
 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပြည်နယ်၊  

ြုဂ္ဂလိကမမ ်မ  ်ယ ဉမ်  ား စနစ် က  

မပြားဆ ွဲပြင်ားဆိငု်ရ ဥြမေ 

 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပြည်နယ်၊ ြုဂ္ဂလိကမမ ်မ  ယ် ဉ်မ  ား စနစ် က  

မပြားဆ ွဲပြင်ားဆိင်ုရ ဥြမေ 

 

မ  ကိ  

 စဉ်                         အမ က င်ားအရ  စ မ ကန် ှာ 

 ၁။ နိဒါန ်း          ၁ 

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

   နှင   အဓိပ္ပာယ ဖ ာ ခပ္ချက   

 ၃။ အခန ်း (၂) ကက ်းကကပ္ ဖ ာင ရွက ခခင ်း ၄ 

 ၄။ အခန ်း (၃) ဖကာ မတ    ွဲ့စည ်းခခင ်း ၆ 

 ၅။ အခန ်း (၄) လုပ္ ငန ်းတာဝန မျာ်း ၈ 

 ၆။ အခန ်း (၅) လုပ္ ပုိ္င ခ င  မျာ်း ၁၀ 

 ၇။ အခန ်း (၆) ဘဏ္ဍာဖရ်း ၁၁ 

 ၈။ အခန ်း (၇) ဝန ထမ ်း   ွဲ့စည ်းပ္  ု ၁၃ 

 ၉။ အခန ်း (၈) ရန ပ္ ုဖင ထိန ်းသိမ ်းခခင ်း၊ သ ်ုးစ  ခခင ်း ၁၄ 

   နှင   စာရင ်းစစ ဖ ်းခခင ်း 

 ၁၀။ အခန ်း (၉) အခ န အခမျာ်းသတ မှတ ခခင ်း ၁၆ 

 



ခ 

 ၁၁။ အခန ်း (၁၀) စ မ ခန  ခ  ဖရ်းနည ်းလမ ်းခ င   အဖရ်း  ၁၇ 

   ယူခခင ်း   

 ၁၂။ အခန ်း (၁၁) ခပ္စ မှုခပ္စ ဒဏ မျာ်း ၁၈ 

 ၁၃။ အခန ်း (၁၂) အယူခ ဝင ခခင ်း ၁၉ 

 ၁၄။ အခန ်း (၁၃) အဖထ ဖထ  ၂၀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကယ ားပြည်နယ်၊ ြုဂ္ဂလိကမမ ်မ  ယ် ဉ်မ  ား စနစ် က  

မပြားဆ ွဲပြင်ားဆိင်ုရ ဥြမေ  

  ( ၂၀၁၃ ြုန စ်၊ ကယ ားပြည်နယလ်ွှ ်မ  ်ဥြမေအမ  ်၊  ၁၀ ) 

၁၃၇၅ ြုန စ်၊ နယုန်လပြည ်မက  ်  ၁၂  ရက် 

 ( ၂၀၁၃ ြုန စ်၊ ဇူလိုင်လ  ၅  ရက် )  

 

 

နိေါန်ား 

  ၂၀၀၈ခုနှစ ၊ ခပ္ည ဖထာင စုသမမတခမန မာနုိင င ဖတာ     ွဲ့စည ်း 

ပ္ ုအဖခခခ ဥပ္ဖဒ ဇယာ်း၂၊ အပုိ္ဒ  ၆၊ အပုိ္ဒ ခ   (ဂ)ပ္ါဖ ာ ခပ္ထာ်းချက နှင   

အည  ယင ်းဥပ္ဖဒပု္ဒ မ ၁၈၈ အရ အပ္ နှင ်းထာ်းဖသာ လုပ္ ပုိ္င ခ င  ကုိ 

ကျင  သ ု်းလျက  ကယာ်းခပ္ည နယ အတ င ်း ပု္ဂဂလိကဖမာ ဖတာ ယာဉ မျာ်း 

ဖခပ္်း   ရာတ င  စနစ တကျကက ်းကကပ္ နုိင ဖရ်းအတ က  ကယာ်းခပ္ည နယ  

လွှတ ဖတာ သည  ဤဥပ္ဖဒကိ ုခပ္ဋ္ဌာန ်းလိုက သည ။ 

 

အြန်ား (၁) 

အမည်၊ စ င်အ ဏ  ည်ပြင်ားန င်  အဓိြပ ယမ်  ်ပြြ က် 

၁။ (က) ဤဥပ္ဖဒကုိ ကယ ားပြည်နယ်၊ ြုဂ္ဂလိကမမ ်မ  ်  

  ယ ဉ်မ  ား စနစ် က မပြားဆ ွဲပြင်ားဆုိင်ရ  ဥြမေဟု  

  ဖခေါ်တ င ဖစရမည ။ 



၂ 

( ခ ) ဤဥပ္ဖဒကုိ ထုတ ခပ္န ဖကကညာသည  ဖန မှစ၍ ကယာ်း  

   ခပ္ည နယ တစ ၀န ်းလ ု်း၌ အာဏာတည ဖစရမည ။ 

၂။ ဤဥပ္ဖဒတ င ပ္ါရိှဖသာ ဖအာက ပ္ါစကာ်းရပ္ မျာ်းသည  ဖ ာ ခပ္ 

ပ္ါအတုိင ်း အဓိပ္ပာယ သက ဖရာက ဖစရမည  - 

(က) ၀န်ကက ား  ုိသည မှာ ကယာ်းခပ္ည နယ လမ ်းပ္န ်း 

 က သ ယ ဖရ်း၀န ကက ်းကုိ  ိသုည ။ 

( ခ ) ၀န်ကက ားဌ န  ုိသည မှာ ကယာ်းခပ္ည နယ လမ ်းပ္န ်း 

 က သ ယ ဖရ်း၀န ကက ်းဌာနကို  ိသုည ။ 

( ဂ ) မက ်မ        ုိသည မှာ     ကယာ်းခပ္ည နယ အတ င ်း 

ဖခပ္်း   ဖနေဖသာ ပု္ဂဂလိကဖမာ ဖတာ ယာဉ  လပု္ ငန ်း 

မျာ်းအာ်း စနစ တကျကက ်းကကပ္ ဖရ်းဖကာ မတ ကုိ  ုိ 

သည ။ 

( ဃ ) ြုဂ္ဂလိကမမ ်မ  ယ် ဉ်   ိသုည မှာ   နုိင င ပုိ္င  

ဖမာ ဖတာ ယာဉ မှအပ္ စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလို ငှာ သယ ယ ူ

ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းလုပ္ ငန ်း လုပ္ ကုိင သည   ပု္ဂဂလကိပုိ္င  

ဖမာ ဖတာ ယာဉ ကုိ  ိသုည ။ 

( င ) မမ ်မ  ်ယ ဉ်လုြ်ငန်ား  ုိသည မှာ ပု္ဂဂလိကပုိ္င  

ဖမာ ဖတာ ယာဉ ကုိ အသ ု်းခပ္ြု၍ ခရ ်းသည ပုိ္ ဖ ာင  

ဖရ်းလုပ္ ငန ်းနှင   ကုန စည ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းလုပ္ ငန ်းတို ကုိ 

စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလုိ ငှာ လုပ္ ကုိင ဖ ာင ရွက ဖသာလုပ္ ငန ်း 

ကုိ  ိသုည ။ 

၃ 

( စ ) စင်ားလ ာုးင  ားယ ဉ်  ိသုည မှာ စင ်းလ ု်းငှာ်းစနစ ခ င   

စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလို ငှာ ခရ ်းသည သယ ယူပုိ္ ဖ ာင ဖရ်း 

လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သည  ယာဉ ကုိ  ိသုည ။ 

( ) ကကိြိုြုိို့ယ ဉ်  ိသုည မှာ နှစ ဘက သဖဘာတူစာချြုပ္  

အရ ခရ ်းသည မျာ်းအာ်း ကကိြုပုိ္ လုပ္ ငန ်းလပု္ ကုိင  

သည  ယာဉ ကုိ  ိသုည ။ 

( ဇ ) မမ ်မ  ယ် ဉ်အသင်ား  ိသုည မှာ ဤဥပ္ဖဒနှင   

အည  တညူ ဖသာလုပ္ ငန ်းအတ က  တညူ ဖသာ 

ရည ရွယ ချက ခ င   ဖမာ ဖတာ ယာဉ ပုိ္င ရှင မျာ်းခ င   

   ွဲ့စည ်းထာ်းသည  အသင ်းကုိ  ိသုည ။ 

( စျ ) မမ ်မ  ယ် ဉဂ်္ ိ်  ိသုည မှာ လုပ္ ငန ်းအမျြို်း 

အစာ်း တစ မျြို်းတည ်းလုပ္ ကုိင ဖသာ  ယာဉ အသင ်း 

အတ က သာ ရပ္ န ်းခခင ်း၊ ထ က ခ ာခခင ်းခပ္ြုရန  သတ မှတ  

ထာ်းသည  ေဖနရာကုိ  ိသုည ။ 

(ည) မမ ်မ  ယ် ဉရ်ြ်နှာားစြန်ား   ိသုည မှာ  ယာဉ  

အသင ်းမျာ်း၏ ဖမာ ဖတာ ယာဉ အသ ်းသ ်း ရပ္ န ်း  

ခခင ်း၊ ထ က ခ ာခခင ်းခပ္ြုရန  သတ မှတ ထာ်းသည   ဖနရာ 

ကုိ  ိသုည ။  

( ဋ ) မမ ်မ  ယ် ဉလ်ိုင်ား  ိသုည မှာ ခရ ်းသည မျာ်း 

တင ဖ ာင ၍ ဖဒသတစ ခုမှတစ ခုသုိ  သတ မှတ  

ထာ်းဖသာ ခရ ်းစဉ အတိုင ်း ဖခပ္်း   ခခင ်းကုိ  ိသုည ။ 



၄ 

အြန်ား (၂) 

ကက ား ကြ်မဆ င်ရွက်ပြင်ား 

၃။ ဖကာ မတ သည  သတ မှတ ထာ်းချက မျာ်းနှင  အည  ဖအာက ဖ ာ ခပ္ 

ပ္ါ ပု္ဂဂလိကဖမာ ဖတာ ယာဉ မျာ်းကိ ုကက ်းကကပ္ ရမည  - 

(က) ခရ ်းသည တင ယာဉ မျာ်း၊ ( ယာဉ လိုင ်း၊စင ်းလ ု်းငှာ်း၊ 

ကကိြုပုိ္ ယာဉ မျာ်း)၊ 

 ( ခ ) ကုန စည ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းယာဉ မျာ်း။ 

၄။ ကယာ်းခပ္ည နယ အတ င ်း ဖခပ္်း   ဖသာ ပု္ဂဂလိကဖမာ ဖတာ  

ယာဉ မျာ်းအာ်းလ ု်းသည  တည   ဥပ္ဖဒပ္ါ ခပ္ဋ္ဌာန ်းထာ်းချက မျာ်းနှင   

အည  ဖမာ ဖတာ ယာဉ မှတ ပ္ တုင ရရှထိာ်းပပ္ ်းခ စ ရမည ။ 

၅။ မည သမူျှ ကယာ်းခပ္ည နယ အတ င ်း  စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအရ  သယ ယ ူ

ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းလုပ္ ငန ်း ဖ ာင ရွက ရာတ င  တည   ဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်း 

ထာ်းချက မျာ်းနှင  အည  လုပ္ ငန ်းလိုင စင ရရှထိာ်းခခင ်းမရှိဘ  ဖမာ ဖတာ  

ယာဉ လုပ္ ငန ်းကုိ လုပ္ ကုိင ဖ ာင ရကွ ခခင ်းမခပ္ြုရ။ 

၆။ ကယာ်းခပ္ည နယ အတ င ်း  စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလုိ ငှာ ဖမာ ဖတာ ယာဉ  

လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သည    မည သည  ပု္ဂဂလကိဖမာ ဖတာ ယာဉ မ ို  မိမိ 

လုပ္ ငန ်းနှင  စပ္  ိုင သည   ယာဉ အသင ်းတစ ခုခ၏ု စ မ ခန  ခ  မှုဖအာက  

၌သာဖ ာင ရွက ရမည ။ 

၇။ စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလို ငှာ ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သည   

မည သည  ပု္ဂဂလကိဖမာ ဖတာ ယာဉ မ ို   သတ မှတ ထာ်းသည     ယာဉ  

၅ 

ရပ္ န ်းစခန ်း၊ ထ က ခ ာရန ဖနရာ၊ ဂိတ ဖနရာနှင   သတ မှတ လမ ်းဖကကာင ်း 

မျာ်းအတိုင ်းသာ ရပ္ န ်းခခင ်း၊ ထ က ခ ာခခင ်း၊၀င ဖရာက ခခင ်းခပ္ြုရမည ။  

၈။ စ ်းပ္ ာ်းဖရ်းအလို ငှာ  ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သည    

ပု္ဂဂလိကဖမာ ဖတာ ယာဉ မျာ်း၏ ယာဉ ဖမာင ်းနှင   ယာဉ ဖန က လိကု  

မျာ်းသည  တည   ဥပ္ဖဒခပ္ဋ္ဌာန ်းချက မျာ်းနှင  အည  သတ မှတ ထာ်း 

သည   ယာဉ ဖမာင ်းလိုင စင နှင   ယာဉ ဖန က လိကု လိုင စင တို ကုိ ရယူ 

ထာ်းသူမျာ်းခ စ ရမည ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၆ 

အြန်ား (၃) 

မက ်မ    ွဲွဲ့စညာ်းပြင်ား 

၉။ ၀န ကက ်းသည  ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့၏ အတည ခပ္ြု 

ချက ခ င   ဤဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက မျာ်းနှင  အည  သတ မှတ ချက မျာ်း 

အတိုင ်း ကယာ်းခပ္ည နယ တ င ်း သ ာ်းလာသည   ပု္ဂဂလကိဖမာ ဖတာ  

ယာဉ မျာ်းကုိ စနစ တကျကက ်းကကပ္ ဖ ာင ရွက နုိင ရန  ခပ္ည နယ ကက ်း 

ကကပ္ ဖရ်းဖကာ မတ ကုိ    ွဲ့စည ်းခခင ်း၊ ခပ္င  င ခခင ်း၊ ခ ည  စ က ခခင ်း 

သုိ မဟတု   ျက သိမ ်းခခင ်းခပ္ြုနုိင သည ။ 

၁၀။ ဖကာ မတ သည  ၀န ကက ်း၏သဖဘာတူည ချက ခ င   လုိအပ္ ပ္ါက 

ခရုိင နှင  ပမိြုွဲ့နယ အ င  ဖကာ မတ မျာ်းကို    ွဲ့စည ်းတာ၀န ဖပ္်းနုိင သည ။ 

၁၁။ ဖကာ မတ အ င   င  ၏ ဖကာ မတ ၀င မျာ်း၏အရည အချင ်း၊ 

ဖကာ မတ ၀င အဖရအတ က နှင   ဖရွ်းချယ ရန နည ်းလမ ်းမျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါ 

အတိုင ်းခ စ သည  - 

(က) ယာဉ ပုိ္င ရှင မျာ်းက  နဒမ ဖပ္်းစနစ ခ င   ဖရ်ွးချယ  

တင ဖခမ ာက ခခင ်း၊ 

( ခ ) ဖကာ မတ ၀င အနည ်း  ်ုး ၅ ဦ်းမှ ၉ ဦ်းအထိ ပ္ါ၀င  

   ွဲ့စည ်းခခင ်း၊ 

( ဂ ) ပု္ဒ မခ   (က) အရ ဖရွ်းချယ ခ ရသူမျာ်းက ယင ်းတို  

အနက မှ ဖကာ မတ ၏ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င ်းဖရ်းမှ ်းနှင   

ဘဏ္ဍာဖရ်းမှ ်းတို ကုိ ဖရွ်းချယ ခခင ်း။ 

၇ 

၁၂။ ဖကာ မတ ၀င တစ ဦ်းဦ်းသည  ဖအာက ပ္ါအဖကကာင ်းအချက  

မျာ်းဖပ္ေါ်ဖပ္ါက ပ္ါက ခပ္ည နယ ကက ်းကကပ္ ဖရ်း ဖကာ မတ မှ အလုိအဖလျာက  

ရပ္ စ ပပ္ ်းခ စ သည ဟ ုမှတ ယရူမည - 

(က) က ယ လ န ခခင ်း၊  

( ခ ) မိမိ နဒအဖလျာက နုတ ထ က ခခင ်း၊ 

( ဂ ) တာ၀န မှရပ္ စ ခ ရခခင ်း၊ 

(ဃ) အခခာ်းအဖကကာင ်းတစ ခခုဖုကကာင    က လက တာ၀န  

ယူဖ ာင ရွက ရန မခ စ နုိင ခခင ်း။ 

၁၃။ ဖကာ မတ ၀င တစ ဦ်းဦ်း လစ လပ္ ပ္ါက ပု္ဒ မ  ၁၁၊ ပု္ဒ မခ  (က) 

ပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက နှင  အည  ဖ ာင ရကွ ရမည ။ 

၁၄။ ဖကာ မတ ဥကကဋ္ဌ၊ အတ င ်းဖရ်းမှ ်း  သုိ မဟတု  ဘဏ္ဍာဖရ်းမှ ်း 

လစ လပ္ ပ္ါက ပု္ဒ မ ၁၁၊ ပု္ဒ မခ   (ဂ) ပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက နှင  အည  ဖ ာင ရွက  

ရမည ။ 

၁၅။ ဖကာ မတ ၏သက တမ ်းမှာ စတင    ွဲ့စည ်းဖကကာင ်း  ၀န ကက ်းဌာနက 

အတည ခပ္ြုသည  ဖန မှစ၍ (၃)နှစ ခ စ သည ။ ဖကာ မတ အသစ ဖရွ်းချယ  

ပပ္ ်းသည  အခါတိုင ်း ဖကာ မတ အဖဟာင ်းသည  ဖကာ မတ အသစ ထ သုိ  

လုပ္ ငန ်းတာ၀န အရပ္ ရပ္ ကုိ တစ  ယ  ငါ်းရက အတ င ်း စနစ တကျ 

လွှ ဖခပ္ာင ်းဖပ္်းရမည ။ 

 



၈ 

အြန်ား (၄) 

လုြ်ငန်ား  ၀နမ်  ား 

၁၆။ ခရ ်းသည မျာ်း လ ုခခ ြုဖချာဖမ ွဲ့အ င ဖခပ္စ ာ သ ာ်းလာနုိင ဖရ်း၊ 

ကုန စည စ ်း င ်းမှု မှန ကန ဖစဖရ်းနှင    ခပ္ည နယ အတ င ်း ဖမာ ဖတာ ယာဉ  

လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သူမျာ်း အသက ဖမ ်းမှုအ င ဖခပ္ဖစဖရ်းတုိ ကုိ ရည ရွယ  

၍  ဖကာ မတ ၏တာ၀န မျာ်းမှာ ဖအာက ပ္ါအတိငု ်းခ စ သည  - 

(က) ခရ ်းသည မျာ်း ဖဘ်းအနတရာယ ကင ်းရှင ်းပပ္ ်းလ ုခခ ြု 

ဖချာဖမ ွဲ့အ င ဖခပ္စ ာသ ာ်းလာနုိင ဖရ်း၊ 

( ခ ) ကုန စည စ ်း င ်းမှု မှန ကန ဖချာဖမ ွဲ့ဖစဖရ်း၊ 

( ဂ ) ယာဉ ပုိ္င ရှင ၊ ယာဉ ဖမာင ်းနှင   ယာဉ ဖန က လုိက မျာ်း  

၏ လူမှုဘဝပုိ္မုိတုိ်းတက ခမင  မာ်းလာဖစရန  ဖ ာင ရွက  

ဖရ်း၊ 

(ဃ) ဖမာ ဖတာ ယာဉ အသင ်းမျာ်း စနစ တကျနှင   စည ်းကမ ်း 

ရှိဖစဖရ်း၊ 

( င ) ယာဉ စည ်းကမ ်း၊ လမ ်းစည ်းကမ ်းမျာ်းနှင  အည  ထိန ်းသိမ ်း 

ကကပ္ မတ ဖ ာင ရွက ရာတ င  ပူ္်းဖပ္ါင ်းပ္ါ၀င ဖ ာင ရွက  

ဖရ်း၊ 

( စ ) သဘာ၀ပ္တ ၀န ်းကျင ထိန ်းသိမ ်းဖရ်းကုိ မထိခုိက ဖစ 

ဖသာ ဖခတ မ ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းစနစ  ခ စ ထ န ်းဖစဖရ်း 

အတ က  ပူ္်းဖပ္ါင ်းဖ ာင ရွက ဖရ်း၊ 

၉ 

( ) ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းမျာ်း အစဉ တို်းတက ဖစဖရ်း 

အတ က  ၀န ကက ်း၏သဖဘာတညူ ချက ခ င   လပု္ ငန ်း 

မျာ်း တို်းချ ွဲ့တည ဖထာင ဖ ာင ရကွ ဖရ်း၊ 

( ဇ ) လုပ္ ငန ်းအစ အစဉ ဖရ်း   ခခင ်း၊ ဖမာ ဖတာ ယာဉ အသင ်း 

မျာ်း လွှ ဖခပ္ာင ်းမှတ ပ္ တုင ခခင ်း၊ မှတ ပ္ တုင ပပ္ ်းဖသာ 

ဖမာ ဖတာ ယာဉ မျာ်းကို လုပ္ ငန ်းဖ ာင ရကွ ရာတ င  

စနစ တကျရှဖိစဖရ်းနှင   ဖကာ မတ ၏ ရန ပ္ ဖုင ခ င   

လုပ္ ငန ်းအဖ ာက အအ ု၊ ပ္စစည ်းမျာ်းသ ု်းစ  ထိန ်းသိမ ်း 

ခခင ်းမျာ်းအတ က  စ မ ခန  ခ  ဖရ်းနှင   လိုအပ္ သည   

ညွှန ကကာ်းချက မျာ်း ထတု ခပ္န ဖရ်း၊ 

( စျ ) လစဉ လုပ္ ငန ်းဖ ာင ရွက ချက အစ ရင ခ စာ၊ အစည ်း    

အေဖဝ်းမှတ တမ ်း၊ ဖင စာရင ်းရှင ်းတမ ်းနှင   စာရင ်း 

ဇယာ်းမျာ်းကုိ အချနိ မ ခပ္ြုစုတင ခပ္ရန  စ မ ဖ ာင ရွက  

ဖရ်း၊ 

(ည) ဖကာ မတ ၏အစည ်းအဖဝ်း  ်ုးခ တ ချက  မှတ တမ ်း 

မိတတ မျာ်းကိ ု၀န ကက ်းထ ဖပ္်းပုိ္ ရန  ဖ ာင ရကွ ဖရ်း၊ 

( ဋ ) ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့က အခါအာ်းဖလျာ စ ာ 

ဖပ္်းအပ္ သည   လုပ္ ငန ်းတာ၀န မျာ်းကုိ  ဖ ာင ရွက ဖရ်း။ 

 

 



၁၀ 

အြန်ား (၅) 

လုြ်ြုိင်ြ င် မ  ား 

၁၇။ ဖကာ မတ ၏ လုပ္ ပုိ္င ခ င  မျာ်းမှာ - 

(က) ဤဥပ္ဖဒအရ အကျ ြု်း၀င သည  ပု္ဂဂိြုလ ၊ ဖမာ ဖတာ  

ယာဉ အသင ်းနှင   ၀န ထမ ်းမျာ်းကို စနစ တကျစ မ  

ဖ ာင ရွက ခခင ်း၊ စ မ ခန  ခ  ခခင ်း၊ အ   ွဲ့ခ င  စစ ဖ ်း 

ခခင ်း၊ ကက ်းကကပ္ ည ိနိှုင ်းခခင ်းမျာ်း ခပ္ြုလုပ္ ရမည ။ 

( ခ ) ဖကာ မတ ၏စ မ ခန  ခ  မှုဖအာက ရိှ ဌာန၊ အသင ်း၊ ဂိတ ၊ 

ယာဉ ရပ္ န ်းစခန ်းမျာ်းကုိ လိကု န ရန  စည ်းကမ ်း 

သတ မှတ ဖပ္်းခခင ်း ခပ္ြုရမည ။ 

( ဂ ) ဖဒသ ိငု ရာဖကာ မတ အ င   င  အာ်း ကက ်းကကပ္  

ဖ ာင ရွက ခခင ်းနှင   စ မ ခန  ခ  ခခင ်းမျာ်း ခပ္ြုရမည ။ 

(ဃ) လိုအပ္ ပ္ါက သက  ိုင ရာဌာန ိငု ရာ၊ အ   ွဲ့အစည ်း 

မျာ်းနှင   ည ိနိှုင ်းဖ ာင ရွက ခခင ်း ခပ္ြုရမည ။ 

( င ) ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့က အခါအာ်းဖလျာ စ ာ 

သတ မှတ သည   လုပ္ ပုိ္င ခ င  မျာ်းကုိ ကျင  သ ု်းဖ ာင ရွက  

ခခင ်း ခပ္ြုရမည ။ 

 

 

၁၁ 

အြန်ား (၆) 

ဘဏ္ဍ မရား 

၁၈။ ဖကာ မတ သည  ဥပ္ဖဒနှင  အည ရရှိဖသာ မိမိ၏ ရန ပ္ ုဖင ခ င   

ရပ္ တည ရမည ။ ရန ပ္ ုဖင သ ု်းစ  ခခင ်းကုိ ဤဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက နှင   

အည  ကျခ သ ်ုးစ  ၍ စာရင ်းစစ ဖ ်းမှုကုိလည ်း ခ ယူရမည ။ 

၁၉။ ဖကာ မတ သည  မိမိရန ပ္ ုဖင ကုိ ဘဏ တ င  ဖင စာရင ်း  င  လှစ  

ထာ်းရှရိမည ။ အစည ်းအေဖဝ်း  ်ုးခ တ ချက ခ င  သာ ထတု ယူသ ု်းစ  ခ င   

ရှိသည ။ 

၂၀။ ဖကာ မတ သည  ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းလုပ္ ကုိင သူမျာ်း၊ 

ယာဉ ပုိ္င ရှင မျာ်း၊ ယာဉ လုပ္ သာ်းမျာ်း၊ ဖကာ မတ ရ ု်း၀န ထမ ်းမျာ်း၏ 

သက သာဖချာင ချဖိရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းတ င  ဥပ္ဖဒပ္ါခ င  ခပ္ြုချက နှင  အည  

ဖင ဖကက်းကျခ သ ်ုးစ  ရမည ။ 

၂၁။ ဘဏ တ င စုဖ ာင ်းထာ်းရှိသည   ရန ပ္ ုဖင မျာ်းကုိ လုပ္ ငန ်း 

တို်းတက ဖစရန နှင    ရန ပ္ ုဖင တို်းပ္ ာ်းဖစရန  ၀န ကက ်း၏အတည ခပ္ြုချက  

ခ င   ဖကာ မတ သည  လိုအပ္ သလို ရင ်းနှ ်းခမ ြုပ္ နှ မှု ခပ္ြုနုိင သည ။ 

၂၂။ ဖကာ မတ သည  ရဖင နှင  သ ု်းဖင မျာ်းကုိ ဘဏ္ဍာဖရ်းလုပ္ ထ ု်း 

လုပ္ နည ်းမျာ်းနှင  အည  လစဉ ဖင စာရင ်းရှင ်းတမ ်းဖရ်း   ၍ ဝန ကက ်းထ  

တင ခပ္ပပ္ ်းအတည ခပ္ြုချက  ရယဖူ ာင ရွက ရမည ။ ကျပ္ သိန ်း ၂၀ နှင   

အထက  ရင ်းနှ ်းခမ ြုပ္ နှ ခခင ်းနှင   ဖင လ ု်းဖင ရင ်းသ ု်းစ  မှုကိစစရပ္ မျာ်းအာ်း 

ဝန ကက ်း၏ ခ င  ခပ္ြုချက ခ င  သာ သ ု်းစ  ရမည ။ 



၁၂ 

၂၃။ ဖကာ မတ ၏ ဖင စာရင ်းသုိ  ရန ပ္ ဖုင ထည  သ င ်းခခင ်းအာ်း 

ဘဏ္ဍာဖရ်းမှ ်းတစ ဦ်းတည ်းခ င  သာ ဖပ္်းသ င ်းနုိင ဖသာ လည ်း ဖင ထုတ  

ယူခခင ်းကုိ ဘဏ္ဍာဖရ်းမှ ်းအပ္ါအဝင  ဖကာ မတ ၏ဥကကဋ္ဌ သုိ မဟတု  

အတ င ်းဖရ်းမှ ်းတို ခ င   ပူ္်းတ  လက မှတ ဖရ်းထို်း၍သာ ထတု ယူခ င  ရှ ိ

သည ။ 

၂၄။ ဖကာ မတ သည  လစဉ ဖင စာရင ်းရှင ်းတမ ်းမျာ်း ခပ္ြုစုဖရ်း    

ရမည  အခပ္င  နှစ ချြုပ္ ဖင စာရင ်းရှင ်းတမ ်းမျာ်းပ္ါ ဖရ်း   ရမည ခ စ ပပ္ ်း 

အ ိပု္ါနှစ ချြုပ္ ရှင ်းတမ ်းအာ်း ဖကာ မတ နှစ ပ္တ လည သင ်းလ ်ုးကျွတ  

အစည ်းအဖဝ်း ကျင ်းပ္၍  ရှင ်းလင ်းမှုခပ္ြုရမည ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၃ 

အြန်ား (၇) 

၀နထ်မ်ား  ွဲွဲ့စည်ားြ  ု

၂၅။ ဖကာ မတ သည -  

(က) ၀န ထမ ်း   ွဲ့စည ်းပ္ ုကုိ ၀န ကက ်း၏အတည ခပ္ြုချက ခ င   

ဖရ်း   ၍    ွဲ့စည ်းပ္ ုနှင  အည ခန  ထာ်းနုိင သည ။ ၀န ထမ ်း 

မျာ်း၏ ရပုိ္င ခ င  မျာ်းအတ က  ဖကာ မတ ၏ရန ပ္ ုဖင မှ 

ကျခ သ ်ုးစ  ခခင ်း ခပ္ြုနုိင သည ။ 

( ခ ) ၀န ထမ ်းမျာ်းခန  ထာ်းခခင ်း၊ ယင ်းတို အတ က  သ ု်းစ  ရ 

မည  ဖင မျာ်းအတ က  ဖကာ မတ ၏ ရန ပ္ ဖုင မှ လစဉ  

ဖကက်းကျခ သ ု်းစ  ရာတ င  ရဖင ၏ (၂၅%)ထက မပုိ္ဖသာ 

ဖင ကုိ အစည ်းအေဖဝ်း  ်ုးခ တ ချက ခ င   နှုန ်းထာ်း 

သတ မှတ ပပ္ ်း ၀န ကက ်း၏ အတည ခပ္ြုချက ရယူ၍ ကျခ  

သ ု်းစ  ရမည ။ 

( ဂ ) ၀န ထမ ်းမျာ်းကို ကက ်းကကပ္ နုိင ဖရ်းအတ က  ၀န ထမ ်း 

ဖရ်းရာလုပ္ ပုိ္င ခ င  မျာ်းကုိ ရ ု်းအကက ်းအက ခ စ သူ ရ ု်းအုပ္  

အာ်း လိုအပ္ သလို လွှ အပ္ ဖ ာင ရွက ဖစနုိင သည ။ 

 

 

 



၁၄ 

အြန်ား (၈) 

ရန်ြ ုမင ထိန်ားသိမ်ားပြင်ား ၊ သ ာုးစ ွဲပြင်ားန င်  စ ရင်ားစစ်မဆားပြင်ား 

၂၆။ ဖကာ မတ သည  ရန ပ္ ုဖင နှင  ဖင စာရင ်းမျာ်းကိ ု စနစ တကျ 

ထိန ်းသိမ ်းထာ်းရှိနုိင ဖရ်းနှင   စစ ဖ ်းမှုခပ္ြုရန အလို ငှာ ဖင စာရင ်း 

လုပ္ ထ ်ုးလုပ္ နည ်းမျာ်းကို ခပ္ည နယ စာရင ်းစစ ချြုပ္ ရ ု်းနှင   ည ိနိှုင ်း၍ 

သတ မှတ ထာ်းရှရိမည ။ 

၂၇။ လစဉ ရရှိသည   ဖကာ မတ ၏ကက ်းကကပ္ ခ ရန ပ္ ဖုင မျာ်းအနက  

၀န ထမ ်းနှင   ယာဉ လုပ္ သာ်းမျာ်း၏ သက သာဖချာင ချဖိရ်းအတ က   

(၁၂.၅%)ထက မပုိ္ဖသာ ဖင ကုိလည ်းဖကာင ်း၊ ခပ္ည နယ ၏ လူမူဖရ်း 

လုပ္ ငန ်းမျာ်းအတ က  (၁၂.၅%)ထက မပုိ္ဖသာ ဖင ကုိလည ်းဖကာင ်း 

သ ု်းစ  ခ င  ရိှပပ္ ်း  ကျန (၅၀%)အာ်း ရန ပ္ ုဖင အခ စ  ဘဏ ၏ရန ပ္ ုဖင စာရင ်း 

တ င  ထည  သ င ်းစုဖ ာင ်းထာ်းရှိရမည ။ 

၂၈။ ပု္ဒ မ ၂၇ ပ္ါ ကိစစရပ္ မျာ်းအတ က  သ ု်းစ  ရန မလိသုည   လမျာ်း  

၏ အသ ု်းစရတိ ဖင မျာ်းကုိ ဖကာ မတ ၏ရန ပ္ ုဖင အခ စ  ဘဏ ၏ 

ရန ပ္ ုဖင စာရင ်းတ င  စုဖ ာင ်းထာ်းရှိရမည ။ 

၂၉။ ဖကာ မတ ရ ု်း၀န ထမ ်းအကက ်းအက ခ စ သူရ ု်းအုပ္ သည  - 

(က) ဖကာ မတ က ခပ္ည နယ စာရင ်းစစ ချြုပ္ ရ ု်းနှင   ည ိနိှုင ်း 

သတ မှတ ထာ်းသည   ဖင စာရင ်းလုပ္ ထ ု်းလုပ္ နည ်း 

မျာ်းနှင  အည  စာရင ်းခပ္ြုစုထိန ်းသိမ ်းထာ်းရှရိမည ။ 

 

၁၅ 

( ခ ) ပု္ဒ မခ   (က) အရ ခပ္ြုစုထိန ်းသိမ ်းထာ်းရိှသည   စာရင ်း 

မျာ်းကုိ ခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့၏ အတည ခပ္ြုချက ခ င   

၀န ကက ်းက တာ၀န ဖပ္်းအပ္ သူ၏ စာရင ်းစစ ဖ ်း 

ခခင ်းကုိ ခ ယူရမည ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



၁၆ 

အြန်ား (၉) 

အြ န်အြမ  ားသ ်မ  ပ်ြင်ား 

၃၀။ ဖကာ မတ သည  ဖအာက ပ္ါအခ န အခမျာ်းကို ခပ္ည နယ အစုိ်းရ 

အ   ွဲ့၏ သဖဘာတူည ချက ခ င   သတ မှတ ရမည  - 

(က) ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်း၏ အသင ်း၀င ဖရာက ဖရ်း 

နှင   သက  ိုင သည  အခ န အခမျာ်း၊ 

( ခ ) ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်း ိငု ရာ ဖခပ္်း   ဖ ာင ရွက  

ခခင ်းနှင   သက  ိုင သည  အခ န အခမျာ်း၊ 

( ဂ ) ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းဖခပ္ာင ်းလ ခခင ်း၊ ခရ ်းစဉ ဖခပ္ာင ်းလ  

ခခင ်းနှင   သက  ိုင သည  အခ န အခမျာ်း။ 

၃၁။ ဤဥပ္ဖဒအရ သတ မှတ ဖကာက ခ ဖသာအခ န အခမျာ်းသည   

တည   ဥပ္ဖဒ၊ နည ်းဥပ္ဖဒအရ ဖကာက ခ ဖနဖသာ  သယ ယူပုိ္ ဖ ာင ဖရ်း 

အခ န အခမျာ်းနှင   တူည ခခင ်းမရှိဖစရ၊  ထပ္ မ ဖကာက ခ ခခင ်းမျြို်းလည ်း 

မခ စ ဖစရ။ 

 

 

 

 

၁၇ 

အြန်ား (၁၀) 

စ မ ြန်ို့ြ ွဲမရားနည်ားလမ်ားပ င်  အမရားယူပြင်ား 

၃၂။ ပု္ဒ မ ၅ ပ္ါ  ခပ္ဋ္ဌာန ်းချက မှတစ ပ္ါ်း   ဤဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက  

တစ ရပ္ ေရပ္ ကုိခ စ ဖစ၊  အမိန  နှင   ညွှန ကကာ်းချက တစ ရပ္ ရပ္ ကုိခ စ ဖစ 

လိုက န ရန ပ္ျက က က ပ္ါက ဖကာ မတ သည  ဖအာက ပ္ါစ မ ခန  ခ  ဖရ်း 

 ိငု ရာခပ္စ ဒဏ ကုိ ချမှတ ရမည  - 

(က) ပ္ထမအကကိမ ကျ ်းလ န ခခင ်းခ စ ပ္ါက သတိဖပ္်းမှတ တမ ်း 

တင ခခင ်း၊ 

( ခ ) ထပ္ မ ကျ ်းလ န ခခင ်းခ စ ပ္ါက အနည ်း  ်ုးကျပ္ ဖင  

သ ု်းဖသာင ်းမှ အမျာ်း  ်ုးကျပ္ ဖင ငါ်းဖသာင ်းအထိ 

ဒဏ ဖင တပ္ ရုိက ခခင ်း။ 

၃၃။ ဖကာ မတ သည  သယ ယူပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ကက ်းကကပ္  

တာ၀န ယရူဖသာ ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းစ မ ကိန ်းဦ်းစ ်းဌာနက ဥပ္ဖဒနှင  အည   

တင ခပ္ချက အရ  သယ ယူပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းလုပ္ ငန ်းမျာ်းကုိ ၀န ကက ်း၏အတည  

ခပ္ြုချက ခ င   ကာလအကန  အသတ ခ င   ရပ္  ိငု ်းခခင ်း သုိ မဟတု  

ပ္ယ  ျက ခခင ်းခပ္ြုနုိင သည ။ 

 

 

 



၁၈ 

အြန်ား (၁၁) 

ပြစ်မှုပြစ်ေဏ်မ  ား 

၃၄။ မည သမူ ိ ု ပု္ဒ မ ၅ ပ္ါ ခပ္ဋ္ဌာန ်းချက ကုိဖ ာက  ျက ကျ ်းလ န   

လျှင  ထိုသူကုိ  - 

(က) အနည ်း  ု်း ကျပ္ ငါ်းဖသာင ်းမှ အမျာ်း  ု်း ကျပ္ တစ သိန ်း 

အထိ ဖင ဒဏ ချမှတ ရမည ။ 

( ခ ) ထပ္ မ ကျ ်းလ န ခခင ်းခ စ ပ္ါက ဖခခာက လထက မပုိ္ 

ဖသာ ဖထာင ဒဏ ခ စ ဖစ၊ ကျပ္ ေတစ သိန ်းထက ပုိ္ဖသာ 

ဖင ဒဏ ခ စ ဖစ၊ ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းခ စ ဖစ ချမှတ ရမည ။ 

၃၅။ မည သမူ ိဖုကာ မတ ၀င အခ စ  တာ၀န ၀တတရာ်းဖ ာင ရွက  

ရာတ င ခ စ ဖစ၊ ဖ ာင ရွက ရန အာ်းထုတ ရာတ င ခ စ ဖစ ယင ်းဖကာ မတ ၀င  

ကုိ ဟန  တာ်းဖနှ င  ယှက ခခင ်း၊ လက ဖရာက မှုခပ္ြုခခင ်း သုိ မဟတု  

အနုိင အထက ခပ္ြုခခင ်းကုိ ကျ ်းလ န ဖကကာင ်း ခပ္စ မှုထင ရှာ်းစ ရင ခခင ်း 

ခ ရလျှင  ထိုသူကုိ တစ နှစ ထက မပုိ္ဖသာ ဖထာင ဒဏ ခ စ ဖစ၊ 

ကျပ္ တစ သိန ်းထက မပုိ္ဖသာ ဖင ဒဏ ခ စ ဖစ၊  ဒဏ နှစ ရပ္ လ ု်းခ စ ဖစ 

ချမှတ ရမည ။ 

 

 

 

၁၉ 

အြန်ား (၁၂) 

အယူြ ၀င်ပြင်ား 

၃၆။ ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်း ုိင ရာကိစစရပ္ မျာ်းအတ က  ဖကာ မတ ၏ 

စ မ ခန  ခ  ဖရ်းနည ်းလမ ်းခ င   အဖရ်းယူဖ ာင ရကွ မှုကုိ မဖကျနပ္ သူ  

သည  ဖကာ မတ က   ်ုးခ တ ချက ချသည  ရက ဖန မှ ရက ဖပ္ါင ်း 

သ ု်း ယ အတ င ်း ၀န ကက ်းထ  အယခူ နုိင သည ။ 

၃၇။ ၀န ကက ်း၏အ  ်ုးအခ တ သည အပပ္ ်းအခပ္တ ခ စ သည ။ 

၃၈။ ဖကာ မတ သည  ဤဥပ္ဖဒနှင  အည  လုပ္ ငန ်းတာ၀န နှင   

လုပ္ ကုိင ခ င  မျာ်းကို ဖ ာင ရွက ရာတ င  ကုိယ ပုိ္င အမည ၊ ကုိယ ပုိ္င  

တ  ပိ္ ခ င   ဖ ာင ရွက ပုိ္င ခ င  ၊ စဉ  က မခပ္တ  က ခ ခ င  ၊ တရာ်းစ   

 ိပုို္င ခ င  နှင   တရာ်းစ   ုိခ ပုိ္င ခ င  ရှသိည ။ 

 

 

 

 

 

 

 



၂၀ 

အြန်ား (၁၃) 

အမထ မထ  

၃၉။ ဖကာ မတ သည  ခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့၏ သဖဘာတူည ချက  

ခ င   ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်း ိငု ရာ ကိစစရပ္ မျာ်းနှင   စပ္ လျဉ ်းပပ္ ်း 

ဤဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက အာ်းလ ်ုးကိုခ စ ဖစ၊ တစ စိတ တစ ဖဒသကုိ 

ခ စ ဖစ အကျြို်းသက ဖရာက ဖစခခင ်းမှ စည ်းကမ ်းချက ထာ်း၍ဖသာ  

လည ်းဖကာင ်း၊ စည ်းကမ ်းမထာ်းဘ ဖသာ လည ်းဖကာင ်း ကင ်းလ တ ခ င   

ခပ္ြုနုိင သည ။ 

၄၀။ ဖမာ ဖတာ ယာဉ လုပ္ ငန ်းနှင   စပ္ လျဉ ်း၍ ယခင က ထတု ခပ္န  

ခ  ဖသာ အမိန  ဖကကာ ခငာစာ၊ အမိန  ၊ စည ်းမျဉ ်း၊ စည ်းကမ ်းနှင   

ညွှန ကကာ်းချက မျာ်းသည  ဤဥပ္ဖဒနှင   န  ကျင ခခင ်းမရိှသဖရွွဲ့ အတည  

ခ စ သည ။ 

၄၁။ ဤဥပ္ဖဒပ္ါခပ္ဋ္ဌာန ်းချက မျာ်းကုိ အဖကာင အထည ဖ ာ ဖ ာင ရွက  

ရာတ င  - 

(က) ၀န ကက ်းဌာနသည  လုိအပ္ ပ္ါကနည ်းဥပ္ဖဒမျာ်း၊ လုပ္ ထ ု်း 

လုပ္ နည ်းမျာ်းကုိ ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့၏ 

သဖဘာတူည ချက ခ င   ထတု ခပ္န နုိင သည ။ 

( ခ ) ၀န ကက ်းဌာနနှင   ပုိ္ ဖ ာင ဖရ်းစ မ ကိန ်းဦ်းစ ်းဌာနတို  

သည  လိုအပ္ ပ္ါက အမိန  နှင   ညွှန ကကာ်းချက မျာ်းကိ ု

လည ်းဖကာင ်း၊ ဖကာ မတ သည  လိုအပ္ ပ္ါက အမိန   

နှင   စည ်းမျဉ ်းစည ်းကမ ်းမျာ်းကုိလည ်းဖကာင ်း ထုတ ခပ္န  

နုိင သည ။ 

၂၁ 

ခပ္ည ဖထာင စုသမမတခမန မာနုိင င ဖတာ    ွဲ့စည ်းပ္ ု အဖခခခ ဥပဖဒ 

အရ ကျွန ုပ္ လက မှတ ဖရ်းထို်းသည ။ 

 

 

(ပ ုံ)  ခင ဖမာင ဦ်း 

ဝန ကက ်းချြုပ္  

ကယာ်းခပ္ည နယ အစုိ်းရအ   ွဲ့ 


