
 
  

 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 


