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ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးဥပဒေ 

(၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် ပပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတဒ်တာ် ဥပဒေအမှတ ်၁၀။) 

၁၃၇၇ ခိုနစှ၊် ပပာသ ိုလဆန်ေး ၉ ရက် 

(၂၀၁၆ ခိုနစှ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်) 

[ ပပငဆ်င:် 26.05.2017 ] 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေက ို ပပဋ္ဌာနေ်းလ ိုက်သည်။ 

 

အခန်ေး(၁) 

အမည်နငှ အ်ဓ ပပါယဒ် ာ်ပပချက ်

၁။ ဤဥပဒေက ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကဒူပေးဒရေးဥပဒေ ဟို ဒ ေါ်တွငဒ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွငပ်ါရ  ဒသာ ဒအာက်ပါစကာေးရပ်မ ာေးသည ်ဒ ာပ်ပပါအတ ိုငေ်း အဓ ပပာယ်သက်ဒရာက်ဒစရမည်- 

(က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာကအ်က ူဆ ိုသည်မ ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒတာငေ်း  ံငွ  ်ရ  သမူ ာေးအာေး 

ဤဥပဒေန င အ်ညီ ဒရ ှေ့ဒနင ာေးရမ်ေးဒပေးပ ငေ်း၊ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာဒပေးပ ငေ်း၊ အကကံဒပေးပ ငေ်း၊ အကူအညီ ဒပေးပ ငေ်းန င  ်

သတငေ်းအ  က်အလက် ဒပေးပ ငေ်းတ ို  က ို ဆ ိုသည်။ 

( ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒတာငေ်းခံခွင ရှ် သမူျာေး ဆ ိုသည်မ ာ ပပစမ်ှုတစ ်ို ိုပ င  ်စွပ်စွွဲပ ငေ်း၊   နေ်းသ မ်ေးပ ငေ်း၊ 

 မ်ေးဆီေးပ ငေ်း၊ တရာေးစွွဲဆ ိုပ ငေ်း၊ ပပစေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်း၊ အက ဉေး  ပ ငေ်း ရံသည ် ဆငေ်းရွဲနမွ်ေးပါေးသမူ ာေး၊ ကဒလေး 

သငူယ်မ ာေး၊ အမ   ေးသမီေးမ ာေး၊ အ ူေးပပ စိုဒစာင ဒ်ရ ာက်မှုလ ိုအပ်ဒနသမူ ာေး၊ သက်ကကီေးရွယ်အ ိုမ ာေး၊ မသနစ်ွမ်ေး သမူ ာေး၊ 

 ို အံာေးက ဆငေ်းမှုဒရာဂါ သ ို  မဟိုတ် အပ ာေးကူေးစက်ပမနဒ်ရာဂါ  စံာေးဒနရသမူ ာေး၊ န ိုငင်မံွဲ မ ာေး၊ န ိုငင်ဒံရေး 

  ိုလှုံ ငွ ဒ်တာငေ်း သံမူ ာေး၊ န ိုငင်ပံ ာေးသာေးမ ာေး၊ ဒ ွှှေ့ဒပပာငေ်းဒန  ိုငသ်မူ ာေး၊ ဒ ွှှေ့ဒပပာငေ်းလိုပ်သာေးမ ာေး၊ ေိုကခသည်မ ာေး 

က ိုလည်ေးဒကာငေ်း၊ ပပစမ်ှုက  ေးလွန ်ရံပ ငေ်းဒကကာင  ်နစန်ာသမူ ာေးက ိုလည်ေးဒကာငေ်း၊  ူေးပ ာေးသည ် အဒကကာငေ်းအရာ 

တစ ်ို ိုဒကကာင  ်အကူအညီဒတာငေ်း လံာသည ် ပပစမ်ှုန င ဆ် ိုငဒ်သာ သက်ဒသမ ာေးက ို လည်ေးဒကာငေ်း ဆ ိုသည်။ 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့ ဆ ိုသညမ် ာ ဤဥပဒေအရ  ွွဲှေ့စည်ေးတည်ဒ ာငဒ်သာ 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၊ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၊ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ ရ်တ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ ရ်ဒေသ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ သ ို  မဟိုတ်    ိုငဥ်ပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၊ မမ  ှေ့နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အသေီးသီေးက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဃ) ဥကက ဋ္ဌ ဆ ိုသည်မ ာ သက်ဆ ိုငသ်ည  ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ဥကက ဋ္ဌက ို ဆ ိုသည်။ 

(င) ဒရှွဲ့ဒန ဆ ိုသည်မ ာ တရာေးလွှတ်ဒတာ်ဒရ ှေ့ဒန သ ို  မဟိုတ် အ က်တနေ်းဒရ ှေ့ဒနက ို ဆ ိုသည်။ 
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(စ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသ ူဆ ိုသည်မ ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသည ် ဒရ ှေ့ဒန သ ို  မဟိုတ် 

ဒရ ှေ့ဒနမဟိုတ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးသကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဆ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးသည ်ဒရှ ွဲ့ဒန ဆ ိုသည်မ ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အကူအညီဒပေးရန ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့တွင ်ဒဆာငရွ်က်ဒသာဒရ ှေ့ဒန၊ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က 

တာဝနဒ်ပေးအပ်သည ် ဒရ ှေ့ဒန သ ို  မဟိုတ် င ာေးရမ်ေးသည ် ဒရ ှေ့ဒနက ို ဆ ိုသည်။ 

(ဇ) ဒရှွဲ့ဒနမဟိုတဒ်သာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးသ ူဆ ိုသည်မ ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးသည ် 

ဒရ ှေ့ဒန၏ ကကီေးကကပ်မှုပ င  ်အ မွဲ ဥပဒေ အကကံဒပေးပ ငေ်းန င  ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအသ ပညာဒပေးပ ငေ်း လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို 

ဒဆာငရွ်က်ရန ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က တရာေးဝငအ်သ အမ တ်ပပ ၍ တာဝနဒ်ပေးအပ် ာေးသ ူက ို 

ဆ ိုသည်။ 

(ဈ) ဆငေ်းရ နမ်ွေးပါေးသ ူဆ ိုသည်မ ာ ပပစမ်ှုဆ ိုငရ်ာ မှု ငေ်းက စစမ ာေးတွင ်ဥပဒေန င အ်ညီ ဒဆာငရွ်က်န ိုငဒ်ရေးအတွက် 

ဒရ ှေ့ဒနင ာေးရန ်ဒငဒွကကေးမပပည ်စံိုဒကကာငေ်း ဤဥပဒေအရ သတ်မ တ်ပ ငေ်း ရံသကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ည) ကဒလေးသငူယ ်ဆ ိုသည်မ ာ အသက် ၁၈ န စ ်မပပည ်ဒသေးဒသာသကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဋ) မသန်စွမ်ေးသ ူဆ ိုသည်မ ာ ဒမွေးရာပါဟိုတ်သည်ပ စဒ်စ၊ မဟိုတ်သည်ပ စဒ်စ က ိုယ်ကာယ၊ အပမင၊် အဒပပာ၊ အကကာေး၊ 

အသ ဉာဏ၊် စ တ်ပ ိုငေ်း၊ ဉာဏရ်ည်ဉာဏဒ်သေွးပ ိုငေ်း၊ အာ ံို စံာေးမှုပ ိုငေ်းဆ ိုငရ်ာ တစ ်ို သ ို  မဟိုတ ်တစ ်ို က် ပ ို၍ 

    ှေ့ယွငေ်းအာေးနည်ေး  က်မ ာေးက ို ဒရရ ည် စံာေးဒနရသကူ ို ဆ ိုသည်။ 

(ဌ) အသ အမှတပ်ပြုအ ွ ွဲ့အစညေ်း ဆ ိုသည်မ ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ န င  ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်ရန ်

သဒ ာတူညီ ာေးသည ် အ ွွဲှေ့အစည်ေးက ို ဆ ိုသည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၂) 

ရည်ရွယခ်ျက ်

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်  က်မ ာေးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်းပ စသ်ည်- 

(က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးရာတွင ်ဥပဒေအရာ၌ မျှတမှုန င်  တနေ်းတူညီမျှမှုအ ငွ် အဒရေးမ ာေး ရရ  ဒစရန၊် 

( ) ပပစမ်ှုမ ာေးတွင ်ဥပဒေန င် အညီ  ို ဒံ  ပ ွင် န င်  အယူ ပံ ိုင ်ွင် တ ို  က ို ဒဆာငရွ်က်ရာ၌ 

န ိုငင်တံကာစ ံ  နစ်ညံွှနေ်းန င် က ိုက်ညီမှု၊ စ တ်ဒကာငေ်းဒစတနာ ာေးရ  မှုတ ို  က ို အဒပ  ၍ံ  ဒရာက်သည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူရရ  ဒစရန၊် 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို အမ ာေးပပည်သ ူသ ရ  နာေးလည်က င သ်ံိုေးလာဒစဒရေး အတွက် 

ပညာဒပေးဒဆွေးဒနေွးမှုမ ာေး ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န၊် 

(ဃ) ပပစမ်ှုဆ ိုငရ်ာဥပဒေပပဿနာမ ာေးက ို ဒပ ရ ငေ်းရာတွင ်ပွင် လငေ်းပမငသ်ာမပီေး တရာေးမျှတမှုရရ  ဒစပ ငေ်းပ င်  

တရာေးဥပဒေစ ိုေးမ ိုေးမှုန င်  တရာေးဥပဒေအဒပေါ် ယံိုကကည်မှုပ ိုမ ိုပမင် မာေးလာဒစရန၊် 
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(င) ပပစမ်ှုဆ ိုငရ်ာ စံိုစမ်ေးဒ ာက်လ မ်ေးမှုန င  ်စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးမှု ပပ လိုပ်စဉကာလအတွငေ်း ရွဲအ   ပ်န င  ်အက ဉေး ဒ ာငမ် ာေး၌ 

မလ ိုလာေးအပ်ဒသာ  မ်ေးဆီေး   ပ်ဒန ာငသ်ည ်ကာလ ဒလ ာ က ဒစရနန် င  ်ဥပဒေန င မ်ညီဒသာ  မ်ေးဆီေး    ပ်ဒန ာငမ်ှုမ ာေး 

ပဒပ ာက်ဒစရန၊် 

(စ) အမှုမ ာေးက ို မ နမ် နန် င  ်ပမနပ်မနစ်ရီငဆ်ံိုေးပ တ်န ိုငဒ်ရေးအတွက် အဒ ာက်အကူပပ ရန၊် 

(ဆ) မှု ငေ်းကက  တငက်ာကွယ်ဒရေးက ို အဒ ာက်အကူပပ ဒစရန၊် 

(ဇ) ပယ်  က် 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၃) 

အဒပခခံမူမျာေး 

၄။ ဤဥပဒေ၏ အဒပ  မံူမ ာေးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်းပ စသ်ည်- 

(က) ပပစမ်ှုဆ ိုငရ်ာ တရာေးစရီငဒ်ရေးတွင ်အမ ာေးပပည်သကူ ယံိုကကည်စ တ်  ရမပီေး စဉဆက်မပပတ်   ဒရာကစ်ွာ 

အသံိုေးပပ န ိုငဒ်သာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသည ်စနစ ်ပ စဒ်ပေါ်ဒစဒရေး၊ 

( ) ပပစမ်ှုက  ေးလွနပ် ငေ်းမ ာေးက ို ကက  တငက်ာကွယ်န ိုငဒ်ရေးအတွက် အမ ာေးပပည်သအူာေး ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ ဗဟိုသိုတ 

တ ိုေးပွာေးဒစရန ်ပညာဒပေးဒရေး၊ 

(ဂ) ပပစမ်ှုန င  ်စွပ်စွွဲ ရံသမူ ာေး၊ တရာေးစွွဲဆ ို ရံသမူ ာေးန င  ်ပပစေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်း ဒံနရသမူ ာေးက ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး၊ 

(ဃ) ပပစမ်ှုက  ေးလွန ်ရံပ ငေ်းဒကကာင  ်နစန်ာသမူ ာေးက ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး၊ 

(င)  ူေးပ ာေးသည ် အဒကကာငေ်းအရာတစ ်ို ိုဒကကာင  ်အကူအညီဒတာငေ်း လံာသည ် ပပစမ်ှုန င ဆ် ိုငဒ်သာ သက်ဒသမ ာေးက ို 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး၊ 

(စ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးက ို လူမ   ေး၊ က ိုေးကွယ်ရာ ာသာ၊ က ိုေးကွယ်ယံိုကကည်မှု၊ 

အသက်အရွယ်၊ က ာေး၊ မ၊ န ိုငင်သံာေးမ ွွဲပ ာေး ွဲ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး၊ 

(ဆ) ပပစမ်ှုဆ ိုငရ်ာ တရာေးစရီငဒ်ရေး လိုပ်ငနေ်းအဆင ဆ်င တ်ွင ်မ နက်နမ်ျှတ၍   ဒရာက်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးပ ငေ်းက ို ဒဆာလ ငစ်ွာ ရရ  ဒစဒရေး၊ 

(ဇ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသည ် စနစန် င  ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် သတငေ်းအ  က်အလက်မ ာေးက ို အမ ာေး ပပည်သ ူ

သ ရ  ဒစဒရေး၊ 

(ဈ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးက ို ဥပဒေန င် အညီ လွတ်လပ်စာွဒဆာငရွ်က် ငွ် ရ  ဒစဒရေးန င်  ယငေ်းတ ို  အာေး 

အကာအကွယ်ဒပေးဒရေး။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 
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အခန်ေး(၄) 

ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည်ေးပခငေ်း၊ တာဝန်နငှ လ်ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်ျာေး 

၅။ ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးသကူကီေး   ပ်သည် ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က ို ပပည်ဒ ာငစ်ို 

အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့ န င  ်ည  နှု ငေ်း၍ ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်း  ွွဲှေ့စည်ေးရမည်- 

 

(က)  ငဒ်ပေါ်ဒက ာ်ကကာေးသည  ်ဂိုဏသ်တငေ်းရ  ဒသာ ဥပဒေပညာရ ငတ်စဦ်ေး၊ ဥကက ဋ္ဌ 

( ) ပပညဒ် ာငစ်ိုတရာေးလွှတ်ဒတာ်   ပ် ံိုေးမ  ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေးရာ ေူးဒအာက် မန မ ဒ်သာ က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဂ) 

ပပညဒ် ာငစ်ိုဒရ ှေ့ဒန   ပ်မ  ဒရွေး  ယ်တာဝနဒ်ပေးအပ်သည  ်ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေး ရာ ေူးဒအာက်မန မ ဒ်သာ 

ပပညဒ် ာငစ်ိုဒရ ှေ့ဒန   ပ် ံိုေးမ  က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဃ) 

ပပည ်ွဲဒရေးဝနက်ကီေးဌာန၊ ပပညဒ် ာငစ်ိုဝနက်ကီေးက တာဝနဒ်ပေးအပ်သည  ်ညွှနက်ကာေး ဒရေးမ ေး 

ရာ ေူးဒအာက်မန မ ဒ်သာ က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(င) 

လူမှုဝန ်မေ်း၊ ကယ်ဆယ်ဒရေးန င  ်ပပနလ်ညဒ်နရာ   ာေးဒရေး ဝနက်ကီေးဌာန ပပညဒ် ာငစ်ို ဝနက်ကီေးက 

ဒရွေး  ယ်တာဝနဒ်ပေးအပ်သည  ်ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေး ရာ ေူးဒအာက်မန မ ်ဒသာ က ိုယ်စာေးလ ယ် တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(စ) ပညာဒရေးဝနက်ကီေးဌာန လက်ဒအာက်ရ   တကကသ ိုလ်တစ ်ို ိုမ  ဥပဒေပါဒမာကခတစဦ်ေး၊ အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဆ) 

လူမှုအ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးန င  ်အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးမ  ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးန င  ်ပတ်သက်သည  ်အဒတွှေ့အကကံ ၊ ဗဟိုသိုတရ  ဒသာ 

က ိုယ်စာေးလ ယ်န စဦ်ေး၊ 

အ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေး 

(ဇ) 

စမီကံ နေ်းန င်  ဏ္ဍာဒရေးဝနက်ကီေးဌာန၊ န ိုငင်ပံ ာေးစေီးပာွေးဆက် သယွ်ဒရေး ဦေးစေီးဌာနမ  

ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေးရာ ေူးဒအာက်မန မ ဒ်သာ က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဈ) 

တရာေးလွှတ်ဒတာ်ဒရ ှေ့ဒနမ ာေးဒကာငစ်မီ  အမညစ်ာရငေ်းတငသ်ငွေ်းဒသာ တရာေး လွှတ်ဒတာ်ဒရ ှေ့ဒနအပ စ ်

အနညေ်းဆံိုေး ၁၅န စ ်အမှုလ ိုက်ပါဒဆာငရွ်က် ွဲ သည်  ဒရ ှေ့ဒနဒလေးဦေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ည) ပိုေမ် ွွဲ (ဈ) ပါအ ွွဲှေ့ဝငဒ်လေးဦေးအနက် ဥကက ဋ္ဌကတာဝနဒ်ပေးအပ်သတူစဦ်ေး။ အတွငေ်းဒရေးမ ေး 

၆။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ တာဝနန် င  ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ မ် ာေးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်း ပ စသ်ည်- 

(က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င က် ို ကကီေးကကပ်ကွပ်ကွဲပ ငေ်းန င  ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးအတွက် မူဝါေ  မ တ်ပ ငေ်း၊ 
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( ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သည ် ပပစမ်ှုမ ာေးက ို သတ်မ တ်ပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င ၏် လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရမည  ်စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေး မ ာေး 

သတ်မ တ်ဒပေးပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးက ဝနဒ်ဆာငမ်ှုဒပေးရာတွင ်ဥပဒေန င  ်ညညီွတ်မှုရ  ဒစရန ်

ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(င) အမ ာေးပပည်သတူ ို  အာေး ဥပဒေဒရေးရာန င်  တရာေးစရီငဒ်ရေးဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာဒပေးမှုမ ာေးက ို စမီံ  က်မ ာေး 

ဒရေးဆွွဲအဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(စ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးက ို ကူညီန ိုငရ်န ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး 

နည်ေးလမ်ေးမ ာေး သတ်မ တ် ာေးရ  ပ ငေ်းန င  ်ယငေ်းက စစရပ်မ ာေးက ို အမ ာေးပပည်သသူ ရ  န ိုငရ်န ်အသ ပညာဒပေးပ ငေ်း၊ 

(ဆ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးအာေး ဆငေ်းရွဲနမွ်ေးပါေးသအူပ စ ်မ တ်ယူရမည ်အ  က် မ ာေးက ို 

သတ်မ တ်ပ ငေ်း၊ 

(ဇ) ပပစမ်ှုမ ာေးန င သ်က်ဆ ိုငသ်ည ် ပပငဆ်ငမ်ှု၊ အယူ မံှုန င  ်အဒ ွဒ ွဒလျှာက် ာေးမှုမ ာေးတွင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူ ဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးအာေး ကူညီဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(ဈ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးအတွက် စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေး၊ လိုပ်ငနေ်းတာဝနမ် ာေး သတ်မ တ် ပ ငေ်းန င  ်

ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(ည) ဥပဒေအကူအညီဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းလိုပ်ဒဆာငလ် ိုဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးက ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒပေးဒရေး 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာေးလာပါက အသ အမ တ်ပပ အ ွွဲှေ့အစည်ေးအပ စ ်

 ငွ ပ်ပ ဒပေးန ိုငဒ်ရေးအတွက် လ ိုအပ်ဒသာ စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို သတ်မ တ်ဒပေးပ ငေ်း၊ 

(ဋ) အသ အမ တ်ပပ  အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး လိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်  က်မ ာေးန င  ်

စပ်လ ဉေး၍ ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(ဌ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င တ် ို  ၏ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်း မ ာေးက ို 

ဥပဒေန င အ်ညီ လွတ်လပ်စွာ ဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်အကူအညမီ ာေးဒပေးပ ငေ်း၊ 

(ဍ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးန င စ်ပ်လ ဉေး၍  ူေးပ ာေးဒသာအဒပ အဒနက ို 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးသကူကီေး   ပ်သ ို   အ ါအာေးဒလ ာ်စွာ တငပ်ပပ ငေ်း။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၇။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် လ ိုအပ်ပါက သံိုေးဦေး က်မပ ိုဒသာ အကကံဒပေး 

ပိုဂ္  လ်မ ာေးက ို  န   ်ာေးန ိုငသ်ည်။   ိုပိုဂ္  လ်မ ာေးက ို အစည်ေးအဒဝေးသ ို   ပါဝငတ်က်ဒရာက် ငွ  ်ပပ န ိုငဒ်သာ်လည်ေး 

မွဲဒပေး ငွ မ်ပပ ရ။ 

 

အခန်ေး(၅) 
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တ ိုငေ်းဒေသကကေီး သ ို  မဟိုတ ်ပပည်နယ ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည်ေးပခငေ်း၊ တာဝန်နငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်ျာေး 

၈။ သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်တရာေးသကူကီေး   ပ်သည် တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့ န င  ်ည  နှု ငေ်း၍ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး အ ွွဲှေ့က ို 

ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်း  ွွဲှေ့စည်ေးရမည်- 

 

(က)  ငဒ်ပေါ်ဒက ာ်ကကာေးသည  ်ဂိုဏသ်တငေ်းရ  ဒသာ ဥပဒေပညာရ င ်တစဦ်ေး ဥကက ဋ္ဌ 

( ) 

တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပညန်ယ်တရာေးလွှတ်ဒတာ်မ  ေိုတ ယ ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေးရာ ေူးဒအာက် မန မ ဒ်သာ 

က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဂ) 

တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပညန်ယ်ဥပဒေ   ပ် ံိုေးမ  ေိုတ ယညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေးရာ ေူး ဒအာက် မန မ ဒ်သာ 

က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဃ) 

တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပညန်ယ်အဒ ဒွ အွိုပ်   ပ်ဒရေးဦေးစေီးဌာနမ  ေိုတ ယ 

ညွှနက်ကာေးဒရေးမ ေးရာ ေူးဒအာက် မန မ ဒ်သာ က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(င) 

လူမှုအ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးန င  ်အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးမ  ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ 

ဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးန င  ်စပ်ဆ ိုငသ်ည  ်အဒတွှေ့အကကံ ၊ ဗဟိုသိုတရ  ဒသာ က ိုယ်စာေးလ ယ်န စဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေး 

(စ) 

လူမှုဝန ်မေ်း ကယ်ဆယ်ဒရေးန င  ်ပပနလ်ညဒ်နရာ   ာေးဒရေး ဝနက်ကီေးဌာန၊ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် 

ပပညန်ယ်ဦေးစေီးဌာနမ ေးတစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဆ) 

တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပညန်ယ်အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့က သဒ ာတူညဒီသာ 

တရာေးလွှတ်ဒတာ်ဒရ ှေ့ဒနအပ စအ်နညေ်းဆံိုေး ၁၀ န စအ်မှုလ ိုက်ပါ ဒဆာငရွ်က် ွဲ  သည်  ဒရ ှေ့ဒနဒလေးဦေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဇ) ပိုေမ် ွွဲ (ဆ) ပါအ ွွဲှေ့ဝငဒ်လေးဦေးအနက် ဥကက ဋ္ဌက တာဝနဒ်ပေးအပ်သတူစဦ်ေး။ အတွငေ်းဒရေးမ ေး 

၉။ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ တာဝနန် င  ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ မ် ာေး မ ာ 

ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်းပ စသ်ည်- 

(က) မ မ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်အတွငေ်းရ   အဆင် ဆင် ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးက ို ကကီေးကကပ်ပ ငေ်းန င်  ဒပါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

( )  အမ ာေးပပည်သတူ ို  အာေး ဥပဒေဒရေးရာန င် တရာေးစရီငဒ်ရေးဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာဒပေးမှုမ ာေးက ိုစမီံ  က် 

ဒရေးဆွွဲအဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 



ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးဥပဒေ 

Page 7 of 15 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်ရာတွင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသ ူမ ာေး၊ 

လူမှုအ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးန င  ်အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး ပူေးဒပါငေ်းပါဝငလ်ာရန ်ည  နှု ငေ်းဒဆာငရွ်က် ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပေးဒရေး လိုပ်ငနေ်းလိုပ်ဒဆာငလ် ိုဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးက ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒပေးဒရေး 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာေးလာပါက အသ အမ တ်ပပ  အ ွွဲှေ့အစည်ေးအပ စ ် ငွ ပ်ပ ဒပေးန ိုင ်

ဒရေးအတွက် စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန င အ်ညီ စ စစ ်ငွ ပ်ပ ပ ငေ်း၊ 

(င) အသ အမ တ်ပပ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်  က်မ ာေးန င  ်

စပ်လ ဉေး၍ ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(စ) မ မ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်အတွငေ်းရ   အဆင် ဆင် ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးန င  ်

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးအတွက်   ီေးပမ င ဒ်ငနွ င  ်စရ တ်မ ာေးရရ  ရန ်စစီဉဒဆာငရွ်က်ဒပေးပ ငေ်း။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၆) 

က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်ချြုပ်ခွင ရ်တ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ ်က ိုယပ် ိုငအ်ိုပ်ချြုပ်ခွင ရ်ဒေသ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကဒူပေးဒရေးအ ွ ွဲ့ သ ို  မဟိုတ ်

ခရ ိုင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည်ေးပခငေ်း၊ တာဝန်နငှ လ်ိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်ျာေး 

၁၀။ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်တရာေးသကူကီေး   ပ်က ပိုေမ် ၁၂ အရ  ွွဲှေ့စည်ေးဒပေးဒသာ မမ  ှေ့နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးအနက်- 

(က) က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရ တ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရဒေသ ပ စပ်ါက 

ယငေ်းတ ို  ၏ဒေသဦေးစေီးအ ွွဲှေ့  ံို ေးစ ိုက်သည်  မမ  ှေ့နယ်ရ   မမ  ှေ့နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် 

က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရ တ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရဒေသ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အပ စ ်ပူေးတွွဲတာဝနယ်ူဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) အိုပ်   ပ်ဒရေးဆ ိုငရ်ာ    ိုင ်ံို ေးစ ိုက်သည ် မမ  ှေ့နယ်ရ   မမ  ှေ့နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် 

   ိုငဥ်ပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အပ စ ်ပူေးတွွဲတာဝနယ်ူဒဆာငရွ်က်ရမည။် 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၁၁။ က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ ရ်တ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ ရ်ဒေသ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူ ဒပေးဒရေး အ ွွဲှေ့ 

သ ို  မဟိုတ်    ိုင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက် အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ တာဝနန် င လ်ိုပ်ပ ိုင ်ငွ မ် ာေးမ ာ ဒအာကပ်ါ အတ ိုငေ်းပ စသ်ည်- 

(က) က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရတ ိုငေ်း သ ို  မဟိုတ် က ိုယ်ပ ိုငအ်ိုပ်   ပ် ငွ် ရဒေသ သ ို  မဟိုတ်    ိုငအ်တွငေ်းရ   မမ  ှေ့နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးက ို ကကီေးကကပ်ပ ငေ်းန င်  ဒပါငေ်းစပ်ည  နှု ငေ်းဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

( ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးပ ငေ်းက ို အမ ာေးပပည်သ ူယံိုကကည်နာေးလည် လက် လံာဒစရန ်အသ ပညာ 

ဒပေးဒဆွေးဒနေွးပ ငေ်း၊ 
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(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရာတွင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေး လူမှုအ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးန င  ်

အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး ပူေးဒပါငေ်းပါဝငလ်ာရန ်ည  နှု ငေ်းဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်း လိုပ်ဒဆာငလ် ိုဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးက ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒပေးဒရေး 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်ဒလျှာက် ာေးလာပါက စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန င အ်ည ီစ စစမ်ပီေး 

အသ အမ တ်ပပ  အ ွွဲှေ့အစည်ေးအပ စ ်သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူ

ဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ သဒ ာတူညီ  က်ပ င  ် ွင ပ်ပ ပ ငေ်း၊ 

(င) အမ ာေးပပည်သတူ ို  အာေး ဥပဒေဒရေးရာန င်  တရာေးစရီငဒ်ရေးဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာဒပေးမှုမ ာေးက ို စမီံ  က်မ ာေး 

ဒရေးဆွွဲအဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(စ) အသ အမ တ်ပပ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်း ဒဆာငရွ်က်  က်မ ာေးန င  ်

စပ်လ ဉေး၍ ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(ဆ) ပယ်  က် 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၇) 

မမ ြု ွဲ့နယ ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့  ွ ွဲ့စည်ေးပခငေ်း၊ တာဝန်နငှ  ်လိုပ်ပ ိုငခ်ွင မ်ျာေး 

၁၂။ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်တရာေးလွှတ်ဒတာ် တရာေးသကူကီေး   ပ်သည် တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် 

ပပည်နယ်အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့ န င်  ည  နှု ငေ်း၍မမ  ှေ့နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က ို ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်း ွွဲ ှေ့စည်ေးရမည်- 

 

(က) 

မမ  ှေ့နယ်အတွငေ်း အမ ာေးကယံိုကကညဒ်လေးစာေးမပီေး ဂိုဏသ်တငေ်းရ  ဒသာ ဥပဒေပညာ တတ်ကျွမေ်း 

နာေးလညသ်တူစဦ်ေး၊ 
ဥကက ဋ္ဌ 

( ) 

မမ  ှေ့နယ်အတွငေ်း ဥပဒေဆ ိုငရ်ာလိုပ်ငနေ်းမ ာေးန င  ်ပတ်သက်သည  ်အဒတွှေ့အကကံ ရ  မပီေး အမ ာေးက 

ယံိုကကညဒ်လေးစာေးသည  ်ဒေသ နံ စဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေး 

(ဂ) 

လူမှုအ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးန င  ်အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစညေ်းမ ာေးမ  ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက် 

အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးန င  ်ပတ်သက်သည  ်အဒတွှေ့အကကံ ၊ ဗဟိုသိုတရ  ဒသာ က ိုယ်စာေးလ ယ်တစဦ်ေး၊ 
အ ွွဲှေ့ဝင ်

(ဃ) 

တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပညန်ယ်အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့ကသဒ ာတူညဒီသာ အနညေ်းဆံိုေး ၃ န စ ်

အမှုလ ိုက်ပါဒဆာငရွ်က် ွဲ သည်  ဒရ ှေ့ဒနတစဦ်ေး။ 
အတွငေ်းဒရေးမ ေး 

၁၃။ မမ  ှေ့နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ တာဝနန် င  ်လိုပ်ပ ိုင ်ငွ မ် ာေးမ ာ ဒအာက်ပါအတ ိုငေ်း ပ စသ်ည်- 
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(က) အမ ာေးပပည်သတူ ို  အာေး ဥပဒေဒရေးရာန င် တရာေးစရီငဒ်ရေးဆ ိုငရ်ာ အသ ပညာဒပေးမှုမ ာေးက ို 

စမီံ  က်မ ာေးဒရေးဆွွဲအဒကာငအ် ည်ဒ ာ် ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

( ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို အမ ာေးပပည်သ ူယံိုကကည်နာေးလည်လက် လံာဒစရန ်

အသ ပညာဒပေးဒဆွေးဒနေွးပ ငေ်း၊ 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရာတွင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေး၊ လူမှုအ ွွဲှေ့အစည်ေး မ ာေးန င  ်

အစ ိုေးရမဟိုတ်ဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး ပူေးဒပါငေ်းပါဝငလ်ာရန ်ည  နှု ငေ်းဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းလိုပ်ဒဆာငလ် ိုဒသာ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးက ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒပေးဒရေး 

လိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ် ဒလျှာက် ာေးလာပါက စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးန င အ်ည ီစ စစမ်ပီေး 

အသ အမ တ် ပပ အ ွွဲှေ့အစည်ေးအပ စ ်တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ 

ဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ သဒ ာတူညီ  က်ပ င  ် ွင ပ်ပ ပ ငေ်း၊ 

(င) ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၊ သက်ဆ ိုငရ်ာတ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့တ ို  ၏ လမ်ေးညွှန ် က်မ ာေး၊ သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက် အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေး ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ 

(စ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးအလ ိုက် ပါဝငဒ်ဆာငရွ်က်မည  ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက် 

အကူဒပေးသမူ ာေးအာေး တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ သဒ ာ 

တူညီ  က်ပ င  ်တာဝနဒ်ပေးအပ်ပ ငေ်းန င  ်ကကီေးကကပ်ပ ငေ်း၊ 

(ဆ) မ မ တ ို  ၏ လိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်မှု အစရီင ်စံာက ို တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သ ို   လစဉတငပ်ပပ ငေ်း၊ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၈) 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွ ွဲ့၊ အ ွ ွဲ့ဝငတ် ို  ၏ သက်တမ်ေးနငှ  ်အစာေး  ိုေးခန  ် ာေးပခငေ်း 

၁၄။ (က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င ၏် သက်တမ်ေးသည် စတင ်ွွဲ ှေ့စည်ေးသည ်ဒန  မ  ငါေးန စ ်

ပ စသ်ည်။ 

( ) ရာ ူေးအဒလ ာက် တာဝနဒ်ပေးအပ် ာေးဒသာ န ိုငင်ံ ဝန ်မ်ေးအ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေးမ အပ က နအ် ွွဲှေ့ဝငတ်စဦ်ေးသည် အ ွွဲှေ့ဝငအ်ပ စ ်

တစဆ်က်တည်ေး န စက်က မ် က်ပ ို၍ တာဝန ်မ်ေးဒဆာငပ် ငေ်းမပပ ရ။ 

၁၅။ (က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င တ်ွင ်အ ွွဲှေ့ဝငဒ်နရာ လစလ်ပ်ပါက လစလ်ပ် သည ် 

ဒနရာအလ ိုက် အစာေး  ိုေး န  အ်ပ်န ိုငသ်ည်။ 

( )   ိုသ ို   ပ ည ်စွက် န   ်ာေးပ ငေ်း ရံဒသာ အ ွွဲှေ့ဝင၏် သက်တမ်ေးသည် က နရ်  သည ် ရာ ူေးသက်တမ်ေးကိုနဆ်ံိုေး   န ်အ   

ပ စသ်ည်။ 
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၁၆။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေးသည် ဒအာက်ဒ ာ်ပပပါ အဒပ အဒနမ ာေးဒပေါ်ဒပါက်ပါက အ ွွဲှေ့ဝင ်

အပ စမ်  ရပ်စွဲဒစရမည်- 

(က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့၏ သက်တမ်ေးကိုနဆ်ံိုေးပ ငေ်း၊ 

( ) ဥကက ဋ္ဌ ံ စာပ င ဒ်ရေးသာေး၍ မ မ ဆနဒအဒလ ာက် ရာ ူေးမ  နိုတ် ွက်ဒကကာငေ်း တငပ်ပပ ငေ်း၊ 

(ဂ) အ ွွဲှေ့ဝငမ် ာေး ွဲမ  အနည်ေးဆံိုေး သံိုေးပံိုေးန စပံ်ိုက အ ွွဲှေ့ဝငတ်စဦ်ေးက ို ဆက်လက်တာဝနဒ်ပေးအပ်ရန ်မသင ဒ်လ ာ် ဒကကာငေ်း 

အဒကကာငေ်းပပ  က်ပ င  ်အ ွွဲှေ့ဝငအ်ပ စမ်  ရပ်စွဲရန ်တငပ်ပလာပါက- 

(၁) ပပည်ဒ ာငစ်ို၊ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ဝငပ် စပ်ါက 

လ ိုအပ်ဒသာ စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးမှုမ ာေးပပ လိုပ်မပီေး   ိုငလ်ံိုဒသာ အဒ ာက်အ ာေးဒတွှေ့ ရ  လျှင ်

ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးသကူကီေး    ပ်က အ ွွဲှေ့ဝငအ်ပ စ ်မ ရပ်စွဲရနဆ်ံိုေးပ တ်ပ ငေ်း၊ 

(၂) မမ  ှေ့နယ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ဝငပ် စပ်ါက လ ိုအပ်ဒသာ စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးမှုမ ာေး ပပ လိုပ်မပီေး 

  ိုငလ်ံိုဒသာ အဒ ာက်အ ာေးဒတွှေ့ ရ  လျှင ်သက်ဆ ိုငရ်ာ တ ိုငေ်းဒေသကကီေး သ ို  မဟိုတ် ပပည်နယ်တရာေး လွှတ်ဒတာ် 

တရာေးသကူကီေး   ပ်က  အ ွွဲှေ့ဝငအ်ပ စမ် ရပ်စွဲရန ်ဆံိုေးပ တ်ပ ငေ်း၊ 

(ဃ) လ ိုက်နာဒဆာငရွ်က်ရမည ် စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို ဒ ာက်  က်ပ ငေ်း၊ 

(င) ဥပဒေအရ သတ်မ တ်ဒသာ ဒဆေး ိုတ်အ ွွဲှေ့၏ စစဒ်ဆေး  က်အရ က ိုယ်စ တ်န စပ်ါေးအနက် တစပ်ါေးပါေးသည် 

 ာဝစဉ ျွတ်ယွငေ်းသာွေးပ ငေ်းဒကကာင  ်တာဝနက် ို ဆက်လက် မ်ေးဒဆာငန် ိုငစ်ွမ်ေးမရ  ပ ငေ်း၊ 

(စ) ကွယ်လွနပ် ငေ်း။ 

 

အခန်ေး(၉) 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူရရှ ရန် ဒတာငေ်းခပံခငေ်းနငှ  ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးပခငေ်း 

၁၇။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူရယူလ ိုပါက သက်ဆ ိုငသ်ည ် 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သ ို   သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ တငပ်ပဒတာငေ်း  နံ ိုငသ်ည်။ 

၁၈။ သက်ဆ ိုငသ်ည ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ပိုေမ် ၁၇ အရ တငပ်ပဒတာငေ်း  ံ က်က ို 

လက် ရံရ  သည ်အ ါ- 

(က) သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င  ်ညီညွတ်ပါက လ ိုအပ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရန ်ဒဆာငရွ်က်ရမည။် 

( ) သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င  ်ညီညွတ်မှုမရ  လျှင ်က   ေးဒကကာငေ်းဒ ာ်ပပ၍ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရန ်

ပငငေ်းဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

၁၉။ ပိုေမ် ၁၈၊ ပိုေမ် ွွဲ ( ) အရ ပငငေ်းဆ ိုပ ငေ်း ရံလျှင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒတာငေ်း  ံငွ  ်ရ  သမူ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င  ်ံ တငပ်ပဒတာငေ်း နံ ိုငသ်ည်။ 

 

အခန်ေး(၁၀) 
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ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသ ူသ ို  မဟိုတ ်အသ အမှတပ်ပြု အ ွ ွဲ့အစည်ေးအပ စ ်ဒလ ာက် ာေးပခငေ်းနငှ  ်

တာဝန်ဒပေးအပ်ပခငေ်း 

၂၀။ ဒရ ှေ့ဒနမ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးတွင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေး 

ဒရ ှေ့ဒနအပ စ ်တာဝနဒ်ပေးရန ်သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ တငပ်ပဒလျှာက် ာေးန ိုငသ်ည်။ 

၂၁။ ဒအာက်ပါပိုဂ္  လ်မ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးတွင ်ဒရ ှေ့ဒနမဟိုတ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးသအူပ စ ်တာဝနဒ်ပေးရန ်သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ တငပ်ပဒလျှာက် ာေးန ိုင ်သည်- 

(က) အစ ိုေးရအသ အမ တ်ပပ  တကကသ ိုလ်တစ ်ို ိုတွင ်ဥပဒေပညာသငယ်ူဒနသနူ င  ်ယငေ်းတကက သ ိုလ်တစ ်ို ိုမ  ဥပဒေ 

 ွွဲှေ့ရရ  မပီေးသ၊ူ 

( ) ဥပဒေ ွွဲှေ့ မရရ  ဒသာ်လည်ေး တရာေးစရီငဒ်ရေးလိုပ်ငနေ်း၊ ဥပဒေန င သ်က်ဆ ိုငဒ်သာ လိုပ်ငနေ်း သ ို  မဟိုတ်  ံိုေးဌာနမ ာေးတွင ်

အဒတွှေ့အကကံ ရ  သ။ူ 

၂၂။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ န င  ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်ရန ်သဒ ာတူညီ ာေးသည  ်အ ွွဲှေ့ 

အစည်ေးတစ ်ို ိုသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမ ာေးတွင ်အသ အမ တ်ပပ  အ ွွဲှေ့အစည်ေး အပ စ ်

ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်န ိုငရ်န ်သက်ဆ ိုငသ်ည ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သ ို   သတ်မ တ်  က် မ ာေးန င အ်ညီ 

ဒလျှာက် ာေးန ိုငသ်ည်။ 

၂၃။ သက်ဆ ိုငသ်ည ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ပိုေမ် ၂၂ အရ ဒလျှာက် ာေး  က်က ို စ စစမ်ပီေး 

သက်ဆ ိုငသ်ည ် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င သ် ို   သဒ ာ ာေးမ တ်  က်ပ င  ်တငပ်ပ ရမည်။ 

၂၄။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသနူ င  ်အသ အမ တ်ပပ  အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးသည် ဤဥပဒေပါ ပပဋ္ဌာနေ်း  က်န င  ်

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူပပ ဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေး၏ စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို လ ိုက်နာရမည်။ 

 

အခန်ေး(၁၁) 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်းမျာေး 

၂၅။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသသူည်   နေ်းသ မ်ေးပ ငေ်း သ ို  မဟိုတ်  မ်ေးဆီေးပ ငေ်း ရံသနူ င  ်ပတ်သက်၍ - 

(က) ရွဲစ နေ်း သ ို  မဟိုတ် အပ ာေးတစဒ်နရာ၌   နေ်းသ မ်ေးပ ငေ်း သ ို  မဟိုတ်  မ်ေးဆီေးပ ငေ်း  ရံသ၏ူ မ သာေးစိုမ ာေးက ို 

အသ ဒပေးအဒကကာငေ်းကကာေးပ ငေ်းန င  ်လ ိုအပ်ပါက ဤဥပဒေန င အ်ညီ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးန ိုငရ်န ်

ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) တရာေး ံို ေးတွင ်   ပ်မ န   ်ဒတာငေ်း သံည ်အ ါတွငပ် စဒ်စ၊    ပ်မ န  ပ် င  ်ဆက်လက်   ပ်ဒန ာင ်ရံသည ်အ ါတွင ်ပ စဒ်စ 

 ို ဒံ  ပန ိုငဒ်ရေးအတွက် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရမည်။ 

(ဂ) တရာေးစွွဲတငမ်ည ် ရွဲတပ် ွွဲ ှေ့ သ ို  မဟိုတ ်သက်ဆ ိုငရ်ာအ ွွဲှေ့အစည်ေးက စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးရာတွငပ် စဒ်စ၊ စ စစ ်ဒဆာငရွ်က် 

ရာတွငပ် စဒ်စ  ို ဒံ  ပန ိုငဒ်ရေးအတွက် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရမည်။ 

(ဃ) တရာေး ံို ေးတွင ်အမှုစစဒ်ဆေးဆွဲ ကာလအတွငေ်း လ ိုအပ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရမည်။ 
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၂၆။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသသူည် ပပစေ်ဏ ် မ တ် ရံဒသာ တရာေး နံ င ပ်တ်သက်၍- 

(က) အယူ မံှု၊ ပပငဆ်ငမ်ှုန င  ်အဒ ွဒ ွဒလျှာက် ာေးမှုမ ာေးတွင ်လ ိုအပ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ ဒပေးရမည။် 

( ) အ   ပ်စ နေ်း၊ အက ဉေးဒ ာင ်သ ို  မဟိုတ် စ ိုက်ပ   ေးဒရေး၊ ဒမွေးပမ ဒရေး၊ ကိုန ်ိုတ်လိုပ်ဒရေးန င  ်သက်ဒမွေးပညာသင ်

စ နေ်းမ ာေးသ ို   အပ ို   ရံသမူ ာေးရ  ိုက်သည ် သက်သာ ငွ  ်အရပ်ရပ်အတွက် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေး ရမည်။ 

၂၇။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသသူည် စွပ်စွွဲပ ငေ်း၊ တရာေးစွွဲဆ ိုပ ငေ်း၊ ပပစေ်ဏ ် မ တ်ပ ငေ်း၊ အက ဉေး  ပ ငေ်း 

 ရံသနူ င ပ်တ်သက်၍- 

(က) န ိုငင်သံာေးပ စဒ်သာ်လည်ေး ဆက်သယွ်ဒပပာဆ ိုရာ၌  ာသာစကာေး အ က်အ ွဲရ  လျှင ် ာသာစကာေး 

နာေးလည်သမူ တစဆ်င  ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) န ိုငင်ပံ ာေးသာေးပ စလ်ျှင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူရရ  န ိုငဒ်ကကာငေ်း စကာေးပပနမ် တစဆ်င  ်ရ ငေ်းလငေ်းဒပပာကကာေးပ ငေ်း၊ 

န ိုငင်ပံ ာေးဒရေးဝနက်ကီေးဌာနမ တစဆ်င  ်သက်ဆ ိုငရ်ာဒကာငစ်စဝ်န ်ံို ေး သ ို  မဟိုတ် သ ံံိုေးသ ို   ဒန ာင် ဒန ေးမှုမရ   ွဲ 

အဒကကာငေ်းကကာေးပ ငေ်းပပ ရမည်။ 

(ဂ) မသနစ်ွမ်ေးသပူ စလ်ျှင ်၎ငေ်း၏ က ိုယ်အမူရာ သ ို  မဟိုတ် ဒပ ဟန၊် လက်ဟန၊် လက်သဒကေတပပ  ာသာစကာေး၊ 

လက်စမ်ေးစာဒပက ို နာေးလည်သ ရ  သမူ တစဆ်င  ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၂၈။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရာတွင ်ရပ်ရွာဒအေး  မ်ေးသာယာဒရေးန င  ်တရာေးဥပဒေစ ိုေးမ ိုေးဒရေးတ ို  က ို 

မ    ိုက်ဒစရနလ်ည်ေးဒကာငေ်း၊ ဥပဒေန င အ်ညီ ရပ ိုင ်ငွ မ် ာေး မဆံိုေး ှု ံေးဒစရနလ်ည်ေးဒကာငေ်း အဒလေး ာေး ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၂၉။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရာတွင ် ူေးပ ာေးသည ် အဒကကာငေ်းအရာတစ ်ို ိုဒကကာင  ်အကူအညီ ဒတာငေ်း လံာသည ် 

ပပစမ်ှုန င ဆ် ိုငဒ်သာ သက်ဒသက ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရမည်။ 

၃၀။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးသည် မ မ ဒဆာငရွ်က်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူပပ ပ ငေ်း 

က စစရပ်မ ာေးက ို သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င သ် ို   သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င  ်အညီ 

တငပ်ပရမည်။ 

၃၁။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒတာငေ်း  ံငွ် ရ  သမူ ာေးအနက် 

ကဒလေးသငူယ်၊ မသနစ်ွမ်ေးသ၊ူ အမ   ေးသမီေး၊  ို အံာေးက ဆငေ်းမှုဒရာဂါန င  ်အပ ာေးကူေးစက်ပမနဒ်ရာဂါ  စံာေးဒနရသမူ ာေးက ို 

ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူရရ  ရန ်ဦေးစာေးဒပေးဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၃၂။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးရန ်ဆံိုေးပ တ်ပါက 

တရာေးစွွဲမတငမ်ီန င  ်တရာေးစွွဲတငမ်ပီေးဒနာက် မူလ ံိုေးတွငပ် စဒ်စ၊ အ က် ံိုေးအဆင ဆ်င တ်ွငပ် စဒ်စ စွပ်စွွဲ ရံသ၊ူ 

ပပစမ်ှုက  ေးလွန ်ရံပ ငေ်းဒကကာင  ်နစန်ာသနူ င  ်ပပစမ်ှုန င သ်က်ဆ ိုငဒ်သာ သက်ဒသမ ာေးအတွက် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူဒပေးရန ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသတူစဦ်ေးဦေးအာေး တာဝနဒ်ပေး န  အ်ပ်ရမည်။ စပ်ွစွွဲ 

 ရံသတူစဦ်ေး က်ပ ိုပါက လ ိုအပ်လျှင ်ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က ို  န  အ်ပ်တာဝနဒ်ပေးန ိုင ်သည်။ 
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အခန်ေး(၁၂) 

ဘဏ္ဍာဒရေး 

၃၃။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ 

အဆင ဆ်င အ်တွက် လ ိုအပ်ဒသာ  ဏ္ဍာဒငအွရ အသံိုေးစာရငေ်းမ ာေးက ို ပပည်ဒ ာငစ်ို၏ န စစ်ဉ ဏ္ဍာဒငအွရ 

အသံိုေးဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေကကမ်ေးတွင ် ည ်သငွေ်းတငပ်ပန ိုငရ်န ်ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးလွှတ်ဒတာ်   ပ်သ ို   တငပ်ပရမည်။ 

၃၄။ (က) ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ပပည်ပမ ပိုဂ္  လ ်သ ို  မဟိုတ် တရာေးဝင ်

အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ လ ေါနေ်းဒငမွ ာေး သ ို  မဟိုတ ်ပစစည်ေးမ ာေးက ိုလည်ေးဒကာငေ်း၊ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အက ူဒပေးဒရေး 

အ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င သ်ည် ပပည်တွငေ်းမ ပိုဂ္  လ် သ ို  မဟိုတ် တရာေးဝငအ် ွွဲ ှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ လ ေါနေ်းဒငမွ ာေး သ ို  မဟိုတ ်

ပစစည်ေးမ ာေးက ိုလည်ေးဒကာငေ်း စ စစလ်က် နံ ိုငသ်ည်။ 

( ) လက် ရံရ  ဒသာ အလ ဒငနွ င  ်ပစစည်ေးမ ာေးအာေး အဆင ဆ်င တ်ငပ်ပမပီေး အ ွွဲှေ့ ပ ိုငစ်ာရငေ်း၌ လိုပ် ံိုေးလိုပ်နည်ေးန င  ်အညီ 

 ည ်သငွေ်းဒ ာ်ပပရမည်။ 

၃၅။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င သ်ည်- 

(က)  ဏ္ဍာဒငသွံိုေးစွွဲရာတွင ်တည်ဆွဲ ဏ္ဍာဒရေး စည်ေးမ ဉေးစည်ေးကမ်ေးန င အ်ညီ သံိုေးစွွဲမပီေးစာရငေ်းဇယာေးမ တ်တမ်ေး မ ာေးက ို 

ဒစတနာရ ငန် င  ်အမ ာေးပပည်သတူ ို    ငသ်ာပမငသ်ာ ရ  ဒစရန ်ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

( ) သက်ဆ ိုငရ်ာ စာရငေ်း ံို ေး၏ သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ စစဒ်ဆေးမှုက ို  ယံူရမည်။ 

၃၆။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င တ်ွင ်တာဝနဒ်ပေးအပ်ပ ငေ်း ရံသည ် န ိုငင်ံ ဝန ်မ်ေး မဟိုတ်ဒသာ 

ပိုဂ္  လ်မ ာေး၊ ယငေ်းအ ွွဲှေ့၏ အကကံဒပေးပိုဂ္  လ်မ ာေး၊ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ ဒပေးသမူ ာေးအတွက်   ီေးပမ င ဒ်ငနွ င  ်

စရ တ်မ ာေးက ို ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က ပပည်ဒ ာငစ်ို တရာေးလွှတ်ဒတာ်   ပ်၏ 

သဒ ာတူညီ  က်ပ င  ်သတ်မ တ်ဒပေးရမည်။ 

 

အခန်ေး(၁၃) 

ဥပဒေအဒ ာကအ်ကဒူပေးသမူျာေးအာေး ကကီေးကကပ်ပခငေ်း 

၃၇။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည်- 

(က) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးန င  ်စပ်လ ဉေး၍ ဥပဒေ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးအာေး အသ  

အမ တ်ပပ လွှာ ဒပေးအပ်ရာတွင ်လ ိုအပ်ဒသာ စည်ေးကမ်ေး  က်မ ာေး သတ်မ တ် ာေးရ  ရမည်။ 

( ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးက ဥပဒေအဒ ာက်အကူဒတာငေ်း သံမူ ာေး ံမ  အ ဒကကေးဒင ွသ ို  မဟိုတ် 

အက   ေးအပမတ် တစစ်ံိုတစရ်ာ ဒတာငေ်း ပံ ငေ်းမရ  ဒစရန ်ကကီေးကကပ်ရမည်။ 

(ဂ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာအဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးက ို အဂတ လ ိုကစ်ာေးမှုမရ  ဒစရန ်ကကီေးကကပ်ရမည်။ 
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(ဃ) ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးက ပိုေ ်ွွဲ (က)၊ ပိုေမ် ွွဲ ( ) န င  ်ပိုေမ် ွွဲ (ဂ) တ ို  ပါ အ  က် တစရ်ပ်ရပ်က ို 

ဒ ာက်  က်သည်ဟို သတငေ်းရရ  လျှင ်  ိုသအူာေး ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ ဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့က 

တာဝနဒ်ပေးအပ်ဒသာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င မ်  ပိုဂ္  လ်သံိုေးဦေး ပါဝငသ်ည ် အ ွွဲှေ့ ပ င  ်

စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးတငပ်ပဒစရမည်။ 

(င) ပိုေမ် ွွဲ (ဃ) ပါစံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေးဒပေါ်ဒပါက်  က်အရ ယငေ်းဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသအူာေး အဒရေးယူန ိုငရ်န ်

ဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

 

အခန်ေး(၁၄) 

အဒ ဒွ  ွ

၃၈။ တရာေး ံို ေး၊ ဥပဒေ ံိုေး၊ ပမနမ်ာန ိုငင်ရံွဲတပ် ွွဲ ှေ့၊ အက ဉေးဦေးစေီးဌာနန င  ်တရာေးစွွဲအ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးသည် ဥပဒေ ဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက်အကူ ဒတာငေ်း  ံငွ ရ်  သမူ ာေးအတွက် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူရရ  ရန ်သက်ဆ ိုငရ်ာ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ 

အဒ ာက် အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့မ ာေးန င  ်ပူေးဒပါငေ်းဒဆာငရွ်က်ရမည်။ 

၃၉။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးသမူ ာေးသည် မ မ က ိုယက်   ေးအတွက်ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်း၊ လိုပ်ငနေ်းဆ ိုငရ်ာ 

စည်ေးကမ်ေးဒ ာက်  က်ပ ငေ်းန င  ်တရာေးနည်ေးလမ်ေးတက  ဒဆာငရွ်က်သင သ်ည ်လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို 

ဒဆာငရွ်က်ပ ငေ်းမပပ ဒကကာငေ်း ဒပေါ်ဒပါက်လျှင ်သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င အ်ညီ စံိုစမ်ေးစစဒ်ဆေး အဒရေးယူပ ငေ်း ရံမည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၄၀။ ပပည်ဒ ာငစ်ိုဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေး 

အ ွွဲှေ့အဆင် ဆင် အတွက် လ ိုအပ်သည်  ဝန ်မ်ေး ွွဲ ှေ့စည်ေးပံိုဒရေးဆွွဲတငပ်ပ၍ ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးသကူကီေး    ပ်မ တစဆ်င်  

ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုေးရအ ွွဲှေ့၏ သဒ ာတူညီ  က်ပ င်   ွွဲှေ့စည်ေးဒဆာငရွ်က်န ိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၄၁။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့တွင ်ဤဥပဒေန င အ်ညီ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူ ဒပေးဒရေး 

လိုပ်ငနေ်းတာဝန ်မ်ေးဒဆာငဒ်နသည ် န ိုငင်ံ ဝန ်မ်ေးမဟိုတ်သကူ ို  ရာဇသတ်ကကီေး ပိုေမ် ၂၁ အရ ပပည်သူ   

ဝန ်မ်ေးပ စသ်ည်ဟို မ တ်ယူရမည်။ 

၄၂။ သက်ဆ ိုငရ်ာအစ ိုေးရဌာန၊ အစ ိုေးရအ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေးသည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့ အဆင ဆ်င က် 

ဤဥပဒေအရ လ ိုအပ်ဒသာ အကူအညီမ ာေး ဒတာငေ်း လံာလျှင ်အကူအညီဒပေးရမည်။ 

၄၃။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဆငေ်းရွဲနမွ်ေးပါေးသမူ ာေး၊ ကဒလေးသငူယ်မ ာေး၊ အမ   ေးသမီေး 

န င  ်မသနစ်ွမ်ေးသမူ ာေး၏ အ ငွ အ်ဒရေးန င စ်ပ်လ ဉေး၍ လ ိုအပ်လျှငစ်ာ ျွနဒ်တာ်အမ န   ်ဒလျှာက် ာေးရာ၌ 

အကူအညီဒပေးရမည်။ 
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၄၄။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာကအ်ကူဒပေးဒရေး 

အ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င ၏် လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို စ စစသ်ံိုေးသပ်န ိုငရ်န ်ယငေ်းတ ို   ံမ  လိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်မှု အစရီင ်စံာမ ာေးက ို 

ဒတာငေ်းယူန ိုငသ်ည်။ 

၄၅။ ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် ဥပဒေအဒ ာက်အကူ ဒပေးဒရေးဆ ိုငရ်ာ 

လိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်မှု အစရီင ်စံာက ို ပပည်ဒ ာငစ်ိုလွှတ်ဒတာ်န င  ်ပပည်ဒ ာငစ်ိုအစ ိုေးရအ ွွဲှေ့တ ို   ံ ဒပ ာက်လ တစက်က မ် 

တငပ်ပရမည်။ 

၄၆။ ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့အဆင ဆ်င သ်ည် အစည်ေးအဒဝေးမ ာေးက ို သတ်မ တ်  က်မ ာေးန င  ်အညီ 

က ငေ်းပရမည်။ 

၄၇။ ဤဥပဒေသည် မ မ တ ို  အစအီစဉပ င်  ဥပဒေအကူအညီဒပေးဒရေးလိုပ်ငနေ်း လိုပ်ဒဆာငဒ်နဒသာ ပိုဂ္  လ်၊ အ ွွဲှေ့အစည်ေးမ ာေး၏ 

လိုပ်ငနေ်းဒဆာငရွ်က်  က်မ ာေးအဒပေါ် အဟန်  အတာေးမပ စဒ်စရ။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

၄၈။ ဤဥပဒေပါ လိုပ်ငနေ်းမ ာေးက ို အဒကာငအ် ည်ဒ ာ ်ဒဆာငရွ်က်ရာတွင-် 

(က) ပပည်ဒ ာငစ်ိုတရာေးလွှတ်ဒတာ်   ပ်သည် နည်ေးဥပဒေမ ာေး၊ စည်ေးမ ဉေးန င် စည်ေးကမ်ေးမ ာေးက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

( ) ပပည်ဒ ာငစ်ို ဥပဒေဆ ိုငရ်ာ အဒ ာက်အကူဒပေးဒရေးအ ွွဲှေ့သည် အမ န  ဒ်ကကာ်ပငာစာ၊ အမ န  ၊် ညွှနက်ကာေး  က်န င  ်

လိုပ် ံိုေးလိုပ်နည်ေးမ ာေးက ို  ိုတ်ပပနန် ိုငသ်ည်။ 

<ပပငဆ်င ်26.05.2017> 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုသမမတ ပမနမ်ာန ိုငင်ဒံတာ်  ွွဲှေ့စည်ေးပံိုအဒပ  ဥံပဒေအရ ကျွန်ိုပ်လက်မ တ်ဒရေး  ိုေးသည်။ 

 

(ပံို) သ နေ်းစ န ်

န ိုငင်ဒံတာ်သမမတ 

ပပည်ဒ ာငစ်ိုသမမတပမနမ်ာန ိုငင်ဒံတာ် 


