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နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 

လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒ 

 ( နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ ဥပ ဒအမှတ်၊ ၅/၂၀၀၅ ) 

၁၃၆၇ ခနှစ်၊ တာ်သလင်းလဆန်း ၁၁ ရက် 

( ၂၀၀၅ ခနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ) 

 

နိင်င တာ် အးချမး်သာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည် အာက်ပါဥပ ဒကိ 

ြပ ာန်းလိက်သည။် 

အခန်း(၁) 

အမည်၊ စီရင်ပိင်ခွင ့နှ်င့် အဓိပ္ပာယ် ဖာ်ြပချက် 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ လူကန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် ရးဥပ ဒဟ ခ တွင် စရမည်။ 

၂။ ဤဥပ ဒအရ အ ရးယူနိင် သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ မည်သူမဆိ ြပညတ်ွငး်တငွ် သိမ့ဟတ် 

ြမန်မာနိင်င၏ တည်ဆဲဥပ ဒအရ မှတ်ပတင်ထား သာ ရ ယာဉ်နှင့် လယာဉ်တစ်ခခ ပ တွင် 

ကျူးလွနလ်င်ြဖစ် စ၊ ြမန်မာနိင်ငသား သိမ့ဟတ် ြမန်မာနိင်ငတွင် အမဲတမ်း နထိင်သည်။ 

နိင်ငြခားသားက ြပည်ပတွင်ကျူးလွန်လင်ြဖစ် စ ဤဥပ ဒအရ စီရင်ပိင်ခွင ့်ရှိ စရမည်။ 

၃။ ဤဥပ ဒတွင်ပါရှိ သာ စကားရပ်များသည် ဖာ်ြပပါအတိင်း အဓိပ္ပာယ်သက် ရာက် စ 

ရမည ်- 

 (က) လူကနက်းူမဆသိညမ်ာှ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် အြခားတစ်ဦးတစ် ယာက်ကိ 

ထိသူ၏ သ ဘာတူညီချက်ရှိသည်ြဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ ခါင်းပြဖတ်ြခင်းြပုရန် 

အလိင့ှာ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိြပုလပ် ပီး လူများကိ သိမ်းသွင်းစ ဆာင်း 

ြခင်း၊ သယ်ယူပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လဲ ြပာင်းြခင်း၊ ရာင်းချြခင်း၊ ၀ယ်ယူြခင်း၊ 

ငှားရမ်းြခင်း၊ ခိလခွင ့် ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခြခင်းကိဆိသည် - 
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  (၁) ခိမ်း ြခာက်ြခင်း၊ အင်အားသးြခင်း သိမ့ဟတ် အြခားနည်းြဖင့် 

အနိင်အထက်ြပုြခင်း၊ 

  (၂) သွး ဆာင် ခ ယူြခင်း၊ 

  (၃) လိမလ်ည်ြခင်း၊ 

  (၄) လှည့်ြဖားြခင်း၊ 

  (၅) အခွင ့်အာဏာကိ အလွဲသးစားြပုြခင်း သိမ့ဟတ် ဘ၀ရပ်တည်ရန် 

ခက်ခဲ န သာ အ ြခအ နကိ အလွဲသးစားြပုြခင်း၊ 

  (၆) တစ်ဦးတစ် ယာက်အ ပ  ချုပ်ကိင်နိင် သာသူ၏ သ ဘာတူညီချက်ရရှိရန ်

ငွ ကး သိမ့ဟတ် အကျိုးအြမတ်ကိ ပးြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခရယြူခင်း။ 

   ရှင်းလင်းချက် (၁)။ ခါင်းပြဖတ်ြခင်း ဆိရာတွင် ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် 

အြခားသူတစ်ဦးတစ် ယာက်အား ြပည့်တန်ဆာ 

ြပုြခင်း၊ အြခားတစ်နည်းနည်းြဖင့် ကာမဆိင်ရာကိစ 

ြပုလပ်ြခင်း၊ အဓမ္မအလပ် ခိင်း စြခင်း၊ အဓမ္မ 

၀န် ဆာင်မ ပး စြခင်း၊ ကန်ြပုြခင်း၊ ကျးကန ်

ကဲ့သိ ့ ခိင်း စြခင်း၊ ကးမီြဖင့ ် နှာင်ဖွဲ ခ့ိင်း စြခင်း 

ကိ ြဖစ် စ၊ သူတစ်ပါး ခန္ဓာကိယ်၏ အစိတ်အပိင်း 

အား ထတ်ယဖူယ်ရှားြခင်း၊ ရာင်းချြခင်းကိ 

ြဖစ် စြပုရာမ ှ ငွ ကးကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ 

အကျိုးအြမတ် တစ်စတစ်ရာကိ သာ်လည်း ကာင်း 

လက်ခရယြူခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခရယူရန ်

သ ဘာတူြခင်း ပါ ၀င်သည်။ 
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   ရှင်းလင်းချက် (၂)။ ြပည့်တန်ဆာြပုြခင်း ဆိသည်မှာ ငွ ကး၊ 

အကျိုးအြမတ် သိမ့ဟတ် အြခားအဖိးစားနား 

တစ်ခခအတွက် ကာမစပ်ယှက်ရန ် သိမ့ဟတ် 

ကာမရာဂစိတ် ပ ပါက်ရန်အလိင့ှာ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိ 

အြခားတစ်ဦးက တစ်စတစ်ရာြပုလပ်ြခင်း၊ 

အသးြပုြခင်း၊ ဆက်ဆြခင်း သိမ့ဟတ် အစီအစဉ် 

ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်းကိဆိသည။် 

   ရှင်းလင်းချက်(၃)။ ကး မီြဖင့် နှာင်ဖဲွ ခိ့င်း စြခင်း ဆိသညမှ်ာ ကးမီ 

အတွက် ပးဆပ်သည့်အ နြဖင့်ြဖစ် စ၊ ကးမီ 

အတွက် အာမခ ပးသည့် အ နြဖင့်ြဖစ် စ အလပ်လပ် 

ကိင် ပးရမည့်ကာလနှင့ ် လပ်ငန်းအမျိုးအစား 

တိကျမမရှိဘ ဲ သိမ့ဟတ်  ကးမီ ကျသည်အထိ 

သင့် လျာ်သည့် လပ်အားတန်ဖိးကိ သတ်မှတ်ချက် 

မရှိဘဲ အလပ်လပ်ကိင် ပး စြခင်း သိမ့ဟတ် 

၀န် ဆာင်မ ပး စြခင်းကိဆိသည။် 

 (ခ) ညစ်ညမ်းသည့်ပြပသြခင်း ဆိသည်မှာ ကာမရာဂစိတ်နိးက စရန်အလိင့ှာ ဖိမ 

ဆက်ဆမကိြဖစ် စ၊ ပဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ လိင်အဂါအစိတ်အပိင်းကိြဖစ် စ 

ကိယ်တိင်ြပသြခင်း၊ အမူအရာြပုလပ်ြပသြခင်း၊ ပနှိပ်ထတ် ဝြခင်း၊ ရပ်ရှင်ရိက်ကူး 

ြပသြခင်း သိမ့ဟတ် ခတ်မီနည်းပညာတစ်ရပ်ရပ်အသးြပု၍ ြပသြခင်းကိဆိသည။် 

 (ဂ) လူကနက်ူးခရသူ  ဆိသည်မာှ လူကနက်ူးမကျူးလွန်ခရသူကိ ဆိလိသည်။ 

 (ဃ) ဂိဏ်းအဖွဲ  ့ကျူးလွန်သူအပ်စ ဆိသည်မာှ ငွ ကးသိမ့ဟတ် ပစ္စည်းနှင့် 

စပ်လျဉ်းသည့် အကျိုးအြမတ်တစ်စတစ်ရာကိ တိက်ရိက်ြဖစ် စ၊ သွယ်ဝိက်၍ြဖစ် စ 
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ရရှိရန ် အလိင့ာှ ကီး လး သာြပစ်မက ိ ကျူးလွနရ်န ် လူသးဦးနှင့်အထက်ပါ၀င၍် 

အချိန်ကာလတစ်ခအတွက် ပစတကျ ဖွဲ စ့ည်းထား သာ အပ်စကိ ဆိသည်။ 

  ရှင်းလင်းချက်။ ပစတကျဖွဲ စ့ည်းထား သာအပ်စ ဆိသည်မာှ ြပစ်မကိ 

လတ်တ လာကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက်မဲ ့ ကုရာကျပနး် 

ဖွဲ စ့ည်းထားြခင်းမဟတ်ဘဲ ြပစ်မကျူးလွန်ရန် ရည်ရွယ်ချက် 

ြဖင့် ပစတကျ ကိုတင်ဖွဲ စ့ည်းထားသည့်အပ်စကိ ဆိသည်။ 

ယင်းသိ ့ဖွဲ စ့ညး်ရာတငွ် အဖွဲ ၀့င်များ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များ၊ 

အဖွဲ၀င်အြဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိင်ခွင ့န်ှင့် အပ်စတိးချဲ  ့

ဖွဲ စ့ည်းမအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ နည်းလမ်းတကျ 

ရှိရနမ်လိ။ 

 (င) ကီး လး သာြပစ်မ ဆိသည်မှာ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ ထာင်ဒဏ် 

လးနှစ်နှင့်အထက် ြပစ်ဒဏ်ထိက်သည့် ြပစ်မကိ ဆိသည်။ 

 (စ) နိင်ငြဖတ် ကျာ်မခင်း ဆိသည်မာှ တစ်နိင်ငထက်ပိ သာ နိင်ငများတွင် 

ကျူးလွန် သာ ြပစ်မကိ သာ်လညး် ကာငး်၊ နိင်ငတစ်ခတွင် ကျူးလွနထ်ား သာ 

ြပစ်မ၏အ ရးကီး သာ အစိတ်အပိင်းများကိ အြခားနိင်ငတစ်ခခတွင် 

ြပင်ဆင်ြခင်း၊ စီမြခငး်၊ ညန်ကားြခင်း သိမ့ဟတ် ထိန်းချုပ်ြခင်းြပု သာ 

ြပစ်မကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ ြပစ်မကျူးလွနသ်ူများသည ် အြခားနိင်ငတစ်ခခ၏ 

ဂိဏ်းဖွဲ က့ျူးလွနသ်ူအပစ်တွင် ပါ၀င်ြခင်းနငှ့် နိင်ငတစ်ခတွင် ြပစ်မကျူးလွနရ်ာ၌ 

အြခားနိင်ငတစ်ခခကိ ထိခိက်နစ်နာ စ သာ ြပစ်မကိ သာ်လည်း ကာင်းဆိသည်။ 

 (ဆ) ထိန်းချုပ် ဖာ်ထတ်ြခင်း ဆိသည်မှာ တရားမ၀င် သာ သိမ့ဟတ် သကာမကင်း 

ဖွယ်ရာြဖစ် သာ ပစ္စည်း သိမ့ဟတ် လူပဂ္ဂ လ်ကိ ြမန်မာနိင်ငအတွင်း၌ြဖစ် စ၊ 

ြပည်ပနိင်ငတစ်ခခ၏ ပိင်နက်နယ် ြမအတွင်းသိြ့ဖစ် စ တင်သွင်းြခင်း၊ တင်ပိြ့ခင်း၊ 

၀င် ရာက်ြခင်း၊ ြဖတ်သနး်ြခငး် သိမ့ဟတ် ထွက်ခာွြခင်းတိက့ိ စစ် ဆး တွရ့ှိ 
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သည့်အခါ အဓိကကျူးလွန်သူများအား ဖာ်ထတ် အ ရးယူရန် အလိင့ာှ 

သက်ဆိင်ရာအာဏာပိင်၏ ခွင ့်ြပုချက်ြဖင့ ် ထိနး်ချုပ၍် ၄င်းတိ၏့အစီအစဉ် 

အတိင်းဆက်လက် ဆာင်ရွက် စသည့် နည်းစနစ်ကိဆိသည်။ 

 (ဇ) ပစ္စည်းဆိသည်မှာ မည်သည့်ပစြဖင့်မဆိ ြဒပရ်ှသိညြ်ဖစ် စ၊ မရှိသည်ြဖစ် စ၊ 

ထိ တွ၍့ ရနိင်သည်ြဖစ် စ၊ မရနိင်သည်ြဖစ် စ ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့် 

သက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းကိ သာ်လည်း ကာင်း၊ မ ရ ့ ြပာင်းနိင်သည့် ပစ္စည်းကိ 

သာ်လည်း ကာင်း ဆိသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် 

ပိင်ဆိင်ခငွ ့်ဆိင်ရာ တရား၀င်စာတမ်း အမှတ်အသား၊ လဲ ြပာင်းနိင် သာ 

စာချုပ်စာတမ်းနှင့် အကျိုးအြမတ်များပါ၀င်သည်။ 

 (စျ) ထာင်ဒဏ်တစ်သက် ဆိသည်မှာ ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး် ခရသူအား 

အကျဉ်း ထာင်၌ သဆးသည်အထိ ြပစ်ဒဏ်ကျခ စရန ် ချမှတ်သည့် 

ထာင်ဒဏ်ကိဆိသည။် 

 (ည) က လးသူငယ်ဆိသည်မှာ အသက် ၁၆နှစ ်မြပည့် သး သာသူကိဆိသည်။ 

 (ဋ) လူငယ်ဆိသည်မှာ အသက် ၁၆နှစ် ြပည့် ပီး အသက် ၁၈နှစ် မြပည့် သးသူကိ 

ဆိသည်။ 

 (ဌ) ဗဟိအဖွဲ ဆ့ိသည်မှာ ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ လူကနက်ူးမ တားဆီး 

ကာကွယ် ရးအဖွဲ က့ိ ဆိသည။် 
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အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်များ 

 

၄။ ဤဥပ ဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 (က) ြမန်မာလူမျိုးတိ၏့ တန်ဖိးထား စာင့် ရှာက်အပ် သာ အမျို းဂဏ်၊ ဇာတိဂဏ်ကိ 

ထိခိက်ပျက်ြပား စသည့် လူကန်ကူးမများအား အမျိုးသား ရးတာ၀န်တစ်ရပ် 

အြဖစ် တားဆီးကာကွယ် နှိမ်နင်းရန်၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးမများကိ တားဆီးကာကွယရ်ာတွင် အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီးများ၊ 

က လးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များအတွက် အ လးဂရြပု၍ ကာကွယ် 

စာင့် ရာှက်ရန၊် 

 (ဂ) လူကနက်ူးမကိ ကျူးလွန်သူများအား ထိ ရာက်ြမနဆ်န်စွာ စစမ်း ဖာ်ထတ် 

အ ရးယူနိင်ရန် ဥပ ဒနှင့်အညီ ြပင်းထန်ထိ ရာက်သည့ ် ြပစ်ဒဏ်များ 

ချမှတ်ြခင်းြဖင့် လူကနက်ူးမများ ထပ်မမြဖစ် ပ စ ရးအတွက် တားဆီး 

ကာကွယ်ရန်၊ 

 (ဃ) လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြမနမ်ာနိင်ငက လက်ခ 

ထား သာအြပည်ြပည်ဆိင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်အညီ အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ  ့

အစည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာအဖွဲအ့စည်းများ၊ အစိးရအချင်းချငး်၊ အစိးရအဖွဲ  ့

အစည်းအချင်းချင်း၊ ဖွဲ စ့ညး်ထား သာ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အစိးရ မဟတ် သာ 

အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ရန၊် 

 (င) လူကန်ကူးခရသူများကိ ကယ်ဆယ် ရး၊ ြပန်လည်လက်ခ ရး၊ 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရး၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့် လူအ့သိင်းအဝိင်းအတွင်း 

ြပန်လည ်၀င်ဆ့ ပါင်းစည်း ရးလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်ရန်။ 
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အခန်း (၃) 

ဗဟိအဖဲွ  ့ဖဲွ စ့ည်းြခင်းနှင့် လပ်ငန်းတာ၀န်များ 

 

၅။ (က) အစိးရအဖွဲ သ့ည ်လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးဗဟိအဖွဲ က့ိ ြပည်ထဲ ရး၀န်ကီး 

ဌာန ၀န်ကီးက ဥက္က အြဖစ်လည်း ကာင်း၊ ြပည်ထဲ ရး၀န်ကီးဌာန 

ဒတိယ၀န်ကီး၊ လူမ၀န်ထမ်းကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး၀န်ကီး 

ဌာန ဒတိယ၀န်ကီးနှင့် ဒတယိ ရှ ့ နချုပတ်ိက့ ဒတိယဌက္က များအြဖစ 

လည်း ကာင်း၊ ြမန်မာနိင်ငရဲတပ်ဖွဲ  ့ ရဲချုပ်က အတွင်း ရးမှူးအြဖစ်လည်း ကာင်း 

အာက်ပါ ပဂ္ဂိုလ်များအနက်မှ သင့် တာ်သူများအား အဖွဲ ၀့င်များအြဖစ် 

လည်း ကာင်း ပါ၀င် စလျက ်ဖွဲ စ့ည်းရမည် - 

  (၁) သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန အဖွဲ အ့စည်းများမှ အကီးအကဲများ၊ 

  (၂) အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများမှ ကိယ်စားလှယ်များ၊ 

  (၃) သက်ဆငိရ်ာ ကမ်းကျင်သူပညာရှင်များ။ 

 (ခ) ဗဟိအဖွဲ  ့ ဥက္က သည် လိအပ်ပါက အဖွဲ ၀့င်များအနက်မှ သင့် လျာ်သူကိ 

တွဲဖက်အတွင်း ရးမှူ းအြဖစ် တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။ 

၆။ ဗဟိအဖွဲ ၏့ လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 (က) လူကနက်ူးမ တားဆီးကာကွယ် ရးဆိင်ရာ နိင်င တာ်၏ မူဝါဒနှင့် လပ်ငန်းစဉ်များ 

ချမှတ်နိင်ရန် အစိးရအဖွဲသ့ိအ့ကြပုတင်ြပြခင်း၊ 

 (ခ) မိမိ၏ လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်မည့် လိအပ် သာ 

လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျား ဖွဲ စ့ည်း၍ လပ်ငန်းတာ၀န်များ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ်လူကနက်ူးမတားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ  ့

အဆင့်ဆင့်ကိ ဖွဲ စ့ည်း ပီး ယင်းတိ၏့ လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ သတ်မှတ် ပးြခင်း၊ 
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 (ဃ) လူကနက်ူးမ ကိုတင်တားဆီးကာကွယ် ရးကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာငရ်ွက် 

နိင် ရးအတွက် သ တသနလပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် ကမ်းကျင်သူများ 

ပါ ၀င် သာအဖွဲ မ့ျားဖွဲ စ့ည်း၍ တာ၀န် ပးအပ်ြခင်း၊ ကီးကပက်ပွ်ကဲြခင်း၊ 

 (င) လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သည့် အ ြခခ 

အချက်အလက်များရရှိနိင် ရးအတွက် လ့လာစိစစ် ရးအဖွဲ န့ှင့် အကဲြဖတ်အဖွဲ  ့

တိက့ိ လိအပ်သည့ ် ကမ်းကျင်သူများပါ၀င်၍ က အလိက် ဖွဲ စ့ည်းတာ၀န် 

ပးအပ်ြခင်း၊ 

 (စ) လူကန်ကူးခရသူများကိ ကယ်ဆယ် ရး၊ ြပန်လည်လက်ခ ရး၊ ကာကွယ် 

စာင့် ရာှက် ရး၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးနှင့် လူမအသိင်းအဝိင်းအတွင်း 

ြပန်လည်၀င်ဆ့ ပါင်းစည်း ရးလပ်ငန်းများအတွက် လိအပ် သာအစီအစဉ်များကိ 

ချမှတ် ပးြခင်း၊ 

 (ဆ) လူကနက်ူးမတားဆီးကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများ၊ လူကန်ကူးခရသူများကိ ကာကွယ် 

စာင့် ရာှက် ရးနှင့် အကူအညီ ပး ရးလပ်ငန်းများ၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့ ်

ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းများနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်လင် အြပည်ြပည် 

ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ြပည်ပနိင်ငများ၊ 

ြပည်တွင်းြပည်ပရှိ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့ ် ဆက်သွယ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ အကူအညီရယူြခင်း၊ 

 (ဇ) ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာ ပစ္စည်းများကိ 

သက် သခပစ္စည်းအြဖစ် သိမ်းဆည်း ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်သလိ 

ညန်ကားြခင်း၊ 

 (စျ) ဤဥပ ဒအရ သက် သခအြဖစ် သိမ်းဆည်း သာြပစ်မနှင့် သက်ဆိင်သည့် 

မ ရမ့ ြပာင်းနိင် သာပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက ၀ရမ်းကပ် 

ချိပ်ပိတ်ထားရန် ညန်ကားြခင်း၊ တရားစွဲဆိသည့် ြပစ်မတငွ ် သက်ဆငိရ်ာ 
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တရားရးက ချမှတ် သာ အပီးသတ ် ဆးြဖတ်ချက်နှင့်အညီ လိအပ်သလိ 

စီမခန ့ခ်ွဲြခင်း၊ 

 (ည) ဤဥပ ဒအရ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်မူများကိ အစိးရအဖွဲ သ့ိ ့

အခါအား လျာ်စွာ အစီရင်ခြခင်း။ 

 (ဋ) လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အစိးရအဖွဲ က့ အခါအား လျာ်စွာ 

ပးအပ်သည့် လပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၇။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးလပ်ငန်းကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်နိင်ရန် အာက်ပါလပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားကိ သင့် လျာ်သည့်ပဂ္ဂ လ်များအြဖင့် ဖွဲ စ့ည်းရမည့် 

အြပင် အြခားလိအပ် သာ လပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားကိလည်း ဖွဲ စ့ည်းနိင်သည် - 

 (က) ြပည်ထဲ ရး၀န်ကီးဌာန ဒတိယ၀န် ကီးဦး ဆာင် သာ လူကန်ကူးမတားဆီး 

ကာကွယ် ရးနှင့် လူကန်ကူးခရသူများအား အကာအကွယ် ပး ရးလပ်ငန်းအဖွဲ ၊့ 

 (ခ) ဒတိယ ရှ ့ နချုပ်ဦး ဆာင် သာ ဥပ ဒ ရးရာနှင့် တရားစွဲဆိ ရးဆိင်ရာ 

လပင်န်းအဖွဲ ၊့ 

 (ဂ) လူမ၀န်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရးနှင့် ြပန်လည် နရာချထား ရး၀န်ကီးဌာန 

ဒတိယ၀န်ကီး ဦး ဆာင် သာ လူကန်ကူးခရသူများအား ြပန်လည်လက်ခ ရး၊ 

ြပန်လည်၀င်ဆ့ ပါင်းစည်း ရးနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငနး်အဖွဲ ။့ 

 

အခန်း (၄) 

လပ်ငန်းအဖဲွမ့ျား၏လပ်ငန်းတာ၀န်များ 

 

၈။ လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးနှင့် လူကန်ကူးခရသူများအား အကာအကွယ် ပး ရး 

လပင်န်းအဖွဲ၏့ လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 
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 (က) လူကနက်ူးမ ကိုတင်တားဆီးကာကွယ် ရးလပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ 

ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် ဗဟိအဖွဲက့ အတည်ြပုထား သာ စီမချက်များနှင့်အညီ 

လပ်ငန်းအဖွဲ ခ့ွဲများ ဖွဲ စ့ည်း၍ အ ကာင်အထည် ဖာ ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးမ ကိုတင်တားဆီးကာကွယ် ရးအတွက် လူကနက်ူးမ အန္တရာယ်နှင့် 

နာက်ဆက်တွဲ ဆိးကျိုးများကိ အများြပည်သူသိ ့ အသိပညာ ပးြခင်းနှင့ ်

သတင်းြဖန ့်ချိြခင်းဆိင်ရာ လပ်ငန်းများကိ ထိ ရာက်စွာ ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) လူကနက်ူးမ တားဆီးကာကွယ် ရး အစီအစဉ်များချမှတ် ပီး ြပည်တွင်းြပည်ပ 

ကွနရ်က်ထူ ထာင ်ဆက်သွယ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ သတင်းဖလှယ်ြခင်း၊ 

 (ဃ) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ်လူကန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ  ့

အဆင့်ဆင့်နှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (င) လူကနက်ူးမများကိ ကိုတင်တားဆီးကာကွယ် ရးနငှ့် ထိ ရာက်ြမန်ဆနစ်ွာ 

စစမ်း ဖာ်ထတ်နိင် ရးအတွက် အထူး လ့ကျင ့်ထားသည့် တပဖ်ွဲ  ့ ထူ ထာင်နိင်ရန် 

ကီးကပ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (စ) လူကနက်ူးမများကိ စစမ်း ဖာ်ထတ်ရာတွင် လိအပ်ချက်အရ 

ထိနး်ချုပ် ဖာထ်တြ်ခင်း နည်းစနစ်ကိ အသးြပုနိင်ရန် တင်ြပလာသည့်အခါ 

စိစစ်ခွင ့ြ်ပုြခင်းနှင့် လိအပ်ပါက ြပည်ပနိင်ငများနှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဆ) လူကနက်ူးခရသူများ၊ အထူးသြဖင့် အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်နှင့ ်

လူငယ်များအား ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်းနှင့ ် အကူအညီ ပးြခင်းဆိင်ရာ 

လပ်ငန်းစဉ်များချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဇ) လူကနက်ူးခရ ပီး ြမန်မာနိင်ငတွင် ရာက်ရှိ နသည့် နိင်ငြခားသားများအား 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်းနငှ့် အကူအညီ ပးြခင်း 

ဆိင်ရာ လပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 (စျ) လူကန်ကူးခရသူများအား ကာကွယ် စာင့် ရာှက် ရးကိ တာ၀န်ယူ ဆာင်ရွက်မည့် 

ပဂ္ဂိုလ်များအား လိအပ်သည့် လ့ကျင ့်ပညာ ပးမများကိ စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ည) ဤ၍ပ ဒကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်နိင် ရးအတွက် 

သက်ဆငိရ်ာ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ 

အကူအညီကိ ရယူြခင်း၊ 

 (ဋ) အြပည်ြပည်ဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဒသဆိင်ရာအဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ဆက်သွယ် 

ပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်မ တိးြမင့် ရး၊ နှစ်နိင်င သိမ့ဟတ် နိင်ငများအကား 

သ ဘာတူညီချက်များ ချုပ်ဆိ ရးအတွက ်ဗဟိအဖွဲ သ့ိ ့ ထာက်ခတင်ြပြခင်း၊ 

 (ဌ) ဗဟိအဖွဲ က့ ပးအပ် သာ အြခားလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၉။ ဥပ ဒ ရးရာနှင့ ် တရားစွဲဆိ ရးဆိင်ရာလပ်ငနး်အဖွဲ ၏့ လပ်ငန်းတာ၀န်များမှာ 

အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည် - 

 (က) လူကနက်ူးမများကိ တားဆီးကာကွယ်ြခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူကန်ကူးခရသူအြဖစ် 

စိစစ်သတ်မှတ် ရးနှင့်  လူကနက်ူးခရသူများ၏ ဂဏ်သိက္ခာနှင့် လြခုမတိအ့တွက် 

သက်ဆငိသ်ည့် အချက်အလက်များ၏ လြခုမအဆင့်အတန်းသတ်မှတ် ရးအတွက် 

လိအပ်သည့်နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပ်နည်းများ၊ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့န်ှင့် 

ညန်ကားချက်များ၏ မူကမ်းများကိ ရးဆွဲ၍ ဗဟိအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပြခင်း၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးမကျူးလွန်သူများကိ ထိ ရာက်ြပင်းထန် သာ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်နိင်ရန် 

ဥပ ဒနှင့်အညီခိင်လ သာ အ ထာက်အထားများြဖင့် တရားစွဲဆိတင်ပိ ့ စ ရး 

အတွက် သက်ဆိင်ရာတရားစွဲအဖွဲအ့စည်းများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိမများတွင် လူကန်ကူးခရသူများနှင့် သက် သများ၏ 

လြခုမကိ ထိ ရာက်စွာ ကာကွယ် စာင့် ရာှက်မ ပးနိင် ရးအတွက် လိအပ်သည့ ်

အစီအစဉ်များ ချမတှ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 
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 (ဃ) နိင်ငြဖတ် ကျာ်မခင်းအြဖစ် ကျူးလွနသ်ည့် လူကန်ကူးမများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

နိင်ငအချင်းချင်း အကူအညီ ပးရန် သိမ့ဟတ် အကူအညီရယူရန် လိအပ်ပါက 

ဗဟိအဖွဲ သ့ိ ့တင်ြပြခင်း၊ 

 (င) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ်လူကန်ကူးမ တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ  ့

အဆင့်ဆင့်နှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (စ) ဤဥပ ဒအရ ထိ ရာက်စွာ အ ရးယူနိင် ရးအတွက် လိအပ် သာ 

သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့် စွမ်းရည်ြမင့်တင် ရးအစီအစဉ်များ ချမှတ၍် 

အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဆ) ဤဥပ ဒကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးအတွက် သက်ဆိငရ်ာ 

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ အကူအညီ 

ကိ ရယူြခင်း၊ 

 (ဇ) ဗဟိအဖွဲ က့ ပးအပ် သာ အြခားလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

၁၀။ လူကန်ကူးခရသူများကိ ြပန်လည်လက်ခ ရး၊ ြပန်လည်၀င်ဆ့ ပါင်းစည်း ရးနှင့် ြပန်လည် 

ထူ ထာင် ရးလပ်ငန်းအဖွဲ၏့ လပင်န်းတာ၀န်များမှာ အာက်ပါအတိင်းြဖစ်သည်။ 

 (က) လူကန်ကူးခရသူများအား ြပန်လည်လက်ခ ပီး ဇာတိ နရပ်သိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင် 

နိင်ရန် သက်ဆိင်ရာမိသားစ၏ အ ြခအ နကိ စစမ်းမြပုလပ်ြခင်း၊ 

ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ြခင်း၊ လူကန်ကူးခရသူတိအ့ား ယင်းတိ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ဆးစစ် ဆးြခင်း၊ နှစ်သိမ့် ဆွး နွး ပညာ ပးြခင်းနှင့် အြခားလိအပ် သာ 

ကူညီ ထာက်ပ့မ ပးြခင်းတိအ့တွက် သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ 

အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများနှင့် ညိနင်းပူး ပါင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ခ) လူကန်ကူးခရသူများအား ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးအတွက် ပညာ ရးနငှ့ ်

ကမး်ကျငမ် အ ြခခ သာ အသက် မးွ၀မ်း ကျာင်းပညာရရှိ ရး၊ အလပ်အကိင ်
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အခွင ့်အလမ်းများ ရရှိ ရးတိကိ့ စီမချက်များချမှတ်၍ အ ကာင်အထည် ဖာ် 

ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဂ) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ်လူကန်ကူးမ၊ တားဆီးကာကွယ် ရးအဖွဲ  ့

အဆင့်ဆင့်နှင့် ဆက်သွယ်ညိနင်း ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (ဃ) လူကန်ကူးခရသူများအား ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးလပ်ငနး်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင ်

ဤဥပ ဒအရ တည် ထာင်ထား သာ လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးနှင့် 

လူကန်ကူးခရသူများကိ ြပနလ်ည်ထူ ထာင် ရးရန်ပ ငွမှ ကျခသးစွဲနိင်ရန် 

စီစဉ် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ 

 (င) ဤဥပ ဒကိ ထိ ရာက်စွာ အ ကာင်အထည် ဖာ်နိင် ရးအတွက် သက်ဆိငရ်ာ 

အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်းများ၏ 

အကူအညီကိ ရယူြခင်း၊ 

 (စ) ဗဟိအဖွဲ က့ ပးအပ် သာ အြခားလပ်ငန်းတာ၀န်များကိ ဆာင်ရွက်ြခင်း။ 

 

အခန်း (၅) 

လူကန်ကူးခရသူ၏ အခွင ့အ် ရးကိ ကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း 

 

၁၁။ လူကနက်ူးခရသူများ၏ ဂဏ်သိက္ခာကိ ထိခိက်မမရှိ စရန်အလိင့ှာ -  

 (က) သက်ဆိင်ရာတရားရးသည် ဤဥပ ဒပါ လူကန်ကူးမနှင့် စပ်လျဉ်း သာ 

ြပစ်မများကိ စစ် ဆးစီရင်ရာတွင် လူကန်ကူးခရသူသည် အမျိုးသမီးများ၊ 

က လးသူငယ်နှင့် လူငယ်များြဖစ်ပါက ကာယိ န္ဒ စာင့်ထိန်းမနှင့် ရပပ်ိင်းဆိင်ရာ၊ 

စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ လြခုမရရှိ စရန် အများြပည်သူ ရှ တ့ွင်မဟတ်ဘဲ သီးသန ့်ရးခနး် 

တွင် စစ် ဆးစီရင်ရမည်။ 
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 (ခ) လူကန်ကူးမနှင့ ် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်စစမ်းစစ် ဆးမ၊ တရားစဲွတငမ်နငှ့် 

တရားစီရင်မအဆင့်တွင် မည်သူမဆိ သက်ဆိငရ်ာ လူကန်ကူးမတားဆီး 

ကာကွယ် ရးအဖွဲ ၏့ ခွင ့်ြပုချက်ရရှိမှသာ သတင်းြဖန ့်ချိရမည်။ 

 (ဂ) ဤအမနငှ့် မသက်ဆိင်သူများကိ အမတွဲပါ စာရွက်စာတမ်းများ ကည့်ရကူးယခူွင ့် 

မြပုရ။ 

၁၂။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးခရသူမှာ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်နှင့် လူငယ်များ 

ြဖစ်ပါက ကာယိ န္ဒ စာင့်ထိန်းမနှင့် ရပပ်ိင်းဆိင်ရာ၊ စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ လြခုမရရှိ စရန် 

လိအပ်ချက်သည့် အစီအစဉ ် ဆာင်ရွက်မများ ြပုလပ် ပးရမည်။ 

၁၃။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် - 

 (က) လူကန်ကူးခရသူအား ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ်အ ရးယူြခင်း မြပုရ၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးမမှ တိက်ရိက်အကျိုးဆက်အြဖစ ် ပ ပါက်လာ သာ အြခားြပစ်မ 

တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လူကန်ကူးခရသူအား အ ရးယူရန် သင့် မသင့် 

ဆးြဖတ် ပးရမည်။ 

 (ဂ) ြပည်တွင်းသိ ့ ြပန်လည်၀င် ရာက်လာသည့ ် လူကနက်ူးခရသူမှာ ြမန်မာနိင်ငတွင် 

အမဲတမ်း နထိင်ခွင ့် ရရှိသူြဖစ်ပါက ယင်းအား အမဲတမ်း နထိင်ခွင ့ရ်ရှိ ရး 

လြခု ရးနှင့် ၄င်း၏အ ြခအ နအဆင့်အတန်းအတွက် ကာကွယ် ပးရမည။် 

၁၄။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးခရသူ၏ ဘ၀လြခု ရးအတွက် စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည့်အြပင် 

၄င်းတိအ့ား နရပ်သိြ့ပန်လည်ပိ ့ ဆာင် ရးနှင့် အ ြခချ နထိင် ရးတိက့ိ ၄င်းတိ၏့ဆန္ဒနှင့်အညီ 

ြဖစ်နငိသ်မ  စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၁၅။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးမ ကျူးလွနသ်ူကိ တရားစွဲဆိသည့် စစ် ဆးစီရင်မတွင ်

သက် သခချက် ပးမည့် လူကနက်ူးခရသူ နိင်ငြခားသားအား ြမန်မာနိင်ငတွင် 

ယာယီ နထိင်ခွင ့ြ်ပု ရးနှင့် စစ် ဆး ပီးပါက သက်ဆငိရ်ာနငိင်သိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင် ရးအတွက ်

သက်ဆိင်ရာ၀န် ကီးဌာနများနှင့် ညိနင်း၍ ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 
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အခန်း (၆) 

လူကန်ကူးခရသူ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်နှင့် 

လူငယ်များအား အထူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်ြခင်း 

 

၁၆။ ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် သက်ဆိင်ရာလပ်ငန်းအဖွဲ မ့ျားသည် လူကန်ကူးခရသူ အမျို းသမီးများ၊ 

က လးသူငယ်နှင့် လူငယ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ - 

 (က) ယင်းတိ၏့ ဂဏသ်ိက္ခာနှင့ ် မည်သူမည်ဝါြဖစ် ကာင်း သိသာထင်ရှား စြခင်းကိ 

အထူးကာကွယ် စာင့် ရှာက်ရမည့်အြပင် လိအပ် သာ လြခုမနှင့် အကူအညမီျားကိ 

ပးရမည်။ 

 (ခ) ယင်းတိအ့တွက် အ ကာင်းဆးအ ြခအ နြဖစ် ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိပါက မဘိ 

သိမ့ဟတ် အပ်ထိန်းသူထ ြပနလ်ည်ပိ ့ ဆာငရ်န် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

 (ဂ) မိဘ သိမ့ဟတ် အပ်ထိနး်သထူ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ရန် အ ြခအ နမ ပးသည့် 

အခါတွင်ြဖစ် စ၊ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင်ရန ် မသင့် လျာ် သာအ ြခအ နရှိသည့် 

အခါတွင်ြဖစ် စ အြခားသင့် လျာ်၍ လြခုစိတ်ချရသည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ 

များကိ စီစဉ် ပးရမည်။ 

 (ဃ) အသက်အရွယ်နှင့် ရင ့က်ျက်မအလိက် ၄င်းတိ၏့ ဆန္ဒကိ လွတ်လပ်စွာ 

ဖာ်ထတ် ြပာဆိမ၊ လွတ်လပ်စွာ ရွးချယ်မတိက့ိ အ လးထား၍ စီစဉ် ဆာင်ရွက် 

ပးရမည်။ 

 (င) ယင်းတိ၏့ ရပ်ပိင်းဆိင်ရာနှင့် စိတ်ပိင်းဆိင်ရာ ထိခိက်နစ်နာမများကိ ြပန်လည် 

ကစား ပးြခင်း၊ ပညာ ရးနှင့် ကမ်းကျင်မအ ြခခ သာ အသက် မွး၀မ်း ကျာငး် 

ပညာသင်ကား ပးြခင်း၊ ယင်းတိ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့ ် ဆးစစ် ဆး ပး 

ြခင်းနှင့ ် ဆးဝါးကသ ပးြခင်းတိကိ့ အထူးအစီအစဉ်ြဖင့် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 
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 (စ) ယင်းတိန့ှင့် သက်ဆငိ် သာ သတင်းအချက်အလက်များကိ လျို ဝ့ှက်ထားရှိြခင်းြဖင့် 

အကာအကွယ် ပးရမည်။ 

၁၇။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးမကျူးလွန်သူများအား ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် 

တရားစွဲဆိ နသည့် ကာလအတွင်းတွင်ြဖစ် စ၊ လူကန်ကူးခရသူက လူကန်ကူးခရမ ကာင့ ်

မတရားနစ်နာဆးရးရြခင်းအတွက် နစ်နာ ကးရရှိလိမ စွဲဆိ နသည့်ကာလအတွင်းတွင်ြဖစ် စ၊ 

လူကနက်ူးခရသူ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်နှင့် လူငယ်များ၏ လြခုမနှင့် အြခားလိအပ်သည့် 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မ အစီအစဉ်များက ိချမှတ် ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၁၈။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးခရသူ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသငူယ်နှင့် လူငယမ်ျားအား 

ကာကွယ် စာင့် ရှာက် ရးဆိင်ရာ လပ်ငန်းတာ၀န်ထမ်း ဆာင် သာ ပဂ္ဂိုလ်များကိ လိအပ်သည့် 

သင်တန်းများနှင့် လ့ကျင ့မ်များ ြပုလပ် ပးရန် အစီအစဉ်များက ိချမှတ် ဆာင်ရွက်ရမည်။ 

 

အခန်း (၇) 

လူကန်ကူခရသူများကိ ြပန်လည်လက်ခြခင်း၊ 

ြပန်လည်၀င်ဆ့ ပါင်းစည်း ပးြခင်းနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ပးြခင်း 

 

၁၉။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးခရသူများကိ ြပန်လည်လက်ခြခင်း၊ လူမအသိင်းအဝိင်း 

အတွင်းသိ ့ ြပန်လည်၀င်ဆ့ စြခင်း၊ ြပန်လည် ပါင်းစည်း ပးြခင်း၊ ြပန်လည်ထူ ထာင် ပးြခင်း 

တိန့ှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းများ၊ အစိးရမဟတ် သာ အဖွဲ အ့စည်း 

များနှင့် ညိနင်း ပီး အာက်ပါအတိင်း စီစဉ် ဆာင်ရွက်ရမည ်- 

 (က) လူကန်ကူးခရသူများကိ ြပန်လည်လက်ခ ရးအတွက ် လိအပ်သည့်ညိနင်းမများ 

စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးခရသူများ ယာယီ နထိင်ရန် လြခုမရိှ သာ နရာ သိမ့ဟတ် 

သင့် လျာ်သည့် နအမိ်စီစဉ် ပးြခင်း၊ 
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 (ဂ) လူမ ရးဆိင်ရာ ြပန်လည်ပျိုး ထာင် ပးြခင်း၊ 

 (ဃ) လူကနက်ူးခရသူက မမိိ၏နစန်ာမအတကွ် တရားမ ကာင်းစွဲဆိမတွင် လိအပပ်ါ 

ရှ ့ နငှားရမ်း ပးြခင်း၊ ဥပ ဒအရာရှိအား အမတွင် လိက်ပါ ဆာင်ရွက် ပးရန် 

ရှ ့ နချုပ်ရးသိ ့ မတ္တ ာရပ်ခ ပးြခင်း သိမ့ဟတ် စကားြပန်ြဖင့် ကားနာ 

စစ် ဆးနိင်ရန် အကူအညီ ပးြခင်း၊ 

 (င) လူကနက်ူးခရသူက သက် သခချက် ပးသည့်အခါတွင်ြဖစ် စ၊ အမရင်ဆိင်သည့် 

အခါတွင်ြဖစ် စ၊ လြခု ရးအစီအစဉ်များ ချမှတ် ပးြခင်းနှင့် အြခားရထိက်သည့် 

အခွင ့်အ ရးများ ရရှိ စရန ်စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပးြခင်း၊ 

 (စ) လူကနက်ူးခရသူ၏ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ဆးစစ် ပးြခင်း၊ ဆးဝါးကသ 

ပးြခင်း၊ 

 (ဆ) လူကနက်ူးခရသူများ၏ ဘ၀ရပ်တည်နိင် ရးအတွက် ပညာ ရးနှင့် ကမး်ကျငမ် 

အ ြခခ သာ အသက် မွး၀မ်း ကာင်းပညာသင်ကား ရးဆိင်ရာ အခငွ ့အ်လမး် 

များစီစဉ် ပးြခင်း။ 

၂၀။ ြပည်ပနိင်ငများတွင်ရှိ သာ ြမန်မာသရးများမှ တာ၀န်ရှိသူများသည် ြပည်ပနိင်ငတွင ်

ရာက်ရှိ န သာ လူကန်ကူးခရသူ ြမန်မာနိင်ငသားများ သိမ့ဟတ် ြမန်မာနိင်ငတွင် အမဲတမ်း 

နထိင်သည့် နိင်ငြခားသားများအတွက် လိအပ်သည့် ကာကွယ် စာင့် ရှာက်မများ 

စီစဉ် ဆာင်ရွက် ပး ရးနှင့် ြမနမ်ာနိငင်သိ ့ ြပန်လည်ပိ ့ ဆာင် ရးတိအ့တွက် သက်ဆငိရ်ာ 

တာ၀န်ရှိသူများနှင့် ညိနင်း ဆာင်ရွက် ပးရမည်။ 

၂၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များနှင့်အညီ လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရးဆိင်ရာ 

အသးစရိတ်များကိ နိင်င တာ်က ကျခနိင်သည်။ 
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အခန်း (၈) 

ရန်ပ ငွထူ ထာင်ြခင်း 

 

၂၂။  ဗဟိအဖွဲ သ့ည် လူကန်ကူးမတားဆီးကာကွယ် ရး၊ လူကနက်ူးခရသူများ ြပညလ်ည် 

လက်ခ ရးနှင့် ြပန်လည်ထူ ထာင် ရးတိအ့တွက် အသးြပုရန်အလိင့ှာ - 

 (က) နိင်င တာ်က ထာက်ပ့ သာ ငွ ကးနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပမ ှ လှူ ဒါန်း သာ 

ငွ ကးများကိ ရန်ပ ငွ တစ်ရပ်အြဖစ် ထူ ထာင်နိင်သည်။ 

 (ခ) နိင်င တာ်က ထာက်ပ့ သာ ပစ္စည်းများနှင့် ြပည်တွင်းြပည်ပမှ လှူ ဒါန်း သာ 

ပစ္စည်းများကိ လက်ခ၍ လိအပသ်လိ စီမခန ့်ခွဲနိင်သည်။ 

၂၃။ ဗဟိအဖွဲ သ့ည် -  

 (က) ရန်ပ ငထွိန်းသိမ်းြခငး်နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ကာင်း၊ ထာက်ပ့လှူဒါန်းထား သာ 

ပစ္စည်းများ စီမခန ့ခ်ွဲြခငး်နငှ့် စပ်လျဉ်း၍ သာ်လည်း ကာင်း လပ်ထးလပန်ည်း 

များကိ စာရင်းစစ်ချုပ်ရးနှင့် ညိနင်း၍သတ်မှတ်ရမည်။ 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ(က)ပါ လပ်ငနး်နငှ့် စပ်လျဉ်း၍ လပ်ထးလပ်နည်းများနှင့်အညီ 

ြပုစထားရှိ ပီး စာရင်းစစ်ချုပက် တာ၀န် ပးသူ၏ စစ် ဆးြခင်းကိ ခယူရမည်။ 

 

အခန်း (၉) 

ြပစ်မနှင့် ြပစ်ဒဏ်များ 

 

၂၄။ မည်သူမဆိ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသူငယ်နှင့် လူငယ်များအား လူကန်ကူးမ 

ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနညး်ဆး ထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှ 

အများဆး ထာငဒ်ဏ် တစ်သက်အထိချမှတ်မည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ 
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၂၅။ မည်သူမဆိဆိ အမျိုးသမီးများ၊ က လးသငူယ်နှင့် လူငယ်များမှအပ အြခားသူတစ်ဦးဦးကိ 

လူကနက်ူးမကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှင်း စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ ်

၅ နှစ်မ ှအများဆး ထာငဒ်ဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း ချမှတ်နိင်သည်။ 

၂၆။ မည်သူမဆိ အာက်ပါြပုလပ်မတစ်ရပ်ရပ်က ိ ကျူးလွန် ကာင်း ြပစ်မထင်ရှား စီရငြ်ခင်း 

ခရလင ်ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ အများဆး ထာင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိ ချမှတ်ခ 

ရမည့်အြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမတှ်နိင်သည် - 

 (က) လူကနက်ူးမ ကျူးလွန်ရန်အလိင့ှာ လိမ်လည်လှည့်ြဖား၍ သတူစ်ဦးဦးအား 

မွးစားြခင်း သိမ့ဟတ် ထိမ်းြမားလက်ထပ်ြခင်း၊ 

 (ခ) လူကနက်ူးခရသူကိ ြပည်ပသိထ့ွက်ခွာနိင်ရန်ြဖစ် စ၊ ြပည်တွင်းသိ ့ ၀င် ရာက်နိင် 

ရန်ြဖစ် စ လိအပ် သာ စာရွက်စာတမ်း အထာက်အထား၊ စာတမ်းအမှတ်အသား 

သိမ့ဟတ် တဆိပ်ကိအတြပုလပ်ြခင်း သိမ့ဟတ် တရားမ၀င်ရယူ ပးြခင်း၊ 

၂၇။ မည်သူမဆိ ညစ်ညမ်းသည့်ပ ြပသြခငး်ြပု ရးအတွက် လူကနက်ူးခရသူကိ ခိင်း စ ပီး 

သိမ့ဟတ် စီစဉ်ြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မထင်ရှားစီရင်ြခငး်ခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ်  

၅ နှစ်မ ှအများဆး ထာငဒ်ဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင ် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ 

၂၈။ မည်သူမဆိ - 

 (က) ပဒ်မ ၂၄ ပါ  လူကန်ကူးမူကိ ဂိဏ်းဖွဲ က့ျူးလွန်သူအပ်စြဖင့် ကျူးလွန် ကာငး် 

ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ မှ 

အများဆး ထာင်ဒဏ် တစ်သက်အထိ ချမှတရ်မည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်း 

ချမှတ်နိင်သည်။ 

 (ခ) ပဒ်မ ၂၅၊ ပဒ်မ ၂၆ သိမ့ဟတ် ပဒမ် ၂၇ ပါလူကန်ကူးမကိ ဂိဏ်းအဖွဲ  ့

ကျူးလွန်သူအပ်စြဖင့် ကျူးလွန် ကာင်းြပစ်မ ထင်ရှားစီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 

အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်မှ အများဆး ထာင်ဒဏ်တစ်သက်အထိ 

ချမှတ်ရမည့်အြပင် ငွဒဏ်လည်းချမှတ်နိင်သည်။ 
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 (ဂ) ဂိဏ်းဖွဲ က့ျူးလွနသ်ူအပစ်တွင် အဖွဲ ၀့င်ြဖစ် ကာင်း ပ ပါက်လင် ထိသူသည် 

ြပစ်မကျူးလွနရ်ာတငွ် ကိယ်တိင်ပါ၀င်သည်ြဖစ် စ၊ မပါ၀င်သည်ြဖစ် စ ပဒ်မခွဲ 

(က) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (ခ) ပါ ြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 

၂၉။ မည်သူမဆိ လူကန်ကူးမကိ ကျူးလွန်ရာတွင် ပဒ်မ ၃၊ ပဒ်မခွဲ (င) ပါကီး လး သာ 

ြပစ်မကိလည်း ကျူးလွန် ကာငး်ထငရ်ာှး စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် 

၁၀နှစ် မ ှအများဆး ထာင်ဒဏ်တစ်သက်အထိြဖစ် စ၊ သဒဏ်ြဖစ် စ ချမှတ်ရမည်။ 

၃၀။ မည်သည့် ြပည်သူ၀့န်ထမ်းမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ 

စစမ်းစစ် ဆးြခင်း၊ တရားစွဲဆိြခင်း၊ စစ် ဆးစီရင်ြခင်းြပုရာတွင် မိမအိတွက်ြဖစ် စ၊ 

သူတစ်ပါးအတွက်ြဖစ် စ တစိးလက် ဆာင်အြဖစ် ငွ ကးနှင့် ပစ္စည်းတစ်စတစ်ရာကိ 

တာင်းခြခင်း သိမ့ဟတ် လက်ခရယူြခင်းြပု ကာင်း ြပစ်မ ထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရလင် ထိသူကိ 

အနည်းဆး ထာင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ အများဆး ထာငဒ်ဏ် ၇ နှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့်အြပင် 

ငွဒဏ်လည်းချမတှ်နိင်သည်။ 

၃၁။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့ ် ြပစ်မထင်ရှား စီရင်ြခင်းခရသူသည် 

ယခင်ကလည်း ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်မထင်ရှားစီရငြ်ခင်းခခဲ့ရလင်  

ထပ်မကျူးလွန် သာ ြပစ်မအတွက် ြပ ာန်းထား သာ အများဆးြပစ်ဒဏ်ကိ ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 

၃၂။ မည်သူမဆိ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်က ိ ကျူးလွနရ်န် ြပင်ဆင်ြခင်း၊ အားထတ်ြခင်း၊ 

ပူး ပါင်းကစည်ြခင်း၊ စည်းရးြခင်း၊ စီမခန ့ခ်ွဲြခင်းြပုလပ်လင်ြဖစ် စ၊ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ကျူးလွနရ်န် သိမ့ဟတ် ြပစ်မကျူးလွန်ရာတွင် အား ပးကူညီြခင်း၊ ငွ ကး ထာက်ပ့ြခင်း 

တစ်ခခြပု ပီးလင် ြဖစ် စ ယငး်ြပစ်မအတွက် ဤဥပ ဒတွင်ြပ ာန်းထားသည့် ြပစ်ဒဏ်ကိ 

ချမှတ်ြခင်းခရမည်။ 

၃၃။ တရားရးသည် ဤဥပ ဒပါ  ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်ြဖင့် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်လင် သက် သခပစ္စညး် 

အြဖစ ် သိမ်းဆည်းထား သာ ြပစ်မနှင့်သက်ဆိင်သည့် ပစ္စည်းကိ ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် 

သိမ်းယူြခင်း သိမ့ဟတ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စီမခန ့်ခွဲြခင်းြပုသည့် အမိန ့်ချမတှရ်မည။် 
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ြပည်သူဘ့ ာအြဖစ် သိမ်းဆည်းထား သာ ငွ ကးေမှ သိမ့ဟတ် ပစ္စည်း ရာင်းရ ငွမှ ြဖစ် စ 

ငွဒဏ်မှြဖစ် စ လူကန်ကူးြခင်းခရသူအား နစ်နာ ကး ပးသည့်အမနိ ့် ချမှတ်နိင်သည်။ 

 

အခန်း (၁၀) 

အ ထွ ထွ 

 

၃၄။ ဤဥပ ဒအရ တရားစွဲဆိတငပ်ိထ့ား သာ ြပစ်မတစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိင်သည့် 

သက် သခပစ္စည်းသည် တရားရး ရှ သ့ိ ့ တင်ပိရ့န် မလွယ်ကူ သာပစ္စည်းြဖစ်ပါက 

ယင်းသက် သခပစ္စည်းကိ တရားရး ရှ သ့ိ ့ တငပ်ိရ့နမ်လိဘဲ မည်ကဲ့သိ ့ ထိန်းသိမ်းထား ကာင်း 

အစီရင်ခစာ သိမ့ဟတ် သက်ဆိင်ရာ အြခားစာရွက်စာတမ်း အ ထာက်အထားများြဖင့် 

တင်ြပနိင်သည်။ ယင်းသိတ့င်ြပြခင်းကိ တရားရး ရှ သ့ိ ့ သက် သခပစ္စည်း တင်ြပဘိသကဲ့သိ ့

မှတ်ယူကာ သက်ဆငိရ်ာ တရားရးက ဥပ ဒနှင့်အည ီစီမခန ့ခ်ွဲသည့်အမနိ ့်ချမျတ်ရမည်။ 

၃၅။ ြပည်ထဲ ရး၀န် ကီးဌာနသည ် ဗဟိအဖွဲ၏့ လပ်ငန်းတာ၀န်များ ဆာင်ရွက်ရာတွင် 

အ ထာက်အကူြပုနိင်ရန် လိအပ် သာ ရးအဖွဲ ကိ့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဖွဲ စ့ည်းရမည်။ 

၃၆။ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သိပ့င်ရှိ စကာမူ လူကနက်ူးမနှင့် သက်ဆိင် သာ 

ြပစ်မများကိ ဤဥပ ဒြဖင့်သာ အ ရးယူရမည်။ 

၃၇။ ဤဥပ ဒပါ ြပစ်မ တစ်ရပရ်ပ်ြဖင့် တရားစွဲဆိရာတွင် ဗဟိအဖွဲ  ့ သိမ့ဟတ် ဗဟိအဖွဲက့ 

လဲအပ် ပးထား သာ အဖွဲတ့စ်ခခ၏ ကိုတင်ခွင ့ြ်ပုချက်ကိ ရယူရမည်။ 
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၃၈။ ဤဥပ ဒပါ ြပ ာန်းချက်များကိ အ ကာင်အထည် ဖာ် ဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

 (က) ြပည်ထဲ ရး၀န်ကီးဌာနသည ် လိအပ် သာ နည်းဥပ ဒများ၊ လပ်ထးလပန်ည်း 

များကိ အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 (ခ) ဗဟိအဖွဲ န့ှင့် သက်ဆိင်ရာ၀န်ကီးဌာနတိသ့ည် လိအပ် သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ 

အမိန ့်နှင့် ညန်ကားချက်များကိလည်း ကာင်း၊ သက်ဆိင်ရာအစိးရဌာန၊ 

အဖွဲ အ့စည်းသည ် လိအပ် သာ အမိန ့န်ှင့် ညန်ကားချက်များကိ လည်း ကာင်း 

ထတ်ြပန်နိင်သည်။ 

 

 

 

(ပ)   သန်း ရ 

ဗိလ်ချုပမ်ှူ း ကီး 

ဥက္က  

နိင်င တာ် အးချမး်သာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 

 

 


