
ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးဥပ ဒြပ ာန်း 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးဥပ ဒ 

(၂ဝ၁၂ခနစှ်၊ြပည် ထာင်စလတ် တာ်ဥပ ဒအမှတ်၁။) 

၁၃၇၃ခနှစ်၊တ ပါငး်လဆန်း၃ရက် 

(၂ဝ၁၂ခနစှ်၊ ဖ ဖာဝ်ါရလီ ၂၄ ရက)် 

နိဒါန်း 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒပဒ်မ၂၈၉တွင် ရပကွ်က် သိမ့ဟတ် ကျးရွာ 

အပ်စ၏ အပ်ချုပ် ရးကိရပ်ရွာက ကည်ညို လးစား ပီး သိက္ခာသမာဓရိှိသည့်ပဂ္ဂုလ်တစ်ဦးဦးအား ဥပ ဒနှင့်အည ီ

ခန်အ့ပ်တာဝန် ပး ဆာငရွ်က် စရမညဟ် ြပ ာန်းထားသည့်အ လျာက် ယင်းသိခ့န်အ့ပ်တာဝန် ပး ပီး ရပ်ကွက် 

သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ၏ အပ်ချုပ် ရးဆိင်ရာလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင်ရန ်

အလိင့ှာ ြပည် ထာင်စ လတ် တာသ်ည်ဤဥပ ဒကိ ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

အခနး်(၁) 

အမညန်ငှ့်အဓပိ္ပာယ် ဖာြ်ပချက် 

၁။ ဤဥပ ဒကိရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပစ်အပ်ချုပ် ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည။် 

၂။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ အာက်ပါစကားရပမ်ျားသည် ဖာ်ြပပါအတိင်းအဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စရမည-် 

(က) ရပ်ကွက် ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်နိမိတ်အတွင်းရပ်ကွက် အြဖစ်ဤဥပ ဒအရနယ်နိမတ်ိ 
သတ်မှတ် ဖဲွ စ့ည်းသည့် ဒသကိဆိသည။် 

(ခ) ကျးရာွ ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ်နိမိတ်အတွငး်ပါဝငြ်ခင်းမရှိသည့် နယ် ြမတွင် ကျးရွာ 
အြဖစ် ဤဥပ ဒအရနယ်နိမတိ်သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်းသည့် ဒသကိဆိသည်။ 

(ဂ) ကျးရာွအပ်စ ဆိသည်မှာ ကျးရွာတစ်ရွာကိြဖစ် စ၊ ကျးရွာအများကိစစည်း၍ြဖစ် စ ကျးရွာ 
အပ်စအြဖစ် ဤဥပ ဒအရ နယ်နိမိတ် သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်းသည့် ဒသကိ ဆိသည်။ 

(ဃ) မို  ့ ဆိသည်မှာသက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်များကိစစညး်၍မိုအ့ြဖစ် ဤဥပ ဒအရနယ်နိမိတ်သတ်မှတ် 
ဖွဲ စ့ည်းသည့် ဒသကိဆိသည်။ 

(င) မို န့ယ် ဆိသညမှ်ာ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်များကိြဖစ် စ၊ သက်ဆိင်ရာ ကျးရာွအပ်စများနှင့် မို ကိ့ 
ြဖစ် စစစညး်၍မို န့ယ်အြဖစ ်ဤဥပ ဒအရနယနိ်မတ်ိ သတ်မှတ်ဖွဲ စ့ည်းသည့် ဒသကိဆိသည်။ 

(စ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စစာ ရး ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာ 
အပ်စတွင ် နိင်င့ဝနထ်မ်းအြဖစ ် အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာနက ခန်အ့ပ်ထား သာ စာ ရး 
ဝန်ထမ်းကိ ဆိသည်။ 

(ဆ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် 
ကျးရာွအပ်ချုပ် ရး လပ်ငန်းများကိ ဆာင်ရွက်ရန် ဤဥပ ဒအရ ခန်အ့ပ်တာဝန် ပးြခင်းခရ သာ 
ပဂ္ုိဂ လ်ကိဆိသည။် 
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(ဇ) မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူး ဆိသည်မှာ မို န့ယအ် ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန အပ်ချုပ် ရးမှူးကိ 

ဆိသည်။ 

(ဈ) ခရိင်အပ်ချုပ် ရးမှူ း ဆိသညမ်ှာခရိင်အ ထွ ထွအပခ်ျုပ် ရးဦးစီးဌာနအပ်ချုပ် ရးမှူ းကိဆိသည်။ 

(ည) အမ်ိ ထာင်ဦးစးီ ဆိသည်မှာ သက်ဆိင်ရာဥပ ဒအရ သတ်မှတ်ထား သာ အိမ် ထာင်စဦး ရ စာရငး် 
ပစတွင် အိမ် ထာင်ဦးစီးအြဖစ် ဖာ်ြပထားြခင်းခရသူကိဆိသည်။ 

အခနး်(၂) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စများဖွဲ စ့ည်း ရး 

၃။ သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ်ြပည်နယ်ဝန် ကီးချုပ်က ြဖစ် စ၊ နြပည် တာ် ကာင်စီက ြဖစ် စ 
ထာက်ခ တင်ြပချက်အရ နိင်င တာ်သမ္မတ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့်ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့ ြပည်ထဲ ရး 
ဝန် ကီးဌာနသညအ်မနိ် ့ ကာ်ြငာစာထတ်ြပန်လျက်- 

(က) မို န့ယ်နမိိတ်အတွင်း ရပ်ကွက်များကိဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် အမည် ြပာင်းလဲြခင်း 
ြပုနိင်သည်။ 

(ခ) မို န့ယ် နိမတ်ိြပင်ပတွင် ကျးရာွများဖွဲ စ့ညး်ြခငး်၊ ြပငဆ်ငြ်ခငး်သိမ့ဟတ် အမည် ြပာင်းလဲြခင်း 
ြပုနိင်သည်။ 

(ဂ) ပဒမ်ခွဲ(ခ)အရ ဖွဲ စ့ည်းသည့် ကျးရွာတစ်ရွာကိြဖစ် စ၊ ကျးရွာအများကိစစည်း၍ြဖစ် စ၊ ကျးရွာ 
အပ်စ အြဖစ်ဖဲွ စ့ည်းြခငး်၊ ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် အမည် ြပာင်းလဲြခင်းြပုနိင်သည်။ 

(ဃ) ပဒမ်ခွဲ(က)အရ ဖွဲ စ့ည်းသည့်ရပ်ကွက်များကိစစညး်၍ မို သ့ိမ့ဟတ်မို န့ယအ်ြဖစ် ဖွဲ စ့ည်းြခငး်၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ်အမည် ြပာင်းလဲြခငး် ြပုနိငသ်ည်။ 

(င) ရပ်ကွက်များကိြဖစ် စ၊ ကျးရွာအပ်စနှင့် မို မ့ျားကိြဖစ် စ စစညး်၍ မို န့ယအ်ြဖစ်ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ 
ြပင်ဆင်ြခင်း သိမ့ဟတ် အမည် ြပာင်းလဲြခင်းြပုနိင်သည်။ 

၄။ မို မ့ျားအက်ဥပ ဒ (၁၉ဝ၇ခနစ်ှ၊ြမနမ်ာနိငင်အက်ဥပ ဒအမတ်ှ၃)နငှ့် ကျးရွာအက်ဥပ ဒ  (၁၉ဝ၇ခနစှ်၊ 
ြမနမ်ာနင်ိငအက်ဥပ ဒအမတ်ှ၆)အရ သတ်မှတ်ထား သာ မို ၊့ ရပကွ်က်၊ ကျးရာွအပ်စနှင့် ကျးရွာများသည် 
ဤဥပ ဒအရ ြပင်ဆင်ဖဲွ စ့ည်းြခင်းမြပုသ ရွသ့တ်မတှ်သည့် မို ၊့ ရပ်ကွက်၊ ကျးရာွအပစ်နှင့် ကျးရာွများ 
ြဖစ်သည်ဟမှတ်ယူရမည်။ 

၅။ အာက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်ြပည့်စရမည်- 

(က) နိင်ငသားမဘိနှစ်ပါးမှ မွးဖွား သာနိင်ငသားြဖစြ်ခင်း၊ 

(ခ) အသက၂်၅နစှ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဂ) သင့်တင့် သာပညာအရည်အချင်းရှိသူြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဃ) စားဝတ် န ရးဖူလမရှိသူြဖစ်ြခင်း၊ 

(င)  သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပစ်အတွင်း တစ်ဆက်တညး် အနည်းဆးဆယ်နှစ် 
နထိင်လျက် ရှိသူြဖစ် ပးီ လက်ရိှတာဝန်ထမ်း ဆာငခ်ျိနတွ်ငသ်က်ဆိငရ်ာ ရပက်ကွသိ်မ့ဟတ် 
ကျးရာွ အပ်စတွင် အမှန်တကယ် နထိင်မည့်သူြဖစ်ြခင်း၊ 
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ခင်းချက်။ ဒသခအငိမ်းစားဝနထ်မ်းြဖစပ်ါက သက်ဆိင်ရာရပကွ်က်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း 

နထိင်သည့်ကာလကိ လာ့ ပါ့စဉ်းစားနိင်သည်။ 

(စ) ရပ်ရွာကကည်ညို လးစား ပီးသိက္ခာသမာဓိရှိသူြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဆ) ကျန်းမာ ရး ကာင်းမွန် ပီး ပးအပ်သည့်တာဝန်ကိထမ်း ဆာငန်ိင်စွမ်းရှိသူြဖစ်ြခင်း၊ 

(ဇ) နိင်င တာ်နှင့်ရပ်ရာွ ဒသ၏ အကျိုးကိ စတနာထက်သန်စွာြဖင့် တာဝန်ထမး် ဆာငရ်န ် ဆန္ဒရှိသူ 
ြဖစ်ြခငး်၊ 

(ဈ) အတူ နမိသားစဝင်များသည်လည်း အကျင့်စာရိတ္တ ကာငး်မနွ် ပးီ ရိးသား ြဖာင့်မတ်သူများြဖစ်ြခငး်၊ 

(ည) တာဝန်ထမ်း ဆာင်ဆဲ အစိးရဝန်ထမး် မဟတ်ြခင်း၊ 

(ဋ) လက်နက်ကိင်အဖွဲအ့စည်းဝင် မဟတ်ြခင်း၊ မတရားအသင်းအဖွဲ မ့ျား၌ပါဝင်သူ၊ ဆက်သယ်ွသူ 
မဟတ်ြခင်း။ 

အခနး်(၄) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းခန်အ့ပ်တာဝန် ပးြခငး် 

၆။ မို န့ယအ်ပခ်ျုပ် ရးမှူ းသည် ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း ရးွချယရ်ာတွင် ကီးကပ် 
နိင် ရးအတွက် ယင်းတာဝန်ကိ ထမ်း ဆာင်ရန်ဆန္ဒရှိ သာရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အတွင်းရှိ 
အများကည်ညို  လးစား ပီး သဇာတိက္က မရိှသည့် ရပ်မရိပဖ်ငါးဦးကိ ရွးချယ်၍ကီးကပ် ရးအဖွဲ  ့ အြဖစ် 
တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ 

၇။ ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် - 

(က) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်းရှိ အိမ် ြခစာရင်းကိ ရယူ၍သတ်မှတ်ထား သာ 
နည်းလမ်းများ နှင့် အညီရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအလိက်ဆယအ်ိမစ် အစအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

(ခ) ဆယ်အိမ်စအသီးသီး၌ နထိင် သာအိမ် ထာင်ဦးစီး သိမ့ဟတ် အသက်၁၈နစှ်ြပည့် ပီးသည့် 
အိမ် ထာင်စ ကိယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီအား စစည်း၍ယငး်တိ ့ ရွးချယ်မည့်ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် 
ကျးရာွအပစ် အပခ်ျုပ် ရးမှူ းအတွက် ပဒ်မ၅တွင် သတ်မှတ်ထား သာ အရည်အချင်းများကိ 
ရှင်းလင်း ြပာကားရမည်။ 

(ဂ) ဆယ်အိမ်စတစ်စတငွ် ပါဝင် သာသက်ဆိင်ရာ အိမ် ထာင်ဦးစီးများက မိမတိိဆ့ယ်အိမ်စတွင် 
နထိင်သူများ အနက်မှသတ်မှတ်အရည်အချငး်များ နငှ့်ြပည့်စသည့် ပဂ္ိုဂ လ်တစ်ဦးအား လို ဝ့ှက်ဆန္ဒ 
မဲ ပး၍ ရွးချယ်ြခငး်ခရသူ၏ အမည်စာရင်းနငှ့်ကိယ် ရးအချက်အလက်တိကိ့ တငြ်ပ စရမည်။ 

(ဃ) ဆယ်အိမစ်တစ်စစအီလိက် ရွးချယ်ြခင်းခရသည့်ပဂ္ဂုလ်အသီးသီးကိ သတ်မတ်ှအရညအ်ချင်းများ 
နှင့်ြပည့်စြခင်း ရှိမရှိ စိစစ်ရမည်။ သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့်ြပည့်စသူများကိ ဆယ်အိမ်စ 
ကိယ်စားလှယ်များအြဖစ် အမညစ်ာရငး် ြပုစရမည်။ 

(င) ပဒမ်ခွဲ (ဃ)အရ ြပုစသည် ့ အမည်စာရင်း ပါဆယ်အိမစ်ကယ်ိစားလှယ် တစ်ဦးချင်းကြဖစ် စ၊ 
တစ်ဦးထက် ပိသူများကြဖစ် စ မိမတိိအ့နက်မှရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း 
အြဖစ် ခန်အ့ပ်တာဝန် ပးရနအ်ဆိြပုလိ သာ ပဂ္ဂုလ်၏အမည်ကိတင်သွင်း စ ပီး ယင်းတိ၏့ 
အမည်စာရင်းကိ ြပုစရမည်။ 
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(စ) ပဒမ်ခွဲ(င)အရ ြပုစ သာ အမည်စာရင်းပါပဂ္ဂုလ်များအနက်မရှပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 

အပ်ချုပ် ရးမှူး တစ်ဦးကိ ဆယ်အိမ်စကိယ်စားလှယ်များအားလးက လ ို ဝ့ှက်ဆန္ဒမဲ ပး၍ ရွးချယ် 
စရမည်။ရရှိ သာမဲစာရင်းကိ ရတွက်၍ ကညာရမည်။ 

(ဆ) ပဒမ်ခွဲ(စ)အရ ရွးချယ်ရရှိ သာ ဦးစား ပးအစီအစဉ်ကိြပုစ ပးီ လို ဝ့ှက်ဆန္ဒမဲအများဆး ရရိှ သာ 
ပဂ္ုိဂ လ်၏ အမည်စာရင်းနှင့်ကိယ် ရးအချက်အလက်တိကိ့ မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူ းထ တင်ြပရမည်။ 

၈။ မို န့ယအ်ပခ်ျုပ် ရးမှူ းသည် ကီးကပ် ရးအဖွဲက့တငြ်ပ သာ အမည်စာရင်းပါပဂ္ဂုလ်ကိ စိစစ် ပီး ပဒမ်၅ပါ  
အရည်အချင်းများနငှ့်ြပည့်စပါက ခရိင်အပ်ချုပ် ရးမှူး၏အတည်ြပုချက်ြဖင့် ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာ 
အပစ် အပ်ချုပ် ရးမှူးအြဖစ်ခန်အ့ပ် တာဝန် ပးရမည်။ 

၉။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ သက်တမ်းသည ် ြပည်သူလ့တ် တာ၏် သက်တမ်းနှင့်
 အညီြဖစ်သည်။ ယင်း၏သက်တမ်းသည်သးကိမ်ထက်မပိ စရ။  

၁ဝ။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးသည် နိင်င ရးပါတီတစ်ခခ၏အဖွဲ ဝ့ငြ်ဖစလ်င် ရပ်ကွက် 
သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းအြဖစ် ခန်အ့ပတ်ာဝန် ပးြခငး်ခရသည့် နမ့ှစ၍ မမိိတာဝန် 
ထမ်း ဆာင်စဉ် သက်တမ်းအတင်ွး ယင်းပါတီအဖွဲ အ့စည်း၏ ပါတီလပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆာငရ်က်ွြခငး် 
မြပုရ။ 

အခန်း(၅) 

လိက်နာ စာင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်များ 

၁၁။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးသည ်လပင်နး်တာဝနမ်ျားကိ ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက်ပါ 
ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီကျင့်သး ဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) လပ်ငန်းတာဝန်များကိဥပ ဒ၊ နညး်ဥပ ဒများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လပ်ထးလပ်နည်း၊ အမိန် ့
ညန်ကားချက် များနငှ့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ခ) လပ်ပိင်ခွင်က့ိ အလွဲသးစားြပုြခင်း၊ အရှိန်အဝါကိအသးြပုြခင်း၊မသမာမြပုြခင်းနှင့် မ လျာ်သဇာ 
သးြခင်းတိမ့ှ ရှာင်ကဉ်ြခင်း၊ 

(ဂ) ဥပ ဒနှင့်အညီ ပးအပသ်ည့်လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ကျပွန်စွာထမ်း ဆာင်ြခငး်။ 

အခန်း(၆) 

လပင်နး်အ ြခခမမူျား 

၁၂။ ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပခ်ျုပ် ရးမှူ းသည် လပင်နး်တာဝနမ်ျား ဆာင်ရွက်ရာတွင် အာက်ပါ 
အ ြခခမမူျားနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) ြပည် ထာင်စမ ပို ကွဲ ရး၊ တိင်းရင်းသားစည်းလးညီညတ်ွမ မပိုကွဲ ရးနှင့် အချုပ်အြခာအာဏာ 
တည်တ့ ခိင် မဲ ရး တိကိ့ လိက်နာ စာင်ထ့ိနး်ြခင်း၊ 

(ခ) ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ် ဖဲွ စ့ညး်ပအ ြခခဥပ ဒပါနင်ိငသားများ၏ မလူအခငွ့်အ ရး 
များကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ 

(ဂ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ နြပည်သူများ အးချမ်းတည် ငိမစ်ွာ လပ်ကိင် နထိင်နငိ် စြခငး်၊ 

(ဃ) ရပ်ရွာ ဒသဓ လ့ထးတမ်းစဉ်လာနှင့်လူမျို းနွယ်စများ၏ဓ လ့ထးတမ်းများကိအ လးထားြခငး်၊ 
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(င) အများြပည်သူအကျိုးနှင့် ဒသခြပညသူ်များ၏ အကျိုးကိလတ်တ လာ ထိခိက် စသည့် ဘး 

အန္တရာယ်များ ကျ ရာက်သြဖင့် အ ရး ပ အ ြခအ န ပ ပါက်သည့်အခါ ဒသခြပည်သူ များနှင် ့
ပူး ပါင်း ဆာငရ်ွက်သည့် လပ်ငန်းတိင်းသည်ယင်းတိအ့တွက် အ ရးကးီ ပီး တိက်ရိက်အကျို းြပု 
သည့် လပင်န်းြဖစ် စရမည့်အြပင ် ဒသခြပည်သူများအ ပ ကီး လး သာ ဝန်ထပဝ်န်ပိး မြဖစ် 
စရန် အ လးထား ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(စ) မိမ၏ိလပ်ငန်း ဆာငရ်ွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉး်၍တာဝန်ယူမနှင့်တာဝနခ်မရှိြခင်း၊ 

(ဆ) ဤဥပ ဒပါ လပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်စပလ်ျဉ်း၍သက်ဆိင်ရာဌာန၊ အဖွဲအ့စညး်များ၏အကဉာဏ် 
ရယူြခင်းနှင့် ပးူ ပါငး် ဆာငရ်က်ွြခငး်။ 

အခနး်(၇) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏လပ်ငနး်တာဝန်များ 

၁၃။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရာွအပစ်အပခ်ျုပ် ရးမှူးသည် အာကပ်ါလပ်ငန်းတာဝန်များကိဥပ ဒ၊လပထ်း
 လပန်ည်းများနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ရမည-် 

(က) လြခု ရး၊တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ ရပ်ရွာ အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ြပည်သူအ့ကျိုးြပု ဆာင်ရွက် ရး၊ 

(ခ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာ အပ်စအတွင်း နထိင်သူများ၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရးဆိင်ရာ 
လပင်နး်တာဝနမ်ျား ဆာငရ်က်ွြခငး်၊ 

(ဂ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွငး် နထိင်သူများ၏ အခွင့်အ ရးကိ ကာကွယ် 
စာင့် ရှာက်ြခင်း၊ 

(ဃ) ကျးလက် ဒသဖွ ဖ့ိုး ရးနှင် ့ဆင်းရနဲွမ်းပါးမ လာ့ချ ရးဆိင်ရာ လပင်နး်များကိ အ ကာငအ်ထည ်
ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင်ပ့ပိးကူညီြခငး်၊ 

(င) မခင်းများနှင့်ဒစရိက်မများ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊သတငး် ပးတိင်ကားြခင်း၊ ဖမ်းဆီးအ ရးယူြခငး်များနှင့် 
စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာနအဖွဲ အ့စည်းများအားသတင်းပိြ့ခငး်နှင့်ကူညီြခင်း၊ 

(စ) ြပည် ထာင်စအစိးရ၊သက်ဆိင်ရာ တိင်း ဒသကီးသိမ့ဟတ်ြပည်နယ်အစိးရ၊ နြပည် တာ် ကာင်စ ီ
နှင့် ကယ်ိပင်ိအပ်ချုပ်ခငွ့်ရတိငး် သိမ့ဟတ် ကိယ်ပိင်အပ်ချုပ်ခငွ့်ရ ဒသ ဦးစီးအဖွဲ တိ့က့ြဖစ် စ၊ 
ယင်းတိ၏့ တာဝန် ပးချက်အရအစိးရဌာန၊ အဖွဲအ့စည်းကြဖစ် စဦးစီးကျင်းပသည့် အခမ်းအနား 
များနှင့်ပဲွများ မှအပ အခမ်းအနားများ၊ အများြပည်သူသိ ့ ဖျာ် ြဖသည့်ပွဲများ၊ ြပပွဲများ၊ ပို င်ပွဲများ၊ 
ရိးရာဓ လ့အရပွဲများ ကျငး်ပခွင့်အမိန် ့ တာငး်ခြခငး်နှင့် စပ်လျဉး်၍ သက်ဆိင်ရာ မို န့ယ် 
အပ်ချုပ် ရးမှူးထ သ ဘာထားမှတ်ချက်တငြ်ပြခငး်၊ ကျငး်ပခငွ့်မရှိဘဲြဖစ် စ၊ သတ်မှတ်ထား သာ 
စည်းကမ်းချက်ကိ မလိက်နာဘြဲဖစ် စအခမ်းအနား ကိစ္စများအပါအဝငပ်ွဲကျငး်ပပါက အ ရးယူရန် 
တင်ြပြခင်း၊ 

(ဆ) အြခားရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပစ်မှ ညဉ့်အိပ်ညဉ့် နလာ ရာက် တည်းခိ သာ ဧည့်သည်များ 
အတွက် ဧည့်စာရငး်တိင်ကားြခင်းကိ လက်ခြခင်း၊ခွင့်ြပုြခင်း၊ ဧည့်စာရင်း စစ် ဆးြခင်း၊ ဧည့်စာရင်း 
တိင်ကားရနပ်ျက်ကွက်လင်အ ရးယြူခင်း၊ 

(ဇ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအတွငး် နထိင်သူမဟတ် သာ မသကာဖွယ် သူစိမ်း တွရ့ှိပါက 
သက်ဆိင်ရာ သိ ့သတင်းပိြ့ခင်းနှင့်ထူးြခားြဖစစ်ဉ်များကိအချိန်နှင်တ့စ် ြပးညီအစီရင်ခြခင်း၊ 
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(ဈ) အသချဲ စ့က် ဖငွ့်ခွင့် တာင်းခြခင်းကိ စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ခွင့်ြပုြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ 

အသချဲ စ့က်ဖွင့်သူ သိမ့ဟတ် စည်းကမ်း ဖာက်ဖျက်သူအား အ ရးယြူခငး်၊ အ ရးယူရန် အ ကာင်း 
ကားြခငး်၊ 

(ည) ဘိလိယက်ခနှင့်ဘိလိယကခ် က့ဲသိ ့ သာ အများြပည်သူနှင့်သက်ဆိင်သည့် ဖျာ် ြဖမ၊ အပန်း ြဖ 
အနားယူမ လပင်နး်များတည် ထာငခ်ငွ့် တာငး်ခလာပါက သ ဘာထားမှတ်ချက်ြဖင့် သက်ဆိင်ရာ 
သိ ့ တင်ြပြခင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲဖွင့်လှစ်လင်ြဖစ် စ၊ စည်းကမ်းချက် မလိက်နာလင် ြဖစ် စ 
အ ရးယူြခင်း၊ အ ရးယူရန် အ ကာင်းကားြခင်း၊ 

(ဋ) အများြပည်သူဆိင်ရာ နရာတွင် လာင်းကစားြခင်းကိ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ အ ရးယူနိင်ရန ် အ ကာင်း 
ကားြခငး်၊ 

(ဌ) လာင်းကစားအိမ်သိ ့ဝင် ရာက်ရှာ ဖြွခင်း သိမ့ဟတ် ရှာ ဖွရန ်ဝရမး်ထတ် ပးြခင်း၊ 

(ဍ) လက်ပူးလက်ကပ် ဖမ်းဆီးရမိြခင်း မရိှ သာ သတငး် ကျာ် စာသည့် လူဆိး၊ သူခိးများအား 
ဖမ်းဆီးြခငး်၊ အ ရးယူရန် အ ကာင်းကားြခင်း၊ 

(ဎ) တရားဥပ ဒစိးမိး ရးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်း ရးအတွက် စစ် ဆးရန်လိအပ် သာ နရာများကိ 
အခါ  အား လျာ်စာွ စစ် ဆးြခင်း၊ 

(ဏ) လမ်းများ၊ အများြပည်သူဆိင်ရာ နရာများတွင် အများြပည်သူအား အ နှာင့်အယှကြ်ဖစ် စရန်၊ 
အန္တရာယ် ြဖစ် စရန်၊ ထိခိက်နစန်ာ စရန်ြပုလပမ်အတွက် လည်း ကာင်း၊ ခိက်ရန်ြဖစ်ပွားမကိ 
လည်း ကာင်း၊ ခွင့်ြပုချက်မရှိ သာ လက်နက်ခယဲမး်များ ကိင် ဆာငမ်ကိလည်း ကာင်း 
တားြမစ်ြခင်း၊ ယင်းသိတ့ားြမစ်သည်ကိ လိက်နာြခင်းမရှိပါကဖမ်းဆီးြခင်း၊ ဖမ်းဆီးရန် အ ကာင်း 
ကားြခငး်၊ 

(တ) နိင်ငြခားသားဝင်ထွက်သွားလာမကိသက်ဆိင်ရာသိသ့တင်း ပးပိြ့ခင်း၊ 

(ထ) မိမိ ရှ တ့ွင် ြဖစ်ပာွး သာ ြပစ်မနှင့်စပ်လျဉး်၍ ြပစ်မကျူးလွနသ်အူား ကိယ်တင်ိဖမ်းဆီးြခင်း 
သိမ့ဟတ် ဖမ်းဆီး စြခင်း၊ ယင်းသိဖ့မ်းဆီးခရသူကိအ ရးယူရန် သက်ဆိင်ရာသိ ့ အ ကာင်း 
ကားြခငး်၊ 

(ဒ) ကူးစက် ရာဂါ ကိုတင်ကာကွယ် ရး၊ မီး ဘးကာကွယ် ရးနှင့်မီး ငိမး်သတ် ရး၊ အများြပည်သူ 
တိအ့ား နှာင့်ယှက်မမှတားဆီး ရးတိကိ့ညန်ကားချက်နှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဓ) ဖွား သမှတ်ပတင်စာရင်းနငှ့် အိမ် ထာင်စ ြပာင်း ရထွ့က်ခွာြခင်း၊ ြပာင်း ရ ့ ရာက်ရှိြခင်းနှင့် 
လူဦး ရ စာရင်းများြပုစြခင်း၊ 

(န) လူနှင့်တိရ စ္ဆာန်များတွင် ကူးစက် ရာဂါြဖစပွ်ားပါက သက်ဆိင်ရာသိ ့သတငး်ပိြ့ခငး်၊ တိရ စ္ဆာနမ်ျား 
စနစ်တကျ မွးြမူရန် စညး်ကမး်သတ်မှတ်ြခင်း၊ သတ်ြဖတ်ခွင့်မရှိဘဲြဖစ် စ၊ စည်းကမ်းနငှ့်မညဘီဲ 
ြဖစ် စ က ဲနွားသတ်ြဖတ်ြခင်းကိ တားြမစ်ြခင်း၊ မလိက်နာပါကသက်ဆိင်ရာသိ ့ အ ရးယူရန် 
အ ကာင်းကားြခင်း၊ 

(ပ) နိင်ငပိင် ြမ၊ မို ့ ြမ၊ ကျးရွာ ြမ၊ လယယ်ာ ြမ၊ ြမနက န်း၊ လမ်း ြမ၊ သစ် တာ ြမ၊ ကျးရာွပိင ်
ထင်းစိက်ခင်း ြမ၊ စားကျက် ြမ၊ ကျးရွာဘ ြမ၊ သသာန် ြမများတွင်ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ကျူး ကျာ် 
ြခငး်၊ အိမ်စအသစ် ဆာက်လပ်ြခင်း၊ ရပ်ကွက် ကျးရွာ အသစဖဲွ် စ့ညး်ြခင်း၊ နအိမ်အ ဆာက်အအ 
ဆာက်လပ်ြခငး် တိကိ့တားြမစြ်ခငး်၊ မလိက်နာပါက အ ရးယူရန်အ ကာင်းကားြခင်း၊ 
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(ဖ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအတငွ်းရှိ ဆည် ြမာင်း၊တာတမများ၊ြမစ်၊ ချာငး်များ၊ တူး ြမာင်းများ၊ 

လယ်ကား ြမာင်းများ၊ ရဆိးထတ် ြမာငး်များ၊ ရတွင်း ရကန်များ၊စက် ရတွငး်များ၊ လက်ရိက် 
တွင်းတိမ်များ၊ စိမ့်စမ်း ရထွက်များကိထိန်းသိမး်ြခင်း၊ ကျူး ကျာ်ဖျက်ဆီးမများကိ သက်ဆိင်ရာသိ ့
အ ရးယူရန်အ ကာင်းကားြခင်း၊ 

(ဗ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရာွအတွင်းရှိ ြမတိင်းမှတ်တိင်များနှင့် ဆက်စပ်သည့်နယ်နိမတိ်မှတ်တိင် 
သိမ့ဟတ် ကျာက်တိင်များ စစ် ဆးကည့်ရြခင်း၊ နယ်နမိိတတ်စ် လာက်တွင် ြဖစ် ပ သည့် 
ထူးြခားမ အ ြခအ နများကိ မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူ းထ တင်ြပြခငး်၊ 

(ဘ) တည်ဆဲဥပ ဒ တစ်ရပရ်ပ်က အပ်နင်ှးထား သာ လပ်ပိင်ခွင့်အရ လယ်ယာ ြမ စီမခန်ခဲွ့ြခငး်၊ 

(မ) ရွာ ြမများအတွက်နှင့် ရာွ ြမများအတွင်း ြမ နရာများကိ ချထား ပးမည်ဆိပါက မို နှ့င့် ကျးရွာ 
ြမများ ဥပ ဒနှင့်အည ီသက်ဆိင်ရာသိ ့တငြ်ပ ဆာငရွ်က်ြခင်း၊ 

(ယ) ြမခွန်နှင့်အစိးရ ချး ငွများ ကာက်ခ ပးြခင်း၊ 

(ရ) အင်းအိင်များ၊ ငါး မွးကန်များထိနး်သိမ်းြခင်း၊ အင်းအိင်များတွင်ခွင့်ြပုချက်မရှိဘဲ ကျူး ကျာ်သူ 
များ၊ ငါးပစွန်ဖမ်းသူများကိ တားြမစ်ြခငး်၊ မလိက်နာပါကသက်ဆိင်ရာသိ ့အ ရးယူရန် အ ကာင်း 
ကားြခငး်၊ 

(လ) မီး ဘး၊ ရ ဘး၊ လ ဘး၊ ငလျင် ဘးစသည့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ်များ ကိုတငက်ာကွယ် ရး 
နှင့် သဘာဝ ဘးအန္တရာယ ်ကျ ရာက်ပါက ကယ်ဆယ် ရး၊ ြပနလ်ည် နရာချထား ရး လပင်န်းများ 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဝ) အများြပည်သူအကျိုးနှင့် ဒသခြပည်သူများ၏ အကျိုးကိလတ်တ လာ ထိခိက် စသည့် 
ဘးအန္တရာယ်များ ကျ ရာက်သြဖင့် အ ရး ပ အ ြခအ န ပ ပါက်သည့် အခါ ဒသခြပည်သူ 
တိအ့တွက် အ ရးကီး ပီး တိက်ရက်ိအကျိုးြပုသည့် လပ်ငန်းကိ မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူ းထ 
ခွင့်ြပုချက်ရယူ ပးီ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(သ) ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအဆင့်ဌာနဆိင်ရာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ လပင်နး်တာဝနမ်ျားကိ 
ပါင်းစပ်ညိနင်းြခင်းနှင့် ပ့ပိးကူညီြခင်း၊ 

(ဟ) သက်ဆိင်ရာ မို န့ယအ်ပ်ချုပ် ရးမှူ းက ဥပ ဒနှင့်အည ီ ပးအပ် သာ လပင်နး်တာဝနမ်ျား 
ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဠ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်က ပးအပ် သာလပ်ငန်းတာဝန်များကိ ဆာငရ်ွက်ြခင်း။ 

အခန်း(၈) 

နတထ်ကွခ်ငွ့်ြပုြခငး်၊တာဝန်မှယာယီရပဆ်ိင်းြခငး်သိမ့ဟတရ်ပ်စဲြခငး်နှင့်အစားထိးခန်အ့ပ်ြခင်း 

၁၄။ ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးသည ် ကျန်းမာ ရး ကာင့် သာ်လည်း ကာင်း၊ မမိ၏ိ 
ဆန္ဒအ လျာက် သာ်လည်း ကာင်း တာဝန်မှနတ်ထွက်ခွင့်ြပုရန ် မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူ းထ တင်ြပနိင်ခွင့် 
ရှိသည်။ 

၁၅။ မို န့ယအ်ပခ်ျုပ် ရးမှူ းသည် ရပကွ်က်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပစ် အပခ်ျုပ် ရးမှူ းတစဦ်းဦးနှင့် ပတ်သက်၍ 
အာက်ပါအ ကာင်းတစ်ရပ်ရပ် ပ ပါက်လင် လိအပပ်ါက စစမး်စစ် ဆးမြပု ပီး ခရိင်အပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ 
အတညြ်ပုချက်ြဖင့် နတ်ထွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိင်းြခငး် သိမ့ဟတ် ရပ်စဲြခင်းြပုနိင်သည-် 
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(က) တာဝနမ်နှတ်ထွက်ခငွ့်ြပုရနတ်ငြ်ပချကကိ်လက်ခရရှိြခငး်၊ 

(ခ) အခန်း(၅)ပါလိက်နာ စာင့်ထိန်းရမည့်ကျင့်ဝတ်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ဖာက်ဖျက်ြခငး်၊ 

(ဂ) တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရအ ရးယူခရြခင်း၊ 

(ဃ) အြခားအရပ် ဒသတစ်ခခသိအ့ မဲတမး် ြပာင်း ရ ့ြခင်း၊ 

(င) ကွယ်လွနြ်ခင်း၊ 

(စ) ဤဥပ ဒအခန်း(၃)တွင် ြပ ာန်းထား သာရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၏ 
အရည်အချင်း ပျက်ယွင်းြခင်း။ 

၁၆။ ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း တစ်ဦးဦးအားနတ်ထွက်ခွင့်ြပုြခင်း၊ တာဝနမှ်ယာယီ 
ရပ်ဆိငး်ြခင်း သိမ့ဟတ် ရပ်စဲြခင်းနငှ့်စပလ်ျဉ်း၍- 

(က) နတ်ထွက်ခွင့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ် တာဝန်မှရပစ်ဲြခငး် ကာင့် လစ်လပ်သည့် ရပကွ်က်သိမ့ဟတ် 
ကျးရာွ အပ်စအပခ်ျုပ် ရးမှူး နရာအတွက် ပဒမ်၅၊၆နှင့်၇တိပ့ါြပ ာန်းချက်နှင့် အညီ ဆာင်ရွက်၍ 
ရက် ပါငး် ၃ဝ အတွင်းအစားထိးခန်အ့ပ်တာဝန် ပးရမည်။ 

(ခ) အစားထိးတာဝန် ပးအပ်ြခင်းခရ သာ ရပကွ်က်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူး၏ 
သက်တမ်း ကာလသည် နတ်ထွက်ခငွ့်ြပုြခင်း သိမ့ဟတ်တာဝန်မှရပ်စဲြခင်းခရသူ၏ ကျန်သက်တမ်း 
ကာလ အတွက်သာ ြဖစ်ရမည်။ 

(ဂ) တာဝန်မှ ယာယီရပ်ဆိင်းြခငး်ခရသည့် ကာလတွင်ြဖစ် စ၊ နတ်ထွက်ြခင်းသိမ့ဟတ် တာဝနမှ် 
ရပ်စဲြခင်း ကာင့် လစ်လပ် နသည့် ကာလတွင်ြဖစ် စသက်ဆိင်ရာ ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာ 
အပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၏တာဝနက်ိ ထမ်း ဆာင်ရန် မို န့ယအ်ပခ်ျုပ် ရးမှူ းသည် ယင်းရပ်ကွက် 
သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အတွင်းရှိပဒ်မ၇၊ပဒမ်ခွဲ(ဆ)အရ ဒတိယဦးစား ပးအဆင့် ရရှိသူအား 
ယာယီ တာဝန် ပးအပ်ရမည်။ 

အခန်း(၉) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတငွ်း နထိင်သူ၏တာဝန်ဝတ္တ ရားများ 

၁၇။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း နထိင်သူသည် အာက်ပါကိစ္စတစရ်ပ်ရပ် ပ ပါက်ပါက 
သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းထ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အည ီ တိင်ကား 
ရမည်- 

(က) အြခားရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စတစခ်ခတွင် နထိင် ပီး မိမိအိမ် ထာင်စ စာရငး်ဝင် 
မဟတ်သူက ညဉ့်အိပ်ညဉ့် နဧည့်သည်အြဖစ်လာ ရာက်တည်းခိြခင်း၊ 

(ခ) မိမထိလာ ရာက်တည်းခိ သာဧည့်သည်ြပန်လည်ထွက်ခွာသွားြခင်း။ 

၁၈။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွငး် နထိင်သူသည် အသချဲ စ့က်ဖွင့်လိပါက သက်ဆိင်ရာရပ်ကွက် 
သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းထမှ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ယူရမည့်အြပင် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းချက် 
များကိ လိက်နာရမည။် 

၁၉။ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအတွင်း နထိင်သူများသည်- 

(က) မခင်းများ၊ဒစရိက်မများနှင့်စပ်လျဉ်း၍သက်ဆိင်ရာသိသ့တင်း ပးပိရ့မည်။ 
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(ခ) တိရ စ္ဆာနမ်ျားစနစ်တကျ မွးြမူရန်သတမ်ှတ်သည့်ညန်ကားချက်ကိလိက်နာရမည်။ 

(ဂ) မွးဖွားြခင်း၊ သဆးြခငး်နှင့်အိမ် ထာင်စ ြပာင်း ရထ့ွက်ခွာြခငး်၊ ြပာင်း ရ ့ ရာက်ရှိြခင်းတိကိ့ 
သတင်း ပးပိရ့မည်။ 

၂ဝ။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတွင်း နထိင်သူသည ် ဘိလိယက်ခနှင့် ဘိလိယက်ခကဲ့သိ ့ သာ အများ 
ြပည်သနှူင့် သက်ဆိင်သည့် ဖျာ် ြဖမ၊ အပနး် ြဖအနားယမူလပင်နး်များ တည် ထာင်လိပါက သက်ဆိင်ရာ 
တာဝန်ရှိသူထမှခွင့်ြပုချကရ်ယူရမည့်အြပငသ်တ်မှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိလိကန်ာရမည်။ 

၂၁။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအတွင်း နထိင်သူသည်အခမ်းအနားများ၊ အများြပည်သ ူ ဖျာ် ြဖသည့် 
ပွဲများ၊ ြပပွဲများ၊ ပိုင်ပွဲများ၊ ရိးရာဓ လ့အရ ြပုလပ်သည့်ပွဲများကိ ကျငး်ပလိပါကသက်ဆိင်ရာ တာဝန်ရှိသူ 
ထမှ ခွင့်ြပုမိန်ရ့ယရူမည့် အြပင် သတ်မှတ် ပးထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကိလိက်နာရမည်။ 

၂၂။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအတွင်း နထိင်သူသည် ဒသခြပည်သူများ၏အကျိုးစီးပွားကိ တိက်ရိက် 
ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စထိခိက်နစန်ာ စရန ်ြပုလပ်ြခင်းကိ ရှာင်ကဉ်ရမည။် 

၂၃။ ဘးအန္တရာယ်တစ်စတစရ်ာ ကျ ရာက် ပးီအ ရး ပ အ ြခအ န ပ ပါက်သည့်အခါ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် 
ကျးရွာအပ်စအတွငး် နထိင်သူသည်အများြပည်သူအကျို းငှာ တိက်ရိက်အကျိုးြပုသည့် လပ်ငန်းများကိ 
ကူညီ ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

အခန်း(၁ဝ) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအတငွ်း နထိင်သူများ၏အခွင့်အ ရးများ 

၂၄။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးသည ် သက်ဆိင်ရာ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 
အတွင်း နထိင်သူများ၏ အာက်ပါအခွင့်အ ရးများကိ စာင့် ရှာက် ပးရမည်- 

(က) နအိမဥ်ပစာလြခုမနှင့်ပစ္စည်းလြခုမအခွင့်အ ရး၊ 

(ခ) ဘာသာသာသနာဆိင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆာင်ရွက်ခွင့်၊ 

(ဂ) စာ ပ၊ယဉ် ကျးမ၊အနပညာနှင့်ဓ လ့ထးတမ်းများြပုစပျို း ထာင်ခွင့်၊ 

(ဃ) ပညာသင်ကား ရးဆိင်ရာအခွင့်အ ရး၊ 

(င) ကျန်းမာ ရးဆိင်ရာအခွင့်အ ရး၊ 

(စ) လူမစးီပွားဖွ ဖ့ိုးတိးတက် ရးဆိင်ရာအခွင့်အ ရး။ 

အခနး်(၁၁) 

ြပစ်မနငှ့်ြပစ်ဒဏ်များ 

၂၅။ မည်သူမဆိပဒ်မ၂ဝပါ  တာဝန်ကိ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လင် ထိသကိူတစ်လထကမ်ပိ သာ ထာင်ဒဏ် 
ြဖစ် စ၊ ကျပ်သး သာင်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာ တရားရးက 
ချမတ်ှရမည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆိပဒ်မ၂၁ပါတာဝန်ကိ ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လင် ထိသူကိ ြခာက်လထက် မပိ သာ ထာင်ဒဏ် 
ြဖစ် စ၊ ကျပင်ါး သာင်းထက်မပိ သာ ငွဒဏ်ြဖစ် စ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လးကိြဖစ် စ သက်ဆိင်ရာတရားရးက 
ချမတ်ှ ရမည်။ 
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၂၇။ မည်သူမဆိ ပဒ်မ၁၇၊၁၈နငှ့်၁၉ပါ  တာဝနကိ် ဆာင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်လင် ထိသူကိကျပင်ါး ထာင်ထက် 

မပိ သာ ငွ ဒဏ်ချမှတ်ရမည်။ ငဒွဏ် ပး ဆာငရ်န်ပျက်ကွက်ပါက ခနစ်ရက်ထက်မပိ သာ ထာင်ဒဏ် 
ကျခ စရန ်သက်ဆိင်ရာတရားရးကချမတ်ှရမည။် 

အခနး်(၁၂) 

ချီးြမင့် ထာကပ့် င ွ

၂၈။ ြပည် ထာင်စအစိးရ အဖွဲ ြ့ပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာနသည ် ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 
ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းအတကွ် အာက်ပါချီးြမင့် ထာက်ပ့ ငွများကိ သတ်မှတ် 
ပးရမည-် 

(က) လစဉခ်ျီးြမင့် ထာက်ပ့ ငွ၊ 

(ခ) သက်တမ်းကာလအြပည့်တာဝန်ကိ ကျပွန်စွာထမ်း ဆာငပ်ါကတစ်လးတစ်ခဲတည်းချီးြမင့် င။ွ 

အခနး်(၁၃) 

ရးအသးစရိတ်များ 

၂၉။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းရးများ အတွက်ရးအသးစရိတ်များ သးစွဲနိင်ရန် နစှစ်ဉ် 
ရသးမှနး် ြခ ငွစာရင်း၌ မို န့ယ ်အလိက်သင့် လျာသ်ည့်ရနပ် ငပွမာဏကိခွဲ ဝသတ်မတှ်လျာထားရမည်။ 

၃ဝ။ ပဒ်မ၂၉တွင်ခွဲ ဝ သတ်မှတ်ထား သာ ရန်ပ ငွကိ ရပ်ကကွ် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းက 
ညန်ကားချက်များနှင့် အညီ မိုန့ယ်အပခ်ျုပ် ရးမှူ းထသိတ့င်ြပ တာငး်ခ ပီးစနစ်တကျသးစွဲရမည်။ 

အခနး်(၁၄) 

ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စစာ ရး 

၃၁။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ လပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ ဆာင်ရွက်ရနအ်ဓိက 
အ ထာက်အကူြပု ရးဝန်ထမ်းမှာ အ ထွ ထွအပ်ချုပ် ရးဦးစီးဌာန၏ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ 
စာ ရး ြဖစ်သည်။ 

၃၂။ အဆိပါရးဝန်ထမ်း၏လပင်နး်တာဝန်များမှာ အာကပ်ါအတိငး်ြဖစ်သည်- 

(က) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး၏ ညန်ကားချက်အရ အစည်းအ ဝး 
ဖိတ် ခ ြခင်း၊ သတ်မှတ်သည့် နရ့က်၊ အချိန်၊ အစီအစဉ်အတိင်းကျင်းပြခင်း၊ 

(ခ) အစညး်အ ဝးများတွင် အခမ်းအနားမှူးအြဖစ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(ဂ) အစည်းအ ဝး မှတ်တမ်းများြပုစြခင်း၊ မှတ်တမ်းကိရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူး 
၏ အတညြ်ပုချက်ြဖင့်ြဖန် ့ ဝြခင်း၊ 

(ဃ) အစည်းအ ဝးဆးြဖတ်ချက်ပါလပင်န်းများကိ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ 
ညန်ကားချက်အတိင်းအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

(င) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ ညန်ကားချက်အရရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် 
ကျးရာွ အပ်စအတွင်း ထားရှိရမည့်စာရငး်ဇယားများ၊ ပစများ ကာက်ယူြခင်း၊ ြပုစထားရှိြခင်း၊ 
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(စ) အခန်း (၁၂) ပါ  ချီးြမင့် ထာက်ပ့ ငွဆိင်ရာ ငွ ကးကိစ္စများ၊ အခန်း(၁၃)ပါ  ရးအသးစရိတ်များ 

နှင့် စပလ်ျဉ်း၍ ငွစာရင်းများ ရးဆွဲြခင်း၊ ထိန်းသိမ်းြခင်း၊ ရ ငွသး ငွ အသးစရိတ် ြပန်တမ်းများ 
တင်ြပြခင်းတိကိ့ ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ း၏ အတညြ်ပု ချက်ြဖင့် မို န့ယ် 
အပ်ချုပ် ရးမှူးထ တင်ြပြခင်း၊ 

(ဆ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူ းမှ ပးအပ် သာတာဝန်များကိ ဆာငရ်ွက်ြခငး်။ 

အခန်း(၁၅) 

အ ထွ ထ ွ

၃၃။ ရပ်ကကွသိ်မ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စအပ်ချုပ် ရးမှူးသည ် ဧည့်စာရင်းတိင်ကားြခငး် ကိစ္စနင့်ှစပ်လျဉး်၍ 
ငွ ကးတစ်စတစရ်ာ ကာက်ခြခင်းမြပုရ။ 

၃၄။ သက်ဆိင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ စ့ခန်းသည် ရပ်ကွက် သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချုပ် ရးမှူးများ၏ လပ်ငနး် 
တာဝနမ်ျား ဆာင်ရွက်ရာတွင်ထိ ရာက် စ ရးအတွက် အာက်ပါအတိင်းပ့ပိး ဆာင်ရွက် ပးရမည် - 

(က) လြခု ရး၊တရားဥပ ဒစိးမိး ရး၊ရပ်ရွာ အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ြပည်သူအ့ကျိုးြပု ဆာင်ရွကြ်ခင်း၊ 

(ခ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စအတွငး် နထိင်သူများအားစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းြခငး်၊ 

(ဂ) မခင်းများနှင့်ဒစရိက်မများ ဖာ်ထတ်ြခင်း၊ဖမ်းဆီးြခငး်၊အ ရးယူြခင်း၊သတင်း ပးပိြ့ခင်း၊ 

(ဃ) ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရာွအပ်စလြခု ရးနှင့်ကာကွယ် ရးအစီအမများအရ ဆာငရွ်က်ြခငး်။ 

၃၅။ ရပ်ကွက်သိမ့ဟတ် ကျးရွာအပ်စ အပ်ချု ပ် ရးမှူးသည် မိမိ၏လပ်ငန်းတာဝန်များကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက် 
နိင်ရန ် လိအပ် သာ အ ထာက်အကူရရှိနိင် ရးအတွက် မို န့ယ်အပ်ချုပ် ရးမှူ းထ တင်ြပ၍ စီမ ဆာင်ရွက် 
နိင်သည်။ 

၃၆။ ဤဥပ ဒပါြပ ာနး်ချက်များကိအ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရက်ွရာတွင်- 

(က) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာနညး်ဥပ ဒများနှင့် စည်းမျဉ်း 
စည်းကမ်းများကိ ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ၏့ သ ဘာတူညီချကြ်ဖင့်ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

(ခ) ြပည် ထာင်စအစိးရအဖွဲ  ့ ြပည်ထဲ ရးဝန်ကီးဌာနသည် လိအပ် သာအမိန် ့ ကာ်ြငာစာ၊ အမနိ်၊့ 
ညန်ကားချက်နှင် ့လပ်ထးလပန်ည်းများကိထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

၃၇။ မို မ့ျား အက်ဥပ ဒ (၁၉ဝ၇ခနစှ်၊ ြမနမ်ာနိင်ငအက်ဥပ ဒအမှတ်၃) နငှ့် ကျးရာွ အက်ဥပ ဒ (၁၉ဝ၇ခနစ်ှ၊ 
ြမန်မာနိင်င အက်ဥပ ဒ အမတ်ှ၆) တိကိ့ ဤဥပ ဒြဖင့် ရပ်သမိ်းလိက်သည်။ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်ဖွဲ စ့ည်းပအ ြခခဥပ ဒအရကန်ပ်လက်မတှ် ရးထးိသည။် 

                                                                    

                                                         (ပ) 

                                                                                                          သနိး်စနိ် 

                                                                                                        နိင်င တာ်သမ္မတ 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမနမ်ာနိင်င တာ ်
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ရပ်ကွက် သိုမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ကရးဥပကေကို  

ေုတိယအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့် ဥပကေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်ဥပကေအမှတ်  ၁၃။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊   ပပာသိလုဆန်း  ၁၁  ရက် 

(၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ  ၂၀  ရက်) 

ပပည်ကောင်စုလွှတ်ကတာ်သည် ဤဥပကေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပကေကုိ ရပ်ကွက် သုိမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေ ပ်ကရးဥပကေကုိ ေုတိယအကကိမ် ပပင်ဆင်သည့် 

ဥပကေ ဟကုခါ်တွင်ကစရမည်။ 

၂။ ရပ်ကွက် သုိမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ကရးဥပကေ ပုေ်မ ၉ ကုိ ကအာက်ပါအတုိင်း အစားေုိး 

ရမည-် 

“၉။ (က) ရပ်ကွက် သိုမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ကရးမှူး၏ရာေူးသက်တမ်းသည် 

သာမန်အားပြင့် နိုင်ငံကတာ်သမ္မတ၏ ရာေူးသက်တမ်းအတိုင်းပြစ်သည်။ 

ယင်း၏ သက်တမ်းသည် နှစ်ကကိမ်ေက်မပိုကစရ။  

 ( ခ ) ရပ်ကွက် သုိမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ကရးမှူးသည် သက်တမ်းသစ်အတွက် 

ရပ်ကွက် သိုမ့ဟုတ် ကကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချေုပ်ကရးမှူးအသစ်မျေား ခန်အ့ပ်တာဝန် 

ကပးပပီးသည့် အချိေန်အေိ တာဝန်ေမ်းကဆာင်ရမည်ပြစ်ပပီး လုပ်ငန်းတာဝန်မျေားကုိ 

စနစ်တကျေ လွှဲကပပာင်းရမည်။” 

 

ပပည်ကောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံကတာ် ြဲွစ့ည်းပံုအကပခခံဥပကေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ကရးေုိးသည်။ 

 

   

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံကတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ကောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံကတာ် 

 



 
  

 ရပက်ကွ ်သ ုို့မဟတု ်ကက ျေးရွွာအပုစ် ုအပုခ် ျုပက်ရျေးဥပကေက ု  

တတ ယအကက မ ်ပပငဆ်ငသ်ည့်် ဥပကေ 

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်က ွာင်စုလွှတ်ကတွ်ာဥပကေအမှတ်   ၄၁။) 

၁၃၇၈ ခုနှ စ်၊  နတ်ကတွ်ာလဆန်ျေး    ၃  ရက် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ေီဇင်ဘွာလ    ၂     ရက် ) 

 ပပည်က ွာင်စုလွှတ်ကတွ်ာသည် ဤဥပကေက ု ပပဋ္ဌွာန်ျေးလ ုက်သည်။ 

၁။ ဤဥပကေက ု ရပ်ကွက ် သ ုို့မဟတု ် ကက ျေးရွွာအပုစ် ု အပုခ် ျုပ်ကရျေးဥပကေက  ု တတ ယအကက မ် 

ပပငဆ်င်သည့််ဥပကေ ဟု ကခေါ်တွင်ကစရမည်။ 

၂။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၂ တွင-် 

 (က) ပုေ်မခွွဲ (ဈ) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည်- 

  “( ဈ ) ကကီျေးကကပက်ရျေးအဖွွဲွဲ့ ဆ သုည်မှွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စု 

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ကရွျေးခ ယ်ရွာတွင် ကကီျေးကကပ်န ုင်ကရျေးအတွက် မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ် 

ကရျေးမှ ျေးက ဤဥပကေ အရ ဖွွဲွဲ့စည်ျေး ွာျေးကသွာ အဖွွဲွဲ့က ု ဆ ုသည်။” 

 ( ခ ) ပုေ်မခွွဲ (ည) ၏ ကနွာက်တွင် ပုေ်မခွွဲ (ဋ)၊ (ဌ)၊ (ဍ) နှင့်် (ဎ) တ ုို့က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

ပဖည့််စွက်ရမည်- 

  “( ဋ ) ဆယ်အ မမ် ှျေး ဆ ုသည်မှွာ ရွာအ မ်မှ ျေး ကရွျေးခ ယ်ရန်အတွက်လည်ျေးကကွာင်ျေး၊ 

ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအွာျေး အက ွာက်အကူ 

ပပျုရန် အတွက်လည်ျေးကကွာင်ျေး သက်ဆ ုင်ရွာဆယ်အ မ်စုအစုအဖွွဲွဲ့က ကရွျေးခ ယ် 

သည့်် ပုေ်မ ၅ ပါအရည်အခ င်ျေးမ ွာျေးနှင့်် ပပည့််စုုံသူက ု ဆ ုသည်။ 

 ( ဌ ) ရွာအ မ်မ ှျေး ဆ ုသည်မှွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး 

ကရွျေးခ ယ်ရန်အတွက်လည်ျေးကကွာင်ျေး၊ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စု 

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအွာျေး အက ွာက်အကူပပျုရန်အတွက်လည်ျေးကကွာင်ျေး သက်ဆ ုင် 

ရွာ ရွာအ မ်စုအစုအဖွွဲွဲ့က ကရွျေးခ ယ်သည့်် ပုေ်မ ၅ ပါအရည်အခ င်ျေးမ ွာျေးနှင့်် 

ပပည့််စုုံသူက ု ဆ ုသည်။ 

 ( ဍ ) ကက ျေးရွွာတွာဝနခ်ုံ ဆ ုသည်မှွာ ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအွာျေး အက ွာက် 

အကူ ပပျုရန်အတွက် သက်ဆ ုင်ရွာကက ျေးရွွာရှ  ရွာအ မ်မှ ျေးမ ွာျေးက ကရွျေးခ ယ် 

သည့်် ပုေ်မ ၅ ပါ အရည်အခ င်ျေးမ ွာျေးနှင့်် ပပည့််စုုံသူက ုဆ ုသည်။ 
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  ( ဎ ) အ မက် ွာငစ်ုက ယု်စွာျေးလယှ် ဆ ုသည်မှွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာ 

အုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအွာျေး မွဲကပျေးကရွျေးခ ယ်န ုင်ခွင့််ရှ သည့်် အ မ်က ွာင်စု 

တစ်ခု၏ အ မ်က ွာင်ဦျေးစီျေး သ ိုု့မဟုတ် (၁၈) နှစ်ပပည့််မပီျေး မ သွာျေးစုဝင် 

တစ်ဦျေးဦျေးက ု ဆ ုသည်။” 

၃။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ အခန်ျေး (၃) ကခါင်ျေးစဉ်က ု ကအွာက်ပါ 

အတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“အခန်ျေး (၃) 

ရပ်ကွက ်သ ုို့မဟုတ ်ကက ျေးရွွာအပုစ် ုအပုခ် ျုပက်ရျေးမ ှျေး၊ ကက ျေးရွွာတွာဝနခ်ုံ၊  

ရွာအ မ်မ ှျေး၊ ဆယ်အ မမ်ှ ျေးတ ုို့တွင ်ပပည့််စုုံရမည့်် အရည်အခ ငျ်ေးမ ွာျေး” 

၄။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၅ တွင် - 

 (က) ပုေ်မခွွဲ (ဂ)နှင့်် (ဃ)တ ုို့က ု ပယ်ဖ က်ရမည်။ 

 ( ခ ) ပုေ်မခွွဲ (င)၊ (ဆ) နှင့်် (ည) တ ုို့က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

 “( င ) သက်ဆ ုင်ရွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး တစ်ဆက်တည်ျေး 

အနည်ျေးဆုုံျေး ငါျေးနှစ် ကန  ုင်လ က်ရှ သူပဖစ်မပီျေး လကရ်ှ တွာဝန်  မ်ျေးကဆွာင် 

ခ  န်တွင် သက်ဆ ုင်ရွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုတွင် အမှန်တ 

ကယ် ကန  ုင်မည့််သ ူပဖစ်ပခင်ျေး၊ 

  ခခငျ်ေးခ က်။  ကေသခုံအမင မ်ျေးစွာျေး ဝန် မ်ျေးပဖစ်ပါက သက်ဆ ုင်ရွာ ရပ်ကွက် 

သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး တစ်ဆက်တည်ျေး (၂) နှစ် ကန  ုင်သူက ု 

 ည့််သွင်ျေးစဉ်ျေးစွာျေးန ုင်သည်။ 

  (ဆ) ကပျေးအပ်သည့်် တွာဝန်က ု  မ်ျေးကဆွာင်န ုင်စွမ်ျေးရှ သူပဖစ်ပခင်ျေး၊  

 (ည) တွာဝန် မ်ျေးကဆွာင်ဆွဲ န ုင်ငုံ့်ဝန် မ်ျေး မဟတု်ပခင်ျေး။” 

၅။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၆ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“၆။ မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးသည် ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး 

ကရွျေးခ ယ်ရွာတွင် ကကီျေးကကပ်န ုင်ကရျေးအတွက် ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး 

ကန  ုင်သူမ ွာျေးက ကရွျေးခ ယ်ကပျေးကသွာ ယင်ျေးတွာဝန်က ု  မ်ျေးကဆွာင်ရန်ဆနဒရှ သည့်် ရပ်မ ရပ်ဖ 

ငါျေးဦျေးက  ုကကီျေးကကပ်ကရျေးအဖွွဲွဲ့အပဖစ် ဖွွဲွဲ့စည်ျေးတွာဝန်ကပျေးအပ်ရမည်။” 

၆။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၇ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေး ရမည ်- 

“၇။  ကကီျေးကကပ်ကရျေးအဖွွဲွဲ့သည်- 
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 (က) ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေးရှ  အ မ်က ွာင်စုစွာရင်ျေးမ ွာျေးရယူ၍ 

သတမ်ှတ် ွာျေးကသွာ နည်ျေးလမ်ျေးမ ွာျေးနှင့််အညီ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာ 

အလ ုက် တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်ျေးအစဉ်လ ုက်ပဖစ်ကသွာ ဆယ်အ မ်စုအစုအဖွွဲွဲ့နှင့်် 

ရွာအ မ်စု အစုအဖွွဲွဲ့မ ွာျေးက ု ဖွွဲွဲ့စည်ျေးရမည်။ 

( ခ ) ဆယ်အ မ်စု အသီျေးသီျေးတွင် ကန  ုင်ကကကသွာ အ မ်က ွာင်စုက ုယ်စွာျေးလှယ်တ ုို့ 

အွာျေး စုစည်ျေး၍ မ မ တ ုို့ကန  ုင်ရွာ ဆယ်အ မ်စုအတွင်ျေး ကန  ုင်သူမ ွာျေးအနက်မှ 

ပုေ်မ ၅ ပါ အရည်အခ င်ျေးမ ွာျေးနှင့်် ပပည့််စုုံသူတစ်ဦျေးက ု အမ ွာျေးဆနဒနှင့််အညီ 

ဆယ်အ မ်မှ ျေး အပဖစ် ကရွျေးခ ယ်ရမည်။ 

( ဂ ) ရွာအ မ်စုအသီျေးသီျေးတွင် ကရွျေးခ ယ်ခုံရကသွာ ဆယ်အ မ်မှ ျေးမ ွာျေးအနက်မှ 

ရွာအ မ်မှ ျေး တစ်ဦျေးက ု သက်ဆ ုင်ရွာ ရွာအ မ်စုအတွင်ျေးရှ  အ မ်က ွာင်စု က ုယ်စွာျေး 

လှယ်မ ွာျေးက အမ ွာျေးဆနဒနှင့််အညီ ကရွျေးခ ယ်ရမည်။ 

(ဃ)  ကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေးခုံရကသွာ ရွာအ မ်မှ ျေးတစ်ဦျေးတည်ျေးသွာရှ ပါက ယင်ျေးပုဂ္ ျုလ်အွာျေး 

ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအပဖစ် ခန်ို့အပ်တွာဝန်ကပျေး 

န ုင်ရန် မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ုံ တင်ပပရမည်။ 

( င ) ကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေးခုံရသည့်် ရွာအ မ်မှ ျေး တစ်ဦျေး ကပ် ုပါက ယင်ျေးပုဂ္ ျုလ်အွာျေး - 

(၁)  ရပ်ကွက်မ ွာျေးတွင ် ရပ်ကွက် အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးကလွာင်ျေးမ ွာျေးအပဖစ် 

လည်ျေးကကွာင်ျေး၊ ကက ျေးရွွာအုပ်စုမ ွာျေးတွင် ကက ျေးရွွာအုပ်စု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး 

ကလွာင်ျေးမ ွာျေးအပဖစ် လည်ျေးကကွာင်ျေး အမည်စွာရင်ျေး ပပျုစရုမည်။ 

(၂) ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးကလွာင်ျေးမ ွာျေးအပဖစ် 

အမည်စွာရင်ျေးပပျုစုရွာတွင်  အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး တွာဝန် မ်ျေးကဆွာင်ရန် ဆနဒ 

မပပျုသည့်် ရွာအ မ်မှ ျေးမ ွာျေးရှ ပါက ယင်ျေးတ ိုု့၏ အမည်က ု ရပ်ကွက် 

သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးကလွာင်ျေးအမည်စွာရင်ျေးတွင် 

ခ န်လှပ်ရမည်။ 

( စ ) ပုေ်မခွွဲ (င)၊ ပုေ်မခွွဲငယ် (၁) အရ ပပျုစ ုွာျေးကသွာ အမည်စွာရင်ျေးပါ ပုဂ္ ျုလ်မ ွာျေး 

အနကမ်ှ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးတစ်ဦျေးက ု 

သက်ဆ ုင်ရွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေးရှ  အ မ်က ွာင်စု 

က ုယ်စွာျေးလှယ်မ ွာျေးက သတမ်ှတ် ွာျေးကသွာကနို့ရက်တွင် လ  ျုွဲ့ဝှက်ဆနဒမွဲကပျေးမပီျေး 
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ကရွျေးခ ယ်ကစရမည်။ ရရှ ကသွာ ဆနဒမွဲမ ွာျေးက ု ကရတွက်၍ ဆနဒမွဲအမ ွာျေး 

အနည်ျေးအလ ုက် အမည်စွာရင်ျေး ပပျုစုမပီျေး ကကကညွာရမည်။  

(ဆ) ကက ျေးရွွာတစ်ရွွာ က် ပ ုမ ုဖွွဲွဲ့စည်ျေး ွာျေးကသွာ ကက ျေးရွွာအုပ်စုမ ွာျေးတွင် သက်ဆ ုင် 

ရွာ ကက ျေးရွွာတွာဝန်ခုံအပဖစ် ဆယ်အ မ်မှ ျေး၊ ရွာအ မ်မှ ျေးမ ွာျေးက မ မ တ ုို့ ွဲမှ 

တစ်ဦျေးက ု အမ ွာျေးဆနဒနှင့််အညီ ကရွျေးခ ယ်ရမည်။    

( ဇ ) ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ကရွျေးခ ယ်ပွွဲနှင့််စပ်လ ဉ်ျေး၍ 

ကအွာက်ပါတ ုို့က ု မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ုံ တင်ပပရမည်- 

 (၁) ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအပဖစ် ကရွျေးခ ယ် 

တင်ကပမ ွာက်ပခင်ျေးခုံရသူ၏ အမည်စွာရင်ျေးနှင့်် က ုယ်ကရျေးအခ က်အလက် 

မ ွာျေး၊  

 (၂) ကက ျေးရွွာတွာဝန်ခုံမ ွာျေး၊ ရွာအ မ်မှ ျေးမ ွာျေးအပဖစ် ကရွျေးခ ယ်ပခင်ျေးခုံရသူမ ွာျေး၏ 

အမည်စွာရင်ျေးနှင့်် က ုယ်ကရျေးအခ က်အလက်မ ွာျေး၊ 

 (၃) ဆယ်အ မ်မှ ျေးမ ွာျေး၏ အမည်စွာရင်ျေးနှင့်် က ုယ်ကရျေးအခ က်အလက်မ ွာျေး။” 

၇။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၈ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေး ရမည-် 

“၈။ မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးသည် ကကီျေးကကပ်ကရျေးအဖွွဲွဲ့က ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခွွဲ (ဇ) အရ 

တင်ပပလွာကသွာ အမည်စွာရင်ျေးပါ ပုဂ္ ျုလ်မ ွာျေးအွာျေးစ စစ်မပီျေး ပုေ်မ ၅ ပါအရည်အခ င်ျေးမ ွာျေးနှင့်် 

ပပည့််စုုံပါက ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအပဖစ် ခန်ို့အပ်ရမည်။ 

သက်ဆ ုင်ရွာ ကက ျေးရွွာတွာဝန်ခုံ၊ ရွာအ မ်မှ ျေး၊ ဆယ်အ မ်မှ ျေးမ ွာျေးအပဖစ် တွာဝန်ကပျေးရမည်။” 

 ၈။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၉ က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး 

  ုျေးရမည် - 

“၉။(က)  ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး၏ ရွာ ူျေးသက်တမ်ျေးသည် 

သွာမန်အွာျေးပဖင့်် န ုင်ငုံကတွ်ာသမမတ၏ ရွာ ူျေးသက်တမ်ျေးအတ ုင်ျေး ပဖစ်သည်။ 

ယင်ျေး၏ သက်တမ်ျေးသည်တစ်ဆက်တည်ျေး နှစ်ကက မ် ကမ်ပ ုကစရ။ သ ိုု့ရွာတွင် 

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး သက်တမ်ျေး၏  က်ဝက် က်မပ ုကသွာ ကကွာျေးပဖတ်တွာဝန် 

ယူသည့််ကွာလက ု ရွာ ူျေး သက်တမ်ျေးတစ်ခုဟု မသတမ်ှတ်ရ။ 

 ( ခ ) ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးသည် န ုင်ငုံကတွ်ာသမမတ၏ 

သက်တမ်ျေးသစ်ကွာလတွင် ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး 
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အသစ်ကရွျေးခ ယ်ခန်ို့အပ်တွာဝန်ကပျေးမပီျေးသည့်် အခ  န်အ   တွာဝန် မ်ျေးကဆွာင် 

ရမည်ပဖစ်မပီျေး လုပ်ငန်ျေးတွာဝန်မ ွာျေးက ု စနစ်တက  လွှွဲကပပွာင်ျေးကပျေးရမည်။” 

၉။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၁၂၊ ပုေ်မခွွဲ (ဆ) က ု 

ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“(ဆ) ဤဥပကေပါ လုပ်ငန်ျေးတွာဝန်မ ွာျေးနှင့််စပ်လ ဉ်ျေး၍ သက်ဆ ုင်ရွာဌွာန၊ အဖွွဲွဲ့အစည်ျေးမ ွာျေး 

နှင့်် သက်ဆ ုင်ရွာမွဲဆနဒနယ်မှ လွှတ်ကတွ်ာက ုယ်စွာျေးလှယ်မ ွာျေး၏ အကကုံဉွာဏ်ရယူပခင်ျေး 

နှင့်် ပူျေးကပါင်ျေးကဆွာင်ရွက်ပခင်ျေး။” 

၁၀။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၁၃ တွင ်- 

(က) ပုေ်မခွွဲ (စ) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“( စ ) ပပည်က ွာင်စုအစ ုျေးရ၊ သက်ဆ ုင်ရွာတ ုင်ျေးကေသကကီျေး သ ိုု့မဟုတ် ပပည်နယ် 

အစ ုျေးရ၊ ကနပပည်ကတွ်ာကကွာင်စီနှင့်် က ုယ်ပ ုင်အုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ရတ ုင်ျေး သ ိုု့မဟုတ် 

က ုယ်ပ ုင်အုပ်ခ ျုပ်ခွင့််ရကေသ ဦျေးစီျေးအဖွွဲွဲ့တ ိုု့က ပဖစ်ကစ၊ ယင်ျေးတ ိုု့၏ တွာဝန် 

ကပျေးခ က်အရ အစ ုျေးရဌွာန၊ အဖွွဲွဲ့အစည်ျေးကပဖစ်ကစ ဦျေးစီျေးက င်ျေးပသည့်် အခမ်ျေး 

အနွာျေးမ ွာျေးနှင့်် ပွွဲမ ွာျေးမှအပ အပခွာျေးအခမ်ျေးအနွာျေးမ ွာျေး၊ အမ ွာျေး ပပည်သူသ ိုု့ 

ကဖ ွာက်ပဖသည့်် ပွွဲမ ွာျေး၊ ပပပွွဲမ ွာျေး၊ မပ ျုင်ပွွဲမ ွာျေး၊ ရ ုျေးရွာဓကလ့်အရပွွဲမ ွာျေး 

က င်ျေးပပခင်ျေးနှင့််စပ်လ ဉ်ျေး၍ သက်ဆ ုင်ရွာ မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ုံ 

အသ ကပျေးတင်ပပမပီျေး တွာဝန်ယူ၊ တွာဝန်ခုံက င်ျေးပကစပခင်ျေး၊” 

( ခ ) ပုေ်မခွွဲ (ဆ) က  ုပယ်ဖ က်ရမည်။  

( ဂ ) ပုေ်မခွွဲ (ည) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“(ည) အမ ွာျေးပပည်သူနှင့်် သက်ဆ ုင်သည့်် ကဖ ွ်ာကပဖမှု၊ အပန်ျေးကပဖ အနွာျေးယူမှု 

လုပ်ငန်ျေးမ ွာျေး တည်က ွာင်ခွင့််ကတွာင်ျေးခုံလွာပါက သကဘွာ ွာျေးမှတ်ခ က်ပဖင့်် 

သက်ဆ ုင်ရွာသ ိုု့ တင်ပပပခင်ျေး၊ ခွင့််ပပျုခ က်မရှ ဘွဲ ဖွင့််လှစ်လ င်ပဖစ်ကစ၊ 

စည်ျေးကမ်ျေးခ က် မလ ုက်နွာလ င်ပဖစ်ကစ အကရျေးယူပခင်ျေး၊ အကရျေးယူရန် 

အကကကွာင်ျေးကကွာျေးပခင်ျေး၊” 

(ဃ) ပုေ်မခွွဲ (ဎ) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“( ဎ ) တရွာျေးဥပကေစ ုျေးမ ျုေးကရျေး၊ မှုခင်ျေးက ဆင်ျေးကရျေးနှင့််လုုံပချုုံကရျေးတ ုို့အတွက် စစ်ကဆျေး 

ရန် လ ုအပ်ကသွာ ကနအ မ်ဥပစွာနှင့်် ကနရွာမ ွာျေးက ု လုုံကလွာက်ကသွာ 

အကကကွာင်ျေးပပခ က် နှင့်် အဖွွဲွဲ့ပဖင့်် စနစ်တက  ဝင်ကရွာက်စစ်ကဆျေးပခင်ျေး၊”   
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 ( င ) ပုေ်မခွွဲ (ဓ) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည်- 

“( ဓ ) ဖွွာျေးကသမှတပ်ုုံတင်စွာရင်ျေးနှင့်် အ မ်က ွာင်စုကပပွာင်ျေးကရွှွဲ့ ွက်ခွွာပခင်ျေး၊ ကပပွာင်ျေး 

ကရွှွဲ့ ကရွာက်ရှ ပခင်ျေးနှင့်် လူဦျေးကရစွာရင်ျေးမ ွာျေးက ု အခ  န်နှင့််တစ်ကပပျေးညီ 

ပပျုစုပခင်ျေး၊” 

 ( စ ) ပုေ်မခွွဲ (ဝ) က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည်- 

 “( ဝ ) အမ ွာျေးပပည်သူအက  ျုျေးနှင့််ကေသခုံပပည်သူမ ွာျေး၏ အက  ျုျေးက ု လတ်တကလွာ 

  ခ ုက် ကစမည့်် ကဘျေးအနတရွာယ်မ ွာျေး က ကရွာက်သပဖင့်် အကရျေးကပေါ်အကပခအကန  

ကပေါ်ကပါက်သည့််အခါ ကေသခုံပပည်သူတ ုို့အတွက် အကရျေးကကီျေးမပီျေး တ ုက်ရ ုက် 

အက  ျုျေးပပျုသည့််လုပ်ငန်ျေးက ု ခ က်ခ င်ျေးကဆွာင်ရွက်ပခင်ျေးနှင့်် မမ ျုွဲ့နယ် 

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး ုံ အပမန်ဆုုံျေးတင်ပပပခင်ျေး၊” 

၁၁။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၁၅ ၏ ကပခဆင်ျေးက  ု ကအွာက်ပါ 

အတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“၁၅။ မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးသည် ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး 

တစ်ဦျေးဦျေးနှင့််ပတ်သက်၍ ကအွာက်ပါအကကကွာင်ျေး တစ်ရပ်ရပ်ကပေါ်ကပါက်လ င် စုုံစမ်ျေးစစက်ဆျေးမှု 

ပပျုရန် လ ုအပ်ပါက အဖွွဲွဲ့ပဖင့်် စုုံစမ်ျေးစစ်ကဆျေးမှုပပျုမပီျေး နုတ် ွက်ခွင့််ပပျုပခင်ျေး၊ တွာဝန်မှ ယွာယီ 

ရပ်ဆ ုင်ျေးပခင်ျေး သ ိုု့မဟတု် ရပ်စွဲပခင်ျေးပပျုန ုင်သည်-” 

၁၂။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စု အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေတွင် - 

 (က) ပုေ်မ ၁၆ ၏ကပခဆင်ျေးက ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“၁၆။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးတစ်ဦျေးဦျေးအွာျေး နုတ် ွက် 

ခွင့််ပပျုပခင်ျေး၊ တွာဝန်မှ ယွာယီရပ်ဆ ုင်ျေးပခင်ျေး သ ိုု့မဟတု် ရပ်စွဲပခင်ျေး၊ ယွာယီခွင့်် 

ခုံစွာျေးခွင့််ပပျုပခင်ျေးနှင့််စပ်လ ဉ်ျေး၍-” 

 ( ခ ) ပုေ်မ ၁၆၊ ပုေ်မခွွဲ (ဂ) က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“( ဂ ) တွာဝန်မှ ယွာယီရပ်ဆ ုင်ျေးခုံရသည့််ကွာလတွင်ပဖစ်ကစ၊ နုတ် ွက်ပခင်ျေး တွာဝန်မှ 

ရပ်စွဲပခင်ျေး၊ ကွယ်လွန်ပခင်ျေး သ ိုု့မဟုတ် အပခွာျေးအကကကွာင်ျေးကကကွာင့်် လစ်လပ် 

ကနသည့်် ကွာလတွင်ပဖစ်ကစ၊ ယွာယီခွင့်် ခုံစွာျေးခွင့််ပပျုသည့်် ကွာလတွင်ပဖစ်ကစ 

သက်ဆ ုင်ရွာ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး၏ တွာဝန်က ု 

 မ်ျေးကဆွာင်ရန် မမ ျုွဲ့နယ်အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးသည် ပုေ်မ ၇၊ ပုေ်မခွွဲ (စ) အရ ဆနဒမွဲ 

ေုတ ယအမ ွာျေးဆုုံျေး ရရှ သည့်် ရွာအ မ်မှ ျေးတစ်ဦျေးဦျေးအွာျေး ယွာယီတွာဝန် 

ကပျေးအပ်ရမည်။ ဆနဒမွဲေုတ ယ အမ ွာျေးဆုုံျေးရရှ သူက ကဆွာင်ရွက်န ုင်ပခင်ျေး 
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မရှ ကကကွာင်ျေး ကပေါ်ကပါက်လ င် သင့််ကလ ွ်ာသည့်် ကက ျေးရွွာတွာဝန်ခုံ သ ိုု့မဟုတ် 

ရွာအ မ်မှ ျေးတစ်ဦျေးဦျေးအွာျေး ယွာယီတွာဝန်ကပျေးအပ် ရမည်။” 

၁၃။  ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၁၆ ၏ကနွာက်တွင် ပုေ်မ ၁၆-က 

က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး ပဖည့််စွက်ရမည် - 

“၁၆-က။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးတစ်ဦျေးဦျေးသည် ပုေ်မ ၁၅၊ 

ပုေ်မခွွဲ (ခ)၊ (ဂ) နှင့်် (စ) ပါပပဋ္ဌွာန်ျေးခ က်တစ်ခုခုအရ တွာဝန်မှ ရပ်စွဲခုံရပါက တစ်ဆက် 

တစ်စပ်တည်ျေး ပဖစ်ကသွာ သက်တမ်ျေးနှစ်ကက မ်တွင် ပါဝင်ကရွျေးခ ယ်ခုံခွင့်် မရှ ကစရ။”  

၁၄။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၁၇ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေးရမည်- 

“၁၇။  ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး တစ်လနှင့််အ က် ကက ွ်ာလွန်၍ 

လွာကရွာက် တည်ျေးခ ုကန  ုင်သူမ ွာျေးရှ ပါက မှတ်တမ်ျေး ွာျေးရှ န ုင်ရန်အတွက် သတ်မှတ် 

နည်ျေးလမ်ျေးမ ွာျေးနှင့််အညီ သက်ဆ ုင်ရွာတွာဝန်ရှ သူ ုံ အသ ကပျေးအကကကွာင်ျေးကကွာျေးရမည်။”  

၁၅။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၂၀ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

 “၂၀။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး ကန  ုင်သူသည် အမ ွာျေးပပည်သူနှင့်် 

သက်ဆ ုင်သည့်် ကဖ ွာ်ကပဖမှု၊ အပန်ျေးကပဖအနွာျေးယူမှုလုပ်ငန်ျေးမ ွာျေး တည်က ွာင်လ ုပါက 

သက်ဆ ုင်ရွာ ဌွာန၊ အဖွွဲွဲ့အစည်ျေးမ ွာျေး ုံမှ ခွင့််ပပျုခ က်ရယူရမည့််အပပင် သတမ်ှတ် ွာျေးသည့်် 

စည်ျေးကမ်ျေးခ က် မ ွာျေးက ု လ ုက်နွာရမည်။” 

၁၆။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၂၁ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

“၂၁။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး ကန  ုင်သူသည် အခမ်ျေးအနွာျေးမ ွာျေး၊ အမ ွာျေး 

ပပည်သူကဖ ွာက်ပဖသည့်် ပွွဲမ ွာျေး၊ ပပပွွဲမ ွာျေး၊ မပ ျုင်ပွွဲမ ွာျေး၊ ရ ုျေးရွာဓကလ့်အရ ပပျုလုပ်သည့််ပွွဲမ ွာျေးက ု 

က င်ျေးပလ ုပါက သက်ဆ ုင်ရွာတွာဝန်ရှ သ ူုံ အသ ကပျေးတင်ပပရမည့််အပပင် သတမ်ှတ်ကပျေး ွာျေး 

သည့်် စည်ျေးကမ်ျေးခ က်မ ွာျေးက ု လ ုက်နွာရမည်။” 

၁၇။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၂၄ ၏ ကပခဆင်ျေးက ု 

ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

 “၂၄။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအတွင်ျေး ကန  ုင်သူမ ွာျေးသည် ကအွာက်ပါ 

အခွင့််အကရျေးမ ွာျေးက ု ခုံစွာျေးပ ုင်ခွင့််ရှ သည် -” 
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၁၈။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၂၇ က ု ကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး 

အစွာျေး  ုျေးရမည် - 

 “၂၇။ မည်သူမဆ ု ပုေ်မ ၁၈ နှင့်် ပုေ်မ ၁၉ ပါတွာဝန်က ု ကဆွာင်ရွက်ရန် ပ က်ကွက်လ င် 

  ုသူက  ု က ပ်ငါျေးက ွာင် က်မပ ုကသွာ ကငွေဏ်ခ မှတ်ရမည်။ ကငွေဏ်ကပျေးကဆွာင်ရန် 

ပ က်ကွက်ပါက ခုနစ်ရက် က်မပ ုကသွာ က ွာင်ေဏ် က ခုံကစရန် သက်ဆ ုင်ရွာတရွာျေးရုုံျေးက 

ခ မှတ်ရမည်။”  

၁၉။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၃၃ က  ုပယ်ဖ က်ရမည်။  

၂၀။ ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟတု် ကက ျေးရွွာအုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဥပကေ ပုေ်မ ၃၄ ၏ ကနွာက်တွင် ပုေ်မ ၃၄-က 

က  ုကအွာက်ပါအတ ုင်ျေး ပဖည့််စွက်ရမည် - 

 “၃၄-က။(က) ကက ျေးရွွာတွာဝန်ခုံနှင့််ရွာအ မ်မှ ျေးမ ွာျေးသည် သက်ဆ ုင်ရွာရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် 

ကက ျေးရွွာ အုပ်စုအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေးအွာျေး လုုံပချုုံကရျေးနှင့််အုပ်ခ ျုပ်ကရျေးဆ ုင်ရွာ 

က စစရပ်မ ွာျေး အတွက် အကကုံကပျေးပခင်ျေး၊ အက ွာက်အကူပပျုပခင်ျေးတ ုို့ 

ကဆွာင်ရွက်ရန် တွာဝန် ရှ သည်။ 

  ( ခ )  ဆယ်အ မ်မှ ျေးမ ွာျေးသည် ရပ်ကွက် သ ိုု့မဟုတ် ကက ျေးရွွာအုပ်စု၏ လုုံပချုုံကရျေးနှင့်် 

အုပ်ခ ျုပ်ကရျေး လုပ်ငန်ျေးမ ွာျေးတွင် သက်ဆ ုင်ရွာအုပ်ခ ျုပ်ကရျေးမှ ျေး၏ ဦျေးကဆွာင် 

စီမုံမှုနှင့််အတူ ပါဝင်ကဆွာင်ရွက်ရန် တွာဝန်ရှ သည်။”  

 

 ပပည်က ွာင်စုသမမတပမန်မွာန ုင်ငုံကတွ်ာ ဖွွဲွဲ့စည်ျေးပုုံအကပခခုံဥပကေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ကရျေး 

  ုျေးသည်။ 

 

 

 (ပုုံ)  င်ကက ွ်ာ 

 န ုင်ငုံကတွ်ာသမမတ 

 ပပည်က ွာင်စုသမမတပမန်မွာန ုင်ငုံကတွ်ာ 




