
 
 
  

 ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ဖြ ိုးရှးဆုိင်ှ ာဥပရေ 

(၂၀၁၄ ခုနေစ်၊ ပပြ ််ရောင်စုေတ််ရ်ာ် ဥပရေအမေ််  ၄ ။) 

၁၃၇၅  ခုနေစ်၊  ်ပို့်ွဲေဆန်း    ၇    ှက် 

(၂၀၁၄ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာဝ်ါှီေ   ၆  ှက်) 

ြပ််ရောင်စုေတ််ရ်ာ်သ်် ဤဥပရေကို ပပြ ဋ္ဌာန်းေိုက်သ််။ 

အခန်း(၁) 

အမ််နေင့်အဓိပ္ပာယ်ရဖာ်ပြ ချက် 

၁။ ဤဥပရေကို ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ ဖြ ိုးရှးဆိုင်ှာဥပရေဟု 

ရခါ််ွင်ရစှမ််။ 

၂။ ဤဥပရေ်ွင်ပါ ေှရိသာ ရအာက်ပါစကားှပ်များသ်် ရဖာ်ပြ ပါအ်ုိင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရှာက် 

ရစှမ််  - 

(က) ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ဆုိသ််မော ရမွးကင်းစမေအသက် ေှစ်နေစ်ပြ ့််သ့်် အှွယ်အေိ 

ေှသိူကို ဆိုသ််။ 

( ခ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာန ဆုိသ််မော အသက်ရခြ ာက်ေပြ ့််ပြ ီး အသက်သံုးနေစ် မပြ ့််ရသးရသာ 

ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ ္်တ ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ် ေှား 

ခံစားမှု၊ အာဟာှနေင့် ကျန်းမာရှးဆုိင်ှာ ဘက်စံုဖံွ့ဖြ ိုးမှုှ ေှိရစှန် ပပြ ုစုပျို းရောင်ရပးရသာ 

ဌာန၊ ရကျာင်း သို့မဟု်် ေုပ်ငနး်ကို ဆိုသ််။ 

( ဂ ) မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်း ဆုိသ််မော အသက်သံုးနေစ်ပြ ့််ပြ ီး အသက်ငါးနေစ်မပြ ့််ရသးရသာ 

ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များနေင့် အသက်ငါးနေစ်ပြ ့််ပြ ီးရသာ်ေ််း မူေ်န်းရကျာင်းသုိ့ 

အပ်နေံခြ င်း မပြ ုရသးရသာသူများအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ ္်တ ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ် ေှား 

ခံစားမှုဆုိင်ှာ ဘက်စံုဖံွ့ဖြ ိ းုမှုှ ေှရိစှန်နေင့်ဘဝ်စ်သက််ာအ်ွက် အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ 

ှ ေှိရစှန် ပပြ ုစုပျို းရောင် ရေ့ကျင့်ရပးရသာ ဌာန၊ ရကျာင်း သုိ့မဟု်် ေုပ်ငန်းကုိဆုိသ််။ 

(ဃ) သံုးနေစ်မပြ ့််မီ ကရေးများပြ ုစုပျို းရောင်ရှးေမ်းညတန် ဆုိသ််မော အသက်သံုးနေစ် မပြ ့်် 

ရသးရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များ၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ ္်တ ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ 

စိ််ေှုပ် ေှားခံစားမှု၊ အာဟာှနေင့်ကျန်းမာရှးဆုိင်ှာ ဘက်စံုဖံွ့ဖြ ိုးမှုှ ေှရိစှန် ဝန်ကြ ီးဌာနက 

ေု််ပြ န် ရသာ ေမ်းညတန်ချက်ကို ဆိုသ််။ 

( င ) မူေ်န်းကြ ိုအှွယ်ကရေးများ ဘက်စံုဖွံ့ဖြ ိုးရှး သင်ရုိးညတန်း်မ်း ဆိုသ််မော အသက် 

သုံးနေစ်ပြ ့််ပြ ီး အသက်ငါးနေစ်မပြ ့််ရသးရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် များအား 

ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ ္်တ ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ် ေှားမှုဆုိင်ှာ ဘက်စံုဖံွ့ဖြ ိုးမှုှ ေှရိစှန်နေင့် 

ဘဝ်စ်သက််ာအ်ွက် အရေ့အကျင့်ရကာင်းများှ ေှရိစှန် ပပြ ုစုပျို းရောင်ှာ်ွင် 

ေုိက်နာရဆာင်ှွက်ရှးအ်ွက် ဝန်ကြ ီးဌာနက သ််မေ် ်ေု််ပြ န်ရသာ သင်ရုိးညတန်း်မ်းကုိ 

ဆိုသ််။ 
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( စ ) မူေ်န်းကြ ိုအ်န်း ဆုိသ််မော ပပြ ််ရောင်စုအစုိးှ ပ်ာရှးဝန်ကြ ီးဌာနက ပ်ာရှး 
ပမြ ငင့််င်မှုအစီအစဥ်အှ အရခြ ခံပ်ာရကျာင်းများ်ွင် ်ဲွဖက်ဖွင့်ေေစ်ေားရသာ မူေ်န်း 
ပကြ ိုအ်န်းကို ဆိုသ််။ 

(ဆ) ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း ဆိုသ််မော ပပြ ်််ွင်းပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိးုှ မဟု််ရသာ 
အဖဲွ့အစ််း်စ်ခုခု၏ ရောက်ပ့ံမှု သုိ့မဟု်် စီမံခန့်ခဲွမှုဖြ င့် ပပြ ််သူေူေုက မိမိ်ုိ့ှ ပ်ကွက် 
သို့မဟု်် ရကျးှွာအ်ွင်း်ွင် ရဆာင်ှွက်ရသာ ရှေးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ်ပြ ုစု 
ပျို းရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ဖြ ိုးရှးဆိငု်ှာ ေုပ်ငန်းကိုဆိုသ််။ 

( ဇ ) အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း ဆိုသ််မော ပပြ ်််ွင်း ပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ 
အဖွဲ့အစ််း ်စ်ခုခု၏ ရောက်ပံ့မှု သို့မဟု်် စီမံခန့်ခွမဲှုဖြ င့် ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း မိခင် 
်စ်ဦး သို့မဟု်် မိခင်များကအနီးပ််ဝန်းကျင် ေှိ ရှေးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ််ုိ့ကို 
အိမ််စ်အိမ််ွင် စုစ််း၍ ေံုခြ ုံစိ််ချှရသာရနှာနေင့်ေှုံ့ရဆာ်မှုရကာင်းရသာ သင်ယူမှု 
ပ််ဝန်းကျင််ုိ့ကုိ ဖန််ီးပြ ီးရဆာင်ှွက်ရသာ ရ ေှးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျို းရောင်ရ းှ 
နေင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးရှးဆိငု်ှာ ေုပ်ငနး်ကိုဆိုသ််။ 

(ဈ) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် ဆုိသ််မော ရန့ကရေးေိန်းဌာနကုိပဖြ စ်ရစ၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းကုိ 
ပဖြ စ်ရစ ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ခွင့်ပြ ု၍ မေ််ပံု်င်ပြ ီး ဤဥပရေအ  ှ ေု််ရပးရသာခွင့်ပြ ုမိန့်ကုိ 
ဆိုသ််။ 

(်) ခွင့်ပြ ုချက် ဆုိသ််မော ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းကုိဖြ စ်ရစ၊ အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းကုိ ပဖြ စ်ရစ 
ရဆာင်ှွက်ခွင့်ပြ ုရကေ ာင်းဤဥပရေအှေု််ရပးရသာခွင့်ပြ ုချက်ကိုဆိုသ််။ 

( ဋ ) ဝန်ကြ ီးဌာန ဆိုသ််မော ပပြ ််ရောင်စုအစိုးှ ေူမှုဝနေ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ပပြ န်ေ်် 
ရနှာ ချေားရှးဝန်ကြ ီးဌာနကို ဆိုသ််။ 

( ဌ ) ဝန်ကြ ီး ဆုိသ််မော ပပြ ််ရောင်စုအစုိးှ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ပပြ န်ေ််ရနှာ 
ချေားရှးဝန်ကြ ီးဌာန ဝန်ကြ ီးကိုဆိုသ််။ 

( ဍ ) ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့ ဆိုသ််မော ဤဥပရေအှဖွဲ့စ််းရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေး 
သူငယ်ပြ ုစု ပျို းရောင်ရှးနေင့်ဖွံ့ ဖြ ိုးရှးေုပ်ငန်း ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့ကို ဆိုသ််။ 

( ဎ ) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့ ဆုိသ််မော ဤဥပရေအှ ဖဲွ့စ််းရသာ 
ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပပြ ုစုပျို းရောင်ရ းှနေင့် ဖံွ့ဖြ ိ းုရ းှေုပ်ငန်း ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် 
ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့ကို ဆိုသ််။ 

အခန်း(၂) 

ှ််ှွယ်ချက်များ 

၃။ ဤဥပရေ၏ ှ််ှွယ်ချက်များမော ရအာက်ပါအ်ိငု်းဖြ စ်သ်် - 

(က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များကို မေန်ကန်ရသာ အသိစိ််ဓာ််အရခြ ခံသ့်် ကာယ၊ 
ဥာဏ၊ စာှိ ္်တ ၊ ေူမှုဆက်ဆရံှးစသ််များ ဘက်စုဖံွံ့ဖြ ိုးရစရှးအ်ွက် ကရေးသူငယ် 
ဖွံ့ဖြ ိုးရှး စံနှုန်းများနေင့်အ်ီ ပပြ ုစုပျို းရောင်ှန်၊ 
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( ခ ) နိုင်ငံ်စ်ဝန်းေုးံ ရန့ကရေးေိန်းဌာနများ၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ု 

ေုပ်ငနး်၊ အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငနး်များ ကျယ်ကျယ်ပြ န့်ပြ န့််််ရောင် ဖွင့်ေေစ်နိုင်ှန်နေင့် 

ကရေးသူငယ်များအား စနစ််ကျ ပပြ ုစုပျိုးရောင်ရှး၊ ဖံွဖြ ိုးရှးအ်ွက် န််းပ်ာနေင့် 

စီမံခန့်ခွမဲှုဆိုင်ှာ အကူအ်ီများရပးှန်၊ 

( ဂ ) ပပြ ်််ွင်းပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးုှမဟု််ရသာအဖွဲ့အစ််းများအားရန့ကရေးေိန်း 

ဌာနများနေင့် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများကုိ စနစ််ကျ် ််ရောင် ဖွင့်ေေစ်ခွင့်ပြ ုခြ င်းအားဖြ င့် 

ေူသားအှင်းအမြ စ် ဖွံ့ဖြ ိုး်ိးု်က်ရှးကို အရောက်အကူပြ ုနိုင်ှန်၊ 

(ဃ) ကာကွယ်ရစာင့်ရှောက်ှန် ေိုအပ်ရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား အရခြ ခံ 

ကျန်းမာရှးရစာင့်ရှောက်ခွင့်၊ ဖွံ့ ဖြ ိုး်ိုး်က်ခွင့်၊ ကာကွယ်ရစာင့်ရှောက်ခွင့်နေင့်ပါဝင ်

ရဆာင်ှွက်ခွင့်ှ ေှိရစရှးအ်ွက် ပဖြ ့််ဆ််းရပးနိုင်ှန်။ 

အခန်း(၃) 

ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့ ဖဲွ့စ််းခြ င်း 

၄။ ပပြ ််ရောင်စုအစိုးှအဖွဲ့သ်် - 

 (က) ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ပပြ ုစုပျို းရောင်ရ းှနေင့်ဖံွ့ဖြ ိ းုရ းှေုပ်ငန်း ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရ းှအဖဲွ့ကုိ 

ရအာက်ပါပဂု္ဂိုေ်များဖြ င့် ဖွဲ့စ််းှမ်် - 

(၁) ပပြ ််ရောင်စုဝန်ကြ ီး၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့်ပြ န်ေ််ရနှာ 

ချေားရှးဝန်ကြ ီးဌာန 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ေု်ိယဝန်ကြ ီး၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ပြ န်ေ််ရနှာ 

ချေားရှးဝန်ကြ ီးဌာန 

ေု်ိယဥက္ကဋ္ဌ 

(၃) ညတန်ကေ ားရှးမေူးချု ပ်၊ အရေွရေွအုပ်ချု ပ်ရှးဦးစီးဌာန၊ ပပြ ််ေဲရှး 

ဝန်ကြ ီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၄) ညတန်ကေ ားရှးမေူးချု ပ်၊ ပ်ာရှးစီမံကိန်းနေင့်ရေ့ကျင့်ရှး ဦးစီးဌာန၊ 

ပ်ာရှးဝန်ကြ ီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၅)   ညတန်ကေ ားရှးမေူးချု ပ်၊ ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရှးဝန်ကြ ီးဌာန အဖွဲ့ ဝင် 

(၆) ညတန်ကေ ားရ းှမေ းူချု ပ်၊ သာသနာရ းှဦးစီးဌာန၊ သာသနာရ းှ ဝန်ကြ ီးဌာန အဖွဲ့ ဝင် 

(၇) ညတန်ကေ ားရှးမေူးချု ပ်၊ ပပြ န်ကေ ားရှးနေင့် ပပြ ််သူ့ဆက်ဆံရှး ဦးစီးဌာန၊ 

ပပြ န်ကေ ားရှးဝန်ကြ ီးဌာန 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၈) ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပမြ န်မာနိုင်ငံမိခင်နေင့်ကရေးရစာင့်ရ ေှာက်ရှး အသင်း အဖွဲ့ ဝင် 

(၉) သင့်ရေျာ်ရသာ ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ေူမှုရှးအဖွဲ့အစ််းများမေ 

ကိုယ်စားေေယ်များ 

အဖွဲ့ ဝင် 
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( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အ  ှဖဲွ့စ််းေားရသာ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့ကုိ ေုိအပ်ပါက ပပြ င်ဆင်ဖဲွ့စ််းခြ င်း 

ပပြ ုနိုင်သ််။  

၅။ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ဤဥပရေအှ ရပးအပ်ရသာ အခြ ား်ာဝန်နေင့် ေုပ်ပုိင်ခွင့်များအပြ င် 

ရအာက်ပါေုပ်ငန်း်ာဝန်နေင့် ေုပ်ပိငု်ခွင့်များကို ကျင့်သုးံရဆာင်ှွက်ှမ်် - 

(က) ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျို းရောင်ရှးနေင့်ဖံွ့ဖြ ိုးရှးဆုိင်ှာ န််းပ်ာအကူအ်ီ 

နေင့် အသိပ်ာရပးရှး်ို့အ်ွက် စီမံရဆာင်ှွက်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာနများ၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း၊ အိမ်အရခြ ပြ ု 

ေုပ်ငန်းများကုိ ပမြ ိ ့ုများ်ွင်သာမက ရကျးှွာများအေိပါ နုိင်ငံ်စ်ဝန်းေံုး ကျယ်ကျယ်ပြ န့်ပြ န့် 

်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်နိုင်ှန် စီမံရဆာင်ှွက်ခြ င်းနေင့် သင့်ရေျာ်ရသာ အကူအ်ီနေင့် 

အရောက်အပံမ့ျားရပးခြ င်း၊ 

( ဂ ) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ ဖြ ိုးရှးဆိုင်ှာ အစိုးှဌာနများ၊ 

ကုေသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစ််းများ၊ပ ြပ်််ွင်းြပ််ပအစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းများနေင့် 

ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ပုဂ္ဂို ေ်များကို ရပါင်းစပ််ငိနိှုင်းရပးခြ င်း၊ 

(ဃ) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့များ ဖဲွ့စ််းခြ င်းနေင့်ယင်းအဖဲွ့များ၏ 

ေုပ်ငနး််ာဝန်များကို သ််မေ််ခြ င်း၊ 

( င ) ပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းများအား ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် 

မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ေု််ရပးခြ င်း၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့် 

အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများအား ခွင့်ပြ ုချက်များ ေု််ရပးခြ င်း၊ 

( စ ) ပပြ ်််ွင်း ပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးုှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းများက ်််ရောင် 

ဖွင့်ေေစ်ရသာ ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ု ေုပ်ငန်း 

နေင့် အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများကို ပကြ ီးကေ ပ်ခြ င်းနေင့် စစ်ရဆးခြ င်း၊ 

(ဆ) ကာကွယ်ရစာင့်ရ ေှာက်ှန် ေိုအပရ်သာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား အရခြ ခံ 

ကျန်းမာရှးရစာင့်ရ ေှာက်ခွင့်၊ ဖံွ့ဖြ ိုး်ုိး်က်ခွင့်၊ ကာကွယ်ရစာင့်ရ ေှာက်ခွင့်၊ ပါဝင်ရဆာင်ှွက် 

ခွင့်ှှေိရစှန် အကူအ်ီရပးရှးအ်ကွ် ေမ်းညတန်မှုရပးခြ င်းနေင့် ပကြ ီးကေ ပ်ပခြ င်း၊ 

( ဇ ) ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ပဖြ ့််စွက်အာဟာှရကးးရမွးမှု အစီအစဥ်များချမေ်် 

ရဆာင်ှွက်ခြ င်းနေင့်အမြွှ ာပူးကရေးရမွးဖွားသ့်် မိခင်နေင့်ကရေးများအား သင့်ရေျာ်သ့်် 

အကူအ်ီ အရောက်အပံ့များရပးခြ င်း၊ 

(၁၀) ညတန်ကေ ားရ းှမေ းူချု ပ်၊ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရ းှ 

နေင့်ပြ န်ေ််ရနှာချေားရှးဝန်ကြ ီးဌာန 

အ်ွင်းရှးမေူး 

(၁၁) ေု်ိယညတန်ကေ ားရှးမေူးချု ပ်၊ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ရှးနေင့်ပြ န်ေ််ရနှာချေားရှး ဝန်ကြ ီးဌာန 

်ဲွဖက် 

အ်ွင်းရှးမေူး 
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( စျ ) ဤဥပရေအှ ေူရောင်ရသာ ှန်ပံုရငွကုိ ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျို းရောင်ရှး 
နေင့် ဖံွ့ဖြ ိုးရှးေုပ်ငန်း်ုိ့၌ ေုိအပ်သေုိ ခဲွရဝအသံုးပြ ုခွင့်ရပးခြ င်းနေင့်ေုပ်ငန်းရဆာင်ှွက်မှုကုိ 
ပကြ ီးကေ ပ်ခြ င်း။ 

အခန်း(၄) 

်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့ဖွဲ့ စ််းခြ င်း 

၆။  ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် သက်ဆုိင်ှာ ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်အစိးုှအဖွဲ့ နေင့် 
်ငိနိှုင်းပြ ီး - 

(က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ပြ ုစုပျို းရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ဖြ ိုးရှးေုပ်ငန်း ်ိငု်းရေသကြ ီး 
သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့ကို ရအာက်ပါပုဂ္ဂို ေ်များဖြ င့် ဖွဲ့စ််းှမ်် - 

(၁) ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ဝန်ကြ ီးချုပ်က ်ာဝန် 
ရပးအပ်ရသာ ဝန်ကြ ီး်စ်ဦးဦး 

ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ်ုိင်းရေသကြ ီးသုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်အရေွရေွ အုပ်ချု ပ်ရှး 
ဦးစီးဌာနမေ ကိုယ်စားေေယ််စဦ်း 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၃)  ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ပ်ာရှးမေူးရုံးမေ 
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၄) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာနမေ 
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၅) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်သာသနာရှးဦးစီးဌာနမေ 
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၆) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ပပြ န်ကေ ားရှးနေင့် ပပြ ််သူ့ 
ဆက်ဆံရှးဦးစီးဌာနမေ ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၇) ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်မိခင်နေင့်ကရေး 
ရစာင့်ရှောက်ရှးအသင်းမေ ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၈) သင့်ရေျာ်ရသာ ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ေူမှုရှးအဖဲွ့အစ််းများမေ 
ကိုယ်စားေေယ်များ 

အဖွဲ့ ဝင် 

(၉) ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမေူး အ်ွင်းရှးမေူး 

 ( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အှ ဖဲွ့စ််းေားရသာ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့ကုိ 
ေိုအပပ်ါက ပပြ င်ဆင်ဖွဲ့ စ််းခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

၇။ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ဤဥပရေအှ ရပးအပ်ရသာ အခြ ား 
်ာဝန်နေင့်ေုပ်ပုိင်ခွင့်များအပြ င်  ရအာက်ပါေုပ်ငန်း် ာဝန်နေင့်ေုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သံုး ရဆာင်ှွက်ှမ်် - 

(က) ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်အ်ွင်း ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ပပြ ုစုပျို းရောင်ရှး 
နေင့်ဖံွ့ဖြ ိ းုရ းှဆုိင်ှာ န််းပ်ာအကူအ်ီနေင့်အသိပ်ာရပးရ းှ် ို့အ်ွက် စီမံရဆာင်ှွက်ခြ င်း၊ 
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( ခ ) သက်ဆုိင်ှာ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်အ်ွင်းှ ေေိ ပုဂ္ဂို ေ် သုိ့မဟု်် အဖဲွ့အစ််း် ို့က 

ေ််းရကာင်း၊ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့က ရပါင်းစပ် င်နိိှုင်းရပးသ့်် ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် 

အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််း်ုိ့ကေ််းရကာင်း ဖွင့်ေေစ်သ့်် ရန့ကရေးေိန်းဌာန 

နေင့် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငနး်နေင့် အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငနး်များကုိ 

ပကြ ီးကေ ပ်ပခြ င်းနေင့် စစ်ရဆးခြ င်း။ 

အခန်း(၅) 

ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ 

၈။ ရန့ကရေးေိန်းဌာနကိုဖြ စ်ရစ၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းကိုပဖြ စ်ရစ ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ေိုသ့်် 

ပပြ ်််ွင်းပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးုှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းသ်် ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ှ ေှိှန် 

်ုိင်းရေသပကြ ီး သုိ့မဟု််  ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ့ သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ ရေှောက်ေားှမ််။ 

၉။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု််  ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသ်် ပုေမ် ၈ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို 

စိစစ်ပြ ီး သရဘာေားမေ််ချက်ပဖြ င့် ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သုိ့ ဆက်ေက် 

်င်ပြ ှမ််။ 

၁၀။ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ပုေ်မ ၉ အှ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် 

ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ၏ ်င်ပြ ချက်ကို ေက်ခံှ ေှိသ့််အခါ  စိစစ်ပြ ီး - 

(က) ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှး 

အဖွဲ့သို့  ်င်ပြ ှမ််။ 

( ခ ) ပပြ ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ပါက ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ေု််ရပးခြ င်း သုိ့မဟု်် ေု််ရပးှ န် ပငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ုနုိင်သ််။ 

ခွင့်ပြ ုပါက ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့၏ သ််မေ််ေားရသာ သက််မ်းနေင့်စ််းကမ်းချက်များ 

အ်ိုင်း ေု််ရပးှမ််။  

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အ  ှ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် ေု််ရပးေှေင် ယင်းသုိ့ ေု််ရပးခြ င်းမပြ ုမီ မေ််ပံု်င် 

ရကေ းရပးသွင်းရစှမ််။ 

(ဃ) မေ််ပုံ်င်ရကေ း၊ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သက််မ်း်ိုးမြ ငင့်ရကေ းနေင့် အခြ ားအခရကေ းရငွ 

်ုိ့ကုိ  ် ိင်ုးရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်အစုိးှအဖဲွ့၏ အ်််ပြ ုချက်ဖြ င့် သ််မေ််ှမ််။ 

၁၁။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ််  - 

(က) ပုေမ် ၁၀၊ ပုေမ်ခွဲ (က) အှ ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက်နေင်စ့ပ်ေျဥး်၍ ်််ရောင် 

ခွင့်ပြ ုမိန့်ေု််ရပးခြ င်း သို့မဟု်် ေု််ရပးှန် ပငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ုနိုင်သ််။ 

( ခ ) ပုေမ်ခွဲ (က) အှ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို ေု််ရပးေှေင် ယင်းသို့  ေု််ရပးခြ င်း မပြ ုမီ 

မေ််ပုံ်င်ရကေ းရပးသွင်းရစှမ််။ 
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( ဂ ) မေ််ပုံ်င်ရကေ း၊ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သက််မ်း်ိုးမြ ငင့်ရကေ းနေင့် အခြ ားအခရကေ းရငွ 
်ို့ကို ပပြ ််ရောင်စုအစိးုှအဖွဲ့၏ အ်််ပြ ုချက်ဖြ င့် သ််မေ််ှမ််။ 

၁၂။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းအား 
ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်း်ုိ့ကုိ ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ှန် ခွင့်ပပြ ုသ့််အခါ ်််ရောင် 
ခွင့်ပြ ုမိန့်သက််မ်းနေင့်စ််းကမ်းချက်များသ််မေ််၍ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် ေု််ရပးှမ််။ 

၁၃။ ်််ရောင်ခွင့် ပြ ုမိန့်ှှေိေားသ့်် ပပြ ်််ွင်းပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ 
အဖွဲ့အစ််းသ်် ်််ရောင်ခွင့် ပြ ုမိန့်သက််မ်း်ိုး မြ ငင့်ေိုပါက ယင်းသက််မ်းမကုန်ဆုံးမီ 
အန််းဆံုးှက်ရပါင်း ၆၀ ပကြ ို်င်၍ သက်ဆုိင်ှာ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ် ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ ့
ရေှောက်ေားှမ််။ 

၁၄။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသ်် ပုေမ် ၁၃ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို 
စိစစ်ပြ ီး သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သုိ့ ်င်ပြ  
ှမ််။ 

၁၅။ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ပုေ်မ ၁၄ အှ ်င်ပြ ချက်ကုိ ေက်ခံ 
ှ ေှိသ့််အခါ စိစစ်ပြ ီး- 

(က) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ှ ေှိေားသ့်် ပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််း 
ပဖြ စ်ပါက ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ရပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကုိ သရဘာေား 
မေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သုိ့ ်င်ပြ ှမ််။ 

( ခ ) ်််ရောင်ခွင် ့ ပြ ုမိန့်ှှေိေားသ့်် ပပြ ်််ွင်းမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ 
အဖွဲ့အစ််းပဖြ စ်ပါက ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို သက််မ်း်ိးုမြ ငင်ရ့ပးပခြ င်း သို့မဟု်် 
သက််မ်း်ိးုမြ ငင်ရ့ပးှန် ပငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ုနိုင်သ််။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အှ သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ှန် ခွင့်ပြ ုေှေင် ယင်းသုိ့ သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ရပးပခြ င်း မပြ ုမီ 
သက််မ်း်ိးုမြ ငင်ရ့ကေ း ရပးသွင်းရစှမ််။ 

၁၆။ ဗဟိပုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် - 

(က) ပုေမ် ၁၅၊ ပုေမ်ခွဲ(က)အှ ်င်ပြ ောရသာ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သက််မ်း်ိးုမြ ငင့် 
ရပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ပြ ီး သက််မ်း်ိးုမြ ငင်ရ့ပးှန် ခွင့်ပြ ုခြ င်း သို့မဟု််  
ပငြ င်းပယ်ခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

( ခ ) ပုေမ်ခွဲ(က) အှ ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သက််မ်း်ိးုမြ ငင့်ရပးှန် ခွင့်ပြ ုေှေင်  သက်် မ်း 
်ိးုမြ ငင်ရ့ကေ းရပးသွင်းရစပပြ ီး ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို ေု််ရပးှမ််။ 

အခန်း(၆) 

ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့်မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများအ်ွက်  သ််မေ််ချက်များ 

၁၇။ ရန့ကရေးေိန်းဌာနဖွင့်ေေစ်ှာ်ွင် - 

(က) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်သ်် အသက် ၂၅ နေစ်ပြ ့််ပြ ီးသူဖြ စ်ှမ့််အပြ င် အစုိး  ှအသိအမေ််ပြ  ု

်က္ကသိုေ််စ်ခုခုမေ ဘွဲ့်စ်ခုခုဖြ စ်ရစ၊ ကရေးသူငယ်ကးမ်းကျင်မှုဆိုင်ှာ ေီပေိမုာ 
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ရအာင်ေက်မေ််ဖြ စ်ရစှ ေှိသူ သုိ့မဟု်် သက်ဆုိင်ှာရေသ အရခြ အရနအှ ေူမှုဝန်ေမ်း 

ဦးစီးဌာနက ေက်ခံသ့်် ပ်ာအှ််အချင်းနေင့် ပပြ ့််စုသံူပဖြ စ်ှမ််။ 

( ခ ) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်နေင့်အန််းဆံုးဆှာ်စ်ဦး်ုိ့သ်် ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ပကြ ီးကေ ပ် 

ဖွင့်ေေစ်ရသာ သုိ့မဟု်် သင့်ရေျာ်သ််ဟု ေက်ခံရသာ အသက်သံုးနေစ် မပြ ့််ရသးသူများ 

ပပြ ုစုပျို းရောင်ရှးသင််န်း်စ်ခုခုကို ်က်ရှာက်ရအာင်မြ င်ပြ ီးသူများ ပဖြ စ်ှမ််။ 

( ဂ ) သံုးနေစ်မပြ ့််မီ ကရေးများ ပပြ ုစုပျို းရောင်ရှးေမ်းညတန်အပြ င် သီးခြ ားညတန်ကေ ားချက်များ 

နေင့်အ်ီ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ပပြ ုစုရစာင်ရ့ ေှာက်ှမ််။ 

(ဃ) အသက််စ်နေစ်မပြ ့််ရသးသူများအ်ွက် အိပ်ှန်ရနှာ၊ ကစားှန်ရနှာနေင့် ပစ္စ််းများ 

စီစဥ်ေား ေှိှမ့််အပြ င် အသက်သံုးနေစ်မပြ ့််ရသးသူများအ်ွက်ေ််း သင့်ရေျာ်ရသာ 

ရနှာနေင်ပ့စ္စ််းများ စီစဥ်ေားှေိှမ််။ 

( င ) အသက်နေစ်နေစ်ရအာက် ကရေးသုံးဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦး၊ အသက်နေစန်ေစ်မေ သုံးနေစ် အေိ 

ကရေးရခြ ာက်ဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦး ေှိှမ််။ 

( စ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာန ဖွင့်ေေစ်မ့်် အရဆာက်အအုံသ်် ရှေးဦးကရေးသူငယ််စ်ဦးစီ 

အ်ွက် အန််းဆုးံဧှိယာပှေမး်မှေ ၁၈ စ်ုှ န်းရပစီ အကျယ်အဝန်း ေှိှမ််။ 

(ဆ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာ အချက်များနေင့် ်ီညွ််ှမ််။ 

၁၈။ မူေ်န်းပကြ ိုရကျာင်းဖွင့်ေေစ်ှာ်ွင် - 

(က) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်သ်် အသက် ၂၅ နေစ်ပြ ့််ပြ ီးသူဖြ စ်ှမ့််အပြ င် အစုိး  ှအသိအမေ််ပြ  ု

်က္ကသိုေ််စ်ခုခုမေ ဘွဲ့်စ်ခုခုဖြ စ်ရစ၊ ကရေးသူငယ်ကးမ်းကျင်မှုဆိုင်ှာ ေီပေိမုာ 

ရအာင်ေက်မေ််ဖြ စ်ရစ ှ ေှိသူ သို့မဟု်် သက်ဆိုင်ှာရေသ အရခြ အရနအှ ေူမှု 

ဝနေ်မ်းဦးစီးဌာနက ေက်ခံသ့်် ပ်ာအှ််အချင်းနေင့် ပပြ ့််စုသံူဖြ စ်ှမ််။ 

( ခ )  ် ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်နေင့် အန််းဆံုးဆှာ်စ်ဦး်ုိ့သ်် ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ပကြ ီးကေ ပ် 

ဖွင့်ေေစရ်သာ သို့မဟု်် သင်ရ့ေျာ်သ််ဟု ေက်ခံရသာမေူ်န်းကြ ို ဆှာသင်် န်း 

်စ်ခုခကုို ်က်ရှာက်ရအာင်မြ င်ပြ ီးသူများ ပဖြ စ်ှမ််။ 

( ဂ ) မူေ်န်းကြ ိုအှွယ်ကရေးများ ဘက်စံုဖံွ့ဖြ ိုးရှးသင်ရုိးညတန်း်မ်း၊ ဆှာေက်စဲွ၊ သီးခြ ား 

ညတန်ကေ ားချက်များနေင့်အ်ီ ရ ေှးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ပပြ ုစုပျို းရောင်ရပးှမ််။ 

(ဃ) အသက်သုံးနေစ်မေ ငါးနေစ်အ်ွင်း ကရေး ၁၅ ဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦး ေှိှမ််။ 

( င ) မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းဖွင့်ေေစ်မ့်် အရဆာက်အအုံသ်် ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် 

်စ်ဦးစီအ်ွက် အန််းဆုးံဧှိယာပှေမ်းမှေ ၁၈ စ်ုှန်းရပစီ အကျယ်အဝန်းှေိှမ််။ 

( စ ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာ အချက်များနေင့် ်ီညွ်် 

ှမ််။ 
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အခန်း(၇) 

ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့်အမ်ိအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများ 

၁၉။ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းကုိဖြ စ်ရစ၊ အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းကုိပဖြ စ်ရစ ရဆာင်ှွက်ေုိသ့်် ပပြ ်််ွင်း 

ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းသ် ်သကဆ်ိုင်ှာ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် 

ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသို့ရေှောက်ေားှမ််။ 

၂၀။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသ်် ပုေမ် ၁၉ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို         

သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ စိစစ်ပြ ီး သရဘာေားမေ််ချက်ဖြ င့် သက်ဆုိင်ှာ ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် 

ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သို့ ဆက်ေက််င်ပြ ှမ််။ 

၂၁။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် - 

(က) ပုေ်မ၂၀ အှ ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုံး၏ ်င်ပြ ချက်ကို 

ေက်ခံှှေိသ််အ့ခါ  စိစစ်ပြ ီး - 

(၁) ပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့်အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟုိကြ ီးကေ ပ် 

ရှးအဖွဲ့သို့ ်င်ပြ ှမ််။ 

(၂) ပပြ ်််ွင်းမေပုဂ္ဂေိကနေင့်အစုိးှ မဟု််ရသာ အဖွ့ဲအစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ပါက စိစစ်ပြ ီး ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်းနေင့်စ််းကမ်းချက်များသ််မေ််၍ ခွင့်ပြ ုချက် 

ေု််ရပးခြ င်း သို့မဟု်် ေု််ရပးှန် ပငြ င်းပယ်ခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

(၃) ပုေ်မခဲွငယ်(၂)အှ ခွင့်ပြ ုချက်ေု််ရပးပါက ခွင့်ပြ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရကေ း ရပးသွင်း 

ရစှမ််။ 

( ခ ) ခွင့် ပြ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရကေ းကို ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်အစိုးှအဖွဲ့၏ 

အ်််ပြ ုချက်ဖြ င့် သ််မေ််ှမ််။ 

၂၂။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် - 

(က) ပုေ်မ၂၁၊ ပုေ်မခဲွ (က) အ  ှပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစုိးှ မဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ 

ရေှောက်ေားချက်နေင့်စပ်ေျဥ်း၍ စ််းကမ်းချက်များ သ််မေ််ပပြ ီး ခွင့်ပြ ုချက် ေု််ရပးပခြ င်း 

သို့မဟု်် ေု််ရပးှန် ပငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ုနိုင်သ််။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ(က)အ  ှခွင့်ပြ ုချက်ေု််ရပးပါက ခွင့်ပြ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရကေ း ရပးသွင်းရစှမ််။ 

( ဂ ) ခွင့် ပြ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရကေ းကို ပပြ ််ရောင်စုအစိုးှအဖွဲ့၏ အ်််ပြ ုချက်ဖြ င့် 

သ််မေ််ှမ််။ 

၂၃။ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့်အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း်ုိ့ကုိ ်််ရောင် 

ဖွင့်ေေစခ်ွင့်ပြ ုသ့််အခါ ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်းကို သ််မေ််ရပးှမ််။ 
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၂၄။ ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်းကုန်ဆုးံပြ ီးရနာက် ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း သို့မဟု်် အမိ်အရခြ ပြ ု 

ေုပ်ငနး်ကို ဆက်ေက်ရဆာင်ှွက်ေိေုှေင် ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်းမကုန်ဆုံးမီ အန််းဆုးံှက်ရပါင်း 

၆၀ ပကြ ို်င်၍ သက်ဆုိင်ှာ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသို့ ရေှောက်ေား 

ှမ််။ 

၂၅။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံသ်် ပုေမ် ၂၄ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို 

သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ စိစစ်၍ သရဘာေားမေ််ချက်နေင်အ့်ူ သက်ဆုိင်ှာ်ိငု်းရေသကြ ီး 

သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ပကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သို့ ်င်ပြ ှမ််။ 

၂၆။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ပကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ပုေမ် ၂၅ အှ ခွင့်ပြ ုချက် 

ှ ေှိေားသ့််  ်ိုင်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ၏ရေှောက်ေားချက်ကို ေက်ခံ 

ှ ေှိသ့်် အခါ စိစစ်ပြ ီး- 

(က) ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ ်စ်ဆင့် ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှး 

အဖွဲ့သို့  ်င်ပြ ှမ််။ 

( ခ ) ပပြ ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစုိးှမဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ်င်ပြ ရသာ ရေှောက်ေားချက် 

ပဖြ စ်ေှေင် သက််မ်း်ိးုမြ ငင့်ှန် ခွင့်ပြ ုခြ င်း သို့မဟု်် ပငြ င်းပယ်ခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

( ဂ ) ပုေ်မခဲွ (ခ) အှ ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်း်ုိးမြ ငင့့််ှန် ခွင့်ပြ ုေှေင် ယင်းသုိ့ သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ခြ င်း 

မပြ ုမီ သက််မ်း်ိးုမြ ငင့်ရကေ း ရပးသွင်းရစှမ််။ 

၂၇။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် - 

(က) ပုေမ်၂၆၊ ပုေမ်ခွဲ (က) အှ ်င်ပြ ရသာ သက််မ်း်ိးုမြ ငင့်ရပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကို 

စိစစ်ပြ ီး သက််မ်း်ိုးမြ ငင့့့်််ှန် ခွင့်ပြ ုခြ င်း သို့မဟု်် ပငြ င်းပယ်ခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

( ခ ) ပုေ်မခဲွ (က) အှ ခွင့်ပြ ုချက်သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ခွင့်ပြ ုေှေင် ယင်းသုိ့ သက််မ်း်ုိးမြ ငင့်ပခြ င်း 

မပြ ုမီ သက််မ်း်ိးုမြ ငင့်ရကေ း ရပးသွင်းရစှမ််။ 

၂၈။ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့် အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများ ရဆာင်ှွက်ှာ်ွင် - 

 (က) ှပ်ှွာအ်ွင်းှေိ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များ၏ ဘက်စုဖံွံ့ဖြ ိုးရှးကို ဦး်််၍ ပပြ ုစု 

ပျို းရောင်ရေ့ကျင့်ရပးသ့်် ေုပ်ငန်းကို ရဆာင်ှွက်ှမ််။ 

 ( ခ ) ်ာဝန်ခံရဆာင်ှွက်သူသ်် အန််းဆံုး အရြခခံပ်ာအေယ််န်း ရအာင်မြ င်ပြ ီးသူပြဖစ်ှမ််။ 

 ( ဂ ) ှပ်ှွာအ်ွင်းှေိ ကရေးပြ ုစုရစာင်ရ့ ေှာက်သ််ရ့နှာ သို့မဟု်် ရနအမိ်သ်် သပ်ှပ် 

ေုံခြ ုံမှု ေှိ ပြ ီး သင့်် င့်ရသာ အကျယ်အဝန်းှေိှမ််။ 

 (ဃ) သန့် ေှင်းရကာင်းမွန်ရသာ ရှအမိ်စနစ် ေှိှမ််။ 

 ( င ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာအချက်များနေင့််ီညွ််ှမ််။ 
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အခန်း(၈) 

စီမံခန့်ခဲွရှးန််းေမ်းအှ အရှးယူခြ င်း 

၂၉။ ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် 

ခွင့်ပြ ုချက်ှ ေှေိားသ့်် ပပြ ်််ငွ်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးုှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက ပုေမ် ၁၇၊ 

ပုေမ် ၁၈ နေင့် ပုေမ်၂၈ ်ို့ပါ သက်ဆုိင်ှာ သ််မေ််ချက်် စ်ှပ်ှပ်ကို  ေိုက်နာှန် ပျက်ကွက် 

ရကေ ာင်း သို့မဟု်် သ််မေ််ေားရသာ ေုပ်ငန်းဆိုင်ှာ စ််းကမ်းချက််စ်ှပ်ှပ် ရဖာက်ဖျက် 

ရကေ ာင်း ရ်ွ့ ေှိှေှေင် ရအာက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရှးဆိုင်ှာ အမိန့််စ်ှပ်ှပ်ကို ချမေ််နိငု်သ်် - 

(က) သ်ိရပးပြ ီး သ််မေ် ်ေားရသာ ေဏ်ရကေ းကို ရပးရဆာင်ရစခြ င်း၊ 

( ခ ) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် ခငွ့်ပြ ုချက်ကို ကာေကန့်သ််၍ ှပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ 

( ဂ ) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ပြ ုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

၃၀။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ပြ ုချက်ှှေေိားသ့်် 

ပပြ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးုှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက ပုေမ် ၁၇၊ ပုေမ် ၁၈ နေင် ့ ပုေမ်၂၈ ်ို့ပါ 

သက်ဆုိင်ှာ သ််မေ််ချက််စ်ှပ်ှပ်ကုိ ေုိက်နာှန် ပျက်ကွက်ရကေ ာင်း သုိ့မဟု်် သ််မေ််ေားရသာ 

ေုပ်ငန်းဆုိင်ှာ စ််းကမ်းချက််စ်ှပ်ှပ်ကုိ ရဖာက်ဖျက်ရကေ ာင်းရ်ွ့ ေှိှေှေင် ရအာက်ပါစီမံခန့်ခဲွရှး 

ဆိုင်ှာ အမိန့််စ်ှပ်ှပ်ကို ချမေ််နိငု်သ်် - 

 (က) သ်ိရပးပြ ီး သ််မေ် ်ေားရသာ ေဏ်ရကေ းကို ရပးရဆာင်ရစခြ င်း၊ 

 ( ခ ) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ပြ ုချက်ကို ကာေကန့်သ််၍ ှပ်ဆိုင်းခြ င်း၊ 

 ( ဂ )  ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ပြ ုချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

အခန်း(၉) 

အယူခံခြ င်း 

၃၁။ (က) ပပြ ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစုိးှ မဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းက ရဆာင်ှွက်သ့်် ရန့ကရေးေိန်း 

ဌာန၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငနး်နေင့် အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငနး်များ 

နေင့်စပ်ေျဥ်း၍ ပုေ်မ ၂၉ အှ ချမေ််သ့်် ်ုိင်းရေသကြ ီး သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှး 

အဖဲွ့၏ အမိန့်ကုိ မရကျနပ်သူသ်် ယင်းအမိန့်ကုိ ေက်ခံှ ေှသိ့််ရန့မေ ှက်ရပါင်း ၃၀ 

အ်ွင်း သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီံ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သို့ အယူခံနိငု်သ််။ 

 ( ခ ) ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရ းှအဖဲွ့သ်် ပုေ်မခဲွ(က)အ  ှ်င်ပြ ချက်ကုိ ပပြ န်ေ််သံုးသပ်ပြ ီး ်ုိင်းရေသကြ ီး 

သုိ့မဟု်် ပပြ ််နယ်ကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့က ချမေ််ရသာအမိန့်ကုိ အ်််ပြ ုခြ င်း၊ ပပြ င်ဆင်ခြ င်း 

သို့မဟု်် ပယ်ဖျက်ခြ င်း ပပြ ုနိုင်သ််။ 

၃၂။ (က) ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့က  ပပြ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက 
ရဆာင်ှွက်သ့်် ရန့ကရေးေိန်းဌာန သုိ့မဟု်် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ု 
ေုပ်ငန်း သုိ့မဟု်် အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများနေင့်စပ်ေျဥ်း၍ ပုေ်မ ၃၀ အှ ချမေ််သ့်် 
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အမိန့်ကုိ မရကျနပ်သူသ်် ယင်းအမိန့်ကုိ ေက်ခံှ ေှိသ့််ရန့မေ ှက်ရပါင်း ၃၀ အ်ွင်း 
သ််မေ််ချက်များနေင့်အ် ီဝန်ကြ ီးေံ အယူခံနိုင်သ််။  

 ( ခ ) ဝန်ကြ ီးသ်် ပုေမ်ခွဲ(က) အှ  ်င်ပြ ချက်ကို ပပြ န်ေ််သုးံသပ်ပြ ီး ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှး 
အဖွဲ့ကချမေ််ရသာ အမိန့်ကို အ်််ပြ ုခြ င်း၊ ပပြ င်ဆင်ခြ င်း သို့မဟု်် ပယ်ဖျက်ခြ င်း 
ပပြ ုနိုင်သ််။ ဝန်ကြ ီး၏ ဆုံးဖြ ််ချက်သ်် အပြ ီးအပြ ်် ပဖြ စ်ရစှမ််။ 

အခန်း(၁၀) 

ပပြ စ်မှုနေင့်ပြ စ်ေဏ်များ 

၃၃။ မ််သူမဆို ရအာက်ပါပြ ုေုပ်မှု်စ်ှပ်ှပ် ကျုးေွန်ရကေ ာင်း ပပြ စ်မှုေင်ှေားစီှင်ခြ င်းခံှေှေင် 
ေိုသူကို ရခြ ာက်ေေက်မပိုရသာ ရောင်ေဏ်ဖြ စ်ရစ၊ ရငွေဏ်ဖြ စ်ရစ၊ ေဏ်နေစ်ှပ်ေုးံဖြ စ်ရစ ချမေ်် 
ှမ်် - 

(က) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်မှေိဘဲ ရန့ကရေးေိန်းဌာန သို့မဟု်် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်း 
်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ်််ရောင်ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို ကာေအကန့်အသ််ဖြ င့် ရုပ်သိမး်ေားသ့်် ကာေအ်ွင်း 
်ွင်ရသာ်ေ််းရကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ပြ ီးရနာက််ွင် ရသာ်ေ််းရကာင်း ရန့ကရေးေိန်း 
ဌာန သို့မဟု်် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်း ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ခြ င်း။ 

၃၄။ မ််သူမဆို ရအာက်ပါပြ ုေုပ်မှု်စ်ှပ်ှပ် ကျုးေွန်ရကေ ာင်း ပပြ စ်မှုေင်ှေားစီှင်ခြ င်းခံှေှေင် 
ေိုသူကို ကျပ် ်စ်ဆယ်သိန်း ေက်မပိရုသာ ရငွေဏ်ချမေ််ှမ်် - 

(က) ခွင့်ပြ ုချက်မှ ေှဘဲိ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း သုိ့မဟု်် အိမ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း ရဆာင်ှွက်ပခြ င်း၊ 

( ခ ) ခွင့်ပြ ုချက်ကို ကာေအကန့်အသ််ဖြ င့် ရုပ်သိမ်းေားသ့်် ကာေအ်ွင်း်ွင်ရသာ်        
ေ််းရကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ပြ ီးရနာက််ွင်ရသာ်ေ််းရကာင်း ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်း 
သို့မဟု်် အမိ်အရခြ ပပြ ုေုပ်ငနး်ရဆာင်ှွက်ခြ င်း။ 

အခန်း (၁၁) 

ှန်ပုရံငွေူရောင်ခြ င်း၊ ေိန်းသိမ်းခြ င်းနေင့် သံုးစဲွခြ င်း 

၃၅။ ဗဟိုကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖွဲ့သ်် -  

(က) ရန့ကရေးေိန်းဌာန၊ မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့်အိမ်အရခြ ပြ ု 
ေုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြ ိုး်ိုး်က်ရှးအ်ွက် ှန်ပုံရငွ်စ်ှပ်ကို ရအာက်ပါ ှရငွများဖြ င့် 
ေူရောင်နိုင်သ်် - 

(၁) ဤဥပရေအှ ရပးသွင်းသ့်် မေ််ပုံ်င်ရကေ း၊ ်််ရောင်ခွင့်ပပြ ုမိန့် သက််မ်း 
်ုိးမြ ငင့်ရကေ း၊ စီမံခန့်ခဲွရှးအမိန့်အှချမေ််သ့်် ေဏ်ရကေ းနေင့်အခြ ားအခရကေ းရငွများ၊ 

(၂) ကုေသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစ််းများ၊ ရေသဆိုင်ှာအဖွဲ့အစ််းများ၊ အစိးုှမဟု််ရသာ 
အဖဲွ့အစ််းများနေင့် ပပြ ်််ွင်းပြ ််ပမေ ရစ်နာ ေှင်များ၏ ေေူေါန်းရောက်ပ့ံရငွများ။ 

( ခ ) ယင်းှန်ပုရံငွများကို ဝန်ကြ ီး၏ သရဘာ်ူ်ီချက်ဖြ င့် သုံးစွဲနိငု်သ််။  
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၃၆။ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ှန်ပံုရငွေိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သံုးစဲွခြ င်း၊ စာှင်းပြ ုစုခြ င်း၊ စစ်ရဆးခြ င်း်ုိ့နေင့် 

စပ်ေျဥ်း၍ ေိုအပရ်သာ ဘဏ္ဍာရှးစ််းမျဥ်း၊ စ််းကမ်းနေင့် ေုပ်ေုးံေုပ်န််းများကို ပပြ ််ရောင်စု 

စာှင်းစစ်ချုပ်ရုးံနေင့် ်ငိနိှုင်းရှးဆွဲ၍ ယင်းစ််းမျဥ်း၊ စ််းကမ်း၊ ေုပ်ေုံးေုပ်န််းများနေင့်အ်ီ 

ကျင့်သုးံရဆာင်ှွက်ှမ််။ 

အခန်း(၁၂) 

အရေွရေွ 

၃၇။ ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့သ်် ကုေသမဂ္ဂအဖဲွ့အစ််းများ၊ ရေသဆုိင်ှာအဖဲွ့အစ််းများ၊ အစုိးှ 

မဟု််ရသာ အဖဲွ့အစ််းများနေင့် ပပြ ်််ွင်းပြ ််ပမေ ရစ်နာ ေှင်များက ရန့ကရေးေိန်းဌာန၊ မူေ်န်း 

ပကြ ိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းနေင့် အမိ်အရခြ ပြ ုေုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြ ိုး်ိးု်က်ရှးအ်ွက် 

ေေူေါန်းရောက်ပံသ့့်် ရငွရကေ း၊ ပစ္စ််းများနေင့် န််းပ်ာများကို ေုပ်ငနး်စီမံချက်များနေင့်အ်ီ 

ေိရှာက်စွာ အသုံးပြ ုှမ််။  

၃၈။ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ်််ဆဲကရေးသူငယ်ဥပရေများအ  ှမေ််ပံု်င်အသိအမေ််ပြ ုေားသ့်် 

ရန့ကရေးေိန်းဌာန သုိ့မဟု်် မူေ်န်းကြ ိုရကျာင်းကုိ ဆက်ေက််််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ေုိသူသ်် 

ဤဥပရေပြ ဋ္ဌာန်းပပြ ီးရနာက် ှက်ရပါင်း ၃၀ အ်ွင်း ဤဥပရေပါပပြ ဋ္ဌာန်းချက်များနေင့်အ်ီ ်််ရောင် 

ခွင့်ပြ ုမိန့်ကို ရေှောက်ေားှယူှမ််။ 

၃၉။ ဤဥပရေပါပပြ စ်မှုများကို ်ိငု်းရေသကြ ီး သို့မဟု်် ပပြ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမေူး၏ ပကြ ို်င် 

ခွင့်ပြ ုချက်ပဖြ င့်သာ သက်ဆိုင်ှာ်ှားရုးံ်ွင် ်ှားစွဲဆိခုွင့် ေှိသ််။ 

၄၀။ ဥပရေပါပြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အေ််ရဖာ်ရဆာင်ှွက်ှာ်ွင်- 

 (က) ဝန်ကြ ီးဌာနသ်် ေုိအပ်ပါက န််းဥပရေများကုိ ပပြ ််ရောင်စုအစုိးှ အဖဲွ့၏ သရဘာ်ူ်ီချက် 

ပဖြ င့် ေု််ပြ န်နိုင်သ််။ 

 ( ခ )  ဗဟုိကြ ီးကေ ပ်ရှးအဖဲွ့နေင့်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန်ုိ့သ်် ေုိအပ်ပါက အမိန့်ရကေ ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန့်၊ ညတန်ကေ ားချက်နေင့် ေုပ်ေုးံေုပ်န််းများကို ေု််ပြ န်နိငု်သ််။ 

 

 ပပြ ််ရောင်စုသမတ်မြ န်မာနုိင်ငံရ်ာ်ဖဲွ့စ််းပံုအရခြ ခံဥပရေအှ ကးန်ုပ်ေက်မေ််ရှးေုိးသ််။

        

   

 

နိုင်ငံရ်ာ်သမတ် 

ပပြ ််ရောင်စုသမတ်မြ န်မာနိုင်ငံရ်ာ် 
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