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ေကျေဵလက်ေဒသဖွဳ့ ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၃၉။) 

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ ပပာသုိလဆန်ဵ ၂ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်) 

ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကုိ ပပဋ္ဌာန်ဵလုိက်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴ အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ပပချေက် 

၁။ ဤဥပေဒကုိ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵဥပေဒဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျောဵသည် ေဖာ်ပပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစ ရမည်- 

(က) နုိင်ငဳေတာ် ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ကို ဆုိသည်။ 

(ခ) အစုိဵရအဖဲွ့ ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ပပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖဲွ့ကို ဆုိသည်။ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဆုိသည်မှာ သက်ဆုိင်ရာဖမို့နယ်နိမိတ်၊ ဖမို ့စည်ပင်သာယာေရဵ နယ်နိမိတ်နှင်ဴ 

တပ်ဖမို့စည်ပင်သာယာေရဵနယ်နိမိတ်အပဖစ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ နယ်ေပမတွင် ပါဝင်ပခင်ဵမရိှေသာ ေကျေဵရွာ 

သ့ုိမဟုတ် ေကျေဵရွာအုပ်စုအပဖစ် သတ်မှတ်ဖဲွ့စည်ဵသညဴ် နယ်ေပမအာဵလဳုဵကိ ုဆုိသည်။ 

(ဃ) အေပခခဳအေဆာက်အအဳု ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵအတွက် လုိအပ်ေသာ အေပခခဳ 

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျောဵနှငဴ် အေဆာက်အအဳုမျောဵကို ဆုိသည်။ 

(င) ေကျေဵလက်ေဒသလျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆုိသည်မှာ အမျေ ို ဵသာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရရိှေရဵ စီမဳကိန်ဵ ၏ 

မူဝါဒနှငဴ်အညီ လျှပ်စစဓ်ာတ်အာဵစနစ် ပပင်ပရှိ ေကျေဵလက်ေဒသတွင် ဦဵစီဵဌာနအစီအစဉ် သ့ုိမဟုတ် ခွင်ဴပပုချေက်ပဖင်ဴ 

လျှပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ လုပ်ငန်ဵကိ ုဆုိသည်။ 

(စ) ေကျေဵလက်ေဒသအိမ်ရာ  ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသတွင် ဦဵစီဵဌာန၏ အစီအစဉ် သ့ုိမဟုတ် ခွင်ဴပပုချေက်ပဖင်ဴ 

ေဆာက်လုပ်ေသာ အိမ်ရာကုိ ဆုိသည်။ 

(ဆ) ကုန်ထုတ်လမ်ဵနှင်ဴ တဳတာဵ ဆုိသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနက တာဝနယူ်ေဆာင်ရွက်ေသာ ေကျေဵလက် ေဒသေန 

ပပည်သူမျောဵ၏ စိုကပ်ျေ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵပမူေရဵနှငဴ် အပခာဵစီဵပာွဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ၏ ထုတ်ကုန်၊ ထွက်ကုန်မျောဵကုိ 

သယ်ပ့ုိေပဵနိငု်မည်ဴ အေထာက်အကူပပုလမ်ဵမျောဵနှင်ဴ ယင်ဵလမ်ဵေပါ်ရိှ တဳတာဵမျောဵကုိ ဆုိသည်။ 

(ဇ) ေကျေဵရွာတွင်ဵ လမ်ဵနှင်ဴ တဳတာဵ ဆုိသည်မှာ ေကျေဵရွာနယ်နိမိတ်အတွင်ဵရှိ လမ်ဵနှငဴ် ယင်ဵလမ်ဵ ေပါ်ရိှ တဳတာဵမျောဵ၊ 

ေကျေဵရွာအတွင်ဵရိှ ဆိပ်ခတဳဳတာဵမျောဵနှင်ဴ လမ်ဵအပဖစ် အသဳုဵပပုရန် တည်ေဆာက် ထာဵေသာ တဳတာဵမျောဵကုိ ဆုိသည်။ 
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(ဈ) အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵမှု 

ေလျောဴနည်ဵေစေရဵအတွက် အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ ဝင်ေငွတိုဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက ်နိုင်ရန် 

အမျောဵပုိင်ရန်ပုဳေငွတစ်ရပ် မတည်ထူေထာင်ဖပီဵ အရင်ဵမေပျောက် လည်ပတ်ေဆာင်ရွက်ေသာ ရန်ပဳုေငွကုိ ဆုိသည်။ 

(ည) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်ဵေသာ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵ 

တက်ေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ဆုိသည်။ 

(ဋ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုအစုိဵရ စိုကပ်ျေ ို ဵေရဵ၊ ေမွဵပမူေရဵနှင်ဴ ဆည်ေပမာင်ဵဝန်ကကီဵ ဌာနကိ ုဆုိသည်။ 

(ဌ) ဦဵစီဵဌာန ဆုိသည်မှာ ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဦဵစီဵဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

(ဍ) ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်ဵေသာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီကို ဆုိသည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချေက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချေက်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ပဖစသ်ည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ် ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵဘဝ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵတ့ုိကုိ စဉ်ဆက်မပပတ် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ခ) ဖမို ့ပပနှင်ဴ ေကျေဵလက်ေဒသအကကာဵ လူမှုစီဵပွာဵအဆငဴ်အတန်ဵ ကွာဟချေက်မျောဵ ကျေဉ်ဵေပမာင်ဵလာ ေစရန်၊ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ရရှိနိုင်ေသာ လ့ူစမ်ွဵအာဵနှင်ဴေငွေကကဵအရင်ဵ အနှီဵမျောဵကုိ 

ပပည်သူပူဵေပါင်ဵပါဝင်မှုပဖင်ဴ ထိေရာက်အကျေ ို ဵရှိစွာ အသဳုဵချေနိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တုိဵတက်လာေစေရဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျောဵ ကျေေရာက်လာပါက 

ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ၌ တ့ဳုပပန်ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မှု အာဵေကာင်ဵေသာ လူမှု အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ 

ပဖစေ်ပါ်လာေစေရဵတ့ုိအတွက် ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(င) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင ်ေဒသခဳပပည်သူမျောဵ 

ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵကို အာဵေပဵပမင်ဴှတင်ရန်၊ 

(စ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျေင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တစ်ကိယ်ုေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှင်ဴ အိမ်တွင်ဵေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 

ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 
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ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ 

၄။ အစုိဵရအဖွဲ့ သည်- 

(က) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 

(၁) ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ ဝန်ကကီဵဌာန ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) ဒုတိယဝန်ကကီဵ ဝန်ကကီဵဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ 

(၃) 
သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ်အဆင်ဴေအာက်မနိမဴ်သည်ဴ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ၊ 
အဖွဲ့ဝင်မျောဵ 

(၄) သဳုဵဦဵထက်မပိုေသာပပင်ပကျွမ်ဵကျေင်ပညာရှင်မျောဵ အဖွဲ့ဝင်မျောဵ 

(၅) ဒုတိယညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ် ဦဵစီဵဌာန တွဲဖက်အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(၆) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵချေုပ် ဦဵစီဵဌာန အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်ဵသညဴ် ဗဟိုကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီကို လုိအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲ့ စည်ဵနိုင် သည်။ 

၅။ ဗဟိုကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ အစုိဵရအဖွဲ့ ၏ သေဘာတူညီ ချေက်ပဖငဴ် မူဝါဒမျောဵနှင်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵ၊ 

(ခ) ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျောဵက အတည်ပပုေပဵပို့လာေသာ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ စိစစ်ဖပီဵ 

နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည ်စီမဳကိန်ဵ မျောဵ ေရဵဆဲွ၍ အစုိဵရအဖွဲ့ သ့ုိ တင်ပပပခင်ဵ၊ 

(ဂ) အစုိဵရအဖဲွ့က အတည်ပပုချေမှတ်ထာဵသညဴ် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည်စီမဳကိန်ဵ မျောဵကုိ သတ်မှတ် ကာလအတွင်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ကကီဵကကပပ်ခင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၊ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵပခင်ဵနှငဴ် ဦဵစီဵဌာနအာဵ တာဝနေ်ပဵအပ် ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ၊ 

(ဃ) ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵ၊ အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာအဖဲွ့အစည်ဵ၊ ပပည်ပနိုင်ငဳ၊ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်သညဴ် 

အဖွဲ့အစည်ဵ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵ၊ လူထုအေပခပပု အဖွဲ့အစည်ဵနှငဴ် ပုဂ္ဂလိကမျောဵထဳမှ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် 

နည်ဵပညာအကူအညီမျောဵကုိ အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖငဴ် ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရယူနိငု်ရန် 

ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(င) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ အလုပ်အကိငု်နှငဴ် ဝင်ေငွတိုဵတက်ရရိှနိုင်ရန် အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ 

ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ 
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(စ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပ်သညဴ် 

ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမျောဵ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ သတ်မှတ်ပခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊ 

(ဆ) ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရ အဖွဲ့နှငဴ် လုိအပ်သလုိ 

ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်ဵ ေပါင်ဵစပ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဇ) အစုိဵရအဖွဲ့က အခါအာဵေလျော်စွာ ေပဵအပ်ေသာ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် 

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကုိ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၄) 

ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ 

၆။ ဗဟိုကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီသည်- 

(က) သက်ဆုိင်ရာ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို ေအာက်ပါအတုိင်ဵဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 

(၁) ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီဝင် သ့ုိမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့မှ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကကီဵ ဥက္ကဋ္ဌ 

(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵမှ ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵအဆင်ဴေအာက်မနိမဴ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျောဵ အဖွဲ့ဝင်မျောဵ 

(၃) 
ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့က အဆိုပပုေသာ 

သဳုဵဦဵထက်မပိုသညဴ် ပပငပ် ကျွမ်ဵကျေင်ပညာရှင်မျောဵ 
အဖွဲ့ဝင် 

(၄) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ဦဵစီဵဌာန အတွင်ဵေရဵမှူဵ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ့စည်ဵထာဵသညဴ် ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီကို လုိအပ်ပါက ပပင်ဆင်ဖွဲ့ စည်ဵ နိုင်သည်။ 

၇။ ကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ဗဟိုကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီ၏ မူဝါဒမျောဵနှငဴ်အညီ 

လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵ ချေမှတ်ပခင်ဵ၊ 

(ခ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ မျောဵ ေရဵဆဲွအတည်ပပု၍ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီသ့ုိ 

ေပဵပ့ုိပခင်ဵ၊ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ မျောဵအတွက် ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ 

တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစုိဵရအဖွဲ့ သို့ လုိအပ်မညဴ် ရန်ပုဳေငွတင်ပပပခင်ဵ၊ 

(ဃ) အစုိဵရအဖဲွ့က အတည်ပပုချေမှတ်ထာဵသညဴ် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည်စီမဳကိန်ဵ မျောဵကုိ သတ်မှတ် ကာလအတွင်ဵ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဗဟိုကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီ၏ မူဝါဒမျောဵနှငဴ် အညီ ကကီဵကကပပ်ခင်ဵ၊ 
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ေနပပည်ေတာ်ေကာင်စီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်အစိုဵရအဖဲွ့၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(င) အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵနှငဴ် စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ေရဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ ကကီဵကကပ ်ကွပ်ကဲပခင်ဵ၊ 

(စ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် 

သ့ုိမဟုတ် ပပည်ေထာင်စုနယ်ေပမအလုိက် နှစ်စဉ်၊ နှစ်တုိ၊ နှစ်ရှည် စီမဳကိန်ဵ မျောဵနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျောဵအာဵ 

ေလဴလာေစာင်ဴကကည်ဴပခင်ဵ၊ အေကာင်အထည်ေဖာ်မှုအာဵ ကကီဵကကပ်ပခင်ဵ၊ ရလဒ် မျောဵအာဵ ဆန်ဵစစ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၅) 

ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၈။ ဦဵစီဵဌာန၏ တာဝနန်ှင်ဴ လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီတ့ုိက တာဝနေ်ပဵအပေ်သာ 

ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵသည်ဴ စီမဳကိန်ဵ မျောဵကုိ အေကာင်အထည ်

ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ခ) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵက တင်ပပလာသညဴ် လုိအပ်ချေက်မျောဵကုိ အေပခခဳဖပီဵ ေကျေဵရွာ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ စီမဳကိန်ဵ မျောဵကုိ ေဒသအသီဵသီဵရိှ သက်ဆုိင်ရာအစိုဵ ရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵမျောဵနှငဴ် 

ညှိနှိုင်ဵေရဵဆဲွ၍ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပပခင်ဵ၊ အတည်ပပုချေက်ရရိှဖပီဵက အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဂ) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာကကီဵ ကကပ်မှုေကာ်မတီတို့က အတည်ပပုချေမှတ်ေပဵသည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵစီမဳကိန်ဵ မျောဵအတွက် လုိအပ်သညဴ် ရန်ပုဳေငွ တွက်ချေက်တင်ပပပခင်ဵ၊ 

(ဃ) ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖငဴ်ပဖစေ်စ၊ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ် 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖငဴ်ပဖစေ်စ၊ နိုင်ငဳတကာအကူအညီ အေထာက်အပဴဳမျောဵပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ သက်ဆုိင်ရာ အစုိဵရ ဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကမျောဵ၏ အကူအညီနှငဴ ်ေဒသခဳပပည်သူလူထု 

ထညဴ်ဝင်ေငွမျောဵ ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုပဖငဴ်ပဖစေ်စ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵမျောဵ ကုိ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ- 

(၁) ေကျေဵလက်ေဒသေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵ၊ 

(၂) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တစ်ကိယ်ုေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ် အိမ်တွင်ဵေလထုညစ်ညမ်ဵမှု 

ကာကွယ်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

(၃) ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵ၊ 

(၄) ေကျေဵလက်ေဒသ အိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရဵ၊ 

(၅) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵအလုပ်အကိငု်ရရိှေရဵနှငဴ် စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဖာ်ထုတ် 

ေဆာင်ရွက်ရန်အတွက် သတ်မှတ်ချေက်နှင်ဴအညီ အရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပဵေရဵ၊ 
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(၆) တစ်နိငု်တစ်ပုိင် အိမ်တွင်ဵမှုကနု်ထုတ်လုပ်ငန်ဵမျောဵအတွက် နည်ဵပညာ၊ ေငွေကကဵအရင်ဵအနီှဵနှငဴ် 

ေရရှည်တည်တဳဴခုိင်ဖမသဲည်ဴ ေဈဵကွက်ရရိှနိုင်ရန်နှငဴ် တန်ဖုိဵပမှငဴ်ထုတ်ကုနမ်ျောဵ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် 

သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

(၇) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ လုပ်ငန်ဵစွမ်ဵေဆာင်ရည်ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် အေပခခဳ စက်မှုလက်မှု 

ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်ဵဆိငု်ရာ လုပ်ငန်ဵခွင်သင်တန်ဵ၊ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵသင်တန်ဵနှင်ဴ 

စွမ်ဵေဆာင်ရည်ပမှငဴ်တင်ေရဵ သင်တန်ဵမျောဵ ဖွငဴ်လှစ်နိုင်ရန် သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့ အစည်ဵမျောဵ၊ 

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေရဵ၊ 

(၈) ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ ကိုယ်တုိင်ပါဝင်အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်မညဴ် အေသဵစာဵ 

အေပခခဳအေဆာက်အအဳုဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ဝင်ေငွတိုဵလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အသက်ေမွဵဝမ်ဵ ေကျောင်ဵ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဖာ်ေဆာင်ေပဵေရဵ။ 

(င) ဦဵစီဵဌာန၏ ကကီဵကကပမ်ှုပဖငဴ် အေကာင်အထည်ေဖာ်ေသာ ေကျေဵလက်ေဒသကုန်ထုတ်လမ်ဵနှငဴ် တဳတာဵ၊ လူထုအေပခပပု 

စီမဳကိန်ဵ မျောဵအရ ပပည်သူလူထု ကိုယ်တိုင်ေရွဵချေယ်ဆဳုဵပဖတ်ေဆာင်ရွက်ခွငဴ်ရိှ သည်ဴ ေကျေဵရွာအတွင်ဵလမ်ဵနှငဴ် 

တဳတာဵတည်ေဆာက်ပပုပပင် ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် နိုင်ငဳတကာ အကူအညီပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ေသာ ဘက်စုစဳီမဳကိန်ဵ မျောဵတွင် 

ပါဝင်သညဴ ်ေကျေဵရွာချေင်ဵဆက်လမ်ဵနှင်ဴ တဳတာဵ တည်ေဆာက်ပပုပပင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာအစိုဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵ မျောဵနှငဴ် ေပါင်ဵစပ်ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(စ) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ ကျေန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵနှငဴ် လူမှုစီဵပွာဵဖွဳ့ ဖဖိုဵတုိဵတက်ေစေရဵ အတွက ်

သက်ဆုိင်သည်ဴ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵတွင် ေဘဵအန္တရာယ် ကျေေရာက်လာပါက- 

(၁) ကာကွယ်တုဳ့ပပန်ေဆာင်ရွက်နိုင်မှု အာဵေကာင်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ ပဖစ်ေပါ်လာေစေရဵ 

ကူညီေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(၂) သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဇ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချေက်မျောဵကို ေစာင်ဴကကည်ဴစစေ်ဆဵပခင်ဵ၊ 

အကဲပဖတ်သဳုဵသပ်ပခင်ဵနှငဴ် အစီရင်ခစဳာပပုစု၍ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ ကကီဵကကပ်မှု ေကာ်မတီသ့ုိ 

တင်ပပပခင်ဵ၊ 

(ဈ) သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵ၊ ရပ်ကွက်၊ 

ေကျေဵရွာအဆငဴ်ေကာ်မတီမျောဵမှ ေကျေဵရွာကိုယ်စာဵလှယ်မျောဵနှင်ဴအတူ ေကျေဵလက်ေဒသ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ အချေက်အလက်မျောဵ ညှိနှိုင်ဵေကာက်ယူပခင်ဵ၊ 

(ည) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ်ဆုိင်ေသာ သုေတသနလုပ်ငန်ဵအရပ်ရပ်ကို ေဆာင်ရွက် ပခင်ဵ၊ 
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(ဋ) ဗဟုိကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီမှတစ်ဆငဴ် အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖင်ဴ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ 

ပုဂ္ဂလိကမျောဵထဳမှ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ် နည်ဵပညာ အကူအညီမျောဵကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ရယူပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဌ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာ ဖမို ့နယ်နှငဴ ်

ေကျေဵရွာအလုိက ်လုိအပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ မျောဵ 

ဖဲွ့စည်ဵတာဝနေ်ပဵအပပ်ခင်ဵနှငဴ် ကကီဵကကပက်ွပ်ကဲပခင်ဵ၊ 

(ဍ) သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျောဵက ပပည်ေထာင်စု 

ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖငဴ်ပဖစေ်စ၊ သက်ဆုိင်ရာတုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွပဖငဴ် ပဖစေ်စ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် အေကာင်အထည်ေဖာ်နိင်ုပခင်ဵ မရှိလျှင် သ့ုိမဟုတ် ညွှန်ကကာဵချေက် ကို 

လုိကန်ာေဆာင်ရွက်ပခင်ဵမရှလိျှင် ယင်ဵရန်ပုဳေငွအာဵလဳုဵကုိပဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ်တစ်ေဒသကိုပဖစ်ေစ ဝနက်ကီဵဌာန၏ 

သေဘာတူခငွဴ်ပပုချေက်ပဖင်ဴ ပပနလ်ည်သိမ်ဵယူပခင်ဵ၊ 

(ဎ) ေကျေဵလက်ေဒသ အေပခခဳအေဆာက်အအဳုဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ အစိုဵရ၊ ပပည်သူနှငဴ် ပုဂ္ဂလိက 

ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှုစနစ်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဏ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ဝနထ်မ်ဵမျောဵ၊ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ မျောဵ၊ 

ဆပ်ေကာ်မတီမျောဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျောဵ အရည်အေသွဵ ပမငဴ်မာဵတုိဵတက်လာေစေရဵ အတွက ်ပပည်တွင်ဵပပည်ပ 

သင်တန်ဵမျောဵ၊ အလုပ်ရုေဳဆွဵေနွဵပွဲမျောဵ၊ နှီဵေနှာဖလှယ်ပဲွမျောဵ၊ နည်ဵပညာ ပပပဲွမျောဵနှငဴ် ေလဴလာေရဵခရီဵမျောဵ 

စီစဉေ်ဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ၊ 

(တ) နိုင်ငဳတကာအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵက ပပည်တွင်ဵ၌ ေဆာင်ရွက်ေနသည်ဴ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵ တုိဵတက်ေရဵဆုိင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ပူဵေပါင်ဵ ကူညီေဆာင်ရွက်ေပဵပခင်ဵ၊ 

(ထ) ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆုိင်ရာလွှတ်ေတာ် ကိုယ်စာဵလှယ်မျောဵ၊ 

အစိုဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖွဲ့ အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵပူဵ ေပါင်ဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဒ) ေကျေဵရွာေရေပဵေရဵ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ စိစစ်ခွငဴ်ပပုပခင်ဵ၊ 

(ဓ) ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ၊ ဝနက်ကီဵဌာနနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာ ကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီတို့က ေပဵအပ ်သည်ဴ 

အပခာဵလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵကို ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 

၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန ်

ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီ၏ သေဘာတူညီချေက်အရ 

ေအာက်ပါနည်ဵလမ်ဵတစ်ရပရ်ပ်ပဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမျောဵအာဵ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ တင်ဒါေခါ်ယူဖပီဵ လုပ်ငန်ဵအပ်နှဳ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ခ) ကုလသမဂ္ဂအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ အစိုဵရမဟုတ်သည်ဴ အဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ သ့ုိမဟုတ် လူထုအေပခပပု 

အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် သေဘာတူညီချေက် ပပုလုပ်၍ ေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ၊ 

(ဂ) နည်ဵပညာလုိအပ်ချေက်အရ တုိကရ်ိုကေ်ဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 
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(ဃ) သက်ဆုိင်ရာေကျေဵရွာတွင် လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ်ေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵေပဵဖပီဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ နည်ဵပညာအကူအညီပဖငဴ် လုပ်ငန်ဵအပ်နှေဳဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(င) နည်ဵပညာအကူအညီလုိအပသ်ညဴ် လုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ မျောဵသ့ုိ 

လုပ်ငန်ဵအပ်နှေဳဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(စ) အပခာဵသင်ဴေလျော်ေသာ နည်ဵလမ်ဵတစ်ခခုုပဖင်ဴ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၆) 

ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တာဝန်နှင်ဴ ရပုိင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၀။ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ တာဝန်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ပဖစ်သည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖို ဵတုိဵတက်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ အေပခခဳအေဆာက်အအဳု မျောဵကုိ 

ထိန်ဵသိမ်ဵေစာင်ဴေရှာက်ရန်နှငဴ် အမှိုက်စနစ်တကျေစွန့်ပစ်ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ခ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှင်ဴ စပ်လျေဉ်ဵသညဴ် ေချေဵေငွတစ်ရပရ်ပ်ကုိ ရယူပါက ယင်ဵေချေဵ ေငွပဖငဴ် 

သတ်မှတ်သညဴ်လုပ်ငန်ဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဂ) ေကျေဵရွာအစီအစဉ်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်မညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် 

သတ်မှတ်ချေက်နှငဴ်အညီ ရန်ပုဳေငွေကာက်ခသဳုဳဵစွဲခွငဴ်နှင်ဴ ပပင်ဆင်ထနိ်ဵသိမ်ဵရန်၊ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေချေဵယူေငွနှငဴ် ကျေသင်ဴသညဴ်အတုိဵေငွတ့ုိကုိ ေအာက်ပါသတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်- 

(၁) သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ေပပေကျေေအာင် ပပနလ်ည်ေပဵဆပ်ပခင်ဵ၊ 

(၂) သတ်မှတ်ကာလေကျော်လွန်မှ ေပဵဆပ်ပါက သတ်မှတ်သညဴ် ဒဏေ်ကကဵေငွ ေပဵေဆာင်ပခင်ဵ။ 

(င) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပူဵေပါင်ဵပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(စ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဆုိင်ရာ စည်ဵရဳုဵပညာေပဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပါဝင် ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျေဵရွာလူထုအကကာဵ စည်ဵလဳုဵမှုကိ ု

ပျေက်ပပာဵေစမည်ဴ ကိစ္စရပ်မျောဵ ေပါ်ေပါက်လာပါက သက်ဆုိင်ရာေကာ်မတီမျောဵ၏ လမ်ဵညွှန်ချေက်ပဖင်ဴ 

ေပဖရှင်ဵေဆာင်ရွက်ရန်။ 

၁၁။ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူတ့ုိ၏ ရပိငု်ခွငဴ်မျောဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵပဖစ်သည်- 

(က) မိမိေကျေဵရွာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵစီမဳကိန်ဵ မျောဵ ေရဵဆဲွရာတွင် အကကဳပပုေဆွဵေနွဵခွင်ဴ၊ 

(ခ) မိမိေကျေဵရွာ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို ေဆာင်ရွက်ေပဵရန် သက်ဆုိင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ 

အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵသ့ုိ တင်ပပပုိင်ခငွဴ်၊ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခင်ဴွ၊ ကကည်ဴရှုေလဴလာခွငဴ်၊ 

သတင်ဵအချေက်အလက်မျောဵ ေတာင်ဵခဳရယူခငွဴ်နှင်ဴ လွတ်လပ်စွာ ေဝဖန်အကကဳပပု ေဆွဵေနွဵတင်ပပခွင်ဴ၊ 
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(ဃ) ဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ သက်ဆုိင်သညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ပပ၍ မိမိေကျေဵရွာ 

အစီအစဉ်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်နိငု်ခွငဴ်၊ 

(င) ဤဥပေဒပါ အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵဆုိင်ရာ ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်မျောဵ နှင်ဴအည ီ

အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွမှ ေချေဵေငွရယူသဳုဵစွဲခွငဴ်၊ 

(စ) ပုဒ်မခဲွ (င) ပါ လုပ်ငန်ဵမှရရိှသညဴ် အတုိဵေငွမျောဵကို ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ မျောဵတွင် ဤဥပေဒပါ 

ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ သဳုဵစွဲခွငဴ်၊ 

(ဆ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွက် ရန်ပုဳေငွသဳုဵစွဲမှုကိ ုေမဵပမန်ဵခွင်ဴ၊ 

(ဇ) ဝနက်ကီဵဌာန၏ အစီအစဉ်ပဖငဴ် ပပည်တွင်ဵပပည်ပ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ကို 

သွာဵေရာက်ေလဴလာခွင်ဴ၊ 

(ဈ) ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှငဴ် သက်ဆုိင်သည်ဴ အခွငဴ်အေရဵမျောဵကုိခဲွပခာဵမှု မရိှဘဲ ရပုိင်ခွငဴ်။ 

 

အခန်ဵ (၇) 

ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၁၂။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကို အသစ်ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ ပပုပပင်ထိန်ဵ သိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ 

အဆင်ဴပမှငဴ်တင်ပခင်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွနှငဴ် တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် 

ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွအပါအဝင် ပပည်တွင်ဵပပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ပုဂ္ဂလိကတ့ုိ၏ လှူဒါန်ဵေငွ၊ 

ေချေဵေငွ၊နည်ဵပညာနှငဴ် အကူအညီ အေထာက်အပဴဳမျောဵကို လက်ခရဳယူေဆာင်ရွက်နိငု်သည်။ 

၁၃။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အခေကကဵေငွပဖင်ဴပဖစ်ေစ၊ အခမဴဲပဖစ်ေစ 

ေရေပဵေဝခွင်ဴပပုနိုင်သည်။ 

(ခ) ေကျေဵရွာေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵ ေကာ်မတီကိ ုဖဲွ့စည်ဵ၍ ေသာက်သဳုဵ ေရရရိှေရဵနှင်ဴ 

ပပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ကုန်ကျေစရိတ်မျောဵ အပါအဝင် ေရဖုိဵေရခေကာက်ခပဳခင်ဵ၊ သာမန် ထိန်ဵသိမ်ဵပပုပပင်ပခင်ဵတ့ုိကုိ 

သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ေစနုိင်သည်။ 

(ဂ) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေကျေဵရွာေရေပဵေရဵ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်ဵမျောဵကို 

စိစစ်ခွင်ဴပပု၍ လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိငု်ခွင်ဴရရှိသူမှ ေရဖုိဵေရခေကာက်ခပဳခင်ဵတ့ုိကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ခွင်ဴပပုနိုင်သည်။ 

၁၄။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ၊ ေကျေဵလက်ေဒသရှိ စာသင်ေကျောင်ဵ၊ ေဆဵရဳုနငှဴ် ေဆဵခန်ဵ မျောဵ 

ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵနှင်ဴ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရ ဌာန၊ 
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အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵလျေက် သတ်မှတ်ချေက် မျောဵနှငဴ်အညီ 

စီမဳချေက်မျောဵ ေရဆဲွေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရှိေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ေကျေဵရွာ 

ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵေကာ်မတီ ဖဲွ့စည်ဵ၍ ေရအရင်ဵအပမစ်နှငဴ် ေသာက်သဳုဵေရေပဵေဝေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျောဵအတွက် 

လုိအပ်ေသာ ေပမအသဳုဵချေခွငဴ်ရရှိေရဵအတွက် ဥပေဒနှင်ဴအညီ ကူညီေဆာင်ရွက ်ေပဵရမည်။ 

၁၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရှိရန် အသဳုဵပပုလျေက်ရှိေသာ စိမ်ဴစမ်ဵေရ အပါအဝင် 

ေရအရင်ဵအပမစ်မျောဵ မခန်ဵေပခာက်ေစေရဵနှင်ဴ ယင်ဵတ့ုိ၏ ပတ်ဝန်ဵကျေင်ရှ ိသစ်ေတာ သစ်ပင်မျောဵ 

မပပုန်ဵတီဵေစေရဵတ့ုိအတွက် လုိကန်ာရမည်ဴအချေက်မျောဵကုိ သက်ဆုိင်သည်ဴ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် 

ညှိနှိုင်ဵထုတ်ပပန်နိငု်ရန် ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီသ့ုိ တင်ပပေဆာင်ရွက်ရ မည်။ 

၁၇။ ဦဵစီဵဌာနသည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသ ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ထာဵေသာ ေရအရင်ဵအပမစ်မျောဵ၏ ေရအရည်အေသွဵကုိ 

စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴ ကုိကည်ီမှု ရှိ မရှိ စစ်ေဆဵရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ စစ်ေဆဵရာတွင် သတ်မှတ်အရည်အေသွဵနှငဴ် မကိုက်ညီပါက ေသာက်သဳုဵေရ ေပဵေဝပခင်ဵလုပ်ငန်ဵကုိ 

ရပ်ဆုိင်ဵထာဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တာဵပမစ်ပခင်ဵ ပပုလုပ်နိငု်သည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ေဆာင်ရွက်ဖပီဵေနာက် ေသာက်သဳုဵေရရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵကို ေရအရည်အေသွဵ စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵ 

သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ သငဴ်ေလျော်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵပဖငဴ်လျောထာဵေဆာင်ရွက်ေပဵ ရမည်။ 

၁၈။ ဦဵစီဵဌာနသည် အေကကာင်ဵအမျေ ို ဵမျေ ို ဵေကကာင်ဴ ေသာက်သဳုဵေရပပတ်လပ်သညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသမျောဵ သ့ုိ 

သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်မျောဵနှငဴ် 

ညှိနှိုင်ဵ၍ ေသာက်သဳုဵေရရရိှနိုင်ရန် အလျေင်အပမန် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

၁၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေရအရင်ဵအပမစ်မျောဵကို စီမဳခန့်ခွပဲခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵကာကွယ်ပခင်ဵတ့ုိနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သတင်ဵအချေက်အလက် 

ေကာက်ယူပခင်ဵ၊ ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ သိရှိနာဵလည်ေစရန် အသိပညာေပဵပခင်ဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵ ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵဆိုင်ရာ အေလဴအထ မျောဵ 

ကျေင်ဴသဳုဵလာေစေရဵအတွက် သကဆုိ်င်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစုိဵရမဟုတ် ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် 

ပူဵေပါင်ဵ၍ ေအာက်ပါတို့ကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပတ်ဝန်ဵကျေင်သန့်ရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ ေကာင်ဵမနွ်ေသာ အေလဴအထမျောဵ ကျေင်ဴသဳုဵလာေစရန် 

ေလဴကျေငဴ်ပျေ ို ဵေထာင်ေပဵပခင်ဵ၊ 

(ခ) ချေုဳနွယ်ပိတ်ေပါင်ဵမျောဵ ရှင်ဵလင်ဵပခင်ဵ၊ အမှိုက်ထွက်ရှိမှုကိ ုေလျှာဴချေပခင်ဵ၊ ပလတ်စတစ်နှင်ဴ အမှိုက ်မျောဵ 

စနစ်တကျေစွန့်ပစ်ရန် ေနရာသတ်မှတ်ပခင်ဵ၊ အမှိုက်မျောဵကို ပပနလ်ည်အသဳုဵပပုပခင်ဵ၊ ပပနလ်ည် အသဳုဵပပုနုိင်သညဴ် 

အမျေ ို ဵအစာဵနှင်ဴ အသဳုဵမပပုနိုင်သည်ဴ အမျေ ို ဵအစာဵခဲွပခာဵပခင်ဵတ့ုိအတွက် အသိပညာ ေပဵပခင်ဵနှငဴ် 

စည်ဵရုဳဵေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 
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(ဂ) ေရစီဵေရလာေကာင်ဵမွန်ေရဵနှင်ဴ ေရဆုိဵမျောဵကုိ စနစ်တကျေေဘဵကင်ဵစွာ စွန့်ပစ်ပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ေဘဵကင်ဵေအာင်သန့်စင်ေစ၍ ပပနလ်ည်အသဳုဵပပုပခင်ဵတ့ုိအတွက် အသိပညာေပဵပခင်ဵနှငဴ် စည်ဵရုဳဵ ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(ဃ) ကျေန်ဵမာေရဵနှင်ဴ ညီညွတ်ေသာ ယင်လဳုအိမ်သာမျောဵ စနစ်တကျေ ေဆာက်လုပ်သဳုဵစွဲေစပခင်ဵ၊ 

(င) ေကျေဵလက်ေဒသရှိ ေနအိမ်မျောဵ၊ အေဆာက်အအုဳမျောဵတွင် ေလထုညစ်ညမ်ဵမှု မပဖစေ်ပါ်ေစေရဵနှင်ဴ 

ေလျောဴနည်ဵသက်သာေစေရဵအတွက် အသိပညာေပဵေဆာင်ရွက်ေစပခင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၈) 

ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၁။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) သက်ဆုိင်သညဴ ်အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ခ) သက်ဆုိင်ရာေကျေဵရွာလျှပ်စစမီ်ဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီကို ဖဲွ့စည်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၂။ (က) ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ ေဆာင်ရွက်လုိသူ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ကိငု်ခွင်ဴ ရရိှလုိသူသည် 

သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျောဵနှင်ဴအညီ ခွင်ဴပပုမိန့်ရရှိနိုင်ေရဵအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ခွငဴ်ပပုမိန့်ရရိှသူသည် ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် ေကျေဵရွာမီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီတ့ုိ၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖင်ဴ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခ ေကာက်ခနဳိုင်ေရဵအတွက် လုပ်ထဳုဵ လုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ခွင်ဴပပုမိန့်ရရိှသူသည် လျှပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵ လုပ်ငန်ဵမျောဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် သတ်မှတ်စဳချေနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ် 

ကိုက်ညီေရဵ၊ ပတ်ဝန်ဵကျေင်ထိခိုက်မှုနှငဴ်ေဘဵအန္တရာယ်ပဖစ်ပွာဵမှုမရှိေစေရဵ တ့ုိကုိ ထည်ဴသွင်ဵစဉ်ဵစာဵ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၃။ ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵကုိ ကုိယဴ်အာဵကုိယ်ကိုဵ ေဆာင်ရွက်သူမှအပ ပုဒ်မ ၉ ပါ 

နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပရ်ပ်ပဖငဴ်ေဆာင်ရွက်သူသည် တည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဖပီဵ စီဵသည်ဴအခါ ေအာက်ပါ အတုိင်ဵ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနီှဵပမှုပ်နှမဳှု မပါဝင်ပါက လုပ်ငန်ဵဖပီဵလျှင်ဖပီဵချေင်ဵ သက်ဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာလျှပ်စစ် 

မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴအညီ လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်ရန်၊ 

(ခ) ပုဂ္ဂလိကရင်ဵနှီဵပမှုပ်နှမဳှုပါဝင်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခ ေကာက်ခခဳွငဴ် သတ်မှတ်ကာလကုန်ဆဳုဵ ပါက- 

(၁) သက်ဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာလျှပ်စစမီ်ဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ လွှဲေပပာင်ဵ ေပဵအပ်ရန်၊ 

(၂) လုပ်ငန်ဵဆက်လက ်လုပ်ကိင်ုေဆာင်ရွက်လုိပါက သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴအညီ ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တင်ပပ၍ 

ခွငဴ်ပပုချေက်ရယူေဆာင်ရွက်ရန်။ 
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၂၄။ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပ အကူအညီအေထာက်အပဴဳပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် ေကျေဵလက်ေဒသ လျှပ်စစ ်မီဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵတွင် 

ပပင်ဆင်ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆုိင်ရာေကျေဵရွာ လျှပ်စစ် မီဵလင်ဵေရဵေကာ်မတီသည် 

ဦဵစီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ချေက်နှငဴ်အညီ ကုန်ကျေစရိတ် ေကာက်ခ ဳနိုင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၉) 

ေကျေဵလက်ေဒသအိမ်ရာတည်ေဆာက်ေရဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ရာတွင် ေအာက်ပါတို့ကုိ အေလဵထာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ အုိဵအိမ်အတည်တကျေ ေနထုိင်နိုင်ရန်အတွက် အေထာက်အကူ ပဖစေ်စေရဵ၊ 

(ခ) သဘာဝေဘဵဒဏ် ခဳနိုင်ရည်ရိှေစေရဵ၊ ေလဝင်ေလထွက် ေကာင်ဵမနွ်ေစေရဵနှင်ဴ သက်ဆုိင်ရာ ေဒသ၏ ဓေလဴထဳုဵစဳ 

ယဉ်ေကျေဵမှုတ့ုိနှငဴ် ကိုက်ညီေစေရဵ၊ 

(ဂ) ေပမယာပုိင်ဆုိင်မှုကိ ုဥပေဒနှငဴ်အညီ စနစ်တကျေ စိစစ်သတ်မှတ်ေရဵ။ 

၂၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေဘဵအန္တရာယ်ကျေေရာက်ေသာ ေဒသအပါအဝင် အေကကာင်ဵအမျေ ို ဵမျေ ို ဵေကကာင်ဴ 

ေကျေဵရွာသစ်ထူေထာင်ေသာေဒသတွင် သင်ဴေလျော်ေသာ ေပမေနရာေရွဵချေယ်သတ်မှတ်ပခင်ဵ အပါအဝင် ေကျေဵလက်ေဒသ 

အိမ်ရာေဆာက်လုပ်သညဴ် ကိစ္စရပ်မျောဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ သက်ဆုိင်သည်ဴအစိုဵ ရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵဖပီဵ  

ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်ေရဵ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရာတွင် ပုဒ်မ ၉ ပါ 

နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပရ်ပ်ကုိ အသဳုဵပပု၍ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၈။ ပုဒ်မ ၉ ပါ နည်ဵလမ်ဵတစ်ရပရ်ပ်နှငဴ်အညီ ေကျေဵလက်ေဒသ အိမ်ရာေဆာက်လုပ်သူသည် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ဖပီဵစီဵပါက 

ဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴအညီ အပန်ှဳရမည်။ ဦဵစီဵဌာနက သက်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်အဖဲွ့သုိ့ 

အိမ်ရာေဆာက်လုပ်မှုဆုိင်ရာ မှတ်တမ်ဵမျောဵနှငဴ်အတူ စနစ် တကျေ ဆက်လက ်လွှဲေပပာင်ဵေပဵအပ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွ ထူေထာင်ေပဵပခင်ဵလုပ်ငန်ဵ 

၂၉။ ဦဵစီဵဌာနသည် ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ ကကီဵကကပမ်ှုေကာ်မတီ၏ ခွင်ဴပပု ချေက်ပဖင်ဴ- 

(က) ပပည်ေထာင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ၊ တုိင်ဵေဒသကကီဵ သ့ုိမဟုတ် ပပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွ၊ ပပည်တွင်ဵ အလှူရှင်မျောဵ၊ 

နိုင်ငဳတကာအစုိဵရ၊ အစုိဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ်ပဂု္ဂလိကတ့ုိ၏ ေထာက်ပဴဳ လှူဒါန်ဵေငွတို့ပဖင်ဴ 

ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျောဵအတွက် အရင်ဵမေပျောက်မတည်ရန်ပဳုေငွကို ထူေထာင်ရမည်- 

(၁) ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ ဆင်ရဲနွမ်ဵပါဵမှု ေလျောဴနည်ဵေစေရဵအတွက် အလုပ်အကိင်ု အခွငဴ်အလမ်ဵနှင်ဴ 

မိသာဵစုဝင်ေငွတုိဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဖာ်ေဆာင်ပခင်ဵ၊ 

(၂) စာဵနပ်ရိက္ခာ ဖူလဳုေစေရဵအတွက် တစ်နိငု်တစ်ပုိင် စိုကပ်ျေ ို ဵေမွဵပမူေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက ်ပခင်ဵ၊ 
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(၃) အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွမှ တုိဵပွာဵလာေသာေငွပဖငဴ် ေကျေဵရွာဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵကုိ ပပည်သူမျောဵ 

ကိုယ်တိုင်အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ပခင်ဵ၊ 

(၄)ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ စွမ်ဵေဆာင်ရည်တိုဵတက်လာေစေရဵနှငဴ် ေဘဵအန္တရာယ်မျောဵ 

ကျေေရာက်လာပါက တ့ဳုပပန်မှုအာဵေကာင်ဵေသာ လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ ေပါ်ေပါက်လာေစေရဵအတွက် 

ေလဴကျေငဴ်ပျေ ို ဵေထာင်ပခင်ဵ။ 

(ခ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ လုပ်ငန်ဵစီမကဳိန်ဵမျောဵ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လုိအပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျောဵ 

ဖဲွ့စည်ဵဖပီဵ  ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ အဖွဲ့အဆင်ဴဆငဴ်၏ တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပုိင်ခွငဴ်မျောဵ၊ စည်ဵကမ်ဵသတ်မှတ်ချေက်မျောဵ၊ ရန်ပုဳေငွ 

စီမဳခန့်ခွေဲရဵဆုိင်ရာကိစ္စရပ်မျောဵ ပါဝင်သညဴ ်လုပ်ငန်ဵ လမ်ဵညွှန်ချေက်မျောဵကုိ ေရဵဆဲွထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

၃၀။ ဦဵစီဵဌာနသည် အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွကိ ုမေပျောက်ပျေက်ေစေရဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာ 

ေကျေဵရွာလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့မျောဵ၏ ရန်ပုဳေငွသဳုဵစွဲပခင်ဵ၊ စာရင်ဵဇယာဵထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် ပခင်ဵ တ့ုိကုိ 

ကကပ်မတ်ကွပ်ကဲစစ်ေဆဵရမည်။ 

၃၁။ အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွအာဵ တစ်စုတဳစ်ေယာက်က အလဲွသဳုဵစာဵပပုေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှလျှင် သ့ုိမဟုတ် 

အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွကို ေချေဵယူသဳုဵစွဲသူသည် အရင်ဵေငွနှင်ဴ ကျေသင်ဴသညဴ် အတုိဵေငွတ့ုိကုိ 

သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ ေပဵသငွ်ဵရန် ပျေက်ကွက်ေကကာင်ဵ ေတွ့ရိှလျှင် ေကျေဵရွာ လုပ်ငန်ဵအဖွဲ့သည် သက်ဆုိင်ရာ 

တရာဵရဳုဵတွင် တရာဵစဲွဆုိရမည်။ 

၃၂။ ေကျေဵရွာလုပ်ငန်ဵအဖွဲ့ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦဵဦဵက အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွအာဵ အလဲွသဳုဵစာဵပပုေကကာင်ဵ 

ေတွ့ရိှလျှင် ဖမို ့နယ်အဆင်ဴလုပ်ငန်ဵအဖဲွ့သည် ထုိသူအာဵ သက်ဆုိင်ရာ တရာဵရဳုဵတွင် တရာဵစဲွဆုိရမည်။ 

၃၃။ ေကျေဵလက်ေဒသေနပပည်သူမျောဵသည်- 

(က) ေကျေဵရွာအလုိက် အရင်ဵမေပျောက် မတည်ရန်ပဳုေငွမျောဵကို ေချေဵယူသဳုဵစွဲခွငဴ်ရိှသည်။ 

(ခ) စိုကပ်ျေ ို ဵေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေမွဵပမူေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ေရလုပ်ငန်ဵ၊ လျှပ်စစမီ်ဵရရိှေရဵလုပ်ငန်ဵ၊ ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်ဵ၊ 

ေရာင်ဵဝယ်မှုလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ အပခာဵအသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျောင်ဵလုပ်ငန်ဵမျောဵ ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက ်

သတ်မှတ်ချေက်နှငဴ်အညီ ေချေဵယူနိငု်သည်။ 

(ဂ) ေချေဵယူသည်ဴ အရင်ဵေငွနှငဴ် ကျေသင်ဴသညဴ်အတုိဵေငွတ့ုိကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှင်ဴအညီ ပပနလ်ည် ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

(ဃ) ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ရရိှေသာအတုိဵေငွကို ဦဵစီဵဌာန၏ အတည်ပပုချေက်ရယူ၍ ေကျေဵလက်ေဒသ 

ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵတွင် သတ်မှတ်ချေက်မျောဵနှငဴ်အညီ သဳုဵစွဲအေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၁) 

ဘဏ္ဍာရန်ပဳုေငွထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှင်ဴ စာရင်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ 

၃၄။ ဝနက်ကီဵဌာနနှငဴ်ဦဵစီဵဌာနတ့ုိသည် ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵအတွက် ခွငဴ်ပပု ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမျောဵကုိ 

ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴအညီ သဳုဵစွဲရမည်။ 
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၃၅။ ဝန်ကကီဵဌာနသည ်ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပပည်တွင်ဵ ပပည်ပအကူ အညီ 

အေထာက်အပဴဳအပဖစ်ရရှိေသာ နိုင်ငဳပခာဵသဳုဵေငွအပါအဝင် ေငွေကကဵနှင်ဴပစ္စည်ဵမျောဵကုိ လက်ခ ဳပခင်ဵ၊ ထိန်ဵသိမ်ဵပခင်ဵနှငဴ် 

အသဳုဵပပုပခင်ဵတ့ုိကုိ သက်ဆုိင်ရာအစုိဵရဌာန၊ အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစိုဵရ မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵဖပီဵ  

အစိုဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူခင်ဴွပပုချေက်ပဖငဴ် ေဆာင်ရွက်ရ မည်။ 

၃၆။ ဦဵစီဵဌာနသည် ပုဒ်မ ၃၅ အရ ပပည်တွင်ဵပပည်ပ အကူအညီ အေထာက်အပဴဳအပဖစ်ရရှိေသာ နုိင်ငဳပခာဵသဳုဵေငွ 

အပါအဝင်ေငွေကကဵမျောဵကုိ သတ်မှတ်ချေက်မျောဵအတုိင်ဵ ဝနက်ကီဵဌာန၏ ခွငဴ်ပပုချေက်ပဖင်ဴ သီဵပခာဵဘဏ်စာရင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်၍ 

ဥပေဒနှငဴ်အညီ လုိကန်ာသဳုဵစွဲေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၇။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵအတွက် သက်ဆုိင်ရာခွငဴ်ပပုချေက် ရရိှဖပီဵသည်ဴ 

တုိကရ်ိုကေ်ထာက်ပဴဳေငွနှင်ဴ ပစ္စည်ဵမျောဵကုိ ေဒသခဳပပည်သူမျောဵသို့ တုိကရ်ိုကလ်ွှဲေပပာင်ဵ ေပဵအပ်ေဆာင်ရွက်ေစ၍ 

ေငွေကကဵသဳုဵစွဲမှုနှင်ဴ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုကို ကကီဵကကပရ်မည်။ 

၃၈။ ဦဵစီဵဌာနသည် သက်ဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာလုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျောဵ ပူဵေပါင်ဵ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်သညဴ် 

ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ အသဳုဵစရိတ် ရှင်ဵတမ်ဵမျောဵကို သတ်မှတ်သညဴ် 

ကာလအပိုင်ဵအပခာဵပဖင်ဴ အမျောဵပမင်သာသညဴ်ေနရာတွင် ေဖာ်ပပနိုင် ေရဵအတွက ်စီမဳေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၃၉။ ဦဵစီဵဌာနအပါအဝင် ဤဥပေဒအရ ဖဲွ့စည်ဵတာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵေကာ်မတီ၊ ဆပ် ေကာ်မတီနှငဴ် 

လုပ်ငန်ဵအဖဲွ့မျောဵသည် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ ေငွေကကဵနှငဴ်ပစ္စည်ဵမျောဵ 

ရရိှသဳုဵစွဲမှုနှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုတို့ကုိ ပပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ် ချေုပ်ရုဳဵ ၏ စာရင်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵခဳယူရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၂) 

ပပစ်မှုနှင်ဴပပစ်ဒဏ်မျောဵ 

၄၀။ မည်သူမဆုိ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵစီမကဳိန်ဵမျောဵကုိ တာဝန်အရ အေကာင် 

အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်သူအာဵ- 

(က) ရာဇဝတ်မကင်ဵေသာ အနိုင်အထက်ပပုလုပ်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်နစှ်သိန်ဵထက်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နှစရ်ပ်လဳုဵ ပဖစေ်စ ချေမှတ်ရမည်။ 

(ခ) ဖခိမ်ဵေပခာက်ပခင်ဵ၊ ေနှာငဴ်ယှက်ပခင်ဵ၊ ဟန့်တာဵပခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တာဵဆီဵ ပခင်ဵပပုလုပ်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှု 

ထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကိ ုတစ်နှစထ်က်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်တစ်သိန်ဵထက် မပုိေသာ 

ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၄၁။ မည်သူမဆုိ ဤဥပေဒအရ ထုတ်ပပန်သညဴ် နည်ဵဥပေဒမျောဵ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျောဵပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်တစ်ရပရ်ပ်ကိ ု

ေဖာက်ဖျေက်ကျေူဵလွန်ေကကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လုိကန်ာရန် ပျေက်ကကွ်ေကကာင်ဵ ပပစမ်ှုထင်ရှာဵစီရင်ပခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကို 

တစ်နှစထ်က်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ကျေပ်တစ်သိန်ဵ ထက ်မပုိေသာ ေငွဒဏ်ပဖစ်ေစ၊ ဒဏန်ှစ်ရပ်လဳုဵပဖစ်ေစ 

ချေမတ်ှရမည်။ 
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အခန်ဵ (၁၃) 

အေထွေထွ 

၄၂။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသေန ပပည်သူမျောဵ၏ လူမှုစီဵပွာဵေရဵဆုိင်ရာ အသိပညာတုိဵပွာဵေစ ေရဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၄၃။ ေကျေဵလက်ေဒသ ဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵဆုိင်ရာ ေကျေဵရွာေကာ်မတီ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့မျောဵ ဖဲွ့စည်ဵရာ တွင် 

အမျေ ို ဵသမီဵမျောဵပါဝင်ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 

၄၄။ ဦဵစီဵဌာနသည် အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵမျောဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵက ေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် 

ဖဳွ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျောဵနှင်ဴစပ်လျေဉ်ဵ၍ သက်ဆုိင်သညဴ်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျောဵနှငဴ် လုိအပ်သလုိ 

ေပါင်ဵစပ်ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၄၅။ ဦဵစီဵဌာနသည် ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတုိဵတက်ေရဵနှငဴ်စပ်လျေဉ်ဵ၍ ပပည်တွင်ဵပပည်ပ အကူအညီ 

အေထာက်အပဴဳပဖငဴ်ရရိှသညဴ် ေငွေကကဵ၊ ပစ္စည်ဵသဳုဵစွဲမှုနှငဴ ်လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှုတို့ကုိ ထုတ်ပပန်ေကကညာ ရမည်။ 

၄၆။ မည်သူမဆုိ ေကျေဵလက်ေဒသဖဳွ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵလုပ်ငန်ဵဆိင်ုရာ ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေငွေကကဵကုိ အလဲွသဳုဵစာဵပပုလျှင် 

ထုိသူကိ ုတည်ဆဲဥပေဒအရ အေရဵယူရမည်။ 

၄၇။ ဤဥပေဒပုဒ်မ ၄၀ နှင်ဴ ၄၁ တို့ပါ ပပစမ်ှုမျောဵကို ရဲအေရဵယူပုိင်ခွငဴ်ရှိေသာ ပပစမ်ှုမျောဵအပဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၄၈။ ဤဥပေဒပါ ပပဋ္ဌာန်ဵချေက်မျောဵကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

(က) ဝနက်ကီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျေဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျောဵကုိ အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီ ချေက်ပဖင်ဴ 

ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

(ခ) ဝနက်ကီဵဌာနနှင်ဴ ဗဟိုကကီဵကကပ်မှုေကာ်မတီတ့ုိသည် အမနိ့်ေကကာ်ပငာစာ၊ အမနိ့်၊ ညွှန်ကကာဵချေက်နှငဴ် 

လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျောဵကုိ ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

(ဂ) ဦဵစီဵဌာနသည် ဝနက်ကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချေက်ပဖငဴ် အမနိ့်နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵချေက်မျောဵကို ထုတ်ပပန် နိုင်သည်။ 

ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဖဲွ့စည်ဵပုအဳေပခခဳဥပေဒအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ေရဵထုိဵသည်။ 

 
 (ပဳု) ဝင်ဵပမင်ဴ 

 နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 




