
 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပြည ်နယ်၊   

မ ားဘ ားနှင ် သ  ဝဘ ားအနတရ ယ်  

ကက ြိုတင ်က ကွယ်ဘရားဥ ြဘေ 

 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပ ြည်နယ်၊  မ ားဘ ား နှင ် သ  ဝဘ ား အနတရ ယ ် 

က က ြိုတ င်က ကွယ်ဘရား ဥြဘေ 

 

မ တ  က  

 စဉ်                         အဘ က င်ား အရ  စ မျကနှ်ှာ 

 ၁။ နိဒါန ်း          ၁ 

 ၂။ အခန ်း (၁) အမည ၊ စတင အာဏာတည ခခင ်း ၁ 

    နှင   အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ခပ္ချက   

 ၃။ အခန ်း (၂) ရည ရွယ ချက မျာ်း ၄  

 ၄။ အခန ်း (၃) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ၆ 

   ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းဖကာ မတ  

   အဆင  ဆင   ွ ွဲ့စည ်းခခင ်း 

 ၅။ အခန ်း (၄) ဖကာ မတ ၏ တာဝန နှင  လုပ္ ပုိ္င  ၇ 

   ခွင  မျာ်း  

 ၆။ အခန ်း (၅) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ၈ 

   ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း 

 ၇။ အခန ်း (၆) ခပ္စ မှုနှင   ခပ္စ ဒဏ မျာ်း ၁၅

 ၈။ အခန ်း (၇) အဖ ဖွ ွ  ၁၆  



ကယ ားပ ြည်နယ်၊  မ ားဘ ား နှင ် သ  ဝဘ ား အနတရ ယ ် 

က က ြိုတ င်က ကွယ်ဘရား ဥြဘေ 

( ၂ ဝ၁၃  ခုနှစ်၊ ကယ ား ပ ြည်နယလ်ွှတ ်ဘတ ် ဥြဘေအမှတ ် ၊ ၉ ) 

၁၃ ၇၄ ခုနှစ်၊ တ ဘြေါ င်ားလပ ြည ်ဘကျ ်  ၃ ရက် 

( ၂ ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ မတလ်  ၂၉   ရက် ) 

 

 

န ေေါ န်ား 

၂ဝဝ၈ ခုနှစ  ခပ္ည ဖ ာင စုသမမတခမန မာနုိင ငံဖတာ   ွ ွဲ့စည ်းပုံ္ 
အဖခခခဥံပ္ဖဒ ဇယာ်း ၂၊ အပုိ္ဒ ၇၊ အပုိ္ဒ ခွ  (ဂ)ပ္ါဖ ာ ခပ္ ာ်းချက နှင   
အည  ယင ်းဥပ္ဖဒ ပု္ဒ မ ၁၈၈ အရ အပ္ နှင ်း ာ်းဖသာ လုပ္ ပုိ္င ခွင  ကုိ 
ကျင  သုံ်းလျက  ကယာ်းခပ္ည နယ အတွင ်း မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်း 
အနတရာယ မျာ်း ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ စနစ တကျ 
အဖကာင အ ည ဖ ာ ဖဆာင ရွက နုိင ဖရ်းအတကွ  ကယာ်းခပ္ည နယ  
လွှတ ဖတာ သည  ဤဥပ္ဖဒကိုခပ္ဋ္ဌာန ်းလိုက သည ။ 

 

အခန်ား (၁) 

အမည်၊ စတ င်အ ဏ တည်ပခင်ားနှင ် အဓ ြပ ယဘ်  ်ပြချက် 

၁။ (က) ဤဥပ္ဖဒကုိ ကယ ားပြည်နယ် မ ားဘ ားနှင ်သ  ဝ       
            ဘ ားအနတရ ယ်မျ ား ကက ြိုတင်က ကွယ်ဘရား ဥြဘေဟု  
  ဖခေါ်တွင ဖစရမည ။ 

၂ 

( ခ ) ဤဥပ္ဖဒသည   ုတ ခပ္န ဖ ကခငာသည   ဖနေ့မှစ၍  
   ကယာ်းခပ္ည နယ တစ ဝန ်းလံု်းတွင  အာဏာတည ဖစ  
   ရမည ။ 

၂။ ဤဥပ္ဖဒတွင ပ္ါရှိဖသာ ဖအာက ပ္ါ စကာ်းရပ္ မျာ်းသည  
ဖ ာ ခပ္ပ္ါအတိုင ်း အဓိပ္ပာယ သက ဖရာက ဖစရမည  - 

(က) အစ ုားရအ ွ ွဲ့ ဆိသုည မှာ ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ ွ ွဲ့ 

ကုိ ဆိသုည ။  

( ခ ) ဝ န ်ကက ားဌ န  ဆိုသည မှာ ခပ္ည   ဖရ်းဝန ကက ်းဌာနကုိ 

တာဝန ယရူသည   ခပ္ည နယ ဝန ကက ်းဌာနကုိ ဆိသုည ။ 

( ဂ ) ဝန်ကက ား ဆိသုည မှာ ခပ္ည   ဖရ်းဝန ကက ်းဌာနကုိ 

တာဝန ယရူသည   ခပ္ည နယ ဝန ကက ်းကုိ ဆိသုည ။ 

(ဃ) သ   ဝ ဘ  ား အ န တ ရ  ယ ် ဆိုသည မှာ မ ်းဖ ်း၊    

ရာသ ဥတ ု ဖ ာက ခပ္န ခခင ်းဖ ကာင   ဖလမုန တိုင ်း 

တိုက ခတ ခခင ်း၊ ဖရလွှမ ်းမုိ်းခခင ်း၊ လွန က စွာမုိ်းဖခါင  

ဖရရှာ်းခခင ်း သိုေ့မဟုတ  ပ္ ဝ ဝင အဖနအ ာ်း 

ဖခပ္ာင ်းလ ခခင ်းဖ ကာင   ငလျင လှုပ္ ခခင ်း၊ ဖခမပပိ္ြိုခခင ်း၊ 

ဇ ဝ၊ ဓါတု၊ စက မှု၊ အဏခုမြူအနတရာယ ဖ ကာင   ခ စ  

ဖပ္ေါ်ဖသာ ဖ ်းနှင  အခခာ်းဖ ်းအနတရာယ တစ ခုခုကုိ 

ဆိလုိုသည ။ 

( င ) ဘက ်မတ   ဆိသုည မှာ ခပ္ည နယ မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝ 

ဖ ်းအနတရာယ ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းဖကာ မတ ကုိ ဆုိ 

သည ။ 



၃ 

( စ ) မ ားသတ်တြ် ွ ွဲ့ ဆုိသည မှာ မ ်းသတ ဝန  မ ်းမျာ်းခ င   

 ွ ွဲ့စည ်း ာ်းသည   မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ကုိ ဆုိသည ။ 

(ဆ) အရန်မ ားသတ်တြ် ွ ွဲ့ ဆုိသည မှာ မ ်းသတ ဦ်းစ ်းဌာနက 

 ွ ွဲ့စည ်းတည ဖ ာင သည   ဖစတန  ဝန  မ ်းမ ်းသတ  

တပ္  ွ ွဲ့ကုိ ဆိသုည ။ 

( ဇ ) သ ားသန ် မ ားသတ်တြ် ွ ွဲ့ ဆုိသည မှာ စက ရုံ၊ အလုပ္ ရုံ၊ 

လုပ္ ငန ်းဌာနနှင   မ ်းဖ ်းစုိ်းရိမ ရဖသာလုပ္ ငန ်းမျာ်း 

တွင  မ ်းသတ ဦ်းစ ်းဌာန၏ ညွှန  ကာ်းချက  သုိေ့မဟတု  

ခွင  ခပ္ြိုချက ခ င   ပုိ္င ရှင  သုိေ့မဟတု  စ မံခနေ့ ခွ သူက 

 ွ ွဲ့စည ်းတည ဖ ာင သည   မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ကုိ ဆုိသည ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၄ 

အခန်ား (၂) 

ရည်ရယွ်ချက်မျ ား 

၃။ ဤဥပ္ဖဒ၏ ရည ရွယ ချက မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတုိင ်းခ စ သည  - 

(က) ခပ္ည သူတုိေ့၏ အသက အုိ်းအိမ စည ်းစိမ ၊ နုိင ငံဖတာ ပုိ္င ၊ 

သမဝါယမပုိ္င ပ္စစည ်းမျာ်း၊  ပု္ဂဂလိကပုိ္င ပ္စစည ်းမျာ်း 

နှင   ယဉ ဖကျ်းမှုအဖမွအနှစ မျာ်းကို ပ္ျက စ ်းဆံ်ုးရံှု်းမှု 

မခ စ ဖပ္ေါ်ဖစဖရ်းအတွက  ကကိြိုတင ကာကွယ တာ်းဆ ်းရန ၊ 

( ခ ) မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့မျာ်း၊ အရန မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့မျာ်းနှင   သ ်းသနေ့  

မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့မျာ်းကုိ စနစ တကျ ွ ွဲ့စည ်း၍ ဖလ ကျင   

သင  ကာ်းဖပ္်းရန ၊ 

( ဂ ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  သုိေ့မဟုတ  အခခာ်း 

ရုတ တရက ခ စ ပွ္ာ်းဖသာ ဖ ်းအနတရာယ တစ မျြိို်းမျြိို်း 

ကျဖရာက မည ကုိ ကကိြိုတင ကာကွယ တာ်းဆ ်းနုိင ဖရ်း 

အတွက  မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ အရန မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ သ ်းသနေ့  

မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့နှင  အတ ူ ခပ္ည သအူာ်းလံု်း ပူ္်းဖပ္ါင ်း 

ဖဆာင ရွက ရန ၊ 

(ဃ) သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကျဖရာက သည  အခါ ဆုံ်းရံှု်းမှု 

နည ်းပ္ါ်းသည  က  နည ်းပ္ါ်းဖစဖရ်းအတွက  ကကိြိုတင  

ဖမ ာ မှန ်း၍ ဖဆာင ရွက သင  သည မျာ်းကုိ ဖရတုိ၊ ဖရရှည  

လက ဖတွွဲ့ကျဖသာ စ မံချက မျာ်းခ င   စ မံဖဆာင ရွက  

 ာ်းရန ၊ 



၅ 

( င ) မ ်းဖ ်းနှင  သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကျဖရာက လာပ္ါက  

အချနိ နှင  တစ ဖခပ္်းည  ရှာဖ ွကယ ဆယ ဖရ်းနှင   

ဖစာင  ဖရာှက ဖရ်းလုပ္ ငန ်း၊  ခပ္န လည  ူဖ ာင ဖရ်း 

လုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖဆာင ရွက ရာတွင  ခပ္ည သူမျာ်း နုိ်း ကာ်း 

တက ကကွစွာ  ပူ္်းဖပ္ါင ်းပ္ါဝင  ဖဆာင ရွက နုိင ရန ၊ 

( စ ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းဆိငု ရာလုပ္ ငန ်းမျာ်းတွင  ခပ္ည သတူိုေ့၏ ပူ္်းဖပ္ါင ်း 

ဖဆာင ရွက မှုရရိှရန အတွက  ပ္ညာဖပ္်းစည ်းရုံ်းလံှုွဲ့ဖဆာ  

မှုမျာ်း ကျယ ခပ္နေ့ စွာ ဖဆာင ရကွ နုိင ရန ၊ 

(ဆ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းအတွက  ကကိြိုတင ခပ္င ဆင ခခင ်း၊ တုံေ့ခပ္န ဖဆာင ရွက  

ခခင ်း၊ ခပ္ည သူလူ ုအာ်းအသိပ္ညာဖပ္်းခခင ်း၊ သင တန ်း 

မျာ်း ွင  လှစ ခခင ်း၊ လိုအပ္ သည   ဇာတ တိုက ဖလ ကျင   

ခခင ်းမျာ်းဖဆာင ရွက ရန ။ 

 

 

 

 

 

 

၆ 

အခန်ား (၃) 

မ ားဘ ား နှင ်သ  ဝဘ ား အနတရ ယ ်က က ြိုတ င်က ကွယ်ဘရား 

ဘက ်မတ  အဆင ်ဆင ် ွ ွဲ့စည်ားပ ခင်ား 

၄။ ဝန ကက ်းသည  ခပ္ည နယ မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  

ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းဖကာ မတ ကုိ အစုိ်းရအ ွ ွဲ့၏ သဖ ာတူည ချက  

ခ င   လိုအပ္ သလို  ွ ွဲ့စည ်းတာဝန ဖပ္်းအပ္ ရမည ။ 

၅။ ခပ္ည နယ မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းဖကာ မတ သည  လုပ္ ငန ်းဖကာ မတ နှင   သက ဆုိင ရာဆပ္ ဖကာ မတ  

မျာ်းကုိ ဝန ကက ်း၏ သဖ ာတူည ချက ခ င   လုိအပ္ ချက အရ  ွ ွဲ့စည ်း 

နုိင သည ။ 

၆။ ခပ္ည နယ  မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းဖကာ မတ သည  ဝန ကက ်း၏ သဖ ာတူည ချက ခ င   ခရုိင ၊ ပမိြိုွဲ့နယ ၊ 

ရပ္ ကွက နှင   ဖကျ်းရွာအုပ္ စု မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင  

ကာကွယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းဖကာ မတ နှင   သက ဆုိင ရာ ဆပ္ ဖကာ မတ မျာ်းကုိ 

 ွ ွဲ့စည ်းတာဝန ဖပ္်းအပ္ နုိင သည ။ 

 

 

 

 



၇ 

အခန်ား (၄) 

ဘက ်မတ  ၏တ ဝန်နှင ်လုြ်ြ ုင်ခွင ်မျ ား 

 ၇။ ဖကာ မတ ၏တာဝန နှင  လုပ္ ပုိ္င ခွင  မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိုင ်း 

ခ စ သည  - 

(က) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်း 

ဆိငု ရာလုပ္ ငန ်းအစ အမံမျာ်း   ချမှတ ခခင ်း၊ 

( ခ ) မ ်းဖလာင မှုခ စ ပွ္ာ်းသည  အခါ  ိဖရာက စွာမ ်းပင ိမ ်း 

သတ နုိင ဖရ်းနှင   ရှာဖ ွကယ ဆယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း 

အတွက  လိုအပ္ ဖသာအစ အမံမျာ်း  ချမှတ ခခင ်း၊ 

( ဂ ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  တစ မျြိို်းမျြိို်း 

ကျဖရာက သည  အခါ  ိခိကု ဆံု်းရံှု်းမှု ဖလျာ ပ္ါ်းဖရ်း 

နှင   ရှာဖ ွကယ ဆယ ဖရ်းအတွက  မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ 

အရန မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ သ ်းသနေ့ မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့မျာ်း၊ 

ခပ္ည သမူျာ်းပ္ါဝင ကူည ဖဆာင ရွက ရမည   အစ အစဉ  

မျာ်းချမှတ ခခင ်း၊ 

(ဃ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းဖကာ မတ အဆင  ဆင  တိုေ့၏ လုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ကက ်း 

 ကပ္ ကွပ္ က ခခင ်း၊ လမ ်းညွှန ခခင ်း၊ ဖပ္ါင ်းစပ္ ည ိနိှုင ်းခခင ်း၊ 

( င )  ိစပ္ ဖနဖသာ ခပ္ည နယ မျာ်းရိှ မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ဝင မျာ်း၊ 

အခခာ်းလူမှုဖရ်းအ ွ ွဲ့အစည ်းမျာ်းနှင   ဆက သွယ ခခင ်း၊ 

ပူ္်းဖပ္ါင ်းဖဆာင ရွက ခခင ်း။ 

၈ 

အခန်ား (၅) 

မ ားဘ ား နှင ် သ  ဝဘ ား အနတရ ယ်က က ြိုတ င်က ကွယ်ဘရား 

လုြ်ငန်ားမျ ား 

၈။ ခပ္ည နယ ၊ ခရုိင ၊ ပမိြိုွဲ့နယ ၊ ရပ္ ကွက နှင  ဖကျ်းရာွအုပ္ စု မ ်းဖ ်း 

နှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်း ဖကာ မတ အဆင  ဆင   

သည  - 

(က) ဖကာ မတ ကချမှတ  ာ်းဖသာ လုပ္ ငန ်းစဉ မျာ်းနှင  အည  

မ ်းဖ ်းနှင  သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းကို ဖဆာင ရကွ ရမည ၊ 

( ခ ) မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကကိြိုတင ကာကွယ  

ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းတွင  ခပ္ည သူတုိေ့၏ ပူ္်းဖပ္ါင ်းဖဆာင ရွက  

မှုကုိရရိှရန  ပ္ညာဖပ္်းစည ်းရုံ်းခခင ်းခပ္ြိုရမည ၊ 

( ဂ ) မ ်းဖ ်းအနတရာယ ၊ သ ာဝဖ ်းအနတရာယ  ကျဖရာက  

သည  အခါတွင  ချမှတ  ာ်းသည   လုပ္ ငန ်းစဉ မျာ်းနှင   

အည  မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ အရန မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့နှင   သ ်းသနေ့  

မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့မျာ်းက ပ္ါဝင ကူည ဖဆာင ရွက နုိင ဖရ်း 

အတွက  လုိအပ္ သလုိ ကက ်း ကပ္ ကွပ္ က ရမည ၊ 

(ဃ) ရပ္ ကွက  သုိေ့မဟုတ  ဖကျ်းရွာအုပ္ စုအတွင ်း ဖန ုိင သူ 

မျာ်း လုိက န ရမည   မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်း 

ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းဆိုင ရာ ညွှန  ကာ်းချက မျာ်းကိ ု

လိုအပ္ သလို  တု ခပ္န ရမည ၊ 



၉ 

( င )  တု ခပ္န  ာ်းဖသာ ညွှန  ကာ်းချက မျာ်းကုိ ရပ္ ကွက  

သုိေ့မဟတု  ဖကျ်းရာွအုပ္ စုအတွင ်း  ဖန ိုင သူမျာ်း 

လိုက န ခခင ်း ရှိ၊ မရှိ လိုအပ္ သလို စစ ဖဆ်းခခင ်း၊  

စစ ဖဆ်းဖစခခင ်း ခပ္ြိုရမည ၊ 

( စ ) မ ်းသတ ယာဉ ၊ မ ်းသတ ဖရသယ ယာဉ ၊ မ ်းသတ  

စက ယာဉ ၊ မ ်းသတ အဖ ာက အကူခပ္ြိုယာဉ ၊ မ ်းသတ  

ကွပ္ က မှုယာဉ ၊ သယ ယူပုိ္ေ့ဖဆာင ဖရ်းယာဉ ၊ မ ်းပင ိမ ်း 

သတ စက ကိရိယာပ္စစည ်းမျာ်း၊ စက သုံ်းဆ ၊ ကယ ဆယ  

ဖရ်းပ္စစည ်းမျာ်းနှင   ဖဆ်းဝါ်း စသည တုိေ့ကုိ အဆင သင   

အသုံ်းခပ္ြိုနုိင ရန  ကကိြိုတင ခပ္င ဆင  စုဖဆာင ်း ာ်းရှ ိ

ရမည ၊ 

(ဆ) လူဖနအိမ ၊ စက ရုံ၊ အလုပ္ ရုံ မ ်းဖ ်းစုိ်းရိမ ရဖသာ 

လုပ္ ငန ်းမျာ်း၊ ဖစျ်းမျာ်းတွင  လ ပ္ စစ မ ်း၊ ဓာတ ဖငွွဲ့၊ 

 င ်း၊ မ ်းဖသွ်းနှင   အခခာ်းမ ်း အသုံ်းခပ္ြိုမှုတုိေ့ကုိ မ ်းဖ ်း 

ကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းအတွက  လုိအပ္ သလုိ 

စစ ဖဆ်း ကပ္ မတ ရမည ၊ 

( ဇ )   မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ဝင မျာ်း စွမ ်းရည ခမင  မာ်းဖစဖရ်းနှင   

ရှာဖ ွကယ ဆယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်း ကျွမ ်းကျင ဖစရန  

အတွက  ခမန မာနုိင ငံမ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ဌာနချြိုပ္ နှင   ဗဟုိ 

မ ်းသတ သင တန ်းဖကျာင ်းတွင   ွင  လှစ ဖသာ သင တန ်း 

မျာ်းသုိေ့  တက ဖရာက ဖစခခင ်း သက ဆုိင ရာရပ္ ကွက ၊ 

ဖကျ်းရွာအလုိက  ဆင  ပွ္ာ်းသင တန ်းမျာ်း  ွင  လှစ  

ဖလ ကျင  နုိင ဖရ်း စ မံဖဆာင ရွက ရမည ၊ 

၁၀ 

( ဈ) မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ဝင မျာ်းအတွက  အကာအကွယ ပ္စစည ်း 

မျာ်းအာ်း ခပ္ည  စုံစွာ ဖဆာင ရွက ဖပ္်းရမည ။ 

၉။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  မ ်းဖ ်းကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်း 

အတွက  ဖအာက ပ္ါလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ဖဆာင ရွက ရမည  - 

(က) ရာသ အလုိက  မ ်းဖ ်းကကိြိုတင ကာကွယ ဖရ်းလုပ္ ငန ်း 

မျာ်းကုိ စ မံဖဆာင ရွက  ာ်းခခင ်း၊  ုိလုပ္ ငန ်းမျာ်းအာ်း 

စစ ဖဆ်း ကပ္ မတ ခခင ်း၊ 

( ခ ) မ ်းသတ ယာဉ ၊ မ ်းသတ ဖရသယ ယာဉ နှင   အဖပ္ါ   

စာ်းစက မျာ်း၊ ဖရကန မျာ်း၊ ဖရစင မျာ်း၊ ဖရငုတ မျာ်း၊ 

ဖရရရိှနုိင ဖသာဖနရာမျာ်း လုံဖလာက မှုရိှဖစရန  စ စဉ  

 ာ်းရိှခခင ်း၊ 

( ဂ ) ခပ္ည သလူ ူုအာ်း  မ ်းဖ ်းအသိပ္ညာဖပ္်းခခင ်းနှင   

ဇာတ တိုက ဖလ ကျင  မှုမျာ်း ဖဆာင ရွက ဖစခခင ်း၊ 

(ဃ) ရပ္ ကွက ၊ ဖကျ်းရွာမျာ်းနှင   ဖဈ်းကက ်းမျာ်းတွင  မ ်းကင ်း 

မျာ်း အလှည  ကျတာဝန ချ ာ်းခခင ်း၊ မ ်းသတ  

ယာဉ မျာ်း အလွယ တကူဝင ၊  ွက သွာ်းလာနုိင ဖအာင  

လမ ်းမျာ်း ဖ ာက လုပ္  ာ်းရိှဖစခခင ်း၊ ဖတာမ ်းမှ 

တစ ဆင   အဖဆာက အအုံမျာ်း မ ်းမကူ်းစက ဖစရန  

မ ်းတာ်းလမ ်းမျာ်း ဖ ာက လုပ္  ာ်းရိှဖစခခင ်း၊ 

( င ) စက သုံ်းဆ အဖရာင ်းဆုိင နှင   အဖဆာက အအုံမျာ်း 

ဖဆာက လုပ္ ရာတွင       မ ်းဖ ်းကာကွယ ဖရ်းအတွက  



၁၁ 

  မ ်းသတ ဦ်းစ ်းဌာနမှ သတ မှတ  ာ်းဖသာစည ်းကမ ်း 

ချက မျာ်းနှင  အည  လုိက န ဖဆာင ရွက ဖစခခင ်း။ 

၁၀။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ဖလဖ ်း၊ ဖရလွှမ ်းမုိ်းမှုဖ ်းနှင   

ကပ္ ဖရာဂါဖ ်းအနတရာယ မျာ်း မခ စ ဖပ္ေါ်ဖစဖရ်းအတွက  ဖအာက ပ္ါ 

လုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ကကိြိုတင ဖဆာင ရွက  ာ်းရမည  - 

(က) မို်းဖလဝသနှင   ဇလဖဗဒညွှန  ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနက 

ကကိြိုတင  ုတ ခပ္န  ာ်းဖသာ သတိဖပ္်းချက မျာ်းကုိ 

ခပ္ည သူသုိေ့ အချနိ နှင  တစ ဖခပ္်းည   ပ္ ဆင   ုတ ခပ္န  

ခခင ်း၊ အသိဖပ္်းဖ ကညာခခင ်း၊ 

( ခ ) ဖရလွှမ ်းမုိ်းနုိင မည   ဖနရာဖဒသမျာ်းရှိ ခပ္ည သူမျာ်း 

အာ်း ဖ ်းကင ်းရာသုိေ့ ကကိြိုတင ဖခပ္ာင ်းဖရ ွဲ့ဖရ်း စ စဉ  

ဖဆာင ရွက ဖပ္်းခခင ်းနှင   ဖရဖကာင ်းဖရသန ေ့မျာ်း   

ကကိြိုတင စုဖဆာင ်း ာ်းရှခိခင ်း၊ 

( ဂ ) ခမစ ဖချာင ်းမျာ်းအတွင ်းသုိေ့ အမိှုက နှင   အခခာ်းပ္စစည ်း 

မျာ်း၊  ပ္လပ္ စတစ  သုိေ့မဟုတ  မဖဆွ်းဖခမ နုိင ဖသာ 

ပ္စစည ်းမျာ်း စွနေ့ ပ္စ ခခင ်းမခပ္ြိုရန   ခပ္ည သူလူ ုအာ်း 

အသိပ္ညာဖပ္်းခခင ်းနှင   တာ်းခမစ ခခင ်း၊ 

(ဃ) ဖရစ ်းဖ ကာင ်း ဖခပ္ာင ်းလ ဖစနုိင ဖသာ ခမစ ဖချာင ်း 

ကမ ်းပ္ါ်းအစပ္ မျာ်းနှင   ဆည ဖရမျာ်းလွှတ သည   ဖရစ ်း 

ဖ ကာင ်းတစ ဖလ ာက  ဖန ိုင ခခင ်းမခပ္ြိုရန  တာ်းခမစ  

ခခင ်းနှင   ဖန ိုင သူမျာ်းအာ်း ဖခပ္ာင ်းဖရ ွဲ့နိုင ဖရ်း     

အတွက  ဖဆာင ရွက ခခင ်း၊ 

၁၂ 

( င ) ဖရလွှမ ်းမုိ်းနုိင သည   ဖနရာဖဒသမျာ်းတွင  ဖရ ွက  

ဖပ္ါက မျာ်း စနစ တကျ ကကိြိုတင ဖဆာင ရွက ဖပ္်းခခင ်း၊ 

( စ ) ခမစ ဖချာင ်းမျာ်းတွင  ဖရစ ်းဖ ကာင ်းဖခပ္ာင ်းလ ဖစခခင ်း 

မျာ်း မခ စ ဖပ္ေါ်ဖစဖရ်းအတွက  ခမစ ဖချာင ်း၊ ကမ ်းပ္ါ်း  

မျာ်း  ိန ်းသိမ ်းဖရ်းဆုိင ရာလုပ္ ငန ်းမျာ်း ဖဆာင ရွက  

ဖပ္်းခခင ်း၊ 

(ဆ) ဖရလွှမ ်းမုိ်းမှု ခ စ ဖပ္ေါ်ပ္ါက ဖ ်းလတွ ရာဖနရာမျာ်း 

သုိေ့ ဖခပ္ာင ်းဖရ ွဲ့ဖပ္်းနုိင ဖရ်းအတွက  ဖကာ မတ မှ ဖနရာ

ဖဒသမျာ်း ကကိြိုတင ရှာဖ ွ  သတ မှတ ဖပ္်း ာ်းခခင ်း 

နှင   ဖရ ွဲ့ဖခပ္ာင ်းဖရ်း ယာဉ မျာ်း ကကိြိုတင စ မံ ာ်းရိှခခင ်း။ 

၁၁။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ဖအာက ပ္ါလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ကကိြိုတင  

ဖဆာင ရွက ရမည  - 

(က) မို်းဖလဝသနှင   ဇလဖဗဒညွှန  ကာ်းမှုဦ်းစ ်းဌာနမှ 

 တု ခပ္န သည   သတိဖပ္်းချက မျာ်းအာ်း ခပ္ည သူသုိေ့ 

အချနိ မ   ပ္ ဆင   ုတ ခပ္န ဖပ္်းခခင ်းနှင   အသိဖပ္်းခခင ်း၊ 

( ခ ) ခမစ ဖချာင ်း၊ ကမ ်းပ္ါ်းအစွန မျာ်းတွင  ဖန ိုင သူမျာ်း 

ကုိ ဖန ိုင ခခင ်းမခပ္ြိုရန  တာ်းခမစ ခခင ်း၊ 

( ဂ ) ဖရဖ ်းအနတရာယ ကင ်းလတွ သည   ဖနရာမျာ်းတွင  

သာ ဖန ိုင ဖစခခင ်း၊ 

(ဃ) ဖရလွှမ ်းမုိ်းခခင ်း၊ ဖခမပပိ္ြိုခခင ်း၊ ကမ ်းပ္ါ်းပပိ္ြိုခခင ်းမျာ်း 

ခ စ နိုင သည     ဖနရာဖဒသမျာ်းတွင    တာတမံနှင   



၁၃ 

  ဖရတာ်းနံရံမျာ်း၊ ဖခမ ိန ်းနံရံမျာ်းနှင   ဖရ နိ ်းနံရံ 

မျာ်းကိ ုဖဆာက လုပ္ ခခင ်း၊  

( င ) ဖရလွှမ ်းမုိ်းတတ သည   နယ ဖခမဖဒသမျာ်း၌ ဖန ိုင  

သူမျာ်းအာ်း ဖခမငလျင ဖ ်းနှင   ဖခမပပိ္ြိုဖ ်းမျာ်း 

အတွက  သင တန ်းဖပ္်းခခင ်း၊ ဇာတ တိုက ဖလ ကျင   

ခခင ်းမျာ်း ဖဆာင ရကွ ခခင ်း။ 

၁၂။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ဖခမငလျင ဒဏ ခံနုိင မည   အဖဆာက  

အအံုမျာ်း ဖဆာက လုပ္ ဖစရန  အသိဖပ္်းခခင ်းနှင   ပပ္ိြိုကျနိုင မည   

အဖဆာက အအုံမျာ်းကိ ုခပ္င ဆင ဖစရန  ညွှန  ကာ်းရမည  - 

(က) ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ဖခမငလျင ဒဏ ခံနုိင မည   

အဖဆာက အအံုမျာ်း တည ဖဆာက ရန အတွက  

ဖဆာက လုပ္ ဖရ်းဆိုင ရာ စံသတ မှတ ချက မျာ်း 

သတ မှတ ပပ္ ်း လိုက န ကျင  သံ ု်းဖစဖရ်းအတွက  

သက ဆုိင ရာအ ွ ွဲ့အစည ်း၊ အစုိ်းရဌာနမျာ်းနှင   ပူ္်းဖပ္ါင ်း 

ဖဆာင ရွက ခခင ်း၊ 

( ခ ) ငလျင အနတရာယ ကကိြိုတင ခပ္င ဆင ခခင ်း၊   ဖခမငလျင ဖ ကာင   

တွ လျက ခ စ ဖပ္ေါ်တတ ဖသာ ဆူန မ ဖ ်း၊ ဖခမပပိ္ြို 

ဖ ်းမျာ်းအတွက  တုံေ့ခပ္န ဖဆာင ရွက ဖရ်း စ မံချက မျာ်း 

ဖရ်းဆွ  ာ်းခခင ်း၊ 

( ဂ ) ပပိ္ြိုကျနုိင ဖသာ အဖဆာက အအုံမျာ်းကုိ  ခပ္င ဆင ဖစ 

ရန   ညွှန  ကာ်းခခင ်းနှင    ဖတာင ဖစာင ်းဆင ဖခခဖလျာ၊ 

၁၄ 

            ဖကျာက ဖတာင မျာ်းအန ်းရှိ အနတရာယ ကျဖရာက နုိင  

ဖသာ  အဖဆာက အဦမျာ်း ဖရ ွဲ့ဖခပ္ာင ်းရန  ညွှန  ကာ်း 

ခခင ်း၊ 

(ဃ) ခပ္ည သမူျာ်းအာ်း ငလျင ဖ ်းအနတရာယ ၊ ဆူန မ ဖ ်း 

နှင   ဖခမပပိ္ြိုဖ ်းအနတရာယ သင တန ်းမျာ်းဖပ္်းခခင ်းနှင   

ဇာတ တိုက ဖလ ကျင  ခခင ်း၊ 

၁၃။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ဖလမုန တုိင ်းအနတရာယ နှင   စပ္ လျဉ ်း 

၍ မုိ်းဖလဝသသတင ်း  တု ခပ္န ချက မျာ်းအာ်း ခပ္ည သလူူ သုိုေ့ 

အချနိ မ  ပ္ ဆင  သတိဖပ္်းချက မျာ်း  တု ခပ္န ခခင ်း၊ အသိဖပ္်းခခင ်း 

မျာ်းကို ဖဆာင ရကွ ဖပ္်းရမည  အခပ္င  လိုအပ္ ပ္ါက ဖ ်းလွတ ရာသုိေ့ 

ကကိြိုတင ဖရ ွဲ့ဖခပ္ာင ်းဖပ္်းခခင ်းကုိ ကက ်း ကပ္ ဖဆာင ရွက ရမည ။ 

၁၄။ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  သည  ကမဘာဖခမကက ်း၏ ဖခပ္ာင ်းလ လာ 

ဖသာရာသ ဥတုဖ ကာင   ခ စ ဖပ္ေါ်လာဖသာ မ ်းဖ ်း၊ ဖရဖ ်း၊ မုန တိုင ်း 

ဖ ်း၊ ငလျင ဖ ်း၊ ဆူန မ ဖ ်း၊ ဖခမပပိ္ြိုဖ ်း၊ မုိ်းဖခါင ဖရရှာ်းနှင   

ပုိ္်းမွှာ်းအနတရာယ ၊ ကပ္ ဖရာဂါဖ ်းအပ္ါအဝင  အခခာ်းသ ာဝဖ ်း 

အနတရာယ တစ ခခုုခ စ ဖပ္ေါ်နုိင ရန  အဖ ကာင ်းရှသိည  အခါ အဆိပု္ါဖ ်း 

အနတရာယ နှင   စပ္ လျဉ ်း၍ ဖလျာ ပ္ါ်းသက သာဖစနုိင သည  အစ အမံမျာ်း 

ကုိ ကကိြိုတင ဖဆာင ရွက  ာ်းရမည ။ 

 

 

 



၁၅ 

အခန်ား (၆) 

ပ ြစ်မှုနှင ်ပြစ်ေဏ ်မျ ား 

၁၅။ မည သမူဆိ ု သ ာဝဖ ်းအနတရာယ တစ ခုခ ု ခ စ ပွ္ာ်းဖနသည      

အချနိ ကာလအတွင ်း တာဝန  မ ်းဖဆာင ဖနသည   ဖကာ မတ ဝင  

တစ ဦ်းဦ်းကုိခ စ ဖစ၊ ဖကာ မတ အဆင  ဆင  တွင  တာဝန  မ ်းဖဆာင  

ဖနသူ တစ ဦ်းဦ်းကိခု စ ဖစ၊ တာဝန  မ ်းဖဆာင ဖနသည   မ ်းသတ  

တပ္  ွ ွဲ့၊ အရန မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့၊ သ ်းသနေ့ မ ်းသတ တပ္  ွ ွဲ့ဝင  တစ ဦ်းဦ်း 

ကုိခ စ ဖစ၊ ဖနှ က ယှက ဟနေ့ တာ်းခခင ်း မခပ္ြိုရ။  

၁၆။ မည သမူဆိ ု ဤဥပ္ဖဒအရ တု ခပ္န သည   နည ်းဥပ္ဖဒမျာ်း၊ 

အမိန ေ့နှင   ညွှန  ကာ်းချက မျာ်းကုိ လုိက န ရန  ပ္ျက ကွက ခခင ်း မရိှဖစရ။ 

၁၇။ မည သူမဆုိ ပု္ဒ မ ၁၅ ပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက ကုိ ဖ ာက  ျက ကျြူ်းလွန  

ဖ ကာင ်း ခပ္စ မှု င ရှာ်းစ ရင ခခင ်းခံရလ င   ုိသူကုိ ၁ နှစ  က မပုိ္  

ဖသာ ဖ ာင ဒဏ ခ စ ဖစ၊ ကျပ္ တစ သိန ်း က မပုိ္ဖသာ ဖငွဒဏ  

ခ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လုံ်းခ စ ဖစ ချမှတ ရမည ။ 

၁၈။ မည သူမဆုိ ပု္ဒ မ ၁၆ ပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက ကုိ ဖ ာက  ျက ကျြူ်းလွန  

ဖ ကာင ်း ခပ္စ မှု င ရှာ်းစ ရင ခခင ်းခံရလ င   ုိသူကုိ ၃ လ  က မပုိ္  

ဖသာ ဖ ာင ဒဏ ခ စ ဖစ၊ ကျပ္ သုံ်းဖသာင ်း က မပုိ္ဖသာ ဖငွဒဏ  

ခ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လုံ်းခ စ ဖစ ချမှတ ရမည ။ 

 

 

၁၆ 

အခန်ား (၇) 

အဘ ွဘ  ွ

၁၉။ ဖကာ မတ သည  မိမိ၏လုပ္ ငန ်းမျာ်းကို ဖအာင ခမင စွာ 

အဖကာင အ ည ဖ ာ  ဖဆာင ရွက နုိင ဖရ်းအတွက  လုိအပ္ သည   အကူ 

အည မျာ်းကုိ သက ဆုိင ရာဌာန၊ အ ွ ွဲ့အစည ်းနှင   ပု္ဂဂိြိုလ မျာ်း ံမှဖတာင ်းခံ 

နုိင သည ။ 

၂၀။ ဤဥပ္ဖဒအရ အဖရ်းယဖူသာခပ္စ မှုမျာ်းကိ ု ခမန မာနုိင ငံ 

ရ တပ္  ွ ွဲ့က အဖရ်းယူပုိ္င ခွင  ရှိဖသာ ခပ္စ မှုမျာ်းအခ စ  သတ မှတ သည ။ 

၂၁။ ဤဥပ္ဖဒအရ မ ်းဖ ်းနှင   သ ာဝဖ ်းအနတရာယ ကာကွယ ဖရ်း 

ကိစစတစ ရပ္ ရပ္ အတွက  သဖ ာရုိ်းခ င  ဖဆာင ရွက ဖသာ ဖကာ မတ ဝင  

တစ ဦ်းဦ်းကုိခ စ ဖစ၊ ဝန  မ ်းတစ ဦ်းဦ်းကုိခ စ ဖစ တရာ်းမဖ ကာင ်း 

အရဖသာ လည ်းဖကာင ်း၊ ခပ္စ မှုဖ ကာင ်းအရခ င  ဖသာ လည ်းဖကာင ်း 

တရာ်းစွ ဆိအုဖရ်း ယခူွင  မရှိဖစရ။ 

၂၂။ ဤဥပ္ဖဒပ္ါ ခပ္ဋ္ဌာန ်းချက မျာ်းကုိ အဖကာင အ ည ဖ ာ  

ဖဆာင ရွက ရာတွင  - 

(က) ဝန ကက ်းဌာနသည  လုိအပ္ ပ္ါက နည ်းဥပ္ဖဒ၊ စည ်းမျဉ ်း 

နှင   စည ်းကမ ်းမျာ်းကိ ု အစုိ်းရအ ွ ွဲ့၏သဖ ာတညူ  

ချက ခ င    တု ခပ္န နုိင သည ၊ 

( ခ ) ဝန ကက ်းသည  လိုအပ္ ပ္ါက အမိနေ့ ဖ ကာ ခငာစာ၊ အမိနေ့ ၊ 

ညွှန  ကာ်းချက နှင   လုပ္  ုံ်းလုပ္ နည ်းမျာ်းကုိလည ်းဖကာင ်း၊ 



၁၇ 

ဖကာ မတ သည   လုိအပ္ ပ္ါက အမိန ေ့နှင  ညွှန  ကာ်းချက  

မျာ်းကိလုည ်းဖကာင ်း  တု ခပ္န နုိင သည ။ 

 

ခပ္ည ဖ ာင စုသမမတခမန မာနုိင ငံဖတာ   ွ ွဲ့စည ်းပုံ္အဖခခခံဥပ္ဖဒ 

အရ ကျွန ုပ္ လက မှတ ဖရ်း ို်းသည ။  

 

 

(ပ ုံ)  ခင ဖမာင ဦ်း 

ဝန ကက ်းချြိုပ္  

ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ ွ ွဲ့ 


