
နြိိုငင်တံ  ်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပ ြားမှု  ညတ်  ကတ် ြားအဖ  ွဲ့ 

သနူ ပပြုနငှ  ်သ ြားဖ  ြား ြိိုင ် ဥပတေ။ 

(နြိိုငင်တံ  ်ငငြိမ်ဝပ်ပြိပပ ြားမှု ညတ်  ကတ် ြားအဖ  ွဲ့ ဥပတေအမှ  ်၁၉/၉၀) 

၁၃၅၂ ခိုနစှ၊် သ ီငြ်ားကျွ လ်ပပည ်တက  ် ၁၄  က ်

(၁၉၉၀ ပပည န်စှ၊် တအ က ်ြိိုဘ လ ၁၇  က)် 

နြိိုငင်တံတော်ငငြိမဝ်ပ်ပြိပပောြားမှုတညတ် ောကတ် ြားအဖ  ွဲ့သည် တအောကပ်ါဥပတေကြိို ပပဋ္ဌောနြ်ားလြိိုကသ်ည။် 

အခန်ြား (၁) 

အမညန်ငှ  ်အဓြိပပ ယတ်ဖ ်ပပခ က ်

၁။ ဤဥပတေကြိို သနူ ပပြုနငှ  ်သ ြားဖ  ြား ြိိုင ်  ဥပတေဟို တ ေါ်တ ငတ်ေ မည။် 

၂။ ဤဥပတေတ ငပ်ါရ ြိတသော တအောကပ်ါေကောြား ပ်မ ောြားသည် တဖော်ပပပါအတြိိုငြ်ား အဓြိပပောယသ်ကတ် ောကတ်ေ မည ်- 

(က) သနူ ပပြုအ  ပ်ည   ြိိုသညမ် ော မက နြ်ားမောသတူေဦ်ြားအောြား ရိုပ်ပြိိုငြ်ား ြိိုင ်ော၊ ေြိတပ်ြိိုငြ်ား ြိိုင ်ောန င  ်လမူှုတ ြား  ြိိုင ်ော ပပြုေိုမှု 

လြိိုအပ်  ကမ် ောြားကြိိုလညြ်ားတကောငြ်ား၊ ယငြ်ားမက နြ်ားမောသ၏ူ မြိသောြားေို၊ မက နြ်ားမောသနူ င  ် ကန် ွှယသ် ူမ ောြား၏ က နြ်ားမောတ ြား ြိိုင ်ော၊ 

ေြိတပ်ြိိုငြ်ား ြိိုင ်ောန င  ်လမူှုတ ြား ြိိုင ်ော လြိိုအပ်  ကမ် ောြားကြိိုလညြ်ားတကောငြ်ား ပဖည  ်ညြ်ား တ ောင ် ကန်ြိိုငေ် မြ်ားရ ြိသည  ်အတတပ်ညောကြိို 

 ြိိုသည။် ယငြ်ားေကောြား ပ်တ င ်က နြ်ားမောသမူ ောြားအောြား က နြ်ားမောတ ြား ပြိိုမြိိုတကောငြ်ားမ နတ်ေတ ြားန င  ်တ ောဂါကကြိြုတငက်ောက ယတ် ြားေသည ်

တြိို  ကြိိုတ ောင ် ကတ်ပြားသည လ်ိုပ်ငနြ်ားမ ောြား လညြ်ား ပါဝငသ်ည်၊ 

( ) သ ြားဖ  ြားအ  ပ်ည   ြိိုသညမ် ော ကြိိုယဝ်နတ် ောငအ်မ ြိြုြားသမ ြားမ ောြားအောြား မတမ ြားဖ ောြားမ  ပပြုေိုတေောင တ်ရ ောကပ် ငြ်ား၊ တမ ြားဖ ောြားေဉ် အ  ြိန၌် 

အနတ ောယက်ငြ်ားေ ော တမ ြားဖ ောြားတပြားပ ငြ်ားတြိို  ကြိို  ြိိုသည။် ယငြ်ားေကောြား ပ်တ ငသ်ောြားဖ ောြားငပ ြားတသော မြိ ငန် င  ်တမ ြားကငြ်ားေကတလြား တြိို  အောြား 

ပပြုေိုတေောင တ်ရ ောကပ် ငြ်ားလညြ်ား ပါဝငသ်ည၊် 

(ဂ) သနူ ပပြု  ြိိုသညမ် ော သတမ် တ်ထောြားသည ် အတပ  သံနူောပပြုအတတ်ပညောေောတမြားပ  တအောငပ်မင၍် ဤဥပတေအ  မ တပံ်ိုတငန် င  ်

လြိိုငေ်င ်ငပ ြား သနူောပပြုအတတပ်ညောပဖင  ်လိုပ်ကြိိုင ် င  ်ရ ြိသကူြိို  ြိိုသည၊် 

(ဃ) သ ြားဖ  ြား  ြိိုသညမ် ော သတမ် တထ်ောြားသည ် အတပ  သံောြားဖ ောြားအတတပ်ညော ေောတမြားပ  တအောငပ်မင၍် ဤဥပတေအ  မ တပံ်ိုတငန် င  ်

လြိိုငေ်င ်ရ ြိငပ ြား သောြားဖ ောြားအတတပ်ညောပဖင  ်လိုပ်ပြိိုင ် င  ်ရ ြိသကူြိို  ြိိုသည၊် 

(င) တက ငစ် ီ ြိိုသညမ် ော ဤဥပတေအ  ဖ  ွဲ့ေညြ်ားတသော ပမနမ်ောနြိိုငင် ံသနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားတကောငေ် ကြိို ြိိုသည၊် 

(ေ) မှ ပံ်ို ငပ်ခငြ်ား  ြိိုသညမ် ော ဤဥပတေအ  ထောြားရ ြိတသော သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြား ြိိုင ်ော မ တပံ်ိုတငေ်ော ငြ်ားတ င ်အမညေ်ော ငြ်ား 

တ ြားသ ငြ်ားပ ငြ်ားကြိို  ြိိုသည၊် 

( ) မှ ပံ်ို ငအ်  ရှြိ  ြိိုသညမ် ော ဤဥပတေအ   န  ထ်ောြားတသော မ တပံ်ိုတငအ် ောရ ြိ ကြိို ြိိုသည၊် 

(ဇ) လြိိုငစ်င ် ြိိုသညမ် ော သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားလိုပ်ငနြ်ားကြိိုပဖေတ်ေ၊ ယငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားန ေ ်ပ်လံိုြားကြိို ပဖေတ်ေ လိုပ်ကြိိုငန်ြိိုင ်န ်တကောငေ် က 

ဖ  ွဲ့ေညြ်ားတသော ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က ထိုတတ်ပြားတသော   င ပ်ပြုမြိန  က်ြိို ြိိုသည၊် 

(ဈ) သနူ ပပြု ၊ သ ြားဖ  ြားအ  ပ်ည သငတ်က  ငြ်ား  ြိိုသညမ် ော သနူောပပြုအတတပ်ညော သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြား အတတ ်ပညော သြိို  မဟိုတ ်

ယငြ်ားအတတပ်ညောန ေ ်ပ်လံိုြားကြိို သငက်ကောြားတပြား နဖ် င လ် ေထ်ောြားတသော တကောငေ် က အသြိအမ တပ်ပြု ထောြားသည  ်တက ောငြ်ား၊ တကောလြိပ် 

သြိို  မဟိုတ ်တကကသြိိုလက်ြိို ြိိုသည၊် 

(ည) ကကြီားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့  ြိိုသညမ် ော တကောငေ် ၏ ကက ြားကကပ်လမြ်ားညွှနမ်ှုန င အ်ည  သနူောပပြုလြိိုငေ်ငန် င  ်သောြားဖ ောြားလြိိုငေ်င ်ထိုတတ်ပြားပ ငြ်ား၊ 

ရိုပ်သြိမြ်ားပ ငြ်ား၊  ြိိုငြ်ားငံ ပ ငြ်ား၊ ပယဖ် ကပ် ငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားန င  ်သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားလိုပ်ငနြ်ားကြိို သတမ် တ ် ကမ် ောြားန င အ်ည  

တ ောင ် ကမ်ှုရ ြိ မရ ြိ ကက ြားကကပ်က ပ်က  န ်ဤဥပတေအ  တကောငေ် က ဖ  ွဲ့ေညြ်ားတသောအဖ  ွဲ့ ကြိို ြိိုသည။် 

အခန်ြား (၂) 

တက ငစ်ဖီ  ွဲ့စညြ်ားပခငြ်ား 

၃။ က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနသည ်သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြား ြိိုင ်ော တကောငေ် တေ ်ပ်ကြိို တအောကပ်ါပိုဂ္ြိြုလမ် ောြား ပါဝငတ်ေ လ က ်အေြိိုြား  

အဖ  ွဲ့၏ သတ ောတညူ   ကပ်ဖင  ်ဖ  ွဲ့ေညြ်ားတပြား မည် - 

(က) အေြိိုြား အဖ  ွဲ့က  န  ထ်ောြားသည ် သနူောပပြုအကက ြားအက  ဥကက ဋ္ဌ။ 



( ) အေြိိုြား အဖ  ွဲ့က  န  ထ်ောြားသည ် ပိုဂ္ြိြုလ် ၄ ဦြား တကောငေ် ဝငမ် ောြား။ 

(ဂ) သနူောပပြုမ ောြားက တ  ြား  ယ်တငတ်ပမ ောက်သ ူ၃ ဦြား တကောငေ် ဝငမ် ောြား။ 

(ဃ) သောြားဖ ောြား  ောမမ ောြားက တ  ြား  ယ်တငတ်ပမ ောကသ် ူ၃ ဦြား တကောငေ် ဝငမ် ောြား။ 

(င) ဤဥပတေအ   န  ထ်ောြားသည ် မ တ်ပံိုတငအ် ောရ ြိ အတ ငြ်ားတ ြားမ ြား။ 

၄။ တကောငေ် သည ်တကောငေ် ဝငတ်ေဦ်ြားအောြား  ဏ္ဍောထြိနြ်ားအပဖေ် တောဝနတ်ပြားအပ်နြိိုငသ်ည။် ယငြ်ားသြိို  တောဝနတ်ပြားအပ်ပ ငြ်ား မရ ြိလျှင ်

အတ ငြ်ားတ ြားမ ြားက  ဏ္ဍောထြိနြ်ားအပဖေ ်တ ောင ် က ်မည။် 

၅။ (က) တကောငေ် ၏ သကတ်မ်ြားသည ်ေတငဖ်  ွဲ့ေညြ်ားသည တ်န  မ ေ၍ တေက်ကြိမလ်ျှင ်၄ န ေပ်ဖေသ်ည်။ 

( ) တကောငေ် ဝငမ် ောြား၏ သကတ်မ်ြားသည ်တကောငေ် ၏ သကတ်မ်ြားန င အ်ည  ပဖေသ်ည။် 

၆။ တအောကပ်ါအတကကောငြ်ားတေ ်ပ် ပ်တပေါ်တပါက်သည အ် ါ တကောငေ် ဝငအ်ပဖေမ်   ပ်ေ ငပ ြား ပဖေတ်ေ မည် - 

(က) တသ ံိုြားပ ငြ်ား ၊ 

( ) နိုတထ် က ် င  ်ရ ြိငပ ြားပဖေပ် ငြ်ား၊ 

(ဂ)  ကလ်က ်န  ထ်ောြားမ  ံပ ငြ်ား။ 

အခန်ြား (၃) 

တက ငစ်၏ီ   ဝန်နငှ  ်လိုပ်ပြိိုငခ် င မ်  ြား 

၇။ တကောငေ် ၏ တောဝနန် င လ်ိုပ်ပြိိုင ် င မ် ောြားမ ော တအောကပ်ါအတြိိုငြ်ားပဖေသ်ည ်- 

(က) ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကမ် ောြား အက ြိြုြားသကတ် ောကမ်ှုရ ြိတေ န ်တောဝနယ်တူ ောင ် ကပ် ငြ်ား၊ 

( ) တကောငေ် အေညြ်ားအတဝြားကြိို ၃ လတေက်ကြိမ် တ ေါ်ယကူ ငြ်ားပပ ငြ်ား၊ လြိိုအပ်လျှင ်အတ ြားတပေါ်အေညြ်ားအတဝြားမ ောြား တ ေါ်ယကူ ငြ်ားပပ ငြ်ား၊ 

(ဂ) တကောငေ် သကတ်မြ်ားကိုန ်ံိုြားသည အ် ါ တကောငေ် အသေဖ်  ွဲ့ေညြ်ားငပ ြားသညအ်ထြိ လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြားကြိို ထမြ်ား တ ောငပ် ငြ်ား၊ 

လက ်မံည တ်ကောငေ် အောြား လိုပ်ငနြ်ားတောဝနမ် ောြားကြိို လွှ တပပောငြ်ားတပြားပ ငြ်ား၊ 

(ဃ) တကောငေ် ၏လိုပ်ငနြ်ားမ ောြားကြိို ထြိတ ောကေ် ော တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န ်တကော်မတ မ ောြားကြိို လြိိုအပ်သလြိိုဖ  ွဲ့ေညြ်ားပ ငြ်ား၊ ယငြ်ားတကော်မတ  မ ောြား၏ 

တောဝနန် င  ်လိုပ်ပြိိုင ် င မ် ောြားကြိို သတမ် တတ်ပြားပ ငြ်ား၊ 

(င) မ တပံ်ိုတငအ် ောရ ြိတေဦ်ြားကြိို က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောန၏ သတ ောတူည   ကပ်ဖင  ်န  ထ်ောြားပ ငြ်ား၊ ယငြ်ား၏ တောဝန ်န င  ်လိုပ်ပြိိုင ် င  ်မ ောြားကြိို 

သတမ် တပ် ငြ်ား၊ 

(ေ) သနူောပပြု ၊ သောြားဖ ောြား သြိို  မဟိုတ် သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားအပဖေ ်မ တပံ်ိုတင ်န ်တလျှောကထ်ောြားသအူောြား ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  က ်

မ ောြားန င အ်ည  မ တပံ်ိုတင ်န ်  င ပ်ပြုပ ငြ်ား၊ ပငငြ်ားပယပ် ငြ်ား သြိို  မဟိုတ ် ြိိုငြ်ားငံ ပ ငြ်ား၊ မ တပံ်ိုတငလ်ကမ် တ် ထိုတတ်ပြားပ ငြ်ား၊ မ တပံ်ိုတင ်

လကမ် တ၏် မြိတတ ူမ နထ်ိုတတ်ပြားပ ငြ်ား၊ 

( ) သနူောပပြု၊ သောြားဖ ောြား သြိို  မဟိုတ် သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားတေဦ်ြားဦြားအောြား မ တပံ်ိုတငထ်ောြားပ ငြ်ားကြိို ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကမ် ောြား န င အ်ည  

ရိုပ်သြိမြ်ားပ ငြ်ား သြိို  မဟိုတ် ပယဖ် ကပ် ငြ်ား၊ 

(ဇ) မ တပံ်ိုတင ်န ်ပငငြ်ားပယပ် ငြ်ား၊ မ တပံ်ိုတငရ်ိုပ်သြိမြ်ားပ ငြ်ား သြိို  မဟိုတ ်ပယဖ် ကပ် ငြ်ား  ံတသော သနူောပပြု၊ သောြားဖ ောြား သြိို  မဟိုတ ်သနူောပပြုန င  ်

သောြားဖ ောြားတေဦ်ြားဦြားကြိို ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကမ် ောြားန င  ်ည ည တမ်ှုရ ြိတကကောငြ်ား ေြိေေတ်တ ွဲ့ ရ ြိပါက မ တပံ်ိုတင ် င ပ်ပြု ပ ငြ်ား၊ 

မ တပံ်ိုတငပ်ပနလ်ညထ်ိုတတ်ပြားပ ငြ်ား၊ 

(ဈ) ပိုေမ်   (ေ) ( ) (ဇ) ပါ ကြိေစ ပ်မ ောြားန င ေ်ပ်လ ဉ်ြား၍ လြိိုအပ်လျှင ်တကောငေ် ဝင ်၃ ဦြားပါဝငတ်သော ေံိုေမ်ြားေေတ် ြား တ ြားအဖ  ွဲ့ကြိို ဖ  ွဲ့ေညြ်ား၍ 

ေံိုေမြ်ားေေတ် ြားတေပ ငြ်ား၊ ေံိုေမြ်ားေေတ် ြားတ ြားအဖ  ွဲ့၏ အေ  င ်ေံောန င  ်ေေတ် ြားတတ ွဲ့ ရ ြိ  ကမ် ောြားကြိို ေြိေေ၍်  ံိုြားပဖတပ် ငြ်ား၊ 

(ည) ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က လြိိုငေ်ငန် င ေ်ပ်လ ဉ်ြား၍   မ တသ်ည ် အမြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် ကအ်တပေါ် မတက နပ်၍ တငသ် ငြ်ားလော 

သည အ်ယ ူမံှုမ ောြားကြိို ေြိေေ ်ံိုြားပဖတပ် ငြ်ား၊ 



(ဋ) သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြားအ င တ်အောကန်ြိမ က် သည  ်သောမန ်သနူောပပြုအကအူတတပ်ဖင တ်သော်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ သောမနအ် န ်

သောြားဖ ောြားအတတပ်ဖင တ်သော်လညြ်ားတကောငြ်ား အသကတ်မ ြားဝမ်ြားတက ောငြ်ား လိုပ်ကြိိုငတ် ောင ် ကပ် ငြ်ားတြိို  န  င  ်ေပ်လ ဉ်ြား၍ က နြ်ားမောတ ြားဝန ်

ကက ြားဌောန၏ သတ ောတညူ   ကပ်ဖင  ်ေညြ်ားကမြ်ား  က်မ ောြား သတမ် တတ် ောင ် ကပ် ငြ်ား၊ 

(ဌ) သင တ်လ ော်တသော ပိုဂ္ြိြုလမ် ောြားပဖင  ်တအောကတ်ဖော်ပပပါ အဖ  ွဲ့မ ောြားကြိို ဖ  ွဲ့ေညြ်ားပ ငြ်ား၊ ယငြ်ားအဖ  ွဲ့မ ောြား၏ တောဝနန် င  ်လိုပ်ပြိိုင ် င မ် ောြားကြိို 

သတမ် တတ်ပြားပ ငြ်ား၊ ယငြ်ားအဖ  ွဲ့မ ောြားကြိို ကက ြားကကပ်က ပ်က ပ ငြ်ား - 

(၁) သနူောပပြု၊ သောြားဖ ောြား အတတပ်ညောသငတ်က ောငြ်ား ဝင ် င အ် ညအ်  ငြ်ားေေေ်ောတမြားပ   ေေတ် ြားတ ြားအဖ  ွဲ့၊ 

(၂) သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားေောေေအ်ဖ  ွဲ့၊ 

(၃) သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားမ ောြား အတတပ်ညော ြိိုင ်ော သငရ်ြိိုြားညွှနတ်မြ်ား တ ြား   တ ြားအဖ  ွဲ့၊ 

(၄) ပပညန်ယ၊်တြိိုငြ်ား သြိို  မဟိုတ် ငမြိြု ွဲ့နယေ်ိုကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့၊ 

(၅) သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြားပညော ပ်န င  ်လိုပ်ငနြ်ားအ င အ်တနြ်ားပမ င တ်ငတ် ြားအဖ  ွဲ့။ 

(ဍ) သနူောပပြုအတတပ်ညော သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားအတတပ်ညောကြိို နြိိုငင်တံကောအ င မ် တအောင ်တ ောင ် ကပ် ငြ်ား၊ 

(ဎ) ပဏောမ က နြ်ားမောတ ြားတေောင တ်ရ ောကမ်ှုလိုပ်ငနြ်ားကြိို ထြိတ ောကေ် ော အတကောငအ်ထညတ်ဖော်တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န ်က နြ်ားမော တ ြားဝနက်က ြားဌောနသြိို   

အကကပံပြု တငပ်ပပ ငြ်ား၊ 

(ဏ) နြိိုငင်ပံ ောြားတြိိုငြ်ားပပညမ် ောြားမ  သနူောပပြုအတတပ်ညော သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားအတတပ်ညောေောတမြားပ  တအောငပ်မင ်  သမူ ောြား အောြား 

အသြိအမ တပ်ပြုနြိိုင ်န ်ေြိေေ၍် လက ်ပံ ငြ်ား၊ 

(တ) က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနက   င ပ်ပြုတသော ဝနထ်မြ်ားဦြားတ န င  ်သတမ် တတ်သော လေောနှုနြ်ားမ ောြားအ  တကောငေ် ၏ ရံိုြားအဖ  ွဲ့ကြိို ဖ  ွဲ့ေညြ်ားပ ငြ်ား၊ 

 န  ထ်ောြားပ ငြ်ား၊ 

(ထ) အေညြ်ားအတဝြား ြိိုင ်ော ကြိေစမ ောြားန င  ်တင တကကြား ြိိုင ်ော ကြိေစ ပ်မ ောြားကြိို လိုပ်ထံိုြားလိုပ်နညြ်ားမ ောြားတ င ်သတမ် တထ်ောြား သည အ်တြိိုငြ်ား 

တ ောင ် ကပ် ငြ်ား။ 

အခန်ြား (၄) 

မှ ပံ်ို ငတ်လ  ကထ် ြားပခငြ်ားနငှ  ်မှ ပံ်ို ငခ်တပြားတ  ငပ်ခငြ်ား 

၈။ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတသ်ောြားဖ ောြား သြိို  မဟိုတ ်ယငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားန ေ ်ပ်လံိုြားကြိို မ တပံ်ိုတငလ်ြိိုသသူည် သတမ် တထ်ောြားတသော တလျှောကလ်ွှော ပံိုေပံဖင  ်

သတမ် တထ်ောြားသည ် နညြ်ားလမြ်ားအတြိိုငြ်ား တကောငေ် သြိို  တလျှောကထ်ောြား မည။် 

၉။ ပိုေမ် ၈ အ  တလျှောကထ်ောြား ောတ င ်တလျှောကလ်ွှောပံိုေနံ  င အ်တ ူေ ဂ  ၊ ေ ပလြိိုမော သြိို  မဟိုတ ်ေောတမြားပ  တအောငလ်ကမ် တ ်မ ူငြ်ားကြိို ပြူားတ  ၍ 

တလျှောကထ်ောြား မည။် 

၁၀။ ပိုေမ် ၈ အ  တလျှောကထ်ောြား ောတ င ်တလျှောကထ်ောြားသသူည ်သတမ် တထ်ောြားတသော မ တပံ်ိုတင ်ကြိို သတမ် တထ်ောြားသည ် 

နညြ်ားလမြ်ားအတြိိုငြ်ား တပြားတ ောင ်မည။် 

အခန်ြား (၅) 

လြိိုငစ်ငတ်လ  ကထ် ြားပခငြ်ား 

၁၁။ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားအပဖေ ်မ တပံ်ိုတငင်ပ ြားသ ူသြိို  မဟိုတ ်သနူောပပြုန င  ်သောြားဖ ောြားအပဖေ ်မ တပံ်ိုတငင်ပ ြားသသူည ်သနူောပပြု 

သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားလိုပ်ငနြ်ား သြိို  မဟိုတ ်ယငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားန ေ ်ပ်လံိုြား လိုပ်ကြိိုင ်န ်လြိိုငေ်င ်ယလူြိိုသသူည် သက် ြိိုင ်ော ကက ြားကကပ် 

တ ြားအဖ  ွဲ့သြိို   သတမ် တထ်ောြားသည ် တလျှောကလ်ွှောပံိုေပံဖင  ်သတမ် တ်ထောြားသည  ်နညြ်ားလမြ်ားအတြိိုငြ်ား တလျှောကထ်ောြား မည။် 

၁၂။ ပိုေမ် ၁၁ အ  တလျှောကထ်ောြား ောတ င ်တလျှောကလ်ွှောပံိုေနံ  င အ်တ ူေ ဂ  ၊ ေ ပလြိိုမော သြိို  မဟိုတ ်ေောတမြားပ  တအောင ်လကမ် တမ် ူငြ်ား န င  ်

မ တပံ်ိုတငလ်ကမ် တမ် ူငြ်ားတြိို  ကြိို ပြူားတ  ၍ တလျှောကထ်ောြား မည။် 

၁၃။ ပိုေမ် ၁၁ အ  တလျှောကထ်ောြား ောတ င ်တလျှောကထ်ောြားသသူည် သတမ် တထ်ောြားတသော လြိိုငေ်င ်ကြိို သတမ် တ ်ထောြားသည ် 

နညြ်ားလမြ်ားအတြိိုငြ်ား တပြားတ ောင ်မည။် 

အခန်ြား (၆) 

သနူ ပပြု၏  ဝန်နငှ  ်တ  င ် ကန်ြိိုငခ် င မ်  ြား 

၁၄။ သနူောပပြုအတတပ်ညောပဖင  ်လိုပ်ငနြ်ားလိုပ်ကြိိုင ် င  ်လြိိုငေ်င ်ရ ြိသသူည ်- 

(က) လြိိုငေ်ငပ်ါ သကတ်မြ်ားန င အ်ည  လိုပ်ကြိိုငတ် ောင ် က ် င  ်ရ ြိသည၊် 

( ) သနူောပပြု အတ ောငအ်တယောငမ် ောြားကြိို သံိုြားေ    င ရ် ြိသည၊် 



(ဂ) တပြားတ ောင ်နရ် ြိတသော မ တပံ်ိုတင ်န င  ်လြိိုငေ်င ်တြိို  ကြိို တပြားတ ောင ်မည၊် 

(ဃ) လြိိုငေ်ငတ် င ်တဖော်ပပပါရ ြိတသော ေညြ်ားကမြ်ား  က်မ ောြားကြိို လြိိုကန်ော မည၊် 

(င) သနူောပပြုက င ဝ်တသ်ြိကခောမ ောြားကြိို ထြိနြ်ားသြိမြ်ားတေောင ေ်ညြ်ား မည အ်ပပင ်သနူောပပြု၏ သြိကခောကြိို ထြိ ြိိုကတ်ေမည  ်အပပြုအမ၊ူ အတပပော အ ြိို၊ 

အတနအထြိိုငမ် ောြားကြိိုလညြ်ား တရ ောငက်ကဉ် မည၊် 

(ေ) သနူောပပြုလိုပ်ငနြ်ားကြိို သနူောပပြုအတတပ်ညောပဖင  ်အမ ောြားပပညသ်အူောြား အေ မြ်ားတ ောငန်ြိိုင ်ံိုြား ပပြုေိုတေောင တ်ရ ောက ် မည၊် 

( ) လြိိုငေ်ငသ်ကတ်မြ်ားကိုန ်ံိုြားပါက  ကလ်ကလ်ိုပ်ကြိိုငလ်ြိိုလျှင ်လြိိုငေ်ငသ်ကတ်မြ်ားတြိိုြားပမ င  ်န ်တလျှောကထ်ောြား  မည၊် 

(ဇ) မ တပံ်ိုတငင်ပ ြားတနောကပ်ဖေတ်ေ၊ လြိိုငေ်င ်ရ ြိငပ ြားတနောကပ်ဖေတ်ေ၊ ပပညတ် ငြ်ားမ တသော်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ ပပညပ်မ  တသော်လညြ်ားတကောငြ်ား 

သနူောပပြုန င  ်ေပ်လ ဉ်ြား၍ လကမ် တ၊် ေ ပလြိိုမော၊ ေ ဂ  ေသညတ်ြိို  ကြိို ထပ် င  ်ရ ြိသည အ် ါ တကောငေ် သြိို   မ တတ်မြ်ားတငတ်ပြား န ်တငပ်ပ 

 မည၊် 

(ဈ) တကောငေ် န င သ်က ်ြိိုင ်ော ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က အ ါအောြားတလ ော်ေ ော ထိုတပ်ပနသ်တ်မ တတ်သော ေညြ်ားကမြ်ားမ ောြားန င  ်ညွှနက်ကောြား  က ်

မ ောြားကြိိုလြိိုကန်ော မည။် 

အခန်ြား (၇) 

သ ြားဖ  ြား၏  ဝန်နငှ  ်တ  င ် ကန်ြိိုငခ် င မ်  ြား 

၁၅။ သောြားဖ ောြားအတတပ်ညောပဖင  ်လိုပ်ငနြ်ားလိုပ်ကြိိုင ် င လ်ြိိုငေ်င ်ရ ြိသသူည ်- 

(က) လြိိုငေ်ငပ်ါ သကတ်မြ်ားန င အ်ည  လိုပ်ကြိိုငတ် ောင ် က ် င ရ် ြိသည၊် 

( ) သောြားဖ ောြား၏အတ ောငအ်တယောငမ် ောြားကြိို သံိုြားေ    င ရ် ြိသည်၊ 

(ဂ) တပြားတ ောင ်နရ် ြိတသော မ တပံ်ိုတင ်န င  ်လြိိုငေ်င ်တြိို  ကြိို တပြားတ ောင ်မည၊် 

(ဃ) လြိိုငေ်ငတ် င ်တဖော်ပပပါရ ြိတသော ေညြ်ားကမြ်ား  က်မ ောြားကြိို လြိိုကန်ော မည၊် 

(င) သောြားဖ ောြားက င ဝ်တသ်ြိကခောမ ောြားကြိို ထြိနြ်ားသြိမ်ြားတေောင ေ်ညြ်ား မည အ်ပပင ်သောြားဖ ောြား၏ ဂိုဏသ်ြိကခောကြိို ထြိ ြိိုကတ်ေမည  ်အပပြုအမူ ၊ 

အတပပောအ ြိို၊ အတနအထြိိုငမ် ောြား ကြိိုလညြ်ားတရ ောငက်ကဉ် မည၊် 

(ေ) သောြားဖ ောြားလိုပ်ငနြ်ားကြိို သောြားဖ ောြားအတတပ်ညောပဖင  ်မြိ ငန် င  ်ကတလြားမ ောြားအောြား အေ မြ်ားတ ောငန်ြိိုင ်ံိုြား ပပြုေိုတေောင တ်ရ ောက ်မည၊် 

( ) လြိိုငေ်ငသ်ကတ်မြ်ားကိုန ်ံိုြားပါက  ကလ်ကလ်ိုပ်ကြိိုငလ်ြိိုလျှင ်လြိိုငေ်ငသ်ကတ်မြ်ား တြိိုြားပမ င  ်န ်တလျှောကထ်ောြား  မည၊် 

(ဇ) မ တပံ်ိုတငင်ပ ြားတနောကပ်ဖေတ်ေ၊ လြိိုငေ်င ်ရ ြိငပ ြားတနောကပ်ဖေတ်ေ၊ ပပညတ် ငြ်ားမ တသော်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ ပပညပ်မ တသော် လညြ်ားတကောငြ်ား 

သောြားဖ ောြားန င ေ်ပ်လ ဉ်ြား၍ လကမ် တ၊် ေ ပလြိိုမော၊ ေ ဂ  ေသညတ်ြိို  ကြိို ထပ် င  ်ရ ြိသည အ် ါ တကောငေ် သြိို   မ တတ်မြ်ားတငတ်ပြား နတ်ငပ်ပ 

 မည၊် 

(ဈ) တကောငေ် န င သ်က ်ြိိုင ်ောကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က အ ါအောြားတလ ော်ေ ော ထိုတပ်ပနသ်တ်မ တတ်သော ေညြ်ားကမြ်ားမ ောြားန င  ်ညွှနက်ကောြား  က ်

မ ောြားကြိိုလြိိုကန်ော မည။် 

အခန်ြား(၈) 

လြိိုငစ်င ်ပ် ြိိုငြ်ားပခငြ်ား သြိို  မဟို  ်ပယဖ် ကပ်ခငြ်ား 

၁၆။ တကောငေ် ကပဖေတ်ေ၊ သက ်ြိိုင ်ောကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့ကပဖေတ်ေ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြားလြိိုငေ်ငတ် င ်တဖော်ပပပါရ ြိတသော 

ေညြ်ားကမြ်ား  ကတ်ေ ်ပ် ပ်ကြိို တဖောကဖ် ကက် ူြားလ နတ်ကကောငြ်ား ေြိေေတ်တ ွဲ့ ရ ြိလျှငတ်သော်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ ပိုေမ် ၁၄ ပိုေမ်    (င) သြိို  မဟိုတ် 

ပိုေမ် ၁၅ ပိုေမ်    (င) ပါပပဋ္ဌောနြ်ား  က်ကြိို တဖောကဖ် ကက် ူြားလ နတ်ကကောငြ်ား ေြိေေတ်တ ွဲ့ ရ ြိလျှငတ်သော်လညြ်ားတကောငြ်ား တအောကပ်ါအမြိန   ်

တေ ်ပ် ပ်ကြိို   မ တန်ြိိုငပ်ါသည်- 

(က) သတြိတပြားပ ငြ်ား၊ 

( ) သင တ်လ ော်တသော ေဏတ်ကကြားတင သတမ် တ၍် တပြားတ ောငတ်ေပ ငြ်ား၊ 

(ဂ) န ေအ်ကန  အ်သတပ်ဖင  ်လြိိုငေ်င ်ပ် ြိိုငြ်ားပ ငြ်ား၊ 

(ဃ) လြိိုငေ်ငပ်ယဖ် ကပ် ငြ်ား။ 

အခန်ြား (၉) 

အယခူပံခငြ်ား 

၁၇။ ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့တေ ်ပ် ပ်က   မ တသ်ည အ်မြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် ကက်ြိို မတက နပ်သသူည ်ယငြ်ားအမြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြား 

ပဖတ ် ကလ်က ် ံရ ြိသည တ်န  မ   ကတ်ပါငြ်ား ၃၀ အတ ငြ်ား တကောငေ် သြိို   အယ ူနံြိိုငသ်ည။် 



၁၈။ တကောငေ် က အပ ောြားကြိေစတေ ်ပ် ပ်န င  ်ေပ်လ ဉ်ြား၍   မ တသ်ည အ်မြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် က ်တေ ်ပ် ပ်ကြိိုပဖေတ်ေ၊ ပိုေမ် ၁၇ 

အ  အယ ူသံည က်ြိေစတ င ်တကောငေ် က   မ တသ်ည  ်အမြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် က ်ကြိိုပဖေတ်ေ မတက နပ်သသူည် ယငြ်ားအမြိန   ်

သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် ကလ်က ် ံရ ြိသည တ်န  မ   ကတ်ပါငြ်ား ၃၀ အတ ငြ်ား က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောန ဝနက်က ြားထသံြိို   အယ ူနံြိိုငသ်ည။် 

၁၉။ က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောန ဝနက်က ြား၏  ံိုြားပဖတ ် ကသ်ည ်အငပ ြားအပပတ ်ပဖေတ်ေ မည်။ 

အခန်ြား (၁၀) 

က န်ြားမ တ ြားဝန်ကကြီားဌ န ဝန်ကကြီား၏လိုပ်ပြိိုငခ် င မ်  ြား 

၂၀။ က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောန ဝနက်က ြားသည် နြိိုငင်တံတော်အက ြိြုြားအတ ကပ်ဖေတ်ေ၊ ပပညသ်ူ  အက ြိြုြားအတ ကပ်ဖေတ်ေ လြိိုအပ်လျှင ်- 

(က) တကောငေ် က ထိုတတ်ပြားတသော မ တပံ်ိုတငက်ြိိုပဖေတ်ေ၊ ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က ထိုတတ်ပြားတသော လြိိုငေ်ငက်ြိိုပဖေတ်ေ ၊  ြိိုငြ်ားငံ ပ ငြ်ား၊ ရိုပ ်

သြိမြ်ားပ ငြ်ား၊  ပ်ေ ပ ငြ်ား သြိို  မဟိုတ် ပယဖ် ကပ် ငြ်ား ပပြုလိုပ်နြိိုငသ်ည၊် 

( ) တကောငေ်  သြိို  မဟိုတ် ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့က   မ တသ်ည  ်အမြိန   ်သြိို  မဟိုတ ် ံိုြားပဖတ ် ကက်ြိို ပပင ်ငပ် ငြ်ား၊ တပပောငြ်ားလ ပ ငြ်ား သြိို   မဟိုတ် 

ပယဖ် ကပ် ငြ်ားပပြုလိုပ်နြိိုငသ်ည်၊ 

(ဂ) ပိုေမ်    (က) သြိို  မဟိုတ် ပိုေမ်    ( )အ    မ တသ်ည အ်မြိန  က်ြိို ပပနလ်ညသ်ံိုြားသပ်၍ သင တ်လ ော်တသော အမြိန   ်တေ ်ပ် ပ် 

  မ တန်ြိိုငသ်ည။် 

အခန်ြား (၁၁) 

  ြားပမစခ် က၊် ပပစမ်ှုနငှ ပ်ပစေ်ဏ် 

၂၁။ မညသ်မူျှ လြိိုငေ်ငမ်ရ ြိ   သနူောပပြု ၊ သောြားဖ ောြား သြိို  မဟိုတ် ယငြ်ားလိုပ်ငနြ်ားန ေ ်ပ်လံိုြားကြိို လိုပ်ကြိိုငပ် ငြ်ားမပပြု ။ 

၂၂။ မညသ်မူျှ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြား မဟိုတ ်  ယငြ်ားသနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြား၏ အတ ောငအ်တယောငမ် ောြား ကြိို သံိုြားေ   

ပ ငြ်ားမပပြု ။ 

၂၃။ မညသ်မူျှ နေန်ောတေ န ် ည ် ယ ် ကပ်ဖင  ်သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြား၏ ဂိုဏသ်ြိကခောကြိို ထြိ ြိိုကတ်ေသည  ်တပပော ြိိုမှု၊ တ ြားသောြားမှု 

သြိို  မဟိုတ ်ပပြုမတူ ောင ် ကမ်ှု မပပြု ။ 

၂၄။ မညသ်မူ ြိို ပိုေမ် ၂၁ ၊ ပိုေမ် ၂၂ သြိို  မဟိုတ် ပိုေမ် ၂၃ ပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကတ်ေ ်ပ် ပ်ကြိို တဖောကဖ် က ်က ူြားလ နတ်ကကောငြ်ား ပပေမ်ှု 

ထငရ် ောြားေ  ငပ် ငြ်ား  ံလျှင ်ထြိိုသအူောြား တထောငေ်ဏ ်၁ န ေ ်အထြိပဖေတ်ေ၊ တင ေဏက် ပ် ၃၀၀၀ အထြိပဖေတ်ေ၊ ေဏန် ေ ်ပ်လံိုြားပဖေတ်ေ 

က  တံေ မည။် 

အခန်ြား (၁၂) 

အတထ တထ  

၂၅။ ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကမ် ောြားသည ်  ောဝနမ် ောြားန င  ်မသက ်ြိိုငတ်ေ ။ 

၂၆။ တကောငေ် သည ်ေဉ် ကမ်ပပတ်  က ် ံတ ောင ် ကန်ြိိုင ် င န်  င  ်တကောငေ် ပြိိုင ်တ ံြိပ်တေ ်ိုရ ြိတသော တ ောြားဝငအ်ဖ  ွဲ့ ပဖေသ်ည။် 

ယငြ်ားအဖ  ွဲ့အမညပ်ဖင  ်တ ောြားေ   ြိိုနြိိုင ် င န်  င  ်တ ောြားေ   နံြိိုင ် င  ်ရ ြိသည။် 

၂၇။ တကောငေ်  သြိို  မဟိုတ ်ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့သည ်ဌောန ြိိုင ်ော ေံိုေမြ်ားေေတ် ြားပ ငြ်ားန င  ်အယ ူပံ ငြ်ား ြိိုင ်ော လိုပ်ထံိုြား လိုပ်နညြ်ားမ ောြား 

ကြိိုလြိိုကန်ော တ ောင ် က ်မည။် 

၂၈။ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြား က င ဝ်တသ်ြိကခောတဖောကဖ် ကမ်ှု ဟိုတ ်မဟိုတန် င  ်ေပ်လ ဉ်ြား၍ အပငငြ်ားပ ောြားမှု တပေါ်တပါကလ်ျှင ်

တကောငေ် ဝင ်အမ ောြားေို၏  နဒကြိို ယ၍ူ  ံိုြားပဖတ ်မည။် 

၂၉။ သနူောပပြု သြိို  မဟိုတ် သောြားဖ ောြားသည ်တကောငေ် က သတမ် တထ်ောြားသည  ်ပပေမ်ှုတေ ်ပ် ပ်ပဖင  ်ပပေမ်ှုထငရ် ောြား ေ  ငပ် ငြ်ား  ံလျှင ်

တကောငေ် သည ်အ ြိိုပါသနူောပပြု သြိို  မဟိုတ ်သောြားဖ ောြား၏အမညက်ြိို မ တပံ်ိုတငေ်ော ငြ်ားမ  ပယဖ် က ်မည။် 

၃၀။ ဤဥပတေအ  သတ ောရြိိုြားပဖင  ်တ ောင ် ကတ်သော ကြိေစတေ ်ပ် ပ်အတ က ်တကောငေ် ဝငမ် ောြား၊ တကောငေ် က ဖ  ွဲ့ေညြ်ား 

တသောအဖ  ွဲ့တေ ်ပ် ပ်မ  ပိုဂ္ြိြုလမ် ောြားန င  ်ကက ြားကကပ်တ ြားအဖ  ွဲ့ဝငမ် ောြားကြိို တ ောြားမတကကောငြ်ားပဖင တ်သော်လညြ်ားတကောငြ်ား၊ ပပေမ်ှု 

တကကောငြ်ားပဖင တ်သော်လညြ်ား တကောငြ်ား တ ောြားေ   ြိိုပ ငြ်ား မပပြု ။ 

၃၁။ ဤဥပတေပါ ပပေမ်ှုမ ောြားကြိို ပပညသ်ူ    တပ်ဖ  ွဲ့က အတ ြားယပူြိိုငတ်သောအမှုအပဖေ ်သတမ် တသ်ည်။ 

၃၂။ ဤဥပတေပါ ပပေမ်ှုတေ ်ပ် ပ်ပဖင  ်တ ောြားေ   ြိို ောတ င ်သက ်ြိိုင ်ောပပညန်ယ ်သြိို  မဟိုတ ်တြိိုငြ်ား က နြ်ားမောတ ြား ဦြားေ ြားဌောနထမံ  

ကကြိြုတင ် င ပ်ပြုမြိန   ် ယ ူမည။် 

၃၃။ ဤဥပတေပါ ပပဋ္ဌောနြ်ား  ကမ် ောြားကြိို တ ောင ် ကန်ြိိုင ်န ်- 



(က) က နြ်ားမောတ ြားဝနက်က ြားဌောနသည် လြိိုအပ်တသော လိုပ်ထံိုြားလိုပ်နညြ်ားမ ောြားကြိို အေြိိုြား အဖ  ွဲ့၏ သတ ောတညူ   ကပ်ဖင  ်ထိုတပ်ပနန်ြိိုငသ်ည်၊ 

( ) တကောငေ် သည ်လြိိုအပ်တသော အမြိန  ၊် ညွှနက်ကောြား  ကတ်ြိို  ကြိို ထိုတပ်ပနန်ြိိုငသ်ည။် 

၃၄။ The Midwives and Nurses Act ကြိို ဤဥပတေပဖင  ်ရိုပ်သြိမြ်ားလြိိုကသ်ည။် 

Footnote 

 


