
 

 

 

 

 

 

 

 

 

သက်ကက ြီးရယွ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုင်ရာနညြ်ီးဥပဒေမ ာြီး 

၂၀၂၂ ခိုနှစ် 
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      (၈)                                       

                               ၃ ၅ 

      (၉)                                                           ၃ ၆ 

      (၁၀)                     ၄ ၀ 

 

 





 

(က) ဥပဒေ ဆ ိုသညမ်ှာ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ဥြရေက ို 

ဆ ိုသည။် 

 (ခ) ပမန်မာန ိုင်ငံသာြီး ဆ ိုသညမ်ှာ ပမန်မာန ိုင်င သာ်း ဥြရေအ  

န ိုင်င သာ်း၊ ဧည့််န ိုင်င သာ်း သ ိုို့မဟိုတ ်န ိုင်င သာ်း ပြြုခ င့်် သူက ို 

ဆ ိုသည။် 

 (ဂ) အရွယ်ဒရာက်သူ ဆ ိုသညမ်ှာ အ ွယ်ရ ာက်ပခင််း အက်ဥြရေ 

အ  အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့််ပြ ်းသူက ို ဆ ိုသည်။ 

 (ဃ)    တာဝန်ရှ အရွယ်ဒရာက်သူမ သာြီးစိုဝင် ဆ ိုသည်မှာ သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ို မ    ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း ၎င််းတ ိုို့၏ လ ိုအြ်ရသာ 

စာ်းဝတ်ရနရ ်းနှင့်် ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ာှက်မှုတ ိုို့အတ က် 

သာ်းသမ ်းနှင့်် ရပမ်းတ ိုို့၏ ဝတတ ာ်းနှင့််အည  စ  တ်ရထာက် 

ြ ့် န် လ ိုရလာက်ရသာ ရင ရကက်းနှင့်် ြစစည််းမျာ်း ှ သည့်် 

သ ိုို့မဟိုတ် အလိုြ်လိုြ် က ိုင်န ိုင်ပြ ်း ရထာက်ြ ့်န ိုင်စ မ််း ှ သည့်် 

သ ိုို့မဟိုတ် ြ ိုမှနက်ကည့််ရှု ရစာင့််ရ ာှက်န ိုင်သည့်် အ ွယ်  

ရ ာက်ရသာ မ သာ်းစိုဝင် တစ်ဦ်းဦ်းက ို ဆ ိုသည်။ 

 (င) မ သာြီးစိုဝင် ဆ ိုသညမ်ှာ တ ိုက်ရ ိုက်ရသ ်းသာ်းရတာ်စြ်သည့်် 

မ  ၊   ို်း  ာ်း အြါအဝင် ၎င််းတ ိုို့နှင့်် ဆက်စြရ်တာ်စြ်သူ၊ 

ရမ ်းစာ်းထာ်းသူ၊ လက်ထြ်ထ မ််းပမာ်းထာ်းသူ ဇန ်း၊ ခင်ြ န််းနှင့်် 

၎င််းတ ိုို့မှရမ ်းဖ ာ်းလာရသာ သာ်းသမ ်းမျာ်း၊ ရမ ်းချင််းည အစ်က ို    

ရမာင်နှမမျာ်းနှင့်် ရပမ်းမျာ်းက ို ဆ ိုသည။် 
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 (စ) ဒပမြီး ဆ ိုသညမ်ှာ သာ်း င််း သမ ်း င််းက ရမ ်းဖ ာ်းရသာ 

သာ်းသမ ်းက ိုရသာ်လည််းရကာင််း၊ ရမ ်းစာ်းသည့်် သာ်းသမ ်းက 

ရမ ်းဖ ာ်းရသာ သာ်းသမ ်းက ိုရသာ်လည််းရကာင််း   ဆ ိုသည။် 

 (ဆ) မဒလ ာ်မကန်ပပြုလိုပ်ပခင်ြီး ဆ ို ာတ င် တာဝန် ှ အ ွယ် 

ရ ာက်သူ မ သာ်းစိုဝင်က သက်ကက ်း ွယ်အ ို မ    ို်း  ာ်း 

တစ်ဦ်းဦ်းက ို လူမျ  ြု်း၊  ာသာ၊  ြ ်ွာဓရလ့်ထ ို်းစ အ ပဖစ်ရစ၊ 

လူမှုရ ်းအ ပဖစ်ရစ၊ ြတ်ဝန််းကျင်အပမင်၌ပဖစ်ရစ လက်ခ  

န ိုင်ဖ ယ် မ ှ ရသာ အပြြုအမူက ို ပြြုလိုြ်ပခင််း၊ ပြြုမူဆက်ဆ  

ပခင််းနှင့်် ပြြုစိုရစာင့််ရ ာှက်န ိုင်ြါလျက် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

မ    ို်း  ာ်း၏ ဆနဒမြါ ွဲ   ို်း  ာ်း  ြ်သာသ ိုို့ပဖစ်ရစ၊ 

အပခာ်း ရန ာတစ်ခိုခိုသ ိုို့ပဖစ်ရစ ြ ိုို့အြ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

စ န်ို့ြစ်ပခင််း စသည့်် က စစ ြ်မျာ်း ြါဝင်သည်။  

 (ဇ) စရ တဒ် ာက်ပံ့်ဒ ကြီး ဆ ိုသညမ်ှာ ဥြရေနှင့်် ဤနည််းဥြရေ 

မျာ်းအ  စ  တ် ရထာက်ြ ့်မှု လ ိုအြ်ရသာ မ    ို်း  ာ်း 

မျာ်းအာ်း တာဝန် ှ  အ ွယ်ရ ာက်သူ မ သာ်းစိုဝင် သာ်းသမ ်းနှင့်် 

ရပမ်းတ ိုို့က ရြ်း သည့်် ရထာက်ြ ့်ရသာ ရင ရကက်းက ို ဆ ိုသည။် 

(ဈ)  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရှာက်မှု ဆ ို ာတ င် မ သာ်းစိုရစာင့််ရ ှာက်မှု၊ 

လူမှုရ ်းရစာင့််ရ ှာက်မှုနှင့်် ကျန််းမာရ ်းရစာင့််ရ ှာက်မှုတ ိုို့ 

ြါဝင်သည။် 

 (ည) သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒန့်ပ ိုင်ြီးဒစာင့််ဒရှာက်ဒရြီးဌာန ဆ ိုသညမ်ှာ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ို   ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း ရနို့ြ ိုင််းကကည့််ရှုရစာင့်် 
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ရ ာှက် န် ဖ င့််လှစ်ထာ်းသည့််   ို်း  ာ်း  ြ်မမ ြု သ ိုို့မဟိုတ် 

ရဂဟာက ို ဆ ိုသည။် 

 (ဋ) တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ို့်မဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးမှ ြီး 

ဆ ိုသညမ်ှာ လူမှုဝနထ်မ််းဦ်းစ ်းဌာနက ဥြရေြါ လူမှုဝနထ်မ််း 

အ ာ ှ ၏ လိုြ်ငန််းတာဝနမ်ျာ်းက ို ထမ််းရဆာင် န် တာဝန် 

ရြ်းအြ်ပခင််းခ  ရသာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် 

လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်း ှ  လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းမှ ်းက ို ဆ ိုသည။် 

 (ဌ) ခရ ိုင်လူမှုဝန် မ်ြီးအရာရှ  ဆ ိုသညမ်ှာ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်း 

ဌာနက ဥြရေြါ လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ ၏ လိုြ်ငန််းတာဝန် 

မျာ်းက ို ထမ််းရဆာင် န် တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  ရသာ 

ခရ ို င်လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်း ှ  ခရ ိုင်လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းမှ ်းက ို  

ဆ ိုသည်။ ယင််းစကာ်း ြ်တ င် က ိုယြ် ိုင်အိုြခ်ျြုြ်ခ င့််  တ ိုင််း 

သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယြ် ိုင်အိုြခ်ျြုြ်ခ င့််  ရေသ လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ တ ိုို့ ြါဝင်သည။် 

 (ဍ) မမ ြုြို့နယ်လူမှုဝန် မ်ြီးအရာရှ  ဆ ိုသညမ်ှာ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်း 

ဌာနက ဥြရေြါ လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ ၏ လိုြ်ငန််းတာဝန် 

မျာ်းက ို ထမ််းရဆာင် န် တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််း ခ  ရသာ 

ပမ ြုွဲ့နယ်လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်း ှ  ပမ ြုွဲ့နယ်လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းမှ ်းက ို 

ဆ ိုသည။် 

 (ဎ) ဒစတန ့်လူမှုဝန် မ်ြီးအရာရှ  ဆ ိုသညမ်ှာ လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ အပဖစ် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနက ဥြရေြါ လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ ၏ လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်းက ို ထမ််းရဆာင် န် တာဝန် 
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ရြ်းအြ်ပခင််းခ  ရသာ အပခာ်း ပြည်ရထာင်စိုဝန်ကက ်းဌာန 

မျာ်း ှ  ဦ်းစ ်းဌာနက န ိုင်င ့်ဝန်ထမ််း သ ိုို့မဟိုတ် အပခာ်း 

သင့််ရလျာ်ရသာ န ိုင်င သာ်းက ို ဆ ိုသည။် 

(ဏ) ဘ ိုြီးဘ ာြီးရ ပ်သာ ကက ြီး ကပ်မှုဒကာ်မတ  ဆ ိုသည်မှာ 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း 

ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာနက ို ကက ်းကကြ်သည့်် ရကာ်မတ က ို 

ဆ ိုသည။်  

 (တ) တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ို့်မဟိုတ် ပပညန်ယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး 

ဆ ိုင်ရာ ရန်ပံိုဒင  ဆ ိုသည်မှာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ က 

ထူရထာင်သည့််  န်ြ ိုရင က ို ဆ ိုသည။်  

 (ထ) ပံိုစံ ဆ ိုသညမ်ှာ ဤနည််းဥြရေမျာ်းတ င် ြါ ှ ရသာ ြ ိုစ က ို 

ဆ ိုသည။် 

 

အခန်ြီး ( ၂ ) 

သက်ကက ြီးရယွ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပာြီး  ိုတ်ဒပြီးပခင်ြီးနှင့်် 

က ိုင်ဒဆာင်အသံိုြီးပပြုပခင်ြီး 

၃။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

ဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ ၏ လမ််းညွှန်ချက်နှင့််အည  - 

 (က) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ အခ င့််အရ ်းမျာ်းက ို ခ စာ်းခ င့််ရြ်း 

န ိုင် န်နှင့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းဇယာ်းမျာ်း တ ကျ 

မှနက်န်ရစ န် အလ ိုို့ငှာ သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်အတ င််း ှ  
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သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း စာ င််းက ို အသက် အြ ိုင််း အပခာ်း 

အလ ိုက် စာ င််းရကာက်ယူပြ ်း တင်ပြရစ န် ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှု 

ဝန်ထမ််းအ ာ ှ  သ ိုို့မဟိုတ ်ရစတန ့် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ က ို 

တာဝန် ရြ်းအြ် မည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  တာဝန်ရြ်းအြ် ာတ င် ပမ ြုွဲ့နယ် 

လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ  ခန်ို့အြ်ပခင််း မပြြုန ိုင်ရသ်းသည့်် ရေသတ င် 

သက်ဆ ိုင် ာ ခရ ိုင် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ  သ ိုို့မဟိုတ် ရစတန ့် 

လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ က ို တာဝန်ရြ်းအြ် မည်။ 

၄။ နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည်  

သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်အတ င််း ှ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းက ို 

ရကာက်ယူ ာတ င် သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်အရထ ရထ အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းဦ်းစ ်းဌာန၊ 

လူဝင်မှုကက ်းကကြ်ရ ်းနှင့်် ပြည်သူူ့အင်အာ်းဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်ဦ်းစ ်းမှ ်းရ ို်းနှင့််   

ပမ ြုွဲ့နယ်ပြည်သူူ့ကျန််းမာရ ်းတ ိုို့နှင့််  ြူ်းရြါင််း ည  န ှုင််း ရဆာင် ွက် မည။်  

၅။  နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည ် - 

 (က) သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် ှ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ အသက် 

အြ ိုင််းအပခာ်းအလ ိုက် စာ င််းက ို ၎င််းတ ိုို့၏ ဆနဒနှင့််အည  

အ မ်ရထာင်စို လူဦ်းရ စာ င််း အရပခခ ၍ ရကာက်ယူပြ ်း 

ြ ိုစ  (၁) ပဖင့်် ပြြုစို မည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ  (က) အ  စာ င််းရကာက်ယူ ာတ င် 

အ မရ်ထာင်စို လူဦ်းရ စာ င််းတ င် မြါဝင်ရသ်းရသာ်လည််း 

သက်ဆ ိုင် ာ  ြက် က် သ ိုို့မဟိုတ ် ရကျ်း ွာအိုြစ်ိုအတ င််း 

စာ င််းရကာက်ယူပခင််း မပြြုမ  အနည််းဆ ို်း ရပခာက်လ 
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ရနထ ိုင်သူပဖစ်ပြ ်း ဆက်လက်၍လည််း ရနထ ိုင်မည့်် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းက ို ရကာက်ယူ မည်။  

 (ဂ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) နှင့်် (ခ) အ  စာ င််းရကာက်ယူ ာတ င် 

န ိုင်င သာ်းစ စစ်ရ ်း ကတ်ပြာ်း၊ အမျ  ြု်းသာ်း မှတ်ြ ိုတင်  

လက်မှတ်၊   န ိုင်င သာ်းပြြုခ င့်် လက်မှတ် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဧည့််န ိုင်င သာ်း လက်မှတ် ှ သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ 

စာ င််းက ို ဦ်းစာ်းရြ်း ပြြုစို မည။် 

 (ဃ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းရကာက်ယူ ာတ င် န ိုင်င သာ်း 

စ စစ်ရ ်းကတ်ပြာ်း၊ အမျ  ြု်းသာ်းမှတ်ြ ိုတင် လက်မှတ်၊ 

န ိုင်င သာ်းပြြုခ င့်် လက်မှတ် သ ိုို့မဟိုတ် ဧည့််န ိုင်င သာ်း 

လက်မတှ် မ ှ သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းနှင့်် 

စြ်လျဉ််း၍ ၎င််းတ ိုို့၏ မ    ို်း  ာ်းမျာ်း၊  ည အစ်က ို  

ရမာင်နှမအ င််းမျာ်းသည် ပမန်မာန ိုင်င သာ်း ပဖစ်ြါက 

ယင််းသက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းက ို သ ်းပခာ်းပြြုစို မည။်  

 (င) စာ င််းရကာက်ယူသည့််  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း  စာ င််းက ို  

သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ သ ိုို့ ြ ိုစ  (၁) ပဖင့်် တင်ပြ မည်။ ထ ိုသ ိုို့ တင်ပြ ာတ င် 

နည််းဥြရေခ ွဲ (ဃ) အ  ရကာက်ယူပြ ်း သ ်းပခာ်းပြြုစိုသည့်် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ စာ င််းက ို ြူ်းတ ွဲ၍ တင်ပြ မည။် 

 (စ) နည််းဥြရေခ ွဲ (င) အ  တင်ပြ ာတ င် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

တစ်ဦ်းချင််း၏ အသက် အရထာက်အထာ်း တစ်ခိုခို ြူ်းတ ွဲ 

တင်ပြ မည်။ ယင််း အရထာက်အထာ်း တစ်ခိုခို မ ှ ြါက 

7



 

 ြက် က် သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာအိုြစ်ို အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်း၏ 

ရထာက်ခ ချက်နှင့််အတူ  ြ်မ  ြ်ဖ နှစ်ဦ်းတ ိုို့၏  

ရထာက်ခ ချက် သ ိုို့မဟိုတ် အဆ ိုြါ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

ရမ ်းသည့်် နှစ်၊ လ၊  က်နှင့်် မရ ှ်းမရနှ င််းရမ ်းသည့်် အပခာ်း 

သက်ကက ်း ွယ်အ ို  တစ်ဦ်းဦ်း  ှ ြါက ယင််း၏ ရထာက်ခ  

ချက်က ို ြူ်းတ ွဲ တင်ပြ မည်။  

၆။ နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည် 

နည််းဥြရေ ၅ အ  စာ င််းရကာက်ယူထာ်းသည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

စာ င််းက ို စ စစ်ပြ ်း အသက်အတ က် အရထာက်အထာ်းမ ှ ရသာ သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ိုမျာ်းနှင့်် ပမန်မာန ိုင်င သာ်းအတ က် အရထာက်အထာ်း မ ှ ရသာ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းနှင့််စြ်လျဉ််း၍ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုအိုြစ်ို သတ်မှတခ်ျက် 

နှင့််စ  တ်ရထာက်ြ ့်မှု၊ ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ာှက်မှု လ ိုအြ်ချက်တ ိုို့က ို 

အန ်းစြ်ဆ ို်း မှန်ကန်မှု ှ ရစ န် သက်ဆ ိုင် ာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနထ ိုင် ာ 

ရန ာသ ိုို့  ြက် က် သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာအိုြစ်ို အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

 ာအ မမ်ှ ်းနှင့်အ်တူ က ိုယ်တ ိုင်က င််းဆင််း၍ စ ိုစမ််းရမ်းပမန််းမှုမျာ်း ပြြုလိုြ် မည်။ 

၇။ နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းနှင့််စြ်လျဉ််း၍ သက်ဆ ိုင် ာ လူဝင်မှုကက ်းကကြ်ရ ်းနှင့်် 

ပြည်သူူ့အင်အာ်းဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်ဦ်းစ ်းမှ ်းရ ို်းနှင့်် ည  န ှုင််းပြ ်း ပမ ြုွဲ့နယ်သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ ၏ ကက ်းကကြ်မှုပဖင့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်း ထိုတ်ရြ်းရ ်းအတ က် စ စဉ် ရဆာင် ွက် မည။် 
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၈။ နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည ်- 

 (က)  နည််းဥြရေ ၅ နှင့်် ၆ တ ိုို့အ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ 

စာ င််းက ို ရကာက်ယူပခင််း၊ စ စစ်ပခင််းတ ိုို့ ပြြုလိုြ်ပြ ်းရန က် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း မှတ်ြ ိုတင်စာ င််း (ြ ိုစ -၂) ပဖင့်် 

ပြြုစိုပြ ်း သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ အခ င့််အရ ်းမျာ်းက ို 

ခ စာ်းခ င့််ရြ်းန ိုင် န် အလ ိုို့ငှာ စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှုနှင့်် ကကည့််ရှု 

ရစာင့််ရ ှာက်မှု လ ိုအြ်ရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းနှင့်် 

အ ိုမင််းမစ မ််းသူမျာ်းက ို အမျ  ြု်းအစာ်း ခ ွဲ ပခာ်းရဖာ် ပြ၍  လူမှု 

ဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာန၏  သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ  

ကတ်ပြာ်း (ြ ိုစ -၃) က ို အခမွဲ့် ထိုတ်ရြ်း မည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) ြါ သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း  ှ သည့်် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူက စ  တ် 

ရထာက်ြ ့်မှုနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ပဖစ်ရစ၊ ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက် 

မှုနငှ့််စြ်လျဉ််း၍ပဖစ်ရစ ယင််းတ ိုို့   ှ သည့်် သက်ရသခ  

ကတ်ပြာ်းတ င် ပြင်ဆငရ်ြ်း န် တင်ပြြါက စ စစ်၍ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း မှတ်ြ ိုတင်စာ င််း (ြ ိုစ -၂) ၌ 

ပြင်ဆင်၍ သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်းအသစ်က ို ပြန်လည် 

ထိုတ်ရြ်း မည်။ 

 (ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်းက ို သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူအာ်းပဖစ်ရစ၊ ယင််း၏မ သာ်းစိုဝင် 

အာ်းပဖစ်ရစ၊ သက်ဆ ိုင် ာ  ြက် က် သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာ 

အိုြစ်ို အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်းမှ တစ်ဆင့််ပဖစ်ရစ ထိုတ်ရြ်း မည။် 
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၉။ နည််းဥြရေ ၃ အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် ြိုဂ္ ြုလ်သည် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း မှတ်ြ ိုတင်စာ င််း (ြ ိုစ -၂)နှင့််အတူ လိုြ်ငန််း 

ရဆာင် ွက်မှု အစ  င်ခ စာက ို လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ အနည််းဆ ို်း ၃ လ 

လျှင်တစ်ကက မ ် တင်ပြ မည။် ယင််း တင်ပြစာ မ တတ က ို သက်ဆ ိုင်သည့်် 

ရေသဆ ိုင် ာ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သ ိုို့ ရြ်းြ ိုို့ မည်။ 

၁၀။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း  ှ ရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ိုမင််းမစ မ််းသူသည် - 

(က) ဥြရေအ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ အခ င့််အရ ်းက ို ရြ်း န် 

တာဝန် ှ သည့်် ြိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့မဟိုတ် ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းထ  

ဥြရေြါ မ မ လ ိုအြ်သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

အခ င့််အရ ်းမျာ်းက ို ခ စာ်းခ င့််ပြြု န် ရတာင််းဆ ိုန ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ရတာင််းဆ ိုချက်က ို သက်ဆ ိုင် ာ 

ြိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့မဟိုတ ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ပငင််းြယ်ပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

လျစ်လျ ရှုပခင််းပြြုလျှင် ထ ိုြိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့မဟိုတ ်အဖ ွဲွဲ့အစည််းအာ်း 

ဥြရေအ  အရ ်းယူရြ်း န် က ိုယ်တ ိုင်ပဖစ်ရစ၊ ၎င််း၏ 

ရဆ မျ  ြု်းမ တ်ရဆ  တစ်ဦ်းဦ်းကပဖစ်ရစ၊  ြ်မ  ြ်ဖ သ ိုို့မဟိုတ် 

  ို်း  ာ်း   ြ်သာ တာဝန်ခ ြိုဂ္ ြုလ်ကပဖစ်ရစ သက်ဆ ိုင် ာ 

 ွဲစခန််းသ ိုို့ သတင််းရြ်း တ ိုင်ကကာ်းန ိုင်သည်။ 

၁၁။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း  ှ ရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

သ ိုို့မဟိုတ ်အ ိုမင််းမစ မ််းသူသည် - 

 (က) မကျန််းမာပခင််းရကကာင့်် ပဖစ်ရစ၊ အပခာ်းအရကကာင််းတစ်စ ို 

တစ် ာရကကာင့််ပဖစ်ရစ မ မ  ခ စာ်းခ င့်် ှ သည့်် အခ င့််အရ ်းက ို 
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ရတာင််းဆ ို န် မ မ က ိုယ်တ ိုင် မရဆာင် ွက်န ိုင်ြါက 

မ သာ်းစိုဝင်၊ ရဆ မျ  ြု်း မ တ်ရဆ ၊  ြမ်  ြ်ဖ သ ိုို့မဟိုတ် 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ တာဝန်ခ  ြိုဂ္ ြုလ်က ို က ိုယစ်ာ်းလှယ်လွှွဲစာ 

နှင့််အတူ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်း ရြ်းအြ်၍ 

မ မ က ိုယစ်ာ်း ရဆာင် ွက်ရစန ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ(က)အ  ရဆာင် ွက်ပခင််းမှအြ မ မ အာ်း 

ထိုတ်ရြ်းထာ်းရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို  သက်ရသခ  

ကတ်ပြာ်းက ို အပခာ်းသူ တစ်ဦ်းဦ်းအာ်း လွှွဲရပြာင််းရြ်းပခင််း 

မပြြု ။ 

(ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်းက ို ဆက်လက် 

က ိုင်ရဆာင်လ ိုပခင််း မ ှ သည့််အခါ သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် 

လူမှုဝန်ထမ််း အ ာ ှ ထ သ ိုို့ ပြန်လညအ်ြ်နှ  မည။် 

(ဃ)  သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း ရြျာက်ဆ ို်းြါက 

သ ိုို့မဟိုတ် ြျက်စ ်းြါက သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ ထ  အရကကာင််းကကာ်း မည်။  

၁၂။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် သက်ဆ ိုင် ာ ခရ ိုင် လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ နှင့်် ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ တ ိုို့၏ တင်ပြချက်အ  သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူ တစ်ဦ်းဦ်းက နည််းဥြရေ ၁၁ နည််းဥြရေခ ွဲ 

(က) အ  ရဆာင် ွက်ပခင််းမှအြ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်းက ို 

အပခာ်းသူတစ်ဦ်းဦ်းအာ်း လွှွဲရပြာင််းရြ်းရကကာင််း စ စစ်ရတ ွဲ့ ှ ြါက  ယင််း၏ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်းက ို သ မ််းဆည််းပြ ်း သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ိုမျာ်း မှတ်ြ ိုတင်စာ င််းမှ ြယဖ်ျက် မည။်  
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၁၃။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း က ိုင်ရဆာင်ရသာ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူ က ယ်လ န်သည့််အခါ 

မ သာ်းစိုဝင် တစ်ဦ်းဦ်းသည် ယင််း က ယ်လ န်သည့််ရနို့မှ  က်ရြါင််း ၃၀ 

အတ င််း ရအာက်ြါအတ ိုင််း ရဆာင် ွက် မည် - 

 (က)  က ယ်လ န်သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််း 

သူ၏ သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်းက ို သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် 

လူမှုဝန်ထမ််း အ ာ ှ ထ  ပြန်လည်အြ်နှ  မည။် 

 (ခ)     က ယ်လ န်သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူ 

က ိုင်ရဆာင်သည့်် သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း ရြျာက်ဆ ို်းရန 

သည့််အခါ သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််း အ ာ ှ ထ  

အရကကာင််းကကာ်း မည်။  

၁၄။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း   ှ ရသာ သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ို သ ိုို့မဟိုတ် အ ိုမင််းမစ မ််းသူ တစ်ဦ်းဦ်းက နည််းဥြရေ ၁၀ 

နည််းဥြရေခ ွဲ  (က) အ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် အခ င့််အရ ်း 

တစ် ြ် ြ်ရြ်း န် ရတာင််းဆ ိုသည့််အခါ တာဝန် ှ သည့်် သက်ဆ ိုင် ာ 

ြိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့မဟိုတ် အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ပငင််းဆ ိုပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် လစ်လျ ရှု 

ပခင််းပြြုြါက ဥြရေ ြိုေ်မ ၅၇ အ  အရ ်းယူပခင််း ခ  မည။်  
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အခန်ြီး (၃) 

မ ဘဘ ိုြီးဘ ာြီးမ ာြီးအာြီး စရ တဒ် ာက်ပံ့်ပခင်ြီးနှင့်် ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရှာကပ်ခင်ြီး 

ဆ ိုင်ရာသာြီးသမ ြီးဒပမြီးတ ို့်၏ တာဝန်မ ာြီး 

၁၅။ တာဝန် ှ  အ ွယ်ရ ာက်သူ မ သာ်းစိုဝင် သာ်းသမ ်းနှင့််ရပမ်းတ ိုို့သည်- 

(က) မ    ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း ၎င််းတ ိုို့၏ လ ိုအြ်ရသာ အစာ်း 

အရသာက်၊ ရဆ်းဝါ်းမျာ်း၊ အဝတအ်ထည်မျာ်းနှင့်် အသ ို်း 

အရဆာင်ြစစည််းမျာ်းက ို ရထာက်ြ ့် မည။် 

(ခ) မ    ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း အသက်အ ွယ်အရလျာက် ရနရ ်း 

ထ ိုင်ရ ်းအတ က် လ ယ်ကူ အဆင်ရပြရစ န် စ စဉ်ထာ်း ှ  

 မည်။ 

 (ဂ) မ    ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း မ သာ်းစို ြ ိုစ မြျက် ရန ်းရထ ်းစ ာပဖင့် ်

ရစာင့််ရ ှာက်မှုပြြုန ိုင် န် မ သာ်းစိုဝင် အချင််းချင််း စည််းစည််း 

လ ို်းလ ို်းပဖင့်် ကက ြု်းြမ််းရဆာင် ွက် မည။် 

 (ဃ) မ    ို်း  ာ်းမျာ်း၏ ရိုြ်ြ ိုင််းနှင့်် စ တ်ြ ိုင််းဆ ိုင် ာ ကျန််းမာ 

ရ ်းအတ က် ကျန််းမာရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်သူမျာ်းပဖင့်် ြ ိုမှန် 

ပဖစ်ရစ၊ အခါအာ်းရလျာ်စ ာပဖစ်ရစ ကျန််းမာရ ်းရစာင့်် 

ရ ာှက်မှု ရြ်း မည်။ 

 (င) မ    ို်း  ာ်းမျာ်းက ို သာ်းသမ ်းဝတတ ာ်းအ  အရပခခ အာ်းပဖင့်် 

ပြြုစိုရစာင့််ရ ှာက် န် တာဝန် ှ သည။် 

(စ) အတူမရနသည့်် မ    ို်း  ာ်းမျာ်းထ  သ ာ်းရ ာက် 

လည်ြတ်ရတ ွဲ့ဆ ိုပြ ်း လ ိုအြ်သညမ်ျာ်းက ို ြ ့်ြ ို်းရြ်း မည်။ 

အကယ်၍  ြ်ရဝ်းတ င် ရ ာက်ရနြါက မ    ို်း  ာ်းမျာ်း၏ 
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ကျန််းမာရ ်း၊ စာ်းဝတ်ရနရ ်းနှင့်် လူမှုရ ်းက စစမျာ်းက ို 

ဖိုန််းပဖင့််ပဖစ်ရစ၊ အပခာ်း တစ်နည််းနည််းပဖင့်် ပဖစ်ရစ 

အဆက်အသ ယ် ပြြုလိုြ် မည။် 

၁၆။ တာဝန် ှ  အ ွယ်ရ ာက်သူ  မ သာ်းစိုဝင် သာ်းသမ ်းနှင့််  ရပမ်း 

တ ိုို့သည် အထူ်းသပဖင့််  ဆင််း ွဲချ  ြုွဲ့တွဲ့်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယတ် ိုင်  ြ်တည် 

န ိုင်ပခင််းမ ှ သည့်် စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှု လ ိုအြ်ရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို မ   

  ို်း  ာ်းမျာ်းက ို လစဉ်ပဖစ်ရစ၊ တစ်လ ို်းတည််းပဖစ်ရစ စ  တရ်ထာက်ြ ့်ရကက်း 

ရြ်း န် အဓ က တာဝန် ှ သည။် 

၁၇။ စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှုလ ိုအြ်ရသာ မ    ို်း  ာ်း တစ်ဦ်းဦ်းသည် တာဝန် ှ  

အ ွယ်ရ ာက်သူ မ သာ်းစိုဝင် သာ်းသမ ်းမျာ်းနှင့်် ရပမ်းမျာ်းအရြေါ် စ  တ်  

ရထာက်ြ ့်ရကက်း  ရလျှာက်ထာ်းမှုက ို  က ိုယ်တ ိုင်ပဖစ်ရစ၊ ၎င််းတ ိုို့၏ 

ရဆ မျ  ြု်းမ တ်ရဆ  သ ိုို့မဟိုတ်   ြ်မ  ြ်ဖ သ ိုို့မဟိုတ်   ို်း  ာ်း  ြ်သာ 

တာဝန်ခ က ို က ိုယစ်ာ်းလှယ်လွှွဲအြ်၍ပဖစ်ရစ ရလျှာက်ထာ်းန ိုင်သည်။ 

၁၈။ စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှုလ ိုအြ်ရသာ မ    ို်း  ာ်း တစ်ဦ်းဦ်းကပဖစ်ရစ၊ 

၎င််းက ိုယစ်ာ်းရဆာင် ွက် န် နည််းဥြရေ ၁၇ အ  က ိုယစ်ာ်းလှယ် လွှွဲအြ ်

ပခင််းခ  သည့်် ၎င််းတ ိုို့၏ ရဆ မျ  ြု်းမ တ်ရဆ  သ ိုို့မဟိုတ်  ြမ်  ြ်ဖ သ ိုို့မဟိုတ် 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ တာဝန်ခ ကပဖစ်ရစ တာဝန် ှ  အ ွယရ် ာက်သူ မ သာ်းစိုဝင် 

သာ်းသမ ်း သ ိုို့မဟိုတ် ရပမ်းမျာ်းအရြေါ်တ င် လစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လ ို်းတည််း 

စ  တ် ရထာက်ြ ့်ရကက်းရြ်း န် သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်တ ာ်းရ ို်းတ င် 

သတ်မှတခ်ျက်မျာ်းနှင့််အည  ရလျှာက်ထာ်းန ိုင်သည။် 

၁၉။ စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်း ရလျှာက်ထာ်းမှုတ င် ရလျှာက်ထာ်းခ   

သူသည ် မ    ို်း  ာ်းက ို စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်းရြ်း န် ဥြရေ ြိုေ်မ ၁၈ 
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အ  မ သာ်းစိုဝင် အပခာ်းတာဝန် ှ သူတ ိုို့က ို ြူ်းတ ွဲ ရလျှာက်ထာ်းခ  သူအပဖစ် 

ထည့််သ င််းရြ်း န် ယင််းအမှုစ ွဲဆ ိုခ  သည့်် တ ာ်းရ ို်းတ င် ရလျှာက်ထာ်း 

န ိုင်သည။်  

၂၀။  သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်တ ာ်းရ ို်းသည် ဥြရေ ြိုေ်မ ၂၀ (က) အ  

အမ န်ို့ချမှတ် ာတ င် စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်းက ို တစ်လ ို်းတည််းရြ်းရစ န် 

ချမှတ်လျှင် အမ န်ို့ချမှတ်သည့််ရနို့မှ တစ်လအတ င််း ရြ်းရစ န်       

ရသာ်လည််းရကာင််း၊ လစဉ်စ  တ် ရထာက်ြ ့်ရကက်းရြ်းရစ န် 

ချမှတ်လျှင် စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်း ရလျှာက်လွှာတင်သည့်် ရနို့ က်မှ 

စတင်၍ တ က်ချက်ပြ ်း ရြ်းရစ န်ရသာ်လည််းရကာင််း ထည့််သ င််း ချမှတ် 

 မည်။  

၂၁။ တ ာ်းရ ို်းက အမ န်ို့ချမှတ်ပခင််း ခ  သူသည် ရပြာင််းလွဲလာသည့်် 

အရပခအရနအ  စ  တ် ရထာက်ြ ့်ရကက်းရြ်း န် လ ိုရလာက်ရသာ 

ရင ရကက်းနှင့်် ြစစည််း မ ှ လျှင်ပဖစ်ရစ၊ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်န ိုင်စ မ််း မ ှ လျှင် 

ပဖစ်ရစ ချမတှ်ထာ်းသည့်် စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်းက ို ရလျှာ့်ရြါ ့် ခ င့််ပြြု န် 

သ ိုို့မဟိုတ် ကင််းလ တ်ခ င့်် ပြြု န် ယင််းအမ နိ်ု့က ို ချမှတ်ခွဲ့်သည့်် 

သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်တ ာ်းရ ို်းတ င် ရလျှာက်ထာ်းန ိုင်သည။်  

၂၂။ နည််းဥြရေ ၂၁ အ  ရလျှာက်ထာ်းချက်နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ 

သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်တ ာ်းရ ို်းသည် လ ိုအြ်ရသာ သက်ရသနှင့်် 

အရထာက်အထာ်းမျာ်းက ို စစ်ရဆ်းပြ ်း  သင့််ရလျာ်သည့်် အမ နို့် တစ် ြ် ြ်က ို 

ပြင်ဆင် ချမတှ်န ိုင်သည။်  

၂၃။ နည််းဥြရေ ၂၂ အ  တ ာ်းရ ို်းက စ  တရ်ထာက်ြ ့်ရကက်းက ို 

ရလျှာ့်ရြါ ့် ခ င့််ပြြုရကကာင််း သ ိုို့မဟိုတ ် ကင််းလ တ်ခ င့််ပြြုရကကာင််း အမ နိ်ု့ 
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ချမှတ်ြါက သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် စ  တ်ရထာက်ြ ့်မှု 

လ ိုအြ်ရသာ မ     ို်း  ာ်းအာ်း ထ ိုက်သင့််ရသာ အရထာက်အြ ့် 

အကူအည  ရြ်း မည်။ 

 

အခန်ြီး (၄) 

ဘ ိုြီးဘ ာြီးရ ပ်သာ တည်ဒ ာင်  င့််လှစ်ပခင်ြီးနှင့််  

သက်ကက ြီးရယွ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရှာကဒ်ရြီးလိုပင်န်ြီး လိုပ်က ိုင်ပခင်ြီး 

၂၄။ ပြည်တ င််း ပြည်ြမှ ြိုဂ္လ ကနှင့်် အစ ို်း  မဟိုတ်ရသာ လူမှုရ ်း 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းသည်   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို  ရနို့ြ ို င််း 

ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းဌာနက ို တညရ်ထာင်လ ိုလျှင် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း 

သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်းမှတစ်ဆင့်် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ 

ြ ိုစ  (၄) ပဖင့်် ရလျှာက်ထာ်း မည်။ 

၂၅။ နည််းဥြရေ ၂၄ အ  တညရ်ထာင်ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ ရလျှာက်ထာ်းသည့်် 

  ို်း  ာ်း   ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း 

ဌာနသည်- 

(က) ကျန််းမာရ ်းရစာင့််ရ ာှက်မှုစနစ် ပြည့််စ ိုရကာင််းမ န်ပြ ်း 

ဆ ာဝန်၊ သူန ပြြုနှင့်် ရဆ်းခန််းတ ိုို့က ို စ စဉ်ထာ်း ှ  မည်။ 

(ခ) ကျန််းမာရ ်းအတ က် ရလရကာင််းရလသန်ို့ ရကာင််းမ န်စ ာ 

  ှ န ိုင် မည။် 

(ဂ)      သန်ို့ ှင််းရသာ ြတ်ဝန််းကျင် အရပခအရန  ှ  မည။်  
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(ဃ) အဆင်ရပြလ ယ်ကူစ ာ လှုြ် ှာ်းသ ာ်းလာ ရနထ ိုင်န ိုင် န် 

လ ိုအြ်ရသာ ြစစည််းမျာ်း တြ်ဆငထ်ာ်း ှ  မည။် 

(င) က ိုယလ်က်လှုြ ်ှာ်း အာ်းကစာ်း ပြြုလိုြ်န ိုင်သည့်် ရန ာနှင့် ်

သင့််ရတာ်သည့်် အာ်းကစာ်း ြစစည််းမျာ်း စ စဉ်ထာ်း ှ  မည။်  

(စ) မ မ တ ိုို့ ယ ိုကကည် ာ  ာသာအလ ိုက် က ို်းက ယ်ကျင့််ကက  

အာ်းထိုတ်န ိုင် န် စ စဉ် ရဆာင် ွက်ထာ်း မည်။ 

 (ဆ) အမျ  ြု်းသာ်း/အမျ  ြု်းသမ ်း သ ်းသနိ်ု့အ ြ်ရဆာင်မျာ်း ထာ်း ှ  မည။် 

၂၆။  သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာန တာဝန်ခ ြိုဂ္ ြုလ်၊ 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ တာဝန်ခ ြိုဂ္ ြုလ် သ ိုို့မဟိုတ်   ို်း  ာ်း  ြ်သာ ကက ်းကကြ်မှု 

ရကာ်မတ ဝင်မျာ်းအနက် အနည််းဆ ို်း ရကာ်မတ ဝင် တစ်ဦ်းသည် ရအာက်ြါ 

အ ညအ်ချင််း တစ် ြ် ြ် ှ သူ ပဖစ် မည် - 

(က)  လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနက အသ အမှတ်ပြြုသည့်် သက်ကက ်း  

 ွယ်အ ို  ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း သင်တန််း တက်ရ ာက်ရအာင် 

ပမင်ပြ ်းသူ၊ 

(ခ)   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း 

ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာန တစ်ခိုခိုတ င် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်မှု အရတ ွဲ့အကက ြု ှ သူ။ 

၂၇။ ပြည်တ င််း ပြည်ြမှ ြိုဂ္လ ကနှင့်် အစ ို်း  မဟိုတ်ရသာ 

လူမှုရ ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ သက်ကက ်း ွယ်အ ို ကကည့််ရှု 

ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း လိုြ်ငန််းတစ်ခိုခိုက ို လိုြ်က ိုင်လ ိုလျှင် သက်ဆ ိုင် ာ 

တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်းမှတစ်ဆင့်် 

လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ ြ ိုစ (၅)ပဖင့်် ရလျှာက်ထာ်း မည် - 
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 (က) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုထ  အ မ်တ ိုင် ာရ ာက် ရစာင့််ရ ှာက် 

ပခင််းလိုြ်ငန််း သ ိုို့မဟိုတ် ရစတန ့်ဝန်ထမ််း အရပခပြြု 

ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းလိုြ်ငန််း၊ 

 (ခ)   ို်း  ာ်းရနို့ြ ိုင််း ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းလိုြ်ငန််း၊ 

 (ဂ) အ မအ်ရပခပြြု ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းလိုြ်ငန််း၊ 

 (ဃ)  ြ ်ွာအရပခပြြု ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းလိုြ်ငန််း၊ 

၂၈။ နည််းဥြရေ ၂၇  အ  လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့််  ှ  န် ရလျှာက်ထာ်း ာတ င် 

ရအာက်ြါ အချက်မျာ်းက ို ရဖာ်ပြ မည် - 

 (က) ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်န ိုင်မည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုဦ်းရ ၊ 

 (ခ) ကျန််းမာရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်မှု အစ အစဉ်၊ 

 (ဂ) လူမှုရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်မှု အစ အစဉ်၊ 

 (ဃ) ရက ်းရမ ်းမှု အစ အစဉ်၊ 

 (င) စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်းရြ်းမည့်် အစ အစဉ် ( ှ လျှင်)၊ 

  (စ) ဝန်ကက ်းဌာနက သတ်မှတ်ရသာ အပခာ်းအချက်မျာ်းနှင့်် 

လိုြ်ငန််း အစ အစဉ်။ 

၂၉။ သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််း 

ဦ်းစ ်းမှ ်းသည ်- 

 (က) နည််းဥြရေ ၂၄ နှင့်် နည််းဥြရေ ၂၇ အ  ရလျှာက်ထာ်း 

ချက်မျာ်းက ို စ စစ်ပြ ်း လ ိုအြ်ြါက ပမ ြုွဲ့နယ်လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ ၊ ရစတန ့်လူမှုဝန်ထမ််း အ ာ ှ နှင့်် သက်ဆ ိုင် ာ 

 ြ်က က် သ ိုို့မဟိုတ ် ရကျ်း ွာအိုြစ်ို အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်းတ ိုို့နှင့်် 

အတူ က င််းဆင််း စစ်ရဆ်း မည်။  
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 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ(က)အ  လ ိုအြ်ရသာ စ စစ်မှုနှင့်် စစ်ရဆ်းမှု 

မျာ်းပြြုလိုြ်၍ တည်ရထာင် ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ သ ိုို့မဟိုတ် လိုြ်ငန််း 

လိုြ်က ိုင်ခ င့်် ထိုတ်ရြ်း န် သင့်် မသင့်် သရ ာထာ်း 

မှတ်ချက်နှင့််အတူ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ ဆက်လက် 

တင်ပြ မည်။ 

၃၀။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် - 

(က) နည််းဥြရေ ၂၄ အ  ရလျှာက်ထာ်းချက်နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ 

နည််းဥြရေ ၂၉၊ နည််းဥြရေခ ွဲ  (ခ) အ  သက်ဆ ိုင် ာ 

တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််း 

ဦ်းစ ်းမှ ်းက တင်ပြသည့်် သရ ာထာ်းမှတ်ချက်တ ိုို့က ို 

စ စစ်ပြ ်း တညရ်ထာင် ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ ထိုတ်ရြ်း န် ခ င့််ပြြုပခင််း 

သ ိုို့မဟိုတ် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြြုန ိုင်သည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ခ င့််ပြြုြါက တည်ရထာင်ခ င့််  

ပြြုမ န်ို့သက်တမ််းက ို ရလျှာက်ထာ်းသူ၏ ဆနဒအ  တစ်နှစ် 

ပဖစ်ရစ၊ နှစ်နှစ်ပဖစ်ရစ၊ သ ို်းနှစ်ပဖစ်ရစ ခ င့််ပြြုပြ ်း စည််းကမ််း 

ချက်မျာ်း သတ်မှတ၍် ရလျှာက်ထာ်းသူအာ်း တည်ရထာင် 

ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့က ို ြ ိုစ  (၆) ပဖင့်် ထိုတ်ရြ်း မည်။ 

 (ဂ) နည််းဥြရေခ ွဲ (ခ)အ  တည်ရထာင်ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ ထိုတ်ရြ်း 

သည့််အခါ   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာနသည် စ ်းြ ာ်းရ ်း အလ ိုို့ငှာ 

တည်ရထာင်ဖ င့််လှစ်ပခင််း ပဖစ်ြါက ယင််းတညရ်ထာင် 

ဖ င့််လှစ်သူအာ်း ယင််းလက်ခ သည့််   ို်း  ာ်း ဦ်းရ ရြေါ် 
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မူတည်ပြ ်း ဝန်ကက ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် နှုန််းထာ်း 

အတ ိုင််း အခရကက်းရင က ို ပမန်မာန ိုင်င သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

ဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင သ ိုို့ ရြ်းသ င််း ရစ မည်။ 

၃၁။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် - 

 (က) နည််းဥြရေ ၂၇ အ  ရလျှာက်ထာ်းချက်နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ 

နည််းဥြရေ ၂၉၊ နည််းဥြရေခ ွဲ (ခ) အ  သက်ဆ ိုင် ာ 

တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််း ဦ်းစ ်း 

မှ ်းက တင်ပြသည့်် သရ ာထာ်း မှတ်ချက်တ ိုို့က ို စ စစ်ပြ ်း 

လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် ထိုတ်ရြ်း န် ခ င့််ပြြုပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပငင််းြယပ်ခင််း ပြြုန ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ခ င့််ပြြုြါက လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် 

သက်တမ််းက ို ရလျှာက်ထာ်းသူ၏ ဆနဒအ  တစ်နစှ်ပဖစ်ရစ၊ 

နှစ်နှစ်ပဖစ်ရစ၊ သ ို်းနှစ်ပဖစ်ရစ ခ င့််ပြြုပြ ်း စည််းကမ််းချက်မျာ်း 

သတ်မှတ၍် ရလျှာက်ထာ်းသူအာ်း လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့််က ို 

ြ ိုစ  (၇) ပဖင့်် ထိုတ်ရြ်း မည။် 

 (ဂ) လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် ထိုတ်ရြ်းသည့််အခါ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

ကကည့််ရှု  ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်း လိုြ်ငန််းသည် စ ်းြ ာ်းရ ်း 

အလ ိုို့ငှာ လိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုင်ပခင််း ပဖစ်ြါက ယင််းလိုြ်ငန််း 

တညရ်ထာင်သူအာ်း ယင််းလက်ခ သည့််   ို်း  ာ်း ဦ်းရ ရြေါ် 

မူတည်ပြ ်း ဝန်ကက ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့်် နှုန််းထာ်း 

အတ ိုင််း အခရကက်းရင က ို ပမန်မာန ိုင်င သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

ဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင သ ိုို့ ရြ်းသ င််းရစ မည်။  
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၃၂။   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း ရစာင့််ရ ှာက် 

ရ ်းဌာန တည်ရထာင် ဖ င့််လှစ်ပခင််းနှင့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ကကည့််ရှုရစာင့်် 

ရ ာှက်ရ ်း လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ပခင််းတ ိုို့သည် စ ်းြ ာ်းရ ်းအလ ိုို့ငှာ မဟိုတ် ွဲ 

ရစတန ့်ဝန်ထမ််း လိုြ်က ိုင် ရဆာင် ွက်ပခင််းပဖစ်ြါက နည််းဥြရေ ၃၀ 

နည််းဥြရေခ ွဲ (ဂ)နှင့်် နည််းဥြရေ ၃၁ နည််းဥြရေခ ွဲ (ဂ) တ ိုို့တ င် သတ်မှတ် 

ထာ်းရသာ အခရကက်းရင  ရြ်းသ င််းပခင််းမှ ကင််းလ တ်ခ င့်် ှ သည။် 

၃၃။   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ှာက် 

ရ ်းဌာန တည်ရထာင် ခ င့််ပြြုမ န်ို့   ှ သူသည် တည်ရထာင်ခ င့််ပြြုမ န်ို့ 

သက်တမ််း မကိုန်ဆ ို်းမ   က်ရြါင််း ၆၀ ကက ြုတင်၍ သက်တမ််း တ ို်းပမ င့်် 

ရြ်း န် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ ်ပြည်နယ် လူမှုဝနထ်မ််းရ ို်းမ ှ

တစ်ဆင့်် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ ြ ိုစ (၈) ပဖင့်် ရလျှာက်ထာ်း မည်။ 

၃၄။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် 

  ှ သူသည ် လိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုင်ခ င့်် သက်တမ််းမကိုန်ဆ ို်းမ   က်ရြါင််း 

၆၀ ကက ြုတင်၍ သက်တမ််း တ ို်းပမ င့််ရြ်း န် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း 

သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််းရ ို်းမှတစ်ဆင့်် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ 

ြ ိုစ  (၉) ပဖင့်် ရလျှာက်ထာ်း မည်။ 

၃၅။ သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််း 

ဦ်းစ ်းမှ ်းသည် နည််းဥြရေ ၃၃ နှင့်် ၃၄ တ ိုို့အ  တည်ရထာင်ခ င့််ပြြုမ နို့်နှင့်် 

လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် သက်တမ််း တ ို်းပမ င့််ရြ်း န် ရလျှာက်ထာ်းချက်မျာ်းက ို 

စ စစ်၍ လ ိုအြ်ြါက ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ ၊ ရစတန ့် လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ တ ိုို့နှင့်် သက်ဆ ိုင် ာ  ြ်က က် သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာအိုြ်စို 
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အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်းတ ိုို့နှင့််အတူ က င််းဆင််းစစ်ရဆ်းပြ ်း သရ ာထာ်းမှတ်ချက် 

နှင့််အတူ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ ဆက်လက် တင်ပြ မည်။ 

၃၆။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် -  

(က) နည််းဥြရေ ၃၅ အ  တင်ပြချက်က ို စ စစ်ပြ ်း ခ င့််ပြြုမ န်ို့နှင့်် 

လိုြ်က ိုင်ခ င့််သက်တမ််း တ ို်းပမ င့််ရြ်း န် ရလျှာက်ထာ်းပခင််းက ို 

ခ င့််ပြြုပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပငင််းြယ်ပခင််း ပြြုန ိုင်သည။် 

(ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  သက်တမ််းတ ို်းပမ င့်် န် ခ င့််ပြြုြါက 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း 

ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းဌာနအတ က် တည်ရထာင် ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ ြ ိုစ  

(၆) တ င် လည််းရကာင််း၊ သက်ကက ်း ွယ်အ ို ကကည့််ရှုရစာင့်် 

ရ ာှက်ရ ်း လိုြ်ငန််းအတ က် လိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုင်ခ င့်် ြ ိုစ  

(၇) တ င် လည််းရကာင််း သက်တမ််း တ ို်းပမ င့်် ရြ်း မည။် 

ထ ိုသ ိုို့ သက်တမ််း တ ို်းပမ င့််ရြ်း ာတ င် ရစတန ့်ဝန်ထမ််း 

မဟိုတသ်ည့်် စ ်းြ ာ်းရ ်း လိုြ်ငန််းပဖစ်ြါက ရလျှာက်ထာ်း 

သူအာ်း သတ်မှတထ်ာ်းရသာ အခရကက်းရင က ို ရြ်းသ င််းရစ 

 မည်။ 

၃၇။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် -  

 (က) တည်ရထာင် ခ င့်် ပြြုမ န်ို့ ထိုတ်ရြ်းထာ်းရသာ   ို်း  ာ်း 

  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ှာက် 

ရ ်းဌာနမျာ်းက ိုလည််းရကာင််း၊  လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့််    

ထိုတ်ရြ်းထာ်းရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက် 

ရ ်းလိုြ်ငန််းမျာ်းက ိုလည််းရကာင််း သတ်မှတထ်ာ်းရသာ 
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စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ို လ ိုက်န ရဆာင် ွက်ပခင််း  ှ  မ ှ  

စစ်ရဆ်းပခင််းနှင့်် ကက ်းကကြ်ပခင််းတ ိုို့ ရဆာင် ွက် မည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) ြါ စစ်ရဆ်းပခင််းနှင့်် ကက ်းကကြ်ပခင််းတ ိုို့က ို 

ရဆာင် ွက် န် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းမှ ်း၊ ခရ ိုင်လူမှု ဝန်ထမ််းအ ာ ှ  

သ ိုို့မဟိုတ် ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ က ို တာဝန် 

ရြ်းအြ ်န ိုင်သည။် 

၃၈။ နည််းဥြရေ ၃၇ နည််းဥြရေခ ွဲ (ခ) အ  တာဝန်ရြ်းအြ်ပခင််းခ  သည့်် 

ြိုဂ္ ြုလ်သည ်- 

 (က) လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာန၏ ညွှန်ကကာ်းချက်နှင့််အည  

  ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််း 

ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာနမျာ်းက ိုလည််းရကာင််း၊ သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ို ကကည့််ရှု ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်း လိုြ်ငန််းမျာ်းက ို 

လည််းရကာင််း က ိုယတ် ိုင်သ ာ်းရ ာက်၍ သတ်မှတထ်ာ်းရသာ 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းနှင့်် ည  မည  စစ်ရဆ်းပခင််းနှင့်် ကက ်းကကြ် 

ပခင််းတ ိုို့ ရဆာင် ွက် မည်။ 

 (ခ) သက်ဆ ိုင် ာ   ို်း  ာ်း  ြ်သာကက ်းကကြ်မှုရကာ်မတ  ဖ ွဲွဲ့စည််း 

ရဆာင် ွက်မှုက ို ကကည့််ရှု ရလ့်လာပြ ်း လ ိုအြ်ရသာ အချက် 

အလက်မျာ်းက ို   ို်း  ာ်း  ြ်သာ တာဝန်ခ ြိုဂ္ ြုလအ်ာ်း အကက  

ပြြု မည်။ 

 (ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းဌာန တာဝန်ခ  

ြိုဂ္ ြုလ်၏ ရဆာင် ွက်မှုက ို ကကည့််ရှုရလ့်လာပြ ်း လ ိုအြ်ရသာ 
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အချက်အလက်မျာ်းက ို ယင််းတာဝန်ခ  ြိုဂ္ ြုလ်အာ်း အကက  

ပြြု မည်။ 

၃၉။   ို်း  ာ်း  ြ်သာ တာဝန်ခ ြိုဂ္ ြုလ်သည် ရအာက်ြါ အ ညအ်ချင််း 

မျာ်းနှင့်် ပြည့််စ ိုသည့်် ြိုဂ္ ြုလ် အနည််းဆ ို်း ငါ်းဦ်းပဖင့််   ို်း  ာ်း  ြ်သာ 

ကက ်းကကြ်မှု ရကာ်မတ က ို ဖ ွဲွဲ့စည််း မည် - 

 (က) ပမန်မာန ိုင်င သာ်းပဖစ်သူ၊  

 (ခ) အသက် ၂၅ နှစ်ထက် မငယ်၊ အသက် ၆၅ နှစ်ထက် 

မကက ်းသူ၊ 

 (ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း ကျန််းမာရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်မှု၊ 

လူမှုရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်မှု ရြ်းလ ိုစ တ် ှ သူ၊ 

 (ဃ) အကျင့််စာ  တတ ရကာင််းမ န်သူ၊ 

 (င) ကျန််းမာသန်စ မ််းသူ၊ 

 (စ)   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုရစာင့််ရ ှာက် 

ရ ်းနယ်ြယ်တ င် အရတ ွဲ့အကက ြု ှ သူ။ 

၄၀။   ို်း  ာ်း  ြ်သာ  တာဝန်ခ  ြိုဂ္ ြုလ်သည ်- 

 (က) နည််းဥြရေ ၃၉ အ  ရ ်ွးချယ်ဖ ွဲွဲ့စည််းထာ်းသည့််   ို်း  ာ်း 

  ြ်သာ ကက ်းကကြ်မှု ရကာ်မတ ဝင်မျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််းပြ ်း 

ရကာ်မတ ဝင်မျာ်းထွဲမှ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င််းရ ်းမှ ်း၊  ဏ္ဍာရ ်း 

မှ ်းနှင့်် စာ င််းစစ်တ ိုို့က ို ရ ွ်းချယ ်တာဝန်ရြ်း မည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ရ ်ွးချယ ် တာဝန်ရြ်း ာတ င် 

လိုြ်ငန််းအ  လ ိုအြ်ြါက ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ တ ွဲဖက်အတ င််း 
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ရ ်းမှ ်း၊ တ ွဲဖက် ဏ္ဍာရ ်းမှ ်းနှင့်် တ ွဲဖက်စာ င််းစစတ် ိုို့က ို 

ထည့််သ င််းဖ ွဲွဲ့စည််းန ိုင်သည်။ 

 (ဂ) လစ်လြ်သ ာ်းရသာ   ို်း  ာ်း  ြ်သာကက ်းကကြ်မှု ရကာ်မတ ဝင် 

ရန ာတ င် နည််းဥြရေ ၃၉ ြါ အ ညအ်ချင််းမျာ်းနှင့်် 

ပြည့််စ ိုသူက ို အစာ်းထ ို်းရ ်ွးချယ် တာဝန်ရြ်းန ိုင်သည။် 

၄၁။   ို်း  ာ်း   ြ်သာ  သ ိုို့မဟိုတ်  သက်ကက ်း  ွယ်အ ို ရနို့ြ ို င််း    

ရစာင့််ရ ာှက်ရ ်းဌာန တာဝန်ခ    ြိုဂ္ ြုလ်သည် - 

 (က)   ို်း  ာ်းမျာ်းနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ လ ိုအြ်ချက်မျာ်းနှင့်် 

စည််းကမ််းချက်မျာ်းက ို သတ်မှတထ်ာ်း ှ ပြ ်း အမျာ်းပြညသူ် 

သ  ှ  န် ရဆာင် ွက် မည်။ 

 (ခ) အ ိုမင််းမစ မ််းသူမျာ်းနှင့်် စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှု လ ိုအြ်ရသာ 

  ို်း  ာ်းမျာ်းက ို ဦ်းစာ်းရြ်း၍ လက်ခ  မည်။ 

 (ဂ)   ို်း  ာ်းမျာ်းက ို အန ်းကြ် ကျန််းမာရ ်း ရစာင့််ရ ာှက်မှု၊ 

လူမှုရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်မှု၊ ရနို့စဉ် ရက ်းရမ ်းရစာင့််ရ ှာက်မှု 

တ ိုို့ရြ်း န် တစ်ဦ်းချင််းပဖစ်ရစ၊ အဖ ွဲွဲ့ဖ ွဲွဲ့စည််း၍ ပဖစ်ရစ 

တာဝန်ခ ွဲရဝရြ်း မည်။ 

 (ဃ) လ ိုအြ်ရသာ ဝန်ထမ််းမျာ်းက ို မ မ တ ိုို့၏  န်ြ ိုရင  အရပခအရန 

အ  ဝန်ထမ််းဖ ွဲွဲ့စည််းြ ိုနှင့််အည  ခန်ို့အြတ်ာဝန်ရြ်းန ိုင်သည။် 

 (င)   ို်း  ာ်းမျာ်းက ို ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်ပခင််းနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ 

လိုြ်ငန််း ရဆာင် ွက်မှု အစ  င်ခ စာအာ်း အနည််းဆ ို်း 

ရလ်းလလျှင် တစ်ကက မ ်လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ အစ  င် 

ခ  မည်။ ယင််း အစ  င်ခ စာ မ တတ က ို သက်ဆ ိုင် ာ 
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တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြညန်ယ ်လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းမှ ်း၊ 

ခရ ိုင် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ နှင့်် ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််း 

အ ာ ှ တ ိုို့ထ  ရြ်းြ ိုို့ မည်။ 

၄၂။   ို်း  ာ်း  ြ်သာ ကက ်းကကြ်မှုရကာ်မတ  သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းဌာနသည်   ို်း  ာ်းမျာ်းက ို ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်ပခင််း 

လိုြ်ငန််းနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ ရအာက်ြါလိုြ်ငန််းမျာ်းက ို ရဆာင် ွက် မည် - 

 (က) အရဆာင်တ င် ရန ာချထာ်းပခင််း၊ 

 (ခ) ရက ်းရမ ်းပြြုစိုပခင််း၊ 

 (ဂ) ကျန််းမာရ ်း ရစာင့််ရ ှာက်ပခင််း၊ 

 (ဃ)  ာသာရ ်းနှင့်် ကိုသ ိုလ်ရ ်း ရဆာင် ွက်ပခင််း၊ 

 (င) အြန််းရပဖ န ်းရနပခင််း၊ 

 (စ) လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနက သတ်မှတ်ရြ်းရသာ အပခာ်း 

လိုြ်ငန််းမျာ်း။ 

 

အခန်ြီး (၅) 

သက်ကက ြီးရယွ်အ ိုမ ာြီးအတ က် ကင်ြီးလ တခ် င့််နှင့်် 

ဒလ ာ့်ဒပ ့်သက်သာခ င့််မ ာြီး 

၄၃။ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုသည် နည််းဥြရေ ၄၄ ြါ ြစစည််းဝယ်ယူပခင််းနှင့်် 

ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း  ယူ ာတ င် သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း (ြ ိုစ -၃)ြါ 

ရဖာ်ပြချက်မျာ်းအ  ပမန်မာန ိုင်င သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာရကာ်မတ က 

သတ်မှတ်သည့််  ာခ ိုင်နှုန််းရလျှာ့်ရြါ ့် သက်သာခ င့််က ို သတ်မှတခ်ျက်မျာ်း 

နှင့််အည  ခ စာ်းခ င့်် ှ သည်။        
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၄၄။ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုသည် ရအာက်ရဖာ်ပြြါ  ြစစည််းမျာ်း ဝယ်ယူပခင််းနှင့်် 

ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း  ယ ူာတ င် သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်း 

(ြ ိုစ -၃)ြါ ရဖာ်ပြချက်မျာ်းအ  ဝန်ရဆာင်မှုနှင့်် ြစစည််း၏ အမှနတ်ကယ် 

တန်ဖ ို်း သ ိုို့မဟိုတ် အခရကက်းရင ၏  ာခ ိုင်နှုန််း ရလျှာ့်ရြါ ့် သက်သာခ င့််က ို 

သတ်မှတခ်ျက်မျာ်းနှင့််အည  ခ စာ်းခ င့်် ှ သည် - 

 (က) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက ်းဌာနက 

မ ှ မပဖစ် လ ိုအြ်သည်ဟို သတ်မှတထ်ာ်းရသာ ရဆ်းဝါ်းနှင့်် 

ရဆ်းြစစည််းက   ယာမျာ်းက ို န ိုင်င ရတာ်အစ ို်း ဌာန၊ ရဆ်းရ ို၊ 

ရဆ်းခန််းနှင့်် ရဆ်းဆ ိုင်မျာ်းမှ ဝယ်ယူပခင််း၊ 

 (ခ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် ဝန်ကက ်းဌာနက မ ှ မပဖစ် 

လ ိုအြ်သည်ဟို သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် ြစစည််းမျာ်းက ို 

အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း အဖ ွဲွဲ့အစည််းထ မှ ဝယ်ယူပခင််း၊ 

 (ဂ) အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ပဖစ်ရစ၊ အစ ို်း ဌာန၊ 

အစ ို်း အဖ ွဲွဲ့အစည််းနှင့်် ြိုဂ္လ ကတ ိုို့ ဖက်စြ် သ ိုို့မဟိုတ် 

အကျ  ြု်းတူပဖစ်ရစ သယ်ယူြ ိုို့ရဆာင်ရ ်းလိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုင် 

ရနသည့််   ကိုန််းလမ််းနှင့််  ရ လမ််း ြ ိုို့ရဆာင်ရ ်းအခ၊  

 တ်စ်ကာ်းခနှင့််  ထာ်းခ၊ 

 (ဃ) အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ိုင် ဟ ိုတယ်၊ မ ိုတယ်၊ 

ဧည့််ရဂဟာ၊ တည််းခ ို  ြ်သာတ ိုို့တ င် တည််းခ ိုခ၊ 

 (င) အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းြ ိုင် ရိုြ ်ှင်၊ ဇာတ်သ င်၊ 

အပင မ့််၊ သ ဆ ိုြ ွဲ၊ ပြဇာတ်၊ ြန််းချ  ၊ ြန််းြို စသည့်် အနိုြညာ 

ရဖျာ်ရပဖြ ွဲ၊ ပြြ ွဲမျာ်း၏ ဝင်ရကက်းမျာ်း။ 
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၄၅။ သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ ကတ်ပြာ်းက ို က ိုင်ရဆာင်သည့််  

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုသည် - 

 (က) ကျန််းမာရ ်းဝန်ကက ်းဌာန လက်ရအာက် ှ  ရဆ်းရ ို၊ 

ရဆ်းခန််းနှင့်် ဓာတ်ခ ွဲခန််းတ ိုို့၌ ရဆ်းကိုသမှု ခ ယူ ာတ င် 

စမ််းသြ်ရဆ ်းရန ်းခ၊ ရ ာဂါ ှာရဖ ခနှင့်် ဓာတ်ခ ွဲ စမ််းသြ်ခ၊ 

အသ ို်းပြြုသည့်် ရဆ်းဝါ်းနှင့်် ရဆ်းြစစည််း က   ယာမျာ်း 

အတ က် ကိုန်ကျစ  တ်တ ိုို့နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ ကျန််းမာရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနက သတ်မှတ်သည့််အတ ိုင််း ရလျှာ့်ရြါ ့် 

သက်သာခ င့်် သ ိုို့မဟိုတ ်ကင််းလ တ်ခ င့််  ှ သည်။ 

 (ခ) ဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် သက်ဆ ိုင် ာ ပြညရ်ထာင်စိုဝန်ကက ်းဌာနတ ိုို့က 

ဖ င့််လှစ်သည့်် အသက်ရမ ်းဝမ််းရကျာင််း သင်တန််းရကက်း 

ကင််းလ တ်ခ င့််  ှ သည။် 

 (ဂ) အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းက ဖ င့််လှစ်ထာ်းသည့်် 

အမျာ်းပြည်သူ အြန််းရပဖ ရန ာ၊ ကစာ်းက င််း၊ ြန််းမခ ၊ 

ပြတ ိုက်နှင့်် စာကကည့််တ ိုက်တ ိုို့တ င် ဝင်ခ င့််ကင််းလ တ်ခ င့်် 

 ှ သည။် 

 (ဃ) ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ က 

သတ်မှတ်သည့်် အပခာ်း ကင််းလ တ်ခ င့််နှင့်် ရလျှာ့်ရြါ ့် 

သက်သာခ င့််မျာ်း ခ စာ်းခ င့််  ှ သည။် 

၄၆။   ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် 

ရအာက်ရဖာ်ပြြါ ြိုဂလ္ ကလိုြ်ငန််းမျာ်းမှ အခရကက်းရင မျာ်းနှင့်် ဝန်ရဆာင်ခ 

မျာ်းနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ အစ ို်း  မဟိုတရ်သာ လူမှုရ ်း အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ ြိုဂ္လ က 
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လိုြ်ငန််း ှင်မျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််းပြ ်း သက်ကက ်း ွယ်အ ို သက်ရသခ  ကတ်ပြာ်း 

က ိုင်ရဆာင်သည့်် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း ကင််းလ တ်ခ င့်် သ ိုို့မဟိုတ် 

ရလျှာ့်ရြါ ့် သက်သာခ င့််က ို  ာခ ိုင်နှုန််းအလ ိုက် ခ စာ်းခ င့်် ပြြုန ိုင်သည ်-  

 (က) ရဆ်းကိုသမှု ခ ယူ ာတ င် စမ််းသြ်ရဆ ်းရန ်းခ၊ ရ ာဂါ 

 ှာရဖ ခ၊ ဓာတ်ခ ွဲစမ််းသြ်ခ အြါအဝင် အရထ ရထ  

ရဆ်းကိုသစ  တ်၊ 

 (ခ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် ဝန်ကက ်းဌာနက မ ှ မပဖစ် 

လ ိုအြ်သည်ဟို သတ်မှတ်ထာ်းသည့်် ြစစည််းမျာ်း 

ဝယ်ယူပခင််း၊ 

 (ဂ) ကိုန််းလမ််းနှင့်် ရ လမ််းြ ိုို့ရဆာင်ရ ်းအခ၊  တ်စ်ကာ်းခနှင့်် 

 ထာ်းခ၊ 

 (ဃ) ဟ ိုတယ်၊ မ ိုတယ်၊ ဧည့််ရဂဟာ၊ တည််းခ ို  ြ်သာ တ ိုို့တ င် 

တည််းခ ိုခ၊ 

 (င) ရိုြ ်ှင်၊ ဇာတ်သ င်၊ အပင မ့််၊ သ ဆ ိုြ ွဲ၊ ပြဇာတ်၊ ြန််းချ  ၊ 

ြန််းြို စသည့်် အနိုြညာ ရဖျာ်ရပဖြ ွဲ၊ ပြြ ွဲမျာ်း၏ ဝင်ရကက်းမျာ်း၊ 

 (စ) အမျာ်းပြည်သူ အြန််းရပဖရန ာ၊ ကစာ်းက င််း၊ ြန််းမခ နှင့်် 

ပြတ ိုက် ဝင်ရကက်းမျာ်း၊  

 (ဆ) အပခာ်း သတ်မှတသ်ည့်် အခရကက်းရင နှင့်် ဝန်ရဆာင်ခမျာ်း။ 
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အခန်ြီး (၆) 

သက်ကက ြီးရယွ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ပခင်ြီး၊  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရှာကပ်ခင်ြီးနှင့်် 

ဒယဘိုယ  တာဝန်မ ာြီး 

၄၇။ အ မအ်ရပခပြြု၊  ြ ်ွာအရပခပြြုရစာင့််ရ ှာက်မှု အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ 

ပြည်တ င််း ပြည်ြမှ အစ ို်း  မဟိုတရ်သာ အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် ရစတန ့် 

ဝန်ထမ််း လူမှုရ ်းအဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းသည် - 

 (က)  ြ ်ွာအတ င််း ှ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၊ အထူ်းသပဖင့်် 

အ ိုမင််းမစ မ််းသူမျာ်းနှင့်် စ  တ ် ရထာက်ြ ့်မှု လ ိုအြ်ရသာ 

မ    ို်း  ာ်းမျာ်းအာ်း အ မ်အရပခပြြု၊  ြ် ာွအရပခပြြု 

ရစာင့််ရ ာှက်မှုရြ်းရ ်းအတ က် ဥြရေ ြိုေ်မ ၂၂ ြါ 

ရယ ူယျ တာဝန်ဝတတ ာ်းမျာ်းက ို တတ်စ မ််းန ိုင်သမျှ စ စဉ် 

ရဆာင် ွက် မည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ရဆာင် ွက် ာတ င် သက်ဆ ိုင် ာ 

အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််း ရဆာင် ွက် 

 န် ှ သည့််အခါပဖစ်ရစ၊ န ိုင်င ရတာ်က ရထာက်ြ ့် န် 

လ ိုအြ်လာသည့််အခါပဖစ်ရစ ရေသဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ မှ 

တစ်ဆင့်် ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ သ ိုို့ လ ိုအြ်ရသာ အကူအည မျာ်း တင်ပြ ရတာင််းခ  

န ိုင်သည။် 

၄၈။ ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် - 

 (က) နည််းဥြရေ ၄၇ (ခ) အ  တင်ပြရတာင််းခ သည့််အခါ 

ပဖစ်ရစ၊ ဥြရေ ြိုေ်မ ၂၃ ြါ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း၏ 
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အခ င့််အရ ်း ပြည့််ဝစ ာ   ှ န ိုင်ရ ်းအတ က် န ိုင်င ရတာ်၏ 

တာဝန်အ ပဖစ်ရစ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် ကကည့််ရှု 

ရစာင့််ရ ှာက်မှုနှင့်် ကူည ရထာက်ြ ့်မှု ပြြုန ိုင် န် လိုြ်ငန််း 

အစ အစဉ်မျာ်း ချမှတ်၍ သက်ဆ ိုင် ာ ပြည်ရထာင်စို 

ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း၊ အစ ို်း ဌာနမျာ်း၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ 

ပြည်တ င််း ပြည်ြမှ အစ ို်း  မဟိုတ်ရသာ အဖ ွဲွဲ့အစည််း 

မျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််းြူ်းရြါင််း ရဆာင် ွက် မည။် 

 (ခ) အ ို်းမွဲ့်အ မမ်ွဲ့်၊ အရပခအရနမွဲ့် ပဖစ်ရနရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

မျာ်းက ို စ  တရ်ထာက်ြ ့်မှုနှင့်် ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ာှက်မှုတ ိုို့ 

အတ က် ပမန်မာန ိုင်င သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း ဆ ိုင် ာ 

 န်ြ ိုရင မှ လ ိုအြ်ရသာ စ  တ်ရထာက်ြ ့်ရကက်းက ို ထိုတ်ရြ်း 

န ိုင် န် လ ိုအြ်ရသာ အစ အစဉ်မျာ်း ချမတှ် ရဆာင် ွက် 

 မည်။ လ ိုအြ်ြါက ယင််းသက်ကက ်း ွယ်အ ိုက ို ပြည်တ င််း 

ပြည်ြမှ ြိုဂ္လ ကနှင့်် အစ ို်း မဟိုတရ်သာ လူမှုရ ်း 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းက တည်ရထာင် ဖ င့််လှစ်ထာ်းရသာ 

  ို်း  ာ်း  ြ်သာသ ိုို့ ြ ိုို့ရဆာင်ရ ်းအတ က် စ စဉ် ရဆာင် ွက် 

 မည်။ 

 (ဂ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က)နှင့််(ခ) တ ိုို့ြါ လိုြ်ငန််းအစ အစဉ်မျာ်းအာ်း 

ထ ရ ာက်ရအာင်ပမင်စ ာ ရဆာင် ွက်န ိုင် န် သက်ဆ ိုင် ာ 

လိုြ်ငန််းရကာ်မတ နှင့််  ဆြ်ရကာ်မတ မျာ်း၊ ရေသဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ မျာ်း၊ ဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနတ ိုို့က ို 

31



 

တာဝန်ရြ်းပခင််း၊ လမ််းညွှန်ပခင််းနှင့်် လိုြ်ငန််းရဆာင် ွက်မှုက ို 

ကက ်းကကြ်ပခင််း ပြြု မည်။ 

၄၉။ သက်ဆ ိုင် ာ လိုြ်ငန််းရကာ်မတ နှင့်် ဆြ်ရကာ်မတ မျာ်း၊ ရေသ 

ဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ မျာ်း၊ ဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနတ ိုို့သည် - 

 (က) နည််းဥြရေ ၄၈ နည််းဥြရေခ ွဲ (က) နှင့်် (ခ)တ ိုို့အ  

ချမတှ်ရသာ လိုြ်ငန််းအစ အစဉ်အတ ိုင််း ရအာင်ပမင်စ ာ 

ရဆာင် ွက်န ိုင် န် သက်ဆ ိုင် ာ ပြည်ရထာင်စိုဝန်ကက ်း 

ဌာနမျာ်း၊ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြညန်ယ် အစ ို်း  

အဖ ွဲွဲ့မျာ်း၊ အစ ို်း ဌာန၊ အစ ို်း  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်း၊ လွှတ်ရတာ ်

က ိုယစ်ာ်းလှယ်မျာ်း၊ ပြညတ် င််း ပြည်ြမှ အစ ို်း  မဟိုတရ်သာ 

အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််းြူ်းရြါင််း ရဆာင် ွက် မည်။ 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ြူ်းရြါင််းရဆာင် ွက်မှုနှင့်် 

အရကာင်အထည်ရဖာ်န ိုင်မှု အရပခအရနက ို ပမန်မာန ိုင်င  

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သ ိုို့ အစ  င်ခ  

တင်ပြ မည်။ 

 

အခန်ြီး (၇) 

ဝင်ဒင ပံိုမနှ်ရရှ ဒရြီး 

၅၀။ ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် - 

 (က) အလိုြ်လိုြက် ိုင်န ိုင်စ မ််း ှ ပြ ်း မ မ တ ိုို့၏ ကာယ၊ ဉာဏနှင့်် 

က မ််းကျင်မှုအလ ိုက် အလိုြ် လိုြ်က ိုင်လ ိုစ တ် ှ ရသာ 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း အချ  န်ပြည့််ပဖစ်ရစ၊ အချ  နြ် ိုင််း 

32



 

ပဖစ်ရစ သင့််ရလျာ်ရသာ အလိုြ်အက ိုင်  ှာရဖ ရြ်းန ိုင်ရ ်း 

အတ က် အဓ ကအာ်းပဖင့်် အလိုြ်သမာ်းဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် 

လည််းရကာင််း အပခာ်း သက်ဆ ိုင် ာ ဝန်ကက ်းဌာနမျာ်း၊ 

ကိုမပဏ  အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းနှင့််လည််းရကာင််း ည  န ှုင််း 

ရဆာင် ွက် မည။် 

 (ခ) အရသ်းစာ်း၊ အငယ်စာ်းနှင့်် အလတ်စာ်း စ ်းြ ာ်းရ ်း 

လိုြ်ငန််း လိုြ်က ိုင်လ ိုရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း 

သတင််းအချက်အလက်နှင့်် နည််းြညာမျာ်း၊ ရင ရကက်း 

အကူအည မျာ်း၊ ရချ်းရင မျာ်းနှင့်် က မ််းကျင်လိုြ်သာ်းမျာ်း 

  ှ ရ ်းအတ က် အရသ်းစာ်း၊ အငယ်စာ်းနှင့်် အလတ်စာ်း 

စ ်းြ ာ်းရ ်းလိုြ်ငန််းမျာ်း ဖ  ွဲ့ပဖ ြု်းတ ို်းတက်ရ ်း ဗဟ ိုရကာ်မတ နှင့်် 

ည  န ှုင််းရဆာင် ွက် မည။်  

 (ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း အလိုြ်အက ိုင် အခ င့််အလမ််းမျာ်း 

ရြ်းသည့််  ာခ ို င်နှုန််းအလ ိုက် အလိုြ် ှင်မျာ်းက ို 

သင့််ရလျာ်ရသာ အခ န်အခမျာ်း ရလျှာ့်ရြါ ့်ခ င့်် သ ိုို့မဟိုတ် 

ကင််းလ တ်ခ င့််ပြြုရ ်းအတ က် စ မ က န််းနှင့််  ဏ္ဍာရ ်း 

ဝန်ကက ်းဌာနနှင့်် ည  န ှုင််း ရဆာင် ွက် မည။် 

၅၁။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် ပမန်မာန ိုင်င သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ ၏ လမ််းညွှန်ချက်နှင့််အည  - 

 (က) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအာ်း အလိုြ်အက ိုင်အခ င့််အလမ််းမျာ်း 

  ှ ရစ န် အလ ိုို့ငှာ အသက်ရမ ်းဝမ််းရကျာင််း ြညာနှင့်် 
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က မ််းကျင်မှု သင်တန််းမျာ်း ဖ င့််လှစ်ပြ ်း အခမွဲ့် ရလ့်ကျင့်် 

သင်ကကာ်းန ိုင်ရ ်းအတ က် စ စဉ်ရဆာင် ွက် မည။် 

 (ခ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းအတ က် ြိုဂ္လ က အသက်ရမ ်းဝမ််း 

ရကျာင််းနှင့်် က မ််းကျင်မှု သင်တန််းမျာ်း ဖ င့််လှစ် 

သင်ကကာ်း န် လ ိုအြ်ရသာ အကူအည မျာ်းရြ်းပြ ်း အသ  

အမှတ်ပြြု လက်မတှ် ထိုတ်ရြ်းန ိုင်သည။် 

 (ဂ) သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း အလိုြ်အက ိုင်   ှ ရ ်းအတ က် 

အလိုြ်သမာ်းညွှန်ကကာ်းရ ်း ဦ်းစ ်းဌာနနှင့်် ည  န ှုင််းပြ ်း စ စဉ် 

ရဆာင် ွက်ရြ်း မည်။ 

၅၂။ အလိုြ်လိုြ်က ိုင်န ိုင်စ မ််း ှ ပြ ်း မ မ တ ိုို့၏ ကာယ၊ ဉာဏနှင့်် 

က မ််းကျင်မှုအလ ိုက် အလိုြ ် လိုြ်က ိုင်လ ိုစ တ ်ှ ရသာ သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

မျာ်းသည ်- 

 (က) သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ် အလိုြ်အက ိုင်နှင့်် အလိုြ်သမာ်း 
 ှာရဖ ရ ်းရ ို်းတ င် အလိုြ်အက ိုင် ှာရဖ သူအပဖစ် မှတ်ြ ိုတင် 
ထာ်း ှ  မည။် 

 (ခ) အလိုြ်သမာ်း မှတ်ြ ိုတင် ကတ်ပြာ်း မ တတ က ို သက်ဆ ိုင် ာ 
ပမ ြုွဲ့နယ် လူမှုဝန်ထမ််း အ ာ ှ ထ  ရြ်းြ ိုို့ မည။် 

 (ဂ) အလိုြ် င်ှ၏ အလိုြ်အက ိုင် ဖ တ်ရခေါ်ချက်အ  အလိုြ် 
အက ိုင် တစ်ခိုခို   ှ လျှင်ပဖစ်ရစ၊ မ  ှ လျှင်ပဖစ်ရစ 
သက်ဆ ိုင် ာ ပမ ြုွဲ့နယ်လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ ထ  အရကကာင််း 
ကကာ်း မည်။ 
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အခန်ြီး (၈) 

လူမှုဒရြီးအသင်ြီးအ   ြို့မ ာြီးအာြီး အသ အမှတ်ပပြု လက်မှတ် ိုတဒ်ပြီးပခင်ြီး 

၅၃။ သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း ရထာက်ြ ့်ကူည ရ ်းဆ ိုင် ာ အသင််းအဖ ွဲွဲ့ 

တစ်ခိုခိုသည ်ဥြရေအ  အသ အမှတ်ပြြု လက်မတှ်  ယူလ ိုလျှင် - 

 (က) အသင််းအဖ ွဲွဲ့ မှတ်ြ ိုတင်ပခင််းဆ ိုင် ာ ဥြရေနှင့််အည  

သက်ဆ ိုင် ာ မှတ်ြ ိုတင်ရ ်း အဖ ွဲွဲ့တ င် ဦ်းစ ာ မှတ်ြ ိုတင် 

 မည်။  

 (ခ) သက်ဆ ိုင် ာ မှတ်ြ ိုတင်ရ ်းအဖ ွဲွဲ့က ထိုတ်ရြ်းရသာ 

မှတ်ြ ိုတင် လက်မတှ်   ှ ြါက ယင််းမှတ်ြ ိုတင်လက်မှတ် 

မ တတ နှင့်် အသင််းအဖ ွဲွဲ့၏ ဖ ွဲွဲ့စည််းြ ို စည််းမျဉ််း မ တတ တ ိုို့က ို 

ြူ်းတ ွဲ၍ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသ ိုို့ ြ ိုစ  (၁၀) ပဖင့်် ရလျှာက် 

ထာ်း မည်။ 

၅၄။ လူမှုဝန်ထမ််းဦ်းစ ်းဌာနသည် - 

 (က) နည််းဥြရေ ၅၃ နည််းဥြရေခ ွဲ (ခ) အ  ရလျှာက်ထာ်း 

ချက်က ို စ စစ်ပြ ်း အသ အမှတ်ပြြု လက်မတှ်ထိုတရ်ြ်း န် 

ခ င့််ပြြုပခင််း သ ိုို့မဟိုတ် ပငင််းြယပ်ခင််း ပြြုန ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  ခ င့််ပြြုြါက ရလျှာက်ထာ်းသူအာ်း 

စည််းကမ််းချက်မျာ်း ရဖာ်ပြထာ်းသည့်် အသ အမှတ်ပြြု 

လက်မတှ် (ြ ိုစ -၁၁) က ို ထိုတ်ရြ်း မည်။ 
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ထ ိုို့ပြင် ပြည်တ င််း၊ ပြည်ြမှ ရစတန  ှင်မျာ်းနှင့်် 

အလှ  ှင်မျာ်း သ  ှ န ိုင် န် ယင််း အစ  င်ခ စာက ို ထိုတ်ပြန် 

ရကကညာ မည်။  

၅၇။  ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် 

ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင က ို ထ န််းသ မ််းပခင််း၊  

သ ို်းစ ွဲ ပခင််းတ ိုို့နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ နည််းဥြရေ ၅၆၊ နည််းဥြရေခ ွဲ (ဃ) အ  

တင်ပြသည့်် နှစ်စဉ် စာ င််းစစ် အစ  င်ခ စာက ို   ဏ္ဍာရ ်း စည််းမျဉ််းမျာ်းနှင့်် 

အည  ဝန်ကက ်းဌာနမှတစ်ဆင့်် ပြညရ်ထာင်စိုအစ ို်း အဖ ွဲွဲ့သ ိုို့ တင်ပြ မည်။  

၅၈။ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ သည ်- 

 (က) သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် 

အတ င််း ှ  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း ရထာက်ြ ့်ရ ်းနှင့်် ကကည့််ရှု 

ရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းအတ က် တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင က ို ဥြရေ 

ြိုေ်မ ၅၀ ြါ  ရင မျာ်းနှင့်် ဥြရေ ြိုေ်မ ၅၃ အ  ခ ွဲရဝ 

ရြ်းသည့်် ရင မျာ်းပဖင့်် ထူရထာင် မည။် 

 (ခ) တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

ဆ ိုင် ာ   န်ြ ိုရင  ထ န််းသ မ််းရ ်းနှင့််  သ ို်းစ ွဲရ ်း  

ရကာ်မတ က ို တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ ်အဆင့်် 

သက်ဆ ိုင် ာ အစ ို်း ဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းမျာ်းမှ သင့််ရလျာ်ရသာ 

ြိုဂ္ ြုလ်မျာ်းပဖင့်် ဖ ွဲွဲ့စည််းပြ ်း လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်း သတ်မှတ် 

ရြ်း မည်။ 
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၅၉။ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

ရကာ်မတ သည ်- 

 (က) ထူရထာင်ထာ်းသည့်် တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် 

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင သည် သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ိုမျာ်း ရထာက်ြ ့်ရ ်းနှင့်် ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း 

အတ က် လ ိုရလာက်မှု မ ှ ြါက တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် 

ပြည်နယ် အစ ို်း အဖ ွဲွဲ့၏  ဏ္ဍာ န်ြ ိုရင မှ ထည့််ဝင် 

ရထာက်ြ ့်န ိုင် န် တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် 

အစ ို်း အဖ ွဲွဲ့သ ိုို့ တင်ပြရတာင််းခ န ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  တင်ပြ ရတာင််းခ ရသာ်လည််း 

ထည့််ဝင်ရင သည် လ ိုရလာက်မှု မ ှ ြါက ပမန်မာန ိုင်င  

သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင မှ ထည့််ဝင်ရထာက်ြ ့် 

န ိုင် န် ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သ ိုို့ 

ကျ ြု်းရကကာင််း ရဖာ်ပြ၍ တင်ပြ ရတာင််းခ  န ိုင်သည။် 

 (ဂ) တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်း 

ဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင သည် ြ ိုလျှ ြါက ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း 

 ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင သ ိုို့ ထည့််ဝင်လှ ေါန််းန ိုင်သည။် 

၆၀။ တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

 န်ြ ိုရင  ထ န််းသ မ််းရ ်းနှင့်် သ ို်းစ ွဲရ ်းရကာ်မတ သည်- 

 (က) တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ို 

မျာ်းဆ ိုင် ာ  န်ြ ိုရင  ထ န််းသ မ််းပခင််း၊ သ ို်းစ ွဲ ပခင််းဆ ိုင် ာ 

 ဏ္ဍာရ ်း စည််းမျဉ််းမျာ်းက ို ရ ်းဆ ွဲပြ ်း တ ိုင််းရေသကက ်း 
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၆၂။ ပမန်မာန ို င်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ သည် 

တ ိုင််းရေသကက ်း သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ 

 န်ြ ိုရင မျာ်း  ှာရဖ ပခင််း၊ ထ န််းသ မ််းပခင််း၊ သ ို်းစ ွဲပခင််းတ ိုို့နှင့်် စြ်လျဉ််း၍ 

န ိုင်င တစ်ဝန််းမျာ်းစ ာ က ာပခာ်းမှုမ ှ ရစ န် သက်ဆ ိုင် ာ တ ိုင််းရေသကက ်း 

သ ိုို့မဟိုတ် ပြည်နယ် သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ မျာ်းနှင့်် ည  န ှုင််း 

ရဆာင် ွက်န ိုင်သည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၀) 

အဒ  ဒ   

၆၃။ ပြည်တ င််း ပြည်ြမှ ြိုဂ္လ ကနှင့်် အစ ို်း  မဟိုတရ်သာ လူမှုရ ်း 

အသင််းအဖ ွဲွဲ့ တစ်ခိုခိုသည် ဥြရေ မပြဋ္ဌာန််းမ က   ို်း  ာ်း  ြ်သာ သ ိုို့မဟိုတ ်

သက်ကက ်း ွယ်အ ို ရနို့ြ ိုင််းရစာင့််ရ ှာက်ရ ်းဌာနက ို တည်ရထာင်ဖ င့််လှစ် 

ထာ်းလျှင်ရသာ်လည််းရကာင််း၊ သက်ကက ်း ွယ်အ ို ကကည့််ရှုရစာင့််ရ ှာက်ရ ်း 

လိုြ်ငန််း  တစ်ခိုခိုက ို  လိုြ်က ို င်လျှက် ှ လျှ င်ရသာ်လည််းရကာင််း       

ဤနည််းဥြရေမျာ်းက ို ထိုတ်ပြန်သည့််ရနို့မှ  က်ရြါင််း ၉၀ အတ င််း 

ဤနည််းဥြရေမျာ်းြါ ပြဋ္ဌာန််းချက်နှင့််အည  တညရ်ထာင် ခ င့််ပြြုမ နိ်ု့ 

သ ိုို့မဟိုတ ်လိုြ်ငန််းလိုြ်က ိုင်ခ င့်် ရလျှာက်ထာ်း မည်။ 

၆၄။  ပမန်မာန ိုင်င  သက်ကက ်း ွယ်အ ိုမျာ်းဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ ဝင်မျာ်း၊ 

လိုြ်ငန််း ရကာ်မတ ဝင်နှင့်် ဆြ်ရကာ်မတ ဝင်မျာ်း၊ ရေသဆ ိုင် ာ ရကာ်မတ ဝင် 

မျာ်းနှင့်် လူမှုဝန်ထမ််းအ ာ ှ မျာ်းသည် - 

 (က) ဥြရေြါ လိုြ်ငန််းတာဝန်မျာ်းနှင့်် စြ်လျဉ််း၍ အရဆာက် 

အအ ိုတစ်ခိုခို အတ င််းသ ိုို့ ဝင်ရ ာက်ကကည့််ရှု စစ်ရဆ်းပခင််း၊ 
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လ ိုအြ်ရသာ စာ ွက်စာတမ််း အမှတ်အသာ်းမျာ်းက ို 

ကကည့််ရှု စစ်ရဆ်းပခင််း၊ တင်ပြရစပခင််းတ ိုို့ ပြြုန ိုင်သည။် 

 (ခ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  တင်ပြ၍ လက်ခ ယူသည့်် အဆ ိုြါ 

စာ ွက်စာတမ််း အမှတ်အသာ်းက ို လက်ခ   ှ ရကကာင််း 

အသ သက်ရသနှင့်် လက်ခ ယူသူတ ိုို့က လက်မှတ်ရ ်းထ ို်း 

ထာ်းရသာ စာ ွက်စာတမ််း အရထာက်အထာ်းက ို တင်ပြ 

သူအာ်း ပြန်လည ်ထိုတ်ရြ်း မည်။ 

 (ဂ)  နည််းဥြရေခ ွဲ(က) အ  ရဆာင် ွက်ပခင််း မပြြုမ  သက်ဆ ိုင် 

သည့်် အရဆာက်အအ ို ြ ိုင် ှင် သ ိုို့မဟိုတ် လက် ှ ရနထ ိုင် 

အသ ို်းပြြုသူက ိုလည််းရကာင််း၊ သက်ဆ ိုင် ာ  ြ်က က် 

သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာအိုြ်ချြုြ်ရ ်းမှ ်းက ို လည််းရကာင််း 

ကက ြုတင် အရကကာင််းကကာ်း မည်။ 

 (ဃ) နည််းဥြရေခ ွဲ (က) အ  အရဆာက်အအ ိုအတ င််းသ ိုို့ 

ဝင်ရ ာက် ကကည့််ရှုစစ်ရဆ်းသည့််အခါ သက်ဆ ိုင် ာ  ြ်က က် 

သ ိုို့မဟိုတ် ရကျ်း ွာ အိုြခ်ျြုြ်ရ ်းမှ ်းပဖစ်ရစ၊ ဆယ်အ မမ်ှ ်း၊ 

 ာအ မမ်ှ ်းနှင့်် ရကျ်း ွာတာဝန်ခ  တစ်ဦ်းဦ်း ပဖစ်ရစ ြါဝင် 

ရစ မည်။ 

 

    ရေါကတ်ာသက်သက်ခ ိုင် 

    ပြည်ရထာင်စိုဝန်ကက ်း 

     လူမှုဝန်ထမ််း၊ ကယ်ဆယ်ရ ်းနှင့်် 

     ပြန်လညရ်န ာချထာ်းရ ်းဝန်ကက ်းဌာန 
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စာအမှတ်၊ ၂ - ၁ / ၁၄ (သက်ကကီးနည်းဥြရေ)/ ၉၇၅ 
ေက်စွဲ     ၊     ၂၀၂၂ခုနှစ်၊         နိုဝင်ောလ   ၁ ေက် 
ပေန့်ဒဝပခင်း 
နိုင်ငံရတာ်စီမအံုြခ်ျုြ်ရေးရကာင်စီ ဥက္ကဋ္ဌရုံး 
နိုင်ငံရတာ်စီမအံုြခ်ျုြ်ရေးရကာင်စီအတွငး်ရေးမှူးရုံး 
နိုင်ငံရတာ်စီမအံုြခ်ျုြ်ရေးရကာင်စီရုးံ  
ပြည်ရထာင်စုအစိုးေအဖွဲ့ရုံး 
ပြည်ရထာင်စုလွှတ်ရတာ်ရုးံ 
ပြည်သူ့လွှတ်ရတာ်ရုံး 
အမျ ိုးသားလွှတ်ရတာ်ရုးံ 
ပြည်ရထာင်စုတေားလွှတ်ရတာ်ချုြ် 
နိုင်ငံရတာ်ဖွဲ့ စည်းြုံအရပခခံဥြရေဆိင်ုောခုံရုးံ 
ပြည်ရထာင်စုရေွးရကာက်ြဲွရကာ်မေှင်ရုံး 
ပြည်ရထာင်စုဝန်ကကီးဌာနအားလုံး 
ပြည်ရထာင်စုစာေငး်စစ်ချုြ်ရုံး 
ပြည်ရထာင်စုောထူးဝန်အဖဲွ့ 

ရနပြည်ရတာ်ရကာငစ်ီ 
တိုင်းရေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိးုေအဖဲွ့အားလုံး 
ပမန်မာနိုင်ငံရတာ်ဗဟိေုဏ် 
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးရကာ်မေှင်ရုံး 
ပမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အရေးရကာ်မေှင်ရုံး 
လမူှုဝန်ထမး်ဦးစီးဌာန 
ရေးအန္တောယ်ဆိုင်ောစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန 
ပြန်လည်ထရူထာင်ရေးဦးစီးဌာန 
ညွှန်ကကားရေးမှူးချုြ်                                   ပမန်မာနုိင်ငံပြန်တမ်းအြုိင်း(၁)တွင် 

ြံုနိှြ် ရေးနှင့်ထုတ်ရဝရေးဦးစီးဌာန    ထည့်သွင်းရကကညာရြးြါေန်။ 
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