
    

ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးဥပဒေ 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်ဥပဒေအမှတ်   ၁၀ ။) 

၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပပာသိုလဆန်း   ၉    ရက် 

( ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ    ၁၈   ရက်) 

ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်သည် ဤဥပဒေကုိ ပပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ 

အခန်း (၁) 

အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဒော်ပပချက် 

၁။ ဤဥပဒေကုိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးဥပဒေဟု ဒခါ်တွင်ဒစရမည်။ 

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရိှဒသာ ဒအာက်ပါစကားရပ်များသည် ဒော်ပပပါအတုိင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ဒရာက် 

ဒစရမည် -  

(က) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒတာင်းခံခွင့် 

ရိှသူများအား ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဒရှဒ့နငှားရမ်းဒပးပခင်း၊ ဥပဒေဆုိင်ရာ အသိပညာဒပးပခင်း၊ 

အကကံဒပးပခင်း၊ အကူအညီဒပးပခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဒပးပခင်းတုိကုိ့  ဆုိသည်။   

( ခ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများ ဆိုသည်မှာ ပပစ်မှုတစ်ခုခုပေင့် 

စွပ်စွဲပခင်း၊ ေိန်းသိမ်းပခင်း၊ ေမ်းဆီးပခင်း၊ တရားစွဲဆိုပခင်း၊ ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပခင်း၊ 

အကျဉ်းချပခင်းခံရသည့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ ကဒလးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ 

အေူးပပုစုဒစာင့်ဒရှာက်မှုလိုအပ်ဒနသူများ၊ သက်ကကီးရွယ်အိုများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ 

ခုခံအားကျဆင်းမှုဒရာဂါ သိုမ့ဟုတ် အပခားကူးစက်ပမန်ဒရာဂါ ခံစားဒနရသူများ၊ 

နိုင်ငံမဲ့များ၊ နိုင်ငံဒရးခိုလှုံခွင် ့ဒတာင်းခံသူများ၊ နိုင်ငံပခားသားများ၊ ဒရွှ ဒ့ပပာင်း 

ဒနေိုင်သူများ၊ ဒရွှ ဒ့ပပာင်းလုပ်သားများ၊ ေုက္ခသည်များကိုလည်းဒကာင်း၊ ပပစ်မှု 

ကျူးလွန်ခံရပခင်းဒကကာင့် နစ်နာသူများကုိလည်းဒကာင်း၊ ေူးပခားသည့် အဒကကာင်းအရာ 

တစ်ခုခုဒကကာင့် အကူအညီဒတာင်းခံလာသည့်  ပပစ်မှုနှင့်ဆိုင်ဒသာ သက်ဒသများကုိ 

လည်းဒကာင်း ဆိုသည်။  

( ဂ ) ဥပဒေဆိုင ်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွ ဲ  ့ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရ ေွဲ စ့ည်း 

တည်ဒောင်ဒသာ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွ ဲ ၊့ 

တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၊့ 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ  ့ သုိမ့ဟုတ် ခရုိင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ  ့

သိုမ့ဟတု် မမို န့ယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ က့ို ဆိုသည်။ 
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(ဃ) ဥက္က ဋ္ဌ ဆိုသည်မှာ သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၏့ 

ဥက္က ဋ္ဌကုိ ဆိုသည်။  

( င ) ဒရှ ဒ့န ဆိုသည်မှာ တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှ ဒ့န သိုမ့ဟုတ် အေက်တန်းဒရှ ဒ့နကို 

ဆိုသည်။  

( စ ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူ ဆုိသည်မှာ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသည့် 

ဒရှ ဒ့န သို မ့ဟုတ် ဒရှ ဒ့နမဟုတ်ဒသာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူကို  

ဆိုသည်။   

(ဆ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသည့်ဒရှဒ့န ဆုိသည်မှာ ဥပဒေဆုိင်ရာအကူအညီဒပးရန် 

ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲတွ့င် ဒဆာင်ရွက်ဒသာဒရှ ဒ့န၊ ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ က့ တာဝန်ဒပးအပ်သည့် ဒရှ ဒ့န သိုမ့ဟုတ် ငှားရမ်းသည့် 

ဒရှ ဒ့နကုိ ဆိုသည်။   

( ဇ ) ဒရှ ဒ့နမဟုတ်ဒသာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူ ဆိုသည်မှာ ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးသည့် ဒရှ ဒ့န၏ ကကီးကကပ်မှုပေင့် အခမဲ့ဥပဒေ အကကံဒပးပခင်းနှင့် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအသိပညာဒပးပခင်းလုပ်ငန်းများကို ဒဆာင်ရွက်ရန် ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွက့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပပု၍ တာဝန်ဒပးအပ်ေားသူကို 

ဆိုသည်။   

( ဈ ) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ ဆိုသည်မှာ ပပစ်မှုဆိုင်ရာ မှုခင်းကိစ္စများတွင် ဥပဒေနှင် ့အညီ 

ဒဆာင်ရွက်နိုင်ဒရးအတွက် ဒရှ ဒ့နငှားရန် ဒငွဒကကးမပပည့်စုံဒကကာင်း ဤဥပဒေအရ 

သတမ်ှတ်ပခင်းခံရသူကိုဆိုသည်။  

(ည) ကဒလးသူငယ် ဆိုသည်မှာ အသက် ၁၈ နှစ် မပပည့်ဒသးဒသာသူကုိ ဆိုသည်။  

( ဋ ) မသန်စွမ်းသူ ဆုိသည်မှာ ဒမွးရာပါဟုတ်သည်ပေစ်ဒစ၊ မဟုတ်သည်ပေစ်ဒစ ကုိယ်ကာယ၊ 

အပမင်၊ အဒပပာ၊ အကကား၊ အသိဉာဏ်၊ စိတ်ပိုင်း၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ဒသွးပိုင်း၊ အာရုံ 

ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ တစ်ခု သိုမ့ဟတု် တစ်ခုေက်ပို၍ ချိုယ့ွင်းအားနည်းချက်များကုိ 

ဒရရှည်ခံစားဒနရသူကိုဆိုသည်။ 

( ဌ ) အသိအမှတ်ပပုအေွဲ အ့စည်း ဆိုသည်မှာ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ နှ့င့် 

ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ရန် သဒောတူညီေားသည့် အေွဲ အ့စည်းကုိဆိုသည်။  

အခန်း (၂) 

ရည်ရွယ်ချက် 

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရာတွင် တန်းတူညီမျှမှုအခွင့်အဒရး၊ လွတ်လပ်မှု 

အခွင့်အဒရးနှင့် တရားမျှတမှုအခွင့်အဒရးတုိကုိ့ ဤဥပဒေနှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရရိှဒစရန်၊  
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( ခ ) ပပစ်မှုများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ ခုခံဒချပခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့်တိုတ့ွင် ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူရရှိဒစရန်၊  

( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများကို အများပပည်သူ သိရှနိားလည် 

ကျင့်သံုးလာဒစဒရးအတွက် ပညာဒပးဒဆွးဒနွးမှုများ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊   

(ဃ) ပပစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပပဿနာများကုိ ဒပေရှင်းရာတွင် ပွင့်လင်းပမင်သာမပီး တရားမျှတမှု 

ပိုမိုရရှိဒစပခင်းပေင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပမင့်မားလာဒစရန်၊  

( င ) ပပစ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းဒောက်လှမ်းမှုနှင့် စုံစမ်းစစ်ဒဆးမှု ပပုလုပ်စဉ်ကာလအတွင်း 

ရဲအချုပ်နှင့်အကျဉ်းဒောင်များ၌ မလိုလားအပ်ဒသာ ေမ်းဆီးချုပ်ဒနှာင်သည့် ကာလ 

ဒလျာ့ကျဒစရန်နှင့် ဥပဒေနှင့်မညီဒသာ ေမ်းဆီးချုပ်ဒနှာင်မှုများ ပဒပျာက်ဒစရန်၊ 

( စ ) အမှုများကုိ မှန်မှန်နှင့် ပမန်ပမန်စီရင်ဆုံးပေတ်နိုင်ဒရးအတွက် အဒောက်အကူပပုရန်၊ 

(ဆ) မှုခင်းကကိုတင်ကာကွယ်ဒရးကုိ အဒောက်အကူပပုဒစရန်၊ 

( ဇ ) ကုလသမဂ္ဂအဒေွဒေွညီလာခံက ေုတ်ပပန်ေားသည့် ပပစ်မှုဆုိင်ရာ တရားစီရင်ဒရး 

နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး အဒပခခံသဒောတရားများ၊ 

လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန်။  

အခန်း(၃) 

အဒပခခံမူများ 

၄။ ဤဥပဒေ၏ အဒပခခံမူများမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) ပပစ်မှုဆုိင်ရာ တရားစီရင်ဒရးတွင် အများပပည်သူက ယံုကကည်စိတ်ချရမပီး စဉ်ဆက်မပပတ် 

ေိဒရာက်စွာ အသုံးပပုနိ ုင ်ဒသာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသည့်စနစ် 

ပေစ်ဒပါ်ဒစဒရး၊  

( ခ ) ပပစ်မှုကျူးလွန်ပခင်းများကို ကကိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဒရးအတွက် အများပပည်သူအား 

ဥပဒေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတိုးပွားဒစရန် ပညာဒပးဒရး၊  

( ဂ ) ပပစ်မှုပေင့် စွပ်စဲွခံရသူများ၊ တရားစဲွဆုိခံရသူများနှင့်  ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပခင်းခံဒနရသူများကုိ 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး၊  

(ဃ) ပပစ်မှုကျူးလွန်ခံရပခင်းဒကကာင့် နစ်နာသူများကုိ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး၊  

( င ) ေူးပခားသည့် အဒကကာင်းအရာတစ်ခုခုဒကကာင့် အကူအညီဒတာင်းခံလာသည့်  ပပစ်မှု 

နှင့်ဆိုင်ဒသာ သက်ဒသများကုိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး၊   

( စ ) ဥပဒေဆိုင်ရာ အဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများကုိ လူမျိုး၊ ကုိးကွယ်ရာောသာ၊ 

ကုိးကွယ်ယံုကကည်မှု၊ အသက်အရွယ်၊ ကျား၊ မ၊ နိုင်ငံသားမခွဲပခားေဲ ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရး၊ 
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(ဆ) ပပစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်ဒရး လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် မှန်ကန်မျှတ၍ ေိဒရာက်ဒသာ 

ဥပဒေဆိုင်ရာ အဒောက်အကူဒပးပခင်းကုိ ဒဆာလျင်စွာ ရရှိဒစဒရး၊   

( ဇ ) ဥပဒေဆုိင်ရာ အဒောက်အကူဒပးသည့်စနစ်နှင့်သက်ဆုိင်သည့် သတင်းအချက်အလက် 

များကုိ အများပပည်သူသိရှိဒစဒရး၊ 

( ဈ ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဒဆာင်ရွက်ခွင့် 

ဒပးဒရးနှင့် ယင်းတိုအ့ား အကာအကွယ်ဒပးဒရး။  

အခန်း(၄) 

ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်း၊  

တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၅။ ပပည်ဒောင်စုတရားသူကကီးချု ပ်သည် ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွကုိ့ 

ပပည်ဒောင်စုအစုိးရအေွဲ နှ့င့်ညိှနှိုင်း၍ ဒအာက်ပါအတုိင်း ေဲွ စ့ည်းရမည်- 

(က) ေင်ဒပါ်ဒကျာ်ကကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရိှဒသာ ဥပဒေပညာရှင်တစ်ဦး၊ ဥက္က ဋ္ဌ 

( ခ ) ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်ရံုးမှ ညွှန်ကကားဒရးမှူး ရာေူး 

ဒအာက်မနိမ့်ဒသာ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊  

အေွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) ပပည်ဒောင်စ ုဒရှ ဒ့နချုပ ်မ ှ  ဒရွးချယ်တာဝန်ဒပးအပ်သည် ့ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်မနိမ် ့ဒသာ  ပပည်ဒောင်စု 

ဒရှ ဒ့နချုပ်ရံုးမှ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) ပပည်ေဲဒရးဝန်ကကီးဌာန၊ ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက တာဝန် 

ဒပးအပ်သည့် ညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်  မနိမ် ့ဒသာ 

ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

( င ) လူမှုဝန်ေမ်း၊ ကယ်ဆယ်ဒရးနှင် ့ ပပန်လည်ဒနရာချေားဒရး  

ဝန်ကကီးဌာန ပပည်ဒောင်စုဝန်ကကီးက ဒရွးချယ် တာဝန်ဒပးအပ်သည့် 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်မနိမ် ့ဒသာ  ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

( စ ) ပညာဒရးဝန်ကကီးဌာန လက်ဒအာက်ရှိ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ 

ဥပဒေပါဒမာက္ခတစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

(ဆ) လူမှုအေွဲ အ့စည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ဒသာ အေွဲ အ့စည်းများမှ 

ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်သည့် 

အဒတွအ့ကကုံ၊ ဗဟုသုတရှိဒသာ ကုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င်များ 
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( ဇ ) အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားဒရးေွံ မ့ေိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကကီးဌာန၊ 

နိုင်ငံပခားစီးပွားဆက်သွယ်ဒရး ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကကားဒရးမှူး 

ရာေူးဒအာက်မနိမ့်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဈ ) တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှဒ့နများဒကာင်စီမှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းမပီး 

ပပည်ဒောင်စုတရားသူကကီးချု ပ်က အတည်ပပုဒသာ တရားလွှတ်ဒတာ် 

ဒရှဒ့နအပေစ် ၁၅ နှစ် ဒအာက်မနည်း အမှုလုိက်ပါ ဒဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် 

ဒရှ ဒ့နတစ်ဦး။ 

အတွင်းဒရးမှူး 

၆။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၏့ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ 

ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်ကို ကကီးကကပ်ကွပ်ကဲပခင်း 

နှင့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး လုပ်ငန်းများအတွက် မူဝါေချမှတ်ပခင်း၊  

( ခ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင် ့ရှိသည့် ပပစ်မှုများကို သတ်မှတ်ပခင်း၊  

( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်၏ လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည့် 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတမ်ှတ်ဒပးပခင်း၊   

(ဃ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ မ့ျားက ဝန်ဒဆာင်မှုဒပးရာတွင် ဥပဒေနှင့် 

ညီညွတမ်ှုရှိဒစရန် ကကီးကကပ်ပခင်း၊ 

( င ) ဥပဒေဒရးရာနှင့် တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ အသိပညာဒပးမှုများကို အများပပည်သူတို ့

အတွင်း ပပန်ပ့ွားဒစရန် စီမံချက်ဒရးဆွဲမပီး အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( စ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများကို ကူညီနိုင်ရန် ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရး နည်းလမ်းများ သတ်မှတ်ေားရိှပခင်းနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များကုိ 

အများပပည်သူသိရှိနိုင်ရန် အသိပညာဒပးပခင်း၊  

(ဆ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူအပေစ် 

မှတ်ယူရမည့်အချက်များကုိ သတမ်ှတ်ပခင်း၊  

( ဇ ) ပပစ်မှုများနှင့်သက်ဆုိင်သည့် ပပင်ဆင်မှု၊ အယူခံမှုနှင့် အဒေွဒေွဒလျှာက်ေားမှုများတွင် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသမူျားအား ကူညီဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊  

( ဈ ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊  လုပ်ငန်း 

တာဝန်များ သတမ်ှတ်ပခင်းနှင့် ကကီးကကပ်ပခင်း၊  

(ည) ဥပဒေအကူအညီဒပးဒရးလုပ်ငန်းလုပ်ဒဆာင်လုိဒသာ အေဲွအ့စည်းများက ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများတွင်  ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဒလျှာက်ေား 

လာပါက အသိအမှတ်ပပုအေွဲ အ့စည်းအပေစ် ခွင့်ပပုဒပးနိုင်ဒရးအတွက် လိုအပ်ဒသာ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ သတမ်ှတ်ဒပးပခင်း၊ 
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( ဋ ) အသိအမှတ်ပပု အေွဲ အ့စည်းများ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်း 

ဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကီးကကပ်ပခင်း၊ 

 ( ဌ ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ ့အဆင့်ဆင့်တုိ၏့ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးလုပ်ငန်းများကုိ ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် အကူအညီ 

များဒပးပခင်း၊  

 ( ဍ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများနှင် ့စပ်လျဉ်း၍  ေူးပခားဒသာ 

အဒပခအဒနကို ပပည်ဒောင်စုတရားသူကကီးချုပ်သို ့အခါအားဒလျာ်စွာ တင်ပပပခင်း။ 

၇။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွသ့ည် လုိအပ်ပါက သံုးဦးေက်မပုိဒသာ 

အကကံဒပးပုဂ္ဂိုလ်များကုိ ခန်ေ့ားနိုင်သည်။ ေိုပုဂ္ဂိုလ်များကို အစည်းအဒဝးသို ့ပါဝင်တက်ဒရာက်ခွင့် 

ပပုနိငု်ဒသာ်လည်း မဲဒပးခွင့်မပပုရ။   

အခန်း (၅) 

တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့

ေွဲ စ့ည်းပခင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၈။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားသူကကီးချုပ်သည် တိုင်းဒေသကကီး 

သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အစိုးရအေွဲ န့ှင့်ညှိနှိုင်း၍ တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ကုိ့ ဒအာက်ပါအတိုင်း ေွဲ စ့ည်းရမည် -  

(က) ေင်ဒပါ်ဒကျာ်ကကားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိဒသာ ဥပဒေပညာရှင် 

တစ်ဦး၊ 

ဥက္က ဋ္ဌ 

( ခ ) တိုင်းဒေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ်မှ 

ေုတိယညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်မနိမ့်ဒသာ ကုိယ်စားလှယ် 

တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 

( ဂ ) တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံးမှ ေုတိယ 

ညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်မနိမ့်ဒသာ ကိုယ်စားလှယ် 

တစ်ဦး၊  

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အဒေွအဒေွအုပ်ချုပ်ဒရး 

ဦးစီးဌာနမှ ေုတိယညွှန်ကကားဒရးမှူးရာေူးဒအာက်မနိမ့်ဒသာ 

ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င် 
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( င ) လူမှုအေွဲအ့စည်းများနှင့် အစိုးရမဟတု်ဒသာအေွဲ အ့စည်းများမှ 

ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများ နှင့်စပ်ဆုိင်သည့် 

အဒတွအ့ကကုံ၊ ဗဟုသုတရှိဒသာ ကုိယ်စားလှယ်နှစ်ဦး၊ 

အေွဲ ဝ့င်များ 

( စ ) လူမှုဝန်ေမ်း ကယ်ဆယ်ဒရးနှင့် ပပန်လည်ဒနရာချေားဒရး 

ဝန်ကကီးဌာန၊ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဦးစီးဌာနမှူး 

တစ်ဦး၊  

အေွဲ ဝ့င် 

(ဆ) တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှဒ့နများဒကာင်စီမှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းမပီး 

တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားသူကကီးချုပ်က 

အတည်ပပုဒသာ တရားလွှတ်ဒတာ်ဒရှဒ့နအပေစ် ၁၀ နှစ်ဒအာက်မနည်း 

အမှုလုိက်ပါ ဒဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့် ဒရှ ဒ့နတစ်ဦး။  

အတွင်းဒရးမှူး 

၉။ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ၏့ တာဝန်နှင့် 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) မိမိတိုင်းဒေသကကီး သို မ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်းရှ ိ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း 

သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၊့ 

ခရုိင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွနှ့င့် မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေဲွမ့ျားကုိ ကကီးကကပ်ပခင်းနှင့် ဒပါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ဥပဒေဒရးရာနှင့် တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ အသိပညာဒပးမှုများကို အများပပည်သူတို ့

အတွင်း ပပန်ပ့ွားဒစရန် စီမံချက်ဒရးဆွဲမပီး အဒကာင်အေည်ဒော်ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာ အဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ရာတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးသူများ၊ လူမှုအေဲွအ့စည်းများနှင့် အစုိးရမဟုတ်ဒသာ အေဲွအ့စည်းများ 

ပူးဒပါင်းပါဝင်လာရန် ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊  

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပးဒရး လုပ်ငန်းလုပ်ဒဆာင်လုိဒသာ အေဲွအ့စည်းများက ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဒလျှာက်ေား 

လာပါက အသိအမှတ်ပပု အေွဲ အ့စည်းအပေစ် ခွင့်ပပုဒပးနိုင်ဒရးအတွက် စည်းမျဉ်း 

စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စိစစ်ခွင့်ပပုပခင်း၊ 

 ( င ) အသိအမှတ်ပပုအေွဲ အ့စည်းများ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်း 

ဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကီးကကပ်ပခင်း၊ 

 ( စ ) မိမိတိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်အတွင်းရှ ိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ မ့ျားနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများအတွက် ချီးပမှင့်ဒငွနှင့် 

စရိတမ်ျားရရှိရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း။ 
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အခန်း (၆) 

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမ့ဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ  ့သိုမ့ဟုတ် ခရုိင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်း၊ 

 တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၀။  တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားသူကကီးချုပ်က ပုေ်မ ၁၂ အရ ေွဲ စ့ည်းဒပးဒသာ 

မမို န့ယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ မ့ျားအနက် - 

(က)  ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သိုမ့ဟုတ် ကုိယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပေစ်ပါက ကုိယ်ပိုင် 

အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၏ အုပ်ချုပ်ဒရးရံုးစုိက်သည့် 

မမိုန့ယ်ရိှ မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွသ့ည် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း 

သို မ့ဟုတ် ကိုယ်ပိ ုင ်အုပ်ချုပ်ခွင် ့ရဒေသ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး 

အေွဲ အ့ပေစ် ပူးတွဲတာဝန်ယူဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) အုပ်ချုပ်ဒရးဆုိင်ရာ ခရုိင်ရံုးစုိက်သည့် မမိုန့ယ်ရိှ မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ခရိုင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ပေစ် ပူးတွဲ 

တာဝန်ယူ ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

၁၁။ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရဒေသ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေဲွ ့ သုိမ့ဟုတ် ခရုိင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ၏့ တာဝန်နှင့်လုပ်ပုိင်ခွင့်များမှာ 

ဒအာက်ပါအတိုင်း ပေစ်သည် - 

(က) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရဒေသ သုိမ့ဟုတ် ခရုိင်အတွင်းရိှ 

မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွမ့ျားနှင့် ကကီးကကပ်ပခင်းနှင့် ဒပါင်းစပ် 

ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( ခ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးပခင်းကို အများပပည်သူ ယုံကကည်နားလည် လက်ခံ 

လာဒစရန် အသပိညာဒပးဒဆွးဒနွးပခင်း၊ 

( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရာတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများ 

လူမှုအေွဲ အ့စည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ဒသာ အေွဲ အ့စည်းများ ပူးဒပါင်းပါဝင်လာရန် 

ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပးဒရးလုပ်ငန်း လုပ်ဒဆာင်လုိဒသာ အေဲွအ့စည်းများက ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရး လုပ်ငန်းများတွင်  ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နိုင်ရန် ဒလျှာက်ေား 

လာပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စိစစ်မပီး အသိအမှတ်ပပု အေွဲ အ့စည်း 

အပေစ် သက်ဆုိင်ရာတုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ ၏့ သဒောတူညီချက်ပေင့် ခွင့်ပပုပခင်း၊ 
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( င ) ဥပဒေဒရးရာနှင့်တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ အသိပညာဒပးမှုများကို အများပပည်သူတို ့

အတွင်း ပပန်ပွ့ားဒစရန် စီမံချက်များဒရးဆဲွမပီး အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊  

( စ ) အသိအမှတ်ပပုအေွဲ အ့စည်းများ၏ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်း 

ဒဆာင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကကီးကကပ်ပခင်း၊ 

(ဆ) ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရတုိင်း သုိမ့ဟုတ် ကုိယ်ပုိင်အုပ်ချု ပ်ခွင့်ရဒေသ သုိမ့ဟုတ် ခရုိင်အတွင်းရိှ 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ မ့ျားနှင့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပး 

သူများအတွက် ချီးပမှင့်ဒငွနှင့်စရိတ်များရရိှရန် စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒပးပခင်း။ 

အခန်း (၇) 

မမို န့ယ် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့ေွဲ စ့ည်းပခင်း၊ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ 

၁၂။ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ် တရားသူကကီးချု ပ်သည် မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ကုိ့ ဒအာက်ပါအတိုင်း ေွဲ စ့ည်းရမည် -  

(က) မမိုန့ယ်အတွင်း အများကယံုကကည်ဒလးစားမပီး ဂုဏ်သတင်းရိှဒသာ 

ဥပဒေပညာ တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတစ်ဦး၊ 

ဥက္က ဋ္ဌ 

( ခ ) မမို န့ယ်အတွင်း ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် 

အဒတွအ့ကကုံ ရိှမပီး အများက ယံုကကည်ဒလးစားသည့် ဒေသခံ 

နှစ်ဦး၊  

အေွဲ ဝ့င်များ 

( ဂ ) လူမှုအေွဲအ့စည်းများနှင့် အစုိးရမဟုတ်ဒသာ အေဲွအ့စည်းများမှ 

ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် 

အဒတွအ့ကကုံ၊ ဗဟုသုတရှိဒသာ ကုိယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊  

အေွဲ ဝ့င် 

(ဃ) တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ်ဥပဒေချုပ်မှ အမည်စာရင်း 

တင်သွင်းမပီး၊ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် တရားလွှတ်ဒတာ် 

တရားသူကကီးချုပ်က အတည်ပပုဒသာ ၃ နှစ်ဒအာက်မနည်း 

အမှုလုိက်ပါဒဆာင်ရွက်ခ့ဲသည့်  ဒရှဒ့နတစ်ဦး။   

အတွင်းဒရးမှူး 

၁၃။  မမ ိ ု န့ယ် ဥပဒေဆိ ုင ်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွ ဲ ၏့ တာဝန်နှင် ့လုပ်ပိ ုင်ခွင် ့များမှာ 

ဒအာက်ပါအတိုင်းပေစ်သည် - 

(က) ဥပဒေဒရးရာနှင့် တရားစီရင်ဒရးဆိုင်ရာ အသိပညာဒပးမှုများကို အများပပည်သူ 

တိုအ့တွင်း ပပန်ပ့ွားဒစရန် စီမံချက်များဒရးဆွဲမပီး အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက် 

ဒပးပခင်း၊ 

( ခ ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများကုိ အများပပည်သူ ယံုကကည်နားလည် 

လကခ်ံလာဒစရန် အသပိညာဒပးဒဆွးဒနွးပခင်း၊ 
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( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရာတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများ၊ 

လူမှုအေွဲ အ့စည်းများနှင့် အစိုးရမဟုတ်ဒသာ အေွဲ အ့စည်းများ ပူးဒပါင်းပါဝင်လာရန် 

ညှိနှိုင်းဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

(ဃ) ဥပဒေအကူအညီဒပးဒရးလုပ်ငန်းလုပ်ဒဆာင်လုိဒသာ အေဲွအ့စည်းများက ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများတွင် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန် ဒလျှာက်ေားလာပါက 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ စိစစ်မပီး အသိအမှတ်ပပုအေဲွအ့စည်းအပေစ် တုိင်းဒေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ၏့ သဒောတူညီချက်ပေင့် 

ခွင့်ပပုပခင်း၊ 

( င ) ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ၊့ သက်ဆုိင်ရာတုိင်းဒေသကကီး 

သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွတုိ့၏့ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့အညီ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများ 

ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

( စ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများအလိုက် ပါဝင်ဒဆာင်ရွက်မည့် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများအား တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၏့ သဒောတူညီချက်ပေင့် တာဝန်ဒပး 

အပ်ပခင်းနှင့် ကကီးကကပ်ပခင်း၊  

(ဆ) မိမိတို၏့ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ် 

ဥပဒေဆုိင်ရာ အဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွသုိ့ ့လစဉ် တင်ပပပခင်း၊ 

အခန်း (၈) 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၊့ အေွဲ ဝ့င်တို၏့  

သက်တမ်းနှင့် အစားေိုးခန်ေ့ားပခင်း 

၁၄။ (က) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့ အဆင့်ဆင့်၏သက်တမ်းသည် စတင် 

ေွဲ စ့ည်းသည့်ဒနမ့ှ ငါးနှစ် ပေစ်သည်။ 

( ခ ) ရာေူးအဒလျာက် တာဝန်ဒပးအပ်ေားဒသာ နိုင်ငံ ့ဝန်ေမ်းအေွဲ ဝ့င်များမှအပ  

ကျန်အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးသည်  အေွဲ ဝ့င်အပေစ် တစ်ဆက်တည်း နှစ်ကကိမ် ေက်ပို၍ တာဝန် 

ေမ်းဒဆာင်ပခင်းမပပုရ ။  

၁၅။ (က) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွ  ့အဆင့်ဆင့်တွင် အေဲွဝ့င်ဒနရာ လစ်လပ်ပါက 

လစ်လပ်သည့်ဒနရာအလိုက်  အစားေိုး ခန်အ့ပ်နိုင်သည်။  

( ခ ) ေိုသိုပ့ေည့်စွက်ခန်ေ့ားပခင်းခံရဒသာအေွဲ ဝ့င်၏ သက်တမ်းသည် ကျန်ရှိသည့် ရာေူး 

သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်အေိ ပေစ်သည်။  
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၁၆။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး အေွဲ ဝ့င်များသည် ဒအာက်ဒော်ပပပါအဒပခအဒနများ 

ဒပါ်ဒပါက်ပါက အေွဲ ဝ့င်အပေစ်မှ ရပ်စဲဒစရမည် -   

(က) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ ၏့  သက်တမ်းကုန်ဆုံးပခင်း၊   

( ခ ) ဥက္က ဋ္ဌေံ စာပေင့်ဒရးသား၍ မိမိဆန္ဒအဒလျာက်ရာေူးမှ နုတ်ေွက်ဒကကာင်း တင်ပပပခင်း၊ 

( ဂ ) အေွဲ ဝ့င်များေဲမှ အနည်းဆုံး သုံးပုံနှစ်ပုံက အေွဲ ဝ့င်တစ်ဦးကို ဆက်လက်တာဝန် 

ဒပးအပ်ရန် မသင့်ဒလျာ်ဒကကာင်း အဒကကာင်းပပချက်ပေင့် အေွဲ ဝ့င်အပေစ်မှ ရပ်စဲရန် 

တင်ပပလာပါက-  

(၁) ပပည်ဒောင်စု၊ တုိင်းဒေသကကီး သုိမ့ဟုတ် ပပည်နယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေဲွဝ့င်ပေစ်ပါက လုိအပ်ဒသာ စံုစမ်းစစ်ဒဆးမှုများပပုလုပ်မပီး ခုိင်လံုဒသာ 

အဒောက်အေားဒတွ ရ့ှိလျှင် ပပည်ဒောင်စုတရားသူကကီးချုပ်က အေွဲ ဝ့င် 

အပေစ်မှရပ်စဲရန် ဆုံးပေတ်ပခင်း၊   

(၂) မမိုန့ယ် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွဝ့င်ပေစ်ပါက လုိအပ်ဒသာ စံုစမ်း 

စစ်ဒဆးမှုများ ပပုလုပ်မပီး ခုိင်လံုဒသာ အဒောက်အေားဒတွရိှ့လျှင် သက်ဆုိင်ရာ 

တိုင်းဒေသကကီး သိုမ့ဟုတ် ပပည်နယ်တရားလွှတ်ဒတာ်တရားသူကကီးချုပ်က 

အေွဲ ဝ့င်အပေစ်မှရပ်စဲရန် ဆုံးပေတ်ပခင်း၊  

(ဃ) လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ ဒောက်ေျက်ပခင်း၊  

( င ) ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ဒသာ ဒဆးေုတ်အေဲွ၏့ စစ်ဒဆးချက်အရ ကုိယ်စိတ်နှစ်ပါးအနက် 

တစ်ပါးပါးသည် ောဝစဉ်ချွတ်ယွင်းသွားပခင်းဒကကာင့် တာဝန်ကုိ ဆက်လက်ေမ်းဒဆာင် 

နိုင်စွမ်းမရှိပခင်း၊  

( စ ) ကွယ်လွန်ပခင်း။ 

အခန်း (၉)   

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူရရှိရန် ဒတာင်းခံပခင်းနှင့်  

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးပခင်း 

၁၇။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများသည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ရယူလိုပါက သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ိ ု  ့ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ တင်ပပဒတာင်းခံနိုင်သည်။  

၁၈။ သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ပုေ်မ ၁၇ အရ တင်ပပ 

ဒတာင်းခံချက်ကို လကခ်ံရရှိသည့်အခါ -  

 (က) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပါက လိုအပ်ဒသာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးရန် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။   
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 ( ခ ) သတ်မှတ်ချက်များနှင် ့ ညီညွတ်မှုမရှိလျှင် ကျိုးဒကကာင်းဒော်ပပ၍ ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးရန် ပငင်းဆိုနိုင်သည်။  

၁၉။ ပုေ်မ ၁၈၊ ပုေ်မခွဲ (ခ) အရ ပငင်းဆိုပခင်းခံရလျှင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့် 

ရှိသမူျားသည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်ေံ တင်ပပဒတာင်းခံနိုင်သည်။   

အခန်း (၁၀) 

ဥပဒေဆိုင်ရာ အဒောက်အကူဒပးသူ သိုမ့ဟတု် အသိအမှတ်ပပု အေွဲ အ့စည်းအပေစ် 

ဒလျှာက်ေားပခင်းနှင့်တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်း 

၂၀။ ဒရှဒ့နများသည် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွမ့ျားတွင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးဒရှ ဒ့နအပေစ် တာဝန်ဒပးရန် သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပပဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။  

၂၁။ ဒအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွမ့ျားတွင် ဒရှဒ့နမဟုတ်ဒသာ 

ဥပဒေဆိုင်ရာ အဒောက်အကူဒပးသူအပေစ် တာဝန်ဒပးရန် သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပပ 

ဒလျှာက်ေားနိုင်သည် -  

(က) အစုိးရအသိအမှတ်ပပု တက္က သုိလ်တစ်ခုခုတွင် ဥပဒေပညာ သင်ယူဒနသူနှင့် ယင်းတက္က သုိလ် 

တစ်ခုခုမှ ဥပဒေေွဲ ရ့ရှိမပီးသ၊ူ   

( ခ ) ဥပဒေေဲွ ့ မရရိှဒသာ်လည်း တရားစီရင်ဒရးလုပ်ငန်း၊ ဥပဒေနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ လုပ်ငန်း 

သိုမ့ဟတု်  ရံုးဌာနများတွင် အဒတွအ့ကကုံရှိသူ။   

၂၂။ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွနှ့င့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ရန် သဒောတူညီေားသည့် 

အေွဲ အ့စည်းတစ်ခုခုသည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများတွင် အသိအမှတ်ပပု 

အေဲွအ့စည်းအပေစ် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်နုိင်ရန် သက်ဆုိင်သည့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး 

အေွဲ သ့ို ့သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဒလျှာက်ေားနိုင်သည်။ 

၂၃။ သက်ဆုိင်သည့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွသ့ည် ပုေ်မ ၂၂ အရ ဒလျှာက်ေားချက်ကုိ 

စိစစ်မပီး သက်ဆုိင်သည့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွအ့ဆင့်ဆင့်သုိ ့သဒောေားမှတ်ချက်ပေင့် 

တင်ပပရမည်။ 

၂၄။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူနှင့် အသိအမှတ်ပပု အေွဲ အ့စည်းများသည် ဤဥပဒေပါ 

ပပဋ္ဌာန်းချက်နှင့် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူပပုဒရးအေဲွမ့ျား၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကုိ လုိက်နာရမည်။  
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အခန်း(၁၁) 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးလုပ်ငန်းများ 

၂၅။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူသည် ေိန်းသမိ်းပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေမ်းဆီးပခင်းခံရသူနှင့် 

ပတ်သက်၍ -   

 (က) ရဲစခန်း သိုမ့ဟုတ် အပခားတစ်ဒနရာ၌ ေိန်းသိမ်းပခင်း သိုမ့ဟုတ် ေမ်းဆီးပခင်း 

ခံရသူ၏ မိသားစုများကို အသိဒပးအဒကကာင်းကကားပခင်းနှင့် လိုအပ်ပါက ဤဥပဒေ 

နှင့်အညီ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးနုိင်ရန် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

( ခ ) တရားရုံးတွင် ချုပ်မိန်  ့ ဒတာင်းခံသည့်အခါတွင်ပေစ်ဒစ၊ ချုပ်မိန် ပ့ေင့် ဆက်လက် 

ချု ပ်ဒနှာင်ခံရသည့်အခါတွင်ပေစ်ဒစ ခုခံဒချပနုိင်ဒရးအတွက် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးရမည်။   

( ဂ ) တရားစွဲတင်မည့် ရဲတပ်ေွဲ  ့သိုမ့ဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအေွဲ အ့စည်းက စုံစမ်းစစ်ဒဆး 

ရာတွင်ပေစ်ဒစ၊ စိစစ်ဒဆာင်ရွက်ရာတွင်ပေစ်ဒစ ခုခံဒချပနုိင်ဒရးအတွက် ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးရမည်။   

(ဃ) တရားရံုးတွင် အမှုစစ်ဒဆးဆဲ ကာလအတွင်း လုိအပ်ဒသာ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးရမည်။   

၂၆။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူသည် ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ခံရဒသာ တရားခံနှင့်ပတ်သက်၍ - 

(က) အယူခံမှု၊ ပပင်ဆင်မှုနှင့် အဒေွဒေွဒလျှာက်ေားမှုများတွင် လုိအပ်ဒသာ ဥပဒေဆုိင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးရမည်။   

( ခ ) အချုပ်စခန်း၊ အကျဉ်းဒောင် သုိမ့ဟုတ် စုိက်ပျိုးဒရး၊ ဒမွးပမူဒရး၊ ကုန်ေုတ်လုပ်ဒရးနှင့် 

သက်ဒမွးပညာသင် စခန်းများသုိ ့အပုိခံ့ရသူများရေုိက်သည့် သက်သာခွင့်အရပ်ရပ်အတွက် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရမည်။   

၂၇။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူသည် စွပ်စွဲပခင်း၊ တရားစွဲဆိုပခင်း၊ ပပစ်ေဏ်ချမှတ်ပခင်း၊ 

အကျဉ်းချပခင်းခံရသူနှင့်ပတ်သက်၍ - 

(က) နိုင်ငံသားပေစ်ဒသာ်လည်း ဆက်သွယ်ဒပပာဆိုရာ၌ ောသာစကား အခက်အခဲရှလိျှင် 

ောသာစကား နားလည်သူမှတစ်ဆင့် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။   

( ခ ) နုိင်ငံပခားသားပေစ်လျှင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူရရိှနုိင်ဒကကာင်း စကားပပန်မှတစ်ဆင့် 

ရှင်းလင်းဒပပာကကားပခင်း၊ နုိင်ငံပခားဒရးဝန်ကကီးဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆုိင်ရာဒကာင်စစ်ဝန်ရံုးသုိ ့

ဒနှာင့်ဒနှးမှုမရှိေဲ အဒကကာင်းကကားရမည်။   
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( ဂ ) မသန်စွမ်းသူပေစ်လျှင် ၎င်း၏ကုိယ်အမူအရာ သုိမ့ဟုတ် ဒပခဟန်၊ လက်ဟန်၊ လက်သဒကေတပပ 

ောသာစကား၊ လက်စမ်းစာဒပကို နားလည်သိရှိသူမှတစ်ဆင့် ဒဆာင်ရွက်ရမည်။   

၂၈။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရာတွင် ရပ်ရွာဒအးချမ်းသာယာဒရးနှင့် တရားဥပဒေ 

စုိးမုိးဒရးတုိကုိ့ မေိခုိက်ဒစရန်လည်းဒကာင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ရပုိင်ခွင့်များ မဆံုးရှုံးဒစရန်လည်းဒကာင်း 

အဒလးေား ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

၂၉။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရာတွင် ေူးပခားသည့် အဒကကာင်းအရာတစ်ခုခုဒကကာင့် 

အကူအညီ ဒတာင်းခံလာသည့်  ပပစ်မှုနှင့်ဆိုင်ဒသာသက်ဒသကို ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးရမည်။  

၃၀။ ဥပဒေဆိ ုင ်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများသည်  မိမ ိဒဆာင်ရွက်ဒသာ  ဥပဒေဆိ ုင ်ရာ 

အဒောက်အကူပပုပခင်း ကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့

အဆင့်ဆင့်သို ့သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ပပရမည်။  

၃၁။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများသည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံ 

ခွင့်ရိှသူများေဲမှ ကဒလးသူငယ်၊ မသန်စွမ်းသူ၊ အမျို းသမီး၊ ခုခံအားကျဆင်းမှုဒရာဂါနှင့်အပခားကူးစက်ပမန် 

ဒရာဂါခံစားဒနရသူများကုိ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူရရှိရန် ဦးစားဒပးဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

၃၂။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရန် 

ဆံုးပေတ်ပါက တရားစဲွမတင်မီနှင့်တရားစဲွတင်မပီးဒနာက် မူလရံုးတွင်ပေစ်ဒစ၊ အေက်ရံုးအဆင့်ဆင့်တွင် 

ပေစ်ဒစ စွပ်စဲွခံရသူ၊ ပပစ်မှုကျူးလွန်ခံရပခင်းဒကကာင့် နစ်နာသူနှင့် ပပစ်မှုနှင့်သက်ဆုိင်ဒသာ သက်ဒသများ 

အတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးရန် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူတစ်ဦးဦးအား 

တာဝန်ဒပးခန်အ့ပ်ရမည်။ စွပ်စဲွခံရသူတစ်ဦးေက်ပုိပါက လုိအပ်လျှင် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ က့ိ ု  ခန်အ့ပ်တာဝန်ဒပးနိုင်သည်။   

အခန်း (၁၂) 

ေဏ္ဍာဒရး 

၃၃။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ  ့ အဆင့်ဆင့်အတွက် လိုအပ်ဒသာ ေဏ္ဍာဒငွအရအသုးံစာရင်းများကုိ ပပည်ဒောင်စု၏ 

နှစ်စဉ်ေဏ္ဍာဒငွအရအသုံးဆိုင်ရာဥပဒေကကမ်းတွင်  ေည့်သွင်းတင်ပပနိ ုင်ရန် ပပည်ဒောင်စု 

တရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သို ့တင်ပပရမည်။ 

၃၄။ (က) ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွသ့ည် ပပည်ပမှပုဂ္ဂိုလ် သုိမ့ဟုတ် 

တရားဝင်အေဲွအ့စည်းများ၏ လှူေါန်းဒငွများ သုိမ့ဟုတ် ပစ္စည်းများကုိလည်းဒကာင်း၊ 
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ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်သည် ပပည်တွင်းမှပုဂ္ဂ ိ ုလ် 

သိုမ့ဟုတ် တရားဝင်အေွဲ အ့စည်းများ၏ လှူေါန်းဒငွများ သိုမ့ဟုတ် ပစ္စည်းများကုိ 

လည်းဒကာင်း  စိစစ်လက်ခံနိုင်သည်။   

( ခ ) လက်ခံရရိှဒသာ အလှူဒငွနှင့်ပစ္စည်းများအား အဆင့်ဆင့်တင်ပပမပီး အေွဲ ပ့ိုင်စာရင်း၌ 

လုပ်ေုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ေည့်သွင်းဒော်ပပရမည်။ 

၃၅။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ  ့အဆင့်ဆင့်သည် - 

(က) ေဏ္ဍာဒငွသံုးစဲွရာတွင် တည်ဆဲေဏ္ဍာဒရး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ သံုးစဲွမပီး စာရင်း 

ဇယားမှတ်တမ်းများကုိ ဒစတနာရှင်နှင့်အများပပည်သူတို  ့ ေင်သာပမင်သာရှိဒစရန်  

ဒဆာင်ရွက်ရမည်။ 

( ခ ) သက်ဆိုင်ရာ စာရင်းရံုး၏ သတမ်ှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဒဆးမှုကုိ ခံယူရမည်။   

၃၆။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ဒပးအပ်ပခင်းခံရသည့် 

နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်ဒသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ယင်းအေဲွ၏့ အကကံဒပးပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးသူများအတွက် ချီးပမှင် ့ဒငွနှင် ့စရိတ်များကို   ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ  

ဒပးဒရးအေဲွက့ ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်၏ သဒောတူညီချက်ပေင့် သတ်မှတ်ဒပးရမည်။   

အခန်း (၁၃) 

ဥပဒေအဒောက်အကူဒပးသူများအား ကကီးကကပ်ပခင်း 

၃၇။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် - 

 (က)  ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများနှင် ့စပ်လျဉ်း၍  ဥပဒေအဒောက်အကူ 

ဒပးသူများအား အသိအမှတ်ပပုလွှာ ဒပးအပ်ရာတွင် လိုအပ်ဒသာ စည်းကမ်းချက်များ 

သတမ်ှတ် ေားရှိရမည်။ 

 ( ခ )  ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများက ဥပဒေအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံသူများေံမှ 

အခဒကကးဒငွ သိုမ့ဟုတ် အကျိုးအပမတ် တစ်စုံတစ်ရာ ဒတာင်းခံပခင်းမရှိဒစရန် 

ကကီးကကပ်ရမည်။ 

 ( ဂ ) ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများအဒနပေင့်  အဂတိလိုက်စားမှုမရှိဒစရန် 

ကကီးကကပ်ရမည်။  

 (ဃ) ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများက ပုေ်မခဲွ (က)၊ ပုေ်မခဲွ (ခ) နှင့် ပုေ်မခဲွ (ဂ) တုိပ့ါ 

အချက်တစ်ရပ်ရပ်ကုိဒောက်ေျက်သည်ဟု သတင်းရရှိလျှင် ေိုသအူား ပပည်ဒောင်စု 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ က့ တာဝန်ဒပးအပ်ဒသာ ဥပဒေဆိုင်ရာ 

အဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွအ့ဆင့်ဆင့်မှ ပုဂ္ဂိုလ်သံုးဦး ပါဝင်သည့်အေဲွပ့ေင့် စံုစမ်းစစ်ဒဆး 

တင်ပပဒစရမည်။ 
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 ( င ) ပုေ်မခဲွ (ဃ) ပါစံုစမ်းစစ်ဒဆးဒပါ်ဒပါက်ချက်အရ ယင်းဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးသူအား အဒရးယူနုိင်ရန်ဒဆာင်ရွက်ရမည်။  

အခန်း (၁၄) 

အဒေွဒေွ 

၃၈။ တရားရံုး၊ ဥပဒေရံုး၊ ပမန်မာနုိင်ငံရဲတပ်ေဲွ၊့ အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့် တရားစဲွအေဲွအ့စည်းများသည် 

ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ ဒတာင်းခံခွင့်ရှိသူများအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူရရှိရန် 

သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ မ့ျားနှင့် ပူးဒပါင်းဒဆာင်ရွက်ရမည်။   

၃၉။ ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးသူများသည် မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် ဒဆာင်ရွက်ပခင်း၊ 

လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းဒောက်ေျက်ပခင်းနှင့် တရားနည်းလမ်းတကျ ဒဆာင်ရွက်သင့်သည့် 

လုပ်ငန်းများကုိ မဒဆာင်ရွက်ပခင်းများ ဒပါ်ဒပါက်လျှင် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုံစမ်းစစ်ဒဆး 

အဒရးယူပခင်းခံရမည်။  

၄၀။ ပပည်ဒောင်စုတရားသူကကီးချုပ်သည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့် 

အတွက်လုိအပ်သည့် ဝန်ေမ်းအေဲွအ့စည်းအသီးသီးကုိ ဝန်ေမ်းေဲွစ့ည်းပံုဒရးဆဲွတင်ပပ၍ ပပည်ဒောင်စု 

အစိုးရအေွဲ ၏့သဒောတူညီချက်ပေင့် ေွဲ စ့ည်းဒဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ 

၄၁။ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွတွ့င် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးလုပ်ငန်းတာဝန်ေမ်းဒဆာင်ဒနသည့် နုိင်င့ံဝန်ေမ်းမဟုတ်သူကုိ ရာဇသတ်ကကီး ပုေ်မ ၂၁ အရ 

ပပည်သူဝ့န်ေမ်းပေစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။  

၄၂။ သက်ဆုိင်ရာအစုိးရဌာန၊ အစုိးရအေဲွအ့စည်းများသည် ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရး 

အေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်က ဤဥပဒေအရ လိုအပ်ဒသာအကူအညီများ ဒတာင်းခံလာလျှင် အကူအညီ 

ဒပးရမည်။   

၄၃။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ 

ကဒလးသူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးနှင့်မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အဒရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်လျှင် 

စာချွန်ဒတာ်အမိန် ့ဒလျှာက်ေားရာ၌ အကူအညီဒပးရမည်။  

၄၄။ ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူ 

ဒပးဒရးအေွဲ အ့ဆင့်ဆင့်၏ လုပ်ငန်းများကုိ စိစစ်သံုးသပ်နိုင်ရန် ယင်းတိုေ့ံမှ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မှု 

အစီရင်ခံစာများကို ဒတာင်းယူနိုင်သည်။  

၄၅။  ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် ဥပဒေအဒောက်အကူဒပးဒရး 

ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်မှု အစီရင်ခံစာကို ပပည်ဒောင်စုလွှတ်ဒတာ်နှင့် ပပည်ဒောင်စုအစိုးရ 

အေွဲ တ့ိုေ့ံ ဒပခာက်လတစ်ကကိမ် တင်ပပရမည်။    
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၄၆။ ဥပဒေဆုိင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေဲွအ့ဆင့်ဆင့်သည် အစည်းအဒဝးများကုိ သတ်မှတ်ချက်များ 

နှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။ 

၄၇။ မိမိတို  ့အစီအစဉ်ပေင် ့ ဥပဒေအကူအညီဒပးဒရးလုပ်ငန်း  လုပ်ဒဆာင်ဒနဒသာ ပုဂ္ဂ ိုလ်၊ 

အေွဲ အ့စည်းများ၏ လုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ချက်များသည် ဤဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိဒစရ။   

၄၈။ ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းများကုိ အဒကာင်အေည်ဒော် ဒဆာင်ရွက်ရာတွင် - 

(က) ပပည်ဒောင်စုတရားလွှတ်ဒတာ်ချုပ်သည်  နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင် ့ 

စည်းကမ်းများကုိ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။  

( ခ ) ပပည်ဒောင်စု ဥပဒေဆိုင်ရာအဒောက်အကူဒပးဒရးအေွဲ သ့ည် အမိန်ဒ့ကကာ်ပငာစာ၊ 

အမိန်၊့ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုပ်ေံုးလုပ်နည်းများကုိ ေုတ်ပပန်နိုင်သည်။  

 

ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငံဒတာ် ေဲွစ့ည်းပံုအဒပခခံဥပဒေအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ဒရးေုိးသည်။ 

 

 (ပုံ) သိန်းစိန် 

 နိုင်ငံဒတာ်သမ္မတ 

 ပပည်ဒောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံဒတာ် 

 


