
 

 

 
 

 ေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးအရွယ်အရွယ်အရွယ်အရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်    ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာဥပေဒဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာဥပေဒဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာဥပေဒဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာဥပေဒ    

(၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊  ပြ ည်ေထာင်စုလ*တ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ်  ၄ ။) 

၁၃၇၅  ခု�ှစ်၊  တပို2တွဲလဆန်း    ၇    ရက် 

(၂၀၁၄ ခု�ှစ်၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလ   ၆  ရက်) 

ြပည်ေထာင်စုလ*တ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို  ပြ :ာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁)))) 

အမည်�ှင့်အဓိပ<ာအမည်�ှင့်အဓိပ<ာအမည်�ှင့်အဓိပ<ာအမည်�ှင့်အဓိပ<ာယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်ယ်ေဖာ်ပြ ချက်    

၁။ ဤဥပေဒကို ေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးအရွယ်အရွယ်အရွယ်အရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်    ဖွံ� ဖ� ိ�းေရးဆိုင်ရာဥပေဒဖွံ� ဖ� ိ�းေရးဆိုင်ရာဥပေဒဖွံ� ဖ� ိ�းေရးဆိုင်ရာဥပေဒဖွံ� ဖ� ိ�းေရးဆိုင်ရာဥပေဒဟု 

ေခ>တွင်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရိှေသာ ေအာက်ပါစကားရပ်များသည် ေဖာ်ပြ ပါအတုိင်း အဓိပ<ာယ် သက်ေရာက် 

ေစရမည်  - 

(က) ေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးေရှးဦးအရွယ်အရွယ်အရွယ်အရွယ်ကေလးသူငကေလးသူငကေလးသူငကေလးသူငယ်ယ်ယ်ယ်    ဆုိသည်မှာ ေမွးကင်းစမှအသက်ရှစ်�ှစ်ပြ ည့်သည့် အရွယ်အထိ 

ရိှသူကို ဆုိသည်။ 

( ခ ) ေန2ကေလးထိန်းဌာနေန2ကေလးထိန်းဌာနေန2ကေလးထိန်းဌာနေန2ကေလးထိန်းဌာန    ဆုိသည်မှာ အသက်ေခြ ာက်လပြ ည့်ပ� ီး အသက်သံုး�ှစ် မပြ ည့်ေသးေသာ 

ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတB ၊ လူမCဆက်ဆံေရး၊ စိတ်လCပ်ရှား 

ခံစားမC၊ အာဟာရ�ှင့် ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ိ�းမCရရိှေစရန်  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေပးေသာ 

ဌာန၊ ေကျာင်း သို2မဟုတ် လုပ်ငန်းကို ဆုိသည်။ 

( ဂ ) မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်း    ဆုိသည်မှာ အသက်သံုး�ှစ်ပြ ည့်ပ� ီး အသက်ငါး�ှစ်မပြ ည့်ေသးေသာ 

ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များ�ှင့် အသက်ငါး�ှစ်ပြ ည့်ပ� ီးေသာ်လည်း မူလတန်းေကျာင်းသုိ2 

အပ်�ံှခြ င်း မပြ �ေသးေသာသူများအား ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတB ၊ လူမCဆက်ဆံေရး၊ စိတ်လCပ်ရှား 

ခံစားမCဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ိ�းမCရရိှေစရန်�ှင့်ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများ 

ရရိှေစရန်  ပြ �စုပျိ�းေထာင် ေလ့ကျင့်ေပးေသာ ဌာန၊ ေကျာင်း သုိ2မဟုတ် လုပ်ငန်းကုိဆုိသည်။ 

(ဃ) သံုးသံုးသံုးသံုး�ှစ်မပြ ည့်မီ�ှစ်မပြ ည့်မီ�ှစ်မပြ ည့်မီ�ှစ်မပြ ည့်မီ    ကေလးများပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးလမ်းH*န်ကေလးများပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးလမ်းH*န်ကေလးများပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးလမ်းH*န်ကေလးများပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးလမ်းH*န်    ဆုိသည်မှာ အသက်သံုး�ှစ် မပြ ည့် 

ေသးေသာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များ၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတB ၊ လူမCဆက်ဆံေရး၊ 

စိတ်လCပ်ရှားခံစားမC၊ အာဟာရ�ှင့်ကျန်းမာေရးဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ိ�းမCရရိှေစရန် ဝန်ကF ီးဌာနက 

ထုတ်ပြ န် ေသာ လမ်းH*န်ချက်ကို ဆုိသည်။ 

( င ) မူလတန်းကF ိ�အရွယ်ကေလးများမူလတန်းကF ိ�အရွယ်ကေလးများမူလတန်းကF ိ�အရွယ်ကေလးများမူလတန်းကF ိ�အရွယ်ကေလးများ    ဘက်စံုဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘက်စံုဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘက်စံုဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဘက်စံုဖွံ�ဖ� ိ�းေရး    သင်JုိးH*န်းတမ်းသင်JုိးH*န်းတမ်းသင်JုိးH*န်းတမ်းသင်JုိးH*န်းတမ်း    ဆုိသည်မာှ အသက် 

သုံး�ှစ်ပြ ည့်ပ� ီး အသက်ငါး�ှစ်မပြ ည့်ေသးေသာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ် များအား 

ကာယ၊ ဥာဏ၊ စာရိတB ၊ လူမCဆက်ဆံေရး၊ စိတ်လCပ်ရှားမCဆုိင်ရာ ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ိ�းမCရရိှေစရန်�ှင့် 

ဘဝတစ်သက်တာအတွက် အေလ့အကျင့်ေကာင်းများရရိှေစရန်  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ရာတွင် 

လုိက်နာေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ဝန်ကF ီးဌာနက သတ်မှတ်ထုတ်ပြ န်ေသာ သင်JုိးH*န်းတမ်းကုိ 

ဆုိသည်။ 
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( စ ) မူလတန်းကF ိ�အတန်းမူလတန်းကF ိ�အတန်းမူလတန်းကF ိ�အတန်းမူလတန်းကF ိ�အတန်း    ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ ပညာေရးဝန်ကF ီးဌာနက ပညာေရး 
 မြ Kင့်တင်မCအစီအစဥ်အရ အေခြ ခံပညာေကျာင်းများတွင် တဲွဖက်ဖွင့်လှစ်ထားေသာ မူလတန်း 
 ကF ိ�အတန်းကို ဆုိသည်။ 

(ဆ) ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း    ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့်အစိုးရ မဟုတ်ေသာ 
အဖဲွ�အစည်းတစ်ခုခု၏ ေထာက်ပ့ံမC သုိ2မဟုတ် စီမံခန်2ခဲွမCဖြ င့်  ပြ ည်သူလူထုက မိမိတုိ2ရပ်ကွက် 
သို2မဟုတ် ေကျးရွာအတွင်းတွင် ေဆာင်ရွက်ေသာ ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ် ပြ �စု 
ပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့် ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ 

( ဇ ) အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းအိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းအိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းအိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့်အစိုးရမဟုတ်ေသာ 
အဖွဲ�အစည်း တစ်ခုခု၏ ေထာက်ပံ့မC သို2မဟုတ် စီမံခန်2ခွဲမCဖြ င့် ေစတနာ့ဝန်ထမ်း မိခင် 
တစ်ဦး သို2မဟုတ် မိခင်များကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရိှ ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်တုိ2ကို 
အိမ်တစ်အိမ်တွင် စုစည်း၍ လံုခ� �ံ စိတ်ချရေသာေနရာ�ှင့်လCံ2ေဆာ်မC ေကာင်းေသာ သင်ယူမC 
ပတ်ဝန်းကျင်တုိ2ကုိ ဖန်တီးပ� ီးေဆာင်ရွက်ေသာ ေရှးဦးအရွယ် ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး 
�ှင့်ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းကိုဆိုသည်။ 

(ဈ) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2    ဆုိသည်မှာ ေန2ကေလးထိန်းဌာနကုိ ဖြ စ်ေစ၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းကုိ 
 ဖြ စ်ေစ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြ �၍ မှတ်ပံုတင်ပ� ီး ဤဥပေဒအရ ထုတ်ေပးေသာခွင့်ပြ �မိန်2ကုိ 
ဆုိသည်။ 

(ည) ခွင့်ပြ �ချခွင့်ပြ �ချခွင့်ပြ �ချခွင့်ပြ �ချက်က်က်က်    ဆုိသည်မှာ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းကုိဖြ စ်ေစ၊ အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းကုိ  ဖြ စ်ေစ 
ေဆာင်ရွက်ခွင့်ပြ �ေကP ာင်းဤဥပေဒအရထုတ်ေပးေသာခွင့်ပြ �ချက်ကိုဆုိသည်။ 

( ဋ ) ဝန်ကF ီးဌာနဝန်ကF ီးဌာနဝန်ကF ီးဌာနဝန်ကF ီးဌာန ဆုိသည်မာှ  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရ လူမCဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည် 
ေနရာ ချထားေရးဝန်ကF ီးဌာနကို ဆုိသည်။ 

( ဌ ) ဝန်ကF ီးဝန်ကF ီးဝန်ကF ီးဝန်ကF ီး    ဆုိသည်မှာ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရ လူမCဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်  ပြ န်လည်ေနရာ 
ချထားေရးဝန်ကF ီးဌာန ဝန်ကF ီးကိုဆိုသည်။ 

( ဍ ) ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�    ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရဖွဲ�စည်းေသာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလး 
သူငယ်ပြ �စု ပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးလုပ်ငန်း ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲကို ဆုိသည်။ 

( ဎ ) တုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီး    သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်     ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအ ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအ ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအ ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဖဲွ�ဖဲွ�ဖဲွ�    ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ဖဲွ�စည်းေသာ 
ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ် ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့် ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးလုပ်ငန်း တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ် 
 ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�ကို ဆုိသည်။    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၂၂၂၂)))) 

ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်များများများများ    

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတုိင်းဖြ စ်သည် - 

(က) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များကို မှန်ကန်ေသာ အသိစိတ်ဓာတ်အေခြ ခံသည့် ကာယ၊ 
ဥာဏ၊ စာရိတB ၊ လူမCဆက်ဆံေရးစသည်များ ဘက်စုံဖွံ�ဖ� ိ�းေစေရးအတွက် ကေလးသူငယ် 
ဖွံ�ဖ� ိ�းေရး စံ�Cန်းများ�ှင့်အညီ  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ရန်၊ 
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( ခ ) �ိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး ေန2ကေလးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ � 

လုပ်ငန်း၊ အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြ န်2ပြ န်2တည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်�ိုင်ရန်�ှင့် 

ကေလးသူငယ်များအား စနစ်တကျ  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး၊ ဖံွဖ� ိ�းေရးအတွက် နည်းပညာ�ှင့် 

စီမံခန်2ခွဲမCဆုိင်ရာ အကူအညီများေပးရန်၊ 

( ဂ )  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာအဖွ�ဲအစည်းများအားေန2ကေလးထိန်း 

ဌာနများ�ှင့် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများကုိ စနစ်တကျတည်ေထာင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြ �ခြ င်းအားဖြ င့် 

လူသားအရင်းအမြ စ် ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရးကို အေထာက်အကူပြ ��ိုင်ရန်၊ 

(ဃ) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် လိုအပ်ေသာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား အေခြ ခံ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊    ဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်ခွင့်၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်�ှင့်ပါဝင် 

ေဆာင်ရွက်ခွင့်ရရှိေစေရးအတွက်  ဖြ ည့်ဆည်းေပး�ိုင်ရန်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၃၃၃၃))))    

ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�    ဖဲွ�စည်းခြ င်းဖဲွ�စည်းခြ င်းဖဲွ�စည်းခြ င်းဖဲွ�စည်းခြ င်း 

၄။  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�သည် - 

 (က) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးလုပ်ငန်း ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ကုိ 

ေအာက်ပါပုဂLိ�လ်များဖြ င့် ဖွဲ�စည်းရမည် - 

(၁)  ပြ ည်ေထာင်စုဝန်ကF ီး၊ လူမCဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကF ီးဌာန 

ဥကU: 

(၂) ဒုတိယဝန် ကF ီး၊ လူမCဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့် ပြ န်လည်ေနရာ 

ချထားေရးဝန်ကF ီးဌာန 

ဒုတိယဥကU: 

(၃) H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ အေထွေထွအုပ်ချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာန၊  ပြ ည်ထဲေရး 

ဝန်ကF ီးဌာန 

အဖွဲ�ဝင် 

(၄) H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ ပညာေရးစီမံကိန်း�ှင့်ေလ့ကျင့်ေရး ဦးစီးဌာန၊ 

ပညာေရးဝန်ကF ီးဌာန 

အဖွဲ�ဝင် 

(၅)  H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာေရးဝန်ကF ီးဌာန အဖွဲ�ဝင် 

(၆) H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ သာသနာေရး ဝန်ကF ီးဌာန အဖွဲ�ဝင် 

(၇) H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊  ပြ န်ကP ားေရး�ှင့်  ပြ ည်သူ2ဆက်ဆံေရး ဦးစီးဌာန၊ 

 ပြ န်ကP ားေရးဝန်ကF ီးဌာန 

အဖွဲ�ဝင် 

(၈) ဥကU:၊  မြ န်မာ�ိုင်ငံမိခင်�ှင့်ကေလးေစာင့်ေရှာက်ေရး အသင်း အဖွဲ�ဝင် 

(၉) သင့်ေလျာ်ေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း လူမCေရးအဖွဲ�အစည်းများမှ 

ကိုယ်စားလှယ်များ 

အဖွဲ�ဝင် 
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( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ဖဲွ�စည်းထားေသာ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ကုိ လုိအပ်ပါက  ပြ င်ဆင်ဖဲွ�စည်းခြ င်း 

 ပြ ��ိုင်သည်။  

၅။ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ားတာဝန်�ှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်များအပြ င် 

ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့်ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာအကူအညီ 

�ှင့် အသိပညာေပးေရးတုိ2အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 

( ခ ) ေန2ကေလးထိန်းဌာနများ၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း၊ အိမ်အေခြ ပြ � 

လုပ်ငန်းများကုိ  မ� ိ�2များတွင်သာမက ေကျးရွာများအထိပါ �ုိင်ငံတစ်ဝန်းလံုး ကျယ်ကျယ်ပြ န်2ပြ န်2 

တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်�ိုင်ရန် စီမံေဆာင်ရွက် ခြ င်း�ှင့် သင့်ေလျာ်ေသာ အကူအညီ�ှင့် 

အေထာက်အပံ့များေပးခြ င်း၊ 

( ဂ ) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ် ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့် ဖွံ� ဖ� ိ�းေရးဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနများ၊ 

ကုလသမဂL အဖွဲ�အစည်းများ၊ ြပည်တွင်းြပည်ပအစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများ�ှင့် 

ေစတနာ့ဝန်ထမ်း ပုဂLိ�လ်များကို ေပါင်းစပ်ညKိ�Cိင်းေပးခြ င်း၊ 

(ဃ) တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�များ ဖဲွ�စည်းခြ င်း�ှင့်ယင်းအဖဲွ�များ၏ 

လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ခြ င်း၊ 

( င )  ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများအား ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့် 

မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများတည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2ထုတ်ေပးခြ င်း၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့် 

အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများအား ခွင့်ပြ �ချက်များ ထုတ်ေပးခြ င်း၊ 

( စ )  ပြ ည်တွင်း  ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းများက တည်ေထာင် 

ဖွင့်လှစ်ေသာ ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ � လုပ်ငန်း 

�ှင့် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများကို  ကF ီးကP ပ်ခြ င်း�ှင့် စစ်ေဆးခြ င်း၊ 

(ဆ) ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ရန် လိုအပ်ေသာ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား အေခြ ခံ 

ကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊    ဖံွ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ခွင့်၊ ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ခွင့်၊ ပါဝင်ေဆာင်ရွက် 

ခွင့်ရရိှေစရန် အကူအညီေပးေရးအတွက် လမ်းH*န်မCေပးခြ င်း�ှင့်  ကF ီးကP ပ် ခြ င်း၊ 

( ဇ ) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား  ဖြ ည့်စွက်အာဟာရေကYးေမွးမC အစီအစဥ်များချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ခြ င်း�ှင့်အမZ ာပူးကေလးေမွးဖွားသည့် မိခင်�ှင့်ကေလးများအား သင့်ေလျာ်သည့် 

အကူအညီ အေထာက်အပံ့များေပးခြ င်း၊ 

(၁၀) H*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမCဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရး 

�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရးဝန်ကF ီးဌာန 

အတွင်းေရးမှVး 

(၁၁) ဒုတိယH*န်ကP ားေရးမှVးချ�ပ်၊ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမCဝန်ထမ်း၊ 

ကယ်ဆယ်ေရး�ှင့်ပြ န်လည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကF ီးဌာန 

တဲွဖက် 

အတွင်းေရးမှVး 
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( စျ ) ဤဥပေဒအရ ထူေထာင်ေသာ ရန်ပံုေငွကုိ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး 
�ှင့် ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးလုပ်ငန်းတုိ2၌ လုိအပ်သလုိ ခဲွေဝအသံုးပြ �ခွင် ့ေပးခြ င်း�ှင့်လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်မCကုိ 
 ကF ီးကP ပ်ခြ င်း။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၄၄၄၄))))    

တုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီးတုိင်းေဒသကF ီး    သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်သုိ2မဟုတ်     ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဖွဲ�စည်းခြ င်း ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဖွဲ�စည်းခြ င်း ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဖွဲ�စည်းခြ င်း ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ဖွဲ�စည်းခြ င်း    

၆။  ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် သက်ဆုိင်ရာ တိုင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ��ှင့် 
ညKိ�Cိင်းပ� ီး - 

(က) ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး�ှင့် ဖွံ�ဖ� ိ�းေရးလုပ်ငန်း တုိင်းေဒသကF ီး 
သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲကို ေအာက်ပါပုဂLိ�လ်များဖြ င့် ဖွဲ�စည်းရမည် - 

(၁) တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ဝန်ကF ီးချ�ပ်က တာဝန် 
ေပးအပ်ေသာ ဝန်ကF ီးတစ်ဦးဦး 

ဥကU: 

(၂) တုိင်းေဒသကF ီးသုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အေထွေထွ အုပ်ချ�ပ်ေရး 
ဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၃) တိုင်းေဒသ ကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ပညာေရးမှVးJုံးမှ 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၄) တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၅) တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်သာသနာေရးဦးစီးဌာနမှ 
ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၆) တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ပြ န်ကP ားေရး�ှင့်  ပြ ည်သူ2 
ဆက်ဆံေရးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၇) တိုင်းေဒသ ကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်မိခင်�ှင့်ကေလး 
ေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး 

အဖွဲ�ဝင် 

(၈) သင့်ေလျာ်ေသာ ေစတနာ့ဝန်ထမ်း လူမCေရးအဖဲွ�အစည်းများမှ 
ကိုယ်စားလှယ်များ 

အဖွဲ�ဝင် 

(၉) တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်း ဦးစီးမှVး အတွင်းေရးမှVး 

 ( ခ ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ဖဲွ�စည်းထားေသာ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�ကုိ 
လိုအပ်ပါက  ပြ င်ဆင်ဖွဲ�စည်းခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

၇။ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ဤဥပေဒအရ ေပးအပ်ေသာ အခြ ား 
တာဝန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များအပြ င်  ေအာက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်�ှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များကုိ ကျင့်သံုး ေဆာင်ရွက်ရမည် - 

(က) တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အတွင်း ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရး 
�ှင့်ဖံွ�ဖ� ိ�းေရးဆုိင်ရာ နည်းပညာအကူအညီ�ှင့်အသိပညာေပးေရးတုိ2အတွက် စီမံေဆာင်ရွက်ခြ င်း၊ 
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( ခ ) သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အတွင်းရိှှ ပုဂLိ�လ် သုိ2မဟုတ် အဖဲွ�အစည်းတုိ2က 

လည်းေကာင်း၊ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�က ေပါင်းစပ်ညKိ�ိCင်းေပးသည့်  ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် 

အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းတုိ2ကလည်းေကာင်း ဖွင့်လှစ်သည့် ေန2ကေလးထိန်းဌာန 

�ှင့် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများကုိ 

 ကF ီးကP ပ် ခြ င်း�ှင့် စစ်ေဆးခြ င်း။    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၅၅၅၅)))) 

ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်    မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများမူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ    

၈။ ေန2ကေလးထိန်းဌာနကိုဖြ စ်ေစ၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းကို ဖြ စ်ေစ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လိုသည့် 

 ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းသည် တည်ေထာင်ခွင့် ပြ �မိန်2ရရှိရန် 

တုိင်းေဒသ ကF ီး သုိ2မဟုတ်   ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJံုးသုိ2 သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ေလ\ာက်ထားရမည်။ 

၉။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်   ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသည် ပုဒ်မ ၈ အရ ေလ\ာက်ထားချက်ကို 

စိစစ်ပ� ီး သေဘာထားမှတ်ချက် ဖြ င့် တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သုိ2 ဆက်လက် 

တင်ပြ ရမည်။ 

၁၀။ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ပုဒ်မ ၉ အရ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံး၏ တင်ပြ ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ  စိစစ်ပ� ီး - 

(က)  ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်ပါက သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရး 

အဖွဲ�သို2 တင်ပြ ရမည်။ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်းမှ ပုဂLလိက�ှင့်အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်ပါက တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2ထုတ်ေပးခြ င်း သုိ2မဟုတ် ထုတ်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ��ုိင်သည်။ 

ခွင့်ပြ �ပါက ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�၏ သတ်မှတ်ထားေသာ သက်တမ်း�ှင့်စည်းကမ်းချက်များ 

အတိုင်း ထုတ်ေပးရမည်။        

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2 ထုတ်ေပးလ\င် ယင်းသုိ2 ထုတ်ေပးခြ င်းမပြ �မီ မှတ်ပံုတင် 

ေကP းေပးသွင်းေစရမည်။ 

(ဃ) မှတ်ပုံတင်ေကP း၊ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေကP း�ှင့် အခြ ားအခေကP းေငွ 

တုိ2ကုိ  တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစုိးရအဖဲွ�၏ အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၁။ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည်  - 

(က) ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ တည်ေထာင် 

ခွင့်ပြ �မိန်2ထုတ်ေပးခြ င်း သို2မဟုတ် ထုတ်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ��ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2်ကို ထုတ်ေပးလ\င် ယင်းသို2 ထုတ်ေပးခြ င်း မပြ �မီ 

မှတ်ပုံတင်ေကP းေပးသွင်းေစရမည်။ 
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( ဂ ) မှတ်ပုံတင်ေကP း၊ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေကP း�ှင့် အခြ ားအခေကP းေငွ 
တုိ2ကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွ�ဲ၏ အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၁၂။ ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�သည်  ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းအား 
ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းတုိ2ကုိ တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ရန် ခွင့် ပြ �သည့်အခါ တည်ေထာင် 
ခွင့်ပြ �မိန်2သက်တမ်း�ှင့်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2 ထုတ်ေပးရမည်။ 

၁၃။ တည်ေထာင်ခွင့် ပြ �မိန်2ရရှိထားသည့်  ပြ ည်တွင်း ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့်အစိုးရမဟုတ်ေသာ 
အဖွဲ�အစည်းသည် တည်ေထာင်ခွင့် ပြ �မိန်2သက်တမ်းတိုး မြ Kင့်လိုပါက ယင်းသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ 
အနည်းဆံုးရက်ေပါင်း ၆၀  ကF ိ�တင်၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ် လူမCဝန်ထမ်းJံုးသုိ2 
ေလ\ာက်ထားရမည်။ 

၁၄။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသည် ပုဒ်မ ၁၃ အရ ေလ\ာက်ထားချက်ကို 
စိစစ်ပ� ီး သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သုိ2 တင်ပြ  
ရမည်။ 

၁၅။ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ပုဒ်မ ၁၄ အရ တင်ပြ ချက်ကုိ လက်ခံ 
ရရှိသည့်အခါ စိစစ်ပ� ီး- 

(က) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2ရရိှထားသည့်  ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်း 
 ဖြ စ်ပါက တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပးရန် ေလ\ာက်ထားချက်ကုိ သေဘာထား 
မှတ်ချက်�ှင့်အတူ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သုိ2 တင်ပြ ရမည်။ 

( ခ ) တည်ေထာင်ခွင် ့ ပြ �မိန်2ရရှိထားသည့်  ပြ ည်တွင်းမှပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ 
အဖွဲ�အစည်း ဖြ စ်ပါက တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2်ကို သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပး ခြ င်း သို2မဟုတ် 
သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ��ိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ရန် ခွင့်ပြ �လ\င် ယင်းသုိ2 သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပး ခြ င်း မပြ �မီ 
သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေကP း ေပးသွင်းေစရမည်။ 

၁၆။ ဗဟို ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် - 

(က) ပုဒ်မ ၁၅၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ တင်ပြ လာေသာ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သက်တမ်းတုိးမြ Kင့် 
ေပးရန် ေလ\ာက်ထားချက်ကို စိစစ်ပ� ီး သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပးရန် ခွင့်ပြ �ခြ င်း သို2မဟုတ်  
 ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က) အရ တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပးရန် ခွင့်ပြ �လ\င်  သက်တမ်း 
တုိးမြ Kင့်ေကP းေပးသွင်းေစ ပ� ီး ခွင့်ပြ �မိန်2ကို ထုတ်ေပးရမည်။    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၆၆၆၆))))    

ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများအတွက်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများအတွက်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများအတွက်ေန2ကေလးထိန်းဌာန�ှင့်မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများအတွက်        သတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ချက်များသတ်မှတ်ချက်များ    

၁၇။ ေန2ကေလးထိန်းဌာနဖွင့်လှစ်ရာတွင် - 

(က) တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်သည် အသက် ၂၅ �ှစ်ပြ ည့်ပ� ီးသူဖြ စ်ရမည့်အပြ င် အစုိးရ အသိအမှတ်ပြ � 

တကUသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ�တစ်ခုခုဖြ စ်ေစ၊ ကေလးသူငယ်ကYမ်းကျင်မCဆုိင်ရာ ဒီပလိုမာ 
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ေအာင်လက်မှတ်ဖြ စ်ေစရရိှသူ သုိ2မဟုတ် သက်ဆုိင်ရာေဒသ အေခြ အေနအရ လူမCဝန်ထမ်း 

ဦးစီးဌာနက လက်ခံသည့် ပညာအရည်အချင်း�ှင့်  ပြ ည့်စုံသူ ဖြ စ်ရမည်။ 

( ခ ) တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်�ှင့်အနည်းဆံုးဆရာတစ်ဦးတုိ2သည် လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက  ကF ီးကP ပ် 

ဖွင် ့လှစ်ေသာ သုိ2မဟုတ် သင့်ေလျာ်သည်ဟု လက်ခံေသာ အသက်သံုး�ှစ် မပြ ည့်ေသးသူများ 

 ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးသင်တန်းတစ်ခုခုကို တက်ေရာက်ေအာင်မြ င်ပ� ီးသူများ  ဖြ စ်ရမည်။ 

( ဂ ) သံုး�ှစ်မပြ ည့်မီ ကေလးများ  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေရးလမ်းH*န်အပြ င် သီးခြ ားH*န်ကP ားချက်များ 

�ှင့်အညီ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား  ပြ �စုေစာင့်ေရှာက်ရမည်။ 

(ဃ) အသက်တစ်�ှစ်မပြ ည့်ေသးသူများအတွက် အိပ်ရန်ေနရာ၊ ကစားရန်ေနရာ�ှင့် ပစ]ည်းများ 

စီစဥ်ထားရိှရမည့်အပြ င် အသက်သံုး�ှစ်မပြ ည့်ေသးသူများအတွက်လည်း သင့်ေလျာ်ေသာ 

ေနရာ�ှင့်ပစ]ည်းများ စီစဥ်ထားရှိရမည်။ 

( င ) အသက်�ှစ်�ှစ်ေအာက် ကေလးသုံးဦးလ\င် ဆရာတစ်ဦး၊ အသက်�ှစ်�ှစ်မှ သုံး�ှစ် အထိ 

ကေလးေခြ ာက်ဦးလ\င် ဆရာတစ်ဦးရိှရမည်။ 

( စ ) ေန2ကေလးထိန်းဌာန ဖွင့်လှစ်မည့် အေဆာက်အအုံသည် ေရှးဦးကေလးသူငယ်တစ်ဦးစီ 

အတွက် အနည်းဆံုးဧရိယာပ\မ်းမ\ ၁၈ စတုရန်းေပစီ အကျယ်အဝန်းရိှရမည်။ 

(ဆ) လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အချက်များ�ှင့် ညီHွတ်ရမည်။ 

၁၈။ မူလတန်း ကF ိ�ေကျာင်းဖွင့်လှစ်ရာတွင် - 

(က) တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်သည် အသက် ၂၅ �ှစ်ပြ ည့်ပ� ီးသူဖြ စ်ရမည့်အပြ င် အစုိးရ အသိအမှတ်ပြ � 

တကUသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ�တစ်ခုခုဖြ စ်ေစ၊ ကေလးသူငယ်ကYမ်းကျင်မCဆုိင်ရာ ဒီပလိုမာ 

ေအာင်လက်မှတ်ဖြ စ်ေစ ရရှိသူ သို2မဟုတ် သက်ဆုိင်ရာေဒသ အေခြ အေနအရ လူမC 

ဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက လက်ခံသည့် ပညာအရည်အချင်း�ှင့်  ပြ ည့်စုံသူဖြ စ်ရမည်။ 

( ခ )  တာဝန်ခံေကျာင်းအုပ်�ှင့် အနည်းဆံုးဆရာတစ်ဦးတုိ2သည် လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက  ကF ီးကP ပ် 

ဖွင့်လှစ်ေသာ သို2မဟုတ် သင့်ေလျာ်သည်ဟု လက်ခံေသာမူလတန်းကF ိ� ဆရာသင်တန်း 

တစ်ခုခုကို တက်ေရာက်ေအာင်မြ င်ပ� ီးသူများ  ဖြ စ်ရမည်။ 

( ဂ ) မူလတန်းကF ိ�အရွယ်ကေလးများ ဘက်စံုဖံွ�ဖ� ိ�းေရးသင်JုိးH*န်းတမ်း၊ ဆရာလက်စဲွ၊ သီးခြ ား 

H*န်ကP ားချက်များ�ှင့်အညီ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များအား  ပြ �စုပျိ�းေထာင်ေပးရမည်။ 

(ဃ) အသက်သုံး�ှစ်မှ ငါး�ှစ်အတွင်း ကေလး ၁၅ ဦးလ\င် ဆရာတစ်ဦးရှိရမည်။ 

( င ) မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းဖွင့်လှစ်မည့် အေဆာက်အအုံသည် ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ် 

တစ်ဦးစီအတွက် အနည်းဆံုးဧရိယာပ\မ်းမ\ ၁၈ စတုရန်းေပစီ အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။ 

( စ ) လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အချက်များ�ှင့် ညီHွတ် 

ရမည်။ 
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အအအအခန်းခန်းခန်းခန်း((((၇၇၇၇))))    

ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများများများများ    

၁၉။ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်းကုိဖြ စ်ေစ၊ အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းကုိ ဖြ စ်ေစ ေဆာင်ရွက်လုိသည့်  ပြ ည်တွင်း 

 ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းသည် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသို2ေလ\ာက်ထားရမည်။ 

၂၀။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသည် ပုဒ်မ ၁၉ အရ ေလ\ာက်ထားချက်ကို         

သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်ပ� ီး သေဘာထားမှတ်ချက်ဖြ င့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ် 

 ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�သို2 ဆက်လက်တင်ပြ ရမည်။ 

၂၁။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�သည် - 

(က) ပုဒ်မ၂၀ အရ တိုင်းေဒသ ကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံး၏ တင် ပြ ချက်ကို 

လက်ခံရရိှသည့်အခါ  စိစစ်ပ� ီး - 

(၁)  ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့်အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်ပါက သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဗဟုိကF ီးကP ပ် 

ေရးအဖွဲ�သို2 တင်ပြ ရမည်။ 

(၂)  ပြ ည်တွင်းမှပုဂLလိက�ှင့်အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖွ�ဲအစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်ပါက စိစစ်ပ� ီး ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်း�ှင့်စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ ခွင့်ပြ �ချက် 

ထုတ် ေပးခြ င်း သို2မဟုတ် ထုတ် ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

(၃) ပုဒ်မခဲွငယ်(၂)အရ ခွင့်ပြ �ချက်ထုတ်ေပးပါက ခွင့်ပြ �ချက်အတွက် �ှစ်စဥ်ေကP း ေပးသွင်း 

ေစရမည်။ 

( ခ ) ခွင့် ပြ �ချက်အတွက် �ှစ်စဥ်ေ ကP းကို တိုင်းေဒသ ကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်အစိုးရအဖွဲ�၏ 

အတည်ပြ �ချက်ဖြ င့် သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၂။ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် - 

(က) ပုဒ်မ၂၁၊ ပုဒ်မခဲွ (က) အရ  ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ 

ေလ\ာက်ထားချက်�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ် ပ� ီး ခွင့်ပြ �ချက် ထုတ် ေပး ခြ င်း 

သို2မဟုတ် ထုတ် ေပးရန်  ငြ င်းပယ်ခြ င်းပြ ��ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ(က)အရ ခွင့်ပြ �ချက်ထုတ်ေပးပါက ခွင့်ပြ �ချက်အတွက် �ှစ်စဥ်ေကP း ေပးသွင်းေစရမည်။ 

( ဂ ) ခွင့် ပြ �ချက်အတွက် �ှစ်စဥ်ေ ကP းကို  ပြ ည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ�၏ အတည် ပြ �ချက် ဖြ င့် 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၃။ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းတုိ2ကုိ တည်ေထာင် 

ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြ �သည့်အခါ ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ေပးရမည်။ 



 

 
10 

၂၄။ ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပ� ီးေနာက် ရပ်ရာွအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း သို2မဟုတ် အိမ်အေခြ ပြ � 

လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်လိုလ\င် ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆံုးရက်ေပါင်း 

၆၀  ကF ိ�တင်၍ သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသို2 ေလ\ာက်ထား 

ရမည်။ 

၂၅။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံးသည် ပုဒ်မ ၂၄ အရ ေလ\ာက်ထားချက်ကို 

သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ စိစစ်၍ သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ သက်ဆုိင်ရာတိုင်းေဒသ ကF ီး 

သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသို2 တင်ပြ ရမည်။ 

၂၆။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ် ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�သည် ပုဒ်မ ၂၅ အရ ခွင့်ပြ �ချက် 

ရရှိထားသည့်  တိုင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းJုံး၏ေလ\ာက်ထားချက်ကို လက်ခံ 

ရရှိသည့် အခါ စိစစ်ပ� ီး- 

(က)  ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်ပါက သေဘာထားမှတ်ချက်�ှင့်အတူ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ တစ်ဆင့် ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရး 

အဖွဲ�သို2 တင်ပြ ရမည်။ 

( ခ )  ပြ ည်တွင်းမှ ပုဂLလိက�ှင့်အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက တင်ပြ ေသာ ေလ\ာက်ထားချက် 

 ဖြ စ်လ\င် သက်တမ်းတိုးမြ Kင့်ရန် ခွင့်ပြ �ခြ င်း သို2မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

( ဂ ) ပုဒ်မခဲွ (ခ) အရ ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်းတုိးမြ Kင့့််ရန် ခွင့်ပြ �လ\င် ယင်းသုိ2 သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ခြ င်း 

မပြ �မီ သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေကP း ေပးသွင်းေစရမည်။ 

၂၇။ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် - 

(က) ပုဒ်မ၂၆၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ တင်ပြ ေသာ သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေပးရန် ေလ\ာက်ထားချက်ကို 

စိစစ်ပ� ီး သက်တမ်းတိုးမြ Kင့့့်််ရန် ခွင့်ပြ �ခြ င်း သို2မဟုတ်  ငြ င်းပယ်ခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

( ခ ) ပုဒ်မခဲွ (က) အရ ခွင့်ပြ �ချက်သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ခွင့်ပြ �လ\င် ယင်းသုိ2 သက်တမ်းတုိးမြ Kင့် ခြ င်း 

မပြ �မီ သက်တမ်းတုိးမြ Kင့်ေကP း ေပးသွင်းေစရမည်။ 

၂၈။ ရပ်ရာွအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) ရပ်ရာွအတွင်းရှိ ေရှးဦးအရွယ်ကေလးသူငယ်များ၏ ဘက်စုံဖွံ�ဖ� ိ�းေရးကို ဦးတည်၍  ပြ �စု 

ပျိ�းေထာင်ေလ့ကျင့်ေပးသည့် လုပ်ငန်းကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) တာဝန်ခံေဆာင်ရွက်သူသည် အနည်းဆံုး အ ေြခခံပညာအလယ်တန်း ေအာင်မြ င်ပ� ီးသူ ြဖစ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ရပ်ရာွအတွင်းရှိ ကေလးပြ �စုေစာင့်ေရှာက်သည့်ေနရာ သို2မဟုတ် ေနအိမ်သည် သပ်ရပ် 

လုံခ� �ံမCရိှပ� ီး သင့်တင့်ေသာ အကျယ်အဝန်းရိှရမည်။ 

 (ဃ) သန်2ရှင်းေကာင်းမွန်ေသာ ေရအိမ်စနစ်ရိှရမည်။ 

 ( င ) လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာအချက်များ�ှင့်ညီHွတ်ရမည်။    
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အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၈၈၈၈))))    

စီမံခန်2ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်2ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်2ခဲွေရးနည်းလမ်းအရစီမံခန်2ခဲွေရးနည်းလမ်းအရ    အေရးယူခြ င်းအေရးယူခြ င်းအေရးယူခြ င်းအေရးယူခြ င်း    

၂၉။ တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�သည် တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2 သို2မဟုတ် 

ခွင့်ပြ �ချက်ရရိှထားသည့်  ပြ ည်တွင်းမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းက ပုဒ်မ ၁၇၊ 

ပုဒ်မ ၁၈ �ှင့် ပုဒ်မ၂၈ တုိ2ပါ သက်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို  လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် 

ေကP ာင်း သို2မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ် ေဖာက်ဖျက် 

ေကP ာင်း ေတွ�ရိှရလ\င် ေအာက်ပါ စီမံခန်2ခွဲေရးဆိုင်ရာ အမိန2်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်�ိုင်သည် - 

(က) သတိေပးပ� ီး သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကP းကို ေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ 

( ခ ) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သို2မဟုတ် ခွင့်ပြ �ချက်ကို ကာလကန်2သတ်၍ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ 

( ဂ ) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သို2မဟုတ် ခွင့်ပြ �ချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

၃၀။ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန်2 သို2မဟုတ် ခွင့်ပြ �ချက်ရရှိထားသည့် 

 ပြ ည်ပမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းက ပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မ ၁၈ �ှင့် ပုဒ်မ၂၈ တုိ2ပါ 

သက်ဆုိင်ရာ သတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ လုိက်နာရန် ပျက်ကွက်ေကP ာင်း သုိ2မဟုတ် သတ်မှတ်ထားေသာ 

လုပ်ငန်းဆုိင်ရာ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ေကP ာင်းေတွ�ရိှရလ\င် ေအာက်ပါစီမံခန်2ခဲွေရး 

ဆုိင်ရာ အမိန2်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်�ိုင်သည် - 

 (က) သတိေပးပ� ီး သတ်မှတ်ထားေသာ ဒဏ်ေကP းကို ေပးေဆာင်ေစခြ င်း၊ 

 ( ခ ) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2် သို2မဟုတ် ခွင့်ပြ �ချက်ကို ကာလကန်2သတ်၍ ရပ်ဆုိင်းခြ င်း၊ 

 ( ဂ )  တည်ေထာင်ခွင့် ပြ �မိန်2 သို2မဟုတ် ခွင့်ပြ �ချက်ကို ပယ်ဖျက်ခြ င်း။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၉၉၉၉)))) 

အယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်းအယူခံခြ င်း    

၃၁။ (က)  ပြ ည်တွင်းမှ ပုဂLလိက�ှင့် အစုိးရမဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းက ေဆာင်ရွက်သည့် ေန2ကေလးထိန်း 

ဌာန၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်    အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများ 

�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပုဒ်မ ၂၉ အရ ချမှတ်သည့် တုိင်းေဒသကF ီး သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရး 

အဖဲွ�၏ အမိန်2ကုိ မေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်2ကုိ လက်ခံရရိှသည့်ေန2မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ 

အတွင်း သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီံ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွဲ�သို2 အယူခံ�ိုင်သည်။ 

 ( ခ ) ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ပုဒ်မခဲွ(က)အရ တင်ပြ ချက်ကုိ  ပြ န်လည်သံုးသပ်ပ� ီး တုိင်းေဒသကF ီး 

သုိ2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်ကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�က ချမှတ်ေသာအမိန်2ကုိ အတည်ပြ �ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း 

သို2မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း  ပြ ��ိုင်သည်။ 

၃၂။ (က) ဗဟို ကF ီး ကP ပ်ေရးအဖွဲ�က   ပြ ည်ပမှပုဂLလိက�ှင့် အစိုးရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ�အစည်းက 
ေဆာင်ရွက်သည့် ေန2ကေလးထိန်းဌာန သုိ2မဟုတ် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ � 
လုပ်ငန်း သုိ2မဟုတ် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများ�ှင့်စပ်လျဥ်း၍ ပုဒ်မ ၃၀ အရ ချမှတ်သည့် 
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အမိန်2ကုိ မေကျနပ်သူသည် ယင်းအမိန်2ကုိ လက်ခံရရိှသည့်ေန2မှ ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း 
သတ်မှတ်ချက်များ�ှင့်အညီ ဝန်ကF ီးထံ အယူခံ�ိုင်သည်။  

 ( ခ ) ဝန်ကF ီးသည် ပုဒ်မခွဲ(က) အရ  တင်ပြ ချက်ကို  ပြ န်လည်သုံးသပ်ပ� ီး ဗဟို ကF ီးကP ပ်ေရး 
အဖွဲ�ကချမှတ်ေသာ အမိန်2ကို အတည်ပြ �ခြ င်း၊  ပြ င်ဆင်ခြ င်း သို2မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြ င်း 
 ပြ ��ိုင်သည်။ ဝန်ကF ီး၏ ဆံုးဖြ တ်ချက်သည် အပ� ီးအပြ တ်  ဖြ စ်ေစရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၀၁၀၁၀၁၀))))    

 ပြ စ်မC�ှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်မC�ှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်မC�ှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ ပြ စ်မC�ှင့်ပြ စ်ဒဏ်များ 

၃၃။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ �လုပ်မCတစ်ရပ်ရပ် ကျ�းလွန်ေကP ာင်း  ပြ စ်မCထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ\င် 
ထိုသူကို ေခြ ာက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ေငွဒဏ်ဖြ စ်ေစ၊ ဒဏ်�ှစ်ရပ်လုံးဖြ စ်ေစ ချမှတ် 
ရမည် - 

(က) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2်မရှိဘဲ ေန2ကေလးထိန်းဌာန သို2မဟုတ် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်း 
တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်း၊ 

( ခ ) တည်ေထာင်ခွင့်ပြ �မိန2်ကို ကာလအကန်2အသတ်ဖြ င့် Jုပ်သိမ်းထားသည့် ကာလအတွင်း 
တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ပ� ီးေနာက်တွင် ေသာ်လည်းေကာင်း ေန2ကေလးထိန်း 
ဌာန သို2မဟုတ် မူလတန်း ကF ိ�ေကျာင်း တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်ခြ င်း။ 

၃၄။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါပြ �လုပ်မCတစ်ရပ်ရပ် ကျ�းလွန်ေကP ာင်း  ပြ စ်မCထင်ရှားစီရင်ခြ င်းခံရလ\င် 
ထိုသူကို ကျပ် တစ်ဆယ်သိန်း ထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ချမှတ်ရမည် - 

(က) ခွင့်ပြ �ချက်မရရိှဘဲ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း သုိ2မဟုတ် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်း ေဆာင်ရွက် ခြ င်း၊ 

( ခ ) ခွင့်ပြ �ချက်ကို ကာလအကန်2အသတ်ဖြ င့် Jုပ်သိမ်းထားသည့် ကာလအတွင်းတွင်ေသာ်        
လည်းေကာင်း၊ ပယ်ဖျက်ပ� ီးေနာက်တွင်ေသာ်လည်းေကာင်း ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း 
သို2မဟုတ် အိမ်အေခြ  ပြ �လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်ခြ င်း။    

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း    ((((၁၁၁၁၁၁၁၁))))    

ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ င်း၊ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ င်း၊ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ င်း၊ရန်ပုံေငွထူေထာင်ခြ င်း၊    ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်ထိန်းသိမ်းခြ င်း�ှင့်    သံုးစဲွခြ င်းသံုးစဲွခြ င်းသံုးစဲွခြ င်းသံုးစဲွခြ င်း    

၃၅။ ဗဟိုကF ီးကP ပ်ေရးအဖွ�ဲသည် -  

(က) ေန2ကေလးထိန်းဌာန၊ မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့်အိမ်အေခြ ပြ � 
လုပ်ငန်းများ ဖွံ� ဖ� ိ�းတိုးတက်ေရးအတွက် ရန်ပုံေငွတစ်ရပ်ကို ေအာက်ပါ ရေငွများ ဖြ င့် 
ထူေထာင်�ိုင်သည် - 

(၁) ဤဥပေဒအရ ေပးသွင်းသည့် မှတ်ပုံတင်ေကP း၊ တည်ေထာင်ခွင့် ပြ �မိန2် သက်တမ်း 
တုိးမြ Kင့်ေကP း၊ စီမံခန်2ခဲွေရးအမိန်2အရချမှတ်သည့် ဒဏ်ေကP း�ှင့်အခြ ားအခေကP းေငွများ၊ 

(၂) ကုလသမဂL အဖွဲ�အစည်းများ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ�အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်ေသာ 
အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ေစတနာရှင်များ၏ လှVဒါန်းေထာက်ပ့ံေငွများ။ 

( ခ ) ယင်းရန်ပုံေငွများကို ဝန်ကF ီး၏ သေဘာတူညီချက်ဖြ င့် သုံးစွဲ�ိုင်သည်။  
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၃၆။ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ရန်ပံုေငွထိန်းသိမ်းခြ င်း၊ သံုးစဲွခြ င်း၊ စာရင်းပြ �စုခြ င်း၊ စစ်ေဆးခြ င်းတုိ2�ှင့် 

စပ်လျဥ်း၍ လိုအပ်ေသာ ဘ_ာေရးစည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို  ပြ ည်ေထာင်စု 

စာရင်းစစ်ချ�ပ်Jုံး�ှင့် ညKိ�Cိင်းေရးဆွဲ၍ ယင်းစည်းမျဥ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ�ှင့်အညီ 

ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်းအခန်းအခန်းအခန်း((((၁၁၁၁၂၂၂၂))))    

အေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွအေထွေထွ    

၃၇။ ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ�သည် ကုလသမဂLအဖဲွ�အစည်းများ၊ ေဒသဆုိင်ရာအဖဲွ�အစည်းများ၊ အစုိးရ 

မဟုတ်ေသာ အဖဲွ�အစည်းများ�ှင့်  ပြ ည်တွင်းပြ ည်ပမှ ေစတနာရှင်များက ေန2ကေလးထိန်းဌာန၊ မူလတန်း 

 ကF ိ�ေကျာင်းများ၊ ရပ်ရွာအေခြ ပြ �လုပ်ငန်း�ှင့် အိမ်အေခြ ပြ �လုပ်ငန်းများ ဖွံ�ဖ� ိ�းတုိးတက်ေရးအတွက် 

လှVဒါန်းေထာက်ပံ့သည့် ေငွေကP း၊ ပစ]ည်းများ�ှင့် နည်းပညာများကို လုပ်ငန်းစီမံချက်များ�ှင့်အညီ 

ထိေရာက်စွာ အသုံးပြ �ရမည်။  

၃၈။ လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနက တည်ဆဲကေလးသူငယ်ဥပေဒများအရ မှတ်ပံုတင်အသိအမှတ်ပြ �ထားသည့် 

ေန2ကေလးထိန်းဌာန သုိ2မဟုတ် မူလတန်းကF ိ�ေကျာင်းကုိ ဆက်လက်တည်ေထာင်ဖွင့်လှစ်လုိသူသည် 

ဤဥပေဒပြ :ာန်း ပ� ီးေနာက် ရက်ေပါင်း ၃၀ အတွင်း ဤဥပေဒပါ ပြ :ာန်းချက်များ�ှင့်အညီ တည်ေထာင် 

ခွင့်ပြ �မိန်2ကို ေလ\ာက်ထားရယူရမည်။ 

၃၉။ ဤဥပေဒပါ ပြ စ်မCများကို တုိင်းေဒသကF ီး သို2မဟုတ်  ပြ ည်နယ်လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးမှVး၏  ကF ိ�တင် 

ခွင့်ပြ �ချက် ဖြ င့်သာ သက်ဆုိင်ရာတရားJုံးတွင် တရားစွဲဆိုခွင့်ရှိသည်။ 

၄၀။ ဥပေဒပါပြ :ာန်းချက်များကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင်- 

 (က) ဝန်ကF ီးဌာနသည် လုိအပ်ပါက နည်းဥပေဒများကုိ  ပြ ည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ�၏ သေဘာတူညီချက် 

 ဖြ င့် ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

 ( ခ )  ဗဟုိကF ီးကP ပ်ေရးအဖဲွ��ှင့်လူမCဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတုိ2သည် လုိအပ်ပါက အမိန်2ေကP ာ်ငြ ာစာ၊ 

အမိန2်၊ H*န်ကP ားချက်�ှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြ န်�ိုင်သည်။ 

 

  ပြ ည်ေထာင်စုသမ̀တမြ န်မာ�ုိင်ငံေတာ်ဖဲွ�စည်းပံုအေခြ ခံဥပေဒအရ ကY�်ုပ်လက်မှတ်ေရးထုိးသည်။

        

   

 

�ိုင်ငံေတာ်သမ`တ 

 ပြ ည်ေထာင်စုသမ`တမြ န်မာ�ိုင်ငံေတာ် 
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