ြြည်ထောင်စုြြန်ြာနိုင်ငံထော်အစိုးရ
ကျန်းြာထရးဝန်ကကီးဌာန
(ေိုင်းရင်းထဆးဝါးြှေ်ြုံေင်ြြင်းဆိုင်ရာအြိန့်)
အြိန့်ထ ကာ်ြငာစာအြှေ် ၃/၉၆
ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၃၅၈ ြုနှစ်၊ ဒုေိယဝါဆိုလြြည်ထ
့ ကျာ် ၁၀ ရက်
(၁၉၉၆ ြုနှစ်၊ ဩဂုေ်လ ၉ ရက်)
ြြည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာနသည် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ဥြေေ ြုေ်မ ၄၃၊
ြုေ်မခွဲ (ခ) ေို့အရ အြ်နှင်ဵောဵေသာ လုြ်ြိုင်ခွင်ဴမျာဵကို ကျင်ဴသုဳဵ၍ ေိုင်ဵရင်ဵ ေဆဵဝါဵမှေ်ြုဳေင်ြခင်ဵနှင်ဴ
စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေအာက်ြါအမိန့်ကို ေုေြ် ြန်လုက
ိ ်သည်။
ေိုင်းရင်းထဆးဝါးြှေ်ြုံေင်ြြင်း
၁။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို

ေုေလ
် ုြ်သူသည်

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေုေလ
် ုြ်ခွင်ဴလိုင်စင်

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵ မြြုမီ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ဥြေေြုေ်မအရ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကို မှေ်ြုဳေင်
ေြဵရန် သက်ဆိုင်ရာမမို့နယ် ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသု့ိ ေလျှောက်ောဵရမည်။
၂။

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသူသည်(က) ြမန်မာနိုင်ငဳအေွင်ဵေနေိင
ု ်သူြြစ်ရမည်။
(ခ)

၃။

ေုေလ
် ုြ်သူကိုယ်ေိုင်ေလျှောက်ောဵရမည်။

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသူသည် သေ်မှေ်ောဵေသာ ေလျှောက်လာွှ ြုဳစဳကို ြြည်စ
ဴ ုဳစွာ ြြည်စ
ဴ ွက်၍
ေအာက် ြါေို့နှငဴ်အေူ ြူဵေွဲေင်ြြရမည်(က) သက်ဆိုင်ရာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေုေလ
် ုြ်ရာေွင် ေဆာက်ရွက်ရေသာ လုြ်ငန်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ
နှငဴ် စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ ေြာ်ြြချက်အြြည်ဴအစုဳ၊

၄။

(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအေကကာင်ဵ ြြည်စ
ဴ ုဳစွာေြာ်ြြောဵသည်ဴ စာရွက်စာေမ်ဵ၊

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနမူနာ၊

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသူသည် ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီက မှေ်ြုဳေင်ြခင်ဵ
နှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ အခါအာဵေလျာ်စွာ ေုေြ် ြန်ေသာ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

၅။

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသူသည်

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသည်ဴ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေစ်မျိုဵစီ

အေွက် ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵ ေကာ်မေီကသေ်မှေ်ောဵသည်ဴ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ
မှေ်ြုဳေင်ရန် စိစစ်ခကို မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်လာွှ နှငဴ်အေူ ေြဵသွင်ဵရမည်။

၆။

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမှေ်ြုဳေင်ေြဵရန် ေလျှောက်လာွှ ကို လက်ခဳရရှိေသာအခါ သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်၊
ခရိုင်နှငဴ်ြြည်နယ်၊ ေိုင်ဵ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီအဆင်ဴဆင်ဴက စိစစ်မြီဵ ဗဟို
ေိုင်ဵရင်ဵ ေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသို့ ဆက်လက်ေင်ြြရမည်။

၇။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသည်

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵြခင်ဵကို

စိစစ်မြီဵ

ခွင်ဴြြုြခင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵ ြြုနိုင်သည်။ မှေ်ြုဳေင်ြငင်ဵြယ်ြခင်ဵခဳရလျှေင် ေြဵသွင်ဵ
ောဵေသာ ေိုင်ဵရင်ဵ ေဆဵဝါဵ မှေ်ြုဳေင်ရန် စိစစ်ခကိုြြန်လည် ရေိက
ု ်ခွင်ဴမရှိေစရ။
၈။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီသည်
ေဆဵဝါဵကို

မှေ်ြုဳေင်ခွင်ဴြြုေကကာင်ဵ

မှေ်ြုဳေင်ေလျှောက်ောဵသည်ဴ

ဆုဳဵြြေ်လျှေင်

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ေိုင်ဵရင်ဵ

မှေ်ြုဳေင်ေကကဵ

ေြဵသွင်ဵေစမြီဵ မှေ်ြုဳေင် လက်မှေ်ကို ေုေေ
် ြဵရမည်။
၉။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီ၏

ခွင်ဴြြုချက်မရရှိဘဲ

မှေ်ြုဳေင်လက်မှေ်ြါ

အချက်အလက်မျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍ ြြင်ဆင်ေြြာင်ဵလဲြခင်ဵ ြြုလုြ်ြါက မှေ်ြုဳေင်ကို ကာလ
အကန့်အသေ်ြြင်ဴ ရုြ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် ြယ်ြျက်ြခင်ဵခဳရမည်။
၁၀။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီက ဥြေေနှငဴ်အညီ ြယ်ြျက်ြခင်ဵမရှိလျှေင် ေိုင်ဵရင်ဵ
ေဆဵဝါဵမှေ်ြုဳေင်သက်ေမ်ဵသည် မှေ်ြုဳေင်ခွင်ဴြြုသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ၃ နှစ် ြြစ်ေစရမည်။

၁၁။

မှေ်ြုဳေင်သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵ၍

အသစ်ေေ
ု ်ေြဵရန်

ေလျှောက်ောဵလိသ
ု ူသည်

မှေ်ြုဳေင်

သက်ေမ်ဵ မကုန်ဆုဳဵမီ ရက်ေြါင်ဵ (၉၀) ကကိုေင်၍ ေလျှောက်ောဵရမည်။ ေိသ
ု ို့ေလျှောက်ောဵ
ရာေွင် အြိုေ် ၅ ြါ သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြြန်လည်ေလျှောက် ောဵရမည်။
၁၂။

မှေ်ြုဳေင်အသစ်

ေုေေ
် ြဵရန်

ေလျှောက်ောဵြခင်ဵမရှိြါက

မှေ်ြုဳေင်သက်ေမ်ဵကုန်ဆုဳဵ

သည်ေ
ဴ န့မှစ၍ မှေ်ြုဳေင်ောဵေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵစာရင်ဵမှစ၍ အလိုအေလျာက် ြျက်ြြယ်မြီဵ
ြြစ်သည်ဟု မှေ်ယူရ မည်။
၁၃။

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ကွြ်ကဲေရဵ

ေကာ်မေီသည်

မှေ်ြုဳေင်ောဵေသာ

ေိုင်ဵရင်ဵ

ေဆဵဝါဵကို ေဘဵအန္တရာယ်ရှိ၍ သုဳဵစွဲရန်မသင်ဴဟု စစ်ေဆဵေေွ့ရှိလျှေင် မှေ်ြုဳေင်ောဵြခင်ဵကို
ြယ်ြျက်နိုင်သည်။
၁၄။

မှေ်ြုဳေင်ရရှိသူသည် ေအာက်ြါေို့ကို လိက
ု ်နာရမည်(က) ေုေလ
် ုြ်ြခင်ဵ၊ ြြည်ေင
ွ ်ဵသို့ေင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြြည်ြသို့ေင်ြို့ြခင်ဵ သိုေလှာင်ြခင်ဵ သို့မဟုေ်
ြြန့်ြြူဵ

ေရာင်ဵချြခင်ဵ

ေဘဵဥြေ်ကင်ဵမှုေိသ
ု့ ည်

ြြုလုြ်သည်ဴ
မှေ်ြုဳ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵအရည်အေသွဵ၊

ေင်စဉ်က

ေြာ်ြြခဲဴေသာ

အာနိသင်၊

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵ၍ ေြာ်ြြောဵသည်ဴ အေသဵစိေ် သေ်မှေ်ချက် မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုရှိေကကာင်ဵ
အာမခဳရမည်။

(ခ)

မှေ်ြုဳေင်စဉ်ကေြာ်ြြခဲဴေသာ ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ အချက်အလက်မျာဵ
ြြင်ဆင်

ေြြာင်ဵလဲလိုြါက

ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵ

ေကာ်မေီ၏

အေည်ြြုချက်ရယူမြီဵမှ ြြင်ဆင် ေြြာင်ဵလဲရမည်။
(ဂ)

မှေ်ြုဳေင်စဉ်က

သေိမြြုမိေသဵသြြင်ဴ

ေြာ်ြြခဲဴြခင်ဵမရှိေသာ

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ၏

ေဘဵဥြေ်မျာဵကို သိရှိသေိြြုမိလျှေင် ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵ ေကာ်မေီသု့ိ
ချက်ြခင်ဵအေကကာင်ဵကကာဵရမည်။
ေောင်ဵဆိုလာလျှေင်

ဗဟို

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီက

ယင်ဵေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵနှငဴ်

စြ်လျဉ်ဵသည်ဴ

အချက်အလက်အြြည်အ
ဴ စုဳကိုလည်ဵ ေင်ြြရမည်။
(ဃ) ေုေလ
် ုြ်အြေ်စဉ်ေစ်ခု၏

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမှ

မှေ်ြုဳေင်စဉ်က

ေြာ်ြြခဲဴေသာ

အေသဵစိေ် သေ်မှေ်ချက်မျာဵနှငဴ် ကိုက်ညမ
ီ ှုမရှိေကကာင်ဵ သိရှိသေိြြုမိလျှေင် သို့မဟုေ်
ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်
လာလျှေင်

ေရဵေကာ်မေီက

ေုေလ
် ုြ်အြေ်စဉ်ေစ်ခုေေ
ု ်

ေင်သွင်ဵြခင်ဵ၊
ြခင်ဵမျာဵကို

ြြည်ြသိ့ု

ေင်ြို့ြခင်ဵ၊

ေိသ
ု ို့ြြစ်သည်ဟု

ေိုင်ဵရင်ဵ

သိုေလှာင်ြခင်ဵ

အေကကာင်ဵကကာဵ

ေဆဵဝါဵအာဵ
သို့မဟုေ်

ချက်ြခင်ဵရြ်ဆိုင်ဵရမည်။ြြန့်ြြူဵေရာင်ဵချောဵေသာ

ြြည်ေွင်ဵသို့

ြြန့်ြြူဵေရာင်ဵချ
ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ေစျဵကွက်မှ ြြန်လည် ရုြ်သိမ်ဵရမည်အ
ဴ ြြင် ယင်ဵေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမျာဵနှငဴ် စြ်လျဉ်ဵ၍
ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ

ကကီဵကကြ်ေရဵ

ေကာ်မေီက

ညွှန်ကကာဵသည်မျာဵကိုလည်ဵ

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၅။

မှေ်ြုဳေင်ရရှိသူသည်

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵမှေ်ြုဳေင်ကို

မိမိဆန္ဒအေလျာက်

ြယ်ြျက်လုလ
ိ ျှေင်

ဗဟိုေင
ို ်ဵ ရင်ဵေဆဵဝါဵကကီဵကကြ်ေရဵ ေကာ်မေီသု့ိ ေလျှောက်ောဵရမည်။ ေိသ
ု ို့ ေလျှောက်ောဵ
ရာေွင် ြယ်ြျက်ေြဵ ေစလိသ
ု ည်အ
ဴ ေကကာင်ဵရင်ဵကို ေြာ်ြြရမည်။
၁၆။

မှေ်ြုဳေင်ရရှိသူသည်(က) မှေ်ြုဳေင်ကို ကာလအကန့်အသေ်ြြင်ဴ ရုြ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် ြယ်ြျက်ြခင်ဵခဳရလျှေင်
မှေ်ြုဳေင် လက်မှေ်မူရင်ဵကို ဗဟိုေင
ို ်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵ ကကီဵကကြ်ေရဵေကာ်မေီ သို့ (၇)
ရက်အေွင်ဵ ြြန်လည်အြ်နှဳ ရမည်။
(ခ)

မှေ်ြုဳေင်နဳြါေ်ကို သက်ဆိုင်ရာ အမှေ်ေဳဆိြ်ေြါ်ေွင် ေြာ်ြြရမည်။

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵေဆဵဝါဵေကကာ်ြငာရာေွင် မှေ်ြုဳေင်လက်မှေ်ကို အသုဳဵမြြုရ။
(ေစာေွန်ဵ)
ဝန်ကကီဵ
ကျန်ဵမာေရဵဝန်ကကီဵဌာန

