
 

 

 

 

ြပည်ေထာင်စုမြ န်မာ ိုင်ငံေတာ် 

 

 

ိ ုင်ငံေတာ်ေအးချမ်းသာယာေရး ှင့်ဖံွ ဖိ းေရးေကာင်စီ 

 

သူနာပြ ှင့်သားဖွားဆုိင်ရာဥပေဒ 

 

 

 

 



 17

နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့်ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 

သူနာြပုနှင့်သားဖွားဆိင်ရာဥပ ဒကိ ြပငဆ်င်သည့်ဥပ ဒ 

(နိင်င တာ် အးချမ်းသာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ ဥပ ဒအမှတ် ၃/၂၀၀၂) 

၁၃၆၃ ခနှစ်၊ တပိတ့ွဲလဆန်း  ၁၄ ရက် 

(၂၀၀၂ ခနှစ်၊ ဖ ဖာ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်) 

 

နိင်င တာ် အးချမး်သာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီသည ် အာက်ပါဥပ ဒကိ 

ြပ ာန်းလိက်သည်။ 

 

၁။ ဤဥပ ဒကိ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒကိ ြပင်ဆင်သည့်ဥပ ဒဟ ခ တွင် 

စရမည်။ 

၂။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၂ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခွဲ (ဇ)ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည် - 

  (ဇ) လိင်စင် ဆိသည်မှာ သူနာြပု သိမ့ဟတ် သားဖွားလပ်ငန်းကိြဖစ် စ၊ 

ယင်းလပင်န်းနစှ်ရပ်လးကိြဖစ် စ လပ်ကိင်နိင်ရန် ကာင်စီက 

ထတ် ပး သာ ခွင ့်ြပုမိန ့်ကိ ဆိသည်။" 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ (စျ)ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည် - 

  (စျ) သူနာြပု၊ သားဖွားအတတ်ပညာသင် ကျာင်း ဆိသည်မှာ သူနာြပု 

အတတ်ပညာ သိမ့ဟတ် သားဖွားအတတ်ပညာ သိမ့ဟတ် 

ယင်းအတတ်ပညာနှစ်ရပ်လးကိ သင်ကား ပးရန် အစိးရဌာန၊ 

အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခကြဖစ်စ၊ အစိးရဌာန၊ အဖွဲ အ့စည်းတစ်ခခ၏ 

ခွင ့်ြပုချက်အရြဖစ် စ ဖွင ့်လှစ်ထား သာ ကျာင်း၊ သိပ္ပ၊ ကာလိပ်၊ 

ဒီဂရီ ကာလိပ ်သိမ့ဟတ် တက္ကသိလ်ကိ ဆိသည်။" 

 (ဂ) ပဒ်မခွဲ (ည) ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည ်- 
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  (ည) ကီးကပ် ရးအဖဲွ  ့ဆိသည်မှာ သနူာြပု သိမ့ဟတ် သားဖွားလပ်ငန်းကိ 

သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆာင်ရွက်ြခင်းရှိမရှိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲ 

နိင်ရန် ဤဥပ ဒအရ ဖွဲ စ့ည်း သာ ြပညန်ယ၊် တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ ်

ကီးကပ် ရးအဖွဲ မ့ျားကိ ဆိသည်။" 

၃။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၃ ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည် - 

 "၃။ ကျနး်မာ ရး၀န်ကီးဌာနသည ်- 

 (က) အာက်ပါအတိင်း ကာင်စီ၀င်အနည်းဆး ၁၁ ဦးပါ၀င် သာ ြမန်မာနိင်င 

သူနာြပုနှင့် သားဖွား ကာင်စီကိ အစိးရအဖွဲ ၏့ သ ဘာတူညီချက်ြဖင့် 

ဖွဲ စ့ည်းရမည ်- 

  (၁) ကျနး်မာ ရး၀န်ကီးဌာန ၀န်ကီးက တာ၀န် ပးအပ်  ဥက္က  

   သာ သူနာြပုအကီးအကဲတစ်ဦး 

  (၂) သူနာြပု သားဖွားနှင့်သက်ဆိင် သာ အစိးရဌာန ကာင်စီ၀င်များ 

   အဖွဲ အ့စည်းများမှ ပဂ္ဂ လ်များ 

  (၃) သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ အသင်းအဖွဲ မ့ျားမှ ကာင်စီ၀င်များ 

   ကိယ်စားလှယ်များ 

  (၄) သင့် လျာ်သည့် သနူာြပုများနှင့် သားဖွားများ ကာင်စီ၀င်များ 

  (၅) ဤဥပ ဒအရ ခန ့်ထားသည့် မတှပ်တငအ်ရာရှိ အတွင်း ရးမှူး 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ (က) အရ ကာင်စီဖွဲ စ့ည်းရာတွင် လိအပ်ပါက ဒတိယဥက္က နှင့် 

တဲွဖက် အတွင် ရးမှူ းတိက့ိ သတ်မှတ်တာ၀န် ပးအပ်နိင်သည်။" 

၄။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၇ တွင် - 

 (က) ပဒ်မခွဲ (င) ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည် - 

  "(င) မှတ်ပတင်အရာရှိ၏ တာ၀န်နှင့်လပပ်ိင်ခွင ့်များကိ သတ်မှတ်ြခင်း။" 

 (ခ) ပဒ်မခွဲ (ည) ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည် - 
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  "(ည) သူနာြပု၊ သားဖွား သိမ့ဟတ် သနူာြပုနှင့် သားဖွားလိင်စင်ကိ 

ထတ် ပးြခင်း၊ သက်တမ်းတိးြမင့် ပးြခင်း၊ နှစ်အကန ့်အသတ်ြဖင့် 

ရပ်ဆိင်းြခင်းနှင့် ပယ်ဖျက်ြခင်း၊" 

 (ဂ) ပဒ်မခွဲ (ဌ) ြဖင့် အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည် - 

  "(ဌ) သင့် လျာ် သာ ပဂ္ဂိုလ်များြဖင့် အာက် ဖာ်ြပပါ အဖွဲ မ့ျားကိ 

ဖွဲ စ့ည်းြခင်း၊ ယင်းအဖွဲ မ့ျား၏ တာ၀န်နှင့်လပပ်ိင်ခွင ့မ်ျားကိ သတ်မှတ်ြခင်း၊ 

ယင်းအဖွဲ မ့ျားက ိ ကီးကပ်ကွပ်ကဲြခင်း - 

   (၁) ြပည်နယ်၊ တိင်း၊ ခရိင်နှင့် မို န့ယ် ကီးကပ် ရး အဖွဲ မ့ျား၊ 

   (၂) သူနာြပု၊ သားဖွားအတတ်ပညာ၊ လပ်ငန်းအဆင့်အတန်း 

ြမင့်တင် ရးအဖွဲ ၊့" 

 (ဃ) ပဒ်မခွဲ (ဍ) ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည ်- 

  "(ဍ) သူနာြပုအတတ်ပညာ သိမ့ဟတ် သားဖွားအတတ်ပညာကိ 

နိင်ငတကာအဆင့်မီ စရန် ဆာင်ရွက်ြခင်း၊ ယင်းအတတ် ပညာကိ 

သင်ကား ရးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိအပ်ပါက ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာာနသိ ့

အကြပုတင်ြပြခင်း၊" 

၅။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒမ် ၁၁ တွင်ပါရှိ သာ "သက်ဆငိရ်ာ 

ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ိ ့ သတ်မှတ်ထားသည့် လာက်လာပစြဖင့် သတ်မှတ်ထားသည့် 

နည်းလမ်းအတိင်း" ဆိသည့် စကားရပ်ကိ "သတ်မှတ်ထားသည့် နည်းလမ်းအတိင်း 

ကာင်စီသိ"့ ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် အစားထိးရမည်။ 

၆။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မခွဲ (စျ)နှင့် ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွ ဲ (စျ) 

တိတ့ွင်ပါရှိ သာ "နှင့် သက်ဆိင်ရာကီးကပ် ရးအဖွဲ "့ ဆိသည့် စကားရပ်ကိ ပယ်ဖျက်ရ 

မည်။ 
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၇။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၆ ကိ အာက်ပါအတိင်းအစားထိးရမည်- 

 "၁၆။  လိင်စင်ရရှိသူတစ်ဦးက ပဒ်မ ၁၄၊ ပဒ်မခွဲ (ဃ) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (င) 

ပါြပ ာန်းချက်ကိြဖစ် စ၊ ပဒ်မ ၁၅၊ ပဒ်မခွ ဲ (ဃ) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွ ဲ (င) 

ပါြပ ာန်းချက်ကိြဖစ် စ ဖာက်ဖျက်ကျူးလွန် ကာင်း စိစစ် တွရ့ှိလင် - 

  (က) ကာင်စီသည ် အာက်ပါအမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ ချမှတ်နိင်သည် - 

   (၁) နှစ်အကန ့်အသတ်ြဖင့် လိင်စငရ်ပ်ဆိင်းြခင်း၊ 

   (၂) လိင်စင်ပယ်ဖျက်ြခင်း။ 

  (ခ) ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရးအဖွဲ သ့ည် အာက်ပါအမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ကိ 

ချမှတ်နိင်သည် - 

   (၁) သတိ ပးြခင်း၊ 

   (၂) သင့် လျာ် သာ ဒဏ် ကး ငွ သတ်မှတ်၍ ပး ဆာင ်

စြခင်း၊" 

၈။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၁၇၊ ပဒ်မ ၁၈ နှင့် ပဒ်မ ၁၉ တိက့ိ 

အာက်ပါအတိင်းအစာထိးရမည် - 

 "၁၇။  သက်ဆငိရ်ာ ြပည်နယ်၊ တိင်း ကီးကပ် ရးအဖွဲက့ ချမှတ်သည့် အမိန ့် 

သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပသ်ူသည ် ယင်းအမိန ့် သိမ့ဟတ် 

ဆးြဖတ်ချက်ကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ကာင်စီသိ ့

အယူခနိင်သည်။ 

 ၁၈။ ကာင်စီက ချမှတ်သည့် အမိန ့ ် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ မ ကျနပ်သူ 

သည ် ယငး်အမနိ ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ လက်ခရရှိသည့် နမ့ှ 

ရက် ပါင်း ၃၀ အတွင်း ကျနး်မာ ရး၀န်ကီးဌာန ၀န်ကီးထ အယူခနိင်သည်။ 

 ၁၉။ (က) ပဒ်မ ၁၇ အရ အယူခမတွင် ချမှတ်သည့် ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာန 

၀န်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတြ်ဖစ်ရမည်။ 

  (ခ) ပဒ်မ ၁၈ အရ အယူခမတွင် ချမှတ်သည့် ကျန်းမာ ရး၀န်ကီးဌာန 

၀န်ကီး၏ ဆးြဖတ်ချက်သည် အပီးအြပတြ်ဖစ်ရမည်။" 
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၉။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၀ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစားထိးရမည်- 

 "၂၀။ ကျနး်မာ ရး၀န်ကီးဌာန ၀န်ကီးသည် - 

  (က) မှတ်ပတင်အရာရှိ တစ်ဦးကိ ခန ့ထ်ားရမည်။ 

  (ခ) ကာင်စီက ထတ် ပး သာ မှတ်ပတင်ကိြဖစ် စ၊ လိင်စင်ကိြဖစ် စ၊ 

ဆိင်းင့ြခင်း၊ ရပ်သိမ်းြခင်း၊ ရပ်စဲြခင်း သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း 

ြပုလပ်နိင်သည်။ 

  (ဂ) ကာင်စ ီသိမ့ဟတ် ြပည်နယ၊် တိင်း ကီးကပ် ရးအဖွဲ က့ ချမှတ်သည့် 

အမိန ့် သိမ့ဟတ် ဆးြဖတ်ချက်ကိ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြပာငး်လဲြခင်း 

သိမ့ဟတ် ပယ်ဖျက်ြခင်း ြပုနိင်သည်။ 

  (ဃ) ပဒ်မခွဲ (ခ) သိမ့ဟတ် ပဒ်မခွဲ (ဂ)အရ ချမှတသ်ည့် အမိန ့က်ိ ြပန်လည ်

သးသပ၍် သင့် လျာ် သာ အမိန ့်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်နိင်သည်။" 

၁၀။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၄ တွင်ပါရှိ သာ " ငွဒဏ်ကျပ ် ၃၀၀၀ 

အထိ ြဖစ် စ" ဆိသည့် စကားရပ်ကိ " ငွဒဏ်ြဖစ် စ" ဆိသည့် စကားရပ်ြဖင့် 

အစားထိးရမည်။ 

၁၁။ သူနာြပုနှင့် သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၂၈ ကိ အာက်ပါအတိင်း အစာထိးရမည-် 

 "၂၈။ ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနသည် သူနာြပုအတတ်ပညာနှင့် သားဖွားအတတ် 

ပညာဆိင်ရာ သင်ရိးညန်းတမ်း ရးဆွဲြခင်း၊ သူနာြပု၊ သားဖွားအတတ်ပညာ 

သင် ကျာင်း၀င်ခွင ့န်ငှ့် ကျာငး်တွင်း စာ မးပွဲများ ကျင်းပစစ် ဆးြခင်းများ 

ကိ  ဆာင်ရွက်ရမည်။" 
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၁၂။ သူနာြပုနှင့်သားဖွားဆိင်ရာ ဥပ ဒပဒ်မ ၃၃၊ ပဒ်မခွဲ (ခ)ကိ အာက်ပါအတိင်း 

အစားထိးရမည ်- 

 "(ခ) ကျနး်မာ ရး၀န်ကီးဌာန၊ ကာင်စီနှင့ ် ဆးသိပ္ပပညာဦးစီးဌာနတိသ့ည် 

လိအပ် သာ အမိန ့် ကာ်ြငာစာ၊ အမိန ့န်ှင့်ညန်ကားချက်များကိ ထတ်ြပန ်

နိင်သည်။" 

 

 

               (ပ) သန်း ရ 

            ဗိလ်ချုပ်မှူးကီး 

        ဥက္က  

     နိင်င တာ် အးချမး်သာယာ ရးနှင့် ဖွ ့ဖိုး ရး ကာင်စီ 


