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မြန်ြာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဥပဒေ 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတဒ်တာ် ဥပဒေအြှတ် ၂၆။) 

၁၃၈၀ မပည့််နစှ၊် ဒတာ်သလငီ်းလဆန်ီး ၈ရက် 

(၂၀၁၈ ခိုနစှ၊် စက်တငဘ်ာလ ၁၇ရက်) 

မပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ို မပဋ္ဌာနီ်းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ီး(၁) 

အြည်နငှ့်် အဓ ပပာယဒ် ာ်မပချက ်

၁။ ဤဥပဒေက ို မြနြ်ာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဥပဒေ ဟို ဒခေါ်တ ငဒ်စရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတ ငပ်ါရ  ဒသာ ဒ ာက်ပါစကာီးရပ်ြ ာီးသည ်ဒ ာမ်ပပါ တ ိုငီ်း  ဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရ ြည်- 

(က) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီး ဆ ိုသညြ် ာ ခရ ီးသ ာီးလာမခငီ်းန င့််စပ်လ ဉီး၍ စ စဉဒဆာငရ် က်ဒပီးဒသာ လိုပ်ငနီ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

ယငီ်းစကာီးရပ်တ ငခ်ရ ီးလ ည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငနီ်း၊ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်း၊ တည်ီးခ ိုရ ပ်သာ လိုပ်ငနီ်း၊ 

ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်းန င့််ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်းတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ခ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးအြျ  ီးအစာီး ဆ ိုသည်ြ ာ ပနီ်းဒမ ခရ ီးစဉ၊ ဒရ ီးဒဟာငီ်းယဉဒက ီးြှု ဒြ  န စ ်ြ ာီး 

ဒလ့်လာမခငီ်းခရ ီးစဉ၊ သဘာဝ ဒမခခံခရ ီးစဉ၊  ဏ္ဏ ဝါခရ ီးစဉ၊ ဒမခလ ငဒ်တာငတ်က်န င့်် စ န် ့်စာီးြှု ခရ ီးစဉ၊ 

ဒတာလြ်ီးကာီးဒြာငီ်းပပ ြိုငပ် ွဲန င့်် ကာီး ဒပ ာ်စ ီးခရ ီးစဉ၊ စက်ဘ ီးစ ီးခရ ီးစဉ၊ ြ ီးပံိုီးပ ံခရ ီးစဉ၊ ဘာသာဒရီးဆ ိုငရ်ာ 

ခရ ီးစဉ၊  ဒပ ာ်စ ီးသဒဘဘာခရ ီးစဉ၊ စငီ်းလံိုီးင ာီးဒလယာဉခရ ီးစဉ၊  ာီးကစာီး  ဒမခမပြိုခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း၊ 

က နီ်းြာဒရီး ဒမခမပြို ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးန င့််  မခာီးခရ ီးသ ာီး ဒမခမပြို လိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) ခရ ီးသညဆ် ိုသည်ြ ာ ရည်ရ ယ်ခ က် ြ  ြိုီးြ  ြိုီးမ င့်် ြ ြ တ ို ့်ဒန  ိုငရ်ာဒေသြ   မခာီးဒနရာခရ ီးစဉ ဒေသတစခ်ိုခိုသ ို ့် 

ခရ ီးသ ာီးသကူ ိုဆ ိုသည်။ ယငီ်းစကာီးရပ်တ င ်မြနြ်ာန ိုငင် ံတ ငီ်းသ ာီးလာဒသာ မြနြ်ာ န ိုငင်သံာီး ခရ ီးသည်ြ ာီး၊ 

မြနြ်ာန ိုငင် ံတ ငီ်းသ ို ့် ဝငဒ်ရာက်လာဒသာ န ိုငင်မံခာီးသာီးခရ ီးသည်ြ ာီးန င့်် မပည်ပသ ို ့် သ ာီးဒရာက်ဒသာ 

မြနြ်ာန ိုငင်သံာီးခရ ီးသည်ြ ာီးလည်ီးပါဝငသ်ည်။ 

(ဃ) ခရ ီးသည်တညီ်းခ ိုဒန  ိုငရ်နဒ်နရာဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသည် တည်ီးခ ိုဒန  ိုငန် ိုငဒ်သာ စ ီးပ ာီးဒရီး  လ ို ့်င ာ 

 ခဒ ကီးဒင မ င့်် တည်ီးခ ိုဒန  ိုငသ်ည့််ဒနရာက ိုဆ ိုသည်။ 

(င) ခရ ီးစဉ်ဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးစတင ် က်ခ ာသည့်် ဒနရာဒေသတစခ်ိုြ   မခာီးဒနရာဒေသတစခ်ိုသ ို ့် ခရ ီးသ ာီးလာဒရီး တ က် 

စနစတ်က  ဒရီးဆ ွဲ ာီးသည့််  စ  စဉက ိုဆ ိုသည။် 

(စ) ခရ ီးစဉ်ဒေသဆ ိုသညြ် ာ ခရ ီးသည်ြ ာီး သ ာီးလာလည်ပတဒ်လ့်လာန ိုငဒ်သာ ဒနရာဒေသက ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဆ) ခရ ီးလညှ့််လည်ဒရီးလိုပ်ငန်ီးဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသည်ြ ာီး တစဒ်နရာြ  တစဒ်နရာသ ို ့် ခရ ီးသ ာီးလာရာ တ င ်

 ဆငဒ်မပဒခ ာဒြ ွေ့ စ ာပ ို ့်ဒဆာငမ်ခငီ်း၊ တည်ီးခ ိုရနဒ်နရာစ စဉဒပီးမခငီ်းန င့်် ဧည့််လြ်ီးညွှနစ် စဉဒပီးမခငီ်း ြ ာီးက ို 

ဒဆာငရ် က်ဒပီးသည့်် စ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဇ) ဟ ိုတယလ်ိုပ်ငန်ီးဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသည်ြ ာီးတည်ီးခ ိုရန ်သတ်ြ တ် ာီးဒသာ  ခနီ်း ဒရ တ က်န င့်် 

 ဆင့်် တနီ်းတ ို ့်ရ  ပပ ီး  စာီး စာ၊  ဒ  ာ်ယြကာန င့််  မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာီး စ စဉလိုပ်က ိုငမ် ည့််ဆည်ီး 

ဒဆာငရ် က်ဒပီးသည့်် စ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဈ) တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငန်ီးဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသည်ြ ာီး တ က် တည်ီးခ ိုဒရီးက ိုသာ စ စဉဒဆာငရ် က်ဒပီး သည့်် 

စ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းက ိုဆ ိုသည်။ ယငီ်းစကာီးရပ်တ င ်ြ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်းန င့်် ဧည့််ဒဂဟာလိုပ်ငနီ်းတ ို ့် ပါဝငသ်ည်။ 

(ည) ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်းဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသည်ြ ာီး ာီး ခရ ီးစဉဒေသြ ာီးက ို လြ်ီးညွှနမ်ပသမခငီ်း၊ ဒမပာဆ ိုရ ငီ်းမပမခငီ်းန င့်် 

ခရ ီးစဉတစဒ်လ ာက်  ဆငဒ်မပဒခ ာဒြ ွေ့ဒစဒရီး တ က် စ ီးပ ာီးဒရီး လ ို ့်င ာ စ စဉ ဒဆာငရ် က်ဒပီးဒသာ 

လိုပ်ငနီ်းက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဋ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဆ ိုငရ်ာ အမခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငန်ီးဆ ိုသည်ြ ာ ဝနက်က ီးဌာနြ   ြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ  ိုတ်မပန၍် 

ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးလိုပ်ငနီ်းန င့််သက်ဆ ိုငသ်ည့််  မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်းဟို သတ်ြ တ်ဒပီး သည့်် 

လိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဌ) လ ိုငစ်ငဆ် ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းတ ငပ်ါဝငသ်ည့်် လိုပ်ငနီ်းတစြ်  ြိုီးြ  ြိုီးက ို လိုပ်က ိုငန် ိုငရ်န ် တ က် 

ဤဥပဒေ ရ ိုတ်ဒပီးဒသာ လ ိုငစ်ငက် ိုဆ ိုသည်။ ယငီ်းစကာီးရပ်တ ငခ်ရ ီးလ ည့််လည်ဒရီး လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င၊် ဟ ိုတယ် 

လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င၊် တည်ီးခ ိုရ ပ်သာ လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င၊် ဧည့််လြ်ီးညွှန ်လိုပ်ငနီ်း လ ိုငစ်ငန် င့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ 

 မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငြ် ာီး ပါဝငသ်ည်။ 

(ဍ) ဝန်ကက ီးဌာနဆ ိုသည်ြ ာ မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ ဟ ိုတယ်န င့်် ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဝနက်က ီးဌာနက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဎ) ဝန်ကက ီးဆ ိုသည်ြ ာ ဟ ိုတယ်န င့််ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဝနက်က ီးဌာန မပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ီးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ဏ္) ဦီးစ ီးဌာနဆ ိုသည်ြ ာ ဟ ိုတယ်န င့််ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဝနက်က ီးဌာန၊ ဟ ိုတယ်န င့််ခရ ီးသ ာီးညွှန ်ကာီးြှု ဦီးစ ီးဌာနက ိုဆ ိုသည်။ 

(တ) စစဒ်ဆီးဒရီးအ   ွဲ့ဆ ိုသည်ြ ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ို စစဒ်ဆီးန ိုငရ်န ်ဤဥပဒေ ရ   ွဲွေ့စည်ီး ာီး ဒသာ 

   ွဲွေ့က ိုဆ ိုသည်။ 

( ) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပဒေ ရ  ွဲွေ့စည်ီးဒသာ  ြ  ြိုီးသာီးခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက် 

ဒရီးဗဟ ိုဒကာ်ြတ က ိုဆ ိုသည်။ 

(ေ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာြ်တ ဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပဒေ ရ  ွဲွေ့စည်ီး ာီးဒသာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ 

ဒကာ်ြတ က ိုဆ ိုသည်။ 

(ဓ) ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ ဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပဒေ ရ   ွဲွေ့စည်ီးဒသာ တ ိုငီ်းဒေသကက ီး သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပည်နယ်ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို ဆ ိုသည်။ ယငီ်းစကာီးရပ်တ င ်မပည်ဒ ာငစ်ိုနယ်ဒမြ 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ လည်ီးပါဝငသ်ည်။ 
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(န) သက်ဆ ိုငရ်ာဝန်ကက ီးဌာနဆ ိုသညြ် ာ မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့က  ြ  ြိုီးသာီးခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း   ံွေ့ ပ  ြိုီးဒရီး တ က် 

 ြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ ိုတ်မပန၍် သတ်ြ တ်သည့်် ဝနက်က ီးဌာနြ ာီးက ိုဆ ိုသည်။ 

(ပ) ပိုဂ္ဂလ ကခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးအ   ွဲ့အစညီ်းဆ ိုသည်ြ ာ ဤဥပဒေ ရ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဝနဒ်ဆာငြ်ှု  တ က် 

ပိုဂဂလ ကခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းကဏ္ဍက ို က ိုယ်စာီးမပြိုသည့်် ပိုဂဂလ က   ွဲွေ့ စည်ီး သ ို ့်ြဟိုတ ် သငီ်း    ွဲွေ့က ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ီး(၂) 

ရည်ရ ယခ်ျက ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရ ယ်ခ က်ြ ာီးြ ာ ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်းမ စသ်ည်- 

(က) မြနြ်ာန ိုငင်ကံ ို ကြ္ာ့်ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း၏ ခရ ီးစဉဒေသတစခ်ို မ စ ်ဒပေါ်  က်လာဒစဒရီး တ က်   ဒရာက်ဒသာ 

မပည်တ ငီ်းမပည်ပ ဒဈီးက က်မြြှင့််တငြ်ှုြ ာီး ဒဆာငရ် က်မခငီ်းမ င့််  ဒ ာက် ကူမ စဒ်စ ရန၊် 

(ခ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သနူ င့်် ခရ ီးသည်တ ို ့်၏  ခ င့်် ဒရီးက ို ကာက ယ်ဒပီးရနန် င့်် ယငီ်းတ ို ့်၏ 

တာဝနဝ်တတ ရာီးြ ာီးက ို သ ရ  လ ိုက်နာဒစရန၊် 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာီး၏  ရည် ဒသ ီးန င့်် လံိုမခြံိုစ တ်ခ ရြှုက ို  ာြခနံ ိုငရ်န၊် 

(ဃ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီးန င့်် စ ြံခန် ့်ခ ွဲဒရီးဆ ိုငရ်ာ ညြှ နှု ငီ်းပူီးဒပါငီ်းဒဆာငရ် က်ြှုက ို မြြှင့််တငသ် ာီးရန၊် 

(င) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ ပညာရပ်ြ ာီး တ ိုီးတက်  နီ်းကာီးဒစ၍  လိုပ် က ိုင ်ခ င့်် လြ်ီးန င့်် 

လူသာီး ရငီ်း မြစြ် ာီး ပ ိုြ ို  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒစရန၊် 

(စ) တာဝနယ်ူြှုရ  ဒသာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒစပပ ီး န ိုငင်ဒံတာ်၏ ဒရရ ည်စဉဆက်ြမပတ်   ံွေ့ ပ  ြိုီးဒရီး၊ 

သဘာဝ ဒမခခခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းန င့်် ပတ်ဝနီ်းက င ် နီ်းသ ြ်ီးဒရီးက ို  ဒ ာက် ကူမ စဒ်စ ရန၊် 

(ဆ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းက ို  ဒမခမပြို၍ ဒေသ လ ိုက် ဆက်စပ်စ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး၊  ဒသီးစာီးန င့်် 

 လတ်စာီးစ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး ပ ိုြ ို  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်လာဒစရန၊် ဒေသခြံ ာီး၏ စ ီးပ ာီးဒရီး ခ င့််  လြ်ီးြ ာီး 

တ ိုီးတက်  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးလာဒစရနန် င့်် လူ ို ဒမခမပြိုခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒစရန၊် 

(ဇ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ သိုဒတသနမပြိုလိုပ်ဒလ့်လာမခငီ်း၊ စာတြ်ီးြ ာီးမပြိုစိုမခငီ်းတ ို ့်က ို မပည်တ ငီ်း မပည်ပြ  

သက်ဆ ိုငရ်ာတကက သ ိုလ်ြ ာီး၊ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းတ င ်လက်ဒတ ွေ့ပါဝငဒ်ဆာငရ် က်သြူ ာီးန င့်် 

ညြှ နှု ငီ်းပူီးဒပါငီ်းဒဆာငရ် က်ရန။် 

 

အခန်ီး(၃) 

အြျ  ီးသာီးခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီး   ံ ွဲ့ ဖ   ီးတ ိုီးတက်ဒရီးဗဟ ိုဒကာြ်တ     ွဲ့စည်ီးမခငီ်းနငှ့်် လိုပ်ငန်ီးတာဝန်ြျာီး 

၄။ မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့သည်- 

(က)  ြ  ြိုီးသာီးခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး ဗဟ ိုဒကာ်ြတ က ို ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်း  ွဲ ွေ့စည်ီးရြည်- 
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(၁) ေိုတ ယသြမတတစဦ်ီး ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) ဝနက်က ီး ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာဝနက်က ီးဌာနြ ာီးြ  မပညဒ် ာငစ်ိုဝနက်က ီးြ ာီး သ ို ့်ြဟိုတ် ေိုတ ယဝနက်က ီးြ ာီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၄) ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာငစ် ဥကက ဋ္ဌ သ ို ့်ြဟိုတ ်ယငီ်းကတာဝနဒ်ပီး ပ်သည့်် ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာ်စ ဝင ်    ွဲွေ့ဝင ်

(၅) 

တ ိုငီ်းဒေသကက ီးန င့််မပညန်ယ် စ ိုီးရ   ွဲွေ့ သ ီးသ ီးြ ဝနက်က ီးခ ြိုပ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

ယငီ်းကတာဝနဒ်ပီး ပ်သည့်် ဝနက်က ီး 
   ွဲွေ့ဝင ်

(၆) သက်ဆ ိုငရ်ာဝနက်က ီးဌာနြ ာီးြ  ညွှန ်ကာီးဒရီးြ ီးခ ြိုပ်ြ ာီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၇) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ တတ်သ ပညာရ င ်သံိုီးဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၈) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ ပိုဂဂလ က    ွဲွေ့ စညီ်းြ ာီးြ  က ိုယ်စာီးလ ယ ်သံိုီးဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၉) ဝနက်က ီးက တာဝနဒ်ပီး ပ်သတူစဦ်ီး သ ို ့်ြဟိုတ်  ပြွဲတြီ်း တ ငီ်းဝန ်  တ ငီ်းဒရီးြ ီး 

(၁၀) ဟ ိုတယ်န င့််ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဝနက်က ီးဌာနြ  ညွှန ်ကာီးဒရီးြ ီးခ ြိုပ် 

တ ွဲ က် 

 တ ငီ်းဒရီးြ ီး 

(ခ) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ က ို လ ို ပ်ပါက မပငဆ်င ် ွဲ ွေ့စည်ီးန ိုငသ်ည်။ 

၅။ ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ၏ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးြ ာ ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်းမ စသ်ည်- 

(က) မြနြ်ာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး တ က် လ ို ပ်ဒသာ က စစရပ်ြ ာီးက ို ဝနက်က ီးဌာန ြ ာီး၊  စ ိုီးရဌာန၊ 

 စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး၊ ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာငစ် ၊ တ ိုငီ်းဒေသကက ီးန င့်် မပည်နယ် စ ိုီးရ   ွဲွေ့ တ ို ့်န င့်် 

ညြှ နှု ငီ်းပူီးဒပါငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ခ) မြနြ်ာန ိုငင် ံတ ငီ်း မပည်တ ငီ်းမပည်ပခရ ီးသ ာီးြ ာီး စ တ်ဝငစ်ာီးြှုရ  န ိုငသ်ည့်် ဒေသြ ာီးတ င ်ခရ ီးသ ာီး လိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ 

လ ို ပ်သည့််  စ  စဉြ ာီးခ ြ တ်ဒပီးမခငီ်းမ င့််   ိုဒေသြ ာီး၏   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီးန င့်် လူဒနြှုဘဝတ ို ့်က ို 

မြြှင့််တငဒ်ဆာငရ် က်ဒပီးမခငီ်း၊ 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ န င့်် ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ြ ာီးက တငမ်ပလာသည့်် 

က စစရပ်ြ ာီးန င့််စပ်လ ဉီး၍ ဆံိုီးမ တ်မခငီ်း၊ 

(ဃ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ ပငြ်စ ြံက နီ်းြ ာီး၊ ြဟာဗ ျူဟာြ ာီးန င့်် လိုပ်ငနီ်းစ ြံက နီ်းြ ာီးဒရီးဆ ွဲ ခ ြ တ်ပပ ီး 

 ဒကာင ် ည်ဒ ာ်ဒရီး လြ်ီးညွှနက်က ီး ကပ်က ပ်ကွဲမခငီ်း၊ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းက ို  ဒမခမပြို၍ ဒေသ လ ိုက် 

ဆက်စပ်စ ီးပ ာီးဒရီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးပ ိုြ ို  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်လာဒစရန၊် ဒေသခြံ ာီး၏ စ ီးပ ာီးဒရီး 



မြနြ်ာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဥပဒေ 

Page 5 of 14 

 ခ င့်် လြ်ီးြ ာီးတ ိုီးတက်  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးလာဒစရနန် င့်် လူ ို ဒမခမပြိုခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်လာ ဒစဒရီး တ က် 

လိုပ်ငနီ်းစဉြ ာီး ခ ြ တ်ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(င) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  သ ပညာြ ာီးန င့််  ဒမခခ ံဒဆာက်  ံို   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒစဒရီးဒဆာင ်ရ က်ရာတ င ်

မပည်ပန ိုငင်ြံ ာီး၊ န ိုငင်တံကာ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး၊ မပည်တ ငီ်း   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး ံြ  နည်ီးပညာ  ကူ ည န င့််  မခာီးဒသာ 

 ကူ ည ရရ  ဒစဒရီး တ က် လ ို ပ်ဒသာ ြူဝါေြ ာီးခ ြ တ်န ိုငရ်န ်မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့သ ို ့် တငမ်ပမခငီ်း၊ 

(စ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒရရ ည်  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ရနန် င့်် လူြှုဒရီးန င့််စ ီးပ ာီးဒရီးဆ ိုငရ်ာ  ဒမခခဥံပဒေသြ ာီး  တ ိုငီ်း 

လ ိုက်နာဒဆာငရ် က်ပပ ီး သဘာဝပတ်ဝနီ်းက င ် နီ်းသ ြ်ီးဒရီးန င့်် ယဉဒက ီးြှုဆ ိုငရ်ာ ဓဒလ့် ံိုီးစ ံြ ာီးက ို 

ဒလီးစာီးလ ိုက်နာဒသာ တာဝနသ် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းတစရ်ပ်ဒပေါ်ဒပါက်လာဒစဒရီး တ က် န စတ် ို၊ န စရ် ည်စ ြံက နီ်းြ ာီး 

ခ ြ တ်ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဆ) ယဉဒက ီးြှုဆ ိုငရ်ာ ဓဒလ့် ံိုီးတြ်ီးြ ာီးက ို ဒလီးစာီးလ ိုကန်ာဒသာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း မ စ ်ဒဆာငရ် က်န ိုငဒ်စရန ်

ြူဝါေ ခ ြ တ်မခငီ်း။ 

 

အခန်ီး(၄) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာ်ြတ    ွဲ့စည်ီးမခငီ်းနငှ့်် လိုပ်ငန်ီးတာဝနြ်ျာီး 

၆။ ဗဟ ိုဒကာ်ြတ သည်- 

(က) ဒ ာက်ပါပိုဂဂ ြိုလ်ြ ာီးပါဝငဒ်သာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို   ွဲွေ့စည်ီးရြည်- 

 

(၁) ဝနက်က ီး ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာငစ် ြ  က ိုယ်စာီးလ ယ်တစဦ်ီး    ွဲွေ့ဝင ်

(၃) တ ိုငီ်းဒေသကက ီးန င့််မပညန်ယ် စ ိုီးရ   ွဲွေ့ သ ီးသ ီးြ  က ိုယ်စာီးလ ယတ်စဦ်ီးစ     ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၄) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ တတ်သ ပညာရ င ်ငါီးဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၅) ပိုဂဂလ ကခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း   ွဲွေ့ စညီ်းြ ာီးြ  က ိုယ်စာီးလ ယ် ၁၀ ဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၆) ဥကက ဋ္ဌက တာဝနဒ်ပီး ပ်သ ူ  တ ငီ်းဒရီးြ ီး 

(ခ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို  ွဲ ွေ့စည်ီးရာတ င ်လ ို ပ်ပါက ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌန င့််တ ွဲ က်  တ ငီ်းဒရီးြ ီး တ ို ့်က ို 

   ွဲွေ့ဝငြ် ာီး နက်ြ  ဒရ ီးခ ယ်တာဝနဒ်ပီး ပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို လ ို ပ်ပါက မပငဆ်င ် ွဲ ွေ့စညီ်းန ိုငသ်ည်။ 

၇။ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၏ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးြ ာ ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်းမ စသ်ည်- 
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(က) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ က ခ ြ တ်သည့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ ြူဝါေြ ာီး၊ လြ်ီးညွှနခ် က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ခ) ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ဒကာ်ြတ ြ ာီး၏ လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ြှုြ ာီးက ို ကက ီး ကပ်လြ်ီးညွှန ်မခငီ်း၊ 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းကဏ္ဍတ င ်မပည်တ ငီ်း၊ မပည်ပ ရငီ်းန  ီးမြြှြိုပ်န ြံှုြ ာီးန င့််စပ်လ ဉီး၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ  စ ိုီးရဌာန၊ 

 စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ဒပါငီ်းစပ်ညြှ နှု ငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဃ) မြနြ်ာန ိုငင်၏ံ ဒရဒမြသဘာဝ လ  ပြ ာီး၊ ဇ ဝြ  ြိုီးစံိုြ  ြိုီးက ွဲြ ာီး ဒရရ ည်တည်တံ့်ဒရီး တ က် ခရ ီး 

သ ာီးလိုပ်ငနီ်းန င့်် တူ သဘာဝပတ်ဝနီ်းက င ် နီ်းသ ြ်ီးဒရီးက ို  ဒ ာက် ကူမ စဒ်စြည့်် လိုပ်ငနီ်းြ ာီး က ို 

သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုီးရဌာန၊  စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ညြှ နှု ငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(င) မြနြ်ာ့်ယဉဒက ီးြှု  ဒြ  န စြ် ာီး၊ ရ ိုီးရာဓဒလ့် ံိုီးတြ်ီး စဉ လာြ ာီးန င့်် သဘာဝပတ်ဝနီ်းက င ်

  နီ်းသ ြ်ီးကာက ယ်ဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရီးက ို  ဒ ာက် ကူမ စဒ်စြည့်် လိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ  စ ိုီးရဌာန၊ 

 စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ညြှ နှု ငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(စ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ို  ဆင့်် တနီ်းသတ်ြ တ်ဒပီးမခငီ်း၊ သတ်ြ တ် ရည် ခ ငီ်းမပည့််ြ ဒစရန ်

တ နီ်း ာီးဒပီးဒဆာငရ် က်မခငီ်းန င့််  ရည် ဒသ ီးဒကာငီ်းြ နသ်ြူ ာီးက ို ခ  ီးမြြှင့််မခငီ်း၊ 

(ဆ) န ိုငင်တံစဝ်နီ်းလက်ရ  လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ဒနဒသာ ခရ ီးစဉဒေသြ ာီး   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး တ က်  စ  ြံြ ာီး 

ခ ြ တ်ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဇ) န ိုငင်တံစဝ်နီ်းခရ ီးစဉဒေသ သစြ် ာီးဒ ာ် ိုတ်၍ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းတ ိုီးတက်ဒစရန ်စ ြံဒဆာငရ် က် မခငီ်း၊ 

(ဈ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သြူ ာီးက လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ရာတ င ်ဒတ ွေ့  ကံြိုရသည့််  ခက် ခွဲ 

ြ ာီးက ိုတငမ်ပလာပါက သကဆ် ိုငရ်ာ စ ိုီးရဌာန၊  စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ဒပါငီ်းစပ်ညြှ နှု ငီ်းဒမ ရ ငီ်း 

ဒဆာငရ် က်ဒပီးမခငီ်း။ 

 

အခန်ီး(၅) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းအြျ  ီးအစာီးသတြှ်တမ်ခငီ်း၊ လ ိုငစ်ငဒ် ကီးြျာီးသတြှ်တမ်ခငီ်းနငှ့်် စစဒ်ဆီးဒရီးအ   ွဲ့    ွဲ့စည်ီးမခငီ်း 

၈။ ဝနက်က ီးဌာနသည်- 

(က) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ြ  ြိုီး စာီးြ ာီးန င့်် လိုပ်ငနီ်းလ ို ပ်ခ က်ြ ာီး၊ စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ာီးက ို သတ်ြ တ် ရြည်။ 

(ခ) လ ိုငစ်ငဒ် ကီးြ ာီး၊ လ ိုငစ်င ်သစ ်လွဲလ ယ်ဒ ကီးြ ာီး၊ လ ိုငစ်ငေ်ဏ္ဒ် ကီးြ ာီးန င့်် ခရ ီးသ ာီး လိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ 

 မခာီးဝနဒ်ဆာငဒ် ကီးြ ာီးက ို မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့၊ တ ိုငီ်းဒေသကက ီး သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်နယ် စ ိုီးရ   ွဲွေ့၊ 

ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာငစ် ၏ သဒဘာတူည ခ က်မ င့်် သတ်ြ တ်ရြည်။ 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီးသတ်ြ တ် ာီးသည့််  ရည် ဒသ ီးမပည့််ြ မခငီ်း ရ   ြရ   စစဒ်ဆီးန ိုငရ်န ်စစဒ်ဆီးဒရီး   ွဲွေ့ြ ာီးက ို 

လ ို ပ်သလ ို   ွဲွေ့စည်ီးတာဝနဒ်ပီး ပ်ရြည်။ 

(ဃ)  ြ ာီးမပည်သ ူသ ာီးလာလည်ပတ်န ိုငဒ်သာ ခရ ီးစဉြ ာီး၊ ခရ ီးစဉဒေသြ ာီးက ို ဒေသဆ ိုငရ်ာ 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ န င့်် ညြှ နှု ငီ်း၍ သတ်ြ တ်ရြည်။ 
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အခန်ီး(၆) 

ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒကာြ်တ     ွဲ့စညီ်းမခငီ်း 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည်- 

၉။ (က) ဒ ာက်ပါပိုဂဂ ြိုလ်ြ ာီးပါဝငဒ်သာ ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ဒကာ်ြတ က ို   ွဲွေ့စည်ီးရြည်- 

 

(၁) ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာငစ် ဥကက ဋ္ဌ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငီ်းဒေသကက ီး သ ို ့်ြဟိုတ် မပညန်ယ်ဝနက်က ီးခ ြိုပ် ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) 
ဥကက ဋ္ဌကတာဝနဒ်ပီး ပ်သည့်် ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာငစ် ဝင၊် သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငီ်းဒေသကက ီး သ ို ့်ြဟိုတ် 

မပညန်ယ်ရ  ဝနက်က ီး 
ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

(၃) သက်ဆ ိုငရ်ာ စ ိုီးရဌာနြ  တာဝနဒ်ပီး ပ်သည့်် ပိုဂဂ ြိုလ် ဒမခာက်ဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၄) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ တတ်သ ပညာရ င ်(၁) ဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၅) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း   ွဲွေ့ စညီ်းြ ာီးြ  ဒေသခ ံက ိုယ်စာီးလ ယ် သံိုီးဦီး    ွဲွေ့ဝငြ် ာီး 

(၆) 

ဟ ိုတယ်န င့််ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဝနက်က ီးဌာန လက်ဒ ာက်ရ   သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငီ်းဒေသကက ီး သ ို ့်ြဟိုတ ်

မပညန်ယ်ြ ာီး၊ မပညဒ် ာငစ်ိုနယ်ဒမြ ဒနမပညဒ်တာ်ဒကာငစ် ြ  ရံိုီးခ ွဲတာဝနခ် ံ

 တ ငီ်းဒရီးြ ီး 

(ခ) ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို   ွဲွေ့စည်ီးရာတ င ်လ ို ပ်ပါက တ ွဲ က် တ ငီ်းဒရီးြ ီးက ို 

   ွဲွေ့ဝငြ် ာီး နက်ြ  ဒရ ီးခ ယ်တာဝနဒ်ပီး ပ်န ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ို လ ို ပ်ပါက မပငဆ်င ် ွဲ ွေ့စည်ီးန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ီး(၇) 

ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၏ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ်ျာီး 

၁၀။ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၏ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးြ ာ ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်းမ စသ်ည်- 

(က) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ြ  ခ ြ တ်သည့်် ြူဝါေြ ာီး၊ လြ်ီးညွှနခ် က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ခ) လ ိုငစ်ငဒ်လ ာက် ာီးသည့််က စစန င့််စပ်လ ဉီး၍ စ စစန် ိုငရ်န ်လ ိုငစ်ငစ် စစဒ်ရီး   ွဲွေ့ြ ာီး  ွဲ ွေ့စည်ီးမခငီ်းန င့်် ယငီ်း   ွဲွေ့ြ ာီး၏ 

လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးက ိုသတ်ြ တ်မခငီ်း၊ 

(ဂ) ဟ ိုတယ် သ ို ့်ြဟိုတ် တည်ီးခ ိုရ ပ်သာ  ဒဆာက် ဦတစခ်ိုခို ဒဆာက်လိုပ်မခငီ်းန င့်် မပြိုမပငြ် ြ်ီးြံမခငီ်း တ ို ့် တ က် 

ကက ြိုတငခ် င့််မပြိုခ က်ဒလ ာက် ာီးမခငီ်းက ို ခ င့််မပြိုမခငီ်း၊ မငငီ်းပယ်မခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် ခ င့််မပြိုခ က်က ို မပငဆ်ငမ်ခငီ်း၊ 
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(ဃ) လ ိုငစ်င ်ိုတ်ဒပီးမခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မငငီ်းပယ်မခငီ်း၊ လ ိုငစ်ငသ်က်တြ်ီးတ ိုီးမခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မငငီ်းပယ်မခငီ်း၊ 

လ ိုငစ်ငလ်ွှွဲဒမပာငီ်းမခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် မငငီ်းပယ်မခငီ်း၊ 

(င) လ ိုငစ်ငက် ို ကာလ ကန် ့် သတ်မ င့်် ရိုပ်သ ြ်ီးမခငီ်း၊ ပယ်  က်မခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် လ ိုငစ်ငပ် က်မပယ်ဒစ မခငီ်း၊ 

(စ) ခရ ီးစဉဒေသ  သ ီးသ ီးတ ို ့်တ င ်ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး   ံွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး၊  ဆင့်် တနီ်းန င့်် 

 ရည် ဒသ ီးမြင့််ြာီးတ ိုီးတက်ဒရီး၊ ယဉဒက ီးြှု ဒြ  န စြ် ာီး၊သဘာဝပတ်ဝနီ်းက င ် နီ်းသ ြ်ီးဒရီးန င့်် 

လူသာီး ရငီ်း မြစ ် ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီးတ ို ့် တ က်  ဒ ာက် ကူမပြိုြည့်် လိုပ်ငနီ်းြ ာီးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ 

တ ိုငီ်းဒေသကက ီးန င့်် မပည်နယ် စ ိုီးရ   ွဲွေ့ြ ာီး၊ ဒနမပည်ဒတာ်ဒကာငစ် ၊ ပိုဂဂလ ကခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း    ွဲွေ့  စည်ီးြ ာီးန င့်် 

ဒပါငီ်းစပ်ညြှ နှု ငီ်း၍  ဒကာင ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဆ) ခရ ီးသည်ြ ာီး တ က်သာြက ဒေသခမံပည်သြူ ာီး တ က်ပါ လံိုမခြံိုဒရီး၊ ဒဘီး နတရာယ်ကငီ်းရ ငီ်း ဒရီး၊ 

စ တ် ဒန ာင့်် ယ က်ြမ စဒ်စဒရီး၊ စ တ်ဒက နပ်ြှုရရ  ဒရီးတ ို ့်က ို န စ ်က်သဟဇာတမ စဒ်စဒရီး  တ က် 

ဒေသဆ ိုငရ်ာ စ ိုီးရဌာန၊  စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ဒပါငီ်းစပ်ညြှ နှု ငီ်း ဒမ ရ ငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဇ) ဤဥပဒေ ရ ဒကာက်ခရံရ  ဒသာ လ ိုငစ်ငဒ် ကီးြ ာီး၊ လ ိုငစ်င ်သစလ်ွဲလ ယ်ဒ ကီးြ ာီး၊ လ ိုငစ်ငေ်ဏ္ ်ဒ ကီးြ ာီးန င့်် 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  မခာီးသာြနရ်ဒင ြ ာီးက ို ဝနက်က ီးဌာနလက်ဒ ာက်ရ   သက်ဆ ိုင ်ရာ တ ိုငီ်းဒေသကက ီး 

သ ို ့်ြဟိုတ် မပည်နယ်ရံို ီးခ ွဲြ ာီးြ  ဒကာက်ခဒံစ၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဒင သ ို ့် ဒပီးသ ငီ်းဒစမခငီ်း၊ 

(ဈ) လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ခ က်ြ ာီးက ို သံိုီးသပ်၍ တ ိုီးတက်ြှု ဒမခ ဒနက ို ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ  သ ို ့် တငမ်ပမခငီ်း၊ 

(ည) ခရ ီးစဉဒေသ သစြ် ာီး ဒ ာ် ိုတ်မခငီ်း၊ 

(ဋ) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ၏ ခ င့််မပြိုခ က်မ င့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ြှု  ာီးနည်ီးသည့််ဒေသြ ာီးတ င ်

ဒန  ြ်ြ ာီး ပါ ဝငမ် စသ်ည့်် ခရ ီးသည်တည်ီးခ ိုဒန  ိုငရ်န ်ဒနရာြ ာီးက ို သတ်ြ တ်ဒပီးမခငီ်း၊ 

(ဌ)ခရ ီးသည်ြ ာီး တ က် ၎ငီ်းတ ို ့်သ ာီးဒရာက်ဒလ့်ရ  ဒသာ ခရ ီးစဉဒေသြ ာီး လ ိုက် လံိုမခြံိုဒရီး၊ ဒရာဂါမ စပ် ာီးြှု၊ 

သဘာဝဒဘီး နတရာယ်  စရ  သည့်် က စစရပ်ြ ာီးဆ ိုငရ်ာ  သ ဒပီးနှု ီးဒဆာ်ခ က်ြ ာီးက ို  ိုတ်မပနမ်ခငီ်း၊ 

(ဍ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သြူ ာီးက လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ရာတ င ်ဒတ ွေ့  ကံြိုရသည့််  ခက် ခွဲြ ာီး က ို 

တငမ်ပလာပါက သက်ဆ ိုငရ်ာ  စ ိုီးရဌာန၊  စ ိုီးရ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ဒပါငီ်းစပ်ညြှ နှု ငီ်း ဒမ ရ ငီ်းဒဆာငရ် က် ဒပီးမခငီ်း။ 

 

အခန်ီး(၈) 

ဦီးစ ီးဌာန၏လိုပ်ငန်ီးတာဝနြ်ျာီး 

၁၁။ ဦီးစ ီးဌာန၏ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးြ ာ ဒ ာကပ်ါ တ ိုငီ်းမ စသ်ည်- 

(က) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ကခ ြ တ်သည့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ ြဝူါေြ ာီး၊ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၊ 

ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ န င့်် ဝနက်က ီးဌာနတ ို ့်၏ လြ်ီးညွှနခ် က်ြ ာီး ာီး  ဒကာင ်  ည်ဒ ာ် 

ဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 
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(ခ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  ရည် ဒသ ီး၊  ဆင့်် တနီ်း စနစတ်က တ ိုီးတက်လာဒစရန ်မပည်တ ငီ်း၊ မပည်ပတ င ်

ဒလ့်က င့််ပညာဒပီးမခငီ်း၊ သငတ်နီ်းဒပီးမခငီ်း၊  လိုပ်ရံိုဒဆ ီးဒန ီးပ ွဲြ ာီး မပြိုလိုပ်မခငီ်း၊ 

(ဂ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ရပ်ရပ်က ို ကက ီး ကပ်က ပ်ကွဲမခငီ်း၊ 

(ဃ) လ ိုငစ်ငန် င့်် စပ်လ ဉီးသည့်် စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ာီးသတ်ြ တ်မခငီ်း၊ 

(င) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး တ က် မပည်ပန ိုငင်ြံ ာီး၊ န ိုငင်တံကာ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး၊ 

မပည်တ ငီ်း   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီးန င့်် ပူီးဒပါငီ်းဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(စ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းြ ာီး ဒနမ င့်် န ိုငင်တံကာ ဆင့််ြ  ဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာီးဒပီးန ိုငဒ်စဒရီး တ က် 

ကက ီး ကပ်က ပ်ကွဲဒဆာငရ် က်မခငီ်း၊ 

(ဆ) လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ခ က်ြ ာီးက ို ဝနက်က ီးဌာနသ ို ့် သံိုီးသပ်တငမ်ပမခငီ်းန င့််  စ ရငခ်တံငမ်ပမခငီ်း၊ 

(ဇ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒရီး တ က် သိုဒတသနမပြိုလိုပ်ဒလ့်လာမခငီ်း၊ စာတြ်ီးမပြိုစိုမခငီ်း၊ 

(ဈ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သြူ ာီးက လိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ရာတ င ်ဒတ ွေ့  ကံြိုရသည့််  ခက် ခွဲ ြ ာီးက ို 

တငမ်ပလာပါက သက်ဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် လြ်ီးညွှနြ်ှုမပြိုန ိုငရ်န ်တငမ်ပမခငီ်း။ 

 

အခန်ီး(၉) 

ဘဏ္ဍာဒင ဒ ကီးရယသူံိုီးစ  ြှု 

၁၂။ ဝနက်က ီးဌာနသည် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ဒရရ ည်  ံ ွေ့ ပ  ြိုီးတ ိုီးတက်ဒစဒရီး တ က်- 

(က) ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ြ  သဒဘာတူသည့်် စ ြံက နီ်းြ ာီးက ို  ဒကာင ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရ် က်န ိုငရ်န ်န ိုငင်ဒံတာ်၏ 

န စစ်ဉ ရ သံိုီးခန် ့်ြ နီ်းဒမခဒင စာရငီ်းတ င ် ည့််သ ငီ်းဒ ာ်မပန ိုငဒ်ရီး တ က် မပည်ဒ ာငစ်ို  စ ိုီးရ   ွဲွေ့သ ို ့် 

တငမ်ပရြည်။ 

(ခ) မပည်ပန ိုငင်ြံ ာီး၊ န ိုငင်တံကာ   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး၊ မပညတ် ငီ်း   ွဲွေ့ စည်ီးြ ာီး ံြ  ဒင ဒ ကီးန င့်် 

နည်ီးပညာ ကူ ည ြ ာီးရယူ၍ ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ီး(၁၀) 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငန်ီးဒဆာငရ် ကသ်ြူျာီး၏တာဝန်နငှ့်် အခ င့််အဒရီးြျာီး 

၁၃။ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သြူ ာီးသည်- 

(က) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ လ ိုငစ်ငြ် ာီးက ို သတ်ြ တ်မပဋ္ဌာနီ်းခ က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒလ ာက် ာီးခ င့််ရ   သည်။ 

(ခ) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဝနဒ်ဆာငြ်ှုြ ာီးန င့််စပ်လ ဉီး၍  ခက် ခွဲတစစ်ံိုတစရ်ာ မ စဒ်ပေါ်လာပါက 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၊ ဝနက်က ီးဌာန၊ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ  သ ို ့်ြဟိုတ် ဦီးစ ီးဌာန သ ို ့် 

တငမ်ပခ င့််ရ  သည်။ 

၁၄။ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်သြူ ာီးသည်- 
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(က) တာဝနသ် ၍ ဒရရ ည်တည်တံ့်ဒစဒသာ နည်ီးလြ်ီးမ င့်် လိုပ်က ိုငရ်ြည်။ 

(ခ) မြနြ်ာ့်ယဉဒက ီးြှု  ဒြ  န စြ် ာီး၊ ရ ိုီးရာဓဒလ့် ံိုီးတြ်ီး  စဉ လာြ ာီးန င့်် သဘာဝပတ်ဝနီ်းက င ်

  နီ်းသ ြ်ီးကာက ယ်ဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရီးက ို  ဒလီး ာီးဒဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ဂ) ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနီ်းခ က်ြ ာီးန င့်် ဤဥပဒေ ရ  ိုတ်မပနဒ်သာ နည်ီးဥပဒေြ ာီး၊  ြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ၊  ြ န် ့်န င့်် 

ညွှန ်ကာီးခ က်ြ ာီးက ို တ က စ ာလ ိုက်နာဒဆာငရ် က်ရြည်။ 

(ဃ) ခရ ီးသည်ြ ာီး၏  ဒမခခကံ နီ်းြာဒရီး၊ လံိုမခြံိုဒရီးန င့်် ဒဘီး နတရာယ်ကငီ်းရ ငီ်းဒရီးတ ို ့်က ို ဒဆာငရ် က်ရြည်။ 

(င) ခရ ီးသည်ြ ာီး၏ ပိုဂဂ ြိုလ်ဒရီးဆ ိုငရ်ာ  ခ က် လက်ြ ာီးက ို   နီ်းသ ြ်ီးကာက ယ်ရြည။် 

(စ) တည်ဆွဲဥပဒေြ ာီးန င့်် ည  ဒပီးဒဆာငရ်နတ်ာဝနရ်  ဒသာ  ခ န ်ခြ ာီးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာဌာနြ ာီးသ ို ့် ဒပီးသ ငီ်းရြည်။ 

(ဆ) လ ိုငစ်ငဆ် ိုငရ်ာ စည်ီးကြ်ီးခ က်ြ ာီးက ို လ ိုက်နာဒဆာငရ် က်ရြည်။ 

 

အခန်ီး(၁၁) 

ကက  တငခ် င့််မပ ချကဒ်လ ာက် ာီးမခငီ်း 

၁၅။ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်းသ ို ့်ြဟိုတ် တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငနီ်း လိုပ်က ိုငြ်ည့််သသူည် တည်ဆွဲဥပဒေ တစရ်ပ်ရပ် ရ 

 မခာီးနည်ီးလြ်ီးမ င့်် ဒ ာ်မပ ာီးမခငီ်းြရ  လ င ်လိုပ်ငနီ်းစတင ်ဒကာင ် ည်ြဒ ာ်ြ  ဟ ိုတယ် သ ို ့်ြဟိုတ် 

တည်ီးခ ိုရ ပ်သာ  ဒဆာက်  ံိုတစခ်ိုခိုဒဆာက်လိုပ်မခငီ်းန င့်် မပြိုမပငြ် ြ်ီးြံမခငီ်းတ ို ့် မပြိုလိုပ်လ ိုပါက 

ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် သတ်ြ တ် ာီးဒသာနည်ီးလြ်ီးြ ာီးန င့််  ည  

ကက ြိုတငခ် င့််မပြိုခ က်ဒလ ာက် ာီးရြည်။ 

၁၆။ ဤဥပဒေ ြမပဋ္ဌာနီ်းြ က ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်းသ ို ့်ြဟိုတ် တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငနီ်းလိုပ်က ိုငြ်ည့််သသူည် ဝနက်က ီးဌာန ံြ  

 ဒဆာက် ဦဒဆာက်လိုပ်မခငီ်း ကက ြိုတငခ် င့််မပြိုခ က်ရရ  ခွဲ့်ပပ ီးမ စပ်ါက  ပ်ြံဒလ ာက ် ာီးရန ်ြလ ို ပ်ဒတာ့်ဘွဲ 

လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငက် ို ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် ဆက်လက် ဒလ ာက် ာီးရြည်။ 

၁၇။ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ဒကာ်ြတ သည် သတ်ြ တခ် က်ြ ာီးန င့်် ည  ခ င့််မပြိုမခငီ်း၊ မငငီ်းပယ်မခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ် 

ခ င့််မပြိုခ က်က ို မပငဆ်ငမ်ခငီ်း မပြိုန ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ီး(၁၂) 

လ ိုငစ်င ်

၁၈။ ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါ လိုပ်ငနီ်း ြ  ြိုီး စာီး တစခ်ိုမခငီ်းစ  တ က် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းတစရ်ပ်ရပ်က ို ဒဆာငရ် က်လ ိုသသူည် 

လ ိုငစ်ငရ်ရ  ရန ်သတ်ြ တ်ခ က်န င့်် ည  ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ  သ ို ့်ဒလ ာက် ာီးရြည်- 

(က) ခရ ီးလ ည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငနီ်း၊ 

(ခ) ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်း၊ 

(ဂ) တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငနီ်း၊ 
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(ဃ) ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်း၊ 

(င) ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်း။ 

၁၉။ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် လ ိုငစ်ငဒ်လ ာက် ာီးခ က်က ို သတ်ြ တ်ခ က်ြ ာီးန င့်် ည ည တ်မခငီ်း ရ  ၊ ြရ   

စ စစပ်ပ ီးဒနာက်- 

(က) ည ည တ်ပါက ဒလ ာက် ာီးသ ူာီး သတ်ြ တ ်ာီးဒသာ လ ိုငစ်ငဒ် ကီးက ို ဒပီးဒဆာငဒ်စပပ ီး  ကံ့် ကာြှုြရ  ဒစဘွဲ 

လ ိုငစ်င ်ိုတ်ဒပီးရြည်။ 

(ခ) ြည ည တ်ပါက လ ိုငစ်င ်ိုတ်ဒပီးရန ်မငငီ်းပယ်ရြည်။ 

၂၀။ လ ိုငစ်ငသ်က်တြ်ီးတ ိုီးမြြှင့််မခငီ်းက ို ဒ ာက်ပါ တ ိုငီ်းဒဆာငရ် က်ရြည်- 

(က) လ ိုငစ်ငသ်က်တြ်ီးတ ိုီးမြြှင့််လ ိုသသူည် သတ်ြ တ်ခ က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်း ဒကာ်ြတ သ ို ့် 

ဒလ ာက် ာီးရြည်။ 

(ခ) ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် ပိုေြ်ခ ွဲ (က)  ရ ဒလ ာက် ာီးခ က်က ိုစ စစ၍် သတ်ြ တ် ာီးဒသာ 

 ခဒ ကီးဒင က ို ဒပီးဒဆာငဒ်စပပ ီး လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငက် ို သက်တြ်ီးတ ိုီး ဒဆာငရ် က် ဒပီးရြည။် 

၂၁။ လ ိုငစ်ငသ်က်တြ်ီးသည် သံိုီးန စ ်မ စသ်ည်။ 

၂၂။ ဤဥပဒေမပဋ္ဌာနီ်းမခငီ်းြမပြိုြ က လ ိုငစ်ငရ်ရ  ပပ ီးမ စသ်ည့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒဆာငရ် က်ဒနသြူ ာီးသည် ရရ   ာီးဒသာ 

လ ိုငစ်ငပ်ါသက်တြ်ီး ကိုနဆ်ံိုီးသည်    ဆက်လက်ဒဆာငရ် က်န ိုငသ်ည်။ လ ိုငစ်င ်သက်တြ်ီးကိုနဆ်ံိုီးသည့်် ခါ 

ဆက်လက်ဒဆာငရ် က်လ ိုလ င ်လ ိုငစ်ငသ်က်တြ်ီးတ ိုီးမြြှင့််ဒပီးရန ်ဒေသ ဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် 

သတ်ြ တ်ခ က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒလ ာက် ာီးရြည်။ 

၂၃။ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငတ်စရ်ပ်ရပ်ရရ   ာီးသသူည် ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငြ်  ပ  မခာီး 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငတ်စရ်ပ်ရပ်က ို  မခာီးသတူစဦ်ီးတစ်ဒယာက် ံ လွှွဲဒမပာငီ်းလ ိုပါက ဒေသဆ ိုငရ်ာ 

ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် သတ်ြ တ်ခ က်ြ ာီးန င့်် ည  ဒလ ာက် ာီးရြည။် 

၂၄။ ပိုေြ် ၂၃  ရ လ ိုငစ်ငလ်ွှွဲဒမပာငီ်းရန ်ဒလ ာက် ာီးခ က်က ို လက်ခရံရ  သည့်် ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် 

လ ိုငစ်ငလ်ွှွဲဒမပာငီ်းလက်ခနံ ိုငဒ်ရီး တ က် သတ်ြ တ်ခ က်ြ ာီးန င့်် ည ည တ်မခငီ်း ရ  ၊ ြရ   စ စစပ်ပ ီး လွှွဲဒမပာငီ်းခ င့််မပြိုမခငီ်း 

သ ို ့်ြဟိုတ် လွှွဲဒမပာငီ်းခ င့််မပြိုရန ်မငငီ်းပယ်မခငီ်းမပြိုန ိုင ်သည်။ 

၂၅။ လ ိုငစ်ငရ်ရ  သသူည် ကာလ ကန် ့် သတ်မ င့်် ရိုပ်သ ြ်ီးမခငီ်းခရံလ ငမ် စဒ်စ၊ ပယ်  က်မခငီ်းခရံလ င ်မ စဒ်စ လ ိုငစ်ငက် ို 

ဒေသဆ ိုငရ်ာ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့် မပနလ်ည် ပ်န ရံြည်။ 

 

အခန်ီး(၁၃) 

စ ြံခန် ့်ခ  ဒရီးနညီ်းလြ်ီးအရ အဒရီးယမူခငီ်းနငှ့်် အယခူံမခငီ်း 
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၂၆။ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် လ ိုငစ်ငရ်ရ  သကူ လ ိုငစ်ငပ်ါ စည်ီးကြ်ီးခ က် တစရ်ပ် ရပ်က ို 

ဒ ာက်  က်လ င ်  ိုသ ူာီး ဒ ာက်ပါစ ြံခန် ့်ခ ွဲဒရီးဆ ိုငရ်ာ  ြ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်မ စဒ်စ၊ တစရ်ပ် က ်ပ ို၍မ စဒ်စ 

ခ ြ တ်န ိုငသ်ည်- 

(က) သတ ဒပီးမခငီ်း၊ 

(ခ) လ ိုငစ်ငက် ို ကာလ ကန် ့် သတ်မ င့်် ရိုပ်သ ြ်ီးမခငီ်း၊ 

(ဂ) လ ိုငစ်ငက် ိုပယ်  က်မခငီ်း၊ 

(ဃ) နာြည်ပ က်စာရငီ်းတငသ် ငီ်းမခငီ်း။ 

၂၇။ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က ခ ြ တ်သည့်် စ ြံခန် ့်ခ ွဲဒရီးဆ ိုငရ်ာ ြ န် ့်က ို ြဒက နပ်သ ူသည် ယငီ်း ြ န် ့်က ို 

လက်ခရံရ  သည့််ဒန ့်ြ  ရက်ဒပါငီ်း ၃၀  တ ငီ်း ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သ ို ့်  ယူခ ံဝငဒ်ရာက်န ိုငသ်ည်။ 

၂၈။ ပိုေြ် ၂၇  ရ  ယူခဝံငဒ်ရာက်မခငီ်း ဒပေါ် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီး လိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ က 

ခ ြ တ်သည့်် ြ န် ့်က ိုမပငဆ်ငမ်ခငီ်း၊ ပယ်  က်မခငီ်း သ ို ့်ြဟိုတ်  တည်မပြိုမခငီ်းမပြိုန ိုင ်သည်။ 

၂၉။ ပိုေြ် ၂၈  ရ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ကခ ြ တ်ဒသာ ဆံိုီးမ တ်ခ က်သည်  ပပ ီး မပတ်မ စဒ်စ ရြည်။ 

 

အခန်ီး(၁၄) 

တာီးမြစခ်ျကြ်ျာီး 

၃၀။ ြည်သြူ - 

(က) လ ိုငစ်ငြ်ရ  ဘွဲ ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်း ြမပြိုလိုပ်ရ၊ 

(ခ) ဧည့််လြ်ီးညွှနလ်ိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငက် ို လွှွဲဒမပာငီ်းမခငီ်းန င့်် လက်ခမံခငီ်းြမပြိုရ၊ 

(ဂ) လ ိုငစ်ငြ်ရ  ဘွဲ ခရ ီးလ ည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငနီ်း၊ ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်း၊ တည်ီးခ ိုရ ပ်သာလိုပ်ငနီ်းန င့်် ခရ ီးသ ာီး လိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ 

 မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်းြ ာီး ြမပြိုလိုပ်ရ။ 

၃၁။ ြည်သြူ  ဤဥပဒေ ရ ခ င့််မပြိုခ က်ြရ  ဘွဲ ဒ ာက်ဒ ာ်မပပါ လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င ် သ ီးသ ီး ာီး လွှွဲဒမပာငီ်းမခငီ်း၊ 

လက်ခမံခငီ်းြမပြိုရ- 

(က) ဟ ိုတယ်လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င၊် 

(ခ) တည်ီးခ ိုရ ပ်သာ လိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်င၊် 

(ဂ) ခရ ီးလ ည့််လည်ဒရီးလိုပ်ငနီ်းလ ိုငစ်ငန် င့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဆ ိုငရ်ာ  မခာီးဝနဒ်ဆာငြ်ှုလိုပ်ငနီ်း လ ိုငစ်င။် 

 

အခန်ီး(၁၅) 

မပစေ်ဏ်ြျာီး 

၃၂။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၀၊ ပိုေြ်ခ ွဲ(က) သ ို ့်ြဟိုတ် (ခ)ပါတာီးမြစခ် က်က ို ဒ ာက်  က်က ျူီးလ နဒ် ကာငီ်း 

မပစြ်ှု ငရ် ာီးစ ရငမ်ခငီ်းခရံလ င ်  ိုသကူ ို က ပ်ငါီးသ နီ်း က်ြပ ိုဒသာ ဒင ေဏ္ခ် ြ တ်ရြည်။ 



မြနြ်ာန ိုငင်ခံရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဥပဒေ 

Page 13 of 14 

၃၃။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၀၊ ပိုေြ်ခ ွဲ (ဂ)ပါ တာီးမြစခ် က်က ို ဒ ာက်  က်က ျူီးလ နဒ် ကာငီ်း မပစြ်ှု ငရ် ာီး စ ရငမ်ခငီ်းခရံလ င ်

  ိုသကူ ို တစန် စ ်ကြ်ပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္မ် စဒ်စ၊ က ပ်သ နီ်းန စရ်ာ က် ြပ ိုဒသာ ဒင ေဏ္မ် စဒ်စ၊ 

ေဏ္န် စရ်ပ်လံိုီးမ စဒ်စ ခ ြ တ်ရြည်။ 

၃၄။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၁၊ ပိုေြ်ခ ွဲ (က)ပါ တာီးမြစခ် က်က ို ဒ ာက်  က်က ျူီးလ နဒ် ကာငီ်း မပစြ်ှု ငရ် ာီးစ ရငမ်ခငီ်းခရံလ င ်

  ိုသကူ ို တစန် စ ်ကြ်ပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္မ် စဒ်စ၊ က ပ်သ နီ်းတစရ်ာ  က်ြပ ိုဒသာ ဒင ေဏ္မ် စဒ်စ၊ 

ေဏ္န် စရ်ပ်လံိုီးမ စဒ်စ ခ ြ တ်ရြည်။ 

၃၅။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၁၊ ပိုေြ်ခ ွဲ (ခ)ပါ တာီးမြစခ် က်က ို ဒ ာက်  က်က ျူီးလ နဒ် ကာငီ်း မပစြ်ှု ငရ် ာီး စ ရငမ်ခငီ်းခရံလ င ်

  ိုသကူ ို ဒမခာက်လ က်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္မ် စဒ်စ၊ က ပ်သ နီ်းငါီးဆယ် က် ြပ ိုဒသာ ဒင ေဏ္မ် စဒ်စ၊ 

ေဏ္န် စရ်ပ်လံိုီးမ စဒ်စ ခ ြ တ်ရြည်။ 

၃၆။ ြည်သြူဆ ို ပိုေြ် ၃၁၊ ပိုေြ်ခ ွဲ (ဂ) ပါတာီးမြစခ် က်က ို ဒ ာက်  က်က ျူီးလ နဒ် ကာငီ်း မပစြ်ှု ငရ် ာီး စ ရငမ်ခငီ်းခရံလ င ်

  ိုသကူ ို ဒမခာက်လ က်ြပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏ္ ်မ စဒ်စ၊ က ပ်သ နီ်းသံိုီးဆယ် က်ြပ ို ဒသာ ဒင ေဏ္ ်မ စဒ်စ၊ 

ေဏ္န် စရ်ပ်လံိုီး မ စဒ်စ ခ ြ တ်ရြည။် 

 

အခန်ီး(၁၆) 

အဒ  ဒ   

၃၇။ ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ၊ ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၊ ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ ၌    ွဲွေ့ဝင ်မ စဒ်သာ 

န ိုငင်ံ့်ဝန ်ြ်ီးြဟိုတ်သြူ ာီးက ို ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငနီ်းတာဝနြ် ာီးဒဆာငရ် က်ဒနစဉ တ ငီ်း ရာဇသတ်ကက ီးပိုေြ် ၂၁  ရ 

မပည်သူ ့်ဝန ်ြ်ီးမ စသ်ည်ဟို ြ တ်ယူရြည်။ ယငီ်း   ွဲွေ့ဝငတ် ို ့်သည် လစာ၊ စရ တ်န င့်် ခ  ီးမြြှင့််ဒင က ို 

မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့က သတ်ြ တ်သည့်် တ ိုငီ်း ခစံာီးခ င့််ရ  သည်။ 

၃၈။ ဤဥပဒေပါ မပစြ်ှုြ ာီးက ို ရွဲ ဒရီးယူပ ိုငခ် င့််ရ  ဒသာ မပစြ်ှုြ ာီး မ စ ်သတ်ြ တ်သည်။ 

၃၉။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာနီ်းခ က်ြ ာီးက ို  ဒကာင ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရ် က်ရာတ င-် 

(က) ဝနက်က ီးဌာနသည် နည်ီးဥပဒေ၊ စည်ီးြ ဉီးန င့််စည်ီးကြ်ီးြ ာီးက ို မပည်ဒ ာငစ်ို စ ိုီးရ   ွဲွေ့၏ သဒဘာတူည ခ က်မ င့်် 

 ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ခ) ဝနက်က ီးဌာနန င့်် ခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည်  ြ န် ့်ဒ ကာ်မငာစာ၊  ြ န် ့်၊ ညွှန ်ကာီးခ က်န င့်် 

လိုပ် ံိုီးလိုပ်နည်ီးြ ာီးက ို ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ၏ သဒဘာတူည ခ က်မ င့််  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) ဒေသဆ ိုငရ်ာခရ ီးသ ာီးလိုပ်ငနီ်းဒကာ်ြတ သည် ဗဟ ိုဒကာ်ြတ ၏ သဒဘာတူည ခ က်မ င့််  ြ န် ့်န င့်် 

ညွှန ်ကာီးခ က်ြ ာီးက ို  ိုတ်မပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ဃ) ဦီးစ ီးဌာနသည်  ြ န် ့်န င့်် ညွှန ်ကာီးခ က်ြ ာီးက ို ဝနက်က ီးဌာန၏ သဒဘာတူည ခ က်မ င့််  ိုတ်မပန ်န ိုငသ်ည်။ 

၄၀။ မြနြ်ာန ိုငင် ံဟ ိုတယ်န င့်် ခရ ီးသ ာီးလာဒရီးဥပဒေ (န ိုငင်ဒံတာ်ပင ြ်ဝပ်ပ မပာီးြှုတည်ဒဆာက်ဒရီး   ွဲွေ့ ဥပဒေ ြ တ် ၁၄/၉၃) 

က ို ဤဥပဒေမ င့်် ရိုပ်သ ြ်ီးလ ိုက်သည်။ 
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မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ်   ွဲွေ့စည်ီးပံို ဒမခခဥံပဒေ ရ ကျွန်ိုပ်လက်ြ တ်ဒရီး  ိုီးသည်။ 

 

(ပံို) ဝငီ်းမြင့်် 

န ိုငင်ဒံတာ်သြမတ 

မပည်ဒ ာငစ်ိုသြမတမြနြ်ာန ိုငင်ဒံတာ် 


