
 

သကက်က ြီးရယွအ် ိုမ  ြီးဆ ိုငရ် ဥပဒေ 

( ၂ဝ၁၆ ခိုနှစ်၊ ပပည်ဒ  င်စိုလွှတ်ဒတ ်ဥပဒေအမှတ် ၄၄ ။) 

  ၁၃၇၈ ခိုနှစ်၊ ပပ သ ိုလဆန်ြီး ၂ ရက် 

( ၂ဝ၁၆  ခိုနှစ်၊ ေ ဇင်ဘ လ ၃၀ ရက)် 

ပပည်ဒ  င်စိုလွှတ်ဒတ ်သည် ဤဥပဒေက ို ပပဋ္ဌ န်ြီးလ ိုက်သည်။ 

အခနြ်ီး (၁) 

အမညန်ငှ့််အဓ ပပ ယဒ်  ်ပပခ က ်

၁။ ဤဥပဒေက ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဥပဒေဟို ဒခေါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှ ဒသ  ဒအ က်ပါစက ြီးရပ်မ  ြီးသည် ဒ  ်ပပပါအတ ိုင်ြီး အဓ ပပ ယ် 

သက်ဒရ က် ဒစရမည်- 

 (က) သက်ကက ြီးရယွအ် ို ဆ ိုသည်မှ   အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်် အ ကရ်ှ ဒသ  ပမန်မ န ိုင်ငံသ ြီး 

အ ြီးလိုံြီးက ို ဆ ိုသည်။ 

 ( ခ ) အ ိုမငြ်ီးမစမွြ်ီးသူ ဆ ိုသည်မှ  ရိုပ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ  သ ိုို့မဟိုတ် စ တ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ  ခ   ျို့တ ့်ပပ ြီး 

တစ်ပါြီးသူ၏ အကူအည မပါဘ  မ မ က ိုယ်တ ိုင် ရပ်တည်န ိုင်ပခင်ြီးမရှ ဒသ  သက်ကက ြီး 

ရွယ်အ ိုက ို ဆ ိုသည်။ 

 ( ဂ ) စရ တဒ်  ကပ်ံ့်မှုလ ိုအပဒ်သ မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီး ဆ ိုသည်မှ  သ ြီးသမ ြီးနှင့််ဒပမြီးမ  ြီး 

မရှ ပခင်ြီးဒ က င့်် ပ စ်ဒစ၊ သ ြီးသမ ြီးနှင့်် ဒပမြီးမ  ြီးရှ ဒသ ်လည်ြီး ၎င်ြီးတ ိုို့က 

စွန်ို့ပစ်  ြီးပခင်ြီး၊ လ စ်လ ျူရှုပပ ြီး မဒ  က်ပံ့်ပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ဒ  က်ပံ့်န ိုင်မှု 

မရှ ပခင်ြီးဒ က င့််ပ စ်ဒစ ဆင်ြီးရ ခ   ျို့တ ့်ဒသ  သ ိုို့မဟိုတ် မ မ က ိုယ်တ ိုင် 

ရပ်တည်န ိုင်ပခင်ြီးမရှ ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးက ို ဆ ိုသည်။  ယင်ြီးစက ြီး 

ရပ်တွင် မ ဘမ ့် သ ိုို့မဟိုတ် မ ဘရှ ဒသ ်လည်ြီး မ ဘမ  ြီးက ိုယ်စ ြီး သ ြီးသမ ြီးမ  ြီးအ ြီး 

 ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ခ ့်သည့််ဒသွြီးရင်ြီး ဦြီးကက ြီး ဦြီးဒလြီး၊ ဒေေါ်ကက ြီး ဒေေါ်ဒလြီးတ ိုို့ 

နှင့််ဒသြွီးသ ြီးမဒတ ်စပ်ဒသ ်လည်ြီး  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ခ ့်သည့်် ပိုဂ္  လ်မ  ြီးလည်ြီး 

ပါဝင်သည်။  

 (ဃ)  စရ တဒ်  ကပ်ံ့်မှု ဆ ိုရ တွင် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို၏ လ ိုအပ်ဒသ  စ ြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊ 

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုတ ိုို့အတွက် ဒ  က်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီး 

ဒပြီးရဒသ  စရ တ်တ ိုို့ ပါဝင်သည်။  



 
 

 ( င )  မ ဘ ဆ ိုသည်မှ  မ ရင်ြီး၊  ရင်ြီးနှင့်် ဒမွြီးစ ြီးမ ဘတ ိုို့က ို ဆ ိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင် 

လင်ပါ၊ မယ ြီးပါ သ ြီးသမ ြီးမ  ြီးအ ြီး  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ခ ့်သည့်် မ ဒ ွြီး၊ ပဒ ွြီးမ  ြီး 

လည်ြီး ပါဝင်သည်။   

 ( စ ) သ ြီးသမ ြီး ဆ ိုသည်မှ  သ ြီးရင်ြီး သမ ြီးရင်ြီး၊ ဒမွြီးစ ြီးသ ြီးနှင့်် 

ဒမွြီးစ ြီးသမ ြီးတ ိုို့က ိုဆ ိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင် မ ဒ ွြီး၊ ပဒ ွြီးက  ကည့််ရှု 

ဒစ င့််ဒရှ က်ခ ့်သည့်် လင်ပါ၊ မယ ြီးပါ  သ ြီးသမ ြီးမ  ြီးလည်ြီး ပါဝင်သည်။   

 (ဆ) သက်ကက ြီးရယွအ် ိုသကဒ်သခံကတ်ပပ ြီး ဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ 

အခွင့််အဒရြီး မ  ြီးက ို ခံစ ြီးခွင့််ဒပြီးန ိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ဒပြီး  ြီးဒသ  

သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးက ို ဆ ိုသည်။  

 ( ဇ ) မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ ကမ်ှု ဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး ၎င်ြီးတ ိုို့၏ 

မ သ ြီးစိုဝင်မ  ြီးက  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှုက ို ဆ ိုသည်။ 

 ( ဈ ) အ မအ်ဒပခပပ ၊ ရပရ်ွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရ ှက်မှု ဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး 

အခ င်ြီးခ င်ြီးပ စ်ဒစ၊ မ သ ြီးစိုမှပ စ်ဒစ၊ ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

အခဒပြီးဝန်ဒဆ င်မှု ဒပြီးသူမ  ြီးအပါအဝင် မ သ ြီးစိုဝင်မဟိုတ်ဒသ  

အပခ ြီးဒစ င့််ဒရှ က်သူမ  ြီးမှပ စ်ဒစ အ မ်တ ိုငရ် ဒရ က် ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် ရပ်ရွ ပပည်သူလူ ိုအတွင်ြီး ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီးက ို ဆ ိုသည်။ 

 (ည) လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ ကမ်ှု ဆ ိုသည်မှ  စ တ်ခံစ ြီးမှုဆ ိုင်ရ  အက   ြီးဒက ြီးဇူြီးမ  ြီးနှင့်် 

လူမှုဒရြီး နယ်ပယ်ရှ  အပပန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတ ိုို့က ို ပ ိုမ ိုတ ိုြီးပမြှင့််ရန်အလ ိုို့ငှ  

တစ်က ိုယ်ဒရ ဒစ င့််ဒရှ က်မှု အတွက် လ ိုအပ်ဒသ  အစ ြီးအဒသ က်၊ အသိုြံီးအဒဆ င် 

ပစစည်ြီးက ရ ယ မ  ြီးနှင့်် ဒနို့စဉ်လှုပ်ရှ ြီးမှုမ  ြီးအတွက် လ ိုအပ်ခ က်မ  ြီးက ို 

လူမှုဒရြီးအဒ  က်အပံ့်မ  ြီးနှင့််တကွ ပ ည့််ဆည်ြီးဒစ င့််ဒရှ က်ဒပြီးပခင်ြီးက ို ဆ ိုသည်။  

 ( ဋ ) က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု ဆ ိုသည်မှ  ဒရ ဂါကက  တင်က ကွယ်ပခင်ြီး၊ ဒရ ဂါရှ ဒ ွ 

စစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊ ကိုသပခင်ြီး၊ ရိုပ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ ၊ စ တ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ  

ပပန်လည် ူဒ  င်ဒပြီးပခင်ြီး နှင့်် အပခ ြီးက န်ြီးမ ဒရြီး ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီး ဒ  က်ပံ့် 

ဒပြီးပခင်ြီးတ ိုို့က ို ဆ ိုသည်။ 

 ( ဌ ) ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ  ဆ ိုသည်မှ  စ ြီးပွ ြီးဒရြီးအလ ိုို့ငှ ပ စ်ဒစ၊ ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး 

ပရဟ တပ စ်ဒစ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး န ြီးခ ိုရ ရ ပ်သ  စ ြီးဒသ က်ဒန  ိုင်မှု၊ 

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု နှင့်် က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ  ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒပြီး 

လ က်ရှ ဒသ  ရ ပ်သ က ို ဆ ိုသည်။ 



 
 

 ( ဍ ) တညဒ်  ငခ်ွင့််ပပ မ န်ို့ ဆ ိုသည်မှ  ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ  တည်ဒ  င်ရန် ဤဥပဒေအရ 

 ိုတ်ဒပြီးသည့်် ခွင့််ပပ မ န်ို့က ို ဆ ိုသည်။  

 ( ဎ ) သက်ကက ြီးရယွအ် ို ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရ ှက်ဒရြီးလိုပင်နြ်ီး ဆ ိုသည်မှ  စ ြီးပွ ြီးဒရြီး 

အလ ိုို့ငှ ပ စ်ဒစ၊ ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး ပရဟ တပ စ်ဒစ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု နှင့်် က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု မ  ြီးအ ြီး ပိုဂ္လ ကနှင့်် 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးက ဒဆ င်ရွက်ဒသ လိုပ်ငန်ြီးက ို 

ဆ ိုသည်။ 

 (ဏ) လိုပင်နြ်ီးလိုပ်က ိုငခ်ငွ့်် ဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီး 

လိုပ်က ိုင်ရန် ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ဒပြီးသည့်် ခွင့််ပပ မ န်ို့က ို ဆ ိုသည်။ 

 (တ) ရန်ပိုဒံင ွဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က် 

ဒရြီးအတွက် ဤဥပဒေအရတည်ဒ  င်ဒသ  ရန်ပိုံဒငွက ို ဆ ိုသည်။   

 ( )  မတရ ြီးပပ က င့််ပခငြ်ီး ဆ ိုရ တငွ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအ ြီး အစ ြီးအဒသ က် သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒဆြီးဝါြီးက ို လိုံဒလ က်စွ မဒပြီးပခင်ြီး၊ ရ ိုက်နှက်ပခင်ြီး၊ နှုတ်ပ င့််ဒစ ်က ြီးပခင်ြီး၊ ဒတ င်ြီး 

ရမ်ြီးခ ိုင်ြီးပခင်ြီး၊ ဒဘြီးအနတရ ယ်ပ စ်ဒစပခင်ြီး အပါအဝင် ရိုပ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ ၊ စ တ်ပ ိုင်ြီး 

ဆ ိုင်ရ  နှ ပ်စက်ညြှဉ်ြီးပန်ြီးပခင်ြီးနှင့်် မဒလ  မ်ကန် ပပ လိုပ်ပခင်ြီးတ ိုို့ ပါဝင်သည်။ 

 ( ေ ) လ စလ် ျူရှုပခင်ြီး ဆ ိုသည်မှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအ ြီး   ိုက်သင့််အ ြီးဒလ  စ်ွ ဒတွျို့ဆိုံမှု 

မပပ ပခင်ြီး၊ လ ိုအပ်ဒသ  အစ ြီးအဒသ က်မ  ြီး လိုံဒလ က်စွ  ပ ည့််ဆည်ြီးမဒပြီးပခင်ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် တစ်သ ြီးတစ်ပခ ြီး ခွ   ြီးပခင်ြီးက ို ဆ ိုသည်။ 

 ( ဓ ) ပမနမ် န ိုငင်ံသက်ကက ြီးရယွ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုငရ် ဒက မ်တ  ဆ ိုသည်မှ  ဤဥပဒေအရ 

ပပည်ဒ  င်စို အစ ိုြီးရအ ွ ျို့က  ွ ျို့စည်ြီးဒသ  အမ   ြီးသ ြီးအဆင့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

မ  ြီးဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ က ို ဆ ိုသည်။ 

 ( န )  ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက မ်တ မ  ြီး ဆ ိုသည်မှ  ဤဥပဒေအရ  ွ ျို့စည်ြီးဒသ  သက်ဆ ိုင်ရ  

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်၊ က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရတ ိုင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင် 

အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရဒေသ၊ ခရ ိုင်နှင့််ပမ  ျို့နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီးက ို 

ဆ ိုသည်။  

 ( ပ ) ဝန်ကက ြီးဌ န ဆ ိုသည်မှ  လူမှုဝန် မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့်် ပပန်လည်ဒနရ ခ   ြီးဒရြီး 

ဝန်ကက ြီးဌ နက ို ဆ ိုသည်။ 

(   ) လူမှုဝန ်မ်ြီးအရ ရှ  ဆ ိုသည်မှ  ဤဥပဒေပါ လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ ၏ လိုပ်ငန်ြီး 

တ ဝန်မ  ြီးက ို  မ်ြီးဒဆ င်ရန် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နက တ ဝန်ဒပြီး 



 
 

အပ်ပခင်ြီးခံရဒသ  လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နမှ ဝန် မ်ြီးက ိုဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ 

လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ ၏ လိုပ်ငန်ြီး တ ဝန်မ  ြီးက ို  မ်ြီးဒဆ င်န ိုင်ရန် 

တ ဝန်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးခံရဒသ  န ိုင်ငံ့်ဝန် မ်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပခ ြီးသင့််ဒလ  ဒ်သ  

န ိုင်ငံသ ြီးက ိုဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး ဆ ိုသည်။ 

( ဗ ) ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ တ ဝနခ်ပံိုဂ္  လ် ဆ ိုသည်မှ  ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ က ို ပ ိုင်ဆ ိုင်သူ၊ 

တည်ဒ  င်သူ သ ိုို့မဟိုတ် တ ဝန်ယူ၍ စ မံခန်ို့ခွ သကူ ိုဆ ိုသည်။ ယင်ြီးစက ြီးရပ်တွင် 

  ိုသတူစ်ဦြီးဦြီးက လွှ အပ်တ ဝန်ဒပြီး  ြီးပခင်ြီးခံရဒသ ပိုဂ္  လ်လည်ြီး ပါဝင်သည်။  

အခနြ်ီး (၂) 

ရည်ရယွခ် ကမ်  ြီး 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ  ြီးမှ  ဒအ က်ပါအတ ိုင်ြီး ပ စ်သည် - 

 (က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးက ို က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု 

ပမြှင့််တင်ရန ်နှင့်် လ ိုအပ်သည့််နည်ြီးပည နှင့်် စ မံခန်ို့ခွ မှုဆ ိုင်ရ  အကူအည မ  ြီးဒပြီးရန်၊  

 ( ခ ) န ိုင်ငံဒတ ်နှင့်် ဒစတန ရှင်မ  ြီးက သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

ဒ  က်ပံ့်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးပ င့်် လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ဒဆ င်ရွက်ဒနဒသ  

ဝင်ဒငွရလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီးက ို တ ိုက်တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးပခင်ြီးပ င့််လည်ြီးဒက င်ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

မ  ြီးက ို ဝင်ဒငွပိုံမှန်ရရှ ဒစဒရြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရန်၊  

 ( ဂ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးသည် မ မ က ိုယ်မ မ  ဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့်် 

အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ  ြီးအ ြီး လိုံဒလ က်စွ  ရရှ ဒစရန်၊ 

 (ဃ) ဒစ င့််ဒရှ က်မည့််သမူရှ သည့်် ခ ိုက ိုြီးရ မ ့် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနှင့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ  ြီး 

အတွက် ၎င်ြီးတ ိုို့ဆနဒနှင့််အည  ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ မ  ြီးတွင် န ြီးခ ိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု 

ဒပြီးန ိုင်ရန၊် 

 ( င ) အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရှ က်မှုအ ွ ျို့မ  ြီးက ို တ ိုြီးပမြှင့်် ွ ျို့စည်ြီးပခင်ြီးပ င့်် 

လူမှုဒရြီး နှင့်် ရပ်ဒရြီးရွ ဒရြီးမ  ြီးတွင် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ဒရြီးက ို 

တ ိုြီးပမြှင့််န ိုင်ရန်၊ 

 ( စ ) အမ   ြီးသ ြီးက န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု စနစ်မ  ြီးတွင ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး 

လွယ်ကူစွ  ရရှ န ိုင်ဒသ  က န်ြီးမ ဒရြီးဝန်ဒဆ င်မှုလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီး  ည့််သွင်ြီးဒဆ င်ရွက် 

ဒပြီးန ိုင်ရန်၊ 

 (ဆ) လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ  ဒန  ိုင်ဒရြီးနှင့်် သယ်ယူပ ိုို့ဒဆ င်ဒရြီးတ ိုို့တွင ် ဒစ ြီးနှုန်ြီးသက်သ ၍ 

လွယ်ကူစွ  အသိုြံီးပပ န ိုင်ဒသ  အဒ  က်အကူပပ  ပစစည်ြီးမ  ြီး ပံ့်ပ ိုြီးဒပြီးန ိုင်ရန်၊ 



 
 

 ( ဇ ) သဘ ဝဒဘြီးအနတရ ယ်မ  ြီး က ဒရ က်သည့််က လနှင့်် ပပန်လည် ူဒ  င်ဒရြီး 

က လမ  ြီး အတွက် ကယ်ဆယ်ဒရြီးပစစည်ြီးမ  ြီး၊ ဒငွဒ ကြီးအဒ  က်အပံ့်မ  ြီး၊ 

က န်ြီးမ ဒရြီး ဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ  ြီးနှင့်် ကယ်ဆယ်ဒရြီးစခန်ြီးမ  ြီး စ စဉ်ပံ့်ပ ိုြီးရ တွင် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး အတွက် အ ူြီးအဒလြီး  ြီး ဒဆ င်ရွက်ရန်၊ 

 ( ဈ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ဒဘြီးကင်ြီးလိုံပခ ံစ တ်ခ ရဒသ  ပတ်ဝန်ြီးက င် ရရှ န ိုင်ဒစရန်။ 

အခနြ်ီး (၃) 

ပမနမ် န ိုငင်ံ သက်ကက ြီးရယွ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုငရ် ဒက မ်တ   ွ ျို့စညြ်ီးပခင်ြီးနငှ့််  

တ ဝန်နငှ့်် လိုပပ် ိုငခ်ငွ့််မ  ြီး 

၄။ ပပည်ဒ  င်စိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည်- 

 (က) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ  ြီးက ို အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ဒရြီးအတွက် 

လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို က ကွယ်ဒရြီး 

နှင့််သက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး အတွက်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ 

မူဝါေမ  ြီးနှင့်် လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ  ြီး ခ မှတ်အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်မှုက ို 

ကက ြီး ကပ်ပခင်ြီးမ  ြီး ပပ န ိုင်ဒရြီးအတွက်လည်ြီးဒက င်ြီး ဒအ က်ပါပိုဂ္  လ်မ  ြီး ပါဝင်သည့်် 

ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ က ို  ွ ျို့စည်ြီးရမည်- 

 ( ၁ ) ပပည်ဒ  င်စိုဝန်ကက ြီး၊ လူမှုဝန် မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့််  ဥကကဋ္ဌ   

  ပပန်လည်ဒနရ ခ   ြီးဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န၊     

( ၂ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန် ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ 

 လူမှုဝန် မ်ြီး၊ ကယ်ဆယ်ဒရြီးနှင့်် 

 ပပန်လည်ဒနရ ခ   ြီးဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န  

 ( ၃ )  ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင်  

  ပပည်  ဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န 

 ( ၄ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

  က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကက ြီးဌ န  

 ( ၅ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

  ပည ဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န 

( ၆ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

 သ သန ဒရြီးနှင့်် ယဉ်ဒက ြီးမှုဝန်ကက ြီးဌ န  

( ၇ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး  သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

 ပပန် က ြီးဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န  



 
 

 ( ၈ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန် အ ွ ျို့ဝင် 

  အလိုပ်သမ ြီး၊ လူဝင်မှုကက ြီး ကပ်ဒရြီးနှင့်် 

  ပပည်သူို့အင်အ ြီးဝန်ကက ြီးဌ န 

 ( ၉ ) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

  စ ိုက်ပ   ြီးဒရြီး၊ ဒမွြီးပမျူဒရြီးနှင့်် ဆည်ဒပမ င်ြီးဝန်ကက ြီးဌ န 

 (၁၀)  ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

  ဒဆ က်လိုပ်ဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န 

  (၁၁) ေိုတ ယဝန်ကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် အပမ တမ်ြီးအတွင်ြီးဝန်  အ ွ ျို့ဝင် 

   ပ ိုို့ဒဆ င်ဒရြီးနှင့််ဆက်သွယ်ဒရြီးဝန်ကက ြီးဌ န  

  (၁၂) သက်ဆ ိုင်ရ  စည်ပင်သ ယ ဒရြီးဒက ်မတ မ  ြီးမှ   အ ွ ျို့ဝင်မ  ြီး 

  သိံုြီး ဦြီး က်မပ ိုဒသ  က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး  

 (၁၃)  ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန်မ န ိုင်ငံအမ   ြီးသမ ြီးဒရြီးရ အ ွ ျို့ခ  ပ်  အ ွ ျို့ဝင် 

  (၁၄)  ဥကကဋ္ဌ၊ ပမန်မ န ိုင်ငံမ ခင်နှင့််ကဒလြီးဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအသင်ြီး      အ ွ ျို့ဝင်  

 (၁၅) ပပည်တွင်ြီးရှ  အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုင်ရ   အ ွ ျို့ဝင်မ  ြီး 

  အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးမှ ငါြီး ဦြီး က်မပ ိုဒသ  သင့််ဒလ  ်သည့်် 

  က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး  

  (၁၆)  ညွှန် က ြီးဒရြီးမှျူြီးခ  ပ်  အတွင်ြီးဒရြီးမှျူြီး 

 လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ န 

   (၁၇) ေိုတ ယညွှန် က ြီးဒရြီးမှျူြီးခ  ပ်၊      တွ  က်အတွင်ြီးဒရြီးမှျူြီး    

    လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ န 

 ( ခ ) လ ိုအပ်ပါက ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ က ို ပပင်ဆင် ွ ျို့စည်ြီး 

န ိုင်သည်။ 

၅။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ ၏ တ ဝန်နှင့်် လိုပ်ပ ိုင်ခွင့််မ  ြီးမှ  

ဒအ က်ပါအတ ိုင်ြီးပ စ်သည် - 

 (က) ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ခ က်မ  ြီးက ို   ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ  အဒက င်အ ည်ဒ  ် 

ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန ် လ ိုအပ်ဒသ  မူဝါေမ  ြီး၊ လိုပ်ငန်ြီးစ မံခ က်မ  ြီးနှင့်် 

လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ  ြီး ခ မှတ်ပခင်ြီး၊ အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် 

ဒစ င့်် ကည့််ပခင်ြီး၊ အက ပ တ်ပခင်ြီး နှင့်် ကက ြီး ကပ်ပခင်ြီး၊  

 ( ခ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး အ ူြီးသပ င့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ  ြီးအ ြီး   ဒရ က်စွ  ဒ  က်ပံ့် 

ကူည ဒရြီးနှင့်် ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးတ ိုို့အတွက် ဝန်ကက ြီးဌ နမှတစဆ်င့်် ပပည်ဒ  င်စို 



 
 

အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ သဒဘ တူည ခ က်ပ င့်် စ မံက န်ြီး၊ စ မံခ က်နှင့်် အစ အစဉ်မ  ြီး ခ မှတ်ပပ ြီး 

အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊  

( ဂ ) မ မ ၏ တ ဝန်မ  ြီးနှင့်် လိုပ်ပ ိုင်ခွင့််မ  ြီးက ို ပ ိုမ ို  ဒရ က်စွ  အဒက င်အ ည်ဒ  ် 

ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန် လ ိုအပ်ဒသ  လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ မ  ြီး၊ ဆပ်ဒက ်မတ မ  ြီးနှင့်် 

အ ကံဒပြီး အ ွ ျို့တ ိုို့က ို  ွ ျို့စည်ြီးပခင်ြီးနှင့်် လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီး သတမ်ှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊  

(ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ  

ဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့်် က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု 

တ ိုို့က ိုလည်ြီးဒက င်ြီး၊ ဒ  က်ပံ့်ရန်လ ိုအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနှင့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီး 

သူမ  ြီးအတွက် ကူည  ဒ  က်ပံ့်မှုတ ိုို့က ိုလည်ြီးဒက င်ြီး လိုပ်ငန်ြီးအစ အစဉ်မ  ြီး 

ခ မှတ်၍ သက်ဆ ိုင်ရ  ပပည်ဒ  င်စို ဝန်ကက ြီးဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ 

အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့မ  ြီး၊ ပပည်တွင်ြီးပပည်ပ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

ညြှ နှိုင်ြီးပူြီးဒပါင်ြီးဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊ 

( င ) ရ ိုြီးရ အစဉ်အလ  စံသတမ်ှတ်ခ က်မ  ြီးအဒပေါ် အဒပခခံတည်ဒဆ က်  ြီးဒသ  

မ သ ြီးစိုပိုံစံက ို ပ ိုမ ိုခ ိုင်မ ဒစရန ်အစ အစဉ်မ  ြီးခ မှတ် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊  

( စ ) န ိုင်ငံဒတ ်က သဒဘ တူလက်ခံ  ြီးဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ 

အခွင့််အဒရြီးဆ ိုင်ရ  န ိုင်ငံတက  ဒ ကည စ တမ်ြီးမ  ြီး၊ သဒဘ တူစ ခ  ပ်မ  ြီး 

နှင့််အည  အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊ 

(ဆ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုသက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ  ြီး  ိုတ်ဒပြီးပခင်ြီးနှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ 

လမ်ြီးညွှန်ပခင်ြီး၊ ကက ြီး ကပ်ပခင်ြီးနှင့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  က န်ြီးဂဏန်ြီး၊ 

သတင်ြီးအခ က်အလက်မ  ြီးက ို အခ  န်နှင့််တဒပပြီးည   မှန်ကန်ဒစရန် ကက ြီး ကပ် 

ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊  

( ဇ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး  က ံဒတွျို့ရသည့််ပပဿန မ  ြီး၏ အဒပခခံအဒ က င်ြီးအရင်ြီးမ  ြီး၊ 

လ ိုအပ်ခ က်မ  ြီး၊ လ ိုအင်ဆနဒမ  ြီးက ို ဒ  ် ိုတ်န ိုင်မည့််ဒလ့်လ မှုမ  ြီး၊ သိုဒတသန 

ပပ ပခင်ြီးမ  ြီး တ ိုြီးပမြှင့််ဒဆ င်ရွက်ပပ ြီး၊   ဒရ က်ဒသ  လိုပ်ငန်ြီးလမ်ြီးညွှန်ခ က်မ  ြီး 

ခ မှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

( ဈ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ ပပဿန မ  ြီး၊ လ ိုအပ်ခ ကမ်  ြီး၊ လ ိုအင်ဆနဒမ  ြီးက ို 

ပပည်သူမ  ြီး န ြီးလည်သဒဘ ဒပါက်ဒစရန် အသ ပည ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

(ည) ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဌ နမ  ြီး၊ အပန်ြီးဒပ န ြီးဒနရန်ဒနရ မ  ြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒနို့ပ ိုင်ြီး 

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး ဌ နမ  ြီးနှင့်် ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ မ  ြီး တည်ဒ  င် ွင့််လှစ်ပခင်ြီး၊ 



 
 

လမ်ြီးညွှန်ခ က်မ  ြီးနှင့်် စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ  ြီးခ မှတ်ပခင်ြီး၊ လ ိုအပ်ဒသ ပံ့်ပ ိုြီးမှုမ  ြီး 

ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

( ဋ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးက ို ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးသည် မ   ြီးဆက်သစ်လူငယ်မ  ြီးတွင် 

တ ဝန်ရှ သည်ဟူဒသ  ခံယူခ က်တ ိုြီးပွ ြီးလ ဒစရန် ဒက  င်ြီးမ  ြီးနှင့်် အပခ ြီးသင့််ဒလ  ် 

ဒသ ဒနရ မ  ြီးတွင် ဒဟ ဒပပ ပွ မ  ြီး၊ ဒဆွြီးဒနွြီးပွ မ  ြီး၊ အလိုပ်ရိုံ ဒဆွြီးဒနွြီးပွ မ  ြီးနှင့်် 

အပခ ြီး အစ အစဉ်မ  ြီး ပပ လိုပ်ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

( ဌ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ခံစ ြီးခွင့််ရှ ဒသ  ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီးနှင့််ပတ်သက်၍ သတင်ြီး 

အခ က်အလက်မ  ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊ 

( ဍ ) မ   ြီးဆက်သစ်လူငယ်မ  ြီးက ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဘဝအတွက် ကက  တင်ပပင်ဆင်ပခင်ြီးနှင့်် 

စပ်လ ဉ်ြီးဒသ  အစ အမံမ  ြီးက ို မ တ်ဆက်ဒပြီးပခင်ြီး၊ သင့််ဒလ  ်ဒသ  လူမှု ူလိုံဒရြီး 

အစ အစဉ်မ  ြီးက ို စတင်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ၎င်ြီးအစ အစဉ်မ  ြီးတွင် လူငယ်မ  ြီး ပါဝင် 

လ ဒရြီးအတွက် တ ိုက်တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးမှု ပပ လိုပ်ပခင်ြီး၊ 

( ဎ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးနှင့်် ဒက င်ြီးက   ြီးမ  ြီးအ ြီး က ကွယ်ရန်၊ 

ပမြှင့််တင်ရန်နှင့်် ခွ ပခ ြီးဆက်ဆံမှုမ  ြီးအ ြီး တ ြီးဆ ြီးရန်အတွက် တည်ဆ ဥပဒေမ  ြီးက ို 

ပပန်လည်သိုြံီးသပ်ပပ ြီး လ ိုအပ်သလ ို ပပင်ဆင်န ိုင်ရန် စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊ 

(ဏ) ပပည်ဒ  င်စိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့က အခါအ ြီးဒလ  ်စွ  ဒပြီးအပ်ဒသ  လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို 

ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး။ 

၆။ ဝန်ကက ြီးဌ နသည် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ နှင့်် 

ဆပ်ဒက ်မတ တ ိုို့၏ ရိုံြီးလိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။  

၇။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ နှင့်် ဆပ်ဒက ်မတ  

တ ိုို့၏ န ိုင်ငံ့်ဝန် မ်ြီးမဟိုတ်ဒသ  အ ွ ျို့ဝင်မ  ြီးသည် ဝန်ကက ြီးဌ နက သတ်မှတသ်ည့်် ခ  ြီးပမြှင့််ဒငွနှင့်် 

စရ တ်တ ိုို့က ို ခံစ ြီးခွင့််ရှ သည်။   

၈။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ နှင့်် ဆပ်ဒက ်မတ  

တ ိုို့၏ ကိုန်က စရ တ်မ  ြီးက ို ဝန်ကက ြီးဌ န၏ ဘဏ္ဍ ဒငွ အရအသိုြံီးဒငွစ ရင်ြီးမှ က ခံရမည်။   

အခနြ်ီး (၄) 

ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက မ်တ မ  ြီး  ွ ျို့စည်ြီးပခငြ်ီးနငှ့်် လိုပင်န်ြီးတ ဝနမ်  ြီး 

၉။ သက်ဆ ိုင်ရ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည် -  

 (က) န ိုင်ငံဒတ ်၏ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဆ ိုင်ရ  

စ မံက န်ြီးက ို မ မ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်တွင် အဒက င်အ ည်ဒ  ် 



 
 

ဒဆ င်ရွက်ရန် နှင့််   ိုစ မံက န်ြီးက ို ဒစ င့်် ကည့််ကွပ်က န ိုင်ရန်အလ ိုို့ငှ  ပမန်မ န ိုင်ငံ 

သက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ  ြီး ဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ ၏ လမ်ြီးညွှန်ခ က်ပ င့်် တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အဆင့်် သက်ဆ ိုင်ရ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ 

လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးဆ ိုင်ရ  အသင်ြီးအ ွ ျို့မ  ြီး 

မ ှ က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီးပါဝင်သည့််  ၁၅ ဦြီး က်မပ ိုဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  

ဒက ်မတ က ို  ွ ျို့စည်ြီးရမည်။ 

 ( ခ ) လ ိုအပ်ပါက တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  

ဒက ်မတ က ို ပပင်ဆင် ွ ျို့စည်ြီးန ိုင်သည်။  

၁၀။ သက်ဆ ိုင်ရ  တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သည် - 

 (က) မ မ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အတွင်ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

ဒ  က်ပံ့်ဒရြီး နှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက်   ဒရ က်စွ  အဒက င်အ ည် 

ဒ  ဒ်ဆ င်ရွက် န ိုင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ 

လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးမှ 

သင့််ဒလ  ်သည့််  က ိုြီးဦြီး ကမ်ပ ိုဒသ  ပိုဂ္  လ်မ  ြီးပါဝင်သည့်် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရ 

တ ိုင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရ ဒေသ၊ ခရ ိုင်နှင့်် ပမ  ျို့နယ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး 

ဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီးက ို  ွ ျို့စည်ြီးဒပြီးရမည်။    

 ( ခ ) လ ိုအပ်ပါက က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရတ ိုင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ခ  ပ်ခွင့််ရဒေသ၊ 

ခရ ိုင် နှင့်် ပမ  ျို့နယ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီးက ို ပပင်ဆင် ွ ျို့စည်ြီး 

န ိုင်သည်။  

၁၁။ ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီးသည် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၏ 

လမ်ြီးညွှန်ခ က်နှင့််အည  သက်ဆ ိုင်ရ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ 

ကက ြီး ကပ်မှုပ င့််  - 

 (က)  န ိုင်ငံဒတ ်၏  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး 

ဆ ိုင်ရ စ မံက န်ြီးနှင့်် စ မံခ က်က ို အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်ရ တွင် 

မ မ ဒေသ၏ ဓဒလ့် ိုံြီးတမ်ြီး၊ လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီး က င့််စဉမ်  ြီးနှင့်် လ ိုက်ဒလ  ည ဒ ွ 

ရ ှဒစမည့်် သက်ကက ြီး ရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး 

အစ အစဉ်မ  ြီးခ မှတ်၍ အဒက င်အ ည်ဒ  ်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ကက ြီး ကပ်ပခင်ြီး 

ပပ ရမည်။ 



 
 

 ( ခ ) ဤဥပဒေပါ ရည်ရွယ်ခ က်မ  ြီး   ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ  ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန်အလ ိုို့ငှ  

ဤဥပဒေအရ  ိုတ်ပပန်သည့်် နည်ြီးဥပဒေမ  ြီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီး၊ အမ န်ို့ဒ က ်ပင စ ၊ 

အမ န်ို့၊ ညွှန် က ြီးခ က်မ  ြီးနှင့်် လိုပ် ိုံြီးလိုပ်နည်ြီးမ  ြီးပါ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို 

 မ်ြီးဒဆ င်ရမည်။    

၁၂။ ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီး၏ ရိုံြီးလိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို သက်ဆ ိုင်ရ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ န 

ရိုံြီးမ  ြီးက  ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။   

၁၃။  န ိုင်ငံ့်ဝန် မ်ြီး မဟိုတ်ဒသ  ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီး၏ အ ွ ျို့ဝင်သည် သက်ဆ ိုင်ရ  

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့က သတမ်ှတ်သည့်် ခ  ြီးပမြှင့််ဒငွနှင့််စရ တ် တ ိုို့က ို 

ခံစ ြီးခွင့််ရှ သည်။   

၁၄။ ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ မ  ြီး၏ ကိုန်က စရ တ်မ  ြီးက ို သက်ဆ ိုင်ရ  တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ အရအသိုံြီးဒငွစ ရင်ြီးမှ က ခံရမည်။  

အခနြ်ီး (၅) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုမ  ြီး၏ အခငွ့််အဒရြီးမ  ြီး 

၁၅။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုတ ိုင်ြီးသည် ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်  ြီးဒသ  အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို လူမ   ြီး၊ 

ဇ တ ၊ က ိုြီးကွယ်ရ ဘ သ ၊ ရ  ူြီးဌ နနတရ၊ အဆင့််အတန်ြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှု၊ အမ   ြီးသ ြီး၊ အမ   ြီးသမ ြီး၊ 

ဆင်ြီးရ ခ မ်ြီးသ မှုတ ိုို့က ို အဒ က င်ြီးပပ ၍ ခွ ပခ ြီးဆက်ဆံမှုမရ ှဒစဘ  ခံစ ြီးခွင့်် ရှ ဒစရမည်။    

၁၆။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးတွင ်ဒအ က်ပါတ ိုို့ပါဝင်သည်- 

(က) အဒပခခံစ ြီးဝတ်ဒနဒရြီး၊ လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ ဒရြီးနှင့်် မရှ မပ စ် က န်ြီးမ ဒရြီး 

ဒစ င့််ဒရှ က်မှု ခံယူဒရြီးတ ိုို့တွင ်သင့််ဒလ  ်ဒသ အဒ  က်အပံ့်ရရှ ခွင့််၊ 

( ခ )  ဘ သ ဒရြီးအရ လွတ်လပ်စွ  ယိုံ ကည်က ိုြီးကွယ်ခွင့််၊ 

( ဂ ) တစ်သ ြီးပိုဂ္လ လွတ်လပ်ခွင့််၊ မ မ ဘဝအတွက် ဆိုံြီးပ တ်ခ က်မ  ြီးခ မှတ်ရန် က ိုယ်တ ိုင် 

ဆိုံြီးပ တ်ပ ိုင်ခွင့််နှင့်် ဂိုဏ်သ ကခ ရှ စွ  ရပ်တည်န ိုင်ခွင့််၊ 

(ဃ) လူမှုဒရြီး၊ စ ြီးပွ ြီးဒရြီး၊ န ိုင်ငံဒရြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှု၊ ဘ သ ဒရြီးအသင်ြီးအ ွ ျို့မ  ြီးနှင့်် 

အစည်ြီးအရိုံြီးမ  ြီး  ွ ျို့စည်ြီးဒဆ င်ရွက်ခွင့််နှင့်် လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီး လှုပ်ရှ ြီးဒဆ င်ရွက်မှု 

မ  ြီး အတွင်ြီးပါဝင်ဒဆ င်ရွက်ခွင့််၊ 

( င ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဘဝ၌ သင့််တင့််ဒသ  ဝင်ဒငွပိုံမှန်ရရှ ဒရြီးနှင့်် ဒန  ိုင်မှုအဆင့််အတန်ြီး 

ရှ ဒရြီးတ ိုို့အတွက် အဒ  က်အပံ့်ရယူခွင့််၊   



 
 

( စ ) စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှုလ ိုအပ်ဒသ  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးက ၎င်ြီးတ ိုို့၏ သ ြီးသမ ြီးနှင့်် 

ဒပမြီးမ  ြီး ံမှ စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှုရပ ိုင်ခွင့််၊  

(ဆ) န ိုင်ငံဒတ ်နှင့်် ဒစတန ရှင်မ  ြီးက ကူည ဒ  က်ပံ့်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ဒ  က်ပံ့် 

ဒငွက ိုရခွင့််၊  

( ဇ ) န ိုင်ငံဒတ ်ပ ိုင်နှင့်် ပိုဂ္လ ကပ ိုင် သယ်ယူပ ိုို့ဒဆ င်ဒရြီးယ ဉ်မ  ြီးတွင် အဆင်ဒပပ 

လွယ်ကူစွ  သွ ြီးလ န ိုင်ခွင့််နှင့်် သင့််ဒလ  ဒ်သ  ယ ဉ်စ ြီးခဒလ  ့်ဒပါ့်ခွင့်် သ ိုို့မဟိုတ် 

ကင်ြီးလွတ်ခွင့််၊ 

( ဈ ) ၎င်ြီးတ ိုို့၏ ရပ်ရွ အတွင်ြီး၌ ဂိုဏ်သ ကခ ရှ စွ ပ င့်် မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့်် 

အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဆ ိုင်ရ  အဒ  က်အကူမ  ြီး ရပ ိုင်ခွင့််၊ 

(ည) ခွ ပခ ြီးဆက်ဆံပခင်ြီး၊ နှ ပ်စက်ညြှဉ်ြီးပန်ြီးပခင်ြီး၊ လ စ်လ ျူရှုပခင်ြီး၊ စွန်ို့ပစ်ပခင်ြီး၊ 

အပမတ် ိုတ်ပခင်ြီး နှင့်် မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီးစသည့််အခ က်မ  ြီးမှ အက အကွယ်ဒပြီးမှု 

ရရှ ခွင့််၊ 

( ဋ ) န ဒရြီးက စစပ စ်ဒပေါ်သည့််အခါ ၎င်ြီးတ ိုို့ က ိုြီးကွယ်ရ ဘ သ ဓဒလ့် ိုံြီးစအံရ 

သပဂဂ ဟ်ခွင့်် နှင့်် သပဂဂ ဟ်စရ တ်က ခံရန် အခက်အခ ရှ သူ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် 

စရ တ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််၊  

( ဌ ) ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ က ပပည်ဒ  င်စိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ 

သဒဘ တူည ခ က်ပ င့််ခွင့််ပပ ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုင်ရ  အပခ ြီးအခွင့််အဒရြီးမ  ြီး 

ရရှ ခွင့််။  

အခနြ်ီး (၆) 

မ ဘဘ ိုြီးဘ ွြီးမ  ြီးအ ြီး စရ တဒ်  ကပ်ံ့်ပခငြ်ီး၊  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးနငှ့်် သ ြီးသမ ြီးဒပမြီးတ ိုို့၏ 

တ ဝန်မ  ြီး  

၁၇။ အရွယ်ဒရ က်ဒသ  မ သ ြီးစိုဝင်သ ြီးသမ ြီးနှင့်် ဒပမြီးမ  ြီးသည် မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး စရ တ် 

ဒ  က်ပံ့်ရန် လိုံဒလ က်ဒသ  ဒငွဒ ကြီးနှင့််ပစစည်ြီးမ  ြီးရှ လ င် သ ိုို့မဟိုတ် အလိုပ်လိုပ်က ိုင်န ိုင်ပပ ြီး 

ဒ  က်ပံ့်န ိုင်စမွ်ြီးရှ လ င် - 

 (က)  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး ၎င်ြီးတ ိုို့၏ လ ိုအပ်ဒသ  စ ြီးဝတ်ဒနဒရြီးနှင့်် 

မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု 

တ ိုို့အတွက် သ ြီးသမ ြီး နှင့််ဒပမြီးမ  ြီး၏ ဝတတရ ြီးနှင့််အည  စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန်နှင့်် 

ပိုံမှန် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ရန် တ ဝန်ရှ သည်။ 

 ( ခ ) မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး စွန်ို့ပစ်  ြီးပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုပပ ြီး 

မဒ  က်ပံ့်ပခင်ြီးဒ က င့်် ဆင်ြီးရ ခ   ျို့တ ့်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မ မ က ိုယ်တ ိုင် ရပ်တည်န ိုင်ပခင်ြီး 



 
 

မရှ သည့်် စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသ  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး သတ်မှတ်ခ က်မ  ြီး 

နှင့််အည  လစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် တ ဝန်ရှ သည်။  

၁၈။ သ ြီးသမ ြီးနှင့်် ဒပမြီးတ ိုို့က စွန်ို့ပစ်  ြီးပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုပပ ြီး မဒ  က်ပံ့်ပခင်ြီးဒ က င့်် 

ဆင်ြီးရ ခ   ျို့တ ့်သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် မ မ က ိုယ်တ ိုင် ရပ်တည်န ိုင်ပခင်ြီးမရှ သည့်် စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှု 

လ ိုအပ်ဒသ  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးကပ စ်ဒစ၊ ၎င်ြီးတ ိုို့၏ ဒဆွမ   ြီးမ တ်ဒဆွကပ စ်ဒစ၊ ၎င်ြီးတ ိုို့၏က ိုယ်စ ြီး 

ရပ်မ ရပ်  သ ိုို့မဟိုတ် ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ တ ဝန်ခံပိုဂ္  လ်ကပ စ်ဒစ မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး 

စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် လိုံဒလ က်ဒသ  ဒငွဒ ကြီးနှင့်် ပစစည်ြီးမ  ြီးရှ သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် 

အလိုပ်လိုပ်က ိုင်န ိုင်ပပ ြီး ဒ  က်ပံ့်န ိုင်စွမ်ြီးရှ သည့််  အရွယ်ဒရ က်ဒသ  သ ြီးသမ ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

ဒပမြီးမ  ြီးက လစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် ယင်ြီးတ ိုို့အဒပေါ် 

သက်ဆ ိုင်ရ တရ ြီးရိုံြီးတွင် သတမ်ှတ်ခ က်မ  ြီးနှင့််အည  ဒလ  က်  ြီးန ိုင်သည်။   

၁၉။ ပိုေ်မ ၁၈ အရ ဒလ  က်  ြီးမှုတွင် ဒလ  က်  ြီးခံရသူ သ ြီးသမ ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ဒပမြီးသည် မ ဘ 

ဘ ိုြီးဘွ ြီးက ို စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် တ ဝန်ရှ ဒသ  ဒလ  က်  ြီးခံရသူ မ မ အပပင် အပခ ြီးသ ြီးသမ ြီးမ  ြီး၊ 

ဒပမြီးမ  ြီးရှ ပါက ယင်ြီးတ ိုို့က ို ပူြီးတွ ဒလ  က်  ြီးခံရသူအပ စ်  ည့််သငွ်ြီးဒပြီးရန် တရ ြီးရိုံြီးသ ိုို့ 

ဒတ င်ြီးဆ ိုခွင့်် ရှ သည်။   

၂၀။ သက်ဆ ိုင်ရ  တရ ြီးရိုံြီးသည် -   

 (က) ပိုေ်မ ၁၈ အရ စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် ဒလ  က်  ြီးမှုက ို သတ်မှတခ် က်မ  ြီးနှင့််အည  

စစ်ဒဆြီးပပ ြီး ဒလ  က်  ြီးခံရသူက လိုံဒလ က်ဒသ  အဒ က င်ြီးမရှ ဘ  

စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသ  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး လစဉ် သ ိုို့မဟိုတ် 

တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် ပ က်ကွက်ဒ က င်ြီး သက်ဒသခံအဒ  က်အ  ြီး 

အ င်အရှ ြီးဒတျွို့ရှ ပါက ဒလ  က်  ြီး ခံရသူက ို မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးတစ်ဦြီးလ င် လစဉ် 

က ပ် ၅၀၀၀၀  က်မပ ိုဒသ  စရ တ် သ ိုို့မဟိုတ် တစ်လိုံြီးတည်ြီး စရ တ်က ို ဒပြီးဒစရန် 

အမ န်ို့ခ မှတ်န ိုင်သည်။    ိုသ ိုို့ ခ မှတ်သည့််စရ တ်က ို ဒပြီးဒဆ င်ရန် ပ က်ကွက်ပါက 

ရ ဇဝတ်က င့်် ိုံြီးဥပဒေနှင့််အည  ေဏ်ဒငွမဒဆ င် ပ က်ကွက်သက ့်သ ိုို့ မှတ်ယူ၍ 

ဒငွေဏ်အရဒက က်ခံပခင်ြီးတ ိုို့ စ ရင်ပ ိုင်ခွင့််ရှ သည်။ 

 ( ခ ) ပိုေ်မခွ  (က) အရ အမ န်ို့ ခ မှတ်ပပ ြီးဒန က် ဒပပ င်ြီးလ လ သည့်် အဒပခအဒနအရ 

ဒလ  က်  ြီးခံရသူက ၎င်ြီး၏ဝင်ဒငွ ဒလ  ့်နည်ြီးလ ဒ က င်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

ဝင်ဒငွမရှ ဒ က င်ြီး ခ ိုင်လိုံဒသ  အဒ  က်အ  ြီးမ  ြီးပ င့်် တင်ပပပပ ြီး စရ တ်ဒလ  ့်ဒပါ့် 

ခွင့််ပပ ရန် သ ိုို့မဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ရန် ဒလ  က်  ြီးလ ပါက သင့််ဒလ  ်ဒသ  

အမ န်ို့တစ်ရပ်ရပ်က ို ပပင်ဆင်၍ ခ မှတ်န ိုင်သည်။   



 
 

၂၁။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ သည် သ ိုို့မဟိုတ် သက်ဆ ိုင်ရ  

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ တ ိုို့သည် စရ တ် 

ဒ  က်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသ  မ ဘဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး သ ြီးသမ ြီးနှင့််ဒပမြီးတ ိုို့က စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ရန် 

လိုံဒလ က်ဒသ  ဒငွဒ ကြီးနှင့်် ပစစည်ြီးမ  ြီး မရှ သည့်် သ ိုို့မဟိုတ် အလိုပ်လိုပ်က ိုင်ပပ ြီး ဒ  က်ပံ့်န ိုင်စွမ်ြီး 

မရှ သည့််က စစတငွ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မည့်် သ ြီးသမ ြီးနှင့််ဒပမြီးမ  ြီး မရှ သည့််က စစ 

တွင်လည်ြီးဒက င်ြီး ရန်ပိုံဒငွမှ   ိုက်သင့််ဒသ  အဒ  က်အပံ့်အကူအည ဒပြီးန ိုင်ရန် လ ိုအပ်ဒသ  

အစ အစဉ်မ  ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။   

အခနြ်ီး (၇) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  ကပ်ံ့်ပခငြ်ီး၊  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရ ှက်ပခင်ြီးနငှ့််  

ဒယဘိုယ တ ဝနဝ်တတရ ြီးမ  ြီး 

၂၂။ အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ  ဒစ င့််ဒရှ က်မှုအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  

အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး နှင့်် ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးသည် ရပ်ရွ အတွင်ြီးရှ  

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးက ို အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးဒရြီး အတွက်ဒယဘိုယ အ ြီး 

ပ င့်် ဒအ က်ပါတ ဝန် ဝတတရ ြီးမ  ြီး ရှ  ကသည် - 

 (က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ စ တ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ နှင့်် ရိုပ်ပ ိုင်ြီးဆ ိုင်ရ  

 ွံျို့ပ   ြီးတက်ကကဒရြီးအတွက် ဝ ိုင်ြီးဝန်ြီးအ ြီးဒပြီးပပ ြီး   ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးရမည်။ 

 ( ခ ) စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှု လ ိုအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး မ မ တ ိုို့ တတ်စွမ်ြီးန ိုင်သမ   

စရ တ်ဒ  က်ပံ့်ပခင်ြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးတ ိုို့ ပပ ရမည်။ 

( ဂ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့်် က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှု 

တ ိုို့က ို လူမှုဒရြီးလှုပ်ရှ ြီးမှုအသွင်ပ င့်် စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။  

(ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးအ ြီး က ကွယ်ဒရြီးနှင့်် ၎င်ြီးတ ိုို့၏ 

လ ိုအပ်ခ က် မ  ြီးအ ြီး ပ ည့််ဆည်ြီးဒပြီးဒရြီးအတွက် လူမှုဒရြီးအသ စ တ်ပ င့်် 

စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

( င ) လူမှုဒရြီးလှုပ်ရှ ြီးမှုမ  ြီးတွင် ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်သည့်် ပ စ်စဉ်မှတစ်ဆင့်် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ  ြီး၏ အပမင်မ  ြီးက ို သ ရှ ဒအ င်ဒဆ င်ရွက်ပပ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ို 

မ  ြီးအ ြီး ကူည ပခင်ြီး၊ ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးနှင့်် ဒလြီးစ ြီးပခင်ြီးတည်ြီး ဟဒူသ  

လူမှုတန်  ိုြီး  ြီးမှုမ  ြီးက ို ဒက  င်ြီးမ  ြီး အပါအဝင် အမ  ြီးပပည်သူအ ြီး အသ ပည  

ဒပြီးမှု ပမြှင့််တင်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။  



 
 

 ( စ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီးက ို အ ြီးဒပြီးကူည  

ရမည်။  

 (ဆ) အ မ်န ြီးခ င်ြီးအပပန်အလှန် ကူည ဒသ  ရ ိုြီးရ အစဉ်အလ  ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး 

စ တ်ဓ တ်အ ြီး ပမြှင့််တင်ရန်နှင့်် အကူအည  လ ိုအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်ရန် အတွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အ မ်န ြီးခ င်ြီးမ  ြီးက ို အ ြီးဒပြီး 

တ ိုက်တွန်ြီးရမည်။   

၂၃။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  န ိုင်ငံဒတ ်၏ အခန်ြီးကဏ္ဍမှ  ဒအ က်ပါအတ ိုင်ြီးပ စ်သည် - 

 (က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအ ြီးလိုံြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးအ ြီး ဥပဒေနှင့််အည  က ကွယ်ဒစ င့်် 

ဒရှ က်မှုဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 ( ခ ) မ သ ြီးစိုမရှ ၍  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးရန် လ ိုအပ်သည့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

က ိုယ်စ တ်နှစ်ပါြီး ဒက င်ြီးက   ြီးခ မ်ြီးသ  ခံစ ြီးခွင့််ရရှ န ိုင်ဒရြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 ( ဂ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက် 

ဒလ  ်ကန်သင့််ပမတ်ဒသ  နှစ်စဉ်ရန်ပိုံဒငွ ခွ ဒဝခ   ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 (ဃ)  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ရန် လ ိုအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနှင့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသမူ  ြီး 

အ ြီး ရန်ပိုံဒငွမှ   ိုက်သင့််ဒသ  စရ တဒ်  က်ပံ့်ပခင်ြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီး၊  

 ( င ) လူမှုအ ွ ျို့အစည်ြီးအတွင်ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ ဂိုဏ်သ ကခ က ို အဒလြီး  ြီးဒရြီး 

နှင့်် လိုံပခ ဒံသ  ပတ်ဝန်ြီးက င်တွင် ဒန  ိုင်န ိုင်ဒရြီးတ ိုို့အတွက် အဒပခအဒနမ  ြီး  န်တ ြီး 

ဒပြီးပခင်ြီးနှင့်် တွန်ြီးအ ြီးဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 ( စ) ဤဥပဒေပါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို ခ   ြီးဒ  က်ဒသ  

လူပိုဂ္  လ်မ  ြီး နှင့်် အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးအ ြီး ဥပဒေပါ သတ်မှတခ် က်မ  ြီးနှင့််အည  

အဒရြီးယူ ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး၊ 

 (ဆ) ဤဥပဒေပါရည်ရွယ်ခ က်မ  ြီးနှင့်် ပပဋ္ဌ န်ြီးခ က်မ  ြီးက ို   ဒရ က်ဒအ င်ပမင်စွ  

အဒက င်အ ည်ဒ  ်ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး။  

အခနြ်ီး (၈) 

ဝင်ဒငပွိုမံှနရ်ရှ ဒရြီး 

၂၄။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည ် အလိုပ်လိုပ်န ိုင်စွမ်ြီးရှ ပပ ြီး 

အလိုပ်လိုပ်ခ င် စ တ်ရှ ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး သင့််ဒလ  ဒ်သ  အလိုပ်အက ိုင် 

ရှ ဒ ွဒပြီးန ိုင်ရန်အလ ိုို့ငှ  သက်ဆ ိုင်ရ  ပပည်ဒ  င်စိုဝန်ကက ြီးဌ နမ  ြီး၊ ကိုမပဏ အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

ညြှ နှိုင်ြီးပပ ြီး - 



 
 

 (က) အခ  န်ပ ိုင်ြီး အလိုပ်အက ိုင်အခွင့််အလမ်ြီးမ  ြီးက ိုလည်ြီးဒက င်ြီး၊ စွမ်ြီးဒဆ င်န ိုင်စွမ်ြီး 

ရ ှဒသ  အလိုပ်အက ိုင်မ  ြီးက ိုလည်ြီးဒက င်ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ရရှ ဒရြီးအတွက် 

စ စဉ် ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ( ခ ) အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက  င်ြီး လိုပ်ငန်ြီးဒဆ င်ရွက်ရန် ဒခ ြီးဒငွရရှ ဒရြီးအတွက် စ စဉ် 

ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 ( ဂ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် အသက်ဒမွြီးဝမ်ြီးဒက  င်ြီးပည နှင့်် ကျွမ်ြီးက င်မှုဒပြီး 

န ိုင်မည့်် သင်တန်ြီးမ  ြီးဒပြီးဒရြီးအတွက် စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။ 

 (ဃ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး အလိုပ်အက ိုင်အခွင့််အလမ်ြီးမ  ြီးဒပြီးသည့်် အလိုပ်ရှင်မ  ြီး 

က ို သင့််ဒလ  ်ဒသ  အခွန်အခမ  ြီး ဒလ  ့်ဒပါ့်ခွင့်် သ ိုို့မဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ဒရြီး 

အတွက် အစ အမံမ  ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။   

၂၅။ န ိုင်ငံဒတ ်သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် အသက်အရွယ် အပ ိုင်ြီးအပခ ြီးအလ ိုက် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို ခံစ ြီးခွင့််ရရှ န ိုင်ဒရြီး အစ အစဉ်မ  ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။  

အခနြ်ီး (၉) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုမ  ြီးအ ြီး က နြ်ီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရ ှက်မှုနှင့််  

လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ ကမ်ှု 

၂၆။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည ်

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးသက်ရှည်က န်ြီးမ ၍ သင့််ဒလ  ်ဒသ ဒနရ တွင် ဒန  ိုင်န ိုင်ဒရြီးအတွက် 

သက်ဆ ိုင်ရ  ပပည်ဒ  င်စိုဝန်ကက ြီးဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ 

လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့််ညြှ နှိုင်ြီး၍ 

က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုနှင့်် လူမှုဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုမ  ြီးအ ြီး လက်လှမ်ြီးမ သမ  ပ ည့််ဆည်ြီး 

န ိုင်ဒရြီး ခ  တ်ဆက်ဒပြီးရမည်။   

၂၇။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် တစ်န ိုင်ငံလိုံြီးအတ ိုင်ြီးအတ ပ င့်် 

အ ြီးလိုံြီးလွှမ်ြီးပခ ဒံသ  က န်ြီးမ ဒရြီးဒစ င့််ဒရှ က်မှုက ို က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကက ြီးဌ နနှင့်် 

ညြှ နှိုင်ြီးပပ ြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။   ိုသ ိုို့ ဒဆ င်ရွက်ရ တွင် -  

 (က) ဒဆြီးဘက်ဆ ိုင်ရ ဌ နမ  ြီးသည် အရည်အဒသွြီးပပည့််ဝဒသ ၊ သင့််ဒလ  ်ဒသ  ဒဆြီးဝါြီး 

ကိုသမှုမ  ြီးအ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး အလွယ်တကူ လက်လှမ်ြီးမ န ိုင်ဒရြီးအတွက် 

အခမ ့်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်သ သည့်် နှုန်ြီး  ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး စ စဉ် 

ဒဆ င်ရွက်ရမည်။   



 
 

 ( ခ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် လ ိုအပ်မည့််ဒဆြီးဝါြီးနှင့်် အဒ  က်အကူပပ ပစစည်ြီးမ  ြီး 

က ို အခမ ့်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ သက်သ သည့််နှုန်ြီး  ြီး ပ င့်် ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး 

ပ ည့််ဆည်ြီး ဒပြီးရမည်။   

 ( ဂ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုင်ရ  သိုဒတသနလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီးအ ြီး တ ိုြီးပမြှင့််ပခင်ြီးနှင့်် သက်ကက ြီး 

အ ူြီးကိုဘ သ ရပ်အတွက် ကျွမ်ြီးက င်သူမ  ြီးအ ြီး ဒလ့်က င့််သင် က ြီး ဒပြီးပခင်ြီးမ  ြီး 

စ စဉ်ဒဆ င်ရွက် ဒပြီးရမည်။   

၂၈။ က န်ြီးမ ဒရြီးနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဝန်ကက ြီးဌ နသည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုနှင့်် လူငယ်လူရွယ်မ  ြီးအ ြီး 

က န်ြီးမ သန်စွမ်ြီးဒသ  သက်ကက ြီးဘဝနှင့််ပတ်သက်၍ အသ ပည ဒပြီးလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီး ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန် 

အတွက်  ပည ဒပြီးလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီးနှင့်် ဒရ ဂါကက  တင်တ ြီးဆ ြီး က ကွယ်ပခင်ြီးမ  ြီးအ ြီး နည်ြီးမ   ြီးစိုံပ င့်် 

ဒဆ င်ရွက်ရမည်။    

၂၉။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ဒက ်မတ သည ်အ ူြီးဒစ င့််ဒရှ က်ရန် လ ိုအပ်ဒသ  

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး မ မ က ိုယ်က ို ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ မ သ ြီးစိုဒစ င့််ဒရှ က်မှု၊ ရပ်ရွ မှ 

ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးဒနသည့်် အ ူြီးက စစရပ်မ  ြီးတွင်  ပ ိုမ ိုပပည့််စိုံလိုံဒလ က်ဒသ   ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီး 

န ိုင်ရန ်အတွက် စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။   ိုသ ိုို့ စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရ တွင် - 

 (က) မ သ ြီးစိုဝင်ပ စ်ဒစ၊ ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီးပ စ်ဒစ ပပ စိုဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးသူမ  ြီးအ ြီး 

သင့််ဒလ  ်ဒသ  ဒ  က်ပံ့်မှုဒပြီးရမည်။ 

 ( ခ) အ မ်အဒပခပပ ၊ ရပ်ရွ အဒပခပပ  ဒစ င့််ဒရှ က်မှုဒပြီးသူမ  ြီးအ ြီး အ ြီးဒပြီးပခင်ြီးနှင့်် 

ပ ည့််စွက် ဒ  က်ပံ့်ပခင်ြီးမ  ြီး ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်။   

အခနြ်ီး (၁၀) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုမ  ြီး အဆငဒ်ပပလယွ်ကစူွ  လှုပရ်ှ ြီးသ ွြီးလ ဒန  ိုငန် ိုငဒ်သ  

ပတဝ်န်ြီးက ငပ် စဒ်ရြီး 

၃၀။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအဒပေါ် ခွ ပခ ြီး 

ဆက်ဆံပခင်ြီးမရှ ဒစရန် ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ရပ်ရွ အတွက် ဝန် ိုပ်ဝန်ပ ိုြီး တစ်ခိုမဟိုတ်ဒ က င်ြီး၊ 

လူို့အ ွ ျို့အစည်ြီးအဒပေါ် ဒက င်ြီးက   ြီးဒဆ င်ရွက်ဒပြီးလ က်ရှ ဒသ  သူမ  ြီးပ စ်ဒ က င်ြီး အသ ပည  

ဒပြီးမှု ပမြှင့််တင်ဒပြီးပခင်ြီးပ င့််  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် ဒက င်ြီးမွန်ဒသ  ပတ်ဝန်ြီးက င် 

တစ်ရပ်က ို  န်တ ြီး ဒပြီးပခင်ြီး၊ လကခ်ံပခင်ြီးနှင့်် ကက  ဆ ိုပခင်ြီးမ  ြီး စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။   

၃၁။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး သင့််တင့်် 

ဒလ  က်ပတ်ဒသ  ဒနရ   ိုင်ခင်ြီး အစ အစဉ်၊ အဒပခခံအဒဆ က်အအိုံ၊ အမှ ခ ိုကင်ြီးစွ  ဒန  ိုင်န ိုင်ဒရြီး 



 
 

အတွက် လ ိုအပ်ဒသ  ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီး၊ ဆက်စပ်ပစစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး အဆင်ဒပပ 

လွယ်ကူစွ  လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ န ိုင်ဒရြီးစသည့်် လ ိုအပ်ခ က်မ  ြီး ပမြှင့််တင်ဒပြီးန ိုင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရ  

ပပည်ဒ  င်စိုဝန်ကက ြီးဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ လွှတ်ဒတ ် 

က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့််ညြှ နှိုင်ြီးပပ ြီး ဒအ က်ပါအတ ိုင်ြီး 

ဒဆ င်ရွက်ဒပြီးရမည်-  

 (က) ပမ  ျို့ရွ မ  ြီးရှ  အမ  ြီးပပည်သူအသိုြံီးပပ သည့်် ဒနရ မ  ြီးနှင့််အ မ်ရ မ  ြီး 

တည်ဒဆ က်ဒသ အခါ သ ိုို့မဟိုတ် ပပန်လည်ပပ ပပင်ဒသ အခါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး 

၏ အ ူြီးလ ိုအပ်ခ က်မ  ြီးက ို  ည့််သွင်ြီးစဉ်ြီးစ ြီးပခင်ြီး၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ 

ဒနို့စဉ်လှုပ်ရှ ြီး သွ ြီးလ မှုမ  ြီးအတွက် သင့််ဒလ  ်မည့်် အသိုံြီးအဒဆ င်ပစစည်ြီးမ  ြီး 

 ည့််သွင်ြီးတပ်ဆင်ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 ( ခ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် ဒ  က်ပံ့်ပ ည့််ဆည်ြီးသင့််သည့်် အသိုြံီးအဒဆ င်ပစစည်ြီး 

မ  ြီး၊ ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီးနှင့်် အမ  ြီးပပည်သူသိုြံီး သယ်ယူပ ိုို့ဒဆ င်ဒရြီး ယနတရ ြီးမ  ြီးက ို 

လွယ်ကူစွ  အသိုံြီးပပ န ိုင်ရန် ပိုဂ္လ ကကဏ္ဍနှင့်် အရပ်ဘက်အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးအ ြီး 

လမ်ြီးညွှန်မှုဒပြီးပခင်ြီး၊ စည်ြီးမ ဉ်ြီးစည်ြီးကမ်ြီးမ  ြီး ခ မှတ်ဒပြီးပခင်ြီး၊ 

 ( ဂ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် အ ူြီးဒဆြီးကိုသမှုခံယူရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး၊ 

အမ  ြီးပပည်သူ သွ ြီးဒရ က်လည်ပတ်ရ  ဒနရ မ  ြီးအ ြီး ဝင်ဒရ က် ကည့််ရှုရ ၌ 

လည်ြီးဒက င်ြီး၊ ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီး အသိုြံီးပပ ရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး၊ အမ  ြီးပပည်သူသိုံြီး 

သယ်ယူပ ိုို့ဒဆ င်ဒရြီး ယနတရ ြီးမ  ြီး အသိုြံီးပပ ရ ၌လည်ြီးဒက င်ြီး ဒစ ြီးနှုန်ြီးသက်သ ခွင့်် 

သ ိုို့မဟိုတ် ကင်ြီးလွတ်ခွင့်် ဒပြီးပခင်ြီး။   

၃၂။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအတွက် ပပ စို 

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးနှင့်် ပပန်လည် ူဒ  င်ဒရြီး၊ ယဉ်ဒက ြီးမှုနှင့်် အ ြီးကစ ြီးဆ ိုင်ရ  လှုပ်ရှ ြီးမှုမ  ြီး၊ 

ဒနို့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှ ြီးမှုအတွက် သက်ဆ ိုင်ရ ပပည်ဒ  င်စိုဝန်ကက ြီးဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရ 

အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

ညြှ နှိုင်ြီးပပ ြီး ကွန်ရက် ွ ျို့စည်ြီးမှုနှင့်် ရပ်ရွ ဝန်ဒဆ င်မှုမ  ြီးအ ြီး တစ်ဆင့််ပပ ြီးတစ်ဆင့်် တည်ဒဆ က် 

သွ ြီးရမည်။   

၃၃။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး အဆင်ဒပပ 

လွယ်ကူစွ  လှုပ်ရှ ြီးသွ ြီးလ န ိုင်ဒရြီးစသည့််လ ိုအပ်ခ ကမ်  ြီးက ို ပမြှင့််တင်ဒပြီးဒရြီးအတွက် တည်ဆ  

ဥပဒေမ  ြီးအ ြီး ပပန်လည်သိုြံီးသပ်ပပ ြီး လ ိုအပ်သလ ို ပပငဆ်င်န ိုင်ရန် စ စဉ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။   



 
 

အခနြ်ီး (၁၁) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုမ  ြီး လူို့ဒဘ င်အ ွ ျို့အစည်ြီးအတငွ်ြီး ပါဝငဒ်ဆ ငရ်ွကမ်ှု 

၃၄။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး လူို့ဒဘ င် 

အ ွ ျို့အစည်ြီးအတွင်ြီး ပါဝင်ဒပါင်ြီးစည်ြီးဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန်အလ ိုို့ငှ  လူမှုဝန် မ်ြီးဆ ိုင်ရ  ဝန်ဒဆ င်မှု 

အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး တည်ဒ  ငဒ်ရြီးနှင့်် ပပန်လည် ူဒ  င်ဒရြီးဌ နမ  ြီး  ွင့််လှစဒ်ရြီးတ ိုို့အတွက် 

သက်ဆ ိုင်ရ  အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီး၊ အစ ိုြီးရ 

မဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် လူပိုဂ္  လ်မ  ြီးက ို အ ြီးဒပြီးတ ိုက်တွန်ြီးရမည်။   

၃၅။ အစ ိုြီးရဌ နမ  ြီး၊ အစ ိုြီးရအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ လွှတ်ဒတ ်က ိုယ်စ ြီးလှယ်မ  ြီးနှင့်် 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးသည ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီး 

ရရှ ဒစရန် ရပ်ရွ  ွျံို့ပ   ြီး တ ိုြီးတက်ဒရြီး ဒေသအစ အစဉ်မ  ြီး ဒရြီးဆွ ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီးနှင့်် ရပ်ရွ အတွင်ြီး 

လူမှုဒရြီးနှင့်် ယဉ်ဒက ြီးမှု အခမ်ြီးအန ြီးမ  ြီးတွင် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ ပါဝင်ဒဆ င်ရွက်မှု 

ပမြှင့််တငဒ်ပြီးပခင်ြီးတ ိုို့အတွက် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးက ိုယ်တ ိုင ် ဦြီးဒဆ င်ပါဝင်ဒသ  အ မ်အဒပခပပ ၊ 

ရပ်ရွ အဒပခပပ  ဒစ င့််ဒရှ က်မှု အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးအ ြီး ဒငွဒ ကြီးပ င့််ပ စ်ဒစ၊ အပခ ြီးပိုံစံမ  ြီးပ င့််ပ စ်ဒစ 

ဒ  က်ပံ့်မှုပပ ရမည်။   

အခနြ်ီး (၁၂) 

သက်ကက ြီးရယွအ် ိုသကဒ်သခံကတ်ပပ ြီး  ိုတဒ်ပြီးပခင်ြီးနငှ့််                                                             

က ိုငဒ်ဆ င်အသိုံြီးပပ ပခင်ြီး 

၃၆။ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသည် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၏ 

လမ်ြီးညွှန်ခ က် နှင့််အည  - 

 (က) သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ  ြီး  ိုတ်ဒပြီးဒရြီးအတွက် လ ိုအပ်ဒသ  

အစ အစဉ် မ  ြီးနှင့်် စ မံခ က်မ  ြီး ခ မှတ်ဒဆ င်ရွက်ရမည်။  

 ( ခ ) ဤဥပဒေပါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို ခံစ ြီးခွင့််ဒပြီးန ိုင်ရန်နှင့်် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ စ ရင်ြီးဇယ ြီးမ  ြီး တ က မှန်ကန်ဒစရန်အလ ိုို့ငှ  

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ  ြီး  ိုတ်ဒပြီးရန ် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နက 

ခရ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် ပမ  ျို့နယ် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ န၊ လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ မ  ြီးက ို 

တ ဝန်ဒပြီးရမည်။   



 
 

၃၇။ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နက တ ဝန်ဒပြီးသည့်် ခရ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ် ပမ  ျို့နယ် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ န၊ 

လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ သည် -  

 (က) သက်ဆ ိုင်ရ ပမ  ျို့နယ်အတွင်ြီးရှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ စ ရင်ြီးက ို ၎င်ြီးတ ိုို့ဆနဒနှင့်် 

အည  ဒက က်ယူပပ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ  ြီးက ို အခမ ့် ိုတ်ဒပြီး 

ရမည်။ 

 ( ခ ) သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးမ  ြီး  ိုတ်ဒပြီးရ တွင် စရ တ်ဒ  က်ပံ့်မှုနှင့်် 

 ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်မှု လ ိုအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနှင့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသမူ  ြီးက ို 

အမ   ြီးအစ ြီးခွ ပခ ြီးဒ  ်ပပ၍  ိုတ်ဒပြီးရမည်။   

၃၈။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးသည် -  

 (က) သက်ဆ ိုင်ရ ပိုဂ္  လ် သ ိုို့မဟိုတ် ဌ န၊ အ ွ ျို့အစည်ြီး ံ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံ 

ကတ်ပပ ြီးက ိုပပသပပ ြီး ဤဥပဒေပါ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို ခံစ ြီး 

ခွင့််ပပ ရန် ဒတ င်ြီးဆ ိုခွင့််ရှ သည်။ 

 ( ခ ) မ မ တ ိုို့အ ြီး  ိုတ်ဒပြီး  ြီးဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးက ို အပခ ြီး 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို တစ်ဦြီးဦြီးအ ြီး လွှ ဒပပ င်ြီးဒပြီးပခင်ြီးမပပ ရ။ 

၃၉။ သက်ဆ ိုင်ရ ပိုဂ္  လ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ွ ျို့အစည်ြီးသည် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို တစ်ဦြီးဦြီးက ပိုေ်မ ၃၈၊ 

ပိုေ်မခွ  (က) အရ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံကတ်ပပ ြီးက ို ပပသပပ ြီး ဤဥပဒေပါ 

အခွင့််အဒရြီးမ  ြီးက ို ခံစ ြီးခွင့််ပပ ရန် ဒတ င်ြီးဆ ိုသည့််အခါ ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုပခင်ြီး 

မပပ ရ။   

အခနြ်ီး (၁၃) 

ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ  တညဒ်  င ်ငွ့််လစှ်ပခင်ြီးနငှ့်် သက်ကက ြီးရယွ်အ ို  

 ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ ကဒ်ရြီးလိုပင်နြ်ီး လိုပ်က ိုင်ပခင်ြီး 

၄၀။ ပပည်တွင်ြီးပပည်ပမှ ပိုဂ္လ ကနှင့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးသည် ဘ ိုြီးဘွ ြီး 

ရ ပ်သ က ို တည်ဒ  င် ွင့််လှစ်လ ိုလ င်ပ စ်ဒစ၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး လိုပ်ငန်ြီး 

တစ်ခိုခိုက ို လိုပ်က ိုင်လ ိုလ င်ပ စ်ဒစ သက်ဆ ိုင်ရ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန် မ်ြီး 

ရိုံြီးမ  ြီးမှတစ်ဆင့်် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသ ိုို့ သတမ်ှတ်ခ က်မ  ြီးနှင့််အည  တည်ဒ  င်ခွင့််ပပ မ န်ို့ 

သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််က ို ဒလ  က်  ြီးရမည်။   



 
 

၄၁။ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးမှျူြီးသည် ပိုေ်မ ၄၀ အရ  ဘ ိုြီးဘွ ြီး 

ရ ပ်သ တည်ဒ  င် ွင့််လှစ်ရန် ခွင့််ပပ မ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး 

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််  ိုတဒ်ပြီးရန် ဒလ  က်  ြီးခ က်က ို သတ်မှတ်ခ က်မ  ြီးနှင့်် ည ညွတ်မှုရှ မရှ  

စစ်ဒဆြီးပပ ြီး တည်ဒ  ငခ်ွင့််ပပ မ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််  ိုတ်ဒပြီးရန် သင့်် မသင့်် 

သဒဘ   ြီးမှတ်ခ က်နှင့််အတူ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသ ိုို့ ဆက်လက်တင်ပပရမည်။   

၄၂။ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသည် -  

 (က)  ပိုေ်မ ၄၁ အရ တင်ပပခ က်က ို စ စစ်ပပ ြီး တည်ဒ  င်ခွင့််ပပ မ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီး 

လိုပ်က ိုင်ခွင့််  ိုတ်ဒပြီးရန် ခွင့််ပပ ပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီးပပ န ိုင်သည်။ 

 ိုတ်ဒပြီးရန် ခွင့််ပပ ပါက စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ  ြီး သတမ်ှတ်၍ ဒလ  က်  ြီးသူအ ြီး 

တည်ဒ  င်ခွင့််ပပ မ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််  ိုတ်ဒပြီးရမည်။ 

 ( ခ ) ပိုေ်မခွ  (က) အရ တည်ဒ  ငခ်ွင့််ပပ မ န်ို့ သ ိုို့မဟိုတ် လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််  

 ိုတ်ဒပြီးသည့််အခါ စ ြီးပွ ြီးဒရြီးအလ ိုို့ငှ  တည်ဒ  င် ွင့််လှစ်ပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် 

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ပခင်ြီးပ စ်ပါက သတမ်ှတ်  ြီးဒသ  အခဒ ကြီးဒငွက ို 

ဒပြီးသွင်ြီးဒစရမည်။ အကယ်၍ ဒစတန ့်ဝန် မ်ြီး ပရဟ တလိုပ်ငန်ြီးပ စ်ပါက  

သတမ်ှတ်  ြီးဒသ  အခဒ ကြီးဒငွက ို ကင်ြီးလွတ်ခွင့််ပပ ရမည်။   

၄၃။ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသည် - 

 (က) ပိုေ်မ ၄၂ အရ တည်ဒ  င်ခွင့််ပပ မ န်ို့  ိုတ်ဒပြီး  ြီးဒသ  ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ မ  ြီးက ို 

လည်ြီးဒက င်ြီး၊  လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််  ိုတ်ဒပြီး  ြီးဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှု 

ဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးလိုပ်ငန်ြီးမ  ြီးက ိုလည်ြီးဒက င်ြီး သတမ်ှတ်  ြီးဒသ  စည်ြီးကမ်ြီးခ က် 

မ  ြီးက ို လ ိုက်န ဒဆ င်ရွက်ပခင်ြီး ရှ  မရှ  စစ်ဒဆြီးပခင်ြီးနှင့်် ကက ြီး ကပ်ပခင်ြီးတ ိုို့က ို 

ဒဆ င်ရွက် ရမည်။                        

  ( ခ ) ပိုေ်မခွ  (က) ပါက စစမ  ြီးက ို ဒဆ င်ရွက်န ိုင်ရန် သက်ဆ ိုင်ရ  လူမှုဝန် မ်ြီး 

အရ ရှ မ  ြီးအ ြီး တ ဝန်ဒပြီးန ိုင်သည်။   

၄၄။ ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ တ ဝန်ခံပိုဂ္  လ်သည် - 

 (က) ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ  ကက ြီး ကပ်မှုဒက ်မတ က ို သတ်မှတခ် က်မ  ြီးနှင့််အည   ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး 

လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီး ဒဆ င်ရွက်ရမည်။  

 ( ခ ) ဘ ိုြီးဘွ ြီးမ  ြီးအ ြီး စ စစ်လက်ခံပခင်ြီး၊  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ပခင်ြီးတ ိုို့နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ 

သတမ်ှတ်  ြီးဒသ  စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ  ြီးက ို လ ိုက်န ဒဆ င်ရွက်ရန ်ကက ြီး ကပ်ရမည်။ 



 
 

 ( ဂ ) ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဒဆ င်ရွက်ခ က်မ  ြီးက ို သတမ်ှတ်ခ က်မ  ြီးနှင့််အည  

လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသ ိုို့ အစ ရင်ခံရမည်။   

အခနြ်ီး (၁၄) 

လူမှုဒရြီးအသငြ်ီးအ ွ ျို့မ  ြီးအ ြီး အသ အမှတ်ပပ လက်မှတ ်ိုတ်ဒပြီးပခင်ြီး 

၄၅။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ကူည ဒရြီးဆ ိုင်ရ  လူမှုဒရြီးအသင်ြီးအ ွ ျို့တစ်ခိုခိုသည် 

တည်ဆ အသင်ြီးအ ွ ျို့မ  ြီး မှတ်ပိုံတင်ပခင်ြီးဆ ိုင်ရ ဥပဒေအရ သက်ဆ ိုင်ရ  မှတ်ပိုံတင်ဒရြီးအ ွ ျို့က 

 ိုတ်ဒပြီးဒသ  မှတ်ပိုံတင်လက်မှတ်ရရှ လ င် ယင်ြီးမှတ်ပိုံတင်လက်မှတ်မ တတျူ ပူြီးတ ွ၍ အသ  

အမှတ်ပပ လက်မှတ် ိုတ်ဒပြီးရန် လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသ ိုို့ ဒလ  က်  ြီးန ိုင်သည်။   

၄၆။ လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသည် ပိုေ်မ ၄၅ အရ ဒလ  က်  ြီးခ က်က ို စ စစ်ပပ ြီး အသ အမှတ်ပပ  

လကမ်ှတ် ိုတ်ဒပြီးရန် ခွင့််ပပ ပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပငင်ြီးပယ်ပခင်ြီးပပ န ိုင်သည်။ ခွင့််ပပ ပါက 

စည်ြီးကမ်ြီးခ က်မ  ြီး သတ်မှတ၍် အသ အမှတ်ပပ လကမ်ှတ်  ိုတ်ဒပြီးရမည်။   

အခနြ်ီး (၁၅) 

ရန်ပိုဒံင ွ ဒူ  င်ပခငြ်ီး၊   နြ်ီးသ မြ်ီးပခင်ြီးနငှ့်် သိုြံီးစွ ပခင်ြီး 

၄၇။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး 

ဒ  က်ပံ့်ဒရြီး နှင့်် ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  

ရန်ပိုံဒငွက ို ဒအ က်ပါ ရဒငွမ  ြီးပ င့််  ူဒ  င်ရမည် - 

 (က) ပပည်ဒ  င်စို၏ ဘဏ္ဍ ရန်ပိုံဒငွမှ  ည့််ဝင်ဒငွ၊  

 ( ခ ) အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရ  အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ န ိုင်ငံရပ်ပခ ြီး၊ ဒေသတငွ်ြီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

ပပည်ပန ိုင်ငံမ  ြီးမှ ဒ  က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ  ြီး၊  

 ( ဂ ) ပပည်တွင်ြီးပပည်ပရှ  ဒစတန ရှင်မ  ြီး၊ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  

အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၏ ဒ  က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ  ြီး၊ 

 (ဃ) စ ြီးပွ ြီးဒရြီးအလ ိုို့ငှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး 

လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််အတွက် ဒပြီးသွင်ြီးဒသ ဒငွမ  ြီး၊ 

 ( င ) ရန်ပိုံဒငွမှရရှ သည့်် တရ ြီးဝင်တ ိုြီးပွ ြီးသည့််ဒငွမ  ြီး။   

၄၈။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် 

ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွ  န်ြီးသ မ်ြီးဒရြီးနှင့်် သိုြံီးစွ ဒရြီးဒက ်မတ က ို 

သင့််ဒလ  ်ဒသ ပိုဂ္  လ်မ  ြီးပ င့််  ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး လိုပ်ငန်ြီး တ ဝန်မ  ြီး သတမ်ှတ်ဒပြီးန ိုင်သည်။   



 
 

၄၉။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွ  န်ြီးသ မ်ြီးဒရြီးနှင့်် သိုံြီးစွ ဒရြီးဒက ်မတ သည် 

ရန်ပိုံဒငွက ို   န်ြီးသ မ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြံီးစွ ပခင်ြီးတ ိုို့နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးက ို ပပည်ဒ  င်စို 

စ ရင်ြီးစစ်ခ  ပ်ရိုံြီးနှင့်် ညြှ နှိုင်ြီးဒရြီးဆွ ၍ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၏ 

အတည်ပပ ခ က်ရယူပပ ြီး ယင်ြီးဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးနှင့််အည  လ ိုက်န ဒဆ င်ရွက်ရမည်။   

၅၀။ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ို မ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက် တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွက ို ဒအ က်ပါရဒငွမ  ြီးပ င့်် 

 ူဒ  င်ရမည် - 

 (က) တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ ဘဏ္ဍ ရန်ပိုံဒငွမှ  ည့််ဝင်ဒငွ၊  

 ( ခ ) အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရ  အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၊ န ိုင်ငံရပ်ပခ ြီး၊ ဒေသတငွ်ြီး အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

ပပည်ပန ိုင်ငံမ  ြီးမှ ဒ  က်ပံ့်ဒငွနှင့်် လှျူေါန်ြီးဒငွမ  ြီး၊  

 ( ဂ ) ပပည်တွင်ြီး ပပည်ပရှ  ဒစတန ရှင်မ  ြီး၊ လူမှုဒရြီးအ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီးနှင့်် 

အစ ိုြီးရမဟိုတ်ဒသ  အ ွ ျို့အစည်ြီးမ  ြီး၏ ဒ  က်ပံ့်ဒငွနှင့််လှျူေါန်ြီးဒငွမ  ြီး၊ 

 (ဃ) ရန်ပိုံဒငွမှရရှ သည့်် တရ ြီးဝင်တ ိုြီးပွ ြီးသည့််ဒငွမ  ြီး။   

၅၁။ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် 

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွ  န်ြီးသ မ်ြီးဒရြီးနှင့်် 

သိုြံီးစွ ဒရြီးဒက ်မတ က ို သင့််ဒလ  ်ဒသ ပိုဂ္  လ်မ  ြီးပ င့််  ွ ျို့စည်ြီးပပ ြီး လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီး သတ်မှတ် 

ဒပြီးန ိုင်သည်။   

၅၂။ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွ  န်ြီးသ မ်ြီးဒရြီးနှင့်် 

သိုြံီးစွ ဒရြီးဒက ်မတ သည် တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  

ရန်ပိုံဒငွက ို   န်ြီးသ မ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြံီးစွ ပခင်ြီးတ ိုို့နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးက ို တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်စ ရင်ြီးစစ်ခ  ပ်ရိုံြီးနှင့်် ညြှ နှိုင်ြီးဒရြီးဆွ ၍ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် 

သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး ဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၏ အတည်ပပ ခ က်ရယူပပ ြီး ယင်ြီးဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီး 

နှင့််အည  လ ိုက်န ဒဆ င်ရွက် ရမည်။   

၅၃။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် သက်ဆ ိုင်ရ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး 

သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်ရှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးအ ြီး ဒ  က်ပံ့်ဒရြီးနှင့််  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီးအတွက် 

လ ိုအပ်ပါက ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွမှ သင့််ဒလ  ဒ်သ  ဒ  က်ပံ့်ဒငွက ို 

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွသ ိုို့ ခွ ဒဝဒပြီးန ိုင်သည်။   



 
 

၅၄။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး 

ဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွက ို   န်ြီးသ မ်ြီးပခင်ြီး၊ သိုြံီးစွ ပခင်ြီးတ ိုို့နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ နှစ်စဉ်စ ရင်ြီးစစ်အစ ရင်ခံစ က ို 

ဘဏ္ဍ ဒရြီး စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးနှင့််အည  ဝန်ကက ြီးဌ နမှတစ်ဆင့်် ပပည်ဒ  င်စိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့သ ိုို့ တင်ပပရမည်။   

၅၅။ တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ သည် 

တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ် သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ  ရန်ပိုံဒငွက ို   န်ြီးသ မ်ြီးပခင်ြီး၊ 

သိုြံီးစွ ပခင်ြီးတ ိုို့နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ နှစ်စဉ်စ ရင်ြီးစစ် အစ ရင်ခံစ က ို ဘဏ္ဍ ဒရြီးစည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးနှင့််အည  

သက်ဆ ိုင်ရ  တ ိုင်ြီးဒေသကက ြီး သ ိုို့မဟိုတ် ပပည်နယ်အစ ိုြီးရအ ွ ျို့သ ိုို့ တင်ပပရမည်။   

၅၆။ ရန်ပိုံဒငွသ ိုို့ပ စ်ဒစ၊ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးနှင့်် အ ိုမင်ြီးမစွမ်ြီးသူမ  ြီးသ ိုို့ပ စ်ဒစ 

ဒ  က်ပံ့်လှျူေါန်ြီးဒသ  ပိုဂ္  လ် သ ိုို့မဟိုတ် အ ွ ျို့အစည်ြီးသည် ဝင်ဒငွခွန်ဒပြီးဒဆ င်ရ တွင် အဆ ိုပါ 

ဒ  က်ပံ့် လှျူေါန်ြီးဒသ ဒငွက ို နိုတ်ပယ်ခွင့််ရှ သည်။   

အခနြ်ီး (၁၆) 

ပပစမ်ှုနငှ့်် ပပစေ်ဏမ်  ြီး 

၅၇။ ဤဥပဒေအရ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးက ိုဒပြီးရမည့်် မည်သည့််ပိုဂ္  လ် သ ိုို့မဟိုတ် 

အ ွ ျို့အစည်ြီးမှ တ ဝန်ရှ သူ မည်သူမဆ ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုတစ်ဦြီးဦြီးက သက်ကက ြီးရွယ်အ ို သက်ဒသခံ 

ကတ်ပပ ြီးက ို ပပသပပ ြီး သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီး၏ အခွင့််အဒရြီးက ို ခံစ ြီးခွင့််ပပ ရန်ဒတ င်ြီးဆ ိုပခင်ြီးက ို 

ပငင်ြီးပယ်ဒ က င်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် လ စ်လ ျူရှုဒ က င်ြီး ပပစ်မှု င်ရှ ြီးစ ရင်ပခင်ြီးခံရလ င်   ိုသူက ို နှစ် 

နှစ် က် မပ ိုဒသ  ဒ  င်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊ အနည်ြီးဆိုံြီး က ပ်တစ်သ န်ြီးမ ှအမ  ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သ န်ြီးအ   

ဒငွေဏ် ပ စ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လိုံြီးပ စ်ဒစ ခ မှတ်ရမည်။   

၅၈။ မည်သူမဆ ို သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုက ို ခွ ပခ ြီးဆက်ဆံပခင်ြီး သ ိုို့မဟိုတ် မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီး 

ပပ ဒ က င်ြီး ပပစ်မှု င်ရှ ြီးစ ရင်ပခင်ြီးခံရလ င်   ိုသကူ ို နှစ်နှစ် က်မပ ိုဒသ  ဒ  င်ေဏ်ပ စ်ဒစ၊ 

အနည်ြီးဆိုံြီး က ပ် တစ်သ န်ြီးမှ အမ  ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သ န်ြီးအ   ဒငွေဏ်ပ စ်ဒစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လိုံြီး 

ပ စ်ဒစ ခ မှတ်ရမည်။   

၅၉။ မည်သူမဆ ို ပိုေ်မ ၄၂ အရ တည်ဒ  င်ခွင့််ပပ မ န်ို့မရှ ဘ  စ ြီးပွ ြီးဒရြီးအလ ိုို့ငှ  ဘ ိုြီးဘွ ြီးရ ပ်သ က ို 

ပ စ်ဒစ၊ လိုပ်ငန်ြီးလိုပ်က ိုင်ခွင့််မရှ ဘ  စ ြီးပွ ြီးဒရြီးအလ ိုို့ငှ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ို  ကည့််ရှုဒစ င့််ဒရှ က်ဒရြီး 

လိုပ်ငန်ြီး တစ်ခိုခိုက ိုပ စ်ဒစ လိုပ်က ိုင်ဒ က င်ြီး ပပစ်မှု င်ရှ ြီးစ ရင်ပခင်ြီးခံရလ င်   ိုသူက ို အနည်ြီးဆိုံြီး 

က ပ်တစ်သ န်ြီးမှ အမ  ြီးဆိုံြီး က ပ်ဆယ်သ န်ြီးအ   ဒငွေဏ်ခ မှတ်ရမည်။ 

 



 
 

အခနြ်ီး (၁၇) 

အဒ ွဒ  ွ

၆၀။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ ၊ ဆပ်ဒက ်မတ ၊ 

ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၏ န ိုင်ငံ့်ဝန် မ်ြီးမဟိုတ်ဒသ  အ ွ ျို့ဝင်မ  ြီးနှင့်် လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ မ  ြီးသည် 

ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို  မ်ြီးဒဆ င်ဒနသည့််အခ  န်တငွ် ပပည်သူို့ဝန် မ်ြီးပ စ်သည်ဟို 

မှတ်ယူရမည်။   

၆၁။ သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုအ ြီး မတရ ြီးပပ က င့််ပခင်ြီးနှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ မတရ ြီးပပ ခံရသူ 

က ိုယ်တ ိုင်ပ စ်ဒစ၊ ပမင်ဒတွျို့သူ မည်သူတစ်ဦြီးတစ်ဒယ က်ကပ စ်ဒစ၊ သက်ဆ ိုင်ရ  ရ စခန်ြီးသ ိုို့ 

နှုတ်ပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ စ ပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊  ိုန်ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ 

လူက ိုယ်တ ိုင်ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး သတင်ြီးဒပြီး တ ိုင် က ြီးန ိုင်သည်။  

၆၂။ ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ ၊ လိုပ်ငန်ြီးဒက ်မတ ၊ ဆပ်ဒက ်မတ ၊ 

ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ အ ွ ျို့ဝင်မ  ြီးနှင့်် လူမှုဝန် မ်ြီးအရ ရှ မ  ြီးသည် ဤဥပဒေပါ 

လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီး နှင့််စပ်လ ဉ်ြီး၍ လ ိုအပ်ပါက အဒဆ က်အအိုံမ  ြီးအတွင်ြီးသ ိုို့ 

အသ ဒပြီးအဒ က င်ြီး က ြီးပပ ြီး ဝင်ဒရ က်  ကည့််ရှုစစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊ သက်ဆ ိုင်သည့်် ပိုဂ္  လ်မ  ြီးက ို 

ဒခေါ်ယူစစ်ဒဆြီးပခင်ြီး၊ လ ိုအပ်ဒသ စ ရွက်စ တမ်ြီး အဒ  က်အ  ြီးမ  ြီးက ို  ကည့််ရှုစစ်ဒဆြီးပခင်ြီးနှင့်် 

တင်ပပဒစပခင်ြီးတ ိုို့ ပပ န ိုင်သည်။    

၆၃။    ဤဥပဒေပါ ပပစ်မှုမ  ြီးက ို ရ အဒရြီးယူပ ိုင်ခွင့််ရှ ဒသ  ပပစ်မှုမ  ြီးအပ စ် သတ်မှတ်သည်။  

၆၄။ ဤဥပဒေပါ ပပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ပ င့်် တရ ြီးစွ ဆ ိုရ တွင် ဝန်ကက ြီးဌ န၏ ကက  တင်ခွင့််ပပ ခ က်က ို 

ရယူရမည်။   

၆၅။ ဤဥပဒေအရ ဒပြီးအပ်ဒသ  သက်ကက ြီးရွယ်အ ိုဆ ိုင်ရ လိုပ်ငန်ြီးတ ဝန်မ  ြီးက ို သဒဘ ရ ိုြီးပ င့်် 

ဒဆ င်ရွက်သည့်် ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ နှင့်် ဒေသဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ  

အ ွ ျို့ဝင်တစ်ဦြီးဦြီး သ ိုို့မဟိုတ် ဤဥပဒေအရ  ွ ျို့စည်ြီးတ ဝန်ဒပြီးအပ်ပခင်ြီးခံရသည့်် အ ွ ျို့ဝင် သ ိုို့မဟိုတ် 

ပိုဂ္  လ်တစ်ဦြီးဦြီးအဒပေါ် တရ ြီးမဒ က င်ြီးပ င့််ဒသ ်လည်ြီးဒက င်ြီး၊ ပပစ်မှုဒ က င်ြီးပ င့််ဒသ ် 

လည်ြီးဒက င်ြီး အဒရြီးယူပခင်ြီးမပပ ရ။   

၆၆။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌ န်ြီးခ က်မ  ြီးက ို အဒက င်အ ည်ဒ  ် ဒဆ င်ရွက်ရ တွင်- 

 (က) ဝန်ကက ြီးဌ နသည် နည်ြီးဥပဒေမ  ြီးနှင့်် စည်ြီးမ ဉ်ြီးမ  ြီးက ို ပပည်ဒ  င်စိုအစ ိုြီးရအ ွ ျို့၏ 

သဒဘ တူည ခ က်ပ င့််  ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 



 
 

 ( ခ ) ပမန်မ န ိုင်ငံသက်ကက ြီးရွယ်အ ိုမ  ြီးဆ ိုင်ရ ဒက ်မတ နှင့်် ဝန်ကက ြီးဌ နတ ိုို့သည် အမ န်ို့ 

ဒ က ်ပင စ ၊ အမ န်ို့၊ ညွှန် က ြီးခ က်နှင့််လိုပ် ိုံြီးလိုပ်နည်ြီးမ  ြီးက ို  ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

 ( ဂ ) လူမှုဝန် မ်ြီးဦြီးစ ြီးဌ နသည် အမ န်ို့နှင့််ညွှန် က ြီးခ က်မ  ြီးက ို   ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။  

 

ပပည်ဒ  င်စိုသမမတပမန်မ န ိုင်ငံဒတ ်  ွ ျို့စည်ြီးပိုံအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လကမ်ှတ်ဒရြီး   ိုြီးသည်။ 

 

 

 (ပိုံ)  င်ဒက  ် 

 န ိုင်ငံဒတ ်သမမတ 

 ပပည်ဒ  င်စိုသမမတပမန်မ န ိုင်ငံဒတ ် 

   


