
 

ပြည်ထောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငထံတာ် 

နုိင်ငထံတာ်စီမံအြု်ချုြ်ထေးထောငစ်ီ  

လူေနု်ေူးမှုတားဆီးနိှမ်နင်းထေးဥြထေ 

နုိင်ငထံတာ်စီမံအြု်ချုြ်ထေးထောငစ်ီဥြထေအမှတ်  ( ၄၁ / ၂၀၂၂ )

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ထေျာ်    ၃     ေေ် 

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊   ဇွန်  လ     ၁၆    ေေ်)  

 နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်တေးတောင်စီသည် ပပည်တောင်စုသမ္မေပမန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ  

အတပခခံဥပတေပုေ်မ ၄၁၉ အေ ဤဥပတေေို ပပဋ္ဌာန်းလိုေ်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်၊ စီေင်ြိုင်ခွင့်နှင့် အဓြိ္ပာယ်ထော်ပြချေ် 

၁။ ဤဥပတေေို လူေုန်ေူးမှုတားဆီးနိှမ်နင်းထေးဥြထေ ဟ ုတခါ်ေွင်တစေမည်။  

၂။ တအာေ်ပါ ေျူးလွန်မှုေစ်ေပ်ေပ်နှင့်သေ်ဆုိင်တသာ လူေုန်ေူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပတေအေ 

စီေင်ပိုင်ခွင့် ေိှတစေမည်- 

(ေ) မည်သူမဆို နိုင်ငတံော်အေွင်း ေျူးလွန်မှု၊ 

( ခ ) မည်သူမဆုိ နုိင်ငံတော်၏ေည်ဆဲဥပတေအေ မှေ်ပံုေင်ေားတသာ တေယာဉ် သ့ုိမဟုေ် 

တလယာဉ်ေစ်ခုခုတပါ်ေွင် ေျူးလွန်မှု၊ 

( ဂ ) ပမန်မာနုိင်ငံသားေပဖစ်တစ၊ နုိင်ငံတော်ေွင် အမမဲေမ်းတနေုိင်မပီး နုိင်ငံပခားသား မှေ်ပံုေင် 

ေိုင်တဆာင်ေားသူေပဖစ်တစ၊ နိုင်ငံတော်ေွင် အမမဲေမ်းတနေိုင်ခွင့် ေေှိေားသည့် 

နိုငင်ပံခားသားေပဖစ်တစ ပပည်ပေွင်ေျူးလွန်မှု၊ 

(ဃ) ပုေ်မခဲွ (ဂ) ပါ ပမန်မာနုိင်ငံသား သ့ုိမဟုေ် နုိင်ငံပခားသားအတပါ် ပပည်ပေွင်ေျူးလွန်မှု၊ 

( င ) နုိင်ငံတော်အေွင်းသ့ုိ တောေ်ေိှတနမပီး လူေုန်ေူးမှုေျူ းလွန်သည်ဟု စွပ်စဲွပခင်းခံေသူအား 

သေ်ဆိုင်ောပပည်ပနိုင်ငံသို ့ ေေားခံလွှဲတပပာင်းတပးေန် တောင်းဆိုချေ်ေို ခွင့်မပပု 

သည့်အခါ ေိသုူေေျူးလွန်ခဲ့မှု။ 

၃။ ဤဥပတေေွင်ပါေိှတသာ စေားေပ်များသည် တဖာ်ပပပါအေုိင်း အဓိပ္ပာယ်သေ်တောေ်တစေမည်- 

(ေ) နုိင်ငထံတာ် ဆိုသည်မှာ ပပည်တောငစ်ုသမ္မေ ပမန်မာနိုငင်ံတော်ေို ဆိုသည်။ 
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( ခ ) လူေနု်ေူးမှု ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေိ ု ေိုသူ၏ 

သတောေူညီချေ် ေှိသည်ပဖစ်တစ၊ မေှိသည်ပဖစ်တစ တခါင်းပုံပဖေ်မှုပပုေန်  အလို့ငှာ 

တအာေ်ပါနည်းလမ်းေစ်ေပ်ေပ်ေို အသုံးပပု၍ ေိုသူေို သိမ်းသွင်းစုတဆာင်းပခင်း၊ 

သယ်ယူပို ့တဆာင်ပခင်း၊ လွှဲတပပာင်းပခင်း၊ တောင်းချပခင်း၊ ဝယ်ယူပခင်း၊ ငှားေမ်းပခင်း၊ 

ငှားယူပခင်း၊ ခုိလှုံခွင့်တပးပခငး် သ့ုိမဟုေ် လေ်ခံပခင်းေိုဆိုသည်- 

(၁) မခိမ်းတပခာေ်ပခငး်၊ အင်အားသုးံပခင်း သုိ့မဟုေ် အပခားနညး်ပဖင့် အနိုင်အေေ် 

ပပုပခငး်၊ 

(၂) တသွးတဆာင်တခါ်ယူပခငး်၊ 

(၃) လိမ်လည်ပခငး်၊ 

(၄) လှည့်ပဖားပခင်း၊ 

(၅) လုပ်ပိုင်ခွင့် သ့ုိမဟုေ် အခွင့်အာဏာေို အလွဲသုံးစားပပုပခငး်၊  

(၆) ေဝေပ်ေည်ေန် ခေ်ခဲတနတသာ အတပခအတနေုိ အခွင့်တောင်းယူ၍ အလဲွသံုးစား 

ပပုပခငး်၊ 

(၇) ေုိသူအတပါ် ချုပ်ေုိင်နုိင်သူ သ့ုိမဟုေ် ေစ်နည်းနည်းလွှမ်းမုိးနုိင်သူ၏ သတော 

ေူညီချေ်ေေိှေန် တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျို းအပမေ် ေစ်စံုေစ်ော 

ေိုတပးပခင်း  သ့ုိမဟုေ် လေ်ခံေယူပခငး်။ 

ခခငး်ချေ်။ ပုေ်မခဲွ (ခ) ပါ နည်းလမ်းေစ်ေပ်ေပ်နှင့် အေျုံးဝင် သေ်ဆုိင်ပခင်းေိှသည် 

ပဖစ်တစ၊ မေိှသည်ပဖစ်တစ ေတလးသူငယ်အား တခါင်းပံုပဖေ်မှုေစ်ခုခုပပုလုပ် 

ောေွင် သိမ်းသွင်းစုတဆာင်းပခင်း၊ သယ်ယူပ့ုိတဆာင်ပခင်း၊ လွှဲတပပာင်းပခင်း၊ 

တောင်းချပခငး်၊ ဝယ်ယူပခငး်၊ ငာှးေမး်ပခင်း၊ ငာှးယူပခင်း၊ ခိုလှုံခွင့်တပးပခင်း 

သို့မဟုေ် လေ်ခံပခင်း ပပုလုပ်ပါေ လူေုန်ေူးမှု ေျူးလွန်သည်ဟု 

မှေ်ယူေမည်။  

( ဂ ) ထခါင်းြံုပေတ်မှု ဆုိောေွင် ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေုိ ပပည့်ေန်ဆာအပဖစ် 

အဓမ္မပပုလုပ်တစပခင်း သို့မဟုေ် အပခားေစ်နည်းနည်းပဖင့် ောမဆိုင်ောေိစ္စ အဓမ္မ 

ပပုလုပ်တစပခင်း၊ အဓမ္မအလုပ်ခုိင်းတစပခင်း သ့ုိမဟုေ် အဓမ္မဝန်တဆာင်မှုတပးတစပခင်း၊ 

ေျွန်ပပ ပုခင်း သ့ုိမဟုေ် တေျးေျွန်ေ့ဲသ့ုိခုိင်းတစပခင်း၊ တ ေးမမီပဖင့်တနှာင်ဖဲွ့ခုိင်းတစပခင်း၊  အဓမ္မ  
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 လေ်ေပ်တစပခင်း၊ အဓမ္မတောင်းေမ်းခိုင်းတစပခင်း၊ ေိုယ်ဝန်အငှားတဆာင်တစပခင်း၊  

 အေျ ို းအပမေ်ေစ်စုံေစ်ော ေေိှေန်အလို့ငှာ လိမ်လည်လှည့်ပဖား၍ ေတလးသူငယ် 

များအား တမွးစားပခင်း၊ ခန္ဓာေိုယ်အဂဂါ အစိေ်အပိုင်းအား ေုေ်ယူဖယ်ေှားပခင်း၊ 

တောင်းချပခငး် သ့ုိမဟုေ် အပခားေစ်နည်းနည်းပဖင့် အလဲွသံုးစားပပုလုပ်ပခငး်ေို့အပပင် 

ယင်းသ့ုိပပုောမှ ေေိှတသာ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျိုးအပမေ် ေစ်စံုေစ်ောေုိ  

ေိုေ်ရိုေ်ပဖစ်တစ၊ သွယ်ဝိုေ်၍ပဖစ်တစ လေ်ခံေယူပခငး် သုိ့မဟုေ် လေ်ခံေယူေန် 

သတောေူပခငး် ပါဝင်သည်။  

ေှင်းလင်းချေ်  (၁)။ ပြည့်တန်ဆာအပေစ် အဓမ္မပြုလုြ်ထစပခင်း ဆုိသည်မှာ တငွတ ေး၊ 

ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျ ို းအပမေ် ေစ်စံုေစ်ောအေွေ် 

ပဖစ်တစ၊ အပခားအဖိုးစားနား ေစ်ခုခုအေွေ်ပဖစ်တစ ပုဂ္ဂိုလ် 

ေစ်ဦးဦးသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေို ောမစပ်ယှေ်ေန် 

သ့ုိမဟုေ် ောမောဂေိစ္စပပုလုပ်တစေန်အလို့ငာှ ေစ်စုံေစ်ော 

ပပုလုပ်ပခင်း၊ အသံုးပပ ပုခင်း၊ ောမဆေ်ဆံပခင်း သ့ုိမဟုေ် အစီအစဉ် 

ချမှေ် တဆာင်ေွေ်ပခငး် ေိုဆိုသည်။  

ေှင်းလင်းချေ်  (၂)။ အပခားတစ်နည်းနည်းပေင့် ောမဆုိင်ောေိစ္စ အဓမ္မပြုလုြ်ထစပခင်း 

ဆုိသည်မှာ ောမောဂစိေ် နုိး ေတစေန် အလ့ုိငှာ ဖုိမဆေ်ဆံ 

မှုေိုပဖစ်တစ၊ ပုဂ္ဂ ိုလ်ေစ်ဦးဦး၏ လိင်အဂဂါအစိေ်အပိုင်း 

ေုိပဖစ်တစ ေုိင်ေွယ်ပခင်း၊ ေုိယ်ေုိင်ပပသပခင်း၊ အမူအောပပုလုပ် 

ပပသပခင်းေုိတသာ်လည်းတောင်း၊ ပံုနိှပ်ေုေ်တဝပခင်း၊ ညစ်ညမ်းသည့် 

ပံုပပသပခင်း၊ ရုပ်ေှင်ရုိေ်ေူးပပသပခင်း သ့ုိမဟုေ် တခေ်မီနည်းပညာ 

ေစ်ေပ်ေပ်ေို အသုံးပပု၍ ပပသပခင်းေိုတသာ် လည်းတောင်း 

ဆိုသည်။  

ေှင်းလင်းချေ်  (၃)။ အဓမ္မ အလုြ်ခိုင်းထစပခင်း သို ့မဟုတ် အဓမ္မ ဝန်ထဆာင်မှု 

ထြးထစပခငး် ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလေ်စ်ဦးဦးသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ် 

ေစ်ဦးဦးေို ေိုသူ၏ သတောဆန္ဒမပါေဲပဖစ်တစ၊ ေိုေ်ေန် 

သည့ ် လုပ်အားခမတပးေဲပဖစ်တစ  ေိုသူအား ေိုယ်ေိ 
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လေ်တောေ် ေိန်းချုပ်ေားပခင်း (Physically restraint)၊ 

ေိခိုေ်ေဏ်ောေတစပခင်း၊  မခိမ်းတပခာေ်ပခငး် သ့ုိမဟုေ်  ေိသူု၏  

 နိုငင်ံေူးလေ်မှေ်၊ အပခားခေီးသာွး အတောေ်အေားစာေမ်း 

အမှေ်အသားများ သ့ုိမဟုေ် အတေးကေီး စာေွေ်စာေမ်းများေုိ 

သိမ်းဆည်းပခငး်ေို့ပပုလုပ်မပီး အလုပ်လုပ်ခိုငး်ပခင်း သ့ုိမဟုေ် 

ဝန်တဆာင်မှုတပးတစပခင်းေိ ုဆိုသည်။  

ေှင်းလင်းချေ် (၄)။ ေျွန်ပြုပခငး် သ့ုိမဟုတ် ထေျးေျွန်ေဲ့သို့ခိုင်းထစပခင်း ဆိုသည်မှာ 

ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးသည် အပခားပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေို လူသားေစ်ဦး 

ေ့ဲသ့ုိ မသေ်မှေ်သည့်အပပင် ၎င်းပုိင်ေျွန်အပဖစ် သတောေားမပီး 

ေွေ်တပပး၍   မေနိုင်တအာင်ပဖစ်တစ၊  အပခားအလုပ်တပပာင်း၍  

 မလပု်နိုင် တအာင်ပဖစ်တစ ေိန်းချုပ်ေားမပီး ေိသူု၏ ဆန္ဒမပါေဲ 

ခိုင်းတစ အသုံးချပခင်းေိုဆိုသည်။ 

ေှင်းလင်းချေ်  (၅)။ ထ ေးမမီပေင့် ထနှာငေ်ွဲ့ခိုင်းထစပခငး် ဆိုသည်မှာ တ ေးမမီအေွေ် 

တပးဆပ်သည့်အတနပဖင့်ပဖစ်တစ၊ အာမခံတပးသည့် အတနပဖင့်ပဖစ်တစ 

လူပုဂ္ဂိုလ်ေို အတပါင်ေားမပီး အလုပ်လုပ်ေိုင်တပးေမည့် ောလ 

နှင့် လုပ်ငန်းအမျ ို းအစားေ့ုိေုိ ေှင်းလင်းေိေျမှုမေိှေဲ သ့ုိမဟုေ် 

တ ေးမမီေုိခုနိှမ်ေန် လုပ်အားေန်ဖုိးေုိ အတ ောင်းအေျို းခုိင်လံုစွာ 

သေ်မှေ်ချေ်မေိှေဲ မမီစားအပဖစ် အလုပ်လုပ်ေိုင်တပးတစပခင်း 

သ့ုိမဟုေ် ဝန်တဆာငမ်ှုတပးတစပခင်းေို ဆိုသည်။  

ေှင်းလင်းချေ်  (၆)။ အဓမ္မလေ်ေြ်ထစပခင်း ဆုိသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေုိ ၎င်း၏ 

ဆန္ဒနှင့်ဆန့်ေျင်၍ပဖစ်တစ၊ လှည့်ပဖား၍ပဖစ်တစ၊ အနုိင်အေေ် 

ပပု၍ပဖစ်တစ၊ မခိမ်းတပခာေ်၍ ပဖစ်တစ၊ ၎င်း၏ မိေ၊ အပု်ေိန်းသူ၊ 

မိသားစု၊ တဆွမျ ို း သ့ုိမဟုေ် မိေ်တဆွအား တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း 

သို့မဟုေ် အပခားအေျ ို းအပမေ် ေစ်စုံေစ်ောတပး၍ ပဖစ်တစ 

လေ်ေပ်ပခငး်ေိ ုဆိုသည်။  
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ေှင်းလင်းချေ်  (၇)။ အဓမ္မထတာင်းေမ်းခိုင်းထစပခင်း ဆိုသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေို 

ရုပ်ပိငု်းဆိုင်ောေိုပဖစ်တစ၊ စိေ်ပိငုး်ဆိုငေ်ာေိုပဖစ်တစ ဖိအားတပး 

မခိမ်းတပခာေ်၍ တငွတ ေးေေှိေန် တောင်းေမ်းခိုင်းတစပခင်းေို  

ဆိုသည်။ 

ေှင်းလင်းချေ်  (၈)။ လိမ်လည်လှည့်ပေား၍ ေထလးသူငယ်များအား ထမွးစားပခင်း 

ဆုိသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦးေ ေတလးသူငယ်ေုိ တောင်းစားေန် 

သ့ုိမဟုေ် ခိုင်းတစေန်၊ ခန္ဓာေိုယ်အဂဂါအစိေ်အပုိငး် ေစ်ခုခုေို 

အလဲွသံုးစားပပုလုပ်ေန် သ့ုိမဟုေ် ခန္ဓာေုိယ်အဂဂါအစိေ်အပုိင်း 

ေစ်ခုခုေုိ ေယူေန် ေည်ေွယ်ချေ်ပဖင့် ေတလးသူငယ်ေိပုဖစ်တစ၊ 

၎င်း၏ မိေ သ့ုိမဟုေ် အပု်ေိန်းသူေိပုဖစ်တစ ယံု ေည်တအာင် 

တပပာဆုိ၍ ေတလးသူငယ်အား တမွးစားပခင်းေို ဆိုသည်။ 

ေှင်းလင်းချေ် (၉)။ ေိုယ်ဝန်အငှားထဆာင်ထစပခင်း ဆိုသည်မှာ လူေုန်ေူးမှု 

ေျူးလွန်ေန် အလ့ုိငာှ အမျ ို းသမီးအား မခိမ်းတပခာေ်၍ပဖစ်တစ၊ 

လိမ်လည်လှည့်ပဖား၍ပဖစ်တစ အပခားသူအေွေ် ေိုယ်ဝန်ေေှိ  

 တစပခင်း သ့ုိမဟုေ် အမျ ို းသမီးေ မိမိ၏ သတောဆန္ဒအတလျာေ် 

အပခားသူအေွေ် ေိုယ်ဝန်ေေှိတစပခငး်ေို ဆိုသည်။ 

(ဃ) လူေနု်ေူးခံေသူ ဆိုသည်မှာ လူေနု်ေူးခံေသူအပဖစ် ဤဥပတေအေစိစစ်တဖာ်ေုေ်၍ 

သေ်မှေ်ပခင်းခံေသူေို တသာ်လည်းတောင်း၊ လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်ပခင်းခံေသူေို 

တသာ်လည်းတောငး် ဆိုသည်။  

( င ) ထငွထ ေး၊ ြစ္စည်း သို့မဟုတ် အပခားအေျ ို းအပမတ် ဆိုောေွင် တငွတ ေးတပးပခင်း 

သို့မဟုေ် တငွတ ေးမပါေဲ မေ်လုံးတပးဆွဲတဆာင်ပခင်း၊ ေံစိုးလေ်တဆာင်တပးပခင်း၊ 

ဆုချးီပမှင့်ပခင်း၊ အေျ ို းအပမေ်ပဖစ်ေွန်းတစပခင်း၊ လိင်တဖျာ်တပဖမှုတပးပခငး်၊ အေူးအခွင့် 

အတေးတပးပခငး် သ့ုိမဟုေ် အပခားဝန်တဆာင်မှု ေစ်မျ ို းမျ ို းတပးပခငး်ေို့ ပါဝင်သည်။  

( စ ) ဂုိဏ်းေဲွ့မှုခင်းေျူ းလွန်သူအုြ်စု ဆုိသည်မှာ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျို း 

အပမေ်ေစ်စုံေစ်ောေို ေိုေ်ရိုေ်ပဖစ်တစ၊ သွယ်ဝိုေ်၍ပဖစ်တစ ေေှိေန်အလို ့ငှာ 
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ကေီးတလးတသာပပစ်မှုေုိ ေျူးလွန်ေန် အချန်ိောလေစ်ခုအေွေ် လူသံုးဦးနှင့်အေေ် 

ပါဝင်၍ ပုံစံေေျဖွဲ့စည်းေားတသာအပု်စုေို ဆိုသည်။  

ေှင်းလင်းချေ်။ ြုံစံတေျေွဲ့စည်းေားထသာအုြ်စု ဆိုသည်မှာ ေည်ေွယ်ချေ် 

မေိှေဲ လေ်ေတလာေျူ းလွန်ေန် ကေုံောေျပန်းဖဲွ့စည်းေားပခင်း 

မဟုေ်ေဲ ပပစ်မှုေျူးလွန်ေန် ေည်ေွယ်ချေ်ပဖင့် ပုံစံေေျ 

ကေိုေင်ဖဲွ့စည်းေားသည့် အုပ်စုေုိ  ဆုိသည်။  ယင်းသ့ုိ ဖဲွ့စည်း  

 ောေွင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ေဏ္ဍနှင့် လုပ်ငန်းောဝန်သေ်မှေ် 

ချေ်များ၊ အဖဲွ့ဝငအ်ပဖစ် ဆေ်လေ်ေပ်ေည်နိုင်ခွင့်နှင့် အပု်စု 

ေိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအေွေ် သေ်မှေ်ချေ်များ နညး်လမ်းေေျ 

ေိှေန် မလိ။ု  

( ဆ) ကေီးထလးထသာပြစ်မှု ဆုိသည်မှာ ေည်ဆဲဥပတေေစ်ေပ်ေပ်အေ တောင်ေဏ် တလးနှစ်နှင့် 

အေေ် ပပစ်ေဏ်ေိေု်သင့်သည့် ပပစ်မှုေို ဆိုသည်။  

( ဇ ) နုိင်ငံပေတ်ထေျာ်မှုခင်း ဆုိသည်မှာ ေစ်နုိင်ငံေေ်ပုိတသာ နုိင်ငံများေွင် ေျူးလွန်တသာ 

ပပစ်မှုေိုတသာ်လည်းတောငး်၊ နိုငင်ေံစ်ခုေွင် ေျူးလွန်တသာပပစ်မှု၏ အဓိေေျတသာ 

အပုိင်းများေုိ အပခားနုိင်ငံေစ်ခုခုေွင် ကေိုေင်ပပင်ဆင်ပခင်း၊ စီမံချေ်ချပခင်း၊ ညွှန် ေား 

ပခငး် သ့ုိမဟုေ် ေိန်းချုပ်ပခင်း ပပစ်မှုေိုတသာ်လည်းတောငး်၊ ပပစ်မှုေျူးလွန်သူများေ 

အပခားနိုင်ငေံစ်ခုခု၏ ဂိုဏ်းဖွဲ့ောဇဝေ်မှု ေျူးလွန်သူအပု်စုေွင် ပါဝင်သေ်ဆိုင်သည့် 

ပပစ်မှုေိုတသာ်လည်းတောင်း၊ နိုင်ငံေစ်ခုခုေွင် ပပစ်မှုေျူးလွန်ော၌ အပခားနိုင်ငံ 

ေစ်ခုခုေို ေိခိုေ်နစ်နာတစတသာ ပပစ်မှုေိုတသာ်လည်းတောငး် ဆိုသည်။  

( ဈ ) ေိန်းချုြ်ထော်ေုတ်ပခင်း (Controlled  Delivery) ဆိုသည်မှာ လူေနု်ေူးမှု ေျူးလွန် 

သူေို နိုငင်တံော်အေွငး်၌ပဖစ်တစ၊ ပပည်ပနိုငင်ေံစ်ခုခု သ့ုိမဟုေ် ေစ်ခုေေပ်ိုတသာ 

နိုင်ငံအေွင်း၌ပဖစ်တစ၊ နိုင်ငံတော်နှင့် ပပည်ပနိုင်ငံေစ်ခုခုေို ပဖေ်သန်း၍ပဖစ်တစ 

ဝင်တောေ်ပခင်း၊ ပဖေ်သန်းပခင်း သို့မဟုေ် ေွေ်ခွာပခင်းေိုတသာ်လည်းတောင်း၊ 

လူေနု်ေူးမှုနှင့်သေ်ဆိုငတ်သာ သေ်တသခံပစ္စည်းများေို ေင်သွင်းပခင်း၊ ေငပ်ိုပ့ခငး် 

ေုိတသာ်လည်းတောင်း စစ်တဆးတေွ့ေိှသည့်အခါ အဓိေပပစ်မှုေျူ းလွန်သူအား တဖာ်ေုေ် 

အတေးယူေန် ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးေဲေပ်ဖဲွ့ဝင် သ့ုိမဟုေ် ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးအောေိှေ 
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လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် လူေုန်ေူးခံေသူများအား အောအေွယ်တပးတေး 

ဆိုင်ောလုပ်ငန်းတော်မေီ၏ ခွင့်ပပုချေ်ပဖင့် ပပစ်မှုေျူးလွန်သူေို ေိန်းချုပ်၍ စုံစမ်း 

စစ်တဆးပခငး်၊ တဖာ်ေုေ်အတေးယူပခငး်ပပုသည့် နညး်စနစ်ေို ဆိုသည်။  

(ည) ြစ္စည်း ဆုိသည်မှာ မည်သည့်ပံုစံပဖင့်မဆုိ ပေပ်ေိှသည်ပဖစ်တစ၊ မေိှသည်ပဖစ်တစ၊ ေိတေွ့၍ 

ေနုိင်သည်ပဖစ်တစ၊ မေနုိင်သည်ပဖစ်တစ ေိေစ္ဆာန်အပါအဝင် တေွှေ့တပပာင်းနုိင်တသာ ပစ္စည်းေုိ 

တသာ်လည်းတောင်း၊ မတေွှေ့တပပာင်းနိုင်တသာ ပစ္စည်းေိုတသာ်လည်းတောင်း ဆိုသည်။ 

ယင်းစေားေပ်ေွင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်ော ေေားဝင်စာေမ်းအမှေ်အသား သို့မဟုေ်  

 သေ်တသခံအပဖစ် လေ်ခံနုိင်တသာ စာချုပ်စာေမ်းနှင့် အဆုိပါပစ္စည်း၌ အေျို းခံစားခွင့် 

များလည်း ပါဝင်သည်။  

( ဋ ) ဗဟုိအေဲွ့ေန်ြံုထငွ ဆုိသည်မှာ ဗဟုိအဖဲွ့ေ ဤဥပတေအေ ေည်တောင်တသာ ေန်ပံုတငွေုိ 

ဆိုသည်။  

( ဌ ) ထေသဆုိင်ောေန်ြံုထငွ ဆုိသည်မှာ သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် 

ပပည်တောင်စုနယ်တပမ လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့ေ ဤဥပတေအေ 

ေည်တောငတ်သာ ေန်ပုံတငွေိ ုဆိုသည်။ 

( ဍ ) ေထလးသူငယ် ဆိုသည်မှာ အသေ် ၁၈ နှစ် မပပည့်တသးတသာသူေို ဆိုသည်။  

( ဎ ) ထောင်ေဏ်တစ်သေ် ဆုိသည်မှာ ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေသူအား အေျဉ်းတောင်၌ 

တသဆုံးသည်အေိ ပပစ်ေဏ်ေျခံတစေန် ချမှေ်သည့် တောငေ်ဏ်ေို ဆိုသည်။  

(ဏ) အေဲွ့ဝင်နုိင်ငံ ဆုိသည်မှာ နုိင်ငံတော်ေ အဖဲွ့ဝင်အပဖစ် လေ်ခံေားတသာ နုိင်ငံပဖေ်တေျာ် 

အပု်စုဖွဲ့ေျူးလွန်သည့် မှုခင်းဆိုငေ်ာ ေုလသမဂ္ဂေွန်ဗငး်ေှင်းနှင့် လူေုန်ေူးမှုဆိုငေ်ာ 

တနာေ်ဆေ်ေဲွ ပရုိေုိတောလ်များ၏ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံ အသီးသီးေုိလည်းတောင်း၊ တေသေွင်း 

နုိင်ငံများ၊ တေသခဲွေွင်း နုိင်ငံများ သ့ုိမဟုေ် နှစ်နုိင်ငံ သတောေူချုပ်ဆုိသည့် စာချုပ်ဝင် 

နိုငင်ံအသီးသးီေိုလည်းတောငး် ဆိုသည်။ 

(ေ) ဗဟိုအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအေ ဖွဲ့စည်းတသာ လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး 

ဗဟိုအဖွဲ့ေို ဆိုသည်။  

(ေ) ဝန်ကေီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပပည်တောင်စုအစိုးေ ပပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန ေိုဆိုသည်။  
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( ေ ) လုြ်ငန်းထော်မတီ ဆိုသည်မှာ ဗဟိုအဖွဲ့ေ ဤဥပတေအေ ဖွဲ့စည်းသည့် လူေနု်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေးဆိုငေ်ာ လုပ်ငန်းတော်မေီ အသီးသီးေိုဆိုသည်။ 

( ဓ ) ထေသဆိုင်ောတားဆီးောေွယ်ထေးအေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပတေအေ ဖွဲ့စည်းတသာ 

သေ်ဆိုင်ောေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်၊ ပပည်တောငစ်ုနယ်တပမ၊ ေိုယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ ေိုင်း သို့မဟုေ် တေသ၊ ခရိုင်၊ မမို့နယ်နှင့် ေပ်ေွေ် သို့မဟုေ် 

တေျးေွာအပု်စု လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့အဆင့ဆ်င့်ေိ ုဆိုသည်။ 

( န ) တားဆီးနိှမန်ငး်ထေးေဲတြ်ေွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပမန်မာနိုငင်ံေဲေပ်ဖွဲ့၊ လူေနု်ေူးမှုေားဆီး 

နှိမ်နငး်တေးေဲေပ်ဖွဲ့ (Anti-Trafficking in  Persons  Division) ေိ ုဆိုသည်။ 

 ( ပ ) တားဆီးနိှမ်နင်းထေးအောေိှ (Enforcement Officer) ဆုိသည်မှာ လူေုန်ေူးမှုေားဆီး 

နှိမ်နငး်တေးအေွေ် ဤဥပတေ အခန်း(၈)ပါ ောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပ်နှငး်ပခင်း 

ခံေသည့် အောေိှ အသီးသီးေို ဆိုသည်။ 

( ဖ ) ေြေ်ွာအထပခပြု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်ထော်ေုတ်ထေးအေဲွ့ ဆိုသည်မှာ မမို့နယ်အသီးသီးေှိ 

သေ်ဆိုင်ော ေပ်ေွေ်နှင့် တေျးေွာအုပ်စုေို အတပခပပု၍ ဤဥပတေအေ ဖွဲ့စညး်သည့် 

လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်တေးအဖဲွ့ေို ဆိုသည်။ 

အခန်း (၂) 

ေည်ေွယ်ချေ်များ 

၄။ ဤဥပတေ၏ ေည်ေွယ်ချေ်များမှာ တအာေ်ပါအေိုင်း ပဖစ်သည်-  

(ေ) လူေုန်ေူးမှုများအား အမျ ို းသား တေးောဝန်ေစ်ေပ်အပဖစ် ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့် 

ေိတောေ်စွာ ေားဆီးနှိမန်င်းေန်၊ 

( ခ ) လူေုန်ေူးခံေသူအားလံုးေုိ ောေွယ်တစာင့်တေှာေ်ေန်၊ အေူးသပဖင့် လူေုန်ေူးခံေသူ 

အမျ ို းသမီးနှင့် ေတလးသူငယ်များအား အတလးဂရုပပု၍ ောေွယ်ေန်နှင့် အေူအညီ 

တပးေန်၊ 

( ဂ ) လူေနု်ေူးမှု ေျူးလွန်သူများအား ေိတောေ်ပမန်ဆန်စွာ စုံစမ်းတဖာ်ေုေ်၍ ဥပတေ 

နှင့အ်ညီ ေိေု်သင့်တသာ ပပစ်ေဏ်များ ချမှေ်ပခငး်ပဖင့် လူေနု်ေူးမှုများ တလျာ့နည်း 

ပတပျာေ်တစေန်၊ 
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(ဃ) လူေုန်ေူးခံေသူများေုိ ေယ်ဆယ်တေး၊ ပပန်လည်လေ်ခံတေး၊ ောေွယ်တစာင့်တေှာေ်တေး၊ 

အေူအညီတပးတေး၊ ပပန်လည်ေူတောင်တေးနှင့် ၎င်းေို့အား လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 

အေွင်းသ့ုိ ပပန်လည်ဝင်ဆံ့တပါင်းစည်းတေး လုပ်ငန်းများေို ေိတောေ်စွာ တဆာငေ်ွေ် 

နိုငေ်န်၊ 

( င ) လူေုန်ေူးမှုေားဆီးနှိမ်နင်းတေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်ေ လေ်ခံေားတသာ 

အပပည်ပပည်ဆုိင်ောေွန်ဗင်းေှင်းများ၊ ပရုိေုိတောလ်များ၊ တေသေွင်းနုိင်ငံများ၊ တေသခဲွေွင်း 

နိုငင်ံများနှင့် ချုပ်ဆိုေားသည့်စာချုပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံသတောေူစာချုပ်များနှင့် အညီ 

အပပည်ပပည်ဆုိင်ောအဖဲွ့အစည်းများနှင့်လည်းတောင်း၊ အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံများနှင့်လည်းတောင်း 

ဆေ်သွယ်ညိှနှိုငး် ပူးတပါငး်တဆာင်ေွေ်ေန်။ 

အခန်း (၃) 

ဗဟိုအေွဲ့ ေွဲ့စည်းပခငး်၊ ယငး်၏ တာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များ 

၅။ ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သည်- 

 (ေ)  ပပည်ေဲတေးဝန်ကေီးဌာန၊ ပပည်တောင်စုဝန်ကေီးအား ဥေ္ကဋ္ဌအပဖစ်လည်းတောင်း၊ 

သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ေိုယ်စားလှယ်များ၊ ေိုင်းတေသကေီး 

သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစိုးေအဖွဲ့နှင့် တနပပည်တော်တောင်စီေို့မှ ေိုယ်စားလှယ်များ၊ 

အစုိးေမဟုေ်တသာ အဖဲွ့အစည်းများမှ ေုိယ်စားလှယ်များ၊ လူမှုတေးအဖဲွ့အစည်းများမှ 

ေုိယ်စားလှယ်များနှင့် သင့်တလျာ်တသာပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖဲွ့ဝင်များအပဖစ်လည်းတောင်း 

ပါဝင်တစလျေ် လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးဗဟိုအဖဲွ့ေို ဖွဲ့စည်းေမည်။ 

( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့ေို ဖွဲ့စည်းောေွင် အဖဲွ့ဝင်များအနေ်မှ ေုေိယဥေ္ကဋ္ဌ၊ အေွငး်တေးမှူးနှင့် 

ေွဲဖေအ်ေွငး်တေးမှူးေို့ေို ေစ်ပါေည်း သေ်မှေ်၍ ောဝန်တပးအပ်ေမည်။ 

( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ့ေို လိအုပ်ပါေ ပပငဆ်င်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ 

၆။ ဗဟိုအဖွဲ့၏ ောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ တအာေ်ပါအေိုင်းပဖစ်သည်-  

 (ေ) လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး၊ နိှမ်နင်းတေးေ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပတေပါ ေည်ေွယ် 

ချေ်များေို ေတပမာေ်တအာင်ပမင်စွာ အတောငအ်ေည်တဖာ်တေးအေွေ် မူဝါေများနှင့် 

လမး်ညွှန်ချေ်များ ချမှေ်ပခငး်၊  
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( ခ ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းောဝန်များေို အတောင်အေည်တဖာ် တဆာင်ေွေ်ောေွင် 

အတောေ်အေူပပုေန် လုပ်ငန်းတော်မေီများ၊ တေသဆိုင်ော ေားဆီးောေွယ်တေး 

အဖဲွ့များနှင့်  ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးေဲေပ်ဖဲွ့ေ့ုိအား လမ်းညွှန်ပခင်းနှင့် ညိှနှိုင်းတပါင်းစပ်ပခင်း၊ 

( ဂ ) လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် နိှမ်နင်းတေးေ့ုိေုိ ေိတောေ်စွာတဆာင်ေွေ်နုိင်ေန်  

သုတေသနလုပ်ငန်းများ တဆာငေ်ွေ်တေးအေွေ်လည်းတောငး်၊ လိအုပ်သည့် အတပခခံ 

အချေ်အလေ်များ ေေိှနိုငတ်ေးအေွေ်လည်းတောငး် ေျွမ်းေျင်သူများ ပါဝင်သည့် 

သုတေသနလုပ်ငန်းအဖဲွ့များ၊ တလ့လာစိစစ်တေးနှင့် အေဲပဖေ်အဖဲွ့များ၊ အပခားလုိအပ်တသာ 

အဖဲွ့များဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းောဝန်များ သေ်မှေ်တပးပခငး်နှင့် ကေီး ေပ်ေွပ်ေဲပခင်း၊  

(ဃ) လူေုန်ေူးမှုများပဖစ်ပွားေသည့် အတ ောင်းေင်းနှင့် တနာေ်ဆေ်ေွဲဆိုးေျ ို းများေို 

ပပည်သူများအေွင်း ေျယ်ေျယ်ပပန့်ပပန့် သေိပပုလာတစတေးအေွေ် အသိပညာတပး 

အစီအစဉ်များေို စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးပခင်း၊ 

 ( င ) လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး၊ နှိမ်နငး်တေးေို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေားဆီးနှိမန်င်းတေး 

ေဲေပ်ဖွဲ့ဝငမ်ျားနှင့် ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေှိများအား တခေ်မီနည်းပညာများပဖင့် 

တလ့ေျင့်သင ်ေားတေး၊ အပခားနိုင်ငမံျားမှေျွမ်းေျင်သူများနှင့် နညး်ပညာဖလှယ်တေး၊ 

ပူးတပါင်းတဆာငေ်ွေ်တေးေို့အေွေ် လမး်ညွှန်ပခင်း၊ 

( စ ) လူေုန်ေူးမှုများ တလျာ့နည်းပတပျာေ်တစတေးအေွေ် ကေိုေင်ောေွယ်တေး စီမံချေ်များ၊ 

အစီအစဉ်များချမှေ်ောေွင် သေ်ဆုိင်ောအစုိးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများ၊ အစုိးေ မဟုေ်တသာ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုတေးအဖဲွ့အစည်းများနှင့် ဆေ်သွယ်ညိှနှိုင်း ပူးတပါင်းတဆာင်ေွေ်ပခင်း၊  

(ဆ) နုိင်ငံပဖေ်တေျာ်၍ ေေားမဝင် တေွှေ့တပပာင်းသွားလာမှုနှင့်ဆေ်စပ်မပီး တပါ်တပါေ်လာသည့် 

လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး၊ နှိမ်နငး်တေးေို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖဲွ့ဝငနုိ်င်ငံများမှ 

လူေုန်ေူးမှုေားဆီးေုိေ်ဖျေ်တေး အာဏာပုိင်များအချင်းချင်း သေင်းဖလှယ်ပခင်းနှင့် 

ပူးတပါင်းတဆာငေ်ွေ်ပခင်း၊ 

( ဇ ) လူေနု်ေူးခံေသည့် အမျ ို းသား၊ အမျ ို းသမီး၊ လိင်ဝိတသသ ေူးပခားသူများနှင့် ေတလး 

သူငယ်များ၏ ောယိတ န္ဒတစာင့်ေိန်းမှု၊ ရုပ်ပိငုး်ဆိုင်ော၊ စိေ်ပိငုး်ဆိုငေ်ာလုံခခုံမှုနှင့် 

ယငး်ေို့၏ အေျ ို းအေွေ် အတလးဂရုပပုတဆာင်ေွေ်ပခင်း၊ 
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( ဈ ) ဤဥပတေအေ ေန်ပုံတငွ ေည်တောငပ်ခငး်၊ ေိန်းသိမ်းပခငး်၊ သံုးစွဲပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွဲပခငး် 

ေို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လမး်ညွှန်ပခင်းနှင့် ကေီး ေပ်ပခငး်၊ 

(ည) လူေနု်ေူးမှုဆိုငေ်ာေိစ္စေပ်များေွင် ေေားခံလွှဲတပပာင်းတေးနှင့် နိုငင်ံအချငး်ချင်းအေူ 

အညီတပးတေးေို့ေို ေည်ဆဲဥပတေနှင့်အညီ တဆာင်ေွေ်နိုင်ေန် ပပည်ေွင်းပပည်ပေှိ 

အဖဲွ့အစည်းများ၊ သေ်ဆုိင်ော အစုိးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် ညိှနှိုင်းတဆာင်ေွေ်ပခင်း၊ 

( ဋ ) ဤဥပတေအေ ေေားမစွဲဆိုမီ သေ်တသခံအပဖစ် သိမ်းဆည်းေားတသာ မတေွှေ့တပပာင်း 

နိုင်သည့်ပစ္စည်းေို လိုအပ်ပါေ ချပိ်ပိေ်ေားေန်နှင့် ခံဝန်ပဖင့် ပပန်လည်တပးအပ် 

ေားေန် ညွှန် ေားပခင်း၊  

( ဌ ) ေဏ်နှင့် တငွတေးတ ေးတေးအဖဲွ့အစည်းများေွင်ေိှတသာ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် 

အပခားအေျ ို းအပမေ်များေို ေစ်နည်းနည်းပဖင့် လွှတဲပပာငး်ပခင်းမပပုေန် ေားပမစ်ပခငး်၊ 

တငွတေးတ ေးတေးဆိုင်ော မှေ်ေမ်းများေို စစ်တဆး ေည့်ရှုပခငး်၊ မိေ္တူေူးယူပခင်းနှင့် 

သေ်တသခံပစ္စည်းအပဖစ် သိမ်းဆည်းပခငး်ပပုေန် ခွင့်ပပုမိန့်ေုေ်တပးပခငး်၊ 

 ( ဍ ) လူေုန်ေူးမှုနှင့် ဆေ်စပ်မပီး တပါ်တပါေ်လာတသာ အပခားေည်ဆဲ ဥပတေေစ်ေပ်ေပ်နှင့် 

မငိစွန်းသည့် ပပစ်မှုေျူးလွန်တသာ လူေုန်ေူးခံေသူအား စိစစ်မပီး ၎င်းအားအတေးယူပခင်းမှ 

ေင်းလွေ်ခွင့်တပးပခင်း သ့ုိမဟုေ် အတေးယူေန် ခွင့်ပပုမိန့် ေုေ်တပးပခင်း၊ 

( ဎ ) လူေနု်ေူးခံေသူများေို ောေွယ်တစာင့်တေှာေ်တေး၊ လုခံခုံတေးနှင့် အေူအညီတပးတေး 

လုပ်ငန်းများအေွေ် အစီအမမံျား ချမှေ်တပးပခင်း၊ 

(ဏ) လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် နှိမ်နင်းတေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းောဝန်များ၊ 

ေေားစဲွဆုိတေးဆုိင်ော လုပ်ငန်းများနှင့်သေ်ဆုိင်တသာ လုိအပ်သည့် စံလုပ်ေံုးလုပ်နည်း 

များ (Standard Operating Procedures-SOP)ေိ ုေုေ်ပပန်သေ်မှေ်ပခငး်၊ 

(ေ)  လူေုန်ေူးမှုများေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် နိှမ်နင်းတေးလုပ်ငန်းများအေွေ်လည်းတောင်း၊ 

လူေုန်ေူးခံေသူများအား ေယ်ဆယ်တေး၊ ပပန်လည်လေ်ခံတေး၊ ောေွယ်တစာင့် 

တေှာေတ်ေး၊ အေူအညီတပးတေး၊ ပပန်လည်ေူတောင်တေးနှင့် ၎င်းေို့အား လူမှုအသိုင်း 

အဝုိင်းအေွင်းသ့ုိ ပပန်လည်ဝင်ဆ့ံ တပါင်းစည်းတေး လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းတောင်း 

လိုအပ်ပါေ ပပည်ေွင်းပပည်ပေှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ သေ်ဆိုင်ော အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ 
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သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးေ မဟုေ်တသာ အဖဲွ့အစညး်များနှင့် 

ဆေ်သွယ်ညိှနှိုငး် တဆာငေွ်ေ်ပခငး်၊ 

(ေ) လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်သူေေားခံများေုိ ေေားခံလွှဲတပပာင်းတေးဥပတေနှင့်အညီ လွှဲတပပာင်း 

တေးအေွေ်လည်းတောငး်၊ ပပစ်မှုဆိုငေ်ာေိစ္စေပ်များေွင် နိုငင်ံအချင်းချင်း အေူအညီ 

တပးတေးဥပတေနှင့်အညီ တဆာင်ေွေ်နိုင်တေးအေွေ်လည်းတောင်း သေ်ဆိုင်ော 

အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငမံျားနှင့် ညိှနှိုငး်တဆာင်ေွေ်ပခငး်၊ 

( ေ ) ဤဥပတေအေ စံုစမ်းစစ်တဆးမပီး အတေးယူတသာပပစ်မှုေွင် သေင်းတပးသူနှင့် စံုစမ်းစစ်တဆး 

အတေးယူမှုေွင် ေူးပခားတပပာင်တပမာေ်စွာတဆာင်ေွေ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များေုိ ပပည်တောင်စု 

အစိုးေအဖဲွ့၏ သတောေူညီချေ်ပဖင့် ဆုချးီပမှင့်နိုငတ်ေးအေွေ် စီမံတဆာငေွ်ေ်ပခငး်၊ 

( ဓ ) ဗဟုိအဖဲွ့၏ ပံုမှန်အစည်းအတဝးနှင့် အေူးအစည်းအတဝးများေုိ သေ်မှေ်ချေ်များနှင့် 

အညီ ေျငး်ပပခငး်၊  

( န ) ဗဟုိအဖဲွ့၏ လုပ်ငန်းောဝန်များတဆာင်ေွေ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စုအစုိးေအဖဲွ့သ့ုိ 

အခါအားတလျာ်စွာ အစီေငခ်ံ ေငပ်ပပခငး်၊ 

 ( ပ ) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့ေ အခါအားတလျာ်စွာ တပးအပ်သည့် အပခားလုပ်ငန်းောဝန် 

များေို တဆာငေွ်ေ်ပခငး်။ 

 

အခန်း (၄) 

လုြ်ငန်းထော်မတီများ၊ ထေသဆိုင်ော တားဆီးောေွယ်ထေးအေဲွ့များ ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် 

လုြ်ငန်းတာဝန်များ သတ်မှတ်ထြးပခင်း 

၇။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များေုိ တအာင်ပမင်စွာ အတောင်အေည်တဖာ်တဆာင်ေွေ် 

နုိင်ေန် ဗဟုိအဖဲွ့ ေုေိယဥေ္ကဋ္ဌ သ့ုိမဟုေ် ဗဟုိအဖဲွ့၏ အဖဲွ့ဝင်ေစ်ဦးဦးေ ဦးတဆာင်၍ သင့်တလျာ်တသာ 

ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝငသ်ည့် တအာေ်ပါလုပ်ငန်းတော်မေီများေို ဖွဲ့စည်း၍ ယငး်ေို့၏ လုပ်ငန်းောဝန် 

များေို သေ်မှေ်တပးေမည်- 

(ေ) လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် လူေုန်ေူးခံေသူများအား အောအေွယ်တပးတေး 

ဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီ၊ 
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( ခ ) နိုငင်ေံောဆေ်ဆံတေးနှင့် ပူးတပါငး်တဆာင်ေွေ်တေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီ၊ 

( ဂ ) ဥပတေတေးောနှင့် ေေားစွဲဆိုတေးဆိုငေ်ာ လုပ်ငန်းတော်မေီ၊ 

(ဃ) လူေုန်ေူးခံေသူများအား ပပန်လည်လေ်ခံတေး၊ ပပန်လည်ဝင်ဆံ့တပါင်းစည်းတေးနှင့် 

ပပန်လည်ေတူောင်တေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီ၊ 

( င ) အပခားလိုအပ်တသာ လုပ်ငန်းတော်မေီများ။  

၈။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် တနပပည်တော်တောင်စီနှင့်လည်းတောင်း၊ သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် 

ပပည်နယ်အစုိးေအဖဲွ့နှင့်လည်းတောင်း ညှိနှိုငး်၍ သေ်ဆိုငေ်ာ ေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ် 

အဆင့်အစိုးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများမှ ေိုယ်စားလှယ်များနှင့် သင့်တလျာ်တသာ ပုဂ္ဂိုလမ်ျားပါဝင်သည့် 

သေ်ဆိုင်ော ေိုငး်တေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောငစ်ုနယ်တပမ လူေနု်ေူးမှုေားဆီး 

ောေွယ်တေးအဖဲွ့များေိုဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းောဝန်များ သေ်မှေ်တပးေမည်။  

၉။ တနပပည်တော်တောငစ်ီသည် မိမတိေသအေွငး် သေ်ဆိုင်ော ခရိုင်၊ မမို့နယအ်ဆင့်အစိုးေဌာန၊ 

အဖဲွ့အစည်းများမှ ေုိယ်စားလှယ်များ၊ ေပ်ေွေ် သ့ုိမဟုေ် တေျးေွာအုပ်စုများမှ ေုိယ်စားလှယ်များနှင့် 

သင့်တလျာ်တသာ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်၍ လည်းတောငး်၊ သေ်ဆိုငေ်ာေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ် 

အစုိးေအဖဲွ့ေ့ုိသည် မိမိေ့ုိတေသအေွင်း သေ်ဆုိင်ောေုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေ ေုိင်း သ့ုိမဟုေ် ေုိယ်ပုိင် 

အုပ်ချု ပ်ခွင့်ေတေသ၊ ခရုိင်၊ မမို့နယ်အဆင့် အစုိးေဌာန၊  အဖဲွ့အစည်းများမှ  ေုိယ်စားလှယ်များ၊ ေပ်ေွေ်  

သ့ုိမဟုေ် တေျးေွာအုပ်စုများမှ ေုိယ်စားလှယ်များနှင့် သင့်တလျာ်တသာပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်၍လည်းတောင်း 

တအာေ်ပါတေသဆိုင်ော ေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်ေို ဖွဲ့စည်းမပီး လုပ်ငန်းောဝန်များ 

သေ်မှေ်တပးေမည်- 

 (ေ) ေိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွင့်ေ ေိုင်း သ့ုိမဟုေ် ေိုယ်ပိုင်အပု်ချုပ်ခွင့်ေတေသ လူေနု်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့၊ 

( ခ ) ခရိုင် လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့၊ 

( ဂ ) မမို့နယ် လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့၊ 

(ဃ) ေပ်ေွေ် သ့ုိမဟုေ် တေျးေွာအုပ်စု လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့။ 
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အခန်း (၅) 

ေြေ်ွာအထပခပြု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်ထော်ေတု်ထေးအေဲွ့  

ေွဲ့စည်းပခင်းနှင့် လုြ်ငန်းတာဝန်များ 

၁၀။ သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောင်စုနယ်တပမ လူေုန်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့သည် - 

(ေ)  ဗဟိုအဖွဲ့၏ လမး်ညွှန်ချေ်နှင့်အညီ လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့် မှေ်ေမ်းေုိ 

ေင်ပပတစေန် မိမိေို ့ စီမံခန့်ခွဲသည့် တေသအေွင်း မမို့နယ်များေှိ သေ်ဆိုင်ော 

ေပေ်ွေ်နှင့် တေျးေွာအုပ်စုများေွင် ပမန်မာနိုင်ငံေဲေပ်ဖွဲ့ဝငမ်ျားမှအပ သေ်ဆိုင်ော 

                                                                        

                                                                          

                                    အနည်းဆုံး ငါးဦး မှ အများဆုံး ခုနှစ်ဦး အေိ 

ပါဝင်သည့် ေပ်ေွာအတပခပပု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်တေးအဖွဲ့များေို သေ်မှေ် 

ချေ်များနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းောဝန်များ သေ်မှေ်တပးေမည်။ 

( ခ ) ပုေမ်ခွဲ (ေ) အေ ဖွဲ့စည်းေားတသာ ေပ်ေွာအတပခပပု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်တေး 

အဖဲွ့များေို လိုအပ်ပါေ ပပငဆ်င်ဖွဲ့ စည်းနိုင်သည်။ 

၁၁။ ေပ်ေွာအတပခပပု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်တေးအဖဲွ့များသည်-  

(ေ) လူေနု်ေူးမှုနှင်စ့ပ်လျဉ်း၍ သေငး်အချေ်အလေ်ေေှိသည့်အခါ သေ်ဆိုင်သူများေို 

သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ စံုစမ်းတမးပမန်းပခင်း၊ ဆင့်တခါ်၍ စစ်တဆးပခင်း၊ လူေုန်ေူးမှု 

စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့် မှေ်ေမ်းေို ပပုစုပခငး်၊  

( ခ )  ပုေ်မခဲွ(ေ) အေ ပပုစုသည့် လူေုန်ေူးမှုစိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့် မှေ်ေမ်းေုိ သေ်ဆုိင်ော 

မမို့နယ်လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သ့ုိ  ေငပ်ပပခငး်၊ 

( ဂ ) လူေနု်ေူးခံေသူအား တေးအန္တောယ်ေိှနိုငပ်ါေ သေ်ဆိုင်ော ေဲေပ်ဖွဲ့ေံ  အေူအညီ 

တောင်းခံပခင်းနှင့် မမို့ နယ်လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သ့ုိ လွှဲတပပာင်းအပ်နံှပခင်း၊ 

( ဃ )  လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့် မှေ်ေမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်ပါေ ေပမ်ံစုံစမ်း 

စစ်တဆးေင်ပပေန် သေ်ဆိုင်ော မမို့နယ်လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့ေ 
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ောဝန်တပးအပ်သည့်အခါ စုံစမ်းစစ်တဆးမပီး အချေ်အလေ် ပပည့်ပပည့်စုံစုံ ပပန်လည် 

ေငပ်ပပခငး်၊ 

( င )  လူေုန်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့်မှေ်ေမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့ဝင်ေစ်ဦးဦးေ 

ေေားရုံးေွင် ေိမုှေ်ေမ်းေို သေ်တသခံအပဖစ် ေငသွ်ငး်နိုင်ပခငး်။ 

၁၂။ မမို့နယ် လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သည်- 

(ေ) လူေုန်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့်မှေ်ေမ်းေုိ အချေ်အလေ် ပပည့်စံုစွာ ေင်ပပနုိင်ေန် 

ေပ်ေွာအတပခပပု လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်တေးအဖဲွ့ေို ေပမ်ံစုံစမ်းတစပခငး်၊ 

( ခ )  လူေုန်ေူးမှုေုိ ေေားရံုးသ့ုိ ေေားစဲွေင်ပ့ုိေန်ေိှသည့်အခါ လူေုန်ေူးမှုစိစစ်တဖာ်ေုေ် 

သည့် မှေ်ေမ်းအား သေ်တသခံအတောေ်အေားအပဖစ် အသံုးပပုနုိင်ေန် သေ်ဆုိင်ော 

ေားဆီးနှိမန်င်းတေးေဲေပ်ဖွဲ့သို့ပဖစ်တစ၊ ေားဆီးနှိမ်နငး်တေးအောေိှ သ့ုိမဟုေ် ေဲေပ်ဖွဲ့ 

စခန်းသ့ုိပဖစ်တစ တပးပိုပ့ခငး်၊ 

( ဂ ) လူေနု်ေူးမှု စိစစ်တဖာ်ေုေ်သည့်မှေ်ေမ်းအေပဖစ်တစ၊ ပုေ်မ ၁၁၊ ပုေမ်ခွဲ (ဂ) အေ 

လူေုန်ေူးခံေသူအား လွှဲတပပာင်းအပ်နှံလာသည့်အခါပဖစ်တစ လူေုန်ေူးခံေသူသည် 

ေေားဝင် ခံစားပိုင်ခွင့်ေိှတသာ အခွင့်အတေးေစ်ေပ်ေပ်ေို ဆုံးရှုံးနစ်နာလျေ်ေိှတ ောငး် 

စိစစ်တေွ့ေှပိါေ သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများနှင့်ညိှနှိုင်း၍ လိအုပ်သလုိ 

အပမန်ဆံုး တဆာငေွ်ေ်တပးပခင်း။ 

 

အခန်း (၆) 

လူေနု်ေူးခံေသူနှင့် သေ်ထသများအား အောအေွယ်ထြးပခငး်နှင့် အေူအညီထြးပခငး် 

၁၃။ သေ်ဆုိင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီသည် ဗဟုိအဖဲွ့ေ ချမှေ်ေားတသာ မူဝါေများ၊ လမ်းညွှန်ချေ်များ 

နှင့အ်ညီ လူေနု်ေူးခံေသူနှင့် သေ်တသများအား အောအေွယ်တပးပခင်း၊ အေူအညီတပးပခငး်ေို့နှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ ပပည်တောင်စုေေားလွှေ်တော်ချုပ်နှင့် လည်းတောင်း၊ သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အဖဲွ့ 

အစည်းများနှင့်လည်းတောင်း ညိှနှိုင်းမပီး တအာေ်ပါအစီအစဉ်များေုိ ချမှေ်တဆာင်ေွေ်ေမည်-  

(ေ) လူေနု်ေူးမှုများအေွေ် ေေားစွဲဆိုတသာ မှုခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူေုန်ေူးခံေသူ 

နှင့်၎င်းမိသားစုေ့ုိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်တေးဆုိင်ောလံုခခုံမှုနှင့် ေုိယ်တေးမှေ်ေမ်း အချေ်အလေ် 
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များေုိ လျှို ့ဝှေ်ေားတစေမည့်အပပင် ယင်းေ့ုိေုိ ေုေ်တဖာ်မှု၊ တပါေ် ေားမှုမေိှတစတေး 

အေွေ် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တစပခငး်၊ 

( ခ ) သေ်ဆိုင်ော ေေားရုံးေ လူေုန်ေူးခံေသူ အမျ ို းသမီးနှင့် ေတလးသူငယ်ေို့အား 

ောယိတ န္ဒတစာင့်ေိန်းမှု၊ ရုပ်ပိငု်းဆိုင်ောနှင့် စိေ်ပိငုး်ဆိုငေ်ာ လုခံခုံမှုေိှတစေန် အများ 

ပပည်သူတေှ့စစ်တဆးစီေင်ပခင်း မပပုသင့်ဟု ယူဆသည့် အမှုေွင်ပဖစ်တစ၊ ၎င်းေို ့၏ 

တောငး်ဆိုချေ်အေပဖစ်တစ အများမ ေားနိုင်သည့် သီးသန့်ရုံးခန်း(in camera) ေွင် 

စစ်တဆးစီေင်ပခင်း ပပုနိုင်ေန် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်ပခင်း၊ 

( ဂ )  လူေနု်ေူးခံေသူနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတ ောင်းပခင်းောများ၊ အမှုေွဲပါ စာေွေစ်ာေမ်း 

များနှင့် စာေမ်းအမှေ်အသားများေုိ ဥပတေနှင့်အညီ ခွင့်ပပုချေ်မှေစ်ပါး  ေည့်ရှုခွင့်၊ 

ေူးယူခွင့်၊ ေစ်နည်းနည်းပဖင့် ေုေ်တဖာ်ခွင့် မပပုေပခင်း၊ 

(ဃ) လူေုန်ေူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေင်းေုေ်ပပန်ပခင်း၊ သေင်းပဖန့်ချပိခင်းပပုောေွင် 

ေည်ဆဲဥပတေနှင့်အညီ တဆာငေ်ွေ်ပခင်း၊ 

( င ) ေေားရုံးသုိ့ သေ်တသေွေ်ဆိုေန် တောေ်ေှိလာတသာ လူေနု်ေူးခံေသူနှင့် သေ်တသ 

များအား မခိမ်းတပခာေ်ပခငး်နှင့် အန္တောယ်ပပုပခငး်များမှ ေင်းတဝးတစေန်လိအုပ်သည့် 

ောေွယ်မှုတပးပခငး်။ 

၁၄။ သေ်ဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီသည် လူေနု်ေူးခံေသူများ၊ အေူးသပဖင့် အမျ ို းသမီးနှင့် 

ေတလးသူငယ်များ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော၊ စိေ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့်လူမှုတေးပိုင်းဆိုင်ော နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ 

အေွေ် တလျာ်တ ေး သ့ုိမဟုေ် နစ်နာတ ေးများ တောင်းဆုိမှု၊ လံုခခုံမှုနှင့် ောေွယ်တစာင့်တေှာေ်မှုေ့ုိနှင့် 

စပ်လျဉ်း၍ တအာေ်ပါေို့ေို ပဖည့်ဆည်းတဆာင်ေွေ်တပးေမည်- 

(ေ) လူေုန်ေူးမှုအေွေ် ဤဥပတေအေ ပပစ်မှုေျူးလွန်သူအတပါ် ေေားစဲွဆုိ ေားတစောမူ 

လူေနု်ေူးခံေသူေ ၎င်း၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုအေွေ် ေေားမတ ောင်းအေ တလျာ်တ ေး 

သို့မဟုေ် နစ်နာတ ေးတပးေန် လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်သူအတပါ် ေေားစွဲဆိုမှုေွင် 

ဥပတေအေ အကေံဉာဏ်တပးေန်နှင့် အမှုလိုေ်ပါ တဆာင်ေွေ်တပးေန် ဥပတေဆိုင်ော 

အတောေ်အေူတပးတေးအဖဲွ့ေုိ အေူအညီတောင်းခံပခင်း၊ လုိအပ်ပါေ တေှ့တနငှားေမ်း 

တပးပခငး်၊ စေားပပန်ပဖင့် စစ်တဆးစီေင်နိုင်ေန် အေူအညီတပးပခင်းနှင့် လူေုန်ေူးခံေသူ 

သည် နိုင်ငပံခားသားပဖစ်ပါေ သံေမန်နည်းလမ်းအေ တဆာငေွ်ေ်တပးပခငး်၊ 
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( ခ ) တခါင်းပံုပဖေ်မှုတ ောင့် ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ောနှင့် စိေ်ပုိင်းဆုိင်ော ေိခုိေ်ခံစားေတသာ လူေုန်ေူး 

ခံေသူများအား နှစ်သိမ့်တဆွးတနွးအကေံတပးတေးအေွေ် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးပခငး်၊ 

( ဂ ) ဤဥပတေပါ ပပစ်မှုေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်သူအား ေေားရံုးေွင် စစ်တဆး 

တနသည့် ောလအေွင်းပဖစ်တစ၊ လူေုန်ေူးခံေသူေ တလျာ်တ ေး သ့ုိမဟုေ် နစ်နာတ ေး 

ေေိှလုိမှုတ ောင့် စဲွဆုိတနသည့်ောလအေွင်းပဖစ်တစ လူေုန်ေူးခံေသူအား ေျန်းမာတေး  

  တစာင့်တေှာေ်မှု၊ လုခံခုံမှုနှင့် အပခားလိအုပ်သည့် ောေွယ်တစာင့်တေှာေ်မှု အစီအစဉ် 

  များေို ချမှေ်တဆာင်ေွေ်တပးပခငး်။ 

၁၅။ ေားဆီးနှိမန်င်းတေး ေဲေပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ေားဆီးနှိမန်င်းတေး အောေိှများ၊ အမှုစစ်အောေှိများနှင့် 

သေ်ဆုိင်ော ေေားရံုးေ့ုိသည် လူေုန်ေူးမှုအေွေ် ေွေ်ဆုိချေ်တပးတသာ လူေုန်ေူးခံေသူ အပါအဝင် 

သေ်တသများ၊ ၎င်းေို့၏ တဆွမျ ို းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ- 

(ေ) လူေနု်ေူးခံေသူ အပါအဝင် သေ်တသများအား ပပုလုပ်လာဖွယ်ေိှတသာ မခိမ်းတပခာေ်မှု 

သ့ုိမဟုေ် လေ်ေ့ံုပပန် ေလ့ဲစားတချမှုများ မပဖစ်ပွားတစတေးအေွေ် လံုတလာေ်တသာ 

လုခံခုံတေးအစီအမံများ ချမှေ်တဆာင်ေွေ်တပးေမည်။ 

( ခ ) ၎င်းေို ့၏ လုံခခုံတေးအေွေ် သင့်တလျာ်တသာတနောသို့ တပပာင်းတေွှေ့တနေိုင်တစပခင်း 

သို့မဟုေ် ယာယီတနောေိုင်ခင်း စီစဉ်တပးပခင်းနှင့် ေိုယ်တေးမှေ်ေမ်း၊ သေင်း 

အချေ်အလေ်များေို လျှ ို ့ဝှေ်အဆင့်ေားေိှ၍ တဆာငေ်ွေ်တပးေမည်။ 

( ဂ ) သေ်တသအပဖစ်ေွေ်ဆုိောေွင် တေးအန္တောယ်ေင်းတဝးတစတေးအေွေ် အီလေ်ေတောနစ် 

ဆေ်သွယ်တေးပစ္စည်းေိေိယာအသုံးပပု၍ ဗီေီယိုဆေ်သွယ်တဆာင်ေွေ်တေး (Video 

Conferencing) နည်းပဖင့် စစ်တဆးပခင်း၊ ေွေ်ဆိုချေ်ေို မှေ်ေမ်းေင်ပခင်းေို့ 

ပပုနိုင်သည်။  

(ဃ) ဗီေီယိုဆေ်သွယ်တဆာင်ေွေ်တေး (Video Conferencing)နည်းပဖင့် စစ်တဆးတသာ 

ေွေ်ဆုိချေ်မှေ်ေမ်းေုိ ေေားရံုးေွင် သေ်တသခံအပဖစ် ေင်သွင်းပခင်း၊ လေ်ခံပခင်း 

ပပုနိုင်သည်။ 

၁၆။ လူေုန်ေူးခံေသူအား တအာေ်ပါပပုလုပ်မှုေစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူေုန်ေူးမှုပဖင့် အတေးယူပခင်း၊ 

ဖမ်းဆီးပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်းနှင့် အပပစ်တပးပခင်း မပပုေ- 

(ေ) လူေုန်ေူးခံေသူေ သတောေူညီသည်ပဖစ်တစ၊ မေူညီသည်ပဖစ်တစ ပါဝင်ပေ်သေ်ပခင်း၊ 
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( ခ ) ပပည်ပနိုင်ငံ ေစ်နိုင်ငံအေွင်းသို့ ေေားမဝင် ဝင်တောေ်ပခင်း၊ ေစ်ဆင့်ပဖေ်သန်းပခငး် 

သ့ုိမဟုေ် ေွေခ်ွာပခငး်၊ ေေားမဝင်တနေိုငပ်ခငး်၊ အလုပ်လုပ်ေိုငပ်ခငး်၊ 

( ဂ ) မမှန်မေန်လိမ်လည်ပပုလုပ်ေားတသာ ခေီးသွားအတောေ်အေား သ့ုိမဟုေ် သေ်တသခံ 

စာေမ်းအမေှ်အသား ေစ်ခုခုေို ေယူပခငး် သ့ုိမဟုေ် လေ်ဝယ်ေားပခင်း။ 

၁၇။ ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးေဲေပ်ဖဲွ့ဝင်များ၊ ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးအောေိှများနှင့် အမှုစစ်အောေိှများသည် 

လူေုန်ေူးမှုနှင့်ဆေ်စပ်မပီး တပါ်တပါေ်လာတသာ အပခားေည်ဆဲဥပတေေစ်ေပ်ေပ်အေ ပပစ်မှုနှင့် မငိစွန်း 

တ ောင်းတေွ့ေိှ၍ လူေုန်ေူးခံေသူအား အတေးယူေန် ေိစ္စတပါ်တပါေ်လာပါေ သေ်ဆုိင်ော လုပ်ငန်း 

တော်မေီမှေစ်ဆင့် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပပုမိန့် ေယူေမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

လူေနု်ေူးခံေသူများေို ပြန်လည်လေ်ခံပခငး်၊ ပြန်လည်ဝင်ဆံ့ ထြါငး်စည်းထြးပခင်းနှင့် 

ပြန်လည်ေူထောငပ်ခင်း 

၁၈။ အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငေံစ်နိုင်ငံေွငေိှ်တသာ နိုငင်တံော်၏သံရုံးသည် ေိနုိုင်ငံသ့ုိ တောေ်ေိှတနမပီး လူေနု် 

ေူးခံေသူ၏ လုခံခုံတေးအေွေ် အတလးေားလျေ် တနှာင့်တနှး ေန့် ောမှု မေိှတစေဲ နုိင်ငံတော်သ့ုိ 

ပပန်လည်ပ့ုိတဆာင်တပးေန် အစွမ်းေုန်ကေိုးစား၍ ခုိင်လံုတသာ ခေီးသွားအတောေ်အေား၊ စာေမ်းအမှေ် 

အသားများ မေှိသူေို ခိုင်လံုတသာ အတောေ်အေားများ ေုေ်တပးေန် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးေမည်။ 

၁၉။ နိုငင်တံော်၏ သံရုံးမေိှတသာ ပပည်ပနိုငင်ံများေွင် လူေနု်ေူးခံေသူ၏ လုခံခုံတေးအေွေ် 

အတလးေားလျေ် တနှာင့်တနှး ေန့်  ောမှု မေိှတစေဲ နုိင်ငံတော်သ့ုိ ပပန်လည်ပ့ုိတဆာင်တပးေန် ေုိနုိင်ငံနှင့် 

အနီးဆုံးနိုင်ငံေွငေိှ်တသာ နိုင်ငတံော်၏သံရုံးေ ခိုင်လံုတသာ ခေီးသာွးအတောေ်အေား၊ စာေမ်း 

အမှေ်အသားများ မေိှသူေို ခိုင်လုတံသာအတောေ်အေားများ ေုေ်တပးေန် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပး 

ေမည်။ 

၂၀။ နိုငင်တံော်၏ သံရုံးသည် ပုေ်မ ၁၈ နှင့် ၁၉ ေို့အေ နိုငင်တံော်သ့ုိ ပပန်လည်ပိုတ့ဆာငတ်ေး 

အေွေ် စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးောေွင် ပပည်ေွငး်ပပည်ပေိှ သေ်ဆိုင်ောအစိုးေဌာန၊ အဖဲွ့အစည်းများမ ှ

ောဝန်ေိှသူများနှင့် ညိှနှိုင်းမပီး  လုိအပ်သည့်စိစစ်မှုများေုိ ေည်ဆဲဥပတေ၊ နည်းဥပတေ၊ လုပ်ေံုးလုပ်နည်း 

များနှင့်အညီ တဆာင်ေွေ်ေမည်။ 
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၂၁။ သေ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းတော်မေီ၊ ေားဆီးနှိမန်ငး်တေးေဲေပ်ဖွဲ့နှင့် ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေိှ 

ေို့သည် နိုင်ငတံော်အေွင်းသို့ အပခားနိုငင်ံမှ ပပန်လည်ပို့တဆာင်တသာ လူေနု်ေူးခံေသူများနှင့် မိမိ 

အစီအစဉ်ပဖင့် ပပန်လာသည့် လူေနု်ေူးခံေသူများ၏ သတောဆန္ဒေို အတလးေားမပီး ၎င်းေို့အား 

ယာယီတနေိုင်ေန် လုခံခုံစိေ်ချေသည်တ့နော သ့ုိမဟုေ် သင့်တလျာ်သည့်တဂဟာ စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပး 

ေမည်။ 

၂၂။ ပုေ်မ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀ နှင့် ၂၁ ေ့ုိနှင့်အညီ စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးမှုအေ နုိင်ငံတော်အေွင်းသ့ုိ 

ပပန်လည်တောေ်ေိှလာတသာ လူေုန်ေူးခံေသူများေုိ ဤဥပတေ အခန်း (၆) ပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များနှင့်အညီ 

အောအေွယ်တပးပခင်းနှင့် အေူအညီတပးပခင်း ေိုပ့ပုေမည်။ 

၂၃။ သေ်ဆိုင်ောလုပ်ငန်းတော်မေီသည် နိုင်ငံတော်အေွင်းသို ့ ပပန်လည်တောေ်ေှိလာသည့် 

လူေုန်ေူးခံေသူများ၊ အေူးသပဖင့် အမျို းသမီးနှင့် ေတလးသူငယ်များ၏ ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ော၊ စိေ်ပုိင်းဆုိင်ောနှင့် 

လူမှုတေးပုိင်းဆုိင်ောများအား ပပန်လည်ေုစားတပးနုိင်တေးအေွေ် တအာေ်ပါေ့ုိေုိ ပဖည့်ဆည်းတဆာင်ေွေ် 

တပးပခင်းနှင့် အေူးအောအေွယ်တပးပခင်းေ့ုိ တဆာင်ေွေ်ေမည်။ ယင်းသ့ုိ တဆာင်ေွေ်ောေွင် ဗဟုိအဖဲွ့ 

ေန်ပံုတငွမှ ပံ့ပိုးေူညီေမည်- 

(ေ) မိေ သ့ုိမဟုေ် အုပ်ေိန်းသူေံ ပပန်လည်ပ့ုိတဆာင်တပးပခင်းမှာ အတောင်းဆံုး အတပခအတန 

ပဖစ်တ ောင်း စိစစ်တေွ့ေှပိါေ ယငး်ေဲ့သ့ုိ ပပန်လည်ပိုတ့ဆာင်တပးပခငး်၊ 

( ခ ) မိေ သ့ုိမဟုေ် အပု်ေိန်းသူေံ ပပန်လည်ပို့တဆာင်တပးေန် အတပခအတနမတပးသည့် 

အခါေွင်ပဖစ်တစ၊  ပပန်လည်ပို ့တဆာင်တပးေန် မသင့်တလျာ်တသာ အတပခအတနေှိသည့် 

အခါေွင်ပဖစ်တစ အပခားသင့်တလျာ်တသာ လံုခခုံစိေ်ချေသည့်တနော သ့ုိမဟုေ် သင့်တလျာ်သည့် 

တဂဟာ သ့ုိမဟုေ် ပေဟိေတဂဟာ ေစ်ခုခုေွင် စီစဉ်တပးပခင်း၊ 

( ဂ ) အသေ်အေွယ်နှင့် ေင့်ေျေ်မှုအတပါ်မူေည်၍ ၎င်းေ့ုိ၏ ဆန္ဒေုိ လွေ်လပ်စွာ ေုေ်တဖာ် 

တပပာဆုိနုိင်ေန်နှင့် လွေ်လပ်စွာ တေွးချယ်နုိင်ေန် အတလးေား စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးပခင်း၊ 

(ဃ) ၎င်းေ့ုိ၏ ရုပ်ပုိင်းဆုိင်ောနှင့် စိေ်ပုိင်းဆုိင်ော ေိခုိေ်မှုများေုိ ပပန်လည်ေုစားတပးပခင်းနှင့် 

၎င်းေို့၏ သတောေူညီချေ်အေ အေူးအစီအစဉ်ပဖင့် ေျန်းမာတေးတစာင့်တေှာေ်မှု 

တပးပခငး်၊ 

( င ) ေဝေပ်ေည်မှုေို အတောေ်အေူ ပဖစ်တစမည့် ပညာသင ်ေားတေးနှင့် အသေ်တမွး 

ဝမ်းတေျာင်းပညာသင ်ေားတေး၊ သင့်တလျာ်သည့် အလုပ်အေိုငေ်ေိှတေးေို့အေွေ် 

အခွင့်အလမ်းများ စီစဉ်တဆာင်ေွေ်တပးပခင်း၊ 
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( စ ) လူေနု်ေူးခံေသူများ၏ အသေ်၊ ေျား၊ မ ပဖစ်ေည်မှုနှင့် အေူးလိုအပ်ချေ်များေို 

ေည့်သွငး်စဉ်းစား၍ တဆာင်ေွေ်တပးပခင်း၊ 

(ဆ) နုိင်ငံတော်သ့ုိတောေ်ေိှလာသည့် မည်သည့်လူေုန်ေူးခံေသူေုိမဆုိ လုိအပ်သည့် အော 

အေွယ်နှင့်အေူအညီတပးပခင်း။ 

 

အခန်း (၈) 

တားဆီးနိှမန်ငး်ပခင်း၊ ေှာထေွပခင်း၊ ေမ်းဆီးပခင်းနှင့် သေ်ထသခံြစ္စည်းေို  

နုိင်ငံ့ဘဏ္ဍာအပေစ် သိမ်းဆည်းပခငး် 

၂၄။ (ေ) ပမန်မာနိုင်ငံေဲေပ်ဖွဲ့မှ အောေိှများသည် ဤဥပတေပါ ပပစ်မှုေစ်ခုခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေိှများအပဖစ် တဆာင်ေွေ်ေန်ောဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ေိှတစ 

ေမည်။ 

 ( ခ ) ခေီးသည်များ နုိင်ငံတော်မှ ေွေ်ခွာပခင်းနှင့် နုိင်ငံတော်အေွင်း ဝင်တောေ်ပခင်းပပုသည့် 

စစ်တဆးတေးဂိေ်၊ စခန်း၊ ဆိပ်ေမ်းနှင့် တလဆိပ်ေ့ုိေွင် ောဝန်ေမ်းတဆာင် လျေ်ေိှတသာ 

လူဝင်မှုကေီး ေပ်တေးအောေှိများနှင့် အတောေ်ခွန်အောေှိများသည် ၎င်းေို့ ောဝန် 

ေမး်တဆာငခ်ျနိ်ေွင် ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေှိများအပဖစ် တဆာငေ်ွေ်ေန်ောဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ေှိတစေမည်။ 

၂၅။ အများပပည်သူ ဝငေ်ွေ်သွားလာနိုငပ်ခငး် မပပုနိုင်တသာ တနအမိ်၊ တနအမိ်အပဖစ် အသံုးပပုသည့် 

အခန်း၊ အတဆာေ်အအုံ သ့ုိမဟုေ် ပေဝဏ်နှင့် ပေဝဏ်အေွင်းေှိ အတဆာေ်အအုံ သုိ့မဟုေ် ယာဉ် 

ေစ်ခုခုေွင် လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်တ ောင်း သ့ုိမဟုေ် ေျူးလွန်ေန်အားေုေ်တ ောင်း လံုတလာေ်သည့်  

သေငး်ေေိှလျှင် တဖာ်ပပပါတနောများသို့ ဝငတ်ောေ်ေှာတဖွပခင်း၊ ပပစ်မှုေျူးလွန်သူများေို ဖမ်းဆီးပခင်း၊ 

သေ်တသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် လူေုန်ေူးခံေသူများအား ေယ်ေင်ပခင်းေို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ 

တအာေ်ပါအေိုငး် တဆာငေွ်ေ်ေမည်- 

(ေ) မမို့နယ်ေဲေပ်ဖွဲ့မှူး သ့ုိမဟုေ် ၎င်းေို ေိုေ်ရိုေ်ကေီး ေပ်ေွပ်ေဲသည့် ေဲအောေိှ 

ေစ်ဦးဦးပဖစ်ပါေ မိမိေိုယ်ေိုင်တဆာင်ေွေ်ပခင်း သို့မဟုေ် မိမိလေ်တအာေ်ေှိ 

ေုေိယေဲအုပ် အဆင့်ေေ်မနိမ့်တသာ ေဲအောေှိေစ်ဦးဦးအား ေှာတဖွမိန့်ေုေ်တပး၍ 

တဆာငေ်ွေ်တစပခငး်၊ 
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( ခ ) ေားဆီးနှိမန်င်းတေးေဲေပ်ဖွဲ့ေ ေပ်ဖွဲ့မှူး သ့ုိမဟုေ် ေုေိယေပ်ဖွဲ့ မှူး သ့ုိမဟုေ် 

ဦးစီးအောေိှ (ပေမေန်း) (ဦး၊ တေး၊ တောေ်) သ့ုိမဟုေ် ေပ်ဖွဲ့ခွဲမှူး သ့ုိမဟုေ် 

ေပ်ဖွဲ့စုမှူး သ့ုိမဟုေ် ယငး်ေို့၏ ောဝန်ေို ေမး်တဆာငတ်နသည့် ေဲအောေိှေစ်ဦးဦး 

ပဖစ်ပါေ မိမေိိုယ်ေိုငတ်ဆာင်ေွေ်ပခင်း သ့ုိမဟုေ် မိမလိေ်တအာေ်ေိှ ေုေိယေဲအုပ် 

အဆင့်ေေ်မနိမ့်တသာ ေဲအောေိှေစ်ဦးဦးအား ေှာတဖွမိန့်ေုေ်တပး၍ တဆာင်ေွေ်တစ 

ပခငး်၊ 

( ဂ ) ပုေ်မခွဲ (ေ) နှင့် (ခ) ေို့အေ တဆာင်ေွေ်ောေွင် မိမိေို ့၏ ဝန်ေမ်းသေ်တသခံ 

ေေ်ပပားေုိလည်းတောင်း၊ ေှာတဖွမိန့်ပဖင့် ောဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေသည့်  ေုေိယေဲအုပ် 

အဆင့်ေေ် မနိမ့်တသာ ေဲအောေိှများေ ေှာတဖွမိန့်ေုိ လည်းတောင်း ေှာတဖွ စစ်တဆးပခင်း 

ခံေသူအား ပပသ၍ တဆာငေွ်ေ်ပခငး်။ 

၂၆။ ေားဆီးနှိမန်င်းတေးေဲေပ်ဖွဲ့ဝငန်ှင့် ေုေိယေဲအပု် အဆင့်ေေ်မနိမ့်တသာ ေဲအောေိှများသည် 

အများပပည်သူဝင်ေွေ်သွားလာနုိင်တသာ တနော၊ အတဆာေ်အအံု သ့ုိမဟုေ် ယာဉ်ေစ်ခုခု           

ပေဝဏေ်ွင် လူေနု်ေူးမှုေျူးလွန်တ ောင်း သေငး်ေေှိလျှငပ်ဖစ်တစ၊ ောဝန်တပးအပ်ပခငး်ခံေလျှင် 

ပဖစ်တစ သေ်မှေ်ချေ်များနှင့အ်ညီ တအာေ်ပါအေိုင်း တဆာင်ေွေ်ေမည်- 

(ေ) လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်နိုင်သူနှင့် လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်ခံေနိုင်သူများအား စုံစမ်း 

တောေ်လှမ်းပခငး်၊ စစ်တဆးပခငး်၊ တမးပမန်းပခငး်နှင့် ေှာတဖွပခငး်၊ 

( ခ ) လူေနု်ေူးမှုေျူးလွန်သူများနှင့် လူေနု်ေူးမှုေျူးလွန်သည်ဟု သေဂာမေင်းသူများ 

သ့ုိမဟုေ် မသေဂာသူများအား ဖမ်းဆီးပခင်း၊ လူေုန်ေူးခံေသူများအား ေယ်ေင်ပခငး်၊ 

( ဂ ) လူေုန်ေူးမှုနှင့်သေ်ဆုိင်သည့် တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျို းအပမေ်များ၊ 

စာေွေ်စာေမ်း အတောေ်အေားများနှင့် ဆေ်စပ်ေိေိယာများေို ေှာတဖွပခင်း၊ 

သေ်တသခံပစ္စည်းအပဖစ် သိမ်းဆည်းပခငး်။  

၂၇။ ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေိှသည်- 

(ေ) အမှုနှင့်သေ်ဆိုငတ်သာ မတေွ့ှေ တပပာင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းေို ဗဟိုအဖွဲ့၏ စာပဖင့် ညွှန် ေား 

ချေ်အေ ချပိ်ပိေ်မပီး သိမ်းဆည်းပခင်း သို့မဟုေ် ခံဝန်ပဖင့် ပပန်လည်တပးအပ်ေား 

ပခငး် ပပုနိုင်သည်။ 
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( ခ ) လူေနု်ေူးမှုနှင့်သေ်ဆိုငသ်ည့် ပစ္စည်းများေို ေစ်နည်းနည်းပဖင့် တပပာင်းလဲပခငး်၊ 

လွှဲတပပာင်းပခင်း၊ ဖံုးေွယ်ပခင်း၊ တဖျာေ်ဖျေ်ပခင်း၊ ဖျေ်ဆီးပခင်း သ့ုိမဟုေ် ပျေ်စီးတစပခင်း 

သ့ုိမဟုေ်  အသွင်တပပာင်းလဲပခင်းတ ောင့် ေေိှတသာ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခား 

အေျ ို းအပမေ်များေို တငွတ ေးခဝါချမှုေိုေ်ဖျေ်တေးဥပတေအေ လိုအပ်သလို စုံစမ်း 

စစ်တဆးမပီး အတေးယူနုိင်တေးအေွေ် တငွတ ေးခဝါချမှုေုိေ်ဖျေ်တေးဗဟုိအဖဲွ့သ့ုိ လွှဲတပပာင်း 

တပးနိုငေ်န် လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် လူေနု်ေူးခံေသူများအား အော 

အေွယ်တပးတေးဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီသ့ုိ ေငပ်ပပခငး်ပပုနိုငသ်ည်။ 

၂၈။ ေားဆီးနှိမန်င်းတေးေဲေပ်ဖွဲ့ဝင်သည် လူေနု်ေူးမှုနှင့စ်ပ်လျဉ်း၍ သေငး်ေေှိလျှင်ပဖစ်တစ၊  

ောဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေလျှင်ပဖစ်တစ တအာေ်ပါေိစ္စေပ်များေုိ သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ တဆာင်ေွေ် 

ေမည်- 

(ေ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ပဖင့် ေဏ်နှင့် တငွတေးတ ေးတေး အဖွဲ့အစည်းများေွင်ေိှတသာ 

တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျိုးအပမေ်များေုိ ေစ်နည်းနည်းပဖင့် လွှဲတပပာင်းပခင်း 

မပပုေန် ေားပမစ်ပခင်း၊ တငွတေးတ ေးတေးဆုိင်ော မှေ်ေမ်းများေုိ စစ်တဆး ေည့်ရှုပခင်း၊ 

မိေ္တူေူးယူပခငး်နှင့် သေ်တသခံပစ္စည်းအပဖစ် သိမ်းဆညး်ပခင်း၊ 

( ခ ) နိုငင်ပံဖေ်တေျာ်မှုခင်းများနှင့် ဂိုဏ်းဖွဲ့မှုခငး်ေျူးလွန်သူ အပု်စုများေို လူေနု်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် လူေနု်ေူးခံေသူများအား အောအေွယ်တပးတေးဆိုင်ော 

လုပ်ငန်းတော်မေီ၏ ခွင့်ပပုချေ်အေ ေိန်းချုပ်တဖာ်ေုေ်ပခငး် နညး်စနစ်ပဖင့် အီလေ်  

 ေတောနစ် ဆေ်သွယ်တေးပစ္စည်းေိေိယာေုိ အသံုးပပု၍ စံုစမ်းစစ်တဆးပခင်း၊ တစာင့် ေပ် 

 ေည့်ရှုပခင်းနှင့် တဖာ်ေုေ်အတေးယူပခငး်၊ 

( ဂ ) ဗဟုိအဖဲွ့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ပဖင့် အပခားအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံမှ ေားဆီးနိှမ်နင်းတေးေဲေပ်ဖဲွ့နှင့် ပူးေဲွ၍ 

စုံစမ်းစစ်တဆးပခငး်နှင့် တဖာ်ေေု်အတေးယူပခငး်။ 

၂၉။ သေ်ဆိုင်ော လုပ်ငန်းတော်မေီသည် ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပပုမိန့်အေ ေားဆီးနှိမ်နင်းတေး 

ေဲေပ်ဖွဲ့ေို တအာေ်ပါလုပ်ငန်းများအား တဆာင်ေွေ်ေန် ောဝန်တပးအပ်နိုငသ်ည်-   

 ( ေ) လူေနု်ေူးမှု ေျူးလွန်သူများ၏ အီလေ်ေတောနစ် ဆေ်သွယ်တဆာင်ေွေ်မှုများေုိ 

ပဖေ်တောေ်ပခင်း၊ ေန့်သေ်ပခင်းနှင့်  ေားပဖေ်ဖမ်းယူပခင်းေ့ုိေုိ တဆာင်ေွေ်တပးေန် 

သေ်ဆိုင်ော တအာ်ပတေောများအား အတ ောင်း ေားပခင်း၊  
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 ( ခ )  ပပစ်မှုနှင့် သေ်ဆိုင်သည့်  မှေ်ေမ်းများေို စစ်တဆး ေည့်ရှုပခငး်၊ မိေ္တူေူးယူပခင်းနှင့် 

သေ်တသခံပစ္စည်းအပဖစ် သိမ်းဆည်းပခငး်၊ 

 ( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ေို ပိုတ့ဆာငတ်ေးနှင့် ဆေ်သွယ်တေးဝန်ကေီးဌာနသို့ မိေ္တူတပးပို့ 

အသိတပးပခငး်။ 

၃၀။ ေည်ဆဲဥပတေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မည်သ့ုိပင်ပါေိှတစောမူ ေဏ်နှင့် တငွတေးတ ေးတေး အဖဲွ့အစည်းများမှ 

ောဝန်ေှိသူများသည် ဤဥပတေအေ လူေနု်ေူးမှုေျူးလွန်သည့် ပပစ်မှုနှင့် သေ်ဆိုင်တသာ တငွတ ေး၊ 

ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခားအေျ ို းအပမေ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအဖွဲ့ေ ေုေ်ဆင့်တသာ ခွင့်ပပုမိန့် 

ေေိှလျှင် တအာေ်ပါအေိုငး် တဆာင်ေွေ်ေမည်- 

(ေ) တငွတေးတ ေးတေးဆိုင်ော မှေ်ေမ်းများေို စစ်တဆး ေည့်ရှုခွင့်၊ မိေ္တူ ေူးယူခွင့်နှင့် 

သေ်တသခံပစ္စည်း သိမ်းဆည်းခွင့်ပပုပခငး်၊ 

( ခ ) အတေးယူတဆာင်ေွေ်သည့် အမှုေိစ္စ မမပီးပပေ်မီ ပပစ်မှုနှင့်သေ်ဆုိင်သည့် တငွတေးတ ေးတေး 

ဆိုင်ော မှေ်ေမ်းများ၊ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခား အေျ ို းအပမေ်များအား 

မည်သ့ူေုိမျှ ေုေ်တပးပခင်း၊ လွှဲတပပာင်းပခင်းမပပုေဲ သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ ေိန်းသိမ်း 

ေားပခငး်။ 

၃၁။ ေားဆီးနှိမန်င်းတေးေဲေပ်ဖွဲ့သည် လူေနု်ေူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပပစ်မှုေို တနာေ်ေွယ်မှ အဓိေ 

ေျူးလွန်သူများ၊ ပပည်ေွင်းပပည်ပဂိုဏ်းနှင့် အုပ်စုဝင်များေို တဖာ်ေုေ်ဖမ်းဆီးနိုင်တေးအေွေ် 

လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးနှင့် လူေုန်ေူးခံေသူများအား အောအေွယ်တပးတေးဆိုင်ော  

လုပ်ငန်းတော်မေီ၏ စိစစ်ခွင့်ပပုချေ်အေ ေိန်းချုပ်တဖာ်ေုေ်ပခငး် နညး်စနစ်ပဖင့် တနာေ်တယာငခ်ံ၍ 

စုံစမ်းတဖာ်ေုေ် ေှာတဖွပခငး်၊ ဖမ်းဆီးပခင်း၊ လျှ ို ့ဝှေ်အမာခံ သေငး်တပးသူေို အသံုးပပု၍ တဖာ်ေေ်ု 

ဖမ်းဆီးပခငး်ေို့ေို ဗဟိုအဖဲွ့၏ အမိန့်၊ ညွှန် ေားချေ်နှင့်အညီ တဆာင်ေွေ်ေမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

အေဲွ့ဝင်နုိငင်ံအချင်းချင်း အပြန်အလှန် အေူအညီထြးပခင်း 

၃၂။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် တအာေ်ပါေိစ္စေပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပပစ်မှုဆိုငေ်ာေိစ္စေပ်များေွင် နိုငငံ် 

အချငး်ချင်းအေူအညီတပးတေး ဥပတေအေ ဖွဲ့စည်းေားသည့် ဗဟိုအာဏာပိုင်အဖဲွ့၏ ခွင့်ပပုချေ်ပဖင့် 

တဆာငေ်ွေ်ေမည် - 

 (ေ) လူေုန်ေူးမှုေစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေေားစွဲဆိုောေွင် ပပစ်မှုနှင့်သေ်ဆိုင်တသာ  
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  သေ်တသခံ တငွတ ေးနှင့် တေွှေ့တပပာင်းနုိင်တသာပစ္စည်းများသည် အဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံ ေစ်နုိင်ငံ၌ 

ေည်ေှိမပီး ယငး်ေို့ေို ေှာတဖွသိမ်းဆည်းပခငး်နှင့် နိုငင်ံ့ေဏ္ဍာအပဖစ် သိမ်းဆည်းပခငး် 

ေို့ပပုလုပ်နိုင်ေန် သေ်ဆိုင်ောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာပိုင်ေံသို ့ သံေမန် 

လမ်းတ ောင်းမှေစ်ဆင့် သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ တောင်းဆို၍ ဆေ်လေ် 

တဆာငေ်ွေ်ပခင်း၊ 

( ခ ) လူေုန်ေူးမှုေစ်ေပ်ေပ်နှင့်သေ်ဆုိင်တသာ သေ်တသခံတငွတ ေးနှင့် တေွှေ့တပပာင်းနုိင်တသာ 

ပစ္စည်းမှာ နုိင်ငံတော်အေွင်း၌ ေည်ေိှမပီး ပပစ်မှုေျူ းလွန်သူ နုိင်ငံပခားသားေုိ သေ်ဆုိင်ော 

အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငေံွင် အဆိုပါ ပပစ်မှုအေွေ် စစ်တဆးစီေင်သည့်အခါ နိုငင်ံ့ေဏ္ဍာအပဖစ် 

သိမ်းဆည်းေန်ေိှသပဖင့် ေုိသေ်တသခံပစ္စည်းေုိ လွှဲတပပာင်းတပးေန် သံေမန်လမ်းတ ောင်း 

မှေစ်ဆင့် သေ်မှေ်ချေ်များနှင့်အညီ တောငး်ဆိုလာပါေ စိစစ်လွှဲတပပာငး်တပးပခငး်။ 

၃၃။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် နုိင်ငံပဖေ်တေျာ်ေျုးလွန်သည့် လူေုန်ေူးမှုများေွင် စံုစမ်းတောေ်လှမ်းပခင်း၊ 

ေေားစဲွဆုိပခင်းနှင့် ေေားစီေင်တေးဆုိင်ော တဆာင်ေွေ်ပခင်းေ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေ်ဆုိင်သည့် အဖဲွ့ဝင် 

နိုငင်ံ၏ အာဏာပိငု်သို့ အေူအညီတောငး်ခံလိုလျှငပ်ဖစ်တစ၊ အဖဲွ့ဝင်နိုင်ငံ ေစ်ခုခုေ နိုငင်တံော်သ့ုိ 

အေူအညီတောင်းခံလာလျှင်ပဖစ်တစ၊ ပပစ်မှုဆုိင်ောေိစ္စေပ်များေွင် နုိင်ငံအချင်းချင်း အေူအညီတပးတေး 

ဥပတေပါပပဋ္ဌာန်းချေ်နှင့်အညီ လုိအပ်လျှင်ပဖစ်တစ ယင်းဥပတေအေ ဖဲွ့စည်းေားသည့် ဗဟုိအာဏာပုိင် 

အဖဲွ့၏              ပဖင့် အေူအညီတောင်းခံပခင်း သ့ုိမဟုေ် အေူအညီတပးပခင်းေုိ တဆာင်ေွေ်ေမည်။ 

၃၄။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် ပမန်မာနုိင်ငံသား၊ နုိင်ငံတော်ေွင် အမမဲေမ်းတနေုိင်မပီး နုိင်ငံပခားသား မှေ်ပံုေင် 

ေိုင်တဆာင်ေားသူ သ့ုိမဟုေ် ပမန်မာနိုင်ငေံွင် အမမေဲမ်းတနေိငုခ်ွင့် ေေှိေားသည့် နိုငင်ပံခားသားေ 

အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံေစ်ခုခုေွင် ေျူးလွန်သည့် ဤဥပတေပါပပစ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဂ္ဂိုလ်ေစ်ဦးဦး၏ 

သေ်တသခံချေ် သို့မဟုေ် ေွေ်ဆိုချေ်ေိုေယူတပးပခင်း၊ ေေားစီေင်တေးဆိုင်ော စာေမ်း 

အမှေ်အသားများ အေျ ို းသေ်တောေ်တစေန် တဆာင်ေွေ်တပးပခငး်၊ ပပစ်မှုေျုးလွန်သူ၏ တနေပ် 

လိပ်စာ၊ သေ်တသခံပစ္စည်း၏ ေည်တနောနှင့် အပခားလိုအပ်တသာ အချေ်များတဖာ်ေုေ်တပးပခင်း၊ 

သေ်တသခံပစ္စည်းေို ေှာတဖွတပးပခင်း၊ သိမ်းဆည်းတပးပခင်း၊ ေိန်းချုပ်တပးပခင်း၊ ေားပမစ်မိန့် 

ေုေ်ဆင့်တပးပခငး်နှင့်  နိုငင်ံေ့ဏ္ဍာအပဖစ်   သိမ်းဆည်းတပးပခငး်ေို့ေို  ပပစ်မှုဆိုင်ောေိစ္စေပ်များေွင်  

နိုငင်ံအချငး်ချငး်အေူ အညီတပးတေးဥပတေနှင့်အညီ ယငး်ဥပတေအေ ဖွဲ့စည်းသည့် ဗဟိုအာဏာပိုင် 

အဖဲွ့၏ ခွင့်ပပုမိန့်ပဖင့် ညိှနှိုင်းတဆာင်ေွေ်ေမည်။ 
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အခန်း (၁၀) 

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ေဏ်များ 

၃၅။ မည်သူမဆို အမျ ို းသမီးနှင့် ေတလးသူငယ်များအား လူေနု်ေူးမှု ေျူးလွန်တ ောငး် ပပစ်မှု 

ေင်ေှားစီေငပ်ခငး်ခံေလျှင် ေိုသူေို အနည်းဆုံး တောငေ်ဏ် ေစ်ဆယန်ှစ်မှ အများဆုံး တောငေ်ဏ် 

ေစ်သေ်အေိ ချမှေ်ေမည့်အပပင် တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်။ 

၃၆။ မည်သူမဆို အမျ ို းသမီးနှင့် ေတလးသူငယ်များမှအပ အပခားသူေစ်ဦးဦးေို လူေနု်ေူးမှု 

ေျူးလွန်တ ောင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေိုသူေို အနည်းဆုံး ငါးနှစ်မှ အများဆုံး 

ေစ်ဆယ်နှစ်အေိ တောငေ်ဏ် ချမှေ်ေမည့်အပပင် တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်။ 

၃၇။ လူေနု်ေူးခံေသူမှအပ မည်သူမဆို လူေနု်ေူးမှု ေျူးလွန်ေန်အလ့ုိငာှ ပပည်ပသ့ုိ ေွေခ်ွာ 

နုိင်ေန်ပဖစ်တစ၊ ပပည်ေွင်းသ့ုိ ဝင်တောေ်နုိင်ေန်ပဖစ်တစ တအာေ်ပါပပုလုပ်မှု ေစ်ေပ်ေပ်ေုိ ေျူ းလွန်တ ောင်း 

ပပစ်မှုေင်ေှား စီေင်ပခင်းခံေလျှင် ေုိသူေုိ အနည်းဆံုး သံုးနှစ်မှ အများဆံုး  ခုနစ်နှစ်အေိ တောင်ေဏ် 

ချမှေ်ေမည့်အပပင် တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်- 

(ေ) မမှန်မေန် လိမ်လည်ပပုလုပ်ေားတသာ ခေီးသွားအတောေ်အေား သ့ုိမဟုေ် သေ်တသခံ 

စာေမ်းအမေှ်အသားေို ပပုလုပ်ပခင်း သ့ုိမဟုေ် လိမ်လည်အေုပပုလုပ်ပခင်း၊ 

( ခ ) မမှန်မေန် လိမ်လည်ပပုလုပ်ေားတသာ ခေီးသွားအတောေ်အေား သ့ုိမဟုေ် သေ်တသခံ 

စာေမ်းအမေှ်အသားေို ေေားမဝင် ေယူပခင်း၊ တပးပခငး်၊ တောင်းချပခငး်၊ လေ်ဝယ် 

ေားပခငး် သ့ုိမဟုေ် အသံုးပပုပခင်း။ 

၃၈။ မည်သူမဆို- 

(ေ) ပုေ်မ ၃၅ ပါ လူေနု်ေူးမှုေို ဂိုဏ်းဖွဲ့မှုခငး်ေျူးလွန်သူ အပု်စုပဖင့် ေျူးလွန်တ ောငး် 

ပပစ်မှုေငေှ်ား စီေင်ပခငး်ခံေလျှင် ပပစ်မှုေျူးလွန်ောေွင် ေိုယ်ေိုင်ပါဝင်သည်ပဖစ်တစ၊ 

မပါဝင်သည်ပဖစ်တစ ယင်းအပု်စုဝင် ေစ်ဦးချင်းေို အနည်းဆုံး တောင်ေဏ် နှစ် ၂၀ မှ 

အများဆံုး တောင်ေဏ်ေစ်သေ်အေိ ချမှေ်ေမည့်အပပင် တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နုိင်သည်။ 

( ခ ) ပုေ်မ ၃၆ ပါ လူေုန်ေူးမှုေို ဂိုဏ်းဖွဲ့မှုခင်းေျူးလွန်သူ အုပ်စုပဖင့်ေျူးလွန်တ ောင်း 

ပပစ်မှုေငေှ်ား စီေင်ပခငး်ခံေလျှင် ပပစ်မှုေျူးလွန်ောေွင် ေိုယ်ေိုင်ပါဝင်သည်ပဖစ်တစ၊ 

မပါဝင်သည် ပဖစ်တစ ယင်းအုပ်စုဝင် ေစ်ဦးချင်းေုိ အနည်းဆံုး ေစ်ဆယ်နှစ်မှ အများဆံုး 

နှစ်၂၀ အေိ တောငေ်ဏ် ချမှေ်ေမည့်အပပင် တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်။ 
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၃၉။ မည်သူမဆို လူေနု်ေူးမှုေို ေျူးလွန်ောေွင်- 

(ေ) ကေီးတလးတသာ  ပပစ်မှုေစ်ခုခုေိုပါ ေျူးလွန်တ ောငး် ပပစ်မှုေင်ေှားစီေငပ်ခငး်ခံေလျှင် 

ေိုသူေို တောငေ်ဏ် ေစ်သေ်အေိ ချမှေ်ေမည်။ 

( ခ ) လူေုန်ေူးခံေသူအား တသဆံုးတစပခင်း သ့ုိမဟုေ် သူေစ်ပါး၏ အေူအညီေုိ အမမဲေမ်း 

ေယူေသည့် မသန်စွမ်းပခင်းပဖစ်တစသည်အေိ ေျူးလွန်တ ောင်း ပပစ်မှုေင်ေှား စီေင်ပခင်း 

ခံေပါေ ေိသုူေို တသေဏ် ချမှေ်ေမည်။ 

၄၀။ လူေုန်ေူးမှုပဖင့် ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေသူသည် ယခင်ေလည်း လူေုန်ေူးမှုပပစ်မှု 

ေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ပပစ်မှုေငေှ်ားစီေငပ်ခငး်ခံခဲ့ေသူပဖစ်ပါေ ေိသူု ေပမ်ံေျူးလွန်တသာ လူေနု်ေူးမှု 

အေွေ် ပပဋ္ဌာန်းေားတသာ အပမင့်ဆုံးပပစ်ေဏ်ေို ချမှေ်ေမည်။  

၄၁။ မည်သူမဆို တအာေ်ပါေားပမစ်ချေ်ေစ်ေပ်ေပ်ေို ေျူးလွန်တ ောင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေငပ်ခငး် 

ခံေလျှင် ေိုသူေို အနည်းဆုံး ေစ်နှစ် မှ အများဆုံး သံုးနှစ် အေိ တောင်ေဏ်ချမှေ်ေမည့်အပပင် 

တငွေဏ်လည်း ချမှေ်နိုင်သည်- 

 (ေ) လူေနု်ေူးမှုအေွေ် ေေားစွဲဆိုတသာ မှုခင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူေနု်ေူးခံေသူနှင့် 

၎င်းမိသားစုေ့ုိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်တေးဆုိင်ောလံုခခုံမှုနှင့် ေုိယ်တေးမှေ်ေမ်း အချေ်အလေ်များေုိ 

အမှုနှင့်မသေ်ဆုိင်သူအား ေစ်နည်းနည်းပဖင့် ေုေ်တဖာ်ပခင်း၊ ပပသပခင်း သ့ုိမဟုေ် 

ပဖန့်ချပိခငး်၊ 

 ( ခ ) လူေနု်ေူးခံေသူနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အတ ောင်းပခငး်ောများ၊ အမှုေွဲပါ စာေွေစ်ာေမ်း 

များနှင့် စာေမ်းအမှေ်အသားများေို ဥပတေနှင့်အညီ ခွင့်ပပုချေ်မှေစ်ပါး 

 ေည့်ရှုပခင်း၊ ေူးယူပခင်း၊ ေစ်နည်းနည်းပဖင့် ေုေ်တဖာ်ပခင်း၊ ပပသပခငး် သ့ုိမဟုေ် 

ပဖန့်ချပိခငး်၊ 

( ဂ ) လူေုန်ေူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သေင်းေုေ်ပပန်ပခင်း၊ သေင်းပဖန့်ချပိခင်းပပုောေွင် ေည်ဆဲ 

ဥပတေနှင့် အညီတဆာင်ေွေ်မှုမပပုပခငး်။ 

၄၂။ ေဏ်နှင့် တငွတေးတ ေးတေး အဖဲွ့အစည်းမှ ောဝန်ေိှသူ မည်သူမဆုိ ေားဆီးနိှမ်နင်းတေး ေဲေပ်ဖဲွ့ေ 

ပုေ်မ ၂၈ ၊ ပုေ်မခွဲ(ေ) အေ တဆာင်ေွေ်ချေ်ေစ်စုံေစ်ောေို ဟန့်ေားပခင်း၊ တနှာင့်ယှေ်ပခင်း 

သို့မဟုေ် လိုေ်နာတဆာင်ေွေ်ေန် ပျေ်ေွေ်ပခင်းပပုတ ောင်း ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေလျှင် 

ေိုသူေို သံုးနှစ်အေိ တောင်ေဏ် ပဖစ်တစ၊   တငွေဏ်ပဖစ်တစ ချမှေ်နိုင်သည်။ ပပစ်မှုေျူးလွန်သူသည် 
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ေုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုေ် အဖဲွ့အစည်းပဖစ်ပါေ ယင်း ေုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုေ် အဖဲွ့အစည်းေုိ အနည်းဆံုး ေျပ် 

သိန်း ၃၀၀ မှ အများဆံုး ေျပ် သိန်း ၅၀၀ အေိ တငွေဏ် ချမှေ်ေမည်။ 

၄၃။ ဆေ်သွယ်တေးဥပတေအေ ေုေ်တပးသည့် လုပ်ငန်းလိုငစ်င်ေေိှတသာ မည်သည့်ပဂု္ဂိုလ်၊ အဖဲွ့ 

အစည်း  သုိ့မဟုေ်  ဆေ်သွယ်တေးလုပ်ငန်း  တအာ်ပတေောမဆို ပုေ်မ ၂၉          ( )               

( )ပါ လုပ်ငန်းေစ်ေပ်ေပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဟန့်ေားပခင်း၊ တနှာင့်ယှေ်ပခငး် သ့ုိမဟုေ် လိုေ်နာ 

တဆာငေ်ွေ်ေန် ပျေ်ေွေ်ပခငး်ပပုတ ောငး် ပပစ်မှုေင်ေှားစီေငပ်ခငး်ခေံလျှင် ေိသုူေို သံုးနှစ် အေိ 

တောင်ေဏ်ပဖစ်တစ၊ တငွေဏ်ပဖစ်တစချမှေ်နိုင်သည်။ ပပစ်မှုေျူးလွန်သူသည် ေုမ္ပဏီ သို့မဟုေ် 

အဖွဲ့အစည်းပဖစ်ပါေ ယင်း ေုမ္ပဏီ သို့မဟုေ် အဖွဲ့အစည်းေို အနည်းဆုံး ေျပ် သိန်း ၃၀၀ မှ 

အများဆုံး ေျပ် သနိ်း ၅၀၀ အေိ တငေွဏ် ချမှေ်ေမည်။ 

၄၄။ မည်သူမဆို ဤဥပတေပါ ပပစ်မှုေစ်ေပ်ေပ်ေို ေျူးလွန်ေန်ပပငဆ်ငပ်ခငး်၊ အားေုေ်ပခငး်၊ 

ပူးတပါင်းကေံစည်ပခငး်၊ စညး်ရုံးပခငး်၊ ညွှန် ေားပခင်း၊ စီမံခန့်ခွဲပခငး်၊ အားတပးေူညီပခငး်၊ တငွတ ေး 

တောေ်ပ့ံပခင်း သ့ုိမဟုေ် ပပစ်မှုေျူးလွန်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် ေစ်ခုခုေွင် ပါဝင်ပေ်သေ်ပခင်းပပုလျှင် 

ယငး်ပပစ်မှုအေွေ် ဤဥပတေေွင် ပပဋ္ဌာန်းေားသည့် ပပစ်ေဏေ်ို ချမှေ်ပခငး်ခံေမည်။ 

၄၅။ ေေားရုံးသည်- 

(ေ) ဤဥပတေပါ ပပစ်မှုနှင့် သေ်ဆိုင်သည့် သေ်တသခံ တငွတ ေး၊ ပစ္စည်း သ့ုိမဟုေ် အပခား 

အေျ ို းအပမေ်ေစ်စုံေစ်ောေို သေ်မှေ်ချေ်နှင့အ်ညီ နိုင်ငံ့ေဏ္ဍာအပဖစ် သိမ်းယူ 

သည့် အမိန့်ပဖစ်တစ၊ စီမံခန့်ခွဲသည့်အမိန့်ပဖစ်တစ၊ နိုငင်ံ့ေဏ္ဍာအပဖစ် သိမ်းယူသည့် 

အမိန့်နှင့် စီမံခန့်ခွဲသည့် အမိန့်နှစ်ေပ်လုံးပဖစ်တစ ချမှေ်ေမည်။ 

( ခ ) လူေုန်ေူးမှုပဖင့် ပပစ်မှုေင်ေှားစီေင်ပခင်းခံေသူအတပါ် လူေုန်ေူးခံေသူ၏ နစ်နာဆံုးရှုံးမှု 

အေွေ် လူေုန်ေူးခံေသူေို သင့်တလျာ်သည့် တလျာ်တ ေး သို့မဟုေ် နစ်နာတ ေး 

တပးေန် အမိန့်ချမှေ်နိုင်သည်။ 

၄၆။ သေ်ဆိုင်ော ေေားရုံးေ ပုေ်မ ၄၅၊ ပုေ်မခွဲ(ခ)အေ လူေုန်ေူးခံေသူေို သင့်တလျာ်သည့် 

တလျာ်တ ေး သို့မဟုေ် နစ်နာတ ေးတပးသည့် အမိန့်ချမှေ်သည်ပဖစ်တစ၊ မချမှေ်သည်ပဖစ်တစ 

လူေုန်ေူးခံေသူသည် လူေုန်ေူးမှုေျူးလွန်သူအတပါ် တလျာ်တ ေး သို့မဟုေ် နစ်နာတ ေးေေှိေန် 

ေေားမတ ောငး်အေ ေေားစွဲဆို၍ တောငး်ဆိုနိုင်သည်။ 
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အခန်း (၁၁) 

ေန်ြုံထငွ ေူထောငပ်ခငး်၊ ေိန်းသိမ်းပခငး်၊ သံုးစွဲပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခငး် 

၄၇။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် ဤဥပတေပါ ေည်ေွယ်ချေ်များ ေတပမာေ်တအာင်ပမင်တစေန် အတောင်အေည်တဖာ် 

တဆာင်ေွေ်ောေွင် လုိအပ်တသာ အသံုးစေိေ်များနှင့် အတောေ်အပ့ံ အေူအညီများတပးတေးေ့ုိ အေွေ် 

အသုံးပပုေန် ဗဟိုအဖွဲ့ေန်ပုံတငွေို တအာေ်ပါေတငမွျားပဖင့် ေူတောင်ေားေိှေမည်- 

(ေ) ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့ေခွင့်ပပုသည့် ပပည်တောငစ်ုေဏ္ဍာေန်ပုံတငွမှ တောေ်ပံ့တင၊ွ 

( ခ ) ပပည်ေွငး်ပပည်ပေှိ အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုတေး အဖဲွ့အစည်းများ၊ အစိုးေ မဟုေ်တသာ 

အဖဲွ့အစည်းများနှင့် တစေနာေှင်များ၏ လှူေါန်းတောေ်ပံ့တငွများ၊ 

( ဂ ) ဗဟိုအဖွဲ့ ေန်ပုံတငမွှ ေေိှသည့် ေေားဝင် ေိုးပွားတငွများ။ 

၄၈။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဗဟိုအဖွဲ့ေန်ပုံတငွေိန်းသိမ်းတေး၊ သုံးစွဲတေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲတေးေို့အေွေ် 

သင့်တလျာ်တသာ ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝငတ်သာ ဗဟိုအဖွဲ့ေန်ပုံတငွ စီမံခန့်ခွဲတေးအဖဲွ့ေိုဖွဲ့စည်းမပီး လုပ်ငန်း 

ောဝန်များ သေ်မှေ်တပးေမည်။ 

၄၉။ ပုေ်မ ၄၈ အေ ဖွဲ့စည်းသည့် ေန်ပုံတငွစီမံခန့်ခွဲတေးအဖဲွ့သည် ဗဟိုအဖဲွ့ေန်ပုံတငွေို စီမံေိန်းနှင့် 

ေဏ္ဍာတေးဝန်ကေီးဌာနနှင့်  ညိှနှိုငး်တေးဆွဲ၍ ဗဟိုအဖဲွ့ေ အေညပ်ပုေားတသာ ေဏ္ဍာတေးစည်းမျဉ်း 

များနှင့်အညီ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ သံုးစွဲပခငး်နှင့် စီမံခန့်ခွဲပခငး်ေို့ ပပုေမည်။ 

၅၀။ ဗဟိုအဖွဲ့သည်- 

(ေ) ဗဟုိအဖဲွ့ ေန်ပံုတငွစာေင်းများေုိ ဗဟုိအဖဲွ့၏ စာေင်းစစ်ေ ပံုမှန်စစ်တဆးတစေမည့် အပပင် 

ပပည်တောင်စုစာေငး်စစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်တဆးမှုေို ခံယူေမည်။ 

( ခ ) နှစ်စဉ် ေဏ္ဍာတေးေှငး်ေမ်းနှင့် ေဏ္ဍာတငအွေ အသံုးတငွစာေငး်ေှငး်ေမ်းများ ပပုစု၍ 

ဝန်ကေီးဌာနမှေစ်ဆင့် ပပည်တောငစ်ုအစိုးေအဖဲွ့သ့ုိ အစီေငခ်ံေမည်။ 

၅၁။ သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ် လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သည် 

ဗဟုိအဖဲွ့၏ လမ်းညွှန်ချေ်နှင့်အညီ မိမိေ့ုိတေသအေွင်း လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး၊ နိှမ်နင်းတေး 

ေ့ုိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များေုိ အတောင်အေည်တဖာ်တဆာင်ေွေ်ောေွင် လုိအပ်တသာ 

တငွတ ေးများေုိ ပ့ံပုိးေူညီနုိင်ေန် သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစုိးေ၏ ခွင့်ပပုချေ် 

ေယူ၍ တေသဆုိင်ောေန်ပံုတငွေုိ တအာေ်ပါေတငွများပဖင့် ေူတောင်ေားေိှေမည်- 

(ေ) သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစုိးေ ေဏ္ဍာေန်ပံုတငွမှ တောေ်ပ့ံတငွ၊ 
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( ခ ) ပပည်ေွငး်ပပည်ပေှိ အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုတေး အဖဲွ့အစည်းများ၊ အစိုးေ မဟုေ်တသာ 

အဖဲွ့အစည်းများနှင့် တစေနာေှင်များ၏ လှူေါန်းတောေ်ပံ့တငွများ၊ 

( ဂ ) တေသဆိုင်ော ေန်ပုံတငွမှ ေေိှသည့် ေေားဝင် ေိုးပွားတငွများ။ 

၅၂။ ပပည်တောင်စုနယ်တပမ လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သည် ဗဟုိအဖဲွ့၏ လမ်းညွှန်ချေ် 

နှင့အ်ညီ မိမေိို့တေသအေွင်း လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး၊ နှိမ်နငး်တေးေို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များေို အတောင်အေည်တဖာ်တဆာင်ေွေ်ောေွင် အသံုးပပုေန် လိအုပ်တသာ 

တငွတ ေးများေို ပပည်တောင်စုေဏ္ဍာေန်ပုံတငမွှ တောေ်ပံ့နိုင်ေန် တနပပည်တော် တောငစ်ီမှေစ်ဆင့် 

ပပည်တောင်စုအစိုးေအဖွဲ့သို့ ေငပ်ပတောငး်ခံမပီး ပပည်တောင်စုနယတ်ပမ တေသဆိငု်ော ေန်ပုံတငွေုိ 

ေူတောငန်ိုငသ်ည်။ ေို့ပပင် ပပည်ေွငး်ပပည်ပေိှ အဖဲွ့အစည်းများ၊ လူမှုတေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးေ 

မဟုေ်တသာ အဖဲွ့အစည်းများနှင့် တစေနာေှင်များ၏ လှူေါန်း တောေ်ပံတ့ငွများေိုလည်း လေ်ခံ 

ေယူ၍ ေတငွအပဖစ် ပပည်တောငစ်ုနယ်တပမ တေသဆိုင်ော ေန်ပုံတငွေွင် ေည့်သွင်းနိုင်သည်။ 

၅၃။ ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်လူေုန်ေူးမှု ေားဆီးောေွယ်တေးအဖဲွ့သည် ပုေ်မ ၅၁ အေ 

ေူတောငေ်ားေှိသည့် တေသဆိုင်ောေန်ပုံတငွပဖင့် လုတံလာေ်မှုမေိှပါေ သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး 

သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစုိးေ ေဏ္ဍာေန်ပံုတငွမှ တောေ်ပ့ံနုိင်ေန် လုိအပ်သည့် တငွပမာဏေုိ အတ ောင်းအေျိုး 

တဖာ်ပပ၍ သေ်ဆုိင်ော ေုိင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစုိးေသ့ုိ ေငပ်ပတောငး်ခံနိုင်သည်။ 

၅၄။ ဗဟုိအဖဲွ့သည် လုိအပ်ပါေ ဗဟုိအဖဲွ့ေန်ပံုတငွမှ တေသဆိုင်ောေန်ပုံတငွ ေစ်ခုခုသ့ုိ  ပဖည့်ဆည်း 

တောေ်ပံ့ နိုင်သည်။ 

၅၅။ သေ်ဆိုင်ောေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောင်စုနယ်တပမ လူေုန်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေး အဖဲွ့ေ့ုိသည် တေသဆုိင်ော ေန်ပံုတငွေိန်းသိမ်းတေး၊ သံုးစဲွတေးနှင့် စီမံခန့်ခဲွတေးေ့ုိ 

အေွေ် သင့်တလျာ်တသာ ပုဂ္ဂိုလ်များပဖင့် သေ်ဆိုင်ောေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် 

ပပည်တောင်စုနယ်တပမ တေသဆိုင်ောေန်ပုံတငွ စီမံခန့်ခွဲတေးအဖွဲ့ေို ဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းောဝန်များ 

သေ်မှေ်တပးေမည်။ 

၅၆။ ပုေ်မ ၅၅ အေ ဖဲွ့စည်းသည့် တေသဆုိင်ော ေန်ပံုတငွစီမံခန့် ခဲွတေးအဖဲွ့သည် တေသဆုိင်ော ေန်ပံုတငွေုိ 

သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောငစ်ုနယ်တပမေိှ စာေင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် 

ညှိနှိုင်းတေးဆွဲ၍ သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောင်စုနယ်တပမ 

လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့ေ အေည်ပပုေားတသာ ေဏ္ဍာတေးစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ 

ေိန်းသိမ်းပခငး်၊ သံုးစွဲပခင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲပခငး် ေို့ပပုေမည်။ 
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၅၇။ သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယန်ှင့် ပပည်တောငစ်ုနယ်တပမ လူေနု်ေူးမှု 

ေားဆီးောေွယ်တေးအဖွဲ့သည်- 

(ေ) တေသဆုိင်ော ေန်ပံုတငွစာေင်းများေုိ မိမိေ့ုိ၏ စာေင်းစစ်ေ ပံုမှန်စစ်တဆးတစေမည့်အပပင် 

သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောင်စုနယ်တပမေှိ 

စာေင်းစစ်ချုပ်ရုံး၏ စစ်တဆးမှုေိုလည်း ခံယူေမည်။ 

( ခ ) နှစ်စဉ် ေဏ္ဍာတေးေှငး်ေမ်းနှင့် ေဏ္ဍာတငအွေ အသံုးတငွစာေငး်ေှငး်ေမ်းများ ပပုစု၍ 

သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သ့ုိမဟုေ် ပပည်နယ်အစိုးေနှင့် တနပပည်တော်တောင်စီသ့ုိ 

အစီေငခ်ံေမည်။ 

အခန်း (၁၂) 

အထေွထေွ 

၅၈။ (ေ) ဗဟိုအဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်းတော်မေီများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းောဝန်များေို တဆာငေွ်ေ်နိုင်ေန် 

လိအုပ်တသာ ရုံးအဖွဲ့ေို နိုငင်ံ့ဝန်ေမ်းဥပတေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းေမည်။ 

 ( ခ ) ဗဟုိအဖဲွ့၊ လုပ်ငန်းတော်မေီများနှင့် ရံုးအဖဲွ့ေ့ုိ၏ ေုန်ေျစေိေ်များေုိ ဝန်ကေီးဌာန၏ 

ေဏ္ဍာေန်ပုံတငွမှ ေျခံေမည်။ 

၅၉။ ေည်ဆဲဥပတေေစ်ေပ်ေပ်ေွင် မည်သို့ပင်ပါေှိတစောမူ လူေုန်ေူးမှုနှင့် သေ်ဆိုင်တသာ 

ပပစ်မှုများေို ဤဥပတေပဖင့်သာ အတေးယူေမည်။  

၆၀။ နုိင်ငံတော်နှင့် အပခားအဖဲွ့ဝင်နုိင်ငံေ့ုိသည် လူေုန်ေူးမှုေျု းလွန်သူ ေေားခံအား အပပန်အလှန် 

လွှတဲပပာငး်တပးတေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ေေားခံလွှဲတပပာငး်တေးဥပတေနှင့်အညီ တဆာင်ေွေ်ေမည်။  

၆၁။ လူေုန်ေူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းတောေ်လှမ်းမှု၊ စုံစမ်းစစ်တဆးမှုနှင့် စစ်တဆးစီေင်မှု 

များေွင် ေားဆီးနှိမန်ငး်တေးေဲေပ်ဖွဲ့ဝင်ေပဖစ်တစ၊ ေားဆီးနှိမန်င်းတေးအောေိှေပဖစ်တစ၊ အမှုစစ် 

အောေိှေပဖစ်တစ၊ ဥပတေအောေိှေပဖစ်တစ၊ ေေားရံုးအောေိှေစ်ဦးဦးေပဖစ်တစ ဤဥပတေပါ အခွင့်အာဏာ 

ေိှသူ ေစ်ဦးဦးေံ ေုေ်တဖာ်ပခင်း သ့ုိမဟုေ် အခွင့်အာဏာေိှသူေစ်ဦးဦးေ ောဝန်အေေုေ်တဖာ်ပခင်း 

ေိစ္စေပ်များ ပဖစ်ပါေ ပုေ်မ ၄၁ ပါ  ပပစ်မှုဟု မှေ်ယူပခငး်မေိှတစေ။ 

၆၂။ ဤဥပတေပါ ပပစ်မှုေစ်ေပ်ေပ်ပဖင့် ေေားစွဲဆိုောေွင် ဗဟိုအဖွဲ့ သို့မဟုေ် ဗဟိုအဖွဲ့ေ 

လွှဲအပ်ေားတသာ သေ်ဆိုင်ော ေိုင်းတေသကေီး သို့မဟုေ် ပပည်နယ်နှင့် ပပည်တောင်စုနယ်တပမ 

လူေနု်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေး အဖဲွ့၏ကေိုေငခ်ွင့်ပပုမိန့် ေယူေမည်။  
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၆၃။ ဤဥပတေအေ ဖဲွ့စည်း၍ ောဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေသည့် နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုေ်တသာ အဖဲွ့အစည်း 

ေစ်ခုခု၏ အဖဲွ့ဝင်ေစ်ဦးဦးသည် ဤဥပတေအေတပးအပ်တသာ လုပ်ငန်းောဝန်ေစ်ေပ်ေပ်ေုိ ေမ်းတဆာင် 

တနချနိ်ေွင် ောဇသေ်ကေီးပုေ်မ ၂၁ အေ ပပည်သ့ူဝန်ေမ်းပဖစ်သည်ဟု မှေ်ယေူမည်။ 

၆၄။ ဤဥပတေပါ လုပ်ငန်းောဝန်ေစ်ေပ်ေပ်ေို တဆာင်ေွေ်ေန် ောဝန်တပးအပ်ပခင်းခံေသည့် 

အဖဲွ့အစည်းေစ်ခုခု၏ အဖဲွ့ဝင် ေစ်ဦးဦးအတပါ် ၎င်းေို့၏ လုပ်ငန်းောဝန်များေို သတောရိုးပဖင့် 

တဆာငေ်ွေ်သည့် ေိစ္စေစ်ေပ်ေပ်အေွေ် ေေားမတ ောငး်အေပဖစ်တစ၊ ပပစ်မှုတ ောငး်အေပဖစ်တစ၊ 

အပခားမှုခင်း ေစ်စုံေစ်ောအေပဖစ်တစ  ေေားစွဲဆိုခွင့် သ့ုိမဟုေ် အတေးယူခွင့် မေိှတစေ။ 

၆၅။ ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌာန်းချေ်များေို အတောင်အေည်တဖာ်တဆာင်ေွေ်ောေွင်- 

(ေ) ဝန်ကေီးဌာနသည် လုိအပ်တသာ နည်းဥပတေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းေမ်းများေုိ ပပည်တောင်စု 

အစိုးေအဖဲွ့၏ သတောေူညီချေ်ပဖင့် ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။ 

( ခ ) ဗဟုိအဖဲွ့နှင့် ဝန်ကေီးဌာနေ့ုိသည် လုိအပ်တသာ အမိန့်တ ော်ပငာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန် ေားချေ် 

နှင့လ်ုပ်ေုံးလုပန်ည်းများေို ေုေ်ပပန်နိုင်သည်။ 

၆၆။ လူေုန်ေူးမှုေားဆီးောေွယ်တေးဥပတေ [ နိုင်ငံတော်တအးချမ်းသာယာတေးနှင့်ဖွံ့မဖိုးတေး 

တောင်စီ၏ ဥပတေအမှေ် (၅/၂၀၀၅) ] ေိ ုဤဥပတေပဖင့် ရုပ်သိမ်းလိုေ်သည်။ 

__________________________________ 

ဖွဲ့စည်းပုံအတပခခံဥပတေ ပုေ်မ ၄၁၉ အေ ေျွန်ုပ် လေ်မှေ်တေးေိးုသည်။ 

 

 

 

          (ြုံ)မင်းထအာင်လှိုင် 

             ဗိုလ်ချုြ်မှူးကေီး 

                  ဥေ္ကဋ္ဌ 

                   နုိငင်ံထတာ်စီမံအုြ်ချုြ်ထေးထောင်စီ 


