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သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေ 

(၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် ပပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတဒ်တာ်ဥပဒေအမှတ ်၄၄။) 

၁၃၇၈ ခိုနစှ၊် ပပာသ ိုလဆန်ြီး ၂ ရက် 

(၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် ေ ဇငဘ်ာလ ၃၀ ရက်) 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ို ပပဋ္ဌာနြ်ီးလ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ြီး (၁) 

အမည်နငှ့််အဓ ပပာယဒ် ာပ်ပခ က ်

၁။ ဤဥပဒေက ို သကက်က ြီးရွယအ် ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေ ဟို ဒ ေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရ  ဒသာ ဒအာက်ပါစကာြီးရပ်မ ာြီးသည ်ဒ ာပ်ပပါအတ ိုငြ်ီး အဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရ မည်- 

(က) သက်ကက ြီးရွယအ် ို ဆ ိုသည်မ ာ အသက် ၆၀ န စန် င့််အ ကရ်  ဒသာ ပမနမ်ာန ိုငင်သံာြီးအာြီးလံိုြီးက ိုဆ ို သည်။ 

( ) အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသ ူဆ ိုသည်မ ာ ရိုပ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ သ ို ့်မဟိုတ ်စ တပ် ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ    ျို့တ ့်ပပ ြီး တစပ်ါြီးသ၏ူ အကူ အည မပါဘ  

မ မ က ိုယ်တ ိုင ်ရပ်တည်န ိုငပ် ငြ်ီးမရ  ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) စရ တဒ် ာက်ပ ့်မှုလ ိုအပ်ဒသာ မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီး ဆ ိုသည်မ ာ သာြီးသမ ြီးန င့်် ဒပမြီးမ ာြီးမရ  ပ ငြ်ီးဒ ကာင့်် ပ စဒ်စ၊ 

သာြီးသမ ြီးန င့််ဒပမြီးမ ာြီးရ  ဒသာ်လည်ြီး ၎ငြ်ီးတ ို ့်က စွန် ့်ပစ ်ာြီးပ ငြ်ီး၊ လ စလ် ျူရှုပပ ြီး မဒ ာကပံ့််ပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် 

ဒ ာက်ပံ့်န ိုငမ်ှုမရ  ပ ငြ်ီးဒ ကာင့််ပ စဒ်စ ဆငြ်ီးရ     ျို့တ ့်ဒသာ သ ို ့်မဟိုတ် မ မ က ိုယ်တ ိုငရ်ပ်တည် န ိုငပ် ငြ်ီးမရ  ဒသာ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးက ို ဆ ိုသည်။ ယငြ်ီးစကာြီးရပ်တငွ ်မ ဘမ ့် သ ို ့်မဟိုတ် မ ဘ ရ  ဒသာ်လည်ြီး 

မ ဘမ ာြီးက ိုယ်စာြီး သာြီးသမ ြီးမ ာြီးအာြီး  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်  ့်သည့်် ဒသြွီးရငြ်ီး ဦြီးကက ြီး ဦြီးဒလြီး၊ ဒေေါ် ကက ြီး ဒေေါ်ဒလြီးတ ို ့်န င့်် 

ဒသြွီးသာြီးမဒတာ်စပ်ဒသာ်လည်ြီး  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်  ့်သည့်် ပိုဂ္  လ် မ ာြီးလည်ြီးပါဝငသ်ည်။ 

(ဃ) စရ တဒ် ာက်ပ ့်မှု ဆ ိုရာတွင ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ို၏ လ ိုအပ်ဒသာ စာြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊ က နြ်ီးမာဒရြီး ဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ 

လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုတ ို ့်အတွက် ဒ ာက်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီးဒပြီးရဒသာ စရ တ်တ ို ့်ပါဝငသ်ည်။ 

(င) မ ဘ ဆ ိုသည်မ ာ မ ရငြ်ီး၊  ရငြ်ီးန င့်် ဒမွြီးစာြီးမ ဘတ ို ့်က ို ဆ ိုသည်။ ယငြ်ီးစကာြီးရပ်တွင ်လငပ်ါ၊ မယာြီးပါ သာြီးသမ ြီးမ ာြီးအာြီး 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်  ့်သည့်် မ ဒ ွြီး၊ ပဒ ွြီးမ ာြီးလည်ြီးပါဝငသ်ည်။ 

(စ) သာြီးသမ ြီး ဆ ိုသည်မ ာ သာြီးရငြ်ီး သမ ြီးရငြ်ီး၊ ဒမွြီးစာြီးသာြီးန င့် ်ဒမွြီးစာြီးသမ ြီး တ ို ့်က ိုဆ ိုသည်။ ယငြ်ီးစကာြီးရပ်တွင ်မ ဒ ွြီး၊ 

ပဒ ွြီးက  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်  ့်သည့်် လငပ်ါ၊ မယာြီးပါ သာြီးသမ ြီးမ ာြီး လည်ြီး ပါဝငသ်ည်။ 

(ဆ) သက်ကက ြီးရွယအ် ိုသက်ဒသခ ကတပ်ပာြီး ဆ ိုသည်မ ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို  စံာြီး ငွ့််ဒပြီးန ိုငရ်န ်

ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ဒပြီး ာြီးဒသာ သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒ ှာက်မှု ဆ ိုသည်မ ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ မ သာြီးစိုဝင ်မ ာြီးက 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုက ို ဆ ိုသည်။ 



သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေ 

Page 2 of 20 

(ဈ) အ မ်အဒပခပပြု၊ ရပ်ရွာအဒပခပပြုဒစာင့််ဒ ှာကမ်ှု ဆ ိုသည်မ ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အ  ငြ်ီး  ငြ်ီးပ စဒ်စ၊ 

မ သာြီးစိုမ ပ စဒ်စ၊ ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အ ဒပြီးဝနဒ်ဆာငမ်ှုဒပြီးသမူ ာြီး အပါအဝင ်မ သာြီးစိုဝင ်မဟိုတ်ဒသာ 

အပ ာြီးဒစာင့််ဒရ ာက်သမူ ာြီးမ ပ စဒ်စ အ မ်တ ိုငရ်ာဒရာက် ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် 

ရပ်ရွာပပည်သလူူ ိုအတွငြ်ီး ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးပ ငြ်ီးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒ ှာက်မှု ဆ ိုသညမ် ာ စ တ် စံာြီးမှုဆ ိုငရ်ာ အက   ြီးဒက ြီးဇူြီးမ ာြီးန င့်် လူမှုဒရြီးနယ်ပယ်ရ   

အပပနအ်လ နဆ်က်ဆံမှုတ ို ့်က ို ပ ိုမ ိုတ ိုြီးပမြှင့််ရနအ်လ ို ့်င ာ တစက် ိုယ်ဒရဒစာင့််ဒရ ာက်မှုအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ 

အစာြီးအဒသာက်၊ အသံိုြီးအဒဆာင ်ပစစည်ြီးက ရ ယာမ ာြီးန င့်် ဒန ့်စဉ်လှုပ်ရ ာြီးမှုမ ာြီးအတွက် လ ိုအပ်  က်မ ာြီး က ို 

လူမှုဒရြီးအဒ ာက်အပံ့်မ ာြီးန င့််တကွ ပ ည့််ဆည်ြီးဒစာင့််ဒရ ာက်ဒပြီးပ ငြ်ီးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဋ) က န်ြီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒ ှာက်မှု ဆ ိုသည်မ ာ ဒရာဂါကက  တငက်ာကွယ်ပ ငြ်ီး၊ ဒရာဂါရ ာဒ ွစစဒ်ဆြီးပ ငြ်ီး၊ ကိုသပ ငြ်ီး၊ 

ရိုပ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ၊ စ တပ် ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ ပပနလ်ည် ူဒ ာငဒ်ပြီးပ ငြ်ီးန င့်် အပ ာြီးက နြ်ီးမာဒရြီး ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီး 

ဒ ာက်ပံ့်ဒပြီးပ ငြ်ီးတ ို ့်က ို ဆ ိုသည်။ 

(ဌ) ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာ ဆ ိုသည်မ ာ စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာပ စဒ်စ၊ ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး ပရဟ တပ စဒ်စ သက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး 

နာြီး  ိုရာရ ပ်သာ စာြီးဒသာက်ဒန  ိုငမ်ှု၊ လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် က နြ်ီးမာဒရြီး ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုမ ာြီး 

ဒ ာက်ပံ့်ဒပြီးလ က်ရ  ဒသာ ရ ပ်သာက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဍ) တည်ဒ ာငခ်ွင့််ပပြုမ န် ့် ဆ ိုသည်မ ာ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာ တည်ဒ ာငရ်န ်ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ဒပြီးသည့််  ငွ့််ပပ မ န် ့်က ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဎ) သက်ကက ြီးရွယအ် ိုကကည့််ရှုဒစာင့််ဒ ှာက်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီး ဆ ိုသည်မ ာ စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာပ စဒ်စ၊ ဒစတနာ့် 

ဝန ်မ်ြီးပရဟ တပ စဒ်စ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီးလူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက် မှုမ ာြီးအာြီး 

ပိုဂ္လ ကန င့််အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးက ဒဆာငရွ်က်ဒသာလိုပ်ငနြ်ီးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဏ) လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုငခ်ွင့်် ဆ ိုသညမ် ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးလိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုငရ်န ်ဤဥပဒေအရ 

 ိုတ်ဒပြီးသည့််  ငွ့််ပပ မ န် ့်က ို ဆ ိုသည်။ 

(တ) ရန်ပ ိုဒင ွဆ ိုသညမ် ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက် 

ဤဥပဒေအရတည်ဒ ာငဒ်သာ ရနပံ်ိုဒငကွ ို ဆ ိုသည်။ 

( ) မတရာြီးပပြုက င့််ပခငြ်ီး ဆ ိုရာတွင ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအာြီး အစာြီးအဒသာက် သ ို ့်မဟိုတ် ဒဆြီးဝါြီးက ို 

လံိုဒလာက်စွာမဒပြီးပ ငြ်ီး၊ ရ ိုက်န က်ပ ငြ်ီး၊ နှုတ်ပ င့််ဒစာ်ကာြီးပ ငြ်ီး၊ ဒတာငြ်ီးရမ်ြီး  ိုငြ်ီးပ ငြ်ီး၊ ဒဘြီးအနတရာယ် 

ပ စဒ်စပ ငြ်ီးအပါအဝင ်ရိုပ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ၊ စ တ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ န  ပ်စက်ညြှဉ်ြီးပနြ်ီးပ ငြ်ီးန င့်် မဒလ ာ်မကနပ်ပ လိုပ် ပ ငြ်ီးတ ို ့် 

ပါဝငသ်ည်။ 

(ေ) လ စလ် ျူရှုပခငြ်ီး ဆ ိုသည်မ ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအာြီး  ိုကသ်င့််အာြီးဒလ ာ်စွာဒတွျို့ဆံိုမှုမပပ ပ ငြ်ီး၊ လ ိုအပ် ဒသာ 

အစာြီးအဒသာက်မ ာြီး လံိုဒလာက်စွာပ ည့််ဆည်ြီးမဒပြီးပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် တသ ြီးတပ ာြီး ွ  ာြီးပ ငြ်ီး က ို ဆ ိုသည်။ 
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(ဓ) ပမန်မာန ိုငင် သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ  ဆ ိုသည်မ ာ ဤဥပဒေအရ ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရ အ ွ ျို့က 

 ွ ျို့စည်ြီးဒသာ အမ   ြီးသာြီးအဆင့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ က ို ဆ ိုသည်။ 

(န) ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီး ဆ ိုသညမ် ာ ဤဥပဒေအရ  ွ ျို့စည်ြီးဒသာ သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်၊ 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရ တ ိုငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရဒေသ၊  ရ ိုငန် င့်် ပမ  ျို့နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ 

ဒကာ်မတ မ ာြီးက ို ဆ ိုသည။် 

(ပ) ဝန်ကက ြီးဌာန ဆ ိုသည်မ ာ လူမှုဝန ်မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးန င့််ပပနလ်ည်ဒနရာ   ာြီးဒရြီးဝနက်က ြီးဌာနက ို ဆ ိုသည်။ 

( ) လူမှုဝန် မ်ြီးအရာ ှ  ဆ ိုသည်မ ာ ဤဥပဒေပါ လူမှုဝန ်မ်ြီးအရာရ  ၏ လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို  မ်ြီးဒဆာငရ်န ်

လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနက တာဝနဒ်ပြီးအပ်ပ ငြ်ီး ရံဒသာ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနမ  ဝန ်မ်ြီးက ိုဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

လူမှုဝန ်မ်ြီးအရာရ  ၏ လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို  မ်ြီးဒဆာငန် ိုငရ်န ်တာဝနဒ်ပြီးအပ်ပ ငြ်ီး ရံဒသာ န ိုငင်ံ့်ဝန ်မ်ြီး 

သ ို ့်မဟိုတ် အပ ာြီးသင့််ဒလ ာ်ဒသာ န ိုငင်သံာြီးက ိုဒသာ်လည်ြီး ဒကာငြ်ီး ဆ ိုသည်။ 

(ဗ) ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာတာဝန်ခ ပိုဂ္ ြုလ ်ဆ ိုသညမ် ာ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာက ိုပ ိုငဆ် ိုငသ်၊ူ တည်ဒ ာငသ်သူ ို ့်မဟိုတ် တာဝနယ်ူ၍ 

စ မံ န် ့် ွ သကူ ို ဆ ိုသည်။ ယငြ်ီးစကာြီးရပ်တွင ်  ိုသတူစဦ်ြီးဦြီးက လွှ အပ်တာဝနဒ်ပြီး ာြီးပ ငြ်ီး  ရံဒသာ ပိုဂ္  လ်လည်ြီး 

ပါဝငသ်ည်။ 

 

အခန်ြီး(၂) 

ရည်ရွယခ် က်မ ာြီး 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်  က်မ ာြီးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငြ်ီး ပ စသ်ည်- 

(က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးက ိုက နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ လမူှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုပမြှင့််တငရ်နန် င့်် လ ိုအပ် သည့်် 

နည်ြီးပညာန င့်် စ မံ န် ့် ွ မှုဆ ိုငရ်ာ အကူအည မ ာြီးဒပြီးရန၊် 

( ) န ိုငင်ဒံတာ်န င့်် ဒစတနာရ ငမ် ာြီးက သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒပြီးအပ်ပ ငြ်ီးပ င့်် လည်ြီး ဒကာငြ်ီး၊ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး ဒဆာငရွ်က်ဒနဒသာ ဝငဒ်ငရွလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီးက ို တ ိုက်တွနြ်ီးအာြီးဒပြီးပ ငြ်ီးပ င့်် လည်ြီးဒကာငြ်ီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးက ို ဝငဒ်ငပံွိုမ နရ်ရ  ဒစဒရြီး ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရန၊် 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးသည် မ မ က ိုယ်မ မ  ဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ  

ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုမ ာြီးအာြီး လံိုဒလာက်စာွရရ  ဒစရန၊် 

(ဃ) ဒစာင့််ဒရ ာက်မည့််သမူရ  သည့််   ိုက ိုြီးရာမ ့် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးအတွက် ၎ငြ်ီးတ ို ့်ဆနဒန င့််အည  

ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာမ ာြီးတွင ်နာြီး  ိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးန ိုငရ်န၊် 

(င) အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုအ ွ ျို့မ ာြီးက ို တ ိုြီးပမြှင့်် ွ ျို့စည်ြီးပ ငြ်ီးပ င့်် လူမှုဒရြီးန င့်် ရပ်ဒရြီး ရွာဒရြီးမ ာြီးတွင ်

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်ဒရြီးက ို တ ိုြီးပမြှင့််န ိုငရ်န၊် 

(စ) အမ   ြီးသာြီးက နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုစနစမ် ာြီးတွင ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး လွယ်ကူစွာရရ  န ိုငဒ်သာ 

က နြ်ီးမာဒရြီးဝနဒ်ဆာငမ်ှုလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီး  ည့််သငွြ်ီးဒဆာငရွ်က်ဒပြီးန ိုငရ်န၊် 
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(ဆ) လှုပ်ရ ာြီးသာွြီးလာဒန  ိုငဒ်ရြီးန င့်် သယ်ယူပ ို ့်ဒဆာငဒ်ရြီးတ ို ့်တွင ်ဒဈြီးနှုနြ်ီးသက်သာ၍ လွယ်ကူစွာ အသံိုြီးပပ န ိုငဒ်သာ 

အဒ ာက်အကူပပ ပစစည်ြီးမ ာြီး ပံ့်ပ ိုြီးဒပြီးန ိုငရ်န၊် 

(ဇ) သဘာဝဒဘြီးအနတရာယ်မ ာြီး က ဒရာက်သည့််ကာလန င့်် ပပနလ်ည် ူဒ ာငဒ်ရြီးကာလမ ာြီးအတွက် 

ကယ်ဆယ်ဒရြီးပစစည်ြီးမ ာြီး၊ ဒငဒွ ကြီးအဒ ာက်အပံ့်မ ာြီး၊ က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုမ ာြီးန င့်် ကယ်ဆယ ်ဒရြီး 

စ နြ်ီးမ ာြီး စ စဉ်ပံ့်ပ ိုြီးရာတွင ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် အ ူြီးအဒလြီး ာြီးဒဆာငရွ်က်ရန၊် 

(ဈ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး ဒဘြီးကငြ်ီးလံိုပ ံ စ တ်  ရဒသာ ပတ်ဝနြ်ီးက ငရ်ရ  န ိုငဒ်စရန။် 

 

အခန်ြီး (၃) 

ပမန်မာန ိုငင် သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ  ွ ွဲ့စညြ်ီးပခငြ်ီးနငှ့််တာဝန်နငှ့််လိုပ်ပ ိုငခ်ွင့််မ ာြီး 

၄။ ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည်- 

(က) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်  က်မ ာြီးက ို အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရြီးအတွက်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏အ ွင့််အဒရြီးမ ာြီးက ို ကာကွယ်ဒရြီးန င့် ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး  ကည့််ရှုဒစာင့်် 

ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ မူဝါေမ ာြီးန င့်် လမ်ြီးညွှန ် က်မ ာြီး   မ တ် အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်မှုက ို 

ကက ြီး ကပ်ပ ငြ်ီးမ ာြီးပပ န ိုငဒ်ရြီးအတွက်လည်ြီးဒကာငြ်ီး ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်မ ာြီးပါဝငသ်ည့်် 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ က ို ွ ျို့စည်ြီးရမည်- 

 

(၁) ပပညဒ် ာငစ်ိုဝနက်က ြီး လူမှုဝန ်မြ်ီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးန င့််ပပနလ်ညဒ်နရာ   ာြီးဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန ဥကက ဋ္ဌ 

(၂) 
ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်လူမှုဝန ်မြ်ီး၊ 

ကယ်ဆယ်ဒရြီးန င့််ပပနလ်ညဒ်နရာ   ာြီးဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန 

ေိုတ ယဥကက ဋ္ဌ 

(၃) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်ပပည ် ဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၄) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်က နြ်ီးမာဒရြီးန င့််အာြီးကစာြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၅) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်ပညာဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၆) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်သာသနာဒရြီးန င့််ယဉ်ဒက ြီးမှုဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၇) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်ပပန ်ကာြီးဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၈) 

ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်အလိုပ်သမာြီး၊ 

လူဝငမ်ှုကက ြီး ကပ်ဒရြီးန င့််ပပညသ်ူ ့်အငအ်ာြီးဝနက်က ြီးဌာန 

အ ွ ျို့ဝင ်
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(၉) 

ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်စ ိုက်ပ   ြီးဒရြီး၊ 

ဒမြွီးပမျူဒရြီးန င့််ဆညဒ်ပမာငြ်ီးဝနက်က ြီးဌာန 

အ ွ ျို့ဝင ်

(၁၀) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်ဒဆာကလ်ိုပ်ဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၁၁) ေိုတ ယဝနက်က ြီး သ ို ့်မဟိုတ် အပမ တမြ်ီးအတွငြ်ီးဝန ်ပ ို ့်ဒဆာငဒ်ရြီးန င့််ဆက်သယွ်ဒရြီးဝနက်က ြီးဌာန အ ွ ျို့ဝင ်

(၁၂) သက်ဆ ိုငရ်ာစည်ပငသ်ာယာဒရြီးဒကာ်မတ မ ာြီးမ  သံိုြီးဦြီး က်မပ ိုဒသာ က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး အ ွ ျို့ဝငမ် ာြီး 

(၁၃) ဥကက ဋ္ဌ၊ ပမနမ်ာန ိုငင်အံမ   ြီးသမ ြီးဒရြီးရာအ ွ ျို့   ပ် အ ွ ျို့ဝင ်

(၁၄) ဥကက ဋ္ဌ၊ ပမနမ်ာန ိုငင်မံ  ငန် င့််ကဒလြီးဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအသငြ်ီး အ ွ ျို့ဝင ်

(၁၅) 

ပပညတ်ွငြ်ီးရ   အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုငရ်ာ 

အ ွ ျို့အစညြ်ီးမ ာြီးမ ငါြီးဦြီး က်မပ ိုဒသာသင့််ဒလ ာ်သည့််က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး 
အ ွ ျို့ဝငမ် ာြီး 

(၁၆) ညွှန ်ကာြီးဒရြီးမ ြီး   ပ် လူမှုဝန ်မြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာန အတွငြ်ီးဒရြီးမ ြီး 

(၁၇) ေိုတ ယညွှန ်ကာြီးဒရြီးမ ြီး   ပ် လူမှုဝန ်မြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာန တွ  က်အတွငြ်ီးဒရြီးမ ြီး 

( ) လ ိုအပ်ပါက ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာမ်တ က ို ပပငဆ်င ်ွ ျို့စည်ြီးန ိုငသ်ည်။ 

၅။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ ၏တာဝနန် င့််လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််မ ာြီးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငြ်ီး ပ စသ်ည်- 

(က) ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်  က်မ ာြီးက ို   ဒရာက်ဒအာငပ်မငစ်ွာ အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်

လ ိုအပ်ဒသာမူဝါေမ ာြီး၊ လိုပ်ငနြ်ီးစ မံ  က်မ ာြီးန င့်် လမ်ြီးညွှန ် က်မ ာြီး  မ တ်ပ ငြ်ီး၊ အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် 

ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီးန င့်် ဒစာင့်် ကည့််ပ ငြ်ီး၊ အက ပ တ်ပ ငြ်ီးန င့်် ကက ြီး ကပ်ပ ငြ်ီး၊ 

( ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အ ူြီးသပ င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးအာြီး   ဒရာက်စွာ ဒ ာက်ပံ့်ကညူ ဒရြီးန င့်် 

ဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးတ ို ့်အတွက် ဝနက်က ြီးဌာနမ တစဆ်င့်် ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ သဒဘာတူည   က်ပ င့်် စ မံက နြ်ီး၊ 

စ မံ  က်န င့််အစ အစဉ်မ ာြီး   မ တ်ပပ ြီး အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဂ) မ မ ၏တာဝနမ် ာြီးန င့်် လိုပ်ပ ိုင ်ငွ့််မ ာြီးက ို ပ ိုမ ို  ဒရာကစ်ွာ အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်

လ ိုအပ်ဒသာလိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ မ ာြီး၊ ဆပ်ဒကာမ်တ မ ာြီးန င့််အ ကံဒပြီးအ ွ ျို့တ ို ့်က ို  ွ ျို့စည်ြီးပ ငြ်ီးန င့်် လိုပ်ငနြ်ီး တာဝနမ် ာြီး 

သတ်မ တ်ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ ဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ 

လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုတ ို ့်က ိုလည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ ဒ ာက်ပံ့်ရနလ် ိုအပ်ဒသာ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးအတွက် ကူည ဒ ာက်ပံ့်မှုတ ို ့်က ိုလည်ြီးဒကာငြ်ီး လိုပ်ငနြ်ီးအစ  

အစဉ်မ ာြီး  မ တ်၍ သက်ဆ ိုငရ်ာ ပပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ြီးဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီး မ ာြီး၊ 
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လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့မ ာြီး၊ ပပည်တွငြ်ီး ပပည်ပ 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် ညြှ နှု ငြ်ီးပူြီးဒပါငြ်ီးဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(င) ရ ိုြီးရာအစဉ်အလာ စသံတ်မ တ်  က်မ ာြီးအဒပေါ် အဒပ  တံည်ဒဆာက် ာြီးဒသာ မ သာြီးစိုပံိုစကံ ို ပ ိုမ ို  ိုငမ်ာဒစရန ်

အစ အစဉ်မ ာြီး   မ တ်ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(စ) န ိုငင်ဒံတာ်က သဒဘာတူလက်  ံာြီးဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်တံကာ 

ဒ ကညာစာတမ်ြီးမ ာြီး၊ သဒဘာတူစာ   ပ်မ ာြီးန င့််အည  အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဆ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုသက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးမ ာြီး  ိုတ်ဒပြီးပ ငြ်ီးန င့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ လမ်ြီးညွှနပ် ငြ်ီး၊ ကက ြီး ကပ် ပ ငြ်ီးန င့်် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ က နြ်ီးဂဏနြ်ီး၊ သတငြ်ီးအ  က်အလက်မ ာြီးက ို အ   နန် င့််တစဒ်ပပြီးည  မ နက်နဒ်စရန ်

ကက ြီး ကပ်ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဇ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး  ကံ ဒတွျို့ရသည့််ပပဿနာမ ာြီး၏ အဒပ  အံဒ ကာငြ်ီးအရငြ်ီးမ ာြီး၊ လ ိုအပ်  က် မ ာြီး၊ 

လ ိုအငဆ်နဒမ ာြီးက ို ဒ ာ် ိုတ်န ိုငမ်ည့််ဒလ့်လာမှုမ ာြီး၊ သိုဒတသနပပ ပ ငြ်ီးမ ာြီးတ ိုြီးပမြှင့််ဒဆာငရွ်က်ပပ ြီး၊   ဒရာက်ဒသာ 

လိုပ်ငနြ်ီးလမ်ြီးညွှန ် က်မ ာြီး   မ တ်ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဈ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ ပပဿနာမ ာြီး၊ လ ိုအပ်  က်မ ာြီး၊ လ ိုအငဆ်နဒမ ာြီးက ို ပပည်သမူ ာြီး နာြီးလည ်

သဒဘာဒပါက်ဒစရန ်အသ ပညာဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ည) ဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးဌာနမ ာြီး၊ အပနြ်ီးဒပ နာြီးဒနရနဒ်နရာမ ာြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒန ့်ပ ိုငြ်ီးဒစာင့််ဒရ ာက် ဒရြီးဌာနမ ာြီးန င့်် 

ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာမ ာြီး တည်ဒ ာင ်ွင့််လ စပ် ငြ်ီး၊ လမ်ြီးညွှန ် က်မ ာြီးန င့်် စည်ြီးကမ်ြီး  က် မ ာြီး  မ တ်ပ ငြ်ီး၊ 

လ ိုအပ်ဒသာပံ့်ပ ိုြီးမှုမ ာြီးဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဋ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးက ို ပပ စိုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးသည် မ   ြီးဆက်သစလ်ူငယ်မ ာြီးတွင ်တာဝနရ်  သည်ဟ ူဒသာ 

 ယံူ  က်တ ိုြီးပွာြီးလာဒစရနဒ်က ာငြ်ီးမ ာြီးန င့်် အပ ာြီးသင့််ဒလ ာ်ဒသာဒနရာမ ာြီးတွင ်ဒဟာဒပပာပွ မ ာြီး၊ ဒဆွြီးဒနြွီးပွ မ ာြီး၊ 

အလိုပ်ရံိုဒဆွြီးဒနြွီးပွ မ ာြီးန င့်် အပ ာြီးအစ အစဉ်မ ာြီး ပပ လိုပ်ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဌ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး စံာြီး ငွ့််ရ  ဒသာ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီးန င့်် ပတ်သက်၍ သတငြ်ီးအ  က်အလက်မ ာြီး ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဍ) မ   ြီးဆက်သစလ်ူငယ်မ ာြီးက ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဘဝအတွက် ကက  တငပ်ပငဆ်ငပ် ငြ်ီးန င့်် စပ်လ ဉ်ြီးဒသာ 

အစ အမံမ ာြီးက ိုမ တဆ်က်ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ သင့််ဒလ ာ်ဒသာ လူမှု ူလံိုဒရြီးအစ အစဉ်မ ာြီးက ို စတငဒ်ဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး န င့်် 

၎ငြ်ီးအစ အစဉ်မ ာြီးတွင ်လူငယ်မ ာြီး ပါဝငလ်ာဒရြီးအတွက် တ ိုက်တွနြ်ီးအာြီးဒပြီးမှု ပပ လိုပ်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဎ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ွင့််အဒရြီးမ ာြီးန င့်် ဒကာငြ်ီးက   ြီးမ ာြီးအာြီး ကာကွယ်ရန၊် ပမြှင့််တငရ်နန် င့်် 

 ွ ပ ာြီးဆက်ဆံမှုမ ာြီးအာြီး တာြီးဆ ြီးရနအ်တွက် တညဆ် ဥပဒေမ ာြီးက ို ပပနလ်ည်သံိုြီးသပ်ပပ ြီး လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငန် ိုငရ်န ်

စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဏ) ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့က အ ါအာြီးဒလ ာ်စာွ ဒပြီးအပ်ဒသာ လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို ဒဆာငရွ်က် ပ ငြ်ီး။ 

၆။ ဝနက်က ြီးဌာနသည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ ၊ လိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ န င့်် ဆပ်ဒကာ်မတ တ ို ့်၏ 

ရံိုြီးလိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည။် 
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၇။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာမ်တ ၊ လိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ န င့်် ဆပ်ဒကာ်မတ တ ို ့်၏ န ိုငင်ံ့် ဝန ်မ်ြီးမဟိုတ်ဒသာ 

အ ွ ျို့ဝငမ် ာြီးသည် ဝနက်က ြီးဌာနက သတ်မ တ်သည့််    ြီးပမြှင့််ဒငနွ င့်် စရ တ်တ ို ့်က ို  စံာြီး  ငွ့််ရ  သည်။ 

၈။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ ၊ လိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ န င့်် ဆပ်ဒကာ်မတ တ ို ့်၏ ကိုနက် စရ တမ် ာြီးက ို 

ဝနက်က ြီးဌာန၏ ဘဏ္ဍာဒင ွအရအသံိုြီးဒငစွာရငြ်ီးမ  က  ရံမည်။ 

 

အခန်ြီး (၄) 

ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီး  ွ ွဲ့စည်ြီးပခငြ်ီးနငှ့််လိုပ်ငန်ြီးတာဝန်မ ာြီး 

၉။ သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည်- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ်၏ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးဆ ိုငရ်ာ စ မံက နြ်ီးက ို မ မ  တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး 

သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်တွင ်အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်ရနန် င့််   ိုစ မံက နြ်ီးက ို ဒစာင့်် ကည့််ကွပ်က န ိုငရ်န ်အလ ို ့်င ာ 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ ၏ လမ်ြီးညွှန ် က် ပ င့်် တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီးသ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အဆင့်် 

သက်ဆ ိုငရ်ာ အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာလူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဒ ာက်ပံ့် ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးဆ ိုငရ်ာ 

အသငြ်ီးအ ွ ျို့မ ာြီးမ  က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီးပါဝငသ်ည့်် ၁၅ ဦြီး က် မပ ိုဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ 

ဒကာ်မတ က ို ွ ျို့စည်ြီးရမည။် 

( ) လ ိုအပ်ပါက တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ က ို ပပငဆ်င ် ွ ျို့စည်ြီးန ိုငသ်ည်။ 

၁၀။ သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည်- 

(က) မ မ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အတွငြ်ီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့်် 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက်   ဒရာက်စွာ အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ာ 

အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီး 

အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးမ  သင့််ဒလ ာ်သည့်် က ိုြီးဦြီး က်မပ ိုဒသာ ပိုဂ္  လ်မ ာြီးပါဝငသ်ည့်် က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရ တ ိုငြ်ီး 

သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရဒေသ၊  ရ ိုငန် င့််ပမ  ျို့နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ  မ ာြီးက ို 

 ွ ျို့စည်ြီးဒပြီးရမည်။ 

( ) လ ိုအပ်ပါက က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရတ ိုငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ့််ရဒေသ၊  ရ ိုငန် င့််ပမ  ျို့နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ မ ာြီးက ို ပပငဆ်င ်ွ ျို့စည်ြီးန ိုငသ်ည်။ 

၁၁။ ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီးသည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ ၏ လမ်ြီးညွှန ်  က်န င့်် အည  

သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ ကက ြီး ကပ်မှုပ င့််- 

(က) န ိုငင်ဒံတာ်၏ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီးဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးဆ ိုငရ်ာ စ မံက နြ်ီး န င့်် စ မံ  က်က ို 

အဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်မ မ ဒေသ၏ ဓဒလ့် ံိုြီးတမ်ြီး၊ လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီး က င့််စဉ်မ ာြီးန င့်် 
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လ ိုက်ဒလ ာည ဒ ွရ  ဒစမည့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့်် 

ဒရ ာက်ဒရြီးအစ အစဉ်မ ာြီး  မ တ်၍ အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီးန င့်် ကက ြီး ကပ်ပ ငြ်ီးပပ ရမည်။ 

( ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်  က်မ ာြီး   ဒရာက်ဒအာငပ်မငစ်ွာ ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်လ ို ့်င ာ ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ပပနသ်ည့်် 

နည်ြီးဥပဒေမ ာြီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီး၊ အမ န် ့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ ညွှန ်ကာြီး  က်မ ာြီးန င့်် လိုပ် ံိုြီးလိုပ်နည်ြီးမ ာြီးပါ 

လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို  မ်ြီးဒဆာငရ်မည။် 

၁၂။ ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီး၏ ရံိုြီးလိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာလူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနရံို ြီးမ ာြီး က 

ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်။ 

၁၃။ န ိုငင်ံ့်ဝန ်မ်ြီးမဟိုတ်ဒသာ ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီး၏ အ ွ ျို့ဝငသ်ည် သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့က သတ်မ တ်သည့််    ြီးပမြှင့််ဒငနွ င့်် စရ တ်တ ို ့်က ို  စံာြီး ငွ့််ရ  သည်။ 

၁၄။ ဒေသဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ မ ာြီး၏ ကိုနက် စရ တ်မ ာြီးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ 

အရအသံိုြီးဒငစွာရငြ်ီးမ  က  ရံမည်။ 

 

အခန်ြီး (၅) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီး၏အခွင့််အဒရြီးမ ာြီး 

၁၅။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုတ ိုငြ်ီးသည် ဤဥပဒေအရ သတ်မ တ် ာြီးဒသာ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို လူမ   ြီး၊ ဇာတ ၊ က ိုြီးကွယ်ရာဘာသာ၊ 

ရာ ူြီးဌာနနတရ၊ အဆင့််အတနြ်ီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှု၊ အမ   ြီးသာြီး၊ အမ   ြီးသမ ြီး၊ ဆငြ်ီးရ    မ်ြီးသာမှု တ ို ့်က ို အဒ ကာငြ်ီးပပ ၍ 

 ွ ပ ာြီးဆက်ဆံမှုမရ  ဒစဘ   စံာြီး ငွ့််ရ  ဒစရမည်။ 

၁၆။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးတွင ်ဒအာက်ပါတ ို ့်ပါဝငသ်ည်- 

(က) အဒပ  စံာြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊ လှုပ်ရ ာြီးသာွြီးလာဒရြီးန င့်် မရ  မပ စ ်က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှု  ယံူဒရြီးတ ို ့် တွင ်

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အဒ ာက်အပံ့်ရရ   ငွ့််၊ 

( ) ဘာသာဒရြီးအရ လွတ်လပ်စွာ ယံို ကည်က ိုြီးကွယ် ငွ့််၊ 

(ဂ) တစသ် ြီးပိုဂ္လလွတ်လပ် ငွ့််၊ မ မ ဘဝအတွက်ဆံိုြီးပ တ်  က်မ ာြီး  မ တ်ရန ်က ိုယ်တ ိုငဆ်ံိုြီးပ တ်ပ ိုင ်ငွ့်် န င့်် 

ဂိုဏသ် ကခာရ  စွာ ရပ်တည်န ိုင ်ငွ့််၊ 

(ဃ) လူမှုဒရြီး၊ စ ြီးပွာြီးဒရြီး၊ န ိုငင်ဒံရြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှု၊ ဘာသာဒရြီးအသငြ်ီးအ ွ ျို့မ ာြီးန င့်် အစည်ြီးအရံိုြီးမ ာြီး 

 ွ ျို့စည်ြီးဒဆာငရွ်က် ငွ့််န င့်် လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီး လှုပ်ရ ာြီးဒဆာငရွ်က်မှုမ ာြီးအတွငြ်ီး ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က် ငွ့််၊ 

(င) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဘဝ၌ သင့််တင့််ဒသာ ဝငဒ်ငပံွိုမ နရ်ရ  ဒရြီးန င့််ဒန  ိုငမ်ှု အဆင့််အတနြ်ီးရ  ဒရြီးတ ို ့် အတွက် 

အဒ ာက်အပံ့်ရယူ ငွ့််၊ 

(စ) စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှုလ ိုအပ်ဒသာ မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးက ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ သာြီးသမ ြီးန င့််ဒပမြီးမ ာြီး ံမ  စရ တ ်ဒ ာက်ပံ့်မှုရပ ိုင ်ငွ့််၊ 

(ဆ) န ိုငင်ဒံတာ်န င့်် ဒစတနာရ ငမ် ာြီးက ကူည ဒ ာက်ပံ့်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဒ ာက်ပံ့်ဒငကွ ိုရ ွင့််၊ 
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(ဇ) န ိုငင်ဒံတာ်ပ ိုငန် င့်် ပိုဂ္လ ကပ ိုင ်သယ်ယူပ ို ့်ဒဆာငဒ်ရြီးယာဉ်မ ာြီးတွင ်အဆငဒ်ပပလွယ်ကူစွာ သာွြီးလာ န ိုင ်ငွ့််န င့်် 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာ ယာဉ်စ ြီး ဒလ ာ့်ဒပါ ့် ငွ့်် သ ို ့်မဟိုတ် ကငြ်ီးလွတ် ငွ့််၊ 

(ဈ) ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ ရပ်ရွာအတွငြ်ီး၌ ဂိုဏသ် ကခာရ  စွာပ င့်် မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာ အဒပ ပပ  

ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူမ ာြီးရပ ိုင ်ငွ့််၊ 

(ည)  ွ ပ ာြီးဆက်ဆံပ ငြ်ီး၊ န  ပ်စက်ညြှဉ်ြီးပနြ်ီးပ ငြ်ီး၊ လ စလ် ျူရှုပ ငြ်ီး၊ စွန် ့်ပစပ် ငြ်ီး၊ အပမတ် ိုတ်ပ ငြ်ီးန င့်် 

မတရာြီးပပ က င့််ပ ငြ်ီးစသည့်် အ  က်မ ာြီးမ  အကာအကွယ်ဒပြီးမှုရရ   ငွ့််၊ 

(ဋ) နာဒရြီးက စစပ စဒ်ပေါ်သည့််အ ါ ၎ငြ်ီးတ ို ့်က ိုြီးကွယ်ရာ ဘာသာဓဒလ့် ံိုြီးစအံရ သပဂဂ ဟ် ငွ့််န င့်် သပဂဂ ဟ်စရ တ်က  ံရန ်

အ က်အ  ရ  သ ူသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် စရ တ်ကငြ်ီးလွတ် ငွ့််၊ 

(ဌ) ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ က ပပညဒ် ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ သဒဘာတူည    က်ပ င့််  ငွ့််ပပ ဒသာ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုငရ်ာ အပ ာြီးအ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးရရ   ငွ့််။ 

 

အခန်ြီး (၆) 

မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီးစရ တဒ် ာက်ပ ့်ပခငြ်ီး၊ကကည့််ရှုဒစာင့််ဒ ှာက်ပခငြ်ီးနငှ့််သာြီးသမ ြီးဒပမြီးတ ို ့်၏တာဝန်မ ာြီး 

၁၇။ အရွယ်ဒရာက်ဒသာ မ သာြီးစိုဝငသ်ာြီးသမ ြီးန င့််ဒပမြီးမ ာြီးသည် မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး စရ တ်ဒ ာကပံ့်် ရန ်လံိုဒလာက်ဒသာ 

ဒငဒွ ကြီးန င့်် ပစစည်ြီးမ ာြီးရ  လ င ်သ ို ့်မဟိုတ် အလိုပ်လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ပ ြီး ဒ ာက်ပံ့်န ိုငစ်ွမ်ြီး ရ  လ င-် 

(က) မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ လ ိုအပ်ဒသာ စာြီးဝတ်ဒနဒရြီးန င့်် မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ က နြ်ီးမာ 

ဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုတ ို ့်အတွက် သာြီးသမ ြီးန င့််ဒပမြီးမ ာြီး၏ ဝတတ ရာြီးန င့််အည  စရ တ ်

ဒ ာက်ပံ့်ရနန် င့်် ပံိုမ န ်ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ရနတ်ာဝနရ်  သည်။ 

( ) မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီးစွန် ့်ပစ ်ာြီးပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် လ စလ် ျူရှုပပ ြီး မဒ ာက်ပံ့်ပ ငြ်ီးဒ ကာင့်် ဆငြ်ီးရ      ျို့တ ့်သည့်် သ ို ့်မဟိုတ် 

မ မ က ိုယ်တ ိုင ်ရပ်တည်န ိုငပ် ငြ်ီးမရ  သည့်် စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှုလ ိုအပ်ဒသာ မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး 

သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  လစဉ် သ ို ့်မဟိုတ် တစလ်ံိုြီးတည်ြီးစရ တ် ဒ ာက်ပံ့်ရန ်တာဝနရ်  သည်။ 

၁၈။ သာြီးသမ ြီးန င့်် ဒပမြီးတ ို ့်က စွန် ့်ပစ ်ာြီးပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် လ စလ် ျူရှုပပ ြီး မဒ ာက်ပံ့်ပ ငြ်ီးဒ ကာင့်် ဆငြ်ီးရ      ျို့တ ့်သည့်် 

သ ို ့်မဟိုတ် မ မ က ိုယ်တ ိုငရ်ပ်တည်န ိုငပ် ငြ်ီးမရ  သည့်် စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသာ မ ဘ ဘ ိုြီးဘာွြီးကပ စဒ်စ၊ 

၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ဒဆွမ   ြီးမ တ်ဒဆွကပ စဒ်စ၊ ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏က ိုယ်စာြီး ရပ်မ ရပ်  သ ို ့်မဟိုတ် ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာတာဝန ်ပံိုဂ္  လ်ကပ စဒ်စ 

မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်ရန ်လံိုဒလာက်ဒသာ ဒငဒွ ကြီးန င့််ပစစည်ြီးမ ာြီးရ  သည့်် သ ို ့်မဟိုတ် 

အလိုပ်လိုပ်က ိုငန် ိုငပ်ပ ြီး ဒ ာက်ပံ့်န ိုငစ်ွမ်ြီးရ  သည့်် အရွယ်ဒရာက် ဒသာ သာြီးသမ ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ဒပမြီးမ ာြီးက လစဉ် သ ို ့်မဟိုတ ်

တစလ်ံိုြီးတည်ြီးစရ တ်ဒ ာက်ပံ့်ရန ်ယငြ်ီးတ ို ့် အဒပေါ် သက်ဆ ိုငရ်ာတရာြီးရံို ြီးတွင ်သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  

ဒလ ာက် ာြီးန ိုငသ်ည်။ 
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၁၉။ ပိုေမ် ၁၈ အရ ဒလ ာက် ာြီးမှုတွင ်ဒလ ာက် ာြီး ရံသ ူသာြီးသမ ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ဒပမြီးသည် မ ဘ ဘ ိုြီးဘာွြီးက ို 

စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်ရန ်တာဝနရ်  ဒသာ ဒလ ာက် ာြီး ရံသ ူမ မ အပပင ်အပ ာြီးသာြီးသမ ြီးမ ာြီး၊ ဒပမြီးမ ာြီးရ  ပါက ယငြ်ီးတ ို ့်က ို 

ပူြီးတွ ဒလ ာက် ာြီး ရံသအူပ စ ် ည့််သငွြ်ီးဒပြီးရန ်တရာြီးရံိုြီးသ ို ့် ဒတာငြ်ီးဆ ို  ငွ့််ရ  သည်။ 

၂၀။ သက်ဆ ိုငရ်ာတရာြီးရံို ြီးသည်- 

(က) ပိုေမ် ၁၈ အရ စရ တ်ဒ ာကပံ့််ရန ်ဒလ ာက် ာြီးမှုက ို သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  စစဒ်ဆြီးပပ ြီး ဒလ ာက် ာြီး ရံသကူ 

လံိုဒလာက်ဒသာအဒ ကာငြ်ီးမရ  ဘ စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှုလ ိုအပ်ဒသာ မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီး အာြီး လစဉ် သ ို ့်မဟိုတ် 

တစလ်ံိုြီးတည်ြီးစရ တ် ဒ ာကပံ့််ရနပ် က်ကွက်ဒ ကာငြ်ီး သက်ဒသ အံဒ ာက် အ ာြီး အ ငအ်ရ ာြီးဒတွျို့ ရ  ပါက 

ဒလ ာက် ာြီး ရံသကူ ို မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးတစဦ်ြီးလ င ်လစဉ် က ပ် ၅၀၀၀၀  က်မပ ိုဒသာ စရ တ် သ ို ့်မဟိုတ ်

တစလ်ံိုြီးတည်ြီးစရ တ်က ို ဒပြီးဒစရန ်အမ န် ့်  မ တ်န ိုငသ်ည်။   ိုသ ို ့်   မ တ် သည့်် စရ တ်က ို ဒပြီးဒဆာငရ်န ်ပ က်ကွက်ပါက 

ရာဇဝတ်က င့်် ံိုြီးဥပဒေန င့်် အည  ေဏဒ်ငမွဒဆာင ်ပ က်ကွကသ်က ့်သ ို ့် မ တ်ယူ၍ ဒငေွဏအ်ရဒကာက် ပံ ငြ်ီးတ ို ့် 

စ ရငပ် ိုင ်ငွ့််ရ  သည်။ 

( ) ပိုေမ် ွ  (က) အရ အမ န် ့်  မ တ်ပပ ြီးဒနာက် ဒပပာငြ်ီးလ လာသည့်် အဒပ အဒနအရ ဒလ ာက် ာြီး ရံသကူ ၎ငြ်ီး၏ 

ဝငဒ်ငဒွလ ာ့်နည်ြီးလာဒ ကာငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် ဝငဒ်ငမွရ  ဒ ကာငြ်ီး   ိုငလ်ံိုဒသာ အဒ ာက်အ ာြီးမ ာြီး ပ င့်် တငပ်ပပပ ြီး 

စရ တ်ဒလ ာ့်ဒပါ ့်  ငွ့််ပပ ရန ်သ ို ့်မဟိုတ် ကွငြ်ီးလွတ် ငွ့််ပပ ရန ်ဒလ ာက် ာြီးလာပါက သင့််ဒလ ာ်ဒသာ 

အမ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က ို ပပငဆ်င၍်   မ တ်န ိုငသ်ည်။ 

၂၁။ ပမနမ်ာန ိုငင် ံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ သည ်သ ို ့်မဟိုတ် သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ တ ို ့်သည် စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသာ မ ဘဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး 

သာြီးသမ ြီးန င့််ဒပမြီးတ ို ့်က စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်ရန ်လံိုဒလာက်ဒသာ ဒငဒွ ကြီးန င့််ပစစည်ြီး မ ာြီး မရ  သည့်် သ ို ့်မဟိုတ် 

အလိုပ်လိုပ်က ိုငပ်ပ ြီး ဒ ာက်ပံ့်န ိုငစ်ွမ်ြီးမရ  သည့််က စစတွငလ်ည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ စရ တ် ဒ ာက်ပံ့်မည့််သာြီးသမ ြီးန င့်် ဒပမြီးမ ာြီး 

မရ  သည့််က စစတွငလ်ည်ြီးဒကာငြ်ီး ရနပံ်ိုဒငမွ    ိုက်သင့််ဒသာ အဒ ာက်အပံ့်အကူအည  ဒပြီးန ိုငရ်န ်လ ိုအပ်ဒသာ 

အစ အစဉ်မ ာြီး   မ တ်ဒဆာငရွ်က်ရမည။် 

 

အခန်ြီး (၇) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီးအာြီးဒ ာကပ် ့်ပခငြ်ီး၊ ကကည့််ရှုဒစာင့််ဒ ှာက်ပခငြ်ီးနငှ့််ဒယဘိုယ တာဝန်ဝတတ ရာြီးမ ာြီး 

၂၂။ အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ  ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွ ျို့အစည်ြီး မ ာြီးန င့်် 

ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး လမူှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးသည် ရပ်ရွာအတငွြ်ီးရ   သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးက ို အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ  

ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးဒရြီးအတွက် ဒယဘိုယ အာြီးပ င့်် ဒအာက်ပါတာဝန ်ဝတတ ရာြီးမ ာြီးရ   ကသည်- 

(က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ စ တ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာန င့်် ရိုပ်ပ ိုငြ်ီးဆ ိုငရ်ာ ွံ ျို့ ပ   ြီးတက်ကကဒရြီးအတွက် ဝ ိုငြ်ီးဝနြ်ီး အာြီးဒပြီးပပ ြီး 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးရမည်။ 
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( ) စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး မ မ တ ို ့် တတ်စမွ်ြီးန ိုငသ်မ  စရ တ်ဒ ာက်ပံ့် ပ ငြ်ီးန င့်် 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ပ ငြ်ီးတ ို ့်ပပ ရမည်။ 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုတ ို ့်က ို လူမှုဒရြီး လှုပ်ရ ာြီးမှုအသငွပ် င့်် 

စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးအာြီး ကာကွယ်ဒရြီးန င့်် ၎ငြ်ီးတ ို ့်၏ လ ိုအပ်  က်မ ာြီးအာြီး 

ပ ည့််ဆည်ြီးဒပြီးဒရြီးအတွက် လူမှုဒရြီးအသ စ တ်ပ င့်် စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(င) လူမှုဒရြီးလှုပ်ရ ာြီးမှုမ ာြီးတွင ်ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်သည့်် ပ စစ်ဉ်မ တစဆ်င့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အပမင ်မ ာြီးက ို 

သ ရ  ဒအာင ်ဒဆာငရွ်က်ပပ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ကူည ပ ငြ်ီး၊ ပပ စိုဒစာင့််ဒရ ာက်ပ ငြ်ီးန င့်် 

ဒလြီးစာြီးပ ငြ်ီးတည်ြီးဟူဒသာ လူမှုတန ် ိုြီး ာြီးမှုမ ာြီးက ို ဒက ာငြ်ီးမ ာြီးအပါအဝင ်အမ ာြီးပပည်သအူာြီး အသ ပညာဒပြီးမှု 

ပမြှင့််တငဒ်ဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(စ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီးက ို အာြီးဒပြီးကူည ရမည်။ 

(ဆ) အ မ်န ြီး  ငြ်ီးအပပနအ်လ န ်ကူည ဒသာ ရ ိုြီးရာအစဉ်အလာ ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး စ တ်ဓာတ်အာြီး ပမြှင့််တင ်ရနန် င့်် အကူအည  

လ ိုအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီးပပ စိုဒစာင့််ဒရ ာက်ရနအ်တွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ာြီး၏ အ မ်န ြီး  ငြ်ီးမ ာြီးက ို 

အာြီးဒပြီးတ ိုက်တွနြ်ီးရမည်။ 

၂၃။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ န ိုငင်ဒံတာ်၏ အ နြ်ီးကဏ္ဍမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငြ်ီးပ စသ်ည်- 

(က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအာြီးလံိုြီး၏ အ ွင့််အဒရြီးမ ာြီးအာြီး ဥပဒေန င့််အည  ကာကွယ်ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီး ပ ငြ်ီး၊ 

( ) မ သာြီးစိုမရ  ၍  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးရန ်လ ိုအပ်သည့််သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး က ိုယ်စ တ်န စပ်ါြီး 

ဒကာငြ်ီးက   ြီး  မ်ြီးသာ  စံာြီး ငွ့််ရရ  န ိုငဒ်ရြီး ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့်် ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက် ဒလ ာ်ကနသ်င့််ပမတ် ဒသာ 

န စစ်ဉ်ရနပံ်ိုဒင ွ ွ ဒဝ   ာြီးဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(ဃ)  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ရန ်လ ိုအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးအာြီး ရနပံ်ိုဒငမွ    ိုက်သင့််ဒသာ 

စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်ပ ငြ်ီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ပ ငြ်ီး၊ 

(င) လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီးအတွငြ်ီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ ဂိုဏသ် ကခာက ို အဒလြီး ာြီးဒရြီးန င့်် လံိုပ  ံဒသာ ပတ်ဝနြ်ီးက ငတ်ွင ်

ဒန  ိုငန် ိုငဒ်ရြီးတ ို ့်အတွက် အဒပ အဒနမ ာြီး  နတ် ြီးဒပြီးပ ငြ်ီးန င့်် တွနြ်ီးအာြီးဒပြီးပ ငြ်ီး၊ 

(စ) ဤဥပဒေပါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို     ြီးဒ ာက်ဒသာလူပိုဂ္  လ်မ ာြီး န င့်် အ ွ ျို့ အစည်ြီးမ ာြီးအာြီး 

ဥပဒေပါ သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  အဒရြီးယူဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး၊ 

(ဆ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်  က်မ ာြီးန င့််ပပဋ္ဌာနြ်ီး  က်မ ာြီးက ို   ဒရာက်ဒအာငပ်မငစ်ွာ အဒကာငအ် ည် ဒ ာ ်

ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး။ 

 

အခန်ြီး(၈) 
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ဝငဒ်ငပွ ိုမှန်ရ ှ ဒရြီး 

၂၄။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် အလိုပ်လိုပ်န ိုငစ်ွမ်ြီးရ  ပပ ြီး အလိုပ်လိုပ်  ငစ် တ် ရ  ဒသာ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး သင့််ဒလ ာ်ဒသာ အလိုပ်အက ိုင ်ရ ာဒ ွဒပြီးန ိုငရ်န ်အလ ို ့်င ာ သက်ဆ ိုငရ်ာ 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ြီးဌာနမ ာြီး၊ ကိုမပဏ အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် ညြှ နှု ငြ်ီးပပ ြီး- 

(က) အ   နပ် ိုငြ်ီး အလိုပ်အက ိုငအ် ငွ့််အလမ်ြီးမ ာြီးက ို လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ စွမ်ြီးဒဆာငန် ိုငစ်ွမ်ြီးရ  ဒသာ အလိုပ် 

အက ိုငမ် ာြီးက ိုလည်ြီးဒကာငြ်ီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးရရ  ဒရြီးအတွက် စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည။် 

( ) အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက ာငြ်ီး လိုပ်ငနြ်ီးဒဆာငရွ်က်ရန ်ဒ  ြီးဒငရွရ  ဒရြီးအတွက် စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက ာငြ်ီးပညာန င့်် ကျွမ်ြီးက ငမ်ှုဒပြီးန ိုငမ်ည့်် သငတ်နြ်ီး 

မ ာြီးဒပြီးဒရြီးအတွက် စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

(ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး အလိုပ်အက ိုငအ် ငွ့််အလမ်ြီးမ ာြီးဒပြီးသည့်် အလိုပ်ရ ငမ် ာြီးက ို သင့််ဒလ ာ် ဒသာ 

အ နွအ် မ ာြီး ဒလ ာ့်ဒပါ ့် ငွ့်် သ ို ့်မဟိုတ် ကငြ်ီးလွတ် ငွ့််ပပ ဒရြီးအတွက် အစ အမံမ ာြီး   မ တ်ဒဆာင ်ရွက်ဒပြီးရမည်။ 

၂၅။ န ိုငင်ဒံတာ်သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် အသက်အရွယ် အပ ိုငြ်ီးအပ ာြီးအလ ိုက် သက်ကက ြီးရွယ် အ ို 

 စံာြီး ငွ့််ရရ  န ိုငဒ်ရြီး အစ အစဉ်မ ာြီး   မ တ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၉) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီးအာြီး က န်ြီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒ ှာက်မှုနငှ့်် လမူှုဒရြီးဒစာင့််ဒ ှာကမ်ှု 

၂၆။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး သက်ရ ည်က နြ်ီးမာ၍ 

သင့််ဒလ ာ်ဒသာဒနရာတွင ်ဒန  ိုငန် ိုငဒ်ရြီးအတွက် သက်ဆ ိုငရ်ာ ပပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ြီးဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရ ဌာနမ ာြီး၊ 

အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ လွှတ်ဒတာ်က ိုယစ်ာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီး အ ွ ျို့ အစည်ြီးမ ာြီးန င့််ညြှ နှု ငြ်ီး၍ 

က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုန င့်် လူမှုဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုမ ာြီးအာြီး လက်လ မ်ြီးမ  သမ  ပ ည့််ဆည်ြီးန ိုငဒ်ရြီး 

   တ်ဆက်ဒပြီးရမည်။ 

၂၇။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် တစန် ိုငင်လံံိုြီးအတ ိုငြ်ီးအတာပ င့်် အာြီးလံိုြီး လွှမ်ြီးပ  ံဒသာ 

က နြ်ီးမာဒရြီးဒစာင့််ဒရ ာက်မှုက ို က နြ်ီးမာဒရြီးန င့််အာြီးကစာြီးဝနက်က ြီးဌာနန င့်် ညြှ နှု ငြ်ီးပပ ြီး ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်။ 

  ိုသ ို ့်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) ဒဆြီးဘက်ဆ ိုငရ်ာဌာနမ ာြီးသည် အရည်အဒသြွီးပပည့််ဝဒသာ၊ သင့််ဒလ ာ်ဒသာ ဒဆြီးဝါြီးကိုသမှုမ ာြီး အာြီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအလွယ်တကူလက်လ မ်ြီးမ န ိုငဒ်ရြီးအတွက်အ မ ့်ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ သက်သာ သည့်် 

နှုနြ်ီး ာြီးပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် လ ိုအပ်မည့််ဒဆြီးဝါြီးန င့်် အဒ ာက်အကူပပ ပစစည်ြီးမ ာြီးက ို အ မ ့်ဒသာ် လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

သက်သာသည့်် နှုနြ်ီး ာြီးပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး ပ ည့််ဆည်ြီးဒပြီးရမည်။ 



သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေ 

Page 13 of 20 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုငရ်ာ သိုဒတသနလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီးအာြီး တ ိုြီးပမြှင့််ပ ငြ်ီးန င့််သက်ကက ြီး အ ူြီးကိုဘာသာ ရပ် အတွက် 

ကျွမ်ြီးက ငသ်မူ ာြီးအာြီး ဒလ့်က င့််သင ်ကာြီးဒပြီးပ ငြ်ီးမ ာြီး စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်။ 

၂၈။ က နြ်ီးမာဒရြီးန င့််အာြီးကစာြီးဝနက်က ြီးဌာနသည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုန င့်် လူငယ်လူရွယ်မ ာြီးအာြီး က နြ်ီးမာ သနစ်ွမ်ြီးဒသာ 

သက်ကက ြီးဘဝန င့််ပတ်သက်၍ အသ ပညာဒပြီးလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီး ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်တွက် 

ပညာဒပြီးလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီးန င့််ဒရာဂါကက  တငတ်ာြီးဆ ြီး ကာကွယ်ပ ငြ်ီးမ ာြီးအာြီး နည်ြီးမ   ြီးစံိုပ င့််ဒဆာငရွ်က်ရ မည။် 

၂၉။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ သည ်အ ူြီးဒစာင့််ဒရ ာက်ရန ်လ ိုအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး 

မ မ က ိုယ်က ို ပပ စိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ မ သာြီးစိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှု၊ ရပ်ရွာမ ဒစာင့််ဒရ ာက် မှုဒပြီးဒနသည့်် အ ူြီးက စစရပ်မ ာြီးတွင ်

ပ ိုမ ိုပပည့််စံိုလံိုဒလာက်ဒသာ ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးန ိုငရ်နအ်တွက် စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်။ 

  ိုသ ို ့်စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရာတွင-် 

(က) မ သာြီးစိုဝငပ် စဒ်စ၊ ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီးပ စဒ်စ ပပ စိုဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးသမူ ာြီးအာြီး သင့််ဒလ ာ်ဒသာ 

ဒ ာက်ပံ့်မှုဒပြီးရမည်။ 

( ) အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ  ဒစာင့််ဒရ ာက်မှုဒပြီးသမူ ာြီးအာြီး အာြီးဒပြီးပ ငြ်ီးန င့်် ပ ည့််စွက်ဒ ာက်ပံ့် ပ ငြ်ီးမ ာြီး 

ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၀) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီး အဆငဒ်ပပလွယက်ူစွာ လှုပ် ှာြီးသာွြီးလာဒန  ိုငန် ိုငဒ်သာ ပတဝ်န်ြီးက ငပ် စဒ်ရြီး 

၃၀။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအဒပေါ်  ွ ပ ာြီးဆက်ဆံ ပ ငြ်ီး မရ  ဒစရန ်

ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီးန င့်် ရပ်ရွာအတွက် ဝန ်ိုပ်ဝနပ် ိုြီး တစ ်ိုမဟိုတ်ဒ ကာငြ်ီး၊ လူ ့်အ ွ ျို့အစည်ြီး အဒပေါ် 

ဒကာငြ်ီးက   ြီးဒဆာငရွ်က်ဒပြီးလ က်ရ  ဒသာသမူ ာြီးပ စ်ဒ ကာငြ်ီး အသ ပညာဒပြီးမှု ပမြှင့််တငဒ်ပြီးပ ငြ်ီး ပ င့်် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် ဒကာငြ်ီးမွနဒ်သာ ပတ်ဝနြ်ီးက ငတ်စရ်ပ်က ို  နတ် ြီးဒပြီးပ ငြ်ီး၊ လက်  ံပ ငြ်ီးန င့််ကက  ဆ ိုပ ငြ်ီးမ ာြီး 

စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၁။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး သင့််တင့််ဒလ ာက် ပတ်ဒသာ 

ဒနရာ  ိုင ်ငြ်ီး အစ အစဉ်၊ အဒပ  အံဒဆာက်အအံို၊ အမ    ိုကငြ်ီးစွာ ဒန  ိုငန် ိုငဒ်ရြီးအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီး၊ 

ဆက်စပ်ပစစည်ြီးမ ာြီးန င့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အဆငဒ်ပပလွယ်ကူစွာ လှုပ်ရ ာြီးသာွြီးလာန ိုငဒ်ရြီးစသည့်် 

လ ိုအပ်  က်မ ာြီးပမြှင့််တငဒ်ပြီးန ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ာပပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ြီး ဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ 

လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့််ညြှ နှု ငြ်ီးပပ ြီး ဒအာက်ပါအတ ိုငြ်ီး 

ဒဆာငရွ်က်ဒပြီးရမည်- 

(က) ပမ  ျို့ ရွာမ ာြီးရ   အမ ာြီးပပည်သ ူအသံိုြီးပပ သည့်် ဒနရာမ ာြီးန င့်် အ မ်ရာမ ာြီး တည်ဒဆာက်ဒသာအ ါ သ ို ့်မဟိုတ ်

ပပနလ်ည်ပပ ပပငဒ်သာအ ါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ူြီးလ ိုအပ်  က်မ ာြီးက ို  ည့််သငွြ်ီး စဉ်ြီးစာြီးပ ငြ်ီး၊ 
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သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ ဒန ့်စဉ်လှုပ်ရ ာြီး သာွြီးလာမှုမ ာြီးအတွက် သင့််ဒလ ာ်မည့်် အသံိုြီး အဒဆာငပ်စစည်ြီးမ ာြီး 

 ည့််သငွြ်ီးတပ်ဆငဒ်ပြီးပ ငြ်ီး၊ 

( ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် ဒ ာက်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီးသင့််သည့်် အသံိုြီးအဒဆာငပ်စစည်ြီးမ ာြီး၊ ဝနဒ်ဆာင ်မှုမ ာြီးန င့်် 

အမ ာြီးပပည်သသူံိုြီး သယ်ယူပ ို ့်ဒဆာငဒ်ရြီး ယနတရာြီးမ ာြီးက ို လွယက်ူစွာ အသံိုြီးပပ န ိုငရ်န ်ပိုဂ္လ က ကဏ္ဍန င့်် 

အရပ်ဘက်အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးအာြီး လမ်ြီးညွှနမ်ှုဒပြီးပ ငြ်ီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးစည်ြီးကမ်ြီးမ ာြီး   မ တ်ဒပြီး ပ ငြ်ီး၊ 

(ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် အ ူြီးဒဆြီးကိုသမှု ယံူရာ၌ လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ အမ ာြီးပပည်သသူာွြီးဒရာက် လည်ပတ်ရာ 

ဒနရာမ ာြီးအာြီး ဝငဒ်ရာက် ကည့််ရှုရာ၌လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ ဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီး အသံိုြီးပပ ရာ၌ လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

အမ ာြီးပပည်သသူံိုြီးသယ်ယူပ ို ့်ဒဆာငဒ်ရြီးယနတရာြီးမ ာြီးအသံိုြီးပပ ရာ၌လည်ြီးဒကာငြ်ီး ဒဈြီးနှုနြ်ီး သက်သာ ငွ့်် သ ို ့်မဟိုတ် 

ကငြ်ီးလွတ် ငွ့််ဒပြီးပ ငြ်ီး။ 

၃၂။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအတွက် ပပ စိုဒစာင့်် ဒရ ာက်ဒရြီးန င့်် 

ပပနလ်ည် ူဒ ာငဒ်ရြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှုန င့််အာြီးကစာြီးဆ ိုငရ်ာ လှုပ်ရ ာြီးမှုမ ာြီး၊ ဒန ့်စဉ်ဘဝ လှုပ်ရ ာြီးမှုအတွက်  

သက်ဆ ိုငရ်ာပပည်ဒ ာငစ်ိုဝနက်က ြီးဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ လွှတ်ဒတာ်က ိုယစ်ာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် ညြှ နှု ငြ်ီးပပ ြီး ကနွရ်က် ွ ျို့ စည်ြီးမှုန င့်် ရပ်ရွာဝနဒ်ဆာငမ်ှုမ ာြီးအာြီး 

တစဆ်င့််ပပ ြီးတစဆ်င့်် တည်ဒဆာက်သာွြီးရမည။် 

၃၃။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး အဆငဒ်ပပလွယ်ကူစွာ 

လှုပ်ရ ာြီးသာွြီးလာန ိုငဒ်ရြီး စသည့််လ ိုအပ်  က်မ ာြီးက ို ပမြှင့််တငဒ်ပြီးဒရြီးအတွက် တည်ဆ ဥပဒေမ ာြီးအာြီး 

ပပနလ်ည်သံိုြီးသပ်ပပ ြီး လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်ငန် ိုငရ်န ်စ စဉ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၁) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုမ ာြီး လူ ့်ဒဘာငအ် ွ ွဲ့အစညြ်ီးအတငွြ်ီး ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်မှု 

၃၄။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး လူ ့်ဒဘာငအ် ွ ျို့အစည်ြီး အတွငြ်ီး 

ပါဝငဒ်ပါငြ်ီးစည်ြီးဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်နအ်လ ို ့်င ာ လူမှုဝန ်မ်ြီးဆ ိုငရ်ာ ဝနဒ်ဆာငမ်ှု အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး တည်ဒ ာငဒ်ရြီးန င့်် 

ပပနလ်ည် ူဒ ာငဒ်ရြီးဌာနမ ာြီး  ွင့််လ စဒ်ရြီးတ ို ့်အတွက် သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ိုြီးရဌာန မ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ 

လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီး မ ာြီးန င့်် လူပိုဂ္  လ်မ ာြီးက ို 

အာြီးဒပြီးတ ိုက်တွနြ်ီးရမည်။ 

၃၅။ အစ ိုြီးရဌာနမ ာြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ လွှတ်ဒတာ်က ိုယ်စာြီးလ ယ်မ ာြီးန င့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ 

လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးသည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးရရ  ဒစရန ်ရပ်ရွာ ွံ ျို့ ပ   ြီးတ ိုြီးတက် ဒရြီး 

ဒေသအစ အစဉ်မ ာြီး ဒရြီးဆွ ဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီးန င့်် ရပ်ရွာအတွငြ်ီးလူမှုဒရြီးန င့်် ယဉ်ဒက ြီးမှုအ မ်ြီးအနာြီး မ ာြီးတွင ်

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်မှု ပမြှင့််တငဒ်ပြီးပ ငြ်ီးတ ို ့်အတွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး က ိုယ်တ ိုင ်
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ဦြီးဒဆာငပ်ါဝငဒ်သာ အ မ်အဒပ ပပ ၊ ရပ်ရွာအဒပ ပပ  ဒစာင့််ဒရ ာက်မှု အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးအာြီး ဒငဒွ ကြီးပ င့််ပ စဒ်စ၊ 

အပ ာြီးပံိုစမံ ာြီးပ င့််ပ စဒ်စ ဒ ာက်ပံ့်မှုပပ ရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၂) 

သက်ကက ြီးရွယအ် ိုသက်ဒသခ ကတပ်ပာြီး  ိုတဒ်ပြီးပခငြ်ီးနငှ့်် က ိုငဒ်ဆာငအ်သ ိုြီးပပြုပခငြ်ီး 

၃၆။ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ ၏ လမ်ြီးညွှန ် က် န င့််အည - 

(က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးမ ာြီး  ိုတ်ဒပြီးဒရြီးအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ အစ အစဉ်မ ာြီးန င့်် စ မံ  က်မ ာြီး 

  မ တ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) ဤဥပဒေပါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို  စံာြီး ငွ့််ဒပြီးန ိုငရ်နန် င့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ာြီး၏ 

စာရငြ်ီးဇယာြီးမ ာြီး တ က မ နက်နဒ်စရနအ်လ ို ့်င ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုသက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးမ ာြီး  ိုတ်ဒပြီးရန ်

လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနက  ရ ိုင ်သ ို ့်မဟိုတ် ပမ  ျို့နယ ်လူမှုဝန ်မြ်ီးဦြီးစ ြီးဌာန၊ လူမှုဝန ်မ်ြီး အရာရ  မ ာြီးက ို 

တာဝနဒ်ပြီးရမည်။ 

၃၇။ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနက တာဝနဒ်ပြီးသည့််  ရ ိုင ်သ ို ့်မဟိုတ် ပမ  ျို့နယ် လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာန၊ လူမှု ဝန ်မ်ြီးအရာရ  သည်- 

(က) သက်ဆ ိုငရ်ာပမ  ျို့နယ်အတွငြ်ီးရ   သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ စာရငြ်ီးက ို ၎ငြ်ီးတ ို ့်ဆနဒန င့််အည  ဒကာက်ယူ ပပ ြီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးမ ာြီးက ို အ မ ့် ိုတ်ဒပြီးရမည်။ 

( ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးမ ာြီး  ိုတ်ဒပြီးရာတွင ်စရ တ်ဒ ာက်ပံ့်မှုန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့်် ဒရ ာက်မှု 

လ ိုအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးက ို အမ   ြီးအစာြီး ွ ပ ာြီးဒ ာ်ပပ၍  ိုတ် ဒပြီးရမည်။ 

၃၈။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးသည်- 

(က) သက်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ် သ ို ့်မဟိုတ် ဌာန၊ အ ွ ျို့အစည်ြီး  ံသက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးက ို ပပသပပ ြီး ဤဥပဒေပါ  

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို  စံာြီး ငွ့််ပပ ရန ်ဒတာငြ်ီးဆ ို ငွ့််ရ  သည်။ 

( ) မ မ တ ို ့်အာြီး ိုတ်ဒပြီး ာြီးဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးက ို အပ ာြီးသက်ကက ြီးရွယ်အ ို တစဦ်ြီးဦြီးအာြီး 

လွှ ဒပပာငြ်ီးဒပြီးပ ငြ်ီးမပပ ရ။ 

၃၉။ သက်ဆ ိုငရ်ာပိုဂ္  လ် သ ို ့်မဟိုတ ်အ ွ ျို့အစည်ြီးသည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုတစဦ်ြီးဦြီးက ပိုေမ် ၃၈၊ ပိုေမ် ွ  (က) အရ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုသက်ဒသ ကံတ်ပပာြီးက ို ပပသပပ ြီး ဤဥပဒေပါ အ ငွ့််အဒရြီးမ ာြီးက ို  စံာြီး ငွ့််ပပ  ရန ်ဒတာငြ်ီးဆ ိုသည့််အ ါ 

ပငငြ်ီးပယ်ပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် လ စလ် ျူရှုပ ငြ်ီးမပပ ရ။ 

 

အခန်ြီး (၁၃) 

ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာတည်ဒ ာင ွ်င့််လှစပ်ခငြ်ီးနငှ့််သက်ကက ြီးရွယအ် ိုကကည့််ရှုဒစာင့််ဒ ှာက်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီး လိုပ်က ိုငပ်ခငြ်ီး 

၄၀။ ပပည်တွငြ်ီးပပည်ပမ  ပိုဂ္လ ကန င့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးသည် ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာက ို တည်ဒ ာင ်

 ွင့််လ စလ် ိုလ ငပ် စဒ်စ၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးလိုပ်ငနြ်ီး တစ ်ို ိုက ိုလိုပ် က ိုငလ် ိုလ ငပ် စဒ်စ 
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သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန ်မ်ြီးရံို ြီးမ ာြီးမ တစဆ်င့်် လမူှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသ ို ့် 

သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီး လိုပ်က ိုင ်ငွ့်် က ိုဒလ ာက် ာြီးရမည။် 

၄၁။ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးမ ြီးသည် ပိုေမ် ၄၀ အရ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာ တည်ဒ ာင ်ွင့််လ စရ်န ်

 ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးလိုပ်ငနြ်ီး လိုပ်က ိုင ်ငွ့်် ိုတ်ဒပြီးရန ်ဒလ ာက် ာြီး  က်က ို 

သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့်် ည ညွတ်မှုရ   မရ   စစဒ်ဆြီးပပ ြီး တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့်် ိုတ်ဒပြီးရန ်

သင့််မသင့်် သဒဘာ ာြီးမ တ်  က်န င့်် အတူ လူမှုဝန ်မ်ြီး ဦြီးစ ြီးဌာနသ ို ့် ဆက်လက်တငပ်ပရမည်။ 

၄၂။ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသည် - 

(က) ပိုေမ် ၄၁ အရ တငပ်ပ  က်က ို စ စစပ်ပ ြီး တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့််  ိုတ်ဒပြီးရန ် ငွ့််ပပ ပ ငြ်ီး 

သ ို ့်မဟိုတ် ပငငြ်ီးပယ်ပ ငြ်ီး ပပ န ိုငသ်ည်။  ိုတ်ဒပြီးရန ်ငွ့််ပပ ပါက စည်ြီးကမ်ြီး  က် မ ာြီး သတ်မ တ်၍ ဒလ ာက် ာြီးသအူာြီး 

တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့််  ိုတ်ဒပြီး ရမည်။ 

( ) ပိုေမ် ွ  (က) အရ တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့််  ိုတ်ဒပြီးသည့််အ ါ စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာ 

တည်ဒ ာင ်ွင့််လ စပ် ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုငပ် ငြ်ီးပ စပ်ါက သတ်မ တ ်ာြီး ဒသာ အ ဒ ကြီးဒငကွ ို 

ဒပြီးသငွြ်ီးဒစရမည်။ အကယ်၍ ဒစတနာ့်ဝန ်မ်ြီး ပရဟ တ လိုပ်ငနြ်ီးပ စပ်ါက သတ်မ တ် ာြီးဒသာ အ ဒ ကြီးဒငကွ ို 

ကငြ်ီးလွတ် ငွ့််ပပ ရမည်။ 

၄၃။ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသည်- 

(က) ပိုေမ် ၄၂ အရ တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့် ိုတ်ဒပြီး ာြီးဒသာ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာမ ာြီးက ိုလည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့်် 

 ိုတ်ဒပြီး ာြီးဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးလိုပ်ငနြ်ီးမ ာြီးက ို လည်ြီးဒကာငြ်ီး သတ်မ တ် ာြီးဒသာ 

စည်ြီးကမ်ြီး  က်မ ာြီးက ို လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ပ ငြ်ီး ရ   မရ   စစဒ်ဆြီးပ ငြ်ီး န င့်် ကက ြီး ကပ်ပ ငြ်ီးတ ို ့်က ို ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) ပိုေမ် ွ  (က) ပါ က စစမ ာြီးက ို ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငရ်ာ လူမှုဝန ်မ်ြီးအရာရ  မ ာြီးအာြီး တာဝနဒ်ပြီးန ိုငသ်ည်။ 

၄၄။ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာတာဝန ်ပံိုဂ္  လ်သည် - 

(က) ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာ ကက ြီး ကပ်မှုဒကာ်မတ က ို သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည   ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး လိုပ်ငနြ်ီးတာဝန ်မ ာြီး 

ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) ဘ ိုြီးဘာွြီးမ ာြီးအာြီး စ စစလ်က် ပံ ငြ်ီး၊  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ပ ငြ်ီးတ ို ့်န င့်် စပ်လ ဉ်ြီး၍ သတ်မ တ် ာြီး ဒသာ 

စည်ြီးကမ်ြီး  က်မ ာြီးက ို  လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရန ်ကက ြီး ကပ်ရမည်။ 

(ဂ) ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာန င့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဒဆာငရွ်က်  က်မ ာြီးက ို သတ်မ တ်  က်မ ာြီးန င့််အည  လူမှုဝန ်မ်ြီး ဦြီးစ ြီးဌာနသ ို ့် 

အစ ရင ်ရံမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၄) 

လူမှုဒရြီးအသငြ်ီးအ ွ ွဲ့မ ာြီးအာြီး အသ အမှတပ်ပြုလက်မှတ ်ိုတဒ်ပြီးပခငြ်ီး 



သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေ 

Page 17 of 20 

၄၅။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ကညူ ဒရြီးဆ ိုငရ်ာ လမူှုဒရြီးအသငြ်ီးအ ွ ျို့တစ ်ို ိုသည် တည်ဆ  အသငြ်ီးအ ွ ျို့မ ာြီး 

မ တ်ပံိုတငပ် ငြ်ီးဆ ိုငရ်ာဥပဒေအရ သက်ဆ ိုငရ်ာ မ တ်ပံိုတငဒ်ရြီးအ ွ ျို့က  ိုတ်ဒပြီးဒသာ မ တ်ပံိုတငလ်က်မ တ်ရရ  လ င ်

ယငြ်ီးမ တ်ပံိုတငလ်က်မ တ် မ တတ ျူပူြီးတွ ၍ အသ အမ တ်ပပ လက်မ တ် ိုတ်ဒပြီး ရန ်လမူှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသ ို ့် 

ဒလ ာက် ာြီးန ိုငသ်ည်။ 

၄၆။ လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသည် ပိုေမ် ၄၅ အရ ဒလ ာက် ာြီး  က်က ို စ စစပ်ပ ြီး အသ အမ တ်ပပ လက်မ တ် 

 ိုတ်ဒပြီးရန ်ငွ့််ပပ ပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် ပငငြ်ီးပယ်ပ ငြ်ီးပပ န ိုငသ်ည်။  ငွ့််ပပ ပါက စည်ြီးကမ်ြီး  က်မ ာြီး သတ်မ တ် ၍ 

အသ အမ တ်ပပ လက်မ တ်  ိုတ်ဒပြီးရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၅) 

ရန်ပ ိုဒင ွဒူ ာငပ်ခငြ်ီး၊   န်ြီးသ မ်ြီးပခငြ်ီးနငှ့်် သ ိုြီးစွ ပခငြ်ီး 

၄၇။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့်် 

 ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာရနပံ်ိုဒငကွ ို ဒအာက်ပါ ရဒငမွ ာြီး ပ င့်် 

 ူဒ ာငရ်မည်- 

(က) ပပည်ဒ ာငစ်ို၏ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဒငမွ   ည့််ဝငဒ်င၊ွ 

( ) အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ာ အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ န ိုငင်ရံပ်ပ ာြီး၊ ဒေသတွငြ်ီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် ပပညပ်န ိုငင်မံ ာြီး မ  

ဒ ာက်ပံ့်ဒငနွ င့််လ ေါနြ်ီးဒငမွ ာြီး၊ 

(ဂ) ပပည်တွငြ်ီးပပည်ပရ   ဒစတနာရ ငမ် ာြီး၊ လမူှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွ ျို့အစည်ြီး မ ာြီး၏ 

ဒ ာက်ပံ့်ဒငနွ င့််လ ေါနြ်ီးဒငမွ ာြီး၊ 

(ဃ) စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီး လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့််အတွက် ဒပြီးသငွြ်ီးဒသာ ဒငမွ ာြီး၊ 

(င) ရနပံ်ိုဒငမွ ရရ  သည့်် တရာြီးဝငတ် ိုြီးပွာြီးသည့််ဒငမွ ာြီး။ 

၄၈။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ 

ရနပံ်ိုဒင ွ နြ်ီးသ မ်ြီးဒရြီးန င့်် သံိုြီးစွ ဒရြီးဒကာ်မတ က ို သင့််ဒလ ာ်ဒသာ ပိုဂ္  လ်မ ာြီးပ င့်် ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး လိုပ်ငနြ်ီး တာဝနမ် ာြီး 

သတ်မ တ်ဒပြီးန ိုငသ်ည်။ 

၄၉။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒင ွ နြ်ီးသ မ်ြီးဒရြီးန င့်် သံိုြီးစွ ဒရြီးဒကာ်မတ သည် ရနပံ်ိုဒငကွ ို   နြ်ီးသ မ်ြီးပ ငြ်ီး၊ 

သံိုြီးစွ ပ ငြ်ီးတ ို ့်န င့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဘဏ္ဍာဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးက ို ပပည်ဒ ာငစ်ို စာရငြ်ီးစစ ်  ပ်ရံို ြီးန င့််ညြှ နှု ငြ်ီးဒရြီးဆွ ၍ 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ ၏ အတည်ပပ    က်ရယူပပ ြီး ယငြ်ီးဘဏ္ဍာဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးန င့််အည  

လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၅၀။ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

မ ာြီးအာြီးဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက် တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငကွ ို ဒအာက်ပါရဒငမွ ာြီးပ င့််  ူဒ ာငရ်မည်- 
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(က) တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ ဘဏ္ဍာရနပံ်ိုဒငမွ  ည့််ဝငဒ်င၊ွ 

( ) အပပည်ပပည်ဆ ိုငရ်ာ အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီး၊ န ိုငင်ရံပ်ပ ာြီး၊ ဒေသတွငြ်ီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် ပပညပ်န ိုငင်မံ ာြီး မ  

ဒ ာက်ပံ့်ဒငနွ င့််လ ေါနြ်ီးဒငမွ ာြီး၊ 

(ဂ) ပပည်တွငြ်ီးပပည်ပရ   ဒစတနာရ ငမ် ာြီး၊ လမူှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ ာြီးန င့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွ ျို့အစည်ြီး မ ာြီး၏ 

ဒ ာက်ပံ့်ဒငနွ င့််လ ေါနြ်ီးဒငမွ ာြီး၊ 

(ဃ) ရနပံ်ိုဒငမွ ရရ  သည့်် တရာြီးဝငတ် ိုြီးပွာြီးသည့််ဒငမွ ာြီး။ 

၅၁။ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒင ွ နြ်ီးသ မ်ြီးဒရြီးန င့်် သံိုြီးစွ ဒရြီးဒကာ်မတ က ို သင့််ဒလ ာ်ဒသာပိုဂ္  လ်မ ာြီးပ င့််  ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး 

လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီး သတ်မ တ်ဒပြီးန ိုငသ်ည်။ 

၅၂။ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒင ွ နြ်ီးသ မ်ြီးဒရြီးန င့်် သံိုြီးစွ ဒရြီးဒကာ်မတ သည် 

တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငကွ ို   နြ်ီးသ မ်ြီးပ ငြ်ီး၊ သံိုြီးစွ ပ ငြ်ီးတ ို ့်န င့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ 

ဘဏ္ဍာဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးက ို တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် စာရငြ်ီးစစ ်  ပ်ရံို ြီးန င့်် ညြှ နှု ငြ်ီးဒရြီးဆွ ၍ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး 

သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာမ်တ ၏ အတည်ပပ   က်ရယူပပ ြီး 

ယငြ်ီးဘဏ္ဍာဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးန င့််အည  လ ိုက်နာဒဆာင ်ရွက်ရမည်။ 

၅၃။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်ရ   

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးအာြီး ဒ ာက်ပံ့်ဒရြီးန င့််  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီးအတွက် လ ိုအပ်ပါက 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငမွ  သင့််ဒလ ာ်ဒသာ ဒ ာက်ပံ့်ဒငကွ ို တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငသွ ို ့်  ွ ဒဝဒပြီးန ိုငသ်ည်။ 

၅၄။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငကွ ို 

  နြ်ီးသ မ်ြီးပ ငြ်ီး၊ သံိုြီးစွ ပ ငြ်ီးတ ို ့်န င့်် စပ်လ ဉ်ြီး၍ န စစ်ဉ်စာရငြ်ီးစစအ်စ ရင ်စံာက ို ဘဏ္ဍာဒရြီး စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးန င့််အည  

ဝနက်က ြီးဌာနမ တစဆ်င့်် ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့သ ို ့် တငပ်ပရမည်။ 

၅၅။ တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ သည် တ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာ ရနပံ်ိုဒငကွ ို   နြ်ီးသ မ်ြီးပ ငြ်ီး၊ သံိုြီးစွ ပ ငြ်ီးတ ို ့်န င့်် စပ်လ ဉ်ြီး ၍ န စစ်ဉ်စာရငြ်ီးစစ ်အစ ရင ်စံာက ို 

ဘဏ္ဍာဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးန င့််အည  သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငြ်ီးဒေသကက ြီး သ ို ့်မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သ ို ့် တငပ်ပရမည။် 

၅၆။ ရနပံ်ိုဒငသွ ို ့်ပ စဒ်စ၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးန င့်် အ ိုမငြ်ီးမစွမ်ြီးသမူ ာြီးသ ို ့်ပ စဒ်စ ဒ ာက်ပံ့်လ ေါနြ်ီးဒသာ ပိုဂ္  လ် သ ို ့်မဟိုတ ်

အ ွ ျို့အစည်ြီးသည် ဝငဒ်င ွနွဒ်ပြီးဒဆာငရ်ာတွင ်အဆ ိုပါဒ ာက်ပံ့် လ ေါနြ်ီးဒသာဒငကွ ို နိုတ်ပယ် ငွ့််ရ  သည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၆) 

ပပစမ်ှုနငှ့််ပပစေ်ဏ်မ ာြီး 
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၅၇။ ဤဥပဒေအရ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ အ ငွ့််အဒရြီးက ိုဒပြီးရမည့်် မည်သည့််ပိုဂ္  လ် သ ို ့်မဟိုတ ်အ ွ ျို့ အစည်ြီးမ  တာဝနရ်  သ ူ

မည်သမူဆ ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုတစဦ်ြီးဦြီးက သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုသက်ဒသ ကံတ်ပပာြီး က ို ပပသပပ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီး၏ 

အ ငွ့််အဒရြီးက ို  စံာြီး ငွ့််ပပ ရနဒ်တာငြ်ီးဆ ိုပ ငြ်ီးက ို ပငငြ်ီးပယ်ဒ ကာငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် လ စလ် ျူရှုဒ ကာငြ်ီး 

ပပစမ်ှု ငရ် ာြီးစ ရငပ် ငြ်ီး ရံလ င ်  ိုသကူ ို န စ ်န စ ်က်မပ ိုဒသာ ဒ ာင ်ေဏပ် စဒ်စ၊ အနည်ြီးဆံိုြီး က ပ်တစသ် နြ်ီးမ  

အမ ာြီးဆံိုြီး က ပ်ဆယ်သ နြ်ီးအ   ဒငေွဏပ် စဒ်စ၊ ေဏန် စရ်ပ် လံိုြီး ပ စဒ်စ   မ တ်ရမည်။ 

၅၈။ မည်သမူဆ ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုက ို  ွ ပ ာြီးဆက်ဆံပ ငြ်ီး သ ို ့်မဟိုတ် မတရာြီးပပ က င့််ပ ငြ်ီးပပ ဒ ကာငြ်ီး 

ပပစမ်ှု ငရ် ာြီးစ ရငပ် ငြ်ီး ရံလ င ်  ိုသကူ ို န စ ်န စ ်က်မပ ိုဒသာ ဒ ာငေ်ဏပ် စဒ်စ၊ အနည်ြီးဆံိုြီးက ပ် တစသ် နြ်ီးမ  

အမ ာြီးဆံိုြီးက ပ်ဆယ်သ နြ်ီးအ   ဒငေွဏပ် စဒ်စ၊ ေဏန် စရ်ပ်လံိုြီးပ စဒ်စ   မ တ်ရမည်။ 

၅၉။ မည်သမူဆ ို ပိုေမ် ၄၂ အရ တည်ဒ ာင ်ငွ့််ပပ မ န် ့်မရ  ဘ  စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာ ဘ ိုြီးဘာွြီးရ ပ်သာက ို ပ စဒ်စ၊ 

လိုပ်ငနြ်ီးလိုပ်က ိုင ်ငွ့််မရ  ဘ  စ ြီးပွာြီးဒရြီးအလ ို ့်င ာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစာင့််ဒရ ာက်ဒရြီး လိုပ်ငနြ်ီးတစ ်ို ိုက ိုပ စဒ်စ 

လိုပ်က ိုငဒ် ကာငြ်ီး ပပစမ်ှု ငရ် ာြီးစ ရငပ် ငြ်ီး ရံလ င ်  ိုသကူ ိုအနည်ြီးဆံိုြီး က ပ်တစသ် နြ်ီးမ  အမ ာြီးဆံိုြီးက ပ်ဆယ်သ နြ်ီးအ   

ဒငေွဏ ် မ တ်ရမည်။ 

 

အခန်ြီး (၁၇) 

အဒ ဒွ  ွ

၆၀။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ ၊ လိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ ၊ ဆပ်ဒကာ်မတ ၊ ဒေသဆ ိုင ်ရာဒကာမ်တ ၏ 

န ိုငင်ံ့်ဝန ်မ်ြီးမဟိုတ်ဒသာ အ ွ ျို့ဝငမ် ာြီးန င့်် လူမှုဝန ်မ်ြီးအရာရ  မ ာြီးသည် ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို 

 မ်ြီးဒဆာငဒ်နသည့််အ   နတ်ွင ်ပပည်သူ ့်ဝန ်မ်ြီးပ စသ်ည်ဟို မ တ်ယူရမည်။ 

၆၁။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအာြီး မတရာြီးပပ က င့််ပ ငြ်ီးန င့်် စပ်လ ဉ်ြီး၍ မတရာြီးပပ  ရံသကူ ိုယ်တ ိုငပ် စဒ်စ၊ ပမငဒ်တွျို့သ ူ

မည်သတူစဦ်ြီးတစဒ်ယာက်ကပ စဒ်စ၊ သက်ဆ ိုငရ်ာ ရ စ နြ်ီးသ ို ့် နှုတ်ပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ စာပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

 ိုနြ်ီးပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ လူက ိုယ်တ ိုငဒ်သာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး သတငြ်ီးဒပြီး တ ိုင ်ကာြီးန ိုငသ်ည်။ 

၆၂။ ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ ၊ လိုပ်ငနြ်ီးဒကာ်မတ ၊ ဆပ်ဒကာ်မတ ၊ ဒေသဆ ိုင ်

ရာဒကာ်မတ အ ွ ျို့ဝငမ် ာြီးန င့်် လူမှုဝန ်မ်ြီးအရာရ  မ ာြီးသည် ဤဥပဒေပါလိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးန င့်် စပ်လ ဉ်ြီး ၍ လ ိုအပ်ပါက 

အဒဆာက်အအံိုမ ာြီးအတွငြ်ီးသ ို ့် အသ ဒပြီးအဒ ကာငြ်ီး ကာြီးပပ ြီး ဝငဒ်ရာက် ကည့််ရှုစစဒ်ဆြီး ပ ငြ်ီး၊ 

သက်ဆ ိုငသ်ည့််ပိုဂ္  လ်မ ာြီးက ိုဒ ေါ်ယူစစဒ်ဆြီးပ ငြ်ီး၊ လ ိုအပ်ဒသာစာရွက်စာတမ်ြီး အဒ ာကအ် ာြီး မ ာြီးက ို 

 ကည့််ရှုစစဒ်ဆြီးပ ငြ်ီးန င့်် တငပ်ပဒစပ ငြ်ီးတ ို ့် ပပ န ိုငသ်ည်။ 

၆၃။ ဤဥပဒေပါ ပပစမ်ှုမ ာြီးက ို ရ အဒရြီးယူပ ိုင ်ငွ့််ရ  ဒသာ ပပစမ်ှုမ ာြီးအပ စ ်သတ်မ တ်သည်။ 

၆၄။ ဤဥပဒေပါ ပပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ်ပ င့်် တရာြီးစွ ဆ ိုရာတွင ်ဝနက်က ြီးဌာန၏ ကက  တင ်ွင့််ပပ   က်က ို ရယူရ မည်။ 

၆၅။ ဤဥပဒေအရ ဒပြီးအပ်ဒသာ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ငနြ်ီးတာဝနမ် ာြီးက ို သဒဘာရ ိုြီးပ င့်် ဒဆာငရွ်က်သည့်် 

ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ န င့်် ဒေသဆ ိုငရ်ာ ဒကာ်မတ အ ွ ျို့ဝင ်တစဦ်ြီးဦြီးသ ို ့်မဟိုတ် ဤဥပဒေအရ 
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 ွ ျို့စည်ြီးတာဝနဒ်ပြီးအပ်ပ ငြ်ီး ရံသည့်် အ ွ ျို့ဝင ်သ ို ့်မဟိုတ် ပိုဂ္  လ ်တစဦ်ြီးဦြီးအဒပေါ် တရာြီးမဒ ကာငြ်ီးပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး၊ 

ပပစမ်ှုဒ ကာငြ်ီးပ င့််ဒသာ်လည်ြီးဒကာငြ်ီး အဒရြီး ယူပ ငြ်ီးမပပ ရ။ 

၆၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာနြ်ီး  က်မ ာြီးက ို အဒကာငအ် ည်ဒ ာ်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) ဝနက်က ြီးဌာနသည် နည်ြီးဥပဒေမ ာြီးန င့်် စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ ာြီးက ို ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ သဒဘာတူည    က်ပ င့်် 

 ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) ပမနမ်ာန ိုငင်သံက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ ာြီးဆ ိုငရ်ာဒကာ်မတ န င့်် ဝနက်က ြီးဌာနတ ို ့်သည် အမ န် ့်ဒ ကာ်ပငာစာ၊ အမ န် ့်၊ 

ညွှန ်ကာြီး  က်န င့်် လိုပ် ံိုြီးလိုပ်နည်ြီးမ ာြီးက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

(ဂ) လူမှုဝန ်မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌာနသည် အမ န် ့်န င့်် ညွှန ်ကာြီး  က်မ ာြီးက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဒံတာ်  ွ ျို့စည်ြီးပံိုအဒပ  ဥံပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မ တ်ဒရြီး  ိုြီးသည်။ 

 

(ပံို)  ငဒ်က ာ် 

န ိုငင်ဒံတာ်သမမတ 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဒံတာ် 


