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ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းဥပဒေ 

(၂၀၁၅ ခုနစှ၊် ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်း လွှတဒ်တာ်ဥပဒေ အမှတ ်- ၃) 

၁၃၇၇ ခုနစှ၊် ပထမဝါဆ လုဆန််း ၂ ရက် 

( ၂၀၁၅ ခုနစှ၊် ဇ န်လ ၁၈ ရက်) 

ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်း လွှတ်ဒတာ်သည်  ပည်ဒ ာငစ်ုသမမတ  မနမ်ာန ငုင်ဒံတာ် ဖ ွဲွဲ့စည််း ပံုအဒ ြေြေ ံဥပဒေပုေမ် ၁၈၈၊ 

ဇယာ်း(၂)စဉ်-၆(ဂ္) အရ အပ်နငှ််း ာ်းဒသာ လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််က ု က င့််သံ်ုးလ က် ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း 

ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က ဒ ပ်းဆ ွဲန ငုရ်န ်ဤဥပဒေက ု  ပဋ္ဌာန််း လ ုက်သည်။ 

 

အခန််း (၁) 

အမည်နငှ့်် အဓ ပပါယဒ် ာ် ပခ က ်

၁။ ဤဥပဒေက ု ရန်ကုန်တ ငု််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က  ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်း ဥပဒေဟ ုဒြေေါ်တ ငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတ င ်ပါရှ ဒသာ ဒအာက်ပါစကာ်းရပ်မ ာ်းသည် ဒဖာ် ပပါအတ ုင််း အဓ ပပါယ်သက်ဒရာက် ဒစရမည်- 

(က) တ ငု််းဒေသကက ်း ဆ ုသည်မှာ ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ြေ) အစ ု်းရအ  ွဲ ွဲ့ ဆ ုသည်မာှ ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့က ု ဆ ုသည်။ 

(ဂ္) ဝန်ကက ်းခ ျုပ် ဆ ုသညမ်ှာ ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၊ ဝနက်က ်းြေ ျုပ်က ု ဆ ုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကက ်း ဆ ုသည်မှာ ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၊ လမ််းပန််းဆက်သ ယ်ဒရ်းဝနက်က ်းက ုဆ ု သည်။ 

(င) ဝန်ကက ်းဌာန ဆ ုသည်မှာ ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၊ လမ််းပန််းဆက်သ ယ်ဒရ်းဝနက်က ်းဌာန က ုဆ ုသည်။ 

(စ) ကက ်းကကပ်က ပ်က ွဲဒရ်းအ  ွဲ ွဲ့ ဆ ုသည်မာှ တ ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့က ဖ ွဲွဲ့စည််းတာဝနဒ်ပ်းဒသာ တ ုင််းဒေသကက ်း 

ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်း လုပ်ငန််းကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်း အဖ ွဲွဲ့က ု ဆ ုသည်။ 

(ဆ) ဒကာမ်ရှင ်ဆ ုသညမ်ှာ ဒကာမ်တ က ု ဖ ွဲွဲ့စည််းဒပ်းန ငုဒ်ရ်းအတ က် ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က ဖ ွဲွဲ့စည််းဒပ်းဒသာ 

ဒရ ်းြေ ယ်ဒရ်းဒကာ်မရှငက် ုဆ ုသည်။ 

(ဇ) ဒကာ်မတ  ဆ ုသညမ်ှာ ဤဥပဒေအရ ဖ ွဲွဲ့စည််းဒသာ တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း 

ကက ်းကကပ်ဒရ်းဒကာ်မတ က ု ဆ ုသည်။ 

(ဈ) ဒကာ်မတ ရ ု်း ဆ ုသည်မှာ ဒကာ်မတ ၏လုပ်ငန််းမ ာ်းဒဆာငရ် က်ရန ်တည်ဒ ာင ်ာ်းသည့်် ရံု်းက ု ဆ ုသည်။ 

(ည) ရ ု ်းအကက ်းအကွဲ ဆ ုသည်မာှ ဒကာ်မတ ရံု ်း၏ ဝန ်မ််းအကက ်းအကွဲက ု ဆ ုသည်။ 

(ဋ) ဝန်ထမ််း ဆ ုသည်မှာ ဒကာ်မတ က ဤဥပဒေနငှ့််အည  ြေန် ့်အပ် ာ်းသကူ ု ဆ ုသည။် 

(ဌ) လက်ဒအာက်ဌာနခ ွဲ ဆ ုသည်မှာ ဒကာ်မတ က ဖ ွဲွဲ့စည််းတာဝနဒ်ပ်းအပ် ာ်းဒသာ ြေရ ုငအ်ဆင့််၊ မမ ျု ွဲ့နယ်အဆင့်် 

ဌာနြေ ွဲမ ာ်းက ု ဆ ုသည်။ 
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(ဍ) ဒရယာဉ် ဆ ုသည်မှာ စက်စ မ််းအာ်း ဖင့်် ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ အ ြော်းစ မ််းအာ်း တစမ်  ျု်းမ  ျု်း ဖင့်် ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ 

ဒရဒကကာင််းတ င ်ဒမာင််းနငှသ် ာ်းလာသည့်် ယာဉ်အမ  ျု်းမ  ျု်းက ု ဆ ုသည်။   ု ့် ပင ်  ုစကာ်းရပ်တ င ်ဤဥပေအရ 

ကက ်းကကပ်  န််းသ မ််းဒရ်း က စစအလ ု ့်ငာှ တ ွဲတ န််း၊ တ ွဲဆ ွဲ၊ ဒရယာဉ်မ ာ်း သည်လည််းဒကာင််း၊ စက်မွဲ့်ကုနတ် ွဲ၊ ဒရနတံ ွဲနငှ့်် 

ဒရတ ငဒ်ပေါ်ဒသာအ ြော်းတ ွဲမ ာ်းသည် လည််းဒကာင််း၊ ဒလကူရှငသ်ံ်ုးဒရယာဉ်၊ အဒပ ာ်စ ်းဒရယာဉ်၊ ဒဖာငန်ငှ့်် 

ရ က်ဒလှမ ာ်းသည်လည််းဒကာင််း ပါဝငသ်ည်။ 

(ဎ) ဒရယာဉ်လ ုင််း ဆ ုသည်မာှ တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း သ ာ်းလာဒ ပ်းဆ ွဲဒနသည့်် ြေရ ်းသည်ပ ု ့်ဒဆာင ်ဒရ်းနငှ့်် 

ကုနစ်ည်ပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်း လုပ်ငန််းဒဆာငရ် က်သည့်် ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်းနငှ့်် ဖ ွဲွဲ့စည််း ာ်းဒသာ ဒရယာဉ်လ ုင််းက ု 

ဆ ုသည်။ 

(ဏ) ဒရယာဉ်အသင််း ဆ ုသည်မှာ တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း ြေရ ်းသည်ပ ု ့်ဒဆာင ်ြေင််း၊ ကုနစ်ည်ပ ု ့် ဒဆာင ်ြေင််း၊ 

ကမ််းန ်းငါ်းဖမ််း ြေင််း၊ ကမ််းဒဝ်းငါ်းဖမ််း ြေင််း၊ ငါ်းသယ် ြေင််း၊ ဒရ  က်ပစစည််းမ ာ်း သယ်ယူပ ု ့် ဒဆာင ်ြေင််း၊ 

လုပ်ငန််းတစြ်ေြုေဒုသာ်လည််းဒကာင််း၊ တစြ်ေ ုက်ပ ု၍ဒသာ်လည််းဒကာင််း၊ ဒဆာငရ် က်မည့်် ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း ဖင့်် 

ဖ ွဲွဲ့စည််း ာ်းဒသာ ဒရယာဉ်အသင််းက ု ဆ ုသည်။ 

(တ) ဒရယာဉ်ပ ုငရှ်င ်ဆ ုသည်မာှ တညဆ်ွဲဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေမ ာ်းနငှ့််အည  ဒကာ်မတ ၏ကက ်းကကပ်မှု ဒအာက်တ င ်

ဒ ပ်းဆ ွဲဒနသည့်် ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်က ု တရာ်းဝငပ် ုငဆ် ုငြ်ေ င့််ရှ သည့်် ပုဂ္ဂ ျုလ်၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းနငှ့်် ကုမပဏ က  ုဆ ုသည်။ 

( ) ဒရယာဉ်လုပ်သာ်း ဆ ုသည်မှာ ဒကာ်မတ ၏ကက ်းကကပ်မှုဒအာက်၌ ဒ ပ်းဆ ွဲလုပ်က ုငဒ်နဒသာ ဒရယာဉ်အမ  ျု်းမ  ျု်းတ င ်

တာဝန ်မ််းဒဆာငဒ်နသမူ ာ်းက ု ဆ ုသည်။ ယင််းစကာ်းရပ်တ င ်သက်ဆ ုငရ်ာ ဌာနက အသ အမှတ် ပျု 

လက်မှတ် ုတ်ဒပ်း ာ်းသည့်် ဒရယာဉ်အုပ်နငှ့်် စက်ြေန််းအုပ်လည််း ပါဝငသ်ည်။ 

 

အခန််း (၂) 

ရည်ရ ယခ် က ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရ ယ်ြေ က်မ ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတ ုင််း ဖစသ်ည်- 

(က) ဒရဒကကာင််း ြေရ ်းသ ာ်း ပည်သမူ ာ်း၊ ဒရယာဉ်ဝန ်မ််းမ ာ်း၊ ဒ ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဒစဒရ်းနငှ့်် အဆငဒ် ပလ ယ်ကူစ ာ 

သ ာ်းလာန ငုဒ်ရ်း ဝနဒ်ဆာငမ်ှုဒပ်းရန။် 

(ြေ) တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က ဒ ပ်းဆ ွဲ န ငုဒ်ရ်းအတ က် ကက ်းကကပ်ဒဆာင ်ရ က်န ငုရ်န။် 

(ဂ္) ဒရယာဉ်လုပ်ငန််း လုပ်က ုငသ်မူ ာ်း၊ ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှငမ် ာ်း၊ ဒရယာဉ်လုပ်သာ်းမ ာ်း၏ ရပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်း၊ အြေက်အြေွဲမ ာ်းက ု 

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းနငှ့််အည  ဒဆာငရ် က်ဒ ဖရှင််းဒပ်းန ငုရ်န။် 

(ဃ) တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း န ငုင်ဒံတာ်မှ ရသင့််ရ  ုက်ဒသာ အြေ နဒ်င မ ာ်းအ ပည့််အဝ ရရှ န ငုဒ်ရ်း အတ က် ဥပဒေ၊ 

စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း နငှ့််အည  လ ုက်နာဒဆာငရ် က်မှု ရှ / မရှ  ကက ်းကကပ်ဒဆာငရ် က်ရန။် 

(င) ဒရယာဉ်စည််းကမ််း၊ ဒရဒကကာင််းဆ ုငရ်ာ၊ စည််းကမ််းနငှ့််အည  လ ုက်နာဒဆာငရ် က် ြေင််း ဖင့်် ဒရယာဉ်မဒတာ်တဆမှုမ ာ်း 

ဒလ ာ့်နည််းပဒပ ာက်ဒစရန။် 
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အခန််း (၃) 

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအ  ွဲ ွဲ့   ွဲ ွဲ့စည််း ခင််း 

၄။ အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သည် ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က ု ဒအာက်ပါ ပဂု္ဂ ျုလ်မ ာ်း ဖင့်် ဖ ွဲွဲ့စည််းရမည်- 

 

(က) ဝနက်က ်းြေ ျုပ်(သ ု ့်မဟုတ်) ဝနက်က ်းြေ ျုပ်က တာဝနဒ်ပ်းအပ်သည့်် ဝနက်က ်းတစဦ််း တ ုင််းဒေသကက ်းအစ ်ုးရအဖ ွဲွဲ့ ဥကက ဋ္ဌ 

(ြေ) တ ုင််းဒေသကက ်း အုပ်ြေ ျုပ်ဒရ်းမ ်း တ ုင််းဒေသကက ်း အဒ  ဒ  အုပ်ြေ ျုပ်ဒရ်းဦ်းစ ်းဌာန အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(ဂ္) တ ုင််းဒေသကက ်း ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ မ ်း တ ုင််းဒေသကက ်း ရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(ဃ) ဒရဒကကာင််းရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ ြေ ွဲမ ်း ဒရဒကကာင််းရွဲတပ်ဖ ွဲွဲ့ ြေ ွဲ (ရနက်ုန)် အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(င) ေတု ယ အဒ  ဒ  မနဒ်နဂ္ ာ  မနမ်ာ့်ဆ ပ်ကမ််းအာဏာပ ငု ်(ရနက်ုန)် အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(စ) တ ုင််းဒေသကက ်းဦ်းစ ်းမ ်း တ ုင််းဒေသကက ်းဒရအရင််းအ မစန်ငှ့််  မစဒ်ြေ ာင််းမ ာ်း ဖ ံွဲ့ မဖ ျု်းတ ု်းတက်ဒရ်း ဦ်းစ ်းဌာန အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(ဆ) လက်ဒ ာက်အဒ  ဒ  မနဒ်နဂ္ ာ  ပညတ် င််းဒရဒကကာင််းပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်း (ရနက်ုန)် အဖ ွဲွဲ့ဝင ်

(ဇ) တ ုင််းဒေသကက ်း ဦ်းစ ်းမ ်း တ ုင််းဒေသကက ်း ဒရဒကကာင််းပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်း ညွှနက်ကာ်းမှု ဦ်းစ ်းဌာန အတ င််းဒရ်းမ ်း 

 

အခန််း (၄) 

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအ  ွဲ ွဲ့၏ တာဝန်နငှ့်် လုပ်ပ ုငခ် င့််မ ာ်း 

၅။ ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ တာဝနန်ငှ့်် လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတ ုင််း ဖစသ်ည်- 

(က) ဒကာ်မရှငက် ဒရ ်းြေ ယ်တင ်ပသည့်် ဒကာ်မတ က ုဖ ွဲ ွဲ့စည််း ြေင််း၊  ပငဆ်င ်ြေင််း၊ ဖ က်သ မ််း ြေင််း။ 

(ြေ) ဒကာ်မတ အဖ ွဲွဲ့ဝငမ် ာ်းက ု အတည် ပျုဒရ ်းြေ ယ်တာဝနဒ်ပ်းအပ် ြေင််း။ 

(ဂ္) ဒကာ်မတ ဝငဦ််းဒရက ု ဒရယာဉ်လ ုင််း၊ ဒရယာဉ်အသင််းအဖ ွဲွဲ့အလ ုက် သတ်မှတ်ဒပ်း ြေင််း။ 

(ဃ) ဒကာ်မတ ကြေ မှတ်သည့်် စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းဆ ုငရ်ာ အယူြေဝံင ်ြေင််းက ု ဆံု်း ဖတ် ြေင််း။ 

(င) စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းနည််းလမ််းအရ အဒရ်းယူ ြေင််း။ 

 

အခန််း (၅) 

ဒကာ်မရှင ် ွဲ ွဲ့စည််း ခင််း 



ရနကု်နတ် ုင််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစ်တက ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းဥပဒေ 
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၆။ ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့သည် တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစတ်က ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်း လုပ်ငန််းမ ာ်းက ု 

ကက ်းကကပ် ြေင််း၊ စစဒ်ဆ်း ြေင််း၊ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲ ြေင််းနငှ့်် ဤဥပဒေအရ အပ်နငှ််းသည့်် တာဝနန်ငှ့်် လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းက ု 

က င့််သံ်ုးဒဆာငရ် က်မည့်် ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း ကက ်းကကပ်ဒရ်း ဒကာ်မတ ဖ ွဲ ွဲ့စည််း ဒပ်းန ငုဒ်ရ်းအတ က် 

သက်ဆ ုငရ်ာအစ ု်းရဌာန၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းမ ှသင့််ဒလ ာ်ဒသာ ပုဂ္ဂ ျုလ်မ ာ်းပါဝငသ်ည့်် ဒရ ်းြေ ယ်ဒရ်း ဒကာ်မရှငက် ု 

တ ုင််းဒေသကက ်းအစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၏ အတည် ပျုြေ က် ဖင့်် အမ န် ့်ဒကကာ် ငာစာ  ုတ် ပန၍် ဖ ွဲွဲ့စည််းရမည်။ 

၇။ ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့သည်- 

(က) ပုေမ် (၆) အရ ဒရ ်းြေ ယ်ဒရ်း ဒကာ်မရှငက် ု ဖ ွဲွဲ့စည််းရာတ င ်ဥကက ဋ္ဌနငှ့်် အတ င််းဒရ်းမ ်းတ ု ့်က ု တစပ်ါတည််း 

သတ်မှတ်ဒပ်းရမည်။ လ ုအပ်ပါက ေတု ယဥကက ဋ္ဌနငှ့်် တ ွဲဖက်အတ င််းဒရ်းမ ်းတ ု ့်က ုလည််း သတ်မှတ်ဒပ်းန ငုသ်ည်။ 

(ြေ) ဖ ွဲွဲ့စည််း ာ်းဒသာ ဒရ ်းြေ ယ်ဒရ်းဒကာ်မရှငက် ု လ ုအပ်ပါက  ပငဆ်ငဖ် ွဲ ွဲ့စည််း ြေင််း သ ု ့်မဟုတ် အဖ ွဲွဲ့ဝင ်တစဦ််းဦ်းက ု 

တ ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ြေ က် ဖင့်် အစာ်း  ု်း ြေန် ့်အပ်ြေ င့်် ပျုန ငုသ်ည်။ 

 

အခန််း (၆) 

ဒကာ်မရှင၏် လုပ်ငန််းတာဝန်မ ာ်း 

၈။ ဒကာ်မရှငသ်ည် ဒအာက်ဒဖာ် ပပါ လုပ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက ု ဒဆာငရ် က်ရမည်- 

(က) ယှဉ်မပ ျုငအ်ဒရ ်းြေမံည့်် ဒကာ်မတ ဝငဒ်လာင််းက ု သတ်မှတ်အရည်အြေ င််းနငှ့်် က ုက်ည မှုရှ / မရှ  စ စစရ်န။် 

(ြေ) ြေရ ်းသည်တင ်ဒရယာဉ်အသင််း၊ ကုနတ်ငဒ်ရယာဉ်အသင််းနငှ့်် စက် မင််းဒကာငဒ်ရ (၂၀) ဒအာက် စက်တပ်ဒရယာဉ် 

အသင််းမ ာ်းသည် ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က သတ်မှတ်ဒပ်းသည့်် ဒကာ်မတ ဝင ်ဒလာင််းဦ်းဒရက ု ဆနဒမွဲစနစ ်ဖင့်် 

ဒရ ်းြေ ယ်ရန။် 

(ဂ္) ဒကာ်မတ ဒရ ်းြေ ယ်ဒရ်း အစည််းအဒဝ်းမက င််းပမ  ရက်သတတ ပတ်နစှပ်တ် ကက ျုတင၍် ဖ တ်ကကာ်းရန။် 

(ဃ) ဒန ့်ရက်၊ အြေ  န၊် ဒနရာ သတ်မှတ်မပ ်း ဒရ ်းြေ ယ်တငဒ် မ ာက်ပ ွဲ က င််းပရန။် 

(င) ဒကာ်မတ  ဒရ ်းြေ ယ်ပ ွဲက င််းပဒရ်းနငှ့်် စပ်လ ဉ််း၍ တက်ဒရာက်ြေ င့််ရှ သည့်် ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှင ်(သ ု ့်မဟုတ်) 

ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှင၏် က ုယ်စာ်းလှယ်နငှ့်် ဒရယာဉ်လုပ်သာ်းမ ာ်း အြေ  ျု်းတူ ဦ်းဒရဒပါင််း၏ ၇၅ ရာြေ ငုန် ှုန််း 

တက်ဒရာက်မှသာ ဒရ ်းြေ ယ်ပ ွဲက င််းပရနန်ငှ့်် အ မဒ မာက်သ ဖင့်် ဒရ ်းြေ ယ်ပ ွဲ ပ်မံက င််းပ ပါက 

တက်ဒရာက်ြေ င့််ရှ သည့်် ဦ်းဒရ၏ ၅၀ ရာြေ ငုန် ှုန််းနငှ့််အ က် တက်ဒရာက်မှသာ ဒရ ်းြေ ယ်ပ ွဲက င််းပ ရန။် 

(စ) ဒရ ်းြေ ယ် ြေင််းြေရံသည့်် ဒကာ်မတ ဝငအ်မည်စာရင််းက ု ဒကကညာရန။် 

 

အခန််း (၇) 

ဒကာ်မတ   ွဲ ွဲ့စည််း ခင််း 

၉။ ဒကာ်မတ က  ုဒအာက်ပါအတ ုင််း ဖ ွဲွဲ့စည််းရမည်- 

(က) ဒကာ်မတ တ င ်န ငုင်သံာ်းအဖ ွဲွဲ့ဝင ်အနည််းဆံု်း (၉) ဦ်း ဖင့်် ပါဝငဖ် ွဲ ွဲ့စည််းရမည်။ 



ရနကု်နတ် ုင််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစ်တက ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းဥပဒေ 
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(ြေ) ဒကာ်မတ ၏ ဥကက ဋ္ဌ၊ အတ င််းဒရ်းမ ်းနငှ့််  ဏ္ဍာဒရ်းမ ်းတ ု ့်က ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က ဒရ ်းြေ ယ် 

တာဝနဒ်ပ်းအပ်ရမည်။ 

(ဂ္) ဒကာ်မတ ၏ သက်တမ််းမှာ ဖ ွဲွဲ့စည််းအတည် ပျုသည့်် ရက်မစှ၍ (၃) နစှ ်ဖစသ်ည်၊ ဒကာ်မတ  အဒဟာင််းသည် 

ဒကာ်မတ အသစဒ်ရ ်းြေ ယ် ဖ ွဲွဲ့စည််းမပ ်းသည့််အြေါတ င ်ဒကာ်မတ အသစ ်ံသ ု ့် တာဝနန်ငှ့်် လုပ်ငန််းအရပ်ရပ်က ု 

ဒရ ်းြေ ယ် ြေင််းြေရံသည့််ရက်မှစ၍ (၁၅) ရက်အတ င််း စနစတ်က  လွှွဲဒ ပာင််းဒပ်းရ မည်။ 

(ဃ) ဒကာ်မတ  အဖ ွဲွဲ့ဝငတ်စဦ််းဦ်း လစလ်ပ်လျှင ်ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့သည် လစလ်ပ်သ ာ်းသည့်် ဒနရာ၌ 

အသစြ်ေန် ့် ာ်းန ငုသ်ည်၊ အသစြ်ေန် ့် ာ်းသည့်် သက်တမ််းသည် က နရ်ှ သည့််ရာ ူ်း သက်တမ််း အတ က်သာ 

 ဖစဒ်စရမည်။ 

(င) ဒကာ်မတ ဝငတ်စဦ််း၏ သက်တမ််းသည် တစဆ်က်တည််း ဒကာ်မတ  ၏ သက်တမ််း (၂) ကက မ် က် မပ ုဒစရ။ 

(စ) ဒကာ်မတ ဝငမ် ာ်းသည် ဒကာ်မတ တာဝန ်မ််းဒဆာငစ်ဉ်အတ င််း န ငုင်ဒံရ်းပါတ ၏ လုပ်ငန််းမ ာ်း တ င ်

ပါဝငဒ်ဆာငရ် က် ြေင််း မ ပျုရ။ 

 

အခန််း (၈) 

ဒကာ်မတ ၏ တာဝန်နငှ့်် လုပ်ပ ုငခ် င့််မ ာ်း 

၁၀။ ဒကာ်မတ ၏ တာဝနမ် ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတ ုင််း ဖစသ်ည်- 

(က) ဒကာ်မတ သည် ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှတဆင့်် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့က ု တာဝနြ်ေ ံြေင််း။ 

(ြေ) ဒရယာဉ်မ ာ်း လံု ြေျံုဒြေ ာဒမ ွဲ့ စ ာ သ ာ်းလာန ငုဒ်ရ်း၊ ကုနစ်ညစ် ်းဆင််းမှု မှနက်န ်မနဆ်နဒ်စဒရ်းနငှ့််  ပည်သမူ ာ်း 

ဒ ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းဒစဒရ်းတ ု ့်အတ က် တ ုင််းဒေသကက ်းအတ င််း ြေတု်ဒမာင််းသ ာ်းလာ လ က်ရှ ဒသာ 

ဒရယာဉ်မ ာ်းက ု ကက ်းကကပ် ြေင််း၊ စစဒ်ဆ်း ြေင််း၊ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲ ြေင််း။ 

(ဂ္) ြေရ ်းသည်မ ာ်းက ု  ဖစဒ်စ၊ ကုနစ်ည်မ ာ်းက ု ဖစဒ်စ၊ သယ်ယပူ ု ့်ဒဆာငသ်ည့်် ဒရယာဉ်မ ာ်းက ု မ မ ၏ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲမှုဒအာက်သ ု ့် 

ပ ုမ ုဝငဒ်ရာက်လာန ငုဒ်စဒရ်း စည််းရံု ်းဒဆာငရ် က်ရမည့််အ ပင ်ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှင ်မ ာ်း၏ လုပ်ငန််းဆ ုငရ်ာ 

လ ုအပ်ြေ က်မ ာ်းက ုလည််း ကူည ဒဆာငရ် က်ဒပ်း ြေင််း။ 

(ဃ) ြေရ ်းသည်နငှ့်် ကုနစ်ည်ပ ု ့်ဒဆာငမ်ှု၊ အဆငဒ် ပဒစရနအ်တ က် ဒရယာဉ်လ ုင််းမ ာ်း အသစဖ် ွဲ ွဲ့စည််း ြေင််း၊ 

ြေရ ်းစဉ်တ ု်းြေ ွဲွဲ့  ြေင််း၊ ြေရ ်းစဉ်ဒ ပာင််းလွဲ ြေင််း၊ ြေရ ်းစဉ်ဖ က်သ မ််း ြေင််း၊ ဒရယာဉ်စ ်းဒရ ဒ ပာင််းလွဲ ြေင််း၊ 

ဒရယာဉ်အမ  ျု်းအစာ်း ဒ ပာင််းလွဲ ြေင််းတ ု ့်က ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှတဆင့်် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သ ု ့် တင ်ပ၍ ြေ င့်် ပျုြေ က် 

ရယူဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(င) ဒရယာဉ်ဆ ုက်ကပ်သည့်် ဆ ပ်ကမ််းမ ာ်း အသစတ် ု်းြေ ွဲွဲ့  ြေင််း၊ ဒ ပာင််းဒရွှွဲ့  ြေင််း၊ ဖ က်သ မ််း ြေင််းတ ု ့်က ု 

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှတဆင့်် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သ ု ့် တင ်ပ၍ ြေ င့်် ပျုြေ က် ရယူဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(စ) ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှငမ် ာ်း၊ ဒရယာဉ်ဝန ်မ််းမ ာ်းနငှ့်် တစလ်လျှင ်အနည််းဆံု်း တစက်က မ်ဒတ ွဲ့ဆံုမပ ်း ရည်ရ ယ်ြေ က်မ ာ်း 

ဒအာင ်မငဒ်ရ်းအတ က် ည  နှု င််းဒဆ ်းဒန ်းဒစ ြေင််း။ 
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(ဆ) မ မ လက်ဒအာက်ရှ  ဝန ်မ််းမ ာ်းက  ုကက ်းကကပ် ြေင််း။ 

(ဇ) သတ်မှတ် ာ်းသည့််  ဏ္ဍာဒရ်းစည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ ာ်းနငှ့််အည ဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(ဈ) ဒကာ်မတ အစည််းအဒဝ်းက ု တစလ်လျှင ်အနည််းဆံု်းတစက်က မ်က င််းပ ြေင််း။ 

(ည) နစှပ်တ်လည ်သင််းလံု်းကျွတ် အစည််းအဒဝ်းက ု တစန်စှလ်ျှင ်တစက်က မ် က င််းပ ြေင််း။ 

(ဋ) ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က ညွှနက်ကာ်းလျှင ်အဒရ်းဒပေါ် အ ူ်းအစည််းအဒဝ်းက ု ဒသာ်လည််း ဒကာင််း၊ သင််းလံု်းကျွတ် 

အစည််းအဒဝ်းက ုဒသာ်လည််းဒကာင််း က င််းပ ြေင််း။ 

(ဌ) ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က သတ်မှတ်ဒပ်းသည့်် လုပ်ငန််းတာဝနမ် ာ်း က ုဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(ဍ) ဒကာ်မတ သည် ရုံ်းဝန ်မ််းမ ာ်းနငှ့်် ဒရယာဉ်လုပ်သာ်းမ ာ်း၏ သက်သာ ဒြေ ာငြ်ေ  ဒရ်းနငှ့်် လူမှုဖူ လံုဒရ်းတ ု ့်အတ က် 

စ မံဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

၁၁။ ဒကာ်မတ ၏ လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းမှာ ဒအာက်ပါအတ ုင််း  ဖစသ်ည်- 

(က)  ပည်သမူ ာ်း အသက်ဒ ်းအနတရာယ်ကင််းရှင််းစ ာ သ ာ်းလာန ငုဒ်ရ်းနငှ့်် ကုနစ်ည်မ ာ်း လံု ြေျံုဒြေ ာ ဒမ ွဲ့ စ ာ လ ုရာြေရ ်းသ ု ့် 

သယ်ယူပ ု ့်ဒဆာငန် ငုဒ်ရ်းအတ က် ဝန ်မ််းမ ာ်းက ု ဆုဒပ်းေဏဒ်ပ်းစနစ ်ဖင့်် က င့််သံ်ုး ဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(ြေ) ဒကာ်မတ ရုံ်းနငှ့်် လက်ဒအာက်ဌာနြေ ွဲမ ာ်း၊ ြေရ ုငန်ငှ့်် မမ ျု ွဲ့နယ်ဒကာ်မတ မ ာ်းက ု ကက ်းကကပ် ြေင််း။ 

(ဂ္) လ ုအပ်ပါက တ ုင််းဒေသကက ်းအဆင့်် ဌာနဆ ုငရ်ာမ ာ်း၊ အဖ ွဲွဲ့အစည််းမ ာ်းနငှ့်် ည  နှု င််းဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(ဃ) ဒကာ်မတ ၏ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲမှုဒအာက်တ ငရှ် ဒသာ ဌာနမ ာ်း၊ ဒရယာဉ်လ ုင််းမ ာ်း၊ ဒရယာဉ်အသင််းမ ာ်းနငှ့်် ဆ ပ်ကမ််းမ ာ်း 

လ ုက်နာရနစ်ည််းကမ််းသတ်မှတ်ဒပ်း ြေင််း။ 

(င) ဝန ်မ််းမ ာ်း ြေန် ့် ာ်း ြေင််း၊ ရာ ူ်းတ ု်း မ င့်် ြေင််း၊ လစာတ ု်း မ င့်် ြေင််း၊ အဒရ်းယူအ ပစဒ်ပ်း ြေင််း စသည့်် 

ဝန ်မ််းဒရ်းရာက စစမ ာ်းအဒပေါ် စ မံြေန် ့်ြေ ွဲ ြေင််းမ ာ်းက ု ဤဥပဒေနငှ့်် သက်ဆ ုငရ်ာ တညဆ်ွဲဥပဒေမ ာ်းနငှ့်် အည  

ဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

(စ) ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က အြေါအာ်းဒလ ာ်စ ာ အပ်နငှ််းသည့်် လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းက ု က င့််သံ်ုး ဒဆာငရ် က် ြေင််း။ 

 

အခန််း (၉) 

အခ န်အခသတမှ်တ ်ခင််း 

၁၂။ ဒကာ်မတ သည် ဒအာက်ပါအြေ နအ်ြေမ ာ်းက ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ အဒ ာတူည ြေ က် ဖင့်် သတ်မှတ်ရမည်- 

(က) သယ်ယူပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်းလုပ်ငန််းအသင််းဝင ်ဒရယာဉ် မှတ်ပံတုင ်ြေင််းဆ ုငရ်ာ အြေ နအ်ြေမ ာ်း၊ 

(ြေ) သယ်ယူပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်းဆ ုငရ်ာ ဒရယာဉ်လ ုင််းဒ ပ်းဆ ွဲ ြေင််းအတ က် အြေ နအ်ြေမ ာ်း။ 

(ဂ္) သယ်ယူပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်းဆ ုငရ်ာ လုပ်ငန််းဒ ပာင််း ြေင််းနငှ့်် ဒရယာဉ်ြေရ ်းစဉ်ဒ ပာင််း ြေင််းတ ု ့်အတ က် အြေ နအ်ြေမ ာ်း။ 

၁၃။ ဤဥပဒေအရ ဒကာက်ြေဒံသာ အြေ နအ်ြေမ ာ်းသည် တည်ဆွဲဥပဒေ၊ နည််းဥပဒေမ ာ်းအရ ဒကာက်ြေဒံနဒသာ 

သယ်ယူပ ု ့်ဒဆာငဒ်ရ်း အြေ နအ်ြေမ ာ်းနငှ့်် တူည  ြေင််း၊  ပ်မံဒကာက်ြေ ံြေင််းမ  ျု်းမရှ ဒစရ။ 

 



ရနကု်နတ် ုင််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစ်တက ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းဥပဒေ 
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အခန််း(၁၀) 

ဘဏ္ဍာဒရ်း 

၁၄။ ဒကာ်မတ သည်- 

(က) မ မ ၏ ရနပံ်ုဒင  ဖင့််သာ ရပ်တည်ရမည်။ 

(ြေ) မ မ ၏ ရနပံ်ုဒင က ု သ ်း ြော်း ဏစ်ာရင််း ဖ င့််လှစ ်ာ်းရှ ၍  မနမ်ာန ငုင် ံစာရင််းဒကာငစ် တ င ်မှတပံ်ု တင ်ာ်းဒသာ 

 ပငပ်စာရင််းစစဒ်ဆ်းဒရ်းအဖ ွဲွဲ့  ဖင့်် စာရင််းစစဒ်ဆ်းမှုက ု ြေယံူရမည် ဖစမ်ပ ်း စာရင််းစစ ်အဖ ွဲွဲ့၏ အစ ရငြ်ေစံာက  ု

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှတစဆ်င့်် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သ ု ့် တင ်ပရမည်။ 

(ဂ္) ဒကာ်မတ သည် စာရင််းမ ာ်းက  ုနည််းလမ််းတက    န််းသ မ််း ာ်းန ငုရ်နန်ငှ့်် စာရင််းစစဒ်ဆ်းြေနံ ငုရ်န ်အလ ု ့်ငာှ 

ဒင စာရင််းလုပ် ံု်းလုပ်နည််းမ ာ်းက ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မှတဆင့်် တ ုင််းဒေသကက ်း စာရင််း စစြ်ေ ျုပ်၏ 

အကကံဉာဏရ်ယူ သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဃ) ဒရယာဉ်ပ ုငရ်ှငမ် ာ်း၊ ဒရယာဉ်လုပ်သာ်းမ ာ်း၊ ဒကာ်မတ ရံု ်းဝန ်မ််းမ ာ်း၏ သက်သာဒြေ ာငြ်ေ  ဒရ်း လုပ်ငန််းမ ာ်းတ င ်

မ မ ၏ ရနပံ်ုဒင က ု နည််းဥပဒေနငှ့််အည  သံ်ုးစ ွဲရမည။် 

(င) စုဒဆာင််း ာ်းဒသာ ရနပံ်ုဒင မ ာ်းက ု လုပ်ငန််းတ ု်းတက်ဒစရနန်ငှ့်် ရနပံ်ုဒင က ု တ ု်းပ ာ်းဒစရန ်နည််း ဥပဒေနငှ့််အည  

ရင််းနှ ်း မ ျုပ်နှမံှု ပျုန ငုသ်ည်။ 

(စ) ဒကာက်ြေရံရှ ဒသာ ရနပံ်ုဒင မ ာ်း၊ အ ြော်းရနပံ်ုဒင မ ာ်းနငှ့်် အသံ်ုးစာရင််းမ ာ်းအတ က် လြေ ျုပ်ဒင စာရင််း နငှ့်် 

နစှြ်ေ ျုပ်ဒင စာရင််းမ ာ်းက ု အစစဒ်ဆ်းြေနံ ငုရ်န ် ပျုစု ာ်းရှ ရမည့််အ ပင ် ဏ္ဍာဒရ်းနစှ ်ကုနဆ်ံု်း သည့််အြေါတ ုင််း 

နစှပ်တ်လည်သင််းလံု်းကျွတ် အစည််းအဒဝ်းတ င ်ဒင စာရင််းရှင််းတမ််း တင ်ပရမည်။ 

(ဆ) မ မ  ဏ္ဍာဒရ်း အဒ ြေအဒနနငှ့်် စာရင််းစစဒ်ဆ်းဒတ ွဲ့ ရှ ြေ က်တ ု ့်က ု  ဏ္ဍာဒရ်းနစှ ်ကုနဆ်ံု်းမပ ်း ရက်ဒပါင််း (၃၀) 

အတ င််းကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲ ွဲ့ မှတဆင့်် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့  ံတင ်ပရမည်။ 

 

အခန််း (၁၁) 

ဝန်ထမ််း  ွဲ ွဲ့စည််းပ ု 

၁၅။ ဒကာ်မတ သည်- 

(က) လုပ်ငန််းတာဝနမ် ာ်းက ု အဒ ြေြေလံ က် လ ုအပ်ဒသာ ဝန ်မ််းဖ ွဲ ွဲ့စည််းပံုက ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ မ ှဤဥပဒေ 

သက်ဆ ုငရ်ာ တညဆ်ွဲဥပဒေမ ာ်း၊ စည််းမ ဉ််းမ ာ်းနငှ့််အည  အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၏ အတည် ပျုြေ က် ဖင့်် ဒရ်းဆ ွဲ ာ်းရှ ရမည်။ 

(ြေ) တည်ဆွဲစည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််းမ ာ်းနငှ့််အည  ဝန ်မ််းဖ ွဲ ွဲ့စည််းပံုအတ င််း ြေန် ့် ာ်းန ငုသ်ည်။ 

(ဂ္) ဝန ်မ််းမ ာ်း ြေန် ့် ာ်းရာတ င ်နစှစ်ဉ်ရရှ ဒသာ ဝငဒ်င ၏ သံ်ုးဆယ်ရာြေ ငုန် ှုန််း က် ဒက ာ်လ နသ်ံ်ုးစ ွဲ  ြေင််းမ ပျုရ။ 

(ဃ) ဝန ်မ််းမ ာ်းက ု ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲန ငုရ်န ်ဝန ်မ််းဒရ်းရာ လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းက ု ရံု်းအကက ်းအကွဲက ု လ ုအပ်သလ ု 

လွှွဲအပ်န ငုသ်ည်။ 
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အခန််း (၁၂) 

စ မ ခန် ့်ခ ွဲဒရ်းနည််းလမ််းအရ အဒရ်းယ ူခင််း၊ အယခူ ဝင ်ခင််း 

၁၆။ ဤဥပဒေအရ  ုတ် ပနဒ်သာ အမ န် ့်၊ ညွှနက်ကာ်းြေ က်၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််း တစရ်ပ်ရပ်က  ုဒဖာက်ဖ က်ဒကကာင််း 

သ ု ့်မဟုတ် လ ုက်နာရန ်ပ က်က က်ဒကကာင််း ဒတ ွဲ့ ရှ ပါက ဒကာမ်တ သည် ဒအာက်ပါ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းဆ ုငရ်ာ 

အမ န် ့်တစရ်ပ်ရပ်က  ုြေ မှတ်န ငုသ်ည်- 

(က) သတ ဒပ်း ြေင််း။ 

(ြေ) တာ်း မစပ် တ်ပင ်ြေင််း။ 

(ဂ္) သတ်မှတ် ာ်းသည့်် ေဏဒ်ကက်းဒင  ဒပ်းဒဆာငဒ်စ ြေင််း။ 

၁၇။ တ ုင််းဒေသကက ်း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သည် ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ စ စစတ်င ်ပြေ က် ဖင့်် လုပ်ငန််းလ ုငစ်င ်သ ု ့်မဟုတ် 

ဒရယာဉ်လ ုင််း ဒ ပ်းဆ ွဲြေ င့််က ု ကာလအကန် ့်အသတ် ဖင့်် ရပ်ဆ ုင််း ြေင််း သ ု ့်မဟုတ် ပယ်ဖ က် ြေင််း  ပျုန ငုသ်ည်။ 

၁၈။ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းနည််းလမ််းအရ အဒရ်းယူ ြေင််းအဒပေါ် ဒက နပ်မှုမရှ ပါက ဒအာက်ပါအတ ုင််း အယူြေ ံဝငန် ငုသ်ည်- 

(က) ဒကာ်မတ က ြေ မှတ်သည့်် စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းဆ ုငရ်ာ၊ အမ န် ့်က  ုအမ န် ့်ြေ မှတ်သည့််ရက်မှ ရက်ဒပါင််း (၃၀) 

အတ င််းကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်း အဖ ွဲွဲ့သ ု ့် အယူြေဝံငန် ငုသ်ည်။ 

(ြေ) ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က ြေ မှတ်ဒသာအမ န် ့်က ု ရက်ဒပါင််း (၃၀) အတ င််း အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့သ ု ့် အယူြေ ံဝငန် ငုသ်ည်။ 

(ဂ္) အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့က ြေ မှတ်ဒသာ အမ န် ့်သည် အမပ ်းအ ပတ်နငှ့်် အတည် ဖစသ်ည်။ 

(ဃ) အယူြေကံာလအတ င််း သက်ဆ ုငသ်ကူ ု တရာ်းစ ွဲဆ ု ြေင််း မ ပျုရ။ 

 

အခန််း (၁၃) 

 ပစမ်ှုနငှ့််  ပစေ်ဏ်မ ာ်း 

၁၉။ ပုေမ် ၁၆ အရ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းဆ ုငရ်ာ အမ န် ့်တစရ်ပ်ရပ် ြေ မှတ် ြေင််းြေရံသသူည် အဆ ုပါအမ န် ့်က ု 

လ ုက်နာဒဆာငရ် က်ရနပ် က်က က်လျှင ်  ုသကူ ု ဆက်လက်၍ ပ က်က က်သည့််ရက် အသ ်းသ ်းအတ က် 

တစရ်က်လျှငအ်နည််းဆံု်း ဒင ေဏက် ပ်တစဒ်သာင််းမှ အမ ာ်းဆံု်း ဒင ေဏ ်က ပ်ငါ်းဒသာင််းအ   ဒပ်းဒဆာငဒ်စရမည။် 

၂၀။ မည်သမူဆ ု ဒကာ်မတ ဝင ်သ ု ့်မဟုတ် ဝန ်မ််းတစဦ််းဦ်းက တာဝနဝ်တတ ရာ်းမ ာ်းဒဆာငရ် က်ဒနစဉ် သ ု ့်မဟုတ် 

တာဝနဝ်တတ ရာ်း ဒဆာငရ် က်ရန ်အာ်း ုတ်ဒနစဉ်   ုဒကာ်မတ ဝင ်သ ု ့်မဟုတ် ဝန ်မ််းက ု ဟန် ့်တာ်းဒနာှင့််ယှက်မှု၊ 

လက်ဒရာက်မှု သ ု ့်မဟုတ် အန ငု့််အ က ် ပစမ်ှုက  ်းလ နလ်ျှင ်  ုသကူ ု ဒင ေဏ ်အနည််းဆံု်း က ပ်တစသ် န််းမှ အမ ာ်းဆံု်း 

က ပ်ငါ်းသ န််း   ဖစဒ်စ၊ (၆)လ က်မပ ုဒသာ ဒ ာင ်ေဏ ်ဖစဒ်စ၊ ေဏန်စှရ်ပ်စလံု်း ဖစဒ်စ ြေ မှတ်ရမည။် 

၂၁။ မည်သမူဆ  ုဤဥပဒေအရ ုတ် ပနသ်ည့်် အမ န် ့်ညွှနက်ကာ်းြေ က်၊ စည််းမ ဉ််းစည််းကမ််းတစရ်ပ်ရပ်က  ု

ဒဖာက်ဖ က်က  ်းလ နဒ်ကကာင််း သ ု ့်မဟုတ် လ ုက်နာရနပ် က်က က်ဒကကာင််း  ပစမ်ှု ငရ်ှာ်းစ ရင ်ြေင််းြေရံ လျှင ်  ုသကူ ု 

ဒင ေဏအ်နည််းဆံု်း က ပ် ငါ်းဒသာင််း မ ှအမ ာ်းဆံု်း က ပ် သံ်ုးသ န််း   ြေ မှတ်ရမည်။ 

 



ရနကု်နတ် ုင််းဒေသကက ်း ပုဂ္ဂလ ကဒရယာဉ်မ ာ်း စနစ်တက ဒ ပ်းဆ ွဲဒရ်းဥပဒေ 
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အခန််း (၁၄) 

အဒထ ဒထ  

၂၂။ ဒကာ်မတ သည် က ုယ်ပ ုငအ်မည်၊ က ုယပ် ုငတ်ံဆ ပ် ဖင့်် ဒဆာငရ် က်ပ ုငြ်ေ င့််၊ စဉ်ဆက်မ ပတ် ဒဆာငရ် က်ပ ုငြ်ေ င့််၊ 

တရာ်းစ ွဲဆ ုပ ုငြ်ေ င့််နငှ့်် တရာ်းစ ွဲဆ ုြေပံ ုငြ်ေ င့်် ရှ ဒစရမည။် 

၂၃။ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်းနည််းလမ််းအရ အဒရ်းယူသည့််  ပစမ်ှုမ ာ်းမှအပ၊ က န ်ပစမ်ှုမ ာ်းက  ုရွဲအဒရ်းယူပ ုငြ်ေ င့််ရှ  ဒသာ  ပစမ်ှုမ ာ်းအ ဖစ ်

သတ်မှတ်ရမည်။ 

၂၄။ ဤဥပဒေပါ  ပစမ်ှုတစရ်ပ်ရပ် ဖင့်် တရာ်းဆ ွဲဆ ုရာတ င ်ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့၏ ကက ျုတင ်ြေ င့်် ပျုြေ က်က ု ရယူရမည်။ 

၂၅။ ဒကာ်မတ သည် ဤဥပဒေပါ စ မံြေန် ့်ြေ ွဲဒရ်း နည််းလမ််းအရ သတ်မှတ်သည့်် ေဏဒ်ကက်း ဒပ်းဒဆာငရ်န ်ပ က်က က်ဒသာ 

ဒ က်းက နမ် ာ်းက ု ဒ မြေ နမ်ဒ ပ က နဒ်င  ဖစသ်ကွဲ့်သ ု ့် မှတ်ယူ၍ အရဒကာက်ြေရံမည်။ 

၂၆။ ဒကာ်မတ သည် မ မ လုပ်ငန််းတာဝနန်ငှ့်် လုပ်ပ ုငြ်ေ င့််မ ာ်းက ု က င့််သံ်ုးဒဆာငရ် က်ရာတ င ်လ ုအပ်ပါက မ မ လက်ဒအာက်ရှ  

ဌာနြေ ွဲတစြ်ေြုေု ဖစဒ်စ၊ ပုဂ္ဂ ျုလ်တစဦ််းဦ်းက ု ဖစဒ်စ၊ လုပ် ံု်းလုပ်နည််းနငှ့််အည  လွှွဲအပ်ဒဆာငရ် က်န ငုသ်ည်။ 

၂၇။ ဒကာ်မတ တ င ်ပါဝငသ်ည့်် န ငုင်ဝံန ်မ််းမဟုတ်ဒသာ ဒကာ်မတ ဝငမ် ာ်းသည် အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ြေ က် ဖင့်် 

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့က သတ်မှတ်သည့်် ြေ  ်း မ င့််ဒင က ု ြေစံာ်းြေ င့််ရှ သည်။ 

၂၈။ ဤဥပဒေပါ  ပဋ္ဌာန််းြေ က်မ ာ်းက ု အဒကာငအ် ည်ဒဖာ် ဒဆာငရ် က်ရာတ င-် 

(က) ဝနက်က ်းဌာနသည် လ ုအပ်ဒသာ နည််းဥပဒေ၊ စည််းမ ဉ််းနငှ့်် စည််းကမ််းမ ာ်းက ု အစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့၏ သဒ ာတူည ြေ က် ဖင့်် 

 ုတ် ပနန် ငုသ်ည်။ 

(ြေ) ဒကာ်မတ သည် လ ုအပ်ဒသာ အမ န် ့်ဒကကာ် ငာစာ၊ အမ န် ့်ညွှနက်ကာ်းြေ က်နငှ့်် လုပ် ံု်းလုပ်နည််းမ ာ်းက ု 

ကက ်းကကပ်က ပ်ကွဲဒရ်းအဖ ွဲွဲ့ ဥကက ဋ္ဌ၏ သဒ ာတူည ြေ က် ဖင့််  ုတ် ပနန် ငုသ်ည်။ 

 ပည်ဒ ာငစ်ုသမမတ  မနမ်ာန ငုင်ဒံတာ် ဖ ွဲွဲ့စည််းပံု အဒ ြေြေဥံပဒေအရ ကျွန်ပ်ုလက်မှတ်ဒရ်း  ု်းသည်။ 

 

(ပံု) မင့််ဒဆ  

ဝနက်က ်းြေ ျုပ် 

ရနက်ုနတ် ုင််းဒေသကက ်းအစ ု်းရအဖ ွဲွဲ့ 


