ြပည်ေောင်စုြြန်ြာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန
(ရုပ်ရှင်နည်ဵဥပေေြျာဵ)
အြိန့်ေကြာ်ြငာစာအြှေ် (၂/ ၉၇)
ရန်ြုန်မြို့၊ ၁၃၅၉ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်ဵ ၁၃ ရြ်
(၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇူလုင
ိ ်လ ၁၇ ရြ်)
ြပည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳေော်အစိုဵရ၊ ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ရုပ်ရှင်ဥပေေပုေ်မ ၄၁၊
ပုေ်မခွဲ (ြ) အရ အပ်နှင်ဵောဵေသာ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျာဵြို ြျင်ဴသုဳဵ၍ အစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ
ေအာြ်ပါနည်ဵဥပေေမျာဵြို ေုေြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အြည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵြို ရုပ်ရှင်နည်ဵဥပေေြျာဵဟု ေခါ်ေွင်ေစရမည်။

၂။

ဤနည်ဵဥပေေေွင်ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ရုပ်ရှင်ဥပေေေွင်ပါရှိသည်အ
ဴ ေိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်
သြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ေိ့ြု ပင်

ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအေိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ်

သြ်ေရာြ် ေစရမည်(ြ) ဥပေေ ဆိုသည်မှာ ရုပ်ရှင်ဥပေေြို ဆိုသည်။
(ခ)

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵြှူဵ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်

လုပ်ငန်ဵဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵ

ေရဵမှူဵြို ဆိုသည်။
(ဂ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေေမျာဵေွင် ပူဵေွဲပါရှိသည်ဴ ပုဳစဳြိုဆိုသည်။
အခန်ဵ (၂)
ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ

၃။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵေစ်ခုခုလပ
ု ်ြိုင်လုသ
ိ ူသည် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် ရရှိရန် ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၁) ေွင်
အချြ်အလြ်မျာဵြို

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာေဖာ်ြပပပီဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

အေောြ်အောဵစာရွြ်

စာေမ်ဵမျာဵ ပူဵေွဲ၍ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသို့ ေလျှောြ်ောဵရမည်။
၄။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည်(ြ) ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်

ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ

(ရုပ်ရှင်-၁)

ြို

လြ်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ

ေလျှောြ်လာွှ ပါ အချြ်အလြ်မျာဵြို စိစစ်ေင်ြပရန် အဖွဲ့ဝင် (၃) ဦဵမှ (၅) ဦဵအေိ
ပါဝင်ေသာ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စိစစ်ေရဵအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵောဝန်ေပဵအပ်ရမည်။

(ခ)
၅။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏ သြ်ေမ်ဵြို (၂) နှစ်သေ်မှေ်နိုင်သည်။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင် စိစစ်ေရဵအဖွဲ့သည်(ြ) ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောြ်လာွှ ပါ အချြ်အလြ်မျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ ေဖာ်ြပောဵ
ြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ပူဵေွဲေင်ြပရမည်ဴ စာရွြ်စာေမ်ဵမျာဵ ြပည်ဴစုဳမှန်ြန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ လာေရာြ်စစ်ေဆဵမည်အ
ဴ ေကြာင်ဵြို ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောြ်ောဵ
သူေဳ အနည်ဵဆုဳဵ (၇) ရြ် ကြိုေင်၍ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

(ဂ)

သွာဵေရာြ်စစ်ေဆဵသည်အ
ဴ ခါ အဖွဲ့ဝင်အနည်ဵဆုဳဵ (၃) ဦဵ ပါဝင်စစ်ေဆဵရမည်။

(ဃ) ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြို

ေုေေ
် ပဵရန်

ခွင်ဴြပုသင်ဴေကြာင်ဵ

သို့မဟုေ်

ြငင်ဵပယ်

သင်ဴေကြာင်ဵ သေဘာောဵမှေ်ချြ်ေဖာ်ြပလျြ် စစ်ေဆဵသူအာဵလုဵဳ လြ်မှေ်ေရဵေိဵု ၍
ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ ေဳ ေင်ြပရမည်။
၆။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ေလျှောြ်လာွှ နှငဴ် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်
စိစစ်ေရဵအဖွဲ့၏

သေဘာောဵမှေ်ချြ်မျာဵြို

ေပ်မဳစိစစ်ပပီဵ

ေလျှောြ်ောဵသည်ဴ

ရုပ်ရှင်

လုပ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြို ေုေေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ်
ေပဵရမည်။
၇။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည်(ြ) နည်ဵဥပေေ ၆ အရ ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင် ေုေေ
် ပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵြို သြ်ဆိုင်ရာ
ေလျှောြ်ောဵသူေဳ ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၂) ြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ေေ
ု ်ေပဵရန်

ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိသူေမ
ဳ ှ

အစာဵအလိုြ်

သေ်မှေ်ောဵေသာ

လိင
ု ်စင်ခ

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵအမျိုဵ

လြ်ခဳရရှိလျှေင်

သြ်ဆိုင်ရာ

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၃) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရမည်။
၈။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည်

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြ်

လုပ်ငန်ဵြို ဆြ်လြ်လပ
ု ်ြိုင်လုလ
ိ ျှေင် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ပုဳစဳ
(ရုပ်ရှင်- ၄) ေွင် အချြ်အလြ်မျာဵြို ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာေဖာ်ြပပပီဵ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ေောြ်
အောဵစာရွြ်စာေမ်ဵမျာဵ

ပူဵေွဲ၍

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသို့

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵမြုန်ဆုဳဵမီ

အနည်ဵဆုဳဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ ကြိုေင်၍ ေလျှောြ်ောဵရမည်။
၉။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည်(ြ) ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ေလျှောြ်လာွှ ပါအချြ်အလြ်မျာဵ

ြပည်စ
ဴ ုဳ မှန်ြန်စွာ ေဖာ်ြပောဵြခင်ဵ ရှိ မရှိ၊ ပူဵေွဲေင်ြပရမည်ဴ အေောြ်အောဵ
စာရွြ်စာေမ်ဵမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳ မှန်ြန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။

(ခ)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ

သို့မဟုေ်

ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ်ေပဵရမည်။
(ဂ)

လိအ
ု ပ်ပါြ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောြ်လာွှ ပါ အချြ်
အလြ်မျာဵ နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စိစစ်ေင်ြပရန် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်စိစစ်ေရဵအဖွဲ့ြို
ောဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။

၁၀။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည်(ြ) နည်ဵဥပေေ ၉၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်အညီ
ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်
ေကြာင်ဵြို သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵသူေဳ ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၅) ြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵ
ရမည်။
(ခ)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိသူေမ
ဳ ှ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ
အမျိုဵ အစာဵအလိုြ် သေ်မှေ်ောဵေသာ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴခ လြ်ခဳရရှိလျှေင်
ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင် ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၃) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ (၃)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေြ်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ခ၊ ရြ်လန
ွ ်ေကြဵနှငဴ် သြ်ေြ်ဵေိုဵြြှင်ဴခြျာဵသေ်ြှေ်ြခင်ဵ
၁၁။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵသည် အဆိုပါရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေေ
ု ်ေပဵသည်ဴ ေန့မှစ၍
(၁) နှစ်ြဖစ်သည်။

၁၂။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ခသည် ေအာြ်ပါရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

အမျိုဵအစာဵအလိုြ်ယှဉ်ေွဲ ေဖာ်ြပ

ောဵသည်အ
ဴ ေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်။

(ြ)

ရုပ်ရှင်ြာဵေုေလ
် ုပ်ြခင်ဵ

ြျပ်

၅၀၀၀

(ခ)

ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵြခင်ဵ

ြျပ်

၂၀၀၀

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြူဵေဆဵြခင်ဵ

ြျပ်

၁၀၀၀၀

(ဃ)

ရုပ်ရှင်ြာဵအသဳသွင်ဵြခင်ဵ

ြျပ်

၁၀၀၀၀

(င)

ရုပ်ရှင်ြာဵေည်ဵြဖေ်ြခင်ဵ

ြျပ်

၃၀၀၀

(စ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြဖန့်ချိြခင်ဵ

ြျပ်

၃၀၀၀

(ဆ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြပည်ပမှ ေင်သွင်ဵြခင်ဵ

ြျပ်

၅၀၀၀

(ဇ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြပည်ပသိ့ု ေင်ပို့ြခင်ဵ

ြျပ်

၃၀၀၀

၁၃။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵ

ေလျှောြ်ောဵလာလျှေင်

ြုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြ်မှ

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ

ရြ်လန
ွ ်ေကြဵမှာ

လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေစ်လလျှေင်

ြျပ်

၁၀၀၀

နှုန်ဵြဖစ်သည်။
၁၄။

ရြ်လန
ွ ်ေကြဵေြာြ်ခဳရာေွင် လ၏အစိေ်အပိုင်ဵြို ေစ်လဟု သေ်မှေ်ရမည်။

၁၅။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴခသည် ေအာြ်ပါရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵအလိုြ်
ယှဉ်ေွဲေဖာ်ြပောဵသည်အ
ဴ ေိင
ု ်ဵြဖစ်သည်-

(ြ)

ရုပ်ရှင်ြာဵေုေလ
် ုပ်ြခင်ဵ

ြျပ်

၂၅၀၀

(ခ)

ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵြခင်ဵ

ြျပ်

၁၀၀၀

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြူဵေဆဵြခင်ဵ

ြျပ်

၅၀၀၀

(ဃ)

ရုပ်ရှင်ြာဵအသဳသွင်ဵြခင်ဵ

ြျပ်

၅၀၀၀

(င)

ရုပ်ရှင်ြာဵေည်ဵြဖေ်ြခင်ဵ

ြျပ်

၁၅၀၀

(စ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြဖန့်ချိြခင်ဵ

ြျပ်

၁၅၀၀

(ဆ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြပည်ပမှ ေင်သွင်ဵြခင်ဵ

ြျပ်

၂၅၀၀

(ဇ)

ရုပ်ရှင်ြာဵြပည်ပသိ့ု ေင်ပို့ြခင်ဵ

ြျပ်

၁၅၀၀

အခန်ဵ (၄)
ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ရရှိသူ လိြ
ု ်နာရြည်ဴ စည်ဵြြ်ဵချြ်ြျာဵ သေ်ြှေ်ြခင်ဵ
၁၆။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည် ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ
လိင
ု ်စင်ရရှိသူ လိြ
ု ်နာရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို လိင
ု ်စင်ေွင်ေစ်ပါေည်ဵ

သေ်မှေ်

ေဖာ်ြပရမည်။
၁၇။

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူသည် ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ေွင် ေဖာ်ြပသေ်မှေ်ောဵသည်ဴ
စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵြို လိြ
ု ်နာရမည်။

၁၈။

ေအာြ်ပါအချြ်ေစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါြ်ပါြ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သည် ပျြ်ြပယ်သည်-

(ြ) ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵြခင်ဵ
(ခ)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဳရြခင်ဵ

(ဂ)

ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်ရရှိသူြ လိင
ု ်စင်ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ
အခန်ဵ (၅)
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵောဝန်ြျာဵ

၁၉။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ြို အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦဵမှ (၁၅) ဦဵအေိ ပါဝင်
ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။

၂၀။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့၏ သြ်ေမ်ဵသည် စေင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴေန့မှစ၍ (၂) နှစ်ြဖစ်သည်။

၂၁။

အစိုဵရဝန်ေမ်ဵမဟုေ်ေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ဝင်သည် အဖွဲ့အစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်ြခင်ဵနှငဴ်
ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို ကြည်ရ
ဴ ှုစစ်ေဆဵြခင်ဵအေွြ် ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ သေ်မှေ်သည်ဴ
ချီဵြမှင်ဴေငွ ြို ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။

၂၂။

ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵလိသ
ု ူသည် မိမိရိုြ်ြူဵမည်ဴ ဇာေ်လမ်ဵအေွြ် ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိရန် ရုပ်ရှင်
ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင်- ၆) ြဖင်ဴ ေလျှောြ်ောဵရမည်။

၂၃။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵရန် ေင်ြပလာေသာ ဇာေ်လမ်ဵအာဵ ေအာြ်ေဖာ်ြပ
ပါ အချြ်မျာဵြို အေြခခဳ၍ စိစစ်ရမည်(ြ) နိုင်ငဳေော်၏ မူဝါေြို ေိခြ
ို ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ
(ခ)

ြိုဵြွယ်သည်ဘ
ဴ ာသာြို ေိခြ
ို ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(ဂ)

ေိုင်ဵရင်ဵသာဵစည်ဵလုဵဳ ညီညွေ်ေရဵြို ေိခိုြ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(ဃ) အမျိုဵသာဵယဉ်ေြျဵမှုြို ေိခြ
ို ်ပျြ်ြပာဵေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ
(င)

ြပည်သူေိ၏
ု့ အြျင်ဴစာရိေ္တြို ေိခြ
ို ်ပျြ်ြပာဵေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(စ)

ေရာဵဥပေေစိုဵမိုဵေရဵနှငဴ် စည်ဵြမ်ဵေသဝပ်ေည်ပငိမ်ေရဵြို ေိခြ
ို ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(ဆ)

ညစ်ညမ်ဵေသာ၊ ရြ်စြ်ကြမ်ဵကြုေ်ေသာ၊ ြာမရာဂြို လှု့ဳ ေဆာ်ေသာ အြပုအမှုမျာဵ
ပါဝင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(ဇ)

ြေလဵသူငယ်မျာဵ၏ စိေ်ဓာေ်နှငဴ် အြျင်ဴစာရိေ္တြို ေိခြ
ို ်ေစနိုင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ

(ဈ)

ဇာေ်လမ်ဵသည်

ြပည်သူ့အေွြ်လည်ဵေြာင်ဵ၊

နိုင်ငဳေော်အေွြ်လည်ဵေြာင်ဵ

အြျိုဵြပုနိုင် ြခင်ဵ ရှိ မရှိ
၂၄။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ေင်ြပလာေသာ ဇာေ်လမ်ဵြို စိစစ်ပပီဵ(ြ) ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵရန် ခွင်ဴြပုလျှေင် သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်လျှေင် သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵသူ
ေဳ ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၇) ြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

(ခ)

လိအ
ု ပ်သည်ဴ အချြ်မျာဵြို ြပင်ဆင်ေရဵသာဵေင်ြပမှသာ ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵရန် ခွင်ဴြပု
မည်ဟု သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၂၅။

နည်ဵဥပေေ ၂၄၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ အေကြာင်ဵကြာဵချြ်နှငဴ်အညီ သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵ
သူြ လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချြ်မျာဵ ြပင်ဆင်ေရဵသာဵ၍ ြပန်လည်ေင်ြပလာလျှေင် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ
အဖွဲ့သည် ရုပ်ရှင်ြာဵရိုြ်ြူဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၇) ြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
အခန်ဵ (၆)
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်ြှေ် ေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ

၂၆။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ် ရရှိလိုသူသည်(ြ) မိမိေင်ြပေသာ ြမန်မာရုပ်ရှင်ြာဵ သို့မဟုေ် ြပည်ပမှ ေင်သွင်ဵလာေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵ
အေွြ် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ စစ်ေဆဵခအြဖစ် ေပ ၁၀၀၀ ေြ်မပိုသည်ဴ ရုပ်ရှင်ဖလင်ပိုင်ဵ
ေစ်ပိုင်ဵလျှေင် ၃၀၀ ြျပ် နှုန်ဵြဖင်ဴ ြျသင်ဴေငွြို ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ခ)

အြခာဵရုပ်ရှင်နည်ဵပညာ ေစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ ရိုြ်ြူဵောဵေသာ ရှပ်ရှင်ြာဵအေွြ်ြဖစ်လျှေင်
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ အခါအာဵေလျာ်စွာ သေ်မှေ်ေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာစစ်ေဆဵခ
ြို ေပဵသွင်ဵရ မည်။

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ် ရရှိရန် ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၈) ေွင် အချြ်အလြ်မျာဵြို ြပည်စ
ဴ ုဳ
မှန်ြန်စွာေဖာ်ြပပပီဵ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵောဵသည်ဴ ေြပစာ (မူရင်ဵ) ပူဵေွဲ၍
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ေလျှောြ်ောဵရမည်။

၂၇။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ေင်ြပလာေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵြို နည်ဵဥပေေ ၂၃ ေွင် ေဖာ်ြပောဵသည်ဴ
အချြ်မျာဵြို အေြခခဳ၍ ကြည်ဴရှုစစ်ေဆဵပပီဵ(ြ) အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသခွင်ဴြပုလျှေင် သေ်မှေ်ောဵေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခြို
ေပဵသွင်ဵ ရန် သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန်မသင်ဴေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵ၏ အစိေ်အပိုင်ဵြို ြဖေ်ေောြ်ပပီဵ
ြပသခွင်ဴ

ြပုလျှေင်

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခြို

ေပဵသွင်ဵရန်

သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ဂ)

သီဵသန့်ပရိေ်သေ်အာဵ

ြပသခွင်ဴြပုလျှေင်

သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ

စာြဖင်ဴ

အေကြာင်ဵကြာဵ ရမည်။
(ဃ) အမျာဵြပည်သူအာဵ

ြပသခွင်ဴြပုလျှေင်

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ေုေ်ေပဵရန်

ေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

ြငင်ဵပယ်

(င)

အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန်မသင်ဴေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵ၏ အစိေ်အပိုင်ဵြို ြပုြပင်ြခင်ဵ
ြပုလုပ်ပပီဵမှသာ ခွင်ဴြပုမည်ဟု သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴ အေကြာင်ဵကြာဵ
နိုင်သည်။

၂၈။

နည်ဵဥပေေ ၂၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (င) အရ အေကြာင်ဵကြာဵချြ်နှငဴ်အညီ သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵ
သူြ လိအ
ု ပ်သလိြု ပုြပင်ပပီဵ ြပန်လည်ေင်ြပပါြ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် အမျာဵြပည်သူအာဵ
ြပသခွင်ဴ

ြပုလျှေင်

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခြို

ေပဵသွင်ဵရန်

အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
၂၉။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည်(ြ) နည်ဵဥပေေ ၂၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ)၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) သို့မဟုေ် နည်ဵဥပေေ ၂၈ အရ
အေကြာင်ဵ

ကြာဵြခင်ဵခဳရသူြ

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခ

ေပဵသွင်ဵလျှေင် ရုပ်ရှင် ဆင်ဆာ လြ်မှေ်ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၉) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရမည်။
(ခ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရရှိပပီဵေသာ

ရုပ်ရှင်ြာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ေပ်မဳြူဵယူေသာ

မိေ္တူရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵအေွြ် သေ်မှေ်ောဵေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခ ေပဵသွင်ဵ
သူအာဵ ခွင်ဴြပုအမှေ်စဉ်ပါ ရှိေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်မျာဵြို ေုေေ
် ပဵရမည်။
၃၀။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရရှိသူသည်(ြ) ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ြို ရုပ်ရှင်ဇာေ်ြာဵ၏အစေွင် ေည်သ
ဴ ွင်ဵရိုြ်ြူဵရမည်။
(ခ)

အြခာဵရုပ်ရှင်နည်ဵပညာ ေစ်ရပ်ရပ်ြဖင်ဴ ရိုြ်ြူဵောဵေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵအေွြ်ြဖစ်လျှေင်
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ြို ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ အခါအာဵေလျာ်စွာ သေ်မှေ်
သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵနှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

၃၁။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်သည် အဆိုပါရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ် ေုေေ
် ပဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ရုပ်ရှင်
ဆင်ဆာအဖွဲ့ြ သေ်မှေ်ေသာြာလအေိင
ု ်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳေစ်ဝန်ဵလုဵဳ ေွင် အေည်ြဖစ်သည်။
ယင်ဵ ြာလသည် (၃) နှစ်ေြ်မပိုေစရ။

၃၂။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေေ ၂၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ)၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ဃ) သို့မဟုေ်
နည်ဵဥပေေခွဲ (င) အရ မိမိချမှေ်ေသာ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ (ြ) ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ေလျှောြ်ောဵသူြ

မေြျနပ်သြဖင်ဴ

အယူခဳဝင်ေရာြ်လျှေင်

အယူခဳေွင် ချမှေ်သည်အ
ဴ ေိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ခ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ် ေလျှောြ်ောဵသူြ အယူခဳမဝင်လျှေင် အယူခဳြာလ ြုန်ဆုဳဵ
ေသာအခါ အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသခွင်ဴမြပုေသာ (၁)

ရုပ်ရှင်ြာဵေွင်ပါရှိသည်ဴ

ြဖေ်ေောြ်ောဵေသာ

အစိေ်အပိုင်ဵမျာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵသူအာဵ ြပန်လည်မေပဵဘဲ သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ်
ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(၂)

ြမန်မာရုပ်ရှင်ြာဵြို

သြ်ဆိုင်ရာ

ေလျှောြ်ောဵသူအာဵ

ြပန်လည်မေပဵဘဲ

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(၃)

ြပည်ပမှေင်သွင်ဵလာေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵြို ေိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် သြ်ဆိုင်ရာ
ေလျှောြ်ောဵ သူအာဵ ြပည်ပသို့ ြပန်လည်ေပဵပို့ေစြခင်ဵြပုနိုင်သည်။

၃၃။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရရှိသူသည် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ် သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴလိုပါြ ပုဳစဳ
(ရုပ်ရှင်- ၁၀) ေွင် အချြ်အလြ်မျာဵြို ြပည်ဴစုဳမှန်ြန်စွာေဖာ်ြပ၍ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့
ေလျှောြ် ောဵရမည်။

၃၄။

နည်ဵဥပေေ ၃၃ အရ ေလျှောြ်ောဵသူသည်(ြ) နည်ဵဥပေေ ၂၆၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) သို့မဟုေ် နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ ြျသင်ဴေသာ ရုပ်ရှင်
ဆင်ဆာစစ်ေဆဵခြို ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ေပဵသွင်ဵရမည်။
(ခ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာစစ်ေဆဵခ ေပဵသွင်ဵပပီဵေကြာင်ဵ ေြပစာ (မူရင်ဵ) ြို သြ်ဆိုင်ရာပုဳစဳေွင်
ပူဵေွဲ ေင်ြပရမည်။

၃၅။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောြ်ောဵေသာ
ရုပ်ရှင်ြာဵြို ြပန်လည်ကြည်ရ
ဴ ှုစစ်ေဆဵပပီဵ(ြ) သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုလျှေင် သေ်မှေ်ောဵေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခ
ေပဵသွင်ဵရန် သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
(ခ)

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ြငင်ဵပယ်လျှေင်

သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ောဵသူေဳ

စာြဖင်ဴ

အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
၃၆။

နည်ဵဥပေေ ၃၅၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ အေကြာင်ဵကြာဵြခင်ဵခဳရသူြ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ
လြ်မှေ်ခ ေပဵသွင်ဵလျှေင် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် ၉) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရ မည်။

၃၇။

နည်ဵဥပေေ ၃၆ အရ ေုေေ
် ပဵေသာ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရရှိသူသည် ယင်ဵလြ်မှေ်ြို
ရုပ်ရှင်ြာဵ၏အစေွင် ေည်ဴသွင်ဵရိုြ်ြူဵရမည်။

၃၈။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ခသည် ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်
လုပ်ငန်ဵြ သေ်မှေ်သည်ဴအေိုင်ဵြဖစ်သည်။

၃၉။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည်(ြ) မည်သည်ရ
ဴ ုပ်ရှင်ြာဵြိုမဆို ကြည်ဴရှုစစ်ေဆဵရန် သို့မဟုေ် လိအ
ု ပ်ပါြ ေပ်မဳကြည်ရ
ဴ ှု
စစ်ေဆဵရန် ဆင်ဴဆိုနိုင်သည်။
(ခ)

ြပင်ဆင်ရန် အေကြာင်ဵရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ၊ ေူဵြခာဵေသာ အေကြာင်ဵရှိလျှေင်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုပပီဵ
ြဖစ်ေသာ မည်သည်ရ
ဴ ုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ြိုမဆို ြပန်လည်ရုပ်သမ
ိ ်ဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရေသာ

ြမန်မာရုပ်ရှင်ြာဵြို

သိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵ

သို့မဟုေ် ဖျြ်ဆီဵြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ဃ) ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာလြ်မှေ်ရုပ်သိမ်ဵြခင်ဵခဳရေသာ ြပည်ပမှ ေင်သွင်ဵလာသည်ဴ ရုပ်ရှင်ြာဵ
ြို ေိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ သို့မဟုေ် သြ်ဆိုင်သူအာဵ ြပည်ပသို့ ြပန်လည်ေပဵပို့ေစြခင်ဵ ြပုနိုင်
သည်။
၄၀။

နိုင်ငဳြခာဵသဳေမန် အဖွဲ့အစည်ဵြြဖစ်ေစ၊ ြုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵြြဖစ်ေစ ြပည်ပမှေင်သွင်ဵ
လာေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵြို အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသလိပ
ု ါြ ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိရန် ေအာြ်ပါေို့နှငဴ်
အေူ ပူဵေွဲ၍ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သို့ ေလျှောြ်ောဵရမည်(ြ) ရိုြ်ြူဵောဵေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵ
(ခ)

၄၁။

ရုပ်ရှင်ြာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အေကြာင်ဵအရာ အြျဉ်ဵချုပ်

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေေ ၄၀ အရ ေလျှောြ်ောဵေင်ြပလာေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵြို
ကြည်ရ
ဴ ှုစစ်ေဆဵပပီဵ(ြ) ြပသရန် ခွင်ဴြပုချြ် ေုေေ
် ပဵနိုင်သည်။
(ခ)

အမျာဵြပည်သူအာဵ ြပသရန် မသင်ဴေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵေွင် ပါရှိသည်ဴ အစိေ်အပိုင်ဵြို
ြဖေ်ေောြ် ပပီဵ ြပသရန်ခွင်ဴြပုချြ် ေုေေ
် ပဵနိုင်သည်။

(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳြခာဵသဳေမန်အဖွဲ့အစည်ဵ သို့မဟုေ် ြုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်ဵ၏
ဥပစာအေွင်ဵ၌ သီဵသန့်ပရိသေ်ြိုသာ ြပသရန် ခွင်ဴြပုချြ် ေုေေ
် ပဵနိုင်သည်။

၄၂။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေေ ၄၁၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ ြဖေ်ေောြ်ောဵေသာ အစိေ်
အပိုင်ဵြို အဆိုပါရုပ်ရှင်ြာဵအာဵ ြပည်ပသို့ ြပန်လည်မပို့မီ ေိန်ဵသိမ်ဵောဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ (၇)
ြြန်ြာဴရုပ်ရှင်အဆင်ဴအေန်ဵ ြြှင်ဴေင်ေရဵ အြဲြဖေ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵောဝန်ြျာဵ

၄၃။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည်

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်အဆင်ဴအေန်ဵ

ြမှင်ဴေင်ေရဵအြဲြဖေ်အဖွဲ့ြို

အဖွဲ့ဝင် (၁၁) ဦဵမှ (၁၅) ဦဵအေိ ပါဝင်ဖွဲ့စည်ဵနိုင်သည်။
၄၄။

အြဲြဖေ်အဖွဲ့၏ သြ်ေမ်ဵသည် စေင်ဖွဲ့စည်ဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ (၂) နှစ်ြဖစ်သည်။

၄၅။

အစိုဵရဝန်ေမ်ဵမဟုေ်ေသာ အြဲြဖေ်အဖွဲ့ဝင်သည် အြဲြဖေ်အဖွဲ့ အစည်ဵအေဝဵေြ်ေရာြ်
ြခင်ဵနှငဴ်

ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို

ကြည်ရ
ဴ ှုအြဲြဖေ်ြခင်ဵအေွြ်

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ

သေ်မှေ်သည်ဴ ချီဵြမှင်ဴေငွြို ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။
၄၆။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ေအာြ်ပါရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆု အမျိုဵအစာဵမျာဵြို ချီဵြမှင်ဴနိုင်သည်။
လိအ
ု ပ်ပါြ ယင်ဵဆုအမျိုဵအစာဵမျာဵြို ြပင်ဆင်သေ်မှေ်နိုင်သည်(ြ) ဇာေ်ြာဵဆု

(ခ)

ေါရိုြ်ောဆု

(ဂ)

အမျိုဵသာဵဇာေ်ေဆာင်ဆု

(ဃ) အမျိုဵသမီဵဇာေ်ေဆာင်ဆု

၄၇။

(င)

အမျိုဵသာဵဇာေ်ပို့ဆု

(စ)

အမျိုဵသမီဵဇာေ်ပို့ဆု

(ဆ)

ရုပ်ရှင်ဓာေ်ပုဳဆု

(ဇ)

ရုပ်ရှင်ေေဵဂီေဆု

(ဈ)

ရုပ်ရှင်ဇာေ်ညွှန်ဵဆု

(ည)

ရုပ်ရှင်အသဳဆု

(ဋ)

ရုပ်ရှင်ေည်ဵြဖေ်ဆု

အြဲြဖေ်အဖွဲ့သည် ြမန်မာဴရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆုမျာဵေရွဵချယ်ရာေွင် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အချြ်မျာဵြို
အေြခခဳစိစစ်ရမည်(ြ) နိုင်ငဳေော်အချုပ်အြခာအာဏာ ေည်ေေ
ဳဴ ရဵ၊ ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေရဵ၊ ေအဵချမ်ဵသာယာေရဵြို
အေောြ်အြူြပုေစြခင်ဵ။
(ခ)

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်အဆင်ဴအေန်ဵ ဖွဳ့ပဖိုဵေိုဵေြ်ေစြခင်ဵ။

(ဂ)

ြမန်မာဴရိုဵရာယဉ်ေြျဵမှု ေွန်ဵြာဵေစြခင်ဵ။

(ဃ) မျိုဵချစ်စိေ်ဓာေ် ရှင်သန်ေြ်ြမြ်ေစြခင်ဵ။
(င)

ေိုင်ဵရင်ဵသာဵလူမျိုဵမျာဵ၏ စည်ဵလုဳဵညီညွေ်ေရဵြို အေောြ်အြူြပုေစြခင်ဵ။

(စ)

အေေွဵအေခါ်

မှန်ြန်ေစြခင်ဵနှငဴ်

နည်ဵလမ်ဵမှန်ြန်ေသာ

အသိဉာဏ်ဗဟုသုေ

ေိုဵပွာဵေစြခင်ဵ။
(ဆ)

အြျင်ဴစာရိေ္တြပုြပင်ေရဵနှငဴ် ြိုယ်ြျင်ဴေရာဵေြာင်ဵမွန်ေရဵအေွြ် အေောြ်အြူြပု
ေစြခင်ဵ။

၄၈။

အြဲြဖေ်အဖွဲ့သည် ြမန်မာဴရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆုမျာဵ ေရွဵချယ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေေ ၄၇
ေွင် ေဖာ်ြပောဵသည်ဴ အချြ်မျာဵြို အေြခခဳစိစစ်ပပီဵ(ြ) ြပြ္ခေိန်နှစ်ေစ်နှစ်အေွင်ဵ ရုဳေင်ြပသခဲဴေသာ ြမန်မာရုပ်ရှင်ြာဵအာဵလုဳဵြို အြဲြဖေ်
ကြည်ရ
ဴ ှု ရမည်။
(ခ)

ေုေိယအကြိမ် အြဲြဖေ်ကြည်ရ
ဴ ှုရမည်ဴ ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို စိစစ်ေရွဵချယ်ရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ခ) အရ စိစစ်ေရွဵချယ်ေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို ေုေိယအကြိမ် ေပ်မဳ
အြဲြဖေ် ကြည်ရ
ဴ ှုရမည်။

(ဃ) ေုေိယအကြိမ် အြဲြဖေ် ကြည်ရ
ဴ ှုပပီဵေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵအနြ် ေေိယအကြိမ် ေပ်မဳ
အြဲြဖေ်ကြည်ရ
ဴ ှုရမည်ဴ ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို စိစစ်ေရွဵချယ်ရမည်။

(င)

နည်ဵဥပေေခွဲ (ဃ) အရ စိစစ်ေရွဵချယ်ေသာ ရုပ်ရှင်ြာဵမျာဵြို ေေိယအကြိမ်ေပ်မဳ
အြဲြဖေ် ကြည်ရ
ဴ ှုရမည်။

၄၉။

(ြ) ေေိယအကြိမ် အြဲြဖေ်ကြည်ရ
ဴ ှုပပီဵလျှေင် အြဲြဖေ်အဖွဲ့ဝင် ေစ်ဦဵချင်ဵသည် ရုပ်ရှင်
ေူဵချွန်ဆု အမျိုဵအစာဵအလိုြ် မိမိ၏သေဘာောဵမှေ်ချြ်ေဖာ်ြပ၍ လျှေို့ဝှြ်စနစ်ြဖင်ဴ
အြဲြဖေ် အဖွဲ့ ဥြ္ကဋ္ဌေဳ ေင်ြပရမည်။
(ခ)

အြဲြဖေ် အဖွဲ့ဥြ္ကဋ္ဌသည် နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ အြဲြဖေ်အဖွဲ့ဝင် ေစ်ဦဵချင်ဵြ
ေင်ြပလာေသာ သေဘာောဵမှေ်ချြ်မျာဵြို စုစည်ဵပပီဵ မိမိ၏သေဘာောဵမှေ်ချြ်နှငဴ်
အေူ လျှေို့ဝှြ်စနစ် ြဖင်ဴ ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန ဝန်ကြီဵေဳ ေင်ြပရမည်။

(ဂ)

အြဲြဖေ်အဖွဲ့သည် မိမိ၏သေဘာောဵမှေ်ချြ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ လျှေို့ဝှြ်စွာ
ေိန်ဵသိမ်ဵောဵရမည်။

၅၀။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည်(ြ) အြဲြဖေ်အဖွဲ့ြ ေင်ြပလာေသာ ရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆုအမျိုဵအစာဵအလိုြ် ေပ်မဳစိစစ်ပပီဵ
ဆုချီဵြမှင်ဴ ရန် အေည်ြပုနိုင်သည် သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်နိုင်သည်။
(ခ)

အြဲြဖေ်အဖွဲ့အာဵ ြပန်လည်စိစစ်ကြည်ဴရှုရန် ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

ြပြ္ခေိန်နှစ်အလိြ
ု ် ရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆုေပဵပွဲြို ြျင်ဵပ၍ ရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆု အမျိုဵအစာဵ
အလိုြ် ဆုချီဵြမှင်ဴေိုြ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို ေုေြ် ပန်ေကြညာနိုင်သည်။

၅၁။

ရုပ်ရှင်ေဵူ ချွန်ဆု အမျိုဵအစာဵအလိုြ် ဆုချီဵြမှင်ဴေိုြ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၏ အမည်စာရင်ဵြို
ေုေြ် ပန်ေကြညာြခင်ဵမြပုမီ လျှေို့ဝှြ်စွာ ေိန်ဵသိမ်ဵောဵရမည်။
အခန်ဵ (၈)
ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေလျှောြ်ောဵြခင်ဵ

၅၂။

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိသူသည် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိရန် ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၁၁) ေွင် အချြ်အလြ်မျာဵြို
ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်စွာ

ေဖာ်ြပပပီဵ

လိအ
ု ပ်သည်ဴ

အေောြ်အောဵ

စာရွြ်စာေမ်ဵမျာဵပူဵေွဲ၍

ြမန်မာဴရုပ်ရှင် လုပ်ငန်ဵသို့ ေလျှောြ်ောဵရမည်။
၅၃။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်မေပဵမီ စိစစ်ေင်ြပနိုင်ရန် ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၏
သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစုရုဳဵသိ့ု ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေလျှောြ်လာွှ ြို ေပဵပို့ရမည်။

၅၄။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၊

လုပ်ငန်ဵစုရုဳဵောဝန်ခဳအရာရှိသည်

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေလျှောြ်လာွှ နှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵြို အေြခခဳ၍ စိစစ်ရမည်(ြ) ရုပ်ရှင်ရုဳေည်ရှိရာေနရာသည် ပေ်ဝန်ဵြျင်ေနရာေေသနှငဴ် သင်ဴေလျာ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ။
(ခ)

ရုပ်ရှင်ရုဳအေဆာြ်အအုဳ၏

အမျိုဵအစာဵနှငဴ်

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အေနအောဵ ရှိ မရှိ။

အြျယ်အဝန်ဵသည်

ရုပ်ရှင်ြပသရန်

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ရုဳသည် ေသသပ်ခိုင်ခဳဴြခင်ဵ ရှိ မရှိ။

(ဃ) ရုပ်ရှင်ရုဳသည် သန့်ရှင်ဵသပ်ရပ်မှုနှငဴ် အခင်ဵအြျင်ဵ ေြာင်ဵမွန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ။

၅၅။

(င)

အေရဵေပါ်ေပါြ်ပါြ ရုဳြပင်ပသိ့ု အလွယ်ေြူ ေွြ်နိုင်သည်ဴ အေြခအေန ရှိ မရှိ။

(စ)

ရုပ်ရှင်ြပစြ်ြိရိယာမျာဵ၏ အေြခအေန သင်ဴေလျာ်ေြာင်ဵမွန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစုရုဳဵ ောဝန်ခဳအရာရှိသည် ေလျှောြ်လာွှ ပါ ရုပ်ရှင်ရုဳနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍
သြ်ဆိုင်ရာေေသရှိ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ သေဘာောဵ
မှေ်ချြ်ြို ေောင်ဵခဳရမည်(ြ) ပမို့နယ်အေေွေေွ အုပ်ချုပ်ေရဵဦဵစီဵဌာန
(ခ)

ပမို့နယ်ြျန်ဵမာေရဵဦဵစီဵဌာန

(ဂ)

ပမို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵ သို့မဟုေ် ပမို့နယ် စည်ပင်သာယာေရဵအဖွဲ့

(ဃ) ပမို့နယ် ြပည်သူ့ေဆာြ်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵ

၅၆။

(င)

ပမို့နယ်မီဵသေ်ဦဵစီဵဌာန

(စ)

ပမို့နယ် လျှေပ်စစ်ဓာေ်အာဵလုပ်ငန်ဵ

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစုရုဳဵ ောဝန်ခဳအရာရှိသည် သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့
အစည်ဵမျာဵ၏သေဘာောဵမှေ်ချြ်မျာဵ ပူဵေွဲလျြ် ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၁၂) ေွင် မိမိ၏သေဘာောဵ
မှေ်ချြ်ေဖာ်ြပ၍

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေလျှောြ်လာွှ ြို

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵေဳ

ြပန်လည်

ေင်ြပရ မည်။
၅၇။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည် နည်ဵဥပေေ ၅၆ အရ ေင်ြပလာေသာ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေလျှောြ်
လွှာနှငဴ် သြ်ဆိုင်ရာ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵစုရုဳဵ ောဝန်ခဳအရာရှိ၏ သေဘာောဵ
မှေ်ချြ်မျာဵ ြို စိစစ်ပပီဵ(ြ) ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေေ
ု ်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ အဆုဳဵအြဖေ်
ေပဵရမည်။
(ခ)

ဆုဳဵြဖေ်ချြ်အရ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေေ
ု ်ေပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်
ေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

(ဂ)
၅၈။

လိအ
ု ပ်ပါြ ြပန်လည်ြပုြပင်ေဆာင်ရွြ်ရန် ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည် နည်ဵဥပေေ ၅၇၊ နည်ဵဥပေေခွဲ (ြ) အရ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်
ေုေေ
် ပဵရန်

ခွင်ဴြပုြခင်ဵခဳရသူြ

သေ်မှေ်ောဵေသာ

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ခြို

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်

လုပ်ငန်ဵသို့ ေပဵသွင်ဵလျှေင် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၁၃) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရမည်။
၅၉။

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိသူသည်

မိမိ၏ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵြုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြ်

လုပ်ငန်ဵြို

ဆြ်လြ်လုပ်ြိုင်လုလ
ိ ျှေင် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၁၄) ြဖင်ဴ

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ သို့ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵ မြုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀
ကြိုေင်ေလျှောြ်ောဵရမည်။
၆၀။

ဦဵေဆာင်ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵသည်(ြ) ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှောြ်လာွှ ေွင် ေဖာ်ြပောဵသည်ဴ အချြ်
အလြ်မျာဵနှငဴ်

ပူဵေွဲေင်ြပရမည်ဴ

အေောြ်အောဵ

စာရွြ်စာေမ်ဵမျာဵ မှန်ြန်

ြပည်စ
ဴ ုဳြခင်ဵ ရှိ မရှိ စိစစ်ရမည်။
(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၏

သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစုရုဳဵောဝန်ခဳအရာရှိ၏

သေဘာောဵမှေ်ချြ် ေောင်ဵခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ သို့မဟုေ် ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ
သြ်ဆိုင် ရာ ေလျှောြ်ောဵသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

(ဃ) ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိသူေမ
ဳ ှ

သြ်ေမ်ဵေိုဵြမှင်ဴခ

လြ်ခဳရရှိလျှေင် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ြို ပုဳစဳ (ရုပ်ရှင် - ၁၃) ြဖင်ဴ ေုေေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ (၉)
ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေြ်ဵ၊ လိင
ု ်စင်ခ၊ ရြ်လန
ွ ်ေကြဵနှငဴ် သြ်ေြ်ဵေိုဵြြှင်ဴခြျာဵ သေ်ြှေ်ြခင်ဵ
၆၁။

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵသည် အဆိုပါလိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵေုေ်ေပဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ (၁) နှစ်ြဖစ်
သည်။

၆၂။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည်

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ခ၊

ရြ်လန
ွ ်ေကြဵနှငဴ်

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵ

ေိုဵြမှင်ဴခမျာဵြို ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ နယ်ေြမအလိုြ် ခွဲြခာဵ၍
သေ်မှေ်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၁၀)
ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိသူ လိြ
ု ်နာရြည်ဴ စည်ဵြြ်ဵချြ်ြျာဵ
၆၃။

ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵသည် ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာေူညီချြ်ြဖင်ဴ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်
ရရှိသူလုြ
ိ ်နာရမည်ဴ စည်ဵြမ်ဵမျာဵြို လိင
ု ်စင်ေွင် ေစ်ပါေည်ဵသေ်မှေ်ေဖာ်ြပရမည်။

၆၄။

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိသူသည် ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ေွင် ေဖာ်ြပသေ်မှေ်ောဵသည်ဴ စည်ဵြမ်ဵချြ်မျာဵ
ြို လိြ
ု ်နာရမည်။

၆၅။

ေအာြ်ပါအချြ်ေစ်ရပ်ရပ် ေပါ်ေပါြ်ပါြ ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သည် ပျယ်ြပယ်သည်(ြ) ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်သြ်ေမ်ဵ ြုန်ဆုဳဵြခင်ဵ။
(ခ)

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင် ရုပ်သမ
ိ ်ဵခဳရြခင်ဵ။

(ဂ)

ရုပ်ရှင်ရုဳလိုင်စင်ရရှိသူြ လိင
ု ်စင်ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ။

အခန်ဵ (၁၁)
အယူခဳြခင်ဵ
၆၆။

ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ သို့မဟုေ် ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြိုြဖစ်ေစ၊ အမိန့်ြိုြဖစ်ေစ
မေြျနပ်သူသည် ယင်ဵဆုဳဵြဖေ်ချြ် သို့မဟုေ် အမိန့်ချမှေ်သည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵ (၃၀) အေွင်ဵ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသို့ အယူခဳနိုင်သည်။

၆၇။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် အယူခဳလွှာ လြ်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ ေအာြ်ပါအေိုင်ဵ ေဆာင်ရွြ်
နိုင်သည်(ြ) ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ သို့မဟုေ် ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြိုြဖစ်ေစ၊ အမိန့်ြို
ြဖစ်ေစ အေည်ြပုြခင်ဵ သို့မဟုေ် ြပင်ဆင်ြခင်ဵ။
(ခ)

လိအ
ု ပ်ပါြ ြပန်လည်စစ်ေဆဵရန် ညွှန်ကြာဵြခင်ဵ။

၆၈။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနသည် မိမိ၏ဆုဳဵြဖေ်ချြ်ြို အယူခဳသူေဳ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

၆၉။

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ ဆုဳဵြဖေ်ချြ်သည် အပပီဵအြပေ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၁၂)
အေေွေေွ

၇၀။

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါြိစ္စေစ်ရပ်ရပ်ြို

ဤနည်ဵဥပေေမျာဵနှငဴ်အညီ

ေလျှောြ်ောဵသူသည်

ေလျှောြ်ောဵချြ်ြို ြငင်ဵပယ်ေကြာင်ဵ ြမန်မာဴရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ၏ အေကြာင်ဵကြာဵစာ လြ်ခဳရရှိ
သည်ဴ အချိန်အေိ မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵြို ဆြ်လြ်လပ
ု ်ြိုင်ခွင်ဴရှိသည်(ြ) ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵ ေိုဵြမှငဴ်ေပဵရန်ြိစ္စ၊
(ခ)
၇၁။

ရုပ်ရှင်ရုဳ လိင
ု ်စင်သြ်ေမ်ဵ ေိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ြိစ္စ။

၁၉၆၂ ခုနှစ် ြပည်ေောင်စုြမန်မာနိုင်ငဳ ရုပ်ရှင်ဥပေေအရ ခွင်ဴြပုောဵေသာ ရှပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵ
ေစ်ခုခုြို

လုပ်ြိုင်ေနသူသည်

ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ

ေုေြ် ပန်

သေ်မှေ်ေပဵသည်ဴ အချိန်ြာလအေွင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ ရုပ်ရှင်လပ
ု ်ငန်ဵလိင
ု ်စင်ြို ဤနည်ဵဥပေေ
မျာဵနှငဴ်အညီ ေလျှောြ်ောဵရမည်။

ဗိုလ်ချုပ်ေအဵေြျာ်
ဝန်ကြီဵ
ြပန်ကြာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန

