
    

မြနြ်ာနုိင်ငံတိုင်းရင်းဆေးဆောင်စီဥပဆေ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၁   ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြာသုိလပြည့်ထ ျော်    ၅၅  ရ ် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ဇန်နဝါရီလ      ၂၅     ရ ်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေ ို ပြဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့် အဓပိ္ပာယ်ဆော်မပချေ် 

၁။ ဤဥြထေ ို ပမန်မာနုိငင်ံတိုင်းရင်းထေးထ ာငစ်ီဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။  ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာ ်ြါစ ားရြ်မျေားသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သ ်ထရာ ် 

ထစရမည်- 

( ) တုိင်းရင်းဆေးပညာ ေုိသည်မှာ အြင်ေွ ်၊ တိရစ္ဆာန်ေွ ်၊ ထရေွ ်၊ ထပမေွ ်၊ တွင်းေွ ် 

ြစ္စည်းမျေားပေင့် ထော်စြ်ေားထသာထေးဝါးမျေား၊ ထေသနာနယ၊ ထေသဇ္ဇနယ၊  ဝိဇ္ဇာဓရနယ၊ 

န ္ခတ္တနယဟူထသာ နယက ီးထလးြါးနှင့် ပမန်မာနုိင်ငံရိှ တုိင်းရင်းသားလူမျေ ိုးအသီးသီး၏ 

ရုိးရာတုိင်းရင်းထေး ုေံုး နည်းစနစ်မျေား ုိ အသံုးပြု၍လူသားတ့ုိ၏ သ ်ရှည် ျေန်းမာ 

ထရာဂါေယ င်းထဝးထစထရးအတွ ် ထရာဂါရှာထေွပခင်း၊ ထရာဂါက ိုတင် ာ ွယ်ပခင်း၊ ထရာဂါ 

 ုသပခင်း၊  ျေန်းမာမှုပြန်လည်ေူထောင်ပခင်း၊ ထလ့ ျေင့်သင်က ားပခင်းစထသာ ပြည်သူ့ 

 ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ ်မှုလုြ်ငန်းမျေား အားလံုးတွင်ြါဝင်ထောင်ရွ ်နုိင်သည့် ြညာရြ် ုိ 

ေိုသည်။ 

( ခ ) နိုင်ငံတောတိုင်းရင်းဆေးပညာ ေိုသည်မှာ ပြည်ြနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ တိုင်းရင်းထေး 

ေိုင်ရာထ ာင်စီ သို့မဟုတ် ထ ာင်စီ ဲ့သို ့ အလားတူ ိစ္စရြ်မျေား ထောင်ရွ ်ရန် 

ေဲွ့စည်းေားထသာ အေဲွ့အစည်း အသိအမှတ်ပြုေားသည့် တုိင်းရင်းထေးြညာရြ် ုိ 

ေိုသည်။ 

 ( ဂ )  ဆောင်စီ ေုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေဲွ့စည်းသည့် ပမန်မာနုိင်ငံတုိင်းရင်းထေးထ ာင်စီ ုိ 

ေိုသည်။ 

 (ဃ) နာယေအေွဲ့ ေိုသည်မှာ ထ ာငစ်ီ၏ နာယ အေွဲ့ ို ေိုသည်။ 

 ( င ) အလုပ်အြှုဆောင်အေဲွ့ ေုိသည်မှာ ထ ာင်စီ၏ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့ ုိ ေုိသည်။ 

 ( စ )  ဆောငစ်ီဝင် ေိုသည်မှာ ထ ာငစ်ီတွင် ြါဝင်သူတစ်ဦးဦး ိုေိုသည်။ 

 (ေ) ြှတ်ပံုတင်လေ်ြှတ် ေုိသည်မှာထ ာင်စီ  ဤဥြထေအရေုတ်ထြးသည့် တုိင်းရင်းထေး 

ေရာမှတ်ြုံတင်လ ်မှတ် ို ေိုသည်။ 
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 ( ဇ ) ြှတ်ပံုတင်တုိင်းရင်းဆေးေရာ ေုိသည်မှာ တုိင်းရင်းထေးေရာ မှတ်ြံုတင်စာရင်းတွင် 

အမည်တင်သွင်းပခငး်ခံရပြီး မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ် ေုတ်ထြးပခငး်ခံရသူ ို ေိုသည်။ 

 ( စျေ ) ဆေးေုသခွင့်လုိင်စင်  ေုိသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးထသာ အထေွထေွထေး ုသခွင့် 

လုိင်စင်၊ အေူးထေး ုသခွင့်လုိင်စင်၊  န့်သတ်ထေး ုသခွင့်လုိင်စင် သ့ုိမဟုတ် ယာယီ 

 န့်သတ်ထေး ုသခွင့်လိငုစ်င် တို့ ိုေိုသည်။ 

 (ည) အဆထွဆထွဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် ေိုသည်မှာ ထ ာင်စီ  အသိအမှတ်ပြုေားထသာ 

မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာအား သတ်မှတ်ချေ ်နှင့်အညီ ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးသည့် 

ထေး ုသခွင့်လိုင်စင် ို ေိုသည်။ 

 ( ဋ ) အထူးဆေးေုသခွင့်လုိင်စင် ေုိသည်မှာ ပြည်တွင်းတုိင်းရင်းထေးတ ္ကသုိလ်  အြ်နှင်း 

ေားထသာ သ့ုိမဟုတ် ပြည်ြနုိင်ငံတစ်ခုခု၏ သ ်ေုိင်ရာတုိင်းရင်းထေးေုိင်ရာထ ာင်စီ 

သို့မဟုတ် ထ ာင်စီ ဲ့သို ့ အလားတူ ိစ္စရြ်မျေားထောင်ရွ ်ရန် ေွဲ့စည်းေားထသာ 

အေွဲ့အစည်း  အသိအမှတ်ပြုေားထသာ ေွဲ့လွန်ေီဂရီနှင့် ေွဲ့လွန်ေီြလိုမာရရှိပြီး 

အရည်အချေင်းပြည့်မီ၍  ျွမ်း ျေင်မှုရှိသည်ဟု ထ ာင်စီ  သတ်မှတ်ပခင်းခံရထသာ 

မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာအား ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးသည့် ထေး ုသခွင့်လုိင်စင် ုိ 

ေိုသည်။ 

 ( ဌ ) ေန့်သတ်ဆေးေုသခွင့်လုိင်စင် ေုိသည်မှာ တုိင်းရင်းသားလူမျေ ိုးတ့ုိ၏ ရုိးရာအစဉ်အလာ 

အတုိင်း  ုသသည့်စနစ်မျေား ုိ ထ ာင်စီ စာထတွ ၊့ လ ်ထတွ့စိစစ်၍ ထရာဂါအမျေ ိုးအစား၊ 

 ုသခွင့်ပြုသည့်ထေသတို ့အား  န့်သတ်၍ ဤဥြထေအရ ေုတ်ထြးေားထသာ 

ထေး ုသခွင့်လိုင်စင် ို ေိုသည်။ 

 ( ဍ ) ယာယီေန့်သတ်ဆေးေုသခွင့်လုိင်စင် ေုိသည်မှာ ပြည်ြနုိင်ငံတစ်ခုခု၏ သ ်ေုိင်ရာ 

တိုင်းရင်းထေးေိုင်ရာထ ာင်စီ သို့မဟုတ် ထ ာင်စီ ဲ့သို ့ အလားတူ ိစ္စရြ်မျေား 

ထောင်ရွ ်ရန် ေွဲ့စည်းေားထသာအေွဲ့အစည်း  ေုတ်ထြးေားထသာ တိုင်းရင်းထေး 

ြညာေွဲ့ရရှိသည့် နိုင်ငံတ ာတိုင်းရင်းထေးေရာအား ဤဥြထေအရသတ်မှတ် 

ချေ ်မျေားနှင့်အညီ စိစစ်ေုတ်ထြးေားထသာ ထေး ုသခွင့်လိုငစ်င် ို ေိုသည်။  

 ( ဎ ) အစုိးရအေဲွ့ ေုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအေဲွ့ ုိ 

ေိုသည်။ 

 (ဏ) ဝန်ကေီးဌာန ေုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ  ျေန်းမာထရးနှင့်အား စားဝန်က ီးဌာန ုိ 

ေိုသည်။ 

 (တ) ဦးစီးဌာန ေိုသည်မှာ  ျေန်းမာထရးနှင့်အား စားဝန်က ီးဌာန တိုင်းရင်းထေးြညာ 

ဦးစီးဌာန ို ေိုသည်။ 
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အခန်း(၂) 

ရည်ရွယ်ချေ် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 ( ) အရည်အထသွးပြည့်ဝ၍ ေိထရာ ်မှုနှင့် လံုခခုံမှုရိှထသာ တုိင်းရင်းထေးြညာပေင့်  ျေန်းမာထရး 

ထစာင့်ထရှာ ်မှုထြးနိုင်ရန်၊ 

 ( ခ ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေားအား မိမိတ့ုိ၏  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာနှင့် စည်း မ်းမျေား ုိ လုိ ်နာထစထရး 

က ီးက ြ်ေိန်းသိမ်းနုိင်ရန်၊ 

 ( ဂ ) တုိင်းရင်းထေးြညာ ထခတမီ်ေံွ့ပေိုးတုိးတ ်ထစရန် အေင့်အတန်းပမင့်မားစွာ စဉ်ေ ် 

မပြတ်ထလ ့ျေင့်သငက် ားထရး၊ အသ ်ထမွးဝမ်းထ ျောင်းပြုထရး၊ တိုင်းရငး်ထေးြညာ 

သုထတသနလုြ်ငန်းမျေား ေံွ့ပေိုးတုိးတ ်ထရးတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သ ်ေုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ 

အစိုးရအေွဲ့အစည်းမျေား၊ ပြည်တွင်းပြည်ြအေွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ြူးထြါင်းထောင်ရွ ် 

နုိင်ရန်၊ 

 (ဃ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား၏ ထေးြညာအရည်အထသွးနှင့် ဂုဏ်သိ ္ခာ ုိ ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင် 

နုိင်ရန်၊ 

 ( င ) ပြည်သူမျေားအတွ ် အရည်အထသွးပြည့်ဝပြီး အစွမ်းေ ်ပမ ်၍  ထေးဥြေ် င်းထသာ 

တိုင်းရင်းထေးဝါးမျေား ေွ ်ထြါ်လာထရးအတွ ် တိုင်းရင်းထေးဝါးေုတ်လုြ်ထရးနှင့် 

အရည်အထသွး ေိန်းသိမ်းထရး ိစ္စရြ်မျေား ုိ တုိင်းရင်းထေးဝါးဥြထေနှင့်အညီ အက ံပြု 

ြူးထြါင်းထောင်ရွ ်ရန်၊ 

 ( စ ) တုိင်းရင်းထေးြညာနှင့်သ ်ေုိင်ထသာ အယူအေသထောတရားမျေား၊  ုေံုးနည်းစနစ်မျေား၊ 

ထေးဝါးမျေားနှင့်ေိုင်ထသာ အသိဉာဏ်ြစ္စည်းေိုင်ရာ မူြိုင်ခွင့် ိစ္စရြ်မျေား ို တည်ေဲ 

ဥြထေမျေားနှင့်အညီ က ီးက ြ် ွြ် ဲနုိငထ်စရန်၊ 

 (ေ) တုိင်းရင်းထေးြညာ၏ သမားစဉ် ုေံုးနည်းစနစ်မျေားနှင့် အစွမ်းေ ် တုိင်းရင်းထေးဝါးမျေား ုိ 

တိမ်ပမုြ်ထြျော ် ွယ်မှု မရိှထစရန်၊ ြုိမုိတုိးတ ်ပြန့်ြွားထစရန်နှင့်  ာ ွယ်ေိန်းသိမ်းရန်၊ 

 ( ဇ ) တိုင်းရင်းထေးြညာ ေွံ့ပေိုးတိုးတ ်ထရးနှင့် တိုင်းရင်းထေးြညာရှင်မျေား စည်းလုံး 

ညီညွတ်ထရးတ့ုိအတွ ် ြညာရြ်ေုိင်ရာအသင်းအေဲွ့မျေား ေဲွ့စည်းရာတွင် ထြါင်းစြ်ညိှနှိုင်း 

ထောင်ရွ ်နုိင်ရန်။  

အခန်း(၃) 

မြန်ြာနုိင်ငတံိုင်းရငး်ဆေးဆောင်စီ ေွဲ့စည်းမခငး် 

၄။ ထ ာငစ်ီသည် ဥြထေနှင့်အညီ လွတ်လြ်စွာရြ်တည်ထောငရ်ွ ်ထသာ အေဲွ့အစည်းပေစ်သည်။ 
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၅။  ထ ာင်စီသည်  ုိယ်ြုိင်အမည်၊  ုိယ်ြုိင်တံေိြ်နှင့် စဉ်ေ ်မပြတ် ေ ်ခံထောင်ရွ ်နုိင်ခွင့် 

ရိှ၍ တရားစွဲေိုနိုင်ထသာ၊ တရားစွဲေိုပခင်း ိုခံနုိငထ်သာ အေဲွ့အစည်းပေစ်သည်။ 

၆။  အစိုးရအေွဲ့သည် ဝန်က ီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်က ီး၊ ယင်းပြည်ထောင်စုဝန်က ီး  တာဝန် 

ထြးအြ်သည့် ဝန်က ီးဌာနမှ ညွှန်က ားထရးမှူးချေုြ် တစ်ဦး၊ တိုင်းရင်းထေးြညာဦးစီးဌာနတွင် 

ေုတိယညွှန်က ားထရးမှူးချေုြ် အေင့်ထအာ ်မနိမ့်ထသာ ရာေူးတွင် တာဝန်ေမ်းထောင်ခဲ့ေူးသည့် 

အပငိမ်းစားြုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး နှင့် ဝါရင့်တုိင်းရင်းထေးေရာ ထလးဦး စုစုထြါင်း ခုနစ်ဦး ြါဝင်သည့် နာယ  

အေဲွ့ ုိ ေွဲ့စည်းရမည်။  

၇။ ( ) နာယ အေဲွ့သည် ထ ာင်စီ ုိ ၄၅ ဦး ေ ်မြုိထသာ ထအာ ်ထော်ပြြါ ြုဂ္ဂိုလ်မျေားပေင့် 

ေွဲ့စည်းရမည်- 

 (၁) ညွှန်က ားထရးမှူးချေုြ် တိုင်းရင်းထေးြညာဦးစီးဌာန၊ 

 (၂)  ြါထမာ ္ခချေုြ် တိုင်းရငး်ထေးတ ္ကသုိလ်၊ 

 (၃)  ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်က ားထရးမှူးအေင့်ထအာ ်မနိမ့်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး၊ 

 (၄) တုိင်းရင်းထေးတ ္ကသုိလ်မှ ြါထမာ ္ခ သ့ုိမဟုတ် ဌာနမှူးအေင့်ထအာ ်မနိမ့်ထသာ 

ြုဂ္ဂိုလ် နှစ်ဦး၊ 

 (၅) ပမန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းထေးေရာအသင်း (ဗဟိ)ု မ ှအေွဲ့ဝင် နှစ်ဦး၊ 

  (၆)  ပမန်မာနုိင်ငံ တုိင်းရင်းထေးဝါးေုတ်လုြ်သူမျေားနှင့် ထေးြစ္စည်းလုြ်ငန်းရှင်မျေားအသင်းမှ 

 ိုယ်စားလှယ် နှစ်ဦး၊ 

  (၇) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တုိင်းထေသက ီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရိှ မှတ်ြံုတင် တုိင်းရင်း 

ထေးေရာမျေား  သ ်ေုိင်ရာပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တုိင်းထေသက ီးနှင့် ပြည်နယ် 

အလုိ ် ထရွးချေယ်တင်ထပမှာ ်ထသာ တိုင်းရင်းထေးေရာ တစ်ဦးစီ၊ 

  (၈) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တုိင်းထေသက ီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးရိှ မှတ်ြံုတင် တုိင်းရင်း 

ထေးေရာ ဦးထရ ုိ အထပခခံ၍ မှတ်ြံုတင်ရ တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား  ထရွးချေယ် 

တငထ်ပမှာ ်ထသာ တိုင်းရငး်ထေးေရာမျေား၊ 

  (၉) မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာ သ ်တမ်းအနည်းေံုး ခုနစ်နှစ်ရိှသူ၊ အသ ် ၃၅ နှစ် 

ထအာ ်ရိှသူ နှစ်ဦး။ 

 ( ခ ) နာယ အေဲွ့သည် ြုေမ်ခွဲ ( ) အရ ေွဲ့စည်းထသာ ထ ာငစ်ီ ို လိအုြ်ြါ  ပြငေ်င် 

ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၈။ နာယ အေဲွ့သည် ထ ာင်စီဝင်မျေားေဲမှ ဥ ္ကဋ္ဌ တစ်ဦးနှင့် ေုတိယဥ ္ကဋ္ဌ နှစ်ဦး၊ ထ ာင်စီဝင် ရှစ်ဦး၊ 

အတွင်းထရးမှူး တစ်ဦး၊ တဲွေ ်အတွင်းထရးမှူး တစ်ဦး၊ ေဏ္ဍာထရးမှူး တစ်ဦး၊ စာရင်းစစ်တစ်ဦးတ့ုိ ုိ 

ထ ာင်စီဝင် မျေား၏ေန္ဒမဲပေင့် ထရွးချေယ်တင်ထပမှာ ်၍ တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။ 
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၉။ ( ) ထ ာငစ်ီ၏သ ်တမ်းသည် စတငေ်ွဲ့စည်းသည့်ထန့မှစ၍ ငါးနှစ် ပေစ်သည်။ 

 ( ခ )  ထ ာငစ်ီဝငမ်ျေား၏ သ ်တမ်းသည် ထ ာငစ်ီသ ်တမ်းနှင့်အညီ ပေစ်သည်။ 

 ( ဂ )   ထ ာင်စီဝင်တစ်ဦးသည် ထ ာင်စီဝင်သ ်တမ်း တစ်ေ ်တည်း နှစ်က ိမ်ေိသာ 

ထ ာငစ်ီဝငအ်ပေစ် ထောငရွ် ်နုိငသ်ည်။ 

 (ဃ)  ထ ာင်စီဝင်တစ်ဦးဦး၏ ထနရာလစ်လြ်သည့်အခါ လစ်လြ်သည့် ထနရာအလုိ ် သ ်ေုိင်ရာ 

ြုဂ္ဂိုလ်မျေား ုိ အစားေုိးခန့်ေားပခင်း သ့ုိမဟုတ် ရ ်ထြါင်း ၉၀ အတွင်း ထရွးချေယ်တင်ထပမှာ ် 

ပခင်းပေင့် ပေည့်စွ ်ခန့်ေားရမည်။ ေုိသ့ုိ ပေည့်စွ ်ခန့်ေားပခင်းခံရထသာ ထ ာင်စီဝင်၏ 

သ ်တမ်းသည်  ျေန်ရှိသည့် ထ ာငစ်ီ သ ်တမ်း ုန်ေုံးချေနိ် အေိသာ ပေစ်ရမည်။ 

 ( င )  ထ ာင်စီသည် သ ်တမ်း ုန်ေုံးသည့်အခါ ထ ာင်စီအသစ် ေွဲ့စည်းပြီးသည်အေိ 

လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို ေမး်ထောငရ်မည်။ 

၁၀။ နာယ အေွဲ့သည် ထ ာငစ်ီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို ထောင်ရွ ်ရန် ြုေ်မ ၈ အရ ထရွးချေယ် 

တငထ်ပမှာ ်ေားသူမျေား ို အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့အပေစ် တစ်ြါတည်း တာဝန်ထြးအြ်ရမည်။  

၁၁။ အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့ ဥ ္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းထရးမှူးနှင့် အေဲွ့ဝင်တို့သည် ထအာ ်ြါအရည်အချေငး် 

မျေားပေင့် ပြည့်စုံရမည်- 

 ( ) အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့၏ ဥ ္ကဋ္ဌသည် အချေန်ိပြည့် တာဝန်ေမ်းထောင်နုိင်သည့် တုိင်းရင်း 

ထေးေရာ ပေစ်ရမည်။ 

 ( ခ ) အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားမျေား ို အချေနိ်ပြည့်ေမ်းထောင်နိုင်သူ 

ပေစ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့၏ လုြ်ငန်းမျေားတွင် စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီး ဦးထောငမ်ှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 

က ြ်မတ်မှုမျေားထြးနိုင်သူ ပေစ်ရမည်။ 

၁၂။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့၏ သ ်တမ်းနှင့်အေဲွ့ဝင်မျေား လစ်လြ်သည့်အခါ အစားေုိးခန့်ေားသူ 

အေဲွ့ဝင်မျေား၏သ ်တမ်းသည် ထ ာငစ်ီ၏ သ ်တမ်းနှင့်အညီ ပေစ်သည်။ 

၁၃။ ထ ာင်စီေဲွ့စည်းပခင်း၊ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့ ေဲွ့စည်းပခင်း၊ အစည်းအထဝး ျေင်းြပခင်းနှင့် ထငွထက း 

 ိစ္စရြ်မျေား ို ေဏ္ဍာထရးစည်းမျေဉ်းစည်း မ်းသတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထောငရွ် ်ရမည်။ 

အခန်း (၄) 

ဆောငစ်ီ၏တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်ြျား 

၁၄။ ထ ာငစ်ီ၏ တာဝန်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုငး်ပေစ်သည်- 

( ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား လုိ ်နာထစာင့်စည်းရမည့်  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာမျေား သတ်မှတ်ပခင်း၊ 
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( ခ ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား၏  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာမျေား ုိ လုိ ်နာထစရန် က ီးက ြ် ွြ် ဲပခင်း၊ 

လို ်နာထစာင့်ေိန်းရန် ြျေ ် ွ ်မှုမျေားနှင့်စြ်လျေဉ်းသည့် တငပ်ြချေ ်မျေား ို စုံစမ်း 

စစ်ထေးပခင်းနှင့် လိအုြ်သလို အထရးယူထောင်ရွ ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ပြည်တွင်းပြည်ြ တိုင်းရင်းထေးြညာေွဲ့နှင့် လ ်မှတ်မျေား ို အသိအမှတ်ပြုပခင်း၊  

အသိအမှတ်ပြုရန် ပငင်းြယ်ပခငး်၊ 

(ဃ) နုိင်ငံထတာ်နှင့် ြုဂ္ဂလိ တုိင်းရင်းထေးရံု၊ တုိင်းရင်းထေးခန်းမျေား၏  ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ ်မှု 

အေင့်အတန်း ုိ ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်နုိင်ရန်နှင့် တုိင်းရင်းထေးြညာရြ်ေုိင်ရာ စံချေန်ိစံညွှန်း 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေားနှင် ့အညီ ထောင်ရွ ်နိုင်ရန် ဦးစီးဌာနနှင် ့ ဝန်က ီးဌာနသို ့ 

အက ံပြုပခင်း၊ 

( င ) တုိင်းရင်းထေးြညာ သင်က ားမှု အေင့်အတန်းပမင့်မားထစထရးနှင့် အရည်အထသွးပြည့်ဝထသာ 

တုိင်းရင်းထေးြညာရှင်မျေား ထြါ်ထြါ ်ထစထရးတ့ုိအတွ ် တုိးတ ်ထပြာင်းလဲထနထသာ နုိင်ငံတ ာ 

တိုင်းရင်းထေးြညာရြ်မျေားနငှ့် မိမိတို ့နိုင်ငံ၏ တုိင်းရင်းထေးြညာရြ်မျေား ုိ ထလ့လာ 

သံုးသြ်၍ ြညာသင်က ားထရးနှင့်ြတ်သ ်ပြီး သ ်ေုိင်ရာ တုိင်းရင်းထေးတ ္ကသုိလ်နှင့် 

ညိှနှိုင်းထေွးထနးွပခင်း၊ အက ံပြုပခင်းနှင့် ြူးထြါင်းထောင်ရွ ်ပခငး်၊ 

( စ ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား၏  ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ ်မှု အရည်အထသွးနှင့် အေင့်အတန်း ုိ 

ေိန်းသိမ်းပမှင့်တင်နုိင်ရန် ထလ့လာေန်းစစ်ပခင်း၊ အစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွ့အစည်း၊ ပြည်တွင်း 

ပြည်ြမှ သ ်ေုိင်ရာအေဲွ့အစည်းမျေားနှင့် ေ ်သွယ်ြူးထြါင်းထောင်ရွ ်ပခင်း၊ ဦးစီးဌာန 

နှင့် ဝန်က ီးဌာနသ့ုိအက ံပြုပခင်း၊ 

(ေ) တိုင်းရင်းထေးဝါးမျေား၊ ထေးေ ်ဝင်အြင်မျေား၊ ထေးြစ္စည်းမျေား၏ စံချေနိ်စံညွှန်းမျေား၊ 

အထလးချေန်ိမျေား၊  န့်သတ်ချေ ်မျေား ုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ အတည်ပြုပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ 

ဝန်က ီးဌာနမှတစ်ေင့် အပခားသ ်ေုိင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်က ီးဌာနမျေား၊ ထနပြည်ထတာ် 

ထ ာငစ်ီနှင့် တိုင်းထေသက ီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအေဲွ့မျေားသ့ုိ အက ံပြုပခင်း။ 

၁၅။ ထ ာငစ်ီ၏ လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုငး်ပေစ်သည် - 

 ( ) ထ ာင်စီ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ိ ု  အထ ာင်အေည်ထော်ထောင်ရွ ်နိုင်ရန် 

ထအာ ်ထော်ပြြါ ထ ာ်မတီမျေား ုိ ထ ာင်စီဝင်မျေားနှင့် အပခားသင့်ထလျော်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်မျေား 

ြါဝင်ထစလျေ ် ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် ယင်းထ ာ်မတီအသီးသီး၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို 

သတ်မှတ်ပခင်း- 

  (၁)  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာနှင့် စညး် မ်းေိန်းသိမ်းထရး ထ ာ်မတီ၊ 

  (၂) မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ်နှင့် ထေး ုသခွင့်လိုင်စင် စိစစ်ထရးထ ာ်မတီ၊ 

  (၃) ေဏ္ဍာထရးထ ာ်မတီ၊ 

  (၄) ဥြထေထရးရာထ ာ်မတီ၊ 
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  (၅) အပခားလိုအြ်ထသာထ ာ်မတီမျေား။ 

 ( ခ ) နုိင်ငံထတာ်နှင့် ပြည်သူလူေုအတွ ် အ ျေ ိုးပေစ်ေွန်းထစမည့် ိစ္စရြ်မျေား ုိ နုိင်ငံတ ာ၊ 

ထေသေုိင်ရာနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ြရိှ အေဲွ့အစည်းမျေား၊ ြညာရှင်မျေားနှင့် ေ ်သွယ်ြူးထြါင်း 

ထောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

 ( ဂ ) မှတ်ြံုတင်ထက း၊ လုိင်စင်ထက း၊ လုိင်စင်သ ်တမ်းတုိးပမှင့်ထက း၊ ရ ်လွန်ထက း၊ စာထမးြဲွ 

ထက းနှင့် အပခားထသာ အထေွထေွဝန်ထောင်စရိတ်မျေား ုိ သတ်မှတ်ပခင်းနှင့် ထ ာ ်ခံပခင်း၊ 

 (ဃ) နုိင်ငတံ ာ၏ တိုင်းရင်းထေးြညာရြ်မျေား ို အသံုးပြုပခငး်နှင့်ြတ်သ ်၍ စိစစ်ပခငး်၊ 

သံုးသြ်ပခင်း၊ ေံုးပေတ်ပခင်း တုိင်းရင်းထေးြညာဦးစီးဌာနနှင့်  ျေန်းမာထရးနှင့် အား စား 

ဝန်က ီးဌာနသုိ့ အက ံပြုပခင်း၊ 

 ( င ) ပြည်သူလူေု  ျေန်းမာထရးအတွ ် တိမ်ပမုြ်ထနထသာ တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးရာထေး 

ြညာရြ်မျေား ို ထော်ေုတ်အသံုးပြုထစပခငး် သ့ုိမဟုတ် အသံုးပြုရန် ပငင်းြယ်ပခငး်၊   

 ( စ ) ဤဥြထေြါရည်ရွယ်ချေ ်မျေား ုိ ေိထရာ ်စွာ အထ ာင်အေည်ထော်ထောင်ရွ ်နုိင်ထရး 

အတွ ် မိမိ၏တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေား ို အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သ့ုိ လွှဲအြ်ပခငး်။ 

အခန်း(၅) 

အလုပ်အြှုဆောငအ်ေွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုငခ်ွင့်ြျား 

၁၆။ အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့၏ တာဝန်မျေားမှာ ထအာ ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 ( ) တုိင်းရင်းထေးေရာမျေား  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာ လုိ ်နာရန် က ီးက ြ် ွြ် ဲပခင်းနှင့် လုိ ်နာ 

ထစာင့်ေိန်းရန် ြျေ ် ွ ်မှုမျေား ို စုံစမ်းစစ်ထေးပခငး်နှင့် အထရးယူထောင်ရွ ်ပခငး်၊ 

 ( ခ ) ထ ာင်စီ  အသိအမှတ်ပြုေားထသာ တုိင်းရင်းထေးြညာရြ်ေုိင်ရာထေးြညာေဲွ့မျေား၊ 

ေီြလုိမာနှင့် လ ်မှတ်မျေား ို အခါအားထလျော်စွာေုတ်ပြန်ထက ညာပခငး်၊ 

 ( ဂ ) မှတ်ြုံတင်ရ တိုင်းရင်းထေးေရာနှင့် ထေး ုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းထေးေရာ 

စာရင်းအား ပြုစုေားရှပိခငး်နှင့် အခါအားထလျော်စွာ ေုတ်ပြန်ထက ညာပခငး်၊ 

 (ဃ) နုိင်ငံထတာ်၏  ျေန်းမာထရးထစာင့်ထရှာ ်မှု လုိအြ်ချေ ်နှင့်အညီ တုိင်းရင်းထေးြညာရှင်မျေား 

စဉ်ေ ်မပြတ် သင်က ားမှုရရိှထစထရးအတွ ် ဝန်က ီးဌာန၊ တိုင်းရင်းထေးတ ္ကသိုလ်၊ 

တိုင်းရင်းထေးြညာေိုင်ရာ အသင်းအေွဲ့မျေား၊ ြညာရှင်အေွဲ့အစည်းမျေားနှင့် ညှိနှိုင်း 

ထောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

 ( င ) တုိင်းရင်းထေးဝါး၊ တုိင်းရင်းထေးေ ်ေုိင်ရာ  ျေန်းမာထရးဓာတ်စာ၊ ထေးေ ်ေုိင်ရာ 

အထော ်အ ူပြုထေးြစ္စည်း  ိရိယာေုတ်လုြ်ပေန့်ပေူးထရာငး်ချေပခငး်၊ ထေးြစ္စည်း 

 ိရိယာမျေားသံုးစဲွပခင်း၊ သုထတသနပြ ပုခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျေဉ်း၍ သ ်ေုိင်ရာအေဲွ့အစည်းမျေားနှင့် 

ညိှနှိုင်းထေွးထနးွပခင်း၊ အက ံပြုပခင်းနှင့် ြူးထြါင်းထောင်ရွ ်ပခငး်၊ 
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 ( စ ) ထ ာင်စီအစည်းအထဝးမျေားတွင် လုိအြ်ြါ  သ ်ေုိင်သည့် ြညာရြ်ေုိင်ရာ ြညာရှင် 

မျေား ို ေိတ်က ား၍ အက ံဉာဏ်ထတာငး်ခံပခငး်။ 

၁၇။ အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့၏ လုြ်ြိုင်ခွင့်မျေားမှာ ထအာ ြ်ါအတိုငး်ပေစ်သည်- 

  ( ) မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ေုတ်ထြးပခင်း၊ ေုတ်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် ြယ်ေျေ ်ပခင်း၊ 

 ( ခ ) ထေး ုသခွင့် လုိင်စင်ေုတ်ထြးပခင်း၊ ေုတ်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်း၊ ြယ်ေျေ ်ပခင်း၊  ာလ 

အ န့်အသတ်ပေင့် ရုြ်သိမ်းပခငး် သ့ုိမဟုတ်  စိစစ်၍ ပြန်လည်ေုတ်ထြးပခင်း၊ 

 ( ဂ ) ထေး ုသခွင့်လုိင်စင် သ ်တမ်းသတ်မှတ်ပခငး်၊ သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးပခငး် သ့ုိမဟုတ်  

သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခငး်၊ 

 (ဃ) ထေးြညာေွဲ့လ ်မှတ်မျေား စိစစ်ပခငး်နှင့် အသိအမှတ်ပြုပခငး်။ 

အခန်း(၆) 

ဆောငစ်ီဝင်ြျားနှင့် အလုပ်အြှုဆောင်အေဲွ့ဝင်ြျား၏ ရပိုင်ခွင့်ြျား 

၁၈။ ( ) ထ ာငစ်ီဝငမ်ျေား၏ ရြိုင်ခွင့်မျေားမှာထအာ ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (၁)  ထ ာငစ်ီ သတ်မှတ်သည့် ချေးီပမှင့်ထငွနှင့် ခံစားခွင့်မျေား ို ခံစားခွင့်ရိှပခင်း၊ 

 (၂ ) တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရြါ  အမှန်တ ယ်  ုန် ျေသည့်ခရီးစရိတ်နှင် ့ 

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ထန့တွ ်စရိတ် ို ခံစားခွင့်ရိှပခင်း၊ 

 (၃) ထ ာင်စီနှင့်သ ်ေုိင်ထသာ အစည်းအထဝးမျေား တ ်ထရာ ်ရြါ  အခါအားထလျော်စွာ 

သတ်မှတ်သည့် ချေးီပမှင့်ထင ွို ခံစားခွင့်ရိှပခင်း။ 

( ခ ) အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့ဝငမ်ျေား၏ ရြိုငခ်ွင့်မျေားမှာထအာ ်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

 (၁) ထ ာငစ်ီ  သတ်မှတ်သည့်လစာထငွ သ့ုိမဟုတ် ချေးီပမှင့်ထငွ ို ခံစားခွင့်ရှိပခင်း၊ 

 (၂) တာဝန်အရ ခရီးသွားလာရြါ  အမှန်တ ယ်  ုန် ျေသည့် ခရီးစရိတ် ို 

ခံစားခွင့်ရိှပခင်း။ 

အခန်း(၇) 

ဆောငစ်ီဝင်အမေစ်ြှ ရပစ်ဲမခငး် 

၁၉။ ထအာ ်ြါ အထက ာင်းအရာတစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါ ်သည့်အခါ ထ ာင်စီသည် နာယ အေွဲ့၏ 

အတညပ်ြုချေ ်ပေင့် ထ ာငစ်ီဝင်တစ်ဦးဦးအား ထ ာငစ်ီဝငအ်ပေစ်မှ ရြ်စဲရမည် - 

( ) မိမေိန္ဒအရ နုတ်ေွ ်ပခငး်၊ 

( ခ ) ထ ာင်စီသ့ုိ ခွင့်ြန်က ားပခင်းမရှိေဲ အစည်းအထဝးတ ်ထရာ ်ရန် သံုးက ိမ်ေ ်တုိ ် 

ြျေ ် ွ ပ်ခငး်၊ 

( ဂ ) ထ ာငစ်ီသ့ုိ ခွင့်ြန်က ားပခင်းမရှိေဲ ပြည်ြသ့ုိ ထပခာ ်လနှင့်အေ ် ေွ ်ခွာပခငး်၊ 
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(ဃ) တိုင်းရင်းထေးေရာ မှတ်ြုံတင်စာရငး်မှ ြယ်ေျေ ်ခံရပခင်း၊ 

( င ) ထေး ုသခွင့်လုိင်စင် ြယ်ေျေ ခ်ံရပခငး် သ့ုိမဟုတ်  ာလအ န့်အသတ်ပေင့် ရုြ်သိမ်း  

ခံရပခင်း၊ 

( စ )  တုိင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦး၏  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာ ြျေ ်ယွင်းသည်ဟု ထ ာင်စီ  စစ်ထေး 

ထတွ့ရှပိခငး်၊ 

(ေ) ထ ာငစ်ီ ထြးအြ်ထသာ တာဝန်မျေား ို ေမး်ထောင်ရန် ြျေ ် ွ ပ်ခငး်၊ 

( ဇ ) တာဝန်ေမ်းထောင်နုိင်ရန် လုံထလာ ်ထသာ  ျေန်းမာထရးနှင့် မပြည့်စုံပခငး် သ့ုိမဟုတ် 

 ွယ်လွန်ပခင်း၊ 

( ဈ ) ထ ာငစ်ီ၏ ထငထွက းေိုင်ရာ  ိစ္စရြ်မျေားတွင် အလွဲသံုးစားပြုပခငး်။ 

အခန်း(၈) 

အစည်းအဆဝးေျငး်ပမခင်း 

၂၀။ အစည်းအထဝး ို ထအာ ်ြါအတိုင်း  ျေငး်ြထောငရွ် ်ရမည် - 

 ( ) ထ ာင်စီ၏ ြုံမှန်အစည်းအထဝး ို သုံးလလျှင်တစ်က ိမ်  ျေင်းြပြုလုြ်ပခင်းနှင် ့ 

လိအုြ်ြါ  အေူးအစည်းအထဝး  ျေငး်ြပခငး်၊ 

 ( ခ ) အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့ အစည်းအထဝး ို တစ်လလျှင်တစ်က ိမ်  ျေင်းြပြုလုြ်ပခင်း 

နှင့် လိအုြ်ြါ  အေူးအစည်းအထဝး ျေငး်ြပခင်း၊ 

 ( ဂ ) အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့၏ ထောင်ရွ ်ချေ ်မျေား ို ထ ာင်စီ၏ အနီး ြ်ေုံး ြုံမှန် 

အစည်းအထဝးတွင် တငပ်ြ၍  အေုးံအပေတ်ရယူပခငး်။ 

၂၁။  ထ ာင်စီ သ့ုိမဟုတ် အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့၏ မည်သည့်အစည်းအထဝးတွင်မေုိ တ ်ထရာ ်ခွင့်ရိှသူ 

စုစုထြါငး်ဦးထရ၏ ေ ်ဝ ်ထ ျော် တ ်ထရာ ်မှသာ အစည်းအထဝးအေထပမာ ်သည်။ 

၂၂။  ထ ာင်စီနှင့် အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့တို့သည် မိမိတို့၏ ထောင်ရွ ်ချေ ်မျေား ို ပမန်မာနိုင်ငံ 

တိုင်းရင်းထေးေရာအသင်းနှင့် နှီးနွှယ်အေွဲ့အစည်းမျေားသို့ ေုတ်ပြန်နိုင်သည့်အပြင် ဦးစီးဌာနနှင့် 

ဝန်က ီးဌာနသုိ့ အသိထြး တငပ်ြနုိင်သည်။ 

  အခန်း(၉) 

ရုံးအေွဲ့ ေွဲ့စည်းမခငး်နှင့် တာဝန်ဆပးမခင်း 

၂၃။ ထ ာင်စီသည် ထ ာင်စီနှင့် အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့တ့ုိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ုိ ထောင်ရွ ်နုိင်ရန် 

ရံုးအေဲွ့နှင့်ဌာနမျေား ုိ ထအာ ်ြါအတုိင်း ေဲွ့စည်း၍ လုိအြ်ထသာဝန်ေမ်းမျေား ုိ ခန့်အြ်တာဝန်ထြးရမည်- 

 ( ) ရုံးအေွဲ့မှူး တစ်ဦး၊ 
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 ( ခ ) စီမံထရးရာနှင့် ထငွစာရင်းဌာန၊ မှတ်ြုံတင်နှင် ့ လိုင်စင်ထရးရာဌာန၊ နိုင်ငံတ ာနှင့် 

ပြည်သူ့ေ ်ေံထရးဌာနတို့တွင် ဌာနမှူး  တစ်ဦးစီနငှ့် စာထရးဝန်ေမ်း နှစ်ဦးစီ၊  

 ( ဂ ) အရည်အထသွး ေိန်းသိမ်းစစ်ထေးပခင်းဌာန၊  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာနှင့် စည်း မ်းေိန်းသိမ်းထရး 

ဌာနတို့တွင် တိုင်းရင်းထေးေရာအေွဲ့ခွဲမှူး တစ်ဦးစီနငှ့် စာထရးဝန်ေမ်း နှစ်ဦးစီ။ 

၂၄။ ထ ာင်စီသည် ြုေ်မ ၂၃ ြါ ရံုးအေဲွ့နှင့်ဌာနမျေား ုိ လုိအြ်ချေ ်နှင့်အညီ ပြင်ေင်ေဲွ့စည်းနုိင်သည်။ 

အခန်း(၁၀) 

ဘဏ္ဍာဆရး 

၂၅။ ထ ာင်စီသည် မှတ်ြံုတင်ထက း၊ လုိင်စင်ထက း၊ လုိင်စင်သ ်တမ်းတုိးပမှင့်ထက း၊ ရ ်လွန်ထက း၊ 

စာထမးြွဲထက းနှင့် အပခားထသာ အထေွထေွ ဝန်ထောင်စရိတ်မျေား ို သတ်မှတ်ပခငး်နှင့် ထ ာ ်ခံပခငး် 

တို့ ို ပြုလုြ်နုိငသ်ည်။ 

၂၆။ ထ ာင်စီသည် ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို အထ ာင်အေည်ထော်ထောင်ရွ ်နိုင်ရန် 

ထအာ ်ြါ ရထငမွျေားပေင့် ရန်ြုံထငတွစ်ရြ်ေူထောငရ်မည် - 

( ) မှတ်ြုံတင်ထက း၊ လိုင်စင်ထက း၊ လိုင်စင်သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထက း၊ ရ ်လွန်ထက း၊ 

စာထမးြွဲထက းနှင့် အပခားစရိတ်မျေားမှ ထ ာ ်ခံရရိှထငွမျေား၊ 

( ခ ) ပြည်တွင်းပြည်ြရိှ အေဲွ့အစည်းမျေားနှင့် အလှူရှင်မျေားေံမှ လှူေါန်းထငွနှင့် ထော ်ြ့ံထငွမျေား၊ 

( ဂ ) ရန်ြုံထငမွှ တရားဝင်တိုးြွားထငမွျေား၊ 

(ဃ)   အပခားရထငမွျေား။ 

၂၇။ ထ ာင်စီသည် ပြည်တွင်းပြည်ြရှိ အေွဲ့အစည်းမျေားနှင် ့ အလှူရှင်မျေား  လှူေါန်းထသာ 

ြစ္စည်းမျေားနှင့် အပခားအ ူအညီမျေား ို လ ်ခံနိုငသ်ည့်အပြင် တည်ေဲဥြထေ စညး်မျေဉ်းစည်း မ်း 

မျေားနှင့်အညီ တရားဝင် စီမံခန့်ခွဲြိုင်ခွင့်ရိှသည်။ 

၂၈။ ထ ာငစ်ီသည် ထ ာငစ်ီအလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့နှင့် ရုံးအေွဲ့တို့၏ လစာနှင့်စရိတ်တို့ ို  ျေခံ၍ 

ရုံးအထော ်အဦ ိုလည်း တာဝန်ယူရမည်။ 

၂၉။ ထ ာင်စီသည် ေဏ္ဍာထရးေိုင်ရာ ထောင်ရွ ်ချေ ်မျေား ို တည်ေဲေဏ္ဍာထရး စညး်မျေဉ်း၊ 

စညး် မ်း၊ ညွှန်က ားချေ ်မျေားနှင့်အညီ လိ ု်နာထောင်ရွ ်ရမည်။ 

၃၀။ ထ ာင်စီသည် မိမိရန်ြုံထငွပေင့် သီးပခားရြ်တည်နိုင်ရန် ထောင်ရွ ်ရမည်။ မိမိရန်ြုံထငွပေင့် 

ရြ်တည်ရာတွင် လံုထလာ ်မှုမရိှြါ  ဝန်က ီးဌာနမှတစ်ေင့်အစုိးရအေဲွ့၏ ခွင့်ပြုချေ ်ပေင့် ပြည်ထောင်စု 

ေဏ္ဍာရန်ြုံထငွမှ  ျေခံသုံးစွဲနုိင်ရန် တငပ်ြထတာငး်ခံနိုင်သည်။ 
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အခန်း(၁၁) 

မြန်ြာနုိင်ငတံိုင်းရငး်ဆေးေရာ ြှတ်ပုံတင်မခင်း 

၃၁။ မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ်ရရိှလုိထသာ နုိင်ငံသားတစ်ဦးဦးသည် ထအာ ်ြါသတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ 

ထ ာငစ်ီသ့ုိ  ထလျှာ ်ေားနိငု်သည်- 

 ( ) ထ ာင်စီ  အသိအမှတ်ပြုသည့် ပြည်တွင်း ပြည်ြတ ္ကသုိလ်တစ်ခုခု  အြ်နှင်းသည့် 

တုိင်းရင်းထေးြညာရြ်ေုိင်ရာ ေဲွ  ့သ့ုိမဟုတ် ေီြလုိမာ၊ တုိင်းရင်းထေးသိြ္ပံမှ အြ်နှင်းသည့် 

တိုင်းရင်းထေးြညာ ေီြလိမုာလ ်မှတ်ရရှိသူ၊ 

 ( ခ ) တုိင်းရင်းထေးြညာ တစ်နှစ်သင်တန်း ထအာင်လ ်မှတ်ရရိှသူ၊ တုိင်းရင်းထေးြညာ 

သုံးောသာ ထအာင်လ ်မှတ်ရရှိသူ သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းထေးြညာ ထလးောသာ  

ထအာင်လ ်မှတ် ရရှိသူ။ 

၃၂။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ြုေ်မ ၃၁ အရ ထလျှာ ်ေားသည့် ထလျှာ ်လွှာ ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေား 

နှင့်အညီ စိစစ်ပြီး ညီညွတ်မှုရိှြါ  မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ို ေုတ်ထြးနိုင်သည်။ 

၃၃။ မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ်ရရိှသူသည် သတ်မှတ်ေားသည့်သ ်တမ်းအလုိ ် စည်း မ်းချေ ်မျေားနှင့် 

အညီ မှတ်ြုံတင်သ ်တမ်းတိုးရမည်။ 

၃၄။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦးနှင့်ြတ်သ ်၍ ထအာ ်ြါ 

အချေ ်တစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါ ်ထက ာငး် စစ်ထေးထတွ့ရှြိါ  မှတ်ြုံတင်စာရငး်မှ ြယ်ေျေ ်နုိင်သည် - 

 ( ) ပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ပေင့် တရားရုံး၏ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရပြီး ယင်းပြစ်မှုသည် 

တိုင်းရင်းထေးေရာအပေစ် ေ ်လ ်ေမ်းထောင်နိ ုင်ရန်မသင် ့ဟု ထ ာင်စီ  

အခါအားထလျော်စွာ သတ်မှတ်ေားထသာ ပြစ်မှုပေစ်ပခငး်၊ 

 ( ခ ) တိုင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦး၏  ျေင် ့ဝတ်သိ ္ခာြျေ ်ယွင်းသည်ဟု ထ ာင်စီ  

စစ်ထေးထတွ့ရှပိခငး်၊ 

 ( ဂ ) စိတ်ြိုင်းေိုင်ရာ  ျေန်းမာမှုမရှိပခင်းထက ာင့် တိုင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦး၏ လုြ်ငန်း 

တာဝန်မျေား ို ထောင်ရွ ်နုိငစ်ွမ်းမရိှပခင်း၊ 

 (ဃ)  ွယ်လွန်ထက ာင်း ခုိင်လံုသည့် အထော ်အေားပေင့် တင်ပြပခင်း သ့ုိမဟုတ် စိစစ်ထတွ့ရိှပခင်း။ 

အခန်း (၁၂) 

  ဘွဲ့လွန်၊ ေီဂရီ အသိအြှတ်မပုမခင်း 

၃၅။ ပြည်တွင်းပြည်ြ တုိင်းရင်းထေးတ ္ကသုိလ်တစ်ခုခု  အြ်နှင်းသည့် ေဲွ့လွန် တုိင်းရင်းထေးြညာေဲွ  ့

ရရိှသူသည် ေဲွ့လွန်ေီဂရီ အသိအမှတ်ပြုနုိင်ရန် ထ ာင်စီသ့ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထလျှာ ်ေား 

နုိင်သည်။ 
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၃၆။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ြုေ်မ ၃၅ အရ ထလျှာ ်ေားသူမျေား ုိ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ 

စိစစ်၍ အရည်အချေင်း ပြည့်မီပခင်းမရိှြါ  ပငင်းြယ်နုိင်သည်။ အရည်အချေင်းပြည့်မီြါ  မှတ်ြံုတင်ထက း 

ထြးသွငး်ထစပြီး ေွဲ့လွန်ေီဂရီရရိှထက ာငး် မှတ်ြုံတငလ် ်မှတ်တွင် ထရးသွင်းရမည်။ 

အခန်း (၁၃) 

ဆေးေုသခွင့်လိုင်စင် 

၃၇။ မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာသည် ထေး ုသသည့် လုြ်ငန်း ို လုြ် ိုင်ထောင်ရွ ်နိုင်ရန် 

အထေွထေွထေး ုသခွင့်လိငုစ်င ်ို ထ ာငစ်ီသ့ုိ ထလျှာ ်ေားရမည်။ 

၃၈။ အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့သည် ြုေ်မ ၃၇ အရ ထလျှာ ်ေားလာထသာ ထလျှာ ်လွှာ ိုစိစစ်၍ 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်မှုမရိှြါ  ပငင်းြယ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်ညီညွတ်မှုရှိြါ  

လုိင်စင်ထက းနှင့် အပခားသတ်မှတ်ေားထသာ အခထက းထငွမျေား ထြးသွင်းထစပြီး အထေွထေွထေး ုသခွင့် 

လိငုစ်င ်ို ေုတ်ထြးရမည်။ 

၃၉။ နိုင်ငံပခားသား တိုင်းရင်းထေးေရာသည် ယာယီ န့်သတ်ထေး ုသခွင့် လိုင်စင်ရရှိရန် 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာငစ်ီသ့ုိထလျှာ ်ေားရမည်။  

၄၀။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ြုေ်မ ၃၉ အရ ထလျှာ ်ေားလာသူအား သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ 

အရည်အချေင်း စစ်ထေးပြီး အရည်အချေင်းပြည့်မီပခင်းမရိှြါ  ပငင်းြယ်နုိင်သည်။ အရည်အချေင်းပြည့်မီြါ  

လုိင်စင်ထက းနှင့် အပခားသတ်မှတ်ေားထသာ အခထက းထငွမျေား ထြးသွင်းထစပြီး ယာယီ န့်သတ်ထေး ုသခွင့် 

လုိင်စင် ုိ ေုတ်ထြးရမည်။ 

၄၁။ မှတ်ြံုတင်တုိင်းရင်းထေးေရာသည် အေူးထေး ုသခွင့်လုိင်စင်အတွ ် သတ်မှတ်ေားသည့် 

အရည်အချေင်းနှင့် ပြည့်စံုြါ  အေူးထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာင်စီသ့ုိ 

ထလျှာ ်ေားနုိင်သည်။ 

၄၂။ အလုြ်အမှုထောင်အေွဲ့သည် ြုေ်မ ၄၁ အရ ထလျှာ ်ေားသည့် ထလျှာ ်လွှာ ို စိစစ်ပြီး 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်မှုမရိှြါ  ပငင်းြယ်နုိင်သည်။ သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့် ညီညွတ်မှုရိှြါ  

လုိင်စင်ထက းနှင့်အပခား သတ်မှတ်ေားထသာအခထက းထငွမျေားထြးသွင်းထစပြီး အေူးထေး ုသခွင့်လုိင်စင် ုိ 

ေုတ်ထြးရမည်။ 

၄၃။ တိုင်းရင်းသားလူမျေ ိုးတို့၏ ရိုးရာအစဉ်အလာအတိုင်း ထေး ုသခွင့်လိုင်စင်ရရှိလုိသူ တိုင်းရင်း 

ထေးေရာသည်  န့်သတ်ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရရိှရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာင်စီသ့ုိထလျှာ ်ေား 

ရမည်။ 

၄၄။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ြုေ်မ ၄၃ အရ ထလျှာ ်ေားလာသူအား သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ 

အရည်အချေင်း စစ်ထေးပခင်းပြုလုြ်ပြီး အရည်အချေင်းပြည့်မီပခင်းမရိှြါ  ပငင်းြယ်နုိင်သည်။ အရည်အချေင်း 



13 
 

    

 

ပြည့်မီြါ  လုိင်စင်ထက းနှင့် အပခားသတ်မှတ်ေားထသာ အခထက းထငွမျေားထြးသွင်းထစပြီး ထရာဂါအမျေ ိုးအစား၊ 

 ုသခွင့်ပြုသည့်ထေသနှင့်  ုသခွင့် ာလတ့ုိအား  န့်သတ်လျေ ်  န့်သတ်ထေး ုသခွင့် လုိင်စင် ုိ 

ေုတ်ထြးရမည်။ 

၄၅။ ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရရိှသူသည် လုိင်စင်သ ်တမ်း  ုန်ေံုးပြီးထနာ ် မိမိ၏ ထေး ုသသည့် 

လုြ်ငန်း ို ေ ်လ ်လုြ် ိုင်လိုြါ  သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန် လိုင်စင်သ ်တမ်းမ ုန်ေုံးမီ 

သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာင်စီသ့ုိ ထလျှာ ်ေားရမည်။ ထလျှာ ်ေားေဲ ာလအတွင်း ယင်း၏ 

ထေး ုသမှုလုြ်ငန်းမျေားသည် တရားဝင်ထောင်ရွ ်ပခငး်ဟု မှတ်ယူရမည်။ 

၄၆။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ြုေ်မ ၄၅ အရ ထေး ုသခွင့်လိုင်စင်သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးရန် 

ထလျှာ ်ေားသည့် ထလျှာ ်လွှာ ို သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး သ ်တမ်းတိုးပမှင့်ထြးပခငး် 

သ့ုိမဟုတ် သ ်တမ်း တိုးပမှင့်ထြးရန် ပငင်းြယ်ပခင်းပြုနိငု်သည်။ 

၄၇။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရ တုိင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦးဦးတွင် ထအာ ်ြါ 

အချေ ်တစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါ ်ထက ာငး် စစ်ထေးထတွ့ရှရိြါ  ထေး ုသခွင့်လိုငစ်င် ို ြယ်ေျေ ်ပခငး် 

သ့ုိမဟုတ်  ာလအ န့်အသတ်ပေင့် ရုြ်သိမ်းပခင်းပြုနိငု်သည် - 

 ( ) တိုင်းရင်းထေးေရာ မှတ်ြုံတင်စာရငး်မှ ြယ်ေျေ ်ခံရပခင်း၊ 

 ( ခ ) တိုင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦး၏ လုြ်ငန်းတာဝန်မျေား ို ထြါထ့လျော့စွာ ထောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

 ( ဂ )  လုိင်စင်ြါခွင့်ပြုသည့် ထေး ုသပခင်း အမျေ ိုးအစားမှအြ အပခားထေး ုသပခင်းလုြ်ငန်း 

ထောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

 (ဃ) လိငုစ်ငြ်ါ  န့်သတ်ချေ ်မျေား ို  ျေူးလွန်ထော ်ေျေ ်ထောင်ရွ ်ပခင်း၊ 

 ( င ) တုိင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦး၏ လုိ ်နာရမည့် ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာနှင့်အညီ လုိ ်နာထစာင့်ေိန်းမှု 

မရိှပခင်း၊ 

 ( စ ) သတ်မှတ်ေားထသာ  ာလအတွင်း အထက ာင်းပြချေ ် ခိုင်လုံမှုမရှိေဲ ထေး ုသခွင့် 

လိငုစ်ငသ် ်တမ်းတိုးပမှင့်ရန် ြျေ ် ွ ပ်ခငး်၊ 

 (ေ) ထ ာင်စီ  အသိအမှတ်ပြုေားပခင်းမရိှထသးသည့် ထေးြညာေုိင်ရာ ေဲွ့၊ ေီဂရီ၊ အေင့်၊ 

 ျွမ်း ျေင်မှုေိုငရ်ာ ြညာရြ်မျေား ို မိမ၏ိအမည်နှင့် ယှဉ်တွဲထော်ပြပခငး်။ 

အခန်း(၁၄) 

ြှတ်ပုံတင်တိုငး်ရင်းဆေးေရာနှင့် ဆေးေုသခွင့်လိငုစ်ငရ် တိုင်းရငး်ဆေးေရာ၏ 

တာဝန်နှင့် ရပိုင်ခွင့်ြျား 

၄၈။ မှတ်ြုံတင်တိုငး်ရင်းထေးေရာနှင့် ထေး ုသခွင့်လိငုစ်ငရ် တိုင်းရင်းထေးေရာမျေားသည် - 

 ( ) ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်ေားထသာ နည်းဥြထေ၊ အမိန့်ထက ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က ားချေ ် 

နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းမျေား ို လိ ု်နာရမည်။ 
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 ( ခ ) ထ ာငစ်ီ  သတ်မှတ်သည့် တိုင်းရင်းထေးေရာ၏  ျေင့်ဝတ်သိ ္ခာမျေား ို လိ ု်နာ 

ထစာင့်ေိန်းရမည်။ 

 ( ဂ ) တိုင်းရင်းထေးြညာ ေွံ့ပေိုးတိုးတ ်ထရးအတွ ် ထ ာငစ်ီသ့ုိ အက ံပြုခွင့်ရှိသည်။ 

 (ဃ) မိမိ၏နစ်နာချေ ်မျေား ုိ ထ ာင်စီသ့ုိ တင်ပြခွင့်ရိှသည့်အပြင် ထ ာင်စီ၏ အက ံဉာဏ်နှင့် 

အ ူအညီ ိုလည်း ရယူနုိင်ခွင့်ရှိသည်။ 

၄၉။ မှတ်ြုံတင်တိုငး်ရငး်ထေးေရာသည် - 

 ( ) ထ ာငစ်ီဝင် ထရွးချေယ်တငထ်ပမှာ ်ရာတွင် ေန္ဒမဲထြးခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ခ ) ထ ာငစ်ီဝငအ်ပေစ် ထရွးချေယ်တင်ထပမှာ ်ခံခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ဂ ) မှတ်ြုံတင်တိုင်းရင်းထေးေရာတစ်ဦးဦး  မှတ်ြုံတင်ပြီးထနာ ် ေြ်မံရရှိထသာ 

ထေးြညာရြ်ေုိင်ရာ အရည်အချေင်းတစ်ရြ်ရြ် ုိ ထ ာင်စီ၏ မှတ်ြံုတင်စာရင်းနှင့် မိမိ၏ 

မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ်တွင် ပေည့်သွင်းထြးရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ ထ ာငစ်ီသ့ုိ 

ထလျှာ ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

၅၀။ ထေး ုသခွင့်လိုင်စင်ရ တိုင်းရင်းထေးေရာသည် - 

 ( ) မိမိရရိှေားထသာ ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်အမျေ ိုးအစားအရ ထေး ုသပခင်း ုိ သတ်မှတ်ချေ ် 

မျေားနှင့်အညီ ထောငရ်ွ ်ခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ခ ) မိမိရရိှေားထသာ ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်သ ်တမ်းတုိးပမှင့်ရန် သတ်မှတ်ချေ ်မျေားနှင့်အညီ 

ထ ာငစ်ီသ့ုိ ထလျှာ ်ေားခွင့်ရိှသည်။ 

 ( ဂ ) စဉ်ေ ်မပြတ် ြညာသငက် ားနုိငထ်ရးအတွ ် ထ ာငစ်ီသ့ုိ တငပ်ြခွင့်ရှိသည်။ 

အခန်း(၁၅) 

စီြံခန့်ခွဲဆရးနည်းလြ်းအရ အဆရးယူမခင်း 

၅၁။ ထ ာင်စီသည် မိမိ ိုယ်တိုင်သိရှိ၍ပေစ်ထစ၊ သတင်းထြးတိုင်က ားသူ  တိုင်က ား၍ပေစ်ထစ 

မှတ်ြံုတင်ရတုိင်းရင်းထေးေရာ သ့ုိမဟုတ် ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရသူတစ်ဦးဦးအား စံုစမ်းစစ်ထေးရန် 

အထက ာင်းထြါ်ထြါ ်လျှင် အလုြ်အမှုထောင် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦး၊ ထ ာင်စီဝင် နှစ်ဦးနှင့် သ ်ေိုင်ရာ 

ြညာရှင် နှစ်ဦးြါဝငထ်သာ စုံစမ်းစစ်ထေးထရးအေွဲ့ ို ေွဲ့စည်းတာဝန် ထြးအြ်ရမည်။ 

၅၂။ ြုေ်မ ၅၁ အရ ေဲွ့စည်းတာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရထသာ စံုစမ်းစစ်ထေးထရးအေဲွ့သည် သတ်မှတ်ချေ ်မျေား 

နှင့်အညီ စံုစမ်းစစ်ထေးပြီး ထတွ့ရိှချေ ်၊ သံုးသြ်ချေ ်၊ အက ံပြုချေ ်၊ သထောေားမှတ်ချေ ်တ့ုိနှင့်အတူ 

အလုြ်အမှုထောငအ်ေွဲ့သို့ တငပ်ြရမည်။ 

၅၃။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့သည် စုံစမ်းစစ်ထေးထရးအေွဲ့၏ တငပ်ြချေ ် ို စိစစ်ပြီး ထတွ့ရိှချေ ် 

မျေားအရ ထအာ ်ြါအထရးယူထောငရွ် ်မှုတစ်ခုခု ို ပြုလုြ်နုိင်သည် - 

 ( ) သတိထြးပခငး်၊ 
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 ( ခ ) ထေး ုသခွင့် လုိင်စင် ုိ  ာလအ န့်အသတ်ပေင့် ရုြ်သိမ်းပခင်း သ့ုိမဟုတ် ြယ်ေျေ ်ပခင်း၊ 

 ( ဂ )  မှတ်ြံုတင်လ ်မှတ် ုိ  ာလအ န့်အသတ်ပေင့် ရုြ်သိမ်းပခင်း သ့ုိမဟုတ် ြယ်ေျေ ်ပခင်း။ 

အခန်း(၁၆) 

အယူခံမခငး် 

၅၄။ အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့  ြုေ်မ ၃၄၊ ြုေ်မ ၃၆၊ ြုေ်မ ၃၈၊ ြုေ်မ ၄၀၊ ြုေ်မ ၄၂၊ ြုေ်မ ၄၄၊ ြုေ်မ ၄၆၊ 

ြုေ်မ ၄၇နှင့် ြုေ်မ ၅၃ တ့ုိအရ ပြုလုြ်သည့် ထောင်ရွ ်မှုတစ်ခုခု ုိ မထ ျေနြ်သူသည် ယင်းေံုးပေတ်ချေ ် 

ချေမှတ်ထသာထန့မှ ရ ်ထြါင်း ၆၀ အတွငး် ထ ာင်စီသို့ အယူခံနုိင်သည်။ 

၅၅။ ထ ာင်စီသည် အလုြ်အမှုထောင်အေဲွ့၏ ေံုးပေတ်ချေ ် ုိ ပြင်ေင်ပခင်း၊ အတည်ပြ ပုခင်း သ့ုိမဟုတ် 

ြယ်ေျေ ်ပခငး်ပြုနိုင်သည်။ ထ ာငစ်ီ၏ ေုံးပေတ်ချေ ်သည် အပြးီအပြတ် ပေစ်ထစရမည်။ 

အခန်း(၁၇) 

တားမြစ်ချေ်နှင့် မပစ်ေဏ်ြျား 

၅၆။ မည်သူမျှ ထ ာငစ်ီ  သတ်မှတ်ေားထသာ ထေး ုသခွင့်လိုငစ်င်မရိှေဲ တိုင်းရင်းထေးေရာ 

အမည်ခံ၍ ထေး ုသပခငး် မပြုရ။ 

၅၇။ မည်သည့်နိုင်ငံပခားသားမျှ ထ ာင်စီ  သတ်မှတ်ေားထသာ ထေး ုသခွင့်လိုင်စင်မရှိေဲ 

ပမန်မာ့တုိင်းရင်းထေးြညာပေစ်ထစ၊ နုိင်ငံတ ာတုိင်းရင်းထေးြညာပေစ်ထစ  အသံုးပြု၍ ထေး ုသပခင်းမပြုရ။ 

၅၈။ မည်သူမျှ ြုေ်မ ၃၁ အရ မှတ်ြုံတင်လ ်မှတ် ရရိှရန် လိမ်လည်ထလျှာ ်ေားပခငး် မပြုရ။ 

၅၉။ မည်သူမျှ ြုေ်မ ၃၅ အရ ေွဲ့၊ ေီဂရီ အသိအမှတ်ပြုရန် လိမ်လည်ထလျှာ ်ေားပခငး် မပြုရ။ 

၆၀။ မည်သူမျှ ြုေ်မ ၃၇၊ ြုေ်မ ၃၉၊ ြုေ်မ ၄၁ နှင့် ြုေ်မ ၄၃ တ့ုိအရ ထေး ုသခွင့်လုိင်စင်ရရိှရန် လိမ်လည် 

ထလျှာ ်ေားပခငး် မပြုရ။ 

၆၁။ မည်သူမေို ြုေ်မ ၅၆ ြါ တားပမစ်ချေ ် ို ထော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ထက ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို တစ်နှစ်ေိထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းေုံး  ျေြ်တစ်သနိ်းမှ အမျေားေုံး 

 ျေြ်သုံးသိန်းအေိ ထငေွဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏနှ်စ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။  

၆၂။ မည်သည့်နုိငင်ပံခားသားမေို ြုေ်မ ၅၇ ြါ တားပမစ်ချေ ် ိုထော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ထက ာငး် 

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေိသုူ ို တစ်နစှ်ေိ ထောင်ေဏ်ပေစ်ထစ၊ အနည်းေုံး  ျေြ်ငါးသိန်းမှ 

အမျေားေုံး ျေြ်တစ်ေယ်သိန်းအေိ ထငေွဏပ်ေစ်ထစ၊ ေဏနှ်စ်ရြ်လုးံပေစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၆၃။ မည်သူမေို ြုေ်မ ၅၈ သ့ုိမဟုတ် ြုေ်မ ၅၉ ြါ တားပမစ်ချေ ် ို ထော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ထက ာငး် 

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေိသူု ို အနည်းေုံး ထောငေ်ဏ်ထပခာ ်လမှ အမျေားေုံးထောငေ်ဏ် 
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နှစ်နှစ်ေိပေစ်ထစ၊ အနည်းေုံး ျေြ်သုံးသိန်းမှ အမျေားေုံး  ျေြ်ငါးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ 

ေဏန်ှစ်ရြ်လုးံပေစ်ထစ ချေမှတ်ရမည်။ 

၆၄။ မည်သူမေို ြုေ်မ ၆၀ ြါ တားပမစ်ချေ ် ို ထော ်ေျေ ် ျေူးလွန်ထက ာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား 

စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ အနည်းေံုးထောင်ေဏ် ထပခာ ်လမှ အမျေားေံုး ထောင်ေဏ်နှစ်နှစ်ေိပေစ်ထစ၊ 

အနည်းေုံး  ျေြ်သုံးသိန်းမှအမျေားေုံး  ျေြ်ငါးသိန်းအေိ ထငွေဏ်ပေစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပေစ်ထစ 

ချေမှတ်ရမည်။ 

အခန်း(၁၈) 

အဆထွဆထွ 

၆၅။ ထေး ုသခွင့်လုိင်စင် ထလျှာ ်ေားလုိသူမျေားသည် ထ ာင်စီေဲွ့စည်းပြီး တစ်နှစ်ပြည့်ထပမာ ်သည့် 

ထန့မှစတင်၍ ဤဥြထေနှင့်အညီ ထလျှာ ်ေားရမည်။  

၆၆။ ထေး ုသခွင် ့လိုင်စင်ရရှိသူ တစ်ဦးဦးသည် လူနာအ ျေ ိုးအတွ ် ထေးြညာရြ်ေိုင်ရာ 

ေိ ု်သင့်ထသာ သတိပြုပခင်းပေင့် ေုံးပေတ်၍ တိုင်းရင်းထေးေရာ ျေင့်ဝတ်နှင့်အညီ ထောငရွ် ်လျှင် 

ယငး်ထောင်ရွ ်ချေ ် ို ထြါထ့လျော့စွာ ထောငရွ် ်သည်ဟု မမှတ်ယူရ။ 

၆၇။ တုိင်းရင်းထေးထ ာင်စီဥြထေ (နုိင်ငံထတာ်ထအးချေမ်းသာယာထရးနှင့် ေံွ့ပေိုးထရးထ ာင်စီဥြထေ 

အမှတ် ၂/၂၀၀၀) အရ ေုတ်ပြန်ခဲ့ထသာ နညး်ဥြထေမျေား၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်က ားချေ ်မျေား ို ဤဥြထေ 

နှင့် မေန့် ျေင်သထရွ့ ေ ်လ ် ျေင့်သံုးနုိင်သည်။ 

၆၈။ ထ ာငစ်ီသည် တိုင်းရင်းထေးထ ာငစ်ီဥြထေ (နုိငင်ထံတာ်ထအးချေမ်းသာယာထရးနှင့် ေွံ့ပေိုးထရး 

ထ ာငစ်ီဥြထေအမှတ်၂/၂၀၀၀) အရ ေွဲ့စည်းေားထသာ ထ ာငစ်ီြိုငရ်န်ြုံထငမွျေား ိုလည်းထ ာငး်၊ 

ထရွှေ့ထပြာင်းနုိင်ထသာြစ္စည်းမျေားနှင့်မထရွှေ့မထပြာင်းနုိင်ထသာ ြစ္စည်းမျေား ုိလည်းထ ာင်း၊ ထောင်ရွ ်ေဲ 

လုြ်ငန်းမျေား ိုလည်းထ ာင်း၊ ထောင်ရွ ်ပြီးလုြ်ငန်းမျေား ိုလည်းထ ာင်း၊ ရြိုင်ခွင့်နှင့်ထြးရန် 

တာဝန်မျေား ိုလည်းထ ာငး် အသီးသီးေ ်ခံရမည်။ 

၆၉။ တိုင်းရင်းထေးထ ာငစ်ီဥြထေ (နုိင်ငံထတာ်ထအးချေမ်းသာယာထရးနှင့် ေွံ့ပေိုးထရးထ ာငစ်ီဥြထေ 

အမှတ် ၂/၂၀၀၀) အရ ေဲွ့စည်းေားထသာ တုိင်းရင်းထေးထ ာင်စီသည် ဤဥြထေအရ ထ ာင်စီမေဲွ့စည်းမီ 

ယငး်၏တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်မျေား ို ေ ်လ ်ထောင်ရွ ်ရမည်။ 

၇၀။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချေ ်မျေား ို အထ ာင်အေည်ထော်ထောငရွ် ်ရာတွင်- 

( ) ဝန်က ီးဌာနသည် နညး်ဥြထေ၊ စညး်မျေဉ်းနှင့်စည်း မ်းမျေား ို  အစိုးရအေဲွ့၏ သထော 

တူညီချေ ်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) ဝန်က ီးဌာနနှင့် ထ ာင်စီသည် အမိန့်ထက ာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်က ားချေ ်နှင့် လုြ်ေံုး 

လုြ်နည်းမျေား ို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

၇၁။ တိုင်းရင်းထေးထ ာငစ်ီဥြထေ (နုိင်ငံထတာ်ထအးချေမ်းသာယာထရးနှင့် ေွံ့ပေိုးထရးထ ာငစ်ီဥြထေ 

အမှတ်  ၂/၂၀၀၀)  ို ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိ ု်သည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ  ျွနု်ြ်လ ်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

(ြံု) ဝင်းပမင့် 

နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 

  

 

 

 


