
မြန်ြာနုိင်ငံြီးသတ်တပ်ဖဲွ ဥ့ပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအြှတ်   ၁၁ ။) 

၁၃၇၆  ခုနှစ်၊  တဒပါင်းလမပည့်ဒ ျော်    ၁၃     ရ ် 

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ြတ်လ   ၁၇  ရ ် ) 

မပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေ ုိ မပဋ္ဌာန်းလို ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒဖာ်မပချေ ် 

၁။ ဤဥပဒေ ုိ မြန်ြာနိုင်ငံြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဥ့ပဒေ ဟုဒခါ်တွင်ဒစရြည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာ ်ပါစ ားရပ်ြျေားသည် ဒဖာ်မပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သ ်ဒရာ ် 

ဒစရြည် - 

( ) ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ဆိုသည်ြှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန ဝန်ေြ်းြျေားမဖင့် ဖွဲ စ့ည်းေားဒသာ 

မြန်ြာနိုင်ငံြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ိ့ု ဆိုသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ န့ှင့် 

သီးသန်ြ့ီးသတ်တပ်ဖွဲ တ့ိုလ့ည်း ပါဝင်သည်။ 

( ခ ) အရန်ြီးသတတ်ပ်ဖွဲ  ့ဆိုသည်ြှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန  ဒလ့ ျေင့်သင်က ားပပီး ဖွဲ စ့ည်း 

တည်ဒောင်သည့် သတ်ြှတ်အရည်အချေင်းနှင့်မပည့်စုံဒသာ ဒစတနာ့ဝန်ေြ်းြျေား 

ပါဝင်သည့် ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ိ့ုဆိုသည်။ 

( ဂ ) သီးသန်ြ့ီးသတတ်ပ်ဖွဲ  ့ဆိုသည်ြှာ စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊  ားဂိတ်၊ ဒလဆိပ်၊ ဒရဆိပ်၊ 

ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုဒပါင်းပိုင်အဒဆာ ်အအုံ၊ ဒေး၊ အလုပ်ဌာန၊ 

အဖဲွအ့စည်းနှင့် ြီးဒေးအန္တရာယ်စုိးရိြ်ရဒသာ လုပ်ငန်းြျေားတွင် ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ 

ညွှန်က ားချေ ်အရမဖစ်ဒစ၊ ခွင့်မပုချေ ်အရမဖစ်ဒစ ပိုင်ရှင် သိုြ့ဟတု် စီြံခန်ခ့ွဲသူ  

ဖွဲ စ့ည်းတည်ဒောင်ေားသည့် ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ိုဆိုသည်။ 

(ဃ) ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရး ဆုိသည်ြှာ ြီးဒေးအန္တရာယ် အသိပညာဒပးဒရး၊ က ိုတင် ာ ွယ်ဒရး 

နှင့် ြီးပငှိြ်းသတ်ဒရးလုပ်ငန်းြျေား ဒဆာင်ရွ ်မခင်း ိုဆိုသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် 

အမခားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် င်းရှင်းဒရးဆုိင်ရာ  ိစ္စရပ်ြျေားအတွ ် ဒဆာင်ရွ ်မခင်းလည်း 

ပါဝင်သည်။  

( င ) ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးဆုိင်ရာပစ္စည်း ိရိယာ ဆုိသည်ြှာ ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးအတွ ် အသံုးမပုသည့် 

ြီးလှန်အ့ချေ ်ဒပး ပစ္စည်း ိရိယာ၊ ြီးဒလာင်ြှုဆိုင်ရာ အာရုံခံပစ္စည်း ိရိယာ၊ 

အဒရးဒပါ်လွတ်ဒမြာ ်ြှုအတွ ် အသုးံမပုဒသာ ပစ္စည်း ိရိယာ၊ ြီးပငှိြ်းသတ်ရာ၌ 

အသုးံမပုသည့် ြီးသတ်ဒဆးေူး၊ ြီးသတ်စ ်၊ ဒရစုပ်စ ်၊ ယာဉ်အြျေိုးြျေိုး၊ ြီး ာ 
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နှင့် ြီးသတ်ဝတ်စုံအြျေိုးြျေိုး၊ ဆ ်သယွ်ဒရး ိရိယာ သိုြ့ဟုတ် ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် 

အသံုးမပုနုိင်ဒသာ  အမခားပစ္စည်းတစ်ြျိေုးြျိေုး ုိဆုိသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် ြီးသတ် 

တပ်ဖွဲ  ့ အသုးံမပုဒနသည့် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရး လုပ်ငန်းသုးံပစ္စည်း ိရိယာြျေားနှင့် 

ြီးသတ်ဦးစီးဌာန  အခါအားဒလျော်စွာ အြိန်ဒ့က ာ်မငာစာေုတ်မပန်၍ သတ်ြှတ်သည့် 

ပစ္စည်း ိရိယာြျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

( စ ) ြီးဒေးအန္တရာယ်မဖစ်ဒစတတ်သည့်ပစ္စည်း ဆုိသည်ြှာ ြီးဒလာင်လွယ်ဒသာပစ္စည်းြျေား၊ 

ြီးဒသွး၊ ဒ ျော ်ြီးဒသွး၊ ဓာတ်ဒငွ၊့ ဓာတ်ဒငွရ့ည်၊ ချိေုယွ့င်းပျေ ်စီးဒနဒသာ သုိြ့ဟုတ် 

လျှပ်စစ်စီးဝင်ဒနဒသာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ိရိယာ၊ အရ ်ပျေံ၊ အရ ်ဆီ၊ အ ်စစ်၊ 

ဝါဂွြ်းနှင့် ဝါဂွြ်းအဒမခခံပစ္စည်း၊ သစ်နှင့် သစ်အဒမခခံပစ္စည်း၊ စ ္က ူနှင့် စ ္က ူအဒမခခံ 

ပစ္စည်း၊ ရာောနှင့် ရာောအဒမခခံပစ္စည်း၊ ပလတ်စတစ်နှင့် ပလတ်စတစ် အဒမခခံပစ္စည်း၊ 

ဒရနံနှင့် ဒရနံေွ ်ပစ္စည်း၊ ဓာတုဒေေပစ္စည်း၊ အပူ ိုမဖစ်ဒပါ်ဒစဒသာပစ္စည်းတို ့ို 

ဆုိသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် ြီးသတ်ဦးစီးဌာန  အခါအားဒလျော်စွာ အြိန်ဒ့က ာ်မငာစာ 

ေုတ်မပန်၍ ြီးဒေးအန္တရာယ်မဖစ်ဒစတတ်သည့်ပစ္စည်းအမဖစ်  သတ်ြှတ်သည့် 

ပစ္စည်းြျေားလည်း ပါဝင်သည်။ 

(ဆ) ြီးဒေးအန္တရာယ်စုိးရိြ်ရဒသာလုပ်ငန်း ဆုိသည်ြှာ ြီး၊ ဒလာင်စာ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 

သုိြ့ဟုတ် ြီးဒေးအန္တရာယ်မဖစ်ဒစတတ်သည့်ပစ္စည်းြျေား အသံုးမပုဒသာလုပ်ငန်းြျေား ုိ 

ဆုိသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် အဆုိပါလုပ်ငန်းနှင့်ဆ ်စပ်ဒသာ ဒနရာ၊ အဒဆာ ်အအံု 

သိုြ့ဟတု် ယာဉ်လည်းပါဝင်သည်။ 

( ဇ ) ဒပါ ် ွဲဒစတတ်သည့်ပစ္စည်း ဆိုသည်ြှာ ဓာတုဒေေပစ္စည်း၊ ဒပါ ် ဲွြှု ုိမဖစ်ဒပါ် 

ဒစနိုင်ဒသာ အရာဝတ္ထ ုပစ္စည်း၊  ယြ်း သိုြ့ဟုတ် ယြ်းအသုံးမပုေားဒသာပစ္စည်း ို 

ဆိုသည်။ ယင်းစ ားရပ်တွင် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဒပါ ် ွဲဒစတတ်ဒသာ 

ပစ္စည်းအမဖစ် အခါအားဒလျောစ်ွာသတ်ြှတ်သည့် ပစ္စည်းြျေားလည်း  ပါဝင်သည်။  

( ေ )   ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးဆုိင်ရာစစ်ဒဆးမခင်း ဆုိသည်ြှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန သုိြ့ဟုတ် ယင်း  

တာဝန်ဒပးအပ်သူ  ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ိစ္စရပ်ြျေား စစ်ဒဆးမခင်း ုိဆိုသည်။ 

(ည) ေဟိုအဖွဲ  ့ဆိုသည်ြှာ ြီးဒေးလုံမခုံဒရး ေဟိအုဖွဲ  ုိ့ဆိုသည်။ 

( ဋ ) ဝန်က ီးဌာန ဆုိသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုအစုိးရ မပည်ေဲဒရးဝန်က ီးဌာန ုိဆုိသည်။ 

( ဌ ) ညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ် ဆုိသည်ြှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန ညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ် ုိ ဆုိသည်။  

( ဍ ) ြီးသတ်ဦးစီးြှူး ဆိုသည်ြှာ မပည်ဒောင်စုနယ်ဒမြ၊ တိုင်းဒေသက ီး သိုြ့ဟုတ် 

မပည်နယ်၊  ုိယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုြ့ဟုတ်  ုိယ်ပိုင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ခရိုင်၊ 

ပြို န့ယ်ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အက ီးအြှူး ုိဆိုသည်။ 
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( ဎ ) ြီးသတ်တာဝန်ခံ ဆုိသည်ြှာ ဒေသတစ်ခုတွင် တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် အဆင့်အမြင့်ဆံုး 

ြီးသတ်ဝန်ေြ်း သုိြ့ဟုတ် ြီးသတ်ဝန်ေြ်းြရိှဒသာနယ်ဒမြတွင် ြီးသတ်ဦးစီးဌာန  

တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းခံရသည့် အဆင့်အမြင့်ဆံုး အရန်ြီးသတ် တပ်ဖွဲ ဝ့င် ုိ ဆိုသည်။  

(ဏ) ြီးသတ်ဝန်ေြ်း ဆိုသည်ြှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနတွင် ခန်ေ့ားမခင်းခံရဒသာ နိုင်ငံ့ 

ဝန်ေြ်း ုိဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချေ ်ြျေား 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချေ ်ြျေားြှာ ဒအာ ်ပါအတိုင်း မဖစ်သည် - 

( ) နုိင်ငံပုိင်ပစ္စည်း၊ ပုဂ္ဂလိ ပုိင်ပစ္စည်း၊ ယဉ်ဒ ျေးြှုအဒြွအနှစ်နှင့် မပည်သူတုိ၏့ အသ ် 

အိုးအိြ်စည်းစိြ်ြျေား ို ြီးဒေးနှင့် အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်ဒက ာင့် ပျေ ်စီး 

ဆုံးရှုံးြှုြမဖစ်ပွားဒစဒရးအတွ ်  ာ ွယ်ဒပးရန်၊ 

( ခ ) ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ို စနစ်တ ျေဖွဲ စ့ည်း၍ ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျေား ုိ ဒလ့ ျေင့်သင်က ား 

ဒပးရန်၊ 

( ဂ ) ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် သုိြ့ဟုတ် 

ရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ်တစ်ြျေိုးြျေိုး ျေဒရာ ်သည့်အခါြီးပငှိြ်း 

သတဒ်ရး၊  ာ ွယ်တားဆီးဒရး၊ ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရးတို ုိ့ ဒဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

(ဃ) ဒေးအန္တရာယ်တစ်ြျိေုးြျိေုး ျေဒရာ ်သည့်အခါ မပည်သူတုိ၏့ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ ်ြှု ုိ 

ရရှိဒရးအတွ ် ပညာဒပးစည်းရံုးလှုံဒ့ဆာ်ြှုြျေား  ျေယ် ျေယ်မပန်မ့ပန်  ့ဒဆာင်ရွ ်ရန်၊ 

( င ) နိုင်ငံဒတာ်လုံမခုံဒရး၊ မပည်သူတို၏့ ဒအးချေြ်းသာယာဒရးနှင့် တရားဥပဒေစိုးြိုးဒရး 

အတွ ် လိုအပ်ပါ  ပါဝင် ညူီဒဆာင်ရွ ်ရန်။ 

အခန်း (၃) 

ြီးဒေးလုံမခုံ ဒရးေဟိုအဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းမခင်း 

၄။ မပည်ဒောင်စုအစုိးရအဖွဲသ့ည်- 

 ( )  ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးေဟုိအဖဲွ ုိ့ ဒအာ ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ြျေားမဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရြည် - 

(၁) မပည်ဒောင်စုဝန်က ီး၊ မပည်ေဲဒရးဝန်က ီးဌာန ဥ ္က ဋ္ဌ 

(၂) ေုတိယဝန်က ီး၊ မပည်ေဲဒရးဝန်က ီးဌာန ေုတိယဥ ္က ဋ္ဌ 

(၃) ဒနမပည်ဒတာ်ဒ ာင်စီဝင်တစ်ဦး အဖွဲ ဝ့င် 

(၄) တိုင်းဒေသက ီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ ြ့ျေားြှ 

လုံမခုံဒရးနှင့် နယ်စပ်ဒရးရာဝန်က ီးြျေား 

အဖွဲ ဝ့င် 

(၅) ပြို ဒ့တာ်စည်ပင်သာယာဒရးဒ ာ်ြတီဥ ္က ဋ္ဌြျေား အဖွဲ ဝ့င် 

(၆) သ ်ဆုိင်ရာ ဝန်ေြ်းအဖဲွအ့စည်း အက ီးအြှူးြျေား အဖွဲ ဝ့င် 
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(၇) ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရး ုိ စိတ်ပါဝင်စားသည့် ဒစတနာ့ဝန်ေြ်း 

ပုဂ္ဂိုလ်ြျေား 

အဖွဲ ဝ့င် 

(၈) ညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ် အတွင်းဒရးြှူး 

(၉) ေုတိယညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ်၊ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန တွဲဖ ် 

အတွင်းဒရးြှူး 

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အရ ဖွဲ စ့ည်းဒသာ ေဟိုအဖွဲ  ုိ့ လိုအပ်သလို မပင်ဆင်ဖွဲ စ့ည်းနိုင်သည်။ 

အခန်း (၄) 

ေဟိုအဖွဲ ၏့တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၅။ ေဟိအုဖွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ဒအာ ်ပါအတိုင်းမဖစ်သည် - 

( ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျေား ချေြှတ်မခင်း၊ 

( ခ ) သောဝဒေးအန္တရာယ် ြ ျေဒရာ ်ြီ က ိုတင် ာ ွယ်ဒရးနှင့်  ျေဒရာ ်သည့်အခါ 

ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရးအတွ ် ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ြ့ှ  ူညီဒဆာင်ရွ ်ရြည့် အစီအစဉ်ြျေား 

ချေြှတ်မခင်း၊ 

( ဂ ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ  ့ အဆင့်ဆင့်တို၏့ လုပ်ငန်းြျေား ို က ီးက ပ် ွပ် ဲမခင်း၊ 

လြ်းညွှန်မခင်းနှင့် ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဒပးမခင်း၊ 

(ဃ) ြီးသတ်တပ်ဖဲွလု့ပ်ငန်းြျေား ုိ စစ်ဒဆးမခင်း၊ က ီးက ပ် ွပ် ဲမခင်း၊ လြ်းညွှန်မခင်းနှင့် 

ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဒပးမခင်း၊ 

( င ) မပည်တွင်း မပည်ပဒစတနာရှင်ြျေားေံြှ လှူေါန်းဒငွြျေား၊ ပစ္စည်းြျေား၊ နည်းပညာ 

အ ူအညီြျေား လ ်ခံရယူမခင်း၊ ယင်းလှူေါန်းဒငွြျေား၊ ပစ္စည်းြျေား၊ နည်းပညာ 

အ ူအညီြျေား ုိ ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါ 

ဒေးအန္တရာယ် သိုြ့ဟုတ် ရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ်တားဆီးဒရးနှင့် 

 ယ်ဆယ်ဒရးလုပ်ငန်းြျေားတွင် စနစ်တ ျေအသံုးမပုမခင်းနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ လြ်းညွှန်မခင်း 

နှင့် က ီးက ပ်မခင်း။ 

အခန်း (၅) 

ြီးဒေးလုံမခုံ ဒရးအဖွဲ အ့ဆင့်ဆင့် ဖွဲ စ့ည်းမခင်း 

၆။ ေဟုိအဖဲွသ့ည် ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးအဖဲွ ့အဆင့်ဆင့် ုိ သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ ဒအာ ်ပါအတုိင်း 

ဖွဲ စ့ည်းရြည် - 

( ) မပည်ဒောင်စုနယ်ဒမြ၊ တိုင်းဒေသက ီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ် ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ ၊့ 

( ခ )  ုိယ်ပုိင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိြ့ဟုတ်  ုိယ်ပုိင်အုပ်ချေုပ်ခွင့်ရဒေသ ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရး 

အဖွဲ ၊့ 

( ဂ ) ခရိုင်ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ ၊့ 
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(ဃ) ပြို န့ယ်ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ ၊့ 

( င ) ပြို ြ့ီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ ၊့ 

( စ ) ရပ် ွ ် သိုြ့ဟတု် ဒ ျေးရွာအုပ်စု ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ ။့ 

၇။ ေဟုိအဖဲွသ့ည် ပုေ်ြ ၆ ပါ  ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးအဖဲွအ့ဆင့်ဆင့်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျေား ုိ 

သတြ်ှတ်ရြည်။  

အခန်း (၆) 

အရန်ြီးသတတ်ပ်ဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းမခင်း 

၈။ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် - 

( ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးလုပ်ငန်းြျေား ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်လည်းဒ ာင်း၊ ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ 

အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် သိုြ့ဟုတ် ရုတ်တရ ် 

မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ်ြျေားအတွ ် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရးလုပ်ငန်းြျေား ဒဆာင်ရွ ် 

ရာတွင်လည်းဒ ာင်း၊ ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအသိပညာရပ်ြျေား မပည်သူလူေုအတွင်း 

စိြ့်ဝင်ပျံေနံှ့ဒ့စဒရးအတွ ် လှုံဒ့ဆာ်ပညာဒပးရာတွင်လည်းဒ ာင်း ြီးသတ်ဝန်ေြ်းြျေား 

နှင့်အတူ ဒစတနာ့ဝန်ေြ်း ပါဝင် ူညီဒဆာင်ရွ ်နိုင်ဒရးအတွ ် အရန်ြီးသတ် 

တပ်ဖွဲ  ုိ့ ဖွဲ စ့ည်းေားရှိရြည်။  

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အရ ဖွဲ စ့ည်းေားဒသာ အရန်ြီးသတတ်ပ်ဖွဲ  ုိ့ ဒမပာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းမခင်း၊ 

ဖျေ ်သိြ်းမခင်းမပုလုပ်လိုပါ  ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်မပုချေ ်ရရှိြှသာ ဒဆာင်ရွ ် 

ရြည်။ 

၉။ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် - 

( ) အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းပုံစည်းြျေဉ်း ုိ ဒရးဆွဲေားရှိရြည်။ 

( ခ ) အရန်ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င် အဆင့်ဆင့်တုိ၏့ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့်ြျေား ုိ သတ်ြှတ် 

ရြည်။ 

( ဂ ) အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွ ဲ ဝ့င်ြျေားအား ဒလ့ ျေင့်သင်က ားဒရးနှင် ့ နည်းပညာြျေား 

ရရှိဒရးတိုအ့တွ ် ဒဆာင်ရွ ်ရြည်။ 

(ဃ) အရန်ြီးသတ်တပ်ဖဲွအ့ဆင့်ဆင့်၏ အဒော ်အပ့ံပစ္စည်းနှင့် ဒငွဒက းြျေား ုိ လ ်ခံ 

ရယူမခင်း၊ ေိန်းသိြ်းမခင်းနှင့် သုးံစွဲမခင်းနည်းလြ်းြျေား ုိ သတြ်ှတ်ရြည်။  

၁၀။ အသ ် ၁၈ နှစ် မပည့်ပပီးသူ ြည်သူြဆို သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ သ့ို ့

ြိြိဆန္ဒအဒလျော ် ပါဝင်ခွင့်ရှိသည်။ 
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၁၁။ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းရာတွင် လိုအပ်ပါ  သ ်ဆိုင်ရာ 

အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွ ်နိုင်သည်။ 

၁၂။ ဒနမပည်ဒတာ်ဒ ာင်စီ၊ တိုင်းဒေသက ီး သိုြ့ဟုတ် မပည်နယ်အစိုးရအဖွဲ တ့ိုသ့ည် လိုအပ်ပါ  

အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ြ့ျေား၏ အဒမခခံလိုအပ်ချေ ်ြျေားနှင့် အုပ်ချေုပ်ြှု ိစ္စြျေားအား မဖည့်ဆည်း 

ဒဆာင်ရွ ်ဒပးရြည်။ 

အခန်း (၇) 

သီးသန်ြ့ီးသတတ်ပ်ဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းမခင်း 

၁၃။ ြီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် - 

( ) စ ်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊  ားဂိတ်၊ ဒလဆိပ်၊ ဒရဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ 

စုဒပါင်းပိုင်အဒဆာ ်အအုံ၊ ဒေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းနှင့် ြီးဒေးအန္တရာယ် 

စုိးရိြ်ရဒသာ လုပ်ငန်းြျေား၌ သီးသန်ြီ့းသတ်တပ်ဖဲွြ့ျေား ုိ ဖဲွစ့ည်းေားရိှရန် သ ်ဆုိင်ရာ 

ပိုင်ရှင် သိုြ့ဟတု် စီြံခန်ခ့ွဲသအူား ညွှန်က ားရြည်။  

( ခ ) ပုေ်ြခဲွ ( ) အရ ဖဲွစ့ည်းေားဒသာ သီးသန်ြီ့းသတ်တပ်ဖဲွ ုိ့ ဒမပာင်းလဲဖဲွစ့ည်းမခင်း၊ 

ဖျေ ်သိြ်းမခင်း မပုလုပ်လုိပါ  ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်မပုချေ ်ရရိှြှသာ ဒဆာင်ရွ ် 

ရြည်။ 

၁၄။ သီးသန်ြ့ီးသတ်တပ်ဖွဲ သ့ည် - 

( ) သ ်ဆိုင်ရာ ြီးသတ်ဦးစီးြှူး၏ က ီးက ပ်ြှုနှင့်စစ်ဒဆးြှု ုိ ခံယူရြည်။ 

( ခ ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးလုပ်ငန်းြျေား ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်လည်းဒ ာင်း၊ ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ 

အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် သိုြ့ဟုတ် ရုတ်တရ ် 

မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် ျေဒရာ ်သည့်အခါတွင်လည်းဒ ာင်း သ ်ဆိုင်ရာ 

ြီးသတ်ဝန်ေြ်းြျေား၊ အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျေားနှင့်အတူ ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ ် 

ရြည်။ 

( ဂ ) ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးဆုိင်ရာ ပညာရပ်ြျေား ဒလ့ ျေင့်သင်က ားဒရး၊  ျွြ်း ျေင်ြှုရိှဒစဒရး 

နှင့် နည်းပညာြျေားရရိှဒစဒရးအတွ ် ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်က ားြှု ုိ ခံယူရြည်။ 

အခန်း (၈) 

ြီးဒေးလုံမခုံ ဒရးလုပ်ငန်းြျေား 

၁၅။ ြီးဒေးလုံမခုံဒရးအဖွဲ  ့အဆင့်ဆင့်သည် - 

( ) ေဟုိအဖဲွ ့ ချေြှတ်ေားဒသာ လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားနှင့်အညီ ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးလုပ်ငန်းြျေား ုိ 

ဒဆာင်ရွ ်ရြည်။ 
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( ခ ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးလုပ်ငန်းြျေားတွင် မပည်သူတို၏့ ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ ်ြှု ိုရရှိရန် 

ပညာဒပး စည်းရံုးရြည်။ 

( ဂ ) ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် သုိြ့ဟုတ် 

ရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် ျေဒရာ ်ဒသာအခါ ေဟုိအဖဲွ ့ ချေြှတ်ေားသည့် 

လုပ်ငန်းစဉ်ြျေားနှင့်အညီ  သ ်ဆုိင်ရာြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်ြျေား အားလံုးပါဝင်ဒဆာင်ရွ ် 

နိုင်ဒရးအတွ ် လိုအပ်သလို က ီးက ပ် ွပ် ဲရြည်။ 

(ဃ) ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရး က ိုတင်သတိဒပးအဖဲွြ့ျေားအား သ ်ဆုိင်ရာအုပ်ချေုပ်ဒရး အဖဲွအ့စည်း 

ြျေားနှင့် ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်း၍ တာဝန်ချေေားရြည်။  

၁၆။ ပြို န့ယ်ြီးသတ်ဦးစီးြှူးသည် - 

( ) ပြို ၊့ ရပ် ွ ် သိုြ့ဟုတ် ဒ ျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဒနေိုင်သူြျေား လို ်နာရြည့် 

ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ညွှန်က ားချေ ်ြျေား ို အခါအားဒလျော်စွာ ေုတ်မပန်ရြည်။  

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အရ ေုတ်မပန်ေားဒသာ ညွှန်က ားချေ ်ြျေား ုိ ပြို ၊့ ရပ် ွ ် သိုြ့ဟုတ် 

ဒ ျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ဒနေိုင်သူြျေားလို ်နာမခင်း ရှိ ြရှိ သတြ်ှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ 

စစ်ဒဆးမခင်း၊ စစ်ဒဆးဒစမခင်းနှင့် လုိ ်နာြှုြရိှသူြျေား ုိ လုိအပ်သလုိ သတိဒပးမခင်း၊ 

အဒရးယူမခင်းတို ့မပုလုပ်နိုင်ရန် စစီဉ်ဒဆာင်ရွ ်ရြည်။ 

၁၇။ သ ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းသည် ဒအာ ်ပါ ိစ္စရပ်ြျေားအတွ ် ခွင့်မပုြိန်  ့

ေုတ်ြဒပးြီ ြီးဒေးလုံမခုံဒရး ိစ္စအလိုင့ှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ စစ်ဒဆး 

ဒော ်ခံချေ ် ုိ ရယူရြည် - 

( ) သံုးေပ်နှင့်အေ ်ရိှ အဒဆာ ်အအံု၊ စုဒပါင်းပုိင်အိြ်ရာ၊ ဒေး၊ လူအြျေားအမပား 

စုဒဝးအသုးံမပုသည့် အဒဆာ ်အအုံြျေား ဒဆာ ်လုပ်မခင်း၊ 

( ခ ) ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်း လုပ် ိုင်မခင်း၊ 

( ဂ ) စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊ သိဒုလှာင်ရံုနှင့် သိဒုလှာင် န်ြျေား ဒဆာ ်လုပ်မခင်း၊ 

(ဃ) ြီးဒေးအန္တရာယ် စိုးရိြ်ရဒသာလုပ်ငန်း သိုြ့ဟုတ် ဒပါ ် ွဲဒစတတ်သည့်ပစ္စည်း 

အသုးံမပု၍ လုပ်ငန်းလုပ် ုိင်မခင်း၊ 

( င ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ိရိယာြျေား တင်သွင်းမခင်း၊ ေုတ်လုပ်မခင်းနှင့် 

ဒရာင်းချေမခင်း၊ 

( စ ) ဒြာဒ်တာ်ယာဉ်၊ ြီးရေား၊ ဒလယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ သဒေော၊ စ ်တပ်ဒရယာဉ်၊ 

စ ်ြဲ့ဒရယာဉ်တို ုိ့ အသုးံမပု၍ သယ်ယူပိုဒ့ဆာင်ဒရးလုပ်ငန်းြျေား လုပ် ုိင်မခင်း။ 

၁၈။ သ ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းသည် ပြို မ့ပ၊ ဒ ျေးရွာတည်ဒဆာ ်ဒရးနှင့် ပြို မ့ပ၊ 

ဒ ျေးရွာဖွံ ပ့ဖိုးဒရးစီြံ ိန်းြျေား၊ စ ်ြှုဇုန်နှင့် စီးပွားဒရးဇုန်စီြံ ိန်းြျေားဒရးဆွဲရာတွင် ြီးဒေး 

လံုမခုံ ဒရး ိစ္စအလိုင့ှာ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ သဒောေား ို ရယူဒဆာင်ရွ ်ရြည်။ 
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၁၉။ သ ်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပုြိန်ေ့ုတ်ဒပးနိုင်သူသည် အြျေားမပည်သူဆိုင်ရာဒနရာြျေားတွင် မပပွဲ၊ 

ပပိုင်ပဲွ၊ ဒပျော်ပဲွရွှင်ပဲွနှင့် ောသာဒရးဆုိင်ရာပဲွြျေား ျေင်းပမခင်း သုိြ့ဟုတ် ြီးဒေးအန္တရာယ် စုိးရိြ်ရဒသာ 

လုပ်ငန်းြျေား ုိ လုပ် ိုင်ဒဆာင်ရွ ်ခွင့်မပုရာ၌ ြီးဒေးလုံမခုံဒရး ိစ္စအလိုင့ှာ သ ်ဆိုင်ရာ ြီးသတ် 

ဦးစီးြှူး၏ သဒောေားရယူဒဆာင်ရွ ်ရြည်။ 

အခန်း (၉) 

ြီးဒလာင်ြှုနှင့်စပ်လျေဉ်းသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၂၀။ ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားသည့်အခါ သ ်ဆိုင်ရာ ြီးသတ်တာဝန်ခံ မဖစ်ဒစ၊ သ ်ဆိုင်ရာ ြီးဒေး 

လုံမခုံဒရးအဖွဲ ၏့ အဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦး မဖစ်ဒစ၊ ယင်းတို၏့ တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းခံရဒသာ ြီးသတ် 

ဝန်ေြ်း သိုြ့ဟုတ် အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်တစ်ဦးဦး မဖစ်ဒစ ြီးပငှိြ်းသတဒ်ရးနှင့် သ ်ဆိုင်ဒသာ 

ဒအာ ်ပါလုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား ုိ ဒဆာင်ရွ ်ခွင့်ရှိသည်- 

( ) လျှပ်စစ်ြီး မဖတ်ဒတာ ်မခင်း၊ 

( ခ ) ဒရနံနှင့် ဓာတဒ်ငွ ပ့ို ်လိုင်းြျေား ပိတ်ဆိုမ့ဖတ်ဒတာ ်မခင်း၊ 

( ဂ ) ြီးသတ်ယာဉ်ြျေား အလွယ်တ ူ ဝင်ေွ ်သွားလာနိ ုင်ဒရးအတွ ်  လြ်းြျေား 

ရှင်းလင်းမခင်း၊ 

(ဃ) ေိဒရာ ်စွာ ြီးပငိှြ်းသတ်နုိင်ဒရးအတွ ် လုိအပ်သည့် ဒနအိြ်၊ ဥပစာနှင့် အဒဆာ ်အအံု 

အတွင်းသို ့ဝင်ဒရာ ်မခင်း၊ 

( င ) ြီး ူးစ ်ရန် အဒက ာင်းရိှသည့် ဒနအိြ်၊ ဥပစာနှင့် အဒဆာ ်အအံုြျေား ုိ လုိအပ်သည့် 

အတိုင်းအတာအေိ ပဖိုဖျေ ်မခင်း၊ 

( စ ) ဒရရရှိဒရးအတွ ် ြည်သည့်ဒနရာ၊ ဒရတွင်း၊ ဒရ န်၌ြဆို ဒရရယူမခင်းနှင့် ဒရပိုြို 

ရရှိဒစရန် အမခားပို ်လိုင်းြျေား ုိ ပိတ်ဆိုမ့ခင်း၊ 

(ဆ) ြီးပငှိြ်းသတ်ဒရးလုပ်ငန်းအတွ ် ြည်သည့်ယာဉ် ုိြဆို ရယူအသုံးမပုမခင်း။ 

၂၁။ ပြို န့ယ်ြီးသတ်ဦးစီးြှူးသည် ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားရသည့်အဒက ာင်းရင်း၊ ြီးဒလာင်ဆုံးရှုံးြှု 

ခန်ြှ့န်းတန်ဖုိးနှင့် ြီးဒလာင်ြှုအတွ ် တာဝန်ရိှသူတုိ ုိ့ အမြန်ဆံုးစံုစြ်းစစ်ဒဆး၍ အဆင့်ဆင့်တင်မပ 

ရြည်။  

၂၂။ ဝန်က ီးဌာနသည် - 

 ( ) လိုအပ်ပါ  ြီးဒလာင်ြှု ို စုံစြ်းစစ်ဒဆးတင်မပဒစရန် စုံစြ်း စစ်ဒဆးဒရးအဖွဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်း၍ တာဝန်ဒပးအပ်နိုင်သည်။  

( ခ ) ပုေ်ြခွဲ ( ) အရ စုံစြ်းစစ်ဒဆးဒရးအဖွဲ  ့ ဖွဲ စ့ည်းသည့်အခါ ပုေ်ြ ၂၁ အရ  

မပုလုပ်ဒသာ စံုစြ်းစစ်ဒဆးမခင်း ုိ ရပ်ဆုိင်း၍ စံုစြ်းစစ်ဒဆးပပီးစီးသည့်အေိ စံုစြ်း 

စစ်ဒဆးဒရးအဖွဲ သ့ို ့လွှဲအပ်တင်မပရြည်။ 
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အခန်း (၁၀) 

ညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား 

၂၃။ ညွှန်က ားဒရးြှူးချေုပ်၏ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေားြှာ ဒအာ ်ပါအတိုင်းမဖစ်သည် - 

( ) ပြို မ့ပ၊ ဒ ျေးရွာတည်ဒဆာ ်ဒရးနှင့် ပြို မ့ပ၊ ဒ ျေးရွာဖွံ ့ပဖိုးဒရးစီြံ ိန်းြျေား၊ စ ်ြှုဇုန် 

နှင့် စီးပွားဒရးဇုန်စီြံ ိန်းြျေားတွင် ြီးဒေးလုံမခုံဒရးနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ အက ံဉာဏ် 

ဒပးမခင်း၊ 

( ခ ) ြီးသတ်ဝန်ေြ်းြျေားနှင့် အရန်ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်အဆင့်ဆင့်တုိ၏့ တာဝန်နှင့် လုပ်ပုိင်ခွင့် 

ြျေား ုိ သတြ်ှတ်မခင်း၊ 

( ဂ ) ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ြ့ျေားအား က ီးက ပ် ွပ် ဲမခင်းနှင့် လြ်းညွှန်မခင်း၊ 

(ဃ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ သင်တန်းြျေားနှင့် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရး သင်တန်းြျေား 

ဖွင့်လှစ်မခင်း၊ 

( င ) ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျေားအား မပည်တွင်းမပည်ပသင်တန်းြျေား တ ်ဒရာ ်ဒစရန် စီစဉ် 

ဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊ 

( စ ) ြီးပငိှြ်းသတ်ရာတွင်လည်းဒ ာင်း၊ သောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် 

သိုြ့ဟတု် အမခားရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် ို တားဆီး ာ ွယ်ဒရး 

နှင့် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရး ဒဆာင်ရွ ်ရာတွင်လည်းဒ ာင်း စွြ်းစွြ်းတြံ ပါဝင် 

ဒဆာင်ရွ ်ခ့ဲဒသာ ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်ြျေား၊ နုိင်င့ံဝန်ေြ်းြျေားနှင့် တာဝန်သိမပည်သူတုိအ့ား 

ဆုချေီးမြှင့်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ေွဲ ေ့ူး၊ ဂုဏ်ေူးချေီးမြှင့်နိုင်ဒရးအတွ ် သ ်ဆိုင်ရာသို ့

ဒော ်ခံတင်မပမခင်း၊ 

(ဆ) ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်တစ်ဦးဦးသည် ြီးပငိှြ်းသတ်ဒရး၊ သောဝဒေးအန္တရာယ်၊  ပ်ဒရာဂါ 

ဒေးအန္တရာယ် သိုြ့ဟုတ် အမခားရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် တားဆီး 

 ာ ွယ်ဒရးနှင့် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရး တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ရာတွင် ဒသဆံုးြှု သုိြ့ဟုတ် 

ေိခုိ ်ေဏ်ရာရရိှပါ  သတ်ြှတ်ချေ ်ြျေားနှင့်အညီ ဒလျော်ဒက း သုိြ့ဟုတ် ဂရုဏာဒက း 

ရရှိဒစရန် ဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊ 

( ဇ ) ြီးဒေးအန္တရာယ်နှင့် အမခားဒသာ သောဝဒေးအန္တရာယ်တုိ ုိ့ မပည်သူြျေား နားလည် 

သဒောဒပါ ်ဒစဒရးအတွ ် ပညာဒပးလုပ်ငန်းြျေားဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊ 

( ေ ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရး၊ သောဝဒေးအန္တရာယ် ာ ွယ်ဒရးနှင့် ရှာဒဖွ ယ်ဆယ်ဒရး 

လုပ်ငန်းြျေားနှင့်စပ်လျေဉ်း၍ သုဒတသနမပုလုပ်မခင်း၊ 

(ည) အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွ ဲ ဝ့င်ဦးဒရ တိုးတ ်ြျေားမပားလာဒစဒရးအတွ ်  စည်းရု ံး 

ဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊  
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( ဋ ) ဝန်က ီးဌာန၏ခွင့်မပုချေ ်မဖင့် အမပည်မပည်ဆိုင်ရာ ြီးသတ်အဖွဲ အ့စည်းြျေား၊ အမခား 

အဖွဲ အ့စည်းြျေားနှင့် ဆ ်သွယ်မခင်း၊ ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊ 

( ဌ ) ဝန်က ီးဌာန၏ ခွင့်မပုချေ ်မဖင့် မပည်တွင်းမပည်ပ ဒစတနာရှင်ြျေား လှူေါန်းသည့်ပစ္စည်း 

နှင့် နည်းပညာအ ူအညီြျေား ုိ ြီးဒေးအန္တရာယ်၊ အမခားသောဝဒေးအန္တရာယ်၊ 

 ပ်ဒရာဂါဒေးအန္တရာယ် သိုြ့ဟုတ် ရုတ်တရ ်မဖစ်ပွားဒသာ ဒေးအန္တရာယ် 

တားဆီးဒရးနှင့်  ယ်ဆယ်ဒရးလုပ်ငန်းြျေားတွင် စနစ်တ ျေ အသံုးမပုနုိင်ရန် စီြံခန်ခဲွ့ 

ဒဆာင်ရွ ်မခင်း၊ 

( ဍ ) ေဟိုအဖွဲ န့ှင့်ဝန်က ီးဌာန  ဒပးအပ်ဒသာ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ြျေား ို  ျေင့်သုံး 

ဒဆာင်ရွ ်မခင်း။ 

အခန်း (၁၁) 

တားမြစ်ချေ ်ြျေား 

၂၄။ ြည်သူြျှ သ ်ဆိုင်ရာ ပြို န့ယ်ြီးသတ်ဦးစီးြှူး  ပုေ်ြ ၁၆ အရ ေုတ်မပန်ေားသည့် 

ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ညွှန်က ားချေ ် ို လို ်နာရန် ပျေ ် ွ ်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

၂၅။ စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊  ားဂိတ်၊ ဒလဆိပ်၊ ဒရဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုဒပါင်းပိုင် 

အဒဆာ ်အအုံ၊ ဒေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်း သိုြ့ဟုတ် ြီးဒေးအန္တရာယ် စိုးရိြ်ရဒသာ 

လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် သိုြ့ဟုတ် စီြံခန်ခ့ွဲသူ ြည်သူြျှ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်က ားချေ ်နှင့်အညီ - 

( ) သီးသန်ြ့ီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ဖွဲ စ့ည်းရန် ပျေ ် ွ ်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

( ခ ) ြီးဒေးလုံမခုံဒရးဆိုင်ရာ ပစ္စည်း ိရိယာြျေား ုိေားရှိရန် ပျေ ် ွ ်မခင်း ြရှိဒစရ။ 

၂၆။ ြည်သူြျှ ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားမခင်းြရှိဒက ာင်းသိလျေ ်နှင့် ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားဒက ာင်း 

ြီးသတ်တပ်ဖွဲ သ့ို ့လိြ်လည်၍ သတင်းဒပးတိုင်က ားမခင်း ြမပုရ။ 

၂၇။ ြည်သူြျှ ြီးပငှိြ်းသတရ်န် ေွ ်ခွာလာဒသာ ြီးသတတ်ပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျေားနှင့် ြီးသတ်ယာဉ်ြျေား ုိ 

အဒက ာင်းြဲ့ ဟန်တ့ားမခင်း၊ လြ်းပိတ်ဆို မ့ခင်း၊ ဒနှာင့်ယှ ်မခင်း၊ ရန်မပုမခင်း၊ ြီးဒလာင်ြှုနှင့် 

ြသ ်ဆိုင်သည့်ဒနရာသို ့တစ်နည်းနည်းမဖင့် လြ်းမပဒခါ်ယူမခင်း ြမပုရ။ 

၂၈။ ြည်သူြျှ ြီးပငှိြ်းသတ်ဒရးလုပ်ငန်းြျေားဒဆာင်ရွ ်ဒနဒသာ ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျေား ို 

ဟန်တ့ားမခင်း၊ ဒနှာင့်ယှ ်မခင်း၊ လ ဒ်ရာ ်ြှုမပုမခင်း ြမပုရ။ 

၂၉။ ြည်သူြျှ ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားသည့်အခါ သ ်ဆုိင်ရာြီးသတ်တာဝန်ခံ မဖစ်ဒစ၊ သ ်ဆုိင်ရာ 

ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရးအဖဲွဝ့င် တစ်ဦးဦး မဖစ်ဒစ၊ ယင်းတုိ ့ တာဝန်ဒပးအပ်မခင်းခံရဒသာ ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င် 

တစ်ဦးဦး မဖစ်ဒစ ပုေ်ြ ၂၀ ပါ လုပ်ပုိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ် ဒဆာင်ရွ ်မခင်း ုိ ဟန်တ့ားမခင်း သိုြ့ဟတု် 

ဒနှာင့်ယှ ်မခင်း ြမပုရ။ 
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၃၀။ ြည်သူြျှ ြီးစတင်ဒလာင်ဒသာ ဒနရာနှင့် ြီးဒလာင်ြှုအဒက ာင်းရင်း ို သ ်ဆိုင်ရာ  

စုံစြ်းဒဖာ်ေုတ် အတည်ြမပုြီ ာလအတွင်း ြီးဒလာင်မပင်ဒနရာ၏ သတ်ြှတ်ေားဒသာ ဧရိယာ 

အတွင်းရှိ သ ်ဒသခံပစ္စည်းြျေား ို ဖယ်ရှားမခင်း၊ ရှင်းလင်းမခင်း၊ ဒမပာင်းဒရွှ ့မခင်း ြမပုရ။ 

၃၁။ ြည်သူြျှ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်က ားချေ ် သိုြ့ဟတု် ခွင့်မပုချေ ်ြရရှိေဲ အရန်ြီးသတ် 

တပ်ဖွဲ  ုိ့  ဖွဲ စ့ည်းတည်ဒောင်မခင်း၊ ဒမပာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းမခင်း သိုြ့ဟတု် ဖျေ ်သိြ်းမခင်း ြမပုရ။  

၃၂။ ြည်သူြျှ ြီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်က ားချေ ် သိုြ့ဟုတ် ခွင့်မပုချေ ်ြရရှိေဲ သီးသန်  ့

ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့ို ဖွဲ စ့ည်းတည်ဒောင်မခင်း သိုြ့ဟုတ် ဖျေ ်သြိ်းမခင်း ြမပုရ။ 

၃၃။ ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားရာတွင် တာဝန်ေြ်းဒဆာင်ဒနဒသာ ြည်သည့်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င်ြျှ 

တံစိုးလ ်ဒဆာင် ိုဒသာ်လည်းဒ ာင်း၊ ပိုင်ရှင်ခွင့်မပုသည်မဖစ်ဒစ၊ ြမပုသည်မဖစ်ဒစ အမခား 

ပစ္စည်း သိုြ့ဟတု် ဒငွဒက းတစ်စုံတစ်ရာ ုိဒသာ်လည်းဒ ာင်း ရယူမခင်း ြမပုရ။ 

အခန်း (၁၂) 

မပစ်ေဏ်ြျေား 

၃၄။ ြည်သူြဆုိ ပုေ်ြ ၂၄၊ ပုေ်ြ ၃၀ နှင့် ပုေ်ြ ၃၁ ပါတားမြစ်ချေ ် ုိ ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေ းလွန်ဒက ာင်း 

မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို တစ်နှစ်အေိဒောင်ေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ေဏ် 

နှစ်ရပ်လုံးမဖစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၃၅။ စ ်ရံု၊ အလုပ်ရံု၊  ားဂိတ်၊ ဒလဆိပ်၊ ဒရဆိပ်၊ ဟိုတယ်၊ ြိုတယ်၊ တည်းခိုခန်း၊ စုဒပါင်းပိုင် 

အဒဆာ ်အအံု၊ ဒေး၊ အလုပ်ဌာန၊ အဖဲွအ့စည်း သုိြ့ဟုတ် ြီးဒေးအန္တရာယ်စုိးရိြ်ရဒသာ လုပ်ငန်းပုိင်ရှင် 

သိုြ့ဟုတ် စီြံခန်ခ့ွ ဲသူ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂၅ ပါတားမြစ်ချေ ် ို ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေူးလွန်ဒက ာင်း 

မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ုိ သုးံနှစ်အေိဒောင်ေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ် 

ရပ်လုံးမဖစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၃၆။ ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၂၆ နှင့် ပုေ်ြ ၃၂ ပါတားမြစ်ချေ ် ုိ ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေူးလွန်ဒက ာင်း မပစ်ြှု 

ေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ သံုးနှစ်အေိဒောင်ေဏ် မဖစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံုး 

မဖစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။  

၃၇။ ြည်သူြဆုိ ပုေ်ြ ၂၇ ၊ ပုေ်ြ ၂၈ နှင့် ပုေ်ြ ၂၉ ပါတားမြစ်ချေ ် ုိ ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေ းလွန်ဒက ာင်း 

မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေိုသူ ို ငါးနှစ်အေိဒောင်ေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ဒငွေဏ်မဖစ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ် 

ရပ်လုံးမဖစ်ဒစ ချေြှတ်ရြည်။ 

၃၈။ ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဝ့င် ြည်သူြဆို ပုေ်ြ ၃၃ ပါတားမြစ်ချေ ် ုိ ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေူးလွန်ဒက ာင်း 

မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် ေုိသူ ုိ ခုနစ်နှစ်အေိဒောင်ေဏ်ချေြှတ်ရြည့်အမပင် ဒငွေဏ်လည်း 

ချေြှတ်နိုင်သည်။  
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၃၉။ ြည်သူြဆို ဤဥပဒေပါ တားမြစ်ချေ ်တစ်ရပ်ရပ် ုိ ဒဖာ ်ဖျေ ် ျေူးလွန်ရာတွင် အားဒပး 

 ူညီဒက ာင်း သိုြ့ဟုတ်  ျေူးလွန်ရန် ပူးဒပါင်းက ံစည်ဒက ာင်း မပစ်ြှုေင်ရှားစီရင်မခင်းခံရလျှင် 

ေိုသူ ုိ သ ်ဆိုင်ရာမပစ်ြှုပါ မပစ်ေဏ်အတိုင်း ချေြှတ်ရြည်။ 

အခန်း (၁၃) 

အဒေွဒေွ 

၄၀။ ြီးဒေးလံုမခုံ ဒရး ိစ္စအလုိငှ့ာ လုိအပ်သည့် စစ်ဒဆးဒဆာင်ရွ ်ချေ ်ြျေားအတွ ် သတ်ြှတ်ချေ ် 

ြျေားနှင့်အညီ သ ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရှင် သိုြ့ဟတု် စီြံခန်ခ့ွဲသူ  ဝန်ဒဆာင်ခ ို ြီးသတ်ဦးစီးဌာနသုိ ့

ဒပးဒဆာင်ရြည်။ ဝန်က ီးဌာနသည် မပည်ဒောင်စုအစိုးရအဖွဲ ၏့ ခွင့်မပုချေ ်မဖင့် ဝန်ဒဆာင်ခ ုိ 

သတြ်ှတ်ရြည်။ 

၄၁။ ြီးဒလာင်ြှုမဖစ်ပွားရာတွင် သဒောရုိးမဖင့် ြီးပငှိြ်းသတ်မခင်းဒက ာင့်မဖစ်ဒပါ်သည့် ပျေ ်စီး 

ဆုံးရှုံးြှုအတွ ်လည်းဒ ာင်း၊ ြီးပငှိြ်းသတ်ရန် ြီးသတ်ယာဉ်ြျေား ို ဒြာင်းနှင်ေွ ်ခွာရာတွင် 

နည်းလြ်းတ ျေဒြာင်းနှင်ပါလျေ ် ြဒတာ်တဆမဖစ်ပွားြှုအတွ ်လည်းဒ ာင်း ြည်သူ ိုြျှ 

မပစ်ြှုဒက ာင်းအရမဖစ်ဒစ၊ တရားြဒက ာင်းအရမဖစ်ဒစ တရားစွဲဆိုခွင့် ြရှိဒစရ။ 

၄၂။ အရန်ြီးသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်နှင့် သီးသန်ြီ့းသတ်တပ်ဖဲွဝ့င်တုိသ့ည် ဤဥပဒေ သုိြ့ဟုတ် ဤဥပဒေအရ 

မပုလုပ်သည့် နည်းဥပဒေြျေား၊ အြိန်၊့ ညွှန်က ားချေ ်ြျေား၊ လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေားနှင့်အညီ လုပ်ငန်း 

တာဝန်ြျေား ုိ ဒဆာင်ရွ ်စဉ်တွင် ရာဇသတ်က ီး ပုေ်ြ ၂၁ အရ မပည်သူဝ့န်ေြ်းြျေားမဖစ်သည်ဟု 

ြှတ်ယူရြည်။ 

၄၃။ ဤဥပဒေပါ မပစ်ြှုြျေား ုိ ရဲအဒရးယူပိုင်ခွင့်ရှိဒသာ မပစ်ြှုြျေားအမဖစ် သတ်ြှတ်သည်။ 

၄၄။ ြီးသတ်တပ်ဖဲွဥ့ပဒေ (ဒတာ်လှန်ဒရးဒ ာင်စီ ဥပဒေအြှတ် ၁၂/၁၉၆၃) အရ ဖဲွစ့ည်းတည်ဒောင် 

ေားဒသာ ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ၊့ အရန်ြီးသတ်တပ်ဖွဲ န့ှင့် သီးသန်ြ့ီးသတတ်ပ်ဖွဲ တ့ိုသ့ည် ဤဥပဒေအရ 

ဖွဲ စ့ည်းတည်ဒောင်သည့် ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ြ့ျေားမဖစ်သည်ဟု ြှတ်ယူရြည်။ 

၄၅။ ြီးသတ်တပ်ဖွဲ ဥ့ပဒေ (ဒတာ်လှန်ဒရးဒ ာင်စီ ဥပဒေအြှတ် ၁၂/၁၉၆၃) နှင့် ြီးသတ်တပ်ဖွဲ  ့

ဥပဒေ (နိုင်ငံဒတာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ဒဆာ ်ဒရးအဖွဲ  ့ ဥပဒေအြှတ် ၁/၁၉၉၇) အရ ေုတ်မပန် 

ေားဒသာ နည်းဥပဒေ၊ စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်း ြ်းြျေား၊ အြိန်ဒ့က ာ်မငာစာ၊ အြိန်၊့ ညွှန်က ားချေ ်နှင့် 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေား ုိ ဤဥပဒေနှင့်ြဆန် ့ျေင်သဒရွ  ့ဆ ်လ ် ျေင့်သုးံနိုင်သည်။ 

၄၆။ ဤဥပဒေပါ မပဋ္ဌာန်းချေ ်ြျေား ုိ အဒ ာင်အေည်ဒဖာ် ဒဆာင်ရွ ်နိုင်ရန် - 

( ) ဝန်က ီးဌာနသည် နည်းဥပဒေြျေား၊ စည်းြျေဉ်းနှင့် စည်း ြ်းြျေား ုိ မပည်ဒောင်စု 

အစိုးရအဖွဲ ၏့ သဒောတူညီချေ ်မဖင့် ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 
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( ခ ) ေဟိုအဖွဲ ၊့ ဝန်က ီးဌာနနှင့် ြီးသတ်ဦးစီးဌာနတိုသ့ည် အြိန်ဒ့က ာ်မငာစာ၊ အြိန် ၊့ 

ညွှန်က ားချေ ်နှင့် လုပ်ေုံးလုပ်နည်းြျေား ို ေုတ်မပန်နိုင်သည်။ 

၄၇။ ြီးသတ်တပ်ဖဲွဥ့ပဒေ (နုိင်ငံဒတာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ဒဆာ ်ဒရးအဖဲွ ့ဥပဒေအြှတ် ၁/၁၉၉၇)  ုိ 

ဤဥပဒေမဖင့် ရုပ်သိြ်းလို ်သည်။ 

 

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနုိင်ငံဒတာ် ဖဲွစ့ည်းပံုအဒမခခံဥပဒေအရ  ျွနု်ပ်လ ်ြှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

  

(ပုံ)သိန်းစိန် 

နိုင်ငံဒတာ်သြ္မတ 

မပည်ဒောင်စုသြ္မတမြန်ြာနိုင်ငံဒတာ် 

 


