နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့
ရုပ်ြမင်သဳကကာဵနှငဴ်ဗီဒီယိုဥပေဒ
(နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့ ဥပေဒအမှေ် ၈/၉၆)
ရန်ကုန်ငမို့၊ ၁၃၅၈ခုနှစ်၊ ဒုေိယဝါဆိုလဆန်ဵ ၁၄ ရက်
(၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ ဇူလုင
ိ ်လ၂၉ရက်)
[ ြပင်ဆင် : 21.06.2018, 26.04.2021 ]
နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှုေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့သည် ေအာက်ပါဥပေေကို ြပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။
အခန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤဥပေေကို ရုပ်ြမင်သဳကကာဵနှငဴ်ဗီဒီယိုဥပေဒဟု ေေါ်ေွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေေေွင်

ပါရှိေသာ

ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ်

သက်ေရာက်ေစရမည်(က) ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဖမ်ဵစက် ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵထုေလ
် ွှငဴ်ေျက်ကို ဖမ်ဵယူနိုင်ေသာ
စက်ကိုဆိုသည်၊
(ေ)

ဗီဒီယို ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာေစ်ရပ်ရပ်ြဖငဴ်ရုပ်ငငိမ်ကိုြဖစ်ေစ၊
ရုပ်ပုဳလှုပ်ရှာဵြေင်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ ရုပ်ပုဳနှငဴ်အသဳ ကိုြဖစ်ေစ ထွက်ေပါ်ေစြေင်ဵကို ဆိုသည်၊

(ဂ)

ဗီဒီယိုဖွငဴ်စက် ဆိုသည်မှာ ဗီေီယိုထွက်ေပါ်ေစရန် ဖွငဴ်နိုင်ေသာစက်ကို ဆိုသည်၊

(ဃ) ဗီဒီယိုေိပ်ေခွ

ဆိုသည်မှာ

ရုပ်ပုဳနှငဴ်အသဳကို

ရိုက်ကူဵထညဴ်သွင်ဵထာဵေသာေိပ်ေေွ၊

ေလဆာြပာဵ သို့မဟုေ် အလာဵေူပစ္စညဵ် ကိရိယာ ကိုဆိုသည်။ ယင်ဵစကာဵရပ်ေွင်
ဗီေီယိုရိုက်ကူဵေျက်နှငဴ် ဗီေီယိုကူဵယူေျက်မျာဵလည်ဵ ပါဝင် သည်၊
(င)

လက်ဝယ်ထာဵရှိခွငဴ်လိုင်စင် ဆိုသည်မှာ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဖမ်ဵစက်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဗီေီယိုဖွငဴ်စက်
ကိုြဖစ်ေစ အသုဳဵြပုရန် ဤဥပေေအရ ထုေေ
် ပဵသညဴ် လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ်လိုင်စင်ကို
ဆိုသည်၊

(စ)

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေေအရ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵေစ်ေုေု
အေွက် ထုေေ
် ပဵသညဴ် လိင
ု ်စင်ကို ဆိုသည်။
အခန်ဵ(၂)
ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ

၃။

ဤဥပေေ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအေိုင်ဵြဖစ်သည်-

(က) ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ အဆငဴ်အေန်ဵ ေေေ်မီေိုဵေက်ြမငဴ်မာဵလာေစရန်၊
(ေ)

နိုင်ငဳေော်ဘက်စုဳဖွဳ့ငဖိုဵေိုဵေက်ေရဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊
ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

အကျိုဵြပု

ြမန်မာဴယဉ်ေကျဵမှု

ေစမညဴ်

ဗီေီယိုေိပ်ေေွမျာဵ

အေမွအနှစ်
ေပါ်ထွန်ဵ

လာေစရန်၊
(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵသာဵစည်ဵလုဵဳ ညီညွေ်ေရဵနှငဴ်

မျိုဵေျစ်စိေ်ဓာေ်ရှင်သန်

ထက်ြမက်ေရဵကို

အေထာက်အကူြဖစ်ေစမညဴ် ဗီေီယိုေိပ်ေေွမျာဵေပါ်ထွန်ဵလာေစရန်၊
(ဃ) ြမန်မာဴယဉ်ေကျဵမှုနှငဴ်

ြမန်မာဴဓေလဴစရိုက်ကို

ပျက်ြပာဵေစမညဴ်

သရုပ်ပျက်ဗီေီယို

ေိပ်ေေွမျာဵကို ောဵြမစ်ပိေ်ပင်ရန်၊
(င)

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵကို

အေကကာင်ဵြပု၍

ေပါ်ေပါက်လာသညဴ်

မသမာမှုမျာဵကို

ထိန်ဵသိမ်ဵောဵဆီဵရန်။
အခန်ဵ(၃)
လက်ဝယ်ထာဵရှိခွငဴ်လိုင်စင်
၄။

ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဖမ်ဵစက်ကိုြဖစ်ေစ၊
ယင်ဵစက်ကိုရရှိသညဴ်

ေန့မှ

ဗီေီယိုဖွငဴ်စက်ကိုြဖစ်ေစ

ရက်ေပါင်ဵ

၃၀

အေွင်ဵ

လက်ဝယ်ထာဵရှိအသုဳဵြပုသူသည်
လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ်လိုင်စင်ရရှိရန်

သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ စာေိုက်သို့ ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၅။

(က) ေလျှောက်ထာဵသူသည်

ေအာက်ပါအေေကကဵေငွမျာဵအနက်

ေပဵေဆာင်ရန်ရှိေသာ

အေေကကဵေငွကို သက်မှေ်ေျက် မျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာစာေိုက်သို့ ေပဵေဆာင်ရမည်-

(ေ)

(၁)

လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ်လိုင်စင်ေ၊

(၂)

ရက်လန
ွ ်ေကကဵ၊

(၃)

သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်ေ။

သက်ဆိုင်ရာစာေိုက်သည်

သေ်မှေ်ထာဵေသာ

အေေကကဵေငွကို

လက်ေဳရရှိလျှေင်

ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ လက်ဝယ် ထာဵရှိေွငဴ် လိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵရမည်။
၆။

လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ်လိုင်စင်

သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵသြဖငဴ်

သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်လိုသူသည်

သေ်မှေ်ထာဵေသာ အေေကကဵေငွကို သက်ဆိုင်ရာစာေိုက်ေွင် ေပဵေဆာင်ငပီဵ သက်ေမ်ဵ
ေိုဵြမှငဴ်ရမည်။
၇။

ဆက်သွယ်ေရဵစာေိုက်နှငဴ် ေကကဵနန်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ် လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵ၊
လက်ဝယ်ထာဵရှိေွငဴ် လိင
ု ်စင်ေ၊ ရက်လန
ွ ်ေကကဵနှငဴ် သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်ေေိက
ု့ ို သေ်မှေ်ရမည်။

၈။

ငဂိုဟ်ေု

ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဖမ်ဵစက်

လက်ဝယ်ထာဵရှိလိုသူသည်

ဆက်သွယ်ေရဵ၊ စာေိုက်နှငဴ်

ေကကဵနန်ဵဝန်ကကီဵဌာနက ငဂိုဟ်ေု ရုပ်ြမင်သဳကကာဵဖမ်ဵစက်မျာဵ ြပည်ပမှေင်သွင်ဵြေင်ဵ၊ လက်ဝယ်
ထာဵရှိြေင်ဵ၊ အသုဳဵြပုြေင်ဵ၊ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ လိင
ု ်စင် ထုေေ
် ပဵြေင်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ေနှငဴ်

လိင
ု ်စင်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ သေ်မှေ်ြေင်ဵေို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အေါအာဵေလျာ်စွာ ထုေြ် ပန်ထာဵသညဴ်
အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
အခန်ဵ(၄)
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
၉။

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵေစ်ေုေုကို စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ လုပ်ကိုင်လုသ
ိ ူသည် လုပ်ငန်ဵ
အမျိုဵအစာဵ ေစ်ေုြေင်ဵအေွက် လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိရန် သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ
ြပည်နယ်၊ ေိင
ု ်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီသု့ိ ေလျှောက်ထာဵရမည်(က) ဗီေီယိုထုေ်လုပ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ဗီေီယိုရိုက်ကူဵြေင်ဵ၊

(ဂ)

ဗီေီယိုေည်ဵြဖေ်ြေင်ဵ၊

(ဃ) ဗီေီယိုေိပ်ေေွကူဵယူြေင်ဵ၊

၁၀။

(င)

ဗီေီယိုေိပ်ေေွြဖန့်ေျိြေင်ဵ၊

(စ)

ဗီေီယိုေိပ်ေေွငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊

(ဆ)

ဗီေီယိုြပသြေင်ဵ။

သက်ဆိုင်ရာ ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီသည် ေလျှောက်ထာဵေျက်
ကို သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ြေင်ဵရှိ မရှိ စိစစ်ငပီဵေနာက်(က) ညီညွေ်ပါက သေ်မှေ်ထာဵေသာ အေေကကဵေငွလက်ေဳရရှိလျှေင် ေလျှောက်ထာဵသူအာဵ
သက်ဆိုင်ရာဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ကို ထုေေ
် ပဵရမည်၊
(ေ)

၁၁။

မညီညွေ်ပါက ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵရန် ြငင်ဵပယ်ရမည်။

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵသြဖငဴ် သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်လိုသူသည် သေ်မှေ်ေျက်
မျာဵနှငဴ်အညီ

သက်ဆိုင်ရာ

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီသို့

ေလျှောက်ထာဵရမည်။
၁၂။

သက်ဆိုင်ရာြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီသည် ေလျှောက်ထာဵေျက်
ကို စိစစ်၍ သေ်မှေ်ထာဵေသာ အေေကကဵေငွ ေပဵေဆာင်ေစငပီဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်
သက်ေမ်ဵေိုဵြမှငဴ်ေပဵနိုင်သည်။

၁၃။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်

သက်ေမ်ဵ၊

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေ

ရက်လန
ွ ်ေကကဵနှငဴ် သက်ေမ်ဵ ေိုဵြမှငဴ်ေေိက
ု့ ို သေ်မှေ်ရမည်။
၁၄။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည်
သေ်မှေ်ရမည်။

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူ

လိက
ု ်နာရမညဴ်စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကို

၁၅။

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သက်ေမ်ဵ

ကုန်ဆုဳဵလျှေင်ြဖစ်ေစ၊

ရုပ်သမ
ိ ်ဵြေင်ဵေဳရလျှေင်ြဖစ်ေစ၊

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိ သူက ြပန်လည် အပ်နှဳလျှေင်ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ပျက်ြပယ်သည်။
အခန်ဵ(၅)
ဗီဒီယိုလုပ်ငန်ဵစိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵဗဟိုေကာ်မေီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵ
၁၆။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ

ပါဝင်ေသာ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵဗဟိုေကာ်မေီကို

ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁) ဦဵေဆာင်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ
(၃) သငဴ်ေလျာ်ေသာ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၄) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

အေွင်ဵေရဵမှူဵ

(ေ)

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မေီ၏ သက်ေမ်ဵကို သေ်မှေ်နိုင်သည်၊

(ဂ)

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ဗဟိုေကာ်မေီကို

လိအ
ု ပ်သလို

ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၁၇။

အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမဟုေ်ေသာ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ဗဟိုေကာ်မေီဝင်သည်

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သေ်မှေ် သညဴ် ေျီဵြမှငဴ်ေငွကို ေဳစာဵေွငဴ်ရှိသည်။
၁၈။

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ဗဟိုေကာ်မေီ၏

လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵမှာ

ေအာက်ပါအေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်(က) ဤဥပေေ၏

ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵေအာင်ြမင်ေစရန်

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

ကကီဵကကပ်

ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊
(ေ)

ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီ၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု
မျာဵကို ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊ လမ်ဵညွှန်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီက ေျမှေ်ေသာ အမိန့်
သို့မဟုေ်

ဆုဳဵြဖေ်ေျက်သည်

ဥပေေနှငဴ် ညီညွေ်ြေင်ဵမရှိေကကာင်ဵ

စိစစ်ေေွ့ရှိပါက

လိအ
ု ပ်သလို အေရဵယူေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီက ေဆာင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်ဵ
ောဝန်မျာဵကို အေါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်ြေင်ဵ။

အခန်ဵ(၆)
ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵဗီဒီယိုလုပ်ငန်ဵစိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်ောဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
၁၉။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) သက်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာန၊

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵြဖငဴ်

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ ယင်ဵသို့ဖွဲ့စည်ဵရာ
ေွင် ဥက္ကဋ္ဌနှငဴ် အေွင်ဵေရဵမှူဵေို့ကို သေ်မှေ်ရမည်၊
(ေ)

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မေီ၏

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ေကာ်မေီကို

သက်ေမ်ဵကို

သေ်မှေ်နိုင်သည်၊
(ဂ)

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵ

လိအ
ု ပ်သလို

ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်၊
(ဃ) ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေစ်ေုအေွင်ဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီေစ်ရပ်ထက်
ပို၍ဖွဲ့စည်ဵရန်လုအ
ိ ပ် ပါက ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၂၀။

ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီ၏ ောဝန်နှငဴ်လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵမှာ
ေအာက်ပါအေိင
ု ်ဵ ြဖစ်သည်(က) ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေလျှောက်ထာဵေျက်ကို သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ် ညီညွေ်ြေင်ဵ ရှိမရှိ
စိစစ်၍ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ထေ
ု ်ေပဵြေင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵကို စစ်ေဆဵြေင်ဵ၊ ကကီဵကကပ်ြေင်ဵ၊

(ဂ)

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵက သေ်မှေ်ထာဵသညဴ် ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင် စည်ဵကမ်ဵေျက်
ေစ်ရပ်ရပ်ကို

ေဖာက်ဖျက်ေသာ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိုင်စင်ရရှိသူအာဵ

ေဏ်ေကကဵေငွ

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵ ေသာင်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိ ေျမှေ်ြေင်ဵအြပင် ဗီေီယို
လုပ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ကိုလည်ဵ ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်ြေင်ဵ၊
(ဃ) ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနကြဖစ်ေစ၊ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မေီ
ကြဖစ်ေစ ေပဵအပ်ေသာ ောဝန်မျာဵကို ထမ်ဵေဆာင်ြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>
၂၁။

ြပည်နယ်၊

ေိုင်ဵ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီသည်

ေရိုင်

သို့မဟုေ်

ငမို့နယ်ဗီေီယုလ
ိ ပ
ု ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵ ကကပ်ေရဵ ေကာ်မေီကို လိအ
ု ပ်ပါက သေ်မှေ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ
ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို့ဖွဲ့စည်ဵရာေွင် ယင်ဵေို့၏ လုပ်ငန်ဵောဝန်မျာဵကို သေ်မှေ်ရမည်။

အခန်ဵ(၇)
ဗီဒီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် ောဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ
၂၂။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်(က) ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ ပါဝင်ေသာ ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်-

(၁) ဦဵေဆာင်ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ၊ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ကိုယ်စာဵလှယ်မျာဵ အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

၂၃။

(၃) သငဴ်ေလျာ်ေသာ နိုင်ငဳသာဵမျာဵ

အဖွဲ့ဝင်မျာဵ

(၄) ညွှန်ကကာဵေရဵမှူဵ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

အေွင်ဵေရဵမှူဵ

(ေ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၏ သက်ေမ်ဵကို သေ်မှေ်နိုင်သည်၊

(ဂ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကို လိအ
ု ပ်သလို ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

အစိုဵရဝန်ထမ်ဵမဟုေ်ေသာ ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ဝင်သည် ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနက သေ်မှေ်
သညဴ် ေျီဵြမှငဴ်ေငွကို ေဳစာဵေွငဴ် ရှိသည်။

၂၄။

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည်

ရိုက်ကူဵေင်ြပလာေသာ

ြမန်မာဗီေီယိုေိပ်ေေွမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊

ြပည်ပမှေင်သွင်ဵ လာေသာ သို့မဟုေ် ယူေဆာင်လာေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ
ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ် ေလျှောက်ထာဵလာ သညဴအ
် ေါ ယင်ဵဗီေီယို ေိပ်ေေွကို ေျမှေ်ထာဵေသာ
မူဝါေနှငဴ် ညီညွေ်ြေင်ဵ ရှိ မရှိ ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵငပီဵေနာက်(က) အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန်ြဖစ်ေစ၊ မိသာဵစု ကကညဴရ
် ှုရန်ြဖစ်ေစ ေွငဴ်ြပုနိုင်သည်၊
(ေ)

ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသေွငဴ် မြပုဟု ပိေ်ပင်နိုင်သည်။ ယင်ဵဗီေီယို
ေိပ်ေေွကို သိမ်ဵဆည်ဵြေင်ဵ သို့မဟုေ် ဖျက်ဆီဵြေင်ဵြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန် သို့မဟုေ် မိသာဵစုကကညဴ်ရှုရန် မသငဴ်ေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွေင
ွ ်
ပါရှိသညဴ် အစိေ် အပိုင်ဵကို ြဖေ်ေောက်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ြေင်ဵ ြပုလုပ်ေစ၍
ြပသရန် သို့မဟုေ် ကကညဴ်ရှုရန် ေွငဴ်ြပုနိုင်သည်၊

(ဃ) ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန် သို့မဟုေ် မိသာဵစုကကညဴရ
် ှုရန်ေွငဴ်ြပုလျှေင်
သေ်မှေ်ထာဵေသာ အေေကကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ေစ၍ ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ်ထေ
ု ်
ေပဵရမည်။
၂၅။

(က) ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က

ထုေေ
် ပဵသညဴ်

ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ်သည်

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ေစ်ဝန်ဵလုဵဳ ေွင် သေ်မှေ် သညဴ် ကာလ အပိုင်ဵအြောဵအေွက် အေည်ြဖစ်ေစရမည်၊

(ေ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုေေ
် ပဵသညဴ် ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ်ကို ဗီေီယိုေိပ်ေေွေင
ွ ်
ထညဴ်သွင်ဵြပသရမည်။ ထိ့ြု ပင် ဗီေီယို ဆင်ဆာအဖွဲ့က ထုေေ
် ပဵသညဴ် ေွငဴ်ြပုအမှေ်စဉ်
ပါရှိေသာ ဗီေီယိုဆင်ဆာ လက်မှေ်အေသဵကိုလည်ဵ ဗီေီယို ေိပ်ေေွေွင် ကပ်ထာဵရမည်။

၂၆။

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည်(က) ဗီေီယိုေိပ်ေေွ

ကကညဴရ
် ှုစစ်ေဆဵြေင်ဵအေွက်

သေ်မှေ်ထာဵေသာ

အေေကကဵေငွကို

သက်ဆိုင်သူထမ
ဳ ှ ေကာက်ေဳရ ယူရမည်၊
(ေ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ် ထုေေ
် ပဵထာဵေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို လိအ
ု ပ်လျှေင် ထပ်မဳကကညဴရ
် ှု
စစ်ေဆဵနိုင်သည်၊

(ဂ)

ေိုင်လဳေ
ု သာ အေကကာင်ဵရှိလျှေင် မည်သညဴ် ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ်ကိုမဆို ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်
သည်။

၂၇။

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ပုေ်မ ၂၄ ပုေ်မေွဲ(ေ) သို့မဟုေ် ပုေ်မေွ(ဲ ဂ)အရ မိမိေျမှေ်ေသာ
ဆုဳဵြဖေ်ေျက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

မေကျနပ်သူက

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို့

အယူေဳဝင်လျှေင်

အယူေဳေွင် ေျမှေ်ေသာ အမိန့်အေိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေစရ မည်။ အယူေဳမဝင်ပါက အယူေဳကာလ
ကုန်ဆုဳဵေသာအေါ မိမိ၏ဆုဳဵြဖေ်ေျက်အေိုင်ဵ ေဆာင်ရွက်ေစရမည်။
အခန်ဵ(၈)
အယူခဳြခင်ဵ
၂၈။

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၊ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မေီ သို့မဟုေ် ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ
ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်

ေရဵေကာ်မေီ၏

အမိန့်ကိုြဖစ်ေစ၊

ဆုဳဵြဖေ်ေျက်ကိုြဖစ်ေစ

မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့် သို့မဟုေ် ဆုဳဵြဖေ်ေျက် ေျမှေ်သညဴေ
် နမှ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ အေွင်ဵ
ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသို့ အယူေဳနိုင်သည်။
၂၉။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့၊

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ဗဟိုေကာ်မေီ သို့မဟုေ် ြပည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီ၏
အမိန့်ကိုြဖစ်ေစ၊ ဆုဳဵြဖေ်ေျက်ကိုြဖစ်ေစ အေည်ြပုြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင် ေြပာင်ဵလဲြေင်ဵ၊
ြပန်လည်စိစစ်ေစရန် သို့မဟုေ် စစ်ေဆဵေစရန် ညွှန်ကကာဵြေင်ဵြပုနိုင်သည်။
၃၀။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖေ်ေျက်သည် အငပီဵအြပေ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ(၉)
ြပစ်မှုနှငဴ်ြပစ်ဒဏ်မျာဵ

၃၁။

မည်သူမဆို အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမှအပ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵ ထုေလ
် ွှငဴ်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵကို
အစိုဵရအဖွဲ့၏ ေွငဴ်ြပုေျက်မရရှိဘဲ လုပ်ကိုင်လျှေင် ထိသ
ု ူကို ေထာင်ေဏ် ၅ နှစ်အထိ ေျမှေ်ရမညဴ်

အြပင်

ေငွေဏ်လည်ဵေျမှေ်နိုင်သည်။

ထိ့ြု ပင်

ြပစ်မှုနှငဴ်

ေိုက်ရိုက်သက်

ဆိုင်ေသာ

ပစ္စညဵ် မျာဵကိုလည်ဵ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာအြဖစ်သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။
၃၂။

မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပုလုပ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှေင်
ထိသ
ု ူကို အနည်ဵဆုဳဵေြောက်လမှ အမျာဵဆုဳဵသုဵဳ နှစ်အထိ ေထာင်ေဏ်ေျမှေ်ရမည်အ
ဴ ြပင် ကျပ်ေစ်
ဆယ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွေဏ်လည်ဵေျမှေ်နိုင်သည်။ ထိ့ြု ပင် ြပစ်မှုနှငဴ် ေိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်
ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကိုလည်ဵ ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာအြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵရမည်(က) ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်မရှိဘဲ စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵကိုလုပ်ကိုင်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ဤဥပေေအရ

ကင်ဵလွေေ
် ွငဴ်ြပုေသာ

ကိစ္စရပ်မှအပ

ဗီေီယိုဆင်ဆာလက်မှေ်နှငဴ်

ေွငဴ်ြပုအမှေ်စဉ်ပါရှိေသာ ဗီေီယို ဆင်ဆာလက် မှေ် အေသဵမပါရှိသညဴ် ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို
ကူဵယူြေင်ဵ၊ ြဖန့်ေျိြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ သို့မဟုေ် ြပသြေင်ဵ၊
(ဂ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့က ြဖေ်ေောက်ရန်၊ ြပုြပင်ရန် သို့မဟုေ် ဖျက်ရန် ညွှန်ကကာဵေျက်ကို
လိက
ု ်နာြေင်ဵမြပုဘဲ ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို ကူဵယူြေင်ဵ၊ ြဖန့်ေျိြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ
သို့မဟုေ် ြပသြေင်ဵ၊

(ဃ) ြပည်ပမှေင်သွင်ဵလာေသာ

သို့မဟုေ် ယူေဆာင်လာေသာ

ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို ဗီေီယို

ဆင်ဆာလက်မှေ်မရှိဘဲ အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသြေင်ဵ ၊
(င)

မိသာဵစုကကညဴ်ရှုရန်သာ ေွငဴ်ြပုသညဴ် ြပည်ပမှေင်သွင်ဵလာေသာ သို့မဟုေ် ယူေဆာင်
လာေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို အမျာဵြပည်သူ အာဵြပသြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>

၃၃။

မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပုလုပ်မှု ေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှေင်
ထိသ
ု ူကို သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာ ေထာင်ေဏ်ြဖစ်ေစ၊ အနည်ဵဆုဳဵကျပ် သုဳဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ အထိ ေငွေဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ၊ ေျမှေ်ရမည်(က) အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵ ေစ်ေုေုက ထုေလ
် ွှငဴ်ေသာ ရုပ်ြမင်သဳကကာဵအစီအစဉ်ကို
စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ ကူဵယူ ၍ ြဖန့်ေျိြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ သို့မဟုေ် ြပသြေင်ဵ၊
(ေ)

ဗီေီယိုထုေ်လုပ်ြေင်ဵ
ေွငဴ်ြပုေျက်မရရှိဘဲ
စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ

သို့မဟုေ်
ဗီေီယို

ဗီေီယိုေိပ်ေေွ

ဆင်ဆာလက်မှေ်

ြဖန့်ေျိြေင်ဵလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ၏
ရရှိငပီဵေသာ

ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို

ကူဵယူြေင်ဵ၊ ြဖန့်ေျိြေင်ဵ၊ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ သို့မဟုေ်

ြပသြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>
၃၃-က။ ဤဥပေေပုေ်မ ၃၂ နှငဴ် ၃၃ ေို့ပါ ြပစ်မှု ေစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရသူသည်
ယင်ဵြပစ်မှုေစ်ရပ်ရပ်ကို

ထပ်မဳကျူဵလွန်ေကကာင်ဵ

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှေင်

ထိသ
ု ူကို

အနည်ဵဆုဳဵ ေစ်နှစ်မှ အမျာဵဆုဳဵ ငါဵနှစ်အထိ ေထာင်ေဏ်လည်ဵေျမှေ်ရမည်ဴအြပင် ကျပ်သိန်ဵ ၃၀

ထက်မပိုေသာ

ေငွေဏ်လည်ဵ

ေျမှေ်နိုင်သည်။

ထိ့ြု ပင်

ြပစ်မှုကျူဵလွန်ြေင်ဵနှငဴ်

ေိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ေသာ ပစ္စညဵ် မျာဵကို ြပည်သူ့ ဘဏ္ဍာအြဖစ်သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>
၃၄။

မည်သညဴဗ
် ီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူမဆို

မိမိရရှိထာဵေသာ

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်အမျိုဵ

အစာဵမှအပ အြောဵ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ အမျိုဵအစာဵကို လုပ်ကိုင်လျှေင် ထိသ
ု ူကို ေစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ
ေထာင်ေဏ်ြဖစ်ေစ၊
ေျမှေ်ရမည်။

ကျပ်ငါဵသိန်ဵထက်မပိုေသာ

ထိ့ြု ပင်ြပစ်မှုနှငဴ်

ေငွေဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ေသာ

ေဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု

ပစ္စညဵ် မျာဵကိုလည်ဵ

ြဖစ်ေစ
ြပည်သူ့

ဘဏ္ဍာအြဖစ် သိမ်ဵဆည်ဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>
၃၅။

မည်သညဴ် ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရရှိသူမဆို မိမိရရှိထာဵေသာ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ကို အြောဵသူ
ေစ်ဦဵဦဵအာဵ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ် ကိုင်ေစလျှေင် ထိသ
ု ူကို ေြောက်လထက်မပိုေသာ ေထာင်ေဏ်
ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်နှစ်သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွေဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ် လုဵဳ ြဖစ်ေစ ေျမှေ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>

၃၆။

မည်သူမဆို ဤဥပေေအရြဖစ်ေစ၊ ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ကြဖစ်ေစ၊ ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵစိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ
ဗဟိုေကာ်မေီကြဖစ်ေစ ထုေြ် ပန်ထာဵေသာအမိန့် သို့မဟုေ် ညွှန်ကကာဵေျက်ကို လိက
ု ်နာရန်
ပျက်ကွက်ေကကာင်ဵ
ေထာင်ေဏ်ြဖစ်ေစ၊

ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှေင်
ကျပ်ငါဵသိန်ဵထက်မပိုေသာ

ထိသ
ု ူကို
ေငွေဏ်ြဖစ်ေစ၊

ေစ်နှစ်ထက်မပိုေသာ
ေဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ

ေျမှေ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018, 26.04.2021>
၃၆-က။ မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပုလုပ်မှု သို့မဟုေ် ပျက်ကွက်မှု ေစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေကကာင်ဵြပစ်
မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ

ေဳရလျှေင်

ထိသ
ု ူကို

သုဳဵနှစ်ထက်မပိုေသာ

ေထာင်ေဏ်ြဖစ်ေစ၊

ကျပ်ေစ်ဆယ်သိန်ဵ ထက်မပိုေသာ ေငွေဏ်ြဖစ်ေစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လဳဵု ြဖစ်ေစ ေျမှေ်ရမည်(က) ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူအာဵ

အေရဵယူြေင်ဵ မြပုနိုင်ေစရန် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို အြောဵသူ

ေစ်ဦဵဦဵနှငဴ် အစာဵထိဵု ြေင်ဵ သို့မဟုေ် ြပစ်မှုကျူဵလွန်သူကို အေရဵမယူဘဲ ထိမ်ေျန်ြေင်ဵ၊
(ေ)

ြပစ်မှုနှငဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ ေငွေကကဵနှငဴ် ပစ္စညဵ် ကိုအေရဵယူြေင်ဵမြပု နိုင်ေစရန် ဖုဳဵကွယ်ြေင်ဵ၊
ေဖျာက်ဖျက်ြေင်ဵ၊ ေစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြေင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 21.06.2018>

အခန်ဵ(၁၀)
အေထွေထွ
၃၇။

(က) နိုင်ငဳြောဵသဳေမန်အဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ၊

ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵကြဖစ်ေစ

ြပည်ပမှ

ေင်သွင်ဵလာေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသလိပ
ု ါက စိစစ်ကကညဴရ
် ှုရန်
ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ေင်ြပရမည်။
(ေ)

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ဗီေီယိုေိပ်ေေွကို ကကညဴ်ရှုစစ်ေဆဵငပီဵေနာက်(၁)

အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန်သငဴ်ပါက အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသေွငဴ်ြပုနိုင်သည်၊

(၂)

အမျာဵြပည်သူအာဵ

ြပသရန်မသငဴ်ေသာ

အစိေ်အပိုင်ဵကို

ြဖေ်ေောက်ြေင်ဵ၊

ဖျက်ြေင်ဵြပုလုပ်ေစ၍ အမျာဵြပည်သူ အာဵ ြပသေွငဴ်ြပုနိုင်သည်၊
(၃)

သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳြောဵ သဳေမန်အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဥပစာအေွင်ဵ၌ြဖစ်ေစ၊ ကုလသမဂ္ဂ
အဖွဲ့အစည်ဵ၏ ဥပစာအေွင်ဵ၌ ြဖစ်ေစ သီဵသန့်ပရိသေ်ကိုသာ ြပသေွငဴ်ြပုနိုင်
သည်။

၃၈။

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့သည်(က) အေကာက်အေွန်ဦဵစီဵဌာနက

စစ်ေဆဵရန်

ေပဵပို့သညဴြ် ပည်ပမှ

ေင်သွင်ဵလာေသာ

သို့မဟုေ် ယူေဆာင်လာေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွ ကို ကကညဴရ
် ှုစစ်ေဆဵငပီဵအမျာဵြပည်သူအာဵ
ြပသရန် သငဴ် မသငဴ် သို့မဟုေ် မိသာဵစု ကကညဴရ
် ှုရန် သငဴ် မသငဴ် အဆုဳဵအြဖေ်ေပဵနိုင်
သည်၊
(ေ)

ြပည်ပသို့

ေပဵပို့မညဴ်

သို့မဟုေ်

သယ်ေဆာင်သွာဵမညဴ်

ဗီေီယိုေိပ်ေေွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ေွငဴ်ြပုရန်သငဴ် မသငဴ် သေဘာ ထာဵမှေ်ေျက် ေပဵနိုင်သည်၊
(ဂ)

ြပည်ပသို့ စီဵပွာဵေရဵအလို့ငှာ ေင်ပို့မညဴ် ဗီေီယိုေိပ်ေေွေင
ွ ် အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန်
မသငဴ်ေသာ အစိေ်အပိုင်ဵကို ြဖေ်ေောက်ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵ၊ ဖျက်ြေင်ဵြပုနိုင်သည်၊

၃၉။

အစိုဵရဌာန၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵက

အသုဳဵြပုေသာ

ဗီေီယိုေိပ်ေေွသည်

ဤဥပေေအရ

ဗီေီယိုေိပ်ေေွ ကကညဴရ
် ှု စစ်ေဆဵြေင်ဵအေွက် အေေကကဵေငွ ေပဵေဆာင်ြေင်ဵမှ ကင်ဵလွေေ
် ွငဴ်ရှိ
ေစရမည်။
၄၀။

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် အမိန့်ေကကာ်ြငာစာ ထုေြ် ပန်၍ အစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ
ဤဥပေေပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်ေစ် ရပ်ရပ်မှ ကင်ဵလွေ်ေွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

၄၁။

ဤဥပေေပုေ်မ

၃၄၊

ပုေ်မ

၃၅

နှငဴ်

ပုေ်မ

၃၆

ပါြပစ်မှုမျာဵကို

ြမန်မာနိုင်ငဳရဲေပ်ဖွဲ့က

အေရဵယူပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵအြဖစ် သေ်မှေ်သည်။
၄၂။

ဤဥပေေပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵသည် ေအာက်ပါကိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် မသက်ဆိုင်ေစရ(က) မိသာဵစုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵေသာ ဗီေီယိုရိုက်ကူဵြေင်ဵ၊ ယင်ဵရိုက်ကူဵေျက်ပါရှိေသာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွ
ကို အေေကကဵေငွမယူဘဲ ငှာဵရမ်ဵြေင်ဵ နှငဴ်ြပသြေင်ဵ၊

(ေ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလက်မှေ် ရရှိထာဵေသာ ရုပ်ရှင်ကာဵမှ အေေကကဵေငွ မယူဘဲ ြပသရန်
အလို့ငှာ ဗီေီယိုေိပ်ေေွကူဵ ယူြေင်ဵ။

၄၃။

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ ဗဟိုေကာ်မေီနှငဴ် ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့ေို့၏(က) ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လုပ်ငန်ဵက ေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်၊
(ေ)

၄၄။

အသုဳဵစရိေ်မျာဵကို ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵက ကျေဳရမည်။

ရုပ်ြမင်သဳကကာဵနှငဴ် ဗီေီယိုဥပေေ(၁၉၈၅ ေုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှေေ
် ော်ဥပေေအမှေ် ၁၂)အရ
(က) ထုေြ် ပန်ေဲဴေသာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵ၊ အမိန့်နှငဴ်ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို ဤဥပေေနှငဴ်
မဆန့်ကျင်သေရွ့ ဆက်လက် ကျငဴ်သုဳဵနိုင် သည်၊
(ေ)

လက်ရှိဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် ဆင်ဆာအဖွဲ့နှငဴ် ေကာ်မေီေို့သည် ဤဥပေေအရ ဗီေီယို
ဆင်ဆာအဖွဲ့နှငဴ်

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵ

စိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵေကာ်မေီမျာဵ

ဖွဲ့စည်ဵြေင်ဵမြပုမီ

ဤဥပေေအရဖွဲ့စည်ဵသည်ဟု မှေ်ယူရမည်၊
(ဂ)

ထုေေ
် ပဵထာဵသညဴ်

သက်ေမ်ဵမကုန်ဆုဳဵေသဵေသာ

လိင
ု ်စင်လက်မှေ်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵရှင်

မှေ်ပုဳေင်ေိသ
ု့ ည် သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့အထိ အေည်ြဖစ်သည်ဟု မှေ်ယူရမည်။
၄၅။

ဤဥပေေပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်(က) ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် လိအ
ု ပ်ေသာ နည်ဵဥပေေမျာဵ၊ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို
အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာေူ ညီေျက်ြဖငဴ် ထုေြ် ပန်နိုင်သည်၊
(ေ)

ြပန်ကကာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန၊

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၊

ဗီေီယိုလုပ်ငန်ဵစိစစ်ကကီဵကကပ်ေရဵ

ဗဟိုေကာ်မေီ

ဗီေီယိုဆင်ဆာအဖွဲ့
သည်

လိအ
ု ပ်ေသာ

သို့မဟုေ်
အမိန့်၊

ညွှန်ကကာဵေျက်မျာဵကို ထုေြ် ပန်နိုင်သည်၊
(ဂ)

ဆက်သွယ်ေရဵ၊ စာေိုက်နှငဴ်ေကကဵနန်ဵဝန်ကကီဵဌာနသည် အေန်ဵ(၃)နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်
ေသာ အမိန့်၊ ညွှန်ကကာဵ ေျက်မျာဵကို ထုေြ် ပန်နိုင်သည်။

၄၆။

ရုပ်ြမင်သဳကကာဵနှငဴ် ဗီေီယိုဥပေေ (၁၉၈၅ ေုနှစ်၊ ြပည်သူ့လွှေေ
် ော် ဥပေေအမှေ် ၁၂)ကို
ဤဥပေေြဖငဴ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိက
ု ်သည်။

(ပုဳ) သန်ဵေရွှေ
ဗိုလ်ေျုပ်မှူဵကကီဵ
ဥက္ကဋ္ဌ
နိုင်ငဳေော်ငငိမ်ဝပ်ပိြပာဵမှု ေည်ေဆာက်ေရဵအဖွဲ့

