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ကယ ားပြည်နယ်၊ စည်ြင်သ ယ ရ ားအဖ  ွဲ့မ  ားဥြရေ 

မ တကိ  

 စဉ ်                         အရ က င်ားအ   စ မ ကန် ှာ 

 ၁။ နိဒါန ်း  ၁ 

 ၂။ အခန ်း (၁) အမည်နှင  အဓိပ္ပာယဖ် ာပ်ပ္ချက် ၁ 

 ၃။ အခန ်း (၂) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့    ွဲ့စည်ေးပခင်ေး ၆ 

 ၄။ အခန်ေး (၃) ဖကာ်မတီ   ွဲ့စညေ်းပခင်ေး ၇ 

 ၅။ အခန်ေး (၄) လုပ်္ငန်ေးတာဝန်မျာေး  ၉ 

 ၆။ အခန်ေး (၅) ဖကာ်မတ၏ီလုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေး ၁၃ 

 ၇။ အခန်ေး (၆) အခ န်စည်ေးကကပ်္ဖကာက်ခံပခင်ေး ၁၆ 

 ၈။ အခန်ေး (၇) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး စီမံ ၁၉ 

   ခန့််ခ  ပခင်ေး 

 ၉။ အခန်ေး (၈) အဖ  ေးယာဉမ်ျာေး စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး ၂၅ 

 ၁၀။ အခန်ေး (၉) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးမျာေး စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး ၂၇ 

 ၁၁။ အခန်ေး (၁၀) တ ိစဆာန်မျာေး သတ်ပ တ်မှုကုိ စီမံ ၃၂ 

   ခန့််ခ  ပခင်ေး 

 ၁၂။ အခန်ေး (၁၁) ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး ၃၄ 

 ၁၃။ အခန်ေး (၁၂) အယ ခံဝင်ပခင်ေး ၃၆ 



ခ 

 ၁၄။ အခန်ေး (၁၃) ဘဏ္ဍာဖ ေး ၃၇ 

 ၁၅။ အခန်ေး (၁၄) ဝန်ထမ်ေး   ွဲ့စည်ေးပုံ္ ၃၉ 

 ၁၆။ အခန်ေး (၁၅)  န်ပုံ္ဖင  ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေး၊ စာ င်ေး ၄၀ 

   စစ်ဖ ေးပခင်ေး 

 ၁၇။ အခန်ေး (၁၆) တာေးပမစ်ချက်မျာေး ၄၁ 

 ၁၈။ အခန်ေး (၁၇) စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိင်ု ာ ပပ္စ်ဒဏခ်ျမ တ ် ၄၈ 

   ပခင်ေး 

 ၁၉။ အခန်ေး (၁၈) ပပ္စ်မှု  င့်် ပပ္စ်ဒဏ်မျာေး ၄၉ 

 ၂၀။ အခန်ေး (၁၉) အဖထ ဖထ  ၆၅ 

 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပြည်နယ်၊ စည်ြင်သ ယ ရ ားအဖ  ွဲ့မ  ားဥြရေ 

( ၂၀၁၃ ခုန စ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်ရတ ် ဥြရေအမ တ၊် ၈ ) 

၁၃၇၄ ခုန စ်၊ တရြေါင်ားလဆတု် ၃  က် 

( ၂၀၁၃ ခုန စ်၊ မတလ် ၂၉  က် ) 

 

 

နိေေါန်ား 

၂၀၀၈ ခု  စ်၊ ပပ္ညဖ်ထာင်စုသမမတပမန်မာ ုိင်ငံဖတာ ်    ွဲ့စည်ေးပုံ္ 

အဖပခခဥံပ္ဖဒ ဇယာေး ၂၊ အပုိ္ဒ် ၈၊ အပုိ္ဒခ်   (က)တ င် ဖ ာ်ပပ္ထာေးချက် 

  င့််အညီ ယင်ေးဥပ္ဖဒ ပု္ဒ်မ ၁၈၈ အ  အပ်္  င်ေးထာေးဖသာ လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််ကုိ 

ကျင့််သုံေးလျက် ကယာေးပပ္ည်နယ်အတ င်ေး စညပ်္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေး 

   ွဲ့စည်ေးပခင်ေး ၊ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ စီမံဖ ာင် ွက်ပခင်ေး  င့်် 

သတ်မ တဖ်သာ အခ န်စည်ေးကကပ်္ဖကာက်ခပံခင်ေး လုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ 

စနစ်တကျ ဖ ာင် ွက် ုိင်ဖစဖ ေးအတ က် ကယာေးပပ္ည်နယလ်ွှတ်ဖတာ ်

သည် ဤဥပ္ဖဒကုိ ပပ္ဋ္ဌာန်ေးလိုက်သည်။ 

 

အခန်ား (၁) 

အမည်န င ်အဓိြပ ယ်ရဖ ်ပြခ က ်

၁။  ဤဥပ္ဖဒကုိ ကယ ားပြည်နယ်စည်ြင်သ ယ ရ ားအဖ  ွဲ့မ  ား 

ဥြရေ ဟု ဖခေါ်တ င်ဖစ မည်။ 



၂ 

၂။ ဤဥပ္ဖဒတ င်ပ္ါ  ဖိသာ ဖအာက်ပ္ါ စကာေး ပ်္မျာေးသည ်

ဖ ာပ်ပ္ပ္ါအတိုင်ေး အဓိပ္ပာယသ်က်ဖ ာက်ဖစ မည် - 

(က) စည်ြင်သ ယ ရ ားအဖ  ွဲ့  ိသုည်မ ာ စည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် ွက ်န် နယ်နိမိတ ်

ပုိ္င်ေးပခာေးသတ်မ တ်၍    ွဲ့စည်ေးဖသာအ   ွဲ့ကုိ  ိသုည။် 

ယင်ေးစကာေး ပ်္တ င် ဖကာ်မတီ၊ ဝန်ထမ်ေးအ   ွဲ့တို့် ပ္ါဝင် 

သည်။ 

( ခ ) ဝန်ကက ားဌ န  ိသုည်မ ာ ကယာေးပပ္ည်နယစ်ည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးဝန်ကကီေးဌာနကုိ  ိသုည်။ 

( ဂ ) ဝန်ကက ား  ိသုည်မ ာ ကယာေးပပ္ည်နယစ်ည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးဝန်ကကီေးဌာန၊ ဝန်ကကီေးကုိ  ိသုည်။ 

(ဃ) ညွှန် က ားရ ားမ  ား  ိသုည်မ ာ ကယာေးပပ္ည်နယစ်ည်ပ္င်   

သာယာဖ ေးအ   ွဲ့၊ ရုံေးဝန်ထမ်ေးအကကီေးအမ  ေးကုိ  ိသုည်။ 

( င ) ရက ်မတ   ိသုည်မ ာ ဤဥပ္ဖဒအ     ွဲ့စည်ေးဖသာ 

စည်ပ္င်သာယာဖ ေးဖကာ်မတကုိီ  ိသုည်။ 

( စ ) ဝန်ထမ်ားအဖ  ွဲ့  ိသုည်မ ာ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့၏ 

ရုံေးဝန်ထမ်ေးအ   ွဲ့ကုိ  ိသုည်။ 

( )  အမှုရဆ င်အ    ိ  ုိသည်မ ာ မမိ ွဲ့နယစ်ည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ ရုံေးဝန်ထမ်ေးအကကီေးအမ  ေးကိ ု ိသုည်။ 

( ဇ )  စည်ားကမ်ားမ  ား  ိသုည်မ ာ ဤဥပ္ဖဒပ္ါ လုပ်္ငန်ေးမျာေး 

  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ကယာေးပပ္ည်နယ်စည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

ဝန်ကကီေးဌာနက ထတု်ပပ္န်ဖသာ စည်ေးကမ်ေးမျာေးကိ ု

 ိသုည။် 

၃ 

( စျ) အနတ  ယ ် ိရစနုိင်ရသ  လုြ်ငန်ား  ိသုည်မ ာ 

လုပ်္ငန်ေးသဘာဝအ  လည်ေးဖကာင်ေး၊ လုပ်္ငန်ေး    

ဖ ာင် ွက်ပုံ္၊ ဖ ာင် က်ွနည်ေးမျာေးအ  လညေ်းဖကာင်ေး 

လ ၏အသက် သုိ့်မဟတု် ကျန်ေးမာဖ ေးကို အ တ ာယ ်

ပ စ်ဖစ ုိင်ဖသာ၊ ပ္စစည်ေးမျာေးကိ ု ထခိိုက်ပ္ျက်စီေးဖစ ုိင် 

ဖသာ သုိ့်မဟတု် အဖ  ှောက်အယ က် ပ စ်ဖစ ုိင်ဖသာ 

လုပ်္ငန်ေးကုိ  ိသုည်။ 

(ည) အခ န်  ိသုည်မ ာ ဤဥပ္ဖဒအ  စည်ေးကကပ်္သည့််အခ န် 

ကုိ  ိသုည်။ ယင်ေးစကာေး ပ်္တ င် အခ န်၊ အခ၊ 

အဖကာက်  င့််ဒဏဖ်ကကေးတို့်လည်ေး ပ္ါဝင်သည်။ 

( ဋ )  အရန ားယ ဉ်  ိသုည်မ ာ ခ ီေးသည်၊ ကုန်ပ္စစည်ေး 

သယ်ပုိ့္် န် အခဖကကေးဖင ယ ၍ သယ်ယ ပုိ့္်ဖ ာင်ပခင်ေး၊ 

င ာေး မ်ေးပခင်ေးပပ္ သည့်် လ အင်အာေး သုိ့်မဟတု် တ ိစဆာန် 

အင်အာေးကိုအသုံေးပပ္ ဖသာ ဘီေးတပ်္ယာဉကုိ်  ိသုည်။ 

( ဌ ) အရန ားယ ဉ်ရမ င်ားသူ  ိသုည်မ ာ အဖ  ေးယာဉကုိ် 

နင်ေးသ ၊ တ န်ေးသ ၊    သ ၊ ဖမာင်ေးသ ကုိ  ိသုည်။ 

( ဍ )  ကူားတိုို့လုြ်ငန်ား  ိသုည်မ ာ ပမစ်၊ ဖချာင်ေး သုိ့်မဟတု ်

အင်ေးမျာေးတ င် ခ ေီးသည်၊ ကုန်ပ္စစည်ေး၊ တိ စဆာန်၊ ယာဉ ်

မျာေးကို အခဖကကေးဖင ယ ၍ ဖလ ၊ သမဗန်၊ စက်တပ်္ 

ဖ ယာဉ၊် သဖဘဘာစသညတ်ို့်ပ င့်် သယ်ယ ပုိ့္်ဖ ာင် 

သည့်် အမျာေးပပ္ည်သ  ုိင် ာ က ေးတုိ့်လုပ်္ငန်ေးကုိ  ုိသည်။ 

ယင်ေးစကာေး ပ်္တ င် က ေးတို့်၊ တတံာေး၊ က ေးတို့် ိပ်္ခံ၊ 

က ေးတို့် ိပ်္တို့်လည်ေး ပ္ါဝင်သည်။ 



၄ 

( ဎ ) မမိ ွဲ့နယ်စည်ြင်သ ယ ရ ားနယ်နိမိတ်  ိသုည်မ ာ 

မမိ ွဲ့နယခ်   စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်ပ င့်် သီေးပခာေး 

သတ်မ တထ်ာေးဖသာ ဖဒသမ အပ္ သက် ိင်ု ာ မမိ ွဲ့နယ ်

အတ င်ေး စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ ဖ ာင် ွက် 

 ုိင် န် အမိန့််ဖကကာပ်ငာစာထတု်ပပ္န်၍ သတ်မ တ် 

ဖကကညာမပီ္ေး    ွဲ့စည်ေးထာေးသည့်် မမိ ွဲ့နယစ်ည်ပ္င် 

သာယာဖ ေး နယ်နိမိတတ်စ်ခုလံေုးကို  ိသုည်။ 

(ဏ) မမိ ွဲ့နယ်ခ  စည်ြင်သ ယ ရ ားနယ်နိမိတ်  ိသုည်မ ာ 

  မမိ ွဲ့နယ်ခ  အပ စ် သတ်မ တ်ဖကကညာမပီ္ေးပ စ်ဖသာ နယ်ဖပမ   

   ဖဒသအတ င်ေး  ိမမိ ွဲ့  င့်် ဖကျေးလက်ဖဒသမျာေးအတ င်ေး 

  စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် ွက် န်  

   အလို့်င ာ အမိန့််ဖကကာ်ပငာစာ ထတုပ်ပ္န်သတ်မ တ်  

   ထာေးဖသာ နယ်နိမိတ်ကုိ  ိသုည်။ 

(တ) မမိ ွဲ့စည်ြင်သ ယ ရ ားနယ်နိမိတ်   ိုသည်မ ာ 

သက် ိုင် ာ ဥပ္ဖဒအ  မမိ ွဲ့အပ စ်သတ်မ တ် ဖကကညာ 

ထာေးဖသာ ဖဒသအတ င်ေး မမိ ွဲ့ပပ္ စည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

လုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ ဖ ာင် ွက် ုိင် န် အမိန့််ဖကကာ်ပငာစာ 

ထတု်ပပ္န်သတ်မ တထ်ာေးဖသာ နယ်နိမိတ်ကုိ  ိသုည်။ 

(ထ) အပခ ားြုဂ္ဂလိက စ ားြ  ားပဖစ်ဝန်ရဆ င်မှုလုြ်ငန်ား 

 ိသုည်မ ာ ကယာေးပပ္ည်နယ်စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ 

မျာေးဥပ္ဖဒတ င် တိကျစ ာ သတ်မ တ်ဖ ာ်ပပ္ထာေးဖသာ 

ပု္ဂဂလိက စီေးပ္ ာေးပ စ် ဝန်ဖ ာင်မှုလုပ်္ငန်ေးမျာေးမ အပ္ 

ပု္ဂဂလိကတစ်ဦေးပခင်ေးပ စ်ဖစ၊ အစုစပ်္ သုိ့်မဟတု်  က်စပ်္ 

၅ 

ပ စ်ဖစ၊ အသင်ေး သုိ့်မဟတု် ကုမပဏတီညဖ်ထာင်၍ 

ပ စ်ဖစ ပု္ဂဂလိက သုိ့်မဟတု ် ကုိယ်ပုိ္င်အကျ ိေးအပမတ ်

   ဖိစ န် လုပ်္ကုိင်ဖ ာင် ွကဖ်သာ အပခာေးပု္ဂဂလကိ 

စီေးပ္ ာေးပ စ် ဝန်ဖ ာင်မှုလုပ်္ငန်ေးတစ် ပ်္ ပ်္ကုိ  ိသုည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၆ 

အခန်ား (၂) 

စည်ြင်သ ယ ရ ားအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စညာ်းပခင်ား 

၃။ ဝန်ကကီေးဌာနသည ် ကယာေးပပ္ည်နယ်အစုိေး အ   ွဲ့၏ သဖဘာ 

တ ညီချက်ပ င့်် ကယာေးပပ္ည်နယ်အတ င်ေး စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေးကိ ု

ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး    ွဲ့စည်ေး ုိင်သည ်- 

(က) မမိ ွဲ့နယ်တစ်ခုကုိ ပ စ်ဖစ၊ မမိ ွဲ့နယ်ခ  တစ်ခုကုိ ပ စ်ဖစ၊ မမိ ွဲ့ 

တစ်မမိ ွဲ့ကုိ ပ စ်ဖစ၊ နယ်နိမိတ်ချင ်း  က်စပ်္လျက် 

  ိဖသာ မမိ ွဲ့နယ်မျာေး သုိ့်မဟတု် မမိ ွဲ့နယခ်  မျာေး သုိ့်မဟတု ်

မမိ ွဲ့မျာေးကုိစုစည်ေး၍ ပ စ်ဖစ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေး 

မျာေးဖ ာင် ွက ်န် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ကုိ    ွဲ့စည်ေး 

ပခင်ေး၊ ဖပပ္ာင်ေးလ ပပ္င် င်ပခင်ေး သုိ့်မဟတု်  ျက်သိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( ခ ) ပု္ဒ်မခ   (က) အ     ွဲ့စည်ေး ာတ င် မမိ ွဲ့နယစ်ည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ နယ်နိမိတ် သုိ့်မဟတု ် မမိ ွဲ့နယခ်   

စည်ပ္င်သာယာဖ ေး နယ်နိမိတ်အတ င်ေး  ိ မမိ ွဲ့မျာေး 

သုိ့်မဟတု ် မမိ ွဲ့  င့်တ်စ် က်တညေ်း  ဖိသာ ဖကျေး ွာမျာေး 

သုိ့်မဟတု ်မမိ ွဲ့အသ င်   ံွဲ့မ ိ ေးတိေုးတက်ဖနဖသာ ဖကျေး ာွ 

မျာေး၌ မမိ ွဲ့ပပ္ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် ွက် 

 န် မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်ကုိ သတ်မ တ်ပခင်ေး။ 

 

 

၇ 

အခန်ား (၃) 

ရက ်မတ ဖ  ွဲ့စညာ်းပခင်ား 

၄။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေး၏ တာဝန်  င့် ်
လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကုိ ကျင့််သုံေးဖ ာင် ွက် ုိင်ဖစဖ ေးအတ က် ကယာေးပပ္ည်နယ် 
အစုိေး အ   ွဲ့၏ သဖဘာတ ညခီျက်ပ င့်် သင့််ဖလျာ်ဖသာ  ုိင်ငံသာေးမျာေး 
ပ္ါဝင်သည့်် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးဖကာ်မတီကုိ    ွဲ့စည်ေး ုိင်သည်။ 

၅။  ဝန်ကကီေးဌာနသည ် ဖကာ်မတီကုိ ပပ္ည်သ ူ့ဝန်ထမ်ေး မဟတု်ဖသာ 
သင့််ဖလျာ်သည့််  ုိင်ငံသာေး (၄)ဦေး  င့် ်သက် ုိင် ာဌာန၊ အ   ွဲ့အစည်ေးမျာေးမ  
ပပ္ည်သ ူ့ဝန်ထမ်ေး (၃)ဦေးအပ္ါအဝင် ဖကာ်မတ ီ (၇)ဦေးပ င့််    ွဲ့စည်ေး မည်။ 
လိုအပ်္ပ္ါက သင့််ဖလျာဖ်သာ အဖ အတ က်ထိ တိုေးပမြှင့််   ွဲ့စညေ်း ုိင်သည်။ 

၆။  (က) ဖကာ်မတီ   ွဲ့စညေ်း ာတ င် ပပ္ညသ် ူ့ဝန်ထမ်ေးမဟတုဖ်သာ 
   ုိင်ငံသာေး (၄)ဦေးကုိ သက် ိင်ု ာနယ်နိမိတအ်တ င်ေး 
  ဖနထုိင်ဖသာ အမျာေးပပ္ည်သ ၏ သဖဘာ  ဒပ င့်် ပ စ်ဖစ၊ 
    ဒမ ဖပ္ေးပခင်ေးပ င့်် ပ စ်ဖစ ဖ ွေးချယ် မည်။ 

( ခ )  ပု္ဒ်မခ   (က)ပ္ါ ဖကာ်မတီဝင်တစ်ဦေးဦေးသည ်သက်တမ်ေး 
  ကာလမကုန် ုံေးမီ ဖကာ်မတီဝင်အပ စ်မ   ှုတ်ထ က်ပခင်ေး  
   ဖကကာင့်် ပ စ်ဖစ၊  က်လက် တာဝန်ထမ်ေးဖ ာင် ုိင်စ မ်ေး  
   မ  ိပခင်ေးဖကကာင့်် ပ စ်ဖစ၊ က ယ်လ န်ပခင်ေးဖကကာင့်် ပ စ်ဖစ၊ 
  အပခာေးအဖကကာင်ေး တစ်ခုခုဖကကာင့်် ပ စ်ဖစ ဖကာ်မတီဝင်  
   ဖန ာလစ်လပ်္လျှင် ပု္ဒ်မခ   (က)ပ္ါ နည်ေးလမ်ေးအတိုင်ေး 
  ဖ ွေးချယ် မည်။ 

၇။ အမှုဖ ာင်အ ာ  ိသည်  ာထ ေးအဖလျာက် ဖကာ်မတီ၏ 
အတ င်ေးဖ ေးမ  ေးပ စ်သည်။ ထို့်အပပ္င် ရုံေးဝန်ထမ်ေးအ   ွဲ့သည် သက် ိုင် ာ 
ဖကာ်မတ၏ီရုံေးအ   ွဲ့လည်ေး ပ စ်သည။် 



၈ 

၈။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် ဖကာ်မတီဝင်မျာေး၏  ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကိ ုကယာေး 

ပပ္ည်နယ်အစုိေး အ   ွဲ့၏ အတညပ်ပ္ ချက်ပ င့်် သတ်မ တ်ဖပ္ေး ုိင်သည်။ 

၉။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် ဖကာ်မတီ၏သက်တမ်ေးသည် ကယာေးပပ္ည်နယ် 

လွှတ်ဖတာ်၏ သက်တမ်ေးအတိုင်ေးပ စ်သည။် ပု္ဒ်မ ၆၊ ပု္ဒ်မခ   (က)ပ္ါ 

ဖကာ်မတီဝင် တစ်ဦေးဦေးလစ်လပ်္၍ ယင်ေးဖန ာတ င် ပ ည့််စ က်ဖ ွေးချယ် 

ခံ သ ၏သက်တမ်ေးသည ် ကယာေးပပ္ည်နယလ်ွှတဖ်တာ၏် ကျန်  သိည့်် 

သက်တမ်ေးကုန် ံေုးသည်အထသိာ ပ စ်သည်။ 

၁၀။  ဝန်ကကီေးဌာနသည် ဖကာ်မတကုိီ    ွဲ့စညေ်းပခင်ေးမပပ္  ုိင်သည့်် 

အခါတ င် ပ စ်ဖစ၊    ွဲ့စညေ်းထာေးသည့်် ဖကာ်မတီသည် ယင်ေး၏တာဝန်     

  င့် ် လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကို ဖ ာင် က်ွ ုိင်စ မ်ေးမ  သိည့််အခါတ င် ပ စ်ဖစ 

ဖကာ်မတ၏ီ တာဝန်  င့််လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကို ကျင့််သုံေးဖ ာင် ွကဖ်စ န် 

အမှုဖ ာင်အ ာ  ိကုိ တာဝန်ဖပ္ေးအပ်္ ုိင်သည။် 

၁၁။ ဖကာ်မတီသည် ကုိယ်ပုိ္င်အမည်၊ ကုိယ်ပုိ္င်တံ ိပ်္ပ င့်် ဖ ာင် ွက် 

ပုိ္င်ခ င့််၊ စဉ ်က်မပပ္တ်  က်ခဖံ ာင် က်ွပုိ္င်ခ င့််၊ တ ာေးစ   ိ ုိုင်ခ င့််၊ 

တ ာေးစ  ခံ ုိင်ခ င့််   ိဖစ မည။် 

 

 

 

 

 

၉ 

အခန်ား (၄) 

လုြ်ငန်ားတ ဝန်မ  ား 

၁၂။ ဖကာ်မတသီည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့၏ ဖအာက်ပ္ါ လုပ်္ငန်ေး 

တာဝန်မျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ဤဥပ္ဖဒ  င့််အည ီ အဖကာင်အထညဖ် ာ ်

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္က ပ်္က ပခင်ေးပပ္  မည် - 

(က) မမိ ွဲ့ပပ္  င့်် ဖကျေးလက်ဖဒသ စီမံကိန်ေးမျာေး ဖ ေး    

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( ခ ) ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် ွက်ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) သန့််  င်ေးဖ ေး  င့် ်ပ္တ်ဝန်ေးကျင်ထိန်ေးသိမ်ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး 

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဃ) မိလလာလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( င ) လမ်ေးမီေးဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ဖ ာင် က်ွပခင်ေး၊ 

( စ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် ဖ ေးမျာေး တည်ဖထာင်ပခင်ေး၊ 

ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( ) ပု္ဂဂလိကပုိ္င် ဖ ေးမျာေး တည်ဖထာင်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ 

ပခင်ေး၊ 

( ဇ ) က  ၊   ှောေး ပ္  ဖ ေးမျာေး တညဖ်ထာင်ပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

( စျ) လမ်ေးဖဘေးဖ ေး ိုင်မျာေး ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

(ည) မုန့်် ုိမျာေး၊ စာေးဖသာက် ိုင်မျာေး ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

( ဋ ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ လုပ်္ငန်ေးမျာေး ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 



၁၀ 

( ဌ ) မီေးဖဘေး၊ ဖ ဖဘေး၊ ဖလဖဘေး၊ သဘာဝဖဘေးအ တ ာယ ်

ကကိ တင်ကာက ယ်ဖ ေး အဖထာက်အက ပပ္  လုပ်္ငန်ေးမျာေး 

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( ဍ )  သာေးသတ်ရုံမျာေး တညဖ်ထာင်ပခင်ေး၊ စာေးသုံေး န် 

ဖပခဖလေးဖချာင်ေး တ ိစဆာန်မျာေး သတပ် တ်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ 

အသာေးဖ ာင်ေးချပခင်ေးကုိ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

( ဎ )  က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးမျာေး စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး၊ 

(ဏ)  အဖပ္ါင် ိုင်လုပ်္ငန်ေးမျာေး ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

(တ) အဖ  ေးယာဉမ်ျာေး စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး၊ 

(ထ) လမ်ေး၊ တံတာေးမျာေးတည်ဖ ာက်ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေး 

  ပခင်ေး၊ 

( ဒ ) လမ်ေးစညေ်းကမ်ေး  င့်် လမ်ေးအသုံေးချမှု သတ်မ တ်ပခင်ေး၊  

   လမ်ေးအမည် သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ အဖ ာက်အအုံအမ တ ်

  သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ 

( ဓ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် အဖ ာက်အအုံမျာေး 

ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( န ) မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေး နယ်နိမိတ်အတ င်ေး အဖ ာက် 

အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

( ပ္ ) ဝန်ကကီေးဌာန၏ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

  နယ်နိမိတပ်ပ္င်ပ္  ိ ဖကျေးလက်ဖဒသတို့်တ င် နယ်နိမိတ ်

  ပုိ္င်ေးပခာေး သတ်မ တဖ်ကကညာ၍ ယင်ေးနယ်နိမိတအ်တ င်ေး 

  ပု္ဂဂလိကပုိ္င် အဖ ာက်အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ 

  ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

၁၁ 

(   ) ကျ ေးဖကျာ်အဖ ာက်အအုံမျာေး၊ ကျ ေးဖကျာ် ပ်္က က်မျာေး 

 ျက်သိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( ဗ ) တည်ေးခိခုန်ေးမျာေး၊ အခန်ေးလိက်ုင ာေး မ်ေးဖသာ အဖ ာက် 

အအုံမျာေး   င့််လ စ်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး  င့်် စည်ပ္င် 

သာယာဖ ေး ိုင် ာ ကိစစမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍  ဟိုတယ်၊ 

မုိတယ်၊ အင်ေး၊ ဧည့််ဖဂဟာ  င့််တည်ေးခုိခန်ေးမျာေး စစ်ဖ ေး 

ပခင်ေး၊ 

(ဘ) မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး တိ စဆာန်မျာေး 

ထာေး  ပိခင်ေး၊ ဖမ ေးပမ ပခင်ေးကုိ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ တ ိစဆာန် 

အဖသဖကာင်မျာေးကုိ သုတ်သင်  င်ေးလင်ေးဖစပခင်ေး၊ 

( မ ) ဖလလ င့််သ ာေးလာဖနဖသာ ရ ေးသ ပ်္သ ၊ ကုဋ္ဌ  နှောဖ ာဂါ 

စ  ကပ်္သ   င့်် ဖတာင်ေး မ်ေးစာေးသ မျာေးကုိ  မ်ေး ီေး၍ 

သက် ိုင် ာသုိ့်အပ်္  ပံခင်ေး၊ 

(ယ) ဖလလ င့််သ ာေးလာဖနဖသာ တ ိစဆာန်မျာေးကုိ  မ်ေး ီေး 

ထိန်ေးသိမ်ေး စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး၊ 

(   ) ပ္န်ေးဥယျာဉ်၊ ပ္န်ေးခခံ၊ ကစာေးက င်ေး၊ ဖ က ေးကန်၊ ဖ ချ ိေး ိပ်္၊ 

အပ္န်ေးဖပ ဖန ာမျာေး တည်ဖထာင်ပခင်ေး၊ စီမံခန့််ခ  ပခင်ေး၊ 

ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေး၊ 

(လ) သုသာန်မျာေး သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး  င့် ်သမဂဂ လ် 

  စက်မျာေး တညဖ်ထာင်ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( ဝ ) ဝန်ကကီေးဌာန၏ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် သုသာန်မျာေးကုိ  ျက်သိမ်ေး 

ပခင်ေး၊  ျက်သိမ်ေးသည့််သုသာန်ဖပမကုိ အပခာေးနည်ေး 

အသုံေးပပ္ ပခင်ေး၊ 



၁၂ 

(သ) ခရ ီးသညတ်င်ယာဉ်နှင  ် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်န ီးစခန်ီးမ ာီး 

တည်ထ ာင်ဖွင ်လှစ်ခခင်ီး၊ စ မံခန ခ်ွွဲခခင်ီး၊ * 

(ဟ) အမျာေးပပ္ည်သ  အကျ ိေးပပ္  အပခာေးစည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

  လုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ * 

( ဠ ) ဝန်ကကီေးဌာနက အခါအာေးဖလျာ်စ ာ သတ်မ တ်ဖပ္ေးသည့်် 

လုပ်္ငန်ေးတာဝန်မျာေးကိ ုဖ ာင် ွက်ပခင်ေး။ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ * ၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ထန တွင် ခပင်ဆင်သည။် } 

၁၃ 

အခန်ား (၅) 

ရက ်မတ ၏ လုြ်ြုိင်ခ င် မ  ား 

၁၃။ ဝန်ကကီေးဌာန၏ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် ဖကာ်မတီသည ် ဖအာက်ပ္ါတို့်ကုိ 

ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 

(က) တည်  ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒမျာေး  င့်အ်ညီ စည်ပ္င် 

   သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့်် သက် ိုင်ဖသာ အခ န် 

  အမျ ိေးအစာေး  င့််  ှုန်ေးထာေးသတ်မ တပ်ခင်ေး၊ ပပ္င် င် 

   သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ စည်ေးကကပ်္ပခင်ေး  င့်် ဖကာက်ခပံခင်ေး၊ 

( ခ ) ပပ္ညဖ်ထာင်စုအစုိေး ထံမ  ပ စ်ဖစ၊ ပပ္ည်နယ်အစုိေး ထံမ  

  ပ စ်ဖစ၊ ပပ္ညတ် င်ေးပပ္ည်ပ္ အ   ွဲ့အစည်ေးမျာေးထံမ  ပ စ်ဖစ၊ 

  စည်ပ္င်သာယာဖ ေး  င့်် သက် ုိင်ဖသာ ဖင ဖကကေး ုိင် ာ  

   အ   ွဲ့အစည်ေးမျာေးထံမ  ပ စ်ဖစ၊ ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ 

   တည်ဖထာင်  င့််လ စ်ထာေးဖသာ ဘဏ်မျာေးမ  ပ စ်ဖစ  

   တည်  ဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့် ်အညီ  

   ဖင ဖချေးယ ပခင်ေး၊ အဖထာက်အပံ့္်မျာေး  ယ ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) ပပ္ညတ် င်ေး ပပ္ည်ပ္ အ   ွဲ့အစညေ်း သုိ့်မဟတု ် ပပ္ညတ် င်ေး 

  ပပ္ည်ပ္ပု္ဂဂိ လတ်ို့်  င့်် က်သ ယ်၍ စည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

  အဖထာက်အက ပပ္  လုပ်္ငန်ေးမျာေးကို ဖ ာင် က်ွပခင်ေး၊ 

(ဃ) အဖ ာက်အအုံမျာေး င ာေး မ်ေး၍ ပ စ်ဖစ၊ ဖပမမျာေး 

င ာေး မ်ေး၍ ပ စ်ဖစ၊ အပခာေးနည်ေးပ င့်် ပ စ်ဖစ    ိသည့်် 

 ုိင်ငံပခာေးဖင ကုိ တည်  ဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးမျဉ်ေးစည်ေးကမ်ေးမျာေး 

  င့််အညီ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးအတ က် 

သုံေးစ  ပခင်ေး၊ 



၁၄ 

( င )  ုိင်ငံဖတာ်ကာက ယ်ဖ ေး  င့် ်သက် ိင်ုသည့်် သုိ့်မဟတု ်

  လျှ ိွဲ့ဝ က်အ င့်် သတ်မ တထ်ာေးသည့်် အဖ ာက်အအုံ 

  မျာေးမ အပ္  ုိင်ငံပုိ္င်အဖ ာက်အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ 

  ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ထိန်ေးသိမ်ေးပခင်ေးတုိ့်  င့််စပ်္လျဉ်ေး၍ ဤဥပ္ဖဒ  

     င့််အညီ စစ်ဖ ေးပခင်ေး၊ စစ်ဖ ေးဖတ ွဲ့  ိချက်ကုိတင်ပပ္ပခင်ေး၊ 

( စ ) ဖကာ်မတီပုိ္င် အဖ ာက်အအုံ  င့််ဖပမမျာေးကို င ာေး မ်ေး 

  ပခင်ေး၊ ဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ စည်ေးကမ်ေးဖ ာက် ျက်ဖသာ င ာေး မ်ေး  

   သ မျာေးအာေး  ယ ် ာေးပခင်ေး၊ ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ တ ာေးစ   ိ ု

  ပခင်ေး။ 

၁၄။  ဖကာ်မတီသည် ဖအာက်ပ္ါတို့်ကုိ ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 

(က) တည်  ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒမျာေး  င့််အညီ စည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ စည်ေးကမ်ေးမျာေး 

ဖ ေး   တင်ပပ္ပခင်ေး၊ 

( ခ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် န်ပုံ္ဖင ပ င့်် လုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ 

တည်  ဥပ္ဖဒ၊ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး  င့််အည ီ အဖကာင် 

အထညဖ် ာ်ဖ ာင် ွက်ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) လုပ်္ငန်ေးလုိအပ်္ချက်အ  လုပ်္ငန်ေးမျာေးအလုိက် အ   ွဲ့ငယ် 

မျာေး   ွဲ့စည်ေး၍ ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

(ဃ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး ပုိ္မုိထဖိ ာက်စ ာ 

ဖ ာင် ွက် ုိင်ဖစ န် ဖခတ်မီတုိေးတက်သည့်် နည်ေးလမ်ေး 

မျာေး၊ စနစ်မျာေးပ င့်် ဖ ာင် ွက်ပခင်ေး၊ 

၁၅ 

( င ) လုပ်္ငန်ေးတာဝန်မျာေးကုိ ဖ ာင် ွက် ာတ င် လုိအပ်္ပ္ါက 

သက် ိုင် ာ အစုိေး ဌာန၊ အ   ွဲ့အစည်ေးမျာေး  င့်် ညြှိ ိှုင်ေး 

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( စ ) ဝန်ကကီေးဌာနက အခါအာေးဖလျာ်စ ာ အပ်္  င်ေးသည့်် 

လပ်ု္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကို ကျင့််သုံေးပခင်ေး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁၆ 

အခန်ား (၆) 

အခ န်စညာ်း ကြ်ရက က်ခပံခင်ား 

၁၅။ ဖကာ်မတသီည် ဝန်ကကီေးဌာန၏ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် မမိ ွဲ့နယ်စည်ပ္င် 

သာယာဖ ေးနယ်နိမိတတ် င် ပ စ်ဖစ၊ မမိ ွဲ့နယ်ခ  စည်ပ္င်သာယာဖ ေး 

နယ်နိမိတတ် င် ပ စ်ဖစ၊ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတတ် င် ပ စ်ဖစ 

ဖအာက်ပ္ါအခ န်မျာေးကို စည်ေးကကပ်္ဖကာက်ခံ ုိင်သည် - 

(က)  အဖ ာက်အအုံ  င့်် ဖပမခ န်၊ 

( ခ ) ဖ ခ န်၊ လမ်ေးမီေးခ န်၊ အမိှုက်  င့််အညစ်အဖကကေးခ န်၊ 

အမျာေးသုံေးအိမ်သာခ န်၊ 

( ဂ ) ယာဉမ်ျာေး၊ လ စီေး  င့််ဝန်တင် တိ စဆာန်မျာေး၊ အိမ်ဖမ ေး 

ဖခ ေး  င့််အပခာေးတိ စဆာန်မျာေးအဖပ္ေါ် ဖကာက်ခံသည့်် 

အခ န်၊ 

(ဃ) ပပ္င်ပ္မ  မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတအ်တ င်ေး 

ဝင်ဖ ာက် ပ်္နှောေးဖသာ ယာဉမ်ျာေး၊ လ စီေး  င့် ် ဝန်တင် 

တ ိစဆာန်မျာေးအဖပ္ေါ် ဖကာက်ခံသည့််အခ န်၊ 

( င ) ဤဥပ္ဖဒကခ င့််ပပ္ သည့်် စည်ပ္င်သာယာဖ ေး ိင်ု ာ 

အပခာေးအခ န်မျာေး။ 

၁၆။ ဖကာ်မတသီည ်ဖအာက်ပ္ါအချက်မျာေးအဖပ္ေါ် အဖပခခ၍ံ အခ န် 

စည်ေးကကပ်္ပခင်ေး၊ ဖကာက်ခပံခင်ေးပပ္  မည ်- 

(က) အဖ ာက်အအုံ  င့် ် ဖပမခ န်တို့်ကုိ စည်ေးကကပ်္ ာတ င် 

တစ်  စ်င ာေး မ်ေးခ တန်ဘုိေး၏ ၁၀  ာခိုင် ှုန်ေးထက် 

မပုိ္ဖစဘ  စည်ေးကကပ်္ န်၊ 

၁၇ 

( ခ )  ဝန်ဖ ာင်ခ န်မျာေး စည်ေးကကပ်္ ာတ င် ဝင်ဖင   င့််အသုံေး 

စ တိ် မျှတဖစ န်၊ 

( ဂ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး တိုေးချ ွဲ့ဖ ာင် ွက ်

   ုိင်ဖစ န်၊ 

(ဃ) အဖ ာက်အအုံ  င့််ဖပမခ န်ကုိ ပုိ္င်  င်ထံမ  စည်ေးကကပ်္ 

ဖကာက်ခံ န်  င့်် ဝန်ဖ ာင်ခ န်ကုိ လက်  ိဖနထိုင်သ  

ထံမ  စညေ်းကကပ်္ဖကာက်ခံ န်၊ 

( င ) အစုိေး ကစီမံခန့််ခ  ဖသာ ပု္ဂဂလိကပုိ္င် အဖ ာက်အအုံ 

  င့် ် ဖပမခ န်တို့်ကုိ စည်ေးကကပ်္ ာတ င် ယင်ေးအဖ ာက် 

အအုံ  င့််ဖပမမ  ဝင်ဖင အာေးလံုေး၏ ၅  ာခိုင် ှုန်ေး ထက် 

မပုိ္ဖစဘ  စည်ေးကကပ်္ န်။ 

၁၇။ ဖကာ်မတသီည် အဖ ာက်အအုံ  င့်ဖ်ပမခ န်၊ ဝန်ဖ ာင်ခ န်မျာေး 

စည်ေးကကပ်္ဖကာက်ခ ံန် အဖ ာက်အအုံ  င့် ် ဖပမ၏တစ်  စ်င ာေး မ်ေးခ  

တန် ုိေးကုိ အခါအာေးဖလျာ်စ ာ သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ ပပ္င် င်ပခင်ေး ပပ္  ုိင်သည်။ 

၁၈။ ဖကာ်မတသီည ် စည်ပ္င်သာယာဖ ေး ိုင် ာ လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်ခ 

မျာေး၊ အ   ွဲ့ပုိ္င်ဖ ေးမျာေးမ  ဖ ေး ုိင်ခန်ေးခ၊ ဖ ေးဖကာက်မျာေး  င့်် ပု္ဂဂလိကပုိ္င် 

ဖ ေးမျာေး တညဖ်ထာင်ခ င့််လိုင်စင်ခတို့်ကုိ အခါအာေးဖလျာ်စ ာ သတ်မ တ် 

ဖကာက်ခံပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ဖကာက်ခံပခင်ေး ပပ္  ုိင်သည်။ 

၁၉။ ဖကာ်မတသီည် အခ န်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ  ျက်သိမ်ေးပခင်ေး၊ အခ န် 

ဖပ္ေးဖ ာင်ပခင်ေးမ  ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ဖလျှာပ်္စ်ပခင်ေးတို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 



၁၈ 

(က) စည်ေးကကပ်္ဖသာ အခ န်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ ဝန်ကကီေးဌာန၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့််  ျက်သိမ်ေးပခင်ေး သုိ့်မဟတု ်  ှုန်ေးထာေး 

ပပ္င် င်ပခင်ေး သုိ့်မဟတု် ဖကာက်ခပံခင်ေးကုိ ဖခတတ 

 ပ်္ ိုင်ေးထာေးပခင်ေး၊ 

( ခ ) ခိုင်လံဖုသာအဖကကာင်ေး  ိပ္ါက အခ န်ထမ်ေး တစ်ဦေးဦေး 

ဖပ္ေးဖ ာင် န်  ဖိသာအခ န်ကုိ ကင်ေးလ တ်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု် ဖလျှာ်ပ္စ်ပခင်ေး သုိ့်မဟတု ် ပ္ယ် ျက်ပခင်ေး၊ 

ဖပ္ေးဖ ာင်မပီ္ေးဖသာအခ န်ကုိ ပပ္န်လညထ်တု်ဖပ္ေးပခင်ေး။ 

၂၀။ အမှုဖ ာင်အ ာ  ိသည် အခ န်ဖ က ေးကျန်တို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 

(က) အခ န်ဖ က ေးကျန်မျာေးကို ဖပမခ န်မဖပပ္ ကျန်ဖင ပ စ်ဘိ 

သက ့်သုိ့် ဖကာက်ခံပခင်ေး၊ 

( ခ ) ပု္ဒ်မခ   (က)ပ္ါ ကိစစဖ ာင် ွက ်န်အလို့်င ာ တည်   

ဥပ္ဖဒမျာေးအ  ဖကာလ်ိဖတတာ်အ ာ  ိ၏ လပ်ု္ပုိ္င်ခ င့်် 

မျာေးကိကုျင့််သုံေး ဖ ာင် က်ွပခင်ေး။ 

 

 

 

 

၁၉ 

အခန်ား (၇) 

စည်ြင်သ ယ ရ ားလုြ်ငန်ားမ  ားစ မံခန်ို့ခ  ပခင်ား 

၂၁။ ဖကာ်မတသီည ် မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယနိ်မိတ်အတ င်ေး   ိ

အဖ ာက်အအုံ၊ ဖပမတို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ဖအာက်ပ္ါကိစစ ပ်္မျာေးကိ ု

သက် ိုင် ာ ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ လိုက်နှော  

ဖ ာင် ွကဖ်စ န် အဖ ာက်အအုံပုိ္င်  င် သုိ့်မဟတု ် ဖပမပုိ္င်  င်  

သုိ့်မဟတု ် လက်  ဖိနထိုင်သ အာေး ညွှန်ကကာေးပခင်ေး၊ ဖ ာင် က်ွဖစပခင်ေး 

ပပ္  ုိင်သည် - 

(က) ခ င့််ပပ္ ချက်မ  ိဘ  ပ စ်ဖစ၊ ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တခ်ျက် 

မျာေး  င့်် ညညီ တ်မှုမ  ိဘ  ပ စ်ဖစ အဖ ာက်အအုံ 

ဖ ာက်လုပ်္သည်ကို သုိ့်မဟတု ် ပပ္င် င်ဖ ာက်လုပ်္ 

သည်ကုိ  ပ်္ ုိင်ေးထာေးဖစပခင်ေး၊ ပပ္န်လည်ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု ်မ ိ  ျက်ဖစပခင်ေး၊ 

( ခ ) အမျာေးပပ္ည်သ   င့််သက် ိုင်ဖသာ လမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ 

ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က်စသည်မျာေးဖပ္ေါ်တ င် အဖ ာက် 

အအုံ ပ စ်ဖစ၊ အဖ ာက်အအုံ၏ အစိတ်အပုိ္င်ေး    

ပ စ်ဖစ ကျ ေးဖကျာဖ် ာက်လုပ်္သည်ကိ ု  ယ ် ာေးဖစ 

ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) အမျာေးပပ္ည်သ   င့််သက် ိုင်ဖသာ လမ်ေး၊ တတံာေး 

တည်ဖ ာက်ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်မ မ်ေးမံပခင်ေးပပ္  ာတ င် 

မလ တ်ကင်ေးဖသာ အဖ ာက်အအုံ သုိ့်မဟတု ်

အဖ ာက်အအုံ၏  အစိတ်အပုိ္င်ေးကုိ   ယ ် ာေးဖစပခင်ေး၊ 



၂၀ 

(ဃ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်သည့်် သုိ့်မဟတု ် လ ဖနထိုင် န် 

   မသင့််ဖလျာ်သည့်် မမိ ွဲ့အဂဘါ ပ်္  င့်် မညီည တ်သည့်် 

   အဖ ာက်အအုံကုိ ပ စ်ဖစ၊ အဖ ာက်အအုံ၏ 

   အစိတ်အပုိ္င်ေးကုိ ပ စ်ဖစ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ မ ိ  ျက်ဖစပခင်ေး၊  

   မ ိ  ျက်ပခင်ေး သုိ့်မဟတု ် ဖနထိုင်သ မျာေးကို  ယ်  ာေး 

   ဖစပခင်ေး၊  ယ ် ာေးပခင်ေး၊ 

( င ) အဖ ာက်အအုံ၊ ဝန်ေးခခတံို့်ကုိ ဖ ေး သုိ့်မဟတု် ထံုေး  

   သုတဖ်စပခင်ေး၊ 

( စ ) ဝန်ေးခခံမခတ်သည့််ဖပမကုိ ဝန်ေးခခံခတ်ဖစပခင်ေး၊ မပပ္ ပပ္င်သည့််  

   ဝန်ေးခခံကုိ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

( ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်သည့်် သုိ့်မဟတု် သန့််  င်ေးသပ်္ ပ်္မှု   

   မ  ိသည့််သစ်ပ္င်၊ ချံ   ယ်မျာေးကိ ု ခတုထ် င်  င်ေးလင်ေး  

   ဖစပခင်ေး၊ ချ ိင့််ဝ မ်ေးကုိ ဖပမ ုိ့်ဖစပခင်ေး။ 

၂၂။ ပုဒ မ ၂၁ ပု္ဒ်မခ   (င)၊ (စ)  င့်(် )တို့်အ  လိက်ုနှောဖ ာင် ွက ်          

 န် လက်  ဖိနထိုင်သ အာေး ညွှန်ကကာေးလျှင် လက်  ိဖနထိုင်သ သည ်

ညွှန်ကကာေးသည့််အတိုင်ေး လိက်ုနှောဖ ာင် က်ွ မည်။ လက်  ိဖနထိုင်သ  

သည် တ ာေးဝင်အိမ်င ာေးပ စ်လျှင် ထိုကုန်ကျစ တိ်ကုိ အိမ်  င်ထံမ  

ဖတာင်ေးခံခ င့်် သုိ့်မဟတု် င ာေး မ်ေးခမ  ခု  ိမ်ခ င့််  သိည်။ 

၂၃။ ဖကာ်မတသီည ် မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယနိ်မိတ်အတ င်ေး   ိ

ဖ တ င်ေး၊ ဖ ကန်၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ မိလလာအညစ်အဖကကေးတို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

ဖအာက်ပ္ါကိစစ ပ်္မျာေးကို သက် ိုင် ာ ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးကမ်ေး 

မျာေး  င့််အညီ လိုက်နှောဖ ာင် ွကဖ်စ န် ပုိ္င်  င် သုိ့်မဟတု် ဖပမပုိ္င်  င် 

သုိ့်မဟတု ်လက်  ဖိနထိုင်သ အာေး ညွှန်ကကာေး ုိင်သည ်- 

၂၁ 

(က) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ ဖ တ င်ေး၊ ဖ ကန်၊ ဖ အုိင် 

မျာေးကိ ုကာ ဖံစပခင်ေး၊ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

( ခ ) ကျန်ေးမာဖ ေး  င့်် မညီည တဖ်သာ ဖ တ င်ေး၊ ဖ ကန်၊ 

ဖ ဖလ ာင်ကန်၊ ဖ စည်၊ ဖ အုိင်စသညတ်ို့်ကုိ 

ဖ ေးဖကကာ သုတ်သင်ဖစပခင်ေး၊ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ ဖ ပ ည့်် 

ဖစပခင်ေး၊  ုံေးအုပ်္ဖစပခင်ေး၊ 

( ဂ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံ၊ အဖ ာက်အအုံ  င့်ဖ်ပမဖပ္ေါ်မ  စီေး င်ေး 

သည့််ဖ ဖကကာင့်် အမျာေးပပ္ည်သ   င့််သက် ုိင်သသာလမ်ေး 

  င့် ် အပခာေးပ္စစည်ေးမျာေးကိ ု ထိခိက်ုပ္ျက်စီေးပခင်ေး မ   ိ

ဖစ န်  င့်် ဖ စီေးဖ လာဖကာင်ေးဖစ န် ဖ တံဖလျှာက်၊ 

ဖ  င်ေးပုိ္က်၊ ဖ ဖပမာင်ေးစသညတ်ို့်ကုိ ပပ္ လုပ်္ဖစပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု ်ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

(ဃ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံ၊ အဖ ာက်အအုံတို့်မ  ဖ ဖကာင်ေးမ န် 

စ ာ ထတု်ပ္စ် ုိင် န် ဖပမကုိပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ ဖကာမ်တီ၏ 

ညွှန်ကကာေးချက်  င့််အညီ လိုအပ်္သည့််ဖန ာမျာေးတ င် 

ဖ ဖပမာင်ေးတ ေးဖ ေါ် ဖစပခင်ေး၊ ဖ  ုိေးမျာေးအာေး ပ္တ်ဝန်ေးကျင် 

ညစ်ညမ်ေးမှုမပ စ်ဖစ န် စနစ်တကျ သန့််စင်မပီ္ေး စ န့််ပ္စ် 

ဖစပခင်ေး၊ 

( င ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံ၊ အဖ ာက်အအုံ  င့်် ဖပမတို့်တ င် 

ဖ    အိမ်သာ၊ ဖ ဖလာင်ေးအိမ်သာ၊ မိလလာပုိ္က်၊ မိလလာ 

ကန်စသညတ်ို့်ကုိ စီမံထာေး  ိဖစပခင်ေး၊ 



၂၂ 

( စ ) ခ င့််ပပ္ ချက်မ  ိဘ  ပ စ်ဖစ၊ ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တခ်ျက် 

မျာေး  င့််ညီည တ်မှုမ  ိဘ  ပ စ်ဖစ ပပ္ လုပ်္ထာေးသည့်် ဖ     

အိမ်သာ၊ ဖ ဖလာင်ေးအိမ်သာ၊ မိလလာပုိ္က်၊ မိလလာကန် 

စသညတ်ို့်ကုိ ပိ္တထ်ာေးဖစပခင်ေး သုိ့်မဟတု ်  ျက်သိမ်ေး 

ဖစပခင်ေး သုိ့်မဟတု ်ဖပပ္ာင်ေးလ ပပ္င် င်ဖစပခင်ေး၊ 

( ) မိလလာပုိ္က် သုိ့်မဟတု ် ဖ ပုိ္က်ကုိ အပခာေးသ တစ်ဦေး 

ပုိ္င် ိုင်သည့််  က်စပ်္ဖနဖသာဖပမကုိ ပ တ၍် 

ဖ ာင် ွက ်လျှင် ဖပမပုိ္င်  င်က ဖ ာင် က်ွခ င့််ပပ္  

ဖစပခင်ေး၊ 

( ဇ ) မိလလာပုိ္က်၊ ဖ ပုိ္က်ကုိ အပခာေးသ တစ်ဦေး၏ ဖပမကုိပ တ ်

၍ ဖ ာင် က်ွပခင်ေးဖကကာင့်် ဖပမပုိ္င်  င်တ င်နစ်နှောမှု 

  ိလျှင် ထုိနစ်နှောမှုအတ က် ဖကာ်မတီကသတ်မ တ်သည့်် 

သင့််ဖလျာဖ်သာ ဖလျာဖ်ကကေးဖင ကုိ မိလလာပုိ္က်၊ ဖ ပုိ္က် 

 က်သ ယ်သ က နစ်နှောသ အာေး ဖပ္ေးဖစပခင်ေး။ 

၂၄။ ဖကာ်မတသီည် မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး 

ဖအာက်ပ္ါကိစစ ပ်္မျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ သက် ိင်ု ာဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ လိုက်နှောဖ ာင် ွကဖ်စ န် အဖ ာက်အအုံ 

ပုိ္င်  င် သုိ့်မဟတု် ဖပမပုိ္င်  င် သုိ့်မဟတု် လက်  ိဖနထိုင်သ အာေး ညွှန်ကကာေး 

 ုိင်သည် - 

(က) အမိှုက်မျာေး  င့်် နံဖစာဖ်နဖသာ အ ာဝတထ မျာေးကိ ု

စ န့််ပ္စ်ပခင်ေးမပပ္ မီ စုဖ ာင်ေး၍ထည့််ထာေး န် သင့််ဖလျာ ်

ဖသာ  အမိှုက်ပုံ္ေး၊ အမိှုက်အိတ်မျာေး စီမံထာေး  ဖိစပခင်ေး၊ 

၂၃ 

( ခ ) ကျန်ေးမာဖ ေး  င့်် မညညီ တ်ဖကကာင်ေး ဖတ ွဲ့   ိသည့်် 

အမျာေးပပ္ည်သ   င့််သက် ိုင်ဖသာ ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေး၊ 

ကုိယ်ပုိ္င်ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးတို့်ကုိ အသုံေးပပ္ ပခင်ေးမ  

ယာယီပိ္တ်ထာေးဖစပခင်ေး၊ ကျန်ေးမာဖ ေး  င့််ညီည တ်ဖစ န် 

ပပ္င် င်စီမံဖ ာင် ွကဖ်စ၍ ပပ္န်လညခ် င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) တည်ေးခိခုန်ေး၊ အခန်ေးလိုက်င ာေးဖသာ အဖ ာက်အအုံ၊ 

ဟိုတယ်၊ မုိတယ်၊ အင်ေး  င့််ဧည့််ဖဂဟာတို့်ကုိ ကျန်ေးမာ 

သန့််  င်ေးဖ ေး  င့််ညညီ တ်ဖစ န် ဖ ာင် ွကဖ်စပခင်ေး၊ 

(ဃ) အမျာေးပပ္ည်သ  ဖပ္ျာ်ပ္   ွှင်ပ္  မျာေးအတ က် အသုံေးပပ္ သည့်် 

အဖ ာက်အအုံတို့်ကုိ ကျန်ေးမာသန့််  င်ေးဖ ေးတို့်  င့်် 

ညီည တ်ဖစ န်လည်ေးဖကာင်ေး၊ မီေးဖဘေးလုံခခံ ဖ ေး  ိဖစ န် 

လညေ်းဖကာင်ေး ဖ ာင် က်ွဖစပခင်ေး၊ 

( င ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ လုပ်္ငန်ေး လုပ်္ကုိင် ာတ င် 

ပ္တ်ဝန်ေးကျင်အတ က် အ တ ာယ်  လိာလျှင် သုိ့်မဟတု ်

အဖ  ှောက်အယ က်ပ စ်လာလျှင် လုပ်္ငန်ေးဖန ာကုိအသုံေး 

မပပ္ ဘ ဖနဖစပခင်ေး သုိ့်မဟတု ် ပပ္င် င်စီမံဖ ာင် ွက ်

ဖစပခင်ေး။ 

၂၅။ ဖကာ်မတသီည ်အသုံေးပပ္  န် မသင့််ဖလျာ်သည့်် သုသာန်ဖပမ  င့် ်

စပ်္လျဉေ်း၍ ဖအာက်ပ္ါကိစစ ပ်္မျာေးကုိ သက် ိင်ု ာ ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ လိက်ုနှောဖ ာင် က်ွဖစ န် ပုိ္င်  င် သုိ့်မဟတု ်

သက် ိုင်သည့်် အ   ွဲ့အစည်ေးအာေး ညွှန်ကကာေး ုိင်သည် - 

(က) သုသာန်ဖပမကုိ  က်လက်အသုံေးပပ္ ခ င့််မပပ္ ဘ  ပိ္တ်ထာေး 

ဖစပခင်ေး၊ 



၂၄ 

( ခ ) ဝန်ကကီေးဌာန၏ ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် သုသာန်ဖပမကုိ ဖ ွှွဲ့ဖပပ္ာင်ေး 

ဖစပခင်ေး၊  ျက်သိမ်ေးဖစပခင်ေး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၅ 

အခန်ား (၈) 

အရန ားယ ဉ်မ  ားစ မံခန်ို့ခ  ပခင်ား 

၂၆။ ဖကာ်မတသီည ် အဖ  ေးယာဉမ်ျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ဖအာက်ပ္ါ 

အတိုင်ေး ဖ ာင် က်ွ ုိင်သည ်- 

(က) အဖ  ေးယာဉ်အမျ ိေးအစာေးအလုိက် စည်ေးကမ်ေးမျာေး ဖ ေး    

တင်ပပ္ပခင်ေး၊ 

( ခ ) အဖ  ေးယာဉလ်ိုင်စင်ခ သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ စည်ေးကကပ်္ 

ဖကာက်ခံပခင်ေး၊ 

( ဂ ) အဖ  ေးယာဉဖ်မာင်ေးလိုင်စင်ခ သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ စည်ေးကကပ်္ 

ဖကာက်ခံပခင်ေး၊ 

(ဃ) အဖ  ေးယာဉ်လုိင်စင် ထုတ်ဖပ္ေးပခင်ေး၊ စည်ေးကကပ်္ဖကာက်ခံ 

ပခင်ေး၊ 

( င ) အဖ  ေးယာဉ်ဖမာင်ေးလုိင်စင် ထုတ်ဖပ္ေးပခင်ေး၊  ပ်္ ုိင်ေးပခင်ေး၊ 

ပ္ယ် ျက်ပခင်ေး၊ 

( စ )  အဖ  ေးယာဉမ်ျာေးအာေး စစ်ဖ ေးပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

( ) အဖ  ေးယာဉဖ်မာင်ေးသ မျာေးအာေး စစ်ဖ ေးပခင်ေး၊ ကကီေးကကပ်္ 

ပခင်ေး။ 

၂၇။ ဖကာ်မတကီ ထတုဖ်ပ္ေးဖသာ လိုင်စင်   ိသ သာ အဖ  ေးယာဉ ်

တည်ဖထာင်လုပ်္ကုိင်ခ င့််   သိည်။ 

၂၈။ ဖကာ်မတီက ထတု်ဖပ္ေးဖသာ လိုင်စင်   ိသ သာ အဖ  ေးယာဉ ်

ဖမာင်ေးခ င့််  ိသည်။ 



၂၆ 

၂၉။ အဖ  ေးယာဉ်ပုိ္င်  င်  င့်် အဖ  ေးယာဉ်ဖမာင်ေးသ တုိ့်သည် သတ်မ တ် 

ထာေးဖသာ စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ လိုက်နှောဖ ာင် ွက ်မည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၂၇ 

အခန်ား (၉) 

ကူားတိုို့လုြ်ငန်ားမ  ားစ မံခန်ို့ခ  ပခင်ား 

၃၀။ ဖကာ်မတသီည် မိမိစည်ပ္င်သာယာဖ ေး နယ်နိမိတ်အတ င်ေး 

က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကကီေးကကပ်္သ အပ စ် ယင်ေးလပ်ု္ငန်ေးမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 

(က) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး တညဖ်ထာင်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ပ္ယ် ျက်ပခင်ေး၊ 

( ခ )  က ေးတုိ့်နယ်နိမိတ်သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကုိ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

(ဃ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလမ်ေးဖကကာင်ေး သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ 

( င ) ခိုင်လံဖုသာအဖကကာင်ေး  လိျှင် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင် 

ကုိ  ျက်သိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( စ ) စည်ေးကမ်ေးဖ ာက် ျက်ပခင်ေးဖကကာင့်် မဟုတ်ဘ   ျက်သိမ်ေး 

ခံ သည့်် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်အတ က် ဖလျာ်ဖကကေး 

ဖပ္ေး န် ံေုးပ တ်ပခင်ေး၊ ဖလျာ်ဖကကေးဖင  သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ 

( ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး သယယ် ပုိ့္်ဖ ာင်ခ သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ 

( ဇ ) တာဝန်ပ င့်် ခ ီေးသ ာေးလာဖသာ ဌာန ုိင် ာဝန်ထမ်ေးမျာေး၊ 

ဌာန ိင်ု ာယာဉမ်ျာေး၊ တ ိစဆာန်မျာေး၊ ကုန်ပ္စစည်ေးမျာေး 

အတ က် က ေးတုိ့်လုပ်္ငန်ေးသယ်ယ ပုိ့္်ဖ ာင်ခ ကင်ေးလ တ်ခ င့်် 

ပပ္ ပခင်ေး၊ 

(  ) ခိုင်လံဖုသာအဖကကာင်ေး  လိျှင် က ေးတို့်လိုင်စင်ခကုိ 

ဖလျှာ့်ဖပ္ါ ့်ဖပ္ေးပခင်ေး၊ လ တ်မငိမ်ေးခ င့််ဖပ္ေးပခင်ေး။ 



၂၈ 

၃၁။ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးသည ် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကကီေးကကပ်္သ အပ စ် 

မမိ ွဲ့နယ်  စ်ခု သုိ့်မဟတု်   စ်ခထုက်ပုိ္မုိဖသာ မမိ ွဲ့နယ်မျာေး  င့်် က်စပ်္ 

ဖနဖသာ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ 

ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ဖ ာင် ွက် ုိင်သည် - 

(က) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး တညဖ်ထာင်ခ င့််ပပ္ ပခင်ေး၊ ပ္ယ် ျက်ပခင်ေး၊ 

( ခ ) က ေးတုိ့်နယ်နိမိတ်သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ 

( ဂ ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကုိ ကကီေးကကပ်္ပခင်ေး၊ 

(ဃ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလမ်ေးဖကကာင်ေး သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ 

( င ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး နယ်နိမိတခ်ျင်ေး  က်စပ်္လျက်  ိသည့်် 

စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေးသုိ့် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးဝင်ဖင  

မျာေးကိ ုအချ ိေးကျ ခ  ဖဝသတ်မ တဖ်ပ္ေးပခင်ေး၊ 

( စ ) ခိုင်လံဖုသာအဖကကာင်ေး  လိျှင် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး လိုင်စင် 

ကုိ  ျက်သိမ်ေးပခင်ေး၊ 

( ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးအုပ်္ချ ပ်္သ အပ စ် သင့််ဖလျာ်ဖသာ 

အမှုဖ ာင်အ ာ  ိအာေး ခန့််ထာေးပခင်ေး၊ 

( ဇ ) စည်ေးကမ်ေးဖ ာက် ျက်ပခင်ေးဖကကာင့််မဟုတ်ဘ   ျက်သိမ်ေး 

ခံ သည့်် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်အတ က် ဖလျာ်ဖကကေး 

ဖပ္ေး န်  ံေုးပ တပ်ခင်ေး၊ ဖလျာ်ဖကကေးဖင  သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ 

(  ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး သယယ် ပုိ့္်ဖ ာင်ခ သတ်မ တ်ပခင်ေး၊ 

၂၉ 

(ည) တာဝန်ပ င့်် ခ ီေးသ ာေးလာဖသာ ဌာန ုိင် ာဝန်ထမ်ေးမျာေး၊ 

ဌာန ိင်ု ာယာဉမ်ျာေး၊ တ ိစဆာန်မျာေး၊ ကုန်ပ္စစည်ေးမျာေး 

အတ က် က ေးတုိ့်လုပ်္ငန်ေးသယ်ယ ပုိ့္်ဖ ာင်ခ ကင်ေးလ တ်ခ င့်် 

ပပ္ ပခင်ေး၊ 

( ဋ ) ခိုင်လံဖုသာအဖကကာင်ေး  လိျှင် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်ခ 

ကုိ သ  ာ ဖပ္ါ ့်ဖပ္ေးပခင်ေး၊ လ တမ်ငိမ်ေးခ င့််ဖပ္ေးပခင်ေး။ 

၃၂။ အမှုဖ ာင်အ ာ  ိသည် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး အုပ်္ချ ပ်္သ အပ စ် 

တာဝန်ယ ဖ ာင် ွက ်မည်။ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးအုပ်္ချ ပ်္သ သည် က ေးတို့် 

လုပ်္ငန်ေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ဖ ာင် ွက် မည် - 

(က) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကုိ အုပ်္ချ ပ်္ပခင်ေး၊ 

( ခ ) က ေးတုိ့်လုပ်္ငန်ေးလုိင်စင်မျာေးကုိ သတ်မ တ်သည့််နည်ေးလမ်ေး 

ပ င့်် ဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ 

( ဂ ) က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်    သိ ကုိ အမျာေးပပ္ည်သ  

သက်သာ ဖဘေးကင်ေးလံခုခံ စ ာ သ ာေးလာ ုိင်ဖ ေးအတ က် 

အစီအစဉမ်ျာေး ပပ္ လုပ်္ဖစပခင်ေး၊ 

(ဃ) စည်ေးကမ်ေးဖ ာက် ျက်သပ င့််  ျက်သိမ်ေးသည့်် က ေးတို့် 

လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်မျာေးကို ပပ္န်လညဖ် ာင်ေးချပခင်ေး။ 

၃၃။ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်    ိသ သာ က ေးတို့်နယ်နိမိတတ်စ်ခု 

အတ င်ေး က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကုိ လုပ်္ကုိင်ခ င့််  ိသည။် 

၃၄။ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်    ိသ သည ်က ေးတို့်ဖ ယာဉ ် င့််စပ်္လျဉေ်း 

၍ လည်ေးဖကာင်ေး၊ ယင်ေး  င့််သက် ိင်ုသည့်် ပ္စစည်ေးက ိိယာမျာေး  င့် ်

စပ်္လျဉေ်း၍ လည်ေးဖကာင်ေး က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးအုပ်္ချ ပ်္သ က ပပ္င် င် 

ထိန်ေးသိမ်ေး န် ညွှန်ကကာေးသည်ကိ ုလိက်ုနှောဖ ာင် ွက် မည်။ 



၃၀ 

၃၅။ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးလိုင်စင်    သိ သည် အသုံေးပပ္  န် မသင့်် 

ဖလျာဖ်သာ က ေးတို့်ဖ ယာဉ ် င့််စပ်္လျဉေ်း၍ လညေ်းဖကာင်ေး၊ ယင်ေး  င့်် 

သက် ိင်ုသည့်် ပ္စစညေ်းက ိယိာမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ လည်ေးဖကာင်ေး      

က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးအုပ်္ချ ပ်္သ က  က်လက်အသုံေးမပပ္  န် ညွှန်ကကာေးသည် 

ကုိ လိက်ုနှောဖ ာင် က်ွ မည်။ 

၃၆။ တုိင်ေးဖဒသကကီေး၊ ပပ္ည်နယ်၊ ကုိယ်ပုိ္င်အုပ်္ချ ပ်္ခ င့်် တုိင်ေး၊ ကုိယ်ပုိ္င် 

အုပ်္ချ ပ်္ခ င့်် ဖဒသ တစ်ခု  င့်တ်စ်ခုအကကာေး က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးတည်   ိာ 

ဖဒသ  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ အပငင်ေးပ္ ာေးပခင်ေး သုိ့်မဟတု ် က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး   

ဝင်ဖင မျာေး အချ ိေးကျခ  ဖဝဖပ္ေးပခင်ေးမျာေးအတ က် ပပ္ည်နယ်အစုိေး အ   ွဲ့၏ 

 ံေုးပ တ်ချက်ကုိ ယ  ဖ ာင် ွက် မည်။ 

၃၇။ ပု္ဒ်မ ၃၂ သုိ့်မဟတု် ပု္ဒ်မ ၃၄ သုိ့်မဟတု ် ပု္ဒ်မ ၃၅ ပ္ါ 

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးအုပ်္ချ ပ်္သ က 

ချမ တ်သည့်် အမိန့်် သုိ့်မဟတု်  ံေုးပ တ်ချက်ကုိ မဖကျနပ်္ပ္ါက ယင်ေး  

အမိန့်် သုိ့်မဟတု်  ံေုးပ တ်ချက်ချမ တသ်ည့််ဖန့်မ   က်ဖပ္ါင်ေးသုံေး ယ် 

အတ င်ေး သက် ုိင် ာက ေးတုိ့်လုပ်္ငန်ေး ကကီေးကကပ်္သ ထံ အယ ခံဝင် ုိင်သည်။ 

၃၈။ (က) ပု္ဒ်မ ၃၀ သုိ့်မဟတု် ပု္ဒ်မ ၃၁ အ  က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေး  

   ကကီေးကကပ်္သ က ချမ တ်သည့််အမိန့်် သုိ့်မဟတု ်

    ံေုးပ တ်ချက်ကုိ မဖကျနပ်္ပ္ါက ယင်ေးအမိန့်် သုိ့်မဟတု ်

    ုံေးပ တ်ချက်ချမ တ်သည့််ဖန့်မ   က်ဖပ္ါင်ေးဖပခာက် ယ်  

   အတ င်ေး ဝန်ကကီေးထံ အယ ခံဝင် ုိင်သည်။ 

( ခ ) ပု္ဒ်မ ၃၇ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးကကီေးကကပ်္သ က ချမ တ်သည့်် 

အမိန့်် သုိ့်မဟတု်  ံေုးပ တ်ချက်ကုိ မဖကျနပ်္ပ္ါက ယင်ေး 

အမိန့်် သုိ့်မဟုတ်  ုံေးပ တ်ချက်ချမ တ်သည့််ဖန့်မ  က်ဖပ္ါင်ေး 

ဖပခာက် ယ်အတ င်ေး ဝန်ကကီေးထ ံအယ ခံဝင် ုိင်သည်။ 

၃၁ 

( ဂ ) ပု္ဒ်မ ၃၆ ပ္ါ က ေးတို့်နယ်နိမိတ် ိုင် ာ အပငင်ေးပ္ ာေးမှု  င့်် 

က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးဝင်ဖင မျာေး အချ ိေးကျ ခ  ဖဝဖပ္ေးဖ ေးကစိစ 

တို့်မ အပ္ က ေးတို့်လုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ဝန်ကကီေး၏ 

 ံေုးပ တ်ချက်သည် အမပီ္ေးအပပ္တ် ပ စ်ဖစ မည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃၂ 

အခန်ား (၁၀) 

တိ စဆ န်မ  ားသတပ်ဖတ်မှုကုိ စ မံခန်ို့ခ  ပခင်ား 

၃၉။ ဖကာ်မတသီည ် က  ၊   ှောေး၊ ပမင်ေး၊ သုိေး၊  တိ်၊ ဝက်တို့်ကုိ 

အမျာေးပပ္ည်သ  စာေးသုံေး န်အလို့်င ာ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် 

သာေးသတ်ရုံမျာေးတ င် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အညီ သတပ် တပ်ခင်ေး  င့် ်

သတ်မ တထ်ာေးသည့််ဖန ာတ င် စညေ်းကမ်ေးမျာေး  င့််အည ီ အသာေး 

ဖ ာင်ေးချပခင်ေးကုိ ခ င့််ပပ္  ုိင်သည။် 

၄၀။ သက် ိုင် ာ မမိ ွဲ့နယ်အဖထ ဖထ အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးဦေးစီေးဌာန၊ မမိ ွဲ့နယ ်

အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးမ  ေးသည် မည်သည့််ဖဒသတ င်မ ို အမျာေးပပ္ည်သ စာေးသုံေး န် 

မ အပ္ ဘာသာဖ ေး  င့််အပခာေးကစိစ ပ်္မျာေးအတ က် က  ၊   ှောေးသတ်ပ တခ် င့်် 

အမိန့််ကုိ ကယာေးပပ္ည်နယ်လံခုခံ ဖ ေး  င့််နယစ်ပ်္ဖ ေး ာဝန်ကကီေးဌာန၏ 

ညွှန်ကကာေးချက်  င့််အညီ ခ င့််ပပ္  ုိင်သည်။ 

၄၁။ ဖကာ်မတီ  င့်် သက် ုိင် ာ မမိ ွဲ့နယ်အဖထ ဖထ အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးဦေးစီေး 

ဌာန၊ မမိ ွဲ့နယ်အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးမ  ေးသည် က  ၊   ှောေးတ ိစဆာန်မျာေး သတ်ပ တ ်

ခ င့််ပပ္  ာတ င် လယယ်ာလုပ်္ငန်ေးသုံေး က  ၊   ှောေးတ ိစဆာန်မျာေး ပပ္ န်ေးတီေးမှု 

မ  ိဖစ န် ညွှန်ကကာေးချက်  င့််အညီ ဖ ာင် က်ွ မည်။ 

၄၂။ ဝန်ကကီေးဌာနသည ်ပု္ဒ်မ ၃၉ ပ္ါ တ ိစဆာန်သတ်ပ တ်ပခင်ေး၊ အသာေး 

ဖ ာင်ေးချပခင်ေးတို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ လိုအပ်္ဖသာစည်ေးကမ်ေး သတ်မ တ်ချက် 

မျာေးကိ ုထတုပ်ပ္န် ုိင်သည်။ 

၄၃။  ပု္ဒ်မ ၃၉ သုိ့်မဟတု် ပု္ဒ်မ ၄၀ အ  ခ င့််ပပ္ ချက်   ိသ သာလျှင် - 

(က) က  ၊   ှောေးကုိသတ်ပ တပ်ခင်ေး၊ အသာေးဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ 

အသာေး  င့််သာေးဖ ကုိ လက်ဝယထ်ာေးပခင်ေးပပ္  ုိင်သည်။ 

၃၃ 

( ခ ) ပမင်ေး၊ သုိေး၊  တိ်၊ ဝက်တို့်ကုိ သတ်ပ တ်ပခင်ေး၊ အသာေး 

ဖ ာင်ေးချပခင်ေး ပပ္  ုိင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃၄ 

အခန်ား (၁၁) 

ကက ား ကြ်ပခင်ား 

၄၄။ ဝန်ကကီေးသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေး သုိ့်မဟတု ် ဖကာ်မတ၏ီ ံေုးပ တ်ချက် သုိ့်မဟတု် 

ဖ ာင် ွကခ်ျက်ကုိ အတည်ပပ္ ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်ပခင်ေး၊ ပ္ယ် ျက်ပခင်ေး 

ပပ္  ုိင်သည်။ 

၄၅။ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးသည ် ဖကာ်မတ၏ီ လုပ်္ငန်ေးဖ ာင် ွကခ်ျက် 

  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ လိုအပ်္သလိုစိစစ်မပီ္ေး ဝန်ကကီေးထတံင်ပပ္ မည်။ 

၄၆။ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ 

ကကီေးကကပ်္ မည်။ 

၄၇။ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးသည ် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့် ်

စပ်္လျဉေ်း၍ ဖအာက်ပ္ါတို့်ကုိ ဖ ာင် ွက် မည် - 

(က) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေးက ဖ ေး   တင်ပပ္လာဖသာ 

  စ်စဉ် အ အသုံေး ခန့််မ န်ေးဖပခဖင စာ င်ေး၊   စ်တိ၊ု 

  စ်  ည်စီမံကိန်ေးမျာေးကုိစိစစ်၍ ဝန်ကကီေးထတံင်ပပ္ပခင်ေး၊ 

( ခ ) အ အသုံေး ခန့််မ န်ေးဖပခဖင စာ င်ေး ကကီေးကကပ်္မှုကုိ 

ဖ ာင် ွက ်န်  င့်် လုပ်္ငန်ေးဖ ာင် ွက ်ာ၌ ပုိ္မုိ       

ဖချာဖမ ွဲ့အ င်ဖပပ္ဖစ န် ဝန်ကကီေးက ခ  ဖဝဖပ္ေးသည့်် 

လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကို ကျင့််သုံေးဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( ဂ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ ဥပ္ဖဒ၊ နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေး၊ ညွှန်ကကာေးချက်မျာေး  င့်် ညီည တဖ်စဖ ေး 

အတ က် ညြှိ ိှုင်ေးဖပ္ေးပခင်ေး၊ 

၃၅ 

(ဃ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့  င့် ် သက် ိင်ုဖသာ လုပ်္ငန်ေး 

မျာေး၊ အဖ ာက်အအုံမျာေး၊ အမှုတ  မျာေး၊ စာ ွက်စာတမ်ေး               

မျာေး၊ အဖထာက်အထာေးမျာေး၊ စာ င်ေးအင်ေးမျာေးကိ ု      

စစ်ဖ ေးပခင်ေး  င့် ် စစ်ဖ ေးဖတ ွဲ့  ခိျက်ကုိ ဝန်ကကီေးထ ံ

တင်ပပ္ပခင်ေး၊ 

( င ) ဥပ္ဖဒ  င့််မညီည တ်ဖသာ ဖကာ်မတ၏ီ ံေုးပ တခ်ျက်၊ 

အမိန့််၊ ဖ ာင် က်ွချက် သုိ့်မဟတု် ညွှန်ကကာေးချက်ကုိ 

စစ်ဖ ေးဖတ ွဲ့  လိျှင်  ပ်္ ိင်ုေးထာေးဖစမပီ္ေး ဖတ ွဲ့  ခိျက်ကုိ 

ဝန်ကကီေးထတံင်ပပ္ပခင်ေး။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၃၆ 

အခန်ား (၁၂) 

အယူခံဝင်ပခင်ား 

၄၈။ ပု္ဒ်မ ၁၇၊ ပု္ဒ်မ ၂၁၊ ပု္ဒ်မခ   (ဂ) ၊(င)၊ (စ)၊ ပု္ဒ်မ ၂၃၊                   

ပု္ဒ်မခ   (ဂ)၊ (ဃ)၊ ( )၊ (ဇ)၊ ပု္ဒ်မ ၂၄၊ ပု္ဒမ်ခ   (ခ)၊ (င)၊ ပု္ဒ်မ ၂၅၊ 

ပု္ဒ်မခ   (က)တို့်အ  ဖကာ်မတီကချမ တ်သည့်် အမိန့်် သုိ့်မဟတု် 

 ံေုးပ တ်ချက်ကုိ မဖကျနပ်္ပ္ါက ယင်ေးအမိန့်် သုိ့်မဟတု ်  ံေုးပ တ်ချက် 

ချမ တ်သည့််ဖန့်မ   က်ဖပ္ါင်ေးသုံေး ယ်အတ င်ေး ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးထ ံ

အယ ခံဝင် ုိင်သည်။ 

၄၉။ ပု္ဒ်မ ၄၈ အ  ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးက ချမ တ်သည့််အမိန့််     

သုိ့်မဟတု ်  ံေုးပ တခ်ျက်ကုိ မဖကျနပ်္ပ္ါက ယင်ေးအမိန့်် သုိ့်မဟတု် 

 ံေုးပ တ်ချက်ချမ တ်သည့််ဖန့်မ   က်ဖပ္ါင်ေးဖပခာက် ယ်အတ င်ေး ဝန်ကကီေး 

ထ ံအယ ခံဝင် ုိင်သည်။ 

၅၀။ အယ ခံမှု  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ - 

(က) အယ ခံကာလအတ င်ေး သက် ုိင်သ အာေး တ ာေးစ   ုိပခင်ေး 

မပပ္  ၊ 

( ခ )  ဝန်ကကီေး၏ ုံေးပ တ်ချက်သည် အမပီ္ေးအပပ္တ်ပ စ်ဖစ မည်။ 

 

 

 

၃၇ 

အခန်ား (၁၃) 

ဘဏ္ဍ ရ ား 

၅၁။ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေး၏  စ်စဉ ်

အ အသုံေး ခန့််မ န်ေးဖပခဖင စာ င်ေးမျာေးကိုစိစစ်၍ ဝန်ကကီေးထတံင်ပပ္ မည်။ 

၅၂။ ဝန်ကကီေးသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေး၏   စ်စဉအ် အသုံေး 

ခန့််မ န်ေးဖပခဖင စာ င်ေးမျာေးကို ကယာေးပပ္ည်နယ၏် ဘဏ္ဍာဖင အ အသုံေး 

 ုိင် ာဥပ္ဖဒတ င် ထည့််သ င်ေးပပ္ဋ္ဌာန်ေးအတည်ပပ္  ုိင် န် ကယာေးပပ္ည်နယ် 

အစုိေး အ   ွဲ့ထံ  က်လက်တင်ပပ္ မည်။ 

၅၃။ ဖကာ်မတသီည ်- 

(က) အမှုဖ ာင်အ ာ  ိက တင်ပပ္လာဖသာ   စ်စဉ် အ  

   အသုံေးခန့််မ န်ေးဖပခဖင စာ င်ေးကုိစိစစ်၍ ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေး  

   မ တစ် င့်် ဝန်ကကီေးထံ တင်ပပ္ မည်။ 

( ခ )   စ်စဉ ် ဘဏ္ဍာဖ ေး  င့််စာ င်ေးစစ်ဖ ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေး 

မျာေး၏အဖပခအဖနကုိ ဘဏ္ဍာဖ ေး  စ်ကုန် ံုေးမပီ္ေး 

 က်ဖပ္ါင်ေးကုိေး ယ်အတ င်ေး ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေးမ တစ် င့်် 

ဝန်ကကီေးထံ တင်ပပ္ မည်။ 

၅၄။ ဖကာ်မတသီည ် ပပ္ည်နယ၏်ဘဏ္ဍာဖင  အ အသုံေး ိုင် ာ 

ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ ဝန်ကကီေး၏ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် ဖကာက်ခံပခင်ေး၊ သုံေးစ  ပခင်ေး 

ပပ္  မည်။ 

 



၃၈ 

၅၅။ ဖကာ်မတသီည ်- 

(က) ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ ဖကာက်ခ ံ  ိဖသာ  ုိင်ငံပခာေးဖင  

အပ္ါအဝင် မိမိအ   ွဲ့ န်ပုံ္ဖင ကုိ သီေးပခာေးဘဏစ်ာ င်ေး 

ထာေး  ၍ိ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးအတ က် 

ဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးမျဉေ်း၊ စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််အည ီ သုံေးစ   

ပုိ္င်ခ င့််  ိသည။် 

( ခ ) မိမိအ   ွဲ့ န်ပုံ္ဖင မ  ပပ္ည်နယ်ဘဏ္ဍာ  န်ပုံ္ဖင စာ င်ေးသုိ့် 

ထည့််ဝင် န်  ဖိသာဖင ကုိ ကယာေးပပ္ည်နယ ်ဘဏ္ဍာဖင  

အ အသုံေး ိုင် ာ ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ ထည့််ဝင်ဖပ္ေးသ င်ေး 

 မည်။ 

( ဂ ) လတတ်ဖလာ အသုံေးပပ္  န်မလိုအပ်္သည့််  န်ပုံ္ဖင ကုိ 

ဝန်ကကီေးဌာန၏ ညွှန်ကကာေးချက်  င့််အညီ တိုေးပ္ ာေးဖအာင် 

ဖ ာင် ွက် ုိင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

၃၉ 

အခန်ား (၁၄) 

ဝန်ထမ်ားဖ  ွဲ့စညာ်းြုံ 

၅၆။ ဝန်ကကီေးဌာနသည ် ကယာေးပပ္ည်နယ်အစုိေး အ   ွဲ့၏ အတည ်

ပပ္ ချက်ပ င့်် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ တစ်   ွဲ့စီ၏ လုပ်္ငန်ေးတာဝန်မျာေး  င့်် 

ဝင်ဖင ပ္မာဏကုိ အဖပခခလံျက်    ွဲ့စည်ေးပုံ္ပပ္င် င်သတ်မ တပ်ခင်ေး၊ 

သတ်မ တ်ချက်  င့််အညီ လုိအပ်္ဖသာဝန်ထမ်ေးအဖ အတ က်ကုိ    ွဲ့စည်ေးပုံ္ 

အတ င်ေးခန့််ထာေးပခင်ေး၊ ဖလျှာ့်ချပခင်ေးပပ္  ုိင်သည်။ လိုအပ်္ပ္ါက စည်ေးကမ်ေး 

ထိန်ေးသိမ်ေးဖ ေးဝန်ထမ်ေးမျာေးကိ ုခန့််ထာေး ုိင်သည။် 

၅၇။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် ဝန်ထမ်ေးဖ ေး ာကိစစမျာေး ဖ ာင် က်ွ ုိင် န် 

သင့််ဖလျာဖ်သာ ဝန်ထမ်ေးအ င့််မျာေးသတ်မ တ၍် ညွှန်ကကာေးဖ ေးမ  ေး  င့်် 

အမှုဖ ာင်အ ာ  ိအာေး ဝန်ထမ်ေးဖ ေး ာလုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေး သတ်မ တ ်

ဖပ္ေး ုိင်သည်။ 

 

 

 

 

 

 

 



၄၀ 

အခန်ား (၁၅) 

 န်ြုံရင ထိန်ားသိမ်ားပခင်ား၊ စ  င်ားစစ်ရဆားပခင်ား 

၅၈။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် အမှုဖ ာင်အ ာ  ကိ ဖင စာ င်ေးမျာေးကိ ု

စနစ်တကျ ထိန်ေးသိမ်ေးထာေး ုိင် န်  င့်် စစ်ဖ ေးပခင်ေးပပ္  ုိင် န် ဖင စာ င်ေး 

လုပ်္ထံေုးလုပ်္နည်ေးမျာေးကိ ု ပပ္ည်နယ်စာ င်ေးစစ်ချ ပ်္ရုံေး  င့််ညြှိ ိှုင်ေး၍ 

သတ်မ တ ်မည်။ သတ်မ တထ်ာေး  သိည့်် ဖင စာ င်ေးလုပ်္ထံုေးလုပ်္နည်ေး 

မျာေး  င့််အည ီဖင စာ င်ေးမျာေး ပပ္ စုထာေး  ိဖစ မည်။ 

၅၉။ အမှုဖ ာင်အ ာ  ိက ထိန်ေးသိမ်ေးထာေး  ိသည့်် စာ င်ေးမျာေးကိ ု

ပပ္ည်နယ်စာ င်ေးစစ်ချ ပ်္ရုံေးက တာဝန်ဖပ္ေးအပ်္ပခင်ေးခံ သ ၏ စစ်ဖ ေးပခင်ေး 

ကုိ ခယံ ဖစ မည။် 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄၁ 

အခန်ား (၁၆) 

တ ားပမစ်ခ ကမ်  ား 

၆၀။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက်မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု ် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု 

မ  ိလျှင် -  

(က) အမျာေးပပ္ည်သ   င့်် သက် ိုင်ဖသာလမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ 

ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က် တစ်ခုခဖုပ္ေါ်တ င် ကျ ေးဖကျာ်၍ 

အဖ ာက်အအုံကုိ ပ စ်ဖစ၊ အဖ ာက်အအုံ၏ 

တစ်စိတတ်စ်ဖဒသကုိ ပ စ်ဖစ ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေးမပပ္  ။ 

( ခ ) အမျာေးပပ္ည်သ   င့်် သက် ိုင်ဖသာလမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ 

ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က်တစ်ခုခဖုပ္ေါ်တ င် အထညအ်လိပ်္၊  

 ျာ သုိ့်မဟတု် အပခာေးပ္စစည်ေးတစ်ခုခပု င့်် ပ န့််ထာေးပခင်ေး၊ 

   ထာေးပခင်ေး၊ ပိ္တ ်ိ်ု့ထာေးပခင်ေး၊ ကာ ပံခင်ေးမပပ္  ။ 

၆၁။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက်မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု ် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု   

မ  ိလျှင် -  

(က) အမျာေးပပ္ည်သ  သ ာေးလာသည့်် လမ်ေးဖပ္ေါ်တ င် မည်သည့်် 

  ကစာေးနည်ေးမျ ိေးမျှ ကစာေးပခင်ေးမပပ္  ၊ 



၄၂ 

( ခ ) လမ်ေးဖပ္ေါ်တ င် လည်ေးဖကာင်ေး၊ လမ်ေးဖဘေး  ိ ဖ စီေးဖ လာ 

ဖပမာင်ေးဖပ္ေါ်တ င် လည်ေးဖကာင်ေး ပိ္တ ်ိ်ု့၍ စာေးပ္  ၊ 

ခံတုန်ေးလျာေး၊ ဖသတတာ၊ ဗျတ်၊ ကုန်ပ္စစည်ေး သုိ့်မဟတု ်

အပခာေးအ ာဝတထ တစ်ခခုုကုိ ခင်ေးကျင်ေးပခင်ေး၊ ဖ ေးဖ ာင်ေး 

ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ဂ ) အမိှုက်၊ မိလလာအညစ်အဖကကေးစသညတ်ို့်ကုိ လမ်ေးဖပ္ေါ် 

သုိ့်မဟတု ်စ န့််ပ္စ် န် သတ်မ တ်မထာေးဖသာဖန ာတ င် 

စ န့််ပ္စ်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

(ဃ) ကုိယ်ပုိ္င်လမ်ေး ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( င ) ဝင်ထ က် ုိင်ဖသာ လမ်ေးမ  ိသည့််ဖပမဖပ္ေါ်တ င် အဖ ာက် 

အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( စ ) လမ်ီးအမည်သတ်မှတ်ခခင်ီး၊ အထဆာက်အအုံအမှတ ်

သတ်မှတခ်ခင်ီးမ ာီးက ု မခပြုရ၊ * 

(ဆ) သတ်မှတ ်ာီးထသာ လမ်ီးစညီ်းကမ်ီးနှင ် လမ်ီး 

အသုံီးခ မှုမ ာီးက ု ထဖာက်ဖ ကခ်ခင်ီး မခပြုရ။ * 

 

 

 

{ * ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်ထန တွင် ဒတု ယအကက မ် ခပင်ဆင်သည။် } 

၄၃ 

၆၂။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက်မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု ် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု  

မ  ိလျှင် - 

(က) အဖ ာက်အအုံတစ်ခုခုကုိ ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး သုိ့်မဟုတ် 

ပပ္င် င်ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး သုိ့်မဟုတ် တုိေးချ ွဲ့ဖ ာက်လုပ်္ 

ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် အမျာေးပပ္ည်သ   င့် ်

သက် ိုင်ဖသာ ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမ ဖ ကုိ  ယ သုံေးစ   

ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ဂ ) ကုိယ်ပုိ္င်စီေးပ္ ာေးပ စ် ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေး၊ ဖ သန့်် 

လုပ်္ငန်ေး တညဖ်ထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

(ဃ) အမျာေးပပ္ည်သ အတ က် စခန်ေးချ န် ဖန ာကုိပ စ်ဖစ၊ 

ဖ ချ ိေး ိပ်္ကုိ ပ စ်ဖစ၊ ဖ ချ ိေးခန်ေးကုိ ပ စ်ဖစ တည်ဖထာင် 

  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  ။ 

 

 

 

 



၄၄ 

၆၃။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက် မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု  

မ  ိလျှင် - 

(က) လ ဖသအဖလာင်ေးကုိ သတ်မ တ်သည့်် ကာလထက် 

ဖကျာလ် န်၍ ဖပမမပမြှ ပ်္ဘဲထာေးပခင်ေး၊ မီေးမသမဂဂ လ်ဘ  

ထာေးပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) က ေးစက်တတ်ဖသာဖ ာဂါဖကကာင့်် ဖသ ုံေးသည့်် လ ဖသ 

အဖလာင်ေးကုိ ၁၂ နှော ထီက် ဖကျာလ် န်၍ ဖပမ 

မပမြှ ပ်္ဘ ထာေးပခင်ေး၊ မီေးမသမဂဂ လ်ဘ ထာေးပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ဂ ) သုသာန်ဖပမအပ စ် သတ်မ တထ်ာေးသည့်် ဖန ာမ အပ္ 

အပခာေးဖန ာတ င် လ ဖသအဖလာင်ေးကုိ ဖပမပမြှ ပ်္ပခင်ေး၊ 

မီေးသမဂဂ လ်ပခင်ေး မပပ္  ။ 

၆၄။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက် မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု 

မ  ိလျှင် - 

(က) တည်ေးခိခုန်ေး သုိ့်မဟတု် အခန်ေးလိုက်င ာေးဖသာ 

အဖ ာက်အအုံမျာေး တညဖ်ထာင်   င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) စာေးဖသာက် ိုင်၊ လက် က် ည် ိုင်၊ အဖအေး ိုင်၊ 

  ှောေး ုိ့်အဖ ာင်ေး ိင်ု   င့််လ စ်ဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  ၊ 

၄၅ 

( ဂ ) ဖပ္ါင်မုန့််၊ မုန့်် ုတ်လုပ်္ငန်ေး၊ ချ ိချဉ၊် ယိုမျ ိေးစုံလုပ်္ငန်ေး  င့်် 

စာေးကန်ုဖသာက်ကုန်ပ္စစည်ေးမျာေး ထတုလ်ုပ်္၊ သုိဖလ ာင်၊ 

ပ န့််ပ  ေးဖ ာင်ေးချသည့်် လုပ်္ငန်ေးမျာေး တညဖ်ထာင် 

လုပ်္ကုိင်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

(ဃ) ခရ ီးသည်တင်ယာဉ်နှင ် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်န ီးစခန်ီးမ ာီး 

တည်ထ ာင်ခခင်ီး၊ ဖွင ်လှစ်ခခင်ီး၊ စ မံခန ခ်ွွဲခခင်ီးမခပြုရ။ * 

၆၅။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက် မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ ၊ ထုတ်ပပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညီည တ်မှုမ  လိျှင် 

ဥပ္စာတစ်ခတု င် - 

(က) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာလုပ်္ငန်ေးကုိ လုပ်္ကုိင်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာလုပ်္ငန်ေး  င့်် သက် ိင်ုဖသာ 

ပ္စစည်ေးမျာေးကို ဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ သုိဖလ ာင်ပခင်ေး မပပ္  ။ 

၆၆။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး ဖကာ်မတီ၏ 

ခ င့််ပပ္ ချက် မ  လိျှင် သုိ့်မဟတု် ခ င့််ပပ္ ချက်ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် 

ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှု 

မ  ိလျှင် - 

(က) တ ိစဆာန်မျာေးထာေး  ပိခင်ေး၊ ဖမ ေးပမ ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) တ ိစဆာန်အဖသဖကာင်မျာေးကုိ သတ်မ တခ်ျက်မျာေး  င့် ်

အညီမဟတု်ဘ  အပခာေးနည်ေးလမ်ေးပ င့်် သုတ်သင် 

  င်ေးလင်ေးပခင်ေး မပပ္  ။ 

{ *၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ထန တွင် ခပင်ဆင်သည။် } 



၄၆ 

၆၇။ မည်သ မျှ ဖကာ်မတီ၏ခ င့််ပပ္ ချက်မ  လိျှင် သုိ့်မဟုတ် ခ င့််ပပ္ ချက် 

ပ္ါ သတ်မ တ်ချက်မျာေး  င့်် ပ စ်ဖစ၊ ထတုပ်ပ္န်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေး 

မျာေး  င့််ပ စ်ဖစ ညညီ တ်မှုမ  လိျှင် - 

(က) ကုိယ်ပုိ္င်ဖ ေးကိ ု တညဖ်ထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး၊ ဖ ေးကုိ 

တစ်ဖန ာမ  အပခာေးတစ်ဖန ာသုိ့် ဖပပ္ာင်ေးဖ ွှွဲ့ပခင်ေး၊ 

ဖ ေးအပ စ်မ   ပ်္စ ထာေးမပီ္ေးဖသာဖ ေးကုိ ပပ္န်လည ်

တည်ဖထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး သုိ့်မဟုတ် ဖ ေး၏မ လဧ ိယာ 

အကျယ်အဝန်ေးကုိ တိုေးချ ွဲ့ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) မမ န်ကန်သည့်် အဖလေး၊ ချန်ိခ င်၊ အပခင်အတ ယ်၊ 

အတိုင်ေးအတာတို့်ပ င့်် ဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ဂ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င်ဖ ေးတ င် စည်ေးကမ်ေး 

ဖ ာက် ျက်၍ ဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  ၊ 

(ဃ) က  ၊   ှောေးပ္  ဖ ေးမျာေး တညဖ်ထာင်   င့််လ စ်ပခင်ေး၊ 

ဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( င ) ဖ ခ   င့်် အချ ိ ည်စက်ရုံမျာေး တည်ဖထာင်လုပ်္ကုိင်ပခင်ေး 

မပပ္  ၊ 

( စ ) အဖပ္ါင် ုိင်လုပ်္ငန်ေးကုိ တည်ဖထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ) အပခာေးပု္ဂဂလိက စီေးပ္ ာေးပ စ်ဝန်ဖ ာင်မှုလုပ်္ငန်ေးမျာေးကိ ု

တည်ဖထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  ။ 

 

၄၇ 

၆၈။ မည်သ မျှ မမိ ွဲ့စည်ပ္င်သာယာဖ ေးနယ်နိမိတ်အတ င်ေး - 

(က) ဤဥပ္ဖဒအ  သုိ့်မဟတု ်ဤဥပ္ဖဒအ  ထတု်ပပ္န်သည့်် 

နည်ေးဥပ္ဖဒ၊ စည်ေးကမ်ေးမျာေးအ  တာဝန်ဝတတ ာေး 

ဖ ာင် ွက ်န်ဖပမ သုိ့်မဟတု် အဖ ာက်အအုံအတ င်ေး 

သုိ့် လုပ်္ထံုေးလုပ်္နည်ေး  င့််အညီ ဖန့်အချန်ိ ဝင်ဖ ာက် 

မည့်် ဖကာ်မတီကုိ ပ စ်ဖစ၊ ဖကာ်မတီဝင်ကုိ ပ စ်ဖစ၊ 

နည်ေးလမ်ေးတကျ အခ င့််အာဏာ လွှ အပ်္ပခင်ေးခ ံဖသာ 

စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ဝန်ထမ်ေးကုိ ပ စ်ဖစ တာေးပမစ် 

ပခင်ေး မပပ္  ၊ 

( ခ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိ  ဖ ာင် ွက် န် 

ဖကာ်မတီ  င့် ်စာချ ပ်္ချ ပ်္ ုိထာေးသည့်် ကန်ထရုိက်တာ 

အာေး စာချ ပ်္ပ္ါ လုပ်္ငန်ေးတစ် ပ်္ ပ်္ သုိ့်မဟတု ်

ထုိလုပ်္ငန်ေး  င့်် က်  ယ်ဖနသည့်် လုပ်္ငန်ေးတစ် ပ်္ ပ်္ကုိ 

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး မပပ္  ုိင်ဖစ န် ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ 

မဟုတ်ဘ  ပိ္တ်ပ္င်ပခင်ေး၊ တာေး ီေးဖ  ှောင့််ယ က်ပခင်ေး မပပ္  ။ 

 

 

 

 

 



၄၈ 

အခန်ား (၁၇) 

စ မံခန်ို့ခ  ရ ားဆိင်ု  ပြစ်ေဏခ် မ တ်ပခင်ား 

၆၉။ ဖကာ်မတီ သုိ့်မဟတု် အမှုဖ ာင်အ ာ  ိသည ် ပု္ဒ်မ ၇၄ တ င် 

ဖ ာပ်ပ္ထာေးဖသာဇယာေးပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လညေ်းဖကာင်ေး၊ 

သက် ိုင် ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ စညေ်းကမ်ေးမျာေးကိ ု လညေ်းဖကာင်ေး 

လိုက်နှော န် ပ္ျက်က က်သ  သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်သ အာေး 

စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိင်ု ာ ပပ္စ်ဒဏခ်ျမ တ် ုိင်သည်။ 

၇၀။ ဖကာ်မတီ သုိ့်မဟတု် အမှုဖ ာင်အ ာ  ိသည ် ပု္ဒ်မ ၇၄ တ င် 

မည်သို့်ပ္င် ပပ္ဋ္ဌာန်ေးထာေးဖစကာမ  ပ္ထမအကကိမ် ကျ ေးလ န်သ အာေး 

စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိင်ု ာ ဒဏဖ်ကကေးဖင  အနည်ေး ံေုး ကျပ်္ ၁၀၀၀ မ  အမျာေး ံေုး 

ကျပ်္ ၁၀၀၀၀ အထ ိချမ တ် ုိင်သည်။ ထို့်အပပ္င် သက် ိုင် ာ ပ္စစည်ေးမျာေး 

ကုိလည်ေး အ   ွဲ့ပုိ္င်အပ စ် သိမ်ေး ည်ေး ုိင်သည်။ 

၇၁။ စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိင်ု ာ ပပ္စ်ဒဏ်မျာေးချမ တသ်ည့်် ပပ္စ်မှုအတ က် 

တ ာေးရုံေးတ င် ထပ်္မံတ ာေးစ   ိပုခင်ေး မပပ္  ။ 

၇၂။ စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိင်ု ာ ပပ္စ်ဒဏခ်ျမ တ်သည့်် ဒဏ်ဖကကေးဖင  

ဖ ာင် န် ပ္ျက်က က်ပ္ါက ထိုဒဏဖ်ကကေးဖင ကုိ ဖပမခ န်မဖပပ္ကျန်ဖင  

ပ စ်ဘိသက ့်သုိ့်  ဖကာက်ခ ံမည်။ 

၇၃။ ဝန်ကကီေးဌာနသည် စီမံခန့််ခ  ဖ ေး ိုင် ာ ပပ္စ်ဒဏ်ချမ တ ်မည့်် 

နည်ေးလမ်ေးမျာေးကို သတ်မ တ် ုိင်သည်။ 

 

၄၉ 

အခန်ား (၁၈) 

ပြစ်မှုန င ် ပြစ်ေဏ်မ  ား 

၇၄။ မည်သ မ ိ ု ဖအာက်တ င် ဖ ာ်ပပ္ထာေးဖသာ ပု္ဒ်မ၊ ပု္ဒ်မခ   
ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိုင် ာနညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 
စည်ေးကမ်ေးမျာေးကုိ လညေ်းဖကာင်ေး လိက်ုနှော န် ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး 
သုိ့်မဟုတ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေး စီ င်ပခင်ေးခံ လျှင် 
ထိုသ သည ် ဖင ဒဏ်အနည်ေး ံေုး ကျပ်္ ၁၀၀၀၀ မ  အမျာေး ံေုး ကျပ်္     
၅၀၀၀၀ အထိ ချမ တပ်ခင်ေးခံ မည် - 

ြုေ်မ၊ ြုေ်မခ   ပြဋ္ဌ န်ားခ ကအ်က ဉ်ား 

(၁) (၂) 

၂၁ ( င ) အဖ ာက်အအုံ၊ ဝန်ေးခခတံို့်ကုိ ဖ ေး သုိ့်မဟတု ် ထံေုး 
သုတဖ်စပခင်ေး၊ 

၂၁ ( စ ) ဝန်ေးခခံမခတသ်ည့််ဖပမကုိ ဝန်ေးခခခံတ်ဖစပခင်ေး၊ မပပ္ ပပ္င် 
သည့််ဝန်ေးခခံကုိ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၁ ( ) သစ်ပ္င်၊ ချံ ပ္င်မျာေးကိ ု   င်ေးလင်ေးဖစပခင်ေး၊ ချ ိင့််ဝ မ်ေးကုိ 
ဖပမ ုိ့်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ (က) အ တ ာယ်  ဖိသာ ဖ တ င်ေး၊ ဖ ကန်၊ ဖ အုိင်မျာေးကိ ု
ကာ ံဖစပခင်ေး၊ ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ ( ခ ) ဖ တ င်ေး၊ ဖ ကန်၊ ဖ လ ာင်ကန်၊ ဖ စည်၊ ဖ အုိင် 
တို့်ကုိ ဖ ေးဖကကာပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ ဖ ပ ည့််  ုံေးအုပ်္ 
ဖစပခင်ေး၊ 



၅၀ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၂၃ ( ဂ ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံ၊ အဖ ာက်အအုံ  င့်် ဖပမဖပ္ေါ်မ  
စီေး င်ေးသည့််ဖ ဖကကာင့်် အမျာေးပပ္ည်သ လမ်ေး  င့်် 
ပ္စစည်ေးမျာေး ပ္ျက်စီေးပခင်ေးမ  ိဖစ န် ဖ တဖံလျှာက်၊ 
ဖ  င်ေးပုိ္က်၊ ဖ ဖပမာင်ေးတို့်ကုိ ပပ္ လုပ်္ဖစပခင်ေး၊ 
ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ ( စ ) ဖ    အိမ်သာ၊ ဖ ဖလာင်ေးအိမ်သာ၊ မိလလာပုိ္က်၊ 
မိလလာကန်တို့်ကုိ ပိ္တထ်ာေးဖစပခင်ေး၊  ျက်သိမ်ေးဖစပခင်ေး၊ 
ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ ( ) မိလလာပုိ္က်၊ ဖ ပုိ္က်ကုိ အပခာေးသ တစ်ဦေး ပုိ္င် ိင်ုသည့်် 
ဖပမကုိပ တ၍် ဖ ာင် က်ွ လျှင် ဖပမပုိ္င်  င်က 
ဖ ာင် ွကခ် င့်် ပပ္ ဖစပခင်ေး၊ 

၂၄ (က) အမိှုက်မျာေးစ န့််ပ္စ် န် အမိှုက်ပုံ္ေး၊ အမိှုက်အိတ်မျာေး 
ထာေး  ဖိစပခင်ေး၊ 

၂၄ (ဃ) ဖပ္ျာ်ပ္   ွှင်ပ္  အတ က် အသုံေးပပ္ မည့်် အဖ ာက်အအုံကုိ 
သတ်မ တ်စည်ေးကမ်ေး  င့်် ဖ ာင် က်ွဖစပခင်ေး၊ 

၂၇ အဖ  ေးယာဉ ် လိုင်စင်မ  ိဘ  အဖ  ေးယာဉကုိ် 
တည်ဖထာင်လုပ်္ကုိင်ပခင်ေး၊ 

၂၈ အဖ  ေးယာဉဖ်မာင်ေးလိုင်စင်မ  ိဘ  အဖ  ေးယာဉကုိ် 
ဖမာင်ေး  င်ပခင်ေး၊ 

၅၁ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၂၉ အဖ  ေးယာဉပုိ်္င်  င်  င့်် အဖ  ေးယာဉဖ်မာင်ေးသ တို့်  
အာေး သတ်မ တ်ထာေးသည့်် စည်ေးကမ်ေးမျာေးကိ ု
လိုက်နှောဖစပခင်ေး၊ 

၄၃ ( ခ ) ပမင်ေး၊ သုိေး၊  တိ်၊ ဝက်တို့်ကုိ ခ င့််ပပ္ ချက်မ  ိဘ  
သတပ် တ်ပခင်ေး၊ အသာေးဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ 

၆၀ ( ခ ) လမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က်ဖပ္ေါ်တ င် 
ပ္စစည်ေးမျာေး ပ န့််ထာေးပခင်ေး၊    ထာေးပခင်ေး၊ ပိ္တ ်ိ်ု့ပခင်ေး 
မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၁ (က) လမ်ေးဖပ္ေါ်တ င် ကစာေးပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၁ ( ခ ) လမ်ေး  င့််လမ်ေးဖဘေး  ိ ဖ စီေးဖ လာဖပမာင်ေးဖပ္ေါ်တ င် 
ပိ္တ် ို့်၍ ပ္စစညေ်းမျာေးခင်ေးကျင်ေး ဖ ေးဖ ာင်ေးပခင်ေး 
မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၁ ( ဂ ) အမိှုက်၊ မိလလာအညစ်အဖကကေးတို့်ကုိ လမ်ေးဖပ္ေါ် 
သုိ့်မဟတု ် သတ်မ တ်မထာေးဖသာ ဖန ာတ င် 
စ န့််ပ္စ်ပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၂ ( ခ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င် အမျာေးပပ္ညသ်   င့်် 
သက် ိုင်ဖသာ ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမ  ဖ ကုိ 
စည်ေးကမ်ေးမျာေး  င့်ည်ီည တ်မှုမ  ိဘ   ယ သုံေးစ  ပခင်ေး 
မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 



၅၂ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၆၆ (က) တ ိစဆာန်မျာေးထာေး  ပိခင်ေး၊ ဖမ ေးပမ ပခင်ေး မပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၇ ( ခ ) မမ န်ကန်သည့်် အဖလေး၊ ချန်ိခ င်၊ အပခင်အတ ယ်၊ 

အတိုင်ေးအတာတို့်ပ င့်် ဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၇ ( ဂ ) စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ပုိ္င်ဖ ေးတ င် စညေ်းကမ်ေး 

ဖ ာက် ျက်၍ ဖ ေးဖ ာင်ေးချပခင်ေး မပပ္  န် တာေးပမစ် 

ပခင်ေး။ 

 

  င်ေးလင်ေးချက်။ ။ အထက်ဖ ာပ်ပ္ပ္ါ ဇယာေးစာတိုင် (၂) “ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက် 

အကျဉေ်း” ဖခါင်ေးစဉဖ်အာက်  ိဖ ာ်ပပ္ချက်မျာေးသည် သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ 

ပု္ဒ်မခ  မျာေးပ္ါ ပပ္စ်မှုမျာေးအတ က် အဓိပ္ပာယ်  င့်် ုိချက်မျာေး မဟတု်ဘ  

သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ ပု္ဒ်မခ  ပ္ါ အဖကကာင်ေးပခင်ေး ာမျာေးကုိ  ည်ညွှန်ေး 

ဖ ာပ်ပ္ချက်မျာေးသာ ပ စ်သည်။ 

 

 

၅၃ 

၇၅။ မည်သ မ ို ဖအာက်တ င်ဖ ာပ်ပ္ထာေးဖသာ ပု္ဒ်မ၊  ပု္ဒ်မခ  ပ္ါ  

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ  လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ုိင် ာ နည်ေးဥပ္ဖဒမျာေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေးပ္ါ ညွှန်ကကာေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး လုိက်နှော န် 

ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး 

ပပ္စ်မှုထင်  ာေး စီ င်ပခင်ေးခံ လျှင် ထိုသ သည် ဖင ဒဏ် အနည်ေး ံေုး ကျပ်္ 

၂၀၀၀၀ မ   အမျာေး ံေုး ကျပ်္ ၁၀၀၀၀၀ အထိ ချမ တ်ပခင်ေးခ ံမည ်- 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၂၁ (က) စည်ေးကမ်ေး  င့်ည်ီည တ်မှုမ  ိဘ  အဖ ာက်အအုံ 

ဖ ာက်သည်ကိ ု  ပ်္ ိုင်ေးဖစပခင်ေး၊ ပပ္န်လည ်

ပပ္င် င်ဖစပခင်ေး၊ မ ိ  ျက်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၁ ( ခ ) လမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က်ဖပ္ေါ်တ င် 

အဖ ာက်အအုံ ကျ ေးဖကျာ ် ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေးကုိ 

 ယ်  ာေးဖစပခင်ေး၊ 

၂၁ ( ဂ ) လမ်ေး၊ တတံာေးတည်ဖ ာက် ပပ္င် င် ာတ င် 

မလ တ်ကင်ေးဖသာ အဖ ာက်အအုံကုိ  ယ်  ာေး 

ဖစပခင်ေး၊ 

 

 



၅၄ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၂၁ (ဃ) အ တ ာယ်  ိဖစဖသာ  အဖ ာက်အအံ ုကိ ု  

ပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ မ ိ  ျက်ဖစပခင်ေး၊ ဖနထိုင်သ မျာေးကိ ု

 ယ်  ာေးဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ (ဃ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံ၊ အဖ ာက်အအုံတို့်မ  ဖ   

ဖကာင်ေးစ ာထတု်ပ္စ် န် ဖပမကုိပပ္ ပပ္င်ဖစပခင်ေး၊ 

ဖ ဖပမာင်ေးတ ေးဖ ေါ်ဖစပခင်ေး၊ ဖ  ိေုးမျာေးအာေး စနစ် 

တကျသန့််စင်မပီ္ေး စ န့််ပ္စ်ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ ( င ) စက်ရုံ၊ အလုပ်္ရုံတ င် ဖ    အိမ်သာ၊ ဖ ဖလာင်ေး 

အိမ်သာ၊ မိလလာပုိ္က်၊ မိလလာကန်တို့်ကုိ စီမံထာေး  ိ 

ဖစပခင်ေး၊ 

၂၃ ( ဇ ) မိလလာပုိ္က်၊ ဖ ပုိ္က်ကုိ အပခာေးသ တစ်ဦေး၏ဖပမကုိ 

ပ တ၍် ဖ ာင် ွက် ပခင်ေးဖကကာင့်် နစ်နှောမှု 

ဖလျာဖ်ကကေးဖင ဖပ္ေးဖစပခင်ေး၊ 

၂၄ ( ခ ) ကျန်ေးမာဖ ေး  င့်် မညီည တဖ်သာ ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလပ်ု္ငန်ေး 

ကုိ ယာယီပိ္တထ်ာေးဖစပခင်ေး၊ 

 

၅၅ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၂၄ ( ဂ ) တည်ေးခိခုန်ေး သုိ့်မဟတု် အခန်ေးလိက်ုင ာေးဖသာ 

အဖ ာက်အအုံကုိ သတ်မ တ်စညေ်းကမ်ေးမျာေး  င့်် 

အညီ ဖ ာင် ွကဖ်စပခင်ေး၊ 

၂၅ (က) အသုံေးပပ္  န်မသင့််သည့်် သုသာန်ဖပမကုိ ပိ္တထ်ာေး 

ဖစပခင်ေး၊ 

၆၀ (က) လမ်ေး၊ ဖ ဖပမာင်ေး၊ ဖ ပုိ္က်၊ မိလလာပုိ္က်ဖပ္ေါ်တ င် 

အဖ ာက်အအုံ ကျ ေးဖကျာ် ဖ ာက်လပ်ု္ပခင်ေး 

မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၁ (ဃ) ကုိယ်ပုိ္င်လမ်ေးဖ ာက်ပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၁ ( င ) ဝင်ထ က် ုိင်ဖသာလမ်ေးမ  ိသည့်် ဖပမဖပ္ေါ်တ င် 

အဖ ာက်အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေးမပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၂ (က) အဖ ာက်အအုံ ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး၊ ပပ္င် င်တိုေးချ ွဲ့ 

ပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

 

 



၅၆ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၆၂ ( ဂ ) ကုိယ်ပုိ္င်စီေးပ္ ာေးပ စ် ဖ ဖပ္ေးဖ ေးလုပ်္ငန်ေး ဖ သန့်် 

လုပ်္ငန်ေး တညဖ်ထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၂ (ဃ) အမျာေးပပ္ည်သ အတ က် စခန်ေးချ ာဖန ာကုိ ပ စ်ဖစ၊ 

ဖ ချ ိေး ိပ်္၊ ဖ ချ ိေးခန်ေးကိ ု ပ စ်ဖစ တည်ဖထာင် 

  င့််လ စ်ပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၃ (က) လ ဖသအဖလာင်ေးကုိ သတ်မ တ်သည့်် ကာလထက် 

ဖကျာလ် န်၍မထာေး န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၃ ( ခ ) က ေးစက်ဖ ာဂါပ င့််ဖသ ံေုးသည့်် လ ဖသအဖလာင်ေး  

ကုိ ၁၂ နှော ီထက်ဖကျာ်လ န်၍ထာေးပခင်ေး မပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၃ ( ဂ ) သုသာန်ဖပမအပ စ် သတ်မ တထ်ာေးသည့်် ဖန ာမ  

အပ္ လ ဖသအဖလာင်ေးကုိ ဖပမပမြှ ပ်္ပခင်ေး၊ မီေးသမဂဂ လ် 

ပခင်ေး မပပ္ လုပ်္ န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

 

 

၅၇ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၆၄ (က) တည်ေးခိခုန်ေး သုိ့်မဟတု် အခန်ေးလိက်ုင ာေးဖသာ 

အဖ ာက်အအုံ တညဖ်ထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေးမပပ္  န် 

တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၄ ( ခ ) စာေးဖသာက် ိုင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၄ ( ဂ ) ဖပ္ါင်မုန့််၊ မုန့်် ုတ်လုပ်္ငန်ေး၊ ချ ိချဉ ် င့်ယ်ိုမျ ိေးစုံ 

စာေးကန်ုဖသာက်ကုန် ထတုလ်ုပ်္ငန်ေးမျာေး လပ်ု္ကုိင် 

ပခင်ေးမပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၄ (ဃ) ခရ ီးသညတ်င်ယာဉ်နှင ် ကုန်တင်ယာဉ်ရပ်န ီးစခန်ီး 

မ ာီး တည်ထ ာင်ဖွင ်လှစ်ခခင်ီး၊ စ မံခန ခ်ွွဲခခင်ီး၊ 

တာီးခမစ်ခခင်ီး၊ * 

၆၇ (က) ကုိယ်ပုိ္င်ဖ ေး   င့််လ စ်ပခင်ေး၊ ဖ ေးဖန ာ ဖပပ္ာင်ေးဖ ွှွဲ့ 

ပခင်ေး၊ ပပ္န်လည်  င့််လ စ်ပခင်ေး၊ ဖ ေးဧ ိယာ တိုေးချ ွဲ့ပခင်ေး 

မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၇ (ဃ) က  ၊   ှောေးပ္  ဖ ေးမျာေး တည်ဖထာင်  င့််လ စ် ဖ ာင်ေးချ 

ပခင်ေး မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

{ * ၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်ထန တွင် ခပင်ဆင်သည။် } 



၅၈ 

ပုဒ်မ ၊ ပုဒ်မခွွဲ ခပဋ္ဌာန်ီးခ ကအ်က ဦ်း 

(၁) (၂) 

၆၇ ( င ) ဖ ခ   င့််အချ ိ ည်စက်ရုံမျာေး   င့််လ စ်တညဖ်ထာင် 

ပခင်ေး မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၇ ( စ ) အဖပ္ါင် ိုင်လုပ်္ငန်ေး တည်ဖထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး 

မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၇ ( ) အပခာေးပု္ဂဂလိက စီေးပ္ ာေးပ စ်ဝန်ဖ ာင်မှု လုပ်္ငန်ေးမျာေး 

ကုိ တညဖ်ထာင်  င့််လ စ်ပခင်ေး မပပ္  န် တာေးပမစ်ပခင်ေး။ 

 

  င်ေးလင်ေးချက်။  ။ အထက်ဖ ာ်ပပ္ပ္ါ ဇယာေးစာတိုင်(၂) “ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက် 

အကျဉေ်း” ဖခါင်ေးစဉဖ်အာက်  ိ ဖ ာ်ပပ္ချက်မျာေးသည် သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ 

ပု္ဒ်မခ  မျာေးပ္ါ ပပ္စ်မှုမျာေးအတ က် အဓိပ္ပာယ်  င့်် ုိချက်မျာေး မဟတု်ဘ  

သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ ပု္ဒ်မခ  ပ္ါ အဖကကာင်ေးပခင်ေး ာမျာေးကုိ  ည်ညွှန်ေး 

ဖ ာပ်ပ္ချက်မျာေးသာ ပ စ်သည်။ 

 

 

 

 

၅၉ 

၇၆။ မည်သ မ ို ဖအာက်တ င် ဖ ာပ်ပ္ထာေးဖသာ ပု္ဒ်မ၊ ပု္ဒ်မခ  ပ္ါ 
ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိင်ု ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 
စည်ေးကမ်ေးမျာေးပ္ါ ညွှန်ကကာေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး လုိက်နှော န် 
ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး  
ပပ္စ်မှုထင်  ာေး စီ င်ပခင်ေးခ ံလျှင် ထိုသ သည် ဖင ဒဏ်အနည်ေး ံေုး            
ကျပ်္ ၅၀၀၀၀ မ  အမျာေး ံုေးကျပ်္ ၂၀၀၀၀၀ အထိ ပ စ်ဖစ၊ တစ်  စ် 
ထက်မပုိ္ဖသာ ဖထာင်ဒဏပ် စ်ဖစ၊ ဒဏ်  စ် ပ်္လံုေးပ စ်ဖစ ချမ တ်ပခင်ေး 
ခံ မည် - 

ြုေ်မ၊ ြုေ်မခ   ပြဋ္ဌ န်ားခ ကအ်က ဉ်ား 

(၁) (၂) 

၂၄ ( င ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ လုပ်္ငန်ေးလုပ်္ကုိင် ာတ င် 
အ တ ာယ်  လိာလျှင် လုပ်္ငန်ေးဖန ာကုိ အသုံေး 
မပပ္ ဖစပခင်ေး၊ ပပ္င် င်စီမံဖ ာင် ွကဖ်စပခင်ေး၊ 

၂၅ ( ခ ) အသုံေးပပ္  န်မသင့််သည့်် သုသာန်ဖပမကုိ  ျက်သိမ်ေး 
ဖစပခင်ေး၊ 

၆၁ ( စ ) လမ်ီးအမည်သတ်မှတ်ခခင်ီး၊ အထဆာက်အအုံအမှတ် 
သတ်မှတခ်ခင်ီးမခပြုရန်တာီးခမစ်ခခင်ီး၊ * 

၆၁ (ဆ) သတ်မှတ ်ာီးထသာ လမ်ီးစညီ်းကမ်ီးနှင  ် လမ်ီး 
အသုံီးခ မှုမ ာီးက ု ထဖာက်ဖ ကခ်ခင်ီးမခပြုရန် တာီးခမစ် 
ခခင်ီး၊ * 

 

{ * ၁၄-၂-၂၀၂၀ ရက်ထန တွင် ဒတု ယအကက မ် ခပင်ဆင်သည။် } 



၆၀ 

ြုေ်မ၊ ြုေ်မခ   ပြဋ္ဌ န်ားခ ကအ်က ဉ်ား 

(၁) (၂) 

၆၅ (က) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ လုပ်္ငန်ေးလုပ်္ကုိင်ပခင်ေး 
မပပ္  န်တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၅ ( ခ ) အ တ ာယ်  ဖိစ ုိင်ဖသာ လုပ်္ငန်ေး  င့််ပ္တ်သက်ဖသာ 
ပ္စစည်ေးမျာေး ဖ ာင်ေးချပခင်ေး၊ သုိဖလ ာင်ပခင်ေး မပပ္  န် 
တာေးပမစ်ပခင်ေး၊ 

၆၆ ( ခ ) တ ိစဆာန် အဖသဖကာင်မျာေးကုိ သတ်မ တခ်ျက်  င့်် 
အညီ သုတ်သင်  င်ေးလင်ေးဖစပခင်ေး။ 

 

  င်ေးလင်ေးချက်။  ။  အထက်ဖ ာပ်ပ္ပ္ါ ဇယာေးစာတိုင်(၂) “ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက် 

အကျဉေ်း” ဖခါင်ေးစဉဖ်အာက်  ိ ဖ ာ်ပပ္ချက်မျာေးသည် သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ 

ပု္ဒ်မခ  မျာေးပ္ါ ပပ္စ်မှုမျာေးအတ က် အဓိပ္ပာယ်  င့်် ုိချက်မျာေး မဟတု်ဘ  

သက် ိုင် ာ ပု္ဒ်မ၊ ပု္ဒ်မခ  ပ္ါ အဖကကာင်ေးပခင်ေး ာမျာေးကုိ  ည်ညွှန်ေး 

ဖ ာပ်ပ္ချက်မျာေးသာ ပ စ်သည်။ 

 

 

 

 

၆၁ 

၇၇။ မည်သ မ ို ပု္ဒ်မ ၃၃၊ ပု္ဒ်မ ၃၄   င့် ် ပု္ဒ်မ ၃၅ ပ္ါ 

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိင်ု ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေးကုိ လညေ်းဖကာင်ေး လိက်ုနှော န် ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေးစီ င်ပခင်ေး    

ခံ လျှင် ထိုသ သည ် ဖင ဒဏ်အနည်ေး ံေုး ကျပ်္ ၂၀၀၀၀ မ  အမျာေး ံေုး     

ကျပ်္ ၁၀၀၀၀၀ အထိချမ တပ်ခင်ေးခ ံမည်။ ထို့်အပပ္င် ပပ္စ်မှု  င့်် 

သက် ိုင်ဖသာ သက်ဖသခံပ္စစည်ေးမျာေးကိ ု ပပ္ည်သ ူ့ဘဏ္ဍာအပ စ် 

သိမ်ေး ညေ်းသည့််အမိန့်် ချမ တ ်မည်။ 

၇၈။ မည်သ မ ို ပု္ဒ်မ ၇၄ တ င် ဖ ာပ်ပ္ထာေးဖသာ ဇယာေးပ္ါ 

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိင်ု ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေးကုိ လညေ်းဖကာင်ေး လိက်ုနှော န် ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေးစီ င်ပခင်ေး 

ခံ မပီ္ေးဖနှောက်တ င်  က်လက်၍ လိုက်နှော န်ပ္ျက်က က်လျှင် သုိ့်မဟတု ်

ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်လျှင် ထိုသ သည ်  က်လက်၍ ပ္ျက်က က်ပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ပခင်ေးပပ္ သည့်် ဖန့်အသီေးသီေးအတ က် 

တစ်ဖန့်လျှင် ဖင ဒဏ် ကျပ်္ ၅၀၀၀ ချမ တပ်ခင်ေးခ ံမည်။ 

 

 

 

 

 



၆၂ 

၇၉။ မည်သ မ ို ပု္ဒ်မ ၇၅ တ င် ဖ ာ်ပပ္ထာေးဖသာ ဇယာေးပ္ါ 

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိင်ု ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေးကုိ လညေ်းဖကာင်ေး လိက်ုနှော န် ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေးစီ င်ပခင်ေး 

ခံ မပီ္ေးဖနှောက်တ င်  က်လက်၍ လိုက်နှော န်ပ္ျက်က က်လျှင် သုိ့်မဟတု် 

ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်လျှင် ထိုသ သည ်  က်လက်၍ ပ္ျက်က က်ပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက် ကျ ေးလ န်ပခင်ေးပပ္ သည့််ဖန့် အသီေးသီေးအတ က် 

တစ်ဖန့်လျှင် ဖင ဒဏ် ကျပ်္ ၁၀၀၀၀ ချမ တ်ပခင်ေးခံ မည်။ 

၈၀။ မည်သ မ ို ပု္ဒ်မ ၇၆ တ င် ဖ ာ်ပပ္ထာေးဖသာ ဇယာေးပ္ါ 

ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ လည်ေးဖကာင်ေး၊ သက် ိင်ု ာ နညေ်းဥပ္ဖဒမျာေး၊ 

စည်ေးကမ်ေးမျာေးကုိ လညေ်းဖကာင်ေး လိက်ုနှော န် ပ္ျက်က က်ဖကကာင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက်ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေးစီ င်ပခင်ေး 

ခံ မပီ္ေးဖနှောက်တ င်  က်လက်၍ လိုက်နှော န်ပ္ျက်က က်လျှင် သုိ့်မဟတု် 

ဖ ာက် ျက် ကျ ေးလ န်လျှင် ထိုသ သည်  က်လက်၍ ပ္ျက်က က်ပခင်ေး 

သုိ့်မဟတု ် ဖ ာက် ျက် ကျ ေးလ န်ပခင်ေးပပ္ သည့်် ဖန့်အသီေးသီေးအတ က် 

တစ်ဖန့်လျှင် ဖင ဒဏ် ကျပ်္ ၂၀၀၀၀ ချမ တပ်ခင်ေးခံ မည်။ 

၈၁။ မည်သ မ ို ပု္ဒ်မ ၆၈ ပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်တစ် ပ်္ ပ်္ကုိ ဖ ာက် ျက် 

ကျ ေးလ န်ဖကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေးစီ င်ပခင်ေးခံ လျှင် ထိသု သည် ဖင ဒဏ ်

အနည်ေး ံုေးကျပ်္ ၅၀၀၀ မ  အမျာေး ံုေး ကျပ်္ ၅၀၀၀၀ အထိ ချမ တပ်ခင်ေး 

ခံ မည်။ 

 

 

၆၃ 

၈၂။ (က) မည်သ မ ိ ု ခ င့််ပပ္ ချက်မ  ိဘ  က  ၊   ှောေးကိ ု သတ်ပ တ ်

  ဖကကာင်ေး သုိ့်မဟတု် က  ၊   ှောေး၏အသာေး သုိ့်မဟတု ်

   သာေးဖ ကုိ လက်ဝယထ်ာေး  ဖိကကာင်ေး ပပ္စ်မှုထင်  ာေး 

  စီ င်ပခင်ေးခံ လျှင် ထိုသ သည် တစ်  စ်ထက်မပုိ္ဖသာ 

  ဖထာင်ဒဏခ်ျမ တ်ပခင်ေးခ ံမည်။ ထို့်အပပ္င် ထိသု အာေး 

  ဖင ဒဏ်လည်ေး ချမ တ် ုိင်သည်။ ပပ္စ်မှု  င့််သက် ုိင်ဖသာ 

  သက်ဖသခံပ္စစည်ေးမျာေးကို ဥပ္ဖဒ  င့််အညီ  ျက် ေီး 

  ဖစ န် ပ စ်ဖစ၊ သိမ်ေး ည်ေးဖစ န် ပ စ်ဖစ အမိန့််  

   ချမ တ် မည်။ 

( ခ ) ဤပု္ဒ်မအ  တ ာေးစ   ိ ုာ၌ စ ပ်္စ  ခ ံသ သည ်

   သက် ိုင် ာ ဖကာ်မတီ သုိ့်မဟတု် ပု္ဒ်မ ၄၀ အ  

   ခ င့််ပပ္ ချက်ပ င့်် က  ၊   ှောေးကုိသတ်ပ တ်ဖကကာင်ေး သုိ့်မဟုတ်  

   အပခာေးအဖကကာင်ေးတစ်ခခုုပ င့်် ဖသ ံေုးဖသာ က  ၊   ှောေး၏ 

   အသာေးပ စ်ဖကကာင်ေး သက်ဖသပပ္ န် တာဝန်  သိည်။ 

၈၃။  (က) ပု္ဒ်မ ၄၀ ပ္ါပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်ကုိ  န့််ကျင်ဖ ာက် ျက်သည့်် 

  အတ က် စ   ုိဖသာအမှုကုိ သက် ိင်ု ာမမိ ွဲ့နယ ် 

   အဖထ ဖထ အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးဦေးစီေးဌာန၊ မမိ ွဲ့နယ်အုပ်္ချ ပ်္ဖ ေးမ  ေး  

   က တ ာေးစ   ုိ မည။် 

( ခ ) ပု္ဒ်မခ   (က)အ  စ   ိဖုသာ အမှုမျာေးမ အပ္ ဤဥပ္ဖဒ 

  အ  စ   ိဖုသာအမှုမျာေးကိ ု သက် ိင်ု ာ ဖကာ်မတ ီ

  သုိ့်မဟတု် ဖကာ်မတီက တာဝန်လွှ အပ်္ဖသာ ပု္ဂဂိ လ် 

  ကသာ တ ာေးစ   ုိ မည။် 



၆၄ 

၈၄။ ဖကာ်မတသီည ်ဤဥပ္ဖဒအ  မိမိတာဝန်  င့်် လုပ်္ပုိ္င်ခ င့််မျာေးကိ ု

ဖ ာင် ွက ်ာတ င် လိုအပ်္ပ္ါက သက် ိင်ု ာ ပမန်မာ ုိင်ငံ  တပ်္   ွဲ့၏ 

အက အညီကိ ု ဖတာင်ေးခံ ယ  ုိင်သည်။ ထိုက ့်သုိ့် ဖတာင်ေးခံလာပ္ါက 

ပမန်မာ ုိင်ငံ  တပ်္   ွဲ့ကလိုအပ်္သလို အက အညဖီပ္ေး မည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၆၅ 

အခန်ား (၁၉) 

အရထ ရထ  

၈၅။ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးတစ်ခုခသုည် စညပ်္င်သာယာဖ ေး 

အ   ွဲ့   စ်   ွဲ့ သုိ့်မဟတု ်   စ်   ွဲ့ထက်ပုိ္ဖသာ အ   ွဲ့မျာေး  င့် ်က်စပ်္သည့်် 

လုပ်္ငန်ေးမျာေးပ စ်ပ္ါက သက် ိုင် ာ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့မျာေးသည ်

ဖအာက်ပ္ါအတိုင်ေး ညြှိ ိှုင်ေးပ္ ေးဖပ္ါင်ေး ဖ ာင် ွက် မည် - 

(က) ပပ္ည်နယ်အတ င်ေးပ စ်ပ္ါက ဝန်ကကီေး၏ခ င့််ပပ္ ချက်  ယ  

ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး၊ 

( ခ ) အပခာေး တိုင်ေးဖဒသကကီေး၊ ပပ္ည်နယ၊် ကုိယ်ပုိ္င် 

အုပ်္ချ ပ်္ခ င့်် တိုင်ေး သုိ့်မဟတု် ကုိယ်ပုိ္င်အုပ်္ချ ပ်္ခ င့််  

ဖဒသမျာေး  င့််  က်စပ်္ဖနပ္ါက ကယာေးပပ္ည်နယ ်

အစုိေး အ   ွဲ့၏ခ င့််ပပ္ ချက်ကုိ  ယ ဖ ာင် ွကပ်ခင်ေး။ 

၈၆။ တည်  ဥပ္ဖဒတစ် ပ်္ ပ်္တ င် မညသုိ့််ပ္င် ပပ္ဋ္ဌာန်ေးပ္ါ  ဖိစကာမ  

ဝန်ကကီေးဌာနသည် စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့က ဖ ာင် က်ွဖသာ 

လုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့် ်က်  ယ်ဖသာ အပခာေးအစုိေး ဌာနတစ်ခုခ၏ု လုပ်္ငန်ေး 

ဖ ာင် ွက်မှုအ  ဖကာက်ခံ   ိသည့်် အခ န်၊ အခမျာေး  င့််တပ်္ရုိက်ဖသာ 

ဒဏဖ်င မျာေးမ  သင့််ဖလျာဖ်သာ အခ န်အခအချ ိေးအစာေး  င့်် ဒဏဖ်င  

အချ ိေးအစာေးကို စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့သုိ့် ခ  ဖဝဖပ္ေးဖစဖ ေးအတ က် 

သက် ိုင် ာ ပပ္ည်နယ်ဝန်ကကီေးဌာန  င့်် ညြှိ ိှုင်ေးဖ ာင် က်ွ ုိင်သည။် 

 



၆၆ 

၈၇။ ဖကာ်မတီသည် ယခင်စည်ပ္င်သာယာဖ ေးအ   ွဲ့ဥပ္ဖဒအ  

   ွဲ့စည်ေးထာေးဖသာ  စည်ပ္င်သာယာဖ ေး  အ   ွဲ့ပ္ ိ ုင ် န ်ပ္ ံ ုဖင  ကိ ု  

လညေ်းဖကာင်ေး၊ ဖ ွှွဲ့ဖပပ္ာင်ေး ုိင်ဖသာပ္စစည်ေး   င့် ် မဖ ွှွဲ့ဖပပ္ာင်ေး ုိင်ဖသာ 

ပ္စစည်ေးကိလုညေ်းဖကာင်ေး၊ ဖ ာင် က်ွ  လုပ်္ငန်ေးမျာေးကိလုည်ေးဖကာင်ေး၊ 

ဖ ာင် ွကမ်ပီ္ေး လုပ်္ငန်ေးမျာေးကုိလည်ေးဖကာင်ေး၊  ပုိ္င်ခ င့််  င့််ဖပ္ေး န် 

တာဝန်မျာေးကုိ လည်ေးဖကာင်ေး  က်ခံ မည်။ 

၈၈။  ုိင်ငံဖတာ်ကာက ယ်ဖ ေး  င့််သက် ိုင်သည့်် သုိ့်မဟတု် လျှ ိွဲ့ဝ က် 

အ င့််သတ်မ တသ်ည့်် အဖ ာက်အအုံမျာေးမ အပ္ အပခာေး ုိင်ငံပုိ္င် 

အဖ ာက်အအုံမျာေး ဖ ာက်လုပ်္ပခင်ေး၊  ျက်သိမ်ေးပခင်ေးတို့်  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ 

သက် ိင်ု ာဌာနသည် ယင်ေးတို့်ဖ ာင် ွက ်မည့််လုပ်္ငန်ေး အစီအစဉကုိ် 

သက် ိုင် ာ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးဖကာ်မတီသုိ့် ကကိ တင်အဖကကာင်ေးကကာေး 

 မည်။ 

၈၉။ စည်ပ္င်သာယာဖ ေးလုပ်္ငန်ေးမျာေး  င့််စပ်္လျဉေ်း၍ ထတု်ပပ္န်ထာေး 

ဖသာ တည်  စည်ေးမျဉေ်းမျာေး၊ အမိန့််မျာေး  င့်် ညွှန်ကကာေးချက်မျာေးသည ်

ဤဥပ္ဖဒ  င့်် မ န့််ကျင်သဖ ွွဲ့  က်လက်အတည်ပ စ်ဖစ မည။် 

၉၀။ ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ပပ္ဋ္ဌာန်ေးချက်မျာေးကို အဖကာင်အထည်ဖ ာ ်

ဖ ာင် ွက ်ာတ င် - 

(က) ဝန်ကကီေးဌာနသည် လုိအပ်္ပ္ါက နည်ေးဥပ္ဖဒမျာေး၊ လုပ်္ထုံေး

  လုပ္်နည်ေးမျာေးကို ကယာေးပပ္ည်နယ်အစိုေး အ   ွဲ့၏  

   သဖဘာတ ညခီျက်ပ င့်် ထတုပ်ပ္န် ုိင်သည။် 

 

၆၇ 

( ခ ) ဝန်ကကီေးဌာနသည ် လိုအပ်္ပ္ါက စညေ်းကမ်ေးမျာေး၊ အမိန့်် 

မျာေး၊ အမိန့််ဖကကာပ်ငာစာမျာေး  င့်် ညွှန်ကကာေးချက်မျာေးကိ ု

လညေ်းဖကာင်ေး၊ ဖကာ်မတီသည် လိုအပ်္ပ္ါက အမိန့််  င့်် 

ညွှန်ကကာေးချက်မျာေးကုိလည်ေးဖကာင်ေး ထုတ်ပပ္န် ုိင်သည်။ 

 

ပပ္ညဖ်ထာင်စုသမမတပမန်မာ ုိင်ငံဖတာ ်    ွဲ့စည်ေးပုံ္အဖပခခံဥပ္ဖဒ 

အ  က  ု်ပ်္လက်မ တဖ် ေးထိုေးသည။် 

 

 

(ပုံ) ခင်ဖမာင်ဦေး 

ဝန်ကကီေးချ ပ်္ 

ကယာေးပပ္ည်နယ်အစုိေး အ   ွဲ့ 


