
 

 

 

ရရှေးဦးအရွယက်ရေးသငူယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေကို  

ပြင်ဆင်သည့် ဥြရေ 

(၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊ ပြည်ရောင်စုေွှတ်ရတာ်ဥြရေအမှေတ်   ၁၃     ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှေစ်၊ နယုန်ေပြည့်ရကျာ်    ၈      ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနှေစ်၊ ဇွန်ေ   ၆     ရက်) 

 ပြည်ရောင်စုေွှတ်ရတာ်သည် ဤဥြရေကုိ ပြဋ္ဌာန်းေိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥြရေကုိ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသငူယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာ ဥြရေကုိ 

ပြင်ဆင်သည့်  ဥြရေဟု ရခါ်တွင်ရစရမည်။ 

၂။  ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာ ဥြရေ၏အမည်ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

“ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးေုြ်ငန်းဥြရေ” 

၃။  ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၁ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

  “၁။ ဤဥြရေကုိ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျို းရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိုးရရးေုြ်ငန်း ဥြရေ 

ဟု ရခါ်တွင်ရစရမည်။” 

၄။  ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိ းုရရးဆုိင်ရာ ဥြရေ ြုေ်မ ၂၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) နှေင့် (င) 

တိုကုိ့ ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “( ဂ )  မူေတန်းကကိုရကျာင်း ဆုိသည်မှော အသက်သံုးနှေစ်ပြည့်ဖြီး အသက်ရပခာက်နှေစ် မပြည့်ရသးရသာ 

ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်များနှေင့် အသက်ငါးနှေစ်ပြည့်ဖြီးရသာ်ေည်း သူငယ်တန်းသုိ ့

အြ်နှေံပခင်းမပြုရသးရသာ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ 

ေူမှုဆက်ဆံရရး၊ စိတ်ခံစားမှုဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ ့ဖဖိ းုမှုရရှေိရစရန်နှေင့် ဘဝတစ်သက်တာအတွက် 

အရေ့အကျင့်ရကာင်းများရရှေိရစရန် ပြုစုြျိုးရောင်ရေ့ကျင့်ရြးရသာ ဌာန၊ ရကျာင်း 

သိုမ့ဟတု် ေုြ်ငန်းကို ဆိုသည်။ 

  ( င )  မူေတန်းကကိုအရွယ်ကရေးများ ဘက်စုံဖွံ ဖ့ဖိုးရရးသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဆိုသည်မှော 

အသက်သံုးနှေစ်ပြည့်ဖြီး အသက်ရပခာက်နှေစ် မပြည့်ရသးရသာ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ် 

များအား ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ ၊ ေူမှုဆက်ဆံရရး၊ စိတ်ခံစားမှုဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ ့ဖဖိုးမှု 

ရရှေိရစရန်နှေင့် ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အရေ့အကျင့်ရကာင်းများ ရရှေိရစရန် ပြုစု 
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ြျို းရောင်ရာတွင် ေုိက်နာရဆာင်ရွက်ရရးအတွက် ဝန်ကကီးဌာနက သတ်မှေတ်ေုတ်ပြန်ရသာ 

သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုဆိုသည်။” 

၅။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျို းရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိုးရရးဆုိင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၅ ၏ ရပခဆင်းကုိ 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-  

 “၅။ ဗဟိုကကီးကကြ်ရရးအဖွဲ သ့ည် ဤဥြရေအရ ရြးအြ်ရသာ တာဝန်နှေင့်ေုြ်ြိုင်ခွင့်များ 

အြါအဝင် ရအာက်ြါေုြ်ငန်းတာဝန်နှေင့် ေုြ်ြိုင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သံုးရဆာင်ရွက်ရမည်-” 

၆။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေတွင်- 

 (က)   ြုေ်မ ၇ ၏ရပခဆင်းကုိ ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်-  

  “၇။ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ကကီးကကြ်ရရးအဖွဲ သ့ည် ဤဥြရေအရ 

ရြးအြ်ရသာ တာဝန်နှေင့် ေုြ်ြိုင်ခွင့်များအြါအဝင် ရအာက်ြါေုြ်ငန်းတာဝန်နှေင့် 

ေုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုးံရဆာင်ရွက်ရမည်-” 

       ( ခ ) ြုေ်မ ၇၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ၏ ရနာက်တွင် ြုေ်မခဲွ(ဂ) အပဖစ် ရအာက်ြါအတုိင်း ပဖည့်စွက်ရမည်- 

  “( ဂ ) မိဘအုြ်ေိန်းသူ၊ ရြ်ရွာတာဝန်ရှေိသူများ၏ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစု 

ြျိုးရောင်ရရး ေုြ်ငန်းများနှေင့်စြ်ေျဉ်းသည့်  အကကံပြုချက်၊ တင်ပြချက်များကုိ 

ေကခ်ံရယူပခင်းနှေင့် ေိုအြ်သေိုရြါင်းစြ်ညှိနှိုင်းရြးပခင်း။” 

၇။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၈ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၈။ (က) ပြည်ြမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် ရနက့ရေးေိန်းဌာန 

သို မ့ဟုတ် မူေတန်းကကိုရကျာင်းကိ ု စီးြွားရရးအကျိုးအပမတ်အေို င့ ှော 

ဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ၊ မဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေုိြါက တည်ရောင် 

ခွင့်ပြုမိန်ရ့ရှေိရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်း 

ရံုးသို ့သတမ်ှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစုိးရမဟုတ်ရသာအဖဲွအ့စည်းသည် ရနက့ရေးေိန်းဌာန 

သိုမ့ဟုတ် မူေတန်းကကိုရကျာင်းကို စီးြွားရရးအကျိုးအပမတ်အေိုင့ ှော  

တည်ရောင်ဖွင် ့ေှေစ်ေိုြါက တည်ရောင်ခွင် ့ ပြုမိန် ရ့ရှေ ိရန် သက်ဆိုင်ရာ 

တုိင်းရေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ ့သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ 

ရေျှောက်ေားရမည်။ 

 ( ဂ ) ပြည်တွင်းမှေြုဂ္ဂေိကနှေင့် အစိုးရမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် စီးြွားရရး 

အကျို းအပမတ်အေုိင့ှောမဟုတ်ရသာ ရနက့ရေးေိန်းဌာန သုိမ့ဟုတ် မူေတန်းကကို 
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ရကျာင်းကုိ တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေုိြါက တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ရ့ရှေိရန်  သက်ဆုိင်ရာ 

ဖမိုန့ယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန သုိမ့ဟုတ်  

ဖမိုန့ယ်အရေွရေွအုြ်ချု ြ်ရရးဦးစီးဌာနမှေ တစ်ဆင့် တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟတ်ု 

ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသို ့သတမ်ှေတ်ချက် များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။” 

၈။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့်ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၉ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၉။  တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသည် -   

(က) ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ (က) နှေင့် (ခ) တိုအ့ရ ရေျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ဖြီး 

သရဘာေားမှေတ်ချက်ပဖင့် တုိင်းရေသကကီး  သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ကကီးကကြ်ရရးအဖဲွသုိ့ ့ 

ဆက်ေက်တင်ပြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ စိစစ်ဖြီး တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန် ့

ေုတ်ရြးပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေုတ်ရြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုြါက 

သတမ်ှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန် ့ေုတ်ရြးရမည်။” 

၉။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာ ဥြရေ ြုေ်မ ၁၀ တွင်- 

 (က) ရပခဆင်းတွင်ြါရှေိရသာ “ြုေ်မ ၉” ဆိုသည့် စကားရြ်ကို “ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခွဲ (က)” 

ဆိုသည့် စကားရြ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) ကုိ ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “( ခ )  ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် စီးြွားရရး 

အကျိုးအပမတ်အေိုင့ှော တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ရန် ရေျှောက်ေားချက်ပဖစ်ြါက 

တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ေု့တ်ရြးရန် ခွင့်ပြ ပုခင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနုိင်သည်။ 

ခွင့်ပြုြါက သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ေု့တ်ရြးရမည်။” 

၁၀။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၁၃ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၁၃။ (က) ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှေင့်  ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခွဲ (က) တိုအ့ရ တည်ရောင် 

ခွင့်ပြုမိန်  ့ရရှေိေားသည့် ပြည်တွင်းပြည်ြမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာ 

အဖွဲ အ့စည်းသည် တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်  ့ သက်တမ်းတိုးပမှင့်ေိုြါက ယင်း 

သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံး ရကရ်ြါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ 

တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသို ့သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့် 

အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။ 
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 ( ခ ) ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ရ့ရှေိေားသည့် ပြည်တွင်းမှေ 

ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစုိးရမဟုတ်ရသာအဖဲွအ့စည်းသည် တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန် ့သက်တမ်း 

တုိးပမှင့်ေုိြါက ယင်းသက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ အနည်းဆံုး ရက်ရြါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ 

သက်ဆုိင်ရာဖမိုန့ယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန သုိမ့ဟုတ် ဖမိုန့ယ်အရေွရေွအုြ်ချု ြ်ရရး 

ဦးစီးဌာနမှေတစ်ဆင့် တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုံးသို  ့

သတမ်ှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။” 

၁၁။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၁၄ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၁၄။ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသည် - 

(က) ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ စိစစ်ဖြီး သရဘာေားမှေတ်ချက်နှေင့် 

အတူ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ကကီးကကြ်ရရးအဖွဲ သ့ို ့တင်ပြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၁၃၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ စိစစ်ဖြီး တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ကုိ့ 

သက်တမ်းတိုးရန် ခွင့်ပြုပခင်း သိုမ့ဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိုင်သည်။” 

၁၂။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျို းရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိ းုရရးဆုိင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၁၅ ၏ ရပခဆင်းတွင် 

ြါရှေိရသာ “ြုေ်မ ၁၄” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ “ြုေ်မ ၁၄၊ ြုေ်မခဲွ (က)” ဆုိသည့်စကားရြ်ပဖင့် အစားေုိးရမည်။ 

၁၃။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၁၉ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

 “၁၉။ (က) ပြည်ြမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် ရြ်ရွာအရပခပြု 

ေုြ်ငန်း သုိမ့ဟုတ်  အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကုိ စီးြွားရရးအကျို းအပမတ်အေုိင့ှော 

ဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ၊ မဟုတ်သည်ပဖစ်ရစ တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေုိြါက ခွင့်ပြုချက် 

ရရှေိရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုံးသို  ့

သတမ်ှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။ 

 ( ခ ) ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစုိးရမဟုတ်ရသာအဖဲွအ့စည်းသည် ရြ်ရွာအရပခပြု 

ေုြ်ငန်း သုိမ့ဟုတ် အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကုိ စီးြွားရရးအကျိုးအပမတ်အေုိင့ှော 

တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေိုြါက ခွင့်ပြုချက်ရရှေိရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းရေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ ့ သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ 

ရေျှောက်ေားရမည်။ 

 ( ဂ ) ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် စီးြွားရရး 

အကျိုးအပမတ်အေိုင့ှော မဟုတ်ရသာ ရြ်ရွာအရပခပြုေုြ်ငန်း သိုမ့ဟုတ် 

အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကုိ တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေုိြါက ခွင့်ပြုချက်ရရှေိရန် သက်ဆုိင်ရာ 
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ဖမို န့ယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန သိုမ့ဟုတ် ဖမို န့ယ်အရေွရေွအုြ်ချုြ်ရရး 

ဦးစီးဌာနမှေတစ်ဆင့် တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟတု် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသို ့

သတမ်ှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။” 

၁၄။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၀ ကုိ 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

 “၂၀။ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ်  ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသည် - 

(က) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခွ ဲ (က) နှေင် ့ (ခ) တိုအ့ရ ရေျှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ဖြီး 

သရဘာေားမှေတ်ချက်နှေင့်အတူ တုိင်းရေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ် ကကီးကကြ်ရရး 

အဖွဲ သ့ို ့ဆက်ေက်တင်ပြရမည်။ 

( ခ ) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိစိစစ်ဖြီး ခွင့်ပြုချက်ေုတ်ရြးရန် 

ခွင့်ပြ ပုခင်း သုိမ့ဟုတ် ပငင်းြယ်ပခင်း ပြုနုိင်သည်။ ခွင့်ပြုြါက သတ်မှေတ်ချက်များ 

နှေင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် ေုတ်ရြးရမည်။” 

၁၅။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၁ တွင်- 

 (က) ြုေ်မခဲွ (က) တွင်ြါရှေိရသာ“ြုေ်မ ၂၀” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ “ြုေ်မ ၂၀၊ ြုေ်မခဲွ (က)” 

ဆိုသည့် စကားရြ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) တွင်ြါရှေိရသာ “ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိက” ဆိုသည့် 

စကားရြ်၏ရရှေ တ့ွင် “စီးြွားရရးအကျိုးအပမတ်အေိုင့ှော တည်ရောင်ဖွင့်ေှေစ်ေုိသည့်” 

ဆိုသည့် စကားရြ်ကုိ ပဖည့်စွက်ရမည်။ 

၁၆။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျို းရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိုးရရးဆုိင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခဲွ (က) ကုိ 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “(က) ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ ပြည်ြမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟုတ်ရသာ 

အဖွဲ အ့စည်းက တင်ပြရသာရေျှောက်ေားချက်ကုိစိစစ်ဖြီး ခွင့်ပြုချက်သက်တမ်းနှေင့် 

စည်းကမ်းချက်များသတ်မှေတ်၍ ခွင့်ပြုချက်ေုတ်ရြးပခင်း သိုမ့ဟတု် ပငင်းြယ်ပခင်း 

ပြုနိငု်သည်။” 

၁၇။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၃ ကို 

ြယ်ဖျက်ရမည်။ 

၁၈။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၄ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “၂၄။ (က) ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၂) နှေင့် ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ(က) တိုအ့ရ 

ခွင့်ပြုချက် ရရှေိေားသည့် ပြည်တွင်းပြည်ြမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့်အစိုးရမဟတု်ရသာ 
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အဖွဲ အ့စည်းသည် ခွင် ့ပြုချက်သက်တမ်းတိုးပမှင့်ေိုြါက ယင်းသက်တမ်း 

မကုန်ဆံုးမီ အနည်းဆံုး ရက်ရြါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းရေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ ့သတ်မှေတ်ချက်များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေား 

ရမည်။ 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၂၀၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ခွင့်ပြုချက်ရရှေိေားသည့် ပြည်တွင်းမှေ ြုဂ္ဂေိကနှေင့် 

အစိုးရမဟတု်ရသာအဖွဲ အ့စည်းသည် ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းတိုးပမှင့်ေိုြါက 

ယင်းသက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ အနည်းဆံုး ရက်ရြါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ သက်ဆုိင်ရာ 

ဖမို န့ယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန သိုမ့ဟတု် ဖမို န့ယ်အရေွရေွအုြ်ချုြ်ရရးဦးစီး 

ဌာနမှေတစ်ဆင့် တုိင်းရေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသုိ ့သတ်မှေတ်ချက် 

များနှေင့်အညီ ရေျှောက်ေားရမည်။” 

၁၉။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၅ ကို 

ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

 “၂၅။ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ် ေူမှုဝန်ေမ်းရံုးသည် - 

  (က) ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ စိစစ်ဖြီး သရဘာေားမှေတ်ချက်နှေင့် 

အတူ တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ကကီးကကြ်ရရးအဖွဲ သ့ို ့တင်ပြရမည်။ 

  ( ခ ) ြုေ်မ ၂၄၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ စိစစ်ဖြီး ခွင့်ပြုချက်ကုိ သက်တမ်း 

တိုးပမှင့်ရန် ခွင့်ပြုပခင်း သိုမ့ဟတု် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိငု်သည်။” 

၂၀။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျို းရောင်ရရးနှေင့် ဖံွ ့ဖဖိ းုရရးဆုိင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၂၆ ၏ ရပခဆင်းတွင် 

ြါရှေိရသာ “ြုေ်မ ၂၅ အရ ခွင့်ပြုချက်ရရှေိေားသည့် တိုင်းရေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပြည်နယ်ေူမှု 

ဝန်ေမ်းရံုး၏ ရေျှောက်ေားချက်ကုိ” ဆုိသည့် စကားရြ်ကုိ “ြုေ်မ ၂၅၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ  တင်ပြချက်ကုိ” 

ဆိုသည့် စကားရြ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ 

၂၁။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာ ဥြရေ ြုေ်မ ၃၃ တွင-် 

 (က) ြုေ်မခွဲ (က) ကုိ ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

  “(က) ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ (က) နှေင့် (ခ) တိုအ့ရ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်  ့ရေျှောက်ေားရန် 

ေုိအြ်ရသာ ရနက့ရေးေိန်းဌာန သုိမ့ဟုတ် မူေတန်းကကိုရကျာင်းကုိ  

တည်ရောင် ခွင့်ပြုမိန်မ့ရှေိဘဲ ဖွင့်ေှေစ်ပခင်း၊” 

 ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) တွင်ြါရှေိရသာ “တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်”့ ဆိုသည့်စကားရြ်၏ ရရှေ တ့ွင် 

“ြုေ်မ ၁၀၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) နှေင့် ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခွဲ (က) တိုအ့ရ ေုတ်ရြးေားသည့်” 

ဆိုသည့် စကားရြ်ကုိ ပဖည့်စွက်ရမည်။ 
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၂၂။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၃၃ ၏ 

ရနာက်တွင် ြုေ်မ ၃၃-က အပဖစ် ရအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “၃၃-က။ မည်သူမဆို ရအာက်ြါ ပြုေုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးေွန်ရကကာင်း 

ပြစ်မှုေင်ရှေားစီရင်ပခင်းခံရေျှေင် ေုိသူအား ကျြ်ငါးသိန်းေက်မြုိရသာ ရငွေဏ်ချမှေတ်ရမည်- 

   (က)  ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန် ့ရေျှောက်ေားရန်ေုိအြ်ရသာ 

ရနက့ရေးေိန်းဌာန သုိမ့ဟုတ် မူေတန်းကကိုရကျာင်းကုိ တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန် ့

မရှေိဘဲ ဖွင့်ေှေစ်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ေုတ်ရြးေားသည့် တည်ရောင်ခွင့်ပြုမိန်ကုိ့ 

ကာေအကန် အ့သတ်ပဖင် ့ ရုြ်သိမ်းေားသည့် ကာေအတွင်းတွင် 

ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ ြယ်ဖျက်ဖြီးရနာက်တွင်ရသာ်ေည်းရကာင်း ရနက့ရေး 

ေိန်းဌာန သိုမ့ဟုတ် မူေတန်းကကိုရကျာင်းကုိ ဖွင့်ေှေစ်ပခင်း။” 

၂၃။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ့ဖဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၃၄ တွင-် 

 (က) ြုေ်မခွဲ (က) ကုိ ရအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “(က) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (က) နှေင့် (ခ) တုိအ့ရ ခွင့်ပြုချက် ရေျှောက်ေားရန်ေုိအြ်ရသာ 

ရြ်ရွာအရပခပြုေုြ်ငန်း သုိမ့ဟုတ် အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကုိ ခွင့်ပြုချက်မရရှေိဘဲ 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊” 

 ( ခ ) ြုေ်မခဲွ (ခ) တွင်ြါရှေိရသာ “ခွင့်ပြုချက်” ဆုိသည့် စကားရြ်၏ရရှေတွ့င် “ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခဲွ (က)၊ 

ြုေ်မခွဲငယ် (၂) နှေင့် ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (က) တိုအ့ရ ေုတ်ရြးေားသည့်” ဆိုသည့် 

စကားရြ်ကုိ ပဖည့်စွက်ရမည်။ 

၂၄။ ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့် ဖွံ ဖ့ဖိုးရရးဆိုင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၃၄ ၏ 

ရနာက်တွင် ြုေ်မ ၃၄-က အပဖစ် ရအာက်ြါအတိုင်း ပဖည့်စွက်ရမည် - 

 “၃၄-က။ မည်သူမဆို ရအာက်ြါပြုေုြ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ရဖာက်ဖျက်ကျူးေွန်ရကကာင်း 

ပြစ်မှုေင်ရှေားစီရင်ပခင်းခံရေျှေင် ေုိသူအား ကျြ်သံုးသိန်းေက်မြုိရသာ ရငွေဏ်ချမှေတ်ရမည်- 

 (က) ြုေ်မ ၁၉၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ ခွင့်ပြုချက် ရေျှောက်ေားရန်ေုိအြ်ရသာ ရြ်ရွာ 

အရပခပြုေုြ်ငန်း သိုမ့ဟုတ် အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကို ခွင့်ပြုချက်မရရှေိဘဲ 

ရဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

  ( ခ ) ြုေ်မ ၂၀၊  ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ေုတ်ရြးေားသည့် ခွင့်ပြုချက်ကိုကာေ 

အကန်အ့သတ်ပဖင့် ရုြ်သိမ်းေားသည့် ကာေအတွင်းတွင်ရသာ်ေည်းရကာင်း၊ 
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ြယ်ဖျက်ဖြီးရနာက်တွင်ရသာ်ေည်းရကာင်း ရြ်ရွာအရပခပြုေုြ်ငန်း သုိမ့ဟုတ်  

အိမ်အရပခပြုေုြ်ငန်းကုိ ရဆာင်ရွက်ပခင်း။” 

၂၅။  ရရှေးဦးအရွယ်ကရေးသူငယ်ပြုစုြျိုးရောင်ရရးနှေင့်ဖံွ ့ဖဖိုးရရးဆုိင်ရာဥြရေ ြုေ်မ ၃၅၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) 

တွင်ြါရှေိရသာ “ယင်းရန်ြံုရငွများကုိ” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ  “ြုေ်မခဲွ (က) အရ ေူရောင်ေားရသာ 

ရန်ြုံရငွများကုိ” ဆိုသည့် စကားရြ်ပဖင့် အစားေိုးရမည်။ 

  

 ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံရတာ် ဖဲွစ့ည်းြံုအရပခခံဥြရေအရ ကျွနု်ြ်ေက်မှေတ်ရရးေုိးသည်။ 

 

 

(ြုံ) ဝင်းပမင့်  

နိုင်ငံရတာ်သမ္မတ 

     ပြည်ရောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံရတာ် 

 

 

 

 

 


