
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ပြညထ် ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောန ုင်ငံထတေ်ာအစ ုိုးရ 

မ္ထ  ိုးတ ုင်ိုးထေသက  ိုးအစ ိုုးရအဖ  ွဲ့ 

 

 

 

 

 

မ္ထ  ိုးတ ုငိ်ုးထေသက  ိုးယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနစှမ်္ ောိုး 

  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဥြထေက မ္်ိုး 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 ရ ်စ  ၊ ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဖေဖေ ော်ဝါရီလ         ရ  ်



 
ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်မ္ ောိုး  န်ိုးသ မ္ိ်ုးထရိုးဥြထေက မ္်ိုး 

မ္ောတ  ော 

စဉ် အခန်ိုး အထက ောင်ိုးအရော 
စောမ္  ်နှှာ 

မှ္    

၁ အခန ်း (၁ )  အမည နှင ့် အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ပပ္ချက  ၁ ၂ 

၂ အခန ်း ( ၂ )  ရည ရွယ ချက မျာ်း ၂ ၃ 

၃ အခန ်း (၃ )  ဖကာ မတီ   ွဲ့စည ်းပခင ်းနှင့်  လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်း ၃ ၄ 

၄ အခန ်း (၄ )  ခရိုင နှင ့် မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီ   ွဲ့စည ်းပခင ်းနှင့်  လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်း ၄ ၅ 

၅ အခန ်း (၅ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း သတ မှတ ပခင ်း ၆ - 

၆ အခန ်း (၆ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း ၆ ၇ 

၇ အခန ်း (၇ )  ခ င ့်ပပ္ ချက ဖလ ာက ထာ်းပခင ်း၊ စိစစ ပခင ်းနှင ့် ထုတ ဖပ္်းပခင ်း ၇ - 

၈ အခန ်း (၈ )  စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့    ွဲ့စည ်းတာဝန ဖပ္်းအပ္ ပခင ်း ၇ ၈ 

၉ အခန ်း (၉ )  ရန ပ္ ုဖင ထူဖထာင ပခင ်း၊ ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း၊ သ ု်းစ  ပခင ်းနှင ့် 

စာရင ်းစစ ဖ ်းပခင ်း 

၈ ၉ 

၁၀ အခန ်း (၁၀) တာ်းပမစ ချက မျာ်း ၉ ၁၀ 

၁၁ အခန ်း (၁၁) ပပ္စ မှုနှင ့် ပပ္စ ဒဏ မျာ်း ၁၀ ၁၁ 

၁၂ အခန ်း (၁၂) အဖထ ဖထ  ၁၁ - 

 

 

 

 



မ္ထ  ိုးတ ုင်ိုးထေသက  ိုး ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်မ္ ောိုး  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဥြထေက မ္်ိုး 

( ၂၀၂၀ ပြည့််နှစ်၊ မ္ထ  ိုးတ ုင်ိုးထေသက  ိုးလွှတ်ထတော် ဥြထေအမှ္တ်   -   ) 

( ၁၃၈၁ ခုနှစ ၊  တပုိ္ို့တ  လ န ်း     ရက  ) 

၂ဝ၂ဝ ပပ္ည ့်နစှ ၊  ဖေဖေ ော်ဝါရီလ     ရက  ) 

မဖက ်းတိုင ်းဖဒသကကီ်းလွှတ ဖတာ သည  ဤဥပ္ဖဒကုိ ပပ္ဋ္ဌာန ်းလိုက သည ။ 

အခန်ိုး (၁ )  

အမ္ည်နှင့်် အဓ ြပောယ်ထဖော်ပြခ  ် 

၁။ ဤဥပ္ဖဒကုိ မ္ထ  ိုးတ ုင်ိုးထေသက  ိုး ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်မ္ ောိုး  န်ိုးသ မ္်ိုးထရိုးဥြထေဟု ဖခေါ်တ င  

ဖစရမည ။ 

၂။ ဤဥပ္ဖဒတ င ပ္ါရှိဖသာ ဖအာက ပ္ါစကာ်းရပ္ မျာ်းသည  ဖ ာ ပပ္ပ္ါအတိငု ်း အဓိပ္ပာယ သက ဖရာက  

ဖစရမည  - 

 (က) တ င်ုိုးထေသက  ိုး  ိုသည မှာ မဖက ်းတိငု ်းဖဒသကကီ်းကုိ  ိုသည ။ 

 (ခ )  အစ ုိုးရအဖ  ွဲ့  ိုသည မှာ မဖက ်းတိုင ်းဖဒသကကီ်းအစို်းရအ   ွဲ့ကုိ  ိုသည ။ 

 (ဂ )  ဝန်က  ိုး  ိုသည မှာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းဖရ်း ိုင ရာကိစစရပ္ မျာ်း ဖ ာင  

  ရွက ရန  အစို်းရအ   ွဲ့ကတာဝန ဖပ္်းအပ္ ဖသာ ဝန ကကီ်းကုိ  ိုသည ။ 

 (ဃ) ထ ော်မ္တ   ိုသည မှာ ဤဥပ္ဖဒအရ    ွဲ့စည ်းဖသာ တိငု ်းဖဒသကကီ်း ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  

  မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းဖကာ မတီကုိ  ိုသည ။ 

 (င )  ခရ ုင်ထ ော်မ္တ   ိုသည မှာ ဤဥပ္ဖဒအရ    ွဲ့စည ်းဖသာ ခရိုင ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  

  မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းဖကာ မတီကုိ  ိသုည ။ 

 (စ )  မမ္  ွဲ့နယ်ထ ော်မ္တ   ိုသည မှာ ဤဥပ္ဖဒအရ    ွဲ့စည ်းဖသာ မမိ ွဲ့နယ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  

  မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းဖကာ မတီကုိ  ိုသည ။ 

 ( ) ဦိုးစ ိုးဌောန  ိုသည မှာ ဖရှ်းဖဟာင ်းသုဖတသနနှင ့် အမျ ိ်းသာ်းပပ္တုိက ဦ်းစီ်းဌာန၊ မဖက ်း 

  ဌာနခ  ကုိ  ိုသည ။ 

 (ဇ )  စစ်ထ ိုးထရိုးအဖ  ွဲ့  ိုသည မှာ ဖကာ မတီက စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့အပ စ  တာဝန ဖပ္်းအပ္ ဖသာ  

  အ   ွဲ့ကုိ  ိုသည ။ 

 (ဈ )  ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်  ိသုည မှာ သမိငု ်းအရပ စ ဖစ၊ ယဉ ဖကျ်းမှုအရပ စ ဖစ၊ ဖရှ်းဖဟာင ်း 

  သုဖတသနအရပ စ ဖစ၊ အနုပ္ညာ လက ရာဖပမာက မှုအရပ စ ဖစ၊ မနုဿဖေဒအရပ စ ဖစ၊  

  ဘူမဖိေဒအရပ စ ဖစ၊ ဇီဝဖေဒအရပ စ ဖစ တန  ုိ်းကကီ်းမာ်းဖသာဖ ကာင ့် ထိန ်းသိမ ်းရန  

  လိုအပ္ သည ဟု ဤဥပ္ဖဒအရ အစို်းရအ   ွဲ့က သတ မှတ ဖ ကညာဖသာ အဖ ာက အအ ု၊  

  ဖနရာ၊ ဝတထ ပ္စစည ်းကုိ  ိုသည ။ 

 (ည) ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ် အထ ော ်အအံု  ိုသည မှာ ယဉ ဖကျ်းမှု အဖ ာက အအ ုဟု  

  ဤဥပ္ဖဒအရ ဖကာ မတီကစ ုစမ ်းစစ ဖ ်းသည ့် ဖနို့ရက မတိငု မီ အနည ်း  ု်း နှစ ဖပ္ါင ်း ၁၀၀ က  



၂ 

  တည ရှိဖသာ သုိို့မဟုတ  သတ မှတ ဖသာ ေိသုကာ အနုပ္ညာလက ရာဖပမာက သည ့်  

  အဖ ာက အအ ု၊ ဖစတီ၊ ပ္ုထိ်ုး၊ သာသနိကအဖ ာက အအ ု၊ လူဖနအဖ ာက အအ ုနှင ့်  

  ယင ်းတိိုု့တ င  ထုလုပ္ ထာ်းသည ့် ပ္န ်းပ္ု၊ ရုပ္ ထု၊ ဖရ်း   ထာ်းသည ့် ပ္န ်းချ၊ီ ထ င ်းထုထာ်းသည ့်  

  စာအမှတ အသာ်း၊ သဘာဝအဖလျာက တည ရှိသည ့် သုိို့မဟုတ  လူတိုို့ န တီ်းထာ်းသည ့်  

  လူသာ်းတိိုု့ ခိုဖအာင ်းဖနထိုင ခ ့်ဖသာ ဂူ၊ အသ ု်းအဖ ာင ပ္စစည ်းမျာ်း ပမ  ပ္ နှ ရာဖနရာ၊  

  အဖ ာက အအ အုကက င ်းအကျန ၊ ကမဗည ်းဖကျာက စာ၊ ဖမာ က န ်း၊ လမ ်း၊ တ တာ်း၊ သချခ င ်း၊  

  ဂူ၊ သချခ င ်းရာ၊ တူ်းဖ ာ ထာ်းဖသာ အဖ ာက အအ ုအကက င ်းအကျန ၊ ဖရကန ၊ မမိ ွဲ့ရုိ်း၊  

  တ တုိင ်း၊ တ ခါ်းမုခ ဝ၊ ကျ  ်း၊ ခ တပ္ ၊ လူတိုို့ န တီ်းထာ်းသည ့် ဖရ ွဲ့ဖပပ္ာင ်းနိုင ဖသာ ပ္စစည ်း၊  

  ယင ်းတိိုု့၏ အကက င ်းအကျန မျာ်း၊ လူူ့အသ ု်းအဖ ာင  ဝတထ ပ္စစည ်းတိိုု့ကုိ  ိုသည ။ 

 (ဋ )  ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ် စထုဝိုးရောထနရော  ိုသည မှာ ဤဥပ္ဖဒအရ ဖကာ မတီက စ ုစမ ်း 

  စစ ဖ ်းသည ့် ဖနို့ရက မတုိင မ ီအနည ်း  ု်း နှစ ဖပ္ါင ်း ၁၀၀ က တည ရှိဖသာ သုိို့မဟုတ   

  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဟု သတ မှတ ဖသာ တူ်းဖ ာ   နှင ့် တူ်းဖ ာ ပခင ်းမပပ္ ရဖသ်းသည ့်  

  ဖကျ်းရွာ၊ ရပ္ က က ၊ မမိ ွဲ့၊ ဖရ်ှးဖခတ လူတိုို့ အဖပခချဖနထိုင ခ ့်သည ့် ဖနရာ၊ ယဉ ဖကျ်းမှု 

  အဖမ အနှစ အဖ ာက အအ ု တည ရှိခ ့်ဖသာဖနရာကုိ  ိုသည ။ 

 (ဌ )  ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ် အထ ော ်အအံုြရဝဏ်  ိုသည မှာ ဤဥပ္ဖဒအရ သတ မှတ  

  ဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ အဖ ာက အအ ု၏ အဝန ်းအဝိုင ်းနယ နိမိတ ကုိ  ိုသည ။ 

 (ဍ )  ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်   န်ိုးသ မ္ိ်ုး ောိုးထသောထနရော  ိုသည မှာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ   

  ပမင က င ်း၊ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုနငှ ့် ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ဖနရာမျာ်း  

  မပ္ျက စီ်းဖစရန  ထိန ်းသိမ ်းထာ်းရှိဖရ်းအတ က  ဤဥပ္ဖဒအရ သတ မှတ ဖသာဖနရာကုိ  

   ိုသည ။ 

အခန်ိုး ( ၂ )  

ရညရွ်ယ်ခ  ်မ္ ောိုး 

၃။ ဤဥပ္ဖဒ၏ ရည ရွယ ချက မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းပ စ သည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ဖရရညှ တည တ ့်ရန အတ က  ကာက ယ ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း ိုင ရာ 

  မူဝါဒကုိ အဖကာင အထည ဖ ာ ရန ၊ 

 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ကာက ယ ထိန ်းသိမ ်းပခင ်းနှင ့် စပ္ လျဉ ်း၍ နိုင င ဖတာ က  

  သဖဘာတူလက ခ ထာ်းဖသာ အပပ္ည ပပ္ည  ိုင ရာက န ေင ်းရှင ်းမျာ်း၊ ဖဒသ ိုင ရာ သဖဘာ 

  တူညီချက မျာ်းနှင ့်အညီ ဖ ာင ရွက ရန ၊  

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း၏တန  ိ်ုးကုိ ပပ္ည သူမျာ်း သိရှိန ်းလည နိုင  

  ဖစရန ၊ 

 (ဃ) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ပ္ျက စီ်းဖပ္ျာက   ု်းပခင ်းမရှိဖစဖရ်းအတ က  အကာအက ယ  

  ဖပ္်းရန ၊ 

 



၃ 

 (င )  သာသန ဖရ်းနှင ့်ယဉ ဖကျ်းမှုဝန ကကီ်းဌာနက ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ အပ စ  ထုတ ပပ္န  

  သတ မှတ နိုင ပခင ်းမရှိဖသ်းဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းကုိ စာရင ်းဖကာက ယူ၍  

  ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ရန ။ 

အခန်ိုး (၃ )  

ထ ော်မ္တ  ဖ  ွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုး 

၄။ အစို်းရအ   ွဲ့သည   ဖကာ မတီကုိ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်း    ွဲ့စည ်းရမည  - 

 (က) တိငု ်းဖဒသကကီ်းအစို်းရအ   ွဲ့ ဝန ကကီ်း ဥ ကက ဋ္ဌ 

 (ခ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းအဖထ ဖထ အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဂ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းရ တပ္    ွဲ့မှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဃ) တိငု ်းဖဒသကကီ်းစည ပ္င သာယာဖရ်းအ   ွဲ့ ညွှန  ကာ်းဖရ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (င )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းစိုက ပ္ျ ိ်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (စ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းသစ ဖတာဦ်းစီ်းဌာန ညွှန  ကာ်းဖရ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 ( ) တိငု ်းဖဒသကကီ်းပ္ညာဖရ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဇ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းလယ ယာဖပမစီမ ခန ို့ခ  ဖရ်းနှင ့်စာရင ်းအင ်းဦ်းစီ်းဌာန အ   ွဲ့ဝင  

  ဦ်းစီ်းမှ ်း 

 (ဈ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းဖကျ်းလက ဖဒသ   ွဲ့မ ိ ်းတုိ်းတက ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ည) တိငု ်းဖဒသကကီ်းပပ္န  ကာ်းဖရ်းနှင ့်ပပ္ည သူူ့ က   ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဋ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းသာသန ဖရ်းဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 ( ဌ ) တိငု ်းဖဒသကကီ်းပ္တ ဝန ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန  အ   ွဲ့ဝင  

  လက ဖထာက ညွှန  ကာ်းဖရ်းမှ ်း 

 (ဍ )  တိငု ်းရင ်းသာ်းအခ င ့်အဖရ်းမျာ်းကာက ယ ဖစာင ့်ဖရှာက ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန အ   ွဲ့ဝင  

  ဦ်းစီ်းမှ ်း  

 ( ဎ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းဟုိတယ နှင ့် ခရီ်းသ ာ်းလာဖရ်းညွှန  ကာ်းမှုဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဏ )  တိငု ်းဖဒသကကီ်းအတ င ်းရှိ တကကသုိလ ၊ ဖကာလိပ္ မျာ်းမှ ပ္ညာရှင နှစ ဦ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (တ) ဖရ်ှးဖဟာင ်းသုဖတသနနှင ့် အမျ ိ်းသာ်းပပ္တုိက ဦ်းစီ်းဌာန အတ င ်းဖရ်းမှ ်း 

  မဖက ်းဌာနခ  တာဝန ခ  

၅။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ဖကာ မတီကုိ လိုအပ္ သလို ပပ္င  င    ွဲ့စည ်းနိုင သည ။ 

၆။ ဖကာ မတီ၏ လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းပ စ သည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ဖ ာ ထုတ ဖရ်း၊ ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းနှင ့်သုဖတသနပပ္ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း  

  ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဟု သတ မှတ သင ့်ဖသာ အဖ ာက အအ ုနှင ့်ဖနရာမျာ်းကုိ  

  အစို်းရအ   ွဲ့သုိို့တင ပပ္ပခင ်း၊ 



၄ 

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ပပ္ည ပ္သုိို့ မဖရာက ရှိဖစဖရ်းနှင ့် ပပ္ည ပ္သုိို့ဖရာက ရှိသ ာ်းဖသာ  

  ယင ်းပ္စစည ်းမျာ်းကုိ ပပ္န လည ရရှိဖရ်းအတ က  အစို်းရအ   ွဲ့သုိို့ တင ပပ္ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (ဃ) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းနိုင ဖရ်းအတ က  အမျာ်းပပ္ည သူကုိ နည ်းပ္ညာ၊  

  အသိပ္ညာ ပ န ို့ဖဝမှုလုပ္ ငန ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (င )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု၊ စုဖဝ်းရာဖနရာ၊ ပ္ရဝဏ နှင ့် ထိန ်းသိမ ်း 

  ထာ်းဖသာဖနရာအတ င ်းတ င  အဖ ာက အအ ုတည ဖ ာက ပခင ်း၊ တို်းချ ွဲ့ပခင ်း၊ ပပ္င  င ပခင ်း၊  

  စီ်းပ္ ာ်းဖရ်းနှင ့် စက မှုလုပ္ ငန ်းမျာ်းတည ဖ ာက ပခင ်း၊ သုဖတသနလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက  

  ပခင ်းတိိုု့နှင ့်စပ္ လျဉ ်း၍ စိစစ ဖတ ွဲ့ရှခိျက မျာ်းကုိ အစို်းရအ   ွဲ့သုိို့ တင ပပ္ပခင ်း၊ 

 (စ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းထိန ်းသိမ ်းရန  အပခာ်းဝန ကကီ်းဌာနမျာ်းနှင ့် ပ္ူ်းဖပ္ါင ်း 

  ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 ( ) အစို်းရအ   ွဲ့က အခါအာ်းဖလျာ စ ာဖပ္်းအပ္ ဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်း 

  ဖရ်းနှင ့်စပ္ လျဉ ်းသည ့် အပခာ်းလုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်းကုိ ထမ ်းဖ ာင ပခင ်း။ 

အခန်ိုး (၄ )  

ခရ ုင်နှင့်် မမ္  ွဲ့နယ်ထ ော်မ္တ  ဖ  ွဲ့စည်ိုးပခင်ိုးနှင့်် လုြ်ငန်ိုးတောဝန်မ္ ောိုး 

၇။ ဖကာ မတီသည  ခရုိင ဖကာ မတီကုိ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်း   ွဲ့စည ်းရမည  - 

 (က) ခရိုင အဖထ ဖထ အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းမှ ်း ဥ ကက ဋ္ဌ 

 (ခ )  ခရိုင ရ တပ္    ွဲ့မှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဂ )  ခရိုင စိုက ပ္ျ ိ်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဃ) ခရိုင သစ ဖတာဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (င )  ခရိုင လယ ယာဖပမစီမ ခန ို့ခ  ဖရ်းနှင ့်စာရင ်းအင ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (စ )  ခရိုင ဖကျ်းလက ဖဒသ   ွဲ့မ ိ ်းတိ်ုးတက ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 ( ) ခရိုင ပပ္န  ကာ်းဖရ်းနှင ့် ပပ္ည သူူ့ က   ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဇ )  ခရိုင ပ္တ ဝန ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဈ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာ လုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ စိတ ပ္ါဝင စာ်းသူနှစ ဦ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ည)  သက  ိုင ရာဦ်းစီ်းဌာနခ   ဖဒသဇုန တာဝန ခ  အတ င ်းဖရ်းမှ ်း 

၈။ ခရိုင ဖကာ မတီ၏ လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းပ စ သည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖဒသမျာ်း ဖ ာ ထုတ ဖရ်း၊ ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းနှင ့် သုဖတသနပပ္ ဖရ်း 

  လုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (ခ )  သက  ိုင ရာခရိုင အတ င ်းရှိ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုမျာ်း သုိို့မဟုတ   

  တည ရှိရာဖနရာဖဒသမျာ်း သတ မှတ နိုင ဖရ်းအတ က  မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီသုိို့ တာဝန ဖပ္်းပခင ်း၊ 

 (ဂ )  မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီက တင ပပ္ဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုမျာ်း သုိို့မဟုတ   

  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ တည ရှိရာ ဖနရာဖဒသမျာ်းကုိစိစစ ၍ ဖကာ မတီသုိို့  က လက  

  တင ပပ္ပခင ်း၊ 



၅ 

 (ဃ) မမိ ွဲ့နယ မျာ်းအတ င ်းရှိ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ကာက ယ ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းနှင ့်ပ္တ သက ၍  

  အပငင ်းပ္ ာ်းစရာ ဖပ္ေါ်ဖပ္ါက လာပ္ါက ည ိနိှုင ်းဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (င )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းနိုင ဖရ်းအတ က  အမျာ်းပပ္ည သူကုိ နည ်းပ္ညာ၊ 

  အသိပ္ညာ ပ န ို့ဖဝမှုလုပ္ ငန ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (စ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာ အသိပ္ညာဖပ္်းဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ရာတ င   

  အဖပခခ ပ္ညာနှင ့် အ င ့်ပမင ့်ပ္ညာ ဖကျာင ်းသူ ဖကျာင ်းသာ်းမျာ်း ပ္ူ်းဖပ္ါင ်းပ္ါဝင နိုင ဖရ်း 

  ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 ( )  ဖကာ မတီက အခါအာ်းဖလျာ စ ာ ဖပ္်းအပ္ သည ့်တာဝန မျာ်းကုိ ထမ ်းဖ ာင ပခင ်း။ 

၉။ ဖကာ မတီသည  မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီကုိ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်း    ွဲ့စည ်းရမည  - 

 (က) မမိ ွဲ့နယ အဖထ ဖထ အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန အုပ္ ချ ပ္ ဖရ်းမှ ်း ဥ ကက ဋ္ဌ 

 (ခ )  မမိ ွဲ့နယ ရ တပ္    ွဲ့မ ှ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဂ )  မမိ ွဲ့နယ လယ ယာဖပမစီမ ခန ို့ခ  ဖရ်းနှင ့်စာရင ်းအင ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (ဃ) မမိ ွဲ့နယ ဖကျ်းလက ဖဒသ   မ ိ ်းတို်းတက ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း အ   ွဲ့ဝင  

 (င )  မမိ ွဲ့နယ စည ပ္င သာယာဖရ်းဖကာ မတီ ဥကကဋ္ဌ အ   ွဲ့ဝင  

 (စ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာ လုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ စိတ ပ္ါဝင စာ်းသူသ ု်းဦ်း အ   ွဲ့ဝင  

 ( ) သက  ိုင ရာဦ်းစီ်းဌာနခ   ဖဒသဇုန တာဝန ခ  သုိို့မဟုတ   အတ င ်းဖရ်းမှ ်း 

  ပပ္န  ကာ်းဖရ်းနှင ့်ပပ္ည သူူ့ က   ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်း 

၁ဝ။ ဖကာ မတီသည  သက  ိုင ရာဦ်းစီ်းဌာနခ   ဖဒသဇုန တာဝန ခ ရှိဖသာ မမိ ွဲ့နယ မျာ်းတ င  ပပ္န  ကာ်း 

ဖရ်းနှင ့်ပပ္ည သူူ့ က   ဖရ်းဦ်းစီ်းဌာန ဦ်းစီ်းမှ ်းကုိ အ   ွဲ့ဝင အပ စ  ထည ့်သ င ်း   ွဲ့စည ်းနိုင သည ။ 

၁၁။ ဖကာ မတီသည  ခရုိင ဖကာ မတီနှင ့် မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီကုိ လိုအပ္ သလို ပပ္င  င    ွဲ့စည ်းနိုင သည ။ 

၁၂။ မမိ ွဲ့နယ ဖကာ မတီ၏ လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းပ စ သည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖဒသမျာ်း ဖ ာ ထုတ ဖရ်း၊ ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းနှင ့် သုဖတသနပပ္ ဖရ်း 

  လုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (ခ )  မမိ ွဲ့နယ အတ င ်းရှိ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းကုိ က င ်း င ်း စာရင ်းဖကာက ယူပခင ်း၊ 

 (ဂ )  မမိ ွဲ့နယ အတ င ်းရှိ ပပ္ည ဖထာင စု ယဉ ဖကျ်းမှုဝန ကကီ်းဌာနမှ စာရင ်းဖကာက ယူထာ်းဖသာ  

  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းအာ်း ထိန ်းသိမ ်းရန နှင ့် ကျန ရှိဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  

  မျာ်းကုိ ဖ ာ ထုတ စိစစ ၍ ခရိုင ဖကာ မတီသုိို့ တင ပပ္ပခင ်း၊ 

 (ဃ) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းနိုင ဖရ်းအတ က  အမျာ်းပပ္ည သူကုိ နည ်းပ္ညာ၊  

  အသိပ္ညာ ပ န ို့ဖဝမှုလုပ္ ငန ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (င )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာ အသိပ္ညာဖပ္်းဖရ်း လုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ရာတ င  

  အဖပခခ ပ္ညာနှင ့် အ င ့်ပမင ့်ပ္ညာ ဖကျာင ်းသူ ဖကျာင ်းသာ်းမျာ်း ပ္ူ်းဖပ္ါင ်းပ္ါဝင နိုင ဖရ်း 

  ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (စ )   ခရိုင ဖကာ မတီက အခါအာ်းဖလျာ စ ာ ဖပ္်းအပ္ သည ့်တာဝန မျာ်းကုိ ထမ ်းဖ ာင ပခင ်း။ 



၆ 

အခန်ိုး (၅ )  

ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်မ္ ောိုး သတ်မှ္တ်ပခင်ိုး 

၁၃။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ဖအာက ပ္ါတိုို့မ ှ တစ ခုခုကုိပ စ ဖစ၊ တစ ခုထက ပ္ို၍ပ စ ဖစ အမိန ို့ဖ ကာ ပငာစာ 

ထုတ ပပ္န ၍ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ အပ စ  သတ မှတ နိုင သည  - 

 (က) အဖ ာက အအ ု၊ 

 (ခ )  ဖနရာ၊ 

 (ဂ )  ဝတထ ပ္စစည ်း။ 

၁၄။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ အပ စ  ထုတ ပပ္န ခ ့်ဖသာ အဖ ာက အအ ု၊ ဖနရာ၊ 

ဝတထ ပ္စစည ်းတိိုု့နှင ့်ပ္တ သက ၍ အမှတ အသာ်းဖကျာက တိုင  သုိို့မဟုတ  ထင ရှာ်းဖသာ အမှတ အသာ်း 

တစ ခုခုကုိ စိုက ထူပခင ်းနှင ့် ဖ ကညာပခင ်းတိိုု့ကုိ ဖ ာင ရွက ရမည ။ 

၁၅။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ပ္ုဒ မ ၁၃ အရ သတ မှတ ဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းနှင ့်ပ္တ သက ၍ 

လိုအပ္ ပ္ါက အစို်းရဌာန သုိို့မဟုတ  အစို်းရအ   ွဲ့အစည ်းတစ ခုခု၏ စီမ ခန ို့ခ  မှုဖအာက တ င ရှိဖသာ ဖပမကုိ 

သိမ ်းယူဖရ်းအတ က လည ်းဖကာင ်း၊ ပ္ုဂဂလကိပ္ိုင ဖပမကုိ သိမ ်းယူဖရ်းအတ က လည ်းဖကာင ်း သက  ိုင ရာ ဌာန၊ 

အ   ွဲ့၊ ပ္ုဂဂ ိလ တိိုု့နှင ့် ကကိ တင ည ိနိှုင ်းဖ ာင ရွက ရန  ဖကာ မတီအာ်း တာဝန ဖပ္်းအပ္ နိုင သည ။ 

၁၆။ ဖကာ မတီသည  ဖပမသိမ ်းယူပခင ်းနှင ့်စပ္ လျဉ ်း၍ တည   ဥပ္ဖဒမျာ်းနှင ့်အညီ ဖ ာင ရွက ရမည ။  

အခန်ိုး (၆ )  

ယဉ်ထ  ိုးမ္ှုအထမ္ အနှစ်မ္ ောိုး   န်ိုးသ မ္ိ်ုးပခင်ိုး 

၁၇။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ၊ အဖ ာက အအ ု၏ ပမင က င ်းကုိလည ်းဖကာင ်း၊ ယင ်း၏ 

ပ္တ ဝန ်းကျင ပမင က င ်းကုိလည ်းဖကာင ်း အဟန ို့အတာ်းအဖနှ င ့်အယှက ပ စ ဖစသည ့် အပခာ်း မည သည ့် 

အဖ ာက အအ ု၊ အရာဝတထ ကုိမ ို  ယ ရှာ်း ျက သိမ ်းဖစဖရ်း တည   ဥပ္ဖဒနှင ့်အညီ ဖ ာင ရွက ရမည ။ 

၁၈။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  သက  ိုင ရာအ   ွဲ့ သုိို့မဟုတ  ပ္ုဂဂိ လ က ထိန ်းသိမ ်းလျက ရှိဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှု 

အဖမ အနှစ အဖ ာက အအ ုကုိ မူလပ္ ုသဏဌာန နှင ့် မူလလက ရာဖပပ္ာင ်းလ ပခင ်းမရှိဘ  ထိန ်းသိမ ်းရန  

ယင ်းအ   ွဲ့ကုိ ညွှန  ကာ်းရမည ။ 

၁၉။ အစို်းရအ   ွဲ့သည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းတည ရှိရာ ပ္တ ဝန ်းကျင တ င  အဖ ာက အအ ု 

ဖ ာက လုပ္ ရာ၌ လိုက န ရမည ့်စည ်းကမ ်းချက မျာ်းကုိ ဖဒသအလိုက  သတ မှတ ရမည ။ 

၂၀။ ဖကာ မတီသည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ရာတ င  ဦ်းစီ်းဌာနနှင ့် 

ပ္ူ်းဖပ္ါင ်းဖ ာင ရွက ရမည ။ 

၂၁။ ဖကာ မတီသည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းနိုင ဖရ်းအတ က  ဖအာက ပ္ါကိစစရပ္ မျာ်းကုိ 

အစို်းရအ   ွဲ့၏သဖဘာတူညီချက ပ င ့် ဖ ာင ရွက ရမည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုတစ ခု၏ ပ္ရဝဏ နယ နိမိတ ကုိ သတ မှတ ပခင ်း၊  



၇ 

 (ခ )  ပ္ုဒ မခ   (က) အရ သတ မှတ သည ့် ပ္ရဝဏ အတ င ်းတ င    င ့်လှစ ဖသာ ိုင မျာ်း သုိို့မဟုတ   

  လူဖနအဖ ာက အအ ုမျာ်းက လိုက န ရမည ့် စည ်းကမ ်းချက မျာ်းသတ မှတ ပခင ်း၊ 

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုမျာ်းအာ်း ထိန ်းသိမ ်းထာ်းဖသာ သက  ိုင ရာ 

  အ   ွဲ့ဝင မျာ်း သုိို့မဟုတ  ပ္ုဂဂ ိလ မျာ်း လိုက န ရမည ့် စည ်းကမ ်းချက မျာ်း သတ မှတ ပခင ်း။ 

အခန်ိုး (၇ )  

ခ င့််ပြ မ္ န့််ထလ ော ် ောိုးပခင်ိုး၊ စ စစ်ပခင်ိုးနှင့််  ုတ်ထြိုးပခင်ိုး 

၂၂။ မည သူမ ို ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဧရိယာအတ င ်း ဖအာက ပ္ါလုပ္ ငန ်းကိစစတစ ခုခုကုိ ဖ ာင ရွက  

လိုပ္ါက တည   ဥပ္ဖဒမျာ်းနှင ့်အညီ ဖကာ မတီ၏ခ င ့်ပပ္ မိန ို့ကုိ ဖတာင ်းခ ရယူရမည  - 

 (က) အဖ ာက အအ ုဖ ာက လပု္ ပခင ်း၊ တိ်ုးချ ွဲ့ပခင ်း၊ ပပ္င  င ပခင ်း၊ ဖ ်းဖရာင သုတ လိမ ်းပခင ်း 

  သုိို့မဟုတ  ယင ်း၏ ဝင ်းခခ နယ နိမိတ ကုိ တို်းချ ွဲ့ပပ္င  င ပခင ်း၊ 

 (ခ )  အမှတ တရပ္စစည ်း၊ အထိမ ်းအမှတ ပ္စစည ်းမျာ်း ဖရာင ်းချပခင ်း၊ စာ်းဖသာက ကုန နှင ့် အဝတ  

  အထည မျာ်းဖရာင ်းချပခင ်း၊  

 (ဂ )  စိုက ပ္ျ ိ်းဖရ်း၊ ဖမ ်းပမ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊  

 (ဃ) ဖရတ င ်း၊ ဖရကန ၊ ဖရဖပမာင ်း တူ်းဖ ာ ပခင ်း၊ ပပ္ ပပ္င ပခင ်း၊ 

 (င )  လမ ်း၊ တ တာ်း၊  ည ဖပမာင ်း၊ တာတမ ၊ စက မှုလုပ္ ငန ်းအဖ ာက အအ ု တည ဖ ာက  

  ပခင ်း၊ တိ်ုးချ ွဲ့ပခင ်း သုိို့မဟုတ  အကကီ်းစာ်းပပ္င  င ပခင ်း၊ 

 (စ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  အရာဝတထ ပ္စစည ်းကုိ မူလလက ရာ 

  ပ္ သုဏဌာန မပ္ျက ဖစဘ  ပပ္ ပပ္င ပခင ်း။ 

၂၃။ ပ္ုဂဂ ိလ  သုိို့မဟုတ  အ   ွဲ့အစည ်းတစ ခုခုသည  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းကုိ ပ္ုဂဂလိကပ္ိငု  

သုိို့မဟုတ  အ   ွဲ့အစည ်းပ္ိငု အပ စ  ထိန ်းသိမ ်းလိုပ္ါက ဖကာ မတီ၏ ခ င ့်ပပ္ မိန ို့ကုိ ဖတာင ်းခ ရယူရမည ။  

၂၄။ ဖကာ မတီသည  - 

 (က) ပ္ုဂဂ ိလ  သုိို့မဟုတ  အ   ွဲ့အစည ်းတစ ခုခုက ပ္ုဒ မ ၂၂၊  ၂၃ ပ္ါ ကိစစမျာ်းကုိ ဖ ာင ရွက  

  လိုဖ ကာင ်းဖလ ာက ထာ်းလာပ္ါက စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့ကုိ က င ်း င ်းစစ ဖ ်းဖစရမည ။ 

 (ခ )  စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့၏တင ပပ္ချက ကုိ စိစစ မပ္ီ်းသည ့်အခါ အစို်းရအ   ွဲ့၏ သဖဘာတူညီချက  

  ရယူ၍ သတ မှတ ချက မျာ်းနှင ့်အညီ ခ င ့်ပပ္ မိန ို့ထုတ ဖပ္်းပခင ်း သုိို့မဟုတ  ပငင ်းပ္ယ ပခင ်း  

  ပပ္ နိုင သည ။ 

အခန်ိုး (၈ )  

စစ်ထ ိုးထရိုးအဖ  ွဲ့  ဖ  ွဲ့စည်ိုးတောဝန်ထြိုးအြ်ပခင်ိုး 

၂၅။ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း တည ရှိရာ ဖနရာ၊ ဖဒသ၊ ပ္တ ဝန ်းကျင တိုို့တ င  အဖ ာက အအ ု 

ဖ ာက လုပ္ ပခင ်း၊ ဖပမအဖနအထာ်းကုိ ဖပပ္ာင ်းလ ဖစပခင ်း၊ မူလအဖပခအဖနအဖပ္ေါ် ပပ္ ပပ္င ပခင ်းတိိုု့ကုိ 

လုပ္ ဖ ာင ရန  ဥပ္ဖဒနှင ့်အညဖီလ ာက ထာ်းလာပ္ါက စိစစ နိုင ရန  ဖကာ မတီသည  ခရုိင ဖကာ မတီ၊ မမိ ွဲ့နယ  

ဖကာ မတီတိုို့မ ှ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င ်းဖရ်းမှ ်း၊ အ   ွဲ့ဝင မျာ်း ပ္ါဝင သည ့် စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့ကုိ    ွဲ့စည ်းတာဝန ဖပ္်းအပ္  

ရမည ။ 



၈ 

၂၆။ စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့၏တာဝန မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းပ စ သည  - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာနှင ့်  

  လ တ ကင ်းပခင ်း ရှ ိမရှ ိစစ ဖ ်းပခင ်း၊  

 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာ၏  

  ပ္တ ဝန ်းကျင ပမင က င ်းကုိ အဟန ို့အတာ်းပ စ ဖစနိုင ပခင ်း ရှိ မရှိ စစ ဖ ်းပခင ်း၊ 

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာ၏  

  ခန ို့ညာ်းထည ဝါမှုကုိ ထိခိုက ဖစနိုင ပခင ်း ရှ ိမရှ ိစစ ဖ ်းပခင ်း၊ 

 (ဃ) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာ၏  
  လ ုခခ  မှုကုိ ထိခိုက ဖစနိုင ပခင ်း ရှိ မရှ ိစစ ဖ ်းပခင ်း၊ 
 (င )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာ၏  
  ပ္တ ဝန ်းကျင ကုိ ညစ ညမ ်းမှုပ စ ဖစနိုင ပခင ်း ရှ ိမရှိ စစ ဖ ်းပခင ်း၊ 
 (စ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဖနရာနှင ့်  
   ကာ်းခ သတ မှတ နယ နိမိတ အတ င ်း မည သည ့် တူ်းဖ ာ ပခင ်းမျ ိ်းကုိမ ို ဥပ္ဖဒအရ ခ င ့်ပပ္  
  ထာ်းပခင ်း ရှိ မရှိ စစ ဖ ်းပခင ်း၊ 
 ( ) ဖကာ မတီကဖပ္်းအပ္ သည ့် အပခာ်းတာဝန မျာ်းကုိ ဖ ာင ရွက ပခင ်း။ 

၂၇။ စစ ဖ ်းဖရ်းအ   ွဲ့သည  က င ်း င ်းစစ ဖ ်းဖတ ွဲ့ရှိချက မျာ်းကုိ ဖကာ မတီသုိို့ တင ပပ္ရမည ။ 

အခန်ိုး (၉ )  
ရန်ြံုထင   ူထ ောင်ပခင်ိုး၊   န်ိုးသ မ်္ိုးပခင်ိုး၊ သုံိုးစ  ပခင်ိုးနှင့်် စောရင်ိုးစစ်ထ ိုးပခင်ိုး 

၂၈။ ဖကာ မတီသည  ရန ပ္ ဖုင ကုိ ဖအာက ပ္ါရဖင မျာ်းပ င ့် ထူဖထာင ရမည  - 
 (က) အစို်းရအ   ွဲ့က ဖထာက ပ္ ့်ဖင ၊ 
 (ခ )  အပပ္ည ပပ္ည  ိုင ရာ အ   ွဲ့အစည ်းမျာ်း၊ ဖဒသတ င ်းအ   ွဲ့အစည ်းမျာ်းနှင ့် ပပ္ည ပ္နိငု င မျာ်းမှ 
  ဖထာက ပ္ ့်လှ ဒါန ်းဖင မျာ်း၊ 
 (ဂ )  ပပ္ည တ င ်းပပ္ည ပ္ရှိ ဖစတန ရှင မျာ်း၊ လူမှုဖရ်းအ   ွဲ့အစည ်းမျာ်းနှင ့် အစို်းရမဟုတ ဖသာ  
  အ   ွဲ့အစည ်းမျာ်း၏ ဖထာက ပ္ ့်လှ ဒါန ်းဖင မျာ်း၊ 
 (ဃ) ဖကာက ခ ရရှဖိသာ ဝင ဖ က်းဖင မျာ်း၊ 
 (င )  အစို်းရအ   ွဲ့ကခ င ့်ပပ္ ဖသာ အပခာ်းနည ်းလမ ်းပ င ့်ရရှသိည ့် ဝင ဖင မျာ်း။ 
၂၉။ ဖကာ မတီသည  ပ္ုဒ မ ၂၈ (ခ) မှ (င)ထ ိရဖင မျာ်းအာ်းလ ု်းကုိ အစို်းရအ   ွဲ့ ရဖင စာရင ်းသုိို့ ဖပ္်းသ င ်း 
ရမည ။ 

၃၀။ ဖကာ မတီသည  ရန ပ္ ုဖင ထိန ်းသိမ ်းသ ု်းစ  ဖရ်း လုပ္ ငန ်းဖကာ မတီကုိ   ွဲ့စည ်းမပ္ီ်း တာဝန မျာ်း 
သတ မှတ နိုင သည ။ 

၃၁။ ဖကာ မတီသည  အစို်းရအ   ွဲ့၏သဖဘာတူညီချက ပ င ့် ရန ပ္ ုဖင ကုိ ဖအာက ပ္ါကိစစရပ္ မျာ်းတ င  
သ ု်းစ  နိုင သည  - 
 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း ထိန ်းသိမ ်းပခင ်းနှင ့် သုဖတသနပပ္ ပခင ်း၊ 
 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာ ေဟုသုတမျာ်းပ န ို့ဖဝပခင ်း၊ သင တန ်းမျာ်းပ္ိိုု့ချပခင ်း၊ အလုပ္ ရ ု 
  ဖ  ်းဖန ်းပ္  မျာ်းကျင ်းပ္ပခင ်း၊ 
 



၉ 

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  ိုင ရာပ္စစည ်းအပ္ နှ သူအာ်း အကျ ိ်းခ စာ်းခ င ့်ရှသူိအပ စ  သတ မှတ ၍  
  ယင ်းပ္စစည ်းအတ က  ထိုက တန ဖသာ ုဖ က်းဖင ကုိ ချ်ီးပမ င ့်ပခင ်း၊ 
 (ဃ) ဖကာ မတီအ င ့် င ့်တ င ပ္ါဝင သည ့် နိုင င ့်ဝန ထမ ်းမဟုတ ဖသာ အ   ွဲ့ဝင မျာ်းအတ က  
  ချ်ီးပမ င ့်ဖင နှင ့်စရိတ မျာ်း ဖထာက ပ္ ့်ပခင ်း၊ 
 (င )  အစို်းရအ   ွဲ့ကခ င ့်ပပ္ ဖသာ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း ိုင ရာ အပခာ်းကိစစရပ္ မျာ်း  
  ဖ ာင ရွက ပခင ်း။ 

၃၂။ ဖကာ မတီသည  ရန ပ္ ုဖင ကုိ ထိန ်းသိမ ်းပခင ်း၊ သ ု်းစ  ပခင ်း၊ စာရင ်းပပ္ စုပခင ်း၊ တိုင ်းဖဒသကကီ်း 

စာရင ်းစစ ချ ပ္ ရ ု်း၏ စစ ဖ ်းမှုခ ယူပခင ်း၊ ဖင စာရင ်း ိုင ရာနှင ့် ရန ပ္ ုဖင သ ု်းစ  ပခင ်း ိုင ရာ လုပ္ ထ ု်းလုပ္ နည ်းမျာ်း 

သတ မှတ ပခင ်းတိိုု့ကုိ ဖ ာင ရွက ရမည ။ 

အခန်ိုး (၁ဝ) 

တောိုးပမ္စ်ခ  ်မ္ ောိုး 

၃၃။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဧရိယာအတ င ်း ဖကာ မတီ၏ ခ င ့်ပပ္ ချက မရရှိဘ  အဖ ာက အအ  ု

တိ်ုးချ ွဲ့ဖ ာက လုပ္ ပခင ်း၊ ပပ္င  င ပခင ်း သုိို့မဟုတ  ယင ်း၏ ဝင ်းခခ နယ နိမိတ တို်းချ ွဲ့ပခင ်း မပပ္ ရ။ 

၃၄။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်း တည ရှိရာဧရိယာအတ င ်း ဖကာ မတီ၏ခ င ့်ပပ္ ချက မရရှိဘ  

ဖအာက ပ္ါတိိုု့ကုိ မပပ္ လုပ္ ရ - 

 (က) အဖ ာက အအ ုကုိ ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ နှင ့် လိုက ဖလျာညဖီထ မှုမရှိဖသာ အပပ္င အ င  

  နှင ့် ဖ ်းဖရာင မျာ်းသုတ လိမ ်းပခင ်း၊ 

 (ခ )  ဒီဂျစ တယ နည ်းပ္ညာ၊ နီယ န မီ်းမျာ်းအသ ု်းပပ္ ၍ ဖ ကာ ပငာပခင ်း၊ ဖ ကာ ပငာ ိုင ်းဘုတ မျာ်း 

  တပ္  င ပခင ်း၊ 

 (ဂ )  ယဉ ဖကျ်းမှု ိုင ရာ ရုပ္ သ င ပပ္င နှင ့် သဘာဝရှုခင ်းမျာ်းကုိ ထိခိုက ဖစနိုင ဖသာ နှစ တိ၊ု  

  နှစ ရှည သီ်းနှ ပ္င စိုက ပ္ျ ိ်းပခင ်း။ 

 (ဃ) အဖ ာက အအ ု ဖ ာက လုပ္ ပခင ်း၊ ဖနထိုင ပခင ်း။ 

၃၅။ မည သူမ  ဖကာ မတီကသတ မှတ ဖ ကညာသည ့် နယ နိမတိ အတ င ်း - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ၏ ပ္တ ဝန ်းကျင ၌ တုန ခါမှုကုိပ စ ဖပ္ေါ်ဖစနိုင သည ့် မည သည ့် 

  စက တပ္ ယာဉ မ ို ပ တ သန ်းဖမာင ်းနှင ပခင ်း မပပ္ လုပ္ ရ။ 

 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ကုိ ထိခိုက ဖစနိုင သည ့် စက ယနတရာ်းမျာ်းပ င ့် စိုက ပ္ျ ိ်းဖရ်း၊  

  ဖမ ်းပမ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း မပပ္ လုပ္ ရ။ 

၃၆။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဧရယိာအတ င ်း အစို်းရအ   ွဲ့က သတ မှတ ထာ်းသည ့် စည ်းကမ ်း 

ချက မျာ်းနှင ့် ကုိက ညီပခင ်းမရှိဖသာ အဖ ာက အအ ုကုိ ဖ ာက လုပ္ ပခင ်းမပပ္ လုပ္ ရ။ 

၃၇။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဧရိယာအတ င ်း ဖကာ မတီ၏ ခ င ့်ပပ္ ချက မရရှိဘ  ဖအာက ပ္ါ 

တိိုု့ကုိ မပပ္ လုပ္ ရ -  

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုကုိ ပပ္ ပပ္င ထိန ်းသိမ ်းမှုလုပ္ ငန ်း ဖ ာင ရွက ပခင ်း၊ 

 (ခ )  ဖရတ င ်း ဖရကန ၊ ငါ်းဖမ ်းပမ ဖရ်းကန  တူ်းဖ ာ ပခင ်း သုိို့မဟုတ  ယင ်းတိိုု့ကုိ တို်းချ ွဲ့ပခင ်း။ 



၁၀ 

 (ဂ )  လမ ်းဖ ာက ပခင ်း၊ တ တာ်း၊  ည ဖပမာင ်း၊ တာတမ တည ဖ ာက ပခင ်း သုိို့မဟုတ  

  ယင ်းတိိုု့ကုိ တို်းချ ွဲ့ပခင ်း၊ 

 (ဃ)  က သ ယ ဖရ်းတာဝါတိုင  တည ဖ ာက ပခင ်း၊  

 (င )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  သုဖတသန ိုင ရာ တူ်းဖ ာ မှုလုပ္ ငန ်းဖ ာင ရွက ပခင ်း။ 

၃၈။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ ဧရိယာအတ င ်း ဖကာ မတီ၏ ခ င ့်ပပ္ ချက မရရှိဘ  ဖအာက ပ္ါ 

တိိုု့ကုိ မပပ္ လုပ္ ရ - 

 (က) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ု မူလဖရ်ှးဖဟာင ်းပ္ သုဏဌာန ကုိပ စ ဖစ၊ မူလ 

  လက ရာကုိပ စ ဖစ ဖပပ္ာင ်းလ ဖစရန  ပပ္ လုပ္ ပခင ်း၊ 

 (ခ )  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ နှင ့် ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုရှာဖ  ရန  တူ်းဖ ာ  

  ပခင ်း၊ 

 (ဂ )  ဖရန ၊ သဘာဝဓာတ ဖင ွဲ့၊ ဖကျာက မျက ရတန ၊ ဓာတ သတထ  သုိို့မဟုတ  တ င ်းဖအာင ်း 

  သတတဝါ ရှာဖ  တ်ူးဖ ာ ပခင ်း၊ ဖပမတူ်းဖ ာ ပခင ်း။ 

 (ဃ) ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ  အဖ ာက အအ ုကုိ  ျက  ီ်းပခင ်း။ 

၃၉။ မည သူမ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းကို စီ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလိုို့ငှာ ဖရာင ်းချရန ရည ရွယ ချက ပ င ့် 

စုဖ ာင ်းပခင ်း၊ လက ဝယ ထာ်းရှိပခင ်း၊ ဝယ ယူပခင ်း သုိို့မဟုတ  ဖရာင ်းချပခင ်း မပပ္ လုပ္ ရ။ 

အခန်ိုး (၁၁) 

ပြစ်မ္ှုနှင့်် ပြစ်ေဏ်မ္ ောိုး 

၄၀။ မည သူမ ို ပ္ုဒ မ ၃၃ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိ ဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န ဖ ကာင ်း ပပ္စ မှုထင ရှာ်း 

စီရင ပခင ်းခ ရလ င  ထိုသူကုိ ဖပခာက လထက မပုိ္ဖသာ ဖထာင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ကျပ္ ငါ်းသိန ်းထက မပုိ္ဖသာ ဖင ဒဏ  

ပ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းပ စ ဖစ ချမတှ နိငု သည ။ 

၄၁။ မည သူမ ို ပ္ုဒ မ ၃၄၊ ၃၅ ၊ ၃၆ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိ ဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န ဖ ကာင ်း 

ပပ္စ မှုထင ရှာ်းစီရင ပခင ်းခ ရလ င  ထိုသူကုိ တစ နှစ ထက မပုိ္ဖသာ ဖထာင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ကျပ္ ငါ်းသိန ်းထက  

မပုိ္ဖသာ ဖင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းပ စ ဖစ ချမတှ နိုင သည ။ 

၄၂။ မည သူမ ို ပ္ုဒ မ ၃၇ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိ ဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န ဖ ကာင ်း ပပ္စ မှုထင ရှာ်း 

စီရင ပခင ်းခ ရလ င  ထိုသူကုိ တစ နှစ ထက မပ္ိဖုသာ ဖထာင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ကျပ္ တစ  ယ သိန ်းထက မပုိ္ဖသာ 

ဖင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းပ စ ဖစ ချမှတ နိငု သည ။ 

၄၃။ မည သူမ ို ပ္ုဒ မ ၃၈ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိ ဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န ဖ ကာင ်း ပပ္စ မှုထင ရှာ်း 

စီရင ပခင ်းခ ရလ င  ထိုသူကုိ နှစ နှစ ထက မပုိ္ဖသာ ဖထာင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ကျပ္ သိန ်းနှစ  ယ  ထက မပုိ္ဖသာ 

ဖင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းပ စ ဖစ ချမှတ နိငု သည ။ 

 



၁၁ 

၄၄။ မည သူမ ို ပ္ုဒ မ ၃၉ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိ ဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န ဖ ကာင ်း ပပ္စ မှုထင ရှာ်း 

စီရင ပခင ်းခ ရလ င  ထိုသူကုိ သ ု်းနှစ ထက မပုိ္ဖသာ ဖထာင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ကျပ္ သိန ်းသ ု်း ယ ထက မပုိ္ဖသာ 

ဖင ဒဏ ပ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းပ စ ဖစ ချမှတ နိငု သည ။ 

၄၅။ မည သူမ ို ဤဥပ္ဖဒပ္ါပပ္စ မှုတစ ရပ္ ရပ္ အရ ပပ္စ မှုထင ရှာ်းစီရင ပခင ်းခ ရလ င  တရာ်းရ ု်းသည  

ဖအာက ပ္ါအမိန ို့တစ ခုခုကုိ ချမှတ ရမည - 

 (က) တည ဖ ာက ထာ်းသည ့် အဖ ာက အအ ုကုိ  ျက သိမ ်းဖစပခင ်း၊ 

 (ခ )  တိ်ုးချ ွဲ့ထာ်းသည ့် အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ဝင ်းခခ နယ နိမိတ ကုိ မူလအတိုင ်း ပပ္န လည  

  ပပ္ လုပ္ ဖစပခင ်း၊ 

 (ဂ )  ပ္ ုသဏဌာန ဖပပ္ာင ်းလ ပပ္င  င ထာ်းသည ့် အဖ ာက အအ ု သုိို့မဟုတ  ဖပမကုိ မူလ 

  ပ္ သုဏဌာန အတိငု ်း ပပ္ လုပ္ ဖစပခင ်း၊ 

 (ဃ) သက ဖသခ  ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမ အနှစ မျာ်းအာ်း နိုင င ဖတာ ပ္ိုင အပ စ  သိမ ်း ည ်းဖစပခင ်း။ 

၄၆။ မည သူမ ို ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ပပ္စ မှုတစ ရပ္ ရပ္  ထင ရှာ်းစီရင ခ ရမပ္ီ်းဖန က  ထပ္ မ ကျ ်းလ န လ င  

တရာ်းရ ု်းသည  အပမင ့်  ု်းပပ္စ ဒဏ ချမတှ ရမည ။ 

အခန်ိုး (၁၂) 

အထ  ထ   

၄၇။ ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ပပ္စ မှုမျာ်းကုိ ရ အဖရ်းယူပုိ္င ခ င ့်ရှဖိသာ ပပ္စ မှုမျာ်းအပ စ  သတ မှတ သည ။ 

၄၈။ ဤဥပ္ဖဒအရ သဖဘာရုိ်းပ င ့်ဖ ာင ရွက သည ့် ဖကာ မတီဝင မျာ်းနှင ့် ပပ္ည သူူ့ဝန ထမ ်းမျာ်းကုိ 

တရာ်းစ   ိုခ င ့် မရှိဖစရ။ 

၄၉။ ဖကာ မတီ၏ရ ု်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ဦ်းစီ်းဌာနက တာဝန ယူဖ ာင ရွက ရမည ။ 

၅၀။ ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန ်းချက မျာ်းကုိ အဖကာင အထည ဖ ာ ဖ ာင ရွက ရာတ င  - 

 (က) အစို်းရအ   ွဲ့သည  လိုအပ္ ဖသာ နည ်းဥပ္ဖဒမျာ်း၊ စည ်းမျဉ ်းနှင ့် စည ်းကမ ်းမျာ်းကုိ ထုတ ပပ္န  

  နိုင သည ။ 

 (ခ )  ဖကာ မတီသည  လိုအပ္ ဖသာ အမိန ို့ဖ ကာ ပငာစာ၊ အမိန ို့၊ ညွှန  ကာ်းချက နှင ့် လုပ္ ထ ု်း 

  လုပ္ နည ်းမျာ်းကုိ အစို်းရအ   ွဲ့၏ သဖဘာတူညီချက ပ င ့် ထုတ ပပ္န နိုင သည ။ 

-------------------------------------------------------------------------- 

 ပပ္ည ဖထာင စုသမမတပမန မာနိုင င ဖတာ     ွဲ့စည ်းပ္ ုအဖပခခ ဥပ္ဖဒအရ ကျွန ုပ္  လက မှတ ဖရ်းထို်း 

သည ။ 

 

 

 ( ပ္  ု) ဖဒါက တာဖအာင မို်းည ိ 
 ဝန ကကီ်းချ ပ္  
 မဖက ်းတိုင ်းဖဒသကကီ်းအစို်းရအ   ွဲ့ 
 


