
 

 

နြိိုငင်တံတောင်ငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှုတည်တ ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့  

ပပည်တ ောငစ်ိုတြိိုင်ြား ငြ်ားသောြားလူမ ြိ ြားမ ောြားဖ ံွဲ့ငဖြိ ြားတ ြားတကကသြိိုလ်ဥပတေ 

(နြိိုငင်ံတတော်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှု တည်တ ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့ ဥပတေအမှတ် ၉/၉၁) 

၁၃၅၃ ခိုနှစ်၊ က ိုန်လပပည့််တက ော် ၁၃  က် 

(၁၉၉၁ ခိုနှစ်၊ တမလ ၁၀  က်) 

 

 နြိိုင်ငံတတေ်ာငငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှု တည်တ ောက်တ ြားအဖ  ွဲ့သည် တအောက်ပါဥပတေကြိို ပပဋ္ဌောန်ြားလြိိုက်သည်။ 

 

အခန်ြား(၁) 

အမည်နှင့််အဓြိပပောယ်တဖေ်ာပပခ က် 

 

၁။ ဤဥပဒေက ို ပပည်ဒ ောငစ်ိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်းဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်း တကကသ ိုလ်ဥပဒေဟို ဒ ေါ်တ င် 

ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတ င် ပါရ  ဒသော ဒ ောက်ပါစကော်းရပ်မ ော်းသည် ဒဖေ်ာပပပါ တ ိုင််း  ဓ ပပောယ်သက်ဒရောက် 

ဒစရမည်- 

(က) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းဆ ိုသည်မ ော ပပည်ဒ ောင်စို 

ပမန်မောန ိုင်င ဒတော် တ င််း နယ်စပ်ဒေသရ   တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း၏ ပညောဒရ်း၊ 

က န််းမောဒရ်း၊ ယဉ်ဒက ်းမှု၊ စ ်းပ ော်းဒရ်းစသည်မ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းတ ို်းတက်ဒစဒရ်း တ က် 

ဒဆောငရ်ွက်ပ င််းက ို ဆ ိုသည်၊ 

( ) တကကသ ိုလ်ဆ ိုသည်မ ော ဤဥပဒေ ရ တည်ဒ ောင်သည့်် ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်း 

လူမ   ်းမ ော်းဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းတကကသ ိုလ်က ို ဆ ိုသည်၊ 



 

 

(ဂ) တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် ဆ ိုသည်မ ော တကကသ ိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းက ို ကက ်းကကပ်ရန် 

ဤဥပဒေ ရ ဖ  ွံ့စည််းသည့််ဒကောင်စ က ို ဆ ိုသည်။ 

 

အခန်ြား(၂) 

တကကသြိိုလ်တည်တ ောင်ပခင်ြား 

၃။ ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းတကကသ ိုလ်က ို ဤဥပဒေ စတင ်  ောဏော 

သက်ဒရောက်သည့််ဒနေ့မ စ၍ တည်ဒ ောငလ် ိုက်သည်။ 

၄။ ပိုေ်မ ၃  ရ တည်ဒ ောင်သည့််တကကသ ိုလ်သည် က ိုယ်ပ ိုင် မည်၊ တ ဆ ပ်ပဖင့်် ဒဆောင်ရွက်ပ ိုင်  င့်် 

စဉ်ဆက်မပ က် ဒဆောငရ်ွက်ပ ိုင ် င့််၊ တရော်းစ  ဆ ိုန ိုင်  င့််၊ တရော်းစ    န ိုင ် င့်် ရ  ဒစရမည်။  

၅။ တကကသ ိုလ်သည် န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောကဒ်ရ်း ဖ  ွံ့၏ ကက  တင ် င့််ပပ   က်ပဖင့်် 

ယင််းန င့််ဆက်သ ယ်ဒပါင််းစည််း ော်းသည့်် ဒကောလ ပ်န င့်် သ ပပ တ ိုေ့က ို လ ို ပ်သလ ို ဖ  ွံ့စည််းန ိုင်သည်။ 

 

အခန်ြား(၃) 

တကကသြိိုလ်၏  ည်မှန်ြားခ က်မ ောြား  

၆။ တကကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က်မ ော်းမ ော ဒ ောကပ်ါ တ ိုင််း ပဖစ်သည်- 

(က) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်းသည် တကကသ ိုလ်တ င်  င်မင်ရင််းန  ်းစ ော ဒန  ိုင် 

လ က် ပညောရ ောမ  ်းကကရင််း ပပည်ဒ ောင်စိုစ တ်ဓောတ်   ိုင်ဖမ မှု ရရ  ဒစရန်၊  

( ) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း၏ ယဉ်ဒက ်းမှုန င့်် ဓဒလ့်  ို်းစ ဒကောင််းမ ော်းက ို 

  န််းသ မ််းရန်န င့်် န ်းလည်သဒ ောဒပါက်ရန်၊  

(ဂ) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း၏ စော်းဝတ်ဒနဒရ်း  ဆင့်် တန််း ပမင့််မော်းဒစရန် 

ဒဆောငရ်ွက်လ ိုသည့်် စ တ်ဓောတ် က်သန်ဒစရန်၊  

(ဃ) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းက ို ဒဆောငရ်ွက်ရောတ င် လ ို ပ်သည့်် 

ဦ်းဒဆောငန် ိုင်မှုစ မ််းရည်ပမြှင့််တင်ရန်၊  



 

 

(င) ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းမှုလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒ ောငပ်မင်မှုက ို ဒရ ်းရူ၍ 

သိုဒတသနလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒဆောငရ်ွက်လ ိုသည့်် စ တ်ဓောတ်ဒမ ်းပမြူ ဒပ်းရန်၊  

(စ) ပါတ န ိုင်င ဒရ်းကင််းစငဖ်ပ ်း စောရ တတန င့််က ိုယ်က င့််တရော်း ဒကောင််းမ န်ဒသော ပညောဒရ်း 

ဝန် မ််းဒကောင််းမ ော်း ဒမ ်း ိုတ်ဒပ်းရန်၊  

(ဆ) ပပည်ဒ ောင်စိုမဖပ  က  ဒရ်း၊ တ ိုင််းရင််းသော်းစည််းလ ို်းည ည တ်မှု မဖပ  က  ဒရ်းန င့််     ပ် ပ ော 

 ောဏောတည်တ ့်  ိုင်ဖမ ဒရ်းတ ိုေ့က ို   န််းသ မ််းလ ိုသည့််စ တ်ဓောတ် ရ င်သန်ပ ော်းမ ော်းဒစရန်။ 

အခန်ြား(၄) 

တကကသြိိုလ်၏ လိုပ်ငန်ြားတောဝန်မ ောြား 

၇။ တကကသ ိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းမ ော ဒ ောက်ပါ တ ိုင််းပဖစ်သည်- 

(က) တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်းဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းက ို  ဒ ောက် ကူပပ သည့်် ပညောရပ်မ ော်းက ိုပ ို ေ့   

သငက်ကော်းဒပ်းရန်၊ 

( ) တ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်းဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းက ို  ဒ ောက် ကူပပ သည့်် ပညောရ င်ဦ်းဒရ တ ို်းပ ော်း 

ဒ ောငပ်ပ စိုပ   ်းဒ ောငဒ်ပ်းရန်၊  

(ဂ) သိုဒတသနန င့်် ပညောတ ို်းပ ော်းဒရ်း တ က် စ မ   က်မ ော်းဒရ်းဆ  ၍ ဦ်းဒဆောင်လမ််းညွှန် 

ဒပ်းရန်၊  

(ဃ) တကကသ ိုလ် စောဒမ်းပ  မ ော်း က င််းပဒပ်းရန်၊ 

(င) တကကသ ိုလ်   ွံ့မ ော်း၊    ွံ့လ န်ေ ဂရ မ ော်း၊ ေ ပလ ိုမောလက်မ တ်မ ော်း၊ တကကသ ိုလ် တန််း 

 သ ်းသ ်းမ  ဒ ောင်လက်မ တ်မ ော်းန င့်် တကကသ ိုလ်ဆ ိုင်ရော  ပ ော်း ပညောဂိုဏ် ူ်းဒဆောင် 

   ွံ့မ ော်း  ပ်န င််း   ်းပမြှင့််ရန်၊  

(စ) တကကသ ိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း၏ ဒနဒရ်း  ိုင်ဒရ်း၊ စည််းကမ််းဒသဝပ်ဒရ်း၊ 

စောရ တတဒကောင််းမ န်ဒရ်း၊ က န််းမောဒရ်းန င့်် က ိုယ်လက်ကက ့်  ိုင်ဒရ်းတ ိုေ့ တ က် လိုပ်ငန််း 

 စ  စဉ်မ ော်း  မ တ်ဒဆောင်ရွက်ရန်၊ 

(ဆ) တကကသ ိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း ော်း ဒက ောင််း န််းပပငပ် ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််း 

မ ော်းန င့်် ဒလ့်လောဒရ်း စ  စဉ်မ ော်းပဖင့်် လ ို ပ်သလ ိုဒလ့်က င့််ဒပ်းရန်၊ 



 

 

(ဇ) တကကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က်မ ော်း  ဒပမောက်ဒ ောင်ပမင်ဒစဒရ်း တ က်  ဒ ောက် ကူ 

ပပ ဒသော လိုပ်ငန််း စ  စဉ်မ ော်းက ို   မ တ်ဒဆောင်ရွက်ရန်။ 

အခန်ြား(၅) 

တကကသြိိုလ်တကောင်စီဖ  ွဲ့စည်ြားပခငြ်ား 

၈။ န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖ  ွံ့သည် တကကသ ိုလ်၏ လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းက ို 

ကက ်းကကပ်ရန် တကကသ ိုလ်ဒကောင်စ က ို ဒ ောက်ပါပိုဂ္  လ်မ ော်းပဖင့်် ဖ  ွံ့စည််းဒပ်းရမည်- 

 (က) သက်ဆ ိုငရ်ော  စ ို်းရဌောန ဖ  ွံ့ စည််းမ ော်းမ  ပိုဂ္  လ်မ ော်း၊  

 (   ) သင့််ဒလ ောဒ်သော န ိုငင် သော်းမ ော်း။ 

၉။ ပိုေ်မ ၈  ရ တကကသ ိုလ်ဒကောင်စ ဖ  ွံ့စည််းရောတ င် တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် ၏ဥကကဋ္ဌ၊ ေိုတ ယဥကကဋ္ဌ၊ 

 တ င််းဒရ်းမ ြူ်းန င့်် တ  ဖက် တ င််းဒရ်းမ ြူ်းတ ိုေ့က ို တစ်ပါတည််း သတ်မ တ်ဒပ်းရမည်။  

၁၀။ တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် ၏ တောဝန်မ ော်းမ ော ဒ ောက်ပါ တ ိုင််းပဖစ်သည်- 

 (က) တကကသ ိုလ်ပညောဒရ်းဆ ိုင်ရော လမ််းညွှန်မှုမ ော်းက ို   မ တ်ဒပ်းပ င််း၊ 

( ) တကကသ ိုလ်မ  မည်သ ိုေ့ဒသော   ွံ့၊    ွံ့လ န်ေ ဂရ ၊ ေ ပလ ိုမောဒ ောင်လက်မ တ်၊ တကကသ ိုလ် 

 တန််း သ ်းသ ်းမ  ဒ ောင်လက်မ တ်န င့်် တကကသ ိုလ်ဆ ိုင်ရော  ပ ော်းပညောဂိုဏ် ူ်းဒဆောင် 

   ွံ့မ ော်း ပ်န င််းမည်က ို ဆ ို်းပဖတ်ပ င််း၊ 

(ဂ) န ိုင်င ဒတေ်ာ၏ လ ို ပ်  က်န င့်် ည  တကကသ ိုလ်တ င် လက်  သင်ကကော်းမည့်် ဒက ောင််းသော်း 

ဒက ောင််းသူဦ်းဒရက ို သတ်မ တ်ပ င််း၊  

(ဃ) တကကသ ိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူတ ိုေ့၏ ဝင ် င့်် ရည်   င််းက ို သတ်မ တ်ပ င််း၊  

(င) တကကသ ိုလ်တ င် တောဝန် မ််းဒဆောင်သည့်် ဆရော ဆင့််ဆင့််တ ိုေ့၏  ဒပ   ပညော 

 ရည်   င််းက ို သတ်မ တ်ပ င််း၊ 

(စ) တကကသ ိုလ်၏ ရည်မ န််း  က်မ ော်းက ို  ဒကောင်  ည်ဒဖေ်ာရောတ င် ဒဆောငရ်ွက်ရမည့်် 

လိုပ်ငန််းမ ော်းက ို သတ်မ တ်ဒပ်းပ င််း၊ 



 

 

(ဆ) စ မ  န်ေ့   ဒရ်းဆ ိုင်ရောလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ကက ်းကကပ်ပ င််းန င့်် လ ို ပ်ပါက  ဆ ို်း ပဖတ်ဒပ်းပ င််း၊  

(ဇ) တကကသ ိုလ်၏ ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််းက ို  က   ်းပပ ဒစမည့်် သိုဒတသနလိုပ်ငန််းမ ော်းက ို 

ဒဆောငရ်ွက်ရန်သတ်မ တ်ပ င််း၊  

(ဈ) တကကသ ိုလ်စောဒမ်းပ  မ ော်း မည်သ ိုေ့က င််းပရမည်က ို  ဆ ို်း ပဖတ်ဒပ်းပ င််း၊ 

(ည) တကကသ ိုလ်န င့််ဆက်သ ယ်ဒပါင််းစည််း ော်းသည့်် ဒကောလ ပ်၊သ ပပ သစ်မ ော်း တည်ဒ ောင်ရန် 

လ ို ပ်လျှင် န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပပ် ပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖ  ွံ့၏ ကက  တင ် င့််ပပ   က် 

ပဖင့််တည်ဒ ောငပ် င််း၊ 

(ဋ) န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖ  ွံ့က ဒပ်း ပ်သည့််  ပ ော်းတောဝန်မ ော်း 

က ိုဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊  

 

အခန်ြား(၆) 

ပညောတ ြားအဖ  ွဲ့နှင့်် စီမံခန့််ခ  တ ြားအဖ  ွဲ့ ဖ  ွဲ့စည်ြားပခငြ်ား 

၁၁။ တကကသ ိုလ်၏ ပညောဒရ်းဆ ိုင်ရော လိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းန င့်် စ မ  န်ေ့   ဒရ်းဆ ိုင်ရော လိုပ်ငန််းတောဝန် 

မ ော်းက ို ဒဆောင်ရွက်န ိုငရ်န် တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် သည် ဒ ောကပ်ါ ဖ  ွံ့မ ော်းက ို သင့််ဒလ ောဒ်သော ပိုဂ္  လ် 

မ ော်းပဖင့်် ဖ  ွံ့စည််းရမည်- 

 (က) တကကသ ိုလ် ပညောဒရ်း ဖ  ွံ့၊ 

 (   ) တကကသ ိုလ် စ မ  န်ေ့   ဒရ်း ဖ  ွံ့။  

၁၂။ တကကသ ိုလ်ပညောဒရ်း ဖ  ွံ့၏ တောဝန်မ ော်းမ ော ဒ ောက်ပါ တ ိုင််းပဖစ်သည် - 

(က) နယ်စပ်ဒေသတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်း တ က်  ဒကောင်  ည်ဒဖေ်ာသည့်် 

လိုပ်ငန််းမ ော်းန င့်် က ိုက်ည သည့်် ပညောရပ်မ ော်းက ို ပ ို ေ့  သင်ကကော်းန ိုင်ဒရ်း တ က် 

သငက်ကော်းဒရ်း ဖ  ွံ့မ ော်းန င့်် ညြှ န ှုင််းဒဆောင်ရွက်ပ င််း၊ 

( )  ောသောရပ် လ ိုက် ဖ  ွံ့စည််း ော်းဒသော သငက်ကော်းဒရ်း ဖ  ွံ့မ ော်းက ဒရ်းဆ  တင်ပပဒသော 

သင်ရ ို်းညွှန််းတမ််းမ ော်းက ို စ စစ်၍ တကကသ ိုလ်ဒကောင်စ သ ိုေ့ သဒ ော ော်းမ တ်  က်န င့်် 



 

 

တက  ဒ ောက်  တငပ်ပရန်န င့်် တကကသ ိုလ်ဒကောင်စ ၏  တည်ပပ   က်န င့်် ည  

သငက်ကော်းဒရ်း တ က် ကက ်းကကပ်က ပက် ပ င််း၊ 

(ဂ) တကကသ ိုလ်စောဒမ်းပ  မ ော်း က င််းပဒပ်းပ င််းန င့်် ဒ ောငစ်ောရင််းမ ော်း ဒကကညောပ င််း၊ 

(ဃ)    ွံ့၊    ွံ့လ န်ေ ဂရ ၊ ေ ပလ ိုမောလက်မ တ်၊ ဒ ောင်လက်မ တ်မ ော်း၊  ပ ော်းဂိုဏ် ူ်းဒဆောင် 

   ွံ့မ ော်းန င့်် ပညောရည် ျွန်ဆိုမ ော်း    ်းပမြှင့််ပ င််း၊ 

(င) လ ို ပ်ဒသော သငက်ကော်းဒရ်းဆ ိုင်ရော ဌောနသစ်မ ော်း တ   ငန် ိုငဒ်ရ်း တ က် တကကသ ိုလ် 

ဒကောင်စ သ ိုေ့ ဒ ောက ် တငပ်ပပ င််း၊ 

(စ) တကကသ ိုလ်တ င် ပပဋ္ဌောန််းမည့်် စော ိုပ်စောတမ််းမ ော်းက ို စ စစ်ပ င််း၊  တညပ်ပ ပ င််း၊  

(ဆ) တကကသ ိုလ်တ င်    ွံ့လ န်န င့််  ပ ော်းသငတ်န််းမ ော်း ဖ င့််လ စ်ဒရ်းက ို သငက်ကော်းဒရ်းဌောန 

မ ော်းန င့််ညြှ န ှုင််း၍ တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် သ ိုေ့ ဒ ောက်  တငပ်ပပ င််း၊ 

(ဇ) တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် က ဒပ်း ပ်သည့််  ပ ော်းတောဝန်မ ော်းက ို  မ််းဒဆောငပ် င််း။ 

၁၃။ တကကသ ိုလ်စ မ  န်ေ့   ဒရ်း ဖ  ွံ့၏ တောဝန်မ ော်းမ ော ဒ ောက်ပါ တ ိုင််းပဖစ်သည် - 

(က) တကကသ ိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်းန င့်် သက်ဆ ိုင်ဒသော စည််းကမ််းမ ော်း 

သတ်မ တ်ပ င််း၊ ယင််းစည််းကမ််းမ ော်း တ ိုင််း လ ိုက်န ဒစရန် ကကပ်မတ်   န််းသ မ််းပ င််း၊  

( ) တကကသ ိုလ် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း တ က်  ော်းကစော်း၊ ကောယပညောန င် ့် 

ယဉ်ဒက ်းမှုလိုပ်ငန််း ရပ်ရပ်က ို ကက ်းကကပ်စ မ ပ င််း၊  

(ဂ) တကကသ ိုလ် ဆရောမ ော်း၊ ဝန် မ််းမ ော်းန င့်် ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူတ ိုေ့၏ က န််းမောဒရ်း 

က စစမ ော်းက ိုစ မ ဒဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

(ဃ) တကကသ ိုလ်ဒက ောင််းသော်း ဒက ောင််းသူမ ော်း၏ဒ ောက်ပ ့်ဒကက်းန င့််  ပ ော်းဒင ဒကက်း    ်းပမြှင့််ရန် 

က စစတ ိုေ့က ို ဒဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

 (င) ဒက ောင််းဒဆောငက် စစ ရပ်ရပ်က ို စ မ ဒဆောငရ်ွက်ပ င််း၊ 

 (စ) တကကသ ိုလ်နယ်ဒပမက ို ကက ်းကကပ်ပ င််း၊ 

(ဆ) တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် က လွှ  ပ်သည့််  ပ ော်းစ မ  န်ေ့   ဒရ်း လိုပ်ငန််းမ ော်းက ို ဒဆောင်ရွက် 

ပ င််း၊ 

(ဇ) တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် က ဒပ်း ပ်သည့််  ပ ော်းတောဝန်မ ော်းက ို  မ််းဒဆောငပ် င််း။ 



 

 

 

အခန်ြား(၇) 

ဝန် မ်ြားဖ  ွဲ့စည်ြားပံို 

၁၄။ တကကသ ိုလ်ဒကောင်စ သည် ပညောသင်ကကော်းဒရ်းန င့်် စ မ  န်ေ့   ဒရ်းလိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းက ို  ဒပ    

လ က် လ ို ပ်ဒသောဝန် မ််းဖ  ွံ့စည််းပ ိုက ို သတ်မ တ် ော်းသည့်် နည််းလမ််းမ ော်းန င့်် ည  ဒရ်းဆ  ၍ 

 တညပ်ပ  ော်းရ  ရမည်။ 

၁၅။ တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် သည် ဆရောမ ော်းန င့်် ဝန် မ််းမ ော်းက ို  န်ေ့ ော်းရောတ င် - 

(က) တည်ဆ စည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ ညွှန်ကကော်း  က်မ ော်းန င့်် ည  ဖ  ွံ့စည််းပ ို တ င််း  န်ေ့ ော်း 

န ိုင ် င့််ရ  သည်၊ 

( ) ပညောသင်ကကော်းဒရ်းန င့်် စ မ  န်ေ့   ဒရ်းလိုပ်ငန််းတောဝန်မ ော်းက ို   ဒရောက်စ ောဒဆောင်ရွက်န ိုင် 

မည့်် ဆရောမ ော်းန င့်် ဝန် မ််းမ ော်းက ို သက်ဆ ိုငရ်ောဌောနမ ော်းန င့်် ညြှ န ှုင််း၍ လွှ ဒပပောင််းရယူ 

 န်ေ့ ော်းန ိုင်သည်။ 

၁၆။ တကကသ ိုလ်ဒကောငစ် သည် ဝန် မ််းဒရ်းရော လိုပ်ပ ိုင်  င့််မ ော်းက ို ပါဒမောကခ   ပ် ော်း လ ို ပ်သလ ို 

လွှ  ပ်ဒဆောငရ်ွက်ဒစန ိုင်သည်။ 

အခန်ြား(၈) 

ဘဏ္ဍောတ ြား 

၁၇။ တကကသ ိုလ်သည် န စ်စဉ်ရသ ို်းမ န််းဒပ ဒင စောရင််းက ို န ိုင်င ဒတေ်ာဖင မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း 

 ဖ  ွံ့က သတ်မ တ်ဒပ်းသည့််  ဖ  ွံ့ စည််းသ ိုေ့တငပ်ပ၍ သဒ ောတူည   က် ရယူဖပ ်း ဒဆောငရ်ွက်ရမည်။ 

၁၈။ တကကသ ိုလ်သည် မ မ ရဒင န င့််  သ ို်းစရ တ်မ ော်းက ို တည်ဆ  ဏ္ဍောဒရ်းစည််းမ ဉ််း၊ စည််းကမ််း၊ 

ညွှန်ကကော်း  က်မ ော်းန င့်် ည  စောရင််း င််း ော်းရ  ပ င််း၊ ဒပ်းသ င််းပ င််းန င့်် သ ို်းစ  ပ င််းပပ ရမည်။ 

အခန်ြား(၉) 

အတ  တ   

၁၉။ န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောကဒ်ရ်း ဖ  ွံ့သည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််း  က်မ ော်းက ို 

 ဒကောင ် ည်ဒဖေ်ာ ဒဆောင်ရွက်ရောတ င ်စ မ  န်ေ့   ရမည့်် ဖ  ွံ့ စည််းက ို သတ်မ တ်ဒပ်းရမည်။ 



 

 

၂၀။ တည်ဆ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တ င် မည်သ ိုေ့ပင်ပပဋ္ဌောန််းပါရ  ဒစကောမူ ဤဥပဒေ ရ တည်ဒ ောင်သည့်် 

တကကသ ိုလ်သည ်   ွံ့၊    ွံ့လ န်ေ ဂရ ၊ ေ ပလ ိုမောလက်မ တ်၊ တကကသ ိုလ် စောဒမ်းပ   ဒ ောငလ်က်မ တ်မ ော်း 

န င့်် တကကသ ိုလ်ပညောဆ ိုင်ရော ဂိုဏ် ်ူးဒဆောင်   ွံ့မ ော်း  ပ်န င််း  င့််ရ  ဒစရမည်။ 

၂၁။ တကကသ ိုလ်သည် ယင််း၏ပညောဒရ်းလိုပ်ငန််းန င့်် စ မ  န်ေ့   ဒရ်းလိုပ်ငန််းမ ော်း ဒ ောငပ်မင်ဒစရန် 

 လ ိုေ့င ော ကျွမ််းက င်မှု ကူ ည န င့််  ပ ော်းလ ို ပ်ဒသော  ကူ ည မ ော်းက ို ဝန်ကက ်းဌောနမ ော်းန င့််ပဖစ်ဒစ၊ 

 စ ို်းရ ဖ  ွံ့ စည််းမ ော်းန င့််ပဖစ်ဒစ၊  ပ ော်း ဖ  ွံ့ စည််းမ ော်းန င့်ပ်ဖစ်ဒစ ဆက်သ ယ်ရယနူ ိုင ် င့််ရ  သည်။  

၂၂။ ဤဥပဒေ ရ ဖ  ွံ့စည််းသည့််တကကသ ိုလ်သည် ဤဥပဒေပပဋ္ဌောန််းပ င််းမပပ မ က ဖ  ွံ့စည််း ော်းဒသော 

ပပည်ဒ ောင်စိုတ ိုင််းရင််းသော်းလူမ   ်းမ ော်း ဖ  ွံ့ဖဖ  ်းဒရ်းသ ပပ ပ ိုင် ရန်ပ ိုဒင မ ော်းက ို လည််းဒကောင််း၊ ဒရ ွံ့ဒပပောင််း 

န ိုငဒ်သော ပစစည််းမ ော်းန င့်် မဒရ ွံ့ဒပပောင််းန ိုင်ဒသော ပစစည််းမ ော်းက ိုလည််းဒကောင််း၊ ရပ ိုင်  င့််န င့်် ဒပ်းရန် 

တောဝန်မ ော်းက ိုလည််းဒကောင််း ဆက်  ရမည်။ 

၂၃။ ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌောန််း  က်မ ော်းက ို ဒဆောငရ်ွက်န ိုင်ရန် ဤဥပဒေပိုေ်မ ၁၉  ရ တောဝန်ဒပ်း ပ် 

ပ င််း  ရသည့််  ဖ  ွံ့ စည််းသည် - 

(က) လ ို ပ်ဒသော လိုပ်  ို်းလိုပ်နည််းမ ော်းက ို န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှု တည်ဒဆောက်ဒရ်း 

 ဖ  ွံ့၏ သဒ ောတူည   က်ပဖင့််  ိုတ်ပပန်န ိုငသ်ည်၊ 

 ( ) လ ို ပ်ဒသော  မ န်ေ့မ ော်းန င့်် ညွှန်ကကော်း  က်မ ော်းက ို  ိုတ်ပပန်န ိုင်သည်။ 

 

  

 

 (ပ ို)ဒစောဒမောင်    

 ဗ ိုလ်   ပ်မ ြူ်းကက ်း 

 ဥကကဋ္ဌ       

 န ိုငင် ဒတောဖ်င မ်ဝပ်ပ ပပော်းမှုတည်ဒဆောက်ဒရ်း ဖ  ွံ့ 

 

ပပည်တ ောငစ်ိုပမန်မောနြိိုင်ငံတတော် 

နြိိုငင်တံတောင်ငြိမ်ဝပ်ပြိပပောြားမှုတည်တ ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့ 



 

 

 

 

 

 

တြိိုင်ြား ငြ်ားသောြားလူမ ြိ ြားမ ောြားဖ ံွဲ့ငဖြိ ြားတ ြားတကကသြိိုလ်  

ဥပတေ 

 

 

 

 

 

 

 

 

၁၉၉၁ ခိုနှစ်၊ တမလ  ၁၀  က်  

 

 


