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၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မြန်ြာနုိင်ငံ ြိခင်နှင့်ကလေး လစာင့်လေှာက်လေးအသင်းဥပလေ 

 (၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်  ၃၄ ။) 

၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ နတ်ထတာ်လဆန်း ၃ ရက် 

(၂၀၁၈ ခုနစှ်၊ ေီဇငဘ်ာလ ၁၀ ရက်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့် အဓပိ္ပာယ်လော်မပချက် 

၁။ ဤဥြထေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းဥြထေ ဟု 

ထခါ်တွင်ထစရမည်။ 

၂။ ဤဥြထေတွင်ြါရိှထသာ ထအာက်ြါစကားရြ်များသည် ထော်ပြြါအတုိင်း အဓိြ္ပာယ်သက်ထရာက် 

ထစရမည် - 

 (က) ဝန်ကကီးဌာန ဆုိသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစုိးရ ကျန်းမာထရးနှင့် အားကစားဝန်ကကီးဌာနကုိ 

ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) ဗဟိုလကာင်စီ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး် ဗဟိုထကာင်စီကို ဆိုသည်။ 

 ( ဂ ) ဗဟိုအေုပ်အြှုလောင်အေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေအရ ေွဲ့စည်းသည့် ဗဟိုအလုြ် 

အမှုထဆာင်အေဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

 (ဃ ) မြို့နယ်အသင်း အေုပ်အြှုလောင် ေဲွ့စည်းလေးကကီးကကပ်ြှုလကာ်ြတီ ဆုိသည်မှာ ြုေ်မ ၁၄၊ 

ြုေမ်ခွဲ (က) အရ ေွဲ့စည်းေားသည့် အေဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

 ( င ) မြို့နယ်အသင်း ဆိုသည်မှာ မမို့နယ်မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး်ကို 

ဆိုသည်။ 

 ( စ ) အသင်းခဲွ ဆုိသည်မှာ မမို့နယ်မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းခဲွကုိ ဆုိသည်။ 

 (ဆ ) အသင်းသား ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်း၊ 

မမို့နယ်အသငး်နှင့် အသင်းခွဲများ၏ အသငး်သားများကို ဆိုသည်။ 

အခန်း(၂) 

ေည်ေွယ်ချက် 

၃။ ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပေစ်သည်- 

(က) ပမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးရှိ မိခင်နှင့်ကထလးများ၊ မိသားစုများ၏ ကျန်းမာထရးနှင့် 

လူမှုထရးဆုိင်ရာ ကူညီထစာင့်ထရှာက်မှု လုြ်ငန်းများကုိ ေိထရာက်စွာ ထဆာင်ရွက်နုိင်ရန် 
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အလ့ုိငှာ သက်ဆုိင်ရာဌာန၊ အေဲွ့အစည်းများအား ြ့ံြုိးကူညီမှုထြးထသာ ထစတနာ့ဝန်ေမ်း 

အေဲွ့အစည်းတစ်ခုအပေစ် ေွဲ့စည်း၍ လွတ်လြ်စွာ စညး်ရုံးထဆာငရွ်က်ရန်၊ 

( ခ ) တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် ေဲွ့စည်းေားရိှထသာ မမို့နယ်အသင်းများနှင့် အသင်းခဲွများအား မိခင်နှင့် 

ကထလးကျန်းမာထရး ထစာင့်ထရှာက်မှု အထပခခံြညာရြ်များကုိ စည်းရံုးပေန့်ပေူးထြးရန်၊ 

 ( ဂ ) တစ်နုိင်ငံလံုးတွင် ေဲွ့စည်းေားရိှထသာ မမို့နယ်အသင်းများနှင့် အသင်းခဲွများအား ကျန်းမာထရးနှင့် 

လူမှုထရးဆိုင်ရာ အထောက်အြ့ံများ၊ အကူအညီများထြးရန်၊ 

 (ဃ) မိခင်နှင့်ကထလးများ၊ မိသားစုများအား လုိအြ်သည့်အခါ ကျန်းမာထရးနှင့် လူမှုထရးဆုိင်ရာ 

အထောက်အြံ့များ၊ အကူအညီများထြးရန်၊ 

 ( င ) မမို့နယ်အသင်းများနှင့် အသင်းခဲွများအချင်းချင်း ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ငန်းများ 

ထချာထမာအဆင်ထပြထစထရးအတွက် ညိှနှိုင်းထဆာငရွ်က်ထြးရန်၊ 

 ( စ ) မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးလုြ်ငန်းများနှင့် မိသားစုစီမံချက်များကုိ အထကာင်အေည် 

ထော်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် အစုိးရ၊ အစုိးရ မဟုတ်ထသာ အေဲွ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆုိင်ရာ 

အေဲွ့အစည်းများနှင့် ြူးထြါင်းထဆာငရွ်က်ရန်။ 

အခန်း(၃) 

ေွဲ့စည်းမခငး် 

၄။ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး်များကို ထအာက်ြါအတိုင်း ေွဲ့စည်းရမည်- 

 (က) ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး်၊ 

 ( ခ ) မမို့နယ်မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး်၊ 

 ( ဂ ) မမို့နယ်မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရးအသငး်ခွဲ။ 

၅။ အသင်းခွဲကို ေွဲ့စည်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ မမို့နယ်အသင်း၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့်သာ 

ေွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၆။ ပမန်မာနုိင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းသည် ဗဟုိထကာင်စီလည်း ပေစ်သည်။ 

၇။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေဲွ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ထအာက်ြါြဂု္ဂိုလ်များ 

ြါဝင်ထသာ ဗဟိုထကာငစ်ီကို ေွဲ့စည်းရမည်-  

(က)  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့က ခန့်ေားထသာ ြုဂ္ဂိုလ် ၁ ဦး  ဥက္ကဋ္ဌ 

( ခ )  ပြည်ထောင်စုအစိုးရအေွဲ့က ခန့်ေားထသာ ြုဂ္ဂိုလ် ၁၄ ဦး  အေဲွ့ဝင် 

( ဂ )  တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့များမှ ဥက္ကဋ္ဌ 

၁၄ ဦး  အေဲွ့ဝင် 

(ဃ)  ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု 

ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌ 

၁ ဦး  အေဲွ့ဝင် 

( င )   ထစတနာ့ဝန်ေမ်းလုြ်ငန်းကို စိတ်ြါဝင်စားသူ ၅ ဦး  အေဲွ့ဝင် 
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၈။ ဗဟိုထကာင်စီ၏ ေုတိယဥက္ကဋ္ဌနှစ်ဦး၊ အတွင်းထရးမှူးတစ်ဦး၊ တွဲေက်အတွင်းထရးမှူး နှစ်ဦး၊ 

ဘဏ္ဍာထရးမှူးတစ်ဦးနှင့် စာရင်းစစ်တစ်ဦးတ့ုိကုိ ဗဟုိထကာင်စီဝင်များက မိမိတ့ုိေဲမှ လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် 

ထရွးချယ်တငထ်ပမှာက်ရမည်။ 

၉။ ဗဟုိအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့ကုိ ဗဟုိထကာင်စီဥက္ကဋ္ဌက ဥက္ကဋ္ဌအပေစ် လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၈ အရ 

ထရွးချယ်တငထ်ပမှာက်ပခင်းခံရထသာ ြုဂ္ဂိုလ်များသည် ယငး်တို့၏ ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ပခင်းခံရသည့် 

ရာေူးအတုိင်းလည်းထကာင်း၊ ဗဟုိထကာင်စီဝင်များက လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ထသာ 

အပခားဗဟုိထကာင်စီဝင် ခုနစ်ဦးသည် ဗဟုိအလုြ်အမှုထဆာင် အေဲွ့ဝင်အပေစ်လည်းထကာင်း ြါဝင်ထစလျက် 

စုစုထြါငး် ၁၅ ဦးပေင့် ေွဲ့စည်းရမည်။ 

၁၀။ (က) ဗဟိုအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့သည် ဂုဏ်ေးူထဆာင် နာယကများကို တငထ်ပမှာက်ပခငး် 

ပြုနုိင်သည်။  

( ခ ) ြုေ်မခဲွ (က) အရ တင်ထပမှာက်ပခင်းခံရသူသည် ဂုဏ်ေူးထဆာင် အသင်းသားပေစ်သည်။ 

၁၁။ ဝန်ကကီးဌာနသည် ြေမအကကိမ် ဗဟုိထကာင်စီ အစည်းအထဝးကုိ ထခါ်ယူကျင်းြထြးရမည်။ 

၁၂။ ဗဟိုထကာင်စီ၏ နှစ်ြတ်လည်အစည်းအထဝးကို နှစ်စဉ်ကျင်းြရမည်။ လိုအြ်ြါက အေူး 

အစည်းအထဝးများ ထခါ်ယူကျငး်ြနိုင်သည်။ 

၁၃။ (က) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု 

ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုြ်အမှုထဆာင်များကို ထအာက်ြါအတိုင်း ထရွးချယ် 

ရမည်- 

   (၁)  ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့ အလုြ်အမှုထဆာင် ကုိယ်စားလှယ်ထလာင်းအပေစ် 

မမို့နယ်အသင်း အလုြ်အမှုထဆာင် ေဲွ့စည်းထရးကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီက ကကီးကကြ်၍ 

သက်ဆုိင်ရာ မမို့ နယ်အသင်း၏ အသင်းသားများမှ လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ်သည့်  

ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

   (၂) ြုေ်မခဲွငယ်(၁)အရ မမို့နယ်အလုိက် ထရွးချယ်သည့် ကုိယ်စားလှယ်ထလာင်းများကုိ 

ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၊ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရက 

ေဲွ့စည်းထြးထသာ ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၏ ကကီးကကြ်မှုပေင့် ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ အတွင်းထရးမှူး 

တစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာထရးမှူး တစ်ဦး၊ စာရင်းစစ်တစ်ဦး နှင့် အေွဲ့ဝင်တစ်ဦး စုစုထြါင်း 

ငါးဦး ြါဝင်ထသာ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့ကုိ လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ် 

ေွဲ့စည်းရမည်။ 
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( ခ ) ခရုိင်မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အလုြ်အမှုထဆာင်များကုိ 

ထအာက်ြါအတိုင်း ထရွးချယ်ရမည်- 

 (၁) ခရိုင်မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့ အလုြ်အမှုထဆာင် 

ကိုယ်စားလှယ်ထလာငး်အပေစ် မမို့နယ်အသငး် အလုြ်အမှုထဆာင် ေွဲ့စည်းထရး 

ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီက ကကီးကကြ်၍ သက်ဆုိင်ရာမမို့နယ်အသင်း၏ အသင်းသားများက 

လျှ ို့ ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ်သည့် ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး သ့ုိမဟုတ် ခရုိင်ေဲွ့စည်းြံုအရ 

လိအုြ်ြါက ငါးဦး ေက်မြိထုသာ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ 

 (၂) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရက ေွဲ့စည်းထြးထသာ ကကီးကကြ်မှုအေွဲ့၏ ကကီးကကြ်မှုပေင့် ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး၊ 

အတွင်းထရးမှူး တစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာထရးမှူးတစ်ဦး၊ စာရင်းစစ်တစ်ဦးနှင့် အေဲွ့ဝင် တစ်ဦး 

စုစုထြါင်း ငါးဦး ြါဝင်ထသာ ခရုိင်မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရး အေဲွ့ကုိ 

လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ်ေွဲ့ စည်းရမည်။ 

၁၄။ (က) မမို့နယ်အသင်း နှစ်ြတ်လည်အစည်းအထဝး သို့မဟုတ် အေူးအစည်းအထဝးတွင် 

မမို့နယ်အသင်း အလုြ်အမှုထဆာင် ေဲွ့စည်းထရးကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီကုိ အသင်းသားများက 

သက်ဆုိင်ရာမမို့နယ်အတွင်းရိှ အများပြည်သူ ကကည်ညိုထလးစားပခင်းခံရသည့် ထအာက်ြါ 

ြုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦး ြါဝင်ထသာ အေဲွ့ပေင့် ေွဲ့စည်းရမည် - 

(၁) အမငိမ်းစားကျန်းမာထရး ဝန်ေမ်း 

( ၂ )   အမငိမ်းစားြညာထရး ဝန်ေမ်း 

(၃) စီးြွားထရးလုြ်ငန်းရှင် 

(၄) ြရဟိတလုြ်ငန်းများကို ြံ့ြုိးထဆာငရွ်က်ထနသူ 

(၅)   မိခင်နှင့်ကထလး ေွံ့မေိုးထရးလုြ်ငန်းများကို စိတ်ဝင်စားသူ  

၁  ဦး 

၁  ဦး 

၁  ဦး 

၁  ဦး 

၁  ဦး 

 ( ခ ) မမို့နယ်အသင်း အလုြ်အမှုထဆာင်ေဲွ့စည်းထရး ကကီးကကြ်မှုထကာ်မတီသည် မမို့နယ်အသင်း 

နှစ်ြတ်လည်အစည်းအထဝး သ့ုိမဟုတ် အေူးအစညး်အထဝးတွင် မမို့နယ်အသငး်၏ 

အသင်းသားများေဲမှ - 

(၁) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ထလာင်းတစ်ဦးကို 

လည်းထကာငး်၊ 

(၂ ) ခရိုင်မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့အတွက်  ကိုယ်စားလှယ် 

ထလာင်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် ခရိုင်ေွဲ့စည်းြုံအရ လိုအြ်ြါက ငါးဦးေက်မြိထုသာ 

ကိုယ်စားလှယ်ထလာငး်များကိုလည်းထကာငး်၊ 

(၃)  မမို့နယ်အသငး် အလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့အတွက် အေဲွ့ဝင် ၇ ဦးကို လည်းထကာငး် 

လျှ ို့ဝှက်ဆန္ဒမဲပေင့် ထရွးချယ်ရမည်။ 
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 ( ဂ ) မမို့နယ်အသင်း အလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့ဝင်များသည် မိမိတ့ုိေဲမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းထရးမှူး၊ 

ဘဏ္ဍာထရးမှူးနှင့် စာရင်းစစ်တို့ကို ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ရမည်။ 

 (ဃ) မမို့နယ်အသငး်၏ အသင်းသားများသည် မမို့နယ်အသင်း နှစ်ြတ်လည် အစညး်အထဝး 

သ့ုိမဟုတ် အေူးအစည်းအထဝးတွင် မမို့နယ်အသငး် အလုြ်အမှုထဆာင် အေဲွ့ဝငမ်ျား 

လစ်လြ်ြါက မိမိတို ့ေဲမှ ကျန်းမာထရး၊ လူမှုထရးနှင့်ြညာထရးလုြ်ငန်းများတွင် 

စိတ်ဝင်စားမြီး ကူညီြ့ံြုိးနုိင်မည့်ြုဂ္ဂိုလ်များပေင့် အစားေုိး ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ရမည်။ 

၁၅။ (က) မမို့နယ်အသင်း၏ သက်ဆိုင်ရာအသင်းခွဲတွင် ြါဝင်ထသာ အသငး်သားများသည် 

အသင်းခဲွ နှစ်ြတ်လည် အစည်းအထဝး သ့ုိမဟုတ် အေူးအစည်းအထဝးတွင် မိမိတ့ုိေဲမှ 

အသင်းခဲွ အလုြ်အမှုထဆာင်အပေစ် ကျန်းမာထရး၊ လူမှုထရးနှင့်ြညာထရးလုြ်ငန်းများတွင် 

စိတ်ဝငစ်ားမြီး ကူညီြံ့ြိုးနုိင်မည့် ြုဂ္ဂိုလ် ၇ ဦးကို မမို့နယ်အသငး် အလုြ်အမှုထဆာင် 

အေဲွ့၏ ကကီးကကြ်မှုပေင့် ထရွးချယ်တငထ်ပမှာက်ရမည်။ 

( ခ ) အသင်းခဲွ အလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့ကုိ ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦး၊ အတွင်းထရးမှူးတစ်ဦး၊ ဘဏ္ဍာထရးမှူး 

တစ်ဦး၊ စာရင်းစစ်တစ်ဦးနှင့် အေဲွ့ဝင်သံုးဦး၊ စုစုထြါငး် ခုနစ်ဦးပေင့် ေွဲ့စည်းရမည်။ 

( ဂ )  အသင်းခွဲ၏ အသင်းသားများသည် အသင်းခွဲနှစ်ြတ်လည် အစည်းအထဝး သ့ုိမဟုတ် 

အေူးအစည်းအထဝးတွင် အသင်းခဲွအလုြ်အမှုထဆာင် အေဲွ့ဝင်များလစ်လြ်ြါက မိမိတ့ုိေဲမှ 

ကျန်းမာထရး၊ လူမှုထရးနှင့်ြညာထရး လုြ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားမြီး ကူညီြ့ံြုိးနုိင်မည့် 

ြုဂ္ဂိုလ်များပေင့် အစားေိုးထရွးချယ်တငထ်ပမှာက်ရမည်။ 

၁၆။ (က) ဗဟုိထကာင်စီ၏ သက်တမ်းသည် စတင်ေဲွ့စည်းသည့် ထန့ရက်မှစ၍ ငါးနှစ်ပေစ်သည်။ 

 ( ခ ) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု 

ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ ၊့ ခရုိင် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ၊့ မမို့နယ်အသင်းနှင့် 

အသင်းခဲွအသီးသီး၏ အလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့ သက်တမ်းသည် ဗဟုိထကာင်စီ၏ သက်တမ်း 

နှင့်အညီ ပေစ်သည်။ 

၁၇။ မမို့နယ်အသငး်နှင့် အသငး်ခွဲတို့သည် နှစ်ြတ်လည်အစည်းအထဝးကို နှစ်စဉ်ကျင်းြရမည်။ 

လုိအြ်ြါက အေူးအစည်းအထဝးများ ထခါ်ယူကျင်းြနုိင်သည်။ ယင်းအစည်းအထဝးတွင် လစ်လြ်လျက် 

ရိှထသာ အလုြ်အမှုထဆာင် အေဲွ့ဝင်ထနရာများကို အစားေိုးထရွးချယ် ခန့်ေားနုိင်သည်။ 

အခန်း(၄) 

အသင်းသားမေစ်မခငး်၊ အသငး်သားအမေစ်ြှေပ်စဲမခငး် 

၁၈။ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းတွင် ထအာက်ြါအတုိင်း အသင်းသား အမျ ိုးအစားများ 

ခွဲပခားသတ်မှတ်ေားရိှသည်- 

 (က) ဂုဏ်ေးူထဆာင်အသင်းသား၊ 

 ( ခ ) အသင်းသား။ 
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၁၉။ မမို့နယ်အသင်း သို့မဟုတ် အသင်းခွဲတွင် အသင်းသားအပေစ် ထလျှာက်ေားလိုသူသည် 

ထအာက်ြါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက ထလျှာက်ေားနိုင်သည်- 

(က) ပမန်မာနိုင်ငံသားပေစ်ပခငး်၊ 

( ခ ) အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်မြီးသူပေစ်ပခငး်၊ 

( ဂ ) ရူးသွြ်သူမဟုတ်ပခငး်၊ 

(ဃ) သာသနာ့ဝန်ေမး် မဟုတ်ပခငး်၊ 

( င ) ဝငထ်ကကး၊ နှစ်စဉ်ထကကးထြးထဆာင်နုိင်သူပေစ်ပခငး်။ 

၂၀။ ထအာက်ြါ အထကကာငး်တစ်ရြ်ရြ်ထြါ်ထြါက်လျှင် အသင်းသားအပေစ်မှ ရြ်စဲပခငး်ခံရမည်- 

(က) ကွယ်လွန်ပခင်း၊ 

( ခ ) ဗဟုိထကာင်စီက သတ်မှတ်ေားသည့် အသင်းသားတ့ုိ လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းနှင့် ကျင့်ဝတ် 

များကို ထောက်ေျက်ပခငး်၊  

( ဂ ) ဗဟုိထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ 

ခရုိင် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ မမို့နယ်အသင်း နှင့် အသင်းခဲွြုိင် 

ထငွ သုိ့မဟုတ် ြစ္စည်းများကို အလဲွသံုးစားပြုပခငး်၊ 

(ဃ) ဗဟုိထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ 

ခရုိင် မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ မမို့နယ်အသင်းနှင့် အသင်းခဲွ၏ 

လုြ်ငန်းများကုိ ဟန့်တားပခင်း၊ ေျက်ဆီးပခင်း၊ ထနှာင့်ယှက်ပခင်း၊ 

( င ) ဗဟိုထကာင်စီ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအလုြ်အမှုထဆာင်အေွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို 

ေိခိုက်ထစရန် ပြုမူထဆာငရွ်က်ပခငး်။ 

၂၁။ မမို့နယ်အသငး် သ့ုိမဟုတ် အသင်းခွဲများ၏ အသငး်သားပေစ်ပခငး်နှင့် အသင်းသားအပေစ်မှ 

ရြ်စဲပခငး်ကို သက်ဆိုငရ်ာမမို့နယ်အသငး် သ့ုိမဟုတ် အသငး်ခွဲ၏ အလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့က ဆုံးပေတ် 

ရမည်။ 

၂၂။ ြုေ်မ ၂၁ အရ ချမှတ်သည့် ဆံုးပေတ်ချက်ကုိ မထကျနြ်သူသည် ယင်းဆံုးပေတ်ချက်ကုိ လက်ခံ 

ရရိှသည့်ထန့မှ ရက်ထြါငး် ၃ဝ အတွင်း ဗဟိုထကာင်စီသို့ အယူခံနုိင်သည်။ 

၂၃။  (က) ဗဟိုထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၂၂ အရ အယူခံမှုအထြါ် အတည်ပြုပခင်း၊ ပြင်ဆင်ပခင်း 

သ့ုိမဟုတ် ြယ်ေျက်ပခင်းပြုနိငု်သည်။  

 ( ခ ) ဗဟိုထကာငစ်ီက ချမှတ်သည့် ဆုံးပေတ်ချက်သည် အမြးီအပြတ်ပေစ်သည်။ 
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အခန်း(၅) 

တာဝန်နှင့် ေုပ်ပိငုခ်ွင့် 

၂၄။ ဗဟိုထကာငစ်ီ၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုငခ်ွင့်များမှာ ထအာကြ်ါအတိုငး်ပေစ်သည်- 

(က ) ဗဟိုအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့ကို ထရွးထကာက်တင်ထပမှာက်ပခင်း၊ 

( ခ ) အသင်းသားအပေစ် လက်ခံပခင်း၊ ဝင်ထကကး၊ နှစ်စဉ်ထကကးတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ပခင်း၊  

( ဂ ) အသင်းသားများလုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် ကျင့်ဝတ်များကုိ သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( ဃ ) မမို့နယ်အသငး်များနှင့် အသင်းခွဲများက ထဆာင်ရွက်ရမည့် ကျန်းမာထရး၊ လူမှုထရးနှင့် 

ြညာထရးဆိုငရ်ာ လုြ်ငန်းများကို အခါအားထလျာ်စွာ သတ်မှတ်ထြးပခငး်၊ 

( င ) ဗဟုိထကာင်စီ၏ ရံုးအေဲွ့ကုိ ေဲွ့စည်းပခင်း၊ ဝန်ေမ်းများ ခန့်ေားပခင်းနှင့် လစာနှုန်းေားများ 

သတ်မှတ်ပခင်း၊ 

( စ ) ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်း၏ကိုယ်စား ြဋိညာဉ်များ၊ 

သထဘာတူ စာချုြ်များ ချုြ်ဆုိပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းများကုိ သတ်မှတ်ထြးပခင်း၊ 

( ဆ ) အကျ ိုးတူ၊ ရည်ရွယ်ချက်တူ လုြ်ငန်းများကို ထဆာငရွ်က်ကကသည့် ပြည်တွငး် ပြည်ြ 

အေဲွ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပခငး်၊ ြူးထြါင်းထဆာင်ရွက်ပခငး်၊ 

( ဇ ) ပြည်တွင်းပြည်ြ အေဲွ့အစည်းများေံမှ ရရိှသည့် ရန်ြံုထငွများနှင့် ြစ္စည်းများကုိ စနစ်တကျ 

စာရင်းေားရှပိခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွဲပခင်း၊  

( စျ ) သက်ဆုိင်ရာ မမို့နယ်အသင်း သ့ုိမဟုတ် အသင်းခဲွ၏ ဆံုးပေတ်ချက်အထြါ် အယူခံမှုကို 

ဆုံးပေတ်ပခငး်၊ 

(ည ) မိခင်နှင့်ကထလးများ အြါအဝင် မိသားစုများ၏ ကျန်းမာထရးထစာင့်ထရှာက်မှုနှင့် 

သက်ဆိုငထ်သာ ကိစ္စရြ်များကို ကူညီထဆာငရ်ွက်ပခငး်။  

၂၅။ ဗဟိုထကာငစ်ီသည် ြုေ်မ ၂၂ အရ တင်သွင်းလာထသာ အယူခံမှုများကို ဆုံးပေတ်ရမည်။ 

၂၆။ (က) ဗဟုိအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့သည် ဗဟုိထကာင်စီနှစ်ြတ်လည် အစည်းအထဝး သ့ုိမဟုတ် 

ြုံမှန်အစည်းအထဝးများ ကျငး်ြချနိ်မဟုတ်သည့်အခါ ြုေ်မ ၂၄ နှင့် ြုေ်မ ၂၅ တို့ြါ ဗဟိ ု

ထကာငစ်ီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို တာဝန်ခံထဆာငရွ်က်ရမည်။ ယငး်ထဆာငရွ်က်ချက် 

များကို အနီးကြ်ဆုံး ဗဟိုထကာင်စီအစည်းအထဝးသို့ တငပ်ြ၍ အတညပ်ြုချက်ရယူ 

ရမည်။ 

( ခ ) ဗဟုိအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့သည် ဗဟုိထကာင်စီက ချမှတ်ေားသည့် လုြ်ငန်းစဉ်များကုိ 

အထကာငအ်ေည်ထော်ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ဂ ) ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့သည် မမို့နယ်အသင်းနှင့် အသင်းခဲွများ၏လုြ်ငန်းများကုိ 

အထောက်အကူပြုရမည်။ 
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(ဃ)  ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး 

ထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့သည် ဗဟုိထကာင်စီက အခါအားထလျာ်စွာ ထြးအြ်သည့် 

တာဝန်များကို ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( င )  ခရုိင် မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့သည် ခရုိင်အတွင်းရိှ မမို့နယ်အသင်းနှင့် 

အသင်းခဲွများ၏ လုြ်ငန်းများကုိ အထောက်အကူပြုရမည်ပေစ်မြီး ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့က 

ထြးအြ်သည့် တာဝန်များကို ထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၆) 

ဘဏ္ဍာလေး 

၂၇။ ဗဟိုထကာင်စီ၊  ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊  

တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ ခရိုင်မိခင်နှင့် 

ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ မမို့နယ်အသငး်နှင့် အသငး်ခွဲ အသီးသီးသည်- 

 (က) အပမတ်အစွန်းကို မရည်ရွယ်သည့် အေဲွ့အစည်းအပေစ် ထဆာငရွ်က်ရမည့်အပြင် မိမ ိ

ရန်ြုံထငပွေင့် ရြ်တည်ရမည်။ 

 ( ခ ) ရထငွများကုိ ဘဏ်တွင် ထငွစာရင်းေွင့်လှစ်၍ အြ်နံှေားရမည်။ ဘဏ်ရိှထငွများကုိ မိခင်နှင့် 

ကထလးထစာင့်ထရှာက်ထရး လုြ်ငန်းများအတွက် လိုအြ်ြါက သုံးစွဲြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 

လတ်တထလာအသံုးပြုရန် မလိုအြ်သည့် ရန်ြုံထငကွို တိုးြွားထအာင် ထငွစုလက်မှတ် 

ဝယ်ယူနိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) ထငစွာရငး်များကို စနစ်တကျေားရှိပခင်းနှင့် ေိန်းသိမ်းပခငး်ပြုရမည်။ 

 (ဃ ) ရန်ြံုထငွရှာထေွပခင်း၊ ထငွထကကးသံုးစဲွပခင်း၊ သံုးစဲွခွင့်ရယူပခင်းတ့ုိနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လုြ်ေံုးလုြ်နည်း 

များတွင် သတ်မှတ်သည့်အတိုငး် လိကု်နာထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 ( င ) ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွင်း ရထငွသံုးထငွ စာရင်းများကို စာရင်းစစ်အား စစ်ထဆးထစပခငး်၊ 

စာရင်းရှင်းတမ်းကို ထရးဆွဲပြုစုထစပခငး် ပြုရမည်။ 

၂၈။ ဗဟိုထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ 

တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ ခရိုင် မိခင်နှင့် 

ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့သည် မိမအိေွဲ့ြိုင် နုိင်ငပံခားထငွကို သီးပခားဘဏ်စာရငး် 

ေွင့်လှစ်ေားရှိ၍ မိခင်၊ ကထလးနှင့် မိသားစုထစာင့်ထရှာက်ထရးလုြ်ငန်းအတွက် တည်ဆဲစည်းမျဉ်း 

စညး်ကမ်းများနှင့်အညီ သံုးစွဲခွင့်ရိှသည်။ 

၂၉။ ဗဟိုထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ 

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ ခရိုင် 
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မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ မမို့နယ်အသင်းနှင့် အသင်းခဲွတ့ုိ၏ စာရင်းများေား 

ရိှပခင်း၊ စာရင်းစစ်ထဆးပခင်းတ့ုိနှင့် စြ်လျဉ်း၍ သက်ဆုိင်ရာစာရင်းစစ်ရံုး၏ စစ်ထဆးပခင်းကုိ ခံယူရမည်။ 

၃၀။ ဗဟိုထကာငစ်ီ၊ ပြည်ထောငစ်ုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ 

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ ခရိုင် 

မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ့၊ မမို့နယ်အသင်းနှင့်အသင်းခဲွတ့ုိ၏ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်သည် 

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတိုငး် ပေစ်သည်။ 

အခန်း(၇) 

အလထွလထွ 

၃၁။ ဤဥြထေနှင့်အညီ ေဲွ့စည်းထသာ ဗဟုိထကာင်စီ၊  ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှု 

ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ ၊့ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့်ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ ၊့ 

ခရုိင် မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေဲွ ၊့ မမို့နယ်အသင်းနှင့် အသင်းခဲွတ့ုိမှအြ ယင်းတ့ုိ၏ 

အမည်ကုိလည်းထကာင်း၊ အလားတူ အမည်ကုိလည်းထကာင်း သံုးစဲွ၍ တစ်စံုတစ်ရာ ပြုလုြ်လျှင် တည်ဆဲဥြထေ 

တစ်ရြ်ရြ်ပေင့် အထရးယူပခင်းခံရမည်။ 

၃၂။ ဗဟိုထကာင်စီ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ 

တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှု ကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ ခရိုင် 

မိခင်နှင့် ကထလးထစာင့်ထရှာက်မှုကကီးကကြ်ထရးအေွဲ့၊ မမို့နယ်အသင်းနှင့် အသင်းခွဲအသီးသီးသည် 

ကုိယ်ြုိင်အမည်၊ ကုိယ်ြုိင်တံဆိြ်တ့ုိပေင့် ထဆာင်ရွက်ြုိင်ခွင့်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်ခံထဆာင်ရွက်ြုိင်ခွင့်၊ 

တရားစွဲဆိုနုိင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခံနိုငခ်ွင့် ရိှထစရမည်။ 

၃၃။ အသင်းသားတ့ုိ လုိက်နာရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် ကျင့်ဝတ်များသည်လည်းထကာင်း၊ စည်းကမ်းနှင့် 

ကျင့်ဝတ်ထောက်ေျက်သူ အသင်းသားများအား စံုစမ်းအထရးယူပခင်းဆုိင်ရာ ကိစ္စများသည်လည်းထကာင်း 

ဗဟိုထကာငစ်ီက သတ်မှတ်သည့်အတိုငး် ပေစ်ထစရမည်။ 

၃၄။  ဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိကု်သည့် ဥြထေအရ ေွဲ့စည်းခဲ့ထသာ ဗဟိုအလုြ်အမှုထဆာင်အေဲွ့၊ 

တိုင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်၊ ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ အလုြ်အမှုထဆာငအ်ေွဲ့၊ ခရိုင်အလုြ် 

အမှုထဆာင်အေဲွ့၊ မမို့နယ်အသင်းနှင့် မမို့နယ်အသင်းခဲွတ့ုိသည် ဤဥြထေအရ သက်ဆုိင်ရာအေဲွ့အစည်း 

ေွဲ့စည်းမြီးသည်အေိ တာဝန်ေမ်းထဆာင်ရမည်။ 

၃၅။ ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းဥြထေ (၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံထတာ် 

မငိမ်ဝြ်ြိပြားမှုတည်ထဆာက်ထရးအေဲွ့ဥြထေအမှတ် ၂၁။) အရ ေုတ်ပြန်ေားထသာ နညး်ဥြထေများ၊ 

အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်များနှင့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများကုိ ဤဥြထေနှင့် မဆန့်ကျင်သထရွ့ 

ဆက်လက်ကျင့်သံုးနိုင်သည်။ 
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၃၆။ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထော်ထဆာငရွ်က်ရာတွင်- 

(က) ဝန်ကကီးဌာနသည် နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းနှင့်စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စု 

အစိုးရအေဲွ့၏ သထဘာတူညီချက်ပေင့် ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဗဟိုထကာငစ်ီတို့သည် အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် 

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။ 

၃၇။ ပမန်မာနိုင်ငံ မိခင်နှင့်ကထလး ထစာင့်ထရှာက်ထရးအသင်းဥြထေ (၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုင်ငံထတာ် 

မငိမ်ဝြ်ြိပြားမှု တည်ထဆာက်ထရးအေဲွ့ဥြထေအမှတ် ၂၁။) ကိ ုဤဥြထေပေင့် ရုြ်သိမ်းလိကု်သည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ် ေဲွ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

 

  

(ြုံ) ဝငး်ပမင့် 

နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

         ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် 

 

 

 

 


