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ကရင်ပပည်နယ် အလတ်စာဵနှင်ဴ အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖူဵေရဵဥပေဒ 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကရင်ပပည်နယ်လွှတ်ေတာ်ဥပေဒအမှတ် ၂ ။) 

၁၃၈၀ ပပညဴ်နှစ်၊ တေပါင်ဵလပပည်ဴေကျော် ၁၅ ရက် 

(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပပီလ ၄ ရက်) 

ကရင်ြပည်နယ်လွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်ဵလုိကသ်ည်။ 

 

အခန်ဵ (၁) 

အမည်၊ အာဏာတည်ပခင်ဵနှငဴ် အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ပပချေက် 

၁။ (က) ဤဥပေဒကို ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵ ဥပေဒဟု 

ေေါ်တွင်ေစရမည်။ 

(ေ) ဤဥပေဒသည် ထုတ်ြပန်ေ ကညာသည်ဴေန့ရက်မှစတင်၍ ကရင်ြပည်နယ်တစ်ဝန်ဵလုဳဵ၌ အာဏာ တည်ေစရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ ေအာက်ပါစကာဵရပ်မျာဵသည် ေဖာ်ြပပါအတုိင်ဵ အဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက် ေစရမည်- 

(က) ပပည်နယ် ဆိုသည်မှာ ကရင်ြပည်နယ်ကို ဆိုသည်။ 

(ေ) အစုိဵရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

(ဂ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆိုသည်မှာ အစုိဵရအဖဲွ့က ြပည်နယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵေဳရေသာ ဝန်ကကီဵဌာနကုိ ဆိုသည်။ 

(ဃ) ဝန်ကကီဵ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ တာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ေပဵအပ်ြေင်ဵ ေဳရေသာ ဝန်ကကီဵကို 

ဆိုသည်။ 

(င) ကကီဵ ကကပ်ေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ ြပည်နယ် 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။ 

(စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ဆိုသည်မှာ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ်တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵကို အသဳုဵြပု၍ ထုတ်လုပ်ရရှိသညဴ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ ဆိုသည်။ 

(ဆ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ စူဵစမ်ဵရှာေဖွြေင်ဵ၊ တည်ေဆာက်ြေင်ဵ၊ 

ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ၊ အသဳုဵြပုြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵ၊ ဖလှယ်ြေင်ဵ၊ ဓာတ်အာဵစနစ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊ 

လျှပ်စစ်စမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵြေင်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵြေင်ဵမျာဵ ကို ဆိုသည်။ 

(ဇ) အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထတ်ုလုပ်ေပဵနိုင်ေသာ လျှပ်စစ် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကုိ 

ဆိုသည်။ 

(ဈ) အလတ်စာဵလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ဆိုသည်မှာ ၁၀ မဂ္ဂါဝပ် အထက်မှ ၃၀ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထုတ်လုပ် ေပဵနိုင်ေသာ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကို ဆိုသည်။ 
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(ည) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ပိုင်ခွငဴ် ဆိုသည်မှာ အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ မျာဵကုိ 

လုပ်ကိငု်ရန် ေွင်ဴြပုနိုင်သညဴ် လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ကို ဆိုသည်။ 

(ဋ) ခွင်ဴပပုမိန့် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵတစ်ေုေုကို လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ရန် အစုိဵရအဖွဲ့က ထုတ်ေပဵေသာ 

ေွငဴ်ြပုမိန့်ကို ဆိုသည်။ 

(ဌ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ နည်ဵပညာတစ်ေုေု အသဳုဵြပု၍ စွမ်ဵအင်အရင်ဵအြမစ် တစ်မျ ို ဵမျ ို ဵမှ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြေင်ဵကို ဆိုသည်။ 

(ဍ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့လွှတ်ပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ ထုတ်လုပ်သညဴ် ေနရာမှသဳုဵစဲွမညဴ် ေနရာသ့ုိ 

ေရာက်ရှိေစရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိင်ဵမျာဵ သွယ်တန်ဵ၍ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဗို့အာဵ၊ ကကမိ်နှုန်ဵ၊ လျှပ်စီဵတ့ုိြဖငဴ် 

စနစ်တကျ ပို့လွှတ်ြေင်ဵကုိ ဆိုသည်။ 

(ဎ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပဖန့်ပဖူဵပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သဳုဵစဲွသူမျာဵထဳသ့ုိ သတ်မှတ် ထာဵေသာ ဗို့အာဵ၊ 

ကကမိ်နှုန်ဵ၊ လျှပ်စီဵတ့ုိြဖငဴ် စနစ်တကျဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵကို ဆိုသည်။ 

(ဏ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအသဳုဵပပုပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ဗ့ုိအာဵ၊ ကကမိ်နှုန်ဵ၊ လျှပ်စီဵရှိေသာ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ရယူအသဳုဵြပုြေင်ဵကုိ ဆိုသည်။ 

(တ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ် ဆိုသည်မှာ မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵစနစ်နှင်ဴ ေဒသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ စနစ်တ့ုိကုိ 

ဆိုသည်။ 

(ထ) မဟာဓာတ်အာဵလိုင်ဵစနစ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစက်ရဳုကကီဵမျာဵ၊ ပင်မဓာတ်အာဵ ေွဲရဳုမျာဵ၊ 

ဓာတ်အာဵပ့ုိလွှတ်ေရဵလိုင်ဵမျာဵ၊ ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵေွဲရဳုမျာဵနှင်ဴ ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵလုိင်ဵ မျာဵကို ေျတ်ိဆက်၍ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵြပုလုပ်ေနေသာ တစ်နိုင်ငဳလုဳဵနှငဴ်ဆိငု်ေသာစနစ်ကို 

ဆိုသည်။ 

(ဒ) ေဒသဆိုင်ရာလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ် ဆိုသည်မှာ မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်မှုမရိှဘဲ 

နယ်နိမိတ်တစ်ေုအတွင်ဵ၌ သီဵြောဵစနစ်တစ်ေုအြဖစ် ဓာတ်အာဵေပဵေနေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ်ကို ဆိုသည်။ 

(ဓ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ လျှပ်စစ်စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵ တာဝန်နှငဴ် 

လုပ်ပိုင်ေွငဴ်မျာဵကုိ ကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွက်ရန် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် ဝန်ကကီဵက 

ဖွဲ့စည်ဵေပဵထာဵေသာအဖဲွ့ကို ဆိုသည်။ 

(န) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလိုင်ဵနယ်ေပမ ဆိုသည်မှာ ေဒသဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ စနစ်အတွင်ဵ လျှပ်စစ် 

အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵရန် အစုိဵရအဖဲွ့က သတ်မှတ်ထာဵေသာ အကွာအေဝဵအတွင်ဵရှိ နယ်ေြမကို ဆိုသည်။ 

(ပ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵပခင်ဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ စူဵစမ်ဵရှာေဖွြေင်ဵ၊ လျှပ်စစ် 

ဓာတ်အာဵစနစ်ကွပ်ကဲြေင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေရာင်ဵဝယ်ြေင်ဵနှငဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဖလှယ်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵတ့ုိမှအပ 

အြောဵလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန် သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴအညီ 

လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ ရှိ မရိှ စစ်ေဆဵြေင်ဵကို ဆိုသည်။ 
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(ဖ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ပဖန့်ပဖူဵသူ ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်က စီမဳေန့်ေွဲေွငဴ်ရိှသညဴ် အလတ်စာဵနှငဴ် 

အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြေင်ဵနှင်ဴ ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵေဆာင်ရွက်သူ သ့ုိမဟုတ် ေဆာင်ရွက်သညဴ် 

အဖဲွ့အစည်ဵကို ဆိုသည်။ 

(ဗ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွသူ ဆိုသည်မှာ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵရယူသဳုဵစဲွသူ ကို ဆိုသည်။ 

(ဘ) လျှပ်စစ်ကျွမ်ဵကျေင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဥပေဒပါ စစ်ေဆဵေရဵမှူဵေျုပ်က 

အသိအမှတ်ြပုထုတ်ေပဵေသာ လက်မှတ်ကိ ုဆိုသည်။ 

(မ) လျှပ်စစ်ကျွမ်ဵကျေင်လုပ်သာဵ ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်နှငဴ်စွမ်ဵအင်ဝန်ကကီဵဌာနက ေန့်အပ်ထာဵေသာ ဝန်ထမ်ဵနှင်ဴ 

လျှပ်စစ်ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ် ရရှိထာဵသူမျာဵကုိ ဆိုသည်။ 

(ယ) စစ်ေဆဵေရဵမှူဵချေုပ် ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒပါ တာဝန်နှင်ဴလုပ်ပုိင်ေွငဴ်မျာဵကုိ ကျငဴ်သဳုဵေဆာင်ရွက်ရန် 

ြပည်ေထာင်စုအစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် ဝန်ကကီဵဌာနက ေန့်အပ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆိုသည်။ 

 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချေက် 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ေျက်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) ြပည်နယ်အတွင်ဵ ေနထိုင်သမူျာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ သဳုဵစဲွနိုင်ြေင်ဵြဖင်ဴ လူေနမှုအဆငဴ်အတန်ဵ ြမင်ဴမာဵလာေစရန်၊ 

(ေ) ေဒသဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်လာေစရန်၊ 

(ဂ) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေစရန်၊ 

(ဃ) ြပည်နယ်ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွအတွက် ရသငဴ်ရထုိကေ်သာ အေွန်အေမျာဵ ရရှိေစရန်၊ 

(င) အလတ်စာဵနှင်ဴ အေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵမှုမျာဵကုိ ဥပေဒနှငဴ်အညီ စနစ်တကျ 

အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွက်နိုင်ေစရန်၊ 

(စ) နုိင်ငဳေတာ်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိအပ်ေျက်ကို တစ်နည်ဵတစ်လမ်ဵြဖင်ဴ ြဖညဴ်ဆည်ဵေပဵနုိင်ေစရန်။ 

 

အခန်ဵ (၃) 

ကကီဵ ကကပ်ေရဵအဖဲွ့ ဖဲွ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် လုပ်ငန်ဵတာဝန်မျောဵ 

၄။ အစုိဵရအဖဲွ့သည်- 

(က) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့ကို ြပည်နယ်လျှပ်စစ်နှငဴ် စက်မှုဝန်ကကီဵက ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

ြပည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာက အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ အြောဵ သငဴ်ေလျာ်ေသာ ဌာနဆိုင်ရာမျာဵမှ 

ဦဵစီဵမှူဵမျာဵ၊ ြပင်ပမှလျှပ်စစ်ကျွမ်ဵကျင်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ရပ်မိရပ်ဖမျာဵကုိ အဖွဲ့ဝင်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ပါဝင်ေသာ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ဖဲွ့စည်ဵရမည်။ 
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(ေ) ပုဒ်မေွဲ(က)အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကကီဵ ကပ်ေရဵအဖဲွ့ကို ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် ေုနစ်ဦဵ 

သ့ုိမဟုတ် ကိုဵဦဵြဖင်ဴ ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ လိုအပ်ပါက ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖွဲ့ကို ြပင်ဆင် ဖွဲ့စည်ဵနုိင်သည်။ 

(ဂ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ သက်တမ်ဵသည် စတင်ဖွဲ့စည်ဵသညဴ်ေန့မှစ၍ အစုိဵရအဖဲွ့၏ 

သက်တမ်ဵနှငဴ်အညီ ြဖစ်သည်။ 

၅။ ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့၏ လပု်ငန်ဵတာဝန်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵြဖစ်သည်- 

(က) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိငု်ေွငဴ်ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို စိစစ်၍ အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ေ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရိှသူအာဵ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ၊ 

လုပ်ပိုင်ေွငဴ်စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကုိလည်ဵေကာင်ဵ လိုကန်ာေစရန် ကကီဵ  ကပ်ြေင်ဵ၊ 

(ဂ) ြပည်နယ်က စီမဳေန့်ေွဲေွငဴ်ရှိဖပီဵ မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ြေင်ဵမရိှေသာ အလတ်စာဵနှငဴ် 

အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊ ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ကိငု်လိုေ ကာင်ဵ ေလျှာက်လွှာကို 

စိစစ်၍ အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ဃ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴရရှိသူသည် မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵစနစ်သ့ုိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ေရာင်ဵေျလုိေ ကာင်ဵ 

တင်ြပလာပါက စိစစ်၍ အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(င) ြပည်နယ်အကျ ို ဵငှာ လုိအပ်ေသာ အလတ်စာဵနှင်ဴ အေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်သညဴ် လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် 

အေွန်အေေပဵေဆာင်ြေင်ဵကို ကင်ဵလွတ်ေွငဴ်ြပုနုိင်ေရဵအတွက် စိစစ်၍ အစုိဵရအဖဲွ့ ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵသူသည် နိုင်ငဳေတာ်ပိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိင်ဵမျာဵကုိ ငှါဵရမ်ဵ သဳုဵစဲွ၍ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵလုိေ ကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵလာပါက ေလျှာက်ထာဵေျက်ကို စိစစ်၍ 

သေဘာထာဵမှတ်ေျက်ြဖငဴ် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ဆ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် ပိုလျှေဳသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ မဟာဓာတ်အာဵ လုိင်ဵစနစ်သ့ုိ 

ေရာင်ဵေျနိုင်ေရဵအတွက် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ဇ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၏ ဆုဳဵြဖတ်ေျက်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍  ကာဵနာြေင်ဵ၊ ဆုဳဵြဖတ်ြေင်ဵ၊ 

(ဈ) ဤဥပေဒပုဒ်မ ၉၊ ၂၃ နှငဴ ်၂၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကုိ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်သူမျာဵအာဵ 

စီမဳေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်ေျမှတ်ြေင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၄) 

ခွငဴ်ပပုမိန့်ထုတ်ေပဵနုိင်သနူှငဴ် ၎င်ဵ၏တာဝန်မျောဵ 

၆။ အစုိဵရအဖဲွ့သည်- 

(က) ြပည်နယ်က စီမဳေန့်ေွဲေွငဴ်ရှိသညဴ် မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵနှငဴ် ဆက်သွယ်ြေင်ဵမရိှေသာ အလတ်စာဵနှင်ဴ 

အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵနှင်ဴ ေွငဴ်ြပုြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ြပည်တွင်ဵြပည်ပမှ ရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နှဳေဆာင်ရွက်လုိေသာ မည်သညဴ်ပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် မည်သညဴ်အဖဲွ့အစည်ဵကမဆုိ ေလျှာက်ထာဵ လာပါက 
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တည်ဆဲဥပေဒနှငဴ်အညီ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ေွငဴ်ြပုမိန့်ထုတ်ေပဵြေင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြငင်ဵပယ်ြေင်ဵ ြပုနုိင်သည်။ 

လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ြငင်ဵပယ်ပါက ြငင်ဵပယ်ေ ကာင်ဵ ေလျှာက်ထာဵသူထဳ ြပန် ကာဵရမည်။ 

(ေ) ေွငဴ်ြပုမိန့်ထုတ်ေပဵရာတွင် လုပ်ပိုင်ေွငဴ်သက်တမ်ဵသတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ် တုိဵြမှငဴ်ြေင်ဵတ့ုိကုိ တည်ဆဲ ဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ 

သတ်မှတ်ရမည်။ 

(ဂ) အစုိဵရအဖဲွ့သည် ပုဒ်မ ၆ (က) အရ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ြပည်ေထာင်စုလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ် 

ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ် ဆက်စပ်ပါက ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနနှငဴ် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၇။ အစုိဵရအဖဲွ့သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ ေွင်ဴြပုမိန့်မျာဵကုိ ေအာက်ပါအေ ကာင်ဵတစ်ရပ်ရပ်ေ ကာင်ဴ ရုပ်သိမ်ဵနိုင်သည်- 

(က) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ဤဥပေဒပါြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကုိ လိုကန်ာရန်ပျက်ကွက်ြေင်ဵ၊ 

(ေ) ေွငဴ်ြပုမိန့်ပါ စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကုိ လိုကန်ာရန်ပျက်ကွကြ်ေင်ဵ။ 

 

အခန်ဵ (၅) 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ခွငဴ် 

၈။ အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵ လုပ်ကိငု်လုိသူသည် လုပ်ပိုင်ေွင်ဴရရှိေရဵ အတွက် 

ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့မှတစ်ဆငဴ် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၉။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ် ရရိှသူသည်- 

(က) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵကုိ လျှပ်စစ်ဥပေဒပါ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ေ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၌ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်အမိန့်အရ သတ်မှတ်ထာဵ သညဴ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိသာ ထုတ်ရမည်။ 

(ဂ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵအတွက် အသဳုဵြပုသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵတုိင်ဵတာေရဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ အကာအကွယ်ြပု 

ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကုိ စနစ်တကျ တပ်ဆင်အသဳုဵြပုရမည်။ 

(ဃ) ေရအာဵလျှပ်စစ်လုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွက်ရာတွင် အသဳုဵြပုသည်ဴ ေရဝင်ေရထွက် ေရစီဵေ ကာင်ဵသည် 

သဘာဝပတ်ဝန်ဵကျင်နှငဴ် လူမှုအဖဲွ့အစည်ဵတွင် ထိေိုကမ်ှုမရှိေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(င) စက်လည်ပတ်ရာမှ ထွက်ရိှလာေသာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် ပတ်ဝန်ဵကျင်ညစ်ညမ်ဵမှု အန္တရာယ် မရိှေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵသည်ဴ ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵသည် လူနှင်ဴတိရစ္ဆာန်အတွက် အန္တရာယ် မြဖစ်ေစရန် 

ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

(ဆ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွသူထဳမှ သတ်မှတ်နှုန်ဵထာဵမျာဵနှင်ဴအညီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေ ေကာက်ေဳေွငဴ် ရှိသည်။ 

(ဇ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွသူက ကျသငဴ်သညဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေေငွမျာဵကုိ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ရက်အတွင်ဵ 

ေပဵေဆာင်မှုမရှိလျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ြဖတ်ေတာက်ေွငဴ် သ့ုိမဟုတ် ယာယီရပ်ဆိုင်ဵေွငဴ် ရှိသည်။ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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(ဈ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အစုိဵရအဖဲွ့က အေါအာဵေလျာ်စွာ သတ်မှတ်သညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵကုိ 

လိုကန်ာရမည်။ 

(ည) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵသူသည် နုိင်ငဳေတာ်ပိုင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိင်ဵမျာဵ၊ ထရန် စေဖာ်မာမျာဵနှငဴ် 

ဆက်စပ်ပစ္စည်ဵမျာဵကုိ ငှာဵရမ်ဵသဳုဵစဲွ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵလုိပါက သက်ဆိငု်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာန၏ ေွင်ဴြပုေျက်ရယူကာ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵအတုိင်ဵ လိကု်နာ ေဆာင်ရွက်ဖပီဵ 

ေိုင်ေ ကဵ(Royalty Fee) ကို ေပဵသွင်ဵရမည်။ 

၁၀။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် မဟာဓာတ်အာဵလုိင်ဵစနစ်သ့ုိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ေရာင်ဵေျလုိပါက 

အစုိဵရအဖဲွ့မှတစ်ဆငဴ် သက်ဆိငု်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၁၁။ လျှပ်စစ်ဆိငု်ရာ လုပ်ငန်ဵလုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရှိသူသည် ေွငဴ်ြပုမိန့်ပါလုပ်ငန်ဵတစ်ေုလုဳဵကိုြဖစ်ေစ၊ တစ်စိတ် တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ၊ 

အြောဵအဖဲွ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ် ပူဵတဲွေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊ လွှဲေြပာင်ဵြေင်ဵ၊ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေပါင်နှဳြေင်ဵ၊ အငှာဵေျထာဵြေင်ဵ၊ 

လဲလှယ်ြေင်ဵ၊ အြောဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေဲြပာင်ဵေပဵအပ်ြေင်ဵ စသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵ ေဆာင်ရွက်လိုပါက 

ေိုင်လဳုေသာအေ ကာင်ဵြပေျက်ြဖင်ဴ အစုိဵရအဖဲွ့မှတစ်ဆငဴ် သက်ဆိငု်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ 

၁၂။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြေင်ဵနှငဴ် ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

အစုိဵရအဖဲွ့တွင် မှတ်ပုဳတင်ရမည်။ 

၁၃။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် လုပ်ကိငု်ေွငဴ်ရရိှေသာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ 

အစုိဵရအဖဲွ့ကသတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵမျာဵ၊ အေါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ြပန်ေသာ အမိန့်နှငဴ် 

ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵကုိ လိုကန်ာရမည်။ 

၁၄။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် လုပ်ကိငု်ေွငဴ်ကာလ ကုန်ဆုဳဵေျနိ်တွင် ြပန်လည် လွှဲေြပာင်ဵေပဵရမည်ဴ 

လုပ်ငန်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ မူလအေြေအေနအတုိင်ဵေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ ေွငဴ်ြပုမိန့် ရရှိစဉ်က 

စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵအရေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ သေဘာတူညီထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ သက်ဆိငု်ရာသ့ုိ လွှဲေြပာင်ဵေပဵရမည်။ 

၁၅။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက် ရာတွင် 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵ လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရမည်- 

(က) အသဳုဵြပုရန်လုိအပ်ေသာ ေြမပမာဏကုိ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှင်ဴအညီ ရယူအသဳုဵြပုရမည်ဴအြပင် 

ေရအာဵလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်ဵြဖစ်ပါက ေရအသဳုဵြပုြေင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ် အညီ 

ရယူအသဳုဵြပုရမည်။ 

(ေ) ပတ်ဝန်ဵကျင်ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵဥပေဒနှငဴ်အညီ ပတ်ဝန်ဵကျင်နှင်ဴ လူမှုစီဵပွာဵဝန်ဵကျင်သက်ေရာက်မှု တ့ုိကုိ ဆန်ဵစစ်ြေင်ဵ၊ 

ထိေိုကမ်ှုအနည်ဵဆုဳဵနည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ၊ ထိေိုကမ်ှုမျာဵအတွက် ြပန်လည် ေပဵေလျာ်ြေင်ဵနှငဴ် ပတ်ဝန်ဵကျင် 

ထိန်ဵသိမ်ဵေရဵ ရန်ပဳုေငွထညဴ်ဝင်ြေင်ဵတ့ုိကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 
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(ဂ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵစနစ်အတွင်ဵ တည်ေဆာက်အသဳုဵြပုေနေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵြဖန့်ြဖူဵေရဵနှငဴ် 

ပို့လွှတ်ေရဵလိုင်ဵမျာဵ၊ ဓာတ်အာဵေဲွရဳုမျာဵ၊ ဓာတ်အာဵေပဵစက်ရဳုမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်အေဆာက်အအဳုမျာဵကို 

တည်ဆဲဥပေဒမျာဵနှငဴ်အညီ တုိဵေျဲ့ ြေင်ဵ၊ ြပုြပင်ြေင်ဵနှငဴ် ေြပာင်ဵေရွှေ့တည်ေဆာက်ြေင်ဵတ့ုိ ေဆာင်ရွက် ရမည်။ 

(ဃ) ေလယာဉ်ကွင်ဵ၊ ရထာဵလမ်ဵ၊ ေမာ်ေတာ်ကာဵလမ်ဵ၊ ထေရာ်လီကာဵလမ်ဵ၊ တူဵေြမာင်ဵ၊ ြမစ်ေေျာင်ဵ၊ ဆိပ်ကမ်ဵ၊ 

ဆိပ်ေဳတဳတာဵ၊ သေဘောကျင်ဵ၊ ေရကတုတ် စသည်မျာဵကုိ မည်သညဴ်နည်ဵနှငဴ်မျှ ထိေိုကပ်ျက်စီဵ ြေင်ဵ မရိှေစရ။ 

(င) ေ ကဵနန်ဵ၊ စကာဵေြပာေ ကဵနန်ဵ၊ သေကေတသဳုဵလျှပ်စစ်ေ ကဵနန်ဵ၊ အေျက်ြပေ ကဵနန်ဵရုိကရ်ာတွင် အသဳုဵြပုေနသည်ဴ 

အြောဵကကိုဵမျာဵနှငဴ် ေလလှိုင်ဵမျာဵသ့ုိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ကူဵဝင်ေစြေင်ဵြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ အြောဵနည်ဵလမ်ဵအာဵြဖင်ဴြဖစ်ေစ 

ထိေိုကန်စ်နာပျက်စီဵြေင်ဵမြဖစ်ေစရ။ 

၁၆။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရိှသူသည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ကိငု်ရာတွင် လ ူသ့ုိမဟုတ် 

တိရစ္ဆာန်ကိဒုဏ်ရာရရိှေစြေင်ဵ၊ ကိုယ်အဂေါတစ်ေုေု မသန်မစွမ်ဵြဖစ်ေစြေင်ဵ၊ ေသဆုဳဵြေင်ဵ စသညဴ် 

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်မေတာ်တဆြဖစ်ေပါ်ေဲဴလျှင် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သ့ုိ အြမန်ဆုဳဵ 

အေ ကာင်ဵ ကာဵရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၆) 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵ 

၁၇။ ဝန်ကကီဵသည်အစုိဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖင်ဴ စက်မှုကကီဵ ကပ်ေရဵနှင်ဴ စစ်ေဆဵေရဵဦဵစီဵဌာန ြပည်နယ်ဦဵစီဵမှူဵက 

ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ စစ်ေဆဵရမညဴ်ေဒသရှိ ေရုိင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာက အတွင်ဵေရဵမှူဵအြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

သက်ဆိငု်ရာဌာနမျာဵမှ ဦဵစီဵမှူဵမျာဵကအဖဲွ့ဝင်အြဖစ်လည်ဵေကာင်ဵ ပါဝင်ေသာ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်ဵရမည်။ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့၏တာဝန်နှငဴ် လုပ်ပိုင်ခွင်ဴမျောဵ 

၁၈။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့၏တာဝန်နှင်ဴ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်မျာဵမှာ ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ြဖစ်သည်- 

(က) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွသူ၏ ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွမညဴ်ေနရာမျာဵ၊ အမျာဵြပည်သူနှငဴ် သက်ဆိငု်ေသာ ေနရာမျာဵကုိ 

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵဖပီဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ စတင်သဳုဵစဲွေွငဴ်ြပုြေင်ဵ၊ 

(ေ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွငဴ်ရရိှသူ၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵဆိုင်ရာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵနှငဴ ်

နည်ဵစနစ်မျာဵအာဵ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ စစ်ေဆဵဖပီဵ လျှပ်စစ် အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ 

လက်မှတ်ထုတ်ေပဵနိုင်ရန် စစ်ေဆဵေရဵမှူဵေျုပ်ထဳ တင်ြပ အတည်ြပုေျက် ရယူြေင်ဵ၊ 

(ဂ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်သညဴ် စက်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တည်ဆဲဥပေဒြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵနှငဴ ်ညီညတ်ွမှု ရှ ိမရိှ 

စိစစ်ဖပီဵ အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ဃ) သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ စစ်ေဆဵေကို နည်ဵလမ်ဵတကျ ေကာက်ေဳြေင်ဵ၊ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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(င) လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကျေရာက်မည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵတွင် စက်ရဳု၊ အလုပ်ရဳု၌ အသဳုဵြပုေနေသာ လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵကုိ ြဖစ်ေစ၊ 

အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကိုြဖစ်ေစ၊ အြောဵလျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵသဳုဵစဲွသညဴ်ေနရာ၌ 

အသဳုဵြပုေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိြဖစ်ေစ ြဖတ်ေတာက်ရန် အစုိဵရအဖွဲ့ ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ စစ်ေဆဵစဉ် 

အေရဵေပါ်အေြေအေနြဖစ်ေပါ်လာပါက ြဖတ်ေတာက်ြေင်ဵ၊ 

(စ) သက်ဆိငု်ရာတာဝန်ရှိသူထဳ အသိေပဵဖပီဵ သတ်မှတ်သညဴ်ေနရာ၊ သတ်မှတ်သညဴ် အေဆာက်အအုဳ အတွင်ဵသ့ုိ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်သဳုဵစဲွြေင်ဵ ရှိ မရိှ ဝင်ေရာက်စစ်ေဆဵ ြေင်ဵ၊ 

(ဆ) လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ စဳေျနိ်စဳညွှန်ဵနှငဴ် စစ်ေဆဵမှုစနစ်မျာဵကုိ အမျာဵြပည်သူသိရှိနိုင်ရန် ထုတ်ြပန်ြေင်ဵ၊ 

(ဇ) လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵကိရိယာ စစ်ေဆဵေမျာဵကို လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ လိုအပ်ပါက 

ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပဵရန် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ၊ 

(ဈ) လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြေင်ဵ၊ ြပင်ဆင်ြေင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၏ လုပ်အာဵေကုိ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ြေင်ဵ၊ 

လိုအပ်ပါက ြပင်ဆင်သတ်မှတ်ေပဵရန် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပြေင်ဵ။ 

၁၉။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့သည် မိမိအာဵအပ်နှင်ဵထာဵသည်ဴ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ေွငဴ် တ့ုိနှငဴ်အညီ 

လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်ဵရှင်ဵေရဵဆုိင်ရာ စစ်ေဆဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ေဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၂၀။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ကိငု်ေွင်ဴနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ 

လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကျေရာက်မည်ဴအေြေအေနကို ထိန်ဵသိမ်ဵရန်အလ့ုိငှာ အမျာဵြပည်သူအသဳုဵြပုသညဴ် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိြဖစ်ေစ၊ စက်ရဳုအလုပ်ရဳုက အသဳုဵြပုသည်ဴ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိြဖစ်ေစ၊ အြောဵ ေနရာ၌ 

အသဳုဵြပုေနေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိြဖစ်ေစ ြဖတ်ေတာက်ရန် သက်ဆိငု်ရာလုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူ တာဝန်ေဳကို 

ညွှန် ကာဵနိုင်သည်။ 

၂၁။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ စစ်ေဆဵေရဵအဖဲွ့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေ ကာင်ဴ လ ူသ့ုိမဟုတ် တိရစ္ဆာန် 

ဒဏ်ရာရရိှြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ြဖစ်ေစ၊ ေသဆုဳဵရြေင်ဵနှငဴ်ပတ်သက်၍ြဖစ်ေစ သက်ဆိငု်သူမျာဵကုိ နည်ဵလမ်ဵ တကျ 

စစ်ေဆဵေဆာင်ရွက်ေွင်ဴရှိသည်။ 

၂၂။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵေရဵအဖွဲ့သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အသဳုဵြပုသညဴ် ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ 

မှန်ကန်မှု ရိှ မရှိ၊ စဳေျနိ်စဳညွှန်ဵ စစ်ေဆဵေျက်ရလဒမ်ျာဵ ကိုကည်ီမှု ရှိ မရိှ စသညဴ် ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ 

ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵသူနှငဴ် သဳုဵစဲွသူမျာဵအ ကာဵ အြငင်ဵပွာဵမှု သ့ုိမဟုတ် သေဘာထာဵကွဲလဲွမှုရှိ၍ တင်ြပလာလျှင် 

နည်ဵလမ်ဵတကျစစ်ေဆဵဖပီဵ အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵနုိင်ရန် ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့မှတစ်ဆငဴ် အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ တင်ြပရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၇) 

အခွန်အခေပဵေဆာင်ပခင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵခနှုန်ဵထာဵနှငဴ် ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်မျောဵ 

၂၃။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴရရှိသူသည် နုိင်ငဳသာဵြဖစ်ပါက ြပည်တွင်ဵသဳုဵေငွြဖငဴ် လည်ဵေကာင်ဵ၊ 

နိုင်ငဳြောဵမတည်ေငွြဖငဴ် လုပ်ကိငု်သညဴ် ကုမ္ပဏီ သ့ုိမဟုတ် အဖွဲ့အစည်ဵ ြဖစ်ပါက အစုိဵရ အဖဲွ့က သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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နိုင်ငဳြောဵေငွြဖငဴ်လည်ဵေကာင်ဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵသညဴ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ပမာဏအလုိက် ကျသငဴ်သညဴ်အေွန်အေကို 

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ ြပည်နယ် ဘဏ္ဍာရန်ပုဳေငွသ့ုိ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ြပည်ေထာင်စု 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵြေင်ဵဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ ဆက်စပ်ပါက သက်ဆိငု်ရာ 

ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် စည်ဵကမ်ဵေျက်မျာဵနှငဴ်အညီ ကျသငဴ်သညဴ် အေွန်အေကို 

ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

၂၄။ အစုိဵရအဖဲွ့သည် ြပည်နယ်အကျ ို ဵငှာ လုိအပ်ေသာ အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ ထုတ်လုပ်သညဴ် 

လုပ်ငန်ဵမျာဵအတွက် အေွန်အေေပဵေဆာင်ြေင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်ေွငဴ်ြပုနုိင်သည်။ 

၂၅။ ြပည်နယ်က စီမဳေန့်ေွဲေွငဴ်ရိှသညဴ် ဆည်မျာဵ၊ တာတမဳမျာဵကုိ အရင်ဵေဳသညဴ် ေရေွန်အာဵ နိုင်ငဳေတာ်က သတ်မှတ်ေသာ 

ေရေွန်နှုန်ဵထာဵအတုိင်ဵ အစုိဵရအဖဲွ့ထဳသ့ုိ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

၂၆။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပိုင်ေွင်ဴရရှိသူသည် ထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵ စနစ်တွင် 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေနှုန်ဵထာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုစရိတ်မျာဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ ေဒသအလိုက ်သငဴ်ေလျာ် ေသာ 

နှုန်ဵထာဵသတ်မှတ်ြေင်ဵနှငဴ် အေါအာဵေလျာ်စွာ ေြပာင်ဵလဲသတ်မှတ်ြေင်ဵတ့ုိကုိ အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် 

သက်ဆိငု်ရာ ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနသ့ုိ တင်ြပ၍ ညှိနှိုင်ဵသတ်မှတ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၈) 

စီမဳခန့်ခွဲေရဵ နည်ဵလမ်ဵအရ အေရဵယူပခင်ဵ 

၂၇။ (က) ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် ပုဒ်မ ၉၊ ၂၃ နှငဴ် ၂၅ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကုိ 

လိုကန်ာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွကေ်သာ အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵ လျှပ်စစ် ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵသူအာဵ 

ေအာက်ပါစီမဳေန့်ေွဲေရဵဆိုင်ရာ အမိန့်တစ်ရပ်ရပ်ကိြုဖစ်ေစ၊ တစ်ရပ် ထက်ပုိ၍ ြဖစ်ေစ ေျမှတ်နိုင်သည်- 

(၁) လုပ်ငန်ဵကုိ ယာယီရပ်ဆိုင်ဵြေင်ဵ၊ 

(၂) ဒဏ်ေ ကဵေငွေပဵေဆာင်ေစ၍ လုိအပ်ေျက်မျာဵကို ေဆာင်ရွက်ေစဖပီဵ ဆက်လက်လုပ်ကိငု် ေွင်ဴြပုြေင်ဵ၊ 

(၃) လုပ်ငန်ဵလုပ်ကိငု်ေွငဴ်အာဵ ကာလအကန့်အသတ်ြဖငဴ် ဆိုင်ဵငဴဳြေင်ဵ၊ 

(၄) ေွငဴ်ြပုမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ြေင်ဵ၊ 

(ေ) အစုိဵရအဖဲွ့က သက်ဆိငု်ရာ ဖမို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာအာဵ ေကာ်လိေတ္တော်အရာရိှအြဖစ် ေန့်အပ်၍ 

ေြမေွန်မေြပကျန်ေငွြဖစ်ဘိသကဲဴသ့ုိ အရေကာက်ေဳရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၉) 

တာဵပမစ်ချေက်မျောဵ 

၂၈။ မည်သူမျှ ေွင်ဴြပုမိန့်မရိှဘဲ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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၂၉။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမျှ ေွင်ဴြပုမိန့်ပါ လုပ်ငန်ဵမှအပ အြောဵမည်သညဴ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵကိုမျှ 

လုပ်ကိငု်ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၀။ မည်သူမျှ လျှပ်စစ်ကျွမ်ဵကျင်မှုဆိုင်ရာ လက်မှတ်မရရိှဘဲ လျှပ်စစ်တပ်ဆင်ြေင်ဵနှငဴ် ြပင်ဆင်ြေင်ဵ လုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ 

ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၁။ မည်သူမျှ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်ဵရှင်ဵေ ကာင်ဵ လက်မှတ်မရရှိဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ ထုတ်လုပ်ြေင်ဵ၊ ပို့လွှတ်ြေင်ဵ၊ 

ဆက်သွယ်အသဳုဵြပုြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၂။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမျှ သက်ဆိငု်ရာဌာန၊ အဖဲွ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေွငဴ်ြပုေျက်မရရိှဘဲ အြောဵမည်သညဴ် အဖဲွ့အစည်ဵနှငဴ်မဆို 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵမျာဵကုိ ပူဵတဲွေဆာင်ရွက်ြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၃။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူမည်သူမျှ ေွင်ဴြပုမိန့်ကိြုဖစ်ေစ၊ ေွငဴ်ြပုမိန့်ပါ လုပ်ငန်ဵတစ်ေုလုဳဵ သ့ုိမဟုတ် တစ်စိတ် တစ်ေဒသကိုြဖစ်ေစ 

ေွငဴ်ြပုေျက်မရရိှဘဲ ေရာင်ဵေျြေင်ဵ၊ ေပါင်နဳှြေင်ဵ၊ အငှာဵေျထာဵြေင်ဵ၊ လဲလှယ်ြေင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြောဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ 

လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်ြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၄။ မည်သူမျှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိင်ဵနယ်ေြမအတွင်ဵ အေဆာက်အအုဳ ေဆာက်လုပ်ြေင်ဵ၊ သစ်ပင် စုိကပ်ျ ို ဵြေင်ဵနှငဴ ်

အြောဵတစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်ြေင်ဵ မြပုရ။ 

၃၅။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ၏ ေွငဴ်ြပုေျက်မရိှဘဲ မည်သူမျှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကုိ သွယ်တန်ဵရယူြေင်ဵ၊ ြဖုန်ဵတီဵြေင်ဵ၊ 

အသဳုဵြပုြေင်ဵမြပုရ။ 

၃၆။ မည်သူမျှ လျှပ်စီဵေ ကာင်ဵလွှဲေပဵြေင်ဵ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵသည်ဴလိုင်ဵကို ြဖတ်ေတာက်ြေင်ဵ၊ 

လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵတစ်ေုေုတွင် အသဳုဵြပုသညဴ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵကုိ ဖျက်ဆီဵြေင်ဵမြပုရ။ 

 

အခန်ဵ (၁၀) 

ပပစ်မှုနှငဴ် ပပစ်ဒဏ်မျောဵ 

၃၇။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၈ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင်- 

(က) ထိသူုကိ ုအနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵ ကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ် ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုတစ်နှစ်ထက် မပုိေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၃၈။ ေွင်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၂၉ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵ 

စီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်- 

(က) ထိုသူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုတစ်နှစ်မှ အမျာဵဆဳုဵသဳုဵနှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵ ေျမှတ်နိုင်သည်။ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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၃၉။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၀ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင် ထိုသူကိ ု

အနည်ဵဆုဳဵကျပ်ငါဵေသာင်ဵမှ အမျာဵဆဳုဵကျပ်သဳုဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

၄၀။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၁ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင် ထိုသူကိ ု

အနည်ဵဆုဳဵ ကျပ်သဳုဵသိန်ဵမှ အမျာဵဆဳုဵကျပ်တစ်ဆယ်သိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

၄၁။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၂ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်- 

(က) ထိုသူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုတစ်နှစ်ထက် မပုိေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၄၂။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၃ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်- 

(က) ထိုသူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်ငါဵသိန်ဵအထိေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပမဳ်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုတစ်နှစ်မှ အမျာဵဆဳုဵ သဳုဵနှစ်အထိ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၄၃။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၄ ပါတာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်- 

(က) ထိုသူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်သဳုဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုသဳုဵနှစ်ထက် မပုိေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵ ေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၄၄။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၅ ပါတာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင်- 

(က) ထိုသူကို အနည်ဵဆုဳဵကျပ်တစ်သိန်ဵမှ အမျာဵဆုဳဵကျပ်သဳုဵသိန်ဵအထိ ေငွဒဏ်ေျမှတ်ရမည်။ 

(ေ) ယင်ဵြပစ်မှုကို ထပ်မဳကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထိုသူကိ ုနှစ်နှစ်ထက် မပိုေသာ 

ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၄၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၃၆ ပါ တာဵြမစ်ေျက်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵ ေဳရလျှင် ထိုသူကိ ု

အနည်ဵဆုဳဵငါဵနှစ်မှ အမျာဵဆဳုဵဆယ်နှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ်ေျမှတ်ရမညဴ်အြပင် ေငွဒဏ်လည်ဵ ေျမှတ်နိုင်သည်။ 

၄၆။ မည်သူမဆို ဤဥပေဒပါတာဵြမစ်ေျက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်ရာတွင် အာဵေပဵ ကူညီေ ကာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

ကျူဵလွန်ရန် ပူဵေပါင်ဵကကစဳည်ေ ကာင်ဵ ြပစ်မှုထင်ရှာဵစီရင်ြေင်ဵေဳရလျှင် ထုိသူကိသုက်ဆိငု်ရာြပစ်မှုပါ 

ြပစ်ဒဏ်အတုိင်ဵေျမှတ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၁) 

နစ်နာေကကဵ၊ ေလျော်ေကကဵသတ်မှတ်ပခင်ဵ 

၄၇။ ေွငဴ်ြပုမိန့်ရရှိသူ သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵက တာဝန်ေပဵအပ်ထာဵသူ၏ ေပါဴေလျာဴမှုေ ကာငဴ်ြဖစ်ေစ၊ 

တာဝန်ပျက်ကွက်မှုေ ကာင်ဴြဖစ်ေစ ဓာတ်လိုကမ်ှု၊ မီဵေလာင်မှုြဖစ်ပွာဵဖပီဵ တစ်ဦဵတစ်ေယာက် ထိေိုက ်ဒဏ်ရာရလျှင် 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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သ့ုိမဟုတ် မသန်မစွမ်ဵြဖစ်လျှင် သ့ုိမဟုတ် ေသဆုဳဵလျှင် ထိေိုကန်စ်နာသူသည် ေွငဴ်ြပုမိန့် ရရိှသူထဳမှ ေလျာ်ေ ကဵကို 

ေအာက်ပါအတုိင်ဵ ေတာင်ဵေဳေွငဴ်ရှိေစရမည်- 

(က) ထိေိုကန်စ်နာသူသည် တည်ဆဲအလုပ်သမာဵေလျာ်ေ ကဵအက်ဥပေဒနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သူြဖစ်ပါက ယင်ဵဥပေဒအရ 

သတ်မှတ်ထာဵေသာေလျာ်ေ ကဵ၊ 

(ေ) ထိေိုကန်စ်နာသူသည် တည်ဆဲအလုပ်သမာဵေလျာ်ေ ကဵအက်ဥပေဒနှငဴ် အကျုဳဵဝင်သူမဟုတ်လျှင် အစုိဵရအဖွဲ့က 

သတ်မှတ်ေသာေလျာ်ေ ကဵ။ 

၄၈။ မည်သူမဆုိ ပုဒ်မ ၄၇ အရ လူကိထုိေိုကန်စ်နာေစလျှင် တည်ဆဲဥပေဒအရ တရာဵစဲွဆိေုွငဴ်ရိှသည်ဴ် အြပင် 

ပျက်စီဵဆုဳဵရှုဳဵေသာ ပစ္စည်ဵအတွက် ကာလတန်ဘုိဵေလျာ်ေ ကဵကိုလည်ဵ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူထဳမှ 

ေတာင်ဵေဳေွင်ဴရှိသည်။ 

၄၉။ မည်သူမဆို လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူ၏ ေွငဴ်ြပုေျက်မရရှိဘဲ ပုဒ်မ ၃၇၊ ၃၈၊ ၃၉၊ ၄၀၊ ၄၁၊ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၅ 

နှင်ဴ ၄၆ တ့ုိပါ ြပစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုေ ကာင်ဴ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လပ်ုငန်ဵ လုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူတွင် 

ဆုဳဵရှုဳဵမှုတစ်စဳုတစ်ရာြဖစ်ေပါ်ပါက ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့က သတ်မှတ်ေသာ နစ်နာေ ကဵကို ေပဵေလျာ်ရမည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၂) 

နစ်နာေကကဵ၊ ေလျော်ေကကဵနှငဴ် စပ်လျေဉ်ဵ၍ အယူခဳပခင်ဵ 

၅၀။ ပုဒ်မ ၄၇၊ ၄၈ နှင်ဴ ၄၉ တ့ုိအရ ေျမှတ်သညဴ်နစ်နာေ ကဵ သ့ုိမဟုတ် ေလျာ်ေ ကဵေပဵေဆာင်ရန် အမိန့်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ 

မေကျနပ်သူသည် အမိန့်ကိ ုလက်ေဳရရိှသညဴ်ေနမှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ဝန်ကကီဵထဳ အယူေဳနုိင်သည်။ 

၅၁။ ပုဒ်မ ၅၀ အရ အယူေဳမှုတွင် ဝန်ကကီဵသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် အမိန့်ကို ြပင်ဆင်ြေင်ဵ၊ ပယ်ဖျက်ြေင်ဵနှင်ဴ 

အတည်ြပုြေင်ဵတ့ုိြပုနိုင်သည်။ 

 

အခန်ဵ (၁၃) 

အေထွေထွ 

၅၂။ ဤဥပေဒပါ ြပစ်မှုမျာဵကုိ ရဲအေရဵယူပိုင်ေွငဴ်ရှိေသာ ြပစ်မှုမျာဵအြဖစ် သတ်မှတ်သည်။ 

၅၃။ အစုိဵရအဖဲွ့သည် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူ၏ ပိုလျှေဳသာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵကို 

နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵလုိင်ဵသ့ုိ ေရာင်ဵေျနိုင်ရန် ညိှနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵနုိင်သည်။ 

၅၄။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်ဵလုပ်ပိုင်ေွင်ဴရရှိသူထဳမှ ၎င်ဵေဆာင်ရွက်ေနသညဴ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵ 

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵကို နိုင်ငဳေတာ်အကျ ို ဵငှာ လွှဲေြပာင်ဵေပဵအပ်ရန် အေ ကာင်ဵ ေပါ်ေပါက်ေဲဴလျှင် 

အစုိဵရအဖဲွ့သည် ြပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵဌာနနှင်ဴ ညိှနှိုင်ဵ၍ ေကာ်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်ဵဖပီဵ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ 

လုပ်ငန်ဵလုပ်ပုိင်ေွငဴ်ရရိှသူ၏ မတည်ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုမျာဵကုိ သငဴ်တငဴ်မျှတသညဴ် ေဈဵနှုန်ဵ တစ်ရပ်သတ်မှတ်၍ 

လွှဲေြပာင်ဵေပဵနုိင်ရန် ညှိနှိုင်ဵေဆာင်ရွက်ေပဵရမည်။ 



ကရင်ြပည်နယ် အလတ်စာဵနှငဴ် အေသဵစာဵလျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵထုတ်လုပ်ြဖန့်ြဖူဵေရဵဥပေဒ 
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၅၅။ ဤဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵေျက်မျာဵကုိ  အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက်နိုင်ရန်- 

(က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် လိုအပ်ေသာနည်ဵဥပေဒမျာဵ၊ စည်ဵမျဉ်ဵနှင်ဴ စည်ဵကမ်ဵမျာဵကုိအစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီေျက်ြဖငဴ် 

ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

(ေ) ဝန်ကကီဵဌာန၊ ကကီဵ  ကပ်ေရဵအဖဲွ့သည် လိုအပ်ေသာ အမိန့်ေ ကာ်ြငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန် ကာဵေျက်မျာဵနှငဴ် 

လုပ်ထုဳဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ ထုတ်ြပန်နိုင်သည်။ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနုိင်ငဳေတာ် ဖွဲ့စည်ဵပုဳအေြေေဳဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရဵထိုဵသည်။ 

 
(ပုဳ) နန်ဵေင်ေထွဵြမငဴ် 

 ဝန်ကကီဵေျုပ် 

ကရင်ြပည်နယ်အစုိဵရအဖဲွ့ 


