ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာန
(နိုင်ငဳြြာဵသာဵအမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေကြာ်ြငာစာအမှတ် ၁/ ၂၀၁၄
၁၃၇၆ ြုနှစ်၊ တန်ေဆာင်မုန်ဵလြပည်ဴေြျာ် ၁၂ ရြ်
(၂၀၁၄ ြုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရြ်)
[ ြပင်ဆင် : 27.04.2017 ]
လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ြမန်မာနိုင်ငဳ လူဝင်မှုကြီဵကြပ်
ေရဵ (လတ်တေလာြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ) အြ်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ ပါ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို ြျင်ဴသုဳဵ၍ ေအာြ်ပါ
နည်ဵဥပေဒမျာဵြို ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အြန်ဵ(၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပြျြ်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵြို

နိုင်ငဳြြာဵသာဵအမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴဆိုင်ရာ

နည်ဵဥပေေမျာဵဟု

ေခါ်တွင်

ခုနှစ်၊

လူဝင်မှု

ေစရမည်။
၂။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင်ပါရှိေသာ

စြာဵရပ်မျာဵသည်

၁၉၄၇

ြမန်မာနိုင်ငဳ

ကြီဵကြပ်ေရဵ (လတ်တေလာြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ) အြ်ဥပေဒတွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိုင်ဵ အဓိပ္ပာယ်
သြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ထိ့ြု ပင်

ေအာြ်ပါစြာဵရပ်မျာဵသည်

ေဖာ်ြပပါအတိုင်ဵ

အဓိပ္ပာယ်

သြ်ေရာြ်ေစရမည်(ြ) ဥပေေ

ဆိုသည်မှာ

၁၉၄၇

ခုနှစ်၊

ြမန်မာနိုင်ငဳ

လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵ(လတ်တေလာ

ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ) အြ်ဥပေဒြို ဆိုသည်။
(ခ)

အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ အရည်အချင်ဵသတ်မှတ်ချြ်မျာဵနှငဴ်
ြိုြ်ညေ
ီ သာနိုင်ငဳြခာဵသာဵြို ခွင်ဴြပုသည်ဴ သတ်မှတ်ြာလအတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ြပုြခင်ဵြို ဆိုသည်။

(ဂ)

အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴလြ်မှတ်

ဆိုသည်မှာ

နိုင်ငဳြခာဵသာဵတစ်ဦဵြို

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်အမမဲ

ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုသည်ဴ ြာလအတွင်ဵ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵသို့ ဝင်ေရာြ်ေနထိင
ု ်နိုင်ရန် ဤ
နည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ထုတေ
် ပဵထာဵသည်ဴ သြ်ေသခဳအေထာြ်အထာဵ လြ်မှတ်နှငဴ်
ြတ်ြိုဆိုသည်။
(ဃ) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာနိုင်ငဳသာဵြို
ဆိုသည်။

(င)

ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵြို ဆို သည်။
(စ)

နိုင်ငဳသာဵြပုြွင်ဴရသူ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵဥပေဒအရ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

နိုင်ငဳသာဵြပုခွင်ဴရ သူြိုဆိုသည်။
(ဆ)

အမျိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်

သြ်ေသြဳြတ်ြပာဵြိုင်ေဆာင်သူ

ဆိုသည်မှာ

၁၉၄၉

ခုနှစ်

ြပည်ေထာင်စု ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵေနထိုင်သူမျာဵ မှတ်ပုဳတင်ေရဵအြ်ဥပေဒအရ ြပုလုပ်
သည်ဴ

နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

ထုတေ
် ပဵေသာ

သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵြိုင်ေဆာင်သူ

ြိုဆိုသည်။
(ဇ)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵဥပေဒအရ သတ်မှတ်ထာဵေသာ
နိုင်ငဳသာဵေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳသာဵ
ြပုခွင်ဴစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ

သို့မဟုတ်

အမျိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵ

ြိုင်ေဆာင်ခဲဴဖူဵသူေသာ်လည်ဵေြာင်ဵြဖစ်မပီဵ

ြပည်ပနိုင်ငဳတစ်ခုခု၏

နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်

ခဳယူထာဵသူြိုဆိုသည်။
(ဈ)

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်

ဆိုသည်မှာ

လုပ်ငန်ဵလိအ
ု ပ်ချြ်အလိြ
ု ်

သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ

နယ်ပယ်တွင် အရည်အချင်ဵြပည်ဴမီသူ ပညာရှင်ြိုဆိုသည်။
(ည)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒနှငဴ်
အညီ

ြမန်မာနိုင်ငဳစီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

လာေရာြ်ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူ

ြိဆ
ု ိုသည်။
(ဋ)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ် ဆြ်စပ်သူ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵ
ဥပေဒ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏ လြ်ထပ်ထမ
ိ ်ဵြမာဵြခင်ဵနှငဴ်
သြ်ဆိုင်သည်တ
ဴ ည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

လြ်ထပ်ထာဵေသာ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ ဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို့ြေမွဵဖွာဵေသာ
သို့မဟုတ် တရာဵဝင်ေမွဵစာဵေသာ အသြ် ၁၈ နှစ်ေအာြ် အိမ်ေထာင်မြပုရေသဵသည်ဴ
သာဵသမီဵမျာဵြို ဆိုသည်။
(ဌ)

နိုင်ငဳေတာ်၏

ေရရှညအ
် ြျိုဵစီဵပွာဵအတွြ်

နိုင်ငဳေတာ်၏

ပညာေရဵ၊

စီဵပွာဵေရဵ၊

အေောြ်အြူြပုနိုင်သူ

လူမှုေရဵ

စသည်ဴ

ဆိုသည်မှာ

နယ်ပယ်တစ်ရပ်ရပ်တွင်

နိုင်ငဳေတာ်ဖွဳ့မဖိုဵတိုဵတြ်ေရဵအတွြ် တတ်စွမ်ဵသေရွေ့ ပါဝင်ေဆာင်ရွေြ်နိုင်သူြိုဆိုသည်။
(ဍ)

အေြာင်အေည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီ

ဆိုသည်မှာ

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ြ

အမိန့်ေကြာ်ြငာစာထုတြ် ပန်၍ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ
အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီြို ဆိုသည်။

(ဎ)

အေြာင်အေည်ေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲေနထိင
ု ်
ခွင်ဴဆိုင်ရာ ေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵမျာဵအာဵ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်ေဆာင်ရွေြ်
နိုင်ရန် အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီြ ဖွဲ့စည်ဵသည်ဴနိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲ
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ အေြာင်အထည် ေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီြိုဆိုသည်။

(ဏ) ဝန်ကြီဵဌာန ဆိုသည်မှာ အလုပ်သမာဵ၊ လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှငဴ် ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵ
ဌာန ြိုဆိုသည်။
(တ) ြမန်မာသဳရုဳဵ

ဆိုသည်မှာ

ြမန်မာသဳရုဳဵ၊

အဖွဲ့ရုဳဵ၊

ေြာင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုဳဵမျာဵ

အာဵလုဵဳ ြိုဆိုသည်။
(ထ) ဦဵစီဵဌာန ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵဦဵစီဵဌာနြိုဆိုသည်။
(ဒ)

ဌာနစိတ် ဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာန၊ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ ဌာနစိတ်ြို
ဆိုသည်။

(ဓ)

မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ ဆိုသည်မှာ လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှငဴ်ြပည်သူ့အင်အာဵဆိုင်ရာ မမို့နယ်
ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵြို ဆိုသည်။

(န)

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိ ဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵရာ၌
လည်ဵေြာင်ဵ၊

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ြို

ြိုင်ေဆာင်အသုဳဵြပုရာ၌လည်ဵေြာင်ဵ

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရထုတ်ြပန်သည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵရှိ မရှိြို
လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ ချိန်၊

လိအ
ု ပ်သည်ေ
ဴ နရာတွင်

သြ်ဆိုင်သူအာဵစစ်ေဆဵရန်

အေြာင်

အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီမှ တာဝန်ေပဵထာဵြခင်ဵခဳရေသာ ဝန်ကြီဵဌာနမှ လူဝင်မှု
ကြီဵကြပ်ေရဵအရာရှိနှငဴ် နိုင်ငဳြခာဵေရဵဝန်ကြီဵဌာန၊ သြ်ဆိုင်ရာြမန်မာသဳရုဳဵမှ အရာရှိြို
ဆိုသည်။
(ပ)

ပုဳစဳ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ သတ်မှတ်ပုဳစဳြို ဆိုသည်။

(ဖ)

ေနာြ်ဆြ်တွဲ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြို သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ
သည်ဴ ေနာြ်ဆြ်တွဲြို ဆိုသည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၂)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴေလျှောြ်ောဵြြင်ဵဆိုင်ရာြပဋ္ဌာန်ဵြျြ်မျာဵ

၃။

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳြခာဵသာဵသည် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှေင်
ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်အြဖစ်အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်-

(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵြဖစ်ပါြ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မတိုင်မီ အေြခချ
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဗ
ဴ ီဇာအမျိုဵအစာဵြိုြိုင်ေဆာင်၍

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ေနထိင
ု ်ခဲဴဖူဵသူ

သို့မဟုတ် ေနထိုင်လျြ်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါြ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ဴ

ေန့မတိုင်မီ

ယင်ဵေန့နှငဴ်

တစ်ဆြ်တည်ဵြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်ဵ အေြခချေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ ဗီဇာအမျိုဵအစာဵ
ြို

ြိုင်ေဆာင်၍

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

သုဳဵနှစ်ေအာြ်မနည်ဵစဉ်ဆြ်မြပတ်

ဝင်ထြ
ွ ်

သွာဵလာေနထိင
ု ်မပီဵ ယင်ဵသို့ေနထိင
ု ်စဉ် ြပည်ပသို့ ထွြ်ခွာပါြ ြပည်ပ၌ ေနထိင
ု ်ေသာ
ြာလသည် တစ်နှစ်အတွင်ဵတစ်ဆြ်တည်ဵရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ ထြ် မပိုြခင်ဵ၊
(ဂ)

သြ်ဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်၌

လုပ်ငန်ဵခွင်အေတွ့အကြုဳရှိမပီဵ

နိုင်ငဳေတာ်၏

လိအ
ု ပ်ချြ်နှငဴ် ြိုြ်ညေ
ီ သာ နိုင်ငဳအြျိုဵြို ေဆာင်ရွေြ်နိုင်သူ ပညာရှင်ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာနြ သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵတွင် ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်
ြဖစ်ေကြာင်ဵ လြ်ခဳအတည်ြပုသည်ဴ သြ်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳအဖွဲ့အစည်ဵ၏ တရာဵဝင်အသိ
အမှတ်ြပုလြ်မှတ် သို့မဟုတ် အေထာြ်အထာဵတင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(င)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိပါြ

ြပည်တွင်ဵတွင်

လုပ်ြိုင်သည်ဴ

လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵအလိုြ်

တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ထမ်ဵေဆာင်
နိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(စ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒုြ္ခသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

နိုင်ငဳတစ်ခုခု၌ နိုင်ငဳေရဵခိုလဳခ
ှု ွင်ဴရရှိေနထိင
ု ်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳတြာ ြပစ်မှုမှတ်တမ်ဵတွင် စာရင်ဵဝင်သူမဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဈ)

ြျန်ဵမာေရဵေြာင်ဵမွန်ေကြာင်ဵနှငဴ် ြူဵစြ်ေရာဂါြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငဳ
၏ တရာဵဝင်ေထာြ်ခဳချြ်မူရင်ဵ တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ည)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အချုပ်အြခာအာဏာြို ေလဵစာဵလိြ
ု ်နာမပီဵ နိုင်ငဳ၏ အြျိုဵစီဵပွာဵအတွြ်
အေလဵထာဵလိလ
ု ာဵသူ၊

ြူညပ
ီ ဳဴပိုဵေဆာင်ရွေြ်မည်ဴသူြဖစ်ေကြာင်ဵ

ဝန်ခဳချြ်ေပဵသူ

ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ဋ)

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီြ အေကြာင်ဵကြာဵသည်အ
ဴ ခါ ေလျှောြ်ထာဵသူ
ြိုယ်တိုင်လာေရာြ်၍ အစစ်ေဆဵခဳနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၄။

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳြခာဵသာဵသည် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှေင်
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူအြဖစ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်-

(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵြဖစ်ပါြ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မတိုင်မီ အေြခချ
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ ဗီဇာအမျိုဵအစာဵြိုြိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိင
ု ်ခဲဴဖူဵသူ
သို့မဟုတ် ေနထိုင်လျြ်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါြ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မတိုင်မီ

ယင်ဵေန့နှငဴ်

တစ်ဆြ်တည်ဵြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်ဵအေြခချေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ ဗီဇာအမျိုဵအစာဵြို
ြိုင်ေဆာင်၍

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

သုဳဵနှစ်ေအာြ်မနည်ဵ

စဉ်ဆြ်မြပတ်

ဝင်ထြ
ွ ်

သွာဵလာေနထိင
ု ်မပီဵ ယင်ဵသို့ေနထိင
ု ်စဉ် ြပည်ပသို့ ထွြ်ခွာပါြ ြပည်ပ၌ေနထိုင်ေသာ
ြာလသည် တစ်နှစ်အတွင်ဵတစ်ဆြ်တည်ဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ ထြ်မပိုြခင်ဵ၊
(ဂ)

ြုန်ထတ
ု ်လပ
ု ်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုလပ
ု ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုြပုလုပ်မည်
ဆိုပါြ နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ် သြ်ဆိုင်ေသာ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ
နိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိပါြ ြပည်တွင်ဵတွင် ေဆာင်ရွေြ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵအမျိုဵအစာဵအလိုြ်
တည်ဆဲ ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ထမ်ဵေဆာင်
နိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(င)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု

ပမာဏနှငဴ်ညီမျှေေသာ

ေငွေကြဵပမာဏြို

ပိုင်ဆိုင်ေကြာင်ဵတရာဵဝင်

အေထာြ်အထာဵ တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(စ)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒုြ္ခသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

နိုင်ငဳတစ်ခုခု၌ နိုင်ငဳေရဵခိုလဳခ
ှု ွင်ဴရရှိေနထိင
ု ်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ သိမ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငဳတြာ ြပစ်မှုမှတ်တမ်ဵတွင် စာရင်ဵဝင်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဈ)

ြျန်ဵမာေရဵေြာင်ဵမွန်ေကြာင်ဵနှငဴ် ြူဵစြ်ေရာဂါြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ၏
တရာဵ ဝင်ေထာြ်ခဳချြ်မူရင်ဵ တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ည)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

အချုပ်အြခာအာဏာြို

အတွြ် အေလဵထာဵလိလ
ု ာဵသူ၊

ေလဵစာဵလိုြ်နာနိုင်မပီဵ နိုင်ငဳ၏အြျိုဵစီဵပွာဵ

ြူညပ
ီ ဳဴပိုဵေဆာင်ရွေြ်မည်ဴသူြဖစ်ေကြာင်ဵ

ဝန်ခဳချြ်

ေပဵသူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ဋ)

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီြ အေကြာင်ဵကြာဵသည်အ
ဴ ခါ ေလျှောြ်ထာဵသူ
ြိုယ်တိုင်လာေရာြ်၍ အစစ်ေဆဵခဳနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၅။

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်အြဖစ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊
အြဖစ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍

ေဆာင်ရွေြ်ရန်မရည်ရွေယ်ေသာ

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူ
ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵသည်

ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်လျှေင် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်-

(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ဴေန့မတိုင်မီ

အေြခချေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ

ဗီဇာအမျိုဵ

အစာဵြိုြိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိင
ု ်ခဲဴဖူဵသူ သို့မဟုတ် ေနထိင
ု ်လျြ်ရှိသူ
ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳေတာ်၏ ေရရှညအ
် ြျိုဵစီဵပွာဵအတွြ် အေထာြ်အြူြပုနိုင်သူ ြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ေနထိင
ု ်စဉ်ေနထိုင်စာဵေသာြ်ေရဵအတွြ် ေငွေကြဵအလုဳအေလာြ်
ရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏ေနထိုင်စာဵေသာြ်ေရဵအတွြ် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ အေြခချ
ေနထိင
ု ်သူ ြမန်မာ နိုင်ငဳသာဵြ တာဝန်ယူေကြာင်ဵ အာမခဳချြ်တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဃ) ဝင်ေငွရရှိေသာ

လုပ်ငန်ဵတစ်စုဳတစ်ရာေဆာင်ရွေြ်ပါြ

တည်ဆဲဥပေဒ၊

နည်ဵဥပေဒ၊

စည်ဵမျဉ်ဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ထမ်ဵေဆာင်နိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(င)

အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒုြ္ခသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(စ)

နိုင်ငဳတစ်ခုခု၌ နိုင်ငဳေရဵခိုလဳခ
ှု ွင်ဴရရှိေနထိင
ု ်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳတြာ ြပစ်မှုမှတ်တမ်ဵတွင် စာရင်ဵဝင်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြျန်ဵမာေရဵေြာင်ဵမွန်ေကြာင်ဵနှငဴ် ြူဵစြ်ေရာဂါြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ၏
တရာဵ ဝင်ေထာြ်ခဳချြ်မူရင်ဵ တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဈ)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

အချုပ်အြခာအာဏာြို

အတွြ် အေလဵထာဵလိလ
ု ာဵသူ၊

ေလဵစာဵလိုြ်နာနိုင်မပီဵ နိုင်ငဳ၏အြျိုဵစီဵပွာဵ

ြူညပ
ီ ဳဴပိုဵေဆာင်ရွေြ်မည်ဴသူြဖစ်ေကြာင်ဵ

ဝန်ခဳချြ်

ေပဵသူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ည)

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီြ အေကြာင်ဵကြာဵသည်အ
ဴ ခါ ေလျှောြ်ထာဵသူ
ြိုယ်တိုင်လာေရာြ်၍ အစစ်ေဆဵခဳနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ။

<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
၆။

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ်ဆြ်စပ်သူ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵသည် ေအာြ်ပါအချြ်မျာဵနှငဴ်ညီညွတ်လျှေင်
သြ်ဆိုင်ရာြမန်မာနိုင်ငဳသာဵြ တာဝန်ယူ၍ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်(ြ) ြမန်မာဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵဥပေဒ၊

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

လြ်ထပ်ထမ
ိ ်ဵြမာဵြခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်
အညီ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

လြ်ထပ်ထာဵေသာနိုင်ငဳြခာဵသာဵ

ဇနီဵ

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်ဵြဖစ်ြခင်ဵနှငဴ် ယင်ဵတို့ြ ေမွဵဖွာဵေသာ သို့မဟုတ် တရာဵဝင်ေမွဵစာဵေသာ အသြ်
၁၈ နှစ်ေအာြ်အိမ်ေထာင်မြပုရေသဵသည်ဴ သာဵသမီဵမျာဵ ြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵြဖစ်ပါြ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မတိုင်မီ အေြခချ
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ ဗီဇာအမျိုဵအစာဵြိုြိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ေနထိင
ု ်ခဲဴဖူဵသူ
သို့မဟုတ် ေနထိုင်လျြ်ရှိသူ ြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဂ)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါြ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသည်ေ
ဴ န့မတိုင်မီ

ယင်ဵေန့နှငဴ်

တစ်ဆြ်တည်ဵြဖစ်ေသာ ၁၀ နှစ်အတွင်ဵအေြခချေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိသည်ဴ ဗီဇာအမျိုဵအစာဵြို
ြိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် နှစ်နှစ်ေအာြ်မနည်ဵ စဉ်ဆြ်မြပတ် ဝင်ထြ
ွ ်သွာဵလာ
ေနထိင
ု ်မပီဵ ယင်ဵသို့ေနထိင
ု ်စဉ် ြပည်ပသိ့ု ထွြ်ခွာပါြ ြပည်ပ၌ေနထိုင်ေသာြာလသည်
တစ်နှစ်အတွင်ဵတစ်ဆြ်တည်ဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ ထြ်မပိုြခင်ဵ၊
(ဃ) အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ဒုြ္ခသည်အြဖစ် သတ်မှတ်ြခင်ဵခဳရသူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊
(င)

နိုင်ငဳတစ်ခုခု၌ နိုင်ငဳေရဵခိုလဳခ
ှု ွင်ဴရရှိေနထိင
ု ်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(စ)

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပ သို့မဟုတ် နိုင်ငဳတြာ ြပစ်မှုမှတ်တမ်ဵတွင် စာရင်ဵဝင်သူ မဟုတ်ြခင်ဵ၊

(ဆ)

ြျန်ဵမာေရဵေြာင်ဵမွန်ေကြာင်ဵနှငဴ် ြူဵစြ်ေရာဂါြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာနိုင်ငဳ၏
တရာဵ ဝင်ေထာြ်ခဳချြ်မူရင်ဵ တင်ြပနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ြမန်မာနိုင်ငဳ၏

အချုပ်အြခာအာဏာြို

အတွြ် အေလဵထာဵလိလ
ု ာဵသူ၊

ေလဵစာဵလိုြ်နာနိုင်မပီဵ နိုင်ငဳ၏အြျိုဵစီဵပွာဵ

ြူညပ
ီ ဳဴပိုဵေဆာင်ရွေြ်မည်ဴသူြဖစ်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳချြ်

ေပဵသူြဖစ်ြခင်ဵ၊
(ဈ)

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီြ အေကြာင်ဵကြာဵသည်အ
ဴ ခါ ေလျှောြ်ထာဵသူ
ြိုယ်တိုင် လာေရာြ်၍ အစစ်ေဆဵခဳနိုင်သူြဖစ်ြခင်ဵ။

<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
၇။

နည်ဵဥပေဒ ၆(ြ) အရ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ် လြ်ထပ်ထာဵေသာ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ ဇနီဵ သို့မဟုတ်
ခင်ပွန်ဵသည် တရာဵဝင်အိမ်ေထာင်သြ် အနည်ဵဆုဳဵ နှစ်နှစ်ရှိရမည်ြဖစ်မပီဵ လြ်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳ
သာဵ တရာဵဝင်ဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵမှတစ်ပါဵ အြခာဵဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵမရှိေကြာင်ဵ
ြိုယ်တိုင်ဝန်ခဳချြ်ြပုရမည်။

၈။

နည်ဵဥပေဒ ၆(ြ) တွင် ပါဝင်သူမျာဵအတွြ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵရာတွင် ခွင်ဴြပုချြ်
မရရှိမီ တာဝန်ခဳေလျှောြ်ထာဵသူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵသည် ေအာြ်ပါြဖစ်စဉ်မျာဵ ေပါ်ေပါြ်ပါြ
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵမှု ပျြ်ြပယ်ေစရမည်(ြ) ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်မှ ရပ်စဲ သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်ဵခဳရြခင်ဵ၊

(ဂ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိလသ
ို ူအာဵ

တရာဵဝင်

ဇနီဵ

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်ဵအြဖစ်မှ

ြပတ်စဲြခင်ဵ၊
(ဃ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ရရှိလိုသူအာဵ တရာဵဝင် သာဵသမီဵ အြဖစ်မှ စွန့်လွှတြ် ခင်ဵ။

ြွာရှင်ဵ

အြန်ဵ(၃)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴ ေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ
၉။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ

အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ

ေလျှောြ်ထာဵသူသည်

ဌာနစိတ်

သို့မဟုတ်

ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာ

ြမန်မာသဳရုဳဵတွင်

အမမဲ

ေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူြိုယ်တိုင် ေလျှောြ်ထာဵရမည်(ြ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုရန် ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန-၁၊
(ခ)

လွန်ခဲဴေသာေြခာြ်လအတွင်ဵြ ရိုြ်ြူဵထာဵသည်ဴ တစ်ဒသမငါဵလြ်မ × နှစ်လြ်မ
အရွေယ် ေရာင်စုဳဓာတ်ပုဳ သုဳဵပုဳ၊

(ဂ)

သြ်တမ်ဵရှိေသာ

တရာဵဝင်

အေထာြ်အထာဵ

မူရင်ဵနှငဴ်

နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်နှငဴ်

ခရီဵသွာဵစာရွေြ်စာတမ်ဵ

မိတ္တူ(တစ်မျိုဵထြ်ပိုေသာ

နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်

ြိုင်ေဆာင်ထာဵပါြ ယင်ဵနိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူတိ့ြ
ု ို ပူဵတွဲေဖာ်ြပရန်)၊
(ဃ) အမမဲေနခွင်ဴ

ေလျှောြ်ထာဵသူ၏

မူရင်ဵနိုင်ငဳမှ

နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ေကြာင်ဵ

ခိုင်လဳု

ေသာအသိအမှတ်ြပု အေထာြ်အထာဵ၊
(င)

အနည်ဵဆုဳဵ တစ်နှစ် သြ်တမ်ဵနှငဴ် အထြ်ရှိသည်ဴ အလုပ်ခန့်စာ သို့မဟုတ် ခွင်ဴြပု
ဖိတ်ေခါ်စာ၊

(စ)

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မျာဵအတွြ်
အမှတ်ြပု

ပညာအရည်အချင်ဵနှငဴ်ပတ်သြ်၍

အေထာြ်အထာဵလြ်မှတ်မျာဵနှငဴ်

ေလျှောြ်ထာဵသည်ဴ

တရာဵဝင်အသိ
လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵခွင်အေတွ့အကြုဳ၊ လုပ်သြ်အတွြ် သြ်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ခိုင်လုဳ
ေသာတရာဵဝင်ေထာြ်ခဳစာမျာဵ၊
(ဆ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူနှငဴ်အတူ လိြ
ု ်ပါေနထိုင်မည်ဴ ဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵနှငဴ်
အသြ် ၁၈ နှစ်ေအာြ် အိမ်ေထာင်မြပုရေသဵသည်တ
ဴ ရာဵဝင် သာဵသမီဵမျာဵပါရှိပါြ(၁)

အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ၊

(၂)

မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ အမည်၊ အသြ်၊ အလုပ်အြိုင် စသည်ဴ ြိုယ်ေရဵအချြ်
အလြ်၊

(၃)

ဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵအတွြ် တရာဵဝင်လြ်ထပ်စာချုပ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(၄)

အသြ်

၁၈

အသိအမှတ်ြပု
လြ်မှတ်၊

နှစ်ေအာြ်

သာဵသမီဵမျာဵအတွြ်

အဂေလပ
ိ ်ဘာသာြပန်ဆိုထာဵသည်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရြ

ေမွဵစာရင်ဵ

သြ်ေသခဳ

(၅)

အသြ် ၁၈ နှစ်ေအာြ် ေမွဵစာဵသာဵသမီဵမျာဵအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရြ
အသိအမှတ်ြပု

အဂေလပ
ိ ်ဘာသာြပန်ဆိုထာဵသည်ဴ

ေမွဵစာဵေသာတရာဵဝင်

အုပ်ထန
ိ ်ဵခွင်ဴ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်။
(ဇ)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်လုသ
ိ ူမျာဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ ေအာြ်ပါလိအ
ု ပ်ချြ်
မျာဵတင်ြပရမည်(၁)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုဥပေဒအရ

ထုတေ
် ပဵသည်ဴ

ခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ်

ြုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်

အေထာြ်အထာဵ၊
(၂)

ြုမ္ပဏီ၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်၊

(၃)

အြခာဵနိုင်ငဳမျာဵတွင်

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵရှိပါြ

ြုမ္ပဏီ၏

သုဳဵနှစ်စာေငွ

စာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵ။
(ဈ)

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင်မဟုတ်ေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု မြပုလုပ်နိုင်ေသာ နိုင်ငဳေတာ်၏ ေရရှည်
အြျိုဵစီဵပွာဵအတွြ်

အေထာြ်အြူြပုနိုင်သူ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵမျာဵအတွြ်

ြမန်မာနိုင်ငဳရှိ တာဝန်ယူအာမခဳမည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ်၏ ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ်နှငဴ်

တာဝန်ခဳ

ချြ်၊
(ည)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ် ဆြ်စပ်သူနိုင်ငဳြခာဵသာဵ ြဖစ်ပါြ(၁)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵအတွြ် ဆြ်စပ်သူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ၏တာဝန်ခဳေလျှောြ်ထာဵချြ်၊

(၂)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵသည်

လြ်ရှိြမန်မာနိုင်ငဳသာဵဇနီဵ

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်ဵမှတစ်ပါဵ

အြခာဵဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵရှိသူမဟုတ်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳချြ်ြို ၎င်ဵနိုင်ငဳြခာဵ
သာဵ၏ သြ်ဆိုင်ရာအစိုဵရ အသိအမှတ်ြပု သြ်ေသခဳပိုင်ခွင်ဴရှိသူြ မှန်ြန်
ေကြာင်ဵ အဂေလပ
ိ ်ဘာသာြပန်ဆိုထာဵသည်ဴ တရာဵဝင်အေထာြ်အထာဵ။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
၁၀။

နည်ဵဥပေဒ ၉ အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှေင် ဌာနစိတ် သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာ
ြမန်မာသဳရုဳဵတာဝန်ခဳအရာရှိသည်

လိအ
ု ပ်သလို

စိစစ်ေဆာင်ရွေြ်၍

အေြာင်အထည်

ေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသု့ိ ေဆာလျင်စွာတင်ြပရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
၁၁။

အေြာင်အေည်ေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၀ အရ တင်ြပချြ်ြိုလြ်ခဳရရှိ
လျှေင်

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵပါ

ညီညွတ်မှု

ရှိ

သြ်ဆိုင်ရာ

မရှိြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊

သတ်မှတ်ချြ်အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်

ဝန်ကြီဵဌာနြ

ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိြိုလည်ဵေြာင်ဵ စိစစ်မပီဵ-

ြပည်စ
ဴ ုဳ
အမိန့်၊

(ြ) သတ်မှတ်ချြ် အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ြပည်ဴစုဳေကြာင်ဵ ေတွ့ရလျှေင် အမမဲ
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ြပုနိုင်ေရဵအတွြ် ေထာြ်ခဳတင်ြပချြ်နှငဴ်အတူ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ
ဗဟိုေြာ်မတီသု့ိ ေဆာလျင် စွာ တင်ြပရမည်။
(ခ)

သတ်မှတ်ချြ်နှငဴ် ညီညွတ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် အေထာြ်အထာဵမျာဵ ြပည်စ
ဴ ုဳြခင်ဵမရှိလျှေင်
ေလျှောြ်ထာဵသူထမ
ဳ ှ လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵြို ေတာင်ဵခဳရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေတာင်ဵခဳေသာ်လည်ဵ ေလျှောြ်ထာဵသူြ လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵ
ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ တင်ြပနိုင်ြခင်ဵမရှိပါြ ြျိုဵေကြာင်ဵေဖာ်ြပချြ်နှငဴ်အတူ အေြာင်အထည်
ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီသု့ိ ြန့်ြွြ်တင်ြပရမည်။

၁၂။

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၁ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) နှငဴ် (ဂ) အရ
တင်ြပချြ်ြို လြ်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ(ြ) နည်ဵဥပေဒ

၁၁၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

အရ

တင်ြပချြ်ြဖစ်လျှေင်

သြ်ဆိုင်ရာ

ေလျှောြ်ထာဵသူအာဵ ေခါ်ယူေတွ့ဆုဳ၍ ေလျှောြ်ထာဵလွှာပါ အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်
တိုြ်ဆိုင်ေမဵြမန်ဵစုဳစမ်ဵမပီဵ

အမမဲ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူထဳ

ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုရန်

ဆုဳဵြဖတ်ပါြ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာ

စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵ

ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၁၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) အရ တင်ြပချြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှေင် တင်ြပချြ်
ြိုစိစစ်မပီဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ခွင်ဴမြပုေကြာင်ဵဆုဳဵြဖတ်၍ သြ်ဆိုင်ရာ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ
ေလျှောြ်ထာဵသူထဳ အမမဲေနထိင
ု ် ခွင်ဴ ခွင်ဴမြပုေကြာင်ဵ စာြဖင်ဴအေကြာင်ဵကြာဵရမည်။
အြန်ဵ(၄)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴ လြ်မှတ်ေုတ်ေပဵရန် ေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ

၁၃။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၂ (ြ) အရ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ
အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီ၏ အေကြာင်ဵကြာဵစာြို လြ်ခဳရရှိလျှေင် အေကြာင်ဵ
ကြာဵသည်ဴ ေန့ရြ်မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၆၀ အတွင်ဵ ဌာနစိတ်သို့လာေရာြ်၍ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ
လြ်မှတ်ထုတ်ယူခွင်ဴြပုပါရန်

ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵ

အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ

အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴ ရရှိသူြိုယ်တိုင် ေလျှောြ်ထာဵရမည်(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ထုတေ
် ပဵရန် ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန-၂၊
(ခ)

သြ်တမ်ဵရှိေသာ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်နှငဴ် ခရီဵသွာဵစာရွေြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵ
မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊ အမမဲေနခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵသူ၏ မူရင်ဵနိုင်ငဳမှ နိုင်ငဳသာဵြဖစ်ေကြာင်ဵ
ခိုင်လဳေ
ု သာအသိအမှတ်ြပု အေထာြ်အထာဵ၊

(ဂ)

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီမှ
အမမဲ ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ ြာယြဳရှင်သို့ အေကြာင်ဵကြာဵစာမူရင်ဵ၊

(ဃ) အမမဲေနခွင်ဴ

ေလျှောြ်ထာဵသူနှငဴ်အတူ

မိသာဵစုဝင်မျာဵပါရှိပါြ

ေအာြ်ပါအေထာြ်

အထာဵမျာဵ တင်ြပရမည်(၁)

အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵမှတ်တမ်ဵ၊

(၂)

မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ အမည်၊ အသြ်၊ အလုပ်အြိုင် စသည်ဴ ေနာြ်ေကြာင်ဵ
ရာဇဝင်၊

(၃)

သာဵသမီဵမျာဵအတွြ် ေမွဵစာရင်ဵသြ်ေသခဳလြ်မှတ်၊

(၄)

အသြ် ၁၈ နှစ်ေအာြ် ေမွဵစာဵသာဵသမီဵမျာဵပါရှိပါြ ေမွဵစာဵေသာတရာဵဝင်
အုပ်ထန
ိ ်ဵခွင်ဴ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်။

၁၄။

ဌာနစိတ် တာဝန်ခဳအရာရှိသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်ြို လြ်ခဳရရှိလျှေင်
ဝန်ကြီဵဌာနြ

သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထာဵသည်အ
ဴ မိန့်၊

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူြို

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ

သတ်မှတ်အခေကြဵေငွေပဵသွင်ဵေစမပီဵ

စိစစ်၍

အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴလြ်မှတ်

ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၅။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ေလျှောြ်ထာဵသူသည် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ထုတယ
် ူ
ြခင်ဵတို့ြို နည်ဵဥပေဒ ၁၃ အရ သတ်မှတ်ရြ် ၆၀ အတွင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်နိုင်ြခင်ဵမရှိပါြ
ထိေ
ု န့မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၁၂၀ အတွင်ဵ အေြာင်အေည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီ သို့ခင
ို ်လဳေ
ု သာ
အေကြာင်ဵြပချြ်တင်ြပ၍ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
အြန်ဵ(၅)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵနှငဴ် နှစ်စဉ်သြ်တမ်ဵအတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ြြင်ဵ

၁၆။

(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ လြ်မှတ်ရရှိသူသည် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵအြဖစ် ြနဦဵငါဵနှစ်
ရရှိမည် ြဖစ်သည်။
(ခ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵ ြနဦဵငါဵနှစ်ြပည်မဴ ပီဵပါြ ထပ်မဳ၍ တစ်ကြိမ်လျှေင် ငါဵနှစ်
သြ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောြ်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) ပါ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵ
ြာလအတွင်ဵ တစ်နှစ်လျှေင်တစ်ကြိမ် လြ်မှတ်သြ်တမ်ဵ အတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ရန်
တစ်နှစ်မြပည်ဴမီ ရြ်ေပါင်ဵ (၆၀) အတွင်ဵ ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵ
မျာဵနှငဴ်အတူ ဌာနစိတ်သို့ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ ြိုယ်တိုင်ေလျှောြ်ထာဵရမည်-

(၁)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်သြ်တမ်ဵ

အတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ရန်

ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ

အမန-၃၊
(၂)

သြ်တမ်ဵရှိေသာ

နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်နှငဴ်

ခရီဵသွာဵစာရွေြ်စာတမ်ဵအေထာြ်

အထာဵ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊ အမမဲေနခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူ၏ မူရင်ဵနိုင်ငဳမှ နိုင်ငဳသာဵ
ြဖစ်ေကြာင်ဵ ခိုင်လဳေ
ု သာအသိအမှတ်ြပု အေထာြ်အထာဵ၊
(၃)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(၄)

သြ်ဆိုင်ရာဌာနမှ

လုပ်ငန်ဵဆြ်လြ်လပ
ု ်ြိုင်ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ

အေထာြ်

အထာဵ၊
(၅)

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်ေနသူမျာဵအတွြ်

တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ

ထုတေ
် ပဵသည်ဴ အခွန်ြင်ဵရှင်ဵေကြာင်ဵ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်နှငဴ် သြ်တမ်ဵမြုန်
ေသဵေသာ ြုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ြတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူမျာဵ။
(ဃ) ဌာနစိတ်တာဝန်ခဳအရာရှိသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

၁၆

(ခ)

အရ

ေလျှောြ်ထာဵချြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှေင် ဝန်ကြီဵဌာနြ သတ်မှတ်ထုတ်ြပန်ထာဵသည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်
မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်၍ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူြို သတ်မှတ်အခေကြဵေငွ ေပဵသွင်ဵေစမပီဵ
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်သြ်တမ်ဵ အတည်ြပု မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြို ေဆာင်ရွေြ်ေပဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၆)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴသြ်တမ်ဵတိုဵ ေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ
၁၇။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်
သြ်တမ်ဵငါဵနှစ်မြုန်ဆုဳဵမီ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵ

အနည်ဵဆုဳဵရြ်ေပါင်ဵ

၉၀

တိုဵြမှင်ဴေလျှောြ်ထာဵလိြ
ု
အတွင်ဵ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ

သြ်တမ်ဵတိုဵခွင်ဴြပုရန် ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန-၄ တွင် ြပည်ဴစုဳစွာြဖည်စ
ဴ ွြ်မပီဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၉ ပါ
ြနဦဵေလျှောြ်ထာဵစဉ်ြ

တင်ြပသည်ဴ

စာရွေြ်စာတမ်ဵ

အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ

လုပ်ငန်ဵစဉ်အတိုင်ဵ ဌာနစိတ်သို့ ၎င်ဵြိုယ်တိုင် လာေရာြ်ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
အြန်ဵ(၇)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴ ရရှိသူအိမ်ေောင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ ေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ
၁၈။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည် ယင်ဵအေြခချေနထိုင်မည်ဴေဒသတွင် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်
အညီ ေနထိင
ု ်နိုင်ေရဵအတွြ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ ထုတေ
် ပဵပါရန်

ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင်
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ လြ်မှတ်ရရှိသူြိုယ်တိုင် ေလျှောြ်ထာဵရမည်(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ ထုတယ
် ူခွင်ဴေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန-၅၊
(ခ)

ြာယြဳရှင်၏ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဂ)

ြာယြဳရှင်၏ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(ဃ) အိမ်ေထာင်စုတွင်ပါဝင်မည်ဴ မိသာဵစုဝင်မျာဵ၏ ြိုယ်ေရဵအချြ်မျာဵ (အေထာြ်အထာဵ
မူရင်ဵ/ မိတ္တူမျာဵ)
(င)

မိမိ၏ရပ်ြွြ် သို့မဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စုတွင် ေနထိင
ု ်ေကြာင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာရပ်ြွြ်
သို့မဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏ ေထာြ်ခဳချြ်၊

(စ)

အိမ်ငှာဵရမ်ဵေနထိင
ု ်ပါြ

အိမ်ရှင်အိမ်ငှာဵစာချုပ်၊

အိမ်ဝယ်၍ေနထိင
ု ်ပါြ

အေရာင်ဵ

အဝယ်စာချုပ် အေထာြ်အထာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၈)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴလြ်မှတ် ေပျာြ်ဆုဳဵြြင်ဵ သို့မဟုတ် ပျြ်စီဵြြင်ဵအတွြ် မိတ္တူေလျှောြ်ောဵြြင်ဵ
၁၉။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူသည် အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴလြ်မှတ်ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ပျြ်စီဵြခင်ဵ
ြဖစ်ေပါ်ပါြ

ယင်ဵသို့ြဖစ်ေပါ်ချိန်မှ

၇၂

နာရီအတွင်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာရပ်ြွြ်

သို့မဟုတ်

ေြျဵရွောအုပ်စု အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ့ု သတင်ဵပို့မပီဵ ထိမ
ု ှတစ်ဆင်ဴ ေအာြ်ပါအေထာြ်အထာဵ
မျာဵနှငဴ်အတူ

သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်ဵနှငဴ်

မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵသိ့ု

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ

လြ်မှတ် ေပျာြ်ဆုဳဵ သို့မဟုတ် ပျြ်စီဵသူြိုယ်တိုင် သွာဵေရာြ်တိုင်ကြာဵရမည်(ြ) ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပျြ်စီဵြခင်ဵအတွြ်

မိတ္တူထုတ်ေပဵရန်

ြိုယ်တိုင်ေရဵ

ေလျှောြ်လာွှ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊
(ခ)

လွန်ခဲဴေသာ ေြခာြ်လအတွင်ဵြ ရိုြ်ြူဵထာဵသည်ဴ တစ်ဒသမငါဵလြ်မ × နှစ်လြ်မ
အရွေယ်ရှိ ေရာင်စုဳဓာတ်ပုဳ ငါဵပုဳ၊

(ဂ)

ေပျာြ်ဆုဳဵ သို့မဟုတ် ပျြ်စီဵသည်ဴ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် အမှတ်နှငဴ် ရြ်စွဲ၊

(ဃ) သြ်တမ်ဵရှိေသာ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊
(င)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလူဦဵေရစာရင်ဵ မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူ၊

(စ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵအတွြ် ရပ်ြွြ် သို့မဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏ ေထာြ်ခဳချြ်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၂၀။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၉ အရ တိုင်ကြာဵမပီဵေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵမျာဵနှငဴ်
အတူ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ေပျာြ်ဆုဳဵပျြ်စီဵြခင်ဵအတွြ် မိတ္တူထုတ်ယူခွင်ဴ ေလျှောြ်လာွှ
ပုဳစဳ အမန-၆ ြို ြပည်စ
ဴ ုဳစွာ ြဖည်စ
ဴ ွြ်၍ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် မိတ္တူထုတ်ယူခွင်ဴြပုပါရန်
ဌာနစိတ်တွင် ၎င်ဵြိုယ်တိုင် ေလျှောြ်ထာဵရမည်။

၂၁။

ဌာနစိတ်သည် အပိုဒ် ၂၀ အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်ေသာအေထာြ်အထာဵ
မျာဵြို စိစစ်မပီဵ ဝန်ကြီဵဌာနမှ ထုတြ် ပန်ထာဵသည်ဴ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ စိစစ်၍
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်မိတ္တူေလျှောြ်ထာဵသူအာဵ

သတ်မှတ်အခေကြဵေငွေပဵေဆာင်ေစမပီဵ

မိတ္တူ ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
အြန်ဵ(၉)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ၏ ြိုယ်ေရဵြဖစ်စဉ်ေြပာင်ဵလဲြြင်ဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ြျြ်မျာဵ
၂၂။

(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြဖင်ဴ

ေနထိင
ု ်စဉ်ြာလအတွင်ဵ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူနှငဴ်

သြ်ဆိုင်သည်ဴ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်အမှတ်၊ ပညာအရည်အချင်ဵ သို့မဟုတ် အိမ်ေထာင်ေရဵ
အေြခအေန ေြပာင်ဵလဲမှုြဖစ်စဉ်မျာဵရှိလျှေင် ေြပာင်ဵလဲမှုရှိသည်ေ
ဴ န့ရြ်မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀
အတွင်ဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ ြိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵ၏ြိုယ်စာဵ တာဝန်ခဳ
ေဆာင်ရွေြ်သူြြဖစ်ေစ သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵသိ့ု ဦဵစွာေလျှောြ်ထာဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) နှငဴ်အညီ ေလျှောြ်ထာဵချြ်အရ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵြ ထုတေ
် ပဵေသာ
ေထာြ်ခဳချြ်နှငဴ်အတူ ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျာဵတင်ြပရမည်(၁)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ၏ ြိုယ်ေရဵြဖစ်စဉ်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန၇၊

(၂)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(၃)

နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(၄)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(၅)

ြဖစ်စဉ်အေကြာင်ဵအရာေြပာင်ဵလဲြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ

တရာဵဝင်အေထာြ်

အထာဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူမျာဵ (နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်၊ ဘွဲ့လြ်မှတ်၊ လြ်ထပ်စာချုပ်
စသည်)။
(ဂ)

ဌာနစိတ်သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်ြို ရရှိသည်အ
ဴ ခါ သြ်ဆိုင်ရာ
အမိန့်၊

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီေဆာင်ရွေြ်၍

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ၏

ြိုယ်ေရဵြဖစ်စဉ်ေြပာင်ဵလဲမှုြို လြ်ခဳေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

အြန်ဵ(၁၀)
ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ြေလဵေမွဵဖွာဵြြင်ဵ သို့မဟုတ် ြေလဵေသဆုဳဵြြင်ဵဆိုင်ရာ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ြျြ်မျာဵ
၂၃။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ မိဘတစ်ဦဵဦဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ြေလဵေမွဵဖွာဵြခင်ဵ
အတွြ်(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

ြေလဵေမွဵဖွာဵေကြာင်ဵ

ေမွဵဖွာဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍

ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ

ေြျဵရွောအုပ်စုအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ့ု

မှတ်ပုဳတင်ေပဵနိုင်ေရဵအတွြ်
သြ်ဆိုင်ရာ

ရပ်ြွြ်

သွာဵေရာြ်အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။

ြေလဵ
သို့မဟုတ်

ထိမ
ု ှတစ်ဆင်ဴ

ြေလဵေမွဵဖွာဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ြပည်ဴစုဳ မှန်ြန်စွာ ြဖည်စ
ဴ ွြ်
ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳအမန-၇ နှငဴ်အတူ သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင် ြဖစ်စဉ်ေြပာင်ဵလဲမှု
ေလျှောြ်ထာဵရမည်။
(ခ)

ေမွဵဖွာဵေသာြေလဵအမည်စာရင်ဵြို

ေရဵသွင်ဵနိုင်ရန်

မိဘ၏

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ

အိမ်ေထာင်စု လူဦဵေရစာရင်ဵ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူြို ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(ဂ)

သြ်တမ်ဵရှိေသာ
လြ်မှတ်၊
ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်

သို့မဟုတ်

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ
စိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ

သို့မဟုတ်

သို့မဟုတ်

မိဘတစ်ဦဵဦဵ၏

နိုင်ငဳသာဵ

ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵလြ်မှတ်၊

နိုင်ငဳသာဵြပုခွင်ဴ

စိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ

သို့မဟုတ် အမျိုဵသာဵမှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵ မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူတိ့ပ
ု ါရှိရမည်။
(ဃ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူမိဘ၏

သြ်တမ်ဵရှိေသာ

နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်မူရင်ဵနှငဴ်

မိတ္တူတိ့ု ပါရှိရမည်။
(င)

ေမွဵဖွာဵေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵလြ်မှတ် သို့မဟုတ် ြေလဵဖွာဵစာရင်ဵမူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူတိ့ြ
ု ို တင်ြပရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၂၄။

(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၂၃ အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်သည် ဝန်ကြီဵဌာန၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်
အညီ ြပည်စ
ဴ ုမ
ဳ ှန်ြန်ြခင်ဵ ရှိ မရှိြို သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ် ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵြစိစစ်မပီဵ
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ လြ်မှတ်တွင် ြေလဵအမည်ြဖည်စ
ဴ ွြ်ခွင်ဴြပုေရဵအတွြ် ဦဵစီဵဌာနသို့
တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

အရ

မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၏တင်ြပချြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှေင် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်တွင် ြေလဵအမည်ြို ြဖည်စ
ဴ ွြ်မပီဵ မမို့နယ်
ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ထာဵသူထဳ ထုတေ
် ပဵရမည်။

(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေဆာင်ရွေြ်ချြ်ြို အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ
ဗဟိုေြာ်မတီနှငဴ် ဝန်ကြီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၂၅။

အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူမိဘတစ်ဦဵဦဵသည်(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ

ြေလဵေသဆုဳဵေကြာင်ဵ

မှတ်ပုဳတင်ေပဵနိုင်ေရဵအတွြ်

ြေလဵ

ေသဆုဳဵသည်ေ
ဴ န့မှစ၍ ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ သြ်ဆိုင်ရာ ရပ်ြွြ် သို့မဟုတ် ေြျဵရွောအုပ်စု
အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ့ု သွာဵေရာြ်အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။ ြေလဵေသဆုဳဵသည်ဴေန့မှစ၍
ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵြပည်စ
ဴ ုဳ မှန်ြန်စွာ ြဖည်စ
ဴ ွြ်ထာဵသည်ဴ ပုဳစဳ အမန-၇ နှငဴ်အတူ
သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင်

ြဖစ်စဉ်ေြပာင်ဵလဲမှု

မှတ်ပုဳတင်ရန်

ေလျှောြ်ထာဵ

ရမည်။
(ခ)

ေသဆုဳဵေသာြေလဵအမည်စာရင်ဵြို ပယ်ဖျြ်နိုင်ရန် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ
မိဘ၏ အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ မူရင်ဵနှငဴ်မိတ္တူြို ပူဵတွဲတင်ြပ
ရမည်။

(ဂ)

မိဘ၏သြ်တမ်ဵရှိေသာ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်

သို့မဟုတ်

မိဘတစ်ဦဵဦဵ၏

နိုင်ငဳသာဵလြ်မှတ်၊ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ သို့မဟုတ် ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵလြ်မှတ်၊
ဧည်န
ဴ ိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ သိမ
ု့ ဟုတ် နိုင်ငဳသာဵြပုခွင်ဴ လြ်မှတ်၊ နိုင်ငဳသာဵြပုခွင်ဴ
စိစစ်ေရဵြတ်ြပာဵ သို့မဟုတ် အမျိုဵသာဵ မှတ်ပုဳတင်သြ်ေသခဳြတ်ြပာဵ မူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူပါရှိရမည်။
(ဃ) ေသဆုဳဵေသာ ြေလဵအမည်ပါရှိေသာ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦဵဦဵ၏
သြ်တမ်ဵ ရှိေသာ နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူတိ့ု ပါရှိရမည်။
(င)

ြေလဵေသဆုဳဵေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵလြ်မှတ် သို့မဟုတ် ေသဆုဳဵစာရင်ဵမူရင်ဵနှငဴ်
မိတ္တူတိ့ု တင်ြပရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၂၆။

(ြ) နည်ဵဥပေဒ ၂၅ အရ ေလျှောြ်ထာဵချြ်သည် ဝန်ကြီဵဌာန၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ
နှငဴ်အညီ

ြပည်စ
ဴ ုဳမှန်ြန်ြခင်ဵရှိ/မရှိြို

သြ်ဆိုင်ရာမမို့နယ်

ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမှ

စိစစ်မပီဵ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ လြ်မှတ် အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵတွင် ြေလဵအမည် ပယ်ဖျြ်ေရဵ
အတွြ် ဦဵစီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ြ)

အရ

မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵ၏

တင်ြပချြ်ြို

လြ်ခဳရရှိလျှေင် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵတွင် ြေလဵအမည်ြို

ပယ်ဖျြ်မပီဵ

မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ

သြ်ဆိုင်ရာ

ေလျှောြ်ထာဵသူထဳ

ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဂ)

ဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ ေဆာင်ရွေြ်ချြ်ြို အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ
ဗဟိုေြာ်မတီနှငဴ် ဝန်ကြီဵဌာနသို့ တင်ြပရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၁၁)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴရရှိသူ ေသဆုဳဵြြင်ဵဆိုင်ရာ ေဆာင်ရွြ်ရမည်အ
ဴ ြျြ်မျာဵ

၂၇။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုဳဵပါြ ေသဆုဳဵသည်ဴေန့မှစ၍ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ
အနီဵစပ်ဆုဳဵေဆွမျိုဵ သို့မဟုတ် တာဝန်ခဳေဆာင်ရွေြ်သူြ ေအာြ်ပါစာရွေြ်စာတမ်ဵအေထာြ်
အထာဵမျာဵနှငဴ်အတူ ေသဆုဳဵသူြိုင်ေဆာင်ခဲဴေသာ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ြို သြ်ဆိုင်ရာ
မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵမှတစ်ဆင်ဴ ဌာနစိတ်သို့ ြပန်လည်အပ်နှဳရမည်_
(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ ေလျှောြ်လာွှ ပုဳစဳ အမန-၈၊
(ခ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ
ေြျဵရွောအုပ်စု

ေနထိင
ု ်ေသာ

အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵရုဳဵသိ့ု

သြ်ဆိုင်ရာ

ရပ်ြွြ်

၎င်ဵေသဆုဳဵသည်ဴေန့မှစ၍

သို့မဟုတ်

ခုနစ်ရြ်အတွင်ဵ

သွာဵေရာြ်အေကြာင်ဵကြာဵထာဵ သည်ဴ စာမိတ္တူ၊
(ဂ)

ေသဆုဳဵသူ၏ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်မူရင်ဵ၊

(ဃ) နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ် မူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊
(င)

ေသဆုဳဵေကြာင်ဵ အေထာြ်အထာဵလြ်မှတ် သိုမ
့ ဟုတ် ေသစာရင်ဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ၊

(စ)

ေသဆုဳဵသူအမည်အာဵ

ပယ်ဖျြ်ရန်အတွြ်

၎င်ဵရရှိထာဵေသာ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ

အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵမူရင်ဵနှငဴ် မိတ္တူ။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၁၂)
အြေကြဵေငွ သတ်မှတ်ြျြ်
၂၈။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူသည် ြနဦဵအမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵအတွြ် ြပန်လည်
ထုတယ
် ူ၍မရသည်ဴ အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၅၀၀ ြို ဌာနစိတ် သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ
သဳရုဳဵတွင် ေပဵသွင်ဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>

၂၉။

ဤနည်ဵဥပေဒ ၁၂၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ(ြ) အရ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုေကြာင်ဵ အေကြာင်ဵကြာဵစာ
ရရှိသူသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၃ နှငဴ် အညီ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ထုတယ
် ူခွင်ဴြပုပါရန် ဌာနစိတ်သို့
ေလျှောြ်ထာဵ၍

နည်ဵဥပေဒ

၁၄

နှငဴ်အညီ

အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴလြ်မှတ်

ထုတယ
် ူရာတွင်

လည်ဵေြာင်ဵ၊ နည်ဵဥပေဒ ၁၆ နှငဴ်အညီ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်သြ်တမ်ဵ အတည်ြပု
မှတ်ပုဳတင်ရာတွင်လည်ဵ ေြာင်ဵ ေအာြ်ပါအတိုင်ဵ အခေကြဵေငွြို ေပဵေဆာင်ရမည်(ြ) နိုင်ငဳြခာဵသာဵတစ်ဦဵအတွြ် တစ်နှစ်လျှေင် အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၁၀၀၀၊
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵတစ်ဦဵအတွြ် တစ်နှစ်လျှေင် အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၅၀၀၊

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တ့န
ို ှငဴ်အတူ တစ်ပါတည်ဵအမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ
ေလျှောြ်ထာဵသည်ဴ

အသြ်

ခုနစ်နှစ်အထြ်မှ

၁၈

နှစ်အထိ

ယင်ဵတို့၏

တရာဵဝင်သာဵသမီဵ တစ်ဦဵစီ အတွြ် တစ်နှစ်လျှေင် အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၃၀၀၊
ခခင်ဵချြ်။ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ြ) သို့မဟုတ် (ခ) ပါ ပုဂ္ဂိုလ်တ့န
ို ှငဴ်အတူ တစ်ပါတည်ဵ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ
ေလျှောြ်ထာဵသည်ဴ ယင်ဵတို့၏ တရာဵဝင်သာဵသမီဵသည် အသြ် ခုနစ်နှစ်နှငဴ်ေအာြ်ြဖစ်ပါြ
အခမဲဴေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုသည်။
၃၀။

နည်ဵဥပေဒ ၁၆ နှငဴ်အညီ တစ်နှစ်သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵမပီဵ၊ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ သြ်တမ်ဵ
အတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမြပုဘဲ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ ေြျာ်လန
ွ ်မပီဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်
ြခင်ဵြပုလျှေင် ဒဏ်ေကြဵေငွအြဖစ် အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၂၀၀ ြိလ
ု ည်ဵေြာင်ဵ၊ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀
ေြျာ်လန
ွ ် မပီဵ ၁၈၀ အတွင်ဵ သြ်တမ်ဵအတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵြပုလျှေင် ဒဏ်ေကြဵေငွအြဖစ်
အေမရိြန်ေဒါ်လာ ၅၀၀ ြိုလည်ဵေြာင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။

၃၁။

နည်ဵဥပေဒ

၁၉၊

၂၀

တို့နှငဴ်အညီ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်

ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵ

သို့မဟုတ်

ပျြ်စီဵြခင်ဵအတွြ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် မိတ္တူထုတ်ေပဵရန် ေလျှောြ်ထာဵချြ်အရ အမမဲေန
ထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵရလျှေင်

ေပျာြ်ပျြ်မိတ္တူထုတ်ေပဵခအြဖစ်

ေလျှောြ်ထာဵသူြ

အေမရိြန် ေဒါ်လာ ၃၀၀ ေပဵေဆာင်ရမည်။
၃၂။ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ၊ ထုတယ
် ူြခင်ဵ၊ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်

သြ်တမ်ဵနှစ်စဉ်

အတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ သတ်မှတ်ဒဏ်ေကြဵ ေပဵေဆာင်ြခင်ဵနှငဴ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်
ေပျာြ်ဆုဳဵပျြ်စီဵ၍ မိတ္တူထုတ်ယူြခင်ဵတို့အတွြ် သတ်မှတ်အခေကြဵေငွမျာဵြို ဌာနစိတ်တွင်
သြ်ဆိုင်ရာေလျှောြ်ထာဵသူြိုယ်တိုင် ေပဵေဆာင်ရမည်။

အြန်ဵ(၁၃)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴရရှိသူ၏ တာဝန်နှငဴ်အြွင်ဴအေရဵမျာဵ
တာဝန်မျာဵ
၃၃။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ အချုပ်အြခာအာဏာနှငဴ် တည်ဆဲဥပေဒမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ သြ်ဆိုင်ရာ
နိုင်ငဳ

အသီဵသီဵ၏

ဥပေဒမျာဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ

ေလဵစာဵလိုြ်နာ၍

ေြာင်ဵမွန်စွာ

ေနထိင
ု ်ရမည်။
(ခ)

ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ရရှိသည်ဴ ဝင်ေငွအေပါ် တည်ဆဲအခွန်ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵ
နှငဴ်အညီ အခွန် ေပဵေဆာင်ရမည်။

(ဂ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴသြ်တမ်ဵ

ငါဵနှစ်အတွင်ဵ

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင်

တစ်နှစ်နှငဴ်အထြ်

တစ်ဆြ်တည်ဵ ေနထိင
ု ်လုပ
ိ ါြ ခိုင်လဳေ
ု သာအေကြာင်ဵြပချြ် တင်ြပ၍ ခွင်ဴြပုချြ်
ရယူရမည်။
(ဃ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ ရရှိေရဵအတွြ် အေြခချေနထိင
ု ်မည်ဴ
တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ရှိ သြ်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵတွင် နည်ဵဥပေဒ
၁၈ နှငဴ်အညီ ေလျှောြ်ထာဵေနထိင
ု ်ရမည်။
(င)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ြို

ပျြ်စီဵြခင်ဵ၊

ေပျာြ်ဆုဳဵြခင်ဵမရှိေစရန်

စနစ်တြျ

ြိုင်ေဆာင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵရမည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြွင်ဴအေရဵမျာဵ
၃၄။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်(ြ) မိမိအမည်ြဖင်ဴဝယ်ယူထာဵေသာ စုေပါင်ဵပိုင်အေဆာြ်အအုဳရှိ တိုြ်ခန်ဵမျာဵြို တည်ဆဲ
ဥပေဒမျာဵ နှငဴ် အညီ ေဆာင်ရွေြ်ပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။
(ခ)

မိမိအမည်ြဖင်ဴ ဝယ်ယူထာဵသည်ဴ စုေပါင်ဵပိုင်အေဆာြ်အအုဳရှိ တိုြ်ခန်ဵတွင် သတ်မှတ်
ချြ်နှငဴ်အညီ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရစာရင်ဵ ြပုလုပ်နိုင်ေရဵအတွြ်
မမို့နယ်ဦဵစီဵမှူဵရုဳဵသိ့ု သတ်မှတ်ချြ်နှငဴ်အညီ ေလျှောြ်ထာဵနိုင်သည်။

(ဂ)

မိမိနှငဴ် ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵေတာ်စပ်သူမျာဵြို အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူ အိမ်ေထာင်စုလဦ
ူ ဵေရ
စာရင်ဵတွင်

ထည်ဴသွင်ဵနိုင်ခွင်ဴနှငဴ်

၎င်ဵတို့သည်

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူမဟုတ်ပါြ

အေြခချေနထိင
ု ်ခွင်ဴမရှိေသာ ဗီဇာြဖင်ဴေနထိင
ု ်နိုင်မပီဵ ဗီဇာသြ်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေလျှောြ်ထာဵ၍
ေနထိင
ု ်ခွင်ဴရှိသည်(၁)

တရာဵဝင်ဇနီဵ သို့မဟုတ် ခင်ပွန်ဵ၊

(၂)

တရာဵဝင် မိဘမျာဵ၊

(၃)

တရာဵဝင် သာဵသမီဵမျာဵ။

(ဃ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်သြ်တမ်ဵမြုန်ဆုဳဵမီအချိန်ထိ
သြ်ဆိုင်

ရာနိုင်ငဳ၏

သြ်တမ်ဵရှိေသာ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်နှငဴ်

တရာဵဝင်နိုင်ငဳြူဵလြ်မှတ်တြ
ို့ ို

ပူဵတွဲ

ြိုင်ေဆာင်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳ အတွင်ဵသို့ အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ထြ
ွ ်ခွင်ဴရှိသည်။
(င)

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵေဟာင်ဵြဖစ်ပါြ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် ငါဵနှစ်
ေနထိင
ု ်မပီဵချိန်တွင် နိုင်ငဳသာဵအြဖစ် ြပန်လည်ခဳယူခွင်ဴြပုလျှေင် အြခာဵနိုင်ငဳ၏ နိုင်ငဳသာဵ
ြဖစ်မှုြို စွန့်လွှတမ
် ည်ြဖစ်ေကြာင်ဵ ဝန်ခဳချြ်နှငဴ်အတူ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵအြဖစ် သတ်မှတ်
ေပဵရန်

ေလျှောြ်ထာဵခွင်ဴရှိသည်။

ြမန်မာ

နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်

သတ်မှတ်ြခင်ဵမခဳရပါြ

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် အြျိုဵခဳစာဵခွင်ဴြို ဆြ်လြ်ခဳစာဵ ခွင်ဴြပုရန် ေလျှောြ်ထာဵ
နိုင်သည်။
(စ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိမပီဵ ရြ်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ မိမိ၏ ြိုယ်ပိုင်သုဳဵပစ္စညဵ် မျာဵြို
ြပည်ပမှတင်သွင်ဵပါြ အေြာြ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ တည်ဆဲအမိန့်ေကြာ်ြငာစာ၊ ညွှန်ကြာဵ
ချြ်မျာဵနှငဴ် အညီ အေြာြ်ခွန်ြင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြို ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။

(ဆ)

နိုင်ငဳေတာ်မှ တရာဵဝင် ထုတြ် ပန်ထာဵေသာ ြန့်သတ်နယ်ေြမ သို့မဟုတ် တာဵြမစ်
နယ်ေြမမျာဵမှ

တစ်ပါဵ

အြခာဵနယ်ေြမမျာဵသို့

တည်ဆဲလပ
ု ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

သွာဵေရာြ်ေနထိင
ု ်အလုပ် လုပ်ြိုင်ခွင်ဴ ရှိသည်။
(ဇ)

နိုင်ငဳြခာဵရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှငဴ်

သြ်ဆိုင်ေသာ

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

မိမိအာဵ

ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ လုပ်ငန်ဵမျာဵ၌ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ လုပ်ြိုင်ေဆာင်ရွေြ်ခွင်ဴရှိသည်။
(ဈ)

ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵနည်ဵတူ

ြျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ေဆဵဝါဵြုသ

ခဳပိုင်ခွင်ဴရှိသည်။
(ည)

ပညာေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သတ်မှတ်ချြ်နှငဴ်အညီ ပညာသင်ယူခွင်ဴရှိသည်။
<ြပင်ဆင် 27.04.2017>
အြန်ဵ(၁၄)
တာဵြမစ်ြျြ်မျာဵနှငဴ် ြန့်သတ်ြျြ်မျာဵ

တာဵြမစ်ြျြ်မျာဵ
၃၅။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ြို
အသုဳဵြပုရန် ခွင်ဴြပုြခင်ဵ မြပုရ။

မည်သူ့ြိုမျှေ

လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ၊

အပ်နှဳြခင်ဵ၊

ြိုင်ေဆာင်

(ခ)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ေပါ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချြ်မျာဵြို

နည်ဵဥပေဒ ၂၂

အရမှတစ်ပါဵ ြပုြပင်ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ၊ တစ်စုဳတစ်ရာြပင်ဆင်ေရဵသာဵြခင်ဵနှငဴ် ြဖည်ဴစွြ်ြခင်ဵ
မြပုရ။
(ဂ)

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိြ ယင်ဵ၏တာဝန်ဝတ္တရာဵအရ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်နှငဴ် အြခာဵ
လိအ
ု ပ်ချြ်မျာဵ၊ စာရွေြ်စာတမ်ဵ အေထာြ်အထာဵမျာဵြို စစ်ေဆဵရန် ေတာင်ဵဆို
သည်အ
ဴ ခါတွင် ြငင်ဵဆိုြခင်ဵမြပုရ။

ြန့်သတ်ြျြ်မျာဵ
၃၆။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်(ြ) လွှတေ
် တာ်တစ်ရပ်ရပ်၏ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ၊ ြပည်သူမှ ေရွေဵချယ်
တင်ေြမှာြ်ေသာ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်ေသာ်လည်ဵေြာင်ဵ ေရွေဵချယ်ခဳပိုင်ခွင်ဴမရှိေစရ။
(ခ)

မဲဆန္ဒနယ်ေြမမျာဵတွင် လွှတေ
် တာ်တစ်ရပ်ရပ်အတွြ် ဆန္ဒမဲေပဵပိုင်ခွင်ဴ မရှိေစရ။

(ဂ)

နိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၏

လုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

နိုင်ငဳေတာ်ဘဏ္ဍာေငွ

ရယူခဳစာဵသည်ဴ

အမမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵ အြဖစ် တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ခွင်ဴ မရှိေစရ။
အြန်ဵ(၁၅)
အမမဲေနေိင
ု ်ြွင်ဴရုပ်သမ
ိ ်ဵြြင်ဵနှငဴ်ပယ်ဖျြ်ြြင်ဵ
ရုပ်သိမ်ဵြြင်ဵ
၃၇။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်

ေအာြ်ပါအေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါြ်ပါြ

အမမဲ

ေနထိင
ု ်ခွင်ဴြို ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵခဳရမည်(ြ) အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီြ

နိုင်ငဳေတာ်အြျိုဵငှာ

အခါအာဵေလျာ်စွာ

ထုတြ် ပန် သည်ဴ တာဵြမစ်ချြ်တစ်ရပ်ရပ်ြို ေဖာြ်ဖျြ်ြျူဵလွန်ြခင်ဵ၊
(ခ)

နိုင်ငဳေရဵပါတီမျာဵနှငဴ်

နိုင်ငဳေရဵပါတီအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵတွင်

ပါဝင်ြခင်ဵ၊

လှုပ်ရှာဵြခင်ဵ၊

ေဆာင်ရွေြ် ြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေထာြ်ပဳဴြူညြီ ခင်ဵ၊
(ဂ)

လူမျိုဵေရဵ၊ ဘာသာေရဵေသွဵြွဲေစရန်ေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ၊ လှုပ်ရှာဵြခင်ဵ သို့မဟုတ် ေထာြ်ပဳဴ
ြူညြီ ခင်ဵ၊

(ဃ) မူလေလျှောြ်ထာဵချြ်တွင်ပါဝင်သည်ဴ အချြ်အလြ်မျာဵ မမှန်ြန်ေကြာင်ဵ၊ လိမ်လည်
ေဖာ်ြပေကြာင်ဵ၊

အတုြပုလုပ်ေကြာင်ဵ

သို့မဟုတ်

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ

တရာဵမဝင်

ဖန်တီဵေကြာင်ဵ ေတွ့ရှိြခင်ဵ၊
(င)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵရန် ရည်ရွေယ်၍ လြ်ထပ်ြခင်ဵြဖစ်သည်ဟု စိစစ်ေတွ့ရှိြခင်ဵ၊

(စ)

ြမန်မာဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵဥပေဒ၊

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

လြ်ထပ်ထိမ်ဵြမာဵြခင်ဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်
အညီ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵနှငဴ်

လြ်ထပ်ထာဵေသာ

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ

ဇနီဵ

သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်ဵအတွြ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုချြ်ရရှိမပီဵေနာြ် ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ ဇနီဵ သို့မဟုတ်
ခင်ပွန်ဵသည် နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်မှ ရပ်စဲခဳရြခင်ဵ သို့မဟုတ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵ ခဳရြခင်ဵ၊ တရာဵဝင် ဇနီဵ
သို့မဟုတ်

ခင်ပွန်ဵအြဖစ်မှ

ြွာရှင်ဵြပတ်စဲြခင်ဵ၊

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိသူသည်

ေနာြ်အိမ်ေထာင်ြပုြခင်ဵ၊
(ဆ)

ြမန်မာဓေလဴထဵုဳ တမ်ဵဥပေဒ၊

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သည်ဴ

ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵမျာဵ၏

လြ်ထပ်ထိမ်ဵြမာဵြခင်ဵမျာဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်သည်ဴ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵ၊ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ
နှငဴ်အညီ ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ နှငဴ် လြ်ထပ်ထာဵေသာ နိုင်ငဳြခာဵသာဵ ဇနီဵ သို့မဟုတ်
ခင်ပွန်ဵတို့မှ ေမွဵဖွာဵေသာ သို့မဟုတ် ေမွဵစာဵေသာ အသြ် ၁၈ နှစ်ေအာြ် တရာဵဝင်
သာဵသမီဵမျာဵအတွြ် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိမပီဵေနာြ် ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ မိခင်
သို့မဟုတ် ဖခင်သည် နိုင်ငဳသာဵအြဖစ်မှ ရပ်စဲခဳရြခင်ဵ

သို့မဟုတ် ရုပ်သမ
ိ ်ဵ ခဳရြခင်ဵ၊

၎င်ဵသာဵသမီဵသည် တရာဵဝင် သာဵသမီဵအြဖစ်မှ စွန့်လွှတခ
် ဳရြခင်ဵ၊
(ဇ)

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳသူြဖစ်ပါြ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုမပီဵ သုဳဵနှစ်
အတွင်ဵ မူလလုပ်ြိုင်ခဲဴေသာ လုပ်ငန်ဵအာဵ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီ၏
ခွင်ဴြပုချြ်မရဘဲ ေြပာင်ဵလဲလုပ်ြိုင်ြခင်ဵ၊

(ဈ)

နည်ဵဥပေဒ ၃၀ အရ အမမဲေနထိုင်ခွင်ဴလြ်မှတ် တစ်နှစ်သြ်တမ်ဵြုန်ဆုဳဵမပီဵေနာြ်
ရြ်ေပါင်ဵ ၁၈၀ ြပည်သ
ဴ ည်ေ
ဴ န့အထိ သြ်တမ်ဵအတည်ြပု မှတ်ပုဳတင်ရန် ပျြ်ြွြ်ြခင်ဵ၊

(ည)

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴဆိုင်ရာ တာဵြမစ်ချြ်မျာဵ၊ ြန့်သတ်ချြ်မျာဵြို ချိုဵေဖာြ်ြခင်ဵ။

ပယ်ဖျြ်ြြင်ဵ
၃၈။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူသည်

ေအာြ်ပါအေကြာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေပါ်ေပါြ်ပါြခွင်ဴြပုထာဵ

ေသာ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြို ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵခဳရမည်(ြ) အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ရရှိသူ ေသဆုဳဵြခင်ဵ၊
(ခ)

ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် ြျူဵလွန်သြဖင်ဴ တည်ဆဲဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်စီရင်ြခင်ဵ ခဳရမပီဵေနာြ်
ြပည်နှင်ဒဏ် ေပဵခဳရြခင်ဵ။

၃၉။ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵချြ်ြို ခွင်ဴြပုြခင်ဵ၊ ခွင်ဴမြပုြခင်ဵ၊ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵြခင်ဵ၊
ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵမျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ ဗဟိုေြာ်မတီ၏ အဆုဳဵအြဖတ်
သည် အမပီဵအြပတ်ြဖစ်သည်။

အြန်ဵ(၁၆)
စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ ြန့်အပ်ြြင်ဵ
၄၀။

နိုင်ငဳေတာ်သမ္မတသည် နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵ၏ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ၊
အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်
သြ်ဆိုင်

သူမျာဵြ

ထုတယ
် ူြိုင်ေဆာင်အသုဳဵြပုြခင်ဵဆိုင်ရာ
ဤနည်ဵဥပေဒနှငဴ်

ြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ဤနည်ဵဥပေဒအရ

ထုတြ် ပန်သည်အ
ဴ မိန့်၊

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ လိြ
ု ်နာေဆာင်ရွေြ်ြခင်ဵ ရှိ မရှိြို စစ်ေဆဵရန်အလိ့ုငှာ ဦဵစီဵဌာနမှ
လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵအရာရှိမျာဵြို

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵအြဖစ်

ခန့်အပ်ေရဵအတွြ်

ဝန်ကြီဵဌာနအာဵ တာဝန်ေပဵအပ်နိုင်သည်။
၄၁။

ဝန်ကြီဵဌာနသည်

စစ်ေဆဵေရဵအရာရှိမျာဵ

ခန့်အပ်ြခင်ဵနှငဴ်

၎င်ဵတို့၏

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ

သတ်မှတ်ြခင်ဵတို့ြို အမိန့်ေကြာ်ြငာစာ ထုတြ် ပန်၍ ေဆာင်ရွေြ်ရမည်။
အြန်ဵ(၁၇)
အေေွေေွ
၄၂။

အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵသူသည် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်မရရှိေသဵမီြာလအထိ တည်ဆဲ
ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ြာလြန့်သတ်ချြ်ြဖင်ဴ ဆြ်လြ်ေနခွင်ဴ သြ်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေနထိင
ု ်ရမည်။

၄၃။

ြျွမ်ဵြျင်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳ၍ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ြိုင်သူသည် မိမိလုပ်ြိုင်ေသာ
လုပ်ငန်ဵြို အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴရရှိမပီဵ သုဳဵနှစ်အတွင်ဵေြပာင်ဵလဲလိုပါြ သြ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီဵဌာန၏
ေထာြ်ခဳချြ်နှငဴ်အတူ

အေြာင်အထည်ေဖာ်ေရဵ

ဗဟိုေြာ်မတီသု့ိ

တင်ြပခွင်ဴြပုချြ်

ရယူရမည်။
၄၄။

ဝန်ကြီဵဌာနသည် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴေလျှောြ်ထာဵြခင်ဵ၊ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် ေလျှောြ်ထာဵ
ြခင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ နည်ဵဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵြို စနစ်တြျ အေြာင်
အထည် ေဖာ်နိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ လိအ
ု ပ်သည်မျာဵြို ညွှန်ကြာဵနိုင်သည်။

၄၅။

ဦဵစီဵဌာနသည် အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် သြ်တမ်ဵအတည်ြပုမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ
ြိလ
ု ည်ဵေြာင်ဵ၊ အမမဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴလြ်မှတ် မိတ္တူထုတ်ေပဵြခင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ၊ အမမဲေနထိင
ု ်
ခွင်ဴရရှိသူ၏ ြိုယ်ေရဵြဖစ်စဉ် ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵြိုလည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွေြ်မပီဵစီဵမှု အေြခအေနြို
အေြာင်အထည် ေဖာ်ေရဵလုပ်ငန်ဵေြာ်မတီသု့ိ တင်ြပရမည်။

၄၆။

သြ်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ြမန်မာနိုင်ငဳတွင် နိုင်ငဳြခာဵသာဵ အြမ
ဲဲေနထိင
ု ်ခွင်ဴြပုေရဵအတွြ် သြ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနယ်ပယ်အလိြ
ု ် လိအ
ု ပ်သည်ဴ အရည်အချင်ဵ

စဳနှုန်ဵမျာဵနှငဴ် သတ်မှတ်အမျိုဵအစာဵအလိြ
ု ် ခွင်ဴြပုလိသ
ု ည်ဴ အေရအတွြ်တြ
ို့ ို အေြာင်
အထည် ေဖာ်ေရဵဗဟိုေြာ်မတီသု့ိ တင်ြပရမည်။
အမိန့်အရ၊
(ခင်ရ)ီ ၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
လူဝင်မှုကြီဵကြပ်ေရဵနှင်ဴ ြပည်သူ့အင်အာဵဝန်ကြီဵဌာန။

