
အလုပ်သမားရေးော အငြြ်းပွားမှုရငြေေှြ်းရေးဥပရေကုိ ေတုိယအကကိမ်ငပြ်ဆြ်သည့်ဥပရေ 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊ ပြည်ထောငစ်ုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်   ၁၇   ။) 

၁၃၈၁ ခနှုစ်၊   နယုန်လဆန်း    ၁   ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနစှ်၊   ဇွန်လ    ၃   ရက်) 

 ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။  ဤဥြထေကုိ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေကုိ ေုတိယအကကိမ်ပြင်ဆင်သည့် 

ဥြထေ ဟု ထခါ်တွငထ်စရမည်။ 

၂။  အလုြ်သမားထရးရာ အပငငး်ြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂ တွင် -  

 (က) ြုေမ်ခွဲ (က) ကိ ုထအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

 “(က) အလုပ်သမား ဆိုသည်မှာ အလုြ်ရှင်ေံ ကာယအား၊ ဉာဏအား အသုံးပြု၍ 

အခထကကးထငွရယူပြီး လုြ်ကိငု်သူကို ဆိုသည်။ ယငး်စကားရြ်တွင် အလုြ်သင၊် 

အစမ်းခန့်နှင့် အပငင်းြွားမှုပြေစ်ြွားထနစဉ်အတွင်း အလုြ်မှရြ်စဲခံရသူ သ့ုိမဟုတ် 

အလုြ်ေုတ်ခံရသူ အလုြ်သမားများလည်းြါဝင်သည်။ သ့ုိရာတွင် နုိင်င့ံဝန်ေမ်းများ၊ 

တြ်မထတာ်သားများ၊ ပမန်မာနုိင်ငံရဲတြ်ြဲွေ့ဝင်များ၊ တြ်မထတာ်၏ကွြ်ကဲမှုထအာက်ရိှ 

လက်နက်ကိုင်အြဲွေ့အစည်းများ မြါဝင်။” 

 ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (ဂ) ကိ ုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

 “( ဂ ) အလုပ်ေှြ် ဆုိသည်မှာ မိမိ၏လုြ်ငန်းအတွက် လုြ်အားကုိရရိှရန် အလုြ်သမားအား 

အခထကကးထငွထြးရန် တာဝန်ရိှသူကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် လုြ်ငန်း အထမွ 

ဆက်ခံသူ သ့ုိမဟုတ် ၎ငး်၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်၊ အခွင့်ရကိုယ်စားလှယ်၊ 

ပမန်မာနုိင်ငံကုမ္ပဏီများဥြထေအရ တည်ထောင်ထသာကုမ္ပဏီပြေစ်ြါက လုြ်ငန်းကုိ 

ကကီးကကြ်အုြ်ချုြ်မည့် အကကီးအကဲနှင့် ေါရုိက်တာဘုတ်အြဲွေ့ဝင်များလည်း ြါဝင် 

သည်။” 

 ( ဂ ) ြုေမ်ခွဲ (စ)၊ ြုေမ်ခွဲငယ် (၆) ကိ ုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည် - 

  “(၆) ဝန်ကကီးဌာနက မရှိမပြေစ်လိုအြ်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်းများပြေစ်သည်ဟု 

အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်ေားသည့် လုြ်ငန်းများ။” 

 (ဃ) ြုေမ်ခွဲ (စျ) ကိ ုထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည် - 

 “( ဈ ) သပိတ်ရမှာက်ငြြ်း ဆုိသည်မှာ အလုြ်ရှင်နှင့် အလုြ်သမားအပငင်းြွားမှုတစ်ခုခုတွင် 

ညိှနှိုင်း၍မရနုိင်သည့် အထပခအထန၌ လူမှုထရး သ့ုိမဟုတ် အလုြ်အကိုငဆ်ိုငရ်ာ 

ကိစ္စများနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အလုြ်သမားအချ ို့ကပြေစ်ထစ၊ အားလံုးကပြေစ်ထစ၊ လုြ်ငန်းခွင် 
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နှင် ့သက်ဆိုင်သည့် အလုြ်သမားအြေွဲ့အစည်းများကပြေစ်ထစ  ဆုံးပြေတ်၍ 

အလုြ်ရြ်ဆုိင်းပခင်း၊ အလုြ်လုြ်ကုိင်ရန်ပြေစ်ထစ၊ အလုြ်ဆက်လက်လုြ်ကုိင်ရန် 

ပြေစ်ထစ ပငင်းဆန်ပခင်း၊ အလုြ်ထနှာင့်ထနှးထစရန်ပြုလုြ်ပခင်း သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမား 

အများစုသထဘာတူညီမှုပြေင့် ေုတ်လုြ်မှုကိုပြေစ်ထစ၊ ဝန်ထဆာင်မှုကိုပြေစ်ထစ 

ေိခုိက်ကျဆင်းထစသည့် စုထြါင်းလုြ်ထဆာင်ပခင်းကုိ ဆုိသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် 

အလုြ်သမားများ၏ အသက် သ့ုိမဟုတ် ကျန်းမာထရးအထြါ် ရုတ်တရက် 

ပြင်းေန်စွာ အန္တရာယ်ကျထရာက်မည်ဟု ယုတ္တိတန်စွာ ယံုကကည်သည့် အထကကာင်း 

ထကကာင့် လုြ်ငန်းခွင်မှေွက်ခွာသွားနုိင်ထသာ ယင်းတ့ုိ၏အခွင့်အထရးကုိ ကျင့်သံုး 

ပခငး်မြါဝင။်” 

 ( င ) ြုေမ်ခွဲ (ဋ) ကို ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “( ဋ ) စုရပါြ်းရတာြ်းဆုိရဆွးရ ွးညိှ ှိုြ်းမှု ဆုိသည်မှာ အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်ရှင် 

အြဲွေ့အစည်းများနှင့် အလုြ်သမားများ သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းများ 

အကကား အလုြ်လုြ်ကိုင်မှု အထပခအထနနှင့် စည်းကမ်းချက်များ၊ ယင်းတို့၏ 

အလုြ်သမားထရးရာ ဆက်ဆံမှုများ သို့မဟုတ် အပငင်းြွားမှုမပြေစ်ြွားထစရန် 

ကာကွယ်မှုနှင့် ထပြေရှင်းမှုများကို စုထြါင်းထဆွးထနွးညှိနှိုင်းပြီး စုထြါင်းသထဘာ 

တူညီချက်ချမှတ်နိုင်ရန် ထဆာင်ရွက်သည့်လုြ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုသည်။” 

 ( စ ) ြုေမ်ခွဲ (ဌ) ကိ ုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

 “( ဌ ) စုရပါြ်းသရောတူညီြျက် ဆုိသည်မှာ စုထြါင်းထတာင်းဆုိ ထဆွးထနွးညိှနှိုင်းမှုအရ 

အလုြ်သမားများ၏လုြ်ငန်းခွင်နှင့် အလုြ်လုြ်ကုိင်မှု အထပခအထနများသတ်မှတ်ပခင်း၊ 

အလုြ်ရှငမ်ျားနှင့်အလုြ်သမားများ၊ ယငး်တို့၏ သက်ဆိုငရ်ာ အြဲွေ့အစည်းများ 

အကကားတွင် ဆက်ဆံမှုဆုိင်ရာစည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်ပခင်း၊ အလုြ်သမား 

အြေွဲ့အစည်းများ၏ တရားဝင်ရြ်တည်မှုကို အသိအမှတ်ပြုထဆာငရ်ွက်ပခင်းနှင့် 

အလုြ်သမားများအတွက် လူမှုကာကွယ်ထစာင့်ထရှာက်မှု အာမခံချက်များကို 

ပမှင့်တင်ပခင်းတို့ အြါအဝင် အလုြ်လုြ်ကိုင်မှုဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ စာပြေင့်ချုြ်ဆိုသည့် နှစ်ြေက်သထဘာတူညီချက်ကို ဆိုသည်။” 

 (ဆ) ြုေမ်ခွဲ (ဍ) ကိ ုထအာကြ်ါအတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

 “( ဍ ) အငြြ်းပွားမှု ဆိုသည်မှာ အလုြ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုြ်ရှင်အြေွဲ့အစည်းနှင့် 

အလုြ်သမား သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားများ သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမား အြဲွေ့အစည်း 

များ၏ အလုြ်ခန့်ေားပခင်း၊ အလုြ်လုြ်ကိုင်ပခင်း၊ အလုြ်ရြ်စဲပခင်းတို့နှင့် 

စြ်လျဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ လုြ်သက်ဆု၊ လုြ်အားဆုနှင့်စရိတ် အြါအဝင် 

အလုြ်လုြ်ကိုင်မှု သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ 
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အလုြ်နှင့်သက်ဆုိင်သည့် ေိခုိက်နစ်နာမှုများ၊ လုြ်ငန်းခွင်အတွင်း မထတာ်တဆ 

ေိခုိက်ေဏ်ရာရရိှမှုများ၊ ထသဆံုးမှုများ သ့ုိမဟုတ် လုြ်ငန်းခွင်ထကကာင့်ပြေစ်ထြါ်ထသာ 

ထရာဂါများအတွက် ထလျာ်ထကကးနှင့်စြ်လျဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း အလုြ်သမား 

များ၏ နားရက်၊ ခွင့်ကိစ္စအြါအဝင် အလုြ်သမားထရးရာ အပခားကိစ္စတစ်ရြ်ရြ် 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အလုြ်သမားအများစု၏ ရသင့်ရေုိက်ထသာ 

အကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များနှင့်ထသာ်လည်းထကာင်း အလုြ်ရှင်တစ်ဦး 

သ့ုိမဟုတ် အလုြ်ရှင်များ သ့ုိမဟုတ် ယင်းတ့ုိအားကုိယ်စားပြုသည့် အလုြ်ရှင် 

အြဲွေ့အစည်းနှင့် အလုြ်သမားတစ်ဦး သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားများ သ့ုိမဟုတ် 

ယင်းတ့ုိအားကုိယ်စားပြုသည့် အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းတ့ုိအကကား ပြေစ်ြွားထသာ 

အပငငး်ြွားမှု သ့ုိမဟုတ် သထဘာေားကွဲလွမဲှုကို ဆိုသည်။” 

 ( ဇ ) ြုေမ်ခွဲ (ဎ) နှင့် (ဏ) တို့ကို ထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

  “( ဎ ) အြွြ့်အရေးဆုိြ်ော အငြြ်းပွားမှု ဆုိသည်မှာ အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမား 

များ၏ အလုြ်သမားဥြထေြါ ရြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အပငငး်ြွားမှုကို ဆိုသည်။  

  (ဏ) အကျ ိုးစီးပွားဆိုြ်ော အငြြ်းပွားမှု ဆိုသည်မှာ စုထြါင်းသထဘာတူညီချက်နှင့် 

စြ်လျဉ်းထသာ အပငင်းြွားမှု၊ အလုြ်သမားဥြထေြါ ရြုိင်ခွင့်များနှင့် အကျု ံးဝင်မှု 

မရိှထသာ်လည်း အလုြ်သမားအများစု၏ ရသင့်ရေုိက်ထသာ အကျ ိုးစီးြွားနှင့် 

သက်ဆုိင်သည့် အပငင်းြွားမှုများနှင့် လုြ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံထရးနှင့်စြ်လျဉ်းထသာ 

အပငငး်ြွားမှုများကို ဆိုသည်။” 

 ( ဈ ) ြုေ်မခဲွ(ြေ) နှင့် (ဗ) တ့ုိတွင်ြါရိှထသာ “အလုြ်သမားဝန်ကကီးဌာန” ဆုိသည့်စကားရြ်ကုိ 

“အလုြ်သမား၊ လူဝင်မှုကကီးကကြ်ထရးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကကီးဌာန”ဆုိသည့် စကားရြ်ပြေင့် 

အသီးသီး အစားေိုးရမည်။ 

 (ည) ြုေ်မခဲွ (ဗ) ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မခဲွ (ဘ) အပြေစ် ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “(ဘ) ဦးစီးဌာန ဆုိသည်မှာ အလုြ်သမားထရးရာ ဆက်ဆံထရးဦးစီးဌာနကုိ ဆုိသည်။” 

၃။  အလုြ်သမားထရးရာ အပငငး်ြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ  ၃ တွင် - 

 (က) ြုေမ်ခွဲ (က) ၏ ထပခဆင်းကိ ုထအာက်ြါအတိုင်း အစားေိုးရမည်- 

 “(က) အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းရိှလျှင် စုထြါင်းထတာင်းဆုိထဆွးထနွးညိှနှိုင်းမှု ပြုလုြ် 

နုိင်ထရးအတွက် အလုြ်သမားထရးရာလုြ်ငန်းညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီကုိ သတ်မှတ် 

ချက်နှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထအာကြ်ါအတိုင်း ြေွဲ့စည်းရမည်-” 

 ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (က)၊ ြုေမ်ခွဲငယ် (၁) ကိ ုထအာက်ြါအတိုင်းအစားေိးုရမည်- 

 “(၁) အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းတစ်ခုချင်းက အဆုိပြုသည့် အလုြ်သမားကုိယ်စားလှယ် 

သံုးဦးစီ၊” 
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 ( ဂ ) ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိးရမည်- 

 “( ခ ) အလုြ်သမားအြေွဲ့အစည်းမရှိလျှင် အလုြ်သမားထရးရာ လုြ်ငန်းညှိနှိုင်းထရး 

ထကာ်မတီကုိ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထအာက်ြါအတုိင်း 

ြေွဲ့စည်းရမည်- 

 (၁) အလုြ်သမားများက ထရွးချယ်ထြးထသာ အလုြ်သမားကုိယ်စားလှယ်သံုးဦး၊ 

 (၂) အလုြ်ရှငက်ိုယ်စားလှယ် သံုးဦး။” 

၄။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

 “( ခ )  ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ၏ သက်တမ်းသည် နှစ်နှစ်ပြေစ်သည်။” 

၅။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၆၊ ြုေ်မခဲွ (က) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

 “၆။  (က) အလုြ်သမား သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမား အြဲွေ့အစည်းဘက်ကပြေစ်ထစ၊ အလုြ်ရှင် 

ဘက်ကပြေစ်ထစ ၎င်းတို့၏နစ်နာချက်ကို ညှိနှိုင်းထရးထကာ်မတီသို့ ကိုယ်တိုင် 

သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်စားလှယ်ပြေင့် ထတာင်းဆုိတုိင်ကကားလာြါက ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီသည် 

ထတာင်းဆုိချက်ကုိ လက်ခံရရိှသည့်ထန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ထဆွးထနွးညိှနှိုင်း 

ထပြေရှင်းရမည်။” 

၆။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ ၇ ကိ ုထအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုး 

ရမည်- 

 “၇။ အလုြ်သမား ၃၀ ဦး မပြည့်သပြေင့် ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီြဲွေ့စည်းပခင်း မရိှသည့်လုြ်ငန်းတွင် 

နစ်နာချက်ကို အလုြ်ရှင်ေံထတာင်းဆိုြါက အလုြ်ရှင်သည် အလုြ်သမားများ သို့မဟုတ် 

ယင်းတ့ုိ၏ကုိယ်စားလှယ်များနှင့် ထတာင်းဆုိချက်ကုိ လက်ခံရရိှသည့်ထန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ထဆွးထနွးညှိနှိုင်းထပြေရှင်းပြီး ထပြေရှင်းမှုမှတ်တမ်းထရးသားေားရှိ၍ သက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်း 

ြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့က ထတာငး်ခံသည့်အခါ ယငး်မှတ်တမ်းကို ထြးြို့ရမည်။” 

၇။  အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ ၉ ကို ထအာက်ြါအတိုငး် အစားေိုး 

ရမည်- 

 “၉။  ြုေ်မ ၆ သုိ့မဟုတ် ြုေ်မ ၇ အရ ထဆွးထနွးညှိနှိုငး်ရာတွင်- 

 (က) ထပြပငိမ်းမှုရရိှြါက အလုြ်ရှင်နှင့်အလုြ်သမားများသည် စုထြါင်းသထဘာတူညီချက် 

ချုြ်ဆိုပြးီ သက်ဆိုင်ရာ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့သ့ုိ မိတ္တူထြးြို့ရမည်။ 
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 ( ခ ) ထပြပငိမ်းမှုမရရိှသည့် အပငင်းြွားမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ြေျန်ထပြေထရးကုိ ဆက်လက်ခံယူ 

လုိြါက အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားသည် သက်ဆုိင်ရာ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရး 

အြဲွေ့သ့ုိ တိုင်ကကားနိုငသ်ည်။ 

 ( ဂ ) စုထြါင်းသထဘာတူညီချက်ကုိ လုိက်နာမှုမရိှြါက နစ်နာသူသည် သက်ဆုိင်ရာ 

ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့သ့ုိ တိုင်ကကားနိုင်သည်။ 

 (ဃ) စုထြါင်းသထဘာတူညီချက်၏ သက်တမ်းကာလမှာ တစ်နှစ်ပြေစ်ရမည်။ အဆုိြါ 

သက်တမ်းကာလအတွင်း သထဘာတူညီေားသည့်အချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေြ်မံ 

ထတာငး်ဆိုပခင်း မပြုရ။” 

၈။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၀ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်-  

 “၁၀။ (က) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွေ့နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီသည် 

သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ 

အတွင်းရှိ ပမို့နယ်များတွင် အပငင်းြွားမှုညှိနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့ကို ထအာက်ြါ 

အတိုငး် ြေွဲ့စည်းရမည် - 

   (၁) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်   ဥက္ကဋ္ဌ  

    အစိုးရအြေွဲ့နှင့်ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ သို့မဟုတ် 

ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင် 

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသဦးစီးအြေွဲ့က တာဝန်ထြးအြ် 

ပခငး်ခံရသူ တစ်ဦး၊ 

   (၂) အထပခခံနှင့် ပမို့နယ်အလုြ်ရှင်အြေွဲ့အစည်းများက အြဲွေ့ဝင် 

    ထရွးချယ်ထြးထသာ အထပခခံနှင် ့ ပမ ိ ု ့နယ်အဆင် ့ 

    အလုြ်ရှငအ်ြေွဲ့အစည်းဝငက်ိုယ်စားလှယ် သံုးဦး၊ 

   (၃) အထပခခံနှင် ့ ပမို ့နယ်အလုြ်သမားအြေွ ဲ ့အစည်း အြဲွေ့ဝင် 

    များကထရွးချယ်ထြးထသာအထပခခံနှင့်ပမို့နယ်အဆင့် 

အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းဝင်ကုိယ်စားလှယ် သံုးဦး၊ 

   (၄) သက်ဆိုင်ရာ ပမို့နယ်အဆင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အြဲွေ့ဝင်  

    ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး၊ 

   (၅) ဝန်ကကီးဌာနကတာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ တစ်ဦး။      အတွင်းထရးမှူး 

 ( ခ ) ြုေမ်ခွဲ (က) အရ ြေွဲ့စည်းသည့် ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့ကို စက်ရုံ၊အလုြ်ရုံများ၊ 

အလုြ်သမားဦးထရနှင့် အပငင်းြွားမှုများပြားထသာ ပမို့နယ်များတင်ွ လုိအြ်ြါက 

တစ်ြေွဲ့ေက်ြိ၍ု ြေွဲ့စည်းနုိင်သည်။”   
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၉။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၁၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည်- 

 “( ခ ) ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့၏ သက်တမ်းသည် သံုးနှစ်ပြေစ်သည်။” 

၁၀။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၂ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၁၂။ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့သည်-  

 (က) တိုင်ကကားလာသည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့် အပငင်းြွားမှုအား ထပြပငိမ်း 

ထစထရးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ြေျန်ထပြေ 

ထဆာင်ရွက်ရမည်။ ယင်းသ့ုိထဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အထရးဆုိင်ရာ အပငင်းြွားမှု 

သ့ုိမဟုတ် အကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ အပငငး်ြွားမှုအမျ ိုးအစား ခွဲပခားသတ်မှတ်၍ 

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထဆာငရ်ွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) ယင်းအြဲွေ့၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အကျုံးမဝင်သည့် အပငင်းြွားမှုများ၊ အခွင့် 

အထရးဆုိင်ရာ အပငင်းြွားမှုများနှင့် အလုြ်သမားထရးရာ ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ၏ 

စုထြါင်းသထဘာတူညီချက်ကို လိကု်နာမှုမရိှ၍ တိုင်ကကားလာသည့်အချက်များ 

သည် တည်ဆဲအလုြ်သမားဥြထေြါ ရြိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရြ်များပြေစ်ြါက 

သက်ဆုိင်ရာဦးစီးဌာနများ၊ စီရင်ြုိင်ခွင့်ရိှထသာတရားရံုးသ့ုိ ထလျှာက်ေားနုိင်ရန် 

သက်ဆိုငရ်ာအလုြ်ရှင်၊ အလုြ်သမားများေံ အသိထြးရမည်။” 

၁၁။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၃ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်-  

 “၁၃။ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွေ့နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ 

သည် ြုေ်မ ၁၀ အရ ြဲွေ့စည်းသည့် ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့များကုိ ပြင်ဆင်ြဲွေ့စည်းပခင်း၊ အြဲွေ့ဝင် 

အပြေစ်မှ ရြ်စဲပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ပခင်းအြါအဝင် အပခားလိုအြ်သည့် 

ကိစ္စရြ်များအား ထဆာင်ရွက်ရမည်။” 

၁၂။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၄ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၁၄။ ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း တည်ထောင်ေားရိှသည့် အေူးစီးြွားထရးဇုန်တွင် အပငင်းြွားမှုများ 

ညိှနှိုင်းထပြေရှင်းထရးအတွက် သီးပခားဥြထေပြဋ္ဌာန်းချက်မရိှလျှင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြေွဲ့နှင့် ထနပြည်ထတာ်ထကာငစ်ီသည် ြုေ်မ ၁၀ ြါအတိုငး် အေူး 

ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့များကို ြေွဲ့စည်းရမည်။” 
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၁၃။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၆ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၁၆။ ဝန်ကကီးဌာနသည် တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမတွင် 

အပငငး်ြွားမှုထပြေရှင်းထရး ခုံသမာဓိအြေွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြဲွေ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြေင့် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ြေွဲ့စည်းရမည်- 

  (က) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်    ဥက္ကဋ္ဌ 

   အစိုးရအြေွဲ့ သို့မဟုတ် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီက  

   တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသူ တစ်ဦး၊ 

  ( ခ ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်     အြဲွေ့ဝင် 

   သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမရှိ တိုင်းထေသကကီး  

   သို့မဟုတ် ပြည်နယ်၊ ပမို့နယ်နှင့်အထပခခံအလုြ်ရှင်   

   အြေွဲ့အစည်းဝင်များက အဆိုြါအြေွဲ့အစည်းဝင်များ 

   ေဲမှ ဆန္ဒမဲပြေင့်ထရွးချယ်ထသာ ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊ 

  ( ဂ ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်   အြဲွေ့ဝင်  

   သို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမရှိတိုင်းထေသကကီး 

သ့ုိမဟုတ်ပြည်နယ်၊ပမို့နယ်နှင့်အထပခခံအလုြ်သမား 

အြဲွေ့အစည်းဝင်များက အဆိြုါအြေွဲ့အစည်းဝင်များ  

   ေဲမှ ဆန္ဒမဲပြေင့်ထရွးချယ်ထသာ ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦး၊ 

  (ဃ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်  အြဲွေ့ဝင်  

   အဆင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦး၊ 

  ( င ) ဝန်ကကီးဌာနက တာဝန်ထြးအြ်ပခငး်ခံရသူ တစ်ဦး။ အတွင်းထရးမှူး” 

၁၄။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၇၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည် - 

 “( ခ ) ခုံသမာဓိအြေွဲ့၏ သက်တမ်းသည် သံုးနှစ်ပြေစ်သည်။” 

၁၅။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၉ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

“၁၉။  ဝန်ကကီးဌာနသည် ဥြထေထရးရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အလုြ်သမားထရးရာကျွမ်းကျင်သူ 

များေဲမှ ကုိယ်ကျင့်တရားထကာင်းမွန်သည့် ြုဂ္ဂိုလ် ၁၅ ဦး ြါဝင်ထသာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရး 
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ခုံသမာဓိထကာငစ်ီကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြဲွေ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြေင့် ထအာက်ြါအတိုငး် 

ြေွဲ့စည်းရမည်- 

 (က) ဝန်ကကီးဌာနက ထရွးချယ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ် ငါးဦး၊  

 ( ခ ) တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ကုိယ်ြုိင် 

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတုိင်း သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသရိှ အလုြ်ရှင်အြဲွေ့ချုြ်၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပမို့နယ်အလုြ်ရှင်အြဲွေ့အစည်းများက 

ြူးထြါင်းထရွးချယ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ် ငါးဦး၊  

 ( ဂ ) ပမန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုြ်သမားထရးရာအြေွဲ့၊ အလုြ်သမားအြေွဲ့ချုြ်များ၊ 

တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် သ့ုိမဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်ထပမ၊ ကုိယ်ြုိင် 

အုြ်ချုြ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသရှိ အလုြ်သမား 

အြဲွေ့အစည်းများ၊ ပမို့နယ်အလုြ်သမားအြဲွေ့အစည်းများက ြူးထြါင်းထရွးချယ်ထသာ 

ြုဂ္ဂိုလ် ငါးဦး။” 

၁၆။  အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၁၉ ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၁၉-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “၁၉-က။  ြုေ်မ ၁၉ အရ ြဲွေ့စည်းသည့် ခံုသမာဓိထကာင်စီဝင်များေဲမှ အလှည့်ကျ သဘာြတိ 

တစ်ဦးကုိ အြဲွေ့ဝင်များ၏ဆန္ဒမဲပြေင့် ဝန်ကကီးဌာနကထရွးချယ်ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်များေဲမှ ထရွးချယ်ရမည်။” 

၁၇။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၀၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည်- 

 “( ခ ) ခုံသမာဓိထကာငစ်ီ၏ သက်တမ်းသည် သံုးနှစ်ပြေစ်သည်။” 

၁၈။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၁၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည်- 

 “( ခ ) လက်ခံရရိှသည့် အပငင်းြွားမှုအား ကကားနာစစ်ထဆးရန် ြုေ်မ ၁၉ ြါ ြုဂ္ဂိုလ်များ အနက်မှ 

ကိုယ်စားပြုအြေွဲ့အစည်းတစ်ခုစီမှ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီြါဝင်ထသာ သံုးဦးြါ ခုံအြေွဲ့ကုိ 

သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ြဲွေ့စည်းထြးပခင်းနှင့် စစ်ထဆးဆံုးပြေတ်ထစပခင်း၊” 

၁၉။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၂၊ ြုေ်မခဲွ (က) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည်- 

 “၂၂။ (က) ဝန်ကကီးဌာနသည် ခံုသမာဓိထကာင်စီကထဆာင်ရွက်ရမည့် လုြ်ေံုးလုြ်နည်းများကုိ 

တည်ဆဲအလုြ်သမားဥြထေများနှင့်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။” 
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၂၀။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၃ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၂၃။  အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားတစ်ြေက်ြေက်သည် အခွင့်အထရးဆုိင်ရာ အပငင်းြွားမှု 

နှင့်စြ်လျဉ်း၍ မထကျနြ်သူကိုယ်တိုငပ်ြေစ်ထစ၊ တရားဝင်လွှအဲြ်ေားထသာ ကိုယ်စားလှယ်ပြေင့် 

ပြေစ်ထစ သက်ဆိုငရ်ာဦးစီးဌာနများ သ့ုိမဟုတ် စီရင်ြိငုခ်ွင့်ရှိထသာ တရားရုံးသို့ ထလျှာက်ေား 

နုိင်သည်။” 

၂၁။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၄ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၂၄။ အပငင်းြွားမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားတစ်ြေက်ြေက်၏ တုိင်ကကားချက် 

အရပြေစ်ထစ၊ ဝန်ကကီးဌာန၏အထကကာင်းကကားချက်အရပြေစ်ထစ၊ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ် 

အစိုးရအြေွဲ့ သို့မဟုတ် ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီ၏ အထကကာင်းကကားချက်အရပြေစ်ထစ၊ အပခား 

နည်းလမ်းတစ်ခုခုအရပြေစ်ထစ သိရှိသည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့် အကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ 

အပငင်းြွားမှုကို သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့သည် ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာင်ရွက် 

ရမည်- 

  (က) အပငင်းြွားမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ သိရှိသည့် သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိသည့်ထန့ရက်မှ 

ခုနစ်ရက်အတွငး် ထပြပငိမ်းထစရန် ြေျန်ထပြေထြးပခငး်၊ 

  ( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ြေျန်ထပြေရာတွင် ထပြပငိမ်းမှုရရှိြါက ညှိနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့ 

ထရှ့ထမှာက်တွင် နှစ်ြေက်သထဘာတူစာချုြ် ချုြ်ဆိုထစပခင်း၊ 

  ( ဂ ) ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့ထရှ့ထမှာက်တွင် ချုြ်ဆိုသည့် နှစ်ြေက်သထဘာတူစာချုြ် 

ထြောက်ြေျက်လျှင် ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ထြးအြ်သည့် အရာရိှကထြောက်ြေျက်သည့် 

ဘက်ကို တရားစွဲရမည်။” 

၂၂။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၅ တွင် ြါရှိထသာ “စုထြါင်း 

အပငငး်ြွားမှုကို” ဆိုသည့်စကားရြ်ကို “အကျ ိုးစီးြွားဆိုင်ရာ အပငငး်ြွားမှုကို” ဆိုသည့်စကားရြ်ပြေင့် 

အစားေိုးရမည်။ 

၂၃။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၆ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

“၂၆။ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့သည် ြေျန်ထပြေထရးထဆာင်ရွက်ရာတွင် ထပြပငိမ်းမှုမရသည့်အချက် 

များအထြါ် သံုးသြ်အကကံပြုချက်ြါဝငထ်သာ အထသးစိတ် အစီရင်ခံစာနှင့်အတူ အမှုတွဲအား 

တရားဝင်ရံုးြိတ်ရက်များမြါ နှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆုိင်ရာခံုသမာဓိအြဲွေ့သ့ုိ လွှဲထပြာင်းထြးအြ် 

ရမည်။” 
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၂၄။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၇ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၂၇။ သက်ဆိုငရ်ာခုံသမာဓိအြေွဲ့သည် ြုေ်မ ၂၆ အရ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့က လွှအဲြ်ထသာ 

အကျ ိုးစီးြွားဆုိင်ရာအပငင်းြွားမှုအား လက်ခံရရိှသည့်ထန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဆံုးပြေတ်ချက် 

ချမှတ်ရမည်ပြေစ်ပြီး တရားဝင်ရုံးြိတ်ရက်များမြါ နှစ်ရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအပငင်းြွားသူ 

များေံ ဆုံးပြေတ်ချက်ထြးြို့ရမည်။ မရိှမပြေစ်လိုအြ်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလုြ်ငန်း သ့ုိမဟုတ် 

အများပြည်သူဆိုငရ်ာဝန်ထဆာငမ်ှုလြု်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးပြေတ်ချက်ပြေစ်ြါက ဝန်ကကီး 

ဌာနနှင့် သက်ဆုိင်ရာ တုိင်းထေသကကီး သ့ုိမဟုတ် ပြည်နယ်အစုိးရအြဲွေ့များသ့ုိ မိတ္တူထြးြ့ုိရမည်။” 

၂၅။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၂၈ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

“၂၈။ မရိှမပြေစ်လိုအြ်သည့် ဝန်ထဆာင်မှုလြု်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဆုံးပြေတ်ချက်မှတစ်ြါး 

ခုံသမာဓိအြေွဲ့၏ဆုံးပြေတ်ချက်ကို မထကျနြ်ြါက အပငင်းြွားသူများသည် ထအာက်ြါတို့ကို 

ထဆာင်ရွက်နုိင်သည် -  

(က) ခုံသမာဓိအြေွဲ့၏ ဆုံးပြေတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ထန့ရက်မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း 

ခုံသမာဓိထကာင်စီ၏ အဆုံးအပြေတ်ခံယူရန် အပငင်းြွားသူတစ်ြေက်ြေက်မှ 

ထလျှာက်ေားပခငး်၊ 

( ခ ) အလုြ်ြိတ်ပခင်း သို့မဟုတ် သြိတ်ထမှာက်ပခင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဥြထေအရ 

ပြုလုြ်ပခငး်။” 

၂၆။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၁၊ ြုေ်မခဲွ (က) ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း 

အစားေိုးရမည်- 

 “(က) ြုေ်မ ၂၈၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ထလျှာက်ေားသည့် အပငင်းြွားမှုကုိ လက်ခံရရိှသည့်ထန့ရက်မှ  

၁၄ ရက်အတွငး် ဆုံးပြေတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။” 

၂၇။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငငး်ြွားမှုထပြေရှငး်ထရး ဥြထေ ြုေ်မ ၃၂၊ ြုေမ်ခွဲ (က) ကို ထအာကြ်ါ 

အတိုငး် အစားေိုးရမည်- 

 “(က) ြုေ်မ ၂၉ အရ ထလျှာက်ေားသည့် အပငင်းြွားမှုကိ ု လက်ခံရရှ ိသည့်ထန့ရက်မှ 

ခုနစ်ရက်အတွငး် ဆုံးပြေတ်ချက်ချမှတ်ရမည်။” 

၂၈။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၃ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၃၃။ ခံုသမာဓိထကာင်စီသည် ြုေ်မ ၃၂၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ခံုအြဲွေ့က ချမှတ်ထသာ ဆံုးပြေတ်ချက် 

မိတ္တူကို ဝန်ကကီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းထေသကကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအြေွဲ့ ၊ 
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ထနပြည်ထတာ်ထကာင်စီအြါအဝင် ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချု ြ်ခွင့်ရတုိင်း သ့ုိမဟုတ် ကုိယ်ြုိင်အုြ်ချုြ်ခွင့်ရထေသ 

ဦးစီးအြဲွေ့များေံ ထြးြို့ရမည်။” 

၂၉။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၄ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

“၃၄။ ခံုသမာဓိအြဲွေ့၏ဆံုးပြေတ်ချက်ကုိ နှစ်ြေက်အပငင်းြွားသူများက သထဘာတူလျှင် သ့ုိမဟုတ် 

အပငင်းြွားသူတစ်ြေက်ြေက်က သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ခံုသမာဓိထကာင်စီသ့ုိ တင်ပြထလျှာက်ေားပခင်း 

မရိှလျှင် ယငး်ဆုံးပြေတ်ချက်သည် ချမှတ်သည့်ထန့မှစ၍ အတညပ်ြေစ်သည်။” 

၃၀။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၆ တွင် ြါရိှထသာ “သံုးလထကျာ်လွန်ြါက” 

ဆိုသည့်စကားရြ်ကို “ရက်ထြါင်း ၉၀ ထကျာ်လွန်ြါက” ဆိုသည့်စကားရြ်ပြေင့် အစားေိုးရမည်။  

၃၁။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၈ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၃၈။ မည်သည့် အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမျှ ထတာင်းဆုိတုိင်ကကားချက်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ 

ထဆွးထနွးညိှနှိုင်းထပြေရှင်းရန် ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့၏ ချန်ိးဆုိသည့်ထန့ရက်၊ အချန်ိတွင် ကုိယ်တုိင် 

ပြေစ်ထစ၊ ကိုယ်စားလှယ်ပြေင့်ပြေစ်ထစ ခိုင်လုံထသာအထကကာင်းပြချက်မရှိဘဲ တက်ထရာက်ရန် 

ြျက်ကွကပ်ခငး် မရိှထစရ။” 

၃၂။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၈ ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၃၈-က အပြေစ်  

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “၃၈-က။ မည်သည့်အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမျှ ြုေ်မ ၃ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ 

ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ ြဲွေ့စည်းရန်ြျက်ကွက်ပခင်းမရိှထစရ။ ေုိသ့ုိြဲွေ့စည်းရန် ြျက်ကွက်ပခင်းထကကာင့် 

သက်ဆိုငရ်ာ တရားရုံးမှ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်သည့်ထန့မှစ၍ ရက်ထြါင်း ၆၀ အတွင်း ြေွဲ့စည်းရန် 

ေြမ်ံြျက်ကွက်ပခငး်မရှိထစရ။” 

၃၃။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၉ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၃၉။ မည်သည့်အလုြ်ရှင်မျှ ခုံသမာဓိအြေွဲ့ သ့ုိမဟုတ် ခုံအြေွဲ့က အပငငး်ြွားမှုစစ်ထဆးထနစဉ် 

ေိုအပငင်းြွားမှုမစမီ တစ်ဆက်တည်း အချနိ်ကချမှတ်ေားထသာ အလုြ်သမားများနှင့် 

သက်ဆိုင်သည့် ဝန်ေမ်းစည်းကမ်းများကို ယင်းအလုြ်သမားများ၏ အကျ ိုးေိခိုက်ထစရန် 

ရုတ်တရက်ထပြာင်းလဲပခင်းမပြုရ သ့ုိမဟုတ် ခုိင်လံုထသာ အထကကာင်းပြချက်မရိှဘဲ အလုြ်ြိတ်ပခင်း 

မပြုရ။”  
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၃၄။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၃၉ ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၃၉-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “၃၉-က။ မည်သည့် အလုြ်သမားမျှ အပငငး်ြွားမှုထပြေရှငး်ထနစဉ် ကုန်ေုတ်လုြ်မှု ကျဆင်း 

ထစရန် ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ကျန်ရှိထသာ အပခားအလုြ်သမားများ၏ အကျ ိုးစီးြွား 

ြျက်စီးထစရန် ထဆာင်ရွက်ပခငး်မပြုရ။” 

၃၅။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၃ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၄၃။ မည်သည့် အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမျှ အပငငး်ြွားမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုင်း 

ြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့ ထရှ့ထမှာက်တွင်ချုြ်ဆုိခ့ဲသည့် သထဘာတူစာချုြ်ြါ စည်းကမ်းချက်တစ်ခုခုကုိ 

လိကု်နာရန် သုိ့မဟုတ် ထဆာငရ်ွက်ရန် ြျက်ကွကပ်ခင်း မရိှထစရ။” 

၃၆။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၅ ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၄၅-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်းပြေည့်စွက်ရမည်- 

“၄၅-က။ မည်သူမျှ ဤဥြထေအရေုတ်ပြန်သည့် နည်းဥြထေ၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်နှင့် 

ညွှန်ကကားချက်များကို ထြောက်ြေျက်ပခငး်မပြုရ။” 

၃၇။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၆ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၄၆။ (က) မည်သည့်အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမဆို ြုေ်မ ၃၈ ြါ တားပမစ်ချက် 

တစ်ရြ်ရြ်ကုိ ထြောက်ြေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် 

ေိုသူကို အနည်းဆုံး ကျြ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျြတ်စ်ဆယ်သိန်းအေိ 

ထငေွဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

  ( ခ ) မည်သည့်အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမဆုိ ြုေ်မ ၃၈-က ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ 

ထြောက်ြေျက်ကျူ းလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်သုံးသိန်းမှ အများဆုံး ကျြတ်စ်ဆယ်သိန်းအေိ ထငေွဏခ်ျမှတ်ရမည်။ 

  ( ဂ ) မည်သည့်အလုြ်ရှင်မဆို ြုေ်မ ၃၉ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ထြောက်ြေျက်ကျူးလွန် 

ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ 

အများဆုံး ကျြ်သိန်း ၃၀ အေိ ထငေွဏခ်ျမှတ်ရမည်။ 

  (ဃ) မည်သည့်အလုြ်သမားမဆုိ ြုေ်မ ၃၉-က ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ ထြောက်ြေျက်ကျူ းလွန် 

ထကကာင်း ပြစ်မှုေငရှ်ားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေိုသူကို အနည်းဆုံး ကျြ်တစ်သိန်းမှ 

အများဆုံး ကျြ်သံုးသိန်းအေိ ထငေွဏခ်ျမှတ်ရမည်။ 
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  ( င ) မည်သူမဆို ြုေ်မ ၄၅-က ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ထြောက်ြေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း 

ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိအနည်းဆံုး ကျြ်တစ်သိန်းမှ အများဆံုး 

ကျြ် နှစ်သိန်း အေိ ထငွေဏခ်ျမှတ်ရမည်။” 

၃၈။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၆ ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၄၆-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “၄၆-က။ (က) ြုေ်မ၄၆၊ ြုေ်မခဲွ (က) အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကုိ 

ေြ်မံကျူးလွန်သပြေင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆံုး ကျြ်သိန်း ၃၀ အေိ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေ်မခဲွ (ခ) အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကုိ 

ေြ်မံကျူးလွန်သပြေင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်းမှ အများဆံုး ကျြ်သိန်း ၃၀ အေိ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

  ( ဂ ) ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေ်မခဲွ (ဂ) အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကုိ 

ေြ်မံကျူးလွန်သပြေင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်သိန်း ၃၀ မှ အများဆုံး ကျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ ထငေွဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

  (ဃ) ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေ်မခဲွ (ဃ) အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကုိ 

ေြ်မံကျူးလွန်သပြေင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ် သံုးသိန်းမှ အများဆံုး ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်းအေိ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည်။ 

  ( င ) ြုေ်မ ၄၆၊ ြုေမ်ခွဲ (င) အရ ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းပြစ်မှုကုိ 

ေြ်မံကျူးလွန်သပြေင့် ပြစ်မှုေင်ရှားစီရငပ်ခငး်ခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်နှစ်သိန်းမှ အများဆုံး ကျြ်ငါးသိန်းအေိ ထငေွဏ်ချမှတ်ရမည်။” 

၃၉။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၇ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၄၇။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၄၀၊ ြုေ်မ ၄၁ နှင့် ြုေ်မ ၄၂ တို့ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို 

ထြောက်ြေျက်ကျူးလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ ကျြ်သိန်း ၂၀ ထအာက် 

မနညး်ထသာ ထငေွဏခ်ျမှတ်ရမည်။” 

၄၀။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၈ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၄၈။ မည်သူမဆို ြုေ်မ ၄၄ နှင့် ြုေ်မ ၄၅ တို့ြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထြောက်ြေျက် 

ကျူ းလွန်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ ကျြ်တစ်ဆယ်သိန်း ထအာက်မနည်းထသာ 

ထငေွဏ်ချမှတ်ရမည်။” 
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၄၁။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၈-က ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၄၈-က။ (က) အပငင်းြွားမှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ညိှနှိုင်းထပြေရှင်းထရးအြဲွေ့ထရှ့ထမှာက်တွင် စာချုြ်ချုြ်ဆုိသူ၊ 

မည်သည့်အလုြ်ရှင် သ့ုိမဟုတ် အလုြ်သမားမဆုိ ြုေ်မ ၄၃ ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ 

လုိက်နာရန်ြျက်ကွက်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်သိန်း ၅၀ မှ အများဆံုး ကျြ်သိန်း ၁၀၀ အေိ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် 

အလုြ်သမားရရန်ရှိသည့် ထငွထကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ကို အလုြ်သမားအား 

ထြးထချရန် အမိန့် ချမှတ်ရမည်။ 

  ( ခ ) ြုေ်မ ၃၇ ြါ လုိက်နာရန်တာဝန်ရိှသူ မည်သူမဆုိ ြုေ်မ ၄၃-က ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကုိ 

လုိက်နာရန်ြျက်ကွက်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေုိသူကုိ အနည်းဆံုး 

ကျြ်သိန်း ၁၀၀ မှ အများဆံုး ကျြ်သိန်း ၃၀၀ အေိ ထငွေဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် 

အလုြ်သမားရရန်ရှိသည့် ထငွထကကးအကျ ိုးခံစားခွင့်ကို အလုြ်သမားအား 

ထြးထချရန် အမိန့်ချမှတ်ရမည်။” 

၄၂။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၄၉ ၏ ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၄၉-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

 “၄၉-က။ ခုံသမာဓိထကာငစ်ီ သ့ုိမဟုတ် သက်ဆိုငရ်ာ ခုံသမာဓိ အြဲွေ့တွင်ြါဝငထ်သာ အြဲွေ့ဝင် 

တစ်ဦးဦးအား သတ်မှတ်ေားသည့် အရည်အချင်းြျက်ယွင်းထကကာင်း စစ်ထဆးထတွ့ရှိလျှင် 

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစုိးရအြဲွေ့၏သထဘာတူညီချက်ပြေင့် ေုိသူအား အြဲွေ့ဝင်အပြေစ်မှ 

ရြ်စဲရမည်။”  

၄၃။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၅၀ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

 “၅၀။ ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ၊ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့၊ ခံုသမာဓိအြဲွေ့ သ့ုိမဟုတ် ခံုသမာဓိထကာင်စီ 

တ့ုိသည် သက်တမ်းမကုန်ဆံုးမီ ရက်ထြါင်း ၃၀ ကကိုတင်၍ ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ြဲွကျင်းြရမည် 

ပြေစ်ပြီး သက်တမ်းပြည့်သည့်ထန့တွင် ထရွးချယ်တင်ထပမှာက်ခံရထသာအြဲွေ့များကုိ တာဝန်လွှဲထပြာင်း 

ထြးအြ်ရမည်။ သ့ုိထသာ် ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ ၊့ ခံုသမာဓိအြဲွေ ၊့ ခံုသမာဓိထကာင်စီတ့ုိ၏ သက်တမ်း 

ကုန်ဆုံးပြီးပြေစ်ထသာ်လည်း ဤဥြထေနှင့်အညီ အသစ်ပြန်လည်ြေွဲ့ စည်းပြီးသည့် အချနိ်အေိ 

မိမိ၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကိ ုဆက်လက်ေမး်ထဆာင်ရမည်။”  
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၄၄။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၅၀ ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၅၀-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

“၅၀-က။ ဤဥြထေအရ အသစ်ပြန်လည်ြဲွေ့စည်းထသာ ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ၊ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရး 

အြဲွေ ၊့ ခံုသမာဓိအြဲွေ့နှင့် ခံုသမာဓိထကာင်စီတ့ုိသည် သက်တမ်းကုန်ဆံုးသည့် ညိှနှိုင်းထရးထကာ်မတီ၊ 

ညှိနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြေွဲ့၊ ခုံသမာဓိအြေွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိထကာင်စီတို့၏ လုြ်ငန်းမပြီးပြတ်ထသာ 

စုထြါင်းထတာငး်ဆို ထဆွးထနွးညိှနှိုင်းမှုနှင့် အပငငး်ြွားမှုများကို ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် 

အညီ ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရမည်။” 

၄၅။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၅၁ ကုိ ထအာက်ြါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည်- 

“၅၁။ အလုြ်ရှင်တစ်ဦးဦးသည် အပငင်းြွားမှုကို ထပြေရှင်းထနစဉ်အတွင်း လုံထလာက်ထသာ 

အထကကာင်းမရှိဘဲ အလုြ်သမား၏ အကျ ိုးခံစားခွင့် ထလျာ့နည်းထစရန် ပြုလုြ်မှု သို့မဟုတ် 

ြျက်ကွက်မှုတစ်ခုခု ကျူးလွန်လျှင် ခုံသမာဓိအြေွဲ့ သ့ုိမဟုတ် ခုံသမာဓိထကာငစ်ီ၊ ခုံအြေွဲ့က 

ဆုံးပြေတ်သည့် ထငထွကကးခံစားခွင့်ကို အပြည့်အဝထြးထဆာင်ရမည်။ ယငး်ထငကွို ဝန်ကကီးဌာနက 

တာဝန်ထြးအြ်သည့် ဦးစီးဌာနမှအရာရိှက ထပမခွန်မထပြကျန်ထငွပြေစ်ဘိသက့ဲသ့ုိ အရထကာက်ခံ 

ရမည်။” 

၄၆။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငင်းြွားမှုထပြေရှင်းထရးဥြထေ ြုေ်မ ၅၁ ၏ထနာက်တွင် ြုေ်မ ၅၁-က အပြေစ် 

ထအာက်ြါအတိုင်း ပြေည့်စွက်ရမည်- 

“၅၁-က။ ညိှနှိုင်းြေျန်ထပြေထရးအြဲွေ့ထရှ့ထမှာက်တွင် ချုြ်ဆုိသည့် နှစ်ြေက်သထဘာတူစာချုြ်နှင့် 

ခုံသမာဓိအြေွဲ့ သ့ုိမဟုတ် ခုံသမာဓိထကာငစ်ီ၊ ခုံအြေွဲ့တို့၏ ဆုံးပြေတ်ချက်များအား လိကု်နာရန် 

ြျက်ကွက်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဤဥြထေြါ တားပမစ်ချက်တစ်ရြ်ရြ်ကို လိုက်နာရန် 

ြျက်ကွက်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထငွထကကးခံစားခွင့်ထြးရန် ြျက်ကွက်ထသာကာလ ရက်ထြါင်း 

၃၀ ထကျာ်လွန်လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း  သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာန သို့မဟုတ် ဝန်ကကီးဌာနမှ 

တာဝန်ထြးထသာ အရာရှိကပြေစ်ထစ၊ နစ်နာသူကပြေစ်ထစ တရားစွဲဆိုရမည်။” 

၄၇။ အလုြ်သမားထရးရာ အပငငး်ြွားမှုထပြေရှငး်ထရးဥြထေ ြုေ်မ ၅၄-က ကိ ုြယ်ြေျက်ရမည်။ 

 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံထတာ်ြဲွေ့စည်းြံုအထပခခံဥြထေအရ ကျွနု်ြ်လက်မှတ်ထရးေုိးသည်။ 

 

  

  (ြုံ) ဝငး်ပမင့် 

 နုိင်ငထံတာ်သမ္မတ 

 ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိငင်ထံတာ် 


