ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ြပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ြဖိုးရှးဆိငု ှ
် ာဥပရေ
(၂၀၁၄ ခုနေစ်၊ ပြပ််ရောင်စုေတ််ရ်ာ် ဥပရေအမေ်် ၄ ။)
၁၃၇၅ ခုနေစ်၊ ်ပို့်ွဲေဆန်း ၇ ှက်
(၂၀၁၄ ခုနေစ်၊ ရဖရဖာ်ဝါှီေ ၆ ှက်)
ြပ််ရောင်စုေတ််ရ်ာ်သ်် ဤဥပရေကို ပြပဋ္ဌာန်းေိုက်သ််။
အခန်း(၁)
အမ််နေငအ
့် ဓိပ္ပာယ်ရဖာ်ြပချက်
၁။ ဤဥပရေကို ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ြပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ ြဖိုးရှးဆိုင်ှာဥပရေဟု
ရခါ််ွင်ရစှမ််။
၂။ ဤဥပရေ်ွင်ပါှေရိ သာ ရအာက်ပါစကားှပ်များသ်် ရဖာ်ြပပါအ်ိငု ်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရှာက်
ရစှမ်် (က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ဆိသ
ု ််မော ရမွးကင်းစမေအသက်ှေစန် ေစြ် ပ််သ
့ ့်် အှွယ်အေိ
ှေသ
ိ ူကို ဆိုသ််။
( ခ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာန ဆိသ
ု ််မော အသက်ရြခာက်ေြပ့််ြပီး အသက်သးုံ နေစ် မပ
ြ ််ရ့ သးရသာ
ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ်္တ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ်ှေား
ခံစားမှု၊ အာဟာှနေင့် ကျန်းမာရှးဆိုင်ှာ ဘက်စုံဖ့ွံ ြဖိုးမှုှှေိရစှန် ပြပုစုပျိုးရောင်ရပးရသာ
ဌာန၊ ရကျာင်း သို့မဟု်် ေုပ်ငန်းကို ဆိသ
ု ််။
( ဂ ) မူေ်န်းြကိုရကျာင်း ဆိသ
ု ််မော အသက်သးုံ နေစ်ြပ့််ြပီး အသက်ငါးနေစ်မြပ့််ရသးရသာ
ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များနေင့် အသက်ငါးနေစ်ြပ့််ြပီးရသာ်ေ််း မူေ်န်းရကျာင်းသိ့ု
အပ်နေံြခင်း မပ
ြ ုရသးရသာသူများအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ်္တ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ်ှေား
ခံစားမှုဆိငု ်ှာ ဘက်စုဖံ ွ့ံ ြဖိုးမှုှှေရိ စှန်နေငဘ
့် ဝ်စ်သက််ာအ်ွက် အရေ့အကျငရ့် ကာင်းများ
ှှေိရစှန် ပြပုစုပျိုးရောင် ရေ့ကျငရ့် ပးရသာ ဌာန၊ ရကျာင်း သိ့ု မဟု်် ေုပ်ငန်းကိဆ
ု ိုသ််။
(ဃ) သုးံ နေစ်မြပ််မ့ ီ ကရေးများပ
ြ ုစုပျိုးရောင်ရှးေမ်းညတန် ဆိသ
ု ််မော အသက်သးုံ နေစ် မပ
ြ ့််
ရသးရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များ၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ်္တ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊
စိ််ေှုပ်ှေားခံစားမှု၊ အာဟာှနေငက
့် ျန်းမာရှးဆိငု ်ှာ ဘက်စဖုံ ့ွံ ြဖိုးမှုှှေရိ စှန် ဝန် ြကီးဌာနက
ေု်် ြပန် ရသာ ေမ်းညတန်ချက်ကို ဆိသ
ု ််။
( င ) မူေ်န်း ြကိုအှွယ်ကရေးများ ဘက်စဖုံ ွံ့ြဖိုးရှး သင်ရးို ညတန်း်မ်း ဆိုသ််မော အသက်
သုံးနေစ်ြပ့််ြပီး အသက်ငါးနေစ်မြပ့််ရသးရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် များအား
ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာှိ်္တ၊ ေူမှုဆက်ဆံရှး၊ စိ််ေှုပ်ှေားမှုဆငို ်ှာ ဘက်စုံဖ့ွံ ြဖိုးမှုှှေရိ စှန်နေင့်
ဘဝ်စ်သက််ာအ်ွက် အရေ့အကျင့်ရကာင်းများှှေရိ စှန် ပြပုစုပျိုးရောင်ှာ်ွင်
ေိက
ု ်နာရဆာင်ှွက်ရှးအ်ွက် ဝန် ြကီးဌာနက သ််မေ််ေု််ြပန်ရသာ သင်ရးို ညတန်း်မ်းကို
ဆိသ
ု ််။
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( စ ) မူေ်န်း ြကိုအ်န်း ဆိုသ််မော ပြပ််ရောင်စုအစိးု ှ ပ်ာရှးဝန် ြကီးဌာနက ပ်ာရှး
ပြမငင့််င်မှုအစီအစဥ်အှ အရခ
ြ ခံပ်ာရကျာင်းများ်ွင် ်ွဲဖက်ဖွင့်ေေစ်ေားရသာ မူေ်န်း
ပြကိုအ်န်းကို ဆိုသ််။
(ဆ) ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း ဆိုသ််မော ပြပ်််ွင်း ြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိးု ှ မဟု််ရသာ
အဖွ့ဲ အစ််း်စ်ခုခု၏ ရောက်ပမံ့ ှု သိ့ု မဟု်် စီမံခန့်ခမွဲ ှုြဖင့် ပြပ််သူေူေုက မိမိ့်ို ှပ်ကွက်
သို့မဟု်် ရကျးှွာအ်ွင်း်ွင် ရဆာင်ှွက်ရသာ ရှေးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ် ြပ ုစု
ပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ြဖိုးရှးဆိငု ်ှာ ေုပ်ငန်းကိုဆိုသ််။
( ဇ ) အိမ်အရခ
ြ ြပ ုေုပ်ငန်း ဆိုသ််မော ပြပ ်််ွင်း ြပ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ
အဖွ့ဲ အစ််း ်စ်ခုခု၏ ရောက်ပံ့မှု သို့မဟု်် စီမံခန့်ခမွဲ ှု ြဖင့် ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း မိခင်
်စ်ဦး သို့မဟု်် မိခင်များကအနီးပ််ဝန်းကျင်ှေိ ရှေးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ့််ို ကို
အိမ််စ်အိမ််ွင် စုစ််း၍ ေုံြခုံစိ််ချှရသာရနှာနေင့်ေ့ှုံ ရဆာ်မှုရကာင်းရသာ သင်ယူမှု
ပ််ဝန်းကျင််ိ့ုကို ဖန််ီးြပီးရဆာင်ှွက်ရသာ ရှေးဦးအှွယ် ကရေးသူငယ်ြပုစုပျိုးရောင်ရှး
နေင့်ဖံွ့ြဖိုးရှးဆိငု ်ှာ ေုပ်ငန်းကိုဆိုသ််။
(ဈ) ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့် ဆိုသ််မော ရန့ကရေးေိန်းဌာနကိပုြဖစ်ရစ၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းကို
ြပဖစ်ရစ ်််ရောင်ဖွင်ေ
့ ေစ်ခွငြ့် ပု၍ မေ််ပ်
ုံ င်ြပီး ဤဥပရေအှ ေု််ရပးရသာခွငြ့် ပုမိန့်ကို
ဆိသ
ု ််။
(်) ခွင့်ြပုချက် ဆိသ
ု ််မော ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းကိုြဖစ်ရစ၊ အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းကို ပြဖစ်ရစ
ရဆာင်ှွက်ခွင့်ြပုရက
ေ ာင်းဤဥပရေအှေု််ရပးရသာခွင့် ြပုချက်ကိုဆိသ
ု ််။
( ဋ ) ဝန် ြကီးဌာန ဆိုသ််မော ပြပ််ရောင်စုအစိုးှ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ပြပန်ေ််
ရနှာ ချေားရှးဝန် ြကီးဌာနကို ဆိုသ််။
( ဌ ) ဝန် ြကီး ဆိသ
ု ််မော ပြပ််ရောင်စုအစိးု ှ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ပြပန်ေ််ရနှာ
ချေားရှးဝန် ြကီးဌာန ဝန် ြကီးကိုဆိုသ််။
( ဍ ) ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့ ဆိုသ််မော ဤဥပရေအှဖွဲ့စ််းရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေး
သူငယ်ြပုစု ပျိုးရောင်ရှးနေင့်ဖံွ့ ြဖိုးရှးေုပ်ငန်း ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့ကို ဆိသ
ု ််။
( ဎ ) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ဆိသ
ု ််မော ဤဥပရေအှ ဖွ့ဲ စ််းရသာ
ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ြပပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွ့ံ ြဖိုးရှးေုပ်ငန်း ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ုမဟု််
ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့ကို ဆိုသ််။
အခန်း(၂)
ှ််ှွယ်ချက်များ
၃။

ဤဥပရေ၏ ှ််ှွယ်ချက်များမော ရအာက်ပါအ်ိငု ်း ြဖစ်သ်် (က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များကို မေန်ကန်ရသာ အသိစိ််ဓာ််အရခ
ြ ခံသ့်် ကာယ၊
ဥာဏ၊ စာှိ်္တ၊ ေူမှုဆက်ဆရံ ှးစသ််များ ဘက်စဖုံ ွံ့ြဖိုးရစရှးအ်ွက် ကရေးသူငယ်
ဖွံ့ြဖိုးရှး စံနှုန်းများနေင့်အ်ီ ပြပုစုပျိုးရောင်ှန်၊
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( ခ ) နိုင်ငံ်စ်ဝန်းေုးံ ရန့ကရေးေိန်းဌာနများ၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပု
ေုပ်ငန်း၊ အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ် ြပန့် ြပန့််််ရောင် ဖွင့်ေေစ်နိုင်ှန်နေင့်
ကရေးသူငယ်များအား စနစ််ကျ ပြပုစုပျိုးရောင်ရှး၊ ဖွံြဖိုးရှးအ်ွက် န််းပ်ာနေင့်
စီမံခန့်ခွမဲ ှုဆုိင်ှာ အကူအ်ီများရပးှန်၊
( ဂ ) ပြပ်််ွင်း ြပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာအဖွဲ့အစ််းများအားရန့ကရေးေိန်း
ဌာနများနေင့် မူေ်န်းြကိုရကျာင်းများကို စနစ််ကျ်််ရောင် ဖွငေ
့် ေစ်ခွင့်ြပုခ
ြ င်းအားဖ
ြ င့်
ေူသားအှင်းအမ
ြ စ် ဖွံ့ြဖိုး်ိးု ်က်ရှးကို အရောက်အကူြပုနိုင်ှန်၊
(ဃ) ကာကွယ်ရစာင့်ရှောက်ှန် ေိုအပ်ရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား အရခ
ြ ခံ
ကျန်းမာရှးရစာင့်ရှောက်ခွင့်၊ ဖွံ့ ြဖ ိုး်ိုး်က်ခွင့်၊ ကာကွယ်ရစာင့်ရှောက်ခွင့်နေင့် ပါဝင်
ရဆာင်ှွက်ခွင့်ှှေိရစရှးအ်ွက် ပြဖ့််ဆ််းရပးနိုင်ှန်။
အခန်း(၃)
ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ဖွ့ဲ စ််းြခင်း
၄။

ပြပ််ရောင်စုအစိုးှအဖွ့ဲ သ်် (က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ြပပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့်ဖ့ွံ ြဖိုးရှးေုပ်ငန်း ဗဟိုြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ကို
ရအာက်ပါပုဂ္ဂိုေ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ့စ််းှမ်် (၁) ပြပ််ရောင်စုဝန် ြကီး၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့်ြပန်ေ််ရနှာ
ချေားရှးဝန် ြကီးဌာန

ဥက္က ဋ္ဌ

(၂) ေု်ိယဝန် ြက ီး၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှးနေင့် ြပ န်ေ််ရနှာ ေု်ိယဥက္က ဋ္ဌ
ချေားရှးဝန် ြကီးဌာန
(၃) ညတန် ေကားရှးမေူးချုပ်၊ အရေွရေွအုပ်ချုပ်ရှးဦးစီးဌာန၊ ပြပ််ေဲရှး
ဝန် ြကီးဌာန

အဖွ့ဲ ဝင်

(၄) ညတန် ေကားရှးမေူးချုပ်၊ ပ်ာရှးစီမံကိန်းနေငရ့် ေ့ကျငရ့် ှး ဦးစီးဌာန၊
ပ်ာရှးဝန် ြကီးဌာန

အဖွ့ဲ ဝင်

(၅) ညတန်ေကားရှးမေူးချုပ်၊ ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရှးဝန်ြကီးဌာန

အဖွ့ဲ ဝင်

(၆) ညတန်ေကားရှးမေူးချုပ်၊ သာသနာရှးဦးစီးဌာန၊ သာသနာရှး ဝန်ြကီးဌာန

အဖွ့ဲ ဝင်

(၇) ညတန်ေကားရှးမေူးချုပ်၊ ြပပန်ေကားရှးနေင့် ြပပ််သူ့ဆက်ဆံရှး ဦးစီးဌာန၊
ပြပန် ေကားရှးဝန် ြကီးဌာန

အဖွ့ဲ ဝင်

(၈) ဥက္က ဋ္ဌ၊ ပြမန်မာနိုင်ငံမိခင်နေင့်ကရေးရစာင့်ရှောက်ရှး အသင်း

အဖွ့ဲ ဝင်

(၉) သင့်ရေျာ်ရသာ ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ေူမှုရှးအဖွဲ့အစ််းများမေ
ကိုယ်စားေေယ်များ

အဖွ့ဲ ဝင်
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(၁၀) ညတန်ေကားရှးမေူးချုပ်၊ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရှး အ်ွင်းရှးမေူး
နေင့်ြပန်ေ််ရနှာချေားရှးဝန် ြကီးဌာန
(၁၁) ေု်ိယညတန် ေကားရှးမေူးချုပ်၊ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန၊ ေူမှုဝန်ေမ်း၊
်ွဖဲ က်
ကယ်ဆယ်ရှးနေင့်ြပန်ေ််ရနှာချေားရှး ဝန် ြကီးဌာန
အ်ွင်းရှးမေူး
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အှ ဖွ့ဲ စ််းေားရသာ ဗဟိုြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ကို ေိအ
ု ပ်ပါက ြပပင်ဆင်ဖ့ွဲ စ််းြခင်း
ပြပုနိုင်သ််။
၅။ ဗဟို ြကီးေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ဤဥပရေအှ ရပးအပ်ရသာ အခ
ြ ား်ာဝန်နေင့် ေုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျားအပ
ြ င်
ရအာက်ပါေုပ်ငန်း်ာဝန်နေင့် ေုပ်ပိငု ်ခွင့်များကို ကျင့်သးုံ ရဆာင်ှွက်ှမ်် (က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ြပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့်ဖ့ွံ ြဖိုးရှးဆိုင်ှာ န််းပ်ာအကူအ်ီ
နေင့် အသိပ်ာရပးရှး်ိ့ု အ်ွက် စီမံရဆာင်ှွက်ြခင်း၊
( ခ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာနများ၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း၊ အိမ်အရခ
ြ ြပု
ေုပ်ငန်းများကို ပြမို့များ်ွင်သာမက ရကျးှွာများအေိပါ နိငု ်ငံ်စ်ဝန်းေုးံ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်
်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်နိုင်ှန် စီမံရဆာင်ှွက် ြခ င်းနေင့် သင့်ရေျာ်ရသာ အကူအ်ီနေင့်
အရောက်အပံမ့ ျားရပးခ
ြ င်း၊
( ဂ ) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ြပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ ြဖ ိုးရှးဆိုင်ှာ အစိုးှဌာနများ၊
ကုေသမဂ္ဂ အဖွ့ဲ အစ််းများ၊ပ ြပ်််ွင်းြပ််ပအစိုးှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းများနေင့်
ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ပုဂ္ဂုိ ေ်များကို ရပါင်းစပ််ငိနငိှု ်းရပးခ
ြ င်း၊
(ဃ) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ များ ဖွ့ဲ စ််းြခင်းနေင့်ယင်းအဖွ့ဲ များ၏
ေုပ်ငန်း်ာဝန်များကို သ််မေ််ြခင်း၊
( င ) ပြပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းများအား ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့်
မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့်ေု််ရပးခ
ြ င်း၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေင့်
အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများအား ခွင့်ြပုချက်များ ေု််ရပးခ
ြ င်း၊
( စ ) ပြပ်််ွင်း ပြပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းများက ်််ရောင်
ဖွင်ေ
့ ေစ်ရသာ ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပု ေုပ်ငန်း
နေင့် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများကို ပြကီး ေကပ်ြခင်းနေင့် စစ်ရဆးခ
ြ င်း၊
(ဆ) ကာကွယ်ရစာင့်ရှောက်ှန် ေိုအပ်ရသာ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား အရခ
ြ ခံ
ကျန်းမာရှးရစာင်ရ့ ှောက်ခွင၊့် ဖွ့ံ ြဖိုး်ိးု ်က်ခွင၊့် ကာကွယ်ရစာင်ရ့ ှောက်ခွင၊့် ပါဝင်ရဆာင်ှွက်
ခွင့်ှှေိရစှန် အကူအ်ီရပးရှးအ်ွက် ေမ်းညတန်မှုရပးခ
ြ င်းနေင့် ပြကီး ေကပ်ပြခင်း၊
( ဇ ) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ပြဖ့််စွက်အာဟာှရကးးရမွးမှု အစီအစဥ်များချမေ််
ရဆာင်ှွက်ြခင်းနေင့်အြွှမာပူးကရေးရမွးဖွားသ့်် မိခင်နေငက
့် ရေးများအား သင်ရ့ ေျာ်သ့််
အကူအ်ီ အရောက်အပံ့များရပးခ
ြ င်း၊
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( စျ ) ဤဥပရေအှ ေူရောင်ရသာ ှန်ပုံရငွကို ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ြပုစုပျိုးရောင်ရှး
နေင့် ဖွ့ံ ြဖိုးရှးေုပ်ငန်း်ိ့ု ၌ ေိအ
ု ပ်သေို ခွရဲ ဝအသုးံ ြပုခွင့်ရပးခ
ြ င်းနေငေ
့် ုပ်ငန်းရဆာင်ှွက်မှုကို
ပြကီး ေကပ်ြခင်း။
အခန်း(၄)
်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ဖွ့ဲ စ််းြခင်း
၆။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် သက်ဆငို ်ှာ ်ိုင်းရေသက
ြ ီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်အစိးု ှအဖွ့ဲ နေင့်
်ငိနငိှု ်း ြပီး (က) ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်ြပုစုပျိုးရောင်ရှးနေင့် ဖွံ့ြဖိုးရှးေုပ်ငန်း ်ိငု ်းရေသ ြကီး
သို့မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့ကို ရအာက်ပါပုဂု္ဂိ ေ်များဖ
ြ င့် ဖွဲ့စ််းှမ်် (၁) ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ဝန် ြကီးချုပ်က ်ာဝန်
ရပးအပ်ရသာ ဝန် ြကီး်စ်ဦးဦး

ဥက္က ဋ္ဌ

(၂) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီးသိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်အရေွရေွ အုပ်ချုပ်ရှး
ဦးစီးဌာနမေ ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၃) ်ိုင ်းရေသ ြက ီး သို့မဟု်် ပြပ ််နယ်ပ်ာရှးမေူးရုံး မေ
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၄) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်ကျန်းမာရှးဦးစီးဌာနမေ
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၅) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်သာသနာရှးဦးစီးဌာနမေ
ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၆) ်ိုင်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်ပြပန် ေကားရှးနေင့် ပြပ််သူ့
ဆက်ဆံရှးဦးစီးဌာနမေ ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၇) ်ိုင ်းရေသ ြက ီး သို့မဟု်် ပြပ ််နယ်မိခင်နေင့်ကရေး
ရစာင့်ရှောက်ရှးအသင်းမေ ကိုယ်စားေေယ််စ်ဦး

အဖွ့ဲ ဝင်

(၈) သင်ရ့ ေျာ်ရသာ ရစ်နာ့ဝန်ေမ်း ေူမှုရှးအဖွ့ဲ အစ််းများမေ
ကိုယ်စားေေယ်များ

အဖွ့ဲ ဝင်

(၉) ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်း ဦးစီးမေူး

အ်ွင်းရှးမေူး

( ခ ) ပုေ်မခွဲ(က)အှ ဖွ့ဲ စ််းေားရသာ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ကို
ေိုအပ်ပါက ပြပင်ဆင်ဖွ့ဲ စ််း ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
၇။ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ဤဥပရေအှ ရပးအပ်ရသာ အခ
ြ ား
်ာဝန်နေငေ
့် ုပ်ပိငု ်ခွင်မ့ ျားအပ
ြ င် ရအာက်ပါေုပ်ငန်း်ာဝန်နေငေ
့် ုပ်ပငို ်ခွငမ့် ျားကို ကျငသ
့် းုံ ရဆာင်ှွက်ှမ်် (က) ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်အ်ွင်း ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ် ပြပုစုပျိုးရောင်ရှး
နေင်ဖ့ ွ့ံ ြဖိုးရှးဆိငု ်ှာ န််းပ်ာအကူအ်ီနေငအ
့် သိပ်ာရပးရှး်ိ့ုအ်ွက် စီမံရဆာင်ှွကြ် ခင်း၊
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( ခ ) သက်ဆိငု ်ှာ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ုမဟု်် ြပပ််နယ်အ်ွင်းှေိေ ပုဂု္ဂိ ေ် သိ့ုမဟု်် အဖွ့ဲ အစ််း်ိ့ုက
ေ််းရကာင်း၊ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ က ရပါင်းစပ််နငိ ငိှု ်းရပးသ့်် ပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်
အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််း်ိ့ု ကေ််းရကာင်း ဖွငေ
့် ေစ်သ့်် ရန့ကရေးေိန်းဌာန
နေင့် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေင့် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများကို
ပြကီး ေကပ်ပြခင်းနေင့် စစ်ရဆး ြခင်း။
အခန်း(၅)
ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ
၈။ ရန့ကရေးေိန်းဌာနကိုြဖစ်ရစ၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းကိုပြဖစ်ရစ ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ေိုသ့််
ပြပ်််ွင်းပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းသ်် ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့်ှှေိှန်
်ိုင်းရေသပြကီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သိ့ု သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ ရေှောက်ေားှမ််။
၉။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သ်် ပုေမ် ၈ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို
စိစစ်ြပီး သရဘာေားမေ််ချက်ပြဖင့် ်ိုင်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သို့ ဆက်ေက်
်င်ြပှမ််။
၁၀။ ်ိုင်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ပုေ်မ ၉ အှ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု််
ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ ၏ ်င် ြပချက်ကို ေက်ခံှှေိသ့််အခါ စိစစ်ြပီး (က) ပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ပြဖစ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟို ြကီးေကပ်ရှး
အဖွ့ဲ သိ့ု ်င်ြပှမ််။
( ခ ) ပြပ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ြပဖစ်ပါက ်််ရောင်ခွငြ့် ပုမိန့်ေု််ရပးခ
ြ င်း သိ့ုမဟု်် ေု််ရပးှန် ြပငင်းပယ်ြခင်းြပုနိငု ်သ််။
ခွင့်ြပုပါက ဗဟို ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ ၏ သ််မေ််ေားရသာ သက််မ်းနေငစ့် ််းကမ်းချက်များ
အ်ိုင်း ေု််ရပးှမ််။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အှ ်််ရောင်ခွငြ့် ပုမိန့် ေု််ရပးေှေင် ယင်းသိ့ု ေု််ရပးခ
ြ င်းမပ
ြ ုမီ မေ််ပ်
ုံ င်
ရက
ေ းရပးသွင်းရစှမ််။
(ဃ) မေ််ပုံ်င်ရ ေကး၊ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သက််မ်း်ိုးြမငင့်ရ ေကးနေင့် အခ
ြ ားအခရက
ေ းရငွ
်ိ့ု ကို ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ြပပ််နယ်အစိးု ှအဖွ့ဲ ၏ အ်််ြပုချကြ် ဖင့် သ််မေ််ှမ််။
၁၁။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ပုေမ် ၁၀၊ ပုေမ် ခွဲ (က) အှ ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်နေငစ့် ပ်ေျဥ်း၍ ်််ရောင်
ခွင့်ြပုမိန့်ေု််ရပးခ
ြ င်း သို့မဟု်် ေု််ရပးှန် ပြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိုင်သ််။
( ခ ) ပုေမ် ခွဲ (က) အှ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့်ကို ေု််ရပးေှေင် ယင်းသိ့ု ေု််ရပးခ
ြ င်း မပ
ြ ုမီ
မေ််ပုံ်င်ရ ေကးရပးသွင်းရစှမ််။
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( ဂ ) မေ််ပုံ်င်ရ ေကး၊ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သက််မ်း်ိုးြမငင့်ရ ေကးနေင့် အခ
ြ ားအခရက
ေ းရငွ
်ိ့ု ကို ပြပ််ရောင်စုအစိးု ှအဖွဲ့၏ အ်််ြပုချက် ြဖင့် သ််မေ််ှမ််။
၁၂။ ဗဟို ြက ီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ပြပ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းအား
ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင့် မူေ်န်းြကိုရကျာင်း်ိ့ု ကို ်််ရောင်ဖွငေ
့် ေစ်ှန် ခွင်ြပ့ ပုသ််အ
့ ခါ ်််ရောင်
ခွင့်ြပုမိန့်သက််မ်းနေင့်စ််းကမ်းချက်များသ််မေ််၍ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် ေု််ရပးှမ််။
၁၃။ ်််ရောင်ခွင့် ြပ ုမိန့် ှှေိေားသ့်် ပြပ ်််ွင်းပြပ ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ
အဖွဲ့အစ််းသ်် ်််ရောင်ခွင့် ြပ ုမိန့်သက််မ်း ်ိုး ြမ ငင့်ေိုပါက ယင်းသက််မ်း မကုန်ဆုံး မီ
အန််းဆုးံ ှက်ရပါင်း ၆၀ ပြကို်င်၍ သက်ဆငို ်ှာ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သိ့ု
ရေှောက်ေားှမ််။
၁၄။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သ်် ပုေမ် ၁၃ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို
စိစစ်ြပီး သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သို့ ်င်ြပ
ှမ််။
၁၅။ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ပုေ်မ ၁၄ အှ ်င်ြပချက်ကို ေက်ခံ
ှှေိသ့််အခါ စိစစ်ြပီး(က) ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့်ှှေိေားသ့်် ပြပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််း
ပြဖစ်ပါက ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့်သက််မ်း်ိးု ြမငငရ့် ပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကို သရဘာေား
မေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သိ့ု ်င်ြပှမ််။
( ခ ) ်််ရ ောင်ခွင့် ြပ ုမိန့်ှှေိ ေားသ့်် ပြပ ်််ွင်း မေပုဂ္ဂေိကနေင ့် အစိုး ှမဟု််ရသာ
အဖွ့ဲ အစ််းပြဖစ်ပါက ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့်ကို သက််မ်း်ိးု ြမငငရ့် ပးပြခင်း သို့မဟု််
သက််မ်း်ိးု ြမငင်ရ့ ပးှန် ပြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိုင်သ််။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အှ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ှန် ခွင့်ြပုေှေင် ယင်းသိ့ု သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ရပးပြခင်း မပ
ြ ုမီ
သက််မ်း်ိးု ြမငင်ရ့ ေကး ရပးသွင်းရစှမ််။
၁၆။ ဗဟိပု ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ပုေမ် ၁၅၊ ပုေမ် ခွဲ(က)အှ ်င်ြပောရသာ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သက််မ်း်ိးု ြမငင့်
ရပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကို စိစစ်ြပီး သက််မ်း်ိးု ြမငငရ့် ပးှန် ခွင့်ြပု ြခင်း သို့မဟု််
ပြငင်းပယ်ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
( ခ ) ပုေမ် ခွဲ(က) အှ ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ရပးှန် ခွင့်ြပုေှေင် သက််မ်း
်ိးု ြမငင်ရ့ ေကးရပးသွင်းရစပြပီး ခွင့်ြပုမိန့်ကို ေု််ရပးှမ််။
အခန်း(၆)
ရန့ကရေးေိန်းဌာနနေင်မ့ ူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများအ်ွက် သ််မေ််ချက်များ
၁၇။ ရန့ကရေးေိန်းဌာနဖွင့်ေေစ်ှာ်ွင် (က) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်သ်် အသက် ၂၅ နေစြ် ပ််ြ့ ပီးသူြဖစ်ှမ််အ
့ ြပင် အစိးု ှ အသိအမေ်ြ် ပု
်က္က သိုေ််စ်ခုခုမေ ဘွဲ့်စ်ခုခု ြဖစ်ရစ၊ ကရေးသူငယ်ကးမ်းကျင်မှုဆုငိ ်ှာ ေီပေိမု ာ
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ရအာင်ေက်မေ််ြဖစ်ရစှှေိသူ သိ့ု မဟု်် သက်ဆငို ်ှာရေသ အရခ
ြ အရနအှ ေူမှုဝန်ေမ်း
ဦးစီးဌာနက ေက်ခံသ့်် ပ်ာအှ််အချင်းနေင့် ပြပ့််စသ
ုံ ူပြဖစ်ှမ််။
( ခ ) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်နေင်အ
့ န််းဆုးံ ဆှာ်စ်ဦး်ိ့ု သ်် ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ပြကီးေကပ်
ဖွင့်ေေစ်ရသာ သိ့ု မဟု်် သင်ရ့ ေျာ်သ််ဟု ေက်ခံရသာ အသက်သးုံ နေစ် မပ
ြ ််ရ့ သးသူများ
ပြပုစုပျိုးရောင်ရှးသင််န်း်စ်ခုခုကို ်က်ရှာက်ရအာင်ြမင် ြပီးသူများ ပြဖစ်ှမ််။
( ဂ ) သုးံ နေစ်မြပ််မ့ ီ ကရေးများ ပြပုစုပျိုးရောင်ရှးေမ်းညတန်အြပင် သီးြခားညတန် ေကားချက်များ
နေင့်အ်ီ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ပြပုစုရစာင်ရ့ ှောက်ှမ််။
(ဃ) အသက််စ်နေစ်မြပ််ရ့ သးသူများအ်ွက် အိပ်ှန်ရနှာ၊ ကစားှန်ရနှာနေင့် ပစ္စ််းများ
စီစဥ်ေားှေိှမ့််အြပင် အသက်သးုံ နေစ်မြပ််ရ့ သးသူများအ်ွက်ေ််း သင်ရ့ ေျာ်ရသာ
ရနှာနေင်ပ့ စ္စ််းများ စီစဥ်ေားှေိှမ််။
( င ) အသက်နေစ်နေစ်ရအာက် ကရေးသုံးဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦး၊ အသက်နေစ်နေစ်မေ သုံးနေစ် အေိ
ကရေးရခ
ြ ာက်ဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦးှေိှမ််။
( စ ) ရန့ကရေးေိန်းဌာန ဖွင့်ေေစ်မ့်် အရဆာက်အအုံသ်် ရှေးဦးကရေးသူငယ််စ်ဦးစီ
အ်ွက် အန််းဆုးံ ဧှိယာပှေမး် မှေ ၁၈ စ်ုှန်းရပစီ အကျယ်အဝန်းှေိှမ််။
(ဆ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာ အချက်များနေင့် ်ီညွ််ှမ််။
၁၈။ မူေ်န်းပြကိုရကျာင်းဖွင့်ေေစ်ှာ်ွင် (က) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်သ်် အသက် ၂၅ နေစြ် ပ််ြ့ ပီးသူြဖစ်ှမ််အ
့ ြပင် အစိးု ှ အသိအမေ်ြ် ပု
်က္က သိုေ််စ်ခုခုမေ ဘွဲ့်စ်ခုခု ြဖစ်ရစ၊ ကရေးသူငယ်ကးမ်းကျင်မှုဆုငိ ်ှာ ေီပေိမု ာ
ရအာင်ေက်မေ်် ြဖစ်ရစ ှှေိသူ သို့မဟု်် သက်ဆုငိ ်ှာရေသ အရခ
ြ အရနအှ ေူမှု
ဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ေက်ခံသ့်် ပ်ာအှ််အချင်းနေင့် ပြပ့််စသ
ုံ ူြဖစ်ှမ််။
( ခ ) ်ာဝန်ခံရကျာင်းအုပ်နေင့် အန််းဆုးံ ဆှာ်စ်ဦး်ိ့ု သ်် ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ပြကီးေကပ်
ဖွင့်ေေစရ် သာ သို့မဟု်် သင်ရ့ ေျာ်သ််ဟု ေက်ခံရသာမူေ်န်း ြကို ဆှာသင််န်း
်စ်ခုခက
ု ို ်က်ရှာက်ရအာင်ြမင်ြပီးသူများ ပြဖစ်ှမ််။
( ဂ ) မူေ်န်း ြကိုအှွယ်ကရေးများ ဘက်စုံဖ့ွံ ြဖိုးရှးသင်ရးို ညတန်း်မ်း၊ ဆှာေက်စ၊ွဲ သီးြခား
ညတန်ေကားချက်များနေင်အ
့ ်ီ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များအား ြပပုစုပျိုးရောင်ရပးှမ််။
(ဃ) အသက်သုံးနေစ်မေ ငါးနေစ်အ်ွင်း ကရေး ၁၅ ဦးေှေင် ဆှာ်စ်ဦးှေိှမ််။
( င ) မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းဖွင့်ေေစ်မ့်် အရဆာက်အအုံသ်် ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်
်စ်ဦးစီအ်ွက် အန််းဆုးံ ဧှိယာပှေမ်းမှေ ၁၈ စ်ုှန်းရပစီ အကျယ်အဝန်းှေိှမ််။
( စ ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာ အချက်များနေင့် ်ီညွ််
ှမ််။
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အခန်း(၇)
ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေငအ
့် မိ ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများ
၁၉။ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းကိုြဖစ်ရစ၊ အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းကိုပြဖစ်ရစ ရဆာင်ှွက်ေိုသ့်် ပြပ်််ွင်း
ပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းသ်် သက်ဆုငိ ်ှာ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု််
ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သို့ရေှောက်ေားှမ််။
၂၀။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သ်် ပုေမ် ၁၉ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို
သ််မေ််ချက်များနေင်အ
့ ်ီ စိစစ်ြပီး သရဘာေားမေ််ချက်ြဖင့် သက်ဆိုင်ှာ ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု််
ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သို့ ဆက်ေက််င်ြပှမ််။
၂၁။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ပုေ်မ၂၀ အှ ်ိုင်းရေသ ြက ီး သို့မဟု်် ပြပ ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုံး၏ ်င် ြပ ချက်ကို
ေက်ခံှှေိသ််အ
့ ခါ စိစစ်ြပီး (၁) ပြပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင်အ
့ စိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ပြဖစ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေငအ
့် ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ်စ်ဆင့် ဗဟို ြကီးေကပ်
ရှးအဖွဲ့သို့ ်င်ြပှမ််။
(၂) ြပပ်််ွင်းမေပုဂ္ဂေိကနေင့်အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲအစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ပြဖစ်ပါက စိစစ်ြပီး ခွင့်ြပုချက်သက််မ်းနေင့်စ််းကမ်းချက်များသ််မေ််၍ ခွင့်ြပုချက်
ေု််ရပးခ
ြ င်း သို့မဟု်် ေု််ရပးှန် ပြငင်းပယ်ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
(၃) ပုေ်မခွဲငယ်(၂)အှ ခွင့်ြပုချက်ေု််ရပးပါက ခွင့်ြပုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရေကး ရပးသွင်း
ရစှမ််။
( ခ ) ခွင့် ြပ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရ ေကးကို ်ိုင်းရေသ ြက ီး သို့မဟု်် ပြပ ််နယ်အစိုးှအဖွဲ့၏
အ််် ြပုချက်ြဖင့် သ််မေ််ှမ််။
၂၂။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ပုေ်မ၂၁၊ ပုေ်မခွဲ (က) အှ ြပပ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ်င်ြပရသာ
ရေှောက်ေားချက်နေင်စ့ ပ်ေျဥ်း၍ စ််းကမ်းချက်များ သ််မေ််ပြပီး ခွင့်ြပုချက် ေု််ရပးပြခင်း
သို့မဟု်် ေု်ရ် ပးှန် ပြငင်းပယ်ြခင်း ြပုနိုင်သ််။
( ခ ) ပုေ်မခွ(ဲ က)အှ ခွငြ့် ပုချက်ေု််ရပးပါက ခွငြ့် ပုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရေကး ရပးသွင်းရစှမ််။
( ဂ ) ခွင့် ြပ ုချက်အ်ွက် နေစ်စဥ်ရ ေကးကို ပြပ ််ရောင်စုအစိုးှအဖွဲ့၏ အ််် ြပ ုချက် ြဖ င့်
သ််မေ််ှမ််။
၂၃။ ဗဟို ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေငအ
့် ိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း်ိ့ု ကို ်််ရောင်
ဖွင့်ေေစခ် ွင့်ြပုသ့််အခါ ခွင့်ြပုချက်သက််မ်းကို သ််မေ််ရပးှမ််။
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၂၄။ ခွင့်ြပုချက်သက််မ်းကုန်ဆုးံ ြပီးရနာက် ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း သို့မဟု်် အိမ်အရခ
ြ ြပု
ေုပ်ငန်းကို ဆက်ေက်ရဆာင်ှွက်ေိေ
ု ှေင် ခွင့်ြပုချက်သက််မ်းမကုန်ဆုံးမီ အန််းဆုးံ ှက်ရပါင်း
၆၀ ပြကို်င်၍ သက်ဆိုင်ှာ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သို့ ရေှောက်ေား
ှမ််။
၂၅။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ သ်် ပုေမ် ၂၄ အှ ရေှောက်ေားချက်ကို
သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ စိစစ်၍ သရဘာေားမေ််ချက်နေငအ
့် ်ူ သက်ဆငို ်ှာ်ိငု ်းရေသ ြကီး
သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ပြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သို့ ်င်ြပှမ််။
၂၆။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ပြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ပုေမ် ၂၅ အှ ခွင့်ြပုချက်
ှှေိေားသ့်် ်ိုင်းရေသက
ြ ီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းရုးံ ၏ရေှောက်ေားချက်ကို ေက်ခံ
ှှေိသ့်် အခါ စိစစ်ြပီး(က) ပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ပြဖစ်ပါက သရဘာေားမေ််ချက်နေင့်အ်ူ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနမေ ်စ်ဆင့် ဗဟို ြကီးေကပ်ရှး
အဖွ့ဲ သိ့ု ်င်ြပှမ််။
( ခ ) ပြပ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင်အ
့ စိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ်င်ြပရသာ ရေှောက်ေားချက်
ပြဖစ်ေှေင် သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ှန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟု်် ပြငင်းပယ်ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ခ) အှ ခွင့်ြပုချက်သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ှန် ခွင့်ြပုေှေင် ယင်းသို့ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ြခင်း
မပ
ြ ုမီ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ရ ေကး ရပးသွင်းရစှမ််။
၂၇။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ပုေမ် ၂၆၊ ပုေမ် ခွဲ (က) အှ ်င်ြပရသာ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ရပးှန် ရေှောက်ေားချက်ကို
စိစစ်ြပီး သက််မ်း်ိုး ြမငင့်ှန် ခွင့်ြပုခ
ြ င်း သို့မဟု်် ပြငင်းပယ်ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
( ခ ) ပုေ်မခွဲ (က) အှ ခွင့်ြပုချက်သက််မ်း်ိးု ြမငငခ့် ွင့်ြပုေှေင် ယင်းသို့ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ပြခင်း
မပ
ြ ုမီ သက််မ်း်ိးု ြမငင့်ရ ေကး ရပးသွင်းရစှမ််။
၂၈။ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေင့် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများ ရဆာင်ှွက်ှာ်ွင် (က) ှပ်ှွာအ်ွင်းှေိ ရှေးဦးအှွယ်ကရေးသူငယ်များ၏ ဘက်စဖုံ ွံ့ြဖိုးရှးကို ဦး်််၍ ပြပုစု
ပျိုးရောင်ရေ့ကျင့်ရပးသ့်် ေုပ်ငန်းကို ရဆာင်ှွက်ှမ််။
( ခ ) ်ာဝန်ခံရဆာင်ှွက်သူသ်် အန််းဆုးံ အရြခခံပ်ာအေယ််န်း ရအာင်ြမင်ြပီးသူပြဖစ်ှမ််။
( ဂ ) ှပ်ှွာအ်ွင်းှေိ ကရေးပ
ြ ုစုရစာင်ရ့ ှောက်သ််ရ့ နှာ သို့မဟု်် ရနအိမ်သ်် သပ်ှပ်
ေုံြခုံမှုှေိ ြပီး သင််
့ င့်ရသာ အကျယ်အဝန်းှေိှမ််။
(ဃ) သန့်ှေင်းရကာင်းမွန်ရသာ ရှအိမ်စနစ်ှေိှမ််။
( င ) ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားရေျာ်စွာ သ််မေ််ရသာအချက်များနေင်
့် ီညွ််ှမ််။
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အခန်း(၈)
စီမံခန့်ခွရဲ ှးန််းေမ်းအှ အရှးယူြခင်း
၂၉။ ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့် သို့မဟု််
ခွင့်ြပုချက်ှှေေ
ိ ားသ့်် ပြပ်််ငွ ်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ပုေမ် ၁၇၊
ပုေမ် ၁၈ နေင့် ပုေမ် ၂၈ ်ိ့ု ပါ သက်ဆငို ်ှာ သ််မေ််ချက််စ်ှပ်ှပ်ကို ေိုက်နာှန် ပျက်ကွက်
ရက
ေ ာင်း သို့မဟု်် သ််မေ််ေားရသာ ေုပ်ငန်းဆိုင်ှာ စ််းကမ်းချက််စ်ှပ်ှပ် ရဖာက်ဖျက်
ရက
ေ ာင်း ရ်ွ့ှေိှေှေင် ရအာက်ပါ စီမံခန့်ခဲွရှးဆိုင်ှာ အမိန့််စ်ှပ်ှပ်ကို ချမေ််နငို ်သ်် (က) သ်ိရပးပ
ြ ီး သ််မ်
ေ ်ေားရသာ ေဏ်ရ ေကးကို ရပးရဆာင်ရစခ
ြ င်း၊
( ခ ) ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ြပုချက်ကို ကာေကန့်သ််၍ ှပ်ဆုငိ ်းြခင်း၊
( ဂ ) ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ြပုချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
၃၀။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ြပုချက်ှှေေ
ိ ားသ့််
ပြပ််ပမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ပုေမ် ၁၇၊ ပုေမ် ၁၈ နေင့် ပုေမ် ၂၈ ်ိ့ု ပါ
သက်ဆငို ်ှာ သ််မေ််ချက််စ်ှပ်ှပ်ကို ေိက
ု ်နာှန် ပျက်ကွက်ရေကာင်း သိ့ု မဟု်် သ််မေ််ေားရသာ
ေုပ်ငန်းဆိငု ်ှာ စ််းကမ်းချက််စ်ှပ်ှပ်ကို ရဖာက်ဖျက်ရ ေကာင်းရ်ွ့ှေိှေှေင် ရအာက်ပါစီမံခန့်ခွဲရှး
ဆိုင်ှာ အမိန့််စ်ှပ်ှပ်ကို ချမေ််နငို ်သ်် (က) သ်ိရပးပ
ြ ီး သ််မ်
ေ ်ေားရသာ ေဏ်ရ ေကးကို ရပးရဆာင်ရစခ
ြ င်း၊
( ခ ) ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ြပုချက်ကို ကာေကန့်သ််၍ ှပ်ဆုငိ ်းြခင်း၊
( ဂ ) ်််ရောင်ခွင့်ြပုမိန့် သို့မဟု်် ခွင့်ြပုချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်း။
အခန်း(၉)
အယူခံြခင်း
၃၁။ (က) ြပပ်််ွင်းမေ ပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိးု ှမဟု််ရသာ အဖွ့ဲ အစ််းက ရဆာင်ှွက်သ့်် ရန့ကရေးေိန်း
ဌာန၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေင့် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများ
နေင်စ့ ပ်ေျဥ်း၍ ပုေ်မ ၂၉ အှ ချမေ််သ့်် ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီးေကပ်ရှး
အဖွဲ့၏ အမိန့်ကို မရကျနပ်သူသ်် ယင်းအမိန့်ကို ေက်ခံှှေသ
ိ ််ရ့ န့မေ ှက်ရပါင်း ၃၀
အ်ွင်း သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီံ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သို့ အယူခံနငို ်သ််။
( ခ ) ဗဟိုြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ပုေ်မခွ(ဲ က)အှ ်င်ြပချက်ကို ြပပန်ေ််သးုံ သပ်ြပီး ်ိငု ်းရေသက
ြ ီး
သိ့ု မဟု်် ပြပ််နယ် ြကီးေကပ်ရှးအဖွဲ့က ချမေ််ရသာအမိန့်ကို အ်််ြပုခ
ြ င်း၊ ပြပင်ဆင်ြခင်း
သို့မဟု်် ပယ်ဖျက်ြခင်း ပြပုနိုင်သ််။
၃၂။ (က) ဗဟို ြက ီး ေက ပ်ရှးအဖွဲ့က ပြပ ််ပမေပုဂ္ဂေိကနေင့် အစိုးှမဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းက
ရဆာင်ှွက်သ့်် ရန့ကရေးေိန်းဌာန သိ့ု မဟု်် မူေ်န်းြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပု
ေုပ်ငန်း သိ့ု မဟု်် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများနေင့်စပ်ေျဥ်း၍ ပုေ်မ ၃၀ အှ ချမေ််သ့််
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အမိန့်ကို မရကျနပ်သူသ်် ယင်းအမိန့်ကို ေက်ခံှှေိသ့််ရန့မေ ှက်ရပါင်း ၃၀ အ်ွင်း
သ််မေ််ချက်များနေင့်အ်ီ ဝန် ြကီးေံ အယူခံနိုင်သ််။
( ခ ) ဝန် ြကီးသ်် ပုေမ် ခွဲ(က) အှ ်င်ြပချက်ကို ပြပန်ေ််သးုံ သပ်ြပီး ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှး
အဖွ့ဲ ကချမေ််ရသာ အမိန့်ကို အ်််ြပုခ
ြ င်း၊ ပြပင်ဆင်ြခင်း သို့မဟု်် ပယ်ဖျက်ြခင်း
ပြပုနိုင်သ််။ ဝန် ြကီး၏ ဆုံးြဖ််ချက်သ်် အပ
ြ ီးအပ
ြ ်် ပြဖစ်ရစှမ််။
အခန်း(၁၀)
ပြပစ်မှုနေင့်ြပစ်ေဏ်များ
၃၃။ မ််သူမဆို ရအာက်ပါပ
ြ ုေုပ်မှု်စ်ှပ်ှပ် ကျုးေွန်ရ ေကာင်း ပြပစ်မှုေင်ှေားစီှင် ြခင်းခံှေှေင်
ေိုသူကို ရခ
ြ ာက်ေေက်မပိုရသာ ရောင်ေဏ်ြဖစ်ရစ၊ ရငွေဏ် ြဖစ်ရစ၊ ေဏ်နေစ်ှပ်ေးုံ ြဖစ်ရစ ချမေ််
ှမ်် (က) ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့်မှေိဘဲ ရန့ကရေးေိန်းဌာန သို့မဟု်် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်း
်််ရောင်ဖွင့်ေေစ်ြခင်း၊
( ခ ) ်််ရောင်ခွင့် ြပုမိန့်ကို ကာေအကန့်အသ်် ြဖင့် ရုပ်သိမး် ေားသ့်် ကာေအ်ွင်း
်ွင်ရသာ်ေ််းရကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ြပီးရနာက််ွင် ရသာ်ေ််းရကာင်း ရန့ကရေးေိန်း
ဌာန သို့မဟု်် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်း ်််ရောင်ဖွင့်ေေစ် ြခင်း။
၃၄။ မ််သူမဆို ရအာက်ပါပ
ြ ုေုပ်မှု်စ်ှပ်ှပ် ကျုးေွန်ရ ေကာင်း ပြပစ်မှုေင်ှေားစီှင် ြခင်းခံှေှေင်
ေိုသူကို ကျပ် ်စ်ဆယ်သိန်း ေက်မပိရု သာ ရငွေဏ်ချမေ််ှမ်် (က) ခွငြ့် ပုချက်မှှေဘ
ိ ဲ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း သိ့ု မဟု်် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း ရဆာင်ှွက်ြပခင်း၊
( ခ ) ခွင့်ြပုချက်ကို ကာေအကန့်အသ်် ြဖင့် ရုပ်သိမ်းေားသ့်် ကာေအ်ွင်း်ွင်ရသာ်
ေ််းရကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ြပီးရနာက််ွင်ရသာ်ေ််းရကာင်း ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်း
သို့မဟု်် အိမ်အရခ
ြ ပြပုေုပ်ငန်းရဆာင်ှွက် ြခင်း။
အခန်း (၁၁)
ှန်ပရုံ ငွေူရောင်ြခင်း၊ ေိန်းသိမ်းြခင်းနေင့် သုးံ စွဲြခင်း
၃၅။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွဲ့သ်် (က) ရန့ကရေးေိန်းဌာန၊ မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေငအ
့် ိမ်အရခ
ြ ြပု
ေုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ြဖ ိုး်ိုး်က်ရှးအ်ွက် ှန်ပုံရငွ်စ်ှပ်ကို ရအာက်ပါ ှရငွများ ြဖ င့်
ေူရောင်နိုင်သ်် (၁) ဤဥပရေအှ ရပးသွင်းသ့်် မေ််ပုံ်င်ရ ေကး၊ ်််ရောင်ခွင့်ပြပုမိန့် သက််မ်း
်ိးု ြမငင့်ရေကး၊ စီမံခန့်ခွရဲ ှးအမိန့်အှချမေ််သ့်် ေဏ်ရေကးနေငအ
့် ြခားအခရက
ေ းရငွများ၊
(၂) ကုေသမဂ္ဂ အဖွ့ဲ အစ််းများ၊ ရေသဆိုင်ှာအဖွ့ဲ အစ််းများ၊ အစိးု ှမဟု််ရသာ
အဖွ့ဲ အစ််းများနေင့် ပြပ်််ွင်းြပ််ပမေ ရစ်နာှေင်များ၏ ေေူေါန်းရောက်ပံ့ရငွများ။
( ခ ) ယင်းှန်ပုရံ ငွများကို ဝန် ြကီး၏ သရဘာ်ူ်ီချက်ြဖင့် သုံးစွဲနငို ်သ််။
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၃၆။ ဗဟို ြကီးေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ှန်ပုရံ ငွေိန်းသိမ်းြခင်း၊ သုးံ စွဲြခင်း၊ စာှင်းြပုစုြခင်း၊ စစ်ရဆးခ
ြ င်း်ိ့ု နေင့်
စပ်ေျဥ်း၍ ေိုအပ်ရသာ ဘဏ္ဍာရှးစ််းမျဥ်း၊ စ််းကမ်းနေင့် ေုပ်ေုးံ ေုပ်န််းများကို ပြပ််ရောင်စု
စာှင်းစစ်ချုပ်ရုးံ နေင့် ်ငိနငိှု ်းရှးဆွဲ၍ ယင်းစ််းမျဥ်း၊ စ််းကမ်း၊ ေုပ်ေုံးေုပ်န််းများနေင့်အ်ီ
ကျင့်သးုံ ရဆာင်ှွက်ှမ််။
အခန်း(၁၂)
အရေွရေွ
၃၇။ ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ သ်် ကုေသမဂ္ဂအဖွ့ဲ အစ််းများ၊ ရေသဆိငု ်ှာအဖွ့ဲ အစ််းများ၊ အစိးု ှ
မဟု််ရသာ အဖွဲ့အစ််းများနေင့် ပြပ်််ွင်းြပ််ပမေ ရစ်နာှေင်များက ရန့ကရေးေိန်းဌာန၊ မူေ်န်း
ပြကိုရကျာင်းများ၊ ှပ်ှွာအရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းနေင့် အိမ်အရခ
ြ ြပုေုပ်ငန်းများ ဖွံ့ြဖိုး်ိးု ်က်ရှးအ်ွက်
ေေူေါန်းရောက်ပံသ
့ ့်် ရငွရ ေကး၊ ပစ္စ််းများနေင့် န််းပ်ာများကို ေုပ်ငန်းစီမံချက်များနေင့်အ်ီ
ေိရှာက်စွာ အသုံးြပုှမ််။
၃၈။ ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာနက ်််ဆဲကရေးသူငယ်ဥပရေများအှ မေ််ပ်
ုံ င်အသိအမေ်ြ် ပုေားသ့််
ရန့ကရေးေိန်းဌာန သိ့ု မဟု်် မူေ်န်း ြကိုရကျာင်းကို ဆက်ေက််််ရောင်ဖွငေ
့် ေစ်ေသ
ို ူသ််
ဤဥပရေပ
ြ ဋ္ဌာန်းပြပီးရနာက် ှက်ရပါင်း ၃၀ အ်ွင်း ဤဥပရေပါပြပဋ္ဌာန်းချက်များနေင့်အ်ီ ်််ရောင်
ခွင့်ြပုမိန့်ကို ရေှောက်ေားှယူှမ််။
၃၉။ ဤဥပရေပါပြပစ်မှုများကို ်ိငု ်းရေသ ြကီး သို့မဟု်် ပြပ််နယ်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးမေူး၏ ပြကို်င်
ခွင့်ြပုချက်ပြဖင့်သာ သက်ဆုိင်ှာ်ှားရုးံ ်ွင် ်ှားစွဲဆခို ွင့်ှေိသ််။
၄၀။ ဥပရေပါပ
ြ ဋ္ဌာန်းချက်များကို အရကာင်အေ််ရဖာ်ရဆာင်ှွက်ှာ်ွင်(က) ဝန်ြကီးဌာနသ်် ေိအ
ု ပ်ပါက န််းဥပရေများကို ြပပ််ရောင်စုအစိးု ှအဖွ့ဲ ၏ သရဘာ်ူ်ီချက်
ပြဖင့် ေု််ြပန်နိုင်သ််။
( ခ ) ဗဟို ြကီး ေကပ်ရှးအဖွ့ဲ နေင့်ေူမှုဝန်ေမ်းဦးစီးဌာန်ိ့ု သ်် ေိအ
ု ပ်ပါက အမိန့်ရ ေကာ်ြငာစာ၊
အမိန့်၊ ညတန် ေကားချက်နေင့် ေုပ်ေုးံ ေုပ်န််းများကို ေု်် ြပန်နငို ်သ််။
ပြပ််ရောင်စုသမတ်ြမန်မာနိငု ်ငံရ်ာ်ဖ့ွဲ စ််းပုအ
ံ ရခ
ြ ခံဥပရေအှ ကးနု်ပ်ေက်မေ််ရှးေိးု သ််။

နိုင်ငံရ်ာ်သမတ်
ပြပ််ရောင်စုသမတ် ြမန်မာနိုင်ငံရ်ာ်
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