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ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပပညက်ထ င်စုလွှတ်ကတ ်ဥပကေအမှတ် ၆။) 

၁၃၈၀ ပပည ်နှစ်၊ တပိိုု့တွေွဲလပပည ်က   ် ၉   ်) 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကေကေ ်ဝါ ီလ၊ ၂၈   ်) 

ပပည်ကထ င်စုလွှတက်တ ်သည် ဤဥပကေ ို ပပဋ္ဌ န်ျေးလုိ သ်ည်။ 

 

အခန်ျေး(၁) 

အမညန်ှင ် အဓိပပ ယ်ကေ ်ပပခ  ် 

၁။ ဤဥပကေ ို ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေဟု က ေါ်တွေင်ကစ မည်။ 

၂။ ဤဥပကေတွေင်ပါ ှိကသ  ကအ  ်ပါစ  ျေး ပ်မ  ျေးသည် က  ်ပပပါအတိုင်ျေး အဓိပပ ယ်သ ်က   ်ကစ မည-် 

( ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ဆုိသည်မှ  သမုိင်ျေးအ ပ စက်စ၊ ယဉက်  ျေးမှုအ ပ စက်စ၊ က ျှေးကဟ င်ျေးသုကတ သနအ ပ စက်စ၊ 

အနုပည လ ်  ကပမ  ်မှုအ ပ စ်ကစ၊ မနုဿကေေအ ပ စ်ကစ၊ ဘူမိကေေအ ပ စ်ကစ၊ ဇီဝကေေအ ပ စက်စ 

တန် ုိျေးက ီျေးမ ျေးကသ က   င ်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး နလုိ်အပ်သည ် က ျှေးကဟ င်ျေးကန   သုိို့မဟုတ် 

က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ  ုို ဆုိသည်။ 

( ) အမ  ိျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်ဆုိသည်မှ  ဝနက် ီျေးဌ န  အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င ် 

အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ထုတပ်ပန၍် သတ်မှတ်သည ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ် ို ဆုိသည။် 

(ဂ)  မ္  အကမွေအနှစ် ဆုိသည်မှ   ုလသမဂဂပည က ျေး၊ သိပပ နငှ ် ယဉက်  ျေးမှုအ ွေ ွဲ့ (UNESCO) ၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င ် 

ထုတ်ပပနက်  ည သည ် ၁၉၇၂  ုနှစ်၊  မ္  ယဉက်  ျေးမှုနှင ် သဘ ဝအကမွေ အနှစ်ဆုိင်    ွေန်ေင်ျေး ှင်ျေးအ  

စ  င်ျေးသွေင်ျေးသတ်မှတ်ထ ျေးကသ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်ို ဆုိသည်။ 

(ဃ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသ ဆုိသည်မှ  ဤဥပကေအ  သတ်မှတ်သည ် ယဉက်  ျေးမှု အကမွေအနှစမ်  ျေး 

တည် ှိ  ကေသနှင ်    ျေး  ကေသ ို ဆုိသည်။ 

(င) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးတည် ိှ  ကေသ ဆုိသည်မှ  က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ပ စက်စ၊ 

က ျှေးကဟ င်ျေးကန  မ  ျေးပ စက်စ တည် ှိသည ် ဤဥပကေအ  တိ  စွေ  သတ်မှတက်  ်ပပထ ျေးကသ  ကေသ ိ ုဆုိသည်။ 

(စ) က  ျေးခံကေသ ဆုိသည်မှ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသ ို ထိ ို ်ပ  ်စီျေးမှု မ ှိကစက ျေးအတွေ ် 

ဤဥပကေအ တိ  စွေ  သတမှ်တ်က  ်ပပထ ျေးကသ ကေသ ို ဆုိသည်။ 

(ဆ) က ှျေးက  င်ျေးကန   ဆုိသည်မှ  ဦျေးစီျေးဌ န  က ျှေးကဟ င်ျေးကန   ဟတု် မဟတု် စ ုစမ်ျေးစစ်ကဆျေးသည ် ကနို့   ်မတိုငမီ် 

နှစ်ကပါင်ျေး ၁၀၀ နှင ် အထ ် သ ်တမ်ျေး ှိကသ  သုိို့မဟတု် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစအ်ပ စ ်သတ်မှတက်သ  

တူျေးက  ်ဆ ပ စ်သည ် သုိို့မဟတု် တူျေးက  ်ပ င်ျေးမပပြု ကသျေးသည ်ကန  ၊ သဘ ဝအ  ပ စက်ပေါ်ကနသည ် 
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က    ်ပ စရ်ုပ်က ွေင်ျေးမ  ျေး၊ က    ်လ န် ်မ  ျေး ကတွေွဲ့ ှ ိ ကန  ၊ က ျှေးက တ်လူတိုို့ အကပ   ကနထုိင်   ကသ  သုိို့မဟတု် 

န ျေး ိ ု  ကသ ကန   ို ဆုိသည်။ 

(ဇ) က ှျေးက  င်ျေးအကဆ  အ်အံု ဆုိသည်မှ  ကပမကပေါ် သုိို့မဟုတ် ကပမကအ  ်တွေင်ပ စက်စ၊ က ကပေါ် သုိို့မဟတု် 

က ကအ  ်တွေင်ပ စက်စ က    ်ပ စ်ရုပ်က ွေင်ျေးမ  ျေးကတွေွဲ့ ှိ   ဘူမိသကဘ ဝပတ်ဝန်ျေး  င်ကန   မ  ျေးအပါအဝင် 

လူသ ျေးတိုို့ကနထုိင်ပပြုလုပ်သ ုျေးစွေ တညက်ဆ  ်   သည ်နစှ်ကပါင်ျေး ၁၀၀ နှင ်အထ  ်သ တ်မ်ျေး ှိသည  ်

ကအ  ်ပါအကဆ  အ်အ ု ကန  မ  ျေး ို ဆုိသည-် 

(၁) ကစတီ၊ ပုထုိျေး၊ ဂဘုူ  ျေး၊ ဘုန်ျေးကတ ်က ီျေးက   င်ျေး၊ အတုက်   င်ျေး၊ ဇ ပ်၊ သိမ်အပါအဝငသ် သနိ ဆုိင်   

အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ယ ု  ည် ိျုေး ွေယ်မှုဆုိင်   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ အုတ ်ုန်ျေးမ  ျေး၊ 

ပပြို  ပ  ်စီျေးသွေ ျေးပပီျေးပ စသ်ည  ်အပ  ်အစီျေးမ  ျေး၊ 

(၂) က ျှေးပမြိုွဲ့ကဟ င်ျေး၊ နန်ျေးကတ ၊် ပမြိုွဲ့ရိုျေး၊    ြုျေး၊ ကပမ တုတ်၊ တ  ါျေး၊ မု ဝ်၊ ပမြိုွဲ့ဝငက်ပါ ်၊   တပ်မ  ျေး၊ 

လူကနအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ လူကန  ဌ န၊ ဥယ  ဉ၊် အလုပ်လုပ်  ဌ နနှင ်လူသ ျေးတိုို့ကနထုိင်   သည ် 

 ုန်ျေးကဟ င်ျေးမ  ျေး၊ ယင်ျေးတိုို့၏ အက ွေင်ျေးအ  န်မ  ျေး၊ 

(၃) သဘ ဝအကလ   တ်ည ်ှိသည ် သုိို့မဟုတ် လူတိုို့ နတ်ီျေးသည ်  ိကုအ င်ျေးကနထုိင်   ကသ  ဂူ၊ သဘ ဝလုိဏ်ဂူ၊ 

က ျှေးကဟ င်ျေးက    ဂ်ူ၊ အပ  ျေးကနထုိင်   ကန  နှင ်လူသ ျေးတိုို့သွေ ျေးလ ကနထုိင်   သည ်  နု်ျေး၊ ရိုျေး၊   ြိုင ၊်   င်ျေး၊ 

လ ြိုကပမ င၊် ပမစ ်မ်ျေးဆင ်နငှ ် ပရိုင်ျေးမိတ်မ  ျေး၊ အပ  ျေးက    ်ပ စ်ရုပ်က ွေင်ျေးမ  ျေး ကတွေွဲ့ ှိ  ကန  မ  ျေး 

အပါအဝင်ဘူမိသဘ ဝ ပတဝ်နျ်ေး  င်ကန  မ  ျေး၊ 

(၄) လူသ ျေးတိုို့အသ ုျေးအကဆ င်ပစစညျ်ေးမ  ျေး ပပြုလုပ်သည က်န  ၊ အိုျေး ုိ၊ စဉ ် ုိ၊ သ     ုိ်၊  န ်  ် ုိနငှ ် 

အပ  ျေးသတတြု  ြို   ်သည ်  ုိမ  ျေးနှင ် ဆ ်စပ်ကန  မ  ျေး၊ 

(၅) က ျှေးက တ်အကဆ  အ်အ ု၊ လမ်ျေး၊ တ တ ျေး၊ တူျေးက  ်ထ ျေးကသ ကန  ၊ က တွေင်ျေး၊ က  န်၊ က အိုင်၊ ဆည်ကပမ င်ျေးနငှ ် 

အထိမ်ျေးအမတှ်အပ စ် ပပြုလုပ်ထ ျေးကသ က    ်ပ ု၊ က    ်တိငု်၊ က    စ်ု၊ သ  ခြုင်ျေး၊ ကပမပမ ြုပ်သပဂခြုဟက်သ ကန  ၊ 

သပဂခြုလက်သ အကဆ  ်အအ ၊ု ဂူ၊ ပပ သ ေ်၊ 

(၆)  မပည်ျေးက    ်စ ၊ ကမ  ်ွေန်ျေးစသညတ်ိုို့နှင ် ၎င်ျေးတိုို့ ိထု ျေး ှိ   အကဆ  အ်အ ု သုိို့မဟုတ် က    ်စ ဂူ၊ 

အထိမ်ျေးအမတှ်အပ စ် ပပြုလုပ်စို ထူ်ထ ျေးသည ် အ  ဝတထြုမ  ျေး၊ တိငု်မ  ျေး၊ က    ်  ပ်မ  ျေး။ 

ခခွေင်ျေးခ  ်။ က ျှေးကဟ င်ျေးစ  င်ျေးဝင် အကဆ  အ်အ ုအပ စ် သတ်မှတ်သင ်သည ် အကဆ  အ်အ ုမ  ျေးနငှ ် ယဉက်  ျေးမှု၊ သမုိင်ျေး၊ 

ေိသု  ၊ အနုပည လ ်  တန် ုိျေးပမင ်မ ျေး၍ နိငု်င ကတ  ် က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ် အအ ု   သုိို့ 

   ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးသင ်သည  ်အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ို နှစက်ပါင်ျေး ၁၀၀ သ ်တမ်ျေးမပပည က်သ ်လည်ျေး ဝနက် ီျေးဌ န  

အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ထုတပ်ပန် သတ်မှတ်နိငု်သည။် 

(ဈ) က ှျေးက  င်ျေးအကဆ  အ်အံုပ ဝဏ် ဆုိသည်မှ  ဤဥပကေအ သတ်မှတက်သ  က ျှေးကဟ င်ျေး အကဆ  အ်အ ု၏ 

နယ်နိမိတ် ိ ုဆုိသည။် 
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(ည) မမ ိြို့ပပ ဆုိသည်မှ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသအတွေင်ျေး တည်ဆ ဥပကေအ  သ ဆုိ်င်   ဝနက် ီျေးဌ န 

အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ထုတပ်ပန၍် ပမြိုွဲ့ကပမအပ စ် သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်နယက်ပမ ုိ ဆုိသည်။ 

(ဋ) က  ျေး    ဆုိသည်မှ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေး တည်ဆ ဥပကေအ  သ ်ဆုိင်  ဝနက် ီျေး ဌ န  

အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ထုတပ်ပန၍်    ကပမအပ စ ်သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်နယက်ပမ ုိ ဆုိသည်။ 

(ဌ) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစအ်ခင်ျေးအ  င်ျေး ဆုိသည်မှ  သဘ ဝပတ်ဝန်ျေး  ငတ်ွေင် ပေပ် ိှပေပ်မ   လူမှုဓကလ မ  ျေး 

ကပါင်ျေးစပ် ွေ ွဲ့စည်ျေး ပ စတ်ည်လ  ် ိှသည ် နယ်ကပမနငှ ် ယင်ျေးတိုို့၏ပ စတ်ည်မှု ို ကပေါ်လွေင် ထင် ှ ျေးစွေ  

ကတွေွဲ့ပမင်မှတ်သ ျေးနိငု်သည ် ရှုပမင် ွေင်ျေး ိ ုဆုိသည်။ 

(ဍ) အမ  ိျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီ ဆုိသည်မှ  ဤဥပကေအ  ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ်ယဉက်  ျေးမှု 

အကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတ ီို ဆုိသည်။ 

(ဎ) တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မ တု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ဆုိသည်မှ   မ္  အကမွေအနှစက်ေသနှင ် 

အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသတိုို့အတွေ ် ဤဥပကေအ  ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်မ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတ ီို ဆုိသည်။ 

(ဏ) ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ဆုိသည်မှ   မ္  အကမွေအနှစက်ေသနငှ ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမှအပ   န်ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသတစ်  ု င်ျေးအတွေ ် ဤဥပကေအ   ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ် 

ကေသဆုိင်  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတ ီို ဆုိသည်။ 

(တ) အစိုျေး အေွေွဲြို့ ဆုိသည်မှ  ပပည်ကထ င်စုသမမတပမနမ် နိငု်င ကတ ် ပပညက်ထ င်စုအစိုျေး အ ွေ ွဲ့ ို ဆုိသည။် 

(ထ) ဝနက် ီျေးဌ န ဆုိသည်မှ  ပပည်ကထ င်စအုစိုျေး  သ သန က ျေးနငှ ် ယဉက်  ျေးမှုဝန်က ီျေးဌ န ို ဆုိသည။် 

(ေ) ဦျေးစီျေးဌ န ဆုိသည်မှ  က ျှေးကဟ င်ျေးသုကတသနနငှ ် အမ ြိုျေးသ ျေးပပတို ဦ်ျေးစီျေးဌ န ို ဆုိသည်။ 

 

အခန်ျေး (၂) 

 ည်  ယ်ခ   ်

၃။ ဤဥပကေ၏  ည်  ယ်   မ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိငု်ျေးပ စသ်ည်- 

( ) က ျှေးနှစက်ပါင်ျေးမ  ျေးစွေ   တည် ှိ   ကသ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး အဓွေနိ်ု့ ှညစ်ွေ  တညတ်  ကစက ျေးအတွေ ် 

   ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးပ င်ျေးဆုိင ် မဝူါေ ို ပမ င တ်င်အက  ငအ်ထည်က  ် န်၊ 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးနှင ် ယင်ျေးကေသအတွေင်ျေး ိှ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေးအ ျေး 

သဘ ဝကဘျေးအနတ  ယ်က   င ်ပ စ်ကစ၊ လူတိုို့၏ပပြုလုပ်မှုက   င ်ပ စ်ကစ၊ သစ်ပင်သစဥ်က   င ်ပ စ်ကစ၊ ပုိျေးမွှ ျေးမ  ျေး၊ င ှ၊် 

တိ စဆ န်မ  ျေးက   င ်ပ စက်စ ယိယုွေင်ျေးဆ ုျေးရ ှုျေးပ  ်စီျေးပ င်ျေးမ ှကိစက ျေးအတွေ ်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န၊် 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးပ င်ျေးပ င ် နိုငင် သ ျေးမ  ျေး အမ ြိုျေးဂုဏ်၊ ဇ တိ 

ဂုဏ်ပမင ်မ ျေးကစ နန်ငှ ် ပပညက်ထ င်စုစတိ်ဓ တ်  ငှ်သနထ် ်ပမ ်ကစ န၊် 
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(ဃ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးအ ျေး    ွေယ်ထိနျ်ေးသိမ်ျေးပ င်ျေး၏ တန် ုိျေးက ီျေးမ ျေးမှု ိုအမ  ျေးပပည်သူ 

တိုို့န ျေးလည ် ယူနိငု်  ကစ န၊် 

(င) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ်ဆီျေးမှုမ   ကစက ျေးအတွေ ် အ  အ ွေယ်ကပျေး န၊် 

(စ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ်စပ်လ ဉ်ျေး၍ နိုငင် ကတ  ် လ ်  သကဘ တကူသ  

အပပည်ပပည်ဆုိင်   ွေန်ေင်ျေး ှင်ျေးနှင ်အညီ ကဆ င်   ် န်၊ 

(ဆ)  မ္  အကမွေအနှစ်ဆုိင်   နိုင်င တ  အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေး၊ ပပည်တွေင်ျေးပပည်ပ အ ွေ ွဲ့အစညျ်ေးမ  ျေးနှင ် ပူျေးကပါင်ျေးကဆ င်    ်န၊် 

(ဇ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေး ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးနှင ် ကေသ  မ  ျေး၏ 

လူမှုက ျေး၊ စီျေးပွေ ျေးက ျေး ွေ ွဲ့ပ ြိုျေးတိုျေးတ က် ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ဟန်   ည်ီစွေ  ကဆ င်   ်နိငု် န်။ 

 

အခန်ျေး (၃) 

အမ  ိျေးသ ျေးအဆင ်က  ်မတီေွေွဲြို့စည်ျေးပခင်ျေးနှင ် လုပ်ငန်ျေးတ ဝနမ်  ျေး 

၄။ အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သည-် 

( ) အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီ ို သင က်လ  က်သ  

ပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပ င  ် ွေ ွဲ့စည်ျေး မည။် 

( ) က  ်မတီ ိ ုလုိအပ်ပါ  ပပင်ဆင် ွေ ွဲ့စည်ျေးနိုင်သည်။ 

၅။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် နိငု်င  ဝနထ်မ်ျေး မဟုတ်ကသ  အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ်က  ်မတီဝင်မ  ျေး၏   ျီေးပမ င ်ကငွေနှင ်စ တိ်မ  ျေး ို 

အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူည ီ  ်ပ င ် သတ်မှတက်ပျေး မည။် 

၆။ အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ်က  ်မတီ၏ လုပ်ငန်ျေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိုင်ျေးပ စသ်ည-် 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးပ င်ျေးနငှ ် စီမ  နို့် ွေ ပ င်ျေးပပြု န ်မူဝါေမ  ျေး၊ လမ်ျေးညွှန်   မ်  ျေး 

  မှတ်ကပျေးပ င်ျေးနှင  ်က ီျေး  ပ်ပ င်ျေး၊ 

( ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု ်ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး၏ လုပ်ငန်ျေးကဆ င ်  ်မှုမ  ျေး ို 

ည ိနိှုင်ျေးကပါင်ျေးစပ်ကပျေးပ င်ျေး၊ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဆုိင်   စိစ ပ်မ  ျေးနှင ် စပ်လ ဉ်ျေး၍ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီနှင ် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတတီိုို့၏ နှစစ်ဉအ်စီ င်  စ  ိ ုစိစစ်ပပီျေး 

အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သိုို့ တင်ပပပ င်ျေး။ 

(ဃ) အစိုျေး အ ွေ ွဲ့  အ ါအ ျေးကလ  ်စွေ  ကပျေးအပက်သ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနငှ ် 

စပ်လ ဉ်ျေးသည  ်အပ  ျေးလုပ်ငနျ်ေးတ ဝနမ်  ျေး ို ထမ်ျေးကဆ င်ပ င်ျေး။ 

 

အခန်ျေး (၄) 

တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မ တု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေးနှင ် ကေသဆုိင်   ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး ေွေွဲြို့စည်ျေးပခင်ျေး 

Mya
nm

ar 
La

w In
for

mati
on

 Sys
tem

 (M
LIS

)



ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမျ်ေးက ျေးဥပကေ 

Page 5 of 20 

၇။ အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီသည-် 

( )  မ္  အကမွေအနှစ ်ကေသ ိုလည်ျေးက  င်ျေး၊ အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသ ို လည်ျေးက  င်ျေး 

   ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န ်သ ဆုိ်င်   တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယအ်စိုျေး အ ွေ ွဲ့နငှ ် ည ိနိှုင်ျေး၍ ကအ  ်က  ်ပပပါ 

ပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပါဝင်ကသ  တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယထိ်န်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီ ို  ွေ ွဲ့စည်ျေး မည-် 

 

(၁) သ ်ဆိုင်  တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ်ပပည်နယ်ဝန်က ီျေး  ြုပ် ဥ ကဌ 

(၂) 
သ ်ဆိုင်   တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ် ပပည်နယ်အစိုျေး အ ွေ ွဲ့  တ ဝန်ကပျေး အပ်ကသ  တိုင်ျေးကေသက ီျေး 

သုိို့မဟုတ ်ပပည်နယ်ဝန်က ီျေးတစ်ဦျေး 
ေုတိယဥ ကဌ 

(၃) ညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ်ပပည်နယ်အကထွေကထွေအုပ်  ြုပ်က ျေး ဦျေးစီျေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၄) 
ေုတိယညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်လယ်ယ ကပမ စီမ  နိ်ု့ ွေ က ျေးနှင ် 

စ  ငျ်ေးအင်ျေးဦျေးစီျေးဌ န 
အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၅) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ဦျေးစီျေးမှ ျေး၊ ပမိြုွဲ့ပပနှင ် အိမ်   ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးက ျေးဦျေးစီျေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၆) ညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ်ပပည်နယ်ဟုိတယ်နှင ်   ီျေး သွေ ျေးလ က ျေးညွှန်   ျေးမှုဦျေးစီျေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၇) ညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ်ပပည်နယ်စည်ပင်သ ယ က ျေးအ ွေ ွဲ့ အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၈) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ဦျေးစီျေးမှ ျေး၊ ပတ်ဝန်ျေး  င်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး ဦျေးစီျေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၉) 
ညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ ် ပပည်နယ်က အ င်ျေးအပမစ်နှင ် ပမစ်က   င်ျေးမ  ျေး 

 ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးတိုျေးတ ်က ျေးဦျေးစီျေးဌ န 
အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၁၀) ညွှန်   ျေးက ျေးမှ ျေး၊ လူမှုဝန်ထမ်ျေးဦျေးစီျေးဌ န အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၁၁) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထနိ်ျေးသမိ်ျေးပ င်ျေးနှင ်စပ်လ ဉ်ျေး၍  ျွမ်ျေး  င်သူ သ ုျေးဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၁၂) 
ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယထ်ိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေး ိုကဆ င်   ်ကနကသ  ကေသ   

အနည်ျေးဆ ုျေးသ ုျေးဦျေးမှ အမ  ျေးဆ ုျေးငါျေးဦျေးထိ 
အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၁၃) သ ်ဆိုင်   ဦျေးစီျေးဌ န ွေ  တ ဝန်   အတွေင်ျေးက ျေးမှ ျေး 

( ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု ်ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတ ီိ ုလုိအပ်သလုိပပငဆ်င် ွေ ွဲ့စည်ျေး နိငု်သည။် 
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(ဂ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတတီွေင် ပါဝင်သည  ်နိငုင်  ဝန်ထမ်ျေး မဟုတက်သ  

အ ွေ ွဲ့ဝင်မ  ျေး၏   ျီေးပမ င ်ကငွေနငှ ် စ တိ်မ  ျေး ိ ုသတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

၈။ သ ်ဆုိင်   တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပညန်ယအ်စိုျေး အ ွေ ွဲ့ သုိို့မဟတု် ကနပပည်ကတ က်  င်စီ သုိို့မဟတု် 

 ိုယ်ပိုငအ်ုပ်  ြုပ် ွေင  ်တိငု်ျေး သုိို့မဟုတ်  ိယု်ပုိငအ်ုပ်  ြုပ် ွေင ် ကေသ ဦျေးစီျေးအ ွေ ွဲ့သည-် 

( )  မ္  အကမွေအနှစက်ေသနှင ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေးမှအပ   န်ယဉက်  ျေး 

မှုအကမွေအနစှ်ကေသမ  ျေး ို    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေး န် ကအ  က်  ်ပပပါပုဂဂိြုလ်မ  ျေးပါဝင်ကသ  ကေသဆုိင်   

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို  ွေ ွဲ့စည်ျေး မည-် 

 

(၁)  ရုိင် သုိို့မဟုတ် ပမိြုွဲ့နယ် အကထွေကထွေအုပ်  ြုပ်က ျေး ဦျေးစီျေးဌ နမှ အ   ှိတစ်ဦျေး ဥ ကဌ 

(၂)  ရုိင် သုိို့မဟုတ် ပမိြုွဲ့နယ် က  ျေးလ ်ကေသ  ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးတိုျေးတ ်က ျေးဦျေးစီျေးဌ နမှ အ   ှိတစ်ဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၃)  ရုိင် သုိို့မဟုတ် ပမိြုွဲ့နယ် လယ်ယ ကပမစီမ  နိ်ု့ ွေ က ျေးနှင ် စ  င်ျေးအင်ျေး ဦျေးစီျေးဌ နမှ အ   ှိတစ်ဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၄) ပမိြုွဲ့နယ ်စည်ပင်သ ယ က ျေးအ ွေ ွဲ့မှ အ   ှိတစ်ဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၅) ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထနိ်ျေးသမိ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေး ို ကဆ င်   ် ကနကသ  ကေသ  တစ်ဦျေး အ ွေ ွဲ့ဝင် 

(၆) သ ်ဆိုင်   ဦျေးစီျေးဌ န ွေ  တ ဝန်   အတွေင်ျေးက ျေးမှ ျေး 

( ) ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ ို လုိအပ်သလုိ ပပင်ဆင် ွေ ွဲ့စည်ျေးနိုင်သည်။ 

(ဂ) ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတတီွေင် ပါဝင်သည ် နိုင်င  ဝနထ်မ်ျေး မဟတုက်သ အ ွေ ွဲ့ဝင်မ  ျေး၏   ျီေးပမ င က်ငွေနှင ် 

စ တိ်မ  ျေး ိ ုသတ်မှတ်ကပျေး မည်။ 

 

အခန်ျေး (၅) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသသတ်မှတပ်ခင်ျေး 

၉။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ယဉက်  ျေးမှု အကမွေအနစှ်ကေသအပ စ် ကအ  ်ပါကေသအမ ြိုျေးအစ ျေး တစ်  ုု ိုပ စက်စ၊ 

တစ် ထု ်ပုိ၍ပ စက်စ နယ်နမိိတ်က  ်ပပ၍ အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ   ်ပ င ် အမနိိ်ု့က   ်ပင စ  

ထုတ်ပပန်သတ်မှတ်နိငု်သည-် 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသ၊ 

( )    ျေး  ကေသ။ 

၁၀။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် လုိအပ်လ င် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသနငှ ်    ျေး  ကေသအတွေင်ျေး တွေင် 

ကပမယ စီမ  နို့် ွေ က ျေးအတွေ ် ကအ  ်ပါအတိုင်ျေး ကဆ င်   ် မည်- 
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( ) အစိုျေး ဌ န သုိို့မဟတု် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးတစ်  ုု၏ စီမ  နို့် ွေ မှုကအ  တ်ွေင် ှကိသ ကပမပ စ်ပါ  

သ ်ဆုိင်  အစိုျေး ဌ န သုိို့မဟုတ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနှင ် က ိြုတင်ည ိနိှုင်ျေးကဆ င်   ပ် ငျ်ေး၊  လုိအပ်ပါ  အစိုျေး အ ွေ ွဲ့သုိို့ 

တင်ပပ ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

( ) ပုဂဂိြုလ် သုိို့မဟတု် ပုဂဂလိ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေး  စို ပ် ြိုျေးလုပ် ိငု် ွေင ၊် လ ်ဝယ်ထ ျေး ွေင ်၊ အသ ုျေးပပြု ွေင ်၊ အ  ြိုျေး  စ ျေး ွေင ်၊ 

ဆ ်   ွေင  ်သုိို့မဟတု် လွှ ကပပ င်ျေး ွေင ် ှကိသ  ကပမပ စ်ပါ သ ်ဆုိင်   ဥပကေနှင အ်ညီ သ ်ဆုိင်  ပဂုဂိြုလ်၊ 

ပုဂဂလိ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနငှ ် ည ိနိှုင်ျေးကဆ င်   ပ် င်ျေး။ 

 

အခန်ျေး (၆) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသ    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးပခင်ျေး 

၁၁။ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးတွေင် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် အ င်ျေးအ  င်ျေး ိ ုအဟနိ်ု့အတ ျေး၊ 

အကန ှင ်အယ ှ်ပ စ်ကစသည  ်မည်သည ်အကဆ  အ်အ ုမ  ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေးမပပြု န် တ ျေးဆီျေးပ င်ျေး၊ 

   ျေးက   ်ကဆ  ်လုပ်ထ ျေးမှုမ  ျေး ို  ယ် ှ ျေးကစပ င်ျေးတိုို့ ို သတ်မှတ်   မ်  ျေးနငှ ်အညီ ကဆ င်   န်ိငု်သည။် 

၁၂။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသ တစ်  ု င်ျေးအလုိ  ်အကဆ  ်အအ ကုဆ  ်လုပ်  ၌ လုိ ်န  မည ် စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေးနှင ် 

သတ်မှတ်   ်မ  ျေး ို ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တညူီ   ပ် င ် သတ်မှတ်နိငု်သည်။ 

၁၃။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ိုသတ်မှတ်    ်မ  ျေးနှင အ်ညီ ကဆ င်   ် မည်။ 

၁၄။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေး၌ ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို ကဆ င်    ်န ်လုိအပ်ပါ  

ဝနက် ီျေးဌ န၏သကဘ တူညီ   ် ယူ မည်- 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ု၏ ပ ဝဏ် ိ ုသတ်မှတ်ပ င်ျေး၊ 

( ) ပုေ်မ ွေ  ( ) အ  သတ်မှတ်သည ်ပ ဝဏ်အတွေင်ျေး ကဆ င်   သ်ည ်  ိစစ ပ်မ  ျေးအတွေ ် လုိ န်  မည ် 

စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေး သတ်မှတ်ပ င်ျေး၊ 

(ဂ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ုအ ျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေးကစ င က်  ှ ်က ျေးအ ွေ ွဲ့မ  ျေး  ွေ ွဲ့စည်ျေး၍ ထိန်ျေးသိမ်ျေး ကစ င က်  ှ ်ပ င်ျေး။ 

 

အခန်ျေး (၇) 

ဝနက် ီျေးဌ န၏ လုပ်ငန်ျေးတ ဝန်မ  ျေး 

၁၅။ ဝနက် ီျေးဌ န၏ လုပ်ငန်ျေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိုင်ျေးပ စသ်ည်- 
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( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး၊ က  ်ထုတက် ျေးနှင ် သုကတသန ပပြုလုပ်က ျေး လုပ်ငန်ျေးမ  ျေး 

ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

( ) ထင်  ှျေးက   ်   ျေး၍ ယဉက်  ျေးမှုတန် ုိျေးပမင ်မ ျေးကသ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးနှင ် ပ  ်စီျေး ယိုယွေင်ျေးကနကသ  

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ို ဦျေးစ ျေးကပျေးထိန်ျေးသိမ်ျေး ကစ င ်က  ှ ်ပ င်ျေး၊ 

(ဂ) အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ုိလည်ျေးက  င်ျေး၊ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသအတွေင်ျေး 

က ျှေးကဟ င်ျေးကန  နှင ် က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ိလုည်ျေးက  င်ျေး အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တူညီ    ်ပ င ် 

သတ်မှတပ် င်ျေး၊ 

(ဃ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ို  မ္  အကမွေအနှစစ်  င်ျေးတွေင် ပါဝင်နိုငက် ျေးအတွေ ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ 

သကဘ တူညီ   ်ပ င ် ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(င) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေးမှ က ျှေးကဟ င်ျေးဝတထြုပစစည်ျေးမ  ျေး ပပည်ပသုိို့ မက   ် ိှကစက ျေးနငှ ် 

ပပည်ပသုိို့က   ် ိှသွေ ျေးကသ  က ျှေးကဟ င်ျေးဝတထြုပစစည်ျေးမ  ျေး ပပန်လည်  ိှက ျေးတိုို့အတွေ ် လုိအပ်သလုိ ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

ပပည်ပမှ ပပနလ်ည်  ိှလ ကသ  က ျှေးကဟ င်ျေးဝတထြုပစစည်ျေးမ  ျေး ို တ ်နိငု်သမ  မူလတည် ှ ိ    ကေသ၌ 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးထ ျေး ှိ န်ကဆ င်   ်ပ င်ျေး၊ 

(စ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်မ  ျေး ို တန် ုိျေး 

ထ ျေးဂုဏ်ယတူတ်ကစက ျေးအတွေ ် အသိပည ကပျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဆ) အစိုျေး အ ွေ ွဲ့  အ ါအ ျေးကလ  ်စွေ  သတ်မှတက်သ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်   ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးပ င်ျေး ဆုိင်   

လုပ်ငန်ျေးတ ဝန်မ  ျေး ို ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဇ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေး၏ 

တင်ပပ   ်မ  ျေး ို ဥပကေနငှ အ်ညီ ဆ ်လ က်ဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဈ) ပုေ်မ ၄၉၊ ပုေ်မ ွေ  ( ) အ  အယူ  မှုအကပေါ် အတည်ပပြုပ င်ျေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး သုိို့မဟတု် ပယ်   ်ပ င်ျေး၊ 

(ည) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ထိ ို ်မှုတွေင် ထိ ိ ု်ကအ င်ကဆ င်   သူ်  ကပျေးကလ  က်စ န် ယဉက်  ျေးမှု အကမွေအနှစမှ် 

အ  ြိုျေးအပမတ်  ှိသည ် အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေး   နပ် ကုငွေထည ဝ်င်ကစ န်၊ အ  ြိုျေးအပမတ်၏ တစ်စတိတ်စ်ပုိင်ျေးအ ျေး 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေးတွေင် ထည ်ဝငက်စ န ်သတ်မှတ်ပ င်ျေး၊ 

(ဋ) နိငု်င ကတ ်ဘဏ္ဍ  နပ် ုကငွေမှ  ကငွေအပပင် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ထိက   ်စွေ  

အက  ငအ်ထညက်  ် ကဆ င်   န်ိုငက် ျေးအတွေ ် နိငု်င ကတ ်၏ဘဏ္ဍ က ျေးဆုိင်   စည်ျေးမ ဉ်ျေးစည်ျေး မ်ျေးမ  ျေးနှင အ်ညီ 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်စီမ  နိ်ု့ ွေ မှု  နပ် ုကငွေတစ် ပ် ိ ုတည်ကထ င် ထ ျေး ှိပ င်ျေး။ 

 

အခန်ျေး (၈) 

တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မ တု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီနှင ် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး၏ 

လုပ်ငန်ျေးတ ဝန်မ  ျေး 
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၁၆။ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ လုပ်ငန်ျေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိငု်ျေးပ စသ်ည်- 

( )  မ္  အကမွေအနှစန်ငှ ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် 

စီမ  နိ်ု့ ွေ က ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

( )  မ္  အကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနှစ် စ  င်ျေးတင်သွေင်ျေးစဉ်  အတည်ပပြုထ ျေးသည ် 

ဘ ်စ လုွှမ်ျေးခ  ြုကသ  စီမ  နို့် ွေ က ျေးလုပ်ငန်ျေးစဉန်ငှ ်အညီ ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ကေသအတွေင်ျေး ိှ ကေသ  မ  ျေး၏ အန ဂတ်ပမိြုွဲ့ပပ၊ က  ျေး    ွေ ွဲ့ပ ြိုျေးက ျေး စီမ  ိနျ်ေးမ  ျေး 

  မှတ်အက  င်အထည်က  ် ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဃ)  မ္  အကမွေအနှစန်ှင ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ကေသအတွေင်ျေး ိှပမိြုွဲ့ပပ၊ က  ျေး   မ  ျေးတွေင် 

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ စိစစ်၍  ွေင ်ပပြုပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် ပငင်ျေးပယ်ပ င်ျေး- 

(၁) အကဆ  အ်အ ု ိ ုတညက်ဆ  ပ် င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ကဆ  လု်ပ်ပ င်ျေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ ဝင်ျေးခ  နယ်နိမိတ် တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

(၂) မူလ ှိပပီျေး ဟိတုယ၊် မုိတယ်၊ ဧည က်ဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုပ်ိသ  သုိို့မဟုတ် စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေး အကဆ  ်အအ  ုိ ု

ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ 

(၃) ကေသ  မ  ျေး  ကဆ င်   ်သည ် စီျေးပွေ ျေးက ျေး၊ လူမှုက ျေး ိစစ ပ်မ  ျေး ိ ုဤဥပကေပါပပဋ္ဌ န်ျေး   ်မ  ျေး နှင ်အညီ 

ထိန်ျေးသိမ်ျေး  ပ်မတ် ကဆ င်   ်ပ င်ျေး၊ 

(၄) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ု၏ ဝင်ျေးခ  နယ်နိမိတ ်ို ပပငဆ်င်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(၅) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ င်ျေး၊ တ တ ျေး၊ ဆည်ကပမ င်ျေး၊ တ တမ  ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး၊ လ ပ်စစ်နှင  ်

ဆ ်သွေယက် ျေးဆုိင်  လုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(၆) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး လုပ်ငန်ျေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလုိအပ်ကသ  အကဆ  အ်အ ု၊ 

လူအမ  ျေးသ ုျေး အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေးကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး၊ 

(၇) သတ်မှတ်   န်ငှ ်  ို ်ညီမှုမ ှိသည ် အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး ို ပပနလ်ညပ်ပင်ဆငက်စပ င်ျေး၊    ်သိမ်ျေးကစပ င်ျေး။ 

(င)  မ္  အကမွေအနှစန်ှင ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးအတွေင်ျေး ိှယဉက်  ျေးမှုအကမွေ အနှစ ်

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် စီမ  နို့် ွေ က ျေး  ိစစ ပ်မ  ျေးနှင ်စပ်လ ဉ်ျေးသည ်အစီ င ် စ  ို အမ ြိုျေးသ ျေး အဆင က်  ်မတီသုိို့ နှစ်စဉ် 

အစီ င်  တငပ်ပပ င်ျေး။ 

၁၇။ ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ လုပ်ငန်ျေးတ ဝနမ်  ျေးမှ  ကအ  ်ပါအတိငု်ျေးပ စ်သည်- 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနငှ ် စီမ  နို့် ွေ က ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

( )  မ္  အကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနှစ် စ  င်ျေးတင်သွေင်ျေးစဉ်  အတည်ပပြုထ ျေးသည ် 

ဘ ်စ လုွှမ်ျေးခ  ြုကသ  စီမ  နို့် ွေ က ျေးလုပ်ငန်ျေးစဉန်ငှ ်အညီ ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေး ိှ ကေသ  မ  ျေး၏ အန ဂတ်ပမိြုွဲ့ပပက  ျေး     ွေ ွဲ့ပ ြိုျေးက ျေး စီမ  ိနျ်ေးမ  ျေး 

  မှတ်အက  င်အထည်က  ် ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်   န်ငှ ်  ို ်ညီမှုမ ှိသည ် အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး ို ပပနလ်ညပ်ပင်ဆငက်စပ င်ျေး၊    ်သိမ်ျေးကစပ င်ျေး၊ 
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(င) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် စီမ  နို့် ွေ က ျေး  ိစစ ပ်မ  ျေးနငှ ် 

စပ်လ ဉ်ျေးသည  ်အစီ င်  စ  ိ ုသ ်ဆုိင်  တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပညန်ယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် 

အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတသုိီို့ နှစ်စဉ်အစီ င်  တင်ပပပ င်ျေး။ 

၁၈။ ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသတွေင် ကဆ င်   လုိ်သည ် 

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ိ ုဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တညူီ   ်ပ င ် ကဆ င်   ်ပ င်ျေး၊ စိစစ၍်  ွေင ်ပပြုပ င်ျေး သုိို့မဟတု် 

ပငင်ျေးပယ်ပ င်ျေး- 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ုနှင ် ယင်ျေးဝင်ျေးခ  နယ်နိမိတ် ို ပပငဆ်င်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ ငျ်ေး၊ 

( ) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ င်ျေး၊ တ တ ျေး၊ က ကပမ င်ျေး၊ တ ကဘ ငက်ဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး၊ လ ပ်စစ်နငှ  ်ဆ ်သွေယက် ျေးဆုိင်   

လုပ်ငန်ျေးမ  ျေးကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဂ) စီမ  နို့် ွေ မှုအ  မပ စမ်ကနလုိအပ်ကသ  အကဆ  ်အအ ု၊ လူအမ  ျေးသ ုျေး အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး။ 

၁၉။ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီသည် 

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု    ်ကလ   ထ် ျေးလ မှုမ  ျေး ို အကမွေအနစှ ်ထိ ို ်နိုင်မှု ဆန်ျေးစစ်   ် ပပြုလုပ်ကစပပျီေး 

ကတွေွဲ့ ှိ    ်လေ်ကပေါ်မူတည၍် ပုေ်မ ၂၉ ပါ ပပဋ္ဌ န်ျေး   ်မ  ျေးနှင ်အညီ စိစစ် မည။် 

၂၀။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   က်ပျေးထ ျေးသည ်  ိစစ ပ်မ  ျေး ိ ု ွေင ်ပပြုစဉ ် သတ်မှတ်ကပျေးထ ျေးသည  ်စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေးအတိငု်ျေး 

ကဆ င်   ပ် င်ျေးမ ှိလ င် က ိြုတင် ွေင ်ပပြု    ်ို ပပနလ်ညရ်ပ်ုသိမ်ျေးနိုင်သည်။ 

 

အခန်ျေး (၉) 

က ိ တင်ခွေင ပ်ပ ခ   ်ကလ   ထ် ျေးပခင်ျေး၊ စိစစ်ပခင်ျေးနှင ် ထုတက်ပျေးပခင်ျေး 

၂၁။ ကအ  ်ပါလုပ်ငန်ျေး တစ ်ပ် ပ် ို ကဆ င်   လုိ်သူသည် တည်ဆ ဥပကေမ  ျေးပါ ပပဋ္ဌ န်ျေး   ်မ  ျေး ို လုိ ်န  မည ်အပပင် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးအကပေါ် ထိ ို ်မှုမ ှိက   င်ျေး က ိြုတင် ွေင ်ပပြု    ်  ိှ န ် မ္  အကမွေအနှစက်ေသ 

သုိို့မဟုတ ်အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ကေသအတွေင်ျေးပ စ်ပါ  တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီသုိို့လည်ျေးက  င်ျေး၊  မ္  အကမွေ အနစှ်ကေသ သုိို့မဟတု် 

အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသမှအပ   နယ်ဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ကေသအတွေင်ျေးပ စ်ပါ  ကေသဆုိင်   

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသုိို့လည်ျေးက  င်ျေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေး နှင ်အညီ ကလ   ်ထ ျေး မည်- 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသအတွေင်ျေး ှိ ပမြိုွဲ့ပပနငှ ် က  ျေး   တွေင်- 

(၁) အကဆ  အ်အ ု တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟတု် တိုျေး   ွဲ့ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး၊ 

(၂) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမှတစ်ပါျေး အပ  ျေးအကဆ  ်အအ ု ုိ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် ယင်ျေး၏ 

ဝင်ျေးခ  နယန်ိမိတ ်ိ ု    ပ ငျ်ေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 
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(၃) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ို မထိ ို ်သည  ်သ သန ိအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ပည က ျေး၊   န်ျေးမ က ျေးဆုိင်   

အကပ   အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး ပပြုပပင်မွေမ်ျေးမ ပ င်ျေး၊ အသစတ်ညက်ဆ  ပ် င်ျေး၊ 

(၄) လမ်ျေးမ  ျေးတိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ ပပငဆ်င်ပ င်ျေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေးမ  ျေး ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ 

(၅) က တွေင်ျေး၊ က  န်၊ က  ူျေး န်၊ က ကလှ င် န၊် ကမွေျေးပမ က ျေး န်မ  ျေး၊ ကမွေျေးပမ က ျေးခ  မ  ျေး၊ နှစ် ှည်ပင် စို ပ် ြိုျေးပ င်ျေးမ  ျေး 

ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ ပပြုပပင်မွေမ်ျေးမ ပ င်ျေး၊ 

(၆) လ ်မှုလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   အလုပ်ရ ုမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပင်ပ င်ျေး၊ 

(၇) စီျေးပွေ ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   စ ျေးကသ  ်ဆုိင်မ  ျေး၊ အမတှတ် ပစစည်ျေး အက  င်ျေးဆုိင်မ  ျေး၊   ီျေးသွေ ျေး လုပ်ငန်ျေး 

ကဆ င်   မ်ှုဆုိင်  မ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပငပ် င်ျေး၊ 

(၈) ပပ န်ျေးလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   အကဆ  အ်အ အုသစ် ကဆ  လု်ပ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပငပ် င်ျေး၊ 

(၉) မူလ ှိပပီျေး ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ ဧည က်ဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုပ်ိသ  သုိို့မဟုတ် အကသျေးစ ျေး၊ အလတ်စ ျေး၊ 

စ ်မှုလုပ်ငန်ျေးအကဆ  အ်အ ု ို ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ 

(၁၀)  ဟတ်ယ ဉ၊် လူစီျေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ အပ  ျေးစ ်တပ၊် စ မ်  ယ ဉ ်ပ  သန်ျေးပ င်ျေး။ 

( )    ျေး  ကေသတွေင်- 

(၁) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ င်ျေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေး၊ ယ ဉ ်ပ်န ျေးစ န်ျေး၊  ထ ျေးလမ်ျေး၊  ထ ျေးဘူတ ရ ု၊ အ ျေး စ ျေးရ ု၊ 

အ ျေး စ ျေး ွေင်ျေးမ  ျေး၊ အကဆ  ်အအ ုနငှ ် တ တ ျေးမ  ျေး အသစ်တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် ယင်ျေးတိုို့ ိ ုတိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

(၂) ဆ ်သွေယက် ျေးတ ဝါတိငုမ်  ျေး၊ ကပမကအ  ်လုပ်ငန်ျေးမ  ျေး၊ ကပမကအ  ် ဓ တ်အ ျေးက ိြုျေးမ  ျေး၊ လ ပ်စစ ်

မဟ ဓ တ်အ ျေးလုိင်ျေးမ  ျေး၊ ဓ တ်အ ျေး ွေ ရ ုမ  ျေး၊ ဓ တ်တိငု်မ  ျေး၊ ဓ တက်ငွေွဲ့ပုိ လုိ်င်ျေးမ  ျေး တည်ကဆ  ် စို ထူ်ပ င်ျေး၊ 

(၃)  ဟတယ် ဉ၊် လူစီျေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ ကမ င်ျေးသူမ  ကလယ ဉ် ပ တ်သန်ျေးပ  သန်ျေးပ င်ျေးလုပ်ငန်ျေး ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(၄) ဇ တရ် ု   သုိို့ကသ  က   က်ပ က ျေးဆုိင်   အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး၊ တည်ျေး ိကု ျေး အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ န ျေးကနစ နျ်ေးမ  ျေး၊ 

ပမင်ျေးစီျေးစ န်ျေး ပပြိုင် ွေင်ျေးမ  ျေးနငှ  ်အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး။ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင်- 

(၁) လယက်ပမ၊ ယ ကပမမ  ျေးအကပေါ်တွေင် သဘ ဝပတ်ဝန်ျေး  င်နှင ် ပတ်ဝန်ျေး  ငပ်မင် ွေင်ျေး ို ထိ ို  ်ကစကသ  

နှစ် ှည်ပင်မ  ျေး စို ပ် ြိုျေးပ င်ျေး၊ 

(၂) မူလကပမမ  ်နှ သွေင်ပပင ်ို ပ  ်စီျေးကစနိငု်သည  ်ကအ  ်ပါလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ကဆ င်   ်ပ င်ျေး- 

(  ) က ွှေ  င်ပ င်ျေး၊ သ ထုတ်ပ င်ျေး၊ က    ်ထုတ်ပ င်ျေး၊ အုတ် ုတ်ပ င်ျေး၊ အမိှု ်မ  ျေးစုပ စုွေနို့်ပစ်ပ င်ျေး၊ 

က ဆုိျေးထုတ်ပ င်ျေး၊ 

(  ) သဘ ဝ ုန်ျေး မူမ  ျေးနငှ ် ကတ င် ုန်ျေးမ  ျေး ပ ြို   ်ပ င်ျေး၊ ကပမည ိပ င်ျေး၊ ကပမတူျေးပ င်ျေးနငှ ် က စျီေးက လ  

ပိတ်ဆုိို့တ ျေးဆီျေးပ င်ျေး၊ 

(ဂဂ)  န်၊ က   င်ျေး၊ ဆညက်ပမ င်ျေး၊ တ တမ ၊ လ ြို၊   ြိုင ်မ  ျေး ကပမ ုိို့ပ င်ျေး။ 
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(၃) လ ် ိှကပါ က်   က်နသည ် ကေသမ ြိုျေး င်ျေး သဘ ဝသစ်ပင်မ  ျေး ို  တု်ထွေင်ပ င်ျေး၊  င်တန်ျေးမ  ျေး ို    ်ဆီျေးပ င်ျေး၊ 

ကေသမ ြိုျေး င်ျေးမဟုတက်သ  မ ြိုျေးစိတ်မ  ျေး၊ နှစ် ှည်ပင်မ  ျေး စိ ု်ပ ြိုျေးပ င်ျေး၊ 

(၄) ဝင်ျေးခ  တစ ်ု ုအတွေင်ျေး  က   က်နသည ် က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ကန  မ  ျေး၏ ပမင် ွေင်ျေး ိ ု

တမင်  ျုေး ွေယ်ပ င်ျေး၊ အလွေယတ် ူဝင်က   ်သွေ ျေးလ   ည ်ရှုမ ကအ င် ပိတ်ဆုိို့တ ျေးဆီျေးပ င်ျေး၊ ခ   တ်    ပ င်ျေး။ 

၂၂။ ( ) ပုေ်မ ၂၁ အ  ကလ   ်ထ ျေး   ်နငှ ် စပ်လ ဉ်ျေး၍- 

(၁) တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု ်ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီသည် သတ်မှတ်   ်နှင အ်ညီ   က်ပါင်ျေး ၆၀ အတွေင်ျေး 

စိစစ်ဆ ုျေးပ တ် မည်။ 

(၂) ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် သတ်မှတ ်  ်နငှ ်အညီ   က်ပါင်ျေး ၃၀ အတွေင်ျေး စိစစ ်

ကဆ  ်   ် မည။် 

( ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု ်ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ပုေ်မ ွေ ( ) ၊ ပုေ်မ ွေ ငယ် (၁) အ  စိစစ်ပပီျေး 

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   ်ထုတ်ကပျေးပ င်ျေး သုိို့မဟုတ်  ိငု်လ ုကသ  အက   င်ျေးပပ   ်ပ င ် ပငင်ျေးပယ်ပ င်ျေး ပပြုနိုင်သည။် 

(ဂ) ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် ပုေ်မ ွေ  ( )၊ ပုေ်မ ွေ ငယ် (၂) အ  စိစစ်ပပီျေး က ိြုတင်  ွေင ်ပပြု    ်

ထုတ်ကပျေးပ င်ျေး သုိို့မဟုတ်  ိငုလ် ုကသ  အက   င်ျေးပပ   ်ပ င ် ပငင်ျေးပယ်ပ င်ျေး ပပြုနိုင်သည်။ လုိအပ်ပါ  ဝနက် ီျေးဌ နသုိို့ 

သကဘ ထ ျေးမှတ်   ပ် င ် တင်ပပနိုင်သည်။ 

၂၃။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မ ွေ  (ဂ) အ  တင်ပပ   ် ို စိစစ်၍ လုိအပ်ပါ  သ ်ဆုိင်   အစိုျေး ဌ န၊ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးနှင ် 

ည ိနိှုင်ျေးကဆ င်   ်ပပီျေး- 

( ) က ြိုတင် ွေင ပ်ပြု    ်ထုတ်ကပျေးသင ်က   င်ျေး ကတွေွဲ့ ှိလ င် ကလ   ်ထ ျေးသူအ ျေး က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ် ထုတက်ပျေး မည်။ 

( ) က ိြုတင် ွေင ်ပပြု    ်ထုတက်ပျေး န် မသင က်   င်ျေး ကတွေွဲ့ ှလိ င် ကလ   ်ထ ျေး   ် ို  ိငု်လ ုကသ  အက   င်ျေးပပ   ်ပ င ် 

ပငင်ျေးပယ် မည်။ 

၂၄။ ( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသတွေင် ကအ  ်ပါလုပ်ငန်ျေးတစ် ပ် ပ် ို ကဆ င်   ်လုိသူသည် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေးအကပေါ် ထိ ို ်မှုမ ှကိ   င်ျေး က ြိုတင် ွေင ်ပပြု    ် ှိ န်  မ္  အကမွေအနစှ်ကေသ သုိို့မဟတု် 

အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ယ်ဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ်ကေသအတွေင်ျေးပ စပ်ါ  တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီသုိို့လည်ျေးက  င်ျေး၊  မ္  အကမွေအနစှ်ကေသ သုိို့မဟတု် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမှအပ   န်ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသအတွေင်ျေးပ စ်ပါ  ကေသဆုိင်   

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသုိို့လည်ျေးက  င်ျေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေးနှင ်အညီ ကလ   ်ထ ျေး မည်- 

(၁) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ု၏ မူလက ျှေးကဟ င်ျေး ပ ုသဏဌ န် ိုပ စက်စ၊ မူလက ျှေးကဟ င်ျေးလ ်   ို ပ စက်စ 

ကပပ င်ျေးလ ပ င်ျေးမ ှကိစဘ  ပပြုပပင်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးမှုလုပ်ငန်ျေး ကဆ င ်  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟတု် ယင်ျေး၏ ဝင်ျေးခ  နယန်ိမိတ ်ို 

ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

(၂) က ျှေးကဟ င်ျေးသုကတသနဆုိင်   တူျေးက  ်မှုလုပ်ငန်ျေး ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(၃) ပပတို မ်  ျေး တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး၊  ွေင ်လှစပ် င်ျေး၊ 
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(၄) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး လုပ်ငန်ျေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလုိအပ်ကသ  အကဆ  အ်အ ု၊ 

လူအမ  ျေးသ ုျေး အကပ    အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး။ 

( ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု ်ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင ်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီသည် 

ယင်ျေးတိုို့၏ သကဘ ထ ျေးမှတ ်  ်နငှ ်အတူ ဝနက် ီျေးဌ နသုိို့ ဆ ်လ ်တင်ပပ မည။် 

၂၅။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေ်မ ၂၄ အ  ကလ   ်ထ ျေး   ် ုိ ဦျေးစီျေးဌ နအ ျေး စိစစ်ကစပ င်ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟုတ် ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီထ  သကဘ ထ ျေးပပန ်  ျေးပ င်ျေးမ  ျေး 

ပပြုလုပ် မည်။ 

၂၆။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟုတ် ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတသီည် 

ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မ ွေ  ( ) ပါလုပ်ငန်ျေးမ  ျေးနှင ် စပ်လ ဉ်ျေး၍ ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ ထ ျေး ပပန ်  ျေး   အ် - 

( ) က ြိုတင် ွေင ပ်ပြု    ်ထုတ်ကပျေးသင ်က   င်ျေး ကတွေွဲ့ ှိလ င် ကလ   ်ထ ျေးသူအ ျေး က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ် ထုတက်ပျေး မည်။ 

( ) က ိြုတင် ွေင ်ပပြု    ်ထုတက်ပျေး နမ်သင က်   င်ျေး ကတွေွဲ့ ှလိ င် ကလ   ်ထ ျေး   ် ို  ိငု်လ ုကသ  အက   င်ျေးပပ   ်ပ င ် 

ပငင်ျေးပယ် မည်။ 

၂၇။ ဝနက် ီျေးဌ နသည-် 

( ) တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟုတ် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီနှင ် 

ဝနက် ီျေးဌ နတိုို့ သကဘ ထ ျေး ွေ လွေ လ င် ဝနက် ီျေးဌ န၊ ဦျေးစီျေးဌ နနှင ် သ ်ဆုိင်   က  ်မတီတိုို့မှ 

 ိုယ်စ ျေးလှယ်မ  ျေးပါဝင်ကသ  အစည်ျေးအကဝျေးက ေါ်ယူ  င်ျေးပ၍ ည ိနိှုင်ျေးကဆွေျေးကနွေျေးပပျီေး ဆ ုျေးပ တ် မည။် 

( ) လုိအပ်ပါ  ည ိနိှုင်ျေးကဆွေျေးကနွေျေး   ် ုိ အစည်ျေးအကဝျေးမှတ်တမ်ျေးနငှ ်အတူ အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင က်  ်မတီသုိို့ တင်ပပ၍ 

အတည်ပပြုဆ ုျေးပ တ်   ်  ယ ူမည်။ 

၂၈။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟုတ် ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတသီည် 

ပုေ်မ ၂၂၊ ပုေ်မ ွေ  ( )၊ (ဂ) နငှ ် ပုေ်မ ၂၆၊ ပုေ်မ ွေ  ( ) တိုို့အ  က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   က်ပျေး န် ပငင်ျေးပယက်   င်ျေးဆ ုျေးပ တ်လ င် 

မည်သည ်အက   င်ျေးက   င ် ပငင်ျေးပယက်   င်ျေး ကလ   ်ထ ျေးသူထ  အက   င်ျေး   ျေး မည်။ 

၂၉။ ဝနက် ီျေးဌ န  သကဘ ထ ျေးပပန ်  ျေး  တွေင်လညျ်ေးက  င်ျေး၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ ် ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေးသည် ပုေ်မ ၂၂ နငှ ် ၂၆ တိုို့အ  

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   က်ပျေး န ်စစိစ်  တွေင်လည်ျေးက  င်ျေး ကအ  ်ပါအ   ်မ  ျေး ို အကပ   ၍ စိစစ် မည်- 

( )  မ္  အကမွေအနှစက်ေသနှင ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေးအတွေ ်  မ္  အကမွေအနှစ ်

စ နှုနျ်ေးသတ်မှတ်   မ်  ျေး၊ စီမ  နို့် ွေ က ျေးအစအီစဉ်မ  ျေးနငှ ် ညညီွေတ်မှု  ှ ိမ ှိ၊ 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်အ င်ျေးအ  င်ျေးနှင ် ကဂဟစနစ် ိ ုထိ ို ်ပ  ်ယွေင်ျေးကစနိုင်ပ င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသ၏ ပမင် ွေင်ျေး ိ ုထိ ို ်ပ  ်စီျေးကစနိငု်ပ င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(ဃ) ပတ်ဝန်ျေး  င်သဘ ဝပမင် ွေင်ျေး ို အဟနိ်ု့အတ ျေး၊ အကနှ င ်အယှ ် ပ စန်ိငု်ပ င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(င) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ု သုိို့မဟုတ် က ျှေးကဟ င်ျေးကန  နှင ် လွေတ် င်ျေးပ င်ျေး  ှိ မ ှိ၊ 
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(စ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ု၏ ထည်ဝါ နို့်ည ျေးမှု ိ ုထိ ိ ု်ကစနိငု်ပ င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(ဆ) ကပမကပေါ်ကပမကအ  ်၊ က ကပေါ်က ကအ  ် ိှ က ျှေးကဟ င်ျေးယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ို ထိ ို  ်ပ  ်စီျေး ကစနိုင်ပ ငျ်ေး  ှ ိ

မ ှိ၊ 

(ဇ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး၏ လ ုခ  ြုမှု ိ ုထိ ို က်စနိုငပ် င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(ဈ) ပတ်ဝန်ျေး  င် ို ညစည်မ်ျေးမှုပ စ်ကစနိုငပ် င်ျေး  ှ ိမ ှိ၊ 

(ည) ဤဥပကေအ  ထုတ်ပပနထ် ျေးကသ  နည်ျေးဥပကေ၊ စည်ျေးမ ဉ်ျေးနှင ် စည်ျေး မ်ျေးမ  ျေး၊ အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ၊ အမနိိ်ု့၊ 

ညွှန်   ျေး   ်နငှ ် လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေးနှင ်  ိ ု်ညီမှု ိှ မ ှိ။ 

၃၀။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်  ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် ပုေ် ၂၁ 

နှင ် ပုေ်မ ၂၄၊ ပုေ်မ ွေ  ( ) တိုို့ပါ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ် ကလ   ်ထ ျေးကသ   ိစစမ  ျေး အ ျေးလ ုျေးနှင ်စပ်လ ဉ်ျေး၍ 

အကမွေအနစှ်ထိ ို ်နိငု်မှု ဆန်ျေးစစ်   ် ကဆ င်   ် န်နှင ်  ွေင ်ပပြုပပီျေး  ိစစမ  ျေးတွေင် သတ်မှတ်စည်ျေး မ်ျေး   ်မ  ျေး လုိ န် မှု 

 ှ ိမ ှိ ိ ုဦျေးစီျေးဌ န  ကစ င ်  ည ်၍ ပပနလ်ည် တင်ပပ န်ညွှန်   ျေး မည်။ လုိ န် မှုမ ှိပါ   ွေင ်ပပြုမနိိ်ု့ ိ ု

ပယ်   ် မည။် 

 

အခန်ျေး (၁၀) 

တ ျေးပမစခ်  ်မ  ျေး 

၃၁။ မည်သူမ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသအတွေင်ျေး ိှ ပမြိုွဲ့ပပနငှ ် က  ျေး   တွေင် ကအ  ်ပါ  ိစစ ပ်မ  ျေး ို 

တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ 

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   ်မ ဘ  မပပြုလုပ် - 

( ) အကဆ  ်အအ ု တည်ကဆ  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟတု် တိုျေး   ွဲ့ကဆ  ်လုပ်ပ င်ျေး၊ 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမှတစ်ပါျေး အပ  ျေးအကဆ  ်အအ ု ုိ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် ယင်ျေး၏ ဝင်ျေးခ  နယန်ိမိတ် ို 

    ပ င်ျေး၊ ပပင်ဆငပ် င်ျေး သုိို့မဟုတ် တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

(ဂ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ို မထိ ို ်သည  ်သ သန ိအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ပည က ျေး၊   န်ျေးမ က ျေးဆုိင်   

အကပ   အကဆ  အ်အ ုမ  ျေး ပပြုပပင်မွေမ်ျေးမ ပ င်ျေး၊ အသစတ်ညက်ဆ  ပ် င်ျေး၊ 

(ဃ) လမ်ျေးမ  ျေးတိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေးမ  ျေးပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ 

(င) က တွေင်ျေး၊ က  န်၊ က  ျူေး န်၊ က ကလှ င် န၊် ကမွေျေးပမ က ျေး န်မ  ျေး၊ ကမွေျေးပမ က ျေးခ  မ  ျေး၊ နှစ် ှည်ပင် စို ပ် ြိုျေးပ င်ျေးမ  ျေး 

ကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ ပပြုပပင်မွေမ်ျေးမ ပ င်ျေး၊ 

(စ) လ ်မှုလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   အလုပ်ရ ုမ  ျေး အသစတ်ည်ကဆ  ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပင်ပ င်ျေး၊ 

(ဆ) စီျေးပွေ ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   စ ျေးကသ  ်ဆုိင်မ  ျေး၊ အမတှ်တ ပစစည်ျေးအက  င်ျေးဆုိင်မ  ျေး၊   ီျေးသွေ ျေး လုပ်ငန်ျေး 

ကဆ င်   မ်ှုဆုိင်  မ  ျေး တည်ကဆ  ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပငပ် င်ျေး၊ 

(ဇ) ပပ န်ျေးလုပ်ငန်ျေးဆုိင်   အကဆ  အ်အ အုသစ်ကဆ  လု်ပ်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပပြုပပငပ် င်ျေး၊ 
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(ဈ) မူလ ှိပပီျေးဟိတုယ်၊ မုိတယ်၊ ဧည က်ဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုပ်ိသ  သုိို့မဟုတ် အကသျေးစ ျေး၊ အလတ်စ ျေး၊ စ ်မှုလုပ်ငန်ျေး 

အကဆ  ်အအ ု ို ပပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ 

(ည)  ဟတယ် ဉ၊် လူစီျေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ အပ  ျေးစ ်တပ၊် စ မ်  ယ ဉ် ပ  သန်ျေးပ င်ျေး။ 

၃၂။ မည်သူမ     ျေး  ကေသတွေင် ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေး ို တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ 

သုိို့မဟုတ ်ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ်မ ဘ  မပပြုလုပ် - 

( ) လမ်ျေးက   ်လုပ်ပ င်ျေး၊ ဆိပ်  ကဘ တ တ ျေး၊ ယ ဉ ်ပ်န ျေးစ နျ်ေး၊  ထ ျေးလမ်ျေး၊  ထ ျေးဘူတ ရ ု၊ အ ျေး စ ျေးရ ု၊ 

အ ျေး စ ျေး ွေင်ျေးမ  ျေး၊ အကဆ  ်အအ ုနငှ ် တ တ ျေးမ  ျေး အသစ်တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟုတ် ယင်ျေးတိုို့ ိ ုတိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

( ) ဆ ်သွေယက် ျေးတ ဝါတိုငမ်  ျေး၊ ကပမကအ  ်လုပ်ငန်ျေးမ  ျေး၊ ကပမကအ  ် ဓ တ်အ ျေးက ိြုျေးမ  ျေး၊ လ ပ်စစ ်

မဟ ဓ တ်အ ျေးလုိင်ျေးမ  ျေး၊ ဓ တ်အ ျေး ွေ ရ ုမ  ျေး၊ ဓ တ်တိငု်မ  ျေး၊ ဓ တက်ငွေွဲ့ပုိ လုိ်င်ျေးမ  ျေး တည်ကဆ  ် စို ထူ်ပ င်ျေး၊ 

(ဂ)  ဟတယ် ဉ၊် လူစီျေးမီျေးပ ုျေးပ  မ  ျေး၊ ကမ င်ျေးသူမ  ကလယ ဉပ် တ်သန်ျေးပ  သန်ျေးပ င်ျေး လုပ်ငန်ျေးကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဃ) ဇ တ်ရ ု   သုိို့ကသ  က   က်ပ က ျေးဆုိင်   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ တည်ျေး ိကု ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ န ျေးကနစ နျ်ေးမ  ျေး၊ 

ပမင်ျေးစီျေးစ န်ျေး ပပြိုင် ွေင်ျေးမ  ျေးနငှ  ်အကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး တညက်ဆ  ်ပ င်ျေး။ 

၃၃။ မည်သူမ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင် ကအ  ်ပါလုပ်ငန်ျေးတစ် ပ် ပ် ိ ုတိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ်မ  ိှဘ  

မပပြုလုပ် - 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ု၏ မူလက ျှေးကဟ င်ျေး ပ ုသဏဌ န် ိုပ စက်စ၊ မူလက ျှေးကဟ င်ျေးလ ်   ို ပ စက်စ 

ကပပ င်ျေးလ ပ င်ျေးမ ှကိစဘ  ပပြုပပင်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးမှုလုပ်ငန်ျေး ကဆ င ်  ်ပ င်ျေး သုိို့မဟတု် ယင်ျေး၏ဝင်ျေးခ   

နယ်နိမိတ် ိပုပင်ဆင်ပ င်ျေး၊ တိုျေး   ွဲ့ပ င်ျေး၊ 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးသုကတသနဆုိင်   တူျေးက  ်မှုလုပ်ငန်ျေးကဆ င်   ပ် င်ျေး၊ 

(ဂ) ပပတို မ်  ျေးတည်ကဆ  ်ပ င်ျေး၊  ွေင ်လှစပ် င်ျေး၊ 

(ဃ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး လုပ်ငန်ျေး ပ်မ  ျေးအတွေ ် မပ စမ်ကနလုိအပ်ကသ  အကဆ  အ်အ ု၊ 

လူအမ  ျေးသ ုျေးအကပ   အကဆ  ်အအ ုမ  ျေး ကဆ  ်လုပ်ပ ငျ်ေး။ 

၃၄။ မည်သူမ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင် ဤဥပကေအ ထုတက်ပျေးသည ် တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု    ်မ  ိှဘ  

ကအ  ်ပါပပြုလုပ်မှု တစ်  ုုမပပြုလုပ် - 

( ) မူလ ှိပပီျေး ဟိတုယ်၊ မုိတယ်၊ ဧည က်ဂဟ ၊ တည်ျေး ိ ုပ်ိသ  သုိို့မဟုတ် စ ်မှုလုပ်ငနျ်ေး အကဆ  ်အအ  ုိ ုပပင်ဆငပ် င်ျေး၊ 

( ) လယက်ပမ၊ ယ ကပမမ  ျေးကပေါ်တွေင် သဘ ဝပတ်ဝန်ျေး  င်နငှ ် ပတ်ဝန်ျေး  င်ပမင ်ွေင်ျေး ို ထိ ို ်ကစကသ  နစှ် ှည်ပင်မ  ျေး 

စို ပ် ြိုျေးပ င်ျေး၊ 

(ဂ) မူလကပမမ  ်န ှသွေင်ပပင ်ို ပ  ်စီျေးကစနိငု်သည  ်ကအ  ်ပါလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ကဆ င်   ်ပ င်ျေး- 

(၁) က ွှေ  င်ပ င်ျေး၊ သ ထုတပ် ငျ်ေး၊ က    ်ထုတပ် င်ျေး၊ အတု် ုတ်ပ င်ျေး၊ အမိှု ်မ  ျေးစုပ ုစွေနိ်ု့ပစ်ပ င်ျေး၊ က ဆုိျေးထုတ်ပ င်ျေး၊ 
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(၂) သဘ ဝ ုန်ျေး မူမ  ျေးနငှ ် ကတ င ်ုန်ျေးမ  ျေး ပ ြို   ်ပ င်ျေး၊ ကပမည ပိ င်ျေး၊ ကပမတူျေးပ င်ျေး နှင ် က စျီေးက လ  

ပိတ်ဆုိို့တ ျေးဆီျေးပ င်ျေး၊ 

(၃)  န၊် က   င်ျေး၊ ဆည်ကပမ င်ျေး၊ တ တမ ၊ လ ြို၊   ြိုင ်မ  ျေး ကပမ ုိို့ပ င်ျေး။ 

(ဃ) လ ် ိှကပါ က်   ်ကနသည ် ကေသမ ြိုျေး င်ျေး သဘ ဝသစ်ပင်မ  ျေး ို  တု်ထွေင်ပ င်ျေး၊  င်တန်ျေးမ  ျေး ို    ်ဆီျေးပ င်ျေး၊ 

ကေသမ ြိုျေး င်ျေးမဟုတက်သ  မ ြိုျေးစိတ်မ  ျေး၊ နှစ် ှည်ပင်မ  ျေး စိ ု်ပ ြိုျေးပ င်ျေး၊ 

(င) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ုမ  ျေးနှင ် ပ ဝဏ်မ  ျေးအတွေငျ်ေး တိ စဆ န်မ  ျေး လွှတက်   င်ျေးပ င်ျေး၊ 

(စ) ဝင်ျေးခ  တစ်  ုအုတွေင်ျေး   က   က်နသည ် က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ုမ  ျေး၊ ကန  မ  ျေး၏ပမင် ွေင်ျေး ို 

တမင်  ျုေး ွေယ်ပ င်ျေး၊ အလွေယတ် ူဝင်က   ်သွေ ျေးလ    ည ်ရှုမ ကအ င် ပိတ်ဆုိို့တ ျေးဆီျေးပ င်ျေး၊ ခ   တ်    ပ င်ျေး။ 

၃၅။ မည်သူမ  တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ်မ  ိှဘ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသတွေင် ကအ  ်ပါ 

တစ်  ုု ိုမပပြုလုပ် - 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  အ်အ ု ိပု စက်စ၊ အကဆ  ်အအ ု၏ တစ်စတိတ်စက်ေသ ိပု စ်ကစ    ်ဆီျေးပ င်ျေး၊ 

( ) က ျှေးကဟ င်ျေးအကဆ  ်အအ ု၏ မူလက ျှေးကဟ င်ျေးပ ုသဏဌ န် ိုပ စက်စ၊ မူလက ျှေးကဟ ငျ်ေးလ ်   ိုပ စက်စ၊ 

မူလက ျှေးကဟ င်ျေးအမည ်ိုပ စက်စ ကပပ င်ျေးလ ကစ န ်တမင်ပပြုလုပ်ပ င်ျေး၊ 

(ဂ) က ျှေးကဟ င်ျေးဝတထြုပစစည်ျေး  ှက ွေ န် တူျေးက  ်ပ င်ျေး၊ 

(ဃ) က န ၊ သဘ ဝဓ တက်ငွေွဲ့၊ က    ်မ  ် တန  သုိို့မဟတု် ဓ တ်သတထြု ှ က ွေ န် တူျေးက  ်ပ င်ျေး။ 

၃၆။ မည်သူမ  တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ၏ က ိြုတင် ွေင ်ပပြု   ်မ  ိှဘ  ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသအတွေင်ျေး ိှ သတ်မှတ်သည ် 

နယ်နိမိတ်တွေင် ထွေနယ် ်စိ ု်ပ ြိုျေးပ င်ျေး သုိို့မဟတု် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ုိ ထိ ို က်စ န် ကဆ င်   ပ် င်ျေးမပပြု ။ 

 

အခန်ျေး (၁၁) 

ပပစမ်ှုနှင ် ပပစေ်ဏမ်  ျေး 

၃၇။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၃၁ သုိို့မဟုတ် ပုေ်မ ၃၃ ပါတ ျေးပမစ်   ်တစ် ပ် ပ် ို က   ်   ်   ျေးလွေန်က   င်ျေး 

ပပစမ်ှုထင် ှ ျေးစီ င်ပ င်ျေး   လ င် ထုိသူ ိ ုအနည်ျေးဆ ုျေးတစ်နစှ်မှ အမ  ျေးဆ ုျေးသ ုျေးနှစ်အထိ ကထ င်ေဏ်   မှတ် မည အ်ပပင ်

အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ်တစ်ဆယ်သိန်ျေးမှ အမ  ျေးဆ ုျေး   ပ်သိန်ျေး ၅၀ အထိ ကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတန်ိငု်သည်။ 

၃၈။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၃၂ သုိို့မဟုတ် ပုေ်မ ၃၆ ပါတ ျေးပမစ ်  ်တစ် ပ် ပ် ို က   ်   ်   ျေးလွေန်က   င်ျေး 

ပပစမ်ှုထင် ှ ျေးစီ င်ပ င်ျေး   လ င် ထုိသူ ိ ုအနည်ျေးဆ ုျေးကပ   ်လမှ အမ  ျေးဆ ုျေးတစန်ှစ်အထိ ကထ ငေ်ဏ်   မှတ် မည အ်ပပင် 

အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ် တစ်ဆယ်သိန်ျေးမှ အမ  ျေးဆ ုျေး   ပ်သိန်ျေး ၃၀ အထိ ကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတန်ိငု်သည်။ 

၃၉။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၃၄ ပါတ ျေးပမစ ်  ် တစ် ပ် ပ် ိ ုက   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး ပပစမ်ှုထင် ှ ျေး စီ င်ပ င်ျေး   လ င် 

ထုိသူ ိ ုတစ်နှစထိ်ကထ င်ေဏ်ပ စ်ကစ၊   ပ်သိန်ျေး ၃၀ အထိကငွေေဏပ် စက်စ၊ ေဏန်ှစ ်ပ်လ ုျေးပ စက်စ   မှတန်ိုင်သည။် 
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၄၀။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၃၅ ပါတ ျေးပမစ ်  ် တစ် ပ် ပ် ိ ုက   ်   ်   ျေးလွေနက်   ငျ်ေး ပပစမ်ှုထင် ှ ျေး စီ င်ပ င်ျေး   လ င် 

ထုိသူ ိ ုအနည်ျေးဆ ုျေး သ ုျေးနှစ်မှ အမ  ျေးဆ ုျေးငါျေးနှစ်အထိ ကထ င်ေဏ်  မှတ် မည ်အပပင် အနည်ျေးဆ ုျေး   ပ်တစ်ဆယ်သိန်ျေးမှ 

အမ  ျေးဆ ုျေး  ပ်သိန်ျေး ၅၀ အထိကငွေေဏလ်ည်ျေး   မှတ်နိငုသ်ည်။ 

၄၁။ မည်သူမဆုိ ဤဥပကေပါ ပပစမ်ှုတစ် ပ် ပ်အ  ပပစ်မှုထင် ှ ျေး စီ ငပ် င်ျေး   လ င် တ  ျေးရ ုျေးသည် ထုိသူ ိ ု

ကအ  ်ပါအမနိိ်ု့တစ်  ုု ို ဤဥပကေအ  ထုတ်ပပန်သည  ်နည်ျေးဥပကေပ င ် သတ်မှတ်ထ ျေးသည ်  လအတွေင်ျေး 

ကဆ င်    ်န ်အမနိိ်ု့  မှတ် မည်- 

( ) တညက်ဆ  ်ထ ျေးသည အ်ကဆ  ်အအ ု ို    ်သိမ်ျေးကစပ င်ျေး၊ 

( ) တိုျေး   ွဲ့ထ ျေးသည ် အကဆ  ်အအ ု သုိို့မဟတု် ဝင်ျေးခ  နယ်နိမိတ် ို မူလအတိုင်ျေး ပပနလ်ည်ပပင်ဆငက်စပ င်ျေး၊ 

(ဂ) ပ ုသဏဌ နက်ပပ င်ျေးလ ပပငဆ်င်ထ ျေးသည ် အကဆ  ်အအ ု သုိို့မဟုတ် ကပမ ုိ မူလပ သုဏဌ န်အတိုင်ျေး 

ပပနလ်ည်ပပင်ဆင်ကစပ င်ျေး၊ 

(ဃ) သ က်သ  ပစစည်ျေးမ  ျေး ို ပပည်သူူ့ဘဏ္ဍ အပ စသိ်မ်ျေးဆည်ျေးပ င်ျေး။ 

၄၂။ မည်သူမဆုိ ပုေ်မ ၄၁ အ    မှတ်သည ်အမိနိ်ု့ ိ ုသတမှ်တ်  လအတွေင်ျေး လုိ န် ကဆ င်    ်မည် ပ စပ်ပျီေး 

သတ်မှတ ် လအတွေင်ျေး လုိ န် ကဆ င်    ်န် ပ   ်ွေ ်ပါ  ထုိသူ ိ ုပ  ် ွေ သ်ည ် ကနို့   ်အသီျေးသီျေးအတွေ ် 

တစက်နို့လ င် ကငွေေဏ် အနည်ျေးဆ ုျေး  ပ် တစ်သိန်ျေးကပျေးကဆ ငက်စ မည။် 

 

အခန်ျေး (၁၂) 

ယဉ်က  ျေးမှုအကမွေအနှစ်စမံီခနို့ခ်ွေွဲမှု  န်ပုံကငွေထူကထ ငပ်ခင်ျေး၊ ထိန်ျေးသိမ်ျေးပခင်ျေးနှင ် စီမံခနို့်ခွေွဲပခင်ျေး 

၄၃။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးလုပ်ငန်ျေးမ  ျေး ို ထိက   ် ကအ င်ပမင်စွေ  

အက  ငအ်ထညက်  ် ကဆ င်   န်ိုငက် ျေးအတွေ ် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တညူီ   အ်   နပ် ုကငွေတစ် ပ် ိ ု

ကအ  ်ပါ ကငွေမ  ျေးပ င ် ထူကထ င်ထ ျေး ိှ မည-် 

( ) ပပည်တွေင်ျေး၊ ပပည်ပ အစိုျေး ၊ အ ွေ ွဲ့အစည်ျေးမ  ျေးနှင ် ကစတန  ှင်မ  ျေး၏ လှ ေါနျ်ေးကငွေမ  ျေး၊ 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးတွေင် က   ်  သည ် အ က  ျေးကငွေနှင ်ဝင်က  ျေးမ  ျေးအကပေါ်    ိငုန်ှုန်ျေး အ  ြိုျေးအစ ျေး 

သတ်မှတ်   ်အ    ိှသည ် ကငွေက  ျေးမ  ျေး၊ 

(ဂ) ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတမီ  ျေး  က   ်    ိှသည ် ေဏ်က  ျေးကငွေမ  ျေး၊ 

(ဃ)  နပ် ကုငွေမှ  ှိသည  ်တ  ျေးဝင်တိုျေးပွေ ျေးကငွေမ  ျေး။ 

၄၄။ ဝနက် ီျေးဌ နသည်  နပ် ကုငွေထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် စီမ  နို့် ွေ က ျေးတိုို့အတွေ ် တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီနှင ် ကေသဆုိင်  ထိနျ်ေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေးမှ  ိုယစ် ျေးလှယ်မ  ျေးနှင ် 

သင ်ကလ  ်သူမ  ျေးပါဝင်သည ်  နပ် ုကငွေထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင ် စီမ  နို့် ွေ က ျေးအ ွေ ွဲ့ ိ ု ွေ ွဲ့စည်ျေး မည်။ 

၄၅။ ပုေ်မ ၄၄ အ   ွေ ွဲ့စည်ျေးသည ်  နပ် ုကငွေ ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးနှင  ်စီမ  နို့် ွေ က ျေးအ ွေ ွဲ့သည်- 
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( )  နပ် ကုငွေမ ှသင ်ကလ  ်သည ်ကထ  ်ပ  ကငွေမ  ျေး ို သ ဆုိ်င်  တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီနငှ ် ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသုိို့  ွေ ကဝကပျေးနိုငသ်ည်။ 

( )  နပ် ကုငွေ ို ဘဏ္ဍ က ျေးစည်ျေးမ ဉ်ျေးမ  ျေးနှင ်အညီ ထိန်ျေးသိမ်ျေးပ င်ျေး၊ စီမ  နို့် ွေ ပ င်ျေးနှင ် သ ုျေးစွေ ပ င်ျေးတိုို့ ပပြု မည်။ 

(ဂ) မိမိ၏ ကငွေသ ုျေးကငွေမ  ျေး ို ပပည်ကထ င်စုစ  င်ျေးစစ်  ြုပရ် ုျေး၏ စစ်ကဆျေးမှု   ယူ မည်။ 

(ဃ) နစှ်စဉ်ဘဏ္ဍ က ျေး ငှ်ျေးတမ်ျေးနှင ် အ အသ ုျေးကငွေစ  င်ျေး  ငှ်ျေးတမ်ျေးမ  ျေးပပြုစ၍ု ဝနက် ီျေးဌ နသုိို့တင်ပပ မည်။ 

 

အခန်ျေး (၁၃) 

အကထွေကထွေ 

၄၆။ နိုငင် ကတ ်၏ အ  ြိုျေးစျီေးပွေ ျေးအလုိို့ငှ  က န ၊ သဘ ဝဓ တ်ကငွေွဲ့၊ က    ်မ  ် တန  သုိို့မဟုတ် ဓ တ်သတထြု 

တူျေးက  ်ပ င်ျေးနှင ်စပလ် ဉ်ျေး၍- 

( )  မ္  အကမွေအနှစအ်ပ စ် သတ်မှတ်ထ ျေးသည ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသနှင ် အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးတွေင် ကဆ င်   ပ် င်ျေး ုိ တ ျေးပမစသ်ည်။ 

( ) ပုေ်မ ွေ  ( ) ပါယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနစှ် ကေသမ  ျေးမှတစ်ပါျေး အပ  ျေးယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေးတွေင် အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ 

 ွေင ်ပပြု   ်ပ င ် ကဆ င်   ်နိငု်သည်။ 

(ဂ) ပုေ်မ ွေ  ( ) အ  ကဆ င်   ်  တွေင် ထိ ို ်ပ  ်စီျေးနိုငသ်ည ် ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး ိုလည်ျေး 

နိုင်င တ  လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေး သတ်မှတ်   ်မ  ျေးနငှ ်အညီ ကပပ င်ျေးက ွှေွဲ့အစ ျေးထုိျေး ထိန်ျေးသိမ်ျေး၍ ကဆ င်    ်မည်။ 

၄၇။ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတနီှင ် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီမ  ျေးသည် 

ကအ  ်ပါ ိစစ ပ်မ  ျေးအတွေ ် ဝနက် ီျေးဌ န၏ သကဘ တညူီ   ပ် င ် ကဆ င်    ်မည-် 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေးတွေင် အ က  ျေးကငွေက   ်  ပ င်ျေးနှင ် ဝင်က  ျေးသတ်မှတက်   ်  ပ င်ျေး၊ 

( ) ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ ်ို ထိ ို ်ကစမည ်ကဆ င်   ်မှုမ  ျေး၊ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး အတွေ ် 

ေဏက်  ျေးကငွေ သတ်မှတ်ပ င်ျေးနှင ် က   ်  ပ င်ျေး။ 

၄၈။ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟတု် ပပည်နယ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီ သုိို့မဟုတ် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတသီည် 

က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   ်ပါ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ် ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး စည်ျေး မ်ျေး    ်တစ် ပ် ပ် ို လုိ န် ပ င်ျေးမ ှိက   င်ျေး 

စစ်ကဆျေးကတွေွဲ့ ှိလ င်လညျ်ေးက  င်ျေး၊ ဝနက် ီျေးဌ န သုိို့မဟတု် ဦျေးစီျေးဌ န သုိို့မဟုတ် တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် 

ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  မ်တီ သုိို့မဟတု် ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီမ  ျေး  ထုတ်ပပနက်သ  

စည်ျေး မ်ျေး   ်၊ အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ၊ အမနိိ်ု့နငှ ် ညွှန်   ျေး   ်မ  ျေး ိ ုလုိ န်  န ်ပ   ်ွေ လ် င်ကသ ်လည်ျေးက  ငျ်ေး 

ထုိသူ ိ ုကအ  ်ပါစီမ  နို့် ွေ က ျေး ဆုိင်   အမနိိ်ု့တစ် ပ် ပ် ို   မှတ်နိငု်သည-် 

( ) သတိကပျေးပပျီေး စည်ျေး မ်ျေး   ်နငှ ်အညီ လုိ န် ကဆ င ်  ်ကစပ င်ျေး၊   ဝန်   ်က ျေးထုိျေးကစပ င်ျေး၊ 

( ) သတ်မှတ်ထ ျေးကသ  ေဏက်  ျေးကငွေကပျေးကဆ ငက်စပပျီေး စည်ျေး မ်ျေး   ်နငှ အ်ညီ လုိ န် ကဆ င်   ် ကစပ င်ျေး၊ 

(ဂ) က ိြုတင် ွေင ပ်ပြု   ် ိ ုပပန်လည်ရုပ်သိမ်ျေးပ င်ျေး။ 
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၄၉။ ( ) ပုေ်မ ၄၈ အ    မှတ်ကသ  အမနိိ်ု့တစ် ပ် ပ် ိ ုက  နပ်မှုမ ှိသူသည် ထုိအမနိိ်ု့  မှတ်သည ် ကနို့မှ   က်ပါငျ်ေး ၆၀ 

အတွေင်ျေး ဝနက် ီျေးဌ နသုိို့ အယ ူ ဝင်က   ် ွေင ်  ှိသည်။ 

( ) ဝနက် ီျေးဌ နသည် ပုေ်မ ွေ  ( ) အ  အယူ  မှု ိ ုစိစစ်ပပီျေး ယင်ျေးအမိနို့် ိ ုအတည်ပပြုပ င်ျေး၊ ပပင်ဆငပ် င်ျေး၊ သုိို့မဟတု် 

ပယ်   ်ပ င်ျေးပပြုနိုင်သည်။ 

(ဂ) ဝနက် ီျေးဌ န၏ အဆ ုျေးအပ တ်သည် အပပျီေးအပပတ်ပ စသ်ည်။ 

၅၀။ နိုင်င  ဝနထ်မ်ျေးမဟတုက်သ  အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် က  ်မတီဝင်၊ တိငု်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ် 

ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးက  ်မတီဝင်နငှ ် ကေသဆုိင်  ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီဝင်မ  ျေး၏   ျီေးပမ င က်ငွေနှင ် စ တိ်မ  ျေး ို 

ဝနက် ီျေးဌ န       မည်။ 

၅၁။ ဤဥပကေပါ ပပစမ်ှုမ  ျေး ိ ု  အက ျေးယူပုိင် ွေင  ်ှိကသ  ပပစမ်ှုမ  ျေးအပ စ် သတ်မှတ်သည။် 

၅၂။ ဝနက် ီျေးဌ နသည် ဤဥပကေပါ ပပဋ္ဌ န်ျေး   ်မ  ျေး ို အက  ငအ်ထညက်  က်ဆ င်   ်  တွေင် 

ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေးတည် ှိ  ကေသနှင ်    ျေး  ကေသအတွေင်ျေး ိှ ပမြိုွဲ့ပပနှင ် က  ျေး   မ  ျေး၏လူမှုက ျေး၊ စီျေးပွေ ျေးက ျေးနှင ် 

 ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးက ျေး ိစစ ပ်မ  ျေး ိ ုမထိ ိ ု်ကစဘ  ည ိနိှုင်ျေးသတ်မှတက်ပျေး မည်။ 

၅၃။ ဤဥပကေပါ ပပဋ္ဌ န်ျေး   မ်  ျေး ို အက  င်အထညက်  ်ကဆ င်    ် တွေင-် 

( ) ဝနက် ီျေးဌ နသည် နည်ျေးဥပကေ၊ စည်ျေးမ ဉ်ျေးနငှ ် စည်ျေး မ်ျေးမ  ျေး ို အစိုျေး အ ွေ ွဲ့၏ သကဘ တညူီ   ပ် င ် 

ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

( ) အမ ြိုျေးသ ျေးအဆင ် က  ်မတီ၊ ဝနက် ီျေးဌ န၊ ဦျေးစီျေးဌ န၊ တိုင်ျေးကေသက ီျေး သုိို့မဟုတ် ပပည်နယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတီနှင ် 

ကေသဆုိင်   ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေး က  ်မတတီိုို့သည် အမနိိ်ု့က   ်ပင စ ၊ အမနိိ်ု့၊ ညွှန ်  ျေး   ်နှင ် လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေး ို 

ထုတ်ပပန်နိငု်သည်။ 

၅၄။ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစ်ကေသမ  ျေး    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိုငင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနှင ် 

 ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးက ျေးက  င်စဦပကေ အမတှ် ၉/ ၁၉၉၈) အ  သတ်မှတထ် ျေးသည ် က ျှေးကဟ င်ျေးအထိမ်ျေးအမတှ် အကဆ  အ်အ ု 

တည် ှိ  ဇုန်နငှ ် က ျှေးကဟ င်ျေးကန  ဇုန်တိုို့ ို ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစမ်  ျေး တည် ှိ  ကေသဟု လည်ျေးက  င်ျေး၊ 

   ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးထ ျေးကသ  ဇုန် ိ ု   ျေး  ကေသဟုလည်ျေးက  င်ျေး မှတယ်ူ မည်။ 

၅၅။ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထနိ်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိုငင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနှင ်  ွေ ွဲ့ပ ြိုျေးက ျေးက  င်စီ 

ဥပကေအမှတ် ၉/ ၁၉၉၈) အ  ထုတ်ပပန်   ကသ  နည်ျေးဥပကေမ  ျေး၊ လုပ်ထ ုျေးလုပ်နည်ျေးမ  ျေး၊ အမနိိ်ု့က   ်ပင စ မ  ျေး၊ 

အမနိိ်ု့မ  ျေးနှင ် ညွှန်   ျေး   မ်  ျေး ို ဤဥပကေနငှ ် မဆနိ်ု့  င်သက  ွဲ့ ဆ ်လ  ်  င သ် ုျေးနိုင်သည်။ 

၅၆။ ယဉက်  ျေးမှုအကမွေအနှစက်ေသမ  ျေး    ွေယ်ထိန်ျေးသိမ်ျေးက ျေးဥပကေ (နိုငင် ကတ ်ကအျေး  မ်ျေးသ ယ က ျေးနှင ် 

 ွေ ွဲ့ပ ိြုျေးက ျေးက  င်စဦပကေ အမတှ် ၉/ ၁၉၉၈)  ိုဤဥပကေပ င ် ရုပ်သိမ်ျေးလုိ သ်ည။် 

ပပည်ကထ င်စုသမမတပမနမ် နိငု်င ကတ ်  ွေ ွဲ့စည်ျေးပ ုအကပ   ဥပကေအ   ျွန်ုပ်လ ်မှတ်က ျေးထုိျေးသည်။ 
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နိုင်င ကတ ်သမမတ 

ပပည်ကထ င်စုသမမတပမနမ် နိငု်င ကတ  ်
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