ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
လူမှုဝန်ေမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချောဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန
(ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေောင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵဥပေေမျာဵ)
အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာအမှတ်၊ ၃၀/ ၂၀၁၅
၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ဝါေခါင်လြပည်ဴေကျာ် ၁၁ ရက်
(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်)
လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊

ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ

ကေလဵသူငယ်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှင်ဴ

အပ်နှင်ဵထာဵေသာ

လုပ်ပိုင်ခွင်ဴကို

ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵ
ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ

ကျင်ဴသုဳဵ၍

ဝန်ကကီဵဌာနသည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၄၀၊

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏

ေရှဵဦဵအရွယ်

ပုဒ်မခွဲ

(က)

အရ

သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ထုတြ် ပန်လုက
ိ ်သည်။
အခန်ဵ (၁)
အမည်နှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချက်
၁။

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵကို ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ
နည်ဵ ဥပေဒမျာဵဟု ေခ္ဒတွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ စကာဵရပ်မျာဵသည် ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်
ဖွဳ့ ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ ဥပေဒတွင် ဖွင်ဴဆိုထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်။ ထိ္ဓအ
ု ြပင်
ေအာက် ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည် (က) ဥပေေဆိုသည်မှာ ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ
ဥပေဒကို ဆိုသည်။
(ခ)

ရန်ပုဳေငွဆိုသည်မှာ ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ၊
ေန့ကေလဵထိန်ဵ ဌာနမျာဵ၊ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်
အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်ေရဵအတွက် ဥပေဒနှငဴ်အညီ တည်ေထာင်ေသာ
ရန်ပုဳေငွကို ဆိုသည်။

(ဂ)

အခေ ကဵေငွ ဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေပဵေဆာင်ရသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵ၊
တည်ေထာင်

ခွင်ဴြပုမိန့်နှငဴ်

ခွင်ဴြပုချက်အတွက်

အခေ ကဵေငွ၊

ဒဏ်ေ ကဵေငွနှငဴ်

အြခာဵအခေ ကဵေငွမျာဵ ပါဝင်သည်။
(ဃ) ပုဳစဳဆိုသည်မှာ ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵတွင် ပူဵတွဲပါရှိေသာပုဳစဳကို ဆိုသည်။
(င)

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန်

လိအ
ု ပ်ေသာ

ေရှဵဦဵအရွယ်

ကေလဵသူငယ်

ေအာက်ပါ ေရှဵဦဵ အရွယ် ကေလဵသူငယ်တစ်ဦဵဦဵကို ဆိုသည် -

ဆိုသည်မှာ

(၁)

မိဘ သို္ဓမဟုတ် အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ မရှိေသာသူ၊

(၂)

ေတာင်ဵရမ်ဵစာဵေသာက်သူ၊

(၃)

အသက်ရှင်သန်ေရဵ၊

စာဵဝတ်ေနေရဵ၊

ကျန်ဵမာေရဵနှငဴ်

ပညာေရဵတို္ဓကို

ြဖည်ဆ
ဴ ည်ဵေပဵနိုင်ပါလျက် ခိုင်လဳေ
ု သာအေ ကာင်ဵမရှိဘဲ မိဘ၊ အုပ်ထန
ိ ်ဵသူက
တမင်လျစ်လျူရှုထာဵြခင်ဵခဳရသူ၊
(၄)

ရုပ်ပိုင်ဵနှငဴ်

စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ

မေလျာ်မကန်ြပုမူေသာ၊

နှိပ်စက်ညဉ
ှ ်ဵပန်ဵေသာ၊

ရက်စက် ကမ်ဵ ကုတ် ေသာ၊ မတရာဵြပုမူေသာ သို္ဓမဟုတ် ယုတ်မာေသာ မိဘ၊
အုပ်ထန
ိ ်ဵသူ၏ ထိန်ဵသိမ်ဵမှုေအာက်တွင်ရှိသူ၊
(၅)

စိတ်ေပါဴသွပ်သ၊ူ

(၆)

ကူဵစက်တတ်ေသာေရာဂါစွဲကပ်ေနသူ၊

(၇)

လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခနှငဴ် ဆက်စပ်၍ြဖစ်ေစ၊ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်ေ ကာင်ဴ
ြဖစ်ေစ၊ အေရဵေပ္ဒ အေြခအေနေ ကာင်ဴြဖစ်ေစ ဆင်ဵရဲဒုက္ခေရာက်ေနသူ သို္ဓမဟုတ်
ခိုကိုဵရာမဲဴြဖစ်ေနသူ၊

(၈)

လူကုန်ကူဵြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵချြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် အဖိုဵစာဵနာဵြဖင်ဴ လဲလှယ်ြခင်ဵခဳရသူ၊

(၉)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်ြဖင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵ
ေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သ။ူ
အခန်ဵ (၂)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေောင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ေမ်ဵဦဵစီဵဌာန၏
လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
၃။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်
ေအာင်ြမင်ေရဵအတွက်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

အေထာက်အကူြပုရန်အလိ္ဓင
ု ှာ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ေရှဵဦဵအရွယ်

ပိုမိုထေ
ိ ရာက်

ကေလဵသူငယ်

ြပုစု

ပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ ေအာက်ပါလုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏
လမ်ဵညွှန်မှုြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ရ မည် (က) နိုင်ငဳေတာ်တစ်ဝန်ဵလုဵဳ ေမွဵကင်ဵစမှ ရှစ်နှစ်အရွယ်ထိ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵ
အာဵ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊ စိတ်လှုပ်ရှာဵခဳစာဵမှု၊ အာဟာရနှငဴ်
ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵမှုမျာဵရရှိေစရန်

လုပ်ငန်ဵအစီအစဉ်မျာဵ

ချမှတ်၍

သက်ဆိုင်ရာ အစိုဵရဌာနမျာဵ၊ အဖွဲ့အစည်ဵ မျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ခ)

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵတွင်
ေရှဵဦဵအရွယ်

အသက်ေြခာက်လမှ

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ကာယ၊

အသက်သုဳဵနှစ်
ဉာဏ၊

စာရိတ္တ၊

မြပည်ဴေသဵေသာ
လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊

စိတ်လှုပ်ရှာဵခဳစာဵမှု၊ အာဟာရနှငဴ် ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵမှုမျာဵ ရရှိေစရန်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵအတွက်

သုေတသနြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵလမ်ဵညွှန်ကို

ဝန်ကကီဵဌာနက

သုဳဵနှစ်မြပည်ဴမီ

ကေလဵမျာဵ

ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်နိုင်ေရဵ

အတွက်

ြပုစုတင်ြပြခင်ဵ၊
(ဂ)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵတွင် အသက်သုဳဵနှစ်ြပည်ဖဴ ပီဵ အသက်ငါဵနှစ် မြပည်ဴေသဵေသာ
ေရှဵဦဵအ ရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် အသက်ငါဵနှစ်ြပည်ေ
ဴ သာ်လည်ဵ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ
အပ်နှဳြခင်ဵ မြပုေသဵ ေသာသူမျာဵအာဵ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊
စိတ်လှုပ်ရှာဵခဳစာဵမှုဆိုင်ရာ ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵ တိုဵတက်ေစရန်နှငဴ် ဘဝတစ်သက်တာအတွက်
အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵ

ရရှိေစရန်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ

အတွက်

သုေတသန

ြပုလုပ်ြခင်ဵနှငဴ် သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵမျာဵကို ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက် ြဖင်ဴ
သတ်မှတ်ြခင်ဵ၊
(ဃ) ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵ၊
အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊
ဖမို့မျာဵတွင်သာမက

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ၊

ေကျဵရွာမျာဵအထိပါ

အိမ်

နိုင်ငဳေတာ်

တစ်ဝန်ဵလုဵဳ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် တည် ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵ၍ တည်ေထာင် ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵနှငဴ်
သင်ဴေလျာ်ေသာ အကူအညီမျာဵ၊ အေထာက်အပဳဴမျာဵေပဵြခင်ဵ၊
(င)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ

ေရှဵဦဵအရွယ်

ကေလဵသူငယ်

ြပုစုပျိုဵေထာင် ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ နည်ဵပညာအကူအညီနှငဴ် အသိပညာေပဵြခင်ဵ၊
(စ)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ
ကို

သက်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာနမျာဵ၊

အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့

အစည်ဵမျာဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့မျာဵ ဖွဲ့စည်ဵြခင်ဵနှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵပူဵေပါင်ဵ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
(ဆ)

ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵက တည်ေထာင်
ဖွင်ဴလှစ်ေသာ

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနနှငဴ်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊

ရပ်ရွာအေြခြပု

လုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ မျာဵကို သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပုစုပျိုဵေထာင်ြခင်ဵ
ရှိ မရှိကို လည်ဵေကာင်ဵ၊ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်
မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ဥပေဒနှငဴ် ဥပေဒအရ ထုတြ် ပန်သည်ဴ
နည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵချက်နှငဴ် လုပ်ထဳဵု
လုပ်နည်ဵမျာဵအာဵ လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မှုရှိ မရှိကိုလည်ဵေကာင်ဵ စစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ သင်ဴေလျာ်
ေသာ အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵကို စစ်ေဆဵရန် တာဝန်ေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ယင်ဵအရာ
ထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵပါဝင် သည်ဴ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵ၍ စစ်ေဆဵေစြခင်ဵနှငဴ်
ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊

(ဇ)

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ အေြခခဳ
ကျန်ဵမာေရဵ

ေစာင်ဴေရှာက်ခွင်ဴ၊

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိေစရန်

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ခွင်ဴ၊

အကူအညီေပဵြခင်ဵနှငဴ်

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ခွင်ဴ၊

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵ

အာဵ ြဖည်စ
ဴ ွက်အာဟာရ ေကျွေဵေမွဵေရဵ စီစဉ်ေဆာင်ရွက် ြခင်ဵ၊
(ဈ)

ရန်ပုဳေငွကို ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵလုပ်ငန်ဵတို္ဓ၌
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ခွဲေဝအသုဳဵြပုခွင်ဴ ေပဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵ
တွင် သုဳဵစွဲြခင်ဵ၊ စီမဳခန့်ခွဲ ြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊

(ည)

ကေလဵသူငယ်မျာဵအေပ္ဒ ရုပ်ပိုင်ဵ၊ စိတ်ပိုင်ဵဆိုင်ရာ အ ကမ်ဵဖက်ြခင်ဵ၊ လွမ
ဲ ှာဵစွာ ြပုမူြခင်ဵ၊
လျစ်လျူရှုြခင်ဵ၊ ေခါင်ဵပုဳြဖတ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ထိေရာက်ေသာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ေရဵ
အတွက် လိအ
ု ပ်ေသာ စုဳစမ်ဵစစ်ေဆဵမှုမျာဵ ြပုလုပ်ဖပီဵ အေရဵယူရန် သင်ဴေလျာ်ေသာ
အရာထမ်ဵ၊ အမှုထမ်ဵမျာဵကို တာဝန်ေပဵ ြခင်ဵ၊

(ဋ)

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵရှိ ဆရာ၊ ဆရာမမျာဵအတွက် အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ဴေသဵသူမျာဵ
ြပုစုပျိုဵ ေထာင်ေရဵ သင်တန်ဵမျာဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵရှိ ဆရာ၊
ဆရာမမျာဵအတွက် ေရှဵ ဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ
သင်တန်ဵမျာဵကို လည်ဵေကာင်ဵ ေနြပည်ေတာ်နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵမျာဵ၊ ြပည်နယ်မျာဵတွင်
ဖွင်ဴလှစ်၍ ေလဴကျင်ဴသင် ကာဵေပဵြခင်ဵ၊

(ဌ)

လိအ
ု ပ်ေသာ

အစီရင်ခဳစာမျာဵ၊

စာရင်ဵဇယာဵမျာဵကို

သက်ဆိုင်ရာ

အစိုဵရဌာနနှငဴ်

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵထဳ မှ ေတာင်ဵခဳရယူစုစည်ဵဖပီဵ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ြပြခင်ဵ၊
(ဍ)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနတို္ဓ၏ အခါအာဵေလျာ်စွာ ေပဵအပ်သည်ဴ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵ ကို ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၃)
ေန့ကေလဵေိန်ဵဌာန တည်ေောင်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ

၄။

အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵေသာ ငါဵဦဵနှငဴ်အထက် ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ကာယ၊
ဉာဏ၊

စာရိတ္တ၊

ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵ

လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊ စိတ်လှုပ်ရှာဵခဳစာဵမှု၊

မှုရရှိေစေရဵအတွက်

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်လုိ

ေသာ

အာဟာရနှငဴ်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေပဵရန်အလိ္ဓင
ု ှာ

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပမှ

ကျန်ဵမာေရဵဆိုင်ရာ

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနကို

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇ ပါ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵအတွက်
လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပါက (က) ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂလ
္ဂ ိကနှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်လျှင်

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵ

နိုင်ေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်သလို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု

ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ

(က)

ြဖင်ဴ

ေလျှာက်ထာဵရမည်။

ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရ မည်။
(ခ)

ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ တစ်ဆင်ဴ
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵနိုင်ေရဵအတွက် လိအ
ု ပ်သလို
ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသ ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု
ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ခ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက် လွှာတွင် ၃၀၀ ကျပ်တန်
ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။

၅။

နည်ဵဥပေဒ ၄ အရ

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနကို

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ရန်

ေလျှာက်ထာဵသည်ဴ

ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵသည် တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်
ခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်လာွှ နှငဴ်အတူ ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည် (က) အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရ၊
(ခ)

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန အေဆာက်အဦအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ၊ ေန့ကေလဵထိန်ဵ
အခန်ဵအေရ

အတွက်နှငဴ်

အကျယ်အဝန်ဵ၊

ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ

အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ်

ယင်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၏ မိတ္တူ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ပုဳ၊
(ဂ)

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအေဆာက်အအုဳ တည်ေနရာလိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖက်
(စ်) အ မှတ်နှငဴ် အီဵေမဵလ်လပ
ိ ်စာ၊

(ဃ) ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ၊ ပရိေဘာဂ
နှငဴ် သင်ေထာက်ကူပစ္စညဵ် စာရင်ဵ၊
(င)

တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်နှငဴ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေပဵမည်ဴ ဆရာ၊ ဆရာမ အသီဵသီဵ၏ အသက်၊
ပညာအရည်

အချင်ဵ၊

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက

ကကီဵ ကပ်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ

သို္ဓမဟုတ်

သင်ဴေလျာ်သည်ဟု လက်ခဳေ ကာင်ဵ အသိအမှတ်ြပုေသာ အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ဴေသဵသည်ဴ
ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ

သင်တန်ဵတစ်ခုခု

ေအာင်လက်မှတ်၊

နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵကတ်ြပာဵမိတ္တူ (နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက နိုင်ငဳနှငဴ် နိုင်ငဳသာဵအမည်၊
ပတ်စ်ပို္ဓနှငဴ် ဗီဇာ) အေထာက်အထာဵမိတ္တူ၊
(စ)

ဆရာ၊

ဆရာမနှငဴ်

ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ၊

၎င်ဵတို္ဓ

ကျန်ဵမာေ ကာင်ဵနှငဴ်

ကူဵစက်ေရာဂါ

ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက်၊
(ဆ)

သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵနှငဴ် ရက်သတ္တအပတ်စဉ် သင် ကာဵမှု အချိန်ဇယာဵ၊

(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် ဖမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏
ေထာက်ခဳချက်၊

(ဈ)

ဝန်ကကီဵဌာနမှ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ဖပီဵေသာ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏ ထပ်ဆင်ဴ
ေထာက် ခဳချက်၊

(ည)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က နည်ဵပညာအကူအညီေပဵြခင်ဵ၊
စစ်ေဆဵ ြခင်ဵ၊ ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵကို ခဳယူမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် ဥပေဒအရ
ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳချက်။

၆။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ
ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်
ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵ က ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်
တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏

နည်ဵဥပေဒ

၆

အရ

တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတ် ေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန်
ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန
အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု
မိန့်ကို ပုဳစဳ (ဂ) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရ မည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့
က သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵအေပ္ဒ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရ
အဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရအလိုက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက် အခေ ကဵေငွ
မျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည် (၁)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၂)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၃)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၄)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၁၀၀ ဦဵနှငဴ်အထက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵ ေငွမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵအာဵ
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၈။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)
အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန
တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိ ရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ
တင်ြပချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ဆက်လက်
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက
ေန့ကေလဵ
နည်ဵဥပေဒခွဲ

ထိန်ဵဌာန
(က)

နှငဴ်

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်
(ခ)

တို္ဓအရ

ရရှိရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ

တင်ြပသည်ဴ

သေဘာထာဵမှတ်ချက်နှငဴ်

ေလျှာက်ထာဵချက်တိက
ု္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟို ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ
ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၉။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက နည်ဵဥပေဒ ၄၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)
အရ

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

ရရှိရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵ ဌာနတို္ဓ၏ နည်ဵဥပေဒ ၈ အရ တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို
စိစစ်ဖပီဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ
ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)အရ ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်
သတ် မှတ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ပုဳစဳ
(ဃ) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵ ရမည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
သက်တမ်ဵ အေပ္ဒ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ

မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရအလိုက်

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက် အခေ ကဵေငွ မျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည် (၁)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၂)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၃)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၄)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၁၀၀ ဦဵနှငဴ်အထက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵ ေငွမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵအာဵ
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၁၀။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် (က) အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵေသာ
ဝန်ကကီဵဌာနက

ကေလဵမျာဵအာဵ

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ေအာက်ပါအချက်မျာဵပါဝင်ေသာ

စပ်လျဉ်ဵ၍

သုဳဵနှစ်မြပည်ဴမီကေလဵမျာဵ

ြပုစု

ပျိုဵေထာင်ေရဵလမ်ဵညွှန်ကို ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်နိုင်ေရဵအတွက် ြပုစုဖပီဵ ဝန်ကကီဵဌာနသို္ဓ
တင်ြပရမည် (၁)

ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵမှုအတွက် ပဳဴပိုဵေသာ ပတ်ဝန်ဵကျင်ဖန်တီဵေပဵေရဵ၊

(၂)

ကာယလှုပ်ရှာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ၊

(၃)

လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊ စိတ်လှုပ်ရှာဵမှုဆိုင်ရာ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ၊

(၄)

သိမှု ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ၊

(၅)

ဘာသာစကာဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ၊

(၆)

ကျန်ဵမာေရဵ၊

(၇)

အာဟာရ ြပည်ဝ
ဴ ေရဵ၊

(၈)

တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵေရဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင်သန့်ရှင်ဵေရဵ၊

(၉)

မေတာ်တဆထိခက
ို ်မှုနှငဴ် အဆိပ်အန္တရာယ်ြဖစ်ပွာဵမှုမျာဵမှ ကာကွယ်ေရဵ၊

(၁၀) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က
ပျိုဵေထာင်ေရဵအချက်မျာဵ။

အခါအာဵေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ေသာ

အြခာဵြပုစု

(ခ)

ဝန်ကကီဵဌာနကသတ်မှတ်ေသာ သုဳဵနှစ်မြပည်မ
ဴ ီကေလဵမျာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵလမ်ဵညွှန်
ချက်နှငဴ်အညီ အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ဴေသဵေသာ ကေလဵမျာဵအာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ြခင်ဵ ရှိ မရှိ
ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနကို

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်သူမျာဵကို

အနီဵကပ်ေစာင်ဴ ကည်ဖဴ ပီဵ

လိအ
ု ပ်ေသာ ကူညပ
ီ ဳဴပိုဵမှုမျာဵ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၁၁။

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် (က) တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်ကို ခန့်ထာဵရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓ ခန့်ထာဵရာတွင် အသက် ၂၅ နှစ်
ြပည်ဖဴ ပီဵသူြဖစ်ဖပီဵ

အစိုဵရအသိအမှတ်ြပု

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ

ဘွဲ့တစ်ခုခုြဖစ်ေစ၊

ကေလဵသူငယ်ကျွေမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ ဒီပလို မာေအာင်လက်မှတ်ြဖစ်ေစ ရရှိသူ သို္ဓမဟုတ်
သက်ဆိုင်ရာေဒသ

အေြခအေနအရ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန

ကလက်ခဳသည်ဴ

ပညာအရည်အချင်ဵနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳသူကိုသာ ခန့်ထာဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခန့်ထာဵေသာ တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ကကီဵ ကပ် ဖွင်ဴလှစ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် သင်ဴေလျာ်သည်ဟု လက်ခဳဖပီဵ အသိအမှတ်ြပုေသာ
အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵသူမျာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ သင်တန်ဵတစ်ခုခုကို တက်ေရာက်
ေအာင်ြမင်ဖပီဵသူ ြဖစ်ေစရမည်။ ထိ္ဓြု ပင် ဆရာ၊ ဆရာမ အနည်ဵဆုဳဵ တစ်ဦဵမှာ အဆိုပါ
ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵသင်တန်ဵတစ်ခုခုကို တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်ဖပီဵသူ ြဖစ်ေစရမည်။

(ဂ)

အသက်သုဳဵနှစ်မြပည်မ
ဴ ီ ကေလဵမျာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵလမ်ဵညွှန်အြပင် သီဵြခာဵညွှန် ကာဵ
ချက်မျာဵ နှငဴ်အညီ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ရမည်။

(ဃ) အသက်တစ်နှစ် မြပည်ဴေသဵသူမျာဵအတွက် အိပ်ရန်ေနရာ၊ ကစာဵရန်ေနရာနှငဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵ
စီစဉ်ထာဵရှိရမည်အ
ဴ ြပင်

အသက်တစ်နှစ်ြပည်ဴဖပီဵ

အသက်သုဳဵနှစ်

မြပည်ေ
ဴ သဵသူမျာဵ

အတွက်လည်ဵ သင်ဴေလျာ်ေသာ ေနရာနှငဴ်ပစ္စညဵ် မျာဵ စီစဉ်ထာဵရှိရမည်။
(င)

အသက်နှစ်နှစ်ေအာက် ကေလဵသုဳဵဦဵလျှင် ဆရာတစ်ဦဵ၊ အသက်နှစ်နှစ်မှ သုဳဵနှစ်အထိ
ကေလဵ ေြခာက်ဦဵလျှင် ဆရာတစ်ဦဵရှိရမည်။

(စ)

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနဖွင်ဴလှစ်မည်ဴ

အေဆာက်အအုဳသည်

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်

တစ်ဦဵစီ အတွက် အနည်ဵဆုဳဵဧရိယာ ပျမ်ဵမျှ ၁၈ စတုရန်ဵေပစီ အကျယ်အဝန်ဵရှိရမည်။
(ဆ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

(ဇ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) မှ (ဆ) အထိ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအြပင် ဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵ
ဦဵစီဵဌာနက အခါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ေသာ အချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵ ညီညွတ်ရမည်။

၁၂။

ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်
ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် (က) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက် ဆက်လက်၍ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်
လိပ
ု ါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵ ရန် သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (င)
နှငဴ်အတူ နည်ဵဥပေဒ ၅ပါ အေထာက်အ ထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင်
၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန် တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရ မည်။
(ခ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵအတွက် နည်ဵဥပေဒ ၇၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင်
သတ်မှတ်ထာဵ သည်ဴ အခေ ကဵေငွအတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခကို
ေပဵသွင်ဵရမည်။

၁၃။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၂ အရ ြပည်တွင်ဵ
မှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်
ခွင်ဴြပုမိန့်သက်တမ်ဵ
မှတ်ချက်ြဖင်ဴ

တိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

သို္ဓမဟုတ်

စိစစ်ဖပီဵ

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ

သေဘာထာဵ
ဆက်လက်

တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၂ အရ
တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု မိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှငဴ်ေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(က) အရ တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို စိစစ် ဖပီဵ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က
ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

သက်တမ်ဵအတိင
ု ်ဵ

သက်တမ်ဵ

တိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ပုဳစဳ (ဂ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။
၁၄။

ြပည်ပမှ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် (က) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်သက်တမ်ဵ

ကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက်

ဆက်လက်တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်

လိပ
ု ါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လူမှု
ဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ

တစ်ဆင်ဴ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်ေရဵအတွက်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က
လိအ
ု ပ်သလို

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (စ) နှငဴ်အတူ နည်ဵဥပေဒ ၅ ပါ အေထာက်
အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ
ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

သက်တမ်ဵအတွက်

နည်ဵဥပေဒ

၉၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

တွင်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခေ ကဵေငွအတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ
ကို ေပဵသွင်ဵရမည်။

၁၅။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၄ အရ ြပည်ပမှ
ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု
မိန့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့ သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)အရ
တင်ြပချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ဆက်လက်
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)နှငဴ် (ခ) တို္ဓအရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ
သေဘာ ထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၁၄ အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ)တို္ဓအရ
တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။ သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

ခွင်ဴြပုပါက

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵဖပီဵ

ထိသ
ု ို္ဓ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ပုဳစဳ (ဃ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵသူ အာဵ ထုတေ
် ပဵ
ရမည်။
အခန်ဵ (၄)
မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေောင်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ
၁၆။

ငါဵဦဵနှငဴ်အထက် အသက်သုဳဵနှစ်ြပည်ဴဖပီဵ အသက်ငါဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵ
သူငယ်မျာဵနှငဴ် အသက်ငါဵနှစ်ြပည်ဖဴ ပီဵေသာ်လည်ဵ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ အပ်နှဳြခင်ဵ မြပုေသဵေသာ
ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ လူမှုဆက်ဆဳေရဵ၊ စိတ်လှုပ်ရှာဵ ခဳစာဵမှုဆိုင်ရာ
ဘက်စုဳ ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုရရှိေစရန်နှငဴ် ဘဝတစ်သက်တာ အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵ ရရှိေရဵအတွက်
ြပုစုပျိုဵေထာင်ေပဵ ရန်အလိ္ဓင
ု ှာ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵကို တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်လုိေသာ ြပည်တွင်ဵ
ြပည်ပမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵသည်

ဥပေဒပုဒ်မ

၁၈

ပါ

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ အတွက် သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ် ညီညွတ်ပါက (က) ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵ

သိမ
ု္ဓ ဟုတ်

ေရဵအတွက်

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

လိအ
ု ပ်သလို

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ထုတေ
် ပဵနိုင်

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ဆ)ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်
လွှာတွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရ မည်။

(ခ)

ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသ
ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှတစ်ဆင်ဴ ဗဟို
ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

ထုတေ
် ပဵနိုင်ေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်သလို

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသ ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသို္ဓ
ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ဇ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်
တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၁၇။

ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၆ အရ မူလ
တန်ဵကကိုေကျာင်ဵကို

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ခွင်ဴြပုရန်

ေလျှာက်လာွှ နှငဴ်အတူ

ေအာက်ပါ

အေထာက်အထာဵ မျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည် (က) အသက်သုဳဵနှစ်ြပည်ဖဴ ပီဵ အသက်ငါဵနှစ်မြပည်ေ
ဴ သဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵ
နှငဴ် အသက်ငါဵနှစ်ြပည်ဖဴ ပီဵေသာ်လည်ဵ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ အပ်နှဳြခင်ဵ မြပုေသဵေသာ
ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ်ဦဵေရ၊
(ခ)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ အေဆာက်အအုဳအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ၊ မူလတန်ဵကကို
ေကျာင်ဵအခန်ဵအေရအတွက်နှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင်ဴ အေထာက်အထာဵမျာဵနှငဴ်
ယင်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ ၏ မိတ္တူ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ပုဳ၊

(ဂ)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ အေဆာက်အအုဳတည်ေနရာ လိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်၊
ဖက် (စ်) အ မှတ်နှငဴ် အီဵေမဵလ်လပ
ိ ်စာ၊

(ဃ) မူလတန်ဵကကိုအရွယ် ကေလဵမျာဵအာဵ ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် ၊ ပရိေဘာဂနှငဴ်
သင် ေထာက်ကူပစ္စညဵ် စာရင်ဵ၊
(င)

တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်နှငဴ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေပဵမည်ဴ ဆရာ၊ ဆရာမ အသီဵသီဵ၏ အသက်၊
ပညာအရည်အချင်ဵ၊
သင်ဴေလျာ်သည်ဟု

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
လက်ခဳေ ကာင်ဵ

ကကီဵ ကပ်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ

အသိအမှတ်ြပုေသာ

သို္ဓမဟုတ်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ

ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ သင်တန်ဵတစ်ခုခု ေအာင်လက်မှတ်၊ နိုင်ငဳသာဵစိစစ်ေရဵ
ကတ်ြပာဵမိတ္တူ (နိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက နိုင်ငဳနှငဴ် နိုင်ငဳသာဵအမည်၊ ပတ်စ်ပို္ဓနှငဴ် ဗီဇာ)
အေထာက်အထာဵမိတ္တူ၊
(စ)

ဆရာ၊

ဆရာမနှငဴ်

ဝန်ထမ်ဵဦဵေရ၊

၎င်ဵတို္ဓ

ကျန်ဵမာေ ကာင်ဵနှငဴ်

ကူဵစက်ေရာဂါ

ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဌာန၏ ေထာက်ခဳချက်၊
(ဆ)

သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵနှငဴ် ရက်သတ္တအပတ်စဉ် သင် ကာဵမှု အချိန်ဇယာဵ၊

(ဇ)

သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် ဖမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏
ေထာက်ခဳ ချက်၊

(ဈ)

ဝန်ကကီဵဌာနက

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ဖပီဵေသာ

သက်ဆိုင်ရာခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏

ထပ်ဆင်ဴ ေထာက် ခဳချက်၊
(ည)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က နည်ဵပညာအကူအညီေပဵြခင်ဵ၊
စစ်ေဆဵ ြခင်ဵ၊ ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵကို ခဳယူမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် ဥပေဒအရ
ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်ထာဵ

သည်ဴ

စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊

စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို

လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳချက်။
၁၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)
အရ

ြပည်တွင်ဵမှ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
မိန့်ရရှိရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

အဖွဲ့အစည်ဵက
စိစစ်ဖပီဵ

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ

သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
၁၉။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒ
ခွဲ (က) အရ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်နှငဴ်
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏ နည်ဵဥပေဒ ၁၈ အရ တင်ြပချက်
တို္ဓကို စိစစ်ဖပီဵ တည်ေထာင် ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်
ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ
အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု
မိန့်ကို ပုဳစဳ (ဈ) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရ မည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့
က သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ သက်တမ်ဵအေပ္ဒ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရ
အဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ
ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရအလိုက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက် အခေ ကဵေငွ
မျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည် (၁)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၂)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၃)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၄)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၁၀၀ ဦဵနှငဴ်အထက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵ ေငွမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵအာဵ
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၂၀။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(ခ) အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ
တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု မိန့် ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည် နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ
တင်ြပချက်ကို

စိစစ်ဖပီဵ

သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ

ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

နှငဴ်

(ခ)

တို္ဓအရ

တင်ြပသည်ဴ

သေဘာထာဵမှတ်ချက် နှငဴ် ေလျှာက်ထာဵချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက် တင်ြပရမည်။
၂၁။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက နည်ဵဥပေဒ ၁၆၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(ခ) အရ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ
နည်ဵဥပေဒ ၂၀ အရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)အရ ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ

အတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု
မိန့်ကို ပုဳစဳ (ည) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵ ရမည်။
(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ)အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵမြပုမီ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
သက်တမ်ဵ အေပ္ဒ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရအလိုက်

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက် အခေ ကဵေငွ မျာဵကို ေပဵသွင်ဵေစရမည် (၁)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၂)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၃)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵထိ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ၊

(၄)

ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ် ၁၀၀ ဦဵနှငဴ်အထက် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵေငွ။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ)အရ သတ်မှတ်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵနှငဴ် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်အတွက်
အခေ ကဵ ေငွမျာဵကို စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵအာဵ
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
၂၂။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ေသာ မူလတန်ဵကကိုအရွယ်ကေလဵမျာဵ
ဘက် စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵနှငဴ်အညီ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵတွင် အသက်သုဳဵနှစ်
ြပည်ဖဴ ပီဵ အသက် ငါဵနှစ်မြပည်ဴေသဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵနှငဴ် အသက်ငါဵနှစ်ြပည်ဴ
ဖပီဵေသာ်လည်ဵ မူလတန်ဵေကျာင်ဵသို္ဓ အပ်နှဳြခင်ဵမြပုေသဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵ
အာဵ ြပုစုပျိုဵေထာင်ရာတွင် အသက်သုဳဵနှစ်နှငဴ် ေလဵနှစ်အ ကာဵကို အငယ်အဆင်ဴ၊ အသက်ေလဵ
နှစ်နှငဴ်အထက် ကေလဵသူငယ်မျာဵကို အကကီဵအဆင်ဴဟူ၍ အဆင်ဴနှစ်ဆင်ဴခွဲြခာဵဖပီဵ ေအာက်ပါ
အချက်မျာဵပါဝင်ေသာ သင်ရိုဵမာတိကာကို ဝန်ကကီဵဌာန၏ အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵ
ရမည် (က) အေြခခဳကျွမ်ဵကျင်မှု (Basic Skill) (ကစာဵြခင်ဵ၊ လွတလ
် ပ်စွာ ပါဝင် လုပ်ေဆာင်ြခင်ဵ၊
ဘာသာစ

ကာဵအပါအဝင်

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ

ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုနယ်ပယ်အလိက
ု ်

လွတလ
် ပ်စွာ

ပါဝင်လပ
ု ်ေဆာင်ြခင်ဵြဖင်ဴ ေလဴ ကျင်ဴေပဵြခင်ဵ)၊
(၁)

မိခင်ဘာသာစကာဵ

ပီသမှန်ကန်မှု

(မိခင်ဘာသာစကာဵကို

ပီသယဉ်ေကျဵစွာ

ေြပာဆိုတတ်ြခင်ဵ၊ ကဗျာ၊ သီချင်ဵမျာဵကို သဳစဉ်မှန်မှန်ြဖင်ဴ ရွတ်ဆိုတတ်ြခင်ဵ၊
ကေလဵနှငဴ်ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲဴ အရာဝတ္ထုမျာဵကို အသဳထက
ွ ်မှန်မှန်ြဖင်ဴ
ေြပာဆိုတတ်ရန် အာဵေပဵြခင်ဵ)၊
(၂)

အဂဂလပ
ိ ်ဘာသာစကာဵ ပီသမှန်ကန်မှု (လွယ်ကူေသာ သီချင်ဵ၊ ကဗျာမျာဵကို
အသဳထက
ွ ်မှန်မှန်၊

သဳစဉ်မှန်မှန်ြဖင်ဴ

ရွတ်ဆိုတတ်ြခင်ဵ၊

ကေလဵနှငဴ်

ကေလဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ အရာဝတ္ထုမျာဵကို အသဳထက
ွ ်မှန်မှန်ြဖင်ဴ ေြပာဆိုတတ်ရန်
အာဵေပဵြခင်ဵ)၊
(၃)

သခဂျာအေြခခဳ
အကကီဵအငယ်၊

ခွဲြခာဵနာဵလည်မှု
အေလဵ

အေပါဴ၊

(ကစာဵရင်ဵ
အနည်ဵအမျာဵ၊

လက်ေတွ့ြပုလုပ်ြခင်ဵြဖင်ဴ
အတိအ
ု ရှည်၊

အနိမ်ဴအြမင်ဴ၊

အကျဉ်ဵအကျယ်၊

အပိန်အဝ၊

အနီဵအေဝဵ၊

ေနရာြပ

ြခင်ဵ၊

ပုဳသဏ္ဌာန်နှငဴ်

အေရာင်အမျိုဵမျိုဵတို္ဓကို ခွဲြခာဵနိုင်ြခင်ဵ)၊
(ခ)

ကာယဖွဳ့ဖဖိုဵမှု (Physical Development) (ကာယဖွဳ့ဖဖိုဵမှုနှငဴ်ကျန်ဵမာေရဵ ဖွဳ့ဖဖိုဵမှုအတွက်
အေြခခဳ

ကိုယ်လက်အဂေါမျာဵ

သန်စွမ်ဵေစရန်

ကိုယ်လက်လပ
ှု ်ရှာဵေလဴကျင်ဴခန်ဵ

မျာဵ

အေဆာက်အအုဳအတွင်ဵအြပင်၌

စုေပါင်ဵကစာဵြခင်ဵ၊

ေတဵဂီတနှငဴ်

တွဲဖက်ကစာဵြခင်ဵ၊ ြမန်မာဴရိုဵရာကစာဵနည်ဵမျာဵ၊ တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ရိုဵရာ ကစာဵနည်ဵမျာဵကို
ကစာဵြခင်ဵြဖင်ဴ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဳ့ဖဖိုဵေစြခင်ဵ)၊
(ဂ)

စာရိတ္တဖွဳ့ဖဖိုဵမှု

(Moral

တစ်ကိုယ်ေရသန့်ရှင်ဵ

Development)
ြခင်ဵ၊

(ြပည်သူ့နီတိနှငဴ်

စာရိတ္တပညာတွင်

အသက်အရွယ်အလိက
ု ်

တာဝန်သိြခင်ဵ၊

ယဉ်ေကျဵစွာြပုမူေြပာဆိုေနထိင
ု ်ဆက်ဆဳတတ်ြခင်ဵ၊ မိဘ ဆရာနှငဴ် ကကီဵသူကို ရိုေသြခင်ဵ၊
ငယ်သူကို သနာဵြခင်ဵ၊ ရွယ်တူကို ေလဵစာဵြခင်ဵတို္ဓကို ပုဳြပင်နာဵေထာင် ြခင်ဵ၊ ကဗျာ
လကောရွတ်ဆိုြခင်ဵတို္ဓြဖင်ဴ သိရှိေစကာ လက်ေတွ့လိုက်နာ ေဆာင်ရွက်တတ်ြခင်ဵ)၊
(ဃ) ရသခဳစာဵမှု

(Aesthetic

Value)

(ြမန်မာဴေတဵဂီတ၊

အကတို္ဓကို

သီဆိုကခုန်ြခင်ဵ၊

တိုင်ဵရင်ဵသာဵ ေတဵဂီတ၊ အက၊ သီချင်ဵတို္ဓကို သီဆိုကခုန်ြခင်ဵ၊ အေြခခဳပန်ဵချီ ပုဳဆွဲြခင်ဵ၊
အေရာင်ြခယ်ြခင်ဵြဖင်ဴ

ပတ်ဝန်ဵကျင်သဘာဝအလှအပကို

အြပုသေဘာေဆာင်ေသာ

အေလဴအကျင်ဴေကာင်ဵမျာဵနှငဴ်

ြမတ်နိုဵခဳစာဵတတ်သည်ဴ
တီထင
ွ ်ဖန်တီဵမှုစွမ်ဵရည်မျာဵ

တိုဵတက်ရရှိြခင်ဵ)၊
(င)

မျိုဵချစ်စိတ်ဓာတ်
တိုင်ဵရင်ဵသာဵရိုဵ

(National

Building

ရာပုဳြပင်မျာဵနှငဴ်

Spirit)

(ြမန်မာသူရဲေကာင်ဵပုဳြပင်မျာဵ၊

အြခာဵပုဳြပင်မျာဵကို

နာဵေထာင်ေစြခင်ဵြဖင်ဴ

မျိုဵချစ်စိတ်ဓာတ် ကိန်ဵေအာင်ဵေစြခင်ဵ၊ ဇာတ်နိပါတ်ပုဳြပင်မျာဵထဲမှ ဇာတ်ေကာင်မျာဵ၏
စရိုက်ကို

ခွဲြခာဵသိရှိနာဵလည်ေစြခင်ဵ၊

အေကာင်ဵြမင်လုိ

ေသာဆန္ဒ

ကိန်ဵေအာင်ဵ

ေမွဵြမူလာေစြခင်ဵ)၊
(စ)

ပတ်ဝန်ဵကျင်ေလဴလာမှု အစီအစဉ် (Environmental Study) (ကေလဵ၏ အာရုဳငါဵပါဵကို
အသုဳဵြပု ဖပီဵ ပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ သက်ရှိသက်မဲဴမျာဵကို သိရှိေအာင် ေလဴလာသင်ယူြခင်ဵ၊
ကေလဵ၏ စိတ်ဝင်စာဵမှု အေလျာက် ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ)၊

(ဆ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) မှ (စ) အထိ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအြပင် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
အခါအာဵေလျာ် စွာ သတ်မှတ်ေသာ အချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵ ညီညွတ်ရမည်။

၂၃။

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် ရရှိသူသည် (က) တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်ကို ခန့်ထာဵရမည်။ ထိသ
ု ို္ဓ ခန့်ထာဵရာတွင် အသက် ၂၅ နှစ်
ြပည်ဖဴ ပီဵသူြဖစ်ဖပီဵ

အစိုဵရအသိအမှတ်ြပု

တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ

ဘွဲ့တစ်ခုခုြဖစ်ေစ၊

ကေလဵသူငယ်ကျွေမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာေအာင်လက်မှတ်ြဖစ်ေစ ရရှိသူ သို္ဓမဟုတ်

သက်ဆိုင်ရာေဒသ

အေြခအေနအရ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနကလက်ခဳသည်ဴ

ပညာအရည်အချင်ဵနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳသူကိုသာ ခန့်ထာဵရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခန့်ထာဵေသာ တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်မှာ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ကကီဵ ကပ် ဖွင်ဴလှစ်ေသာ သို္ဓမဟုတ် သင်ဴေလျာ်သည်ဟု လက်ခဳဖပီဵ အသိအမှတ်ြပုေသာ
မူလတန်ဵကကိုဆရာ သင်တန်ဵတစ်ခုခုကို တက်ေရာက်ေအာင်ြမင်ဖပီဵသူ ြဖစ်ေစရမည်။
ထိ္ဓြု ပင်

ဆရာ၊

ဆရာမ

အနည်ဵဆုဳဵ

တစ်ဦဵမှာ

အဆိုပါ

မူလတန်ဵကကိုဆရာ

သင်တန်ဵတစ်ခုခုကို တက်ေရာက် ေအာင်ြမင်ဖပီဵသူ ြဖစ်ေစရမည်။
(ဂ)

မူလတန်ဵကကိုအရွယ်ကေလဵမျာဵ
သီဵြခာဵညွှန်

ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ

ကာဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ

သင်ရိုဵညွှန်ဵတမ်ဵ၊

မူလတန်ဵကကိုအရွယ်

ဆရာလက်စွဲ၊

ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေပဵရမည်။
(ဃ) အသက်သုဳဵနှစ်မှ ငါဵနှစ်အတွင်ဵနှငဴ် ငါဵနှစ်အထက် ကေလဵ ၁၅ဦဵလျှင် ဆရာတစ်ဦဵ
ရှိရမည်။
(င)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ ဖွင်ဴလှစ်မည်ဴ အေဆာက်အအုဳသည် မူလတန်ဵကကိုအရွယ်ကေလဵ
သူငယ်တစ် ဦဵစီအတွက် အနည်ဵဆုဳဵဧရိယာ ပျမ်ဵမျှ ၁၈ စတုရန်ဵေပစီ အကျယ်အဝန်ဵ
ရှိရမည်။

(စ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

(ဆ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) မှ (စ) အထိ လိအ
ု ပ်ချက်မျာဵအြပင် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
အခါအာဵေလျာ် စွာ သတ်မှတ်ေသာ အချက်မျာဵနှငဴ်လည်ဵ ညီညွတ်ရမည်။

၂၄။

ြပည်တွင်ဵမှ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် (က) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက် ဆက်လက်၍ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်
လိပ
ု ါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်
သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵ
ကကိုတင်၍

နိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ

သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

အနည်ဵဆုဳဵ
ြပည်နယ်

ရက်ေပါင်ဵ

၆၀

လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု

ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ဋ) နှငဴ်အတူ နည်ဵဥပေဒ ၅ပါ အေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန် တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရ မည်။
(ခ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵအတွက် နည်ဵဥပေဒ ၁၉၊ နည်ဵဥပေဒခွဲ (ဂ) တွင်
သတ်မှတ်ထာဵ သည်ဴ အခေ ကဵေငွအတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခကို
ေပဵသွင်ဵရမည်။

၂၅။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၄ အရ ြပည်တွင်ဵ
မှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၂၄ အရ
တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ
(က) အရ တင်ြပချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏
မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက် သတ်မှတ်ထာဵေသာ သက်တမ်ဵနှငဴ် စည်ဵကမ်ဵချက်အတိုင်ဵ
သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵဖပီဵ ထိသ
ု ို္ဓ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ပုဳစဳ (ဈ) ြဖင်ဴ
ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။

၂၆။

ြပည်ပမှ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် (က) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်သက်တမ်ဵ ကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက် ဆက်လက်၍ တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်
လိပ
ု ါက

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ တစ်ဆင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်
သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်ေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်

သလိဆ
ု က်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု

ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ

(ဌ)

နှငဴ်အတူ

နည်ဵဥပေဒ

၅

ပါ

အေထာက်အထာဵမျာဵ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်
တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
(ခ)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

သက်တမ်ဵအတွက်

နည်ဵဥပေဒ

၂၁၊

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(ဂ)

တွင်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခေ ကဵေငွအတိုင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴခ
ကို ေပဵသွင်ဵရမည်။
၂၇။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၂၆ အရ ြပည်ပမှ
ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပု
မိန့် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ
တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)အရ
တင်ြပချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ဆက်လက်
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)နှငဴ် (ခ) တို္ဓအရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ
သေဘာ ထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၂၆ အရ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ)တို္ဓအရ
တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို

စိစစ်ဖပီဵ

ခွင်ဴြပုြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ

ြပုနိုင်သည်။

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵဖပီဵ
ထိသ
ု ို္ဓ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုမိန့်ကို ပုဳစဳ (ည) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵသူ အာဵ
ထုတေ
် ပဵရမည်။
၂၈။

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိသူသည် မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ၏ ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵ
တိုဵတက်ေရဵကို အေထာက်အကူြပုရန် မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵ မိဘဆရာအသင်ဵ ကိုြဖစ်ေစ၊
ေကျာင်ဵကကီဵ ကပ်ေရဵေကာ်မတီကိုြဖစ်ေစ၊ ေကျာင်ဵအကျိုဵေတာ်ေဆာင်အဖွဲ့ကိုြဖစ်ေစ မူလတန်ဵ
ကကိုေကျာင်ဵ အမျိုဵအစာဵနှငဴ်အညီ လိအ
ု ပ်သလို ဖွဲ့စည်ဵေဆာင်ရွက်လုက
ိ ေဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
အခန်ဵ (၅)
ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ် ြပုစုပျိုဵေောင်ေရဵ သင်တန်ဵမျာဵ ဖွင်ဴလှစ်ြခင်ဵ

၂၉။

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵနှငဴ်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵတွင်

တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်လုေ
ိ သာ

တာဝန်ခဳ ေကျာင်ဵအုပ်နှငဴ် အနည်ဵဆုဳဵ ဆရာ၊ ဆရာမ တစ်ဦဵသည် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက
ကကီဵ ကပ်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ

သင်တန်ဵတစ်ခုခုကို

ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ သင်တန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက အသိ
အမှတ်ြပုလက်ခဳေသာ

ေရှဵဦဵအရွယ်

ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ

ပုဂ္ဂလက
ိ သင်တန်ဵ

တစ်ခုခုကိုေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ တက်ေရာက်ေအာင် ြမင်ဖပီဵသူမျာဵ ြဖစ်ရမည်။
၃၀။

(က) ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵသည် ေန့ကေလဵ
ထိန်ဵဌာနမျာဵနှငဴ် မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵရှိ တာဝန်ခဳေကျာင်ဵအုပ်မျာဵ၊ ဆရာ၊ ဆရာမ
မျာဵအာဵ

ေလဴကျင်ဴ

သင် ကာဵေပဵသည်ဴ

ဖွင်ဴလှစ်သင် ကာဵလိပ
ု ါက

သင်ဴေလျာ်သည်ဴ

ပုဂ္ဂလက
ိ သင်တန်ဵတစ်ခုခုကို
သင်တန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ

တည်ေထာင်
အသိအမှတ်ြပု

လက်မှတ်ရရှိရန် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ပုဳစဳ (ဍ) ြဖင်ဴ ေလျှာက် ထာဵရမည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)အရ

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်ဖပီဵ

သတ်မှတ်ချက်မျာဵနှငဴ်ကိုက်ည၍
ီ သင်ဴေလျာ်သည်ဟု လက်ခဳပါက ထိသ
ု ို္ဓ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ
သင်တန်ဵြဖစ်ေ ကာင်ဵ အသိ အမှတ်ြပုလက်မှတ်ကို ပုဳစဳ (ဎ) ြဖင်ဴ ထုတေ
် ပဵရမည်။

အခန်ဵ (၆)
ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
၃၁။

ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုက ရပ်ရွာအေြခြပု
လုပ်ငန်ဵ ကိုလည်ဵေကာင်ဵ၊ ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ ေထာက်ပဳဴမှု သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်ခွဲမှုြဖင်ဴ
ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ မိခင်တစ်ဦဵ သို္ဓမဟုတ် မိခင်မျာဵက အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုလည်ဵေကာင်ဵ
လုပ်ကိုင်ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက် ရရှိရန် ဤအခန်ဵပါြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵသိ္ဓေ
ု လျှာက်ထာဵနိုင်သည်။ ထိသ
ု ို္ဓေလျှာက်ထာဵရာတွင် ေအာက်ပါအေထာက်အထာဵ
မျာဵ ပူဵတွဲ၍ ေလျှာက်ထာဵရမည် (က) ကေလဵဦဵေရ စာရင်ဵ၊
(ခ)

ဝန်ထမ်ဵအင်အာဵ စာရင်ဵ၊

(ဂ)

တာဝန်ခဳေဆာင်ရွက်သူ၏ အနည်ဵဆုဳဵ အေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵေအာင်ြမင်ဖပီဵေ ကာင်ဵ
အေထာက် အထာဵ၊

(ဃ) အေဆာက်အအုဳအမျိုဵအစာဵနှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ၊ အခန်ဵအေရအတွက်နှငဴ် အကျယ်အဝန်ဵ၊
ပိုင်ဆိုင် ခွင်ဴအေထာက်အထာဵနှငဴ် ယင်ဵအေထာက်အထာဵမျာဵ၏ မိတ္တူ သို္ဓမဟုတ် ဓာတ်ပုဳ၊
(င)

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အေဆာက်အအုဳ တည်ေနရာ လိပ်စာ၊
ဆက်သွယ် ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖက် (စ်) အမှတ်နှငဴ် အီဵေမဵလ်လိပ်စာ၊

(စ)

သင်ယူမှုေနရာမျာဵ ထာဵရှိထာဵေ ကာင်ဵ ေနရာ၊ အေဆာက်အအုဳ အေထာက်အထာဵ
ဓာတ်ပုဳမျာဵ၊

(ဆ)

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ် ေကျဵရွာအုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵနှငဴ် ဖမို့နယ်အုပ်ချုပ်ေရဵမှူဵ၏
ေထာက်ခဳချက်၊

(ဇ)

ဝန်ကကီဵဌာနမှ

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ဖပီဵေသာ

သက်ဆိုင်ရာ

ခရိုင်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏

ထပ်ဆင်ဴေထာက်ခဳ ချက်၊
(ဈ)

ပရိေဘာဂ၊ လုပ်ငန်ဵသုဳဵပစ္စညဵ် နှငဴ် သင်ေထာက်ကူပစ္စညဵ် စာရင်ဵ၊

(ည)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က နည်ဵပညာအကူအညီေပဵြခင်ဵ၊
စစ်ေဆဵ ြခင်ဵ၊ ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵနှငဴ် လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵကို ခဳယူမည်ြဖစ်ေ ကာင်ဵနှငဴ် ဥပေဒအရ
ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ၊ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကို လိက
ု ်နာေဆာင်ရွက်မည်
ြဖစ်ေ ကာင်ဵ ဝန်ခဳချက်။

၃၂။

ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵသည် မိမိတို္ဓ၏ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ်
ေကျဵရွာအတွင်ဵတွင်

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ

အတွက် ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်ေရဵအတွက်

လိအ
ု ပ်သလို

ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ဏ)
ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်
ရမည်။
၃၃။

ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ ေထာက်ပဳဴမှု သို္ဓမဟုတ်
စီမဳခန့် ခွဲမှုြဖင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ မိခင်တစ်ဦဵကြဖစ်ေစ၊ မိခင်မျာဵကြဖစ်ေစ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ
ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵသူငယ်တိက
ု္ဓ ို အိမ်တစ်အိမ်တွင် စုစည်ဵ၍ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာ ေနရာနှငဴ်
လှု့ဳ ေဆာ်မှုေကာင်ဵေသာ သင်ယူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တက
ို္ဓ ို ဖန်တီဵဖပီဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ အိမ်အေြခြပု
လုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵ
အဖွဲ့က

ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵနိုင်ေရဵ

အတွက်

လိအ
ု ပ်သလို

ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ သို္ဓ ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (တ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵ
ရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၂၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ် ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၃၄။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၂ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ
၃၃

အရ

ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵက

ရပ်ရွာအေြခြပု

လုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်
ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက် တင်ြပရမည်။
၃၅။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၃၂ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၃၃ အရ ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရ
မဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကို
ြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵ အတွက် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက် နှငဴ် တိုင်ဵ
ေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏ နည်ဵဥပေဒ ၃၄ အရ တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို
စိစစ်ဖပီဵ ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

ခွင်ဴြပုပါက

သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵ အဖွဲ့သည် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရအဖွဲ့၏
အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အတိင
ု ်ဵ ခွင်ဴြပုချက်အတွက် နှစ်စဉ်ေ ကဵကို
ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်

ခွင်ဴြပုချက်

ကို

ပုဳစဳ

(ထ)

ြဖင်ဴ

လည်ဵေကာင်ဵ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (ဒ) ြဖင်ဴ လည်ဵ ေကာင်ဵ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍ ထုတေ
် ပဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် စီဵပွာဵေရဵ အကျိုဵအြမတ်
အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်
ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ရပ်ရွာအေြခြပု လုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ နှစ်စဉ်ေ ကဵကို
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

ခွင်ဴြပုချက်ေလျှာက်ထာဵသူ၏ဆန္ဒကို အေလဵထာဵဖပီဵ ခွင်ဴြပုချက်သက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်
ေပဵရ မည်။

၃၆။

ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵသည် မိမိတို္ဓ၏ ရပ်ကွက် သို္ဓမဟုတ်
ေကျဵရွာအတွင်ဵတွင်

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ

အတွက် ရပ်ရွာ အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကို လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵ အဖွဲ့နှငဴ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ တစ်ဆင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က
ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵနိုင်ေရဵ အတွက် လိအ
ု ပ်သလို ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵ ရုဳဵသို္ဓ ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (ဓ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။

ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ် ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၃၇။

ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခု၏ ေထာက်ပဳဴမှု သို္ဓမဟုတ် စီမဳခန့်
ခွဲမှုြဖင်ဴ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ မိခင်တစ်ဦဵကြဖစ်ေစ၊ မိခင်မျာဵကြဖစ်ေစ အနီဵပတ်ဝန်ဵကျင်ရှိ ေရှဵဦဵ
အရွယ် ကေလဵသူငယ်တိက
ု္ဓ ို အိမ်တစ်အိမ်တွင် စုစည်ဵ၍ လုခဳ ခုဳစိတ်ချရေသာ ေနရာနှငဴ် လှု့ဳ ေဆာ်မှု
ေကာင်ဵေသာ သင်ယူမှုပတ်ဝန်ဵကျင်တက
ို္ဓ ို ဖန်တီဵဖပီဵ ေဆာင်ရွက်ေသာ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကို
လုပ်ကိုင်လုပ
ိ ါက

သက်ဆိုင်ရာ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှတစ်ဆင်ဴ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ်
ခွင်ဴြပုချက်

ထုတေ
် ပဵနိုင်ေရဵ

အတွက် လိအ
ု ပ်သလို ဆက်လက် ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှု
ဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက်လာွှ ပုဳစဳ (န) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန်
ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်ရမည်။
၃၈။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၆ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ
၃၇

အရ

ြပည်ပမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵက

ရပ်ရွာအေြခြပု

လုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်
ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက် ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက် လက် တင်ြပရမည်။
၃၉။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၃၆ သို္ဓမဟုတ်
နည်ဵဥပေဒ ၃၇ အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ရပ်ရွာအေြခြပု
လုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်
ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက် နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵ၏
သေဘာထာဵမှတ်ချက်ကို စိစစ် ဖပီဵ ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တင်ြပရ မည်။

၄၀။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒ ၃၆ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၃၇ အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်
အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

ကိုြဖစ်ေစ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက်ေရဵအတွက်

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်လမ
ူ ှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵနှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ နည်ဵဥပေဒ ၃၈ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၃၉ တို္ဓအရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ
ခွင်ဴြပုချက်ထတ
ု ်ေပဵရန် သင်ဴ မသင်ဴ သေဘာထာဵ မှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ
တင်ြပရမည်။
၄၁။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) နည်ဵဥပေဒ ၃၆ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၃၇ အရ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ
အဖွဲ့အစည်ဵက

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ

လုပ်ကိုင်ေဆာင်ရွက် ေရဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒ
၃၈၊ ၃၉ နှငဴ် ၄၀ တို္ဓအရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ ခွင်ဴြပုချက် ထုတေ
် ပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ထုတေ
် ပဵရန် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵြပုနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ ခွင်ဴြပုပါက ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ အဖွဲ့၏
အတည်ြပုချက်ြဖင်ဴ
ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ

သတ်မှတ်ထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ

ခွင်ဴြပုချက်အတွက်

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်

ခွင်ဴြပုချက်ကို

နှစ်စဉ်ေ ကဵကို

ပုဳစဳ

(ပ)

ြဖင်ဴ

လည်ဵေကာင်ဵ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (ဖ) ြဖင်ဴ လည်ဵေကာင်ဵ
စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍ ထုတေ
် ပဵရမည်။ သို္ဓရာတွင် စီဵပွာဵေရဵအကျိုဵအြမတ်
အတွက် မဟုတ်ဘဲ ေစတနာဴဝန်ထမ်ဵ သိမ
ု္ဓ ဟုတ် ကိုယ်ဴအာဵကိုယ်ကိုဵ တည်ေထာင်
ဖွင်ဴလှစ်ေသာ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵအာဵ နှစ်စဉ်ေ ကဵကို
ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴြပုနိုင်သည်။
(ဂ)

ခွင်ဴြပုချက်ေလျှာက်ထာဵသူ၏ဆန္ဒကို အေလဵထာဵဖပီဵ ခွင်ဴြပုချက်သက်တမ်ဵကို သတ်မှတ်
ေပဵရ မည်။

၄၂။

ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပမှ ခွင်ဴြပုချက်ရရှိသူသည် ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ
ေဆာင်ရွက်ရာတွင် (က) ရပ်ရွာအတွင်ဵရှိ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵ၏

ဘက်စုဳဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵကို

ဦဵတည်၍

ြပုစုပျိုဵေထာင် ေလဴကျင်ဴသည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵကို ေဆာင်ရွက်ရမည်။
(ခ)

တာဝန်ခဳေဆာင်ရွက်သူသည်

အနည်ဵဆုဳဵ

အေြခခဳပညာအလယ်တန်ဵေအာင်ြမင်ဖပီဵသူ

ြဖစ်ရမည်။
(ဂ)

ရပ်ရွာအတွင်ဵရှိ ကေလဵသူငယ်ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်သည်ဴ ေနရာ သို္ဓမဟုတ် ေနအိမ်သည်
သပ်ရပ်လဳခု ခုဳ မှုရှိဖပီဵ သင်ဴတင်ဴေသာ အကျယ်အဝန်ဵရှိရမည်။

(ဃ) သန့်ရှင်ဵေကာင်ဵမွန်ေသာ ေရအိမ်စနစ်ရှိရမည်။
(င)

ခွင်ဴြပုချက်ပါ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကို လိက
ု ်နာရမည်။

(စ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက

အခါအာဵေလျာ်စွာ

သတ်မှတ်ေသာ

အချက်မျာဵနှငဴ်

ညီညွတ်ရမည်။
၄၃။

ြပည်တွင်ဵမှ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပု
ချက် သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက် ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်လုပ
ိ ါက တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ်
ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ခွင်ဴြပုချက် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်ရန် သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ
အနည်ဵဆုဳဵ ရက် ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက် လွှာပုဳစဳ (ဗ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၂၀၀
ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵ ေဆာင်ရမည်။

၄၄။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ
ြပည်တွင်ဵမှ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၃ အရ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

အတွက်ြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပု လုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴ
ေပဵရန်

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်ဖပီဵ

သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက် တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၄၃ အရ
ခွင်ဴြပုချက် သက် တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ
တင်ြပချက်တိက
ု္ဓ ို

စိစစ်ဖပီဵ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်

ခွင်ဴြပု

ြခင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ

ခွင်ဴြပုပါက

ြပုနိုင်သည်။

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

အတွက် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (ထ)တွင် လည်ဵေကာင်ဵ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက်
ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (ဒ) တွင်လည်ဵေကာင်ဵ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵဖပီဵ ထိသ
ု ို္ဓသက်တမ်ဵ
တိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုချက်ကို ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ သတ်မှတ်၍
ထုတေ
် ပဵရမည်။
၄၅။

ြပည်ပမှ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက်
သက်တမ်ဵကုန်ဆုဳဵဖပီဵေနာက်
သို္ဓမဟုတ်
ေရဵအဖွဲ့က

ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်လုပ
ိ ါက

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ်
ခွင်ဴြပုချက်

သက်ဆိုင်ရာ

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓမှ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵနိုင်ေရဵအတွက်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တစ်ဆင်ဴဗဟိုကကီဵ ကပ်

လိအ
ု ပ်သလို

ဆက်လက်

ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန် သက်တမ်ဵမကုန်ဆုဳဵမီ အနည်ဵဆုဳဵ ရက်ေပါင်ဵ ၆၀ ကကိုတင်၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု ေလျှာက် လွှာပုဳစဳ (ဘ) ြဖင်ဴ ေလျှာက်ထာဵရမည်။
ထိေ
ု လျှာက်လာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵ ေဆာင်ရမည်။
၄၆။

(က) တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒ ၄၅ အရ ြပည်ပမှ
ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊
အိမ်အေြခြပု လုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ ခွင်ဴြပုချက် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန် ေလျှာက်ထာဵ

ချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာ ထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက်တင်ြပရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) အရ
တင်ြပချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ သေဘာထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ ဆက်လက်
တင်ြပရမည်။

(ဂ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ခ) တို္ဓအရ တင်ြပချက်တက
ို္ဓ ို စိစစ်ဖပီဵ
သေဘာ ထာဵမှတ်ချက်ြဖင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ ဆက်လက် တင်ြပရမည်။

(ဃ) ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒ ၄၅ အရ ခွင်ဴြပုချက် သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှာက်ထာဵချက်အေပ္ဒ နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ)တို္ဓအရ တင်ြပချက်တို္ဓကို
စိစစ်ဖပီဵ ခွင်ဴြပုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။ သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵရန်
ေလျှာက်ထာဵချက်ကို ခွင်ဴြပုပါက ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ
(ပ)တွင်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပုဳစဳ (ဖ) တွင်
လည်ဵေကာင်ဵ

စည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵ

သတ်မှတ်၍

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵဖပီဵ

ထိသ
ု ို္ဓ

သက်တမ်ဵတိုဵြမှင်ဴေပဵသည်ဴ ခွင်ဴြပုချက်ကို ေလျှာက်ထာဵသူအာဵ ထုတေ
် ပဵရမည်။
အခန်ဵ (၇)
စီမဳခန့်ခွဲေရဵနည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူြခင်ဵ
၄၇။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနကိုြဖစ်ေစ၊ မူလ
တန်ဵကကိုေကျာင်ဵကိုြဖစ်ေစ
အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိထာဵသည်ဴ

အဖွဲ့အစည်ဵကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကို

ြဖစ်ေစ

တည်ေထာင်ရန်

ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

ခွင်ဴြပုချက်ရရှိထာဵသည်ဴ

ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့ အစည်ဵကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ နှငဴ် ၂၈
နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၁၁၊ ၂၃ နှငဴ် ၄၂ တို္ဓပါ သက် ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကိုလိုက်နာရန်
ပျက်ကွက်ေ ကာင်ဵ သို္ဓမဟုတ် သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို
ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ

ေတွ့ရှိရလျှင်

ေအာက်ပါ

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ

ဆိုင်ရာ

အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို

ချမှတ်နိုင်သည် (က) ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်

သတိေပဵဖပီဵ

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ (၁)

ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ ေသာင်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵ၊

(၂)

ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊

(၃)

ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၈ သိန်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀ဦဵနှငဴ်အထက်

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵ

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊
(ခ)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

သတိေပဵဖပီဵ

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ (၁)

ကေလဵသူငယ်

၅

ဦဵမှ

၁၉

ဦဵအထိ

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊
(၂)

ကေလဵသူငယ်

၂၀

ဦဵမှ

၄၉

ဦဵအထိ

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၈ သိန်ဵ၊
(၃)

ကေလဵသူငယ်

၅၀

ဦဵမှ

၉၉

ဦဵအထိ

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၂ သိန်ဵ၊
(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀ဦဵနှငဴ်အထက်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵ

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၅ သိန်ဵ၊
(ဂ)

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ သတိေပဵဖပီဵ
ေအာက် ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ (၁)

ကေလဵသူငယ်

၅

ဦဵမှ

၁၉

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက်

ဦဵအထိ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ ေသာင်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵ၊
(၂)

ကေလဵသူငယ်

၂၀

ဦဵမှ

၄၉

အိမ်အေြခြပု လုပ်ငန်ဵအတွက်

ဦဵအထိ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ ေသာင်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵ၊
(၃)

ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵအထိ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက် ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ် ၃ သိန်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀

ဦဵ

နှငဴ်အထက်

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအ တွက် ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊
(ဃ) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ကို ကာလကန့်သတ်၍ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊

(င)
၄၈။

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည်

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနကိုြဖစ်ေစ၊

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵကိုြဖစ်ေစ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်ရရှိထာဵသည်ဴ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက
ေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ၊

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵကိုြဖစ်ေစ

တည်ေထာင်ရန် ခွင်ဴြပုချက်ရရှိထာဵသည်ဴ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလိကနှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵ
ကေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၊ ၁၈ နှငဴ် ၂၈ နှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၁၁၊ ၂၃ နှငဴ် ၄၂ တို္ဓပါ
သက်ဆိုင်ရာ

သတ်မှတ်ချက်

တစ်ရပ်ရပ်ကို

လိက
ု ်နာရန်

ပျက်ကွက်ေ ကာင်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

သတ်မှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ စည်ဵကမ်ဵချက် တစ်ရပ် ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ေ ကာင်ဵ
ေတွ့ရှိရလျှင် ေအာက်ပါ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကို ချမှတ်နိုင် သည် (က) ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်

သတိေပဵဖပီဵ

ေအာက်ပါအတိုင်ဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ (၁)

ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ ေသာင်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵ၊

(၂)

ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊

(၃)

ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵအထိ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၈ သိန်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀ဦဵနှငဴ်အထက်

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵ

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊
(ခ)

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

သတိေပဵဖပီဵ

ေအာက်ပါအတိင
ု ်ဵ

သတ်မှတ်ထာဵေသာ

ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ (၁)

ကေလဵသူငယ် ၅ ဦဵမှ ၁၉ ဦဵအထိ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵ၊

(၂)

ကေလဵသူငယ် ၂၀ ဦဵမှ ၄၉ ဦဵအထိ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၈ သိန်ဵ၊

(၃)

ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵအထိ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက် ဒဏ်ေ ကဵ
အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၂ သိန်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀ဦဵနှငဴ်အထက်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵအတွက်

ဒဏ်ေ ကဵ

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၁၅ သိန်ဵ၊
(ဂ)

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ၊ အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအတွက်ြဖစ်ေစ သတိေပဵဖပီဵ
ေအာက် ပါအတိုင်ဵ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ဒဏ်ေ ကဵကို ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵ -

(၁)

ကေလဵသူငယ်

၅

ဦဵမှ

၁၉

ဦဵအထိ

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက်

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၅ ေသာင်ဵမှ

အမျာဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵ၊
(၂)

ကေလဵသူငယ်

၂၀

ဦဵမှ

၄၉

ဦဵအထိ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

အိမ်အေြခြပု လုပ်ငန်ဵအတွက် ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၁ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ် ၃ သိန်ဵ၊
(၃)

ကေလဵသူငယ် ၅၀ ဦဵမှ ၉၉ ဦဵအထိ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ သို္ဓမဟုတ်
အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ အတွက် ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၂ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ် ၇ သိန်ဵ၊

(၄)

ကေလဵသူငယ်

၁၀၀

ဦဵ

နှငဴ်အထက်

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

သို္ဓမဟုတ်

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵအ တွက် ဒဏ်ေ ကဵအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ် ၃ သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ
ကျပ် ၁၀ သိန်ဵ၊
(ဃ) တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ကို ကာလကန့်သတ်၍ ရပ်ဆိုင်ဵြခင်ဵ၊
(င)

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်ကို ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၈)
အယူခဳြခင်ဵ

၄၉။

(က) ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာ

အဖွဲ့အစည်ဵက

ေဆာင်ရွက်သည်ဴ

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန၊ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ၊ အိမ်အေြခြပု
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ ၍ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က
ဥပေဒပုဒ်မ ၂၉ သို္ဓမဟုတ် နည်ဵဥပေဒ ၄၇ အရ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်ကို မေကျနပ်သူသည်
ယင်ဵအမိန့်ကို လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနမှ
တစ်ဆင်ဴ အယူခဳလာွှ ြဖင်ဴ ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သို္ဓ အယူခဳနိုင်သည်။ ထို အယူခဳလာွှ ကို
ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်ဦဵေရအတိုင်ဵ မိတ္တူပူဵတွဲ၍ တင်ြပရမည်။
(ခ)

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် နည်ဵဥပေဒခွဲ (က)အရ တင်ြပသည်ဴ အယူခဳလာွှ ကို စိစစ်ဖပီဵ
တိုင်ဵေဒသ ကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာ အမိန့်ကို
အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမ ဟုတ် ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (ခ) အရ အယူခဳမှုတွင် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်ကို
မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့်ကို လက်ခဳရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵ
ဌာန၊ ရုဳဵအဖွဲ့မှတစ်ဆင်ဴ ဝန် ကကီဵထဳ အယူခဳနိုင်သည်။

(ဃ) နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) နှငဴ် (ဂ) တို္ဓအရ အယူခဳလာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ
ထမ်ဵ ေဆာင်ရမည်။
၅၀။

(က) ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့အစည်ဵက ေဆာင်ရွက်သည်ဴ ေန့ကေလဵ
ထိန်ဵဌာနမျာဵ၊
လုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊
စပ်လျဉ်ဵ၍

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

ဥပေဒပုဒ်မ

အိမ်အေြခြပု

၃၀

သို္ဓမဟုတ်

နည်ဵဥပေဒ ၄၈ အရ ချမှတ်သည်အ
ဴ မိန့်ကို မေကျနပ်သူသည် ယင်ဵအမိန့်ကို လက်ခဳ
ရရှိသည်ေ
ဴ န့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵဌာန၊ ရုဳဵအဖွဲ့မှ တစ်ဆင်ဴ ဝန်ကကီဵထဳ
အယူခဳနိုင်သည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ (က) ပါ အယူခဳလာွှ တွင် ၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်တဳဆိပ်ေခါင်ဵ ထမ်ဵေဆာင်
ရမည်။

(ဂ)

ဝန်ကကီဵသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

အရ

တင်ြပချက်ကို

ြပန်လည်သုဳဵသပ်ဖပီဵ

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာအမိန့်ကို အတည်ြပုြခင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
ပယ်ဖျက်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။ ဝန်ကကီဵ၏ ဆုဳဵြဖတ်ချက်သည် အဖပီဵအြပတ်ြဖစ်ေစရမည်။
အခန်ဵ (၉)
ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ
ကာကွယ်ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြခင်ဵ
၅၁။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ
ပျိုဵေထာင်ေရဵ၊

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ
ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ်

ြပုစု

ေရှဵဦဵအရွယ်

ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင် ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိေစေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ
တာဝန်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

လိအ
ု ပ်ေသာ

လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵနှငဴ်

လမ်ဵညွှန်ချက်မျာဵ

ချမှတ်ရမည်။
(ခ)

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊

ပါ

လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵကို

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

သို္ဓမဟုတ်

ထိေရာက်စွာ
ြပည်နယ်

ေဆာင်ရွက်ရန်

ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ်

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန် ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနရုဳဵမျာဵအာဵ တာဝန်ေပဵဖပီဵ
လိအ
ု ပ်ေသာ အကူအညီမျာဵေပဵြခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက် မှုကို ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵတို္ဓ
ြပုရမည်။
၅၂။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ (က) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ြပုစု

ပျိုဵေထာင်ေရဵ၊ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ် ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵ

သူငယ်ဆိုင်ရာ

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ

တွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိေစေရဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ချမှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အစီ အစဉ်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာအစိုဵရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမ ဟုတ်ေသာ လူမှုေရဵ
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြပုရမည်။
(ခ)

ြပည်ပမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန၊

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက
မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊

အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင်

ဗဟိုကကီဵ

တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ

အိမ်

ကေလဵ

ဦဵေရရာခိုင်နှုန်ဵ အချိုဵအစာဵအလိုက် ကာကွယ်ေစာင်ဴ ေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေရှဵဦဵ
အရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

လက်ခဳ၍

ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ်

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ

ရရှိေစေရဵတို္ဓအတွက်

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ၊
လူမှုေရဵအရ

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ

တက်ေရဵ၊

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင်

ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်သမျှ

ေဆာင်ရွက်ေပဵေစရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ဖပီဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အကူအညီမျာဵ ေပဵရမည်။
၅၃။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓသည် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လမ်ဵညွှန်ချက်နှငဴ်အညီ (က) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန်လုအ
ိ ပ်ေသာ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ

ြပုစုပျိုဵ

ေထာင်ေရဵ၊ ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵတက်ေရဵ၊ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ် ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵ
သူငယ်ဆိုင်ရာ

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵ

တွင်

ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴရရှိေစေရဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ချမှတ်ထာဵေသာ လုပ်ငန်ဵစီမဳချက်မျာဵနှငဴ်အညီ အစီ အစဉ်မျာဵ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊
လိအ
ု ပ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အဆင်ဴ အစိုဵရဌာန၊
အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရမဟုတ်ေသာ လူမှုေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ညှန
ိ ှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ
ြပုရမည်။
(ခ)

ြပည်တွင်ဵမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵက တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ေသာ
ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာန၊ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊ ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ် အိမ်အေြခ
ြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵတွင် ဗဟိကု ကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က သတ်မှတ်ေပဵသည်ဴ ကေလဵဦဵေရရာခိုင်နှုန်ဵ
အချိုဵအစာဵအလိုက် ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေရှဵဦဵအရွယ် ကေလဵ
သူငယ်မျာဵအာဵ

လက်ခဳ၍

ေစာင်ဴေရှာက်ေရဵနှငဴ်
ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ခွင်ဴ

ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵ၊

ဖွဳ့ဖဖိုဵတိုဵ

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဆိုင်ရာ
ရရှိေစေရဵတို္ဓအတွက်

လူမှုေရဵအရ

တက်ေရဵ၊

ကာကွယ်

လှုပ်ရှာဵမှုမျာဵတွင်
ေဆာင်ရွက်ေပဵနိုင်သမျှ

ေဆာင်ရွက်ေပဵေစရန် ညှန
ိ ှိုင်ဵ ဖပီဵ သင်ဴေလျာ်သည်ဴ အကူအညီမျာဵ ေပဵရမည်။
၅၄။

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာန၊ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနတို္ဓသည် ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ

ေရှဵဦဵ အရွယ်ကေလဵ သူငယ်မျာဵအာဵ လက်ခဳ၍ ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်မှုေပဵေသာ ေန့ကေလဵ
ထိန်ဵဌာနမျာဵ၊

မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊

ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵနှငဴ်

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵ

မျာဵအတွက် ေအာက်ပါတို္ဓ ကို စီမဳေဆာင်ရွက်ေပဵရမည် (က) စာဵဝတ်ေနေရဵ အေြခခဳလိုအပ်ချက်မျာဵ ပဳဴပိုဵြဖည်ဴဆည်ဵေပဵြခင်ဵ၊
(ခ)

အ ကမ်ဵဖက်ခဳရြခင်ဵနှငဴ်

ခွဲြခာဵဆက်ဆဳြခင်ဵ

မရှိေစရန်

လမ်ဵညွှန်ြခင်ဵ၊

အသိပညာ

ေပဵြခင်ဵနှငဴ် ကကီဵ ကပ်ြခင်ဵ၊
(ဂ)

နည်ဵပညာအကူအညီေပဵြခင်ဵနှငဴ် လက်ခဳေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ဦဵေရအလိုက်
သင်ဴေလျာ်ေသာ ေငွေ ကဵေထာက်ပဳဴကူညြီ ခင်ဵ၊

(ဃ) ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ရန် လိအ
ု ပ်ေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်မျာဵအာဵ လက်ခဳ၍
ကာကွယ်ေစာင်ဴေရှာက်ေပဵသည်ဴ

ဦဵေရအလိုက်

ေပဵေဆာင်ရန်

တာဝန်ရှိေသာ

မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵ၊ နှစ်စဉ်ေ ကဵနှငဴ် တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်အတွက်
အခေ ကဵေငွတိက
ု္ဓ ို ေလျာဴေပါဴေပဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ကင်ဵလွတခ
် ွင်ဴေပဵြခင်ဵ၊
(င)

လိအ
ု ပ်ေသာ

အေထာက်အပဳဴနှငဴ်အကူအညီမျာဵ

ရရှိနိုင်ရန်

သက်ဆိုင်ရာ

လူမှုေရဵ

အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြဖင်ဴ ချိတ်ဆက်ေဆာင်ရွက်ေပဵြခင်ဵ။
အခန်ဵ (၁၀)
ရန်ပုဳေငွေေ
ူ ောင်ြခင်ဵ၊ ေိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵနှငဴ် သုဳဵစွဲြခင်ဵ
၅၅။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် (က) ဥပေဒပုဒ်မ ၃၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ ရေငွမျာဵြဖင်ဴ ထူေထာင်ထာဵရှိေသာ ရန်ပုဳေငွကို
ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲြခင်ဵ၊ စာရင်ဵြပုစုြခင်ဵတို္ဓနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လိအ
ု ပ်ေသာ ဘဏ္ဍာေရဵ
စည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵနှငဴ် လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵကို ြပည်ေထာင်စုစာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵနှငဴ်
ညှန
ိ ှိုင်ဵေရဵဆွဲဖပီဵ ယင်ဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊ စည်ဵကမ်ဵ၊ လုပ်ထဵုဳ လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ထိန်ဵသိမ်ဵ
ြခင်ဵနှငဴ် သုဳဵစွဲြခင်ဵတို္ဓြပုရမည်။
(ခ)

ရန်ပုဳေငွမျာဵကို ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သုဳဵစွဲနိုင်သည်။

(ဂ)

လတ်တေလာအသုဳဵြပုရန် မလိသ
ု ည်ဴ ရန်ပုဳေငွမျာဵကို တိုဵပွာဵေစရန် ေငွစုြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ်
တရာဵဝင် အကျိုဵအြမတ်ရှိေစမည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ ြပုနိုင်သည်။

(ဃ) ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵအရ ေပဵေဆာင်သည်ဴ မှတ်ပုဳတင်ေ ကဵကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမ ဟုတ် ြပည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသု္ဓိ ေပဵသွင်ဵေစရမည်။
(င)

ရေငွမျာဵတွင် နိုင်ငဳြခာဵေငွပါရှိပါက သီဵြခာဵဘဏ်စာရင်ဵဖွင်ဴလှစ်၍ ဘဏ္ဍာေရဵစည်ဵမျဉ်ဵ၊
စည်ဵကမ်ဵနှငဴ်

လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ

နိုင်ငဳြခာဵေငွစာရင်ဵဖွင်ဴလှစ်၍

အပ်နှဳ

ထိန်ဵသိမ်ဵြခင်ဵ၊ စနစ်တကျ ေငွသင
ွ ်ဵြခင်ဵ၊ ေငွထုတ်ြခင်ဵ၊ သုဳဵစွဲြခင်ဵနှငဴ် စီမဳခန့်ခွဲြခင်ဵ
ြပုရမည်။
(စ)

ရန်ပုဳေငွမျာဵနှငဴ်

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ်

ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက်သာ သုဳဵစွဲရမည်။
(ဆ)

ရန်ပုဳေငွစာရင်ဵမျာဵကို
တစ်ဦဵကို

ြဖစ်ေစ၊

စာရင်ဵစစ်အြဖစ်

စစ်ေဆဵနိုင်ရန်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့မှ

စာရင်ဵအင်ဵကျွေမ်ဵကျင်သူတစ်ဦဵ၏
တာဝန်ေပဵနိုင်သည်။

တာဝန်ေပဵအပ်သူ

အကူအညီကို

ထိ္ဓြု ပင်

ရယူ၍ြဖစ်ေစ

ြပင်ပစာရင်ဵစစ်အဖွဲ့ြဖင်ဴ

စစ်ေဆဵေစနိုင်သည်။
(ဇ)

မိမိတို္ဓ၏

ေငွစာရင်ဵမျာဵကို

စာရင်ဵစစ်ချုပ်ရုဳဵသိ္ဓု

အကူအညီေတာင်ဵခဳ၍

စစ်ေဆဵ

ေစနိုင်သည်။
(ဈ)

နှစ်စဉ်ေငွစာရင်ဵ စစ်ေဆဵချက် အစီရင်ခဳစာကို စိစစ်၍ အတည်ြပုဖပီဵ ြပည်ေထာင်စု
အစိုဵရအဖွဲ့သို္ဓ တင်ြပရမည်။

၅၆။

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့သည် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ အစိုဵရ
မဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

ြပည်တွင်ဵ၊

ြပည်ပ

ေစတနာရှင်မျာဵက

ဥပေဒပါ

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ၊ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ထိေရာက်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်ေရဵအတွက်
လှူဒါန်ဵေထာက်ပဳဴသည်ဴ

ေငွေ ကဵနှငဴ်

ပစ္စညဵ် မျာဵကို

သုဳဵစွဲြခင်ဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

လှူဒါန်ဵေထာက်ပဳဴသည်ဴ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ေစ တနာရှင်မျာဵက ပွင်ဴလင်ဵြမင်သာစွာ သိရှိေစရန်
ထုတြ် ပန်ေ ကညာေပဵရမည်။
အခန်ဵ (၁၁)
အေေွေေွ
၅၇။

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က ချမှတ်ေသာ အမိန့်ကို
သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

သို္ဓမဟုတ်

ချမှတ်ေသာ

ြပည်နယ်

လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵကလည်ဵေကာင်ဵ၊

အမိန့်နှငဴ်အယူခဳမှုတွင်

ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့က

ချမှတ်ေသာ အမိန့်တို္ဓကို လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵ ဌာနကလည်ဵေကာင်ဵ အမိန့်ချမှတ်သည်ေ
ဴ န့မှ ၇
ရက်အတွင်ဵ အဆိုပါ အမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵခဳရသူသို္ဓ ထိအ
ု
မိန့်စာကို စာတိုက်မှ မှတ်ပုဳတင်၍
ေပဵပို္ဓရမည်အ
ဴ ြပင် ဆက်သွယ်ရန် တင်ြပထာဵသည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ဖက် (စ်) အမှတ် သို္ဓမဟုတ်
အီဵေမဵလ်ြဖင်ဴ ဆက်သွယ်၍ ထိအ
ု မိန့်ချမှတ်ထာဵေ ကာင်ဵ အသိေပဵအေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။
၅၈။

ဥပေဒမြပဋ္ဌာန်ဵမီက တည်ဆဲဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်အရြဖစ်ေစ၊ စီမဳခန့်ခွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့် သို္ဓမဟုတ်
ညွှန် ကာဵချက်အရြဖစ်ေစ ြပည်တွင်ဵ၊ ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ
က တည်ေထာင်ဖွင်ဴလှစ်ထာဵေသာ ေရှဵဦဵအရွယ်ကေလဵသူငယ်ြပုစုပျိုဵေထာင်ေရဵနှငဴ် ဖွဳ့ဖဖိုဵေရဵ

ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ေန့ကေလဵထိန်ဵဌာနမျာဵ၊ မူလတန်ဵကကိုေကျာင်ဵမျာဵ၊
ရပ်ရွာအေြခြပုလုပ်ငန်ဵ မျာဵနှငဴ်

အိမ်အေြခြပုလုပ်ငန်ဵမျာဵသည်

ဤနည်ဵဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် ြပန်လည်ေလျှာက်ထာဵရယူရမည်။
၅၉။

(က) ြပည်တွင်ဵမှ

ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ်

အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵသည်

မိမိရရှိေသာ

တည်ေထာင်ခွင်ဴ ြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်မှာ ပျက်စီဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵ
ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒ သကကီဵ သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသိ္ဓု

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် မိတ္တူထုတ် ေပဵရန် ၂၀၀ ကျပ်တန်
ရုဳဵခွန်ထမ်ဵေဆာင်၍ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်ဵရုဳဵသည် နည်ဵဥပေဒခွဲ
(က) အရ ေလျှာက်ထာဵချက်ကို စိစစ်ဖပီဵ လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနက ဝန်ကကီဵဌာန၏
သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ် မှတ်ထာဵေသာ အခေ ကဵေငွ ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ မှန်ကန်
ေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳလက်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

သို္ဓမဟုတ်

ခွင်ဴြပုချက်မိတ္တူထုတ်ေပဵနိုင်သည်။
၆၀။

(က) ြပည်ပမှ ပုဂ္ဂလက
ိ နှငဴ် အစိုဵရမဟုတ်ေသာအဖွဲ့အစည်ဵသည် မိမိရရှိေသာ တည်ေထာင်
ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက်မှာ ပျက်စီဵြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် ေပျာက်ဆုဳဵြခင်ဵြဖစ်ပါက
လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသို္ဓ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် မိတ္တူထုတ်ေပဵရန်
၃၀၀ ကျပ်တန် ရုဳဵခွန်ထမ်ဵေဆာင်၍ ေလျှာက်ထာဵနိုင်သည်။
(ခ)

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်

နည်ဵဥပေဒခွဲ

(က)အရ

ေလျှာက်ထာဵချက်ကို

စိစစ်ဖပီဵ

ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ြဖင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵေသာ အခေ ကဵေငွ ေပဵသွင်ဵေစဖပီဵ
မှန်ကန်ေ ကာင်ဵ

သက်ေသခဳ

လက်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵေသာ

တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့်

သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် မိတ္တူ ထုတေ
် ပဵနိုင်သည်။
၆၁။

(က) လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို တာဝန်ယူေဆာင်
ရွက်ေပဵရမည်။
(ခ)

တိုင်ဵေဒသကကီဵ
သို္ဓမဟုတ်

သို္ဓမဟုတ်

ြပည်နယ်

ြပည်နယ်ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏

လူမှုဝန်ထမ်ဵဦဵစီဵဌာနသည်
ရုဳဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကို

တိုင်ဵေဒသကကီဵ

တာဝန်ယူေဆာင်ရွက်

ေပဵရမည်။
၆၂။

တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင်
ကုန်ကျစရိတ်မျာဵကို တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ်အစိုဵရ ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွမှ ကျခဳသုဳဵစွဲ
ရမည်။

၆၃။

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကကီဵ သို္ဓမဟုတ် ြပည်နယ် ကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့နှငဴ် ဗဟိုကကီဵ ကပ်ေရဵအဖွဲ့တို္ဓ
သည် မိမိတို္ဓထတ
ု ်ေပဵထာဵေသာ တည်ေထာင်ခွင်ဴြပုမိန့် သို္ဓမဟုတ် ခွင်ဴြပုချက် ရရှိသူတစ်ဦဵဦဵက

ေအာက်ပါအေြခအေနတစ်ရပ်ရပ် ေပ္ဒေပါက်သည်အ
ဴ ခါ ထိသ
ု ူ၏ အေမွဆက်ခဳသူ၊ မိသာဵစုဝင်
သို္ဓမဟုတ် ကိုယ်စာဵလှယ်တစ်ဦဵဦဵ၏ အမည်ြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵလုပ်ကိုင်ခွင်ဴြပုနိုင်သည် (က) ကွယ်လန
ွ ်ြခင်ဵ သို္ဓမဟုတ် စိတ်ေပါဴသွပ်ြခင်ဵ၊
(ခ)

အြခာဵ အေ ကာင်ဵတစ်စုဳတစ်ရာေ ကာင်ဴ ဆက်လက်လပ
ု ်ကိုင်နိုင်သည်ဴ အေြခအေနမရှိ
ေတာဴြခင်ဵ။

ေဒါက်တာ ြမတ်ြမတ်အန
ု ်ဵခင်၊
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵ၊
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ၊
လူမှုဝန်ထမ်ဵ၊ ကယ်ဆယ်ေရဵနှင်ဴ ြပန်လည်ေနရာချထာဵေရဵဝန်ကကီဵဌာန။

