(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ပြည်ထ
လူမ္ှုဝန်

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနင
ု င
် ထ
ံ တော်အစုိုးရ

မ္်ိုး၊ ကယ်ဆယ်ထရိုးနှင ့်် ပြန်လည်ထနရောချ

(ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ် ကထလိုးသူငယ် ပြြုစုြျြုိုးထ

ောိုးထရိုးဝန်ကကိုးဌောန

ောင်ထရိုးနှင ့်် ဖွံ ွံ့ ဖဖြုိုးထရိုးဆင
ု ရ
် ော နည်ိုးဥြထေမ္ျောိုး)

အမ္န်ထ့် ကော်ပငောစောအမ္ှတ၊် ၃၀/ ၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနစ
ှ ၊် ဝါထခါင်လပြည့််ထကျော် ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနစ
ှ ၊် စက်တင်ဘောလ ၁၀ ရက်)
ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့်် ပပန်

ပပြုစုပ ြုှေးရ
ပပည်ရ

ည်ရနရောခ

ောှေးရရှေး ဝန်ကကှေးဌောနသည် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော ဥပရေပုေမ
် ၄၀၊ ပုေမ
် ခွွဲ (က) အရ အပ်နင်ှေး

ောင်စုအစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ သရ

ောတူညခ က်ပဖင့်် ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးကု

ောှေးရသော

ုတ်ပပန်

ှေးသူငယ်

ုပ်ပုငခ
် င
ွ က
့်် ု က င်သ
့် ှေးု ၍

ုက်သည်။

အခန်ိုး (၁)
အမ္ည်နင
ှ ့်် အဓြပောယ်ထဖော်ပြချက်
၁။ ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးကု ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ် ကထလိုးသင
ူ ယ် ပြြုစုြျြုိုးထ

ောင်ထရိုးနှင ့်် ဖွံွံ့ ဖဖြုိုးထရိုးဆင
ု ရ
် ော နည်ိုး ဥြထေမ္ျောိုးဟု

ရခေါ်တွငရ
် စရမည်။
၂။ ဤဥပရေတွငပ
် ါ ရသော စကောှေးရပ်မ ောှေးသည် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ဥပရေတွင ် ဖွငဆ
့်် ု

ှေးသင
ူ ယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောှေးသည်အ
့် တုငှေး် အဓပပောယ်သက်ရရောက်ရစရမည်။

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော

ုအပပင်
ရအောက် ပါစကောှေးရပ်မ ောှေးသည်
့်

ရဖော်ပပပါအတုငှေး် အဓပပောယ်သက်ရရောက်ရစရမည် (က) ဥြထေဆုသည်မော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော ဥပရေကု ဆုသည်။

(ခ) ရန်ြံုထငွဆုသည်မော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး၊ ရနကရ
့်

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ဥပရေနင်အ
့် ည တည်ရ

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ှေး

န်ှေး ဌောနမ ောှေး၊

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေး ဖွွံ့ ဖဖြုှေး တုှေးတက်ရရှေးအတွက်

ောင်ရသော ရန်ပုရငွကု ဆုသည်။

(ဂ) အခထ ကိုးထငွ ဆုသည်မော ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးအရ ရပှေးရဆောင်ရသည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေး၊ တည်ရ

ောင် ခွငပ့်် ပြုမန်န့် င့််

ခွငပ့်် ပြုခ က်အတွက် အခရ ကှေးရငွ၊ ေဏ်ရ ကှေးရငွနင့်် အပခောှေးအခရ ကှေးရငွမ ောှေး ပါဝင်သည်။
(ဃ) ြံုစဆ
ံ ုသည်မော ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးတွင ် ပူှေးတွွဲပါ ရသောပုစကု ဆုသည်။
(င) ကောကွယထ
် စောင်ထ
ု ြ်ထသော ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ် ကထလိုးသင
ူ ယ် ဆုသည်မော ရအောက်ပါ ရ ှေးဦှေး အရွ ယ်
့် ှောက်ရန် လအ
ကရ
(၁) မ

ှေးသင
ူ ယ်တစ်ဦှေးဦှေးကု ဆုသည် သမဟု
ု ့် တ် အုပ်

န်ှေးသူ မ ရသောသူ၊

(၂) ရတောင်ှေးရမ်ှေးစောှေးရသောက်သ၊ူ
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

(၃) အသက် င်သန်ရရှေး၊ စောှေးဝတ်ရနရရှေး၊ က န်ှေးမောရရှေးနင့်် ပညောရရှေးတက
ု ့် ု ပဖည်ဆ
့် ည်ှေးရပှေးနင
ု ပ
် ါ
ခင
ု ်

ုရသောအရ ကောင်ှေးမ

ွဲ မ

(၄) ရုပ်ပုငှေး် နင့်် စတ်ပုငှေး် ဆုငရ
် ော မရ

၊ အုပ်

န်ှေးသက
ူ တမင်

စ်

ျူရှု

က်

ောှေးပခင်ှေးခရသူ၊

ော်မကန်ပပြုမူရသော၊ နပ်စက်ညှဉှေးပန်ှေးရသော၊ ရက်စက် ကမ်ှေး ကြုတ် ရသော၊

မတရောှေးပပြုမူရသော သမဟု
ု ့် တ် ယုတ်မောရသော မ

၊ အုပ်

န်ှေးသ၏
ူ

န်ှေးသမ်ှေးမှုရအောက်တွင ် သူ၊

(၅) စတ်ရပါသ
ွ ်သ၊ူ
့် ပ
(၆) ကူှေးစက်တတ်ရသောရရောဂါစွက
ွဲ ပ်ရနသူ၊
က်နက်ကုင ် ပဋပကခနင့်် ဆက်စပ်၍ပဖစ်ရစ၊ သ

(၇)

ောဝရ

ှေးအနတရောယ်ရ ကောင်ပ့် ဖစ်ရစ၊ အရရှေးရပေါ်

အရပခအရနရ ကောင်ပ့် ဖစ်ရစ ဆင်ှေးရွဲေက
ု ခရရောက်ရနသူ သမဟု
ု ့် တ် ခက
ု ုှေးရောမွဲ့်ပဖစ်ရနသူ၊
ူကုနက
် ူှေးပခင်ှေး၊ ရရောင်ှေးခ ပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အဖုှေးစောှေးနောှေးပဖင့််

(၈)

(၉) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

မ်ှေးညွှနခ
် က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

ွဲ

ယ်ပခင်ှေးခရသူ၊

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အခါအောှေးရ

ော်စွော သတ်မတ် သူ။

အခန်ိုး (၂)
ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ် ကထလိုးသူငယ် ပြြုစုြျြုိုးထ
၃။

ူမှုဝန်
အရ

ောင်ထရိုးနှင ့်် ဖွံွံ့ ဖဖြုိုးထရိုးဆင
ု ရ
် ော လူမ္ှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

ောက်အကူပပြုရန်အ

ရအောက်ပါ

ုင့် ော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေး ပုမု
ှေးသင
ူ ယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေးကု ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

(က) နင
ု င
် ရတော်တစ်ဝန်ှေး

ုှေး ရမွှေးကင်ှေးစမ စ်နစ်အရွ ယ်

ူမှုဆက်ဆရရှေး၊ စတ်

မ္်ိုးဦိုးစိုးဌောန၏ လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ျောိုး

ရရောက်ရအောင်ပမင် ရရှေးအတွက်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေး ရရှေးဆုငရ
် ော

မ်ှေးညွှနမ
် ှုပဖင့်် ရဆောင်ရွက်ရ မည် -

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်မ ောှေးအောှေး ကောယ၊ ဉောဏ၊ စောရတတ၊

ပ
ှု ် ောှေးခစောှေးမှု၊ အောဟောရနင့်် က န်ှေးမောရရှေးဆုငရ
် ော

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုမ ောှေးရ ရစရန်

ုပ်ငန်ှေးအစအစဉမ ောှေး ခ မတ်၍ သက်ဆုငရ
် ော အစုှေးရဌောနမ ောှေး၊ အဖွွဲွံ့အစည်ှေး မ ောှေးနင့်် ညှနှုင်ှေးရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး၊
(ခ) ရနကရ
့်
ကရ

ှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေးတွင ် အသက်ရပခောက်

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ကောယ၊ ဉောဏ၊ စောရတတ၊

မ အသက်သှေးု နစ် မပပည်ရ
့် သှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်
ူမဆ
ှု က်ဆရရှေး၊ စတ်

က န်ှေးမောရရှေးဆုငရ
် ော

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုမ ောှေး ရ ရစရန် ပပြုစုပ ြုှေးရ

သှေးု နစ်မပပည်မ
့် ကရ

ှေးမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေး

ှုပ် ောှေးခစောှေးမှု၊ အောဟောရနင့််

ောင်ရရှေးအတွက် သုရတသနပပြု

မ်ှေးညွှနက
် ု ဝန်ကကှေးဌောနက

ုပ်ပခင်ှေးနင့််

ုတ်ပပန်သတ်မတ်နင
ု ရ
် ရှေး အတွက်

ပပြုစုတင်ပပပခင်ှေး၊
(ဂ) မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေးတွင ် အသက်သှေးု နစ်ပပည်ဖ့် ပှေး အသက်ငါှေးနစ် မပပည်ရ
့် သှေးရသော ရ ှေးဦှေးအ

ရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးနင့်် အသက်ငါှေးနစ်ပပည်ရ
့် သော်

ရသောသူမ ောှေးအောှေး ကောယ၊ ဉောဏ၊ စောရတတ၊
တုှေးတက်ရစရန်နင့််
သုရတသနပပြု

ည်ှေး မူ

မ
ူ ှုဆက်ဆရရှေး၊ စတ်

ဝတစ်သက်တောအတွက် အရ

တန်ှေးရက ောင်ှေးသု အပ်
နပခင်ှေး မပပြုရသှေး
့်
ှုပ် ောှေးခစောှေးမှုဆုငရ
် ော

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေး

အ
့် က င်ရ
့် ကောင်ှေးမ ောှေး ရ ရစရန် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေး အတွက်

ုပ်ပခင်ှေးနင့်် သင်ရု ှေးညွှနှေး် တမ်ှေးမ ောှေးကု ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က် ပဖင့်် သတ်မတ်ပခင်ှေး၊
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ဃ) ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေး၊ မူ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ဖမြုွံ့မ ောှေးတွငသ
် ောမက ရက ှေးရွောမ ောှေးအ

ပါ နင
ု င
် ရတော် တစ်ဝန်ှေး

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုပ်ငန်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု

ုှေး က ယ်က ယ်ပပန်ပပန်
ရ
့် တည်
့်

သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် ညှနှုင်ှေး၍ တည်ရ
သင်ရ
့်

ော်ရသော အကူအညမ ောှေး၊ အရ

(င) ဗဟုကကှေး ကပ် ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

ုပ် ငန်ှေးမ ောှေးကု
ောင်ဖွင ့််

ောင်ဖွင ့််

စ်နင
ု ရ
် န်

စ်ပခင်ှေးနင့််

ောက်အပ့်မ ောှေးရပှေးပခင်ှေး၊

မ်ှေးညွှနခ
် က်နင်အ
့် ည ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင် ရရှေးနင့််

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးပညောအကူအညနင့်် အသပညောရပှေးပခင်ှေး၊
(စ) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေးကု သက် ဆုငရ
် ော

အစုှေးရဌောနမ ောှေး၊ အစုှေးရအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့မ ောှေး ဖွွဲွံ့စည်ှေးပခင်ှေးနင့်် ညှနှုင်ှေးပူှေးရပါင်ှေး ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး၊
(ဆ) ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ
ရနကရ
့်

ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွအ
ွဲွံ့ စည်ှေးမ ောှေးက တည်ရ

န်ှေးဌောနနင့်် မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

သတ်မတ်ခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ပခင်ှေး

ခွငပ့်် ပြုခ က်ပါ စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေးနင့်် ညညွတ်မှု

မ ကု
မ ကု

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ တည်ရ

မ်ှေး၊ အမှု

ုပ်

ော်ရသော အရော

ုပ်ငန်ှေး မ ောှေးကု

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ်
့် မဟု

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ ဥပရေနင့်် ဥပရေအရ

ည်ှေးရကောင်ှေး စစ်ရဆှေးပခင်ှေး၊ သင်ရ
့်

တောဝန်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ယင်ှေးအရော

စ်ရသော

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

နည်ှေးဥပရေမ ောှေး၊ စည်ှေးမ ဉှေးမ ောှေး၊ အမန်ရ့် ကော်ပငောစော၊ အမန်၊ ့် ညွှန ် ကောှေးခ က်နင့််
ုက်နောရဆောင်ရွက်မှု မ ကု

ောင်ဖွင ့််

ုှေး

ုတ်ပပန်သည့််

ုပ်နည်ှေးမ ောှေးအောှေး
မ်ှေး၊ အမှု

မ်ှေးမ ောှေးကု စစ်ရဆှေးရန်

မ်ှေးမ ောှေးပါဝင် သည့်် စစ်ရဆှေးရရှေးအဖွွဲွံ့ကု ဖွွဲွံ့စည်ှေး၍

စစ်ရဆှေးရစပခင်ှေးနင့်် ကကှေး ကပ်ပခင်ှေး၊
(ဇ) ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

ုအပ်ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး အရပခခက န်ှေးမောရရှေး ရစောင်ရ
ွ ၊့််
့် ောက်ခင

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေးတက်ခင
ွ ၊့်် ကောကွယ်ရစောင်ရ
ွ ၊့်် ပါဝင်ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ရ
့်် ရစရန် အကူအ ညရပှေးပခင်ှေးနင့််
့် ောက်ခင
ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပဖည်စ
့် ွက်အောဟောရ ရက ှေးရမွှေးရရှေး စစဉရဆောင်ရွက် ပခင်ှေး၊

(ဈ) ရန်ပုရငွကု ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ခွရ
ွဲ ဝအသှေးု ပပြုခင
ွ ့်် ရပှေးသည်အ
့် တုငှေး်
(ည) ကရ

ဉှေး၍

ုပ်ဖပှေး အရရှေးယူရန် သင်ရ
့်

(ဋ) ရနကရ
့်

ှေး

ွွဲမောှေးစွော ပပြုမူပခင်ှေး၊

ရရောက်ရသော ပပစ်ေဏ်ခ မတ်နင
ု ရ
် ရှေးအတွက်
ော်ရသော အရော

မ်ှေး၊ အမှု

စ်

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ မူ

မ်ှေးမ ောှေးကု တောဝန်ရပှေး ပခင်ှေး၊

စ်၍ ရ

ောင်ရရှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး ဆရော၊ ဆရောမမ ောှေးအတွက် ရ ှေး ဦှေးအရွ ယ်ကရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော သင်တန်ှေးမ ောှေးကု

ပပည်နယ်မ ောှေးတွင ် ဖွင ့််

ျူရှု ပခင်ှေး၊

ုအပ်ရသော စုစမ်ှေးစစ်ရဆှေးမမ
ှု ောှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေး ဆရော၊ ဆရောမမ ောှေးအတွက် အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးသူမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေး ရ

သင်တန်ှေးမ ောှေးကု
ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုပ်ငန်ှေးတ၌
ု ့် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးတွင ် သှေးု စပွွဲ ခင်ှေး၊ စမခန်ခွ့် ွဲ ပခင်ှေးနင့်် ကကှေး ကပ်ပခင်ှေး၊

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအရပေါ် ရုပ်ပုငှေး် ၊ စတ်ပုငှေး် ဆုငရ
် ော အ ကမ်ှေးဖက်ပခင်ှေး၊

ရခါင်ှေးပုပဖတ်ပခင်ှေးနင်စ
့် ပ်
ပပြု

ုအပ်ရသော

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ှေးသင
ူ ယ်

ည်ှေးရကောင်ှေး ရနပပည်ရတော်နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေးမ ောှေး၊

က
့် င်သ
့် င် ကောှေးရပှေးပခင်ှေး၊
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုအပ်ရသော အစရင်ခစောမ ောှေး၊ စောရင်ှေးဇယောှေးမ ောှေးကု သက်ဆုငရ
် ော အစုှေးရဌောနနင့်် အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး

(ဌ)

မ

ရတောင်ှေးခရယူစုစည်ှေးဖပှေး ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု တင်
ပပပခင်ှေး၊
့်
(ဍ) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် ဝန်ကကှေးဌောနတ၏
ု ့် အခါအောှေးရ

ော်စွော ရပှေးအပ်သည့််

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေး ကု

ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး။

အခန်ိုး (၃)
ထနကထလိုး
့်
၄။ အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ငါှေးဦှေးနင်အ
့်
ူမှုဆက်ဆရရှေး၊ စတ်
ပပြုစုပ ြုှေးရ

န်ိုးဌောန တည်ထ

ောင်ဖွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

က် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ကောယ၊ ဉောဏ၊ စောရတတ၊

ပ
ှု ် ောှေးခစောှေးမှု၊ အောဟောရနင့်် က န်ှေးမောရရှေးဆုငရ
် ော

ောင်ရပှေးရန်အ

ုင့် ော ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနကု တည်ရ

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေး မှုရ ရစရရှေးအတွက်

ောင်ဖွင ့််

အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် ဥပရေပုေမ
် ၁၇ ပါ ရနကရ
့်

ှေး

စ်

ု ရသော ပပည်တွငှေး် ၊ ပပည်ပမ ပုဂဂ

န်ှေးဌောန တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

ကနင့််

စ်ပခင်ှေးအတွက်

ုအပ်ခ က်မ ောှေးနင့်် ညညွတ်ပါက (က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးပဖစ်

ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ
ဆက်
ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ျှောက်

ောှေးရမည်။

(ခ) ပပည်ပမ ပုဂဂ

ုရ

ျှောက်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်
ပပည်နယ်

ူမှုဝန်

ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ူမှုဝန်

ုအပ်သ

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ှေး

န်ှေးဌောနကု တည်ရ

ောင်ဖင
ွ ့််

ောင်ဖွင ့််

ွှောပုစ (က) ပဖင့််

မ်ှေးရဆောင်ရ မည်။

ျှင ် သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ျှောက်

ောှေးရမည်။

စ်ရန် ရ

စ်ခင
ွ ပ့်် ပြုရန် ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့်

ုရ

ျှောက်

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန်

ျှောက်

ောှေးသည့်် ပပည်တွငှေး် ၊ ပပည်ပမ ပုဂဂ

ျှောက်

ကနင့််

ွှော နင်အ
့် တူ

ောှေးမ ောှေး ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည် -

(က) အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ှေး

ျှောက်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသ ကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ွှောပစ
ု (ခ) ပဖင့်် ရ

အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် တည်ရ
ောက်အ

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ု

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ

ု ဆက်

ျှောက်

ုအပ်သ

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

၅။ နည်ှေးဥပရေ ၄ အရ ရနကရ
့်

ရအောက်ပါအရ

ူမှုဝန်

ွှောတွင ် ၂၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးပဖစ်

ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

(ခ) ရနကရ
့်

ျှင ် သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ှေးသူငယ်ဦှေးရရ၊

န်ှေးဌောန အရဆောက်အဦအမ ြုှေးအစောှေးနင့်် အက ယ်အဝန်ှေး၊ ရနကရ
့်

အက ယ်အဝန်ှေး၊ ပုငဆ
် ုငခ
် င
ွ ့်် အရ

ောက်အ

ောှေးမ ောှေးနင့်် ယင်ှေးအရ

(ဂ) ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအရဆောက်အအု တည်ရနရော

အှေးရမှေး

်

ပ်စော၊

ောက်အ

ှေး

န်ှေး အခန်ှေးအရရ အတွက်နင့််

ောှေးမ ောှေး၏ မတတျူ သမဟု
ု ့် တ် ဓောတ်ပု၊

ပ်စော၊ ဆက်သယ
ွ ်ရန်ဖုနှေး် နပါတ်၊ ဖက် (စ်) အ မတ်နင့််
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ဃ) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ရ

ှေးသူငယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေး

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုပ်ငန်ှေးသှေးု ပစစည်ှေး၊ ပရရ

ောဂနင့်် သင်

ောက်ကူပစစည်ှေးစောရင်ှေး၊

(င) တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်နင့်် ပပြုစုပ ြုှေးရ
ူမှုဝန်

ောင်ရပှေးမည့်် ဆရော၊ ဆရောမ အသှေးသှေး၏ အသက်၊ ပညောအရည် အခ င်ှေး၊

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ကကှေး ကပ်ဖွင ့််

စ်ရသော သမဟု
ု ့် တ် သင်ရ
့်

အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးသည့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ရအောင်

ော်သည်ဟု

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

က်ခရ ကောင်ှေး အသအမတ်ပပြုရသော

ောင်ရရှေး သင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု ု

က်မတ်၊ နင
ု င
် သောှေးစစစ်ရရှေးကတ်ပပောှေးမတတျူ (နင
ု င
် ပခောှေးသောှေးပဖစ်ပါက နင
ု င
် နင့်် နင
ု င
် သောှေးအမည်၊ ပတ်စပ
် န
ု ့် င့််

ဗဇော) အရ

ောက်အ

ောှေးမတတျူ၊

(စ) ဆရော၊ ဆရောမနင့်် ဝန်

မ်ှေးဦှေးရရ၊ ၎င်ှေးတု က
် ော
့် န်ှေးမောရ ကောင်ှေးနင့်် ကူှေးစက်ရရောဂါကင်ှေး င်ှေးရ ကောင်ှေး သက်ဆုငရ

က န်ှေးမောရရှေးဌောန၏ ရ

ောက်ခခ က်၊

(ဆ) သင်ရု ှေးညွှနှေး် တမ်ှေးနင့်် ရက်သတတအပတ်စဉ သင် ကောှေးမှု အခ န်ဇယောှေး၊
(ဇ) သက်ဆုငရ
် ော ရပ်ကွက် သမဟု
ု ့် တ် ရက ှေးရွောအုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေးနင့်် ဖမြုွံ့နယ်အုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေး၏ ရ
(ဈ) ဝန်ကကှေးဌောနမ တည်ရ
(ည) တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်ဖပှေးရသော သက်ဆုငရ
် ော ခရု င ်

မ်ှေးရု ှေး၏

ပ်ဆင့်် ရ

ောက် ခခ က်၊

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က နည်ှေးပညောအကူအညရပှေးပခင်ှေး၊ စစ်ရဆှေး ပခင်ှေး၊

ကကှေး ကပ်ပခင်ှေးနင့််

မ်ှေးညွှနပ် ခင်ှေးကု ခယူမည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေးနင့်် ဥပရေအရ

စည်ှေးကမ်ှေးမ ောှေးကု

ုက်နောရဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေး ဝန်ခခ က်။

၆။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ပုဂဂ

ူမှုဝန်

ောက်ခ ခ က်၊

ူမှုဝန်

ော

ောှေး သည့်် စည်ှေးမ ဉှေးမ ောှေး၊

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၄၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ပပည်တွငှေး် မ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

စစစ်ဖပှေး သရ

ုတ်ပပန်သတ်မတ်

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် ရန် ရ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ျှောက်

ောှေးခ က်ကု

က်တင်ပပရမည်။

၇။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) နည်ှေးဥပရေ ၄၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
ရနကရ
့်
ူမှုဝန်

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ရန် ရ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေး က

ျှောက်

ောှေးခ က်နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

မ်ှေးရု ှေး၏ နည်ှေးဥပရေ ၆ အရ တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ် ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေးပပြုနင
ု သ
် ည်။
(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခွငပ့်် ပြုပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ ရနကရ
့်
သက်တမ်ှေးနင့်် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်အတုငှေး် တည်ရ
(ဂ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ)အရ တည်ရ

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် သတ် မတ်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဂ) ပဖင့််

ုတ်ရပှေးရ မည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေးမပပြုမ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က သတ် မတ်

သက်တမ်ှေးအရပေါ် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်အစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်
မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် ရအောက်ရဖော်ပပပါ ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ဦှေးရရအ

ုက် တည်ရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

Page 5 of 31

ောှေးသည့််
ောှေးသည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က်
့်

အခရ ကှေးရငွမ ောှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစရမည် (၁) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ောှေးရသော

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(၂) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေး

တည်ရ

(၃) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေး

တည်ရ

(၄) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၁၀၀ ဦှေးနင်အ
့်

က် တည်ရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ။
့်

(ဃ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ)အရ သတ်မတ်သည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် တည်ရ
စှေးပွောှေးရရှေးအက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်
တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော ရနကရ
့်

ှေး

ပုဂဂ

ွဲ ရစတနော့်ဝန်

ူမှုဝန်

ော

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၄၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အရ ပပည်ပမ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

စစစ်ဖပှေး သရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေး ရငွမ ောှေးကု
့်

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေးအောှေး ကင်ှေး

၈။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် ရန် ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်ကု

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု တင်
ပပရမည်။
့်

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး
သရ
(ဂ)

ော

ူမှုဝန်
တည်ရ
သရ

ော

ဆက်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ဆက်
့်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် ပပည်ပမ ပုဂဂ
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် ရန် ရ
ောှေးမတ်ခ က်နင့်် ရ

ျှောက်

ျှောက်

က်တင်ပပရမည်။

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောန

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) နင့်် (ခ) တအရ
ု ့်
တင်ပပသည့််

ောှေးခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် ဗဟု ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ့်

က်တင်ပပရမည်။

၉။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက နည်ှေးဥပရေ ၄၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အရ ရနကရ
့်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် ရန် ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်အရပေါ် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး တည်ရ

ူမှုဝန်

သက်တမ်ှေးနင့်် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်အတုငှေး် တည်ရ
(ဂ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ)အရ တည်ရ
ပပည်ရ

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေး

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေးမပပြုမ သတ်မတ်

ှေးသင
ူ ယ်ဦှေးရရအ

ုက် တည်ရ

မ်ှေးရု ှေး၊

ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေးပပြုနင
ု သ
် ည်။

န်ှေးဌောနအတွက် သတ် မတ်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဃ) ပဖင့််

ောင်စုအစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်

န်ှေးဌောန

မ်ှေးဦှေးစှေး ဌောနတ၏
ု ့် နည်ှေးဥပရေ ၈ အရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ ခွငပ့်် ပြုပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ ရနကရ
့်

ူမှုဝန်

ှေး

ောှေးရသော

ုတ်ရပှေး ရမည်။
ောှေးသည့်် သက်တမ်ှေး အရပေါ်

ောှေးသည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် ရအောက်ရဖော်ပပပါ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ မ ောှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစရမည် ့်

(၁) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၂) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၃) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေး

တည်ရ

(၄) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၁၀၀ ဦှေးနင်အ
့်

က် တည်ရ
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ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ။
့်

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

(ဃ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ)အရ သတ်မတ်သည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် တည်ရ
စှေးပွောှေးရရှေးအက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်
တည်ရ

စ်ရသော ရနကရ
့်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေး ရငွမ ောှေးကု
့်

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး

ှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေးအောှေး ကင်ှေး

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

(က) အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ကရ

ှေးမ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် စပ်

၁၀။

ောင်ဖွင ့််

ွဲ ရစတနော့်ဝန်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် -

ရအောက်ပါအခ က်မ ောှေးပါဝင်ရသော သှေးု နစ်မပပည်မ
့် ကရ

ှေးမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ဉှေး၍ ဝန်ကကှေးဌောန က

ောင်ရရှေး

မ်ှေးညွှနက
် ု

ုတ်ပပန်သတ်မတ်နင
ု ရ
် ရှေးအတွက် ပပြုစုဖပှေး ဝန်ကကှေးဌောနသု တင်
ပပရမည် ့်
(၁)

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုအတွက် ပ့်ပုှေးရသော ပတ်ဝန်ှေးက င်ဖန်တှေးရပှေးရရှေး၊

(၂) ကောယ
(၃)

ှုပ် ောှေး ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး၊

ူမှုဆက်ဆရရှေး၊ စတ်

ှုပ် ောှေးမဆ
ှု ုငရ
် ော ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး၊

(၄) သမှု ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး၊
(၅)

ောသောစကောှေး ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး၊

(၆) က န်ှေးမောရရှေး၊
(၇) အောဟောရ ပပည်ဝ
့် ရရှေး၊
(၈) တစ်ကုယ်ရရသန် ့် င်ှေးရရှေးနင့်် ပတ်ဝန်ှေးက င်သန် ့် င်ှေးရရှေး၊
(၉) မရတော်တဆ

ခက
ု ်မှုနင့်် အဆပ်အနတရောယ်ပဖစ်ပောွ ှေးမှုမ ောှေးမ ကောကွယ်ရရှေး၊

(၁၀) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က အခါအောှေးရ

ော်စွော သတ်မတ်ရသော အပခောှေးပပြုစုပ ြုှေးရ

(ခ) ဝန်ကကှေးဌောနကသတ်မတ်ရသော သှေးု နစ်မပပည်မ
့် ကရ
အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ကရ
တည်ရ
၁၁။ ရနကရ
့်

ောင်ဖွင ့််
ှေး

ှေးမ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

စ်သမ
ူ ောှေးကု အနှေးကပ်ရစောင့်် ကည်ဖ့် ပှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

အစုှေးရအသအမတ်ပပြု တကကသု

က

ောင်ရရှေး

ောင်ပခင်ှေး

မ်ှေးညွှနခ
် က်နင်အ
့် ည

မ ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနကု

ုအပ်ရသော ကူညပ့်ပုှေးမှုမ ောှေး ရဆောင်ရွက်ရမည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် သူသည် -

(က) တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်ကု ခန် ့် ောှေးရမည်။

မောရအောင်

ှေးမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးအခ က် မ ောှေး။

်တစ်ခခ
ု မ
ု

ုသု ခန်
့် ့် ောှေးရောတွင ် အသက် ၂၅ နစ် ပပည်ဖ့် ပှေးသပူ ဖစ်ဖပှေး
ွံ့တ
ွွဲ စ်ခခ
ု ပု ဖစ်ရစ၊ ကရ

ှေးသင
ူ ယ်က မ်ှေးက င်မှုဆုငရ
် ော ေပ

က်မတ်ပဖစ်ရစ ရ သူ သမဟု
ု ့် တ် သက်ဆုငရ
် ောရေသ အရပခအရနအရ

ူမှုဝန်

ု

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောန

က်ခသည့်် ပညောအရည်အခ င်ှေးနင့်် ပပည်စ
့် ုသက
ူ ုသော ခန် ့် ောှေးရမည်။

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခန် ့် ောှေးရသော တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်မော
သမဟု
ု ့် တ် သင်ရ
့်

ော်သည်ဟု

မ
ူ ှုဝန်

စ်ရသော

က်ခဖပှေး အသအမတ်ပပြုရသော အသက်သှေးု နစ်မပပည်ရ
့် သှေး သူမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

သင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ု တက်ရရောက်ရအောင်ပမင်ဖပှေးသူ ပဖစ်ရစရမည်။
ပပြုစုပ ြုှေးရ

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ကကှေး ကပ် ဖွင ့််

ုပပင်
့် ဆရော၊ ဆရောမ အနည်ှေးဆုှေး တစ်ဦှေးမော အဆုပါ

ောင်ရရှေးသင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ု တက်ရရောက် ရအောင်ပမင်ဖပှေးသူ ပဖစ်ရစရမည်။
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ောင်ရရှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ဂ) အသက်သှေးု နစ်မပပည်မ
့် ကရ
ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးမ ောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေး

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

မ်ှေးညွှနအ
် ပပင် သှေးပခောှေးညွှန ် ကောှေးခ က်မ ောှေး နင်အ
့် ည

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုရစောင်ရ
့် ောက်ရမည်။

(ဃ) အသက်တစ်နစ် မပပည်ရ
့် သှေးသမ
ူ ောှေးအတွက် အပ်ရန်ရနရော၊ ကစောှေးရန်ရနရောနင့်် ပစစည်ှေးမ ောှေး စစဉ
အသက်တစ်နစ်ပပည်ဖ့် ပှေး အသက်သှေးု နစ် မပပည်ရ
့် သှေးသမ
ူ ောှေးအတွက်
စစဉ

ည်ှေး သင်ရ
့်

ောှေး ရမည်အ
့် ပပင်

ော် ရသော ရနရောနင်ပ
့် စစည်ှေးမ ောှေး

ောှေး ရမည်။

(င) အသက်နစ်နစ်ရအောက် ကရ

ှေးသှေးု ဦှေး

ျှင ် ဆရောတစ်ဦှေး၊ အသက်နစ်နစ်မ သှေးု နစ်အ

ကရ

ှေး ရပခောက်ဦှေး

ျှင ်

ဆရောတစ်ဦှေး ရမည်။
(စ) ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနဖွင ့််

စ်မည့်် အရဆောက်အအုသည် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ် တစ်ဦှေးစ အတွက်

အနည်ှေးဆုှေးဧရယော ပ မ်ှေးမျှ ၁၈ စတုရန်ှေးရပစ အက ယ်အဝန်ှေး ရမည်။
(ဆ) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ပါ
့် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေးကု

(ဇ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) မ (ဆ) အ

ုအပ်ခ က်မ ောှေးအပပင် ဝန်ကကှေးဌောနနင့််

သတ်မတ်ရသော အခ က်မ ောှေးနင့််
၁၂။ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
(က) တည်ရ

ုက်နောရမည်။
ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အခါအောှေးရ

ည်ှေး ညညွတ်ရမည်။

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်
့်

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

က်၍ တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

ောင်ခင
ွ ့်် ပပြုမန် ရ
့် သူသည် -

စ်

ျှောက်

ွှောပုစ (င) နင်အ
့် တူ နည်ှေးဥပရေ ၅ပါ အရ

က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ ် တဆပ်ရခါင်ှေး
(ခ) တည်ရ

ုရ

မ်ှေးရု ှေးသု ့်
ျှောက်

ွှောတွင ် ၂၀၀

ောှေး သည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ခ
ွ ှေး် ရမည်။
့်
့် ကု ရပှေးသင
ူမှုဝန် မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၁၂ အရ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ဆက်

ောှေးမ ောှေး ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးအတွက် နည်ှေးဥပရေ ၇၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ) တွင ် သတ်မတ်
့်

၁၃။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ျှောက်

ောက်အ

ူမှုဝန်

မ်ှေးရဆောင်ရ မည်။

အခရ ကှေးရငွအတုငှေး် တည်ရ

ရ

ုပါက တုငှေး် ရေသကကှေး

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
် ုှေးမ
့်
့် ပှေး ရန် သက်တမ်ှေးမကုနဆ

အနည်ှေးဆုှေး ရက်ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ရ

ော်စွော

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

ကနင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေး တုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ့်

က်တင်ပပရမည်။

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၁၂ အရ တည်ရ
သက်တမ်ှေးတုှေးပမှငရ
့်် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြု မန် ့်

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ် ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုပခင်ှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ရနကရ
့်

ောှေးရသော သက်တမ်ှေးအတုငှေး်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် သတ်မတ်

သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဂ) ပဖင့်် ရ
၁၄။ ပပည်ပမ ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောန တည်ရ

ျှောက်

ောင်ခင
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ောှေးသအ
ူ ောှေး

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက

ုတ်ရပှေးရမည်။

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(က) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေး ကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်
့်

က်တည်ရ

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

ူမှုဝန်

ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည်။
(ခ) တည်ရ

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်
ုရ

ျှောက်

ျှောက်

စ်

ုပါက သက် ဆုငရ
် ော

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင့််
ုအပ်သ

ွှောပုစ (စ) နင်အ
့် တူ နည်ှေးဥပရေ ၅ ပါ အရ

ောွှ တွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ောက်အ

ု

ောှေးမ ောှေး

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးအတွက် နည်ှေးဥပရေ ၉၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ) တွငသ
် တ်မတ်
့်

ောှေး သည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ခ
ွ ှေး် ရမည်။
့်
့် ကု ရပှေးသင

အခရ ကှေးရငွအတုငှေး် တည်ရ

၁၅။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်
ော

ောင်ဖွင ့််

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် သက်တမ်ှေးမကုနဆ
် ုှေးမ အနည်ှေးဆုှေး ရက်ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ပပည်နယ်

သရ

ူမှုဝန်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
ု ရ
် ရှေးအတွက်
့်
့် ပှေးနင

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ
ဆက်

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန်
ှေး

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၁၄ အရ ပပည်ပမ ပုဂဂ

န်ှေးဌောန တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ရန် ရ

ျှောက်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ သု ဆက်
့်

ကနင့််
ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး

က်တင်ပပရမည်။

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး
သရ

ော

ူမှုဝန်

(ဂ)

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ဆက်
့်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)နင့်် (ခ) တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး သရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ျှောက်

ော

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

က်တင်ပပရမည်။

(ဃ) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၁၄ အရ တည်ရ
ရ

က်တင်ပပရမည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန်

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)၊ (ခ) နင့်် (ဂ)တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

ုသု သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဃ) ပဖင့်် ရ

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးဖပှေး
ျှောက်

ောှေးသူ အောှေး

ုတ်ရပှေးရမည်။

အခန်ိုး (၄)
မ္ူလတန်ိုးကကြုထကျောင်ိုး တည်ထ
၁၆။ ငါှေးဦှေးနင်အ
့်

က် အသက်သှေးု နစ်ပပည်ဖ့် ပှေး အသက်ငါှေးနစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

အသက်ငါှေးနစ်ပပည်ဖ့် ပှေးရသော်
ဉောဏ၊ စောရတတ၊
အရ

မူ

ည်ှေး မူ

မ
ူ ှုဆက်ဆရရှေး၊ စတ်

တန်ှေးရက ောင်ှေးသု အပ်
နပခင်ှေး မပပြုရသှေးရသော ကရ
့်
ှုပ် ောှေး ခစောှေးမှုဆုငရ
် ော

အ
့် က င်ရ
့် ကောင်ှေးမ ောှေး ရ ရရှေးအတွက် ပပြုစုပ ြုှေးရ

တည်ရ

ောင်ဖွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

ောင်ဖွင ့််

စ်

ုရသော ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

(က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ောင်ဖွင ့််

ုင့် ော မူ

ဝတစ်သက်တော

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးကု

ကနင့်် အစုှေး ရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် ဥပရေပုေမ
် ၁၈ပါ

စ်ပခင်ှေး အတွက် သတ်မတ်ခ က်မ ောှေးနင့်် ညညွတ်ပါက -

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးပဖစ်

ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ကောယ၊

က်စု ဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုရ ရစရန်နင့််

ောင်ရပှေး ရန်အ

ှေး သူငယ်မ ောှေးနင့််

ျှင ် သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်
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ုအပ်သ

ု

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ဆက်
ရ

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ျှောက်

ောှေးရမည်။

(ခ) ပပည်ပမ ပုဂဂ

ုရ

ျှောက်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်
ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ျှောက်

ွှောပုစ (ဆ)ပဖင့််

မ်ှေးရဆောင်ရ မည်။

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ

ု ဆက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသ ကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ွှောပုစ (ဇ) ပဖင့်် ရ

ျှောက်

ောှေးရမည်။

ုရ

ျှောက်

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန်

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွအ
ွဲွံ့ စည်ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၁၆ အရ မူ

စ်ခင
ွ ပ့်် ပြုရန် ရ

အသက်ငါှေးနစ်ပပည်ဖ့် ပှေးရသော်

(ခ) မူ

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ျှင ် သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ျှောက်

ွှောနင်အ
့် တူ ရအောက်ပါ အရ

ောက်အ

(က) အသက်သှေးု နစ်ပပည်ဖ့် ပှေး အသက်ငါှေးနစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ကရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

၁၇။ ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ
ောင်ဖွင ့််

ူမှုဝန်

ုအပ်သ

ျှောက်

ူမှုဝန်

ွှောတွင ် ၂၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးပဖစ်

ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

တည်ရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ည်ှေး မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးကု

ောှေး မ ောှေး ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည် ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးနင့််

တန်ှေးရက ောင်ှေးသု အပ်
နပခင်ှေး မပပြုရသှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်
့်

ှေးသင
ူ ယ်ဦှေးရရ၊

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး အရဆောက်အအုအမ ြုှေးအစောှေးနင့်် အက ယ်အဝန်ှေး၊ မူ

ခန်ှေးအရရအတွက်နင့်် အက ယ်အဝန်ှေး၊ ပုငဆ
် ုငခ
် င
ွ ့်် အရ

ောက်အ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအ

ောှေးမ ောှေးနင့်် ယင်ှေးအရ

ောက်အ

ောှေးမ ောှေး ၏ မတတျူ

သမဟု
ု ့် တ် ဓောတ်ပု၊
(ဂ) မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး အရဆောက်အအုတည်ရနရော

အှေးရမှေး
(ဃ) မူ

်

ပ်စော၊

တန်ှေးကကြုအရွ ယ် ကရ

ရ

ပ်စော၊ ဆက်သယ
ွ ်ရန်ဖုနှေး် နပါတ်၊ ဖက် (စ်) အ မတ်နင့််

ှေးမ ောှေးအောှေး

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ုပ်ငန်ှေးသှေးု ပစစည်ှေး၊ ပရရ

ောဂနင့်် သင်

ောက်ကူပစစည်ှေးစောရင်ှေး၊

(င) တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်နင့်် ပပြုစုပ ြုှေးရ
ူမှုဝန်
မူ

ောင်ရပှေးမည့်် ဆရော၊ ဆရောမ အသှေးသှေး၏ အသက်၊ ပညောအရည် အခ င်ှေး၊

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ကကှေး ကပ်ဖွင ့််

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး ကရ

စ်ရသော သမဟု
ု ့် တ် သင်ရ
့်

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ော်သည်ဟု

က်ခရ ကောင်ှေး အသအမတ်ပပြုရသော

ောင်ရရှေး သင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု ု ရအောင်

က်မတ်၊

နင
ု င
် သောှေးစစစ်ရရှေးကတ်ပပောှေးမတတျူ (နင
ု င
် ပခောှေးသောှေးပဖစ်ပါက နင
ု င
် နင့်် နင
ု င
် သောှေးအမည်၊ ပတ်စပ
် န
ု ့် င့်် ဗဇော)
အရ

ောက်အ

ောှေးမတတျူ၊

(စ) ဆရော၊ ဆရောမနင့်် ဝန်
က န်ှေးမောရရှေးဌောန၏ ရ

မ်ှေးဦှေးရရ၊ ၎င်ှေးတု က
် ော
့် န်ှေးမောရ ကောင်ှေးနင့်် ကူှေးစက်ရရောဂါကင်ှေး င်ှေးရ ကောင်ှေး သက်ဆုငရ
ောက်ခခ က်၊

(ဆ) သင်ရု ှေးညွှနှေး် တမ်ှေးနင့်် ရက်သတတအပတ်စဉ သင် ကောှေးမှု အခ န်ဇယောှေး၊
(ဇ) သက်ဆုငရ
် ော ရပ်ကွက် သမဟု
ု ့် တ် ရက ှေးရွောအုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေးနင့်် ဖမြုွံ့နယ်အုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေး၏ ရ
(ဈ) ဝန်ကကှေးဌောနက တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်ဖပှေးရသော သက်ဆုငရ
် ောခရု င ်
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ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေး၏

ောက်ခ ခ က်၊

ပ်ဆင့်် ရ

ောက် ခခ က်၊

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ည) တည်ရ

ကကှေး ကပ်ပခင်ှေးနင့််

မ်ှေးညွှနပ် ခင်ှေးကု ခယူမည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေးနင့်် ဥပရေအရ

စည်ှေးကမ်ှေးမ ောှေးကု

ုက်နောရဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေး ဝန်ခခ က်။

ပုဂဂ

ူမှုဝန်

ဆက်

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ုတ်ပပန်သတ်မတ်

ောှေး သည့်် စည်ှေးမ ဉှေးမ ောှေး၊

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၁၆၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ပပည်တွငှေး် မ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ
ျှောက်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က နည်ှေးပညောအကူအညရပှေးပခင်ှေး၊ စစ်ရဆှေး ပခင်ှေး၊

၁၈။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြု မန်ရ့် ရန်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ့်

က်တင်ပပရမည်။

၁၉။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
မူ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက နည်ှေးဥပရေ ၁၆၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ
ူမှုဝန်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ရန် ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

မ်ှေးရု ှေး၏ နည်ှေးဥပရေ ၁၈ အရ တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး တည်ရ

ောင် ခွငပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေးပပြုနင
ု သ
် ည်။
(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခွငပ့်် ပြုပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ မူ
သက်တမ်ှေးနင့်် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်အတုငှေး် တည်ရ
(ဂ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ)အရ တည်ရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် သတ် မတ်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဈ) ပဖင့််

ုတ်ရပှေးရ မည်။

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေးမပပြုမ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က သတ် မတ်

သက်တမ်ှေးအရပေါ် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်အစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်
မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် ရအောက်ရဖော်ပပပါ ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ဦှေးရရအ

ောှေးရသော

ုက် တည်ရ

ောှေးသည့််
ောှေးသည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က်
့်

အခရ ကှေးရငွမ ောှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစရမည် (၁) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၂) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၃) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေး

တည်ရ

(၄) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၁၀၀ ဦှေးနင်အ
့်

က် တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ။
့်

(ဃ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ)အရ သတ်မတ်သည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် တည်ရ
စှေးပွောှေးရရှေးအက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်
တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော မူ

ရ

ူမှုဝန်

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ
ျှောက်

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေးအောှေး ကင်ှေး

၂၀။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ပုဂဂ

ွဲ ရစတနော့်ဝန်

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေး ရငွမ ောှေးကု
့်

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၁၆၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အရ ပပည်ပမ
တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြု မန် ရ
့် ရန်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည် နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ့်

တင်ပပရမည်။
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး
သရ

ော

ူမှုဝန်

(ဂ)
ရ

ျှောက်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ဆက်
့်

က်တင်ပပရမည်။

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) နင့်် (ခ) တအရ
ု ့်
တင်ပပသည့်် သရ
ောှေးခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ော

ောှေးမတ်ခ က် နင့််

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

က် တင်ပပရမည်။

၂၁။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) ပပည်ပမ ပုဂဂ
မူ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက နည်ှေးဥပရေ ၁၆၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

စစစ်ဖပှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ရန် ရ

ျှောက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေ ၂၀ အရ တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု

ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ ခွငပ့်် ပြုပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ မူ
သက်တမ်ှေးနင့်် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်အတုငှေး် တည်ရ
(ဂ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ)အရ တည်ရ
ပပည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ည) ပဖင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးပခင်ှေးမပပြုမ သတ်မတ်

ောင်စုအစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး အတွက် သတ် မတ်

ှေးသင
ူ ယ်ဦှေးရရအ

ုက် တည်ရ

ောှေးသည့်် သက်တမ်ှေး အရပေါ်

ောှေးသည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် ရအောက်ရဖော်ပပပါ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ မ ောှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစရမည် ့်

ှေးသင
ူ ယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၂) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေး

တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်

(၃) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေး

တည်ရ

(၄) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ် ၁၀၀ ဦှေးနင်အ
့်

က် တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ၊
့်
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေးရငွ။
့်

(ဃ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ)အရ သတ်မတ်သည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးနင့်် တည်ရ

တည်ရ
၂၂။

ုတ်ရပှေး ရမည်။

(၁) ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

စှေးပွောှေးရရှေးအက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်

ူမှုဝန်

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော မူ

ွဲ ရစတနော့်ဝန်

ှေးမ ောှေး

က် စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေးတွင ် အသက်သှေးု နစ်ပပည်ဖ့် ပှေး အသက် ငါှေးနစ်မပပည်ရ
့် သှေးရသော

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးနင့်် အသက်ငါှေးနစ်ပပည်ဖ့် ပှေးရသော်

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ှေးနစ်နင်အ
့်

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

တန်ှေးကကြုအရွ ယ်ကရ

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

အသက်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်အတွ
က် အခရ ကှေး ရငွမ ောှေးကု
့်

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေးအောှေး ကင်ှေး

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် ဝန်ကကှေးဌောနက သတ်မတ်ရသော မူ

သင်ရု ှေးညွှနှေး် တမ်ှေးနင်အ
့် ည မူ

ောှေးရသော

က် ကရ

ည်ှေး မူ

တန်ှေးရက ောင်ှေးသု အပ်
နပခင်ှေးမပပြုရသှေးရသော
့်

ောင်ရောတွင ် အသက်သှေးု နစ်နင့်် ရ

ှေးနစ်အ ကောှေးကု အငယ်အဆင်၊့်

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေး ကု အကကှေးအဆင်ဟ
့် ူ၍ အဆင်န
့် စ်ဆင်ခ
့် ပွွဲ ခောှေးဖပှေး

ရအောက်ပါအခ က်မ ောှေးပါဝင်ရသော သင်ရု ှေးမောတကောကု ဝန်ကကှေးဌောန၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်
(က) အထပခခံကျွမ္်ိုးကျင်မ္ှု (Basic Skill) (ကစောှေးပခင်ှေး၊
ရအောက်ရဖော်ပပပါ ဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုနယ်ပယ်အ

ုက်

ွတ်

ွတ်

ပ်စွော ပါဝင်

ပ်စွော ပါဝင်
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ပ
ု ်ရဆောင်ပခင်ှေး၊

ုပ်ရဆောင်ပခင်ှေးပဖင့်် ရ

ောှေးရမည် -

ောသောစ ကောှေးအပါအဝင်
့် က င်ရ
့် ပှေးပခင်ှေး)၊

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

(၁) မ္ခင်ဘောသောစကောိုး ြသမ္ှန်ကန်မ္ှု (မခင် ောသောစကောှေးကု ပသယဉရက ှေးစွော ရပပောဆုတတ်ပခင်ှေး၊ ကဗ ော၊
သခ င်ှေးမ ောှေးကု သစဉမန်မန်ပဖင့်် ရွ တ်ဆုတတ်ပခင်ှေး၊ ကရ
အသ

ှေးနင်ပ
့် တ်ဝန်ှေးက င် သက် သက်မွဲ့် အရောဝတထြုမ ောှေးကု

ွက်မန်မန်ပဖင့်် ရပပောဆုတတ်ရန် အောှေးရပှေးပခင်ှေး)၊

(၂) အင်္ဂလြ်ဘောသောစကောိုး ြသမ္ှန်ကန်မ္ှု (
ရွ တ်ဆုတတ်ပခင်ှေး၊ ကရ

ှေးနင့်် ကရ

ွယ်ကူရသော သခ င်ှေး၊ ကဗ ောမ ောှေးကု အသ

ှေးပတ်ဝန်ှေးက င်

အရောဝတထြုမ ောှေးကု အသ

ွက်မန်မန်၊ သစဉမန်မန်ပဖင့််
ွက်မန်မန်ပဖင့်် ရပပောဆုတတ်ရန်

အောှေးရပှေးပခင်ှေး)၊
(၃) သခဂျောအထပခခံ ခွွဲပခောိုးနောိုးလည်မ္ှု (ကစောှေးရင်ှေး

က်ရတွွံ့ ပပြု

ုပ်ပခင်ှေးပဖင့်် အကကှေးအငယ်၊ အရ

ှေး အရပါ၊့်

အနည်ှေးအမ ောှေး၊ အတုအ ည်၊ အနမ့််အပမင်၊့် အက ဉှေးအက ယ်၊ အပန်အဝ၊ အနှေးအရဝှေး၊ ရနရောပပ ပခင်ှေး၊ ပုသဏ္ဌောန်နင့််
အရရောင်အမ ြုှေးမ ြုှေးတက
ု ့် ု ခွပွဲ ခောှေးနင
ု ပ် ခင်ှေး)၊
(ခ) ကောယဖွံွံ့ ဖဖြုိုးမ္ှု (Physical Development) (ကောယဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုနင်က
့် န်ှေးမောရရှေး ဖွွံ့ ဖဖြုှေးမှုအတွက် အရပခခ ကုယ်
သန်စွမ်ှေးရစရန် အရဆောက်အအုအတွငှေး် အပပင်၌ ကုယ်

က်

ှုပ် ောှေးရ

က်အဂဂ ါမ ောှေး

က
့် င်ခ
့် န်ှေး မ ောှေး စုရပါင်ှေးကစောှေးပခင်ှေး၊

ရတှေးဂတနင့်် တွွဲဖက်ကစောှေးပခင်ှေး၊ ပမန်မော့်ရု ှေးရောကစောှေးနည်ှေးမ ောှေး၊ တုငှေး် ရင်ှေးသောှေး ရု ှေးရော ကစောှေးနည်ှေးမ ောှေးကု ကစောှေးပခင်ှေးပဖင့််
ခနဓောကုယ်ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရစပခင်ှေး)၊
(ဂ) စောရတတ ဖွံွံ့ ဖဖြုိုးမ္ှု (Moral Development) (ပပည်သန
ူ ့် တနင့်် စောရတတပညောတွင ် တစ်ကုယ်ရရသန် ့် င်ှေး ပခင်ှေး၊
အသက်အရွ ယ်အ

ုက် တောဝန်သပခင်ှေး၊ ယဉရက ှေးစွောပပြုမူရပပောဆုရန

ရု ရသပခင်ှေး၊ ငယ်သက
ူ ု သနောှေးပခင်ှေး၊ ရွ ယ်တူကု ရ
ကဂောရွ တ်ဆုပခင်ှေးတပဖင်
ု ့် ့် သ ရစကော

က်ရတွွံ့

ုငဆ
် က်ဆတတ်ပခင်ှေး၊ မ

ှေးစောှေးပခင်ှေးတုက
့် ု ပုပပင်နောှေးရ

ဆရောနင့်် ကကှေးသက
ူ ု

ောင် ပခင်ှေး၊ ကဗ ော

ုက်နော ရဆောင်ရွက်တတ်ပခင်ှေး)၊

(ဃ) ရသခံစောိုးမ္ှု (Aesthetic Value) (ပမန်မော့်ရတှေးဂတ၊ အကတက
ု ့် ု သဆုကခုနပ် ခင်ှေး၊ တုငှေး် ရင်ှေးသောှေး ရတှေးဂတ၊ အက၊
သခ င်ှေးတက
ု ့် ု သဆုကခုနပ် ခင်ှေး၊ အရပခခပန်ှေးခ ပုဆွွဲပခင်ှေး၊ အရရောင်ပခယ်ပခင်ှေးပဖင့်် ပတ်ဝန်ှေးက င်သ
ပမတ်နှေးု ခစောှေးတတ်သည့်် အပပြုသရ

ောရဆောင်ရသော အရ

အ
့် က င်ရ
့် ကောင်ှေးမ ောှေးနင့်် တ

ောဝအ

အပကု

ွငဖ
် န်တှေးမှုစွမ်ှေးရည်မ ောှေး

တုှေးတက်ရ ပခင်ှေး)၊
(င) မ္ျြုိုးချစ်စတ်ဓောတ် (National Building Spirit) (ပမန်မောသူရွဲရကောင်ှေးပုပပင်မ ောှေး၊ တုငှေး် ရင်ှေးသောှေးရု ှေး ရောပုပပင်မ ောှေးနင့််
အပခောှေးပုပပင်မ ောှေးကု နောှေးရ

ောင်ရစပခင်ှေးပဖင့်် မ ြုှေးခ စ်စတ်ဓောတ် ကန်ှေးရအောင်ှေးရစပခင်ှေး၊ ဇောတ်နပါတ်ပုပပင်မ ောှေး

ဇောတ်ရကောင်မ ောှေး၏ စရု က်ကု ခွပွဲ ခောှေးသ နောှေး
ရမွှေးပမျူ

ည်ရစပခင်ှေး၊ အရကောင်ှေးပမင်

ု ရသောဆနဒ ကန်ှေးရအောင်ှေး

ောရစပခင်ှေး )၊

(စ) ြတ်ဝန်ိုးကျင်ထလ့်လောမ္ှု အစအစဉ် (Environmental Study) (ကရ
သက် သက်မွဲ့်မ ောှေးကု သ ရအောင် ရ
(ဆ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) မ (စ) အ
အခ က်မ ောှေးနင့််
၂၃။ မူ

ွဲမ

့်

ောသင်ယူပခင်ှေး၊ ကရ

ုအပ်ခ က်မ ောှေးအပပင်

မ
ူ ှုဝန်

ည်ှေး ညညွတ်ရမည်။

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် သူသည် Page 13 of 31

ှေး၏ အောရု ငါှေးပါှေးကု အသှေးု ပပြု ဖပှေး ပတ်ဝန်ှေးက င်
ှေး၏ စတ်ဝင်စောှေးမှု အရ

ောက် ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး)၊

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အခါအောှေးရ

ော် စွော သတ်မတ်ရသော

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(က) တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်ကု ခန် ့် ောှေးရမည်။
အစုှေးရအသအမတ်ပပြု တကကသု
ေပ

ုမောရအောင်

ူမှုဝန်

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုသု ခန်
့် ့် ောှေးရောတွင ် အသက် ၂၅ နစ် ပပည်ဖ့် ပှေးသပူ ဖစ်ဖပှေး

်တစ်ခခ
ု မ
ု

ွံ့တ
ွွဲ စ်ခခ
ု ပု ဖစ်ရစ၊ ကရ

ှေးသင
ူ ယ်က မ်ှေးက င်မှုဆုငရ
် ော

က်မတ်ပဖစ်ရစ ရ သူ သမဟု
ု ့် တ် သက်ဆုငရ
် ောရေသ အရပခအရနအရ

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက

က်ခသည့်် ပညောအရည်အခ င်ှေးနင့်် ပပည်စ
့် ုသက
ူ ုသော ခန် ့် ောှေးရမည်။

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခန် ့် ောှေးရသော တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်မော
သမဟု
ု ့် တ် သင်ရ
့်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ော်သည်ဟု

မ
ူ ှုဝန်

က်ခဖပှေး အသအမတ်ပပြုရသော မူ

တက်ရရောက်ရအောင်ပမင်ဖပှေးသူ ပဖစ်ရစရမည်။

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ကကှေး ကပ် ဖွင ့််

စ်ရသော

တန်ှေးကကြုဆရော သင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ု

ုပပင်
ု ါ မူ
့် ဆရော၊ ဆရောမ အနည်ှေးဆုှေး တစ်ဦှေးမော အဆပ

တန်ှေးကကြုဆရော

သင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ု တက်ရရောက် ရအောင်ပမင်ဖပှေးသူ ပဖစ်ရစရမည်။
(ဂ) မူ

တန်ှေးကကြုအရွ ယ်ကရ

ကောှေးခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည မူ

ှေးမ ောှေး

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး သင်ရု ှေးညွှနှေး် တမ်ှေး၊ ဆရော

တန်ှေးကကြုအရွ ယ် ကရ

(ဃ) အသက်သုှေးနစ်မ ငါှေးနစ်အတွငှေး် နင့်် ငါှေးနစ်အ
(င) မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး ဖွင ့််

က်စ၊ွွဲ သှေးပခောှေးညွှန ်

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

က် ကရ

ှေး ၁၅ဦှေး

စ်မည့်် အရဆောက်အအုသည် မူ

ောင်ရပှေးရမည်။

ျှင ် ဆရောတစ်ဦှေး ရမည်။

တန်ှေးကကြုအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်တစ် ဦှေးစအတွက်

အနည်ှေးဆုှေးဧရယော ပ မ်ှေးမျှ ၁၈ စတုရန်ှေးရပစ အက ယ်အဝန်ှေး ရမည်။
(စ) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ပါ
့် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေးကု

(ဆ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) မ (စ) အ
အခ က်မ ောှေးနင့််
၂၄။ ပပည်တွငှေး် မ မူ
(က) တည်ရ

ုက်နောရမည်။

ုအပ်ခ က်မ ောှေးအပပင်

မ
ူ ှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အခါအောှေးရ

ည်ှေး ညညွတ်ရမည်။

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် သူသည် -

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်
့်

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ

က်၍ တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်

ုပါက တုငှေး် ရေသကကှေး

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
ု ရ
် န် သက်တမ်ှေးမကုနဆ
် ုှေးမ
့်
့် ပှေး နင

အနည်ှေးဆုှေး ရက်ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ရ

ျှောက်

ွှောပုစ (ဋ) နင်အ
့် တူ နည်ှေးဥပရေ ၅ပါ အရ

က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ ် တဆပ်ရခါင်ှေး
(ခ) တည်ရ

ောှေးမ ောှေး ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည်။

ုရ

ျှောက်

ွှောတွင ် ၂၀၀

ောှေး သည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ခ
ွ ှေး် ရမည်။
့်
့် ကု ရပှေးသင

အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၂၄ အရ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ရ
့် ရန် ရ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၂၄ အရ တည်ရ
သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

မ်ှေးရု ှေးသု ့်

မ်ှေးရဆောင်ရ မည်။

၂၅။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ော

ောက်အ

ူမှုဝန်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးအတွက် နည်ှေးဥပရေ ၁၉၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ) တွင ် သတ်မတ်
့်

အခရ ကှေးရငွအတုငှေး် တည်ရ

သရ

ော် စွော သတ်မတ်ရသော

ျှောက်

ျှောက်

ကနင့််

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး

က်တင်ပပရမည်။
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့်

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုပခင်ှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ
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ျှောက်

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ မူ
သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးဖပှေး

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် သတ်မတ်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောှေးရသော သက်တမ်ှေးနင့်် စည်ှေးကမ်ှေးခ က်အတုငှေး်

ုသု သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ဈ) ပဖင့်် ရ

ျှောက်

ောှေးသအ
ူ ောှေး

ုတ်ရပှေးရမည်။
၂၆။ ပပည်ပမ မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ

(က) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် သူသည် -

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေး ကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်
့်

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

ုဆက်

ူမဝ
ှု န်

ပူှေးတွွဲတင်ပပရမည်။

ုရ

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ျှောက်

ုအပ်

ျှောက်

ွှောပစ
ု (ဌ) နင်အ
့် တူ နည်ှေးဥပရေ ၅ ပါ အရ

ောက်အ

ောှေးမ ောှေး

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။
ောှေး သည့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ခ
ွ ှေး် ရမည်။
့်
့် ကု ရပှေးသင

အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ

ဆက်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင့််

ောွှ တွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

၂၇။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ျှောက်

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးအတွက် နည်ှေးဥပရေ ၂၁၊ နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ဂ) တွငသ
် တ်မတ်
့်

အခရ ကှေးရငွအတုငှေး် တည်ရ

ရ

စ်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် သက်တမ်ှေးမကုနဆ
် ုှေးမ အနည်ှေးဆုှေးရက်ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ တုငှေး် ရေသကကှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

(ခ) တည်ရ

ူမှုဝန်

ောင်ဖွင ့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
ု ရ
် ရှေးအတွက်
့်
့် ပှေးနင

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က တည်ရ
သ

က်၍ တည်ရ

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၂၆ အရ ပပည်ပမ ပုဂဂ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ
ော

ကနင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေး တုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ့်

က်တင်ပပရမည်။

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး
သရ

ော

ူမှုဝန်

(ဂ)

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ဆက်
့်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)နင့်် (ခ) တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး သရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ျှောက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန်

ျှောက်

ုသု သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုမန်က
့် ု ပုစ (ည) ပဖင့်် ရ

အရ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)၊ (ခ) နင့်် (ဂ)တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

၂၈။ မူ

ော

က်တင်ပပရမည်။

(ဃ) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၂၆ အရ တည်ရ
ရ

က်တင်ပပရမည်။

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး တည်ရ
ောက်အကူပပြုရန် မူ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် သူသည် မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး မ

ရက ောင်ှေးအက ြုှေးရတော်ရဆောင်အဖွွဲွံ့ကုပဖစ်ရစ မူ
ဖွွဲွံ့စည်ှေးရဆောင်ရွက်

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးဖပှေး
ျှောက်

ောှေးသူ အောှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး၏

ုတ်ရပှေးရမည်။
က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေး တက်ရရှေးကု

ဆရောအသင်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ ရက ောင်ှေးကကှေး ကပ်ရရှေးရကော်မတကုပဖစ်ရစ၊
တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး အမ ြုှေး အစောှေးနင်အ
့် ည

ုက ရဆောင်ရွက်နင
ု သ
် ည်။

အခန်ိုး (၅)
Page 15 of 31

ုအပ်သ

ု

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ်ကထလိုးသူငယ် ပြြုစုြျြုိုးထ
၂၉။ ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနမ ောှေးနင့်် မူ

ူမှုဝန်
ပုဂဂ

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အသအမတ်ပပြု

ကသင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ုရသော်

၃၀။ (က) ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ
မူ
ပုဂဂ

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ သင့်် ရ

ုရသော တောဝန်ခ ရက ောင်ှေးအုပ်နင့််
စ် ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

က်ခရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသင
ူ ယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ကသင်တန်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ု တည်ရ

ူမှုဝန်
သင်ရ
့်
ပဖင့််

ောင်ဖွင ့််

ူမှုဝန်

စ်သင် ကောှေး

က်ခပါက

ုပါက သင်ရ
့်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ပ
့် ုစ (ဍ) ပဖင့်် ရ

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ ရ
ော်သည်ဟု

ောင်ရရှေး

ည်ှေးရကောင်ှေး တက်ရရောက်ရအောင် ပမင်ဖပှေးသမ
ူ ောှေး ပဖစ်ရမည်။

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးသည် ရနကရ
့်

က်မတ်ရ ရန်

ှေးသူငယ်

ော်သည့်် သင်တန်ှေးပဖစ်ရ ကောင်ှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး တောဝန်ခရက ောင်ှေးအုပ်မ ောှေး၊ ဆရော၊ ဆရောမမ ောှေးအောှေး ရ

အသအမတ်ပပြု
(ခ)

မ်ှေးရဆောင်

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ကကှေး ကပ်ဖွင ့််

ောင်ရရှေး သင်တန်ှေးတစ်ခုခက
ု ုရသော်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်ထရိုး သင်တန်ိုးမ္ျောိုး ဖွငလ
့်် ှစပ် ခင်ိုး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေးတွင ် တောဝန်

အနည်ှေးဆုှေး ဆရော၊ ဆရောမ တစ်ဦှေးသည်
ပပြုစုပ ြုှေးရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုသု သင်
့် ရ
့်

ျှောက်

ှေး

န်ှေး ဌောနမ ောှေးနင့််

က
့် င့်် သင် ကောှေးရပှေးသည့််

ော်သည့်် သင်တန်ှေးပဖစ်ရ ကောင်ှေး

ျှောက်

ောှေးရမည်။

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သတ်မတ်ခ က် မ ောှေးနင်က
့် ုက်ည၍

ော်သည့်် သင်တန်ှေးပဖစ်ရ ကောင်ှေး အသ အမတ်ပပြု

က်မတ်ကု ပုစ (ဎ)

ုတ်ရပှေးရမည်။

အခန်ိုး (၆)
ရြ် ရွောအထပခပြြုလုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုးနှင ့်် အမ္်အထပခပြြုလုြ်ငန်ိုးမ္ျောိုး
၃၁။ ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွအ
ွဲွံ့ စည်ှေးတစ်ခခ
ု က
ု ရပ်ရွောအရပခပပြု

ယင်ှေးအဖွွဲွံ့အစည်ှေးတစ်ခခ
ု ၏
ု ရ
အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကု

ောက်ပ့်မှု သမဟု
ု ့် တ် စမခန်ခွ့် မ
ွဲ ှုပဖင့်် ရစတနော့်ဝန်

ည်ှေးရကောင်ှေး

သက်ဆုငရ
် ော ဌောန၊ အဖွွဲွံ့အစည်ှေးသရ
ု ့်
ပူှေးတွွဲ၍ ရ

ျှောက်

(က) ကရ

ှေးဦှေးရရ စောရင်ှေး၊

(ခ) ဝန်

ုပ်ငန်ှေး ကု

ည်ှေးရကောင်ှေး၊

မ်ှေး မခင်တစ်ဦှေး သမဟု
ု ့် တ် မခင်မ ောှေးက

ုပ်ကုငရ
် ရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က် ရ ရန် ဤအခန်ှေးပါပပဋ္ဌောန်ှေးခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည

ျှောက်

ောှေးနင
ု သ
် ည်။

သ
ု ရ
ု ့်

ျှောက်

ောှေးရောတွင ် ရအောက်ပါအရ

ောက်အ

ောှေးမ ောှေး

ောှေးရမည် -

မ်ှေးအင်အောှေး စောရင်ှေး၊

(ဂ) တောဝန်ခရဆောင်ရွက်သ၏
ူ အနည်ှေးဆုှေး အရပခခပညောအ

ယ်တန်ှေးရအောင်ပမင်ဖပှေးရ ကောင်ှေးအရ

ောက် အ

ောှေး၊

(ဃ) အရဆောက်အအုအမ ြုှေးအစောှေးနင့်် အက ယ်အဝန်ှေး၊ အခန်ှေးအရရအတွက်နင့်် အက ယ်အဝန်ှေး၊ ပုငဆ
် ုင ်
ခွငအ
့်် ရ

ောက်အ

(င) ရပ်ရွောအရပခပပြု

ောှေးနင့်် ယင်ှေးအရ

ောက်အ

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ဖက် (စ်) အမတ်နင့်် အှေးရမှေး
(စ) သင်ယူမှုရနရောမ ောှေး

ောှေး

်

ောှေးမ ောှေး၏ မတတျူ သမဟု
ု ့် တ် ဓောတ်ပု၊

ုပ်ငန်ှေး အရဆောက်အအု တည်ရနရော

ပ်စော၊ ဆက်သယ
ွ ် ရန်ဖုနှေး် နပါတ်၊

ပ်စော၊

ောှေးရ ကောင်ှေး ရနရော၊ အရဆောက်အအု အရ

ောက်အ

ောှေး ဓောတ်ပုမ ောှေး၊

(ဆ) သက်ဆုငရ
် ောရပ်ကွက် သမဟု
ု ့် တ် ရက ှေးရွောအုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေးနင့်် ဖမြုွံ့နယ်အုပ်ခ ြုပ်ရရှေးမှေး၏ ရ
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ောက်ခ ခ က်၊

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ဇ) ဝန်ကကှေးဌောနမ တည်ရ
(ဈ) ပရရ

ောဂ၊

(ည) တည်ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်ဖပှေးရသော သက်ဆုငရ
် ော ခရု င ်

ုပ်ငန်ှေးသှေးု ပစစည်ှေးနင့်် သင်ရ

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေး၏

ပ်ဆင်ရ
့်

ောက်ခ ခ က်၊

ောက်ကူပစစည်ှေးစောရင်ှေး၊

ကကှေး ကပ်ပခင်ှေးနင့််

မ်ှေးညွှနပ် ခင်ှေးကု ခယူမည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေးနင့်် ဥပရေအရ

စည်ှေးကမ်ှေးမ ောှေးကု

ုက်နောရဆောင်ရွက်မည်ပဖစ်ရ ကောင်ှေး ဝန်ခခ က်။

ုတ်ပပန်သတ်မတ်

ောှေး သည့်် စည်ှေးမ ဉှေးမ ောှေး၊

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် မမတ၏
ု ့် ရပ်ကွက် သမဟု
ု ့် တ် ရက ှေး ရွ ောအတွငှေး် တွင ်

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ုပ်ကုင ်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့် ပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က နည်ှေးပညောအကူအညရပှေးပခင်ှေး၊ စစ်ရဆှေး ပခင်ှေး၊

၃၂။ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးအတွက် ရပ်ရွော အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကု

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေး အဖွွဲွံ့က

ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်

ူမှုဝန်

ျှောက်

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး
၃၃။ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
ရစတနော့်ဝန်

ုအပ်သ

ွှောပုစ (ဏ) ပဖင့်် ရ

ု ဆက်
ျှောက်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ောှေးရမည်။

ုရ

ျှောက်

ွှော တွင ် ၂၀၀ က ပ်တန်

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။
ကနင်အ
ု ၏
ု ရ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးတစ်ခခ

ောက်ပ့်မှု သမဟု
ု ့် တ် စမခန် ခွ
ွဲ ှုပဖင့််
့် မ

မ်ှေး မခင်တစ်ဦှေးကပဖစ်ရစ၊ မခင်မ ောှေးကပဖစ်ရစ အနှေးပတ်ဝန်ှေးက င် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

အမ်တစ်အမ်တွင ် စုစည်ှေး၍

ုပခြုစတ်ခ ရရသော ရနရောနင့််

ရဆောင်ရွက်ရသော အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကု

ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေး အတွက်

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ူမဝ
ှု န်

က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ် ရခါင်ှေး

မ်ှေးရု ှေး သု ရ့်

ုပ်ကုင ်

ျှောက်

ှေးသင
ူ ယ်တက
ု ့် ု

ှုွံ့ရဆော်မှုရကောင်ှေးရသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်ှေးက င်တက
ု ့် ု ဖန်တှေးဖပှေး

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ုအပ်သ

ောွှ ပုစ (တ) ပဖင့်် ရ

ု ဆက်
ျှောက်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသကကှေး
ောှေးရမည်။

ုရ

ျှောက်

ောွှ တွင ် ၂၀၀

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

၃၄။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ပုဂဂ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန် မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၃၂ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၃ အရ ပပည်တွငှေး် မ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက်ရရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ

ျှောက်

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ော

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

က် တင်ပပရမည်။

၃၅။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) နည်ှေးဥပရေ ၃၂ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၃ အရ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ

ျှောက်

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့ အစည်ှေးက

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက်ရရှေး အတွက်

ောှေးခ က် နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ူမဝ
ှု န်

မ်ှေးရု ှေး ၏ နည်ှေးဥပရေ ၃၄ အရ

ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခွငပ့်် ပြုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေး အဖွွဲွံ့သည်
တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်အစုှေးရအဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်
ခွငပ့်် ပြုခ က်အတွက် နစ်စဉရ ကှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစဖပှေး ရပ်ရွောအရပခပပြု
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ောှေးသည့်် အတုငှေး်

ုပ်ငန်ှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က် ကု ပုစ (

) ပဖင့််

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု
သတ်မတ်၍

နစ်စဉရ ကှေးကု ကင်ှေး
(ဂ) ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ

ျှောက်

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော ရပ်ရွောအရပခပပြု

ောှေးသ၏
ူ ဆနဒကု အရ

ှေး

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ျှောက်

ူမှုဝန်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေး အတွက်
မ်ှေး ရု ှေးသု ရ့်

ျှောက်

ုအပ်သ

ွှောပုစ (ဓ) ပဖင့်် ရ

ူမှုဝန်
ဆက်
ရ

ုပ်ငန်ှေးကု

ုပ်ကုင ်

ုရ

ျှောက်

ူမှုဝန်

ုတ်ရပှေးနင
ု ရ
် ရှေးအတွက်
မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး
ူမှုဝန်

ျှောက်

ုအပ်သ

ု

ွှောပုစ (န) ပဖင့််

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၃၆ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၇ အရ ပပည်ပမ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက်ရရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ

ျှောက်

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ောှေးခ က် ကု စစစ်ဖပှေး သရ

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ော

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

က် တင်ပပရမည်။

၃၉။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၃၆ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၇ အရ ပပည်ပမ
ပုဂဂ

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက်ရရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ
ပပည်နယ်
သရ
၄၀။

ော

ူမှုဝန်

ူမှုဝန် မ်ှေးရု ှေး၏ သရ
ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ော

ူမှုဝန်

ျှောက်

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ောှေးခ က် နင်စ
့် ပ်

ောှေးမတ်ခ က်ကု စစစ် ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုခ က်

ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ

ျှောက်

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ဉှေး၍ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်
ုတ်ရပှေးရန် သင့်် မသင့််

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု တင်
ပပရ မည်။
့်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေ ၃၆ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၇ အရ ပပည်ပမ ပုဂဂ

အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

မ်ှေး

ှေးသင
ူ ယ်တက
ု ့် ု အမ်တစ်အမ်တွင ်

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

၃၈။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ပုဂဂ

ောှေးရမည်။

ှုွံ့ရဆော်မှုရကောင်ှေးရသော သင်ယူမှုပတ်ဝန်ှေးက င်တက
ု ့် ု ဖန်တှေးဖပှေး ရဆောင်ရွက်ရသော

က် ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ောှေးရမည်။

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န်

ောက်ပ့်မှု သမဟု
ု ့် တ် စမခန် ခွ
ွဲ ှုပဖင့်် ရစတနော့်ဝန်
့် မ

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခွငပ့်် ပြုခ က်

ျှောက်

ု ဆက်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့်

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

ကနင်အ
ု ၏
ု ရ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးတစ်ခခ

ုပခြုစတ်ခ ရရသော ရနရောနင့််

ုပ်ငန်ှေးကု

ူမှုဝန်

ျှောက်

မခင်တစ်ဦှေးကပဖစ်ရစ၊ မခင်မ ောှေးကပဖစ်ရစ အနှေးပတ်ဝန်ှေးက င် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးအောှေး

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးအတွက် ရပ်ရွော အရပခပပြု

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ် ရခါင်ှေး

၃၇။ ပပည်ပမ ပုဂဂ

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ောှေးဖပှေး ခွငပ့်် ပြုခ က်သက်တမ်ှေးကု သတ်မတ်ရပှေးရ မည်။

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေး အဖွွဲွံ့ နင့််

တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

စုစည်ှေး၍

ွဲ ရစတနော့်ဝန်

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

တစ်ဆင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုရ

ည်ှေး ရကောင်ှေး စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် မမတ၏
ု ့် ရပ်ကွက် သမဟု
ု ့် တ် ရက ှေးရွော အတွငှေး် တွင ်

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ုပ်ကုင ်

ုပ်ငန်ှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (ေ) ပဖင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုတ်ရပှေးရမည်။ သရောတွ
ု ့်
င ် စှေးပွောှေးရရှေး အက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်

ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး တည်ရ

၃၆။ ပပည်ပမ ပုဂဂ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ောှေးခ က်အရပေါ် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
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ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက်ရရှေးအတွက်

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးနင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ နည်ှေးဥပရေ ၃၈ နင့်် နည်ှေးဥပရေ ၃၉ တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး
ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးရန် သင့်် မသင့်် သရ

ော

ောှေး မတ်ခ က်ပဖင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု တင်
ပပရမည်။
့်

၄၁။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) နည်ှေးဥပရေ ၃၆ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၃၇ အရ ပပည်ပမ ပုဂဂ
ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ ရန် ရ

ျှောက်

ုတ်ရပှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ်

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေ ၃၈၊ ၃၉ နင့်် ၄၀ တအရ
ု ့်
တင်ပပ ခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုခ က်
ုတ်ရပှေးရန် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေးပပြုနင
ု သ
် ည်။

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ခွငပ့်် ပြုပါက ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ပပည်ရ
သတ်မတ်

ောင်စုအစုှေးရ အဖွွဲွံ့၏ အတည်ပပြုခ က်ပဖင့််

ောှေးသည်အ
့် တုငှေး် ခွငပ့်် ပြုခ က်အတွက် နစ်စဉရ ကှေးကု ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစဖပှေး ရပ်ရွောအရပခပပြု

ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (ပ) ပဖင့််

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု

စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေး သတ်မတ်၍
ရစတနော့်ဝန်

(ဂ) ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ

ောှေးသ၏
ူ ဆနဒကု အရ

ှေး

ောင်ဖွင ့််

(က) ရပ်ရွောအတွငှေး် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

စ်ရသော ရပ်ရွောအရပခပပြု

ွဲ

ုပ်ငန်ှေးနင့််

ွတ်ခင
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည်။

ောှေးဖပှေး ခွငပ့်် ပြုခ က်သက်တမ်ှေးကု သတ်မတ်ရပှေးရ မည်။

၄၂။ ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ သူသည် ရပ်ရွောအရပခပပြု

က
့် င်သ
့် ည့််

ည်ှေးရကောင်ှေး

ုတ်ရပှေးရမည်။ သရောတွ
ု ့်
င ် စှေးပွောှေးရရှေးအက ြုှေးအပမတ်အတွက် မဟုတ်

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးအောှေး နစ်စဉရ ကှေးကု ကင်ှေး
ျှောက်

ုပ်ငန်ှေးအတွက်

ုပ်ငန်ှေး အတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (ဖ) ပဖင့််

မ်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ကုယ်အ
့် ောှေးကုယ်ကုှေး တည်ရ

အမ်အရပခပပြု

ရ

ုပ်ကုငရ
် ဆောင်ရွက် ရရှေးအတွက်

ှေးသူငယ်မ ောှေး၏

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေး ရဆောင်ရွက်ရောတွင ် -

က်စုဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးကု ဦှေးတည်၍ ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်

ုပ်ငန်ှေးကု ရဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ) တောဝန်ခရဆောင်ရွက်သသ
ူ ည် အနည်ှေးဆုှေး အရပခခပညောအ
(ဂ) ရပ်ရွောအတွငှေး် ကရ

ယ်တန်ှေးရအောင်ပမင်ဖပှေးသူ ပဖစ်ရမည်။

ှေးသင
ူ ယ်ပပြုစုရစောင်ရ
ု ့် တ် ရနအမ်သည် သပ်ရပ်
့် ောက်သည့်် ရနရော သမဟု

ုပခြု မှု ဖပှေး

သင်တ
့် င်ရ
့် သော အက ယ်အဝန်ှေး ရမည်။
(ဃ) သန် ့် င်ှေးရကောင်ှေးမွနရ
် သော ရရအမ်စနစ် ရမည်။
(င) ခွငပ့်် ပြုခ က်ပါ စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေးကု
(စ)

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက အခါအောှေးရ

၄၃။ ပပည်တွငှေး် မ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုက်နောရမည်။
ော်စွော သတ်မတ်ရသော အခ က်မ ောှေးနင့်် ညညွတ်ရမည်။

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

သက်တမ်ှေးကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်

က်

ုပ်ကုင ်

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ ခွငပ့်် ပြု ခ က်

ုပါက တင
ု ှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က

ခွငပ့်် ပြုခ က် သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
ု ရ
် န် သက်တမ်ှေးမကုနဆ
် ုှေးမ အနည်ှေးဆုှေး ရက် ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ သက်ဆုငရ
် ော
့် ပှေးနင
တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ုရ

ျှောက်

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ွှောတွင ် ၂၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

၄၄။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ျှောက်

ွှောပုစ (ဗ) ပဖင့်် ရ

ျှောက်

ောှေးရမည်။

မ်ှေး ရဆောင်ရမည်။

ူမှုဝန် မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၄၃ အရ ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု
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ကနင့််

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ခွငပ့်် ပြုခ က် သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး

က် တင်ပပရမည်။

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၄၃ အရ ခွငပ့်် ပြုခ က် သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်အရပေါ် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြု ပခင်ှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ
ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (

ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (ေ) တွင ်
ရ

ျှောက်

ပပည်နယ်ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့််

က်

ုပ်ကုင ်

ူမှုဝန်

သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
ု ရ
် ရှေးအတွက်
့် ပှေးနင

ျှောက်

ောှေးရမည်။

ုရ

ျှောက်

ုသသက်
ု ့်
တမ်ှေးတုှေးပမှင့်် ရပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတမ
ု ့် တစ်ဆင်ဗ
့် ဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခွငပ့်် ပြုခ က်
ုအပ်သ

ု ဆက်

က်ရဆောင်ရွက်နင
ု ရ
် န် သက်တမ်ှေးမကုနဆ
် ုှေးမ အနည်ှေးဆုှေး

ရက်ရပါင်ှေး ၆၀ ကကြုတင်၍ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ရ

ုပ်ငန်ှေး အတွက်

ုတရ
် ပှေးရမည်။

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

သက်တမ်ှေးကုနဆ
် ုှေးဖပှေးရနောက် ဆက်

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု

ည်ှေးရကောင်ှေး သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးဖပှေး

ောှေးသအ
ူ ောှေး စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေး သတ်မတ်၍

၄၅။ ပပည်ပမ ရပ်ရွောအရပခပပြု

)တွင ်

ျှောက်

ူမှုဝန်

မ်ှေးရု ှေးသု ရ့်

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

၄၆။ (က) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ူမှုဝန်

အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု
ခွငပ့်် ပြုခ က် သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ျှောက်

ွှောပုစ (

မ်ှေး ရဆောင်ရမည်။

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေ ၄၅ အရ ပပည်ပမ ပုဂဂ
ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး သရ

ော

) ပဖင့််

ကနင့််

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး

က်တင်ပပရမည်။

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကု စစစ်ဖပှေး
သရ
(ဂ)

ော

ူမှုဝန်

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု ဆက်
့်

က်တင်ပပရမည်။

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) နင့်် (ခ) တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး သရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု ဆက်
့်

ော

ောှေးမတ်ခ က်ပဖင့််

က် တင်ပပရမည်။

(ဃ) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေ ၄၅ အရ ခွငပ့်် ပြုခ က် သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်အရပေါ်

နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)၊ (ခ) နင့်် (ဂ)တအရ
ု ့်
တင်ပပခ က်တက
ု ့် ု စစစ်ဖပှေး ခွငပ့်် ပြုပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ပငင်ှေးပယ်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။
သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးရန် ရ
(ပ)တွင ်

ျှောက်

ောှေးခ က်ကု ခွငပ့်် ပြုပါက ရပ် ရွ ောအရပခပပြု

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု

သတ်မတ်၍ သက်တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးဖပှေး

ုပ်ငန်ှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ

ုပ်ငန်ှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပုစ (ဖ) တွင ်

ည်ှေးရကောင်ှေး စည်ှေးကမ်ှေးခ က်မ ောှေး

ုသသက်
ု ့်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့် ပှေးသည့်် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ရ

ုတ်ရပှေးရမည်။

အခန်ိုး (၇)
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ျှောက်

ောှေးသအ
ူ ောှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

စမ္ံခန်ခွ့် ွဲထရိုးနည်ိုးလမ္်ိုးအရ အထရိုးယူပခင်ိုး
၄၇။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် ရနကရ
့်
တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးကုပဖစ်ရစ တည်ရ
အဖွွဲွံ့အစည်ှေးကရသော်
ခွငပ့်် ပြုခ က်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်ရ့်

န်ှေးဌောနကုပဖစ်ရစ၊ မူ

ောှေးသည့်် ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ောှေးသည့်် ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ် ရသော

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကု ပဖစ်ရစ တည်ရ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့ အစည်ှေးကရသော်

၁၇၊ ၁၈ နင့်် ၂၈ နင့်် နည်ှေးဥပရေ ၁၁၊ ၂၃ နင့်် ၄၂ တပါ
ု ့် သက် ဆုငရ
် ော သတ်မတ်ခ က် တစ်ရပ်ရပ်ကု
ပ က်ကွက်ရ ကောင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် သတ်မတ်
ရတွွံ့ ရ

ောှေးရသော

ောင်ရန်

ည်ှေးရကောင်ှေး ဥပရေပုေမ
်
ုက်နောရန်

ုပ်ငန်ှေးဆုငရ
် ော စည်ှေးကမ်ှေးခ က်တစ်ရပ်ရပ်ကု ရဖောက်ဖ က်ရ ကောင်ှေး

ျှင ် ရအောက်ပါ စမခန်ခွ့် ရ
ွဲ ရှေး ဆုငရ
် ော အမန်တစ်
ု သ
် ည် ့် ရပ်ရပ်ကု ခ မတ်နင

(က) ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် သတရပှေးဖပှေး ရအောက်ပါအတုငှေး် သတ်မတ်

ောှေးရသော ေဏ်ရ ကှေးကု ရပှေးရဆောင်ရစပခင်ှေး

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ ရသောင်ှေးမ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

က ပ် ၅ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၈ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ဦှေးနင်အ
့်

က် ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၁၀ သန်ှေး၊
(ခ) မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် သတရပှေးဖပှေး ရအောက်ပါအတုငှေး် သတ်မတ်

ောှေးရသော ေဏ်ရ ကှေးကု ရပှေးရဆောင်ရစပခင်ှေး

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၅ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

က ပ် ၈ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ

အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၁၂ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ဦှေးနင်အ
့်

က် မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၁၅ သန်ှေး၊
(ဂ) ရပ်ရွောအရပခပပြု
သတ်မတ်

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ သတရပှေးဖပှေး ရအောက် ပါအတုငှေး်
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး အတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ ရသောင်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ ရသောင်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး အတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ ဦှေး နင်အ
့်

က် ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအ တွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၅ သန်ှေး၊
(ဃ) တည်ရ
(င) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ကော
့် မဟု

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပယ်ဖ က်ပခင်ှေး။
့် မဟု

၄၈။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် ရနကရ
့်
ရ

ောှေးသည့်် ပပည်ပမ ပုဂဂ

ရပ်ရွောအရပခပပြု
ပုဂဂ

ကန်သတ်
၍ ရပ်ဆုငှေး် ပခင်ှေး၊
့်

ှေး

န်ှေးဌောနကုပဖစ်ရစ၊ မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးကုပဖစ်ရစ တည် ရ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွအ
ွဲွံ့ စည်ှေးကရသော်

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးကုပဖစ်ရစ တည်ရ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးကရသော်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့်

ည်ှေး ရကောင်ှေး
ောင်ရန် ခွငပ့်် ပြုခ က် ရ

ောှေးသည့်် ပပည်ပမ

ည်ှေးရကောင်ှေး ဥပရေ ပုေမ
် ၁၇၊ ၁၈ နင့်် ၂၈ နင့်် နည်ှေးဥပရေ ၁၁၊ ၂၃

နင့်် ၄၂ တပါ
ု ့် သက်ဆုငရ
် ော သတ်မတ်ခ က် တစ်ရပ်ရပ်ကု

ုကန
် ောရန် ပ က်ကွက်ရ ကောင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် သတ်မတ်

ုပ်ငန်ှေးဆုငရ
် ော စည်ှေးကမ်ှေးခ က် တစ်ရပ် ရပ်ကု ရဖောက်ဖ က်ရ ကောင်ှေး ရတွွံ့ ရ

ောှေးရသော

ျှင ် ရအောက်ပါ စမခန်ခွ့် ရ
ွဲ ရှေးဆုငရ
် ော

အမန်တစ်
ု ် သည် ့် ရပ်ရပ်ကု ခ မတ်နင
(က) ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် သတရပှေးဖပှေး ရအောက်ပါအတုငှေး် သတ်မတ်

ောှေးရသော ေဏ်ရ ကှေးကု ရပှေးရဆောင်ရစပခင်ှေး

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ ရသောင်ှေးမ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

က ပ် ၅ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၈ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ဦှေးနင်အ
့်

က် ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောနအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၁၀ သန်ှေး၊
(ခ) မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် သတရပှေးဖပှေး ရအောက်ပါအတုငှေး် သတ်မတ်

-
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၅ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

က ပ် ၈ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ

အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၁၂ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ဦှေးနင်အ
့်

က် မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးအတွက် ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး

က ပ် ၁၅ သန်ှေး၊
(ဂ) ရပ်ရွောအရပခပပြု
သတ်မတ်

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်ပဖစ်ရစ သတရပှေးဖပှေး ရအောက် ပါအတုငှေး်

ောှေးရသော ေဏ်ရ ကှေးကု ရပှေးရဆောင်ရစပခင်ှေး -

(၁) ကရ

ှေးသူငယ် ၅ ဦှေးမ ၁၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး အတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၅ ရသောင်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေး၊
(၂) ကရ

ှေးသူငယ် ၂၀ ဦှေးမ ၄၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၁ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေး၊
(၃) ကရ

ှေးသူငယ် ၅၀ ဦှေးမ ၉၉ ဦှေးအ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး အတွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၂ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၇ သန်ှေး၊
(၄) ကရ

ှေးသူငယ် ၁၀၀ ဦှေး နင်အ
့်

က် ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး သမဟု
ု ့် တ် အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးအ တွက်

ေဏ်ရ ကှေးအနည်ှေးဆုှေး က ပ် ၃ သန်ှေးမ အမ ောှေးဆုှေး က ပ် ၁၀ သန်ှေး၊
(ဃ) တည်ရ
(င) တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ကော
့် မဟု

ကန်သတ်
၍ ရပ်ဆုငှေး် ပခင်ှေး၊
့်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်ကု ပယ်ဖ က်ပခင်ှေး။
့် မဟု

အခန်ိုး (၈)
အယူခံပခင်ိုး
၄၉။ (က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
မူ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရဆောင်ရွက်သည့်် ရနကရ
့်

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး၊ အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးနင်စ
့် ပ်

ှေး

န်ှေးဌောန၊

ဉှေး ၍ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ဥပရေပုေမ
် ၂၉ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၄၇ အရ ခ မတ်သည့်် အမန်က
ူ ည်
့် ု မရက နပ်သသ
ယင်ှေးအမန်က
့် ု

က်ခရ သည်ရ
့် နမ့် ရက်ရပါင်ှေး ၃၀ အတွငှေး်

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သု အယူ
ခနင
ု သ
် ည်။
့်

ု အယူခ

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနမ တစ်ဆင့်် အယူခ

ွှောပဖင့််

ွှောကု ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ အဖွွဲွံ့ဝင်ဦှေးရရအတုငှေး်

မတတျူပူှေးတွွဲ၍ တင်ပပရမည်။
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(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

(ခ) ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ တင်ပပသည့်် အယူခ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ွှောကု စစစ်ဖပှေး တုငှေး် ရေသ ကကှေး သမဟု
ု ့် တ်

ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခ မတ်ရသော အမန်က
ု ့် ဟုတ် ပယ်ဖ က်ပခင်ှေး
့် ု အတည်ပပြုပခင်ှေး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ှေး သမ
ပပြုနင
ု သ
် ည်။
(ဂ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (ခ) အရ အယူခမှုတွင ် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခ မတ်သည့်် အမန်က
့် ု မရက နပ်သူ သည် ယင်ှေးအမန်က
့် ု
က်ခရ သည်ရ
့် နမ့် ရက်ရပါင်ှေး ၃၀ အတွငှေး် ဝန်ကကှေးဌောန၊ ရု ှေးအဖွွဲွံ့ မတစ်ဆင့်် ဝန် ကကှေး
(ဃ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) နင့်် (ဂ) တအရ
ု ့်
အယူခ
၅၀။ (က) ပပည်ပမ ပုဂဂ
မူ

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရဆောင်ရွက်သည့်် ရနကရ
့်

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေး၊ အမ်အရပခပပြု

အယူခနင
ု သ
် ည်။
မ်ှေး ရဆောင်ရမည်။
ှေး

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးနင့်် စပ်

န်ှေး ဌောနမ ောှေး၊
ဉှေး၍

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ဥပရေပုေမ
် ၃၀ သမဟု
ု ့် တ် နည်ှေးဥပရေ ၄၈ အရ ခ မတ်သည်အ
့် မန်က
ူ ည်
့် ု မရက နပ်သသ
ယင်ှေးအမန်က
့် ု

က်ခရ သည်ရ
့် နမ့် ရက်ရပါင်ှေး ၃၀ အတွငှေး် ဝန်ကကှေးဌောန၊ ရု ှေးအဖွွဲွံ့ မ တစ်ဆင့်် ဝန်ကကှေး

(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) ပါ အယူခ

ွှောတွင ် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ တ
် ဆပ်ရခါင်ှေး

(ဂ) ဝန်ကကှေးသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ တင်ပပခ က်ကု ပပန်

အယူခနင
ု သ
် ည်။

မ်ှေးရဆောင်ရမည်။

ည်သှေးု သပ်ဖပှေး ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က

ခ မတ်ရသောအမန်က
ု ့် တ် ပယ်ဖ က်ပခင်ှေး ပပြုနင
ု သ
် ည်။ ဝန်ကကှေး၏
့် ု အတည်ပပြုပခင်ှေး၊ ပပင်ဆင်ပခင်ှေး သမဟု
ဆုှေးပဖတ်ခ က်သည် အဖပှေးအပပတ်ပဖစ်ရစရမည်။

အခန်ိုး (၉)
ကောကွယထ
် စောင်ထ
့် ှောက်ရန် လုအြ် ထသော ထ ှိုးဦိုးအရွ ယ်ကထလိုးသူငယ်မ္ျောိုးအောိုး ကောကွယပ် ြြုစုထစောင်ထ
့် ှောက်ပခင်ိုး
၅၁။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

ုအပ်ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေးတက်ရရှေး၊ ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရရှေးနင့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ပါဝင်ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ရ
့်် ရစရရှေးဆုငရ
် ော

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေးနင်စ
့် ပ်

ှေးသင
ူ ယ်ဆုငရ
် ော

ဉှေး၍

ုအပ်ရသော

ောင်ရရှေး၊
ှုပ် ောှေးမှုမ ောှေး တွင ်
ုပ်ငန်ှေးစမ ခ က်မ ောှေးနင့််

မ်ှေးညွှနခ
် က်မ ောှေး ခ မတ်ရမည်။
(ခ) နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) ပါ

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေးကု

ရရောက်စွော ရဆောင်ရွက်ရန်

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေးဌောန၊ တုငှေး် ရေသကကှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
တောဝန်ရပှေးဖပှေး
၅၂။

ုအပ်ရသော အကူအညမ ောှေးရပှေးပခင်ှေးနင့််

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

(က) ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနရု ှေးမ ောှေးအောှေး

ုပ်ငန်ှေးရဆောင်ရွက် မှုကု ကကှေး ကပ်ပခင်ှေးတု ပပြုရမည်
။
့်

မ်ှေးညွှနခ
် က်နင်အ
့် ည -

ုအပ်ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေးတက်ရရှေး၊ ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရရှေးနင့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ပါဝင်ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ရ
့်် ရစရရှေးနင့်် စပ်

မ
ူ ှုဝန်

ဉှေး၍ ခ မတ်

ောှေးရသော
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ှေးသင
ူ ယ်ဆုငရ
် ော

ောင်ရရှေး၊
ှုပ် ောှေးမှုမ ောှေး တွင ်

ုပ်ငန်ှေးစမခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည အစ အစဉမ ောှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ခ မတ်ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး၊

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ုအပ်ပါက သက်ဆုငရ
် ောအစုှေးရဌောန၊ အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ အစုှေးရမ ဟုတ်ရသော

ူမှုရရှေးအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးနင့်် ညှနှုင်ှေးရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး ပပြုရမည်။
(ခ) ပပည်ပမ ပုဂဂ
မူ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက တည်ရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

သတ်မတ်ရပှေးသည့်် ကရ
ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ှေးဦှေးရရရောခင
ု န
် န
ှု ှေး် အခ ြုှေးအစောှေးအ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး

က်ခ၍ ပပြုစုပ ြုှေးရ

ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရရှေးနင့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ရ ရစရရှေးတုအတွ
က်
့်

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေး ဌောန၊

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးတွင ် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က

ုက် ကောကွယ်ရစောင့်် ရ ောက်ရန်

ုအပ်ရသော

ောင်ရရှေး၊ ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေး တက်ရရှေး၊

ှေးသင
ူ ယ်ဆုငရ
် ော

ှုပ် ောှေးမှုမ ောှေးတွင ် ပါဝင် ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ့််

ူမှုရရှေးအရ ရဆောင်ရွက်ရပှေးနင
ု သ
် မျှ ရဆောင်ရွက်ရပှေးရစရန် ညှနှုင်ှေး ဖပှေး သင်ရ
့်

ော်သည့််

အကူအညမ ောှေး ရပှေးရမည်။
၅၃။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတသည်
ု ့်
ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏

(က) ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

မ်ှေးညွှနခ
် က်နင်အ
့် ည -

ုအပ်ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး ပပြုစုပ ြုှေးရ

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေးတက်ရရှေး၊ ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရရှေးနင့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ပါဝင်ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ရ
့်် ရစရရှေးနင့်် စပ်
ခ မတ်ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး၊

မူ

ုပ်ငန်ှေးစမခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည အစ အစဉမ ောှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက တည်ရ

သတ်မတ်ရပှေးသည့်် ကရ

ုပ်ငန်ှေးနင့်် အမ်အရပခပပြု

ှေးဦှေးရရရောခင
ု န
် န
ှု ှေး် အခ ြုှေးအစောှေးအ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး

က်ခ၍ ပပြုစုပ ြုှေးရ

ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရရှေးနင့်် ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ရ ရစရရှေးတအတွ
ု ့်
က်

ှုပ် ောှေးမှုမ ောှေး တွင ်

ူမှုရရှေးအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးနင့်် ညှနှုင်ှေးရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး ပပြုရမည်။

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ောှေးရသော

ှေးသင
ူ ယ်ဆုငရ
် ော

ုအပ်ပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်အဆင့်် အစုှေးရဌောန၊

အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ အစုှေးရမဟုတ်ရသော
(ခ) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ဉှေး၍ ခ မတ်

ောင်ရရှေး၊

ောင်ဖွင ့််

စ်ရသော ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောန၊

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးတွင ် ဗဟု ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က

ုက် ကောကွယ်ရစောင့်် ရ ောက်ရန်

ုအပ်ရသော

ောင်ရရှေး၊ ဖွွံ့ ဖဖြုှေးတုှေး တက်ရရှေး၊

ှေးသင
ူ ယ်ဆုငရ
် ော

ှုပ် ောှေးမှုမ ောှေးတွင ် ပါဝင် ရဆောင်ရွက်ခင
ွ ့််

ူမှုရရှေးအရ ရဆောင်ရွက်ရပှေးနင
ု သ
် မျှ ရဆောင်ရွက်ရပှေးရစရန် ညှနှုင်ှေး ဖပှေး သင်ရ
့်

ော်သည့််

အကူအညမ ောှေး ရပှေးရမည်။
၅၄။

ူမှုဝန်
ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောန၊ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနတသည်
ု ့်
ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်မှုရပှေးရသော ရနကရ
့်
အမ်အရပခပပြု

ှေး

အ
ု ပ်ရသော ရ ှေးဦှေး အရွ ယ်ကရ

န်ှေး ဌောနမ ောှေး၊ မူ

ှေး သူငယ်မ ောှေးအောှေး

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးနင့််

ုပ်ငန်ှေး မ ောှေးအတွက် ရအောက်ပါတု က
့် ု စမရဆောင်ရွက်ရပှေးရမည် -

(က) စောှေးဝတ်ရနရရှေး အရပခခ

ုအပ်ခ က်မ ောှေး ပ့်ပုှေးပဖည်ဆ
့် ည်ှေးရပှေးပခင်ှေး၊

(ခ) အ ကမ်ှေးဖက်ခရပခင်ှေးနင့်် ခွပွဲ ခောှေးဆက်ဆပခင်ှေး မ ရစရန်

မ်ှေးညွှနပ် ခင်ှေး၊ အသပညောရပှေးပခင်ှေးနင့်် ကကှေး ကပ်ပခင်ှေး၊
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က်ခ၍

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

(ဂ) နည်ှေးပညောအကူအညရပှေးပခင်ှေးနင့််
ရငွရ ကှေးရ

ုအပ်ရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ရစောင်ရ
့် ောက်ရပှေးသည့်် ဦှေးရရအ

ကင်ှေး
(င)

က်ခရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ှေးသင
ူ ယ်ဦှေးရရအ

ုက် သင့်် ရ

ော်ရသော

ောက်ပ့်ကူညပခင်ှေး၊

(ဃ) ကောကွယ်ရစောင်ရ
့် ောက်ရန်

တည်ရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ှေးသင
ူ ယ်မ ောှေးအောှေး

က်ခ၍ ကောကွယ်

ုက် ရပှေးရဆောင်ရန် တောဝန် ရသော မတ်ပုတင်ရ ကှေး၊ နစ်စဉရ ကှေးနင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်အတွက် အခရ ကှေးရငွတက
ု ့် ု ရ
့် မဟု

ော့်ရပါရ
ု ့် တ်
့် ပှေးပခင်ှေး သမဟု

ွတ်ခင
ွ ရ
့်် ပှေးပခင်ှေး၊

ုအပ်ရသော အရ

ောက်အပ့်နင်အ
ု ရ
် န် သက်ဆုငရ
် ော
့် ကူအညမ ောှေး ရ နင

ူမှုရရှေးအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးပဖင့််

ခ တ်ဆက်ရဆောင်ရွက်ရပှေးပခင်ှေး။

အခန်ိုး (၁၀)
ရန်ြံုထငွ ထ
ူ

ောင်ပခင်ိုး၊

န်ိုးသမ္်ိုးပခင်ိုးနှင ့်် သံိုးု စွပွဲ ခင်ိုး

၅၅။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် (က) ဥပရေပုေမ
် ၃၅၊ ပုေမ
် ခွွဲ (က) ပါ ရရငွမ ောှေးပဖင့််
စောရင်ှေးပပြုစုပခင်ှေးတန
ု ့် င်စ
့် ပ်

ဉှေး၍

ူရ

ုအပ်ရသော

ောင်

ောှေး ရသော ရန်ပုရငွကု

ဏ္ဍောရရှေးစည်ှေးမ ဉှေး၊ စည်ှေးကမ်ှေးနင့််

ောင်စုစောရင်ှေးစစ်ခ ြုပ်ရု ှေးနင့်် ညှနှုင်ှေးရရှေးဆွွဲဖပှေး ယင်ှေးစည်ှေးမ ဉှေး၊ စည်ှေးကမ်ှေး၊

ပပည်ရ

န်ှေးသမ်ှေးပခင်ှေး၊ သှေးု စပွွဲ ခင်ှေး၊

ုပ်

ုပ်
ုှေး

ုှေး

ုပ်နည်ှေးမ ောှေးကု

ုပ်နည်ှေးမ ောှေးနင်အ
့် ည

န်ှေးသမ်ှေးပခင်ှေးနင့်် သှေးု စပွွဲ ခင်ှေးတပပြု
ု ့် ရမည်။
(ခ) ရန်ပုရငွမ ောှေးကု ဝန်ကကှေးဌောန၏ သရ
(ဂ)

တ်တရ

ောအသှေးု ပပြုရန် မ

အက ြုှေးအပမတ် ရစမည့်် နည်ှေး

ောတူညခ က်ပဖင့်် သှေးု စွန
ွဲ င
ု သ
် ည်။

ုသည့်် ရန်ပုရငွမ ောှေးကု တုှေးပောွ ှေးရစရန် ရငွစုပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် တရောှေးဝင်
မ်ှေးမ ောှေးနင်အ
ု သ
် ည်။
့် ည ရဆောင်ရွက်ပခင်ှေး ပပြုနင

(ဃ) ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးအရ ရပှေးရဆောင်သည့်် မတ်ပုတင်ရ ကှေးကု သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမ
ု ့် ဟုတ် ပပည်နယ်
ဏ္ဍောရန်ပုရငွသု ရပှေး
ွ ှေး် ရစရမည်။
့် သင
(င) ရရငွမ ောှေးတွင ် နင
ု င
် ပခောှေးရငွပါ ပါက သှေးပခောှေး
ုပ်
ရငွ

ုှေး

ဏ်စောရင်ှေးဖွင ့််

ုပ်နည်ှေးမ ောှေးနင်အ
ု င
် ပခောှေးရငွစောရင်ှေးဖွင ့််
့် ည နင

စ်၍

စ်၍ အပ်န

ဏ္ဍောရရှေးစည်ှေးမ ဉှေး၊ စည်ှေး ကမ်ှေးနင့််
န်ှေးသမ်ှေးပခင်ှေး၊ စနစ်တက ရငွသင
ွ ှေး် ပခင်ှေး၊

ုတ်ပခင်ှေး၊ သုှေးစပွွဲ ခင်ှေးနင့်် စမခန်ခွ့် ပွဲ ခင်ှေး ပပြုရမည်။

(စ) ရန်ပုရငွမ ောှေးနင့်် ပစစည်ှေးမ ောှေးကု ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော

ုပ်ငန်ှေး

ကစစရပ်မ ောှေးအတွက်သော သှေးု စရ
ွွဲ မည်။
(ဆ) ရန်ပုရငွစောရင်ှေးမ ောှေးကု စစ်ရဆှေးနင
ု ရ
် န် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ မ တောဝန်ရပှေးအပ်သတ
ူ စ်ဦှေးကု ပဖစ်ရစ၊
စောရင်ှေးအင်ှေးက မ်ှေးက င်သတ
ူ စ်ဦှေး၏ အကူအညကု ရယူ၍ပဖစ်ရစ စောရင်ှေးစစ်အပဖစ် တောဝန်ရပှေးနင
ု သ
် ည်။
ပပင်ပစောရင်ှေးစစ်အဖွွဲွံ့ ပဖင့်် စစ်ရဆှေးရစနင
ု သ
် ည်။
(ဇ) မမတ၏
ု ့် ရငွစောရင်ှေးမ ောှေးကု စောရင်ှေးစစ်ခ ြုပ်ရု ှေးသု အကူ
အညရတောင်ှေးခ၍ စစ်ရဆှေးရစနင
ု သ
် ည်။
့်
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ုပပင်
့်

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

(ဈ) နစ်စဉရငွစောရင်ှေး စစ်ရဆှေးခ က် အစရင်ခစောကု စစစ်၍ အတည်ပပြုဖပှေး ပပည်ရ
၅၆။ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့သည် ကု

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ောင်စုအစုှေးရအဖွွဲွံ့သု တင်
ပပရမည်။
့်

သမဂဂအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ ရေသဆုငရ
် ောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေး၊ အစုှေးရ

မဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးနင့်် ပပည်တွငှေး် ၊ ပပည်ပ ရစတနော င်မ ောှေးက ဥပရေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ ောှေး၊
ပပဋ္ဌောန်ှေးခ က်မ ောှေးနင်အ
့် ည

ရရောက်စွော အရကောင်အ

ပစစည်ှေးမ ောှေးကု သှေးု စပွွဲ ခင်ှေးနင့်် စပ်

ဉှေး၍

ပွင ့််

ုတ်ပပန်ရ ကညောရပှေးရမည်။

င်ှေးပမင်သောစွော သ ရစရန်

ေါန်ှေးရ

ည်ရဖော်နင
ု ရ
် ရှေးအတွက်

ေါန်ှေးရ

ောက်ပ့်သည့်် ရငွရ ကှေးနင့််

ောက်ပ့်သည့်် အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးနင့်် ရစ တနော င်မ ောှေးက

အခန်ိုး (၁၁)
အထ

ထ
ွ

ွ

၅၇။ သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခ မတ်ရသော အမန်က
် ော
့် ု သက် ဆုငရ
တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်

ူမှုဝန် မ်ှေးရု ှေးက

ည်ှေးရကောင်ှေး၊ ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခ မတ်ရသော

အမန်န့် င်အ
ု ့် ု
့် ယူခမှုတွင ် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့က ခ မတ်ရသော အမန်တ
့် က

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေး ဌောနက

ည်ှေးရကောင်ှေး

အမန်ခ့် မတ်သည်ရ
့် နမ့် ၇ ရက်အတွငှေး် အဆုပါ အမန်ခ့် မတ်ပခင်ှေးခရသူသု ့် ုအ မန်စောက
ု စောတုက်မ မတ်ပုတင်၍
့်
ရပှေးပရမည်
ု ့်
အ
့် ပပင် ဆက်သယ
ွ ်ရန် တင်ပပ
ုအမန်ခ့် မတ်

ောှေးသည့်် ဖုနှေး် နပါတ်၊ ဖက် (စ်) အမတ် သမဟု
ု ့် တ် အှေးရမှေး

်ပဖင့်် ဆက်သယ
ွ ်၍

ောှေးရ ကောင်ှေး အသရပှေးအရ ကောင်ှေး ကောှေးရမည်။

၅၈။ ဥပရေမပပဋ္ဌောန်ှေးမက တည်ဆွဲဥပရေတစ်ရပ်ရပ်အရပဖစ်ရစ၊ စမခန်ခွ့် ရ
ွဲ ရှေးဆုငရ
် ော အမန် သ
ု ့် တ်
့် မဟု
ညွှန ် ကောှေးခ က်အရပဖစ်ရစ ပပည်တွငှေး် ၊ ပပည်ပမ ပုဂဂ
ရ

ောင်ဖွင ့််

စ်

ောှေးရသော ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ရဆောင်ရွက်ရနရသော ရနကရ
့်
အမ်အရပခပပြု
ပပန်

ည်ရ

ှေး

ကနင်အ
့် စုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးက တည်

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

န်ှေးဌောနမ ောှေး၊ မူ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေးမ ောှေး၊ ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးသည် ဤနည်ှေးဥပရေမ ောှေးနင်အ
့် ည တည်ရ
ျှောက်

ုပ်ငန်ှေး မ ောှေး

ုပ်ငန်ှေး မ ောှေးနင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က်
့် မဟု

ောှေးရယူရမည်။

၅၉။ (က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် မမရ ရသော တည်ရ

ောင်ခင
ွ ့်် ပပြုမန် သ
ု ့် တ်
့် မဟု

ခွငပ့်် ပြုခ က်မော ပ က်စှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ရပ ောက်ဆုှေးပခင်ှေး ပဖစ်ပါက သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေ သကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ူမှုဝန်
ရ

မ်ှေးရု ှေးသု တည်
ရ
့်

ျှောက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က် မတတျူ
့် မဟု

မ်ှေးရဆောင်၍

ောှေးနင
ု သ
် ည်။

(ခ) သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
စစစ်ဖပှေး

ုတ် ရပှေးရန် ၂၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ ်

ူမဝ
ှု န်

ူမှုဝန် မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနက ဝန်ကကှေးဌောန၏ သရ

ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစဖပှေး မန်ကန်ရ ကောင်ှေး သက်ရသခ
ခွငပ့်် ပြုခ က်မတတျူ

မ်ှေးရု ှေးသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က) အရ ရ

ောတူညခ က်ပဖင့်် သတ် မတ်

က်မတ်ရရှေး

ုတ်ရပှေးနင
ု သ
် ည်။
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ုှေး

ောှေးရသော တည်ရ

ျှောက်

ောှေးခ က်ကု

ောှေးရသော အခရ ကှေးရငွ
ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ်
့် မဟု

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

၆၀။ (က) ပပည်ပမ ပုဂဂ

သမဟု
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က် မတတျူ
ူမှုဝန်
သရ

၆၁။ (က)

ုတ်ရပှေးရန် ၃၀၀ က ပ်တန် ရု ှေးခန
ွ ်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် နည်ှေးဥပရေခွွဲ (က)အရ ရ

ောတူညခ က်ပဖင့်် သတ်မတ်

က်မတ်ရရှေး
ူမှုဝန်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးသည် မမရ ရသော တည်ရ

ခွငပ့်် ပြုခ က်မော ပ က်စှေးပခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် ရပ ောက်ဆုှေးပခင်ှေးပဖစ်ပါက

(ခ)

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ုှေး

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသု တည်
ရ
့်

မ်ှေးရဆောင်၍ ရ

ျှောက်

ျှောက်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့်

ောှေးနင
ု သ
် ည်။

ောှေးခ က်ကု စစစ်ဖပှေး ဝန်ကကှေးဌောန၏

ောှေးရသော အခရ ကှေးရငွ ရပှေးသင
ွ ှေး် ရစဖပှေး မန်ကန်ရ ကောင်ှေး သက်ရသခ

ောှေးရသော တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က် မတတျူ
့် မဟု

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ ရု ှေး

(ခ) တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်
ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏ ရု ှေး

ူမှုဝန်

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ်
့် မဟု

ူမှုဝန်

တ
ု ်ရပှေးနင
ု သ
် ည်။

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးကု တောဝန်ယူရဆောင် ရွ က်ရပှေးရမည်။

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနသည် တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည် နယ်

ုပ်ငန်ှေးမ ောှေးကု တောဝန်ယူရဆောင်ရွကရ
် ပှေးရမည်။

၆၂။ တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့၏
တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ်အစုှေးရ

ုပ်ငန်ှေးတောဝန်မ ောှေး ရဆောင်ရွက်ရောတွင ် ကုနက
် စရတ်မ ောှေးကု

ဏ္ဍောရန်ပုရငွမ က ခသှေးု စရ
ွွဲ မည်။

၆၃။ သက်ဆုငရ
် ော တုငှေး် ရေသကကှေး သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ နင့်် ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့တု သည်
့်
မမတု ့် ုတ်ရပှေး

ောှေးရသော တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် သ
ု ့် တ် ခွငပ့်် ပြုခ က် ရ သူတစ်ဦှေးဦှေးက
့် မဟု

ရအောက်ပါအရပခအရနတစ်ရပ်ရပ် ရပေါ်ရပါက်သည်အ
့် ခါ
ကုယ်စောှေး
(က) ကွယ်

ယ်တစ်ဦှေးဦှေး၏ အမည်ပဖင့််

ွှွဲရပပောင်ှေး

ုသ၏
ူ အရမွဆက်ခသူ၊ မသောှေးစုဝင် သမဟု
ု ့် တ်

ုပ်ကုငခ
် င
ွ ပ့်် ပြုနင
ု သ
် ည် -

ွနပ် ခင်ှေး သမဟု
ု ့် တ် စတ်ရပါသ
ွ ်ပခင်ှေး၊
့် ပ

(ခ) အပခောှေး အရ ကောင်ှေးတစ်စုတစ်ရောရ ကောင့်် ဆက်

က်

ုပ်ကုငန
် င
ု သ
် ည့်် အရပခအရနမ ရတော့်ပခင်ှေး။

ရေါက်တော ပမတ်ပမတ်အုနှေး် ခင်၊
ပပည်ရ
ပပည်ရ
ူမှုဝန်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 1 ] 02 ပုစ (ခ)ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးရန် ရ

ျှောက်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 2 ] 03 ပုစ (ဂ)ပပည်ရ
ပပန်

ည်ရနရောခ

ောင်စုဝန်ကကှေး၊

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်အစုှေးရ၊

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့်် ပပန်

ည်ရနရောခ

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောန။

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ှေး

န်ှေးဌောန

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၄ (ခ)}
ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့
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ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ုပ်ငန်ှေးတုငှေး် ရေသကကှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 3 ] 04 ပုစ (ဃ)ပပည်ရ
ပပန်

ည်ရနရောခ

တည်ရ

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ ပပည်ပမ ပုဂဂ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန် ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန် ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးရန် ရ

ျှောက်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 7 ] 09 ပုစ (ဈ)ပပည်ရ
ပပန်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး
ှေး

ုပ်ငန်ှေး

န်ှေးဌောန

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ျှောက်

ျှောက်

ည်ရနရောခ

ှေး

န်ှေးဌောန

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၁၂ (က)}

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 6 ] 07 ပုစ (ဆ)ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
တည်ရ

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်{နည်
ှေးဥပရေ ၉ (ခ)/ ၁၅ (ဃ)}
့်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 5 ] 06 ပုစ (စ)ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

ူမှုဝန်

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးအောှေးရနကရ
့်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 4 ] 05 ပုစ (င)ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
တည်ရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ှေး

န်ှေးဌောန

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၁၄ (က)}
ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၁၆ (က)}
ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ုပ်ငန်ှေးတုငှေး် ရေသကကှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့
[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 8 ] 10 ပုစ (ည)ပပည်ရ
ပပန်

ည်ရနရောခ

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်
ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန် ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်သက်
တမ်ှေးတုှေးပမှင်ရ
့်
့် ပှေးရန် ရ

စ်သည့်် ဆရော၊ ဆရောမမ ောှေးနင့်် ကရ

ရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ
ရ

ျှောက်

ျှောက်

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ
ျှောက်

ှေးသင
ူ ယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၂၄ (က)}
တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၂၆ (က)}
ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးက

ှေးသင
ူ ယ်ပပြုစုရစောင်ရ
ူ ောှေးအတွက် သင်ရ
့် ောက်သမ
့်
ောင်ရရှေးသင်တန်ှေးပဖစ်ရ ကောင်ှေး

ော်သည့််

က်ခဖပှေး အသအမတ်ပပြု

က်မတ်

ုတ်ရပှေးရန်

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၃၀ (က)}

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 12 ] 14 ပုစ (ဎ)ပပည်ရ
ပပန်

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 11 ] 13 ပုစ (ဍ)ပပည်တွငှေး် ပပည်ပမ ပုဂဂ
ဖွင ့််

ုပ်ငန်ှေး

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန်{နည်
ှေးဥပရေ ၂၁ (ခ)/ ၂၇ (ဃ)}
့်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 10 ] 12 ပုစ (ဌ)ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးအောှေးမူ

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 9 ] 11 ပုစ (ဋ)ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
တည်ရ

ူမှုဝန်

ည်ရနရောခ

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောန

ူမှုဝန်

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ူမှုဝန်

မ်ှေးဦှေးစှေးဌောနပပည်တွငှေး် ၊ ပပည်ပမ ပုဂဂ
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မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််
ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

အဖွွဲွံ့အစည်ှေးမ ောှေးက ဖွင ့််
ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

စ်သည့်် ဆရော၊ ဆရောမမ ောှေးနင့်် ကရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ှေးသင
ူ ယ်ပပြုစုရစောင်ရ
ူ ောှေးအတွက် သင်ရ
့် ောက်သမ
့်

ောင်ရရှေးသင်တန်ှေးပဖစ်ရ ကောင်ှေး အသအမတ်ပပြု

က်မတ်{နည်ှေးဥပရေ ၃၀ (ခ)}

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 13 ] 15 ပုစ (ဏ)ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ

ကနင်အ
့် စုှေးရ မဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ုတ်ရပှေးရန် ရ

ုပ်ငန်ှေး

ုပ်ကုငရ
် ရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 14 ] 16 ပုစ (တ)ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး

ုပ်ကုငရ
် ရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 15 ] 17 ပုစ (
ပပန်

ည်ရနရောခ

)ပပည်ရ

ျှောက်

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၃၂}

ကနင်အ
့် စုှေးရ မဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက
ုတ်ရပှေးရန် ရ

ျှောက်

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ော်သည့််

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၃၃}
ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ုပ်ငန်ှေးတုငှေး် ရေသကကှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့
[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 16 ] 01 ပုစ (က) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 17 ] 18 ပုစ (ေ)ပပည်ရ
ပပန်

ည်ရနရောခ

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရနကရ
့်

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန်

ှေး

န်ှေးဌောန

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ုပ်ငန်ှေးတုငှေး် ရေသကကှေး

သမဟု
ု ့် တ် ပပည်နယ် ကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့
[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 18 ] 19 ပုစ (ဓ)ပပည်ပမ ပုဂဂ
ုပ်ကုငရ
် ရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးရန် ရ

ျှောက်

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 19 ] 20 ပုစ (န)ပပည်ပမ ပုဂဂ
ုပ်ကုငရ
် ရှေးအတွက် ခွငပ့်် ပြုခ က်

ုတ်ရပှေးရန် ရ

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 20 ] 21 ပုစ (ပ)ပပည်ရ
ပပန်

ည်ရနရောခ

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ျှောက်

ည်ရနရောခ

ုပ်ငန်ှေး

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၃၇}

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်
ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့််

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးအောှေး

ုပ်ကုငရ
် န် ခွငပ့်် ပြုခ က်{နည်ှေးဥပရေ ၄၁ (ခ)/ ၄၆ (ဃ)}

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 21 ] 22 ပုစ (ဖ)ပပည်ရ

ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေး

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက အမ်အရပခပပြု

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ုပ်ငန်ှေး

ုပ်ငန်ှေး

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၃၆}

ုပ်ငန်ှေးဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ ပပည်ပမ ပုဂဂ

ရပ်ရွောအရပခပပြု

ပပန်

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက ရပ်ရွောအရပခပပြု

ောင်စုသမမတပမန်မောနင
ု င
် ရတော်

ောှေးရရှေးဝန်ကကှေးဌောနရ ှေးဦှေးအရွ ယ်ကရ

ုပ်ငန်ှေးဗဟုကကှေး ကပ်ရရှေးအဖွွဲွံ့ ပပည်ပမ ပုဂဂ

ှေးသူငယ်ပပြုစုပ ြုှေးရ

ူမှုဝန်

မ်ှေး၊ ကယ်ဆယ်ရရှေးနင့််

ောင်ရရှေးနင့််

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသော အဖွွဲွံ့အစည်ှေးအောှေး အမ်အရပခပပြု

ုပ်ငန်ှေး

ုပ်ကုငရ
် န် ခွငပ့်် ပြုခ က်{နည်ှေးဥပရေ ၄၁ (ခ)/ ၄၆ (ဃ)}
[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 22 ] 08 ပုစ (ဇ)ပပည်ပမ ပုဂဂ
တည်ရ

ောင်ခင
ွ ပ့်် ပြုမန် ့် ုတ်ရပှေးရန် ရ

ျှောက်

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက မူ

ွှော{နည်ှေးဥပရေ ၁၆ (ခ)}

Page 30 of 31

တန်ှေးကကြုရက ောင်ှေး

(ရ ှေးဦှေးအရွ ယ် ကရ

[ ပူှေးတွွဲရဖော်ပပရသော စောရင်ှေး 23 ] 23 ပုစ (ဗ) ပပည်တွငှေး် မ ပုဂဂ
ရပ်ရွောအရပခပပြု

ှေးသူငယ် ပပြုစုပ ြုှေးရ

ောင်ရရှေးနင့်် ဖွွံ့ ဖဖြုှေးရရှေးဆုငရ
် ော နည်ှေးဥပရေမ ောှေး)

ကနင့်် အစုှေးရမဟုတ်ရသောအဖွွဲွံ့အစည်ှေးက

ုပ်ငန်ှေး/
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