်  

မမ ို ွဲ့နယ်အဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ပတ်သက်သည့်် မမ ို ွဲ့နယ်အဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေး၊ အစ ုေးရ မဟုတ် 

လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်မ  ေး၏ လဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု   ုအပ်သ  ု လပါငေ်းစပ် 

ည  နှု ငေ်းလပေးပခငေ်း၊ တ ုေးတက်မှုအလပခအလနက ု ခရ ုငက်လ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ သ ု ့် 

အခါအ ေးလ   ်စ  တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးမပဖစပ်  ေးလစရန ်ကက ိုတငက် က ယ်န ငုလ်ရေးအတ က် မမ ို ွဲ့နယ်အတ ငေ်း 

 ုပ်ငနေ်းအစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်၏ အက  ိုေးအတ က် အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို  ်မ  ေး၏ 

အကူအည ရယူ၍ ပူေးလပါငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(စ) ပပည်တ ငေ်း ပပည်ပလစတန ရှငမ်  ေးထ မှ  ှူေါနေ်းလင မ  ေး၊ ပစစည်ေးမ  ေး  က်ခ ရယူပခငေ်းနငှ့်် ယငေ်း ှူ ေါနေ်းလင မ  ေး၊ 

ပစစည်ေးမ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးနငှ့််အည  

ထ လရ က်စ  အသ ေုးပပိုပခငေ်း၊ စ ရငေ်းမ  ေးထ နေ်းသ မ်ေး ပပိုစုပခငေ်း၊ 

(ဆ) ဥပလေပုေမ် ၆၁ အရ  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နမှ ဝနထ်မ်ေးတစဦ်ေးဦေးက ု ကလ ေးသူငယ်ကက ေးကကပ်သ ူ

အပဖစတ် ဝနလ်ပေးအပ်ထ ေးပခငေ်းမရှ ပါက အစ ုေးရဝနထ်မ်ေးမဟတု်သည့်် သင့််လ   ်လသ န ငုင် သ ေးတစဦ်ေး အ ေး 

ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သအူပဖစခ်န် ့်အပ်ရန ်ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သ ု ့် အဆ ုပပိုတငပ်ပပခငေ်းနငှ့်် ယငေ်း 

ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သူ၏  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု ပ ့်ပ ုေးကညူ ပခငေ်း၊ ကက ေးကကပ် မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ 

(ဇ)   ုအပ်လသ အစ ရငခ် စ မ  ေး၊ စ ရငေ်းဇယ ေးမ  ေးက ု သကဆ် ုငရ် မမ ို ွဲ့နယ်အဆင့််အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့ အစည်ေးမ  ေးထ မ ှ

လတ ငေ်းခ ရယူပခငေ်း၊ 

(ဈ)  ုပ်ငနေ်းလဆ ငရ် က်ခ က်မ  ေးက ု ခရ ုငက်လ ေးသူငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ သ ု ့် 

သတ်မှတ်ထ ေးသည့််အတ ုငေ်း အစ ရငခ် တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ည) လက ်မတ မှ အခါအ ေးလ   ်စ  လပေးအပ်သည့်် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  အပခ ေး  ုပ်ငနေ်းတ ဝနမ်  ေးက ု 

လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

 

အခန်ိုး (၇) 

ကထလိုးသငူယအ်ခွင့််အထရိုးြျောိုးက ုကောကွယထ်စောင့််ထ ှောက်ပခငိ်ုး 

၁၂။ ကလ ေးသငူယ်တ ုငေ်းသည် ဥပလေအခနေ်း ၅ ပါ ကလ ေးသငူယ်၏ အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု ရရှ ခ စ ေးလစ ရမည်။ 
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၁၃။ သက်ဆ ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသည ်ကလ ေးသငူယ်၏ တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့်် အလရေးမ  ေး 

ထ ခ ကု်ဆ ုေးရှု  ေးမှုမရှ လစရန ်က က ယ်လစ င့််လရှ က်လပေးရမည်။ 

၁၄။ သက်ဆ ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးသည ်ကလ ေးသငူယ်၏ တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့်် 

အလရေးတစရ်ပ်ရပ်ဆ ုေးရှု  ေးနစန် လကက ငေ်းလတ ွဲ့ ရှ  ျှင ်ဆ ုေးရှု  ေးနစန် သည့်် အခ င့််အလရေးမ  ေး အပပည့််အဝရရှ လစ ရန ်

  ုအပ်သ  ုလဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

၁၅။ ဝနက်က ေးဌ နသည် ကလ ေးသငူယ်၏ တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့််အလရေးတစရ်ပ်ရပ်ဆ ုေးရှု  ေး 

နစန် လကက ငေ်းလတ ွဲ့ ရှ  ျှင ်ယငေ်းအခ င့််အလရေးက ု တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရရှ လစရန ်သက်ဆ ုငရ် အစ ုေးရဌ န၊ 

အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးမ  ေးနငှ့်် ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်လပေးရမည။် 

၁၆။ ကလ ေးသငူယ်၏ တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့််အလရေးတစရ်ပ်ရပ် ဆ ုေးရှု  ေးနစန် ပခငေ်းနငှ့်် စပ်  ဉ်ေး၍ 

နစန် သကူလ ေးသငူယ်က ုယ်တ ုငက်ပဖစ်လစ၊ ကလ ေးသငူယ်၏ က ုယ်စ ေး မ  ၊ အပ်ုထ နေ်းသ ူကပဖစလ်စ၊ 

န ေးစပ်ရ ပုဂ္ ို ်တစဦ်ေးဦေးကပဖစလ်စ သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ သ ု ့် တငပ်ပန ငုသ်ည်။ 

၁၇။ နည်ေးဥပလေ ၁၆ အရ တငပ်ပ ွှ  က်ခ ရရှ လသ  သက်ဆ ငုရ် ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုင ်ရ  လက ်မတ သည်- 

(က) တငပ်ပ ွှ ပါဆ ုေးရှု  ေးနစန် ခ က်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ မှနက်နမ်ှုရှ  မရှ  အပမနစ် ုစမ်ေးစစလ်ဆေးရမည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက အဆင့််ဆင့််လသ သက်ဆ ုငရ်  ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ အ ေး 

အပမနဆ် ုေးစ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးလစ၍ သလ  ထ ေးမှတ်ခ က်ပဖင့်် တငပ်ပရန ်ညွှနက်က ေးန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) တငပ်ပ ွှ ပါတရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့််အလရေးတစရ်ပ်ရပ်ဆ ုေးရှု  ေးနစန် လကက ငေ်းစ စစလ်တ ွဲ့ ရှ  ပါက 

ယငေ်းသ ု ့်ဆ ုေးရှု  ေးနစန် သည့်် တရ ေးဝငခ် စ ေးပ ုငခ် င့််ရှ လသ  အခ င့််အလရေးမ  ေးရရှ လစရန ်အပမနဆ် ုေး လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

(ဃ) တငပ်ပ  လသ က စစရပ်မှ  ဥပလေပုေမ် ၆၅ နငှ့်် ၆၆ ပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်နငှ့််မင စ နေ်းလကက ငေ်းစ စစ ်လတ ွဲ့ ရှ ပါက 

သက်ဆ ုငရ် တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် ဦေးတ ုက်လ ျှ က်ထ ေး၍ တရ ေးစ ွဲဆ ရုန ်မ မ လက ်မတ ၏ အတ ငေ်း လရေးမှူေး သ ု ့်မဟုတ ်

အဖ ွဲွဲ့ဝငတ်စဦ်ေးဦေးအ ေး တ ဝနလ်ပေးအပ်ရမည်။ 

၁၈။ နည်ေးဥပလေ ၁၇ အရ အလရေးယူလဆ ငရ် က်လပေးန ငုပ်ခငေ်းမရှ  ျှင ်တစဆ်င့််ပမင့််ကလ ေး သငူယ်အခ င့်် 

အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ သ ု ့် ဆက် က်တငပ်ပရမည။် 

၁၉။ က နေ်းမ လရေးဝနက်က ေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ် ၁၉ အရ ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ က နေ်းမ လရေးဆ ုငရ်  

အခ င့််အလရေးမ  ေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လအ က်ပါ ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု စ မ ခ က်မ  ေး၊ အစ အမ မ  ေးခ မှတ်မပ ေး အလက င ်

အထည်လဖ ်လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအသက်ရှငသ်နလ်ရေးအတ က်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) န ု ့်စ ု ့်အရ ယ်ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး မ ခငန် ု ့်ရည်တ ုက်လက ေးပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး က က ယ်လဆေးထ ုေးပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး အ ဟ ရဓ တ်ပပည့််ဝလရေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) မ ခငန်ငှ့််ကလ ေးဆ ုငရ်  အ ဟ ရလက ေးလမ ေးပခငေ်းနငှ့််လဟ လပပ အကက လပေးပခငေ်း၊ 
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(စ) က ုယ်ဝနလ်ဆ ငမ် ခငမ်  ေးအ ေး မလမ ေးဖ  ေးမ ၊ လမ ေးဖ  ေးစဉ်နငှ့်် လမ ေးဖ  ေးမပ ေး ပပိုစုလစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ 

(ဆ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ က နေ်းမ လရေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေးသည့်် အပခ ေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

၂၀။ က နေ်းမ လရေးဝနက်က ေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ် ၁၉ အရ လအ က်ပါ ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု စ မ ခ က် ခ မှတ်၍ လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) မ ခငမ်  ေးအ ေး သ ေးဆက်ပခ ေးလရေးဆ ုငရ် ပည လပေးပခငေ်း၊ ည  နှု ငေ်းအကူအည လပေးပခငေ်း၊ 

(ခ) အ ုငအ် ုေငေ်းခ  ို ွဲ့တွဲ့်မှုလရ ဂါကငေ်းရှငေ်းလရေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) လက  ငေ်းက နေ်းမ လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဃ) မ သ ေးစုက နေ်းမ လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) ခခု အ ေးက ဆငေ်းမှုလရ ဂါက က ယ်လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(စ) မူေးယစလ်ဆေးဝါေးအနတရ ယ်က က ယ်လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဆ) ကူေးစက်လရ ဂါက က ယ်လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

၂၁။ ပည လရေးဝနက်က ေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ် ၂၀ အရ ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ ပည သငက်က ေးလရေးနငှ့်် စပ်  ဉ်ေး၍ 

လအ က်ပါတ ု ့်က ု စ မ ခ က်မ  ေး၊ အစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) န ငုင် လတ ်ကဖ င့်် ှစထ် ေးသည့်် အလပခခ ပည လက  ငေ်းမ  ေးတ င ်ကလ ေးသငူယ်တ ုငေ်းအ ေး  ူမ  ိုေး မလရ ေး၊ က  ေးမ 

မလရ ေး၊ က ုေးက ယ်သည့််  သ ၊ အဆင့််အတနေ်း၊ ယဉ်လက ေးမှု၊ ဇ တ ၊   ငမ်ခ ွဲပခ ေး ွဲ ပည  သငယ်ူခ င့််ပပိုပခငေ်း၊ 

(ခ) အလပခခ ပည မူ တနေ်းအဆင့််က ု အခမွဲ့်သငယ်ူခ င့််ပပိုပခငေ်း၊ 

(ဂ) လက  ငေ်းလနအရ ယ်ကလ ေးသငူယ်တ ုငေ်း မသငမ်လနရမူ တနေ်းပည လရေးက ု သငယ်ူန ငုရ်နအ်တ က် 

  ုအပ်လသ အစ အမ မ  ေး ခ မှတ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးလက  ငေ်းမှနမ်ှနတ်က်လရေးနငှ့်် အခ  နမ်တ ုငမ်  လက  ငေ်းထ က်နှုနေ်းက ဆငေ်းလရေး အတ က် 

အလပခခ ပည မူ တနေ်းတ င ်စဉ်ဆက်မပပတ်အကွဲပဖတ်၍ ကုစ ေးသငက်က ေးလပေးလရေးစနစက် ု 

အလက ငအ်ထည်လဖ ်က င့််သ ေုးလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) အလပခခ ပည လက  ငေ်းမ  ေးတ င ်ပပည်သူ ့်န တ   သ ရပ်က ု သငက်က ေးလပေးရန ်စ စဉ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(စ) ကဗ  ရ တ်ဆ ုပ ွဲ၊ သ ခ ငေ်းဆ ုပ ွဲ၊ ပ ုလပပ ပ ွဲ၊ စ ေးပ ွဲဝ ုငေ်းစက ေးလပပ ပ ွဲ၊ က ပနေ်းစက ေးလပပ ပ ွဲနငှ့်် စက ေး ရည် ုပ ွဲမ  ေးက ု 

အခါအ ေးလ   ်စ  က ငေ်းပပခငေ်း၊ 

(ဆ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးကဗ  စပ်ဆ ုပခငေ်းနငှ့်် စ စ စ က ုေးလရေးသ ေးပခငေ်းအလ ့်အထမ  ေးရရှ လစရန ်လ ့် 

က င့််သငက်က ေးလပေးပခငေ်း၊ 

(ဇ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးက ုယ်တ ုင ်ပါဝငသ် ဆ ုတ ေးမှုတ်ကခနုန် ငုမ်ည့်် အစ အစဉ်မ  ေး ပပို ုပ်လပေးပခငေ်း၊ 

(ဈ) န ငုင် လတ ်ကဖ င့်် ှစထ် ေးလသ  လက  ငေ်းမ  ေးတ င ်အလကက ငေ်းအမ  ိုေးမ  ိုေးလကက င့်် တက်လရ က်ပည  

သငယ်ူန ငုပ်ခငေ်းမရှ လသ  ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး စ တတ်လပမ က်လစရန ် နုေ်းလတ ်ကက ေးသငပ်ည လရေး 

လက  ငေ်းမ  ေးတ င ်ပည သငက်က ေးလပေးပခငေ်း၊ လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးမ  ေး၏ အကူအည ပဖင့်် လက  ငေ်းပပငပ်တ င ်

အလပခခ ပည သငက်က ေးလပေးပခငေ်းတ ု ့်က ု လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 
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(ည) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး အလပခခ ပည တတ်လပမ က်လစရန ်လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်မ  ေး၏ အကူ အည ပဖင့်် 

သငက်က ေးလပေးပခငေ်းတ ု ့်က ု လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

၂၂။ ပပနက်က ေးလရေးဝနက်က ေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ် ၂၂ အရ ကလ ေးသငူယ်မ  ေး အသ ပည  ဗဟုသတု တ ုေးပ  ေးလရေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ 

လအ က်ပါ ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု အစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) ပပနက်က ေးလရေးနငှ့်် ပပည်သူ ့်ဆက်ဆ လရေးဦေးစ ေးဌ နရ ု ေးမ  ေးရှ  စ ကကည့််တ ုက်မ  ေးတ င ်ကလ ေးသငူယ် စ ဖတ်ခနေ်းမ  ေးက ု 

သ ေးပခ ေးထ ေးရှ ပခငေ်း။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်စ ဖတ်ခနေ်းမ  ေးက ု သင့််လ   ်သည့််အက ယ်အဝနေ်းရှ လစမပ ေး   ုအပ်လသ  ပရ လ  ဂ မ  ေး 

ပဖည့််ဆည်ေးလပေးရမည့််အပပင ်ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး စ တ်ခ မေ်းသ လပ  ်ရွှငမ်ှုလပေးန ငုလ်သ လနရ ပဖစ ်လစရန ်ည်ေး 

စ စဉ်ထ ေးရှ ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်၏ ခနဓ က ုယ်အရ ယ်အစ ေးနငှ့််   ုက်လ   ည လထ ပဖစလ်စမည့်် စ ကကည့််စ ေးပ ွဲ၊ ကု  ေးထ ုငန်ငှ့်် 

အပခ ေး  ုအပ်လသ ပရ လ  ဂပစစည်ေးမ  ေးက ု ပဖည့််တငေ်းထ ေးရှ ပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးစ တ်ဝငစ် ေးမည့်် ပနေ်းခ  က ေးမ  ေး၊ န ရ ကပ်စ လစ ငမ်  ေး၊ ရုပ်ပ ုက ေးခ ပ်မ  ေး၊ ဓ တ်ပ မု  ေးပဖင့်် 

ပပငဆ်ငမ် မ်ေးမ ထ ေးရှ ပခငေ်း၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်မ  ေးဖတ်ရှုလ ့်  သင့််သည့်် ပပည်တ ငေ်း၊ ပပည်ပထုတ်စ အုပ်၊ စ လစ ငမ်  ေးက  ုစ စစ ်လရ ေးခ ယ်၍ 

စုလဆ ငေ်းထ ေးရှ ပခငေ်း၊ 

(စ) ပပည်တ ငေ်း ပပည်ပမှ ထုတ် ွှင့််လသ  ရုပ်ပမငသ် ကက ေးအစ အစဉ်ပါ ကလ ေးသငူယ်မ  ေးနငှ့််သက်ဆ ုင ်သည့်် ပ ုပပင၊် 

လတေးကဗ  ၊ သ ခ ငေ်း၊ ဇ တ် မ်ေး၊ ရုပ်ရှင၊် က တ နေ်းတ ု ့်က  ုအခါအ ေးလ   ်စ  ကူေးယူ၍ပပသ ပခငေ်း၊ 

(ဆ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး အသ ပည လပေးလဟ လပပ ပခငေ်း၊ 

(ဇ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးနငှ့််သက်ဆ ုငသ်ည့်် စ အုပ်၊ ဂ  နယ်၊ မဂ္ဇငေ်းနငှ့်် စ လစ ငမ်  ေးက  ုအခါအ ေးလ   ် 

စ  ထုတ်လဝပဖန် ့်ခ  ပခငေ်း။ 

၂၃။ အ ေးကစ ေးဝနက်က ေးဌ နသည် ဥပလေပုေမ် ၂၃ အရ ကလ ေးသငူယ်မ  ေးက နေ်းမ လရေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ 

လအ က်ပါ ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု အစ အစဉ်မ  ေးခ မှတ်၍ လဆ ငရ် ကရ်မည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး အသက်အရ ယ်အ  ုက် သင့််လ   ်သည့််အ ေးကစ ေး  ှုပ်ရ ှေးမှုမ  ေးတ င ်

ပါဝငန် ငုရ်နစ် စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း၊ 

(ခ) ပမနမ် ့်ရ ု ေးရ အ ေးကစ ေးနည်ေးမ  ေးတ င ်ကလ ေးသငူယ်မ  ေးစ တ်ပါဝငစ် ေးစ   ပါဝင ်ှုပ်ရှ ေးန ငုရ်န ်စ စဉ်လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအတ က်  ုအပ်သည့်် အ ေးကစ ေးနည်ေးပည နငှ့်် အလထ က်အကူပပိုပစစည်ေးမ  ေး ရရှ လစရန ်

စ စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း၊ 

(ဃ) ထူေးခ နအ် ေးကစ ေးသမ ေးမ  ေးလပေါ်ထ က်  လစလရေးအတ က်   ုအပ်လသ  ုပ်ငနေ်း အစ အစဉ်မ  ေး ခ မှတ်ပခငေ်း။ 

၂၄။ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်သည် ကလ ေးလမ ေးဖ  ေးခ  န၊် ကလ ေးအသက် ၁၀ နစှပ်ပည့််ခ  နန်ငှ့််  ူငယ်အသက် ၁၈ 

နစှပ်ပည့််ခ  နတ် ု ့်တ င ်မှတ်ပ ုတငပ်ခငေ်းဆ ုငရ်  က စစမ  ေးက ု ပမနမ် န ငုင် သ ေးဥပလေနငှ့််အည    ုက်န  လဆ ငရ် က်ရမည်။ 
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၂၅။ ကလ ေးသငူယ်တ ုငေ်းသည် ဧည့််န ငုင် သ ေးနငှ့်် န ငုင် သ ေးပပိုခ င့်် ဆ ုငရ် အခ င့််အလရေးမ  ေးက ု ပမနမ်  

န ငုင် သ ေးဥပလေပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးနငှ့််အည  ရရှ လစရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၈) 

အ ိူုးကောကွယထ်စောင့််ထ ှောကြ်ှုလ အုြ်ထသောကထလိုးသငူယြ်ျောိုးက ုကောကွယထ်စောင့််ထ ှောက်ပခငိ်ုး 

၂၆။ မည်သမူဆ ု လအ က်လဖ ်ပပပါ အထူေးက က ယ်လစ င့််လရှ က်မှု  ုအပ်လသ  ကလ ေးသငူယ် တစဦ်ေးဦေး က ု 

န ငုင် လတ ်ကက က ယ်လစ င့််လရှ က်မှုပပိုသင့််သည်ဟု ထငပ်မငယ်ူဆ ျှင ်သက်ဆ ုငရ်   ူမှုဝနထ်မ်ေး အရ ရှ ထ  

ကလ ေးသငူယ်အ ေး တစပ်ါတည်ေးပ ု ့်အပ်၍ပဖစလ်စ၊ ကလ ေးသငူယ်အ ေး တစပ်ါတည်ေးပ ု ့်အပ် ပခငေ်းမပပို ွဲ 

အက  ိုေးအလကက ငေ်းလဖ ်ပပ၍ပဖစလ်စ အလကက ငေ်းကက ေးန ငုသ်ည်- 

(က) မ   သ ု ့်မဟုတ် အုပ်ထ နေ်းသမူရှ လသ သ၊ူ 

(ခ) မ   သ ု ့်မဟုတ် အုပ်ထ နေ်းသကူ ထ နေ်းသ မ်ေး၍မရန ငုလ်  က်လအ ငဆ် ုေးသ မ်ေးသ၊ူ 

(ဂ) ရက်စက်လသ  သ ု ့်မဟုတ် ယုတ်မ လသ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ၏ူ ထ နေ်းသ မ်ေးမှု လအ က်တ ငရ်ှ သ၊ူ 

(ဃ) စ တ်လပါ့်သ ပ်သ၊ူ 

(င) ကူေးစက်တတ်လသ လရ ဂါစ ွဲကပ်လနသ၊ူ 

(စ) မူေးယစလ်ဆေးဝါေး သ ု ့်မဟုတ ်စ တ်က ုလပပ ငေ်း ွဲလစလသ  လဆေးဝါေးသ ေုးစ ွဲသ၊ူ 

(ဆ) လတ ငေ်းရမ်ေးစ ေးလသ က်သ၊ူ 

(ဇ) မ   သ ု ့်မဟုတ် အုပ်ထ နေ်းသကူ   စ ်  ရှုပစပ်ယထ် ေးပခငေ်းခ ရသ၊ူ 

(ဈ) တစဦ်ေးတစလ်ယ က်၏ က ုယ်က  ိုေးရှ အပမတ်ထုတ်ပခငေ်းခ ရသ၊ူ 

(ည) ည ဉ်ေးပနေ်းနှ ပ်စက်ပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ်   ွဲမှ ေးစ  အသ ေုးခ ပခငေ်းခ ရသ၊ူ 

(ဋ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) မှ နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ည) အထ မှအပ  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နက   ုအပ်ခ က်အရ သတ်မှတ်သ။ူ 

၂၇။ ကလ ေးသငူယ်အ ေးတစပ်ါတည်ေးပ ု ့်အပ်ပခငေ်းမပပို ွဲ က  ိုေးလကက ငေ်းလဖ ်ပပ  က် အလကက ငေ်းကက ေးပခငေ်း ပဖစပ်ါက 

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည ်သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်အ ေး မ မ လရှွဲ့သ ု ့် တငပ် ု ့်လစရန ်မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် 

ရွဲအရ ရှ ထ  ြုံစ ံ(၁) ပဖင့်် အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

၂၈။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် ကလ ေးသငူယ်အ ေး န ငုင် လတ ်က အထူေးက က ယ်လစ င့််လရှ က်မှုပပိုရန ်  ုအပ် ပခငေ်း ရှ  မရှ  

စ စစဆ် ုေးပဖတ်ပခငေ်းမပပိုမ  လရှေးဦေးစ   ကလ ေးသငူယ်၏ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် ရွဲအရ  ရှ ထ မ ှကလ ေးသငူယ်၏ 

အသက်၊ က နေ်းမ လရေးတ ု ့်နငှ့်် စပ်ဆ ုငလ်သ  အလထ က်အထ ေးမ  ေးက ု လတ ငေ်းခ  ရယူရမည်။ 

၂၉။ ကလ ေးသငူယ်၏ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် ရွဲအရ ရှ သည် ကလ ေးသငူယ်၏ အသက်နငှ့််စပ် ဆ ုငသ်ည့်် 

လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးတစခ်ခုကု ု  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  တငပ်ပရမည်- 

(က) လမ ေးစ ရငေ်း၊ 

(ခ) လက  ငေ်းဝငမ်ှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်း လက က်နတု်ခ က်မ တတ  မှန၊် 
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(ဂ) န ငုင် သ ေးစ စစလ်ရေးကတ်ပပ ေး သ ု ့်မဟုတ် န ငုင် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပ ုတင ်က်မှတ်၊ 

(ဃ) က နေ်းမ လရေးဦေးစ ေးဌ န ဆရ ဝန၏်လဆေးစ ၊ 

(င) သနေ်းလခါငစ် ရငေ်းမ တတ  မှန၊် 

(စ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) မှ (င) အထ  သတ်မှတ်ထ ေးလသ  အလထ က်အထ ေးမ  ေးမရ ျှင ်အပခ ေးခ ငု ် ု 

လသ အလထ က်အထ ေးမ  ေး။ 

၃၀။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် နည်ေးဥပလေ ၂၉ အရ တငပ်ပ  လသ  အလထ က်အထ ေးအလပေါ်အလပခပပို ၍ 

ကလ ေးသငူယ်ပဖစ ်မပဖစ ်ဆ ုေးပဖတ်ရမည။် ကလ ေးသငူယ်ပဖစလ်ကက ငေ်းဆ ုေးပဖတ်မပ ေးမှသ  အမှုတ ွဲအ ေး 

ဆက် က်အလရေးယူလဆ ငရ် က်ရမည်။ 

၃၁။ နည်ေးဥပလေ ၂၉ တ င ်မည်သ ု ့်ပငပ်ပဋ္ဌ နေ်းပါရှ လစက မှု ကလ ေးသငူယ်ပဖစလ်ကက ငေ်း မ က်ပမငအ်လန အထ ေးအရ 

သ သ ထငရ်ှ ေးလနပါက  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် ကလ ေးသငူယ်အသက်နငှ့််စပ်ဆ ုငလ်သ  အလထ က်အထ ေးမ  ေးက  ု

လတ ငေ်းခ ရယူပခငေ်းမပပို ွဲ ကလ ေးသငူယ်ပဖစလ်ကက ငေ်းဆ ုေးပဖတ်န ငုသ်ည်။ 

၃၂။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည ်နည်ေးဥပလေ ၂၆ အရ   လရ က်ပ ု ့်အပ်လသ  သ ု ့်မဟုတ် အလကက ငေ်းကက ေး ပခငေ်းခ ရလသ  

ကလ ေးသငူယ်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လအ က်ပါက စစရပ်မ  ေးအတ က ်ကလ ေးသငူယ်၏မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် 

ရွဲအရ ရှ အ ေး သက်ဆ ုငရ် လဆေးရ ု သ ု ့်မဟုတ် ဆရ ဝနထ် မှ ကလ ေးသငူယ်၏ က နေ်းမ လရေးနငှ့်် စပ်  ဉ်ေးလသ  

လဆေးစ အလထ က်အထ ေးက ု ရယူတငပ်ပလပေးရန ်ြုံစ ံ(၂) ပဖင့်် ညွှနက်က ေး န ငုသ်ည်- 

(က) စ တ်လပါ့်သ ပ်ပခငေ်း၊ 

(ခ) ကူေးစက်တတ်လသ လရ ဂါစ ွဲကပ်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) မူေးယစလ်ဆေးဝါေး သ ု ့်မဟုတ ်စ တ်က ု လပပ ငေ်း ွဲလစလသ  လဆေးဝါေးသ ေုးစ ွဲပခငေ်း။ 

၃၃။ (က)  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် ကလ ေးသငူယ်၏အသက်၊ က နေ်းမ လရေးတ ု ့်နငှ့်် စပ်  ဉ်ေးသည့်် 

အလထ က်အထ ေးမ  ေးက ုစ စစမ်ပ ေး ကလ ေးသငူယ်အ ေး စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးန ငုရ်န ်ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူအ ေး 

တ ဝနလ်ပေးအပ်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သသူည် ကလ ေးသူငယ်အ ေး စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးမပ ေး လတ ွဲ့ ရှ ခ က်အစ ရငခ် စ က ု ြုံစ(ံ၃) ပဖင့်် 

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  တငပ်ပရမည။် 

၃၄။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည ်နည်ေးဥပလေ ၃၃၊ နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ခ) အရ တငပ်ပ  လသ  ြုံစ(ံ၃)  က်ခ  ရရှ သည့််အခါ 

ကလ ေးသငူယ်အ ေးန ငုင် လတ ်က အထူေးက က ယ်လစ င့််လရှ က်မှုပပိုရန ်  ုအပ်ပခငေ်းရှ  မရှ  

ဆက် က်စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးရမည်။ ယငေ်းကွဲ့်သ ု ့် စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးရ တ င-် 

(က)   ုအပ်လသ သက်လသမ  ေးက ု ြုံစ(ံ၄)ပဖင့်် ဆင့််လခေါ် မပ ေး မ မ က ုယ်တ ုင ်စစလ်ဆေးန ငုသ်ည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက မ  ၊ အပ်ုထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် ကလ ေးသငူယ်အ ေး က ုယ်တ ုင ် လရ က်ရှငေ်း ငေ်းတင ်ပပရန ်ြုံစ ံ(၄) ပဖင့်် 

အလကက ငေ်းကက ေးမပ ေးစစလ်ဆေးန ငုသ်ည်။ 
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၃၅။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် နည်ေးဥပလေ ၃၄ အရ စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးမပ ေး ကလ ေးသငူယ်အ ေး န ငုင် လတ ်က 

အထူေးက က ယ်လစ င့််လရှ က်မှုပပိုရန ် ုအပ်ပခငေ်းရှ  မရှ နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ မ မ ၏ သလ  ထ ေးမှတ်ခ က်က ု ြုံစ ံ(၃) တ င ်

ပဖည့််စ က်လရေးသ ေးမပ ေး ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ် သ ု ့်မဟုတ် ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က တ ဝန ်ွှွဲ အပ်ထ ေးသထူ  

ဆက် က်တငပ်ပရမည်။ 

၃၆။  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်၏ ဆ ုေးပဖတ်ခ က်မရရှ မ - 

(က) ကလ ေးသငူယ်အ ေး မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့်် ပပန ်ည်အပ်နှ ထ ေး  ုပါက ကတ ဝနခ်  ခ က် ြုံစ ံ(၅) က ု 

အသ ေုးပပိုလဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်းသ ု ့် ပ ု ့်အပ်ထ ေး  ုပါက ြုံစ ံ(၆) ပဖင့်် ယ ယ လစ င့်် 

လရှ က်လရေးစခနေ်းတ ဝနခ် ထ  အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

၃၇။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၃၅ အရ  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ က တငပ်ပ  လသ  အစ ရငခ်  စ  ြုံစ ံ(၃) 

 က်ခ ရရှ သည့််အခါ စ စစမ်ပ ေး လအ က်ပါအစ အစဉ်တစရ်ပ်ရပ်က ု ခ မှတ်လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) အက င့််စ ရ တတ ပပိုပပငလ်ပေးရန ် ုအပ်လနလသ  ကလ ေးသူငယ်နငှ့််  ူငယ်မ  ေးအ ေးအမ  ေးဆ ုေးအသက် ၁၈ 

နစှပ်ပည့််သည်အထ  သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတစခ်ခုတု င ်လစ င့််လရှ က်မှုခ ယူရန ်ြုံစ ံ(၇) ပဖင့််  ူမှုဝနထ်မ်ေး 

အရ ရှ ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ 

(ခ) ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င့််လရှ က်မှုလပေးရန ် ုအပ်လနလသ  ကလ ေးသငူယ်နငှ့််  ူငယ်မ  ေးအ ေး အမ  ေးဆ ုေး အသက် ၁၈ 

နစှပ်ပည့််သည်အထ  လဂဟ  သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သထူ အပ်နှ ရန ်ြုံစ ံ(၇) ပဖင့််  ူမှု ဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကက ေးကကပ်စ မ မှုခ ယူရန ် ုအပ်လနလသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး သ ေုးနစှထ်က်မပ ုလသ  က  အထ  သက်ဆ ုငရ်  

ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သူ၏ ကက ေးကကပ်စ မ မှုခ ယူလစရန ်ြုံစ ံ(၇) ပဖင့််  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ  ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ 

(ဃ) စ တ်လပါ့်သ ပ်လနလသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး စ တ်လရ ဂါအထူေးကုလဆေးရ ုတ င ်လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူလစ ရန ်ြုံစ ံ(၈) ပဖင့်် 

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ စ တ်လရ ဂါအထူေးကုလဆေးရ ုမှ စ တ်လပါ့်သ ပ်လန လသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး 

  ုအပ်သည့််လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူမပ ေး ျှင ်ဆက် က်လစ င့််လရှ က်မှုအစ အစဉ် က  ုစ စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း၊ 

(င) ကူေးစက်လရ ဂါစ ွဲကပ်လနလသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူလစရန ်ြုံစ ံ(၈) ပဖင့််  ူမှုဝန ်

ထမ်ေးအရ ရှ ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ သက်ဆ ုငရ် လဆေးရ ုတ င ်  ုအပ်သည့််လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူမပ ေး ျှင ်ဆက် 

 က်လစ င့််လရှ က်မှုအစ အစဉ်က ု စ စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း၊ 

(စ) မူေးယစလ်ဆေးဝါေး သ ု ့်မဟုတ ်စ တ်က ုလပပ ငေ်း ွဲလစတတ်လသ  လဆေးဝါေးသ ေုးစ ွဲသ ူကလ ေးသငူယ်အ ေး 

လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူလစရန ်ပ ုစ  (၈) ပဖင့််  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ ညွှနက်က ေးပခငေ်း၊ မူေးယစလ်ဆေးစ ွဲလရ ဂါ 

ကုလဆေးရ ုတ င ် ုအပ်သည့်် လဆေးဝါေးကုသမှုခ ယူမပ ေး ျှင ်ဆက ်က်လစ င့််လရှ က်မှု အစ အစဉ်က ုစ စဉ် 

လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း။ 

၃၈။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်- 
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(က) ကလ ေးသငူယ်အ ေး မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်၏ ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င့််လရှ က်မှုက ု ခ ယူရန ် ုအပ်လကက ငေ်း စ စစလ်တ ွဲ့ ရှ  ျှင ်

ကလ ေးသငူယ်အ ေး လက ငေ်းမ နစ်   လစ င့််လရှ က်ပခငေ်းနငှ့်် အုပ်ထ နေ်းပခငေ်းပပိုပါမည်ဟူ လသ  ခ ဝနခ် ိုပ်က ု မ  ၊ 

အုပ်ထ နေ်းသအူ ေး ခ ိုပ်ဆ ုလစမပ ေး ကလ ေးသငူယ်အ ေး ပပန ်ည်အပ်နှ ရန ်ြုံစ ံ(၉) ပဖင့်် 

သက်ဆ ုငရ်  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  ညွှနက်က ေးရမည်။ 

(ခ) ဥပလေပုေမ် ၃၄၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) သ ု ့်မဟုတ် ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) အရ ခ မတှ်လသ  အစ အစဉ်က ု အနည်ေးဆ ုေး ၁ 

နစှပ်ပည့််သည်အထ   ုက်န မပ ေး အက င့််စ ရ တတ တ ုေးတက်လက ငေ်းမ န ် သည့််ကလ ေးသငူယ်အ ေး မ  ၊ 

အုပ်ထ နေ်းသထူ ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့််ပဖစလ်စ၊ ခ ဝနခ် ိုပ်မပါ ွဲပဖစလ်စ ပပန ်ည်အပ်နှ ရန ်ြုံစ ံ(၁၀) ပဖင့်် သက်ဆ ုင ် 

ရ  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  ညွှနက်က ေးရမည်။ 

၃၉။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတ ငအ်နည်ေးဆ ုေး ၁ နစှပ်ပည့််သည်အထ  ထ နေ်းသ မ်ေး 

လစ င့််လရှ က်မှုခ ယူမပ ေးလသ  ကလ ေးသငူယ်အ ေး အက င့််စ ရ တတ  တ ုေးတက်လက ငေ်းမ နပ်ခငေ်းရှ  မရှ နငှ့်် 

သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတ ငခ် မှတ်ထ ေးလသ စည်ေးကမ်ေးမ  ေး   ုက်န ပခငေ်းရှ  မရှ က ုစ စစရ်န ်သငတ်နေ်းလက  ငေ်း အုပ်၊ 

ေတု ယလက  ငေ်းအုပ်နငှ့်် အလဆ ငမ်ှူေးတ ု ့်ပါဝငလ်စ  က် စည်ေးကမ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးလရေးအဖ ွဲွဲ့က ု ဖ ွဲွဲ့စည်ေး တ ဝနလ်ပေးရမည်။ 

၄၀။ စည်ေးကမ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးလရေးအဖ ွဲွဲ့သည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်အ ေး အက င့််စ ရ တတ  တ ုေးတက်လက ငေ်းမ နပ်ခငေ်းရှ  မရှ နငှ့်် စည်ေးကမ်ေးမ  ေး  ုက်န  ပခငေ်း ရှ  မရှ က ု ြုံစ ံ

(၁၁) ပဖင့်် လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက ကလ ေးသငူယ်၏ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်၏ အလပခအလနက ု စ ုစမ်ေးလမေးပမနေ်းန ငုသ်ည်။ 

၄၁။ စည်ေးကမ်ေးထ နေ်းသ မ်ေးလရေးအဖ ွဲွဲ့သည် စ ုစမ်ေးစ စစလ်တ ွဲ့ ရှ ခ က်အရ ကလ ေးသငူယ်အ ေး လအ က်ပါအခ င့်် 

အလရေးတစရ်ပ်ရပ်က ု စ စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးန ငုသ်ည်- 

(က) လဂဟ  သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သ၏ူ ကက ေးကကပ်စ မ မှုလအ က်တ င ်လနထ ုငရ်နအ်တ က် သငတ်နေ်း 

လက  ငေ်းမှယ ယ အစ အစဉ်အရ ြုံစ ံ(၁၂) ပဖင့်် ထ က်ခ  ခ င့််ပပိုပခငေ်း၊ 

(ခ) အသည်ေးအသနမ်က နေ်းမမ ပဖစလ်နလသ  မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် လဆ မ  ိုေးအရငေ်းအခ  ထ  သ  ေး 

လရ က်လတ ွဲ့ဆ ုန ငုရ်န ်  ုအပ်သည့််ခ င့််က   သတ်မှတ်လဖ ်ပပမပ ေး ြုံစ ံ(၁၃) ပဖင့်် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းမှ 

အလရေးလပေါ်ထ က်ခ  ခ င့််ပပိုပခငေ်း၊ 

(ဂ) မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် လဆ မ  ိုေးအရငေ်းအခ  မ  ေးက ခ ငု ် ုလသ  အလကက ငေ်းပပခ က်ပဖင့်် ခ င့်် လတ ငေ်းခ ပါက 

ခ င့််ပပို က်မှတ် ြုံစ ံ(၁၄) ပဖင့်် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းမှ ထ က်ခ  လနထ ုငခ် င့််ပပိုပခငေ်း၊ 

(ဃ) ရပ်ရ  လေသအတ ငေ်း သင့််လ   ်သတူစဦ်ေး၏ ကက ေးကကပ်စ မ မှုလအ က်တ ငလ်နထ ုငရ်နအ်တ က် ပ ုစ  (၁၅) ပဖင့်် 

သငတ်နေ်းလက  ငေ်းပပငပ်တ င ်လနထ ုငခ် င့််ပပိုပခငေ်း။ 

၄၂။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် ဥပလေပုေမ် ၅၃၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဃ) အရ ကလ ေးသငူယ်က ု ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င့်် လရှ က်ရန ်

အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ က အလကက ငေ်းကက ေး  သည့််အခါ စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေး၍- 
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(က) ကလ ေးသငူယ်၏ လဆ မ  ိုေးသ ေးခ ငေ်းရှ ပါက လဆ မ  ိုေးသ ေးခ ငေ်းမ  ေးထ  အပ်နှ န ငုလ်ရေးအတ က် စ စဉ် 

လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်၏ လဆ မ  ိုေးသ ေးခ ငေ်းမရှ ပါက သင့််လ   ်သည့််သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတ င ်အပ်နှ န ငုလ်ရေး အတ က် 

စ စဉ်လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး လစ င့််လရှ က်မည့််သရူှ ပါက လစ င့််လရှ က်မည့််သထူ  အပ်နှ န ငုလ်ရေးအတ က် စ စဉ် 

လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

၄၃။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က ဥပလေပုေမ် ၅၆၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) အရ သငတ်နေ်းလက  ငေ်းအပဖစ ်အသ အမှတ် ပပိုထ ေးလသ  

အစ ုေးရမဟုတ်လသ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ု ့်မဟုတ ်လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်၏ လဂဟ သည်- 

(က) က က ယ်လစ င့််လရှ က်မှု  ုအပ်လသ ကလ ေးသငူယ်က ု စနစတ်က  က်ခ  ပပိုစုလစ င့််လရှ က်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်၏ အက  ိုေးအတ က်အလက ငေ်းဆ ုေးလဆ ငရ် က်ရ တ င ်သက်ဆ ုငရ်  အ ဏ ပ ုင ်အဖ ွဲွဲ့ အစည်ေး၏ 

 မ်ေးညွှနက်က ေးကကပ်မှုက ု ခ ယူရမည်။ 

၄၄။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်က ဥပလေပုေမ် ၅၆၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ခ) အရ ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်းအပဖစ ်အသ အမှတ်ပပိုထ ေးလသ  

အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ု ့်မဟုတ် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်၏ လဂဟ  သည်- 

(က) ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းစ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ကလ ေးသူငယ်က ု အမှုစစလ်ဆေးစဉ်က  အတ ငေ်း စနစ ်

တက က က ယ်လစ င့််လရှ က်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်၏ အက  ိုေးအတ က်လဆ ငရ် က်ရ တ င ်သက်ဆ ုငရ် ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း၊ ခရ ုင ်သ ု ့်မဟုတ ်

မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  လက ်မတ ၏  မ်ေးညွှနက်က ေးကကပ်မှုက ု ခ ရယူရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၉) 

ထန ့်ကထလိုး  န်ိုးထကျောငိ်ုးြျောိုးနငှ့််ြူလ န်ိုးကက  ထကျောငိ်ုးြျောိုး ည်ထ ောင ွ်င့််လှစပ်ခငိ်ုး 

၄၅။ လေသခ ပပည်သမူ  ေး၏ က ုယ့််အ ေးက ုယ်က ုေးစနစပ်ဖင့်် လန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်း ကက ိုလက  ငေ်း 

တည်လထ င ် ုသသူည် ခ င့််ပပိုမ န် ့်ရရှ ရန ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် ြုံစ ံ(၁၆) ပဖင့်် လ ျှ က် ထ ေးရမည်။ 

၄၆။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်- 

(က) နည်ေးဥပလေ ၄၅ အရ လ ျှ က်ထ ေးသည့်် လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးက ု စ စစရ်မည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး လခေါ်ယူစစလ်ဆေးန ငု ်သည်။ 

(ဂ) လေသခ ပပည်သမူ  ေး၏ က ုယ့််အ ေးက ုယ်က ုေးလန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်းကက ို လက  ငေ်း တည်လထ ငရ်န ်

မှတ်ပ ုတငခ် င့််ပပိုပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ပငငေ်းပယ်ပခငေ်းပပိုန ငုသ်ည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပ ုတငခ် င့််ပပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပ ုတငလ်ကကေးက ု လပေးသ ငေ်းလစ၍ မှတ်ပ ုတငမ်ပ ေး 

ခ င့််ပပိုမ န် ့်က ု ြုံစ ံ(၁၇) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး ထုတ်လပေးရမည်။ 
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၄၇။ နည်ေးဥပလေ ၄၆ အရ မှတ်ပ ုတငထ် ေးသည့်် လေသခ ပပည်သမူ  ေး၏ က ုယ့််အ ေးက ုယ်က ုေးစနစပ်ဖင့်် တည်လထ ငလ်သ  

လန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်းကက ိုလက  ငေ်းသည်- 

(က)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န၏  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်း၊ စစလ်ဆေးပခငေ်း၊ ကူည ပ ့်ပ ုေးပခငေ်းက ု ခ ယူရ မည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ အက  ိုေးအတ က်လဆ ငရ် က်ရ တ င ်သတ်မှတ်ခ က်နငှ့််အည  ကက ေးကကပ်လရေး အဖ ွဲွဲ့ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးမပ ေး 

စနစတ်က စ မ လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေး က်စ ုဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးတ ုေးတက်လရေးက ု လဆ ငရ် က်ရ တ င ်ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း၊ ခရ ုင ်သ ု ့်မဟုတ် 

မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၏  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်းက ု ခ ယူရမည်။ 

၄၈။ အခလကကေးလင ရယူ၍ တည်လထ ငလ်သ  ပုဂ္  ကလန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်းကက ိုလက  ငေ်း 

တည်လထ င ် ုသသူည် ခ င့််ပပိုမ န် ့်ရရှ ရန ် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် ပ ုစ  (၁၆) ပဖင့််ပင ်လ ျှ က် ထ ေးရမည်။ 

၄၉။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်- 

(က) နည်ေးဥပလေ ၄၈ အရ လ ျှ က်ထ ေးသည့်် လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးက ု စ စစရ်မည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး လခေါ်ယူစစလ်ဆေးန ငု ်သည်။ 

(ဂ) ပုဂ္  ကလန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်းကက ိုလက  ငေ်း တည်လထ ငရ်န ်မှတ်ပ ုတငခ် င့်် ပပိုပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ် 

ပငငေ်းပယ်ပခငေ်းပပိုန ငုသ်ည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပ ုတငခ် င့််ပပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပ ုတငလ်ကကေးက ု လပေးသ ငေ်းလစ၍ မှတ်ပ ုတငမ်ပ ေး 

ခ င့််ပပိုမ န် ့်က ု ြုံစ ံ(၁၇) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး ထုတ်လပေးရမည်။ 

၅၀။ နည်ေးဥပလေ ၄၉ အရ မှတ်ပ ုတငထ် ေးသည့်် ပုဂ္  ကလန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် မူ တနေ်း ကက ိုလက  ငေ်းသည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ် က်စ ုဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလရေးက ု ဦေးတည်လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ် က်စ ုဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးမှုဆ ုငရ်  က မ်ေးက ငသ်မူ  ေးပဖင့်် ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအ ေး ပပိုစုလစ င့်် ်လရှ က်ရမည်။ 

(ဂ) လနရ လေသ၊ အလဆ က်အအ ု၊ အက ယ်အဝနေ်းနငှ့််သင့််လ   ်သည့်် ကလ ေးသငူယ်ဦေးလရက ု  က်ခ ရ မည်။ 

(ဃ) လေသအလပခအလနအရ သင့််လ   ်သည့််လက  ငေ်းဝငလ်ကကေးမ  ေး လက က်ခ ရမည်။ 

(င)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န၏  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်း၊ စစလ်ဆေးပခငေ်းက ု ခ ယူရမည်။ 

(စ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န၏ က မ်ေးက ငမ်ှုအကူအည က ု ရယူန ငုသ်ည်။ 

(ဆ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နက သတ်မှတ်သည့်် စည်ေးမ ဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးနငှ့််အည    ုက်န လဆ ငရ် က်ရ မည။် 

(ဇ) သတ်မှတ်သည့််စည်ေးကမ်ေးတစရ်ပ်ရပ်က  ု  ုက်န ရနပ် ကက် က်ပါက ခ င့််ပပိုမ န် ့်ပယ်ဖ က်ပခငေ်းခ ရ မည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၀) 

ထေဟောနငှ့််သ ိုးသန် ့်ထကျောငိ်ုးြျောိုး ည်ထ ောင ွ်င့််လှစပ်ခငိ်ုး 
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၅၁။ အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ု ့်မဟုတ် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်သည် က က ယ်လစ င့််လရှ က်မှု   ုအပ်လသ  

ကလ ေးသငူယ်မ  ေးက ု မ မ အစ အစဉ်ပဖင့်် ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င့််လရှ က်ရန ်လဂဟ ဖ ွဲွဲ့စည်ေး တည ်လထ င ် ု ျှင ်

 ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် ခ င့််ပပိုမ န် ့်ရရှ ရန ်ြုံစ ံ(၁၈) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးရမည်။ 

၅၂။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်- 

(က) နည်ေးဥပလေ ၅၁ အရ လ ျှ က်ထ ေးသည် လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးက ု စ စစရ်မည်။ 

(ခ)   အုပ်ပါက လ ျှ က် ွှ ပါအခ က်မ  ေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး လခေါ်ယူစစလ်ဆေးန ငု ်သည်။ 

(ဂ) လဂဟ တည်လထ ငရ်န ်မှတပ် ုတငခ် င့််ပပိုပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ပငငေ်းပယ်ပခငေ်း ပပိုန ငုသ်ည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ဂ) အရ မှတ်ပ ုတငခ် င့််ပပိုပါက သတ်မှတ်သည့်် မှတ်ပ ုတငလ်ကကေးက ု လပေးသ ငေ်းလစ၍ မှတ်ပ ုတငမ်ပ ေး 

ခ င့််ပပိုမ န် ့်က ု ြုံစ ံ(၁၉) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး ထုတ်လပေးရမည်။ 

၅၃။ မှတ်ပ ုတငထ် ေးသည့််လဂဟ သည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏ က နေ်းမ လရေး၊  ူမှုလရေး၊ ပည လရေးနငှ့်် အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက  ငေ်းပည သင ်ကက ေးလရေးစသည့်် 

ကလ ေးသငူယ်၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးက ုသ  လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်မ  ေး၏အက  ိုေးအတ က်လဆ ငရ် က်ရ တ င ်သက်ဆ ုငရ်  ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း၊ ခရ ုင ်နငှ့်် ်

မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၏  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်းက ု ခ ယူရမည်။ 

(ဂ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န၏  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ်ပခငေ်း၊ စစလ်ဆေးပခငေ်းက ု ခ ယူရမည်။ 

(ဃ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န၏ သတ်မှတ်ခ က်မ  ေးနငှ့််အည  စ ရငေ်းဇယ ေးမ  ေး၊ မှတ်တမ်ေးမ  ေးက ု စနစ ်တက ပပည့််စ ုစ   

ပပိုစုထ ေးရမည်။ 

(င) ဝနက်က ေးဌ နနငှ့်် ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နကအခါအ ေးလ   ်စ  ထုတ်ပပနသ်ည့််အမ န် ့်၊ ညွှနက်က ေးခ က် မ  ေးက  ု

  ုက်န ရမည်။ 

၅၄။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၅၂ အရ မှတ်ပ ုတငထ် ေးလသ လဂဟ တစခ်ခုကု ု ဥပလေပုေမ် ၅၆၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) အရ 

သငတ်နေ်းလက  ငေ်းအပဖစ ်ည်ေးလက ငေ်း၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ခ) အရ ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေး စခနေ်းအပဖစ ်ည်ေးလက ငေ်း 

အသ အမှတ်ပပိုန ငုသ်ည်။ 

၅၅။ အစ ုေးရမဟုတ်လသ  အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ု ့်မဟုတ် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်သည် မှတပ် ုတငထ် ေးလသ  လဂဟ တစခ်ခုကု ု 

ယ ယ  သ ု ့်မဟုတ် အမမွဲတမ်ေး ရပ်ဆ ုငေ်း  ုပါက  မူှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် ကက ိုတင ်အလကက ငေ်းကက ေးမပ ေး ရပ်ဆ ုငေ်းန ငုသ်ည်။ 

၅၆။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် အမမွဲတမ်ေးရပ်ဆ ုငေ်းလသ  လဂဟ က ု မှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်းမှ ပယ်ဖ က်ရမည်။ 

၅၇။  မူှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသည် မသနစ် မ်ေးမှုအမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက် သ ေးသန် ့်လက  ငေ်းမ  ေးတည်လထ ငန် ငု ်ရနအ်  ု ့်င ှ- 

(က) စ တ် သ ု ့်မဟုတ် က ုယ်အဂဂ ါအမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက် ခ  ို ွဲ့ယ ငေ်းလသ ကလ ေးသူငယ်စ ရငေ်း လက က်ယူ ပပိုစုန ငုရ်န ်

  ုအပ်လသ  အစ အမ မ  ေးလရေးဆ ွဲလဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ခ) စ တ် သ ု ့်မဟုတ် က ုယ်အဂဂ ါခ  ို ွဲ့ယ ငေ်းလသ  ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအတ က် မသနစ် မ်ေးမှုအမ  ိုေးအစ ေး အ  ုက် 

  ုအပ်ပါကသ ေးသန် ့်လက  ငေ်းမ  ေးတည်လထ ငဖ် င့်် ှစရ်န ်အစ အမ မ  ေးလရေးဆ ွဲလဆ ငရ် က်ရမည်။ 
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(ဂ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ခ) အရ မသနစ် မ်ေးမှုအမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက် တည်လထ ငထ် ေးလသ  သ ေးသန် ့်လက  ငေ်း မ  ေးတ င ်

အလပခခ ပည  (မူ တနေ်းအဆင့််) သငက်က ေးန ငုရ်နန်ငှ့်် အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက  ငေ်းဆ ုငရ် ပည ရပ် မ  ေးက ု 

မသနစ် မ်ေးမှုအမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက်သငက်က ေးလပေးန ငုရ်န ်အစ အမ မ  ေး ခ မှတ်လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

၅၈။ အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေး သ ု ့်မဟုတ် လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို ်သည် စ တ ်သ ု ့်မဟုတ် က ုယ်အဂဂ ါ ခ  ို ွဲ့ယ ငေ်းလသ  

ကလ ေးသငူယ်မ  ေးအတ က် မသနစ် မ်ေးမှုအမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက် သ ေးသန် ့်လက  ငေ်းမ  ေး တည်လထ င ် ု ျှင ်

 ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် ခ င့််ပပိုမ န် ့်ရရှ ရန ်ြုံစ ံ(၂၀) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးရမည်။ 

၅၉။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် နည်ေးဥပလေ ၅၈ အရ လ ျှ ကထ် ေးခ က်က ု စ စစမ်ပ ေး မသနစ် မ်ေးမှု အမ  ိုေးအစ ေးအ  ုက် 

သ ေးသန် ့်လက  ငေ်းတည်လထ ငရ်န ်ခ င့််ပပိုပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ပငငေ်းပယ်ပခငေ်းပပိုန ငုသ်ည်။ တည်လထ ငရ်နခ် င့််ပပိုပါက 

သတ်မှတ်သည့််မှတ်ပ ုတငလ်ကကေးက ု လပေးသ ငေ်းလစ၍ မှတ်ပ ုတငမ်ပ ေး ခ င့််ပပိုမ န် ့်က ု ြုံစ ံ(၂၁) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးသအူ ေး 

ထုတ်လပေးရမည်။ 

၆၀။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည် မှတ်ပ ုတငထ် ေးလသ  သ ေးသန် ့်လက  ငေ်းမ  ေးက ု  မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ ကက ေးကကပ် ပခငေ်း၊ စစလ်ဆေးပခငေ်း၊ 

က မ်ေးက ငမ်ှုအကူအည လပေးပခငေ်း၊ အလထ က်အပ ့်လပေးပခငေ်းပပိုန ငုသ်ည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၁) 

ကထလိုးသငူယအ်ောိုးထြွိုးစောိုးပခငိ်ုး 

၆၁။  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နက ထ နေ်းသ မ်ေးလစ င့််လရှ က်ထ ေးလသ  ကလ ေးသငူယ်အ ေး အလမ စ ေးအလမ ခ  သ ေးသမ ေးအပဖစ ်

လမ ေးစ ေး  ုသသူည် သတ်မှတ်ခ က်မ  ေးနငှ့််အည   ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ န သ ု ့် ြုံစ ံ(၂၂) ပဖင့်် လ ျှ က်ထ ေးရမည်။ 

၆၂။  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသည်- 

(က) နည်ေးဥပလေ ၆၁ အရ လ ျှ က်ထ ေးခ က်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လမ ေးစ ေးသ၏ူအသက်၊ ဝငလ်င ၊ စ ေးပ  ေးလရေး အလပခအလန၊ 

အ မ်လထ ငလ်ရေးအလပခအလန၊ သ ေးသမ ေးရရှ မှုအလပခအလန၊ ပတ်ဝနေ်းက ငအ်လပခအလနတ ု ့်က ု စ စစရ်မည်။ 

(ခ) မ မ သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် လမ ေးစ ေးပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးမ ဉ်ေးမ  ေးနငှ့်် တည်ဆွဲဥပလေပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး က ု   ကု်န န ငုပ်ခငေ်း ရှ  

မရှ  စ စစရ်မည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး အလမ စ ေးအလမ ခ သ ေးသမ ေးအပဖစ ်လမ ေးစ ေးပခငေ်းက ု ခ င့််ပပိုပခငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ပငငေ်း 

ပယ်ပခငေ်းပပိုန ငုသ်ည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ဂ) အရ လမ ေးစ ေးပခငေ်းက ုခ င့််ပပို ျှင ်တည်ဆွဲဥပလေပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး၊ သတ်မှတ် သည့်် 

လမ ေးစ ေးပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးမ ဉ်ေးမ  ေးနငှ့််အည  လမ ေးစ ေးပခငေ်း အတည်ပဖစလ်စရန ်လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

(င) ကလ ေးသူငယ်၏ အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် ဆက် က်လဆ ငရ် က်န ငုမ်ည့်် အလပခအလနမရှ လကက ငေ်းက ု 

တစန်ည်ေးနည်ေးပဖင့်် စ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးလတ ွဲ့ ရှ  ျှင ်အရည်အခ ငေ်းပ က်ယ ငေ်းသည့်် လမ ေးစ ေးမ  အပဖစသ်တ်မှတ် ၍ 

ကလ ေးက ု ပပန ်ည်ထ နေ်းသ မ်ေးရမည်။ 
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(စ) ဥပလေပုေမ် ၁၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) ပါ တ ဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က ု   ုကန် လဆ ငရ် က်ရန ်ပ က်က က်လသ  လမ ေးစ ေးမ  ထ မှ 

ကလ ေးက ု ပပန ်ည်ထ နေ်းသ မ်ေးရမည်။ 

(ဆ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (င) နငှ့်် (စ) အရ ပပန ်ည်ထ နေ်းသ မ်ေးလသ ကလ ေးက ဥပလေနငှ့််အည  ရထ ုက်လသ  အလမ က ု 

ဆ ုေးရှု  ေးပခငေ်းမရှ လစလရေးအတ က် လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

၆၃။ လမ ေးစ ေးမ  သည်- 

(က)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နက သတ်မှတ်သည့်် လမ ေးစ ေးပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးမ ဉ်ေးမ  ေးနငှ့်် တည်ဆွဲဥပလေပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေး က  ု

  ုက်န ရမည်။ 

(ခ) လမ ေးစ ေးခ ကလ ေးသငူယ်၏အက  ိုေးစ ေးပ  ေးအတ က် လဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

(ဂ) လမ ေးစ ေးခ ကလ ေးသငူယ်၏ပည လရေး၊ က နေ်းမ လရေး၊  ူမှုလရေးစသည့်် က်စ ုဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးတ ုေးတက်လရေး အတ က် 

လဆ ငရ် က်ရမည့််အပပငတ်ည်ဆွဲဥပလေပါအခ င့််အလရေးမ  ေးက ု ည်ေး အပပည့််အဝလဆ ငရ် က်လပေး ရမည်။ 

(ဃ) ဥပလေပုေမ် ၁၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) ပါ တ ဝနတ်စရ်ပ်ရပ်က  ု  ုကန် လဆ ငရ် က်ရန ်ပ က်က က်ပါက တည်ဆွဲဥပလေအရ 

အလရေးယူပခငေ်းခ ရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၂) 

ကထလိုးသငူယအ်ောိုးပြစြ်ှုပ င့််အထရိုးယပူခငိ်ုး 

၆၄။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ ်အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည် ပပစမ်ှုက  ေး  နသ်ည်ဟုစ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ကလ ေးသငူယ် အ ေး ဖမ်ေးဆ ေး ျှင ်

လအ က်ပါတ ု ့်က ု   ုက်န လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) ဖမ်ေးဆ ေးမပ ေး ျှင ်သက်ဆ ုငရ် ရွဲစခနေ်းသ ု ့် ခ က်ခ ငေ်းပ ု ့်အပ်ရမည်။ ရွဲစခနေ်းတ ငရ်ွဲအရ ရှ တစဦ်ေး၏ 

ကက ေးကကပ်မှုလအ က်တ ငထ် ေးရှ ရမည်။ 

(ခ)  က်ထ ပ်ခတ်ပခငေ်း၊ ကက ိုေးပဖင့််ခ ည်လန ှငပ်ခငေ်းမပပိုရ။ 

(ဂ)  ူကက ေးတရ ေးခ မ  ေးနငှ့််အတူ လရ လန ှ၍ထ ေးရှ ပခငေ်း၊ တစလ်နရ မှတစလ်နရ သ ု ့် လရ လန ှ၍ ပ ု ့်လဆ င ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

မ နေ်းကလ ေးပဖစ ်ျှင ်အမ  ိုေးသမ ေးတစဦ်ေး၏ အလစ င့််အလရှ က်ပဖင့်် ထ ေးရှ ရမည်။ 

(ဃ) နှ ပ်စက်ည ဉ်ေးပနေ်းပခငေ်း၊ မခ မ်ေးလပခ က်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

၆၅။ ပပစမ်ှုက  ေး  နသ်ည်ဟု စ ပ်စ ွဲခ ရလသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး ဖမ်ေးဆ ေးထ ေးမပ ေး အမှုစ ုစမ်ေးလထ က် ှမ်ေး ပခငေ်းက ု 

ဖမ်ေးဆ ေးသည့််အခ  နမ်ှ ၂၄ န ရ အတ ငေ်း မပ ေးပပတ်လအ ငလ်ဆ ငရ် က်န ငုပ်ခငေ်းမရှ  ျှငလ်သ ် ည်ေး လက ငေ်း၊ စ ပ်စ ွဲခ က်မှ  

ခ ငု ် ုသည့်် အလထ က်အထ ေးမ  ေးရှ  ျှငလ်သ ် ည်ေးလက ငေ်း စ ုစမ်ေးလထ က် ှမ်ေး သည့််ရွဲအရ ရှ ကပဖစလ်စ၊ 

ရွဲစခနေ်းမှူေးကပဖစလ်စ လန ့်စဉ်မှတ်တမ်ေးမ တတ  နငှ့််အတူ အန ေးဆ ုေးကလ ေးသငူယ်မှု ခငေ်းစစလ်ဆေးစ ရငပ် ုငခ် င့််ရှ  တရ ေးသူကက ေးထ  

တငပ် ု ့်ရမည်။ 

၆၆။ စ ရငပ် ုငခ် င့််ရှ တရ ေးသကူက ေးသည် နည်ေးဥပလေ ၆၅ အရ တငပ် ု ့်  လသ ကလ ေးသငူယ်က ု အမှုစ ုစမ်ေး ဆွဲက  အတ ငေ်း 

ပ ုစ  (၂၃) ပဖင့်် ခ ဝနခ် ိုပ် ခ ိုပ်ဆ ုမပ ေး ွှတ်ထ ေးပခငေ်း၊ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  စည်ေးကမ်ေး ခ က်ပဖင့််အပ်နှ ပခငေ်း၊ ပ ုစ  (၂၄) ပဖင့်် 
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ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့်မဟုတ် အပခ ေးသင့််လ   ်သည့််လနရ  သ ု ့် စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နှ ပခငေ်းပပိုရမည်။ 

မည်သည့််အလကက ငေ်းနငှ့််မျှ ခ ိုပ်မ န် ့်မလပေးရ။ 

၆၇။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ ်အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည်- 

(က) ဖမ်ေးဆ ေးထ ေးလသ ကလ ေးသငူယ်အ ေး ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးလကက ငေ်းက ု ဖမ်ေးဆ ေးသည့်် အခ  နမ် ှ၂၄ န ရ  အတ ငေ်း 

သက်ဆ ုငရ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  ြုံစ ံ(၂၅) ပဖင့်် အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးက ု အပမနဆ် ုေးစ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးမပ ေး ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တရ ေးစ ွဲတငပ် ု ့် ရမည်။ 

၆၈။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည် ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေး တရ ေးစ ွဲတငရ် တ င ်ကလ ေးသငူယ်၏ 

အသက်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ မှနက်နစ်  စ စစန် ငုရ်န ်လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးမ  ေးအစ  အစဉ်အတ ုငေ်း ဦေးစ ေးလပေး 

ပူေးတ ွဲတငပ်ပရမည်- 

(က) လမ ေးစ ရငေ်း၊ 

(ခ) လက  ငေ်းဝငမ်ှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်းလက က်နတု်ခ က်မ တတ  မှန၊် 

(ဂ) န ငုင် သ ေးစ စစလ်ရေးကတ်ပပ ေး သ ု ့်မဟုတ် န ငုင် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပ ုတင ်က်မှတ်၊ 

(ဃ) က နေ်းမ လရေးဦေးစ ေးဌ န ဆရ ဝန၏် လဆေးစ ၊ 

(င) သနေ်းလခါငေ်းစ ရငေ်းမ တတ  မှန၊် 

(စ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) မှ (င) အထ  သတ်မှတ်ထ ေးလသ အလထ က်အထ ေးမ  ေးမရ ျှင ်အပခ ေးခ ငု ် ု လသ  

အလထ က်အထ ေးမ  ေး။ 

၆၉။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည်- 

(က) သငတ်နေ်းလက  ငေ်း၊ လဂဟ ၊ ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သထူ မှ ထ က် 

လပပေးသည့််ကလ ေးသငူယ်က ု ဖမ်ေးဆ ေးရမ  ျှင ်သက်ဆ ုငရ်  သငတ်နေ်းလက  ငေ်းအုပ်၊ လဂဟ မှူေး၊ ယ ယ  

လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်းတ ဝနခ်  သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သထူ  ြုံစ ံ(၂၆) ပဖင့်် ပပန ်ည်အပ်နှ ရမည။် 

(ခ) ဖမ်ေးဆ ေးရမ သည့််ကလ ေးသငူယ်က ု သငတ်နေ်းလက  ငေ်း၊ လဂဟ ၊ ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့် မဟုတ ်

လစ င့််လရှ က်သထူ  ပပန ်ည်မအပ်နှ မ က  အတ ငေ်းအပခ ေးသင့််လ   ်မည့််လနရ ၌ ထ နေ်းသ မ်ေး ထ ေးန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) ဖမ်ေးဆ ေးရမ သည့််ကလ ေးသငူယ်မှ  မ နေ်းကလ ေးပဖစ ်ျှင ်အမ  ိုေးသမ ေးတစဦ်ေး၏ အလစ င့််အလရှ က် ပဖင့်် 

ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရမည်။ 

၇၀။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ ်အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လ ေးအနတရ ယ်တစစ် ုတစရ်  က လရ က်ရန ်အလကက ငေ်းရှ လကက ငေ်း သ ရှ  ျှင ်

အဆ ုပါကလ ေးသငူယ်အ ေး က က ယ်လစ င့််လရှ က်န ငုရ်နအ်  ု ့်င ှ ြုံစ ံ(၂၇) ပဖင့်် ၂၄ န ရ  အတ ငေ်း သက်ဆ ုငရ်  

ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တငပ် ု ့်ရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) အရ တငပ် ု ့်ပခငေ်း မပပိုန ငုမ်  

ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့်မဟုတ် အပခ ေးသင့််လ   ်သည့််လနရ သ ု ့် ပ ု ့်အပ်ထ ေးရမည်။ 
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(ဂ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) နငှ့်် နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ခ) အရ လဆ ငရ် က်ထ ေးရှ ခ က်က ု သက်ဆ ုငရ်  ူမှုဝနထ်မ်ေး ဦေးစ ေးဌ နသ ု ့် 

အခ  နမ် တငပ်ပရမည်။ 

၇၁။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည် ဥပလေပုေမ် ၅၁၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) အရ ကလ ေးသငူယ် တရ ေးရ ု ေးက 

ကလ ေးသငူယ်တစဦ်ေးဦေးလ ေးအနတရ ယ်က လရ က်ရန ်အလကက ငေ်းရှ သည်ဟုယ ုကကည်၍ တရ ေးရ ု ေးသ ု ့်တငပ် ု ့်ရနန်ငှ့်် 

ယငေ်းသ ု ့်မတငပ် ု ့်န ငုမ်  ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်းသ ု ့် ပ ု ့်အပ်ထ ေးရန ်ဆင့််ဆ ု သည့််အခါတ ငလ်သ ် ည်ေးလက ငေ်း၊ 

ဥပလေပုေမ် ၅၁၊ ပေုမ်ခ ွဲ (ဂ) အရ ကလ ေးသငူယ်တစဦ်ေးဦေးက ု ဥပလေ နငှ့််ဆန် ့်က ငလ်သ  က စစတစခ်ခုအုတ က် 

လသ ေးလဆ ငလ်ခေါ်ယူလကက ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ဥပလေနငှ့်် ဆန် ့်က င၍် ခ ိုပ်လန ှငထ် ေးလကက ငေ်း ခ ငု ် ုလသ သတငေ်းရရှ သပဖင့်် 

ကလ ေးသငူယ်၏   တ် ပ်ခ င့််ပပန ်ည်ရရှ လရေး သ ု ့်မဟုတ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  အပမနဆ် ုေးအပ်နှ လရေးတ ု ့်အတ က် 

  ုအပ်သ  ုအလရေးယူလဆ ငရ် က်လပေးရန ်ညွှနက်က ေး   ျှင ်လသ ် ည်ေးလက ငေ်းခ က်ခ ငေ်းလဆ ငရ် က်ရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၃) 

ကထလိုးသငူယြ်ှုခငိ်ုးြျောိုးစစထ်ဆိုးစ ရငပ်ခငိ်ုး 

၇၂။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းမ  ေးက ု  က်ခ ရရှ  ျှငအ်မှုတ ွဲတ ငပ်ါရှ လသ  ကလ ေးသငူယ်၏ အသက်နငှ့်် ပတ်သက်သည့်် 

အလထ က်အထ ေးမ  ေးက ုစ စစရ် တ င ်နည်ေးဥပလေ ၆၈ ပါ လဖ ပ်ပထ ေးလသ  အလထ က် အထ ေးမ  ေးအစ အစဉ်အတ ုငေ်း 

ဦေးစ ေးလပေး စ စစဆ် ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ခ) လမ ေးစ ရငေ်းပါအသက်နငှ့်် အပခ ေးအလထ က်အထ ေးမ  ေးပါအသက်တ ု ့် က ွဲ  ွဲလနပါက လမ ေးစ ရငေ်းပါ အသက်က ု 

အတည်ပပိုဆ ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ဂ) လမ ေးစ ရငေ်း၊ လက  ငေ်းဝငမ်ှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်းလက က်နတု်ခ က်မ တတ  မှန၊် န ငုင် သ ေးစ စစလ်ရေးကတ်ပပ ေး သ ု ့်မဟုတ ်

န ငုင် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပ ုတင ်က်မှတ်မ  ေး မရရှ န ငုမ်ှသ  ျှင ်က နေ်းမ လရေးဦေးစ ေးဌ န ဆရ ဝန၏် လဆေးစ ၊ 

သနေ်းလခါငစ် ရငေ်းမ တတ  မှနန်ငှ့်် အပခ ေးခ ငု ် ုလသ  အလထ က်အထ ေးမ  ေးပါ အသက်က ု 

အလထ က်အထ ေးပပိုဆ ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းက ု က်ခ စစလ်ဆေးပခငေ်းမပပိုမ  ကလ ေးသငူယ်ပဖစလ်ကက ငေ်း သတ်မှတ်ဆ ုေးပဖတ် ခ က်က ု 

လရေးသ ေးမှတ်တမ်ေးတငထ် ေးရမည်။ 

၇၃။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် ကလ ေးသငူယ်၏ အသက်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လမ ေးဖ  ေးသည့်် ခနုစှန်ငှ့်် ် အတ က်သ  

လဖ ်ပပန ငု ်ျှငလ်မ ေးရက်က ု ယငေ်း  ၁၆ ရက်လန ့်ဟု ည်ေးလက ငေ်း၊ လမ ေးဖ  ေးသည့်် ခနုစှသ်  လဖ ်ပပန ငု ်ျှင ်

လမ ေး နငှ့််လန ့်ရက်က ု ထ ုနစှ၏် ဇူ  ုင ် ၁ ရက်လန ့်ဟု  ည်ေးလက ငေ်း သတ်မှတ်န ငုသ်ည်။ 

၇၄။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် တရ ေးစ ွဲဆ ုတငပ် ု ့်ပခငေ်းခ ရလသ  ကလ ေးသငူယ်အ ေး အမှုစစလ်ဆေးဆွဲ က  အတ ငေ်း ပ စု  

(၂၃) ပဖင့်် ခ ဝနခ် ိုပ် ခ ိုပ်ဆ ုမပ ေး ွှတ်ထ ေးပခငေ်း၊ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  စည်ေးကမ်ေးခ က် ပဖင့််အပ်နှ ပခငေ်း၊ ပ ုစ  (၂၈) ပဖင့်် 
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ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့်မဟုတ် အပခ ေးသင့််လ   ်သည့််လနရ သ ု ့် စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နှ ပခငေ်းပပိုရမည်။ 

မည်သည့််အလကက ငေ်းနငှ့််မျှ ခ ိုပ်မ န် ့်မလပေးရ။ 

၇၅။ လရှွဲ့လနခ ိုပ်ရ ု ေးနငှ့်် ဥပလေရ ု ေးအဆင့််ဆင့််သည် လသေဏထ် ုက်သင့််လသ ပပစမ်ှုပဖင့်် စ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ဆငေ်းရွဲ 

န မ်ေးပါေးသည့််ကလ ေးသငူယ်အတ က် အစ ုေးရစရ တ်ပဖင့််  ုက်ပါလဆ ငရ် က်ရမည့််လရှွဲ့လနက ု င ှေးရမ်ေးလပေးရ မည်။ 

၇၆။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် လထ ငေ်ဏ ်၃ နစှအ်ထ  ပပစေ်ဏလ်ပေးန ငုလ်သ ပပစမ်ှုပဖင့်် စ ပ်စ ွဲခ ရသည့်် 

ကလ ေးသငူယ်မှုခငေ်းက ု ဥပလေပုေမ် ၄၂၊ ၄၃ နငှ့်် ၄၄တ ု ့်အရ စစလ်ဆေးစ ရငရ် တ င ်ပပစမ်ှုဆ ုငရ် က င့််ထ ုေး ဥပလေနငှ့််အည  

သမမနမ်ှုစစလ်ဆေးသည့််နည်ေး မ်ေးအတ ုငေ်း စစလ်ဆေးစ ရငရ်မည်။ 

၇၇။ (က) ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းထငရ်ှ ေးလသ  ကလ ေးသငူယ်အလပေါ် အမ န် ့်ခ မှတ်ပခငေ်းမပပိုမ  

ထည့််သ ငေ်းစဉ်ေးစ ေးန ငုရ်နအ်  ု ့်င ှ အစ ရငခ် စ တငသ် ငေ်းရန ်ကလ ေးသငူယ် ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် သက်ဆ ုငရ်  

 ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  ြုံစ ံ(၂၉) ပဖင့်် အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

(ခ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) အရ အလကက ငေ်းကက ေးစ ရရှ သည့််အခါ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် 

သက်ဆ ုငရ်  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည ်စ ုစမ်ေးလ ့်  မပ ေး ၁၄ ရက်အတ ငေ်း ြုံစ ံ(၃၀) ပဖင့်် မ မ ၏ အစ ရငခ် စ က ု 

သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တငပ်ပရမည်။ 

၇၈။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည်   ုအပ်ပါက ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ်  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ  တစဦ်ေးဦေးအ ေး 

စစလ်ဆေးန ငုသ်ည့််အပပင ်အစ ရငခ် စ ပါအခ က်မ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ် သ ု ့်မဟုတ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်အ ေးအသ လပေး၍ 

ထုလခ ရှငေ်း ငေ်းရနခ် င့််ပပိုန ငုသ်ည်။ 

၇၉။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းထငရ်ှ ေးလသ  ကလ ေးသငူယ်က ု ပပစေ်ဏခ်  မှတ်သည့််အခါ 

တည်ဆွဲဥပလေတစရ်ပ်ရပ်တ င ်မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ လစက မူ- 

(က) သ မနအ် ေးပဖင့််လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ခ) က  ေး  နလ်သ ပပစမ်ှုသည် တည်ဆွဲဥပလေတစရ်ပ်ရပ်အရ လသေဏ၊် နစှအ်ကန် ့်အသတ်မရှ  လထ င ်ေဏ ်သ ု ့်မဟုတ် 

တစသ်က်တစက် နေ်းေဏ ်ခ မှတ်န ငုလ်သ  ပပစမ်ှုက ုက  ေး  နပ်ခငေ်းပဖစမ်ပ ေး အက င့််စ ရ တတ    နက်ွဲစ  ပ က်စ ေးလနလသ  

သ ု ့်မဟုတ် မည်သည့််နည်ေးနငှ့််မျှ ထ နေ်းသ မ်ေး၍မရန ငုလ်သ ဆ ုေးသ မ်ေးလနသည့်် ကလ ေးသငူယ်ပဖစသ်ည်ဟု 

ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးက ယ ုကကည်မှသ  လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ရမည်။ 

(ဂ) လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ပါက ၇ နစှထ်က်မပ ုလစရ။ ယငေ်းသ ု ့်ခ မှတ်လသ  လထ ငေ်ဏတ် င ်အ ုပ်ကကမ်ေး ပပစေ်ဏက်  ု

ထည့််သ ငေ်းခ မှတ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ဃ) လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ရ တ င ်ည်ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် အက ဉ်ေးလထ ငသ် ု ့်သ  ပ ု ့်အပ်ရမည်။ 

(င) ကလ ေးသူငယ်က  ေး  နလ်သ ပပစမ်ှုသည် ကက ေးလ ေးပခငေ်းမရှ သည့််အပပင ်ကလ ေးသငူယ်မှ  ည်ေး 

အက င့််စ ရ တတ ပ က်ပပ ေးပခငေ်းမရှ လသေး ျှင ်ဆ ုဆ ုေးမ၍  ွှတ်န ငုသ်ည် သ ု ့်မဟုတ် အသက် ၁၄ နစှပ်ပည့််မပ ေး 

ဝငလ်င ရရှ သည့်် ကလ ေးသငူယ်ပဖစ ်ျှင ်လင ေဏတ်ပ်ရ ုက်န ငုသ်ည်။ ဝငလ်င မရှ လသ  ကလ ေးသငူယ်ပဖစ ် ျှင ်မ  ၊ 

အုပ်ထ နေ်းသကူ ု လင ေဏတ်ပ်ရ ုက်န ငုသ်ည်။ 
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၈၀။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ပခငေ်းမပပိုသင့််လသ  ကလ ေးသငူယ်အ ေး- 

(က) ဥပလေပုေမ် ၄၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ခ) အရ ၃ နစှထ်ကမ်ပ ုလသ  က  အတ ငေ်း ခ ဝနခ် ိုပ်ပါစည်ေးကမ်ေး အတ ုငေ်း 

လက ငေ်းမ နစ်  လနထ ုငက် င့််ကက လစလရေးအတ က် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသအူ ေး ြုံစ ံ(၃၁) ပဖင့်် ခ ဝနခ် ိုပ် ခ ိုပ်ဆ ုလစမပ ေး 

ပပန ်ည်အပ်နှ န ငုသ်ည်။ 

(ခ) ဥပလေပုေမ် ၄၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) အရ ၃ နစှထ်က်မပ ုလသ က  အတ ငေ်း ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သူ၏ ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းက ု 

ခ ယူလစရန ်ပ ုစ  (၃၂) ပဖင့်် ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် သက်ဆ ုငရ်  ူမှု ဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  

အလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

(ဂ) ဥပလေပုေမ် ၄၇၊ ပေုမ်ခ ွဲ (ဃ) အရ အနည်ေးဆ ုေး ၂ နစှပ်ဖစလ်စ၊ အမ  ေးဆ ုေးအသက် ၁၈ နစှ ်

ပပည့််သည့််လန ့်အထ ပဖစလ်စထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရန ်ြုံစ ံ(၃၃) ပဖင့်် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတစခ်ခုုသ ု ့် ပ ု ့်အပ် န ငုသ်ည်။ 

(ဃ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) သ ု ့်မဟုတ် (ခ) အရ အမ န် ့်ခ မှတ်မပ ေးလန က် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ ူသ ု ့်မဟုတ် 

ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သကူ ယငေ်းကလ ေးသငူယ်က ု ထ နေ်းသ မ်ေး၍မရန ငုသ်ပဖင့်် တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် ပပန ်ည် အပ်နှ ပါက 

က နရ်ှ သည့်် က  အတ က် ထ နေ်းသ မ်ေးရန ်ြုံစ ံ(၃၃) ပဖင့်် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတစခ်ခုုသ ု ့် ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရန ်ပ ု ့်အပ်ရမည်။ 

၈၁။ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် သက်ဆ ုငရ်  ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ သည် မ မ ကက ေးကကပ်စ မ ရ လသ  

ကလ ေးသငူယ်၏  စဉ်အစ ရငခ် စ က ု ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တငပ်ပရမည်။ 

၈၂။ သက်ဆ ုငရ် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းအုပ်၊ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသသူည် 

ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးက ဥပလေပုေမ် ၄၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) သ ု ့်မဟတု် ပုေမ်ခ ွဲ (ဃ) အရ အမ န် ့်ခ မှတ်မပ ေး လန က ်

ထ ု ့်အမ န် ့်နငှ့််အည  အနည်ေးဆ ုေး ၁ နစှပ်ပည့််သည်အထ    ုက်န မပ ေးပဖစလ်သ  ကလ ေးသူငယ်အ ေး သက်ဆ ုငရ်  မ  ၊ 

အုပ်ထ နေ်းသထူ  ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့််ပဖစလ်စ၊ ခ ဝနခ် ိုပ်မပါ ွဲပဖစလ်စ ပပန ်ည်အပ်နှ သည့်် အမ န် ့်ခ မှတ်န ငုရ်နအ်  ု ့်င ှ 

က  ိုေးလကက ငေ်းလဖ ်ပပ  က် ြုံစ ံ(၃၄) ပဖင့်် ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တငပ်ပ န ငုသ်ည်။ 

၈၃။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည်- 

(က) သက်ဆ ုငရ် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းအုပ်၊ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ ူသ ု ့်မဟုတ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသကူ နည်ေးဥပလေ ၈၂ အရ 

အစ ရငခ် စ တငပ်ပ   ျှင ်အလထ လထ မှု ဖ င့်် ှစရ်မည်။ 

(ခ)   ုအပ်ပါက သက်ဆ ုငရ် သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတ ဝနရ်ှ သ၊ူ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သနူငှ့်် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသမူ  ေးက ု 

စစလ်ဆေးလမေးပမနေ်းန ငုသ်ည်။ 

(ဂ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (ခ) အရ စစလ်ဆေးမပ ေး ကလ ေးသငူယ်အ ေး သက်ဆ ုငရ်  မ  ၊ အပ်ုထ နေ်းသထူ  ြုံစ ံ(၃၁) 

ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့််ပဖစလ်စ၊ ခ ဝနခ် ိုပ်မပါ ွဲပဖစလ်စ ပပန ်ည်အပ်နှ ရန ်ပပငဆ်ငအ်မ န် ့်ခ မှတ်န ငုသ်ည်။ 

၈၄။ (က) မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသသူည် ကလ ေးသငူယ်အ ေးနည်ေးဥပလေ ၈၀၊ နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) အရ ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့်် ထ နေ်းသ မ်ေးရ တ င ်

သတ်မှတ်လသ က  မပပည့််မ  အဆ ပုါကလ ေးသငူယ်အ ေး ထ နေ်းသ မ်ေး န ငုပ်ခငေ်းမရှ ပါက 

သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် ပပန ်ည်အပ်နှ န ငုသ်ည်။ 
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(ခ) ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသကူ ကလ ေးသငူယ်အ ေး နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) အရ 

ပပန ်ည်အပ်နှ    ျှင ်အလထ လထ အမှုဖ င့်် ှစမ်ပ ေး အဆ ုပါကလ ေးသငူယ်အ ေး သငတ်နေ်းလက  ငေ်း တစခ်ခုသု ု ့် 

ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရန ်ြုံစ ံ(၃၃) ပဖင့်် အပ်နှ န ငုသ်ည်။ 

၈၅။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည်- 

(က) ဥပလေပုေမ် ၅၁၊ ပုေမ်ခ ွဲ (က) ပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်နငှ့််အည  ကလ ေးသငူယ်က ုရှ လဖ ၍ တရ ေးရ ု ေးလရှ ွဲ့ တငပ် ု ့်ရနန်ငှ့်် 

ယငေ်းသ ု ့်မတငပ် ု ့်န ငုမ်  ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်းသ ု ့် ပ ု ့်အပ်ထ ေးရန ်သက်ဆ ုငရ် ရွဲအရ  ရှ အ ေး ြုံစ ံ(၃၅) ပဖင့်် 

ဆင့််ဆ ုန ငုသ်ည်။ 

(ခ) ဥပလေပုေမ် ၅၁၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) ပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်နငှ့််အည  ကလ ေးသငူယ်က ု ဥပလေနငှ့်် ဆန် ့်က ငလ်သ  က စစတစခ်ခုအုတ က် 

လသ ေးလဆ ငလ်ခေါ်ယူလကက ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် ဥပလေနငှ့််ဆန် ့်က င၍် ခ ိုပ်လန ှငထ် ေး လကက ငေ်း ခ ငု ် ုလသ သတငေ်း ရရှ  ျှင ်

ကလ ေးသငူယ်၏   တ် ပ်ခ င့််ပပန ်ည်ရရှ လရေး သ ု ့်မဟုတ် မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ  အပမနဆ် ုေးအပ်နှ လရေးတ ု ့်အတ က် 

အလရေးယူလဆ ငရ် က်ရန ်သက်ဆ ုငရ် ရွဲအရ ရှ အ ေး ပ ုစ  (၃၆) ပဖင့်် ညွှနက်က ေးန ငုသ်ည်။ 

၈၆။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် ရွဲအရ ရှ က နည်ေးဥပလေ ၈၅ အရ ကလ ေးသငူယ်နငှ့််အတူ အစ ရငခ်  စ တငပ်ပ   ျှင ်

အလထ လထ အမှုဖ င့်် ှစမ်ပ ေး အဆ ုပါကလ ေးသငူယ်အ ေး သငတ်နေ်းလက  ငေ်းတစခ်ခုုသ ု ့် ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရန ်ပ ုစ  (၃၃) ပဖင့်် 

အပ်နှ န ငုသ်ည်။ 

၈၇။ (က) ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးကခ မှတ်လသ အမ န် ့် သ ု ့်မဟုတ် ဆ ုေးပဖတ်ခ က်က ုမလက နပ်သသူည် 

ပပစမ်ှုဆ ုငရ် က င့််ထ ုေးဥပလေပါ ပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးနငှ့််အည  စ ရငပ် ုငခ် င့််ရှ လသ တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် အယူခ မှု သ ု ့်မဟုတ် 

ပပငဆ်ငမ်ှုတငသ် ငေ်းခ င့််ရှ သည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးကပဖစလ်စ၊ အယူခ ရ ု ေး သ ု ့်မဟုတ် ပပငဆ်ငမ်ှုတရ ေးရ ု ေးက ပဖစလ်စ ကလ ေး သငူယ်အလပေါ် 

လထ ငေ်ဏအ်မ န် ့်ခ မှတ် ျှင ်စ ရငခ် က်မ တတ  တစလ်စ ငက် ု ဝနက်က ေးဌ နသ ု ့် လပေးပ ု ့်ရမည်။ 

၈၈။ ကလ ေးသငူယ်တရ ေးရ ု ေးသည် လထ ငေ်ဏခ် မှတ်သည့််အခါ ရွဲအရ ရှ က အမှုစ ုစမ်ေးစစလ်ဆေးလနစဉ် ပဖစလ်စ၊ 

အမှုစစလ်ဆေးလနစဉ်တ ငပ်ဖစလ်စ ကလ ေးသငူယ်အ ေး ယ ယ လစ င့််လရှ က်လရေးစခနေ်း သ ု ့်မဟုတ် 

အပခ ေးသင့််လ   ်သည့််လနရ တ င ်စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့်် အပ်နှ ပခငေ်းပပိုထ ေးလသ  က  က ု ခ မှတ်သည့်် လထ ငေ်ဏမ် ှ

ထုတ်နတု်ခ စ ေးခ င့််ပပိုရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၄) 

ကထလိုးသငူယအ်ောိုးကက ိုး ကြ်စ ြံပခငိ်ုး 

၈၉။ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်သည်  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နမှ ဝနထ်မ်ေးတစဦ်ေးက ုပဖစလ်စ၊ အစ ုေးရဝနထ်မ်ေး မဟတု်သည့်် 

သင့််လ   ်လသ န ငုင် သ ေးတစဦ်ေးက ုပဖစလ်စ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သအူပဖစ ်တ ဝနလ်ပေးန ငု ်သည်။ 

၉၀။ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သသူည် မ မ ၏ ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းက ုခ ယူလစရန ်အမ န် ့်ခ မှတ်ပခငေ်းခ ရလသ  

ကလ ေးသငူယ်နငှ့််ပတ်သက်၍ လအ က်ပါတ ု ့်က ုလဆ ငရ် က်ရမည်- 
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(က) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရလသ ကလ ေးသငူယ်၏အက  ိုေးအတ က် လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ခ) သက်ဆ ုငရ် လေသအတ ငေ်းရှ  ကလ ေးသငူယ်မ  ေးသ မက ယငေ်းတ ု ့်၏ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသမူ  ေးနငှ့််  ည်ေး 

ည  နှု ငေ်းလဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး စည်ေးကမ်ေးတက    ုက်န လနထ ုငလ်စရန ်လပပ ဆ ုဆ ုေးမပခငေ်း၊ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်၏ ပည လရေး၊ က နေ်းမ လရေး၊  ူမှုလရေးဖ  ွဲ့ မဖ ိုေးလစရန ်အစ မ်ေးကုနက်ူည လဆ ငရ် က်ပခငေ်း၊ 

(င) ကလ ေးသူငယ်အ ေး လ ေးအနတရ ယ်မပဖစလ်စရန ်က က ယ်လစ င့််လရှ က်ပခငေ်း၊ 

(စ) ကလ ေးသငူယ်၏အက  ိုေးအတ က် သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသူငယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ ၊ 

အ ဏ ပ ုငအ်ဖ ွဲ ွဲ့အစည်ေးမ  ေး၊ လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးအဖ ွဲွဲ့အစည်ေးနငှ့််ရပ်ရ   ူထု၏ အကူအည ရယူလဆ ငရ် က် ပခငေ်း၊ 

(ဆ) သတ်မှတ်ထ ေးသည့််စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်က လဖ က်ဖ က်ပါက ကက ေးကကပ်စ မ မှု အစ အစဉ်မ  ေး 

ဆက် က်လဆ ငရ် က်န ငုရ်န ်သက်ဆ ုငရ်   ူမှုဝနထ်မ်ေးအရ ရှ ထ  အစ ရငခ် စ တငပ်ပ ပခငေ်း၊ 

(ဇ) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရမည့်် သတ်မှတ်ထ ေးသည့််က  အတ ငေ်း ကလ ေးသငူယ်က အက င့််စ ရ တတ  

တ ုေးတက်လက ငေ်းမ န ်  ျှင ်မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသမူ  ေးထ  ပပန ်ည်လနထ ုငန် ငုရ်နန်ငှ့်် လန က်ဆက်တ ွဲ လစ င့််လရှ က်မှု 

လဆ ငရ် က်န ငုရ်န ်ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းမပ ေးဆ ုေးလကက ငေ်း အစ ရငခ် စ က ု သက်ဆ ုငရ်  မူှုဝန ်ထမ်ေးအရ ရှ ထ တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဈ)  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နကအခါအ ေးလ   ်စ   သတ်မှတ်သည့််စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးက ု   ုက်န လဆ ငရ် က်ပခငေ်း။ 

၉၁။ ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သသူည် မ မ ၏ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းက ု ခ ယူလစရန ်ဥပလေပုေမ် ၄၇၊ ပုေမ်ခ ွဲ (ဂ) အရ 

အမ န် ့်ခ မှတ်ပခငေ်းခ ရလသ  ကလ ေးသငူယ်နငှ့််ပတ်သက်၍ လအ က်ပါတ ု ့်က  ုလဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) သက်ဆ ုငရ်  ကလ ေးသငူယ်၊ ယငေ်း၏မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်နငှ့်် လဆ ေးလန ေးည  နှု ငေ်း၍ ကက ေးကကပ်စ မ  

ပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးကမ်ေး၊ နည်ေး မ်ေးမ  ေးက ုသတ်မှတ်ပခငေ်း၊ 

(ခ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) အရ သတ်မှတ်သည့်် ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးကမ်ေး၊ နည်ေး မ်ေးမ  ေးက  ု

သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်က   ုက်န လဆ ငရ် က်လစပခငေ်း၊ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်အ ေး မူ လနထ ုငရ် လနရ တ ငပ်င ်  တ် ပ်စ   ဆက် က်လနထ ုငလ်စမပ ေး အက င့်် 

စ ရ တတ လက ငေ်းမ န ် လစရန ်ပပိုပပင ်မ်ေးညွှနပ်ခငေ်း၊ 

(ဃ) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့််ကလ ေးသငူယ်၏ မ သ ေးစုအလပခအလန၊ အက င့််စ ရ တတ နငှ့််  ူမှုလရေး 

အလပခအလနတ ု ့်က ုလထ က်ရှု၍ တစ ် ျှင ်အနည်ေးဆ ုေးတစက်က မ် ကလ ေးသငူယ်၊ ယငေ်း၏ မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသတူ ု ့်နငှ့်် 

လတ ွဲ့ဆ ုလဆ ေးလန ေးပခငေ်း၊ 

(င) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့်် ကလ ေးသငူယ်ပည သငက်က ေးလနသည့််လက  ငေ်းသ ု ့် အခါအ ေးလ   ်စ   သ  ေးလရ က်၍ 

သက်ဆ ုငရ် လက  ငေ်းအုပ်၊ အတနေ်းပ ုငဆ်ရ တ ု ့်နငှ့််လတ ွဲ့ဆ ုမပ ေး ကလ ေးသငူယ်၏ ပည ရည ်တ ုေးတက်မှု၊ 

လပါငေ်းသငေ်းဆက်ဆ မှု၊ စည်ေးကမ်ေး  ုက်န မှုတ ု ့်က  ုစ ုစမ်ေးလမေးပမနေ်းပခငေ်း၊ 

(စ) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့််ကလ ေးသငူယ်သည် အ ုပ် ုပ်က ုငန် ငုသ်ည့်် အရည်အခ ငေ်းရှ  ျှင ်အ ုပ် 

အက ုငရ်ရှ လရေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လဆ ငရ် က်လပေးပခငေ်း၊ 
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(ဆ) သတ်မှတ်ထ ေးသည့််ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးကမ်ေးမ  ေးက ု ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့်် ကလ ေး သငူယ်က 

လဖ က်ဖ က် ျှင ်  ုအပ်သ  ုသတ လပေးပခငေ်း၊   ုအပ်လသ စည်ေးကမ်ေးခ က်မ  ေးက ု ထမ်မ သတ ်မှတ်ပခငေ်း၊ 

(ဇ) သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးကမ်ေးမ  ေးက ု ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့််ကလ ေး သငူယ်က 

အမမွဲတလစခ  ိုေးလဖ က်လနပခငေ်းလကက င့်် ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းက ု ဆက် က်ပပို ုပ်န ငုပ်ခငေ်းမရှ  ျှင ်

သက်ဆ ုငရ် ကလ ေးသငူယ်တရ ရ ု ေးသ ု ့် တငပ်ပပခငေ်း၊ 

(ဈ) ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ရသည့်် ကလ ေးသငူယ်က ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းခ ယူရမည့်် သတ်မှတ်က  ကုနဆ် ုေး သည်အထ  

ကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းဆ ုငရ် စည်ေးကမ်ေးမ  ေးက ု အပပည့််အဝ  ုက်န မပ ေးပဖစ ်ျှင ်သက်ဆ ုငရ် သ ု ့် သတငေ်းပ ု ့်အစ ရငခ် ပခငေ်း။ 

 

အခန်ိုး (၁၅) 

ပြစြ်ှုကျ ိုးလွန်ထသောလူငယ ်

၉၂။ ပပစမ်ှုက  ေး  နသ်ည်ဟုစ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ူငယ်က ု ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သကူသ  ဖမ်ေး ဆ ေးမပ ေး 

သက်ဆ ုငရ် ရွဲစခနေ်းသ ု ့် ခ က်ခ ငေ်းပ ု ့်အပ်ရမည်။ 

၉၃။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ ်အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည် ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းစ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ူငယ်က ု ဖမ်ေး ဆ ေး ျှင ်

လအ က်ပါတ ု ့်က ု  ုက်န ရမည်- 

(က)  က်ထ ပ်ခတ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ခ)  ူကက ေးတရ ေးခ မ  ေးနငှ့််အတူလရ လန ှ၍ထ ေးရှ ပခငေ်းမပပိုရ၊ မ နေ်းကလ ေးပဖစ ်ျှင ်အမ  ိုေးသမ ေးတစဦ်ေး ၏ 

အလစ င့််အလရှ က်ပဖင့်် ထ ေးရှ ရမည်။ 

(ဂ) နှ ပ်စက်ည ဉ်ေးပနေ်းပခငေ်း၊ မခ မ်ေးလပခ က်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ဃ) တစလ်နရ မှတစလ်နရ သ ု ့် ူကက ေးတရ ေးခ မ  ေးနငှ့််အတူလရ လန ှ၍ မပ ု ့်လဆ ငရ်၊ မ နေ်းကလ ေးပဖစ ်

 ျှငအ်မ  ိုေးသမ ေးတစဦ်ေး၏ အလစ င့််အလရှ က်ပဖင့်် ပ ု ့်လဆ ငရ်မည်။ 

(င) သက်ဆ ုငရ် မ   သ ု ့်မဟုတ် အုပ်ထ နေ်းသထူ အပမနဆ် ုေးအသ လပေးအလကက ငေ်းကက ေးရမည်။ 

၉၄။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ ်အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည်  ူငယ်ပါဝငက်  ေး  နလ်သ  မှုခငေ်းမ  ေးက ု စ ရငပ် ုငခ် င့်် ရှ လသ တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် 

တရ ေးစ ွဲဆ ုတငပ် ု ့်ရ တ င ်လအ က်ပါတ ု ့်က  ု  ုက်န လဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က)  ူငယ်ခ ည်ေးသ က  ေး  နလ်သ  မှုခငေ်းပဖစပ်ါက  ူငယ်မှုခငေ်းပဖစလ်ကက ငေ်း သ သ ထငရ်ှ ေးလသ  

အမှတ်အသ ေးလဖ ်ပပရမည်။ 

(ခ)  ူကက ေးနငှ့်် ူငယ်ပူေးတ ွဲက  ေး  နလ်သ မှုခငေ်းပဖစပ်ါက စ ပ်စ ွဲခ ရသ ူူငယ်၏ အမည်နငှ့််ယှဉ်တ ွဲ  က် 

 ူငယ်ပဖစလ်ကက ငေ်း သ သ ထငရ်ှ ေးလသ  အမှတ်အသ ေးလဖ ်ပပရမည်။ 

၉၅။ ရွဲအရ ရှ  သ ု ့်မဟုတ် အလရေးယူပ ုငခ် င့််ရှ သသူည်  ူငယ်ပါဝငက်  ေး  နလ်သ  မှုခငေ်းမ  ေးအ ေး 

စ ရငပ် ုငခ် င့််ရှ သည့််တရ ေးရ ု ေးသ ု ့် တရ ေးစ ွဲဆ ုတငပ် ု ့်ရ တ င ် ူငယ်၏အသက်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ မှနက်နစ်   စ စစန် ငုရ်န ်

လအ က်ပါအလထ က်အထ ေးတစခ်ခုကု ု ပူေးတ ွဲတငပ်ပရမည်- 
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(က) လမ ေးစ ရငေ်း၊ 

(ခ) လက  ငေ်းဝငမ်ှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်းလက က်နတု်ခ က်မ တတ  မှန၊် 

(ဂ) န ငုင် သ ေးစ စစလ်ရေးကတ်ပပ ေး သ ု ့်မဟုတ် န ငုင် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပ ုတင ်က်မှတ်၊ 

(ဃ) က နေ်းမ လရေးဦေးစ ေးဌ န ဆရ ဝန၏်လဆေးစ ၊ 

(င) သနေ်းလခါငစ် ရငေ်းမ တတ  မှန၊် 

(စ) နည်ေးဥပလေခ ွဲ (က) မှ (င) အထ  သတ်မှတ်ထ ေးလသ အလထ က်အထ ေးမ  ေးမရ ျှင ်အပခ ေးခ ငု ် ု 

လသ အလထ က်အထ ေးမ  ေး။ 

၉၆။ တရ ေးရ ု ေးသည်- 

(က)  ူငယ်ပါဝငက်  ေး  နလ်သ မှုခငေ်းမ  ေးက ု  က်ခ ရရှ  ျှင ်အမှုတ ွဲတ ငပ်ါရှ လသ   ူငယ်၏အသက် နငှ့််ပတ်သက်သည့်် 

အလထ က်အထ ေးမ  ေးက  ုစ စစရ်မည်။ 

(ခ) လမ ေးစ ရငေ်းပါအသက်နငှ့်် အပခ ေးအလထ က်အထ ေးမ  ေးပါအသက်တ ု ့် က ွဲ  ွဲလနပါက လမ ေးစ ရငေ်းပါ အသက်က ု 

အတည်ပပိုဆ ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ဂ) လမ ေးစ ရငေ်း၊ လက  ငေ်းဝငမ်ှတ်ပ ုတငစ် ရငေ်းလက က်နတု်ခ က်မ တတ  မှန၊် န ငုင် သ ေးစ စစလ်ရေးကတ်ပပ ေး၊ 

န ငုင် ပခ ေးသ ေးမှတ်ပ ုတင ်က်မှတ်နငှ့်် သနေ်းလခါငစ် ရငေ်းပါ အခ က်မ  ေးမရရှ န ငုမ်ှသ  ျှင ်သက်ဆ ုငရ်  

က နေ်းမ လရေးဦေးစ ေးဌ န ဆရ ဝန၏် လဆေးစ ပါအသက်က ု အလထ က်အထ ေးပပိုဆ ုေးပဖတ်ရမည်။ 

(ဃ)  ူငယ်၏ အသက်နငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လမ ေးဖ  ေးသည့်် ခနုစှန်ငှ့်် အတ က်သ  လဖ ်ပပန ငု ်ျှင ်လမ ေးရက်က ု ယငေ်း  ၁၆ 

ရက်လန ့်ဟု ည်ေးလက ငေ်း၊ လမ ေးဖ  ေးသည့်် ခနုစှသ် လဖ ်ပပန ငု ်ျှင ်လမ ေး နငှ့််လန ့်ရက်က ု ထ ုနစှ၏် ဇူ  ုင ် ၁ 

ရက်လန ့်ဟု ည်ေးလက ငေ်း သတ်မှတ်န ငုသ်ည်။ 

၉၇။ တရ ေးရ ု ေးသည်- 

(က) ပပစမ်ှုက  ေး  နသ်ည့််အခ  န၌် အသက် ၁၆ နစှပ်ပည့််မပ ေး အသက် ၁၈ နစှမ်ပပည့််လသေးလသ  ူငယ်က ုသ  

 ူငယ်မှုခငေ်းအပဖစသ်တ်မှတ်၍ စစလ်ဆေးစ ရငပ် ုငခ် င့််ရှ သည်။ 

(ခ)  ူငယ်မှုခငေ်းက ု  က်ခ စစလ်ဆေးပခငေ်းမပပိုမ   ူငယ်ပဖစလ်ကက ငေ်းဆ ုေးပဖတ်ခ က်က ု လရေးသ ေးမှတ်တမ်ေး တငထ် ေးရမည်။ 

(ဂ) တရ ေးစ ွဲဆ ုတငပ် ု ့်ပခငေ်းခ ရလသ   ူငယ်က  ေး  နလ်သ ပပစမ်ှုသည် လသေဏ၊် နစှအ်ကန် ့်အသတ်မရှ  လထ ငေ်ဏ ်

သ ု ့်မဟုတ် တစသ်က်တစက် နေ်းေဏ ်ထ ုက်သင့််လသ ပပစမ်ှုပဖစလ်စက မှု အမှုစစလ်ဆေးဆွဲ က  အတ ငေ်း ခ ဝနခ် ိုပ်ပဖင့်် 

 ွှတ်ထ ေးန ငုသ်ည်။ 

၉၈။ လရှွဲ့လနခ ိုပ်ရ ု ေးနငှ့််ဥပလေရ ု ေးအဆင့််ဆင့််သည် လသေဏထ် ုက်သင့််လသ  ပပစမ်ှုပဖင့်် စ ပ်စ ွဲခ ရလသ  ဆငေ်းရွဲ 

န မ်ေးပါေးသည့်် ူငယ်အတ က် အစ ုေးရစရ တ်ပဖင့််  ုက်ပါလဆ ငရ် က်မည့််လရှွဲ့လနက ု င ှေးရမ်ေးလပေးရမည်။ 

၉၉။ တရ ေးရ ု ေးသည်ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းထငရ်ှ ေးလသ   ူငယ်အ ေး အမ န် ့်ခ မှတ်ပခငေ်းမပပိုမ  ဥပလေ ပုေမ် ၇၀ ပါ 

အခ က်အ က်မ  ေးက ု စဉ်ေးစ ေးသ ေုးသပ်န ငုရ်န ်ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သကူ ုတ ဝနလ်ပေး အပ်၍ 
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အစ ရငခ် စ တငသ် ငေ်းလစမပ ေး  ူငယ်အတ က် အက  ိုေးပဖစထ် နေ်းလစမည့်် ပပိုပပငလ်ရေးသလ   သက်လရ က်လသ အမ န် ့်က ု 

ခ မှတ်ရမည်။ 

၁၀၀။ တရ ေးရ ု ေးသည် ပပစမ်ှုက  ေး  နလ်ကက ငေ်းထငရ်ှ ေးလသ  ူငယ်က ု ပပစေ်ဏ ်ခ မှတ်သည့််အခါ 

တည်ဆွဲဥပလေတစရ်ပ်ရပ်တ င ်မည်သ ု ့်ပငပ်ါရှ လစက မူ- 

(က) လသေဏ၊် တစသ်က်တစက် နေ်းေဏ ်သ ု ့်မဟုတ် ကက မ်ေဏခ် မှတ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ခ) လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ပါက ၁၀ နစှထ်က်မပ ုလစရ။ ယငေ်းသ ု ့်ခ မှတ်လသ  လထ ငေ်ဏတ် င ်အ ုပ်ကကမ်ေး ပပစေ်ဏက်  ု

ထည့််သ ငေ်းခ မှတ်ပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ဂ) လထ ငေ်ဏခ် မှတ် ျှင ်သတ်မှတ်ထ ေးသည့်် အက ဉ်ေးလထ ငသ် ု ့် ပ ု ့်အပ်ရမည။် 

 

အခန်ိုး (၁၆) 

ကထလိုးသငူယန်ငှ့််လူငယြ်ျောိုးက ုအကျဉိုးထ ောင၌်  န်ိုးသ ြ်ိုးထစောင့််ထ ှောကပ်ခငိ်ုး 

၁၀၁။ အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ သည် အခ ိုပ်ခ ရလသ  သ ု ့်မဟုတ် လထ ငေ်ဏခ် မှတ်ပခငေ်းခ ရလသ  ကလ ေးသူငယ် 

သ ု ့်မဟုတ်  ူငယ်နငှ့််ပတ်သက်၍ လအ က်ပါအတ ုငေ်းလဆ ငရ် က်ရမည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ် သ ု ့်မဟုတ်  ူငယ်အ ေး အပခ ေး ူကက ေးအက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးနငှ့်် ကူေး ူေးဆက်ဆ  ပခငေ်း 

မပပိုန ငုလ်သ သ ေးပခ ေးအလဆ င ်သ ု ့်မဟုတ် အခနေ်း  တ်တ င ်အမ  ေးဆ ုေးအသက် ၁၈ နစှပ်ပည့််သည့််လန ့်အထ  

သ ေးသန် ့်ခ ွဲပခ ေး၍ထ ေးရမည်။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ူငယ်မှ  မ နေ်းကလ ေးပဖစ ်ျှင ်ပပစမ်ှုရ ဖနရ် ခါ က  ေး  နတ်တ်လသ  အမ  ိုေးသမ ေး 

အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအတ က် သတ်မှတ်ထ ေးသည့််အမ  ိုေးသမ ေးအလဆ ငတ် င ်ထ ေးရမည်။ 

(ဂ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ူငယ်အ ေးပပစမ်ှုမ  ေး အကက မ်ကက မ်က  ေး  နတ်တ် သည့််ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် 

 ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးတ ု ့်နငှ့်် ခ ွဲပခ ေးထ ေးရမည်။ 

(ဃ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအတ က် သ ေးပခ ေးအလဆ ငမ်ရှ လသ  အက ဉ်ေးလထ င ်မ  ေးတ င ်ညဉ့််အခါ 

သ ေးပခ ေးအ ပ်ရနလ်နရ မ  ေးထ ေးရှ မပ ေး လန ့်အခါ  ူကက ေးအက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးနငှ့်် လရ လန ှ ရငေ်းနှ ေးမှုမရှ လစရန ်စ စဉ်ထ ေးရမည်။ 

(င) ကလ ေးသူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအ ေး  ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးနငှ့်် သ ေးသန် ့်ခ ွဲပခ ေးထ ေးရန ်စ စဉ်ထ ေး ရမည်။ 

၁၀၂။ အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ သည်- 

(က) ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအ ေး အ ုပ်ကကမ်ေးခ ငုေ်းလစပခငေ်းမပပိုရ။ 

(ခ) ကလ ေးသငူယ်နငှ့််  ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအ ေး အသက်လမ ေးဝမ်ေးလက  ငေ်း ပည တစရ်ပ်ရပ် တတ် 

လပမ က်လစရနအ်တ က် စက်မှု က်မှု ုပ်ငနေ်းမ  ေးနငှ့်် စ ုက်ပ  ိုေးလမ ေးပမ လရေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးတ င ်သငက်က ေး ုပ် 

က ုငလ်စန ငုသ်ည်။ 

၁၀၃။ အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ သည် အက ဉ်ေးလထ င ်က်စ ွဲပါပပဋ္ဌ နေ်းခ က်မ  ေးနငှ့််အည  က င့််သ ေုး လဆ ငရ် က်ရ တ င ်

ကလ ေးသငူယ်နငှ့််  ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍- 
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(က) အက ဉ်ေးလထ ငစ်ည်ေးကမ်ေးခ  ိုေးလဖ က်သည့််အတ က် သ ေးပခ ေးခ ိုပ်လန ှငတ် ုက်ပ တ်ပခငေ်း ပပစေ်ဏ ်မလပေးရ။ 

(ခ) လဆေး က်ဆ ုငရ် က နေ်းမ လရေးအရ ရှ အ ေး အပတ်စဉ် ပ ုမနှက် နေ်းမ လရေးစစလ်ဆေးလစရန ်တ ဝနလ်ပေး ရမည်။ 

(ဂ) သက်ဆ ုငရ်  မ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသ၊ူ လဆ မ  ိုေး၊ မ တ်လဆ သဂဂဟမ  ေးအ ေး သတ်မှတ်ထ ေးသည့််စည်ေးကမ်ေး မ  ေးနငှ့််အည  

လတ ွဲ့ဆ ုခ င့််၊ အစ ေးအလသ က်နငှ့််ပစစည်ေးမ  ေးပ ု ့်ခ င့််ပပိုရမည်။ 

၁၀၄။ အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ သည် ကလ ေးသငူယ်နငှ့်် ူငယ်အက ဉ်ေးသ ေးမ  ေးအ ေး အက ဉ်ေး လထ ငတ် င ်

 က်ခ ထ နေ်းသ မ်ေးပခငေ်းနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ အက ဉ်ေးဦေးစ ေးဌ န၊ ညွှနက်က ေးလရေးမှူေးခ ိုပ်ထ   စဉ်အစ  ရငခ် ရမည်။ 

၁၀၅။ လထ ငေ်ဏက် ခ ရလသ  ကလ ေးသငူယ်အတ က် အက  ိုေးပဖစထ် နေ်းလစရန ်အမ  ေးဆ ုေးအသက် ၁၈ နစှပ်ပည့််သည်အထ  

သငတ်နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သထူ  လရွှွဲ့လပပ ငေ်းထ ေးရ တ င ်လက ငေ်းမ န ်စ  လနထ ုငပ်ခငေ်းမပပိုလသ  

ကလ ေးသငူယ်အ ေး က နရ်ှ လနလသ  လထ ငေ်ဏက် ုက ခ ရန ်အက ဉ်ေးလထ ငသ် ု ့် ပပနပ် ု ့်အပ် ျှင ်

အက ဉ်ေးလထ ငတ် ဝနခ် အရ ရှ သည် သငတ်နေ်းလက  ငေ်း သ ု ့်မဟုတ် လစ င့််လရှ က်သထူ  

ယငေ်းကလ ေးသငူယ်လနထ ုငခ်ွဲ့်သည့််က  က ု ပပစေ်ဏက် ခ မပ ေး က  အပဖစ ်သတ်မှတ်ရမည်။ 

 

အခန်ိုး (၁၇) 

အထ ထွ  ွ

၁၀၆။ ဥပလေမပပဋ္ဌ နေ်းမ က တည်ဆွဲဥပလေတစရ်ပ်ရပ်အရပဖစလ်စ၊ အမ န် ့်၊ ညွှနက်က ေးခ က်အရပဖစလ်စ လစတန ့်ဝနထ်မ်ေးပုဂ္ ို  ်

သ ု ့်မဟုတ် အစ ုေးရမဟုတ်လသ အဖ ွဲွဲ့အစည်ေးက တည်လထ ငထ် ေးလသ ကလ ေး သငူယ်မ  ေး၊  ူငယ်မ  ေး၊ 

အမ  ိုေးသမ ေးမ  ေးနငှ့််သက်ဆ ုငသ်ည့်် ပရဟ တလဂဟ ၊ လက  ငေ်း၊ အသငေ်းနငှ့််စခနေ်းမ  ေးသည် ဥပလေနငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးအရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးတည်လထ ငပ်ခငေ်းပဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၁၀၇။ ဥပလေမပပဋ္ဌ နေ်းမ   မူှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နက တည်လထ ငထ် ေးလသ  သငတ်နေ်းလက  ငေ်းမ  ေးသည် ဥပလေနငှ့်် 

ဤနည်ေးဥပလေမ  ေးအရ ဖ ွဲွဲ့စည်ေးတည်လထ က်ပခငေ်းပဖစသ်ည်ဟု မှတ်ယူရမည။် 

၁၀၈။  ူမှုဝနထ်မ်ေးဦေးစ ေးဌ နသည်- 

(က) လက ်မတ နငှ့်် ုပ်ငနေ်းလက ်မတ ၊ ဆပ်လက ်မတ တ ု ့်၏ကနုက် စရ တ်မ  ေးက ု က ခ ရမည်။ 

(ခ) လက ်မတ နငှ့်် ုပ်ငနေ်းလက ်မတ တ ု ့်၏ရ ု ေး ုပ်ငနေ်းမ  ေးက ု တ ဝနယ်ူလဆ ငရ် က်လပေးရမည်။ 

၁၀၉။ ပပည်နယ်၊ တ ုငေ်း၊ ခရ ုငန်ငှ့််မမ ို ွဲ့နယ်ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ် လက ်မတ မ  ေးသည်- 

(က) မ မ ရနပ် ုလင ပဖင့််ရပ်တည်ရမည်။ 

(ခ) မ မ ရနပ် ုလင က ု  ဏတ် ငစ် ရငေ်းဖ င့်် ှစအ်ပ်နှ ၍ စနစတ်က လင သ ငေ်း၊ လင ထုတ်ပပို ုပ်ရမည်။ 

(ဂ) မ မ ပ ုငရ်နပ် ုလင သ ေုးစ ွဲပခငေ်းနငှ့််စပ်  ဉ်ေး၍ လက ်မတ ကသတ်မှတ်လသ  လင စ ရငေ်းထ နေ်းသ မ်ေးလရေး သတ်မှတ်ခ က်နငှ့််အည  

လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ဃ)  တ်တလ  အသ ေုးပပိုရနမ်  ုသည့််ရနပ် ုလင မ  ေးက ု တ ုေးပ  ေးလစရန ်သင့််လ   ်သည့််နည်ေး မ်ေးမ  ေး နငှ့််အည  

လဆ ငရ် က်ရမည်။ 
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(င) မ မ ပ ုငလ်ရွှွဲ့လပပ ငေ်းန ငုလ်သ ပစစည်ေးမ  ေးနငှ့်် မလရွှွဲ့လပပ ငေ်းန ငုလ်သ ပစစည်ေးမ  ေးက ု စနစတ်က  ထ နေ်းသ မ်ေး ထ ေးရှ ရမည်။ 

(စ) မ မ ပ ုငန် ငုင် ပခ ေးလင က ု သ ေးပခ ေး ဏစ် ရငေ်းဖ င့်် ှစထ် ေးရှ ၍ တည်ဆွဲစည်ေးမ ဉ်ေး စည်ေးကမ်ေးမ  ေးနငှ့်် အည  

လဆ ငရ် က်ရမည်။ 

(ဆ) မ မ ပ ုငရ်နပ် ုလင မ  ေးနငှ့်် ပစစည်ေးမ  ေးက ု ကလ ေးသငူယ်အခ င့််အလရေးမ  ေးဆ ုငရ်  က စစရပ်မ  ေးအတ က ်သ  သ ေုးစ ွဲရမည်။ 

(ဇ) လင စ ရငေ်းမ  ေးက ု စနစတ်က  ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရှ ရမည်။ 

(ဈ) လင စ ရငေ်းမ  ေးက ု စ ရငေ်းစစလ်ဆေးန ငုရ်န ်မ မ တ ု ့်အဖ ွဲ ွဲ့ဝငတ်စဦ်ေးက ုပဖစလ်စ၊ စ ရငေ်းအငေ်းက မ်ေးက ငသ် ူ

တစဦ်ေး၏အကူအည က ု ရယူ၍ပဖစလ်စ စ ရငေ်းစစအ်ပဖစတ် ဝနလ်ပေးန ငုသ်ည်။ 

(ည) မ မ တ ု ့်၏ လင စ ရငေ်းမ  ေးက ု စ ရငေ်းစစခ် ိုပ်ရ ု ေး က်လအ က်ရှ  သက်ဆ ုငရ် စ ရငေ်းရ ု ေးသ ု ့် အကူအည  လတ ငေ်းခ ၍ 

စစလ်ဆေးလစန ငုသ်ည်။ 

(ဋ) နစှစ်ဉ်စ ရငေ်းစစအ်စ ရငခ် စ က ု စ စစ၍်အတည်ပပိုန ငုသ်ည်။ 

 

(ပ ု) ဗ ု ်ခ ိုပ်စ နထ်  ေး 

ဝနက်က ေး 

 ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 1 ] 01 ပ ုစ  (၁) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 2 ] 02 ပ ုစ  (၂) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 3 ] 03 ပ ုစ  (၃) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 4 ] 04 ပ ုစ  (၄) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 5 ] 05 ပ ုစ  (၅)  မ  / အုပ်ထ နေ်းသထူ ပပန ်ည်အပ်နှ သည့််ကတ ဝနခ် ခ က် 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 6 ] 06 ပ ုစ (၆) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 7 ] 07 ပ ုစ (၇) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 
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[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 8 ] 08 ပ ုစ (၈) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 9 ] 09 ပ ုစ (၉) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 10 ] 10 ပ ုစ (၁၀) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 11 ] 11 ပ ုစ (၁၁) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 12 ] 12 ပ ုစ (၁၂) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 13 ] 15 ပ ုစ (၁၅) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 14 ] 17 ပ ုစ (၁၇) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 15 ] 19 ပ ုစ (၁၉) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 16 ] 13 ပ ုစ (၁၃) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 17 ] 14 ပ ုစ (၁၄) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 18 ] 21 ပ ုစ (၂၁) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 19 ] 22 ပ ုစ  (၂၂) အလမ စ ေးအလမ ခ သ ေးသမ ေးလမ ေးစ ေးပခငေ်းလ ျှ က် ွှ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 20 ] 23 ပ ုစ  (၂၃) အမှုက ုစ ုစမ်ေးဆွဲ သ ု ့်မဟုတ် အမှုက ုစစလ်ဆေးလနသည့််က  အတ ငေ်း 

ကလ ေးသငူယ်က ု 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 21 ] 24 ပ ုစ  (၂၄) အမှုက ုစ ုစမ်ေးဆွဲက  အတ ငေ်း ကလ ေးသငူယ်က ု 

စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့််အပ်နှ သည့််အမ န် ့်စ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 22 ] 25 ပ ုစ  (၂၅) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝနက်က ေးဌ န 
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[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 23 ] 26 ပ ုစ  (၂၆) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 24 ] 27 ပ ုစ  (၂၇) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ ပပည်ထွဲလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 25 ] 29 ပ ုစ  (၂၉) --------------------- တရ ေးရ ု ေး၊ --------------------- မမ ို ွဲ့ [နည်ေးဥပလေ ၇၇ (က)] 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 26 ] 30 ပ ုစ  (၃၀) ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 27 ] 31 ပ ုစ  (၃၁) ပပစမ်ှုက  ေး  နသ်ည့််ကလ ေးသငူယ်က ု ခ ဝနခ် ိုပ်ပါစည်ေးကမ်ေးအတ ုငေ်း 

လက ငေ်းမ နစ်  လနထ ုငက် င့််ကက လစလရေးအတ က် 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 28 ] 32 ပ ုစ  (၃၂) ကလ ေးသငူယ်ကက ေးကကပ်သ၏ူကက ေးကကပ်စ မ ပခငေ်းက ုခ ယူရန ်ပ ု ့်အပ်သည့််အမ န် ့် 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 29 ] 33 ပ ုစ  (၃၃)  ူငယ်သငတ်နေ်းလက  ငေ်းသ ု ့်ထ နေ်းသ မ်ေးထ ေးရနပ် ု ့်အပ်သည့််အမ န် ့် 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 30 ] 34 ပ ုစ  (၃၄)  ပပည်လထ ငစ်ုပမနမ် န ငုင် လတ ်အစ ုေးရ  ူမှုဝနထ်မ်ေး၊ 

ကယ်ဆယ်လရေးနငှ့််ပပန ်ည်လနရ ခ ထ ေးလရေးဝနက်က ေးဌ န 

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 31 ] 35 ပ ုစ  (၃၅) ကလ ေးသငူယ်အ ေးရှ လဖ ၍တရ ေးရ ု ေးလရှွဲ့တငပ် ု ့်ရန ်အမ န် ့်စ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 32 ] 36 ပ ုစ  (၃၆) ကလ ေးသငူယ်အ ေးမ  ၊ အုပ်ထ နေ်းသထူ အပမနဆ် ုေးအပ်နှ ရနအ်လကက ငေ်းကက ေးစ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 33 ] 16 ပ ုစ  (၁၆) လန ့်ကလ ေးထ နေ်းလက  ငေ်း / မူ တနေ်းကက ိုလက  ငေ်း 

တည်လထ ငခ် င့််ပပိုရနလ် ျှ က် ွှ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 34 ] 18 ပ ုစ  (၁၈) လဂဟ မ  ေးတည်လထ ငခ် င့််ပပိုရနလ် ျှ က် ွှ ပ ုစ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 35 ] 20 ပ ုစ  (၂၀) မသနစ် မ်ေးသငတ်နေ်းလက  ငေ်းမ  ေးတည်လထ ငခ် င့််ပပိုရနလ် ျှ က် ွှ ပ ုစ  

[ ပူေးတ ွဲလဖ ်ပပလသ  စ ရငေ်း 36 ] 28 ပ ုစ  (၂၈) အမှုက ုစစလ်ဆေးလနသည့််အတ ငေ်း စည်ေးကမ်ေးခ က်ပဖင့််အပ်နှ သည့််အမ န် ့်စ  

(နည်ေးဥပလေ ၇၄) 


