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ပပည်ေောငစ်ုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငေဳတာ် 

ပပည်ေောင်စုလွှတေ်တာ် 

ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖွဲ့ဥပေေ 

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ပပည်ေထာငစ်ုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် - ၂) 

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊               ၃   ရက် 

(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊     လ   ၂   ရက်) 

 ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ပပဋ္ဌာန်ဵလိုက်သည်။  

အခန်ဵ (၁) 

အမည်နှင်ဴအဓပိ္ပာယ်ေဖာ်ပပချက် 

၁။  ဤဥပေဒကို ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဥပေဒဟု ေခါ်တွငေ်စရမည်။ 

၂။ ဤဥပေဒပါ စကာဵရပ်မျာဵသည် ေအာက်ေဖာ်ပပပါအတုိင်  ဵအဓိပ္ပာယ်သက်ေရာက်ေစရမည်- 

 (က) အစုိဵရ ဆုိသည်မှာ ပပည်ေထာင်စုသမ္မတပမန်မာနုိင်ငဳေတာ်၊ အမျို ဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစုိဵရကုိ 

ဆိုသည်။ 

 ( ခ ) ဝန်ကကီဵဌာန ဆုိသည်မှာ အမျို ဵသာဵညီညွတ်ေရဵအစုိဵရ၊ ပပည်ထဲေရဵနှင်ဴ လူဝင်မှုကကီ ကဵကပ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနကုိ ဆုိသည်။ 

 ( ဂ ) ပပည်ေောငစ်ုဝန်ကကီဵချုပ် ဆိုသည်မှာ အမျ ို ဵသာဵညညီွတ်ေရဵအစိုဵရ ပပည်ေထာငစ်ု 

ဝန်ကကီဵချုပ်ကို ဆိုသည်။ 

(ဃ) ရဲချုပ် ဆိုသည်မှာ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရဲချုပ်ကို ဆိုသည်။ 

( င ) CDM ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင် ဆုိသည်မှာ ေနွဦဵေတာ်လှန်ေရဵတွင် စစ်အာဏာရှင်အာဵ ဆန့်ကျင်၍ 

ပပည်သ့ူဘက်မှ ရပတ်ည်ခဲဴေသာ CDM ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်မျာဵကို ဆိုသည်။ 

( စ ) ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်ေဟာင်  ဵဆုိသည်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ (၁) ရက်ေန့မတုိင်မီ ပမန်မာနုိင်ငဳ 

ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အေကကာင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵပဖငဴ် ပင်စင်၊ နှုတ်ထွက်၊ ထုတ်ပယ်ထာဵသူမျာဵကို 

ဆုိသည်။ သ့ုိရာတွင် အကျင်ဴစာရိတ္တေဖာက်ဖျက်မှုေကကာင်ဴ အေရဵယူပခင်ဵ ခဳထာဵရသူမျာဵ 

မပါဝင်ေစရ။ 
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  (ဆ) လူအ့ခွငဴ်အေရဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵ ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာဴကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွငဴ်အေရဵေကကညာ 

စာတမ်ဵနှငဴ ် လူ့အခွငဴ်အေရဵဆိုင်ရာ နိုင်ငဳတကာဥပေဒတို့တွင် ပပဋ္ဌာန်ဵထာဵေသာ 

လူအ့ခွငဴ်အေရဵစဳချနိ်စဳညွှန်ဵကို ဆိုသည်။ 

( ဇ ) အရည်အချင်ဵ စစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီ ဆိုသည်မှာ ပပည်ထဲေရဵနှငဴ် လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵ 

ဝန်ကကီဵဌာနက ဖဲွ့စည်ဵထာဵေသာ အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီကုိ ဆိုသည်။ 

( ဈ ) ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့ဝင် ဆုိသည်မှာ ဤဥပေဒအရ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵခဳရပပီဵ ပပည်ထဲေရဵနှင်ဴ 

လူဝင်မှုကကီဵကကပ်ေရဵဝန်ကကီဵဌာနက စာရင်ဵသွင်ဵထာဵရိှသူမျာဵကုိ ဆုိသည်။ 

အခန်ဵ (၂) 

ရည်ရွယ်ချက်မျာဵ 

၃။ ဤဥပေဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵမှာ ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ပဖစ်သည်- 

 (က) အဓမ္မအာဏာသိမ်ဵယူခဴဲေသာ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုအာဵ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ထိေရာက်စွာ 

အေရဵယူ နိုင်ရန်။ 

 ( ခ ) အဓမ္မအာဏာသိမ်ဵယူထာဵစဉ် ကာလအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ လက်ေအာက်ခဳ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ ပပည်သူလူထုအေပါ် လူမျ ို ဵတုန်ဵသတ်ပဖတ်မှုမျာဵ၊ ဥပေဒမဲဴညှင်ဵပန်ဵ 

နှိပ်စက်သတ်ပဖတ်မှုမျာဵ၊ မုဒနိ်ဵကျငဴ်မှုမျာဵ၊ မီဵရှို့ဖျက်ဆီဵမှုမျာဵ၊ လုယက်မှုမျာဵနှငဴ် 

တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်ကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျူဵလွန်မှုမျာဵအာဵ ေဖာ်ထုတ် အေရဵယူရန်။ 

 ( ဂ ) အဓမ္မအာဏာသိမ်ဵယူထာဵစဉ် ကာလအတွင်ဵ စစ်ေကာင်စီနှင်ဴ ၎င်ဵတ့ုိ၏ လက်ေအာက်ခဳ 

ဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေတာ်ပိုင်ေပမေပါ်၊ ေပမေအာက် သဘာဝသယဳဇာတမျာဵအာဵ 

ကုိယ်ကျ ို ဵအတွက် လုပ်ပုိင်ခွင်ဴနှင်ဴအာဏာကုိ အသဳုဵပပု၍ အလဲွသဳုဵစာဵ ပပုလုပ်ထာဵရိှမှု 

မျာဵအာဵ ေဖာ်ထတု်၍ ဥပေဒနှင်ဴအညီ အေရဵယူေဆာင်ရွက်ရန်။ 

(ဃ) ပပည်သူအချင်ဵချင် ကဵကာဵ ဒုစရုိက်မှုမျာဵနှင်ဴ တရာဵမဴဲပပုကျင်ဴမှုမျာဵအာ  ဵပပည်သ့ူအုပ်ချု ပ်ေရဵအဖဲွ၊့ 

ပပည်သူလူထနုှငဴ် ပူဵေပါင်ဵ၍ တာဵဆီဵနိုင်ရန်။ 

( င ) တုိင်ဵရင်ဵသာဵပပည်သူတစ်ရပ်လဳုဵ ယဳုကကည်အာဵကုိဵလက်ခဳသည်ဴ ရဲတပ်ဖဲွ့အပဖစ် စတင် 

အေပခပပု ပုဳေဖာ်၍ ပပည်သူလူထုအေပါ်တွင် ဥပေဒနှင်ဴအညီ ဝန်ေဆာငမ်ှုေပဵသည်ဴ 

ပပည်သူမှ ေလဵစာဵ တန်ဖိုဵထာဵေသာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ေပါ်ေပါက်လာေစရန်။ 

ပူးတဲွစာမျက်နှာ (2) 
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အခန်ဵ (၃)  

ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်ဵပခင်ဵနှငဴ် ရာေူဵအေခါ်အေဝါ်မျာဵ 

၄။  ဝန်ကကီဵဌာနသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့အာဵ ေအာက်ပါပုဂ္ဂိုလ် 

မျာဵပဖငဴ ်ဖွဲ့စည်ဵရမည်- 

 (က) CDM ရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာ ၊ဵ 

( ခ ) ပမန်မာနိုင်ငဳရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ေဟာင်ဵမျာဵ၊ 

( ဂ ) ပပည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် ဝင်ေရာက်တာဝန်ထမ်ဵလိုသညဴ် ပပည်သူ့လုဳခခုဳေရဵအဖွဲ့နှငဴ်  

ရပ်ရွာအတွင်ဵ အကျင်ဴစာရိတ္တ ေကာင်ဵမွန်သည်ဴ ပပည်ေထာင်စုသာဵမျာဵ။ 

၅။ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့ကုိ ေအာက်ပါရာထူဵအဆင်ဴမျာဵပဖင်ဴ သတ်မှတ်ဖဲွ့စည်ဵသည်- 

(က) ရဲချု ပ်၊ 

( ခ ) ရဲမှူဵ ချု ပ် 

( ဂ ) ရဲမှူဵ ကကီ ၊ဵ 

(ဃ) ဒုတိယရဲမှူဵ ကကီ ၊ဵ 

( င ) ရဲမှူဵ ၊ 

( စ ) ဒုတိယရဲမှူဵ ၊ 

(ဆ) ရဲအုပ်၊ 

( ဇ ) ဒုတိယရဲအုပ်၊ 

( ဈ ) ရဲအရာခဳ၊ 

(ည) ရဲတပ်ကကပ်ကကီ ၊ဵ 

( ဋ ) ရဲတပ်ကကပ်၊ 

( ဌ ) ရဲဒုတိယတပ်ကကပ်၊ 

( ဍ ) ရဲ   သာဵ။ 

အခန်ဵ (၄) 

ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵပခင်ဵ 

၆။ ပပည်ေထာင်စုဝန်ကကီဵချုပ်သည် ဝန်ကကီဵဌာနက စိစစ်အတည်ပပုထာဵေသာ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့၏ 

ဒတုိယရဲမှူဵကကီဵမှ ရဲချုပ်ထိ ရာထူဵအဆငဴ်ရိှသူမျာဵကို        တာဝန်ေပဵရမည်။ 
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၇။ ဝန်ကကီဵဌာနသည်- 

(က) အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီကုိ သင်ဴေလျာ်ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵပဖင်ဴ ဖဲွ့စည်ဵတာဝန် 

ေပဵအပ်ရမည်။ 

( ခ ) ပုဒမ်ခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်ဵေသာ အရည်အချင်ဵ စစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီကို လိအုပ်ပါက 

ပပငဆ်င်ဖွဲ့ စည်ဵနိုင်သည်။ 

၈။ ဝန်ကကီဵဌာနသည် အရည်အချင်ဵစစ်ေဆဵေရဵေကာ်မတီမှ စိစစ်ေရွဵချယ်ထာဵေသာ ရဲတပ်သာဵမှ 

ရဲမှူဵထိ ရာထူဵအဆင်ဴရိှသူမျာဵကုိ ခန့်အပ်တာဝန်ေပဵရမည်။  

အခန်ဵ (၅) 

တာဝန်၊ လုပ်ပိငု်ခွငဴ်နှငဴ်စည်ဵကမ်ဵမျာဵ 

၉။  ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵသည်- 

 (က) ရာဇဝတ်ကျငဴ်ထုဳဵ ဥပေဒနှငဴအ်ထူဵဥပေဒပါ လုပ်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန် 

တာဝန်ရှိသည်။ 

 ( ခ ) ပပည်ေထာင်စုနှင်ဴ ပပည်ေထာင်စုသာဵတ့ုိအေပါ်တွင် သစ္စာ ေစာင်ဴသိရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

 ( ဂ ) တည်ဆဲဥပေဒနှင်ဴ ဖက်ဒရယ်ပဋိညာဉ်တ့ုိနှင်ဴအညီ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

 (ဃ) လ့ူအခွင်ဴအေရဵ စဳချန်ိစဳညွှန်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ 

 ( င ) အစုိဵရအဖဲွ့နှင်ဴဝန်ကကီဵဌာနမှ အခါအာဵေလျာ်စွာ ထုတ်ပပန်သည်ဴ အမိန့်နှင်ဴ ညွှန်ကကာဵချက် 

မျာဵကိ ုတိကျစွာ လုိက်နာေဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိှသည်။ 

 ( စ ) တိုင်ဵရင်ဵသာဵတို့၏ ဓေလဴထုဳဵစဳမျာဵကို ေလဵစာဵလုိက်နာရမည်။ 

၁၀။ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵသည် ေအာက်ပါစည်ဵကမ်ဵချက်မျာဵကုိ လုိက်နာရမည်- 

 (က)  ပပည်ေထာင်စုသာဵမျာဵအေပါ် ယဉ်ေကျဵပျူငှာစွာ ဆက်ဆဳရမည်ပဖစ်ပပီဵ မိမိတ့ုိေကကာင်ဴ 

စိတ်ပငို ပငငေ်စပခင်ဵ၊ ဝန်ထုပဝ်န်ပိုဵ ပဖစ်ေစပခင်ဵမျာဵ မပပုရ။  

 ( ခ ) ဖက်ဒရယ်ဒီမုိကေရစီ ပပည်ေထာင်စုတည်ေဆာက်ေရဵကုိ ထိခုိက်ေစနုိင်သည်ဴ မည်သည်ဴ 

ပပုမှုေပပာဆို ပပုလုပ်မှုမျ ို ဵကိုမျှ မပပုရ။ 

 ( ဂ ) မည်  ကုိမျှ လူမျ ို ဵ၊ ဘာသာ၊ ကျာ /ဵ မ ခဲွပခာဵဆက်ခဳပခင်ဵ မပပုရ။ 

 (ဃ) ဖမ်ဵဆီဵရမိသည်ဴ စစ်သ့ဳုပန်ဵမျာဵနှင်ဴ ရာဇဝတ်သာဵမျာဵအာဵ နိှပ်စက် ညှင်ဵပမ် ပဵခင်  ဵမပပုရ။ 

 ( င ) တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ရာတွင် အဂတိလိကု်စာဵပခင်ဵ ၊ ပပည်သူလူထု၏ ပစ္စည်ဵဥစ္စာအာဵ 

လုယူဖျက်ဆီဵပခင်ဵ မပပုရ။ 
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အခန်ဵ (၆) 

ရဲဝတ်တန်ဆာ၊ လစာနှငဴ် ရိက္ခာ 

၁၁။ ရဲချုပ်သည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ပဖငဴ် ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ ယူနီေဖာင်ဵအာဵ 

ေခတ်နှငဴ် ေလျာ်ညီ      သတ်မှတ်ရမည်။  

၁၂။ ရဲချုပ်သည် ဝန်ကကီဵဌာန၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖဲွ့ဝင်မျာဵ၏ လက်ေမာင်ဵဘက် 

တဳဆိပ် ရာထူဵအဆင်ဴတဳဆိပ်မျာဵကုိ သငဴ်ေလျာ်သလိ ုေရွဵချယ်သတ်မှတ်ရမည်။  

၁၃။ ရဲချုပ်သည် ပပည်သ့ူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မျာဵ၏ လစာနှငဴ ် ရိက္ခာမျာဵ ေထာက်ပဳေဴပဵနိုင်ရန် ဝန်ကကီဵဌာန 

မှတစ်ဆငဴ် အစိုဵရအဖဲွ့ထဳ တငပ်ပေတာင်ဵ ခဳနိုင်သည်။  

အခန်ဵ (၇) 

အေေွေေွ  

၁၄။ ဤဥပေဒပါ ရည်ရွယ်ချက်မျာဵကို အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာငရွ်က်ရာတွင် -  

 (က) ဝန်ကကီဵဌာနသည် အစုိဵရအဖဲွ့၏ သေဘာတူညီချက်ပဖင်ဴ နည်ဵဥပေဒ၊ စည်ဵမျဉ်ဵစည်ဵကမ်ဵ 

မျာဵကို ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

  ( ခ ) ဝန်ကကီဵဌာနသည် အမိန့်ေကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့် ၊ ညွှန်ကကာဵချက်နှင်ဴ လုပ်ထဳုဵလုပ်နည်ဵမျာဵကုိ 

ထုတ်ပပန်နိုင်သည်။ 

  ပပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်ကိုယ်စာဵပပုေကာ်မတီ (CRPH) 

 

 

 


