သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီးဆင
ို ရ
် ဥပဒေ
( ၂ဝ၁၆ ခိုနှစ်၊ ပပည်ဒ

င်စိုလွှတ်ဒတ ်ဥပဒေအမှတ် ၄၄ ။)

၁၃၇၈ ခိုနှစ်၊ ပပ သလ
ို ဆန်ြီး ၂ ရက်
( ၂ဝ၁၆ ခိုနှစ်၊ ေဇင်ဘ လ ၃၀ ရက်)
ပပည်ဒ

င်စိုလွှတ်ဒတ ်သည် ဤဥပဒေကို ပပဋ္ဌ န်ြီးလိုက်သည်။
အခန်ြီး (၁)
အမည်နင
ှ ့််အဓပပ ယ်ဒ

်ပပခ က်

၁။

ဤဥပဒေကို သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဥပဒေဟို ဒခေါ်တွင်ဒစရမည်။

၂။

ဤဥပဒေတွင်ပါရှဒသ

ဒအ က်ပါစက ြီးရပ်မ ြီးသည်

ဒ

်ပပပါအတိုင်ြီး

အဓပပ ယ်

သက်ဒရ က် ဒစရမည်(က)

သက်ကကြီးရွယအ
် ို ဆိုသည်မှ

အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်် အ

က်ရှဒသ ပမန်မ နိုင်ငံသ ြီး

အ ြီးလိုံြီးကို ဆိုသည်။
( ခ ) အိုမင်ြီးမစွမြီး် သူ ဆိုသည်မှ

ရိုပ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ

သို့မ
ို ဟိုတ် စတ်ပင
ို ်ြီးဆိုင်ရ

ခ ျို့တ့်ပပြီး

တစ်ပါြီးသူ၏ အကူအညမပါဘ မမကိုယ်တိုင် ရပ်တည်နိုင်ပခင်ြီးမရှဒသ

သက်ကကြီး

ရွယ်အိုကို ဆိုသည်။
( ဂ ) စရတ်ဒ

က်ပံ့်မလ
ှု အ
ို ပ်ဒသ မဘဘိုြီးဘွ ြီး

မရှပခင်ြီးဒ က င့််

ပ စ်ဒစ၊

စွနပ
်ို့ စ်

လ စ်လ ျူရှုပပြီး

ြီးပခင်ြီး၊

မရှပခင်ြီးဒ က င့််ပ စ်ဒစ

ဆိုသည်မှ

သ ြီးသမြီးနှင့််
မဒ

ဒပမြီးမ ြီးရှဒသ ်လည်ြီး

က်ပံ့်ပခင်ြီး

ဆင်ြီးရခ ျို့တ့်ဒသ

သ ြီးသမြီးနှင့််ဒပမြီးမ ြီး
သို့မ
ို ဟိုတ်

ဒ

သို့မ
ို ဟိုတ်

၎င်ြီးတိုို့က
က်ပံ့်နိုင်မှု
မမကိုယ်တိုင်

ရပ်တည်နိုင်ပခင်ြီးမရှဒသ သက်ကကြီးရွယ်အို မဘဘိုြီးဘွ ြီးကို ဆိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီး
ရပ်တွင် မဘမ့် သို့မ
ို ဟိုတ် မဘရှဒသ ်လည်ြီး မဘမ ြီးကိုယ်စ ြီး သ ြီးသမြီးမ ြီးအ ြီး
ကည့််ရှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ခ့်သည့််ဒသွြီးရင်ြီး
နှင့််ဒသွြီးသ ြီးမဒတ ်စပ်ဒသ ်လည်ြီး

ဦြီးကကြီး

ဦြီးဒလြီး၊

ဒေေါ်ကကြီး

ဒေေါ်ဒလြီးတိုို့

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ခ့်သည့်် ပိုဂ္ လ်မ ြီးလည်ြီး

ပါဝင်သည်။
(ဃ)

စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှု ဆိုရ တွင် သက်ကကြီးရွယ်အို၏ လိုအပ်ဒသ

စ ြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုတို့ိုအတွက် ဒ

က်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီး

ဒပြီးရဒသ စရတ်တိုို့ ပါဝင်သည်။

( င ) မဘ ဆိုသည်မှ မရင်ြီး၊

ရင်ြီးနှင့်် ဒမွြီးစ ြီးမဘတက
ိုို့ ို ဆိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင်

လင်ပါ၊ မယ ြီးပါ သ ြီးသမြီးမ ြီးအ ြီး ကည့််ရှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ခ့်သည့်် မဒ

ွြီး၊ ပဒ

ွြီးမ ြီး

လည်ြီး ပါဝင်သည်။
( စ ) သ ြီးသမြီး

ဆိုသည်မှ

သ ြီးရင်ြီး

ဒမွြီးစ ြီးသမြီးတိုို့ကဆ
ို ိုသည်။

သမြီးရင်ြီး၊

ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင်

မဒ

ဒမွြီးစ ြီးသ ြီးနှင့််

ွြီး၊

ပဒ

ွြီးက

ကည့််ရှု

ဒစ င့််ဒရှ က်ခ့်သည့်် လင်ပါ၊ မယ ြီးပါ သ ြီးသမြီးမ ြီးလည်ြီး ပါဝင်သည်။
(ဆ)

သက်ကကြီးရွယအ
် ိုသက်ဒသခံကတ်ပပ ြီး
အခွင့််အဒရြီး

မ ြီးကို

ဆသ
ို ည်မှ

ခံစ ြီးခွင့််ဒပြီးနိုင်ရန်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

ဤဥပဒေအရ

ိုတ်ဒပြီး

ြီးဒသ

သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးကို ဆိုသည်။
( ဇ ) မသ ြီးစိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု ဆိုသည်မှ သက်ကကြီးရွယ်အို မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး ၎င်ြီးတိုို့၏
မသ ြီးစိုဝင်မ ြီးက ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှုကို ဆိုသည်။
( ဈ ) အမ်အဒပခပပ ၊

ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရှ က်မှု

အခ င်ြီးခ င်ြီးပ စ်ဒစ၊

မသ ြီးစိုမှပ စ်ဒစ၊

အခဒပြီးဝန်ဒဆ င်မှု

သို့မ
ို ဟိုတ် ရပ်ရွ ပပည်သူလူ
လူမဒ
ှု ရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု
လူမှုဒရြီး

အမ်တင
ို ရ
် ဒရ က်

မ်ြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

မသ ြီးစိုဝင်မဟိုတ်ဒသ
ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီး

ိုအတွင်ြီး ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီးကို ဆိုသည်။

ဆိုသည်မှ

နယ်ပယ်ရှ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး

ဒစတန ့်ဝန်

ဒပြီးသူမ ြီးအပါအဝင်

အပခ ြီးဒစ င့််ဒရှ က်သူမ ြီးမှပ စ်ဒစ

(ည)

ဆိုသည်မှ

စတ်ခံစ ြီးမှုဆိုင်ရ

အက ြီးဒက ြီးဇူြီးမ ြီးနှင့််

အပပန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတို့က
ို ို

ပိုမိုတိုြီးပမြှင့််ရန်အလိုို့ငှ

တစ်ကိုယ်ဒရ ဒစ င့််ဒရှ က်မှု အတွက် လိုအပ်ဒသ အစ ြီးအဒသ က်၊ အသိုြီးံ အဒဆ င်
ပစစည်ြီးကရယ မ ြီးနှင့််
လူမှုဒရြီးအဒ

ဒနို့စဉ်လှုပ်ရှ ြီးမှုမ ြီးအတွက်

က်အပံ့်မ ြီးနှင့််တကွ ပ ည့််ဆည်ြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ဒပြီးပခင်ြီးကို ဆိုသည်။

( ဋ ) က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု ဆိုသည်မှ
စစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊
ပပန်လည်

ူဒ

လိုအပ်ခ က်မ ြီးကို

ကိုသပခင်ြီး၊

ဒရ ဂါကက တင်က ကွယ်ပခင်ြီး၊ ဒရ ဂါရှ ဒ ွ
ရိုပ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ ၊

စတ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ

င်ဒပြီးပခင်ြီး နှင့်် အပခ ြီးက န်ြီးမ ဒရြီး ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီး ဒ

က်ပံ့်

ဒပြီးပခင်ြီးတို့ိုကို ဆိုသည်။
( ဌ ) ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ

ဆသ
ို ည်မှ

စြီးပွ ြီးဒရြီးအလိုင
ို့ ှ ပ စ်ဒစ၊

ပရဟတပ စ်ဒစ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး န ြီးခိုရ ရပ်သ
လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု

နှင့််

လ က်ရှဒသ ရပ်သ ကို ဆိုသည်။

ဒစတန ဝ
့် န်
စ ြီးဒသ က်ဒန

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ ြီး

ဒ

မ်ြီး
ိုင်မှု၊

က်ပံ့်ဒပြီး

( ဍ ) တည်ဒ

င်ခွငပ့်် ပ မန်ို့ ဆိုသည်မှ

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ

တည်ဒ

င်ရန် ဤဥပဒေအရ

ိုတ်ဒပြီးသည့်် ခွင့််ပပ မန်ို့ကို ဆိုသည်။
( ဎ ) သက်ကကြီးရွယအ
် ို ကည့််ရဒ
ှု စ င့််ဒရှ က်ဒရြီးလိုပင
် န်ြီး
အလင
ိုို့ ှ ပ စ်ဒစ၊

ဒစတန ့်ဝန်

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု
အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

နှင့််

မ်ြီး

ဆိုသည်မှ

ပရဟတပ စ်ဒစ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု

လူမှုဒရြီး

အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးက

စြီးပွ ြီးဒရြီး

မ ြီးအ ြီး

ပိုဂ္လကနှင့််

ဒဆ င်ရွက်ဒသ လိုပ်ငန်ြီးကို

ဆိုသည်။
(ဏ) လိုပင
် န်ြီးလိုပ်ကင
ို ခ
် င
ွ ့်် ဆိုသည်မှ သက်ကကြီးရွယ်အို ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီး
လိုပ်ကိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ

ိုတ်ဒပြီးသည့်် ခွင့််ပပ မန်ို့ကို ဆိုသည်။

(တ) ရန်ပဒ
ိုံ ငွ ဆိုသည်မှ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး ဒ
ဒရြီးအတွက် ဤဥပဒေအရတည်ဒ
(

)

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်

င်ဒသ ရန်ပိုံဒငွကို ဆိုသည်။

မတရ ြီးပပ က င်ပ့် ခင်ြီး ဆရ
ို တွင် သက်ကကြီးရွယ်အိုအ ြီး အစ ြီးအဒသ က် သို့ိုမဟိုတ်
ဒဆြီးဝါြီးကို လိုံဒလ က်စွ မဒပြီးပခင်ြီး၊ ရိုက်နှက်ပခင်ြီး၊ နှုတ်ပ င့််ဒစ ်က ြီးပခင်ြီး၊ ဒတ င်ြီး
ရမ်ြီးခိုင်ြီးပခင်ြီး၊ ဒဘြီးအနတရ ယ်ပ စ်ဒစပခင်ြီး အပါအဝင်

ရိုပ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ ၊ စတ်ပိုင်ြီး

ဆိုင်ရ နှပ်စက်ညြှဉ်ြီးပန်ြီးပခင်ြီးနှင့်် မဒလ မ
် ကန် ပပ လိုပ်ပခင်ြီးတို့ို ပါဝင်သည်။
( ေ ) လ စ်လ ျူရှုပခင်ြီး ဆိုသည်မှ
မပပ ပခင်ြီး၊ လိုအပ်ဒသ

သက်ကကြီးရွယ်အိုအ ြီး

အစ ြီးအဒသ က်မ ြီး လိုံဒလ က်စွ

သို့မ
ို ဟိုတ် တစ်သြီးတစ်ပခ ြီး ခွ

င်စို

အစိုြီးရအ ွျို့က

ပ ည့််ဆည်ြီးမဒပြီးပခင်ြီး

ြီးပခင်ြီးကို ဆိုသည်။

( ဓ ) ပမန်မ နင
ို င
် ံသက်ကကြီးရွယ်အမ
ို ြီးဆင
ို ရ
် ဒက မ
် တ
ပပည်ဒ

ိုက်သင့််အ ြီးဒလ စ
် ွ ဒတွျို့ဆိုံမှု

ွျို့စည်ြီးဒသ

ဆိုသည်မှ

အမ ြီးသ ြီးအဆင့််

ဤဥပဒေအရ
သက်ကကြီးရွယ်အို

မ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတကို ဆိုသည်။
( န ) ဒေသဆင
ို ်ရ ဒက မ
် တမ ြီး ဆိုသည်မှ

ဤဥပဒေအရ

ွျို့စည်ြီးဒသ

သက်ဆိုင်ရ

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရတိုင်ြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ကိုယ်ပိုင်
အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရဒေသ၊ ခရိုင်နှင့််ပမ ျို့နယ် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီးကို
ဆိုသည်။
( ပ ) ဝန်ကကြီးဌ န ဆသ
ို ည်မှ လူမှုဝန်

မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့်် ပပန်လည်ဒနရ ခ

ြီးဒရြီး

ဝန်ကကြီးဌ နကို ဆိုသည်။
(

) လူမဝ
ှု န်

မ်ြီးအရ ရှ

တ ဝန်မ ြီးကို

ဆိုသည်မှ
မ်ြီးဒဆ င်ရန်

ဤဥပဒေပါ
လူမှုဝန်

လူမှုဝန်

မ်ြီးအရ ရှ၏

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နက

လိုပ်ငန်ြီး
တ ဝန်ဒပြီး

အပ်ပခင်ြီးခံရဒသ
လူမှုဝန်

လူမှုဝန်

မ်ြီးအရ ရှ၏

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နမှ

လိုပ်ငန်ြီး

တ ဝန်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးခံရဒသ

ဝန်

မ်ြီးကိုဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊

တ ဝန်မ ြီးကို

နိုင်ငံ့်ဝန်

မ်ြီး

မ်ြီးဒဆ င်နိုင်ရန်

သို့မ
ို ဟိုတ်

အပခ ြီးသင့််ဒလ ဒ
် သ

နိုင်ငံသ ြီးကိုဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး ဆိုသည်။
( ဗ ) ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ တ ဝန်ခပ
ံ ဂ
ို ္ လ်
တည်ဒ

ဆိုသည်မှ

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ ကို

ပိုင်ဆိုင်သူ၊

င်သူ သို့မ
ို ဟိုတ် တ ဝန်ယူ၍ စမံခန်ို့ခွသူကိုဆိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင်

ိုသတ
ူ စ်ဦြီးဦြီးက လွှအပ်တ ဝန်ဒပြီး

ြီးပခင်ြီးခံရဒသ ပိုဂ္ လ်လည်ြီး ပါဝင်သည်။

အခန်ြီး (၂)
ရည်ရယ
ွ ခ
် က်မ ြီး
၃။

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ြီးမှ ဒအ က်ပါအတိုင်ြီး ပ စ်သည် (က)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးကို

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊

လူမှုဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

ပမြှင့််တင်ရန် နှင့်် လိုအပ်သည့််နည်ြီးပည နှင့်် စမံခန်ို့ခွမှုဆိုင်ရ အကူအညမ ြီးဒပြီးရန်၊
( ခ ) နိုင်ငံဒတ ်နှင့််
ဒ

ဒစတန ရှင်မ ြီးက

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

က်ပံ့်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးပ င့်် လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး ဒဆ င်ရွက်ဒနဒသ

ဝင်ဒငွရလိုပ်ငန်ြီးမ ြီးကို တိုက်တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးပခင်ြီးပ င့််လည်ြီးဒက င်ြီး သက်ကကြီးရွယ်အို
မ ြီးကို ဝင်ဒငွပိုံမှန်ရရှဒစဒရြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရန်၊
( ဂ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးသည် မမကိုယ်မမ ဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ မသ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့််
အမ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုမ ြီးအ ြီး လိုံဒလ က်စွ ရရှဒစရန်၊
(ဃ)

ဒစ င့််ဒရှ က်မည့််သမ
ူ ရှသည့်် ခိုကိုြီးရ မ့် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးနှင့်် အိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ ြီး
အတွက်

၎င်ြီးတို့ဆ
ို နဒနှင့််အည

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ မ ြီးတွင်

န ြီးခိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

ဒပြီးနိုင်ရန်၊
( င ) အမ်အဒပခပပ ၊

ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုအ ွျို့မ ြီးကို

တိုြီးပမြှင့်် ွျို့စည်ြီးပခင်ြီးပ င့််

လူမှုဒရြီး နှင့်် ရပ်ဒရြီးရွ ဒရြီးမ ြီးတွင် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ဒရြီးကို
တိုြီးပမြှင့််နိုင်ရန်၊
( စ ) အမ ြီးသ ြီးက န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

စနစ်မ ြီးတွင်

လွယ်ကူစွ ရရှနိုင်ဒသ က န်ြီးမ ဒရြီးဝန်ဒဆ င်မှုလိုပ်ငန်ြီးမ ြီး

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး
ည့််သွင်ြီးဒဆ င်ရွက်

ဒပြီးနိုင်ရန်၊
(ဆ)

လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ

ဒန

ိုင်ဒရြီးနှင့်် သယ်ယူပိုို့ဒဆ င်ဒရြီးတိုို့တွင် ဒစ ြီးနှုန်ြီးသက်သ ၍

လွယ်ကူစွ အသိုြီးံ ပပ နိုင်ဒသ အဒ

က်အကူပပ ပစစည်ြီးမ ြီး ပံ့်ပိုြီးဒပြီးနိုင်ရန်၊

( ဇ ) သဘ ဝဒဘြီးအနတရ ယ်မ ြီး
က လမ ြီး

အတွက်

က န်ြီးမ ဒရြီး

က ဒရ က်သည့််က လနှင့််

ကယ်ဆယ်ဒရြီးပစစည်ြီးမ ြီး၊

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ ြီးနှင့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး အတွက် အ

ပပန်လည်

ဒငွဒ ကြီးအဒ

ကယ်ဆယ်ဒရြီးစခန်ြီးမ ြီး

ူြီးအဒလြီး

ူဒ

င်ဒရြီး

က်အပံ့်မ ြီး၊

စစဉ်ပံ့်ပိုြီးရ တွင်

ြီး ဒဆ င်ရွက်ရန်၊

( ဈ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး ဒဘြီးကင်ြီးလိုံပခ ံစတ်ခ ရဒသ ပတ်ဝန်ြီးက င် ရရှနိုင်ဒစရန်။
အခန်ြီး (၃)
ပမန်မ နင
ို င
် ံ သက်ကကြီးရွယ်အမ
ို ြီးဆင
ို ရ
် ဒက မ
် တ ျို့ွ စည်ြီးပခင်ြီးနှင့််
တ ဝန်နင
ှ ့်် လိုပပ
် င
ို ခ
် င
ွ ့််မ ြီး
၄။

ပပည်ဒ
(က)

င်စိုအစိုြီးရအ ွျို့သည်ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ ြီးကို အဒက င်အ
လည်ြီးဒက င်ြီး၊

ည်ဒ

် ဒဆ င်ရွက်နိုင်ဒရြီးအတွက်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို

နှင့််သက်ကကြီး

ရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

မူဝါေမ ြီးနှင့််

လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ ြီး

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး
ခ မှတ်အဒက င်အ

က ကွယ်ဒရြီး

အတွက်လည်ြီးဒက င်ြီး၊
ည်ဒ

်

ဒဆ င်ရွက်မှုကို

ကကြီး ကပ်ပခင်ြီးမ ြီး ပပ နင
ို ်ဒရြီးအတွက်လည်ြီးဒက င်ြီး ဒအ က်ပါပိုဂ္ လ်မ ြီး ပါဝင်သည့််
ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီး ရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတကို ွျို့စည်ြီးရမည်( ၁ ) ပပည်ဒ

င်စိုဝန်ကကြီး၊ လူမှုဝန်

ပပန်လည်ဒနရ ခ

မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့််

ြီးဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န၊

( ၂ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်
လူမှုဝန်

ေိုတယဥကကဋ္ဌ

မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့််

ပပန်လည်ဒနရ ခ

ြီးဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န

( ၃ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်
ပပည်

ဥကကဋ္ဌ

အ ွျို့ဝင်

ဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န

( ၄ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကကြီးဌ န
( ၅ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

ပည ဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န
( ၆ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

သ သန ဒရြီးနှင့်် ယဉ်ဒက ြီးမှုဝန်ကကြီးဌ န
( ၇ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်
ပပန် က ြီးဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န

အ ွျို့ဝင်

( ၈ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

အလိုပ်သမ ြီး၊ လူဝင်မှုကကြီး ကပ်ဒရြီးနှင့််
ပပည်သူို့အင်အ ြီးဝန်ကကြီးဌ န
( ၉ ) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

စိုက်ပ ြီးဒရြီး၊ ဒမွြီးပမျူဒရြီးနှင့်် ဆည်ဒပမ င်ြီးဝန်ကကြီးဌ န
(၁၀) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့ိုမဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

ဒဆ က်လိုပ်ဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န
(၁၁) ေိုတယဝန်ကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် အပမတမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်

အ ွျို့ဝင်

ပဒ
ိုို့ ဆ င်ဒရြီးနှင့််ဆက်သွယ်ဒရြီးဝန်ကကြီးဌ န
(၁၂) သက်ဆိုင်ရ စည်ပင်သ ယ ဒရြီးဒက ်မတမ ြီးမှ
သိုြီးံ ဦြီး

အ ွျို့ဝင်မ ြီး

က်မပိုဒသ ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး

(၁၃) ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန်မ နိုင်ငံအမ ြီးသမြီးဒရြီးရ အ ွျို့ခ ပ်

အ ွျို့ဝင်

(၁၄) ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန်မ နိုင်ငံမခင်နှင့််ကဒလြီးဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအသင်ြီး

အ ွျို့ဝင်

(၁၅) ပပည်တွင်ြီးရှ အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ သက်ကကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရ
အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးမှ ငါြီး ဦြီး

အ ွျို့ဝင်မ ြီး

က်မပိုဒသ သင့််ဒလ ်သည့််

ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး
(၁၆) ညွှန် က ြီးဒရြီးမှျူြီးခ ပ်
လူမှုဝန်

အတွင်ြီးဒရြီးမှျူြီး

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ န

(၁၇) ေိုတယညွှန် က ြီးဒရြီးမှျူြီးခ ပ်၊
လူမှုဝန်
( ခ ) လိုအပ်ပါက

တွ က်အတွင်ြီးဒရြီးမှျူြီး

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ န
ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတကို

ပပင်ဆင် ွျို့စည်ြီး

နိုင်သည်။
၅။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ဒက ်မတ၏

တ ဝန်နှင့််

လိုပ်ပိုင်ခွင့််မ ြီးမှ

ဒအ က်ပါအတိုင်ြီးပ စ်သည် (က)

ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ ြီးကို
ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်

လိုအပ်ဒသ

လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ ြီး

ခ မှတ်ပခင်ြီး၊

ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ
မူဝါေမ ြီး၊
အဒက င်အ

အဒက င်အ

ည်ဒ

်

လိုပ်ငန်ြီးစမံခ က်မ ြီးနှင့််
ည်ဒ

်

ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့််

ဒစ င့်် ကည့််ပခင်ြီး၊ အကပ တ်ပခင်ြီး နှင့်် ကကြီး ကပ်ပခင်ြီး၊
( ခ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး အ
ကူညဒရြီးနှင့််

ူြီးသပ င့်် အိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ ြီးအ ြီး

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးတအ
ိုို့ တွက်

ဒရ က်စွ ဒ

ဝန်ကကြီးဌ နမှတစ်ဆင့််

ပပည်ဒ

က်ပံ့်
င်စို

အစိုြီးရအ ွျို့၏ သဒဘ တူညခ က်ပ င့်် စမံကန်ြီး၊ စမံခ က်နှင့်် အစအစဉ်မ ြီး ခ မှတ်ပပြီး
အဒက င်အ

ည်ဒ

် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊

( ဂ ) မမ၏ တ ဝန်မ ြီးနှင့်် လိုပ်ပိုင်ခွင့််မ ြီးကို ပိုမို
ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်

လိုအပ်ဒသ

ဒရ က်စွ

အဒက င်အ

လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတမ ြီး၊

ည်ဒ

်

ဆပ်ဒက ်မတမ ြီးနှင့််

အ ကံဒပြီး အ ွျို့တို့ိုကို ွျို့စည်ြီးပခင်ြီးနှင့်် လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီး သတ်မှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊
(ဃ)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက် မသ ြီးစိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု၊ အမ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ
ဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့််

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

တက
ိုို့ ိုလည်ြီးဒက င်ြီး၊ ဒ

က်ပံ့်ရန်လိုအပ်ဒသ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးနှင့်် အိုမင်ြီးမစွမ်ြီး

သူမ ြီးအတွက်

ဒ

ခ မှတ်၍

ကူည

သက်ဆိုင်ရ

က်ပံ့်မှုတိုို့ကလ
ို ည်ြီးဒက င်ြီး
ပပည်ဒ

င်စို

လိုပ်ငန်ြီးအစအစဉ်မ ြီး

ဝန်ကကြီးဌ နမ ြီး၊

အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊

အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ်
ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့မ ြီး၊ ပပည်တွင်ြီးပပည်ပ အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််

ညြှနှိုင်ြီးပူြီးဒပါင်ြီးဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊
( င ) ရိုြီးရ အစဉ်အလ

စံသတ်မှတ်ခ က်မ ြီးအဒပေါ်

အဒပခခံတည်ဒဆ က်

ြီးဒသ

မသ ြီးစိုပိုံစံကို ပိုမခ
ို ိုင်မ ဒစရန် အစအစဉ်မ ြီးခ မှတ် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊
( စ ) နိုင်ငံဒတ ်က

သဒဘ တူလက်ခံ

အခွင့််အဒရြီးဆိုင်ရ

နိုင်ငံတက

နှင့််အည အဒက င်အ
(ဆ)

ည်ဒ

ြီးဒသ

ဒ ကည စ တမ်ြီးမ ြီး၊

သဒဘ တူစ ခ ပ်မ ြီး

် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊

သက်ကကြီးရွယ်အိုသက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ ြီး
လမ်ြီးညွှန်ပခင်ြီး၊

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

ကကြီး ကပ်ပခင်ြီးနှင့််

သတင်ြီးအခ က်အလက်မ ြီးကို

ိုတ်ဒပြီးပခင်ြီးနှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

အခ န်နှင့််တဒပပြီးည

ကန်ြီးဂဏန်ြီး၊

မှန်ကန်ဒစရန်

ကကြီး ကပ်

ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊
( ဇ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး က ံဒတွျို့ရသည့််ပပဿန မ ြီး၏ အဒပခခံအဒ က င်ြီးအရင်ြီးမ ြီး၊
လိုအပ်ခ က်မ ြီး၊ လိုအင်ဆနဒမ ြီးကို ဒ
ပပ ပခင်ြီးမ ြီး

တိုြီးပမြှင့််ဒဆ င်ရွက်ပပြီး၊

်

ိုတ်နိုင်မည့််ဒလ့်လ မှုမ ြီး၊ သိုဒတသန

ဒရ က်ဒသ

လိုပ်ငန်ြီးလမ်ြီးညွှန်ခ က်မ ြီး

ခ မှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဈ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

ပပဿန မ ြီး၊

လိုအပ်ခ က်မ ြီး၊

လိုအင်ဆနဒမ ြီးကို

ပပည်သူမ ြီး န ြီးလည်သဒဘ ဒပါက်ဒစရန် အသပည ဒပြီးပခင်ြီး၊
(ည)

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဌ နမ ြီး၊ အပန်ြီးဒပ န ြီးဒနရန်ဒနရ မ ြီး၊ သက်ကကြီးရွယ်အို ဒနို့ပိုင်ြီး
ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး

ဌ နမ ြီးနှင့််

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ မ ြီး

တည်ဒ

င် ွင့််လှစ်ပခင်ြီး၊

လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ ြီးနှင့််

စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ ြီးခ မှတ်ပခင်ြီး၊

လိုအပ်ဒသ ပံ့်ပိုြီးမှုမ ြီး

ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဋ)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးကို

ပပ စိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ဒရြီးသည်

မ ြီးဆက်သစ်လူငယ်မ ြီးတွင်

တ ဝန်ရှသည်ဟူဒသ ခံယူခ က်တိုြီးပွ ြီးလ ဒစရန် ဒက င်ြီးမ ြီးနှင့်် အပခ ြီးသင့််ဒလ ်
ဒသ ဒနရ မ ြီးတွင် ဒဟ ဒပပ ပွမ ြီး၊ ဒဆွြီးဒနွြီးပွမ ြီး၊ အလိုပ်ရိုံ ဒဆွြီးဒနွြီးပွမ ြီးနှင့််
အပခ ြီး အစအစဉ်မ ြီး ပပ လိုပ်ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဌ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး

ခံစ ြီးခွင့််ရှဒသ

ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီးနှင့််ပတ်သက်၍

သတင်ြီး

အခ က်အလက်မ ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဍ ) မ ြီးဆက်သစ်လူငယ်မ ြီးကို သက်ကကြီးရွယ်အို ဘဝအတွက် ကက တင်ပပင်ဆင်ပခင်ြီးနှင့််
စပ်လ ဉ်ြီးဒသ

အစအမံမ ြီးကို မတ်ဆက်ဒပြီးပခင်ြီး၊ သင်ဒ
့် လ ်ဒသ

လူမှု ူလိုံဒရြီး

အစအစဉ်မ ြီးကို စတင်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ၎င်ြီးအစအစဉ်မ ြီးတွင် လူငယ်မ ြီး ပါဝင်
လ ဒရြီးအတွက် တိုက်တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးမှု ပပ လိုပ်ပခင်ြီး၊
( ဎ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးနှင့်် ဒက င်ြီးက ြီးမ ြီးအ ြီး က ကွယ်ရန်၊
ပမြှင့််တင်ရန်နှင့်် ခွပခ ြီးဆက်ဆံမှုမ ြီးအ ြီး တ ြီးဆြီးရန်အတွက် တည်ဆဥပဒေမ ြီးကို
ပပန်လည်သြီးိုံ သပ်ပပြီး လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်နိုင်ရန် စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊
(ဏ) ပပည်ဒ

င်စိုအစိုြီးရအ ွျို့က အခါအ ြီးဒလ ်စွ ဒပြီးအပ်ဒသ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို

ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး။
၆။

ဝန်ကကြီးဌ နသည် ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတနှင့််

ဆပ်ဒက ်မတတိုို့၏ ရိုံြီးလိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
၇။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၊

တ၏
ိုို့
နိုင်ငံ့်ဝန်

မ်ြီးမဟိုတ်ဒသ

လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတနှင့််

ဆပ်ဒက ်မတ

အ ွျို့ဝင်မ ြီးသည် ဝန်ကကြီးဌ နက သတ်မှတသ
် ည့်် ခ ြီးပမြှင့််ဒငွနှင့််

စရတ်တို့ိုကို ခံစ ြီးခွင့််ရှသည်။
၈။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၊

လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတနှင့််

ဆပ်ဒက ်မတ

တ၏
ိုို့ ကိုန်က စရတ်မ ြီးကို ဝန်ကကြီးဌ န၏ ဘဏ္ဍ ဒငွ အရအသိုြီးံ ဒငွစ ရင်ြီးမှ က ခံရမည်။
အခန်ြီး (၄)
ဒေသဆင
ို ်ရ ဒက မ
် တမ ြီး ွျို့စည်ြီးပခင်ြီးနှင့်် လိုပင
် န်ြီးတ ဝန်မ ြီး
၉။

သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့သည် (က)

နိုင်ငံဒတ ်၏ သက်ကကြီးရွယ်အို ဒ

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဆိုင်ရ

စမံကန်ြီးကို မမတိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်တွင် အဒက င်အ

ည်ဒ

်

ဒဆ င်ရွက်ရန် နှင့််

ိုစမံကန်ြီးကို ဒစ င့်် ကည့််ကွပ်ကနိုင်ရန်အလိုင
ို့ ှ

သက်ကကြီး ရွယ်အိုမ ြီး ဆိုင်ရ

ပမန်မ နိုင်ငံ

ဒက ်မတ၏ လမ်ြီးညွှန်ခ က်ပ င့်် တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အဆင့်် သက်ဆိုင်ရ အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊ အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊
လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊
သက်ကကြီးရွယ်အို ဒ

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဆိုင်ရ အသင်ြီးအ ွျို့မ ြီး

မှ ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီးပါဝင်သည့်် ၁၅ ဦြီး

က်မပိုဒသ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ဒက ်မတကို ွျို့စည်ြီးရမည်။
( ခ ) လိုအပ်ပါက

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ဒက ်မတကို ပပင်ဆင် ွျို့စည်ြီးနိုင်သည်။
၁၀။

သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့သည် (က)

မမတိုင်ြီးဒေသကကြီး
ဒ
ဒ

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်အတွင်ြီး

က်ပံ့်ဒရြီး နှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက်
ဒ
် ဆ င်ရွက်

နိုင်ရန်

ကိုြီးဦြီး

ဒရ က်စွ အဒက င်အ

သက်ဆိုင်ရ အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊

လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊
သင့််ဒလ ်သည့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

ည်

အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊
လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးမှ

က်မပိုဒသ ပိုဂ္ လ်မ ြီးပါဝင်သည့်် ကိုယ်ပိုင်အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရ

တိုင်ြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ကိုယ်ပိုင်အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရ ဒေသ၊ ခရိုင်နှင့်် ပမ ျို့နယ်သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး
ဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီးကို ွျို့စည်ြီးဒပြီးရမည်။
( ခ ) လိုအပ်ပါက ကိုယ်ပိုင်အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရတိုင်ြီး သို့ိုမဟိုတ် ကိုယ်ပိုင်အိုပ်ခ ပ်ခွင့််ရဒေသ၊
ခရိုင်

နှင့််

ပမ ျို့နယ်သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီးကို

ပပင်ဆင် ွျို့စည်ြီး

နိုင်သည်။
၁၁။

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီးသည်

လမ်ြီးညွှန်ခ က်နှင့််အည

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၏

သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့၏

ကကြီး ကပ်မှုပ င့်် (က)

နိုင်ငံဒတ ်၏ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး ဒ
ဆိုင်ရ စမံကန်ြီးနှင့််
မမဒေသ၏ ဓဒလ့်

စမံခ က်ကို

အဒက င်အ

ည်ဒ

်

ဒဆ င်ရွက်ရ တွင်

ိုံြီးတမ်ြီး၊ လူမှုအ ွျို့အစည်ြီး က င့််စဉ်မ ြီးနှင့်် လိုက်ဒလ ညဒ

ရှဒစမည့်် သက်ကကြီး ရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး ဒ
အစအစဉ်မ ြီးခ မှတ်၍
ပပ ရမည်။

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး

အဒက င်အ

ည်ဒ

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််

ွ

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး

်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့််

ကကြီး ကပ်ပခင်ြီး

( ခ ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ ြီး
ဤဥပဒေအရ
အမန်ို့၊

ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်အလိုို့ငှ

ိုတ်ပပန်သည့်် နည်ြီးဥပဒေမ ြီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီး၊ အမန်ို့ဒ က ်ပင စ ၊

ညွှန် က ြီးခ က်မ ြီးနှင့််

လိုပ်

ိုံြီးလိုပ်နည်ြီးမ ြီးပါ

လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို

မ်ြီးဒဆ င်ရမည်။
၁၂။

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီး၏ ရိုံြီးလိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို သက်ဆိုင်ရ လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ န

ရိုံြီးမ ြီးက ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
၁၃။

နိုင်ငံဝ
့် န်

မ်ြီး မဟိုတ်ဒသ

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီး၏ အ ွျို့ဝင်သည် သက်ဆိုင်ရ

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့က သတ်မှတ်သည့်် ခ ြီးပမြှင့််ဒငွနှင့််စရတ် တိုို့ကို
ခံစ ြီးခွင့််ရှသည်။
၁၄။

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတမ ြီး၏ ကိုန်က စရတ်မ ြီးကို သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့၏ အရအသိုံြီးဒငွစ ရင်ြီးမှ က ခံရမည်။
အခန်ြီး (၅)
သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီး၏ အခွငအ
့်် ဒရြီးမ ြီး
၁၅။

သက်ကကြီးရွယ်အိုတိုင်ြီးသည် ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်

ဇ တ၊ ကိုြီးကွယ်ရ ဘ သ ၊ ရ

ြီးဒသ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို လူမ ြီး၊

ူြီးဌ နနတရ၊ အဆင့််အတန်ြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှု၊ အမ ြီးသ ြီး၊ အမ ြီးသမြီး၊

ဆင်ြီးရခ မ်ြီးသ မှုတိုို့ကို အဒ က င်ြီးပပ ၍ ခွပခ ြီးဆက်ဆံမှုမရှဒစဘ ခံစ ြီးခွင့်် ရှဒစရမည်။
၁၆။

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးတွင် ဒအ က်ပါတပ
ိုို့ ါဝင်သည်(က)

အဒပခခံစ ြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊

လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ ဒရြီးနှင့််

ဒစ င့််ဒရှ က်မှု ခံယူဒရြီးတိုို့တွင် သင့််ဒလ ်ဒသ အဒ

မရှမပ စ်

က န်ြီးမ ဒရြီး

က်အပံ့်ရရှခွင့််၊

( ခ ) ဘ သ ဒရြီးအရ လွတ်လပ်စွ ယိုံ ကည်ကိုြီးကွယ်ခွင့််၊
( ဂ ) တစ်သြီးပိုဂ္လ လွတ်လပ်ခွင့််၊ မမဘဝအတွက် ဆိုံြီးပ တ်ခ က်မ ြီးခ မှတ်ရန် ကိုယ်တိုင်
ဆိုံြီးပ တ်ပိုင်ခွင့််နှင့်် ဂိုဏ်သကခ ရှစွ ရပ်တည်နိုင်ခွင့််၊
(ဃ)

လူမှုဒရြီး၊

စြီးပွ ြီးဒရြီး၊

အစည်ြီးအရိုံြီးမ ြီး

နိုင်ငံဒရြီး၊

ယဉ်ဒက ြီးမှု၊

ဘ သ ဒရြီးအသင်ြီးအ ွျို့မ ြီးနှင့််

ွျို့စည်ြီးဒဆ င်ရွက်ခွင့််နှင့်် လူမှုအ ွျို့အစည်ြီး လှုပ်ရှ ြီးဒဆ င်ရွက်မှု

မ ြီး အတွင်ြီးပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ခွင့််၊
( င ) သက်ကကြီးရွယ်အိုဘဝ၌ သင့််တင့််ဒသ ဝင်ဒငွပိုံမှန်ရရှဒရြီးနှင့်် ဒန
ရှဒရြီးတို့အ
ို တွက် အဒ

က်အပံ့်ရယူခွင့််၊

ိုင်မှုအဆင့််အတန်ြီး

( စ ) စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှုလိုအပ်ဒသ

ဒပမြီးမ ြီး
(ဆ)

ံမှ စရတ်ဒ

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးက

၎င်ြီးတ၏
ိုို့

သ ြီးသမြီးနှင့််

က်ပံ့်မှုရပိုင်ခွင့််၊

နိုင်ငံဒတ ်နှင့်် ဒစတန ရှင်မ ြီးက ကူညဒ

က်ပံ့်ဒသ သက်ကကြီးရွယ်အို ဒ

က်ပံ့်

ဒငွကိုရခွင့််၊
( ဇ ) နိုင်ငံဒတ ်ပိုင်နှင့််
လွယ်ကူစွ

ပိုဂ္လကပိုင်

သယ်ယူပဒ
ိုို့ ဆ င်ဒရြီးယ ဉ်မ ြီးတွင်

သွ ြီးလ နိုင်ခွင့််နှင့်် သင့််ဒလ ဒ
် သ

အဆင်ဒပပ

ယ ဉ်စြီးခဒလ ့်ဒပါ့်ခွင့်် သို့ိုမဟိုတ်

ကင်ြီးလွတ်ခွင့််၊
( ဈ ) ၎င်ြီးတို့၏
ို

ရပ်ရွ အတွင်ြီး၌

ဂိုဏ်သကခ ရှစွ ပ င့််

မသ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့််

အမ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုဆိုင်ရ အဒ
(ည)

ခွပခ ြီးဆက်ဆံပခင်ြီး၊
အပမတ်

နှပ်စက်ညြှဉ်ြီးပန်ြီးပခင်ြီး၊

က်အကူမ ြီး ရပိုင်ခွင့််၊

လ စ်လ ျူရှုပခင်ြီး၊

စွန်ပ
ို့ စ်ပခင်ြီး၊

ိုတ်ပခင်ြီး နှင့်် မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီးစသည့််အခ က်မ ြီးမှ အက အကွယ်ဒပြီးမှု

ရရှခွင့််၊
( ဋ ) န ဒရြီးကစစပ စ်ဒပေါ်သည့််အခါ

၎င်ြီးတို့ို

ကိုြီးကွယ်ရ ဘ သ ဓဒလ့်

ိုံြီးစံအရ

သပဂဂ ဟ်ခွင့်် နှင့်် သပဂဂ ဟ်စရတ်က ခံရန် အခက်အခရှသူ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက်
စရတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််၊
( ဌ ) ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတက
သဒဘ တူညခ က်ပ င့််ခွင့််ပပ ဒသ

ပပည်ဒ

သက်ကကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရ

င်စိုအစိုြီးရအ ွျို့၏

အပခ ြီးအခွင့််အဒရြီးမ ြီး

ရရှခွင့််။
အခန်ြီး (၆)
မဘဘြီးို ဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး စရတ်ဒ

က်ပံ့်ပခင်ြီး၊ ကည့််ရဒ
ှု စ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးနှင့်် သ ြီးသမြီးဒပမြီးတ၏
ိုို့
တ ဝန်မ ြီး

၁၇။

အရွယ်ဒရ က်ဒသ

မသ ြီးစိုဝင်သ ြီးသမြီးနှင့်် ဒပမြီးမ ြီးသည် မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး စရတ်

ဒ

က်ပံ့်ရန် လိုံဒလ က်ဒသ

ဒ

က်ပံ့်နိုင်စမ
ွ ်ြီးရှလ င် (က)

ဒငွဒ ကြီးနှင့််ပစစည်ြီးမ ြီးရှလ င် သို့မ
ို ဟိုတ် အလိုပ်လိုပ်ကိုင်နိုင်ပပြီး

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး

၎င်ြီးတို့၏
ို

လိုအပ်ဒသ

မသ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊

စ ြီးဝတ်ဒနဒရြီးနှင့််
လူမှုဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

တအ
ိုို့ တွက် သ ြီးသမြီး နှင့််ဒပမြီးမ ြီး၏ ဝတတရ ြီးနှငအ
့်် ည စရတ်ဒ

က်ပံ့်ရန်နှင့််

ပိုံမှန် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ရန် တ ဝန်ရှသည်။
( ခ ) မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး
မဒ

စွန်ပ
ို့ စ်

ြီးပခင်ြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

လ စ်လ ျူရှုပပြီး

က်ပံ့်ပခင်ြီးဒ က င့်် ဆင်ြီးရခ ျို့တ့်သည့်် သို့မ
ို ဟိုတ် မမကိုယ်တိုင် ရပ်တည်နိုင်ပခင်ြီး

မရှသည့်် စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှု လိုအပ်ဒသ

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး သတ်မှတ်ခ က်မ ြီး

နှင့််အည လစဉ် သို့မ
ို ဟိုတ် တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရတ်ဒ
၁၈။

သ ြီးသမြီးနှင့်် ဒပမြီးတက
ိုို့ စွနပ
်ို့ စ်

ဆင်ြီးရခ ျို့တ့်သည့််
လိုအပ်ဒသ

ြီးပခင်ြီး သို့မ
ို ဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုပပြီး မဒ

မမကိုယ်တိုင်

သို့ိုမဟိုတ်
က်ပံ့်ရန်

ရပ်တည်နိုင်ပခင်ြီးမရှသည့််

ဒပမြီးမ ြီးက

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ တ ဝန်ခံပိုဂ္ လ်ကပ စ်ဒစ

လိုံဒလ က်ဒသ

အလိုပ်လိုပ်ကိုင်နိုင်ပပြီး

ဒ

လစဉ်

ဒငွဒ ကြီးနှင့််

စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှု

က်ပံ့်နိုင်စွမ်ြီးရှသည့််
သို့မ
ို ဟိုတ်

ပိုေ်မ ၁၈ အရ ဒလ က်

ဘိုြီးဘွ ြီးကို စရတ်ဒ
ဒပမြီးမ ြီးရှပါက

အရွယ်ဒရ က်ဒသ

တစ်လိုံြီးတည်ြီး

ြီးမှုတွင် ဒလ က်

စရတ်ဒ

ပူြီးတွဒလ က်

သို့ိုမဟိုတ်

သ ြီးသမြီး

က်ပံ့်ရန်

သို့ိုမဟိုတ်

ယင်ြီးတို့ိုအဒပေါ်

ြီးနိုင်သည်။

ြီးခံရသူ သ ြီးသမြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ဒပမြီးသည် မဘ

က်ပံ့်ရန် တ ဝန်ရှဒသ ဒလ က်

ယင်ြီးတက
ိုို့ ို

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး

ပစစည်ြီးမ ြီးရှသည့််

သက်ဆိုင်ရ တရ ြီးရိုံြီးတွင် သတ်မှတ်ခ က်မ ြီးနှင့််အည ဒလ က်
၁၉။

က်ပံ့်ပခင်ြီးဒ က င့််

မဘဘိုြီးဘွ ြီးကပ စ်ဒစ၊ ၎င်ြီးတို့၏
ို
ဒဆွမ ြီးမတ်ဒဆွကပ စ်ဒစ၊ ၎င်ြီးတို့၏
ို ကိုယ်စ ြီး

ရပ်မရပ်
စရတ်ဒ

သို့ိုမဟိုတ်

က်ပံ့်ရန် တ ဝန်ရှသည်။

ြီးခံရသူ မမအပပင် အပခ ြီးသ ြီးသမြီးမ ြီး၊

ြီးခံရသူအပ စ်

ည့််သင
ွ ်ြီးဒပြီးရန်

တရ ြီးရိုံြီးသို့ို

ဒတ င်ြီးဆိုခွင့်် ရှသည်။
၂၀။

သက်ဆိုင်ရ တရ ြီးရိုံြီးသည် (က)

ပိုေ်မ ၁၈ အရ စရတ်ဒ
စစ်ဒဆြီးပပြီး
စရတ်ဒ

ဒလ က်
က်ပံ့်မှု

ြီးခံရသူက

လိုအပ်ဒသ

တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရတ်ဒ
အ

က်ပံ့်ရန် ဒလ က်

အဒ က င်ြီးမရှဘ
လစဉ်

က်ပံ့်ရန် ပ က်ကွက်ဒ က င်ြီး သက်ဒသခံအဒ

သို့မ
ို ဟိုတ်
က်အ

ြီး

ြီး ခံရသူကို မဘဘိုြီးဘွ ြီးတစ်ဦြီးလ င် လစဉ်

က်မပိုဒသ စရတ် သို့မ
ို ဟိုတ် တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရတ်ကို ဒပြီးဒစရန်

အမန်ို့ခ မှတ်နိုင်သည်။
ရ ဇဝတ်က င့််

လိုံဒလ က်ဒသ

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး

င်အရှ ြီးဒတွျို့ရှပါက ဒလ က်

က ပ် ၅၀၀၀၀

ြီးမှုကို သတ်မှတခ
် က်မ ြီးနှင့််အည

ိုသိုို့ ခ မှတ်သည့််စရတ်ကို ဒပြီးဒဆ င်ရန် ပ က်ကွက်ပါက

ိုံြီးဥပဒေနှင့််အည

ေဏ်ဒငွမဒဆ င်

ပ က်ကွက်သက့်သို့ို

မှတ်ယူ၍

ဒငွေဏ်အရဒက က်ခံပခင်ြီးတို့ို စရင်ပိုင်ခွင့််ရှသည်။
( ခ ) ပိုေ်မခွ (က) အရ အမန်ို့ ခ မှတ်ပပြီးဒန က် ဒပပ င်ြီးလလ သည့်် အဒပခအဒနအရ
ဒလ က်

ြီးခံရသူက

၎င်ြီး၏ဝင်ဒငွ

ဝင်ဒငွမရှဒ က င်ြီး ခိုင်လိုံဒသ အဒ

ဒလ န
့် ည်ြီးလ ဒ က င်ြီး

က်အ

ြီးမ ြီးပ င့်် တင်ပပပပြီး စရတ်ဒလ ့်ဒပါ့်

ခွင့််ပပ ရန် သို့မ
ို ဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ရန် ဒလ က်
အမန်ို့တစ်ရပ်ရပ်ကို ပပင်ဆင်၍ ခ မှတ်နိုင်သည်။

သို့မ
ို ဟိုတ်

ြီးလ ပါက သင့််ဒလ ်ဒသ

၂၁။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

တိုင်ြီးဒေသကကြီး
ဒ

က်ပံ့်မှု

သို့မ
ို ဟိုတ်

လိုအပ်ဒသ

ပပည်နယ်

ဒက ်မတသည်

သို့မ
ို ဟိုတ်

သက်ဆိုင်ရ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတတသ
ိုို့ ည်

မဘဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး

သ ြီးသမြီးနှင့််ဒပမြီးတို့က
ို

စရတ်ဒ

လိုံဒလ က်ဒသ ဒငွဒ ကြီးနှင့်် ပစစည်ြီးမ ြီး မရှသည့်် သို့မ
ို ဟိုတ် အလိုပ်လိုပ်ကိုင်ပပြီး ဒ
မရှသည့််ကစစတင
ွ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊
တွင်လည်ြီးဒက င်ြီး ရန်ပိုံဒငွမှ

စရတ်ဒ

က်ပံ့်မည့််

ိုက်သင့််ဒသ

အဒ

စရတ်
က်ပံ့်ရန်

က်ပံ့်နိုင်စွမ်ြီး

သ ြီးသမြီးနှင့််ဒပမြီးမ ြီး

မရှသည့််ကစစ

က်အပံ့်အကူအညဒပြီးနိုင်ရန် လိုအပ်ဒသ

အစအစဉ်မ ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
အခန်ြီး (၇)
သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီးအ ြီး ဒ

က်ပံ့်ပခင်ြီး၊ ကည်ရ
့် ှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ပခင်ြီးနှင့််

ဒယဘိုယ တ ဝန်ဝတတရ ြီးမ ြီး
၂၂။

အမ်အဒပခပပ ၊

အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး

ရပ်ရွ အဒပခပပ

နှင့််

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊

ဒစတန ဝ
့် န်

မ်ြီး

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးသည်

ရပ်ရွ အတွင်ြီးရှ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးကို အမ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုဒပြီးဒရြီး အတွက်ဒယဘိုယ အ ြီး
ပ င့်် ဒအ က်ပါတ ဝန် ဝတတရ ြီးမ ြီး ရှ ကသည် (က)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

စတ်ပင
ို ်ြီးဆိုင်ရ နှင့််

ရိုပ်ပိုင်ြီးဆိုင်ရ

ွံျို့ပ ြီးတက်ကကဒရြီးအတွက် ဝိုင်ြီးဝန်ြီးအ ြီးဒပြီးပပြီး ကည့််ရှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုဒပြီးရမည်။
( ခ ) စရတ်ဒ
စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှု လိုအပ်ဒသ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး မမတိုို့ တတ်စွမ်ြီးနိုင်သမ

က်ပံ့်ပခင်ြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးတိုို့ ပပ ရမည်။

( ဂ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့််

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု

တက
ိုို့ ို လူမှုဒရြီးလှုပ်ရှ ြီးမှုအသွင်ပ င့်် စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
(ဃ)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏
လိုအပ်ခ က်

အခွင့််အဒရြီးမ ြီးအ ြီး

မ ြီးအ ြီး

က ကွယ်ဒရြီးနှင့််

၎င်ြီးတို့ို၏

ပ ည့််ဆည်ြီးဒပြီးဒရြီးအတွက်

လူမှုဒရြီးအသစတ်ပ င့််

ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်သည့််

ပ စ်စဉ်မှတစ်ဆင့််

စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
( င ) လူမှုဒရြီးလှုပ်ရှ ြီးမှုမ ြီးတွင်

သက်ကကြီးရွယ်အို မ ြီး၏ အပမင်မ ြီးကို သရှဒအ င်ဒဆ င်ရွက်ပပြီး သက်ကကြီးရွယ်အို
မ ြီးအ ြီး
လူမှုတန် ိုြီး

ကူညပခင်ြီး၊

ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးနှင့််

ဒလြီးစ ြီးပခင်ြီးတည်ြီး

ဟူဒသ

ြီးမှုမ ြီးကို ဒက င်ြီးမ ြီး အပါအဝင် အမ ြီးပပည်သူအ ြီး အသပည

ဒပြီးမှု ပမြှင့််တင်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။

( စ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက် ဒစတန ဝ
့် န်

မ်ြီး ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီးကို အ ြီးဒပြီးကူည

ရမည်။
(ဆ)

အမ်နြီးခ င်ြီးအပပန်အလှန်

ကူညဒသ

ရိုြီးရ အစဉ်အလ

စတ်ဓ တ်အ ြီး ပမြှင့််တင်ရန်နှင့်် အကူအည လိုအပ်ဒသ

ဒစတန ့်ဝန်

မ်ြီး

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

ပပ စိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ရန် အတွက် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အမ်နြီးခ င်ြီးမ ြီးကို အ ြီးဒပြီး
တိုက်တွန်ြီးရမည်။
၂၃။

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ နိုင်ငံဒတ ်၏ အခန်ြီးကဏ္ဍမှ ဒအ က်ပါအတိုင်ြီးပ စ်သည် (က)

သက်ကကြီးရွယ်အိုအ ြီးလိုံြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးအ ြီး ဥပဒေနှင့််အည က ကွယ်ဒစ င့််
ဒရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီး၊

( ခ ) မသ ြီးစိုမရှ၍ ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးရန် လိုအပ်သည့်် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး
ကိုယ်စတ်နှစ်ပါြီး ဒက င်ြီးက ြီးခ မ်ြီးသ ခံစ ြီးခွင့််ရရှနိုင်ဒရြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဂ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

ဒ

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််

ဒလ ်ကန်သင့််ပမတ်ဒသ နှစ်စဉ်ရန်ပိုံဒငွ ခွဒဝခ
(ဃ)

ကည့််ရှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ရန် လိုအပ်ဒသ
အ ြီး ရန်ပိုံဒငွမှ

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက်
ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးနှင့်် အိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ ြီး

ိုက်သင့််ဒသ စရတ်ဒ

က်ပံ့်ပခင်ြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီး၊

( င ) လူမှုအ ွျို့အစည်ြီးအတွင်ြီး သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ ဂိုဏ်သကခ ကို အဒလြီး
နှင့်် လိုံပခ ဒ
ံ သ ပတ်ဝန်ြီးက င်တွင် ဒန

ြီးဒရြီး

ိုင်နိုင်ဒရြီးတအ
ိုို့ တွက် အဒပခအဒနမ ြီး န်တြီး

ဒပြီးပခင်ြီးနှင့်် တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊
( စ)

ဤဥပဒေပါ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

လူပိုဂ္ လ်မ ြီး

နှင့််

အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးအ ြီး

အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို
ဥပဒေပါ

ခ ြီးဒ

က်ဒသ

သတ်မှတခ
် က်မ ြီးနှင့််အည

အဒရြီးယူ ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊
(ဆ)

ဤဥပဒေပါရည်ရွယ်ခ က်မ ြီးနှင့််
အဒက င်အ

ည်ဒ

ပပဋ္ဌ န်ြီးခ က်မ ြီးကို

ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ

်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး။
အခန်ြီး (၈)
ဝင်ဒငွပမ
ိုံ ှနရ
် ရှဒရြီး

၂၄။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

အလိုပ်လိုပ်ခ င်

စတ်ရှဒသ

ရှ ဒ ွဒပြီးနိုင်ရန်အလိုို့ငှ
ညြှနှိုင်ြီးပပြီး -

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

သက်ဆိုင်ရ

ပပည်ဒ

အလိုပ်လိုပ်နိုင်စွမ်ြီးရှပပြီး
သင့််ဒလ ဒ
် သ

အလိုပ်အကိုင်

င်စိုဝန်ကကြီးဌ နမ ြီး၊ ကိုမပဏအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််

(က)

အခ န်ပိုင်ြီး
ရှဒသ

အလိုပ်အကိုင်အခွင့််အလမ်ြီးမ ြီးကိုလည်ြီးဒက င်ြီး၊

စွမ်ြီးဒဆ င်နိုင်စွမ်ြီး

အလိုပ်အကိုင်မ ြီးကိုလည်ြီးဒက င်ြီး သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး ရရှဒရြီးအတွက်

စစဉ် ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
( ခ ) အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက င်ြီး

လိုပ်ငန်ြီးဒဆ င်ရွက်ရန်

ဒခ ြီးဒငွရရှဒရြီးအတွက်

စစဉ်

ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
( ဂ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက်

အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက င်ြီးပည နှင့််

ကျွမ်ြီးက င်မှုဒပြီး

နိုင်မည့်် သင်တန်ြီးမ ြီးဒပြီးဒရြီးအတွက် စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
(ဃ)

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး အလိုပ်အကိုင်အခွင့််အလမ်ြီးမ ြီးဒပြီးသည့်် အလိုပ်ရှင်မ ြီး
ကို သင့််ဒလ ်ဒသ

အခွန်အခမ ြီး ဒလ ့်ဒပါ့်ခွင့်် သို့မ
ို ဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ဒရြီး

အတွက် အစအမံမ ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
၂၅။

နိုင်ငံဒတ ်သည်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက်

အသက်အရွယ်

အပိုင်ြီးအပခ ြီးအလိုက်

သက်ကကြီးရွယ်အို ခံစ ြီးခွင့််ရရှနိုင်ဒရြီး အစအစဉ်မ ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
အခန်ြီး (၉)
သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီးအ ြီး က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မန
ှု ှင့််
လူမဒ
ှု ရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု
၂၆။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးသက်ရှည်က န်ြီးမ ၍
သက်ဆိုင်ရ

ပပည်ဒ

သင်ဒ
့် လ ်ဒသ ဒနရ တွင်

င်စိုဝန်ကကြီးဌ နမ ြီး၊

လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊
က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုနှင့််

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊
လူမှုဒရြီး

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ ြီးအ ြီး

ဒန

ိုင်နိုင်ဒရြီးအတွက်

အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊
အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််ညြှနှိုင်ြီး၍

လက်လှမ်ြီးမသမ

ပ ည့််ဆည်ြီး

နိုင်ဒရြီး ခ တ်ဆက်ဒပြီးရမည်။
၂၇။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

အ ြီးလိုံြီးလွှမ်ြီးပခ ဒ
ံ သ

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှုကို က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကကြီးဌ နနှင့််

ညြှနှိုင်ြီးပပြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
(က)

တစ်နိုင်ငံလိုံြီးအတိုင်ြီးအတ ပ င့််

ိုသို့ို ဒဆ င်ရွက်ရ တွင် -

ဒဆြီးဘက်ဆိုင်ရ ဌ နမ ြီးသည် အရည်အဒသွြီးပပည့််ဝဒသ ၊ သင့််ဒလ ်ဒသ ဒဆြီးဝါြီး
ကိုသမှုမ ြီးအ ြီး သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး အလွယ်တကူ လက်လှမ်ြီးမနိုင်ဒရြီးအတွက်
အခမ့်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်သ သည့်် နှုန်ြီး
ဒဆ င်ရွက်ရမည်။

ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး စစဉ်

( ခ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက် လိုအပ်မည့််ဒဆြီးဝါြီးနှင့်် အဒ
ကို အခမ့်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်သ သည့််နှုန်ြီး

က်အကူပပ ပစစည်ြီးမ ြီး

ြီး ပ င့်် ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး

ပ ည့််ဆည်ြီး ဒပြီးရမည်။
( ဂ)

သက်ကကြီးရွယ်အဆ
ို ိုင်ရ
အ

သိုဒတသနလိုပ်ငန်ြီးမ ြီးအ ြီး တိုြီးပမြှင့််ပခင်ြီးနှင့်် သက်ကကြီး

ူြီးကိုဘ သ ရပ်အတွက် ကျွမ်ြီးက င်သူမ ြီးအ ြီး ဒလ့်က င့််သင် က ြီး ဒပြီးပခင်ြီးမ ြီး

စစဉ်ဒဆ င်ရွက် ဒပြီးရမည်။
၂၈။

က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကကြီးဌ နသည် သက်ကကြီးရွယ်အိုနှင့်် လူငယ်လူရွယ်မ ြီးအ ြီး

က န်ြီးမ သန်စွမ်ြီးဒသ သက်ကကြီးဘဝနှင့််ပတ်သက်၍ အသပည ဒပြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ြီး ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်
အတွက် ပည ဒပြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ြီးနှင့်် ဒရ ဂါကက တင်တ ြီးဆြီး က ကွယ်ပခင်ြီးမ ြီးအ ြီး နည်ြီးမ ြီးစိုံပ င့််
ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
၂၉။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည် အ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

မမကိုယ်ကို

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးဒနသည့်် အ

ပပ စိုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု၊

မသ ြီးစိုဝင်ပ စ်ဒစ၊
သင့််ဒလ ်ဒသ ဒ

( ခ)

အမ်အဒပခပပ ၊
ပ ည့််စွက် ဒ

မသ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊

ူြီးကစစရပ်မ ြီးတွင် ပိုမိုပပည့််စိုံလိုံဒလ က်ဒသ

နိုင်ရန် အတွက် စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
(က)

ူြီးဒစ င်ဒ
့် ရှ က်ရန် လိုအပ်ဒသ
ရပ်ရွ မှ

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီး

ိုသိုို့ စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရ တွင် -

ဒစတန ဝ
့် န်

မ်ြီးပ စ်ဒစ

ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးသူမ ြီးအ ြီး

က်ပံ့်မှုဒပြီးရမည်။

ရပ်ရွ အဒပခပပ

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးသူမ ြီးအ ြီး

အ ြီးဒပြီးပခင်ြီးနှင့််

က်ပံ့်ပခင်ြီးမ ြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။
အခန်ြီး (၁၀)

သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီး အဆင်ဒပပလွယ်ကစ
ူ ွ လှုပရ
် ှ ြီးသွ ြီးလ ဒန

ိုငန
် င
ို ဒ
် သ

ပတ်ဝန်ြီးက င်ပ စ်ဒရြီး
၃၀။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအဒပေါ် ခွပခ ြီး

ဆက်ဆံပခင်ြီးမရှဒစရန် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ရပ်ရွ အတွက် ဝန်

ိုပ်ဝန်ပိုြီး တစ်ခိုမဟိုတ်ဒ က င်ြီး၊

လူို့အ ွျို့အစည်ြီးအဒပေါ် ဒက င်ြီးက ြီးဒဆ င်ရွက်ဒပြီးလ က်ရှဒသ

သူမ ြီးပ စ်ဒ က င်ြီး အသပည

ဒပြီးမှု

ဒက င်ြီးမွန်ဒသ

ပမြှင့််တင်ဒပြီးပခင်ြီးပ င့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက်

ပတ်ဝန်ြီးက င်

တစ်ရပ်ကို န်တြီး ဒပြီးပခင်ြီး၊ လက်ခံပခင်ြီးနှင့်် ကက ဆိုပခင်ြီးမ ြီး စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
၃၁။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး သင့််တင့််

ဒလ က်ပတ်ဒသ ဒနရ

ိုင်ခင်ြီး အစအစဉ်၊ အဒပခခံအဒဆ က်အအိုံ၊ အမှခိုကင်ြီးစွ ဒန

ိုင်နိုင်ဒရြီး

အတွက် လိုအပ်ဒသ
လွယ်ကူစွ
ပပည်ဒ

ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီး၊ ဆက်စပ်ပစစည်ြီးမ ြီးနှင့်် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး အဆင်ဒပပ

လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ နိုင်ဒရြီးစသည့်် လိုအပ်ခ က်မ ြီး ပမြှင့််တင်ဒပြီးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရ
င်စိုဝန်ကကြီးဌ နမ ြီး၊

အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊

ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊ အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊

လွှတ်ဒတ ်

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််ညြှနှိုင်ြီးပပြီး ဒအ က်ပါအတိုင်ြီး

ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်(က)

ပမ ျို့ရွ မ ြီးရှ

အမ ြီးပပည်သူအသိုြီးံ ပပ သည့််

ဒနရ မ ြီးနှင့််အမ်ရ မ ြီး

တည်ဒဆ က်ဒသ အခါ သို့မ
ို ဟိုတ် ပပန်လည်ပပ ပပင်ဒသ အခါ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး
၏

အ

ူြီးလိုအပ်ခ က်မ ြီးကို

ည့််သွင်ြီးစဉ်ြီးစ ြီးပခင်ြီး၊

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

ဒနို့စဉ်လှုပ်ရှ ြီး သွ ြီးလ မှုမ ြီးအတွက် သင့််ဒလ ်မည့်် အသိုံြီးအဒဆ င်ပစစည်ြီးမ ြီး
ည့််သွင်ြီးတပ်ဆင်ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ခ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက် ဒ

က်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီးသင့််သည့်် အသိုြီးံ အဒဆ င်ပစစည်ြီး

မ ြီး၊ ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီးနှင့်် အမ ြီးပပည်သူသြီးိုံ သယ်ယူပဒ
ိုို့ ဆ င်ဒရြီး ယနတရ ြီးမ ြီးကို
လွယ်ကူစွ

အသိုံြီးပပ နိုင်ရန်

ပိုဂ္လကကဏ္ဍနှင့််

အရပ်ဘက်အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးအ ြီး

လမ်ြီးညွှန်မှုဒပြီးပခင်ြီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးစည်ြီးကမ်ြီးမ ြီး ခ မှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊
( ဂ ) သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက်
အမ ြီးပပည်သူ

အ

သွ ြီးဒရ က်လည်ပတ်ရ

ူြီးဒဆြီးကိုသမှုခံယူရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး၊

ဒနရ မ ြီးအ ြီး

ဝင်ဒရ က် ကည့််ရှုရ ၌

လည်ြီးဒက င်ြီး၊ ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီး အသိုြီးံ ပပ ရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး၊ အမ ြီးပပည်သူသိုံြီး
သယ်ယူပဒ
ိုို့ ဆ င်ဒရြီး ယနတရ ြီးမ ြီး အသိုြီးံ ပပ ရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး ဒစ ြီးနှုန်ြီးသက်သ ခွင့််
သို့မ
ို ဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့်် ဒပြီးပခင်ြီး။
၃၂။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအတွက် ပပ စို

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးနှင့်် ပပန်လည်

ူဒ

င်ဒရြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှုနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဆိုင်ရ

ဒနို့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှ ြီးမှုအတွက် သက်ဆိုင်ရ ပပည်ဒ

လှုပ်ရှ ြီးမှုမ ြီး၊

င်စိုဝန်ကကြီးဌ နမ ြီး၊ အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊ အစိုြီးရ

အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊ အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််

ညြှနှိုင်ြီးပပြီး ကွန်ရက် ွျို့စည်ြီးမှုနှင့်် ရပ်ရွ ဝန်ဒဆ င်မှုမ ြီးအ ြီး တစ်ဆင့််ပပြီးတစ်ဆင့်် တည်ဒဆ က်
သွ ြီးရမည်။
၃၃။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

လွယ်ကူစွ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး

အဆင်ဒပပ

လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ နိုင်ဒရြီးစသည့််လိုအပ်ခ က်မ ြီးကို ပမြှင့််တင်ဒပြီးဒရြီးအတွက် တည်ဆ

ဥပဒေမ ြီးအ ြီး ပပန်လည်သြီးိုံ သပ်ပပြီး လိုအပ်သလို ပပင်ဆင်နိုင်ရန် စစဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။

အခန်ြီး (၁၁)
သက်ကကြီးရွယအ
် မ
ို ြီး လူဒ
ို့ ဘ င်အ ျို့ွ အစည်ြီးအတွင်ြီး ပါဝင်ဒဆ င်ရွကမ
် ှု
၃၄။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး

အ ွျို့အစည်ြီးအတွင်ြီး ပါဝင်ဒပါင်ြီးစည်ြီးဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်အလိုင
ို့ ှ
အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး
သက်ဆိုင်ရ

တည်ဒ

င်ဒရြီးနှင့််

ပပန်လည်

ူဒ

လူမှုဝန်

မ်ြီးဆိုင်ရ

င်ဒရြီးဌ နမ ြီး

လူို့ဒဘ င်
ဝန်ဒဆ င်မှု

ွင့််လှစဒ
် ရြီးတိုို့အတွက်

အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊ အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီး၊ အစိုြီးရ

မဟိုတ်ဒသ လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့်် လူပိုဂ္ လ်မ ြီးကို အ ြီးဒပြီးတိုက်တွန်ြီးရမည်။
၃၅။

အစိုြီးရဌ နမ ြီး၊

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ
ရရှဒစရန် ရပ်ရွ
လူမှုဒရြီးနှင့််

အစိုြီးရအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးသည်

လွှတ်ဒတ ်ကိုယ်စ ြီးလှယ်မ ြီးနှင့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

အခွင့််အဒရြီးမ ြီး

ျို့ွံ ပ ြီး တိုြီးတက်ဒရြီး ဒေသအစအစဉ်မ ြီး ဒရြီးဆွဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ရပ်ရွ အတွင်ြီး

ယဉ်ဒက ြီးမှု

အခမ်ြီးအန ြီးမ ြီးတွင်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်မှု

ပမြှင့််တင်ဒပြီးပခင်ြီးတို့ိုအတွက် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးကိုယ်တိုင် ဦြီးဒဆ င်ပါဝင်ဒသ

အမ်အဒပခပပ ၊

ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးအ ြီး ဒငွဒ ကြီးပ င့််ပ စ်ဒစ၊ အပခ ြီးပိုံစံမ ြီးပ င့််ပ စ်ဒစ
ဒ

က်ပံ့်မှုပပ ရမည်။
အခန်ြီး (၁၂)
သက်ကကြီးရွယအ
် ိုသက်ဒသခံကတ်ပပ ြီး

တ
ို ဒ
် ပြီးပခင်ြီးနှင့််

ကိုငဒ
် ဆ င်အသိုံြီးပပ ပခင်ြီး
၃၆။

လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသည်

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၏

လမ်ြီးညွှန်ခ က် နှင့််အည (က)

သက်ကကြီးရွယ်အို

သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ ြီး

ိုတ်ဒပြီးဒရြီးအတွက်

လိုအပ်ဒသ

အစအစဉ် မ ြီးနှင့်် စမံခ က်မ ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဤဥပဒေပါ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို ခံစ ြီးခွင့််ဒပြီးနိုင်ရန်နှင့််
သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏

စ ရင်ြီးဇယ ြီးမ ြီး

သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ ြီး
ခရိုင်

သို့ိုမဟိုတ်

တ ဝန်ဒပြီးရမည်။

ပမ ျို့နယ်

လူမှုဝန်

တက မှန်ကန်ဒစရန်အလိုို့ငှ

ိုတ်ဒပြီးရန် လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ န၊

လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နက
မ်ြီးအရ ရှမ ြီးကို

၃၇။

လူမှုဝန်

လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နက တ ဝန်ဒပြီးသည့်် ခရိုင် သို့ိုမဟိုတ် ပမ ျို့နယ် လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ န၊

မ်ြီးအရ ရှသည် -

(က)

သက်ဆိုင်ရ ပမ ျို့နယ်အတွင်ြီးရှ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ စ ရင်ြီးကို ၎င်ြီးတို့ဆ
ို နဒနှင့််
အည ဒက က်ယူပပြီး သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ ြီးကို အခမ့်

ိုတ်ဒပြီး

ရမည်။
( ခ ) သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ ြီး
ကည့််ရှုဒစ င်ဒ
့် ရှ က်မှု လိုအပ်ဒသ
အမ ြီးအစ ြီးခွပခ ြီးဒ
၃၈။

်ပပ၍

ိုတ်ဒပြီးရ တွင် စရတ်ဒ

က်ပံ့်မှုနှင့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးနှင့်် အိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ ြီးကို

ိုတ်ဒပြီးရမည်။

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးသည် (က)

သက်ဆိုင်ရ ပိုဂ္ လ် သို့ိုမဟိုတ် ဌ န၊ အ ွျို့အစည်ြီး

ံ သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံ

ကတ်ပပ ြီးကိုပပသပပြီး ဤဥပဒေပါ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို ခံစ ြီး
ခွင့််ပပ ရန် ဒတ င်ြီးဆိုခွင့််ရှသည်။
( ခ ) မမတအ
ိုို့ ြီး

ိုတ်ဒပြီး

ြီးဒသ

သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးကို အပခ ြီး

သက်ကကြီးရွယ်အို တစ်ဦြီးဦြီးအ ြီး လွှဒပပ င်ြီးဒပြီးပခင်ြီးမပပ ရ။
၃၉။
ပိုေ်မခွ

သက်ဆိုင်ရ ပိုဂ္ လ် သို့မ
ို ဟိုတ် အ ွျို့အစည်ြီးသည် သက်ကကြီးရွယ်အို တစ်ဦြီးဦြီးက ပိုေ်မ ၃၈၊
(က)

အရ

သက်ကကြီးရွယ်အို

သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးကို

ပပသပပြီး

ဤဥပဒေပါ

အခွင့််အဒရြီးမ ြီးကို ခံစ ြီးခွင့််ပပ ရန် ဒတ င်ြီးဆိုသည့််အခါ ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီး သို့မ
ို ဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုပခင်ြီး
မပပ ရ။
အခန်ြီး (၁၃)
ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ တည်ဒ

င် င
ွ ့််လစ
ှ ်ပခင်ြီးနှင့်် သက်ကကြီးရွယ်အို

ကည့််ရဒ
ှု စ င်ဒ
့် ရှ က်ဒရြီးလိုပင
် န်ြီး လိုပ်ကင
ို ်ပခင်ြီး
၄၀။

ပပည်တွင်ြီးပပည်ပမှ ပိုဂ္လကနှင့်် အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ

ရပ်သ ကို တည်ဒ

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးသည် ဘိုြီးဘွ ြီး

င် ွင့််လှစ်လိုလ င်ပ စ်ဒစ၊ သက်ကကြီးရွယ်အို ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး လိုပ်ငန်ြီး

တစ်ခိုခိုကို လိုပ်ကိုင်လိုလ င်ပ စ်ဒစ သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန်
ရိုံြီးမ ြီးမှတစ်ဆင့််

လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသို့ို

သို့မ
ို ဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််ကို ဒလ က်

သတ်မှတ်ခ က်မ ြီးနှင့််အည
ြီးရမည်။

တည်ဒ

မ်ြီး

င်ခွင့််ပပ မန်ို့

၄၁။

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့ိုမဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန်

ရပ်သ တည်ဒ

င် ွင့််လှစ်ရန် ခွင့််ပပ မန်ို့ သို့ိုမဟိုတ် သက်ကကြီးရွယ်အို

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််
စစ်ဒဆြီးပပြီး တည်ဒ
သဒဘ
၄၂။

ိုတဒ
် ပြီးရန် ဒလ က်

လူမှုဝန်

ြီးခ က်ကို သတ်မှတ်ခ က်မ ြီးနှင့်် ညညွတ်မှုရှမရှ
ိုတ်ဒပြီးရန် သင့်် မသင့််

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသိုို့ ဆက်လက်တင်ပပရမည်။

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသည် -

ပိုေ်မ ၄၁ အရ တင်ပပခ က်ကို စစစ်ပပြီး တည်ဒ
လိုပ်ကိုင်ခွင့််

ိုတ်ဒပြီးရန်

ခွင့််ပပ ပခင်ြီး

င်ခွင့််ပပ မန်ို့ သို့မ
ို ဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီးပပ နိုင်သည်။

ိုတ်ဒပြီးရန် ခွင့််ပပ ပါက စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ ြီး သတ်မှတ်၍ ဒလ က်
တည်ဒ

င်ခွင့််ပပ မန်ို့ သို့ိုမဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််

( ခ ) ပိုေ်မခွ

(က)

အရ

ိုတ်ဒပြီးသည့််အခါ

တည်ဒ

င်ခွင့််ပပ မန်ို့

စြီးပွ ြီးဒရြီးအလိုို့ငှ

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ပခင်ြီးပ စ်ပါက
ဒပြီးသွင်ြီးဒစရမည်။
သတ်မှတ်
၄၃။

လူမှုဝန်
(က)

ဘိုြီးဘွ ြီး

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး

င်ခွင့််ပပ မန်ို့ သို့မ
ို ဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််

ြီးမှတ်ခ က်နှင့််အတူ လူမှုဝန်

(က)

မ်ြီးဦြီးစြီးမှျူြီးသည် ပိုေ်မ ၄၀ အရ

အကယ်၍

ိုတ်ဒပြီးရမည်။

သို့ိုမဟိုတ်

တည်ဒ

သတ်မှတ်
ဒစတန ့်ဝန်

ြီးသူအ ြီး

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််

င် ွင့််လှစ်ပခင်ြီး
ြီးဒသ

မ်ြီး

သို့ိုမဟိုတ်

အခဒ ကြီးဒငွကို
ပရဟတလိုပ်ငန်ြီးပ စ်ပါက

ြီးဒသ အခဒ ကြီးဒငွကို ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ရမည်။

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသည် -

ပိုေ်မ ၄၂ အရ တည်ဒ

င်ခွင့််ပပ မန်ို့

လည်ြီးဒက င်ြီး၊ လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််

ိုတ်ဒပြီး
ိုတ်ဒပြီး

ြီးဒသ

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ မ ြီးကို

ြီးဒသ သက်ကကြီးရွယ်အို ကည့််ရှု

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ ြီးကိုလည်ြီးဒက င်ြီး သတ်မှတ်

ြီးဒသ စည်ြီးကမ်ြီးခ က်

မ ြီးကို လိုက်န ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး ရှ မရှ စစ်ဒဆြီးပခင်ြီးနှင့်် ကကြီး ကပ်ပခင်ြီးတိုို့ကို
ဒဆ င်ရွက် ရမည်။
( ခ ) ပိုေ်မခွ

(က)

ပါကစစမ ြီးကို

ဒဆ င်ရွက်နိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရ

လူမှုဝန်

မ်ြီး

အရ ရှမ ြီးအ ြီး တ ဝန်ဒပြီးနိုင်သည်။
၄၄။

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ တ ဝန်ခံပိုဂ္ လ်သည် (က)

ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ

ကကြီး ကပ်မှုဒက ်မတကို

သတ်မှတခ
် က်မ ြီးနှင့််အည

ွျို့စည်ြီးပပြီး

လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီး ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
( ခ ) ဘိုြီးဘွ ြီးမ ြီးအ ြီး
သတ်မှတ်

စစစ်လက်ခံပခင်ြီး၊

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးတန
ိုို့ ှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍

ြီးဒသ စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ ြီးကို လိုက်န ဒဆ င်ရွက်ရန် ကကြီး ကပ်ရမည်။

( ဂ ) ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဒဆ င်ရွက်ခ က်မ ြီးကို သတ်မှတ်ခ က်မ ြီးနှင့််အည
လူမှုဝန်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသို့ို အစရင်ခံရမည်။
အခန်ြီး (၁၄)

လူမဒ
ှု ရြီးအသင်ြီးအ ျို့ွ မ ြီးအ ြီး အသအမှတ်ပပ လက်မှတ်
၄၅။

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

တည်ဆအသင်ြီးအ ွျို့မ ြီး
ိုတ်ဒပြီးဒသ

လူမှုဝန်

လက်မှတ်

က်ပံ့်ကူညဒရြီးဆိုင်ရ

မှတ်ပိုံတင်ပခင်ြီးဆိုင်ရ ဥပဒေအရ

မှတ်ပိုံတင်လက်မှတ်ရရှလ င်

အမှတ်ပပ လက်မှတ်
၄၆။

ဒ

ိုတ်ဒပြီးရန် လူမှုဝန်

လူမှုဒရြီးအသင်ြီးအ ွျို့တစ်ခိုခိုသည်
သက်ဆိုင်ရ

ခွင့််ပပ ပခင်ြီး

မှတ်ပိုံတင်ဒရြီးအ ွျို့က

ယင်ြီးမှတ်ပိုံတင်လက်မှတ်မတတျူ

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသိုို့ ဒလ က်

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသည် ပိုေ်မ ၄၅ အရ ဒလ က်

ိုတ်ဒပြီးရန်

တ
ို ်ဒပြီးပခင်ြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပူြီးတွ၍

ြီးနိုင်သည်။

ြီးခ က်ကို စစစ်ပပြီး အသအမှတ်ပပ

ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီးပပ နင
ို ်သည်။

စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ ြီး သတ်မှတ၍
် အသအမှတ်ပပ လက်မှတ်

အသ

ခွင့််ပပ ပါက

ိုတ်ဒပြီးရမည်။

အခန်ြီး (၁၅)
ရန်ပဒ
ိုံ ငွ
၄၇။
ဒ

ဒ
ူ

င်ပခင်ြီး၊

န်ြီးသမ်ြီးပခင်ြီးနှင့်် သိုြီးံ စွပခင်ြီး

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်
က်ပံဒ
့် ရြီး

နှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက်

ရန်ပိုံဒငွကို ဒအ က်ပါ ရဒငွမ ြီးပ င့််
(က)

ပပည်ဒ

ူဒ

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

င်ရမည် -

င်စို၏ ဘဏ္ဍ ရန်ပိုံဒငွမှ

ည့််ဝင်ဒငွ၊

( ခ ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊ နိုင်ငံရပ်ပခ ြီး၊ ဒေသတွင်ြီး အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််
ပပည်ပနိုင်ငံမ ြီးမှ ဒ

က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ ြီး၊

( ဂ ) ပပည်တွင်ြီးပပည်ပရှ ဒစတန ရှင်မ ြီး၊ လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့်် အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ
အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၏ ဒ
(ဃ)

စြီးပွ ြီးဒရြီးအလိုို့ငှ

က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ ြီး၊
သက်ကကြီးရွယ်အို

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််အတွက် ဒပြီးသွင်ြီးဒသ ဒငွမ ြီး၊
( င ) ရန်ပိုံဒငွမှရရှသည့်် တရ ြီးဝင်တိုြီးပွ ြီးသည့််ဒငွမ ြီး။
၄၈။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ရန်ပိုံဒငွ

န်ြီးသမ်ြီးဒရြီးနှင့််

သိုြီးံ စွဒရြီးဒက ်မတကို

သင့််ဒလ ်ဒသ ပိုဂ္ လ်မ ြီးပ င့်် ွျို့စည်ြီးပပြီး လိုပ်ငန်ြီး တ ဝန်မ ြီး သတ်မှတ်ဒပြီးနိုင်သည်။

၄၉။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ရန်ပိုံဒငွ

ရန်ပိုံဒငွကို

န်ြီးသမ်ြီးဒရြီးနှင့်် သိုံြီးစွဒရြီးဒက ်မတသည်

န်ြီးသမ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြီးံ စွပခင်ြီးတန
ိုို့ ှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးကို ပပည်ဒ

စ ရင်ြီးစစ်ခ ပ်ရိုံြီးနှင့််

ညြှနှိုင်ြီးဒရြီးဆွ၍

င်စို

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၏

အတည်ပပ ခ က်ရယူပပြီး ယင်ြီးဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးနှင့််အည လိုက်န ဒဆ င်ရွက်ရမည်။
၅၀။

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

သက်ကကြီးရွယ်အို မ ြီးအ ြီး ဒ
သို့မ
ို ဟိုတ်
ူဒ

ပပည်နယ်

ပပည်နယ်

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက် တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ရန်ပိုံဒငွကို

ဒအ က်ပါရဒငွမ ြီးပ င့််

င်ရမည် (က)

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့၏ ဘဏ္ဍ ရန်ပိုံဒငွမှ

ည့််ဝင်ဒငွ၊

( ခ ) အပပည်ပပည်ဆိုင်ရ အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၊ နိုင်ငံရပ်ပခ ြီး၊ ဒေသတွင်ြီး အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််
ပပည်ပနိုင်ငံမ ြီးမှ ဒ
( ဂ ) ပပည်တွင်ြီး

က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ ြီး၊

ပပည်ပရှ

ဒစတန ရှင်မ ြီး၊

အစိုြီးရမဟိုတ်ဒသ အ ွျို့အစည်ြီးမ ြီး၏ ဒ
(ဃ)
၅၁။

လူမှုဒရြီးအ ွျို့အစည်ြီးမ ြီးနှင့််

က်ပံ့်ဒငွနှင့််လှျူေါန်ြီးဒငွမ ြီး၊

ရန်ပိုံဒငွမှရရှသည့်် တရ ြီးဝင်တိုြီးပွ ြီးသည့််ဒငွမ ြီး။

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်

ပပည်နယ်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

သိုြီးံ စွဒရြီးဒက ်မတကို သင့််ဒလ ်ဒသ ပိုဂ္ လ်မ ြီးပ င့််

ရန်ပိုံဒငွ

န်ြီးသမ်ြီးဒရြီးနှင့််

ွျို့စည်ြီးပပြီး လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီး သတ်မှတ်

ဒပြီးနိုင်သည်။
၅၂။

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ရန်ပိုံဒငွ

သိုြီးံ စွဒရြီးဒက ်မတသည်
ရန်ပိုံဒငွကို

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့ိုမဟိုတ်

ပပည်နယ်

န်ြီးသမ်ြီးဒရြီးနှင့််

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

န်ြီးသမ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြီးံ စွပခင်ြီးတန
ိုို့ ှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးကို တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်စ ရင်ြီးစစ်ခ ပ်ရိုံြီးနှင့်် ညြှနှိုင်ြီးဒရြီးဆွ၍ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်
သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး ဆိုင်ရ ဒက ်မတ၏ အတည်ပပ ခ က်ရယူပပြီး ယင်ြီးဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီး
နှင့််အည လိုက်န ဒဆ င်ရွက် ရမည်။
၅၃။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

သက်ဆိုင်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်ရှ သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးအ ြီး ဒ

က်ပံ့်ဒရြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက်

လိုအပ်ပါက ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ရန်ပိုံဒငွမှ သင့််ဒလ ဒ
် သ

ဒ

က်ပံ့်ဒငွကို

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ရန်ပိုံဒငွသို့ို ခွဒဝဒပြီးနိုင်သည်။

၅၄။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

ဆိုင်ရ

ရန်ပိုံဒငွကို

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး

န်ြီးသမ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြီးံ စွပခင်ြီးတန
ိုို့ ှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ နှစ်စဉ်စ ရင်ြီးစစ်အစရင်ခံစ ကို

ဘဏ္ဍ ဒရြီး စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးနှင့််အည ဝန်ကကြီးဌ နမှတစ်ဆင့်် ပပည်ဒ
၅၅။

တိုင်ြီးဒေသကကြီး

သို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်နယ်

င်စိုအစိုြီးရအ ွျို့သို့ို တင်ပပရမည်။

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတသည်

တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ

ရန်ပိုံဒငွကို

န်ြီးသမ်ြီးပခင်ြီး၊

သိုြီးံ စွပခင်ြီးတန
ိုို့ ှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ နှစ်စဉ်စ ရင်ြီးစစ် အစရင်ခံစ ကို ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးနှင့််အည
သက်ဆင
ို ်ရ တိုင်ြီးဒေသကကြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်နယ်အစိုြီးရအ ွျို့သို့ို တင်ပပရမည်။
၅၆။

ရန်ပိုံဒငွသို့ိုပ စ်ဒစ၊

သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးနှင့််

အိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ ြီးသို့ိုပ စ်ဒစ

ဒ

က်ပံ့်လှျူေါန်ြီးဒသ ပိုဂ္ လ် သို့မ
ို ဟိုတ် အ ွျို့အစည်ြီးသည် ဝင်ဒငွခွန်ဒပြီးဒဆ င်ရ တွင် အဆိုပါ

ဒ

က်ပံ့် လှျူေါန်ြီးဒသ ဒငွကို နိုတ်ပယ်ခွင့််ရှသည်။
အခန်ြီး (၁၆)
ပပစ်မှုနင
ှ ့်် ပပစ်ေဏ်မ ြီး

၅၇။

ဤဥပဒေအရ သက်ကကြီးရွယ်အမ
ို ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးကိုဒပြီးရမည့်် မည်သည့််ပိုဂ္ လ် သို့မ
ို ဟိုတ်

အ ွျို့အစည်ြီးမှ တ ဝန်ရှသူ မည်သူမဆို သက်ကကြီးရွယ်အိုတစ်ဦြီးဦြီးက သက်ကကြီးရွယ်အို သက်ဒသခံ
ကတ်ပပ ြီးကို ပပသပပြီး သက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးကို ခံစ ြီးခွင့််ပပ ရန်ဒတ င်ြီးဆိုပခင်ြီးကို
ပငင်ြီးပယ်ဒ က င်ြီး သို့ိုမဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုဒ က င်ြီး ပပစ်မှု
နှစ်

က် မပိုဒသ ဒ

င်ရှ ြီးစရင်ပခင်ြီးခံရလ င်

ိုသူကို နှစ်

င်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊ အနည်ြီးဆိုံြီး က ပ်တစ်သန်ြီးမှ အမ ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သန်ြီးအ

ဒငွေဏ် ပ စ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လိုံြီးပ စ်ဒစ ခ မှတ်ရမည်။
၅၈။

မည်သူမဆို

ပပ ဒ က င်ြီး ပပစ်မှု

သက်ကကြီးရွယ်အိုကို

ခွပခ ြီးဆက်ဆံပခင်ြီး

င်ရှ ြီးစရင်ပခင်ြီးခံရလ င်

ိုသက
ူ ို နှစ်နှစ်

အနည်ြီးဆိုံြီး က ပ် တစ်သန်ြီးမှ အမ ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သန်ြီးအ

သို့မ
ို ဟိုတ်
က်မပိုဒသ

မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီး
ဒ

င်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊

ဒငွေဏ်ပ စ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လိုံြီး

ပ စ်ဒစ ခ မှတ်ရမည်။
၅၉။

မည်သူမဆို ပိုေ်မ ၄၂ အရ တည်ဒ

င်ခွင့််ပပ မန်ို့မရှဘ စြီးပွ ြီးဒရြီးအလိုင
ို့ ှ ဘိုြီးဘွ ြီးရပ်သ ကို

ပ စ်ဒစ၊ လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်ကိုင်ခွင့််မရှဘ စြီးပွ ြီးဒရြီးအလိုင
ို့ ှ
လိုပ်ငန်ြီး တစ်ခိုခိုကိုပ စ်ဒစ လိုပ်ကိုင်ဒ က င်ြီး ပပစ်မှု
က ပ်တစ်သန်ြီးမှ အမ ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သန်ြီးအ

သက်ကကြီးရွယ်အို ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး
င်ရှ ြီးစရင်ပခင်ြီးခံရလ င်

ဒငွေဏ်ခ မှတ်ရမည်။

ိုသူကို အနည်ြီးဆိုံြီး

အခန်ြီး (၁၇)
အဒ
၆၀။

ွဒ

ွ

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၊

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတ၏ နိုင်ငံ့်ဝန်

လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ၊

မ်ြီးမဟိုတ်ဒသ အ ွျို့ဝင်မ ြီးနှင့်် လူမှုဝန်

ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို

ဆပ်ဒက ်မတ၊

မ်ြီးအရ ရှမ ြီးသည်

မ်ြီးဒဆ င်ဒနသည့််အခ န်တင
ွ ် ပပည်သဝ
ူို့ န်

မ်ြီးပ စ်သည်ဟို

မှတ်ယူရမည်။
၆၁။

သက်ကကြီးရွယ်အိုအ ြီး

ကိုယ်တိုင်ပ စ်ဒစ၊

မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီးနှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍

ပမင်ဒတွျို့သူ

မတရ ြီးပပ ခံရသူ

မည်သူတစ်ဦြီးတစ်ဒယ က်ကပ စ်ဒစ၊

နှုတ်ပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊

စ ပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊

သက်ဆိုင်ရ

ရစခန်ြီးသို့ို

ိုန်ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊

လူကိုယ်တိုင်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး သတင်ြီးဒပြီး တိုင် က ြီးနိုင်သည်။
၆၂။

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတ၊

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတအ ွျို့ဝင်မ ြီးနှင့််
လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီး

လူမှုဝန်

နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍

အသဒပြီးအဒ က င်ြီး က ြီးပပြီး

ဝင်ဒရ က်

လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ၊
မ်ြီးအရ ရှမ ြီးသည်

လိုအပ်ပါက

ဤဥပဒေပါ

အဒဆ က်အအိုံမ ြီးအတွင်ြီးသို့ို

ကည့််ရှုစစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊

ဒခေါ်ယူစစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊ လိုအပ်ဒသ စ ရွက်စ တမ်ြီး အဒ

ဆပ်ဒက ်မတ၊

က်အ

သက်ဆိုင်သည့််

ပိုဂ္ လ်မ ြီးကို

ြီးမ ြီးကို ကည့််ရှုစစ်ဒဆြီးပခင်ြီးနှင့််

တင်ပပဒစပခင်ြီးတိုို့ ပပ နိုင်သည်။
၆၃။

ဤဥပဒေပါ ပပစ်မှုမ ြီးကို ရအဒရြီးယူပိုင်ခွင့််ရှဒသ ပပစ်မှုမ ြီးအပ စ် သတ်မှတ်သည်။

၆၄။

ဤဥပဒေပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ပ င့်် တရ ြီးစွဆိုရ တွင် ဝန်ကကြီးဌ န၏ ကက တင်ခွင့််ပပ ခ က်ကို

ရယူရမည်။
၆၅။

ဤဥပဒေအရ ဒပြီးအပ်ဒသ သက်ကကြီးရွယ်အိုဆိုင်ရ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ ြီးကို သဒဘ ရိုြီးပ င့််

ဒဆ င်ရွက်သည့််

ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတနှင့််

အ ွျို့ဝင်တစ်ဦြီးဦြီး သို့မ
ို ဟိုတ် ဤဥပဒေအရ
ပိုဂ္ လ်တစ်ဦြီးဦြီးအဒပေါ်

ဒေသဆိုင်ရ ဒက ်မတ

ွျို့စည်ြီးတ ဝန်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးခံရသည့်် အ ွျို့ဝင် သို့ိုမဟိုတ်

တရ ြီးမဒ က င်ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊

ပပစ်မှုဒ က င်ြီးပ င့််ဒသ ်

လည်ြီးဒက င်ြီး အဒရြီးယူပခင်ြီးမပပ ရ။
၆၆။

ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌ န်ြီးခ က်မ ြီးကို အဒက င်အ
(က)

ည်ဒ

် ဒဆ င်ရွက်ရ တွင်-

ဝန်ကကြီးဌ နသည် နည်ြီးဥပဒေမ ြီးနှင့်် စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ြီးကို ပပည်ဒ
သဒဘ တူညခ က်ပ င့််

ိုတ်ပပန်နိုင်သည်။

င်စိုအစိုြီးရအ ွျို့၏

( ခ ) ပမန်မ နိုင်ငံသက်ကကြီးရွယ်အိုမ ြီးဆိုင်ရ ဒက ်မတနှင့််
ဒ က ်ပင စ ၊ အမန်ို့၊ ညွှန် က ြီးခ က်နှင့််လိုပ်
( ဂ ) လူမှုဝန်

ပပည်ဒ

ဝန်ကကြီးဌ နတိုို့သည်

ိုံြီးလိုပ်နည်ြီးမ ြီးကို

မ်ြီးဦြီးစြီးဌ နသည် အမန်ို့နှင့််ညွှန် က ြီးခ က်မ ြီးကို

ိုတ်ပပန်နိုင်သည်။
ိုတ်ပပန်နိုင်သည်။

င်စိုသမမတပမန်မ နိုင်ငံဒတ ် ွျို့စည်ြီးပိုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မှတ်ဒရြီး

(ပိုံ)

အမန်ို့

ိုြီးသည်။

င်ဒက ်

နိုင်ငံဒတ ်သမမတ
ပပည်ဒ

င်စိုသမမတပမန်မ နိုင်ငံဒတ ်

